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٣٠٨ 

  :ال�ل��

ال��ـ���ة وال��قع االسـ��ات��ي لل��ه�ر�ة الع���ة ال����ة    ال��ـالحح��� األوضـاع ال�ـ�اسـ�ة و 

، وق� ب�أ ذل�  ١٩٧١ -١٩٦٤"ج.ع.م" ومال�ة في ال��� ال���ســــ�، ب�قار�ه�ا ال�ــــ�اســــي ب�� عامي 

؛ ح�� ب�أت م�اســـــــــــالت م��ادلة ب�� ال�ان���  ١٩٦٤ال�قارب ح�ى ق�ل إعالن اســـــــــــ�قالل مال�ة عام  

��ا اع��ف� "ج.ع.م" �اســـ�قالل مال�ة م�� ال��م األول الســـ�قاللها،  ح�ل إقامة العالقات ال�بل�ماســـ�ة،  

؛ على ال�غ� م� أن مال�ة �ان�  ١٩٦٥و��� ت��ـــــ� ح��م�ي ال�ول��� في ال��ادل ال�بل�ماســـــي عام  

��ــا أن "ج.ع.م"    -��١٩٦٤قــا ل�عــاهــ�ة الــ�فــاع ال���ــادلــة ال��قعــة عــام  -في دائ�ة ال�ف�ذ ال����ــاني  

  .١٩٦٥ها مع ب���ان�ا في عام  كان� ق� ق�ع� عالقات

وم�ا ال شـ� ��ه أن العالقات ال�ـ�اسـ�ة ب�� ال�ان��� ق� تأث�ت ��ـ�ل م�اشـ� ب��ائج ح�ب عام  

، ح�ـ� أعل�ـ� مـال�ـة ال��امهـا ال��ـاد لعالقـاتهـا ال���ـة ب�� ��في ال��ب، ��ـا اه��ـ� �ـإبالغ  ١٩٦٧

ح��مـة "ج.ع.م" ال��ام مـال�ـة لل��ـاد في حـ�  ح��مـة "ج.ع.م" ����رات ح�ـادهـا، وم� جـان�هـا؛ اع���ت  

  ذاته دل�ال على ت��� مال�ة �عالقات ���ة معها.

ــال�ي "ج�رج ب�رج أول�ف��   ــا أن رئ�� ال�زراء ال�ـ "، ال�ع�وف  George Borg Olivierك�ـ

ــ�ائ�ل دون ج�و�، ��ا  ــاه�ة في مق��حات لل�ــــالم ب�� "ج.ع.م" و�ســ ����له الغ���ة آن�اك، حاول ال��ــ

 Dom ال�غ�� ال�ــــ�اســــي في مال�ة ب��اح ح��مة ح�ب الع�ال ال�ال�ي ب�عامة "دوم م���فســــاه�  

Mintoff  ؛ في ال�ص�ل إلى ذروة ال�قارب ال��اسي ب�� ال�ان���.١٩٧١" عام  

وت�ــــــ���م ه�ه ال�راســــــة م�ــــــادر م��لفة ل��ضــــــ�ح ج�ان� العالقات ال�ــــــ�اســــــ�ة ب�� "ج.ع.م"  

رشــــــــ�فات صــــــــ�ف م�ــــــــ��ة ومال��ة و����ان�ة وأم����ة ومال�ة، وت�ــــــــ�ل تل� ال��ــــــــادر؛ وثائ� وأ

ــادر ـثان�ـ�ة أخ�� �ـان الـب� م�  ــاـفة إلى م�ــــــــــــ و�ســــــــــــــ�ائ�لـ�ة إلى جـاـن� وـثائ� األم� ال���ـ�ة، ـ�اإلضــــــــــــ

ــ�ء على تل� الف��ة، ال�ي جاءت ب�� عامي  ــل�� ال�ــ ــ���امها ل��ــ ، وق� ت� اخ��ار  ١٩٧١ -١٩٦٤اســ

ت�لي ال��ب ال���ي رئاســـــــــة ح��م�ها، أما �ـــــــــ�ل مال�ة على اســـــــــ�قاللها و ألنه عام ح ١٩٦٤عام  

فقـ� جـاء ل��لي ح��مـة ح�ب الع�ـال في مـال�ـة، وت�لي ال�ئ�� أن�ر ال�ـــــــــــــــادات    ١٩٧١اخ��ـار عـام  

  رئاسة ج.ع.م و��ا�ة تقارب أك�� مع دول ال��� ال���س�.

  ال�ل�ات ال�ف�اح�ة:

  العالقات ال��اس�ة، ال��ه�ر�ة الع���ة ال����ة، مال�ة، ج�ال ع��ال�اص�، ج�رج ب�رج  
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Abstract : 
The rapprochement between the United Arab Republic and Malta 

between 1964 and 1971 was dictated by the political situation and strategic 
concerns in the Mediterranean. That rapprochement began before Malta was 
granted its independence in 1964 since considerable contacts and exchanges 
took place between political groups in the two countries. Following the 
granting of sovereignty, the two sides began exchanging official 
correspondence on the establishment of diplomatic relations. The U.A.R. was 
one of the first countries to recognise the independence of Malta and the 
governments of the two countries appeared to have strengthened diplomatic 
exchanges by 1965. This took place at a time when Malta was within Britain’s 
direct sphere of influence following 164 years of colonial rule and the signing 
of the Treaty for Mutual Defence and Assistance (1964) while the U.A.R. had 
severed its relations with Britain. 

There is no doubt that the political relations between the two sides were 
further affected as a result of the 1967 War where Malta directly declared its 
commitment to neutrality due to its good relations between the two warring 
parties. The Government of Malta took great care in informing the 
government of the UAR of the justifications for its neutrality; while the 
Government of the UAR considered ’Malta’s commitment to neutrality as 
evidence of ’Malta’s commitment to fostering good relations. 

Maltese Prime Minister, "George Borg Olivier", known to be pro-
Western in his outlook" tried to contribute to a peace proposal between the 
UAR and Israel to no avail. A change in government in Malta in 1971, 
following the victory of the Malta Labour Party led by Dom Mintoff, resulted 
in the deepening of relations between the two sides."" 

This research paper uses various sources to clarify various aspects of 
the U.A.R. – Malta relations. Sources include Egyptian, Maltese, British, 
American, and Israeli archival documents and newspapers together with 
United Nations documents, U.A.R.in addition to other secondary sources 
which serve to shed light on this period. 
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٣١٠ 

  :مق�مة

ال��ه�رـ�ة الع��ـ�ة ال���ـ�ة - �ــــــــــــــ�ـب�أت إرهـاصــــــــــــــات العالـقات ال�ـــــــــــــــ�اســـــــــــــــ�ة ب�� م

ب�أم��    )٣(ق��ل اســــــ�قالل ال����ة، ع��ما قام ال�ئ�� ج�ال ع��ال�اصــــــ� )٢(ومال�ة  -)١("ج.ع.م"

ــ��� في  ، وما ن�ج ذل� م� أزمة الع�وان ال�الثي؛ وق� لع�� مال�ة ١٩٥٦ی�ل��    ٢٦ق�اة ال�ــــ

ســف��ة ح���ة ل�قل   ١٠٠، ح�� ت� ج�ع أك�� م� )٤(آن�اك دوًرا مهً�ا �قاع�ة ع�ــ���ة ب���ان�ة

ــاحـل مـال�ـة الح�الل القـ�اة، ��ـا هـاج�ـ� ال�ـائ�ات ال���ـ�ة -الق�ات األن�ل� ف�ن�ـــــــــــــــ�ة م� ســــــــــــ

  .)٥(ل������ة في مال�ة ال��ارات ال����ةا

، وه� ز��� ح�ب الع�ــال )٦("Mr. Dom Mintoffإال أن رئ�� ال�زراء "دوم م���ف   

أم� �ـإغالق ســــــــــــــ�احـل مـال�ـة، وق�ع بـ� اإلذاعـة ف�هـا،   ،Malta Labour Partyال�ـال�ي

للـع�وان ال�الثي، ـبل ورف� "م���ف" ـب� بـ�ان    )٧(ا ـتأیـ�� ال�ـاك� الـعام ال����ـاني لـ�ال�ـة◌ً راف� 

ال�اك� العام ع�� إذاعة مال�ة، وه� ما م�ل ت�� ���� لل�ـــل�ة ال����ان�ة ال��ـــ�ع��ة، ��ع� أن 

ب�� اإلذاعة إشــعاًرا إلى ال�ــ�ادی� �أن عل�ه� االب�عاد ع� ال��انئ ��ــ�� الع�ل�ات الع�ــ���ة، 

ــ �، اع��ض "م���ف" وأم� ب�� ب�اًنا م�ـــاًدا والســـ���ال األشـــ�اص ال�ی� ت� إجالؤه� م� م�ـ

أخ�� ��ه ال�ع� ال�ال�ي ب��اهل أوام� ال�اك� العام، وح�ل "م���ف" م�ل� ال�زراء ال�ال�ي 

ــ��ل�ة �املة ع� ما ���� أن ���ث ج�اء ج� مال�ة إلى أزمة ال�ـــــ���، م��ًرا ال���مة  ال��ـــ

وأنه ��� عل�ها اســــــ��ــــــارة مال�ة" ق�ل  ال����ان�ة �أنها ���� أن "تفق� رأســــــها في تل� األزمة،

ال�ج بها في ح�ب ال�ــــــــــــ���، إال أن ب���ان�ا أج��ت ال���مة ال�ال��ة في ال�ها�ة على ق��ل 

  .)٨(اس���ام م�ان�ها ����ة في نقل ال��ه��ات ال����ان�ة

وت��ع م�� �ال��ادة على ج��ع أراض�ها،    ١٩٥٦ولق� ساه� ف�ل الع�وان ال�الثي عام  

ذل� م��قة الق�اة، في أن رأ� ال�ــع� ال�ال�ي أن ال�ضــع االســ�ع�ار� ل�الده� ��ــ�ل ��ا في 

ا ع� ال���ـة ال���ر�ـة ال����ـة ب�الده، وال�ي أكـ�ت أن ال��� االســــــــــــــ�ع�ـار�ـة في ج��ع  ◌ً �عـ� 

  .)٩(أن�اء العال� في ���قها إلى ال�وال

ــ �اســــــــة ع�م وق� ارت��� م�ــــــــ� �عالقة ود�ة مع ح�ب الع�ال ال�ال�ي ال�� ناد� ��ــــــ

�، وق� �ان ، واع��ض على تق��� ت�ــه�الت �ال����ة ل�عا�ا ب���ان�ا العائ�ی� م� م�ــاالن��از

أعل� اســــــــــــــ�ـقالـ�ه، وجـاء في أعـقاـ�ه ال��ب ال���ي  ح���ـا  ١٩٥٨ه� ال��ب ال�ـاك� ح�ى عـام  

ــة ال�ـال��ـة  ال�ـال�ي ل���� ال����ة -  )١٠(ح�ى اســــــــــــــ�قاللهـا، ب�ـأیـ�� ومعـاوـنة �ـل م�، ال����ــــــــــــ
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٣١١ 

ــة "م���ف" الم��ازاتها آن�اك ــ��ا وأن ال��ب ال���ي �ان م���   -)١١(ل�عارضـــ ا ◌ً و����ان�ا، الســـ

��اني في ال����ة، ورف� إج�اء ان��ا�ات  لل�ســـــــ��ر ال�ق��ح ال�� ی�قى ال��اج� الع�ـــــــ��� ال�� 

  .)١٢(ج�ی�ة ت��ل ح��مة مال�ة �ع� االس�قالل

  ١٩٦٤م��� ال��ه�ر�ة الع���ة ال����ة م� اس�قالل مال�ة:  

ــ�ها ت�اه مال�ة في م��ر��:  ح�دت وزارة خارج�ة "ج.ع.م ــ�اســــــ " الع�امل ال��ث�ة في ســــــ

اســــــــــــــ�قاللهـا، وأه�ـ�ة اح�ـفا�هـا �عالـقات ��ـ�ة مع أه�ـ�ة ال�ج�د الع��ي ��ـال�ـة �عـ�   األول وه�

ح��م�ها، و�ن �ان� مع ال��ب ال���ي، ن�ً�ا ل��قع مال�ة ال�غ�افي ال�الص� لل�ول الع���ة، 

وفقا التفا��ة ال�فاع مع ب���ان�ا  -ووج�د ق�اع� أج���ة بها ت�ــ��� لع�ــ� ســ��ات �ع� اســ�قاللها  

�امها ضـ� "ج.ع.م"، مع الع�ل على م�ـان�ة ���� اسـ��  - )١٣(١٩٦٤سـ�����    ٢١ال��قعة في 

  ت���ة ذل� ال�ج�د الع���� ال����اني في مال�ة.

أمــــا ال���ر ال�ــــاني فقــــ� دار ح�ل أه��ــــة ال��قف ال���ر� ل��ب الع�ــــال ال�ــــال�ي، 

ح��مة ال��ب ال���ي، مع ت��ار م�ال�ة ح�ب الع�ال لل��ــــــــــاع�ة ال��ــــــــــ��ة  ل�ف�ذ ومقاوم�ه  

  ١٩٦٤، وال�ان�ة في أب��ل  ١٩٦١"دوم م���ف" للقاه�ة، األولى عام   خالل ز�ارتي ز��� ال��ب 

، )١٤(�رق��ل اســـــ�قالل ال����ة، م�ا جعل م� ال�ـــــ�ور� ع�م ال��لي ع� دع�ه ول� ��ـــــ�ل ح

، ��ا )١٥(أســـ���ة-وق� أغ�ـــ� ب���ان�ا ســـعي "م���ف" ل�ـــ� مال�ة ل��ت��ات ال�ـــع�ب األف�و

ل ح��مة م��قلة في ال�الد، و�ال�الي ان�قال مال�ة رأت أن ن�اح "م���ف" �ان �ع�ي ت���ل أو 

  .)١٦(م� ال����ة ل����ان�ا إلى ال�ق�ف ��ان� "ج.ع.م" وشع�ب ع�م االن��از

ــ�ی�ة األه��ة في ال�قارب ب��    ١٩٦٤وق� �ان� ز�ارة "م���ف" للقاه�ة في أب��ل عام   شـــــــ

" وال�ــــــــــــــ��ت�� اـل�ولي  ففي ال�ـام� م� أب�ـ�ل غـادر "م���ف"ج.ع.م" وح�ب الع�ـال ال�ـال�ي؛  

ل��ب الع�ـال ال�ـال�ي ف�ـأة إلى رومـا، و�عـ�هـا إلى الـقاه�ة بـ�اء على دع�ة شــــــــــــــ��ـــــــــــــــ�ة م� 

ــ� في  ــ�، وجاء ذل� رًدا على �ل� ق�مه "م���ف" للقاء ال�ئ�� ع��ال�اصــــــــ ال�ئ�� ع��ال�اصــــــــ

ــ�قالل مال�ة والقاع� ١٩٦٤ی�ای� ــان "اسـ ــ� ســـ��اق�ـ ة ، وق� أفادت األن�اء �أن م���ف وع��ال�اصـ

  الع����ة".

وق� اســــــ���ت ز�ارة "م���ف" للقاه�ة أر�عة أ�ام، وأوضــــــح أنه �ان في القاه�ة ل���� مع 

�ل تع��� العالقات ال�د�ة ب�� ال�ل�ی�، وال�قاش ح�ل ال��ـاكل ال�ي ت�اجه مال�ة،  ال��ـ�ول�� سـُ

ــ��ة الق�اع� اإلم���ال�ة ال�ي �ان� ته�د ال�ول الع���ة  ال��اورة، وق� ك�ا أك� أنه ی�ع� إلى ت�ــــ
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كان� أح� أســ�اب ال��ارة؛ االع�قاد في مال�ة �أن اســ���ار�ة ال�ج�د الغ��ي في ل���ا ق� أصــ�ح  

  م�ل ش�، م�ا أع�ي أه��ة إضا��ة ل�ال�ة �قاع�ة للغ�ب.

ــاع�ة ح�ب الع�ال ال�ال�ي مالي ك�ا  -ا ◌ً وخالل ال��ارة وع� ال�ئ�� ع��ال�اصــــــــ� ���ــــــ

وق� ل�� �����ف وزم�له ع�ــ�    -)١٧(���ــاع�ة ع�ــ���ة أ��ــاادعى ال�ع� أن "م���ف" ُوع� 

أب��ل   ١٧ثال� م� ح�ب الع�ال، ل��ــ��ك مع ال�ف� ال�ال�ي في القاه�ة واســ��� في الف��ة م�  

ال�ا�قة �اســـــ� ح�ب    The Struggle، ح�� أنه �ان م��ًرا لـــــــــــــــــــ����ة ١٩٦٤مای�    ١٤إلى 

ة القاه�ة، في ب� م�جه ل�ال�ة و�اللغة الع�ال، و�ان ��ـاه�  في ب� سـ�اسـة ال��ب ع�� إذاع

، وق� اســـــــــ��� ذل� ال�� )١٨(ال�ال��ة، �ال��ام� مع اج�اءات االســـــــــ�ف�اء ح�ل اســـــــــ�قالل مال�ة

، وق� ت�ـــ��� ع�ل�ات ال�� ١٩٦٤مای�  ٥أب��ل وح�ى    ١٩ا، ب�ا�ة م�  ◌ً ن�ـــف ســـاعة ی�مي

  .)١٩(ت���الت قام بها "م���ف" وزمالئه في ح�ب الع�ال

ا إلعالن اســـــ�قالل مال�ة، مع ال��ام ب���ان�ا  ◌ً م�ع�   ١٩٦٤ســـــ�����    ٢١ی�م  وق� ت��د 

ب�ق��� م�ـاع�ات مال�ة لها �ال�ا �ق�� ت��ـع لل�اج ال����اني، وق� حاول� ب���ان�ا أن ت�ه� 

أمام ال�أ� العام ال�ولي �أنها ال�ولة ال�ي ال ت�انع م�ح م�ـ�ع��اتها اسـ�قاللها، وأن ت��ن مال�ة 

ــ�قلة، ح�� ، )٢٠(ل�ال�ل�ل على ذ  وت��� ال�قاش ح�ل ال�ـــــــ�ل ال�� ســـــــ���ن عل�ه مال�ة ال��ـــــ

ــ���ة في قاع�   ١٩٦٤أع�� معاه�ة ال�فاع في عام   ل����ان�ا ال�� في االح�فا� ��ام�ة ع�ـــــ

مال�ة ل��ة ع�ــ� ســ��ات ب�ع�� ال�فاع ال��ــ��ك، وفي ال�قابل أل�م� االتفا��ة ب���ان�ا ���ح  

  .)٢١(، وه� ما ق�ل�ه ح��مة ال��ب ال���يق�وض وم�ح م��اضعة ل�ال�ة

واع���ا أن مال�ة "تع�ضــــــــــ� لل��انة" في تل� إال أن "م���ف" وح��ه رف�ــــــــــا االتفا��ة،  

ــ�قالًال زائًفا،  ،  )٢٢(االتفا��ة ال�ي أ�ق� ال�الد في حالة م� ال����ة ــ�قالل مال�ة اســـ ك�ا اع��� اســـ

) في NATOحلف شـــــــــــ�ال األ�ل��ي (ال�ات�وأن ال��اج� الع�ـــــــــــ��� ال����اني، وت�اج� ق�ات  

ته�یً�ا لها ال ضــــ�اًنا ألم�ها، وألن ذل� ال��اج� الع�ــــ��� �ع�قلها ع� إقامة عالقات   )٢٣(مال�ة

ا أن مال�ة ق�م� ألم� ب���ان�ا والغ�ب أك�� م�ا ق�م�ا  ود�ة مع ج��انها الع�ب، ورأ� أ��ــــــــــــً

�م الغ�ب، م�ل دول ال��ار الع���ة، لها م� م�ـاع�ات، ألنها ل� ��� ل�یها ما ت��ـاه م� خ�ـ

وأن مال�ة ال���قلة ��� أن تقل� فق� م� وج�د ق�ات أج���ة في أراض�ها، وت�عل م� مال�ة 

  .)٢٤(عامل مه�د في ن�� ج��انها الع�ب 
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وعلى أ�ـة حـال فقـ� قـا�ع "م���ف" اح�فـاالت االســــــــــــــ�قالل، وقـام ���لـة دعـائ�ـة معـاد�ـة  

�ف�ــــــل االســــــ���ار في ال�ــــــ�� في ���� ح��ة ع�م االن��از ال�ي �ان  و�ان  ،  )٢٥(لل����ان���

"ع��ال�اصـ�" أح� أه� زع�ائها، وأن ت���ل مال�ة إلى ج�ـ� ثقافي وت�ار� ی��� ال�ول الع���ة 

  .)٢٦(�القارة األورو��ة، ال أن ت��از للغ�ب 

ــ�قالل مال�ة؛ قام أح� رجال األع�ال ال�ال���� و��عى "ك�رد  ی�ا ب�رج  و�ال��ام� مع اســـــــ

Cordina Borg  "-  و�ــان لــ��ــه ت���ــل لل�الحــة وال���ان، وه� رئ�� شــــــــــــــ��ــةCordina 

Steamship and Airline Co. Ltd)؛ ب�قــ��� عــ�ة �ل�ــات ل�زارة خــارج�ــة "ج.ع.م"  -)٢٧

ــل)٢٨(١٩٦٤و    ��١٩٦٣ال عامي   ــالح   )٢٩(ا◌ً ا ف��� ◌ً ، ل�ع���ه ق��ــــــ في مال�ة ل�عا�ة م�ــــــ

، وق� �ان ح�ى اسـ�قالل مال�ة )٣٠(ا في اح�فاالت اسـ�قالل مال�ة"ج.ع.م"، وح�ى �ق�م ب����له

ا ل�ــــــ��ة ال���ان الع���ة ال����ة، وت� االســــــ�غ�اء ع� خ�ماته ��ــــــ�� ضــــــعف ح��ة ◌ً م��وب 

  .)٣١(ال���ان ب�� ال�ل�ی�

"، ففي نها�ة أغ�ـــ��  ا ع� تف��� "ج.ع.م◌ً ول� ��� اق��اح رجل األع�ال ال�ال�ي �ع�� 

إم�ان�ة اقامة ت���ل دبل�ماســي أو ، ب�أت وزارة ال�ارج�ة في ال��� ��ــ�ل م��ف ح�ل ١٩٦٤

ــلي، م��� أو غ�� م��� مع مال�ة ، إال أن وزارة ال�ارج�ة رأت ضــــــــ�ورة االن��ار في )٣٢(ق��ــــــ

  م�ألة إقامة العالقات ال�س��ة، وأرجع� ذل� لع�ة أس�اب:

 .)٣٣(اس�قاللها ال���قي أن مال�ة ل� ت��ل على  - ١

ــلي في مال�ة لع�م  - ٢ ع�م ق�اعة "ج.ع.م" ��ــــــــ�ورة وج�د ت���ل ق��ــــــ

 .)٣٤(وج�د رعا�ا لها في ال����ة في ذل� ال�ق� 

م�ــــــــــالح "ج.ع.م" االق��ــــــــــاد�ة في مال�ة �ان� في ح�� ال�ع�ومة  - ٣

  ٢٧٦١م (١٩٦١؛ ح�ــ� بلغــ� صـــــــــــــــادراتهــا إلى مــال�ــة في عــام  ١٩٦٤ح�ى عــام  

  .)٣٥(ج��ها فق�) ١٨٣ووارداتها (ج��ها)، 

صـــــــل الف�����،  ت�ج�ه رئاســـــــة ال�زراء �ع�م ال��ســـــــع في ان�ـــــــاء الق�ا - ٤

 .)٣٦(وات�اه وزارة ال�ارج�ة أ��ا ل����� نفقاتها م� الع�الت األج���ة

ــ�ة في مال�ة؛ ل��اع ح�ب الع�ال  - ٥ ــ�اســـــ ــاع ال�ـــــ ــ�ق�ار األوضـــــ ع�م اســـــ

  .)٣٧(ال��اج� الع���� ال����اني ال��ب ال���ي ال�اك� ح�ل ال�ال�ي مع
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مع ال���مة ال�ال��ة، خاصًة أن �ر "ج.ع.م"  و��ل� ��ه� م� س�اق األح�اث أه��ة ح

ال�ـ�اح له ب��ارة    ١٩٦٤ز��� ح�ب الع�ال ال�عارض "دوم م���ف" �ل� في سـ����� م� عام  

ــ�یــــ�ة للقــــاه�ة ل��ــــــــــــــ�ر ق�ــــة دول عــــ�م االن��ــــاز في أك ــابلــــة ال�ئ�� ����١٩٦٤  جــ ، ومقــ

، �ـال��ام� مع دع�ة ح��مـة مـال�ـة ع� ���� )٣٨("عـ��ال�ـاصــــــــــــــ�"، وه� مـا ت�ـ� ال��افقـة عل�ـه

ــ�قاللها اب��اًء م�   ــ��اك في اح�فاالت اسـ ــفارتها في ل��ن لل��ه�ر�ة الع���ة لالشـ   ٢٣إلى   ١٩سـ

أج�ل ت�ادل ، وق� اســــــــــ�ق�ت "ج.ع.م" على االع��اف �اســــــــــ�قالل مال�ة مع ت١٩٦٤ســــــــــ�����  

ال����ل ال�بل�ماســـــــــــي مع ح��مة ال��ب ال���ي ال�ال�ي؛ خ�ـــــــــــ�ة فق�ها ل�وا��ها ال���ة مع 

  .)٣٩(ح�ب الع�ال

ا ل�ؤ�ة "ج.ع.م" لل�ضــع ال�ــ�اســي غ�� ال��ــ�ق� في مال�ة ق�رت ع�م ح�ــ�ر ◌ً و���

  ٢١مال�ة في ، مع أنه في ی�م االح�فال �اســ�قالل  )٤٠(١٩٦٤اح�فاالت اســ�قاللها في ســ�����  

؛ �ه�ت مل�ــــقات ت��ل اســــ� ال�ئ�� ع��ال�اصــــ�، ما أوضــــح مق�ار ال��انة ١٩٦٤ســــ�����  

  .)٤١(ال�ي ح�ي بها رئ�� "ج.ع.م" في نف�س ال�ع� ال�ال�ي

ما  في م�ــــــــألة ال�قارب مع مال�ة إلى ســــــــ����: األول؛  وه�ا ���� إرجاع ت�دد "ج.ع.م"

�بل�ماسي مع إس�ائ�ل، مع وج�د القاع�ة الع����ة ت�دد ع� م�افقة مال�ة على ت�ادل ال����ل ال

ــ�ائ�ل ــ�ر اح�فاالت  ، وال�اني؛  )٤٢(ال����ان�ة ال�ه�ة إلسـ ــ�ائ�ل ل��ـ ــل� دع�ة إلسـ أن مال�ة أرسـ

ا ، وق� ســـارع� إســـ�ائ�ل �إرســـال وز�� ال�ـــ��ن االج��ا��ة اإلســـ�ائ�لي "ی�ســـف االســـ�قالل أ��ـــً

 .Drراء مــال�ــة "ج�رج ب�رج أول�ف��  ب�رغ" ل��ــــــــــــــ�ر االح�فــاالت، وقــ� اســــــــــــــ�ق�لــه رئ�� وز 

George Borg Olivier)ورئ�� أسـاقفة ����ـ�ها ذات ال�ف�ذ "م��ـ�ل ج�ن��  )٤٣ "Michael 

Gonzi   و�ـان أحـ� زع�ـاء مـال�ـة ال�ـارز��، وقـ� رأت إســــــــــــــ�ائ�ـل أن تقـار�هـا مع مـال�ـة ذات "

  -أ� إســـ�ائ�ل –��ها ؛ ســـ���ن له أث�ه في ت���� م� )٤٤(ال��قع االســـ��ات��ي في ال��� ال���ســـ�

، ح�ـ� �ـان م� ال�اضــــــــــــــح أن إســــــــــــــ�ائ�ـل هي م� �ـاـن� ت�ـاول جـ�ب مـال�ـة )٤٥(في ال���قـة

ــ�ام لع�ــــــــــــ��ة األم� ال����ة في    ٢٩ل�ان�ها، ول�� الع��، إذ رح�� ��ل� مال�ة لالن�ــــــــــ

، ودع�ها �ان�هاج ما أســـــــــ��ه "ســـــــــ�اســـــــــة مع��لة" ��نها إح�� دول ال��� )٤٦(١٩٦٤ســـــــــ�����  

  .)٤٧(ال���س�

أن ت��ي "ج.ع.م" و�ع� الـ�ول    -Times of Malta–وقـ� اع���ت ال�ـا��� ال�ـال��ـة  

ــ�ائ�ل، ل�� أم� ــ�ی� إلســـ ــات معاد�ة أل� شـــــ�� صـــ ــ�اســـ ا في ◌ً ا م��قي◌ً الع���ة األخ�� ســـ
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، في ح�� أن )٤٨(ال�ــــــ�ون ال�ول�ة، بل وت�ادت في ادعائها �أن تل� ال�ول تع�ل ضــــــ� ال�ــــــالم

في عالقــاتهــا مع ح��مــة ال��ب ال���ي ال�ــال�ي فق�، بــل ت��ــ� ال�ئ�� "ج.ع.م" ل� ت��دد  

،  ١٩٦٤" حـ�وث أ� لـقاء ب�ـ�ه و��� "م���ف" في زـ�ارة ـله للـقاه�ة في نـهاـ�ة عـام  "عـ��الـ�اصــــــــــــــ�

�ـع� أن ـ�اـن� زـ�ارـته للـقاه�ة ـقائـ�ة على ذـل� اللـقاء، ول� یل�� ز��� ح�ب العـ�ال في تـل� ال�ـ�ارة  

���"، ما جعله ی��� اسـ��اؤه لع�م صـن ال�ـ�اسـ�ة "ح�ـ�� ذو الفقار  سـ�� م�ـ��ـار ال�ئ�� لل�ـ�� 

، ف��ـا ات�ــــــــــــــح أن "ج.ع.م" على ال�غ� م� رغ��هـا ال�فـا� على  )٤٩(ت���ـه م� مقـابلـة ال�ئ��

عالقـــة ���ـــة مع ح�ب الع�ـــال؛ إال أنهـــا ت���ـــ� إثـــارة ال��ب ال���ي ال�ـــاك�، ح�ـــ� ت��ـــ� 

  عالقاتها مع ج��ع الق�� ال��اس�ة في مال�ة.ا في ◌ً ��ة ال�اب م�ارب �ال���مة ال�

ا، ح�� ◌ً ا ���عي◌ً وق� ی��و تأخ� ت�ادل ال����ل ال�بل�ماســـــــي ب�� "ج.ع.م" ومال�ة أم�

أن مال�ة �ان� ال ت�ال ت�اول إرسـاء ق�اع� سـ�اسـ�ها ال�ارج�ة في عامها األول �ع� االسـ�قالل  

م� ال���ـ�ة، وفي نف� ال�قـ� وجـ� م� خالل ت�اجـ�هـا في ال����ـات الـ�ول�ـة وفي مقـ�م�هـا األ

ا م�ا ���ث على جان�ي ال��� ال���ســــــ�، وأن اســــــ�ق�ار  ◌ً ال��ــــــ�ول�ن ال�ال���ن أنف�ــــــه� ج�ء

  .)٥٠(ال���قة م� جهة العال� الع��ي و�س�ائ�ل في م�ل��ه�

  :١٩٦٧ -١٩٦٥ت�ادل ال����ل ال�بل�ماسي وأث�ه على العالقات ال��اس�ة ب�� ال�ل�ی� 

العـــام األول ل�ـــال�ـــة ال��ــــــــــــــ�قلـــة، اتفقـــ� مع "ج.ع.م" على ت�ـــادل ال����ــل  �عـــ� نهـــا�ــة  

إعالن إن�ـــاء العالقات   � ، وأن ی�١٩٦٥ن�ف���   ٤ال�بل�ماســـي، على أن ی�� إعالن ذل� في 

ر��ـة في تع��� العالقـات ال�د�ـة القـائ�ـة ب�� ال��ه�ر�ـة الع���ـة ال���ـ�ة اـل�بل�مـاســــــــــــــ�ـة على: "

، وأن ���ن  )٥١("ة عالقات دبل�ماســـ�ة ب��ه�ا على م�ـــ��� ال�ـــفارةومال�ة؛ ق�رت ال�ول�ان اقام

  .)٥٢(ا غ�� م��� ل�� مال�ة◌ً سف�� "ج.ع.م" في روما سف��

�ال��افقة على   ١٩٦٥ن�ف���  ١٧صـــــــ�ر ق�ار رئ�� "ج.ع.م" في  وعلى وجه ال�ـــــــ�عة، 

إلى  ل�ال�ة في ل��ن، وعلى ال�غ� م� ذل� أرســل ال���وب ال�ــامي )٥٣(ان�ــاء ســفارة في مال�ة

ا ◌ً في القاه�ة ی��ل� �ع� ال�ق� ن�� �عل�ها أن تع��� ســـــــف�� مال�ي  وزارة خارج�ة "ج.ع.م"

ــاء �ع�اتها في ال�ارج آن�اك ، ��ا أن إســــــ�ائ�ل أعل�� م� جان�ها في )٥٤(الل��امات مال�ة �إن�ــــ

ســـــــــــف��  ، اتفاقها على إقامة عالقات دبل�ماســـــــــــ�ة مع مال�ة، على أن ���ن  ١٩٦٥د��ـــــــــــ���  

  .)٥٥(ا غ�� م��� ل�� مال�ة، أس�ة ��ا أق�م� عل�ه "ج.ع.م"◌ً إس�ائ�ل في روما سف��
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وان�القـــا م� هـــ�ا ات�هـــ� وزارة خـــارج�ـــة "ج.ع.م" على اإلســــــــــــــ�اع في ت�ـــادل ال����ـــل  

ــات في ی�ای�   ب�زارة ال�ارج�ة لإلســـــ�اع   ١٩٦٦ال�بل�ماســـــي مع مال�ة، ح�� ج�ت ع�ة م�اق�ـــ

ــ�ار   ــ��ــــ ــا��ا أن في �ل� اســــ ــة "ج.ع.م"، وم�ا زاد األم� ت�ــــ ــف�� م� رئاســــ أوراق اع��اد ال�ــــ

ا لق�ار ◌ً ت�فـ�� –  ١٩٦٥"ج.ع.م" قـامـ� �ق�ع العالقـات اـل�بل�مـاســــــــــــــ�ـة مع ال��ل�ـة ال���ـ�ة في  

م���ة ال�ح�ة األف����ة �ق�ع العالقات ب�� أع�ــــــــــــائها و��� ال��ل�ة ال����ة، ل��افقة األخ��ة  

��ـة م� جـاـن� واحـ�، األم� اـل�� م�� األقلـ�ة األورو��ـة م� على اســــــــــــــ�قالل رود��ــــــــــــــ�ـا ال��� 

ــ��ة أك�ت أن ق�ع العالقات مع ال��ل�ة -ال�ـــ���ة على مقال�� ال��� ، ل�� ال�بل�ماســـ�ة ال��ـ

ال���ـ�ة ل� ���ن ـله ـتأث�� على تـق��� أوراق اع��ـاد ال�ــــــــــــــف�� ـل�� مـال�ـة؛ ألن أوراق االع��ـاد  

ا ◌ً ا إضـــافي◌ً ، م�ا أع�ى دل�ل)٥٦(�ها رئ��ـــة ال��م��ل� ســـ�ق�م إلى مل�ة ال��ل�ة ال����ة ��ـــف

  �أن "ج.ع.م" عازمة على ع�م ال��اجع ع� ال��ادل ال�بل�ماسي مع مال�ة ه�ه ال��ة.

ا �اســـ�ع�ال وزارة خارج��ه  ◌ً ك�ا قام ســـف�� "ج.ع.م" في روما "أح�� ن��� هاشـــ�" أ�� 

 �ـل، و�ع� أن ح)٥٧(مال�ة إلرسـال أوراق اع��اده ��ـف�� غ�� م��� في  ١٩٦٦ف��ای�    ٢٠في 

  ٢٨على    ١٩٦٦في االن��ــا�ــات ال�ي أج��ــ� في مــارس  ال��ب ال���ي ال�ــاك� في مــال�ــة  

، )٥٨(مقعً�ا  �٢٢ــــــل ح�ب الع�ال ال�عارض على  وحمقعً�ا في م�ل� ال��اب،    ٥٠مقعً�ا م� 

�مة وتأك� اســ���ار�ة ال��ب ال���ي في ح�� ال����ة ســارت م�ــألة ال��ادل ال�بل�ماســي مع ح�

  ال��ب ال���ي أمً�ا ال مف� م�ه.

وقـ� �ـالـ� �ع� ال��ــــــــــــــ��ل�ن ال�ـال���ن م� "ج.ع.م" أن تع�ـل ب�قـ��� أوراق اع��ـاد 

ســف��ها في مال�ة ق�ل اع��اد ال�ــف�� اإلســ�ائ�لي، إال أن ال�ــف�� اإلســ�ائ�لي ق�م أوراق اع��اده  

، وق�  ١٩٦٦ی�ن�ه    ١٤، أما ســــــــــــــف�� "ج.ع.م" فق� ق�م أوراق اع��اده ی�م  ١٩٦٦مای�    ٢٢في 

�ــــح ال�ــــف�� "ن��� هاشــــ�" وزارة خارج��ه �االك�فاء ب�ج�د مقً�ا ل�ــــفارة ع���ة واح�ه فق� في ن

، دون -للعالقات الل���ة ال�ال��ة ال����ة-"فال��ا" عاصـــــــــــ�ة مال�ة، وه� مق� ال�ـــــــــــفارة الل���ة

مال�ة م� مق� ســـفارة   العالقات معال�اجة إلن�ـــاء مق� آخ� ل�ـــفارة "ج.ع.م"، واالك�فاء �إدارة 

 Sir Maurice "ج.ع.م" في روما، وق� ق�م ال�ــــــــــف�� أوراق اع��اده لل�ــــــــــ�� "م�ر�� دورمان

Dorman)٦٠(" ال�اك� العام ال����اني ل�ال�ة)٥٩(.  

" إلى "جاللة و�ان خ�اب االع��اد م�جًها م� ال�ئ�� ج�ال ع��ال�اصــ� رئ�� "ج.م.ع

وذلــ� بهــ�ف ال�قل�ــل م� م�ــانــة ال��ل�ــة -ال�ل�ــة إل��اب�ــ� مل�ــة مــال�ــة واألراضــــــــــــــي األخ��"
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ــف�� ت�ـــ��ح الق�ار ال�زار� رق� -ال����ة ــ�ة   ٤٦٦، وق� �ل� ال�ـ ــادر في   ١٩٦٦ل�ـ   ٢٢ال�ـ

ــا ل�� "ج�ه�ر�ة    ١٩٦٦مارس  ــف��ا ف�ق العادة مف�ضــــــــ ح�� ن� ��ه �ال��أ على تع���ه ســــــــ

حـ�� اخـ�ارت مـال�ـة أن ت�قى ع�ــــــــــــــ�ا في ال��م��ـل� �ف �ل�ـة ج�ه�رـ�ة، ا ��ـمـال�ـة" م�ـال�ًـ 

  ال����اني، وأن ���ن رئ��ها ال�س��ر� ه� م� ���ل ال�اج ال����اني.

ــع في ال����ة، ورئ�� وزرائها    ــقف مال�ة ذو ال�ف�ذ ال�اسـ ــف�� "ج.ع.م" �أسـ وق� ال�قى سـ

ال���ن ال�ارج�ة وال��م��ل� ال�ال��ة، وس��ت�� عام وزارة    -وفي نف� ال�ق� وز�� خارج��ها–

وـق� ت�ـادل ال�ـانـ�ان �ـ�ارات ودـ�ة ع� االرتـ�اح ��ـ�ام عالـقات دبل�مـاســـــــــــــــ�ة، واألمـل في ـت����  

ــاد�ة وال�ــــ�اح�ةال�وا��  ب�� ال�ل�ی�، و�ان ال��ــــ��ل�ن في مال�ة ���رون اإلشــــارة إلى   االق��ــ

ــ��ا تل� ــ��قة لل���ع" والســــــ ــار�ها م�قعها في  رغ��ه� إلى أن ت��ن مال�ة "صــــــ ال�ول ال�ي ت�ــــــ

ال��� ال���ســــ�، وأن م�قع مال�ة في وســــ� ذل� ال��� ��ه ال�اللة ال�ا��ة على ات�اهه� ه�ا،  

ــمع  –ورغ��ه� في أن ت��ن مال�ة  ــ��قة ب�� �ل دول ال�ـــــــا�ئ ق���ة    -غ� م�ـــــــاح�هاصـــــ صـــــ

  .)٦١(ال����ي لل��� ال���س� وشا��ه ال��الي

ج.ع.م" لـ�ال�ـة جـاءه ال���� م� الـ�ال���� اـل�ی� ســــــــــــــ�� له� وفي أثـ�اء زـ�ارة ســــــــــــــف�� "

ــاء  )٦٢(�ــــــــ�اإلقامة في م ــاع�ه� ال���ة له، وأب�� ع�د م�ه� ر��ة في إن�ــــــ ل����ه و�ب�اء م�ــــــ

�ر م� ال�ــــ�� في "ج�اعة صــــ�اقة مال��ة م�ــــ��ة"، ل�� ال�ــــف�� �ل� م� وزارة خارج��ه ال�

، وم� جهة أخ�� ل� ت�� ه�اك جال�ة  األشـــــــــــ�اص لع�م مع�فة ح��ق�ه� م� جهة���� ه�الء  

ا م� ◌ً خ�اب  م�ـــــــ��ة في مال�ة، وم�ا زاد م� قل� ال�ـــــــف�� أن وزارة خارج��ه �ان� ق� تلق� 

  ����ها �ـ�ه أنه ق� ت��ن� في مال�ـة "ج���ة  "،�Mezzi مال�ي ی�عى "أل��ت� م����  شــــــــــــــ�

ه ��ــــــ�ف صــــــ�اقة م�ــــــ��ة مال��ة" تع�ل على ت�ــــــ��ع ال�ــــــ�احة ب�� ال�ل�ی�، و�ل� م�افات

، وق� أحال� ال�زارة ال�ل� إلى ال�ــــــــف��، و�ل�� م�ه ١٩٦٦م�ــــــــ��ة �اللغة الع���ة في ی�ای�  

�ی� ال�ـــــــــــــ��، وق� ت��� م� ال����ات أن "أل��ت� م����" م� األف�اد الذل� االســـــــــــــ�عالم ع�  

ا، ولی��ه�ون الف�  ــً ــ�، وقام ���اع ال�ــــــف�� الل��ي ه�اك أ��ــــ �ل� أوصــــــى ص لل�الع� وال��ــــ

  .)٦٣(�م ال�د عل�هال�ف�� �ع

"، Azzo Pardiك�ا جاء لل�ــــــــــــف�� أث�اء ز�ارته ل�ال�ة مال�ي آخ� ی�عى "أزو �ارد� 

وق� ع�ف ع� نف�ــه �أنه "و��ل ت�ار�"، وت��ث ع� رغ��ه في إن�ــاء ج�اعة صــ�اقة مال��ة  

ــ��عي، و��اء عل�ه   ــ��ة، ول�� �ع� أن ت��� ع�ه ال�ــــــف�� وج� أنه شــــ ــأو م�ــــ ى �ع�م ق��ل صــــ
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ــه، وفي نها�ة تق��� ال�ـــــف�� ع� ز�ارته ل�ال�ة، أوضـــــح اع�ا�ه �اللغة ال�ال��ة، ��ل�ل   ع�ضـــ

، و�لــ� م� وزارة خــارج��ــه ال��افقــة على أن ����  )٦٤(مع العــال� الع��ي  على ت�ا�� ال����ة

ال�ارج�ة ال�ال��ة �أن ت�ـــــــع على قائ��ها ال�بل�ماســـــــ�ة اســـــــ� ال�ـــــــ�� "م��� ال�اه� شـــــــاش"  

م�ــ��ــاًرا لل�ــفارة، وال�ــ�� "م��� ع��ال�ق�ــ�د ح�ــ���" أم�ً�ا لل��ف��ات؛ الح��ال أن ت�ــ�ل�م  

  .)٦٥(أً�ا م�ه� في ال����ةال��وف أح�انا ت�اج� 

مع "ج.ع.م"؛ فأرسل�   )٦٦(�ا ال�قارب ال��اسي، سع� مال�ة ل�قارب اق��اد�وتع��ً�ا له

دع�تها لل��ه�ر�ة الع���ة لل��ــــــــــار�ة في "مع�ض مال�ة ال�ولي" ���ی�ة    ١٩٦٦مای�    ٢٨في 

، وق�  ١٩٦٧  ی�ل�� عام  ١٥إلى   ١اف��احه في الف��ة م�  � �ان مق�ًرا� " الNaxxar"ناك�ــــــــار  

ــ� م� تق��� أوراق  أجل� وزارة خارج�ة "ج.ع.م" ��� ال�ع�ة ح�ى ان�هى ال�ـــــــــف�� ن��� هاشـــــــ

ث� أبـــ�ت خـــارج�ـــة "ج.ع.م" ق��لهـــا ،  ١٩٦٦ی�ن�ـــه    ١٤اع��ـــاده لـــ�� ال���مـــة ال�ـــال��ـــة في  

ــ�لة ل��ث�� ال�وا��   لل�ع�ة، وأرجع� ذل� إلى أن اشـــــــ��اكها في ذل� ال�ع�ض ���� ���ن وســـــ

  .)٦٧(ی� في ��اب ال����ل ال�بل�ماسي ال����ب�� ال�ل� 

ا ل��ـ�ة ال�ـان��� في ت�ث�� عالـقاته�ـا ال�ـــــــــــــــ�اســـــــــــــــ�ة ال�دـ�ة؛ �عـ� ال�ـاك� العـام ◌ً وـتأكـ�� 

ــ�ة    ١٩٦٦ی�ل��    ٢٣ل�ال�ة "م�ر�� دورمان" ب���ة ته��ة لل�ئ�� "ع�� ال�اصـــــــــ�"، في  ���اســـــــ

ــعادت�� �أح� ن�ا�ة ع� ح��مة وشــــــــع�  ذ��� ث�رة ی�ل��، وق� قال ف�ها: " مال�ة، أتق�م إلى ســــــ

ال�هاني ���اســــــــــ�ة ال��م ال���ي لل��ه�ر�ة الع���ة ال����ة، و�ن�ي أت�لع إلى اســــــــــ���ار تع��� 

  .)٦٨("العالقات ال�د�ة ب�� بل�ی�ا

ق��ل اح�فاالت  -  ١٩٦٦وق� اق��ح ســـف�� "ج.ع.م" في مال�ة على ح��م�ه في ســـ�����  

ع� دع�ة ل���مة مال�ة إل�فاد وف� ���ل ال���مة ورجال أن ت�  -ع�� االسـ�قالل ال�ال� ل�ال�ة

ــة  األع�ـال وال��ل�ـان وجـامعـة مـال�ـة ل�ـ�ارة "ج.ع.م"؛ وذـل� ��ـ�ة ال�ع�ف على ن�احي ال�ه�ــــــــــــ

ا أن ◌ً ، ورأ� ال�ــف�� أ�� )٦٩(ال��ــ��ة، ولعق� اتفاقات اق��ــاد�ة وثقا��ة وســ�اح�ة ب�� ال�ل�ی�

ــ ــ��ع مال�ة ل��ث�� عالقاتها مع ل���ا ســــــــ ــاع� ◌ً ���ن أم�ت�ــــــــ ا في تقارب "ج.ع.م" مع ◌ً ا م�ــــــــ

ــ�ائ�لي م��ف في مال�ة)٧٠(مال�ة ــا� إســــ ــل في ، و )٧١(، ل�ا �ان� ت�اجهه "ج.ع.م" م� ن�ــــ صــــ

  .)٧٢(�ع� األح�ان إلى م�اف�ة ال��ا� ال����اني نف�ه ه�اك

" رئ�� وزراء مال�ة دع�ة ل�ـــــف�� "ج.ع.م"  �الفعل "ب�رج أول�ف��  أرســـــل  وم� جهة أخ�� 

أثـ�اء    ل��ــــــــــــــ�ر اح�ـفاالت عـ�� اســــــــــــــ�قالل ـمال�ـة الـ�اـل�، على أن یل�قي ال�ـاك� العـام ل�ـال�ـة
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في   -�ال��ام� مع االح�فاالت -ز�ارته، إال أن ال�ـــــــــــف�� أبلغ وزارة خارج��ه؛ أنه ســـــــــــ�ف ���ن  

؛ واق��ح أن ی��ب ع�ه القائ� �األع�ال  ١٩٦٦أك����    ٣١ســــــــــ����� إلى   ١اجازة رســــــــــ��ة م� 

، وـ�الفـعل ح�ــــــــــــــ� الـقائ�  )٧٣(ال�ـاه� شــــــــــــــاش"، وـق� تـ�� ال��افـقة على اق��احـه  ـ�ال�ـ�اـ�ة "م�ـ�� 

، وق� أب�� له ١٩٦٦ســــــ�����    ٢٢إلى   �١٩األع�ال اح�فاالت اســــــ�قالل مال�ة في الف��ة م�  

  .)٧٤(ع�د م� ال���ول�� في ال���مة ال�ال��ة اه��امه� ب��� العالقات ب�� ال�ول���

�ع� وصـــ�ل –صـــ�ل ال�ـــف�� اإلســـ�ائ�لي  وضـــع ع�� و وج�ی� �ال��� أن عل� إســـ�ائ�ل ق� 

" إلى أن ��ل� تغ���  ال�اه� شـاش��ان� عل� "ج.ع.م"، ما دفع " -ب��م واح�   ال�اه� شـاش""

�ا ال�ضع، و�الفعل ت�� االس��ا�ة ونقل عل� إس�ائ�ل �ع��ا ع� عل� "ج.ع.م"، وق� �ان ع�د ه

ــ�قالل، وهي ا على ال�غ� م�  ◌ً ال�ع�ات ال�بل�ماســــــ�ة في مال�ة م��ود  م�ور عام�� على االســــ

ــا، ال�ان�ا الغ���ة، ال�ا�ان، ه�ل��ا،  ــ�ائ�ل، ل���ا، إ��ال�ا، ب���ان�ا، ف�ن�ـــــــ �ع�ات: "ج.ع.م"، إســـــــ

ال�ه��ــة   -القــائ� �ــاألع�ــال–  �ــــــــــــــ�� بل���ــا، ��ــ�ا، اله�ــ� والفــات��ــان، وقــ� قــ�م ال��ــــــــــــــ��ل ال�

ــ�  ــ�قالل ل�ئ�� ال�زراء وال�اك� العام ل�ال�ة ف�ر ح�ـــ ــ���ال ال�� أقامه �ل �االســـ ره حفل االســـ

ب��   ــات  ت�ث�� العالقــ ــا ع� األمــــل في  ــة أع���ا خاللهــ ــارات ود�ــ ــا ��ــ ــادل معه�ــ ــا، وت�ــ م�ه�ــ

  .)٧٥(ال�ل�ی�

ال�اه� شـــــــاش" في ز�ارته بلقاءات م�املة مع م�ی� ال��اســـــــ� ب�زارة ال�ـــــــ��ن  "��ا قام   

ال�ارج�ة وال��م��ل� ال�ال��ة، و�القائ� �أع�ال ال�ـفارة الل���ة �ال��ا�ة في مال�ة، و��ل� ال�قى  

و�ان ق� ســـــاف� إلى القاه�ة  -"  Alfred Bonnioiب�ئ�� م�ل� ال��اب ال�ال�ي "ألف��� ب�ن��ي  

، وق� ع�� ع� ام��انه الع��� )٧٦(وال�قى رئ�� م�ل� األمة "أن�ر ال�ـــــادات"  ١٩٦٦في ی�ل��  

ا ع�ـــــــــــــ� ال��ل�ان ◌ً ، وال�قى "ال�اه� شـــــــــــــاش" أ�� -آن�اك  م� ال�فاوة ال�ي لق�ها في القاه�ة

" ال�� ت�اءل ح�ل إم�ان إعارة أس�اذ للغة الع���ة إلى Ugo Bonnioiال�ال�ي "أوج� ب�ن��ي  

ج��ع ال��ــــــــــــــ��ل�ن الـ�ال���� خالل ال�ـ�ارة اه�ـ�امه� ب��� العالـقات  جـامـعة ـمال�ـة، وـق� أ�ه�  

�ـفة  ، و��� مال�ة وال�ول الع���ة ��ـفة خاصـةمع "ج.ع.م"، وأمله� في ز�ادة روا�� ال�ل�ی� �

  .)٧٧(عامة

ــ�� "ك�ردی�ا ب�رج   ــا ال�ـــــ "  Cordina Borgوق� ال�قى القائ� �األع�ال خالل ال��ارة أ��ـــــ

وـق� اـل�� �ـان ـق� �ـل� أك�� م� م�ة أن ���ن ق��ــــــــــــــًال ف���ـًا لل��ه�رـ�ة الع��ـ�ة في مـال�ـة،  

�ل� م� ال�ــــ�� "ال�اه� شــــاش" أن �عاد ال��� م� ج�ی� في ت�ــــ��� خ� لل���ان ب�� القاه�ة  



  العالقـات السياسية بين الجمهورية العربية المتحدة ومالطة                                            أحمد محمد عبد المعز

 م)٢٠٢١أبر�ل ( -٣ج  -  لعاشر العدد ا                             �ة املصر�ة                                                    وا��ضار ية التار�خالدراسات مجلة 

   

٣٢٠ 

،  ) ٧٨(ا أه��ة ت�ادل ح��ة ال�قل ال��� ب�� ال�ل�ی�◌ً وفال��ا، ��ا �ان ق�ل اســ�قالل مال�ة، م��� 

في دراسـة م�� اسـ��ا�ة    عل ب�أت اإلدارة العامة لل���ـ�� وال��ا�عة ب�زارة خارج�ة "ج.ع.م"و�الف

ــائ��� وال�هاج��� ب�� مال�ة و "ج.ع.م"، و���   خ��� م�اصــــــالتها ال���ة وال����ة ل�قل ال�ــــ

  .)٧٩(مال�ة وال��نان س��ً�ا

ي في مال�ة؛ ا هام في اســـ��ات���ة ال�ج�د ال����ان◌ً ح�ث تغ���  ١٩٦٧ومع حل�ل عام  

ــ���ة ه�اك ت���� ، وه� )٨٠(ا لل�فقات ◌ً ح�� ب�أت ب���ان�ا في اإلع�اد ل����� ق�اتها الع�ـــــــــ

ــ�ة ل��� إم�ان�ات ال�عاون وت�ث�� العالقات ب��    ما رأت ��ه ح��مة "ج.ع.م" ــة م�اســـــــــ ف�صـــــــــ

، وق� رأ� ال�ع� داخل م�ل� الع��م ال����اني �الفعل أن االن�ــــــــــــــ�اب )٨١("ج.ع.م" ومال�ة

، وق� �ان� ال���مة ال����ان�ة نف�ـها ت��ـى م� سـق�� )٨٢(سـ���ك مال�ة لل�ـ�ف��� و"ج.ع.م"

ــ�ع�� دوم م���ف في حال و  �له صـــح��مة ال��ب ال���ي في حال ان�ـــ�اب ق�اتها، أو أن ��ـ

ال���� ال����اني أغ�ــ� رئ�� ال�زراء ال�ال�ي، وقام ، ل�� )٨٣(لل�ــل�ة �ق�ات م� "ج.ع.م"

ب�ع�ة ب���ان�ا إلى ات�اذ ال���ات الالزمة لل��قف ع� االســـ�فادة م� ال�ق�ق وال��ـــه�الت في 

ــاعـ�ات غ�� الغ��ـ�ة، ��ـا أعل� "دوم )٨٤(دولـ�ه ، ��ـا أن "ب�رج أول�ف��" أعل� أـنه ی�حـ� ـ�ال��ــــــــــــ

ــاع�ة   ــل على م�ـ اق��ـــاد�ة م� دول غ�� غ���ة م�ل "ج.ع.م"، م���ف" أنه ��ـــ���ع أن ���ـ

إال أن ال�ثائ� األم����ة اســـــــــ��ع�ت أن ���ن ل�� القاه�ة اســـــــــ�ع�اد ل���ل أ��اء ت�و�� مال�ة 

  .)٨٥(���اع�ة اق��اد�ة ����ة

�ی� زاروا ع�د م� م�ا���ها الما ل��ـــــــــه   ك�ا دع� ر��ة "ج.ع.م" في ال�قارب مع مال�ة

ــ�اء في ال��ال  م�  ١٩٦٧مال�ة في ف��ای� عام   ــ��ك ب�� ال�ل�ی�، ســـــــــ ام�ان�ات للع�ل ال��ـــــــــ

ــي أو االق� ــ�اسـ ــا� ال�ول الع���ة �ان م��وًدا ه�اك، ال�ـ ــة وأن ن�ـ ــاد�؛ خاصـ وق� ل�ح� أن �ـ

ا لل�ــــ���ة ال����ان�ة ال �قف على ما��ة العالقة ب�� ال�ول ◌ً شــــع� مال�ة ال�� خ�ــــع ���ل

�ـقة تـل� العالـقة، مع مالح�ـة أن ال�وا�� الع��ـ�ة و�ســــــــــــــ�ائـ�ل، و�ن أ�ه� اســــــــــــــ�ـع�اده ل�قـ�ل ح�

ــ��ة ال�ار���ة ت�ع� ذل� ال��جه، ل�رجة أن لغة ال����ة تق��ب إلى ح� ���� م� الله�ة ال� �ــــــــــ

ــ�ورة ال��� في وج�د ،  في ل���ا  وق� رأت ســــفارة "ج.ع.م" للغة الع���ة، ــ��، ضــ ب�اًء على ما ســ

ــلي، ب�الً  ــ��� الق��ــــــ ــفارة روما ت���ل م��� في مال�ة، ول� على ال��ــــــ ــ���ار ت�لي ســــــ  م� اســــــ

  .)٨٦(م���ل�ة ال����ل ال�بل�ماسي في مال�ة
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، أن ه�اك �ع� ١٩٦٧وق� رأ� ال�ـــــــ��ت�� ال�اني ��ـــــــفارة "ج.ع.م" في روما في مای�  

ــ�ة ب�� "ج.ع.م" ومال�ة، وق� أوصــــــــى ب����ة العالقات   الق�ــــــــ�ر في العالقات غ�� ال�ــــــــ�اســــــ

ت�ـــــــــ��ك "ج.ع.م" م� ج�ی� في ال�ع�ض ال��ار� ل�ال�ة لعام ال��ار�ة ب�� ال�ل�ی�، ودعا �أن  

، وان تق�م �ع� ال��ح ل��ر�� الع�ال ال�ال���� في م�ـــــــــانع  Naxxarفي ناك�ـــــــــار   ١٩٦٨

ــ��� خ� ل�ـــــــــــ��ة  ــ��ات ال�خ�ل ب�� ال�ل�ی�، و�م�ان�ة ت�ـــــــــ "ج.ع.م"، وأن ی�� ��� إلغاء تأشـــــــــ

  .)٨٧(ال���ان الع���ة ال����ة ی���ها ��ال�ة

  :١٩٦٨ -١٩٦٧على العالقات ال��اس�ة ب�� ال�ل�ی�  ١٩٦٧ی�ن��  أث� ح�ب

ح�ادها ت�اه ت�ـــــــــــاع� األح�اث ب��    ١٩٦٧على ال�غ� م� إعالن مال�ة في مای� عام 

؛ إال أن ب���ان�ا أعل�� في ال�قابل أن مال�ة ل� تف�ض أ� ق��د على  )٨٨("ج.ع.م" و�ســـــــــــــ�ائ�ل

، بل ت� ن�ــــ� ســــف� ح���ة وق�ات ب���ان�ة  )٨٩(ا◌ً ع�ــــ��� اســــ���ام أراضــــ�ها وم�اهها االقل���ة  

  .)٩٠(مای� 23إضا��ة في ال��� ال���س� في 

ــ� ما جاء في "ال�ا��� الل��ن�ة ــ�ح رئ�� ١٩٦٧مای�    ٣٠" في The Timesوح�ــ ، صــ

ح��مة ال��ب ال���ي "ب�رج أول�ف��" أمام ال��ل�ان رف�ـــــه ال�ـــــ�اح ل����ان�ا �اســـــ���ام ق�اع�  

في ان�الق أ� ه��م ضــ� ال�ول الع���ة في حال ن�ــ�ب ح�ب ب�� "ج.ع.م"    مال�ة الع�ــ���ة

، إال أن صــ��فة ال�ا��� نف�ــها عادت وأن��ت ال��ــ��ح في ال��م ال�الي، وأشــارت )٩١(و�ســ�ائ�ل

إلى ح�وث ســ�ء فه� ل��ــ���ات رئ�� ال�زراء ال�ال�ي؛ وأنه أبلغ ال���مة ال����ان�ة ب�ف�ــه 

ب���ان�ا ت�اج�ها الع�ـ��� في مال�ة �قاع�ة له��م ع�ـ��� على أ� م� إسـ�ائ�ل أن ت�ـ�ع�ل  

أو الـ�ول الع���ـة، الرت�ـا� مـال�ـة �عالقـات ود�ـة مع �ال ال��ف��، وألن مـال�ـة نف�ــــــــــــــهـا غ��  

م�ــــــــــــــ���ـة في حـاـلة ح�ب مع أ� م�ه�ـا، وأن ســــــــــــــ�ـاح مـال�ـة ل����ـانـ�ا ـ�اســــــــــــــ��ـ�ام ق�اعـ�هـا 

ا في األم� ال����ة، وأنه ی�عارض مع س�اسة  ◌ً �اع��ارها ع�� س��عارض مع ال��اماتها ال�ول�ة

  .)٩٢(مال�ة ال�ارج�ة

وعلى ال�غ� م� ذل� رأ� ال�ئ�� "ج�ال ع��ال�اص�" أن ال����ح �ع�م اس���ام أراضي 

ــ�� على ذل� ◌ً ا ا��ابي◌ً ا في ال��اع أم�◌ً مال�ة ع�ــــــــ���  ــالة شــــــ ــال رســــــ ــارع في إرســــــ ا، وســــــ

  .)٩٣(ال����ح ل�ئ�� ال�زراء ال�ال�ي

، أعل�� ١٩٦٧ی�ن��   ٥و�ال��ام� مع ب�ء الع�وان اإلس�ائ�لي على األراضي الع���ة في  

  )٩٤( حالة االس�ع�اد في ��ادة ق�ات حلف ال�ات� في مال�ة، مع ز�ارة خ��ة سف� ح���ة أم����ة
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ی�ن��    ٧م� م�اة األس��ل األم���ي، وال�ي �ان م� ال�ق�ر أن تغادر في   ١٥٠٠على م��ها  

، ث� أعل�� ال�ـــــــــفارة األم����ة في فال��ا أن ال�ـــــــــف� األم����ة ســـــــــ��قى ل��ة  )٩٥(ال�ال��ة ال��اه

ا آخ� ��ــــــ�� ال�ضــــــع ال��أزم في ال�ــــــ�ق األوســــــ�، ل��ه� "ج.ع.م" حاملة ال�ائ�ات ◌ً أســــــ��ع

، وتعل� أن الق�اع� )٩٦(األم����ة ال��ج�دة في شـ�ا�ئ مال�ة �ال��ـار�ة في الع�وان اإلسـ�ائ�لي

  .  ) ٩٧( ا إلس�ائ�ل في ع�وانها، وه� ما أن��ته ب���ان�ا◌ً ج��   ◌ً ة في مال�ة زودت غ�اءال����ان�

ی�ن��   ٥وق� سـارع� ال���مة اإلسـ�ائ�ل�ة ����د ب�ء ع�وانها على األراضـي الع���ة في 

في اســــــ��الع م�قف رئ�� ال�زراء ال�ال�ي م� الع�وان، إال أن األخ�� ل� ��� على   ١٩٦٧

ــار   ــ�ف�ــ ــ�ائ�لي إال في  االســ ، ح�� أب�� ح�نه ت�اه األح�اث، وأع�ب ع�  ١٩٦٧ی�ن��   ٩اإلســ

ــ�ان ال�ع��ـــة، في ال��ت�ـــ� ل�قف  ــاون مع ج��ع ال�لـ ــال�عـ ــ�ة، �ـ ــه في أن ت���� األم� ال���ـ أملـ

ا ان مال�ة ســـ��ارس �ل نف�ذها داخل األم� ال����ة، م� أجل إن�ـــاء ق�ة ◌ً إ�الق ال�ار، م��� 

  .)٩٨(ل��ق األوس�سالم دائ�ة وم��فة في ا

 .Mrأوضــــــــــح ال���وب ال�ال�ي �األم� ال����ة ال�ــــــــــ�� "�اردو   ١٩٦٧ی�ن��    ٢٩وفي 

Pardo ا أن مال�ة ت��� عالقات ود�ة مع �ل م� ◌ً " ســــــــــــــ�اســــــــــــــة ح��م�ه ت�اه ال��ب، م���

ا دراســــــــــة األزمة ���اد�ة م� ◌ً الع�ب و�ســــــــــ�ائ�ل، وأنها ��ولة صــــــــــغ��ة ت�فه� ما ح�ث م�ال� 

وأشــار إلى أن مال�ة أقلقها ت�ه�ر ال�ضــع في ال���قة ��ال األشــه� القل�لة ال�اضــ�ة  ال���ع،  

  ال�ي س�ق� ال��ب، ��ا ق�م ال��� ل��ل� األم� ألنه ت�صل إلى وقف إ�الق ال�ار.

ــعى في ال��� في  ــ�ح "�اردو" �أن على ال����ع ال�ولي أن ال ��ــ ــه صــ وفي ال�ق� نف�ــ

ا على األم� ال����ة ◌ً ع�ها، السـ��ا أن ال��اع �ل مع�وض ا  ◌ً أسـ�اب ال��ب وم� �ان م�ـ��ل

ا ب��ل ◌ً ��ال ما �ق�ب م� ع�ــ��� عام، ف�ــل� ف�ها في ال��صــل ل��ــ��ة دائ�ة لل��اع، م�ال� 

ــ��ل ال�ال�ي أن  ــ�ة، وأك� ال��ــ ال�ه� ل�غ��� أســــال�� وم���ر ال����ع ال�ولي ت�اه تل� الق�ــ

ــان�ـة ال�ي ال��ـل� الف�ر� ال�اجـ� على األم� ال���ـ�ة ه � ال�عـامـل العـاجـل مع ال�عـاـناة اإلن�ــــــــــــ

ت�ــــــ��� ف�ها ال��ب م� ق�ل وج�ح ع�ــــــ�ات األالف، و�ضــــــافة ع�ــــــ�ات األالف م� الالج���  

  .)٩٩(ال��د إلى م�ات األالف م� الالج��� ج�اء ح�وب ال���قة في أقل م� ع���� عام

عات ال���قة، وفق� وف�ق �ل ما ُذك� أوضــح "�اردو" إلى أن مال�ة دفع� ال���� في ن�ا 

ــ��ات  ــ�ا ه�اك ل�ـ �ع� م�ا���ها أرواحه� وم��ل�اته�، أو ُ��دوا م� بل�ان ال��اع، �ع� أن عاشـ

ا ل�ه�د اإلغاثة ال�ول�ة ت�� رعا�ة األم�  ◌ً ع�ی�ة، وأشــــــــــــار إلى أن بالده اســــــــــــ��اب� ســــــــــــ��ع
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  ٢٦ي ال����ة، على ال�غ� م� ال�ـــــــع��ات االق��ـــــــاد�ة، ح�� تعه� رئ�� ال�زراء ال�ال�ي ف

ــة األم� ال���ــ�ة لغ�ث وت�ــــــــــــــغ�ــل   ٥٠٠٠ب�قــ��� ت��ع �ــار� قــ�ره    ١٩٦٧ی�ن��   دوالر ل��ــال

ــ�عادة ال��اة  ــه �ات�اذ إج�اءات عاجلة الســــــــــ الالج��� الفل�ــــــــــــ������، و�ال� في ال�ق� نف�ــــــــــ

ــادـ�ة في ال���ـقة، إلعـادة ف�ح ال���ات الـ�ائـ�ة اـل�ولـ�ة أـمام ح�ـ�ة ال�الحـة، ألث� ذـل�  االق��ــــــــــــ

ب ال�ي حـاف�ـ� على م�قف م�ـایـ� في ال��ب، م�ـل مـال�ـة، ورأ� أن ال���قـة على ال�ــــــــــــــع� 

ال�حـ��ة ال�ي ���� م� خاللهـا إعـادة بـ�اء مـا ت� ـت�م��ه، وم�ع اـن�الع ح�ب أك�� ـت�م��ًا هي أن 

���ن اله�ف ال�ئ��ـــــــي ت�ق�� ســـــــالم عادل ودائ� في ال���قة، ح�ى ل� �ان ه�ا �ع�ي: "تق���  

ا �أن ُ�غف� ال��أ ◌ً م� ال�ول ال���ر�ة ���ل م�اش� في ال��اع"، م�ال� ت�ازالت م��ادلة م�ل�ة 

ال���ادل، وف�ح صــــــــــــف�ة ج�ی�ة تق�م على قاع�ت��: األولى؛ أن ل���ع دول ال���قة ال�� في 

االع��اف ب�ج�دها القان�ني وســ�ادتها، وال�ان�ة؛ أن اســ���ام الق�ة ال ���� أن �ف�ض أ�ة ق�اع� 

  .)١٠٠(قان�ن�ة

األم� ع�ـ� هـ�ا ال�ـ�، فقـ� وقف ال��ـ�وب ال�ـال�ي م� جـ�یـ� في األم� ال���ـ�ة   ول� ی��ـه

ا ق�اعة بالده �أنه م� غ�� ال���� بل وال��ـ� أن ت��� ال����ة  ◌ً ، م��� ١٩٦٧ی�ل��    ٧في 

ــ��لة،  ــام�ة، إذا �ان� اح��ال�ة ت�ف��ها ضــــ العامة ق�ارات أو إعالنات أو م�اد�، مه�ا �ان� ســــ

ا ج��ع األ��اف ال�ع��ة ���ل م�اش� في ال��اع، و���ن مق��ًال  ◌ً ق�ار أولوأنه ��� أن �ق�ل �ال

ا م�ــــــــار�ع الق�ارات ال�ي �ال�� �االن�ــــــــ�اب  ◌ً م� ق�ل ال�ول ال���� في ال�ق� نف�ــــــــه، راف� 

ــ�ائ�ل�ة م� األراضـــي ال�ا�عة لل�ول الع���ة ح�ى   ــل�ة اإلسـ ،  ١٩٦٧ی�ن��    ٥الف�ر� للق�ات ال��ـ

ل�ي �ال�� �ف�ح ال���ات ال�ائ�ة ال�ول�ة، واح��ام ح�مة األراضــــي  ا الق�ارات ا◌ً ك�ا رف� أ�� 

ــ�اســـــي، واع��� أنه ال ی�ج� أ� اح��ال�ة ح��قة ب�����   ــ�قاللها ال�ـــ االقل���ة ل�ول ال���قة واســـ

أ� م� تل� ال��ار�ع، وعلى ال�غ� م� ذل� ام��ع ع� ال����� على أ� م� م�ار�ع الق�ارات 

  .)١٠١(ال�اصة �ال��اع

� هـ�اك ات�ــــــــــــــاالت أخ�� أج�تهـا ال�ـارجـ�ة ال�ـال�ـ�ة، فـق� �ـل� الـقائ� ـ�أعـ�ال  ك�ـا �ـاـن

" لقاء ســف�� "ج.ع.م" ه�اك  Mr. Alfred Brllizziســفارة مال�ة في روما ال�ــ�� "ألف��� ب�ل���  

ی�ل��    ١٤، وت� اللقاء في )١٠٢(ال�ـ�� "م��� خال� إسـ�اع�ل"، إل��ـاح م�قف مال�ة م� ال��ب 

ال��ــــــــــــــ��ل ال�ــال�ي أن م�قف ح��م�ــه م� ال��اع ه� م�قف ال��ــاد ال�ــام، ، وقــ� أكــ�  ١٩٦٧

�ـــــــــــالت ود�ة مع �ل ال�ول الع���ة و�ســـــــــــ�ائ�ل، وق� ت� ��� تأث��  ب�ع�� أن مال�ة ت��ف� �
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إغالق ق�اة ال�ــــ��� على ت�ارة ال�ــــادرات ال�ال��ة، وق� أوضــــح ســــف�� "ج.ع.م" أن بالده ل� 

ال��ــــــــــــــ���ـل إعـادة ت�ه��هـا وف��هـا لل�الحـة في وج�د تع�ـل على غل� الق�ـاة؛ ل��ـه �ـان م�  

ب�ل�، ث� ســــــــأله ع� رؤ�ة مال�ة االح�الل اإلســــــــ�ائ�لي، و�ل� م�ه أن ی�لغ ال���مة ال�ال��ة 

فأجا�ه ال�ف�� ال�ال�ي ب��اؤل آخ�؛ ح�ل إم�ان�ة ق��ل ل�ا ���� ال��ام �ه ل��ق�� ف�ح الق�اة،  

الق�ات اإلســــــــ�ائ�ل�ة في ســــــــ��اء، وه� ما اســــــــ��ع�ه   "ج.ع.م" ل�ج�د ق�ات ال��ار� ال�ول�ة م�ل

ب��و�ل ق�اة ال�ــــ���،   �١٩٥٦ عام  ســــف�� "ج.ع.م"، واع��� ق��له ت���ًقا ألغ�اض ب���ان�ا م�

�ـــــــــ�ت مال�ة في األم� ال����ة م�ـــــــــ�ق�ًال ل�ـــــــــالح الق�ارات ال�ي وأك� أن "ج.ع.م" ت�� أن ت

  .)١٠٣(راضي ال���لةت�ال� ���� الق�ات اإلس�ائ�ل�ة غ�� ال���و� م� األ

ــح أن مال�ة أل��م� إلى ح� ���� م�قف ال��اد ال�ام إزاء ت��رات   ــ�� ی��ـــــــــــ وم�ا ســـــــــــ

ت����ها في ال����ة العامة ال��ب، ��ا أعل�� ال���مة ال�ال��ة ذل� في ب�ان رس�ي، و�ان  

قة  �ـــــــالتها وعالقاتها ال�ث�ذل�؛ وق� أرجع� "ج.ع.م" م�قف مال�ة للألم� ال����ة دل�ًال على  

�اع��ارها دولة ���   -ك�ا أعل�� مال�ة نف�ــــــــــها ذل� م�اًرا–��ل م� ال�ول الع���ة و�ســــــــــ�ائ�ل  

خاصــــــــة مع ا لل�ول الع���ة، ◌ً ، وق� اع���ت "ج.ع.م" م�قف مال�ة ال��اد� م��ــــــــ� م��ســــــــ�

مالح�ـة عالقاتـها الق��ة مع ب���ـانـ�ا، ورأت أنه ال ���� أن ��ـل� م� مال�ـة أك�� م� م�قف 

ال�فا� على اســـ���ار ال��ازن في عالقات مال�ة ��ل م� الع�ب و�ســـ�ائ�ل ح�ى ال ال��اد، مع 

  ت��از إلى ال�ان� اإلس�ائ�لي.

ــع�ي  ــ��� ال�ــــ ك�ا ب�أت وزارة خارج�ة "ج.ع.م" تف�� اح��االت ��ام عالقات على ال��ــــ

ال ب�� االت�اد االشـ��اكي الع��ي م� جهة، و��� ال��ب ال���ي ال�اك� في مال�ة وح�ب الع�

م� جهة أخ��، مع م�اعاة دراسة ف�ائ� وأض�ار إقامة تل� العالقات مع �ال ال�����   ال�عارض 

ا في وجهــة ن�� ع�م�قف ال��ب ال���ي  الخ�الف ات�ــاهــاته�ــا، وقــ� �ــان   �ــــــــــــــً�ا م�ــــــــــــــ�عــً

��ا رأت ضــــــــ�ورة الع�ل على ز�ادة ح�� ال��ادل ال��ار� ب��ها و��� مال�ة ��ــــــــ�ل "ج.ع.م"،  

الع���ة ومال�ة ��ـــــــــ�ل عام، ل�ـــــــــ�ان وج�د فارق ���� ب�� ح�� ال��ادل خاص، و��� ال�ول  

ال��ـار� ب�� ـمال�ـة واـل�ول الع��ـ�ة، و��� ـمال�ـة و�ســــــــــــــ�ائـ�ل، مع ضــــــــــــــ�ورة تـق��� اـل�ع� الف�ي  

ل�ال�ة في م��وعاتها ال����ة م�ل م��وع إقامة م��اء ح� ال�� �ان� ت��� إلن�ائه آن�اك،  

د أســــــ�اذ ل��ر�� اللغة الع���ة ه�اك، وتق��� م����� دراســــــ����  وتل��ة حاجة جامعة مال�ة �إ�فا
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ــ�اعة وال�راعة ��ًقا ل�اجة مال�ة، مع اســـ���ار دراســـة ل�ل�ة مال���� لل��ر�� في م�ادی� ال �ـ

  .)١٠٤(ام�ان�ة تق��� م�ح دراس�ة لل�ال����

�ع� أن –��ة �ـوان�الًقا م� ه�ا ات�ه� "ج.ع.م" ج��ا إلن�ـاء ج���ة صـ�اقة مال��ة م

�ر �ال��ــــــــــ�ة لل�ــــــــــ��ــــــــــ�ات غ�� ال�ع�وف ح��قة  مع ال�  -كان� ق� رف�ــــــــــ�ها في ال�ــــــــــاب�

وق� أشـــــارت "ال�ا��� ال����ان�ة" أنه في اح�فاالت ع�� االســـــ�قالل ال�ال�ي في ،  )١٠٥(ات�اهاتها

 The Maltese Associationشــارك ما ســ�ي �ال����ة ال�ال��ة ل��ــ�"    ١٩٦٧ســ�����  

of Egypt١٠٦(أن ال�عي إلن�اء ج���ة ال��اقة ق� ت� أخ�ً�ا "، م�ا ��ه�(.  

وفي ات�ـاه ح��مـة مـال�ـة إلى تع��� تـل� العالـقات مع "ج.ع.م"؛ �لـ�� وزارة خـارج��هـا  

على أن تق�م ب�ع��� سف�� غ�� م��� لها في القاه�ة، وق� ت�� ال��افقة   ١٩٦٧أك����    ٣١في  

  .)١٠٨(١٩٦٨، وت� ذل� �الفعل في )١٠٧(ال�ل� ال�ال�ي على أساس م��أ ال�عاملة �ال��ل

ـ�ال�ــــــــــــــ�ـاح ـب�خ�ل   �١٩٦٧ا ال�قـارب قـامـ� في ن�ف���  ل�� مـال�ـة في ات�ـاه مغـای� لهـ

الل����� إل�ها لل�ــ�احة ب�ون تأشــ��ات، وذل� لالســ�فادة م� ت���ل أك�� ع�د م� ه�الء ال�ــ�اح  

مال�ة رأت في الل�����  ح�� أن  -ا م� ال�ـــف� إلى القاه�ة  ◌ً لق�ـــاء رحالته� في أراضـــ�ها ب�ل

ــاد�ة ، ور��ا �ان ه�اك )١٠٩(، م�ا أغ�ــــــ� وزارة خارج�ة "ج.ع.م"-أح� دعائ� م�اردها االق��ــــ

ت�ـ��ع ب���اني ل�ل� ال���ة م� مال�ة؛ فق� �ان� ب���ان�ا ت�� أن ت�ث�� عالقات مال�ة مع 

  .)١١٠(ال��ام ال�ل�ي في ل���ا، ��ف� لها م�ال�ها في ال���قة

ل��م� �ه مال�ة م� سـ�اسـة ال��اد ت�اه دول ال���قة، أك� رئ�� ال�زراء وفي إ�ار ما ا

ــ���   ــة   ١٩٦٧ال�ال�ي في د��ـــــ ــاعي ال�ـــــــالم ومعارضـــــ ــاه�ة في م�ـــــ أن بالده ت�ـــــــعى لل��ـــــ

، وأن مـال�ـة �ـاـن� ت��لع للع�ـل مع دول شــــــــــــــ�ـال أف����ـا، لل�وا�� الـ�ار���ـة ال�ي  )١١١(ال��ب 

ــ���ار  ت��ع شـــــع� مال�ة ��ـــــع�ب ال���قة، وتأث�ها   �الع�ب في لغ�ها وعاداتها، وت�لعها الســـ

ال���قة ���ــــ�ر ل�ــــادرات وواردات مال�ة، وأن مال�ة حاول� االب�عاد على تأی�� أ� ��ف 

  .)١١٢(في ال�الفات ال�ول�ة

ال��ی�؛ "م�ـــ�فى ��ال   -غ�� ال����–وصـــل ســـف�� "ج.ع.م"    ١٩٦٨د��ـــ���   ٩وفي 

اك� العام ال�ــ�� "م�ر�� دورمان"، وق� صــ��ه في م�ت�ي" إلى مال�ة ل�ق��� أوراق اع��اده لل�

مه��ه ال�ـ�� "م��� ع�ـ�� رضـا" ال�ـ��ت�� األول في ال�ـفارة، واسـ�ق�له في ال��ار م�ـ��ل��  

م� وزارة ال�ـــــــــــــ��ن ال�ارج�ة ال�ال��ة، وق� أك� ال�ـــــــــــــف�� "م�ت�ي" أن العالقات ب�� "ج.ع.م"  
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ا بها، ��ا اع��� أن ق�ار ◌ً ع���ه ســـف��ا ل�◌ً ا م�� وق� ���ل ما جعله ســـع�� ◌ً ومال�ة وث�قة ج� 

تع���ه في مال�ة ق� جاء ل�ق��ة العالقات ب�� ال�ل�ی� في شــ�ى ال��االت، وق� ال�قى مع رئ�� 

  .)١١٣(ال�زراء ال�ال�ي، وت��ث مع أع�اء ال�ل� ال�بل�ماسي، ورئ�� ال����ة ال�ال��ة

-ا؛ فق� ب�ر رئ�� ال�زراء ال�ال�ي  ◌ً في مال�ة �قى م�ـــ���  ١٩٦٧إال أن تأث�� ح�ب  

ت�اج� ق�ات حلف ال�ات� في شـــ�ا�ئ مال�ة، �أن تل� ال��ب   - ١٩٦٨ي ال��ل�ان في ن�ف��� ف

وضع� ش�ا�ئ ال��� ال���س� في م�مى ال���، وأك� أن مال�ة ال ت����ع، ���� ح��ها، 

ال�ـــــــــ�ور�ة إال م� ات�اذ اإلج�اءات الالزمة ل�ـــــــــ�ان ســـــــــالم�ها أو ات�اذ اإلج�اءات ال�قائ�ة  

خالل حلف ال�ات�، إال أن "دوم م���ف" ز��� ح�ب الع�ال أك� اســــــــ��اؤه م� ت�اج� تل� الق�ات 

  .)١١٤(في ش�ا�ئ مال�ة، دا��ا إل�عادها

وألن مال�ة �ان� إح�� ال�ول ال�ي ت�ـــــــ�رت م� م�ـــــــألة إغالق ق�اة ال�ـــــــ���، ح�� 

ــ�� ال�ول�ة ال�ارة بها؛ فق�  ــألة ح�� فق�ت ال���� م� ت�ارة ال�ــــــــ ا في ◌ً ا ����◌ً �ان ل�ل� ال��ــــــــ

تف��� رئ�� ال�زراء ال�ال�ي في مفاوضــــاته مع ب���ان�ا ��ــــأن م�فأ مال�ة، ح�� أد� إغالق 

  .)١١٥(الق�اة إلى تفاق� ال��اكل ال�ي واجه�ها أح�اض ب�اء ال�ف� في مال�ة

ــه اق��ح "ب�رج أول�ف��" في   ــاء عل�ــ ــة    ١٩٦٩ی�ــــای�    ٧و��ــ ــ�ول م���عــ لــ في اج��ــــاع 

ــ�ائ�ل؛ وه� أن تق�م ج��ع ال�ول ال�ي ◌ً ل��م��ل� في ل��ن ع�ض ا ــالم ب�� "ج.ع.م" و�ســــ ا لل�ــــ

ا ج�ا�ً�ا ل�ــــ�ان ال�ــــالم ب�� الع�ب واإلســــ�ائ�ل���،   ت�ــــ�رت م� إغالق ق�اة ال�ــــ��� ع�ضــــً

واق��ح أن ت�ـــــ�� ال�ول ال�ي ت�ـــــ�رت م� إغالق الق�اة أن إســـــ�ائ�ل ل� تق�م به��ات ج�ی�ة 

ــ���ن مف��حة ل���ع ال�ول، ��ا في ذل�  على ال�ول الع���ة مقابل تعه� "ج.ع.م" �أن الق�اة ســـــ

إســــــــــــــ�ائ�ـل، ورأ� أن تـأی�ـ� الق�� ال���� أو األم� ال���ـ�ة أل� اق��اح م�ـالف لـ�لـ� ل� ی�د� 

  .)١١٦(لل�الم

  :١٩٧١ -١٩٦٩أث� تغ�� األن��ة ال�اك�ة على العالقات ال��اس�ة ب�� ال�ل�ی� 

ــ�ة ال�اك�ة ب�� عامي  لق� ��أت ثالث    ١٩٧١و    ١٩٦٩تغ��ات على األن��ة ال�ـــــ�اســـ

ــ�ة ب�� "ج.ع.م" ومال�ة، �ان أولها ن�اح ال��رة   ــ�اســــ أث�ت ��ــــــ�ل م�اشــــــ� على العالقات ال�ــــ

، ث� ســــــــــــــق�� ح��ـمة ال��ب ١٩٧٠، ث� رحـ�ل ال�ئ�� "عـ��الـ�اصــــــــــــــ�"  ١٩٦٩الل��ـ�ة في عـام  

ح��مة ح�ب الع�ال، ���ــــــــــــــ�ل مفاجئ  ، وم��ئ١٩٧١ال���ي في االن��ا�ات ال�ال��ة عام  

ل�ـان حال ال���مة ال��ـ��ة آن�اك، خاصـة –ن�ـ�ت صـ��فة "األه�ام" ال��ـ��ة وغ�� مع�اد؛ 
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ــ��� ���ل في رئاســـــ�ها، صـــــاح� ال�ـــــالت ال�ث�قة ����� الق�ار في  في �ل وج�د م��� ح�ـــ

 ا �ع��ان "زحف صــــــه��ني على مال�ة"،◌ً ا اخ�ار� ◌ً تق���  ١٩٦٩ســــــ�����    ١٣في   -م�ــــــ�

ــ�ائ�ل ت��� ل����ل مال�ة إلى قاع�ة اســـــــــ��ات���ة   ــارت ��ه إلى أن ه�اك أخ�ار �أن إســـــــ أشـــــــ

لق�اتها ال��ــــــل�ة، وأضــــــاف� إلى أن ه�اك ع�ة أف�اد م� إســــــ�ائ�ل �ان�ا ��ــــــ��ون أراضــــــي في 

ا و�ائ�ات لل��� اإلســــــــــــــ�ائ�لي زارت مال�ة لل��ر��، وق� ت� تأك�� تل� ◌ً ال����ة، وأن ســــــــــــــف�

جـال أع�ـال عـاـئ�ی� م� ال����ة، وـق� اع���ت ال�ــــــــــــــ��ـفة أن م�قف ح��مـة األخـ�ار م� قـ�ل ر 

ا؛ لع�م وج�د قان�ن في مال�ة آن�اك ���ع  ◌ً ا ســـل�ي◌ً مال�ة م� ذل� ال��ـــا� اإلســـ�ائ�لي م�قف

  .)١١٧(ت�ل� األجان� لألراضي والعقارات في مال�ة

اه��ــ� �ــال�د على مــا ن�ــــــــــــــ� في   ١٩٦٩ســــــــــــــ�����  ١٩إال أن ال���مــة ال�ــال��ــة في  

"األه�ام"، وقال� أنه اتهام م�ف�ض، واع���ته أمً�ا ســــ��ًفا وال أســــاس له م� ال�ــــ�ة، وأشــــارت 

ــائل اإلعالم الغ���ة ذل� ال���  ــ�ل ����، وق� تلقف� وســــــ ــللة ��ــــــ إلى أن تل� ال�عل�مات م�ــــــ

ال�ـــــــ�في وح�ف�ه، وع��ن�ه ��ـــــــ�ل مع�� �أنه "اتهام الع�ب ل�ال�ة"، م���ة أن ح��مة مال�ة 

في الـــ�اخـــل وفي األم� ال���ـــ�ة لل�فـــا� على م�قف م�ـــایـــ� م� ال��اع الع��ي   ت�ـــ�ل جهـــً�ا

، وادع� )١١٨(اإلســــــــ�ائ�لي، وعالقات داف�ة مع ال��ف��، و�ن وج�ت، فهي أك�� دفً�ا مع الع�ب 

ا ◌ً ، مع أنه ل� ���ج م�ـ��ل)١١٩(ا أن: "القاه�ة تق�ل أن مال�ة أصـ��� قاع�ة إسـ�ائ�ل�ة"◌ً أ�� 

  ا أ� شيء في ال��اسة ال�ال��ة.◌ً ج.ع.م" م��ق� ا في ح��مة "◌ً واح� 

ا؛ فق�ـ�ل اـن�الع ذـل� ◌ً و�ـ��وا أن م�ــــــــــــــ�ر تـل� األخـ�ار ـق� جـاء م� خـارج "ج.ع.م" ت�ـام

ا  ◌ً "ال��اع ال�ــــــــــــــ�في" �ــأ�ــام، قــام قــادة ال��رة الل���ــة �ــإخ�ــار ح��مــة "ج.ع.م" أن ه�ــاك أخ�ــار

ســــف�� مال�ة   -أ� ل���ا–اســــ��ع�   م��اولة ح�ل ��ام اســــ�ائ�ل ب��ر�� ق�اتها في مال�ة، وأنها

  .)١٢٠(لل��اور في تل� ال��ألة، وق� نفى تل� األخ�ار و��بها ���ل قا�ع

وم� ال�الح� أن ال�امعة الع���ة ق� ب�أت في ��� م�ـــــــألة ز�ادة االه��ام اإلســـــــ�ائ�لي  

ً�ا ع�  ، ل��جه قادة ل���ا ال��د �ع���١٩٦٩ال�ة �ع� ن�اح ال��رة الل���ة في األول م� سـ�����  

ــ��� الغ��ي في ال���قة ــ�ح مال�ة ال��ار األول لل��اج� الع�ــ ، وق� �ان قادة )١٢١(الغ�ب؛ ل��ــ

  .)١٢٢(ل���ا ال��د �����ن لل�قارب مع مال�ة ب�ًال م� ال�ف�ذ الغ��ي ف�ها

وق� ب�� أن حالة ال�ـ� ل�� صـ��فة "األه�ام" ت�اه مال�ة م�ـ���ة؛ فقام� ب��ـ� مقال��  

�ـــ��فة  جاء األول "ح�ل ال��ـــلل اإلســـ�ائ�لي في مال�ة"، وع�ضـــ� ال  ١٩٦٩ســـ�����    ٢١في 
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ذا تق�ل مال�ة أن ت��� في �ل ه�ا ال�� م� لل�ج�د ال����اني في م�اه ال����ة م��ــــــائلة "ل�ا

"، وتق�ل أن یهاج� أب�ائها إلى ال�ال�ات ال����ة األم����ة و���ا وأســـ��ال�ا و���ع�ن  القل� وال��ت�

� اسـ�قاللها، وأن ه�ف م�ت��ـارع داخل مال�ة   �ـالح االسـ�ع�ار�ةال�� أن أراضـ�ه�، وأوضـ�

ــ�ع��ة غ���ة، وأن ت�ل نق�ة م�ا��ة ل�ا أ ــالح �ان في أن ت�ل مال�ة م�ــــ صــــــ�اب تل� ال��ــــ

ــال ب��هـا و��� اـل�ول الع��ـ�ة األخ�� ال�ي ت�ت��   ��ـ�ث في ل��ـ�ا، و��عـاد مـال�ـة ع� أ� ات�ــــــــــــ

ــارت "األه ــه ل�ج�د معها ب��ا� اللغة، وأشــ ــ�ة ب�� "ج.ع.م"    �ام" في ال�ق� نف�ــ عالقات دبل�ماســ

وق� أوصـــ� ال�ـــ��فة ب����� ال�عاون  ومال�ة ب�ج�د ســـف�� غ�� م��� ل�ل دولة ل�� االخ��،  

ــ�ا�ئ مال�ة،  ــ���ر�ة ��ـــــ ب�� "ج.ع.م" ومال�ة، م���ة ضـــــــ�ورة إقامة خ� مالحي ی��� اإلســـــ

، أما في ال�قال ال�اني فق� أك�ت )١٢٣(ال�قا��ة وت���� ال���� ال���ة ال�����ة، وز�ادة ال�وا��

ذات ال��قع االســــــ��ات��ي ال����� قاع�ة ��ه "األه�ام" أن إســــــ�ائ�ل أرادت أن ت�عل م� مال�ة  

  .)١٢٤(ب����� العالقات مع مال�ةض� العال� الع��ي، وق� ان�هى ذل� ال�قال أ��ا �ال��ص�ة 

ــل ل�زارة خـار  ج�ـة "ج.ع.م"، فقـ� أعل�ـ� أنهـا بـ�أت و��ـ�وا أن أث� تـل� األخ�ـار قـ� وصــــــــــــ

ــفارة "ج.ع.م" في  ــ�ء ال�قائ� ال�ي ت�د م� ســــ ــ�ة ب�ق��� لل��قف في مال�ة، ل�� على ضــــ م�اشــــ

روما، وأنه ق� ب�أ ال��� في إم�ان�ة اف��اح ق��ــــل�ة ج�ی�ة في مال�ة، ���ن بها م�ــــ��ل م���  

ا ��رت نفي وج�د أ� م�ــــــــ�وع ، أما ال���مة ال�ال��ة ف�� جان�ه)١٢٥(ل�ق��ة عالقات ال�ول���

و�ال��ام� مع تل� األزمة؛ ��فل إلســـــــ�ائ�ل اســـــــ���ام م�اراتها ل��ر�� ال��ار�� اإلســـــــ�ائ�ل���،  

���ـــام م�ا�� أم���ي �ع�ـــل في القـــاعـــ�ة ال���ـــة األم����ـــة في ل���ـــا ب�ه���ـــه    نـــ�دت "األه�ام"

�ة في ل���ا أن دول�ه �ان ���� في ل���ا إلى مال�ة، وق� أشـار سـف�� مال )١٢٦(ل�ـ�� یه�د�

  .)١٢٧(أج�ت ت���قا مع ال�ه�ب األم���ي، وأنها ل�� لها ی� ���ا ح�ث 

على أـ�ة حـال فـق� ـب�ت انف�اجـه في العالـقات ب�� "ج.ع.م" ومـال�ـة مع م���ــــــــــــــف عـام  

ــار�ـة في ال�ع�ض ١٩٧٠ ، ل���ــــــــــــــ� "ج.ع.م" ـ�ال�ـقارب مع مـال�ـة، فـق� ق�ـل� دع�تهـا لل��ــــــــــــ

ــار" في نها�ة ی�ن��  ال��ار� ال�ال�ي  ، وأك�ت أن ق��لها لل�ع�ة جاء ١٩٧٠ال�ولي في "ناك�ـــــــــ

في اسـ���ام العالقات ال��ار�ة ��سـ�لة ل�����    ١٩٦٤ت���ً�ا ل��جهها م�� اسـ�قالل مال�ة في 

  .)١٢٨(العالقات ال��اس�ة ب�� ال�ان���

�" ل���� وت��ر اإلشـــارة إلى أن مال�ة اســـ����ت ت�ـــ��ع ج�ازة ال�ئ�� "ج�ال ع��ال�اصـــ

ــار�� في ت�ــــــ��ع ال��ازة، وم�َّل ح��م�ها القائ� �األع�ال ل��  ــام�ها مع "ج.ع.م"؛ فق� شــــ ت�ــــ
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"، ح�� ل� ی���� ال�ــــــــــــف�� ال�ال�ي ل�� Mr. J. Schembri"ج.ع.م" ال�ــــــــــــ�� "ســــــــــــ�����  

ــ�� "أوزارد ل�  ــ�� م�ض أل� �ه، Mr. L. Ozzard Low"ج.ع.م" ال�ـ " م� ح�ـــ�ر الع�اء ��ـ

ل�ي، ��ا أعل�� مال�ة أنها س���� األعالم على ج��ع ال��اني ال���م�ة ح�� اإلعالن ال�ا

  .)١٢٩(كعالمة اح��ام ل���� "ج.ع.م"

،  ١٩٧٠أك���� عـام   ٢٠ا لل�قـارب ب�� ال�ـان��� �عـ� ال�ـاك� العـام ل�ـال�ـة في  ◌ً وتـأك�ـ� 

  ات"ب�ســالة ته��ة �اســ�ه و�اســ� رئ�� وزراء مال�ة وح��م�ها وشــع�ها إلى ال�ئ�� "أن�ر ال�ــاد 

ــة "ج.ع.م" ــ�� )١٣٠(ل�قل�ه رئاسـ ــفارة "ج.ع.م" في روما ال�ـ ــ��ت�� ال�اني ��ـ ، وفي ال�قابل قام ال�ـ

، وق� تق�ر أن ت�ـــ��� تل� ١٩٧١"ع�� ال���� ع��� أن�ـــي" ب��ارة مال�ة في األول م� ف��ای�  

ــ��ع ــ��� لل�اك� العام في مال�ة ◌ً ا �امل◌ً ال��ارة أســ ــاء  ا، ل��ــــ�ر حفل االســــ���ال ال�ــ ألع�ــ

ال�ــل� ال�بل�ماســي ال�ع���ی� ل�� مال�ة، وق� عق� ال�ــ�� "ان�ــي" اج��اعات مع م�ــ�ول�� م� 

وزارة شـــ�ون ال�ارج�ة وال��م��ل� ال�ال��ة، وم��لي األح�اب ال�ـــ�اســـ�ة، وق� وع� �ال��� في 

  .)١٣١(في مال�ة -م���ة-إم�ان�ة وج�د سفارة م���ة 

ا ◌ً ن��ـا�ـات ال�ـال��ـة ســــــــــــــ���ن لهـا أث�أن اال ١٩٧١و   ١٩٧٠ك�ـا بـ�� خالل عـامي  

ا في عالقات مال�ة مع "ج.ع.م" ���ل خاص، وعالقاتها مع ال�ول الع���ة ���ل عام؛  ◌ً ك���

ا أن اسـ���ار�ة مال�ة ��ان� مع�ـ�� الغ�ب وحلفاءه غ�� م�ـ��ن، ح�� أن ◌ً فق� �ان واضـح

ف�ز ح��ــه في أنــه في حــال    ١٩٧٠"م���ف" ز��� ح�ب الع�ــال ال�ــال�ي �ــان قــ� أكــ� ��ال  

ا ��الء الق�ات األج���ة  ◌ً سـ���ن مه��  ١٩٧١عام    �ـف األول م�االن��ا�ات ال�ال��ة في ال�

، وم� ال�الح� أنه )١٣٣(، وه� ما خ��� ال�ال�ات ال����ة األم����ة إلف�ـــــــــاله)١٣٢(ع� مال�ة

ــفارة "ج.�١٩٧١ال��ام� مع إج�اء االن��ا�ات في ب�ا�ة ی�ن��   ع.م"  ، قام ال�ــــــــ��ت�� ال�ال� ��ــــــ

ــ�ار" ب��ارة مال�ة، وأج�� م�اق�ـــات مع م�ـــ�ول�� في وزارة شـــ�ون  في روما ال�ـــ�� "ســـامح ضـ

  .)١٣٤(ال�ارج�ة وال��م��ل� ال�ال��ة

ــل ح�ب الع�ــال ال�ــال�ي ب�عــامــة "دوم م���ف" على    ا في ◌ً مقعــ�   �٢٨ــالفعــل ح�ـــــــــــــ

ــل ال��ب ال���ي على ــ��ل ال���مة، ب���ا ح�ــــــــــ   ٢٧  االن��ا�ات، م�ا أع�اه ال�� في ت�ــــــــــ

ا أن "م���ف" ســـــــ�ف �ع�ل على ت�ل�� مال�ة م� ال��اماتها الغ���ة ◌ً ا، و�ان واضـــــــح◌ً مقع� 

ــ��ع ــ�ح مال�ة ◌ً واالت�اه ســــــ ا ن�� ت�ث�� عالقاتها مع "ج.ع.م" ودول ع�م االن��از، ل�ي ت�ــــــ

  .)١٣٥(ج��ا ب�� ش�ال أف����ا وغ�ب اورو�ا ح�� ما �ان ����
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ــافة إلى أنه �ان م� ال���� أن "دوم م���ف" ل� �غل� أب�اب مال�ة أمام االت�اد   �اإلضـــــ

، وقـ� رأ� الغ�ب أن ن�ـاح "م���ف"  )١٣٦(ال�ــــــــــــــ�ف��ي وحلفـاءه، ��ـا فعـل "ج�رج ب�رج أول�ف��"

��ـ�اـ�ة إعالن لهالك إســــــــــــــ�ائـ�ل!، ��ـا أن م���ف �عـ� ن�ـاحـه مـ�اشــــــــــــــ�ة أـقال ال�ـاك� ال����ـاني  

وه�   ١٩٧١ی�ل��  ٣، ل�عل� ب���ـانـ�ا تع��� حـاك� عـام جـ�ـی� ل�ـال�ـة في  )١٣٧("م�ر�� دورمـان"

، وق� وضــــــع� ســــــ�اســــــات "م���ف" في )١٣٩(، ب�ال م�ه)١٣٨("Anthony Mamo"أن��ني مام� 

، جعل ال�ع� �ع�ق� أن ف�ل )١٤٠(األ�ام األولى ل��اح ح��ه، ب���ان�ا في حالة ش�ی�ة االرت�اك

  .)١٤١(�ال�ل�س وال�فاوض مع إس�ائ�ل، ه� ما أد� ل��ل ه�ه ال����ةالغ�ب في إق�اع "ج.ع.م"  

على ال��اجــ� في مع�ض مــال�ــة ال��ــار�    -كعــادتهــا-وم� جــانــ� "ج.ع.م" حــاف�ــ�  

ــار في ب�ا�ة ی�ل��   ل�� مال�ة   -غ�� ال����–، ��ا قام ســـــــــــف��ها)١٤٢(١٩٧١ال�ولي في ناك�ـــــــــ

ن�اح ح�ب الع�ال؛ ح�� قام  ����د   ١٩٧١"م�ـــــ�فى ��ال م�ت�ي" ب��ـــــا� ���� في ی�ل��  

ب��ارة �ل م� وز�� الع�ل وال�ـــ�ون ال��ل�ان�ة، ووز�� ال����ة ووز�� ال��ارة وال�ـــ�اعة وال�راعة 

، وق� أعل� في فال��ا في د��ــــــ��� )١٤٣(وال�ــــــ�احة، ل�أك�� تقار�ه م� اع�ــــــاء ال���مة ال�ال��ة

�ال م� أن ���لها ســــف��ها  أن م�ــــ� تع��م ف�ح ســــفارة لها في مال�ة مع ســــف�� م���، ب  ١٩٧١

في روما ��ــــــــف�� غ�� م���، وه� ما �ان ���ث م�� ب�ء العالقات ب�� ال�ول���، وأن م�ــــــــ� 

  .)١٤٤(ب�أت ال��� ع� مق� م�اس� إلرسال سف��ها في أق�ب وق� 
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  :Conclusionال�ات�ة 

) ل�یه�ا ١٩٧١  -  �١٩٦٤اه�ً�ا، ق� ی��و أن "ج.ع.م" ومال�ة في الف��ة ق�� ال�راســــــة (

القل�ل م� الق�اســ� ال��ــ���ة، �ان� "ج.ع.م" أك�� دولة ذات ســ�ادة م� ح�� ع�د ال�ــ�ان في 

شــ�ال أف����ا، وواح�ة م� أك�� ال�ول في ال��� األب�� ال���ســ�، و�ان� مال�ة ال�ولة األقل 

ف�ن  ســ�اًنا، وأصــغ� وأح�ث دولة ذات ســ�ادة في ذل� ال���، ���� �ال ال�ل�ی� أشــ�اص م��ل

ــ�ة �ارزة   ــ��ـ ــ� شـ ز��� �ار��مي   -ول�یه� وجهات ن�� م��لفة، �ان ال�ئ�� ج�ال ع��ال�اصـ

ــ��اكً�ا وقائً�ا للق�م�ة الع���ة، ب���ا �ان ج�رج ب�رج   ــة اإلم���ال�ة، واشــــــ ــ�ة م�اه�ــــــ مل��م �ق�ــــــ

ع�    أول�ف�� حاكً�ا م�اف� وز��ً�ا �ار��مً�ا وو��ً�ا، ومع ذل� �ان� ن��ته م���ة للغ�ب و�احً�ا

م�فًعة بالده �ال�أك��، ب���ا �ان �ف�ـل له�ة أك�� ت�ـالً�ا ت�اه ال����ان���، في ال�اقع، م�قفه 

ا لإلم���ال�ة واشــــ��اكً�ا، �ان ق� ت�اصــــل مع  ی��اق� مع م�قف دوم م���ف ال�� �ان م�اه�ــــً

وفي وق� �ان� عالقاته مع   -في ذروة أزمة ال�ــــــــ���  ١٩٥٦ال�ئ�� "ع��ال�اصــــــــ�" في عام  

ــ�قالل مال�ة عام  ال� ــاءت، وق�ل اســ ــ� م� �١٩٦٤ل�ة ال����ة ق� ســ ــ�فاد "م���ف" بال شــ ، اســ

م�ــــــــــاع�ة "ج.ع.م"، وخالل الف��ة ق�� ال�راســــــــــة، �ان� ه�اك ع�ة شــــــــــائعات ع� ت��د م���ل 

  ل����� "م���ف" ��ئ�� لل�زراء.

ــا�ه ــات، �ان ل�� �ال ال�ل�ی� �ع� أوجه ال��ـــــ   ومع ذل�، على ال�غ� م� ه�ه ال��اق�ـــــ

ال�ي ع�زت م�ال ال�عاون وال�قارب، �ال ال�ل�ی� �انا دول��� ��� م��ســ� ت�اوالن ال��ام ب�ور 

في ب��ة ما �ع� االســـــــــ�ع�ار، و�ان �ال ال�ل�ی� في ف��ة ان�قال�ة، ســـــــــ�اء م� ح�� ال�ـــــــــ�اســـــــــة  

ال�اخل�ة أو العالقات ال�ول�ة، ســـــــعى ال�ئ�� "ع��ال�اصـــــــ�" إلى إن�ـــــــاء حلفاء وت�الفات دول�ة 

�؛ ب���ا ســـــــــعى "ب�رج أول�ف��" إلى تع��� صـــــــــ�رة مال�ة على ال�ـــــــــاحة ال�ول�ة وتأســـــــــ��  ك�� 

ــ��� ال�ولي، و�ال��� إلى ذل�، ی��و أن العالقات خالل ه�ه الف��ة   ــ�اكات ج�ی�ة على ال��ــــ شــــ

  ت���� �االع��اف ��قائ� ال��الح ال���ادلة واالح��ام ال���قي ل��قف �ل دولة.

��ـ�� عالـقات رســــــــــــــ�ـ�ة ب�� "ج.ع.م" وـمال�ـة، في نف�  ، أ١٩٦٧-١٩٦٥خالل الف��ة  

عام ق�ع "ج.ع.م" لعالقاتها مع ال��ل�ة ال����ة ��ـــأن ســـ�اســـ�ها ��ـــأن رود��ـــ�ا، ب���ا ســـع�  

مال�ة إلى ال�فا� على عالقات ج��ة مع ال��ل�ة ال����ة ن�ً�ا الع��ادها االق��ــــــاد� ال���� 

�ـل�، �ـ�ا أـقاـم� ـمال�ـة عالـقات على م�ــــــــــــــ�ع��هـا ال�ــــــــــــــاب�، وـ��ـل� ع�ــــــــــــــ���ـها في ال��م�
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دبل�ماسـ�ة مع إسـ�ائ�ل، ومع ذل�؛ فإن ه�ی� االخ�الف�� ل� �ع�قال ت���� عالقات ب�� ال�ل�ی�، 

  وه�ا ی�ل على تق�ی� ال�ل�ی� ل��ل��ه�ا ال���ادلة �ع�ً�ا ع� خالقات ال�احة ال�ول�ة.

لقائل �أن مال�ة ، تع�ز ال�أ� ا١٩٦٧، �ع� ح�ب ی�ن��  ١٩٦٨  -  ١٩٦٧الف��ة ال�ان�ة،  

كان� ت�ــــــــعى لل��� ع� م�ــــــــال�ها في عالقاتها ال�ارج�ة، ح�� أعل� "ج�رج ب�رج أول�ف��" 

ح�اد مال�ة ت�اه ال��اع الع��ي اإلسـ�ائ�لي، ورف� اسـ���ام ال���ـآت الع�ـ���ة في مال�ة ضـ� 

م�  "ج.ع.م" أو إســــــــــــــ�ائ�ـل ألن مـال�ـة أرادت إقـامـة عالقـات ود�ـة مع �ال ال�لـ�ی�، أمـا في األ

ل� ت��از إلى أ� ��ف وحاول� ال��ــــــــــــــاه�ة في   -ال����ة، دافع� مال�ة ع� م�قف م�اثل 

اق��اح ســـــــــــــالم، ه�ا �ان شـــــــــــــ�ی� األه��ة خاصـــــــــــــة وأن مال�ة �ل� داخل دائ�ة نف�ذ ال��ل�ة 

ال����ة، إال أنها حاول� مع ذل� إلى ص�اغة س�اسة خارج�ة م��قلة وا��ة ل��قفها ال���س�ي 

  ل�ها.��ا ی�ف� مع م�ا

ــ��ات  ــة ال�ـــــ ، ح�� ١٩٧١-  ١٩٦٨تغ�ي الف��ة ال�ال�ة ال�ي ت� ت�ل�لها في ه�ه ال�راســـــ

كان ح�اد مال�ة في ال�ـــ�اع الع��ي اإلســـ�ائ�لي م�ضـــع ت�ـــاؤل في دوائ� م��لفة م� ال�ســـائل 

اإلعالم�ة في ال�ول���، مع اتهام مال�ة ���ا�اة إســــــــ�ائ�ل، ومع ذل�، اســــــــ���ت العالقات ب��  

، وق� وضـــح ه�ا في ارســـال مال�ة م��وً�ا إلى ج�ازة ال�ئ�� "ع��ال�اصـــ�"، ��ا م�ـــ� ومال�ة

�ع� ال�اك� العام "ال�ـــ�� م�ر�� دورمان" ب�ســـالة ته��ة إلى ال�ئ�� "أن�ر ال�ـــادات" �ع� ت�ل�ه  

رئاســــــــــــــة ال��ه�ر�ة، ث� أخ�ت العالقات م�ع�ـفًا درامات���ـًا ن�� األف�ــــــــــــــل �ـع� ان��ـاب ح�ب 

ــ���ن  ١٩٧١ی�ن��  الع�ال ال�ال�ي في  ، وخالل ه�ا ال�ق�، �ان� "ج.ع.م" ق� أعل�� أنه ســـــــــــ

  لها سف�� م��� في مال�ة.

ه�ا ���� الق�ل أنه في ه�ه الف��ة م� عالقات "ج.ع.م" مع مال�ة، وضــــــــع� األســــــــ� 

ــي" في  ــ�� في مال�ة "ع�� ال��ج�د ال���ـــ ــف�� ال��ـــ ــار ال�ـــ لعالقات م��ازة ب�� ال�ل�ی�، وأشـــ

ت� ت���ع أك�� م�   ٢٠١١-١٩٧١إلى أنـه في الف��ة   ٢٠١١القـة في عـام تعل�قـه على هـ�ه الع

ــ���ار وال�ــــــــــــ�ون   ١٦ ــ�احة وال�قافة وال��ارة واالســــــــــ اتفا��ة في م�االت ال���ان ال��ني وال�ــــــــــ

ــل�ة، و�الع�دة إلى العالقات ب�� ال�ل�ی�، قال: "ن�� نق�ر دور مال�ة ونأمل أن ت����   الق��ــــــــــ

ــ�ق األ ــ�ائ�ل���  م� لع� دور أك�� في ال�ــ ــ�اق��ها ت��ى �اح��ام الع�ب واإلســ ــ�، ألن م�ــ وســ

ــ�، ن���ـة لل��قف اـل�� ت��ـ�ه "ج.ع.م" ب�� عـامي    ١٩٦٤على حـ� ســــــــــــــ�اء"، وذـل�، بال شــــــــــــ

ــ�ال م� )١٤٥(١٩٧١و ــالح ال�ول���، وأنها أخ�ت أشـ ، وق� وضـــح أن العالقات ق� ارت��� ���ـ
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ال�قارب وال��اع�، إال أنها في أغل�ها ق� ســــادها ن�ع م� ال�ئام القائ� على ال��ــــالح ب�� دول���  

  م� دول ال��� ال���س�.  
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  : Attachments  المالحق
  

  ) ١شكل رقم (

  

  خریطة توضح موقعي مالطة والجمھوریة العربیة المتحدة على البحر المتوسط 

  

 

 

_ FCO 39/ 865, Plans for air defence scheme for Libyan Arab Republic, 1971. 
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  ) ١ملحق رقم ( 

، بشأن إنشاء سفارة  ١٩٦٥نوفمبر  ١٧بتاریخ ، ١٩٦٥لسنة  ٤١٩٥قرار رئیس الجمھوریة العربیة المتحدة رقم 
  للجمھوریة العربیة المتحدة في مالطة 

  

  

، محفظة  ٤٦_دار الوثائق القومیة: وثائق وزارة الخارجیة المصریة، األرشیف السري الجدید، إدارة غرب أوربا، فیلم 
نوفمبر  ١٧، ١٩٦٥لسنة  ٤١٩٥، قرار رئیس الجمھوریة العربیة المتحدة رقم 048766-0078، كود أرشیفي ٦٦

١٩٦٥   .  
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  ) ٢ملحق رقم ( 

  ١٩٦٧نوفمبر  ١٦مقیم في القاھرة، اتجاه حكومة مالطة لتعیین سفیر غیر 

  

  
، محفظة  ٤٦_ دار الوثائق القومیة: وثائق وزارة الخارجیة المصریة، األرشیف السري الجدید، إدارة غرب أوربا، فیلم 

، إدارة المراسم، مذكرة إلى إدارة غرب أوربا، بشأن اتجاه حكومة مالطة لتعیین 048767-0078، كود أرشیفي  ٦٦
 .  ١٩٦٧نوفمبر  ١٦سفیر غیر مقیم في القاھرة، 
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  اله�ام� 

 
المتحدة منذ عام  ١( العربیة  الجمھوریة  اسم  استمر  بین مصر    ١٩٥٨)  الوحدة  تمت  الرغم من حینما  وسوریا، وعلى 

 ، إال أن االسم استمر حتى العام االول من حكم الرئیس أنور السادات، أنظر، ١٩٦١انفصال الدولتین 
_ Foreign & Commonwealth Office, UK, FCO 39/ 968, Diplomatic Report No. 427/ 71, Aug 
24, 1971 "United Arab Republic- Sadat's Egypt " 

م٢( مساحة  جوزو    ٩٥الطة  )  وھما  لھا  والتابعتین  الغربي  شمالھا  في  الواقعتین  الجزیرتین  مساحة  إضافة  مع  میل، 
  كیلو متر)، انظر، ٣١٦میل مربع ( ١٢٢میل، وكومینو ومساحتھا میال واحدا، أي أن مجموعھم   ٢٦ومساحتھا 

، محفظة  ٤٦ید، إدارة غرب أوربا، فیلم _ دار الوثائق القومیة: وثائق وزارة الخارجیة المصریة، األرشیف السري الجد
أرشیفي  ٦٦ العامة لألبحاث رقم  048766-0078، كود  االدارة  دبلوماسیة مع ٢٧٦٥، مذكرة  إنشاء عالقات  بشأن   ،

  .١٩٦٥یونیو  ٢٦مالطة، 
،  ١٩٥٢یولیو    ٢٣)؛ مؤسس الضباط األحرار الذین قاموا لثورة  ١٩٧٠سبتمبر    - ١٩١٨) جمال عبدالناصر (ینایر  ٣(
  ، انظر: ١٩٥٦یولیو  ٢٦لتمویل مشروع السد العالي، قام بتأمیم قناة السویس في و

 -  Robert Anthony Waters Jr.; Historical dictionary of United States–Africa relations, 
Scarecrow Press, 2009, P.197 . 

تمركز القوات البحریة في خلیج "فالیتا" على  أمریكیة، وتقع نقطة  - ) مالطة كانت القاعدة األساسیة للقوات األنجلو ٤(  
الشاطئ الشرقي للجزیرة، وفي القاعدة مصنع إلصالح السفن وخمسة أحواض مخصصة للمدمرات الحربیة، باإلضافة  

  ألف طن، للمزید راجع:  ١٥٠لحوض عائم یتسع لحمولة 
مجلة الفكر االستراتیجي  لمتوسط،  _ وفیق بركات: النشاط العسكري لحلف شمال األطلسي في مسرح عملیات البحر ا

  .   ٧٣، ص١٩٨٨، أبریل ٢٤ - ٢٣، عدد العربي، معھد االنماء العربي
  )5(  Castillo, Dennis: The Maltese Cross: a strategic history of Malta, Greenwood Publishing 
Group, 2006, P.218. 

، عندما كانت مالطة تتمتع بحكم ذاتي محدود ١٩٥٨إلى    ١٩٥٥  ) دوم منتوف؛ كان رئیًسا لوزراء مالطة في الفترة من٦(  
، أعلن مالطة جمھوریة داخل الكومنولث البریطاني، وفي  ١٩٧٤، في عام  ١٩٨٤إلى    ١٩٧١كمستعمرة بریطانیة، ومن  

  ، أنظر: ٢٠١٢أنھى اتفاقیة الدفاع مع بریطانیا، وتوفى في  ١٩٧٩عام 
_ International Herald Tribune; (France), Aug.23, 2012, P.3. 

  ) تعین ملكة انجلترا حاكما عاما للجزیرة ینوب عنھا في تولي مھامھا الدستوریة ھناك، نقال عن:٧(
، محفظة  ٤٦_ دار الوثائق القومیة: وثائق وزارة الخارجیة المصریة، األرشیف السري الجدید، إدارة غرب أوربا، فیلم 

یونیو    ٢٤ن مالطة، من سفارة ج.ع.م في روما إلى وكیل وزارة الخارجیة،  ، تقریر ع048766-0078، كود أرشیفي  ٦٦
١٩٦٦ .  

  )8(  The Manchester Guardian: Aug.13, 1956, P.1. 
  )9(  Goodwin, Stefan: Malta, Mediterranean Bridge, Bergin & Garvey, London, 2002, P. 97. 

  ، أنظر؛ نص دستور مالطة على أن الدین المسیحي الكاثولیكي ھو دینا شعبیا للجزیرة )١٠(
، محفظة  ٤٦_ دار الوثائق القومیة: وثائق وزارة الخارجیة المصریة، األرشیف السري الجدید، إدارة غرب أوربا، فیلم 

یونیو    ٢٤كیل وزارة الخارجیة،  ، تقریر عن مالطة، من سفارة ج.ع.م في روما إلى و048766-0078، كود أرشیفي  ٦٦
١٩٦٦ . 

 ) نفس الوثیقة. ١١(
بعثة  ١٢( فتح  واقتراح  المنتظر  مالطة  استقالل  بشأن  الوكیل،  السفیر  السید  ادارة مكتب  للعرض على  نفسھ، مذكرة   (

  . ١٩٦٤أغسطس  ٢٥دبلوماسیة للجمھوریة العربیة المتحدة بھا، 
سبتمبر    ٢١) وجاء في أھم بنود اتفاقیة الدفاع والمساعدة المتبادلین بین حكومة المملكة المتحدة وحكومة مالطة في  ١٣(

ما یلي: (یتم استخدام المرافق في مالطة من قبل القوات البریطانیة، ألغراض الدفاع المتبادل، وال یجوز ألي    ١٩٦٤
قوات، بخالف قوات مالطة والمملكة المتحدة، أن تتمركز في مالطة أو یُسمح لھا باستخدام الموانئ أو ترسانات بناء السفن 

أو اتصاالت في مالطة، شریطة أال تنطبق ھذه المادة على القوات التابعة ألي طرف في  أو المطارات أو مرافق انطالق 
حلف الناتو، وأن حكومة المملكة المتحدة ستقوم باستشارة حكومة مالطة عندما یتم التفكیر في تغییرات كبیرة في القوات  

ؤال بخصوص تطبیق ھذه االتفاقیة التي البریطانیة في مالطة، ویحق لكل حكومة أن تثیر مع األخرى في أي وقت أي س
  تستمر عشر سنوات)، راجع: 
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_ FCO 8/ 21, Treaty Series No. 54 (1966), Agreement on Mutual Defence and Assistance, 
between the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 
and the Government of Malta (with related Exchanges of Letters), Malta, 21 September 
1964. 

الجدید، إدارة غرب أوربا، فیلم  ١٤( الخارجیة المصریة، األرشیف السري  الوثائق القومیة: وثائق وزارة  ،  ٤٦) دار 
أرشیفي  ٦٦محفظة   كود  مالطة،  0078-048766،  عن  مذكرة  المعلومات،  إدارة  الخارجیة،  وزارة  س  أغسط   ٢٦، 
١٩٦٤ .  

  )15(  The Times (UK), Feb. 7, 1964, P. 13. 
  )16(  CAB 195/24/15; Parliament. (Oral), Jul.7, 1964. 

  ) تمادى البعض وأشار إلى أن الرئیس عبدالناصر كان ینوى دعمك منتوف للقیام بانقالب عسكري، أنظر،١٧(  
_ Henry Frendo: Patrijott Liberali Malti: Bijografija ta’ Ġorġ Borġ Olivier, Printed in Malta 
by PIN, 2005, P. 301.   
  )18(  Henry Frendo: The Origins of Maltese Statehood A Case Study of Decolonization in 
the Mediterranean, Printed in Malta by Interprint Ltd., 1999, Pp.  ٤٥١- ٤٥٠ . 
  )19(  Ibid; P.  ٤٢٤  

الوثائق ال٢٠( الجدید، إدارة غرب أوربا، فیلم  ) دار  الخارجیة المصریة، األرشیف السري  ،  ٤٦قومیة: وثائق وزارة 
، تقریر عن مالطة، من سفارة ج.ع.م في روما إلى وكیل وزارة الخارجیة،  048766-0078، كود أرشیفي  ٦٦محفظة  

  . ١٩٦٦یونیو  ٢٤
  )21(  Dominic Fenech: Malta's external security, GeoJournal , February 1997, Vol. 41, No. 
2, Malta: At the Crossroads of the Mediterranean, p.156. 
(22) André P. DeBattista: ‘Centred in self yet not unpleased to please’ - The Arts of Political 
Leadership in Post-Colonial Malta (1964 – 1979), Public life in Malta: papers on 
governance, politics and public affairs in the EU's smallest member state: Vol. 2 / 2, 
Department of Public Policy, University of Malta, 2017, P.29. 

 وأدت األحداث السیاسیة لعام  ١٩٥٣تمركزت قوات حلف الناتو في البحر األبیض المتوسط في مالطة منذ عام    )٢٣(
  إلى حدوث حالة شاذة؛ حیث أن مقرھم أصبح في مالطة التي لم تكن جزًءا من الناتو، انظر، ١٩٦٤

_ André P. DeBattista: Playing one side against the other’ - Malta’s Foreign Relations in the 
age of Détente (1969 – 1979), Melita Historica, Vol. XVII, No.1, 2017, P.60. 
  )24(  Dominic Fenech: Op. Cit., p.156. 
  )25(  International Herald Tribune; (France), Aug.23, 2012, P.3. 
  )26(  James Stewart Cooper: Malta: a paradigm of small power international negotiation 
strategy, Master's degree, Naval Postgraduate School, California, USA, 1980, P.59. 

الجدید، إدارة غرب أورب ٢٧( الخارجیة المصریة، األرشیف السري  الوثائق القومیة: وثائق وزارة  ،  ٢٤ا، فیلم  ) دار 
، وزارة الخارجیة، االدارة القنصلیة، مذكرة إلى إدارة غرب أوربا، مطلوب  ٠٤٨٣٥٨  - ٠٠٧٨، كود أرشیفي  ٣٣محفظة  

  ، وانظر، ١٩٦٤أبریل  ٣٠الرد: نعم/ ال 
 .١٩٦٤أبریل  ١٧_ نفسھ، رسالة من القائم باألعمال بالنیابة سمیح انور، لندن، إلى وكیل وزارة الخارجیة 

نفسھ٢٨( قنصل فخري في مالطة،  )  تعیین  أوربا،  إدارة غرب  إلى  القنصلیة، مذكرة  االدارة  الخارجیة،    ٣٠، وزارة 
 . ١٩٦٣سبتمبر 

) القنصل الفخري: ھو كل شخص یعھد إلیھ القیام بمھمة قنصلیة لدولة ما، وتجیز لھ ھذه الدولة ممارسة نشاطات  ٢٩(
  بین مواطني الدولة المضیفة، راجع:  مكتسبة في الدولة المضیفة، ویكون اختیارھم عادة من

للدراسات   العلمي  المركز  والقنصلیة،  الدبلوماسیة  العالقات  أصول  الموسى:  خلیل  محمد  الرشدان،  علي  عبدالفتاح   _
 . ١٥٢، ص٢٠٠٥السیاسیة، عمان، 

الجدید، إدارة غرب أورب ٣٠( الخارجیة المصریة، األرشیف السري  الوثائق القومیة: وثائق وزارة  ،  ٢٤ا، فیلم  ) دار 
، إدارة مكتب الوكیل، مذكرة إلى إدارة غرب أوروبا بشأن تعیین قنصل ٠٤٨٣٥٨  - ٠٠٧٨، كود أرشیفي  ٣٣محفظة  

 . ١٩٦٤مایو  ٢٤فخري للجمھوریة العربیة المتحدة،  
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، رسالة من سفارة ج.ع.م في روما بشأن احتفاالت  048766-0078، كود أرشیفي  ٦٦، محفظة  ٤٦) نفسھ، فیلم  ٣١(

 .١٩٦٦أكتوبر ١الثاني الستقالل مالطة،  العید
) نفسھ، ادارة غرب أوربا، مذكرة للعرض على ادارة مكتب السید السفیر الوكیل، بشأن استقالل مالطة المنتظر ٣٢(

  . ١٩٦٤أغسطس  ٢٥واقتراح فتح بعثة دبلوماسیة للجمھوریة العربیة المتحدة بھا، 
نفسھ، فیلم  ٣٣( ، إدارة األبحاث، مذكرة إلى إدارة غرب أوروبا  ٠٤٨٣٥٨  - ٠٠٧٨أرشیفي  ، كود  ٣٣، محفظة  ٢٤) 

 . ١٩٦٣مارس   ٢٣بشأن طلب المدعو أ. كوردینا بورج القیام برعایة مصالح الجمھوریة العربیة المتحدة في مالطة، 
 . ١٩٦٣مارس  ٦) نفسھ، مذكرة وزارة الخارجیة، االدارة القنصلیة، ٣٤(
  ، وانظر،١٩٦٤مارس  ١٢شئون االقتصادیة، مذكرة إلى إدارة غرب أوربا، ) نفسھ، وزارة الخارجیة، ال٣٥(

_ نفسھ، وزارة الخارجیة، االدارة القنصلیة، مذكرة إلى ادارة غرب أوربا، التمثیل القنصلي للجمھوریة العربیة المتحدة 
 . ١٩٦٣أبریل  ٢١في تریستا، 

  . ١٩٦٤مایو  ١٦إدارة غرب أوربا، ) نفسھ، وزارة الخارجیة، االدارة القنصلیة، مذكرة إلى ٣٦(
) نفسھ، وزارة الخارجیة، إدارة مكتب الوكیل، مذكرة إلى إدارة غرب أوروبا بشأن تعیین قنصل فخري للجمھوریة  ٣٧(

 . ١٩٦٤مایو  ٢٤العربیة المتحدة، 
رئاسة  ، رسالة من وكیل الخارجیة إلى سكرتیر عام  048766-0078، كود أرشیفي  ٦٦، محفظة  ٤٦) نفسھ، فیلم  ٣٨(

 . ١٩٦٤سبتمبر  ٢٥الجمھوریة 
اعالن ٣٩( من  المتحدة  العربیة  الجمھوریة  موقف  بشأن  الوكیل،  السفیر  السیدي  مكتب  على  للعرض  مذكرة  نفسھ،   (

 . ١٩٦٤سبتمبر  ١٢استقالل مالطة، 
  . ١٩٦٥ یونیو ٢٦، بشأن إنشاء عالقات دبلوماسیة مع مالطة، ٢٧٦٥) نفسھ، مذكرة االدارة العامة لألبحاث رقم ٤٠(

  )41(  Henry Frendo: Op. Cit, P.637. 
  ٢٦) نفسھ، االدارة العامة لألبحاث، ادارة المعلومات، مذكرة توضیحیة بشأن إنشاء عالقات دبلوماسیة مع مالطة،  ٤٢(

  . ١٩٦٥یونیو 
): ُعین رئیًسا للوزراء وزعیًما للحزب الوطني بعد وفاة سلفھ إنریكو میزي ١٩٨٠  -   ١٩١١جورج بورج أولیفییھ (  )٤٣(

، ١٩٦٢) وحكومتین في الستینیات (١٩٥٣و  ١٩٥١و  ١٩٥٠، وشكل ثالث حكومات في الخمسینیات (١٩٥٠في عام 
  )، انظر،١٩٦٦

_ André P. DeBattista: ‘Centred in self yet not unpleased to please’ Op. Cit., P.35. 
 ) خریطة توضح موقعي "ج.ع.م" ومالطة على البحر المتوسط. ١) راجع شكل رقم (٤٤(  
الجدید، إدارة غرب أوربا، فیلم  ٤٥( الخارجیة المصریة، األرشیف السري  الوثائق القومیة: وثائق وزارة  ،  ٤٦) دار 

  .١٩٦٤أكتوبر  ١٥عة الدول العربیة بالقدس، ، مكتب جام048766-0078، كود أرشیفي ٦٦محفظة 
  )46(  United Nation, General Assembly (UN. GA.); A/5756, Oct.9, 1964, Letter dated 29 
September 1964 from the Prime Minister of Malta to the Secretary-General. 
  )47(  Ibid; Official Record, A PV. 1287, Dec. 2, 1964, Para.٧١. 
  )48(  Times of Malta (Malta), Aug. 8, 1966, P.8. 

الجدید، إدارة غرب أوربا، فیلم  ٤٩( الخارجیة المصریة، األرشیف السري  الوثائق القومیة: وثائق وزارة  ،  ٤٦) دار 
دبلوماسیة  ، بشأن إنشاء عالقات ٢٧٦٥، مذكرة االدارة العامة لألبحاث رقم 048766-0078، كود أرشیفي  ٦٦محفظة 

  . ١٩٦٥یونیو  ٢٦مع مالطة، 
  )50(  New York Times (USA); Aug.29, 1965, pg.16. 

الجدید، إدارة غرب أوربا، فیلم  ٥١( الخارجیة المصریة، األرشیف السري  الوثائق القومیة: وثائق وزارة  ،  ٤٦) دار 
ل الدبلوماسي بین الجمھوریة العربیة  ، مكتب الوكیل، مذكرة بشأن تبادل التمثی 048766-0078، كود أرشیفي  ٦٦محفظة  

 .١٩٦٥نوفمبر  ٢المتحدة ومالطة، 
  ١بشأن طلب السید ادجار إیمیان تعیینھ نائب قنصل فخري للجمھوریة العربیة المتحدة،    ٣٧١) نفسھ، مذكرة رقم  ٥٢(

 . ١٩٦٥نوفمبر 
  ، ١٩٦٥ر نوفمب  ١٧، ١٩٦٥لسنة  ٤١٩٥) نفسھ، قرار رئیس الجمھوریة العربیة المتحدة رقم ٥٣(

 ). ١_ لالطالع على القرار؛ أنظر ملحق رقم (
الجدید، إدارة غرب أوربا، فیلم  ٥٤( الخارجیة المصریة، األرشیف السري  الوثائق القومیة: وثائق وزارة  ،  ٤٦) دار 

أكتوبر    ٥، تبادل التمثیل الدبلوماسي بین الجمھوریة العربیة المتحدة ومالطة،  ٠٤٨٧٦٦- ٠٠٧٨، كود أرشیفي  ٦٦محفظة  
١٩٦٥ .  

  )55(  B'nai B'rith Messenger (USA); Friday, December 10, 1965; P.6. 
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الجدید، إدارة غرب أوربا، فیلم  ٥٦( الخارجیة المصریة، األرشیف السري  الوثائق القومیة: وثائق وزارة  ،  ٤٦) دار 

فبرایر   ٢٠ى إدارة غرب أوربا،  ، وزارة الخارجیة، إدارة المراسم، مذكرة إل048766-0078، كود أرشیفي  ٦٦محفظة  
١٩٦٦ . 

 .١٩٦٦مارس  ٢) نفسھ، مذكرة إلى مكتب السید السفیر الوكیل، ٥٧(
 .١٩٦٦یونیو  ٢٤) نفسھ، تقریر عن مالطة، من سفارة ج.ع.م في روما إلى وكیل وزارة الخارجیة، ٥٨(
جیة البریطانیة، وحاكما لترینداد  ) كان "موریس دورمان" قبل استقالل مالطة مدیرا للشئون االجتماعیة في الخار٥٩(

قبلھا مساعدا لحاكم مالطة، وقبلھا سكرتیرا مساعدا في  ١٩٦١وتوباجو، وحاكما لسیرالیون قبل استقاللھا في   ، وكان 
  ، نقال عن:١٩٤٧فلسطین عام 

، محفظة  ٤٦یلم _ دار الوثائق القومیة: وثائق وزارة الخارجیة المصریة، األرشیف السري الجدید، إدارة غرب أوربا، ف
یونیو    ٢٤، تقریر عن مالطة، من سفارة ج.ع.م في روما إلى وكیل وزارة الخارجیة،  048766-0078، كود أرشیفي  ٦٦

١٩٦٦ . 
 ٢٠) نفسھ، إدارة البحوث الفنیة واالتصاالت الخارجیة، المحطة الالسلكیة الرئیسیة، برقیة من السفارة في روما،  ٦٠(

 . ١٩٦٦یونیو 
 .١٩٦٦یونیو  ٢٤عن مالطة، من سفارة ج.ع.م في روما إلى وكیل وزارة الخارجیة، ) نفسھ، تقریر ٦١(
) لم یطلب من المالطیین في مصر، وقد كانوا یحملون الجنسیة البریطانیة، بعد انتھاء الحرب العالمیة الثانیة في ٦٢(  

أخرى كتركیا ولیبیا، لكن   ، على عكس المالطیین في دول١٤٠٠٠إلى    ١٢٠٠٠المغادرة، وكانوا یقدرون بنحو    ١٩٤٥
مع إدخال السیاسات القومیة في االھتمام بتوظیف المصریین، دفع تلك الجالیة للمغادرة، لكنھا اصطدمت باإلدارة المحلیة  

  في مالطة، التي منعتھم من الدخول لوطنھم خشیة التأثیر على الكثافة السكانیة في الجزیرة، راجع: 
_ John Darroch Crawford: The Maltese Diaspora: The historical development of migration 
from Malta, Master's degree, University of Victoria, 1990, Pp. 35, 39, 71. 

السویس   قناة  تأمیم  بعد  أنھ  كما  المستعمرات  ١٩٥٦_  وزارة  عارضت  وقد  المالطیین،  من  أخرى  مجموعة  غادر   ،
ن البریطانیین من أصل مالطي، لكنھا لم تكن ترید أن تظھر أمام الرأي العام بأنھا تقوم بالتمییز  البریطانیة استقبال المواطنی 

  تجاه تلك الجالیة، فتم قبول بعضھم في بریطانیا على مضض، راجع؛
_ John M. Finlayson: The Cabinet committee system and the development of British 
colonial policy, 1951-1964, PhD., The University of Leeds, 2002, P.225. 

الجدید، إدارة غرب أوربا، فیلم  ٦٣( الخارجیة المصریة، األرشیف السري  الوثائق القومیة: وثائق وزارة  ،  ٤٦) دار 
، تقریر عن مالطة، من سفارة ج.ع.م في روما إلى وكیل وزارة الخارجیة، ٠٤٨٧٦٦- ٠٠٧٨، كود أرشیفي ٦٦محفظة 

 . ١٩٦٦و یونی  ٢٤
م، بل أنھ  ١٠٩٠  - ٨٧٠سنة من    ٢٢٠السیما وأن فیھا الكثیر من كلمات اللغة العربیة، حیث حكم العرب الجزیرة    ) ٦٤(

  وجد أن أسماء بعض المدن التي أنشأھا العرب الزالت قائمة مثل بلدة مدینة رباط و زریق، للمزید راجع: 

، محفظة  ٤٦السري الجدید، إدارة غرب أوربا، فیلم _ دار الوثائق القومیة: وثائق وزارة الخارجیة المصریة، األرشیف 
 ٢٤، تقریر عن مالطة، من سفارة ج.ع.م في روما إلى وكیل وزارة الخارجیة،  ٠٤٨٧٦٦- ٠٠٧٨، كود أرشیفي  ٦٦

  ، ١٩٦٦یونیو 
العربیة في جزیرة مالطة،   اللغة  فتوح:  للثقافة والفنون_ عیسى  السعودیة  العربیة  الجمعیة  التوباد،  ، ٢، مجلدمجلة 

 . ٢٤٢ص، ١٩٨٩، مارس ٢- ١عدد
الجدید، إدارة غرب أوربا، فیلم  ٦٥( الخارجیة المصریة، األرشیف السري  الوثائق القومیة: وثائق وزارة  ،  ٤٦) دار 

، تقریر عن مالطة، من سفارة ج.ع.م في روما إلى وكیل وزارة الخارجیة، ٠٤٨٧٦٦- ٠٠٧٨، كود أرشیفي ٦٦محفظة 
 . ١٩٦٦یونیو  ٢٤

الج٦٦( كانت  الصناعیة )  النسیج  ألیاف  منھا  وتستورد  الزراعیة  الحاصالت  بعض  لمالطة  تصدر  العربیة  مھوریة 
) ١٥٫٩٧٨(  ١٩٦٤والمشروبات الروحیة والمنتجات الغذائیة المحفوظة، وقد بلغت صادراتھا بالجنیھ االسترلیني عام  

  )، للمزید راجع،١٤٫٠٥٢ووارداتھا في نفس السنة (
، محفظة  ٤٦وثائق وزارة الخارجیة المصریة، األرشیف السري الجدید، إدارة غرب أوربا، فیلم _ دار الوثائق القومیة:  

، وزارة الخارجیة، الشئون االقتصادیة، مذكرة بشأن طلب الھیئة العامة للمعارض 048766-0078، كود أرشیفي  ٦٦
في سوق مالطة الدولیة بناكسار في المدة  واألسواق الدولیة رأي الوزارة في دعوة الجمھوریة العربیة المتحدة لالشتراك 

 . ١٩٦٧یولیو  ١٥ - ١
) نفسھ، وزارة الخارجیة، الشئون االقتصادیة، مذكرة بشأن طلب الھیئة العامة للمعارض واألسواق الدولیة رأي  ٦٧(

 . ١٩٦٧لیو یو ١٥ - ١الوزارة في دعوة الجمھوریة العربیة المتحدة لالشتراك في سوق مالطة الدولیة بناكسار في المدة 
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)68(  Times of Malta, Jul, 23, 1966, P.9. 

الجدید، إدارة غرب أوربا، فیلم  ٦٩( الخارجیة المصریة، األرشیف السري  الوثائق القومیة: وثائق وزارة  ،  ٤٦) دار 
، مقترحات  ٢٣١، ادارة غرب أوربا، كتاب سفارتنا في مالطة (روما) رقم  ٠٤٨٧٦٦- ٠٠٧٨، كود أرشیفي  ٦٦محفظة  
 . ١٩٦٦سبتمبر  ١١ة لتدعیم العالقات مع مالطة،  السفار

) نفسھ، وزارة الخارجیة، اإلدارة العربیة، قسم الجامعة، مذكرة إلى إدارة غرب أوربا، بشأن بعض مالحظات السید  ٧٠(
  ، وأنظر؛١٩٦٦أغسطس  ٢٢سفیر الجمھوریة العربیة المتحدة في مالطة، 

 . ١٩٦٦سبتمبر  ٤إدارة السلكین،  نفسھ، رسالة مدیر إدارة غرب أوربا إلى مدیر - 
 . ١٩٦٦یونیو  ٢٤) نفسھ، إدارة شئون فلسطین، مذكرة معلومات، التعاون بین مالطة وإسرائیل، ٧١(
مالطة  ٧٢( بین  التعاون  بشأن  الخارجیة  وزارة  وكیل  إلى  العدل  بوزارة  السیاسیة  اإلدارة  عضو  من  مذكرة  نفسھ،   (

  . ١٩٦٦یونیو  ٤وإسرائیل، 
 .١٩٦٦أغسطس  ١٣وزارة الخارجیة، إدارة المراسم، مذكرة للعرض على السید السفیر الوكیل، ) نفسھ، ٧٣(
 . ١٩٦٦أكتوبر  ٤) نفسھ، إدارة غرب أوربا، مذكرة للعرض على السید السفیر الوكیل،  ٧٤(
أكتوبر   ١مالطة،    ) نفسھ، رسالة من سفارة الجمھوریة العربیة المتحدة في روما بشأن احتفاالت العید الثاني الستقالل٧٥(

١٩٦٦ . 
أصبح   ١٩٦٠، وفي  ١٩٥٢)، كان واحدًا من الضباط األحرار في ثورة یولیو  ١٩٨١  - ١٩١٨) محمد أنور السادات (٧٦(

أصبح نائبًا للرئیس،   ١٩٦٩، وفي  ١٩٦٨  - ١٩٦٤، ثم عاد لرئاسة المجلس بین عامي  ١٩٦١رئیًسا لمجلس األمة حتى  
  ٦عقد معاھدة السالم، واستشھد في    ١٩٧٩قد منح جائزة نوبل للسالم، وفي  اختیر رئیًسا للجمھوریة، و  ١٩٧٠وفي  

  ، انظر: ١٩٨١أكتوبر 
القاھرة،   -  العامة لالستعالمات،  الھیئة  العربیة،  العالم، جمھوریة مصر  نظر  السادات في  العامة لالستعالمات:  الھیئة 

  . ١ب.ت، ص
الخارجیة المصری ٧٧( الوثائق القومیة: وثائق وزارة  الجدید، إدارة غرب أوربا، فیلم  ) دار  ،  ٤٦ة، األرشیف السري 

، رسالة من سفارة الجمھوریة العربیة المتحدة في روما بشأن احتفاالت العید ٠٤٨٧٦٦- ٠٠٧٨، كود أرشیفي  ٦٦محفظة  
 . ١٩٦٦أكتوبر  ١الثاني الستقالل مالطة، 

 ) نفس الوثیقة. ٧٨(
  . ١٩٦٧مایو  ٢٤یق والمتابعة، ) نفسھ، اإلدارة العامة، مذكرة إلى إدارة التنس٧٩(

  )80(  CAB/148/52, Cabinet, defence and oversea policy (official) committee, defence 
review, working party, minutes of a meeting of the working party held in conference room 
'b', London, 27th September, 1965. 

الوثائق القوم٨١( الجدید، إدارة غرب أوربا، فیلم  ) دار  الخارجیة المصریة، األرشیف السري  ،  ٤٦یة: وثائق وزارة 
، قسم رعایة مصالح ج.ع.م، لندن، سفارة العراق، مذكرة بشأن "تخفیض  048766-0078، كود أرشیفي  ٦٦محفظة  

  . ١٩٦٧ینایر  ٢٥بریطانیا قواتھا العسكریة في مالطة"، 
  )82(  New York Times; Jan 31, 1967, p.7. 
  )83(  CAB/148/52, Loc. Cit. 
  )84(  Hansard; House of Commons "UK", Monday, 30th January, 1967, London, 30 January 
1967, Volume 740, (Malta), Column. 39. 
  )85(  Central Intelligence Agency "CIA"; Intelligence Memorandum, The Malta Impasse, 
Feb. 2, 1967. 

الجدید، إدارة غرب أوربا، فیلم  ٨٦( الخارجیة المصریة، األرشیف السري  الوثائق القومیة: وثائق وزارة  ،  ٤٦) دار 
طرابلس، مالطة كمجال سیاسي    - ، سفارة الجمھوریة العربیة المتحدة، لیبیا048766-0078، كود أرشیفي  ٦٦محفظة  

 . ١٩٦٧فبرایر  ٢٣وكسوق تجاري للجمھوریة العربیة المتحدة، 
 . ١٩٦٧مایو  ٤) نفسھ، تقریر "سري" لسفارة ج.ع.م في روما، ٨٧(
مایو لتكون مستعدة لصد أي ھجوم محتمل من إسرائیل ضد أي    ١٦) أصدرت مصر تعلیمات لقواتھا المسلحة في  ٨٨(

الدولیة طلبت مصر   الطوارئ  قوات  أمن  باحتالل دمشق، ولضمان  إسرائیل  التي ھددتھا  دولة عربیة، خاصة سوریا 
لبحث الموقف المتوتر في   ١٩٦٧مایو    ٢٤ئًا یوم  سحبھا فوًرا، ووافقت األمم المتحدة، وعقد مجلس األمن اجتماًعا طار

  الشرق األوسط، للمزید انظر:  
  . ٥٠،٥٢، صص١٩٦٧، یولیو ٩، عدد السیاسة الدولیةسمعان بطرس فرج هللا: العدوان اإلسرائیلي ومجلس األمن،  - 
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)89 (  Hansard; House of Lords "UK", Thursday, 1st June, 1967, London, Volume 283, Volume 

740, (The Middle East), Column. 14 2. 
)90(  New York Times; May 24, 1967, p.1. 
)91(  The Times; Jun. 1, 1967, P.10. 
)92(  Ibid; Jun. 2, 1967, P.7. 

  . ٦، ص٤٦٥٦، عدد ١٩٦٧یونیو  ١) األخبار (مصر): ٩٣(
األمریكیة قوات إضافیة من سالح المشاة البحریة إلى أرسلت الوالیات المتحدة    ١٩٦٧) بالتزامن مع اندالع حرب  ٩٤(

  ، راجع،١٩٦٧یونیو  ٥مالطة، وسفینة التجسس اإللكتروني "لیبرتي"، وقد قصفتھا القوات اإلسرائیلیة یوم 
، جامعة الدول العربیة،  مجلة شئون عربیة_ یزید صایغ: البحر األبیض المتوسط، بحر محاید، أم بحیرة القوى العظمى،  

  .  ١٨٢، ص١٩٨٢، أغسطس ١٨انة العامة، عدد االم
)95(  The Times, Jun. 6, 1967, P.6. 
)96(  Chicago Tribune (USA); Jun. 8, 1967, P.16. 
)97(  The Times, Jun. 13, 1967, P. 4. 
)98 (  Israel State Archives; ISA-mfa-Political-000mlu4,   המצרי הצבא  כניסת  עם  מלטה  עם  מגעים 

המיצרים  לסיני וסגירת , Letter from Prime Minister of Malta, to Levi Eshkol, Prime Minister of 
Israel, 
https://www.archives.gov.il/archives/#/Archive/0b0717068031bdef/File/0b07170680b4
7703  

)99(  UN. GA.; Fifth Emergency Special Session, A_PV-1542, Jun.29, 1967, Para.92: 101. 
)100(  Ibid. 
)101(  UN. GA.; Official Record, A PV. 1548, Jul.5, 1967, Para.35:37. 

  ، راجع؛ ١٩٦٨المالحظ أن السفیر الجدید تقرر أن یقدم أرواق اعتماده في النصف الثاني من شھر ینایر  ) ومن١٠٢(
، محفظة  ٤٦_ دار الوثائق القومیة: وثائق وزارة الخارجیة المصریة، األرشیف السري الجدید، إدارة غرب أوربا، فیلم 

 . ١٩٦٧دیسمبر  ٢٢دارة غرب أوروبا، "سري"، ، سفارة ج.ع.م في روما، إلى إ048767-0078، كود أرشیفي ٦٦
 . ١٩٦٧یولیو  ١٤) نفسھ، سفارة ج.ع.م، روما، رسالة إلى السید السفیر وكیل وزارة الخارجیة "سري"، ١٠٣(
،  ٤٦) دار الوثائق القومیة: وثائق وزارة الخارجیة المصریة، األرشیف السري الجدید، إدارة غرب أوربا، فیلم  ١٠٤(

، مذكرة للعرض على السید السفیر الوكیل، "موقف مالطة من األزمة وأسبابھ  048767-0078ي  ، كود أرشیف٦٦محفظة  
 . ١٩٦٧أغسطس  ٩والتوصیات في ھذا الشأن"، 

 ) نفس الوثیقة. ١٠٥(
)106(  The Times, Sep. 29, 1967,P. 12. 

،  ٤٦غرب أوربا، فیلم    ) دار الوثائق القومیة: وثائق وزارة الخارجیة المصریة، األرشیف السري الجدید، إدارة١٠٧(
، رسالة من وزارة الكومنولث والشئون الخارجیة، فالیتا، مالطة، إلى سفارة  048767-0078، كود أرشیفي ٦٦محفظة 

  ، وأنظر؛ ١٩٦٧أكتوبر  ٣١الجمھوریة العربیة المتحدة في روما، "مذكرة"، 
  ١٦مالطة لتعیین سفیر غیر مقیم في القاھرة،  _ نفسھ: إدارة المراسم، مذكرة إلى إدارة غرب أوربا، بشأن اتجاه حكومة

 ). ٢؛ لالطالع على الوثیقة؛ راجع ملحق رقم (١٩٦٧نوفمبر 
  )108( The Sunday Times of Malta; Sep. 22, 1968, P.12. 

،  ٤٦) دار الوثائق القومیة: وثائق وزارة الخارجیة المصریة، األرشیف السري الجدید، إدارة غرب أوربا، فیلم  ١٠٩(
، سفارة الجمھوریة العربیة المتحدة، لیبیا، طرابلس، إلغاء تأشیرات الدخول  048767-0078، كود أرشیفي ٦٦ محفظة

  . ١٩٦٧نوفمبر   ٢٧لمالطة بالنسبة للیبیین، 
  )110(  Hansard; House of Commons, Tuesday, 17th June, 1969, London, 17 June 1969, 
Volume 785, Libya (Arms Supplies), Column. 303. 

)111(  UN. GA.; Official Record, A PV. 1288, Dec.2, 1967, Para. 89: etc. 
)112(  Ibid, A PV. 1297, Dec.9, 1967, Para.1:etc. 
)113(  Times of Malta; Dec. 10, 1968, P.11. 
)114(  The Times, Nov. 26, 1968, P. 3. 
  )115( The Sunday Times of Malta (Malta), Mar.10, 1968, P.12. 



  العالقـات السياسية بين الجمهورية العربية المتحدة ومالطة                                            أحمد محمد عبد المعز

 م)٢٠٢١أبر�ل ( -٣ج  -  لعاشر العدد ا                             �ة املصر�ة                                                    وا��ضار ية التار�خالدراسات مجلة 

   

٣٤٣ 

 
)116(  Chicago Tribune; Jan 8, 1969, p.A2. 

  . ١،٩، صص٣٠٢٢٧، عدد ١٩٦٩سبتمبر  ١٣) األھرام: ١١٧(
)118(  The Guardian (UK); Sep 20, 1969, p.2. 
)119(  The Washington Post (USA); Sep 14, 1969, P.15. 

  . ٦٧، ص١٩٨٦المستقبل العربي، القاھرة، ) فتحي الدیب: عبدالناصر وثورة لیبیا، دار ١٢٠(
  . ٥، ص٣٠٢٣٥، عدد ١٩٦٩سبتمبر  21) األھرام: ١٢١(
،  ١٧٦، ص 2017) محمد سعید القشاط: لیبیا والعالقات التاریخیة مع دول الجوار، مكتبة جزیرة الورد، القاھرة، ١٢٢(

  وانظر: 
_ FCO39/ 801, Foreign and Commonwealth Office, diplomatic report no. 436/71, Libya 8 
September, 1971, "two years of revolution in Libya" 

  . ٥، ص٣٠٢٣٥، عدد ١٩٦٩سبتمبر  21) األھرام: ١٢٣(
  ، وأنظر، ٥، ص٣٠٢٣٥، عدد  ١٩٦٩سبتمبر  ٢١) نفسھ: ١٢٤(

_ The Sentinel (USA); November 13, 1969; P.38. 
  .١، ص٣٠٢٣٧، عدد ١٩٦٩سبتمبر  ٢٣انظر، نفسھ: ، و١، ص٣٠٢٣٦، عدد ١٩٦٩سبتمبر  21) األھرام: ١٢٥(
  "، وكان تاجرا، وقد حاولت حكومة مالطیة تعقبھ إال أنھ ھرب إلى إیطالیا، انظر، Alfonso Pagani) یدعى "١٢٦(

_ The Jewish Post and Opinion (USA); Dec. 24, 1971, P.4.  
  ، ١، ص٣٠٢٤٠، عدد ١٩٦٩سبتمبر  26) األھرام: ١٢٧(

" في تلك المناوشات الصحفیة؛ حیث نشرت مقاال في مایو  Times of Maltaكما شاركت صحیفة "التایمز المالطیة  
، أكدت فیھ: "أنھ یجب أن یكون معلوًما لدى قادة الدول العربیة أنھ إذا استمر االتحاد السوفیتي في تزوید "ج.ع.م"  ١٩٧٠

الیات المتحدة األمریكیة ستجد نفسھا ملزمة بأن تحذو حذوھا، من خالل تزوید إسرائیل بالسالح، للحفاظ  بالسالح، فإن الو 
  على التوازن في الشرق األوسط"، أنظر،

_ Times of Malta; May. 27, 1970, P.12. 
  )128( Ibid; Jul. 1, 1970, P.28. 
  )129( Ibid; Oct.1, 1970, P. 20. 
  )130( Times of Malta; Oct. 21, 1970, P.17. 
  )131( Ibid; Feb.2, 1971, P.13. 

)132(  The Times, Dec. 30, 1970; p.4. 
)133(  Foreign Relations of the United States "FRUS", 1969–1976, VOL. XXIV, Middle East 

Region And Arabian Peninsula, 1969–1972; Jordan, September 1970, United States 
Government Printing Office, Washington, 2008, D.25, Memorandum From the President’s 
Assistant for National Security Affairs (Kissinger) to President Nixon, Washington, June 15, 
1970, P.89. 

)134(  The Sunday Times of Malta, Jun. 6, 1971, P.2. 
)135(  Digital National Security Archive, "DNSA"; Presidential Directives Part II, United 

States Department of State Assistant Secretary for European Affairs, Memorandum , 
Memorandum for Mr. henry a. Kissinger ,the white house, Aug. 3 1971, NSSM 135: "Policy 
Toward Malta". 

)136(  Los Angeles Times (USA); Jun 29,1971, p.A6. 
)137(  The Washington Post; Jun 30, 1971, p. A23. 

،  ١٩٦٤): شغل منصب رئیس القضاة، ورئیس مجلس االستئناف، وبعد عام  ٢٠٠٨- ١٩٠٩السیر أنتوني مامو ()  ١٣٨(
  ، أنظر، ١٩٧١رئیس المحكمة الدستوریة، وُعین الحقًا حاكًما عاًما في یونیو 

_ André P. DeBattista: ‘Centred in self yet not unpleased to please’ Op. Cit, P.39. 
)139(  The Observer (UK); Jul 4, 1971, P.1. 

  )140(  FCO17/ 1375, Record of talks between the Foreign and Commonwealth Secretary 
and the Moroccan Foreign Minister, Head at the Ministry of Foreign Affairs, Rabat, at 10.15 
 



  العالقـات السياسية بين الجمهورية العربية المتحدة ومالطة                                            أحمد محمد عبد المعز

 م)٢٠٢١أبر�ل ( -٣ج  -  لعاشر العدد ا                             �ة املصر�ة                                                    وا��ضار ية التار�خالدراسات مجلة 

   

٣٤٤ 

 
 A.M. on Thursday, 16 September, 1971. 
  )141(  FCO17/ 1501, Record of conversations between the foreign and commonwealth 
secretary and the Italian foreign minister at Chequers after diner on Sunday 27 June, 1971. 
  )142(  Times of Malta; Jul.2, 1971, P.2. 
  )143(  Ibid; Jul.9, 1971, P.9. 

)144(  The Jerusalem Post (Israel); Dec.20, 1971, P.3. 
)145 (  Series of talks on Malta's relations with states, April 2012: Malta. Ministry of Foreign 

Affairs, Pp24 – 26.   . 


