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 :امللخص

، فإنها سُرعان 2591رب السياسات املصرية األردنية يف فرتة ما بعد ثورة يوليو رغم تقا

، بعدما مت توجيه بعض االتهامات للجانب 2591ما شهدت توتًرا واضًحا بداية من أزمة أبريل 

املصري باملشاركة يف احملاولة االنقالبية ضد امللك حسني، األمر الذي أحدث صدًعا شديًدا 

دين، وازداد التوتر مبوقف األردن املتشكك من الوحدة املصرية السورية وعدم يف عالقات البل

الرتحيب بها، ويف الوقت نفسه كان موقف مصر غري الداعم لالحتاد اهلامشي بني األردن 

، 2591يوليو  12األمر بقيام األردن بقطع عالقاته الرمسية مع مصر يف  هيوالعراق، وانت

لكل مظاهر العالقات املصرية األردنية من التوتر حتى  وبصفة عامة فإن البحث يرصد

 االنفصال.

؛ الوحدة املصرية السورية؛ 2591العالقات املصرية األردنية؛ أزمة أبريل  الكلمات املفتاحية:

 االحتاد اهلامشي.
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Abstract: 

Despite the convergence of Egyptian-Jordanian policies in the period 

after the July 1952 revolution, it soon witnessed a clear tension beginning 

with the April 1957 crisis. After some accusations were brought against the 

Egyptian side of participating in the coup attempt against King Hussein, 

which caused severe tension in the relations of the two countries. Tension 

increased with Jordan's skeptical position on the Egyptian-Syrian unity and 

its unwillingness to it. At the same time, the position of Egypt to the 

Hashemite Union between Jordan and Iraq was unsupportive, and it ended 

with Jordan cutting its official relations with Egypt on 21 July, 1958. In 

general, the paper examines all aspects of Egyptian-Jordanian relations from 

tension to separation. 
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 :مقدمة

تاريخ العالقات  يفُتمثِّـل بداية فرتة اخلمسينات من القرن العشرين مرحلة ُمهمة 

كال  يفطرأت على الساحة الداخلية  اليتالسياسية بني مصر واألردن، نظًرا لألحداث البارزة 

أنهت حكم  ، اليت2591يوليو  12 يفمصر كانت حركة الضباط األحرار  فيالبلدين، ف

ذلك من إعالن  ونصف قرٍن من الزمان، وما تال امصر ملدة قاربت قرًن يف أسرة حممد على

األردن كان تتابع األحداث  يف، وامللكيعن النظام  اًلبدي 2592يونيو 21 يفاجلمهورية 

يوليو 12 يفالسياسية باغتيال امللك عبداهلل بن احلسني ُمؤسِّس اململكة األردنية اهلامشية 

البالد، غري أنَّ ظروفه الصحية أدت إىل  يفبنه طالل مقاليد احلكم ، ثمَّ توىل بعدها ا2592

 شؤونبإدارة  امللكي، وأعقب ذلك قيام جملس الوصاية 2591أغسطس  22 يفعزله 

تسلم احلسني بن طالل عرش اململكة بعد بلوغه السن  2592من مايو  الثاني يفاململكة، و

 القانونية.

الرؤى السياسية لكال البلدين إىل  يفنية بالتوافق اتسمت العالقات املصرية األردوقد 

، حيث تطابقت وجهة النظر األردنية مع قرار 2599كبري بداية من أزمة حلف بغداد عام  حد ٍّ

ُتوَِّج بتوقيع  الذيبني البلدين و العسكريحاربة سياسة األحالف، وتلى ذلك التقارب مصر مُب

، كما وقف 2591أكتوبر  12 يفواألردن  ةرياالتفاقية العسكرية الثالثية بني مصر وسو

، وكان موقف األردن ياألردن موقًفا ُمسانًدا وداعًما ملصر خالل أحداث العدوان الثالث

 األردنيحمنتها، وازداد التقارب مع اجلانب  يفحكومة وشعًبا من أشد املواقف امُلؤيِّدة ملصر 

بعدما حرصت مصر على دعم األردن ، 2591يناير  25 يف العربيبتوقيع اتفاقية التضامن 

 ونه الداخلية واخلارجية.ؤش يف يا للتخلص من تبعات التدخل الربيطاناقتصاديًّ

ومع كل هذا التوافق والتقارب يف السياسات املصرية األردنية، فإنه سرعان ما شهدت 

وآثارها  2591العالقات بني البلدين توتًرا واضًحا، كانت البداية فيما يتعلق بأزمة أبريل 

من الوحدة املصرية السورية، وأيًضا السلبية على العالقات الثنائية بني البلدين، وموقف األردن 

موقف مصر من االحتاد اهلامشي بني األردن والعراق، حيث أسهمت هذه األحداث يف زيادة 

 .اًلحالة التوتر واالحتقان يف العالقات املصرية األردنية وهو ما سنعرض له رصًدا وحتلي

 العالقات املصرية األردنية: يف 7591أزمة أبريل  :اًلأو

على أساس التكتُّالت  األردنيانتخابات جملس النواب إجراء متَّ  2591أكتوبر  12 يف

 األمني العام للحزب الوطين ياحلزبية، وأعقب ذلك قيام امللك حسني بتكليف سليمان النابلس
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أكتوبر من العام نفسه، وقد انتهجت وزارة  15 يفبتشكيل الوزارة اجلديد  ياالشرتاك

 عهد هذه الوزارة اتصف النشاط يفسياسة داعمة وُمؤيِّدة للسياسة املصرية، و ىالنابلس

األردن بالصفة احلزبية وكثرة امُلشاحنات بني األحزاب املختلفة، وأخذ كل  يفالعام  سياسيال

 .(2)يالغربحزب يتهم احلزب اآلخر باخليانة والعمالة لالستعمار 

األردن، حيث  يف يم النابلسى ملقاليد احلكم ازداد النشاط الشيوعلَُّسعقاب َتأ يفو

ظهرت ألول مرة صحيفة "اجلماهري" الشيوعية، وغزت الدعاية الشيوعية من صحف وأفالم 

جاء  2591فرباير  1 يف، ونتيجة لذلك وجَّه امللك حسني رسالة لرئيس وزرائه األردنيالشارع 

ينبثق عن مصلحتها، ولكننا  اًلتعامل الدول بعضها مع بعض تعام يف"... إننا ال نرى مانًعا  فيها:

، وخطر أولئك الذين يرتدون العربيوطننا  يفالشيوعي هذا الوقت نلمح خطر التغلغل  يفو

طريق التهريج والكذب وادعاء  يفلباس القومية العربية وهم منها براء، والذين يسريون 

تضليل  يفوهم ُيخفون بذلك نواياهم حنو القومية العربية حيث يتعاونون مع أعدائها البطوالت، 

نتبهون لكل من يعبث الناس واستغالل العامة، وإننا نقول ألولئك مجيًعا جبرأة وصراحة أننا ُم

 قبل أن تصل إىل رئيساملختلفة وسائل اإلعالم  يف. وقد متَّ نشر الرسالة (1)البالد فساًدا ..." يف

 .(2)احلكومة األردنية أو يتم عرضها على جملس الوزراء

طياتها دالالت كثرية  يفومن الواضح أنَّ رسالة امللك حسني لرئيس وزرائه كانت حتمل 

األردن، وُمهامجته غري امُلعلنة لرعاة  يف يمن أهمها عدم رضائه عن التواجد الشيوعكان 

ال عبدالناصر، واالتهام الواضح هلم وعلى رأسهم مج سوريةمصر و يفالقومية العربية 

 يفحاوالت التدخل حبزم لكل ُم يبادعائهم البطوالت امُلَزيَّفة، إضافة إىل تأكيده على التصد

 األردن الداخلية، أو فرض توجٍُّهات سياسية ُمعينَّة ال تتوافق مع السياسة األردنية. شؤون

األردن،  يف يالتغلغل الشيوعوُسرعان ما قام امللك حسني باختاذ عدة إجراءات ملنع 

وكان من أبرزها منع عرض األفالم السوفيتية، ومجع الصحف والكتب واملنشورات اخلاصة 

 يفومصادرتها، وكذلك منع وكالة "تاس" الروسية من توزيع منشوراتها  باالحتاد السوفييت

كانت بداية تفجر  ي. وميكن القول بأنَّ رسالة احلسني لرئيس وزرائه سليمان النابلس(2)األردن

األزمة بني امللك وحكومته، فامللك ُيريد أن يستفيد من املعونة االقتصادية األمريكية امُلقدَّمة 

األردن، بينما  يفتوجٍُّه النتشار الشيوعية  أيالوقت نفسه  يفمن خالل مبدأ أيزنهاور، ُمَعاِرًضا 

وإقامة عالقات دبلوماسية مع  تقليل الصالت مع الغرب يفمتثَّـلت رؤية احلكومة األردنية 

 .االحتاد السوفييت
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 يف، بدأ امللك حسني 2591مارس  يفوبعد اإلعالن عن إنهاء املعاهدة األردنية الربيطانية 

عمَّان تصاعد اخلالف  يفتصعيد خالفاته مع وزارة النابلسى، وقد أرجعت السفارة املصرية 

 بني اجلانبني ألسباب عديدة من بينها:

اخلارجية،  شؤونحسني استبدال وزيرين هما: عبداهلل الرمياوى وزير الدولة لل طلب امللك -

جة أنَّ الوقت ُحوعبدالقادر صاحل وزير الزراعة، وقد رفض النابلسى تنفيذ رغبة امللك ِب

 تغيري وزارى. يغري مناسب أل

قوات  اختاذ امللك عدة إجراءات فيها جتاوز لُسلطاته الدستورية، ومن ذلك قيامه بتسليح -

 لقصر مباشرة.إلشراف االبوليس وجعلها خاضعة 

رسالة خاصة  اًلإىل دمشق حام يقيام امللك حسني بإيفاد رئيس ديوانه بهجت التلهون -

د أنه مل دََّرحتوى الرسالة، بل َتالقوتلى دون أن يعرف النابلسى شيًئا عن ُم يللرئيس شكر

 يزيارات التلهون يفد تكرر األمر ذاته يعرف بسفر التلهونى إال بعد استقالله الطائرة، وق

 .(9)للقاهرة والرياض

قدَّمت  2591أبريل  5 فيونه الداخلية، فؤش يفوُسرعان ما شهد األردن َتساُرًعا 

موظًفا أرادت إحالتهم للتقاعد واالستغناء عن خدماتهم،  11قائمة بأمساء األردنية احلكومة 

طيارة مدير األمن العام،  ت، وبهجيان امللكوكان من أبرزهم بهجت التلهونى رئيس الديو

كانت هلم مواقف ُمعادية للشيوعية وضد مجيًعا قاضى القضاة، وهؤالء  يوالشيخ الشنقيط

، وأدى هذا التوجٍُّه من قبل حكومة إقامة عالقات دبلوماسية مع االحتاد السوفييت يفاالجتاه 

تشهدها البالد، وهنا  اليتحالة التوتر وزيادة  الداخليالشأن  يفالنابلسى إىل تصاعد املوقف 

امللك حسني أنَّ زمام األمور يكاد أن يفلت منه، ولذا أرسل رئيس ديوانه إىل رئيس الوزراء  أير

 .(1)اليوم ذاته يفأبريل طالًبا منه االستقالة، وبالفعل قدَّم النابلسى استقالة حكومته  22 يف

ذلك اليوم جرت  فيتاريخ األردن، ف يفدة من األيام املشهو 2591أبريل  22وُيعد يوم 

 اًلوقائع احلادث اخلطري املعروف مُبؤامرة الزرقاء االنقالبية، حيث تلقى امللك حسني اتصا

رئيس للواء األمرية عالية، وأنَّ وحدات من اجليش يقودها ضباط ُموالون  يفا بوقوع مترد هاتفيًّ

إىل مدينة  التوجُّه، وعلى الفور قرر امللك هذه احلركة يفاألركان على أبو نوار ُمشرتكني 

واجهة املوقف والتعرف على تطورات األحداث، وقام بتوجيه كلمة إىل املتظاهرين الزرقاء مُل

باالنتقام من أبو نوار وُمؤيِّديه داخل  له وهدأ من روعهم، فأقسموا له ميني الوالء وتعهدوا

 .(1)صفوف اجليش
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األسبق،  األردنيرئيس الوزراء  جلأ إىل بيت سعيد املفيتأما اللواء على أبو نوار فقد 

، ومن جانبه ةراجًيا منه احلصول على موافقة امللك حسني من أجل السماح له بالسفر إىل سوري

حتقيق رغبة رئيس األركان، ومن ثمَّ فقد غادر أبو نوار األردن إىل دمشق  يفمل ُيمانع امللك 

 .(1)أبريل ومعه أفراد عائلته 22يوم 

ا، فقد متَّ توجيه االتهامات شهدها األردن كانت شأًنا داخليًّ اليتومع أنَّ األحداث 

ملصر باملشاركة فيها ودعمها، حيث أشارت جملة "الصريح" األردنية إىل أنه أثناء ُمؤامرة 

القيادة العسكرية املشرتكة حممد يسرى قنصوة  يفالزرقاء شارك مدير العمليات احلربية 

مرت بها اململكة األردنية، ومن  اليتجلنسية بنشاط واسع خالل تلك الفرتة العصبية ا املصري

ية إىل مصر عن تفاصيل تلك احلوادث، كما رِّذلك قيامه بإرسال الربقيات والتقارير الِس

مصر وبني  يفالدين وزير الداخلية  ييَنوَّهت الصحيفة إىل وجود اتصاالت بني زكريا حم

األردن، وأكدت أنه أثناء هذه األحداث تالحظ  يفد أقطاب الشيوعية قري أحعبدالرمحن ُش

 .(5)عمَّان يفوجود أمحد سعيد مذيع إذاعة صوت العرب وبعض ضباط االستخبارات املصرية 

مل يتوقف عند حد ُمؤامرة الزرقاء،  املصريوتطرَّقت صحيفة "اهلدى" إىل أنَّ النشاط 

عمَّان باتفاقه مع بعض األشخاص للقيام  يف املصري يالعسكرلحق ووجهت اتهاًما صرحًيا للُم

 يفشاركته حبملة اغتياالت واسعة النطاق ضد بعض الشخصيات األردنية، وأشارت إىل ُم

القاهرة، ورغم أنَّ مصر  يفحسني، وإىل أنه متَّ إعدادها  هاجم امللكُت اليتتوزيع املنشورات 

د استقالل األردن، فقد نشبت حرب كالمية عنيفة ت إنكارها ألية نوايا عدوانية ُتهدََّررََّك

من ناحية، وبني اململكة األردنية اهلامشية من ناحية أخرى، كما وجَّه امللك  ةبني مصر وسوري

 .(22)ًطا لإلطاحة به من عرش األردنحسني اتهاًما صرحًيا للبلدين بتدبريهما ُمخطَّ

متَّ توزيعها داخل  اليتيبات عمَّان بعض الُكت يف املصريومن جانبه أرسل السفري 

"، العربيحتمل عنوان: "أضواء على أحداث األردن والشرق  اليت، واألردنيصفوف اجليش 

توجٍُّهاتها إىل  يفوتناولت هذه الكتابات التأكيد على أنَّ السياسة املصرية والسورية تستند 

ألردن والعراق مبساعدة ا يفالبالد العربية، وتقويض عرش اهلامشيني  يفالقضاء على امللكية 

هيئة عسكرية لتنفيذ هذه السياسة  2591أكتوبر  يف، وإىل أنه َتَكوَّنت االحتاد السوفييت

لحق ساعد امُلمن: حسن على خليل ُم اًلعضويتها ك بطريقة عملية، وإىل أنَّ اهليئة ضمَّت يف

، ودميرتى ريةسوعن  اًلبريوت، والعقيد عبداحلميد السراج ُممثِّـ يف املصري العسكري

بريوت، إضافة إىل بعض الضباط األردنيني، وعرض  يف يساعد القنصل الروسيوشكوف ُم
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 سفري مصر للمزاعم األردنية حول الغرض من تشكيل هذه اهليئة وامُلتمثِّـلة فيما يلى:

باألردن، ودفع احلزبني الشيوعي واحلزب  ةسوري : متكني االتصال بني حزب البعث يفاًلأو

 األردن والعراق والسعودية. يفلى تقويض األنظمة امللكية للعمل ع

على غرار األردن  شؤونإلدارة األردن وتأسيس جملس قيادة ثورة  يف يثانًيا: إقامة حكم شيوع

 .(22)مصر يفما حدث 

متَّ نشرها إىل اجتماع اللواء على أبو نوار رئيس أركان  اليتوتطرَّقت الُكتيبات 

حكومة سليمان النابلسى مع  يفاألسبق  األردنيرشيدات الوزير ، وشفيق أاألردنياجليش 

بعدة أيام، كما زعمت االتهامات األردنية  وزارة النابلسىبيل إقالة دمشق ُق يف يالسفري الروس

حيمل مبلًغا كبرًيا من املال  يإىل أنه قبل وقوع حوادث الزرقاء وفد إىل عمَّان ضابط مصر

األردن، وذلك بغرض االعتداء على  يفملصر  العسكريلحق ريق امُلَسلََّمُه إىل أبو نوار عن ط

 .(21)احلاكم يشخص امللك حسني والتخلص من النظام امللك

توجيه االتهامات ملصر، وهو أمر كان  يفواستمرت احلمالت الصحفية داخل األردن 

ني مصر واألردن توسيع ُهوة اخلالفات ب يفُمتوقًعا ألنه يتوافق مع سياسة وزارة إبراهيم هاشم 

" الناطقة يبرعاية أمريكية، وكانت أشد الصحف هجوًما على مصر جملة "الكفاح اإلسالم

كانت تلقى دعًما كبرًيا من  اليتاألردن، وجملة "الصريح"  يفبلسان مجاعة اإلخوان املسلمني 

عمت ز اليتوزارة الداخلية األردنية، وقد أخذت هذه الصحف بوجهة نظر احلكومة األردنية 

عمَّان كان يتدخل ويتآمر ضد امللك حسني، وحاولت أيًضا  يفملصر  العسكريلحق أنَّ امُل

 .(22)هذا األمر يفبأنَّ احلكومة املصرية ُمَشاِركة  األردنيالعام  الرأيإقناع 

شن  يفا على تلك احلمالت من قبل الصحف األردنية بدأت إذاعة صوت العرب وردًّ

، وأنه يعمل ضد توجٍُّهات األردنياتهامه بالتآمر على الشعب هجوم ضد شخص امللك حسني و

لت على ذلك بقبوله للمعونات االقتصادية لِّفلك السياسات الغربية، وَد يفالقومية العربية ويسري 

األمريكية، وهو ما يعنى إقراره ملبدأ أيزنهاور دون أن ُيعلن ذلك صراحة، ومع تصاعد التوتر 

ا للحكومة املصرية خطاًبا رمسيًّ 2591يونيو  22 يفجية األردنية بني البلدين أرسلت اخلار

أيًضا بإبعاد القنصل  تعمَّان، كما طالب يفملصر  العسكريلحق طالبت فيه بسحب امُل

همة التحريض على اغتيال امللك حسني، وردت القدس، ووجَّهت إليهما ُت يفالعام  املصري

ترتب عليه  الذيمغادرة أراضيها، األمر  األردني طالبة السفرياحلكومة املصرية على ذلك مُب

 .(22) القاهرة يفبإغالق سفارتها من العام نفسه منتصف يونيو  يفقيام احلكومة األردنية 
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 يفمتَّ إجراؤها  اليتاألردن أنَّ نتيجة التحقيقات  يفولة ؤوقد أشاعت الُسلطات املس

 املصري يئيني باالتصال بامللحق العسكرأعقاب ُمؤامرة الزرقاء أثبتت قيام جمموعة من الفدا

فلسطني، ُمؤكدة  يف األوامر منه، وأنَّ هؤالء الفدائيني من مجاعة احلاج أمني احلسيين يوتلق

لتزويدهم بالتعليمات واألسلحة اخلفيفة واألموال للقيام  يلحق العسكرعلى اتصاهلم بامُل

 .(29)األردنيلشارع بأعمال شغب داخل ا

األردن كان  يفمتَّت  اليتحاكمات عمَّان إىل أنَّ امُل يف املصريالسفري ومن جانبه أشار 

ا كبرًيا بني أفراده وخاصة ، حيث بلغ التذمر حدًّاألردنيهلا صدى واسع داخل صفوف اجليش 

ضباط الضفة الغربية، ُمنوًِّها إىل قيام أفراد إحدى كتائب اجليش بإظهار غضبهم من هذه 

قل الكتيبة بأكملها إىل منطقة العقبة لتكون بعيدة عن العاصمة حاكمات، مما أدى لنامُل

إعادة من ا قام به أفراد اجليش امُلَعاِرضني لسياسة احلكومة السفري مل عمَّان، كما تطرَّق

على ذلك باملنشورات الصادرة عن مجاعة  اًلتنظيم صفوفهم وتشكيالتهم الِسرِّية، ُمدل

 .(21)الضباط األحرار

وزارة بشدة هامجت  اليت امُلعادية توزيع الكثري من املنشورات ألردنياوشهد الشارع 

التقارب مع السياسة األمريكية، ومن ذلك املنشور الصادر باسم  يفإبراهيم هاشم وتوجٍُّهاتها 

جاء بعنوان: "حكام األردن َيَتَولَّون الدعاية االستعمارية"، وقد  الذي"حركة املقاومة العربية"، 

ُتعبِّر عن  ةمصر وسوري يفخلصة بيانها إىل أنَّ احلكومات القومية امُل يف أشارت احلركة

 اليتسياسة احلكومة األردنية  احلركة وُتحارب االستعمار، وانتقدت يأهداف الشعب العرب

من الشديد املنطقة العربية، وأبدت استيائها  يفأصبحت ُبوًقا للدعاية االستعمارية الغربية 

حاكمات عسكرية بتهمة التآمر على نظام مُل األردنيضباط اجليش تقديم عدد كبري من 

 .(21)بأكمله ملبدأ أيزنهاور األردنياحلكم، وأكدت على رفض الشعب 

إحدى احلركات امُلَعاِرضة  هيباألردن"، و يوأصدرت أيًضا "جبهة التحرير القوم

األردن"، وتضمَّن املنشور  يفاملناضل  العربيللوزارة اهلامشية منشوًرا بعنوان: "بيان إىل الشعب 

اجتاه اخليانة الوطنية والتآمر  يفى سريعة َطُخيسري ِب الذي ياألمريك األردنيانتقاًدا للتقارب 

 يفحاكمات الضباط الوطنيني على القومية العربية والقضية الفلسطينية، ُمؤكًدا على أنَّ ُم

تصدِّيها  يفالشعوب العربية ليست إال حلقة من حلقات اخليانة ألهداف  األردنياجليش 

 .(21)للسياسات الغربية االستعمارية

ومن ناحية أخرى خرجت تصرحيات من امللك حسني ادعى فيها قيام مصر بتحريض 
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هذا  يفاألردن وإعالن اجلمهورية، ومما ذكره  يف امللكيتآمرين لالنقالب على النظام امُل

ار بعد سفره إىل دمشق متَّ العثور على الشأن أنه بتفتيش مكتب رئيس األركان على أبو نو

أعالم أردنية مكتوب عليها "مجهورية األردن"، وأضاف احلسني أنَّ ُمؤامرة الزرقاء متَّ تدبريها 

، وأنها كانت تستهدف األردنيخارج األردن بالتواصل مع ضباط داخل صفوف اجليش 

 .(25) سوريةاغتياله ثمَّ إعالن الوحدة مع مصر مثلما حدث مع 

وجَّهتها الُسلطات األردنية للقيادة املصرية بوقوفها وراء  اليتورغم كل االتهامات 

تلك األحداث،  يفبدليل واضح  املصريُمؤامرة الزرقاء االنقالبية، فإنه مل يثبت تورط اجلانب 

كان ملموًسا بني وزارة النابلسى وعلى أبو  يوربَّما جاءت تلك الشكوك من واقع التقارب الذ

مصر من جهة أخرى، حيث  يفولني ؤمن جهة، وبني املس األردنياجليش ئيس أركان نار ر

كانت  اليتالتواصل مع توجٍُّهات السياسة املصرية  يدؤيِّكانت الوزارة األردنية من أشد ُم

 املنطقة العربية. يفامُلتصاعد  يُتَعاِرض النفوذ األمريك

 موقف األردن من الوحدة املصرية السورية: :اثانًي

حدًثا طارًئا، فقد متَّ مناقشة هذا املوضوع  سوريةمل تكن فكرة الوحدة بني مصر و

 العسكري، وذلك بعدما وقَّع الطرفان على إنشاء ميثاق للتعاون 2599مارس  يفألول مرة 

قد أصدر قراًرا يدعو فيه إىل  يكان الربملان السور 2591بينهما، وخالل أزمة السويس 

أوضح  الذيقابلة الرئيس مجال عبدالناصر أرسل وفًدا إىل القاهرة مُلالوحدة مع مصر، ولذا 

 .(12)من جانبه أنَّ االقرتاح جدير بالدراسة

، مما ساعد على تقوية سوريةقامت بعثة برملانية مصرية بزيارة  2591آواخر نوفمرب  يفو

 يف ياكالشعور بأهمية الوحدة بني البلدين، وعلى هذا األساس قدَّم حزب البعث االشرت

وصل  2591يناير 22 يف. و(12)بني البلدين فيدراليمشروًعا يقضى بإقامة احتاد  2591ديسمرب 

، ُمربًِّرا ذلك بأنَّ سوريةإىل القاهرة ُمطالًبا بأهمية الوحدة بني مصر و يسور يوفد عسكر

الرئيس مجال  يال ميكن َحلَّها إال بتول ييعانى منها اجليش السور اليتاملشكالت 

البلدين، وقد اقتنع عبدالناصر بوجهة نظر الضباط السوريني،  يفالناصر ملقاليد الُسلطة عبد

 .(11)لكنه عرض شروًطا تقضى بانسحاب اجليش من احلياة السياسية وحل مجيع األحزاب

ومن ثمَّ فإنَّ الظروف كلها كانت ُمهيَّأة لقيام الوحدة بني البلدين، نظًرا لالتفاقيات 

ا بني متَّ توقيعها سابًقا، وقد أعلن قيام الوحدة رمسيًّ اليتفية واالقتصادية العسكرية والثقا
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قصر  يف، حيث متَّ توقيع ميثاق اجلمهورية العربية املتحدة 2591أول فرباير  يف سوريةمصر و

 12، ونصَّ االتفاق أن يكون يوم يالقوتل يالُقبة بني الرئيسني مجال عبدالناصر وشكر

كال البلدين على أمر الوحدة، إىل جانب اختيار شخص  يف ستفتاء الشعيبفرباير موعًدا لال

 .(12)الرئيس للدولة اجلديدة

أنَّ هذه  هوقد أبدى امللك حسني قلًقا كبرًيا جتاه الوحدة املصرية السورية، إلدراك

 حاوالتها للتوسع على حساب األردن،أول ُم يفم اخلناق عليه، وأنها لن ترتدد ِكْحُتالوحدة َس

تشهدها  اليتظل امُلتغيَّرات  يفوكان احلسني ُمدرًكا أنه لن يتمكن من البقاء مبفرده 

املنطقة العربية، ومما زاد من خماوفه تأكده من أنَّ الالجئني الفلسطينيني الذين ُيشكِّلون ما 

سُيمكِّنهم  الذييزيد عن نصف سكان األردن ُيرحِّبون بالوحدة اجلديدة، باعتبارها األمل 

 .(12)ن استعادة أراضيهم امُلحتلة والعودة إىل بالدهمم

ونتيجة لعدم إعالن األردن ترحيبه مباشرة بالوحدة املصرية السورية واختاذه موقًفا حذًرا 

حياهلا، فإنَّ الصحافة واإلذاعة األردنية مل ُتعط أهمية بارزة للحديث عنها، حيث كان يتم 

بار العامة، ومل يكن هناك سوى القليل من افتتاحيات وضمن األخ يًّانقل أخبار الوحدة اعتياد

طوات الوحدة الصحف عن هذا املوضوع، ولذا فإنَّ موقف وسائل اإلعالم األردنية من كل ُخ

للحكومة، ولكن ُسرعان ما بدأت وسائل  يجاء ُمتوافًقا مع املوقف الرمس سوريةبني مصر و

وُقبيل أياٍم قليلة من اإلعالن  2591يناير  12 فيالوحدة، ف يفاإلعالم ُتعبِّر صراحة عن رأيها 

عمَّان إىل أنَّ مشروع الوحدة  يف، أشارت حمطة اإلذاعة سوريةبني مصر و لقيام الوحدة يالرمس

 .(19)ا يهدف إىل الدعاية وليس لتحقيق مصلحة عربيةليس إال مشروًعا خياليًّ

داخل جملس النواب واسًعا  اًلوقد أثار هذا املوقف امُلتناقض من اإلذاعة األردنية جد

هذا الشأن لتأثريه  يفما صدر عن اإلذاعة  ي، حيث انتقد نائب نابلس فائق العنتباواألردني

من  األردنيلعربية، ُمشرًيا إىل ما قام به املذيع السياسية بني األردن والدول اعلى العالقات 

حتاد سيكون صنيعة ، وإىل أنَّ هذا االسوريةإثارة الشكوك حول االحتاد بني مصر و

االستعمار، ُمؤكًدا أنَّ ما حدث من هجوم على موضوع الوحدة املصرية السورية ال خيدم إال 

 .(11)مصلحة إسرائيل

أن ُيقلل من خطورة ما بثته اإلذاعة  يمسري الرفاع األردنيومن جانبه حاول رئيس الوزراء 

، األردنيصدرت عن املذيع  اليتاألردنية، حيث تهرب من اإلجابة الصرحية على الكلمات 

ُمدَّعًيا أنَّ هذه التعليقات ال ُتمثِّـل وجهة نظر احلكومة األردنية، وأنَّ حكومته وعلى رأسها 



 م( بني التوتر واالنفصال2591 -2591) العالقات املصرية األردنية

122 

. وبطبيعة احلال فإنَّ اإلذاعة (11)امللك حسني ُيباركون أية خطوة احتادية بني الدول العربية

السورية دون أن تتلقى تعليمات صرحية  األردنية ال ميكن أن تقوم بانتقاد أمر الوحدة املصرية

غري راضني عن أمر الوحدة ويشعرون بالقلق  هذا الشأن، فامللك حسني وحكومته كانوا يف

 حياهلا، ومن ثمَّ كان السماح لإلذاعة مبهامجة قيام اجلمهورية العربية املتحدة.

 األردنيالشعب للحكومة األردنية، جاء موقف  يوعلى النقيض متاًما من التوجُّه الرمس

، فعقب إعالن الوحدة شهدت سوريةانتهجتها مصر بالوحدة مع  اليتطوة داعًما وُمؤيًِّدا للُخ

املدينة بإغالق حماهلم  ي، حيث قام أهاليمدينة نابلس احتفاالت كبرية بهذا احلدث التارخي

املصرية التجارية، كما طافت حشود هائلة من املتظاهرين أحناء املدينة حاملني األعالم 

صادمات مع املتظاهرين، والسورية، وقد امتنعت الُسلطات األردنية عن التدخل خشية حدوث ُم

 . (11)ى نابلسيولكن بعد ذلك متَّ اعتقال عدد كبري من أها

 سوريةواستغل سكان مدينة نابلس أيًضا فرصة زيارة الرئيس مجال عبدالناصر إىل 

املدينة  يحدة، رغم حتذيرات الُسلطات األردنية ألهالللتعبري عن فرحتهم مرة ثانية مبشروع الو

سلحة بني من التظاهر واستعانتها بقوات اجليش، وقد ترتب على ذلك حدوث اشتباكات ُم

املدينة، كما متَّ إلقاء القبض على العديد من وجهاء وزعماء  يفوالقوات املوجودة  األهالي

رئيس جملس  املصريبق، وحكمت نابلس، وكان من بينهم وليد الشعكة النائب السا

النواب السابق، إضافة إىل اعتقال بعض ضباط اجليش ممن ينتمون ملدينة نابلس، وأشيع أنَّ 

 .(15)بقوات عراقية إلمخاد عصيان أهل نابلس استعانتاحلكومة األردنية 

عمَّان إحدى  يفحضر إىل السفارة املصرية  سوريةومبناسبة زيارة مجال عبدالناصر ل

ناسبة إعالن التهنئة للسفري مُبوذلك لتقديم عمَّان،  يفطالبة من كلية امللكة زين عشرة 

الوحدة وانتخاب عبدالناصر رئيًسا للجمهورية العربية املتحدة، وقد قامت الُسلطات األمنية 

حضرت قوة من الشرطة األردنية وأخرجت  ياليوم التال يفبتسجيل أمساء الطالبات، و

الطالبات  يبعد إبالغهن بقرار فصلهن، وترتب على ذلك قيام باق الطالبات من الكلية

الكلية  يفالنهاية إىل إصدار األوامر بتعطيل الدراسة  يفمبظاهرة احتجاجية، مما أدى 

عمَّان،  يفى، كما متَّ أيًضا إغالق العديد من املدارس الثانوية وإغالقها إىل أجٍل غري ُمسمًّ

 .(22)وم بها الطالبكان يق اليتمنًعا للتظاهرات 

مجيع األوساط األردنية،  يففاجئة إىل دمشق هزة عنيفة وقد أحدثت زيارة عبدالناصر امُل

استقبلت األوساط الشعبية هذا احلدث مبظاهر الفرح املختلفة، وعلى اجلانب اآلخر كان  إذ
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 الذيثر باحلذر والقلق، وذلك بعدما شعرت باأل ااستقبال احلكومة واجلهات الرمسية ُمتسًم

، ولذا قامت احلكومة األردنية باختاذ األردنينفوس أبناء الشعب  يفأحدثته زيارة عبدالناصر 

شوارع عمَّان الرئيسية،  يفاحتياطات أمنية ُمشدَّدة، حيث متَّ إنزال وحدات من اجليش رابطت 

مقر ومتَّ تشديد احلراسة على املقار احلكومية وأشخاص الوزراء، وزادت املراقبة على 

شخًصا كان من  19الوقت نفسه متَّ اعتقال أكثر من  يفالسفارتني املصرية والسورية، و

العاصمة  يف، وصدرت التعليمات بإغالق مجيع املدارس األردنيمن ضباط اجليش 21بينهم 

عمَّان وتعطيل الدراسة بها، حتسًبا ألية مظاهرات احتجاجية قد يقوم بها الطالب، ورغم تلك 

كل أحناء األردن فقد قام جمهولون بتفجري مطابع صحيفة  يفاألمنية الشديدة اإلجراءات 

 .(22)امللكيالصحيفة الناطقة باسم امللك والداعمة لكل قرارات القصر  هياجلهاد، و

وانتخاب مجال عبدالناصر رئيًسا للبلدين، فإنَّ  سوريةورغم إعالن الوحدة بني مصر و

كيان واحد،  يفضمَّ دولتني عربيتني  الذياجلديد  يلسياسا بالوضع ااألردن مل يعرتف رمسيًّ

مع ُممثَّـل اجلمهورية العربية املتحدة، تناول  الرفاعيمسري  األردنيلقاء لوزير اخلارجية  فيف

تطورات املوقف بعدما أصبحت الوحدة أمًرا واقًعا، حيث أشار إىل أنَّ حكومته  الرفاعي

ا باجلمهورية اجلديدة مع ترك هذا األمر حلكومة ماتفقت مع العراق على إرجاء اعرتافه

عن طريق  سورية، واقرتح أن تستمر العالقات السياسية بني األردن ومصر والعربياالحتاد 

 يالسفارتني املصرية والسورية إىل حني تقرير االعرتاف بالكيان اجلديد، طالًبا من ُممثِّـل

 يفقرتاح، وقد انتهز ُممثِّـل السفارة املصرية السفارتني التشاور مع حكومتيهما بشأن هذا اال

أرسلتها  اليتعمَّان فرصة هذا اللقاء ُمستنكًرا قيام وزارة اخلارجية األردنية بإعادة املذكرات 

إعادة إرسال تلك املذكرات  الرفاعيالسفارة باسم اجلمهورية العربية املتحدة، ولذا طلب 

 الوحدة، وإنَّما اعرتاف بأمٍر ملشروع يثابة اعرتاف قانونواعًدا بقبوهلا، بشرط أال ُيعترب ذلك مب

 .(21)العربيواقع حلني قيام حكومة االحتاد 

ومل تسلم الوحدة املصرية السورية من التآمر عليها إلفشاهلا، حيث كشفت الصحف 

كانت تهدف إىل منع قيام اجلمهورية العربية  اليت، وسوريةؤامرة ضد املصرية عن تفاصيل امُل

فرباير اخلاص باالستفتاء على شخص رئيس اجلمهورية،  12موعد التنفيذ يوم  تحدة، وُحدَِّدامل

حيث متَّ تكليف بعض قبائل البدو األردنية وعدة جمموعات مسلحة لبنانية بتنفيذ ُخطوات 

املناطق النائية  يفامُلؤامرة، وذلك عن طريق التسلل من األردن ولبنان للعمل على إثارة القالقل 

تقوم به القوات الرتكية واإلسرائيلية  الذي العسكري، ويكون ذلك متهيًدا للغزو سورية من
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تآمرين من اعتقال عشرات امُل سورية يفمن الشمال واجلنوب، وقد متكنت اجلهات األمنية 

 .(22)السورية ياألراضداخل أثناء تسللهم إىل 

إللقاء القبض على بعض  اًرهذه امُلؤامرة، نظ يفوثارت الُشبهات حول اشرتاك األردن 

مكن أن يتم هذا األمر بدون علم شاركني من القبائل األردنية، وبطبيعة احلال ال ُيامُل

األردن عقب  يفمتَّ فرضها  اليتظل اإلجراءات األمنية امُلشدَّدة  يفالُسلطات األردنية، خاصة 

رئيس  يبه هزاع اجملال ما صرح الرأيإعالن الوحدة املصرية السورية، ولعلَّ ما يدعم هذا 

امللك عمَّان إىل موقف  يف املصريحديثه مع السفري  يفاألسبق، حيث أشار  األردنيالوزراء 

من ُتَحرِّك ملك  يللدول العربية، ُمنوًِّها إىل أنَّ الواليات املتحدة األمريكية ه يسعود العدائ

ؤامرة األخرية ضد اجلمهورية امُلاملنطقة العربية، ُمؤكًدا أنَّ  يفالسعودية لتحقيق أغراضها 

أنَّ رئيس الوزراء مسري  ي، وأوضح اجملاليبتنفيذ سعود يعمل أمريك يالعربية املتحدة ه

على ذلك  اًلقد اشرتك مع امللك سعود لتنفيذ خطة التآمر بدون علم امللك حسني، ُمدل الرفاعي

ُمهم، وأنه كان يقصد بذلك النجاح ع نبأ قَُّوبإيعازه للصحف األردنية بإعالنه َت الرفاعيبقيام 

 .(22)إفشال الوحدة املصرية السورية يف

التآمر على  يفدور للملك حسني  يحاول إبعاد األنظار عن أ يويبدو أنَّ هزاع اجملال

، واإلحياء بأنه قام بالتنسيق والتخطيط مع امللك األردنيمصر، وإلصاق التهمة برئيس الوزراء 

التآمر على  يفن، ولكن واقع األمر ُيؤكد أنَّ األردن كان له دور سعود بدون علم ملك األرد

 اليتؤامرات عمَّان لبعض أوجٍُّه امُل يفبعد وحدتها مع مصر، حيث عرض سفري مصر  سورية

األردن بالتعاون مع الواليات املتحدة وبعض السوريني احملكوم عليهم باإلعدام من  يفُتحاك 

أعقاب الوحدة، إضافة إىل قيام  يفد بعضهم على األردن ىل َتَردُّقبل الُسلطات السورية، وأشار إ

، ُمؤكًدا قيام سوريةاألردن بتدريب بعض السوريني وتهريبهم مع أسلحتهم إىل  يفاملسئولني 

تسللني إىل حسني بإرسال بعض امُل احلكومة األردنية عن طريق الشريف ناصر خال امللك

 .(29)حاوالتيقظة الُسلطات السورية أحبطت تلك امُل للقيام بأعمال ختريبية، ولكن سورية

وبشكٍل عام فإنَّ األردن كان ُمتحفًظا بشدة جتاه إعالن الوحدة املصرية السورية 

املنطقة العربية ُيهددِّ  يفجديًدا  اوتأسيس اجلمهورية العربية املتحدة، باعتبارها كياًنا سياسيًّ

الوقت نفسه كان األردن  يفمشية بصفة خاصة، واململكة األردنية اهلا يفالنظام احلاكم 

خصًبا للتآمر ضد مشروع الوحدة، وهو ما متَّ رصده من خالل التقارير العديدة للسفارة  اًلجما

قدَّمت للقيادة املصرية الكثري من املعلومات واألدلة عن حجم  اليتعمَّان، و يفاملصرية 
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 مشروع الوحدة. األردن ضد يفكان يتم تدبريها  اليتؤامرات امُل

 ":ي"اهلامش العربيتأسيس االحتاد  :اثالًث

حللف بغداد  يكان اجمللس الوزار سوريةعندما متَّ إعالن نبأ الوحدة بني مصر و

وزير خارجية بريطانيا  "Selwyn Lioyd"استانبول، وحينئذ  اقرتح "سلوين لويد"  يفُمنَعِقًدا 

ا على واحد، وذلك ردًّ سياسيكيان  يفودية ضرورة قيام احتاد يضم العراق واألردن والسع

 .(21)قيام الوحدة املصرية السورية

لسياسة  وعلى أثر إعالن قيام اجلمهورية العربية املتحدة، ونتيجة لتزايد التأييد الشعيب

حرُِّرى بعد إعالن الَت ي، وخوًفا من انتشار املد القومالعربيالوطن  يفالرئيس مجال عبدالناصر 

احلكم إال  يفلضمان مستقبله  اًلرية السورية، فإنَّ امللك حسني مل جيد سبيالوحدة املص

 جيادجديد، وذلك إل ينظام سياس يفاحتاد جيمع البلدين  يفبالتوجٍُّه إىل العراق للدخول معه 

 يالثانإرسال برقية إىل امللك فيصل باملنطقة، ولذا سارع احلسني  يف ينوع من التوازن السياس

 .(21)مصر يفتزعمته القيادة السياسية  الذيحيد املواقف ضد مشروع الوحدة يطلب فيها تو

مع األردن، إلدراكه  سياسياحتاد  يفوالواقع أنَّ العراق مل يكن ُمتحمًسا للدخول 

ظل  يفسترتتب على حتقيق مثل هذه اخُلطوة، خاصة  اليتبعدم استطاعته حتمل األعباء املالية 

كان مير بها األردن بعد إلغاء املعاهدة األردنية الربيطانية،  ليتاالظروف االقتصادية الصعبة 

املعونة العربية، ومع ذلك فإنَّ  يفامُلقرَّر بدفع نصيبهما  سوريةإضافة إىل عدم قيام مصر و

 .(21)بعد قيام اجلمهورية العربية املتحدة األردنياملوافقة على االقرتاح  يفالعراق مل يتأخر 

عالقات السياسية بني العراق واألردن ليدفع بالبلدين حنو مزيد من ال يفوجاء التقارب 

بيان له أمام جملس  يفعبدالوهاب مرجان  عراقيالتعاون املشرتك، حيث أعلن رئيس الوزراء ال

عن ترحيبه بفكرة قيام احتاد بني العراق واألردن، وذلك رًدا على قيام الوحدة  عراقيالنواب ال

لوقت نفسه توسيع عضوية حلف بغداد بإضافة دولة عربية أخرى حتت ا يفاملصرية السورية، و

عن ترحيبه باقرتاح  الرفاعيمسري  األردنيستار الوحدة العربية، ومن جانبه أعلن رئيس الوزراء 

 اليت يةسياسة األردنمن مبادئ ال ُيعد، ُمشرًيا إىل أنَّ حتقيق الوحدة العربية عراقينظريه ال

 .(25)وحكومته يتمسك بها امللك حسني

بشأن إقامة احتاد مع األردن، قام امللك  عراقيأبداه اجلانب ال الذيورًدا على الرتحيب 

طوات الوحدة بني سليمان طوقان إىل العراق لتفعيل ُخ األردنيحسني بإيفاد وزير البالط 
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ختتص برسالة إىل اململكة العربية السعودية  الرفاعيالبلدين، كما أوفد وزير خارجيته مسري 

جيمع بني  سياسيًظا وغري ُمؤيِّد لقيام كيان بهذا الشأن، غري أنَّ امللك سعود كان ُمتحفِّ

السعودية واألردن والعراق، نظًرا خلشيته من َتكتُّـل اهلامشيني باعتبارهم ُيمثِّـلون تهديًدا 

 .(22)بالده يفللنظام احلاكم 

نظر بني البلدين، وصل إىل عمَّان وتقابل وجهات ال عراقيال األردنيللتقارب  اًلوتفعي

موضوع إقامة  يفملك العراق ُيرافقه وفد من أعضاء حكومته، وذلك للتباحث  يفيصل الثان

بني األردن والعراق، وقد أقام له امللك حسني حفلة عشاء كبرية دعى إليها  فيدرالياحتاد 

 22 يفا ة أعلن رمسيًّكبار رجال األردن ورؤساء البعثات الدبلوماسية، وبعد مباحثات قصري

مادة،  ةعشر تكوَّن ميثاقه من اثنيت الذي"، ي"اهلامش العربيعن قيام االحتاد  2591فرباير 

وتضمَّنت بنود امليثاق إنشاء احتاد بني اململكة األردنية اهلامشية واململكة العراقية باسم 

االنضمام  يفترغب  اليتى وأن يكون االحتاد مفتوًحا للدول العربية األخر ،"العربي"االحتاد 

ون ؤستقلة وبسيادتها على أراضيها، وتتوىل شإليه، مع احتفاظ كل دولة بشخصيتها امُل

وُسلطة تنفيذية، ومتَّ االتفاق على أن  ياالحتاد حكومة احتادية ُمؤلَّفة من جملس تشريع

األردن سبب يكون ملك  يحالة غيابه أل يفيكون ملك العراق رئيًسا حلكومة االحتاد، و

مملكته، وتقرر  يفالوقت نفسه حيتفظ كل من امللكني بُسلطاته الدستورية  يفرئيًسا هلا، و

 .(22)عاصمة كل دولة ملدة ستة أشهر يفأيًضا أن يكون مقر االحتاد بصورة دورية 

 العربيساعدت على قيام االحتاد  اليتمن أهم العوامل  يفوُيعد التقارب اجلغرا

للجمهورية العربية  سياسيوف األردن والعراق من تزايد النفوذ ال، إىل جانب ختياهلامش

 يفاملتحدة وتأثري ذلك على البلدين واألنظمة امللكية فيهما، وقد برزت هذه املخاوف 

أنَّ حكام  الرفاعيمسري  األردنيمفاوضات تأسيس االحتاد، حيث أوضح وزير اخلارجية 

أهدافهم ورفعوا  يف، ولكنهم َتَوسَّعوا رياملصاإلطار  يفمصر مل يكتفوا حبصر نشاطهم 

األردن والعراق بذل  ، وأنه من واجب حكوميتيواإلسالم العربيفلسفة للثورة مشلت العامل 

 اليتاجلهد إليقافهم عند حدهم، ُمؤكًدا على أنَّ األردن هدفهم األول باعتباره احللقة 

 .(21)لهم إىل العراق والسعوديةصَِّوُت

ن حسني وفيصل كلمة ُموجَّهة ا، ألقى امللكالعربيميثاق االحتاد وعقب اإلعالن عن 

بهذه املناسبة، ذكرا فيها مآثر جدهما احلسني بن على  عراقيوال األردنيإىل الشعبني 

، العربيوتضحياته من أجل العرب والعروبة، ثمَّ أعلنا إىل شعبيهما خرب تأسيس االحتاد 
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ار، وأن يكون هذا االحتاد مصدر خري ورخاء للجميع، أمان واستقر يفُمتمنني للشعبني العيش 

 . (22)عبارات أو إشارات لقيام اجلمهورية العربية املتحدة يومل يتضمن حديث امللكني أ

طوة ولعلَّ هذا التجاُهل امُلتعمَّد ُيفسِّر موقف األردن والعراق من عدم االعرتاف خُب

 الوحدة املصرية السورية.

، عراقيبرئاسة نورى السعيد رئيس الوزراء ال العربيالحتاد وقد متَّ تشكيل حكومة ا

وذلك وفاًء وتقديًرا خلدماته وملصلحة االحتاد نفسه، فليس هناك من هو أقدر منه على حتقيق 

تكوَّن من أجلها االحتاد، ولذا أعلن نورى السعيد أنَّ سياسة احلكومة  اليتالسياسية 

ية والدول اإلسالمية والصديقة حلل مشكلة فلسطني التعاون مع البالد العرب ياالحتادية ه

سبيل حتقيق الوحدة العربية  يف، ُمؤكًدا أنَّ االحتاد سيكون بداية الطريق اًلعاد اًلح

تأسيس  يف. ومع ذلك فإنَّ الشواهد كانت ُتشري إىل أنَّ أحد العوامل األساسية (22)الشاملة

األردن، خاصة بعد إعالن قيام  يف مللكياكان العمل على محاية النظام  ياالحتاد اهلامش

أفصح عنه عالنية وزير خارجية األردن مسري  الذياجلمهورية العربية املتحدة، وهو األمر 

واحد جعل األردن  سياسيكيان  يف، ومن ناحية أخرى فإنَّ اندماج األردن والعراق الرفاعي

 العربيألول لظهور االحتاد ُمرتبًطا حبلف بغداد بصورة غري مباشرة، ولكن يبقى اهلدف ا

 ُمواجهة الوحدة املصرية السورية. يف اًلـُممثَّ

، األردنيمل حيظ بتأييد غالبية أفراد الشعب  العربيفإنَّ االحتاد  وعلى الصعيد الشعيب

أعلنت رفضها ملشروع الوحدة بني األردن  2591متَّ حلها بعد أحداث  اليتفاألحزاب السياسية 

املنطقة  يفطوة الوحدة بأنها وسيلة استعمارية جديدة حللف بغداد والعراق، ووصفت ُخ

، وأنَّ سوريةضاد لقيام الوحدة بني مصر والعربية، ُمشرية إىل أنَّ تأسيسه جاء كرد فعل ُم

بريطانيا والواليات املتحدة األمريكية كانتا وراء ظهور هذا الكيان امُلتحالف مع قوى 

األردن بتوزيع منشورات  يفمُلَعاَرضة الشعبية أيًضا قام الشيوعيني إطار ا يفاالستعمار الغربية، و

 يف، باعتباره أداة من أدوات االستعمار ياالحتاد اهلامشمشروع تأسيس هامجوا فيها 

 .(29)املنطقة

األردن، فإنَّ  يفبدت بني األوساط احلزبية والشعبية  اليتورغم كل مظاهر امُلَعاَرضة 

 في، فالعربيكان حريًصا على إعالن موقف مصر بشأن االحتاد الرئيس مجال عبدالناصر 

عن االحتاد اجلديد أرسل عبدالناصر برقية تهنئة إىل امللك فيصل  يأعقاب اإلعالن الرمس

كة اَرَبوحد اليوم ما بني العراق واألردن هو ُخطوة ُم الذي العربينَّ االحتاد إجاء فيها: " يالثان
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كلها بأمل كبري باعتبارها اجتاًها يستمد قوته من أعماق الضمري تتطلع إليها األمة العربية 

عمَّان اليوم، واثقة أنها  يفاختذمتوها  اليتنَّ القومية العربية لتفتخر وتعتز باخُلطوة إ، والعربي

 .(21)ُتقرب منا يوم الوحدة الُعظمى..."

من االحتاد بني  الرمسيوكان موقف وسائل اإلعالم املصرية ُمتوافًقا مع موقف الدولة 

األردن والعراق، فعلى سبيل املثال حرصت صحيفة األهرام" على توضيح وجهة نظر احلكومة 

شكل من  أي يفوحدة عربية  أينَّ إ، حيث ذكرت: "العربياملصرية بالنسبة لتأييد االحتاد 

ى هبون وتبقذشخص، سوف ُتَباَرك من ِقَبِلَنا، ألنَّ األشخاص سي أياألشكال، ومن خالل 

 .(21)الوحدة للعرب"

، اضطر امللك فيصل إىل أن يرد على العربيا بقيام االحتاد ومع ترحيب مصر رمسيًّ

رسالة عبدالناصر بربقية ُمماثلة جاء فيها: "تلقيت ببالغ الغبطة والسرور برقية سيادتكم 

راق، أعربتم فيها عن كريم مشاعركم مبناسبة إعالن االحتاد بني األردن والع اليتالرقيقة 

حلقة من سلسلة طويلة من  هيخطتها الدولتان، إنَّما  اليتوأوكد لسيادتكم بأنَّ هذه اخُلطوة 

بنا إىل  هيالثورة العربية الكربى منذ أربعني عاًما، وسنظل نواصلها حتى تنت يفاجلهاد، بدأت 

امللك  . وُيالَحظ على برقية(21)حتقيق هدف تلك الثورة األمسى وهو حتقيق الوحدة الشاملة"

فيصل أنها جتاهلت متاًما اإلشارة إىل الوحدة املصرية السورية، ومل يقم فيصل بتقديم التهنئة 

إىل مجال عبدالناصر بعدما تأسست دولة الوحدة اجلديدة، وهو ما ُيؤكد عدم رغبة العراق 

 االعرتاف رمسًيا باجلمهورية العربية املتحدة. يفواألردن 

، ُسرعان ما شهدت الثانيبني مجال عبدالناصر وفيصل  وبعد تبادل برقيات التهنئة

تدهوًرا شديًدا، حيث شنَّت  العربيالعالقات السياسية بني اجلمهورية العربية املتحدة واالحتاد 

حاوالت األردن والعراق ، وكان ذلك على أثر ُمالعربيمصر محلة انتقادات واسعة ضد االحتاد 

أو الكويت إليه، ولذا قام عبدالناصر باهلجوم على زيادة عضوية االحتاد بضم السعودية 

العراق  يفاالحتاد من خالل خطبه وتصرحياته امُلتعدِّدة، ُمنتقًدا من أمساهم بأدوات اإلمربيالية 

 .(25)واألردن، ُمؤكًدا أنَّ احتاد الدولتني هو احتاد ُمَزيَّف وأنَّ مصريه الفشل

مهورية العربية املتحدة أخذت جانب الدولة اجل يفوبطبيعة احلال فإنَّ وسائل اإلعالم 

األردن والعراق  يف العربيالقاهرة ودمشق من الشعب  يف، حيث طلبت حمطات اإلذاعة الرمسي

، واستمر اشتداد اهلجوم إىل حد توجيه االتهام العربيضرورة مقاطعة االستفتاء على االحتاد 

بغداد  يف املصريجعل السفري  الذي بقيادة الشريف حسني، األمر 2521للثورة العربية عام 
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يطلب من اخلارجية املصرية عدم اإلشارة إىل الثورة العربية بسوء، ُمربًِّرا ذلك بأنَّ كثرًيا من 

وقع فيه  الذيالعراقيني واألردنيني ال يقبلون هذا االنتقاد، ُمطالًبا فقط بالرتكيز على اخلطأ 

الوقت  يفلتحقيق أهدافه العربية، مع اإلشارة  يالشريف حسني باالعتماد على االستعمار الغرب

، إضافة وحتررت من النفوذ األجنيب ينفسه إىل أنَّ ثورة يوليو املصرية تعلمت من أخطاء املاض

 .(92)دون غريه العربيإىل اعتمادها فقط على الشعب 

اد تعاون بني الوحدة املصرية السورية واالحت تقارب أو أيوعلى أية حال فإنه مل حيدث 

العالقات القائمة بني  يف، بل على العكس متاًما ظل التوتر هو السمة الظاهرة العربي

الوحدتني، وتطورت األحداث إىل قيام كل جانب بشن محالت إعالمية ُمضادة للجانب 

، حيث توافق رجال 2591يوليو  يفاآلخر، واستمرت هذه األوضاع إىل قيام الثورة العراقية 

هذه املرحلة، وبدا ذلك من خالل إعالن  يفع توجٍُّهات السياسة املصرية العراق م يفالثورة 

ُمربِّر  أيبني العراق واألردن، حتى ال يكون للملك حسني  العربيالعراقيني سقوط االحتاد 

 يفاالحتقان  حالة ترتب عليه زيادة الذيون العراق الداخلية، وهو األمر ؤش يفللتدخل 

 واألردن.العالقات السياسية بني مصر 

 مظاهر توتر العالقات السياسية بني مصر واألردن: :ارابًع

آثار سلبية واضحة على العالقات الثنائية بني مصر واململكة  2591كان ألزمة أبريل 

تلك األحداث  يفوجَّهها األردن ملصر باالشرتاك  اليتخاصة بعد االتهامات األردنية اهلامشية، 

األردن بنشر الكثري من الشائعات  يفزمة قيام رجال األمن هذه األ نتائجودعمها، وكان من 

العامة على رفع صور الرئيس  تضد مصر، كما أجربت الُسلطات األمنية أصحاب احملال

وضع صور امللك حسني، وجلأت  الوقت نفسه ُفِرَض عليهم يفعبدالناصر من حماهلم، و

من القصر إىل تكليف رؤساء البلديات بعقد ُمؤمترات شعبية  احلكومة األردنية بإيعاز

عن توجيه الشكر للملك سعود  اًلُيؤيِّدون فيها سياسة امللك حسني الداخلية واخلارجية، فض

ملوقفه امُلساند لألردن أثناء ُمؤامرة الزرقاء، وشهدت تلك امُلؤمترات أيًضا هجوًما شديًدا على 

العرب، واتهام املسئولني املصريني باستخدام وسائل اإلعالم  الصحافة املصرية وإذاعة صوت

 .(92)لة وكاذبة عن األردنلنشر أخبار ُمضلِّ

وكان موقف الصحافة األردنية داعًما لوجهة نظر امللك حسني وحكومته، ومن ثمَّ 

 العسكريالقدس حممود عبدالعزيز، وأيًضا امللحق  يف املصرياشتد هجومها على القنصل 
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دعم العناصر امُلتآمرة أثناء أحداث أزمة  يفأمحد فؤاد هالل، باعتبار أنَّ هلما دوًرا  يالبكباش

أبريل، وبطبيعة احلال ال ميكن لوسائل اإلعالم أن تقوم باهلجوم على أعضاء السفارة املصرية 

جاج عمُّان إىل التقدم باحت يف املصريدعا السفري  الذيدون إيعاز من الُسلطات األردنية، األمر 

ه ال تستند إىل دليل ملموس، ُمشرًيا إىل اعتقاد اليتعلى تلك االتهامات  األردنيلوزير اخلارجية 

املساس باملصلحة املشرتكة بني  يفبأنَّ هذه احلملة متَّت بناًء على تدابري ُمسبَّقة بهدف الشروع 

 .(91)مصر واألردن

فة األردنية جتاه مصر، فإًن عمَّان عن جتاوزات الصحا يف املصريورغم احتجاج السفري 

انتقاد السياسة املصرية، وهو  يفذلك مل ُيَغيِّر من األمر شيًئا، حيث استمرت احلملة الصحفية 

توسيع ُهوة اخلالف بني  يفأمر كان ُمتوقًعا ألنه يتوافق مع سياسة حكومة إبراهيم هاشم 

قدِّمتها الواليات املتحدة ُم يفمصر، وكان ذلك بتوجيه من القصر والقوى الغربية وواألردن 

" يت أشد الصحف هجوًما على مصر جملة "الكفاح اإلسالمن، وكاااألمريكية وبريطاني

األردن، وجملة "الصريح" املدعومة من الديوان  يفالناطقة باسم مجاعة اإلخوان املسلمني 

 يفصر هجومها على م يفوزارة الداخلية األردنية، وقد ارتكزت الصحف  ومسؤولي امللكي

 أمرين:

عمَّان، حيث أيَّدت الصحافة األردنية وجهة نظر احلكومة  يف العسكريلحق : مسألة امُلاًلأو

قناع إزعمت أنه كان يتدخل ويتآمر ضد امللك حسني، ثمَّ تطور األمر إىل ُمحاولة  اليت

 هذه امُلؤامرة. يفبأنَّ احلكومة املصرية ُمتهمة أيًضا  األردنيالعام  الرأي

عن دفع  سوريةتقاعس مصر و األردنيا: حاولت الصحف األردنية أن ُتبيِّن للشعب ثانًي

 .(92)العربيجتاه األردن مبوجب اتفاقية التضامن املالية تهما االتزام

عمَّان للعديد من امُلضايقات وتشديد  يفومن ناحية أخرى تعرضت السفارة املصرية 

تصاالت اهلاتفية بها، ولوحظ أيًضا أنَّ الرقابة على مبنى السفارة وموظفيها ووسائل اال

بغرض معرفة حمتوياتها،  األردنيترد للسفارة تعرضت للفتح مبعرفة الرقيب  اليتاخلطابات 

قدَّم  الذي الرفاعيمسري  األردنيلوزير اخلارجية  يمما دعا السفارة إىل تقديم احتجاج رمس

ى ذلك قيام وزير اخلارجية بإرسال عما حدث مع وعده بعدم تكرار هذا األمر، وتل ااعتذاًر

السفارة، ُمنوًِّها إىل إصدار تعليماته إىل الُسلطات الرقابية باالمتناع عن  مسؤوليخطاب إىل 

 .(92)حد من أعضائهاأ يفتح الربيد الوارد للسفارة املصرية أو أل

السفارة  مسؤولياألردن من أكثر الشخصيات بني  يفملصر  العسكريلحق وُيعد امُل
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تعرضت هلجوم وانتقاد واضح من قبل الُسلطات والصحافة األردنية، بعدما متَّ اتهامه  يتال

دمشق أنَّ أحد األشخاص األردنيني  يفبالتآمر على األردن، وذكر تقرير السفارة املصرية 

 يف، وتلى ذلك قيام السفارة املصرية 2591أوائل يونيو  يف املصري العسكريلحق احتك بامُل

ليمه إىل احلكومة األردنية مع صورة من اعرتافاته، وعلى اجلانب اآلخر أعلنت عمَّان بتس

بيان هلا باألردن عن حقيقة هذا احلادث، حيث أشارت  يفاملديرية العامة للمطبوعات والنشر 

كان قد اتصل بأحد  العسكريلحق مصر إىل أنه ثبت للُسلطات العسكرية األردنية أنَّ ُم

للقيام بأعمال إجرامية تستهدف اغتيال بعض الشخصيات  هاوض معاألشخاص األردنيني وتف

، حسني لتخطيط الغتيال امللكة زين والشريف ناصر خال امللكصرحية باإشارة  يفالرمسية، 

إليها ما متَّ بينه  اًلناق سؤولةوتطرَّق البيان إىل قيام الشخص املذكور بتسليم نفسه للجهات امل

للسفري  الرفاعيعلى ذلك استدعاء وزير اخلارجية مسري  ، وترتبالعسكريوبني امللحق 

القدس، وأنَّ  يفوقنصل مصر  العسكريلحق عمَّان، حيث طلب منه سحب امُل يف املصري

 .(99)غضون يوٍم واحد يفعليهما ُمغادرة األردن 

"ما : رئيسًيا هلا بعنوان اًلوتعقيًبا على تلك األحداث نشرت صحيفة "النور" السورية مقا

أذاعته املصادر الرمسية األردنية عن  الذيق ملصر"، ُمشرية إىل النبأ امُللفَّ األردنياء االستفزاز ور

 يف سؤولةعمَّان بتدبري ُمؤامرة الغتيال بعض الشخصيات امل يف العسكريملحق مصر  قياُم

 ضد بدأها احلكام األردنيني اليتاألردن، ُمؤكدة أنٍَّ تلك املزاعم تأتى استمراًرا للحملة 

 الذياألردن و يف ي، وأنَّ هذا األمر متَّ بناًء على تعليمات من السفري األمريكسوريةمصر و

 .(91)وصفته الصحيفة بأنه "ملك األردن اجلديد غري امُلَتوَّج"

  يفعبدالناصر مجال قيام الرئيس عمَّان  يفملصر  العسكريلحق وترتب على طرد امُل

 يف، والرفاعيالقاهرة عبداملنعم  يف األردنيالسفري  بإصدار تعليماته بطرد 2591يونيو  22

عمَّان أن ُيقدِّم احتجاًجا رمسًيا للخارجية األردنية  يف املصريالوقت نفسه طلب من السفري 

. وُسرعان ما تصاعدت حالة التوتر (91)دون أية أسباب حقيقية العسكريلحق بشأن إبعاد امُل

، ومع األردنيالقاهرة رًدا على قرار إبعاد السفري  يف يونيو بإغالق سفارته29 يفبقيام األردن 

بيل مغادرته للقاهرة بأنَّ إغالق السفارة األردنية ال يعنى ُق الرفاعيذلك صرح عبداملنعم 

احتجاًجا  يبالضرورة قطع العالقات الدبلوماسية مع مصر، ُمشرًيا إىل أنَّ هذا القرار عمل إدار

 .(91)لسفارة األردنيةا يفعلى طرد مصر للمسئول األول 

بني مصر واألردن قيام امللك  سياسيوتزامن مع تلك األحداث وزيادة حالة االحتقان ال
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 يف، وقد تناولت الصحافة األردنية هذه الزيارة 2591يونيو  1 يفسعود بزيارة رمسية لألردن 

فقد انقسم إىل  نياألردالعام  الرأيينتظر أن يعم البالد، أما  الذيمقاالت عديدة إلبراز اخلري 

ع شجِّفريقني، الفريق األول كان ساخًطا على تلك الزيارة العتقاده بأنَّ امللك سعود كان امُل

عظم هذا الفريق من ، وكان ُمسوريةسياسته العدائية جتاه مصر و يفاألكرب للملك حسني 

فكان  الثانيالفريق الفلسطينيني واملثقفني األردنيني وأعضاء األحزاب السياسية امُلنحلَّة، أما 

يشمل أنصار امللك حسني وأغلبهم من البدو ومن سكان شرق األردن األصليني، وهؤالء مجيًعا 

 .(95)َرحَّبوا بزيارة امللك سعود لألردن

وبالنسبة للحكومة األردنية فقد رحبت بهذه الزيارة واعتربتها مظهًرا من مظاهر 

الوقت ذاته  يفاألردن، و يفاملوجود  اسيسيمن امللك سعود بالكيان ال االعرتاف الضمين

إقراًرا مبا أقدَّم عليه امللك حسني من إجراءات باعدت بينه وبني مصر، وقاربت بينه وبني 

املنطقة، ومن ناحية أخرى انتهز امللك حسني فرصة هذه  يفتوجٍُّهات السياسة األمريكية 

ديني حول موقف مصر جتاه نفس امللك سعود واألمراء السعو يفالزيارة إلثارة الشكوك 

واجهة مصر العدو املشرتك د مُلحُّالبالد العربية، ُمطالًبا بأهمية التَو يف امللكياحلكم 

 .(12)العربيالعامل  يفوتهديدها لألنظمة امللكية 

فعلى اجلانب  هامجة السياسة املصرية،ومل تتوقف مظاهر التوتر عند حد قيام األردن مُب

الصحافة وإذاعة صوت  يفصرية إىل إعداد محلة إعالنية ُمكثَّـفة اآلخر جلأت القيادة امل

أدت  اليتبالده، و يفالعرب، واستهدفت التنديد بتصرفات امللك حسني وباألوضاع السياسية 

داخل اململكة األردنية اهلامشية، وقد  يحسب وجهة النظر املصرية إىل تغلغل النفوذ األمريك

رئيس  ياألردن، حيث أشار بهجت التلهون يف الرمسيني أثارت هذه احلملة سخط املسئولني

جرد مزاعم غري صحيحة، األردن ُم يفإىل أنَّ ما تنشره مصر عن احلالة  امللكيالديوان 

 .(12)املبذولة إلزالة سوء التفاهم بني البلدين يُمشدًِّدا على أنَّ تلك الشائعات ُتعرقل املساع

سلوكيات امللك حسني، حيث قامت  يفوجلأت بعض الصحف املصرية إىل الطعن 

بنشر مذكرات فتاة إيطالية ادعت أنها كانت على  2591مايو  11 يفصحيفة "روز اليوسف" 

باستدعاء  الرفاعيمسري  األردنيعالقة مبلك األردن، وَتَرتَّب على ذلك قيام وزير اخلارجية 

الشديد ملا نشرته  عمَّان، حيث نقل إليه غضب امللك حسني واستياءه يف املصريالسفري 

العالقات  يفالصحيفة املصرية، ُمشرًيا إىل أنَّ مثل هذه الكتابات تزيد من اشتعال التوتر 

هامجتها أنَّ ما قامت به صحيفة "روز اليوسف" من ُم يف. وال شك (11)السياسية بني مصر واألردن
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أنَّ وسائل اإلعالم  وافقة الُسلطات املصرية، وهو ما ُيشري إىللشخص امللك حسني جاء بعد ُم

 يف سؤولةمصر واألردن كانت ختضع لتوجٍُّهات القيادة السياسية والُسلطات امل يفاملختلفة 

 كال البلدين.

هامجة استخدام كل أدواته مُل يفومع تأزم العالقات املصرية األردنية بدأ امللك حسني 

األردن النتقاد السياسة  يفمصر وقيادتها السياسية، ومن ذلك استعانته باإلخوان املسلمني 

 يفاملصرية وشخص الرئيس مجال عبدالناصر، ومن الواضح أنَّ امللك حسني واإلخوان كانا 

 يفأشد االحتياج للُمساندة الشعبية  يفحاجة لدعم كل منهما لآلخر، فملك األردن كان 

ن فكانوا الداخل بعد أن اهتزت صورته بدرجة كبرية بعد تقاربه مع األمريكان، أما اإلخوا

واجهة اليساريني والقوميني، ومن ثمَّ تالقت ُم يفحاجة لدعم احلكومة األردنية  يفأيًضا 

صفقة مل يتم اإلعالن عنها، وكانت وجهة نظر اإلخوان أنَّ التحالف مع  يفاملصاحل املشرتكة 

لية واإقامة حكومة ُم يفامللك حسني ضرورة واقعية ال مفر منها، إذ أنَّ جناح عبدالناصر 

َتَعرَّض له إخوان  الذياألردن، كان معناه أنهم ُمعرَّضون لنفس املصري  يفللسياسة املصرية 

 . (12)مصر

ومل يقتصر التعاون بني امللك حسني واإلخوان املسلمني على الساحة األردنية فقط، بل 

مللك إىل أرسلها ا اليتمصر، ومن ذلك الربقية  يفامتد التواصل إىل التنظيم الرئيس املوجود 

َوَلا َتْحَسَبنَّ الَِّذيَن ُقِتُلوا ِفي َسِبيِل اللَِّه جاء فيها:  اليتو املرشد العام لإلخوان حسن اهلضييب

ا على ما أرسله املرشد العام بشأن ، وجاءت تلك الربقية ردًَّأْمَواًتا َبْل َأْحَياٌء ِعْنَد َربِِّهْم ُيْرَزُقوَن

. ومن ناحية أخرى منحت الُسلطات األردنية حق اللجوء (12)اناضطهاد احلكومة املصرية لإلخو

كان ُمنتمًيا من  الذيألحد الضباط األحرار وُيدعى عبداملنعم عبدالرؤوف، و سياسيال

 الذيالناحية الفكرية لتنظيم اإلخوان املسلمني، حيث قام بالفرار من مصر عقب الصدام 

عن طريق اإلذاعة  املصريدام الضابط عبدالناصر واإلخوان، ومتَّ استخمجال حدث بني 

 .(19)هامجة السياسية املصرية، وال ِسيٍَّما ما يتعلق بشخص الرئيس عبدالناصرُم يفاألردنية 

احلمالت اإلعالمية امُلتبادلة بني  يفتصاعًدا غري مسبوق  2591وشهد شهر نوفمرب عام 

 خبيانته للقضية مصر واألردن، ومن ذلك اتهام وسائل اإلعالم املصرية للملك حسني

الفلسطينية وقراره بعقد صلح منفرد مع إسرائيل، ولذا جلأت احلكومة األردنية إىل اختاذ 

 عدة إجراءات كان من بينها: 

خمتلف مناطق األردن مبا فيهم زعماء القبائل والعشائر  يفتكليف املسئولني احلكوميني  -
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ا الدعاية املصرية، وإعالن الوالء أطلقته اليتبإرسال برقيات استنكار للحمالت امُلغرضة 

والتأييد لشخص امللك حسني سليل الدوحة النبوية، وزعيم القومية العربية، والوريث 

 للثورة العربية الكربى. يالشرع

 يفشتى أحناء األردن وبصفة خاصة  يفؤمترات شعبية اإليعاز حتت وسائل الضغط لعقد ُم -

تستنكر احندار حكام مصر  اليتقاء اخلطب خيمات الالجئني الفلسطينيني، وذلك إللُم

 من الضباط املأجورين إىل هذه اهلاوية.

ُتعدها إدارة املطبوعات  اليتتكليف مجيع الصحف احمللية بكتابة التعليقات واملقاالت  -

افتتاحياتها، مع احلرص على أن يتصدر كل  يفعلى شكل محالت متواصلة ُتنشر يومًيا 

 مقال صورة للملك حسني.

 يفعلى شخص الرئيس مجال عبدالناصر، و ياهلجوم اليوم يفمرار اإلذاعة األردنية است -

 شخص امللك حسني. يفالوقت نفسه التمجيد 

قيام صحيفة "األردن" بنشر وثائق زعمت فيها اتصال احلكومة املصرية بإسرائيل لعقد  -

 .(11)صلح معها

األردن للرد على  يف ؤولةسقامت بها الُسلطات امل اليتورغم كل اإلجراءات امُلضادة 

هامجتها للملك حسني ُم يفمصر استمرت  يفاحلمالت املصرية، فإنَّ وسائل اإلعالم 

تواصلهم مع إسرائيل لتصفية القضية  يفوحكومته، وتركزت التهم امُلَوجَّهة إليهم 

ية الفلسطينية، ومن ثمَّ عادت احلكومة األردنية الختاذ عدة تدابري جديدة مُلواجهة الدعا

 املصرية كان من بينها:

قيام إذاعة عمٍَّان والصحف األردنية بشن محلة ضد مصر وبصفة خاصة ما يتعلق بشخص  -

 ا واضًحا ضد عبدالناصر.الرئيس مجال عبدالناصر، وكانت ُمعظم الكلمات تشمل سبًّ

هذه احلملة امُلَوجَّهة جتاه مصر، حيث انتهز فرصة تسليم  يفاشرتاك امللك حسني بنفسه  -

لكتيبة حرسه اخلاص، وقام بإلقاء خطاب ندََّد فيه بشدة بالسياسة املصرية  األردنيالعلم 

 .العربيالعامل  يفحاربتها لألنظمة امللكية وُم

األردن على إرسال الوفود والربقيات تأييًدا للملك  يفإجبار املصاحل احلكومية املختلفة  -

األردن من جهة أخرى، وقد متَّ  من جهة، واستنكاًرا للسياسات املصرية جتاهحسني 

 عمَّان. يفحتويل صور من هذه الربقيات إىل سفارة مصر 
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بإرسال نداء لربملانات الدول  األردنيخليفة رئيس جملس النواب  فيمتَّ تكليف مصط -

 العربية مُلناشدتها العمل على إيقاف احلملة املصرية ضد األردن.

 يفللسفارة املصرية  فيلحق الصحدالوهاب امُلطلبت احلكومة األردنية استبدال حسنى عب -

، األردنيإمداد وسائل اإلعالم املصرية بأخبار الشأن  يفعمَّان، وذلك خشية استمراره 

 .(11)هامجة السياسة األردنية والقائمني عليهامما ُيسهِّل عليها أمر ُم

 يفلك حسني العالقات املصرية األردنية، صرح امل يفظل هذا التدهور غري املسبوق  يفو

أمر قطع العالقات  يفما ينظر حديث له مع مراسل صحيفة "التيمس" الربيطانية، أنه ربَّ

 اليتاملرة األوىل  هياألوضاع بني البلدين أكثر من ذلك، وهذه  ساءتالسياسية مع مصر إذا 

سارع ُيصرح فيها ملك األردن مبثل هذا التصريح، لكن ناطًقا رمسًيا باسم احلكومة األردنية 

 .(11)بإلقاء بيان أشار فيه إىل أنَّ األردن ال يعتزم قطع العالقات مع مصر

حاولة جلس نبض القيادة أدىل به امللك حسني كان ُم الذيويبدو أنَّ هذا التصريح 

مصر عن توجُّهاتها إزاء احتمال قيام األردن بقطع عالقاته معها، نتيجة للحمالت  يفالسياسية 

ع لرصد األحداث تتبِّتشنها مصر ضد بالده، ومن ناحية أخرى فإنَّ امُل كانت اليتاإلعالمية 

من بدأت  هيمرت بها مراحل العالقات السياسية بني مصر واألردن، جيد أنَّ مصر  اليت

سياسة اهلجوم واالنتقاد للسياسة األردنية وشخص امللك حسني، ومن ثمَّ فإنَّ ما قامت به 

بدأتها  اليتهة وجَّم لديها كان رد فعل على تلك احلمالت امُلاحلكومة األردنية ووسائل اإلعال

على أن ينهج األردن نهًجا يتوافق مع رؤية مصر  املصريمصر، خاصة مع إصرار اجلانب 

 دولة ذات سيادة ُمستقلة. أي، وهو أمر ال ُيمكن أن تتقبله العربية املنطقة يفالسياسية 

أعقاب الوحدة  يف مصر واألردنبني د بدرجة أشيف التصاعد التوتر وعادت حالة 

بإلغاء التسهيالت املمنوحة  ياملصرية السورية، وكانت البداية عندما صدر مرسوم ملك

قيمني باألردن، َوُفِرَض عليهم الدخول جبوازات سفر بعد أن كانوا يتنقلون للسوريني امُل

ون احلصول على تأشريات ببطاقات التحقيق الشخصية، ومتَّ منع السوريني من دخول األردن بد

األردن  يفُمسبَّقة، كما أصدرت احلكومة األردنية تعليمات ُمشدَّدة للشركات واملصانع 

. ويبدو أنَّ الُسلطات األردنية أرادت (15)تواجدين لديهابتسريح املوظفني والعمال السوريني امُل

هلا نتائج سيئة على  سوريةإظهار أنَّ الوحدة بني مصر و يفإرسال إشارات ُمعيَّنة تتلخص 

 األردن. يفالسوريني حتديًدا، وال ِسيٍَّما ما يرتبط مبصدر معيشتهم وعملهم 

عمَّان حل هذه املشكلة عن طريق  يفوقد حاولت سفارة اجلمهورية العربية املتحدة 
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ُيالقيها  اليتمذكرتها إىل الصعوبات  يفُمخاطبة وزارة اخلارجية األردنية، وتطَّرقت السفارة 

اخلارج للحصول على  يفواطنني املصريني والسوريني عند تقدمهم للقنصليات األردنية امل

األردنية، ُمشرية إىل تأخر حصوهلم على تلك التأشريات ألسابيع  يتأشريات دخول لألراض

املصرية  يحني أنَّ الرعايا األردنيني حيصلون على تصريح دخوهلم إىل األراض يفوربَّما لشهور، 

ختام مذكرتها مبنح رعاياها  يفخالل فرتة ال تتجاوز اليوم الواحد، وطالبت السفارة والسورية 

 .(12)استخراج التأشريات اخلاصة بهم يفالتسهيالت املطلوبة 

َتَعنُّتها الواضح بشأن عدم منح التأشريات لرعايا  يفواستمرت احلكومة األردنية 

وجَّهتها السفارة املصرية للُسلطات  اليتكرة تجاهلة متاًما املذاجلمهورية العربية املتحدة، ُم

عمَّان بعد لقائه مع وزير  يف املصريأشار إليه السفري  الذياألردن، وهو األمر  يف سؤولةامل

إطار سياسة تلتزم بها  يف ي، حيث أكد أنَّ هذا الَتَعنُّت يأتالرفاعيمسري  األردنياخلارجية 

حاولة منها للحد قدر امُلستطاع من دخول ُم يف ،العربيحكومة األردن بعد تأسيس االحتاد 

إطار إبعاد املصريني من  يف ياملصريني لألردن، وأوضح أنَّ ما تهدف إليه القيادات األردنية يأت

عليهم،  األردنيالتواجد داخل اململكة األردنية، نظًرا خلشيتها من قيامهم بتحريض الشعب 

 يفالرعايا األردنيني مببدأ املثل، مما ُيؤثِّـر  عاملةالوقت نفسه حتى تضطر مصر إىل ُم يفو

 .(12)جتاه مصر األردنيموقف الشارع 

العالقات السياسية بني مصر واألردن ما حدث جتاه  يفوكان من أبرز مظاهر التوتر 

  يفالقدس، حيث وجَّهت اخلارجية األردنية ُمذكِّرة  يفحمب السمرة قنصل مصر العام 

عمَّان بشأن قيام القنصل بأنشطة ُمضرة  يفهورية العربية املتحدة لسفارة اجلم 2591مارس  11

 يفتصرفاته عن حدود اختصاصاته الدبلوماسية بتدخله  يفبسالمة الدولة، ُمشرية إىل خروجه 

الداخلية لألردن، ومن ثمَّ اعتربته احلكومة األردنية شخًصا غري مرغوب فيه، ولذا  شؤونال

اذ التدابري العاجلة لسحبه وإعادته إىل مصر خالل يومني من طلبت من السفارة املصرية اخت

يتجاوز امُلهلة املمنوحة  األردنية مبا ال ياألراض املصري. وبالفعل غادر القنصل (11)تاريخ امُلذكِّرة

 .(12)سوريةعمَّان، ومتَّ ذلك عن طريق مدينة درعا احلدودية مع  يفله بصحبة سفري مصر 

ات املصرية األردنية إىل حد تدبري امُلؤامرات اخلاصة بإحداث العالق يفواستمر التدهور 

، ومثال ذلك افتعال الُسلطات األردنية حلوادث على احلدود الداخليحالة من عدم االستقرار 

بعد قيام الوحدة مع مصر، كما أرسلت  السوريالسورية، بقصد االحتكاك باجلانب 

، السوري يوعة من أعضاء احلزب القوماحلكومة األردنية بالتعاون مع األمريكان جمم
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السورية، ومتَّ ذلك بعد تدريبهم  يومسحت هلم بالتسلل عرب حدود األردن إىل داخل األراض

للجمهورية  يوتزويدهم بالسالح، وذلك بقصد القيام بأعمال ختريبية داخل اإلقليم الشمال

أنَّ الشريف ناصر خال امللك  عمَّان إىل يف املصريتقرير السفري  وقد أشارالعربية املتحدة، 

 .(12)على هذه اجملموعات املسلحة يحسني هو من توىل اإلشراف الشخص

 يحاولة القيام بانقالب عسكرُم 2591أول يوليو  يفخر شهد األردن وعلى اجلانب األ

من  لقت الُسلطات األردنية القبض على عددأ، وقد األردنيعن طريق بعض ضباط اجليش 

 بتهمة التآمر ضد شخص امللك حسني، وكان من بني املقبوض عليهم الضباط األردنيني

د أنه ُعِثر حبوزته على امُلراسالت امُلتَبادلة بينه وبني دََّرامللك، وَت يرافقالعبداهلل كبري ُم يراض

، كما سرت شائعة بأنَّ العقيد عبداحلميد يللمخابرات باإلقليم الشمال الثانياملكتب 

ر هلذا االنقالب، وأنَّ اهلدف كان ُمحدًَّدا باغتيال امللك بَِّدهو امُل الثاني السراج مدير املكتب

 .(19)حسني وإنشاء حكومة ُموالية للجمهورية العربية املتحدة

 قطع األردن لعالقاته السياسية مع مصر: :اخامًس

العالقات املصرية األردنية، كان البد لكل هذه  يفمع كل مظاهر التوتر واالحتقان 

قامت الثورة  2591يوليو  29 فيعالقات البلدين إىل درجة الالعودة، ف يفعطيات أن تصل امُل

 ياحلاكم، ومتَّ قتل امللك فيصل رئيس االحتاد اهلامش امللكيأطاحت بالنظام  اليتالعراقية 

يوليو باستدعاء اآلالف من  21 يفورئيس حكومته نورى السعيد، ولذا سارع امللك حسني 

اليوم ذاته  يفالعراق، و يفطانية حلماية عرشه من أية حماولة انقالبية مثلما حدث القوات الربي

 يفاألمم املتحدة حبجة تدخل اجلمهورية العربية املتحدة  يفتقدَّمت األردن بشكوى رمسية 

 .(11)ها الداخليةشؤون

لقد أطاح جناح الثورة العراقية بصواب امللك حسني، وزادت خماوفه وشكوكه بعد أن 

لقيه ابن عمه فيصل  الذيستشاروه أنه ال سبيل إلنقاذ عرشه والفرار من املصري ور له ُمص

العراق سوى االستعانة بربيطانيا، ومن ناحية أخرى فإنَّ بريطانيا وجدت  يفواألسرة اهلامشية 

األردن واختاذه نقطة  يفطلب االستدعاء من قبل امللك حسني فرصة ساحنة إلعادة التواجد  يف

األردنية، فهذا التواجد َسُيَمكِّنها حتًما من منع ي از من جديد بعد جالئها عن األراضارتك

لبنان، وما  يفاألردن على غرار ما حدث بالعراق، وَسَيُحول أيًضا دون جناح الثورة  يفقيام ثورة 

 .(11)ملخاطر كبرية ييعقب ذلك من تعرٍُّض الكيان اإلسرائيل
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العالقات السياسية بني مصر  يفأن يستمر التواصل وبطبيعة احلال كان من الصعوبة 

واألردن بعد جناح الثورة العراقية، خاصة بعد إعالن الثوار للجمهورية وإسقاطهم لنظام 

العراق،  يفاجلديد  سياسي، ومع إعالن مصر اعرتافها رمسًيا بالكيان الياحلكم اهلامش

السياسية بني األردن واجلمهورية  قطع العالقات 2591يوليو  12 يفقررت احلكومة األردنية 

عمَّان مبضمون  يفالعربية املتحدة، وتولت وزارة اخلارجية األردنية إبالغ السفارة املصرية 

. وجاء قرار (11)غضون يومني يفالقرار، وطالبت البعثة الدبلوماسية املصرية مبغادرة عمَّان 

على اعرتاف اجلمهورية العربية  ًءاحلكومة األردنية بقطع العالقات مع مصر مبا نصُّه: "بنا

تخذ من قبل العراق رمسًيا، فقد قرر جملس الوزراء تأييد القرار امُل يفاملتحدة حبكومة الثوار 

كانت قائمة حتى اآلن على أساس  اليتوزارة اخلارجية األردنية من إنهاء العالقات السياسية 

ثالث دولة تقوم  هي. وكانت مصر (15)بني األردن واجلمهورية العربية املتحدة" يشبه رمس

 احلكومة األردنية بقطع العالقات السياسية معها بعد إسرائيل وفرنسا.

، وبدت األردنيومل حيظ قرار األردن بقطع العالقات السياسية مع مصر بتأييد الربملان 

ة نواب مثَّة انتقادات واضحة من غالبية النواب األردنيني هلذا القرار امُلتسرِّع، وبصفة خاص

الضفة الغربية، حيث أشار بعضهم إىل أنَّ الواليات املتحدة األمريكية وبريطانيا والدول 

تغيري طبيعة نظام احلكم،  يفالعربية اعرتفت بالثورة العراقية وما ترتب عليها من أحداث 

 ُمؤكدين على أنَّ ما قامت به احلكومة األردنية ُيزيد من حالة اخلصام والتوتر بني الدول

خطاباته إىل التقارب ونبذ اخلالفات بني  يفيدعو فيه امللك حسني  الذيالوقت  يفالعربية، 

متاًما أنَّ جملس  ي. لكن امُلدرك لطبيعة األوضاع السياسية داخل األردن يع(12)األشقاء العرب

وافقة ضمنية من امللك ر قطع العالقات مع مصر دون ُمقرِّال ُيمكن أن ُي األردنيالوزراء 

سني، أو على األقل دون أن ُيبدى ُممانعة صرحية هلذا القرار بتداعياته اخلطرية، فكل ح

 األردن. يفعلى جمريات األحداث السياسية  امللكيالقصر  ةالشواهد السابقة ُتؤكِّد سيطر

جاء  الرفاعيمسري  األردنيلوزير اخلارجية  اًلسؤا وقد وجَّه نائب القدس داود احلسيين

عمل إلعادة العالقات املقطوعة بني األردن  أيالقيام ب يفوزارة اخلارجية  فيه: "هل فكرت

 .(12)سعيها املشكور هذا؟" يفواجلمهورية العربية املتحدة، وأين وصلت 

رده على هذا التساؤل أشار وزير اخلارجية إىل أنَّ إعادة العالقات السياسية بني  يفو

املوقف  يفبية املتحدة يتوقف على حتسن األحوال اململكة األردنية اهلامشية واجلمهورية العر

، وعلى مدى ما َسُتظهره الدول العربية من عزمها على احرتام القرار الصادر من العربي
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يتضمَّن التمسك بسياسة ُحسن  الذي، 2591أغسطس  12 يفاجلمعية العامة لألمم املتحدة 

م استقالل كل دولة وعدم التدخل اجلوار، والتوقف عن احلمالت اإلذاعية والصحفية، واحرتا

إعادة  يفضوء هذه االعتبارات فإنَّ حكومته تأمل  يف ها الداخلية، ُمنوًِّها إىل أنهشؤون يف

ويبدو من إجابة وزير اخلارجية  .(11)وقت  غري بعيد يفالعالقات األخوية بني مجيع الدول العربية 

عالقات السياسية مع اجلمهورية العربية قطع ال يفأنَّ األردن كان قد حسم قراره باالستمرار 

حماولة جدية إلعادة احلياة السياسية بني البلدين، وال ِسيَّما  أياملتحدة، حيث مل ُتظهر إجابته 

  .مع مصر سياسيأنٍَّ األردن هو من بادر بقطع كل أشكال التواصل ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 م( بني التوتر واالنفصال2591 -2591) العالقات املصرية األردنية

122 

 :اخلامتة

كثري من  يفرية األردنية توافًقا وتناقًضا شهدت العالقات السياسية للعالقات املص

املواقف والقضايا امُلشرتكة، وربَّما يعود ذلك لتقابل وتعارض السياسات اخلاصة لكل من 

كال الدولتني، إضافة إىل  يفمصر واألردن، وال ِسيَّما مع اختالف طبيعة نظام احلكم القائم 

ا، ا وخارجيًّداخليًّ األردنيُمجريات الشأن كان هلا تأثري واضح على  اليتاألوضاع االقتصادية 

 .األردنيظل االعتماد على املعونة الربيطانية لدعم االقتصاد واجليش  يفخاصة 

تاريخ العالقات السياسية بني مصر واألردن،  يفعالمة فارقة  2591وُتمثِّل أزمة أبريل 

رة الزرقاء االنقالبية، ورغم بدعم ُمؤام املصريوجهتها اململكة للجانب  اليتنظًرا لالتهامات 

ا، فإنَّ تلك الوقائع ا داخليًّهذه األحداث باعتبارها شأًنا أردنيًّ يفمصر ألية ُمشاركة  فين

العالقات املصرية األردنية من جهة، وزيادة التقارب  يفزيادة حالة التوتر والتباعد  يفأسهمت 

ك قبول األردن للُمساعدات بني األردن والقوى الغربية من جهة أخرى، وترتب على ذل

االقتصادية األمريكية، وهو ما يعنى إقرار السياسة األردنية ملبدأ أيزنهاور دون اإلعالن 

 عن ذلك. الرمسي

 يف املصري العسكريولعلَّ من مظاهر حالة التوتر امُلتصاعدة قيام األردن بطرد امُللحق 

 األردنيحسني، كما قام اجلانب  ُمؤامرة تستهدف حياة امللك يفعمَّان، بدعوى اشرتاكه 

 يف األردنيالقدس، وترتب على ذلك قيام مصر بطرد السفري  يفأيًضا بطرد قنصل مصر العام 

مصر، وخالل تلك الفرتة  يفالقاهرة، ومن ثمَّ كان قرار اململكة األردنية بإغالق سفارتها 

صحف املصرية وإذاعة شهدت الساحة السياسية بني البلدين محالت إعالمية ُمتبادلة، فال

صوت العرب ركزت هجومها على شخص امللك حسني وتوجٍُّهاته السياسية، واتهمته مبناهضة 

القومية العربية والتعاون مع القوى االستعمارية، بينما اتهمت الصحافة واإلذاعة األردنية مجال 

، وبصفة ربيالعالعامل  يفعبدالناصر بالدكتاتورية وبسعيه للتخلص من األنظمة امللكية 

إطار هذه االتهامات امُلتبادلة سعى امللك حسني الستخدام  يفاألردن، و يفخاصة نظام احلكم 

 يفمصر، ومن ذلك استعانته باإلخوان املسلمني  يفُمهامجة القيادة السياسية  يفكل أدواته 

 األردن النتقاد السياسات املصرية وشخص الرئيس مجال عبدالناصر.

 يالعالقات السياسية بني مصر واألردن، كان من الطبيع يفالتوتر  ومع استمرار حالة

أن تقف اململكة األردنية موقًفا غري ُمؤيِّد للوحدة املصرية السورية، خاصة مع إدراك امللك 

بالده، ومن ثمَّ جاء عدم اعرتاف األردن  يفحسني خبطورة مشروع الوحدة على نظام احلكم 
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 األردنيتحدة، ومن ناحية أخرى وجَّهت مصر اتهامات للجانب بقيام اجلمهورية العربية امل

بعض امُلؤامرات مع األمريكان والقوميني السوريني إلفشال ُخطوة الوحدة مع  يفباشرتاكه 

بتأسيس االحتاد  الرمسي، ومع ذلك حرصت القيادة املصرية على إعالن اعرتافها سورية

مجال عبدالناصر بشن هجوم شديد الرئيس قام بني األردن والعراق، ولكن ُسرعان ما  العربي

، على أثر ُمحاولة األردن والعراق توسيع عضوية االحتاد بضم دول عربية العربيعلى االحتاد 

 أي العربيمل تشهد العالقات بني الوحدة املصرية السورية واالحتاد  يجديدة إليه، وبالتال

العالقات القائمة  يفبص هما السمة الظاهر ُمحاوالت للتقارب والتعاون، ولذا كان التوتر والرت

 بني الوحدتني.

ويبدو التساؤل هنا. ملاذا وصلت العالقات املصرية األردنية إىل هذا املستوى من التوتر 

البحث عن تقرير  يفواالحتقان؟ لعله من اإلنصاف القول بأنَّ كل دول هلا كامل احُلرية 

العامة، حتى لو تعارضت تلك املصلحة مع  سياستها اخلارجية مبا يتوافق مع مصلحتها

هو من بدأ محالت  املصريهذا السياق فإنَّ اجلانب  يفالتوجٍُّهات السياسية لدولة أخرى، و

اهلجوم على السياسة األردنية وشخص امللك حسني، وذلك بعدما اختلفت الرؤى الرمسية 

بالرد على تلك  األردنينب ا أن يقوم اجلاواملواقف بني كل من مصر واألردن، وكان طبيعيًّ

 املواقف السياسية لكال البلدين. يف االسياسات مبا ُيماثلها، ومن ثمَّ ظهر التباعد تدرجيًي

هو من بدأ  األردنيالعالقات املصرية األردنية، فإنَّ اجلانب  يفومع كل تلك التطورات 

ثورة العراقية، رغم أنَّ تلك بقطع العالقات الدبلوماسية مع مصر، ُمربًِّرا ذلك باعرتاف مصر بال

ُمقدِّمتها بريطانيا والواليات  يفالثورة اعرتفت بها الدول العربية وكثري من الدول الغربية و

املتحدة األمريكية، وبذلك ُيسدل الستار عن ُحقبة ُمهمة من تاريخ العالقات السياسية بني 

ظات  فارقة من التقارب والتعاون، طياتها حل يفمحلت  اليتمصر واململكة األردنية اهلامشية، و

 النهاية إىل التباعد واالنفصال. يفحتى وصلت 
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 حواشي البحث

  .أستاذ مشارك بقسم التاريخ، كلية العلوم اإلنسانية 
، مكتبة احملتسب، 2، ج2595 - 2522القرن العشرين  يفمنيب املاضى وسليمان موسى، تاريخ األردن   (2)
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 .215، ص2591ان، ، عم2591َّ - 2592احلسني بن طالل، جمموعة وثائق رمسية   (1)
، منشورات اللجنة 2511 - 2592للعالقات األردنية السعودية  سياسيالتاريخ ال ،كةدحممد درا يفتح  (2)

 .291، ص1225العلمية لكتابة تاريخ األردن، عمَّان، 
(2)  F.O. 371/127894, Telegram No, 12 of February 6, 1956. 
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، بشأن اخلالف الدائر بني امللك حسني ورئيس الوزراء سليمان 2591أبريل  2وزارة اخلارجية بتاريخ 

 النابلسى.
عمَّان إىل وزارة  يف" األردن، تقرير السفارة املصرية 11املصدر نفسه، أرشيف البلدان، حمفظة "  (1)

 األردن. يف، بشأن األوضاع الداخلية 2591أبريل 21ارجية بتاريخ اخل
للتوزيع، طرابلس، لبنان،  املصريغزيل، مؤسسة  يكملك، ترمجة غاز حلسني بن طالل، مهنيتا  (1)

 .212ص ،2511
 .111وسليمان موسى، املرجع املذكور، ص ياملاض منيب  (1)
 .2، ص2591مايو  22 يف 211دد الصريح، جملة أسبوعية سياسية، القدس، الع  (5)
 .2، ص2591مايو  11 يف 29دى، جملة أسبوعية سياسية، عمَّان، العدد هلا  (22)
عمَّان إىل وزارة  يف" األردن، تقرير السفارة املصرية 11خلارجية املصرية، أرشيف البلدان، حمفظة "ا  (22)

 .األردنييش أوساط اجل يف، بشأن مهامجة مصر 2591مايو  21اخلارجية بتاريخ 
 املصدر نفسه.  (21)
عمَّان إىل وزارة  يف، تقرير السفارة املصرية 2211 -222122 فيجديد، كود أرشي سرياملصدر نفسه،   (22)

 ، بشأن هجوم الصحافة األردنية على مصر.2591يونيو  12اخلارجية بتاريخ 
 .2، ص2591يونيو  29 يف 21اهلدى، العدد   (22)
 .2، ص2591يوليو  15 يف 252الصريح، العدد   (29)
عمَّان إىل  يف، تقرير السفارة املصرية 2211 -222251 فيجديد، كود أرشي سرياخلارجية املصرية،  ( 21)

، بشأن صدى احملاكمات األردنية داخل صفوف اجليش 2591أغسطس  21وزارة اخلارجية بتاريخ 

 .األردني
، بشأن 2591أغسطس  22إىل وزارة اخلارجية بتاريخ  عمَّان يفاملصدر نفسه، تقرير السفارة املصرية   (21)

 األردن. يفمنشورات ُتعارض الوضع القائم 
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 املصدر نفسه.  (21)
 .221كملك، املرجع املذكور، ص ىسني بن طالل، مهنتاحل  (25)
 .11ص ،2511دار املسرية للطباعة والنشر، بريوت،  ،سورية -حمضر حمادثات الوحدة، مصر   (12)
 .21نفسه، صاملصدر   (12)
 .29املصدر نفسه، ص  (11)
 .2، ص2591فرباير  1 يف 212املساء، العدد   (12)
اجلمهورية العربية ، تقرير سفارة 2211 -222129 فيجديد، كود أرشي ياخلارجية املصرية، سر  (12)

 .سورية، بشأن صدى إعالن الوحدة بني مصر و2591فرباير 1عمَّان إىل وزارة اخلارجية بتاريخ  يفاملتحدة 
عمَّان إىل وزارة اخلارجية  يف، تقرير السفارة املصرية 2211 -222122 فياملصدر نفسه، كود أرشي  (19)

 .يةالسور يةاملصر للوحدة، بشأن مهامجة اإلذاعة األردنية 2591يناير  12بتاريخ 
يناير 12 يفة احلادية عشر ، اهليئة النيابية اخلامسة، الدورة العادية الثانية، اجللساألردنيجملس النواب   (11)

 .222، ص2591
 .229املصدر نفسه، ص  (11)
اجلمهورية العربية ، تقرير سفارة 2211 -222129 فيجديد، كود أرشي سريخلارجية املصرية، ا  (11)

، بشأن صدى إعالن الوحدة بني مصر 2591فرباير  1عمَّان إىل وزارة اخلارجية بتاريخ  يف املتحدة

 .سوريةو
عمَّان إىل  يف، تقرير سفارة اجلمهورية العربية املتحدة 2211 - 222219 فير نفسه، كود أرشياملصد  (15)

مجال ، بشأن ابتهاج أهاىل مدينة نابلس بزيارة الرئيس 2591فرباير  11وزارة اخلارجية بتاريخ 

 .سوريةعبدالناصر ل
عمَّان  يفجلمهورية العربية املتحدة " األردن، تقرير سفارة ا11املصدر نفسه، أرشيف البلدان، حمفظة "  (22)

 ، بشأن إضراب طالبات كلية امللكة زين.2591فرباير  11إىل وزارة اخلارجية بتاريخ 
 يف، تقرير سفارة اجلمهورية العربية املتحدة 2211 -222251 فيجديد، كود أرشي سرياملصدر نفسه،   (22)

األردن منذ زيارة الرئيس  يفاحلالة الداخلية  ، بشأن2591مارس  9عمَّان إىل وزارة اخلارجية بتاريخ 

 عبدالناصر لدمشق.مجال 
مارس  21عمَّان إىل وزارة اخلارجية بتاريخ  يفسفارة اجلمهورية العربية املتحدة تقرير املصدر نفسه،   (21)

 ، بشأن موقف األردن من الوحدة املصرية السورية.2591
 .1، 2ص ص ،2591فرباير  29 يف 129الشعب، العدد   (22)
، تقرير سفارة اجلمهورية العربية 2211 -222219 فيجديد، كود أرشي سرياخلارجية املصرية،   (22)

، بشأن مؤامرات سعودية أردنية على الوحدة 2591مارس  12عمَّان إىل وزارة اخلارجية بتاريخ  يفاملتحدة 

 املصرية السورية.
عمَّان إىل  يفرير سفارة اجلمهورية العربية املتحدة ، تق2211 -222251 فياملصدر نفسه، كود أرشي  (29)
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 ة السورية.ي، بشأن موقف األردن من الوحدة املصر2591مارس  19وزارة اخلارجية بتاريخ 

، 2515على الدين هالل، أمريكا والوحدة العربية، مركز دراسات الوحدة العربية، القاهرة،   (21)

 ، انظر أيًضا:212ص

F.O.371/134186, Telegran no, 357, of January 29, 1958. 
، تقرير سفارة اجلمهورية العربية 2211 -222129 فيجديد، كود أرشي ياخلارجية املصرية، سر  (21)

، بشأن صدى إعالن الوحدة بني مصر 2591فرباير  1عمَّان إىل وزارة اخلارجية بتاريخ  يفاملتحدة 

 .سوريةو
 املصدر نفسه.  (21)
، بشأن 2591يناير  22دمشق إىل وزارة اخلارجية بتاريخ  يفاملصرية تقرير السفارة املصدر نفسه،   (25)

 االحتاد اهلامشى بني األردن والعراق.
 املصدر نفسه.  (22)
عمَّان إىل  يف، تقرير سفارة اجلمهورية العربية املتحدة 2211 -222219 فياملصدر نفسه، كود أرشي ( 22)

بني اململكتني األردنية اهلامشية  العربي، بشأن إعالن االحتاد 2591 فرباير 29وزارة اخلارجية بتاريخ 

 والعراقية.
 املصدر نفسه.  (21)
، دكتوراه ، رسالة2511 - 2592املنطقة العربية  يفخليل فضيل الكبيسى، سياسة العراق اخلارجية   (22)

 .219، ص2511داب، جامعة القاهرة، كلية اآل
 .212املذكور، ص، املرجع عبد احلميد شليب  (22)
، تقرير سفارة اجلمهورية العربية 2211 -222251 فيجديد، كود أرشي ياخلارجية املصرية، سر  (29)

 .العربي، بشأن األردن واالحتاد 2591مارس  21عمَّان إىل وزارة اخلارجية بتاريخ  يفاملتحدة 
 .2، ص2591فرباير  29 يف 129الشعب، العدد   (21)
 .2، ص2591فرباير  21 يف 11222 داألهرام، العد  (21)
 .212، املرجع املذكور، صاحلميد شليبعبد  (21)
 .2، ص2591مارس  2 يف 122الشعب، العدد   (25)
 يف " العراق، تقرير سفارة اجلمهورية العربية املتحدة91اخلارجية املصرية، أرشيف البلدان، حمفظة "  (92)

 بشأن تقارير إذاعة صوت العرب عن الثورة العربية. ،2591مارس  21إىل وزارة اخلارجية بتاريخ  بغداد
عمَّان إىل وزارة  يف املصريةسفارة ال، تقرير 2211 - 222251 فيجديد، كود أرشي سرياملصدر نفسه،   (92)

 األردن ومهامجة مصر. يف، بشأن األوضاع الداخلية 2591أبريل  22اخلارجية بتاريخ 
عمَّان إىل وزارة  يف" األردن، مذكرة من السفارة املصرية 11طة "املصدر نفسه، أرشيف البلدان، حمف  (91)

، بشأن هجوم الصحف األردنية على بعض أعضاء السفارة 2591مايو  22اخلارجية األردنية بتاريخ 

 املصرية.
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عمَّان إىل وزارة  يف، تقرير السفارة املصرية 2211 - 222122 فيجديد، كود أرشي سرياملصدر نفسه،   (92)

 األردن ومهامجة مصر. يف، بشأن األوضاع الداخلية 2591أبريل  12رجية بتاريخ اخلا
" األردن، برقية من وزارة اخلارجية األردنية إىل السفارة 11املصدر نفسه، أرشيف البلدان، حمفطة "  (92)

للسفارة الربيد الوارد  تح، بشأن منع الُسلطات األردنية من ف2591مايو  12عمَّان بتاريخ  يفاملصرية 

 املصرية.
 22دمشق إىل وزارة اخلارجية بتاريخ  يف، تقرير السفارة املصرية سورية" 22املصدر نفسه، حمفظة "  (99)

 عمَّان. يف املصري العسكري، بشأن مؤامرة احلكومة األردنية ضد امللحق 2591يونيو 
، بشأن 2591يونيو  21بتاريخ دمشق إىل وزارة اخلارجية  يفاملصدر نفسه، تقرير السفارة املصرية   (91)

 عمَّان. يف املصري العسكريمسرحية امللحق 
 .2، ص2591يونيو  22 يف 2225القاهرة، العدد   (91)
 .2، ص2591يونيو  21 يف 2299املصدر نفسه، العدد   (91)
إىل عمَّان  يف، تقرير السفارة املصرية 2211 - 222255 فيجديد، كود أرشي سرياخلارجية املصرية،   (95)

 ، بشأن زيارة امللك سعود لألردن.2591يونيو  22وزارة اخلارجية بتاريخ 
 ملصدر نفسه.ا  (12)
مايو  11عمَّان إىل وزارة اخلارجية بتاريخ  يف اجلمهورية العربية املتحدةاملصدر نفسه، تقرير سفارة   (12)

 ، بشأن اخلالفات بني مصر واألردن.2591
عمَّان إىل وزارة  يف، تقرير السفارة املصرية 2211 - 222251 فيد أرشيجديد، كو سرياملصدر نفسه،   (11)

 .اليوسف" نشرتها صحيفة "روز اليت، بشأن املذكرات 2591مايو  21اخلارجية بتاريخ 
، 2551، بريوت، 2خالد احلروب، محاس الفكر والسياسية، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، ط  (12)

 .12ص
عمَّان إىل  يف، تقرير السفارة املصرية 2211 - 222251 فيجديد، كود أرشي يسر، خلارجية املصريةا  (12)

 مهامجة مصر. يفستغالل امللك حسني لإلخوان املسلمني ا، بشأن 11يوليو  29وزارة اخلارجية بتاريخ 
عمَّان إىل وزارة اخلارجية  يف، تقرير السفارة املصرية 2211 - 222251 فياملصدر نفسه، كود أرشي ( 19)

 مهامجة مصر. يف، بشأن استخدام األردن لإلخوان املسلمني 2591ديسمرب  21بتاريخ 
رد ، بشأن 2591 نوفمرب 21عمَّان إىل وزارة اخلارجية بتاريخ  يفاملصدر نفسه، تقرير السفارة املصرية  ( 11)

 فعل كشف مصر خليانة حكام األردن. 
عمَّان إىل وزارة  يفدن، تقرير السفارة املصرية " األر11املصدر نفسه، أرشيف البلدان، حمفظة "  (11)

 ، بشأن هجوم الصحف واإلذاعة األردنية على مصر.2591نوفمرب  11اخلارجية بتاريخ 
 املصدر نفسه.  (11)
 اجلمهورية العربية املتحدة، تقرير سفارة 2211 - 222251 فيجديد، كود أرشي سري، املصدر نفسه  (15)

 األردن. يفتطور احلالة الداخلية ، بشأن 2591 مارس 21جية بتاريخ عمَّان إىل وزارة اخلار يف
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عمَّان إىل  يف، تقرير سفارة اجلمهورية العربية املتحدة 2211 - 222219 فياملصدر نفسه، كود أرشي  (12)

احلصول  يفيالقيها املصريني والسوريني  اليت، بشأن الصعوبات 2591مارس  12وزارة اخلارجية بتاريخ 

 ردن.شريات دخول لألعلى تأ
أبريل  2عمَّان إىل وزارة اخلارجية بتاريخ  يفاملصدر نفسه، تقرير سفارة اجلمهورية العربية املتحدة   (12)

 تأشريات للمصريني. منح يف، بشأن تعنت األردن 2591
عمَّان  يف ، تقرير سفارة اجلمهورية العربية املتحدةاألردن" 11املصدر نفسه، أرشيف البلدان، حمفظة "  (11)

 القدس. يفالعام  املصري، بشأن إبعاد القنصل 2591مارس  11إىل وزارة اخلارجية بتاريخ 
أبريل  1عمَّان إىل وزارة اخلارجية بتاريخ  يفاملصدر نفسه، تقرير سفارة اجلمهورية العربية املتحدة  ( 12)

 .القدس يفالعام ، بشأن إبعاد حمب السمرة قنصل مصر 2591
، تقرير سفارة اجلمهورية العربية املتحدة 2211 - 222251 فيجديد، كود أرشي سرينفسه،  املصدر ( 12)

 ، بشأن موقف األردن من الوحدة املصرية السورية.2591مارس  19عمَّان إىل وزارة اخلارجية بتاريخ  يف
إىل  عمَّان يف ، تقرير سفارة اجلمهورية العربية املتحدة2211 - 222592 فياملصدر نفسه، كود أرشي ( 19)

 األردن. يفضد احلكم احلاضر  ةجديدمؤامرة ، بشأن 2591وزارة اخلارجية بتاريخ أول يوليو 
، تقرير سفارة اجلمهورية العربية املتحدة 2211 - 222122 فيكود أرشيجديد،  سرياملصدر نفسه،   (11)

 األردن. يفاألخرية لألحداث ، بشأن التطورات 2591إىل وزارة اخلارجية بتاريخ أول أغسطس  عمَّان يف
 املصدر نفسه.  (11)
 ملصدر نفسه.ا  (11)
أكتوبر  1 يف، الدورة العادية الثالثة، اجللسة الثانية ة، اهليئة النيابية اخلامسينردجملس النواب األ ( 15)

 .21، ص2591
 .21املصدر نفسه، ص ( 12)
 .11، ص2591أكتوبر  12 يفاملصدر نفسه، اجللسة الثالثة  ( 12)
 املصدر نفسه. ( 11)

 


