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  العالقات السورية املصرية يف أعقاب االنفصال            
 د.حممذ رشيذ عبود الراويا.م.                           

 مركز الذراسات اإلسرتاتيجية -جامعه االنبار            
 املستخلص

ي اعقبت االنقصال يتناول البحث العالقات السوريو المصرية في الحقبة الزمنية الت     
نجم عن ذلك و  8598الى ايمول  8591استمرت من شباط  والتي،بينيما  ةوبعد فشل الوحد

االندماج  ، وشملةحدمتال ةالعربي يةسميت الجميور  ليكونا دولة واحدة،اندماج كامل بينيما 
الى  ةتم تقسيم ىذه الدولاذ ك البرلمانين.بمن فييا الجيشين وكذل ةجميع المؤسسات الحكومي

اقميمين االول ىو اقميم شمالي يضم مصر واخر جنوبي يضم سوريا ، اال ان حصول 
ات االنفصال ادى الى عودة البمدين الى وضعيما السابق و انفصال جيشييما والمؤسس

تدىور في العالقات وتبادل االتيامات واقامة الشكاوي لدى الجامعة العربية  اتالى،ثم االخرى 
 .الى حافة الحرب بينيما اليجاد حل بينيما بعد ان وصمت العالقات

 
Abstract 

This research was conducted to study the 
Egyptian and Syrian relationship after 
separation due to the failure of unity that 
continued from February 1958 to September 1961. 
All institutions  integrated including army and 
parliament  to be one state called United Arab 
Republic leading to form tow territories  where 
Egypt become north province and Syria to be 
south province. The state not able to stand 
leading to be separated and then followed by a 
deterioration in relations and complementing to 

Arab League .They in almost reached to. 
 المقدمة

ظل التقارب و التباعد عن مصر مثار جدل بين القوى السياسية السورية طيمة        
، و انعكس البحث  8591أذار  1الحقبة الزمنية التي اعقبت االنفصال وحتى قيام أنقالب 

عن صيغ و حدوتو بين القطرين عمى الوضع السياسي الداخمي برمتو ، كما كان الحال عميو 
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يما ، حتى اصبحت العالقة مع مصر في مقدمة االسباب التي كان واء قبل أعالن الوحدة بين
خالل الحقبة الزمنية  ةتعصف بالحكومات السورية المتعاقباحتدام االزمات الوزارية التي كانت 

 المذكورة ، فضال عن مسيرة العالقات ذاتيا.
عالقات بين البمدين شيدت االيام االولى التي اعقبيا االتفصال تأزما و توترا في ال        

حيث كان البد من فك االرتباط الذي احدثتو الوحدة خالل السنوات الثالث والنصف من 
عمرىا في مختمف الجوانب السياسية واالقتصادية والعسكرية ، و أعادة الحال الى ماكانت 
عميو قبل الوحدة في كال الدولين ، اذ كان في سورية الكثير من الموظفين و الضباط 

مصريين الذين تم نقميم الى سورية ، وفي نفس الشيء بالنسبة لمسوريين في مصر ، فضال ال
عن المعدات العسكرية ، ولم يمض سوى اسبوعين عن االنفصال حتى انذرت الحكومة 
السورية الجديدة المصريين الموجودين عمى اراضييا بوجوب تقديم انفسيم الى السمطات 

، وذلك تمييدا 8598تشرين االول  2ى ظير يوم االثنين العسكرية ، خالل مدة ال تتعد
لترحيميم الى خارج سوريا ، وبدأ بالفعل في التاريخ المذكور تدفق قوافل المصريين تباعا الى 

 .1) (8) لبنان في طريق عودتيم الى مصر
استمرت االتصال بين الجانبين بواسطة االمين العام لمجامعة العربية عبد الخالق        

حسونو ، بشأن أتمام تبادل العسكريين بين الطرفين ، الذين تأخر قسما منيم بسبب كونيم قيد 
 . (2)االحتجاز في القطرين 

ر تتردد عمى نفصال حتى عادة عبارات الوحدة مع مصلم يمض وقت طويل عن اال       
االلسن ، وتحمل معيا عبارات ) الوحدة الجديدة( بأسموب جديد وغيرىا ، و كأنيم يريدون من 

عن بعض الصيغ والمعطيات التي أفرزتيا الوحدة ، وقد ظير ىذا بين  ايبعدو وراء ذلك ان 
ا تبين أوساط القوى اليسارية واالشتراكية السورية عمى صعيد القيادة العسكرية ، السيما بعدم

، وقد كمفت القيادة العسكرية عدد  (1)بأن ىناك خيوط أليدي اجنبية وراء الحركة االنفصالية 
من السياسيين من العناصر الوحدوية ، أمثال ىاني الجندي و فريد زين الدين ، بدراسة 
موضوع عودة الوحدة مع مصر و السبيل ألييا ، وتقديم المقترحات الى القيادة العسكرية ، 

قرر أن يصار الى معالجة العودة الى الوحدة  عن طريق البدء بأتفاق عسكري مشترك بين وت
البمدين ، والعمل عمى وقف المياترات االذاعية عمى الفور بين البمدين ، وتصفية االمور 

و سواىا ،  كما تقرر أرسال وفد يضم بعض  األسمحةاالدراية المعمقة بينيما بخصوص 
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ايمول ، وذلك تأكيدا عمى حسن النية ، وبعد اطالع رئيس  21بحركة  ساىمتالعناصر التي 
الجميورية السورية عمى ىذه القرارات وافق عمييا بشرط ، االجتماع بأعضاء الوفد قبل سفره ، 

 . (4)حدث ىو سفر الوفد دون عمم الرئيساال أن ما 
، التقى مع عبدالناصر  8592كانون االول  81وصل الوفد السوري الى القاىرة يوم 

وجرى نقاس طويل دار معظمو حول أخطاء الوحدة ، أصر الوفد السوري خاللو عمى اعادة 
الوحدة و االعتراف بالندم ، اال أن عبدالناصر قد أكد ليم بأن العودة الى الوحدة ليس أمرا 

وأنيا تحتاج  الى دارسة من أجل النجاح ، وتنسيقيا خطوات ، منيا سيال كما يتصورون ، 
مثال يمكن تحقيق وحدة بين مصر و سورية و تكون القاىرة أشتراكية بينيما و دمشق رأسمالية 
، ويقصد بو النظام السياسي الجديد بعد االنفصال عن سورية ،كما يجري في االذىان الى أن 

و  المتأنيةسياسيين ، و تتم بين حكومة البمدين ، بعد الدراسة ىذه الخطوات يجب أن يبحثيا ال
 . (9)المستفيضة 
عاد الوفد السوري الى دمشق وفي جعبتو شروط عبدالناصر وتصوراتو من أجل        

اعادة الوحدة ، وبدأت عمى أثره تعقد اجتماعات عمى صعيد القيادة العسكرية لتدارس ىذه 
عادة التقارب مع مصر كمرحمة أولى ، ومن ثم العمل عمى الشروط ، وتم االتفاق عمى ا 

ف بدأ التنسيق مع ا، ومن أجل ىذا االىد( 9)حدة حتى لو كان ذلك بأنقالب جديداعالن الو 
العناصر الوحدوية من السياسيين السوريين واالستشارة بأرائيم ، ومن بينيم نياد قاسم و 

ى الرأي الذي طرحو االخير ، والذي ينص الدكتور فريد زين الدين ، حيث تم االتفاق عم
بضرورة تشكيل حكومة انتقالية جديدة برئاسة ناظم القدسي ، أو شخصية وحدوية معتدلة ، 
بعد أزاحة المجمس النيابي  و أقالة الحكومة الحالية ثم تشكيل وفد من الحكومة الجديدة ، التي 

ر ذلك تسند الى العسكريين  تنبغي أن  يكون عناصرىا من الوحدويين ، وفي حالة تعذ
 . (7)ألعطاء الوزارة طابع القوة لتنفيذ واجبيا الوحدوي عمى أكمل وجو 

اتضح من خالل ىذه االجتماعات ، واالصرار عمى الوحدة ، بأن العسكريين         
السوريين قد أقفمو فعال عن االطاحة بالحكومة و مجمس النواب ، والعمل من اجل الوحدة ، اذ 

عمييا حركة  ا، والتي أطمقو  8592آذار  21مض وقت طويل حتى قام ىؤالء بحركة لم ي
 تصحيح االوضاع.
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الى زيادة التقارب مع مصر عممت با االتجاه  الجديدةو بدال من أن تؤدي الحركة         
الجميورية  المضاد ، وذلك نتيجة مداخالت احدثيا تمرد جاسم العموان في حمب و أعالنو

العربية المتحدة فورا ، مما وضع البالد امام موقف حرج دفعت الى أتيام عبدالناصر ، 
اذار  21والقاىرة بما يجري في سورية ، حيث يذكر العظم في ىذا الصدد " كان انقالب 

في الواقع احد الوسائل العنيفو التي جربيا عبدالناصر ألعادة الوحدة ، أذ بينما كان  8592
 (1) ل مع النحالوي ، كان يعمل أيضا مع بعض الضباط في حمب "يعم

و عمى اثر تشكيل حكومة بشير العظمة بعد فشل الحركة االنقالبية ، و دخول        
الوزارة عناصر وحدوية فضال عن رئيسيا العظمة ، حاول السوريون غمق ممف قضية 

ر ، حيث تضمن بيانيا عبارات االحداث االخيرة ، وفتح صفحة جديدة في العالقات مع مص
مصر الحبيبة والشقيقة ، وما الى ذلك من النعوت الطيبة ، وبالمقابل فقد ابدت السمطات 
المصرية ارتياحا لما آلت اليو االوضاع في سوريا ، اذ أن عبدالناصر قد أصدر بيانا عرض 

ما ابدت فيو وساطتو بين المتخاصمين في الجيش السوري اثناء احداث حمص وحمب ، ك
، أال أن  (5)ارتياحيا لتشكيل حكومة أنتقالية من بين مياميا اجراء استفتاء حول الوحدة 

الموقف المصري الحقيقي خالل ىذه الحقبة  يمكن تحديده بثالث محاور ، أوليا : التزام 
المصريين جانب التحفع تجاه الحكومة السورية الجديدة ، عمى االقل بعد أن توضح سياستيا 

اخمية والخارجية ، وموقفيا الفعمي من قضية الوحدة واالشتراكية ، وثانيا : أن اجراء استفتاء الد
في سورية عمى الوحدة سيكون نصرا لعبد الناصر ، وذلك لوجود تيار شعبي و حدوي فييا ، 
والمحور الثالث : أن االنطباع المصري ، بشأن الوضع في سورية لن يستقر مطمقا مادامت 

   (81)مر يحكييا عمالء االستعمار في المنطقة ىناك مؤا

و من أجل ان تثبت الحكومة السورية الجديدة حسن النية تجاه مصر ، اعمن رئيس       
عن عزم حكومتو  البدء بأجراء محادثات مع مصر من اجل  8592حزيران  9الوزراء في 

د ، كما صدر مرسوم بتشكيل العمل عمى قيام اتحاد فيدرالي بشرط ان يدخل العراق ىذا االتحا
لجنة سياسية لدراسة موضوع الوحدة ، تضم مجموعة من السياسيين السوريين من المتحمسين 

 . (88)و المعارضين لموحدة 
أال أن الخالف بن أعضائيا و رفض الكثير منيم االشتراك فييا قد جعميا تولد         

ل أعمن عمى استعداده ألرسال وفد مفاوض ميتة ، ورغم ذلك لم يتوقف العظمة عند ىذا الحد ب
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الى مصر لوضع أسس الوحدة الجديدة ، و رغم صدى ىذا االعالن داخميا لردود الفعل 
العنيفة و الضجة التي احدثيا بين االوساط السورية ، دفعت المعارضين لموحدة لمقول : بأن 

اتخاذ مثل ىذا القرار ،  حكومة العظمة ال تتمتع بصفة شرعية ودستورية ، وعميو ال يحق ليا
مع ذلك فأن المصرين أستقبموا تصريحات العظمة من قبل الصحف المصرية التي أكدت بأن 

ولم تتوقف ىذه   .(82)مصر غير مستعدة لمدخل في مفاوضات كيذه من أجل الوحدة 
بشن حممة عنيفة عمى  8592الصحف عن ىذا الحد بل أستمرت حتى منتصف حزيران 

ية، متيمو  الحكومة السورية  بعدم االيمان بالوحدة والتالعب بااللفاظ و الحكومة السور 
عواطف الناس ، و احالة الوحدة الى لجان لدراستيا، االمر الذي يتطمب وقتا طويال حتى 

، فضال عن أن ىرب عبدالحميد السراج من سجنو الى القاىرة و  (81)ينساىا المطالبون بيا 
 .  (84)ة اليروب قد زاد من تعكير صفو العالقات بين البمدينأتيام االخيره بتدبير عممي

تصريحات رئيس الوزراء السوري النقاب عن  كشفت ردود الفعل المصرية أزاء       
مسألتين حساستين بالنسبة لعبدالناصر و السياسيين المصريين ، أوليا شرط ادخال العراق في 
الوحدة الذي كان يشوب عالقتو مع القاىرة التوتر وعدم االنسجام ، وثانييما صيغة الوحدة 

الذي ظل يرفضو المصريون منذ التي حددىا االعالن مسبقا بالفدرالية ، االمر االخر 
 مباحثات الوحدة االوى بين البمدين .

و رغم ىذا التوتر الذي بدأ يشوب التقارب ، اال أن العظمة ، بأعتدالو المعروف ،        
وليجتو الودية ، وسعة تفكيره قد عالج الموقف بروية ، أذاع بيانا من راديو دمشق حول 

 -اعطى من خاللو ثالثة أنطباعات ىي :الوضع الداخمي وعالقتو بمصر ، و 
االول : أكد لمسمطات المصرية عمى حسن النية و ضم الصفوف من أجل تناسي صدمة 

 االنفصال والعمل من جديد عمى خمق وحدة أو اتحاد.
ثانيا : وضع االمور في نصابيا عن طريق تبيان حقيقة الموقف في سوريا والتيارات 

 ن ىذا وذاك من سئم ىذه الصراعات من وحدوية وانفصالية ، وبي الداخمية الكثيرة التي تصارع
ثالثا : التأكيد عمى أن الوحدة او االتحاد سيكون متكامال ، لو أنضم أليو العراق ، وقد 
أختتم البيان بأن الصراع القائم في سورية لن يكون من مصمحتيا ، و أن محاوالت أبعاد 

 . (89)لعربية عامة والسورية خاصة سورية عن مصر ليس فيو معنى لممصمحة ا
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أما ردود الفعل المصرية فقد جائت بعد صمت أستمر بضعة أيام ، ثم خرجت         
حزيران عن ىذا الصمت و نشرت مقاال مطوال لمتحدث رسمي بأسم  88جريدة االىرام يوم 

المتحدة من الحكومة ، وبعنوان عن المحرر السياسي لألىرام أن الموقف الجميورية العربية 
كل الدعوات المنادية بالوحدة وخصوصا دمشق تتمخص بما يمي : و كان التمخيص مطوال 

و أخطائيا وايجابياتيا  8591بين فيو وجية النظر المصرية من الوحدة مستعرضا وحدة 
مطالبا في الختام الحكومة السورية من أجل اثبات صدق النوايا ، أجراء التحقيق في كل 

 .  (89)تي وجيت من قبل االنفصاليين في أعقاب االنقالبأالتيامات ال
و بدال من أن تشيد العالقات بين القطرين تحسنا ممموسا و بالتالي نجاح سياسة        

التقارب التي اتبعيا النظام السياسي الجديد في سورية ، جاءت النتائج مخيبة لألمال ، نتيجة 
ء الحكومة السورية ، وأختالف وجيات النظر و تعنت القاىرة ، وعدم االنسجام بين أعضا

تذبذبيا ، مما انعكس عمى الوضع الداخمي ودفع بأتجاه استقالة الكثير من الوزراء السوريين و 
أستبداليم بأخرين كانوا أشد تطرفا في موقفيم غير الودي في نظر حكام مصر ، تزامن ىذا 

من جانب القوى المؤيدة لموحدة في مع قيام بعض العناصر السورية بأعمال عنف داخمية 
مناطق مختمفة من سورية ، حتى أصبح الوضع السياسي فييا في غاية التعقيد ، مما دفع 
السمطات الى القيام بأعتقاالت لممحرضين عمى االضطرابات شممت الضباط المناصرين 

 .  (87)لموحدة
يانا تناقمتو الصحافة و أثارت ىذه االعتقاالت المسؤولين المصريين ، و أذيع ب       

وسائل االعالم المصرية مفاده بأن الحممة في سوريا تشمل الوحدويين ومؤيدي الجميورية 
العربية المتحدة ، وتوجت الحممة باحتجاج موجو من عبد الناصر عمى ما يجري في سورية 

رية بالكف من خالل خطابو بمناسبة العيد العاشر لمثورة المصرية ، وطالب فيو السمطات السو 
عن مالحقة العناصر المناضمة من أجل الوحدة ، مؤكدا بأن مصر لن تتخمى عن العناصر 

 .(81) المؤيدة ليا في سوريا 
اعتبرت الحكومة السورية خطاب عبد الناصر ىذا رسالة موجية ليا ، و في الوقت        

ك متسميمين و مخريبين ذاتو تدخال مباشرا في شؤونيا الداخمية ، فضال عن ادعائيا بأن ىنا
يدخمون االراضي السورية بأستمرار و بتخطيط و دفع و أشراف السمطات المصرية ، و من 
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 8592تموز  11ىذا المنطمق تقدمت الحكومة السورية بشكوى الى جامعة الدول العربية في 
 .  (85)طالبت فييا بعقد اجتماع طارىء لمجمس الجامعة لبحث الشكوى السورية

تألف الوفد السوري لمناقشة شكواه ، من وزير الخارجية و عضوية ثالث من        
الشخصيات السياسية ، في حين تألف الوفد المصري من السفير المصري في بيروت 
عبدالحميد غالب ومن أثنين من السوريين الموجودين في القاىرة ، والذين ال زالو يعممون 

 .  (21)بدرجة سفير في وزارة الخارجية
تؤشر تشكيمة الوفد المصري عمى أن المصريين ربما أرادوا أحراج السوريين و ذلك        

عندما قدمو اماميم زمالئيم ورفاقيم السياسيين السوريين لمرد عمييم و مناقشتيم أمام الوفود 
العربية االخرى ، في حين أشرت تشكيمة الوفد السوري التي ضمت وزير الخارجية السوري و 

ابقا ليا ، واالثنين ليما باع في الدبموماسية ، بأالضافة الى عضوين آخرين من وزيرا س
العناصر االشتراكية ، االمر الذي سيفوت عمى المصريين اتيام الوفد بالرجعية ، ذلك 
المصطمح الذي كان سيفا مسمطا عمى رقاب الكثير من الشخصيات السورية المعتدلة في تمك 

 الحقبة .
مناقشتو فحوى الشكوى السورية التي كانت تقتصر عمى تصريحات عبد  وبدال عن       

الناصر االخيرة ، والتي تضمنيا طمب االنعقاد ، تحولت الى أتيام لو من خالل تقريرا مسربا 
تضمن مواد كثيرة معززا بالوثائق والمستندات ، وصمت الى حد اتيامو بالتقصير في الدفاع 

صفية الجيش السوري وتحطيمو مما اصطمح عميو الوفد في ، و اتيامو بت (28)عن فمسطين 
شكواه ومناقشاتو ، مقدما قائمة طويمة تحتوي عمى النقاط التي تدعم وجية نظر الوفد بشأن 

اتو االجراءات التي اتخذت زمن الوحدة بشأن الجيش السوري وضباطو و تشكيالتو و تجييز 
 (22) واسمحتو

الجتماع متحججا بما أسماه بتصرفت الوفد السوري أنسحب الجانب المصري من ا       
غير الالئقة عمى شخصية عبدالناصر و بصورة غير متوقعة من الجميع ، ميددا باالنسحاب 
من الجامعة العربية ، في حين ساد االعتقاد لد السوريين بأن المصريين ، قد شعروا بحراجية 

الذي وقفتو الوفود العربية في ذلك الموقف في شتنورا ، و ضاقو ذرعا بالموقف المتردد 
 . (21)ية ، و القاء الموم عمى المصريينسور  دبتأيياالجتماع 
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ومن المالحع عمى الموقف المصري بأنو قد ارتكب خطأين تكتيكيين ىما ، االول        
: عندما ألف وفدا من الشخصيات السورية العسكرية البعيدة عن فن الدبموماسية ، والثاني : 
بأنسحابيم من المؤتمر ، بدال من الدفاع عن النفس أمام ادعائات الوفد السوري ، أال أن 
المصريين ربما ارادو من االنسحاب أحراج المجمس والضغط عميو لدفعو الى اتخاذ قرارا 
ينسجم مع ما يذىب اليو المصريين ، لكن المجمس و عمى ضوء ما تقدم ، أشر الى وقف 

 لعمل عمى عودة مصر الى الجامعة العربية.النظر في الشكوى و ا
عندما شكل خالد العظم وزارتو الجديدة ، التي اشارت في بيانيا الوزاري الى الوحدة        

العربية دون ذكر مصر ، كما اعتادت البيانات الوزارية السابقة ، وىذا لم يكن فيو غرابة ، اذ 
لم يصوت  8591المفاوض في وحدة ان خالد العظم الوزير الوحيد في الوفد السوري 

لصالحيا ، لذا فأن العظم لم يتخذ اية خطوات وحدوية أتجاه مصر ، وظمت العالقات السوية 
بتحول المشيد  8591المصرية مقطوعة ، حيث أنعكس ىذا عمى الموقف عند مطمع عام 

رابا با ازمة وزارية واضطالسوري الى اضطرابات ومظاىرات ألنصار الوحدة في مصر مسب
 . (24)سياسيا 

شباط في العراق ازداد المد الوحدوي مما اضطر خالد  1و عمى اثر حدوث انقالب        
العظم الى ركب الموجة و توجيو الدعوة لقيام اتحاد فدرالي بين مصر وسوريا والعراق ، اال أن 

ذي كان من ىذا لم يفد في حصر القوى السياسية الوحدوية و تصاعد النضال الجماىيري ، ال
في القطر السوري ، والذي فتح صفحة جديدة من  8591اذار  1ابرز الدوافع لقيام انقالب 
 العالقات السورية المصرية.

 
 االستنتاجات

من خالل دراستنا لموضوع العالقات السورية المصرية في السنوات البضع التي اعقبت 
 االنفصال نستخمص االمور التالية.

كانت قد  8591شباط  22ان السرعة التي اعمنت بيا الوحدة بين سوريا ومصر في  -اوال:
حممت معيا بذور الفشل ،فكانت التجربة الوحدوية االولى في الوطن العربي والتي ادت الي 

 الشعور باالحباط لدى الجماىير العربية بفشل تجربتيم االولى.
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و الشعب السوري وقواه السياسية دفعت ىؤالء الي ان المد الوحدوي الذي كان يعيش -ثانيا :
محوالت العودة الي الوحدة مرة اخرى في االيام االولى بعد االنفصال  وبشتى الوسائل، 

 واالعتراف بالندم عمى ماجرى من احداث قادت الى االنفصال. 
و احدث االنفصال وضع خاصا في كال البمدين مصر وسوريا وذلك نتيجة مااحدثت -ثالثا:

الوحدة من اندماج كامل في جميع الجوانب السياسية واالقتصادية والعسكرية ،االمر الذي دفع 
 كال الدولتين الي بناء مؤسساتيا من جديد.

ظمت العالقات المصرية السورية بين مد وجزر تحكميا التصريحات المتبادلة  -رابعا:
ال البمدين، االمر الذي جعل وتأثير وسائل االعالم من خالل التصريحات لممسؤولين في ك

السنوات البضع التي اعقبت االنفصال يسودىا التشنج وتبادل التيم وسوء العالقات بين 
 الدولتين.

 
 المصادر والهوامش
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