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 م7611-7691الِعالقات الَعربيـــــــــــــة األفريِقيـــــــــــــــــــــة 
 م.م. أرشــــد حمــزة حســــن

 المقدمــــــــــــــــة  
مف بيف كؿ الفضاءات التي ربطت العرب بغيرىـ مف شعوب األرض، سوؼ تظؿ عالقات الجوار الجغرافي 

لتاريخي بينيـ وبيف شعوب القارة األفريقية عالقة مصير مشترؾ تضرب، رغـ أفقيا المستقبمي الواسع والعريض بجذورىا وا
في أعماؽ التاريخ. وىي عالقة نسج خيوطيا األسالؼ عبر قروف طويمة مف التفاعؿ االجتماعي والحضاري الذي تجاوز 

 ية والبشرية والحضارية. مظاىر الجوار الجغرافي إلى أعماؽ الروابط الثقاف
ترجع الجذور التاريخية لمعالقات العربية األفريقية إلى ما قبؿ ظيور اإلسالـ حيث كاف المجتمع العربي الجاىمي 
يزخر ببعض المجموعات األفريقية التي استقرت بيف العرب وانصيرت في بودقة القبائؿ العربية عف طريؽ الوالء واالنتماء 

لمجموعات شقت طريقيا إلى الجزيرة العربية لعوامؿ غير الرؽ والعبودية، وكاف االحباش )وىـ سكاف الكامؿ، وبعض تمؾ ا
بالد القرف االفريقي في الصوماؿ وبالد الحبشة وارتيريا( اكثر مف وفد إلى الجزيرة العربية قبؿ اإلسالـ، ومف ثـ تأثرت تمؾ 

عربية، ومف ناحية اخرى ساعد الغزو الحبشي لميمف عمى دعـ المجموعات التي وفدت مف الساحؿ االفريقي بالثقافة ال
الديانة المسيحية التي ساندىا االحباش، وقد ادى ظيور اإلسالـ في القرف السابع الميالدي إلى ازدياد االتصاؿ العربي 

ضة الثقافية وخرج االفريقي، فقد امد اإلسالـ العرب بسياج ديني وفكري ساعدىـ عمى خمؽ وحدة وطنية، وعمى ازدىار الني
العرب لنشر الديف في الشماؿ والشرؽ والغرب، وتمكنوا مف نشر الديف اإلسالمي في اماكف كثيرة مف افريقيا، وادى ذلؾ 
التطور إلى حدوث نقمة نوعية في العالقات الثقافية والسياسية بيف العرب واالفارقة، فباالضافة إلى دعـ التعامؿ التجاري 

قاـ العرب بدور ايجابي في نشر العقيدة اإلسالمية وبسط نفوذىـ السياسي في إفريقيا، وقد ساعد انتشار واليجرات البشرية، 
 اإلسالـ عمى رواج الكثير مف مظاىر الثقافة العربية في القارة السمراء. 

إلى إعادة النظر اف توثيؽ العالقات العربية األفريقية ال يزاؿ يتطمب جيدًا كثيفًا مف اجؿ حوار عربي افريقي ييدؼ 
في تاريخ العرب في أفريقيا برؤية موضوعية وفي اطار الظروؼ االقتصادية واالجتماعية التي كانت سائدة، ولعؿ ما يدفعنا 
إلى القوؿ انو يجب عمى العرب اف يكوف ليـ دور اكبر في عالقاتيـ مع أفريقيا عمى اعتبارات عديدة منيا الصالت 

 ماعية التي ترتبط معيا الدوؿ العربية مع أفريقيا. التاريخية والحضارية واالجت
االقتصادي، لكنيا أيضا عالـ  تعرؼ بثرائيا القارة األفريقيةوكاف مف اىـ ما دفعني إلى اختيار موضوع البحث ىو اف 

لمموقؼ  ضوالسياسي، ومع ذلؾ، يمكف التعر  اإلثنى والمغوي والديني واالجتماعي بالحيوية والغنى الحضاري والتنوع مفعـ
ثمة ما يجمع  ,التحميؿ طريقة، ففي داخؿ ىذا التنوع الصراع الصييوني العربي دوف أف يضؿ السياسي األفريقي العاـ تجاه

والبنى التي أنتجيا العقؿ  الوحدة األفريقية سوى أحد اليياكؿ رؤاىـ مف منظور واحد، وليست منظمة األفارقة ويبرر مقاربة
الصراع. قسـ البحث إلى مقدمة وثالثة  في الوقت ذاتو. وفي أدبيات طرفي عف الوحدة والتنوعاألفريقي، كتعبير  الجمعي

مباحث وخاتمة فضاًل عف قائمة باسماء المصادر، تناوؿ المبحث االوؿ انعكاسات الحرب الباردة عمى العالقات العربية 
ثر ما خمفتو الحرب مف دمار ىو التالشي السريع األفريقية. اف الصورة الدقيقة التي برزت في النظاـ العالمي الجديد أ

لمنظاـ االستعماري القديـ في الشرؽ األوسط وأسيا وأفريقيا ليحؿ محمو بضع عشرات مف الدوؿ التي استقمت حديثًا، وصراع 
 فكري بيف الشرؽ والغرب الحتواء ىذه الدوؿ.  

عشريف بيف المعسكريف وذلؾ عمى جبيات مختمفة، حيث بدأت ترتفع حدة الحرب الباردة منذ الخمسينات مف القرف ال
 أبرزىا الشرؽ األوسط وأوروبا الوسطى، 

، حيث يمكف الف 7691العالقات العربية األفريقية اإلسرائيمية قبؿ حرب اما المبحث الثاني فقد سمط الضوء عمى 
ال بؿ كاف ىذا  ى مىقعها الجغزافًإن نظزة دقٍقت ومخلصت لتارٌخ إفزٌقٍا السٍاسً الذي انعكس وبعمق طبٍعً علنقوؿ 
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آخذيف بعيف االعتبار التداخؿ الجغرافي والثقافي  األكبر عمى مجريات األحداث الكبيرة التي شيدتيا إفريقيا تأثيرالموقع لو ال
فريقيا، وقد لعبت دوؿ عديدة أدوارًا مختمفة فوؽ كامؿ مساحة إفريقيا شرقًا وغربًا وشمااًل وجنو  بًا ومف ىذه بيف شعوب آسيا وا 
كبير  تأثيراألدوار كانت ىناؾ أدوار استعمارية وأدوار تقسيمية تستيدؼ إضعاؼ ىذه القارة لكف الفترة االستعمارية كاف ليا 

عمى أوضاع شعوب إفريقيا التي يشكؿ العرب نسبة كبيرة منيا وأصابيـ ما أصاب األفارقة مف استعمار بشع عانوا منو 
وأثرىا عمى العالقات األفريقية اإلسرائيمية وما افرزتو تمؾ الحرب  7691ث الثالث عمى حرب الكثير، في حيف ركز المبح

 مف نتاجات عمى العالقات العربية الدولية والعالقات العربية االسرائمية. 
العربية  اما بالنسبة إلى اىـ المصادر التي اعتمد عمييا الباحث فقد تنوعت ما بيف الكتب التي تناولت تاريخ العالقات

األفريقية والعالقات األفريقية االسرائمية، وكذلؾ اعتمد البحث عمى العديد مف المقاالت التي نشرت في الدوريات والتي 
 تناولت موضوع البحث، وكذلؾ الرسائؿ واالطاريح التي كانت عمى صمة بالموضوع.  

 المبحث األول.
 ة األفريقيـة. انعكاسات الحرب الباردة عمى العالقات العربيــــــ

 أواًل: انعكاسات الحرب الباردة عمى العالقات العربية األفريقية. 
المتحدة األمريكية واالتحاد السوفيتي المذيف برزا يات وسيطرتيا عمى عالقات الوآل7691في أعقاب الحرب العالمية الثانية عاـ (7)مع بروز الحرب الباردة

 ىذه الظاىرة إلى كؿ مناطؽ ػػػػػػػػػكأقوى قوتيف في الساحة الدولية، تسممت 
المتحدة واألتحاد السوفيتي وحمفاءىما بعد الحرب العالمية الثانية، الى يات الحرب الباردة: أدى تطور التنافس بيف الوآل

ظيور صراع دولي بينيما متعدد الجوانب، إال أنو ال يرقى الى الصداـ العسكري المباشر. وجبيات ذلؾ الصراع كانت 
االت السياسية واألقتصادية وما عرؼ أيضًا بالحرب الدعائية القائمة عمى أستخداـ أجيزة األعالـ وسباؽ التسمح. وقد المج

 .Bظير مصطمح الحرب الباردة ألوؿ مرة في مداخالت الخبير المالي األمريكي والمستشار الرئاسي بيرنارد باروج 
Baruch  المتحدة عف يات وأزدادت وتيرة الحرب الباردة بعد أف أعمنت الوآل. 7691في مناقشات الكونغرس االمريكي عاـ

لتقديـ المساعدات لبمداف أوروبا الغربية المتضررة مف آثار الحرب العالمية الثانية خوفًا مف  7691-7691مشروع مارشاؿ 
دد مف بمداف أوروبا، وشيدت الشيوعية التي كاف يقودىا األتحاد السوفيتي ويسعى الى نشرىا في أكبر ع تأثيروقوعيا تحت 

المتحدة عاـ يات الحرب الباردة عمى مدى سنوات طويمة تطورات متعددة، منيا تشكيؿ حمؼ شماؿ االطمسي بقيادة الوآل
. 7611، ثـ قيامو بتشكيؿ حمؼ وارشو عاـ 7696، وقياـ االتحاد السوفيتي بتفجير القنبمة النووية االولى لو عاـ 7696

ب الباردة بدأت باألضمحالؿ خالؿ النصؼ الثاني مف ثمانينات القرف العشريف أثناء إدارة الزعيـ إال أف مظاىر الحر 
الذي قاـ بما يعرؼ بعممية أصالح النظاـ السياسي في األتحاد السوفيتي  M. Gorbachevالسوفيتي ميخائيؿ غورباتشيؼ 

شيوعية الموالية لألتحاد السوفيتي في أوروبا الشرقية في وأدخاؿ الديمقراطية أليو، سرعاف ما أنيارت بعده جميع األنظمة ال
الى أنييار األتحاد السوفيتي وأستقالؿ الجميوريات الخمس  7667التسعينات، مما أدى في عاـ آية الثمانينات وبدآية ني

 عشرة المكونة لو، وبذلؾ ُأسدؿ الستار عمى ما ُعرؼ بالحرب الباردة بيف المعسكريف الشرقي والغربي. 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

، القاىرة، مطبعة الييأة العامة لمكتاب، 3( عبد العظيـ رمضاف، تاريخ اوربا والعالـ الحديث مف ظيور البرجوازية االوربية إلى الحرب الباردة، ج7) 
وترتب عمى ذلؾ تجميد الوضع القائـ، وتمكنت كؿ قوة مف ىاتيف القوتيف مف حراسة منطقة نفوذىا حراسة تامة تقريبًا،  .711، ص7661

لشرؽ واستمراره لفترة طويمة حيث تمتعت خاللو كؿ كتمة باستقرار داخمي إلى حد كبير، كما امتدت المنافسة بيف الكتمتيف إلى الشرؽ األقصى وا
فريقيا وأخذت المنافسة شكؿ التداخؿ المباشر أو غير المباشر بواسطة شيدت السنوات االولى التي أعقبت  ، حيث(7)أطراؼ ثابتة األوسط وا 

مقد الحرب العالمية الثانية ما يحتمؿ وما يجب اف يؤوؿ اليو النظاـ السياسي العالمي، وكاف في مقدمتيا العالقات ما بيف موسكو وواشنطف، ف
الـ ما بعد الحرب لـ يشيد فقط ساد لدى االمريكاف والروس عمى حد سواء االعتقاد بضرورة تحديد طبيعة أبعاد ىذه العالقة، وىكذا فأف ع

 المتحدة االمريكية أو االتحاد السوفيتي في الشؤوف الدولية، وانما شيد احتكاكيـ لتقرير مصير العالـ. يات المشاركة الفعالة لكؿ مف الوآل
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لمنظاـ  اف الصورة الدقيقة التي برزت في النظاـ العالمي الجديد أثر ما خمفتو الحرب مف دمار ىو التالشي السريع
االستعماري القديـ في الشرؽ األوسط وأسيا وأفريقيا ليحؿ محمو بضع عشرات مف الدوؿ التي استقمت حديثًا، وصراع فكري 

 .  (7)بيف الشرؽ والغرب الحتواء ىذه الدوؿ
برزىا بدأت ترتفع حدة الحرب الباردة منذ الخمسينات مف القرف العشريف بيف المعسكريف وذلؾ عمى جبيات مختمفة، أ

 . (3)ـ في مصر7617يوليو 73الشرؽ األوسط وأوروبا الوسطى فبعد ثورة 
بمالبسات حدوثيا، ولـ تكف أيضًا تجيؿ شخصيات أولئؾ الضباط األحرار الذيف اخذوا عمى عاتقيـ قيادة الثورة 

لضباط المصرييف المرجوة )ىنالؾ إشارات عديدة تشير إلى اف بعض االتصاالت جرت بيف اآية والوصوؿ بيا إلى الغ
األحرار، ومنيـ جماؿ عبد الناصر مع المخابرات األمريكية أثناء الحكـ الممكي، وسبب ذلؾ يعود الى  بدأ الشرؽ األوسط 
يمثؿ مكانًا ىامًا بيف الدوؿ الكبرى، وىنا نجد أفريقيا بخالؼ قارة أسيا التي كانت موطنًا لمحرب الباردة، وباستثناء جميورية 

فإف الحرب الباردة تأخرت نسبيًا بالنسبة ألفريقيا إلى منتصؼ الستينات فضاًل عف أف القارة كانت محاًل مصر العربية 
 لمتنافس بيف القوة االستعمارية القديمة والجديدة: 

المتحدة بأوضاع مصر الداخمية خصوصًا في الستة اشير التي سبقت قياـ ثورة يوليو يات االىتماـ المتزايد لموآل
 تي تميزت بالتمممؿ والنقمة عمى األوضاع السياسية القائمة. وال 7617

وقد قاـ تنظيـ الضباط المصرييف األحرار بإخبار السفارة األمريكية في القاىرة بالثورة عف طريؽ عمي صبري، مدير 
بالغو رسالة مف يوليو 73المخابرات الجوية، الذي كمؼ مف قبميـ بمقابمة الممحؽ الجوي في السفارة األمريكية فجر يـو  ، وا 

قيادة الثورة تتعيد فييا بالحفاظ عمى أرواح وممتمكات الرعايا األجانب، كما طمب مف الممحؽ األمريكي نقؿ تمؾ الرسالة إلى 
 السفير البريطاني التي تتضمف أيضًا تحذيرًا لمجانب البريطاني مف التدخؿ ضد الثورة. 

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

يدي وآخروف، االمـ المتحدة وضرورات االصالح بعد نصؼ قرف، وجية نظر عربية، مركز دراسات الوحدة احمد الرش (7)
 . 71-71، ص ص7669العربية، بيروت، لبناف، 

 . 96-91، ص ص7616عبد الخالؽ عبد اهلل، العالـ المعاصر والصراعات الدولية، الكويت، مطبعة ذات السالسؿ،  (7)
لمزيد المتحدة األمريكية بعيدة عف االحاطة يات لـ تكف الوآل 7617تموز "يوليو"  73ية في ( عندما قامت الثورة المصر 3)

 – 7617المتحدة األمريكية تجاه مصر يات سناف صادؽ حسيف، سياسة الوآلمف التفاصيؿ عف ىذا الموضوع ينظر: 
ظاىر  . وكذلؾ ينظر77ص، 7007ابف رشد/جامعة بغداد،  –، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية التربية 7619

، مركز جياد الميبييف لمدراسات التاريخية، الطبعة 7617 - 7691راتيجية األمريكية تمحمد صكر، مصر في الس
 .331 - 371(، ص ص 7666األولى، )طرابمس، 

ىي ة ىامة لـ تغب عف أذىانيـ، و يييوتستند ىذه الخطوة التي قاـ بيا الضباط األحرار كما يبدو، إلى مسألة بد
الحرب العالمية الثانية آية المتحدة األمريكية التي أصبحت القوة األعظـ في العالـ الغربي منذ نييات المكانة الدولية لموآل

باعتراؼ القوتيف الغربيتيف األخرييف بريطانيا وفرنسا، عندما اتسع نفوذىا السياسي والعسكري في العالـ. وىذا ما أدركتو 
مف اجؿ الحصوؿ عمى تأييد أولي مف حكومتيا يخفؼ مف  –مؤقتًا  –المتحدة يات ود الوآل قيادة الثورة فحاولت كسب

الموقؼ البريطاني الذي توقعو الضباط األحرار أف يكوف متشددًا باتجاه الثورة. وبالفعؿ فقد أثرت نتائج الخطوة التي قامت 
تدخؿ أي طرؼ خارجي في الشؤوف  H. Truman بيا قيادة الثورة سريعًا، عندما رفض الرئيس األمريكي ىاري تروماف

المتحدة. وجاء ىذا الموقؼ ردًا عمى محاولة البريطانييف دعـ موقؼ الممؾ فاروؽ الذي يات الداخمية لمصر بضمنو الوآل
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، أماًل منو في القضاء عمى الثورة في ميدىا J. Cafferyاستنجد بيـ وبالسفير األمريكي في القاىرة جيفرسوف كافري 
 . اعدة أمريكية بريطانيةبمس

المتحدة واالتحاد السوفيتي في إطار التنافس بينيما لمسيطرة عمى العالـ عمى العمؿ يات أساسًا حيث عممت الوآل
، إال أف الدور السوفيتي لـ (7)لمحموؿ محؿ الدوؿ اإلستعمارية القديمة )بريطانيا، فرنسا، البرتغاؿ، إسبانيا، ىولندا( في إفريقيا

 ، ثـ جزئيًا إلى منتصؼ الستينات. (7)7690كؿ واضح في القارة إال في غمار أزمة الكونغو عاـ يظير بش
وبينما كاف الحد الفاصؿ في أوروبا واضحًا بيف المعسكريف، كانت دوؿ الشرؽ األوسط وأفريقيا وخاصة الدوؿ العربية، 

 تمؾ البمداف ومخزوناتيا اليائمة مف البتروؿ أضؼ إلى موضوع رىاف وتسابؽ بينيما، وذلؾ يعود إلى األىمية اإلستراتيجية ل
الحصوؿ  (3)ذلؾ أف األوضاع االجتماعية والمعيشية ميميمة، إلى درجة كانت فييا الثورات واالنتفاضات الشعبية سيمة

ت بدأ كما كانت سيمة إمكانية االستفادة مف ىذه الظروؼ واستغالليا لمصالح دوؿ خارجية. وانطالقا مف ىذه المعطيا
 التنافس بيف المعسكريف يظير رويدًا عمى ساحة الشرؽ األوسط وذلؾ بأف كاف يحاوؿ كؿ طرؼ تسجيؿ أكثر ما أمكنو مف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قرف العشريف لندف  مطبعة دار االعتماد، ل( نظاـ شرابي، أمريكا والعرب: السياسة األمريكية في الوطف العربي في ا7) 

 . 11ص ، 7660
( ازمة الكونغو: ترجع جذور األزمة إلى منتصؼ القرف التاسع عشر حيف تأسست دولة الكونغو الحر، تحت إدارة جمعية 7)

( قياميا )قياـ دولة الكونغو الحرة( ولـ يبف 7111- 7119الكونغو التي أسسيا الممؾ )ليوبوليد( والتي اقر مؤتمر برليف )
اح )لستانمي( الذي عينو الممؾ )ليومولر( ممؾ بمجيكا لمتوسع شرقًا عمى حساب العرب المؤتمر حدود تمؾ الدولة مما ات

الذيف كانوا اصحاب النفوذ في تمؾ المنطقة، كما ضـ اقميـ )كاتنجا( الغني بمادة النحاس، وىكذا تكونت دولة الكونغو 
حكومية واستمرت كذلؾ حتى اصبحت الكونغو مستعمرة بمجيكية  7601واصبحت تضـ مجموعات متعددة، وفي عاـ 

وكانت قد تكونت في الكونغو عدة احزاب وطنية كافحت حتى حصمت  7690يونيو عاـ  3نالت الكونغو استقالليا في 
عمى استقالؿ البالد، ومف تمؾ االحزاب، حزب اباكو، الذي كاف عمى رأسو )كازافوبو(، حزب الحركة الوطنية الكونغو 

يا(، وحزب التضامف االفريقي وكاف عمى رأسو )انطوف جيزنجا(، وبعد استقالؿ الكونغو وكاف عمى رأسو )باتريس لوموب
شيدت البالد عدة اضطرابات فقد اعمف )موسي تشرمبمي( استقالؿ اقميـ )كاتنجا( وانفصالو عف الحكومة المركزية، وفي 

ضد حكومة لوموميا وانتيى االمر  قاـ )موبوتو( رئيس اركاف الجيش الكونغولي بانقالب عسكري 7690سبتمبر عاـ  79
باعتقاؿ لوموميا وسجنو ومف ثـ اغتيالو، وبعد صراعات عديدة بيف كازافوبو وتشومبي وقائد الجيش موبوتو تمكف موبوتو 

، وغير اسـ الكونغو إلى زائير وغير اسـ العاصمة )ليوبولدفيؿ( إلى 71/77/7691مف اف يصبح رئيسًا لمجميورية في 
قامت في االقميـ الشرقي )شابا( حركة انفصالية لكف موبوتو كاف قد نجح في اخمادىا، وقد ظؿ موبوتو في كينشاسا، وقد 
شوقي الجمؿ وعبد اهلل عبد الرزاؽ ابراىيـ، تاريخ عاما لمزيد مف التفاصيؿ عف األزمة في الكونغو ينظر  37الحكـ قرابة 

 . 971ص، 7007، 7، طأفريقيا الحديث والمعاصر، الرياض، مطبعة دار الزىراء
خضاعيا إلى 3) ( اتصفت الدوؿ األفريقية بعد االستقالؿ بعدـ االستقرار، الف فترة جمح المطالب لشخصية والطائفية وا 

المصمحة العامة قد انتيت بخروج االستعمار، وتحوؿ التوتر والشدة الذي مارستو الجموع األفريقية مع المستعمر إلى ما 
حيانًا صراع عمى السمطة بيف الفرؽ المختمفة حتى يتغمب فريؽ عمى آخر، فعمى سبيؿ المثاؿ يشبو الصراع الداخمي ا

فاف انكوال بعد االستقالؿ لـ تستقر تمامًابعد تصفية الصراعات بيف حركات التحرر المختمفة، لمزيد مف التفاصيؿ ينظر: 
، الكويت، مطبعة المجمس 39السمسمة  محمد عبد الغني سعودي، قضايا افريقية، ضمف سمسمة عالـ المعرفة رقـ

 . 763، ص 7619الوطني لمثقافة والفنوف واآلداب، 
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النقاط عمى خصمو فالوآليات المتحدة األمريكية عف طريؽ المساعدات االقتصادية والتحالفات العسكرية غير المباشرة، 
 (7)مدادىا باألسمحة، خصوصًا لمصر وسورياواإلتحاد السوفيتي عف طريؽ دعمو لمدوؿ العربية في نزاعيا ضد إسرائيؿ، وا  

والحقيقة أف العالـ العربي لـ يخؿ طواؿ ىذه الفترة مف تأثيرات الحرب الباردة بيف القوتيف بدءًا بالتطورات التي أدت إلى 
ة لمصر دخوؿ االتحاد السوفيتي حمبة التنافس السياسي واالقتصادى مع الوآليات المتحدة مف خالؿ صفقة األسمحة التشيكي

 .(7)ـ7611عاـ 
جاء الرد األمريكي سريعًا عمى تمؾ الصفقة المدوية حيث أعمف وزير الخارجية داالس، باف دخوؿ أسمحة سوفيتية الى 

لمرحمة خطيرة مف سباؽ التسمح الذي قد ال يفيد احدًا. واتيـ آية الشرؽ األوسط لف يكوف مف شأنو إال إف يشكؿ بد
فقداف الغرب آية الناصر بأنو فتح الباب الخمفي لمشرؽ األوسط أماـ الشيوعية وذلؾ يعني بد األمريكيوف ومعيـ الغرب عبد

أيموؿ، شعرت اإلدارة األمريكية  71لنفوذه في المنطقة وعمى اثر إعالف عبد الناصر عف إتماـ الصفقة المذكورة في 
 رى. فقامت بإرساؿ )كيرمت روزفمت( الذي كافبضرورة سرعة التحرؾ وعدـ ترؾ اتفاقية السالح لتجر وراءىا اتفاقيات أخ

يشغؿ وظيفة رئيس جياز المخابرات المركزية األمريكية في الشرؽ األوسط الى القاىرة حيث قابؿ الرئيس جماؿ عبد 
الناصر وابمغو انزعاج الوآليات المتحدة مما أعمف بشأف صفقة األسمحة، وطالب روزفمت بعدوؿ مصر عنيا وباف واشنطف 

، ويبدو اف عبد الناصر كاف يدرؾ مدى تأثير الصفقة المذكورة (3)تخاذ إجراءات عقابية ضد مصر اف لـ يتـ ذلؾبصدد ا
والوقع الشديد الذي أحدثتو في الوآليات المتحدة وخاصة لدى ادارتيا السياسية، لذلؾ لـ يكف يرغب في الرد بشكؿ متسرع 

مساعد وزير  J. Alanاـ الصفقة. وقد اظيرت زيارة جوف الف وفضؿ التيدئة بالرغـ مف اصراره عمى المضي في اتم
 الخارجية األمريكية لمقاىرة في مستيؿ تشريف األوؿ ميؿ كال الجانبيف لذلؾ، فالمصريوف أكدوا بأف األسمحة المشتراة ليست

بأف مصر دولة ذات  موجية ضد احد وبأنيا لتعزيز القدرة الدفاعية لمجيش المصري. ولـ يكف اماـ جوف الف إال إف يعمف
سيادة ومسألة شراء األسمحة ىي ضمف إطار حقوؽ تمؾ السيادة. وزادت تقارير المخابرات االمريكية مف ميؿ. اإلدارة في 

 واشنطف نحو التيدئة مع مصر عندما أشارت بأف النظاـ المصري اليزاؿ يسعى لكسب صداقة الوآليات المتحدة والحصوؿ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
(، اطروحة دكتوراه مقدمة الى كمية التربية، 7660 – 7617السوفيتية ) –( زياد عزيز حميد يحيى: العالقات التركية 7)

 . 31، ص 7007جامعة الموصؿ، 
( عندما قرر مجمس قيادة الثورة في مصر الدخوؿ في مفاوضات مع االتحاد السوفيتي لشراء االسمحة مف 7) 

بحضور ديمتري شبيموؼ"رئيس تحرير  7611ت المفاوضات في القاىرة خالؿ شير تموزعاـ تشيكسموفاكيا. حيث جر 
صحيفة البرافدا والمرشح لمنصب وزير الخارجية السوفيتية انذاؾ"، وقد تـ التوصؿ الى اتفاؽ بيف الجانبيف تضمف بيع 

والرز المصرييف ))ضمت الصفقة أنواع اسمحة سوفيتية لمصر بقيمة ثمانيف مميوف دوالر تدفع عف طريؽ المقايضة بالقطف 
 Stalin-3ودبابات  Illushinوطائرات قاذفة لمقنابؿ مف طراز اليوشف  MIG-15مف األسمحة كاف مف بينيا مقاتالت 
الجيكية الصنع وعتاد حربي وتجييزات وقطع غيار عديدة، واألمر الذي اثار  T-34السوفيتية الصنع ودبابات مف طراز 

صورة عامة اضافة الى "إسرائيؿ" ىو اف تمؾ األسمحة كانت بأثماف رخيصة جدًا، فطبقًا لما يذكره سخط دوؿ الغرب ب
الؼ دوالر مقارنة  900كاف  MIG)سمويف لويد( وزير الخارجية البريطانية في حينيا فاف ثمف الطائرة الواحدة مف طراز 

 مف مميوف دوالر((.  والتي كانت فرنسا تبيعيا لػ"إسرائيؿ" باكثر Mirageبثمف طائرة 
( كمؼ الرئيس جماؿ عبد الناصر كؿ مف الصحفي المعروؼ مصطفى أميف ومحمد حسنيف ىيكؿ لمقابمة روزفمت 3)

ومعرفة فحوى اإلجراءات األمريكية المذكورة والتي تمخصت بقطع العالقات السياسية واالقتصادية بجميع اشكاليا وفرض 
سنة  97ة الييا سمطاف محمود، مصطفى أميف يفتح خزانة أسراره بعد حصار بحري عمى مصر لمنع وصوؿ االسمح

 .97، ص7616تموز  7، 997صحافة، مجمة أكتوبر، العدد 
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نشاء ميثاؽ بغداد ، (7)عمى دعميا رغـ كؿ ما حصؿ، اال انو يبقى معارضًا لبعض سياستيا في المنطقة كدعـ"إسرائيؿ" وا 
المتحدة ربط مصر وأقطار يات ىو التطور الذي سبقو وواكبو محاوالت الوآلو  (7)ومساىمتو في بناء مشروع السد العالي

ف المنطقة بالتنظيمات واألحالؼ العسكرية الغربية الموجية أساسًا ضد االتحاد السوفيتي، ورغـ االتػػػػػػػػػػػػػػفاؽ النادر بيف القوتي
فإف الموقؼ العسكري األمريكي كاف مدفوعًا أساسًا بالقمؽ في معارضتيا لمعدواف الثالثي  (3)العظمتيػػػػػػف خالؿ حرب السويس

بعد  (9)مف اتجاه اإلتحاد السوفيتي في المنطقة، وقد عبَّر عف ىذا وزير الخارجية األمريكي أنذاؾ )جوف فوستر داالس(
ر في دائرة ـ ألقى أيزنياور خطابًا أماـ الكونغرس وضع فيو الشرؽ األوسط بشكؿ مباش7611أحداث السويس وفى يناير

الحرب الباردة بؿ وأعتبر أف سيطرة اإلتحاد السوفيتي بمثابة مأساة لممنطقة ولعدد مف األقطار األخرى التي ستتأثر تنميتيا 
اإلقتصادية سمبًا، حيث أف غرب أوروبا سوؼ يتيدد كما لو لـ يكف ىناؾ ال مشروع مارشاؿ، وال منظمة حمؼ شماؿ 

ًا لظيور ما عرؼ بمبدأ أيزنياور الذي تضمف إلى جانب المساعدة االقتصادية استخداـ األطمنطي وكاف ىذا البياف إذان
 في الثالثيفالقوات المسمحة حيف يطمب منيا استخداـ الخيار اآلخر، وقد وضع ىذا المبدأ موضع اإلختيار الفعمي في عدة 

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
عندما اتفقت تركيا والباكستاف عمى قياـ تعاوف وثيؽ بينيما في المجاالت  7619اد في أوائؿ شباط ( بدأت أولى الخطوات إلنشاء حمؼ بغد7)

ومف ثـ اتجيت أنظار المسؤوليف في تركيا والباكستاف نحو العراؽ إلقناعو بضرورة الدفاع المشترؾ بوصفو مف الدوؿ التي . السياسية والتجارية والثقافية
الحزاـ الشمالي( المجاورة لالتحاد السوفيتي اذ عبر كؿ مف سفير تركيا والقائـ باالعماؿ الباكستاني في طيراف عف اصطمح عمى تسميتيا بػ )دوؿ 

اعتقادىما بضرورة انضماـ العراؽ الى الحمؼ التركي الباكستاني وكانت تصريحات فاضؿ الجمالي رئيس وزراء العراؽ في موضوع تعزيز قدرات 
ة تعبير عف رغبة العراؽ في االنضماـ الى الحمؼ بخاصة وانو كاف يحصؿ عمى المساعدات االقتصادية والعسكرية مف العراؽ وتقوية الجيش بمثاب

المتحدة بالحاؽ العراؽ بيذا الحمؼ تمييدًا التماـ خطة الدفاع عف منطقة الشرؽ األوسط... لممزيد يات المتحدة وكانت بريطانيا قد وعدت الوآليات الوآل
 . 31نظر: زياد عزيز حميد يحيى، المصػػػدر السابؽ، ص مف التفاصيؿ ي

بمساعدة بريطانية في محاولة لمسيطرة عمى فيضاف مياه النيؿ، ومع االزدياد السكاني في مصر والحاجة  7607( تـ بناء سد اسواف القديـ عاـ 7)
جة الى االستفادة اكثر مف فائض مياه النيؿ حيث كانت فكرة الممحة الى تطوير قطاعات عديدة في الدولة المصرية كالزراعة والصناعة ظيرت الحا

لطاقة رجؿ االعماؿ اليوناني االصؿ )دانينوس( العامؿ في مجاؿ الري والزراعة المصرية القائمة بامكانية استخداـ خزاف أسواف القديـ لتوليد ا
أسواف ذو استيعاب اكبر لممياه،ػ وقد اصبح ذلؾ المشروع مف اىـ  ، وتطورت تمؾ الفكرة الى إنشاء سد جديد في منطقة7691الكيربائية وذلؾ عاـ 

، األصوؿ التاريخية لسياسة الحياد في مصر  ، تموز 1، مجمة آفاؽ عربية، بغداد، العدد 7617-7691اىداؼ ثورة يوليو منذ قياميا. حسنيف كرـو
 . 19، ص7619

، عبارة عف التنفيذ 7619ة بشبو جزيرة سيناء في التاسع والعشريف مف تشريف األوؿ ( كاف شف اليجـو العسكري "اإلسرائيمي" عمى القوات المصري7)
ريف األوؿ. العممي لمخطة. التي اتفقت عمييا األطراؼ الثالث بريطانيا وفرنسا و"إسرائيؿ" في منطقة سيفر بضواحي باريس في الثمث األخير مف شير تش

لمصر مف نفس الشير، إال ذريعة لتدخؿ قواتيما في مصر مف أجؿ فض النزاع العسكري بيف مصر الفرنسي الذي وجو  -ولـ يكف اإلنذار البريطاني
مًا عسكرياً و"إسرائيؿ" في منطقة القناة الذي ييدد حرية المالحة في ذلؾ الممر المائي نصت خطة األطراؼ الثالثة عمى: أف يبدأ "اإلسرائيميوف" ىجو 

سرائيؿ بضرورة عمى القوات المصرية في شبو جزيرة سينا ء وبالقرب مف منطقة القناة، ثـ توجو بريطانيا وفرنسا انذار مشتركا إلى كؿ مف مصر وا 
ـ القوات انسحاب قواتيما عف منطقة القناة، وبعدىا يبدأ كؿ مف الجانبيف البريطاني والفرنسي بشف ىجـو جوي عمى القواعد الجوية المصرية، ثـ تقو 

. وكذلؾ ينظر آرسكيف تشايمدرز، اضواء عمى 773ؿ عمى األراضي المتاخمة لمقناة. محمد حسنيف ىيكؿ، قصة السويس، صالبريطانية والفرنسية باالنزا
 . 91، تعريب وتعميؽ: فتحي عبد اهلل النمر،  القاىرة،  مطبعة االنوار، د.ت، ص7619فرنسي  -أسرار اإلنذار األنكمو

، تدرج في دراستو األولية في مدارس ووتر 79/1/7616 يا بتاريخفي وتوفي طف دي سيفي واشن 71/7/7111جوف فوستر داالس: ولد في ( 7)
عمؿ محاميًا في إحدى الشركات التجارية في نيويورؾ  7677تاوف في نيويورؾ، درس في جامعتي جورج واشنطف والسوربوف في باريس عاـ 

بعثو الرئيس األمريكي وودرو ولسف إلى باريس ضمف الوفد األمريكي  7676تخصص في القانوف الدولي. وفي عاـ  7671وأصبح رئيسًا ليا، عاـ 
كمستشار قانوني. عمؿ عضوًا في لجنة تعويضات الحرب العالمية الثانية ساىـ في إعداد ميثاؽ األمـ المتحدة  7676إلى مؤتمر السالـ عاـ 

الثانية. أعجب الرئيس ايزنياور بأدائو السياسي ومثابرتو في مجاؿ  الحرب العالميةآية واشترؾ في مؤتمرىا الذي عقد في ساف فرانسيسكو بعد ني
أوربا فقط بينما ىناؾ مناطؽ آية . رأى داالس اف منظمة حمؼ شماؿ األطمسي ىي لحم7613لذلؾ اختاره في إدارتو كوزير لمخارجية عاـ ، عممو

 ى ومناطؽ المحيط اليادئ، لذلؾ فكر في إنشاءاألوسط واألقص يفأخرى ال تبدو المنظمة فعالة في الدفاع عنيا مثؿ الشرق
  (7)7611وخالؿ األزمة المبنانية فى  7611وفى سوريا فى أغسطس  7611أزمات بالمنطقة فى األردف فى أبريؿ 
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حدى مياديف الصراع األيدولوجى عمى المستوى  وتعتبر القارة األفريقية ميدانًا لمصراع الجيوبولوتيكي بيف القوى الكبرى وا 
المي بيف النظاـ اإلشتراكي والنظاـ الرأسمالي، فمف الناحية اإلستراتيجية، تحتؿ القارة موقعًا حساسًا إذ تطؿ مف جية الع

الشرؽ عمى المحيط اليندي والبحر األحمر، ومف الشماؿ عمى البحر المتوسط، كما تقع كؿ حدودىا الغربية عمى المحيط 
ء المحيطيف الكبيريف إلى جانب سيطرتيا عمى ثالثة مضايؽ مف أىـ وأخطر األطمنطي وفى الجنوب تشرؼ عمى نقطة إلتقا

المضايؽ العالمية، ومف الناحية االقتصادية فيي مصدر ىائؿ مف مصادر المواد الخاـ ذات القيمة األساسية فى ميداف 
نتاج الحديد، وفى نفس الوقت تمثؿ سوقًا كبيرًا يسيـ فى إمتصاص قدرًا كبيرًا م ، وىذا ما (7)ف المنتجات األجنبيةالتصنيع وا 

يفسر ازدياد الصراع بيف ىذه القوى عمى إفريقيا، وعمى الدوؿ العربية التي ليا ميزات ال تقؿ عف ميزات القارة اإلفريقية سيما 
 وأف ثمثي ىذه األقطار يقع في شماؿ إفريقيا.

ـ الغني سياسيًا وعسكريًا وأيديولوجيًا، وكاف مف وعمى ىذا فمف ناحية استراتيجيات القوتيف العظمتيف انقسـ شماؿ العال
الطبيعي لمقوى العظمى القائدة)استراتيجية كمية( تشمؿ مختمؼ مناطؽ العالـ، فكاف مف الطبيعي أف تصبح إفريقيا إحدى 

 .(3)مياديف الصراع بيف المعسكريف
ا ثالثيف رئيس دولة، عشرة منيـ مف ، والذي حضرى(9)ـ في أديس أبابا7693لذلؾ أكدت قمة الوحدة اإلفريقية عاـ 

ـ، حيث  7691ـ، ثـ قمة أكرا عاـ 7699الدوؿ العربية، عمى ضرورة التعاوف العربي اإلفريقي، ثـ كانت قمة القاىرة عاـ 
ـ  7691أكدت القمتيف األخيرتيف عمى دعـ الشعب الفمسطيني والقضية الفمسطينية، كما أكدت الدوؿ اإلفريقية في قمة 

ـ ضرورة تطوير 7696مع الشعب العربي في مواجية العدواف اإلسرائيمي، وقرر مؤتمر القمة اإلفريقية عاـ تضامنيا 
ـ قرارًا يستعيض فيو 7617التعاوف العربي اإلفريقي في مختمؼ المجاالت، وأصدر الرئيس األوغندي عيدي أميف في إبريؿ 

الكثير مف الدوؿ اإلفريقية عمى قطع عالقاتيا مع  خبير إسرائيمي ليحؿ محميـ خبراء عرب وىذا ما شجع 910عف 
ـ قرر مجمس منظمة الوحدة اإلفريقية إنشاء لجنة تتشكؿ مف عشر دوؿ إفريقية لدراسة سبؿ  7617إسرائيؿ، وفي نوفمبر 

 األساسيةدفع التعاوف مع المجموعة العربية، وأصدر المجمس بيانًا اعتبر فيو أف مسئوليات المنظمة المتأتية عف المبادئ 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
. 7611 – 7619، ثـ ميثاؽ بغداد 7619منظمات دفاعية لتشمؿ تمؾ المناطؽ، وفعاًل استطاع مف تأسيس معاىدة جنوب شرؽ أسيا عاـ 

ائي لألراضي المتنازع ، كما ساىـ في مفاوضات إقرار الوضع الني7611ساىـ في مفاوضات تحديد الوضع النيائي لألراضي النمساوية عاـ 
. استندت مواقفو تجاه االتحاد السوفيتي عمى عداءه الشديد لمشيوعية وآمف بسياسية دفع االتحاد 7619عمييا بيف ايطاليا ويوغسالفيا عاـ 

ر في نظر القوى السوفيتي إلى حافة الياوية. تميزت شخصيتو بالصالبة وعدـ تأثره بالرأي العاـ. عادؿ درويش، سياسة التدخالت االستقرا
 . 10، ص7611الكبرى، ىو انقاص مف السيادة الوطنية لبيقة دوؿ العالـ، مجمة الباحث العربي، العدد الثاني عشر، 

حينما اصدرت محكمة صور حكميا عمى  7611آذار  71( كانت مف االسباب المباشرة لمثورة الشعبية في لبناف حوادث صور التي وقعت يـو 7) 
السورية ونتيجة  –لحبس بتيمة )تحقير( العمـ المبناني في احدى االحتفاالت التي اقيمت بمناسبة اعالف الوحدة المصرية ثالثة اشخاص با

لصدور ىذا الحكـ قامت مظاىرات صاخبة ووقعت مصادمات بيف المتظاىريف ورجاؿ الشرطة مما ادى الى وقوع الكثير مف القتمى والجرحى. 
وكاف ىذا الحادث الشرارة التي . 7611لمحرر الصحفي لمجناح اليساري المبناني " نسيب المتني" في الثامف مف ايار وزاد في الطيف بمة اغتياؿ ا

اشعمت الثورة بوجيييا الطائفي والسياسي اذ ثارت ثائرة المعارضة وطالبت بضرورة استقالة كميؿ شمعوف وحؿ مجمس النواب واختيار رئيس 
( رسالة ماجستير غير منشورة مقدمة الى 7611-7697بالؿ صالح، دور العراؽ واالردف في السياسة العربية ) . ينظر: خالدة. اخر لمجميورية

 . 907، ص 7611كمية اآلداب، جامعة الموصؿ، 
 . 73جنوب الصحراء، ترجمة راشد براوي، القاىرة، دار الجيؿ لمطباعة والنشر، د. ت، ص–( دونالد ويدز، تاريخ افريقيا 7)
 ع انترنيت: نحف وافريقيا ( موق3)
 ( لقد بحث ذلؾ المؤتمر خمسة مسائؿ ميمة وىي )الوحدة األفريقية، القضاء عمى االستعمار في القارة، القضاء عمى التميز العنصري، تنمية7)

وازالة القواعد العسكرية مف كؿ التعاوف بيف الدوؿ األفريقية في جميع المياديف، العمؿ عمى نزع السالح، واعالف عدـ انحياز الدوؿ األفريقية، 
 . 931، ص 7007، الرياض، مطبعة دار الزىراء، 7ارجاء القارة(  شوقي الجمؿ وعبد اهلل عبد الرازؽ، تاريخ افريقيا الحديث والمعاصر، ط
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د ـ، وتقرر أف توف7691ليا ولألمـ المتحدة تفرض عمييا مساعدة الدوؿ العربية لتحرير األراضي المحتمة في يونيو 
 . (7)المنظمة خمسة وزراء أفارقة إلى نيويورؾ لعرض القضية الفمسطينية عمى مجمس األمف

 
 المبحث الثانـــــــــي 

 م7691العالقات العربية األفريقية اإلسرائيمية قبل حرب 
ذاتيا، وذلؾ  اإلسرائيمية األفريقية موضوعا متعدد األبعاد والمستويات، حيث بدأت قبؿ قياـ إسرائيؿ تعتبر العالقات

 -بالنسبة ليـ –الصييونية بدائؿ لموطف القومي  منذ أواخر القرف التاسع عشر، حيف طرح الجيؿ األوؿ مف رواد الحركة
 . (7)االستقرار عمى فمسطيف كوطف قومي ليذا الجيؿ مف رواد الحركة الصييونية فكانت أوغندا ىي الموقع المنتقى، قبؿ

العمؽ االستراتيجي  ىتماـ تمؾ الحركة، ليس فقط بمعنى الوطف القومي، بؿ بمنظورفريقيا حاضرة فى دائرة ا وظمت
التاريخية تواصمت إستراتيجية إسرائيؿ تجاه أفريقيا،  والحزاـ األمني الذي يطوؽ العرب، وعمى خطى ىذه األبعاد والمصالح

 . (3)اليـو مف تطور ييدد األمف القومي العربي وتنامت لتصؿ إلى ما ىو عميو
ال بؿ كاف ىذا  إف نظرة دقيقة ومخمصة لتاريخ إفريقيا السياسي الذي انعكس وبعمؽ طبيعي عمى موقعيا الجغرافي

األكبر عمى مجريات األحداث الكبيرة التي شيدتيا إفريقيا آخذيف بعيف االعتبار التداخؿ الجغرافي والثقافي  تأثيرالموقع لو ال
فريقيا، وقد لعبت دوؿ عديدة أدوارًا مختمفة فوؽ كامؿ مساحة إفريقيا شرقًا وغربًا وشمااًل وجنوبًا ومف ىذه  بيف شعوب آسيا وا 

كبير  تأثيراألدوار كانت ىناؾ أدوار استعمارية وأدوار تقسيمية تستيدؼ إضعاؼ ىذه القارة لكف الفترة االستعمارية كاف ليا 
بيـ ما أصاب األفارقة مف استعمار بشع عانوا منو عمى أوضاع شعوب إفريقيا التي يشكؿ العرب نسبة كبيرة منيا وأصا

 . (9)الكثير
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
، السنة الحادية عشر، 3( محمود سويد، كيؼ تنظر اسرائيؿ إلى نفسيا بعد حرب تشريف، مجمة دراسات عربية، العدد 7)

 . 79، ص7611يناير 
(7  )www. Erihabiba. Com . 
 . 1ريؿ امادو، المصػػػػدر السابؽ ، ص( امادو جب3)
(9  )www. Erihabiba. Com . 
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 فضاًل عف:  (7)ومنظمة الوحدة األفريقية (7)تضـ القارة األفريقيِة حاليًا خمسيف دولًة مستقمة في منظمة االمـ المتحدة
 دولة النظاـ العنصري )االبار تيايد( في جميورية جنوب أفريقيا.  (7)
إلقميـ الذي يناضؿ مف اجؿ الحصوؿ عمى استقاللو بقيادة )سوابو( ممثمو الشرعي الوحيد، ضد النظاـ ناميبيا، ا (7)

العنصري لجميورية جنوب أفريقيا، كما اف ثمة بعض الحاالت التي تطرح نفسيا داخؿ اطار منظمة الوحدة األفريقية، 
ىو الحاؿ في اريتريا، وجزر الكناري، وجزيرة رينيوف، وعمى الساحة السياسية في األمـ المتحدة والعالقات الدولية، كما 

 وحركة البولسيارو وجزر مايوت. 
تقسـ أفريقيا بحسب موقعيا مف الصحراء إلى قسميف رئيسيف احدىما القسـ الواقع في شماؿ الصحراء، ويقصد بو  (3)

يقيا السوداء، وبذلؾ يعتبر الصوماؿ البالد العربية األفريقية، وثانييما القسـ الواقع في جنوب الصحراء ويقصد بيا أفر 
 ىو صمة الوصؿ بيف الشماؿ والجنوب األفريقي.

 وبحسب الطبيعة الجغرافية تقسـ القارة األفريقية إلى األقساـ اآلتية: 
 المغرب. . وتضـ الجزائر وتونس والمغرب. . 

 أفريقيا الشمالية الشرقية. . . وتضـ ليبيا ومصر والسوداف. . 
 ي. . . وتضـ اريتريا واثوبيا والصوماؿ وجيبوتي، وتنبثؽ أىمية تمؾ المنطقة دوليًا مف حساسية موقعيا القرف األفريق

الجغرافي، فيي تتحكـ بمدخؿ البحر األحمر الذي يعتبر احد طريقي المرور شاحنات البتروؿ مف الجزيرة العربية 
 . (3)ما تطؿ ىذه المنطقة عمى المحيط الينديالمتحدة األمريكية، مارًة بقناة السويس، كيات إلى أوربا والوآل

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
( الى الحكـ بفترة قصيرة وكاف روزفمت قد Harry Truman( تأسست ىيئة االمـ المتحدة بعد مجئ ىاري تروماف )7)

( في Winston churchillوضع اسسيا خالؿ فترة الحرب، حينما اجتمع مع رئيس وزراء بريطانيا )ونستوف تشرشؿ 
عمى متف احدى البوارج البريطانية، حيث تـ التوقيع عمى وثيقة عرفت فيما بعد  7697الرابع عشر مف اب/اوغست 

باسـ )ميثاؽ االطمسي(. وتضمنت مبادئ تشبو الى حد ما تمؾ المبادئ التي نادى بيا ولسف عمى اثر الحرب العالمية 
ؿ اقامة نظاـ لالمف العاـ وضماف السمـ الدولي لعالـ ما بعد الحرب. ورغـ اف االولى، فقد تمحورت مبادئ الوثيقة حو 

المتحدة وبريطانيا اال انيا صيغت بشكؿ اليتعارض مع النظاـ السوفياتي االمر يات ىذه المبادئ قد وضعت مف الوآل
بينيا عمى اعتبار اف بريطانيا  لقد تجاوزت ىذه الدوؿ اختالؼ وجيات النظر فيما الذي لـ يمنع ستاليف مف االتفاؽ معيا

المتحدة دولتيف ديمقراطيتيف عمى العكس مف اشتراكية االتحاد السوفياتي وذلؾ لتوحيد صفيا في وجو العدو يات والوآل
المشترؾ والخطر االكبر الذي مثمتو المانيا. وبذلؾ تشكمت االمـ المتحدة ينظر: عمي شفيؽ، العالقات الدولية في 

. وكذلؾ ينظر: راشد البراوي، العالقات 63كتبة المعارؼ لمنشر والتوزيع، الرباط، د. ت. صالعصر الحديث، م
 . 19، ص7617، مكتبة النيضة المصرية، القاىرة، 7السياسية الدولية والمشكالت الكبرى، ط

بابا مؤتمر القمة عقد في اديس ا 7691مايو مف عاـ  71مايو الى  77(: بتاريخ  O. A. U( منظمة الوحدة األفريقية )7)
رئيسًا افريقيًا لمناقشة مشاكؿ  30االفريقي الذي اسفر عف اعالف ميثاؽ منظمة الوحدة األفريقية _ وقد حضر المؤتمر 

القارة األفريقية ودورىا في االحداث العالمية، ولدعـ التعاوف بيف الدوؿ األفريقية والعمؿ عمى تحرير بقية االجزاء التي ال 
حكـ االستعمار، وميد لممؤتمر باجتماع وزراء الخارجية العداد مشروع جدوؿ اعماؿ المؤتمر لعرضو  زالت واقعة تحت

عمى الرؤساء االفارقة: لمزيد مف التفاصيؿ عف منظمة الوحدة األفريقية ينظر: جوزيؼ كي زيربو، تاريخ أفريقيا 
 . 7713، ص 7669الثقافة السورية،  السوداء، القسـ الثاني، ترجمة يوسؼ شمب الشاـ، دمشؽ، مطبوعات وزارة

( اجالؿ محمود رأفت وابراىيـ احمد نصر الديف، القرف األفريقي المتغيرات الداخمية والصراعات الدولية، القاىرة، مطبعة 3) 
 . 793ص 7611النيضة العربية، 



 م0220/أيلول    جامعة بابل /األساسيةكلية التربية  مجلة     9العدد/
 

216 

  ،النيجر، الرأس األخضر. . أفريقيا الساحؿ السوداني. . وتضـ موريتانيا، مالي، السنغاؿ، غامبيا، فولتا العميا 
  .ساحؿ بينيف. . وتضـ غينيا بيساو، غينيا )كونيكاري(، سيراليوف، ليبريا، ساحؿ العاج، غانا، توغو، بنيف، نيجيريا 
  أفريقيا الوسطى. . وتضـ، الكامروف، تشاد، الغابوف، جميورية أفريقيا الوسطى، الكونغو، زائير، رواندا، غينيا

 بورونوي، وبرسنيب.  االستوائية، ساوتومي،
    ،أفريقيا البحيرات الوسطى. . وتضـ كينيا، اوغندا، تنزانيا، زامبيا، مالوي 
  .أفريقيا الجنوبية. . . وتضـ انغوال، موزمبيؽ، جنوب أفريقيا، ناميبيا، زيمبابوي، بوتسوانا، سوازيمند، ليسوتسو 
 (7)مر، جزر سيشؿالمحيط اليندي. . وتضـ مدغقشر، رينيوف، موريسيوش، جزر الق. 
 إليو إلى إف تقسيـ القارة األفريقية قبؿ استقالؿ بعض دوليا كاف يخضع العتبارات ثقافية أي تبعًا  شارةومما تجدر اإل

 إلى المغة التي يفرضيا االستعمار عمى سكاف البالد فكاف التميز يتـ بيف: 
 لخاضعة إلى االستعمار الفرنسي. البمداف الناطقة بالفرنسية )فرانكوفوف(: ويقصد بيا الدوؿ ا -7
 . (7)البمداف الناطقة بالمغة االنكميزية )انكموفوف(: ويقصد بيا البمداف الخاضعة الى السيطرة البريطانية -7
 البمداف الناطقة بالمغة المسفونية: ويقصد بيا البمداف الخاضعة إلى السيطرة البرتغالية. .  -3

 ت. . وما يزاؿ البعض يأخذ بتمؾ التسميا
 اما بالنسبة إلى وسائؿ االعالـ الغربية فقد ذىبت إلى تقسيـ القارة األفريقية إلى. . 

 أفريقيا البيضاء. . ويقصد بيا البمداف األفريقية العربية. .  -9
 أفريقيا السوداء ويقصد بيا خالؼ االولى، أي الوقعة جنوب الصحراء. .  -1
البمداف التي تعتبر نفسيا في حالة مواجية مستمرة ودائمة ضد النظاـ  بمداف المواجية األفريقية ونقصد بيا -9

العنصري في جنوب أفريقيا وتعقد فيما بينيا المؤتمرات المستمرة بيدؼ التنسيؽ فيما بينيا لدعـ نظاؿ شعب 
 بيؽ(. ناميبيا )جنوب غرب أفريقيا وتمؾ البمداف ىي )انغوال، زامبيا، وتنزانيا، بوتسوانا، زمبابوي، وموزم

مجموعة االتصاؿ. . وىي البمداف الغربية التي تقـو بميمة االتصاؿ مع النظاـ العنصري في بريتوريا )جنوب  -1
 . (3)المتحدة االمريكية وكندايات أفريقيا(. . وتتكوف مف فرنسا، بريطانيا، المانيا الغربية والوآل

القيادة اإلسرائيمية بالدوؿ األفريقية، وعممت عمى إقامة  ـ اىتمت7691منذ العقد األوؿ لقياـ دولة إسرائيؿ في مايو 
وتمتيف عالقتيا الدبموماسية معيا. ومف قبؿ فيي لـ تغفؿ عف تحسس الخطى وتأسيس الركائز؛ لتحقيؽ انطالقة قوية تجاه 

كبر عدد مف األصوات الدوؿ األفريقية بيدؼ الخروج مف العزلة السياسية المفروضة عمييا مف قبؿ الدوؿ العربية، ولتحقيؽ أ
لصالحيا في المحافؿ الدولية، كالجمعية العامة لألمـ المتحدة، خصوصًا أف الدوؿ األفريقية كانت في طور التحرر مف 

 . (9)االستعمار الغربي، والسير باتجاه تقرير المصير واحدة المصير واحدة تمو األخرى
  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 . 791، ص7617ظ، صراع القوى العظمى حوؿ القرف األفريقي، الكويت، مطبعة االنباء، ( صالح الديف حاف7)
 . 791( اجالؿ محمود رأفت وابراىيـ احمد نصر الديف، المصدر السابؽ، ص7)
 79. ص7611، مطبعة دار دمشؽ، دمشؽ، 7( اميف اسبر، أفريقيا سياسيا واجتماعيا واقتصاديًا، ط3)
 . 739، ص7669صوؿ التاريخية لمعالقات العربية األفريقية، القاىرة، مطبعة دار الفكر، ( جماؿ زكريا قاسـ، األ9)
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 مرحمة التوسع واالنتشار: 
ـ 7691بدأت العالقات الدبموماسية اإلسرائيمية األفريقية مع ليبيريا التي اعترفت بالدولة اإلسرائيمية منذ إعالنيا عاـ 

رائيؿ، وىي أوؿ دولة أفريقية عقدت معيا إسرائيؿ معاىدة صداقة وتعاوف وتبادلت معيا كثالث دولة تعترؼ رسميًا بدولة إس
ربما كاف ذلؾ عائد إلى قوة النفوذ األمريكي في ىذا البمد، ولكف الميـ أف إسرائيؿ اتخذت منيا ركيزة  الزيارات الدبموماسية

لفصؿ العنصري الذي كاف حاكمًا آنذاؾ ػ فقد اعترؼ بدولة أما جنوب أفريقيا ػ نظاـ ا أساسية لالنطالؽ إلى باقي دوؿ القارة
ـ، وأعمف عف عالقات دبموماسية تطورت بعد ذلؾ لتشمؿ مختمؼ نواحي التعاوف االقتصادي 7691الكياف اإلسرائيمي عاـ 

 والعسكري. 
 (7)غولدا مائير ـ انطمقت7611ـ قاـ )موشي دياف( بزيارة كؿ مف ليبيا وغانا، وبعد عاـ فقط  أي في 7611في عاـ 

وزيرة الخارجية آنذاؾ بزيارة كؿ مف ليبيريا وغانا ونيجيريا والسنغاؿ وساحؿ العاج. وفي كممة ليا أماـ الكنيست قالت: "إف 
الدوؿ األفريقية التي زرتيا تضـ شعوبًا طيبة وصادقة، وبعيدة عف الُعَقد، وتستحؽ بذؿ المعونات ليا، ويجب أف ال تقتصر 

 وربا وأمريكا".صداقتنا عمى أ
 

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
يات في كييؼ باوكرانيا، ىاجرت مع عائمتيا الى الوآل 7161( غولدا مائير: اسميا االصمي غولدا نيمابوفج، مف مواليد 7)

حيث درست في مدرسة العداد المعمميف. انتمت الى  Milwaukeeواستقرت في مدينة ميمووكي  7609المتحدة عاـ 
لحركة الصيونية في فترة مبكرة مف حياتيا، كما تاثرت بالفكر االشتراكي، ىاجرت مع زوجيا موريس مائير سوف الى ا

سكرتيرة تنفيذية التحاد النساء  7671والتحقت بالعمؿ في مستوطنات ومزارع الكيبوتز. اصبحت عاـ  7677فمسطيف عاـ 
. وعند عودتيا 7639 – 7637المتحدة بيف يات الرائدات في الوآل العامالت، وارسمت كممثمة لالتحاد لدى منظمة النساء

الى فمسطيف التحقت بالمجنة التنفيذية التحاد العماؿ أو ما يعرؼ باليستدروت، ثـ اصبحت رئيسة لمقسـ السياسي فيو. في 
سرائيؿ في موسكو اصبحت سفيرة ا 7691عينت رئيسة لمقسـ السياسي لموكالة الييودية في القدس. وفي عاـ  7699عاـ 

اصبحت عضوة في الكنسيت" البرلماف االسرائيمي" عف حزب" ماباي"، عينت بعدىا وزيرة  7696لمدة عاـ واحد. عاـ 
. اختارىا ديفيد بنغوريوف كوزيرة لمخارجية في الوزارة التي كاف يراسيا وطمب منيا تحوير اسميا كي 7619لمعمؿ عاـ 

 7691غولدا مائير بدال مف غولدا مائير سوف. استمرت في ذلؾ المنصب حتى عاـ يتالئـ مع االسماء العبرية فاصبح 
واستطاعت خالؿ تمؾ الفترة مف اقامة عالقات بيف اسرائيؿ وبعض دوؿ القارة االفريقية. اصبحت رئيسة لموزراء عاـ 

محتمة. اصيبت وزارتيا ، واثناء وجودىا في ذلؾ المنصب شجعت ىجرة االالؼ مف الييود السوفيت الى االرض ال7696
بيف مصر وسوريا مف جية واسرائيؿ مف  7613األوؿ  بنكسة سياسية وعسكرية كبيرة عمى اثر اندالع حرب اكتوبر/تشريف

جية اخرى مما ادى الى انييار تمؾ الوزارة، فقامت وبصعوبة كبيرة بتشكيؿ وزارة مؤقتة دامت مف اذار حتى حزيراف 
. عمي محفوظ عزيز الخفاؼ، 7611، توفيت عاـ 7611لسياسية، نشرت مذكراتيا عاـ ، اعتزلت بعدىا الحياة ا7619

، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية لتربية، جامعة الموصؿ، 7610 – 7691موقؼ مصر مف القضية الفمسطينية 
 . 719، ص 7003
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ـ، ثـ توسعت رقعة 7611ية في غانا عاـ وقد اتخذ موقؼ غولدا مائير مشروعًا سياسيًا، حيث تـ افتتاح سفارة إسرائيم
النشاط الدبموماسي اإلسرائيمي لتشمؿ نيجيريا والسنغاؿ وساحؿ العاج. وقد القت إسرائيؿ ترحيبًا فوريًا مف الدوؿ األفريقية 

فرنسا. في الفرانكفونية؛ وذلؾ بسبب قوة النفوذ الفرنسي في ىذه الدولو في الوقت الذي تقيـ فيو إسرائيؿ عالقات وطيدة مع 
تمؾ الفترة حازت معظـ الدوؿ األفريقية عمى استقالليا ووكانت إسرائيؿ سباقة لالعتراؼ بالدوؿ الوليدة وحيث حرصت عمى 
إرساؿ ممثميف ليا لممشاركة في احتفاالت االستقالؿ في أكثر مف دولة حامميف معيـ عروضًا مغرية يستفزوف بيا الدوؿ 

 . (7)أمنية وزراعية وعسكريةاألفريقية الناشئة مف مساعدات 
دولة أفريقية، أي عمميًا مع جميع دوؿ القارة باستثناء الدوؿ  37وفي ىذه الفترة نجحت إسرائيؿ في إقامة عالقات مع 

بمدًا أفريقيًا، بينما احتفظت بعالقات قنصمية  30العربية واإلسالمية والمستعمرات البرتغالية، واستطاعت أف تفتح سفارات مع 
 نوب أفريقيا وموريشس. مع ج

لقد تطورت ىذه العالقات بيف إسرائيؿ والدوؿ األفريقية في وقت شيدت فيو الدبموماسية العربية غيابًا ممحوظًا عف 
الساحة األفريقية، مما أدى إلى ضربة دبموماسية سجمت لصالح إسرائيؿ. ذلؾ أف الدبموماسية العربية فشمت حتى في 

ييا الدوؿ األفريقية عف مجرد تأييدىا المفظي لمعرب في كبرى قضاياىـ الدولية ػ حيث رفضت استصدار أي قرارات تعرب ف
ـ في أكرا بدعوة مف الرئيس 7611غالبية الدوؿ ػ المشاِركة في المؤتمر األوؿ لمبالد األفريقية المستقمة، الذي عقد عاـ 

 . (7)رياليةنكروما تأييد اقتراح مصر المتضمف وصؼ إسرائيؿ بالعنصرية واإلمب
وىنا ال ينبغي غض الطرؼ عف أسموب الدبموماسية اإلسرائيمية في التعاطي مع الحالة األفريقية الوجدانية حيث 

 عمدت إسرائيؿ إلى اآلتي: 
[ تعييف مجموعة مف السفراء المؤىميف تأىياًل متميزًا، ويمتمكوف مقدرات اجتماعية عالية مما جعميـ محببيف لألفارقة 7]

 ـ يروا فييـ عنجيية األوربي. الذيف ل
 [ دعوة الزعماء األفريقييف لزيارة إسرائيؿ بغرض غرس الدىشة واإلعجاب بكؿ ما ىو إسرائيمي. 7]
[ تقديـ الدعـ الفني والعسكري لمدوؿ األفريقية الناشئة، خصوصًا أنيا خرجت حديثًا مف نير االستعمار الغربي، 3]

 . (3)والمساندة لتثبيت أركاف الدولة وتحقيؽ التنمية واالستقرار وىي بحاجة ماسة لمختمؼ أنواع الدعـ
  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

( والتر رودني، اوربا والتخمؼ في افريقيا، ترجمة احمد القصير، الكويت، سمسمة كتب ثقافية يصدرىا المجمس الوطني 7)
 . 91، ص7611لمثقافة والفنوف واآلداب، 

 . 10ػػػػػػػو، ص( المصدر نفسػػػ7)
 . 733، المصدر السابؽ، ص ( شوقي الجمؿ 3)
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 المبحث الثالــــث 
 عمى العالقات األفريقية  اإلسرائيمية  7691أثر حرب 

 أواًل: العدوان عمى الجبهة المصرية: 
رًا إلى ، اصدر موشي داياف )وزير الدفاع الصييوني( ام7691حزيراف  1-9في الساعة العاشرة والربع مف ليؿ 

، واليدؼ ىو تدمير الجيش المصري في سيناء واحتالؿ شبو  الجيش الصييوني في الجبية الجنوبية لالستعداد لبدء اليجـو
، وفي الساعة الرابعة مف فجر الخامس مف حزيراف شوىدت أنوار وسمعت (7)جزيرة سيناء وااللتفاؼ حتى شـر الشيخ

، وقد استمـ ىذه المعمومات مكتب مخابرات العريش وتـ إرساليا الى أصوات مدرعة مقابؿ سيناء وظير استعداد لمي جـو
موجاتيا  -لالنذار المبكر–وفي الساعة الثامنة صباحا بثت محطة عجموف  ،(7)مكتب المشير عامر التخاذ االجراء الالـز

لغرفة العمميات لمقوات الجوية الى محطتيف في القاىرة إحداىما تابعة لمركز المعمومات اإلستراتيجية لمصر والثاني تابع 
لـ تستقبؿ مف الجية  شارةعف وجود موجات متتابعة مف مقاتالت صييونية، تتجو نحو الجنوب الغربي، غير اف اإل

المصرية بسبب سوء استخداـ الشيفرة، وفي السػػػػػاعة السػػػػابعة والربع مف صػػػػػػباح الخػػػػػػامس مف حزيػػػػػػػراف حدث ىجـو 
ىذا اليجـو ىو جس نبض ردة الفعؿ آية وكانت غ ،(3)ي عمى الحدود المصرية، ادى الى احتالؿ منطقة "اـ البسيس"صييون

المصري، وعند الساعة الثامنة وخمس واربعيف دقيقة بدأت الغارات الجوية عمى المطارات المصرية اال انو كاف ىناؾ عمى     
قاذفة صييونية مقاتمة مف طراز )ميراج  90لعسكرية المصرية. حيث اقمعت ما يظير سوء تقدير لمموقؼ مف قبؿ القيادة ا 

، (9)طائرة اخرى وعمى التوالي 90وميستير( مف قواعدىا وحمقت غربا فوؽ البحر المتوسط، وبعد بضع دقائؽ لحقت بيا 
وقدر قائد سالح  ات،بالدباب 7-7بالطائرات األسرع مف الصوت و 7-3وقد تمتع الطيراف الصييوني بتفوؽ واضح بنسبة 

طائرة، أي لكؿ طائرة رجالف ونصؼ، وحمؽ سالح الجو  310رجؿ و 100الجو الصييوني "مردخاي ىود" قوتو الجوية بػ
الصييوني عمى ارتفاع منخفض فوؽ البحر المتوسط ىاربا مف مراقبة أجيزة الرادار المصري وشف ىجوما مفاجئا عمى 

ومنطقة قناة السويس ووادي النيؿ، وفي ىذا الوقت كاف المشير وقادة الصنوؼ  المطارات العسكرية المصرية في سيناء
لمجيش المصري في طريقيـ الى المركز االمامي في سيناء لالجتماع مع قادة القوات المسمحة، وبعد ثالث ساعات مف 

 زيراف قامت القواتطائرة مقاتمة مصرية تدميرا كامال، وفي الخامس مف ح 799القصؼ الجوي المتواصؿ تـ تدمير 
  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

أزمة أيار بأياـ، كـ بودي اف أقدـ رشوة لممسؤوليف المصرييف ليبدأوا الحرب االف، ولما سأؿ عف آية (  وقاؿ داياف قبؿ بد7)
ة صيؼ في السبب؟ اجاب: لتدىور حالة القوات المسمحة وعدـ استعدادىا لممواجية. ينظر: محمد حسيف ىيكؿ، سياح

 . 76، ص 7007الوثائؽ ]اإلسرائيمية[، ال. ط، القاىرة، 
 . 79، ص7660يونيو )حزيراف(، ال. ط، المكتب المصري الحديث،  القاىرة،  1(  وجيو ابو ذكرى، مذبحة األبرياء في 7)
مستوى السيؿ قدـ عف  9000ويرتفع  -حينذاؾ–( تقع في "قرية عجموف" األردنية وفييا جياز رادار متطور جدا 3)

 –( 7610-7691، فوزي، محمد، حرب الثالث السنوات )7الساحمي لمكياف الصييوني، فوزي، المصدر السابؽ، ج
، دار المستقبؿ العربي، )القاىرة، 9مذكرات الفريؽ اوؿ محمد فوزي، وزير الحربية المصري االسبؽ، الجزء االوؿ، ط

 . 739-733(. ص ص7619
معرفة المخابرات الصييونية باوقات التحاؽ الضباط المصرييف في سالح الجو  -اسباب: أ ( اختير ىذا الوقت لعدة9)

كاف ىذا الوقت ىو فترة استراحة الطياريف المصرييف مف جوالتيـ الصباحية في الفجر والتي تستمر حتى  -بعمميـ. ب
القناة يستمر حتى الثامنة دلت التقارير اف الضباب عمى البحر المتوسط وخصوصا منطقة  -العاشرة صباحا. ج

والنصؼ وليذا بدأت القوات الصييونية بغاراتيا مباشرة بعد انقشاع الضباب. ينظر: حسف عويضو، الطيراف ودوره في 
 . 19-13، ص ص761، أيموؿ 709الضربة الجوية االجياضية الخاطئة، مجمة شؤوف فمسطينية، ع-حرب حزيراف



 م0220/أيلول    جامعة بابل /األساسيةكلية التربية  مجلة     9العدد/
 

220 

ـو عمى خطوط الدفاع المصرية التابعة لمفرؽ السابعة والمتمركزة بيف رفح والعريش الصييونية المدعومة بسالح الجو باليج
 . (7) وقد اشتبكت مع لواء مشاة مصري الذي تمكف مف صد ىجوميف ليذه القوة

ومف جية أخرى فقد كاف الموقؼ في مقر قيادة العمميات مرتبكا، حيث حضر بعد الظير عبد الناصر ودخؿ الى 
يـ عامر مباشرة وقاؿ )واهلل زماف يا سالحي(، وسأؿ عبد الناصر، عبد الحكيـ عف موقؼ بقية القوات المكتب عبد الحك

عف  إشارةفأجاب "كويس" أي جيدة، ثـ سمـ عبد الحكيـ ورقو إلى عبد الناصر. كاف قد استمميا مف "شمس بدراف"، وفييا 
، وفي اليـو االوؿ مف العدواف (7)ينما كانت غزة تياجـسقوط خاف يونس، وانقطاع االتصاالت مع رفح مف التاسعة صباحا ب

% مف 90سقط ممر )الكونتيال( بعد أربع ساعات مف القتاؿ المرير، ولـ ينتيي اليـو األوؿ مف العدواف اال وقد قضي عؿ 
 .(3)الطيراف المصري وتحطيـ ثمانية عشر مطارا عسكريا ومدنيا

ابات المصرية تـ احتالؿ مطار العريش وقصؼ المواقع المصرية وفي السادس مف حزيراف، وبعد معركة ضد الدب
المتحدة بسبب موقفيا يات المحصنة في بير الجفف، كما تـ في السادس مف حزيراف قطع العالقات الدبموماسية مع الوآل

بد الناصر فقد قررت وفي ىذا اليـو وبناء عمى اوامر مف الرئيس ع ،(9)المنحاز الى العدواف الصييوني عمى األقطار العربية
، كما تـ قطع طريؽ العريش بعد اف تـ االستيالء عمى غزة والكونتيال ونابمس، وكاف سبب (1)القوات المصرية االنسحاب

تركيز القوات الصييونية لمسيطرة عمى العريش ألنيا المكاف الوحيد الذي يؤدي احتاللو الى فتح الطريقيف الياميف مف النقب 
الذي ىو اقؿ طوال واكثر سيولة، وقد صدرت االوامر لمقوات المصرية باالنسحاب خالؿ اربع وعشريف الى قناة السويس 

، وفي السابع مف حزيراف قررت القيادة العسكرية المصرية الغاء قرار (9)ساعة مف سيناء الى الضفة الغربية مف القناة
 تـ انسحابيا. بعد اف ،(1)االنسحاب واعادة الفرقة الرابعة المدرعة الى سيناء

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 . 30-76( ىيكؿ، سياحة صيؼ، ص ص7)
( يذكر عبد المطيؼ البغدادي اف عبد الناصر عندما كاف يغادر غرفة العمميات قاؿ لعبد الحكيـ )يا عبد الحكيـ طمع 7)

( فرد عميو عبد الناصر )بالش نقوؿ نص حاجة لمجرايد. . . ( فرد عميو عبد الحكيـ قائال )نقوؿ اسقطنا مائتي طائرة
يكتب ىذا البالغ(. ينظر: سامي جوىر،  …العدو ونقوؿ اننا توغمنا في االراضي ]االسرائيمية[ وسأجعؿ ىيكؿ 

 . 739-737، المكتب المصري الحديث، )القاىرة، ال. ت(. ص ص 3الصامتوف يتكمموف، ط
، القاىرة، االخضر، جبؿ لبنى، بيرتمادة، المنصورة، ابو صوير، ( والمطارات التي قصفت ىي: العريش، بير جفجانة3)

 انشاص، فايد، الكبريت، الغردقة، راس بناس، المنيا، بني سويسؼ، حمواف، مطار القاىرة الدولي، بمبيس. 
ييوني مف ( وقد أثبتت الوقائع اف أمريكا قد ساندت العدواف عمى مصر واألقطار العربية وانحازت إلى جانب الكياف الص9)

 خالؿ األسطوؿ األمريكي وباخرة التجسس ليبرتي. 
( اختمؼ في مف اصدر قرار االنسحاب لمجيش المصري مف سيناء ىؿ ىو الرئيس عبد الناصر اـ المشير عبد الحكيـ 1)

دي ولكف مف القرائف المتاحة نالحظ اف صاحب قرار االنسحاب ىو الرئيس عبد الناصر، حيث يذكر عبد المطيؼ البغدا
، ويذكر 799-793اف عبد الناصر ىو الذي اصدر امر االنسحاب. ينظر: جوىر، المصدر السابؽ، ص ص

 البغدادي أف سأؿ المشير عف رأي ناصر باالنسحاب فقاؿ: )ىو الذي اتخذ قرار االنسحاب لينقذ أوالدنا( 
 . 763-767( ابو ذكرى، المصدر السابؽ، ص ص9)
ف سبب ايقاؼ عممية االنسحاب ىو رفض المشير القتراح السفير السوفيتي في القاىرة ( يذكر عبد المطيؼ البغدادي ا1)

بالتقدـ بقرار الى مجمس االمف ينص عمى إيقاؼ إطالؽ النار بدوف قيد أو شرط في مقابؿ ترؾ سيناء بيد الصياينة 
 . 791-799ولكف المشير رفض ذلؾ فاستمر القتاؿ. ينظر: جوىر، المصدر السابؽ، ص ص 
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-عبورىا الضفة الغربية مف القناة وذلؾ لكي تساند فرقة المشاة الموجودة ىناؾ، كما اتصؿ في ىذا اليـو محمود رياضو 
مجمس -مندوب مصر في االمـ المتحدة، محمد القوني، إلبالغ مجمس األمف إف فيـ مصر لقرار -وزير الخارجية المصري

لصييونية وانسحابيا خمؼ خطوط اليدنة، فاجتمع مجمس االمف في األمف بوقؼ إطالؽ النار يقضي بإيقاؼ االعتداءات ا
]يونيو[  1)ضرورة وقؼ العمميات العسكرية يـو ( 7)نفس اليـو واصدر قرار مشابيا لقرار الخامس مف حزيراف اال انو اضاؼ

ند رأس القناة، وفي حزيراف الساعة الثامنة بتوقيت غرينش(، وفي الثامف مف حزيراف احتمت كتيبة صييونية "رأس سدر" ع
 . (7)ىذا اليـو قررت مصر االنسحاب بشكؿ كامؿ بأمر مف المشير عبد الحكيـ
ساعة فقط ىو السبب األساسي لمنكبة التي 79والحقيقة اف قرار انسحاب القوات المصرية بكامميا مف سيناء خالؿ 

ما زاد في ارتباؾ المنسحبيف ىو تدمير كؿ حمت بالقوات المصرية نتيجة الفوضى التي صارت عمييا ىذه القوات، ولعؿ م
–المعابر مف شرؽ القناة وغربيا، وىنا استغؿ العدو الصييوني ىذه الفرصة فقد قاـ بقصؼ القوات المنسحبة بقنابؿ النابالـ 

 . (3) قناة، ولكثرة إعداد األسرى المصرييف فقد قاـ الصياينة بالسماح لمجنود الذيف القوا سالحيـ بعبور ال-المحرمة دوليا
وفي الثامف مف حزيراف رد عبد الناصر بشكؿ ايجابي عمى رسالة المجنة المركزية لمحزب الشيوعي السوفيتي التي 
يقاؼ إطالؽ النار، حيث اعتبرت ىذه المجنة موافقة مصر عامال ايجابيا، فوافقت في ىذا اليـو عمى  تطالبو باالنسحاب وا 

 إف الكياف الصييوني استمر في عدوانو حتى التاسع مف حزيراف الستكماؿ احتالؿ وقؼ إطالؽ النار بدوف قيد أو شرط، إال
 .(9)شبو جزيرة سيناء، وفي ىذا اليـو وصؿ لواء صييوني إلى ضفاؼ قناة السويس

 
 

 

  
  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

الصييوني باالنسحاب مف االراضي  حزيراف اصدر مجمس االمف قرارا بوقؼ اطالؽ النار دوف مطالبة الكياف 9( في 7) 
البحث عف  –( 7611-7691التي سيطر عمييا بضغط امريكي. انظر: محمود رياض، مذكرات محمود رياض )
 . 90-11( ص ص7617)السالـ( والصراع في )الشرؽ االوسط(، المؤسسة العربية لمدراسات والنشر، )بيروت، 

الى انو كاف ىناؾ قراريف لالنسحاب مف قبؿ القيادة  شارةوالبد مف اإل، 17( مجموعة مؤلفيف، حرب]الشرؽ االوسط[، ص7)
 حزيراف.  1حزيراف والثاني صدر مف المشير عبد الحكيـ عامر في  9المصرية صدر االوؿ مف الرئيس عبد الناصر في 

 . 716، ص7( فوزي، المصدر السابؽ، ج3)
احتالؿ العدو الصييوني لمضفة الغربية والقدس الشرقية، وبعد  ( سبؽ األردف مصر بالموافقة عمى وقؼ إطالؽ النار بعد9)

موافقة مصر عمى إيقاؼ إطالؽ النار تفرغت القوات الصييونية لمجبية السورية فاستولت عمى ىضبة الجوالف 
 . 91-97والقنيطرة؛ رياض، المصدر السابؽ، ص ص
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و تنحيو عف السمطة وتحممو كامؿ مسؤولية النكسة التي وفي التاسع مف حزيراف أعمف الرئيس عبد الناصر في كممة ل
، (7)وانو سيعود إلى الشارع المصري ليمارس دوره كمواطف عادي يشارؾ في إعادة بناء وطنو، (7)تكبدىا الجيش المصري

  .(3)وتـ إسناد رئاسة الدولة إلى "زكريا محي الديف"
المصرية رافعة شعارات التأييد لعبد الناصر طالبة منو وعمى اثر قرار التنحي خرجت مئات االلوؼ مف الجماىير 

العودة الى منصبو، وانيالت عميو برقيات التأييد والمكالمات التمفونية التي تطالبو بالبقاء في منصبو لقيادة الشعب المصري 
 . (9)واعادة البناء الييكمي لالقتصاد والقوة العسكرية مف جديد

ال استعمار(،  …ال دوالر، يا عميؿ األمريكاف( و)ال زكريا  …الجماىير )ال زكريا ومف بيف الشعارات التي رفعتيا 
اف زكريا محي الديف كاف يعتبر مف الوجوه المعتدلة التي ترغب بإقامة عالقات متوازنة مع  –فمف المتعارؼ عميو آنذاؾ 

  .(1)المتحدةيات الوآل
ف انو في اليـو التالي سوؼ يذىب الى مجمس األمة وعمى اثر الضغوط التي تعرض ليا عبد الناصر، فقد أعم

حزيراف قرر عبد الناصر العودة إلى السمطة بناءا عمى رغبة  70لمناقشة تولي السمطة، وبعد اف انعقد مجمس األمة في 
عادة البناء مف جديد  ، لتبدأ صفحة جديدة في تاريخ النضاؿ القومي العربي المتواصؿ. (9)الجماىير العارمة، وا 

 

 

 

 

 

 

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 
( يذكر صالح نصر اف مسألة التنحي ىي قضية متفؽ عمييا بيف عبد الناصر وىيكؿ، حيث اتصؿ عبد الناصر لييكؿ 7)

حزيراف ىاتفيا وقاؿ لو: )خالص يا حسنيف زي ما اتفقنا، ىيكؿ، يا خبر. . . دنا خايؼ لتفمت، فرد عميو الرئيس:  1في 
. . برقبني(، فقد تـ االتفاؽ مع االتحاد االشتراكي اف يعمؿ عمى تنظيـ مظاىرات تأييد كعالمة مساندة لعبد ما تخفش. 

مذكرات صالح نصر  –الناصر الستمراره في السمطة. ينظر: نصر، صالح، ثورة يوليو مف المسير إلى المصير 
، 7619آذار  79، 1037عاـ الكويتية، عرئيس المخابرات المصرية، منشورة عمى شكؿ حمقات في مجمة الرأي ال

 . 70ص
( قاـ ىيكؿ بكتابة بياف التنحي ليقرؤه عبد الناصر، وكاف مف المفروض وكما ىو مكتوب في بياف التنحي اف يقوؿ 7)

السمطة "شمس بدراف" اال اف ناصر تجاوز ىذا االسـ وذكر اسـ "زكريا محي الديف". ينظر: عبد الناصر، خطب، 
 . 771-779، ص ص7ات، مج احاديث وتصريح

( رفض "زكريا محي الديف" تولي السمطة خمفا لعبد الناصر واعتذر عف تنفيذ القرار وقاـ باالعتصاـ في منزلو في انتظار 3)
 . 771-771، ص ص7تطور االوضاع وما ستسفر عنو. ينظر: عبد الناصر، خطب، احاديث وتصريحات، مج 

 . 791-799، ص ص7( فوزي، المصدر السابؽ، ج9)
 . 73، ص 7619، بيروت، دار الطميعة لمطباعة والنشر، ، 7( أنور عبد الممؾ، المجتمع المصري والجيش، ط1)
 . 99( رياض، المصدر السابؽ، ص9)
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 ثانيا: العدوان عمى الجبهة الفمسطينية: 
مسطيف واقعا تحت السيطرة . اصبح ما تبقى مف ف7691الصييونية األولى عاـ -منذ الفترة التي أعقبت الحرب العربية

األردنية، وقد ألـز ىذا الوضع النظاـ األردني مسؤولية الدفاع عف الضفة الغربية والقدس الشرقية باعتبارىا تابعة رسميا لو 
تاريخ توقيع معاىدة التحالؼ المشترؾ بيف الممؾ حسيف والرئيس عبد  7691آيار  30واعتبارُا مف ، (7)أرضًا وشعباً 
ح األردف في حالة حرب مع الكياف الصييوني عمى الرغـ مف اطمئناف الكياف الصييوني إلى الموقؼ االردني الناصر، أصب

حزيراف، استعرض فيو موشي داياف "وزير الدفاع  9في ىذه الحرب، فعندما عقد مجمس الوزراء الصييوني اجتماعا في 
لحرب، وعندما طمب اليو مناقشة االوضاع عمى الجبة الصييوني" الخطوط اليامة الستراتيجيات الكياف الصييوني في ا

 . (7)االردنية رد داياف بعدـ اجراء أي مناقشة حوؿ ىذا الموضوع
وفي المقابؿ فاف الحكومة االردنية لـ تقـ بعمؿ أي تحصينات لممدف الفمسطينية ضد اليجمات الصييونية، وحتى 

 لمدة ثالثة اشير فقط، بينما تركت القدس دوف مدافع مضادة لمطائرات الذيف كمفوا بالدفاع عف القدس لـ يتمقوا التدريب اال
وال دبابات وال مدفعية ثقيمة، وقبؿ بدء العمميات العسكرية طمب الممؾ حسيف مف المواء "عامر خماش" وزير الدفاع االردني، 

د المنعـ رياض، واف يتقبؿ اوامره بانسحاب الجيش االردني مف الضفة الغربية والقدس واف يتفادى أي خالؼ مع الفريؽ عب
المتحدة لالردف باالسمحة في نظير يات دوف اف يتصرؼ وفقيا، وفي المقابؿ فاف الكياف الصييوني وافؽ عمى مد الوآل

إف ال تنقؿ الدبابات  7691المتحدة عمى األردف قبيؿ حرب يات اسمحة مماثمة لمجيش الصييوني، وقد اشترطت الوآل
ى الضفة الغربية واعتقد الممؾ حسيف إف رفضو دخوؿ الحرب قد تعرض وجوده لمخطر مستقبال لممعطاة لألردف إل

 . (3)وخصوصا مف خالؿ نظرة الجميور الفمسطيني، وليذا أقاـ بالتعاوف مع مصر وسوريا والعراؽ
الكياف الصييوني المتحدة و يات وفي إطار االستعداد األردني لمواجية العدواف الصييوني فقد اتفؽ األردف مع الوآل

طائرة مقاتمة مف األردف إلى قواعد أمريكية في تركيا، قبؿ وصوؿ المواء عبد المنعـ رياض قائد قوات  71عمى إخراج 
العربية المشتركة، وفي المقابؿ فقد رفضت السمطة األردنية تزويد سكاف الضفة الغربية بالسالح بحجة إف الجيش ىو الذي 

ا أرسؿ المشير عبد الحكيـ برقية إلى الممؾ حسيف يقوؿ لو )وزعوا السالح عمى األىالي( فرد يدافع وليس السكاف، وعندم
 . (9)عميو الممؾ حسيف )السالح موزع أصاًل عمى األىالي(

تركزت ثمانية ألوية أردنية في الضفة الغربية واثنيف في القدس ونواحييا،  7691وفي صباح الخامس مف حزيراف 
األردني ببعض الغارات عمى عدد مف المطارات الصييونية، كما شف الصياينة في ىذا اليـو ىجوما عمى بينما قاـ الطيراف 

محوريف في الشماؿ "جنيف" والوسط "القدس" ممتفيف باتجاه نابمس، وفي السادس مف حزيراف أكمؿ الجيش الصييوني تطويقو 
تماـ السيطرة عمييا مما أدى إلى استسالـ الق  وفي الحقيقة األمر فاف  ،(1)وات األردنية التي كانت تتواجد فييالمدينة القدس وا 

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
، )بيروت، 7611-76 77البريطانية مف تأسيس اإلمارة حتى إلغاء المعاىدة -( عمي المحافظة، العالقات األردنية7)

 . 767-711(، ص ص7613
، رسالة ماجستير، كمية التربية، جامعة 7691-7613األردنية  –ريكية ( جاسـ، فواز موفؽ ذنوف، العالقات األم7)

 . 779، ص 7007الموصؿ، 
ندوة، ]اسرائيميوف[ يتكمموف، ترجمة مؤسسة الدراسات -؛ مجموعة مؤلفيف71-79( ىيكؿ، سياحة صيؼ، ص ص3)

 . 770(، ص7660الفمسطينية، ال. ط، )بيروت، 
 . 79( ىيكؿ، سياحة صيؼ، ص9)
 . 771-779. ص ص7611، مجمة شؤوف فمسطينية، ع، حزيراف 7691، ؼ، الجيش االردني في حرب ( منصور1)
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األردف لـ يكف مستعدا ليذه الحرب فالسالح الجوي لـ يتـ إعداده لممعركة بسبب مفاجأة ىذه الحرب لو، كما أرسؿ "اشكوؿ 
دـ دخوؿ ىذه الحرب قائاًل لو )اذا امتنعتـ عف "رئيس وزراء الكياف الصييوني، رسالة إلى الممؾ حسيف بحثو فييا عمى ع

  .(7)التدخؿ فمف يصيبكـ ضرر(
وفي ىذا اليـو بدأ الصياينة بقصؼ مدينة راـ اهلل لالستعداد لدخوليا، كما ارسؿ الممؾ حسيف برقية شخصية الى عبد 

عرض الدبابات االردنية الى الناصر ابمغو فييا بتدىور الوضع في القدس وتدمير السالح الجوي االردني فضاًل عف ت
 القصؼ الصييوني. 

وفي السابع مف حزيراف انسحب الجيش االردني مف بيت لحـ وراـ اهلل والخميؿ، كما اشتد القتاؿ مف اجؿ السيطرة عمى 
مة نابمس بيف القوات الصييونية والقوات المدافعة عنيا، وقد قاتؿ اىؿ القدس عف مدينتيـ بكؿ شجاعة وتضحية، وبحموؿ لي

السابع مف حزيراف كانت كؿ المنطقة الواقعة غرب نير األردف قد استولى عمييا الصياينة، وفي الثامف مف حزيراف ابمغ 
األردف األميف العاـ لألمـ المتحدة بموافقتو عمى وقؼ إطالؽ النار بناء عمى قرار مجمس األمف، بينما انسحب الجيش 

 . (7)ينسفوف الجسور ويقطعوف الضفة الغربية عف الضفة الشرقية لنير األردف األردني مف الضفة الغربية واخذ الصياينة
 م:7691انحسار الدبموماسية اإلسرائيمية عمى أثر حرب 

التراجع والتدىور آية ـ الذروة في العالقات اإلسرائيمية األفريقية، فقد مثؿ أيضًا بد7691في الوقت الذي شيد فيو عاـ 
دولة، باإلضافة إلى تمثيؿ  37ـ أكممت إسرائيؿ بناء عالقاتيا الدبموماسية مع 7691عاـ ة آيففي بد في ىذه العالقات

ومف جانب أخر كانت إحدى عشر دولة أفريقية تقيـ  ،قنصمي فخري مع خمس مناطؽ أخرى كانت مستعمرات لدوؿ غربية
 تمثياًل دبموماسيًا ليا في دولة الكياف. 

صورة إسرائيؿ تيتز في أذىاف األفارقة. وفي الوقت الذي كانت تحرص فيو  ـ بدأت7691غير أنو بعد حرب حزيراف 
منظمة الوحدة األفريقية عمى عدـ إدانة إسرائيؿ بدأت تتدرج في التعريض لموضوع القضية الفمسطينية مطالبة باالنسحاب 

زا –ومع ازدياد التقارب العربي  اإلسرائيمي مف األراضي العربية المحتمة ء التعنت اإلسرائيمي بدأت منظمة األفريقي، وا 
ـ تضمف تحذيرًا رسميًا 7613مايو  76الوحدة األفريقية تتخذ قرارات أكثر حزمًا، وصواًل لمقرار الذي اتخذتو المنظمة في 

ؿ إلسرائيؿ بأف رفضيا الجالء عف األراضي العربية المحتمة يعتبر اعتداء عمى القارة األفريقية وتيديدًا لوحدتيا، وأف الدو 
إجراءات سياسية آية األعضاء في منظمة الوحدة األفريقية تعتبر نفسيا لذلؾ مدعوة ألف تأخذ ػ منفردة أو بصورة جماعية ػ 

 . (3)واقتصادية مناسبة وصد ذلؾ العدواف. وكاف ىذا القرار نقطة تحوؿ في تطور رؤية أفريقيا لمنزاع العربي اإلسرائيمي
وؿ أعضاء في المنظمة إلى قطع العالقات الدبموماسية مع الكياف الصييوني، ثـ وبعد القرار مباشرة سارعت ثماف د

 .(9)ـ7613قطعت غالبية الدوؿ عالقتيا تباعًا بعد حرب أكتوبر 
  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ىرة، معيد البحوث ( امادو جبريؿ امادو، العالقات العربية األفريقية الواقع والتحديات وافاؽ المستقبؿ، جامعة القا7) 
 . 70، ص 7001والدراسات األفريقية، د. ت، 

 ( موقع انترنػػػػػػػػػيت، الحرب العربية اإلسرائيمية. 7)
 . 730( منصور، المصدر السابؽ ، ص 3)
 رسالة الماجستير، كمية التربية،7610 – 7691( عمػػي محفػػوظ عزيػز الخػػفاؼ، موقػؼ مصػر مف القضيػة الفمسطينيػة 9)

 . 97ـ، ص7003جامعة الموصؿ ، 
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 الخاتمــــــــــــــــــــــــــةِ 
في ظؿ المستجدات الدولية وما يرتبط بيا مف دور متناـ لمتكتالت االقتصادية والدولية، تبرز أىمية تدعيـ التعاوف 

بيف المجموعتيف، وقد شيدت  األفريقي العربي عمى المستوى الحضاري استغالاًل لممشتركات الحضرية والبشرية والتاريخية
الفترة التي تناولت موضوع البحث تطورات كبيرة عمى صعيد مستوى العالقات العربية األفريقية خاصة اذا ما عممنا اف 
معظـ الدوؿ األفريقية كانت قد ساندت الدوؿ العربية في مجمؿ قضاياىا المصيرية وخاصة فيما يتعمؽ االمر باالزمات 

 بيف العرب والكياف الصييوني. . . . والحروب المستمرة 
 اما بالنسبة لممقترحات التي يود الباحث اف يقدميا في ىذا الموضوع فيي. 

 تدعيـ العالقات العربية األفريقية في مجمؿ حقوؿ االقتصاد والتعاوف االنمائي بما يتالئـ ومصمحة تمؾ الشعوب.   (7)
ألفريقية تستطيع مف خالليا مواجية التحديات الدولية وخاصة اذا انشاء مؤسسات مشتركة بيف الدوؿ العربية والدوؿ ا  (7)

ما عممنا اف ىناؾ دوؿ تريد اف تفرض إرادتيا عمى الشعوب والدوؿ الفقيرة، والتي تندرج معظـ الدوؿ األفريقية ضمف 
 ىذا اإلطار. 

مي في القارة األفريقية لما يشكمو ىذا عمى الدوؿ األفريقية والعربية اتخاذ اإلجراءات الالزمة لمتصدي لمتغمغؿ اإلسرائي  (3)
 التغمغؿ مف تيديد لمسالـ عمى القارة األفريقية.  

 قائــمة بأسمـــــاء المصــــادر
( احمد الرشيدي وآخروف، االمـ المتحدة وضرورات االصالح بعد نصؼ قرف، وجية نظر عربية، مركز دراسات الوحدة 7)

 . 7669العربية، بيروت، لبناف، 
الؿ محمود رأفت وابراىيـ احمد نصر الديف، القرف األفريقي المتغيرات الداخمية والصراعات الدولية، القاىرة، مطبعة ( اج7)

 . 7611النيضة العربية، 
، تعريب وتعميؽ: فتحي عبد اهلل النمر،  القاىرة،  7619فرنسي  -( آرسكيف تشايمدرز، اضواء عمى أسرار اإلنذار األنكمو3)

 ، د. ت. مطبعة االنوار
 . 7611، مطبعة دار دمشؽ، دمشؽ، 7( اميف اسبر، أفريقيا سياسيا واجتماعيا واقتصاديًا، ط9)
( امادو جبريؿ امادو، العالقات العربية األفريقية الواقع والتحديات وافاؽ المستقبؿ، جامعة القاىرة، معيد البحوث 1)

 . 7001والدراسات األفريقية، د. ت، 
 .  7669ـ، األصوؿ التاريخية لمعالقات العربية األفريقية، القاىرة، مطبعة دار الفكر، ( جماؿ زكريا قاس9)
( جوزيؼ كي زيربو، تاريخ أفريقيا السوداء، القسـ الثاني، ترجمة يوسؼ شمب الشاـ، دمشؽ، مطبوعات وزارة الثقافة 1)

 . 7669السورية، 
 رجمة راشد براوي، القاىرة، دار الجيؿ لمطباعة والنشر، د. ت، ت-جنوب الصحراء  –( دونالد ويدز، تاريخ افريقيا 1) 
 . 7617، مكتبة النيضة المصرية، القاىرة، 7( راشد البراوي، العالقات السياسية الدولية والمشكالت الكبرى، ط6)
 ، المكتب المصري الحديث، )القاىرة، ال. ت. 3( سامي جوىر، الصامتوف يتكمموف، ط70)
، 7عبد اهلل عبد الرزاؽ ابراىيـ، تاريخ أفريقيا الحديث والمعاصر، الرياض، مطبعة دار الزىراء، طشوقي الجمؿ و ( 77)

7007 . 
 .7617( صالح الديف حافظ، صراع القوى العظمى حوؿ القرف األفريقي، الكويت، مطبعة النباء، 77)
اد الميبييف لمدراسات التاريخية، ، مركز جي7617 - 7691تراتيجية األمريكية س( ظاىر محمد صكر، مصر في اإل73)

 . 7666الطبعة األولى، طرابمس، 
 . 7616( عبد الخالؽ عبد اهلل، العالـ المعاصر والصراعات الدولية، الكويت، ، مطبعة ذات السالسؿ، 79) 
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 ( عمي شفيؽ، العالقات الدولية في العصر الحديث، مكتبة المعارؼ لمنشر والتوزيع، الرباط، د. ت. 71)
، ال. ط، 7611-76 77البريطانية مف تأسيس اإلمارة حتى إلغاء المعاىدة -( عمي المحافظة، العالقات األردنية79)

 (. 7613)بيروت، 
 (، 7616ساعة مع محمد حسنيف ىيكؿ، )بغداد،  70( فؤاد مطر، بصراحة عف عبد الناصر: حوار عمى مدى 71)
 . 7660رجمة مؤسسة الدراسات الفمسطينية، ال. ط، )بيروت، ندوة، اسرائيميوف يتكمموف، ت-( مجموعة مؤلفيف71)
 ، 7619( محمد حسنيف ىيكؿ، قصة السويس، اخر المعارؾ في عصر العمالقة، بيروت، 76)
 . 7007( محمد حسيف ىيكؿ، سياحة صيؼ في الوثائؽ اإلسرائيمية، ال. ط، القاىرة، 70)
 . : 7619، دار المستقبؿ العربي، )القاىرة، 9زء االوؿ، ط( محمد فوزي، وزير الحربية المصري االسبؽ، الج77)
، الكويت، مطبعة المجمس 39( محمد عبد الغني سعودي، قضايا افريقية، ضمف سمسمة عالـ المعرفة رقـ السمسمة 77)

 . 763، ص 7619الوطني لمثقافة والفنوف واآلداب، 
عف )السالـ( والصراع في )الشرؽ االوسط(،  البحث –( 7611-7691( محمود رياض، مذكرات محمود رياض )73)

 90. 7617المؤسسة العربية لمدراسات والنشر، بيروت، 
 . 7611، مجمة شؤوف فمسطينية، ع، حزيراف 7691( منصور، ؼ، الجيش االردني في حرب 79)
مطبعة دار االعتماد،  قرف العشريف لندف ل( نظاـ شرابي، أمريكا والعرب: السياسة األمريكية في الوطف العربي في ا71)

7660 . 
( والتر رودني، اوربا والتخمؼ في افريقيا، ترجمة احمد القصير، الكويت، سمسمة كتب ثقافية يصدرىا المجمس الوطني 79)

 . 7611لمثقافة والفنوف واآلداب، 
 . 7660لقاىرة، يونيو )حزيراف(، ال. ط، المكتب المصري الحديث،  ا 1( وجيو ابو ذكرى، مذبحة األبرياء في 71)

 الرسائل واالطاريح: 
، رسالة ماجستير، كمية التربية، جامعة 7691-7613األردنية  –( جاسـ، فواز موفؽ ذنوف، العالقات األمريكية 71)  

 . 7007الموصؿ، 
التربية، رسالة الماجستير، كمية 7610 – 7691( عمػػي محفػػوظ عزيػز الخػػفاؼ، موقػؼ مصػر مف القضيػة الفمسطينيػة76)

 . 7003جامعة الموصؿ ، 
(، اطروحة دكتوراه مقدمة الى كمية التربية، 7660 – 7617السوفيتية ) –(  زياد عزيز حميد يحيى: العالقات التركية 30)

 . 7007جامعة الموصؿ، 
رة مقدمة ( رسالة ماجستير غير منشو 7611-7697( خالدة بالؿ صالح، دور العراؽ واالردف في السياسة العربية )37)

 . 7611الى كمية اآلداب، جامعة الموصؿ، 
، رسالة ماجستير غير منشورة، 7619 – 7617المتحدة األمريكية تجاه مصر يات سناف صادؽ حسيف، سياسة الوآل( 37)

 . 7007ابف رشد/جامعة بغداد،  –كمية التربية 
 الدوريات:

تموز  7، 997سنة صحافة، مجمة أكتوبر، العدد  97عد ( الييا سمطاف محمود، مصطفى أميف يفتح خزانة أسراره ب33)
7616 . 

، األصوؿ التاريخية لسياسة الحياد في مصر 39) ، تموز 1، مجمة آفاؽ عربية، بغداد، العدد 7617-7691( حسنيف كرـو
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