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موقف االحتاد السوفيتي من العدوان )االسرائيلي( على 
 7691حزيران 5مصر يوم 

 م.د. جودت جالل كامل عبد اللطيف
 قسم التاريخ /دابكلية اآلجامعة تكريت/ 

اوال: مىقف االحتاد السىفيتي من االستفسازات )االسرائيلية( 
 على مصر وسىريا

ساحة بالنسبة لمزعامة  أصبحت مصر خالل ستينيات القرن العشرين، أخطر
السوفيتية في مجال التنافس بين الواليات المتحدة األمريكيةة واالتحةاد السةوفيتي خةالل 
مةةدة مةةا يسةةمر بةةالحرب البةةاردة الكتسةةاب الن ةةوس فةةي الشةةرل األوسةةط، اس أصةةب  القمةةل 

بسةةبب مباحتةةات الوحةةدة التةةي كانةةت  3961حقيقيةةًا فةةي الكيةةان الصةة يوني فةةي نيسةةان 
، مما أضطر رئيس الوزراء الصة يوني (3)قاهرة بين مصر وسوريا والعرالتجرى في ال

j0nson (3961_3969 )  (2)إلر توجية  خطةاب إلةر الةرئيس األمريكةي )جونسةون(
)) أن الحل الفعال الوحيد لدرئ خطر مخططات الجمهورية العربية المتحددة جاء فية 

ميمدي واممدن لددول سدوفيتي متدتري يندمن السدنق ا   -يكمن في إعدنن أمريكدي
التدر  اموسددطي ويترتددب عميددل  طددع كدل أعددواع المسدداعدات اك تةددادية والعسددكرية 

، وحاول الس ير األمريكي طمأنة رئةيس الةوزراء كي طرف يرفض اكعتراف بجيراعل((
)) أن تقددديرات المخددابرات اممريكيددة تتددير إلددة أن الوحدددة بددين الصةة يوني ئةةائاًل لةة  

ليسدت وتديكل الو دوع كمدا يتةدوري وأن الوحددة العربيدة لدن مةر وسدوريا والعدرا  
فةةي ضةةل تمةةو الظةةروا ازداد التنةةافس بةةين االتحةةاد  (1) تتحقدد  لسددعوات طويمددة   ((

السوفيتي والواليات المتحدة االمريكية في تمةو المةدة الكتسةاب الن ةوس فةي مصةر، ف ةي 
حضةورا عمةر السةاحة  الوئت السي بسل في  االتحاد السةوفيتي ج ةودا السياسةية لتعزيةز
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المصةةةرية وتقةةةديإل كةةةل امسةةةناد الممكةةةن لمةةةرئيس جمةةةال عبةةةد الناصةةةر، كانةةةت الواليةةةات 
المتحةةدة االمريكيةةة  تبةةسل ج ةةةدها لمعمةةل ضةةةد الةةةرئيس جمةةال عبةةةد الناصةةر مةةةن خةةةالل 
يةةران منةة ، وهمةةا ضةةالعتان مةةح الواليةةات المتحةةدة األمريكيةةة أساسةةا  تحةةسير السةةعودية وان

حةةد فةةي معةةاداة عبةةد الناصةةر وعالئتةة  الوتيقةةة مةةح الةةرئيس ،ويق ةةان مع ةةا عمةةر خةةط وا
 .(4)العرائي عبد الرحمن عارا في العرال

عةةةن صةةة قة أسةةةمحة أمريكيةةةة  3966أيةةةار32أعمةةةن فةةةي صةةةحي ة األهةةةراإل يةةةوإل 
)مسةرائيل(، وسكةةرت الصةةحي ة أن الصةة قة هةةي التالتةةة خةةالل العةةامين ا خيةةرين والتةةي 

أيةةةةار أعمنةةةةت الواليةةةةات المتحةةةةدة  23فةةةةي يةةةةوإل بةةةةدأ تسةةةةميإل أجةةةةزاء من ةةةةا بسةةةةرية تامةةةةة، و 
األمريكيةةة و  ) إسةةرائيل ( فةةي بيةةان رسةةمي أتمةةاإل الصةة قة بين مةةا فكةةان رد الجم وريةةة 

عةةةةن موافقةةةةة الجانةةةةب  3966تمةةةةوز  33العربيةةةةة المتحةةةةدة أعالن ةةةةا فةةةةي القةةةةاهرة يةةةةوإل 
تحاد المصري عمر البروتوكول الممحل باالت ائية التجارية طويمة األجل الموئح مح اال

 . (5)السوفيتي
أن االتحةاد السةوفيتي يقةا إلةر  3967أعمن الساسة السوفيت مح بداية عةاإل 

جانب الحل العربي في الصراع العربي ) امسرائيمي( ، وأخست موسكو تحةسر القةاهرة 
مةةةةن التحشةةةةدات )االسةةةةرائيمي ( عمةةةةر الحةةةةدود السةةةةورية ، اس ئامةةةةت وحةةةةدات مةةةةن حةةةةرس 

باسةةةةت زاز القةةةةوات العسةةةةكرية السةةةةورية  3967نيسةةةةان  7الحةةةةدود ) امسةةةةرائيمي(  يةةةةوإل  
جنوب بحيرة طبريا، استخدمت خالل  الدبابات والطائرات والمدفعية )امسرائيمية( ضةد 
 (6)القةةوات السةةورية، فأعربةةت الحكومةةة السةةورية عةةن احتجاج ةةا القةةاطح لتمةةو امعمةةال

تةةةر مصةةةر، تةةةدفح فةةةةي وكانةةةت االسةةةت زازات )امسةةةرائيمية ( الكتيةةةرة لسةةةةوريا واألردن وح
))أةدبحت ادارات التعكيدل التدي تقدوق بهدا الوحددات تسارع ممحوظ نحو حافة الحرب 

العسكرية )ا سرائيمية( عمة الددول العربيدة المجداورة ادارات طات طدابع دائدقي وطلدي 
 3967نيسان 27،وفي يوإل (7) من أجل إخافة العرب وا عداد العفسي لعدوان كبير((
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ة السةةوفيتية بيانةةًا بشةةأن امعمةةال العدوانيةةة التةةي ال تنقطةةح مةةن أصةةدرت وزارة الخارجيةة
جانب )إسرائيل( ضد الدول العربيةة المجةاورة ،واسةتدعت السة ير الم ةوض )مسةرائيل( 
فةةي موسةةكو وأطمعتةة  عمةةر البيةةان الةةسي أشةةار إلةةر الحكومةةة السةةوفيتية ئةةد ل تةةت نظةةر 

رر فةةةي الشةةةرل األوسةةةط حكومةةةة )إسةةةرائيل( أكتةةةر مةةةن مةةةرة إلةةةر تةةةدهور الموئةةةا المتكةةة
والنةةةةاجإل عةةةةن سياسةةةةة القةةةةوى الخارجيةةةةة االمبرياليةةةةة واألوسةةةةاط المتطرفةةةةة وسات النزعةةةةة 
العسةةةةكرية فةةةةي )إسةةةةرائيل(، والموجةةةة  ضةةةةد سةةةةيادة واسةةةةتقالل الةةةةدول العربيةةةةة المجةةةةاورة، 
وأوض  البيان أن الحكومة السوفيتية ال تستطيح تجاهل امحداث المسمحة التي جرت 

وأن سلةةةةو المعةةةةب الخطةةةةر بالنةةةةار مةةةةن جانةةةةب )إسةةةةرائيل( فةةةةي  ،3967نيسةةةةان  7يةةةةوإل 
المنطقةةة التةةي تقةةح بةةالقرب مةةن حةةدود االتحةةاد السةةوفيتي ئةةد صةةاحبت  بيانةةات تؤكةةد أن 

العربددي مددن مو ددع القددوة بالوسددائل  ]ا سددرائيمي[))تحدداول حددل الخددنف )إسةةرائيل( 
أن تعددطر  ))    أن الحكومددة السددوفيتية تددرل مددن النددروري، وأضةةاا  العسددكرية((

عمدة سدعين عددة  ]إسدرائيل[من أن السياسة المقامرة التي تتبعها  ]إسرائيل[حكومة 
تجددداي جيراعهددداي تمفهدددا اكخطدددار وتقدددع مسدددىوليتها بالكامدددل عمدددة عدددات  الحكومدددة 

 .(8) )ا سرائيمية( ((
بوفةةد مصةةري كةةان يةةزور 3967نيسةةان 29يةةوإل  (9) التقةةر )الكسةةي كوسةةجين(

))أعدتق فدي معركدة مدع أمريكدا ن الموئةا فةي المنطقةة معقةد موسكو، وخاطب إل ئةائاًل ا
واعجمتراي وعحن عتف  معكق فيها مائل في المائة لكن هعاي بىر عختدة معهاي   أمدا 
العددرا  عحددن عفهددق اسددتعدادكق لتكييددد الحكومددة فيددل ولكددن كددل يددوق تحدددث مفاجددكةي 

مدن المسدىولين وحركة القول هعاي كمهدا فداترةي واليدد القويدة ايدر موجدودةي وك يدر 
 .(31) هعاي يقبنون من اكعجميز واكمريكان والمعركة عمة العرا  حادة   ((
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ثانيا: مىقف االحتاد السىفيتي من طلة مصر سحة قىات 
 الطىارئ من خط املىاجهة

بعد االست زازات ) امسرائيمية( لسوريا، أجتمح الرئيس جمال عبد الناصر يوإل 
قةةوات العسةةكرية المصةةرية، وبحةةث مع ةةإل الموئةةا مةةح أركةةان حةةرب ال3967أيةةار  31

))أن الجمهورية العربية المتحددة ك تسدتطيع أن تقدف سداكتة وتداعيات  وكان الرأي 
، وأعمةةن ( 33) وان الحددوادث تفددرض عميهددا أن تكددون مسددتعدة لكافددة اكحتمدداكت   ((

وات ) ،عةن نبةأ تحشةد القة3967أيةار  34الممتل السوري في هين  األمإل المتحةدة يةوإل 
امسرائيمية( عمر الحدود السورية، وعن طبيعةة االسةتعدادات التةي تقةوإل ب ةا )إسةرائيل( 
لشةةن حةةرب عمةةر سةةوريا، وأشةةار فةةي بيانةة  إلةةر أن الواليةةات المتحةةدة األمريكيةةة تةةدعإل 

 .(32)) امسرائيمية ( ضد سوريا المؤامرة
بةةةت يةةةوإل أخةةةست الجم وريةةةة العربيةةةة المتحةةةدة إجةةةراءات التعبئةةةة والتحشةةةد، وطم

مةةةن ئائةةةد ئةةةوات الطةةةوارىء الدوليةةةة سةةةحب ئواتةةة  فةةةورًا مةةةن المنةةةاطل  3967أيةةةار 36
، الن القةوات المصةةرية (31)المتمركةزة في ةا والمرابطةة عمةةر امتةداد حةدود مصةةر الشةرئية

سةةةتكون مسةةةتعدة لمتصةةةدي ) مسةةةرائيل ( أسا مةةةا ئامةةةت بعمةةةل عةةةدواني ضةةةد أيةةةة دولةةة  
لناصةةر يةةرى أنةة  لةةو سةةقط النظةةاإل فةةي سةةوريا ، وكةةان الةةرئيس جمةةال عبةةد ا (34)عربيةةة

سا حةدث سلةو فةأن الجب ةة الشةرئية فةي المواج ةة مةح  فسوا يؤتر سلو عمر العةرال، وان
)إسرائيل( سوا تن ار، وعندها فأن مصةر سةوا تكةون فةي عزلةة وأن ةا سةتجد ن سة ا 
بم ردهةةا إمةةاإل )إسةةرائيل(، لةةسلو كةةان تقةةدير الموئةةا المترتةةب عمةةر تمةةو األمةةور كم ةةا 

ل الةةةرئيس جمةةةال عبةةةد الناصةةةر يشةةةعر بضةةةرورة اتخةةةاس موئةةةا اتجةةةاا االسةةةت زازات جعةةة
)االسرائيمية( أتجاا سوريا واصب  من الواض  بأن القةاهرة ال تسةتطيح أن تقةا موئةا 
المت ةةةرج، وعمةةةر سلةةةو األسةةةاس أتخةةةس ئةةةرار تحريةةةو القةةةوات إلةةةر سةةةيناء اسةةةتعدادا لكةةةل 

 .(35)االحتماالت
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بغمةل مةدخل  3967أيةار  22ئرارهةا يةوإل  تطور الموئا اكتر وأعمنةت مصةر
خمةةيا العقبةةة فةةي وجةة  السةة ن )امسةةرائيمية( فصةةرحت الةةدوائر السياسةةية السةةوفيتية بأنةة  
))أطا كاعت مةر  د طمبدت سدحب  دوات الطدوارئ فهدو مدن حقهدا معدل لدق يكدن مدن 
المعقددول أن تبقددة هددطي القددوات إلددة امبددد كمددا أن لمةددر حدد  السدديادة عمددة الميدداي 

،وطمب السة ير السةوفيتي فةي القةاهرة موعةدًا عةاجاًل لمقابمةة الةرئيس جمةال  مية((ا  مي
عبد الناصر لتسميم  رسالة من موسكو، واستقبم  في اليوإل ن س  فقةدإل السة ير الرسةالة 
التي حممت تأييدًا كاماًل من الحكومة السوفيتية ومن المجنة المركزية لمحزب الشيوعي 

وات الدوليةة مةن أراضةي ا، و ئةال الةرئيس جمةال عبةد السوفيتي لطمب مصر سحب الق
))أععي أريدي الناصر لمس ير السوفيتي بعد ئراءة الرسالة والمداوالت التي دارت بين ما

إن تعقل لهق في موسكو رسالة معي بدكععي أعتبدر اكتحداد السدوفيتي عدامنس رئيسدياس 
ت اآلن هي الجبهةي ومى راس في كل ما يحدث في المعطقة اآلن   ي وان مةر أةبح

واعددا أريددد أن تكددون هددطي الحقيقددة محددددة أمددامهق لكددي يرتبددوا تةددرفاتهق فددي اميدداق 
)) بنددرورة اكعتبدداي ، واكةةد الةةرئيس جمةةال عبةةد الناصةةر لمسةة ير السةةوفيتي  القادمددة((

بتدكل سدافر   ]إسدرائيل[لمو ف الوكيات المتحدة اممريكية فهو مو ف متدواط  مدع 
 .(36)((]إسرائيل[اعب السوفيت يجب أن يوجل إليها وليس إلة وان أي تحطير من ج

بيانةًا حةول  3967أيةار 21بناءًا عمر سلو فقد أصةدر االتحةاد السةوفيتي يةوإل 
الموئا في الشةرل األوسةط، الةسي اكةد فية  ان مةا يةدور هنةاو يبعةث القمةل مةن وج ةة 

البيةان )اسةةرائيل( نظةرا وان مايحةدث هةو ت ديةد واضة  لمسةةالإل واالمةن الةدوليين ،وات ةإل 
))مدن بان ا تزيةد مةن حةدة التةوتر المسةم  فةي المنطقةة منةس عةدوان ا عمةر سةوريا ،وأنة  

الوانح تماماسي أن )إسرائيل( لدق تكدن تسدتطيع أن تتةدرف بهدطا التدكل مدا لدق تكدن 
متمتعدددة بالتتدددجيع المباتدددر وايدددر المباتدددر عمدددة مو فهدددا هدددطا مدددن جاعدددب دوائدددر 

، عادة حالدة القهدر اكسدتعماري إلدة امراندي العربيدة((امبريالية محددة تطمع في أ
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))    لقددد  دددق وحةةسر االتحةةاد السةةوفيتي فةةي بيانةة  )إسةةرائيل( ومةةن يق ةةون ورائ ةةا بقولةة  
اكتحدداد السددوفيتي عمددة مدددل عتددرات السددعين المسدداعدة التدداممة لتددعوب البمدددان 

ومددن أجددل العربيددة فددي عنددالها العددادل مددن أجددل تحررهددا الددوطعي نددد اكسددتعمار 
تطورها السمميي ويجب اك يتي في أن البادئ بالعدوان في معطقة التر  اموسط 
سددوف يقابددل ك بددالقوة الموحدددة لمبمدددان العربيددة فحسددب بددل وسددوف يواجددل أيندداس 
بمقاومة حاسمة لمعدوان من جاعب اكتحداد السدوفيتي ومدن جاعدب كدل دول المحبدة 

 .(37) لمسنق((
المقاءات مابين الجانب المصري والواليات المتحدة توالت امحداث وتواصمت 

 3967حزيران  3 -أيار  21وكسلو مح االتحاد السوفيتي، وخالل المدة الممتدة بين 
، اس بعث الرئيس االمريكي جونسون برسالة الر الرئيس المصري جمال عبد الناصر 

بيقةةين وان ايةةار مةةن العةةاإل ن سةة  ، اوضةة  في ةةا ان مصةةر تسةةتطيح ان تتأكةةد  21يةةوإل 
تعمإل بان الواليات المتحدة االمريكية تعارض بشةدة أي عةدوان فةي المنطقةة سةواء كةان 
مكشوفًا او خ يًا ومن أي ج ة يصدر، ويدعوا في ا ان يجعل اولويت  لشعبة ولممنطقة 

، وسةةةةأل الةةةةرئيس  ولممجتمةةةةح الةةةةدولي وان يتعامةةةةل بجةةةةد اتجةةةةاا ئضةةةةية السةةةةالإل الةةةةدولي
 Hubert سةةةةتقبال نائبةةةة  ) هيةةةةوبرت هم ةةةةري( المصةةةةري عةةةةن أمكانيةةةةة مصةةةةر ا

Humphreu  الجةةةراء مباحتةةةات تنائيةةةة وئةةةد أجابةةةت مصةةةر بترحيب ةةةا السةةةتقبال نائةةةب
، ومةةن ج ةةة أخةةرى أرسةةل الةةرئيس األمريكةةي رسةةالة الةةر رئةةيس  (38)الةةرئيس األمريكةةي

سكر في ا ان تصةعيد  Nekolie Boodjorneاالتحاد السوفيتي )نيكوالي بودجورني( 
)) منطقةةةةة الشةةةةرل األوسةةةةط ال يصةةةةب فةةةةي مصةةةةمحة كةةةةال الطةةةةرفين وان  الوضةةةةح فةةةةي

الحكومتين سوف تساعد الطدرف التدابع لهدا   ومدن  دق سدوف يعتدك مو دف متددهور 
 .(39)في المعطقة وبعدها يجب اتخاط إجراء متتري يمكعها من حل امزمة(( 
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كمةةا جةةرت عةةدة لقةةاءات مةةا بةةين الجانةةب المصةةري والسةةوفيتي، اس سةةافر وفةةد 
إلر موسكو برئاسةة وزيةر الحربيةة شةمس بةدران  3967أيار  25ري مصري يوإل عسك

ب ةةدا التنسةةيل فةةي مجةةاالت االمةةن المتبةةادل واسةةتعجال تن يةةس صةة قات السةةالح وتقةةديإل 
طمبات جديدة تتناسب مح الموئةا ، واسةتطالع راي الحكومةة السةوفيتية فةي االحةداث 

ة المركزيةةةة لمحةةةةزب الشةةةةيوعي الجاريةةةة فةةةةي المنطقةةةة ، وكمةةةةا المكتةةةةب السياسةةةي لمجنةةةة
باجراء م اوضةات  Alexei Kosyjineالسوفيتي رئيس الوزراء ) الكسي كوسجين ( 
ايةةار وفةةي بدايةةة المقةةاء االول  27و 26مةةح الوفةةد المصةةري ، واجتمةةح الجانبةةان يةةومي 

السي جرى في الكرممن اوجز الجانب المصري الرسالة التي بعت ا الةرئيس جمةال عبةد 
السةةةوفيت مشةةةيرًا الةةةر ان ) اسةةةرائيل( حشةةةدت ئوات ةةةا عمةةةر الحةةةدود مةةةح  الناصةةةر لمقةةةادة

سوريا وتت يأ لتوجي  ضربة الي ا بالوئت السي طمةب فية  االشةقاء السةوريين الةدعإل وان 
)) ك يسددتطيع تددري اخيددل العربددي )السددوري( وجهدداس لوجددل مددع الةةرئيس عبةةد الناصةةر  

توجي  ضربة استبائية وئائية الر )  ، ويطمب موافقة القيادة السوفيتية عمر اسرائيل ((
اسرائيل( ، وكان رد الجانب السوفيتي ئد اوضةح  كوسةجين بقولة  ، اسا بةادرت مصةر 
بتوجيةةةة  الضةةةةربة فسةةةةتكون معتديةةةةة وموسةةةةكو ال تسةةةةتطيح دعةةةةإل المعتةةةةدي ، الن سلةةةةو 
يتنةائض مةح مبةةادىء السياسةة الخارجيةة السةةوفيتية ، بالوئةت الةسي اعمةةن فية  المجتمةةح 

بعةدإل امكانيةة حةل القضةية عةةن طريةل الحةرب فالواليةات المتحةدة االمريكيةة لةةن الةدولي 
)) هدل تريددون تدوريط تسم  لمعرب بألحال ال زيمةة )باسةرائيل( ، واضةاا كوسةجين 

 . (21) اكتحاد السوفيتي مع امريكيا ؟ واععا لن عقدق عمة هطا ((
لجانةةةب اسةةةتمرت الم اوضةةةات فةةةي اليةةةوإل التةةةالي واخةةةس شةةةمس بةةةدران يطمةةةأن ا

السةةةوفيتي، بةةةان الموئةةةا العربةةةي بغايةةةة القةةةوة ، وعةةةرض مجموعةةةة مةةةن التةةةدابير التةةةي 
اتخةةةست ا مصةةةر منةةةس نشةةةوء االزمةةةة حتةةةر التحشةةةد فةةةي سةةةيناء وسةةةحب ئةةةوات الطةةةوارىء 

)) عحدددن مسدددتعدون كسدددرائيل ومدددن هدددق وراء الدوليةةةة وا ةةةالل مضةةةيل العقبةةةة وئةةةال 



 
 

   

 

موقف االتحاد السوفيتي من  
 العدوان )االسرائيلي( على مصر

 م.د. جودت جالل كامل
  2112 كانون األول( 13)  العدد 

  45 

 

 

 جملة آداب الفراهيدي

حن لن عبددأ بالعددوان     عحدن ك عريدد اسرائيل وك يهمعا امريكيا وك اير امريكيا  ع
، وعةةرض كوسةةجين ردًا  (23) الحددرب ولكددن ك عريددد ايندداس التراجددع تحددت الندد وط ((

عمر سلو من جديد الموئا السوفيتي الرافض لالعمال الحربية وان العممية العسةكرية 
ى ، لن تتمخض عن النتائا التي يتوخاها الرئيس عبد الناصر والبمةدان العربيةة االخةر 

، وان االتحةةةاد السةةةوفيتي يؤيةةةد كةةةل  (22)وانةةة  يتعةةةين البحةةةث عةةةن طةةةرل اخةةةرى لمتسةةةوية
)) اعددل مددن العاحيددة السياسددية اعتةددرتق     االجةةراءات التةةي ئامةةت ب ةةا مصةةر بقولةة  

ومن العاحية العسكرية اعتةرتق اينداسي مداطا تريددون اكن     رأي اعدل مدن الممكدن 
 . (21) اككتفاء بما وةمتق اليل     ((

اسةةتمرت الم اوضةةات تالتةةة ايةةاإل وفةةي صةةباح اليةةوإل الرابةةح نقةةل شةةمس بةةدران 
ئول الرئيس جمةال عبةد الناصةر بةان القائةد المصةري لةن يمجةأ الةر االعمةال العسةكرية 

، ومةةةةن ج ةةةةة ابمةةةة   (24)اسا كةةةةان االصةةةةدئاء السةةةةوفيت يعتقةةةةدون بانةةةة  ال ضةةةةرورة لةةةةسلو
مح مصر ولن يسةم  الي دولةة ان  كوسجين شمس بدران بان االتحاد السوفيتي يقا

)) عمة العموق اسداطيمعا  3956تتدخل الر ان تعود االمور الر ما كانت عمي  عةاإل 
 . (25) تحت امرتكق ((

)) كةةسلو طمةةئن وزيةةر الةةدفاع السةةوفيتي جرينشةةكو ألوفةةد المصةةري ، اس ئةةال  
لدي اعدل اطمئعوا لكل طمباتكق سععطيها لكق ) يقةد اكسدمحة (     واريدد ان اوندح 

اطا دخمت امريكيا الحرب فسوف عدخمها بجاعبكق     ان اسطولعا في البحر اكبيض 
 ريب من تواطئكق اكن وبل من المدمرات وال واةدات المسدمحة بةدواريا واسدمحة 
ك تعمموها     هل فهمت تماماس ما اععيل ؟     اريد ان أكد لكق ان اطا حددث تديء 

 (26) عحنر لكق فوراس في بور سعيد او أي مكدان (( واحتجتق لعا فمجرد ارسال اتارة
  ادر الوفد المصري موسكو متوج ًا الر القاهرة . 3967ايار  28، وفي يوإل 
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 26من جانب اخر ئابل عبد الحكيإل عامر الس ير السةوفيتي فةي القةاهرة يةوإل 
ايةةار وسةةأل  عةةن امكانيةةة الحكومةةة السةةوفيتية تزويةةد مصةةر بصةةورة جويةةة واضةةحة عةةن 

شةةار القةةوات ) االسةةرائيمية ( عمةةر الحةةدود السةةورية عةةن طريةةل ائمةةارهإل الصةةناعية ، انت
فكان رد موسكو من ان ةإل لةإل يسةتطيعوا ان يقةررو مةا اسا كانةت الحشةود ) االسةرائيمية( 
اسةةةت زازًا متعمةةةدًا اإل ان ةةةا اجةةةراءات وئائيةةةة لمواج ةةةة أي محاولةةةة مةةةن الجانةةةب السةةةوري 

،   (27)ت موسةةةةكو ان تمةةةةو التحشةةةةدات دفاعيةةةةةلمتو ةةةةل فةةةةي االراضةةةةي المحتمةةةةة ورجحةةةة
أيار  27وكسلو التقر الس ير السوفيتي في القاهرة مح الرئيس جمال عبد الناصر يوإل 

 .(28)وتسميم  رسالة مستعجمة من موسكو حول الوضح في المنطقة 
امةةا فةةي مجةةال التعةةاون العربةةي فقةةد عقةةدت الجم وريةةة العربيةةة المتحةةدة ات ائيةةة 

،عدت ا) إسرائيل( ضرب  لمن وس الغربي فةي المنطقةة (29) 3967ايار11 مح األردن يوإل
شكمت )إسرائيل( وزارة حةرب كةان  3967حزيران 3ورأت إحكاما لتطويق ا ، وفي يوإل 

حزيةةران بعةةد ت ةةويض مةةن الةةوزارة 5وزيةةر الةةدفاع في ةةا موشةةي ديةةان، الةةسي أختةةار يةةوإل 
ت كيةةةر األمريكةةةي يتركةةةز فةةةي بتحديةةةد الوئةةةت والمكةةةان والطريقةةةة لشةةةن الحةةةرب، وكةةةان ال

توجيةة  )إسةةرائيل( ضةةرب  لمصةةر يترتةةب عمي ةةا أحةةراج االتحةةاد السةةوفيتي وتةةدمير جةةزء 
كبيةةر مةةن األسةةمحة السةةوفيتية المتةةوفرة فةةي مصةةر، واختبةةار أنظمةةة السةةالح الغربةةي فةةي 
سقاط هيبة الرئيس جمةال عبةد الناصةر  مقابل أنظمة السالح السوفيتي في المعركة ،وان

امةة  ،ولتمكةةين )إسةةرائيل( مةةن االسةةتيالء عمةةر أراضةةي جديةةدة يضةةغطون وان أمكةةن نظ
 ب ا لموصول إلر تسوية شاممة لمصراع العربي )امسرائيمي(.

 ثالثا: مىقف االحتاد السىفيتي من العدوان )االسرائيلي( على مصر
حةةرب ضةةد الجم وريةةة ( 11) 3965حزيةةران5شةةنت )إسةةرائيل( فةةي صةةباح يةةوإل 

ا واألردن، وج ةةة خالل ةةةا ضةةةربة أسةةتبائية لممطةةةارات فحطمةةةت العربيةةة المتحةةةدة وسةةةوري
 القةةةةوة الجويةةةةة المصرية،وأصةةةةب  الجةةةةيش العربةةةةي تحةةةةت رحمةةةةة الطائرات)امسةةةةرائيمية(
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وتةةردت األوضةةاع العسةةكرية، وانت ةةر األمةةر ب زيمةةة عسةةكرية فادحةةة خةةالل سةةتة ايةةاإل  
سةةةرائيل( فةةةي اس احتمةةةت )إ ، (13) تركةةةت أراضةةةي شاسةةةعة تحةةةت االحةةةتالل )امسةةةرائيمي(

األيةةاإل السةةتة مةةن الحةةرب مةةا خططةةت لةة  فعةةاًل، فقةةد سةةيطرت عمةةر  مرت عةةات الجةةوالن 
السورية لتصب  مطمة من هناو عمر دمشل، كما تمكنةت مةن احةتالل الضة ة الغربيةة 
بما في ا القدس الشرئية واحتالل ئطاع  زة، وصحراء سيناء، والمضايل امسةتراتيجية 

 .(12)نومناطل منتخبة من جنوب لبنا
كةةان أول رد فعةةل لالتحةةاد السةةوفيتي عمةةر سلةةو العةةدوان، هةةو بيةةان لمحكومةةة 
أساع  راديةو موسةكو فةي اليةوإل ن سة ، وبةدأ بة عالن أن )إسةرائيل( بةدأت بالعةدوان عمةر 
عالن العرال والجزائر ودول عربيةة أخةرى عةن مسةاندة مصةر بقوات ةا  الدول العربية، وان

))أختدارت طريد  الحدربي ويمكععدا أن )أسةرائيل(  ، وأضاا البيةان م ةدداً (11)العسكرية
 ]أسدرائيل[سوف تدور دائرتهدا عمدة  ]أسرائيل[عتي في أن الم امرة التي  امت بها 

)) عددن مسداعدتل الحاسددمة لحكومددات ،وأعمةن االتحةاد السةوفيتي  عفسدها اوكس واخيددراس((
دن والددددول وتددعوب الجمهوريددة العربيددة المتحددددةي وسددوريا والعددرا  والجزائددر وامر 

))تطالددب تمددي ، وأدان البيةةان العةةدوان وئةةال أن الحكومةةة السةةوفيتية العربيددة امخددرل((
بكن تو دف فدوراس وبددون  يدد أو تدرط ا عمدال العسدكرية    وأن  ]إسرائيل[الحكومة 

تسحب  واتها إلة ما وراء خطوط الهدعة وطلدي كدكول ا جدراءات العاجمدة فدي سدبيل 
حزيةةران  6، واسةةتقبل عبةةد الحكةةيإل عةةامر يةةوإل (14) ري((القندداء عمددة الةددداق العسددك

السةةة ير السةةةوفيتي وسكةةةرا بمطالةةةب الحكومةةةة المصةةةرية واحترام ةةةا لوج ةةةة نظةةةر  3967
)) اعكدق الحكومة السوفيتية بعدإل البدء بالعمميات العسةكرية ضةد ) اسةرائيل ( واضةاا 

ق المبدادرة وهدطا اعتق الطين مععتموعا من توجيل النربة اكولدة ي و دد حرمتموعدا زمدا
 .(15)تواطى((
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موج ا لحكومة )إسرائيل(  3967حزيران 7أساعت موسكو بيانًا لمحكومة يوإل 
 (16)نددت في  )ب سرائيل( واستمرارها في خةرل ئةرار مجمةس األمةن بوئةا أطةالل النةار

طا لق تقق حكومة )إسرائيل( فوراس بتعفيط ،وأضاا البيان م ددًا  ))بو احة وتعمد(( ))وا 
البة العامة من جاعب الدول با يقاف الفوري  طن  العار الطي عبر ععل  رار المط

مجمس اآلمني فكن اكتحاد السوفيتي سوف يعيد العظر في مو فة تجاي )إسدرائيل(ي 
وسدددوف يتخدددط  دددراراس يتعمددد  بمسدددتقبل المحافظدددة عمدددة العن دددات الدبموماسدددية مدددع 

ل المحبة لمسدنقي ومدن البدديهي أن )إسرائيل( التي تقف بكعمالها في وجل كل الدو
تعظدددر حكومدددة اكتحددداد السدددوفيتي فدددي اتخددداط ا جدددراءات النزمدددة والمترتبدددة عمدددة 

 ) سدددددددددددددددرائيل( وان تقدددددددددددددددوق بتحقيددددددددددددددد  هدددددددددددددددطي السياسدددددددددددددددة العدواعيدددددددددددددددة
 .(17) ا جراءات(( 

كةةةةةةةان موئةةةةةةةا االتحةةةةةةةاد السةةةةةةةوفيتي مةةةةةةةن المقةةةةةةةدمات التةةةةةةةي سةةةةةةةبقت االعتةةةةةةةداء 
يتعمةةةةل بموئةةةةح الحشةةةةود العسةةةةكرية  3967ران حزيةةةة 5)امسةةةةرائيمي( عمةةةةر مصةةةةر يةةةةوإل 

)امسرائيمية( عمر الحدود السةورية، وكةسلو موضةوع مطالبةة االتحةاد السةوفيتي لمصةر 
))أن بعددددض ضةةةةبط الةةةةن س وال تكةةةةون البادئةةةةة بةةةةالحرب، ويةةةةسكر الباحةةةةث وحيةةةةد رأفةةةةت 

العةائح  دد كمفتعدا  معداس االيداسي ويكداد يكدون مدن المحقد  اعدل لدوك عةديحة السدفير 
بنددرورة  1692أيددار  22سددوفيتي فددي القدداهرة لمددرئيس جمددال عبددد العاةددر فددي ال

نددبط الددعفس وأك تكددون مةددر هددي البادئددة بالعدددوان لمددا أعددار جمددال عبددد العاةددر 
 .(18) اعتباها لمعةيحة اممريكية المما مة   ((
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راتعا:مىقف االحتاد السىفيتي من قرارات جملس األمن لىقف 
 )اإلسرائيلي( من األراضي احملتلةأطالق النار واالنسحاب 

عمةةةر الةةةر إل مةةةن كةةةل سلةةةو الشةةةجب لمعةةةدوان )امسةةةرائيمي( مةةةن ئبةةةل االتحةةةاد 
السةةوفيتي، أال أن العةةدوان رحةةب بةة  مةةن ئبةةل الواليةةات المتحةةدة األمريكيةةة ووئ ةةت إلةةر 

،ورفضةةت االعتةةةراا بوجةةةود عةةةدوان  (19)جانةةب )إسةةةرائيل( بوضةةةوح فةةي مجمةةةس األمةةةن
، 3967حزيةةران4يضةةًا انسةةحاب القةةوات المعتديةةة لمواضةةح يةةوإل )إسةةرائيمي(، ورفضةةت أ

كةةل مةةا فةةي وسةةع   وكةةان الج ةةد األمريكةةي عمنةةي فقةةد بةةسل الةةرئيس األمريكةةي جونسةةون
داخةةةةل مجمةةةةس األمةةةةن وخارجةةةة  لمنةةةةح المجمةةةةس مةةةةن مطالبةةةةة )إسةةةةرائيل( باالنسةةةةحاب، 

 .(41)مستخدما في سلو كل وسائل الضغط والتعويل والمناورة 
مبةةةت الةةةدول العربيةةةة وبعةةةض دول العةةةالإل التالةةةث مةةةن مجمةةةس بالوئةةةت الةةةسي ط

 االمةةن ان ال يكت ةةي بمجةةرد الةةدعوة الةةر وئةةا اطةةالل النةةار ، وانمةةا بةةان ي ةةرض عمةةر 
) اسرائيل ( االنسحاب مةن االراضةي العربيةة التةي احتمت ةا ، وتبنةر االتحةاد السةوفيتي 

مةةةةةح مصةةةةةر سلةةةةةو المطمةةةةةب وتقةةةةةدإل بمشةةةةةروع ئةةةةةرار الةةةةةر مجمةةةةةس االمةةةةةن بعةةةةةد التشةةةةةاور 
 .(43)وسوريا

 3967حزيةةران7كةةسلو ئةةدإل منةةدوب االتحةةاد السةةوفيتي فةةي مجمةةس األمةةن يةةوإل 
خطابًا لرئيس مجمس ا من، يطالب في  بعقد جمس  عاجم  لممجمس لالستماع لتقارير 

حزيةران 8األعضاء الم تمةين بوئةا إطةالل النةار وجميةح امعمةال الحربيةة، وفةي يةوإل 
طابةةًا لةةرئيس مجمةةس األمةةن باسةةإل حكومتةة  طالةةب فيةة  عةةاد المنةةدوب السةةوفيتي فقةةدإل خ

بعقةةد جمسةة  طارئةةة لممجمةةس التخةةاس ئةةرار ب ةةرض عقوبةةات عمةةر )إسةةرائيل( السةةتمرارها 
فةةي العمميةةات العسةةكرية ر ةةإل ئةةراري مجمةةس األمةةن لوئةةا إطةةالل النةةار وكةةل العمميةةات 

 سةة  العسةةكرية ، وطالةةب بسةةحب )إسةةرائيل( لقوات ةةا خمةةا خطةةوط ال دنةةة، وفةةي اليةةوإل ن
))عظدراس كن )إسدرائيل( ئدإل المندوب السوفيتي ائتراح مشروع ئةرار مجمةس األمةن يقةول 
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 1692حزيددران2فددي 234حزيددران و 9فددي  233لددق تحتددرق  ددراري مجمددس اممددن 
بو ف أطن  العاري وأخطا في اكعتبار ان )إسرائيل( لدق تو دف القتدال فقدط بدل أعهدا 

المجمددس  ددراري واحتمددت مزيددداس مددن   امددت أينددا باسددت نل الو ددت الددطي اتخددط فيددل
ي وعظراس كن )إسرائيل( لق تو ف عدواعها الطي (42)امراني في كل من مةر وامردن

 -تستعكري اممق المتحدة وجميع الدول المحبة لمسنق:
يددددين المجمدددس بتددددة إعمدددال )إسدددرائيل( العدواعيدددة وعددددق اعةدددياعها لقدددرارات  -أ

 بادئل المجمس ولمي ا  اممق المتحدة وم
يطالددب بنددرورة ان تو ددف )إسددرائيل( إعمالهددا العسددكرية نددد الدددول العربيددة  -ب

 .المجاورة وسعيها خر  خطوط الهدعة((
لكةةن االئتةةراح لةةإل يةةرى النةةور ألن الواليةةات المتحةةدة األمريكيةةة ئةةدمت مشةةروع 

 .(41)ئرار ال يتحدث عن سحب القوات المعتدية إلر ما وراء خطوط ال دنة
د السةةةةةةةةوفيتي بمطالبةةةةةةةةة المجتمةةةةةةةةح الةةةةةةةةدولي الصةةةةةةةةدار ئةةةةةةةةرار اسةةةةةةةةتمر االتحةةةةةةةةا

وكةةان سلةةو المشةةروع عمةةر  3967حزيةةران  32ضد)اسةةرائيل( فقةةدإل مشةةروع جديةةد يةةوإل 
اسةةةاس الةةةدعوة النسةةةحاب ) اسةةةرائيل ( الةةةر خطةةةوط ال دنةةةة واسةةةتنكار العةةةدوان ، لكةةةن 
المشةةةروع لةةةإل ينةةةال سةةةوى اربعةةةة اصةةةوات فةةةي مجمةةةس االمةةةن ) ال نةةةد ومةةةالي وبمغاريةةةا 

التحةةةاد السةةةةوفيتي ( ، وعندئةةةةس عمةةةةل االتحةةةةاد السةةةةوفيتي الةةةةر تعةةةةديل مشةةةةروع القةةةةرار وا
فحسا عبارة )) خطوط ال دنة(( واكت ةر باالنسةحاب فقةط ، اال ان المشةروع ايضةًا لةإل 

) اتيوبيا و نيجيريا ( ، وفي االجتماع السي تإل بين رئيس ينل سوى صوتين اضافين  
 3967حزيةةةران  37الحكومةةةة السةةةوفيتية كوسةةةجين والةةةرئيس االمريكةةةي جونسةةةون يةةةوإل 

حةةاول كوسةةجين ائنةةاع جونسةةون بضةةرورة انسةةحاب ) اسةةرائيل ( مةةن االراضةةي العربيةةة 
 . (44)المحتمة اال ان الرئيس االمريكي لإل يرضخ لتمو الدعوات 
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بيةةةان المجةةةان ( 45) 3967حزيةةةران 9ة اخةةةرى صةةةدر فةةةي موسةةةكو يةةةوإل مةةةن ج ةةة
المركزية لألحزاب الشيوعية العالمية وحكومةات الجم وريةات االشةتراكية، عةن الموئةا 

))اسددتعرض المجتمعددون المو ددف الددراهن فددي التددر  فةةي الشةةرل األوسةةط جةةاء فيةة  
كمر  دددول عمدددة الددددول العربيدددة عتيجدددة لتددد ]إسدددرائيل[اموسدددط والعددداجق عدددن عددددوان 

امبريالية معيعل وعمة رأسها الوكيات المتحدةي ولقد تبادل المتتركون في اكجتماع 
الرأي بالعسبة لإلجراءات النزمة لونع حدد لمعددوان ولتنفدي عوا بدل الخطيدرة عمدة 
 نيل السنق العالمي   ي وتعرب البمدان اكتتراكية لدول المتدر  العربدي فدي هدطا 

ر بلي عن تنامعها الكامدل مدع عندالها العدادل وتىكدد اعهدا الو ت العةيب الطي تم
سوف تقدق لمددول العربيدة المسداعدة النزمدة لةدد العددوان والددفاع عدن اسدتقنلها 

بدكن  ]إسدرائيل[الوطعي ووحدة أرانديها   ي وتطالدب الددول المتدتركة فدي اكجتمداع 
اورة وأن تسدحب تكف وعمة الفور عن ا عمال العسكرية ند البمددان العربيدة المجد

 .(46) كل  واتها من أراني البمدان العربية إلة ما وراء خط الهدعة((
يةةةوإل توئةةةا القتةةةال عمةةةر الجب ةةةة السةةةورية بعةةةد  3967حزيةةةران 31كةةةان يةةةوإل 

الجب تةةين المصةةرية واألردنيةةة، وكةةان واضةةحًا أن االتحةةاد السةةوفيتي لةةإل يكةةن فةةي حةةال 
، عنةدما 3956ن عمر مصر عةاإل تسم  ل  أن يتصرا بقوة متمما تصرا في العدوا

صدر عن  ماعرا بامنسار السوفيتي لدول العدوان التالتي ، اس كان أحد أسباب ئياإل 
الحةةرب العربيةةة )امسةةرائيمية( يعةةود لةةفدارة السةةوفيتية فةةي مواج ةةة تطةةور القةةوة النوويةةة 
لألسةةطول السةةادس األمريكةةي باالعتمةةاد عمةةر تواجةةد األسةةطول الخةةامس السةةوفيتي فةةي 

ن المكةةان، ولةةإل يكةةن لألسةةطول السةةوفيتي مرفةةرء لمرسةةو في ةةا، بعةةد أن اصةةطدمت عةةي
سياسةةة موسةةكو بةةرفض مصةةةر وسةةوريا الموافقةةة عمةةر سلةةةو، بالوئةةت الةةسي دفعةةت فيةةة  
السياسة األمريكية الحكومات العربية نحو حوار محصور باالتحاد السوفيتي، استغمت 

تبعية مصر وسوريا ل ةا لمحصةول بموجب ا موسكو التوترات في الشرل األوسط لزيادة 
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 3967عمةةةر المرافةةةأ، اس أكةةةد فيةةة  المسةةةؤولين السةةةوفيت لممصةةةريين ن ايةةةة شةةة ر أيةةةار 
دعم إل ل إل فان إل لإل يحسنوا السيطرة عمر التصعيد السي أدى إلةر حةرب لةإل يكةن احةد 
يريد وئوع ا، وعندما تحدث كوسجين رئيس الوزراء االتحاد السوفيتي عن تمو الحرب 

 ئةةةةةةةةةةةةةال 3967مر األحةةةةةةةةةةةةةزاب الشةةةةةةةةةةةةةيوعية والعماليةةةةةةةةةةةةةة ن ايةةةةةةةةةةةةةة عةةةةةةةةةةةةةاإل إمةةةةةةةةةةةةةاإل مةةةةةةةةةةةةةؤت
،وبرر سلو بعدة مبررات من ا )) أن اكتحاد السوفيتي لق تكن لديل وسيمل لمتدخل(( 

ان الواليات المتحدة األمريكية كانت تمتمو ئواعةدها القريبةة مةن مسةرح العمميةات ،وان 
ألسةطول السةوفيتي الةسي األسطول السادس األمريكي يتحةرو بحريةة بشةكل لةإل يتةوفر ل

ال ئواعد ل  يستند إلي ا، وان حم اء الواليات المتحدة ئدموا ل ا التسة يالت لمتةدخل فةي 
))تدديدي الحساسدية إزاء ةيدة تسدهينت حين ان العرب من أصدئاء السةوفيت كةانو 

اكتحاد السوفيتي لدق يكدن لديدل  إن ، وان ر كوسجين حديتة بالقول  ))يقدموها لعا((
حظدات الحاسدمة مدن أزمدة التدر  اموسدط إك أن يهددد بحدرب عوويدة لو دف في الم

 .(47) العدواني وك احد معا ومعكق يريد أن يتحمل مسىولية حرب عووية((
ئمل من هيبة وسمعة االتحاد السوفيتي فةي الةوطن  3967أن عدوان حزيران 

ؤولية عمةةةر العربةةةي، بالوئةةةت الةةةسي ألقةةةت فيةةة  بعةةةض األوسةةةاط العربيةةةة الرسةةةمية بالمسةةة
، اس كةةةان (48)االتحةةةاد السةةةوفيتي محجامةةةة عةةةن التةةةدخل العسةةةكري إلةةةر جانةةةب العةةةرب

الرئيس جمال عبد الناصر يعرا حقد الكتير من العرب عمر االتحاد السوفيتي السين 
، فعمةةةل عمةةةر طمةةةب المسةةةاعدة السةةةوفيتية 3967عةةةدوا المسةةةؤول عةةةن هزيمةةةة حزيةةةران 

فةةةةي المنطقةةةةة العربيةةةةة ومصةةةةر عمةةةةر وجةةةة  بشةةةةكل كبيةةةةر وزاد مةةةةن الوجةةةةود السةةةةوفيتي 
الخصةةةةةوص بت يئةةةةةة مستشةةةةةارين وتسةةةةة يالت بحريةةةةةة عمةةةةةر األراضةةةةةي المصةةةةةرية لصةةةةةد 
هجمةةةات )إسةةةرائيمية( محتممةةةة، فةةةأدى سلةةةو إلةةةر إعةةةادة بنةةةاء القةةةوة العسةةةكرية المصةةةرية، 
وامتالو الرئيس جمال عبد الناصر عنصةر المسةاومة مةح األمريكةان مةن اجةل إرجةاع 

فكم ةةةةت مصةةةةر االتحةةةةاد السةةةةوفيتي لتمتيم ةةةةا فةةةةي الم اوضةةةةات مةةةةح األراضةةةةي المحتمةةةةة، 
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الواليةةات المتحةةدة األمريكيةةة مةةن اجةةل تسةةوية النةةزاع، ممةةا دفةةح الساسةةة السةةوفيت الةةر 
عةةادة بنائ ةةا، فكانةةت ل ةةا دورًا مةةؤترًا فةةي تجةةاوز  أعةةادة النظةةر فةةي سياسةةت إل الخارجيةةة وان
 تمةةةةةةةةةةةةةةو المحنةةةةةةةةةةةةةة  ،مةةةةةةةةةةةةةةن خةةةةةةةةةةةةةةالل نجاح ةةةةةةةةةةةةةةا فةةةةةةةةةةةةةةي معالجةةةةةةةةةةةةةةة الصةةةةةةةةةةةةةةراع العربةةةةةةةةةةةةةةي

، ومةةن تةةإل القيةةاإل بزيةةارات متبادلةةة بةين القةةادة السةةوفيت وبةةين كةةل مةةن (49) ) امسةرائيمي(
وصةل الةرئيس السةوفيتي نيكةوالي 3967حزيةران  23مصر وسوريا والعرال. ف ي يةوإل 

بودجورني إلةر القةاهرة عمةر رأس وفةد رسةمي لمقةاء الةرئيس جمةال عبةد الناصةر، وبعةد 
حزيةران وفةي تمةوز مةن 24السةوفيتي زيارتة  يةوإل  مباحتات بين الجةانبين أن ةر الةرئيس

العاإل ن س  وصل الرئيس جمال عبد الناصر الر موسكو في زيارة أس رت عن موافقة 
 .(51)الحكومة السوفيتية عمر طمبات األسمحة التي طمب ا  لتج يز الجيش المصري

دارة األزمةة ب مةا فضاًل عةن دور االتحةاد السةوفيتي فةي أروئةة األمةإل المتحةدة وان
يخةةدإل مصةةمحة العةةرب ، اس ادت الدبموماسةةية السةةوفيتية دورًا واضةةحًا فةةي نقةةل القضةةية 

ئةةدإل منةةدوب االتحةةاد السةةوفيتي  3967حزيةةران 21العربيةةة الةةر الجمعيةةة العامةةة ، ف ةةي 
مشةةةةروع القةةةةرار العربةةةةي لحةةةةل االزمةةةةة الةةةةسي عةةةةرض عمةةةةر الجمعيةةةةة العامةةةةة، مطالبةةةةًا) 

وانةةزال العقوبةة ب ةا اسا امتنعةت عةن التن يةةس ، اسةرائيل( باالنسةحاب الةر خطةوط ال دنةة 
اال ان سلةةةو القةةةرار لةةةإل يحصةةةل عمةةةر ا مبيةةةة التمتةةةين الالزمةةةة الئةةةرارا ، وكةةةان العامةةةل 
الرئيسةةي وراء سلةةو االخ ةةال هةةو نجةةاح الدعايةةة ) االسةةرائيمية ( واالمريكيةةة فةةي ائنةةةاع 

إل فةةي الشةةرل كتيةةر مةةن دول العةةالإل بضةةرورة الةةربط بةةين االنسةةحاب وبةةين تحقيةةل السةةال
 .(53)االوسط ، وهي ال كرة الغائبة في المشروعين المرفوضين سابقاً 

لةةةإل يةةةتإل التوصةةةل إلةةةر صةةةيغة ن ائيةةةة ومحةةةددة لممشةةةروع كحةةةل ن ةةةائي لالزمةةةة، 
بالوئت السي واصل في  الجيش )امسرائيمي( اعتداءات  خالل ش ر تموز عمر الجيش 

سياسةي رفعةة الةر رئةيس الجمعيةة المصري، فوجة  االتحةاد السةوفيتي تحةسيرا فةي بيةان 
العموميةةةةة لألمةةةةإل المتحةةةةدة بةةةةين فيةةةة  االعتةةةةداءات )امسةةةةرائيمية( وم مةةةةة الجمعيةةةةة فةةةةي 
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التصدي ونشر السالإل في المنطقةة، وبةدأت األمةإل المتحةدة المنائشةات فةي شة ر أيمةول 
دون التوصةةةل إلةةةر ئةةةرار، بالوئةةةت الةةةسي أسةةةةتأنا القتةةةال فةةةي ئنةةةاة السةةةويس، فةةةةدعيت 

ومية لالجتماع وبعد منائشات ومداوالت تإل ئبول المشروع البريطاني يوإل الجمعية العم
)) ، الةسي تضةمن الةنص عمةر (52)242وصةدر القةرار رئةإل  3967تشةرين التةاني  22

اعها كل ادعائات او حاكت الحرب ي واحتدراق السديادة والوحددة اك ميميدة واكسدتقنل 
بسددنق نددمن حدددود امعددة  السياسددي لكددل دولددة فددي المعطقددة وحقهددا فددي ان تعدديش

الةةسي ئبمتةة  مصةةر واالردن  (51) ومعتددرف بهددا متحددرري مددن التهديددد واعمددال القددوة ((
 .(54) ولبنان ورفضت  )اسرائيل(

ان سلو القرار كةان مةؤترًا عمةر انتقةال الصةراع بةين العةرب و) اسةرائيل ( الةر 
لتسةةةةوية يتجةةةاهمون ا 3967مرحمةةةة جديةةةدة تمامةةةًا ، فبعةةةةد ان كةةةان العةةةرب ئبةةةةل حةةةرب 

مح)اسةةرائيل( ويصةةرون عمةةر رفةةض االعتةةراا ب ةةا ويتشةةبتون بنظةةاإل ال دنةةة ، اس ب ةةإل 
يقبمون مبادىء جديدة تنطةوي عمةر ان ةا الصةراع وتسةويت  مقابةل انسةحاب ) اسةرائيل( 
من االراضي العربيةة ، وبعةد صةدور القةرار ابتعةد االتحةاد السةوفيتي جزئيةًا عةن ميةدان 

 . (55)االمإل المتحدة ال ادفة الر تن يس بنود سلو القرار التسوية تاركًا ال رصة لج ود
تمةةةر تمةةةو المباحتةةةات والتصةةةريحات التةةةي أدلةةةر ب ةةةا بود ةةةورني حةةةول موئةةةا 
االتحةةاد السةةوفيتي االيجةةابي مةةن القضةةايا العربيةةة، فةةأجرى الةةرئيس جمةةال عبةةد الناصةةر 

ح عظةإل مشاورات مكت ة مح الرؤساء العرب لموصول الر موئا عربي موحد يتالئإل مة
النكسةةة التةةي حمةةت بةةالعرب، فعقةةد مةةؤتمر ئمةةة عربةةي ) لمصةةمود والتحةةدي( فةةي القةةاهرة 

تمةوز ب رسةال ممتمةين عةرب إلةر  36وأن ةر المةؤتمر إعمالة  يةوإل  3967تموز31يوإل 
، اس طمةةب الةةرئيس جمةةال عبةةد الناصةةر (56)االتحةةاد السةةوفيتي لعةةرض المطالةةب العربيةةة

حمن عةةارا وهةةواري بومةةدين، التوجةة  الةةر مةةن الرئيسةةين عبةةد الةةر  3967تمةةوز36يةةوإل 
االتحاد السوفيتي مجراء مباحتةات مةح القةادة السةوفيت نيابةة عةن الةدول العربيةة، وفةي 
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تمةةةةوز وصةةةةل الرئيسةةةةين إلةةةةر موسةةةةكو واجريةةةةا فةةةةي اليةةةةوإل ن سةةةة  واليةةةةوإل التةةةةالي 37يةةةةوإل 
محادتةةةةات مةةةةح الزعمةةةةاء السةةةةوفيت، أعربةةةةا خالل ةةةةا عةةةةن شةةةةكر الةةةةبالد العربيةةةةة لالتحةةةةاد 

، وطمةةب مةةن االتحةةاد 3967وفيتي عمةةر وئوفةة  إلةةر جانب مةةا بعةةد عةةدوان حزيةةران السةة
السوفيتي زيادة مساعدات  العسكرية واالئتصادية لمدول العربية التي تعرضت لمعدوان، 

)) أن المحاد دددات بدددين الرئيسدددين وبدددين وصةةةدر بيةةةان رسةةةمي فةةةي موسةةةكو جةةةاء فيةةة 
  كددان تامدداس بيددعهق عمددة أن المسددىولين فددي اكتحدداد السددوفيتي أظهددرت أن اكتفددا

هدددو أهدددق تدددرط كعدددادة السدددنق فدددي التدددر   ]اكسدددرائيمي[تةدددفية ا دددار العددددوان 
  (57)اكوسط((
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 :اخلامتة
اوك: عمة الراق من تةاعد دور اكتحاد السوفيتي في المعطقدة ياك ان طلدي الددور 

 بقي محدودا لو  ورن بدور الوكيات المتحدة اكمريكية 
تحاد السوفيتي عوض مو فة السياسي النعيف تجاة القنية العربيدة  اعيا : ان اك 

 بالدعق العسكري الكبير لمقوات المسمحة العربية 
ارو ة   ال ا : كاعت المبادرات والمتاريع السممية التي طرحها اكتحاد السوفيتي في
 اكمق التحدة افتقرت الة اكفكار والحمول الجطرية واتسمت بالعمومية 

كيمكددن تحميددل مسددىوليتة عمددة  1692ان ماحةددل لمعددرب فددي حددرب عدداق  رابعددا :
 اكتحاد السوفيتي فالمسئولية تقع عمة العرب بالدرجة اكولة 

 بالو ددت الدطي كددان فيدل العددرب يقومددون الوندع مددن معظدور ةددراع عربددي خامسدا :
مو دف  )اسرائيمي( ي كان اكتحاد السوفيتي يعظر الة الحرب من زاوية تقيديق

 وةددددراع مددددع الوكيددددات المتحدددددة اكمريكيددددة ي فالسياسددددة الخارجيددددةدولددددي 
 السوفيتية كتستطيع تقديق الدعق لمعرب اك ر مما تممية عميها مةالحها فدي

 المعطقة والعالق 
 كبيرا عمة اكتحاد السدوفيتي ي اط اخدط يفكدر 1692سادسا : كان لتا ير حرب عاق 

 الةددراع العربددي )اكسددرائيمي(باتبدداع سددتراتيجية تدداممة فددي المعطقددة لتسددوية 
احتياج عن اتة الخاةة مع بعض الدول العربية ومتطمبات التعامل مع  تمبي

 المتحدة اكمريكية  الوكيات
مددن ان  1692سددابعا : تىكددد مجريددات اكحددداث عمددة السدداحة العربيددة خددنل عدداق 

 السدوفيتي ي لددق يكدن لددل مخدرج اخددر عيدر تكييددد القندية العربيددة كن اكتحداد
تعطدي أي اهتمداق لعدددائات موسدكو لو دف العددوان ي وكدان مددن  )اسدرائيل( لدق
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مةددر وامعهددا وعدددق تخميهددا ععهددا ي وخاةددة بعددد ان معددع  النددروري دعددق
 المةري من المبادرة ببدأ العمميات العسكرية   اكتحاد السوفيتي الرئيس

فدي  مريكية امعا : في نل تمي الظروف كيمكن ان ععسة دور الوكيات المتحدة اك
الددول  دعق )اسرائيل( ي وعدق اعترانها عمة  يامها بالعددوان العسدكري ندد

مدن  العربية ي بالو ت الطي حدطرت فيدل واتدعطن الدرئيس جمدال عبدد العاةدر
 م بة بدأ العمميات العسكرية 

 تاسعا : عمة العرب ان يتعمموا الدروس والعبر مدن اكحدداث التاريخيدة سدواء حدرب
 ا سبقها ي من ان اكعتماد عمة اكمكاعيات الطاتية والتقديراو م 1692عاق 

هددو السددبيل  المبااتددةالةددحيح لمقدددرات العسددكرية والماديددة  واكخددط بمبدددأ 
 لنعتةار في أي مواجهة مع )اسرائيل(  الوحيد
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 :اهلىامش

مباحتات في القاهرة بين العرال وسوريا ومصر العالن  3961بدات في نيسان  (3)
 اال ان تمو المباحتات لإل تتمر عن ماكان العرب يحممون ب . الوحدة بين إل

ينظةةةةةةةةةةةةةر  فةةةةةةةةةةةةةؤاد مطةةةةةةةةةةةةةر، بصةةةةةةةةةةةةةراحة عةةةةةةةةةةةةةن عبةةةةةةةةةةةةةد الناصةةةةةةةةةةةةةر،بيروت، دار 
 .329،ص3975القضايا،

،وهو الرئيس السادس والتالتون لمواليات 3918ولد عاإل  -ليندون ب. جونسون  (2)
ريكي (،بعد عممة لمدة طويمة بالكونكرس االم3969-3961المتحدة االمريكية )

اصةةب  نائةةب الةةرئيس االمريكةةي جةةون كنةةدي ،ونجةة  بتةةولي الرئاسةةة بعةةد ا تيةةال 
كان اهإل ئادة الحزب الديمقراطي ونج  في  3964كندي،تإل انتخب كرئيس عاإل 

اصدار مجموع  من التشريعات االصالحية من ا ئانون الحقول المدنية والرعاية 
ال قةر ،وفةي ن ةس الوئةت زاد الصحية لكبار السن والمعاونة عمر التعمإل ومحاربةة 

مةةةةن التةةةةدخل االمريكةةةةي فةةةةي فيتنةةةةاإل ،ونتيجةةةةة لالضةةةةطرابات السياسةةةةية فةةةةي حزبةةةة  
، تةوفي 3968تدهورت شعبيت  واضطر لالنسةحاب مةن  سةبال االنتخابةات عةاإل 

 .3971عاإل 
  2133اسار  13شبكة االتصاالت الدولية )االنتر نت(،ينظر 

   www. Googel.com. 
-712، ص3نوات الغميةةان، القةةاهرة، مركةةز االهةةراإل، جمحمةةد حسةةنين هيكةةل، سةة (1)

714. 
فةةةةةؤاد المرسةةةةةي خةةةةةاطر، العالئةةةةةات العربيةةةةةة السةةةةةوفيتية،القاهرة ،مكتبةةةةةة الظةةةةةاهر،  (4)

 .321ص
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؛ 352، ص3975أكاديميةةةة العمةةةوإل فةةةي االتحةةةاد السةةةوفيتي، موسةةةكو،دار التقةةةدإل، (5)
ترجمةة هنري لورنس، المعبة الكبرى الشرل العربي المعاصر والصةراعات الدولية،

 .223،ص3992محمد مخموا،ئبرص،دار ئرطبة،
ا.ب.الدكةةةةةةةةةةةةةين، مصةةةةةةةةةةةةةدر االزمةةةةةةةةةةةةةة الخطيةةةةةةةةةةةةةرة ،ترجمةةةةةةةةةةةةةة هاشةةةةةةةةةةةةةإل هةةةةةةةةةةةةةادي،  (6)

 .267،ص3975دمشل،
 .3967نيسان 27،في 338(35242صحي ة برافدا، موسكو،العدد) (7)
،والتحل بةالجيش 3914الكسي كوسجين  سياسي ورجل دولة سوفيتي ،ولد عاإل  (8)

ي نشةبت فةي ن ايةة الحةرب العالميةة االولةر عةاإل االحمر ابةان الحةرب االهميةة التة
عةةين وزيةةرا 3919،وفةةي عةةاإل  3927،انضةةإل الةةر الحةةزب الشةةيوعي عةةاإل 3938

لمصناعة النسيجية ولإل يغادر مسؤوليت  الحكوميةة منةس سلةو التةاريخ ،وفةي الوئةت 
عينةةة  كةةةان يرتقةةةي سةةةمإل المسةةةؤوليات الحزبيةةةة،ترأس الحكومةةةة السةةةوفيتية منةةةس عةةةاإل 

 .3981حتر عاإل  3964
 ، 2133آسار  31شبكة االتصاالت الدولية )االنترنت(، 

http://ar.viprussians.com 
 .329فؤاد المرسي خاطر، المصدر السابل ،ص (9)
 .311المصدر ن س ،ص (31)
 .352اكاديمية العموإل في االتحاد السوفيتي، المصدر السابل،ص (33)
دار حسةةةةةةةن الحكيإل،الوتةةةةةةةائل التاريخيةةةةةةةة المتعمقةةةةةةةة بالقضةةةةةةةية السةةةةةةةورية،بيروت، (32)

 .331،ص3974الصياد،
 .71-69،ص3984،القاهرة ،1محمد فوزي ،حرب التالث سنوات ،ط (31)
 .451،ص3991،القاهرة،3967محمد حسنين هيكل ،االن جار  (34)
 .523-539المصدر ن س ، ص (35)
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 .318فؤاد المرسي خاطر، المصدر السابل، ص (36)
؛ محمةةةةةد 591-581، ص3967ينظةةةةةر  محمةةةةةد حسةةةةةنين هيكةةةةةل، االن جةةةةةار  (37)

 .313السابل، صفوزي، المصدر   
 ،2132تموز  5شبكة االتصاالت الدولية)االنتر نت(، (38)

http// 4 FLYing . com         
       .http// pan. gel،2132تمةوز  5شةبكة االتصةاالت الدوليةة)االنتر نةت(، (39)

ايةةةار  21وصةةةل السةةةيد )اوتانةةةت( االمةةةين العةةةاإل لالمةةةإل المتحةةةدة الةةةر القةةةاهرة يةةةوإل 
مح الرئيس جمال عبد الناصر ووزير الخارجية  واجرى اتصاالت تم يدية 3967

 محمود رياض في مسعر لحل االزمة .
 ،2132تموز  5)االنتر نت(، شبكة االتصاالت الدولية (21)

http// 4 FLYing . com         
 ،2132تموز  5شبكة االتصاالت الدولية)االنتر نت(، (23)

http// defense – arab .com  
  ،2132تموز  5نت(، شبكة االتصاالت الدولية)االنتر (22)

http// 4 FLYing . com                
   .http// pan. gel،2132تموز  5شبكة االتصاالت الدولية)االنتر نت(، (21)
 ،2132تموز  5شبكة االتصاالت الدولية)االنتر نت(، (24)

http// 4 FLYing . com   
 ،2132تموز  5شبكة االتصاالت الدولية)االنتر نت(، (25)

http// defense – arab .com 
   .http// pan. gel،2132تموز  5شبكة االتصاالت الدولية)االنتر نت(، (26)
 ،2132تموز  5شبكة االتصاالت الدولية)االنتر نت(، (27)
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http// defense – arab .com 
 38توجةةةةة  وفةةةةةد عرائةةةةةةي برئاسةةةةةة طةةةةةةاهر يحيةةةةةر نائةةةةةب رئةةةةةةيس الةةةةةوزراء يةةةةةةوإل  (28)

دة السياسةةةية الموحةةةدة الةةةر القةةةاهرة، الجةةةراء مباحتةةةات فةةةي نطةةةال القيةةةا 3967أيةةةار
التخاس موئا موحد في مواج ة التحديات الص يونية، وكان العرال ئةد أرسةل ئةوة 
مشاة كقةوة رمزيةة السةناد الجب ةة المصةرية بنةاًء عمةر ئةرار جامعةة الةدول العربيةة، 

ودع الةرئيس عبةةد الةرحمن عةارا أسةةراب مةن طةةائرات  3967حزيةةران 3وفةي يةوإل 
حزيةةران 4بريةةة متوجةة  إلةةر الجب ةةة أيضةةا، وفةةي يةةوإل  القةةوة الجويةةة العرائيةةة وئةةوات

أحت ةةل فةةي ئصةةر القبةةة فةةي القةةاهرة بتوئيةةح بروتوكةةول انضةةماإل العةةرال إلةةر ات ائيةةة 
 الدفاع المشترو بين مصر واألردن.

-3958ينظةةر  جع ةةر عبةةاس حميةةدي، تةةاريخ الةةوزارات فةةي الع ةةد الجم ةةوري
ي،ال ريل طةاهر ؛ سيا الدين الدور 21-8، ص31، ج2115،بغداد،2،ط3968

يحيةةةةر ضةةةةحية الصةةةةراعات السياسةةةةية والعسةةةةكرية فةةةةي العرال،بيةةةةروت،دار العربيةةةةة 
 .5لمعموإل، ص

بتينةةةة عبةةةد الةةةرحمن ياسةةةين التكريتي،جمةةةال عبةةةد الناصةةةر دراسةةةة تاريخيةةةة فةةةي  (29)
نشأة وتطور ال كةر الناصةري ،اطروحةة دكتةوراة ) يةر منشةورة(،جامعة بغداد،كميةة 

 .12،ص3998االداب،
موعةةدًا لبةةدأ العةةدوان  3967حزيةران 5تيار)إسةةرائيل( توئيةةت يةةوإل أن أسةباب اخ (11)

 -فيعزى إلر ما يأتي 
نجاح )إسرائيل( في خمل شعور دولي عاإل في ان خط العدوان كان ينطمل مةن  -أ

مصةةةر ال مةةةن جانةةةب )إسةةةرائيل(، بسةةةبب حشةةةد القةةةوات المصةةةرية الكتيةةةا عمةةةر 
 الحدود مما يشكل است زاز عسكري بالنسبة ل ا.
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)إسرائيل( أن الحرب آمةر م ةروض ال محالةة ،وان كةل طةرا كةان يريةد  عدت -ب
امفادة من توجي  الضربة األولر ،بالر إل من تأكيد الرئيس جمال عبد الناصةر 

 بأن  لن يكون البادئ بال جوإل.
أن سلو التاريخ تةإل أخيةارة بموجةب االت ةال الةسي تةإل فةي البيةت ابةيض عمةر أن  -ج

ولةةةر الم اجئةةةة ،وتمحةةةل ب ةةةا أمريكةةةا دعمةةةًا وحمايةةةة تسةةةدد )إسةةةرائيل( الضةةةربة األ
سناد.  وان

 .16-15ينظر  المصدر ن سة،ص
 .316محمد فوزي، المصدر السابل، ص (13)
 .     229هنري لورنس، المصدر السابل،ص (12)
، وبينمةةا كانةةت طةةائرة الوفةةد العرائةةي برئاسةةة 3967حزيةةران 5فةةي صةةباح يةةوإل  (11)

ل حةةةدوث العةةةدوان الحةةةظ طةةةاهر يحيةةةر متج ةةةة نحةةةو الجب ةةةة مةةةح )اسةةةرائيل( ،وئبةةة
الطيار أن هناو طائرات )إسرائيمية( تحيط بطائرة طاهر يحير والوفد المرافل ل ، 
وبعةةد سلةةو بمحظةةات وفةةول منطقةةة فايةةد العسةةكرية اطمقةةت الطةةائرات )امسةةرائيمية( 
النةةةار عمةةةر طةةةائرة طةةةاهر يحيةةةر ممةةةا أدى إلةةةر هبوط ةةةا اضةةةطراريًا عمةةةر مةةةدرج 

عممةةةًا بةةةأن كانةةةت هنةةةاو طةةةائرا أخةةةرى تقةةةل وزيةةةر القاعةةةدة بعةةةد احتةةةرال محرك ةةةا، 
الحربية المصري المشير عبد الحكيإل عامر لإل تتعرض ل ا الطائرات )امسرائيمية( 
عادت إلر القاهرة دون إصابات، ويسكر الباحث سةيا الةدوري أن حةادث ال بةوط 
االضطراري أدى إلر استش اد احد مرافقي طاهر يحير األمةر الةسي ن تة  الباحتةة 

 اء حسين.عمي
؛عميةةاء محمةةد حسةةين 76ينظةةر  سةةيا الةةدين الةةدوري ، المصةةدر السةةابل،ص

 .131الزبيدي، ، ص
 .3967حزيران 6، في 357( 34936صحي ة برافدا ،موسكو،العدد) (14)
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 ،2132تموز  5شبكة االتصاالت الدولية)االنتر نت(، (15)
http// 4 FLYing . com         

س ئةةرارًا بوئةةا إطةةالل النةةار ، واتخةة3967حزيةةران 6انعقةةد مجمةةس األمةةن يةةوإل  (16)
ولإل يتحدث عن انسحاب القوات إلر موئع ا السةابقة لمعةدوان، فبةادرت  211برئإل 

كةةل مةةن فرنسةةا وال نةةد يتقةةديإل مشةةروع ئةةرار لمجمةةس األمةةن يطالةةب بوئةةا إطةةالل 
حزيةةةران، وكةةةان 5النةةةار فةةةورًا وانسةةةحاب القةةةوات امسةةةرائيمية الةةةر موائع ةةةا ئبةةةل يةةةوإل 

دًا لةةسلو المشةةروع، بينمةةا بقيةةت الواليةةات المتحةةدة األمريكيةةة االتحةةاد السةةوفيتي مؤيةة
حزيران اصدر مجمس األمن ئةرارًا 7تصر عمر عدإل امشارة لالنسحاب، وفي يوإل 

حزيةةةران، وكانةةةت امضةةةافة 6كةةةرر فيةةة  مةةةا جةةةاء فةةةي ئةةةرارا األول ليةةةوإل  214بةةةرئإل 
عة حزيةةةران السةةةا7الوحيةةةدة هةةةي ))بضةةةرورة توئةةةا كافةةةة العمميةةةات العسةةةكرية يةةةوإل 

 التامنة مساءًا بتوئيت جرنيش((.
 .291ينظر  ا . ب. الدكين، المصدر السابل، ص

 .351فؤاد المرسي خاطر، المصدر السابل، ص (17)
وحيةةةةةةةةةةةد رأفةةةةةةةةةةةت ،العةةةةةةةةةةةالإل العربةةةةةةةةةةةي واالسةةةةةةةةةةةتراتيجية السةةةةةةةةةةةوفيتية المعاصةةةةةةةةةةةرة،  (18)

 .15،ص3976االسكندرية،
لقةةةةةةد آزر الشةةةةةةةعب العرائةةةةةةي ووئةةةةةةةا إلةةةةةةر جانةةةةةةةب مصةةةةةةر مسةةةةةةةتنكرًا العةةةةةةةدوان  (19)

سرائيمي( الغادر، وطالب بحمل السالح والقتال إلر جانب أشةقائ  فةي مصةر، )ام
وئةةةةةررت الحكومةةةةةة العرائيةةةةةة ئطةةةةةح عالئات ةةةةةا الدبموماسةةةةةية مةةةةةح الواليةةةةةات المتحةةةةةدة 

شةةةةتراك ما فةةةةي العمميةةةةات  3967حزيةةةةران6األمريكيةةةةة وبريطانيةةةةا يةةةةوإل  لتعاون مةةةةا وان
سةنادها العةدوان )امسةرائيمي( بنشةر  مضةم  جويةة وأمنية  فةول العسكرية الجوية ،وان

أراضةةةةي ا باسةةةةتخداإل حةةةةامالت الطةةةةائرات األمريكيةةةةة فةةةةي البحةةةةر المتوسةةةةط وكةةةةسلو 
 ئواعدها القريبة من جب ات القتال.
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 . 131عمياء محمد حسين الزبيدي، المصدر السابل، ص
 .317ا . ب . الدكين، المصدر السابل، ص (41)
 ،2132تموز  5شبكة االتصاالت الدولية)االنتر نت(، (43)

http// ahram. Otg. eg         
أن االن يةةار العسةةكري عمةةر الجب ةةة العربيةةة دفةةح الةةرئيس جمةةال عبةةد الناصةةر  (42)

شةروط وكةسلو فعمةت وبغيةر  3967حزيةران 8إلر القبول بوئا إطالل النةار يةوإل 
اسةةةتمرت )إسةةةرائيل( فةةةي عمميات ةةةا العسةةةكرية حتةةةر أتمةةةت احةةةةتالل األردن، بينمةةةا 

لعسةةةةكري عمةةةةر سةةةةوريا وهاجمةةةةت االراضةةةةي سةةةةيناء، وركةةةةزت )إسةةةةرائيل( ج ةةةةدها ا
حزيةةةران ولةةةإل تطةةةل م مت ةةةا هنةةةاو حتةةةر حققةةةت أهةةةداف ا بةةةاحتالل 9السةةةورية يةةةوإل 
 .3967حزيران31الجوالن في 

 .75، ص3967محمد حسنين هيكل ، االن جار
 . 353فؤاد المرسي خاطر، المصدر السابل ، ص (41)
 ،2132تموز  5شبكة االتصاالت الدولية)االنتر نت(، (44)

http// ahram. Otg. eg    
 .75، ص3967محمد حسنين هيكل ، االن جار (45)
؛ هنةري لةورنس ، المصةدر 351فؤاد المرسةي خةاطر، المصةدر السةابل ، ص (46)

 .213السابل ، ص
؛ محمةةةةةد حسةةةةةنين هيكةةةةةل، 226ينظةةةةةر  هنةةةةةري لورنس،المصةةةةةدر السةةةةةابل،ص (47)

 .776-765، ص3967االن جار 
 -عوامل اهم ا تكمن في  3967أن أسباب نكبة العرب في عدوان حزيران  (48)

 عدإل وجود موئا سياسي موحد بين الدول العربية. -أ
 انعداإل الوحدة العسكرية بين الدول العربية. -ب
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ضةةةةعا القيةةةةادة العسةةةةكرية مةةةةن حيةةةةث الت كيةةةةر العسةةةةكري والك ائةةةة  العسةةةةكرية  -ج
 إلر ئضايا االضطرابات الداخمية. وانصراف 

 ولين والصةحافة والمةؤتمراتفض  امسرار العسكرية العربية عن طريةل المسةؤ  -د
 وأج زة امعالإل.

انعةةةداإل المؤسسةةةات العمميةةةة المنتجةةةة والمعاهةةةد التكنيكيةةةة وضةةةعا الجامعةةةات  -هةةةة
 الوطنية.

 ينظةةر  توفيةةل سةةمطان اليةةوزبكي وآخةةرون، دراسةةات فةةي الةةوطن العربةةي الحركةةات
 .246-245، ص3974، الموصل، 2التورية والسياسية، ط

 .215-214ر السابل، صينظر  هنري لورانس، المصد (49)
سةةةةةميمة سةةةةةاطح محمةةةةةد عمةةةةةي صةةةةةال  الربيعي،العالئةةةةةات المصةةةةةرية السةةةةةوفيتية  (51)

، رسةةالة ماجسةةتير )عيةةر منشةةورة( ، جامعةةة االنبةةار، كميةةة التربيةةة 3965-3967
 .215-213، ص2117لمبنات ،

 ،2132تموز  5)االنتر نت(، شبكة االتصاالت الدولية (53)
http// ahram. Otg. eg    

الةةسي  242ئةةرار مجمةةس االمةةن المةةرئإل  3967تشةةرين التةةاني  22صةةدر يةةوإل  (52)
ان ةةةر كةةةل اشةةةكال االعمةةةال الحربيةةةة مةةةابين )اسةةةرائيل( والةةةدول العربيةةةة وكةةةان سلةةةو 
القةةةرار ئةةةد اعتةةةرا بحةةةل )اسةةةرائيل( االحت ةةةاض بالمنةةةاطل التةةةي احتمت ةةةا بعةةةد يةةةوإل 

 .3967حزيران 5
 ينظر   

 ،2132تموز  5)االنتر نت(، شبكة االتصاالت الدولية (51)
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؛ سةميمة سةاطح محمةد عمةي 241-218هنري لورنس، المصةدر السةابل، ص (54)
 .213-398صال  الربيعي، المصدر السابل، ص

 ،2132تموز  5شبكة االتصاالت الدولية)االنتر نت(، (55)
http// ahram. Otg. eg    

حضةةةر القمةةةة العربيةةةة خمسةةةة رؤسةةةاء عةةةرب فقةةةط وهةةةإل الةةةرئيس العرائةةةي عبةةةد  (56)
الةةرحمن محمةةد عةةارا والةةرئيس الجزائةةري هةةواري بةةو مةةدين والةةرئيس السةةوري نةةور 
الدين االتاسي والرئيس السوداني اسماعيل االزهةري باالضةاف  الةر الةرئيس جمةال 

 عبد الناصر.
 . 133عمياء محمد حسين الزبيدي، المصدر السابل ،ص     
 ، 31وري،جحميةةةةدي،تاريخ الةةةةوزارات العرائيةةةةة فةةةةي الع ةةةةد الجم ةةةة جع رعبةةةةاس (57)

 .41ص


