
 

  ودـلك سعـف المـوقـم
 (*)في مصر 6591من أزمة 

                                                                           

 عبد اللطيف محمد الصبَّاغ. د

                                                                                                                            

 جامعة الملك فيصل -التربية للبناتكلية 

 مقـدمة 

تعرضــم مقةقــة الاــرط ايوســة فــي أ قــال ال ــرل العالمدــة الياقدــة لت ــددام  ةدــر   أ م ــا 
إ الن قدام دولة إسرائدل  واققسام العالم إلى معسكردن  فظ رم أ الف  دف ا جر المقةقـة إلـى أ ـد 

 اول الغـرل تةودـط الاـدو دة ف لـف فغـداد  و اولـم مصـر والمملكـة المعسكردن المتقا ردن   دث 
العرفدة السعوددة فقداد   فد القاصر والملـك سـعود اتفتعـاد فالمقةقـة  ـن أدـة أ ـالف تق ـاز فـدول ا 
إلى أي من القوتدن العظمددن  وقد فرضم  ـه  ايجـواع  لـى الاـقدقتدن مصـر والسـعوددة قو ـا  مـن 

 .م6591صور  إفان الت ددام التي واج ت ا مصر في سقة  التقارل  تجلى في أف ى

وقد قفـ  الموقـف السـعودي مـن إدمـان الملـك سـعود فـدور الاـقدقة مصـر ويقل ـا فـي المقةقـة  
إن المعركة لم تكن دفا ـا  ـن مصـر فـل دفا ـا  ـن العـرل جمدعـا  "ايمر الهي وضح جلدا  في مقولته 

و  لمصـر قتدجـة العـدوان تق ـارم ايمـة العرفدـة جمدعـا ف ـي وت أغالي إها قلم لو قدر اهلل و دث مكر 
  () " صن العرل ال صدن

ومن غدر المقةقي أن ق تـزل إفاـال م ةـة العـدوان الياليـي فـي دور مصـر مقنـرد   يقـه فـي 
ــه  ها كــان الموقــف الســوفدتي ل ــارد   واي ــة فــي إةــار صــرا  ال ــرل الف الواقــ  جــاع قتدجــة ظــروف دولد

فإن الموقف ايمردكي د تاج إلـى تنسـدر  وفـي ضـوع العالقـام المصـردة ايمردكدـة مفرراته الواض ة 
قةرح فرضـدة أن الـدور السـعودي كـان لـه أيـر   فةردقـة مفااـر  أو غدـر مفااـر    -آقهاك –المتوتر  

. فـي توجدـه دفـة السداسـة ايمردكدــة إزاع  ـه  القضـدة  ولقـد  الدراســة تقنـي أو تيفـم تلـك النرضــدة
 .دراسة في يالية م اور و اتمةوتأتي ال

 مقظور ايمن القومي في العالقام المصردة السعوددة قفدل العدوان: أوت  
                                                

  وقاـر ضـمن 6591قـوفمفر  52 -59في الردـا،  فـي النتـر  مـن "  فد العزدز القدو  العلمدة لتاردخ الملك سعود فن"أُلقي  ها الف ث في  (*)
      أ مال ا

()  تقردر  فد الجواد ةلفه سندر مصر فجـد   ـن م ادياتـه 3أرادف سري جددد  ملف ( 773رقم قددم ) 297ال ارجدة المصردة  م نظة رقم  
   6591 ددسمفر 52  فتاردخ 6591ددسمفر  51و 59م  الملك سعود دومي 



- 2 - 

ــى الجــزع اي ظــم مــن ســوا ل الف ــر اي مــر  ــة –تاــرف الســعوددة ومصــر  ل  -اــرقدة وغرفد
وتت كمان في مد له الامالي  فر ققا  السودس و لدج العقفة  وقد ا دم مقةقـة الماـرط العرفـي 

 :في أ قال ال رل العالمدة الياقدة ت ددام  ةدر  تميلم في أمردن  ما

 رئيي  زررا  برططايييا (6)زار إددن 6599ففرادر  59في  :صرا ام ال رل الفارد  -أ
مر  في  داته  وتقافل م   فد القاصر  كان ال دف المعلـن مـن الزدـار  تفـادل  -وآ ر –القا ر  يول 

لجـالع  لكـن إدـدن كـان درمـي مـن وراع الزدـار  إلـى ف ـث تعـاون مصـر مـ  الت اقي فمقاسفة اتناقدـة ا
الارط ايوسة  لكـن مصـر أفـدم رفضـ ا اتق ـراة فـي مقظومـة ف الغرفيفردةاقدا في مقظومة الدفا  

 سكردة م  الغرل  فاست ال التقارل المصري الفردةاقي إلى  ـدم يقـة  وقج ـم فردةاقدـا مـ  فغـداد 
    (5). ر   فاققسم العالم العرفي فدن القا ر  وفغدادفدما فالم فده م  القا

دـران وفاكسـتان  وفـتح ال لـف أفوافـه      ضم  لف فغداد إلى جاقل العراط كل من فردةاقدـا وتركدـا واي
لدول الجامعة العرفدة وغدر ا من دول الارط ايوسة  ايمر الهي جعل فـاقي الـدول العرفدـة تتـوجس 

والجــددر  (7) .ة فــي أ ــالف تمــزط العــالم العرفــي فــدن الاــرط والغــرل دنــة مــن  اقفــة د ــول المقةقــ
فالــهكر أن فردةاقدــا  ــي صــا فة الماــرو  لتــد دم قنوه ــا فــي المقةقــةم إه أ لــن إدــدن فــي مجلــس 

أن ال ــدف مــن اقضــمام فــالد  إلــى  لــف فغــداد تعزدــز قنوه ــا وتــد دم  6599إفردــل  3العمــوم فــي 
تا ة  النرصة تست دام دول المقةقـة فـي تقندـه سداسـت ا  كمـا ت ـدف  قوق ا في الارط ايوسة  واي

ورأم فردةاقدـا فـي  لـف فغـداد امتـدادا  ل لـف اـمال  (3).فردةاقدا إلى سلخ العراط  ـن العـالم العرفـي
للتصـدي لل ةـر " قـاتو الاـرط ايوسـة"وكاقـم التسـمدة المنضـلة لـه  قـد إدـدن ( NATO)ايةلسي 

 (9).الادو ي ومعادا   فد القاصر

أ لقـم ت ـدد ا لةمـة امسـالمدة  فاتجـه :  لى  سال الاـعل النلسـةدقي ظ ور دولة ص دوقدة -ل
تزدـد مسـا ته  لـى مـائتي  –الص ادقة فعد قدام دولت م إلى اواةئ العقفة  وكـان ميلـث رأس الققـل 

 6535ت م سدةر  الجـد  ايردقـي  فقدـاد  الفردةـاقي كـافتن جلـول  وفـي مـارس  -كدلو متر مرف 
وفالتقسدط م  القداد  الفردةاقدة أصدر جلول أوامر  إلى القوام ايردقدة فاتقس ال مـن رأس الققـل 
وأم الرارا   فدما تم إ الم القوام الد وددة فايمر  وتأكـدم ةـائرام اسـتةال دة د وددـة مـن صـدط 

دلـه أو أم القفأ  فتوج م قـو  مـن مـائتي جقـدي فأسـل ة  ندنـة وا تلـم رأس الققـل ود لـم مقةقـة أ
و ــزم الد ــود  لــى تاــددد مدقــاع  لــى أســس  دديــة  (1).دون قتــال 6535مــارس  69الراـرا  فــي 

مـن  قـا  (2).و اول الص ادقة تـأمدن مجـال اسـتراتدجي ل ـم فـي  لـدج العقفـة والف ـر اي مـر( إدالم)
 .ظ رم أ مدة الف ر اي مر في مقظور ايمن القومي السعودي المصري

فا تفار ما قلل العالم امسـالمي  تميلـم  سعودي  –افقة إلى تقارل مصري وأدم المقدمام الس
أميي  عيا  فقـاع   لـى مسـا ي  فـد الـر من  ـزام  –أول يمار  ها التقارل في اتناط الجـاقفدن 

فــي وضــ  جزدرتــي تدــران وصــقافدر ت ــم امدار   6535 ـام  -جامعيية الييدزع العربييية
يقدلة في تدران  فتمق  مرور السـنن الد وددـة  فـر  لـدج المصردة  لكي تتمكن من وض  المدفعدة ال
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فـدن الفلـددن ردا   لـى الت ـددام امسـرائدلدة  أول  ةو   ملدة  لى ةردط التعـاونوجاعم  (2)العقفة 
فــي مقةقــة  لــدج العقفــة والف ــر اي مــر  فاتنــاط ســلةام الفلــددن  لــى أن تتــولى القــوام المصــردة 

اـرم الاـدخ  وقامـم  –فـة الجقـوفي  فالسـدةر   لـى مضـدط تدـران م مة الت كم في مد ل  لدج العق
مصر فإغالط المضـدط فـي وجـه المال ـة امسـرائدلدة  ومارسـم  ـط تنتـد  السـنن العـافر  لل لـدج  

فــأن إســرائدل ســوف تفقــي إدــالم وتــ من  ردــة  6596دولدــو  69وكــان فــن جوردــون قــد صــرح فــي 
  (5).مسرائدلدة وسالح الةدرانف ردة االمال ة إلى الم دة ال قدي فقو  ال

تكمـن فـي  -6591 سفما هكر مت ـدث سـعودي رسـمي فعـد أزمـة  -والعلة من امجراع السالف
ال ناظ  لـى  لـدج العقفـة ف دـر  إسـالمدة مغلقـة  يقـه دعـد ممـرا   دودـا  لقوافـل ال جـاج إلـى ايمـاكن 

صـة فالمال ـة فـي ققـا  السـودس م ال ا6222امسالمدة المقدسة  وقد أاارم معا د  القسـةقةدقدة 
 (69).أن أ كام المعا د  ت تقةفط  لى سوا ل ال جاز

وكاقم مصـر قـد ات ـهم قـرارا  مقـه إ ـالن قدـام دولـة الكدـان الصـ دوقي فمقع ـا مـن المـرور فـي 
ققا  السودس  فتقدمم إسرائدل فاكوى إلى مجلس ايمن في  ها الصـدد  وقج ـم الوتدـام المت ـد  

م  لكن رفضـم مصـر 6596د دد  ط إسرائدل في است دام ققا  السودس في سفتمفر  في تمردر قرار
تقنده القرار  لى ا تفار أق ا في  الة  رل م  إسرائدل  يم تكـرر ةلـل إسـرائدل مـر  أ ـرى فـي رفدـ  

السـا ي إلـى  -مص وفا  فاكوى  دم تقنده قرار مجلس ايمن السافط  لكن اتت اد السـوفدتي6593
  (66).ضد القرار[ فدتو]است دم  ط ات ترا،  -ه في الارط ايوسةفتح مددان ل

م أكد فده  لى ضـرور  التعـاون 6593وفعد أن تولى الملك سعود ال كم ألقى  ةافا  في مارس 
م  الدول العرفدـة  ةفقـا  لمديـاط جامعـة الـدول العرفدـة ومعا ـد  الـدفا  الماـترك  وكاقـم أول  ةـو  

  وكـان سـعود أول ز ـدم  رفـي دـزور ملك سعود فالقظـام الجم ـوري الجددـدا تراف الفي  ها التقارل 
ــو  ــد  ركــة دولد ــا ر  فع ــي سلســلة زداراتــه  (65)  6595الق ــك ســعود ف ــم مصــر أول م ةــة للمل وكاق

 . فما دعكس مكاقت ا لدده (67).ال ارجدة  فلقي كل  ناو  وتر دل

ر الكفدـرم ف رجـم جمـو  وأ هم ص ف القا ر  والردـا، تصـف اتسـتقفال ال افـل لضـدف مصـ
قجدــل و فــد القاصــر واــكري القــوتلي  الييرئي الاــعل فــي اســتقفل العا ــل الســعودي  دتقــدم م 

ز ر وكفار العلماع  و قد وصول الةائر  الملكدة اقةلقـم فـي والوزراع وادخ اي  الرئي  السوري
ــة لضــدف مصــر 56الجــو أســرال ةــائرام ســالح الةدــران  وأةلقــم المــداف   وا تفــرم  (63)ةلقــة ت د

ـــدن ال كـــومتدن  ـــط لعـــرى التعـــاون الـــودي والتضـــامن اي ـــوي ف الصـــ ف الســـعوددة أن الزدـــار  تويد
 (69).الصددقتدن واعفد ما  واقتعا  آلمال العرل والمسلمدن

 02/ رجيب 02إلـى اي ـد  مارس 02/ رجب 51استمرم زدار  الملـك سـعود مـن السـفم 

  ايســل ة والــه در  وغدر ــا والجــد  والكلدــة   جــال  الل ــا فــدن مــدن مصــر وآيار ـا ومصــاقمييارس
 (61).وأدى صال  الجمعة فالجام  ايز رال رفدة ووزار  ال ارجدة ومقزل قجدل  
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ــة  ــي سداســة  رفدــة تســت دف  و ــالل الزدــار  أوضــح الملــك ســعود أن سداســة فــالد  ال ارجد
وا صـنا  وا ـدا  مــ  مصـل ة العـرل  وأقـه دوافـط مصــر فـي سداسـت ا ال ارجدـة  وواجـل العــرل أن دقنـ

مصر  و قدما سأله م ـرر إ ـدى الصـ ف المصـردة  ـن سـفل رفضـه المعوقـة ايمردكدـة العسـكردة 
ق ن قسعى لتعزدز صلتقا الوددة مـ  كـل الـدول "والمالدة التي  رضت ا الوتدام المت د  أ درا   أجال 

قا وسدادتقا  أو دل ط ضـررا  الراغفة في صداقتقا  وققفل التعاون م  أي دولة فارة أت دمس استقالل
 (62) ".فأي فلد  رفي  و ها اأققا م  الوتدام المت د  وغدر ا

وأفرزم إ دى الصـ ف المصـردة أ مدـة زدـار  الملـك سـعود فـي وقـم تتعـر، فدـه مصـر يزمـة 
م  الغرل  و و ما ف ل فه كيدر من ملوك العرل ور سا  م  فجاعم الزدار  لتيفم للغـرل قـو  الرفـاة 

ر والسعوددة  وقد أ لـن ضـدف مصـر أقـه غدـر مسـتعد لقفـول أي وفـاط مـ  قـو   ظمـى تمـد فن مص
 (62).قنوه ا إلى الدول العرفدة

وفعد أن لفى الملك سعود د و  السندر الفردةـاقي فـي القـا ر  وصـرح لـه فـأن السـالم العـادل ت 
عل المصـري وايمـة دتم في الارط ايوسـة دون  ـل القضـدة المصـردة  ـال   ـادت  دتنـط ورغفـة الاـ

العرفدة  استارفم إ دى الص ف القا ردة دور العا ل السعودي المقفل م  الوتدام المت د  فقول ـا 
إن ايمردكان الهدن دظا رون امقجلدز أولى القاس فاتستما  إلى آراع العا ـل السـعودي  و ـي آراع "

 (65)"التضامن العرفي فعدن ات تفارمقفيقة من  فر  وتجرفة وفعد قظر  و لد م أن دأ هوا رأده في 

وفي  تام الزدار  صدر فدان ماـترك أ لـن فدـه الةرفـان المصـري والسـعودي  زم مـا مضـا نة 
الج ود لتد دم الجامعة العرفدة كي ت قط ايغرا، السامدة التـي أقاـئم مـن أجل ـا  وزدـاد  صـالم 

ت ــا و كومات ــام لتكــون و ــد  سداســدة التقــارل والتنــا م والتعــاون فــدن ايمــة العرفدــة فاــعوف ا و دئا
واقتصاددة ويقافدة  لى ضوع التجارل والم ن التي مـرم ف ـا ايمـة فـي السـقوام اي دـر   وقـد تفـدن 
أن وج ــة قظــر ال كــومتدن  لــى تنــا م تــام  وأن رفــاة التعــاون الويدــط فــدن الفلــددن دقضــي فالســعي 

ت قدقا  للتضـامن فدق ـا  وقـد دلـم تجـارل الماضـي الماترك للو د  الااملة  سكردا  وتجاردا  ويقافدا  
القردـل  لــى أن الــفالد العرفدـة ت تســتةد  الــدفا   ـن قنســ ا والم افظــة  لـى كرامت ــا إت فالتعــاون 

 (59).فدما فدق ا

فــدن  وضـ  اللفقــام ايولـى للتعـاونوفعـد اـ ور قلدلـة مــن زدـار  سـعود لمصــر اـ دم المملكـة 
ــام  فــد ا ــار  المملكــة وأداع فردضــة ال ــج  و قــد مــ  العا ــل مصــر والســعوددة   دــث ق لقاصــر فزد

الســعودي مناوضــام سداســدة أ لــن فد ــا الملــك ســعود تأددــد فــالد  لج ــود مصــر فــي مواج ــة  لــف 
  (56).فغداد  وأدد مصر في  قد اتناقدام يقائدة م  كل من سوردا والدمن  لمواج ة  ها ال لف

ـــي تم دـــد ايجـــواع لتعـــاون ســـا مم المفا يـــام المصـــردة الســـعوددة فـــي ا لقـــا ر  والردـــا، ف
صــالح ســالم  6593دوقدــو  63اقتصــادي ويقــافي و ســكري فــدن الفلــددن  فوصــل إلــى الردــا، فــي 

م مقـرار ماـرو  و ـد   سـكردة فـدن ال كومـام العرفدـة  زرطر اإلرشاد القومي المصيري
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ــة الجامعــة العرفدــة  ــة ل ــه  ال كومــام  ت ــم مظل دوقدــو ســافر  62وفــي  وتو دــد السداســة ال ارجد
إلـى القـا ر   لعقـد ماـاورام  سـكردة  وتـم اتتنـاط  زرطر الدفاعايمدر ماعل فن  فـد العزدـز 

مر لدا   لى أن ترسل ال كومة المصردة فعية  سكردة إلى السعوددة لتقظدم جداـ ا  مـ  ةائنـة مـن 
دناد  دد من الضـفاة وضـ فاة الصـف إلـى المـدارس النقددن للعمل في المصاق  ال رفدة السعوددة  واي

والمعا د السعوددة للتعلدم والتدردل  كما اتنط الةرفان  لى تو دد المالفس العسكردة في الجداـدن  
 (55).وتفادل الزدارام أيقاع التدردفام  وتقسدط  ةة الدفا 

ــى رفــ  مســتوى  كمــا اتنقــم المملكــة ومصــر وفاكســتان  لــى إقاــاع مــ تمر إســالمي للعمــل  ل
لمســلمدن ددقدــا  واجتما دــا  وتقودــة أواصــر الصــداقة واي ــو  فدــق م  وتــم ا تدــار الملــك التعــاون فــدن ا

سعود رئدسا  للم تمر والقائمقام أقور السادام سكرتدرا   اما   الهي وصل إلى الردا، فـي اليـاقي مـن 
  (57).لف ث تقنده النكر  6599مارس /  ـ6723رجل 

فـي ( اقدوقدسـدا)لمعروف فم تمر فاقدوقج  في جاكرتـا وجاع م تمر الدول ايسدودة وايفردقدة  ا
لدجمــ  الاــقدقتدن مصــر والســعوددة فــي ةردــط التصــدي للت ــددام العالمدــة الجددــد   6599أفردــل 

سداسدا  واقتصاددا  ويقافدا    دث قررم الدول الماتركة أن تت ه لقنسـ ا سداسـة جددـد  ت كـد أواصـر 
ومدة والسـالم العـالمي وا تـرام  قـوط امقسـان و ـط الاـعول التعاون  لى أساس ا ترام السداد  الق

ــة ت ــم ات ــتالل ــر مصــدر ا  ومســاقد  الاــعول امســالمدة الواقع ووضــ  المــ تمر أســس . فــي تقرد
وفي الـهكرى ايولـى لمـ تمر فاقـدوقج أاـادم امها ـة السـعوددة فـالم تمر   (53).سداسة  دم اتق داز

ا  واضـ ا   ـن فاـل المقظمـام الدولدـة فـي إق ـاع اتسـتعمار و ـل وقالم إن اقعقاد الم تمر جاع تعفدـر 
ــة والمصــالح الماــتركة واآلتم  ــروافة المتدق ــرا   ــن ال ــا جــاع تعفد ــدا   كم الماــكالم الدولدــة  ــال  م اد
واآلمال الوا د  فدن أ ضائه  وأن الوزن ال قدقي للم تمر تدل  لده  جم الماكالم التي اقعقـد مـن 

  (59). ي مااكل دتوقف  لى تسودت ا العدل والر اع والسالمأجل القظر فد ا  و 

وفي أ قال فاـل مـ تمر القـا ر  فـي إيقـاع العـراط  ـن اتقضـمام إلـى  لـف فغـداد   ـاول  فـد 
القاصر فقاع جف ة مضـاد  فالتعـاون مـ  سـوردا والسـعوددة والـدمن  فـدأم فالفدـان السـوري المصـري 

م إلدــه الســعوددة فعــد دــومدن  وقــ   لــى  ــدم   واقضــم6599مــارس  7الصــادر فــي دماــط فــي 
قامــة مقظمــة دفــا  وتعــاون اقتصــادي  اتقضــمام إلــى ال لــف التركــي العراقــي أو أي أ ــالف أ ــرى  واي
قاـاع   رفي ماترك  واتلتزام فاتاتراك في صـد أي  ـدوان دقـ   لـى إ ـدى دول ال لـف الياليـي  واي

اقدــام  ســكردة يقائدــة  فــدأم أدضــا فاتتنــاط يــم أ قــل تلــك ال ةــو   اتن (51).قدــاد  ماــتركة دائمــة
م  الهي  مله وزدر ال ارجدة السـوري ووزدـر امراـاد القـومي 6599مارس  2المصري السوري في 

المصــري إلــى الردــا،  مةــال  الملــك ســعود  لدــه  وفعــد اتةــال  أ لــن الــددوان الملكــي الســعودي 
ت نــظ  وأفــدى رغفتــه الاــددد  فضــرور   فغدــر (52)موافقــة الملــك ســعود  لــى كــل مــا جــاع فــي الفدــان

 (52).امسرا  لعقد الم تمر الهي د ا إلده الفدان  ت قدقا  آلمال ايمة وأ داف ا
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المصــري إزاع سداســة اي ــالف التافعــة  -وفــامجراعام الســالنة الــهكر تفلــور الموقــف الســعودي
لعالمدـة ايمردكدــة للســنار  للقـوى ال ارجدــة فـي المقةقــةم فنـي رد  لــى سـ ال وج تــه وكالـة ايقفــاع ا

ــوه  ــداد وتســا د القن ــف فغ ــة ل ل ــز للســعوددة فأق ــا مقاوئ ــي وااــقةن  ــن ات ــام امقجلد الســعوددة ف
ــأن  ــي  ردم الســنار  الســعوددة ف ــهل ج ــد المســتمدم لفســة "الاــدو ي ضــد القنــوه الغرف ــا تف فردةاقد

فدة التـي تةالـل فاتسـتقالل سلةاق ا  لى مقةقة الارط ايوسة  و ي م اولة تقاوم ا الاعول العر 
الكامـل وتـرف، التكـتالم ايجقفدــة أدـا  كـان مصـدر ا  والمملكــة العرفدـة السـعوددة تسـتو ي سداســت ا 
من مصل ت ا النرددة والجما دة  فا تفار ا  ضو في ايمة العرفدة  و ي ت تعمـل فـو ي  ـارجي أدـا  

عا ـد  الـدفا  العرفـي  ومـا كاقـم ال كومـة كان مصدر   وتعار، المملكـة  لـف فغـداد يقـه مقافدـا  لم
 (55)"غدر المفادئ امسالمدة والعرفدة السعوددة ولن تكون في أي وقم م دد  يي مفادئ في العالم

و قدما ا تدم إسرائدل  لـى غـز  وال ـدود المصـردة وتصـدم ل ـا القـوام المصـردة فعـث الملـك 
أن أفعـث لسـدادتكم ... اآلوقـة التارد دـة  دسـرقي فـي  ـها"سعود فرسالة إلـى  فـد القاصـر جـاع فد ـا 

فأةدل تمقداتي وتقددري لموقف مصـر الماـرف وموقـف جداـ ا الفاسـل فـي صـد العـدوان امسـرائدلي 
اييدم  وقرى أقه لغقي  ن الفدان فأقي وفالدي وجقدي كلقا جقد في سفدل اهلل وفي سفدل  ـز  الـوةن 

اع  وتعتمـد كـل ات تمـاد أققـا سـقفهل مع ـا كـل غـال العرفي ولتيط مصر فأققا مع ا فـي السـراع والضـر 
  (79)"ور د  ضد العدو الغادر

  اتنــاط  ســكريفتوقدــ   6599أكتــوفر  52وتوجــم ماــا ر اي ــو  فــدن مصــر والســعوددة فــي 
رغفــة مــن الفلــددن فــي تويدــط التعــاون العســكري  و رصــا   لــى اســتقالل فلــدد ما فإقامــة قظــام أمــن 

ر  امال  رئدسـدا  فـي تـأمدن سـالمة واسـتقالل كـال مق مـا  وت قدقـا  يماقد مـا ماترك فدما فدق ما  دعتف
في الدفا   ـن كداق مـا  تضـمقم اتتناقدـة إ ـالن الـدولتان  زم مـا فـ، جمدـ  مقاز ات مـا الدولدـة 
فـالةرط الســلمدة  وا تفرتــا كــل ا تــداع مســلح دقــ   لـى أ ــد ما ا تــداع  لــى اي ــرى  فتت ــه  لــى 

لرد العدوان واي اد  ايمن والسالم إلى قصاف ما  مـ   -فما فد ا القو  المسل ة -دافدرالنور جمد  الت
إ ةار الجامعة العرفدة ومجلس ايمن فات تداع والتدافدر التي ات هم لصـد   وتع ـدم الـدولتان فـأت 

ةلـل وتتاـاور الـدولتان فقـاع  لـى . تعقد أي مق ما صـل ا  مقنـردا  مـ  المعتـدي دون موافقـة اي ـرى
ــدافدر  ــا وات ــاه الت ــى ســالمة أراضــي أي مق م ــة فاــكل دــ ير  ل ــوترم ايجــواع الدولد ــا ت أ ــد ما كلم

ــل . الوقائدــة الالزمــة ــاد  ماــتركة  لتنعد ــى وآ ــر  رفــي وقد ــى إقاــاع مجلــس أ ل واتنــط الةرفــان  ل
ف هلـك اتتناقدة  و ددم اتتناقدة لمد   مس سقوام قافلة للتجددد  ما لـم دةلـل أ ـد الةـرفدن  ـال

  رئــدس مجلــس الــوزراع الســعوديوقــ   لــى اتتناقدــة ايمدــر فدصــل . قفــل اقت ائ ــا فعــام  لــى ايقــل
 (76) .ل  فد القاصرفكفااي أ ح جماقظدر  المصري و 

م 6591ففرادــر  61/  ــ6729رجـل  3وتةفدقـا  تتناقدـة الـدفا  الماــترك وصـل إلـى جـد  فــي 
م القــوام العســكردة المصــردة  وأجــرى مقــاور  تدردفدــة ســرل مــن الةــائرام القنايــة المقاتلــة مــن و ــدا

فاله در  ال دة  فاتاتراك م  القوام الجودة السعوددة في مقةقة أف ـر اـمالي جـد   اـ د ا جم ـور 
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ومــن  (75) .غندــر مــن  لدــة القــوم  وقــدم القســور  رضــا  رائعــا   أصــافوا  اللــه اي ــداف فدقــة متقا دــة
ــدن الفلــددن أ ــدم مصــر مدرســة الةدــران الســعوددة فجــد  ةــائرتي تــدردل صــقا ة  مظــا ر التعــاون ف

مصردة  مـ  ةـاقم تـدردل مصـري لتـدردل الةدـاردن السـعودددن وقـد قـو  لـهلك ايمدـر ماـعل فـي  نـل 
 (77).6591مارس  52ت ردج الةداردن الجدد دوم 

ــر  مــن   65/ رجــل 55إلــى  6591مــارس  1/  ـــ 6729رجــل  57واــ دم القــا ر  فــي النت
 تاـكدل  لـف  رفـيع قمة ياليدة جم  كل مـن سـعود والقـوتلي و فـد القاصـر  واقت ـوا إلـى مارس لقا

دضمن تجقدل ايمة العرفدة مضار ال ـرل الفـارد   وتقسـدط  ةـة الـدفا  التـي تضـمن تـد دم ايمـن 
 :وقد تضمَّن الفدان الماترك  ددا  من القرارام أ م ا وض   ةة ااملة لكل مما دأتي (73)العرفي 

 .ايمن العرفي و نظ كدان ايمة والدفا   ق ا ضد العدوان الص دوقي والسدةر  ايجقفدة تد دم .6

تقسدط الدفا  العرفي في مواج ة أي  دوان قد دق  ضد أي دولـة  رفدـة مـن قفـل إسـرائدل التـي  .5
 .دأفم  لى سداسة  دواقدة وتتجا ل قرارام ايمم المت د 

 .في القوام امسرائدلدةالدول التي تسمح فتجقدد ر ادا ا مواج ة  .7

 .دط الصف العرفيمز لت فع، الفالدمواج ة ضغوة فغداد  لى  .3

 .تويدط روافة الكدان العرفي وتقمدة التعاون فدن دوله من أجل ت قدط الو د  العرفدة .9

المصردة من القـوا ي السداسـدة والعسـكردة واتقتصـاددة  -السوردة -تقسدط السداسة السعوددة .1
 .واليقافدة

ق اع ات تالل الفردةاقي ل ا  ة الفردمية وا ل ماكل .2 (79).واي
 

و لى  ام  الفدان الماترك تناعل الاـعل السـعودي فمـا  ققـه الز مـاع الياليـة  فـأها  راددـو 
فــي صــرا  الوجــود فــي ال قد ــام ال اســمة التــي تلــد اي ــداث الضــ ام  فــي " مكــة تعلدقــا  جــاع فدــه 

جـود أو الالوجــود  فـي ميــل  ـه  ال قد ــام دقنــتح مجـاتم ت قــط الـهام و ــي  لـى منتــرط ةــرط الو 
سجل التـاردخ ودـروي  كادـة الفقـاع الضـ م للو ـد  العرفدـة الاـاملة التـي سـتزد ي ف ـا دقدـا العـرل  

 دد ايقةال الياليـة  ـدو م الـراف، فـي قلـل ايمـة ...  كادة ايمل الهي  ا  في قنس كل  رفي 
عملدــة لل نـــاظ  لـــى كدــان ايمـــة العرفدــة ضـــد ال ةـــر   واســـتةا وا أن درســموا ال ةـــة ال[إســرائدل]

  ( 71.)"الص دوقي  وضد أي م اولة مقعا   ها اللقدة ومد دد المسا د  إلده

 ــ اقضـمم المملكـة الدمقدـة إلـى مقظومـة الـدفا  6729رمضـان  66/ م6591إفردل  56وفي 
د واممـام أ مـد مفا يـام العرفي  لتكتمل السدةر   لـى أمـن الف ـر اي مـر  فعقـد  فـد القاصـر وسـعو 

فـي جــد   لف ــث المسـائل التــي ت ــم الفلـدان الــيالث فوجــه  ـا   وتتصــل فــإقرار ايمـن والســالم فــي 
ــة والكرامــة والســالم  وأســنرم  ــي ال رد ــة ف ــط أمــاقي الاــعول العرفد العــالم العرفــي فوجــه  ــام  وت ق
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ال ةـة العملدـة التـي تكنـل  المفا يام  ن  قـد اتناقدـة دفـا  ماـترك وقع ـا الز مـاع الـيالث  لوضـ 
  (72).قمو الروافة اتقتصاددة واليقافدة والنقدة  وا تفر  ام الم السعودي قصرا  جدددا  لقضدة العرل

تعتفر الـدول الـيالث كـل ا تـداع مسـلح دقـ   لـى أي  -5ماد   –ومن أ م ما جاع في المدياط 
النـردي والجمـا ي  ـن كداق ـا تلتـزم كـل  مق م ا تداع  لد ا جمدعا   لـها فعمـال  ف ـط الـدفا  الاـر ي

مـق م فمسـا د  الدولـة المعتـدى  لد ـا  وفـأن تت ـه  لـى النـور جمدـ  التـدافدر  وتسـت دم جمدـ  مـا 
ــى  ــداع واي ــاد  ايمــن والســالم إل ــك اســت دام القــو  المســل ة لــرد ات ت لــدد ا مــن وســائل فمــا فــي هل

تتـولى تقندـه مـا قـ   لدـه المديـاط مـن  وقصم الماد  ال امسـة  لـى تاـكدل  ـد  أج ـز . قصاف ما
التزام دفا ي ماـتركم ميـل المجلـس اي لـى والمجلـس ال رفـي والقدـاد  العامـة  وتتميـل فـي ال دئـام 
السالنة وزراع ال ارجدة وال رفدـة ور سـاع أركـان الجـد  فـي الفلـدان الـيالث  وا تدـرم القـا ر  مقـرا  

ار، مـواد مديـاط أمـن جـد  مـ  مديـاط ايمـم المت ـد   إلى  دم تع 66للقداد  العامة  وأاارم ماد  
وتسري فقود المدياط لمد   مس سقوام قافلة للتجددد تلقائدا   ويي دولـة أن تقسـ ل  لـى أن تعلـن 

  (72) .رغفت ا قفل  ام من اقت اع المد 

و لــى  ــام  الزدــار  قــام  فــد القاصــر فــأداع  مــر  والتقــى فأفقــاع الجالدــة المصــردة فــي مكــة 
مكرمة  وأ رل في كلمته  ن سعادته فلقاع أفقاع اعفه فجوار فدم اهلل ال رام رمز و ـد  المسـلمدن ال

وقوت م  وأااد فج ـود المملكـة العرفدـة السـعوددة التـي تفقـم العمـل مـن أجـل الو ـد  العرفدـة والعمـل 
ها كاقم مصر قد آمقم فأمت ا العرفدـة  فإق ـ.  لى رف  رادة العرل و ز م وكرامت م ا وجـدم فـي كـل واي

  (75).من السعوددة وسوردا والدمن رفقاع  لى الدرل هاته

ودعد اتناط جد  فدن مصر والدمن والسعوددة  لقة في ال لف الرفا ي العرفي  فلم تكـن سـوردا 
غائفة  ن اتجتما  الياليي  ف ـي ةـرف سـافط مـ  كـل مـن مصـر والسـعوددة  فنـي أ قـال المـ تمر 

الــهي ... ســرقي وأيلــج صــدري اجتمــا كم "لــى الملــك ســعود جــاع فد ــا فعــث اــكري القــوتلي فرســالة إ
سدكون له أفضـل اييـر فـي تمكـدن الـروافة وتو دـد القـوى والج ـود فـي سـفدل ال ـدف ايسـمى الـهي 
ــم التوفدــط  ــي إه أرجــو لك ق ــة المقاــود   واي ــط الو ــد  العرفد ــه  لت قد ــا  مــن أجل ــون وقعمــل جمدع تعمل

  (39)"قددر أن دأ ه فددكم لما فده قو  العرل وو دت م و ز موالقجاح أسأل المولى العلي ال

لـف ت ا ظ ور دولة الكدان الص دوقي و  كها أدم المستجدام الدولدة في المقةقة وفي مقدم
المصـري  ففـدأم سداسـة التقـارل فاتتنـاط  لـى  -فغداد إلـى تفلـور مقظـور ايمـن القـومي السـعودي

الاـدخ للسـلةام المصـردة  يـم وضـعم زدـار  الملـك سـعود اـرم  -إسقاد اماراف  لى مضـدط تدـران
لمصر اللفقام ايولى في سداسة التنا م الماـترك والتعـاون العسـكري  فـدأ التعـاون فتفـادل ال فـرامم 

وقجـح . فاستنادم السعوددة من ال فر  المصردة في مجاتم التـدردل والت ةـدة والصـقا ة والصـداقة
مع مـا سـوردا والـدمن  تويـط  ـها ال لـف فعقـد اتناقدـام دفـا   الجاقفان في تكودن  لـف رفـا ي ضـم

ماـــترك  تضـــمن اتفتعـــاد فالمقةقـــة  ـــن م ـــاةر ال ـــرل الفـــارد  والمةـــام  اتســـتعماردة  وتســـدما 
 .الفردةاقدة والص دوقدة
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 م وموقف الملك سعود6591مقدمام أزمة : ياقدا  
أن ( 6592 -6597) السييرير ارمرط ييي فييي لنييد  Aldrichدـرى ألــدردت  

   دقمـا اـن القظـام المصـري الجددـد فقدـاد  اللـواع قجدــل 6597المسـألة المصـردة فـدأم مقـه مـادو 
وتولـد إ سـاس لـدى .  جمام  قدنة  لى الوجود العسكري الفردةاقي الكفدر في قا د  ققا  السودس

مةالفـة الوتدـام الفردةاقددن فتةافط وج ة القظر ايمردكدة م  المصردة  وتعمط  ها اتتجـا  قتدجـة 
المت د  لفردةاقدا فاتقس ال من القا د  المهكور   ودعتقد الفردةاقدون فأقه لوت تلك الضغوة لفقدم 

 (36).القوام العسكردة الفردةاقدة في القا د   ولما استةا   فد القاصر تأمدم الققا  مةلقا  

  ايمردكدة استفدال القدـاد  واستقراع ما وراع السةور في ر دة ألدردت  دوضح م اوتم القداد
الغرفدة في وا د  مـن أ ـم مقـاةط اترتكـاز فـي الاـرط ايوسـة  وفـط مـوازدن القـوى الجددـد   و ـي 

  أمـا المسـألة المصـردة 6595م اوتم فدأم في أ قال ال رل العالمدة الياقدـة  وقفـل  ركـة دولدـو 
 .وتمودل مارو  السد العالي المعروفة فأزمة السودس فقد فدأم فعلدا  فقضدتي تسلدح مصر

رفضــم الوتدــام المت ــد  تســلدح مصــر  فوضــع ا اــروة متعســنة فــي  القــة مصــر فإســرائدل  
فاتج م مصر إلى الارط  فأجرم م اديام مـ  وزدـر  ارجدـة اتت ـاد السـوفدتي  فعـد ا أ لـن  فـد 

م  ـه  الصـنقة قفأ توقدـ  صـنقة ايسـل ة مـ  تادكوسـلوفاكدا  فكاقـ 6599سفتمفر  51القاصر في 
ل  اسم في مدزان القوى في الاـرط ايوسـة  زرطر الخارجية ارمرط ييورأى داتس . تَ وُّ

ــى الوتدــام المت ــد   فقــد ســم م لالت ــاد الســوفدتي فت ةــي  ــواجز  أن الصــنقة صــنعة موج ــة إل
  (35).اي الف المنروضة  لده  لدلعل دورا  فا ال  في مقةقة الارط ايوسة

تدام المت د  دز ج ا  صول العـرل  لـى السـالح مـن الاـرط فدقمـا  ـي تمـول والغردل أن الو 
وجه الملك سعود الد و  للسـندر المصـري  إسرائدل وتمق  السالح  ن أقرل أصدقائ ا من العرلم فقد 

فت دث معه في مسألة اراع صنقة أسل ة ماتركة فاسم مصـر مـن اتت ـاد السـوفدتي  قظـرا  لمماةلـة 
  فــي فدــ  الســالح للمملكــة مقــه يــالث ســقوام  وســمح الملــك ســعود للســندر المصــري الوتدــام المت ــد

فـي ال صـول  لـى السـالح فإها ة قفأ صنقة ايسل ة التادكدة في امها ة السعوددة  وأدد  ط مصر 
 (37).من السوفدم

ولم د ف الجاقل السعودي رغفته في ال صول  لى السالح من الارط  ن الوتدـام المت ـد   
فـي اـأن صـنقة  زرطر اليدفاع السيعوديما ت دث السندر ايمردكـي مـ  ايمدـر ماـعل فعقد

ايسل ة السوفدتدة  فأجال ايمدر ماعل فأقه د دد  ط مصر المةلـط فـي اـراع ايسـل ة مـن اتت ـاد 
السوفدتي  فقال له  ل أقتم أدضا  مستعدون لقفول اـراع أسـل ة مـن الاـدو ددن  فقـال ايمدـر ت ردـل 

ــد و ــد ــة صــداقة فق ــدكم إمكاقد ــدس  ق ــال الســندر ل ــا  فق ــدفافام وماةلتموق تموقا فالةــائرام القنايــة وال
الةائرام  فقال ايمدر قاتري فأموالقا فماها تعقدكم الصداقة  يم كدف قصون الةائرام المدقدة؟ فغضـل 

   (33)السندر وقال تسلمون أقنسكم للروس  قال ايمدر ألدس  درا  من أن دهلقا الد ود؟



- 01 - 

 
كاقم القضدة الياقدة التي أاعلم المسألة المصردة تمودل السـد العـالي  فقـد تمـم دراسـة فكـر  
فقاع السد  لـى دـد  فـراع أجاقـل  واقتقعـم  كومـة اليـور  فنوائـد فقائـه  سـواع فـي زدـاد  رقعـة اير، 

  إضـافة الزرا دة  أو الوقادة من  ةـر الندضـان  واتسـتناد  مـن المدـا  التـي تضـد  سـدى فـي الف ـر
وفدأم مصـر تف ـث  ـن تمودـل لفقـاع السـد  ولجـأم فـي . إلى توفدر الك رفاع الالزمة لإلقار  والتصقد 

ــى الغــرل  فكــان إجمــالي القــر، المةلــول  ــدولي فمــائتي  529هلــك إل ملدــون دوتر  دســا م الفقــك ال
وقـدمم . دـون دوترمل 63ملدون  والمملكـة المت ـد   91ملدون  فدقما تسا م الوتدام المت د  فمفلغ 

ورأى إدــدن ضــرور  التقســدط فاــأن  (39) .مصــر ضــماقام تســددد القــر،  ــن ةردــط القةــن المصــري
تمودـل الســد العـالي  واــدد فـي  دديــه مـ  أدزق ــاور وداتس  لـى أن الســد سداسـي  و ــهر مـن فكــر  

 ـود س ل تمودل المارو   لكن الصوم الو دد الهي سـدةر  لـى الموضـو  فـي الكـوقجرس صـوم الد
   (31).المعارضدن للمارو 

ــأ  لمصــر فــدأم م ــاوتم التســودف مــن ج ــة الغــرل  صــنقة ايســل ة التاــدكدةومــ  إ ــالن قف
واســت دام التمودــل للضــغة  لــى مصــر  فــأ لن الفقــك الــدولي  ــن اــروةه وأ ةر ــا  ــط الفقــك فــي 

أ ـاد إلـى الـهاكر  مراجعة مارو ام التقمدة في مصر وتوجد  ا لمعادلة المصروفام وامدـرادام  فمـا 
صور  صقدوط الددن مقـه قـرن مـن الزمـان  ف اولـم مصـر اسـتفعاد  ـه  الاـروة دون جـدوى  وفـي 

أ لن اتت اد السوفدتي استعداد  لتمودل مارو  السـد العـالي   قدئـه ت لـم الوتدـام  6599أكتوفر 
 (32) .المت د   ن ت نظات ا وأ لقم استعداد ا لتمودل المارو 

القاصر فسـندر مصـر فـي وااـقةن اقتقـ  تمامـا  أن الوتدـام المت ـد  لـن تسـا م  وفعد لقاع  فد
في تمودل مارو  السد   تى لو وافقم مصر  لى كـل الاـروة  فقـرر  فـد القاصـر أن د سـم ايمـر 
ودقة  الاك فالدقدن  ف ّمله رسالة دفلغ ا إلى وزدر ال ارجدة ايمردكي  فقفول مصـر للاـروة  لكـن 

الغردل فـي ايمـر  (32).دكدة أ لقم فالنعل رفض ا لتمودل المارو  قفدل وصول الرسالةال كومة ايمر 
أن إددن واجه القرار ايمردكي ففـرود اـددد ت دتنـط مـ  ت هدراتـه السـافقة  وايغـرل أن فـالد  اقتنـم 

 (35).قاةأير الوتدام المت د  فأصدرم قرارا  ممايال   ولم تقاق  ال كومة الفردةاقدة ايمر مجرد مقا

  %2ي ت دتعـد د ـل مصـر مـن أرفا  ـا التـ فتأمدم اـركة ققـا  السـودسات ه  فد القاصر قرارا  
في  ةو  لال تماد  لى الهام في تمودل مارو  السد  وأ اة  فد القاصر قرار  فسردة تامـة  وكلـف 

صـر دـوم وا تـار  فـد القا. الم قدس م مود دوقس فإ داد  ةة لالستدالع  لى اـركة ققـا  السـودس
ــو  51 ــد  6591دولد ــاد  ف ــد ا ت ــاروط  وق ــك ف ــل المل ــأمدم  و ــو هكــرى ر د ــرار الت مو ــدا  م ــالن ق

القاصر أن دلقي  ةافا  في  ه  المقاسفة من كـل  ـام  مـن اـرفة الفورصـة فمدـدان المقاـدة  واتنـط 
ي تكتمـل م  الم قدس دوقس أن دقوم فاتستدالع  لى الاـركة قفـل إ ـالن القـرار فـدقائط معـدود   كـ

 (99).المناجأ   وقد تم له ما أراد
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وفي أ قال قرار تأمدم اركة الققا  تلفدم سماع العالقام الدولدة فغدـوم لـم داـ د ا العـالم مقـه 
H. Spaakال رل العالمدة الياقدة   لى  د تعفدر  قري اسـفاك 

زرطر خارجية بلجي ا  
(96) 

ة الققا  للغرل  امة ولفردةاقدا فصنة  اصةم وق  قفأ التأمدم  لى الغرل وق  الصا قة  فسفل أ مد
ســندقة  69999و ــوالي ( ملدــون ةــن 19) دــث دمــر ف ــا يليــي اممــدادام ال اصــة فأورفــا الغرفدــة 

سقودا   يلي ا  ا  ففردةاقدا  ويالية أرفا  المال ة في الققا  ت    لف اـمال ايةلقةـي  إضـافة 
و لـى الـرغم مـن  (95) .دكند ـا أكيـر مـن سـتة أسـافد إلى أن إجمالي م زون فردةاقدا من الفترول ت 

 دقمـا ألغـم مصـر معا ـد   6596لل ـادث مقـه  ـام  مدطر شركة القنيا توق  جاك فدكـو 
  فتوق  أمكاقدة التأمدم فعد اقس ال القوام الفردةاقدة من مصر  وأاـار إلـى مـا سدقاـأ  ـن 6571

ــاز مــن صــعوفام  ةلــل تســودت ا  ــن ةردــط المنا وضــام  دون اقتظــار تةــور  تمــي إق ــاع اتمتد
 للقومدة المصردة د دي إلى قرارام من جاقل وا د  تجعل من المست دل الد ول فـي أدـة مناوضـام 

لكـن لقـدن وفـاردس لـم دســتو فا الصـدمة  وواج ـم مصـر موقنــا   صـدفا   فُجمـدم أرصـدت ا فــي  (97)
اد واسـتد م ات تدـاةي تأ فـا  اتسـتعد وأ لقـم فردةاقدـا وفرقسـا رفـ  درجـة لقدن وفاردس ووااـقةن 

 (93).لل رل

ــأمدم  ــأمدم وفمجــرد إ ــالن قــرار الت ــك ســعود  ــط مصــر فــي الت ــن المل ومســاقدته ل ــا  وزار أ ل
السندر السعودي في القا ر  الرئدس  فـد القاصـر وسـلمه رسـالة مـن العا ـل السـعودي  ت كـد تأددـد  

فـد القاصـر اسـتمرار اتتصـال للتاـاور لقرار مصر فتأمدم اركة الققـا  و ق ـا فـي هلـك  وةلـل مـن  
صــرح الملــك  - فــر امها ــة اي لدــة ايمردكدــة-فدمــا دتةلفــه الموقــف  وفــي رســالة قودــة إلــى العــالم 

سعود فأن التأمدم قضدة دا لدة و ـط مـن  قـوط مصـر الماـرو ة  وتسـدما أن  فـد القاصـر ضـمن 
 و التأددد التـام والوقـوف مـ  الاـقدقة   ردة المال ة في الققا   و لى هلك فإن موقنه وموقف اعفه

مصر  وأن العرل جمدعا  صنا  وا دا  في  ه  القضدة  وأ رل  ن أملـه فـي أن دسـود التنـا م و سـن 
القدــــة فــــدن العــــرل وفــــدن مــــن د م ــــم ايمــــر  لُت ــــل القضــــدة  ــــال   ــــادت  دضــــمن ســــداد  مصــــر 

  (99).واستقالل ا

و كومـة واـعفا  ت دـد مصـر تأددـدا  مةلقـا  فـي تـأمدم  وأكدم الص افة السعوددة أن المملكة ملكا  
اركة ققا  السودس  وا تفرته  ةو  جفار  من جاقل الاقدقة مصر لتـد دم الكدـان العرفـي  وت قدـط 
العــز  القومدــة وتعزدــز الو ــد  العرفدــة التــي ت تكتمــل إت فميــل  ــها امجــراع  ففالتــأمدم تــقنس العــرل 

    (91).ة الكامل والسداد  المةلقة  لى  ها المرفط ال دوي من فالد مالصعداع واستقاقوا أردج ال رد

وقــد  ســم  فــد القاصــر فقــرار   ــها صــرا ا   ندــا  ةــودال  فــدن مصــر والغــرل  ــول الققــا    دــث 
تعددم مسا ي الغرل لتدودل ا مقه فتر  ةودلـةم فعلـى سـفدل الميـال كتـل أقدردـه سـدجنردد فـي كتافـه 

قد تكون دولة مسـتقلة  لكق ـا ت دمكـن أن تكـون مسـتقلة كاـردان لةردـط إن مصر " السودس وفقما"
رئييي  أفلــغ فراقســوا اــارل رو  6596وفــي  ــام . العــالم إلــى ال قــد  فســتفقى مصــر تافعــة للققــا 

دجـل أن تـددر الققـا  لجقـة  6512ال نقاوي أقه فعد اقت اع امتداز الققا   ـام . د شركة القنا 
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في مقافلة له م   مدطر البنك الدزليت د   وصرح دوجدن فالك دولدة ت م إاراف ايمم الم
 فد القاصـر أن الفقـك  لـى اسـتعداد لمـقح مصـر قرضـا  قـدر  فلدـون دوتر لتوسـد  الققـا   فاـرة مـد 

  (92).امتداز الققا 

 لـى  6591أغسـةس  65وفي الجامعـة العرفدـة  وافـط مجلـس الجامعـة فـي اجتما ـه فتـاردخ 
فــي تــأمدم اــركة ققــا  الســودس   لــى  التــي ف يــم ايمــر وقــررم تأددــد مصــرة قــرار اللجقــة السداســد

ا تفار أق ا اركة مسا مة مصردة والققا  جزع ت دتجزأ من مصر  وا تفرم  مـل ال كومـة المصـردة 
من أ مال السداد  الوةقدة  كما أ لقم تضامق ا التام مـ  مصـر فـي ال ةـوام التـي  ةت ـا  ود ـم 

فــه موجــة الضــغة والت ددــد التـي تتعــر، ل ــا مصــر  ورأم أن  دــر وســدلة ل ــل الـدول العرفدــة إلــى ق
المقاز ـام الدولدــة  ـي إتفــا  الةـرط الســلمدة التـي قــ   لد ـا مديــاط ايمـم المت ــد   وتـم اتتنــاط 
 . لى أن تتاف  اللجقة اجتما ات ا لدراسة جمد  المسـائل المتصـلة فـالموقف وات ـاه القـرارام الالزمـة

(92) 

غرل إفساد ال ةو  المصردة فترددد قادته لنكر  تدودل إدار  الققا   ايمر الـهي اسـتاعم  اول ال
مقه مصر كيدرا   تسدما من الدول غدر المتورةة في ايزمة فاكل مفاار  فني م ادية تلدنوقدـة مـ  

كـي وزدر ال ارجدة ايمردكي أوضح السندر المصري في وااقةن قلط فـالد  مـن ترددـد الـرئدس ايمرد
فـــي وصـــف ققـــا  الســـودس فـــي تصـــرد ام  Internationalizedووزدــر  ارجدتـــه لمصـــةلح التـــدودل 

وما ل ط ف ا مـن اتناقدـام  6222 امة  فما دسفل إرفاكا  لدي كيدر من القاس  وأوضح أن معا د  
كل ا تعترف فسداد  مصـر  لـى ققـا  السـودس  وكـان ال ـدف مـن الم اديـام آقـهاك التأكدـد  لـى أن 

نن مست دمي الققا  ف ردة وفدون  وائـط  ورد وزدـر ال ارجدـة ايمردكـي فـأن فـالد  تعقـي أن تمر س
   (95) .الققا  ممر مائي دولي ولم تقصد قضدة الملكدة أو السداد 

ولم دكن التأمدم فد ا  من أمر  فد القاصر  فقد سفقه مصدط في إدران فتأمدم اركام الفترول  
  فلم تستة  الم افرام امقجلدزدة ال صول  لـى ال فـر قفـل تقندـه   لكن تكمن الصدمة في المناجأ 

وتسـلم داتس تقردـرا  دندـد أن فردةاقدـا سـوف تسـت دم القـو  . من  قا جـاع رد النعـل الغرفـي مت فةـا  
دولدو إلى لقـدن   دـث  قـد  76ضد مصر إها لم تتراج   ن قرار التأمدم  ةار داتس م  سندر  في 

مدار دومدن م  إددن وأ ضاع ال كومـة الفـارزدن  وتمكـن مـن إققـا  م فالـد و   د  اجتما ام  لى 
  والـدول صـا فة 6222إلى م تمر دعقد في لقدن  ت ضر  الدول الموقعة  لى اتناقدة القسـةقةدقدة 

  (19).المصالح التجاردة الكفرى التي تمر في الققا 

فـي الفدادـة  لكـن فعـد مقاقاـة ووج م الد و  لمصر ل ضور م تمر لقـدن  وافـط  فـد القاصـر 
ايمر وجد أن د و  مصر استدراج ل ـا واسـتجوال  فـرف،  ضـور المـ تمر  واسـتقر ايمـر أن تميَـل 

زرطير مصر في لقدن كمراقل فوفد درأسه  لى صفري مددر مكتل الرئدس وفالتقسدط م  افدلوف 

فـي  دمكـن معرفـة كـل مـا دـدور مسياعد يريرزوكرداـقا مقـون  الخارجية السوفيتي
ققا  ا فسالمة موقف مصر    (16).الم تمر  وفها دمكن اتتصال فالوفود المااركة واي
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أغســةس  لمقاقاـة القضــدة وقجـح الم ةــة  53 -69فـي النتــر  مـن  لقــدن ايول قـد مـ تمر 
 ــرج المــ تمرون . المصـري فجــاعم قتدجــة المــ تمر ســلفدة  ولــم دصـل المــ تمرون إلــى قــرار جمــا ي

 لى ال كومة المصـردة  تفقـم اتقتـراح يمـاقي  اـر  دولـة فاـأن إدار  الققـا   فاقتراح أمردكي لعرضه
 ن ةردط لجقة دولدة تافعة لةمـم المت ـد   ت تسـدةر  لد ـا دولـة وا ـد    وأن دكـون لمصـر  ائـد 
 ادل في أرفاح الققا   إضافة إلى  قوق ا الماـرو ة  مـ  تعـود،  ـادل لاـركة الققـا   وأي  ـالف 

و قـــا أصـــف م كلمـــة النصـــل . أو التعـــود، د ـــال إلـــى م كمـــة العـــدل الدولدـــة ـــول قصـــدل مصـــر 
  (15).لمصر

و مل اتقتراح إلى ال كومة المصـردة لجقـة مكوقـة مـن مقـدوفي إدـران وأيدوفدـا والسـودد فرئاسـة 
و ـو رجـل ا تلنـم  لدـه اآلراع  فـرآ  ألـدردت  رجـال   رئي  زررا  استرالياروفـرم مقـزدس 

ر  أفضـــل مـــن دــرأس  ـــه  اللجقـــة  وا تقـــد أقـــه فعــل كـــل مـــا دســـتةد  مـــ   فـــد  لوقــا  مرقـــا   وا تفـــ
 قصـردا  متعصـفا  مت مسـا  ضـد  فـد  زرطر خارجية مصيرفدقمـا رآ  م مـود فـوزي  (17)القاصر 

وكــان  (13) .القاصـر فصــنة  اصــة  وضــد المفــادئ اليوردــة فــي مقةقــة الاــرط ايوســة فصــنة  امــة
ارام المـ تمر إلـى مصـر وزدـر ال ارجدـة ايمردكـي  م كـدا  أقـه إددن لدده رغفة اددد  في أن د مل قر 
 (19) .الو دد القادر  لى إققا   فد القاصر

أمـــا الوتدـــام المت ـــد  فنضـــلم اتتصـــال فمصــــر والتم دـــد لمقـــزدس  فـــر المملكـــة العرفدــــة 
تكوقـم مـن  6591أغسـةس  52 -59فأرسلم إلد ا فعية دفلوماسدة فـي النتـر  مـن  (11)السعوددة 

  ومقدول من ال ارجدة  إضـافة إلـى السـندر المبعوث الرئاسي Andersonرم أقدرسون روف
رئييي  الييوررا  ززرطيير التقــم الفعيــة مــ  ايمدــر فدصــل . ايمردكــي والققصــل ألنردــد

المستشيار وجمـال  سـدقي  يائب زرطير الخارجييةودوسـف داسـدن  الخارجية

عوددة إق ــاع ايزمــة دون اســت دام أوضــح أقدرســون أن  ــدف الوتدــام المت ــد  والســ. المل ييي
القو   و لـى مصـر أن تـدرس اقتـراح المـ تمر ف ـدوع و دالـة  وال ةـو  التالدـة أن توافـط مصـر  لـى 
الجلوس والتفا ث في جو من الود  وتمقى أقدرسون من ال كومة السعوددة أن تفـهل ج ـد ا مقجـاح 

. لمقةقـة قـدر   لـى لعـل  ـها الـدورم مة لجقـة مقـزدس   لـى ا تفـار أن السـعوددة  ـي أكيـر دول ا
ووافط ايمدر فدصل  غدـر أقـه لنـم اقتفـا  أقدرسـون إلـى أن ال ةـو  التالدـة  ـي إلغـاع كـل العقوفـام 
اتقتصاددة وامجراعام العسـكردة المت ـه  ضـد مصـر  ف ـي السـفدل الو دـد لت دئـة ايجـواع للتنـا م  

ضناع جو من الود وال دوع    (12) .واي

سعودي م  الفعية ايمردكدة أميلة للعوائط التـي تعتـر، تسـودة أزمـة السـودس قاق  الجاقل ال
فأوضح دوسف داسدن أن فع، امجراعام التي ات هت ا الوتدام المت ـد  قنسـ ا تميـل  ائقـا  لت قدـط 
التقـــدم  ومق ـــا  لـــى ســـفدل الميـــال وقـــف فدـــ  أدوام الســـكك ال ددددـــة لمصـــر  واي مـــال النرقســـدة 

م ارفة المال ة في الققا   وت ـرد، ال فـراع ايجاقـل  لـى اتقسـ ال فغـر، التـأيدر والفردةاقدة في 
 لى قدر  مصر في إدار  الققا   و ه  امجراعام ت ير سلفا   لى ايجواع العامة  فرد السـندر ايمردكـي 
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ل  دون إققا إها اتنققا  لى المفادئ دمكققا الت دث فوضوح فـي التناصـد: يمدر فدصلا مستا دا  فقول
ا   فقال ق ن ت قردد إ اد  رسم الصـور   لكققـا ت قردـد ظكان ايمدر فدصل دق. إ اد  رسم الصور  كل ا
وأوضـح أن  ـه  مجـرد أميلـة سدعرضـ ا الجاقـل المصـري  وميـل ( دقصد الغـرل)أن دةمس ا اآل رون 

وقـف الصـعل   ـاول أقدرسـون أن دـت ل  مـن  ـها الم.  ه  المسائل الفسدةة تعكـر جـو المناوضـام
إن إلغاع العقوفام اتقتصاددة وامجراعام العسكردة قد دكون أمرا  معقدا   يقه ت دتعلط فـالموقف : فقال

المصري ف سل  لكقه دتعلط ف لف فغداد وفلسةدن وقفر  وغدر ا  فرد ايمدـر فدصـل فـأن امجـراعام 
ســودس ت ددــدا   ولــم تكــن فــي التــي قت ــدث  ق ــا ت تتعلــط فقضــادا أ ــرى  إق ــا ات ــهم فــي قضــدة ال

 (12).الصور  من قفل  إن العقوفام اتقتصاددة التي ُفرضم ضد مصر ت  القة ل ا ف لف فغداد
وفعد مقاقاة الظروف الميلي لت دئة ايجواع  دار  وار مةول  ول الققاة الم مة فـي اتقتـراح 

ــي ا ــدن ايول  فأوضــح أقدرســون  قــوط ايمــم ف ــا  وتةودر ــا المقــدم مــن دول مــ تمر لق لمال ــة فالقق
تستدعال أكفر و دمة أفضل  و ها ت دأتي إت فنصل الققا   ن السداسة  ومسا مة جمد  ايمـم  فـَرد 

فــي ا تقــادي أن اــدئا  لــم دتغدــر  فنردــط العمــل والعملدــام كمــا كاقــم مــن قفــل  : ايمدــر فدصــل قــائال  
ققــا  ةودــل وافــط الةرفــان  لــى فصــل  والجمدــ  دــرى أن الققــا  تــدار كمــا كاقــم فــي الماضــي  وفعــد

مسألتي السداد  والعملدام فـي الققـا   وأن  قـوط مصـر فـي السـداد   لـى الققـا  م نوظـة وت  ـالف 
وأكـد ايمدـر فدصـل أقـه .  لد ا  وما د م الغرل  و كناع  أداع الققـا  تسـتدعال أكفـر قـدر مـن السـنن

فدة دعـد تـد ال  فـي اـ ون مصـر  واقتـرح تكـودن في  الة فصل  ملدام الققا   فإن وضع ا في دد أجق
لجقة استااردة ت قط القتدجة دون اقت اك لسداد  مصر   دث تقدم  دمة استاـاردة تندـد  ملدـا  فـي 
تةــودر الققــا   فأوضــح أقدرســون أن فكــر   دئــة استاــاردة كاقــم أساســا تقتــراح قدمتــه ال قــد لمــ تمر 

وفـي  تـام اللقـاع  ـاول أقدرسـون أن .    دئة تقظدم ماتركلقدن  لكن الدول المااركة رأم اي ه فنكر 
دعـــرج  لـــى ققـــاة اتتنـــاط فـــدن الةـــرفدن وتمقـــى أن دلقـــى اقتـــراح مـــ تمر لقـــدن قفـــوت  لـــدى ال كومـــة 

  (15).المصردة
وأوضــح الملــك ســعود سداســة فــالد  وأ دافــه مــن الج ــود المفهولــة  لــى الم ــور ايمردكــي فــي 

ـــي أ ـــرئدس ايمردك ـــى ال ـــا رســـالة إل ـــاور جـــاع فد  ـــ  مفعـــويكم "... دزق  ـــومتي م ت ـــديم وأ ضـــاع  ك
زالـة ( أقدرسون) وار قا له وج ـة قظرقـا واـرح لقـا ج ـودكم التـي فـهلتمو ا لت دئـة الموقـف المتـوتر واي

وق ــن وايقــون أن ف ــامتكم تســتةد  إزالــة أســفال التــوتر فج ــودكم الم لصــة  لوقــف . أسـفال ال ــالف
وأقـا مـن جـاقفي أ مـل مـ  مصـر مـن أجـل ال ـوار  و لـى . اتقتصـاددة امجراعام العسكردة والعقوفـام

هلــك فإققــا قف ــث  ــن  لــول لت دئــة ايوضــا   وضــمان  ردــة المال ــة فــي ققــا  الســودس  وال صــول 
لمصر  لى  قوق ا فـي السـداد   ومـن  ـالل  ـه  الوسـائل دمكـن تنـادي  ـه  ايزمـة التـي لـو ُتركـم  

  (29)"  فعواقف است دي إلى قتائج ت دمكن التقف
وقفدل وصول مقزدس إلى القا ر  كلف الملك سعود دوسف داسـدن فالسـنر إلـى القـا ر  لمقافلـة 
 فد القاصر  والتفا ث معه في تةورام ايزمة  وةلل السندر ايمردكي مـن دوسـف داسـدن أن د ـاول 

ووســائل ام ــالم  إققــا   فــد القاصــر فالعمــل مــ  الوتدــام المت ــد   وأن دوقــف  جومــه  فــر امها ــة
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دجل أن قتعامل م  الواق  فصـرا ة ووضـوح  إن أي قظـام : "اي رى ضد الغرل  فرد  لده داسدن قائال  
وأوضـح داسـدن لعفـد  (26)"دولي مدار  الققا  لن تقفله مصر  لها دجل الف ث  ن وسائل أ ـرى مجددـة

ه إ ساس فأن مقتر ام الدول القاصر أن الملك سعود دساقد  في  ط مصر في الققا   وأن الملك لدد
ال مس سوف تلقى صدرا  و قال  كفدردن  وأن  فد القاصر سوف دعمل  لى ت دئـة التـوتر  وقفـول  ـل 
وسة  وو د  فد القاصـر فت ندـف قفـر  العـداع مـن جاقـل مصـر  وأاـار إلـى ام ـالم الفردةـاقي الـهي 

وضـح داسـدن أن الوتدـام المت ـد  دان  جوما  ادددا   لى مصر  وفي لقائه مـ   فـد ال كـدم  ـامر أ
ــو  وتف ــث  ــن  ــل ســلمي ــة ضــد اســت دام الق ــغ داســدن الســندر . تعمــل  قدق ــة أفل ــام الر ل وفــي  ت

ايمردكي في القا ر  أقه وجـد تجاوفـا  مـن  فـد القاصـر  و لـى الجـاقفدن الف ـث  ـن  ـل وسـة  و لـى 
   (25) .قتصادي والعسكري  ن مصرالوتدام المت د  أن ت دئ ايجواع ل ها ال ل  فت ندف الضغة ات

وفي رسالة من سعود إلى أدزق اور أوضح أقه فـهل ج ـدا  لـدى الجاقـل المصـري مقجـاح م مـة 
مقزدس وت ندف  د  ال جوم ام المي المصري ضـد الغـرل  آمـال  أن تت ـه الوتدـام المت ـد   ةـوام 

ل ســـلمي ووقـــف امجـــراعام جـــاد  م ـــاد  ت ردـــر ايرصـــد  المصـــردة المجمـــد   والعمـــل مـــن أجـــل  ـــ
النرقســـدة لت دئـــة أجـــواع مقاســــفة لل ـــوار فـــدن ال كومـــة المصـــردة ولجقــــة  -العســـكردة امقجلدزدـــة

  (27).مقزدس
و ــاول الملــك ســعود التاــددد  لــى الوتدــام المت ــد  فاــأن ايرصــد  المصــردة المجمــد  لــدد ا 

مر تنصدلدا  م  مقـدوفي الوتدـام فأرسل رسالة منصلة للرئدس ايمردكي وةلل من مفعويده مقاقاة اي
منيدز  و ـزام فااـا  سرير الممل ية فيي زاشينط المت د   اجتمـ   فـد اهلل ال دـال 

يائيب زرطير الخارجيية  مـ  ولـدم روقتـري المتحيد  الممل ة فيي ارمي 

إن امجــراعام الفردةاقدـة والنرقسـدة كاقـم غدـر  ادلـة تمامـا   دـث جمــدم "   فقـال  ـزامارمرط يي
لدة تزدد فكيدر  ن ال قوط التعودضدة ل املي أس م ققا  السودس  ففردةاقدا و د ا جمـدم أرصد  ما

ملدــون دوتر  و ــو ضــعف مســت قام  ــاملي ايســ م  فمــا ضــرور  أن تت ــه الوتدــام المت ــد   799
يـم  ــرج  ــزام  لـى أرصــد  الفقــك اي لـي المصــري  فقــال إن إجمـالي أرصــد  الفقــك ... امجـراع هاتــه؟ 

ملدون دوتر  والمود ون المصردون د تـاجون قصـف  ـها  79ور المجمد  في الوتدام المت د  المهك
أجـال   أن امفـراج  ـن المفلـغ اي دـر فقـة كندـل فت سـدن ايجـواعا تقـاد  فـ ـزام  أفـدىالمفلغ اآلن  و 

تـى دتضـح روقتري فأن الملكدة القاقوقدة يموال اـركة الققـا  غدـر معلومـة  وتفـد مـن الـت نظ  لد ـا  
دولدـو فقـد كـان لددـه دافعـا  لل ةـأ  أمـا الوتدـام  51الموقف  فأكد  ـزام أقـه إها كـان قاصـر أ ةـأ فـي 

المت د  فلدس لدد ا سفل مقق  ترتكال  ها ال ةأ فتجمدـد ايرصـد  المصـردة  و ـي لدسـم ةرفـا  فـي 
الملــك ســعود أن  أزمـة الســودس  وفردةاقدــا لــدد ا أرصــد  ضــعف مســت قام المســا مدن  وفــي ا تقــاد

    (23).إفراج الوتدام المت د   ن  ه  ايرصد  سدسا د في  ل الماكلة
وممــا تاــك فدــه أن العمــل  لــى الم ــور ايمردكــي كاقــم لــه أ مدتــه  فإدــدن  ــاول مــرارا  وفكــل 

لة لـه إلــى الوسـائل إققـا  الوتدــام المت ـد  فتو دــد الجف ـة الغرفدـة فــي مواج ـة مصــر  فققـرأ فـي رســا
سـواع فعلمـه أو  –دسـت دم قاصـر( دقصـد اتت ـاد السـوفدتي)اـك فـي أن الـدل لدس  قـدي "ق اور أدز 
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دجاد موض  قدم له في أفردقدـا كمـا  -فغدر  لمه لت قدط أ دافه في إفعاد الغرل  ن الارط ايوسة واي
 وفي  ها الصدد اةلعم  لى تقردر من ا   ما  ضر  اـاع   وفدـه سـلم( أورفا)فعل في  ه  القار  

ــا  Shepilovاــفدلوف  للســنراع العــرل المةالــل الســوفدتدة  فرغفتــه فــي إقامــة و ــد   رفدــة فــي أفردقد
ق ــاع الوجــود العســكري  و ــه  السداســة تســت دف إمــدادام ( الغرفــي)وآســدا تأ ــه مكاق ــا فــي العــالم  واي

ن مصـر كل  ها دجعلقـي متأكـدا  أكيـر مـن أي وقـم مضـى أ...الفترول ال اصة فقا في الارط ايوسة 
ت دجــل أن دســمح ل ــا ف ــها فــي الوقــم ال اضــر  إن لقــا العددــد مــن ايصــدقاع فــي الاــرط ايوســة 
دعلمون إلى أدن تقود م سداسة قاصـر ومصـدط  لكـق م لدسـوا أقودـاع فدرجـة تمكـق م مـن الوقـوف فـي 

 دـار إققـا فـدن ... فـي مـ تمر لقـدن ( داتس)وجه الغوغـاع إها اقتصـر قاصـر  و ـها مـا لمسـه فوسـتر 
  (29)" سكري وآ ر دتعلط فعدم دف  الرسوم لمصر  في اقتظار رد قاصر  لى مقزدس

  ايمردكدــة فدمــا دتعلــط فاســت دام القــو   أ ــداف ا فــي ت ددــد امدار  و ققــم السداســة الســعوددة
فأرسلم ال ارجدة ايمردكدة إلى سندر ا في القا ر  م  وصول لجقة مقزدس  تفـدن لـه ال ةـوة العامـة 

إققا قعضد كل ج د دـ دي إلـى  ـل " اسة ايمردكدة إزاع قضدة السودس في كافة ا تماتت ا قائلة للسد
  (21)"سلمي للماكلة  وت قساقد است دام القو  ت م أي ظرف

وصل مقزدس إلـى القـا ر  فـي الرافـ  مـن سـفتمفر  لمقاقاـة  فـد القاصـر فـي مقتر ـام مـ تمر 
ت نـي وراع ـا ت ددـدا   أفـرزم إ ـدى الصـ ف السـعوددة لقدن  وفي  دن ت دث مقزدس فل جة قودـة 

اققسام  زل الم افظدن ال اكم في لقدن إزاع  ه  القضدة  وموقف  زل العمال الفردةاقي المعـار، 
ايمــر الــهي أيلــج صــدر المنــاو،  (22)لل ــرل  وكــها رغفــة أدزق ــاور فــي  ــل المســألة فاــكل ســلمي 

 لـى مقـزدس أن فكـر  إقاـاع  دئـة دولدـة لإلاـراف المصري  فأوض م ال كومـة المصـردة فـي رد ـا 
 لى إدار  الققا  أمر دتقـاق، مـ  السـداد  المصـردة  ودـد ل الققـا  فـي المسـائل السداسـدة  وقـدمم 
فددال  متميال  في  دئة مصردة تددر الققا  مسـتقلة  ـن ال كومـة  ت صـ  جـزعا  مـن د ل ـا لإلقنـاط 

لة ايمم المت د  دضمن  ردة المال ة وت ددد رسوم  ادلـة  لى تةودر الققا   وُدعقد اتناط ت م مظ
 (22).للمرور في الققا 

قاصـــر أو ققلـــه إلـــى الـــدول اليماقدـــة  و ـــو أمـــر مقاقاـــة اقتـــراح رأى مقـــزدس أقـــه ت ضـــرور  ل
الجـددر فالـهكر  (25).ةفدعـة  مـل اللجقـة المـهكور  - سل رأي السندر ايمردكي فـي القـا ر  -د الف

فرقسدة   -توسة ا د أيقاع مفا يام مقزدس في القا ر  ت ركام  سكردة أقجلوأن  و، الف ر الم
ــة  ــة اتســت فارام ايمردكد ــة فوكال ــه لجق ــر أ دت ــدا  ت ــتالل مصــر فــي  ةــو  تالدــة   ســل تقرد تم د

CIA
 .فما د كد  دم جددة الجاقل الغرفي في المناوضام (29)

 65ضـرفة فقدـة لمصـر  فأصـدرم فـي  توجدـه -فز امـة فردةاقدـا وفرقسـا -قررم الدول الغرفدـة
أمرا   إلى مرادد م فاتقس ال النـوري  مـن الاـركة  و رضـم  لـد م تعودضـا  مالدـا   6591سفتمفر 

إلـى الم قـدس م مـود دـوقس وأفلغـه أن  ميدطر ددار  الشيركةكافدا م فتوجه فول ردموقـد 
التقا ـد افتـداع مـن اللدلــة   درغفـون فــي -فدمــا  ـدا الدوقـاقددن –جمدـ  المراـددن والنقدـدن ايجاقـل 
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ــل دــوقس اســتقالت م جمدعــا  فمــا فــد م  ــة ل ــم  وفــي  ــدوع قف لعــدم رضــا م  ــن معاملــة امدار  العرفد
فالاــلل  وتظ ــر ( الم ممــة)الغــرل  لــى دقــدن أن  ــه  الضــرفة ستصــدل اــركة الققــا  كــان . ردموقــد

 (26).ضد امصر أمام العالم  اجز   ن تاغدل الققا   فما دفرر ات اه إجراع 

يفـام  ــدم قـدرت ا  لــى  275تـرك العمــل فـي الققــا   مراـدا  دفعــة وا ـد  ف ــدف إ ـراج مصــر واي
 96إلـى  39إدار  الققا   وكينم السـنن الغرفدـة وجود ـا فـي الققـا  فـزاد المعـدل الدـومي للسـنن مـن 

مـــن  ـــدد % 39مراـــدا  وموظنـــا  أي  979ســـندقة  ميفـــام  جـــز مصـــر التـــي تمكقـــم مـــن تـــوفدر 
اددن والموظندن السافقدن  تمكقوا من إدار  الققا  فكناع   الدة  وتاف   فد القاصر ايمـر ومـقح المر 

وفلغم السنن التي مـرم فالققـا   ـالل اـ ر  (25).فردط المراددن أوسمة اتست قاط تقددرا  لج ود م
اســتأيرم دول أورفـــا الغرفدـــة ( ةـــن 63617777)ف مولــة قـــدر ا ( ســـندقة 6555) 6591أكتــوفر 

فمــا دعكــس أ مدــة الققــا  ( ســندقة 523)ف ــوالي يليد ــا  وفــي مقــدمت ا فردةاقدــا التــي كــان قصــدف ا 
 (27).ل ا

فعد فال لجقة مقزدس تصـا دم لغـة اسـت دام القـو  فـي لقـدن وفـاردس  فأرادتـا ققـل الموضـو  
ضـد إلى مجلس ايمن تم ددا  تت اه إجـراع فـوري ضـد مصـر  لكـن الوتدـام المت ـد  كينـم ج ود ـا 

إققـي أاـعر ف ةـور  اسـت دام القـو  أو الت ددـد "فكر  است دام القو م فكتل أدزق ـاور إلـى إدـدن دقـول 
ف ا  وتنردغ المسألة من ال ل السلمي دوفر قا د  اعفدة قودة مساقد  لقاصـر  إققـا دجـل أن قعتمـد 

  وف اصـة مـ   لى تأددد اعفي سا ط في فالدقا  وأصار ك إن الاعل ايمردكي ضد است دام القـو 
 دم است دام السفل السلمدة الممكقة ل مادة مصـال قا ال دودـة  وأكيـر مـن هلـك لـدي اـك كفدـر فـي 
إمكاقدة ال صول  لى موافقة من الكوقجرس مجراعاتـك العسـكردة  إن امجـراعام العسـكردة لـن تـأتي 

رفا ومعظـم آسـدا  وت فقتائج قاج ة  إقما ت دي إلى زداد  المقةقة ال ةر  ضد الغرل لتامل ارط أو 
   (23)"سمدا مقاةط الفترول في الارط ايدقى وكل أفردقدا تقردفا  

قـرار مـا تـرا  فالققـا  نمارو  جمعدة المقتنعداقترح داتس    دكـون ل ـا ال ـط فـي إدار  الققـا  واي
ــة القاقوقدــة والسداســدة  توصــل ــة لدراســة النكــر  مــن القا د ــة فــوزار  ال ارجد م مقاســفا   وتكوقــم لجق

ــق م  اللجقــة إلــى أن  قــاك اــك فــي إمكاقدــة قجــاح الماــرو  وف اصــة أن مســت دمي الققــا  لــدس فد
وفــاط  وقــد دكــون ل ــها الماــرو  اــيع مــن النا لدــة إها اقتقــ  المســت دمون فــأن الةــرط الســلمدة 

 (29).اي رى لـن تجـدي مـ  ال كومـة المصـردة  وفـي الق ادـة وافـط المت ـاورون  لـى تفقـي الماـرو 
اتس إققــا  ساســة لقــدن وفــاردس ف ةتــه الجددــد   وأرســل أدزق ــاور إلــى إدــدن مزكدــا  النكــر   ــاول د

أااركك الرأي في ضرور  اتستعاقة فأكفر  دد من ايمم في أي إجراع مستقفلي فاـأن الققـا   : "قائال  
ــى قاصــر ت ــرا   ل ــرا   و ــها دميــل ضــغةا  كفد ــا  ا تمــادا  كفد ــى القق دســتةد   ين  ــه  ايمــم تعتمــد  ل

  (21)"تجا له

ســـفتمفر  56 -65فــي النتـــر  مـــن  مـــ تمر لقـــدن اليـــاقيُ رضــم فكـــر  جمعدـــة المقتنعـــدن فــي 
  غدـر أن المــ تمر جـاع وســة أجـواع مــن النتـور قتدجــة القجـاح الــهي  ققتـه مصــر فــي إدار  6591
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اقدون فاـل و لـط الفردةـ (22).الققا   فلم دت مس للنكر  أ د  وتأجل الفم في الموضو  لم تمر يالث
 (22)"جمعدة المقتنعدن فققا  السودس"الم تمر  لى داتس صا ل فكر  

 اولــم مصــر التصــدي للم ةــة الغرفــي فاقتر ــم فــي مــهكر  قــدمت ا إلــى رئــدس مجلــس ايمــن 
ــة  ــتم ا تدار ــا فةردق ــا  د ــاقي دول مــن مســت دمي القق ــدن لمصــر ويم ــة مناوضــة مــن مميل ــألدف  دئ ت

ســفتمفر  لـى موافقــة إ ــدى و اـردن دولــة  لــى مقتر  ــا   62 دفلوماسـدة  وقــد  صــلم مصـر  تــى
وقالـم ال كومـة أق ـا تـرى فــي ات ـاد المقتنعـدن تعارضـا  مـ  كرامــة مصـر وتعـد  اقت اكـا   ةدـرا  تتنــاط 

أكتــوفر فرئاســة ســلودن لودــد  69افتــتح مــ تمر لقــدن اليالـث فــي   (25)م6222ايمـم المت ــد  واتناقدــة 
دة  ار التي أددم ماـرو  داتس   دـث تنتـم ايصـوام فرفضـم أيدوفدـا و ضور سنراع الدول اليماق

وفاكستان والدافان اتاتراك في  دئة المقتنعدن  وأ لقم يالث دول أ ـرى أق ـا سـتأ ه رأي فرلماقات ـا  
   (59).فدقما  لقم يالث دول موافقت ا  لى ت نظام  وفهلك اقن، الم تمر دون التوصل إلى  ل

   دث التقى فالعـا لدن 6591سفتمفر  55ار  فد القاصر إلى الدمام  في وم  تةور ايزمة ة
واستكملم المفا يام في الردـا،  فازداقـم  قمة ياليدة لف ث تةورام ايزمة السعودي والسوري في 

ف ـث المـ تمر مسـألة ققـا  . المددقتان و رجم جما در الاعل السـعودي مر فـة فالضـدندن الكـردمدن
العرفـي ودفـ   ةـر إسـرائدل  وأجمـ  المـ تمر  لـى تأددـد مصـر تأددـدا  تامـا  فـي السودس ود م ايمن 

سائر مواقن ا  كما د دد ما أظ رته مصر من استعداد للوصول إلى  ل سلمي دصـون مصـالح مصـر 
الوةقدة  ودتنط م  أ داف مدياط ايمم المت د   ودعتقد الم تمر أن الوسدلة الميلى لضمان مصـالح 

ر المال ة في الققا   ي الد ول في مناوضـام مـ  مصـر صـا فة الققـا   فعدـدا   ـن الهدن د م م أم
الضــغوة أو فـــر،  ــل مـــن ةــرف وا ـــد  وســجل المـــ تمر ا تــزاز  فالتضـــامن العرفــي الويدـــط  وأن 
الظـــروف ال الدـــة جعلـــم المجتمعـــدن أاـــد إدماقـــا  وأ ظـــم يقـــة فـــي مواج ـــة كـــل مـــا دســـتقفل م مـــن 

  (56).مصا ل

 ـن  ارمي  العا  لجامعة اليدزع العربييةلط  سـوقة وأ رل  فد ال ا
ــاد  ايمــة  ــة  فمــا د كــد أن قد ــان ايقةــال اليالي ــر الرســمدة ففد ــدوائر العرفدــة الرســمدة وغد اغتفــاة ال
العرفدة في أدد قودة  كدمة  ت ر   لى معالجة الموقف الدقدط الـهي تجتـاز  ايمـة فمـا دتةلفـه مـن 

عامــة إفــال  قــ  الفدــان إلــى وفــد الجامعــة العرفدــة فــي وااــقةن   قادــة و ــزم  وةلــل مــن ايماقــة ال
 (55) .مفالغه ي ضاع الدول في ايمم المت د 

  وفعــد  ــدد مــن اتجتما ــام 6591أكتــوفر  9لجــأم فردةاقدــا وفرقســا إلــى مجلــس ايمــن فــي 
مقم العلقدة والسردة وافط مجلس ايمن في مقتصف أكتوفر  لى مفادئ ستة وافقـم  لد ـا مصـر تضـ

 ردة المرور  فر الققا  لجمد  السنن دون تمددز  وا ترام سداد  مصر  لى الققا   و زل الققا   ـن 
سداسة جمد  الـدول  وت ددـد الرسـوم  مـ  ت صـد  قصـدل  ـادل مـن الرسـوم لت سـدن الققـا   وفـي 

ــالغ المســت قة  ــدف  المف ــا  وال كومــة المصــردة فدمــا د ــت  ف ــدن اــركة القق ــزا  ف ــة  ــدوث ق ــتم  ال د
ـــدم ـــة ت ك ـــرار . تســـودته أمـــام  دئ ـــاقي مـــن ماـــرو  الق ـــى الاـــط الي ـــر، اتت ـــاد الســـوفدتي  ل وا ت
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النرقسي الهي دادر إلى جمعدة المقتنعدن واقتراح الدول اليماقدـة  اـر  وفـدم فـي ايفـط  -امقجلدزي
 (57). المام التنا م والوئام  لكن القدة كاقم مفدتة للعدوان

ر الـدائم فـي ايمـم المت ـد  رسـالة إلـى مجلـس ايمـن  ةلـل فد ـا وفي المقافل سلم مقدول مص
العسكردة التي تدفر مـن قفـل فرقسـا والمملكـة المت ـد  ضـد مصـر  فمـا  م قد اجتما  لف ث امجراعا

  (53).دعد اقت اكا  لمدياط ايمم المت د  وت دددا  للسالم

مقاقاــام  لمصــل ت ا فــي قــدمم إســرائدل ةلفــا  لمجلــس ايمــن للســماح ل ــا فاتاــتراك فــي ال
المـــرور  فـــر الققـــا  ومعارضـــة مصـــر  فـــي م اولـــة مق ـــا تســـتغالل الموقـــف  وردم الدفلوماســـدة 
المصردة أن الكتلتـدن الاـرقدة والعرفدـة مـن  ق مـا الماـاركة فـي المقاقاـام إها ُقفـل ةلـل إسـرائدل  

  (59).ي ةلل إسرائدل جاقفا  ولم تكن فرقسا والمملكة المت د  توافقان  لى توسد  المقاقاام  فُألق

وفي مجلس ايمن ت دث كل من المقدول الفردةاقي والنرقسي م كددن  لى  ـط المال ـة فـي 
دار  الققا  من قفل  دئة هام ةاف  دولـي  ود ـو  مصـر للـد ول  الققا  وفقا  لمعا د  القسةقةدقدة  واي

جمعدـة المقتنعـدن  وت ـدث  في مناوضام  لى أساس اقترا ـام الـدول اليماقدـة  اـر  والتعـاون مـ 
. داتس  ــن ضــمان  ردــة المال ــة  ومــال إلــى  ــل ال ــالف فالوســائل الســلمدة  ــارج مجلــس ايمــن

وألقى وزدر  ارجدة مصر كلمة أوضح فد ا  ط الدول في تأمدم الم سسام ال اضعة لسدادت ا وفـط 
ومـة المصـردة واـركة الققـا  مـن اتتناقدـة المعقـود  فـدن ال ك 61قرارام ايمـم المت ـد   وأن المـاد  

م قصم  لى أن اركة الققا  اـركة مسـا مة مصـردة  ت ضـ  لقـواقدن مصـر و ادات ـا  6211سقة 
وأ لــن اســتعداد مصــر لتعــود،  ــاملي ايســ م  و قــد مــ تمر فإاــراف ايمــم المت ــد  م ــاد  تأكدــد 

 مراــولد  الــهي   ردــة المال ــة  يــم فــدأم م اديــام فــدن مقــدوفي مصــر وفرقســا وفردةاقدــا فوســاةة
فلور ــا فــي اــكل مفــادئ قــدم ا فا تفار ــا جــزع أول مــن ماــرو  قــرار لمجلــس ايمــن  و قــدما قــدمم 

     (51).فردةاقدا وفرقسا جزع يان د كد تدودل الققا  رفضته مصر وصوم ضد  اتت اد السوفدتي

ها كان النال  تمي لل ةو  امقجلدزدة النرقسدة فت ودل القزا  إلى مجلس ايمـن  قظـرا  لمـا  واي
مـا مـن جـوال سـوى أن المملكـة المت ـد  ! ... سوفدتي م قط  فِلَم  ه  ال ةو  ؟( فدتو)دقتظر ا من 

ولي وفرقسا ددرسان مـن وراع  جـال اسـتعمال القـو  ضـد مصـر  ودردـدان الظ ـور أمـام المجتمـ  الـد
ــو  ــل اســت دام الق ــر وا ــد مــن المــ ر دن . وقــد اســتقندتا كــل الوســائل الســلمدة قف ــا د ــا غد و ــها م

 لـى التصـرف امقجلدـزي النرقسـي ضـد مصـر  ودللـوا  لـى " المـ امر "إلى إةـالط لنظـة  (52)الغرفددن
ــم اســتفعا ــث ت ســرائدل   د ــا واي ــل مــن فرقســا وفردةاقد ــدن ك ــدوان ف ــي م ــدم للع ــك فالمقاقاــام الت د هل

الموظندن الرسمددن من  ه  اللقاعام  فما فد م السندر الفردةاقي في فاردس  كمـا تـم الـت ل  مـن 
الويائط التي ت وي المقاقاام ال دودة الم مة في لقدن  وصرح فن جوردون فعد هلك أن إددن ه ـل 
ه فقنســه إلــى فــاردس لداــرف  لــى الــت ل  مــن الويــائط المتعلقــة فأزمــة الســودس فــي فــاردس  لكقــ

  (52).وصل فعد أن  صل فن جوردون  لى قس ة مق ا  لدضمن صداقة إددن مسرائدل ومساقدته ل ا
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و كــها قج ــم الدفلوماســدة الســعوددة فــي تفصــدر ساســة الوتدــام المت ــد  مــن  ــالل ال ــوار 
ف قدقة القضدة المصردة  وأن ال ل دفدأ من الغرل فت ردر ايرصد  المصـردة المجمـد  فـي وااـقةن 

يقل  والتصدي لإلجراعام العسكردة امقجلدزدـة النرقسـدة  لتم دـد ايجـواع مجـراع  ـوار  ـادئ  لى ا
ــه ل ــل  ــادل يزمــة الســودس وتمدــزم لغــة ال ــوار الســعودي مــ  ساســة . دمكــن التوصــل مــن  الل

الوتدام المت د  فال دوع والصرا ة والوضوح  وأكدم المملكة العرفدة السعوددة أق ا تقـف فـي  قـدط 
ا د م  مصر  ومن َيّم فإن التورة في ال جوم  لـى مصـر سدضـر فالمصـالح الغرفدـة فـي المقةقـة  و 

 . ودنتح الفال  لى مصرا ده أمام اتت اد السوفدتي

 وديـل السعـدوان ورد النعـالع: ياليـا  
ســرائدلم ففردةاقدـا تعتفـر أن مصـر تقــو،  جمـ  العـداع لمصـر فـدن كــل مـن فردةاقدـا وفرقسـا واي

فــي أفردقدــا والاــرط ايوســة  وفرقســا متأكــد  أن مصــر تســاقد يــوار الجزائــر وت رضــ م  أمــا  قنوه ــا
كاـنم المقاقاـام دا ـل الكقدسـم قفدـل العـدوان أن إسـرائدل تعتفـر مصـر العـدو فالقسفة مسرائدل فقـد 

 ايول ومصدر ال ةر ايكفـر  لـى مصـال  ا وكداق ـا  لـها وافـط الكقدسـم  لـى أن تلعـل إسـرائدل دورا  
وردد فــن . فــي صــرا  الســودس  وقو ــم المصــادر الد وددــة المســئولة ف ــه  الت ددــدام أكيــر مــن مــر 

جوردـون وجولــدا مادرسـون فــي تصـرد ات ما المقاــور  فــي الصـ ف الد وددــة أن الاـرط ايوســة لــن 
 (55).دقعم فسالم إها ظلم مصر ت رم إسرائدل من  ط المرور في ققا  السودس و لدج العقفة

ها كا قم فرقسا قد ر فم فالتعاون مـ  إسـرائدل فـي ضـرل مصـر  فـإن فردةاقدـا  اولـم إ نـاع واي
التعاون م  إسرائدل إلى  د امقكار  قظرا  لمصال  ا وت النات ا م  دول  رفدـة ميـل العـراط وايردن  

  (699).لها لعفم فاردس دور الوسدة فدن لقدن وتل أفدل

ــا تاــك فدــه أن إســرائدل تواقــة لعمــل  ســك ري  جــومي ضــد مصــر مســتغلة  ــها الظــرف ومم
التـارد ي  وكاقــم مصـادر الفقتــاجون قـد توقعــم تنـوط إســرائدل  لـى العــرل فـي التســلح آقـهاك  فمــا 
دمكق ــا مــن ا ــتالل ســدقاع ومقــاةط أ ــرى  رفدــة  وتوقــ  المصــدر المــهكور أن تتعــادل الكنتــان فــي 

ودفـــدو أن تقردــــر  (696).م6592مقتصـــف الصـــدف  يـــم تتنـــوط القــــوام امســـرائدلدة ف لـــول رفدـــ  
الفقتاجون اي در وض  في ا تفار  ت ـددث ايسـل ة المصـردة ا تمـادا   لـى اتت ـاد السـوفدتي فـدعا  

  .من صنقة ايسل ة التادكدة

فدأ ام داد لل جوم  لى مصر في أ قال فال م تمر لقدن الياقي وكاقم مصر متدققـة أن أمـرا  
مة تيدر الردفة والتدقظ  لها استعدم مصر لصد العدوان الم تمل  ما ددفر ل ا  ولكقه م اة فسردة تا

وُرسمم  ةة الـدفا   لـى أسـاس اقتاـار القـوام المصـردة فـي اـكل مرو ـة واسـعة ترتكـز فـي فـور 
ســعدد اــرقا  والعلمــدن غرفــا  والمقدــا جقوفــا   وتــم اســتد اع ات تدــاة وُاــكلم كتائــل ال ــرس الــوةقي  

وت دـأ الاـعل المصـري معقودـا  . مـا  ـدا سـم كتائـل  للتةودـط وامقـهاروُس فم القوام من سدقاع فد
 (695).وماددا  للمعركة
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وفي ق ادة سفتمفر وصلم إلى فاردس فعية إسرائدلدة رفدعة المستوى  قاقام ال ةة الماـتركة 
التـي فقدــم  لـى أن تفــدأ إسـرائدل فــال رل  لــى مصـر  لدتســقى لفردةاقدـا اســت دام  ق ـا فــي إ ــاد  

  ووافقـم فردةاقدـا فاـرة أّت ت ـاجم إسـرائدل 6593قوات ا في قا د  السـودس وفقـا  لمعا ـد   اقتاار
ايردن  و ار، فن جوردون ال ةة  ت تقـاد  فـأن إسـرائدل سـتلعل دور الم ـاجم لصـالح  لدنتد ـا  

قندـه فدقما تلعل فرقسا وفردةاقدا دور مالئكة السالم  وأصر  لى إجـراع مفا يـام مـ   لدندـه قفـل الت
لل صول  لى ضماقام فعدم ترك إسرائدل و د ا في المددان  وفالنعل ر ل فن جوردون إلى فـاردس  

زرطير الخارجيية وتمم المفا يام  مـ  وفـد فرقسـي وآ ـر فردةـاقي فرئاسـة سـلودن لودـد 

  وةلـل 6591  في سردة تامة في أ د المقازل ال اصة فـي فـاردس  فـي أول أكتـوفر الرريسي
فرقسي فضرل سالح الجو المصـري قفـل ت ـرك القـوام الفردـة امسـرائدلدة   - د أقجلوفن جوردون تع

فرقسي سـوف د مـي  -لتأمدن مدق ا من الت ردل   اول لودد ةمأقة فن جوردون فأن الندتو ايقجلو
إسرائدل من أدة إداقة  وت دمكن  قد اتناط ف ها المعقى  لما له من تأيدر سلفي  لى آتف المصالح 

دةاقدــة فــي المقةقــة العرفدــة  ورفــ، لودــد قفــول اقتــراح إســرائدلي لتضــددط ال ــو   فســافر وزدــر الفر 
 ( 697).ال ارجدة النرقسي إلى لقدن لعر، ايمر  لى إددن  ووجد  أكير ت مسا  من وزدر  ارجدته

ــاردس فــي  ــى ف ــادئ  61ةــار إدــدن ووزدــر  ارجدتــه ســرا  إل ــى المف ــوفر  واتنــط ايةــراف  ل أكت
ــي ســنراي فــي ايساســدة  ــي اــكلم أساســا  للمناوضــام الاــ در  ف ــن  55الت ــوفر و ضــر ا مــ  ف أكت

لدن النرقسـددن  ن  لى مستو  اٍل  إضافة إلى المسـئو جوردون وددان ايقدن من الموظندن الفردةاقدد
وتوصـل ايةــراف الياليـة إلــى مســود  فروتوكـول  لكــن  قـدما وصــل قفــأ  ـه  الويدقــة إلـى إدــدن ةــار 

موظنده إلـى فـاردس للـت ل  مق ـا  لكـن السـلةام النرقسـدة رفضـم  إضـافة إلـى أن  صوافه  وأ اد
 :وفدما دلي أ م م تودام المسود  (693).الوفد امسرائدلي كان قد ر ل فقس ته إلى تل أفدل

  مـ  الوضـ  فـي ات تفـار الوصـول 6591أكتـوفر  55تفدأ إسـرائدل ال جـوم  لـى مصـر فـي : 6فقد 
ةاقدـا فـإقزال وفـها دظ ـر ت ددـد  سـكري مفااـر للققـا   فتقـوم فرد. لدـوم التـاليإلى مقةقة الققا  في ا
 .متال   لى فعد أرفعدن مدال  إلى الارط من المد ل الجقوفي للققا قوات ا فالمظالم قرل 

ُدلنــم قظــر ال كــومتدن الفردةاقدــة والنرقســدة فتوجدــه إقــهار إلــى الةــرفدن المت ــارفدن فوقــف : 5فقــد 
فرقسـدة مـن  -اتقس ال  اـر  أمدـال  لـى جـاقفي الققـا   لكـي تـتمكن القـوام ايقجلـوإةالط القار و 

 .ضمان المال ة في الققا 

فرقسـدة  ملدات ـا فـي ايراضـي المصـردة  فـي  -إها رفضم مصر امقهار تفدأ القوام ايقجلـو: 7فقد 
جـه قوات ـا إلـى  لـدج أكتوفر  أما إسرائدل فسوف تعلن قفول ـا للمةالـل المـهكور   فدمـا تت 76صفاح 
 .العقفة

تدـران )التصردح مسرائدل فا تالل السا ل الغرفي من  لدج العقفـة  مـ  الجزدـرتدن الم متـدن : 3فقد 
 ( وصقافدر
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زمم إسرائدل فعـدم م اجمـة ايردن أيقـاع ضـرل مصـر  وفـي المقافـل تع ـدم فردةاقدـا فعـدم تلأ: 9فقد
 .يقاعمسا د  ايردن إها  اجمم إسرائدل في  ه  اي 

   (699) .وق  الفقد اي در  لى ضرور  سردة المعا د 

أكتـــوفر دم ـــد  62ودال ـــظ أن الســـدقاردو المـــهكور أ ـــال  تـــم تقندـــه  كـــامال   ففـــدأ إدـــدن مقـــه 
وكأقـه لـم داـارك  -مد دا  اعور  أن إسرائدل تعد قوات ـا لم اجمـة مصـر فـي ق ادـة أكتـوفر (691)فالد 

ها فعل -في تدفدر ايمر كما سفط م إسرائدل هلـك فسـتوجه فردةاقدـا وفرقسـا إقـهارا  ماـتركا  للةـرفدن واي
فرقسـدة  –المت ارفدن فوقـف إةـالط القـار واتفتعـاد  اـر  أمدـال  ـن الققـا   لدتسـقى للقـوام ايقجلـو

سـرائدل  (692).ضمان  ردة المال ة  معلقا  أقه من ايفضل لفالد  أن ت افظ  لى التوازن فدن مصـر واي
 ه  السردة لقرار ال رل فـي فردةاقدـا إلـى  ـدم اسـتعداد ا دفلوماسـدا واقتصـاددا  و لى أي  ال أدم 

 (692).و سكردا  للصرا 

ـــر ال ارجـــة  ـــار  فنـــي  اـــاع مـــ  وزد ـــدن أن دت ســـس اي ف ـــي لق  ـــاول الســـندر ايمردكـــي ف
أكتوفر  سـأله إن كـان لددـه  لـم  ـن سـفل التعفئـة فـي إسـرائدل  فقـال أقـه لـدس  52الفردةاقي  في 

تناصــدل   لكــن  كومتــه أفلغــم إســرائدل فــأن أي  جــوم  لــى ايردن سدضــةر ا للــدفا   ق ــا   لددــه
فسأله ألدردت  لماها تستفعد أن إسرائدل ت ةـة لم اجمـة مصـر؟ فأجـال فأقـه لـدس لددـه دلدـل  لـى 

   (695).هلك

م أكتــوفر وقــررم كــل مــن فردةاقدــا وفرقســا تقــدد 55و قــدما وقــ  ال جــوم امســرائدلي  لــى مصــر فــي 
و لـى النـور ةلفـم ال كومـة المصـردة مـن وفـد ا فـي امقهار إلى الةـرفدن المت ـارفدن تقندـها  لل ةـة  

فـي السـا ة الرافعـة والقصـف فتوقدـم " ايمم المت د  تقـددم ال ةـال التـالي إلـى رئـدس مجلـس ايمـن 
ر موجــه جــرقت  ســلمم ال كومــة الفردةاقدــة إلــى الســندر المصــري فــي لقــدن مــهكر  ت تــوي  لــى إقــها

 :لل كومة المصردة دتضمن 
 .وقف جمد  اي مال الافد ة فال رفدة في الفر والف ر والجو .6
 الققا المصردة إلى مسافة  ار  أمدال من  س ل جمد  القوام .5

أن تقفـــل ا ـــتالل القــــوام الفردةاقدـــة النرقســــدة للمواقـــ  الرئدســـدة فــــي فورســـعدد وامســــما دلدة  .7
 .والسودس

أكتـوفر   76 لدـة فـي السـا ة السادسـة والقصـف صـفا ا  فتوقدـم القـا ر  دـوم ودةلل امقهار امجافة 
ــهر ان للتــد ل  ــان المــهكورتان تت ــم الم ــدد ســتتد الن فــالقو   وال كومت ــإها لــم تتســلم ردا  فــي الوق ف
المسلح  ودعد  ها الت ددد اقت اكا  ل قوط مصر ومدياط ايمم المت د   مما دد و مصر لةلل اجتما  

لى أن دت ـه مجلـس ايمـن قـرارا  لـدس أمـام مصـر إت أن تـداف  فوري لمجل س ايمن للقظر في ايمر  واي
  (669). ن قنس ا
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 لمم الوتدام المت د  فايمر من  الل امها ة  يم تسلم سندر ا في لقدن صور  مـن امقـهار  
  فعـد يائب زرطير الخارجيية البرططيايي Kirkpatrick ن ةردط كدركفـاترك 

سرائدل في لقدن  وفعد قراع  سردعة للويدقة أفدى ألدردت  د اـته تسلدم امقه ار إلى سندري مصر واي
 (666).من المست دل أن تقفل مصر ف ها امقهار: من امقهار الموجه إلى مصر قائال  

ســرائدل وقــف إةــالط القــار واتقســ ال فــي  ــالل ايقتــي  اــر  ســا ة  ةلــل إدــدن مــن مصــر واي
ــا  ــى جــاقفي القق ــا    اــر  أمدــال  ل ــى مقةقــة القق   والســماح للقــوام ايقجلــو فرقســدة فالســدةر   ل

متوقعـا  أن دــتم الــرف، مــن الجــاقفدن أو أ ــد ما فدعةـي هردعــة للقــوام الماــتركة فالتــد ل  لكــن مــن 
 699و 99س ردام القدر أقه  قد إ الن امقهار كاقم القوام الرئدسدة مسـرائدل  لـى فعـد مـا فـدن 

  (665).مدال  لتتوافط م  المةلل الفردةاقي 59و 39ي ل ا ما فدن مدل ارقي الققا   أي فق

قامـم الةـائرام الفردةاقدـة والنرقسـدة وأيفتم اي ـداث أن امقـهار كـان مجـرد تميدلدـة سـاهجة  ف
فإلقاع الققافل  لى المدن المصردة القا ر  وامسكقدردة وفورسـعدد والسـودس  6591أكتوفر  76دوم 

واــ دم مقةقــة ققــا  الســودس  م المةــارام المصــردة المدقدــة والعســكردة وامســما دلدة  كمــا  اجمــ
م اوتم فرقسدة فردةاقدة فاالة مقزال قـوام المظـالم   دـث تمكقـم الـدفافام والراااـام المصـردة 
ــاع الســودس ومةــار فــور ســعدد   مــن تصــدد مظــالم القــوام المعتددــة فــي مقــاةط متعــدد  مق ــا مدق

مقاومــة فدائدــة  لــى ةــول  ــة الققــا  وفــي مــدق ا  فــوز  الجــد  وقظمــم جمــا در الاــعل المصــري 
المصـري الفقـادط  لـى المجا ــددن مـن اي ـالي فعــد تـدردف م  لـى اســتعمال ا فـي اصـةداد ال ــافةدن 
راـاد م  فالمظالم  وكاقم سدارام الجد  تةوف في مدن الققا  فمكفرام الصـوم لتقفدـه المقـاتلدن واي

  (667).إلى أماكن إقزال قوام المظالم

قــوفمفر فوقــف  5 قــدم الجمعدــة العامــة لةمــم المت ــد  دور  غدــر  اددــة  وأصــدرم قــرارا  فــي 
ورفضـم القــوى . إةـالط القـار فـورا  واقسـ ال القــوام المعتددـة  ووافقـم  لـى القــرار فأغلفدـة سـا قة

فر فـا تالل قـوفم ال ـامس مـنالمعتددة تقنده القرار فقامم القوام النرقسدة والفردةاقدة الماتركة في 
ألف مصري  وقد سفط الغزو غارام جودة مكينـة  لـى المددقـة   599مددقة فور سعدد التي دسكق ا 

غــــار   ممــــا أوقــــ   ســــائر فاد ــــة فــــي أرواح المــــدقددن ت ــــم ركــــام المقــــازل  999فلغــــم  ــــوالي 
ي  لـى وفعـد قفـول وقـف إةـالط القـار أرغمـم القـوام المعتددـة اي ـال. والمستاندام والمرافط العامة

ال روج من فورسعدد  فر ف در  المقزلـة  يـم أةلقـم القـار  لـى القـوارل التـي تقل ـم أمـا الصـ نددن  
وقد تمكقم ال كومة المصردة من ال صول  لى صـور فوتوغرافدـة وفدلمـا  مصـورا  ل ـه  ات تـداعام  

 (663) .أرسلم قس ا مق ا إلى ايمم المت د 

أكتـوفر أن  76فردةاقدا وفرقسا   دث أ لن إددن فـي  وقد تعر، العالم لتضلدل كفدر من جاقل
ها كـان مـا  ـدث مـن القا دـة العسـكردة دميـل  دف القوام الماـتركة  ـو النصـل فـدن المت ـارفدن   واي

سرائدل قجا ا   فقد كان من القا دة السداسدة كاريدا   فإها كان  قاك اـيع  ملـي  لفردةاقدا وفرقسا واي
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فإن امقـهار لـم داـر إلـى اـيع مـن  ـها مةلقـا    -ر القوى المعتددةمن وج ة قظ-ددف  ل ها امجراع
 (669).ايمر الهي أاعل الموقف

ققلـــم الصـــ افة الســـعوددة  ـــن وكالـــة ايقفـــاع الســـوفدتدة تصـــردح فولجـــاقدن رئـــدس الـــوزراع 
السوفدتي للـرئدس ايمردكـي فـأن ال الـة فـي مصـر تتةلـل  مـال   اسـما   واقتـرح إرسـال قـو  أمردكدـة 

تدة ماتركة إلى مصر  لضمان وقف القتال  وأفدى ت وفه من ت ول ـا إلـى  ـرل  المدـة تةـدح سوفد
فــايمم المت ــد  إها لــم ُتقمــ  فــي ال ــال  كمــا أها  راددــو موســكو ت ــهدرا  اــددد الل جــة إلــى القــوام 
ت ستضــةر القــوام الســوفدتدة فردــة وف ردــة وجودــة ماــاركة  المعتددــة فضــرور  وقــف القتــال فــورا   واي

   (661).القوام المصردة في الدفا   ن مصر وةرد المعتددن

ها كاقــم صــواردخ اتت ــاد الســوفدتي فعدــد  المــدى فــي فودافســم فعدــد   ــن تقــددم مســا د   واي
مفاار  لمصر  فإق ا ت دد فاكل مفاار لقدن وفاردس  لكن الضرفة النعلدة كاقم من جاقل الوتدـام 

دــة العامــة تناددــا  لمــا دقتظر ــا فــي مجلــس ايمــن مــن فدتــو المت ــد  التــي قــادم الماــكلة إلــى الجمع
فرقسي  لس ل القوام المعتددة من مصر  و و الموقف الهي فسر  امقجلدـز  لـى أقـه م ـٍز  -أقجلو

وتنســدر الموقــف ايمردكــي أوضــ ه أدزق ــاور فــي  ــددث لــه مــ   (662).مــن جاقــل ال لدــف ايمردكــي
ن ايولـى أققـا لـدس لـددقا دراسـة  سـكردة  ّمـا سـقنعله إها إققا قواجـه ماـكلتد: "وزدر  ارجدته فقوله

جاع الروس إلى الارط ايوسة  والياقدة أققا لدس لددقا تقسدط ف سـال دقدـط مـ  فردةاقدـا  ودجـل 
أن ت ل  اتدن الماكلتدن فأسر  مـا دمكـنم و قّـل داتس فـأن أول مـا دجـل فعلـه التأكدـد  لـى  ـدم 

ل القــوام ايجقفدــة مــن مصــر وامســرا  فإرســال قــوام  نــظ  ــدوث  ــرط لوقــف إةــالط القــار  وســ 
  (662)"السالم  تى ت داتعل الموقف

إن  مدطر م تيب عبيد النا يروا ترفم مصر فالدور ايمردكي فقال  لـى صـفري 
الوتدام المت د  ةلفم مقه الفدادة وقف إةـالط القـار وسـ ل القـوام المعتددـة  و ـها الموقـف دـد و 

كـــن المصـــرددن دتوقعـــون مـــن أمردكـــا أن تســـت دم قنوه ـــا إها رفضـــم القـــوام للاـــكر واتمتقـــان  ول
المعتددة اتقس ال  واقترح أن تمتق  الوتدام المت د   ن مد  ه  الدول فـالفترول إها رفضـم تقندـه 

 (665).قرارام ايمم المت د 

ها كاقم الوتدام المت د  قد ات هم موقنا  مساقدا  في ظا ر  لمصر فإق ا أ ـهم   لـى  اتق ـا واي
 قـدما رأم فردةاقدـا ضـرور  "تقددم المسا دام الالزمة ل لدنتد ا فرقسا وفردةاقدا فعلى سفدل الميـال 

زدــاد  ا تدــاةي الــدوتر لــدد ا إفــان أزمــة الســودس تعاوقــم مع ــا امدار  ايمردكدــة فــي تــوفدر المفلــغ 
قســاة الــددون الفردةاقدــة المةلــول مــن صــقدوط الققــد الــدولي  كمــا أفــدم مروقــة فــي التعامــل مــ  أ

المســت قة للوتدــام المت ـــد   وأكيــر مــن هلـــك فــهلم الوتدــام المت ـــد  كــل مــا فـــي وســع ا لزدـــاد  
الماـ ون مـن مقتجـام الفتـرول ايمردكدـة إلـى فردةاقدــا وأورفـا الغرفدـة  لتعـود، العجـز القـاتج  ــن 

وممـا ت اـك فدـه  (659).ضـد مإغالط ققا  السودس وت ردل السورددن ل ة أقافدـل الفتـرول دا ـل أرا
أن الموقــف ايمردكــي فاــقده دتــواعم مــ  مصــل ة الوتدــام المت ــد  فــي الاــرط ايوســة وفــي أورفــا 
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مفراةوردت ـا غـدم  الغرفدة  لكن الماكلة ال قدقدـة مدـدن أقـه ت دسـتةد  أن دسـتو ل أن فردةاقدـا واي
ــي  ــة  التــي تلعــل دور النا ــل ف ــام المت ــد  ايمردكد ــة تافعــة للوتد ــا فعــد ال ــرل العالمد ماــكالم م

 (656).الياقدة   لى  د تعفدر أ د الفردةاقددن

ورغم كل الجرائم الفردةاقدة في مصر أيقاع  ه  ال رل فقـد ظلـم ل جـة التضـلدل مسـدةر   لـى 
 السرير ارمرط يي فيي لنيد تصرد ام القاد  الفردةاقددن  فعقدما سـأل ألـدردت  

لـدى  رططايية في منطقة القنيا قائد القوات الب Keightleyكدـتالي 
 ودته  ن سفل توقـف قواتـه  قـد امسـما دلدة وفاـل ا فـي السـدةر   لـى الققـا   أجـال أن م متـه 

سرائدل   (655).كاقم وقف إةالط القار فدن مصر واي

ــم المت ــد  فاتقســ ال مــن ايراضــي  ــة العامــة لةم ــرارام الجمعد رفضــم إســرائدل اتســتجافة لق
ف ا فعـد  مةالـل فـي مقـدمت ا ضـمان  ق ـا فـي المـرور  فـر  لـدج العقفـة المصردة  ورفةـم اقسـ ا

وققا  السودس  فأرسل الرئدس ايمردكي رسالة إلى فن جوردون  فـر فد ـا  ـن قلقـه إزاع تصـرد ام 
 كومته فعدم اتقس ال مفدقا  له  ةور  هلك  لى دولته  وو ـد  فمسـاقد   ـط إسـرائدل فـي المال ـة 

ج العقفـة  ـن ةردــط ايمـم المت ـد  فعـد اقت ـاع ال ـرل  م كـدا  أن الوتدــام  فـر ققـا  السـودس و لـد
 ( 657).المت د  أ دم مارو  قراردن ف ها الاأن

ــة مــن  ــة ايمردكد ــم ال ارجد ــة ق ــو مصــر  فةلف ــر إدجافد ــام المت ــد  سداســة أكي ــدأم الوتد وف
أن الوتدـام المت ـد  ت ـاول فقاصر  واقتر م  لده التأكدد سندر ا في القا ر  امكيار من لقاع  فد ال

دجاد  لول  لى أساس العدالة والمساوا   ود ث قاصر  لى إكمـال  فقو  إ الل السالم في المقةقة واي
الدور ايمردكي فوقف قااة الندائددن   تى ت دتس  الصرا  في المقةقة  ودتم التقودـه إلـى تةـورام 

مكاقدة تكرار اي داث في مصر ا   (653).لتي قفلم مسا د  اتت اد السوفدتياي داث في المجر  واي

ةلفــم الجمعدــة العامــة مــن ايمــدن العــام أن درفــ  إلد ــا  ــالل اليمــاقي وأرفعــدن ســا ة القادمــة 
ماـــرو ا  لتاـــكدل قـــو  دولدـــة تافعـــة لةمـــم المت ـــد  فموافقـــة الـــدول المعقدـــة  لتـــأمدن ومراقفـــة وقـــف 

م  مل ا ةلفم إسرائدل مـن ايمـدن لةمـم المت ـد  و قدما تسلمم قو  الةوارئ الدولدة م ا (659).القتال
است دام القو  المهكور  لتيفدم  ط إسرائدل في المرور  فر  لـدج العقفـة  وتعاوقـم الوتدـام المت ـد  

قنهم الوتدام المت ـد  أول  6592وايمدن العام لةمم المت د  في ت قدط مةلل إسرائدل  فني إفردل 
 لـى سـتة  اــر ألـف ةــن  قـو  إلـى مدقــاع إدـالم  ت ــم  راسـة قــو   ةـو  لققـل اــ قة فتـرول تزدــد 

 (651).الةوارئ الدولدة فا تفار  لدج العقفة مدا  دولدة ولدسم إقلدمدة

 :أما فالقسفة لرد النعل السعودي  لى العدوان فدمكن أن قجمله فدما دلي
 :  التحركات الدبلوماسية -أ

ــى المســتوى الســعودي ــد  - ل ــدوان المصــري اتصــل ســعود فعف ــو  الع ــا   فــور وق القاصــر تلدنوقد
امسرائدلي  لى ايراضي المصـردة  مستنسـرا   ـن الوضـ  العسـكري  م كـدا  اسـتعداد  وجداـه وأفـراد 
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اـعفه للوقـوف صـنا  وا ـدا  فالرجـال والمـال والسـالح مـ  اـقدقت م  فـأ رل  فـد القاصـر  ـن امتقاقـه 
المملكـــة  كومــة واـــعفا   وةمأقـــه أن القـــوام وتقــددر  ل ـــها الموقـــف  م كــدا  أن  ـــها  ـــو أملــه فـــي 

  (652).المصردة تت ه ال ةوام الالزمة لرد المعتدي  وتفادل العا الن فرقدتدن  ول المعقى هاته

وأمـراع ور سـاع العـرل  فعـد أما  لى المسـتوى العرفـي أرسـل الملـك سـعود فرقدـة إلـى كـل ملـوك 
الصــفاح فا تــداع الد ــود  لــى ايراضــي  لمقــا  ــها "اســم المرســل إلدــه  ــها الــق   متضــمقمقدمــة 

المصــردة  و ــها ت ُدســتقكر مــن  ــه  النئــة الغــادر   ين  ــدف م القضــاع  لــى العــرل جمدعــا   والــهي 
قرجو  من جاللتكم  و المفادر  فالتعفئة العامة واتسـتعداد للقدـام فالواجـل  وقرجـو أن قتكـاتف جمدعـا  

ا  ولســقا فالمعتــددن  وقرجــو أن دقصــر اهلل ددقــه  ودعلــي للــهود  ــن الــفالد العرفدــة ورد العــدوان  ق ــ
 (652)"كلمته  و لى الفاغي تدور الدوائر

و لى المسـتوى الـدولي قـررم السـعوددة قةـ   القات ـا الدفلوماسـدة مـ  فردةاقدـا وفرقسـا  قظـرا  
نـوري  ت تدائ ما  لى مصر و دم استجافت ما لقرار ايمم المت د  فوقف إةالط القـار واتقسـ ال ال

فاستد م ال ارجدة السعوددة سندرا فردةاقدا وفرقسا في الردا، وأفلغت ما القرار صفاح دوم الياليـاع 
ـــددن 6591قـــوفمفر  1 ـــى الفل ـــرول الســـعودي إل   كمـــا قـــررم ال كومـــة الســـعوددة  ظـــر توردـــد الفت

فتــرول المعتــددتدن  فمقعــم تمودــل ســنق ما وأي ســنن أ ــرى تتجــه إلــى الفلــددن   ــالو   لــى كــون ال
ومما تاـك فدـه أن ال زاقـة السـعوددة قـد تـأيرم مـن جـراع  (655)السعودي ممقو ا   ن إسرائدل أصال  
  فأصدر الملك سعود تعددال  لى ضردفة الد ل دعـو، إدـرادام  ظر تصددر الفترول للدول المعتددة

 (679).الدولة

فعلـى أيـر   ايمردكدـة  أما الم ور ايساسي للت رك الدولي السعودي فكان م  الوتدـام المت ـد
ات تــداع الغااــم  لــى مصــر أفــرط الملــك ســعود إلــى الــرئدس أدزق ــاور ةالفــا إدقــاف كــل  ــدوان ضــد 
مصر  وم هرا إها لم تعمل الوتدام المت د   مال إدجافدا سوف دتةور ايمر إلى إدجاد  و  كفدـر  فـدن 

وقـال الملـك ( 676).ى السـلم العـالميالارط ايوسـة والغـرل دصـعل تالفد ـا وقـد دجـر أفظـ  القتـائج  لـ
إن الملــك  فــد العزدــز وأقــا قنســي كقــا قعــد  فــي ال دــام مقــه " ســعود للســندر ايمردكــي أيقــاع ايزمــة

 مسدن  اما  وت غضاضة  لّي أن أ ود لل دام مـر  أ ـرى إها وجـدم ضـرور  لـهلك دفا ـا  ـن العـرل 
 (675)"ل اتستعماردة في العرلو ن مصر  إه أن  داة ال دام أفضل لي من أن تت كم الدو

وتقف   صوصدة العالقة السعوددة م  الوتدام المت ـد  مـن العالقـام التارد دـة فـدن الفلـددن  
والمصالح الفترولدة ايمردكدة في السعوددة  وتتضح قدمة  ه  العالقـة فـي ضـوع مـا دعتـري العالقـام 

اسـة  داددـة معاددـة للغـرل  وا ترافـه المصردة ايمردكدة من ماكالم قتدجة اقت اج  فد القاصـر سد
فالدول الادو دة ال ددية  والسداسـام المالدـة المقا ضـة للـقظم الرأسـمالدة  وقـد ظ ـرم تلـك الجنـو  
فــي اــكوى الســندر المصــري فــي وااــقةن مــن قــدر  اتصــال أ ضــاع الســنار  ايمردكدــة فــي القــا ر  

السرير ارمرط يي  Byroideد دـوافالسلةام المصردة   تى أن اللقاع الو دد الـهي جمـ  فدر 

وقـد رأدقـا الج ـود  (677) م  الرئدس المصري  فد القاصر كان فقـاع   لـى ةلـل اي دـر بالقاهر 
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السعوددة في  ها الجاقل قفدل العدوان  لى مصر  وقد أوضـ م الدفلوماسـدة السـعوددة موقن ـا مـن 
فعلـى سـفدل الميـال أوضـح دوسـف ايزمة مقه فدادت ا  وأوض م للجاقـل ايمردكـي  ةـور  الماـكلة  

داسدن للسندر ايمردكي في القا ر  قفدل العدوان أن الموقف السـعودي فـي  ـه  ايزمـة ت كمـه يـالث 
 :ققاة  ي

لمصــردة  ــي قضــدة كــل العــرل  كمــا أن الســعوددة مرتفةــة مــ  مصــر فمعا ــدام اأن القضــدة : أوت  
 .وت النام

 .رفدة لسعوددة كما ت م غدر ا من ايمم فما فد ا فردةاقداأن  ردة المال ة ت م المملكة الع: ياقدا  

 (673).أن الموقف ال الي سدكون له أير  في تسرل القنوه السوفدتي إلى المقةقة: ياليا  

ومما ت اك فده أن  ه  الدفلوماسدة كان ل ا أير ا في تاكدل الموقـف ايمردكـي تجـا  قضـدة 
إن الوتدام المت د  ةلفـم " لى صفري فقوله  ي أوض هايمر اله. السودس فقسفة ت دمكن تجا ل ا

مقه الفدادة وقف إةالط القار وس ل القـوام المعتددـة  و ـها الموقـف دـد و للاـكر واتمتقـان  ولكـن 
المصرددن دتوقعون من أمردكا أن تست دم قنوه ا إها رفضم القوام المعتددـة اتقسـ ال  وأقتـرح أن 

 (679)" ه  الدول فالفترول إها رفضم تقنده قرارام ايمم المت د تمتق  الوتدام المت د   ن مد 

فنـي أ قـال وقـف إةـالط القـار زار ولم تتوقف م اوتم الغرل للنصل فـدن مصـر والسـعوددة  
وفعد أن اجتم  م  السندر ايمردكي فالمملكـة  ـر،  لـى الملـك ‘ المملكة رئدس جم وردة فاكستان

دران والعراط وتركدا]مدة في  لف فغداد سعود فكر  م دا ا أن الدول امسال  لى اسـتعداد [ فاكستان واي
ملغاع  لف فغداد وتكودن  لف جددـد دعمـل ت ـم ز امـة الملـك سـعود رمـز الو ـد  امسـالمدة  و ـها 
ال لف تد ل فده الوتدام المت د  فدت  من إقجلترا  واتنقم الدولتان اي درتان  لى هلك ت دئة للدول 

وت دث الـرئدس الفاكسـتاقي  ـن تـد ل . تعمل الدولتان  لى إد ال ايردن ل ها ال لفامسالمدة  وس
سـرائدل  أمردكي لضمان دولي ف داد مصر في  الة قاول  رل  و ر، إمكاقدة الصلح فدن مصـر واي
فإاراف ايمم المت د   لضمان  داد مصـر  ورصـد السـندر المصـري ضـغوةا  سداسـدة أمردكدـة  لـى 

ال لــف الجددــد  إت أن الملــك ســعود رفــ، أن دــورة قنســه فــي أي و ــد فقفــول  الملــك ســعود لقفــول
ت دمكققي أن أةعن مصر في ظ ر ـا والعـدو جـايم فـوط أرضـ ا  د  القـوام ايجقفدـة : المارو  قائال

تر ل  ن مصر وفعـد ا قف ـث ايمـر  لـها لـم دصـدر أي فـال  ماـترك  ـن الم اديـام فـدن العـا لدن 
 (671).   الفا  لما جرى  لده العرفالسعودي والفاكستاقي

ــك  واســتمر الــدور الســعودي مــ  الوتدــام المت ــد  ايمردكدــة فــي أ قــال الغــزو  ف ــر  المل
ســعود  لــى المــرور فمصــر فــي ةردقــه إلــى وااــقةن ه افــا  لدستوضــح ال ةــوة والققــاة التــي دجــل 

دافــا  لدتــدارس مــ  القــاد  العــرل  ــائج (  ســدن والقــوتلي فــد القاصــر و )اســتيارت ا فــي وااــقةن  واي قت
مفا ياته في وااقةن   دث أكد أقه قاق  م  الرئدس ايمردكي قتائج العدوان  لـى مصـر  وضـرور  

 (672).أن تقس ل إسرائدل دون ال صول  لى أدة مكاسل من وراع  دواق ا
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ــة وقنــم  ــي  لــدج العقف ــا دتعلــط ف ــط المال ــة ف ــف الغرفــي الم ــافي مســرائدل فدم ــام الموق وأم
مسـرائدل ت تـدائ ا  لـى    وا تفـرم الموقـف الغرفـي مكافـأ العرفدـة السـعوددة موقنـا  متاـددا   المملكة

وةلفــم توزدع ــا  لــى أ ضــاع  6592مصــر  فقــدمم مــهكر  لةمــدن العــام لةمــم المت ــد  فــي إفردــل 
ايمم المت د  كويدقة رسمدة  أاـارم المـهكر  إلـى ا تـداعام إسـرائدل  لـى العـرل  وفقـدم مسـا د ا 
ل لط  ط و مي للمرور  فر  لدج العقفة  وأوض م المهكر  أن  لدج العقفة  لـدج  رفـي  تقـ  فـي 
مد له الجقوفي جزدرتا تدران وصقافدر السعوددتان  ومد ل ال لدج ت دزدد  رضـه  ـن تسـعة أمدـال  

ا ـد  و و أضدط فكيدر مـن مضـادط أ ـرى دعتفر ـا القـاقون الـدولي مدـا  إقلدمدـة  و ـها مـا أكـدت ا مع
التــي ضــمقم  ردــة المال ــة فــي ققــا  الســودس  وا تفــرم  لــدج العقفــة ف دــر   6222القســةقةدقدة 

 رفدة مغلقة  ت تقةفط  لد ا  ردة المال ـة الدولدـة  وأن إ ةائ ـا صـنة دولدـة داـكل ا تـداع   لـى 
 (672).سداد  المملكة العرفدة السعوددة وت دددا  لسالمت ا امقلدمدة

 :رطةالتحركات العس  - 

ــ   ــام فواجف ــا فــي دف ــة العامــة  واي ــداد القــوام الســعوددة للقد أصــدر الملــك ســعود أمــرا  فالتعفئ
العدوان  ن الاقدقة مصر  وت رك الجد  السعودي في اتجا  ال دود ايردقدة  تضـامقا  مـ  الجدـو  

ةدران إلى كـل فـرد   والالعرفدة  وقررم المملكة اتستناد  من الرددف  فأها  راددو مكة أمر وزدر الدفا
ال دمة العسكردة من الضفاة وصف ضفاة والجقود أن دقدموا أقنس م للمقاةط  و لـى أمـراع  سفط له

وأصدر وزدر الدفا  السعودي أمـرا إلـى . المقاةط ا تماد تر دل من دراجع م إلى أقرل مقةقة  سكردة
 (675).جداه فد ول ال دود ايردقدة تضامقا م  أاقائه الدول العرفدة

لى جاقل قوام الجـد  السـعودي فـتح مكتـل قفـول المتةـو دن فـي الردـا، أفوافـه  فتوافـدم   واي
 لده جمو  غندـر  مـن أفقـاع الاـعل السـعودي  وفـي مقـدمت م  ـدد كفدـر مـن ايمـراع  و لـى رأسـ م 

  وايمدـر زرطير الموا ي ت   وايمدـر سـلةانزرطر المعيار ايمدر ف د فن  فد العزدز 
  وقد فلغ  دد مـن سـجلوا أسـماع م  ـالل ايرفـ  والعاـردن سـا ة ايولـى اضأمير الرط سلمان

  (639). مسمائة متةو   أغلف م من ةلفة المدارس الياقودة  يم توالى المتةو ون

 ض  المتةو ون لفرقامج تدردفي  أ قفه استعرا، قامم فه فرط المتةو دن في مددان اليكقـة 
 الي  في تظا ر  لا ه ال مـم  وقـد ظ ـر فـي اتسـتعرا، العسكردة فجد   اا د  جم  غندر من اي

فـالزى العسـكري  يـم جافـم النـرط العسـكردة الاـوار   زرطر الداخليةايمدـر  فـد اهلل الندصـل 
مـة فجـد   دتقــدم ا لـواعان مــن فـرط المظــالم العسـكردة  فأيــاروا  مـاس الجم ــور   تـى اقت ــى االع

ر  كمـا اـ دم مددقـة الردـا، استعراضـا  ممـايال   تقدمـه اتستعرا، فمددان التدردل العسكري فالمةا
  (636).أمراع ايسر  المالكة

ــف  ــوتر الموق ــى  ــدم ت ــدول الصــددقة   رصــا  مق ــا  ل ــول المتةــو دن مــن ال وأجلــم مصــر قف
الـدولي  و لقـم مصـر قفـول متةـو دن مـن الـدول الصـددقة  لـى اسـتئقاف القتـال فـدن مصـر والقـوام 

أ مــال السـندر المصــري فـي جــد  أن وكدـل وزار  ال ارجدــة السـعوددة اســتن م وكتــل القـائم ف. المعتددـة
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لمـاها ت ت ـدد ال كومـة المصـردة أجـال معدقـا فتـاردخ معـدن تقسـ ال الـدول : مقه فةردقة  ـافر  قـائال  
ــدول  ــن اتقســ ال فــي المو ــد المعــدن فــدأم ال كومــة فــي قفــول  المعتددــة  تــى إها امتقعــم تلــك ال

ئقاف القتـال فـورا  ين فقـاع  ـه  القـوام دكاـف  ـن مـ امر  مفدتـة ضـد مصـر والـدول المتةو دن واسـت
(635).العرفدة وت دصح ترك ا إلى أجل غدر مسمى فدن م اترام الدول المعتددة ومقاقاام  دئة ايمم

 

 :المساعدات المالية -ج

ــغ جــاع أول تفــر  لل ــالل اي مــر المصــري مــن الملــك ســعود مســعاف جر ــى ال ــرل ومــداو  ات م  فمفل
  وقد أمر الملك سعود فسر ة توصـدل  ـها ملدوقي لاير سعودي  أي ما دعادل مائتي ألف جقد ا  مصردا  

وقـد  (637).المفلغ إلى مصر  ن ةردط ادك دسلمه السـندر السـعودي فالقـا ر  إلـى ال كومـة المصـردة
 دــد جلوســه ماــاركة  عــدم إقامــة أدــة ا تنــاتم فــي جمدــ  أق ــاع المملكــة فمقاســفةفأمـر الملــك ســعود 

  (633).لمصر في قضال ا  و ص  قنقام تلك ال نالم لر ادة المجا ددن المصرددن
فتكوقـم   مار ما  لنـه العـدوان مـن دمـارإوفعد اقت اع ال رل لم تت ل المملكة  ن واجف ا في 

لجقة لجم  التفر ـام مـن الاـعل السـعودي سـمدم جمعدـة أصـدقاع مصـر   صـلم  لـى تصـردح مـن 
 فد اهلل الندصل الهي قفل رئاسة اللجقة ارفدا  وتفر  للجقة المهكور   و و رمه فمفلـغ  مسـدن ايمدر 

ألف لاير سـعودي  واتنـط القـائم فأ مـال السـنار  المصـردة فـي جـد  مـ  ايمدـر  فـد اهلل الندصـل  لـى 
دة ل ا في إقامة مفارا  لكر  القدم د ص  د ل ا لمسا د  أسر ا داع فور سعدد  وسفط المفارا  د ا

امها ـة السـعوددة  وفالنعـل أقدمـم المفـارا  و ضـر ا القـائم فاي مـال وايمدـر  فـد اهلل الندصـل  وكــان 
مددر ايمن العام ومددر ارةة جد  دةوفون  لى ال اضـردن فصـقاددط التفـر   وقـد لقدـم إقفـات كفدـرا 

 (639).ضا  من الجم ور السعودي وسا م في التفر  أ ضاع النردقدن المتفاردن أد
إققا "فنقدط قصر الكقدر  فجد   ألقى فده  ةافا  م يرا  جاع فده  ايمدر  فد اهلل الندصل إلى  نل ود ا 

قجتمــ  الدــوم لواجــل ددقــي وقــومي  ــو مســا د  مقكــوفي فورســعدد والعمــل  لــى إ ــاد  فقــاع مــددقت م 
ةغدـان وأيفتـم للعـالم أن مصـر الفاسلة التي  دم ا المعتدون ولم تت اهل ولم تئن ولم ُت زم  فت ـدم ال

ف در  ومادامم مصر ف در فالعروفة كل ا ف در إن ااع اهلل  إن العدوان ال مجـي  لـى فـور سـعدد لـم 
دكن موج ا  إلى مصـر و ـد ا ولكقـه كـان موج ـا  للقومدـة العرفدـة  فـإها وقنقـا ق مـي فـور سـعدد فإقمـا 

ِلُدقِنـط  ُهو "وأ دـرا  أقـول لكـم فــ... جد ت  ـزل فدـه  ق مي أقنسقا و دالقا وأموالقا  أد ا الساد  إن ايمر
ُقُه َفل ُدقِنط  ِممَّا آَتاُ  اللَُّه تَ  َعُل اللَّـُه  ُدَكلُِّف اللَُّه َقن س ا ِإتَّ  َسَعٍة مِّن َسَعِتِه َوَمن ُقِدَر َ َلد ِه ِرز  َمـا آَتاَ ـا َسـَدج 

ٍر ُدس ر ا َد ُ س  . ألـف جقدـه مصـري 669غم فـي القصـف سـا ة ايولـى يم اق الم التفر ام  ففل (631)"َفع 
الجددر فالهكر أن ايمدر رد تفر  اركة أرامكو فمفلغ ألف جقده  مست قرا  إدا  ومةالفـا  أت دقـل تفـر  م 
 ــن ملدــون دوتر أمردكــي  وكــان د ــث المتفــر   لــى زدــاد  المفلــغ المتفــر  فــه  وقــال ايمدــر  فــد اهلل 

وط جد  مرافقـا  أ ضـاع جمعدـة أصـدقاع مصـر لجمـ  التفر ـام مـن كفـار الندصل أقه سدمر غدا  في س
  كما و ـد ايمدـر  فـد اهلل الندصـل فالعملدـة هات ـا ُقفلم تفر ام  دقدة فدعم في سوط  دريالتجار  و 

 (632).6591في سوط مكة دوم السفم أول ددسمفر 
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ت ندــز اي ــالي  لــى وقــد  ــها أمــراع المقــاةط  ــهو ايمدــر  فــد اهلل الندصــل كــل فــي مقةقتــه ل
اتكتتال لصالح فور سعدد الفاسلة  فتاكلم لجان من سكان كل مددقة فرئاسة أمدر ـا  لتتـولى جمـ  

 (632).التفر ام  كاقم فدادة  ها العمل في مددقة الةائف  يم اقتار في فاقي مدن المملكة

ا  وزدــر وتتافعــم التفر ــام مــن الاــعل الســعودي ففلــغ مــا تــم جمعــه مــن أ ــل جــد  فعــد اجتمــ
ألــف لاير  وكــان أفــرز المتفــر دن الســدد  ســن اــرفتلي وأوتد  فمفلــغ  927الدا لدــة مفلــغ ملدــوقدن و

ألـف   99ألـف  والاـدخ م مـد م مـود زا ـد  799ألف لاير  والسدد  فد اهلل اـرفتلي  199ملدون و
ألـف  659تفـر  التـاجر الكفدـر فجـد   سـن اـرفتلي فمفلـغ و  (635) .ألـف 599وال اج  فـد اهلل رضـا 

جقده مصري يسر ا داع فـور سـعدد  كمـا تفـر  الاـدخ سـالم فـام نوظ مـددر الفقـك اي لـى التجـاري 
فجد  فمفلغ  ار  آتف جقده مصري  ولم فاسم الرئدس جمال  فد القاصر  قصن ا لل ـالل اي مـر 

ر  تفـر  ومن التفر ام المـ ي (699).لمواسا  مقكوفي فور سعدد  والقصف اآل ر إ اقة للجد  المصري
مـن قعدـد ت دســتةد  ال ركـة دـد ى  مــر الـه دفي تفـر  فــد ل فقـدط مقتـز  المةــار وفوفدـه وســدارت ا 

 (696).ل اصة ل دمة المجا ددن لمد  ا ر  يم دستمر ةوال أدام الج اد

كما قام أ ضاع لجقة جم  التفر ـام فاتتصـال فم تلـف ةفقـام الاـعل السـعودي والم سسـام 
  ـا  فسـا م موظنو لتفر ـام لتاـمل مـوظني اـركة أرامكـوفور سعدد  وامتـدم الجم  التفر ام لمقكوفي 

أن تسا م فتفر  دعـادل كـل مـا دـتم جمعـة  هات ااركة القررم  كمامن جمد  الجقسدام في  ها التفر   
من موظني الاركة   لى أن ترسل  ه  التفر ام فعد هلك لجمعدة ال ـالل اي مـر المصـردة  كمـا قـرر 

 695).م واق م الجر ى في مصردمائ م المقةقة الارقدة في المملكة أن دتفر وا ف كيدر من أ الي
 :التحرك الشعبي -د

لى جاقل التةو  والتفر  ا دم المملكة ت ركا  اعفدا   فاق الم فرقدام التأددد من جمدـ  فئـام  واي
دقا ا تـقم الاعل  لى الملك سـعود  وقاـرم الصـ افة قمـاهج كيدـر  مـن  ـه  الفرقدـام  فت لدل ـا وجـ

 ن و ي كامل فأفعاد القضدة  وتعـاةف مـ  الاـعل المصـري قـاف  مـن الاـعور فـاي و  فـي امسـالم 
وكر  واضح للص دوقدة  وتتضمن تأدددا  كامال  للمملكة في سداست ا تجا   ه  القضدة  وأ ـم مـا فـرز 

ــام مــن إدجافدــة فــي التنا ــل اقتــراح فمقاةعــة مقتجــام الــدول المعت ــة فــي  ــه  الفرقد ــة فــي ايغهد دد
والمالفس والمعدام  وتةلل من المقام الملكي إصدار أمر إلى التجار فـالتوقف  ـن اسـتدراد مقتجـام 
الدول المعتددة  واقترح ةـالل فعـ، المـدارس الياقودـة إ ـداد مراكـز تـدردل  سـكري ل ـم فـي أوقـام 

صـر ل ـا فـالتةو  والل ــاط النـرا   م ـداد م لمالقـا  العـدو  إضـافة إلـى ةلفـام جما دـة وفرددـة ت  
  (697).فالمجا ددن في مصر من جمد  أق اع المملكة

وفهلك تجلم في الدور السعودي  كومة واعفا  معاقي اي و  الصادقةم فإها كـان الملـك سـعود قـد 
قجــح فــي جمــ  كلمــة العــرل للوقــوف  لــف مصــر صــنا  وا ــدا   وقــاة  المعتــددن دفلوماســدا  واقتصــاددا  

الوتدام المت د   فقد قدم الاعل السعودي مل مة قادر   فتسافط اي الي إلى مراكز وسا م في ت ددد 
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وســا موا فتفر ـــات م فـــي إغايــة مقكـــوفي العـــدوان فـــي قـــدو  ومـــيال    التــدردل  وفـــي مقـــدمت م ايمــراع
 .فورسعدد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 :ل صـادا
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  فارتفة الملك سعود قفـل ايزمـة 6591في أزمة   كها أفلم المملكة العرفدة السعوددة فالع   سقا  
فمصر  لى ةردط الو د  العرفدة والدفا  الماترك  وكان  اضرا  مقـه فدادـة ايزمـة فتأددـد  لكـل إجـراع 

ــه مصــر ــي تــأمدم اــركة ققــا   مات هت ــى أســل ة  ومــرورا  ف ق ــا ف فدادــة مــن  ق ــا فــي ال صــول  ل
لمعتددةم فقة  العالقام الدفلوماسـدة مع ـا  وقةـ  فتـرول السودس  وصوت  إلى وقوفه في وجه الدول ا

فـالد   ق ـا  كمـا وضـ  قنسـه ومالـه وجداـه ت ـم تصـرف مصـر  و لـى المسـتوى العرفـي قـاد العــرل 
لدقنــوا صــنا  وا ــدا  فــي وجــه المعتــددن  و لــى المســتوى العــالمي اســتناد مــن  القتــه الوددــة فالوتدــام 

صدر ا فوج ة القظر المصردة  والنصل فدق ا وفدن كـل مـن فردةاقدـا المت د  ايمردكدة في ت ددد ا وتف
وفرقسا  سا د  في هلك رغفة الوتدـام المت ـد  فـي ت سـدن صـورت ا فـي الماـرط العرفـي  وفـا   لـى 

ــة ــى المقةق ــوه الســوفدتي إل ــة  وتصــددا  لتســلل القن ــة . مصــال  ا الفترولد ــة العرفد ــم المملك ــهلك كاق وف
امـل المـ ير  فـي الموقـف ايمردكـي مـن القضـدة المصـردة  والعمـل  لـى إفاـال السعوددة أ ـد أ ـم العو 

م ةة العدوان الياليي   دث وصلم من  الل ال وار السعودي ايمردكي رسالة إلى الجاقل ايمردكـي 
م دا ا أن المملكة تقف في  قدط وا د مـ  مصـر  ومـن يَـّم فـإن التـورة فـي  جـوم  لـى مصـر دضـر 

 . ة فالمقةقةفالمصالح ايمردكد
و لى الجاقل الاعفي قدمم المملكة مل مة رائعة تجلم فد ا معاقي اي و   فتسافط اي ـالي إلـى 
مراكــز التةــو   وفـــي مقــدمت م ايمــراع قـــدو  ومــيال   واقتظمــوا فـــي التــدردل فــي اقتظـــار قفــول مصـــر 

العةـاع والتنـاقي   للمتةو دن من الدول الصددقة  وا دم صقاددط التفر  لضـ ادا العـدوان آدـام مـن
. في  ملة قاد ا ايمدر  فد اهلل الندصل في جد  ومكة المكرمة  و ها ايمراع  هو  في فـاقي المقـاةط

 .وقاة  اي الي فضائ  الدول المعتددة والدول الم دد  ل ا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ـااـدة الـدراسـة
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  فقـد  قـط ةمو اتـه فـي 6557وصل إددن إلى ال كم  ن ةردط ال فر  الفرلماقدة م   زل الم ـافظدن  التـي فـدأ ا مقـه  ـام  (6)
اـكل إدـدن  6599الوصول إلى ال ارجدـة  ـن ةردـط الفرلمـان ت  ـن ةردـط الدفلوماسـدة  و قـدما قجـح  زفـه فـي اقت افـام 

 :راج . الوزار 
 James, R. Rhodes, Anthony Eden and the Suez Crisis , History today, Nov. 1986, Vol. 36, No.11, 

p. 10 
(5)      Lucas W. Scott, Divided we stand Britain, the US and the Suez Crisis, (Hodder & 

Stoughton, London, 1991) p. 40 
  719    7مج(  ـ6729دار الكتال العرفي  فدروم  ) تاردخ الدولة السعوددة    د سعود فن  فد العزدزسعدد  أمدن  (7)

  63  67    ( 6529دار المعارف  القا ر   ) مصر وأزمة السودسصالح فسدوقي   (3)

(9)                                                    James, R. Rhodes, op. cit, p. 10 
ال دئة العرفدة العلدا ) كم ا في القاقون الدولي  -تارد  ا -  جغرافدت ا لدج العقفة ومضادط ةدران وصقافدر دسى ق لة   (1)

  55  ( 6512لنلسةدن  فدروم  
  761  ( 6521دار اليقافة  الدو ة  ) اي مدة امستراتدجدة للف ر اي مر فدن الماضي وال اضرولدد جرادام   (2)
  36 -72 دسى ق لة   لدج العقفة        (2)
  762 -761ولدد جرادام  اي مدة امستراتدجدة للف ر اي مر       (5)

 6592مارس  55/ 6721اعفان  59  6195أم القرى   دد  (69)

  97 -95    ( دار الاروط  القا ر )م تار الجمال : م  6591  رل السودسم مود فوزي   (66)

( 5993 ّمان    دار أسامة للقار والتوزد ) موسو ة تاردخ المملكة العرفدة السعوددة ال ددث والمعاصر  مندد الزددي (65)
  713 

  31أمدن سعدد    د سعود     (67)

 م6593مارس  56  53957اي رام   دد رقم  (63)

  م6593مارس  56/  ـ6727رجل  61  6992أم القرى   دد  (69)

    ( 6593دار الكتال العرفـي فمصـر  ) ر الم في مداددن العمل والج ادف اد ااكر  : اج  ن فرقامج  ه  الزدار  ر  (61)
  .والكتال كله تويدط للزدار  52 -62

  م6593مارس  56  699الجم وردة   دد رقم  (62)

 م6593مارس  56القا ر    (62)

 م6593مارس  55  53953اي رام   دد  (65)

  م6593أفردل  7/  ـ6727رجل  52  6995أم القرى   دد  (59)

  719مندد الزددي  تاردخ المملكة     (56)

  651 -659أمدن سعدد    د سعود       (55)

  م6599مارس  3/  ـ6723رجل  69  6999أم القرى   دد  (57)

  695 -25أمدن سعدد    د سعود       (53)

  6591أفردل  65/ 6729رمضان  2  5675الفالد السعوددة   دد  (59)

  م6599مارس  55/  ـ6723رجل  52  6299لفالد السعوددة   دد ا (51)

  م6599مارس  66/  ـ6723رجل  62  6991أم القرى   دد :  ن ق  الفدان المصري السوري راج  (52)

  م6599مارس  66/  ـ6723رجل  62  6991أم القرى   دد  (52)

  1م    6591ففرادر  69/  ـ6729جمادى الياقدة  52  6197أم القرى   دد  (55)

 6599أكتوفر  2/ 6729صنر  65  6929رسالة الملك سعود إلى الرئدس  فد القاصر في أم القرى   دد  (79)
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وم مد  فـد المـقعم  ـامر  المملكـة العرفدـة   677 -652أمدن سعدد  مرج  سافط     :   ن تناصدل فقود  ه  اتتناقدة راج  (76)
 32 -75     (6599دار الكتال المصري  )السعوددة 

  م6591ففرادر  57/  ـ6729رجل  66  5923الفالد السعوددة   دد  (75)

سـري  مـن سـندر مصـر فـي  65  ويدقـة 3جــ 555/2/6ملـف رقـم ( السعوددة) 12ال ارجدة المصردة  أرادف الفلدان  م نظة  (77)
  6591إفردل  2جد  إلى وكدل وزار  ال ارجدة  

 6591مارس  65/ 6729رجل  79  5699الفالد السعوددة   دد  (73)

 6591مارس  61/ 6729اعفان  7  6192أم القرى   دد  (79)

 6591مارس  65/ 6729رجل  79  5699الفالد السعوددة   دد  (71)

  6591أفردل  57/ 6729رمضان  65  5673الفالد السعوددة   دد  (72)

  5   ـدد 1  سمجلـة الـدار   6522مر تعـز  ـام ومـ ت 6591رأفم الادخ  أمن الف ر اي مر فدن مديـاط أمـن جـد   ـام  (72)
 693 -696      6369رفد  أول 

  6591أفردل  51/ 6729رمضان  69  5672الفالد السعوددة   دد  (75)

  6591أفردل  52/ 6729رمضان  62  6163أم القرى   دد : ق  فرقدة اكري القوتلي إلى الملك سعود في (39)

(36)              Aldrich, Winthrop, The Suez crisis A Footnote To History, Foreign Affairs, Apr. 

1976, Vol. 45, No.3, p. 541  
  62صالح فسدوقي  مصر وأزمة السودس     (35)

سـري  مـن سـندر مصـر  55  ويدقـة 3جـ 555/2/6ملف رقم ( السعوددة) 12ال ارجدة المصردة  أرادف الفلدان  م نظة  (37)
 6599وزار  ال ارجدة  أول أكتوفر في جد  إلى وكدل 

سـري  مـن سـندر مصـر  51  ويدقـة 3جـ 555/2/6ملف رقم ( السعوددة) 12ال ارجدة المصردة  أرادف الفلدان  م نظة  (33)
 6599أكتوفر  69في جد  إلى وكدل وزار  ال ارجدة  

  52 -56صالح فسدوقي  مصر وأزمة السودس       (39)

(31) James, R. Rhodes, op. cit, p.10                                                                              
  79 -52صالح فسدوقي  مصر وأزمة السودس       (32)

  6591أكتوفر  62  59995اي رام   دد (32)
(35) James, R. Rhodes, op. cit, p. 10                                                                             
  32  31م مود فوزي   رل السودس       (99)

 (96)        Spaak,. H, The West in the Disarray , Foreign Affairs, Jan., 1957, Vol. 35, No.2, p. 184 
(95)                                                                                   James, R. Rhodes, op. cit, p. 

  32م مود فوزي   رل السودس     (97)

 13صالح فسدوقي  مصر وأزمة السودس     (93)

 62/  ــ6721م رم  69  6152  وأم القرى   دد 6591أغسةس  69/ 6721م رم  7  5561الفالد السعوددة   دد  (99)
 م 6591أغسةس 

 م 6591أغسةس  69/ ـ 6721م رم  7  6152أم القرى   دد  (91)

  92  91م مود فوزي   رل السودس       (92)

  5م    6591أغسةس  62/  ـ6721م رم  69  6152أم القرى   دد  (92)

(95)        Memorandum of a conversation, Dep. Of State, Washington, 30
th

  Aug. 1956, Foriegn 

Relations of USA, 1955- 1957. Vol. XVI, Doc. 150, p. 333     
(19)    Aldrich, Winthrop, op.cit, p. 542                                                                       
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  19  13م مود فوزي   رل السودس       (16)
 6591أغسةس  59/ 6721م رم  65  5579الفالد السعوددة   دد  (15)

(17) Aldrich, Winthrop, op. cit, p. 542                                                                          
  27م مود فوزي   رل السودس     (13)
(19)            Memorandum from the Delegation at the Suez Canal Conference to the Sec. of state, 

London, 21
st
 Aug. 1956, F R of USA, 1955- 1957. Vol. XVI, Doc. 109, p.249     

كان الملك سعود دعتزم إرسال أ د أفقائه إلى أدزق اور لكن اي در ا تهر تقاغاله فأمر اتقت افام وو د فإرسـال مفعـوث ديـط  (11)
ي  سـر  693  ويدقـة 3جــ 555/2/6ملف رقـم ( السعوددة) 12ال ارجدة المصردة أرادف الفلدان  م نظة : فه  و أقدرسون

   6591أغسةس  55من سندر مصر في جد  إلى وكدل وزار  ال ارجدة  
(12)Memorandum of a conversation, Riyadh,  24

th
 Aug. 1956, F R of USA,         1955- 1957. Vol. 

XVI, Doc. 130,pp. 287- 288     
(12)Memorandum of a conversation, Riyadh,  24

th
 Aug. 1956, F R of USA,         1955- 1957. Vol. 

XVI, Doc. 130, pp. 289- 290     
(15)Memorandum of a conversation, Riyadh,  24

th
 Aug. 1956, F R of USA,         1955- 1957. Vol. 

XVI, Doc. 130, pp. 291- 294     
(29)Message from King Saud to Eisenhower,  24

th
 Aug. 1956, F R of USA,          1955- 1957. Vol. 

XVI, Doc. 131, p. 294     
(26)Telegram from the Embassy in S. A to the Embassy in Egypt, Jeddah, 26

th
    Aug. 1956,  F R 

of USA, 1955- 1957. Vol. XVI, Doc. 134, p. 299     
(25)Telegram from the Embassy in Egypt to the Dep. Of State, Cairo, 28

th
           Aug. 1956, F R 

of USA, 1955- 1957. Vol. XVI, Doc. 141, pp. 310- 311     
(27)Message from King Saud to Eisenhower , 1

st
 Sep. 1956, F R of USA,  1955 - 1957. Vol. XVI, 

Doc. Attached to 159, p. 349     
(23)        Memorandum of a conversation, Dep. 0f state, Washington, 1

st
 Sep. 1956, F R of USA, 

1955- 1957. Vol. XVI, Doc. 159, pp. 347, 348   
(29)       Message  from Eden to Eisenhower, London, 27

th
 Aug. 1956, F R of USA, 1955- 1957.   

Vol. XVI, Doc. 137, p. 304    

(21)       Telegram from the Dep. Of State to the Embassy in Egypt, Wash., 4
th

 Sep. 1956, F R of 

USA, 1955- 1957, Vol. XVI, Doc. 170, pp. 369, 370       
 6591سفتمفر  5/ 6721صنر  3  5535الفالد السعوددة   دد  (22)
 695 -52صالح فسدوقي  مصر وأزمة السودس       (22)

(25)     Report prepared in the executive Secretariat of State, Washington, 7
th

 Sep. 1956, F R of  

USA, 1955- 1957. Vol. XVI, Doc. 168, p. 415    

 :                        لالةال   لى تناصدل  ه  الاوا د راج  (29)
  Annex to watch committee Report N.318,   Washington, 5

th
 Sep. 1956, F R of USA, 1955- 1957. 

Vol. XVI, Doc. 174, p. 304     

 92م مود فوزي   رل السودس     (26)

  فدان الم قدس م مود دـوقس 5 ـ 6/3/2أرادف سري جددد  ملف ( 6551رقم قددم ) 2ال ارجدة المصردة  م نظة رقم  (25)
 6592سفتمفر  53رئدس مجلس إدار  الققا  في  نل فمددقة امسما دلدة  

  فدـان  ـدد السـنن التـي مـرم فالققـا  و مولت ـا 5 ــ 6/3/2أراـدف سـري جددـد  ملـف  2ال ارجدة المصردة  م نظة رقم  (27)
 6591 الل ا ر أكتوفر 
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(23)Message from Eisenhower to Eden, Washington, 2
nd

 Sep. 1956, F R of          USA, 1955- 

1957. Vol. XVI, Doc. 163, pp. 355-357    
(29)     Memorandum from the assistant Sec. of State for Near East to the Sec of State, 4

th
 Sep. 

1956, F R of  USA, 1955- 1957. Vol. XVI, Doc. 167, p. 364  
(21)Message from Eisenhower to Eden, Washington, 2

nd
 Sep. 1956, F R of          USA, 1955- 

1957. Vol. XVI, Doc. 163, p. 355    
(22)                                                           Aldrich, Winthropop. cit, p. 543  
(22)                                                              James, R. Rhodesop. cit, p. 12 

 6591سفتمفر  62  59359اي رام   دد  (25)
 6591أكتوفر  65  59993اي رام   دد  (59)
سـفتمفر  53  59351  واي ـرام   ـدد 1و 6م      6591سفتمفر  52/  ـ6721صنر  57  6173أم القرى   دد  (56)

6591 

 6591أكتوفر  6/ 6721صنر  59  5519الفالد السعوددة   دد  (55)

  من م اضر  جمال فركـام ققصـل مصـر فـي  لـل أمـام لجقـة 5 ـ 6/3/2ف أرادف سري جددد  مل  2ال ارجدة المصردة  م نظة رقم  (57)
 6592ففرادر  59مكاف ة اتستعمار في العالم العرفي ف لل  

 25م مود فوزي   رل السودس     (53)

 672صالح فسدوقي  مصر وأزمة السودس     (59)

 29 -25م مود فوزي   رل السودس       (51)
 :مق م  لى سفدل الميال (52)

 - Lucas W. Scott, Divided we stand Britain, the US and the Suez Crisis, p.239   
- Warner, Geoffrey, Collusion and the Suez crisis of 1956, International Affairs, April 1979, 

Vol. 55, N. 2, p. 226  
(52)                                                   Warner, Geoffrey, op. cit, pp. 226, 227 

  تقردر سري من الاعفة 6جـ 99/69/6أرادف سري جددد  ملف ( 6523رقم قددم ) 767ال ارجدة المصردة  م نظة  (55)
 6591قوفمفر  62  29/66/91السداسدة مدار  فلسةدن فجامعة الدول العرفدة رقم 

(699)                                                                                Warner, Geoffrey, op. cit, p. 

227 
(696)                             Memorandum  from Radford to the Sec. of Defense(Wilson) Wash., 28

th
 

Aug. 1956, F R of  USA, 1955- 1957. Vol. XVI, Doc. 143, p. 313  
 655  656زمة السودس      صالح فسدوقي  مصر وأ (695)

(697)                                                                             Warner, Geoffrey, op. cit, pp.  231- 235 

(693)                                                                                 James, R. Rhodes, op. cit, p. 

(699)                                                                     Warner, Geoffrey, op. cit, pp.  235 - 237 

اعر الاعل الفردةاقي أقه تعر، لتضلدل في  ه  ال رل من قفل  كومته  لها تم استجوال إددن من قفل  زل العمـال فعـد  (691)
الـفالد السـعوددة  : راجـ . أكتوفر  لكقه ماةل في الرد ولم دقـدم اـدئا   61دل ر لته إلى فاردس في اقت اع ايزمة  لدوضح تناص

 6591قوفمفر  53/ 6721جماد أول  55
(692)                                                                      Warner, Geoffrey, op. cit, pp. 237- 238 

(692)                                                                                         Lucas W. Scott, op. cit, p. 257   
(695)   Aldrich, Winthrop, The Suez crisis A Footnote To History, Foreign            Affairs, Apr. 

1976, Vol. 45, No.3, p. 545 
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  فرقدة ال ارجدة المصردة المصردة إلى وفد ا 5 ـ 6/3/2أرادف سري جددد  ملف  2ظة رقم ال ارجدة المصردة  م ن (669)
 6591أكتوفر  76الدائم فمجلس ايمن  

(666) Aldrich, Winthrop, op. cit, p. 546                                                                                                  
(665)                                                                                           Lucas W. Scottop. Cit, p. 261 

 6591قوفمفر  66/ 6721رفد  يان  3  5557الفالد السعوددة   دد  (667)

 53ن ال كومـة المصـردة  ـن العـدوان    مـن فدـا6 ــ 6/3/2أرادف سري جددد  ملف  2ال ارجدة المصردة  م نظة رقم  (663)
 6591قوفمفر 

(669)                                                                                 James, R. Rhodes, op. cit, p. 13 
 6591قوفمفر  5/ 6721رفد  يان  5  5555الفالد السعوددة   دد  (661)

(662)                                                           James, R. Rhodes, op. cit, p. 13 
(662)Memorandum  of a conversation Eisenhower Dulles and others , Wash., 7

th
 sep. 1956, F R 

of USA, 1955- 1957. Vol. XVI, Doc. 542, p. 1049 
 59تصـردح  لـى صـفري لمراسـلي الصـ ف    5 ــ 6/3/2أراـدف سـري جددـد  ملـف  2ال ارجدة المصردة  م نظة رقم  (665)

 6591قوفمفر 
(659) Aldrich, Winthrop, op. cit, p. 548                                                                                                  
(656)James, R. Rhodes, op. cit, p. 12                                                                                                       
(655)                                                                              Aldrich, Winthrop, op. cit, p. 549  
(657)                     Message from Eisenhower to Ben Gurion, Washington, 7

th
 Nov. 1956, F R of  

USA, 1955- 1957. Vol. XVI, Doc. 550, p. 1063     
(653)Telegram from the Dep. Of State to the Embassy in Egypt , Wash., 10

th
       Nov. 1956, F R 

of  USA, 1955- 1957. Vol. XVI, Doc. 563, p. 1100     
  قـرار ايمـم المت ـد  فإقاـاع قـو  5 ــ 6/3/2أرادف سري جددد  ملـف ( 6551رقم قددم ) 2م وزار  ال ارجدة  م نظة رق (659)

  6591قوفمفر  3دولدة  
  91 دسى ق لة   لدج العقفة     (651)
 6591قوفمفر  5/ 6721رفد  أول  52  6175أم القرى   دد  (652)
 1   6591أكتوفر  76  79977اي رام   دد  (652)
 6591قوفمفر  2/ 6721رفد  آ ر  3  5557 دد  الفالد السعوددة  (655)
سري  من القائم فأ مال  622  ويدقة 3 أرادف سري جددد  ملف( 773رقم قددم ) 297ال ارجدة المصردة  م نظة رقم  (679)

 6591قوفمفر  62ال ارجدة المصردة   السنار  المصردة إلى وكدل
فأ مال السنار  المصردة سري  من القائم  629  ويدقة 3  ملف أرادف سري جددد 297ال ارجدة المصردة  م نظة رقم  (676)

 6591قوفمفر  61إلى وكدل وزار  ال ارجدة المصردة  
  من تقردر سندر مصر فجد   ن م ادياته م  الملك 3أرادف سري جددد  ملف  297ال ارجدة المصردة  م نظة رقم  (675)

  6591ددسمفر  52  فتاردخ 6591ددسمفر  51و 59سعود دومي 
(677)                        Memorandum of a conversation between Rountree and Ali Sabry, 9

th
 Oct. 

1956, F R of  USA, 1955- 1957. Vol. XVI, Doc. 315, p. 66   

(673)Telegram from the Embassy in Egypt to the Dep. Of State, Cairo, 28
th

 Aug. 1956, F R of 

USA, 1955- 1957. Vol. XVI, Doc. 141, p. 311      
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تصـردح  لـى صـفري مـددر   5 ــ 6/3/2أرادف سري جددـد  ملـف ( 6551رقم قددم ) 2ال ارجدة المصردة  م نظة رقم  (679)
 6591قوفمفر  59مكتل رئدس الجم وردة لمراسلي الص ف  

سـري  مـن سـندر  625  ويدقـة 9جــ 555/2/6رقـم ملـف ( السـعوددة) 12ال ارجدة المصردة  أراـدف الفلـدان  م نظـة  (671)
 6591قوفمفر  59مصر في جد  إلى وكدل وزار  ال ارجدة  

 6592مارس  6/ 6721رجل  55  6191أم القرى   دد  (672)
  19 -92 دسى ق لة   لدج العقفة       (672)
إلى وكدل وزار  السنار  المصردة فأ مال   من القائم 3أرادف سري جددد  ملف  297ال ارجدة المصردة  م نظة رقم  (675)

 6591قوفمفر  61سري   629ال ارجدة المصردة  ويدقة 
 1   6591قوفمفر  5/ 6721رفد  آ ر  1  6139أم القرى   دد  (639)
 1   6591ددسمفر  2/ 6721جماد أول  9  6133أم القرى   دد  (636)
من القائم فأ مال السنار  المصردة فجـد   6 ـ 99/69/6أرادف سري جددد  ملف  767ال ارجدة المصردة  م نظة رقم  (635)

 6591قوفمفر  55إلى وكدل ال ارجدة المصردة  
  من القائم فأ مال السنار  المصردة فجد  إلى وكدل 3أرادف سري جددد  ملف  297ال ارجدة المصردة  م نظة رقم  (637)

 6591قوفمفر  61وزار  ال ارجدة المصردة  

  من القائم فأ مال السنار  المصردة فجد  إلى وكدل 3أرادف سري جددد  ملف  297م نظة رقم ال ارجدة المصردة   (633)
 6591قوفمفر  62وزار  ال ارجدة المصردة  

  من القائم فأ مال السنار  المصردة فجد  إلى وكدل 3أرادف سري جددد  ملف  297ال ارجدة المصردة  م نظة رقم  (639)
 6591قوفمفر  57وزار  ال ارجدة المصردة  

 6591ددسمفر  2/ 6721جماد أول  9  6133أم القرى   دد  (631)
سري  من القائم فأ مال السنار  المصردة  625  ويدقة 3أرادف سري جددد  ملف  297ال ارجدة المصردة  م نظة رقم  (632)

 6591قوفمفر  52فجد  إلى وكدل ال ارجدة المصردة  

 9   6591ددسمفر  2/ 6721جماد أول  9  6133أم القرى   دد  (632)
 5   6591ددسمفر  2/ 6721جماد أول  9  6133أم القرى   دد :  ن تناصدل  ه  التفر ام راج  (635)
  من القائم فأ مال السنار  المصردة فجد  إلى وكدل 3أرادف سري جددد  ملف  297ال ارجدة المصردة  م نظة رقم  (699)

 6591قوفمفر  62وزار  ال ارجدة المصردة  

 5   6591قوفمفر  2/ 6721رفد  آ ر  9  5553الفالد السعوددة   دد  (696)
  من القائم فأ مال السنار  المصردة فجد  إلى وكدل 3أرادف سري جددد  ملف  297ال ارجدة المصردة  م نظة رقم  (695)

 6591قوفمفر  62وزار  ال ارجدة المصردة  

  والفالد السعوددة  اي داد 1   6591قوفمفر  5/ 6721رفد  آ ر  1  6139أم القرى   دد :  ن تناصدل الفرقدام راج  (697) 
  6721رفد  آ ر  2في  5551إلى  6721رفد  آ ر  3في  5557من 


