
(8224) 
 

 
 Volume 18- Issue 4- December 2021 0208 كانون األول – 4العدد  -81المجمد 

 8691قمة الخرطوم واثرها عمى العالقات السعودية السودانية عام 
 أ.د. عمي حسين عمي الباحث سعد محمود عبيد       

  كمية التربية لمعموم االنسانية -جامعة االنبار
ed.ali.hussein@ouanbar.edu.iq 

 :الممخص
سمط البحث الضوء عمى دور الحكومة السودانية في انياء النزاع        

بين الدول العربية السيما بين المممكة العربية السعودية ومصر حول اليمن 
الوزراء السوداني محمد احمد محجوب من خالل الدور الذي قام بو رئيس 

، بعد اقناع الجانب السعودي 7691في نجاح عقد  مؤتمر الخرطوم عام 
والمصر لحضورىم المؤتمر وحثيم عمى توحيد الجيود العربية ووحدة 
الصف العربي لمواجية الكيان الصييوني واسترجاع  كافة االراضي العربية 

، 7691حزيران عام  5ل حرب من الكيان الصييوني التي احتميا خال
فضال عن حثيا عمى تظافر كافة الطاقات العربية بعد شعور الزعماء 
العرب بالمسؤولية نتيجة خسارتيا تمك الحرب، وتأمين انسحاب الكيان 
الصييوني من االراضي العربية عن طريق العمل السياسي عمى الصعيد 

م مع الكيان الصييوني العربي والدولي في نطاق مبادئو الثالث ىي ال سال
 وال اعتراف بالكيان الصييوني وال مفاوضات مع الكيان الصييوني. 
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Abstract: 

The research highlighted the role of the Sudanese 

government in ending the conflict between Arab 

countries, especially between the Kingdom of Saudi 

Arabia and Egypt, over Yemen, through the role played 

by the Sudanese Prime Minister, Muhammad Ahmad 

Mahjoub, in the success of the Khartoum Conference in 

1967, after convincing the Saudi side and Egypt to attend 

the conference, and urged them to unify Arab efforts and 

unity of the Arab ranks to confront the Zionist entity and 

recover all Arab lands from the Zionist entity that it 

occupied 

During the June 5, 1967 war, as well as urging it to join 

forces with all Arab energies after Arab leaders felt 

responsible as a result of losing that war, and securing 

the withdrawal of the Zionist entity from Arab lands 

through political action at the Arab and international 

level within the scope of its three principles: There is no 

peace with the Zionist entity There is no recognition of 

the Zionist entity or negotiations with the Zionist entity. 
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 المقدمة
 76يعد مؤتمر القمة العربية الرابع الذي عقدة في العاصمة السودانية الخرطوم لممدة 

الثالث من اىم المؤتمرات العربية، اذ ، والذي عرف بقمة الالءات 7691أيمول عام 7 –آب 
حاول وضع حد لمنزاع القائم بين الدول العربية حول اليمن  السيما بين المممكة العربية 
السعودية ومصر بعد تدخل وساطة الحكومة السودانية المتمثمة بحكومة محمد أحمد محجوب 

مك النزاعات وتحقيق ، بعد استضافة االطراف المعنية المتنازعة، ووضع حد لت7691عام 
ميثاق التضامن العربي واالسالمي وتكوين وحدة الصف العربي من اجل مواجية العدو 

، وشعور العرب 7691حزيران عام  5الصييوني بعد احتاللو االراضي العربية خالل نكسة 
بالخيبة بعد خسارة مصر الحرب وانييار قواتيا العسكرية امام العدو الصييوني، بسبب عدم 

دة الصف العربي والتفرقة في ما بينيم، وقد اكد الزعماء العرب بعضم مسؤولياتيم عمى وح
مواجية التحديات اذ توصموا ان ازالة اثار العدوان الصييوني يعد مسؤولية مشتركة بين جميع 

 الدول العربية.
وقسم البحث الى مقدمة ومبحثان وخاتمة تناول المبحث االول دور الحكومة السودانية 
في حل النزاع السعودي المصر حول اليمن وتطرق المبحث الثاني الى تطور العالقات 

 .7691السعودية السودانية في ضوء انعقاد مؤتمر الخرطوم عام 
 المصري حول اليمن-المبحث األول: دور الحكومة السودانية في حل النزاع السعودي

يا في اليمن، يتوقـف عمى اقناع كانت القيادة السودانية تدرك تماما بان نجاح وساطت
الجانبين السعودي والمصري، من خالل دعوتيم لحضورىم مؤتمر القمة العربية في العاصمة  

من أجل حل  (7)السودانية الخرطوم، الذي دعا اليو الرئيس السوداني محمد أحمد محجوب
حمد أحمد ، قام م7691آب من عام  70، وقبل انعقاد المؤتمر في (7)الخالفات بينيما

فوضعا  2محجوب بزيارة المممكة العربية السعودية، واجتمع مع الممك فيصل بن عبدالعزيز
خطو جديده ألنياء الصراع حول اليمن التي بقيت سرا وطي الكتمان، اال بعد مناقشتيا مع 

، حيث لعب (0)7691آب عام  70الرئيس جمال عبدالناصر في القاىرة الذي زارىا في 
السوداني دورا بارزا في التحضير لعقد مؤتمر الخرطوم من خالل تنقمو بين الرياض الرئيس 

والقاىرة، ولمس أسباب الخالف الذي كان قائما بين الممك فيصل بن عبدالعزيز والرئيس 
جمال عبدالناصر، إذ أبدى الممك فيصل تحفظات حول حضور المؤتمر، التي قابميا جمال 
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رافضا لفكرة عقد المؤتمر، ألنو كـان يائسا ويـرى الوقـت غير  عبدالناصر بالرفض كونو كان
مناسـب لعقـده، غـير أن مـحجوب الذي اعتبــر ان عـقد مؤتمر القمة العـربي في الخرطوم، ىو 
ىـدف حيـاتو الذي استمر يفـاوض حتى تـمكن مـن حـل شـقة الخالف بين الزعيمين الممك 

 .(5)فيصل وجمال عبدالناصر ونجح في ذلك
تطورت العالقات بينيما بشكل واضح جراء المتغيرات التي حمت في المنطقة العربية 

وىزيمة مصر فييا، وقبوليا المشورات السعودية السياسية  7691حزيران عام  5منيا حرب 
والمعونات االقتصادية، فوافـق جمال عبدالناصر عمى عرض المصالحة التي تقدمت بيا 

مع الممك فيصل بن عبدالعزيز لعقد مؤتمر  الخرطوم عام 7699 الحكومة السودانية عام
، وذكرت وكالة االنباء السودانية ان جميع الدول العربية وافقت عمى حضور مؤتمر (9)7691

من بيـنيا المممكة العربية  7691القمة العربي، الذي كان من المزمع عقـده في شير آب عام 
عن المشاركة في المؤتمر، وذلك الختالف وجيات  السعودية ومصر، في حين امتنعت سوريا

النظر مع االقطار العربية، السيما بعد خسارتيا اراضي تابعو ليا لمكيان الصييوني لذلك عقد 
برئاسة محجوب مجتمعا مع مجمس  7691تموز عام  75مجمس السيادة السوداني في 

ذي قام بو السودان لتوحيد الوزراء لبحث آخر التطورات لعقد المؤتمر، فضال عن الدور ال
 .(8)بعد أن سعت بعقد مؤتمر وزراء الخارجية العرب في الخرطوم سابقا (1)الصف العربي،

وصـل جمال عبدالناصر إلى العاصـمة الخرطوم في الثامن والعشرين من آب عام 
يـطر ، الذي استقبـمو الشعب السوداني استقبـااًل كبيرًا، كان ذلك الحدث االىـم الذي س7691

، حتى ذىبت (6)عمى جـو المؤتمر ووقائعـو قبـل انـعقاده والذي اعطى لو موقفًا سياسيًا كبيرًا 
(، التي 70الجماىير السودانية تجوب شـوارع الخرطوم حاممة صور جمال عبد الناصر)

وضعتيا عمى جدران السفـارة االمريكـية في السودان، منددة بشـعارات ضدىا وضد الكيـان 
، في حين وصل الممك فيصل بن عبدالعزيز إلى مطار الخرطوم في اليوم (77)يالصييون

نفسو، بعد تحرك موكب جمال عبدالناصر من المطار إلى قصر الضيافة، وتوجو الممك مع 
اسماعيل االزىري بعد تعرضو لألحراج بسبب  استقبال الجماىير السودانية القميمة لو، التي 

يصل بن عبدالعزيز، وأخذت تيتف بشعارات معادية ضده اخذت تضيق الخناق عمى الممك ف
 .(77)منيا) نفط العرب لمعرب(، و)عدو ناصر عدو اهلل(



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (81( اجمللد )4العدد )

 2028 كانون األول

 

)0727 ) 
 

، الذي جاء (72)7691أيمول عام  7 –آب  76انعقد مؤتمر الخرطوم لممــــده من 
ليكرس صواب التقدير السعودي لمموقف، وبالتالي صواب سياستيا الخارجية عربيًا، السيما ان 

ر الخرطوم اكد عمى مفيوم وحدة الصف العربي بين الدول العربية، السيـما مصر مؤتم
والممـمكة العربية السعودية، ووضع الخالفات جانبا، مع االلتزام بالعمل العربي المشترك وعدم 
التدخل في الشؤون الداخمية لمدول االخرى، وترك موضوع الوحدة بين الدول العربية او االتحاد 

 .(70)تخطيط لمزمن وال
آب عام  27اعمن الرئيس جمال عبدالناصر والممك فيصل عن عقد اتفاقية في 

، بشان تسوية قضية اليمن التي عرفت باتفاقية الخرطوم او ما يسمى بـ) قمة الالءات 7691
الثالث(، التي اكدت عمى ال سالم مع الكيان الصييوني )اسرائيل( وال اعتراف بالكيان 

، وضعت تمك االتفاقية (75)وال مفاوضات مع الكيان الصييوني) اسرائيل( الصييوني)اسرائيل(
 حدا لمنزاع بينيما التي نصـت عمى :

تشكيل لجنة ثالثية كمفت بمعالجة النزاع في اليمن الشمالي بين مصر   -7
والمممكة العربية السعودية، فوقع اختيار العراق من قبـل مصر، واختيرت المغرب من قبل 

 بية السعودية، ووقـــع اختيـــار الدولــة الثالثــة عمى الســودان. المممكة العر 
كانت ميمة تمك المجنة ىي وضع الخطط التي تتكفل بانسحاب القوات   -7

المصرية من اليمن، ووقف المساعدة العسكرية والمالية التي كانت تقدميا المممكة العربية 
 .(79)ــة السودانيةالسعودية لمممكيين في اليمن، بعد تتدخـل الوساط

ستعمل المجنة بكل جيودىا بعد اتفاق القيادة السودانية مع كل من مصر  -2
والمممكة العربية السعودية، لكي يتمكن اليمنيون من العيش بكل امن وسالم، من أجل تحقيق 

 رغبات الشعب واالعـتراف بحـق اليـمن في االستقالل والسـيادة الكامـمة.
الثالثية التي تشكمت من قبل العراق والمغرب والسودان كان من واجب المجنة  -0

اعالم المممكة العربية السعودية ومصر، بكل العقبات التي قد تتعرض ليا، من أجل التوصل 
 .(71)إلى التفاىم والمحافظة عمى الدعم العربي، وان يسود االمن في اليمن
لمصرية في نكسة حزيران، جاءت اتفاقية الخرطوم بعد اليزيمة التي منيت بيا القوات ا

والتي وضعت حدا لطموحات الرئيس جمال عبدالناصر لتزعمو العالم العربي، بعد تدىور 
وضع مصر السياسي واالقتصادي، فعمى اثرىا ارادت االطراف المتنازعة، السيما المممكة 
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ر العربية السعودية والجميوريين والممكيين، من وضع حد لكل الخالفات وفي مقدمتيا مص
، وقد جرى تنفيذ بنود اتفاقية الخرطوم (78)حول اليمن باستثناء عبداهلل السالل وعبداهلل جزيالن

من قبل مصر والمممكة العربية السعودية، إذ باشرت القوات المصرية جالءىا عن اليمن في 
، فضال عن رفع الحجز الذي كان مفروضا عن الممتمكات 7691االول من أيمول عام 

أيمول من العام نفسو  9مصر، من جيتو الغت المممكة العربية السعودية في السعودية في 
 . (76)كافة اإلجراءات التي كانت مفروضة بحق المصريين

التقت المجنة الثالثية المؤلفة من وزير الخارجية العراقي اسماعيل خيراهلل ووزير 
د محجوب بعدد من الخارجية المغربي أحمد العراقي ورئيس الوزراء السوداني محمد أحم

، واستمعت إلى وجيات نظرىم، فأبدت المجنة (70)7691أيمول عام 7اليمنيين في السودان في
اىتماما واضحا من أجل التفاىم مع اليمنيين المعارضين لمنظام الجميوري، التي عبرت عن 

 .(77)رغبتيم في اقامة عالقات طيبة مع كل من المممكة العربية السعودية ومصر
وء ذلك تعرض الممك فيصل لألحراج ليس بسبب موقف الشعب السوداني في ض

فحسب، بل الن الرئيس اليمني عبداهلل السالل الذي ىتف في المؤتمر واشار إلى الممك 
، وعندما انيى الرئيس (77)، وغادر قاعة االجتماعات"ىذا ىو سبب كل المصائب"فيصل قائال 

الحرب، طمب أسماعيل االزىــري رئيس الوفد جمال عبدالناصر كممتو بعرض الموقف بعد 
السوداني ورئيس المؤتمر رفع الجمسة لمتـداول، عمى اثرىا وقف الممك فيصل بن عبدالعزيز 
قائال، لقد "جئنا إلى الخرطوم من أجل ىدف واحد ىو مواجية االحتالل الصييوني في الضفة 

عبدالناصر التي القاىا، اال ان كل  ، فعمى الرغم من كممة جمال(72)الغربية وسيناء والجوالن"
االنظار اتجيت إلى الممك فيصل بن عبدالعزيز، الذي كان يعد الرجل الثاني في المؤتمر بعد 
جمال عبدالناصر، وكان ميتما بموضوع انجاح المؤتمر، إذ اكد امام الجميع ان تكون كممة 

 . (70)ىي اســاس قــراراتـــوجمال عبدالناصر ىي ورقة العمل الخاصة بالمؤتمر، وان تــكون 
ارتفعت درجة حرارة المؤتمر بعد الكممة التي القاىا جمال عبدالناصر وتعقيب الممك 

، إذ  كانت السبب (75)فيصل بن عبدالعزيز عمييا، فضال عن الكممة التي القاىا الممك حسين
الفمسطينية أحمد المباشر لتوتر جو المؤتمر، السيما بعد تدخل رئيس منظمة التحرير 

، الذي ىدد باالنسحاب من المؤتمر واعتبر الجميع وعمى راسيم جمال عبدالناصر (79)الشقيري
وبميجة عنيفة،" ليس من حق اي احد ىنا في المؤتمر ال ممك وال رئيس دولة وال حتى منظمة 
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ية والضفة التحرير الفمسطينية نفسيا، مخولة باتخاذ قرار او حل منفرد بشان القضية الفمسطين
 .(71)الغربية مع الكيان الصييوني"

عمى اثر ذلك التصريح تدخل رئيس مجمس الوزراء السوداني محمد أحمد محجوب 
خالل الجمسة لتيدئة الوضع، من خالل عرض ثالث مقترحات حول تصفية القضية 

 الفمسطينية مع الكيان الصييوني، واكد عمى ما يأتي: 
مع الدول العربية، السيما المممكة العربية من الممكن القبول بحل سياسي   -7

السعودية ومصر بحكم ثقميا السياسي في المنطقة، لكن بشرط عدم تصفية القضية 
 الفمسطينية.
ان الموافقة عمى انياء الحرب معناه مرور سفن الكيان الصييوني في قناة   -7

 السويس، فضال عن اعتراف بـــــ )إسرائيل( كدولة عظمى.
االقتصادية التي وافق عمييا المؤتمر، السيما تقديم  المعونات  ان القرارات  -2

 .(78)المالية لمدول المتضررة من الحرب ستجعمنا قادرين عمى الصمود امام العدو 
لم يقتصر مؤتمر القمة العربية في الخرطوم عمى حل الخالف السعودي المصري في 

خالل عدم عقد الصمح واالعتراف اليمن فحسب، بل تطرق أيضا إلى القضية الفمسطينية من 
بالكيان الصييوني، فضال عن التمسك بحقوق الشعب الفمسطيني في ارضو الذي كان لمممك 
فيصل بن عبدالعزيز، دور كبير في ىذه القضية ووضع سيادة ليا، باعتبار أن المممكة 

ى مؤتمر ، في الوقت نفسو اعط(76)العربية السعودية الراعية والداعمة لمقضايا العربية 
الخرطوم لمممك فيصل حرية التصرف في منطقة الخميج العربي والعالم العربي، السيما بعد 

كانون الثاني من  71قرار اعالن االنسحاب البريطاني من منطقة الخميج العربي في 
، فضال عن ذلك كان المؤتمر بالنسبة لمممك فيصل مجرد نصر دبموماسي سواء 7698عام

، كما اعرب الممك فيصل عن تقديره البالغ لمبادرة الحكومة والشعب (20)طبق ام  لم يطبق
السوداني بالدعوة إلى عقد ىذا المؤتمر التاريخي، من أجل تعزيز العالقات بين الدول العربية 

، وىكذا دخـل الممك فيـصل مؤتمر الخرطوم (27)في جميع المجاالت السياسية واالقتصادية منيا
تصرا، فكانت السعودية المستفيـدة االكبـر من المؤتمر، وذلــك من أجل مـــدان، وخــرج منو من

 .(27)تــحقـيق اىــدافـيا وتــطمعـيا لــزعامـة العــالـم العــربـي
 8691المبحث الثاني: دور المممكة العربية السعودية خالل انعقاد مؤتمر الخرطوم عام 
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العربــي واالقميمي في مجاالت  ازداد دور المممكة العربية السعودية عمى الصعيـد
عــدة، ســواء كان في المجال السياسي واالقتصادي، السيما بعد ان حصر دورىم بتقديم 
المساعدات لمدول المتضررة خالل الحرب مناصفة مع دول اخرى السيما ليبيا والكويت، التي 

د الكيان قدمت الدعم المالي الكبير، إلى كل من مصر واالردن وسوريا في حربيا ض
، إذ أعمنت المممكة العربية السعودية عن مساىمتيا بدفع خمسين (22)7691الصييوني عام 

مميون جنية استرليني، وقررت الكويـت ـدفع خـمسة وخـمسين مميون جنية استرليني، في حين 
 .(20)قررت ليبـيا دفع ثالثون ممــيون جـنية استرليني

جنية سنويا، وىي مساعدات ىزيمـة كان نصيب مصر من ذلك الدعم مئة مميون 
، 7691مقارنة بميزانية القوات المسمحة المصرية التي ارتفعت خالل العدوان الصييوني عام 

كما ان مصر كانت بحاجة إلى تمك المعونة الماليـة إلعـادة بـناء قوتيا العسكرية من أجل 
ار االقتصادية، التي ، كما تحدث جمال عبد الناصر عن اإلضر (25)مواجية العدو الصييوني

لحقت بمصر جـراء سيطرة الكيان الصييوني عمى قناة السويس وآبار النفط في سيناء فضال 
عن توقف المرافق السياحية، وتعد تــمك مصيبة ليست ألننا ال نممك المال الــذي نشتري بو 

فيصل عمى  السالح بــل اننا ال نستطيع ان نوفر الغذاء لمشعب المصري، من جيتو رد الممك
 .(29)ذلك اننا في المممكة العربية السعودية ال يمكن لنا ان نأكل وأخوتنا في مصر يجوعون 

وقد اصر الممك فيصل بن عبد العزيز عمى تغير كممة المعونات إلى )التــــزامـات( ، 
قائال" ان دول المواجية المتضررة ليست متسـولة أو مسـتجديو بـل ىي دول شجاعة 

،إذ كان الممك فيصل ييدف من ذلك الدعم المقدم من الدول الثالث المممكة (21)ـطمة"وبــــــــ
العربية السعودية وليبيا والكويت، ىو لتجنب استخدام النفط كسالح ضد الدول التي ساعدت 

ضد الدول العربـية ، فضال عن ذلك اراد التحكم  7691الكيان الصييوني في عدوان عام 
، كما من جيتو صرح فيد خالد السديري وكيل (28)يا السياسة المصريةبالمنطقة العربية ومن

وزراه االعالم في المممكة العربية السعودية " ان المممكة العربية السعودية قدمت المساعدة 
المالية لمصر وفق اتفاقية الخرطوم ما يقارب خمس ميزانيتيا سنويا، وان تمك المساعدة ليست 

انيا ليست امواال فائضة، الن في المممكة برنامج اقتصادية قروض، بل ىي منح مباشرة و 
وآخر لمتسميح فكانت تحتاج لتمك االموال التي منحتيا لمصر والدول العربية االخرى لمواجية 

 .(26)العدو الصييوني
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وصل مـموك ورؤساء الدول العربية إلى مبنى السيادة السوداني في مساء االول من 
، الذين أكـدوا فيو عن (00)اصدار بـيان ختامـي من قبل المجتمعين، من أجل 7691أيمول عام 

شعور الزعماء العرب المشترك بعبئ المسؤولية التي كانت تواجييا الشعوب العربية، والوقوف 
صـفا واحدا في مواجـية التحديات المصيرية، مما يقع عمى عاتق المموك ورؤساء الدول، وان 

رض العربية ىي مسؤولية الجميع، وأن تمك النكسة التي ابعاد العدوان الصييوني من اال
 . (07)تعرضت ليا الشعوب العربية، البد ان تكون حافــزا لوحدة الصـف والعـمل العـربي المشترك

من جيتو استعرض المموك ورؤساء الدول العربية وممثموىم، السيما المممكة العربية 
دوليم في جميع مجاالتيا وخصوصا الناحية السعودية ومصر والسودان العالقات بين 

السياسية واالقتصادية، واتفقوا عمى اتخاذ الخطوات التي من شانيا دعم وتعزيز العالقات 
بينيما وتثبيت ميثاق التضامن العربي من أجل تحقيق آمال الشعب العربي في التقدم 

د استضافتيا لعقد مثل ذلك (، كما عبروا عن شكرىم وتقديرىم لمحكومة السودانية بع07والرفاه)
المؤتمر التاريخي، الذي اراد بوضع حد لمخالفات بين الدول العربية واالسالمية السيما مصر 
والمممكة العربية السعودية، فضال عن مشاعرىم الفياضة تجاه االستقبال الحاسم الذي استقبميم 

 (.02بو الشعب السوداني)
 ؤتمر إلى قرارات وتوصيات أهمها :تبعا لذلك فقد امضى البيان الختامي لمم

أكد المؤتمرون عمى وحدة الصف العربي وتصفيتو من جميع الشوائب مع  -7
االلتزام بميثاق التضامن العربي واالسالمي الذي أصدره مؤتمر القمة العربية الثالث المنعقد 

 .7695في الدار البيضاء عام 
السياسي، عمى اتفق المموك والرؤساء عمى توحيد جيودىم في العمل   -7

الصعيد الدولي والدبموماسي من خالل المبادئ الثالثة عدم الصمح مع "اسرائيل" او االعتراف 
 .(00)بيا، وعدم التفاوض معيا

اتفق المموك ورؤساء الدول بتوحيد جيودىم، عمى تأمين انسحاب قوات العدو  -2
، ويقع عبء 7691حزيران عام  5الصييوني من االراضي العربية التي احتميا بعد حرب 

 استردادىا عمى جميع الدول العربية مع التمسك بحقـوق الشــعب الفمسـطينــي.
أكد وزراء المال واالقتصاد والنفط العرب وقد أوصوا في مؤتمرىم باستخدام،  -0

عممية إيقاف ضخ النفط كسالح في المعركة، فيما أكد البعض أن الضخ يمكن ان يستخدمو 
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نفط طاقة عربية، يمكن تسخيره في خدمة االىداف العربية والصمود كسالح ايجابي باعتبار ال
 امام العدوان الصييوني في الحرب.

أقر المجتمعون المشروع الذي تقدمت بو الكويت ألنشاء صندوق االنماء  -5
 االقتصادي واالجتماعي والعربي طبقا لتوصيات مؤتمر وزراء المال واالقتصاد والنفط.

ة اتخاذ الخطوات الالزمة، لدعم االمداد العسكري أقر المجتمعون عمى ضرور  -9
لمواجية كافة االحتماالت، فضال عن قرار سرعة تصفية القواعد االجنبية في الدول 

 .(05)العربية
، كان 7691وقد ذكرت الصحافة السعودية أن مؤتمر القمة العربية في الخرطوم عام 

واالسالمية اعتمدت أكبر آماليا عمى  يمثل أخطر مؤتمر قمة عربي، السيما ان االمة العربية
ذلك المؤتمر، الذي ترجوه ان يتحقق لما فيو خير لالمــــــة وصالحـيا، وأن يتم بذلك استرداد 
الحق المغتصب والكرامــــة الميانــــة والشـرف، لتعود االمة العربية بسمعتيا وقوتيا ومكانتيا 

 .(09)الالئقة بيا
رطوم وتشكيل المجنة الثالثية من قبل العراق والمغرب بالرغم من انعقاد مؤتمر الخ

المصري في اليمن، والتوصل التفاقية الخرطوم عام  –والسودان ألنياء النزاع السعودي 
، اال أن األزمة اليمنية لم تنتـو عمى الفـور، السيما بـعد استمرار الحـرب األىمية اليمنيــة 7691

ض من قبل الرئيس اليماني عبداهلل السالل لالتفاقية، ، نتيجة لمرفـ7610-7691خالل اعوام 
خصوصا أن اليمن لم يكن أحد أطرفيا، وبذلك بقي الوضع في اليمن متوترا  بالرغم من 

 .(01)االنسحاب المصري، وتوقف دعم المممكة العربية السعودية عن الممكيين
ادي كثيـرا خالل تطورت العالقات السعودية السودانية عمى المستوى السياسي واالقتص

مؤتمر قمة الخرطوم، بعد الوساطـة التي قامت بيا الحكومة السودانية برئاسة محمد أحمد 
، مع تبـادل 7697محجوب، لحـل النـزاع المصري السعودي القـائم حـول اليـمن منذ عام 

 . (08)الزيــاـرات من قـبل المسؤولين والوفـود بين البـمدين
دي قـدمت المممكـة العربـية السعودية المساعـدات االقتصادية أما في الجانــب االقتصا

لمسودان، عمى شكل قروض فمنحتو قرض لمدة ثالث سنوات بمغ قيمتو خمسة ماليين جنية 
استرلينــي، فضال عن زيارة وزيــر المالية السوداني حسين اليندي إلى المممكة العربية 

ن أجل تامـين مـساعدات السعودية إلى ، م7698في كانون الثاني عام  70السعودية، 
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، وعند انتـياء الزيـارة تم توقيـع اتـفاق في الرياض من العام نفسو، الذي نص عمى (06)السـودان
ماليين جنية استرليني لمــــسودان، فضال عن تمك المعونـــة  1تقديم السعودية قرض بمبمغ 

مصادر النفط في السودان، من خالل  المالية تعاونت المممكة العربية السعودية في انماء
ارسال شركة النفط السعودية الحكومية بترو مين وفدا إلى العاصمة الخرطوم في األول من 

، لدراسـة امـكانيات تطويـر النفـط والصناعـات البـتروكيميـائية في 7698شباط عام 
 .(50)الســـــــودان

ال فيو، كان أبرز انجاز لمحكومة يرى الباحث أن مؤتمر الخرطوم ودور السودان الفع
، التي عممت عمى حل الخالفات بين 7691السودانية المتمثمة بحكومة محمد محجوب عام 

الدول العربية في اليمن، السيما بين المممكة العربية السعودية ومصر، مما أدى ذلك إلى 
جية العدوان تقريب وجيات النظر بين تمك الدول من أجل تكوين وحدة الصف العربي لموا

الصييوني، فضال عن تطوير العالقات السياسية واالقتصادية بين الدول العربية، السيما بين 
 السودان والمممكة العربية السعودية. 

 الخاتمة 
  عن وضع حد لمنزاع القائم حول اليمن بين 7691توصل مؤتمر الخرطوم عام ،

 جمال عبدالناصر.الزعيمين العربي الممك فيصل بن عبدالعزيز والرئيس 
  لعبت الحكومة السودانية دور فعال في انياء النزاع بين الممك فيصل وجمال

عبدالناصر حول اليمن بعد اقناع الجانبين لحضورىم وعقد مؤتمر الخرطوم في العاصمة 
 السودانية.

  توحيد الجيود بين الدول العربية وتقديميا المعونة المالية واالقتصادية في ما بينيا
 ، ومن بينيا المممكة العربية السعودية وليبيا والكويت.7691حزيران عام  5جراء حرب 

  كان اىم حدث في مؤتمر الخرطوم ىو المقاء الذي عقد في منزل محمد احمد
محجوب رئيس الوزراء السوداني وضم الرئيس جمال عبدالناصر والممك فيصل وتم التوصل 

ليا تم تشكيل لجنة ثالثية من قبل السودان والعراق الى عقد اتفاقية الخرطوم التي من خال
 والمغرب.
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  اعطى مؤتمر الخرطوم لمرئيس جمال عبد الناصر مكانو مميزة بعد االستقبال الذي
حضي بو من قبل الشعب السوداني، عكس االستقبال الذي استقبل بو الممك فيصل بن 

 عبدالعزيز.
 العربية من الكيان الصييوني يتطمب  توصل المؤتمر الى نتائج ان استرجاع االراضي

 تضافر جميع الجيود العربية مع االحتفاظ بحقوق الشعب الفمسطيني.
  شيد من خالل ذلك المؤتمر تطورًا ممحوظًا في العالقات بين الدول العربية السياسية

 واالقتصادية السيما بين المممكة العربية السعودية والسودان.
 المصادر والمراجع:

، ثم عاد 7676، تخرج من كمية غودرن ميندسًا مدنيا عام 7608حمد محجوب، ولد عام محمد ا  -7
، اتجو لمعمل السياسي من اجل استقالل السودان، اختير وزيرًا 7609ودرس القانون وعمل قاضيا حتى عام 

-7695، وانتخب رئيسًا لموزراء خالل عام 7690، عند اندالع ثورة عام 7659لمخارجية ألول مرة عام 
، 7002، لممزيد ينظر: فراس البيطار، الموسوعة السياسية والعسكرية، دار اسامة لمنشر، االردن، 7698

 .997ص
، اطروحة دكتوراه، 7691-7651غسان كريم مجذاب، العالقات السياسية المصرية، السعودية  -7

 .795ص 7009معيد التاريخ العربي والتراث العممي، بغداد، 
، وسماه والده فيصل نسبة الى جده فيصل 7609عزيز: ولد بالرياض عام الممك فيصل بن عبد ال -2

، وظل يشغل 7620،وتم تعينو وزيرا لمخارجية عام 7865-7802بن تركي مؤسس الدولة السعودية الثانية
ذلك المنصب طيمة حياتو، كما تربى عمى الفروسية وركوب الخيل واستعمال السالح، وحنكتو السياسية، فكان 

نائبا عن الممك في الحجاز، كما شغل منصب ولي العيد بعد تنازل الممك سعود عن الحكم عام اميرا و 
، فكان لو مواقف كثيره تجاه القضايا العربية 7615، وظل يشغل ذلك المنصب حتى مقتمو عام 7690

نظر. محمد واالسالمية متبع اسموب والده في الحكم، فكانت من تمك القضايا القضية الفمسطينية. لممزيد ي
حرب، احداث ومشاىير اسالمية الممك فيصل بن عبدالعزيز، مراجعة احمد حطيط، دار الفكر المبناني، 

 .8،ص7667بيروت، 
 .75/8/7691، في  7900صحيفة )الندوة (، السعودية، العدد  -0
، مؤسسة 7، ط7610-7691عبدالمجيد فريد، من محاضر اجتماعات عبدالناصر العربية والدولية  -5

 .85، ص7685حاث العربية، بيروت،االب
، اطروحة دكتوراه غير 7610-7690سميرة اسماعيل جاسم ، العالقات المصرية السعودية  -9

 .709، ص7008منشورة، كمية اآلداب، جامعة البصرة ، 
 . 72/1/7691، في 878صحيفة )عكاظ(، السعودية، العدد  -1
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اب عام  5حتى  7ي الفترة ما بين عقد مؤتمر وزراء الخارجية الدول العربية في الخرطوم ف -8
،وعقد اجتماعات عدة ناقش فييا الموقف العربي الراىن  من جميع جوانبو وتم االتفاق عمى وحدة 7691

العمل العربي الجماعي وتنسيقو وتصفية الجو العربي من جميع شوائبو، وتضافر جميع الجيود إلزالة اثار 
ة من الكيان الصييوني وعدم المساس بالقضية الفمسطينية، ووضع العدوان واسترداد االراضي العربية المحتم

خطة شاممة ومتكاممة سياسيا وعسكريا واقتصاديا وثقافيا لدعم التضامن العربي وتحقيق االىداف العربية، 
فضال عن التزام الجميع بميثاق التضامن العربي الذي وقع في مؤتمر القمة العربي الثالث في الدار البيضاء، 

ا اوصى المؤتمر بانعقاد مؤتمر عمى مستوى المموك والرؤساء في الخرطوم . لممزيد ينظر: مؤتمر القمة كم
 .79، ص7615،ممف وثائقي ،  في نيسان 7691أيمول 7 -اب  76العربي الرابع ، الخرطوم في 

شر، ، مؤسسة االىرام لمترجمة والن7، ط7691محمد حسنين ىيكل ، االنفجار وحرب الثالثين سنة   -6
 .85، ص7660القاىرة ،

،والتحق بالكمية العسكرية وتخرج منيا عام 7678جمال عبد الناصر: ولد في االسكندرية عام  -70
، ونظم جماعة الضباط االحرار، الذين قاموا بثورة يوليو عام 7608، واشترك في حرب فمسطين عام 7628
، وعين رئيسا لموزراء عام 7652، وتقمد منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الداخمية عام 7657
. ينظر: مجموعة مؤلفين، موسوعة العالم )مشاىير 7610، وتوفي عام 7659،ورئيسا لمجميورية عام 7650

 .97-97، ص7007،دار الصداقة العربية، بيروت، 2القادة العسكرين والسياسيين(،ج
 .20/8/7691، 76087صحيفة )االىرام(، مصر، العدد -77
؛ لمى عباس محمد، العالقات 27/8/7691، في 76082، العددصحيفة )االىرام(، مصر  -77

، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية اآلداب، جامعة الكوفة 7610-7658السياسية المصرية السعودية 
 .709، ص7070

حضره  7691أيمول عام7 -اب 76مؤتمر الخرطوم، عقد في العاصمة السودانية الخرطوم لممـــده  -72
الردن(، واسماعيل االزىري )السودان(، وعبدالرحمن عارف )العراق( والممك فيصل بن كل من الممك حسين )ا

عبدالعزيز )المممكة العربية السعودية(، والرئيس جمال عبدالناصر )مصر( وعبداهلل السالل )اليمن(، وصباح 
)منظمة التحرير السالم )الكويت(، وشارل الحمو )لبنان(، والحسن الرضا ولي عيد )ليبيا(، واحمد الشقيري 

الفمسطينية(، وعبدالعزيز بو تفميقو )الجزائر(، ومحمد بن ىيما )المغرب(، في حين لم تحضر سوريا الختالف 
، مكتبة نعمة 079، وثيقة رقم 7691ووجيات النظر مع االقطار العربية، لممزيد ينظر: الوثائق العربية لعام 

 .587يافث التذكارية الجامعة االمريكية،  بيروت، ص
نياد الغادري، سياسة الخارجية السعودية االىداف واالساليب ، مكتبة فيد الوطنية، الرياض  -70

 .17، ص7661،
 77، بيروت ، 7909، وثيقة رقم  7200/-الدار العربية لموثائق، ممفات العالم العربي، ع س -75

 .7680حزيران 



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (81( اجمللد )4العدد )

 2028 كانون األول

 

)0707 ) 
 

،دار الساقي 7610-7697سعيد محمد باديب ، الصراع السعودي المصري حول اليمن الشمالي  -79
 .729، ص7667لمطباعة والنشر، لندن، 

 .8/7698/ 70، في 708صحيفة )المدينة(، السعودية، العدد  -71
، ودرس القران الكريم فكان ضمن بعثو التعميمية 7692عبداهلل جزيالن: ولد في مدينة تعز عام  -78

استو الثانوية في مدينة بني سويف ، واكمل در 7606، وانتقل الى مصر عام 7601الذين سافروا الى لبنان 
، عين رئيس اركان حرب ليا ومديرًا 7659،والتحق بالكمية الحربية بالقاىرة، وعاد الى الوطن في لعام 

، وتقمد مناصب عدة منيا نائبًا 7697أيمول  79لمدرسة االسمحة، فكان ذلك المنصب سببا لتفجير ثورة 
 77ير الزراعة ثم نائبًا لرئيس الجميورية، وتوفي في القاىرة في لرئيس مجمس القيادة، ووزير لمحربية، ووز 

، لممزيد ينظر: وائل ناصر حسين، سعود الفيصل ودوره في السياسة الخارجية السعودية 7070تشرين الثاني 
 .   22، ص7078، رسالة ماجستير، غير منشورة، كمية اآلداب، جامعة ذي قار، 7686حتى عام 

 70، بيروت، 7708، وثيقة رقم 7/7202-الدار العربية لموثائق، ممفات العالم العربي، س ن    -76
 .7687تشرين الثاني 

 .7/6/7691، في 76080صحيفة )االىرام(، مصر، العدد -70
محسن العيني، خمسون عاما في الرمال المتحركة )قصتي مع بناء الدولة الحديثة في اليمن( ، دار  -77

 .709، ص7007الشروق ،القاىرة 
 .62، ص 7691محمد حسنين ىيكل ، االنفجار وحرب الثالثين سنة  -77
 .721، ص7072، د. ن، د.م، 7نياد الغادري، من اوراقي السعودية مممكة الخوف، ط -72
 .60عبدالمجيد فريد، المصدر السابق، ص -70
، وتمقى عمومو في االسكندرية وىار وساند ىرست 7625الممك حسين: ولد في عمان عام  -75
، تولى العرش بعد اضطرار ولده 7657سكرية البريطانية، كان مع جده في القدس اثناء حادثة اغتيالو عام الع

، 7695، وقام بتسمية اخيو حسن بن طالل وليا لمعيد عام 7652طالل بن عبداهلل التخمي عن العرش عام 
ني لمجيش االردني عام ، وطرد غموب باشا القائد البريطا7655وجر االردن الى صفوف حمف بغداد عام 

، وعين سميمان النابمسي رئيسا لموزراء، وتقارب من جمال عبدالناصر في تمك الفترة ، وقام بمحاكمة 7655
في العراق، دفع الممك حسين الى  7658، وعند اندالع ثورة عام 7651قادة الحركة الوطنية االردنية عام 

حزيران، وعند  5، بعد اندالع حرب 7691مع مصر عام  طمب انزال قوات بريطانية في االردن، ووقع حمفا
، قام بأرسال احد الوية الجيش االردني الى الجبية السورية، ووقف بجانب العراق 7612اندالع حرب تشرين 

، لممزيد ينظر، عبدالوىاب الكيالي ، موسوعة 7666، وتوفي عام7680عند حدوث الحرب مع ايران عام 
 .507عربية لمدراسات والنشر بيروت، ص، المؤسسة ال7السياسة ،ج

، درس المحاماة وعمل بيا لمدة وجيزة، 7601احمد الشقيري، سياسي فمسطيني ولد في عكا عام  -79
، في الواليات المتحدة ثم القدس، شغل منصب رئيس الوفد السوري 7605تراس مكتب االعالم العربي عام 

، انتقل بعد 7657عد االمين العام لمجامعة العربية ، واصبح مسا7657-7606في االمم المتحدة خالل مدة 
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، وتولى منصب رئيس 7697-7651ذلك ليشغل منصب وزير الحكومة السعودية في االمم المتحدة من عام 
واستقال منيا لممزيد ينظر،  7696. الى شباط 7690منظمة التحرير الفمسطينية منذ تأسيسيا عام 

 .61، ص7،جعبدالوىاب الكيالي، موسوعة السياسة
 .65عبدالمجيد فريد ،  المصدر السابق، ص -71
؛ عبد المجيد فريد ،المصدر السابق، 71/0/7691، في 779صحيفة) االيام (، السودان ، العدد -78
 .700ص
وداد خضير حسن الشتوي، الممك فيصل بن عبدالعزيز ال سعود ودوره في قضتي اليمن وفمسطين  -76

؛ سعيد محمد باديب، المصدر السابق، 767، ص7008يروت، ، الدار العربية لمموسوعات، ب7690-7615
 .758ص
 .22وائل ناصر حسين ، المصدر السابق ، ص -20
 .78، ممف وثائقي، ص 7691أيمول 7 -اب76مؤتمر القمة العربي الرابع  ، الخرطوم  في  -27
 .777لمى  عباس محمد، المصدر السابق ، ص -27
ولية لممممكة العربية السعودية، مجمة دراسات محمود حسن احمد خميل، أسس العالقات السياسية الد -22

 .290، ص7689، معيد الدراسات الدبموماسية، الرياض، 7سعودية، ج 
 .582، ص071، وثيقة رقم  7691الوثائق العربية لعام  -20
 .798-791غسان كريم مجذاب ، المصدر السابق ، ص -25
 .500، ص 7667احمد ابو الفتح ، جمال عبد الناصر ، د. ن ،القاىرة،    -29
 .2/6/7691، في 7012صحيفة )االنوار(، لبنان، العدد -21
 .65،ص7662محمد حسنين ىيكل، اكتوبر السالح والسياسة، مؤسسة االىرام، القاىرة، -28
 .796غسان كريم مجذاب ، المصدر السابق، ص     -26
، ممف  7691أيمول  عام  7–اب  76، الخرطوم في 7691مؤتمر القمة العربي الرابع عام  -00

 . 70صوثائقي، 
 .580، ص076، وثيقة رقم  7691الوثائق العربية لعام  -07
دار الييئة المصرية لمكتاب، القاىرة، 7691 – 7697احمد يوسف احمد، الدور المصري في اليمن  -07

 017، ص7687
، منظمة التحرير الفمسطينية ، دار 7681-7826وثائق فمسطين، مائتان وثمانون وثيقة مختاره  -02

 .077ص ،7681الثقافة، القدس، 
، ممف  وثائقي 7691أيمول  عام  7–اب  76، الخرطوم في 7691مؤتمر القمة العربي الرابع عام  -00

 .75،ص
 .78/8/7691،  في779صحيفة )الدعوة (، السعودية ، العدد  -05
 .728سعيد محمد باديـــب ، المصدر السابق ، ص -09
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 .77وثائقي، ص ، ممف7691أيمول  7-اب 76مؤتمر القمة العربي الرابع ، الخرطوم في  -01
، بيروت ، 7909، وثيقة رقم  0/7200س -الدار العربية لموثائق، ممفات العالم العربي، ع -08
 .7680حزيران 77
تشرين  70، بيروت،7708، وثيقة رقم 7/7202-الدار العربية لموثائق، ممفات العالم العربي، س ن -06
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