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العالقات املصرية العراقية 1970-1968
أ.م.د .عمار يوسف عبداهلل  م.د .علي حمفوظ اخلفاف 
تأريخ القبول2019/10/15 :

تأريخ التقديم2019/9/15 :
المقدمة:

شهدت العالقات المصرية العراقية خالل الفترة التي سبقت انقالب  17تموز ،1968
هدوئاً نسبيا وتطو اًر بين ٍ
مد وجزر( ،)1في عهد حكم األخوين عارف " 8شباط 16 / 1963

تموز  ،)1("1968إذ سارع البلدين الى تعزيز تعاونهما الثنائي(.)2
 قسم التاريخ/كلية التربية األساسية /جامعة الموصل .
 مديرية تربية نينوى .

( )1عندددما قامددت ثددورة  14تمددوز  1958فددي الع درام وتددم إلغددا النظددام الملكددي واعددالن النظددام الجمهددور

بموجبهدا  ،سددارعت مصددر الدى ا عتدراف بالنظددام الجديدد فددي  15تمددوز  1958اذ كاندت تعتبددر ان العدرام
في العهد الملكدي هدو مركدز المدؤامرات ضدد الددول العربيدة المتحدررة وخصوصدا مصدر واعتبدر جمدال عبدد

الناصر ان "أ اعتدا على العرام هو اعتدا على مصر ،"...وتم في  19تموز  1958توقيد مجموعدة
مدن ا تفاقيددات التددي تهددم البلدددين فدي المجددا ت العسددكرية حيد

تددم وضد معاهدددة الدددفاع العربددي المشددتر

موض د التنفيددذ  ،باإلضددافة الددى اتفاقيددات فددي المجددا ت ا قتصددادية والثقافيددة ،ولكددن سددرعان مددا تددوترت

العالقات بين الطرفين في تشرين األول  1958والى قيام حركة  8شباط عدام  ، 1963ولعددة أسدباب مدن

أبرزها اتهام العرام لمصر بالسعي لضمة الى الوحدة معها عنواناً  ،كما وجد ا تهدام لمصدر بدان لهدا دو ار
أساسدديا فددي أحدددا

الموصددل فددي آذار  ، 1959إضددافة الددى ان مصددر تابعددت وبقلددم كبيددر تصدداعد المددد

اليسددار فددي العدرام ووجهددت ا تهددام لنظددام الحكددم فددي عهددد عبدددالكريم قاسددم بددان لد دو ار فددي تصدداعد هددذا

النشاط ،فضال عن شدعور مصدر بدالقلم والخطدر لوقدوف العدرام مد سدوريا بعدد انفصدام عقدد الوحددة بينهدا
وبين مصر في  28أيلول  ، 1961ولكل ماتقدم وعند حددو انقدالب  8شدباط  1963فقدد أعلندت مصدر

تأييدددها المطلددم لد قبددل معرفددة توجهاتد فيكفددي مصددر هددذا ا نقددالب أند قددد أزاح مددن أمامهددا وعددن طريقهددا

عبدالكريم قاسم ومؤيدي  ،وأعلنت اعترافها المباشر والسري وتأييدها للحركة ا نقالبية في اليوم نفس الدذ
حدد

فيد ا نقددالب .لالسدتزادة ينظدر ن قحطددان احمدد سددليمان الحمدداني  ،السياسدة الخارجيددة العراقيدة مددن

 14تمد ددوز  1958الد ددى  8شد ددباط  ، 1963القد دداهرة  ،ط ، 2006 ، 2ص  ، 79ص ص ; 153-141
محم ددد حس ددين الزبي ددد  ،ث ددورة  14تم ددوز  1958ف ددي العد درام ن أس ددبابها ومق دددماتها ومس دديرتها وتنظيم ددات

الضباط األحرار  ،بغداد . ،ط  ، 1983 ،ص.514
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فعند وقوع انقالب  8شباط  1963في العرام ،عدت مصر تطو ار مهما في تحسين
عالقاتها الثنائية م العرام ،فسرعان ما رحبت القيادة المصرية من خالل برقية التأييد والتهنئة
التي بعثها الرئيس المصر جمال عبد الناصر لقادة ا نقالب(.)3

وكتعبير وانعكاس لتطور العالقات بين البلدين ،فقد تم خالل الفترة مابين – 1963

 1968توقي عدة اتفاقيات وحدة بين البلدين ،إذ تم توقي اتفاقية الوحدة الثالثية في  17نيسان
 1963بين مصر والعرام وسوريا( ،)4واتفاقية التنسيم السياسي بين مصر والعرام ،باإلضافة
الى اتفاقية القيادة السياسية الموحدة بين البلدين في  16تشرين األول .)5( 1964

واثر مصرع الرئيس العراقي عبد السالم محمد عارف في  13نيسان  ،1966في

سقوط طائرت في منطقة القرن شمال محافظة البصرة ،مما اثار قلم القيادة السياسية في

حاد

مصر ،مادف الرئيس عبد الناصر الى إرسال وفد عالي المستوى يرأس المشير عبد الحكيم
عامر الى بغداد( ،)6إذ كان موضوع خالفة الرئيس عبد السالم عارف في الحكم في مقدمة
( )1يقصد باألخوين عارف ،عبد السالم محمد عارف الذ تولى السلطة في العدرام اعتبدا ار مدن  8شدباط

 1963وهددو أول رئدديس للجمهوريددة فددي الع درام وحتددى وفات د فددي  13نيسددان  ، 1966وأخي د عبدددالرحمن
محمددد عددارف الددذ تددولى السددلطة بعددد وفات د فددي  17نيسددان  1966وحتددى  16تمددوز  1968لالسددتزادة

ينظرن عليا محمد حسين الزبيد  ،العهد العارفي في العرام  ، 1968-1963بغداد  ،ط.2012 ، 1

( )2ملف العالم العربي – الع ارم  ،د – العالقات م مصر  ،ع – .1305 ، 2

( )3عبددداح حميددد العتددابي " ،التددأثير المصددر فددي انتخدداب عبدددالرحمن محمددد عددارف رئيسددا فددي العدرام" ،
بح

منشور في مجلة الهدى  ،العدد  ، 6كانون الثاني  ، 2016ص .60

( )4علدي شديت محمدود  ،العدرام والسياسدة العربيددة  ، 1968 – 1963رسدالة ماجسدتير ييدر منشدورة فددي
الت دداريخ الحد دددي

 ،جامعد ددة الموصد ددل – كليد ددة اآلداب  ، 2009 ،ص ص  82-71؛ محاضد ددر جلسد ددات

مباحثات الوحدة مارس "آذار" – نيسان  ، 1963القاهرة .ط  ،د .ت.

( )5محمود  ،المصدر السابم  ،ص ص .87-82

( )6لقد ضم الوفد المصر باإلضافة الى المشير عبددالحكيم عدامر  ،أمدين هويدد وزيدر ا رشداد القدومي
وس ددفير مص ددر الس ددابم ف ددي بغ ددداد وفتح ددي ال ددديب ام ددين أمان ددة الش ددؤون العربي ددة ف ددي ا تح دداد ا ش ددتراكي ،
وعبدالمجيد فريد امين عام رئاسة الجمهورية والفريم اول محمد صدقي محمود قائد القدوة الجويدة المصدرية

فضال عن عبدالحميد السراج مسؤول المكتب الثاني في سوريا فدي فتدرة الوحددة والدذ لجدأ الدى مصدر بعدد

انفصدام عقدد الوحددة بدين مصدر وسدوريا فدي أيلدول  .1961لالسدتزادة ينظدرن العتدابي  ،المصددر السدابم ،

ص .67
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المواضي التي طرحها الوفد المصر عند لقائ المسئولين العراقيين في بغداد ،وا از المباحثات
التي جرت بين الوفد المصر والقوى السياسية والعسكرية والمدنية في العرام ،تم ا تفام على

ترشيح اللوا عبد الرحمن محمد عارف رئيس أركان الجيش العراقي وكال ًة ليكون الرئيس الثاني
للجمهورية العراقية في  17نيسان  ،1966والذ

المصرية العراقية ،حي

حكم (.)1

استمرت في عهده ديمومة وفاعلية العالقات

تم إرسال قوة عسكرية مصرية بقيت مرابطة في العرام خالل فترة

أوالً :موقف مصر من وقوع انقالب 17تموز  1968في العراق:

في البداية لم يثر وقوع انقالب  17تموز  1968في العرام أ

ردود فعل من قبل

الحكومة المصرية( ،)2ولكن في اليوم التالي المصادف  18تموز  ،1968وفي د لة رمزية
مقصودة ومتابعة من قبل مصر و سيما صحافتها لتطورات مجريات األمور الداخلية في العرام

بعد هذا التغيير المفاجئ ،فقد قامت جريدة الجمهورية القاهرية بتخصيص صفحتها األولى
لتغطية أخباره ،فكتبت بالمانشيت الرئيس وبالخط العريض وباللون األحمر عنواناً يشير الى وقوع
"انقالب عسكر في العرام" ،كما أعلنت عن "تشكيل مجلس قيادة ثورة يتولى السلطة التشريعية
والتنفيذية وسلطات رئيس الجمهورية" ،وأبرزت قرار "تعين احمد حسن البكر رئيسا للجمهورية
العراقية" ،وبخصوص رجال العهد العارفي فقد أعلنت الجريدة عن نقل عبد الرحمن محمد عارف
الى خارج العرام "وذكرت ان مجلس قيادة الثورة قد قرر "إقصا حكومة طاهر يحيى وعدد من
قادة الجيش العراقي بينهم قائد القوات العراقية المرابط في األردن"(.)3

ولتحسس مصر ومتابعتها لمصير رجا ت العهد العارفي ،فقد طلبت من نظام الحكم

العراقي الجديد اإلسراع بإطالم سراح كل من طاهر يحيى وعبد الرحمن البزاز رئيسي الوز ار
السابقين ،وارسالهما الى القاهرة م تعهدها بعدم قيامهما بأ نشاط ٍ
معاد للعرام وحكومت (.)4
( )1العتابي  ،المصددر نفسد  ،ص ص  74-73؛ مجيدد خددور  ،العدرام الجمهدور  ،إيدران  ،د .ط ،
 1418هد  ،ص ص .353-350

( )2م.ع.ع ،العرام – العالقات م مصر – ع – .1305/ 3

( )3جريدة الجمهورية القاهرية  ،العدد  18 ، 5250تموز .1968

( )4جد دواد هاش ددم  ،م ددذكرات وزي ددر ع ارق ددي – ذكري ددات ف ددي السياس ددة العراقي ددة  ، 2000 – 1967ط ، 2
 ،2017ص .148

409

أ.م.د .عمار يوسف عبداهلل م.د .علي حمفوظ اخلفاف

العالقات املصرية العراقية 1970-1968

وكتب الصحفي المصر فتحي يانم( ،)1مقا افتتاحيا بعنوان "موقفنا اليوم -أحدا
العرام" ،عبر من خالل عن القلم لوقوع هذا ا نقالب وتمنى كاتب المقال ان

يعيم هذا

ا نقالب "النضال العراقي على الجبهة الشرقية-وتعني جبهة العرام وسوريا المواجهة لألراضي
العربية المحتلة من قبل إسرائيل" ،ومن باب الحرص على تحقيم المبادئ الثورية واستكما ً

تحرير األراضي المحتلة فقد دعى الى استمرار "النضال العربي المشتر من اجل تحرير
األراضي الفلسطينية ، "...دعت صحيفة الجمهورية القاهرية في مقالها ا فتتاحي قادة ا نقالب
الى "ا هتمام بتطلعات الشعب العراقي وتنمي قدرات التنموية ألنها احد أهم األسس األساسي

للثورة العربية.)2(" ...

كما أصدرت جريدة األهرام القاهرية في صفحتها األولى وبالمانشيت العريض "تقرير
من بغداد" ،نقلت من خالل " صورة كاملة من داخل القصر الجمهور العوامل التي ساعدت
التي ترتبت علي "،

على تنفيذ ا نقالب والقوى شكلت اإلحدا

()3

فيما نقل مراسل األهرام في

بغداد "زكريا نيل"( ،)4في تقاريره ما يعبر عن استغراب القاهرة من وقوع هذا ا نقالب وخفايا
أسباب حي

العرام ،تعلن أن هنا تساؤ ت ترتسم اآلن في

أكد أن " النظرة المتكاملة ألحدا

( )1فتحددي يددانم ن وهددو صددحفي وأديددب مصددر خ درية كليددة الحقددوم عددام  ، 1944كتددب لعدددة صددحف
ومجالت مثل مجلة الفصول ومجلة الرمز وأصبح رئيس تحرير مجلة صباح الخير  ،ورئيسدا لوكالدة أنبدا

الشرم األوسط ،كما ترأس تحرير جريدة الجمهورية القاهرية  ،ولدي عدة روايات من مثدل "زيندب والعدرش"

 ،ورواية "الرجل الذ فقد ظل "  ،توفي في  24شدباط  .1999لالسدتزادة ينظدرن رشداد كامدل  ،ثدورة يوليدو
والعمالقة  ،ط ، 1989 ، 1ص ص .112-97

( )2جريدة الجمهورية القاهرية  ،العدد  18 ، 5250تموز .1968
( )3جريدة األهرام ،السنة  ،94العدد  21 ،29808تموز .1968

( )4زكريا نيل ن وهو صحفي مصر ولدد فدي عدام  1919وتدوفي فدي عدام  2012بدايدة حياتد الصدحفية
بجريدة المصر عام  ، 1949ثم انتقل الى جريدة األهرام في عام  1954إذ عمل في قسم الحدواد

الدى

ان أصددبح رئيسددا لقسددم الشددؤون العربيددة ثددم نائبددا لدرئيس التحريددر لجريدددة ا هدرام ويعددد نيددل مددن الخبد ار فددي
الش ددؤون العربي ددة .ليسد ددتزادة ينظ ددرن جريد دددة األهد درام القاهريد ددة  3 ،ك ددانون األول  2012نقد ددال ع ددن موق د د

.WWW.Masress.com
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ا نقالب الخاطف ومعرفة الكتل السياسية التي تحالفت

وحقيقة فان عند قيام انقالب تموز 1968إن مصر والمتمثلة بشخص رئيسها جمال

عبد الناصر ،لم يأمن جانب النظام العراقي الجديد – القديم ،خصوصا بعد فشل ميثام الوحدة
الذ وقع م احمد حسن البكر رئيس الوز ار آنذا –في  17نيسان .1963
ومن جانب أخر فان نظام الحكم في العرام ومنذ تولي السلطة في تموز  1968كان

يتجنب الصدام م مصر ،ويراقب نشاطات السفارة المصرية في بغداد بشكل مستمر(.)2

وحقيقة بد من التأشير في هذا المجال الى تأثر منحني العالقات المصرية العراقية في
الفترة الواقعة بين تموز "يوليو" 1968ووفاة الرئيس المصر

جمال عبد الناصر في

أيلول"سبتمبر" ،1970بمواقف كل من البلدين من مختلف خطط السالم العربية ،اإلسرائيلية
ومشاري الوحدة العربية (.)3

ثانياً :موقف مصر من األحداث الداخلية في العراق بعد انقالب  17تموز :1968

تميزت األعوام بين  1970- 1968بالنسبة للعرام ،بكونها سنوات مضطربة على

الصعيدين الداخلي والخارجي ،اذا عمل النظام الحاكم ،على تثبيت أركان في الداخل العراقي،
م

الحصول على اعت ارف دولي بشرعي وجوده ،والعمل على تأسيس لعالقات سياسية

واقتصادي واسعة المجا ت سوا م الدول العربية و سيما مصر والدول العالمية (.)4

أ-

وسنتناول بعضا من أهم هذه التطوراتن
أحداث  30تموز : 1968عندما وق انقالب  17تموز  1968با تفام بين مجموع من
ا نقالبيين من حزب البع

وكل من ابراهيم عبد الرحمن الداؤود أمر لوا الحرس الجمهور

( )1جريدة األهرام القاهرية ،السنة  ،94العدد  21 ،29808تموز .1968
( )2هاشم ،المصدر السابم ،ص .143

( )3م.ع.ع ،العرام  ،العالقات م مصر – ع – .1305 / 3
( )4فيبي مار ،تاريخ العرام المعاصر – البع

في السلطة ،ترجم مصطفى لقمان احمد ،الجدز الثداني،

 ،2009ص 31؛ جعفددر عبدداس حميددد  ،اب دراهيم خليددل احمددد ،تدداريخ الع درام المعاصددر ،د.ط،1989 ،
ص ص .245 -242

411

أ.م.د .عمار يوسف عبداهلل م.د .علي حمفوظ اخلفاف

العالقات املصرية العراقية 1970-1968

"المحيط بالقصر الجمهور " ،وعبد الرزام النايف رئيس جهاز ا ستخبارات العسكرية ( ،)1كانت
الغاية من هذا ا تفام هو إجبار الرئيس عبد الرحمن عارف على ا ستقالة أو باألحرى على
التنازل لهم عن رئاسة الجمهورية(،)2وتم تكليف النايف بتشكيل أول حكومة بعد انقالب
تموز ،1968وتم تعين ابراهيم عبد الرحمن الداوؤد وزي ار للدفاع في هذه الحكومة (.)3
ولغياب التجانس بين العناصر ا نقالبية كافة ،ولتوجس كل جانب من الجانب األخر
فقد تم في  30تموز  1968إقصا النايف والداؤد من مجلس قيادة الثورة (المنحل) آنذا واقال
و ازرة النايف ،وتم تعين احمد حسن البكر "قائدا عاما للقوات المسلحة العراقية"(.)4

وفي إطار متابعتها للتطورات الداخلية في العرام فقد أصدرت جريدة األهرام القاهرية

في صباح يوم  31تموز  1968وقد نشرت في أعلى صفحتها األولى وبالمانشيت األحمر
العريض عنوان "انقالب جديد في العرام" ،وفي إشارة مقصودة الى الخالف المتجذر بين
البعثيين األوائل والناصريين فقد اتهمت جريدة األهرام "جناح حزب البع

القديم الذ اشتر في

انقالب  17تموز بتصفية جناح الضباط الشبان الذين اشتركوا مع في " ،كما أشارت الى "إبعاد
رئيس الوز ار عبد الرزام النايف خارج العرام وعزل الداوود وزير الدفاع " ،ومن خالل متابعتها

لتطورات األوضاع األمنية الداخلية وخصوصا في العاصمة بغداد فقد نبهت األهرام الى وجود

( )1عبد الرزام سعيد النايفن ولدد فدي مديند الفلوجد فدي عدام  ،1934شدغل منصدب رئديس ا سدتخبارات
العسددكرية فددي عهددد ال درئيس عبددد الددرحمن عددارف  ،ثددم شددكل أول حكومددة فددي  30تمددوز ،1968نفددي الددى

خددارج الع درام بعددد حركددة  30تمددوز  ،1968تددوفي فددي لندددن فددي 10تمددوز  1978إثددر محاول د ايتيددال.
ليس د ددتزادة ينظ د ددرن مق د ددال منش د ددور بعند د دوان عب د ددد ال د ددرزام س د ددعيد الن د ددايف ،سياس د ددي ع ارق د ددي ،علد د دى موقد د د

.www.wikipedia.org

( )2محمددد سددعيد الشددكرجي  17 ،تمددوز  1968وعددودة البكددر وصدددام ،مقالددة منشددورة فددي موق د ايددالف

 www.//elaph.com؛ حميد واحمد ،المصدر السابم ،ص ص .246-245

( )3هاشددم  ،المصدددر السددابم  ،ص  246-245؛ حكومددة عبدددالرزام النددايف ...مقددال منشددور فددي موقد

.ar.wikipedia.org/wiki.com

( )4جريدة الجمهورية البغدادية  ،العدد 31 ،199تموز .1968
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"تحركات عسكرية في بغداد يقودها التكريتي –تقصد حردان التكريتي -طوال اليوم والدبابات
ترابط في المواق الحساسة في العاصمة العراقية "(.)1

وبعد هذه التطورات فقد أيقنت مصر أ ن النظام الموجود في بغداد يريد أن يفرض

قبضت الحديدية على كل مفاصل الدولة العراقية في السياستين الداخلية والخارجية فهو يسعى

الى إيجاد سياسة جديدة بعيدة عن التبعية( ،)2وهذا يتعارض م السياسة التي أسستها مصر بعد
ثوره 1952لعالقاتها م الدول العربية على ا عتبار ان أ م العربية ليست مجرد جماع بل
هي كذل مكان ومجال قومي(.)3

ب-موقف مصر من تطورات القضية الكردية :1970-1968
لم تهدأ التوترات في المنطقة الشمالية من العرام "التي يسكن األكراد ايلب مناطقها في
محافظات دهو واربيل والسليمانية" ،في عهد األخوين عارف ،إذ استمرت المعار بين الكر

والفر خالل األعوام  ،)4(1968 – 1963وبالمقابل فقد أكدت مصر خالل هذه الفترة الى
إمكانية التوصل لحل سلمي للمشكلة الكردية" ،الذ

من شان إن يحقم الوحدة الوطنية للعرام

عن طريم المفاوضات المباشرة بين الحكومة العراقية واألكراد"(.)5

م ن جانب أخر فقد عرض الرئيس المصر جمال عبد الناصر وساطت الشخصية

إليجاد حل لهذه المشكلة المستعصية مناشداً المال مصطفى البرزاني بالتوصل للحلول السلمية

م الحكومة العراقية ،كما نشرت جريدة األهرام القاهرية في  28حزيران  1963مقا افتتاحيا

حمل عنوان "دور القاهرة في مشكل األكراد بالتفصيل" ،بقلم محمد حسنين هيكل ،أوضح في

( )1جريدة األهرام القاهرية ،السنة  ،94العدد  31 ،29818تموز .1968

( )2ماريون فاروم سلويلت وبيتر سلويلت  ،من الثورة إلى الدكتاتوريدة العدرام مندذ عدام  ، 1978ترجمدة
نمل النبراس  ،د.ط  ، 2003 ،ص .159

( )3احمددد محمددد ا صددبحي  ،ق د ار ة فددي تطددور الفكددر السياسددي ن رواده  ،اتجاهات د  ،اشددكاليات  ،الجددز
الثاني  ،الفكر السياسي العربي الحدي

والمعاصر  ،ط ، 2000 ، 1ص.174

( )4سلويت  ،المصدر السابم  ،ص ص 145 ،143؛ محمود  ،المصدر السابم  ،ص .69

( )5محمددود الدددرة  ،القضددية الكرديددة والقوميددة العربيددة فددي معركددة العدرام  ،بيددروت  ،ط ، 1963 ، 1ص

.190
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مصر تجاه المسألة الكردية وهو" أنها ضد كل محاول انفصالي وانها تفضل إن ترى
()1

للمشكلة حال سلميا على شرط إن يتم بحدود الصيانة الكاملة والمطلقة لوحده العرام. " ...

وبعد قيام انقالب17تموز 1968فقد عمل النظام العراقي على سحم الحركة الكردية،

وبالريم قسوة المواجهة فقد عمدت الحكومة العراقية الى إصدار بعض اإلصالحات الدستورية و

اإلدارية ،إذ تم في28حزيران1969استحدا

محافظة دهو

التي تقطنها ايلبي كردي  ،وتم

في9تشرين األول 1969اتخاذ إج ار ات لمنح جز من حقوم األكراد مثل اعتبارهم القومية الثانية
في العرام بعد القومية العربية وممارستهم للتعليم باللغة الكردية وييرها من اإلج ار ات التي

تصب في مصلحة سيادة السلم األهلي في المنطقة الشمالية ،فضال عن حماية وحدة أراضي

الود المشوب بالحذر والقلم فقد تم إعالن اتفام11اذار.)2(1970
العرام ،واستثما اًر لجو ّ
وبالنسبة للموقف المصر من المسالة الكردية بعد توقي اتفام11اذار ،1970فقد
نشرت جريدة األهرام مقا ً افتتاحيا حمل عنوان "حل المشكلة الكردية وتحقيم الوحدة الوطنية"،

وبما إن ما تكتب هذه الجريدة هو معبر عن توجيهات النظام المصر في حين  ،فقد أعلن في
المقال( ،)3انتها "مشكل دامت10سنوات كاملة ،وتحقم للعرام وحدت الوطنية بعد قتال ٍ
دام في

المناطم الشمالية كلف العرام كثير من األموال واألرواح ،)4("...وقد أوضح مضمون هذا المقال
حقيقة الموقف المصر من وحدة األراضي العراقية والحفاظ على األمن والسلم المجتمعي ،كما

سارع الرئيس المصر جمال عبد الناصر بإرسال رسالة الى الرئيس البكر لتهنئت با تفام عبر

في مضمونها عن تأييده تفام حل المشكلة الكردية و إنها القتال في شمال العرام(.)5

( )1جريدة ا هرام القاهرية  ،العددد  28 ، 28321حزيدران  1963؛ الددرة  ،المصددر السدابم  ،ص ص

.267-266

( )2س ددلويت  ،المص دددر الس ددابم  ،ص ص  ، 180-175م .ع .ع ، .العد درام – س ددير وتد دراجم – الم ددال
مصطفى الرزاني  ،ع .1901/ 1-

( )3فددي الغالددب وخددالل الفت درة مددا بددين  ،1970-1952كددان مددن يكتددب المقددا ت ا فتتاحيددة والتحلدديالت

السياسية في الصفحة األولى من جريدة األهرام هو محمد حسنين هيكل وسوا ً ذكر أسم أم لم يذكر فهو
صاحب معظم الكتابات على واجهة الصفحة األولى من جريدة األهرام.

( )4جريدة ا هرام القاهرية  ،العدد  12 ، 30407اذار – .1970
( )5جريدة ا هرام القاهرية  ،العدد  15 ، 30410اذار – .1970
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توصلتم إلي  -يقصد النظام العراقي -م اخواننا

ومؤكداً على أن هذا "ا تفام الذ

األكراد خطوة موفقة وعظيمة على طريم تحقيم الوحدة الوطنية للعرام ،...وهي في نفس الوقت

دعم هائل للنضال القومي.)1("...

ج-موقف مصر من الخالف العراقي اإليراني:

تعد خاصية الصراع في العالقات العراقية – اإليرانية وخصوصاً منذ عام  1958بعد

القضا على النظام الملكي واعالن النظام الجمهور  ،محصل لتأثير مجموعة متغيرات متفاعلة
نبعت من معطيات الواق العراقي وكذل

اإليراني ،فعلى الريم من تفوم قدرة األفعال اإليرانية

على مثيلتها العراقية ،إ إن إيران "الشاه" استمرت تدر إن العرام يمثل عائقا أساسيا أمام

تحقيم مشروعها اإلمبراطور في عموم الخلية العربي(.)2

وخالل الفترة من عام  1968-1958استمر توتر العالقات بين البلدين والتي تركزت
حول السيادة على شط العرب وترسيم الحدود وييرها من المشاكل ،وم كل مظاهر ترد

العالقات بين البلدين فان الفترة من عام  1968-1966شهدت توجهاً للعرام نحو إيران
استهدف حل المشاكل التي تعيم أقام عالقات طبيعية بين النظامين ،وربما جا هذا التوج

ريبةً من نظام عبد الرحمن محمد عارف إليجاد صيغة حل للمسألة الكردية من خالل وقف
الدعم ا يراني للحركة الكردية ،ففي شهر اذار من عام  1967قام رئيس الجمهورية العراقية

السابم عبد الرحمن محمد عارف بزيارة رسمي إليران تم على أثرها استئناف المفاوضات بين

الطرفين ،كما قام في شهر حزيران من عام  1968رئيس الوز ار العراقي طاهر يحيى السابم
بزيارة طهران على رأس وفد رسمي وصدر على إثر تل

الزيارة بيان مشتر تقرر بموجب

تشكيل لجن مشتركة لحل المشاكل العالقة بين البلدين الجارين(.)3

وخالل الفترة مابين  1970-1968فقد استمر تدهور العالقات اإليرانية-العراقية نظ اًر

للمساعدات العسكرية والمالية التي كانت تقدمها إيران للحركة الكردية في شمال العرام ،أضاف
( )1عبد الجليل صالح موسى ،جمال عبدد الناصدر والقضدية الكرديدة فدي العدرام  ،1970-1952دهدو ،
ط ،2013 ،1ص .278

( )2مازن الرمضاني  ،العالقة العراقية ا يرانية  ،بح
السياسات  16 ،يناير (كانون الثاني) .2011

( )3حميد واحمد  ،المصدر السابم  ،ص .261
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العالقات املصرية العراقية 1970-1968

الى تأزم الوض في منطقة شط العرب بعد إن بدأت إيران برف العلم اإليراني على سفنها المارة

في هذا الممر المائي خالفاً تفاقية عام .)1(1937

من جانب أخر وفي إطار متابع مصر للتطورات الثنائية بين العرام وايران سيما

الصحافة المصرية التي تعبر عن توجهات النظام السياسي المصر فقد قامت جريدة األهرام
القاهرية بتاريخ20نيسان  1969بنشر مقال افتتاحي حمل عنوان "أزمة بين إيران والعرام " منبهاً

من خالل الى "احتشاد قوات البلدين على طول الحدود ،" ...كما أبرزت في محتواه تصريح
المسئولين اإليرانيين أمام مجلس الشيوخ اإليراني الى ان "إيران تنظر الى ا تفاقية التي وقعتها
م العرام عام  1937على إنها يي ويير سارية المفعول ،" ...وأشارت الجريدة من خالل
هذا المقال الى موقف العرام الثابت في اعتباره "مياه شط العرب جز من مياه

اإلقليمية ،)2("...كما أشارت الجريدة الى اتهام العرام إليران "باختالم ازمة الحدود"(.)3

ومن جانب أخر وفي سبيل ا ستفادة من قدرات وامكانات العرام المادية والقتالية

واللوجستية في حرب ا ستنزاف ضد إسرائيل ،فقد طلب محمود رياض وزير الخارجية المصر
من ا تحاد السوفيتي ان يبذل جهده عند زيارة وزير خارجيت " بورد يورني" ،الى إيران ،وبالمقابل

فقد أبدى اإليرانيون استعدادهم لالنسحاب من الحدود بشرط ان تبدأ مفاوضاتهم م العرام

مباشرة ،لكن الجانب العراقي اشترط في نفس الوقت إعالن إيران عدم إنها اتفاقية الحدود

المشتركة بين البلدين لعام .)4(1937

وفي إطار ديمومة وحدة القرار العربي وعدم شم الصف العربي في مواجهة العدوان

اإلسرائيلي ،وعندما كانت هنا محاو ت مصري إلعادة عالقتها م إيران ،فقد اشترطت مصر
موافقة العرام على ذل  ،ولكون الحكومة العراقية رفضت واعترضت ،فقد شاطرتها مصر
الموقف ولم توافم على إعادة العالقات م إيران ،كما دعمت مصر الدور الليبي والسوفيتي

( )1هاشم  ،المصدر السابم  ،ص .247

( )2جريدة ا هرام القاهرية  ،السنة  ، 95العدد  20 ، 30081نيسان .1969
( )3جريدة ا هرام القاهرية  ،السنة  ، 95العدد  22 ، 30083نيسان .1969

( )4عبدالمجيدد فريدد  ،مدن محاضدر اجتماعدات عبدد الناصدر العربيدة والدوليدة  ، 1970-1967بيدروت ،
ط ، 1979، 1ص .212
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للقيام بدور مهم بين العرام وايران من اجل إخال أكبر قدر من القوات العراقية لتشتر في

الجبهة الشرقية" ،على األقل لتصبح ا حتياطي ا ستراتيجي لهذه الجبهة.)1(" ...

وبفعل تحركات إيران ضد العرام في هذا الوقت الذ شهد تزايداً في حدة النزاع العربي

د اإلسرائيلي خالل حرب ا ستنزاف من عام  1969والنصف األول من عام  ،1970مما دف

عبد الناصر إلى ا حساس بالريبة والش من توقيت هذه التحركات اإليرانية على حدود العرام،
وهي تحركات كان من شانها أن تود

البلدين(.)2

الى تجميد وحدات كبيرة من الجيش العراقي على حدود

ثالثاً :الصراع العربي – اإلسرائيلي:
أ -توطئة :كان تركيز الحركة القومية العربية على قضية الوحدة العربية والعمل العربي المشتر
بأعتباره الحل والطريم الوحيد لتحرير فلسطين ،ا

ان وضمن هذا التصور الشمولي العام

تباينت المواقف في النهة العملي الواجب اتخاذه هل هو تحرير فلسطين والقضا

على

"اسرائيل" ،ام ان ا مر يقتصر على اعتبار القوة العربية الموحدة عامل ردع لد"اسرائيل" لمنعها
عن ا عمل عدواني ضد العرب ،ولممارسة الضغط عليها لتقديم تناز ت للشعب الفلسطيني.
ولكل ماتقدم فقد َّ
دب الخالف وا ختالف بين كل من العرام ومصر حول الوسيلة
الناجعة الت ي يمكن من خال لها مواجهة "اسرائيل" وا طماع ا ستعمارية وا مبريالية في العالم
العربي ،فبينما َّ
ألح الطرف األول على رفض الصلح او التفاوض واعتبار هذا العمل من اعمال
الخيانة القومية بينما رأى الطرف الثاني ضرورة عدم يلم ابواب الحل السلمي ،وكانت مصر
خالل فترة مابين ( )1970-1952تصرح دائما بأنها على استعداد للسالم ضمن شروط تعتبر

( )1فريد ،المصدر نفس  ،ص .213

( )2محمود رياض  ،مذكرات محمود رياض ( )1978-1948البح
األوسط ،بيروت ،ط  ، 1985 ، 2ص ص .235 – 234

417

عن السدالم ...الصدراع فدي الشدرم

العالقات املصرية العراقية 1970-1968

أ.م.د .عمار يوسف عبداهلل م.د .علي حمفوظ اخلفاف

مشرفة للعرب ولهذا تواصل اتهام معتنقي فكر البع

لعبد الناصر بعدم ريبت بالحرب ضد

"اسرائيل"(.)1
وتوضيحاً لما تقدم فأن يمكن القول ان نظرة ومواقف العرام كان يشوبها شي من
الخيال التنظير وا لمبالغة الراديكالية ،دون توفر الشروط المالئمة للمواجهة ،بينما نظرت مصر
فهي قريبة من الواق  ،وهو عدم ا ستعداد الحقيقي واخذ الحيطة والحذر فمن الممكن ان تؤد
المواجهة الى كارثة وحصول ما

يحمد عقباه الذ

المنغمسة في الصراع العربي – "اإلسرائيلي"،

يؤد

بالتالي الى تدمير الدول العربية

بل لربما يؤد الى انهيار اركان هذه الدول.

ب -مشروع روجرز وموافقة مصر عليه :اعتبا اًر من نيسان  1969ولغاية تموز  ،1970خاضت
مصر معار شرسة م اإلسرائيليين في األراضي التي احتلتها في اعقاب حرب يونيو (حزيران)
 ،1967في قناة السويس وش ب جزيرة سينا  ،من خالل القيام بالهجمات والغارات التي يشنها
الفدائيون الفلسطينيون والقوات المصرية والقصف المدفعي والمعار الجوية بين المصريين و
"اإلسرائيليين " التي تمن "اإلسرائيليين من التخندم الدائم في قناة السويس او ا ستفادة من
صح ار سينا في يوم من األيام(.)2
وفي ظل هذه التطورات وبعد ان اخذت حرب األستنزاف بعداً جديداً حين بدأت اسرائيل
بضرب العمم المصر بعنف وقسوة بطائراتها ،باإلضافة الى الندا الذ

وجه الرئيس

المصر جمال عبدالناصر الى الرئيس ا ميركي ريتشارد نيكسون في الخطاب الذ

القاه

بمناسبة عيد العمال في  1ايار  1970دعاه في الى التدخل الفور لوقف العدوان "ا سرائيلي"

( )1إبراهيم أبراش ،البعد القومي للقضية الفلسطينية ...فلسطين بين القومية العربيدة والوطنيدة الفلسدطينية،
ط ،1بيروت ،مركدز د ارسدات الوحددة العربيدة ،1987 ،ص 128؛ مجموعدة مدؤلفين مصدر والعروبدة وثدورة

يوليو ،ط ،1بيروت ،مركز دراسات الوحدة العربية ،1982 ،ص ص .215-212

)2( Richard. J. LAEULEX، Syria and The Pelestain، New york، 1972، page 21.
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تخوف الو يات المتحدة ا مريكية من توطد العالقات العسكرية

وا قتصادية والسياسية بين مصر وا تحاد السوفيتي ،و سيما في مطل عام  ،1970فضالً
عن زيادة تورط امريكا في قتالها في فيتنام

()2

.

ولكل ماتقدم فقد عرضت ا دارة ا مريكية مشروعها لتنفيذ قرار مجلس ا من ذ الرقم
 242في رسائل بع

بها وزير الخارجية ا ميركية وليام روجرز الى وز ار خارجية كل من

مصر وا ردن و"إسرائيل" ،إذ اعلن روجرز في يوم  25حزيران  1970ان حكومت قد اطلقت
مبادرة سياسية جديدة في الشرم ا وسط هدفها تشجي الدول العربية و"إسرائيل" على وقف
اطالم النار والبد بمباحثات تحت اشراف الممثل الشخصي لالمين العام لألمم المتحدة الدكتور
يونار يارنغ لتنفيذ قرار مجلس ا من المرقم .)3(242
ولكل ماتقدم فقد اعلن خالل شهر تموز  1970عن موافقة كل من مصر وا ردن على
هذه المبادرة حي

وافقة مصر في  23تموز  1970ووافقت األردن في  26تموز  ،1970بينما

حصلة موافقة "إسرائيل" على مبادرة روجرز في  6اب  ،1970واكدت واشنطن في  7اب
 1970علمها بموافقة ا طراف الثالثة على مشروع روجرز ووقف اطالم النار لمدة 90يوم(.)4

( )1مهد عبد الهداد  ،المسدألة الفلسدطينية ومشداري الحلدول السياسدية  ،1974-1934ط ،4بيدروت،
 ،1992ص ص .505-503

.الموسوعة الفلسطينية مشروع روجرز)2( www.palestinapedia.net،،

( )3مددن أهددم البنددود التددي تضددمنها مشددروع روجددرز هددو أن تتعهددد كددل م دن مصددر واس درائيل بالموافقددة علددى
تنفيذ قرار مجلس األمن رقم ( )242بكدل أجد از ه ،وأن تدتم الموافقدة علدى يكدون الهددف مدن المناقشدات هدو
التوصل إلى أتفدام علدى اقامدة سدالم عدادل ودائدم وأن يدتم اعتدراف كدل األطدراف ببعضدها (مصدر واألردن

و"إسد درائيل") وح ددم ك ددل منه ددا ف ددي الس دديادة وا س ددتقالل السياس ددي ،كم ددا تض ددمن مش ددروع القد درار 242التد دزام

"اسرائيل" من األراضي التدي أحتلتهدا بعدد حدرب  .1967لالسدتزادة ينظدرن سدامي شدرف ،سدنوات وأيدام مد

جمال عبد الناصر ...شهادة سدامي شدرف ،الكتداب الثداني ،القداهرة ،ط ،2014 ،2ص ص 375-369؛

رياض ،المصدر السابم ،ص ص .256-250

( )4عبد الهاد  ،المصدر السابم ،ص ص .511-507
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ج -موقف العراق من مشروع روجرز :أعتبر العرام ومنذ بداية الصراع العربي "ا سرائيلي" في
النصف األول من القرن العشرين أن أحد دول المواجهة الرئيسة والفاعلة ضد "إسرائيل" ،بغض
ار لهذا الموقف فقد اشتر
النظر عن طبيعة األنظمة الحاكمة في والموق الجغرافي ل  ،واستمر اً
العرام في اجتماع دول المواجهة األول الذ

عقد في القاهرة ما بين  3-2أيلول  1969والذ

ضم كل من مصر واألردن والعرام باعتبار أن "جز من عمل عربي شامل"( ،)1كما شار
وبدور فاعل في مؤتمر دول المواجهة الثاني للفترة من  10-7شباط  1970بدعوة من الرئيس
المصر جمال عبد الناصر والذ

أعلن في أن "إسرائيل

يمكنها التماد

بعدوانها بدون

مساندة أمريكا"( ،)2ولكل ما تقدم فقد اعلن العرام رفض الرسمي لمشروع روجرز في مؤتمر دول
المواجهة الذ

عقد في  21حزيران  1970بطرابلس الغرب في ليبيا بحضور الرؤسا العرب،

فقد اكد العرام وليبيا على دعوة الدول المجتمعة للمشاركة في المعركة المنتظرة ضد "اسرائيل"
ووفم اسس تتضمن اعتبار ا رض العربية ساحة معركة واحدة
في ضو امكانيات كل دولة،
َ
والدعوة ألعالن استراتيجية قتال تعتمد على التعرض للعدو بد ً من الدفاع(.)3

وفي جانب اخر فقد اكد العرام وقوف ضد هذا المشروع وجمي الحلول ا ستسالمية
وتصميم على المضي بهذا الموقف حتى النهاية ،كما جدد رفض القاط للمشاري التي
تستهدف تصفية القضية الفلسطينية بما في ذل

قرار مجلس ا من الصادر في  22تشرين

الثاني  1967والمشاري التي اتخذت اساساً لها( ،)4حي

اعتبر العرام ان هذا المشروع لم

( )1جريدة األهرام "القاهرية" ،العدد  1 ،30215أيلول 1969؛ جريدة األهرام "القاهرية" ،العدد، 30216

 2أيلول 1969؛ جريدة األهرام "القاهرية" ،العدد 3 ، 30217أيلول .1969

( )2جريد دددة األه د درام "القاهريد ددة" ،العد دددد  7 ،30374شد ددباط  1970؛ جريد دددة األه د درام "القاهريد ددة" ،العد دددد
 8 ،30375شباط 1970؛ جريدة األهرام "القاهرية" ،العدد  9 ،30376شباط .1970

( )3عبد الرحمن التميمدي ،موقدف العدرام الرسدمي والشدعبي مدن المواجهدات العربيدة -ا سدرائيلي -1947
 ،1979القاهرة ،ط ،2017 ،1ص ص .238-236

( )4يونس حسن حمد السامرائي ،العدرام والقضدية الفلسدطينية  ،1973-1958ط ،1بغدداد ،1999 ،ص
ص .153-152
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بل حتى ان لم يعالة القضية الفلسطينية من جذورها( ،)1فقد اعتبرت

هذه الموافقة كجز من "منطم ا ستسالم بشروط القهر ا ميركي .)2( "...
وفي  31تموز  1970وصل الى القاهرة مرتضى الحديثي وزير العمل والشؤون
ا جتماعية العراقي مبعوثاً من الرئيس العراقي احمد حسن بكر في مهمة تتصل بالتطورات التي
نتجت عن موافقة مصر على بنود مشروع روجرز ،وحامالَ رسالة من البكر الى عبدالناصر
تسلمها من صبر الخولي نائب الرئيس المصر (.)3
د -ردة فعل مصر من الرفض العراقي لمشروع روجرز  :نظ ار للتطورات الخطيرة والهجمة ا عالمية
الشرسة التي قادها اإلعالم العراقي تجاه مصر لموافقتها على مقترحات روجرز ،فقد تم عقد
اجتماع طارئ للجنة التنفيذية العليا لالتحاد ا شتراكي" ،لبح

الظواهر التي بدت في مواقف

بعض العناصر العربية (يقصد النظام العراقي واعالم ) " ،ا از قبولها بهذا المشروع ،حي
اعتبرت مصر موقف الضد الذ

وقف النظام العراقي ما هو ا "محاولة تجر ا ن في العالم

العربي إلظهاره بمظهر ا نقسام ،في حين تتولى جهات اجنبية مهمة التروية لذل وتضخيم ،
وهذا التحر

يوحي بخدمة المصلحة القومية بقدر القصد من ان تكسب لنفسها وأليراضها

 ، )4( "...وخرجت جريدة ا هرام بمقال افتتاحي بقلم محمد حسنين هيكل حمل عنوان "النظام
الحاكم في بغداد بح

عن دور" ،أشار من خالل إلى أن "القاهرة كانت على استعداد ألن

تساعد هذا النظام -يقصد النظام العراقي السابم -على أن يجد لنفس دو اًر يقوم ب في الساحة
العربية ،...ولكن من سو الحظ أن هذا النظام لم يجد لنفس إ

هذا الدور الذ

بدأ يلعب

وبين محمد حسنين هيكل في مقال ا فتتاحي إلى أمتعاض واستهجان القاهرة مما
أخي اًرّ ،"...

( )1التميمي ،المصدر السابم ،ص .339

( )2جريدة الهدف ،السنة الثاني ،العدد  1 ،53آب .1970

( )3جريدة األهرام القاهرية ،العدد  1 ،30549آب .1970
( )4جريدة األهرام القاهرية ،العدد  2 ،30550آب .1970
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نشرت الصحف اإلسرائيلية بخصوص الخالفات المصرية -العراقية والذ

ذكرت في أن "إن

تمل إ أن تشعر بالسرور لهذه الخالفات التي ثارت في العالم العربي.)1("...

"إسرائيل"

وتواصالً للمتابعة الصحفية للصحف الحكومية في مصر ومنها جريدة ا هرام لتطورات
العالقات المصرية العراقية فقد قامت جريدة ا هرام القاهرية في  3اب  1970بنشر "نص رسالة
خطيرة من عبدالناصر الى الرئيس العراقي "ردًا على رسالة البكر الى عبد الناصر التي سلمها
مرتضى الحديثي للقيادة المصرية ،مؤكداً فيها ان "ليس بالشعارات تدور الحرب وتتم معار
التحرير""(.)2
ومن باب كشف النوايا واظهار حقيقة المواقف فقد استفسرت القيادة المصرية من خالل
هذه الرسالة الجوابية من القيادة العراقية متسا لة "لماذا

توجهون النار للعدو ؟؟  ...لماذا

يوج العدو النار اليكم ؟؟ " ،وحقيقة فأن المطال لهذا التساؤل يمكن ان يستنتة الى اعتراف
مصر بأنها هي الطرف الوحيد في الصراع العربي" -ا سرائيلي" وخصوصاً بعد عام ،1967
من اكثر ا طراف تضر اًر وتحمالً ألعبا المواجهة ،وبررت مصر موافقتها على هذا المشروع
كونها جا ت بسبب "من عوامل سياسية وعسكرية ودولية ،خلقت اوضاع جديدة في ا زمة... ،
من المناسب استغاللها لتوجي اكبر قدر ممكن من الضغط المركز على العدو.)3(" ...
ومن باب تحميل النظام العراقي المسؤولية الكاملة في شم الصف العربي وعرقلة مسيرة
النضال وعزل عن الشعب العراقي فقد اكدت الرسالة على ثقة القيادة المصرية "يير المحدودة
بشعب العرام وجيش العرام ،كما قامت و ازرة الخارجية المصرية بإبالغ سف ار كل الدول العربية
المعتمدين لديها برسالة البكر ورد الرئيس عبدالناصر عليها(.)4
( )1جريدة األهرام القاهرية ،العدد  4 ،30552آب .1970
( )2جريدة األهرام القاهرية ،العدد  3 ،30551آب .1970
( )3جريدة األهرام القاهرية ،المصدر نفس .

( )4بددد مددن اإلشددارة أن النظددام العربددي الوحيددد الددي سدداند موقددف النظددام الع ارقددي فددي رفددض ضددد مشددروع
روجددرز هددو النظددام الج ازئددر برئاسددة ه دوار بددو مدددين ،حتددى أن و ازرة الخارجيددة المص درية لددم تسددلم سددفير
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وفي خضم هذه التطورات والتراشم ا عالمي فقد صدر "تصريح لمصدر مسؤول في
بغداد ن حول رسالة الرئيس جمال عبدالناصر الى الرئيس العراقي احمد حسن البكر في  2اب
 ، 1970انتقد من خالل قيام راديو القاهرة بإذاعة نص رسالة الرئيس المصر الى الرئيس
العراقي "خالفاً لكل ا صول وا عراف وا عتبارات الدبلوماسية  ،)1( "...كما انتقد المصدر
العراقي ماذكره الرئيس المصر من ان موافقة مصر في هذا الوقت قد جا بسبب عوامل
سياسية وعسكرية ودولية ،فرد المصدر وبقوة منبهاً وموجهاً كالم الى الرئيس المصر بأن "قد
تناسى ،ان مصير ا مة العربية ،وبأ خص شعب فلسطين ،يمكن و يجوز ان يمي ويباع في
سوم المساومات السياسية والعسكرية والدولية.)2( "...
رابعاً :مجاالت أخرى للعالقات المصرية العراقية خالل التترة :1970 -1968
على الريم من سيادة جو من الش والريبة وفقدان الثقة بين الحكومتين المصرية والعراقية ،إ
أن سجل تقدم وتطور في العالقات بين البلدين الشقيقين في مجا ت أخرى وخصوصاً في

المجا ت ا قتصادية والثقافية ،ففي الجانب األول تم التوقي خالل الفترة ما بين -1968

 1970على عدة اتفاقيات اقتصادية كان من أهمها اتفاقية تعاون اقتصاد

بين كل من مصر

والعرام وسوريا في  11آيار  ،1969كما أنشأت مصر م العرام وسوريا في  3شباط 1970

لجنة دائمة للتعاون األقتصاد (.)3

الج ازئددر باإلضددافة إلددى سددفير الع درام المعتمدددين فددي القدداهرة نسددخة مددن رسددالة البكددر ونسددخة ج دواب عبددد

الناصر عليها ،كما امتن كل من العرام والجزائر عن حضور اجتماع دول المواجهة الذ عقدد فدي ليبيدا.

لالسددتزادة ينظددرن عبددد الهدداد  ،المصدددر السددابم ،ص ص 519-517؛ جريدددة األه درام القاهريددة ،العدددد

 3 ،30551آب .1970

( )1وثيقددة تاريخيددة تحمددل عن دوان "تص دريح لمصدددر مسددؤول فددي بغددداد حددول رسددالة ال درئيس جمددال عبددد
الناصر رئيس الجمهورية العربية المتحدة إلى الرئيس العراقي أحمد حسن البكر رئيس الجمهورية العراقيدة،

بغداد 2 ،آب  ،"1970ص .1

( )2وثيقة تاريخية ،المصدر نفس  ،ص .2

( )3م .ع .ع .العالقددات م د مصددر -الع درام /ع1305 /3 -؛ مجموعددة مددؤلفين ،المصدددر السددابم ،ص

.350
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أما بخصوص الجانب الثقافي فقد تم في  3حزيران من عام  1969توقي اتفاقية
ثقافية بين مصر والعرام للتعاون الثقافي ،والتي تضمنت قيام دار األهرام للنشر باإلشراف وتولي

توزي المنشورات العراقية في القاهرة(.)1
الخاتمة:

توصل الباح

إلى مجموعة من المالحظات بخصوص بحث الموسوم "العالقات

المصرية -العراقية  ،"1970-1968تعد خاتمةً بحث وهي كما يلين

 -1مثلت هذه الفترة الزمنية  1970-1968ذروة تكالب العدوان اإلسرائيلي على الدول العربية
المحيطة بفلسطين المحتلة ،وبمؤازرة الو يات المتحدة األمريكية وأوربا لهذا الكيان ،وبالمقابل
ترسخت الخالفات العربية -العربي ة والتي عمقت من تشتت العالم العربي وقوت العسكرية
لمواجهة هذا العدوان.
 -2بقيت هذه الفترة الزمنية مليئة بالمؤامرات والترقب والش

بين مصر والعرام ،ولم يستط هذان

النظامان الحاكمين في هذين البلدين تجاوز خالفاتهما األيديولوجية السابقة لبنا عالقات قوية
ورصينة لمواجهة مشاري التقسيم والعدوان.
 -3لم تستط مصر أن تعمل على أحتوا وكسب النظام السياسي العراقي خالل الفترة -1968
 1970إلى جانبها كما فعلت في عهد األخوين عارف ،فقد بقيت المنظومة السياسية المصرية
متوجسة من النظام العراقي بسبب ماضي العالقة بينهما والموقف السلبي من رجا ت العهد
الجديد -القديم.

( )1جددا ت هددذه ا تفاقيددة الثقافيددة بعددد أن صدددر توجي د مددن القيددادة المص درية للصددحف المص درية ووسددائل
ا عددالم المسددموعة والمقددرو ة بمند نشددر خطددب أعضددا مجلددس قيددادة الثددورة العراقيددة "المنحددل" فددي العدرام
وأحاديثهم ،ومن أجل الدعم المالي للصحف المصرية فقدد سدمح لهدا فقدط بنشدر صدورة ألحمدد حسدن البكدر

والشخصيات البارزة في النظدام الع ارقدي ،وفدي المقابدل فقدد مند العدرام نشدر أحاديد

وخطدب عبدد الناصدر

في الصحف العراقية أو اإلذاعدة العراقيدة .لالسدتزادة ينظدرن م .ع .ع .العالقدات مد مصدر -العدرام /ع-

1305 /3؛ .www.Nasser.org
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– العدد ()80
الملخص

تعددد العالقددات العربيددة  ..العربيددة واحدددة مددن األمددور والقضددايا التددي تهددم البدداحثين ألنهددا

تكشف الكثير من المواقف واألهداف التدي تددف نحدو إقامدة هدذه العالقدات والتواصدل وتحديدد رؤى

لألحدا

 ..لذل اخترت الكتابة في العالقات بين مصر والعدرام  .. 1970-1968بدين البلددين

خددالل هددذه الفت درة الزمنيددة الكثيددر مددن التطددورات  ..المواقددف تجدداه األحدددا
واألحدددا

الداخليددة فددي البلدددين

اإلقليميددة وخاصددة تطددورات القضددية الفلسددطينية  ..والمخدداوف يمكددن القددول إن الع درام

ومصر حاو جاهدين في هذه الفترة الزمنية  ..إنها تبقى سياسة أيديولوجية  ،لفائدتها...
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1970-1968 العالقات املصرية العراقية

Egyptian-Iraqi relations 1968-1970
Asst. prof. Dr. Ammar Yousif Abdulla
Dr. Ali Mahfouz Al Khfaf

Abstract
Prepare Arab relations .. Arab one of the matters and issues
that are of interest to researchers because they reveal many of the
positions and goals that push towards the establishment of these
relations and communication and identify visions of events .. So I
chose to write in the relations between Egypt and Iraq 1968-1970 ..
Between the two countries during this period of time a lot of
developments .. Attitudes towards the internal events in the two
countries and regional events، especially the developments of the
Palestinian issue .. And concerns، it can be said that Iraq and Egypt
tried hard in this period of time .. It remains ideological policy، For
the benefit of them ..
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