جـــــامــــعــــت األسهـــــز – غـــــشة
كـــهــيت االقتصاد وانعـهــىو اإلداريــت
عـــمــــادة انــــدراســـاث انــعــهيـا
بــزنــامــج انــعهـــىو انســيـاســيــت

انقىميت ودورها يف انسياست اخلارجيت ادلصزيت جتاه انقضيت انفهسطينيت يف
عهدي انزئيسني مجال عبد انناصز وحممد أنىر انساداث
دراست حتهيهيت مقارنت
Nationalism and its Impact on Egyptian Foreign Policy Toward the Palestinian
Cause in the Reigns of the Two Presidents Gamal Abdel Naser and Anwar Sadat
A Comparative and Analytical Study

إعـــــــــــــــداد انبــــاحــــــث

أحـمـد يـاسـيـن األسـطـم
إشــــــــــزاف

د .كــمـــال حمــمــد األســطــم

ً
قدمج هذه انزسانت استكماال دلتطهباث احلصىل عهى درجت ادلاجستري يف انعهىو انسياسيت -كهيت االقتصاد وانعهىو اإلداريت -جامعت األسهز -غشة
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أ

بسم اهلل الرمحه الرحيم
قال تعاىل:

 قل إعملوا فسريى اهلل عملكم
ورسوله واملؤمنون

صدق اهلل العظيم
سورة التوبة اآلية ""105

ب

اإلهـــــداء

ئىل يٍ أعطتين يٍ ستٍع عًشىا نتتفتخ أصىاس املستمثم أيايًً ،كاٌ دعاؤىا سفٍمً عهى
دسب اننجاحً ،انذتً احلثٍثح.
ئىل يٍ دصذ األشٌان عٍ دستً نًٍيذ يل طشٌك انعهى ،ئىل انمهة انكثري ًانذي انعضٌض.
ئىل انمهٌب انشلٍمح ئىل سٌادني دٍاتً ئخٌتً ًأخٌاتً ،
ئىل أسًاح األكشو ينا مجٍعاً  ...ئىل شيذاء األيح اإلساليٍح ًانعشتٍحً ...ئىل شيذاء
فهسطني ًشيذاء يصش انزٌٍ استشيذًا يٍ أجم فهسطني ،
ئىل سًح جذي انطاىشج احلاج حمًذ سهًاٌ األسطم سمحو اهلل ًأسكنو فسٍخ جناتو.
ئىل يٍ ًلفٌا جباَيب دًياً ،يف انسشاء ًانضشاء عائهيت فشداً فشداً  ،ئىل كم ىإالء أىذٌيا.

ج

شكر وتقدير

لال تعاىل" فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُواْ لِي وَالَ تَكْفُرُونِ " صذق اهلل
انعظٍى "انثمشج "152

انشكش هلل عض ًجم أًالً عهى َعًتو ان يت أَع ى عهٍن ا ا اً ،انص الج ًانس الو عه ى أش ش
املشسهني سٍذَا حمًذً ،عهى آنو ًصذثو أمجعني ...
 أتمذو تأمسى آٌاخ انشكش ًانتمذٌش ألس تاري انفال م ان ذكتٌسم كً ال األس طم ،ان زي
تفضم تاإلششا عهى ىزه انشسانحً ،عهى تٌجٍياتو ًئسشاداتو انسذٌذج ،فه و ي ين ك م
انشكش ًانتمذٌش.
 كً ا أتم ذو تانش كش ًعظ ٍى االيتن اٌ نهس ادج أعض اء ان ح املنالش ح األس تار ان ذكتٌس
أسايح أتٌ حنم ًانذكتٌس فاسًق دًاط عهى تفضهيًا تمثٌل ينالشح انشسانح.
 كًا ميتذ شكشي ااضٌم اًٍع أس اتزج لس ى انت اسٌخ ًانعه ٌو انسٍاس ٍح تكهٍ ح اَداب ً
أساتزج لسى انعهٌو انسٍاسٍح تكهٍح االلتصاد ًانعهٌو اإلداسٌ ح يف جايع ح األصى ش ،ان زٌٍ
مل ٌثخهٌا عهًَ تعهًيى ًتٌجٍياهتى خالل فرتج انذساسح.

د

ً أتمذو تشكشي ااضٌم نهمائًني عهى جايعح األصىش ،ىزا انص شح األك ادميً انعظ ٍى ،مل ا
ينذٌه ننا يٍ اىتًاو ًسعاٌح أثناء انذساسح.
ًأخ رياً ٌس عذًَ أٌ أتم ذو جبضٌ م انش كش ًااليتن اٌ نك م ي ٍ دعً ين ي ٍ األص ذلاء
ًانصذٌماخ انزٌٍ جاؤًا انٌٍو نٍشاسكًٌَ ى زه انهذظ اخ ااًٍه ح ان يت س تثمى يف ان زاكشج ئىل
األتذ.
ًختاياً ال ٌفٌتين أٌ أعرب عٍ شكشي ًتمذٌشي ئىل كم يٍ لذو يل اننصخ ًاملساعذج يف ئجن اص
ىزه انذساسح.
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ك

ممخص الدراسة بالمغة العربية
القكمية كدكرىا في السياسة الخارجية المصرية تجاه القضية الفمسطينية في عيدم الرئيسيف
جماؿ عبد الناصر كمحمد أنكر السادات
تخصصت ىذه الرسالة في القكمية كدكرىا في السياسة الخارجية المصرية تجاه القضية
الفمسطينية في عيدم الرئيسيف عبد الناصر كالسادات خالؿ الفترة الممتدة بيف عامي -1956
 ,1981كبينت تأثير القكمية العربية في السياسة الخارجية المصرية تجاه القضية الفمسطينية,
كالمحددات الداخمية كالخارجية التي أثرت فييا ,كنتيجة لتأثير القكمية في السياسة الخارجية
المصرية في عيد عبد الناصر؛ فقد رفضت مصر االعتراؼ بػ(العدك اإلسرائيمي) كالتفاكض معو,
كمنحو الشرعية القانكنية كالسياسية بكجكده عمى أرض فمسطيف ,حتى بعد اليزيمة التي تعرضت
ليا مصر في حرب عاـ 1967؛ فقد أكدت عمى استمرار دعميا لمقضية الفمسطينية ,إال أف
القكمية تراجعت في مصر كانعكس ذلؾ عمى أداء السياسة الخارجية المصرية تجاه القضية
الفمسطينية ,كأعمنت مصر منح الشرعية القانكنية كالسياسية لكجكد (العدك اإلسرائيمي) عمى أرض
فمسطيف.
استندت الدراسة في معالجة المكضكع عمى األدبيات السابقة كاألدلة التاريخية ذات
الصمة ,كمعطيات الكاقع كتحميميا لمعرفة تداعيات التغير الذم لحؽ بالسياسة الخارجية المصرية
تجاه القضية الفمسطينية في عيدم الرئيسيف عبد الناصر كالسادات.
تكمف أىمية الدراسة ,بأنيا قدمت بحثان عمميان متمي انز بالتحميؿ كالتفسير ,بحيث يتـ
االستفادة منيا ,خاصة كاف مكضكع الدراسة مرتبط بمستقبؿ القضية الفمسطينية ,كذلؾ لتناكليا
فترة زمنية مصيرية بالنسبة لمقضية الفمسطينية ,كىي ما بيف عامي  ,1981-1956كما كتكمف
أىمية ىذه الدراسة في استخداـ المنيج التاريخي ,كالمنيج الكصفي التحميمي ,كالمنيج المقارف,
كذلؾ بالرجكع إلى المصادر كالمراجع المتعمقة بالمكضكع كتناكليا بالتحميؿ كالتفسير.
حاكلت الدراسة اإلجابة عمى السؤاؿ الرئيس الذم يتعمؽ بعنكاف كمحتكل الدراسة  -ما
ىك دكر القكمية في السياسة الخارجية المصرية تجاه القضية الفمسطينية في عيدم الرئيسيف عبد
الناصر كالسادات ؟ كقدمت الدراسة تحميالن معمقان لإلجابة عمى أسئمة الدراسة الفرعية في خمسة
ل

فصكؿ كالتي تتعمؽ بتأثير القكمية في السياسة الخارجية المصرية تجاه القضية الفمسطينية في
عيدم الرئيسيف عبد الناصر كالسادات.
تأثير قكيان لمقكمية عمى
خمصت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج أىميا ,أف ىناؾ
ان
السياسة الخارجية المصرية تجاه القضية الفمسطينية في عيد الرئيس عبد الناصر ,كفي المقابؿ
تأثير قكم لمقطرية عمى السياسة الخارجية المصرية تجاه القضية الفمسطينية في عيد الرئيس
السادات.
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Abstract

Nationalism and its impact on Egyptian Foreign Policy Toward the Palestinian
Cause in the Reigns of the Two Presidents Gamal Abdel Naser and Anwar Sadat
A Comparative and Analytical Study
This study addresses Nationalism and its impact on Egyptian Foreign Policy toward
the Palestinian Cause in the reigns of the two presidents Gamal Abdel Naser and
Mohammed Anwar Sadat during the period from 1956 to 1981. The study clarifies the
influence of the concept of Arab Nationalism, prevalent at that era, on Egyptian
Foreign Policy towards the Palestinian Cause, and the internal and external factors
that influenced it. As a result of the influence of this notion "Nationalism" on Foreign
Policy in Naser's Egypt, that refused to recognize, the legitimacy of the " Israeli
Enemy" as a state, neither negotiates, nor grants it the right for the legal and political
presence on the land of Palestine. Although, after the defeat of the 1967 war, Egypt
maintained the continuation of its support to the Palestinian Cause. However,
Nationalism concept receded in Egypt which affected its Foreign Policy performance
toward the Palestinian Cause, that manifested in Egyptian recognition of the legal and
political legitimacy presence of Israel on the land of Palestine.
In discussing its subject, the study is based on previous literature, relevant historical
evidence, and data base analysis for identifying the causes behind the changes
affected the Egyptian Foreign Policy towards the Palestinian Cause in the reign of the
two presidents Gamal Abdel Naser and Anwar Sadat.
The importance of this study is to present a distinguished scholarly research through
the methods of analysis and interpretation, so to take advantage of it, especially as the
subject of this study is relevant to the future of Palestinian issue, as it addresses a
crucial period to the Problem of Palestine between 1956 to 1981. The importance of
this study also manifested in its adoption of the Historical Analytical Approach , as
well as the Descriptive Analytical and Comparative methods, that’s through
consulting, analyzing, interpreting the relevant references and sources.
The study tries to answer the main question, that is directly linked to the core and
content of this study, which is " What is the role of Nationalism in the Egyptian
Foreign Policy towards the Palestinian Cause in the reign of the two president Gamal
Abdel Naser and Anwar Sadat? The study has made a profound analysis to answer
study sub-questions concluded in five chapters regarding the influence of Nationalism
on the Egyptian Foreign Policy toward the Palestinian Cause in the reign of the two
presidents Gamal Abdel Naser and Anwar Sadat.
The study concluded to a set of outcomes, the most important ones are as follows:

ن

There was a great influence of the Nationalism on the Egyptian Foreign Policy
towards Palestinian Cause in the reign of President Gamal Abdel Naser, in contrast
with (Egyptianism) the Domestic strong influence on the Egyptian Foreign Policy
towards the Palestinian Cause in the reign of President Anwar Sadat.

س

مقدمة منهاجية وخطة الدراسة

 .1مقدمة
حرصت مصر دائمان عبر تاريخيا العريؽ بالحصكؿ عمي دكر قيادم خاصة في المنطقة
العربية ,مف خالؿ بناء جسكر التكاصؿ ,كفتح مزيد مف أفاؽ التعاكف مع الدكؿ المحيطة لمكاجية
األخطار الخارجية (ميتكيس  ,2011 ,ص)7؛ كتأثرت سياسة مصر الخارجية تجاه بيئتيا اإلقميمية
كالدكلية ,بالطابع كالتأثير الشخصي لقادتيا في تشكيؿ سياساتيا الخارجية كبشكؿ خاص خالؿ
تاريخيا الحديث .كسكؼ يتـ عرض االتجاىات الرئيسية لسياسة مصر الخارجية منذ عاـ 1956
حتى  ,1981كذلؾ في سياؽ البيئة اإلقميمية كالدكلية كالمحمية (قاعة بحث دراسات سياسية مصرية,
.)2010

تعد السياسة الخارجية المصرية مف المكضكعات التي تثير اىتماـ الباحثيف العرب
كاإلسرائيمييف كاألمريكييف كاألكربييف ,كظير االىتماـ الغربي كالعربي بعد التغيرات الجذرية التي
حدثت في مصر ,كمف ىذه التغيرات ثكرة  23يكليك  ,1952كحركة مايك عاـ  ,1971لما ليذه
التغيرات مف انعكاسات عمى السياسة المصرية الخارجية ,كتأثيرىا في المصالح اإلمبريالية.
تهعد القضية الفمسطينية مف أىـ كأعقد القضايا الدكلية كالتي ما تزاؿ تبحث عف حؿ,
كىي في الكقت ذاتو أىـ مسببات الصراع العربي (اإلسرائيمي) (عبد اهلل ,2013 ,ص)2؛ كاىتمت
الحككمات المصرية بالصراع الدائر عمى األرض الفمسطينية  -بيف الفمسطينييف كالييكد  -الذم
يستيدؼ إقامة دكلة ييكدية ,كلـ تتردد مصر في تقديـ الدعـ كالمساندة لمشعب الفمسطيني في
كفاحو ضد الييكد ,كقد تصاعد المكقؼ المصرم تدريجيان إلى درجة المشاركة في أكؿ حرب
عربية ضد (إسرائيؿ) عاـ (1948نافعة.)2011 ,

كلقد حدد الرئيس عبد الناصر في كتابو "فمسفة الثكرة" ثالث دكائر لمسياسة الخارجية
المصرية ,كىي الدائرة العربية كالدائرة األفريقية كالدائرة اإلسالمية ,كعد عبد الناصر الدائرة
العربية أىـ دكائر السياسية الخارجية المصرية (عبد الناصر ,1996 ,ص)93-90؛ ككاف تمقائيان
عميو االصطداـ مع (إسرائيؿ) ,التي تحتؿ قمب الكطف العربي –فمسطيف -كتفصؿ المشرؽ
العربي عف المغرب العربي ,ك تفصؿ مصر عف المشرؽ العربي.
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لـ يكف اىتماـ عبد الناصر بالكطف العربي لمتحرر مف االستعمار فقط؛ كانما لتحقيؽ الكحدة
العربية ,كاالستقالؿ لمصر كاألمة العربية؛ فالقكمية العربية تقكـ عمى مكاجية االستعمار كتحقيؽ
الكحدة لألمة العربية ,كيرل عبد الناصر الخطر الحقيقي الذم يحدؽ باألمة العربية ىك الخطر
(اإلسرائيمي) ,كمف ىنا ال بد مف إيجاد كياف عربي -يضـ الدكؿ العربية  -تككف لو السيطرة
الكاممة عمى السياسة الداخمية كالخارجية ,بدالن مف االىتماـ بنظاـ (شرؽ أكسطي) كتجاىؿ كجكد
(إسرائيؿ) (ابراىيـ كآخركف ,1983 ,ص.)190

كركزت السياسة الخارجية المصرية في عيد السادات عمى مصالح مصر المباشرة  ,كتأثرت
بفيمو كتقديره لالرتباطات اإلقميمية كالدكلية التي تخدـ بشكؿ أكثر ىذه المصالح؛ فقد رأل
السادات أف االىتمامات كالمصالح المصرية تتقدـ كتعمك عمى االىتمامات العربية كأف ال تجعؿ
الخالفات العربية تحد مف حركة السياسة الخارجية المصرية ,كبشكؿ خاص مع (إسرائيؿ)
(شمبي.)2002,

تأسيسان عما سبؽ ,ركزت الدراسة عمى إثبات فرضياتيا ,كما ركزت أيضان عمى التغيرات
في السياسة الخارجية المصرية تجاه القضية الفمسطينية في عيدم الرئيسيف عبد الناصر
كالسادات ,كتأثير ىذه التغيرات عمى القضية الفمسطينية.
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 .2مشكمة الدراسة
يعج التاريخ المصرم الحديث باألحداث السياسية الكبرل ,بقياـ ثكرة  23يكليك  ,1952كمف
ه

ثـ تكلي الرئيس عبد الناصر الحكـ عاـ  1956كأعمف سياستو التي تقكـ عمى إنياء االستعمار
كأعكانو ,معتب انر (إسرائيؿ) جزءان مف االستعمار ,كبعد كفاتو عاـ  1970تكلي الرئيس السادات
الحكـ كعد سياستو امتدادان لسياسة عبد الناصر ,كقد صاحب تغير األنظمة السياسية في مصر,
تغيرات في األيديكلكجيا الحاكمة ,كتغيرات في سياستيا الخارجية تجاه القضية الفمسطينية ,كتنبع
مشكمة الدراسة بعدـ الثبات كاالستم اررية في السياسة الخارجية المصرية تجاه القضية الفمسطينية
في عيدم الرئيسيف عبد الناصر كالسادات.

 .3تساؤالت الدراسة
يمكف صياغة مشكمة الدراسة مف خالؿ التساؤؿ الرئيسي التالي:
التساؤل الرئيسي :
ما دور القومية في السياسة الخارجية المصرية تجاه القضية الفمسطينية في عهدي الرئيسين
جمال عبد الناصر والسادات؟
كيتفرع مف التساؤؿ الرئيس تساؤالت فرعية:
 )1ما مفيكـ السياسة الخارجية؟
 )2ما التيارات السياسية التي كانت سائدة في مصر قبؿ ثكرة  23يكليك 1952؟
 )3ما ىك أثر القكمية العربية في السياسة الخارجية المصرية تجاه القضية الفمسطينية في
عيد الرئيس جماؿ عبد الناصر؟
 )4ما ىك أثر القكمية العربية في السياسة الخارجية المصرية تجاه القضية الفمسطينية في
عيد الرئيس السادات؟

4

 .4فرضيات الدراسة
ترل الدراسة أف ىناؾ جممة مف الفرضيات ذات عالقة بمكضكع ىذه الدراسة ,كلذلؾ تـ
اقتراحيا لتككف مدا انر لمبحث كالتحميؿ كاستخالص النتائج ,كىي عمى النحك التالي:
 أثرت القكمية العربية إيجابيان في السياسية الخارجية المصرية تجاه القضية الفمسطينية في
عيد الرئيس جماؿ عبد الناصر.
 تراجع تأثير القكمية العربية في السياسة الخارجية المصرية تجاه القضية الفمسطينية في
عيد الرئيس السادات.

 .5أهمية الدراسة
 تحمؿ ىذه الدراسة أىمية عممية كأكاديمية بحيث يتـ االستفادة منيا ,خاصة أف مكضكعالدراسة مرتبط بالقضية الفمسطينية كمستقبميا ,كذلؾ لتناكليا فترة زمنية ىامة حددت
مستقبؿ القضية الفمسطينية ,كما أنيا تعالج المكاقؼ المصرية مف القضية الفمسطينية في
حقب زمنية مختمفة كلألنظمة سياسية مختمفة ايديكلكجيان.
 تكمف أىمية ىذه الدراسة في استخداـ المنيج المقارف ,بالرجكع إلى السياسة الخارجيةالمصرية تجاه القضية الفمسطينية في عيد الرئيسيف عبد الناصر كالسادات كتناكليا
بالتحميؿ كالتفسير .كعرض كتحميؿ أداء السياسة الخارجية المصرية مف خالؿ تحميؿ
أدكات السياسة الخارجية المصرية الرئيسة ,كىي األداة الدبمكماسية ,كاألداة العسكرية,
كاألداة االقتصادية ,كاألداة اإلعالمية ,في عيدم الرئيسيف عبد الناصر كالسادات.
 يشكؿ مكقؼ مصر مف القضية الفمسطينية كمف تطكر الصراع العربي (اإلسرائيمي) فيتمؾ الفترة مدخالن ميمان لفيـ البعد الخاص برؤية مصر لمقضية الفمسطينية.
 تكمف أىمية الدراسة أيضان ,في أنيا تشكؿ إسيامان كواضافة جديدة لممكتبات العربية التيتفتقر إلى مثؿ ىذه األبحاث ,مف حيث مقارنة آراء كمكاقؼ الرئيسيف عبد الناصر
كالسادات تجاه القضية الفمسطينية.
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 .6أهداف الدراسة
 )1تسمط الدراسة الضكء عمى السياسة الخارجية المصرية تجاه القضية الفمسطينية.
 )2تتبع تطكر السياسة الخارجية المصرية تجاه القضية الفمسطينية في عيدم عبد الناصر
كالسادات ,مف خالؿ الدراسات التحميمية المعمقة ,بيدؼ الكقكؼ عمى العالمات الفارقة
في العيديف.
 )3معرفة تأثير األيديكلكجيا القكمية في السياسة الخارجية المصرية تجاه القضية الفمسطينية
في عيدم عبد الناصر كالسادات.
 )4دراسة أثر التغيرات كالتحكالت السياسية الداخمية كالخارجية في السياسة الخارجية
المصرية كتحكليا نحك التسكية السياسية لتسكية الصراع العربي (اإلسرائيمي).
 )5الكشؼ كالتعرؼ عمى مدل التكافؽ كاالختالؼ في السياسة الخارجية المصرية تجاه
القضية الفمسطينية في عيدم الرئيسيف عبد الناصر كالسادات.
 .7منهجية الدراسة
اتبعت الدراسة التكامؿ المنيجي في التحميؿ؛ حيث ركزت الدراسة عمى ثالثة مناىج ,ككانت
كالتالي:
المنهج التاريخي
يعد ىذا المنيج مف أكثر المناىج استخدامان في السياسة الخارجية ,كيكلى أىمية كبرل عمى
دراسة التاريخ الدبمكماسي ,ألف العالقات الدكلية المعاصرة ليا جذكر كامتدادات تاريخية سابقة,
ينبغي اإلحاطة بيا مف جكانبيا كافة ,كيركز عمى دراسة الماضي مف أجؿ فيـ الحاضر كالتنبؤ
بالمستقبؿ ,كيستخدـ كذلؾ في دراسة الحاضر مف خالؿ األحداث كالحقائؽ الماضية ,كتفسيرىا
كفحصيا كنقدىا كتحميميا ,كالتأكد مف صحتيا ,كتحديد التغيرات كالتطكرات التي تعرضت ليا
كمف مزايا ىذا المنيج ,القدرة عمى تحرم األسباب التي تكمف كراء نجاح أك إخفاؽ قادة الدكؿ,
في تبني سياسة خارجية محددة في كقت ما ,كيؤدم إلى تفيـ أكبر كأعمؽ لالتجاىات التي
يسمكيا تطكر العالقات السياسية بيف الدكؿ ,كانتقاليا مف نظاـ إلى آخر ,لذا تمت دراسة تطكر
السياسة الخارجية المصرية تجاه القضية الفمسطينية في عيدم الرئيسيف عبد الناصر كالسادات.
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المنهج الوصفي التحميمي
يستخدـ المنيج الكصفي لرصد كمتابعة دقيقة لألحداث في فترة زمنية معينة ,أك عدة فترات,
مف أجؿ التعرؼ عمى مكضكع محدد مف حيث المحتكل كالمضمكف ,كالكصكؿ إلى نتائج
كتعميمات تساعد في فيـ الكاقع كتحميمو ,كاستخدمت الدراسة ىذا المنيج لتكصيؼ ,كتحميؿ
السياسة الخارجية المصرية في عيدم الرئيسيف عبد الناصر كالسادات مف خالؿ جمع
المعمكمات الكافية حكؿ السياسة الخارجية المصرية في عيدىما ,كمف ثـ الحصكؿ عمى الحقائؽ
كالنتائج العممية التي تـ تحميميا كتفسيرىا بطريقة مكضكعية كتكضيح أثر المتغيرات المحمية
كالدكلية عمى السياسة الخارجية المصرية تجاه القضية الفمسطينية.
المنهج المقارن
يستخدـ المنيج المقارف لممقارنة بيف ظاىرتيف اجتماعيتيف ,أك حقبتيف زمنيتيف ,بقصد
الكصكؿ إلى الحكـ ,كالحكـ مرتبط باستخداـ عناصر التشابو كالتبايف بيف الظاىرتيف ,كبالتالي
المقارنة ىي نكع مف البحث ,ييدؼ إلى تحديد أكجو التشابو كاالختالؼ بيف الظاىرتيف ,في
أطار فترات زمنية مختمفة ,كتـ استخداـ ىذا المنيج مف أجؿ تحديد أكجو الشبو كأكجو االختالؼ
بيف عيدم الرئيسيف عبد الناصر كالسادات تجاه القضية الفمسطينية.

 .8مصطمحات الدراسة
ثورة  23يوليو :ىي تحرؾ عسكرم في صفكؼ الجيش المصرم بقيادة الضباط األحرار ,ضد
النظاـ القائـ ,كاألكضاع االقتصادية كالسياسية كاالجتماعية المتدىكرة ,كالكجكد االستعمارم,
كاكتسبت صفة الثكرة نتيجة التأييد الشعبي الحاشد (رافعي  , 1989 ,ص.)28-25

السياسة الخارجية :ىي برنامج العمؿ العمني الذم يختاره الممثمكف الرسميكف لمكحدة الدكلية ,
مف بيف مجمكعة البدائؿ المتاحة ,مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ محددة في المحيط الخارجي (سميـ ,
,1998ص )12

األيديولوجيا :منظكمة أفكار ترتبط بمصمحة تككيف اجتماعي؛ ك ذلؾ لتفسير كتبرير النظاـ
االجتماعي كالسياسي القائـ أك المقترح في مرحمة تاريخية محدكدة ,فإذا كاف قائما تدافع عنو,
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كاذا كاف مقترحان تسعى لبنائو ,كىى تطرح آليات عممية حكؿ كيفية المحافظة عمى النظاـ
االجتماعي كالسياسي أك تغيره (شييكة-خمؼ ,1995 ,ص.)59

القطرية :ىي نزعة االنتماء الشعكرم كالال شعكرم عمى حد سكاء ,إلى قطر بعينو مف األقطار
العرب ية ,بالتعارض مع النزعة القكمية التي تفترض االنتماء إلى الكطف العربي ,كىي إفراز
لمتجزئة السياسية القائمة في الكطف العربي كتكريس ليا في آف كاحد ,كتتفاكت القطرية في
أمر كاقعان ,كبيف
الدرجة كتتراكح بيف االنتماء الال شعكرم أك العفكم إلى الكياف القطرم باعتباره ان
االنتماء الشعكرم أك القصدم الذم يعبر عف نفسو بأيديكلكجيا معمنة ,تدخؿ في عداء سافر أك
مبطف مع النزعة القكمية العربية (الكيالي ,ج ,1979 ,4ص .)79

إزالة أثار العدوان :شعار رفع بعد عدكاف (إسرائيؿ) في  5يكنيو  ,1967يطالب بانسحاب
(الجيش اإلسرائيمي) مف األراضي المحتمة  -سيناء كالجكالف كالضفة الغربية كغزة  -عمى أساس
القانكف الدكلي الذم ينص عمى عدـ جكاز ضـ أراضي الدكؿ األخرل بالقكة ,كقد تبنتو األنظمة
العربية المجاكرة (لمعدك اإلسرائيمي) كدكؿ عربية أخرل ,كاستند ىذا الشعار عمى القرار الدكلي
رقـ (( )242الكيالي ,ج ,1979 ,1ص.)157

اتفاقية كامب ديفيد :اتفاقية كقعت بيف مصر ك(إسرائيؿ) في الخامس مف سبتمبر عاـ ,1978
في منتجع كامب ديفيد بالكاليات المتحدة تحت رعاية الرئيس األمريكي جيمي كارتر ,كتضمنت
اتفاقيتيف كاطار عمؿ ,االتفاقية األكلى كانت بخصكص الحكـ الذاتي الفمسطيني ,كالثانية كانت
باستعادة مصر الكاممة لسيناء  -كاف كانت منزكعة السالح  -كاطار العمؿ إلقرار السالـ في
(الشرؽ األكسط) (عبد الكافي ,2005 ,ص.)18:17

اإلمبريالية :ىي سياسة ىدفيا االستيالء أك السيطرة عمى الشعكب كأرضي ال تممكيا ,كىي بذلؾ
تسعى إلى الحصكؿ عمى مكاسب مف تمؾ الدكؿ كالشعكب العاجزة عف الدفاع عف أنفسيا ,ضد
تفكؽ الدكلة االمبريالية العسكرم أك االقتصادم (غريفيش كأككاالىاف ,2008 ,ص.)69

االشتراكية  :نظاـ اجتماعي قائـ عمى الممكية العامة لكسائؿ اإلنتاج ,كاالشتراكية تظير إلى حيز
الكجكد نتيجة إلغاء النمط الرأسمالي لإلنتاج ,كاقامة دكتاتكرية البركليتاريا ,كتقتضي الممكية
العامة انعداـ كجكد الطبقات المستغمة كاستغالؿ اإلنساف لإلنساف ,كتقتضي كجكد عالقات
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التعاكف ,كالمساعدة المتبادلة بيف العماؿ المشتركيف في اإلنتاج ,كفي ظؿ االشتراكية ال يكجد
اضطياد اجتماعي ,كعدـ مساكاة بيف القكميات (بارك ,2008 ,ص.)66

الميبرالية :مذىب رأسمالي ينادم بالحرية المطمقة في الميدانيف االقتصادم كالسياسي ,ففي
الميداف السياسي تعرؼ بأنيا النظاـ السياسي المبني عمى التعددية األيديكلكجية كالتنظيمية
الحزبية كالنقابية ,كىك النظاـ الذم يفصؿ بيف السمطات الثالث  :التشريعية كالتنفيذية كالقضائية,
كيؤمف الحريات الشخصية كالعامة بما في ذلؾ حرية المعتقد الديني ,كما تعطي الفرد حريتو في
المجاؿ االقتصادم ,كتحد مف تدخؿ الدكلة ( الكيالي ,ج ,1979 ,5ص.)566

(الشرق األوسط) :مصطمح غربي استعمارم ,كثر استخدامو إباف الحرب العالمية الثانية ,كىك
يشمؿ منطقة جغرافية تضـ سكريا كلبناف كفمسطيف كاألردف كالعراؽ كالخميج العربي كمصر كتركيا
كايراف ك(إسرائيؿ) ,كتتكسع لتشمؿ أفغانستاف كقبرص كليبيا أحيانان ,كالمقصكد مف إطالؽ ىذا
المصطمح كادخاؿ دكؿ غير عربية عميو ,ىك تجنب استخداـ مصطمح المنطقة العربية كالكطف
العربي لمحاربة مفيكـ القكمية العربية ,كنزع صفة الكحدة العربية عنيا ,كليس لممصطمح ما يبرره
في التاريخ ,كال في التركيب القكمي كالعرقي كالحضارم كاالجتماعي ,كبالتالي ليس لو ما يبرره,
كمف األفضؿ تجنب استخدامو (الكيالي ,ج ,1979 ,3ص.)456

 .9حدود الدراسة
تمت الدراسة في سياؽ ثالثة حدكد ىي:
الحد الزماني :دراسة الفترة بيف عامي ( )1970_1956فترة حكـ الرئيس عبد الناصر ,كحكـ
الرئيس السادات (.)1981-1970
الحد المكاني :مصر كفمسطيف.
الحد الموضوعي :دراسة أثر القكمية في السياسة الخارجية المصرية تجاه القضية الفمسطينية في
عيدم الرئيسيف عبد الناصر ,كالسادات.
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.10الدراسات السابقة
اعتمدت الدراسة عمى مجمكعة مف الدراسات السابقة ,كالتي استفاد الباحث منيا ,في
البحث في السياسة الخارجية المصرية تجاه القضية الفمسطينية ,كالتي كانت مرشدان ىامان
لالستفادة ,ككانت كالتالي:
 -1عبد اهلل الحوراني ,فمسطين في حياة عبد الناصر ,منشورات المركز القومي لمدراسات
والتوثيق.2009 ,
تناكلت الدراسة ثكرة  23يكليك التي قامت بعد سنكات قميمة مف النكبة ,كتحدثت الدراسة عف
دكر الضباط األحرار في حرب فمسطيف عاـ  ,1948كرؤية عبد الناصر لمقضية الفمسطينية,
كخمصت الدراسة إلى أف كجكد (إسرائيؿ) خطر عمى فمسطيف كاألمة العربية ,كال بد مف رؤية
قكمية لمكاجية الصراع ,كعدـ تجزئة الصراع مع (إسرائيؿ) إلى صراع قطرم يخص كؿ بمد
عربي عمى حدة ,كتناكلت الدراسة مكقؼ عبد الناصر مف التسكية السياسية ,كخمصت الدراسة
إلى أف عبد الناصر لـ يرفض التسكية السياسية مع (إسرائيؿ) ,بؿ دخؿ في مفاكضات غير
مباشرة في بداية عيده معيا ,إال أف ىذ المفاكضات فشمت ,نتيجة شركط مصر تسكية القضية
الفمسطينية عمى أساس قرار التقسيـ عاـ  ,1947كتناكلت الدراسة مكقؼ مصر مف إبراز الكياف
الفمسطيني ,كتكصمت إلى أف عبد الناصر دعـ كجكد كياف فمسطيني.
 -2بثينة التكريتي ,جمال عبد الناصر نشأة وتطور الفكر الناصري ,مركز دراسات الوحدة
العربية  ,بيروت. 2000 ,
تناكلت الدراسة الفكر الناصرم ,حيث عدت الناصرية تيار قكمي عربي ,كربطت ظيكر
الفكر الناصرم إلى بركز شخصية عبد الناصر منذ مرحمة الثانكية؛ ليتبمكر ىذا الفكر مع قياـ
ثكرة  23يكليك  ,1952كتناكلت الدراسة كيفية تككيف كتشكيؿ الفكر الناصرم ,كتكصمت الدراسة
إلى أف الفكر الناصرم تشكؿ نتيجة التجارب كالمشكالت التي كاجيت عبد الناصر في الحكـ,
كتحدثت عف االنجازات التي حققيا ,أىما ق اررات التأميـ كتطبيؽ االشتراكية ,كتحدثت الدراسة عف
دكر الفكر الناصرم في دعـ قضايا التحرر في الكطف العربي كالعالـ الثالث ,كالكقكؼ في كجو
اإلمبريالية العالمية ,كنجاح الناصرية في فرض العزلة عمى (إسرائيؿ).
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 -3حسن أبو طالب ,عالقات مصر العربية ( ,)1981-1970مركز دراسات الوحدة العربية,
بيروت.1998 ,
تناكلت الدراسة عالقة مصر مع الدكؿ العربية في فترة حكـ الرئيس السادات ,في المجاالت
السياسية كاالقتصادية كالثقافية كاألمنية كاإلعالمية ,كالعكامؿ المؤثرة في السياسة الخارجية
المصرية تجاه الدكؿ العربية في السبعينيات مف القرف الماضي ,كالقضايا المطركحة ,منيا حرب
أكتكبر عاـ  ,1973كالتعاكف المصرم السكرم ,كزيارة الرئيس السادات إلى القدس عاـ ,1977
كالمقاطعة العربية لمصر بسبب الزيارة ,كالتأثير السمبي لمعالقات المصرية العربية الرسمية,
كمحاكالت مصر إعادة ترتيب العالقات العربية بعد زيارة السادات إلى القدس ,كتكقيع اتفاقية
كامب ديفيد عاـ .1978
 -4إبراهيم ابراش ,البعد القومي لمقضية الفمسطينية ,مركز دراسات الوحدة العربية ,بيروت,
.1987
تناكلت الدراسة العالقة بيف الكطنية الفمسطينية كالقكمية العربية كالتداخؿ بينيما ,ك اتفاقية
سايكس بيكك كالمالمح الجديدة لمكطف العربي بعد االتفاقية ,كالممارسات اإلقميمية كمصالحيا
الضيقة عمى حساب المصالح القكمية العربية ,كالمحاكالت التي تسعى إلى إفقاد األمة العربية
الذاكرة القكمية كالتي تشكؿ القضية الفمسطينية جكىرىا ,كتعزيز التجزئة كاالتجاه نحك القطرية,
كذلؾ تناكلت الدراسة التراجع القكمي كالقكل المناىضة لمقكمية كتغير المكقؼ العربي مف القضية
الفمسطينية ,كاالتجاه إلى المصمحة القه ً
طرية كبديؿ لمصمحة القكمية كاالنتماء إلى العركبة ,كما
تناكلت الدراسة المكقؼ العربي في حاؿ تعارض مصالح الدكؿ العربية مع القضية الفمسطينية
كمسار الثكرة؛ بحيث تناصب الدكؿ العربية العداء لمفمسطينييف ,في حاؿ تعارضت مصالحيـ مع
مصالح القضية الفمسطينية ,كأكدت الدراسة عمى كجكد خمؿ في الجسد القكمي العربي ,كىذا
الخمؿ سكؼ يؤدم إلى ضياع األمة العربية.
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 -5محمد السيد سميم ,التحميل السياسي الناصري ,دراسة في العقائد والسياسة الخارجية,
مركز دراسات الوحدة العربية  ,بيروت.1987 ,
تحدثت الدراسة عف النسؽ العقائدم لعبد الناصر كلسياستو الخارجية ,كخمصت الدراسة إلى
أف عبد الناصر قد طكر مجمكعة مف العقائد التي شكمت نسقان متكامالن مف العقائد ,مما يسمح
بتصكر نمكذج لمعقائد الناصرية ,كىذا النمكذج حدد طبيعة التكجو الفمسفي لعبد الناصر ,كرؤيتو
السياسية لمعالـ كالصراع العربي (اإلسرائيمي) كتحدثت الدراسة عف نظاـ اتخاذ القرار في عيد
عبد الناصر ,كدكر المؤسسة العسكرية في اتخاذ القرار ,كتكصمت إلى أف المؤسسة العسكرية
ساىمت في صنع ق اررات السياسة الداخمية ,كعزفت عف التدخؿ في ق اررات السياسة الخارجية,
بحيث أصبح عبد الناصر ,ىك الصانع الرئيس لق اررات السياسة الخارجية ,في ظؿ غياب دكر
مؤسسات الدكلة ,كأصبح النسؽ العقائدم الناصرم ,ىك المؤثر في السياسة الخارجية المصرية,
كظير ذلؾ في قرار عبد الناصر بإغالؽ خميج العقبة في مايك عاـ  ,1967كأكدت الدراسة أف
الظركؼ السياسية السائدة في عيد عبد الناصر ,ىي التي دفعتو لالىتماـ بالسياسة الخارجية.
 -6حسن نافعة ,مصر والصراع العربي (اإلسرائيمي) من الصراع المحتوم إلى التسوية
المستحيمة ,مركز دراسات الوحدة العربية ,بيروت.1986 ,
تناكلت الدراسة مكقؼ القكل السياسية المصرية مف الكياف اإلسرائيمي؛ فقد رفضت التيارات
السياسية المصرية ,متمثمة في التيارات الماركسية كاالشتراكية كاإلسالمية كالميبرالية كالقكميةى كجكد
(إسرائيؿ) ,كتالحمت في نضاؿ الشعب الفمسطيني منذ النكبة عاـ 1948؛ لمنع تيكيد فمسطيف,
كذلؾ تناكلت الدراسة مكقؼ التيارات السياسية المصرية ,الرافض التفاقية كامب ديفيد ك(معاىدة
السالـ المصرية اإلسرائيمية) ,ألنيا لـ تحقؽ الحد األدنى مف متطمبات األمف القكمي المصرم,
كىي متطمبات اتفقت عمييا التيارات السياسية المصرية ,بصرؼ النظر عف متطمباتيا الفكرية.
 -7جمال عمى زهران ,السياسة الخارجية لمصر ( ,)1981-1970مكتبة مدبولي.1983 ,
تناكلت الدراسة مكضكع السياسة الخارجية المصرية في عيد الرئيس السادات ,كتأثير
التغيرات الداخمية كالخارجية في السياسة الخارجية المصرية ,كحممت الدراسة كيفية صنع القرار
السياسي الخارجي في عيده ,كاتخذت الدراسة مف قرار الرئيس السادات إنياء ميمة الخبراء
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السكفييت ,كزيارتو إلى القدس كنماذج لتحميؿ كيفية صنع القرار السياسي الخارجي ,كتكصمت
الدراسة إلى أف البيئة النفسية لمرئيس السادات ,أثرت في سياستو الخارجية ,كتركيز القرار
السياسي الخارجي بيده ,كغياب تأثير مؤسسات الدكلة في القرار السياسي الخارجي ,كسرعة
الرئيس السادات في اتخاذ ق اررتو السياسية الخارجية.
 -8دراسة جهاز الشباب ,المجمس القومي لمشباب والرياضة ,مسيرة مصر مع بطل السالم
وقائد النصر الرئيس السادات ,مطابع دار الشعب ,القاهرة.
تناكلت الدراسة أداء الرئيس السادات في المجاؿ العسكرم كالسياسي ,المتمثمة في حرب
أكتكبر عاـ  ,1973كزيارتو (إلسرائيؿ) كتكقيع اتفاؽ كامب ديفيد ,كالكعي السياسي لدم الرئيس
السادات عف الحؽ الكطني ,ثـ الحؽ القكمي العربي ,كأكدت الدراسة عمى دكر مصر كمكقعيا
بيف األمة العربية ,كحتي تصؿ األمة العربية إلى األمف كالسالـ كاالزدىار.
 .11تعقيب الباحث عمى الدراسات السابقة
لـ يتناكؿ الباحث الدراسات السابقة بغرض النقد كاظيار النقص ,كلكف لالستفادة في تحميؿ
كتفسير المكضكع ,كبعد استعراض ىذه الدراسات المتعمقة بمكضكع الدراسة ,فإف الباحث يضع
بعض المالحظات حكؿ ىذا الدراسات ,كىي:
 أغمب الدراسات السابقة ,تناكلت السياسية الخارجية المصرية بشكؿ عاـ ,ككيفية صنعالقرار السياسي الخارجي.
 تناكلت أغمب الدراسات السابقة القضية الفمسطينية بشكؿ عاـ ,مف منظكر الصراعالعربي (اإلسرائيمي).
 لـ يتـ تغطية الفترة الزمنية المراد بحثيا مف قبؿ الدراسات السابقة. افتقار الدراسات السابقة الحديث عف السياسة الخارجية المصرية تجاه القضية الفمسطينيةبشكؿ مباشرة.
 لـ تتحدث الدراسات السابقة عف تأثير العامؿ األيديكلكجي في السياسة الخارجيةالمصرية تجاه القضية الفمسطينية.
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كقد خمص الباحث ,إلى أنو إضافة لما تـ التكصؿ إليو في الدراسات السابقة ,فإف ىذه
الدراسة ستركز عمى فترة زمنية ميمة شكمت مالمح كمضمكف الكطف العربي ,كستناقش ىذه
الدراسة تأثير األيديكلكجيا القكمية في السياسية الخارجية المصرية تجاه القضية الفمسطينية,
كتحميؿ كتفسير ىذا التأثير مف خالؿ أدكات السياسة الخارجية المصرية ,ككانت كالتالي :األداة
الدبمكماسية ,كاألداة العسكرية ,كاألداة االقتصادية ,كاألداة اإلعالمية.
.12تقسيم الدراسة
تنقسـ ىذه الدراسة إلى أربعة فصكؿ رئيسية ,كيتبعيا نتائج كتكصيات كمراجع الدراسة ,أما
فصكؿ الدراسة فيي عمى التالي:
الفصل األول :ناقش ىذا الفصؿ اإلطار النظرم لمسياسة الخارجية ,مف حيث المفيكـ,
كاألىداؼ ,كمحددات السياسة الخارجية ,كأدكات السياسة الخارجية.
الفصل الثاني :ناقش ىذا الفصؿ التيارات السياسية الفكرية في مصر قبؿ ثكرة  25يكليك
 ,1952كتمثمت في نمكذجيف :التيار الكحدكم ,كيشمؿ التيار القكمي العربي ,كالتيار اإلسالمي,
كالتيار االنعزالي ,كيشمؿ التيار الفرعكني كالتيار األكركمتكسطي.
الفصل الثالث :تضمف ىذا الفصؿ السياسة الخارجية المصرية تجاه القضية الفمسطينية في عيد
الرئيس عبد الناصر ,كتطكر القكمية العربية في مصر ,كتأثيرىا في السياسة الخارجية المصرية
تجاه القضية الفمسطينية ,كالمحددات الداخمية كالخارجية المؤثرة في السياسة الخارجية المصرية,
كتحميؿ دكر أدكات السياسية الخارجية المصرية(األداة الدبمكماسية كالعسكرية كاالقتصادية
كاإلعالمية) تجاه القضية الفمسطينية.
الفصل الرابع :ناقش ىذا الفصؿ السياسة الخارجية المصرية تجاه القضية الفمسطينية في عيد
الرئيس السادات ,كالتغيرات التي حدثت عمى القكمية العربية في مصر كتأثيرىا في السياسة
الخارجية المصرية تجاه القضية الفمسطينية ,كالمحددات الداخمية كالخارجية المؤثرة في السياسة
الخارجية المصرية ,كتحميؿ دكر أدكات السياسية الخارجية المصرية(األداة الدبمكماسية كالعسكرية
كاالقتصادية كاإلعالمية) تجاه القضية الفمسطينية.
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الفصل األول
اإلطار النظري لمسياسة الخارجية

 1.1مقدمة
تسعى كؿ دكلة إلى تحقيؽ سياساتيا كأىدافيا خارج حدكدىا ,كىذه األىداؼ تختمؼ مف
دكلة إلى أخرل ,كذلؾ كفؽ إمكانات الدكلة كقدراتيا ,كيمكف تحديد أربعة أىداؼ رئيسة ,كىي؛
حماية األمف القكمي لمدكلة ,كحماية المصالح االقتصادية لمكاطنييا ,كتنمية قدراتيا العسكرية
كتتأثر السياسة الخارجية لكؿ دكلة بعكامؿ داخمية كخارجية؛ أما العكامؿ الداخمية ,فتتمثؿ في
البيئة السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية كالقكة العسكرية كالجغرافية ,كأما العكامؿ الخارجية
ف تتمثؿ بتركيبة النظاـ الدكلي ,أحادم القطبية أك ثنائي القطبية ,كالمنظمات الدكلية كالشركات
متعددة الجنسيات.
 2.1مفهوم السياسة الخارجية
السياسة الخارجية ,ىي النشاط الذم تسعى الدكلة لتحقيقو خارج حدكدىا ,مف أجؿ حماية أمنيا
القكمي ,كتحقيؽ الرفاىية االقتصادية لمكاطنييا ,كنشر أفكارىا السياسية خارج حدكدىا ,كيتـ
تحقيؽ ذلؾ ,مف خالؿ أدكات السياسة الخارجية.
 1.2.1تعريف السياسة الخارجية وأهدافها
 1.1.2.1تعريف السياسة الخارجية
يكجد اختالؼ في تعريؼ السياسة الخارجية ,كال يكجد اتفاؽ بيف عمماء السياسة حكؿ
تعريؼ مكحد لمسياسة الخارجية ,كفيما يمي تعريفات متعددة لمسياسة الخارجية:
كيمكف تحديد المفيكـ التقميدم لمسياسة الخارجية ,كفقا لميكف نكيؿ" :أف السياسة الخارجية ىي

فف إدارة عالقات الدكلة مع دكؿ أخرل " (مرؿ ,ص)16؛ أما الدكتكر حامد ربيع فيعرؼ السياسة
الخارجية " :أنيا جميع صكر النشاط الخارجي  ,كحتى لك لـ تصدر عف الدكلة كحقيقة نظامية  .إف النشاط
الجماعة ككجكد حضارم أك تعبيرات الذاتية كصكر فردية لمحركة الخارجية تنطكم كتندرج تحت ىذا الباب الكاسع
الذم نطمؽ عميو اسـ السياسة الخارجية " (حمد ,1996 ,ص.)275

هيستنتج مما سبؽ أف جميع األنشطة التي تمارسيا الدكلة بشكؿ رسمي خارج حدكدىا,

كيمارسيا األفراد بشكؿ غير رسمي خارج حدكد دكلتيـ ,ته ٌّ
عد سياسة خارجية ,بمعنى أنو إذا
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مارست الدكلة المصرية  -بشكؿ رسمي مف خالؿ كزارة الخارجية  -أنشطة مختمفة ته ٌّ
عد سياسة
خارجية رسمية صادرة عف الدكلة ,كاذا مارس المكاطنكف المصريكف أنشطة مختمفة خارج إطار
مؤسسات الدكلة الرسمية ,ته ٌّ
عد سياسة خارجية مصرية أيضان.
كعرفيا الدكتكر فاضؿ زكي " :بأنيا الخطة التي ترسـ العالقات الخارجية لدكلة اتجاه غيرىا مف

الدكؿ" (محمد ,1975 ,ص )23أما الدكتكر أحمد النعيمي؛ فقد عرؼ السياسة الخارجية ,بأنيا عممية
تفاعالت تأخذ في االعتبار المصمحة القكمية كالظركؼ الدكلية ,كالتي تهتىرجـ إلى كاقع مممكس,
مف خالؿ األداة الدبمكماسية (النعيمي ,2001 ,ص.)28

يعرؼ الدكتكر محمكد خمؼ السياسة الخارجية ,بأنيا الخطة االستراتيجية العامة التي
ترسميا دكلة ما كتنفذىا بكاسطة كسائؿ عدة أىميا العسكرم كالدبمكماسي (خمؼ,1997 ,

ص)100؛ كيمكف القكؿ مف خالؿ التعريؼ ,إف السياسة الخارجية ىي خطة ترسميا الدكلة,
كتحدد مف خالليا ما تريد ,كتسعى لتحقيقو خارج حدكدىا مف خالؿ الكسائؿ السممية
كالدبمكماسية ,أك مف خالؿ القكة كالكسائؿ العسكرية.
كيعرؼ "مرسيؿ مرؿ" السياسة الخارجية بأنيا" :ىي ذلؾ الجزء مف النشاط الحككمي  ,المكجو نحك

الخارج  ,أم الذم يعالج  ,بنقيض السياسة الداخمية  ,مشاكؿ تطرح ما كراء الحدكد" (مرؿ ,ص)3؛ كيعرؼ
الدكتكر محمد السيد سميـ السياسة الخارجية بأنيا" :برنامج العمؿ العمني الذم يختاره الممثمكف الرسميكف

لمكحدة الدكلية مف بيف مجمكعة البدائؿ البرنامجية المتاحة مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ محددة في المحيط الخارجي ",
كيشمؿ تعريؼ الدكتكر محمد السيد سميـ سبع ابعاد أساسية (سميـ ,2001 ,ص:)57-12

 -1تنصرؼ السياسة الخارجية الي سياسة كحدة دكلية كاحدة ,أم البرامج التي تتبعيا الدكلة
اتجاه الدكؿ األخرل ,كىذا ما يميز السياسة الخارجية عف العالقات الدكلية.
 -2السياسة الخارجية ,ىي تمؾ السياسة التي يصكغيا الممثمكف الرسميكف لمدكلة ,أك
األشخاص المخكلكف باتخاذ الق اررات الممزمة.
 -3تتجو السياسة الخارجية إلى برامج العمؿ الخارجي المعمنة ,كىي البرامج التي تسعى
لتحقيؽ أىداؼ معينة.
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 -4تتميز السياسة الخارجية ,بأنيا اختيارية بحيث تككف الحرية لمف يصنعيا كيحدد أىدافيا,
كغير مفركضة مف خارج النظاـ السياسي.
 -5السياسة الخارجية ليست ردة فعؿ لمبيئة الخارجية ,كلكنيا عممية تكضع مف أجؿ التأثير
في البيئة الخارجية.
صنع داخؿ الكحدة السياسية ,لكنيا تسعى لتحقيؽ أىداؼ خارج حدكد
 -6السياسة الخارجية ته ى
الدكلة.

 -7السياسة الخارجية تتضمف بعديف رئيسيف ,البعد األكؿ يشمؿ التكجيات كاألدكار
كاألىداؼ كاالستراتيجيات ,كالبعد الثاني يشمؿ الق اررات كالسمككيات.
 2.1.2.1أهداف السياسة الخارجية
 1.2.1.2.1حماية األمن القومي
عد حماية األمف القكمي مف أكلكيات الدكلة ,كمف القضايا السياسية الدكلية الحرجة؛
ىي ٌ

فكؿ دكلة تسعى إلى ضماف استم اررية كيانيا ,كالمحافظة عمى كياف سياسي قكم ,كاستقاللية
كيعد حماية األمف القكمي لمدكلة مف االىتمامات األساسية
قرارىا في إدارة الشؤكف الخارجية ى
لمدكؿ كافة ,كالدكؿ التي تشعر أف كيانيا القكمي في خطر تعطيو أكلكية كبرل ,بعكس الدكؿ

التي ال تشعر بتيديدات ألمنيا القكمي (كانتكر ,1989 ,ص.)74:73

تحرص الدكلة عمى دعـ أمنيا بالقكة بغض النظر عف الضغكط التي تتعرض ليا ,كاذا
أجبرت الدكلة عمى دخكؿ الحرب مف أجؿ أمنيا القكمي ,فإنيا تخكض الحرب كحتى إف كانت
كارىة ليا ,كتتعدد الكسائؿ التي تستخدميا الدكلة لحماية أمنيا القكمي ,منيا الدخكؿ في أحالؼ
كتكتالت سياسية كعسكرية كاقتصادية ,كتكقيع ميثاؽ عدـ االعتداء ,كاتباع سياسة الحياد لتجنب
إثارة العداكات (مقمد ,1991 ,ص.)131:130

تتأثر مكانة الدكلة كىيبتيا بمدم قدرتيا عمى إيجاد األمف كاالستقرار كالقدرة عمى حماية
أمنيا القكمي ,لذلؾ عمى الدكلة حماية أمنيا القكمي كعدـ التفريط بو ,ميما كانت الضغكط التي
تتعرض ليا ,كيرتكز مفيكـ األمف القكمي عمى بعديف ,ىما :البعد الخارجي كالبعد الداخمي؛ البعد
الخارجي يتضمف الضغكط الخارجية التي تتعرض ليا الدكلة ,كتيدد أمنيا القكمي لمخطر أما
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البعد الداخمي فيشمؿ مككنات الدكلة االقتصادية كالسياسية كاالجتماعية كالعسكرية كالتي تشكؿ
قكة الدكلة الداخمية ,كىذه القكة تنعكس عمى تأثير السياسة الخارجية (سركر ,2003 ,ص.)29

 2.2.1.2.1تحقيق المصالح االقتصادية لمدولة ورفاهية الفرد
كي ٌّ
عد االقتصاد كالثركة
يعد الثراء االقتصادم لمدكلة مف أىـ األىداؼ السياسة الخارجية ,ه

الكطنية جزءان مف األمف القكمي الشامؿ لمدكلة ,كتسعى الدكلة لتكفير المزيد مف المكارد
االقتصادية باإلضافة إلى مكاردىا الكطنية ,إف امتالؾ الدكلة لالقتصاد كالماؿ يعني زيادة نفكذ
الدكلة العالمي ,كتنمية قدرة الدكلة عسكريان؛ بحيث تخصص الدكلة جزءان مف الناتج القكمي
لصالح المؤسسة العسكرية كالجيش كالتسميح؛ فالثراء يستخدـ لزيادة القكة ,كالقكة تستخدـ لحماية
مصالح الدكلة بما فييا المصالح االقتصادية (مقمد ,1991 ,ص.)133:132

تعمف الدكؿ فيما يتعمؽ باألىداؼ االقتصادية ,أنيا تسعى إلى تحقيؽ االكتفاء االقتصادم,
كاالكتفاء االقتصادم يختمؼ مف دكلة إلى أخرل ,فالدكؿ المتطكرة مثؿ الكاليات المتحدة
األمريكية يككف االكتفاء االقتصادم عندىا بزيادة كتحسيف مستكل المعيشة لدم الفرد ,أما الدكؿ
األقؿ تقدمان مثؿ اليند ,فيككف االكتفاء االقتصادم لدييا بتجنب حدكث المجاعات العامة كاجماالن
يمكننا القكؿ :إف االكتفاء االقتصادم في كال الحالتيف ,ىك الذم ِّ
يمكف النظاـ السياسي مف

الصمكد كيمنعو مف االنييار؛ ففي حالة االنييار االقتصادم ,يككف انييار الحككمة ,كفي دكؿ
أخرل ييدد كجكد الكياف السياسي (كانتكر ,1989 ,ص.)74

تكصؼ العالقة بيف الرخاء االقتصادم كالسياسة الخارجية بالعالقة الكثيقة كالمتكازنة ,فكمما
كاف اقتصاد الدكلة قكيان كتتمتع برخاء كازدىار اقتصادم  -كاف دكرىا قكيان في الشؤكف األقميمية
كالدكلية ,كالدليؿ عمى ذلؾ الدكر الذم تمعبو الكاليات المتحدة األمريكية عمي صعيد العالـ,
كمحاكالت المممكة العربية السعكدية ,بأف يصبح ليا دكر محكرم في النظاـ االقميمي العربي ,بما
تممكو مف ثركات اقتصادية (سركر ,2003 ,ص.)31

 3.2.1.2.1تنمية قدرات الدولة من القوة
تعد القكة مف القضايا الخطيرة في السياسة ,كتستخدـ القكة لتكسيع األىداؼ السياسة
الخارجية لمدكلة ,كالحفاظ عمى الذات كاألمف ,كزيادة الييبة الدكلية كتعني الييبة الدكلية االحتراـ
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الذم تحصؿ عميو الدكلة مف قبؿ المجتمع الدكلي ,كتمتمؾ الدكؿ القكية النفكذ كالتأثير في الدكؿ
الضعيفة؛ كذلؾ بسبب امتالكيا القكة الالزمة لتنفيذ سياستيا ,كتكاصؿ الدكؿ جيكدىا مف أجؿ
الحصكؿ عمي القكة ,بالرغـ مف أف ىذه الجيكد قد تؤدم إلى الصداـ بيف الدكؿ (كانتكر,1989 ,
ص.)75:74

هي ٌّ
عد الدافع كراء اكتساب القكة ىك حقيقة في الطبيعة البشرية ,كىذا الدافع ىك الذم يجعؿ

الدكؿ تتصارع كتقاتؿ بعضيا البعض ,كعميو فإف كؿ دكلة تسعى إلى أف يككف ليا السمطة

المطمقة في تقرير مصيرىا بعيدان عف الضغكط الخارجية ,كىذا يحتاج إلى امتالؾ الدكلة كلك حد
أدني مف القكة ,مف أجؿ الحفاظ عمى قرارىا السياسي ,كحماية كيانيا القكمي ,كاستقالليا مف
ن
التيديدات الخارجية ,كالدكؿ التي تمتمؾ إمكانات كبيرة مف القكة ,تحدد مركزىا في اليياكؿ

الدكلية ,كتحدد سياستيا الدكلية (مقمد ,1991 ,ص.)132:131

 4.2.1.2.1حماية أيديولوجية الدولة ونشرها خارج الحدود
هي ٌّ
عد الحفاظ عمى األيديكلكجيا الحاكمة مف ضمف أىداؼ السياسة الخارجية لمدكؿ,

كتسخر الدكؿ إمكانياتيا كقدراتيا مف أجؿ حماية أيديكلكجيتيا ,كالدفاع عنيا مف التشكيو
كاالختراؽ الثقافي كالغزك الخارجي ,كال يتكقؼ األمر عند الدفاع عف األيديكلكجيا ,كانما نشرىا
خارج حدكد الدكلة؛ بحيث يحقؽ ليا مشاركة دكلية كاسعة ,كيخدـ مصالح الدكلة كيحقؽ التأييد
كالتعاطؼ لمسياسة الخارجية ليا (مقمد ,1991 ,ص.)135
فاذا كانت الدكلة (أ) تعتنؽ األيديكلكجيا القكمية ,كاستطاعت نشرىا خارج حدكدىا في الدكلة
(ب,ج) ,فإف الدكلة(أ) تستطيع أف تحقؽ مشاركة كاسعة مع الدكؿ (ب,ج) ,كتحقؽ مصالحيا
بسيكلة ,كتالقي السياسات الخارجية لمدكلة (أ) التأييد كالترحيب كالتعاطؼ مف الدكؿ (ب,ج).
تساىـ األيديكلكجيا التي تعتنقيا الدكلة في استقرار الدكلة كحفظ أمنيا ,كلأليديكلكجيا آثار
إيجابية كسمبية عمى صعيد العالقات الدكلية ,فالدكؿ المعتنقة أيديكلكجيا كاحدة يككف بينيا تقارب
في المجاالت السياسية كالعسكرية كاالقتصادية ,أما الدكؿ التي تشيد اختالؼ في األيديكلكجيا,
تككف العالقات بينيا تتسـ بالتكتر كالتنافر ,مثؿ الصراع بيف االتحاد السكفيتي كالكاليات المتحدة
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األمريكية في الحرب الباردة ,كتكتر العالقات اإليرانية الخميجية بعد الثكرة اإليرانية عاـ 1979ـ
نتيجة محاكالت إيراف تصدير الثكرة إلى الدكؿ المجاكرة (سركر ,2003 ,ص. )32:31

 2.2.1أدوات السياسة الخارجية
تسعى السياسة الخارجية لدكلة ما نحك تحقيؽ أىداؼ سياسية دكلية ,كتختمؼ الكسائؿ
كاالدكات المختارة في تنفيذ السياسة الخارجية لمدكلة ( كانتكر ,1989 ,ص. )91

 1.2.2.1األداة الدبموماسية
تتضمف الميارات كالمكارد التي تستعمميا الدكلة في تمثيؿ ذاتيا أماـ الكحدات السياسية
الدكلية ,كمتابعة القضايا الدكلية ,كحماية مكاطنييا في الخارج ,كتعتمد الدبمكماسية عمى تكظيؼ
مجمكعة مف المكارد المتمثمة في السفارات كالقنصميات كالبعثات الدبمكماسية ,كغيرىا مف أدكات
االتصاؿ الدكلي (سميـ ,2001 ,ص)92؛ كته ٌّ
عد األداة الدبمكماسية ,األداة األكلى في السياسة
الخارجية لمدكلة كقت السمـ ,كمسؤكليتيا إدارة التعامؿ مع الكحدات السياسية األخرل ,كمعيارىا
الكفاءة ,كتيدؼ إلى تمثيؿ الدكلة كحماية مصالحيا القكمية (النبراكم -مينا ,ص .)466:465
يرل بعض الباحثيف ,أف ميمة األداة الدبمكماسية متابعة ما يحدث في العالـ ,كحماية
مصالح الدكلة كالمفاكضة فيما يتعمؽ بمصالحيا ,كتكصؼ بأنيا عممية بالغة التعقيد كالصعكبة,
كميمة شاقة تقتضي الحيطة كالحذر في استقصاء المعمكمات كالتحقؽ مف صحتيا؛ لتجنب
الكقكع في أخطاء (حمد ,1996 ,ص.)281:280

كال تقتصر عممية تنفيذ السياسة الخارجية مف خالؿ الدبمكماسية عمى السمؾ الدبمكماسي ,بؿ
تهمارس الدبمكماسية بصكرتيا التقميدية مف خالؿ المفاكضات ,كغالبان ما تككف سرية ,كتمارس
الدكؿ القكية كالضعيفة الدبمكماسية ,كلكف بكسائؿ مختمفة ,كتستمد الدبمكماسية قكتيا مف القكة
العسكرية كاالقتصادية لمدكلة (كانتكر ,1989 ,ص.)97:96

تتمخص المفاكضات في أنيا عممية تبادؿ اآلراء بيف دكلتيف حكؿ خالفات حدثت بينيما,
مف أجؿ الكصكؿ إلى تسكية كانياء النزاع بيف الطرفيف ,كيشارؾ فييا كزراء الخارجية لدكؿ أك
مبعكثيف دبمكماسييف ,كىي مف أفضؿ الطرؽ لحؿ النزاعات الدكلية كتتميز بالمركنة كالسرية ,لكف
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نجاح المفاكضات الدبمكماسية ,يتطمب تكازف قكم بيف األطراؼ السياسية المتنازعة (تكفيؽ,
 ,2000ص.)360:359

 2.2.2.1األداة االقتصادية
تشمؿ األداة االقتصادية األنشطة المؤثرة في إدارة تكزيع الثركة االقتصادية لمدكلة ,كتتضمف
العممية االنتاجية كالخدمات كتبادؿ الثركات ,مثؿ تقديـ كطمب مساعدات اقتصادية لمكحدات
الدكلية ,كتنظيـ المعامالت التجارية كالجمركية كالعقكبات كالمقاطعات االقتصادية (سميـ,2001 ,
ص.)92

تعتمد قدرة الدكلة في تحقيؽ سياستيا الخارجية عمي قكتيا االقتصادية ,فالمحافظة عمى
كجكد مؤسسة عسكرية فعالة كقكية ,كمتابعة النفكذ السياسي الخارجي يعتمد عمى قكة اقتصاد
الدكلة ,كتنفؽ الدكؿ العظمى مبالغ ضخمة عمى برامج المساعدات الخارجية ,كالتي تستيدؼ
إقامة نفكذ سياسي لدل الحككمات التي تتمقى المساعدات (كانتكر ,1989 ,ص.)296
عرؼ الدكتكر إسماعيؿ صبرم مقمد األداة االقتصادية في السياسة الخارجية" :بأنيا المقدرة
االقتصادية التي تستغؿ بطريؽ صريح أك ضمني في دعـ أىداؼ ىذه السياسة سكاء انصرفت ىذه األىداؼ في

النكاحي االقتصادية أك السياسية أك العسكرية أك الدعائية" ,كمف أىـ أساليب األداة االقتصادية ,الحظر
االقتصادم ,كالمقاطعة االقتصادية ,كتجميد كتأميـ مصالح الدكؿ األجنبية ,كحجب المساعدات
االقتصادية الخارجية أك تقديميا (مقمد ,1991 ,ص.)486-473

 3.1.2.1األداة العسكرية
تشمؿ األداة العسكرية اإلمكانيات العسكرية لمدكلة ,كتتضمف القكات المسمحة كتدريبيا
كتسميحيان كاستعماؿ القكة العسكرية أك التيديد باستعماليا ,كتشمؿ أيضان المساعدات العسكرية
كالحركب كتطكير األسمحة كعقد التحالفات العسكرية مع الكحدات الدكلية األخرل ,كآليات تكزيع
القكات العسكرية كنشرىا كادارة الحرب (سميـ ,2001 ,ص. )92

تشكؿ المؤسسة العسكرية أداة رئيسة في السياسية الخارجية لمكحدات السياسية الدكلية,
كالمسؤكلية األساسية لممؤسسة العسكرية ,ىي المحافظة عمى القكة الدبمكماسية لمدكلة كدعميا في
السياسة الخارجية ,كتهستخدـ األداة العسكرية في الخالفات التي تتعمؽ باألمف القكمي لمدكلة,
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كتعد ىيئة األركاف أعمى سمطة عسكرية في المؤسسة العسكرية ,كتتألؼ مف ممثميف عف الجيش
كالبحرية كسالح الجك كالمخابرات كاالستخبارات ,ككزير الدفاع ىك مف يحدد تكجيات ىيئة
األركاف ,كيخضع كزير الدفاع كرئيس ىيئة االركاف لرئيس الدكلة (كانتكر ,1989 ,ص.)431:430

ال يككف استخداـ األداة العسكرية اليدؼ النيائي لمسياسة الخارجية ,كانما كسيمة لتحقيؽ
األىداؼ القكمية ,كيتـ المجكء إلييا بعد استنزاؼ أدكات السياسة الخارجية األخرل ,كحتى تككف
األداة العسكرية فعالة كمؤثرة في السياسة الخارجية ,يجب االستفادة مف إمكانيات كتأثيرات أدكات
السياسية الخارجية األخرل (مقمد ,1991 ,ص)540:539؛ كمف مظاىر األداة العسكرية ,القكة
اليجكمية ,كالقكة الدفاعية ,كقكة الردع ,كالقكة غير النظامية (النبراكم-مينا ,1985 ,ص.)524:523
 4.1.2.1األداة اإلعالمية
تتضمف كسائؿ اإلعالـ التي تممكيا الدكلة ,كقدرة كسائؿ اإلعالـ في تحقيؽ األىداؼ
السياسية لمدكلة ,كتساىـ كسائؿ اإلعالـ في صنع القرار السياسي الخارجي ,كىي مصدر مف
مصادر المعمكمات لمدكلة (سركر ,2003 ,ص. )35:34

تعد الدعاية مف الكسائؿ اإلعالمية الفعالة في السياسة الخارجية ,كظيرت بعد الحرب
العالمية األكلي ,كانتشرت بشكؿ كبير بعد الحرب العالمية الثانية ,كتكتسب أىميتيا مف تأثيرىا
السياسي الدكلي ,كتطكر كسائؿ االتصاؿ الجماىيرم ,كالتعميـ كالتكنكلكجيا ,كتقيـ آراء الرأم العاـ
الدكلي حكؿ سياسات الدكلة ,كتنفذ مف خالؿ األسمكب اإلخبارم لما لو مف تأثير عمى الفرد,
كالتحريؼ كالتشكيو لبعض القضايا مف أجؿ جذب الرأم العاـ ,كىي أداة قادرة عمى جذب األفراد
كالتأثير فييـ (مقمد ,1991 ,ص.)461-447
ال بد مف تكفر عدة شركط لنجاح األداة اإلعالمية (سركر ,2003 ,ص:)36:35

 -1معرفة المجتمع المراد مخاطبتو كما يثيره مف اىتمامات ك مخاكؼ.
 -2قدرة الدعاية عمى اإلقناع.
قادر عمى مخاطبة عقكؿ األفراد كعكاطفيـ كافة.
 -3أف يككف أسمكب الدعاية ان
 -4استخداـ أسمكب التكرار مف أجؿ تحقيؽ التأثير عمى الجماىير.
 -5تكفر اإلمكانيات التقنية البشرية كالمادية.
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 3.1محددات السياسة الخارجية
تنقسـ محددات السياسة الخارجية ,إلى قسميف ,محددات داخمية كمحددات خارجية:
 1.3.1المحددات الداخمية
تتضمف المحددات الداخمية لمسياسة الخارجية ,المحدد الجغرافي ,كالمحدد االقتصادم,
كالمحدد العسكرم ,كالمحدد السياسي ,كالمحدد األيديكلكجي.
 1.1.3.1المحدد الجغرافي
يؤثر المكقع الجغرافي لمدكلة عمى السياسة الخارجية ,فالمكقع الجغرافي يحدد المجاؿ
الحيكم المباشر لسياسة الدكلة الخارجية ,كيحدد التيديدات المكجية ألمف الدكلة ,كتككف السياسة
الخارجية لمدكلة في إطار محيطيا الجغرافي المباشر ,كيمكف تصنيؼ ثالثة محددات لتأثير
المكقع الجغرافي في السياسة الخارجية ,الطرؽ الدكلية مثؿ قناة السكيس كقناة بنما كمضيؽ جبؿ
طارؽ ,كاشراؼ الدكلة عمي البحار كالمحيطات ,كمف أشير نظريات السياسة الخارجية المتعمقة
بالمكقع البحرم ,نظرية الفرد ماىاف حكؿ أىمية القكة البحرية (سميـ ,2001 ,ص.)152-150

تؤثر المساحة في قكة الدكلة كيعتمد ذلؾ عمى حجـ الدكلة ,فكمما ازدادت مساحة الدكلة
تكفر ليا عمؽ استراتيجي أكبر ,كقدر أكثر عمى المناكرة في الدفاع عف نفسيا ,كالتحرؾ بمركنة
في أكقات الحرب ,كبالرغـ مف التقدـ التقني كالتكنكلكجي ,إال أف حجـ المساحة ما زاؿ يمعب دك انر
إيجابيان في التصدم لميجمات الخارجية ,كمف سمبيات حجـ المساحة ,عدـ قدرة الدكلة عمى
تكظيؼ حجـ المساحة ,مما يشكؿ عبئان عمييا (سركر ,2003 ,ص.)20:19

 2.1.3.1المحدد االقتصادي
تعتمد الدكلة عمى القكة االقتصادية لتحقيؽ أىدافيا خارج حدكدىا ,كيؤثر حجـ اإلنتاج
القكمي ,كمستكل التقدـ االقتصادم في دكرىا الخارجي ,فالمحافظة عمى القكة العسكرية كالنفكذ
السياسي الخارجي ,يتطمب تكفر مكارد اقتصادية لمدكلة ,كالدكلة التي تمتمؾ المكارد االقتصادية
تستطيع الدخكؿ في سياسة خارجية مكثفة مثؿ الكاليات المتحدة األمريكية (كانتكر,1989 ,
ص.)297:296
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تشكؿ المكارد المادية كالطبيعة عنصر مف عناصر قكة الدكلة ,كمف ىذه المكارد المعادف
كالبتركؿ؛ فقد فرضت الدكؿ الخميجية عاـ 1973حظ انر نفطيان عمى الدكؿ الغربية ,مما أدم إلى
تكتر في العالقات الدكلية ,كتستخدـ الدكؿ السمع كالمنتجات كالمكاد الخاـ كسيمة ضغط عمى
الكحدات السياسية الدكلية ,فالكاليات المتحدة األمريكية تستخدـ القمح كأداة تيديد ضد الدكؿ
المستكردة لمقمح ,كتساىـ المكارد االقتصادية في تكثيؽ العالقات الدكلية؛ فقد أثر البتركؿ عمى
السياسة الخارجية لمدكؿ الصناعية العظمى ,كجعميا تحتفظ بعالقات كثيقة مع الدكؿ العربية
المنتجة لمبتركؿ (مقمد ,1991 ,ص.)179:178

يككف لمدكلة الغنية بالمكارد الطبيعية ,كالقادرة عمى تكظيفيا كاستغالليا تأثي انر قكيان في
السياسة الدكلية كتحقيؽ أىدافيا الخارجية ,أما الدكلة الفقيرة يككف تأثيرىا ضعيؼ أك بالكاد ال
يذكر كتسعى فقط لمحفاظ عمى بقائيا ,فإذا كانت البنية االقتصادية لدكلة قكية كمتماسكة كقادرة
عمى تكفير متطمبات مكاطنييا؛ فإف ذلؾ يعني اكتفاء ذاتيان ,كتتخمص مف المساعدات الخارجية,
كتحقؽ أكبر قدر مف االستقاللية في مجاؿ السياسة الخارجية ,كيزداد نفكذىا كتأثيرىا الدكلي
(العكيني ,1982 ,ص.)47

 3.1.3.1المحدد العسكري
ته ٌّ
عد القكة العسكرية مف العكامؿ الحاسمة كالمؤثرة في السياسة الخارجية ,كيرتبط نجاح القكة
العسكرية بقدرة الدكلة في تكظيؼ القكات المسمحة مف أجؿ تحقيؽ أىدافيا الخارجية ,كيتـ
استخداـ القكة العسكرية مف أجؿ الدفاع عف النفس كاليجكـ أيضان ,كما تعد القكة العسكرية مف
أبرز محددات السياسة الخارجية لمدكؿ كافة؛ كذلؾ ألنيا تحقؽ تأثير إقميمي كدكلي ,أما الدكؿ
التي ال تممؾ قكة عسكرية ,فإنيا تمجأ إلى دكؿ قكية عسكريان مف أجؿ حمايتيا (الرمضاني,1991 ,
ص.)188:187

يؤدم لجكء الدكؿ الضعيفة كالتي تعتمد عمى تسميحيا عسكريان عمى الدكؿ القكية إلى ىيمنة
الدكؿ القكية ,كفرض إرادتيا كسياستيا عمى الدكؿ الضعيفة ,كتصبح الدكؿ الضعيفة مخترقة مف
الخارج ,كيصبح ق ارراىا السياسي الخارجي مرتبطان بسياسات كق اررات كأىداؼ الدكؿ الكبرل.
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تشمؿ القدرة العسكرية لمدكلة عدد القكات العسكرية ,كحجـ النفقات العسكرية كنكعية
كمنظكمة األسمحة كالكفاءة العسكرية كالحربية ,كتكفر العنصر البشرم المؤىؿ عسكريان ,ىذه
المقكمات تكفر التأثير المباشر في مجاؿ السياسة الخارجية ,فكمما زادت قدرات الدكلة عسكريان
استطاعت تحقيؽ األىداؼ بشكؿ أفضؿ (سركر ,2003 ,ص.)24:23

 4.1.3.1المحدد السياسي
تتأثر السياسة الخارجية لدكلة ما ,بطبيعة النظاـ السياسي القائـ ,كتؤثر النخبة السياسية
عمى السياسة الخارجية ,كذلؾ تتأثر السياسة الخارجية بكجكد مؤسسات ديمقراطية ك فعالة التخاذ
القرار ,كبالتككيف الطبقي لممجتمع؛ حيث يؤثر التككيف البنيكم كالفكرم لمطبقة المسيطرة عمى
السياسة الخارجية؛ كذلؾ يكجد دكر لجماعات الضغط كالمصالح في التأثير في السياسة
الخارجية (سميـ ,2001 ,ص.)195-187

تمعب األحزاب السياسية دك انر في السياسة الخارجية ,كيختمؼ تأثير األحزاب عمى السياسة
الخارجية ,حسب التعددية الحزبية في النظاـ السياسي؛ ففي حالة كجكد حزب كاحد تككف
الحككمة كاإلدارة خاضعة لتأثير الحزب؛ كبالتالي تككف السياسة الخارجية خاضعة لمحزب الحاكـ
كقيادتو ,كفي الحالة الحزبية الثنائية ,يككف تأثير األحزاب في السياسة الخارجية متبايف كفقان
التفاؽ الحزبيف؛ كغالبان ما يكصؼ ىذا النظاـ بالتكافؽ عمى أىداؼ السياسة الخارجية ,أما في
حالة كجكد أحزاب متعددة تككف الحككمة ىشة ,كضعيفة كينعكس ذلؾ عمى السياسة الخارجية؛
ررات كبرل في ميداف السياسة الخارجية (مرؿ ,ص. )75-71
بحيث ال تستطيع الدكلة اتخاذ ق ا

يؤثر الرأم العاـ بقكة في ميداف السياسة الخارجية ,كخاصة في النظـ السياسية الديمقراطية؛
ألف الشعب يككف لو دك انر محكريان في العممية السياسية ,كيؤثر الشعب في السياسية الخارجية ,مف
خالؿ االستفتاءات التي تتـ عمى بعض القضايا العالمية ,كمف خالؿ االنتخابات السياسية
الداخمية التي يرتبط في برامجيا بعض القضايا الخارجية (مرؿ ,ص.)97-94

 5.1.3.1المحدد األيديولوجي
يستخدـ أصحاب القرار األيديكلكجيا مف أجؿ تبرير سياساتيـ ,كتعمؿ األيديكلكجيا عمى
تعزيز الشعكر بالتقارب بيف أنصارىا؛ إذ كجدت بيف عدة دكؿ مشتركة ,كتؤثر األيديكلكجيا في
26

تكجيو السياسة الخارجية ,كتجعؿ الق اررات الخارجية مقبكلة مف قبؿ أنصارىا كتستطيع تبريرىا في
حالة النجاح كالفشؿ ,ته ٌّ
عد عامالن ميمان في تشكيؿ الرؤية لمعالـ الخارجي ,كتؤثر بشكؿ كبير في
صياغة السياسة الخارجية ( كانتكر ,1989 ,ص.)370-368

تشجع الدكؿ عمى نمك المشاعر القكمية ,كتسعى دائمان إلى تعزيز كحدة مجتمعاتيا ,كقد
ظير تأثير القكمية بقكة في السياسة الخارجية في دكؿ العالـ الثالث بعد أف حصمت عمى
استقالليا مف االستعمار؛ بحيث أظيرت ىذه الدكؿ مقاكمتيا لمدكؿ االستعمارية بالرغـ مف
تعرضيا لضغكط اقتصادية ,كرفضت التضحية باستقالليا السياسي ,كبسبب المشاعر القكمية
أصبحت السياسة الداخمية مرتبطة بالسياسة الخارجية (كانتكر ,1989 ,ص.)83:82

لذلؾ تساىـ القكمية في تدعيـ قكة الدكلة ,كيرل الدكتكر إسماعيؿ صبرم مقمد ,أف لمقكمية
دك انر مؤث انر في السياسة الخارجية ,ككصؼ القكمية بأنيا القكة الديناميكية التي تؤكد عمى كجكد
كعدىا أىـ مصادر الصراع الدكلي (مقمد,1991 ,
الدكلة ,كتدعميا في مكاجية الدكؿ األخرلٌ ,
ص.)102

كفي ىذه الدراسة ,سكؼ نتعرؼ عمى مدم قكة تأثير القكمية العربية عمى مسار السياسة
الخارجية المصرية تجاه القضية الفمسطينية.
 2.3.1المحددات الخارجية
تتضمف المحددات الخارجية ,تركيبة النظاـ الدكلي ,كالمنظمات الدكلية ,كغمكض البيئة
الدكلية ,كالشركات متعددة الجنسيات ,كالبيئة النفسية الدكلية.
 1.2.3.1تركيبة النظام الدولي
يؤثر تركيبة النظاـ الدكلي في السياسات الخارجية لمكحدات الدكلية؛ كيرجع ذلؾ لطبيعة
السياسات السائدة في النظاـ الدكلي ,كتستطيع الدكؿ التحرؾ في البيئة الدكلية كفقان لمعطيات
النظاـ الدكلي ,كيمكف تصنيؼ تركيبة النظاـ الدكلي إلى ثالثة أشكاؿ رئيسة (سميـ,2001 ,
ص:)269-262
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 -1النظاـ الثنائي القطبية ,يكجد في ىذا النظاـ طرفاف متنافساف لمسيطرة عمى العالـ,
كتحدد الدكلتاف أك الكتمتاف نمط العالقات بيف الدكؿ؛ كترسـ السياسات الدكلية ,كتتكزع
الكحدات الدكلية بيف القطبيف الرئيسيف ,كمثاؿ عمى ذلؾ ظيكر كتمتيف رئيستيف بعد
الحرب العالمية الثانية :الكتمة الشرقية بزعامة االتحاد السكفيتي؛ كالكتمة الغربية بزعامة
الكاليات المتحدة األمريكية ,كنتيجة لذلؾ أصبحت السياسة الخارجية لمكحدات الدكلية,
خاضعة كمتأثرة بسياسات الدكلتيف الرئيستيف.
 -2النظاـ األحادم القطبية ,كيقصد بو أف تككف دكلة كاحدة أك كتمة كاحدة أك مجمكعة
متجانسة مف الدكؿ ,مثؿ :الدكؿ المنتصرة بعد الحرب العالمية األكلى ,كالتي أصبحت
ليا السمطة كالييمنة عمى العالـ كرسـ السياسات الدكلية ,كذلؾ انعكس عمى السياسة
الخارجية لمكحدات الدكلية األخرل.
 -3النظاـ المتعدد األقطاب ,كيعني كجكد مجمكعة مف الدكؿ التي تمتمؾ إمكانيات اقتصادية
متكافئة تقريبا.
 2.2.3.1المنظمات الدولية
تعرؼ المنظمات الدكلية ,بأنيا "تنظيـ دكلي تتفؽ مجمكعة مف الدكؿ ,بمكجب ميثاؽ أك معاىدة
عمى إنشائو كمنحو الصالحيات الالزمة (المطمقة أك المقيدة) لإلشراؼ ,جزئيان أك كميان ,عمى بعض شؤكنيا
المشتركة  ,كالعمؿ عمى تكثيؽ أكاصر التعاكف كالتقارب فيما بينيما ,كالقياـ بتمثيميا كالتعبير عف مكاقفيما

ككجيات نظرىا في المجتمع الدكلي" ,كنشأت المنظمات الدكلية ,نتيجة تمادم الدكؿ في االنكماش ك
العزلة ,أك التكسع كالمبالغة في سيادتيا ,كالدفاع المتعصب عف مصالحيا (المجذكب,1978 ,
ص.)2:1

أصبحت الدكؿ في الكقت الراىف بحاجة إلى التعاكف مف أجؿ حؿ الخالفات الدكلية؛ كلذلؾ
يتـ تككيف المنظمات الدكلية ككحدات سياسية مكضكعية ,قادرة عمى التأثير في السياسات
الخارجية لدكؿ األعضاء ,كبالتالي يصبح لممنظمات الدكلية دكر مؤثر في السياسة الخارجية
لمدكؿ المنتمية إلييا ,كيتفاكت ىذا التأثير مف دكلة إلى أخرل (الرمضاني ,1991 ,ص.)27:26

قررت الدكؿ المنتصرة في الحرب العالمية الثانية ,إنشاء ىيئة دكلية لحفظ السمـ كاألمف
الدكلي  -ىيئة األمـ المتحدة  -كتـ اإلعالف عف المنظمة األممية عاـ  1945بمدينة ساف
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فرانسيسكك بالكاليات المتحدة األمريكية (أبك النصر ,1996 ,ص)38:82؛ كمف أبرز تأثيرات
المنظمات الدكلية في السياسة الدكلية كالكطف العربي كالقضية الفمسطينية ,قرار الجمعية العامة
لألمـ المتحدة ,عاـ  1947كىك القرار 181؛ كالذم ينص عمي تقسيـ فمسطيف الي دكلتيف,
(دكلة ييكدية) كأخرل عربية (أبك النصر ,1996 ,ص.)130

كقد أثر قرار التقسيـ عمى الدكؿ العربية ,كأكجد كاقعان جديدان في الكطف العربي ,كأجبر الدكؿ
العربية عمى التعامؿ معو ,كىك قياـ دكلة جديدة باسـ (إسرائيؿ) كسكؼ نتناكؿ ذلؾ التأثير في
السياسة الخارجية المصرية تجاه القضية الفمسطينية في الفصميف الثالث كالرابع.
 3.2.3.1غموض البيئة الدولية
ليس مف السيكلة كاليسر الحصكؿ عمى معمكمات كافية أك عمى أىداؼ كسمككيات
الكحدات الدكلية األخرل ,كاذا تـ الحصكؿ عمييا يصعب التحقيؽ كالتأكد مف صحتيا ,كتككف
غالبان المعمكمات محدكدة جدان ,كيكجد تفاكت بيف تكجيات كسياسات الكحدات الدكلية ,مما يزيد
مف حالة عدـ اليقيف في البيئة الدكلية ,كيقكؿ "تكماس شيممنغ"" :إف العالقات الدكلية ىي عالقات ال
يمكف التنبؤ بيا كتتسـ بصفة التنافس في ظؿ المخاطرة ,كصانع القرار حيف يدخؿ حربان دكلية فانو يدخؿ حربان
غير متأكد مف حجميا ,كمف ماىية األعداء المحتمميف ,كمف القضايا التي قد تظير ,أك مف نتائج الحرب نفسيا"

(سميـ ,1987 ,ص )36:35؛ مثؿ حرب الكاليات المتحدة األمريكية عمى العراؽ عاـ .2003
تؤكد جميع األسباب السابقة ,تأثير غمكض البيئة الدكلية في السياسة الخارجية لمدكؿ,
كيجعؿ مف الصعب عمى صانعي السياسة الخارجية اتخاذ ق اررات تجاه الكحدات الدكلية األخرل,
فيما يتعمؽ بمصالح دكلة ما اتجاه دكؿ أخرل ,كعمي صانعي قرار السياسة الخارجية األخذ في
االعتبار ,مصالح كأىداؼ الكحدات الدكلية األخرل.
 4.2.3.1الشركات متعددة الجنسيات
كجدت الشركات متعددة الجنسيات بعد ظيكر الكحدات السياسية الدكلية ,كقد استطاعت ىذه
الشركات أف تحافظ عمى كجكدىا ,منيا شركة ركتشيمد األكربية التي دعمت الحركة (اإلسرائيمية),
كاستطاعت الحصكؿ عمى (تصريح بمفكر) مف أجؿ إقامة كطف قكمي لمييكد في فمسطيف (خمؼ,
 ,1997ص.)263
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صدر عف المجمس االقتصادم كاالجتماعي لألمـ المتحدة تعريؼ لمشركات المتعددة
الجنسيات "المؤسسة المتعددة الجنسيات ىي كؿ مشركع يمتمؾ أك يسيطر عمى مكجكدات كأصكؿ كمصانع
كمناجـ كمكاتب بيع كما شبييا في دكلتيف أك أكثر يمكف اعتباره شركة متعددة الجنسيات" (خمؼ,1997 ,
ص. )270

تتمتع الشركات متعددة الجنسيات بقدرة اقتصادية ضخمة ,كذلؾ بسبب ضخامة حجـ
مبيعاتيا كاحتكارىا لرؤكس األمكاؿ كالتجارة الدكلية ,كتحكميا بالمكارد األكلية في العديد مف الدكؿ
كخاصة مصادر الطاقة ,كبذلؾ أصبحت قكة اقتصادية دكلية مؤثرة في السياسة الدكلية ك منافسة
لدكؿ القكمية ,كبتأثير عالمي يشمؿ السياسة الخارجية لدكلة األـ كالسياسة الخارجية لدكلة
المضيفة (الرمضاني ,1991 ,ص.)277

 5.2.3.1ضغوط البيئة النفسية الدولية
تشكؿ الضغكط النفسية الدكلية تأثي انر قكيان عمي الكحدات السياسية الدكلية في حالة قياـ
دكلة ما باتخاذ قرار يتعمؽ بالسياسة الخارجية ,إذ يبدأ صانعي القرار السياسي الخارجي بالتفكير
بالنتائج السمبية التي قد تحدث نتيجة فشؿ القرار السياسي الخارجي ,كسكء تقدير المعمكمات ,أك
"بعبارة أخرل ,فإف كياف الدكلة ذاتو ميدد بالخطر إذا حدث سكء تقدير في السياسة الخارجية ,ىذه الظركؼ
تخمؽ ضغكطان نفسية ىائمة عمى صانع القرار تقمؿ مف قدرتو عمى التقكيـ الرشيد لممعمكمات (سميـ,1978 ,
ص.)36

الخاتمة
ال تستطيع أم دكلة في العاـ أف تعيش اليكـ بمعزؿ ,عف الكحدات السياسية الدكلية,
كأصبحت السياسية الخارجية لكؿ دكلة سكاء كانت دكلة قكية أك دكلة ضعيفة ,ركنان أساسيان مف
أركاف الدكلة ,مف خالليا تسعى الدكلة إلى تكفير األمف بأنكاعو كافة لمكاطنييا.
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الفصل الثاني
السياسة في الفكر المصري الحديث

مقدمة
انتشرت تيارات سياسية فكرية متعددة قبؿ ثكرة  23يكليك في مصر ,منيا تيارات كحدكية
كانعزالية ,تدعك التيارات الكحدكية إلى كحدة مصر مع الكطف العربي ,كىك التيار القكمي العربي,
كتيار الكحدة اإلسالمي الذم يدعك إلى كحدة مصر مع الدكؿ العربية كاإلسالمية ,كتيارات فكرية
سياسية انعزالية ,تدعك إلى عزؿ مصر عف الكطف العربي كاإلسالمي ,فالتيار الفرعكني يدعك
إلى تجنب السياسة الخارجية كالمحافظة عمى ذاتو داخؿ مصر ,أما التيار األكرمتكسطي فيك
يدعك إلى التقارب مع أكركبا كاالبتعاد عف الكطف العربي كاإلسالمي.
 1.2التيار القومي في الفكر السياسي المصري الحديث
ظيرت القكمية في أكركبا في القرف السادس عشر الميالدم ,في فرنسا كبريطانيا ثـ
انتشرت في أنحاء أكركبا كافة  ,ثـ انتقمت إلى الكطف العربي عف طريؽ الطالب العرب
الدارسيف في أكركبا كالحمالت االستعمارية عمى الكطف العربي؛ فقد ساىمت الحممة الفرنسية عاـ
عمى مصر 1798في إحياء الشعكر القكمي العربي في مصر ,كمف أبرز المفكريف القكمييف في
مصر عبد الرحمف الككاكبي ,كعزيز عمي المصرم ,كمكرـ عبيد ,كعبد الرحمف عزاـ.
 1.1.2إحياء القومية العربية
هيعد القرف السادس عشر قرف ظيكر الدكؿ القكمية؛ فقد ظيرت بريطانيا كدكلة قكمية عاـ

 ,1485ثـ قياـ إسبانيا كدكلة قكمية بعد سقكط غرناطة آخر معاقؿ المسمميف  1492في
األندلس ,ثـ فرنسا عاـ  ,1595ثـ انتقمت القكمية إلى باقي أنحاء أكركبا (رمضاف,1997 ,

ص)145:14؛ كقد ظيرت عدة اتجاىات حكؿ الفكرة القكمية (رمضاف ,1997 ,ص:)33-31
 -1المدرسة الفرنسية ,تعبر عف التعايش المشترؾ في إطار دكلة كاحدة ,كيعد جاف جاؾ
ركسك أحد منظرم ىذه المدرسة ,كتحدث عنيا في كتابو "العقد االجتماعي" عاـ ,1762
كتعتمد ىذه المدرسة عمى التطكر التاريخي لفرنسا ,كتعتبر أف العكامؿ التاريخية أدت إلى
الترابط كاالندماج السياسي ,كمف ثـ ظيكر األمة الفرنسية.
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 -2المدرسة األلمانية ,تهعد المدرسة األلمانية المغة أساس القكمية ,كمف أبرز مفكرييا ىردر,
كىي أيضان نتاج التطكر التاريخي بألمانيا ,فقد كانت ألمانيا في العصكر الكسطى عبارة
عف مقاطعات متناثرة يسكدىا غياب االندماج كالترابط السياسي ,كمف ثـ ككنت دكلة
ألمانية كاحدة عمى أساس المغة األلمانية.
أيطمؽ عمي القرف التاسع عشر في أكركبا عصر القكميات؛ حيث انيار نظاـ
اإلمبراطكريات السائدة في أكركبا ,نتيجة التطكرات السياسية كالفكرية كاالقتصادية
كاالجتماعية ,كبدأ ظيكر الدكؿ القكمية في أكركبا؛ كبالتزامف مع عصر القكميات في
أكركبا ,بدأ عصر االستعمار األكربي في أسيا كأفريقيا كأمريكا الشمالية كأمريكا الجنكبية,
كقد أثرت الحركة االستعمارية العالمية في الكطف العربي في كحدتو القكمية (الحصرم,
 ,1989ص.)263-259
كقد تعددت آراء المفكريف حكؿ تعريؼ القكمية ,كمف ىذه اآلراء (حسف , 1985,ص:)23:22

 -1الدكتكر إحساف اليندم :ىي الرابط الذم يجمع األمة الكاحدة ,كالتي تتميز بكحدة الثقافة
كالتاريخ كالسياسة كالحضارة ,كيجمع ىذه األمة الشعكر كاألىداؼ كالغاية المكحدة.
 -2أحمد عطية اهلل في القامكس السياسي :ىي مجمكعة ركابط  ,مثؿ العرؽ كالمغة كالتاريخ
كيطمؽ عمييا األمة.
كاليدؼ المكحد ,في إطار القكمية الكاحدة ي

 -3خيرم حماد :ىي نزعة اجتماعية تربط الفرد بالجماعة التي ينتمي إلييا الفرد ,كالدافع
كراء ذلؾ ارتباط الفرد بالجماعة التي ينتمي ليا ,كاالستعداد لمتضحية مف أجميا كالعزة
باالنتماء ليا.
كيمكف مما سبؽ تعريؼ القكمية بأنيا :مجمكعة ركابط مشتركة بيف أفراد الجماعة ,كالتي
تتمثؿ في المغة كالعرؽ كالعادات كالتقاليد كالديف كالثقافة كالتاريخ المشترؾ ككحدة المصير ,مف
أجؿ تحقيؽ اليدؼ المنشكد ليذه الجماعة ,كىك الكحدة في المجاالت االقتصادية ك السياسية
كاالجتماعية كالثقافية كافة.
كصمت رياح التغيير في أكركبا في القرف التاسع عشر إلى الكطف العربي ,كخاصة الدكؿ
التي بقيت خاضعة لمدكلة العثمانية ,كقد كصمت األفكار القكمية عف طريؽ المثقفيف كالطالب
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العرب الدارسيف في فرنسا ,حيث استطاعت ىذه الفئة نشر كاعادة إحياء القكمية العربية ,كساىـ
تردم األكضاع االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية كفقداف الحقكؽ السياسية لمشعكب العربية إلى
تعزيز الشعكر القكمي كالحركة القكمية (برقاكم  , 1999,ص.)84-81

لقد ترتب عمى الفشؿ المستمر لمعثمانييف في الدفاع عف الكاليات العربية ,كاحتالؿ إيطاليا
لميبيا كاستم ارر سياسة التتريؾ التركية إلى استمرار الصعكد القكمي العربي ,كالذم تمثؿ في
جمعيات سرية كعمنية ,تطالب الدكلة العثمانية االعتراؼ بالقكمية العربية ,كتحقيؽ العدالة
لمشعكب العربية ,كمف ىذه الجمعيات جمعية الشكرل العثمانية ,كجمعية اإلخاء العربي العثماني,
كالجمعية القحطانية ,كجمعية العربية الفتاة ,ككاف الرد العثماني مزيدان مف القمع لمشعكب العربية,
مما أدل إلى تصاعد المطالب العربية ,كالمطالبة باالنفصاؿ عف الدكلة العثمانية ,كتمثؿ ذلؾ
بإعالف الشريؼ حسيف االنفصاؿ مف الحجاز كالتحالؼ مع بريطانيا ضد العثمانييف ,حتي تـ
طردىـ مف الكاليات العربية (الدكرم ,1984 ,ص.)201-189

أثرت الحرب العالمية األكلي في تطكر الحركة القكمية العربية ,فقد أدل انييار الدكلة
العثمانية إلى تككيف مجمكعة مف الدكؿ العربية الخاضعة لالحتالؿ األجنبي ,كقد كانت القكمية
العربية قبؿ الحرب مكحدة تناضؿ مف أجؿ االستقالؿ القكمي ,أما بعد الحرب أصبحت الحركة
القكمية العربية مجزأة ,كفي عاـ  1933ظيرت عصبة العمؿ القكمي في سكريا ,كرفضت
االعتراؼ بالحدكد اإلقميمية التي حددىا االحتالؿ األجنبي ,كعممت عمى تحقيؽ غايتيا ,بإنشاء
فركع ليا في سكريا كلبناف كفمسطيف كمصر كدكؿ عربية أهخرل ,ثـ انبثقت منيا حركة القكمييف
العرب (الكبيسي ,1974 ,ص.)36-32

شيدت الحركة القكمية العربية تطك انر بعد الحرب العالمية الثانية ,كمف أشير مفكرييا ساطع
الحصرم الذم أكد في كتاباتو عمى السيادة التامة لمقكمية العربية ,كرفض القكميات اإلقميمية
المنتشرة في الكطف العربي ,كترتكز القكمية في مفيكـ الحصرم عمى المغة ,كلـ يعالج الحصرم
الجكانب االقتصادية كاالجتماعية ,حتى ظير حزب البعث في أكائؿ القرف العشريف كعالجيا,
بمحاكلة التكفيؽ بيف االشتراكية كالقكمية ,كأصبحت القكمية تشمؿ الجكانب االقتصادية
كاالجتماعية كالسياسية ,كرفض حزب البعث التكجو اإلقميمي ,كدعا إلى التكجو القكمي(الكبيسي,
 ,1974ص.)38-36
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تعني فكرة القكمية العربية اإليماف بالكحدة العربية ,كيتطمب ذلؾ العمؿ مف أجؿ تحقيقيا,
كالكصكؿ إلى القكة كالكحدة في المجاالت العممية كالثقافية كاالقتصادية كاالجتماعية كالسياسية
(الحصرم ,1985 ,ص)265؛ كفيما يمي عدة آراء لمفكريف عرب حكؿ تعريؼ القكمية العربية
(الدكرم ,1984 ,ص:)222-212

 -1صالح الديف القاسمي ,إف المغة العربية ىي الرابط الرئيس إلحياء القكمية العربية.
 -2عبد الغني العريسى ,ربط بيف القكمية كالتاريخ ,كأكد عمى دكر التاريخ العربي في إحياء
القكمية العربية ,كيتفؽ معو عمر فاخكرم.
 -3عمر حمد ,ربط بيف القكمية العربية بالجنسية كالنسب كالكطف كالمصمحة المشتركة
كالعادات كالتقاليد كالتاريخ المشترؾ.
كتكاجو القكمية العربية عدة تحديات مشتركة (حسف , 1985,ص:)119:118
 -1التجزئة  :طبقان لمبدأ" فرؽ تسد " ,عممت الدكؿ االستعمارية عمى تفتيت الكطف العربي
كتشكيؿ كيانات عربية مصطنعة متناثرة كمنفصمة عف بعضيا البعض ,مف أجؿ منع أم
محاكلة لكحدة األمة العربية.
 -2التحالؼ االستعمارم الغربي (اإلسرائيمي) :قامت الدكؿ االستعمارية بالتحالؼ مع الحركة
الصييكنية العالمية ,بزرع كياف مصطنع (إسرائيؿ) في قمب المنطقة العربية؛ مف أجؿ
المحافظة عمى المصالح الغربية ,كفصؿ المشرؽ العربي عف المغرب العربي .
 2.1.2عناصر القومية
 -1المغة المشتركة :تميزت الشعكب عف بعضيا مف خالؿ المغة التي تعتبر ذات أىمية
فكرية كثقافية كاجتماعية؛ فيي كاسطة التفاىـ بيف األفراد ,كنقؿ األفكار كالمكتسبات
مف جيؿ إلى آخر ,كما أف المغة تجعؿ األفراد الذيف يتكممكف بمغة كاحدة متماسكيف,
كاألمة العربية تجمعيا المغة العربية (الحصرم ,1985 ,ص)52-45؛ كيتميز كؿ
مجتمع عف آخر عف طريؽ المغة التي يتـ بيا التخاطب بيف الجماعات (أبكشييكة

كآخركف ,1993 ,ص)325؛ كذلؾ تساعد المغة في تحقيؽ التآلؼ االجتماعي,
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كاالنسجاـ العاطفي ,كالكحدة الركحية بيف أبناء األمة الكاحدة (الغكيؿ,1990 ,

ص.)83
فإف كؿ أمة مف األمـ ليا ذاتيا ك
 -2التاريخ المشترؾ" :التاريخ فيك بمثابة شعكر األمة كذاكرتياٌ ,

شخصيتيا بكاسطة تاريخيا الخاص" ليس المقصكد بالتاريخ المدكف في الكتب ك الصحؼ
كالمطبكعات ,كانما التاريخ الحي في عقؿ اإلنساف ,فالتاريخ مف أشد المؤثرات في
تككيف القكمية ,كاألمة التي تتجاىؿ تاريخيا تفقد شعكرىا كقيمتيا كأىميتيا,
فالذكريات التاريخية ىي التي تقرب األمة ,كتاريخ األمة يكجد التقارب في العكاطؼ
كالنزعات ,كالذم ينتج عنيا تشابو في الطمكح كاألمؿ كالمستقبؿ لألمة (الحصرم,
 ,1985ص. )37:36

 -3الثقافة المشتركة :لكؿ أمة ثقافة خاصة بيا تميزىا عف غيرىا مف األمـ ,كتنشأ
الثقافة نتيجة تأثيرات ك سمكؾ كفكر كممارسات األمة عبر العصكر التاريخية ,كقد
تحدث الدكتكر جكرج جبكر عف أىمية الثقافة في تكحيد األمة كتشكيؿ القكمية " :إف
الثقافة القكمية ىي ذلؾ الجزء مف الثقافة المكجكدة في بقعة جغرافية معينة (الكطف) ,الذم لو أثر
في تكحيد السكاف المتكاجديف في تمؾ البقعة الجغرافية المعنية ,ضمف إطار ثقافي مكحد " (حسف,
 ,1985ص.)63:62

 -4األصؿ المشترؾ :تهعد كحدة العرؽ أك األصؿ مف العكامؿ المادية المؤثرة في كجكد
سائدا
األمـ كتككيف الدكؿ القكمية ,كاالعتقاد بكحدة الجنس ىك الشعكر الذم كاف
ن
لدل معظـ الشعكب القديمة؛ فمقد كاف لدل اليكنانييف القدماء إحساس عميؽ
بكحدتيـ العرقية ,كبتميزىـ عف بقية الشعكب األخرل لما يجمع بينيـ مف خصائص
مشتركة (الغكيؿ ,1990 ,ص.)145

 -5الديف :الديف جزء مف المجتمع كجزء أساسي مف حياة اإلنساف كمرتبط باإلنساف منذ
دكر
نشأتو (الياشمي ,1963 ,ص)9؛ كيقكؿ "جكستاؼ لكبكف" أف المبادئ الدينية تمثؿ نا

أساسيا بيف مختمؼ األمـ كتككف المعتقدات الدينية في كؿ عصر ,كأىـ عنصر في
ن
حياة األمـ (لكبكف ,1957 ,ص)157؛ هكيعد الديف مف أىـ المقكمات كالعناصر المؤثرة

في القكمية ,ألنو يكلد شعكر انتماء األفراد إلى الديانة التي ينتمكف ليا ,كينعكس
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ذلؾ عمى االنتماء السياسي لألفراد ,بؿ يتجاكز االنتماء الديني الدكلة القكمية,
فأغمبية األمة العربية تعتنؽ الديف اإلسالمي (الحصرم ,1985 ,ص.)39-37

 -6المصالح االقتصادية المشتركة :تهعد المصالح االقتصادية المكحدة أساس مف أسس
قكيا في اتجاىات التاريخ (الحصرم,1985 ,
نا
الكحدة القكمية ,كيمعب
تأثير ن
ص.)132:131

إف اإلقميـ المحدد بحدكد طبيعية كالذم يكصؼ عادة
 -7الكحدة الجغرافية (اإلقميـ)ٌ :
باسـ  -أرض الكطف  -ىك رابطة قكية في تككيف القكمية كاستمرارىا ,كحيثما ال
يكجد كطف قكمي أك أمؿ في الحصكؿ عمى كطف قكمي ,فإنو مف الصعب اكتساب
ركنا رئيسان مف
ركح القكمية كتنميتيا (نصر ,1964 ,ص)56؛ كما أف اإلقميـ هيعد ن

أركاف قياـ الدكلة القكمية ,فاإلقميـ ىك اإلطار القانكني الذم تي ً
مارس فيو الدكؿ
القكمية سيادتيا (أبكشييكة كآخركف ,1993 ,ص.)331

 3.1.2التيار القومي في مصر
مصر دكلة عربية يعكد أصكؿ سكانيا إلى العرؽ اآلسيكم العربي  ,حيث خرجت
اليجرات العربية منذ آالؼ السنيف مف شبو الجزيرة العربية إلى المناطؽ المجاكرة ككانت مف بيف
األراضي التي ىجرت ليا القبائؿ العربية مصر(دركزة ,1988 ,ص)243؛ كقد خضعت مصر
لالحتالؿ الفارسي كالركماني كاليكناني كالبيزنطي ,ثـ خضعت مصر لمحكـ اإلسالمي العربي,
لتعكد مصر مرة أخرل لمحكـ العربي (ليتؿ ,1959 ,ص)42-26؛ ثـ انيار الحكـ العربي في مصر
بانييار الخالفة العباسية في القرف العاشر الميالدم (حسف ,ص)358؛ كقد سيطر الضباط األحرار
عمى الحكـ في  23يكليو عاـ ,1952كفي عاـ  ,1953تـ إعالف إلغاء النظاـ الممكي كقياـ
الجميكرية ,كدخمت مصر مرحمة جديدة مف القكمية (الرافعي ,1959 ,ص.)97

ساىمت الحممة الفرنسية عمى مصر في تطكر الحركة القكمية المصرية؛ إذ شارؾ
المصريكف في طرد الفرنسيف ,كشارككا في الحياة السياسية ,مف خالؿ دعـ محمد عمي باشا ضد
كعد األكركبيكف أف عيد محمد عمي باشا
الكالي العثماني عمى مصر(صبحي ,1965 ,ص)2:1؛ ٌ
ىك بداية القكمية العربية في مصر ,كذلؾ مف خالؿ سماح محمد عمي لممصرييف الدخكؿ في
الجيش؛ حيث يترتب عمى ذلؾ إقامة حككمة عربية ,كقد طرح المكفد األكركبي ذلؾ في تقريره
لمحمد عمي باشا "كىناؾ مف ناحية أخرل أمر ال نستطيع حتى اآلف أف نتكيف بنتائجو  .كنعني بذلؾ تمؾ
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الحركب التي كضعت أكزارىا منذ عيد قريب ,كما سكؼ تبثو في نفكس األمة العربية مف شعكر بالقكمية  ,كركح
عسكرية عمى يد جيكش محمد عمي الج اررة  ,كيكلد في أبناء العرب الرغبة في أف يحكمكا أنفسيـ بأنفسيـ "
(قرقكط ,1997 ,ص.)54:53

تعرضت القكمية العربية إلى نكسة؛ بسبب سياسة محمد عمي كأبنائو مف بعده ,كالتدخؿ
األكركبي ,فالتدخؿ األكركبي قضى عمى اإلمبراطكرية العربية الناشئة ,كعادت مصر كالية
عثمانية ,كزاد النفكذ األجنبي في مصر ,كقد قادت الحركة القكمية في مصر النضاؿ ضد أسرة
محمد عمي كالنفكذ األجنبي في مصر ,فقامت ثكرة 1882ـ العرابية ثـ ثكرة 1919ـ ,كقد تمثمت
مطالب الثكرتيف بطرد االستعمار األجنبي كاسقاط أسرة محمد عمي كانعكس عمى ذلؾ بداية
انبعاث الحركة القكمية العربية كتمييد لمحركة القكمية العربية الكبرل (صبحي ,1965 ,ص.)5-2

تدخمت أكركبا لمقضاء عمي القكمية العربية ,كحذرت محمد عمي مف خطكرة القكة العربية
الصاعدة.
هيعد عبد الرحمف الككاكبي ,مف أىـ مفكرم عصر النيضة العربية ,كمؤسسي االتجاه القكمي

كعد الككاكبي أف إحياء
العربي ,عاش الككاكبي(1902-1854ـ) (برقاكم ,1999 ,ص)119؛ ٌ
الديف االسالمي مرتبط بإحياء العركبة ,كنادل بأف يككف الحكـ كالخالفة لمعرب ,كفي دفاعو عف

العركبة يقكؿ" :إف العرب قمما اختمطكا باألغيار ,فيـ أحفظ األقكاـ عمى جنسيتيـ كعاداتيـ  .كىك ىنا يتخذ نبرة
قكمية ,كيميز العرب كأمة عف غيرىـ مف المسمميف "  ,كيعد أيضان العرب أمة "تشمؿ أىؿ الجزيرة كالعراؽ
كالشاـ كمصر كشماؿ أفريقيا  .كاألمة قد يجمعيا نسب أك كطف أك لغة أك ديف  .كىك يرل في المغة العربية
الرابط األكؿ بيف العرب" (الدكرم ,1984 ,ص.)173-166

بعد الحرب العالمية األكلي كسقكط الدكلة العثمانية كانييار االتجاه القكمي العربي اإلسالمي
المرتبط بالدكلة العثمانية ,ظير حزب الكفد في مصر الذم طالب بكحدة كادم النيؿ بيف مصر
كالسكداف ,كتـ ربط أفكار حزب الكفد بأفكار التيار المحمي كاإلقميمي لكؿ مف مصطفي كامؿ,
كلطفي السيد ,كىذا يعني إبعاد مصر عف القكمية العربية (نصر  , 1987,ص.)79:78
شيدت مصر بعد الحرب العالمية األكلي ,حتى قياـ ثكرة  23يكليك ظيكر كاضح كقكم
لمتيار القكمي العربي ,فقد ظير في مصر جمعيات قكمية عربية ,مثؿ االتحاد العربي برئاسة
فؤاد أباظة ,كالذم دعا إلى قياـ اتحاد عربي يجمع الدكؿ العربية عمى أساس المغة ,كقد ظيرت
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شخصيات مصرية قكمية مؤثرة ,منيا عزيز عمي المصرم ( ,)1965-1880ككاف هيعد األب
الركحي لعبد الناصر كالضباط االحرار ,كمكرـ عبيد(1961-1889ـ) ,كىك مف أعضاء حزب

الكفد كدعا في مقالة لو المصريف العرب إلى الكحدة العربية ,كعبد الرحمف عزاـ()1976-1893
كىك رجؿ سياسي ,بذؿ جيده مف أجؿ إدخاؿ مصر في القضايا العربية كخاصة القضية
الفمسطينية ,ككاف أكؿ أميف عاـ لمجامعة العربية (نصر ,1987 ,ص.)82:81

يعد حزب مصر الفتاة ,مف األحزاب السياسية المصرية ذات التكجيات القكمية العربية,
كيدعك إلى التحالؼ مع الدكؿ العربية ,كأسس عاـ  ,1933كقد نجح رئيسو أحمد حسيف في
إقامة عالقات مع الفمسطينييف المقيميف في القاىرة ,كفي المؤتمر الثاني لمحزب دعا إلى الكحدة
العربية (عبد الرحمف ,1980 ,ص.)68

تقكؿ بثينة التكريتي :إف الفكر القكمي العربي تغيب عف الساحة السياسية المصرية منذ
الثكرة العرابية عاـ  ,1882حتى قياـ ثكرة  23يكليك عاـ  ,1952كقد اتسمت ىذه الفترة
بالغمكض في الفكر السياسي المصرم ما بيف تيارات إسالمية كتيارات قكمية كتيارات كطنية,
كأف مصر انعزلت عف الكطف العربي ,كما أف الفكر القكمي العربي في المشرؽ العربي استثنى
مصر مف الكحدة القكمية العربية؛ حيث غابت مصر عف المفاكضات بيف بريطانيا كالشريؼ
حسيف حكؿ قياـ دكلة عربية مكحدة (التكريتي  , 2000 ,ص.)54-52

ينفي جميؿ مطر كجكد لمقكمية العربية كعقيدة في مصر قبؿ ثكرة يكليك ,كيعترؼ أف مصر
تفاعمت مع الدكؿ العربية ,كينفي كجكد أحزاب قكمية في مصر ,مثؿ :دكؿ المشرؽ العربي,
ككصؼ كجكد القكمية في مصر ,بأنيا سياسة تستخدميا الدكلة ,كليست أيديكلكجيا كعقيدة قائمة
في مصر أما ىيثـ الكيالني فقد أكد عمى عركبة مصر ,ككجكد التيار القكمي (بيضكف كآخركف,

 ,2002ص.)45-42
يتفؽ الباحث مع االستاذ جميؿ مطر حكؿ غياب تأثير األحزاب القكمية في مصر ,إال أنو
يختمؼ معو في اعتبار القكمية في مصر مجرد أداة سياسية تستخدـ ,كفقا لممصالح المصرية,
إنيا عقيدة ينتمي ليا الشعب العربي في المصر.
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يكجد عدة أسباب ساىمت في فصؿ تيار الفكر القكمي العربي في مصر ,عف تيار الفكر
القكمي العربي في المشرؽ العربي (عبد الرحمف ,1980 ,ص:)49-41

 -1مساىمة الدكؿ األكركبية في عزؿ مصر عف الدكلة العثمانية ,مف خالؿ منح محمد عمي
حكمان ذاتيان في مصر ,كفؽ معاىدة لندف عاـ  ,1840كعزليا عف المشرؽ العربي .
 -3غمبة التيار اإلسالمي عمى التيارات الفكرية األخرل ,التي سادت مصر في نياية القرف
الثامف عشر.
 -4مسؤكلية العرب بتيميش مصر ,إذ أنيا لـ تشارؾ في مؤتمر باريس ,كىك أكؿ مؤتمر
قكمي عربي ,كتـ استبعادىا مف المباحثات مع بريطانيا.
كهيعد ساطع الحصرم مصر؛ البمد العربي القادر عمى تكحيد األمة العربية "لقد حبا اهلل مصر

بكؿ المقكمات كالمزايا التي تجعؿ كاجبان عمييا االضطالع بدكر قيادم في يقظة القكمية العربية فيي ,تقع في
قمب البالد العربية " (عمكش ,1997 ,ص.)417

 2.2التيار اإلسالمي في الفكر السياسي المصري الحديث
تمسكت مصر باإلسالـ كعاشت حياة إسالمية في تقاليدىا كعاداتيا ,منذ أف أصبح
اإلسالـ الديف الرسمي ليا( ,عبد الرحمف ,1980 ,ص)21؛ كفي عيد االنتداب البريطاني ظيرت
تيارات إسالمية متعددة ,منيا جماعة اإلخكاف المسمميف كتزعميا حسف البنا ,كأصبحت أحد
التيارات السياسية في الفكر المصرم الحديث.
أدل سقكط الخالفة العثمانية اإلسالمية رسميان عاـ  1924إلى انييار رابطة الكحدة
اإلسالمية بيف العالـ اإلسالمي ,كأصبح العالـ اإلسالمي مجزءان كخاضعان لالستعمار ,كتعرض
اإلسالـ كالحضارة اإلسالمية إلى خطر التبشير المسيحي كالحضارة الغربية ,فجاءت دعكة حسف
البنا إلى إنشاء جماعة اإلخكاف المسمميف لمكاجية الخطر االستعمارم الغربي ,كتأسيس إطار
إسالمي كحدكم جديد بعد انييار الخالفة العثمانية (مكرك ,1994 ,ص.)72:71

ساىمت أفكار جماؿ الديف األفغاني ,كمحمد عبده ,كرشيد رضا ,بكضع أسس الشكرم
كاإلصالح إلحياء األمة اإلسالمية كمقاكمة االستعمار ,كعمى ىذه المبادئ تشكمت الحركة
اإلسالمية الحديثة (األفندم ,2002 ,ص.)24:23
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 1.2.2جماعة اإلخوان المسممين
كاف حسف البنا تمميذ رشيد رضا ,كتأثر بفكره السمفي ,كما اقتنع بفكرة األفغاني بتأسيس
حزب سياسي إسالمي ,يحمؿ أيديكلكجيا ثكرية إسالمية ,كتحقيؽ المشركع اإلسالمي ,بػإنشاء
جماعة اإلخكاف المسمميف (حنفي ,2002 ,ص.)63

تأسست حركة اإلخكاف المسمميف في مصر عاـ  1928بمدينة اإلسماعيمية ,بقيادة اإلماـ
حسف البنا ,كبمكجب البيعة التي تمت بيف اإلماـ كستة ممف تأثركا بو ,كىـ :حافظ عبد الحميد,
كأحمد الحصرم ,كفؤاد إبراىيـ ,كعبد الرحمف حسب اهلل ,كاسماعيؿ عز المغربي ,كأصبح اإلماـ
حسف البنا المرشد األكؿ لجماعة اإلخكاف المسمميف (البنا ,2011 ,ص.)96:95

بدأ البنا بنشر دعكتو بمفرده في المدف المصرية ,فأنشأ شعبة اإلخكاف المسمميف في أبي
صكير ,كبكرسعيد ,كالبحر الصغير ,بينما جمعية الحضارة اإلسالمية في القاىرة بايعت اإلخكاف
المسمميف ,كأصبحت فرع اإلخكاف في القاىرة ,كفي عاـ  1932انتقؿ البنا إلى القاىرة ,كبدأت
مرحمة جديدة في تطكر حركة اإلخكاف المسمميف ,فقد أصبح لمجماعة أكثر مف خمسيف فرعان في
المدف المصرية بعد عاـ كاحد مف انتقاؿ البنا إلى القاىرة ,كقد عبر عف ذلؾ في مجمة النذير
األسبكعية عاـ  1935بالقكؿ" :إف اإلخكاف المسمميف قد أصبح ليـ دار في كؿ مكاف كدعكة عمى كؿ

لساف ,كأكثر مف ثالثمائة شعبة تعمؿ لمفكرة " ( رمضاف ,1988 ,ص .)305-302
ساىمت عدة أسباب في انتشار دعكة اإلخكاف المسمميف(مبارؾ , 1995,ص:)26-23

 -1كجكد االستعمار البريطاني في مصر ,كفشؿ ثكرة  1919في طرده.
 -2إف دعكة اإلخكاف استيدفت الطبقة الفقيرة ,كىي الغالبية العظمى في مصر.
 -3الصراعات السياسية بيف حزب الكفد كاألحزاب األقمية كالقصر الممكي.
 -4األزمة الثقافية بيف التيار اإلسالمي كالتيار العمماني.
يؤكد البنا في رسالتو لمشباب عف عالمية دعكة اإلخكاف المسمميف؛ كرفض الجماعة أم نظاـ
مخالؼ لنظاـ الخالفة اإلسالمية مثؿ نظاـ الدكيالت القائـ في الكطف العربي" ,فمصر كسكرية
كالعراؽ كالحجاز كاليمف كطرابمس كتكنس كالجزائر كمراكش ككؿ شبر أرض فيو مسمـ يقكؿ ال إلو إال اهلل ,كؿ
ذلؾ كطننا الكبير الذم نسعي لتحريره كانقاذه كخالصو كضـ أج ازئو بعضيا إلى بعض" (البنا ,ص.)85
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رفض اإلخكاف المسممكف في بداية نشأة الحركة عاـ  ,1928التدخؿ في الحياة السياسية,
كاتجو اإلخكاف إلى العمؿ في المجاؿ الديني كاالجتماعي (رمضاف ,1988 ,ص)315؛ كرفض
اإلخكاف المسممكف مبدأ كجكد األحزاب السياسية باعتبارىا أحد أسباب تفرقة األمة كتجزئتيا,
كاثارة التعصب كاألحقاد بيف المسمميف (الككيؿ ,1986 ,ص )73؛ كدعا البنا إلى القضاء عمى
القكل الحزبية كتكحيد األمة (البنا ,ص .)74

قرر جماعة اإلخكاف المسمميف دخكؿ العممية السياسية عاـ 1933ـ ,كقرر اإلخكاف
الكقكؼ بجانب النظاـ الممكي كالقصر ضد األحزاب ,كأعمف حسف البنا كقكؼ جماعة اإلخكاف
بجانب الممؾ ضد حزب الكفد ,كاستقبؿ اإلخكاف الممؾ فؤاد في اإلسماعيمية ,كبايعكه خميفة
لممسمميف ,كفي عاـ  1933كجو اإلخكاف خطاب إلى الممؾ كجاء فيو" :ال زلتـ لإلسالـ ذخ انر ,

حصف" ,كقد جدد اإلخكاف المسممكف البيعة لممؾ فاركؽ عندما تكلى العرش رسميان ,كفي
كلممسمميف
ه
 1942كقؼ حسف البنا مع الممؾ ضد حككمة الكفد (مبارؾ ,1995 ,ص.)31:30

أكد البنا عاـ  ,1938أف دعكتو خرجت مف نطاؽ الحديث كالكالـ إلى التنفيذ كالعمؿ ,كأف
أم مسؤكؿ أك ىيئة أك ك ازرة ال تستجيب إلى دعكة الحؽ ىـ خصكـ لإلخكاف المسمميف ,كعد
السياسة جزءان مف الديف اإلسالمي (رمضاف ,1998 ,ص.)318-316

إف قرار البنا بعدـ الدخكؿ في العممية السياسية كاالتجاه إلى اإلصالح الديني كاالجتماعي
لـ يكف ىدفان لإلماـ البنا  ,بؿ ىك تكتيؾ مف أجؿ الكصكؿ إلى اليدؼ ,حيث أراد البنا تجنب
السياسة كمشاكميا كالنظاـ كاألحزاب السياسية مف أجؿ التفرغ لدعكتو ,كحشد أكبر عدد مف
األنصار ,كبعد انتقاؿ البنا إلى القاىرة كزيادة فركع كأنصار اإلخكاف ,قرر الدخكؿ في معترؾ
العممية السياسية ,كما يؤكد ذلؾ ىك حديثو عف خصكميـ الذيف ال يستجيبكف لدعكتو ,كىنا
استخدـ البنا الديف اإلسالمي كسيمة مف أجؿ تحقيؽ أىدافو ,كالكصكؿ إلى القاعدة الشعبية التي
تساعده عمى التدخؿ في ميداف السياسية.
بعد اغتياؿ محمكد النقراشي باشا رئيس الكزراء في مصر ,تـ تكجيو االتياـ إلى اإلخكاف
المسمميف ,كتكترت العالقة بيف جماعة اإلخكاف المسمميف كالحككمة إلى أف تـ اغتياؿ اإلماـ
حسف البنا عاـ ( 1949البشرم ,2002 ,ص)454-451؛ إال إف العالقة بيف اإلخكاف المسمميف
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كالقصر بقيت مستمرة حتى ثكرة  23يكليك 1952؛ حيث شارؾ اإلخكاف الممؾ في احتفاؿ ذكرل
تنصيبو ممكان لمصر قبيؿ الثكرة (مبارؾ ,1995 ,ص.)31

تهعد قضية فمسطيف عند اإلماـ حسف البنا قضية إيماف كعقيدة ,كىي أرض مباركة
كمحط األنبياء ,كمدفف الصحابة كالمجاىديف ,كىي قضية ال تقبؿ المساكمة ,كيرل أف الخالفة
اإلسالمية ىي الطريؽ مف أجؿ استرجاع فمسطيف ,كيرجع اىتماـ اإلماـ البنا بفمسطيف إلى ما
قبؿ تأسيس جماعة اإلخكاف المسمميف ,فقد أرسؿ عاـ ,1927رسالة إلى الحاج أميف الحسيني
ليعبر عف اىتمامو بالقضية الفمسطينية (لطفي ,2012 ,ص.)3 -1

لـ يقتصر دكر جماعة اإلخكاف المسمميف في فمسطيف عمى الشجب كاالستنكار ,كارساؿ
برقيات التضامف فقط  ,بؿ ساىمت الجماعة في الدعـ المادم ,كارساؿ السالح إلى فمسطيف (أبك

زايدة ,2009 ,ص)24:23؛ كعندما انسحبت بريطانيا مف فمسطيف عاـ  ,1948كسممت مكاقعيا
العسكرية لمعصابات الصييكنية ,أرسمت جماعة اإلخكاف المسمميف فرقان عسكرية لمقتاؿ في
فمسطيف (الشريؼ ,1950 ,ص.)69

 3.2التيار اال نعزالي في الفكر السياسي المصري الحديث
يطالب أنصار التيار االنعزالي ,إخراج مصر مف الدائرة العربية كاإلسالمية كاألفريقية,
كتتناكؿ الدراسة تياريف انعزالييف ,التيار الفرعكني الذم يدعك إلى التخمي عف السياسة الخارجية
كالرجكع إلى داخؿ مصر ,مستندان في أفكاره عمي الحضارة الفرعكنية كتاريخيا ,كالتيار
األكركمتكسطي ,الذم يدعك مصر االنضماـ إلى أكركبا كاالبتعاد عف الكطف العربي كاإلسالمي,
كيع ٌّد مصر جزءان مف أكربا.
 1.3.2التيار الفرعوني :
يصعب الكتابة كالتكيف بتاريخ مصر القديـ ككيفية بداية الحياة في مصر ,كبالرغـ مف
محاكلة عمماء اآلثار الكصكؿ إلى معمكمات عف الحضارة المصرية القديمة ,كاستناد عمماء
اآلثار عمى النقكش المكجكدة عمى اآلثار المصرية ,كقد بدأ الحديث عف الحضارة الفرعكنية
المصرية ,كأيرخ لبداية كجكد الحضارة الفرعكنية في عصر بداية األسر(3200ؽ ـ 2780-ؽ
ـ) ,كىذا ال يعني عدـ كجكد سكاف قبؿ ذلؾ في مصر ,بؿ اآلثار أثبت كجكد اإلنساف في
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مصر ,لكف أيرخ ألكؿ نظاـ سياسي كحضارة في عصر بداية األسر (األسطؿ ,2006 ,ص-33
.)48

استطاعت مصر أف تؤسس أعظـ حضارة في تاريخ الشرؽ القديـ ,كىي مف أقدـ
الحضارات كأعرقيا ,كاستطاعت الحضارة الفرعكنية المصرية الحفاظ عمى استم اررية كجكدىا ,كقد
ساعد عمى تقدميا كجكد النيؿ كقياـ الزراعة كالمكقع االستراتيجي الذم ساعد عمى تنشيط
التجارة ,كالبناء العمراني ,الذم أظير مدل التقدـ كالتطكر في الحضارة الفرعكنية ,كىذا يدؿ عمى
اإلبداع كالتفكؽ لمسكاف المصرييف (عبد الحميـ ,ص.)13-11

ىذه الحضارة العريقة تركت تأثي انر كبي انر في مصر ,فيي جزء مف حضارات الشرؽ العربي
القديـ كمف التراث الحضارم المصرم ,كقد انتيت الدكلة المصرية الفرعكنية كدكلة كنظاـ
سياسي ,إال أف حضاراتيا ما زالت مكجكدة إلى اليكـ ,كتاريخيا مستمر كجزء مف تاريخ حضارات
الشرؽ القديـ كتاريخ البشرية.
ظير في الفكر السياسي المصرم المعاصر ,التيار الفرعكني كالذم استند في فكره السياسي
إلى الحضارة كالتاريخ الفرعكني ,كيعد ىذا التيار مف أقكل التيارات الفكرية السياسية المعادية
لمقكمية العربية في مصر ,كيعد أنصار ىذا التيار أف الحضارات التي قامت في مصر أجنبية
كليست مصرية ,كال بد مف تركيا كالعكدة إلى الحضارة الفرعكنية ,كأف الحضارات التي جاءت
بعد الحضارة الفرعكنية ليست جزءان مف مصر ,بؿ مف الحكـ األجنبي لمصر ,كمف أبرز أنصار
ىذا التيار محمد عبداهلل عناف ,كحسف صبحي ,كمرقص سميكة ,كسالمة مكسى (التكريتي,
 ,2000ص.)28:27

أكد أنصار ىذا التيار في كتابتيـ ,أف الشخصية المصرية الحقيقية تعكد إلى الحضارة
الفرعكنية القديمة ,كأف جميع الشعكب التي قدمت إلى مصر مف اليكناف كالركماف كالفرس كالعرب
كالترؾ غزاة حكمكا مصر ,كال بد مف العكدة إلى الشخصية الحقيقية لمصر ,كىي الشخصية
الفرعكنية القديمة (الصايغ ,1959 ,ص.)99

كجدت ىذه المطالب قبكالن مف الدكؿ االستعمارية ,كقدمكا الدعـ لتكريس كجكدىا ,ككاف
الفرنسيكف أكؿ البادئيف ,ثـ البريطانييف ,فقد كانت أىدافيـ تتركز عمى تفتيت األمة العربية إلى
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أجزاء صغيرة ,كايجاد كيانات سياسية متناقضة ,قائمة عمى أسس طائفية أك مذىبية أك عنصرية,
تمنع أم محاكلة لتحقيؽ الكحدة العربية ,كتييئة المناخ لكجكد الكياف اإلسرائيمي (عفمؽ,1984 ,
ص.)168

انتشر التيار الفرعكني بشكؿ كاسع بيف المتطرفيف األقباط (عمارة ,1967 ,ص)245؛
المرتبطيف بالغرب كخاصة بريطانيا ,كمف أىدافيـ تمجيد التاريخ الفرعكني ,كاالنفصاؿ عف
العرب ,كلتحقيؽ مطالبيـ تـ تأسيس العديد مف المؤسسات كالجمعيات :منيا الجمعية الخيرية
القبطية ,ثـ إنشاء حزب سياسي باسـ ػ"الحزب المصرم" ,بينما كانت فئة أخرل مف األقباط تؤيد
التيار القكمي العربي الذم ساىـ في خدمة مصر كالعركبة ,كمف أبرز قيادتو مكرـ عبيد كىك
أحد قادة حزب الكفد ,كمف أشير مقكالتو السياسية "أنا مسمـ كطنان كمسيحي دينا" (التكريتي,2000 ,
ص.)32-30

تقدـ اخنكع

فانكس المحامي لمشركع تأسيس" الحزب المصرم" ,بطمب تأسيس حزب

سياسي عاـ  ,1908كاليدؼ المعمف لمحزب ىك حماية األقمية القبطية في مصر ,كايجاد حزب
سياسي يمثميـ ,في ظؿ ىيمنة االتجاه اإلسالمي الحاد لمحزب الكطني ,أما اليدؼ األساسي
لمحزب طمس عركبة مصر ,كالتصدم لمتيار القكمي العركبي (الصايغ ,1959 ,ص.)100

يستند التيار الفرعكني عمى عدة عناصر ,المغة ,كالحضارة الفرعكنية ,كالثقافة الفرعكنية,
كالديانة الفرعكنية ,كاإلقميـ الفرعكني ,كاألصؿ الفرعكني (الحصرم ,1984 ,ص( ,)76التكريتي,

 ,2000ص )34-30كفيما يمي عرض كتحميؿ عناصر التيار الفرعكني:
األصل الفرعوني ,كتبت "جاستكف ماسبيرك" عف األصكؿ الفرعكنية لألقباط في مصر,
كذلؾ لتعزيز االنقساـ كالتفرقة بيف المصرييف فقالت" :احتفظكا بشكميـ الجسمي كبعاداتيـ كبمغتيـ .كيبدك
أف أصكليـ ضائعة في عيكد سحيقة ,كلكف بشرتيـ أشبو بمكف بشرة األحباش ,ككجكىيـ ممتمئة مف غير انتفاخ.
" ,كذلؾ جاء في مؤلفات العمماء الغرب" لقد كاف الرىباف المصريكف عمى درجة عظيمة مف البسالة ,ألنيـ
كانكا كميـ مصرييف صحيحيف لـ يختمطكا باألجانب( " .يكسؼ ,1984 ,ص.)197:196

بالرغـ مف جيؿ حقيقة السكاف األكائؿ لمصر ,يؤكد بعض الباحثيف أف االثار التي كجدت
في مصر ,تدؿ عمى أف ىناؾ عناصر آسيكية سكنت مصر ,تعكد إلى الجنس العربي كفقان
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لممصادر اآلتية ,تاريخ مصر مف أقدـ العصكر إلى الفتح الفارسي لكاتبو "جيمس ىنرم بريستيد",
ككتاب األثر الجميؿ لسكاف كادم النيؿ لمعالـ األثرم "أحمد نجيب" ,ككتاب تاريخ الجنسية
المصرية لمكاتب "جبرائيؿ ىانكتك" (دركزة ,1988 ,ص.)246-243

يتكقؼ ساطع الحصرم عند قضية األصؿ كالدـ كادعاء أنصار التيار الفرعكني ,بأف أغمبية
المصرييف ينتمكف إلى المصرييف القدماء ,كليس لمعرب ك يفترض ذلؾ صحيحان ,كيقكؿ " إف جميع
األبحاث العممية تدؿ عمى أنو ال يكجد عمى كجو البسيطة أمة خالصة الدـ  .حتى األمة الفرنسية التي سبقت
جميع األمـ األكركبية في طريؽ الكحدة كاالستقرار  ,ال تدعي بكحدة األصؿ كالدـ  ,كعمماؤىا يعترفكف بأف
األجناس التي دخمت في تركيبيا بالعشرات" (الحصرم ,1984 ,ص. )78

إذا أردنا العكدة إلى اآلثار التاريخية ,نجد أف األصكؿ العربية كاآلسيكية ممزكجة بالعرؽ
الفرعكني ,كاذا قبمنا برأم التيار الفرعكني ,فإنو مف خالؿ مكقؼ ساطع الحصرم يبيف لنا غياب
العرؽ الفرعكني كخاصة أف العرب متكاجدكف في مصر منذ الفتح العربي ,كاندمجكا فييا
كأصبحكا أغمبية سكاف مصر ,أما إذا عدنا لألبحاث العممية التي تؤكد عدـ كجكد أمة خالصة
الدـ ,فذلؾ يعني أف العرؽ الفرعكني انتيي ,عندما امتزج بالعرؽ اإلغريقي ثـ الركماني ثـ
العربي.
المغة الفرعونية ,يكجد تشابو بيف المغة المصرية القديمة كالمغة العربية ,كذلؾ مف خالؿ
الكصكؿ إلى عشرة آالؼ كممة متشابية بيف المغتيف ,كتكصؿ إلى نتيجة أف أصؿ المغتيف لغة
كاحدة ,كيقكؿ محمد العزب مكسى ,أف المغة المصرية القديمة التي كتبت بالييركغميفية تشبو
المغة السامية ,كيتفؽ أحمد كماؿ ,كسميـ حسف ,كمحرـ كماؿ ,عمى أف المغة المصرية القديمة,
تتشابو مع المغة السامية ,كيتفؽ المؤرخ التركي "أحمد رفيؽ" مع "جكستاؼ لكبكف" مؤلؼ كتاب
الحضارة المصرية ,بأف المغة المصرية كالمغات القديمة ذات أصؿ كاحد (االخناكم,1993 ,
ص.)169:168

الديانة الفرعونية ,أصبحت الديانة الفرعكنية ,جزء مف التاريخ الحضارم لمصر ,كال يكجد
ليا معتنقكف اليكـ ,فقد جاءت المسيحية إلى مصر ,كانتشرت فييا كأيطمؽ عمى المسيحييف
المصرييف األقباط ,كعندما فتحيا العرب انتشر فييا اإلسالـ ,كأصبح الغالبية العظمى مف
السكاف يعتنقكف الديف اإلسالمي (يكسؼ كآخركف ,1984 ,ص.)200-194
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يطالب أنصار التيار الفرعكني  -طو حسيف ,كمرقص سميكة ,كسالمة مكسي  -بالعكدة
إلى عيد الفراعنة كالعزلة عف الكطف العربي؛ بينما تاريخ الفراعنة يثبت أف الدكلة الفرعكنية في
مصر لـ تكف تعيش بمعزؿ عف المحيط اإلقميمي كالدكلي ,فقد كجدت آثار فرعكنية تدؿ عمى
عالقات مصرية مع الحيثييف في آسيا الكسطى ,كأف الدكلة الحيثية كانت تحاكؿ السيطرة عمى
الشاـ كفمسطيف مف أجؿ تيديد مصر ,لكف الفراعنة كانكا دائمان يكجيكف ضربات متتالية لمنع
سيطرتيـ عمى الشاـ كفمسطيف ,كقد استطاع الفراعنة فرض معاىدة دكلية عمى الحيثييف ,تجبرىـ
عمى االعتراؼ بالنفكذ المصرم في الشاـ كفمسطيف (عبد الحميـ ,ص.)83-69

إف ادعاء أنصار التيار الفرعكني باالنعزاؿ عف الكطف العربي ليس لو أم أسس تاريخية
كما يدعكف؛ ألف التاريخ أثبت لنا اىتماـ الفراعنة بالعالقات الخارجية ,كتأميف الحماية لمصر,
كاستخدـ الفراعنة األدكات العسكرية كالدبمكماسية مف أجؿ تحقيؽ أىدافيـ ,كىذا يعني أف السياسة
الفرعكنية تسعى دائمان إلى االىتماـ اإلقميمي كالدكلي ,كىذا يتناقض مع مكقؼ أنصار التيار
الفرعكني ,المطالب باالنعزاؿ عما يحدث في الكطف العربي كخاصة فمسطيف.
بقي التيار الفرعكني داخؿ دائرة مغمقة  ,كلـ يخرج عف فئة المثقفيف كاألقمية القبطية ,
لينتشر بيف الشعب المصرم كيتحكؿ إلى تيار جماىيرم ( الجندم ,1971 ,ص .)299:298

إف المصرييف حاليان ال يفيمكف شيئان عف المغة الفرعكنية  ,كال يؤمنكف بما كاف يؤمف بو
الفراعنة ,كليس مف المعقكؿ السير كراء العيكد المندثرة ,لكنو يحؽ ليـ االفتخار بحضاراتيـ
الفرعكنية  ,كال يحؽ ليـ أف ينكركا العركبة ,كعمى أنصار التيار الفرعكني أف يعممكا أف الحضارة
الفرعكنية مثؿ الحضارات األخرل اآلشكرية كالسكمرية كالفينيقية انتيت كماتت ,أما العركبة فيي
تختمؼ عنيـ " إنيا لـ تكف مف نكع "الماضي المحنط " ,بؿ ىي مف نكع "الحاضر الحي" .كال نغالي إذا قمنا:
و
لماض سحيؽ ,بؿ ىي فاتحة
إنيا تتدفؽ حيكية  ,منذ أف استفاقت مف سباتيا العميؽ" " ,إنيا لـ تكف خاتمة
لمستقبؿ باىر " (الحصرم ,1985 ,ص.)82

 2.3.2التيار األورومتوسطي
تهعد الفكرة األكركمتكسطية مف التيارات الفكرية ,التي تيدؼ إلى عزؿ مصر عف العالـ
اإلسالمي كالعربي كالحاقيا بفرنسا ,كالفكرة األكركمتكسطية كليدة النزعة االستعمارية الفرنسية
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كالتي تيدؼ إلى السيطرة عمى مصر ك المغرب العربي كالساحؿ الشرقي لمبحر المتكسط ,
عد البعض أف
كتكحيد ىذه األقطار تحت الييمنة الفرنسية ,كتصبح جزءان مف فرنسا الكبرل  ,ك ٌ
جذكر األكرمتكسطية تعكد إلى الحممة الفرنسية عمى مصر ,كأف نابميكف كثٌؼ جيكده مف أجؿ
تطبيقيا ,كبالرغـ مف فشؿ الحممة عسكريان كسياسيان ,إال أنيا نجحت في ترؾ بصمتيا فكريان
(التكريتي  , 2000 ,ص.)38-37

خرج اإلسكندر األكبر مف بالد اإلغريؽ (اليكناف) ,لتكسيع مممكتو كاستطاع ىزيمة الفرس
عاـ (333ؽ ـ) ,ثـ دخؿ مصر كاستطاع طرد الفرس ,كبدأ بنشر الحضارة اإلغريقية ,كأسس
مدينة اإلسكندرية كأصبح حاكمان عمييا حتى تكفى ,كسعى اإلسكندر مف خالؿ فتكحاتو تحقيؽ
حممو بتكحيد أكركبا كآسيا ,كمصر جزء مف ىذا الحمـ المرجك تحققو ,لكنو انتيى بكفاتو ,كاستمر
خمفاؤه في الحكـ حتى عاـ (  30ؽ ـ) ,كقد تأثرت الحضارة المصرية بالحضارة اإلغريقية,
كتأثر اإلغريؽ بالحضارة المصرية (بؿ ,1973 ,ص.)89-37

أنيى الركماف حكـ اإلغريؽ عاـ (30ؽ ـ) ,كأصبحت مصر جزءان مف اإلمبراطكرية
الركمانية ,كاستمرت سياسة الركماف في مصر ,كما في عيد اإلغريؽ ,كقامكا ببناء العديد مف
المدف ,كنقمكا الحضارة الركمانية إلى مصر ,لكف دكف تأثير كاسع بيف المصرييف ,كاتبعكا سياسة
التمييز بيف السكاف مف أصكؿ ركمانية كاغريقية كمصرية (فرح ,2002 ,ص.)225-162

أدل ضعؼ اإلمبراطكرية الركمانية إلى انقساميا ,كأصبحت إمبراطكريتيف ,اإلمبراطكرية
الركمانية في ركما ,كاإلمبراطكرية البيزنطية في القسطنطينية ( اسطنبكؿ اليكـ ) ,كأصبحت
مصر جزءان مف اإلمبراطكرية الكليدة بيزنطة ,كبقيت حتى استطاع العرب فتح مصر عاـ
(642ـ) ك بانييار الحكـ البيزنطي في مصر ,تنتقؿ مصر مف الحكـ الغربي األكركبي إلى
الحكـ اآلسيكم العربي (بؿ ,1973 ,ص.)197-155

استطاع السمطاف العثماني محمد الفاتح دخكؿ القسطنطينية عاـ( ,)1453كانياء الحكـ
البيزنطي ,كأصبحت جزءان مف بالد المسمميف كفي عاـ( )1517تمكف العثمانيكف مف دخكؿ
مصر ,كانياء الحكـ المممككي (القكصي  ,1997 ,ص .)235-233
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جاءت الحممة الفرنسية إلى مصر في أكاخر القرف الثامف عشر بقيادة نابميكف بكنابرت مف
أجؿ السيطرة عمييا ,كتحكيميا إلى مستعمرة فرنسية كربطيا بفرنسا إلى األبد ,لكف ىذه األىداؼ
لـ تكف كليدة طمكح نابميكف بكنابرت ,فقد كصمت مصر حممة فرنسية بقيادة لكيس التاسع في
القرف الثالث عشر( ,)1249كنزلت دمياط لكنيا فشمت في تحقيؽ أىدافيا ,كذلؾ فشمت حممة
نابميكف بكنابرت التي استمرت ما بيف عامي (( )1801-1798صبحي ,1965 ,ص.)23-10

مف ضمف أىداؼ الحممة الفرنسية ,إحداث تغيرات جذرية في بنية المجتمع المصرم كعقمو
كفكره ,بحيث يصبح الشعب المصرية بعيد عف اإلسالـ ,كجزءان مف فرنسا كأكركبا ,كمف أجؿ
إحداث ذلؾ أرسمت فرنسا مع الحممة الفرنسية بعثة عممية تقكـ بإجراء مسح شامؿ لممجتمع
المصرم ,مف أجؿ إحداث التغيير المنشكد ,كبدأت فرنسا بنشر أفكارىا االستعمارية مف خالؿ
شعار " مصر لممصرييف " ,التي تنادم بعزؿ مصر عف العالـ اإلسالمي ,كقد برر بكنابرت حممتو
برغبة الكاليات العربية التابعة لمدكلة العثمانية باالستقالؿ (المجدكب ,1993 ,ص.)90-87

كجد تبرير بكنابرت قبكالن مف لكيس عكض ,فقد حاكؿ إضفاء صفات الصدؽ كالمكضكعية
كالكاقعية ,عمى أىداؼ نابميكف مف الحممة الفرنسية عمى مصر "ما كاف ليبني أحكامو كمشركعاتو
السياسية كالعسكرية عمى أكىاـ مف صنع خيالو أك مف صنع خياؿ الغير  ,كما كاف ليصكر الكطف العربي في
صكرة المجتمع الكبير القمؽ المنتظر لظيكر المخمص لو مف براثف األتراؾ العثمانييف  ,لكال أنو قد تجمع لديو مف
التقارير المكضكعية كالشكاىد اليقينية كشيادات المؤرخيف" (المجذكب ,1993 ,ص.)93:92

نستنتج مما سبؽ أف فرنسا أرادت غزك مصر ليست عسكريان كليس مف أجؿ الييمنة فقط,
بؿ غزكىا فكريان كنشر ثقافتيا ,كبالفعؿ فقد تأثر لكيس عكض بالحممة الفرنسية ,كبأىداؼ
نابميكف؛ كقد تأثر طو حسيف باألفكار الفرنسية ,خاصة ربط مصر بالفكر األكربي ,كرفض أم
ىكية عربية إسالمية (الديفيدم العربي.)2007 ,
تأثر الخديكم إسماعيؿ بالحضارة األكربية كأهعجب بيا ,فقاؿ كممتو المشيكرة " :إف مصر

قطعة مف أكركبا "  ,فقد كانت كمماتو نتيجة تأثر مصر بالحضارة األكركبية منذ عيد محمد عمي,
الذم تأثر بالحضارة األكركبية ,كبدأ بإرساؿ البعثات العممية إلى أكركبا ,كنقؿ الحضارة األكركبية
إلى مصر(عبد اهلل ,1975 ,ص.)54
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كقد انتشرت األفكار الغربية مف خالؿ األحزاب الميبرالية المرتبطة باالستعمار البريطاني,
كأراد أنصار ىذا التيار أف تصبح مصر جزءان مف حضارتو كتنظيمو االجتماعي كاالقتصادم
كالسياسي ,كعبر عف ذلؾ مكسى سالمة( ,)1958-1887أحد أبرز مفكرم ىذا التيار ,بمطالبة
المصرييف بإقامة العالقات كالركابط مع أكركبا ,كعزؿ مصر عف الكطف العربي كاإلسالمي ,إال
أف الشعب المصرم قاكـ ىذه األفكار ,كقاكـ االستعمار األكركبي ,كأعمف كقكفو بجانب التيار
العربي كالقضية الفمسطينية (فاسيمييؼ ,1994 ,ص.)269-264

كقد بالغ مكسى سالمة في كرىو لمعالـ العربي كاإلسالمي ,إلى حد كصفو أف المصرييف
كاألكربييف مف أصؿ كدـ كاحد كثقافة مشتركة ,كأكد أف األمة المصرية مف الساللة األكركبية,
ككجكب االلتحاؽ بأكركبا  ,كتجنب الثقافة الشرقية التي تحمؿ في طياتيا التخمؼ كالذؿ
كالعبكدية ,كقاؿ :إف الدـ الشرقي تسرب إلييـ مف خالؿ العرب كالمماليؾ كاألتراؾ ,كبالرغـ مف
ذلؾ أكد عمى نقائيـ العرقي كاالحتفاظ بالعرؽ األكركبي (التكريتي ,2000 ,ص.)41:40

مف أبرز مؤيدم التيار األكرمتكسطي أيضان طو حسيف ,الذم تحدث في كتابو عف االرتباط
عد ىذا االرتباط ىك السبيؿ لكحدة السياسة بيف
التاريخي لمصر بالغرب ثقافيان كليس جغرافيان ,ك ٌ
دكؿ البحر المتكسط ,كتحدث عف االرتباط بيف مصر كالعقؿ الغربي األكركبي كليس الشرؽ
العربي ,كفي الكقت نفسو تحدث عف ارتباط مصر بالشرؽ القريب ,فيما يعرؼ اليكـ بفمسطيف
كالشاـ كالعراؽ ,كيؤكد عمى تأثير اإلغريؽ في الحضارة المصرية ,كتأثير الحضارة المصرية عمى
عد
اإلغريؽ ,كيرفض التقارب بيف الدكؿ عمى أسس تاريخية كدينية كاقتصادية كجغرافية كلغكية ,ك ٌ
أف الثقافة ىي أساس تككيف االتحاد السياسي بيف الدكؿ (حسيف ,1938 ,ص.)23-18

كاف تأثير الفكر االستعمارم الغربي كاضحان عمى طو حسيف ,مف خالؿ تبنيو الثقافة لمكحدة
السياسية ,كىذا ما سعى إليو االستعمار الفرنسي مف أجؿ ربط دكؿ البحر المتكسط بفرنسا ,بؿ
كظؼ طو حسيف التاريخ مف أجؿ تبرير فكره ,كذلؾ بالرجكع إلى الحقبة اإلغريقية في مصر
كتأثيرىا عمى مصر ,كتجاىؿ الحضارة المصرية قبؿ كجكد اإلغريؽ ,كتجاىؿ تأثير الفتح العربي
اإلسالمي لمصر ,كالذم أصبحت مصر بعد إنياء الحكـ البيزنطي جزءان مف حضارات الشرؽ,
كالتي شيدت قمة ازدىار ,في الكقت الذم كانت فيو ثقافتو الغربية تعيش الظممات في العصكر
الكسطى.
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صادر طو حسيف حؽ الشعب المصرم في انتمائو ,كأراد بفكره إلحاؽ الشعب المصرم إلى
ما يريد ,فيك أعجب كتأثر بالحضارة الغربية كيريد ذلؾ لممصرييف ,كرفض جميع الركابط التي
تربط األمة المصرية بالكطف العربي ,بالرغـ مف إق ارره ارتباط مصر في العصكر القديمة بالشرؽ
القريب كبالدكؿ العربية ,كما تجاىؿ حقكؽ المصرييف في اختيار انتمائيـ الفكرم كالسياسي,
فاألمة المصرية تتحدث المغة العربية ,كالغالبية منيا تعتنؽ الديف اإلسالمي ,كىي مرتبطة
بالكطف العربي عرقيان كاقتصاديان كجغرافيان كسياسيان كتاريخيان كثقافيان ,كما كاف تأثير الفكر الغربي
إال عمى نخبة ثقافية كممف ارتبط بالمصالح الغربية.
يقكؿ حسيف مؤنس في كتابو "مصر كرسالتيا" نقالن فاسيميؼ" :إف ما نسميو اليكـ بحضارة الغرب
ليست في الكاقع سكل الحضارة المصرية القديمة التي تتطكر في اتجاه ثابت كصحيح" (فاسيمييؼ,1994 ,

ص)226؛ كبذلؾ يصبغ مصر بصبغة البحر المتكسط كيصؼ عالقة مصر بالبحر المتكسط
بالديمكمة ,مقارنة بصمة مصر مع أفريقيا كآسيا ,كيقكؿ في كتابو " إف تاريخ مصر ,ىك تاريخ البحر
االبيض المتكسط عمي كجو التقريب" (التكريتي ,2000 ,ص.)39

مف أىـ األىداؼ الفكرة األكرمتكسطية ىي إلغاء الكحدة العربية ,كتفتيت الكطف العربي إلى
كيانات متعددة ,كايجاد كاقع جغرافي جديد في المنطقة مف أجؿ استيعاب المشركع االستعمارم
األكركبي ,كىك إقامة دكلة لمييكد في فمسطيف (إسرائيؿ) ,كتككيف العالقات في المنطقة بيف
األقطار العربية كمصر ,كالعالقات بيف مصر كتركيا كفرنسا ,كيككف لمكياف الجديد (إسرائيؿ)
عالقات مع مصر متساكية ,مثؿ عالقات مصر باألقطار العربية (عبداهلل ,1975 ,ص.)47:46

انتساب مصر إلى شاطئ البحر المتكسط ال يعني االنتساب إلى رابطة سياسية في يكـ مف
األياـ ,كقد حكـ الركماف الدكؿ المطمة عمى البحر المتكسط ,كأصبح بحيرة ركمانية ,لكنيـ فشمكا
في تحقيؽ االندماج بيف شعكب اإلمبراطكرية المطمة عمى البحر المتكسط ,كما أف عالقات
مصر مع ليبيا كدكؿ المغرب العربي ال تتـ عمى أساس كقكعيما عمى البحر المتكسط ,كانما
عمى أساس التاريخ كالثقافة كالمغة كمف أجؿ إنياء فكرة العركبة ,نشر االستعمار األكركبي مقكلة
" ال عالقة بينكـ كبيف العرب ,أنتـ مف شعكب البحر المتكسط مثمنا " (الحصرم ,1985 ,ص.)73:72
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عد فكرة التيار األكركمتكسطي ,فكرة غربية ,كلدت مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ االستعمارية
ته ٌ
األكركبية في مصر كالكطف العربي ,كمف أجؿ منع قياـ كحدة عربية ,كاستيعاب (إسرائيؿ) كدكلة
مف دكؿ البحر المتكسط ,كالتعايش معيا عمى أساس الرابطة األكرمتكسطية.

 4.2الخاتمة
ساد مصر العديد مف التيارات الفكرية السياسية قبيؿ ثكرة  23يكليك ,كىي نكعاف ,التيار
الكحدكم ,كالتيار االنعزالي ,كقد استطاع التيار الكحدكم ,المتمثؿ بالتيار القكمي العربي كالتيار
اإلسالمي االنتشار بيف الجماىير المصرية ,كمكاجية التيارات االنعزالية ,فقد كاجو التيار القكمي
العربي في مصر تحديات داخمية كخارجية ,مما جعمو أضعؼ مف التيار القكمي العربي في
المشرؽ العربي ,فقد عممت بريطانيا عمى عزؿ مصر عف الكطف العربي كترسيخ حدكدىا
االنعزالية ,كدعمت بريطانيا التيارات االنعزالية التي تدعك مصر لالبتعاد عف الكطف العربي
كاإلسالمي ,كما كاجو التيار القكمي تحديات مف التيار اإلسالمي ,الذم عد القكمية بدعة
أكركبية.
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الفصل الثالث
القومية العربية وأثرها في السياسة الخارجية المصرية
تجاه القضية الفمسطينية في عهد عبد الناصر
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 1.3المقدمة
ارتبطت مصر بالقضية الفمسطينية تاريخيان ,فمما أعمنت بريطانيا عف تصريح بمفكر بإقامة
كطف قكمي لمييكد عاـ  ,1917خرج الشعب المصرم منددان بالتصريح ,كمف بينيـ الشاب عبد
الناصر الذم اعتنؽ الفكر القكمي ,كأصبحت القكمية في عيده أيديكلكجيا رسمية لمصر ,كالتي
ربطت مصيرىا بمصير القضية الفمسطينية ,كشيدت القكمية العربية عدة تحديات في مصر,
منيا  :حمؼ بغداد ,كمبدأ أيزنياكر ,كحرب عاـ  ,1967كانييار الكحدة المصرية السكرية,
كالمشركع اإلسالمي ,كمف ثـ كفاة عبد الناصر.
تأثرت السياسة الخارجية المصرية تجاه القضية الفمسطينية بالبيئة الداخمية متمثمة بالكضع
السياسي كاالقتصادم كاالجتماعي ,كالبيئة الدكلية متمثمة بالعالقات المصرية الركسية ,كالعالقات
المصرية األمريكية.
أعطت مصر في عيد عبد الناصر الدائرة العربية أكلكية في سياستيا الخارجية ,ككاف أكؿ
صداـ ليا الكجكد االستعمارم الييكدم في فمسطيف ,كفي ىذا الفصؿ سكؼ يتـ تحميؿ تأثير
القكمية عمي السياسة الخارجية المصرية تجاه القضية الفمسطينية ,كيشمؿ التحميؿ أربع أدكات
رئيسة ,كىي  :األداة الدبمكماسية ,كاألداة العسكرية ,كاألداة االقتصادية ,كاألداة اإلعالمية.

 2.3القومية العربية في عهد عبد الناصر
 1.2.3القومية العربية والقضية الفمسطينية( الناصرية)
يؤمف عبد الناصر بأف مصر جزء مف األمة العربية ,كربط بيف مصالح مصر كمصالح
األمة العربية ,كأكد أف مصر دكلة عربية كىذا ىك قدرىا ,كلف تستطيع اليركب منو ,لذلؾ عمييا
دكر ىامان في الكطف العربي كالتصدم لمخطط االستعمارية التي تسعى إلى إخراج
أف تمعب ان
مصر مف دائرة الصراع العربي (اإلسرائيمي) ,كابعادىا عف القضية الفمسطينية كعف القيادة
القكمية لألمة العربية  ,كحصر نشاطيا داخؿ حدكد مصر القطرية  ,كىذا ما رفضو عبد الناصر
(فريد ,1979 ,ص.)119-116
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دكر مؤث انر في تعميؽ الركابط كالشعكر القكمي العربي لدل الشعب
لعبت القضية الفمسطينية ان
العربي المصرم ,كساىمت القضية الفمسطينية بتطكراتيا كظركفيا المعقدة كصراعيا ضد
االستعمار البريطاني كاإلسرائيمي ,بربط الحركة القكمية العربية في مصر بالحركات القكمية
التحررية في باقي الدكؿ العربية ,كقد أدركت الحركات التحررية القكمية العربية كحدة الجبية
االستعمارية التي تقؼ في مكاجيتيا ,كأصبحت مقتنعة بضركرة التنسيؽ كالتكحد الكامؿ لمكاجية
العدك االستعمارم (الرحماف ,1980 ,ص.)79

لقد ارتبطت القكمية في مصر بشخصية عبد الناصر ,كأيطمؽ عمي التيار القكمي في مصر
اسـ الناصرية ,كفيما يمي ثالثة محاكر لمتعرؼ عمى الناصرية:
 1.2.3.1تطور الفكر السياسي لعبد الناصر
اثني
بدأ عبد الناصر العمؿ السياسي في مرحمة مبكرة مف عمره عاـ  ,1930ككاف عمره ى

عشرة سنة؛ فقد شارؾ في مظاىرات مناىضة لالستعمار البريطاني ,ثـ بدأ دراسة جميع أنكاع
الكتب التي ساىمت في تطكر ثقافتو السياسية ,كفي عاـ  ,1935شارؾ عبد الناصر
بالمظاىرات المنددة بالرفض البريطاني لتطبيؽ دستكر عاـ  ,1923لكنو لـ يشارؾ بصفتو
الشخصية بؿ ككنو رئيس المجنة الطالبية الثانكية ,كتصدت القكات اإلنجميزية لممظاىرة ,كقد
أ ً
يصيب عبد الناصر برصاصة لكنو نجا مف المكت (دكماؿ-لكركا ,1979 ,ص.)49-47

يرتكز تفكير عبد الناصر عمى تحرير مصر مف اإلنجميز ,ك الثكرة الشاممة عمى االستعمار
كاإلقطاع كالممكية كالعبكدية ,كالسعي لمحصكؿ عمى الحرية ,كىي الحؽ الطبيعي لممصرييف ,كقد
تأثرت أفكاره بالتاريخ ,كخاصة تاريخ مصر منذ الفراعنة فالبطالمة كالركماف كالمماليؾ كاألتراؾ
كأسرة محمد عمي ,ثـ االحتالؿ البريطاني (كاصؿ ,2000 ,ص.)669

اقتنع عبد الناصر بأف أم عممية تغيير في مصر ال تتـ بطرد اإلنجميز فقط ,كانما بإحداث
تغيير جذرم في مصر في المجاالت كافة ,منيا طرد االحتالؿ ,كتغيير البنية االجتماعية,
كمحاربة الثقافة االستبدادية ,كنشر ثقافة تحررية مف أجؿ الكصكؿ إلى الحرية.
تخرج عبد الناصر مف الثانكية العامة عاـ  ,1936كتقدـ لمكمية الحربية كتـ رفضو ,ثـ
التحؽ بكمية الحقكؽ بجامعة الممؾ فؤاد األكؿ كاستمر فييا حتي عاـ ( 1937فاتكيكتس,1992 ,
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ص)38؛ كفي عاـ  1937تـ قىبكؿ عبد الناصر في الكمية الحربية (ليتؿ , 1959 ,ص)274؛ ك قد
ساىـ قبكلو في الكمية الحربية في تطكر فكره السياسي ,فقد اكتسب ثقافة عممية كعسكرية
كاستراتيجية مف خالؿ الدراسات كالقراءات التي درسيا في الكمية الحربية ,كما أنو استمر في
ممارسة نشاطو السياسي داخؿ الجيش ,كاستطاع الكصكؿ إلى الحكـ (نصر ,1981 ,ص.)91

تخرج عبد الناصر ضابطان برتبة مالزـ ,ثـ تـ تعينو مدرسان بالكمية الحربية برتبة اليكزباشي
ك قبيؿ حرب  1948حصؿ عمى دكرة أركاف حرب (فيمي ,ص.)21

 2.1.2.3عبد الناصر والقومية العربية
برزت القكمية العربية لتؤكد أف العرب أمة ككياف كاحد ,كتيدؼ إلى تحقيؽ الحرية كالكرامة
لألمة العربية ,كقد حرص االستعمار عمي تفكيكيا كتقطيع أكصاليا ,ألنيا تعمؿ عمي تكعية
الجماىير ,كتعزيز التضامف العربي؛ فيي تعني الحياة كالكحدة كاألمؿ كالمستقبؿ لألمة العربية,
ك االنييار كالقضاء عمي االستعمار ,كقد تجاكبت معيا األمة العربية في أرجاء الدكؿ العربية
كافة ,كقد كصؼ عبد الناصر القكمية العربية بأنيا " أصبحت حقيقة كاقعة ,كؿ عربي يشعر اليكـ أنيا
طريؽ سالمتو ,كطريؽ أمنو ,كطريؽ كجكده ,كطريؽ كرامتو " (جمعة ,1959 ,ص.)88-81

نتيجة السياسة االستعمارية في الكطف العربي القائمة عمى استغالؿ المكارد االقتصادية
كالييمنة عميو ,كحرمانو مف مكارده كمصادرة حريتو ككرامتو كحقكقو؛ بدأت األمة العربية تطالب
بالتحرر مف االستعمار كتنادم بالكحدة كقد أشار عبد الناصر إلى ذلؾ بقكلو حرفيان " دم الكحدة
المي طمعنا عمييا كاحنا صغيريف ,ككانت مداركنا محدكدة كبنمشي في الشكارع كنقكؿ  :تحيا الكحدة ,يسقط كعد
بمفكر ,تسقط فرنسا  . . .أياـ ما كانكا بيضربكا دمشؽ كبيضربكا بيركت  . . .كأياـ ما كانكا بيضربكا سكريا
كبيضربكا لبناف ,كنا لسا في المدارس الثانكم أك في االبتدائي بنطمع كنقكؿ  :تحيا الكحدة العربية  ,تسقط
بريطانيا ,أياـ ما كانت الثكرات المي كانت بتحصؿ في فمسطيف ( " . .التكريتي ,2000 ,ص .)69

يتبيف مف ذلؾ ,أف حمـ تحقيؽ الكحدة العربية في فكر عبد الناصر منذ طفكلتو ,كلـ يكف
مجرد فكر كشعارات ,بؿ خرج يسعي لتحقيقو كينادم بطرد االستعمار الذم يحارب الكحدة ,كالتي
تعني قكة األمة العربية قدرتيا عمى حماية تراب الكطف العربي.
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عمؿ عبد الناصر مدرسان في كمية أركاف حرب عاـ  ,1951كدرس المشكالت االستراتيجية
التي تتعمؽ بػ(الشرؽ األكسط)  ,كدرس تاريخ العرب منذ أقدـ العصكر ,كأدرؾ قيمة الكحدة
كالتماسؾ لألمة العربية ,كقدرتيا عمي التصدم لالستعمار كالغزاة  ,كأدرؾ ثمف التفرقة بيف األمة
العربية التي أدت إلى كقكعيا فريسة لالستعمار كالسيطرة األجنبية ,كتكصؿ عبد الناصر إلى أف
سالمة مصر كالدفاع عنيا مرتبط بأجزاء الكطف العربي كافة ,كبتحقيؽ كحدة عربية( ,ظاىر,
 ,1992ص.)153

تغير كثكرةن في مصر فقط ,بؿ كانت تغي انر ثكريان يشمؿ الدكؿ
لـ تكف ثكرة 23يكليك 1952
ان

العربية األخرل ,كقد ارتبط التغير في مصر كالدكؿ العربية بالقكمية العربية ,كتكلت مصر بقيادة
عبد الناصر قيادة الثكرة العربية ,فقد كانت الجماىير تديف بالكالء لو مف المحيط إلى الخميج
(دياب ,1975 ,ص)16:15؛ ك أخذت الثكرة عمى عاتقيا الكحدة كعدـ االنفصاؿ عف تاريخ ككفاح
األمة العربية ما منح الثكرة قكة تأثير عمى الكطف العربي (دياب ,1975 ,ص.)71

عبر عبد الناصر في خطاب لو بتاريخ 29مايك1954ـ في نادم الضباط بالقاىرة عف
الشعكر القكمي كالكحدة العربية فقاؿ " :أشكر لكـ ىذه الفرصة التي أتاحت لخياؿ كنت اتخيمو دائمان أف

يككف حقيقة كاقعة"؛ فما ىك الخياؿ الذم يسعى إليو عبد الناصر؟ ,كماىي الحقيقة التي كاف
يتمناىا؟" ,كنت أتخيؿ دائمان الكطف العربي كالقكة العربية كلـ تسمح لي الفرصة لالجتماع بالعرب حتى أتيحت
لي اليكـ" (أحمد ,1995 ,ص.)209
يقكؿ عبد الناصر" :الحقيقة أنني لـ أتمكف مف التفرقة بينكـ ,أم بيف الجزائرم كالعراقي ,أك بيف األردني
كالسكرم  .كلـ أتمكف مف أف أفرؽ بيف األسماء كاألقطار ,فكمكـ قد اجتمع تحت اسـ كاحد ىك العركبة ,كقد
شعرت في الكقت نفسو شعك انر قكيان باألخكة لكـ ألني أخ يقؼ بيف إخكتو ,أخ في الديف كفي القكمية كالمشاعر
كاألىداؼ( ".أحمد ,1995 ,ص.)209

آمف عبد الناصر بالقكمية قبؿ كصكلو إلى الحكـ ,ككاف فكره السياسي يتجو نحك القكمية
كالكحدة العربية ,كىذا يعني أف عبد الناصر عندما قاد ثكرة  23يكليك عاـ  1956لـ تكف مف
أجؿ مصر فقط ,بؿ مف أجؿ ترجمة خيالو كحممو إلى كاقع ,كىك الكصكؿ إلى الكحدة العربية.
تكلى عبد الناصر قيادة مجمس الثكرة كرئاسة الجميكرية كرئاسة الك ازرة في مصر في أبريؿ
 ,1954بدالن مف المكاء محمد نجيب (أبك الفضؿ ,1994 ,ص)179؛ كبدأت القكمية العربية
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بالصعكد في خطابات الرئيس عبد الناصر منذ عاـ ( 1955نصر ,1981 ,ص)209؛ كتـ انتخاب
عبد الناصر رئيسان لجميكرية مصر العربية عاـ  1956كفقان لدستكر يناير  ,1956كالذم ينص
أيضان في مادتو األكلي ,بأف مصر دكلة عربية مستقمة ذات سيادة ,كالشعب المصرم جزء مف
األمة العربية ,كىك أكؿ دستكر مصرم يقر بأف مصر جزء مف األمة العربية ,كبيذا كضع أسس
القكمية العربية في مصر (الرافعي ,1989 ,ص.)249:247

نستنتج مما سبؽ ,أف القكمية العربية أصبحت األيديكلكجيا الرسمية لمصر كفقان لدستكر عاـ
 ,1956كالقكة الضاغطة كالمؤثرة عمى السياسة الخارجية المصرية تجاه الكطف العربي,
كأصبحت مصر جزنءان مف األمة العربية.
 3.1.2.3عبد الناصر والقضية الفمسطينية
يقكؿ عبد الناصر :إف طالئع الكعي العربي بدأت تتسمؿ إلى تفكيرم كأنا في الثانكية
العامة ,إذ كنت أخرج في الثاني مف نكفمبر مف كؿ عاـ احتجاجان عمى تصريح بمفكر ,الذم
منحتو بريطانيا لمييكد مف أجؿ إقامة كطف قكمي ليـ بفمسطيف (عبد الناصر ,ص)54؛ كقد عرض
عبد الناصر المساعدة عمى الحاج أميف الحسيني لممشاركة بالقتاؿ بجانب الفمسطينييف قبؿ دخكؿ
الجيش المصرم (براش ,1987 ,ص)98؛ ثـ شارؾ في حرب فمسطيف عاـ  1948بصفتو ضابطان
بالجيش المصرم (فيمي ,ص.)21
كاعتبر عبد الناصر حرب  1948نقطة تحكؿ في كعيو القكمي؛ إذ أيقظت الشعكر لديو
بكحدة المصير بيف القضية الفمسطينية كمصر ,كقد كصؼ ذلؾ في كتابو (فمسفة الثكرة) "كلما
ى
بدأت ًأزمة فمسطيف  ,كنت مقتنعان في أعماقي بأف القتاؿ في فمسطيف ليس قتاالن في أرض عربية  ,كليس انسياقان

كراء عاطفة ,كانما كاجب يحتميو الدفاع عف النفس" (عبد الناصر ,1953 ,ص)70؛ كاعتبر محمد حسنيف
ىيكؿ حرب فمسطيف كقضية األسمحة الفاسدة ,بداية الكعي القكمي لعبد الناصر (مطر,1975 ,
ص.)99:98

كانت القضية الفمسطينية مف ضمف النشاطات السياسية لعبد الناصر منذ شبابو؛ أم قبؿ
حرب فمسطيف كقبؿ دخكلو الكمية الحربية؛ فمشاركة عبد الناصر في المظاىرات المنددة بتصريح
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بمفكر(الذم يعطي كطنان قكميان لمييكد في فمسطيف) يدؿ عمى أف الفكر القكمي تسمؿ إلى فكره
السياسي منذ شبابو.

 2.2.3القومية العربية في عهد عبد الناصر كأيديولوجيا رسمية لمدولة
يمكف تقسيـ القكمية في عيد عبد الناصر إلى مرحمتيف ,مرحمة قكة القكمية العربية
كصعكدىا ,كمرحمة ضعؼ القكمية العربية كانحسارىا:
 1.2.2.3مرحمة صعود القومية العربية
كاف أكؿ اختبار لمقكمية العربية في رغبة االستعمار كالكاليات المتحدة ,ربط الدكؿ العربية
بالسياسة االستعمارية كاجياض محاكالت النيضة كالكحدة العربية كالقضاء عمي القكمية العربية
في ميدىا ,كفيما يمي التحديات التي كاجيت القكمية العربية :
 1.1.2.2.3حمف بغداد والقومية العربية
تيعد سياسة األحالؼ أحد المظاىر االستعمارية التي تستخدميا لتنفيذ سياستيا كأىدافيا ,إذ
حاكلت الكاليات المتحدة استخداميا لمقضاء عمي القكمية العربية الناشئة ,كىي جزء مف مخطط
شامؿ لضرب القكمية العربية كالعركبة ,كخنؽ األمة العربية ,كمنع محاكالت التحرر مف
االستعمار ,كنشر التفرقة كالعداء بيف الدكؿ العربية ,كايجاد نخبة سياسية عربية مرتبطة
باالستعمار (بدكر كآخركف ,ص.)189:188

بدأت فكرة حمؼ بغداد باتفاؽ تعاكني بيف العراؽ كتركيا في فبراير  ,1955ثـ انضمت
بريطانيا كباكستاف كايراف لمحمؼ ,أما الكاليات المتحدة فأعمنت استعدادىا لممشاركة في النشاطات
كالعمميات العسكرية لمحمؼ ,كدعت بريطانيا باقي الدكؿ العربية لممشاركة (منصكر كاخركف,
 ,1985ص.)59

رفضت مصر المشاركة في الحمؼ كدعت الدكؿ العربية لمقاطعتو ,ك أعمنت رفضيا ألم
مشاركة أجنبية لحماية الكطف العربي ,كأكدت أف العدك األكؿ لألمة العربية ىك (إسرائيؿ) كالدكؿ
االستعمارية كليست الشيكعية ,كقامت بعقد سمسمة اتفاقيات لمدفاع المشترؾ مع السعكدية كسكريا
ك اليمف عاـ 1955ـ (ىالؿ ,1989 ,ص.)123:122
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يسعى حمؼ بغداد إلى إجبار العرب عمى قبكؿ (إسرائيؿ) كدكلة في الكطف العربي,
كالقضاء عمي الشعب العربي في فمسطيف ,كاعتبره عبد الناصر كسيمة استعمارية جديدة لمقاكمة
القكمية العربية ,ككسيمة لعكدة االستعمار بشكؿ قانكني إلى الكطف العربي ,كاستطاعت القكمية
العربية تحديد مصير حمؼ بغداد كايقافو (جمعة ,1959 ,ص.)150-148

 2.1.2.2.3أزمة السويس والقومية العربية
أعمف عبد الناصر تأميـ قناة السكيس في 26يكليك  ,1956كألقى خطابان في االسكندرية بعد
إعالف تأميـ قناة السكيس قائالن" :إف القكمية العربية تتقدـ كستنتصر ,إنيا تسير إلى األماـ كىي تعرؼ
طريقيا كتعرؼ سبيميا  .إنيا تعرؼ مف ىـ أعداؤىا كمف ىـ أصدقاؤىا كأف قكتيا في قكميتيا ,كأنا اليكـ اتجو إلى
إخكاف لنا  .في سكريا  ..سكريا العزيزة  ..سكريا الشقيقة  ..لقد قرركا أف يتحدكا معكـ اتحادان سمميان عزي انز كريم نا
لندعـ سكيان مبادئ الكرامة كلنرسي سكيان القكمية العربية كالكحدة العربية  .نرحب بكـ أييا اإلخكة  ,كسنسير معان
أييا اإلخكة متحديف بمدان كاحدان ,كقمبان كاحدان كرجالن كاحدان  ,لنرسي مبادئ الكرامة الحقيقية استقالالن سياسيان حقيقيان ,
كاستقالالن اقتصاديان حقيقيان  ( ".لجنة اخترناؾ ,ص.)1330:1329

صرح عبد الناصر عاـ  1956رسميان ,أف القكمية العربية ىي التي تي ِّح ًرؾ السياسية
الخارجية المصرية ,كأنيا تتقدـ كتبني عالقاتيا مع أشقائيا العرب مف أجؿ الكصكؿ إلي الكحدة
العربية ,كاقامة دكلة عربية تقكـ عمى االستقالؿ السياسي كاالقتصادم ,كالحرية كالكرامة .
أدت أزمة السكيس إلى زيادة التقارب بيف الدكؿ العربية كالتكجو نحك القكمية العربية ,ىكأ ىبرىز

العدكاف الثالثي عمى مصر مدل تالحـ األمة العربية في مكاجية األخطار الخارجية (الرافعي,

 ,1989ص)348؛ كزادت الضغكط عمي الدكؿ العربية المكالية لمغرب كالعراؽ كاألردف كلبناف,
كفي عاـ  1956تـ تشكيؿ حككمة أردنية ذات تكجيات قكمية عربية ,سرعاف ما قامت بإلغاء
معاىدة التحالؼ مع بريطانيا ,كاتبعت األردف سياسة متكافقة مع السياسة المصرية (بريسكف
 ,1985,ص.)573

 3.1.2.2.3مبدأ أيزنهاور والقومية العربية
أعمنت الكاليات المتحدة عف مشركع أيزنياكر عاـ  ,1957كأعمنت أف ىدؼ المشركع ىك
حماية دكؿ (الشرؽ األكسط) مف الخطر الشيكعي ,كسد الفراغ األمني في المنطقة بعد انسحاب
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االستعمار األكركبي ,كعجز الدكؿ القكمية في (الشرؽ األكسط) مف السيطرة عمى األمف نتيجة
الثكرات كاالنقالبات المتتالية؛ إال أف القكل القكمية كانت ترل أف حماية ترابيا القكمي كأمنيا
اإلقميمي مسؤكليتيا ,كليست مسؤكلية الدكؿ الخارجية ,كتحركت مصر بسرعة كأصدرت بيانان
مشتركان في يناير  1957مع السعكدية كسكريا يؤكد ىذا البياف عمى رفض نظرية الفراغ األمني
في (الشرؽ األكسط) (ىالؿ  , 1989,ص.)139:138

استطاعت الكاليات المتحدة كسر التحالؼ العربي المعارض لمشركع أيزنياكر ,كنجحت في
إقناع السعكدية بتعديؿ مكقفيا مف ىذا المشركع (حجاج ,1967 ,ص)168:167؛ كاعتبر عبد
الناصر أف مشركع أيزنياكر يسعى إلى إيجاد الفتنة كعدـ الثقة بيف الدكؿ العربية ,كابعاد الرأم
العاـ الدكلي عف القضية الفمسطينية ,كربط الدكؿ العربية بحمؼ أمني كاستراتيجي مع (إسرائيؿ)
(سعيد-عمكم ,1976 ,ص.)19:18

استطاعت الكاليات المتحدة تدريجيان شؽ الصؼ العربي ,كتكجيو ضربات متتالية لمقكمية
العربية منذ انضماـ العراؽ إلى حمؼ بغداد عاـ  ,1956كعزلو عف الكطف العربي كربطو في
فمؾ السياسة االستعمارية ,ثـ إقناع السعكدية بقبكؿ مشركع أيزنياكر ,كاخراجيا مف الكطف
العربي ,ثـ خركج األردف عف القكمية العربية كانضمامو إلى ىذا المشركع عاـ ( 1957ىالؿ,
 ,1989ص.)142

 4.1.2.2.3الوحدة بين مصر وسوريا ( )1961-1958والقومية العربية
عقد الرئيس المصرم عبد الناصر كالرئيس السكرم شكرم القكتمي بقصر القبة في القاىرة
اجتماع في فبراير  ,1958كتـ االتفاؽ عمى قياـ دكلة كاحدة باسـ الجميكرية العربية المتحدة
(عطا ,ص)140-137؛ كأعمف مف الشير نفسو المكافقة عمي الكحدة كالدستكر ,كتـ تعييف عبد
الناصر رئيسان لدكلة الكحدة (عبد الكريـ ,1991 ,ص)105؛ كأكد عبد الناصر أف أىداؼ الجميكرية
العربية المتحدة تتمثؿ في الدفاع عف األمة العربية ,كاظيارىا كقكة فاعمة في العالـ كالمساىمة في
حفظ السالـ العالمي (جمعة ,1959 ,ص.)285

لـ تنجح المحاكالت السابقة في القضاء عمي القكمية العربية ,إال أنيا لـ تتكقؼ بؿ استمرت
مف أجؿ القضاء عمى القكمية العربية ,حتى بعد ترجمتيا إلى كاقع متمثؿ بالجميكرية العربية
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المتحدة ,فجاءت أكؿ محاكلة لمقضاء عمى ىذه الجميكرية الكليدة بدعـ الدكؿ االستعمارية تحالؼ
الدكؿ العربية المكالية لمغرب لمكاجية الجميكرية العربية المتحدة.
أعمف العراؽ كاألردف قياـ االتحاد الياشمي في فبراير  ,1958ردان عمي الكحدة العربية,
كقياـ الجميكرية العربية المتحدة ,كقد أيدت الكاليات المتحدة االتحاد (ىالؿ,1989 ,

ص)161:160؛ كمارست السعكدية ضغكطان اقتصادية عمى األردف مف أجؿ الدخكؿ في اتحاد مع
العراؽ بحيث يككف مناىضان لسياسة عبد الناصر(ناتنج ,1985 ,ص. )269

عد عبد الناصر االتحاد الياشمي تحديان لمقكمية العربية ,كمحاكلة استعمارية مف أجؿ إسقاط
الكحدة العربية (بريسكف ,1985 ,ص)522؛ كفي يكليك  1958قامت ثكرة في العراؽ ضد النظاـ
الممكي ,كتـ اإلعالف عف الجميكرية العراقية ,كأعمنت الجميكرية العراقية اعترافيا بالجميكرية
العربية المتحدة (صبحي ,1965 ,ص)196:195؛ كبقياـ الجميكرية العراقية كسقكط النظاـ الممكي؛
يككف قد سقط الحميؼ األساسي لمكاليات المتحدة في الكطف العربي ,الذم أعمف دعمو لمسياسة
االستعمارية ,كمعارضتو لمقكمية العربية منذ حمؼ بغداد.
استطاعت السياسية المصرية المستندة عمى القكمية العربية مكاجية التحديات ,التي حاكلت
إجياض محاكالت النيكض كالكحدة متمثمة بحمؼ بغداد ,ثـ أزمة السكيس ثـ مشركع أيزنياكر ثـ
االتحاد الياشمي العربي ,كبيذا خرجت القكمية العربية ما بيف عامي ( )1961-1955منتصرة
عمى أعدائيا.

 2.2.2.3تراجع القومية العربية وانحسارها
كصمت القكمية العربية إلى ذركتيا بالكحدة بيف مصر كسكريا عاـ  ,1958ثـ دخكؿ اليمف
في اتحاد مع الجميكرية العربية المتحدة ,لكنيا فشمت في تكحيد الدكؿ العربية كافة ,كما فشمت
في تحقيؽ تعاكف بيف الدكؿ العربية كافة ؛ لذلؾ بدأت القكمية العربية بالضعؼ كاالنحسار
خاصة بعد انييار الكحدة العربية بيف مصر كسكريا ,كانفصاؿ سكريا عف الجميكرية العربية
المتحدة عاـ .1961
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 1.2.2.2.3انهيار الوحدة العربية ( سوريا ومصر)
ساىمت مجمكعة مف العكامؿ كاألسباب في انييار الكحدة العربية ,كانفصاؿ سكريا عف
الجميكرية العربية المتحدة عاـ ( 1961عبد الكريـ ,1991 ,ص)253؛ كيعني االنفصاؿ فشؿ
التطبيؽ العممي لمكحدة العربية ,كعزؿ مصر عف الكطف العربي ك يساىـ في تشتت النظاـ
اإلقميمي العربي ,ك استمرار التدخؿ األجنبي في الدكؿ العربية كالتعامؿ معيا بشكؿ منفرد (مطر-

ىالؿ ,1983 ,ص)69؛ كاستمرت مصر في مشركع الكحدة العربية بالرغـ مف انفصاؿ سكريا ,كلـ
تدخؿ مصر في عزلة عف الكطف العربي ,كبقيت مصر تعرؼ باسـ (الجميكرية العربية المتحدة)
(كير ,1997 ,ص.)66

 2.2.2.2.3القومية العربية والمشروع اإلسالمي
لـ تتكقؼ محاكالت كقؼ المد القكمي العربي؛ إذ دعت السعكدية عاـ  1965لتشكيؿ
الحمؼ اإلسالمي ,كحاكؿ الممؾ فيصؿ استخداـ اإلسالـ لمكاجية المد القكمي العربي ,كاضعاؼ
مكانة مصر في الكطف العربي ,التي ترتكز عمي مبادئ القكمية ,كزيادة نفكذ السعكدية التي تقكـ
عمى مبادئ اإلسالـ ,كيعطي المشركع اإلسالمي السعكدية الفرصة لنقد القكمية العربية باعتبارىا
تدعك إلى اإللحاد ,كتتناقض مع مبدأ عالمية اإلسالـ (ىالؿ ,1989 ,ص.)185:184

تنعد محاكلة إنشاء مشركع الحمؼ اإلسالمي مف أخطر المحاكالت لمكاجية التيار القكمي؛ إذ
استخدـ أنصار ىذا المشركع اإلسالـ لمتشيير بالقكمية العربية أماـ األمة العربية كاإلسالمية,
كتكفيرىا مف خالؿ ربطيا بالشيكعية كاإللحاد؛ إف تحالؼ القكمييف مع الشيكعييف كاف تحالفان يقكـ
عمى المصالح االستراتيجية ,كالتي تمثمت في مكاجية اإلمبريالية العالمية ,كتجاىؿ أنصار
مشركع الحمؼ اإلسالمي خطكرة اإلمبريالية عمى العركبة كاإلسالـ؛ حيث سيطرت (إسرائيؿ)
مدعكمة مف الدكؿ اإلمبريالية عمى فمسطيف ,كىي أرض إسالمية مقدسة ,كليست فقط أرض
عربية.
 3.2.2.2.3القومية العربية بعد حرب 1967
قبيؿ نشكب حرب  5يكنيك عاـ  ,1967كافقت الجميكرية العربية المتحدة عمى اتفاقية
الدفاع المشترؾ مع سكريا ,كتشكيؿ قيادة عسكرية مشتركة (منصكر ,ص)329؛ كفي  30مايك عاـ
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 ,1967قاـ الممؾ حسيف بزيارة الجميكرية العربية المتحدة ,ككقع عمى ميثاؽ الدفاع المشترؾ
(ككانت ,1980 ,ص)83؛ كاعالف مكافقة بالده دخكؿ قكات سعكدية كعراقية في حالة الحاجة إلييا
لمدفاع عف األمة العربية ,رغـ تكتر العالقات بيف الطرفيف قبؿ الحرب ,ككصؼ عبد الناصر
ذلؾ بالقكؿ "اف العرب ميما انقسمكا  ,فإنيـ ينسكف كؿ شيء عندما يتعمؽ األمر بالمصير العربي" (تشيرجي,

 ,1993ص)24؛ كفي  3يكنيك عاـ  ,1967كافؽ العراؽ عمى الدخكؿ في اتفاقية الدفاع المشترؾ
بيف الجميكرية العربية المتحدة كسكريا كاألردف (منصكر ,ص.)343

بدأت (إسرائيؿ) ىجكميا العسكرم عمى مصر ,في  5يكنيك  ,1967كخالؿ الساعات
األكلى استطاعت تدمير القكة الجكية المصرية ,ثـ احتمت سيناء كقطاع غزة كالضفة الغربية
كالجكالف ,كاستمرت الحرب حتى إعالف الطرفيف قبكليما قرار مجمس األمف الذم يدعك لكقؼ
النار ,كتـ إعالف كقؼ الحرب في الشير نفسو (شمبي ,1975 ,ص.)50-46
قرر عبد الناصر التخمي عف الحكـ كعف جميع مسؤكلياتو ,في اليكـ التالي لقرار كقؼ
اطالؽ النار في التاسع مف يكنيك عاـ  ,1967إال أف الحشكد العربية في مصر كالكطف العربي
طالبتو بالعدكؿ عف ق ارره ,فكمؼ عبد الناصر البرلماف المصرم لبحث األمر ,كرفض البرلماف
قرار التنحي ,كاستمر عبد الناصر رئيسان لمصر (ناتنج ,1993 ,ص.)478:477

حدث تغير جذرم عمى القكمية العربية ,بعد اليزيمة ,فقد تغير مكقؼ الدكؿ العربية المعادية
لمقكمية العربية كالسعكدية كاألردف  ,فانتقمت مف مكقؼ العداء لمدكؿ القكمية إلى المكقؼ المؤيد,
بؿ ساىمت في دعـ التيار القكمي ,ثـ تحسنت العالقات األردنية المصرية ,كساىمت السعكدية
في تقديـ الدعـ االقتصادم لمصر (محافظة كآخركف ,2000 ,ص.)625

كانت اليزيمة ضربة عنيفة لمدكؿ العربية كافة ,كأدرؾ العرب المعارضيف لسياسة عبد
الناصر القكمية ,أف ىزيمة مصر في الحرب ,ىي ىزيمة لألمة العربية كليست لمصر كحدىا ,ك
بدأ الرؤساء العرب بالتكافد عمى القاىرة (فريد ,1979 ,ص)48:47؛ كلـ تستسمـ القكمية العربية بعد
اليزيمة في الحرب أماـ المحاكالت االستعمارية لمقضاء عمييا؛ إذ سارعت مصر لعقد قمة عربية
مف أجؿ الحفاظ عمى النظاـ العربي كالقكمية العربية مف االنييار تحت كطأة اليزيمة ,كالقضاء
عمى المشاعر االنعزالية التي بدأت تتصاعد في مصر (ىالؿ-مطر ,1983 ,ص.)89
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استمرت مصر في الكفاء بالتزاماتيا القكمية ,كأكد عبد الناصر عاـ 1969عمي ضركرة
االستمرار في تحقيؽ حشد عربي شامؿ؛ مف أجؿ تحمؿ المسؤكلية كالنتائج المترتبة عمى أم
معركة قادمة مع (إسرائيؿ) ,كاف التحدم الرئيس أماـ القكمية العربية ال يمكف إزالتو بالحؿ
السياسي (فريد ,1979 ,ص ,)168كيعني ذلؾ أف األداة العسكرية لمقكمية العربية لـ تنتو ,كأف
مصر بصفتيا رائدة لمقكمية العربية تسعى إلى استعادة األداة العسكرية في مكاجية (إسرائيؿ).
أصيبت القكمية العربية بحالة مف الضعؼ كالت ارجع ,كعبر عف ذلؾ عبد الناصر بالقكؿ إف:
"كؿ شيء رىف لظركفو  ,منقدرش نقمب الككف في يكـ كليمة  .منقدرش نحسف أحكاؿ كؿ كاحد فجأة"(1ايار\مايك
عاـ  , ")1967كما عبر عف عجزه الستنياض القكمية العربية مف جديد" إنني أعترؼ أمامكـ أنني ال
أعرؼ بعد الطريقة التي أستطيع بيا أف أضغط عمي زر أمامي ,فتحدث مرة كاحدة كؿ التغيرات التي

نريدىا"(2كانكف االكؿ\ ديسمبر عاـ( ")1968سميـ  ,1987,ص.)243
تكفي عبد الناصر في الثامف كالعشريف مف سبتمبر عاـ  ,1970عمى أثر أزمة قمبية
أصابتو بعد انتياء القمة العربية في القاىرة (كامؿ ,1994 ,ص)73؛ كبمكتو تككف القكمية العربية
قد تمقت الضربة كأيديكلكجيا حاكمة في مصر؛ كذلؾ شيد الكطف العربي حالة انييار كتفكؾ,
حيث قاـ الممؾ حسيف بطرد المقاكمة الفمسطينية ,كحصارىا في لبناف ,كأصبحت الجبية الشرقية
آمنة (إلسرائيؿ) ,ك ساىمت القيادة الجديدة في مصر في ضعؼ القكمية العربية ,كتراجع دكر
مصر في قيادة الكطف العربي (دياب ,1975 ,ص.)59:58

كانت رؤية عبد الناصر لحؿ الصراع العربي (اإلسرائيمي) ,تقكـ عمى قبكؿ أطراؼ الصراع
قرار الجمعية العامة لألمـ المتحدة عاـ  ,1947الخاص بتقسيـ فمسطيف ,بشرط إضافة تعديؿ
الككنت "فكلؾ برنادكت" ,كبمقتضى ىذا التعديؿ تصبح النقب جزءان مف الدكلة العربية المقترحة,
كبالتالي يصبح النقب جسر برم يربط بيف المشرؽ العربي كالمغرب العربي (ىيكؿ,1990 ,
ص.)157

الكونتفولكبرنادوت,دبلوماسًسوٌدي,تمتعٌنهمنقبلاألممالمتحدةوسٌطاًبٌنالٌهودوالعربعلىخلفٌةالمواجهاتبٌن
الطرفٌنفً21ماٌوعام,0948وقدممقترحاتللسالمأهمها:ضمالنقبللدولةالعربٌة,ووضعالقدسبأكملهاتحتسٌادةالدولة
العربٌة,مماأثارغضبالعصاباتالٌهودٌة,وقامتباغتٌالهفًالقدسفً07سبتمبرعام .0948
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أدرؾ صالح الديف األيكبي أف تحرير القدس ال يتـ إال بكحدة مصر كالشاـ ,كبدأ الصراع
بيف صالح الديف األيكبي كالصميبييف عاـ  1164عمى مصر ,ككاف ىدؼ صالح الديف تكحيد
اإلقميميف ,المصرم كالسكرم؛ لبدء عممية تحرير القدس مف أيدم الصميبييف ,بينما كاف ىدؼ
الصميبييف منع أم كحدة بيف اإلقميميف ,كفي عاـ  1181تـ تكحيد مصر كالشاـ تحت قيادة
صالح الديف األيكبي ,كفي العاـ نفسو أدرؾ ممؾ بيت المقدس الصميبي خطكرة الكحدة ,كطمب
مف الناصر صالح الديف عقد ىدنة ,ككافؽ الناصر صالح الديف األيكبي عمى ىدنة ,مف أجؿ
استكماؿ استعدادات الجبية الداخمية ,إال أف الفرنجة نقضكا اليدنة ,فبدأ صالح الديف حرب
التحرير الشاممة كحرر القدس مف أيدم الصميبييف (أحمد ,1982 ,ص.)137-93

الدراسة ليست في مجاؿ لسرد التاريخ ,كانما كظفت التاريخ لمعرفة أسس رؤية عبد الناصر
لحؿ الصراع العربي (اإلسرائيمي) ,فقد استخمص عبد الناصر العبر كالدركس مف خالؿ دراساتو
لتاريخ المنطقة كالحمالت الصميبية عمييا؛ فقد أدرؾ أىمية الكحدة العربية؛ لذلؾ سعى إلى
تحقيقيا ,إال أنو اصطدـ بكجكد (إسرائيؿ) في قمب الكطف العربي ,كدعـ اإلمبريالية العالمية
بقيادة بريطانيا أكالن ,ثـ الكاليات المتحدة ثانيان ,كبالرغـ مف ذلؾ تحدل عبد الناصر اإلمبريالية
العالمية ,بكؿ ما تمتمكو مصر مف إمكانيات في المجاالت العسكرية كالسياسية كاالقتصادية ,كفي
عاـ  ,1967تعرضت القكمية العربية لضربة قكية ,إال أف ذلؾ ال يعني أنيا استسممت أماـ
اليجمات االستعمارية.
برزت أىمية رؤية عبد الناصر لحؿ الصراع العربي (اإلسرائيمي) ,عمى أساس قرار التقسيـ,
كتعديؿ "الككنت برنادكت" ,بدراستو لتاريخ الكحدة العربية في عيد صالح الديف األيكبي ,فقد أراد
عبد الناصر البدء في استراتيجية جديدة لمتعامؿ مع الكاليات المتحدة ك(إسرائيؿ) ,تقكـ عمى
تكحيد الكطف العربي أكالن ,خاصة أف محاكالت الكحدة العربية التي قادىا عبد الناصر كتـ تطبيقيا

الملكالناصرأبوالمظفرصالحالدٌناألٌوبً,هوٌوسفبنأٌوب,وقداختلفالمؤروخونفًنسبالعائلةاألٌوبٌة,فمنهممن
أرجعأصولهمإلىأصولكردٌةمنأرمٌنٌا,ومنهممنأرجعأصولهمإلىأصولعربٌة,ولدٌوسفبنأٌوبفًتكرٌتفًالعراق
عام 0035م,وهوقائدعسكريأسسالدولةاألٌوبٌةالتًوحدتمصروالشاموالحجازوالٌمن,قادحمالتومعاركضدالفرنجة
والصلٌبٌنفًسبٌلاستعادةاألراضًالمقدس,وتمكنفًنهاٌةالمطافمناستعادةمعظمأراضًفلسطٌنولبنانبمافٌهاالقدس,
وتوفً0093م.
استوطنالصلٌبٌوناألوربٌونفلسطٌنعام 0199مبعدالحملةالصلٌبٌةاألولى,وتمإنشاءمملكةبٌتالمقدس,وشملتحدودها
فلسطٌنالتارٌخٌة(وهًفلسطٌنالٌوم,تشملالضفةالغربٌةوقطاعغزة,واألراضًالمحتلةعام0948م)باإلضافةإلىلبنان
وأجزاءمنسورٌاوسٌناء,فقدفقدتهذهالمملكةمعظمماسٌطرتعلٌهعلىٌدصالحالدٌناألٌوبً,بٌنمااستطاعالممالٌكوهم
حكاممصرأٌضا,إنهاءوجودمملكةبٌتالمقدسعام0290م.
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عمى الكاقع بالكحدة السكرية المصرية فشمت ,كىذا ما تـ تكضيحو في ىذا المبحث؛ لذلؾ برزت
استراتيجية عبد الناصر الجديدة التي تقكـ عمى قبكؿ الصمح مع (إسرائيؿ) عمى أساس قرار
التقسيـ عاـ  ,1947بشرط ضـ النقب ,كذلؾ مف أجؿ تحقيؽ كحدة عربية ,كما فعؿ الناصر
صالح الديف األيكبي ,ثـ استكماؿ عممية تحرير فمسطيف الشاممة ,كىذا ما استطاع تحقيقو
صالح الديف عندما دخؿ بيت المقدس ,بينما تكفي عبد الناصر قبؿ أف تحقؽ رؤيتو السياسية.
تمت المقارنة بيف صالح الديف األيكبي كعبد الناصر؛ لكجكد سبب رئيس مشترؾ بيف
الطرفيف ,كىك أف الكجكد الصميبي في فمسطيف لـ يكف مجرد كجكد عسكرم فقط ,بؿ كاف كجكدان
بشريان أيضان مف خالؿ جمب األكربييف لإلقامة فمسطيف ,كفي عيد عبد الناصر كاف الكجكد
(اإلسرائيمي) في فمسطيف ليس كجكدان عسكريان فقط  ,بؿ كجكدان بشريان أيضان ,كالمشترؾ بيف
الطرفيف أف اليدؼ كاحد كىك تحرير فمسطيف.

 3.3محددات السياسة الخارجية المصرية في عهد الرئيس عبد الناصر
تتأثر السياسة الخارجية لكؿ دكلة بمؤثرات داخمية كخارجية ,كمف أجؿ التعرؼ عمى السياسة
الخارجية المصرية تجاه القضية الفمسطينية ,ال بد مف معرفة البيئة الداخمية لمصر ,مثؿ :البيئة
السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية ,كأبرز مالمح البيئة السياسية الداخمية المصرية ,الحياة
الديمقراطية ,كعالقة المؤسسة العسكرية بالسمطة السياسية ,كعالقة السمطة السياسية بالمعارضة,
أما البيئة االقتصادية كاالجتماعية ,فتتمثؿ بالنظاـ االقتصادم القائـ في عيد عبد الناصر ,أما
المؤثرات الدكلية ,فتتمثؿ بطبيعة النظاـ الدكلي القائـ ,ثنائي القطبية ,كالتنافس بيف الكاليات
المتحدة األمريكية كاالتحاد السكفيتي كعالقة القكتيف بمصر.

 1.3.3المحددات الداخمية
تنقسـ إلى محكريف ,المحكر األكؿ (البيئة السياسية) ,كالمحكر الثاني (البيئة االقتصادية
كاالجتماعية).

 1.1.3.3البيئة السياسية
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 1.1.1.3.3الحياة الديمقراطية في مصر
تيدؼ ثكرة  23يكليك ,إلى إقامة حياة ديمقراطية سميمة ,إال أف ىذا المبدأ لـ يينفذ؛ فقد

أعطى محمد نجيب ثـ عبد الناصر األكلكية إلقامة جيش كطني ,كتحقيؽ عدالة اجتماعية
كالقضاء عمى اإلقطاع عمى حساب مبدأ تحقيؽ الديمقراطية (خمؼ اهلل ,2001 ,ص)31؛ كفي يكنيك
 ,1956تـ االستفتاء عمى الدستكر ,كاختيار عبد الناصر رئيسان لمجميكرية ,كبالمكافقة عمى
الدستكر انتيت المرحمة االنتقالية ,ثـ أعمف عبد الناصر تأسيس االتحاد القكمي العربي ,كييئة
سياسية شعبية في  28يناير  ,1957كسمح ألعضاء االتحاد القكمي فقط بالترشح لمجمس األمة
(رمضاف ,1997 ,ص.)16-13
تضمف دستكر عاـ  ,1956الحريات السياسية كقكاعد النظاـ النيابي ,إال أنو ربط الحياة
النيابية بالسمطة التنفيذية ,فقد منح الدستكر الرئيس حؽ إنشاء االتحاد القكمي الذم يمثؿ الشعب,
كىذا االتحاد ىك الذم يختار أعضاء مجمس األمة (سيؼ الدكلة)80:81 ,؛ كبذلؾ ارتبطت الحياة
النيابية بالتنظيـ السياسي الكاحد ,كأصبحت جزءان مف السمطة التنفيذية (عبد المنعـ,1997 ,
ص.)134

قامت الكحدة بيف مصر كسكريا عاـ  1958باستفتاء شعبي ,كتـ اختيار عبد الناصر رئيسان
لمجميكرية العربية المتحدة ,كبقرار مف الرئيس تـ إصدار الدستكر المؤقت لمدكلة الكليدة,
كبمكجب الدستكر يتـ تككيف أعضاء مجمس األمة مف قبؿ الرئيس ,بشرط أف يككف نصفو مف
بيف أعضاء مجمس النكاب السكرم كمجمس األمة المصرم ,كاستمر ذلؾ حتى انييار الكحدة عاـ
( 1961ابراىيـ كآخركف.)590 ,2002 ,

أصدر الرئيس عبد الناصر الميثاؽ القكمي عاـ  ,1962كالذم تضمف تنظيـ الحياة
السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية لمصر ,كنص الجانب السياسي عمى إنشاء تنظيـ سياسي
يضـ كافة قكل الشعب مف فالحيف كجنكد كمثقفيف كرأسمالية كطنية ,ككاف يرل أف ىذا التنظيـ
كرس الماؿ ,كتـ إنشاء االتحاد العربي
ىك السبيؿ إلى الديمقراطية بدالن مف تحالؼ اإلقطاع أ

الم ىمثِّمة لمشعب (عبد الناصر.)53 ,1962 ,
االشتراكي؛ ليككف السمطة ي
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أنشأ الرئيس عبد الناصر االتحاد االشتراكي ,مف أجؿ اإلبقاء عمى التكاصؿ مع الشعب,
ار بتشكيؿ
كاستثناء الشيكعييف كاإلخكاف المسمميف ,كفي عاـ  1963أصدر عبد الناصر قر ان
األمانة العامة لالتحاد ,كتضـ (محمد أنكر السادات كحسيف الشافعي ككماؿ الديف رفعت
كآخركف) (رمضاف ,1997 ,ص)21-19؛ كفي العاـ نفسو شيدت مصر تحكالت في السياسة
الداخمية؛ إذ أعمف عبد الناصر إغالؽ المعتقالت ,كعكدة اآلراء السياسية المختمفة لمعمؿ
السياسي ,كشمؿ ذلؾ الشيكعييف المصرييف (دانككس)110 ,1983 ,؛ كقاـ الحزب الشيكعي
المصرم بحؿ نفسو كالدخكؿ في االتحاد االشتراكي (رمضاف ,1997 ,ص.)33:32

اختمؼ العديد مف الباحثيف حكؿ أسباب غياب الديمقراطية في مصر؛ فمحمد فائؽ ييرًجع

فشؿ الديمقراطية في عيد عبد الناصر إلى فشؿ التجربة الديمقراطية في العيد الممكي ,كالضغكط

الداخمية كالخارجية عمى ثكرة  23يكليك ,كمعارضة الجيش؛ فكاف الحؿ ىك نظاـ الحزب الكاحد,
أما أحمد بيضكف يقكؿ :إ ٌف بقاء الديمكقراطية بعد قياـ ثكرة  23يكليك عاـ  1952يعني استمرار
الصراع بيف الكفد كاإلخكاف المسمميف كاالشتراكييف ,ككاف الحؿ ىك إلغاء ىذه المرجعيات ,كعبد

اإللو بمقريز يقكؿ :إ ٌف أم نظاـ يصؿ إلى الحكـ بانقالب عسكرم ,يمغي الديمقراطية (بيضكف

كآخركف ,2002 ,ص.)101-96

يخالؼ الباحث كجيو نظر بمقريز ,فمسالة الغاء التعددية السياسية ليست محصكرة عمى األنظمة
التي كصمت الحكـ بانقالب عسكرم ,فالظاىرة أكثر عمقا مف ذلؾ ,كرغـ شيكعيا في بمداف
العالـ الثالث كالدكؿ االشتراكية ,اال انيا انتشرت انظمة حكـ الحزب الكاحد في أكركبا ,كاليكناف
كالبرتغاؿ كاسبانيا.
 2.1.1.3.3عالقة عبد الناصر بالمؤسسة العسكرية
استطاع المشير عبد الحكيـ عامر تقكية نفكذه داخؿ الجيش بيف عامي(,)1967-1954
ك ىعد الجيش القكة التي تحمي النظاـ كال يكجد قكة بديمة لو؛ لذلؾ كاف الجيش قمقان مف محاكالت

إقامة تنظيـ سياسي كحشد جماىير شعبية ,كككادر سياسية تككف سند لمنظاـ السياسي (داكد,
ر قكيان في صنع القرار الداخمي (ابراىيـ
 ,1998ص)85:84؛ ك مارست المؤسسة العسكرية تأثي ان
كآخركف ,1983 ,ص.)178
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كجو الرئيس عبد الناصر انتقادات حادة لقيادة الجيش ,كادارة المشير عامر لحرب السكيس؛
فأصدر ق اررات إلصالح الجيش ,كمف جانبو رفض المشير عامر تنفيذىا كتحت ضغكط الجيش
تراجع عبد الناصر عف ق ارراتو ,كفي سبتمبر  ,1961تجدد الخالؼ بيف عبد الناصر كالجيش
ار بعزؿ الفريؽ محمكد صدقي,
بعد انتقادات كجييا عبد الناصر لممشير عامر ,فأصدر قر ان
فرفض عبد الحكيـ عامر قرار الرئيس ,كتطكر الخالؼ بينيما كانتيى بإعالف عامر استقالتو عاـ
 ,1962لكف عبد الناصر رفضيا نتيجة الضغكط مف الجيش أيضان ,حيث كاف يتمتع عامر
بنفكذ كبير ,كتـ التكصؿ إلى اتفاؽ بينيما ,يحد مف صالحيات الرئيس داخؿ الجيش ,كاستمر
ذلؾ حتى حرب  5يكنيك عاـ ( 1967رمضاف ,1997 ,ص.)29-22

بدأ المشير عامر بالتخطيط لالنقالب عمى عبد الناصر بعد حرب  ,1967ككاجو عبد
الناصر المحاكلة باعتقاؿ شمس بدراف كزير الدفاع األسبؽ كالضباط المشتركيف في المحاكلة,
ضت اإلقامة الجبرية
كتعييف رئيس األركاف الفريؽ محمد فكزم قائدان عامان لمقكات المسمحة ,كفى ًر ى

عمى المشير عامر (داكد ,1998 ,ص)75:74؛(فريد ,1979 ,ص.)288:287

استمر الخالؼ بيف السمطة السياسية بقيادة عبد الناصر كالجيش بقيادة المشير عامر ,الذم
استمر في تحدم السمطة السياسية ,كرفض أم محاكالت إلصالح المؤسسة العسكرية المصرية,
حمؿ كماؿ الطكيؿ ,الرئيس عبد الناصر مسؤكلية
ك أثر ذلؾ عمى أداء الجيش في الخارج؛ كيي ِّ
اليزيمة عاـ  ,1967لمعرفتو بعدـ كفاءة المؤسسة العسكرية التي حاكؿ إصالحيا أكثر مف مرة,

فقد كاف ممزمان بعزؿ المشير عامر بعد االنفصاؿ عف قيادة الجيش ,بسبب ممارساتو في سكريا,
كالتي أعطت مؤشرات سمبية عمى سياسة المشير عامر في قيادة الجيش (بيضكف كآخركف,2002 ,
ص.)109

أثر الخالؼ بيف الجيش كرئيس الجميكرية في أداء الجيش المصرم ك التزاماتو الخارجية,
فقد فشؿ في الدفاع عف مصر في حرب  ,1967كأ ً
يلحقىت بمصر كالكطف العربي ىزيمة ساحقة,
كتـ تكضيح ذلؾ بالتفصيؿ في األداة العسكرية لمسياسة الخارجية المصرية ,كيتفؽ الباحث مع
مكقؼ كماؿ الطكيؿ ,بتحميؿ عبد الناصر المسؤكلية؛ ألنو كاف يدرؾ منذ حرب السكيس عدـ
في
كفاءة المشير عامر لقيادة الجيش ,كلـ يتخذ خطكات جذرية تنيي ىذا الصراع ,كلع ٌؿ السبب ً
ذلؾ شعكر عبد الناصر بالضعؼ تجاه ىذه المؤسسة التي خرج منيا ,كأعطتو الشرعية السياسية
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لحكـ مصر  ,كىذا ال يعني أنو ال يكجد أسباب عديدة لميزيمة ,كال يعني أيضا أف المؤسسة
العسكرية في مصر ليست رم اىز لحماية الكطف كأمنو القكمي.

 3.1.1.3.3عبد الناصر واإلخوان المسممين
كً
صفت عالقة اإلخكاف المسمميف بالنظاـ السياسي المصرم في عيد عبد الناصر بالتعقيد
ي
كاالزدكاجية؛ فقد عمؿ اإلخكاف مع عبد الناصر قبؿ الثكرة ,كشارؾ عبد المنعـ عبد الرؤكؼ في
تنظيـ الضباط األحرار ,إال أف ىذه العالقة تكترت بعد الثكرة ,فقد أراد اإلخكاف الكصاية عمى
الثكرة كانتيى األمر بالصداـ بيف اإلخكاف كعبد الناصر خاصة بعد حادثة المنشية( بيضكف

كآخركف ,2002 ,ص ,)37كاتيمت الحككمة المصرية في  26أكتكبر  1954اإلخكاف المسمميف
بمحاكلة اغتياؿ عبد الناصر (أحمد ,1993 ,ص  ,)177كفي العاـ نفسو صدر قرار بحؿ جماعة
اإلخكاف المسمميف (عبد الحميـ ,1994 ,ص)259

التقى ضياء الديف داكد في عاـ  1969بالككيت ,القيادم في جماعة اإلخكاف المسمميف
حسف عشماكم ,كاقترح عميو حؿ الخالؼ بيف اإلخكاف كعبد الناصر ,كبعد عكدة ضياء الديف
داكد لمقاىرة تقدـ باقتراحات لمرئيس عبد الناصر لحؿ الخالؼ ككافؽ عبد الناصر ,ككمٌؼ كزير
الداخمية بتسييؿ رجكع عشماكم لمقاىرة لحؿ الخالؼ ,كنتيجة انشغاؿ عبد الناصر بالقضايا
الخارجية كالعربية كأحداث أيمكؿ األسكد في األردفً ,أعيقت عممية الحكار ,ثـ تكفي عبد الناصر
دكف إتمامو (داكد ,1998 ,ص.)144:143

 2.1.3.3البيئة االقتصادية واالجتماعية
تً ِّعد التنمية إحدل أىداؼ ثكرة عاـ  ,1952فقد بدأ عبد الناصر بنقؿ المجتمع المصرم مف
مجتمع زراعي إلي مجتمع صناعي ,مف أجؿ الكصكؿ إلى قاعدة صناعية قكية قادرة عمى

عبدالمنعمعبدالرؤوفبسٌمأبوالفضل,ولدعام0904مفًالقاهرة,وفًعام0938تخرجفًالكلٌةالحربٌة,وانضمإلى
جماعةاإلخوانالمسلمٌنعام0942م,وهوأحدالضباطاألحرارالمشاركٌنفًثورة23وٌولٌوعام,0952وفًعام0953م
صدرقراربإحالتهعلًالمعاشوفًعام0954تماعتقالهوسجنهوحكمعلٌهباإلعدام؛لكنههربمنمصرعام,0955ولمٌعد
إلٌهاإالعام0972م.
حادثةالمنشٌة,هًحادثةإطالقالنارعلىعبدالناصرفً26أكتوبرعام0954م,أثناءإلقاءخطابفًمٌدانالمنشٌة
باإلسكندرٌةبمصر,وقدتماتهاماإلخوانالمسلمونبارتكابهذهالحادثة.
ضٌاءالدٌنداوودسٌاسًمصري,ولدعام0926مبمحافظةدمٌاط,تخرجمنكلٌةالحقوقبجامعةالقاهرةعام0949م,تولً
العدٌدمنالمناصبالسٌاسٌةفًعهدعبدالناصر,وهوعضومنتخبفًاللجنةالتنفٌذٌةالعلٌالالتحاداالشتراكًعام0969م .
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تحقيؽ االستقالؿ االقتصادم ,كالتي تساىـ بدكرىا في ارتفاع مستكم الدخؿ ,كالدعـ االقتصادم
الكطني ,كتحقيؽ االستقالؿ السياسي (بيضكف كآخركف ,2002 ,ص.)124:125

استند النظاـ االقتصادم كاالجتماعي في مصر عمى ثالثة مصادر رئيسة خالؿ فترة حكـ
عبد الناصر ,ىي :كتاب فمسفة الثكرة لعبد الناصر ,كميثاؽ العمؿ القكمي الصادر في عاـ
 ,1962ككاف يمثؿ تجارب مصر في المجاؿ االقتصادم كاالجتماعي بيف عامي(-1952
 )1962كبياف  30مارس عاـ  ,1968الذم يحتكم عمى تجارب مصر في المجاؿ االقتصادم
كاالجتماعي ما قبؿ ىزيمة عاـ  ,1967باإلضافة إلى تصريحات عبد الناصر في األحداث
الكبرل كالتعديالت الدستكرية (ابراىيـ كآخركف ,1982 ,ص.)126:125

قامت الحككمة المصرية بعد ثكرة  ,1952بتكزيع األراضي عمى الفالحيف كأنيت عصر
الظمـ كالقير كالعبكدية كأحدثت تغيرات عمى التركيبة االجتماعية ( داكد ,1998 ,ص)32؛ كنقؿ
قانكف اإلصالح الزراعي الصادر عاـ 1952؛ مصر مف اإلقطاع إلى التحرر ,كساىـ في تكزيع
األراضي عمى الفالحيف بعد مصادرتيا مف اإلقطاعيف ,كساىـ أيضان في تطكير اإلنتاج الزراعي,
كالذم بدكره فتح المجاؿ لمتنمية الصناعية (بيضكف كآخركف ,2002 ,ص.)127

اتبع عبد الناصر "الرأسمالية" كنظاـ اقتصادم في مصر في بداية عيده ,كذلؾ مف أجؿ
تحقيؽ التنمية االقتصادية ,كنقؿ االقتصاد المصرم مف االقتصاد الزراعي إلى االقتصاد
الصناعي ,إال أف الرأسمالية تحتاج إلى كجكد طبقة رأسمالية في الحكـ تحمي مصالحيا ,كىذا ما
لـ يتكفر في مصر؛ فقد حظر عبد الناصر األحزاب السياسية كسيطرة الجيش عمى الحكـ ,كبما
أف الرأسمالية فقدت كجكد مف يحمي مصالحيا ,رفضت المساىمة في تحكيؿ البالد مف االقتصاد
الزراعي التقميدم إلى االقتصاد الصناعي (رمضاف ,1997 ,ص.)19

اعتبرت مصر مشركع السد العالي أكلكية اقتصادية بالنسبة لمستقبؿ مصر ,فيك يكفر ليا
الحمكؿ لممشاكؿ الزراعية كالطاقة الضركرية لمتصنيع (دانككس ,1983 ,ص)46؛ كيعد الجانب
االقتصادم أحد أىداؼ قرار تأميـ شركة قناة السكيس ,فمصر بعد ثكرة  23يكليك غير قادرة
عمى تحقيؽ استقالليا دكف إنشاء قاعدة صناعية ,كانشاء قاعدة صناعية يتطمب تكفير المكارد
تضمنكتابفلسفةالثورةوبٌان 31مارسومٌثاقالعملالقومًخطةاستراتٌجٌةللمستقبلمصرفًالمجاالتالسٌاسٌة
واالقتصادٌةواالجتماعٌة .
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المالية ,كنتيجة الشركط الغربية كاألمريكية عمى المساعدات المقدمة لمصر ,لجأت إلى تكفير
المكارد المالية الداخمية ,كمنيا عائدات قناة السكيس ,كقد أعمف عبد الناصر أف ىذه العائدات
تبمغ  34مميكف جنيو مصرم ,تساىـ في تسديد النفقات المتكقعة لبناء مشركع السد العالي
(كاركتيكنكؼ ,1957 ,ص.)5

عمؿ عبد الناصر عمى تحسيف االقتصاد المصرم منذ أف تكلى السمطة عاـ ,1954
كشيدت مصر في عيده نيضة اقتصادية كصناعية؛ فقد قاـ بتحرير االقتصاد المصرم مف
سيطرة األجانب كالييكد ,كما قاـ عبد الناصر بتأميـ كسائؿ اإلنتاج كالمصانع الضخمة كالبنكؾ,
كتكفير فرص عمؿ كتحديد الممكية ,كبناء السد العالي الذم يعد أىـ انجازات مصر ,كالذم ساىـ
في زيادة مساحة األراضي الزراعية كتكليد الطاقة ,كبمغت ديكف مصر عند كفاة عبد الناصر
خمسة مميارات دكالر أمريكي (مجمة الحكار.)2013 ,

خسرت الطبقة اإلقطاعية نفكذىا السياسي ,لكنيا احتفظت بقكتيا االقتصادية بالرغـ مف
صدكر قانكف اإلصالح الزراعي ,كأصبح االقتصاد المصرم في يد فئة محدكدة مف البرجكازييف
كاإلقطاعييف الرأسمالييف (ناتنج ,1993 ,ص)345-342؛ فأصدرت الحككمة المصرية عاـ 1961
ق اررات التأميـ ,كالتي أدت إلى إشراؼ الدكلة عمي االقتصاد المصرم ,كشممت الق اررات ,تأميـ
البنكؾ ,كشركات التأميف ,كالتجارة الخارجية ,كالمكاصالت كالنقؿ ,كالصناعات المختمفة (منصكر,
ص.)257:256

كفقان لمميثاؽ ,سمح لالتحاد العربي االشتراكي ,بإجراء إصالحات سياسية كاقتصادية
كاجتماعية عمى أسس اشتراكية عربية ,فقد رفض عبد الناصر الرأسمالية كاالشتراكية الغربية
التقميدية ,مؤكدان عمى بناء نمكذج جديد لالشتراكية العربية تتميز بالشعكر القكمي العربي,
كالتمسؾ باإلسالـ كالثقافة العربية ,كليس الصراع الطبقي ,كأراد ليذه االشتراكية أف تككف مرتبطة
بخصكصية المجتمع العربي (دانككس ,1983 ,ص)86؛كقد قاد عبد الناصر عممية التحكؿ إلى
االشتراكية بمفرده كقاـ بتمميؾ كسائؿ اإلنتاج لمشعب (رمضاف ,1997 ,ص.)26:25

يدافع خير الديف حسيب عف تطبيؽ االشتراكية في مصر ,فيقكؿ :إف الخيار االشتراكي كاف
ضركرة تنمكية كليس خيار أيديكلكجي ,فمـ يكف لمنظاـ السياسي أم استراتيجية تنمكية بعد الثكرة,
سكل اإلصالح الزراعي كالدعكة إلى تحقيؽ العدالة االجتماعية كمنع االستغالؿ ,حتي صدر
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الميثاؽ القكمي عاـ  ,1962فقد حاكؿ تشجيع القطاع الخاص في الفترة ما بيف (-1952
 ,)1961إال أف القطاع الخاص رفض ذلؾ ,بسبب طبيعة النظاـ السياسي القائـ عمى عدـ
الفصؿ بيف السمطات؛ مما دفع بعبد الناصر لتبني االشتراكية (بيضكف كآخركف ,2002 ,ص.)51
يتفؽ الباحث مع خير الديف حسيب في دفاعو عف إقامة االشتراكية في مصر ,فمف الصحيح
القكؿ أف التكجو االشتراكي في مصر لـ يكف تبني فمسفي فكرل لدل عبد الناصر ,بؿ ضركرة
تنمكية.
بدأ التضخـ في االقتصاد المصرم كالمجتمع بعد تطبيؽ الق اررات االشتراكية بعاميف ,نتيجة
انتقاؿ الفالحيف مف الريؼ إلى المدف الكبرل كخاصة القاىرة ,فقامت الحككمة بعدة إجراءات
لمكافحة الفساد في البيركقراطية ,كتبنى سياسة التقشؼ االقتصادم ,إال أنيا لـ تتخذ أم سياسات
تحد مف ىجرة الفالحيف إلى المدف (بيضكف كآخركف ,2002 ,ص.)73:72

تدىكرت األكضاع االقتصادية بعد حرب عاـ  ,1967فعدد السكاف المتزايد كالمتطمبات
الدفاعية كالخارجية ,كانت تتطمب إمكانيات اقتصادية ىائمة ,خاصة أف اقتصاد مصر كاف يعتمد
عمي الزراعة كقناة السكيس ,ثـ عمى البتركؿ كالصناعة كالسياحة ,كيقدر إجمالي دخؿ مصر مف
كراء ذلؾ  410مالييف جنيو سنكيان في الفترة الممتدة ما بيف عامي ( ,)1967-1954أما
الكضع االقتصادم بعد الحرب فقد تدىكر؛ بسبب إغالؽ قناة السكيس كالتي تقدر عائداتيا
 290مميكف جنيو سنكيان (فريد ,1979 ,ص)42:41؛ كقد تكقفت السياحة كسيطرت (إسرائيؿ) عمى
منابع البتركؿ كدمرت محطات تكرير البتركؿ في سيناء (شمبي ,1975 ,ص.)60

 2.3.3المحددات الدولية
تشمؿ عالقات مصر مع االتحاد السكفيتي كالكاليات المتحدة

 1.2.3.3االتحاد السوفيتي ومصر
التقى عبد الناصر أثناء انعقاد مؤتمر باندكنج لدكؿ عدـ االنحياز في أبريؿ  ,1955رئيس
الكزراء الصيني "شكايف الم" ,كطمب منو كساطة صينية لمعرفة المكقؼ السكفيتي إذ طمبت
مصر شراء السالح مف السكفييت ,ككاف الرد السكفيتي في مايك  ,1955عندما طمب السفير
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السكفيتي "دانييؿ سكلكد" مف عبد الناصر  -خالؿ احتفاؿ بالسفارة السكدانية بالقاىرة  -مكعد
لمقابمتو (ىيكؿ ,1983 ,ص)28:27؛ كبنفس العاـ كافؽ السكفييت عمى تسميح الجيش المصرم
فيما يعرؼ بالصفقة التشيكية (منصكر ,ص.)145-143

دعـ االتحاد السكفيتي القرار المصرم بتأميـ قناة السكيس ,كحؽ السيادة المصرية عمييا ,ك
عارض فكرة تدكيؿ قناة السكيس كاعتبارىا قناة دكلية ,كاعتبارىا قناة مصرية (نيكتينا,1957 ,

ص)70:69؛ كأرسؿ العديد مف التقنييف كالخبراء لتشغيؿ القناة بعد انسحاب الخبراء كالمرشديف
الغربييف ,كرفض العدكاف الثالثي عمى مصر (دانككس ,1983 ,ص.)49-47

أعمنت ككالة األنباء السكفيتية أثناء أزمة السكيس عاـ  ,1956أف االتحاد السكفيتي سكؼ
يسمح لممتطكعيف السكفييت بالسفر إلى مصر لممشاركة في الحرب , ,كاقترح الكفد السكفيتي في
األمـ المتحدة ,إرساؿ قكات بحرية كبرية كجكية مف الدكؿ األعضاء لكقؼ العدكاف (كاركتيكنكؼ,

 ,1957ص)51-45؛ كفي الكقت ذاتو أرسؿ االتحاد السكفيتي إنذارات لكؿ مف فرنسا كبريطانيا
ك(إسرائيؿ) ,بأف الحككمة السكفيتية سكؼ تمجأ الستخداـ القكة مف أجؿ إنياء العدكاف (صبحي,
 ,1965ص.)169:168

رفض االتحاد السكفيتي مبدأ أيزنياكر كدعا إلى حؿ المشاكؿ في (الشرؽ األكسط)
بالمفاكضات ,كعدـ التدخؿ في الشؤكف الداخمية لدكؿ المنطقة ,كعدـ ربط دكؿ المنطقة بأحالؼ
عسكرية غربية ,كسحب القكاعد األجنبية الغربية منيا ,كتقديـ مساعدات غير مشركطة ,كقد رأل
عبد الناصر في المقترحات السكفيتية قاعدة سياسية ,يمكف مف خالليا تقكية العالقات السكفيتية
المصرية (دانككس ,1983 ,ص.)60:59

يتفؽ كماؿ الطكيؿ كعصاـ نعماف عمى أف العالقة بيف مصر كاالتحاد السكفيتي عاـ
 ,1955بأنيا عالقة اضط اررية نتيجة رفض الكاليات المتحدة تقديـ المساعدات العسكرية
كاالقتصادية لمصر ,ثـ تحكلت ىذه العالقة إلى استراتيجية دائمة نتيجة التعاكف السكفيتي
المصرم ,في المجاالت السياسية كاالقتصادية كالعسكرية (بيضكف كآخركف ,2002 ,ص.)77:76

تكتر ما بيف عامي ( ,)1961-1957لكنيا لـ تصؿ
شيدت العالقات المصرية السكفيتية ان
إلى درجة القطيعة ,أك كقؼ التعاكف المشترؾ بيف البمديف ,إذ كقع البمداف اتفاقان الستكماؿ بناء
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سد أسكاف ,كتعيد االتحاد السكفيتي بتقديـ  400مميكف ركبؿ لبناء السد ,كفيما يمي أسباب التكتر
بيف البمديف (ناتنج  ,1993,ص(,)300-298دانككس ,1983 ,ص: )79-73

 -1اختالؼ كجيو نظر البمديف حكؿ سياسة الحياد؛ إذ كاف عبد الناصر يعتبر الحياد ىك
تأكيد عمى سيادة مصر ضد أم تدخؿ خارجي ,حتى لك كاف مف قبؿ االتحاد السكفيتي,
بينما يرل االتحاد السكفيتي الحياد ىك محاربة اإلمبريالية الغربية.
 -2اختالؼ عبد الناصر مع االتحاد السكفيتي حكؿ النشاط الشيكعي في مصر ,ثـ في
الجميكرية العربية المتحدة.
 -3تحفظ االتحاد السكفيتي عمى قياـ الكحدة كاعالف الجميكرية العربية المتحدة ,بالرغـ
مف اعترافو بقياميا.
 -4الدعـ السكفيتي لعبد الكريـ قاسـ في العراؽ .
كبير في عاـ ,1964فقد زار الرئيس السكفيتي
ان
شيدت العالقات السكفيتية المصرية تحكالن
خركتشكؼ القاىرة ,كناقش قضايا تسميح الجيش المصرم ,كحضر تدشيف المرحمة األكلى مف
سد أسكاف ,كتعيد باستمرار المساعدات السكفيتية لمصر ,كفي عاـ  1965,قاـ المشير عامر
بزيارة إلى مكسكك ,ككقع اتفاقان لمتعاكف العسكرم ,كاستمر تبادؿ الزيارات ما بيف عامي (-1965
 )1967بشكؿ مستمر بيف المسؤكليف السكفييت كالمصرييف (دانككس ,1983 ,ص.)114-111

قبيؿ حرب عاـ  ,1967نصح "ككسيغيف" رئيس الكزراء السكفيتي ,كزير الدفاع المصرم
شمس بدراف بضبط النفس ,كأكد لو عدـ كجكد رغبة (إسرائيمية) بالحرب ,كيقكؿ محمد حسنيف
ىيكؿ ,أف االتحاد السكفيتي اىتـ بالكفاؽ مع الكاليات المتحدة ,مما أثر عمى مصالحو في العالـ
(سالمو كآخركف ,1985 ,ص)62؛ كطمب االتحاد السكفيتي مف مصر عدـ المبادرة بالحرب,
(أمبركز ,1994 ,ص.)283:282

أصيب السكفييت باإلحباط كالمسؤكلية نتيجة ىزيمة مصر في الحرب ,خاصة أف السكفييت
طمبكا مف عبد الناصر سحب القكات الدكلية مف سيناء ,كقدمكا معمكمات خاطئة عف الحشكد
(العسكرية اإلسرائيمية) ,كعدـ مطالبتيـ بضمانات أمريكية كافية لمنع الحرب (منصكر,

كبير في كافة المجاالت بعد حرب
تطكر
)346:345؛ ثـ شيدت العالقات السكفيتية المصرية
ان
ان
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( 1967داكد ,1998 ,ص)81؛ كتعيد االتحاد السكفيتي بتعكيض مصر عف كافة الخسائر
العسكرية التي تعرض ليا الجيش المصرم في الحرب (فريد ,1979 ,ص.)41-38
اعتمدت مصر عمى االتحاد السكفيتي بعد اليزيمة لحماية أمنيا القكمي ,كاعادة بناء
قكاتيا المسمحة ,كقد أدل ذلؾ إلي زيادة النفكذ السكفيتي في مصر ,كحصؿ السكفييت عمى
تسييالت بحرية كجكية في مصر (سالمو كآخركف ,1985 ,ص)65:64؛ كفي عاـ  ,1970قاـ
عبد الناصر بزيارة االتحاد السكفيتي لمناقشة األكضاع السياسية في الكطف العربي ,ك مبادرة
ركجرز ,ك استطاع عبد الناصر إقناع االتحاد السكفيتي بمكقؼ مصر مف المبادرة (داكد,1998 ,
ص.)141

 2.2.3.3الواليات المتحدة األمريكية ومصر
يحمؿ الصراع العربي (اإلسرائيمي) طابعان حضاريان ,فيك صراع بيف حضارتيف متعارضتيف
تاريخيان ,كىما (الحضارة الغربية) بزعامة الكاليات المتحدة ك(الحضارة العربية) ,كتقكـ الحضارة
الغربية عمى اإلمبريالية العالمية التي تسعى لمييمنة عمى العالـ ,كتقع الحضارة العربية
جيكبكليتيكيان بيف الغرب كالشرؽ ,كأم تحرؾ لإلمبريالية مف أجؿ السيطرة عمى العالـ يصطدـ
بالحضارة العربية ,كمف ىنا بدأ الصراع مع عبد الناصر الذم كاف يسعى إلى تشكيؿ أمة عربية
كاحدة ,كاستمرت الكاليات المتحدة عمى نيج السياسة اإلمبريالية ما بيف عامي ()1970-1955
بإحباط محاكالت عبد الناصر تشكيؿ كحدة عربية (سالمة كآخركف ,1985 ,ص.)263-285

أبمغ قادة ثكرة  23يكليك الكاليات المتحدة بقياـ الثكرة في مصر ,كتـ فتح قناة دبمكماسية بيف
الكاليات المتحدة كقادة الثكرة بكاسطة عضك مجمس قيادة الثكرة عبد المنعـ أميف ,كطمب عبد
الناصر مف السفير جيفرسكف كافرم مساعدة الكاليات المتحدة في إقناع بريطانيا بالجالء عف
مصر ,كامدادىا بالسالح ,فطمب منو السفير األمريكي تكضيح مكقؼ مصر مف (إسرائيؿ),
فأبمغو عبد الناصر اىتماـ مصر بالسياسة الداخمية(ىيكؿ ,1983 ,ص)70-67؛ كفي سبتمبر
 ,1952أعمف كزير الخارجية األمريكي "ديف أشيزك" اعتراؼ بالده بالنظاـ المصرم
الجديد(المزيني ,2001 ,ص.)101
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اتبعت الكاليات المتحددة سياسة الترغيب كالترىيب تجاه مصر (كركـ-نصر,1976 ,

ص)148؛ فمنذ عاـ 1952كحتى عاـ  ,1955اتسمت العالقات المصرية األمريكية بحذر شديد
مف قبؿ الطرفيف ,فقد استمرت مصر في المطالبة بتسميح الجيش المصرم كالجالء البريطاني
عف مصر ,بينما طالبت الكاليات المتحدة مصر بضركرة االعتراؼ بكجكد (إسرائيؿ) كضماف
أمنيا ,كدخكؿ مصر في فمؾ السياسة األمريكية ,كربطيا بسمسمة أحالؼ غربية ,مقابؿ تسميح
الجيش المصرم ,كقد رفضت مصر المطالب األمريكية (ىيكؿ ,1986 ,ص.)316-166

بعد اإلعالف عف صفقة األسمحة التشيكية ,جاء الرد األمريكي بسياسة احتكاء مصر
اقتصاديان بعد فشؿ الكاليات المتحدة إخضاع مصر ,بمنع تسميح الجيش المصرم ,فكاف الرد
األكؿ لكزير الخارجية األمريكية (جكف فكستر داالس) ,عرض الكاليات المتحدة المساعدة في
بناء السد العالي ,كفي يكليك  1956كصؿ كزير الخارجية المصرم إلى كاشنطف لمناقشة
المشركع (أمبركز ,1994 ,ص)206:205؛ فكاف الرد األمريكي عمى لساف كزير خارجيتيا داالس
بتراجع الكاليات المتحدة عف تمكيؿ المشركع (أبك الفضؿ.)202 ,1994 ,

حمؿ كزير الخارجية األمريكي "جكف فكستر داالس" مصر النتائج المترتبة عمى تأميـ قناة
السكيس (كاركتيكنكؼ ,1957 ,ص ,)8إال أنو حاكؿ االحتفاظ بعالقات كدية مع الدكؿ العربية
كمصر ,كاتبعت الكاليات المتحدة دكر المدافع عف مصر (أمبركز ,1994 ,ص)211؛ كيعتبر
محمد حسنيف ىيكؿ الكاليات المتحدة الشريؾ الرابع في العدكاف عمى مصر ,أما مكقفيا
الدبمكماسي مف العدكاف الثالثي ,فكاف مف أجؿ حماية مصالحيا في الكطف العربي ,كالتي تتمثؿ
في تحقيؽ الصمح بيف مصر ك(إسرائيؿ) ,كربط مصر بالنفكذ األمريكي ,كبالتالي تستطيع
الكاليات المتحدة تحقيؽ الصمح بيف العرب ك(إسرائيؿ) ,كتصفية القضية الفمسطينية؛ إذ نجحت
في عزؿ مصر عف الكطف العربي (ىيكؿ ,1983 ,ص.)67

حصمت مصر عمى مساعدات اقتصادية مف الكاليات المتحدة ما بيف عامي (-1959
( )1964رمضاف ,1997 ,ص)164؛ كيعكد التقارب المصرم األمريكي في ىذه الفترة إلى تكتر
رر عبد الناصر في مالحقة الشيكعييف (رمضاف,1997 ,
العالقات السكفيتية المصرية ,كاستم ا

ص.)125

78

عممت الدبمكماسية المصرية عمى تحقيؽ مصالحيا ,كاالستفادة مف الصراع الدكلي عمى
الكطف العربي في ظؿ الحرب الباردة كالتنافس السكفيتي األمريكي عمى الكطف العربي.
ىاجـ رئيس مجمس األمة المصرم في عاـ  1965السادات ,الكاليات المتحدة كأتيميا
بالتدخؿ في شؤكف مصر كدعـ القكل الرجعية (داكد ,1998 ,ص)63؛ كفي العاـ نفسو أصدر
ار يحظر بيع فائض الحاصالت الزراعية لمصر ,كاستمر تكتر العالقات
الككنجرس األمريكي قر ان
بيف البمديف ,ثـ قطعت مصر عالقاتيا مع الكاليات المتحدة عاـ ( 1967فايد ,2012 ,ص.)6

أيدت الكاليات المتحدة العدكاف (اإلسرائيمي) عمى مصر عاـ  ,1967كذلؾ بسبب التدخؿ
المصرم في اليمف كاخالؿ مكازيف القكل في منطقة الخميج العربي ,كتقارب عبد الناصر مع
الشيكعييف (سالمو كآخركف ,1985 ,ص)137؛ كعداء الرئيس األمريكي "جكنسكف" لعبد الناصر
كتأييده (إلسرائيؿ) (زىيرم ,1978 ,ص)147؛ كاعتبار الكاليات المتحدة( ,إسرائيؿ) أداة عسكرية
لمسياسة األمريكية في (الشرؽ األكسط) (ربيع ,1975 ,ص)155؛ كتعيد الكاليات المتحدة بحماية
(إسرائيؿ) (مجذكب ,1969 ,ص)56-46؛ كرغبتيا في تضيؽ الخناؽ عمى القكمية العربية (بيضكف

كآخركف ,2002 ,ص .)108كاخراج مصر مف دائرة الصراع ,كابعادىا عف القضية الفمسطينية كعف
القيادة القكمية العربية ,كحصر نشاطيا داخؿ حدكد مصر القطرية ,كىذا ما رفضو عبد الناصر
(فريد ,1979 ,ص.)119-116

أرادت الكاليات المتحدة تكجيو رسالة إلى عبد الناصر كلسياستو في الكطف العربي ,كعبرت
عف غضبيا؛ لتدخؿ مصر في اليمف كدخكؿ الشيكعييف المصرييف الحككمة ,بدعـ العدكاف
(اإلسرائيمي) عمى مصر في حرب عاـ .1967
بعث الرئيس "جكنسكف" رسالة إلى عبد الناصر في  23مايك ,يحثو عمى تجنب القتاؿ ,
كعرض عميو زيارة نائبو "ىيكبرت ىمفرم" لمصر ك(إسرائيؿ)؛ لمنع حدكث حرب في المنطقة
(عبد الناصر ,1972 ,ص )219كبالمقابؿ ,أبمغ األمريكاف "آبا ابياف" كزير الخارجية (اإلسرائيمي)
في  28مايك  ,1967أف (إسرائيؿ) سكؼ تكسب الحرب بسيكلة مع مصر في حاؿ حدكثيا,
كتمقى "مائير عميت" رئيس جياز المكساد (اإلسرائيمي) ,أثناء زيارتو إلى كاشنطف في  30مايك
ضمانات أمريكية لدعـ (إسرائيؿ) في الحرب (سالمو كآخركف ,1985 ,ص.)63
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اتيـ كزير اإلعالـ المصرم األسبؽ محمد فائؽ ,الكاليات المتحدة بالتخطيط لحرب 1967؛
إذ أنيا أعطت فرصة لمدبمكماسية المصرية بالتحرؾ في حرب السكيس ,بينما أغمقت الطريؽ أماـ
الدبمكماسية المصرية ,بعد قرار عبد الناصر إغالؽ خميج العقبة ,كسحب القكات الدكلية ,كتـ
العثكر عمى خرائط إلكتركنية مع األسرل الييكد ,ىذه التقنية ال تممكيا (إسرائيؿ) في ذلؾ الكقت,
مما يدؿ عمي كجكد تعاكف عسكرم أمريكي (إسرائيمي) (بيضكف كآخركف ,2002 ,ص.)112:111

رفضت الكاليات المتحدة االنسحاب (اإلسرائيمي) مف األراضي العربية المحتمة عاـ ,1967
كربطت االنسحاب (اإلسرائيمي) بإنياء الصراع العربي (اإلسرائيمي) ,كاالعتراؼ العربي بكجكد
(إسرائيؿ) عمى أرض فمسطيف (سالمو كآخركف ,1985 ,ص.)133
تراجعت العالقات األمريكية المصرية إلى أدنى مستكياتيا بعد حرب  ,1967فقد اتيـ عبد
الناصر الكاليات المتحدة باالنحياز التاـ (إلسرائيؿ) ,كرفض التكاصؿ المباشر معيا ,كترؾ
المجاؿ لالتحاد السكفيتي؛ ليقكـ باالتصاؿ مع الكاليات المتحدة بدالن مف مصر (فريد,1979 ,

ص)165؛ كقدمت الكاليات المتحدة مبادرة ركجرز عاـ  1970مف أجؿ إنياء الصراع بيف مصر
ك(إسرائيؿ) ,ككافقت مصر عمى المبادرة (منصكر ,ص.)361:360

استطاع عبد الناصر برؤيتو السياسية أف يعمؽ كعى الشعب العربي ,بأف الكاليات المتحدة تمعب
دك انر اساسيان في عرقمة التنمية االقتصادية كاالجتماعية لمبمداف العربية ,كاعاقة الكحدة العربية,
كمحاربة الفكر القكمي العربي.
 4.3تحميل دور أدوات السياسة الخارجية المصرية تجاه القضية الفمسطينية في عهد عبد
الناصر
حدد عبد الناصر في كتاب "فمسفة الثكرة" ثالث دكائر لمسياسة الخارجية المصرية ,كىي
الدائرة العربية ك الدائرة األفريقية ك الدائرة اإلسالمية ,كاعتبر عبد الناصر الدائرة العربية أىـ
دكائر السياسية الخارجية المصرية ,ك تحدث عف حاجة ىذه الدائرة إلى قائد يديرىا كيحكميا(عبد

الناصر ,1996 ,ص )93-90كمف ىنا ,بدأ تفكير عبد الناصر باالىتماـ بالكطف العربي ,ككاف
قدموزٌرالخارجٌةاألمرٌكًولٌامروجزعام0971ممبادرةلتسوٌةالصراعالعربًاإلسرائٌلً,وأهمماجاءفًمبادرة
روجرز,وقفإطالقالناربٌنالجمهورٌةالعربٌةالمتحدةو(إسرائٌل)لمدةثالثةشهور,تسهٌلمهمةجونارٌارنجمبعوثاألمم
المتحدةللسالممنأجلتنفٌذقرار242وانسحابإسرائٌلمناألراضًعام0967م,والبدءفًمفاوضاتغٌرالمباشرةبٌن
الطرفٌنٌ,متنعالطرفانعنتغٌٌرالوضعالعسكريعلًضفتًالقناة
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تمقائيان عميو االصطداـ مع (إسرائيؿ) ,التي تحتؿ قمبو –فمسطيف -كتفصؿ المشرؽ العربي عف
المغرب العربي كتفصؿ مصر عف المشرؽ العربي.
لـ يكف اىتماـ عبد الناصر بالكطف العربي لمتحرر مف االستعمار فقط ,كانما لتحقيؽ الكحدة
العربية ,كاالستقالؿ لمصر كاألمة العربية؛ فالقكمية العربية تقكـ عمى مكاجية االستعمار ,كتحقيؽ
الكحدة لألمة العربية ,كيرل عبد الناصر الخطر الحقيقي الذم يحدؽ باألمة العربية ىك الخطر
(اإلسرائيمي) كليس الخطر الشيكعي ,كمف ىنا ال بد مف إيجاد كياف عربي-يضـ الدكؿ العربية-
تككف لو السيطرة الكاممة عمى السياسة الداخمية كالخارجية بدالن مف االىتماـ بنظاـ (شرؽ
أكسطي) (ابراىيـ كآخركف ,1983 ,ص. )190

ىيعد عبد الناصر (إسرائيؿ) الخطر الرئيس أماـ القكمية العربية ,كال بد مف مكاجيتيا ,كفيما

يمي تحميؿ السياسية الخارجية المصرية تجاه القضية الفمسطينية مف خالؿ األدكات التالية:
األداة الدبمكماسية ,ك األداة العسكرية ,ك األداة االقتصادية ,ك األداة االعالمية :

 1.4.3األداة الدبموماسية
بعد حرب  ,1948أدرؾ عبد الناصر ضركرة التخمص مف التدخؿ األجنبي  ,مف أجؿ
تحقيؽ اإلرادة المصرية المستقمة (عبد الفتاح ,2001 ,ص)120؛ كلتحقيؽ ذلؾ غيرت الدبمكماسية
المصرية إستراتيجيتيا في التعامؿ مع الكاليات المتحدة ,كبدأت بالتقارب مع االتحاد السكفيتي,
كحققت أكؿ إنجاز ليا بالحصكؿ عمى السالح لبناء الجيش المصرم ,كحققت بذلؾ ضربة
دبمكماسية لمكاليات المتحدة كحمؼ بغداد ,كاستطاعت مصر عاـ  ,1955إقامة تحالؼ عربي
يضـ سكريا كالسعكدية كاليمف ,كاألردف لمكاجية حمؼ بغداد (دانككس ,1983 ,ص. )19-17
حاكلت الكاليات المتحدة ك(إسرائيؿ) الكصكؿ إلى إقرار مف عبد الناصر حكؿ مستقبؿ
العالقة بيف مصر ك(إسرائيؿ)؛ فكاف رد عبد الناصر بأف القضية الفمسطينية ليست مسؤكلية
مصر كحدىا ,بؿ مسؤكلية األمة العربية ,كقد حاكؿ "جكف فكستر داالس" كزير الخارجية
األمريكي كالسفير األمريكي بالقاىرة "جيفرسكف كافرم" ,إقناع عبد الناصر بأف يتضمف خطاب
األسمحة التشيكية رسائؿ مطمئنة (إلسرائيؿ) ,لكف الخطاب لـ يحقؽ اليدؼ األمريكي ,كفي عاـ
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 1955كافؽ عبد الناصر عمى السالـ مع (إسرائيؿ) مقابؿ االعتراؼ بق اررات األمـ المتحدة



(بيضكف كآخركف ,2002 ,ص. )53

رفض عبد الناصر تقديـ أم كعكد لمكاليات المتحدة حكؿ مستقبؿ (إسرائيؿ) ,كاستمر في
سياسة المراكغة مف أجؿ تجنب الصداـ معيا؛ حيث كانت مصر بحاجة إلى فترة مف الزمف ,مف
أجؿ إعادة ترتيب كضعيا الداخمي ,كىذا ما سعى إليو عبد الناصر بعد ثكرة  23يكليك ,كبعد
حصكلو عمى صفقة األسمحة التشيكية ,صدر أكؿ رد دبمكماسي مصرم حكؿ كجكد (إسرائيؿ)؛
حيث أعمنت مصر قبكؿ كجكد (إسرائيؿ) بشرط مكافقتيا عمى ق اررات األمـ المتحدة.
لـ تكف مصر ليا أم نيات حقيقية

لالعتراؼ بػ(إسرائيؿ) ,فقد كانت مصر تعمـ أف

(إسرائيؿ) لف تقبؿ باالنسحاب إلى حدكد قرار التقسيـ ,كعكدة الالجئيف الفمسطينييف إلى أراضييـ
؛ لذلؾ كافؽ عبد الناصر عمى السالـ مقابؿ اعتراؼ (إسرائيؿ) بالق اررات الدكلية ,ككانت المكافقة
محاكلة مصرية لالستمرار في سياسة عدـ المكاجية مع الكاليات المتحدة كالغرب.
يعقىًد مؤتمر باندكنج في أندكنيسيا في عاـ  ,1955كطمبت (إسرائيؿ) مف بكرما المشاركة

فيو؛ فاعترض عبد الناصر عمى طمب بف غكريف ,كرد "جكاىر ال نيرك" عمى رئيس كزراء بكرما
"اكنك" ,عمى أعضاء المؤتمر المكازنة بيف (إسرائيؿ) كالدكؿ العربية ,فرد "اكنك" عمى" بف غكريف"
برفض دكؿ األعضاء حضكره المؤتمر (ىيكؿ ,1983 ,ص .)25:24كيرل الباحث أف الدبمكماسية
المصرية استطاعت تحقيؽ نجاحان قكيان في مؤتمر باندكنج ,فقد يمنعت (إسرائيؿ) مف المشاركة
فيو ,كىذا يعني أف الدبمكماسية المصرية نجحت في محاصرة (إسرائيؿ) دكليان كعزليا عف العالـ.

سارعت الدبمكماسية المصرية بعد إعالف تأميـ قناة السكيس ,إلى تقديـ الضمانات الالزمة
مف أجؿ تجنب أم تصعيد دكلي عمى القرار المصرم ,فقد صرح كزير التجارة المصرم بأف
تأميـ قناة السكيس لف يؤثر عمى المالحة الدكلية في القناة ,كأكد أف مصر سكؼ تقدـ
التعكيضات لممساىميف في الشركة سكاء مف األجانب أك المصرييف (كاركتيكنكؼ ,1957 ,ص.)7

القرار,080قراردولًصادرعنمجلساألمنعامٌ,0947نصعلىتقسٌمفلسطٌنإلىدولتٌن؛دولةعربٌةعلًمساحة
%44ودولةٌهودٌةعلًمساحة,%56وأنتبقًالقدسمنطقةدولٌة,والقرار,094الصادرعناألممالمتحدةعام0948م,
وٌنصعلًحقعودةالالجئٌنالفلسطٌنٌٌنإلىأراضٌهم .
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الرم العاـ الدكلي كالمجتمع الدكلي بقرار التأميـ,
نجحت الدبمكماسية المصرية في إقناع أ
كأعمنت مصر التزاميا باتفاقية القسطنطينية لعاـ  ,1888كقبمت قرار مجمس األمف الدكلي
الصادر في أكتكبر  ,1956كالذم ينص عمى حرية المالحة في قناة السكيس ,ك نجحت
الدبمكماسية المصرية تحقيؽ النصر عمى األداة العسكرية (اإلسرائيمية) في ىذه المعركة (عبد

الفتاح ,2001 ,ص.)124:123
طمبت مصر في مايك  1967مف قكات الطكارئ الدكلية مغادرة مصر ,كقد كافقت األمـ
المتحدة

عمى طمب مصر ,كبعد ىزيمة مصر في حرب  1967كانييار األداة العسكرية

المصرية رفضت األداة الدبمكماسية المصرية االستسالـ ,كرفضت مف العاـ نفسو مشركع قرار
أمريكي ركسي في مجمس األمف يدعك إلى إنياء حالة الحرب ك انسحاب (إسرائيؿ) مف األراضي
التي احتمتيا عاـ  ,1967كاالعتراؼ المتبادؿ بيف أطراؼ الصراع ,ما يعني االعتراؼ بػ(إسرائيؿ)
(أمبركز ,1994 ,ص.)285-281
كافقت الدبمكماسية المصرية عمى قرار مجمس األمف الشيير باسـ قرار  242في نكفمبر
1967؛ فبالنسبة (إلسرائيؿ) ينص القرار عمى تحقيؽ السالـ كالحدكد اآلمنة ليا ,أما بالنسبة
لمعرب كمصر ينص القرار عمى انسحاب (إسرائيؿ) مف األراضي التي ايحتيمت عاـ ,1967
كايجاد كطف قكمي لمفمسطينييف ,إال أف الدبمكماسية المصرية رفضت التفسير (اإلسرائيمي) لمقرار,
إذ كانت كجية النظر (اإلسرائيمية) ,تكقيع اتفاقيات سالـ ثـ االنسحاب ,بينما الدبمكماسية
المصرية كانت ترل االنسحاب ثـ التحرؾ السياسي (أميركز ,1994 ,ص.)286

أف قبكؿ القرار يعني اعتراؼ مصرم ضمني بػ(إسرائيؿ) ,إال أف الق ارر لـ ينفذ منو
نالحظ ٌ

سكل كقؼ إطالؽ النار ,كالذم سرعاف ما انتيى بحرب االستنزاؼ ,كبذلؾ يككف قبكؿ عبد
الناصر لمقرار ,ىك حماية القاىرة التي أصبحت مكشكفة أماـ (الجيش اإلسرائيمي).

جاءت مكافقة عبد الناصر عمى مبادرة ركجرز األمريكية مف أجؿ تعرية السياسة
الرم العاـ العالمي (داكد,
(اإلسرائيمية) العدكانية ,كتشكيو السياسة (اإلسرائيمية) العدكانية أماـ أ

اتفاقٌةالقسطنطٌنٌةهًمعاهدةوقعتعام0888مبٌنالمملكةالمتحدةواإلمبراطورٌةااللمانٌةوالروسٌةوالنمساوٌةالمجرٌة
وإسبانٌاوفرنساوإٌطالٌاوهولندامنجهةوالدولةالعثمانٌةمنجهةاخرى,ونصتالمعاهدةعلىحرٌةالمالحةفًقناةالسوٌس
واالعترافبسٌادةمصرعلىالقناة,وامتناعالدولالمشاركةفًاالتفاقٌةمناستخدامالقوةللسٌطرةعلىالقناة.
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الرم العاـ
 ,1998ص)142؛ كرفع الضغط الدكلي عف مصر ,إذ استطاع (اإلسرائيميكف) إقناع أ
العالمي ,بأف مصر دكلة حرب كليست دكلة سالـ ,كأراد عبد الناصر نزع شرعية كقؼ النار كفؽ
القرار( ,)242كالذم يدعك لكقؼ القتاؿ نيائيان ,بينما مبادرة ركجرز تدعك لكقؼ القتاؿ لمدة ثالثة
شيكر ,كقبكليا يمغي قبكؿ القرار السابؽ ليا ,مما يعني شرعية أم ىجكـ عسكرم مصرم بعد
الشيكر الثالثة (فريد ,1979 ,ص.)230:229
كيتفؽ محمد فائؽ مع عصاـ نعماف بأف القبكؿ المصرم لمبادرة ركجرز ,مجرد تكتيؾ
مرحمي كليست تسكية دائمة ,مف أجؿ تفرغ مصر الستكماؿ حائط الصكاريخ كبناء القكات
المسمحة المصرية (بيضكف كآخركف ,2002 ,ص.)56:55
يتفؽ الباحث مع محمد فائؽ كعصاـ نعماف بأف ,ىدؼ مصر مف قبكؿ مبادرة ركجرز ىك
الرم العاـ الدكلي
ليس نياية الطريؽ ,كانما بداية الطريؽ لممناكرة الدبمكماسية؛ حيث أراد إقناع أ
بأف مصر دكلة سالـ كليست دكلة حرب ,كايجاد المشركعية القانكنية ألم حرب محتممة ضد
(إسرائيؿ).

 1.1.4.3موقف عبد الناصر من القضية الفمسطينية بعد عام . 1967
يتمثؿ مكقؼ مصر مف القضية الفمسطينية بعد عاـ  1967فيما يمي(فريد ,1979 ,ص:)84
 -1رفض المقترحات األمريكية "المقترحات األمريكية مرفكضة ألنيا تؤدم إلى االستسالـ كالمذلة".
 -2رفض التفاكض مع (إسرائيؿ) " لف نتفاكض مع إسرائيؿ كلف نتنازؿ عف حقكؽ شعب فمسطيف".
 -3تمسؾ عبد الناصر بالقضية الفمسطينية "الضفة الغربية أىـ بكثير مف سيناء كخكفي عمييا ال

عمى سيناء".
رفض عبد الناصر المقترحات األمريكية كرفض االستسالـ لمشركط االنيزامية ,كلـ يسمح
لمكاليات المتحدة بالقضاء عمى القكمية العربية التي تيدد مصالحيا كشرعية كجكد (إسرائيؿ),
كرفض التفاكض مع (إسرائيؿ) ألف ذلؾ يؤدم إلى ضياع القضية الفمسطينية كاالعتراؼ بكجكد
(إسرائيؿ) ,كربط مصير سيناء باستعادة الضفة الغربية.

84

يتفؽ محمد فائؽ مع محسف العيني عمى عدـ كجكد أم اتصاالت بيف عبد الناصر
ك(إسرائيؿ) ,كأف المحاكالت التي تمت مف قبؿ ركمانيا كيكغسالفيا كانت مف أجؿ فتح قناة
اتصاؿ بيف الطرفيف ,كأف االتصاالت التي تمت بيف أحمد حمركش ممثؿ عف جياز المخابرات
المصرية ك"ناحكـ غكلدماف" ,محاكالت استخباراتية (إسرائيمية) ,مف أجؿ فتح قنكات اتصاؿ بيف
ض عبد الناصر ذلؾ (بيضكف كآخركف ,2002 ,ص.)55:54
القيادات السياسية ,ىكىرفى ى
قدمت الكاليات المتحدة مشاريع عديدة لتسكية الصراع العربي (اإلسرائيمي) ,ككانت تختزؿ
القضية الفمسطينية كمشكمة الجئيف ,ابتدأ مف مشركع "جكستكف" عاـ  ,1953كمشركع "داالس"
عاـ  ,1955ك مشركع "جكزيؼ جكنسكف" عاـ  ,1962كمشركع الرئيس "ليندكف جكنسكف"
 ,1967كمشركع ركجرز (سالمة كآخركف ,1985 ,ص)167؛ رفض عبد الناصر التنازؿ عف حقكؽ
الشعب الفمسطيني ,كأكد عمى التزامات مصر القكمية ,كرفض المحاكالت االستعمارية إلبعاد
مصر عف دائرة الصراع العربي (اإلسرائيمي) ,كالتزاماتيا القكمية (فريد ,1979 ,ص.)116:115

 2.1.4.3عبد الناصر والقيادة الفمسطينية
تـ تشكيؿ االتحاد القكمي العربي الفمسطيني في قطاع غزة عاـ  ,1959كذلؾ عمى غرار
االتحاد القكمي العربي في مصر كسكريا ,كبعد الكحدة المصرية السكرية التقى كفد فمسطيني
بالرئيس عبد الناصر ,كطمب منو تشكيؿ نكاة مكحدة لمفمسطينييف؛ كافؽ عبد الناصر عمى طمب
الكفد الفمسطيني ,ككمؼ كزير الخارجية لمجميكرية العربية المتحدة محمكد رياض بتقديـ طمب
لجامعة الدكؿ العربية ,مف أجؿ إبراز الشخصية الفمسطينية (حكراني ,1980 ,ص.)21-17

نشأت منظمة التحرير الفمسطينية عاـ  ,1964ككاف ىدفيا تحرير األراضي الفمسطينية
المحتمة عاـ  ,1948كفؽ الميثاؽ القكمي ,كتـ التأكيد عمى حؽ الشعب الفمسطيني لتحرير كطنو
مف النير إلى البحر (صالح ,2007 ,ص)7؛ كجاء تأسيس المنظمة بقيادة أحمد الشقيرم كرد فعؿ
عربي كفمسطيني عمى النكبة الفمسطينية عاـ  ,1948كبعد ىزيمة  1967استقاؿ أحمد الشقيرم
ً
ب ياسر عرفات رئيسا ليا عاـ ( 1969صالح,
مف قيادة المنظمة كبقيت بقيادة مؤقتة حتى اينتيخ ى
 ,2007ص.)14
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دعمت مصر بقيادة عبد الناصر كالدة منظمة التحرير الفمسطينية ,كساىمت في إقناع
الدكؿ العربية باالعتراؼ بمشركعيتيا ,كقدمت ليا التسييالت في مكاجية التحديات كخاصة
النظاـ األردني (أبك نحؿ-أبك سعدة ,2009 ,ص ,)5مف أجؿ تجسيد الكياف الفمسطيني ,كاسقاط
الذريعة (اإلسرائيمية) بأف الصراع بيف العرب كالييكد ,كال يكجد شعب فمسطيني عمى أرض
فمسطيف (بيضكف كآخركف ,2002 ,ص.)57

عرضت مصر بعد ىزيمة  ,1967عمى حركة فتح قيادة منظمة التحرير ,بعد انتصارىا في
معركة الكرامة ,إال أف فتح اشترطت أف يككف التعديؿ مف داخؿ المنظمة كأف يتـ تعديؿ الميثاؽ
القكمي الفمسطيني ,بما ينسجـ مع طركحات فتح التي تسعى إلى تحقيؽ استقاللية النضاؿ
الفمسطيني كمؤسساتو ,كأف يتـ تحرير جيش التحرير الفمسطيني مف التبعية العربية (حكراني,
 ,1980ص.)135

أعمف عبد الناصر رسميان في عاـ  ,1968اعترافو بحركة فتح كدعميا لمكاجية (إسرائيؿ),
كحاكؿ تقكية نفكذىا السياسي كعالقاتيا الدكلية ,مف خالؿ إقناع االتحاد السكفيتي بإقامة عالقات
معيا كتسميحيا ,كسعى عبد الناصر إليجاد عالقات كدية بيف منظمة التحرير كاألردف ,لتجنب
كقكع خالفات بيف الطرفيف ,كفي نكفمبر  ,1968أكد عبد الناصر كقكفو بجانب الفمسطينييف ,إذ
ىاجميـ الممؾ حسيف ,كطمب مف منظمة التحرير تركيز جيكدىا ضد (إسرائيؿ) ,كعدـ التدخؿ
في الشؤكف العربية ,كبالمقابؿ طمب مف الممؾ حسيف تعزيز عالقاتو مع فتح (فريد,1979 ,
ص.)156-154

قرر المجمس الكطني الفمسطيني في الدكرة الرابعة في يكليك  ,1968تعديؿ ميثاؽ منظمة
التحرير ,مف اسـ الميثاؽ القكمي الفمسطيني إلى الميثاؽ الكطني الفمسطيني (المكسكعة الفمسطينية,

 ,1984ص)316؛ كيرل الباحث أف تغير اسـ الميثاؽ كحصره في الكطنية الفمسطينية ,ترسيخ
لقطرية كمساىمة في عزؿ القضية الفمسطينية عف عمقيا العربي ,بدال مف السعي إلى تعزيز
الكحدة العربية ,كمف أىـ التعديالت (حكراني ,1980 ,ص:)144-132

 -1نص ميثاؽ  ,1964عمى أف فمسطيف كطف عربي ,كليست جزء مف الكطف العربي,
بينما نص ميثاؽ  ,1968عمى أف فمسطيف كطف لمفمسطينييف كجزء مف األمة العربية.
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 -2نص ميثاؽ  ,1964عمى حؽ الشعب الفمسطيني في تقرير مصيره باالشتراؾ مع األمة
العربية ,بينما نص ميثاؽ  ,1968عمى حؽ الشعب الفمسطيني في تقرير مصيره بمفرده.
 -3اتفؽ ميثاؽ  1964كميثاؽ  ,1968عمى حدكد فمسطيف ,كىي الحدكد التي كانت قائمة
في عيد االنتداب البريطاني.
ساىمت التعديالت في ميثاؽ منظمة التحرير في تحقيؽ استقاللية القرار الفمسطيني كرفع
الكصاية العربية عف منظمة التحرير ,كفي الكقت نفسو ساىمت ىذه التعديالت في فصؿ
القضية الفمسطينية عف الكطف العربي ,كبالرغـ مف ىزيمة مصر في حرب  ,1967كتكجيو
ضربة قكية لمقكمية العربية ,إال أف الميثاؽ المعدؿ عاـ  ,1968لـ يتنازؿ عف أم شبر مف
أرض فمسطيف ,بؿ أكد عمى أف فمسطيف كحدكىا ,ىي التي كانت قائمة في عيد االنتداب
البريطاني ,كقد ساعد عمى إقرار ىذا الميثاؽ ,رفض الرئيس عبد الناصر االستسالـ بعد حرب
 ,1967كاالعتراؼ باليزيمة ,كنجاح األداة الدبمكماسية المصرية في إفشاؿ النجاح العسكرم
الذم حققتو (إسرائيؿ) في معركة  ,1967كىذا الصمكد مف قبؿ مصر انعكس عمى القضية
الفمسطينية.
رفضت منظمة التحرير القرار (( )242ىاشـ ,1984 ,ص)47؛ ك يتفؽ أسامة أبك نحؿ
كمخيمر أبك سعدة عمى أف أحمد الشقيرم لـ يقدـ استقالتو مف منصبو كانما فرضت عميو
االستقالة بسبب رفض الشقيرم القرار ( ,)242كمكافقة الدكؿ العربية عميو ,كأف عبد الناصر قرر
التخمص منو بعد ىزيمة حرب  ,1967المتصاص غضب التنظيمات الفمسطينية المعارضة
لمشقيرم ,كالدكؿ العربية خاصة األردف (أبك نحؿ-أبك سعدة ,2009 ,ص.)101
صرح عبد الناصر عاـ  1970في جمسة المجنة التنفيذية لالتحاد العربي االشتراكي ,بأنو ال
ينتقد مكقؼ المقاكمة الفمسطينية التي ىاجمت عبد الناصر نتيجة قبكلو مبادرة ركجرز (فريد,

 ,1979ص)227:226؛ كحذر عبد الناصر القيادة الفمسطينية بعد أزمة أيمكؿ مف قبكؿ
القرار( ,)242ألنو يسعى إلزالة أثار العدكاف كيستثني القضية الفمسطينية (بيضكف كآخركف,2002 ,
ص.)55
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استنكر الفمسطينيكف قبكؿ مصر مبادرة ركجرز ,كدعت الفصائؿ الفمسطينية إلى عقد جمسة
استثنائية لممجمس الكطني الفمسطيني في أغسطس في عماف؛ لبحث مبادرة ركجرز ,بينما سافر
ياسر عرفات إلى مصر لرأب الصدع بيف مصر كالفمسطينييف ,كحصؿ عمى ضمانات مصرية
بأف قبكؿ مصر لممبادرة لف يؤثر في تكجيات مصر القكمية ,كدعميا لمقضية الفمسطينية ,بينما
ضغط ياسر عرفات عمى أعضاء المجمس الكطني أثناء الجمسة المخصصة ,لبحث قبكؿ مصر
مبادرة ركجرز ,كتكجيو النقد لمسياسات األمريكية (حكراني ,1980 ,ص.)170:169

حذر عبد الناصر الممؾ حسيف مف أم ىجكـ عسكرم عمى الفدائييف الفمسطينييف ,إال أف
الجيش األردني بدأ ىجماتو ضد المخيمات كالفدائييف الفمسطينييف ,كفي  25سبتمبر ,اتيـ عبد
الناصر الكاليات المتحدة ك(إسرائيؿ) بالكقكؼ كراء األزمة لتصفية المقاكمة الفمسطينية ,كفي
الكقت نفسو طمب مف الممؾ حسيف كقؼ القتاؿ ,كاال عده شريكان في المخطط األمريكي
(اإلسرائيمي) لمقضاء عمى الفمسطينييف ,ثـ طمب اجتماعان لقادة الدكؿ العربية ,كتـ عقد االجتماع
بالقاىرة يكمي  26/25سبتمبر  ,1970كحمؿ العرب الممؾ حسيف المسؤكلية الكاممة ,ما دفعو
لطمب حضكر االجتماع ككصؿ الممؾ حسيف إلى القاىرة في 27سبتمبر كتـ التكصؿ إلى اتفاؽ
كقؼ النار بيف الطرفيف (فريد ,1979 ,ص.)257-252

 2.4.3األداة العسكرية المصرية
كفقان لمعاىدة  ,1936بيف مصر كبريطانيا ,حصمت مصر عمى حقيا في ممارسة سياسة
خارجية مستقمة ,كأماـ تصاعد المد القكمي في مصر ,أيجبرت الحككمة المصرية عمى تفعيؿ
األداة العسكرية في حرب فمسطيف عاـ ,1948لكنيا انيزمت في الحرب مما دفع بالجيش لمقياـ
بالثكرة عمي النظاـ الممكي كاسقاطو (المزيني ,2002 ,ص.)85:84

أثرت تى ً
جربة عبد الناصر خالؿ حرب فمسطيف عاـ  ,1948في استراتيجيتو العسكرية ,فبعد
تكلي الحكـ أعطى األكلكية لبناء الجيش المصرم ,كتسميحو بالعتاد العسكرم ,بينما ترؾ الفدائييف
الفمسطينييف يمارسكف نشاطيـ العسكرم ضد (إسرائيؿ) مف قطاع غزة الخاضع لمسيادة المصرية,
كنتيجة الخسائر التي أصابت (إسرائيؿ) ,قرر "بف جكريكف" خكض الحرب ضد مصر (عبد
الفتاح ,2001 ,ص.)121:120
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ىاجـ (الجيش اإلسرائيمي) قطاع غزة عاـ  ,1955ككاف الرد المصرم باإلسراع في بناء
القكة العسكرية المصرية لمكاجية (إسرائيؿ) ,كنتيجة استمرار (إسرائيؿ) في اليجكـ عمى المكاقع
الحدكدية المصرية؛ قررت مصر تكجيو ضربات في العمؽ اإلسرائيمي عف طريؽ الفدائييف (ىيكؿ,

 ,1983ص)29-24؛ كبذلؾ تككف مصر خرجت إلى المكاجية المباشرة مع إسرائيؿ قبؿ اكتماؿ
خطة التنمية المصرية التي تسعى مف خالليا إلى امتالؾ األسمحة المتطكرة (بيضكف كآخركف,
 ,2002ص.)58

طمبت مصر مف االتحاد السكفيتي تسميح جيشيا ,نتيجة رفض الكاليات المتحدة تسميح
الجيش المصرم ,ككضع شركط غير مرضية ,كبالفعؿ حصمت عمى األسمحة مف االتحاد
ؼ  -بصفقة األسمحة التشيكية  -كبمكجبيا حصمت مصر عمى طائرات
السكفيتي فيما يع ًر ى
مقاتمة ,كدبابات ,كمعدات عسكرية متنكعة ,تقدر قيمتيا بحكالي

 300مميكف دكالر (دانككس,

 ,1983ص)18:17؛ كأصبحت مصر بعد حرب السكيس تعتمد عمى االتحاد السكفيتي في تسميح
جيشيا (أمبركز ,1994 ,ص.)281
أدركت مصر رغبة (إسرائيؿ) في تقيد القد ارت العسكرية المصرية ,بعد اليجكـ (اإلسرائيمي)
عمى قطاع غزة ,كحرصت الكاليات المتحدة عمى ضعؼ الجيش المصرم كاجبار مصر عمى
الرضكخ (إلسرائيؿ) ,فتكجيت مصر إلى االتحاد السكفيتي كحصمت عمى السالح لمدفاع عف
نفسيا كعف قطاع غزة كالشعب الفمسطيني ,مف االعتداءات (اإلسرائيمية) المتكررة عميو ,كىذا
يعني أف األداة العسكرية المصرية حريصة عمى حماية الفمسطينييف في قطاع غزة كعمى ما تبقى
مف األراضي الفمسطينية خارج سيطرة االستعمار الييكدم في فمسطيف.
 1.4.3تحميل األداة العسكرية المصرية تجاه القضية الفمسطينية
ىاجـ (الجيش اإلسرائيمي) سيناء في الثالثيف مف أكتكبر عاـ  ,1956ككصؿ قناة السكيس
بمساعدة فرنسية بريطانية (أمبركز ,1994 ,ص)2011؛ كأعمنت الحككمة المصرية حالة الطكارئ
كالتعبئة العامة كتصدت القكات المسمحة المصرية لمعدكاف الثالثي ,كفي أغسطس ,1956
أعمنت مصر تشكيؿ جيش التحرير الكطني بجانب الجيش النظامي ,يضـ المتطكعيف المصرييف
مف أنحاء مصر كافة؛ ألجؿ التصدم لمعدكاف (اإلسرائيمي) (كاركتيكنكؼ ,1957 ,ص.)27-20
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شاركت (إسرائيؿ) في العدكاف الثالثي عمى مصر عاـ 1956؛ لتحقيؽ عدة أىداؼ كىي
(ىيكؿ ,1983 ,ص:)19:18

 -1إبقاء مصر ضعيفة غير قادرة عمى البناء االقتصادم ك الزراعي ك الصناعي المتطكر.
 -2عزؿ مصر عف الكطف العربي ,كمنع أم محاكلة مصرية تيدؼ لمتأثير في (إسرائيؿ),
كمنع أم كجكد عسكرم مصرم في سيناء ,كانشاء منطقة عازلة بيف المشرؽ العربي
كالمغرب العربي.
 -3إبعاد مصر عف حركة التفاعالت الدكلية؛ بحيث ال تستطيع تككيف عالقات دكلية تي ىم ِّكنيا
مف الحركة كالمناكرة في الكطف العربي .

صدر قرار دكلي بكقؼ العدكاف الثالثي عمى مصر في  4نكفمبر  ,1956كفي عاـ
 ,1957انسحبت (إسرائيؿ) بالكامؿ مف سيناء كقطاع غزة (عبد الفتاح ,2001 ,ص)90؛ كبالرغـ
مف اليزيمة العسكرية لمصر ,إال أف عبد الناصر خرج مف الحرب منتص انر سياسيان ,كعممت
مصر عمى تجنب أم مكاجية عسكرية مع (إسرائيؿ) ما بيف عامي(  )1967-1956بالرغـ مف
اقتناع عبد الناصر بحتمية المكاجية العسكرية مع (إسرائيؿ) ,كأ ٌف الحرب ىي الحؿ الكحيد

لمقضية الفمسطينية ,ككاف يرل ذلؾ ممكنان في حاؿ تكفر ثالثة شركط ,كىي تفكؽ عسكرم
عربي ,ككحدة عربية ,كعزؿ (إسرائيؿ) دكليان (نافعة ,1986 ,ص.)27:26

قاـ الجيش المصرم بإرساؿ جنكده إلى سيناء ,عمى أثر الحشكد العسكرية (اإلسرائيمية)
عمي الحدكد السكرية ,كذلؾ التزامان بكاجبات األداة العسكرية المصرية تجاه الكطف العربي,
كقامت مصر بإغالؽ مضائؽ تيراف ,كطمبت بانسحاب القكات الدكلية ,فقامت الحرب ,كانيارت
األداة العسكرية المصرية أماـ (الجيش اإلسرائيمي) في حرب  ,1967كخسرت مصر سيناء,
كقطاع غزة التابع ليا ,كسيطرت (إسرائيؿ) عمى القدس كالضفة الغربية كالجكالف (أمبركز,1994 ,
ص.)283-281

عابر في القكمية العربية كالقضية الفمسطينية؛ فقد أدت ىذه
لـ يكف تأثير حرب 1967
ان
تأثير عمى القضية الفمسطينية؛
الحرب إلى تدمير القكة العسكرية الرئيسية لمقكمية العربية كاألكثر
ان
إذ أخذت مصر عمى عاتقيا منذ ثكرة  23يكليك التزامات األمة العربية ,كقررت تحمؿ مسؤكليات
الكحدة العربية ,كتحرير الكطف العربي مف االستعمار كمكاجية (إسرائيؿ) كتحرير فمسطيف,
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كاعتمدت عمى تطكير أداتيا العسكرية لتحقيؽ أىدافيا ,إال أف حرب  ,1967دمرت ىذه األداة
كىذا أثر سمبيان عمى السياسة الخارجية المصرية تجاه القضية الفمسطينية.
لـ يستسمـ عبد الناصر لميزيمة ,كبدأ بناء قكتو العسكرية لتحرير األرض العربية ,كبدأت
عمميات المقاكمة ضد (إسرائيؿ) ,كلـ تستطع (إسرائيؿ) تحقيؽ أم مكاسب ,خاصة استسالـ
العرب (عبد الفتاح ,2001 ,ص)93؛ كبدأت مصر بحرب االستنزاؼ( صبح ,1998 ,ص)136؛
كاتفؽ عبد الناصر مع منظمة التحرير عمى القياـ بعمميات فدائية داخؿ األراضي الفمسطينية
المحتمة (فريد ,1979 ,ص)113؛ كاعترؼ مكشي دياف كزير (الدفاع اإلسرائيمي) بأف عبد الناصر
حكؿ اليزيمة إلى نصر في حرب االستنزاؼ ,كأنو رفض عرضان (إسرائيميان) لمسالـ مقابؿ
انسحاب (إسرائيؿ) مف األراضي المحتمة عاـ ( 1967راغب ,1996 ,ص.)34:33
يمكف القكؿ :أف حرب االستنزاؼ ما ىي إال إرادة قكية مف عبد الناصر عمى تحمؿ
مسؤكلياتو القكمية ,كعدـ استسالمو لمحمكؿ االنيزامية ,كاستم ارره في تحقيؽ طمكح األمة العربية
بتحرير العرب مف االستعمار كأعكانو ,كانياء الكجكد (اإلسرائيمي) في فمسطيف ,كاسترجاع
األراضي التي ايحتيمىت عاـ  ,1967كتبيف لمباحث أف مفيكـ حرب االستنزاؼ ما ىك اال تكتيؾ
عسكرم بحت لمكصكؿ إلي أىداؼ سياسية ,كيمكف القكؿ أف عبد الناصر اشتؽ دركس ىزيمة
عاـ 1967ـ ,بحنكة سياسية مشيكد ليا مف حيث محاصرة إس ارئيؿ دكليان كاعادة تدريب كتأىيؿ
المؤسسة العسكرية كتحقيؽ تضامف عربي غير مسبكؽ.
استمرت مصر في إعادة بناء الجيش ,كاإلعداد لمعركة التحرير ,ككاف العمؿ عمى تسميح
الجيش كتدريبو كبناء قكاعد الصكاريخ كمالجئ الطائرات ,كتدريب الجيش عمى عمميات العبكر
(داكد ,1998 ,ص)141؛ كلـ يستثن ًى عبد الناصر األداة العسكرية لحؿ القضية الفمسطينية ,كانما
أكد عمى ضركرة الكحدة العسكرية لمدكؿ المكاجية مع (إسرائيؿ) ,كفي عاـ  1969نجحت مصر
في عقد المؤتمر الرباعي لمجبية الشرقية بضـ مصر كاألردف كسكريا كالعراؽ ,كتـ االتفاؽ عمى
االستراتيجية العسكرية لمكاجية (إسرائيؿ) ,كتحرير األرض المحتمة (فريد ,1979 ,ص.)178
 حرباالستنزافأوحرباأللفٌومكماأطلقعلٌهابعض(الصهاٌنة),واالستنزافمصطلحأطلقهالرئٌسالمصريالراحلعبد
الناصر علىالحربالتًاندلعتبٌنمصرو(إسرائٌل)علىضفتًقناةالسوٌس.بدأتأحداثهابهجوم(صهٌونً)علىمدٌنةبور
فؤادبهدفاحتاللهاٌومٌ0ولٌو 0967م,فتصدتلهاقوةمنالصاعقةالمصرٌةفٌماٌعرفبمعركةرأسالعش,واستمرتالمعارك
الحربٌةعلىضفتًالقناةلمدةثالثسنوات,استخدمخاللها(إسرائٌل)طائراتالفانتوماألمرٌكٌةالحدٌثةلضربالعمقالمصري,
وانتهتالحربفً7أغسطسعام0971مبقرارالرئٌسعبدالناصرقبولمبادرةروجرز.
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كافؽ عبد الناصر عمى مبادرة ركجرز لمتفرغ كاالستعداد العسكرم ,كحاجة مصر إلى المزيد
مف الكقت؛ ألجؿ استكماؿ بناء القكاعد الصاركخية في منطقة القناة ,كقد حققت المبادرة ما أراده
عبد الناصر؛ فقد استطاع إقامة حائط الصكاريخ كالعديد مف المنشآت العسكرية التي كفرت قاعدة
عسكرية قادرة عمى عبكر القناة كحماية شبكة الدفاع الجكم المصرم ,كجنبت مصر كقكع المزيد
مف الخسائر نتيجة الغارات الجكية (اإلسرائيمية) المستمرة (داكد ,1998 ,ص.)143:142

شيدت الفترة الممتدة ما بيف عامي  1967كحتى 1970ـ كىك تاريخ رحيؿ عبد الناصر,
أضخـ عممية بناء لمجيش المصرم لتحرير األرض المحتمة (نافعة ,1986 ,ص)28؛ كتعد أفضؿ
سنكات المكاجية العربية (اإلسرائيمية) ,بسبب اإلصالحات الضخمة التي شيدىا الجيش المصرم
بعد عزؿ المشير عبد الحكيـ عامر (بيضكف كآخركف ,2002 ,ص.)109

 3.4.3األداة االقتصادية
لقد اىتـ عبد الناصر بالسياسة الخارجية ,كع ٌدىا المجاؿ الرئيس لحركتو السياسية ,ككظؼ
السياسة الخارجية لصالح التنمية الداخمية؛ فاتبع سياسة نشطة في المجاليف العربي كالدكلي مف
أجؿ تعكيض نقص المكارد االقتصادية ,كالحصكؿ عمى مكارد اقتصادية ال يمكف أف تحصؿ
عمييا مصر ,كىي في عزلة ,كما ربط التنمية الداخمية بالتحرر مف التبعية االقتصادية الخارجية,
كىذا ما دفعو لمتمسؾ بالدكر االستقاللي لمصر (إبراىيـ كآخركف ,1983 ,ص.)178:177

منذ إعالف الثكرة ,لـ تعطى (إس ارئيؿ) الفرصة لعبد الناصر لتحقيؽ االستقالؿ السياسي,
كمف ثـ البدء في عممية التنمية االقتصادية ,التي أرت فييا خط انر قكيان عمييا ,لذلؾ حاكلت منع
تحقيؽ الجالء البريطاني عف مصر ,كحاكؿ أف يتـ الجالء البريطاني في إطار ربط مصر بحمؼ
غربي ,كنتيجة فشؿ (إسرائيؿ) في تحقيؽ أىدافيا ,عممت عمى إخراج عبد الناصر مف اإلطار
الداخمي كالتنمية إلى الصراع معو باليجكـ عمى غزة عاـ ( 1955نافعة ,1986 ,ص)26:25؛ كفي
العاـ نفسو استطاعت مصر تمكيؿ صفقة األسمحة التشيكية بمكارد اقتصادية مصرية (دانككس,
 ,1983ص.)18

يعد سد أسكاف مف المشاريع االستراتيجية لالقتصاد المصرم ,كنتيجة عدـ قدرة االقتصاد
المصرم عمى تمكيؿ المشركع ,طمبت مساعدة الكاليات المتحدة ,كفي عاـ  1956اشترطت
92

الكاليات المتحدة تمكيؿ المشركع بإنياء الصراع العربي (اإلسرائيمي)؛ فرفض الرئيس عبد الناصر
كقدـ كزير الخارجية األمريكي "داالس" اقتراحان لمرئيس أيزنياكر في عاـ  1956لمضغط عمى
نظر لمنتائج السمبية لمجيكداتنا لجعؿ عبد الناصر ينيج سياسة المصالحة مع إسرائيؿ  ,عمينا أف نعدؿ
مصر" ان
مف سياستنا تجاه (الشرؽ األكسط)  ,كأف تؤجؿ كؿ مف الكاليات المتحدة كبريطانيا مشركع اإلسياـ في سد أسكاف"
(المزيني ,2002 ,ص.)149-143

رفضت مصر ربط اقتصادىا بفمؾ السياسة االستعمارية ,كالرضكخ لممطالب االستعمارية
بتخمي مصر عف القضية الفمسطينية ,فقد ربطت الكاليات المتحدة المساعدات االقتصادية في
بناء السد العالي ,بمكقؼ مصر السياسي مف القضية الفمسطينية ,كاشترطت مكافقة تمكيميا
لممشركع باإلشراؼ عمى االقتصاد المصرم ,كتركيز جميع المكارد باتجاه بناء السد ككقؼ بناء
القدرات العسكرية المصرية ,كعزؿ مصر عف الكطف العربي ,فرفض عبد الناصر ذلؾ (دانككس,
 ,1983ص.)46

لـ يستطع عبد الناصر تحقيؽ التنمية الداخمية كالحصكؿ عمى مكارد اقتصادية خارجية
لتعكيض النقص في المكارد االقتصادية الداخمية ,فمنذ قياـ ثكرة يكليك بدأت الكاليات المتحدة
األمريكية بالسعي إلى ربط مصر بسياستيا االستعمارية ,كربط المساعدات االقتصادية األمريكية
لمصر بمكقؼ مصر مف الصراع العربي (اإلسرائيمي) كالقضية الفمسطينية ,كبالتالي كاجيت
مصر حصا انر أمريكيان غربيان بدالن مف أف تحصؿ عمى المساعدات الخارجية؛ كذلؾ بسبب
مكقؼ مصر مف القضية الفمسطينية.
رفضت مصر التخمي عف القضية الفمسطينية مقابؿ المساعدات الخارجية ,كخسرت التمكيؿ
األمريكي كالغربي لبناء السد العالي ,نتيجة الشركط األمريكية لعقد اتفاؽ سالـ بيف مصر
ك(إسرائيؿ) ,كاستمرت األداة االقتصادية المصرية في سياستيا القكمية تجاه الكطف العربي,
رافضة التخمي عنيا كاالستسالـ لمضغكط الغربية ,كيعتقد الباحث أف أحد األسباب الرئيسة التي
أدت بعبد الناصر التخاذ ق اررات سياسية ذات تكجو اقتصادم اشتراكي ,تنمية المكارد المحمية
كعدـ االرتياف لممساعدات االقتصادية الخارجية القادمة مف الدكؿ االستعمارية.
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 4.3.4األداة اإلعالمية
تعد األداة اإلعالمية مقدمة لحركة سياسية تسعى إلى تحقيؽ مصالح معينة ,كىي أداة
مساندة لتنفيذ السياسة الخارجية ,كتقكـ بممارستيا الجيات الحككمية ,كىي أداة فعالة مف أدكات
السياسة الخارجية لمدكؿ (حمادة ,193 ,ص)143؛ كأطمقت مصر إذاعة صكت العرب عاـ 1954
(بيضكف كآخركف ,2002 ,ص)44؛ كيعد اإلعالـ المصرم كاذاعة صكت العرب في عيد عبد
الناصر المرجعية القكمية لمعرب ,ككصؼ خير الديف حسيب تأثير األداة اإلعالمية القكمية في
الكطف العربي "كاف المرء ال يتخذ مكقفان مف قضية عربية ميمة حتى يسمع رأل القاىرة في "صكت القاىرة"".

(بيضكف كآخركف ,2002 ,ص.)87
منذ انطالقة صكت العرب ,بدأت حممة إعالمية مكثفة ,تؤكد عمى أف مصر سكؼ تقدـ
الدعـ العسكرم الكامؿ لمدكؿ العربية التي تتعرض ألم عدكاف (إسرائيمي) ,كستمقي بثقميا
العسكرم مف أجؿ القضية العربية (ليتؿ ,1959 ,ص .)358

نجحت الحممة اإلعالمية القكمية في إجبار الممؾ حسيف عمى رفض االنضماـ إلى حمؼ
بغداد ,كطرد الجنراؿ البريطاني جمكب باشا مف قيادة الجيش األردني (منصكر ,ص)151؛ كأجبرت
الضغكط اإلعالمية القكمية العربية األردف كلبناف عمى االنسحاب مف تحالؼ تركي عراقي
لضرب سكريا عاـ نتيجة التقارب القكمي السكرم المصرم (منصكر,ص.)235
بدأت كسائؿ اإلعالـ المصرية في الخامس مف يكنيك  ,1967تعمف أف (إسرائيؿ) كقعت
بالفخ ,كأف الدفاعات المصرية استطاعت إسقاط ما يقارب أربعيف طائروة (إسرائيمية) ,كعمت
الفرحة في صفكؼ المصرييف كالعرب ,كلـ يكف ىناؾ أم كسائؿ إعالـ أجنبية غير الكسائؿ
الحككمية التي تنشر األخبار ,كاستمرت كسائؿ اإلعالـ تتحدث عف النصر في الحرب حتي
أعمنت اإلذاعة المصرية تنحي الرئيس عبد الناصر (منتصر ,2003 ,ص.)117:116

اتسمت أداة مصر اإلعالمية ما بيف عامي ( ,)1967-1956بمجمكعة مف الخصائص
ساىمت في ىزيمة مصر؛ حيث ركز اإلعالـ عمى خطابات القيادة المصرية التي تؤكد عمى
امتالؾ مصر أكبر قكة بحرية كبرية كجكية في المنطقة ,كأف القكة المصرية جاىزة لمتحرؾ مف
أجؿ كضع حد لسياسات (اإلسرائيمية) ,كأف المكعد قد اقترب لمقضاء عمى (إسرائيؿ) ,في الكقت
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الذم نجح فيو (اإلعالـ اإلسرائيمي) في إظيار الخطر العربي عميو ,كطمب مساعدة العالـ
لمكاجيتو ,كبذلؾ ميدت (إسرائيؿ) الرأم العالمي لتنفيذ ىجكمو (خميؿ ,2003 ,ص.)139

لقد أستطاع اإلعالـ المصرم تحقيؽ النجاح عمى المستكل العربي كتحقيؽ التعبئة القكمية
كالتأييد الشعبي لسياسة عبد الناصر ,لكف ىذه األداة فشمت عمى المستكل الدكلي ,بسبب غياب
التخطيط العممي المدركس ,كاستغالؿ (إسرائيؿ) األخطاء اإلعالمية المصرية لصالحيا ككسب
التأييد الدكلي (ابك عامكد ,1994 ,العدد  ,182ص.)90:89

كافؽ عبد الناصر عمى مبادرة ركجرز ,فقامت إذاعة صكت فمسطيف كمقرىان القاىرة بيجكـ
عنيؼ عمى عبد الناصر ,فردت األداة اإلعالمية المصرية بإغالقو (فريد ,1979 .ص,)250
كبالرغـ مف ذلؾ فإف القاىرة لـ تتخمى عف القضية الفمسطينية ,إذ تـ تكميؼ الرئيس السكداني
جعفر النميرم بنشر ما حدث في القمة العربية الخاصة بأحداث أيمكؿ األسكد ,عبر إذاعة
الرم العاـ العربي عمى ما
القاىرة كالتي حممت الممؾ حسيف مسؤكلية ما حدث ,مف أجؿ إطالع أ
يجرم ,ثـ كمؼ عبد الناصر محمد حسنيف ىيكؿ بكضع خطة إعالمية لشرح االتفاؽ بيف الممؾ
لمرم العاـ العربي (فريد,1979 ,
الحسيف كرئيس منظمة تحرير ياسر عرفات كاذاعتو أ
ص.)258:257

و
لتحديات متعددة كاف آخرىا
بكفاة عبد الناصر تكقؼ المشركع القكمي العربي ,الذم تعرض
حرب 1967؛ إذ كاف التيار القكمي في مصر أقكل التيارات القكمية ,لكنو كاف مرتبطان بشخصية
عبد الناصر ,كيستمد قكتو مف قكة عبد الناصر ككنو رئيسان لمصر (بيضكف كاخركف,2002 ,
ص.)85

يرل الباحث أف كاريزما عبد الناصر قد لعبت دك انر محكريان في حركة التحرر كالنيضة
العربية ,اال أف المعضمة السياسية في دكؿ العالـ الثالث ,كخاصة الدكؿ العربية ,غياب حكـ
المؤسسات كالفصؿ بيف السمطات ,كمصادراتيا لصالح رئيس الدكلة ,كقد تصؿ إلى حد تأليو
الحاكـ.

أحداثأٌلولاألسود,هواالسمالذيٌشاربهإلىأحداثشهرأٌلولعام0971م,الذيحدثفٌهاشتباكبٌنمنظمةالتحرٌر
الفلسطٌنٌةوالجٌشاألردنً,و ُقتِلفٌهاحوالىاأللفشخص.و
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 5.3الخاتمة
نجحت (إسرائيؿ) في إخراج مصر مف مرحمة البناء إلى مرحمة المكاجية قبؿ انتياء مصر
مف مرحمة البناء في المجاالت االقتصادية كالعسكرية ,كقد كاجيت مصر (إسرائيؿ) في معركة
السكيس عاـ  1956كحرب عاـ  ,1967انتيت بفشؿ األداة العسكرية كنجاح األداة الدبمكماسية,
فقد استطاعت الدبمكماسية إحراج (إسرائيؿ) مف سيناء ,ك تحكيؿ اليزيمة في حرب  1967إلى
نصر عندما رفضت االستسالـ لمشركط الغربية كالصمح مع (إسرائيؿ) ,بينما حققت األداة
االقتصادية نجاحان محدكدان برفضيا المساعدات األمريكية كالغربية المشركطة بقبكؿ مصر كجكد
(إسرائيؿ) ,كنجحت األداة اإلعالمية في تعبئة الرأم العاـ العربي لصالحيا ,كأخفقت في حشد
الرأم العاـ الدكلي ,بؿ حشدت الرأم العاـ الدكلي لصالح (إسرائيؿ).
لـ ً
ينتو الصراع مع (إسرائيؿ) ,إذ قاـ عبد الناصر بإعادة بناء األداة العسكرية مف جديد مف
أجؿ المكاجية مع (إسرائيؿ) ,كبدأ حرب االستنزاؼ ضده ,لكنو تيًكفِّي دكف أف يتكصؿ إلى نتيجة
نيائية مع (إسرائيؿ) سكاء عمى الصعيد العسكرم أك السياسي.
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 4الفصل الرابع
القومية العربية وأثرها في السياسة الخارجية المصرية
تجاه القضية الفمسطينية في عهد السادات

 1.4المقدمة
يي ٌعد السادات أحد ضباط ثكرة  23يكليك ,أصبح رئيسان مصر عاـ  ,1971بعد الرئيس عبد

الناصر ,تكلي بعد كفاة الرئيس عبد الناصر ,كشيد عيده تحكالت في السياسة الداخمية كالخارجية
لمصر ,كساد التيار االنعزالي القطرل ,بدالن مف التيار القكمي ,كشيدت البيئة الداخمية في مصر
تغيرات في المجاالت السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية ,أما عالقات مصر مع الكاليات المتحدة
كاالتحاد السكفيتي فقد شيدت تغيرات جذرية؛ حيث أصبحت الكاليات المتحدة دكلة صديقة
لمصر ,بينما تكترت العالقات مع االتحاد السكفيتي.
تغيرت السياسة الخارجية المصرية تجاه القضية الفمسطينية في عيد السادات ,كلمعرفة
التغيرات التي حدثت ,ال بد مف تحميؿ أداء السياسة الخارجية المصرية تجاه القضية الفمسطينية
مف خالؿ األداة الدبمكماسية ,كاألداة العسكرية ,كاألداة االقتصادية ,كاألداة اإلعالمية.
 2.4القومية العربية في عهد السادات
كانت القكمية التيار السائد في مصر في عيد عبد الناصر ,فعندما تكفى كتكلي السادات
السمطة كاف التيار القكمي التيار السائد في مصر ,كاستمر ىذا التيار حتى أكاخر عاـ 1973؛
حيث بدأ ظيكر التيار القطرل االنعزالي في مصر ,كاستمر ىذا التيار بالصعكد حتى أصبح
التيار المسيطر عمى السياسة الخارجية المصرية ,كتعزز كجكد ىذا التيار بتكقيع مصر عمى
(معاىدة السالـ المصرية اإلسرائيمية) عاـ  ,1979التي شكمت ضربة قاسية لمتيار القكمي في
مصر عمى صعيد الحكـ كالدكلة.
 1.2.4السادات والقومية العربية
 1.1.2.4السادات وتطور فكره السياسي
شارؾ السادات في المظاىرات المنددة بالكجكد البريطاني في مصر ,كالمطالبة بعكدة
دستكر عاـ  1923بالرغـ مف صغر سنو ,ككصؼ فكره السياسي في تمؾ الفترة بالقكؿ" :ال
أستطيع أف أقكؿ إف كاف كعيي السياسي قد نضج أك حتى تشكؿ في ىذه الفترة المبكرة مف حياتي  ..كنت
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أشارؾ طبعان في األحاسيس الكطنية التي كانت تعتمج في صدر كؿ مصرم ,فأخرج في الظاىرات" كما تأثر
السادات بشخصية كماؿ أتاتكرؾ (السادات ,1979 ,ص.)21:20
انضـ السادات في المعادم إلى تنظيـ سرم بتزكية مف حسف عزت عاـ ( 1939عباس,

ص )51؛ كيقكؿ السادات إنو استمر في قيادة التنظيـ حتى تـ طرده مف الجيش كسجنو عاـ
 1942كاستمر في السجف حتي نياية الحرب العالمية الثانية (السادات ,ص)24؛ بسبب اتصاالتو
مع األلماف (عباس ,ص)52؛ كفي عاـ  1946تـ اغتياؿ أميف عثماف ,كاتهيـ السادات بالمشاركة

كس ًجف حتى عاـ  ,1948كعاد إلى الجيش عاـ ( 1950شمبي ,1977 ,ص)38؛ ثـ
في اغتيالو ه
انضـ إلى تنظيـ الضباط األحرار عاـ ( 1951حمركش ,1984 ,ص)109؛ ككانت ميمتو في ثكرة

 23يكليك االستيالء عمى اإلذاعة كالتمفزيكف (عبد الفتاح ,2001 ,ص.)145

يعقب محمد حسنيف ىيكؿ عمى انضماـ السادات إلى تنظيـ الضباط االحرار ,فيقكؿ  :إف
انضماـ السادات لمتنظيـ كاجو معارضة شديدة مف أعضاء التنظيـ باستثناء عبد الناصر ,كذلؾ
بسبب الخمفية السياسية لمسادات ,كيبرر ىيكؿ مكقؼ عبد الناصر مف قبكؿ السادات في التنظيـ,
بضركرة كجكد ضباط مف سالح و
اإلشارة لمتعامؿ مع شبكة التميفكنات كالالسمكي في الجيش,
كيؤكد ىيكؿ ,أف السادات لـ يشارؾ في تنفيذ الثكرة كقد كصؿ إلي رئاسة أركاف الجيش متأخ انر,
ك كمفو عبد الناصر بإذاعة بياف الثكرة كتـ إذاعتو الساعة السابعة كثمث صباحان ,ثـ تطكع

السادات في اليكـ نفسو بتبميغ عمي ماىر تكميفو بتشكيؿ الك ازرة ,ثـ هكمِّؼ بعد يكميف بنقؿ إنذار
الجيش إلى الممؾ فاركؽ باإلسكندرية بالتنازؿ عف العرش (ىيكؿ.)81-75 ,1990 ,

تكلي السادات منصب كزير دكلة عاـ  1954لفترة محدكدة ,كاقتصر عممو بيف عامي
 1956كحتى  ,1969في جريدة الجميكرية كمجمس األمة (السادات)163 ,؛ كفي كتاب كصيتي
حاكؿ السادات إظيار فكره السياسي ,بأنو فكر يستند عمى اإلسالـ كاإليماف باهلل ,كأنو رجؿ
اإلسالـ كالتقكل كالخير ,كالرجؿ التائب العائد الى اهلل (السادات ص.)84-36
تـ تعييف السادات نائبان لمرئيس عاـ  ,1969كاختمؼ الباحثيف حكؿ سبب التعييف؛ فخير
الديف حسيب ,يقكؿ :إف عبد الناصر اختار السادات نائبان لو ,بسبب ضعؼ شخصيتو السياسية,
أما كماؿ الطكيؿ فيرجع أسباب اختيار السادات إلى ما يمي (بيضكف كآخركف ,2002 ,ص:)113
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 -1انعداـ شعبية السادات بيف أعضاء كككادر االتحاد االشتراكي.
 -2طاعة السادات المطمقة لعبد الناصر بسبب ضعؼ خبرتو السياسية كالتنفيذية.
 -3عالقات السادات مع الدكؿ الخميجية ,فقد كاف عبد الناصر يرغب في تحسيف عالقات
مصر مع دكؿ الخميج العربي.
 -4تعييف السادات يقدـ رسائؿ إيجابية لكؿ مف السعكدية كالكاليات المتحدة ,كرسائؿ تحذيرية
لالتحاد السكفيتي.
 -5رغبة عبد الناصر بالتفرغ لمراحة كالمسائؿ االستراتيجية.
 -6شخصية السادات مقبكلة في السياسة الدكلية ,بعكس عمي صبرم كخالد محيي الديف.
يرل السادات أف إيماف مصر بالقضة العربية ,السبب كراء تراجع القيـ كالمثؿ كالتقاليد
المصرية ,كأف انتصار أكتكبر عاـ  1973يرسخ إلحياء ىذه القيـ كالتقاليد مف جديد (السادات,

ص)17؛ كشيد عيده حمالت كراىية ضد االنتماء العربي ,كتصاعدت المشاعر االنفصالية أثناء
كن ًسبت التحديات التي تكاجو مصر المرتبطة بقضية الصراع العربي مع العدك
زيارتو لمقدس ,ه

اإلسرائيمي إلى الفمسطينييف ,كيصؼ ىيكؿ ىذه الحمالت بالقكؿ  ":نسب دكر مصر في الصراع
العربي اإلسرائيمي إلى ىؤالء الفمسطينييف الذيف ال يرحمكف كال يريدكف لرحمة اهلل أف تنزؿ  ...بؿ إ ٌف معارؾ

مصر العظيمة كدكرىا في حركة التحرر العربي عمكمان ,هنسبت إلى حماقة السياسة المصرية في زمف سابؽ كالى
تيكرىا" (ىيكؿ ,2000 ,ص.)87

عد مصر مف البالد التي منحت العالـ كمو أكؿ حضارة ,كال يعقؿ أف ينغمؽ بمد معطاء مثؿ
ته ٌ
مصر عمى نفسو  ,فقد كانت مصر أكؿ بمد في المنطقة العربية كاألفريقية ينفتح عمى الحضارة
العالمية منذ منتصؼ القرف التاسع عشر ,كيشمؿ االنفتاح الجانب االقتصادم كاالجتماعي
كالفكرم كالثقافي ,ك شخصية مصر الحضارية ذات السبعة آالؼ سنة ال يمكف أف تخشى غزك
اآلخريف (السادات.)189:188 ,

نستنتج مما سبؽ ,أف السادات كصؼ مصر في عيد عبد الناصر بالمنغمقة كالمنعزلة عف
العالـ ,كبالتالي ينتقد سياسة عبد الناصر القكمية؛ ليس ذلؾ فحسب بؿ يعتبر شخصية مصر
الحضارية العائدة إلى سبعة آالؼ سنة (إشارة إلى الحضارة الفرعكنية) ,ىي القكة الفكرية القادرة
عمي التصدم لمغزك الفكرم المرتبط بسياسة االنفتاح ,كبذلؾ ينفي أم دكر لمقكمية كينفي كجكدىا
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باعتماده عمى الحضارة الفرعكنية ,كيريد السادات مف خالؿ سياسة االنفتاح التخمص مف القكمية
العربية ,كاتباع منيج جديد في سياستو الخارجية.
يعد السادات نفسو امتدادان لمحضارة الفرعكنية ,إال أف الفراعنة لـ يككنكا منعزليف عف المحيط
المجاكر ليـ؛ حيث كصمت حدكد مصر في مراحؿ تاريخية إلى العراؽ كسكريا الكبرل (النبراكم-

مينا ,ص.)19-17
تقكؿ جيياف السادات  :إف أنكر السادات دخؿ حرب أكتكبر عاـ  ,1973كصنع السالـ مع
(العدك اإلسرائيمي) مف أجؿ مصر" أنو عمؿ السالـ مف أجؿ مصر ,كعمؿ قبؿ ذلؾ حرب أكتكبر كدخميا
كانتصر ,كؿ ىذه األشياء لشاب تاريخو كطني ,كال يمكف ألحد أف يجنده أبدان_ يا فندـ _ ىك أحب مصر
كمصمحة مصر فقط( ".منصكر ,2002 ,ص.)133:132

تفسر كممات جيياف السادات حقيقة الفكر القطرم لدل السادات ,كرغبتو في عزؿ مصر
عف الكطف العربي ,كيرل الباحث أف السادات كاف منسجمان مع تكجياتو باالنفتاح عمى القكل
الداخمية -السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية ,كالقكل الدكلية -خاصة الكاليات المتحدة -
المناىضة لعبد الناصر كلمقكمية العربية ,كال يغير مف مضمكف اعتقاد الباحث تكرار السادات في
خطابو كسياستو االعالمية بأنو يسير عمى خطى عبد الناصر ,بؿ تعتبر حقبة السادات انقالبان
عمى سياسات عبد الناصر القكمية.

 2.2.4القومية العربية في عهد السادات كأيديولوجيا رسمية لمدولة
انتيج السادات سياسة مزدكجة تجاه القكمية العربية؛ فقد أعمف منذ ترشحو لمرئاسة ,التزامو
بنيج عبد الناصر القكمي ,كبعد كصكلو الحكـ بدأ باالبتعاد عف سياسة سمفو عبد الناصر
كالنيج القكمي ,كفيما يمي ثالثة محاكر لمتعرؼ عمى مصير القكمية العربية في عيد السادات:

 1.2.2.4االلتزام بالنهج القومي
كافقت المجنة المركزية لالتحاد االشتراكي عمى قرار المجنة التنفيذية العميا لالتحاد ,بترشيح
السادات لرئاسة الجميكرية (العادلي ,2000 ,ص)510؛ كفي السادس عشر مف أكتكبر عاـ
1970ـ ,تـ انتخاب السادات رئيسا لمجميكرية (حمكدة ,1985 ,ص)172؛ كتعيد في خطاب أماـ
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مجمس األمة في أكتكبر باالستمرار عمى سياسية عبد الناصر ,كتحقيؽ الكحدة العربية (السادات,

.)2013
أعمف السادات التزاـ مصر بتحرير األراضي المحتمة عاـ - 1967القدس كغزة كالضفة
الغربية كسيناء كالجكالف -كحماية حقكؽ الشعب الفمسطيني (السادات)2013 ,؛ كقد تحسنت
عالقات مصر مع الدكؿ العربية بيف عامي  1970كحتى  ,1973كخاصة السعكدية كسكريا
كليبيا كالعراؽ كاألردف ,كتركزت محاكر السياسة المصرية العربية خالؿ ىذه الفترة ,عمى تصفية
الخالفات بيف مصر كاألردف ,كاالستعداد العسكرم لحرب أكتكبر (أبك طالب ,1998 ,ص.)90-82

أكد السادات في عاـ  1972أف ىدؼ (العدك اإلسرائيمي) تمزيؽ األمة العربية كحصار
كعد قياـ اتحاد الجميكريات العربية بيف
مصر كعزليا عف الكطف العربي ,كمنع أم كحدة عربيةٌ ,
مصر كليبيا كسكريا ,انجاز لمقكمية العربية كتحديان لكجكد إسرائيؿ (زىراف ,1983 ,ص.)98-85

تكحدت األمة العربية في حرب أكتكبر عاـ 1973ـ؛ فقد شاركت مصر كسكريا كالعراؽ
كالجزائر كمنظمة التحرير في الحرب ,بينما شاركت الدكؿ النفطية في الحرب بالقكة االقتصادية
التي تمتمكيا كفرضت حظر عمى تصدير النفط العربي لمكاليات المتحدة كالدكؿ المؤيدة كالمساندة
(إلسرائيؿ) ,ككاف ذلؾ أكؿ مظير مف مظاىر القكة كالكحدة العربية بعد انييار الكحدة العربية بيف
مصر كسكريا عاـ 1961ـ (سالمو كآخركف ,1985 ,ص.)73-71

أرسؿ األردف إلى بريطانيا عاـ  1973يبمغيا بتزايد الضغكط العربية عمى األردف لمدخكؿ
في الحرب ,كأف الممؾ حسيف ينكم إرساؿ فرقة مدرعة عسكرية إلى سكريا مف أجؿ إرضاء
العرب كفي الكقت نفسو تجنب تكتر العالقة مع الكاليات المتحدة كطمب في الرسالة إبالغ (العدك
اإلسرائيمي) بالمكقؼ األردني ,حتى ال تقكـ بيجكـ ضد األردف (كيسنجر.)522 ,2005 ,

أرسمت السعكدية رسالة إلى الكاليات المتحدة ,تطالبيا بكقؼ اإلمداد العسكرم (إلسرائيؿ),
كأبمغت الكاليات المتحدة أف استمرار المساعدة إلى (إسرائيؿ) سكؼ يؤدم إلى تكتر العالقات بيف
البمديف ,كحذرت السعكدية سفراء دكؿ

المجمكعة األكربية لدييا ,بأنيا سكؼ تقمص انتاج

البتركؿ ,إذا لـ يضغطكا عمى الكاليات المتحدة لتغيير سياستيا تجاه العرب (كيسنجر,2005 ,
ص.)565
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 2.2.2.4االزدواجية ما بين االلتزام بالنهج القومي وبوادر القطرية
تمثؿ فترة الرئيس السادات منذ بدايتيا كحتى نيايتيا اتجاىان مغاي انر لأليديكلكجيا عف الفترة
السابقة لحكمو ,كىذا أثر في السياسة الخارجية المصرية (زىراف ,1983 ,ص)330؛ كبعث السادات
في ديسمبر عاـ  ,1970رسالة إلى الرئيس األمريكي "نيكسكف" يقكؿ فييا" :إف ىدفو الكحيد ينصب
عمى تحرير بالده ,كالتركيز عمى إعادة بنيانيا ,كذلؾ استعداده لتسكية سممية ,كانو مع الحؿ السممي قمبان كقالبان"

(صبرم ,1974 ,ص)230؛ كبذلؾ يظير السادات أماـ نيكسكف أنو ال طمكح لو خارج حدكد
مصر ,كأنو ليس عبد الناصر آخر ييدد المصالح األمريكية (خمة ,2006 ,ص.)91
اتخذ السادات مجمكعة مف اإلجراءات كالتدابير لمخركج عف طريؽ ثكرة  23يكليك (داكد,1998 ,

ص)53؛ كتتمثؿ ىذه اإلجراءات في إلغاء قانكف الحراسات ,كتمديد قرار كقؼ إطالؽ النار,
كاطالؽ سراح اإلخكاف المسمميف ,كنتيجة ىذه اإلجراءات ,بدأ الصراع بيف السادات كالناصرييف
(فرحات,1987 ,ص .)25-20
أتيحت الفرصة لمسادات لتحقيؽ ما يريد؛ إذ كفرت فكرة االتحاد بيف مصر كليبيا كسكريا الفرصة
المكاتية لمسادات؛ فقد رفض أنصار عبد الناصر فكرة االتحاد ,إلدراكيـ أف قبكؿ الكحدة يعني
عزؿ القيادات الناصرية (العدلي ,2000 ,ص)511؛ ككانت معارضة الناصرييف التحاد
الجميكريات الفرصة المناسبة لمسادات ,لمتخمص منيـ ,كالتشيير بيـ ,ككصفيـ بمجمكعة
بيركقراطية معادية لمكحدة العربية ,تسعى لتحقيؽ مصالحيا الخاصة (فرحات ,1987 ,ص.)26-24

تهعد (ثكرة التصحيح) ضربة قكية ضد القكمية العربية ,كيدية لمكاليات المتحدة ؛ فقد كصؿ كزير
الخارجية األمريكي كلياـ ركجرز بعدىا بأياـ إلى القاىرة (فرحات ,1987 ,ص)31؛ كيتفؽ محسف
العيني ككماؿ الطكيؿ عمى أف سياسات السادات في عاـ  ,1971كانت مكجية لمقضاء عمى
ثكرة  23يكليك كالقكمية العربية (بيضكف كآخركف ,2002 ,ص.)89

انتقد السادات سياسة سمفو الرئيس عبد الناصر ,ككصؼ فترة حكمو بالفراغ الفكرم كالسياسي,
كاعتبرىا سبب المأساة لممكاطف المصرم ,ككادت أف تؤدم إلى طمس معالـ الشخصية المصرية
كضياع التقاليد كالقيـ (السادات ,ص)16-8؛ ككصؼ ميثاؽ عاـ  ,1962كبياف  30مارس عاـ
 ,1967بالعبارات البراقة كاألساليب اإلنشائية ,مما أدل إلى فراغ فكرم كسياسي لدل الشباب
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المصرم ,كنسي الكثيركف أف مصر ليا فمكيا الخاص منذ آالؼ السنيف ,عندما قامت عمى
ضفاؼ نيرىا العظيـ أكؿ حضارة عرفتيا البشرية جمعاء (السادات ,ص.)16:15

يرم السادات ,أف عبد الناصر كقع في خطأ عندما رفض االعتراؼ بيزيمة مصر في حرب
1967ـ (ىيكؿ ,1990 ,ص)117؛ كاتيمو بتمزيؽ كحدة األمة العربية ,كتجاىؿ أف عبد الناصر
تكفى بعد انتياء اجتماع الرؤساء العرب حكؿ أزمة أيمكؿ االسكد عاـ 1970ـ ,كتكحيده لمصؼ
العربي ,كانياء نزيؼ الدماء الفمسطينية األردنية ,بينما تكفى السادات كعالقات مصر مقطكعة
مع الدكؿ العربية (داكد ,1998 ,ص.)55:54

حرص السادات عمى كحدة الصؼ العربي أثناء معركة أكتكبر كقبميا ,كقد قبؿ العرب
التعاكف مع السادات عمى أساس الكاقع السياسي لمنظاـ اإلقميمي القائـ ,إذ رأل العرب أف قيادة
السادات لمصر تختمؼ عف قيادة عبد الناصر ,كعمى ىذا األساس شاركت الدكؿ العربية في
الحرب بجانب مصر (عبد الفتاح ,2001 ,ص.)149

يرتكز مفيكـ الكحدة العربية عند السادات عمى أساس الكاقع السياسي لمنظاـ اإلقميمي
القائـ ,حيث يقكؿ " :لقد كانت الكحدة العربية أحد اإلنجازات الضخمة ألياـ أكتكبر المجيدة ,كعندما أتحدث
عف الكحدة العربية الحقيقية ففي ساعات الشدة اتحدت صفكفنا ,كاعتقد أننا سكؼ نستمر عمى ىذا المنيج",

كيعد السادات ما حدث مف تضامف عربي في حرب أكتكبر ,ىك خطكة أكلى عمى طريؽ الكحدة,
ٌ
كيصؼ مضمكف الكحدة العربية بالقكؿ " :أنا ال أنظر لمكحدة كشعارات أك مسائؿ دستكرية معينة تتحد ,
أك ...الخ كانما أنا أنظر لمكحدة عمى أنو كقت األزمة نككف كمنا رجؿ كاحد" (زىراف ,1983 ,ص.)118

ينظر السادات إلى الكحدة العربية بذلؾ ,عمى أنيا أساس تقكـ عمى تضامف األعماؿ
كالكصكؿ إلى إجماع في الرأم مف خالؿ الدبمكماسية (كاجنر كآخركف ,1976 ,ص)62؛ كبذلؾ
يككف السادات أراد قكالن كفعالن ترسيخ النظاـ اإلقميمي العربي القائـ عمى تجزئة الدكؿ العربية.
تكترت العالقات المصرية السكرية كالعالقات المصرية الميبية بعد تكقيع مصر عمى اتفاقية
فؾ االشتباؾ الثانية عاـ  ,1975كاتسمت العالقات المصرية العربية بالتقارب كالتباعد بيف
عامي( ,)1977-1975كانتيت بقياـ مصر بحرب محدكدة عمى ليبيا (ابك طالب,1998 ,
ص.)97
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تفرؽ العرب مف حكؿ مصر بعد إعالف السادات أف حؿ الصراع بيد الكاليات المتحدة,
كخسر السادات البعد القكمي ,نتيجة قبكلو مبدأ التفاكض مع (إسرائيؿ) ,كرسخ الشعكر االنعزالي
لدل المصرييف (عبد الفتاح ,2001 ,ص )158-155؛ كبيذا التصريح يككف السادات قد انتيج
سياسة الخضكع كالتبعية لمكاليات المتحدة كاالستعمار ,كربط العرب بالسياسة األمريكية.
لـ يفكر السادات عندما كضع حؿ الصراع العربي اإلسرائيمي بيد الكاليات المتحدة ,التي
أخذت عمى عاتقيا حماية المشركع اإلسرائيمي في ,بعد تراجع دكر بريطانيا كقكة دكلية؛ كيؼ
يتطمع السادات لحؿ أمريكي لمصراع ,كيتصكر أف الكاليات المتحدة عمى استعداد لتضييع أكراؽ
المعب ة الرابحة ,لتحؿ المشكمة مع (العدك اإلسرائيمي) ,كىي راعية لممشركع اإلسرائيمي (مقار,
ص.)249

طمبت (إسرائيؿ) مف ممؾ المغرب عاـ 1977ـ ,التكسط لدل مصر كاجراء لقاء مباشر,
بيف مسؤكليف (مف إسرائيؿ) كمصرييف ,ككافؽ السادات عمى ىذا ,كأرسؿ مدير المخابرات
العسكرية المصرية إلى الرباط ,كالتقي الكفد المصرم مع رئيس المكساد اإلسرائيمي ,كقدـ المكساد
معمكمات لمسادات ,بأف الرئيس الميبي معمر القذافي ,يخطط الغتيالو ,كبناء عمي ىذه
المعمكمات قاـ السادات بحرب محدكدة ضد ليبيا عاـ ( 1977ىيكؿ ,1990 ,ص.)231:230

جمدت الدكؿ العربية عالقاتيا السياسية كالدبمكماسية مع مصر بعد تكقيع السادات عمى
اتفاؽ كامب ديفيد عاـ  ,1978كقررت عدـ التعامؿ معيا عمى المستكل العربي كالدكلي,
كمقاطعة اجتماعات الجامعة العربية التي تعقد في مصر ,كدعت جبية الصمكد كالتصدل إلى
اإلطاحة بحكـ السادات ,كبعد تكقيع السادات عمى (معاىدة السالـ المصرية اإلسرائيمية) عاـ
 ,1979قرر القادة العرب في قمة بغداد في العاـ نفسو ,مقاطعة مصر بشكؿ كامؿ في
المجاالت كافة (شاش ,1995 ,ص.)110-108

 3.2.2.4السادات والقطرية
يتمسؾ المؤمنكف باأليديكلكجيا القطرية في كؿ قطر عربي ,بكياف ذلؾ القطر كالحفاظ عميو
كاستمرار بقائو كالدفاع عف حدكده كمصالحو ,كيعطكف األكلكية لممصالح القطرية عمى المصمحة
القكمية ,كيشعركف بالعجز أماـ التحالؼ (اإلسرائيمي -األمريكي) ,كيؤمنكف بأنو ال يمكف ألم
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دكلة عربية ميما بمغت قكتيا أف تقير إسرائيؿ ,كالبدائؿ المتاحة لحؿ الصراع العربي اإلسرائيمي,
القبكؿ بالكاقع كعقد معاىدات سالـ معيا تضمف سالمة الكيانات العربية القطرية ,كتأمف
اعتداءاتيا ,كتتالفى الضغكط السياسية كاالقتصادية األمريكية كالغربية التي تتعرض ليا بسبب
مكقفيا المعادم إلسرائيؿ ,أك أخذ مكقؼ حيادم مف الصراع العربي اإلسرائيمي ,كاقامة عالقات
كدية مع إسرائيؿ مف دكف أف تعترؼ بيا رسميا (أبك لغد كآخركف ,2000 ,ص.)646:645
يقكؿ محمد حسنيف ىيكؿ :إف الغزكة اإلسرائيمية مكجية إلى مصر قبؿ فمسطيف؛ إذ إف
القكل الدكلية الطامعة في إرث الدكلة العثمانية كالراغبة في السيطرة عمى الكطف العربي؛ أدركت
منذ بداية القرف التاسع عشر ,أف مصر ىي القكة المحمية القادرة عمى تكحيد األمة العربية في
المستقبؿ ,كالتصدم لمقكل االستعمارية ,ككاجيت الدكؿ االستعمارية ,أكؿ تحدم بظيكر محمد
عمي ,كالذم استطاع بجيش مصرم السيطرة عمى الشاـ  -سكريا كلبناف كفمسطيف كاألردف –
كالحجاز –السعكدية  ,-كتحقيؽ كحدة عربية بيف مصر كدكؿ المشرؽ العربي ,إال أف بريطانيا
كقكة دكلية كالدكؿ األكربية ,أدركت خطكرة تحركات محمد عمي ,لذلؾ حاصرتو ,كفرضت عميو
معاىدة عاـ  ,1840كالتي تيدؼ إلى إبعاد مصر عف الكطف العربي (ىيكؿ ,2000 ,ص.)70:69

عرض "الباركف ركتشيمد" عاـ  - 1840عميد البيت المالي الييكدم  -عمى "المكرد
بالمرستكف" رئيس الكزراء البريطاني فكرة تكطيف الييكد في فمسطيف ,لتشكيؿ حائط بيف مصر
كالمشرؽ العربي ,كمنع أم محاكلة كحدة عربية ,كفيما يمي جزء مف فكرتو " :إف ىزيمة محمد عمي
كحصر نفكذه في مصر ليست كافية ,ألف ىناؾ قكة جذب متبادلة بيف العرب ,كىـ يدرككف أف عكدة مجدىـ
القديـ مرىكنة بإمكانات اتصاليـ كاتحادىـ  .إننا لك نظرنا إلي خريطة ىذه البقعة مف األرض ,فسكؼ نجد أف
فمسطيف ىي الجسر الذم يكصؿ مصر كبقية العرب في آسيا" (ىيكؿ ,2000 ,ص.)70

إف المنظكمة القائمة عمى الدكلة القطرية في  ,ىي جزء مف عممية دكلية,
يمكف القكؿٌ :

كضعتيا بريطانيا كفرنسا إلدراكيـ ,أف بقاء مكحدان يشكؿ تيديدان دائمان عمى مصالحيـ في
المنطقة ,لذلؾ تـ كضع خطة تيدؼ لتفتيتو كتجزئتو ,كفصؿ الجزء األفريقي مف عف الجزء
اآلسيكم مف  ,كىذا الحاجز ىك (إسرائيؿ) (بكجي ,1992 ,ص.)75-54

أعادت اتفاقية سايكس بيكك عاـ 1916ـ تشكيؿ  ,كتقسيمو إلى مناطؽ نفكذ بيف بريطانيا
كفرنسا كايطاليا؛ ثـ أصدرت بريطانيا تصريح بمفكر ,مف أجؿ استكماؿ عممية تجزئة (إسماعيؿ,
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 ,1997ص)537-500؛ ثـ عقدت اتفاقية ساف ريمك كبمكجبيا حصمت فرنسا عمى لبناف كسكريا,
كحصمت بريطانيا عمى العراؽ كشرؽ األردف كفمسطيف (طمس ,1979 ,ص.)78

عقدت فرنسا كبريطانيا اتفاؽ "ليج ىاركنج" لرسـ حدكد بيف كؿ مف العراؽ كسكريا كلبناف
كاألردف كفمسطيف؛ كما أعادت فرنسا رسـ الحدكد في المغرب العربي بيف الجزائر كتكنس
كالمغرب بالد شنقيط(مكريتانيا) ,بينما ركزت بريطانيا جيكدىا إلضعاؼ مصر كعزليا عف
المشرؽ كعف المغرب كفصؿ السكداف عنيا ,كذلؾ تكلت بريطانيا ميمة تجزئة شبو الجزيرة
العربية (بكجي ,1992 ,ص.)69-60

قدمت الكاليات المتحدة عاـ  ,1950اقتراحان لمصر بإنشاء منظمة إقميمية باسـ منظمة
الدفاع عف (الشرؽ األكسط) ,كرفضت مصر االنضماـ إلى منظمة الدفاع عف (الشرؽ األكسط)
(ىيكؿ ,1990 ,ص)182؛ كأكد كزير الخارجية األمريكي "جكف فكستر داالس" عاـ  ,1953عمى
ضركرة دمج (إسرائيؿ) في " إنو يجب أف تصبح إسرائيؿ جزءان مف مجتمع (الشرؽ األكسط) كتكؼ عف
اعتبار نفسيا عنص انر غريبان عف ىذا المجتمع ,كيجب قياـ حمؼ عسكرم اقتصادم في (الشرؽ األكسط) برعاية
أمريكية" (ابك غزالو ,ص.)85

أعدت ككالة االستخبارات المركزية األمريكية تقريرىا عاـ 1952ـ ,كالذم تتضمف إمكانية
إقامة منظمة لمدفاع عف (الشرؽ األكسط) ,كجاء فيو " :إذا كافقت مصر عمى فكرة المنظمة فإف البمداف
العربية األخرل سكؼ تنضـ إلييا بدافع الحصكؿ عمى السالح كالمعكنة االقتصادية .كلكف المشكمة ىي قبكؿ
مصر" (ىالؿ ,1989 ,ص.)110

بدأت الكاليات المتحدة بمشركع الحزاـ الشمالي عاـ  ,1953كيضـ تركيا كايراف كباكستاف
كالدكؿ العربية ,كقد رفضت مصر ىذا المشركع ,كعدتو امتدادان لمسياسة االستعمارية في ,
كاحداث االنشقاؽ في الصؼ العربي ,كمنع أم محاكلة كحدكية عربية؛ كعرض عبد الناصر عمى
كزير الخارجية األمريكي "جكف فكستر داالس" عاـ  ,1953مشركع جماعي لألمف العربي في
إطار الجامعة العربية ,ككفؽ معاىدة الدفاع المشترؾ بيف الدكؿ العربية المكقعة عاـ ,1950
بدالن مف الدخكؿ في سياسة األحالؼ (منصكر.)118:117 ,
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ذكر التقرير الذم أعده "داالس" عف جكلتو في عاـ  ,1953أف إنشاء منظمة لمدفاع عف
(الشرؽ األكسط) ىك ىدؼ غير كاقعي في ىذه المرحمة ,كعمى الكاليات المتحدة االمريكية دعـ
الدكؿ الراغبة في المشركع (ىالؿ ,1989 ,ص)117؛ إال أف الكاليات المتحدة استمرت في
محاكالتيا إلقامة نظاـ إقميمي يضمف أمف كسالمة (إسرائيؿ) ,فطرحت حمؼ بغداد ثـ مبدأ
أيزنياكر (ىيكؿ ,1990 ,ص .)182
أرادت الكاليات المتحدة مف سياسة األحالؼ رسـ حدكد لمصمحة نظاـ (شرؽ أكسطي)
جديد ,كليس نظامان عربيان ,خصكصان بعد ما قامت في قمب المنطقة العربية كعمى أرض
فمسطيف(إسرائيؿ)؛ كىكذا بدأ النظاـ العربي منذ مراحؿ نشأتو األكلي يعاني اختراقان غريبان (مطر-

ىالؿ ,1983 ,ص)61؛ يمنع أم محاكلة كحدكية عربية ,كىذا ما رفضتو مصر كخاضت مف أجمو
الحركب كالمعارؾ ,تأكيدان عمى شرعية النظاـ العربي (ىيكؿ ,1990 ,ص.)182

كانت سنة  ,1977مف أسكأ سنكات حكـ السادات منذ أف حكـ مصر ,فقد خرج حميفو
ريتشارد نيكسكف مف البيت األبيض ,كثار الشعب المصرم ضده ,ككانت عالقاتو مع الدكؿ
العربية متكترة منذ اتفاقية فؾ االشتباؾ الثانية عاـ 1975؛ فيرب مف مأزقو إلى عدك مصر
كاألمة العربية ,كأعمف زيارتو القدس (ىيكؿ)226:225 ,؛ يقكؿ السادات" كاف ىذا ىك األساس الذم
اعتمد عميو قبؿ مكاجية أمتي بالقرار الذم اتخذتو  ..إقناع نفسي كارضاء ضميرم ..كىذه الراحة النفسية التي
يمكف بيا أف تتحمؿ كؿ ما يعترضؾ مف صعاب كالتي تستطيع بيا أف تصر عمى مكقفؾ كقرارؾ ,ميما تجمعت
القكم ضدؾ حتى لك ضحيت بنفسؾ في سبيؿ قرارؾ" (السادات.)83 ,

اتخذ السادات قرار زيارة القدس بمفرده ,دكف األخذ برأم مستشاريو كمساعديو ,كلـ يعرؼ
أحد بالقرار ,إال لحظة اإلعالف عنو (ىيكؿ ,2000 ,ص)32؛ كمف خالؿ تحميؿ خطابات
كتصريحات السادات في صنع القرار السياسي الخارجي ,نجد أف جميع األلفاظ المستخدمة
كالخطابات تدؿ عمى الفردية في اتخاذ القرار ,كمنيا قرار زيارة القدس ,كلـ يكف أم دكر
لممؤسسات كالشعب في ىذا القرار (زىراف ,1983 ,ص)241-233؛ كىذا يعني أف السادات اتخذ
قرار الزيارة كفؽ تصكره كفكره الشخصي القائـ عمى القطرية.
يعقب إسماعيؿ فيمي كزير الخارجية المصرم األسبؽ عمى الصراع بيف مصر ك(إسرائيؿ)
بالقكؿ  " :أف سيناء لـ تكف مشكمة عمى األطالؽ في أم كقت مف األكقات ,كانسحاب إسرائيؿ منيا كاف
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مضمكنا كال يحتمؿ النقاش كال حتى المفاكضات ,انسحاب إسرائيؿ مف سيناء أم انر مسممان بو حتي مف إسرائيؿ
كالكاليات المتحدة؛ أل ف كمييما يدرؾ استحالة أف يككف ىناؾ سالـ مع أم دكلة في المنطقة كجزء مف سيناء
محتؿ ,كلكف مف الممكف أف يككف ىناؾ سالـ مع مصر مع استمرار االحتالؿ اإلسرائيمي ألراضي عربية أخرل
 .كالسبب كاضح كمعركؼ كىك أف الجبية الجنكبية إلسرائيؿ في مصر أقكل الجبيات عمى اإلطالؽ كىي
العنصر الحاسـ كالمؤثر في قضية الصراع" (زىراف ,1983 ,ص.)356:355

تريد الكاليات المتحدة كاسرائيؿ السيطرة عمى مف خالؿ احتكاء أكبر دكلة عربية (مصر)
كىذا ما تحقؽ ليا مف خالؿ زيارة السادات لمقدس ,كخرجت مصر مف دائرة الصراع العربي
كع ًزلت عف األمة العربية ,مما تسبب في فقداف األمة العربية أكبر قكة عربية تستطيع
اإلسرائيمي ه
مكاجية (إسرائيؿ) (العامرم ,1983 ,ص.)277-242

بمجرد تكقيع مصر عمى اتفاقية كامب ديفيد ,تككف تخمصت مف التزاماتيا القكمية ,تجاه
األمة العربية ,بؿ أصبحت دكلة تحارب القكمية العربية كمشركع الكحدة العربية ,فمف ضمف
البنكد السرية التفاقية كامب ديفيد ,تعاكف عسكرم مصرم (إسرائيمي) لمكاجية أم نشاط تقكـ بو
جبية الصمكد العربية ضد (إسرائيؿ) ,باإلضافة إلى عدـ تدخؿ مصرم في حالة كجكد حرب
بيف (إسرائيؿ) كأم دكلة عربية أخرل (ابك غزالو.)90:89 ,

أكد "إسحاؽ رابيف" رئيس كزراء (إسرائيؿ) السابؽ في مقابمة مع صحيفة جيركزاليـ بكست
عاـ  ,1982عمى كجكد اتفاؽ إستراتيجي بيف (إسرائيؿ) كمصر برعاية أمريكية ,يرتكز عمى
ثالثة مرتكزات (ىيكؿ ,1990 ,ص:)173:172

 -1أف الكاليات المتحدة سكؼ تقكد عممية السالـ في المنطقة مع إبعاد االتحاد السكفيتي
تمامان ,كأكركبا الغربية.
 -2أف كال مف مصر ك(إسرائيؿ) سكؼ تككنا حجر أساس كتكأميف لمسياسة األمريكية في
المنطقة.
 -3أف عممية السالـ سكؼ تتـ عمى مراحؿ ,كىكذا كانت سياسة الخطكة-خطكة ,التي اتبعيا
كيسنجر.
حققت اتفاقية كامب ديفيد أىداؼ اإلمبريالية العالمية بقيادة الكاليات المتحدة ,حيث أخرج
السادات مصر مف الصراع العربي (اإلسرائيمي) ,كساىـ في تثبيت أركاف اتفاقية سايكس بيكك,
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كظيكر القطرية كفمسفة سياسة؛ تتحكـ في السياسة الخارجية المصرية في عيد السادات ,كبالرغـ
مف أف األمة العربية حاربتيا منذ كجكد االستعمار البريطاني كالفرنسي كااليطالي ,كظيرت
التيارات القكمية المعادية لمفمسفة القطرية كالمؤيدة لمكحدة العربية ,أبرزىا تيار القكمية العربية في
مصر بقيادة عبد الناصر ,كتحدثنا عنو بالتفصيؿ في الفصؿ الثالث؛ حيث فشمت الكاليات
المتحدة في إنيائو بسبب صمكد الشعب العربي في مصر بقيادة عبد الناصر ,بينما نجحت
الكاليات المتحدة في تحجيـ دكر القكمية العربية في السياسة الخارجية المصرية في عيد
السادات.
هكصؼ طمكح السادات بأنو يسعى بػ" أف يصبح بطالن :ىذا ما يبدك أنو كاف طمكح السادات منذ

طفكلتو"؛ فالسادات كاف يسعى لمشيرة كالبطكلة (مطر-ىالؿ ,1983 ,ص)160؛ كيقكؿ محمد

البصرم ,أف السادات اشتكى لو مف أعباء الحكـ كقاؿ لو حرفيان "عبد الناصر تكفي كىك في ريعاف

الشباب ألنو ال يناـ إال بعد قراءة ما كتب عنو ,أما أنا "عايز أعيش"" (بيضكف كآخركف ,2002 ,ص)90؛
كنستنتج مف ذلؾ اف السادات كاف يطمح في الحكـ مف أجؿ المتعة الشخصية.
عد الممؾ الكامؿ ,أحد ممكؾ دكلة بني أيكب ,كقد حكـ بيف عامي (,)1238-1218
هي ٌ

كبالرغـ مف تكفر الكحدة بيف مصر كالشاـ ككرث دكلة قكية عف كالده الممؾ العادؿ كعمو
السمطاف صالح الديف ,إال أنو قاـ بتسميـ القدس إلى الصميبيف عاـ 1229ـ ,مع التعيد
بإرجاعيا إلى مممكة بيت المقدس  -تشمؿ فمسطيف كأجزاء مف لبناف كسيناء كاألردف  , -مقابؿ
أف يتفرغ لمحاربة أشقائو في الشاـ ,كضماف عدـ تدخؿ الفرنجة (أحمد ,1982 ,ص.)201-186

كرر السادات تجربة الممؾ العادؿ ,بالرغـ مف تكفر القكة الكاممة لو ,نصر جزئي في حرب
أكتكبر ,تضامف عربي ,كدعـ دكلي كاقميمي ,إال أنو تكجو إلى االستسالـ كالتنازؿ ,فقد شكمت
زيارتو إلى القدس كتكقيع معاىدة السالـ مع (إسرائيؿ) ,تنازالن منو عف مدينة القدس ,كىذا التنازؿ
سبؽ كأف قدمو الممؾ الكامؿ لمصمبييف ,ال لشي ,سكاء الرغبة في الحصكؿ عمى الشيرة كالبطكلة
كالنجكمية.
منذ انتياء حرب أكتكبر عاـ  ,1973بدأ السادات بنقؿ مصر مف النظاـ اإلقميمي العربي,
الذم يضـ البمداف العربية كقاده عبد الناصر ,برفع شعار الكحدة العربية ,إلى نظاـ إقميمي جديد,
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كىك نظاـ (الشرؽ األكسط) ,برعاية الدكؿ االستعمارية كقيادة الكاليات المتحدة ؛ بحيث يضـ ىذا
النظاـ الدكلة الجديدة (إسرائيؿ) (ىيكؿ ,1990 ,ص.)182:181

اغتيؿ السادات في السادس مف أكتكبر عاـ  ,1981كتـ ترشيح نائبو محمد حسني مبارؾ,
كفي الثالث عشر مف أكتكبر أهجرًم استفتاء شعبي ,أصبح بمكجبو مبارؾ رئيسا لمجميكرية
(زرنكقة ,1993 ,ص .)298كيرل الباحث أف السادات استطاع أف يسير باتجاه القطرية كتناغمت
سياساتو إلي حد كبير مع المشاريع األمريكية التي تيدؼ إلى ترسيخ القطرية  ,كترسيخ مصطمح
(الشرؽ األكسط) كبديؿ لمصطمح .

 3.4محددات السياسة الخارجية المصرية في عهد الرئيس السادات
تتأثر السياسة الخارجية لكؿ دكلة بمؤثرات داخمية كخارجية ,كمف أجؿ التعرؼ عمى السياسة
الخارجية المصرية تجاه القضية الفمسطينية ال بد مف معرفة البيئة الداخمية لمصر ,مثؿ البيئة
السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية ,كأبرز مالمح البيئة السياسية الداخمية المصرية ,الحياة
الديمقراطية ,كعالقة المؤسسة العسكرية بالسمطة السياسية ,كعالقة السمطة السياسية بالمعارضة,
أما البيئة االقتصادية كاالجتماعية ,فتتمثؿ بالنظاـ االقتصادم القائـ في عيد عبد الناصر ,أما
المؤثرات الدكلية ,فتتمثؿ بطبيعة النظاـ الدكلي القائـ ,ثنائي القطبية ,كالتنافس بيف الكاليات
المتحدة كاالتحاد السكفيتي ,كعالقة القكتيف بمصر.
 1.3.4المحددات الداخمية
تشمؿ المحددات الداخمية؛ البيئة السياسية ,كالبيئة االقتصادية كاالجتماعية.
 1.1.3.4البيئة السياسية
تشمؿ البيئة السياسية ,الحياة الديمقراطية في مصر ,كعالقة السمطة بالمعارضة كالجيش:
 1.1.1.3.4الحياة الديمقراطية في عهد السادات
أصبح السادات بعد كفاة عبد الناصر رئيسان لمصر بالككالة حتى انتياء فترة كالية عبد
الناصر في 14مارس  ,1971إال أف الكضع العسكرم كاف يتطمب كجكد قائد أعمى لمقكات
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المسمحة ,باإلضافة إلى منع محاكالت أعضاء مجمس قيادة ثكرة  23يكليك مف العكدة إلى الحكـ,
كقد بعث ىؤالء األعضاء رسالة إلى السادات ,يطالبكف فييا حؿ المؤسسات السياسية القائمة
كتشكيؿ مجمس رئاسي يضميـ كالسادات لفترة مؤقتة ,حتى يتـ إجراء انتخابات (العادلي,2000 ,
ص.)510:509

أيد السادات نظاـ الحكـ الديكتاتكرم بعد قياـ ثكرة  23يكليك (السادات ,ص)77-73؛ إال أنو
أعمف في بداية حكمو تبني النظاـ الديمقراطي ,كدكلة المؤسسات ,كالسماح بحرية الرأم ,بدالن مف
النظاـ الديكتاتكرم (داكد ,1998 ,ص)54؛ كأصدر سمسة ق اررات تحد مف سمطة الحكـ الفردم,
ار في أكتكبر عاـ
كسمحت لكجكد مؤسسات سياسية قادرة عمى التأثير كالمشاركة ,فقد أصدر قر ان
 ,1970يمغي فيو الرقابة التمفزيكنية ,كفي الثامف كالعشركف مف ديسمبر في العاـ نفسو أصدر
ق ار انر بتصفية الحراسات ,كبعد حركة مايك  ,1971أصدر ق ار انر بإطالؽ سراح المعتقميف
السياسييف بمف فييـ اإلخكاف المسمميف (العدلي ,2000 ,ص.)514:513

دعا السادات مجمس األمة في  20مايك عاـ  ,1971لتشكيؿ دستكر جديد لمصر -أطمؽ
عميو اسـ الدستكر الدائـ  , -كعرض الدستكر عمى الشعب في  11سبتمبر مف العاـ نفسو
كتمت المكافقة عميو بأغمبية ساحقة (العادلي ,2000 ,ص.)518-516

أقاؿ السادات عمى صبرم نائب رئيس الجميكرية في الحادم عشر مف مايك  ,1971كفي
 13م ايك أقاؿ السادات شعراكم جمعة كزير الداخمية ,كفي اليكـ نفسو أعمف الفريؽ محمد فكزم
كزير الدفاع ,كمحمد فائؽ كزير اإلعالـ ,كسامي شرؼ كزير شئكف رئاسة الجميكرية ,كعبد
المحسف أبك النكر األميف العاـ لالتحاد االشتراكي ,كأحمد كامؿ مدير المخابرات العامة ,كالمكاء
حسف طمعت مدير المباحث العامة ,استقالتيـ الجماعية مف مناصبيـ ,ككمؼ السادات محمد
ناصؼ قائد الحرس الجميكرية بالسيطرة عمى ك ازرة الداخمية ,كعيف ممدكح سالـ كزي انر لمداخمية,
كقد أيد الفريؽ أكؿ محمد صادؽ رئيس ىيئة األركاف المصرية ,سياسات السادات التي تيدؼ
الي عزؿ جمي ع قيادات الصؼ الثاني في عيد عبد الناصر ,كتـ تكجيو تيمة التآمر كاالنقالب
عمى شرعية السادات كتـ محاكمتيـ (حمكدة ,1985 ,ص.)173:172

 الحراسات؛قرارفرضهالرئٌسعبدالناصرعلىممتلكاتاإلقطاعٌٌن,وبموجبهتممصادرةأمالكاإلقطاعٌٌنلصالحالفالحٌن .
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انتيت حركة مايك عاـ  ,1971بتفرد السادات بالسمطة (العدلي ,2000 ,ص)513؛ ككصؼ
السادات تمؾ الحركة بػ(ثكرة 15مايك) (منصكر ,2002 ,ص)204؛ كيقكؿ السادات في كتابو
"قصتي" ,أف (ثكرة التصحيح) قامت ضد الخكؼ الذم زرع في الشعب المصرم ,نتيجة
اإلجراءات االستثنائية ,كأف ىدفيا إلغاء ىذه االجراءات ,كاستقرار القكانيف كالنظـ كالمؤسسات في
إطار عالقات كاضحة معركفة مسبقان لممكاطف ,يمارس مف خالليا حقكقو السياسية كاالقتصادية
كاالجتماعية ,كسيادة القانكف كاقامة دكلة المؤسسات ,كاعطاء المكاطف حريتو (السادات,
.)125:124

ظؿ السادات طكاؿ الفترة الممتدة مف تكليو مقاليد الحكـ عاـ  1971كحتي عاـ ,1974
يؤكد عمى تمسكو بتحالؼ قكل الشعب العاممة باعتبارىا األفضؿ لممارسة الديمقراطية ,كأكد عمى
تمسكو باالتحاد االشتراكي ,باعتباره الشكؿ التنظيمي المالئـ لمتعبير عف تحالؼ قكم الشعب
العاممة ,كرفض أل أحزاب خارج االتحاد (زىرة ,1986 ,ص(,)51زىراف ,1983 ,ص .)167

أكد السادات عمي ضركرة إصالح االتحاد العربي االشتراكي في خطاب لو بذكرل  23يكليك
عاـ " ,1974إف االتحاد االشتراكي بصكرتو الحالية كلظركؼ كثيرة كمراحؿ متعددة مر بيان أصبح محتاجان

بدكره إلى تطكير عميؽ" (السادات)1974 ,؛ كقدـ السادات تصك انر جديدان لتطكير أداء االتحاد
االشتراكي تمثؿ بكجكب تعدد االتجاىات داخؿ االتحاد االشتراكي (العدلي ,2000 ,ص)557-554

كفي عاـ  ,1976تمت المكافقة عمي إقامة تعددية حزبية مقيدة سمحت بثالثة أحزاب رئيسية,
كىي :الحزب االتحادم التقدمي الذم يمثؿ اليسار ,كحزب العمؿ االشتراكي الذم يمثؿ الكسط,
كحزب األحرار الذم يمثؿ يميف الكسط (العكضي ,2009 ,ص(,)76زىراف ,1989 ,ص.)171-168

قرر السادات تغيير النظاـ الحزبي السياسي في مصر ,مف نظاـ الحزب الكاحد ,إلى نظاـ
متعدد األحزاب (عبد الفتاح ,2001 ,ص)159؛ كأعمف في عاـ  ,1976إلغاء االتحاد االشتراكي,
كتحكيؿ التنظيمات السياسية إلى أحزاب سياسية مستقمة عف االتحاد االشتراكي تمارس نشاطيا
كفقان لمقانكف كالدستكر (السادات)2013 ,؛ كارتبطت األحزاب السياسية في مصر بالحككمة
كأصبحت أداة حككمية ,ككاف رئيس حزب مصر العربي االشتراكي ,ممدكح سالـ رئيس الحككمة
المصرية " أخذ الحزب الشكؿ الحككمي ألنو نشأ في أحضاف السمطة" ,كبالرغـ مف ذلؾ استطاع تحقيؽ
الفكز في أكؿ انتخابات يخكضيا عاـ ( 1976عبد المجيد ,1993 ,ص.)97
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أعمف السادات في أغسطس عاـ 1978عف قياـ حزب جديد بديؿ لحزب مصر االشتراكي,
يترأسو بنفسو ,كأطمؽ عميو اسـ الحزب الكطني الديمقراطي ,كلـ يكد السادات أف يعمف عف حزبو
الجديد ,حتى كانت األغمبية مف أعضاء مجمس الشعب المنتمية إلى حزب مصر ,قد تحكلت
إليو باإلضافة إلى الكزراء كالمحافظيف ككبار مكظفيف الدكلة (الزيات ,1986 ,ص.)231

عد الحزب الكطني الديمقراطي نفسو الكريث الشرعي لثكرة  23يكليك ,كبالتالي فيك الكريث
لمتنظيمات كافة التي ظيرت منذ بدأ الثكرة ,مف ىيئة التحرير ثـ االتحاد القكمي ثـ االتحاد
االشتراكي ثـ حزب مصر االشتراكي ثـ الحزب الكطني الديمقراطي ,كقد كرث الحزب الكطني
أيضا ككادر كىياكؿ كالمقار كالمؤسسات عف المؤسسات الحزبية منذ ثكرة  23يكليك (رزؽ,
 ,1991ص.)216

يمكف القكؿ :أف التجربة الحزبية في عيد السادات لـ تختمؼ كثي انر في المضمكف عف عيد
عبد الناصر ,كارتبطت ىذه التجربة الحزبية في العيديف برئاسة الجميكرية المصرية ,كالذم
اختمؼ في العيديف ىك التسميات الحزبية كالشكؿ ,كليس الجكىر كالمضمكف ,كاستمر نظاـ
الحزب السياسي الكاحد المسيطر عمى الحياة الحزبية في العيديف ,كبالتالي بقيت الحياة
الديمقراطية في مصر مقيدة كمرتبطة بالسمطة التنفيذية.

 2.1.1.3.4عالقة السادات بالمؤسسة العسكرية
دعا الفريؽ محمد فكزم كزير الحربية المصرم بعد استقالتو في 13مايك عاـ  ,1971قادة
القكات المسمحة لالجتماع في مكتبو بالكزارة ,كاتيـ السادات بخيانة مصر كتسميميا لمكاليات
المتحدة ,كطمب تدخؿ الجيش ,إال أف الجيش عد ذلؾ صراعان داخميان عمى السمطة كرفض
التدخؿ ,كبنفس الميمة ,اتصؿ السادات برئيس األركاف الفريؽ محمد صادؽ ,كطمب منو تكضيح
مكقؼ الجيش مف األزمة ,فكاف رد الفريؽ صادؽ بأف كالء الجيش لرئيس الدكلة ,فأبمغو السادات
فك انر بتعينو كزي انر لمحربية ,كبعد أف تأكد السادات مف مكقؼ الجيش ,بدأ بمحاكمة فيما يعرؼ
بمجمكعة مراكز القكم في  15مايك عاـ ( 1971ىيكؿ ,1990 ,ص.)116-114

عزؿ السادات الفريؽ محمد الصادؽ في أكتكبر عاـ  ,1972بتيمة إىماؿ أكامر الرئيس,
كالتأخير في االستعداد العسكرم ألم معركة ,كتـ تعيف الفريؽ أحمد إسماعيؿ عمي كزي انر لمحربية
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(ىيكؿ ,1990 ,ص )126:125كيرل السادات ,أف الدكر الرئيس لمجيش ىك الدفاع عف مصر
كحدكدىا ,كبعد حرب  ,1973أكد أف الجيش ليس لو أم دكر سياسي ,إال أف السادات أضاؼ
ميمة جديد لمجيش عاـ  ,1976أال كىي حماية الدستكر كالدفاع عنو (زىراف ,1989 ,ص.)179

طمب رئيس الكزراء المصرم "ممدكح سالـ" في  18يناير  1977مف الفريؽ محمد عبد
الغني الجمسي كزير الحربية كالقائد العاـ لمقكات المسمحة ,بالتدخؿ في الحياة السياسية كقمع
المظا ىرات ,إال أف الفريؽ الجمسي رفض طمب رئيس الكزراء ,كأكد أف الرئيس السادات كعد
الجسمي بعدـ استعماؿ الجيش في الحياة السياسية بعد حرب  ,1973كنتيجة ضغكط رئيس
الكزراء عمى الجمسي ,اشترط الجمسي صدكر قرار رئاسي؛ كأعمف السادات األحكاـ العرفية في
البالد كتكميؼ الجيش بالسيطرة عمى المكقؼ ,كنجح الجيش بإنياء المظاىرات ,بعد اتفاقو مع
الرئيس عمى إلغاء الق اررات االقتصادية

(ىيكؿ ,1990 ,ص()224-222زىراف,1983 ,

ص ,)180:179كيرل الباحث ,أف السادات غير مياـ الجيش مف الدفاع عف حدكد الكطف كترابو
كما كاف قبؿ عاـ  ,1974إلى حمايتو كضماف استمرار كجكده في الحكـ.
 3.1.1.3.4السادات واإلخوان المسممون
أقاـ السادات عالقات مميزة مع حسف البنا كجماعة اإلخكاف المسمميف في أكاخر الثالثينات
مف القرف العشريف ,ككانت عالقة صداقة كطيدة ,كعمى أثرىا تـ إبعاد السادات مف القاىرة إلى
الصحراء الغربية (شمبي ,1977 ,ص) 38:37؛ لكف مكقؼ السادات مف الجماعة تغير بعد قرار
حؿ الجماعة عاـ  1954فقد ىاجـ الجماعة كعدىا السبب في تأخر المسمميف كفساد أحكاليـ
كربط بيف كجكد الجماعة كاالستعمار كاتيـ الجماعة بتمسكيا بالكجكد البريطاني لضماف بقائيا ك
كصفيـ بتجار الديف(شمبي ,1997 ,ص.)195-193
نجح الممؾ السعكدم فيصؿ في ترتيب اجتماعان بيف السادات كبيف مجمكعة اإلخكاف
المسمميف الذيف ذىبكا إلى الخارج عاـ  ,1971كعقد اجتماع في استراحة الرئيس في "جاناكميس"
في إطار مف السرية المطمقة ,حضره زعماء اإلخكاف في الخارج بعد أف حصمكا عمى ضماف
بتأميف دخكليـ إلى مصر كخركجيـ منيا ,كالتقكا ىناؾ بالرئيس السادات (الظكاىرم.)2013 ,
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اجتمع السادات عاـ  ,1971مع مرشد اإلخكاف حسف اليضيبي ,كتمت الصفقة بيف الطرفيف,
بحيث يقدـ اإلخكاف المساعدة لمسادات في مكاجية القكمييف(الناصرييف) كاليسارييف ,كيعطي
السادات الفرصة لإلخكاف لبعثيـ مف جديد ,كتـ اإلفراج عف اليضيبي كالقيادات البارزة في حركة
اإلخكاف المسمميف(الظكاىرم)2013 ,؛ كاىتـ السادات في البداية بخمؽ تيار إسالمي شبابي بيف
طالب الجماعات المصرية ,ككفر كؿ االعتمادات المالية كالمكجستية ليذا التيار لضرب الطمبة
الناصرييف كالشيكعييف (عمي.)2013 ,

كاف تصرؼ السادات تجاه اإلخكاف المسمميف جزءان مف استراتيجيتو السياسية ,بيدؼ إحداث
تغيير جكىرم في سياستو الداخمية كالخارجية (كاجنر كآخركف ,1976 ,ص)62؛ إال أف تكقيع
السادات عمى (معاىدة السالـ مع إسرائيؿ) عاـ  ,1979كمكقؼ الجماعة المناكئ لو قد أدل إلى
تكتر العالقة بيف السادات كالجماعة ,كصمت إلى درجة اعتقاؿ المرشد العاـ لمجماعة عمر
التممساني عاـ ( 1981دبعي ,2012,ص.)91:90

يمكف القكؿ أف استخداـ السادات تكتيكات التحالؼ مع الخصكـ في مكاجية خصكـ
أخريف ,أصبحت مسالة معركفة عنو ,كيصنؼ البعض تحالفات السادات في خانة الدىاء
السياسي ,اال أف الباحث يعتقد أنيا لـ تكف مسألة مدركسة بعناية ,فقد ترتب عمى سياستو تبعات
الحقة ,أدت إلى ازدياد نفكذ اإلخكاف المسمميف ,كاضعاؼ القكمييف.
 2.1.3.4البيئة االقتصادية واالجتماعية في مصر
أكد السادات في بداية حكمو عمى النيج االشتراكي في مصر ,كحؽ الشعب في السيطرة
عمى كسائؿ اإلنتاج ,كعدـ استغالؿ اإلنساف لإلنساف (زىراف ,1983 ,ص)130؛ ثـ بدأ السادات
يتجو إلى النيج الميبرالي في سياستو االقتصادية ,كاالبتعاد عف النيج االشتراكي (زىراف,1983 ,

ص)279-275؛ كأعمف في عاـ  ,1974اتباع سياسة االنفتاح االقتصادم ,مف أجؿ انقاذ
االقتصاد المصرم ,كتحقيؽ التنمية ,كنقؿ اقتصاد مصر مف اقتصاد الحرب كالتقشؼ إلى
اقتصاد الرخاء (زىراف ,1983 ,ص.)162

006

تقكـ سياسة االنفتاح االقتصادم عمى دعكة رأس الماؿ األجنبي بغير قيكد لالستثمار في
مصر ,كتقديـ امتيازات كاعفاءات مف الضرائب لممستثمريف األجانب ,كتكسيع القطاع الخاص
كمنحو االمتيازات عمى حساب القطاع العاـ ,كفتح األسكاؽ المصرية لمبضائع األجنبية (داكد,
 ,1998ص)54؛ كتفكيؾ القطاع العاـ لصالح القطاع الخاص كفؽ سياسة االنفتاح (ىيكؿ,1990 ,
ص.)215:214

هيع ٌد االنفتاح االقتصادم كفقاى لمؤيديو مف أىـ المبادئ التي ينيض عمييا االستقرار

االقتصادم خاصة في ظؿ تشابؾ المصالح بيف الدكؿ كانتياء عصر االكتفاء الذاتي؛ كقد برر
السادات سياسة االنفتاح االقتصادم بعدة اعتبارات (السادات:)194-1989 ,

 -1ضركرة الحصكؿ عمى السالح ككؿ ما يتعمؽ بو مف تكاليؼ.
 -2التضخـ العالمي كزيادة أسعار كؿ ما تستكرده مصر.
 -3زيادة السكاف بمعدؿ مميكف شخص سنكيان ,كما يترتب عمى ذلؾ مف تكاليؼ تتحمميا
الدكلة.
 -4ضركرة إصالح النظاـ االقتصادم مف أجؿ استكماؿ عممية التنمية كاإلنتاج.
 -5إزالة العقبات كالقكانيف كالمكائح التي تقؼ عقبة أماـ االستثمار األجنبي.
بدأت المكارد المادية تتدفؽ عمى مصر بعد عاـ  ,1974مف خالؿ المساعدات االقتصادية
التي تقدميا الكاليات المتحدة كالدكؿ األكربية كالخميجية لمصر ,كأمكاؿ العمالة المصرية في
الخميج العربي؛ إال أف غياب السياسات االقتصادية المصرية ,جعمت تمؾ األمكاؿ تنفؽ عمى
المشاريع االستيالكية بدالن مف المشاريع اإلنتاجية (بياء الديف(,)125-84 ,مطر-ىالؿ,1983 ,
ص.)122:.123

أرسؿ ممثؿ صندكؽ النقد الدكلي في القاىرة بكؿ ديكي مذكرة إلى كزير االقتصاد المصرم
زكي الشافعي في السادس عشر مف أكتكبر عاـ  ,1976يطالبو بتخفيض سعر الجنيو ,كرفع
الدعـ الحككمي عف السمع األساسية(الخبز كالسكر كالكقكد)؛ كافقت الحككمة المصرية عمى طمب
  وجدتالمؤسساتالمالٌةاألمرٌكٌةفرصةفًالتغٌرالسٌاسًالذيحصلفًمصربعدعام0974م,ومنأبرزهذهالمؤسسات
بنكتشٌزمانهاتن,الذيطلبمنمصرفتحفرعله,فكانردالساداتتكوٌنبنكمشتركبٌنمانهاتنوالبنكاالهلًالمصري,باسم
بنكتشٌناالهلً,بنسبة%61لمصرو% 41لألمرٌكٌٌن,وتكوناإلدارةفًٌداألمرٌكٌٌنمقابلنسبةمناألرباح,وأصبحعدد
البنوكاألجنبٌةالعاملةفًمصر56مابٌن(0980-0974م),لهاحرٌةالعملبدونقٌودمقابلفرضالقٌودعلىالبنوكالمصرٌة .
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صندكؽ النقد ,كأصدرت قرار في السابع عشر مف يناير عاـ  ,1977برفع الدعـ الحككمي عف
السمع األساسية (ىيكؿ ,1990 ,ص.)222-219

تدىكرت األكضاع االقتصادية كاالجتماعية في مصر (عبد الفتاح ,2001 ,ص)158؛ فقامت
مظاىرات في مختمؼ أرجاء مصر  -في 18ك 19يناير عاـ  - 1977ضد الحككمة المصرية,
في أعقاب صدكر الق اررات الحككمية بزيادة أسعار السمع األساسية ,كانتيت المظاىرات بتراجع
الحككمة المصرية عف ق اررتيا (العدلي ,2000 ,ص)570؛ ككصؼ السادات المظاىرات "بانتفاضة
الحرامية" (بياءالديف ,ص.)128-126

أراد السادات تحقيؽ إنجاز ما في ظؿ االضطرابات الشعبية التي قامت ضده بسبب الكضع
االقتصادم ,ككجد ذلؾ بتصدير األزمة إلى الخارج ,كذىب إلى إسرائيؿ ,كدخؿ في مفاكضات
مباشرة ,خاصة أنو أصبح غير قادر عمى الدخكؿ في الحرب ,كىذا يعني ضمنيان ,اعترافو
بكجكد (إسرائيؿ) عمى أرض فمسطيف (داكننج-ىيرماف ,ص)295:294؛ كقد أراد السادات استعادة
شرعيتو السياسية التي فقدىا نتيجة خركج شعبو ضده بزيارة (إسرائيؿ) ,كىذا ىي بادرة جديدة مف
نكعيا ,يسعي فييا رئيس عربي لكسب شرعية حكمو مف خالؿ عدكه.
ظيرت في مصر بعد عاـ  ,1974جماعات ذات نفكذ اقتصادم كسياسي  ,سيطرت عمى
السمطة ,كتـ تسخير السمطة التشريعية لصالحيا ,مف أجؿ فتح الطريؽ أماـ ىذه الجماعات تحت
شعار تشجيع االستثمار(ىيكؿ ,1990 ,ص)212؛ كأدت سياسة االنفتاح االقتصادم في عيد
السادات ,إلى انقساـ المجتمع إلي طبقتيف ,طبقة األقمية تممؾ الماؿ كاالقتصاد ,كطبقة األغمبية
الفقيرة (داكد ,1998 ,ص.)54

أصبحت الطبقة البرجكازية ,الطبقة المييمنة عمى االقتصاد المصرم بعد إعالف السادات
سياسة االنفتاح االقتصادم ,كالغاء قانكف الحراسات كبعض التأميمات ,كبدأت حممة دعائية
ضخمة تؤكد أف التأميم ات قد تمت بصكرة غير صحيحة في عيد عبد الناصر ,كما أف القطاع
العاـ تجاكز حدكده ,كبدأ بالعمؿ إلى تحكيؿ القطاع العاـ إلى قطاع خاص ,كالغاء احتكار الدكلة
لمتجارة الخارجية ,كالغاء التشريعات التي تنص عمى مشاركة العماؿ في مجالس إدارة الشركات,
التأمٌمات,هًقراراتأصدرهاالرئٌسعبدالناصرفًٌولٌوعام0960م,وسمٌتبقراراتٌولٌواالشتراكٌة,منهاقرارتأمٌم
البنوكوش ركاتالتأمٌن,وتحدٌدملكٌةاألراضًالزراعٌةمائةفدانكحدأقصً,واشراكالعمالفًمجالسإدارةالشركات.
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كفي عاـ  ,1975صدر قرار يسمح ببيع اسيـ القطاع العاـ إلى رأس الماؿ الخاص ,بذلؾ يككف
السادات ألغى النظاـ االقتصادم كاالجتماعي االشتراكي الذم كاف سائدان في عيد الرئيس عبد
الناصر ,كاستحدث كاقع اقتصادم كاجتماعي جديد في عيده؛ يقكـ عمى االنفتاح االقتصادم
كخصخصة القطاع العاـ (فرحات ,1987 ,ص.)90-88

بمغت ديكف مصر الخارجية عندما تكلي السادات السمطة ( )3مميار دكالر ,بينما بمغت
ديكف مصر عندما تكفي السادات حكالي ( )30مميار دكالر( ىيكؿ ,1990 ,ص .)199-189

كيرل الباحث أف ,تبني السادات سياسة االنفتاح االقتصادم إلى نتائج كارثية عمى الغالبية
العظمي مف الشعب المصرم ,كازدياد نسب الفقر كاألمية كالبطالة كالتفاكت في الدخؿ ,كازدياد
الفجكة بيف األغنياء كالفقراء.
 2.3.4المحددات السياسة الخارجية المصرية في عهد الرئيس السادات
لممحددات الخارجية تأثير عمى السياسية الخارجية المصرية كخاصة عالقات مصر باالتحاد
السكفيتي كالكاليات المتحدة.
 1.2.3.4مصر واالتحاد السوفيتي
تصاعدت مخاكؼ االتحاد السكفيتي مف اآلثار المحتممة لعممية انتقاؿ السمطة في مصر
كتكلي السادات رئاسة مصر عمى العالقات المصرية السكفيتية ,كذلؾ بسبب عداء السادات
لمشيكعية ,كرفضو سياسة االنحياز الكامؿ إلى جانب االتحاد السكفيتي ,كمحاكالت السادات
لمتقارب مع الكاليات المتحدة األمريكية؛ شعر السكفييت بخطكرة المكقؼ في مصر ,فأرسؿ
السكفييت "نيككالم بكدجكرنى" رئيس ىيئة الرئاسة السكفيتية في يناير  1971لممشاركة في
احتفاالت افتتاح مشركع السد العالي الذم ساىـ السكفييت في تمكيمو (منصكر.)390-388 ,

رد السادات عمى زيارة "نيككالم بكدجكرني" بإعالف مبادرة السالـ مع (إسرائيؿ) ,إال أف
(إسرائيؿ) رفضت مبادرة السادات ,فعاد السادات مرة أخرل لالتحاد السكفيتي ,حيث قاـ بزيارة
 منملفاتالفساداالقتصاديفًعهدالسادات,أنالدولالعربٌةقررتفًمؤتمرالرباطعام0975م,دعممصربنصفملٌار
دوالر,وقدطلبالساداتتحوٌلالمبلغإلىاعتمادخاصبهوٌخضعلهشخصٌاً,ولٌسإلىالبنكالمركزيالمصري,وقدوافقت
الدولالعربٌةالمانحةعلىطلبهباستثناءالكوٌت.لمزٌدمنالتفاصٌلحولهذاالموضوع,انظرإلىكتابخرٌفالغضبمحمد
هٌكل .
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إلى مكسكك في مارس  ,1971كطمب مف السكفييت امداد مصر بالسالح اليجكمي ,لتنفيذ كعده
الذم قطعو لمشعب بأف يككف عاـ 1971عاـ الحسـ مع (إسرائيؿ) ,كبالفعؿ فقد استجاب
السكفييت لمطالب السادات؛ لكف االتحاد السكفيتي رفض مقترح السادات قياـ مصر بالحرب
عمى (إسرائيؿ) (منصكر.)392-390 ,

اتيـ السادات السكفييت بمحاكلة تكريطو في حرب مع (إسرائيؿ) ,دكف االستعداد ليا ,إذ
أعمف عاـ  1971بأنو عاـ الحسـ ,كذلؾ بناء عمى كعكد سكفيتية لمصر بإمدادىا بالسالح
لخكض الحرب ,إال أف السكفييت لـ يقدمكا السالح المطمكب ,فقاـ السادات بحركة التصحيح,
كالتي استيدفت الشخصيات المكالية لالتحاد السكفيتي (السادات)143:142 ,؛ كازاء تمؾ التطكرات
قرر السكفييت أإرساؿ كفد رفيع المستكل برئاسة "نيككالم بكد جكرني" ك"اندريو جركميكك" كزير
الخارجية ك"إيفاف بافمكفسكى" النائب األكؿ لكزير الدفاع ,كعرض الكفد عمى السادات إبراـ
معاىدة لمصداقة بيف البمديف( مقمد ,1986 ,ص.)332:331

كافؽ السادات عمى معاىدة الصداقة مع االتحاد السكفيتي مف أجؿ الحصكؿ عمى السالح,
كبالرغـ مف تكقيع اتفاقية الصداقة بيف البمديف إال أف العالقة بيف مصر كالسكفييت بقيت متكترة,
بسبب سياسة السادات تجاه أنصار عبد الناصر كاستم ارره في محاكمتيـ ,كمكقؼ السادات مف
االنقالب الشيكعي في السكداف في يكليك عاـ ( 1971السادات.)159-143 ,

كافؽ االتحاد السكفيتي عمى طمب مصر عاـ  ,1971بإمدادىا أسمحة ىجكمية ,لتطكير
قدراتيا العسكرية اليجكمية ,كتشمؿ الصفقة طائرات (ميج  -23كميج  )25المتطكرة لتمكيف
مصر مف التصدم لطائرات الفانتكـ األمريكية التي حصؿ عمييا (إسرائيؿ) ,كتزكيد مصر
بصكاريخ ساـ ,كابقاء خبراء الدفاع الجكم السكفيتي في مصر لتدريب الجيش المصرم عمى
استخداميا (منصكر.)392 ,

أعمف السادات إنياء ميمة الخبراء السكفييت في الثامف يكليك عاـ  ,1972كبرر ذلؾ رفض
مكسكك تنفيذ التزاماتيا العسكرية تجاه مصر (السادات)159-143 ,؛ كنفذ السكفييت قرار الخركج
بسرعة ,كتـ سحب كؿ خبرائيـ مف جميع كحدات الجيش المصرم (منصكر ,ص)217؛ كقبيؿ
ٌقولالساداتفًكتابه"وصٌتً"إناالتحادالسوفٌتًهوالذيعرضعلٌهطلبالصداقة,بالرغمأنعبدالناصرطلبهامن
السوفٌٌتقبلذلكفرفضوا.

021

حرب أكتكبر عاـ  ,1973أبمغ السادات السكفييت بخطتو لمحرب ,فكافؽ عمييا االتحاد السكفيتي
ككافؽ عمى إمداد مصر بالسالح (أمبركز ,1994 ,ص.)343-341

لـ يؤدم قرار السادات طرد الخبراء السكفييت إلى انييار العالقات بيف البمديف ,كذلؾ بسبب
معاىدة الصداقة السكفيتية المصرية ,كاستمرار اعتماد مصر عمى المساعدات االقتصادية
كالعسكرية السكفيتية (سعكدم ,1986 ,ص)77؛ فقد تسممت مصر بيف عامي( )1973-1972مف
السالح السكفيتي أكثر مما تسممتو خالؿ عامي(( )1972-1970ىيكؿ ,1975 ,ص.)181

أقاـ االتحاد السكفيتي جس انر جكيان اثناء معركة أكتكبر عاـ  ,1973ككضع السكفييت ثالث
فرؽ عسكرية مف الجيش األحمر في حالة التأىب لنقميا جكا إلى المعركة ,كيصؼ السادات حجـ
الدعـ السكفيتي لمصر أثناء المعركة" ال يزاؿ الجسر الجكم السكفيتي في كضع معتدؿ ,كليس ىك بقميؿ,

بؿ ىك عمؿ فيو خطكرة" ,كأعمنت ككالة تاس السكفيتية لألنباء أف االتحاد السكفيتي ال يستطيع
الكقكؼ مكقؼ عدـ المباالة تجاه استيداؼ "اإلسرائيمييف" لممدنييف المصريف كالسكرييف (كيسنجر,

 ,2005ص)528؛ كفي الرابع عشر مف أكتكبر في العاـ نفسو ىدد االتحاد السكفيتي بإرساؿ قكات
سكفيتية إلنقاذ الجيش الثالث ,كأكدت المخابرات األمريكية لقيادتيا السياسية ,جاىزية القكات
الجكية السكفيتية لمتدخؿ في المعركة (أمبركز ,1994 ,ص.)247

تكترت العالقات المصرية السكفيتية بعد إعالف السادات ,أف حؿ الصراع بيد الكاليات
المتحدة األمريكية (عبد الفتاح ,2001 ,ص)153؛ كفي السادس مف نكفمبر عاـ  ,1973أبمغ
السادات كزير الخارجية األمريكي "ىنرم كيسنجر" خالؿ زيارتو لمقاىرة ,بأف االتحاد السكفيتي
أصبح عدكه (ىيكؿ ,1990 ,ص)172-169؛ كفي عاـ  ,1974أعمف السادات أف مصر تمقت
دعـ سعكدم بقيمة مئة مميكف دكالر ,لمساعدة مصر في انياء االعتماد المصرم عمي السالح
السكفيتي (ابك طالب ,1998 ,ص.)111
قامت مصر عاـ  ,1976بإلغاء معاىدة الصداقة مع االتحاد السكفيتي (زىراف,1983 ,

ص)313؛ كاكد السادات في ديسمبر عاـ  ,1977عمى تكتر العالقات بيف مصر كاالتحاد
السكفيتي منذ عاـ  ,1971كاتيـ السكفييت بالسعى لفرض الكصاية عمى مصر(السادات)1977 ,؛
كبقيت العالقات متكترة حتى نياية عيد السادات (زىراف ,1983 ,ص.)292

020

أدل اصرار السادات عمى تكتير العالقات مع السكفييت ,إلى فقداف القدرة عمى استخداـ ىذه
العالقات كأكراؽ ضغط عمى الكاليات المتحدة األمريكية كاسرائيؿ ,كعميو فقد ضحى بعالقاتو مع
السكفييت كقدـ ذلؾ كيدية بال مقابؿ لمكاليات المتحدة األمريكية (إسرائيؿ).

 2.2.3.4مصر والواليات المتحدة األمريكية
زار السادات الكاليات المتحدة عاـ  ,1966بصفتو رئيس مجمس األمة المصرم ,ككانت
الزيارة بناء عمى دعكة رئيس الككنجرس األمريكي ,كقد نشرت صحيفة الكاشنطف بكست في الرابع
كالعشريف مف فبراير عاـ  ,1977أف العالقة بيف السادات كاالستخبارات األمريكية بدأت أثناء
ىذه الزيارة  ,عبر كماؿ أدىـ رئيس المخابرات السعكدية( منصكر.)137-132 ,2002 ,

بدأ السادات يسعى إلى إعادة العالقات مع الكاليات المتحدة ,باعتبارىا القكة الكحيدة القادرة
عمى تحقيؽ السالـ بيف مصر (كاسرائيؿ) (سالمو كآخركف ,1985 ,ص)296؛ كالقكة األقدر عمى
كعد السادات أف الخالؼ بيف
إخراج (الجيش اإلسرائيمي) مف سيناء (أمبركز ,1994 ,ص)341؛ ٌ
الكاليات المتحدة األمريكية كمصر في عيد عبد الناصر ,خالؼ بيف الكاليات المتحدة كعبد
الناصر شخصيا ,كليس بيف مصر كالكاليات المتحدة األمريكية ,كيمكف إزالة ىذه الخالفات بعد
كفاة عبد الناصر (بيضكف كآخركف ,2002 ,ص.)89

أرسمت الكاليات المتحدة "إليكت ريتشارد سكف" لتقديـ العزاء في كفاة عبد الناصر ,كىك ما
يعكس اىتماـ الكاليات المتحدة األمريكية بتحسيف العالقات مع مصر ,كباإلضافة إلى ذلؾ أعمف
السادات في أعقاب تكليو الحكـ عف قبكلو لمبادرة ركجرز ,كفي ديسمبر  1970بدأت
االتصاالت المصرية األمريكية ,حيث بعث السادات برسالة إلى "نيكسكف" بيدؼ إحياء مبادرة
ركجرز ,كمكاصمة الجيكد مف أجؿ التكصؿ إلى تسكية سياسية لمصراع (منصكر()389 ,فكزم,
 ,1997ص.)155-150

 كمالأدهمرئٌسالمخابراتالسعودٌة,وصهرالملكفٌصل,وقدذكرهٌكلفًأكثرمنمصدرمنكتبهبأنكمالأدهممرتبط
بعالقاتقوٌةووثٌقةمعالوالٌاتالمتحدةاألمرٌكٌة,كماذكرذلكإسماعٌلفهمًفًمذكراته,التفاوضمنأجلالسالمفً(الشرق
األوسط).

022

كصمت مصر رسالة مف "كيسنجر" في السادس كالعشريف مف يكليك  ,1972تضمنت
دعكة مصر إلى إجراء محادثات سرية حكؿ الصراع مع (إسرائيؿ) ,كقد كافؽ السادات عمى دعكة
"كيسنجر" (إسماعيؿ ,1987 ,ص)230-227؛ كأرسؿ مستشاره لألمف القكمي حافظ إسماعيؿ ,كفي
 23فبراير التقي إسماعيؿ بالرئيس "نيكسكف" ,كأبمغو "نيكسكف" أنو مصمـ عمى تحقيؽ السالـ,
كاقتراح بأف تككف المحادثات مع كاشنطف عمى مستكييف ,األكؿ يككف عمى مستكم ك ازرة الخارجية
كعمنيان ,كالثاني يككف عمي مستكم البيت األبيض "كيسنجر" كيككف سريان حتى ال يعمـ (إسرائيؿ)
بما يجرم (خمة ,2006 ,ص)107:106؛ كأعمف السادات أف بدء االستعداد لمحرب كتـ ذلؾ بعد
المقاء األكؿ لمستشار حافظ إسماعيؿ مع "كيسنجر" (زىراف ,1983 ,ص.)312
يقكؿ "كيسنجر" في كتابو التغير الكبير " :إف القناة السرية بيف السادات كاإلدارة األمريكية كانت
تعمؿ بانتظاـ كا ف تسخيف المكقؼ ككؿ ما يتصؿ بالحرب المحدكدة تـ االتفاؽ عمييا خالؿ ىذه االتصاالت بؿ

إف السادات نشط قناة اتصاالتو السرية بسرعة بعد بدء الحرب ككانت كدية" كيتابع "كيسنجر" حديثو حكؿ
مكقؼ السادات مف الحرب بالقكؿ " :إف السادات كاف مستعدا لمتفاكض مع إسرائيؿ بعد تحقيؽ انتصار
غير حقيقي عمييا" (فكزم ,1989 ,ص.)55:54

دعت الكاليات المتحدة في الساعات األكلي لحرب أكتكبر عاـ  ,1973إلى كقؼ إطالؽ
النار؛ رفضت مصر (كاسرائيؿ) الدعكة األمريكية ,كأماـ الخسائر (اإلسرائيمية) في المعركة,
قررت الكاليات المتحدة األمريكية تقديـ الدعـ العسكرم (إلسرائيؿ) (أمبركز,1994 ,

ص)246:245؛ كأقامت الكاليات المتحدة األمريكية جس انر جكيان لنقؿ السالح مباشرة إلى (إسرائيؿ),
مف أجؿ كقؼ تقدـ الجيش المصرم  ,كانقاذ (الجيش اإلسرائيمي) مف االنييار (سالمو كآخركف,
 ,1985ص.)67

أرسؿ حافظ إسماعيؿ رسالة إلى "كيسنجر" في الخامس عشر مف أكتكبر عاـ  1973يؤكد
فييا حرص مصر عمى استمرار العالقات مع الكاليات المتحدة األمريكية ,كعدـ السماح ألم
فريؽ لمتحدث باسميا ,كعدـ رغبة مصر إذالؿ (إسرائيؿ) ,كطمب مف كيسنجر مضاعفة الجيكد
لمربط بيف الحؿ العسكرم كالسياسي ,كدعاه لزيارة مصر لمناقشة المقترحات كالمشاريع إلنياء
الصراع ,كقد رد "كيسنجر" عمى إسماعيؿ يؤكد رغبة الكاليات المتحدة بالمحافظة عمى بقاء
 وصلمصرممثلرسمًعنوكالةالمخابراتاألمرٌكٌةوالتقىالساداتوأبلغه,بأنأيتحركأمرٌكًللضغطعلى(إسرائٌل)
مشروطبإنهاءوجودالخبراءالسوفٌٌت .

023

العالقات مع مصر كالعمؿ عمى تسكية سياسية بيف أطراؼ الصراع (كيسنجر,2005 ,
ص.)567:562

عممت الكاليات المتحدة عمى تحقيؽ التكازف بيف مصر (كاسرائيؿ)؛ مف أجؿ ذلؾ قبمت
بيزيمة محدكد (إلسرائيؿ) ,كتحقيؽ نصر محدكد لمصر في حرب  ,1973بحيث تكفر لمسادات
قاعدة سياسية تمكنو مف الدخكؿ في المفاكضات كتقديـ تنازالت دبمكماسية مطمكبة (سالمو
كأخركف ,1985 ,ص.)158-143

يؤكد "كيسنجر" أف الجيش المصرم أصبح في خطر ,كأف مصمحة الكاليات المتحدة تتطمب
عدـ السماح بيزيمة مصر ,كسقكط السادات ,فأرسؿ في الثامف عشر مف أكتكبر مذكرة إلى
السادات عف طريؽ حافظ إسماعيؿ يبمغو بأف الكاليات المتحدة تعمؿ عمى كقؼ النار كفؽ قرار
( ,)242كأكد عمى احتراـ الكاليات المتحدة لكرامة مصر ,كيقكؿ "كيسنجر" :إف مصر كالعرب
استطاعتا ادخاؿ تحسينات ىامة عمى الكضع في المنطقة؛ نتيجة ما أظيركا مف قدرة ككفاءة في
مياديف القتاؿ ,كأكد عمى ضركرة عدـ التخمي عف المكاسب إلى أف تـ تحقيقيا بإطالة أمد
الحرب ,فيقكؿ "كيسنجر" حرفيا " :كرجكت أال يتبادر إلى ذىنو  ,أم حرماف مف حقو ,فينيدـ ذلؾ البناء مف
اآلماؿ ,الذم يسعى السادات كأنا ببنائو" (كيسنجر ,2005 ,ص.)586:585

أصدر مجمس األمف قرار ( )338يدعك لكقؼ إطالؽ النار كتنفيذ قرار ( )242كفي 22
أكتكبر عاـ 1973؛ رفضت (إسرائيؿ) قرار مجمس األمف ,كاستمر في محاصرة الجيش الثالث



مف أجؿ إذالؿ السادات؛ رفضت الكاليات المتحدة خطة ( إسرائيؿ) كىددت بكقؼ اإلمداد
العسكرم (إلسرائيؿ) إذا استمرت في رفض القرار (أمبركز ,1994 ,ص)347:346؛ إذ إف اليدؼ
األمريكي الضغط عمى السادات لمدخكؿ في فمؾ سياستيا كليس تدمير السادات كاجباره عمى
االستسالـ عف طريؽ التجكيع (األطراش ,1978 ,ص.)57

أعمف السادات بعد انتياء الحرب ,بأف أكراؽ المعبة كحؿ الصراع العربي (اإلسرائيمي) بيد
الكاليات المتحدة األمريكية (عبد الفتاح ,2001 ,ص)153؛ ككصؿ "ىنرم كيسنجر" كزير الخارجية

الجٌشالثالثالمٌدانً:هوأحدجٌشٌنفًالقواتالمسلحةالمصرٌة.مقراإلدارةالعامةللجٌشتقعفًمنطقةعجرود,وٌتكونمن
سبعفرقعسكرٌة َتمثلأفرعالقواتالمسلحةكافة .

024

األمريكي القاىرة في السادس مف نكفمبر عاـ  ,1973كأجرل محادثات مع السادات ,كتـ
االتفاؽ عمى تفعيؿ العالقات الدبمكماسية بيف البمديف ,كتبادؿ األسرل ,كفؾ الحصار عف الجيش
الثالث؛ كفي الثامف عشر مف يناير  ,1974نجح "كيسنجر" في التكصؿ التفاؽ ,يتضمف فؾ
االشتباؾ كسحب القكات مف عمى ضفتي القناة كنشر قكات دكلية لمفصؿ بيف الجانبيف؛ كفي
الثامف عشر مف مارس عاـ  ,1974تـ رفع الحظر النفطي عف الكاليات المتحدة األمريكية
(أمبركز ,1994 ,ص.)350

استقبؿ السادات "ريتشارد نيكسكف" عاـ  ,1974استقباؿ األبطاؿ في القاىرة ,كأصدر
السادات قرار يمنع الصحؼ المصرية مف تداكؿ فضيحة "ككترجيت" ,كبدأت الكاليات المتحدة بعد
اتفاقية فؾ االشتباؾ الثانية ,بتقديـ المساعدات االقتصادية لمصر ,مف خالؿ ىيئة المساعدة
األمريكية( ىيكؿ ,1990 ,ص)204-186؛ كفي عاـ  ,1977أكد السادات خالؿ لقائو بكزير
الخارجية األمريكي "سيركس فانس" السابؽ ,عمى أىمية الدكر األمريكي في عممية السالـ ,كقاؿ
حرفيان "بدكف مساعدة الكاليات المتحدة في كؿ خطكة ككؿ مرحمة ال يمكف إقامة السالـ في المنطقة كقد يعصب
الكالـ البعض كلكني سبؽ كأف قمت أف  %99مف األكراؽ في أيدم الكاليات المتحدة األمريكية" (السادات,
1977ـ).

أرسؿ الرئيس االمريكي "جيمي كارتر" رسالة مختكمة بالشمع األحمر إلى السادات في
أغسطس  ,1977يطالبو بالكفاء بتعيداتو التي قطعيا أثناء زيارتو لكاشنطف في أبريؿ ,1977
كالبدء في التطبيع مع (إسرائيؿ) ,كقد شكمت ىذه الرسالة بداية تفكير السادات بزيارة (إسرائيؿ),
كالغاء مؤتمر جنيؼ (زىراف ,1983 ,ص.)318-316

نجحت الكاليات المتحدة األمريكية عاـ  ,1979بالتكصؿ إلى (معاىدة سالـ بيف مصر
كاسرائيؿ) ,كيقكؿ "أستيفف أمبركز" اف الدكر األكبر في نجاح (معاىدة السالـ بيف مصر
كاسرائيؿ) يعكد إلى السادات ,القتناعو بعدـ قدرتو عمى إنياء "االحتالؿ اإلسرائيمي" لسيناء
(أمبركز ,1994 ,ص.)279
  طلبالساداتمنكٌسنجرأثناءالمحادثات,حماٌةأمرٌكٌةله,ووافقكٌسنجرعلىطلبالسادات,وعٌنتالمخابراتاألمرٌكٌة
مسؤواللهافًمقرالرئاسةالمصرٌةلحماٌةالسادات .
ً
ً
 هٌئةالمساعدةاألمرٌكٌة,مؤسسةأمرٌكٌةفًالقاهرة,بلغعددالموظفٌنفٌها0131,موظفاأمرٌكٌا ,وقدشكلتأنشطةهذهالهٌئة
خطرا على المجتمع المصري ,والجامعات المصرٌة ,فقد كانت تقدم جزءاً من مساعداتها على بحو ٍ
ث ضار ِة  باألمن القومً
المصري,إذكانتتعملعلىجمعالمعلوماتعنالمجتمعالمصري.
 مؤرخأمرٌكً؛عملأستاذاللتارٌخبجامعةنٌوأورلٌانز,ولهأكثرمنثالثٌنكتابا .
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ارتبطت مصر بعد اتفاقية كامب ديفيد بالكاليات المتحدة في المجاالت االقتصادية
كالعسكرية كالسياسية (عبد الفتاح ,2001 ,ص)160؛ حيث تعيدت الكاليات المتحدة األمريكية
بمكجب االتفاقية ,بتقديـ دعـ عسكرم لمصر سنكيان ,كتسمح مصر بكجكد خمسة اآللؼ مف
الخبراء العسكرييف األمريكييف ,تحت ذريعة تدريب الجيش المصرم (ابك غزالو ,ص.)91

يرل الباحث :أف العالقات بدأت بيف الكاليات المتحدة كالسادات بمجرد أف أصبح السادات
رئيسان لمصر ,كأف السادات قاـ بالشراكة مع الكاليات المتحدة بتحديد مستقبؿ الصراع العربي مع
(إسرائيؿ) ,ككاف ذلؾ كاضحان مف خالؿ تأكيد "كيسنجر" عمى كجكد عالقات سرية مع السادات
بدكف معرفة (إسرائيؿ) ,ثـ تصريح السادات بأف التحضير لمحرب بدأ بعد لقاء "كيسنجر"
إسماعيؿ ,كرفض "كيسنجر" أثناء المعركة ,ىزيمة (إسرائيؿ) كفي الكقت نفسو إذالؿ مصر ,كىذا
كاضح مف مكقؼ "كيسنجر" أثناء حصار الجيش الميداني الثالث ,جميعيا مؤشرات تدؿ عمى
كجكد اتفاؽ بيف السادات كالكاليات المتحدة ,كذلؾ فشؿ السادات في تجسير المكقؼ األمريكي
لصالح مصر ,فميس بالسياسي المخضرـ مف يضع  %99مف أكراقو السياسية بيد دكلة كانت
خصـ لو ,كمازالت تقدـ كؿ اشكاؿ الدعـ لعدك(اإلسرائيمي) الذم يحتؿ مصر.
 4.4تحميل دور أدوات السياسة الخارجية المصرية في عهد السادات تجاه القضية
الفمسطينية.
أعمف السادات في خطابو منذ تكلي الحكـ في مصر؛ التزامو بسياسة عبد الناصر
الخارجية ,بما في ذلؾ القضية الفمسطينية ,كفيما يمي تحميؿ السياسية الخارجية المصرية تجاه
القضية الفمسطينية مف خالؿ األدكات التالية :األداة الدبمكماسية ,ك األداة العسكرية ,ك األداة
االقتصادية ,ك األداة االعالمية.

 1.4.4األداة الدبموماسية
انتيج السادات في بداية حكمو الطريؽ السممي لحؿ الصراع مع (إسرائيؿ) ,ككافؽ عمى
تمديد كقؼ إطالؽ النار لمدة ثالثة شيكر (زىراف ,1983 ,ص)311؛ كفي نياية المدة أعمف
السادات مبادرتو السممية األكلى في الرابع مف فبراير ( 1971ركندك ,1983 ,ص)23؛ كتضمنت
تمديد العمؿ بقرار كقؼ إطالؽ النار لمدة شير آخر ,كاعادة فتح قناة السكيس أماـ المالحة
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الدكلية ,مقابؿ انسحاب (العدك اإلسرائيمي) الجزئي مف الضفة الشرقية لقناة السكيس ,كاعادة
األراضي العربية المحتمة عاـ  ,1967كفؽ جدكؿ زمني يتـ االتفاؽ عميو الحقان ,كفي الخامس
عشر مف فبراير عاـ  ,1971أعمف السادات استعداده التكصؿ إلى اتفاؽ سالـ مع (إسرائيؿ)
(منصكر.)391:390 ,

بدأ السادات حكمو بتقديـ تنازالت لصالح (إسرائيؿ) عندما أعمف عف مبادرتو ,ككانت
المبادرة أكؿ قرار سياسي مف رئيس الجميكرية المصرم ,يقبؿ بتجزئة االنسحاب إلى مراحؿ
مخالفان سياسة الرئيس عبد الناصر (فكزم ,1989 ,ص.)53

كانت الرغبة لدم السادات ,منذ بداية حرب أكتكبر ,إنياء األداة العسكرية كتفعيؿ األداة
السياسية ,كاالستفادة مف الصراع األمريكي السكفيتي عمى المنطقة العربية ,فقد ىدد االتحاد
السكفيتي بإرساؿ قكاتو إلى المعركة ,إذا لـ تتكقؼ الحرب ,فصدر قرار مجمس األمف ()338
عاـ 1973ـ (عبد الفتاح ,2001 ,ص)153؛ كتضمف القرار دعكة أطراؼ القتاؿ إلى كقؼ األعماؿ
العسكرية كافة خالؿ  12ساعة ,كتنفيذ قرار ( )242مع البدء بالمفاكضات بيف الطرفيف مف
أجؿ التكصؿ إلى سالـ (راضي ,1998 ,ص.)93

لـ تمتزـ (إسرائيؿ) بقرار كقؼ النار ,كانما استمرت بالعمؿ عمى تدعيـ ىجكمو عمى الجبية
المصرية بيدؼ تطكيؽ الجيش الثالث المصرم (ىيكؿ ,1996 ,ص)189؛ فاتصؿ السادات
بالرئيس "نيكسكف" يطالبو بالتدخؿ عمميان لكقؼ إطالؽ النار ,كاستجاب "نيكسكف" لطمب السادات
ككمؼ "كيسنجر" بتقديـ طمبات مستعجمة (إلسرائيؿ) لالمتثاؿ إلى قرار كقؼ إطالؽ النار ,كفي
اليكـ التالي أصدر مجمس األمف القرار رقـ ( )339يدعك لكقؼ أطالؽ النار كالعكدة إلى خطكط
 22 -أكتكبر  , -كقد أعمنت (إسرائيؿ) قبكؿ القرار (خمة ,2006 ,ص.)134

كافقت مصر عمى االقتراح األمريكي في  27مف أكتكبر مف العاـ نفسو عمى البدء في
مفاكضات مباشرة بيف مصر كاسرائيؿ ,كعقدت أكؿ مباحثات بيف الطرفيف فيما يعرؼ بمباحثات
الكيمك  , 101كىذه المرة األكلى التي يتـ التفاكض مباشرة بيف (إسرائيؿ) كمصر(ىيكؿ,1993 ,


ص)622-599؛ كبذلؾ يككف ىدؼ (إسرائيؿ) قد تحقؽ ,كىك التفاكض مباشرة معيا ,كىذا ما
مباحثاتالكٌلو,010هًمحادثاتذاتطابععسكريجربتبٌنمصرو(إسرائٌل)علىالطرٌقبٌناإلسماعٌلٌةوالقاهرة,
بإشرافاألممالمتحددةللوصولإلىتحدٌدوقفإطالقالناربعدحربأكتوبرعام0973م 
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رفضو عبد الناصر كمصر ميزكمة عسكريان ,بينما مصر التي حققت نجاحان عسكريان في عيد
السادات ,ىزمت دبمكماسيان كقبمت بمفاكضات مباشرة مع (إسرائيؿ).
كصؿ "كيسنجر" إلى القاىرة في السابع مف نكفمبر عاـ  ,1973كالتقي السادات كتـ
التكصؿ إلى اتفاؽ مف ست نقاط؛ لتنفيذ قرار مجمس األمف()242؛ أبرزىا أف يحافظ الجانباف
عمى كقؼ النار ,كالسماح باإلمدادات غير العسكرية إلى الضفة الشرقية ,بشرط أف يككف
لمضباط (اإلسرائيمييف) حؽ تفتيش القكافؿ المتجية إلى الضفة الشرقية لمقناة ,كتبادؿ األسرل,
كي ٌّ
عد الشرط (اإلسرائيمي) بحؽ الضباط
كابقاء طريؽ القاىرة السكيس تحت الرقابة اإلسرائيمية ,ه

(اإلسرائيمييف) تفتيش القكافؿ المتجو إلى الجيش الميداني الثالث؛ شرط إذالؿ لمصر(خمة, 2006 ,
ص.)144:143

كافؽ السادات في  13ديسمبر عاـ  ,1973عمى الدخكؿ في مفاكضات منفصمة كثنائية
بيف كؿ دكلة عربية مف جية ,ك(إسرائيؿ) مف جية آخرم( ,األطراش ,1978 ,ص)44؛ كذلؾ أرسؿ
رسالة خطية إلى "جكلدا مائير" يطمئنيا بأنو يريد السالـ (ىيكؿ)726 ,1993 ,؛ بيذا االتفاؽ تككف
(إسرائيؿ) حققت ثاني ىدؼ مف أىدافيا بعد مكافقة مصر عمى المفاكضات المباشرة ,كافقت
مصر عمى تجزئة التفاكض مع كؿ دكلة عربية بشكؿ منفرد.
كصؿ "كيسنجر" إلى مدينة أسكاف في الحادم عشر مف يناير عاـ  ,1974كاجتمع مع
السادات ,ثـ اجتمع "كيسنجر" مع الفريؽ الجمسي لمناقشة فؾ االشتباؾ ,ككانت مفاجأة كسينجر
تكصؿ إلى اتفاؽ مع السادات ,يتضمف تخفيض حجـ القكات المصرية
لمفريؽ الجمسي ,بأنو
ٌ

عمى الضفة الشرقية لمقناة لتصبح  7000جندم ,ك 30دبابة ,كعدد محدكد مف قطع المدفعية,

كقد رفض الفريؽ الجمسي طمب "كيسنجر" ,كاجتمع في اليكـ التالي مع السادات ,كالذم بدكره
طمب منو تنفيذ االتفاؽ ,كقاؿ لو حرفيان " :أف االتفاؽ الذم تـ مع كيسنجر ,يجب االلتزاـ بو لصالح

االستراتيجية السياسية الجارم كضعيا مع أمريكا" (الجمسي ,1989 ,ص)484-479؛ كتـ التكقيع عمى
اتفاقية فؾ االشتباؾ في السابع عشر مف يناير عاـ ( 1974خمة ,2006 ,ص.)158

استمرت المفاكضات بيف مصر ك(إسرائيؿ) برعاية أمريكية ,كقع الطرفاف في  31أغسطس
عاـ  1975اتفاؽ ,يتضمف انسحاب (القكات اإلسرائيمية) مف ممرات المتال كالجدم ,ك أبار النفط
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في أبك رديس كرأس سدر ,كتمديد كقؼ النار ,كالسماح (إلسرائيؿ) بالمركر في قناة السكيس
(خميؿ ,2003 ,ص)148:147؛ مقابؿ تعيد مصر بعدـ المجكء إلى القكة كتسكية النزاعات مع
(إسرائيؿ) بالكسائؿ السممية (خمة ,2006 ,ص)170؛ كىذا اليدؼ الثالث الذم تحققو (إسرائيؿ),
كتخسره الدبمكماسية المصرية ,كىك تعيد مصر بعدـ استخداـ القكة ضد (إسرائيؿ) ,قبؿ تحقيؽ
التسكية الشاممة.
تقدـ الدبمكماسية المصرية مزيدان مف التنازالت ,كمزيدان مف الفشؿ في استثمار النجاح
العسكرم في حرب أكتكبر ,مقارنة بأداء الدبمكماسية بعد حرب  ,1967كالتي استطاعت الصمكد
في مكاجية (إسرائيؿ) ,كرفضت تقديـ التنازالت كاعالف ىزيمة مصر ,بعد اليزيمة التي لحقت
باألداة العسكرية.
أراد السادات إعادة تجربة عبد الناصر عاـ  ,1956لكنو فشؿ؛ ألف النتائج السياسية المرتبة
عمى أكتكبر ,لـ تكف مثؿ النتائج السياسية التي حصؿ عمييا عبد الناصر ,كما أف عبدالناصر
لـ يستخدـ األداة العسكرية في حرب  ,1956كانما اعتمد عمى الدبمكماسية ,بينما استخدـ
السادات األداة العسكرية ,كحقؽ نص انر ,لكنو فشؿ في ترجمة ىذا النصر عمى الكاقع السياسي,
كما حصؿ عميو السادات في أكتكبر تـ عرضو عمى الرئيس عبد الناصر بعد حرب 1967
كرفضو ,كته ٌّ
عد حرب السكيس عاـ  1956ىزيمة عسكرية مصرية ,كنصر دبمكماسي لعبد
الناصر ,بينما حرب  ,1973حققت نص انر عسكريان جزئيان ,كىزيمة دبمكماسية لسادات.
أخفؽ السادات في استثمار النجاح الذم حققو في حرب أكتكبر ,فقد كاف بإمكانو إعادة
صياغة عالقات مصر باألمة العربية ,كعالقة العرب بالعالـ ,إذ كاف تحت تصرفو تحالؼ قكم
لـ يسبؽ أف تحقؽ لعبد الناصر ,فقد كاف العرب جيكشان كشعكبان في المعركة ,ككانت المكارد
النفطية جزءان مف المعركة ,كبدالن مف استغالؿ التضامف العربي كالنصر الذم حققو الجيش
المصرم ,لصالح األمة العربية ,تكجو إلى الكاليات المتحدة ك(إسرائيؿ) (ىيكؿ ,1990 ,ص.)160

أجرت مصر ك(إسرائيؿ) محادثات سرية رسمية بيف "مكشي داياف" كزير خارجية إسرائيؿ
كحسف التيامي نائب رئيس الكز ارء المصرم بكساطة الممؾ المغربي الحسف الثاني ,كقد تمت ىذه
المحادثات في الرباط في السادس عشر مف سبتمبر عاـ ( 1977ىيكؿ ,1996 ,ص)349-345؛
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كاستمرت ىذه المحادثات بعد زيارة السادات إلى القدس في ديسمبر عاـ ( 1979نافعة,1986 ,

ص.)63
أعمف السادات عف رغبتو في زيارة القدس ,كفي المقابؿ أعمنت (إسرائيؿ) شركطيا لمسالـ,
كىي رفض االنسحاب إلى حدكد عاـ  ,1967كرفض إقامة دكلة فمسطينية ,كبرغـ مف ذلؾ قاـ
السادات بزيارة القدس في نكفمبر عاـ  ,1977كىك ما يعني ضمنيان بالمكافقة عمى الشركط
(اإلسرائيمية) ,كما ته ٌّ
عد أكؿ
عد الزيارة بحد ذاتيا ,اعت ارؼ مصرم ضمني بكجكد (إسرائيؿ) ,كته ٌ
شكؿ مف أشكاؿ التطبيع بيف مصر ك(إسرائيؿ) (ىيكؿ ,2000 ,ص.)107-103

يعقب محمد إبراىيـ كامؿ كزير خارجية مصر السابؽ ,عمى مكقؼ السادات مف القضية
الفمسطينية بالقكؿ " :إف الرئيس السادات أصر عمى تجاىؿ بؿ كعدـ اإلصرار عمى فكرة االرتباط بيف التزامف
كالتكازف في االنسحاب مف سيناء كبيف االنسحاب مف الضفة كغزة ,في إطار أف القضية الفمسطينية ىي لب

الصراع ,كمف ثـ كاف تفضيؿ السادات لالنسحاب مف سيناء أكالن نتيجة إصرار الطرؼ اإلسرائيمي" ,كبالفعؿ تـ
استثناء مستقبؿ الضفة كغزة مف المباحثات ,كتحقيؽ االنسحاب مف سيناء (زىراف,1983 ,
ص.)356

يحمؿ كزير خارجية مصر السابؽ إسماعيؿ فيمي تأثير معاىدة كامب ديفيد عمى القضية
الفمسطينية ,فيقكؿ " :إف اتفاقية كامب ديفيد ليس فييا  ..تقرير المصير  ..ليس فييا منظمة التحرير  ..ليس

فييا الدكلة الفمسطينية"؛ كيعقب كزير الخارجية المصرم األسبؽ محمد إبراىيـ كامؿ عمى كامب
ديفيد بالقكؿ " :إف كامب ديفيد تقنف االحتالؿ اإلسرائيمي كتيدـ القضية الفمسطينية  ..إنيا كارثة!! إف كامب
ديفيد خطأ فادح في تاريخ السياسة المصرية !! كلك كقعت "كامب ديفيد" ما كنت أستطيع أف أنظر إلى المرآة
ألحمؽ ذقني ! " ..كاف كامب ديفيد" نسخة منقحة مف مشركع بيجف لمحكـ الذاتي" (فكزم ,1990 ,ص.)17:16

كقع الرئيس السادات مع "مناحيـ بيجف" رئيس كزراء (اإلسرائيمي) ك"جيمي كارتر" رئيس
الكاليات المتحدة في  26مارس  ,1979عمى (معاىدة السالـ بيف مصر كاسرائيؿ) (سيؼ الدكلة,

 ,1980ص)61؛ كبذلؾ يككف تحقؽ ضماف أمف (إسرائيؿ) ,كضعفت قدرة العرب عمى مكاجية
(إسرائيؿ) بعد خركج مصر مف دائرة الصراع (قرني كآخركف ,2003 ,ص.)80
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اعترفت مصر بػ(إسرائيؿ) رسميان كبشكؿ قانكني ,كأقامت معيا عالقات دبمكماسية ,كما كرد
في المادة الثالثة ,الفقرة الثالثة مف معاىدة السالـ بيف الطرفيف ,كتككف الحدكد بيف البمديف ىي
الحدكد الدكلية المعترؼ بيا بيف مصر كفمسطيف ,تحت االنتداب البريطاني ,كما كرد في المادة
الثانية مف المعاىدة (مؤسسة الدراسات الفمسطينية ,ص.)3:2

كيرل الباحث أف الدبمكماسية المصرية في عيد السادات خرجت مف دائرة العداء
(إلسرائيؿ) ,إلى دائرة التطبيع كالتعاكف ,عممان بأف القانكف الدكلي ال يمزـ الدكؿ المتعاقدة عمى
تطبيع عالقاتيا في حاؿ االعتراؼ الدبمكماسى بيف ىذه الدكؿ.

 1.1.4.4السادات والقيادة الفمسطينية
قامت الدبمكماسية المصرية ,بالشراكة مع الدبمكماسية السعكدية ,بيف عامي -1971
 ,1972بتخفيؼ حدة التكتر كمنع أم انفجار عسكرم بيف منظمة التحرير مف جية ,كالسمطات
األردنية كالمبنانية مف جية أهخرل ,كمساعدة أطراؼ الخالؼ عمى تنظيـ العالقة بيف الفمسطينييف,
كالدكؿ المضيفة (أبك طالب)63 ,1998 ,؛ كفي العاـ نفسو قامت مجمكعة أيمكؿ األسكد التابعة
لمنظمة التحرير الفمسطينية ,باغتياؿ رئيس الكزراء األردني كصفي التؿ بالقاىرة؛ ما أدل إلى
تكتر في العالقات بيف مصر كمنظمة التحرير (كاجنر كآخركف ,1976 ,ص.)84:83

رفضت مصر في مارس  ,1972مشركع الممؾ حسيف ,الذم يدعك إلى قياـ دكلة بيف
األردف كالضفة الغربية كدمج الضفة الغربية مع األردف ,كيطمؽ عمييا المممكة العربية المتحدة,
فقطعت مصر العالقات مع األردف كبداية لعمؿ عربي مكحد ضد المشركع (أبك طالب,1998 ,

ص)344:343؛ كأعادت عالقاتيا مع منظمة التحرير الفمسطينية التي تأزمت عمى خمفية اغتياؿ
كصفي التؿ (كاجنر كآخركف ,1976 ,ص.)84:83

اجتمع السادات مع كفد منظمة التحرير برئاسة ياسر عرفات في برج العرب في مارس
 ,1973كأبمغيـ في االجتماع برغبتو في محاربة إسرائيؿ قبؿ نياية السنة ,باالشتراؾ مع سكريا,

 اعتقلتمصرالمجموعةالمنفذةللعملٌة,وطردتالطالبوالفدائٌٌنالفلسطٌنٌٌن,وبعدضغوطلٌبٌةوافقتمصرعلىمحاكمة
المجموعة,محاكمةسٌاسٌة,بدالمنمحاكمةجنائٌة .
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كطمب مف ياسر عرفات أف ٌّ
يككف أكبر عدد مف الفدائييف ككحدات جيش التحرير الفمسطيني
لتشترؾ في المعركة (خمؼ.)195 ,

انعكس خيار التسكية السممية الذم اتبعو السادات عمى القضية الفمسطينية؛ إذ كافؽ
السادات في الثالث عشر مف ديسمبر عاـ  ,1973عمى طمب كيسنجر أثناء االجتماع بالقاىرة,
بعدـ دعكة الفمسطينييف في مؤتمر السالـ (ىيكؿ ,1996 ,ص)193؛ كفي يكنيك عاـ  ,1974أقرت
منظمة التحرير البرنامج السياسي المرحمي(عشر نقاط) كفؽ المتغيرات التي حدثت بعد قبكؿ
مصر لمعممية لتسكية السممية ,كفيما يمي تحميؿ النقاط الرئيسة التي تبرز تأثير خيار التسكية
المصرم عمى القضية الفمسطينية:
ترفض النقطة األكلى مف  -النقاط العشر  -قرار مجمس األمف رقـ ( ,)242ألنو يطمس
الحقكؽ الكطنية لمشعب الفمسطيني ,كيتعامؿ مع قضيتو كقضية الجئيف ,كلذا يرفض التعامؿ مع
ىذا القرار عمى ىذا األساس في أم مستكل مف مستكيات التعامؿ العربية كالدكلية بما في ذلؾ
مؤتمر جنيؼ ,كما تنص النقطة الثانية عمى " أف منظمة التحرير الفمسطينية تناضؿ بكافة الكسائؿ كعمى
رأسيا الكفاح المسمح؛ لتحرير األرض الفمسطينية كاقامة سمطة الشعب الكطنية المقاتمة عمى كؿ جزء مف األرض
الفمسطينية التي يتـ تحريرىا ,كىذا يستدعي المزيد مف التغيير في ميزاف القكل لصالح شعبنا كنضالو" (حميد,
 ,1975ص.)247

تعني الفقرة األكلى ,إمكانية قبكؿ منظمة التحرير خيار التسكية السممية ,في حاؿ عد
القضية الفمسطينية ,قضية شعب يطالب بحقكقو كليست قضية الجئيف ,أما تحميؿ النقطة الثانية,
فقد كردت عبارة استخداـ الكسائؿ النضالية كافة ,كذلؾ يعني إمكانية استخداـ الكسائؿ السممية
كالدبمكماسية ,كذلؾ كردت عبارة تحرير األرض الفمسطينية ,بدال مف عبارة تحرير فمسطيف ,التي
كردت في الميثاؽ القكمي الفمسطيني كالميثاؽ الكطني الفمسطيني (حكراني ,1980 ,ص)210-205؛
كىذه العبارة تتفؽ مع قرار األمـ المتحدة رقـ ( )181الخاص بتقسيـ فمسطيف ,كذلؾ تضمنت
الفقرة الثانية عبارة إقامة سمطة كطنية عمى كؿ جزء يتـ تحرير مف فمسطيف ,كىذا يعني أف
منظمة التحرير الفمسطينية قبمت بأقؿ مف ىدؼ تحرير فمسطيف (حسيف ,1993 ,ص)162؛ كىك ما
يعني أيضا قبكؿ منظمة التحرير كجكد (إسرائيؿ) عمى تراب فمسطيف.
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يرل الباحث أف المطالب الفمسطينية تراجعت في ضكء تراجع تأثير القكمية العربية في
السياسة الخارجية المصرية ,كصعكد تأثير القطرية عمى السياسة الخارجية المصرية في عيد
السادات.
تعيد السادات بعد اتفاقية فؾ االشتباؾ الثانية عاـ  ,1975بمنع الفمسطينييف مف استخداـ
األراضي المصرية ,لمقياـ بأعماؿ معادية (إلسرائيؿ) (ىيكؿ ,1990 ,ص)181؛ كفي مارس
 ,1977التقي رئيس منظمة التحرير ياسر عرفات ,بكزير الخارجية األمريكي "سيركس فانس"
برعاية السادات؛ لمعرفة المكقؼ الفمسطيني مف عممية التسكية (السادات)2013 ,؛ كعرض
السادات في اليكـ نفسو عمى رئيس المنظمة فكرة غزة  -أريحا أكالن؛ بحيث تستطيع المنظمة أف
تحصؿ عمى قطاع غزة كعمى مكطأ قدـ في الضفة الغربية ,كمف ثـ الدخكؿ في مفاكضات مع
(إسرائيؿ) (خمة ,2006 ,ص .)177

دعا السادات في خطاب لو أماـ المجمس الكطني الفمسطيني في الثاني عشر مف مارس
عاـ  ,1977منظمة التحرير إلى اتخاذ ق اررات حاسمة لمكصكؿ إلى الدكلة الفمسطينية ,كأكد عمى
دكر التسكية السممية في حؿ الصراع كالتكصؿ إلى دكلة فمسطينية ,خاصة في ظؿ األكضاع
التي يعيشيا السكاف الفمسطينييف في الضفة كغزة (السادات.)2013 ,

يرل الباحث أف السادات دعا بطريقة غير مباشرة منظمة التحرير لالعتراؼ بػ(إسرائيؿ),
كترؾ المقاكمة كالسالح كالدخكؿ في عممية تسكية سممية ,كاإلقرار بأف فمسطيف تقتصر عمى
الضفة الغربية كقطاع غزة ,كالتفاكض مع (إسرائيؿ) عمي ىذا األساس.
تكصؿ االتحاد السكفيتي كالكاليات المتحدة إلى بياف مشترؾ لعقد مؤتمر في جنيؼ في
ديسمبر  ,1977كحد أقصى لمتكصؿ إلى اتفاؽ شامؿ لمصراع العربي (اإلسرائيمي) ,كمف أىـ
ررات التي تكصؿ ليا البياف ما يأتي (اأبك غزالو ,ص:)105:104
الق ا

 -1ضركرة التكصؿ لتسكية دائمة كعادلة لمصراع العربي (اإلسرائيمي) ,كتشمؿ ىذه التسكية
جميع األطراؼ المتنازعة ,بحيث تنسحب (إسرائيؿ) مف األراضي المحتمة عاـ ,1967
كحؿ المشكمة الفمسطينية ,كالتأكيد عمى حقكقو المشركعة ,كانياء حالة الحرب.
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 -2إشراؾ جميع أطراؼ الصراع ,كمف بينيـ ممثميف عف الشعب الفمسطيني ,ك ٌّ
عد القضية
الفمسطينية قضية سياسية ,بدالن مف أنيا قضيةن إنسانية.
 -3يشترؾ الفمسطينيكف في المؤتمر بكفد مستقؿ كليس ضمف كفد أردني ,كما كاف الشرط
األمريكي (اإلسرائيمي).
أفشمت مبادرة السادات بزيارة القدس ,البياف الثنائي بيف االتحاد السكفيتي كالكاليات المتحدة,
كأسقطت إمكانية إنياء حالة الحرب كالصراع العربي (اإلسرائيمي) ,مف خالؿ الدخكؿ في صمح
منفرد مع (إسرائيؿ) ,كذلؾ أسقطت إمكانية التكصؿ إلى قرار دكلي لدعـ الشعب الفمسطيني (أبك
غزالو ,ص.)105

كاف مف المتكقع أف يتحدث السادات في خطابو بالقدس عف دكر منظمة التحرير كالتي
كعدتيا الممثؿ الشرعي الكحيد لمشعب الفمسطيني ,إال أف السادات ألغي الفقرة
اعترفت مصر بياٌ ,
بناء عمى رغبة "مكشي دياف" " كلكف حكا انر دار بيف بطرس غالي كدياف في
الخاصة بمنظمة التحرير ,ن

السيارة التي كانت تقميما مف المطار إلى مقر إقامة الكفد المصرم المصاحب لمسادات أدل إلى إلغائيا ,كيقكؿ

دياف أنو أكضح لغالى أف السادات ال يجب أف يصمـ عمى إجراء مفاكضات بيف (إسرائيؿ) كمنظمة التحرير
الفمسطينية؛ ألف ذلؾ سيكاجو برفض قاطع مف جانب (إسرائيؿ)  .كقد كعد غالي بأف يكضح ذلؾ لمرئيس .
كبالفعؿ فعندما ألقي األخير خطابو أماـ الكنيست في اليكـ التالي ,لـ ترد فيو أية إشارة إلى منظمة التحرير
الفمسطينية" (نافعة ,1986 ,ص.)66

تحدث السادات في كامب ديفيد باسـ الشعب الفمسطيني ,كطالب بانسحاب (إسرائيؿ) مف
الضفة الغربية كالقدس كغزة ,مقابؿ االعتراؼ بيا كتطبيع العالقات معيا؛ رفضت (إسرائيؿ)
مقترحات السادات كىددت باالنسحاب إذ تـ عرض أم اقتراح لمكضكع القدس أك انسحاب
(إسرائيؿ) مف الضفة الغربية كغزة (فكزم ,1990 ,ص)18:17؛ كما تعيد السادات بكقؼ الدعـ
لمنظمة التحرير كتحجيـ دكرىا في تحديد مستقبؿ القضية الفمسطينية (أبك غزالو ,ص.)90

بالرغـ مف التنازالت التي قدمتيا منظمة التحرير في البرنامج المرحمي ,إال أنيا لـ تالقى
صدل مف قبؿ (إسرائيؿ) كالكاليات المتحدة؛ كذلؾ بسبب إدراكيما ,أف الفمسطينييف فقدكا عمقيـ
القكمي العربي ,كالدعـ المصرم ,كيمكف تحقيؽ المزيد مف التنازالت فيما بعد.
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أشارت الجمعية العامة لألمـ المتحدة في قرارىا الصادر عاـ  ,1979إلى اتفاقيات كامب
ديفيد ,كأكدت أنيا عقدت خارج إطار األمـ المتحدة ,كدكف اشتراؾ منظمة التحرير ,ممثمة الشعب
الفمسطيني ,كبالتالي تعد األمـ المتحدة اتفاقية كامب ديفيد باطمة ,ألنيا تصادر حقكؽ الشعب
الفمسطيني ,كمف بينيا حؽ تقرير المصير كفؽ ميثاؽ األمـ المتحدة (عبد الفتاح ,2001 ,ص
.)160

كافؽ السادات عمى استبعاد دكر منظمة التحرير مف أم مفاكضات سالـ حكؿ مستقبؿ
القضية الفمسطينية ,كقبؿ بالشرط (اإلسرائيمي) أف يككف الفمسطينيكف المشارككف في أم مؤتمر
سالـ حكؿ الحكـ الذاتي بالضفة كغزة  -ضمف الكفد األردني أك المصرم  -كأف يككف الممثمكف
الفمسطينيكف مف غزة كالضفة العربية ,ككؿ ما حققو السادات في مفاكضاتو مع (إسرائيؿ) بشأف
القضية الفمسطينية؛ ىك التفاكض حكؿ حكـ ذاتي لمسكاف الفمسطينييف ,دكف تحديد معالـ مستقبؿ
ىذا الحكـ (معاىدة السالـ المصرية اإلسرائيمية.)23:22 ,

كانت مكاقؼ السادات تعبي انر جميان عمى انحيازه لمقضايا كالسياسات الفئكية القطرية ,عمى
حساب السياسات القكمية التي اتبعيا الرئيس عبد الناصر.

 2.4.4األداة العسكرية
استمر عبد الناصر بإعادة بناء القكات المسمحة المصرية بعد ىزيمة حرب  ,1967مف
أجؿ تحرير األرضي المحتمة ,كحدد مكعد اليجكـ بعد انتياء فترة كقؼ النار المحدد كفؽ مبادرة
ركجرز في الحادم عشر مف يكليك عاـ  ,1970إال أف عبد الناصر تكفي قبؿ قياـ الحرب,
ككاف عبد الناصر مقتنعان بأف تحرير األراضي المغتصبة لف يتـ إال بقكة السالح ,كرفض
محاكالت (إسرائيؿ) كالكاليات المتحدة بعد ىزيمة  ,1967إخراج مصر مف دائرة الصراع مقابؿ
االنسحاب مف سيناء ,كعمؽ عمى ذلؾ بالقكؿ " :إذا قبمنا مثؿ ىذا العرض فسكؼ هيقضى عمينا عربيا"
( فكزم ,1989 ,ص.)50-32

كيتبيف في حكـ السادات أنو كاف ييدؼ مف حرب أكتكبر ,تحدم نظرية (األمف اإلسرائيمية),
ٌ

كازالة الجمكد العسكرم في المنطقة ,كالكصكؿ إلى المضائؽ (فكزم ,1989 ,ص)42-32؛ كأصبح
الجيش المصرم مستعدان لتنفيذ الميمة الحتمية لحرب التحرير ,كيقكؿ محمكد رياض كزير
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الخارجية المصرم السابؽ :إف الفريؽ محمد فكزم أبمغو ,بعد تكلي السادات الحكـ ,أف القكات
اعتبار مف مارس  ,1971كىك المكعد المحدد نفسو مف قبؿ
المصرية جاىزة لمدخكؿ في المعركة
ان
عبد الناصر (زىراف ,1983 ,ص.)274

طرح السادات في أكتكبر  ,1972فكرة اختبار استعداد القكات لمعرفة اآلراء الذاتية لمقادة
المعارضيف لفكرة الحرب المحدكدة ,القاصرة عمى الشريط الضيؽ شرؽ القناة ,ككاف ىدؼ
السادات مف كراء االختبار التخمص مف القيادات العسكرية المعارضة لفكرتو ,كبالفعؿ عزؿ
الفريؽ أكؿ محمد أحمد صادؽ كقيادات عسكرية أخرل (فكزم ,1989 ,ص.)58

قاـ الجيش المصرم في السادس مف أكتكبر  ,1973بتفعيؿ األداة العسكرية لتحقيؽ أىداؼ
السياسة الخارجية المصرية ,باليجكـ عمى (إسرائيؿ) في األراضي العربية المحتمة ,كنجح في
عبكر قناة السكيس كتدمير خط بارليؼ ,كالحاؽ الخسائر في صفكؼ الجيش (اإلسرائيمي),
كرفض السادات في بداية المعركة كقؼ النار(أمبركز ,1994 ,ص)345:343؛ كلـ تشمؿ الخطط
العسكرية التي كضعيا السادات ,ىجكمان عسكريان شامالن لالسترداد سيناء القتناعو بأف التدخؿ
الدكلي سكؼ يكقؼ الحرب (عبد الفتاح ,2001 ,ص)151؛ مما أدم إلى حدكث ثغرة الدفرسكار,
كتغير مكازيف القكل في المعركة لصالح (إسرائيؿ) ,كصدكر قرار كقؼ أطالؽ النار(فكزم,1989 ,
ص.)126-93

يقكؿ السادات في كتابو "كصيتي" :إف حرب أكتكبر كاف ىدفيا ىك ضرب نظرية (األمف
اإلسرائيمية) كليست األرض ,كيؤكد السادات أف ىدفو مف حرب أكتكبر ىك الكقكؼ عمى الضفة
الشرقية لمقناة (السادات ,ص)132؛ كاحداث تكتر في المنطقة ,كانياء حالة الجمكد السياسي
كالعسكرم (ىيكؿ ,1990 ,ص.)141:140

صرح السادات بعد انتياء حرب أكتكبر ,بأنيا آخر الحركب كتعيد بذلؾ في المكاثيؽ
الرسمية ,كبذلؾ يككف ,خسر سالح كاف يساكـ بو ,مما جعمو يستنجد بالكاليات المتحدة في
العممية التفاكضية مع (إسرائيؿ) (عبد الفتاح ,2001 ,ص(,)155ىيكؿ ,1990,ص)172-169؛ ككجو
أداتو العسكرية ,تجاه األمة العربية ,كقامت القكات المسمحة المصرية بحرب محدكدة ضد ليبيا
عمى الحدكد المصرية الميبية (أبك طالب ,1998 ,ص.)110
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يقكؿ محمد فائؽ كزير اإلعالـ المصرم السابؽ ,أف الجيش المصرم كاف مستعدان لمحرب
عاـ  ,1971ككاف ميزاف القكل في صالح مصر في عاـ  ,1971ككاف بإمكانو تحقيؽ أىدافو
أكثر مما تـ تحقيقو في حرب أكتكبر عاـ ( 1973بيضكف كآخركف ,2002 ,ص.)59

شكمت األداة العسكرية دك انر ىامان في السياسة الخارجية المصرية ,فقد رفضت الكجكد
(اإلسرائيمي) في فمسطيف منذ نشأتيا ,كشاركت في حرب عاـ  ,1947كفي عيد عبد الناصر
تطكر دكرىا تجاه  ,كأصبحت مسؤكلة عف حماية األمة العربية كالتصدم (إلسرائيؿ) ,كتحقيؽ
الكحدة العربية ,بينما شكمت حرب  ,1967ضربة قاسية لألداة العسكرية المصرية ,كاقتصرت
مسؤكليتيا عمى إزالة (االحتالؿ اإلسرائيمي) لألراضي المحتمة عاـ 1967؛ أما في عيد
السادات ,فقد اقتصر دكر األداة العسكرية في حرب أكتكبر ,كمف ثـ فتح المجاؿ أماـ التسكية
السياسية (محمكد ,2000 ,ص.)78:77

أعمف السادات في أكتكبر  ,1978تغيير اسـ ك ازرة الحربية ,كاستبداليا باسـ ك ازرة الدفاع,
كما قاـ بعزؿ الفريؽ أكؿ عبد الغني الجمسي كزير الحربية كتكميؼ كماؿ حسني؛ ليككف أكؿ
كزير لك ازرة الدفاع المصرية ,كعزؿ رئيس األركاف عمي فيمي ككمؼ أحمد بدكم برئاسة
األركاف(ابك غزالو ,ص.)184

كافقت مصر عمى إنياء حالة الحرب مع إسرائيؿ ,كما كرد في المادة األكلى ,الفقرة األكلى
مف (معاىدة السالـ بيف مصر كاسرائيؿ) ,كتعيدت بمكجب المادة الثالثة ,الفقرة األكلى ,باالمتناع
عف التيديد باستخداـ القكة أك استخدميا بشكؿ مباشر أك غير مباشرة ضد (إسرائيؿ) ,كما تتعيد
مصر بعدـ صدكر أم فعؿ مف أفعاؿ الحرب أك التيديد ضد (إسرائيؿ) مف أرضييا ,كتمتنع عف
المشاركة أ ك المساعدة في أم افعاؿ ضد (إسرائيؿ) ,كما كرد في الفقرة الثانية مف المادة الثالثة
(معاىدة السالـ المصرية اإلسرائيمية ,ص)2:1؛ كبذلؾ تككف مصر أنيت دكر األداة العسكرية
المصرية في السياسية الخارجية تجاه القضية الفمسطينية.

 3.4.4األداة االقتصادية
كافؽ السادات بعد لقائو "كيسنجر" عاـ  ,1973عمى رفع الحصار عف مضيؽ باب المندب
(ىيكؿ ,1990 ,ص)679؛ كتعيد بعدـ تكرار ذلؾ مرة أخرل ميما كانت األسباب ,كالسماح لمسفف
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غير (اإلسرائيمية)  -المحممة بالبضائع  -بالتكجو إلى (إسرائيؿ) (ىيكؿ ,1990 ,ص)181؛ كفي
 31أغسطس  ,1975أعمنت مصر مكافقتيا بمركر البضائع (اإلسرائيمية) المدنية في قناة
السكيس (خمة ,2006 ,ص.)170

طمب "كسنجر" في يناير  ,1974مف السادات العمؿ عمى رفع حظر البتركؿ العربي عف
الكاليات المتحدة ,بينما اشترط الممؾ السعكدم فيصؿ ,طمب دكؿ المكاجية  -مصر كسكريا
كاألردف  -لرفع الحظر (ىيكؿ ,1990 ,ص)185:184؛ كضغط السادات عمى الدكؿ العربية لرفع
الحظر النفطي عف الكاليات المتحدة كحمفائيا ,ككافؽ عمى إمداد (إسرائيؿ) بالبتركؿ المستخرج
مف سيناء (فكزم ,1989 ,ص.)255-253

صدؽ الرئيس األمريكي "فكرد" عاـ  1975عمى قانكف المساعدات الخارجية ,الذم كاف
نصيب مصر منو  250دكالر ,كبعد تكقيع اتفاقية كامب ديفيد عاـ  ,1978أصبحت مصر
تحتؿ المرتبة الثانية في برنامج المعكنات الخارجية بعد (إسرائيؿ)؛ لتشجيعيا عمى مكاصمة عممية
السالـ ,كأصبحت السياسة االقتصادية المصرية تعتمد عمى الكاليات المتحدة ,فقد رفضت مصر
الشركط األمريكية لتقديـ المساعدات لمصر في عيد عبد الناصر ,بسبب رفضو لمشركط
األمريكية ,بينما تـ استئناؼ المساعدات االقتصادية في عيد السادات؛ نتيجة التغير في سياستو
تجاه (إسرائيؿ) (أحمد ,2010 ,ص.)474-472

بدأ السادات يربط بيف التدىكر االقتصادم في مصر بالحرب ,كربط تحقيؽ الرخاء
االقتصادم لمصر مف خالؿ السالـ ,كعد تكاليؼ الميزانية العسكرية عبئا عمى االقتصاد
المصرم ,كطمب مف الكاليات المتحدة كالدكؿ األكربية تقديـ مساعدات اقتصادية لمصر عمى
شكؿ مشركع مارشاؿ االقتصادم ,كأكد السادات عمى عدـ قدرة االقتصاد المصرم عمى تجاكز
األزمات االقتصادية بمفرده ,كأف مصر بحاجة المساعدات االقتصادية الخارجية (زىراف,1983 ,
ص.)166-164

تعيدت مصر بإنياء المقاطعة االقتصادية مع (إسرائيؿ) ,كما كرد في المادة الثالثة ,الفقرة
الثانية مف (معاىدة السالـ المصرية اإلسرائيمية) كحؽ مركر السفف (اإلسرائيمية) مف قناة
السكيس ,كما كرد في المادة الخامسة ,الفقرة األكلى ,كتتعيد مصر بعدـ الدخكؿ في أم التزاـ
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يتعارض مع المعاىدة ,كما كرد في المادة السادسة الفقرة الرابعة (معاىدة السالـ المصرية اإلسرائيمية,

ص)5-2؛ كبذلؾ يككف السادات قد أنيى دكر األداة االقتصادية تجاه القضية الفمسطينية ,كما
تعيد بتطكير العالقات بيف مصر ك(إسرائيؿ).
 4.4.4األداة اإلعالمية
تجنب السادات الخطأ اإلعالمي الذم كقع فيو عبد الناصر ,كرفض األسمكب الدعائي في
حشد الجماىير حكلو (السادات)186:185 ,؛ كركزت األداة اإلعالمية المصرية في عيد السادات
خطابيا بيف عامي ( )1973-1970عمى الرأم العاـ الدكلي ,كاظيار مصر كدكلة سالـ
كليست دكلة حرب (خميؿ ,2003 ,ص)156-154؛ كفي سبتمبر عاـ  ,1973كمؼ السادات محمد
حسنيف ىيكؿ ,بكضع خطة إعالمية ,مف أجؿ التمييد لمحرب (ىيكؿ ,1990 ,ص.)137

كضع السادات حممة إعالمية؛ لتسكيؽ مرحمة التسكية السممية مع (إسرائيؿ) ك(معاىدة
السالـ المصرية اإلسرائيمية) (خميؿ ,2003 ,ص)156؛ كقامت الحممة اإلعالمية عمى أساس أف
دخكؿ مصر في القضايا العربية بصفة عامة كالقضية الفمسطينية بصفة خاصة ,أدل إلى خراب
مصر اقتصاديان ,كارتبط التسكيؽ بالتسكية السممية في كسائؿ اإلعالـ المصرية بالرخاء
االقتصادم المتكقع في ظؿ عممية السالـ ,كتعرض الرأم العاـ المصرم لحممة إعالمية ضخمة؛
إلقناع الرأم العاـ بالسالـ ,كالتشكيؾ بعركبة مصر كانتمائيا القكمي العربي (نافعة,1986 ,
ص.)86-84

ركزت كسائؿ اإلعالـ المصرية أثناء زيارة السادات عمى مكاقؼ المؤيديف لمزيارة كتبرير
أسبابيا كالتركيج لمنتائج التي سكؼ تعكد عمى الشعب المصرم ,كتـ فرض قيكد كرقابة عمى
كسائؿ اإلعالـ المعادية لمسادات (شكماف ,1994 ,ص)322؛ ككافؽ السادات عمى إنياء عمؿ
األداة اإلعالمية ,ككقؼ أم نشاط دعائي ضد (إسرائيؿ) (ىيكؿ ,1990 ,ص.)181

عد السادات القضية الفمسطينية قمب الصراع العربي (اإلسرائيمي) ,كأف مكقؼ مصر مف
ٌ
القضية الفمسطينية لف يتغير ,كأكد أف ىذا الصراع صراع بيف األجياؿ (زىراف ,1983 ,ص)110؛
كأف ىدؼ زيارتو لمقدس ىك الكصكؿ إلى الحؿ الشامؿ لمصراع العربي (اإلسرائيمي) كاالنسحاب
مف األراضي العربية المحتمة عاـ  ,1967كاقامة الدكلة الفمسطينية ,إال أف الكاقع كالسمكؾ الذم
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أعقب القرار زيارة السادات لمقدس؛ يؤكد أف السادات كاف ييدؼ مف كراء الزيارة تكقيع اتفاؽ
منفصؿ مع (إسرائيؿ) الستعادة سيناء ,كلـ يكف تكقيع اطار الحؿ الشامؿ في كامب ديفيد إال
ر يغطي لو الحؿ االنفرادم بيف مصر ك(إسرائيؿ) بعيدا عف باقي الدكؿ العربية (زىراف,
ستا ا
 ,1983ص.)357

كبذلؾ تككف جميع تصريحات السادات حكؿ الدكلة الفمسطينية كحقكؽ الشعب الفمسطيني,
مجرد تصريحات إعالمية لكسب الرأم العاـ العربي لصالح برنامجو السياسي ,كيتضح لمباحث
أف الرئيس السادات تبني عمنان انياء استخداـ الحرب ككسيمة لصنع السالـ ,كميد السبؿ إلنياء
المقاطعة االقتصادية المصرية كالعربية (إلسرائيؿ) كانتيج خطابان اعالميان جكىره االنحياز
لمكاليات المتحدة األمريكية ك(إسرائيؿ).
 5.4الخاتمة
تراجعت القكمية في عيد الرئيس السادات ,كسادت القطرية في مصر ,كساىـ في انتشارىا
تكجياتو كفكره؛ حيث كاف يرل السادات أف الكحدة العربية تقكـ عمى أساس الكاقع اإلقميمي
العربي القائـ عمى الكيانات السياسية القطرية التي نشأت نتيجة اتفاقيتي سايكس بيكك عاـ
 ,1916كساف ريمك عاـ  ,1920كرسخ القطرية بقبكلو بكجكد (إسرائيؿ) ,في المنطقة العربية,
كيعني ذلؾ إلغاء مصطمح كتثبيت مصطمح (الشرؽ األكسط) كبديؿ لو ,كىذا المصطمح ينيي
محاكالت الكحدة العربية ,كيسعى لدمج (إسرائيؿ) في المنطقة العربية ,كىذا تحقؽ بالفعؿ بتكقيع
السادات عمى (معاىدة السالـ المصرية اإلسرائيمية).
هيمثؿ تكقيع السادات عمى (معاىدة السالـ المصرية اإلسرائيمية) ,إنياء الدعـ المصرم لمقضية
الفمسطينية ,كاعتراؼ مصر بأف األراضي الفمسطينية المحتمة عاـ  ,1948ىي أراضي

(إلسرائيؿ) كليست فمسطينية ,كتسميـ (إسرائيؿ) مسؤكلية قطاع غزة ,كبذلؾ يككف الشعب
الفمسطيني فقد أكبر قكة مساندة لقضيتو.
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نتائج و توصيات الدراسة

نتائج الدراسة
خمصت ىذه الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج حكؿ القكمية كدكرىا في السياسة الخارجية
المصرية تجاه القضية الفمسطينية في عيدم الرئيسيف عبد الناصر كالسادات ,كيمكف اإلشارة
إلييا عمى النحك التالي:
 -1تالقت أىداؼ التيار االنعزالي في مصر الذم يدعك إلى عزؿ مصر عف الكطف العربي
كانكماشيا داخميا مع أىداؼ التيار اإلسالـ السياسي في مكاجية القكمية العربية كالقضاء
عمييا؛ فقد عدىا التيار االنعزالي ًف ىك انر مستكردة عمى الشعب المصرم ,كعدىا تيار
صدرت إلى الكطف العربي .
اإلسالـ السياسي بدعة أكربية ٌ

 -2رفض الرئيس عبد الناصر مقايضة القضية الفمسطينية بالماؿ السياسي ,فقد اشترطت
الكاليات المتحدة عمى الرئيس عبد الناصر االعتراؼ بػ(إسرائيؿ) كتخمى مصر عف
القضية الفمسطينية مقابؿ الدعـ العسكرم كاالقتصادم.
 -3رفض عبد الناصر المشاريع األمريكية التي تيدؼ إلى ربط مصر في عجمة السياسة
األمريكية ,كالقضاء عمى القكمية العربية ,مف خالؿ ربط مصر بأحالؼ عسكرية تحت
إطار (الشرؽ األكسط) كأكد عمى عركبة مصر كدكرىا في تعزيز الكحدة العربية ,كتحرير
فمسطيف.
 -4تفاعمت أدكات السياسة الخارجية المصرية مع القضية الفمسطينية ,كقد رفضت األداة
االقتصادية التخمي عف القضية الفمسطينية مقابؿ حصكليا عمى الدعـ المالي الغربي,
بينما انيارت األداة العسكرية المصرية في عاـ 1967ـ ,كفشمت في االحتفاظ بقطاع
غزة ,إال أف األداة الدبمكماسية رفضت االعتراؼ باليزيمة كحكلتيا إلى نصر مف خالؿ
رفض الشركط األمريكية (اإلسرائيمية) لحؿ الصراع العربي (اإلسرائيمي).
 -5عززت القكمية العربية صمكد مصر أماـ (إسرائيؿ) كعدـ االستسالـ ليا بعد ىزيمة
مصر في حرب  ,1967كتجمى ذلؾ في رفض مصر المشاريع األمريكية ك(اإلسرائيمية)
لحؿ الصراع العربي (اإلسرائيمي) ,كبدأ الرئيس عبد الناصر إعادة بناء كتأىيؿ القكات
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العسكرية المصرية مف أجؿ خكض معركة التحرير الشاممة ,كحدد مكعد حرب في عاـ
1971؛ بحيث تككف القكات العسكرية المصرية قادرة عمى تحقيؽ أىدافيا ,إال أنو تكفى
قبؿ الدخكؿ في المعركة.
 -6كاف قبكؿ الرئيس عبد الناصر لمبادرة ركجرز ,مجرد استراتيجية تكتيكية؛ مف أجؿ تفرغ
مصر إلعادة بناء قدراتيا الدفاعية ,أما مكقفو مف التسكية مع (إسرائيؿ) فقد ارتبط بقبكؿ
(إسرائيؿ) قرار األمـ المتحدة الخاص بتقسيـ فمسطيف عاـ  ,1947مع ضـ النقب لمدكلة
الفمسطينية المقترحة ,كذلؾ مف أجؿ التفرغ لعممية الكحدة العربية ثـ خكض معركة شاممة
مع (إسرائيؿ) ,كقد بني عبد الناصر إستراتيجيتو بناء عمى المعطيات التاريخية لمكطف
العربي ,لبدء عممية التحرير لفمسطيف ,إال أنو تكفي قبؿ أف يحقؽ استراتيجيتو.
 -7تكلى السادات الحكـ في مصر كسيناء كفمسطيف محتمتيف مف قبؿ (إسرائيؿ) ,لكنو كرث
قكة عسكرية مصرية ,لـ تتحقؽ لمرئيس عبد الناصر ,كقد استطاع السادات بيذه القكة
تكجيو ضربة قكية (إلسرائيؿ) ككادت تخرجو مف سيناء ,إال أف تحالؼ السادات مع
الكاليات المتحدة كتبنيو الفكر القطرم ,حكؿ النصر إلى ىزيمة دبمكماسية كسياسية في
أف كاحد.
 -8استمرت القيادة الفمسطينية في المطالبة بتحرير فمسطيف مف النير إلى البحر ,كذلؾ
بفضؿ الدعـ السياسي كالعسكرم مف القيادة القكمية المصرية في عيد الرئيس عبد
الناصر ,بينما تراجعت مكاقؼ القيادة الفمسطينية في عيد الرئيس السادات خاصة بعد
حرب أكتكبر ,كدخكؿ السادات في مفاكضات مباشرة مع (إسرائيؿ)؛ بحيث أعمنت القيادة
الفمسطينية عاـ  1974ـ ,عف إمكانية قبكليا قياـ دكلة فمسطينية عمى أم جزء مف أرض
فمسطيف.
 -9بتكقيع السادات عمى (معاىدة السالـ المصرية اإلسرائيمية) تككف مصر خرجت مف دائرة
الصراع العربي (اإلسرائيمي) كاعترفت أف فمسطيف المحتمة عاـ  ,1947ىي أراضي
(إسرائيمية) كالمكافقة عمى تفرد (إسرائيؿ) بمصير كمستقبؿ قطاع غزة كالقضية الفمسطينية
بكامميا ,كانيي دكر القكمية في السياسة الخارجية المصرية كعزز دكر القطرية كبديؿ
لمقكمية في السياسة الخارجية المصرية ,كشارؾ في القضاء عمى أم محاكلة مستقبمية
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لتكحيد األمة العربية ,ككافؽ عمى إلغاء مصطمح الكطف العربي بمجرد االعتراؼ
(بإسرائيؿ) ,كترسيخ مصطمح (الشرؽ األكسط).
توصيات الدراسة
تكصي الدراسة باألمكر التالية:
 -1تكصي الدراسة القيادة الفمسطينية كمنظمة التحرير بضركرة استعادة كتحقيؽ الكحدة
الفمسطينية أكالى كمدخؿ كمقدمة إلعادة القضية الفمسطينية إلى مجاليا العربي كعمقيا
القكمي العربي ,كالعمؿ عمى كسب الرأم العاـ العربي في مصر؛ بحيث يشكؿ قكة
ضاغطة عمى صناع القرار السياسي في مصر.
 -2تكصي الدراسة القيادة الفمسطينية بضركرة تبني استراتيجية جديدة تجاه (إسرائيؿ)
كالكاليات المتحدة ,تقكـ عمى انتياج كممارسو سياسة السالح كسالح السياسة ,أم
خكض كافة اشكاؿ النضاؿ المشركعة كالممكنة دكليا ,فقد استخدمت الجزائر سياسة
السالح كسالح السياسة في نضاليا ضد االستعمار الفرنسي.
 -3تكصي القيادة المصرية كالفمسطينية بضركرة التحرر مف مسار السياسة األمريكية؛
فالكاليات المتحدة التي ترتكز مصر كمنظمة التحرير الفمسطينية عمييا؛ لتحقيؽ أىدافيا
لف تمبي كتستجيب لممطالب الفمسطينية؛ ألف (المشركع اإلسرائيمي) ىدؼ إستراتيجي
لمكاليات المتحدة ,مف أجؿ ضماف مصالحيـ ,ككجكد (إسرائيؿ) كابقاء المنطقة في تكتر
كصراع دائـ.
 -4تكصي الدراسة القيادة المصرية كالمؤسسة العسكرية ,بضركرة إجراء تغيرات جذرية عمى
السياسية الخارجية المصرية تجاه القضية الفمسطينية ,كاحتذاء المشركع الكحدكم القكمي
كبديؿ لممشركع القطرم السائد في مصر ,كاعادة االعتبار لنيج السياسة الخارجية
المصرية في عيد الرئيس عبد الناصر كالتخمي عف نيج الرئيس السادات الذم أدل إلى
تحجيـ دكر مصر تجاه األمة العربية عامة كالقضية الفمسطينية خاصة.
 -5تكصي الدراسة القيادة المصرية كالقيادة الفمسطينية بضركرة االستفادة مف التجارب
التاريخية في العالقات الدكلية ,مف أجؿ فيـ الحاضر كاإلعداد لممستقبؿ ,كىذا الجانب
ما ركزت عميو القكل اإلمبريالية في سياستيا الدكلية؛ حيث أدركت ىذه القكل أنو ال
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يمكف السيطرة كالييمنة عمى المنطقة ما داـ فييا قكة عربية مكحدة في الكطف العربي؛
حيث كاف ليذه المنطقة دك انر ىامان في السياسة الدكلية في فترات تاريخية متعددة؛ لذلؾ تـ
تبني (المشركع اإلسرائيمي) كتقديـ الدعـ الكامؿ لو ,كعميو ال يمكف تحرير فمسطيف أك
حتى إقامة دكلة فمسطينية كاممة السيادة؛ بالنيج التفاكضي الراىف مف خالؿ االعتماد
عمى الكاليات المتحدة األمريكية كما كاف يعتقد السادات كمف ثـ اتبعتو منظمة التحرير,
كىذا يفسر لنا فشؿ المفاكضات حكؿ إقامة دكلة فمسطينية مستقمة عمى األراضي
الفمسطينية المحتمة عاـ 1967ـ ,منذ كامب ديفيد حتى 2014ـ.
كفي الختاـ ال يسع الباحث إال أف يسير عمى خطى مف سبقو ,فيذا ما أمكف مف دراستو كجمعو
و
قصكر فمف نفسو كمف الشيطاف....
ككتابتو ,فإف أحسف فمف اهلل ,كاف كاف مف
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