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АНОТАЦІЯ 

Каштанов К. А. Протистояння США та СРСР на Близькому Сході 

(1953-1964 рр.) – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за 

спеціальністю 07.00.02 – Всесвітня історія. – Харківський національний 

університет імені В. Н. Каразіна; Чернівецький національний університет 

імені Юрія Федьковича, Чернівці, 2019. 

Дисертацію присвячено проблемі радянсько-американського 

протистояння на Близькому Сході на апогеї холодної війни. Цей регіон 

завжди відносився до сфери пильної уваги провідних світових держав. 

Довгий час на землях Леванту і Перської затоки головна роль належала 

європейським державам. Однак після Другої світової війни, у 1950-1960-

х рр., Південно-Західна Азія поступово стає одним з центрів протистояння 

США і СРСР, «третім фронтом» холодної війни між ними, що відіграв не 

останню роль в її остаточному результаті. Боротьба за домінування на 

Близькому Сході триває й понині, і в ній знову зіткнулися колишні 

суперники – Сполучені Штати Америки і правонаступниця Радянського 

Союзу Російська Федерація, переслідуючи свої давні стратегічні цілі. Наше 

дослідження, розкриваючи підґрунтя біполярного протистояння, може 

допомогти краще зрозуміти витоки конфлікту й вірогідні механізми 

врегулювання ситуації.  

У науковому плані робота буде цікавою через недостатню вивченість 

радянсько-американської взаємодії в цьому «нафтовому резервуарі» планети, 

що істотно впливав як на зовнішню політику наддержав, так і на ситуацію в 

світі. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у введенні до наукового 

обігу нових історичних джерел – документів з Державного архіву Російської 

Федерації, Архіву зовнішньої політики РФ, Російського державного архіву 

новітньої історії, Російського державного архіву соціально-політичної історії, 
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нещодавно розсекречених, відповідно до Закону про свободу інформації, 

документів ЦРУ тощо. На їх основі вперше досліджені еволюція образу 

арабських режимів в сприйнятті Вашингтону та Москви; позиція Кремля в 

ідеологічних тертях з ОАР наприкінці 1950-х рр.; економічні та ідеологічні 

відносини СРСР з новим іракським керівництвом, що прийшло до влади 

внаслідок липневої революції 1958 р.; культурна політика Радянського 

Союзу в ОАР другої половини 1950-х – першої половини 1960-х рр.; 

особливості поставок озброєнь арабським державам Близького Сходу.  

В цілому, автором зроблена спроба висвітлити різні сторони політики 

наддержав на Близькому Сході, поверхово розглянуті у науковій літературі. 

Крім того, поставлений ракурс проблеми, а саме – протистояння Вашингтону 

і Москви на Близькому Сході в період президентства Д. Ейзенхауера і 

Дж. Ф. Кеннеді в США та лідерства М. С. Хрущова в СРСР не часто 

зустрічається в історіографії.  

Викладені в роботі наукові положення і висновки зроблені дисертантом 

особисто на основі всебічного ґрунтовного аналізу відомчих документів 

СРСР та США, статистично-довідкової документації, періодичних видань, 

мемуарної літератури, аналізу історіографії питання. Вони є достовірними та 

науково обґрунтованими, оскільки спираються на дослідження, здійснене на 

базі різних теорій міжнародних відносин (реалізм, ідеалізм, конструктивізм 

тощо).  

Практичне значення отриманих результатів полягає у можливості 

використання матеріалів дисертації для подальшого наукового вивчення 

політики США і СРСР на Близькому Сході, історії зовнішньої політики країн 

Південно-Західної Азії, створенні комплексних досліджень, присвячених 

міжнародним відносинам у другій половині ХХ століття тощо. Фактичні дані 

та висновки можуть бути використані при підготовці спеціальних курсів з 

новітньої історії країн Азії та Африки, зовнішньої політики США та СРСР, 

історії міжнародних відносин, політології, конфліктології.  
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В ході роботи ми спробували визначити стратегічні курси Радянського 

Союзу і Сполучених Штатів станом на 1953 р., розглянути основні методи та 

вектори застосування сили Кремля і Білого дому в регіоні, розкрити 

ідеологічне обґрунтування проведеної політики з боку СРСР та США, 

висвітлити пошук союзників в районі Леванту і Перської затоки й 

простежити еволюцію підходів зовнішньої політики наддержав на Близькому 

Сході, виділивши її етапи.  

Розглядаючи в ретроспективі радянсько-американське змагання за 

союзників в регіоні, треба мати на увазі, що, по суті, воно йшло за держави з 

різною соціально-економічною та політичною моделлю – відмінною як від 

радянської, так і американської. Так, союз СРСР з Ізраїлем був приречений 

на невдачу з самого початку через демократизм єврейської держави. Тому, 

незважаючи на багато в чому соціалістичний характер ізраїльської економіки 

в 40-60-х рр. ХХ ст., Тель-Авів практично відразу зорієнтувався на 

Вашингтон. У республіканській адміністрації Д. Ейзенхауера знали про ліві 

тенденції в політиці і економіці Ізраїлю, відчуваючи спочатку певну недовіру 

до кабінету Д. Бен-Гуріона. Навіть в середині 1950-х рр., з огляду на 

охолодження американо-ізраїльських відносин у зв'язку із Суецькою кризою, 

ситуація й близько не дійшло до розриву, на відміну від випадку з 

Радянським Союзом. З 1958 р. американо-ізраїльська співпраця тільки 

зростала, перетворившись у 1960-х рр. на стратегічний альянс двох 

демократичних держав. 

На противагу Сполученим Штатам, Радянський Союз, не зумівши 

створити з Ізраїлю власний плацдарм у Південно-Західній Азії, свою увагу 

сфокусував на арабському світі. Спочатку Москва скептично ставилася до 

націоналістичних сил, які захопили владу в Каїрі та Дамаску. Однак із 

зростанням в політиці останніх практики «соціалістичних експериментів», а 

також входженням у все більшу конфронтацію із Заходом зростала і 

радянська симпатія до них. Для пояснення цього феномену була взята на 

озброєння теорія «соціалістичної орієнтації» з метою класифікації держав 
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«третього світу», котрі стали на своєрідний «третій шлях» розвитку, що 

пролягав десь посередині між євроатлантичним співтовариством і 

комуністичним табором. Водночас у радянського керівництва не могли 

виникнути передумови для зміни ставлення до монархічних режимів, які 

зберігали консервативні порядки.  

Окрім «соціалістичної орієнтації», Кремлю явно імпонував 

авторитаризм арабських режимів на противагу «буржуазній» ізраїльській 

демократії, що асоціювалася в Москві із західним впливом. І процедурно, і 

психологічно «мати справу» СРСР було зручніше з Іраком або Єменом, які 

мали схожу політичну систему, а не з Ізраїлем з його поділом влади, 

системою стримувань і противаг, що приваблювало, в свою чергу, США. 

Однак при цьому слід пам'ятати – «третій світ» та країни Близького Сходу, 

зокрема, були самостійними гравцями міжнародного життя, зі своїми 

внутрішніми конфліктами, часто вельми слабо пов'язаними із загальним 

перебігом холодної війни.  

В роботі доводиться, що під час найсерйозніших міжнародних криз на 

Близькому Сході наддержави де-факто виступали зі схожих позицій. Так, в 

часи Суецької кризи Вашингтон і Москва об'єдналися проти потрійної 

агресії, змусивши Велику Британію (а разом з нею Францію з Ізраїлем) 

відступити і залишити черговий кластер позицій. Незважаючи на розбіжність 

орієнтирів після Суеца, під час сирійської кризи 1957 р., а також 

широкомасштабної 1958 р., наддержави знову продемонстрували курс на 

мирне, дипломатичне врегулювання конфліктів: в ООН вкотре була зайнята 

фактично спільна позиція. Напевно, ніде більше, як на Близькому Сході у 50-

60-х рр. ХХ століття, не було такої кількості збігів інтересів і прикладів 

співпраці між наддержавами. І Сполучені Штати, і Радянський Союз явно 

намагалися уникнути прямого зіткнення, досить чітко розмежовуючи сфери 

впливу в Східному Середземномор'ї, що утворилися внаслідок внутрішніх 

процесів в країнах та відповідного вибору місцевих еліт. 
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У 1953-1964 рр. відбулося остаточне втягування Близького Сходу в 

холодну війну, його поляризація. Всі країни Південно-Західної Азії були 

змушені в кінцевому підсумку зробити вибір, на чиєму вони боці в цьому 

протистоянні. Однак у порівнянні з іншими регіонами планети розмежування 

торкнулося Близького Сходу досить пізно й розтягнулося за часом. Значна 

кількість держав позиціонувала себе прихильниками «третьої сили», 

офіційно заявляючи про свою неналежність до жодного з ворогуючих 

військово-політичних блоків і активно беручи участь в Русі Неприєднання. 

Але це зовсім не заважало їм отримувати фінансову, технічну, а часто-густо 

військову й кадрову допомогу то від ліберально-демократичного, то від 

соціалістичного табору, а іноді й від обох відразу; більше того, навіть 

розміщувати їх війська на своїй території.  

До середини 1960-х рр. намітився корінний міжнародно-політичний 

злам на Близькому Сході. Після 1964 р. починається низка поступових, але 

все швидших подій, що мали неозворотній характер й призвели до 

Шестиденної війни 1967 р., яка докорінно змінила розклад сил в регіоні.  

Ключові слова: Близький Схід, СРСР, США, Москва, Вашингтон, 

Ізраїль, арабський світ, Суецька криза.  

 

ABSTRACT 

Kashtanov K. A. Confrontation of the USA and the USSR in the Near 

East (1953-1964) – Manuscript.  

Thesis for the academic degree of Candidate of Historical Sciences, specialty 

07.00.02 – World History. – V. N. Karazin Kharkiv National University; Yuriy 

Fedkovych Chernivtsi National University, Chernivtsi, 2019.  

The dissertation is devoted to the problem of Soviet-American confrontation 

in the Near East at the height of the Cold War. This region has always been the 

focus of attention of the world's leading powers. For a long time on the lands of the 

Levant and Persian Gulf the main role belonged to the European states. However, 
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after the Second World War, in the 1950s-1960s, Southwest Asia gradually 

became one of the centers of confrontation between the US and the USSR, the 

«third front» of the Cold War between them, which played not the last role in its 

final result. The struggle for dominance in the Near East continues to this day, and 

it once again confronted former rivals – the United States of America and the 

successor to the Soviet Union, the Russian Federation, pursuing its long-standing 

strategic goals. Our study, by revealing the basis of bipolar confrontation, can help 

us better understand the origins of conflict and the likely mechanisms for resolving 

the situation. 

Scientifically, the work will be interesting because of the insufficient study of 

Soviet-American interaction in this «oil reservoir» of the planet, which 

significantly influenced both foreign policy of the superpowers and the situation in 

the world. 

The scientific novelty of the obtained results is the introduction into the 

scientific circulation of new historical sources - documents from the State Archives 

of the Russian Federation, the Foreign Policy Archive of the Russian Federation, 

the Russian State Archives of Recent History, the Russian State Archives of Socio-

Political History, recently declassified in accordance with the Freedom of 

Information Act, CIA documents, etc. On this basis, the evolution of the image of 

the Arab regimes in the perception of Washington and Moscow was first explored; 

the Kremlin's position in ideological friction with the United Arab Emirates in the 

late 1950s; the economic and ideological relations of the USSR with the new Iraqi 

leadership that came to power as a result of the July Revolution of 1958; cultural 

policy of the Soviet Union in the United Arab Emirates in the second half of the 

1950s – the first half of the 1960s; specifics of arms supplies to Arab states of the 

Near East. 

In general, the author attempts to cover the various aspects of superpower 

politics in the Near East, which have been superficially reviewed in the scientific 

literature. In addition, the problem, namely, the confrontation between Washington 

and Moscow in the Near East during the presidency of D. D. Eisenhower and 
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J. F. Kennedy in the United States and the Khrushchev`s leadership in the USSR, 

is not often found in historiography. 

The scientific provisions and conclusions outlined in the paper were made by 

the dissertation personally on the basis of a comprehensive thorough analysis of 

the departmental documents of the USSR and the USA, statistical and reference 

documentation, periodicals, memoirs, analysis of the historiography of the issue. 

They are reliable and scientifically grounded as they are based on research carried 

out on the basis of various theories of international relations (realism, idealism, 

constructivism, etc). 

The practical significance of the obtained results is the possibility of using 

dissertation materials for further scientific study of US and USSR policy in the 

Near East, the history of foreign policy of the countries of South-West Asia, 

creation of complex researches on international relations in the second half of the 

twentieth century, etc. The facts and conclusions can be used in the preparation of 

special courses in the recent history of Asia and Africa, foreign policy of the 

United States and the USSR, history of international relations, political science, 

conflictology. 

In the course of our work, we tried to define the strategic courses of the Soviet 

Union and the United States as of 1953, to examine the basic methods and vectors 

for the use of the Kremlin and the White House in the region, to reveal the 

ideological justification of the policy pursued by the USSR and the USA, to 

illuminate the search for allies in the region and the Persian Gulf and traced the 

evolution of foreign policy approaches in the Near East, identifying its stages. 

Considering in retrospect the Soviet-American competition for allies in the 

region, it should be borne in mind that, in essence, it came from countries with 

different socio-economic and political models – different from both Soviet and 

American. The USSR's alliance with Israel was doomed to fail from the outset 

because of the democratism of the Jewish state. Therefore, despite the largely 

socialist nature of the Israeli economy in the 40-60's of the twentieth century, Tel-

Aviv almost immediately focused on Washington. Eisenhower's Republican 
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administration was aware of left-wing trends in Israel's politics and economy, 

initially feeling a bit distrustful of Ben-Gurion's office. Even in the mid-1950s, 

given the cooling of US-Israeli relations in connection with the Suez Crisis, the 

situation did not come close to breaking, unlike the case with the Soviet Union. 

Since 1958, US-Israeli cooperation has only grown, becoming in the 1960s a 

strategic alliance between the two democratic states. 

In contrast to the United States, the Soviet Union, having failed to create its 

own foothold in Southwest Asia from Israel, focused its attention on the Arab 

world. At first, Moscow was skeptical of nationalist forces that seized power in 

Cairo and Damascus. However, with the rise in the politics of recent practices of 

«socialist experiments» and the entry into increasing confrontation with the West, 

Soviet sympathy for them has increased. To explain this phenomenon, the theory 

of «socialist orientation» was adopted to classify «Third World» states that 

embarked on a kind of «third way» of development, which lay somewhere in the 

middle between the Euro-Atlantic community and the communist camp. At the 

same time, the Soviet leadership could not have the preconditions to change 

attitudes towards monarchical regimes that maintained conservative orders. 

In addition to the «socialist orientation», the Kremlin clearly favored the 

authoritarianism of the Arab regimes as opposed to the «bourgeois» Israeli 

democracy associated with Western influence in Moscow. Both procedurally and 

psychologically, it was more convenient to deal with the USSR with Iraq or 

Yemen, which had a similar political system than with Israel with its separation of 

powers, a system of checks and balances, which in turn attracted the United States. 

However, it should be remembered – the «Third World» and the Near East 

countries, in particular, were independent players in international life, with their 

own internal conflicts, often very poorly linked to the overall course of the Cold 

War. 

The paper argues that during the most serious international crises in the Near 

East, superpowers de facto acted from similar positions. Thus, during the Suez 

Crisis, Washington and Moscow united against triple aggression, forcing the 
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United Kingdom (and France with Israel) to retreat and leave the next cluster of 

positions. Despite the divergence of post-Suez landmarks, during the Syrian crisis 

of 1957, as well as the large-scale 1958, the superpowers again demonstrated a 

course for peaceful, diplomatic settlement of conflicts: the United Nations was 

once again occupying a common position. Probably, nowhere else, as in the Near 

East in the 1950s and 1960s, were there as many coincidences of interests and 

examples of cooperation between superpowers. Both the United States and the 

Soviet Union have clearly sought to avoid direct confrontation, clearly 

distinguishing between the spheres of influence in the Eastern Mediterranean that 

have emerged from internal processes in the countries and the corresponding 

choice of local elites. 

In 1953-1964, the Near East was finally drawn into the Cold War, its 

polarization. All Southeast Asian countries were eventually forced to make the 

choice they were on. However, in comparison with other regions of the planet, the 

distinction touched the Near East rather late and stretched over time. A significant 

number of states have positioned themselves as supporters of the «third force», 

officially declaring their non-belonging to any of the warring political blocs and 

actively participating in the Non-Aligned Movement. But this did not prevent them 

from receiving financial, technical, and often military and personnel assistance, 

either from the liberal-democratic, from the socialist camp, and sometimes from 

both; moreover, even deploy their troops on their territory. 

By the mid-1960s, there was a radical international political meltdown in the 

Near East. After 1964, a series of gradual but ever-expanding events began, 

leading to the Six-Day War of 1967, which radically changed the balance of forces 

in the region.  

Keywords: Near East, Soviet Union, United States, Moscow, Washington, 

Israel, Arabs, Suez crisis. 
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Американська нафтова компанія) 
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ЗМУ – Зброя масового ураження  
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ІКП – Іракська Комуністична партія  

КДБ – Комітет Державної Безпеки  

КДП – Курдська Демократична партія  
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КПІ – Комуністична партія Іраку  
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МВ – Міжнародні відносини  

МВФ – Міжнародний валютний фонд  

МЕДО – англ. Middle East Defence Organization (укр. Середньосхідна 

організація оборони) 

МЗС – Міністерство зовнішніх справ  
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ЧССР – Чехословацька Соціалістична Республіка  

ЮНЕСКО – англ. United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization (укр. Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і 
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AIPAC – англ. American Israel Public Affairs Committee (укр. Американо-

ізраїльський комітет з громадських зв'язків)  

FOIA – англ. Freedom of Information Act (укр. Закон про свободу 

інформації) 

ODESSA – нім. Organisation der ehemaligen SS-Angehörigen (укр. 
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ВСТУП 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Близький Схід завжди 

входив до сфери прискіпливої уваги провідних світових держав. Довгий час 

долю регіону визначали європейські країни. Однак після закінчення Другої 

світової війни, у 1950-1960-х рр., регіон поступово стає одним з центрів 

протистояння США і СРСР, «третім фронтом» холодної війни, що відіграв не 

останню роль в її результаті. Боротьба за домінування в Південно-Західній 

Азії триває понині, в ній знову зіткнулися колишні суперники – Сполучені 

Штати Америки і правонаступниця Радянського Союзу Російська Федерація, 

що переслідують свої давні стратегічні цілі.  

Після терактів 11 вересня 2001 р. «глобальний світовий безлад» дався 

взнаки на повну силу. Особливе місце в ньому займають Великі, або ж, за 

визначенням З. Бжезинського, «Світові Балкани» (детальніше про це див. : 

[218]), що тягнуться від Гібралтару до Індонезії. Неспокійний 

двохмільярдний ісламський світ продовжує заявляти про себе й сьогодні, 

будучи найбільш вибухонебезпечним регіоном планети. У світлі наростаючої 

з 2014 р. дестабілізації міжнародної обстановки, викликаної кризою 

«Брюссельсько-Вашингтонської» системи, зокрема, російською агресією 

проти України, світовим лідерам (насамперед США і Західної Європи) 

необхідно узгоджувати свою стратегію щодо такого гігантського простору, 

який містить більшість з нині розвіданих запасів вуглеводнів. До того ж в 

регіон заходять нові актори – так, у вересні 2013 р. очільник КНР Сі Цзіньпін 

висунув концепцію «Нового шовкового шляху» під гаслом «Один пояс – 

один шлях», котрий буде проходити зі Східної Азії до Західної Європи саме 

через Близький Схід.  

Поряд з «гібридною» війною РФ проти України, найбільш загрозливими 

для системи міжнародної безпеки сьогодні є численні конфлікти на 

Близькому Сході, де вкотре зіткнулися інтереси Вашингтону і Москви. А 
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також багатьох інших держав – колишніх європейських метрополій та 

регіональних лідерів, які набирають ваги (Ірану, Туреччини, Саудівської 

Аравії та Ізраїлю), що, в сукупності з численними внутрішніми 

передумовами, і вилилися в той нестабільний стан, у якому нині перебуває 

регіон.  

Після «арабської весни» 2011 р. вибухонебезпечна ситуація склалася 

навколо Сирії, де у 1953-1964 рр. також перетиналися інтереси наддержав і 

регіональних гравців (у першу чергу, Туреччини та Ізраїлю, що постав на 

політичній карті світу 1948 р.). Тривожна обстановка зберігається в Іраку і 

Ємені. 1958 р. Ірак пережив революцію, що повалила монархію і 

переорієнтувала країну на співпрацю з соціалістичним табором. Те саме 

стосується Ємену – країни, в якій у 1960-х рр. відбулася антимонархічна 

революція і антиколоніальне повстання, спрямоване проти Великої Британії. 

Отже, витоки сучасних близькосхідних проблем слід шукати у зміні 

політичного ландшафту регіону у перші повоєнні десятиріччя, що остаточно 

сформувався у досліджуваний нами період.  

У науковому плані робота буде цікавою через недостатню вивченість 

радянсько-американської взаємодії в «нафтовому резервуарі» планети, що 

суттєво впливав як на зовнішню політику наддержав, так і на ситуацію в 

світі. Саме на апогеї холодної війни в колишньому «Родючому Півмісяці» 

(регіон, що охоплює території Межиріччя, Сирії та Палестини) 

законсервувалися і набули довгострокового характеру ті протиріччя, 

тенденції і процеси, в які втягнулися СРСР та США, визначивши вигляд 

регіону, його взаємини з рештою світу і шляхи розвитку в другій половині 

ХХ – на початку ХХІ століття. 

Метою роботи є дослідження інтересів та протиборства наддержав на 

Близькому Сході на апогеї холодної війни, відкриття її нових зрізів у 

військово-політичній, ідеологічній, культурній та інших сферах. Для її 

досягнення визначені наступні завдання: 
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1) проаналізувати та охарактеризувати стратегії Радянського Союзу і 

Сполучених Штатів, їх ключові положення і цілі; 

2) розглянути основні методи і вектори проекції сили Кремля і Білого 

дому в спробах ствердження свого впливу в регіоні; 

3) розкрити ідеологічне підґрунтя близькосхідної політики СРСР і США 

у Південно-Західній Азії; 

4) висвітлити пошук ними союзників в районі Леванту і Перської затоки; 

5) простежити еволюцію підходів у зовнішній політиці наддержав на 

Близькому Сході як щодо арабських країн та Ізраїлю, так і одна до одної, 

виділивши головні етапи; 

6) підвести підсумки їх регіонального протистояння за вказаний період. 

Об’єктом дослідження є політика Радянського Союзу і Сполучених 

Штатів на Близькому Сході. Предметом – концептуальні виміри цієї 

політики (американо-радянського протистояння). 

Нижня хронологічна рамка роботи обґрунтовується зміною влади в 

США і СРСР. У Сполучених Штатах вона сталася демократичним шляхом: 

президентські вибори листопада 1952 р. виграв кандидат від 

Республіканської партії Д. Ейзенхауер, який вступив на посаду після 

процедури інавгурації 20 січня 1953 р. і мав власне бачення цілей і завдань 

американської зовнішньої політики. В СРСР же після смерті Сталіна влада 

кулуарним шляхом перейшла до «колективного керівництва» на чолі з 

М. С. Хрущовим, котрий з 7 вересня 1953 р. очолив КПРС. Це призвело до 

зміщення акцентів радянської політики щодо «третього світу».  

Верхня хронологічна межа проходить через 1964 р., коли мала 

завершитися перша каденція президента Дж. Ф. Кеннеді, вбитого за рік до 

закінчення терміну свого мандата. Склад зовнішньополітичного блоку 
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адміністрації та його бачення міжнародних пріоритетів не змінювався до 

чергових президентських виборів у листопаді 1964 р., на яких перемогу 

здобув Л. Джонсон, що вже рік обіймав найвищу державну посаду США. З 

того часу основна увага американської зовнішньої політики змістилася на 

Індокитай та Латинську Америку («доктрина Джонсона»). У Москві «тихий 

переворот» жовтня 1964 р. завершився відставкою М. С. Хрущова з посад 

Першого секретаря ЦК КПРС і Голови Ради Міністрів СРСР, що також 

призвело до суттєвого корегування зовнішнього курсу Радянського Союзу.  

Географічні межі дослідження протистояння СРСР та США в регіоні 

Близького Сходу охоплюють території Єгипту, Сирії, Лівану, Йорданії, Іраку, 

Саудівської Аравії, Північного Ємену, Кувейту, Держави Ізраїль, що в 

сукупності складають окрему міжнародно-політичну зону. У перебігу роботи 

іноді бралися до уваги й деякі суміжні з нею держави, в першу чергу 

Туреччина та Іран. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у введенні до 

наукового обігу нових історичних джерел – документів з Державного архіву 

Російської Федерації, Архіву зовнішньої політики РФ, Російського 

державного архіву новітньої історії, Російського державного архіву 

соціально-політичної історії, нещодавно розсекречених, відповідно до Закону 

про свободу інформації, документів ЦРУ тощо. 

На їх основі вперше досліджені: 

– еволюція образу арабських режимів в сприйнятті Вашингтону та 

Москви; 

– позиція Кремля в ідеологічних тертях з ОАР наприкінці 1950-х рр.; 

– економічні та ідеологічні відносини СРСР з новим іракським 

керівництвом, що прийшло до влади внаслідок липневої революції 1958 р.; 

– культурна політики Радянського Союзу в ОАР другої половини 1950-х 

– першої половини 1960-х рр.; 

– особливості поставок озброєнь арабським державам Близького Сходу. 
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Уточнено: 

– зміст протистояння двох ідеологічних концептів, декларованих 

наддержавами по закінченню Суецької кризи: «доктрини Шепілова» і 

«доктрини Ейзенхауера»; 

– масштаби економічної допомоги Радянського Союзу Єгипту; 

– політику СРСР відносно Північного Ємену у 1955-1962 рр.; 

– позицію США та СРСР під час кувейтської кризи 1961 р.; 

– особливості зовнішньополітичного курсу США щодо Іраку в 1961-

1963 рр.; 

– політику СРСР та США в курдському питанні у 1958-1964 рр.; 

– взаємодію СРСР і США на тлі сирійської кризи 1961 р.; 

– позицію США та СРСР щодо ізраїльської та єгипетської ядерних 

програм в першій половині 1960-х рр.  

Набули подальшого дослідження: 

– двосторонні відносини Сполучених Штатів та Радянського Союзу з 

країнами Південно-Західної Азії.  

В цілому, автором зроблена спроба висвітлити різні сторони політики 

наддержав, достатньо поверхово розглянуті в науковій літературі. Крім того, 

концептуальна постановка проблеми, а саме – протистояння Вашингтона і 

Москви на Близькому Сході в період президентства Д. Ейзенхауера і Дж. 

Кеннеді в США й лідерства М. С. Хрущова в СРСР – не набула поширення в 

історіографії. 

Апробація роботи. Основні положення та висновки дисертації 

обговорювалися на кафедрі нової та новітньої історії Харківського 

національного університету імені В. Н. Каразіна, на п’яти міжнародних 

наукових конференціях: «Каразінські читання (історичні науки)» у Харкові 

(2016 і 2018 рр.), «Дні науки історичного факультету» в Києві (2017 і 2018 

рр.) та «Одеські читання: актуальні проблеми всесвітньої історії» в Одесі 

(2017 р.).  
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Структура дисертації. Робота побудована за проблемно-хронологічним 

принципом та складається зі списку скорочень, вступу, 4 розділів (поділених 
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позицій). Додатки – список публікацій дисертанта (11 позицій). Загальний 

обсяг дисертації – 267 с. 
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РОЗДІЛ I 

ІСТОРІОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛА І МЕТОДОЛОГІЯ 

 

1.1. Історіографія проблеми 

Історіографію радянсько-американського протистояння і відносин 

наддержав з країнами Близького Сходу можна розділити на кілька блоків за 

принципом висвітлення зовнішньої політики США і СРСР. 

Дослідження західних вчених, переважно зі Сполучених Штатів і 

Великої Британії, можна класифікувати за кількома основними проблемами: 

політика США на Близькому Сході в цілому; американо-ізраїльські 

відносини [447; 457; 461; 462; 467; 480; 492; 498; 567 etc]; Суецька криза 

1956 р., її причини, перебіг і наслідки [444; 453; 459; 472; 473; 478; 484; 500; 

501; 518; 522; 531; 540; 554; 603; 620]; СРСР на Близькому Сході [464; 474; 

506; 507; 536; 539; 541; 542; 594; 601; 613; 615]; Г. А. Насер та єгипетська 

революція [470; 471; 486; 525; 526; 529; 556; 571; 602; 619; 629]; єврейське 

лобі в США [452; 499; 561; 609], проблема ізраїльского ядерного озброєння 

[481; 508; 527; 528] тощо. 

Перш за все виділимо загальні праці М. Вайса [225], П. Кальвокорессі 

[269], Р. Арона [209] і Г. Кіссінджера [296] з історії міжнародних відносин, 

які контурно описують загальну картину світової політики в 50-60-і рр. 

ХХ ст., в тому числі на Близькому Сході. 

Переходячи до робіт ближчих до теми дисертації, відзначимо особистий 

внесок американських президентів в розвиток політики Вашингтона на 

Близькому Сході. Його прояснює робота С. Амброза «Ейзенхауер. Солдат і 

президент» [202]. Цікавою є праця американського дослідника Роберта Боуї, 

що висвітлює юридичну сторону Суецької кризи, значення рішень ООН і 

міжнародного права у врегулюванні кризи [472]. 

Останнім часом для зарубіжних авторів характерним стало прагнення до 

«кооперування» зусиль. За координації Оксфордського університету вчені з 

США, Великої Британії та інших країн створили об’ємні збірники статей, 
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присвячені вузловим проблемам міжнародного життя на Близькому і 

Середньому Сході. Одна з таких збірок побачила світ 2002 р. – її темою були 

революційні зміни 1958 р. в регіоні [449]. Редакторами видання стали відомі 

американські автори – В. Р. Луїс і Р. Оуен, перу яких належить серія робіт по 

близькосхідній політиці США. В зазначеному збірнику автори вперше гостро 

поставили багато питань: зокрема, відносно політики Радянського Союзу під 

час широкомасштабної близькосхідної кризи 1958 р. або ж позиції 

єгипетського лідера Г. А. Насера; щодо політики США між Суецькою та 

Іракською кризами, які фактично перетворили Вашингтон на головного 

гравця на Близькому Сході; про внутрішнє підґрунтя ліванської кризи 

1958 р., що призвела до короткочасної громадянської війни в країні та 

висадки американського десанту тощо. 

Довгий час найбільш популярним напрямком в зарубіжній історіографії 

залишалося вивчення політики Сполучених Штатів на Близькому і 

Середньому Сході в контексті холодної війни. Такі американські автори, як 

Дж. Кемпбелл, Дж. Гуревіц, Дж. Донован [477; 523; 565], підкреслювали 

стратегічну значущість близькосхідного регіону для західних держав і 

необхідність стримування радянського впливу в цьому районі світу. Політика 

США вимальовувалася вказаними авторами відповідно до теорії «вакууму 

сили», який зобов'язані були заповнити Сполучені Штати після Суецької 

кризи задля недопущення проникнення Радянського Союзу на 

мусульманський Схід. Все розмаїття міжнародних відносин на Близькому 

Сході часто спрощувалося і зводилося до американо-радянського 

протистояння.  

Таке трактування не влаштовувало тих авторів, хто шукав глибше 

коріння проблем, з якими зіткнулися США в близькосхідному регіоні в 1950-

1960-х рр. Поступово визрів цивілізаційний підхід до вивчення відносин 

Сполучених Штатів і арабського світу. Чи не першими його запропонували 

американські дослідники Б. Льюїс і Е. Саїд [548; 549; 589], а найбільш 

яскравими представниками цивілізаційної школи є Дж. Бадо та Д. Літтл [454; 
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550; 551; 552]. Директор Американського університету в Каїрі, який також 

працював при адміністрації Дж. Ф. Кеннеді послом США в Єгипті, Дж. Бадо, 

вважав однією з помилок близькосхідної політики Сполучених Штатів її 

прямолінійність. Відповідні погляди він виклав у своїй знаменитій праці 

щодо основ американської зовнішньої політики в арабському світі. 

Професора Університету Кларка в США Д. Літтла до цивілізаційної 

складової американської політики на Близькому Сході змусили звернутися 

трагічні події 11 вересня 2001 р. Відповідь на них він пропонує шукати в 

історії політики Вашингтона в Південно-Західній Азії й зіткненні різних 

систем цінностей. У схожому стилі, хоча і з певною часткою критики на 

адресу попередників, написана робота С. Якуба [630], іншого 

американського автора, що представляє інтерес як комплексне дослідження 

«доктрини Ейзенхауера» в американській історіографії. Її автор наполягає, 

що Сполучені Штати через цю доктрину намагалися підвищити довіру 

проамериканських урядів Близького і Середнього Сходу, посиливши їх 

можливості з протидії підривної діяльності Єгипту. 

Близька до цивілізаційного підходу школа, яка розглядає близькосхідну 

політику США в ракурсі зіткнення західної і східної дипломатії, 

фокусуючись на характеристиці останньої. Цю групу вчених відрізняє 

уважне ставлення до факторів «м'якої сили» в зовнішньополітичній 

діяльності близькосхідних країн, зокрема, до ідеології панарабізму і 

панісламізму, до пропаганди Г. А. Насера, до питань шкільної та 

університетської освіти в країнах регіону. Один з представників цієї школи, 

професор університету Тафтс М. Муфті [569], спробував знайти відповідь на 

питання: як пояснити феномен поєднання панарабізму із ревнивим 

оберіганням арабськими державами свого суверенітету? Інший 

американський дослідник, Ф. Гергес [505], працюючи в руслі системного 

підходу, вважає, що провали західної дипломатії на Близькому Сході можна 

пояснити відторгненням арабськими країнами стилістики холодної війни, що 

нав'язувалася Заходом. Для центрів арабської політики, таких як Каїр, 
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Багдад, Дамаск, першорядне значення мало їх суперництво між собою, а 

відносно протиставлення Схід–Захід, то, зазначає цей дослідник, навіть 

«слабкі» лідери, на кшталт короля Йорданії Хусейна використовували канву 

холодної війни перш за все у своїх внутрішніх та регіональних інтересах. 

Оригінальний погляд на близькосхідну політику Сполучених Штатів 

належить М. Холланду [520]. Він аналізує її в контексті боротьби навколо 

«спадщини» Османської імперії після Другої світової війни. Крім зовнішніх 

сил, на його думку, в ній активно були залучені місцеві актори, у першу 

чергу, Єгипет, Сирія, Ірак, меншою мірою – Саудівська Аравія. М. Холланд 

використовував досить поширений прийом при вивченні близькосхідної 

політики США – він ставив в її центр Єгипет, показуючи на його прикладі 

специфіку практично всієї політики Вашингтона у Південно-Західній Азії. 

Його робота наслідує традиції таких американських авторів, як Дж. Аронсон, 

У. Бернс, П. Хан, швейцарської дослідниці Г. Мейєр [450; 514; 515; 563]. У 

цьому ж руслі, тільки з наголосом на британський підхід до Єгипту, написана 

робота іншого західного дослідника, Р. Макнамари [560]. 

.Чимало робіт присвячено американо-ізраїльським «особливим 

відносинам». Значний внесок в розуміння основ цих відносин зроблений 

дослідниками з США Д. Шоенбаумом, В. Шеннаном, З. Леві [462; 547; 595]. 

Визнаючи, що корінний поворот у відносинах Вашингтона і Тель-Авіва 

стався лише у 1960-х рр., деякі вчені схильні шукати витоки цього повороту в 

більш ранньому періоді. Як зазначає Е. Тівнан [609], в уряді Д. Ейзенхауера 

не було політиків, через яких Ізраїль міг би намагатися здійснювати вплив на 

зовнішньополітичну діяльність США. В одній з найвідоміших робіт, що 

стосуються американо-ізраїльських відносин періоду адміністрації 

Д. Ейзенхауера, написаної професором Queens коледжу Державного 

університету Нью-Йорка І. Альтерасом [447], висновок щодо неприязні 

республіканського керівництва до Ізраїлю заперечується. Дослідник 

Н. Сафран аналізує американо-ізраїльські відносини протягом великого 

хронологічного періоду під найрізноманітнішими кутами зору: політичного, 
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партійного співробітництва, міжарабських протирічь, арабо-ізраїльського 

конфлікту тощо [588]. 

Активний розвиток останнім часом отримав ще ряд напрямків 

близькосхідних досліджень: про роль спецслужб в міжнародних відносинах 

на Близькому Сході, нафтовий чинник в політиці США в Південно-Західній 

Азії тощо. У першому випадку помітні роботи британських вчених 

Р. Олдріча, С. Дорріт; у другому – американських дослідників Р. Оуена, 

Дж. Харпера, канадського автора С. Ределла [446; 491; 516; 603 etc]. 

Особливо варто відзначити капітальне дослідження Д. Ергіна «Здобич: 

всесвітня історія боротьби за нафту, гроші і владу» [437]. Як і книга 

Е. Семпсона «Сім сестер» [590], вона дозволяє розглянути вплив нафтового 

бізнесу на курс західних держав в регіоні. Американський публіцист і 

політолог У. Блум [221] розкриває роль відомства А. Даллеса в Сирії під час 

президентства Д. Ейзенхауера. Таким чином, в американській історіографії 

знайшла достатнє відображення зовнішня політика США на Близькому Сході 

головним чином щодо 1950-х рр. Проте більшість робіт мають 

узагальнюючий характер, торкаючись курсу Вашингтона в Південно-Західній 

Азії в цілому. Крім того, у фокусі уваги американських досліджень 

знаходилися в основному Єгипет та Ізраїль (останній привертав увагу і щодо 

періоду 1960-х рр.), явище арабського націоналізму, його зв'язок з 

протистоянням наддержав. 

Певні аспекти радянсько-американського протистояння на Близькому 

Сході містяться у збірнику статей «Soviet-American Rivalry in the Middle 

East» під редакцією Дж. Гуревіца. Роботи збірки охоплюють 

найрізномантініші аспекти протиборства – від глибинних міжнародно-

політичних передумов до економічної та культурної складової та містять у 

собі чимало статистичної інформації. Матеріали охоплюють одразу весь 

«Великий Близький Схід» – територію від Мароко до Пакистану, а також 

чималий проміжок часу – від 1945 р. до 1980-х рр. [601] Таким же підгрунтям 

комплексного досліження політики СРСР на Близькому Сході (від Мароко до 
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Ірану) стала збірка «The Soviet Union and the Middle East. The post-world war 

II era» під редкацією І. Дж. Ледерера і С. Уайна [615]. Сюди ж відноситься 

випуск «The Soviet-American Competittion in the Middle East», 

відредагованого С. Л. Шпігелем та М. А. Геллером [613], який, щоправда, 

торкається в основному проблем протиборства наддержав у 1970-1980-х рр.  

Ізраїльська історіографія також зверталася до основних аспектів 

проблеми. Особливо цінними для нас стали книги А. Епштейна відносно 

всього періоду арабо-ізраїльського протистояння, що воєдино зв'язують 

арабо-ізраїльські війни з двосторонніми відносинами та дипломатією 

наддержав [432; 433; 434; 435; 436.]. 

В Ізраїлі проблема радянсько-близькосхідних відносин почала активно 

досліджуватися лише у 1980-х рр. Найбільш фундаментальною вважаємо 

працю колишнього посла Ізраїлю в СРСР Й. Говріна «Радянсько-ізраїльські 

відносини (1953-1967 рр.)» [242], де простежується загальна динаміка зв'язків 

між двома державами.Однією з перших праць з історії радянсько-арабських 

відносин стала книга Йона Глассмена «Зброя для арабів. Радянський Союз і 

війна на Близькому Сході» [506], яка висвітлює військовий чинник політики 

Кремля у Східному Середземномор'ї. З іншого боку, в праці про курс 

Радянського Союзу щодо Ізраїлю в 1960-і рр., тель-авівські дослідники 

І. Гінор і Г. Ремез зробили спробу повного переосмислення всієї політики 

Москви в регіоні, виділяючи її цілеспрямовану антиізраїльську сутність, 

засновану на ядерному факторі [508].  

Ізраїльский автор А. Бен-Цві [467] вважає, що однією з основ 

американо-ізраїльського партнерства послужила зацікавленість США в 

цілісності Йорданії та її дистанціюванні від Каїра. Час перебування при владі 

адміністрації Д. Ейзенхауера цікавий як період найменшого, мабуть, впливу 

Ізраїлю на процес формування близькосхідної політики Білого дому. У 

зарубіжній історіографії взагалі можна зустріти тезу про те, що Ізраїль 

вважався республіканської адміністрацією «перешкодою» в реалізації 

стратегічних задумів провідних країн НАТО на Близькому і Середньому 
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Сході. Цієї думки дотримується ізраїльський науковець Й. Бар-Шимон-Тов 

[460; 461].  

М. Штереншис у капітальних працях з історії Держави Ізраїль [427; 428], 

зачепив низку цікавих для нас питань, зокрема, радянсько-ізраїльських і 

радянсько-американських зв'язків, а головне – програми створення Тель-

Авівом ядерної зброї і позиції Вашингтону з цієї проблеми. Останнє питання 

розглядається також в дослідженні А. Коена [307; 481], який разом з 

В. Яременко [443] представляють традиційну школу у вивченні ізраїльської 

атомної програми. На противагу їм М. Пайпер та його однодумці [333; 413; 

527; 528 тощо] відстоюють конспірологічний напрямок в цій тематиці. 

Дотичним до нього є чимала кількість подібних «сенсаційних» публікацій, 

присвячених в тому числі і загальній характеристиці американо-ізраїльських 

відносин в роки президентства Дж. Ф. Кеннеді [290; 376; 430; 567; 626].  

Російська академічна наука радянського періоду зосереджувалася 

головно на вивченні американської зовнішньої політики в районі Близького 

Сходу. Радянські автори однозначно таврували близькосхідний курс США як 

імперіалістичний, реакційний, спрямований на боротьбу з усіма 

«прогресивними силами» з метою встановлення панування монополістичного 

капіталу, вбачаючи своєю кінцевою метою насадження абсолютної 

американської гегемонії в регіоні. На підтвердження цієї тези спрямовані 

публікації, присвячені зовнішній політиці країн Близького Сходу і 

міжнародних відносин 50-60-х рр. ХХ ст. Нам вони корисні фактичним 

матеріалом, який нині не зустрічається в інших працях [319; 320; 321].  

Дослідженням близькосхідної політики США займалися в Радянському 

Союзі фахівці різних напрямків: американісти, британісти, сходознавці. 

Говорячи про внесок радянської школи американістики в розуміння політики 

США на Близькому Сході, перш за все, необхідно вказати на узагальнюючі 

дослідження з історії зовнішньої політики США, зроблені Г. А. Арбатовим, 

Н. Н. Іноземцевим та іншими [208; 257; 265; 266; 325; 359 тощо].  
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Одним з перших досліджень, яка розглядає «доктрину Ейзенхауера», 

стала брошура А. Е. Куніної [309; 370]. У 1960-1961 рр. були оприлюднені 

колективні монографії під редакцією Б. Г. Гафурова [361; 362], що 

претендують на комплексний аналіз політики Сполучених Штатів на 

Близькому Сході. Поділ цих робіт за географічним принципом не тільки 

відображав реалії американської стратегії в регіоні, а й був покликаний 

висвітлити реакційний характер правлячих режимів в країнах, розташованих 

поблизу південних кордонів СРСР, в порівнянні з прогресивною, на 

переконання Москви, політикою тодішніх урядів Єгипту, Сирії та Іраку.  

Торкаючись спеціалізованої літератури, варто виділити працю І. Леміна 

«Суецьке питання та імперіалістична агресія проти Єгипту» [400], що 

вийшла «по гарячих слідах» Суецької кризи 1956 р.; монографію Р. Іванова 

«Дуайт Ейзенхауер» [295] з короткою оцінкою особистого чинника і внеску 

американського президента у зовнішньополітичний курс США 1950-х рр., 

книгу Г. І. Усачова «Джон Фостер Даллес: міф чи реальність?» [411], 

Л. Мєдвєдко «Цей Близький вируючий Схід» [318], О. Е. Туганової [408; 

409], О. А. Колобова про американську зовнішню політику [297; 298; 299] та 

інші, вельми схожі один на одного в методології та оціночних судженнях. 

Для нас вони цікаві головним чином як історіографічний факт. Більш 

аналітичний характер має стаття Б. Марушкіна «Суецький сценарій Даллеса» 

[316], яка доволі об'єктивно висвітлює зусилля Державного департаменту та 

його секретаря Дж. Даллеса в ескалації Суецької кризи 1956 р. 

Істотні уточнення близькосхідної політики США на різних етапах її 

розвитку були зроблені І. Д. Звягельською, О. А. Колобовим, 

А. А. Корніловим, Г. І. Мирським, А. А. Мурадяном та ін [262; 297; 298; 299; 

300; 334]. Особливістю радянської школи вивчення близькосхідної політики 

США є пильна увага до економічної складової цієї політики. Р. Н. Андреасян, 

А. Я. Ельянов, [203; 204.] активно досліджували нафтовий фактор 

близькосхідної політики США. Економічний поступ США на Близькому 
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Сході розглядається також в роботах, С. А. Лосєва, Ю. К. Тиссовського, 

А. І Осипова [311; 350].  

У радянській історіографії ще в 1950-х рр. виникла думка про те, що 

політику Вашингтона і Лондона на Близькому Сході в перші повоєнні 

десятиліття важко зрозуміти у відриві одну від одної. Такі дослідники, як 

Г. Драмбянц, І. Єрмашев [252; 257], наприкінці 1950-х рр. вказували, що, 

незважаючи на наявність деяких суперечностей, в цілому можна говорити 

про єдність англо-американського підходу до Близького Сходу. Типовим 

прикладом синтезованого аналізу близькосхідної політики Лондона і 

Вашингтона є праця О. Е. Туганової [409]. Традиція вивчення політики 

Сполучених Штатів і Англії на Близькому Сході у взаємозв'язку та взаємодії 

один з одним була підтримана М. Я. Пеліпасєм [196; 353].  

Значний внесок в розуміння характеру взаємин наддержав з 

близькосхідними країнами належить радянським сходознавцям. Місце 

палестинської проблеми та арабо-ізраїльського конфлікту в ряду чинників, 

що істотно впливали на політику великих держав, детально проаналізовано 

Є. Дмитрієвим, В. І. Кисельовим, Г. С. Нікітіною, Є. М. Примаковим [251; 

293; 294; 295; 343; 344; 364; 365]. Дослідженню складного світу 

міжарабських відносин та різних аспектів зовнішньої і внутрішньої політики 

арабських країн присвятили свої роботи А. М. Васильєв, Є. К. Голубовська, 

В. В. Наумкін, Е. Л .Пір-Будагова [229; 243; 341; 359]. Роль чинників 

внутрішньополітичного життя країн Близького Сходу, які впливали на ерозію 

американської позиції, а також значення національно-визвольного руху на 

Арабському Сході розглядають Л. І. Мєдвєдко і Г. І. Мирський [326-329].  

Таким чином, американська політика на Близькому Сході була досить 

популярною в радянській історіографії. Радянських дослідників, крім 

комплексного аналізу зовнішнього курсу Вашингтона в регіоні, цікавили 

двосторонні відносини США з країнами Південно-Західної Азії. Також вони 

вивчали економічні інтереси Сполучених Штатів в регіоні (зокрема, 

нафтовий чинник); концептуальне обґрунтування американської присутності 
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на Близькому Сході, пов'язане з Суецькою кризою («доктрина Ейзенхауера»); 

взаємозв'язок політики США і Великої Британії в регіоні тощо. 

Оцінки робіт істориків СРСР як таких, що несли на собі відбиток свого 

часу з його ідеологічною спрямованістю, здебільшого справедливі, але деякі 

висновки радянських авторів актуальні й досі: наприклад, щодо 

близькосхідних інтересів Вашингтона, англо-американського суперництва в 

регіоні, причин невдачі в налагодженні зв'язків адміністрації Д. Ейзенхауера 

з арабським націоналізмом тощо. 

За радянських часів зовнішня політика Москви трактувалася як 

виключно безкорислива і миролюбна на противагу політиці США – 

загарбницькій, імперіалістичній, неоколоніалістській. На догоду цій 

концепції свідомо уникались або ж всіляко згладжувалися багато 

неоднозначних моментів при навмисному спотворенні явищ і фактів. 

Практично у всіх дослідженнях нижча хронологічна межа проходила через 

1955-1956 рр. Найбільш відомими тут є праці Є. М. Примакова і А. І. Бєляєва 

[214; 215; 216; 366; 367; 369], які працювали тоді кореспондентами «Правди» 

в Єгипті й Сирії; монографії, присвячені Суецькій кризі – книга «Радянський 

Союз і Суецька криза 1956 р.» А. С. Протопопова [371], Г. С. Нікітіної 

«Суецький канал – надбання єгипетського народу» [344] тощо. Вони цінні 

головним чином своїм фактажом, викладенням хронології подій на 

дипломатичному фронті. Також певними замальовками міжнародного життя 

регіону 1950-х рр. доповнюють тематику монографії загального характеру 

радянської школи історії і теорії міжнародних відносин [декілька]. 

Передовсім, ці праці стосувалися радянсько-єгипетських відносин крізь 

призму Суецької кризи, тобто перебували в досить вузьких тематичних і 

хронологічних рамках. Таким чином, в СРСР дослідужвана нами проблема не 

привертала особливої уваги, за винятком окремих сюжетів. 

Після краху СРСР відбулася суттєва деідеологізація історичної науки, 

що вплинуло і на оцінки зовнішньополітичних акцій колишніх супротивників 

по холодній війні. З публікацій 2000-х рр. варто виокремити книгу А. 
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Смірнова «Арабо-ізраїльські війни» [395], яка розкриває головним чином 

військову картину конфлікту і, зокрема, позицію США під час перших двох 

широкомасштабних зіткнень арабських держав з Ізраїлем. В. О. Печатнов і 

А. С. Маникін в капітальній праці «Історія зовнішньої політики США» [356] 

дають глибоку характеристику американської зовнішньополітичної 

діяльності з моменту заснування Сполучених Штатів до сьогоднішнього дня, 

зачіпаючи близькосхідні інтереси адміністрації Д. Ейзенхауера і 

Дж. Ф. Кеннеді. Робота корисна тим, що близькосхідна тематика 

розглядається в ній в контексті глобальної політики Білого дому. Головний 

науковий співробітник Інституту сходознавства РАН І. Звягельська, в свою 

чергу, надала загальну картину деяких етапів американо-ізраїльського 

співробітництва, хоча і в дуже стислій формі [260].  

Найбільш істотне місце в дослідженні близькосхідної політики США 

серед російських істориків посідають праці В. П. Румянцева [197; 198; 379; 

380; 381; 382; 383; 384; 385], який в своїх кандидатській та докторській 

дисертаціях, а також численних статтях детально вивчив політику 

адміністрації Д. Ейзенхауера на Близькому Сході в 1953-1960 рр. (тобто в 

Суецькій кризі 1956 р., сирійській 1957 р., ліванській та іракській 1958 р.), 

часто співвідносячи акції Білого дому з позиціями провідних європейських 

держав. Вельми змістовна і розлога стаття М. А. Уразова [410], присвячена 

Іракській революції 1958 р. у близькосхідній політиці Вашингтона. 

З праць сучасних російських авторів, що стосуються деяких сфер 

московсько-вашингтонського зіткнення на близькосхідному театрі, назвемо 

твори І. Гайдука про суперництво наддержав в Організації Об'єднаних Націй 

під час міжнародних криз на Близькому Сході [235].  

Після краху радянської системи активно публікували роботи з 

близькосхідних проблем й інші автори з солідним досвідом академічних 

досліджень. Відомий державний діяч, дипломат і вчений Є. М. Примаков 

узагальнив свій власний досвід і знання близькосхідних справ в книзі, на 

сторінках якої значне місце відводиться оцінці дій Сполучених Штатів. Крім 
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того, у його праці крізь призму особистих спогадів розглядається і тема 

радянсько-американського протистояння в регіоні [368]. 

Соціально-політичним наслідкам реалізації «доктрини Ейзенхауера» в 

країнах Леванту були присвячені розвідки К. А. Білоусової [186; 187]. 

Особливої уваги заслуговують роботи академіка А. А. Фурсенко. 

Спираючись на дані Архіву зовнішньої політики Російської Федерації, 

архівів США та Великої Британії, він докладно проаналізував одну з 

найбільш драматичних подій близькосхідної історії – революцію 1958 р. в 

Іраку [416]. Активні дослідження близькосхідної політики здійснюються в 

Нижньогородському державному університеті РФ. У 2008 р. там була 

опублікована колективна двотомна монографія під редакцією О. А. Колобова 

[219; 220]. Вперше у російській історіографії в ній був представлений аналіз 

близькосхідної політики провідних країн світу в парадигмі арабо-

ізраїльського конфлікту протягом Новітнього часу. Перипетіям міжнародних 

відносин на Близькому Сході значна увага приділена в роботах 

А. В. Демченко, І. Д. Звягельської, Т. А. Карасової, А. В. Федорченкo [249; 

261; 272].  

Таким чином, методологічне розмаїття, міждисциплінарний підхід, 

залучення нових джерел привели до появи праць, які розширюють горизонти 

сприйняття американської та радянської політики на Близькому Сході. З 

розпадом СРСР історична наука набула більш незашореного характеру. 

Сучасна російська історіографія в цілому достатньо об'єктивно 

висвітлює цілі і характер акцій Кремля в районі Леванту і Перської затоки. У 

1993 р. вийшла робота відомого сходознавця А. М. Васильєва, яка стала 

початком неупередженому підходу й істотно доповнила картину взаємин 

великих держав на Близькому Сході [230]. У ній основна увага приділялася 

постсталінському періоду. Книга цінна тим, що вперше дає адекватне 

уявлення щодо радянських позицій в регіоні у 1950-1960-і рр., ставши 

першою спробою незаангажованого наукового аналізу взаємин СРСР із 

Сполученими Штатами на «Великому Близькому Сході». 
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2005 р. з'явилася книга російського журналіста-міжнародника 

Л. Млєчіна «Навіщо Сталін створив Ізраїль?» [330], написана на основі 

збірок розсекречених початку 2000-х рр. документів Архіву зовнішньої 

політики Російської Федерації та МЗС Ізраїлю. У ній вперше в російській 

історіографії детально висвітлюється розвиток контактів Москви з країнами 

Близького Сходу в 1945-1967 рр., а також надаються оцінки політики США в 

регіоні, і, отже, взаємодії двох наддержав, їх боротьби за вплив в арабському 

світі. Однак праця має скоріше науково-популярний характер. Більший 

інтерес для нас представляє творчість сходознавця Г. Г. Косача, що приділив 

увагу раніше не досліджуваним сторонам зовнішньої політики як СРСР, так і 

арабських держав. Йдеться ро взаємозв'язок ідеологій з практикою, а також 

механізми реалізації зовнішньої політики деяких країн регіону [301-304].  

Найбільший внесок в розробку проблеми Суецької кризи внесли 

А. А. Фурсенко [417], М. М. Наринський [339], С. Л. Пєчуров [358], 

М. Горєлік [245], Г. Г. Ісаєв [267], що істотно доповнили вивчення ролі 

Кремля в арабо-ізраїльському конфлікті. Особливої уваги заслуговують 

роботи А. А. Фурсенко, який привніс чимало раніше недоступної архівної 

інформації та змусив по-новому поглянути на позицію СРСР у 

близькосхідних кризах 50-х рр. ХХ ст. Основну увага він приділив 

внутрішньому підґрунтю радянського курсу.  

Цінні відомості про дипломатію Москви в регіоні містяться в працях 

Є. Пирлінa [374], як і переглянувшого свої погляди Є. Примакова [368]. Їх 

характерною рисою є безперервність оповідання в чітких хронологічних 

рамках, а не проблемний характер дослідження, який носять переважна 

більшість вище названих праць. Провідний науковий співробітник Інституту 

російської історії РАН І. В. Бистрова досить широко розкрила «збройний» 

фактор радянсько-арабського стратегічного партнерства через зовнішню 

діяльність ВПК СРСР [224]. Схожою є робота А. С. Синайського «Допомога 

країні пірамід» [394], котрий розповів хронологію радянських поставок 

озброєнь Каїру. Крім них, різноманітні дані щодо кремлівських військових 
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«інвестицій» в регіон ми можемо запозичити інформацію з книг В. 

Золотарьовa [378], С. Л. Рогози [375], а також статей А. Розіна [377], 

В. Бабіча [212], М. Жирохова [258], М Нікольського [345] тощо. 

У своїй праці, присвяченій єврейському питанню в СРСР за 

хрущовських часів [316], професор Г. В. Костирченко досить докладно 

розкрив політику Ізраїлю відносно дискримінації іудеїв в Радянському Союзі 

й конфліктів на цьому ґрунті Москви з Тель-Авівом.  

Отже, пострадянський період в російській історичній науці відзначений 

істотним зростанням масштабів і горизонтів вивчення проблеми, що, однак, 

не означало її всебічного висвітлення. 

Арабська історіографія проблеми представлена переважно відомими нам 

дисертаційними дослідженнями близькосхідних авторів щодо політики 

наддержав на Близькому Сході. Ці дослідження проводилися аспірантами з 

арабських країн і захищалися в Росії, так що їх загальна антиізраїльська й 

антизахідна спрямованість цілком природна. Так, питанням громадянської 

війни в Ємені і впливом на неї іноземних держав, в тому числі СРСР і США, 

займався Іскандер Мохаммед Ахмед [191].  

Відносинам Сирії з СРСР і США в глобальному контексті холодної 

війни і радянсько-американського протистояння присвятив свою роботу 

Іссам Аффаш [185]. Близька до неї за тематикою дисертація Абдель Гані 

Гассана «Історична еволюція відносин Росії і Сирії в XIX-XX ст.» [181]. 

Цікавим дослідженням є праця Аль-Холі Амаль Мітвалі Хамід Ібрагім 

«Культурні перетворення в Єгипті і радянсько-єгипетські відносини в роки 

президентства Гамаль Абдель Насера (1952-1970 рр.)» [184], яка розкриває 

особливості культурного співробітництва СРСР з Єгиптом. Роль ООН у 

врегулюванні арабо-ізраїльського конфлікту вивчав Даюб Шафік Алі [182].  

Однак найцінніші для нас роботи Ало Саеєд Кхудєйди щодо радянсько-

іракських відносин і позиції СРСР в курдській проблемі у 1958-1991 рр. 

[192], а також Адиба Ахмеда Алькалли «Наддержави і Ірак» [183], які 
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розкривають іракський чинник протистояння наддержав, поверхнево 

розглянутий в західній і радянсько-російській літературі.  

Серед української історіографії варто відзначити монографію київського 

історика В. І. Нагайчука [338], яка детально висвітлює американо-єгипетські 

відносини, починаючи з 1952 р. Положення Єгипту як однієї з головних країн 

арабського світу дозволила В. І. Нагайчуку показати ключовий напрямок 

політики Вашингтона на Арабському Сході.  

В незалежній Україні тематика протистояння США і СРСР на «третьому 

фронті» холодної війни в 1953-1964 рр. ще не привернула належної уваги 

вчених. Правда, наявні дослідження деяких молодих істориків, що 

розглядають радянсько-американське протистояння через відносини 

арабських держав з однією із наддержав та/або ж одна з одною. Головними 

працями тут є кандидатські дисертації та інші розвдки І. В. Зубаренко [190], 

В. Ю. Бузаня [188; 223] та Ю. А. Оксамитного [349], які, щоправда, 

досліджували дещо інші аспекти проблеми.  

І. В. Зубаренко досліджувала політику США щодо Єгипту після 

Липневої революції 1952 р. Одеська дослідниця основний наголос поставила 

на вивченні концептуального обґрунтування політики США щодо Єгипту. В 

свою чергу, В. Ю. Бузань присвятив свою роботу аналізу радянсько-

американського протистояння на тлі арабо-ізраїльського конфлікту. 

Київський науковець левову частку уваги приділив механізмам прийняття 

рішень американських адміністрацій щодо Близького Сходу. Праці ж 

Ю. А. Оксамитного стосуються в основному сталінського періоду 

кремлівської політики на Близькому Сході.  

Хоча обидві дисертації в основному висвітлюють період здебільшого 

або до, або після 1953-1964 рр., для нас вони цінні як гарні приклади 

розвитку вітчизняної історіографії, а також свіжим, незаангажованим 

поглядом на проблему із застосуванням сучасних підходів історіописання. 

Історіографічний аналіз свідчить: в західній, ізраїльській та радянсько-

російській історичній науці були досить повно досліджені чимало аспектів 
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зовнішньої політики США і СРСР – як в узагальнюючому форматі, так і в 

рамках окремих проблем. Отримали окреслення питання протистояння 

наддержав під час ключових подій близькосхідної життя 1950-х рр. Водночас 

практично не отримали належного висвітлення радянсько-єгипетські 

відносини після 1958 р., як і зв'язки Москви з Дамаском, Багдадом та іншими 

арабськими державами на межі 1950-х – 1960-х рр. На відміну від Суецької 

1956 р. або ірако-ліванської 1958 р., тематика криз першої половини 1960-х 

рр. і позицій наддержав в них доволі невиразно опрацьована в науковій 

літературі. Також недостатньо вивченою є проблематика зіткнення 

наддержав на Близькому Сході, взаємовпливу їх політики одна на одну, 

особливо в запропонованих хронологічних рамках. 

Таким чином, існуюча на сьогоднішній день історіографія проблеми не 

дає цілісної картини радянсько-американських відносин на Близькому Сході, 

що відкриває можливості для нового осмислення політики наддержав в 

регіоні.  

 

1.2. Джерельна база роботи 

Використані автором джерела можна розділити на кілька груп. 

Перша група – це різноманітні тексти міжнародних договорів, трактатів, 

конвенцій (наприклад, щодо статусу Суецького каналу [65; 66; 75; 88; 93 94; 

98; 99] або військових альянсів, укладених в регіоні [57; 67]), а також 

рішення Генеральної Асамблеї та Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй 

[59; 85; 89], що висвітлюють діяльність і роль ООН у врегулюванні 

близькосхідного конфлікту. Однак ця група джерел показує лише офіційно 

окреслену, багато в чому загальновідому, зовнішню сторону проблеми. 

Постанови урядів, закони, парламентські акти і рішення інших 

державних органів низки країн також дозволяють побачити офіційну сторону 

справи, але вже спрямовану головним чином всередину, на населення 

підконтрольних урядам країн. У той же час вони корисні й для вивчення 

зовнішньої політики Москви і Вашингтона – наприклад, постанови Ради 
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Міністрів СРСР про постачання озброєнь арабським державам або ж закони 

та програми продовольчої допомоги країнам «третього світу» з боку 

Сполучених Штатів [61; 62; 85; 96]. 

Більш суттєвою для нас є третя група – офіційні заяви президентів, глав 

урядів держав, парламентаріїв і дипломатів вищого рангу. Вони дозволяють 

простежити політичну лінію тієї чи іншої країни в будь-якому питанні, що 

стосуються теми дослідження. Заяви, ноти і листи офіційних органів 

(наприклад, МЗС СРСР, Держдепартаменту США) допомагають також 

дослідити ідеологічне обґрунтування зовнішньополітичних курсів 

радянського і американського керівництва [86; 88; 90; 92; 118].  

Чи не найзначущою групою джерел стали внутрішні документи 

державних органів США і СРСР – листування, звіти, стенограми засідань, 

зустрічей з представниками іноземних держав, записи бесід з ними та ін. [76; 

84; 91] Вони склали істотну частину джерельної бази роботи: опубліковані 

збірники зовнішньополітичних установ та інших владних інституцій США, 

СРСР та Ізраїлю, а саме – томи «Foreign Relations of the United States» [77; 78; 

79; 80; 81; 82], що відносяться до 1950-1960 рр., «Радянсько-ізраїльські 

відносини» [63] та «Близькосхідний конфлікт» [51; 52], історичні матеріали 

сайту МЗС Ізраїля [86; 90]. Опубліковані в них документи внутрішнього 

користування дають можливість детально проаналізувати підґрунтя 

стратегічних і тактичних кроків головних суперників в холодній війні, 

виявити основну «закулісну» складову характеру цілей, завдань і конкретних 

заходів Вашингтона і Москви.  

Сюди ж відносяться неопубліковані документи Архіву зовнішьої 

політики РФ [1-11], Державного архіву Російської Федерації [12-40], 

Російського державного архіву соціально-політичної історії [41-44], 

Російського державного архіву новітньої історії [45-49]. Вони зачіпають 

найрізноманітніші теми: особливості двосторонніх відносин Радянського 

Союзу з Йеменом у 1955-1962 рр. та Кувейтом (1963-1964 рр.); записи бесід 

перших осіб радянської держави (М. С. Хрущова, А. І. Мікояна, 
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М. А. Булганіна та ін.) з представниками іноземних країн; відомості щодо 

арабських компартій у 1950-х рр.; детальний аналіз внутрішньополітичної 

ситуації в арабських державах; статистичні відомості щодо співробітництва 

СРСР з Іракською Республікою і ОАР; внутрішню переписку різних відділів 

ЦК КПРС про культурні зв'язки з країнами Близького Сходу у 1960-х рр. та 

інші, що дозволяють відкрити деякі досі невідомі аспекти кремлівської 

політики в регіоні. До цього виду джерел можна віднести і нещодавно 

розсекречені, відповідно до Закону про свободу інформації (FOIA), 

документи ЦРУ [50] – донесення агентів з місць їх перебування в 

близькосхідних країнах, які допомагають зрозуміти витоки «внутрішньої 

кухні» американської політики, їх бачення проблем зовнішнього курсу 

Сполучених Штатів.  

Наступну групу становлять всякого роду «колективні міркування» 

американських політиків різного рангу і профілю [84; 123; 136]. Вони дають 

уявлення про настрої політичної еліти США під час досліджуваного періоду, 

їх погляди щодо подій на Близькому Сході, думки про напрямки корекції 

зовнішнього курсу Вашингтона в контексті протистояння з Москвою. 

Преса та інші періодичні матеріали [100-118]. З радянської періодики в 

основному залучалися газети «Правда», «Известия», з американської – «The 

New York Times» і «Washington Post». Вони містять оцінки політики урядів 

США і СРСР, актуальні журналістські нотатки та репортажі, звіти про 

виступи радянських і американських офіційних осіб з тих чи інших подій на 

Близькому Сході тощо. Радянські газети вельми корисні в основному для 

інтерпретації офіційної позиції Кремля через очевидну несвободу преси в 

СРСР.  

Друковані твори і промови політиків [119-122; 124-135] складають 

окремий підвид джерел, що дозволяють простежити офіційну позицію 

владних осіб під час перебування останніх на керівних державних посадах. У 

своїх публічних виступах і опублікованих книгах президенти, прем'єр-

міністри та інші наділені владою персони висловлюють власне ставлення до 
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близькосхідної тематики, офіційне бачення завдань зовнішнього курсу своїх 

держав. Так, наприклад, аналізуючи збірники промов єгипетського лідера 

Г. А. Насера з кінця 1950-х рр. до середини 1960-х рр., можно прослідкувати 

еволюцію його риторики (а як наслідок, багато в чому й політики) відносно 

СРСР та комуністичного світу в цілому [129-135].  

Щоденники і мемуари як провідних політичних діячів ХХ століття, так і 

особистостей «другого порядку», склали особливу групу джерел. Наприклад, 

спогади першого секретаря ЦК КПРС М. С. Хрущова [146], прем'єр-міністра 

Держави Ізраїль Г. Меїр [139], президента Єгипту А. Садата [160] або 

йорданського короля Хусейна [167] містять власну інтерпретацію проблеми 

відносин відповідних країн з наддержавами. 

Першорядну важливість для нас мають спогади американського 

президента Дуайта Ейзенхауера [158; 159]. Показовим є його нейтральне 

ставлення до арабських режимів, навмисно підкреслене в книгах, і вельми 

недовірливе й критичне до СРСР. 

Мемуари британського прем'єр-міністра Ентоні Ідена висвітлюють 1953-

1956 рр. [157] Вони також пояснюють зовнішню політику Сполученого 

Королівства щодо Близького Сходу, її взаємозв'язок з курсом США і 

протидію радянській експансії. Мемуари іншого британського прем'єр-

міністра Гарольда Макміллана цінні можливістю аналізу британського 

погляду на близькосхідні події другої половини 1950-х – першої половини 

1960-х рр. Спогади глави уряду Сполученого Королівства пронизані духом 

презирства і недовіри до арабів [170]. Мемуари міністра зовнішніх справ 

Великої Британії Селвіна Ллойда [169] дозволяють заглибитися у 

«внутрішню кухню» Форін Офіс під час Суецької кризи, зокрема, отримати 

уявлення щодо британських оцінок американської та радянської позицій в 

кризі. Те саме відноситься до мемуарів Державного міністра Ентоні Наттінга 

[172; 173]. Вельми цінні нотатки залишив британський дипломат 

Х. Тревельян, який багато років пропрацював у арабському світі [180]. 
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Книги наближеного до Г. А. Насера журналіста Мохаммеда Хейкала 

дозволяють краще дізнатися погляди єгипетського керівництва на стосунки з 

наддержавами [162; 163; 164]. Думки протилежної сторони можна 

запозичити з мемуарів ізраїльських державних діячів М. Даяна і А. Евена 

[178; 179]. 

Вкрай цікавими та корисними є спогади американських дипломатів й 

інших державних службовців, що у 1950-1960-і рр. знаходилися на різних 

посадах, пов'язаних з радянським і близькосхідним напрямом політики США. 

Вони відкривають маловідомі подробиці внутрішньої сторони ставлення 

американського істеблішменту до подій та дійових осіб політичного життя 

тих років. Наприклад, відомий американський дипломат Чарльз Болен [152], 

який був послом в СРСР у 1953-1957 рр., в своїх мемуарах висловив думку, 

що арабські держави по суті були маріонетками СРСР. Відповідно, ставлення 

до них і арабо-ізраїльського конфлікту у нього проявлялося в першу чергу 

через радянський фактор. Схожі думки висловлював у своїх мемуарах й 

інший високопоставлений американський чиновник, Роберт Мерфі, 

негативно відгукуючись відносно феномену арабського націоналізму [171]. 

Голова ЦРУ Ален Даллес (очільник американської розвідки в 1953-1961 рр.) 

в своїх мемуарах розкриває точку зору спецслужб на підґрунтя Суецької та 

Іракської криз. Праця колишнього американського розвідника М. Коупленда 

[485] розповідає про тіньові заходи США на Близькому Сході. Спогади 

делегата УРСР в ООН В. Тарасенка [144; 145] описують довгострокові 

мотиви, якими керувалися США і СРСР при виробленні своїх позицій по 

палестинській проблемі у другій половині 1940-х рр. 

Інтерв'ю – окремий вид джерел, доступний нам завдяки сучасним 

тенденціям розвитку такого напрямку науки, як усна історія. Завдяки йому 

ми можемо ознайомитися зі спогадами президента США Ліндона Джонсона 

та держсекретаря Діна Раска [154] – інтерв'ю в них були взяті вже після 

закінчення політичної і державної кар'єри.  
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Таким чином, наявне коло джерел дозволяє досить глибоко розкрити 

поставлену проблему.  

 

1.3. Методологія і методи дослідження 

Основними принципами роботи слугували об’єктивність та історизм. 

Проте базою дослідження став синтез різних теорій міжнародних відносин. 

Ми розглянемо три класичні теорії МВ, якими ми тією чи іншою мірою 

послуговувались: реалізм, лібералізм (ідеалізм) та конструктивізм. 

Предтечою ліберально-ідеалістичної парадигми називають ще Іммануїла 

Канта. Ідеалісти (В. Вільсон, Дж. Най) розглядали світову політику за 

допомогою правових та етичних категорій, орієнтуючись на створення 

нормативних моделей світових відносин. В основі їх переконань лежала 

відмова від визнання силових і військових засобів як найважливіших 

регуляторів міждержавних відносин. Перевага ж повністю віддавалася 

системі та інститутам міжнародного права. 

Замість балансу сил, характерного для Віденської системи МВ, ідеалісти 

пропонували інший механізм врегулювання міждержавних відносин, а саме – 

систему колективної безпеки. Ця ідея базувалася на міркуванні, що всі 

держави мають спільну мету – мир і загальну безпеку, оскільки 

нестабільність силового балансу сил і війни завдають усім величезних 

збитків, ведуть до безглуздої втрати ресурсів. Агресія навіть однієї держави 

проти іншої приносить шкоду всім.  

Ліберально-ідеалістична теорія міжнародних відносин корисна тим, що 

бере до уваги економічні інтереси держав у зовнішній політиці, їх прагнення 

до мирного вирішення виникаючих суперечок, пошук моделей колективної 

безпеки тощо. Зазначені тези вельми виразно простежуються в політиці 

США на Близькому Сході (спроби врегулювання Вашингтоном арабо-

ізраїльського конфлікту і створення Багдадського пакту; прагнення до 

торгівлі та інвестицій, перш за все, нафтових, в країни Південно-Західної 

Азії). Крім того, спроби уникнення як ескалації, так і прямого зіткнення чітко 
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простежуються в політиці обох наддержав під час переважної більшості 

близькосхідних криз досліджуваного періоду, що може бути осмислено з 

позицій представників цієї школи. 

На противагу лібералам приблизно в той же час виникає напрям 

політичного реалізму, заснований американським мислителем Едвардом 

Карром [543] та Гансом Моргентау [566] (хоча предтечами цієї парадигми 

часто називають ще Нікколо Мак'явеллі і Томаса Гоббса).  

Під політичним реалізмом розуміється політична доктрина, яка 

заснована на врахуванні суперечливих сторін людської природи і визнанні 

обмежених можливостей для побудови справедливого та морального 

політичного порядку. Основою реалістичної концепції стали три категорії: 

національні інтереси, національний суверенітет, баланс сил. Реалісти 

(Р. Арон [209], Г. Кіссінджер [269]) виходили з того, що основним і 

природним прагненням будь-якої держави служить прояв сили, спрямований 

на досягнення власних інтересів. 

З цих позицій міжнародна політика уявляється як поле боротьби 

суверенних держав, орієнтованих на національні інтереси; країни борються 

задля досягнення тих цілей, які постійно перебувають у сфері їхньої уваги. 

До них відноситься, перш за все, безпека, оскільки через відсутність 

верховного арбітра в міжнародних відносинах кожна держава змушена 

головну увагу приділяти власному захисті. Отже, кожна держава, змагаючись 

з іншими, прагне до створення такого балансу сил, який виступав би 

стримуючим механізмом в умовах конкуренції силового протистояння і при 

якому ця держава зможе отримати перевагу, що гарантуватиме їй безпеку. 

Логіка такої взаємодії вимагала створення коаліцій, блоків, союзів, які 

сприяли б множенню сили і, відповідно, вирішенню державами (їх членами) 

власних завдань. 

Одним з вихідних міркувань для політичного реалізму є положення про 

анархічну природу міжнародних відносин. З цієї точки зору, саме 

анархічність відрізняє їх від внутрішньосуспільних відносин, побудованих на 
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принципах ієрархії, субординації, панування і підпорядкування, 

формалізованих у правових нормах, головною з яких є монополія держави на 

легітимне насильство в рамках внутрішнього суверенітету. 

Прихильники парадигми політичного реалізму виходять з того, що за 

відсутності верховної влади, правових і моральних норм, здатних на основі 

загальної згоди ефективно регулювати взаємодії основних акторів та 

запобігати руйнівним для них і світу в цілому конфліктам і війнам, природа 

міжнародних відносин не зазнала суттєвих змін з давніх часів. 

Істотним методологічним підґрунтям для нас виявися міжрівневий 

аналіз, запропонований американським дослідником-реалістом К. Уолтцом. 

У своїй праці «Людина, держава і війна» [622] він позначив основні 

параметри вивчення міжнародних відносин на трьох рівнях: структурному 

(міжнародна система з її анархічною структурою), внутрішньодержавному 

(внутрішньополітичні фактори, що впливають на поведінку держави) та 

індивідуальному (особисті й ідеологічні погляди державних лідерів і осіб, що 

приймають рішення). 

Заснування школи неореалізму, або структурного реалізму, пов'язують з 

публікацією 1979 р. книги К. Уолтца «Теорія міжнародної політики» [623]. 

Відстоюючи основні положення політичного реалізму («природний стан» 

міжнародних відносин, раціональність у діях основних акторів, національний 

інтерес як їх основний мотив, прагнення до володіння силою), К. Уолтц 

водночас наполягає на тому, що будь-яка теорія міжнародних відносин 

повинна ґрунтуватися не на деталях, а на цілісній картині світу, приймати за 

свій відправний пункт існування глобальної системи, а не держав, які є її 

елементами. Будучи наслідком взаємодій міжнародних акторів, структура 

міжнародної системи не зводиться до простої суми таких взаємодій, а є 

самостійним феноменом, здатним нав'язати державам ті чи інші обмеження, 

або ж, навпаки, запропонувати їм сприятливі можливості на світовій арені.  

Зі школи політичного реалізму ми можемо скористатися принципом 

«балансу сил», якого дотримувалися США та СРСР у зовнішній політиці 
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щодо Близького Сходу, зокрема (наприклад, в питанні поставок озброєнь 

місцевим державам). Крім того, ідея про анархічну природу міжнародних 

відносин, що складається з держав, стурбованих проблемою власної безпеки, 

також знайшла відображення в дисертаційній роботі – наприклад, це 

відноситься до проблеми інтерпретації взаємин Ізраїлю з наддержавами або 

ж занепокоєння арабських країн про небезпеку з боку інших країн – того ж 

Ізраїлю, Туреччини, європейських метрополій, ба навіть інших арабських 

сусідів (що знайшло своє відображення під час Суецької, сирійської, 

кувейтської та інших криз другої половини 1950-х – початку 1960-х рр.).  

Крім вищенаведених, з'явилися інші напрямки, такі як теорія залежного 

розвитку, функціоналізм, пост-лібералізм, інституціоналізм, неомарксизм, 

світ-системний аналіз Іммануїла Валлерстайна і Андер Гундер Франка. 

Незважаючи на ряд кардинальних відмінностей, ці концепції мають схожість: 

всі вони розглядають світову політику в цілому, а не окремі її аспекти. 

Наше дисертаційне дослідження найближче знаходиться до 

методологічної канви конструктивістської школи міжнародних відносин. 

Відповідно до неї, ідеологія та політичні інтереси держав сконструйовані 

соціально, отже, є нестабільними і з часом можуть змінюватися – залежно від 

поглядів керівної еліти держав. Положення конструктивізму як теорії 

міжнародних відносин ствердилося після падіння Берлінської стіни і 

комунізму в Центрально-Східній Європі, оскільки це не було передбачено 

основними існуючими теоріями. 

Конструктивізм (найвідомішими представниками якого є А. Вендт, 

Е. Адлер, Н. Онуф, М. Барнетт) уявляється як виклик домінуванню 

неоліберальних і неореалістичних теорій міжнародних відносин. 

Конструктивістські версії міжнародних відносин – це питання про те, як ідеї 

визначають міжнародну структуру, як ця структура визначає інтереси та 

ідентичність держав і як держави і недержавні суб'єкти відтворюють цю 

структуру. Ключовим елементом конструктивізму є переконання, що 

міжнародна політика формується переконливими ідеями, цінностями, 
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культурою і соціальною ідентичністю. Конструктивізм стверджує, що 

міжнародна реальність соціально побудована когнітивними структурами, які 

і надають сенс матеріальному світу. 

Конструктивістська теорія критикує статичні припущення традиційних 

теорій міжнародних відносин і підкреслює, що міжнародні відносини – це 

соціальне будівництво. Конструктивізм – це теорія, критична для 

онтологічної основи раціоналістичних теорій міжнародних відносин. У той 

час як реалізм в основному стосується безпеки та матеріальної влади, а 

лібералізм в першу чергу орієнтується на економічну взаємозалежність і 

фактори внутрішнього рівня, конструктивізм найбільше відноситься до ролі 

ідей у формуванні міжнародної системи. Дійсно, існує деякий збіг між 

конструктивізмом і реалізмом або лібералізмом, але вони залишаються 

окремими науковими школами. Для пояснення ідей конструктивісти 

посилаються на цілі, загрози, страхи, ідентичності та інші елементи нашої 

реальності, які впливають на держави і недержавні суб'єкти в рамках 

міжнародної системи. Конструктивісти вважають, що ці ідеологічні чинники 

часто можуть мати далекосяжні наслідки, перевершуючи матеріалістичні 

проблеми влади. 

Міжнародні відносини формуються через сприйняття дійсності 

інтернаціональними акторами. Конструктивісти вважають, що саме соціальні 

норми формують і з часом змінюють зовнішню політику, а не безпека, яку 

звеличують реалісти.  

Для нас конструктивізм корисний головним чином завдяки твердженню, 

що міжнародні відносини і зовнішня політика держав є, в першу чергу, 

відображенням умонастроїв правлячих угруповань цих держав. Так, за 

сталінських часів арабські країни сприймалися як «буржуазні маріонетки 

імперіалізму». Однак після приходу до влади М. С. Хрущова через нові ідеї, 

які взяли гору в уявленнях радянського керівництва, республіканські Єгипет, 

Сирія, Ірак, Ємен та ін. стали розглядатися як дружні і прогресивні, 

антиколоніальні режими. Те саме стосується і Вашингтона – відданість ідеї 
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підтримки Держави Ізраїль з боку демократичних адміністрацій Дж. Ф. 

Кеннеді і Л. Джонсона виходила, в першу чергу, з особистісних переконань 

президентів. На противагу Тель-Авіву арабські країни через їх співпрацю з 

Радянським Союзом розглядалися мало не як «плацдарми комунізму» в 

регіоні, хоча вони такими не були.  

Працюючи над текстом, автор використовував ряд наукових методів: 

проблемно-хронологічний, що дозволяє розглянути поступову зміну 

тенденцій в політиці наддержав щодо регіону; діахронної періодизації, 

покликаний розмежувати етапи радянсько-американського суперництва 

щодо близькосхідного регіону. Подібності та відмінності американської і 

радянської політики розкриває історико-порівняльний метод. Він виявляє 

паралелі напрямків і змісту дискусій в американських і радянських 

правлячих колах з питань близькосхідної політики. Компаративний метод 

необхідний для з'ясування спільного і відмінного в намірах, змісті й 

результатах дій Вашингтона і Москви. Великий масив джерел (тисячі 

оцифрованих документів з архівів Держдепартаменту, ЦРУ, бібліотек 

Д. Ейзенхауера і Дж. Ф. Кеннеді в США, а також Архіву зовнішньої політики 

Російської Федерації, Державного Архіву РФ та Російського державного 

архіву новітньої історії) утворюють основу для контент-аналізу найбільш 

обговорюваних, наділених увагою проблем близькосхідної політики 

Сполучених Штатів і Радянського Союзу в зазначений період. При обробці 

архівного матеріалу також використовувався метод джерелознавчого аналізу. 

Наявність в архівах Російської Федерації значного числа аналітичних 

записок, меморандумів дозволяє застосувати методи дискурсивного аналізу, 

що сприяють виявленню еволюції радянської зовнішньополітичної думки від 

її зародження до реалізації. 

Для з'ясування ідеологічного та ментального підґрунтя відносин 

наддержав до близькосхідних країн використовувався метод лінгвістичного 

аналізу тексту – до прикладу, при вивченні радянської періодики або джерел 

дипломатичного походження 1950-х рр.; документів державних органів 
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адміністрації Дж. Ф. Кеннеді, присвячених партії Баас, яка прийшла до влади 

в 1963 р. відразу в двох арабських країнах – Іраку і Сирії. 

Характер змін близькосхідної політики США і СРСР, аналіз динаміки 

співвідношення сил між цими країнами в зазначеному регіоні виявляє 

історико-генетичний метод, який демонструє причинно-наслідкові зв'язки і 

закономірності американської та радянської політики в її еволюції – від 

визначення мети на рівні верховних керманичів держав до конкретного 

втілення задуманого, наприклад, під час спроб налагодження двосторонніх 

відносин з країнами Південно-Західної Азії та пошуку союзників серед них. 

Історико-системний метод не тільки допомагає сформувати цілісну картину 

всіх елементів розвитку близькосхідної політики Сполучених Штатів і 

Радянського Союзу, а й дозволяє реконструювати механізми холодної війни, 

в парадигмі якої діяли Москва й Вашингтон, та її близькосхідної підсистеми, 

що складається з різних компонентів (арабського, ізраїльського, блоку 

«північного ярусу»), які також мають власну структуру. 
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РОЗДІЛ II 

НОВИЙ БЛИЗЬКИЙ СХІД: СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ І РАДЯНСЬКИЙ 

СОЮЗ В ПОСТКОЛОНІАЛЬНОМУ СВІТІ (1953-1956 РР.) 

 

На початку 1950-х рр. в політичному житті Близького Сходу (як і у 

всьому ісламському світі, від Магрибу до Індонезії) почала виходити на 

передній план проблема націоналізму як головного чинника 

антиколоніального, визвольного руху народів. Зокрема, каталізатором його 

підйому у арабських народів стало виникнення єврейської держави в 

Палестині і поразка в першій війні з Ізраїлем (1947-1949 рр.). Нова ідеологія і 

заснований на ній політичний рух проявлялися в нових людях, які приходили 

до влади на патріотичній хвилі, а саме: армійських офіцерів, дрібних і 

середніх власників, інтелігенції (про феномен арабського націоналізму 

детальніше див. : [302]). Перед ними поставало завдання модернізації – 

будівництва сильних держав з конкурентоспроможною економікою, 

потужною армією, об'єднання народу навколо національної ідеї. У 

зовнішньополітичному плані їх спрямованість була чітко антиколоніальною 

(тобто направленою проти європейських метрополій – Великої Британії та 

Франції), але не антиамериканською. Те ж саме можна сказати про ставлення 

до Радянського Союзу і соцтабору в цілому. Взагалі в даному питанні 

позиція арабських націоналістів виявлялася суто прагматичною і залежала 

від політики тієї чи іншої наддержави, її бажання йти на контакт або 

відсутності такого. Хоча з комуністами всередині арабських країн було 

далеко не все однозначно: в залежності від їхнього впливу і власного 

становища, націоналісти то укладали з ними тимчасові союзи, то, 

прийшовши до влади, жорстоко переслідували (щодо радянської оцінки 

комуністичних сил в арабських країнах станом на 1953 р. докладніше див. : 

[41; 42; 43]). Однак в цей період і СРСР, і США намагалися налагодити 

зв’язки з новими режимами, що більш-менш їм вдалося.  
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2.1. Близькосхідна політика адміністрації Дуайта Ейзенхауера в 

1953-1956 рр. 

З початком холодної війни Сполучені Штати не бажали, щоб СРСР був 

єдиним оплотом антіколоніалізму в очах пригноблених народів. З цих 

міркувань в липні 1946 р. вони передали владу на Філіппінах, своєї фактично 

єдиної великої колонії з небілим населенням, націоналістичним силам, 

посприявши уряду в Манілі здобути перемогу в громадянській війні з 

прокомуністичними повстанцями до 1953 р. Не в останню чергу завдяки 

осуду Нідерландів, які всупереч резолюції Ради Безпеки ООН застосували 

силу в Індонезії, остання 1950 р. отримала міжнародне підтвердження своєї 

незалежності, а голландці покинули Ост-Індію [209, с. 540-542].  

Втім, США посилено прагнули до надання незалежності колоніям не 

стільки через ліберальні принципи або етичні міркування, скільки в ім'я 

досягнення своєї стратегічної мети – створення підконтрольної Америці 

світової торгівельної мережі. Стара колоніальна система була гальмом для 

розвитку світової економіки, обмежуючи доступ американських ТНК до 

джерел сировини і ринків збуту. Продовжуючи у 1950-і рр. виступати за 

ліберальне рішення колоніальних проблем і підтримуючи принцип права 

націй на самовизначення, Сполучені Штати вже настільки явно не займали 

сторону націоналістів, що боролися проти європейського колоніального 

панування, так як подібна позиція призвела б до підриву атлантичного союзу. 

Найчастіше американська делегація в ООН дотримувалася нейтральної 

позиції, не підтримуючи ту чи іншу сторону в юридичних дискусіях. Мабуть, 

тільки одного разу США відступили від цієї тактики полусолідарності – після 

початку Корейської війни вони беззастережно стали на бік французів в 

Індокитаї, тому що у В'єтнамі чітко вимальовувалася перспектива приходу до 

влади не націоналістичних сил, а місцевих комуністів, за якими спершу стояв 

Китай, а потім і Радянський Союз [225, с. 70; 209, с. 541-542, 623]. 

У листопаді 1952 р. в Сполучених Штатах Америки пройшли вибори, в 

результаті яких президент від Демократичної партії Гаррі Трумена у січні 
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1953 р. передав владу республіканцю Дуайту Ейзенхауеру. З його приходом в 

Білий дім Вашингтон помітно активізував свої зусилля на єгипетському 

напрямку [159, p. 22]. Причому новий президент наголошував не так на 

економічних, як на політичних вигодах від співпраці з Каїром. 

В цілому ж на початок 1953 р. Сполучені Штати перебували в дуже 

непростому становищі на Близькому Сході. Домінуюче позиції тут як і 

раніше займала Велика Британія; виникла нова регіональна сила – арабський 

націоналізм, що взяла владу в Єгипті; співпраця з Ізраїлем знаходилося на 

стадії становлення. Однак найбільше як минулу адміністрацію Г. Трумена, 

так і нову республіканську турбував захист регіону від можливої експансії 

Радянського Союзу (детальніше див. : [385, с. 157-183]).  

У Вашингтоні не мали жодних ілюзій з приводу намірів радянської 

сторони. Після Другої світової війни Близький Схід посідав одне з ключових 

місць в американській зовнішній стратегії переважно через нафтові запаси, 

зосереджені в регіоні, які становили на 1949 р. близько 41% світових (не 

враховуючи країни соцтабору) [604, р. 435]. Головним близькосхідним 

партнером США на той час була Саудівська Аравія (визнана такою після 

зустрічі Ф. Рузвельта з королем Саудом в лютому 1945 р.), де Сполученим 

Штатам вдалося закріпитися під час Другої світової війни. Ще з 1944 р. 

інструктори з США навчали саудівських військових. У країні з 1945 р. 

знаходилася американська військова база (біля м Дахран); компанія 

АRАМКО з 1933 р. була головною видобувної нафтовою корпорацією на 

свердловинах Саудівського королівства [250]. 

І все ж цікавив керівництво США головним чином Єгипет як центральна 

держава арабського світу, від положення якої багато в чому залежали настрої 

всього регіону. Але лише після липневого перевороту 1952 р., здійсненого з 

відома ЦРУ, у Вашингтона з'явилася реальна можливість витіснити 

Сполучене Королівство з Каїру і посісти домінуюче становище в країні. Тим 

більше, нова Рада революційного командування не мала чіткої програми 

перетворень та певного зовнішньополітичного вектора. Її голова генерал 
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Мохаммед Нагіб на загал вирізнявся проамериканськими симпатіями, 

проводячи спочатку досить ліберальну економічну політику [556, р. 134]. У 

боротьбі проти Великої Британії «молоді офіцери» розраховували 

використати США як противагу [338, с. 19-21], не беручи до уваги «особливі 

відносини» між Лондоном і Вашингтоном. 

Каїру надавалася допомога і через «4-й пункт програми Трумена» 

(«Point Four Program» – американська ініціатива міжнародної допомоги: 

отримала свою назву, базуючись на основі четвертого пункту програми, 

викладеної під час інавгураційної промови президента Г. Трумена в січні 

1949 р.; у ній він зобов'язався допомагати країнам, що розвиваються, в галузі 

освіти, охорони здоров'я, а також шляхом передачі технологій; починаючи з 

1950 р. Конгрес щорічно надавав цим країнам технічне сприяння в 

довгостроковому розвитку промисловості, сільського господарства, охорони 

здоров'я та освіти). В його рамаках навесні 1953 р. Вашингтон виділив 

10 млн $ на освоєння порожніх земель в рамках «4-го пункту» [197, с. 29-30]. 

З травня 1953 р. почала надаватися програма економічної допомоги у розмірі 

50 млн $ [368, с. 30]. У Вашингтоні сподівалися зробити з Єгипту свого 

союзника, лідера арабського світу, який зміг би укласти мир з Ізраїлем [485, 

p. 93].  

Проте ключовою проблемою в підході Сполучених Штатів до Єгипту 

було прагнення залучити його до нового військового пакту. «Країна пірамід» 

уявлялася головною ланкою в ньому, і створювати будь-якої мілітарний 

арабський альянс без участі Каїра не мало особливого сенсу. Тим більше що 

це питання в Білому домі тісно пов'язували з проблемою виведення 

британських військ з країни.  

Зазначена проблема виявилася центральною у зовнішній політиці 

каїрського режиму. Питання загострювалося явною неспроможністю 

Лондона самостійно врегулювати ситуацію, що примусило британську 

дипломатію добиватися посередництва Вашингтона в переговорах. При 

цьому США, з одного боку, намагалися не допустити повного провалу свого 
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головного союзника в НАТО, а з іншого – витіснити Сполучене Королівство і 

самим зайняти їх місце гаранта безпеки (по аналогії з Грецією і Туреччиною 

у відповідності до «доктрини Трумена»), що, зокрема, знайшло своє 

відображення в пропозиціях «інтернаціоналізації» зони Суецького каналу 

[338, с. 28-29].  

В цілому з 1951 р. концепція військового пакту на Близькому і 

Середньому Сході пережила серйозну трансформацію – від ідеї певного 

координаційного центру союзників по НАТО до оборонного союзу країн 

«північного ярусу» (офіційно затверджена на засіданні РНБ США в липні 

1954 р. (як і військова допомога Іраку). У цих країнах на 1953 р. домінуючий 

вплив мало вже не Сполучене Королівство, а Сполучені Штати. Початок 

втілення цієї ідеї належав новому державному секретарю США Джону 

Фостеру Даллесу. З цього моменту ініціатива у створенні військово-

політичного блоку країн регіону остаточно переходить до Вашингтона. 

Спираючись в основному на арабські та іранський (до початку 1950-х рр.) 

режими, Лондон намагався зберегти свою зону впливу, що утворилася в 

регіоні ще з часів Першої світової війни (в силу обмежених можливостей не 

маючи наміру її розширювати). Але з 1953 р. почала переважати 

американська концепція «північний ярусу», тобто «вузької» оборони від 

СРСР.  

У травні 1953 р. держсекретар Дж. Ф. Даллес здійснив поїздку країнами 

Близького і Середнього Сходу, внаслідок якої був зроблений невтішний 

висновок відносно залучення країн «південного ярусу» (Ізраїлю та арабських 

держав) до оборонної організації. Під час поїздки голова РРК генерал 

М. Нагіб заявив, буцімто на даний момент вступ Єгипту до МЕДО і 

відповідна допомога Держдепартаменту неможливі через негативну реакцію 

арабської громадськості. Зусилля зі створення військово-політичного блоку 

сприймаються нею як спроби збереження колоніального панування [77, 

№ 136].  
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Голова Білого дому розумів, що від обстановки на каналі і в Єгипті в 

цілому залежить енергетична безпека «вільного світу», і тому бажав 

«швидкого і полюбовного» розв'язання конфлікту [158, p. 150]. Погодивши 

ще на початку березня 1953 р. «план Ідена» щодо виходу з кризи (виведення 

військ Сполученого Королівства з країни, збереження суецької бази, 

організацію в Єгипті системи ППО, вступ держави до МЕДО, надання 

допомоги та ін.), Лондон і Вашингтон спільно звернулися з цими 

пропозиціями в Каїр. Спроба переконати Каїр в прийнятті пунктів 

британського прем'єр-міністра, розпочата в ході травневого візиту 

держсекретаря Дж. Ф. Даллеса в Єгипет, завершилася невдачею. Єгипетське 

керівництво категорично відмовилося вступати до МЕДО і зберегти суецьку 

базу для британської корони [338, с. 30-31].  

У перебігу переговорів з'ясувалося, що помірні режими, як бейрутський 

і амманській, цілком адекватно ставилися до ідеї пакту, визнаючи 

актуальність радянської загрози. Водночас Ірак та Саудівська Аравія 

виявилися набагато більше стурбованими конкретними проблемами 

економічної допомоги, політики Франції в Північній Африці, придбання 

зброї, різних територіальних суперечок тощо. Сирійський диктатор 

А. Шишеклі взагалі питання про вступ до проектованого пакту пов'язував з 

наданням Дамаску економічної допомоги [77, p. 22-23].  

Згідно з доповіддю держсекретаря США, Єгипет та інші арабські країни 

«недостатньо розуміли небезпеку радянської загрози» через відсутність 

спільного кордону з СРСР. Головною ж перешкодою на цьому етапі був 

глухий кут в англо-єгипетських переговорах по суецькій базі й неможливість 

перебування в блоці арабських держав та Ізраїлю. З цього моменту основна 

увага Держдепартаменту сфокусувалася в основному на неарабських країнах 

регіону (окрім Іраку і Сирії): Туреччині, Ірані та Пакистані. Щодо держав 

«північного ярусу» Дж. Ф. Даллес наголошував, що вони стратегічно 

близькіші до СРСР, маючи не настільки погані відносини з Ізраїлем [77, 

№ 137]. На відміну від Великої Британії, участь США в блоці не планувалася 
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з метою збереження поля для маневру. У звіті закордонного відрядження 

держсекретар зазначив, що арабські країни більше побоюються сіонізму, 

аніж комунізму, тому що вважають, що США будуть підтримувати зовнішню 

політику Ізраїлю. Тим паче більшість арабських країн явно не бажали 

пов'язувати себе жодними «оборонними» ланцюжками із Заходом. 

Організацію оборони неможливо нав'язати ззовні, вона повинна була 

народитися з почуття спільних інтересів держав регіону [77, № 136-137].  

У свою чергу, Уайтхолл також наполягав на збільшенні зусиль зі 

створення оборонної організації. Але в Держдепартаменті вважали, що з 

економічних причин Лондон вже не міг зберігати лідируючі позиції в регіоні, 

як і в загальній стратегії НАТО, внаслідок чого треба було готуватися до 

заняття провідних позицій. До того ж військово-стратегічні зміни початку 

1950-х рр. знизили цінність та значимість Суецької бази. Вона виявилася 

вразливою для ракетної і ядерної зброї [197, с. 32]. 

Тим часом переговори з єгиптськими представниками Лондон затягував 

[602, p. 132-133], розраховуючи на посилення позиції США, а ті – навпаки, 

форсували. Держдепартамент намагався змусити піти на поступки обидві 

сторони. Як зазначав у своїх мемуарах американський розвідник 

М. Коупленд, Д. Ейзенхауер підтримував контакти з єгипетським 

керівництвом на двох рівнях: на офіційному з М. Нагібом і на 

неофіційному – з Гамаль Абдель Насером, причому з останнім 

обговорювалися найважливіші питання [485, p. 76].  

У самій РРК наростав розкол між угрупованнями М. Нагіба і 

Г. А. Насера, що особливо загострився на початку 1954 р. В ході 

внутрішнього перевороту в лютому-березні того ж року М. Нагіб був 

відсторонений від влади і посаджений під домашній арешт; главою РРК, а 

згодом і прем'єр-міністром Єгипту став Г. А. Насер, через що відбулося 

посилення позиції Каїра на переговорах. В той же час адміністрація 

Д. Ейзенхауера надала Каїру 40 млн $ задля поміркованішої позиції на 

перемовинах [159, p. 427] Зрештою, наростаюча партизанська боротьба в 
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районі каналу змусила Лондон піти на поступки, що зафіксував двосторонній 

договір від 19 жовтня 1954 р. про виведення британських військ з країни 

протягом 20 місяців і консервацію військової бази [85, p. 383]. Де-факто це 

був перший великий успіх Г. А. Насера.  

З середини 1955 р. в адміністрації республіканців почали схилятися до 

«жорсткого курсу» щодо нейтральних держав, фактично визнаючи провал 

спроб залучення країн «третього світу» до новостворених пактів. Як відомо, 

оформлення незалежних країн Азії та Африки в щось окреме від 

капіталістичного і соціалістичного таборів відбулося в результаті 

Бандунгської конференції (конференція 29 країн Азії та Африки, що пройшла 

в Індонезії 18-24 квітня 1955 р.; за її результатами був підписаний 

підсумковий документ, який доповнив п'ять принципів мирного 

співіснування («Панча шила»), сформулювавши 10 принципів міжнародних 

відносин). А Єгипет, в якому Г. А. Насер чітко позначив програму 

«національної революції» [121, с. 60], багато в чому був втіленням 

проголошених нею принципів. 

Поставки зброї Каїру в Вашингтоні пов'язували з переговорами 

Суецькій базі [158, p. 152-158; 159, p. 23], а також вступом до проектованого 

Багдадського пакту. Після ізраїльського антипартизанського нападу на Газу в 

лютому 1955 р., під час якого було вбито десятки єгипетських 

військовослужбовців і палестинських біженців, Г. А. Насер звернувся з 

проханням до США щодо продажу озброєнь на суму близько 27 млн $. Однак 

Білий дім запропонував сплатити готівкою, до того ж зажадавши прийняти 

військову місію для контролю над зброєю [159, p. 24]. Тоді ж Г. А. Насер за 

порадою китайського міністра закордонних справ Чжоу Еньлая вступив в 

контакт з питань зброї та кредиту на Асуанську греблю з радянським 

посольством, повідомивши про це посла США і продовжуючи сподіватися на 

позитивну реакцію Вашингтона. Але американське керівництво вичікувало. 

Однак ефект виявився протилежним від сподівань: 27 вересня єгипетський 

лідер оголосив про укладення військового контракту з Чехословаччиною. На 
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прийом до президента відразу ж поспішили іноземні посли, намагаючись 

переконати Г. А. Насера в згубних наслідках цього кроку; Дж. Ф. Даллес 

також відправив свого помічника. Захід відреагував дуже негативно, 

передчуваючи ескалацію арабо-ізраїльського конфлікту. США ж втратили 

тепер і цей важіль впливу. Особистий друг Д. Ейзенхауера Р. Андерсон 

запропонував укласти усну таємну угоду відносно постачань американської 

зброї. Однак єгипетський лідер зайняв тверду позицію [368, с. 44]. 

Спочатку зброю Єгипту все ж планувалося надати. Так, в меморандумі 

виконуючого обов'язки помічника держсекретаря США по Близькому Сходу 

Дж. Джорнігена заступнику держсекретаря Г. Гуверу від 14 січня 1955 р. 

вказувалося: «В обмін на прийняття Насером ефективних ініціатив в роботі 

по врегулюванню з Ізраїлем пропонується розширити кредит Єгипту до 20 

млн $... терміном на 3 роки задля покупки військової техніки» [78, № 5]. У 

телеграмі з посольства США в Каїрі до Держдепартаменту від 2 липня 

детально перераховувалися необхідні насерівському керівництву військові 

матеріали [78, № 144].  

Тим часом Іраку (та частково Йорданії) зброя надходила стабільно в 

обмін на формальну неучасть Сполучених Штатів в Багдадському пакті, а 

також політики Хашимітської монархії, орієнтованої на фактичне 

співіснування з Ізраїлем [78, № 161-163, 168, 171, 172, 180, 183-184, 187-188, 

191, 207 etc]. 

Паралельно з цим, при західному посередництві 2 квітня 1954 р. був 

укладений турецько-пакистанський пакт про оборону. Після його підписання 

Вашингтон уклав з Карачі аналогічну угоду 19 травня. 24 лютого 1955 р. 

нарешті був підписаний іраксько-турецький договір, що поклав початок 

Багдадському пакту. У телеграмі Держдепартаменту посольству Сполучених 

Штатів в Йорданії від 14 січня 1955 р. говорилося: «Ми завжди підтримували 

зусилля держав домогтися більшою стабільності та безпеки на основі 

спільних починань. Зокрема, ми сприяли розширенню співробітництва між 

державами, зацікавлених у захисті Близького Сходу від можливої 
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комуністичної агресії. Ми вітаємо турецько-іракську декларацію як 

конструктивний крок визнання необхідності розробки ефективних засобів 

захисту в районах, нині незахищених і вразливих для комуністичної 

експансії» [79, № 2]. У посланні Держдепартаменту посольству США в 

Ізраїлі зазначалося: «Укладення турецько-іракського договору про взаємну 

оборону стане ще одним кроком вперед в будівництві оборони "Північного 

ешелону" проти радянського імперіалізму. Цей процес може привести до 

підвищення безпеки всього регіону, в тому числі Ізраїлю» [79, № 3]. У 

Білому домі сподівалися, що новий «вузол безпеки» стане основою для 

реалізації концепції «Північного ярусу», а також подальшого підключення до 

системи колективної оборони арабських країн та Ізраїлю. 

Показово, що американські представники ніколи не наполягали на 

прямий і безпосередній кооптації Ізраїлю, Єгипту або інших арабських 

держав до Багдадського пакту, віддаючи перевагу більш гнучким формам 

взаємодії держав регіону як між собою, так і з західними союзниками. Для 

Вашингтона Багдадський пакт служив передовсім символом, прикладом 

політичного співробітництва під англосаксонською егідою [79, № 4, 10, 22].  

Незважаючи на постійно підкреслювану абсолютну добровільність 

вступу в нещодавно утворений союз і відсутність будь-якого примусу до 

цього, США негативно поставилися до створеного в березні 1955 р. 

Об'єднаного арабського командування в складі Єгипту, Сирії та Саудівської 

Аравії. Головною причиною цього була як природна альтернативність блоку 

Багдадському пакту, так й «інші цілі» єгипетсько-сирійсько-саудівського 

альянсу, крім протистояння «комуністичній агресії» [79, № 24, 27, 30] – в 

першу чергу, його антиізраїльська й антихашимітська спрямованість. 

У меморандумі робочої групи з питань оборони Близького Сходу 

заступнику державного секретаря Г. Гувера і заступнику міністра оборони Р. 

Андерсону від 6 червня 1955 р. зазначалося: «Політичними цілями 

Сполучених Штатів на Близькому Сході є недопущення контролю комуністів 

над регіоном і його ресурсами та забезпечення співробітництва останнього із 
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Заходом... Додаткові цілі повинні включати в себе почуття безпеки для 

близькосхідних держав, розробку механізму стримування агресії, і, в 

кінцевому підсумку, забезпечення ефективної захисту регіону... військових 

об'єктів, захист правого флангу НАТО, турецьких проток, забезпечення 

використання Заходом близькосхідних баз, східної частини Середземного 

моря, захист району Каїр-Суец-Аден, Перської затоки та прилеглих 

нафтоносних районів... Арабо-ізраїльський конфлікт є перешкодою, але не 

нездоланним бар'єром для розвитку ефективної регіональної організації. 

Співпраця Ізраїлю не є суттєвою, і, як арабська (окрім Іраку), може бути 

відкладена на пізніший термін... Ми повинні спонукати арабські держави 

(Сирію, Ліван, Йорданію та Єгипет) приєднатися до турецько-іракського 

пакту або погодитися на деякі інші форми співпраці у питаннях оборони» 

[79, № 43].  

Американська участь також визнавалася за необхідну як з військових, 

так і з політичних мотивів. Констатувалося, що в разі широкомасштабного 

радянського наступу пакт не зможе виконати формально покладених на 

нього завдань, а західні держави навряд чи б врахували думку місцевих 

країн; наголос робився на політичну співпрацю між його членами. З цією ж 

метою Вашингтон утримувався від формального членства в блоці [79, № 46].  

Через те, що США так і не вступили в пакт, відбулося помітне 

охолодження їх відносин з Лондоном. Щоб привернути єгипетське 

керівництво на свій бік, Вашингтон де-факто поставив Лондон в делікатне 

становище, особливо в очах Єгипту, який до пакту продовжував ставитися 

негативно [157, p. 336]. Сполучені Штати не залишали спроб залучити Каїр в 

обмін на озброєння. Однак Г. А. Насер чітко дав зрозуміти, що «для арабів 

головними ворогами є не комуністи, а євреї з англійцями» [338, c. 39].  

21-22 листопада в Багдаді відбулося установче засідання нового пакту. 

Його вищим органом стала постійна Рада міністрів, що засідала на двох 

рівнях – урядовому, де кожна сторона була представлена прем'єр-міністром 

або міністром закордонних справ, і представницькому – на рівні послів. 
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Засідання Ради міністрів повинні були відбуватися хоча б раз на рік. Були 

утворені комісії з військових, економічних питань та по боротьбі з підривною 

діяльністю. Сполучені Штати вважали за краще офіційного членства статус 

спостерігача. Штаб-квартиру організації було вирішено розмістити в столиці 

Іраку [385, с. 163].  

Характерно, що турецькі пропозиції щодо йорданського і ліванського 

членства в організації наштовхувалися на запеклий опір Багдада. Водночас 

мусульманські члени пакту бачили більшу загрозу з боку «нейтралізму», 

аніж комунізму і Радянського Союзу. Особливо це стосувалося єгипетського 

лідера Г. А. Насера, проти якого відкрито згуртувалися Ірак і Туреччина [385, 

с. 164, 167]. 

Незабаром після приходу до влади нова республіканська адміністрація 

запропонувала Ізраїлю та Єгипту план врегулювання арабо-ізраїльського 

конфлікту під кодовою назвою «Альфа». План містив взаємні поступки усіх 

сторін. Зокрема, передбачалося, що Ізраїль передасть частину своєї території 

сусідам, прийме назад частину палестинських біженців і компенсує втрачене 

майно іншим, а також визнає міжнародний статус Єрусалиму. У відповідь 

арабські країни укладуть з Тель-Авівом мир, визнають її де-юре, розмістять у 

себе більшість біженців і знімуть економічну блокаду. Тим часом США 

артикулювали готовність надати обом сторонам фінансово-технічну і 

військову допомогу, а також гарантії безпеки (детальніше див. : [78, № 6, 9-

10, 13, 15, 48, 106, 154 etc]).  

Аналізуючи можливості реалізації плану «Альфа», у Вашингтоні 

насамперед акцентували увагу на політичних інтересах держав регіону. З 

самого початку адміністрація Д. Ейзенхауера відводила роль Єгипту як 

головної арабської країни, налагодження відносин з якою було ключем до 

взаєморозуміння з усім Близьким Сходом. З іншого боку, в порівнянні з 

Сирією або Іраком, він уявлявся поступливішим в плані мирних переговорів 

з Ізраїлем. Більше того, в американському уявленні саме від думки Каїра 

залежала позиція інших арабських країн – як в питанні врегулювання з 
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Ізраїлем, так і щодо проблеми військово-ёполітичного об'єднання регіону під 

головуванням західних держав [78, № 6, 10, 13 etc].  

Відповідно, Ізраїль сприймався Сполученими Штатами як природний 

контрагент Єгипту, і переговори з ним проводилися паралельно. Хоча 

спочатку, після приходу в Білий дім, республіканська адміністрація з деякою 

підозрою ставилася до єврейської держави, не в останню чергу через 

домінування в ній лівих робітничих партій і відповідної соціально-

економічної політики. Незважаючи на це, Д. Ейзенхауер в цілому 

дотримувався лінії підтримки незалежності Ізраїлю [272, с. 45]. Крім загрози 

конфліктів на кордоні з Єгиптом, американське керівництво турбували 

перманентні вилазки ізраїльських військ на йорданському кордоні [272, 

с. 47]. 

Однак укладення турецько-іракського договору в лютому 1955 р. 

поклало початок Багдадському пакту; одночасний ізраїльський рейд на Газу 

серйозно ускладнив проведення подібної політики. Американське 

керівництво не знало про задуману акцію і не могло зрозуміти її причин. 

Засуджуючи цей вчинок Тель-Авіва, в ООН Сполучені Штати зайняли 

ворожу Ізраїлю позицію [78, № 34]. У телеграмі Держдепартаменту 

американському посольству в Ізраїлі від 9 березня вказувалося: «Наш 

спільний інтерес вимагає зниження напруженості на Близькому Сході як 

засобу зміцнення регіону для захисту від комуністичної загрози. Уряд США 

має намір твердо продовжувати роботу в напрямку цих цілей, і наша політика 

щодо Ізраїлю буде сформована в світлі цього наміру» [78, № 45.]. Але в 

підсумку Тель-Авів не захотів поступатися навіть частиною підконтрольної 

території, так само як і арабську сторону не влаштувало розселення біженців 

здебільшого в їх країнах. Та й територіальних поступок від єврейської 

держави Каїр вимагав значно більших.  

Вашингтон розглядав арабо-ізраїльський конфлікт як фактор, що 

підштовхує арабський світ до СРСР, у зв'язку з чим адміністрація 

Д. Ейзенхауера робила неодноразові спроби поліпшити відносини Ізраїлю з 



63 

його сусідами. Однією з таких спроб був «план Джонстона» (за прізвищем 

його автора – спеціального представника президента Еріка Джонстона) 

1954 р. відносно розподілу вод р. Йордан та її притоків, покликаний 

налагодити співпрацю між Сирією, Ліваном, Ізраїлем і Йорданією, щоб 

забезпечити зрошення посушливих районів, надати їм електроенергію, 

розселивти палестинців з таборів біженців на придатні для життя території і 

запропонувавти їм роботу [260, с. 103]. Незважаючи на первісну 

прихильність сторін до даного проекту, незабаром він був відкинутий з 

політичних міркувань.  

Невдачею закінчилися й інші спроби мирного врегулювання. Г. А. Насер 

таємно вів переговори з ізраїльським керівництвом. У числі інших вимог 

фігурувало прохання до ізраїльської сторони через єврейське лобі в Конгресі 

США домогтися отримання фінансової допомоги і підтримки в питанні 

евакуації британської бази на Суеці. Тель-Авів вимагав свободи проходу 

своїх судів по протокам Суецу і Акаби. В обмін пропонувалося закупити 

єгипетську бавовну. Ізраїльтські представники повідомили про контакти до 

Білого дому [260, с. 96].  

Посередниками виступали спочатку французи, а потім – 

Держдепартамент і ЦРУ. У Вашингтоні зустрілися довірені особи 

єгипетського лідера і прем'єр-міністра Ізраїлю Моше Шарета – Хаїм Герцог і 

Абдель Хамід Галеб. Показовим є відсутність прикордонних інцидентів в той 

час між Єгиптом й Ізраїлем, на відміну від постійних перестрілок на кордоні 

з Сирією та Йорданією. Багато людей, в тому числі і співробітник ЦРУ 

К. Рузвельт, намагалися організувати особисту зустріч Г. А. Насера і прем'єра 

М. Шарета [368, с. 35, 38-39]. Однак сторони переслідували занадто різні 

цілі, і викриття ізраїльської шпигунської мережі в Єгипті (т. зв. «справа 

Лавона»), а також антипартизанська атака на Сектор Газа у лютому 1955 р. 

остаточно поставили хрест на спробах врегулювання.  

Для Вашингтона це означало втрату важливого важеля впливу. З цього 

часу як засіб тиску Білий дім починає використовувати в основному 
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економічні чинники. Восени 1953 р. сторони уклали три торгово-фінансових 

угоди, в лютому 1954 р. – ще одну. 2 червня 1954 р. єгипетська сторона 

погодилася на продовження ще на два роки допомоги по «4 пункту програми 

Трумена». 6 листопада було підписано договір про надання 40 млн $; 

почалися переговори щодо військової допомоги на суму 20 млн $. Всього за 

1952-1955 рр. обсяг американських асигнувань в країну склав близько 

85,1 млн $ [338, с. 37]. Крім цього, фактично єдиним стратегічним способом 

впливу на Каїр залишалася допомога останньому в спорудженні висотної 

Асуанської греблі, необхідної для електрифікації держави. Драматичні 

перипетії з отриманням кредитів на гідроелектростанцію слугували 

безпосереднім поштовхом до Суецького кризи, про що мова піде в 

наступному параграфі.  

Як бачимо, американське керівництво було зацікавлене в 

широкомасштабному близькосхідному врегулюванні. У підході Сполучених 

Штатів усі процеси в регіоні, а також власні проекти перепліталися і 

становили одне ціле. Так, успіх «Альфи» ставився в залежність від «плану 

Джонстона» і навпаки; те саме стосувалося розширення Багдадського пакту й 

успішності оборони Близького Сходу від можливої «комуністичної агресії». 

Більш того, колективні ініціативи мали неабиякий вплив і на двосторонні 

відносини США з місцевими державами [78, № 48, 94].  

У такій «колективній політиці» щодо країн Східного Середземномор'я і 

Перської затоки Вашингтон прагнув заручитися підтримкою Лондона, 

послідовно координуючи з ним найважливіші кроки. Як уже зазначалося, 

одним з пріоритетних інтересів американської адміністрації була регіональна 

безпека, у зв'язку з чим через океан робилися серйозні військові поставки. 

Збройна тематика була однією з головних на порядку денному американської 

дипломатії. Однак наростаючі з березня 1955 р. прикордонні інциденти 

поставили під сумнів військову допомогу з боку США (і Великої Британії) їх 

учасникам. Залишаючись нейтральним щодо арабо-ізраїльського конфлікту, 

Білий дім припускав навіть введення санкцій щодо порушників перемир'я 
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[78, № 125-126, 142, 192]. Хоча до цього адміністрація Д. Ейзенхауера цілком 

прихильно ставилася до постачання озброєнь, наприклад, Іраку або Єгипту. 

Але в підсумку такий підхід завів у глухий кут. Вагаючись з наданням 

спорядження арабським країнам, Білий дім відкрив «вікно можливостей» для 

Радянського Союзу. Цікаво, що у Вашингтоні знали про намір Каїра 

придбати озброєння у Москви, але до останнього вважали, що єгипетський 

уряд не зважаться на такий крок [78, № 136, 139, 143, 145, 193-195, 215 etc.]. 

З огляду на загрозу радянського військового експорту, США розглядали 

можливість задоволення запитів Єгипту на техніку, але у підсумку не пішли 

на компроміс [78, № 144, 164, 165, 167, 174, 178, 181-182 etc]. Спроби 

нівелювання планів Кремля на дипломатичному рівні по перетворенню 

єгиптян і сирійців на своїх армійських клієнтів також призвели до 

протилежного результату [78, № 284, 286-287, 297]. Судячи з документів, 

співробітники Держдепартаменту усвідомлювали власну провину за провал 

захисту американських інтересів у цій сфері [78, № 289-290, 293, 299].  

Незважаючи на це, адміністрація Д. Ейзенхауера не бажала 

задовольнити прохання ізраїльського керівництва щодо постачання озброєнь. 

Білий дім взагалі не схвалював зовнішньополітичну лінію, яка заважала 

встановленню тісніших контактів США з арабськими режимами. Зокрема, 

американському президентові не подобалися такі дії Ізраїлю, як відведення 

вод з Тиверіадського озера. Він також критикував постійні рейди ЦАХАЛу 

проти Сирії, Йорданії та Єгипту, що здійснювалися заради припинення 

інфільтрації палестинських повстанців. Ще в жовтні 1953 р. у відповідь на 

ізраїльський напад на с. Кібія адміністрація попрохала ООН тимчасово 

припинити надання допомоги Ізраїлю. Економічна допомога була 

найважливішим важелем впливу на ізраїльське керівництво. Через дефолт, 

що погрожував Тель-Авіву на початку 1950-х рр., Дж. Ф. Даллес взагалі 

поставив питання про доцільність подальшої видачі кредитів єврейській 

державі.  
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Та в цілому республіканська адміністрація, як би не симпатизувала 

Ізраїлю, займала відносно нього цілком раціональну і прагматичну позицію. 

Аби не допустити загострення становища в регіоні, Білий дім відмовляв 

ізраїльським представникам у наданні озброєнь, хоча і не перешкоджав 

цьому з боку європейських союзників по НАТО. Ще з 1954 р. з відома 

Вашингтона Тель-Авів купував французьку та британську зброю [602, p. 151-

152], а в травні 1956 р. на нараді країн Північноатлантичного альянсу 

Дж. Ф. Даллес схвалив постачання Ізраїлю 32 винищувачів і 2 есмінців 

Канадою, Францією і Великою Британією [368, с. 54], проданих ще в березні 

[106, р. 3]. Радянські військові поставки Єгипту та Сирії змусили 

Держдепартамент переглянути колишню точку зору щодо експорту 

військових матеріалів до регіону. Держсекретар США запропонував 

канадській стороні продати ізраїльській стороні кілька американських 

літаків.  

Розвивалося співробітництво і на рівні спецслужб: так, наприклад, 

навесні 1956 р. Моссад роздобув та переправив ЦРУ текст секретної доповіді 

М. С. Хрущова на ХХ з'їзді КПРС [260, с. 126].  

В ООН також не спостерігалося єдності: кожна зі сторін мала абсолютно 

самостійну думку з приводу проблем міжнародних відносин. В результаті їх 

збіг або відсутність такого був справою випадку. Чи не більший успіх мали 

спроби США переконати Ізраїль вступити до регіонального військового 

пакту. У січні 1956 р. помічник держсекретаря Р. Андерсон із таємною місією 

виїхав на Близький Схід для спроби врегулювання єгипетсько-ізраїльських 

відносин, що погіршувалися. Спроба закінчилася невдачею.  

 

2.2. Арабський вектор радянської дипломатії 

В кінці сталінської епохи роль Радянського Союзу в боротьбі за 

незалежність колоніальної периферії світу була неоднозначною. Спочатку 

кремлівські лідери не відмовлялися від «тягаря білої людини» на інших 

континентах, зажадавши у 1945 р. передати під свою опіку Тріполітанію, 
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західну провінцію Лівії, або хоча б поставити її під міжнародний контроль за 

участю СРСР. Тільки вичерпавши всі дипломатичні засоби отримати 

плацдарм у Середземному мор», Радянський Союз став вимагати 

якнайшвидшого надання незалежності колишнім італійським колоніям – 

Лівії, Сомалі та Еритреї. 

В цілому ж сталінське керівництво ставилося до національно-

визвольного руху з великою підозрою, що особливо яскраво проявилося на 

XIX з'їзді КПРС. 14 жовтня 1952 р. на заключному засіданні з'їзду 

Й. В. Сталін заявив: «Раніше буржуазія вважалася очільником нації, вона 

відстоювала права і незалежність нації, ставлячи їх «понад усе». Тепер не 

залишилося й сліду від «національного принципу». Тепер буржуазія продає 

права і незалежність нації за долари. Прапор національної незалежності та 

національного суверенітету викинуто за борт. Немає сумніву, що цей прапор 

доведеться підняти вам, представникам комуністичних і демократичних 

партій, і понести його вперед, якщо хочете бути патріотами своєї країни, 

якщо хочете стати керівною силою нації. Його нікому більше підняти» [68, 

с. 593-594].  

У 1953 р. Радянський Союз на Близькому Сході продовжував 

балансувати між Ізраїлем та арабськими державами. Не можна сказати, що до 

цього часу арабський світ належав до пріоритетних напрямів зовнішньої 

політики СРСР. У рупорі радянської пропаганди, газеті ««Правда», матеріали 

по близькосхідному регіону зустрічаються вкрай рідко, здебільшого, на 

останній сторінці у вигляді коротких нотаток, присвячених загальному 

положенню справ у світі. Не менша кількість публікацій стосувалася інших 

держав-сусідів Близького Сходу – Греції, Туреччини, Ірану, Афганістану, 

Пакистану, країн Північної Африки. За частотою згадувань один лише Іран 

врівноважує всі арабські країни, разом узяті. Часто-густо зустрічається і 

Пакистан. Єдиним помітним винятком серед репортажів лютого-березня 

1953 р. є Ізраїль у зв'язку з тодішнім розгулом антисемітизму в Радянському 

Союзі. Тривале погіршення відносин завершилося офіційним розривом у 
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лютому 1953 р. дипломатичних контактів між державами, що також знайшло 

своє відображення в «Правді» (про віддзеркалення еволюції радянської 

близькосхідної політики у пресі див. : [280; 287]). Інформація подавалася 

суворо дозовано, як правило, в «марксистському» класовому розрізі 

(наголошуючи на «антиімперіалістичних демонстраціях», «поліцейському 

свавіллі» і репресіях, «заворушеннях серед англійських солдатів в зоні 

Суецького каналу», «експлуататорському характері» місцевих режимів 

тощо). 

За інерцією сталінська зовнішньополітична лінія продовжувала 

домінувати в регіоні найближчі два роки після смерті вождя. Головним 

завданням Кремля в 1953-1954 рр. в районі Східного Середземномор'я було 

недопущення створення антирадянських військово-політичних блоків під 

егідою західних держав. 

Після виникнення НАТО Радянський Союз зайняв вкрай негативну 

позицію щодо планів створення військово-політичного блоку в регіоні. Ще з 

перших спроб його заснування в кінці 1940-х рр. на переговорах з 

арабськими та ізраїльськими дипломатами радянські представники не 

втомлювалися висловлювати своє негативне ставлення до проектованої 

Лондоном і Вашингтоном організації під назвою «Середземноморська 

Антанта» або ж «Близькосхідний пакт» (по аналогії з союзами 1885 р. і 

1937 р. відповідно [51, с. 28, 40, 64, 72, 90, 118, 152, 164, 182 тощо]).  

Це питання було одним з вирішальних індикаторів ставлення до тієї чи 

іншій країні. Завдяки безкомпромісній позиції Сирії в цьому питанні Дамаск 

завжди користувався найбільшою довірою Москви. З іншого боку, 

ситуативний підхід Ізраїлю, навпаки, відштовхував сталінське (а згодом і 

хрущовське) керівництво від єврейської держави [51, с. 142, 184, 188]. Ще 

21 листопада 1951 р. в посланні країнам Близького Сходу заступник міністра 

закордонних справ СРСР А. А. Громико виступив різко проти планів 

регіонального командування, запропонованого США [428, с. 184]. Причому 

радянські дипломати негативно ставилися як до проектів інтеграції під 



69 

верховенством Заходу, так і до чисто арабських союзницьких організацій, 

однаково розцінюючи їх як антирадянські та антикомуністичні [51, с. 108, 

112].  

Нещодавно розсекречені матеріали фонду Молотова (№ 82) в 

Російському державному архіві соціально-політичної історії свідчать про 

пильну увагу радянських дипломатів до цього питання на початку 1950-х рр. 

В депешах на ім'я міністрів закордонних справ А. Я. Вишинського і 

В. М. Молотова тематика створення пакту була однією з найголовніших 

проблем (одночасно з англо-американським протистоянням в регіоні, 

націоналізмом і нафтою). Подробиці донесень не поступаються аналогічним 

документам Держдепартаменту. Тобто керівництво Радянського Союзу було 

в курсі практично всіх нюансів позицій сторін. Цікаво, що основну 

інформацію відносно англо-єгипетських переговорів за американським 

посередництвом зі статусу суецької бази СРСР отримував із розмов з 

ліванськими дипломатами, а також каналами розвідки (детальніше див. : [45; 

46; 47; 48]).  

Питання військово-політичної інтеграції регіону довго залишався 

головним подразником для Москви. Кремль вкрай болісно реагував на будь-

які проекти об'єднання країн Близького Сходу, котрі означали б збереження 

західної присутності – скажімо, військовий блок або ж панарабістські 

проекти на кшталт «Благодатного півмісяця» і «Великої Сирії» [51, с. 222-

223, 225, 230 тощо], що означало консервацію і навіть посилення 

британського панування в Іраку та Йорданії. У цьому ж порядку денному 

стояло питання про британську військову базу в районі Суецького каналу, 

ліквідації якої також прагнуло московське керівництво [51, с. 200-201, 217, 

221, 230]. Однак, як свідчать документи, за межі офіційних заяв Радянський 

Союз не виходив. На практиці мало що робилося для запобігання утворення 

Багдадського пакту. 

Практично в будь-якому документі радянського МЗС красномовно 

проходить артикулювання й інших військово-політичних інтересів Кремля. 
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Так, в довідці посольства СРСР в Вашингтоні «Сполучені Штати і 

Середньосхідне командування» від 29 червня 1953 р. особлива увага 

приділялася виведенню іноземних військ з території Близького Сходу [51, 

c. 187-189, 199, 202].  

Дещо окремо розглядалися інтереси Москви відносно Ізраїля (про 

ранній етап радянсько-ізраїльских відносин, що заклав фундамент подальшої 

близькосхідної політики Кремля, див. : [288]). Тут головними пріоритетами 

були припинення «антирадянської кампанії», тобто висвітлення внутрішніх 

проблем в СРСР, вимоги еміграції євреїв та співпраці з Заходом (США), 

неучасть Тель-Авіва у воєнних пактах тощо [51, с. 182-185, 219-220]. 

Радянську еліту вкрай дратувало проникнення американського капіталу до 

Ізраїлю, «кабальний» план Джонстона, який нібито ставив розподіл вод 

р. Йордан під контроль США, «однобока орієнтація» Ізраїля на Вашингтон. 

Перспектива членства єврейської держави у військовій організації, 

проектованої Сполученими Штатами, тим більше пригнічували Кремль. 

Через це миротворчі спроби Білого дому й Уайт-холу розглядалися крізь 

призму створення антирадянської коаліції в регіоні. Так, в довідці Комітету 

інформації при МЗС СРСР «Арабо-ізраїльський конфлікт і перспективи його 

врегулювання» від 16 жовтня 1954 р. вказувалося: «Правлячі кола США і 

Англії роблять в даний час активні заходи з метою врегулювання арабо-

ізраїльських розбіжностей, які є одними з основних перешкод на шляху 

залучення арабських країн та Ізраїлю в проектований західними державами 

середньосхідний агресивний блок» [51, с. 231]. Подібні судження мали місце 

й в інших аналітичних документах радянського МЗС [51, с. 233-234, 237-

240].  

Кремль, як правило, намагався блокувати будь-які американські 

ініціативи стосовно Близького Сходу. Наприклад, Москва не тільки 

виступала категорично проти плану радника американського президента 

Е. Джонстона щодо розподілу вод р. Йордан, а й поставок американської 

зброї арабським державам [51, с. 210, 216, 218-219, 221-223, 229]. 
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Хоча спочатку нове єгипетське керівництво, яке прийшло до влади після 

липневої революції 1952 р., викликало у співробітників МЗС особливий 

негатив. Прем'єр-міністр генерал М. Нагіб, судячи з телеграми посланця 

Радянського Союзу в Каїрі від 29 січня 1953 р., сильно затягував їх першу 

зустріч «в демагогічних цілях», і, «прикидаючись ледь не другом СРСР і 

граючи словами в «безвихідне» становище і «необхідність» отримання 

допомоги у інших країн, під якими маються на увазі лише США, зробив 

спробу заздалегідь виправдати свою політику втягування Єгипту до 

антирадянського агресивного блоку». У тих же цілях «демагогії», за 

повідомленнями посланця С. М. Козирєва, він піднімав питання відносно 

постачання радянської зброї [51, с. 180-182]. 

«Вільні офіцери», що захопили владу в Єгипті, характеризувалися 

посланцьом Д. С. Солодом (до того ж звинуватившого єгипетського 

представника в СРСР А. Аль-Масрі в нещирості у цьому питанні) як 

«копіюючими в усьому німецький та італійський фашизм; днями міністр 

соціальних справ майор Камаль ед-Дін Хусейн напряму заявив, що 

найбільшим діячем століття він вважає Гітлера» [51, с. 200]. Характерно, що 

подібна оцінка збігалася з точкою зору єгипетських комуністів, які закликали 

до боротьби з «фашистською бандою» генерала Нагіба і «зрадником» Абдель 

Насером; проте довіри у сталінської дипломатії не було навіть до арабських 

лівих, що проявлялося у відповідних негативних висловлюваннях при 

характеристиці комуністичного руху в арабському світі [41, л. 1-73]. 

Водночас, аналіз офіційних дипломатичних документів показує, що 

поступово під впливом концепції «мирного співіснування», інших ініціатив 

М. С. Хрущова, котрий взяв до уваги деякі рекомендації югославського 

лідера Йосипа Броз Тіто [422, c. 115-116], ситуація почала змінюватися. Уже 

в листі посольства СРСР в Єгипті заступнику міністра закордонних справ 

В. А. Зоріну від 22 січня 1955 р. містилися конкретні пропозиції щодо 

«виправлення становища в Східному Середземномор'ї та Аравії на користь 

Радянського Союзу» [51, с. 248-249]. Крім традиційних положень по 
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дипломатичній і пропагандистській протидії виникненню антирадянських 

військово-політичних союзів, чи не вперше вказувалася необхідність 

співпраці з арабськими державами через Лігу арабських держав.  

Увага ж до Багдадського пакту, що поставав просто на очах, протягом 

всього року лише зростала. Навіть ізраїльський рейд на Газу 28 лютого 

1955 р. тепер розглядався в ракурсі позиції Єгипту щодо західних блокових 

ініціатив. У бесіді посла СРСР в Єгипті Д. С. Солода з міністром 

закордонних справ Єгипту М. Фаузі від 1 березня того ж року повідомлялося 

про небажання Каїра вступати в Багдадський пакт як першопричину 

ізраїльської акції. У довідці радянського посольства «Ізраїльсько-

єгипетський інцидент в районі Газа» від 8 квітня 1955 р. бездоказово 

додавалося, що інцидент стався «за прямого підбурювання з боку США» [51, 

c. 256, 272-273].  

Аналогічним чином пояснювалося і погіршення відносин Сирії з США 

та своїми сусідами. Різні націоналістичні угруповання, які по черзі змінювали 

одне одного в Дамаску, негативно ставилися як до Багдадському пакту, так і 

до чисто британських планів «Великої Сирії» та «Благодатного Півмісяця». У 

свідомості радянського керівництва всі ці події складалися в цілісну картину 

американо-британських імперіалістичних підступів і боротьби національно-

визвольного руху проти них. «Агентами впливу» Заходу виступали 

«реакційні кола» в арабських державах та Ізраїль. На противагу цьому 

«патріотичні сили» Близького Сходу перешкоджали політиці США. 

Намагаючись підкреслити принципову відмінність курсу власної країни, 

радянський посол Д. С. Солод в розмові з прем'єр-міністром Єгипту Г. А. 

Насером від 21 травня 1955 р. відзначав: «Радянський Союз проводить 

політику зміцнення миру і співіснування двох систем – капіталістичної та 

соціалістичної. Радянський Союз ніколи й ніде не втручався у внутрішні 

справи інших країн» [51, c. 277].  

Відчуваючи зміни в радянських зовнішньополітичних пріоритетах, 

підтакували кремлівським дипломатам і єгиптяни. Так, єгипетський міністр 
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М. Фаузі в бесіді з Д. С. Солодом від 5 червня 1955 р. заявляв: «Ця ініціатива 

[щодо нормалізації відносин з Югославією – К. К.] Радянського уряду 

надзвичайно важлива для зміцнення справи миру, оскільки вона у величезній 

мірі сприятиме ослабленню міжнародної напруги» [51, c. 283]. Хоча спочатку 

Єгипет сприймався Москвою як звичайна капіталістична країна, що 

знаходиться в орбіті західних держав – адже Каїру поставлялася західна 

зброя. З метою примусу Єгипту до вступу в проектований блок на країну 

дійсно здійснювався американський тиск, на що неодноразово вказували 

радянські дипломати. Затягування переговорів по ліквідації суецької бази, а 

також ізраїльський рейд на Газу розцінювався як доказ цьому [51, c. 256].  

Зусилля США і Великої Британії зі встановлення миру між Ізраїлем та 

арабськими державами в СРСР класифікувалися в тому ж ключі. Тому 

Москва не була зацікавлена у врегулюванні близькосхідного конфлікту, 

інакше це могло призвести до включення місцевих країн в Багдадський блок 

і, отже, до повного контролю Заходу над регіоном. У разі припинення 

протистояння арабських країн з Ізраїлем СРСР з його військовою та 

промислово-технічною допомогою виявився б непотрібним. Це неминуче 

штовхало Москву на союз з тими, хто не був зацікавлений у якнайшвидшому 

примиренні з сіоністами на західних умовах, а саме – арабськими 

націоналістами. 

Так, на противагу американській точці зору, Москва вважала, що «при 

визначенні нашої позиції в цьому питанні слід виходити з того, що на цей час 

немає ніяких ознак, які свідчать про можливість мирного врегулювання 

арабо-ізраїльського конфлікту в найближчому майбутньому» [51, с. 392]. У 

листі нового посла СРСР в Ізраїлі А. Н. Абрамова (дипломатичні відносини 

між Радянським Союзом та Ізраїлем були відновлені в липні 1953 р.) міністру 

закордонних справ В. М. Молотову від 18 червня 1955 р. вказувалося: «Для 

того, щоб не допустити такого розвитку подій [укладення двосторонньої 

пакту США з Єгиптом та Ізраїлем – К. К.] і підтримати антиімперіалістичні 

тенденції в зазначених країнах, які посилилися останнім часом, вважав би за 
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доцільне вступити найближчим часом в прямі переговори між урядом СРСР і 

урядами Єгипту, Лівану, Сирії, Саудівської Аравії, Йорданії та Ізраїлю з 

питання зміцнення миру і безпеки району Близького і Середнього Сходу. Під 

час переговорів перед керівниками арабських країн та Ізраїлю можна було б 

поставити питання щодо нейтралізації району відповідно до «Заяви МЗС 

СРСР про безпеку на Близькому і Середньому Сході» від 16 квітня 1955 р., а 

також про гарантії цього нейтралітету. Разом з тим можна було б обговорити 

торгові питання та питання економічної і технічної допомоги» [51, с. 291]. 

До інтересів блокової взаємодії в регіоні, а також поставок зброї, 

незабаром приєдналося занепокоєння введенням американських військ на 

територію Близького Сходу на «квазізаконних» підставах. Так, в записці 

Г. Т. Зайцева першому заступнику міністра закордонних справ A. A. Громико 

від 13 березня 1956 р. зазначалося: «На підставі наведеної інформації наших 

послів й іноземної преси можна зробити висновок, що американці та англійці 

здійснюють демонстрацію військової сили, прагнучи залякати арабів і 

тиснути на них в своїх цілях. Вони, мабуть, готують серйозну провокацію, 

яку мають намір використовувати для того, щоб ввести свої війська на арабо-

ізраїльський кордон. ВБСС вважає за доцільне інформувати Міністерство 

оборони і морського флоту про підозрілу активність військових флотів США 

і Англії в Середземному морі та рекомендувати цим міністерствам посилити 

запобіжні заходи наших кораблів, що прямують до єгипетських портів з 

військовими вантажами» [51, с. 388].  

Посол СРСР в Ізраїлі А. Н. Абрамов в листі В. М. Молотову від 

19 березня 1956 р. резюмував радянські інтереси в регіоні наступним чином: 

«До сьогодні ми не втручалися в арабо-ізраїльський конфлікт, зберігаючи за 

собою свободу дій. В даний час, з огляду на складну обстановку на 

Близькому Сході, було б доцільно активізувати нашу політику в цьому 

питанні. Варто було б виступити проти будь-якого іноземного втручання в 

арабо-ізраїльський конфлікт, зокрема проти планів створення військових баз 

на території Палестини, проти створення міжнародної армії і проектованої 
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окупації цією армією територій арабських країн та Ізраїлю, а також проти 

захоплення водних і енергетичних ресурсів арабських країн та Ізраїлю (план 

Джонстона). Водночас варто було б підтримати вимоги арабських країн про 

надання всім арабським біженцям права повернення на батьківщину і 

відшкодування за втрачене ними в Ізраїлі майно. Наша заява з цього питання 

мала б велике політичне значення» [51, с. 393-394]. 

Новий курс Кремля вельми виразно проявився на ХХ з'їзді КПРС (14-

25 лютого 1956 р.), який радикально відрізнявся від попереднього (про 

взаємозв’язок радянської близькосхідної політики і партійних з’їздів див. : 

[278; 286]). Ставлення до національно-визвольного руху і деколонізованих 

держав кардинально змінилося: тепер країни Азії та Африки представлялися 

як потенційні союзники в боротьбі проти імперіалізму. Багато в чому подібна 

позиція випливала з безпосередніх подразників, що виникли перед з'їздом 

(поява блоку СЕАТО і Багдадського пакту), які Москва хотіла усунути. На 

відміну від сталінських часів, практично нічого не говорилося про еліти і 

уряди держав «третього світу». Навпаки, вони в цілому поставали швидше як 

жертви, аніж колабораціоністи американських монополій [70], від влади яких 

персам і арабам, індусам та бірманцям слід було допомогти звільнитися [69, 

с. 21, 24-28, 33, 41-42, 199, 203-204, 303-304, 316, 462, 464, 554; 70, с. 174-176, 

329-330, 411, 414]. Щоправда, зазначені зміни не стосувалися Держави 

Ізраїль. Ставлення до неї залишалося стабільно негативним. Як пізніше 

згадував радянський лідер М. С. Хрущов, «в той час Ізраїль вже грав роль 

агента американського імперіалізму на Близькому Сході, а арабів ми не 

хотіли відштовхнути від себе, хотіли привернути, ось і тримали Ізраїль на 

відстані» [146].  

Так, на досаду Вашингтону Радянський Союз вирішив повернути 

збройове питання на свою користь. Однак до одного з головних ознак 

альянсу, а саме – постачання військових матеріалів, сторони прийшли не 

відразу. Перші спроби арабських держав придбати зброю не тільки у 

західних країн відносяться ще до березня 1949 р., коли в розмові з посланцем 
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СРСР Д. С. Солодом посланець Сирії Х. Зейнеддін побіжно поставив таке 

питання. Зрозуміло, це не спричинило за собою ніяких відповідних заходів 

[51, с. 86]. Однак сирійський дипломат повернувся до порушеної теми вже в 

наступному році під час чергової розмови з Д. С. Солодом [51, с. 122]. 1951 р. 

в бесіді з радянським посланцем В. А. Бєляєвим сирійський прем'єр Х. аль-

Азем знову підняв відповідне питання [51, c. 142]. Натякаючи на бажані дії 

Москви, 31 березня 1954 р., під час розмови нового посланця СРСР в Сирії 

С. С. Нємчини з міністром національної оборони М. Аль-Давалібі останній 

скаржився, ніби Тель-Авів використовує проти сирійців новітню 

американську зброю, а Дамаску в її придбанні ставляться усілякі перепони. 

Міністр безпосередньо запитав про можливість закупівлі озброєнь у СРСР 

або Чехословаччини [51, c. 202-203]. Як відзначали самі сирійські 

представники, рішуче звернутися за військовими матеріалами до радянського 

блоку їм перешкоджало небажання самого СРСР надавати арабським 

державам допомогу [51, c. 225]. Однак уряд Сирії виступав найбільш 

непримиренним і послідовним супротивником турецько-пакистанського 

пакту (укладений 2 квітня 1954 р.). У зв'язку із «сприятливим становищем, 

що склалося» Москва активізувала зусилля щодо посилення свого впливу у 

всіх сферах – культурній, торгівельно-економічній, дипломатичній тощо [51, 

c. 238-240, 244-245]. 

Вирішальною подією, що вплинула на рішення радянського керівництва 

надати Дамаску чехословацьку зброю, було підписання турецько-іракського 

договору від 24 лютого 1955 р. Відразу ж після цього 6 березня було 

оголошено про майбутнє створення Сирією, Єгиптом і Саудівською Аравією 

загального військового командування і об'єднаних збройних сил з метою 

спільної оборони [51, с. 262]. Однак з метою недопущення створення 

регіональної противаги Багдадському пакту, Вашингтон почав акцію тиску 

на нове сирійське керівництво на чолі з лідером Національної партії Сабрі 

Асалі. Через два дні після укладання іраксько-турецького договору посол 

США вручив сирійському уряду записку, в якій було запропоновано 
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відмовитися від військового союзу з Єгиптом. Після неприйняття положень 

меморандуму різко загострилися відносини Дамаска з Анкарою і Багдадом, 

почастішали прикордонні конфлікти, з'явилися повідомлення про можливість 

розділу країни між сусідніми державами [368, с. 41; 320, с. 92]. Але ефект 

виявився зовсім протилежним – Москва вирішила скористатися моментом 

міжарабського розколу і чергового стрибка американського тиску. У березні 

1955 р. Кремль «рекомендував» Празі допомогти спорядженням 

створюваному антизахідному союзу, а саме – погодитися на прохання 

сирійської сторони відносно придбання зброї [51, c. 264, 269].  

Уряд Чехословаччини погодився поставити Дамаску необхідні товари 

військового призначення, про що через радянську столицю була 

проінформована сирійська сторона. Найбільш значущими озброєннями в 

сирійсько-чехословацькому контракті були винищувачі МіГ-15 (близько 30 

штук різних модифікацій) і партія танків Т-34-85. Причому як Радянський 

Союз, так і Сирія спочатку намагалися не афішувати подібні угоди і, по 

можливості, оформляти їх через треті країни. У такого маскування була 

об'єктивна причина – опозиція великих власників, що існувала в Сирії, не 

бажала зближення з соціалістичними країнами, внаслідок чого президент 

Ш. аль-Куатлі просив єгипетського лідера про оформлення чехословацьких 

поставок (вартістю 10 млн єг. ф.) через Каїр. Планувалося закупити у 

Чехословаччині 60 танків Т-34-85, 18 100-мм артилерійських гармат, 32 85-

мм або 100-мм зенітних гармат, 18 винищувачів і 2 навчальних літака типу 

МіГ, 150 бронемашин, 3 радарні установки, 280 вантажівок, а також 

боєприпаси. З доводами сирійського президента погодився не тільки 

єгипетський лідер, але і Кремль, тим самим забезпечивши поставки [51, 

с. 268, 297, 328, 379-381, 409; 345; 212].  

Цікаво, що в той же час через Сирію намагалася вийти на радянську 

«збройову жилу» навіть цілком зорієнтована на Лондон Йорданія. Під 

виглядом експорту Дамаску Чехословаччина уклала угоду про доставку в 

Сирію для Йорданії стрілецького і мінометного озброєння на суму понад 
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1,1 млн ф. ст. з постачанням до кінця 1956 р. 13 тис. гвинтівок і автоматів, 

2,5 тис. кулеметів, 200 гранатометів з боєприпасами. І, дійсно, з 29 жовтня по 

10 листопада 1956 р. п'ять суден з країн Організації Варшавського договору з 

вантажем стрілецької зброї прибули в сирійський порт Латакію [51, с. 577; 

377]. Крім сирійців та йорданців, як згадував М. С. Хрущов, приблизно тоді 

ж певна кількість радянської зброї була продана Ємену [146]. В жовтні 

1956 р. до Ємену прийшов перший корабель із озброєнням, у тому числі – 

бронетехнікою й зенітними гарматами на захист проти можливої британської 

експансії [391, c. 418-419]. За деякими даними, імам Єменського 

Мутаваккілітського Королівства отримав 30 танків типу Т-34 і САУ Су-100, 

70 тягачів і БТР, 100 артилерійських одиниць, 20 літаків типу Як. Однак 

співробітництво із СРСР у військовій сфері припинилося настільки ж 

швидко, як і розпочалося: правитель Північного Ємену не хотів сплатити 

бодай частини вартості надбанної техніки [572, p. 55-57].  

Як і у випадку з Сирією, переговори єгипетських представників з 

радянською стороною щодо вірогідних закупівель озброєнь почалися ще в 

сталінські часи. Очільник РРК М. Нагіб, єгипетський посланець в СРСР 

А. аль-Масрі, новий каїрський лідер Г. А. Насер постійно намагалися 

схилити кремлівських дипломатів до надання Єгипту військової допомоги 

[51, с. 181-182, 190-191, 199-200, 211, 214]. Але тоді Москва перебувала в 

руслі сталінської близькосхідної політики і не поспішала допомагати 

арабським націоналістам (єдиною сферою, де точки зору двох держав іноді 

збігалися, була трибуна ООН. Так, в своєму виступі від 20 і 28 серпня 1947 р. 

А. А. Громико рішуче засудив присутність британських військ в Єгипті й 

підтримав вимогу останнього з їх якнайшвидшого виведення [100, с. 4]). 

Проте незабаром міжнародна ситуація змінилася. У квітні 1955 р. 

Кремль дав згоду на проведення переговорів з арабськими представниками 

для надання озброєнь, щоправда, від імені Чехословаччини [51, с. 277]. Аби 

не допустити подальшого погіршення відносин із Заходом, який також 

потроху продавав зброю Каїру, єгипетська сторона намагалася зберегти в 
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таємниці подібні зв'язки з країнами Східного блоку [51, с. 288, 306, 313]. У 

вигляді оплати військових матеріалів передбачався товарний кредит на 

поставки рису і бавовни до Радянського Союзу під 2% річних [51, с. 322]. Як 

зазначає Є. М. Примаков, зміна в ставленні до Г. А. Насера пов'язана з ім'ям 

Д. Т. Шепілова. Він першим з радянських осіб отримав офіційне запрошення 

поїхати в Єгипет не тільки як головний редактор «Правди», але і як голова 

комісії із закордонних справ Ради національностей Верховної Ради СРСР на 

урочистості з нагоди 3-ї річниці липневої революції. Незважаючи на 

сталіністські коментарі посла Д. С. Солода і перекладача С. Соболєва, 

Д. Т. Шепілову виступ Г. А. Насера сподобався. Радянський представник 

особисто зустрівся з єгипетським прем'єр-міністром і наостанок взяв 

світлини з військового параду. Центральною фігурою в чехословацькій угоді 

був радянський військовий аташе в Єгипті Л. Д. Нємченко. Пізніше він 

згадував, що Москва лише після візиту Д. Т. Шепілова вирішила дати згоду 

на контракт [368, с. 44, 74-76]. 

Підсумки зустрічі Д. Т. Шепілова з Г. А. Насером обговорювалися на 

серпневому засіданні Президії ЦК КПРС. Тоді і були закріплені основи 

близькосхідної політики Радянського Союзу – ставка на «прогресивні» 

арабські країни проти Заходу з підштовхуванням їх до «соціалістичної 

орієнтації». Метою було руйнування сформованих відносин країн регіону із 

Західною Європою та Сполученими Штатами задля удару по їх вразливому 

місцю – комунікацій поставок вуглеводнів [331, с. 336; 397].  

Чим краще у Радянського Союзу ставали відносини з арабськими 

державами, тим гіршими були справи з Ізраїлем. Так, в записці завідувача 

ВБСС МЗС Г. Т. Зайцева заступнику радянського міністра закордонних справ 

B. C. Семенову від 9 вересня 1955 р. зазначалося: «Поїздка ізраїльського 

прем'єра в СРСР викликала б в цей час небажане для нас загострення 

відносин з арабськими країнами і, можливо, зірвала б орієнтований на весну 

1956 р. візит до СРСР прем'єр-міністра Єгипту Г. А. Насера. Разом з тим, як 

це видно з заяви ізраїльського прем'єр-міністра М. Шарета, поїздка 
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ізраїльського прем'єра в Радянський Союз заздалегідь обумовлюється 

неприйнятною для нас вимогою щодо організації виїзду радянських євреїв до 

Ізраїлю» [51, с. 328]. Радянські дипломати не вірили поясненням М. Шарета: 

«Ізраїль міркував так: якщо арабам дається зброя, то й Ізраїль повинен 

отримувати зброю; якщо араби вступають у військовий союз з США і 

Англією, що збільшує їх військову міць, то й Ізраїль повинен мати союз з 

США або Англією» [51, с. 300]. Згідно з кремлівською логікою, поставки 

зброї в регіон були прийнятними лише з радянської сторони – наприклад, тій 

же Сирії в обмін за відмову від вступу до Багдадського пакту [51, с. 293-294]. 

Прагнучи випередити Сполучені Штати в їх намірах збройового постачання 

Каїру, до Єгипту в тому ж році пішло військове спорядження. На думку 

Москви, це могло бути виправдано також експортом західної техніки Ізраїлю 

[51, с. 345]. 

Радянсько-єгипетську угоду щодо продажу озброєння Каїру було 

укладено в Празі 12 вересня 1955 р. [51, с. 406, 436-437], а 26 вересня – і 

єгипетсько-чехословацький договір. В результаті за 1955-1956 рр. армія 

президента Г. А. Насера отримала близько 230 танків Т-34-85, Т-54 та ІС-3, 100 

САУ Су-100 і Су-85, 200 бронетранспортерів БТР-152 і БТР-40, сотні 

артилерійських одиниць, 200 літаків (винищувачі МіГ-15, МіГ-17, 

бомбардувальники Іл-28), до десяти бойових кораблів і підводних човнів. 

Єгипетська сторона весь час просила поставок нових видів техніки й загального 

прискорення постачання, що пішло в Єгипет з ЧССР. На додаток до 

перерахованого вище, 16 листопада 1955 р. президія ЦК КПРС ухвалила 

постанову додаткововідправити 60 танків ІС-3, два ескадрених міноносця, три 

підводні човни, боєприпаси і ремонтне обладнання. Одночасно була підписана 

домовленість про початок переговорів щодо прямого постачання радянської 

техніки, а також угоду про те, що фахівці приїдуть радянські, але за чеськими 

паспортами (детальніше щодо радянських військових фахівців і радників див. : 

[348]). Зв'язки здійснювалися через співробітника резидентури в Каїрі 

В. А. Кирпиченко. Аналогічним чином були затверджені поставки з Польщі, 
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які також ґрунтувалися на пільговому кредиті [416, с. 102-105]. У липні 

1956 р. Г. А. Насер домовився про зниження і відтермінування виплат Празі 

по зброї: загальна сума становила 93 млн єг. ф., але виплатили лише 15 млн; 

решту передбачалося надати до 1961 р. Г. А. Насер поставив питання про 

скорочення щорічної виплати з 15 до 10 млн; прохав поставити танки Т-54 і 

літаки МіГ-19 [416, с. 150]. За американськими оцінками, за 1955-1956 рр. 

Єгипет отримав військової амуніції на суму близько 200 млн $, Сирія – 

100 млн $ [123, p. 19].  

Успішно розвивалися й економічні відносини. 27 березня 1954 р. було 

укладено торгівельну угоду між країнами [214, с. 81]. Після того, як Велика 

Британія відмовилася купувати єгипетську бавовну (з метою економічного 

бойкоту), це зробив Радянський Союз. За 1954/1955 фінансовий рік 

товарообіг Єгипту з країнами соцтабору збільшився на 70%. Частка СРСР і 

держав РЕВ в єгипетському експорті у 1955 р. склала 27,8% в порівнянні з 

15,2% в 1954 р., в імпорті – 7,6% і 6,1% відповідно [338, с. 45]. У лютому 

1956 р. Г. А. Насер підписав угоду з Радянським Союзом відносно 

будівництва ядерної лабораторії в Каїрі проведення робіт в області мирного 

використання атома [409, с. 68] (ратифіковано 12 липня [371, с. 75]). 

Однак зроблений міністром закордонних справ СРСР Д. Т. Шепіловим 

новий зондажний візит у червні 1956 р. під час широкомасштабного турне по 

Близькому Сходу (крім Єгипту – Сирія, Ліван, Греція) не мав успіху. 

З'ясувалося, що єгипетський уряд не готовий навіть до укладення договору 

«про дружбу і ненапад» [339, с. 55]. Г. А. Насер твердо продовжував 

дотримуватися тактики балансування між наддержавами, намагаючись 

отримати фінансування будівництва Асуанської греблі і від США, і від 

СРСР.  

 

2.3. Взаємини СРСР та США під час Суецької кризи 

Англо-єгипетські відносини погіршувалися поступово, починаючи з 

липневої революції 1952 р. Причиною було небажання революційного 
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каїрського керівництва зберігати на єгипетській території британські війська 

і військові бази, а також відмова від участі в західних організаціях 

колективної оборони. У відповідь Велика Британія заморозила 10 млн ф. ст. 

єгипетських рахунків у банках Лондона [434, с. 42]. Далі було підписання 

договору про виведення військ Сполученого Королівства з країни і 

заморожування суецької бази, що тільки посилило взаємний антагонізм. 

Каменем спотикання залишалося невирішене питання західної фінансової 

допомоги, а головне – умов її надання. Націоналістична політика 

єгипетського президента Г. А. Насера (у січні 1956 р. був підготовлений 

проект нової Конституції Єгипту, що передбачала встановлення 

однопартійної системи на чолі з Національним союзом, який висував 

кандидата на пост президента; 23 червня 1956 р. в ході референдуму нова 

конституція набула чинності, а Г. А. Насер був обраний президентом) 

зрештою підштовхнула його кинути відкритий виклик європейським 

колоніальним державам.  

На будівництво проектованої Асуанської греблі (на думку єгипетського 

керівництва, головної запоруки успішного розвитку країни) планувалося 

витратити близько 1,3 млрд $, з яких близько 400 млн передбачалося 

залучити з-за кордону. Всього Єгипет потребував 40 млн $ додаткових 

щорічних надходжень, що якраз покривалося прибутками від Суецького 

каналу. Президент вів переговори і з Великою Британією, і з США, 

намагаючись зіграти на протиріччях і отримати бажані кошти. Ще 19 липня 

1954 р. радянський посол в Каїрі Д. С. Солод відзначав, що у Лондона 

існують серйозні побоювання щодо можливості інтенсивнішого проникнення 

Сполучених Штатів в Єгипет. Загальна вартість будівництва становила 

близько 400 млрд єг. ф., або 1608 млрд радянських карбованців. У 1956 р. 

бюджет Єгипту склав 280 млн єг. ф., тобто для будівництва хоча б першої 

черги була необхідна позика в 300 млн $ [416, с. 108-109].  

У грудні 1955 р. міністр фінансів Єгипту Абдель Монейм Кайсуні 

підписав в США попередній контракт на суму 70 млн $ для фінансування 
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першої черги будівництва протягом 4-5 років. 56 млн $ планувалося 

придбати від США, 14 млн $ – від Великої Британії. Але Каїр відмовився 

затвердити угоди через неприйнятні умови-обмеження. Те ж саме відбулося 

на початку 1956 р. з кредитом в 300 млн $ від Міжнародного банку 

реконструкції та розвитку (МБРР) [416, с. 101].  

Паралельно у 1953-1954 рр. Єгипет проводив зондаж на переговорах з 

СРСР про можливість придбання засобів на суму близько 1 млрд карбованців 

[416, с. 144-145]. З метою тиску на Захід в єгипетській пресі інспірувалися 

повідомлення, що СРСР нібито хоче надати допомогу. Міністр закордонних 

справ М. Фаузі навіть просив нового посла Є. Д. Кисельова не робити 

відповідних спростувань. 

У відповідь на радянські поставки зброї США активізували переговори 

по фінансуванню проекту за участю Великої Британії та МБРР. Останній 

обіцяв виділити близько 200 млн $, США – 96 млн $, Сполучене Королівство 

– 14 млн $ (за іншими даними, Сполучені Штати – 15 млн $, Велика Британія 

– 15 млн $) [159, p. 30-31]. У лютому 1956 р. західні представники 

підтвердили свої зобов'язання. Ще у січні Дж. Ф. Даллес прямо говорив, що 

ця допомога – засіб нейтралізації радянського впливу. До того ж вона зможе 

забезпечити надходження нафти каналом і тісно прив'язати країну до США. 

Однак надання самої допомоги Вашингтон обумовлював низкою вимог, 

зокрема, відмови від військового співробітництва з соцтабором, укладення 

миру з Ізраїлем, економічного контролю з боку банку тощо [602, p. 173]. 

20 червня 1956 р. єгипетський лідер поінформував очільника МБРР 

Ю. Блека, що після деяких поправок Каїр приймає пропозиції Заходу. 

17 липня єгипетський посол прибув до Вашингтона з повноваженнями для 

підписання договору [338, с. 55]. Проте 19 липня Дж. Ф. Даллес відхилив 

поправки й наступного дня анулював зобов'язання кредиту, що зробили 

незабаром і Велика Британія з Міжнародним банком. 

Велику роль зіграв також «особистісний фактор». Напередодні 

президентської виборчої кампанії 1956 р. Д. Ейзенхауер переніс важку 
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операцію і тривалий час не міг виконувати свої обов'язки. Цим скористався 

Дж. Ф. Даллес, який займав більш радикальну, ніж очільник Білого дому, 

позицію, і 20 липня відкликав американську обіцянку фінансування 

спорудження Асуанської греблі [416, с. 195], що й стало безпосереднім 

приводом подій 26 липня (про впилив особистості держсеккретаря 

Дж. Ф. Даллеса детальніше див. : [500; 316]). Існує думка, що тим самим 

держсекретар хотів поставити Єгипет в безвихідне становище і втягнути 

СРСР у непосильне економічне змагання [Beal, c. 258; 371, с. 88]. Згодом 

відбулися спроби навіть вбивства Г. А. Насера, які, однак, закінчилися 

невдачею [295, с. 198].  

Цікаво, що після відмови Заходу фінансувати Асуанський проект 

Г. А. Насер хотів відправитися в Москву на переговори про надання 

допомоги. У той час в Каїрі перебував міністр закордонних справ 

Д. Т. Шепілов, який натякнув єгипетському президентові про можливу 

допомогу Радянського Союзу в будівництві греблі. Г. А. Насер не прийняв 

даллесовські умови, одночасно поширюючи чутки і вірячи, що СРСР 

допоможе, хоча Москва ніяких гарантій не надавала. Навпаки, радянські 

дипломати в цьому плані відмовляли єгипетського лідера від поспішних 

рішень. Однак через кілька днів Г. А. Насер у розмові з радянським послом 

заявляв, що Єгипет проживе без греблі ще 5-10 років.  

В результаті 26 липня імпульсивний єгипетський президент видав 

«Декрет про закон № 285», що призвів до націоналізації Загальної компанії 

морського Суецького каналу з метою отримання коштів, необхідних для 

подальшої електрифікації та індустріалізації країни (Єгипту раніше 

отримував не більше 5% прибутків з 100 млн $, або 3 млн з 64 млн $ в 1955 р. 

[416, с. 150-151]).  

Націоналізація Загальної компанії морського Суецького каналу стала 

несподіванкою для США. Так, засуджуючи, з одного боку, націоналізацію як 

таку, Білий дім не був зацікавлений в поверненні до попереднього стану, 

згідно з яким канал повністю б перебував під контролем Лондону та Парижу. 
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Д. Ейзенхауер вирішив використати ситуацію з метою зміцнення 

близькосхідних позицій США, витіснення звідти європейців і недопущення в 

регіон СРСР. Хоча в цілому становище, що склалося, президент оцінював 

негативно (у формулюваннях «справи кепські» та «буде лихо») [159, p. 384].  

Втім, не тільки суперечності Великої Британії з місцевим національно-

революційним рухом і небажання допустити проникнення Радянського 

Союзу в регіон лягли в основу кризи. Багато в чому вона була обумовлена й 

наростаючими англо-американськими протиріччями (варто згадати, 

наприклад, конфлікт 1955 р. навколо нафтового оазису Бураймі [409, с. 65-

66]). І хоча політики по обидва боки Атлантики кваліфікували прецедент 

лише як «невелику родинну сварку», відчуття програшного протиборства і 

безповоротної втрати своїх позицій підштовхнули правлячі британські кола 

до радикального способу розв'язання кризи.  

США не були безпосередньо зачеплені націоналізацією каналу. Частка 

американських судів становила невеликий відсоток у порівнянні з Великою 

Британією і Францією; пакет акцій США перед націоналізацією становив 

всього 1%. Однак, з огляду на американські «особливі права» в районі 

Панамського каналу, націоналізація створювала неприємний прецедент [295, 

с. 194]. Єгипту був надісланий офіційний протест у зв'язку з 

«антиамериканської спрямованістю» виступу Г. А. Насера в Александрії під 

час націоналізації каналу [159, p. 36]. США, Сполучене Королівство і 

Франція 3 серпня 1956 р. зробили спільну заяву з приводу націоналізації 

каналу. У ній західні держави визнавали право Єгипту розпоряджатися 

своїми природними багатствами, яке, однак, не поширювалося на об'єкти 

«міжнародної зацікавленості». По суті, згідно з цією заявою, функціонування 

каналу погоджувалося з існуванням компанії [66, с. 239].  

Початок Суецької кризи після націоналізації компанії каналу став 

несподіванкою і для Радянського Союзу. Хоча Москва не була заздалегідь 

поінформована про націоналізацію, Г. А. Насер не пішов би на такий 

конфлікт із західними країнами, якби йому не було на кого спертися. Тобто 
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сам цей акт немов би показував чималу прихильність Єгипту до СРСР, надію 

на «допомогу росіян». Радянський уряд повністю підтримав його в питанні 

націоналізації, сподіваючись при цьому зміцнити свої позиції в Єгипті, в 

інших арабських державах і тим самим витіснити західний вплив з 

близькосхідного регіону; розвалити, нарешті, Багдадський пакт, убезпечивши 

тим самим свої південні рубежі (мала місце ідея удару по імперіалізму через 

його «м'яке підчерев'я», тобто Азію, Африку і, як далі показала історія, 

Латинську Америку) [327, с. 30].  

Наступного дня після націоналізації єгипетський посол в СРСР М. аль 

Куні запросив допомоги, причому будь-якої і термінової. Він зазначив, що 

якщо Ізраїль здійснить проти Єгипту ворожі дії, то Велика Британія 

приєднається до нього. Лондон за підтримки Вашингтона міг піти дуже 

далеко. Однак Д. Т. Шепілов ще не був готовий надати відповідь, тому що 

Москва не встигла виробити чіткої позиції. Через кілька днів у розмові з його 

заступником В. С. Семеновим у М. аль-Куні склалася та ж ситуація. 

Радянський дипломат заспокоїв арабського колегу і висловив думку, що 

Захід навряд чи військово втрутиться через неузгодженість дій. Насправді 

США займали куди більш помірну і обережну позицію, так як в регіоні 

перебували їх нафтові компанії [416, с. 110-111]. 

Г. А. Насер, у свою чергу, погрожував американському послу Генрі 

Байроуду: мовляв, канал замінований і може бути підірваний протягом 5 

хвилин разом з усім британським персоналом, якщо проти Єгипту будуть 

вжиті якісь заходи. Заявлялося, що арабські держави можуть завдати шкоди 

нафтопроводам на всьому Близькому Сході, передусім в Бахрейні і Адені. 

Натомість, 3 серпня Москві було повідомлено, що в організованій у Лондоні 

з ініціативи західних держав конференції по каналу Єгипет участі не 

братиме.  

7 серпня американський посол в Москві Чарльз Болен відвідав 

М. О. Булганіна і передав йому конфіденційне послання Д. Ейзенхауера. 

Президент хотів з'ясувати ставлення радянського уряду до проблеми. США, 



87 

мовляв, уже вступили на мирний шлях вирішення конфлікту і хотіли б, щоб 

Радянський Союз теж доклав відповідні зусилля. Голова Ради Міністрів 

СРСР відповів, що тут позиції країн збігаються. Москва дійсно не хотіла 

військового конфлікту, розуміючи, що сили будуть нерівними. На своєму 

рівні Д. Т. Шепілов дорікав представникам Великої Британії та Франції через 

ескалацію кризи і нещирість, особливо перед лондонською конференцією, 

яка мала досить тенденційний характер [416, с. 112-113, 122-123].  

Тоді ж Кремлем були отримані відомості від зовнішньої розвідки, що 

Велика Британія і Франція планують відразу ж окупувати канал після 

конференції при доброзичливому нейтралітеті США. Від чехословацьких 

спецслужб йшла така ж інформація. Зокрема, планувалася фізична ліквідація 

Г. А. Насера. У зв'язку з цим 9 серпня радянський уряд опублікував офіційну 

заяву, в якому повністю виправдовував акт націоналізації та цілком 

солідаризувався з єгипетським урядом. 13 серпня в ленінградському 

аеропорту офіцер розвідки записав розмову посла США Ч. Болена й Ізраїлю 

І. Авідара. Американський дипломат буцімто хотів створення Тель-Авівом 

конфліктної ситуації з метою демонстрації всьому світові агресивності 

Єгипту. У разі чого була обіцяна підтримка британських збройних сил, що 

базувалися на Кіпрі [416, с. 114-115].  

В телеграмі міністра закордонних справ Д. Т. Шепілова послу СРСР у 

Єгипті Є. Д. Кисельову від 12 серпня 1956 р. вказувалося: «У нашому проекті 

ми виходимо з принципів: повного суверенітету Єгипту щодо Суецького 

каналу, його повній власності на канал, управління каналом з боку Єгипту... 

Треба зараз по можливості не допустити виникнення військових дій та 

іноземної інтервенції у зв'язку з Суецьким питанням і зірвати плани такої 

інтервенції, підготовлювані агресивними колами Англії і Франції» [51, с. 478-

479]. На майбутній Лондонській конференції 24 держав, покликаній 

вирішити конфлікт, що виник, позиція радянської делегації мала на меті 

«знайти такі шляхи врегулювання… які були б прийнятні для Єгипту і 

призвели б до пом'якшення напруженості в районі Близького Сходу» [с. 482].  
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Ще 29 липня прем'єр-міністр Великої Британії Антоні Іден й міністр 

закордонних справ Франції Крістіан Піно запропонували помічникові 

Дж. Ф. Даллеса Роберту Мерфі план спільних дій трьох держав проти Єгипту 

[411, с. 203] (участь США на перших порах в розробці військових планів 

проти Єгипту підтверджує і С. Л. Пєчуров [358, c. 4]). Однак Дж. Ф. Даллес 

розцінив такі дії передчасними, тому уряди Великої Британії, Франції і США 

вирішили обговорити проблему, що склалася (особливо у зв’язку із свободою 

судноплавства) на скликаній в першій половині серпня Лондонській 

конференції, тобто методом винесення її на міжнародний рівень. На ній 

європейські країни хотіли знайти прийнятне рішення, можливість натиснути 

на Єгипет «світовою спільнотою», тобто нав'язати Каїру рішення, вигідне 

союзникам. 

Тим часом Москва радила Г. А. Насеру поставити питання в ООН, і вже 

від цього формувати нюанси власної позиції [416, с. 116-117]. СРСР 

дотримувався тактики підтримки єгипетського президента, уникаючи 

військової конфронтації. Для цього було вирішено взяти участь в 

Лондонській конференції [416, с. 118-119]. Радянська позиція полягала в 

тому, щоб, з одного боку, не виказувати прагнення утвердитися в регіоні, а з 

іншого – не дратувати західні країни, маскуючи свою зацікавленість тільки 

проблемами свободи судноплавства і прав власності каналу. 28 серпня 

1956 р. Москва повідомила Каїр, що прийняла рішення приєднатися до тих 

пропозицій по суецькому питанню, які були внесені урядом Республіки Індії 

(що фактично визнавали акт націоналізації) на Лондонській нараді 20 серпня 

1956 р. 

20 серпня Сполучені Штати Америки запропонували свій варіант 

врегулювання конфлікту, проект якого був направлений ще 7 серпня (тобто 

до початку конференції) всім учасникам. Автором проекту був сам 

Дж. Ф. Даллес. У ньому передбачалося створення міжнародного органу по 

Суецькому каналу, функції якого включали б управління каналом, 

регулювання судноплавства, справедливу компенсацію компанії Суецького 
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каналу і забезпечення Єгипту справедливого прибутку [371, с. 110]. Де-факто 

Сполучені Штати пропонували повернутися до старої схеми управління, хіба 

що за участю в ній (хоча б на перших порах) Єгипту, як це і було, власне, на 

початку експлуатації каналу. На конференції американський проект 

резолюції не був підтриманий більшістю сторін. Загалом, «загроза дещо 

ослабла, але не відпала повністю» [416, с. 120, 122]. 

В цілому ж на скликаній для вирішення проблеми націоналізації каналу 

Лондонській конференції у серпні 1956 р. США, як і СРСР, зайняли досить 

помірковані позиції, що витікали з їх обопільного небажання ескалації 

конфлікту з одного боку, а з іншого – недопущення зростання впливу 

суперника. Так, 30 серпня після повернення з Лондона Дж. Ф. Даллес 

констатував, що не бачить ніякого виходу, якщо союзники окупують канал. 

Це могло призвести лише до послаблення їх економічних позицій, і 

отримання Радянським Союзом пануючого впливу. Д. Ейзенхауер погодився 

з таким висновком. На тлі майбутніх президентських виборів США фактично 

самоусунулися від кризи [416, с. 120]. 

За підсумками конференції, що не призвела до врегулювання проблеми, 

частина країн вирішила запропонувати Єгипту новий американський проект. 

Міркування утвореного ними «Комітету п'яти» носили вельми жорстку 

форму. Одночасно була висунута альтернатива: Єгипет приймає західну 

пропозицію, а в обмін отримує кошти на будівництво Асуанської греблі [416, 

с. 122]. Каїр відкинув подібну постановку питання. Після провалу 

переговорів комітету, очолюваного австралійським прем'єр-міністром 

М. Мензисом, Дж. Ф. Даллес оголосив намір створити «Асоціацію 

користувачів Суецьким каналом» [416, с. 124]. Проектована установа була 

якраз тим «міжнародним органом», що передбачався пропозицією 

Сполучених Штатів на Лондонській конференції. Тобто контроль над 

каналом знову вислизав з рук єгипетського уряду.  

Слідом за невдачею «місії Мензиса» і безрезультатною Другою 

лондонською конференцією питання статусу Суецького каналу було 
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перенесено на рівень ООН. Позиції провідних країн залишилися незмінними. 

Однак Єгипет не бажав приймати рішення разом з СРСР або США, а діяв 

самостійно. 11 жовтня Г. А. Насер навіть був готовий піти на союз з 

Асоціацією по експлуатації Суецького каналу. Водночас єгипетські 

дипломати намагалися переконати Москву, що криза вже вирішена і 

найнебезпечніша фаза позаду. Судячи з усього, Каїр просто заметушився в 

пошуках виходу перед війною, яка невблаганно насувалася. 

8 жовтня СРСР запропонував свій план врегулювання: міністр 

закордонних справ Д. Т. Шепілов висловився за створення так званого 

«авторитетного органу», згаданого ще на Лондонській конференції делегатом 

Індії з чисто консультативно-технічними повноваженнями [Шеп, с. 96]. Але 

радянська резолюція не пройшла. Британські та французські представники 

намагалися провести своє рішення, знову фактично вилучаючи повний 

контроль Єгипту над каналом, але СРСР скористався правом вето. Сполучені 

Штати підтримали радянську пропозицію. В результаті 13 жовтня РБ ООН 

прийняла загальну заспокійливу резолюцію, що ні до чого конкретно не 

зобов'язувала й не відповідала інтересам європейців, які все більше 

схилялися до силового розв'язання кризи. 

Взагалі протягом всієї кризи Москва демонструвала невластиву їй 

стриманість, закликаючи до мирного врегулювання і обмежуючись наданням 

Єгипту в основному моральної підтримки [235, с. 221]. З самого початку 

кризи Сполученим Штатам імпонувала ця поміркованість, з чого випливав 

загальний курс на співпрацю і мирне врегулювання конфлікту. Лондонську 

конференцію СРСР використовував, щоб не дати Заходу шансу застосувати 

силу. З самого початку кризи в Москві знали, що існувала домовленість між 

Лондоном і Парижем про спільний виступ. Москва тиснула на всі сторони 

конфлікту з метою завершити його миром. США тверезо розцінювали це як 

бажання Кремля не допустити зіткнення [235, с. 222-223]. Хоча на самих 

дебатах в ООН основним посередником виступав Вашингтон, а СРСР грав 

дуже незначну роль, що дратувало хрущовське керівництво. Москва була не 
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в змозі «грати першу скрипку» у врегулюванні кризи, оскільки саме в цей час 

була повністью зайнята угорськими та польськими подіями.  

За попередніми домовленостями з урядами Великої Британії і Франції, 

укладеними в 20-х числах жовтня в м. Севр, увечері 29 жовтня ізраїльські 

війська вторглися на територію Єгипту і стали швидкими темпами 

просуватися вглиб Синайського півострова. Єгипетські збройні сили 

зазнавали поразки. З повітря Ізраїль активно підтримувала англо-французька 

авіація. Наступного дня після нападу віце-президент Алі Сабрі відвідав 

Є. Д. Кисельова і попрохав допомоги – відправки військових кораблів, 

добровольців для ВПС та викривальної заяви у пресі. У той же день він 

безпосередньо звернувся з проханням до радянського керівництва щодо 

відправку додаткових одиниць авіації [416, с. 130-131].  

Характерно, що СРСР, як і США, припускали можливий напад і за два 

дні евакуювали своїх громадян з небезпечної зони (Сполучені Штати – ще і 

лоцманів [371, с. 187]). Так, 29 жовтня з Єгипту було евакуйовано близько 

2 тис. американських громадян [159, p. 70-72], а з Ізраїлю, Йорданії і Сирії – 

ще близько 2 тис. ВМС США почали рух до майбутньої зони бойових дій 

[601, p. 55-56]. 

У той час як на Синаї розгорталися бойові дії, в ООН та за її межами 

почалося обговорення гарячих близькосхідних подій. Одним з перших 

відгукнувся Радянський Союз. У своїй заяві від 31 жовтня 1956 р. 

(опублікована 1 листопада) радянський уряд гнівно засуджував агресію 

Ізраїлю, Великої Британії та Франції проти суверенного Єгипту, закликаючи 

ООН до прийняття «рішучих заходів» проти агресорів, а також натякаючи, 

що відповідати за агресію будуть уряду, її розв'язали [65, с. 162-163].  

Після початку бойових дій англо-франко-ізраїльської коаліції проти 

Єгипту в телеграмі посла Є. Д. Кисельова до МЗС СРСР вказувалося: «Було б 

доцільним зробити серйозні кроки в Раді Безпеки, де показати не тільки роль 

Ізраїлю як агресора, а й роль... США, Англії та Франції в посиленні напруги в 

районі Близького Сходу, оскільки їх акції явно провокують агресію Ізраїлю 
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проти арабських країн, причому абсолютно явно, що без обіцянок з боку 

США та Англії Ізраїль не міг би зважитися на подібну самогубну поведінку» 

[51, с. 539]. 30 жовтня питання нападу на Єгипет було поставлено на Раді 

Безпеки. Представник США виніс на голосування таку резолюцію (тим 

самим демонструючи своє негативне ставлення до агресії): негайне 

припинення вогню; негайне відведення збройних сил Ізраїлю з єгипетської 

території; заклик до членів ООН утриматися від застосування сили або від 

загрози застосування сили в цьому районі [400, с. 97].  

Завдяки голосам «проти» Великої Британії та Франції ця резолюція не 

пройшла. Зі свого боку, радянський делегат запропонував більш рішучу 

резолюцію, яку також провалили західноєвропейські союзники. Після цього 

була скликана Генеральна Асамблея, яка прийняла 2 листопада 1956 р. 

резолюцію, що закликала до негайного припинення вогню. Але інтервенти до 

неї не прислухалися. 4 листопада Генасамблеєю ООН була ухвалена нова 

резолюція, що містила в собі заходи щодо виконання резолюції 2 листопада. 

Її проект внесла делегація Індії. Однак і це рішення міжнародного 

співтовариства не було виконано.  

5 листопада 1956 р. біля Порт-Саїда висадився англо-французький 

десант, що означало початок тотальної атаки проти Єгипту. Проте час для 

сухопутної операції був вибраний союзниками дуже нерозважливо: за добу 

до цього розпочалася операція «Віхрь» із придушення угорського повстання 

радянськими військами, і Москва нарешті змогла переключити свою увагу і 

на близькосхідні події. В день висадки європейського десанту зібралася 

Президія ЦК КПРС з метою скласти звернення до провідних світових країн, а 

також збільшити Єгипту військову допомогу. Представник СРСР в Раді 

Безпеки ООН звернувся з пропозицією надати Каїру військову допомогу і 

прийняти більш рішучі заходи, якщо агресія не зупиниться (вимога до 

інтервентів припинити вогонь не пізніше 12 годин з моменту прийняття 

зазначеної резолюції; триденний термін для виведення військ; військова 

допомога країн-членів ООН, в першу чергу США і СРСР, жертві агресії – 
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Єгипетської Республіці у разі невиконання Англією, Францією та Ізраїлем 

вищевказаних вимог у відведений термін) [73, с. 107-108]. Москва заявила 

про свою готовність відправити військово-морські і повітряні сили на 

допомогу Каїру [416, с. 132-133]. Крім того, керівницвтву Великої Британії, 

Франції та Ізраїлю були направлені листи з ультимативним шантажом: 

погрозою застосування сили (в тому числі ракетно-ядерної зброї) в разі 

продовження агресії, а президенту Д. Ейзенхауеру – пропозиція спільного 

військового виступу проти союзників [65, с. 165-171]. 6 листопада аташе 

Єгипту в Делі полковник Тавфік зустрівся з радянським послом 

А. А. Меншиковим і передав прохання відносно посилки добровольців, 

мотивуючи її тим, що в Індії вже тисячі записалися і скоро прибудуть. СРСР 

зробив таку заяву у пресі, проте лише 11 листопада. 

Білий дім не прийняв радянської пропозиції про спільні воєнні зусилля 

задля приборкання агресії, хоча вранці 6 листопада з закликом миру до 

інтервентів звернувся й американський президент Д. Ейзенхауер [401] 

(багато в чому з рейтингових міркувань – доцільно було почати день виборів 

з миротворчої ініціативи). Дж. Ф. Даллес повідомляв послу в Парижі 

К. Д. Діллону, що цей фактор не повинен торкнутися президентських 

виборів. У Держдепартамент інформація про майбутню агресію надійшла по 

каналах розвідки за 4-5 днів до її початку, з чого випливає, що держсекретар 

знав про майбутнє вторгнення, але нічого не робив для його призупинення з 

метою потягнути час задля зменшення ймовірності успіху. Дискредитація 

європейських держав була вигідна Сполученим Штатам, щоб після відходу 

колишніх метрополій самим зайняти їх місце в регіоні. Однак адміністрацією 

США військові приготування союзників сприймалися радше як «брязкання 

зброєю» для залякування Г. А. Насера з надією на те, що полковник 

відступить і з ним вдасться домовитися. Ймовірно, президент і держсекретар 

припускали можливість розгортання військових дій, однак не знали точної 

дати їх початку та «останньої межі», після якої європейці наважаться на 

завдання удару.  

http://www.coldwar.ru/conflicts/middle_east/1956.php
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Як би там не було, але початок «троїстої агресії» особисто для 

Д. Ейзенхауера виявився несподіванкою, як і для багатьох його соратників. 

Пізніше в своїх мемуарах один з членів адміністрації зазначав: «Рідко коли в 

Білому домі була така похмура і пригнічена атмосфера, ніж та, з якою я 

зіткнувся незабаром по обіді 31 жовтня 1956 р. Коли ми спускалися на ланч в 

кафе для персоналу Білого дому, Шерман Адамс [помічник президента – К. 

К.] пробурмотів крізь зуби: "Чого тільки не зроблять друзі за твоєю 

спиною!"». Слід звернути увагу, що пригнічена обстановка запанувала саме 

31-го, а не 29 жовтня – тобто в день офіційного початку бойових дій з боку 

європейських країн. Мабуть, до постійного конфлікту ізраїльтян з арабами у 

Вашингтоні вже встигли звикнути, але зовсім не до прямого військового 

втручання в нього європейської сторони. Д. Ейзенхауер і сам наводить у 

своїх мемуарах численні свідоцтва того, що з США не консультувався ніхто з 

учасників агресії проти Єгипту [295, с. 195-196].  

У листі британському прем'єр-міністру А. Ідену президент висловив 

невдоволення тим, що європейці не погодили з ним свої дії. Хоча буквально 

незадовго перед цим держсекретар Дж. Ф. Даллес неформально висловлював 

підтримку курсу А. Ідена [173, p. 52] – певна подвійність зовнішньої 

політики Вашингтона знову далася взнаки. Для припинення агресії 

американські фінансисти почали обвал фунта стерлінгу на світовій біржі 

[449, p. 79-80]. Економічні санкції не обійшли стороною і Париж [602, p. 236-

237]. Президент Д. Ейзенхауер також офіційно оголосив політику Великої 

Британії і Франції «колонізаторської традицією» [107, р. 1]. Загалом, США 

явно не захотіли «подбати про російського ведмедя», як на те розраховував 

британський прем'єр [171, p. 382]. Сполучені Штати були змушені виступити 

проти своїх партнерів також через острах закріплення за СРСР статусу 

єдиного захисника арабських народів, що відзначають і американські 

історики [588, p. 243-244], та й сам Д. Ейзенхауер у своїх мемуарах [159, 

p. 83]. У результаті 6 листопада Велика Британія, а 7 листопада Франція та 

Ізраїль припинили бойові дії. Військова фаза кризи була завершена. 
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Стриманість і помірність обох наддержав випливала ще з одного 

чинника, а саме політичної кризи, а потім і антирадянського повстання в 

Угорщині. СРСР був зайнятий в основному цим конфліктом, а Вашингтон не 

хотів спровокувати Москву на силове придушення заворушень, що, тим не 

менш, все ж сталося. Як запал використовувалася атака союзників на Єгипет 

31 жовтня. Пізніше з цього приводу обурювалися держсекретар 

Дж. Ф. Даллес і його заступник Р. Мерфі (детальніше про взаємозв'язок двох 

криз, а також оцінку радянської позиції див [202, с. 389-402].  

На засіданні Президії ЦК КПРС М. С. Хрущов припускав можливість 

«відходу» з Єгипту, але не з Угорщини. Президенту Сирії Ш. аль-Куатлі, 

який перебував в той час у радянській столиці, повідомляли, що СРСР нічого 

не може зробити для допомоги Каїру. А 31 жовтня радянські військові 

радники і робітники були евакуйовані в Судан; бомбардувальники Іл-28 

перебазовано до Сирії, що було особливо неприємним сюрпризом для 

Г. А. Насера [235, с. 225]. З іншого боку, наявні свідчення, що радянські 

пілоти брали участь в повітряних боях з союзниками: 31 жовтня і 1 листопада 

льотчики на МіГ-15 і МіГ-17 (останніми єгипетські військові ще не вміли 

користуватися) атакували ізраїльські сухопутні війська і пробували вступити 

в бій з британською та французькою авіацією. Непрямим підтвердженням 

цього є те, що дані інциденти були єдиними вдалими епізодами використання 

єгипетської авіації під час війни [508, p. 20]. Участь радянських військових 

інструкторів в боях як з ЦАХАЛом, так і з авіацією союзників, підтверджує 

російський дослідник С. Л. Рогоза [375, с. 108-109].  

Таким чином, можна говорити про кон'юнктурний збіг інтересів 

наддержав у своїх сферах впливу – кожна з них хотіла швидше залагодити 

конфлікт у власній зоні, щоб не мотивувати супротивників на радикальні 

заходи в їхній. США і СРСР фактично спільно діяли в ООН. 30 жовтня 

радянський делегат підтримав американську резолюцію щодо припинення 

вогню. Наддержави разом підтримали пропозицію югославів про скликання 

Надзвичайної сесії Генасамблеї [235, с. 226-227]. Виходило так, ніби Москва 
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і Вашингтон негласно координували свої акції, діяли за схожими сценаріями, 

вичікуючи, поки криза в сфері впливу супротивника не піде на спад, 

побоюючись прямого зіткнення [235, с. 228-229]. Як зазначає історик 

М. Вайс, наддержави за межами свого протистояння приховано 

співпрацювали, нав'язавши припинення вогню. Протягом всієї кризи СРСР і 

США пильно стежили один за одним, запустивши на повну потужність у 

своїх взаєминах принцип «партнери-супротивники» [226, с. 91]. 

Як наслідок, у перебігу широкомасштабної міжнародної кризи старі 

європейські колоніальні держави, спробувавши повернути собі колишній 

вплив і авторитет збройним шляхом, зазнали політичної поразки. Причиною 

цього став спільний виступ наддержав. 

Суецька криза мала ряд серйозних міжнародних наслідків. Як і у 

випадку з Єгиптом, значно виріс авторитет Радянського Союзу в країнах 

«третього світу». СРСР здобув велику пропагандистську перемогу, тому що 

його дії не були настільки радикальними, як заяви. Тим більше Радянський 

Союз не думав воювати через Єгипет: вельми характерний приклад, як на 

засіданні Президії 31 жовтня 1956 р. М. С. Хрущов, говорячи про ситуацію 

на Близькому Сході, резюмував: «великої війни не буде» [360, с. 163-164]. 

Також СРСР відмовив Єгипту у відправці ВМФ до його берегів, мотивуючи 

це ще більш можливим посиленням флоту союзників, який вів бойові дії [51, 

с. 550]. Проте, з осені 1956 р. багато сил, які стояли за звільнення своїх країн 

від колоніального гніту, почали дивитися на СРСР і держави соцтабору як на 

засіб звільнення. Так, наприклад, 18 листопада 1956 р. уряд Йорданії вирішив 

встановити дипломатичні відносини із СРСР та КНР відразу [409, с. 95].  

Вірогідно, саме з Суецької кризи радянське керівництво остаточно 

схилилося до союзу з національно-визвольним рухом. Зроблено це було для 

подальшого підриву позицій європейських колоніальних держав і 

недопущення заняття їх місця Вашингтоном, що орієнтувався, як правило, на 

консервативні режими. 
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Криза остаточно підірвала довіру Радянського Союзу до Ізраїлю, що 

вилилося у відкликання посла, а також суттєво охолодило ставлення до нього 

з боку США. Основна увага наддержав до 1958 р. включно перемикнулася на 

арабські держави. З Суецької кризи починається цілий ланцюжок конфліктів, 

які по черзі торкалися тих чи інших арабських режимів. Суецька криза стала 

переломною подією для конфігурації сил на Близькому Сході і політики 

наддержав. 

Сполучені Штати також значною мірою посприяли врегулюванню 

кризи, у вирішальний момент натиснувши через фінансові важелі на 

Уайтхолл. Під час операції «Мушкетер» Вашингтон, неприємно здивований 

військовою акцією Тель-Авіва проти Каїра, навіть погрожував можливим 

переглядом дружніх американо-ізраїльських відносин [272, с. 49]. Проте 

невдовзі після закінчення кризи позиція Сполучених Штатів пом'якшала, і в 

обмін на відхід ізраїльських збройних сил з окупованих єгипетських 

територій і сектору Газа (що було завершено 4 березня 1957 р.) їм були 

надані гарантії свободи навігації по Тиранській протоці і створення буферної 

зони ООН на ізраїльсько-єгипетському кордоні.  

Переконавшись в силі і стійкості арабських націоналістичних режимів, 

Білий дім опинився перед дилемою вибору опори свого впливу в регіоні, а 

також запобігання радянському проникненню, що посилилося. Крім того, сам 

Вашингтон опинився в досить неоднозначній ситуації в очах арабських країн, 

частково ототожнюючись з колоніальними державами, які розв'язали агресію 

проти насеровського режиму. Виникла криза в стосунках США зі своїми 

головними європейськими союзниками по НАТО – Великою Британією і 

Францією.  

Однак Вашингтон в цей час, крім збереження позицій, змушений був ще 

й «підтягувати» Велику Британію, щоб остання зовсім не втратила впливу. У 

Білому домі панували настрої, що для виправлення ситуації Близький Схід 

треба проголошувати сферою життєвих інтересів. Сполученими Штатами 

планувалося також розвивати двостороннє співробітництво з арабськими 
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країнами, але при цьому відзначався занепад співпраці з Саудівською 

Аравією. США прагнули максимального збільшення впливу при наданні 

мінімальних обіцянок та зобов'язань (так званий «віртуальний пакт»), або 

тим більше тиску на кого-небудь з метою вступу до Багдадського блоку. Це 

уявлялося актуальним і в світлі падіння репутації останнього в очах арабської 

громадськості. Ірак різко засуджував змову Лондона з Тель-Авівом проти 

Єгипту – арабської країни. У той же час в Лондоні сильно побоювалися за 

стабільність монархічного режиму в Багдаді. Щоб згладити виниклі 

розбіжності всередині блоку, США вважали за краще розвивати двосторонні 

зв'язки з членами пакту [385, с. 171-172].  

Для недопущення подальших зіткнень між Ізраїлем і Єгиптом вже 

15 листопада 1956 р. в районі Суецького каналу були розміщені передові 

частини «блакитних шоломів» – Перші Надзвичайні збройні сили ООН, які 

незабаром зайняли весь єгипетсько-ізраїльський кордон. А 22 грудня 

британські та французькі війська залишили Єгипет. 

 

Таким чином, у розглянутий період відбувався корінний поворот у 

взаємодії Радянського Союзу і Сполучених Штатів на Близькому Сході. 

Виникнення й становлення Держави Ізраїль, піднесення арабського 

націоналізму знаменували собою істотне перекроювання політичної карти 

регіону й вимагало нових підходів та ініціатив з боку зацікавлених держав 

для збереження та посилення свого впливу. З іншого боку, це стало 

можливим завдяки відходу піздньосталінського керівництва СРСР від 

підтримки Ізраїлю на нейтрально-вичікувальну позицію і рішучого прориву в 

стосунках з арабськими країнами радянського уряду 1955 р. Однак союз ще 

тільки зароджувався, утворивши більш міцну базу вже після Суецької кризи, 

через що Кремль не наважувався повністю порвати з Ізраїлем, зробивши 

ставку на арабську сторону. Г. А. Насера й інших націоналістів ще довгий час 

сприймали як вельми ненадійних союзників, схильних до співпраці з 
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Вашингтоном і корисливої гри на міжблоковому протистоянні холодної 

війни. 

У свою чергу, з рубежу 1950-х рр. починається більш тісна співпраця 

США з Ізраїлем. Що, однак, не завадило адміністрації Д. Ейзенхауера 

перейти до тіснішої взаємодії з арабськими державами – відповідний курс 

був вироблений внаслідок поїздки держсекретаря Дж. Ф. Даллеса по країнам 

регіону 1953 р. Почали зазнавати істотних змін відносини з Великою 

Британією. Вашингтон негативно ставився до спроб Лондона, позиції якого 

слабшали, зберегти вплив в регіоні, проте допомагав останньому в створенні 

військово-політичного блоку з країн Близького і Середнього Сходу, що 

завершилося фундацією Багдадського пакту 1955 р. На момент початку 

Суецької кризи Сполучене Королівство і Сполучені Штати перебували в 

стані «особливих» взаємин, змагаючись за домінування в регіоні.  

В Кремлі ж район Леванту до початку 1950-х рр. сприймався як 

другорядний, враховуючи наявність таких серйозних вузлів протиріч, як 

німецька проблема і війна в Кореї 1950-1953 рр. З приходом до влади в 

Москві «колективного керівництва» на чолі з М. С. Хрущовим на короткий 

час запанувала «мала розрядка» (Женевська нарада міністрів закордонних 

справ 1955 р., встановлення дипломатичних відносин СРСР з ФРН, 

виведення радянських військ з Австрії тощо), яка повинна була посприяти 

діалогу і щодо Близького Сходу, чого, однак, не відбулося внаслідок 

вищезазначених кардинальних змін в регіоні.  

Після довгих зусиль Великої Британії і Сполучених Штатів Америки в 

1955 р. вдалося створити регіональну організацію оборони – Багдадський 

пакт. Він додатково загострив обстановку і політичний розкол серед країн 

регіону, до того ж ставши подразником для Радянського Союзу і холодної 

війни в цілому. З іншого боку, питання пакту виявився важелем впливу на 

держави Близького Сходу в руках як Вашингтона, так і Москви, що 

проявилося в двосторонніх відносинах вже після створення блоку.  
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У зазначений період Радянський Союз дещо більшого успіху, ніж США, 

в налагодженні відносин з молодими арабськими країнами. У Сирії 

Вашингтону практично нічого не вдалося досягти; як і Єгипет, вона уклала з 

СРСР контракт на закупівлю зброї, тим самим знівелювавши відповідний 

важіль впливу Білого дому. Однак ані США, ані СРСР не змогли забезпечити 

єгипетського президента Г. А. Насера коштами для побудови Асуанської 

греблі. Це підштовхнуло каїрського лідера на досить відчайдушний крок – 

націоналізацію Суецького каналу, який належав британським і французьким 

власникам, спровокувавши міжнародну кризу. Сам Г. А. Насер, як і раніше, 

балансував між наддержавами, вичікуючи їх підтримки у своїй найгучнішій 

акції, при цьому остаточно порвавши з європейськими метрополіями.  

 

Основні положення цього розділу викладені у публікаціях автора [274; 

278; 280; 286; 287].  



101 

РОЗДІЛ III 

ЗАГОСТРЕННЯ ПРОТИСТОЯННЯ НАДДЕРЖАВ У 1957-1960 РР. 

 

Як тільки вщухли бойові дії англо-франко-ізраїльської коаліції проти 

Єгипту, стало зрозуміло, що міжнародно-політичне становище на Близькому 

Сході змінилося докорінно. Вплив Великої Британії був безповоротно 

підірваний, і постало питання, хто ж заповнить створений «вакуум влади». 

Обидві наддержави вирішили висунути власні ініціативи, що стосувалися 

всіх держав регіону. Москва і Вашингтон із ще більшою наполегливістю 

вирішили залучити на свій бік близькосхідні країни. Особливо це 

стосувалося Єгипту, який отримав найбільше бонусів від провалу іноземної 

інтервенції. Після дипломатичного тріумфу вплив Гамаль Абдель Насера на 

арабський світ досяг нечуваних висот. Власне, всі наступні регіональні кризи 

1957-1958 рр. так чи інакше були пов'язані з ідеологією насеровського 

панарабізму і політичними наслідками Суецької кризи. 

 

3.1. «Доктрина Ейзенхауера» проти «доктрини Шепілова»: 

наддержави і близькосхідні кризи 1957-1958 рр.  

20 грудня 1956 р. під головуванням президента Д. Ейзенхауера 

відбулося засідання Ради Національної Безпеки США, де були схвалені 

заходи для забезпечення майбутньої близькосхідної політики американської 

адміністрації, а саме – виділення 200 млн $ на боротьбу з комунізмом; в 

тактичному плані визнавалася актуальність підтримки балансу сил в регіоні, 

з чого випливала свобода дій у торгівлі зброєю; санкціонувалося 

використання збройних сил для боротьби з комунізмом (останній пункт 

додали з метою збільшити шанси прийняття Конгресом, хоча сам Дж. Даллес 

відзначав, що на Близькому Сході не було комуністичних країн). Крім того, 

визнавався факт, що арабські країни досить індиферентно ставилися до 

холодної війни, а деякі з них (Йорданія та Сирія) вважали, що саме СРСР 

зіграв вирішальну роль у приборканні агресорів [198, с. 83-85].  
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5 січня нова доктрина була офіційно проголошена Д. Ейзенхауером 

перед Конгресом. У посланні президента вказувалося, що «Сполучені Штати 

отримають право допомагати будь-якій державі або групі держав Близького 

Сходу в розвитку їх економічної потужності, спрямованої на збереження 

національної незалежності; голова виконавчої влади буде уповноважений 

реалізовувати в цьому ж регіоні програми військової допомоги і 

співробітництва з будь-якою державою або групою держав, які бажають 

такої допомоги; будуть санкціоновані такі форми допомоги і співпраці, що 

включатимуть застосування збройних сил Сполучених Штатів для 

забезпечення і захисту територіальної цілісності та політичної незалежності 

будь-якої держави, що запросила таку допомогу, для відображення відкритої 

збройної агресії з боку будь-якої держави, контрольованої міжнародним 

комунізмом; пропозиція уповноважить президента використовувати в 

економічних і військових оборонних цілях суми, асигновані згідно із Закону 

про взаємну безпеку 1954 р. [двостороння угода, укладена між Сполученими 

Штатами Америки та Китайською Республікою у грудні 1954 р. в умовах 

ескалації Першої кризи в Тайваньській протоці; набула чинності в березні 

1955 р., істотно знизивши загрозу безпеці Тайваня – К. К.]». Крім того, 

Д. Ейзенхауер вимагав «200 млн $ в кожному черговому законопроекті на 

1958-1959 рр. для цільового використання в регіоні на додаток до коштів на 

інші програми спільної безпеки, які відтепер будуть затверджуватися 

Конгресом» [120].  

Ініціатива являла собою логічне продовження «доктрини Трумена», 

прийнятої в березні 1947 р. у зв'язку з небезпекою комуністичного 

захоплення Туреччини і Греції. Тепер же, на думку Вашингтона, загроза 

дісталася й до країн півдня Близького Сходу. Таким чином, вона стала новою 

ланкою в американській політиці стримування Радянського Союзу.  

Особливо рішуче в американській адміністрації готувалися захищати 

нафтові свердловини і не допустити в регіон СРСР (про що деякі кола в 

радянському керівництві мріяли ще з другої половини 1940-х рр. [144, с. 62]). 

http://www.coldwar.ru/eisenhower/eisenhower-doctrine.php
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США для цього готові були застосувати силу. Як зауважив помічник 

держсекретаря Р. Андерсон, завдання американської політики на Близькому 

Сході полягали у підтримці відповідного рівня розвитку арабських країн, 

видобутку нафти, недопущення загострення ситуації, і, зрозуміло, боротьбі з 

проникненням радянського впливу. Дослідник В. П. Румянцев відзначав, що 

в цивілізаційному плані «доктрина Ейзенхауера» була оформленням 

просування на Близький Схід американського фронтиру [198, с. 89].  

Просуванню доктрини в Конгресі сприяло тайванське й нафтове лобі. Її 

підтримали такі впливові політики та підприємці, як Г. Трумен, Н. Рокфеллер 

тощо. 30 січня Палата представників ухвалила доктрину. Особливо активно 

підтримав її спікер демократ С. Рейбер (детальніше відносно позиції 

Конгресу США щодо президентської ініціативи див. : [392, с. 30-52]). Він 

сформував Комісію для поїздки на Близький Схід і роз'яснення місцевим 

елітам переваг нової доктрини. Для американських конгресменів 

«радянський фактор» став вирішальним при голосуванні. 

«Доктрина Ейзенхауера» мала на меті залучення на бік США не тільки 

арабських консервативних, а й радикальних режимів в намірі згуртувати їх на 

основі протистояння комунізму [159, p. 96]. Така небезпека обумовлювалася 

зростанням впливу Радянського Союзу в регіоні завдяки Суецькій кризі. Як 

відзначають В. О. Печатнов і А. С. Маникін, доктрина обумовлювала перехід 

ситуації на Близькому Сході до біполярної системи координат [356, с. 369].  

Ще 7 січня Білий дім оголосив, що Д. Ейзенхауер призначив 

Дж. Річардса спеціальним помічником президента із близькосхідних 

проблем. Зокрема, Дж. Річардсу було доручено очолити спеціальну групу 

Державного департаменту, Міністерства оборони і адміністрації з 

міжнародного співробітництва в цілях здійснення відповідних аспектів 

політики США на Близькому Сході [79, № 184].  

5 березня доктрину затвердив сенат, а 19 березня підписав 

Д. Ейзенхауер. Вже 12 березня спеціальний представник президента 

Дж. Річардс розпочав свою подорож регіоном, що тривала в березні-квітні 
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1957 р., під час якої відвідав 16 країн. Протягом туру «задля допомоги в 

боротьбі проти міжнародного комунізму» і економічного розвитку кожній 

державі виділялося від декількох до кількох десятків мільйонів доларів [420]. 

Крім того, Дж. Річардс інформував держави Багдадського пакту про 

готовність США вступити в його військовий комітет. А «доктрина 

Ейзенхауера», мовляв, означала собою заміну їх повноцінної участі. 

В результаті «місії Річардса» (переговорів з урядами країн регіону, після 

яких у більшості випадків укладалися угоди про надання американської 

фінансової допомоги) адміністрації Д. Ейзенхауера вдалося схилити на свою 

сторону більшу частину держав Близького Сходу. В кінцевому підсумку 

доктрину де-факто прийняли Ліван, Ірак, Йорданія та Саудівська Аравія, що 

й раніше стояли на антикомуністичних позиціях. Крім того, поїздка мала 

чималий пропагандистський ефект. 

Для Ізраїлю «доктрина Ейзенхауера» означала багато в чому еквівалент 

гарантій безпеки [159, p. 184] (детальніше про ставлення арабських 

націоналістів та Ізраїлю до «доктрини Ейзенхауера» див. [630]). І пізніше він 

її прийняв – 21 травня 1957 р. доктрина була фактично схвалена Ізраїлем 

(уряд зробив заяву загального характеру на її підтримку) [56]. 

Після Суецької кризи Ізраїль всіляко відтягував виведення військ з 

Синая, що в умовах постачання зброї Саудівській Аравії спровокувало 

охолодження відносин із США [159, p. 185-188]. У зв'язку з цим 

активізувалося проізраїльське лобі в Конгресі. Тому ейзенхауерівській 

адміністрації довелося одночасно налагоджувати відносини з усіма 

сторонами. Почастішали взаємні візити американських державних діячів до 

країн регіону. В кінці січня – на початку лютого 1957 р. король Сауд 

особисто відвідав Сполучені Штати. Сторони домовилися щодо продовження 

функціонування американської бази в Дахрані на 5 років, а також експорту 

до Аравії зброї та інших військових матеріалів на суму в 100 млн $ [485, 

p. 245; 159, p. 115-118].  
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З початком 1957 р. «доктрина Ейзенхауера» опинилася і в центрі 

радянської уваги. В той же час радянське керівництво отримувало явне 

задоволення від того, що багато арабських країн, як-от Єгипет, Сирія, Ємен, 

Оман, Саудівська Аравія (станом на вересень 1957 р.) формально не 

приєдналися до «доктрини Ейзенхауера» [18, л. 10]. З іншої сторони, СРСР 

продовжував дратувати Багдадський пакт та участь в ньому країн, навіть 

далеко розташованих від радянських кордонів (наприклад Пакистану) [18, 

л. 44]. 

У відповідь на американську ініціативу 11 лютого 1957 р. Москвою була 

оголошена так звана «доктрина Шепілова», названа так на Заході за 

прізвищем радянського міністра закордонних справ. У документі «Основні 

принципи Декларації урядів СРСР, США, Англії та Франції з питання про 

мир і безпеку на Близькому і Середньому Сході й невтручання у внутрішні 

справи країн цього району» пропонувалося: 1) збереження миру шляхом 

врегулювання спірних питань винятково мирними засобами на основі 

переговорів; 2) невтручання у внутрішні справи країн Близького і Середнього 

Сходу, повага до їх суверенітету і незалежності; 3) відмова від спроб 

залучення цих країн до військових блоків за участю великих держав; 4) 

ліквідація іноземних баз та виведення іноземних військ з території країн 

Близького і Середнього Сходу; 5) взаємна відмова від поставок зброї цим 

країнам; 6) сприяння економічному розвитку країн регіону без будь-яких 

політичних, військових чи інших умов, несумісних з їх гідністю і 

суверенітетом [230, с. 54-55]. Цим шляхом кремлівське керівництво на чолі з 

М. С. Хрущовим хотіло послабити позиції США та Великої Британії, 

фактично нейтралізувавши район Східного Середземномор'я. Очікувана 

відмова західних держав від подібних умов гри (в першу чергу, через «4-й 

пункт») санкціонувала збереження і нарощування радянського армійського 

експорту до регіону [235, с. 231].  

Радянську пропозицію Дж. Даллес розцінив як піар-маневр, 

спрямований на підвищення популярності Кремля у «третьому світі». 
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Відповідно до неї поставилися держави-союзники США по НАТО (Велика 

Британія, Франція і Туреччина). Не прийняли радянських пропозицій й інші 

держави, що знаходилися в дружніх відносинах із Заходом – Ірак, Ізраїль, 

Йорданія та Саудівська Аравія. 

Однак, крім США та їх союзників, несподівано для Москви Г. Насер 

також скептично поставився до нової ініціативи Кремля, аргументуючи це 

небажанням заморожування нинішнього співвідношення сил в регіоні. При 

ньому, як вважав єгипетський лідер, очевидну військову перевагу мав 

Ізраїль; водночас Тель-Авів міг обійти ембарго шляхом закупівель 

спорядження у Канади або Італії. На президента слабко подіяли аргументи 

радянського посла Є. Д. Кисельова про альтернативні для Єгипту джерела 

озброєнь на кшталт КНР або Чехословаччини [368, с. 46; 52, с. 21-22, 25-26]. 

Так що позиція Каїра також зіграла чималу роль у фіаско шепіловської 

доктрини. 

Крім єгипетскього керівництва, нейтрально-вичікувальне ставлення до 

«доктрини Шепілова» зайняв і Дамаск, не бажаючи офіційно пов'язувати себе 

з тією чи іншою стороною в холодній війні [52, с. 28-29]. Проте, не 

дивлячись на такий поворот, схожі ініціативи Кремль проголошував ще 

19 квітня і 3 вересня 1957 р. [521, p. 90] 

Більшість близькосхідних держав офіційно не декларували приєднання 

до американської або радянської доктрини, намагаючись балансувати на 

протиріччях наддержав з метою отримання власної вигоди. Крім того, Ізраїль 

та арабський світ вважали себе прихильниками неприєднання до ворогуючих 

у холодній війні військово-політичних блоків. Тому про справжнє ставлення 

близькосхідних акторів до ініціатив Вашингтона і Москви варто судити з їх 

практичних кроків, спрямованих на зміцнення або ж ослаблення зв'язків із 

наддержавами. 

Порівнюючи обидві доктрини, слід зазначити, що американська 

незрівнянно прямолінійніше й чіткіше окреслювала політичні та економічні 

інтереси Вашингтона. Москва ж намагалася замаскувати витіснення 
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Сполучених Штатів під традиційну миротворчу ініціативу – військових баз 

на Близькому Сході у СРСР не було (на відміну від США). Тому радянські 

пропозиції в разі їх реалізації вдарили б перш за все по західних державах. 

Однак головна відмінність між доктринами полягала в тому, що ініціатива 

Д. Ейзенхауера містила цілісну концепцію, втілену в державний закон, а 

хрущовська пропозиція скидалася скоріше на публічний рекомендаційний 

акт, який юридично ні до чого не зобов'язував інші країни. 

Таким чином, по завершенню Суецької кризи обидві наддержави 

представили бачення нової обстановки і своїх цілей на Близькому Сході. 

Водночас не варто перебільшувати значення радянської та американської 

доктрин: вони лише служили загальним орієнтиром, путівником, а не 

інструкцією до дії, яка б повністю визначала і контролювала політику 

Москви чи Вашингтона щодо близькосхідних держав. 

Протягом 1957-1958 рр. Близький Схід струсонули три значні кризи: 

сирійська, йорданська та ліванська. Всі вони були пов'язані у внутрішньому 

плані зі зростаючою хвилею арабського націоналізму, а в зовнішньому – 

перерозподілом ролей великих держав в регіоні. 

Сирія першою з усіх арабських країн відкинула «доктрину 

Ейзенхауера», а 17 березня взагалі уклала угоду з ЧССР про будівництво 

нафтопереробного заводу. У самій сирійській еліті стався розкол, особливо в 

армії: начальник генштабу Н. ад-Дін дотримувався орієнтації на Ірак та 

західні країни, а керівник розвідки полковник А. Х. Саррадж виступав за 

зближення з Єгиптом і СРСР. Держсекретар Дж. Даллес спробував 

«виправити» ситуацію на американську користь, враховуючи боротьбу за 

владу в середовищі радянського керівництва («антипартійна група» проти 

М. С. Хрущова). Офіційно проводячи відмінності між сирійськими 

націоналістами і комуністами, на практиці Вашингтон фактично 

ототожнював їх позицію як однозначно антиамериканську і прорадянську 

(про нерозуміння американською адміністрацією корінних протиріч у 

поглядах між Компартією Сирії і місцевими баасистами, а також хронологію 
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сирійської кризи 1957 р. докладніше див. : [576]). У підсумку до серпня 

1957 р. замість плану з повалення дамаського режиму, відомого як «Straggle», 

був розроблений новий: через підкуп, бунт військових і зміну уряду на 

прозахідний («Wappen»). На нього виділили близько 3 млн $, проте ці 

зусилля ні до чого не призвели. 12 серпня 1957 р. сирійська влада вислала 

співробітника американського посольства Р. Стоуна та його колег, які брали 

участь в підготовці перевороту, оголосивши про розкриття антидержавної 

змови [364, с. 334]. У відповідь Сполучені Штати екстрадували кількох 

сирійських дипломатів [576, p.47].  

Після провалу спроби заколоту розпочалися «чистки» в сирійській армії, 

з якої були звільнені прозахідно налаштовані офіцери. До того ж, відповідно 

до раніше підписаних домовленостей, в країну прибули радянські військові 

для навчання персоналу та експлуатації техніки [545, p. 100-101].  

США свої війська відправляти не збиралися, маючи намір діяти через 

третю країну (наприклад, Саудівську Аравію). Д. Ейзенхауер вважав Сирію 

«набагато більш вразливою для проникнення комуністів, аніж Єгипет, де 

переважала одна сильна людина – полковник Насер зміг впоратися з 

комуністами і прийняти їх допомогу з певним ступенем безпеки просто тому, 

що він зажадав, щоб всі радянські операції проводились через нього. У Сирії, 

де слабка людина відповідала за уряд [Шукрі аль-Куатлі – К. К.], радянське 

проникнення обходило його і безпосередньо зачіпало різних агентств, армії, 

міністерства закордонних справ і політичних партій» [576, p. 45-46]. 

Президент писав королю Сауду, що скоро Сирія може стати радянським 

сателітом. У своєму посланні аравійський монарх відповідальність за подібну 

маловтішну перспективу перекладав на Захід. Ер-Ріяд не бажав ставати 

ініціатором нового конфлікту. Коли це стало очевидним, Білий дім спробував 

схилити до ініціативи Велику Британію. Але і Лондон не бажав ризикувати, 

враховуючи, що в Сирії існувала загроза зростання націоналізму, а не 

комунізму. Як вважали у Форін офіс, прихід в Дамаску до влади комуністів 

слугував би для інших арабських держав лише приводом згуртування перед 
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новою загрозою. У Сполученому Королівстві не бажали повторення суецьких 

подій 1956 р. [576, p. 51-52; 551, p. 51]  

Дж. Даллес мав план саботажу на нафтопроводі Кіркук-Баніяс, що міг 

слугувати приводом для вторгнення іракських військ, тобто, по суті, 

поверненням до плану «Straggle». Цей варіант мав зацікавити Велику 

Британію через участь в ньому Іраку [379, с. 102-105].  

24 серпня для консультацій з арабськими урядами вирушив заступник 

держсекретаря Л. Гендерсон. Як з'ясувалося, вони були дійсно сильно 

стурбовані «полівінням» Сирії, водночас зберігаючи свої антиамериканські 

настрої. Причому особливо скептично був налаштований новий іракський 

прем'єр А. Джавдат. Загалом, ніхто з арабських країн не хотів втручатися в 

кризу. Наостанок всі сподівалися на інтервенцію США і внутрішньоарабські 

чвари серед Хашимітів. Король Йорданії Хусейн взагалі не надав подіям 

великого значення та поїхав відпочивати до Італії [551, p. 71]. 

Єдиною країною, готовою виступити проти Сирії, виявилася Туреччина, 

яка ще в кінці серпня зосередила на кордоні, за різними даними, від 32 до 

50 тис. військовослужбовців. Прем'єр А. Мендерес сподівався через 

зовнішню загрозу відвернути увагу людей від економічних негараздів перед 

виборами в парламент. Однак свої дії він не узгоджував із США, хоча з їх 

інтересами вони об'єктивно збігалися. З іншого боку, сірійці самі розуміли, 

що порушення у постачанні нафти означало б привід для вторгнення Заходу. 

Необхідно було докласти всіх зусиль для стабільного функціонування 

нафтопроводів. У підсумку Вашингтон вирішив не загострювати ситуацію. 

Тим більше Сирія була досить слабкою державою у військовому плані (тобто 

не могла нікому загрожувати) та нестабільною в політичному відношенні, й 

при всьому бажанні СРСР навряд чи вдалося б це виправити найближчим 

часом. Білий дім був змушеній враховувати радянський вплив, щоб не дати 

можливості й приводу Кремлю знову втрутитися у події [551, p. 72].  

Застерігаючи США від небажаних дій проти Сирії, в розмові з 

американським сенатором А. Еллендором 9 вересня 1957 р. перший 
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заступник голови Ради Міністрів СРСР А. І. Мікоян вказував, що «доктрина 

Ейзенхауера» на Близькому Сході створює «вогнища війни». Сенатор 

відповів: багато членів Конгресу вважає, що загроза постачанню нафти до 

західних країн завдасть їм великої шкоди [18, л. 44-46, 48]. Радянський 

керманич зазначав, мовляв, «ніхто не хоче відрізати нафту від західних країн. 

Сирія – мирна країна, а проти неї проводиться кампанія, причому лунають 

погрози військових дій… У нас є свідчення, що цю кампанію орагнізовують 

американці, так же, як вони організували заворушення в Сирії». Конгресмен 

відповів, що «американці не мають нічого спільного із сирійським 

питанням». А. І. Мікоян гадав, що Л. Гендерсон під час поїздки до 

Туреччини, Лівії та інших мусульманських країн організовував 

антисирійську кампанію [18, л. 60-61]. 

У Москві дійсно побоювалися американської інтервенції і вживали 

заходів для її недопущення, про що А. І. Мікоян повідомляв під час розмови з 

китайською делегацією 9 вересня 1957 р. Щодо намірів Сполучених Штатів 

були попереджені Дамаск та Каїр, мобілізована преса для викриття подібних 

спроб. А. І. Мікоян відзначав, що в разі чого питання буде передане в ООН, 

так як «небезпека залишається серйозною, але Сирія тримається добре». На 

репліку китайського дипломата Нє Жун-Чженя про задуми США «прибрати 

до рук» Сирію через її природні ресурси, А. І. Мікоян відповів, що «СРСР не 

втручається у внутрішні справи інших держав, тому араби до Радянського 

Союзу добре ставляться». У відповідь на надання Дамаску економічної 

допомоги «американці кричать на весь світ, що Сирія стає базою комунізму», 

а насправді, відзначав радянський керівник, «мав місце всього лише 

антиколоніальний рух» [14, л. 71-73].  

Під час бесіди із міністром продовольства та сільського господарства 

Пакистану Ділдар Ахмедом 13 вересня 1957 р. А. І. Мікоян вказував, що 

«американці організовують на Близькому Сході кампанію проти Сирії, 

бажаючи позбавити її незалежності… Всі знають, що Сирія – мирна, 

демократична мусульманська країна, далека від будь-якої думки нападати на 
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кого-небудь. Американці влаштують військову авантюру проти Сирії, 

причому цю брудну справу вони хочуть здійснити не своїми руками, а 

штовхають на це своїх партнерів по Багдадському Пакту – Туреччину, Ірак… 

Дежрсекретар США Даллес заявив на увесь світ, що Сирія має агресивні 

наміри та може напасти на сусідів…». Далі радянський керманич відверто 

вказував на зовнішньополітичні прагення своєї країни: «Радянський Союз 

ніколи не приховував і не приховує свого бажання підірвати агресивні пакти, 

в тому числі і Багдадський» [18, л. 44-46, 48].  

Як сигнал США і Туреччині про небажаність втручання у сирійські події 

головнокомандувачем Закавказьким військовим округом був призначений 

відомий воєначальник Другої світової війни, маршал К. К. Рокоссовський. У 

відповідь на розгортання турецьких військ уздовж кордону з Сирією 

радянські війська почали підтягуватися до турецького кордону. 

М. С. Хрущов натякав західним дипломатам, що Радянський Союз не 

залишиться байдужим у разі конфлікту – географія цього разу сприяла [422, 

с. 218]. Крім того, побоювання американської адміністрації посилювали 

повідомлення про успішне випробування першої радянської 

міжконтинентальної балістичної ракети (27 серпня 1957 р.), а також запуск 

першого супутника Землі (4 жовтня). 29 жовтня 1957 р. М. С. Хрущов заявив, 

що криза навколо Сирії була результатом «непорозуміння» між країнами. 

Так, в бесіді з депутатом грецького парламенту І. Іліу 25 листопада 1957 р. 

А. І. Мікоян вказував, що «зовсім недавно США намагалися підштовхнути 

Туреччину на розв’язування війни проти незалежної Сирії, проте ця політика 

провалилася… Надаючи підтритмку Сирії, як і перед цим Єгипту, 

Радянський Союз прагне до забезпечення незалежного розвитку цих країн та 

недопущення перетворення іх територій в базу імперіалізму» [18, л. 65]. 

Зближення Дамаска з Москвою об'єктивно означало зниження впливу 

Єгипту, який ще 13 жовтня 1957 р. відправив на допомогу сирійцям 2 000 

солдатів. Цим кроком єгипетський лідер намагався посилити власний вплив 

на Дамаск [545, p. 103-104]. Того ж місяця було укладено нову угоду про 
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співпрацю між Сирією і СРСР. У відповідь на це в єгипетській пресі почали 

з'являтися нотатки щодо поліпшення відносин з США; каїрські газети вельми 

доброзичливо висловлювалися щодо американської політики. В листопаді 

1957 р. парламенти Єгипту та Сирії прийняли резолюцію в підтримку 

об’єдання країн.  

У грудні 1957 р. Г. Насер через журналіста М. Хейкала, своєї довіреної 

особи, звернувся до Держдепартаменту з проханням «не чіпати Сирію». До 

цього він додавав, що також бажає зменшити радянський вплив в регіоні. 

Вашингтон цю заяву прийняв і погодився передати в Каїр всю наявну 

інформацію про зв'язки А. Бізрі й інших представників сирійського 

керівництва з Компартією Сирії.  

Виходячи з логіки неминучого захоплення влади в Дамаску 

комуністами, в січні 1958 р. єгипетський президент наважився на 

міжарабську унію. В результаті сирійська криза завершилася проголошенням 

Об'єднаної Арабської Республіки 1 лютого 1958 р., що означало фактичну 

інкорпорацію Сирії до складу більш сильного Єгипту [551, p. 73-74]. 

21 лютого 1958 р. в цих двох країнах відбувся референдум про створення 

ОАР, який закінчився цілком передбачувано. Наступного дня нову державу 

визнав СРСР, а слідом за ним (25 лютого) – і США.  

Створення Об'єднаної Республіки в цілому було програшом Москви. По 

суті, Г. Насер виручив Білий Дім, не допустивши захоплення влади в 

Дамаску лівими силами [545, p. 103-104]. Однак від СРСР це питання не 

залежало, і хрущовському керівництву довелося визнавати доконане 

постфактум. Сирійські комуністи, що мали чималі шанси на взяття влади, 

зазнали поразки. Відразу після об'єднання сирійська Компартія була 

заборонена, а її керівництво заарештовано. Курс Г. Насера як у зовнішній, 

так і у внутрішній політиці став хилитися вправо. У риториці єгипетського 

лідера почали наростати ідеї націоналізму, зростала критика комунізму і 

радянських практик. Це призвело до серйозного конфлікту між Г. Насером і 

М. С. Хрущовим, що знайшло відображення в палкому особистому 
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листуванні між двома лідерами, а також уповільненні зростання співпраці 

між СРСР і ОАР. 

Практично паралельно з сирійською відбувалася ескалація ліванської 

кризи. Під впливом соціально-економічних та етноконфесійних проблем, а 

також пронасерівської пропаганди в країні почалися потужні антиурядові 

виступи. Незабаром вони набули характеру збройної боротьби проти 

президента Каміля Шамуна. Г. Насер підтримував повстанців відправленням 

зброї та боєприпасів. Це змусило бейрутське керівництво звернутися до 

Білого дому за допомогою. До цього часу Ліван був стабільною прозахідної 

країною, вплив на яку США втрачати не хотіли. Однак будь-які різкі дії 

могли лише погіршити становище. Зі свого боку, Радянський Союз не бажав 

поширення впливу Г. Насера на сусідні держави, не вбачаючи в цьому 

«національно-визвольного» результату. Тим більше такі кроки, як надання 

зброї повстанцям, могли лише спровокувати США на втручання в конфлікт, 

що виглядало вкрай небажаним для Кремля. 

Антиурядові виступи почалися 8 травня у зв'язку із вбивством головного 

редактора пронасерівської газети «Телеграф». Опозиція вимагала відставки 

президента К. Шамуна, котрий будь-якою ціною хотів переобратися на 

другий термін. 12-13 травня ліванський лідер на зустрічі з послом США 

Р. Макклінтоком попрохав останнього про відправку американських військ, 

мотивувавши це загрозою, що надходила від ОАР та СРСР. Але 

Д. Ейзенхауер не хотів вплутуватися в громадянське протистояння в Лівані 

через перспективу падіння престижу Сполучених Штатів в країнах «третього 

світу», загрози саботажу на нафтопроводах і надання Радянському Союзу 

пропагандистських бонусів [485, p. 226-227, 230-231]. 

Американське керівництво висувало три умови десанту: 1) невтручання 

військ у внутрішньополітичне протистояння в Лівані; 2) звернення до ООН з 

доказами підривної діяльності ОАР; 3) підтримка інших арабських країн 

[410, с. 35]. У самому Вашингтоні відбувалася боротьба між прихильниками 

інтервенції, представленими в основному ЦРУ, та її супротивниками із 
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середовища Держдепартаменту. Домінувала даллесовська тактика 

«балансування на межі війни» і вичікування подальшого розвитку подій.  

22 травня Ліван звернувся зі скаргою в ООН на підривні дії ОАР. США 

не хотіли особливо обнадіювати К. Шамуна, щоб останній «не перестарався» 

в придушенні інакодумців та щоб про це не дізналися французи, які раніше 

вважали країну сферою свого впливу [159, p. 267]. До Лівану прибули 

спостерігачі ООН, які, щоправда, не зафіксували іноземного втручання в 

конфлікт. В середині липня К. Шамун знову звернувся з повторним 

проханням до Вашингтону, оскільки всі умови, на думку ліванського 

президента, поставлені раніше перед американським керівництвом, були 

виконані. Ірак та Йорданія обіцяли свою підтримку в разі здійснення акції. 

Проте Д. Ейзенхауер розумів, що К. Шамун на момент звернення вже 

фактично не контролював ситуацію, й поставало питання про доцільність 

підтримки останнього в принципі. Сполучені Штати не мали наміру 

використовувати свої війська для переобрання «диктатора-невдахи» на 

наступний термін, про що не соромлячись йому заявляли. Головну ставку 

американське керівництво вирішило зробити на генерала Ф. Шехаба, що мав 

значно більшу підтримку в середовищі бейрутської політичної еліти. Тим 

часом Дж. Даллес продовжував вагатися, як і президент ОАР; Г. Насера 

США сподівалися залучити до процесу мирного врегулювання у Лівані [381, 

с. 90].  

До середини літа здавалося, що ситуація в країні почала 

заспокоюватися – 10 липня К. Шамун заявляв про готовність поступитися 

владою Ф. Шехабу в кінці місяця, тим більше що на 24 липня були 

призначені дострокові президентські вибори. Однак незабаром перебіг подій 

різко змінився, чого не передбачила жодна із сторін.  

Найсерйознішою виявилася йорданська криза. Розпочавшись на хвилі 

постсуецького протистояння короля Хусейна з опозицією, вона, однак, 

незабаром вилилася в ледь не державний переворот, в ході якого молодому 

монарху насилу вдалося утриматися на престолі. Виникла загроза приходу до 
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влади в Йорданії лівонаціоналістичних сил. Держдепартамент визначав 

країну як нежиттєздатну і не бачив сенсу в підтримці. У Вашингтоні 

розуміли, що держава не зможе існувати без зовнішньої фінансової 

допомоги. Тим більше Лондон через фінансові проблеми після Суецької 

кризи анулював союзний договір 1943 р., що передбачав субсидування 

Йорданії, і почав виведення військ з цієї арабської країни. Новий амманський 

уряд Сулеймана аль-Набулсі виступав за встановлення дипломатичних 

відносин з СРСР. Після відмови Хусейна піти на цей крок відбулися 

відставка націоналістично налаштованого прем'єр-міністра і заворушення в 

країні. В одному з гарнізонів піднявся антиурядовий заколот. У США 

відзначали непричетність радянських агентів до подій, що сприяло 

поміркованій позиції Вашингтона щодо кризи [198, с. 120-122].  

Хусейн запросив підтримки Білого дому в разі конфлікту з Ізраїлем або 

СРСР. Д. Ейзенхауер відповів позитивно, і король, забезпечивши собі 

політичні тили, почав придушувати бунти всередині країни. Після успішної 

боротьби за утримання корони між монархом і ЦРУ закріпилася практика 

співпраці. Йорданія дозволила за 1 млн $ на рік вербувати своїх підданих до 

лав американської розвідки. 29 квітня було підписано ще одну угоду про 

виділення Хусейну 10 млн $ щорічно (причому незалежно від допомоги по 

лінії «доктрини Ейзенхауера»). Втім, США, як і раніше, вважали Йорданію 

нежиттєздатною державою і підтримували скоріше персону короля. Всього ж 

за 1958-1959 рр. Хашимітській монархії було надано допомоги на суму в 

50 млн $ (у той час як від Лондона Амман отримав лише 5 млн $ [198, 

c. 204]).  

У підсумку такий розвиток подій призвів до формування в лютому 

1958 р. Арабської Федерації – консервативного інтеграційного угруповання в 

складі Йорданії та Іраку, альтернативі нещодавно створеної ОАР. 

Адміністрація Д. Ейзенхауера доволі стриманно ставилася до цієї ініціативи, 

(як і до утворення ОАР), консультуючись з проблеми арабської інтеграції зі 

своїм головним союзником в регіоні – Ер-Ріядом [91, p. 705-706]. 
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Держдепартамент виділив близько 10 млн $ на допомогу новому утворенню. 

Мали місце спроби залучити до Хашимітської федерації Саудівську Аравію в 

рамках проекту «Союзу трьох королів» [159, p. 262]. Однак саме офіцерам 

іракської дивізії, яка прямувала до Йорданії на допомогу Хусейну, судилося 

зіграти драматичну роль у долі не тільки Іраку, а й всього арабського світу. 

Отже, в період між масштабними кризами 1957 р. і 1958 р. наддержави 

спробували закріпити свої надбання, здобуті внаслідок поразки європейських 

держав в ході Суецької кризи. Сполучені Штати, прийнявши «доктрину 

Ейзенхауера», змогли зберегти вплив в Саудівській Аравії та Лівані, а також 

залучити на свій бік йорданського короля Хусейна. Крім того, Білому дому, 

завдяки зростанню арабського націоналізму, вдалося уникнути приходу до 

влади в Сирії комуністів. Єгипетський президент Г. Насер після кризи взяв 

курс на поліпшення відносин зі Сполученими Штатами, тоді як Москва 

зміцнила свою співпрацю з Каїром і Дамаском новими армійськими 

поставками. Та в цілому 1957 р. пройшов для Радянського Союзу не дуже 

вдало. Радянська альтернатива «доктрині Ейзенхауера» зазнала краху. Також 

не на користь арабських режимів було збільшення впливу комунізму в 

регіоні. Головною ідеологічною тенденцією розвитку Близького Сходу 

залишався націоналізм, який тепер, після вирішального кроку із витіснення 

колоніалізму, перетворювався на силу, яка вже не потребувала підтримки 

соцтабору. Г. Насер почав відвертіший торг між США і СРСР. Тим часом 

внутрішні протиріччя в арабських країнах Східного Середземномор'я 

виходили на перший план, що невдовзі змусило наддержави вдатися до 

найрадикальніших заходів з утримання ситуації під контролем. 

На початку липня 1958 р. Моссад отримав інформацію про плани 

Г. Насера повалити режим короля Хусейна в Йорданії. Ізраїльські 

спецслужби через британське посольство просили передати це в Амман. 

Центральною фігурою змови був полковник йорданської армії М. Русаї, 

пов'язаний з сирійцем А. Х. Сарраджем. Замах планувався приблизно на 

середину місяця. Розвіддані потрапили до Хусейна і в Багдад. Ірак відправив 
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на підмогу монарху генерала Р. Аріфа з 20-ї піхотною бригадою для 

боротьби з потенційними повстанцями й утримання влади [198, с. 173].  

У відповідь іракські військові, відправлені в Амман, підняли бунт і 

повернули на Багдад. Вранці 14 липня іракська монархія перестала існувати. 

Протиріччя всередині країни між націоналістами в особі військових – 

арабського «середнього класу» – ефенді (про феномен ефенді і його зв'язкок з 

арабським націоналізмом докладніше див. [494]) і старою королівською 

владою сплили на поверхню за сценарієм, більш кривавим, аніж єгипетський. 

Королівську родину було вбито, наступного дня загинув прем'єр-міністр Нурі 

Саїд. Як колись у Каїрі, влада в Багдаді перейшла до «вільних офіцерів» 

повсталих армійських частин, що проголосили республіку.  

Для Вашингтона, як, в принципі, й інших акторів, ці події були 

цілковитою несподіванкою. Посол США в Іраку В. Галман незадовго до 

революції повідомляв про стабільність монархічного режиму, підтримки його 

армією. Спочатку в Білому домі вважали, що це справа рук СРСР або 

Г. Насера. М. С. Хрущов також думав, що до перевороту була причетна ОАР; 

Д. Ейзенхауер побоювався захоплення Г. Насером всього регіону. Іракські 

бригадні генерали-змовники ще у 1957 р. радилися з Г. Насером з приводу 

підтримки останнім відсторенення монархії в Багдаді, проте єгипетський 

лідер заявив, щоб опозиціонери розраховували лише на свої сили [368, 

с. 156]. Як відзначали американські експерти, найнебезпечнішим в ситуації, 

що склалася, була ймовірність ланцюгової реакції – революція могла 

перекинутися на сусідні країни: загроза повалення постала перед 

бейрутським і амманським режимами. У зв'язку з іракської революцією 

президент К. Шамун втретє прохав допомоги у США, в разі відмови 

погрожуючи звернутися до Г. Насера і / або навіть до СРСР. 

Досить швидко в адміністрації Д. Ейзенхауера зрозуміли, що події в 

Іраку та Лівані були «народною ініціативою», а не втручанням зовнішніх сил 

[159, р. 269-271]. Американський посол в Багдаді повідомляв, що переворот 

не був справою рук Москви. Він вважав, що його зробила невелика група 
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армійських офіцерів. У Сполученому Королівстві також дотримувалися 

думки, що реалізувався сценарій, аналогічний єгипетському 1952 р. 

Працівники британського посольства ще з 1954 р. попереджали Лондон 

відносно невдоволення, яке ширилося у всіх прошарках іракського 

суспільства й спрямовувалося проти Великої Британії; ця тенденція могла 

скінчитися дуже сумно для останньої [368, с. 10, 158]. Повідомлялося, що до 

влади прийшли військові штабісти і молоді цивільні ентузіасти-націоналісти 

з числа адвокатів та інтелігенції лівого спрямування, про що британський 

посол в Багдаді застерігав ще 1954 р. [416, с. 156]  

Президент США прийняв рішення про відправку в регіон американських 

збройних сил. Д. Ейзенхауер зробив це одноосібно, пізніше скликавши 

нараду адміністрації для затвердження свого рішення. Очільник Білого дому 

відзначав необхідність інтервенції для демонстрації американського 

авторитету, рішучості захищати свої інтереси, недопущення захоплення 

влади насерістами в разі остаточного краху режиму К. Шамуна. Власне 

громадянське протистояння, що розгорталося в Лівані, було найменшою 

причиною подібної акції (детальніше див. : [381, с. 88-92]) Крім того, 

відправка військ розцінювалася як символ підтримки своїх союзників в 

регіоні, а також сигнал Г. Насеру про вкрай жорстку позицію Вашингтона з 

питання розширення ОАР [171, p. 398-400; 159, p. 269-271].  

У повідомленні канадському прем’єр-міністру Дж. Діфенбейкеру 

американський президент зазначав, що збройні підрозділи США 

перебуватимуть в Лівані, доки ООН не сформує власні для підтримки 

стабільності в країні [91, р. 984]. У своєму щоденнику голова Білого дому 

відмічав, що Захід повинен забезпечити себе життєво необхідною 

сировиною – нафтою, поважаючи при цьому право націй на самовизначення 

та підтримуючи, відповідно, законну владу на противагу підривній діяльності 

ззовні [91, p. 986-987]. В уявленні Д. Ейзенхауера відправка американських 

військ на Близький Схід багато в чому продовжувала справу захисту 
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«свободи та незалежності націй» на кшталт висадки збройних сил 

Сполучених Штатів на корейському півострові у 1950 р. [91, p. 993]. 

Радянське втручання разглядалося як малоймовірне, з чого випливала 

«безпека» посилки військ через відсутність ризику прямого зіткнення з 

СРСР. Крім того, президент США особисто мав чималий досвід десантних 

операцій з часів Другої світової війни. Але про всяк випадок ОКНШ 

розробив кілька планів удару по Іраку як разом з Великою Британією і 

Туреччиною, так і наодинці. Офіційно ж було оголошено, що десант 

відправляється для захисту американських громадян і на прохання 

президента К. Шамуна. Варто відзначити, що в заяві від 15 липня 1958 р. не 

було згадано «доктрину Ейзенхауера», так як не існувало реальної загрози 

комунізму для Бейрута. Крім того, висадка в Лівані була відповіддю на 

критику сенаторів-демократів і начальника штабу М. Тейлора за 

«імпотентну» і «негнучку» зовнішню політику республіканської 

адміністрації. Демократи критикували президента через нездатність на 

рішучі кроки в зовнішній політиці. Серед таких кіл існувала думка, що ОАР 

зробила більше для протидії проникнення комунізму на Близький Схід, ніж 

«доктрина Ейзенхауера» [198, с. 180-182].  

З питання відправки військ Білий дім не консультувався з Великою 

Британією, хоча на Бермудській конференції 1957 р. сторони домовлялися на 

протилежне. Президент США не бажав проведення спільної операції, на 

відміну від британського прем'єр-міністра Гордона Макміллана. Останній 

хотів застосувати збройні сили ще й для десанту на Кувейт. У підсумку в 

операції спочатку були задіяні близько 2000 британських і 3000 

американських солдатів. Командувачем призначався американський адмірал 

Дж. Холлуей [410, с. 95].  

Висадка почалася 15 липня близько 15 години за місцевим часом, коли 

кілька тисяч американських морських піхотинців ступили на ліванський 

берег. Через два тижні чисельність десанту збільшилася до 15 тис. чол., а 
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згодом – до 20 тис. Вони концентрувалися в основному в Бейруті. Серед 

техніки були наявні пускові установки ракет, здатних нести ядерні заряди.  

В цілому ліванське суспільство виявилося невдоволено висадкою. Її 

офіційно не схвалили ні К. Шамун, ні Ф. Шехаб. Поширювалася думка, ніби 

Ліван є базою для подальшої інтервенції американських військ до Іраку та 

Йорданії. Привід інтервенції в Хашимітське королівство вже був: британські 

спецслужби передали Хусейну ізраїльську інформацію про те, що у 

керівництва ОАР є плани його повалення, внаслідок чого король і запросив 

допомогу. В ніч з 16 на 17 липня Велика Британія почала перекидання з 

Кіпру 16-ї аеромобільної бригади. Перед акцією Лондон намагався 

заручитися підтримкою США, щоб не повторилася ситуація 1956 р. Офіційно 

повідомлялося, що британські війська охоронятимуть королівський палац і 

аеропорт, не стануть боротися з бунтівниками і здійснювати інтервенцію в 

Ірак. У разі зіткнення з йорданською армією передбачалася їх невідкладна 

евакуація. Форін офіс явно не бажав втручатися у внутрішньополітичну 

боротьбу в країні. Тим більше в разі успіху операції для Г. Насера, як і 

раніше, залишалася закритою перспектива приєднання до ОАР нових 

територій; географічна ізоляція двох областей Республіки зберігалася [198, 

с. 188]. 

США продовжували вважати Йорданію нежиттєздатною, але для 

недопущення зростання націоналізму і комунізму її доводилося матеріально 

підтримувати – не в останню чергу з огляду на можливість Ізраїлю в будь-

який час зайняти західний берег р. Йордан, що також не входило в плани 

Вашингтона. Ізраїльське керівництво ж вітало американські війська, надавши 

свою територію для їх перекидання і повітряний простір для перельотів. 

Однак британським ВПС в подібній послузі було відмовлено. Г. Макміллан 

запросив допомогу. Д. Ейзенхауер запевняв, що в разі великомасштабного 

зіткнення США будуть битися разом з Великою Британією. 22 липня 

британський прем'єр-міністр ще раз попросив послати війська США і в 

Йорданію, але президент знову відмовився. У Білому домі пообіцяли лише 
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додаткову авіацію й угоду з Тель-Авівом про проліт літаків. Самому ж Тель-

Авіву Дж. Даллес гарантував допомогу у військовому плані, а президент 

Д. Ейзенхауер оголосив про підтримку Сполученими Штатами 

територіальної цілісності і незалежності Ізраїлю. 

Таким чином, Іракська революція стала вирішальним фактором у 

відправці американських військ до Лівану (від 14 до 20 тис. морських 

піхотинців) з метою демонстрації рішучості захищати своїх союзників перед 

зовнішніми викликами і загрозами. З іншого боку, Велика Британія для 

підтримки режиму короля Хусейна також поетапно перекинула до Йорданії 

повітряний десант в 6 тис. чол. Настільки швидка і скоординована реакція 

стала можливою завдяки попередньому спільному напрацюванню планів 

інтервенції в ці дві країни ще восени 1957 р. у рамках американо-британської 

«Сирійської робочої групи» [576, p. 55-56]. Такі рішучі дії Вашингтона й 

Лондона серйозно занепокоїли світове співтовариство, особливо арабський 

світ і соціалістичний табір. 

Під час близькосхідної кризи влітку 1958 р. М. С. Хрущов вважав 

ймовірність західного втручання в події значно більшою, аніж в ситуації 

навколо Сирії восени 1957 р. У бесіді з делегацією підприємницьких кіл 

Марокко 16 липня 1958 р. А. І. Мікоян давав свою оцінку подіям, що 

розгорталися на Близькому Сході, як намаганню американського 

імперіалізму зберегти своє домінування та «задушити демократію»; 

радянський вископосадовець обурювався відправкою збройних сил США в 

обхід санкції ООН, не вірячи у версію звернення К. Шамуна та короля 

Хусейна за допомогою, й одночасно будучи впевненим, що «американо-

англо-французька банда імперіалістів зламає зуби об арабські народи» [19, 

л. 30-31].  

Дізнавшись про консервацію іракськими революціонерами штаб-

квартири Багдадського пакту, в Кремлі відразу перейнялися симпатією до 

змовників. Для недопущення іноземної інтервенції до революційного Іраку, 

М. С. Хрущов віддав наказ про старт великомасштабних маневрів Радянської 
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армії на кордоні з Туреччиною та Іраном (у Туркменському і Закавказькому 

військових округах за участю Чорноморського флоту); крім того, почалося 

демонстративне перекидання армійських підрозділів з глибини країни. 

17 липня про початок маневрів офіційно повідомили радянські ЗМІ. До 

навчань було вирішено залучити також і союзників по ОВД, зокрема, 

Болгарію, армія якої стала розгортатися поблизу турецького кордону. В 

країну було відправлено радянську авіацію далекої дії [422, с. 265-267].  

У зверненні до керівництва США М. С. Хрущов нагадав про всі наявні в 

СРСР засоби ураження, в тому числі ядерні та водневі бомби з балістичними 

ракетами (листування очыільників наддержав з приводу липневої кризи див. : 

[91, p. 1003-1007, 1017-1019]). Це було сигналом Вашингтону щодо 

неприпустимості вторгнення в революційний Ірак. Тим самим Москва 

розмежовувала «сфери впливу» в регіоні: Йорданія з Ліваном визнавалися 

«клієнтами» США та Великої Британії, де вони мали повну свободу дій, 

однак Ірак вже до цього переліку не потрапляв. Новому багдадському 

керівництву треба було самостійно обирати свою зовнішньополітичну 

орієнтацію. 

Окрім офіційної заяви радянського уряду з приводу «Агресії США і 

Великої Британії на Близькому та Середньому Сході», 19 липня Москва 

запропонувала Д. Ейзенхауеру, Г. Макміллану, Ш. де Голлю і Дж. Неру 

зустрітися на нараді в Женеві по Близькому Сходу в складі 4-х великих 

держав та Індії задля напрацювання заходів з метою врегулювання ситуації. 

Як і очікував М. С. Хрущов, західні держави відкинули такий формат 

взаємодії. Аналогічною була реакція Г. Насера, котрий не хотів, щоб за нього 

вирішували інші. Москва як і раніше розцінювала дії Сполучених Штатів та 

Сполученого Королівства як підготовку удару по ОАР та Іраку. 

Єгипетському президентові під час його екстреного візиту в Москву 

17 липня у зв'язку із близькосхідними подіями радянський лідер повідомив, 

що СРСР не втрутиться в події, але знову проведе маневри на болгаро-

турецькому кордоні, Закавказзі й у Середній Азії. 
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Маршал Єгипту А. Х. Амер просив якнайшвидшого визнання нового 

режиму в Багдаді країнами соцтабору, що й було здійснено 18 липня. 

Радянські військові навчання були узгоджені з Г. Насером під час таємного 

візиту в Москву з Югославії. 4 серпня вони скінчилися [416, с. 160-161]. 

Британський дипломат Патрік Рейлі пропонував задіяти Москву у 

врегулюванні ситуації. М. С. Хрущов явно намагався отримати вигоду для 

зміцнення своїх позицій, особливо всередині країни. Крім того, по 

дипломатичним і розвідувальним каналам американському керівництву було 

донесено, що Москва не стерпить інтервенції до Іраку; повідомлялося, що в 

подібному випадку виникала загроза нової світової війни. Проте реальні 

можливості втрутитися у Радянського Союзу були вкрай обмежені, і тому 

головні зусилля з протидії заходам США і Великої Британії зосередилися в 

основному на пропагандистському викритті «агресивних дій» західних 

держав.  

Г. Насер сумнівався в справжніх цілях англо-американського десанту, 

побоюючись, що союзники можуть завдати удару і по ОАР, адже в них 

існував план спільного з Туреччиною наступу (на базі в Адені 

зосереджувалися сили в 6-7 тис. американських солдатів). Однак Білий дім 

усвідомлював, що удар по Багдаду не привів би до бажаних наслідків, 

оскільки для інтервенції не існувало підґрунтя в іракському суспільстві. До 

збройної акції планувалося вдатися лише в разі іноземного втручання в 

іракські події. Та й Конгрес погодився б на таке тільки при реальній загрозі 

економічним інтересам США.  

Тим часом з Окінави до Перської затоки прямував 7-й флот. 

Д. Ейзенхауер писав Г. Макміллану, що тепер для західних країн головним 

стає нафтовий район Кувейт – Дахран – Абадан. Президент побоювався, що 

умову в отриманні 75 % прибутків, як колись Іран, може тепер виставити й 

Ірак, внаслідок чого і планувалося перенести основну увагу на Кувейт. Але 

генерал Абдель Керім Касем, котрий став на чолі іракського керівництва, 

вирішив не повторювати помилок Рашида Алі (іракського намісника, який 
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підняв пронімецьке повстання проти британського панування у 1941 р.). Він 

надав всі гарантії Заходу відносно вуглеводнів, майна іноземних громадян, 

раніше укладених договорів тощо. Декларувалося, що нафта постачатиметься 

в навіть більших обсягах; компанія «Ірак петролеум» не зазнає націоналізації, 

хоча уявляється актуальним підвищення відсотків відрахувань до 

національного бюджету [382, с. 101-106]. Тому для Вашингтону головним 

залишалося збереження ролі Іраку в арабському світі як противаги Єгипту. 

У свою чергу, Радянський Союз поквапився налагодити військові 

контакти з урядом А. Касема. 26 липня відбулося термінове засідання 

Президії ЦК КПРС, де обговорювався план військової допомоги Іраку 

протягом найближчих двох місяців. Планувалося озброїти дві піхотні дивізії, 

відправивши 50 БТР, 100 танків, запчастини, боєкомплект по 3-5 запасів та 

ін. Ініціативу на пленумі ЦК КПРС схвалили, звернувшись за допомогою до 

Г. Насера для транспортування через сирійський порт Латакію. Але серед 

іракського керівництва існували розбіжності відносно доцільності придбання 

зброї у СРСР, що могло викликати роздратування США. У підсумку 

вирішили провернути справу так, що поставки нібито здійснював Єгипет із 

своїх резервів. У той же час генерал А. Касем виявляв бажання 

безпосередньо обговорювати це питання з Москвою, через що виникли 

розбіжності з Г. Насером (останній на початку серпня не захотів передавати 

іракській стороні 60 танків) [416, с. 166-167]. 

Адміністрація Д. Ейзенхауера, щоб перехопити ініціативу і не допустити 

зближення Іраку з СРСР, вирішила запропонувати новій владі купити 

американську зброю. Однак належного ефекту цей крок не мав. А. Касем тоді 

ж зустрівся з радянським послом і просив розвинути з Іраком такі ж зв'язки, 

як з Єгиптом і Сирією. А для початку радив Москві придбати фініки. Тоді ж 

Президія ЦК КПРС затвердила поставки зброї Багдаду [416, с. 167].  

США вважали, що іракський режим варто визнати, щоб не 

підштовхувати його до зближення з комуністами. Захід дійсно був 

стурбований союзом А. Касема з компартією. Тут Вашингтон 
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солідаризувався з Г. Насером, який застерігав іракців від порад російського 

посольства в Багдаді, так як вони, мовляв, скоро могли перетворитися на 

інструкції [416, с. 165]. Лондону же рекомендувалося діяти вкрай обережно, 

щоб не вийшло як з Г. Насером і щоб Єгипет не взяв новий режим під свій 

контроль. В кінці липня – на початку серпня уряд А. Касема було визнано 

країнами Багдадського пакту. 2 серпня США, а потім і Велика Британія 

визнали новий уряд Іраку. В цей же час перекидання і накопичення англо-

американських військ закінчилося, й постала проблема поступового 

виведення, оскільки з боку арабських країн спостерігалося зростання 

невдоволення їх перебуванням. Тим більше радянська пропаганда отримала в 

свої руки нові козирі.  

У зв'язку з цим замість зустрічі в Женеві Д. Ейзенхауер запропонував 

провести нараду в Раді Безпеки ООН на рівні керівників держав та міністрів 

зовнішніх справ. М. С. Хрущов пропозицію спочатку прийняв, але 5 серпня 

відхилив [91, p. 1034-1036]. Адже республіканський Ірак був уже визнаний 

західними державами, і загроза інтервенції зменшилася практично до нуля. 

Тобто головне завдання радянської політики було виконане: Ірак вийшов з 

орбіти впливу Великої Британії і поки що не збирався входити у сферу США. 

Тим більше така зустріч могла привернути зайву увагу до нового режиму, що 

було невигідно в світлі перебування іноземних військ в Аммані і Бейруті. 

Замість Радбезу Москва запропонувала скликати Генеральну Асамблею, що 

було вигідно і Білому дому, що прагнув знайти вихід із ситуації спільно зі 

світовим співтовариством. Кремль відправив на неї новопризначеного 

міністра закордонних справ А. А. Громико. М. С. Хрущов дійсно побоювався 

іноземного втручання і часто порівнював події 1958 р. з Суецькою кризою, 

вважаючи перемогою СРСР недопущення нападу інших країн на Ірак або 

ОАР [422, с. 265-267].  

Сесія Генасамблеї виявила надзвичайну м'якість позицій сторін і 

рішучість у пошуку компромісу. З 8 по 22 серпня тривали дебати, що 

завершилися прийняттям резолюції про якнайшвидше виведення військ за 
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посередництва ООН. Дочекавшись стабілізації ситуації, у другій половині 

жовтня 1958 р. війська США і Сполученого Королівства залишили Ліван та 

Йорданію. Незважаючи на офіційну жорстку критику в ООН, а також сплеск 

антизахідної пропаганди, Радянський Союз був вкрай зацікавлений саме в 

такому результаті, дозволивши американському президенту зберегти 

обличчя. Близькосхідна криза 1958 р. завершилася. 

Таким чином, на додаток до ліванської, в ході раптової іракської кризи 

Сполучені Штати, а також Велика Британія вдалися до відправки своїх 

збройних сил на Близький Схід. Великого практичного значення ця акція не 

мала, представляючи радше символічний крок, покликаний 

продемонструвати рішучість захищати свої інтереси і союзників в регіоні. 

Тим самим Вашингтон вперше після Суецької кризи окреслював свою сферу 

впливу, посилаючи сигнал як Радянському Союзу, так і ОАР не посягати на 

відповідні країни. Де-факто це було застосування «доктрини Ейзенхауера» на 

ділі, хоча в Лівані, куди відправлялися американські морські піхотинці, не 

існувало загрози приходу до влади комуністів (так само як і в Йорданії). 

На відміну від єгипетського сценарію 1952 р. або тим паче іранського 

1951-1953 рр., націоналісти в Межиріччі утворили з лівими силами альянс, 

що допоміг їм скинути стару владу і утвердитися в країні. За допомогою 

комуністів були придушені антиармійські заколоти в провінції, хвилювання 

курдів та ін. Однак, розуміючи безперспективність такого кроку, а також з 

огляду на тиск з боку Москви, Білий дім не пішов на вторгнення в Ірак. На 

наш погляд, рішення президента Д. Ейзенхауера було швидше звичайною 

демонстрацією сили і спробою захисту своїх інтересів, тобто звичайною 

практикою великих держав поза всілякими доктринами. Свій прояв 

«доктрина Ейзенхауера» знайшла в фінансовому підживленні прозахідних 

режимів Аммана, Бейрута і Ер-Ріяда. Як би там не було, але при 

врегулюванні кризи наддержави вже вкотре продемонстрували консенсус на 

міжнародній арені, і, зокрема, в ООН, виробивши і проголосувавши за 

компромісну резолюцію. Москва і Вашингтон, незважаючи на грізну 



127 

риторику і пропаганду, утримувалися від різких ходів один проти одного, що 

дозволило не загострювати ситуацію, безкровно розв’язавши конфлікт. 

Говорячи про інші наслідки кризи 1958 р., слід зазначити, що вона стала 

поворотною точкою в сприйнятті американським керівництвом Держави 

Ізраїль. Саме з Іракської революції починається рішучий розворот 

адміністрації Д. Ейзенхауера в бік тісної співпраці з єврейською державою. У 

Білому домі побачили, що в найближчому майбутньому на хвилі сплеску 

націоналізму настрої арабських країн будуть досить мінливими і 

непередбачуваними; крім того, не було впевненості в збереженні прозахідної 

лояльності в останніх центрах американського впливу. Тель-Авів же 

уявлявся надійним передбачуваним партнером, з яким вигідно укладати 

союз. Постсуецький холод пройшов: вже 1959 р. Вашингтон надав Ізраїлю 

озброєння, а також набагато активніше посприяв придбання останнім 

військових матеріалів у Великої Британії і ФРН. 

З іншого боку, Іракська революція завдала серйозного удару по 

Багдадському пакту. В день повстання штаб-квартира блоку була закрита і 

запломбована, а через добу його головний арабський прихильник загинув. 

Незабаром уряд А. Касема вирішив переглянути членство в пакті. 24 березня 

1959 р. Ірак вийшов з організації, а замість неї була створена Організація 

центрального договору, яка не мала в своєму складі жодної арабської 

держави і базувалася в Анкарі, що свідчило, до речі, про чергове ослаблення 

британських позицій і піднесення впливу США в регіоні. Білий дім дотримав 

слова і увійшов до військового, а також деяких інших комітетів пакту, 

коректуючи курс СЕНТО на перетворення з військового блоку в організацію 

регіонального співробітництва. 

Користуючись набутими бонусами за кризовий марафон 1957-1958 рр., 

Москва і Вашингтон намагалися зміцнити і розширити свої ареали впливу. 

Так, СРСР остаточно перестав вважати важливими відносини з Державою 

Ізраїль і вирішив максимально залучити на свій бік арабські націоналістичні 

режими в Єгипті, Сирії та Іраку, не дивлячись навіть на гоніння і репресії 
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проти комуністів (детальніше див. : [591]; це стало постійним подразником у 

радянсько-арабських відносинах [52, № 61, 106-108, 113, 124, 154]) з боку 

молодих революційних режимів в цих країнах. У свою чергу, Сполучені 

Штати, зберігаючи стратегічне союзництво з арабськими консервативними 

державами, також спробували схилити на свою сторону бурхливий 

панарабістський націоналізм. Однак все більшу частку як фінансового, так і 

особливо збройового експорту з-за океану в район Леванту перебирав на себе 

Тель-Авів, виходячи на передній край порядку денного американської 

політики на Близькому Сході. 

В цілому в зазначений період, не дивлячись на серйозні зрушення в 

політичній обстановці, наддержави діяли в рамках, намічених в попередній 

період. Події 1957-1958 рр. кардинально не змінили стану речей, однак 

заклали логіку ходів США і СРСР на близькосхідній шахівниці в наступні 

періоди їх суперництва. 

 

3.2. Військово-економічна допомога країнам Близького Сходу 

Після Суецької кризи обидві наддержави намагалися зберегти і 

примножити свій вплив на Близькому Сході, використовуючи для цього різні 

методи. Одними з головних були поставки озброєнь, а також економічна 

допомога. 

Навесні 1957 р. увагу радянського керівництва була прикута до 

політичної кризи в Йорданії, а влітку того ж року – до антибританського 

повстання в Омані. У сприйнятті радянського керівництва ці події 

ототожнювалися за характером з недавньою Суецькою кризою. 

Формулювання на кшталт «варварська агресія проти Омана», «колонізатори 

не вгамовуються» і «варварські бомбардування» створюють досить стійке 

дежавю з інтервенцією Ізраїлю, Великої Британії і Франції проти Єгипту. 

Однак можливостей вплинути на ситуацію на півдні Аравійського 

півострова у Москви було ще менше, ніж у випадку з Єгиптом. Тому Кремль 

обмежився дипломатичною нотою протесту США, Великій Британії і 
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Франції. Є вельми показовим контраст між реальними радянськими 

зусиллями і пропагандистським фоном, згідно з яким арабські країни були 

вже «братніми», з рівнем співпраці держав ОВД або Східної Азії. У номерах 

«Правди» та «Известий» Близький Схід з часів Суецької кризи міцно 

закріпився як провідна міжнародна тема.  

Після завершення Суецької кризи рівень співпраці Москви з арабськими 

націоналістичними режимами не спадав, навпаки, набувши глибшого 

характеру. Радянські дипломати постійно інформували єгиптян і сирійців з 

міжнародних й військових питань, а ті, своєю чергою, «потребували ради й 

досвіду справжніх друзів, таких, як Радянський Союз», мати яких було 

«честю і щастям для Єгипту» [52, с. 27, 63]. При цьому арабські 

представники часто брехали радянській стороні, постійно наголошуючи на 

уявних підступах Сполучених Штатів по розколу, захопленню своїх країн і 

знищенню їх лідерів [52, с. 25-26, 64-65, 77 тощо]. Тобто для отримання 

бажаних дивідендів часто-густо вони говорили радянським представникам 

те, що ті хотіли почути. Кремлівська симпатія до арабських держав ще 

більше посилилася після антибританського повстання в Омані влітку 1957 р., 

а також протистояння Сирії американо-турецькому тиску восени того ж року. 

Через загальне наростання антиколоніальних настроїв в арабському світі 

навіть до таких відверто прозахідних держав, як Ліван, Йорданія або 

Саудівська Аравія в радянських документах застосовувавлася нейтрально-

стримана риторика, з надією на перемогу в цих країнах «національних», 

«прогресивних» і «патріотичних» елементів, які прийдуть на зміну 

«консервативно-реакційним» [52, с. 65, 74, 86, 94-96 тощо; 16, л. 43-49]. В 

цілому ж СРСР намагався дотримуватися концепції арабської єдності з 

найважливіших питань життя регіону, закриваючи очі на явно «буржуазний» 

характер держав Близького Сходу. 

З початком ліванської кризи навесні 1958 р. хрущовське керівництво 

було зацікавлене у невтручанні Ізраїлю і західних держав в події, 

розраховуючи на перемогу тамтешніх проєгипетських сил. Для цього 
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застосовувалися в основному дипломатичні заходи. В цілому ж Бейрут 

займав незначне місце в зовнішньополітичній стратегії Москви. Так, 

загальний товарообіг Радянського Союзу з «буржуазним» Ліваном 1959 р. 

склав всього лише 5 млн $. Масштаби радянських закупівель перебували на 

рівні 1 тис. т яблук або 200 т олії. Москва погоджувалася торгувати лише на 

умовах закупівель радянських товарів ліванською стороною на однакову 

суму [16, л. 48]. Але з раптовим початком Іракської революції 14 липня 

ситуація змінилася. Після висадки військ США і Великої Британії в Лівані та 

Йорданії заступник міністра закордонних справ СРСР В. А. Зорін в розмові з 

послом ОАР М. аль-Куні відзначав: «Тактично ми зараз зацікавлені в 

недопущенні поширення агресії на Ірак, запобігання ускладненню 

військового конфлікту на Близькому Сході, але одночасно ми вимагаємо і 

будемо вимагати виведення військ з Лівану та Йорданії» [52, c. 219]. В 

матеріалах щодо переговорів з президентом Об'єднаної Арабської Республіки 

говорилося про небажаність можливого приєднання Іраку (і Ємену) до ОАР. 

Знову вказувалася необхідність якнайшвидшого виведення західних 

збройних сил шляхом тиску через ООН і консолідації зусиль арабських 

держав засобами дипломатії [52, с. 250-254]. 

Завдяки посиленню власних позицій, а також виникнення природного 

конкурента у вигляді нового іракського керівництва, президент Г. Насер 

різко посилив панарабістську націоналістичну риторику, в тому числі її 

антикомуністичну спрямованість. За сплеском пропаганди пішли й конкретні 

політичні акції, спрямовані проти комуністів всередині ОАР і радянського 

впливу ззовні. 

Це, природно, призвело до погіршення відносин з Москвою. Паралельно 

припинилося погіршення відносин американо-єгипетських [52, с. 155-156, 

201]. Додатковим приводом радянсько-єгипетських розбіжностей послужив 

фактор революційного Іраку, який відразу вступив у конфронтацію з 

Єгиптом, звернувшись за допомогою до Кремля. У свою чергу, це не могло 
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збігатися з інтересами СРСР, котрий розвивав співпрацю з режимом 

А. Касема в Багдаді на тих же принципах, що раніше з Каїром та Дамаском. 

Після початку переслідувань комуністів в сирійському районі ОАР 

радянське посольство в Багдаді заявило, що «центр національно-визвольного 

руху арабів змістився в Багдад» [580, p. 404]. На неофіційному рівні в 

розмові з іракської делегацією 25 лютого 1959 р. А. І. Мікоян підкреслював, 

що «ми не нав'язуємо своєї економічної співпраці і не переслідуємо жодних 

корисливих інтересів у відношенні Іраку. Ми не зазіхаємо на чужі багатства. 

Нафтою ми самі багаті. Ми не шукаємо прибутків або сфер експорту 

капіталів... Наше бажання зводиться до того, щоб щиро допомогти вам» [15, 

л. 2-3]. Водночас при спілкуванні з індонезійським лідером Сукарно перший 

заступник М. С. Хрущова відзначав, що «Радянський Союз надає Єгипту 

величезну і багатосторонню допомогу, не отримуючи абсолютно ніякої 

користі від цього», погоджуючись з оцінкою свого співрозмовника про Г. 

Насера як про «коня, який закусив вудила і йде, не знаючи куди, і що 

завданням всіх людей, які борються проти імперіалізму, є поступове і плавне 

приборкання цього коня, щоб він заспокоївся і не втік взагалі» [15, л. 96-97]. 

У бесідах з ліванцями, тунісцями та іншими представниками арабських 

держав А. І. Мікоян невпинно повторював, що є прихильником незалежності 

арабських країн і всіх, хто бореться за неї, за їх прогресивний розвиток, 

проти спільного ворога – імперіалізму [16, л. 44-45, 96].  

На практиці, однак, кремлівські правителі були змушені ще й 

виправдовуватися як перед єгиптянами (відбиваючись від їхніх звинувачень) 

[52, с. 281-285], так і представниками інших держав за свої погляди і позицію 

в розбіжностях з Каїром. Так, А. І. Мікоян у розмові з лідером партії 

«прогресистів» Греції Спіросом Маркезінісом 25 квітня 1959 р. заявляв: «У 

цих гоніннях [на комуністів – К. К.] він [Г. Насер – К. К.] шукає виходу з 

внутрішніх труднощів, в яких Радянський Союз не винен» [15, л. 10]. 

«Радянський Союз зробив все від нього залежне, щоб відновити добрі 

стосунки з президентом Насером» [15, л. 96] – відзначав він же у розмові з 
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президентом Індонезії Сукарно. «Якщо ж і відбулося погіршення відносин з 

ОАР, то не з нашої ініціативи, а з ініціативи президента Насера, що потрапив 

у скрутне становище всередині країни і захотів відігратися на 

антикомуністичному козирі... Зміни в цих відносинах сталися з вини Насера, 

котрий тепер починає шукати якоїсь рівноваги у відносинах між двома 

країнами... аби цей звіт був написаний в правильному тоні, щоб не 

викликати, наприклад, образи у Насера» [15, л. 157-159], все стверджував 

А. І. Мікоян вже при спілкуванні з членом британського парламенту Яном 

Мікардо 26 травня того ж року. Пізніше, обмінюючись думками з міністром 

інформації Тунісу Мухаммадом Масмуді, він продовжував: «Керівники ОАР 

почали, напевно, у внутрішніх цілях відому кампанію, і наші відносини 

погіршилися. Об'єктивний спостерігач повинен визнати, що в цьому не ми 

були винні» [16, л. 96].  

Незважаючи на таку своєрідну відповідь на проблеми з Г. Насером, 

радянська сторона, як правило, всіляко уникала гострих і незручних моментів 

між двома державами, артикулюючи їх як «розбіжності»; «внутрішні 

труднощі (в Сирії)»; «не отримав підтримки в народі»; «не може зустрічати 

підтримки арабських країн»; «не наша справа [арешти комуністів – К. К.]»; 

«радянські люди не можуть співчувати Насеру в цьому». Як бачимо, 

дипломатичні формулювання були вельми м'якими та обтічними (що 

особливо впадає в око в листах М. С. Хрущова єгипетському президентові 

від 19 лютого та 24 квітня 1959 р.) [52, с. 262-265, 267-275]. Швидше за все, в 

свідомості керманичів Кремля єгиптяни уявлялися «новачками в 

заплутаному світі махінацій та інтриг» [52 с. 27] з нетвердою, часто 

некоректною позицією, що хиталася, яких постійно слід поправляти, 

направляючи «на шлях істини» за допомогою «товариських порад» і 

рекомендацій. Як зазначалося в колективній записці в ЦК КПРС від грудня 

1957 р., «Насер, будучи переконаним націоналістом, здатний піддаватися 

впливу і з нашого боку, якщо проводити з ним та його найближчим 

оточенням відповідну роботу» [52, с. 156].  



133 

Близькосхідна тематика перебувала у фокусі уваги позачергового XXI 

з'їзду (27 січня – 5 лютого 1959 р.). На відміну від попередніх з'їздів, на цей 

раз, крім Комуністичної партії Сирії і Лівану (яка розділилася напередодні на 

дві самостійні фракції), а також Компартії Ізраїлю, були запрошені 

«братерські» партії Іраку та Йорданії. У доповідях радянських керівників і 

представників зарубіжних компартій отримали схвалення близькосхідні події 

останніх років – відсіч Єгиптом троїстої агресії під час Суецької кризи 

1956 р., а Сирією – американо-турецького тиску 1957 р.; Іракська революція 

14 липня 1958 р, що повалила монархію і встановила республіканський 

режим в країні та ін. Вони характеризувалися як великі перемоги 

національно-визвольного руху над «американо-англо-французьким 

імперіалізмом» [53, c. 78-81, 339-341, 396, 399-402; 54, c. 29-33, 58-61, 292-

294, 349-352, 426].  

У зв'язку з погіршенням відносин СРСР з Єгиптом, що приєднав Сирію і 

утворив в лютому 1958 р. Об'єднану Арабську Республіку, політика 

президента ОАР (котрий «огульно гудив ідеї комунізму» і звинувачував 

арабських комуністів в діях за вказівкою Москви [15, л. 157]) піддавалася 

різкій критиці. На противагу йому ставився курс нового правителя Іраку 

А. Касема [53, c. 79, 340-341; 54, c. 50-51, 59-60, 294], на якого Москва в той 

час, очевидно, вирішила зробити головну ставку як можливу альтернативу 

єгипетському лідерові (про радянсько-іракські відносини наприкінці 1950-х – 

на початку 1960-х рр. див. також: [277]).  

Кремль налагоджував контакти з новим іракським керівництвом: після 

перевороту 14 липня 1958 р. ця арабська країна була зарахована до «братніх» 

і «революційних» з усією відповідною військово-технічною і фінансово-

економічною допомогою з боку СРСР [15, л. 1-4; 16, л. 67, 87-92; 17, л. 145]. 

Співпраця з новим іракським режимом розвивалося стрімко. Вже 11 жовтня 

1958 р. було підписано радянсько-іракську торгову угоду, відповідно до якої 

СРСР закуповувала бавовну, шерсть, шкіряну сировину, масляні культури, а 

Ірак – промислові вироби, металопрокат тощо.  
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Вже у лютому 1959 р. до Москви прибула урядова делегація Іракської 

Республіки на чолі з міністром економіки Ібрагімом Куббою. За його 

думкою, СРСР, другим визнавши молоду владу, тим самим врятував її від 

англо-американської інтервенції [20, л. 121-127] Переговори з А. І. Мікояном 

велись про надання Багдаду широкої технічної і економічної допомоги. 

Делегати просили порад по багатьом пунктам, зокрема, щодо проведення 

земельної реформи, прискореної індустріалізації і вирішення соціальних 

питань, іншими словами – «підведення під революцію міцної соціально-

економічної бази». У свою чергу, Москва обіцяла «по-братньому» й «від 

щирого серця» надати іракцям всебічну допомогу [15, л. 1-4] (пізніше 

урядову делегацію приймав і сам М. С. Хрущов [23, л. 15; 30, л. 8-14]). 

Під час прийому в Кремлі на честь Урядової делегації Іракської 

Республіки 16 березня 1959 р. М. С. Хрущов зазначав, що шкодує відносно 

розколу між ОАР та Іраком, враховуючи «дружбу» СРСР з обома країнами. 

Перший секретар ЦК КПРС вказував на необхідність поступового й 

добровільного об’єднання двох держав. Він відмічав, що «нещодавні 

промови Насера в Дамаску – це мова імперіалістів», які поширюють подібні 

меседжі вже давно. На думку кремлівського керманича, комуністи не були 

агентами жодної з країн, а «Насеру лаврів це не принесе, тільки тимчасову 

прихильність імперіалістів». Проте декларувалося продовження співпраці з 

ОАР, як і з Іраком, не дивлячись на антикомуністичні погляди єгипетського 

президента та несоціалістичний характер реформ іракського уряду. 

Радянський прем’єр-міністр вказував, що Моква, мовляв, безкорисливо 

підтримує будь-які прогресивні перетворення без усіляких військових, 

політичних та інших умов [28, л. 76-82]. 

16 березня 1959 р. сторони уклали договір про економічне і технічне 

співробітництво, згідно з яким передбачувалося спорудження 35 об’єктів, в 

тому числі бавовнопрядильної фабрики, нафтопереробних підприємств, 

заводів із виробництва металу, сірки, сільськогосподарських машин, скла, 

фармацевтичних товарів, 4-х державних господарств із вирощування 
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пшениці, буряку, рису та бавовни, ферми лікувальних рослин, 4 МТС, 

відправити фахівців (наприклад, геологів) та ін. Згідно цієї ж домовленості, 

Іраку надавався кредит в 550 млн рублів (49,1 млн динарів [27, л. 20]) на 

пільгових умовах (2,5% річних) [23, л. 39; 24, л. 199; 26, л. 56-57, 80]. СРСР 

надав Багдаду кредит; передбачувалася кооперація в спорудженні 35 великих 

промислових та інших великих об’єктів. В країні масово працювали 

радянські фахівці [23, л. 24].  

Радянська сторона пильно стежила за виконанням угоди (наприклад, 

через вантажообіг порту Басра), а також за роботую власних фахівців у 

Межиріччі (яким до того ж інколи заважали місцеві «сили реакції») [23, л. 39; 

24, л. 199; 26, л. 100, 104-109]. За участю радянської сторони проектувалися 

великі греблі на річках Тигр та Євфрат [26, л. 80]. Іракська сторона була 

задоволена ходом робіт по виконанню Угоди, які розпочалися наприкінці 

серпня 1960 р. [21, л. 59]. 

У 1959 р. товарообіг між СРСР та Іраком перевалив за 100 млн рублів, 

або ж більше 1 млн іракських динарів (у 1958 р. – 7 тис. динарів), склавши 

9% від загального. Радянський Союз зайняв друге місце в іракському 

експорті (7%) та 5-е у імпорті (більше 10%). Головною статею експорта були 

фініки, а імпорту – продукція машинобудування (21%) [24, л. 107; 26, л. 71; 

статистику радянсько-іракського співробітництва також див. : 30, л. 19-21, 

27-28].  

Москва була добре поінформована відносно економічного стану 

Іракської Республіки, особливо щодо нафтової галузі та західних компаній в 

ній (детальніше щодо економіки Іраку див. : [25, л. 4-7; 26, л. 4-124; 27, л. 1-7, 

22-25, 52 тощо]). Кремлівських дипломатів особливо цікавили економічні 

зв`язки Багдаду із Сполученими Штатами та Великою Британією у 

порівнянні із СРСР (детальніше див: [27, л. 4-7]; щодо технічних подробиць 

радянсько-іракського спіробітництва, а також допомоги з боку країн ОВД 

див. : [27, л. 8-60]).  



136 

У тому ж році з Іраком було укладено Угоду про використання атомної 

енергії в мирних цілях [16, л. 87]. У Багдаді були явно задоволені роботою 

радянських фахівців, що присилались на 2-3 роки для навчання місцевого 

персоналу, відзначаючи їх більшу віддачу в порівнянні із західними 

колегами. Крім того, в радянські вузи стали приймати іракських студентів 

(300 осіб згідно з договором про культурне співробітництво), а в іракські – 

радянську молодь. Іракських керманичей приваблювала дешевизна навчання 

в інститутах і університетах Радянського Союзу, з декларованою вищою 

якістю, ніж у Сполучених Штатах [16, л. 88-92.]. 22 листопада 1959 р. в 

Багдаді було підписано радянсько-іракську угоду про надання Іраку 

технічного сприяння в будівництві і реконструкції об'єктів оборонної 

промисловості [224, с. 145].  

Угода із культурного співробітництва (якого практично не існувало до 

1958 р.) була підписана 5 травня 1959 р. [28, л. 8], ратифікована Іракською 

Республікою 28 червня 1959 р., а Радянським Союзом – 16 жовтня 1959 р.; 

обмін ратифікаційними грамотами відбувся 15 листопада того ж року в 

Багдаді [28; л. 20-22]. Домовленність передбачала обмін науковцями та 

митцями, спортсменами, журналістами, студентами, літературою, фото- та 

кінохронікою тощо. На кінець 1959 р. в СРСР було надруковано 156 книг 

арабських авторів, у тому числі іракських поетів та прозаїків, загальним 

накладом у 7 млн екземплярів [23, л. 46]; планувався друк ще більшої 

кількості літератури, декількох сотень творів [28, л. 26-37] (щодо радянсько-

іракських культурних зв’язків, а також планів їх розвитку в уявленні 

кремлівського кервництва детальніше див. : [28, л. 8-57]).  

В річницю іракської революції, 14 липня 1959 р. в СРСР було створене 

товариство радянсько-іракської дружби, а в Іраку – іраксько-радянської 

відповідно, які налічували тисячі людей та десятки підприємств й одразу 

розпочали бурхливу діяльність [24, л. 74-82]  

Зміцнювалося співробітництво й на міжнародному рівні. Ірак одним із 

перших підтримав пропозицію М. С. Хрущова відносно загального 
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роззброєння, яка була внесена 18 вересня 1959 р. на XIV сесії Генеральної 

Асамблеї ООН [24, л. 41].  

Однак уже незабаром через репресії іракського прем'єр-міністра проти 

комуністів і курдів (детальніше див. : [416, с. 172-185]) політика Багдада 

стала викликати розчарування у кремлівського керівництва. М. С. Хрущов 

пізніше скаржився, що він посилав генералу зброю «без жодних обмежень», 

сподіваючись, що «революція буде розвиватися прогресивним шляхом», 

проте А. Касем виявився людиною з «диктаторськими нахилами» [416, 

с. 180]. Тим більше деякий час, в кінці 1950-х – на початку 1960-х рр. у 

планах кремлівського керівництва А. Касем був ймовірною альтернативою 

Г. Насеру як в плані зовнішньополітичної опори Москви в регіоні, так і 

лідера арабського світу [368, с. 77-78]. В розмовах з радянськими 

дипломатами навіть іракські представники заявляли, що генерал в гонитві за 

владою і славою почав переслідування своїх колишніх соратників, узурпував 

владу, що призвело лише до погіршення економічної ситуації в країні. Однак 

на офіційному рівні й далі радилося не загострювати відносин з прем'єр-

міністром, а «спокійно і по-дружньому» обговорювати з ним існуючі 

проблеми [416, с. 181]. 

Керівництво СРСР було добре поінформованим щодо реального стану 

справ в Іраку. Так, кореспондент «Правди» в Багдаді П. Демченко в секретній 

«Довідці щодо положення в Іраку» від 22 лютого 1960 р., направленій 

А. І. Мікояну, вельми песимістично аналізував внутрішню обстановку в 

країні. Радянський агент зазначав, що через півтора року після революції 

«реакція» повернулася, а «активність народу» знизилася; комуністи та інші 

«прогресивні люди» зберегли за собою певну кількість посад, та можливість 

для діяльності суттєво звузилася, особливо в ЗМІ. Тим часом економічна 

політика нового режиму також виявилася неефективною – завдяки 

нерозважливій аграрній реформі селяни почали втікати до міст, стартувала 

інфляція, завдяки чому, мовляв, «буржуазія» зміцнила свої позиції (те саме 

стосувалося й поліції, «феодалів» та чиновництва).  



138 

Не в кращій ситуації перебувало й політичне життя країни. Відповідно 

до закону про партії, що набув чинності 6 січня 1960 р., на реєстрацію 

подалися Національно-демократична партія, Курдська Демократична партія, 

«група Дауда Саїга» («розкольницька» Іракська Комуністична партія) та 

прокремлівська Комуністична партія Іраку; проте останній відмовили в 

реєстрації.  

НДП характеризувалася як сила буржуазії країни; партія курдів – як їх 

національна представниця. Причому очільник курдів М. Барзані 

розцінювався радянським агентом як нерішучий, «правий», що виступає 

проти співробітництва з компартією, повністю знаходиться у «фарватері 

політики Касема» й веде на Півночі «антикомуністичну кампанію». Проте 

ліве крило КДП симпатизувало КПІ, співпрацювало в минулому й, можливо, 

колаборуватиме в майбутньому. Те саме стосувалося й Республіканської 

партії, котра складалася з ліволіберальної інтелігенції. В той же час релігійні 

партій та організації розцінювалися П. Демченко як реакційні, на кшталт 

єгипетських «Братів-мусульман».  

Лідер ІКП Д. Саїд характеризувався як людина правих поглядів, проте 

не лідерська за своєю натурою й така, що «піддається впливу» і не має 

жодного авторитету в суспільстві аж до глузування. В свою чергу, сама 

Компартія Іраку розглядалася як ослаблена, вимушена в усьому так чи 

інакше підтримувати А. Касема з причини відсутності іншої опори, 

лавіруючи на політичному полі.  

Сам іракський керманич характеризувався «потайливим», «плутаним», 

буцімто «ніхто не знає, чого він насправді хоче». Це могло бути викликано 

тиском зі сторони «реакції» й відповідним політичним лавіруванням 

«націонал-демократичного дрібнобуржуазного патріота Касема». Згідно з 

іншою версією, іракський прем’єр-міністр був «хитрим нурісаїдовським 

королівським генералом», «буржуазним націоналістом» з претензіями 

диктатора, котрий спочатку побоювався конкуренції з боку Г. Насера, 

баасистів та А. Арефа, завдяки чому уклав неформальний альянс з 
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комуністами, використовуючи їх як «палицю». Тепер же він остерігався 

популярної компартії, й під тиском буржуазних кіл висунув «розкольницьку» 

фігуру «слухняного» Д. Саїга. Таким чином, майбутня політика очільника 

Іраку спрямовувалася на зближення із Заходом, а соціальною опорою режиму 

слугуватиме армія. На користь цієї точки зору вказувалося, що міністр 

економіки І. Кубба, який поділяв ліві погляди, був відправлений у відставку, 

а за посольствами держав ОВД встановилося постійне стеження. Радянський 

співробітник зазначав, що загалом авторитет А. Касема сильно знизився, 

через що він педалював питання ворожнечі з Іраном й буде вимушений дуже 

скоро «показати своє справжнє обличчя». В цілому ж перспективи розвитку 

країни уявлялися доволі непевними, з двома вірогідними шляхами: 

прогресивним «буржуазно-демократичним» (враховуючи велику 

«демократичну тенденцію», котра зберігалася) або реакційним «правим» 

(мовляв, праві сили об’єдналися). Триваюча завзята закулісна боротьба, на 

думку московського агента, надавала шанс для іракського керівника держави 

[28, л. 58-75].  

Проте Москва не хотіла втрачати придбані після 1958 р. дивіденди, тому 

на багато неприємних речей офіційно закривала очі. Так, на першу радянську 

промислову виставку в Багдаді, що відкривалася 10 квітня 1960 р. (про саму 

виставку детальніше див. : [25, л. 1-3, 8-9]), відправили головного 

кремлівського переговорника, досвідченого дипломата А. І. Мікояна з метою 

«витверезити» іракського прем'єр-міністра.  

Візит радянського високопосадовця тривав з 8 по 16 квітня. Програма 

візиту передбачувала численні зустрічі із іракськими політиками, 

підприємницькими колами, відвідування пам’яток історії, міст, об’єктів 

інфраструктури тощо [22, л. 1-12]. Під час виступу в Багдадському 

університеті А. І. Міякоян зазначав, що в СРСР навчаються студенти із 47 

країн світу, в тому числі з Іраку, ОАР та Ємену; анонсувалося відкриття 

Університету Дружби народів [23, л. 8.]. Перший заступник Голови Ради 

Міністрів СРСР вітав ініаціативи А. Касема по виходу країни з Багдадського 
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пакту 24 березня 1959 р., офіційну відмову 2 червня 1959 р. від «доктрини 

Ейзенхауера» (яку королівський уряд прийняв у квітні 1957 р.), ануляцію усіх 

колишніх «нерівноправни» договорів (окрім нафтових концесій) ліквідацію 

іноземних баз на своїй території, засуджуючи «погрози» блоку СЕНТО через 

будівництво нових аеродромів в Ірані біля іракського кордону [23, л. 18-24; 

26, л. 2-3]. Під час візиту А. І. Мікоян запевнив іракську сторону в майбутній 

підтримці у сфері атомної енергетики [25, л. 34]. 

Однак, враховуючи досить гарячі дебати, які спалахували між 

радянським представником і бригадним генералом, домогтися порозуміння 

не вдалося. Іракський диктатор, який, мовляв, лише намгався виконати 

протокол [25, л. 35], відкидав радянські звинувачення в поганому поводженні 

з комуністами, посилаючись на внутрішні справи Іраку [416, с. 181-183]. 

Репресії проти компартії тривали, так само як і конфронтація із 

Г. А. Насером. Не допомогло навіть інформування багдадського лідера про 

сплановані проти нього замахи з боку опозиційних сил за підтримки західних 

спецслужб [416, с. 183-184; 28, л. 77].  

Затаврувавши Ізраїль «палицею імперіалістичної реакції на Близькому 

Сході» [316, с. 169], після Суецької кризи основний наголос Кремль вирішив 

зробити на розширенні постачання зброї арабським державам. Так, 

незважаючи на те, що Москва призупинила потік озброєнь під час ескалації 

кризи, щоб уникнути подальшого загострення ситуації, напередодні нового 

1957 р. відвантаження військових матеріалів Каїру продовжилося [51, с. 567; 

52, с. 5] (про радянсько-єгипетське співробітництво у 1957-1960 рр. див 

також: [276]).  

Характерно, що восени 1957 р. єгипетська делегація у Москві 

наполегливо прохала надати військові матеріали де-факто безкоштовно, 

посилаючись на складне міжнародне становище країни. Це, в свою чергу, 

викликало іронію у голови уряду Радянського Союзу М. С. Хрущова, що 

відзначив жадібність єгипетських предтавників й відклав вирішення питання 

[52, c. 134-137]. 10 листопада А. І. Мікоян, а також міністр оборони 
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Р. Я. Малиновський та інші радянські військові мали зустріч з єгипетським 

маршалом А. Х. Амером, близьким до президента Г. Насера. Він 

посоромився вказати конкретну суму кредиту у М. С. Хрущова, 

остерігаючись відмови. Єгиптянин розраховував на допомогу від СРСР у 

здійсненні п'ятирічного плану економічного розвитку, а також хотів би 

розширити дружні відносини з Москвою в цілому. На здійснення плану, за 

словами А. Х. Амера, потрібно було близько 152 млн єг. ф. Із них з-за 

кордону планувалося залучити близько 100 млн у вигляді машин і 

устаткування, з чого випливала необхідність радянського кредиту. Маршал 

зазначав, що він міг надійти не обов'язково цілком від СРСР, а й від інших 

соціалістичних країн. Термін погашення розраховувався протягом 15-20 

років, але виплата могла розпочатися лише після запуску підприємств й 

вироблення продукції, тобто через 4 роки.  

А. І. Мікоян, в свою чергу, обережно зазначив, що негайної відповіді 

радянська сторона дати не може. Тим паче, на додачу до кредиту на 

промисловість, у військовому плані єгипетська делегація вимагала зенітні 

гармати і авіацію, мотивуючи це тим, що остання майже вся була знищена 

під час війни 1956 р. За словами арабських представників, Каїр мав військову 

необхідність у 8 дивізіях, з них 5 піхотних і 3 бронетанкових, й парашутній 

бригаді. Передбачалося ввести до ладу 6 есмінців, 8 підводних човнів і 

берегову артилерію. А. Х. Амер хотів створити ВПС з 10 ескадрилій по 20 

літаків у кожній. Щодо реалізації вже укладених угод, єгиптянин зазначив, 

що на даний момент всі поставки надходять своєчасно, а радянські офіцери 

добре навчають своїх арабських учнів [14, л. 82-93].  

Не відкладаючи проблему на потім, 29 листопада 1957 р. Президія ЦК 

КПРС затвердила постанову «Про поставки Єгипту спецмайна», 

погодившись експортувати озброєння в 1958-1959 рр. після оплати третини 

його вартості. Надавався кредит з розрахунку 2% річних, який повинен був 

покриватися протягом 5 років рівними щорічними частками, починаючи з 

1967 р. [378; 224, с. 142-144] 
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В результаті Каїр отримав 4 десантних судна, 4 есмінця, 18 торпедних і 

17 ракетних катерів (типу «Оса» і «Комар»), 13 підводних човнів, не менше 

50 152-мм гаубиць, 85-мм гармати Д-44, десятки 100-мм зенітних гармат КС-

19, радіолокаційні станції виявлення, 250 танків Т-54, до 700 БТР-152 і 100 

тягачів, 15 бомбардувальників Іл-28, 40 винищувачів МіГ-17, 4 літаки-

розвідники Іл-28Р, польові медичні госпіталі (3 комплекти), 1500 автомобілів 

ЗіЛ-151 та ін. [394, с. 46; 363] У 1958 р. ВПС Єгипту стали надзвуковими – 

прибули перші МіГ-19С (всього 160 одиниць до 1967 р.) [258]. Техніка 

збиралася на місці після доставки в контейнерах або переганялася із СРСР 

[52, с. 467; 138, с. 8-9]. 

Кремль активізував свої зусилля на сирійському напрямі, що дратувало 

єгипетське керівництво, яке побоювалося втрати радянської збройової жили. 

Так, ще в кінці листопада 1956 р. під час візиту Ш. аль-Куатлі до радянської 

столиці вперше було укладено пряму угоду про постачання танків Т-34-85, 

САУ Су-100, бронетранспортерів БТР-152, 37-мм зенітних гармат і 122-мм 

гаубиць, авіації. Вже в березні Сирія отримала близько 60 МіГ-17Ф і МіГ-

17ПФ [268]. Крім того, уряд СРСР погодився організувати підготовку 

сирійського військового персоналу, але відмовився направити відповідних 

інструкторів. Аналогічною була відповідь і на прохання посилки «льотчиків-

добровольців». 24 липня 1957 р. до Москви прибула урядова делегація 

Сирійської Республіки на чолі з міністром національної оборони Х. аль-

Аземом. І 6 серпня було підписано нову військово-економічну угоду на суму 

570 млн $ з наданням відповідного кредиту. До того ж у 1955-1958 рр. 

Дамаск отримав близько 294 млн $ військово-економічної допомоги [52, 

с. 46; 377; 363; 539, p. 13]. В результаті, починаючи з січня 1957 р., сирійські 

ВПС поповнилися не менш як 120 винищувачами МіГ-17, 8 транспортними 

Іл-14 і навчальними Як-11, Як-18, МіГ-15, 15 вертольотами Мі-1 і Мі-4 [268].  

Одночасно з арабськими країнами вийти на радянську збройову жилу 

намагався і Тель-Авів. Вперше зі сталінських часів радянсько-ізраїльського 

співробітництва 17 липня 1958 р. у розмові з радянським послом 
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М. Бодровим прем'єр-міністр Давид Бен-Гуріон зондував можливість 

придбання у СРСР 32 винищувачі типу «МіГ», 32 бомбардувальники 

«Ільюшин», 20 важких танків типу «Сталін» і 2 підводні човни [52, с. 216]. 

Раптова ініціатива викликала доволі стриману реакцію у кремлівського 

дипломата [242, с. 74]. Надалі ж в ході внутрішньодипломатичного 

листування керівництво МЗС СРСР неодноразово вказувало на 

неприпустимість продажу техніки Ізраїлю [52, с. 223, 229]. Невдачею 

закінчилися і неодноразові прохання ізраїльського прем'єр-міністра відвідати 

Москву для проведення переговорів щодо врегулювання як двосторонніх 

відносин, так і арабо-ізраїльського конфлікту [52, с. 216, 292-293, 320, 373 

тощо].  

Всього ж у 1954-1958 рр. Москва надала Єгипту, Сирії та Ємену 

сумарно близько 1,2 млрд $ кредитів (про радянсько-арабське 

співробітництво у другій половині 1950-х рр. див. також: [284]). За 

американськими даними, масштаби допомоги «радянського блоку» 

вважалися «надзвичайно великими» для такої маленької країни, як Ємен – 

ЦРУ оцінила їх у 30 млн $ у вигляді військової допомоги і 40 млн $ допомоги 

економічної [580, p. 408-409]. У листопаді 1957 р. під час переговорів 

хрущовського керівництва з єгипетської делегацією було прийнято рішення 

про виділення Каїру кредиту розмірів в 600 млн рублів (по аналогії з 

попереднім сирійським) «для оплати поставок з Радянського Союзу машин і 

устаткування, а також вартості проектних робіт, які єгипетська сторона 

побажає замовити радянським установам». Причому вказана сума не 

включала в себе військову допомогу [52, с. 133-134]. 29 січня 1958 р. було 

підписано угоду про надання Радянським Союзом Каїру економічної і 

технічної допомоги на будівництво близько 120 промислових об'єктів, в тому 

числі 6 металургійних і 6 машинобудівних заводів, корабельні, 

бавовнопрядильної фабриці в Дум'яті тощо. За один тільки 1957 р. Москва 

уклала з Дамаском дві великих економічних угоди, а наступного року – і з 

Багдадом [230, с. 70].  
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Так, згідно з Угодою між СРСР та Сирією від 28 жовтня 1957 р., 

Радянський Союз зобов’язувався скласти схему комплексного використання 

ресурсів р. Євфрат, а також спроектувати ГЕС потужністю першої черги в 

100 тис. кВт й системою зрошення на площі в 100-120 тис. га, забезпечивши 

будівництво постачанням обладнання, матеріалів та іншою технічною 

допомогою. Станом на весну 1960 р. проектування ГЕС вже добігало кінця. 

Сумарно планувалося дати потужності у 760 тис. кВт, місткість водосховища 

мала становити близько 9-10 млрд м3, однак попервах було вирішено 

реалізувати проект у масштабах, заданих угодою: 100 тис. кВт потужності та 

1,5 млрд м3 об’єму сховища. Зазначалося, що це не зашкодить Іраку. 

Враховуючи позицію спеціалістів ОАР, пропонувалося поділити водні 

ресурси порівну [26, л. 120-124].  

Крім того, арабські країни йшли на подальше розширення контактів. 

Так, наприклад, 10 грудня 1957 р. А. І. Мікоян мав зустріч з міністром 

національної орієнтації Єгипту Фатхі Радваном. Єгиптянин хотів замовити 

радянські фільми, ближче познайомити своїх співгромадян з російською 

культурою, а також культурами інших народів СРСР. Мав відбутися обмін 

книгами, програмами університетів тощо [14, л. 132-134]. 

У 1958 р. радянсько-арабське економічне співробітництво стало 

розвиватися ще швидше. 27 грудня 1958 р. з Каїром було підписано угоду 

про надання Радянським Союзом економічної і технічної допомоги в 

спорудженні першої черги Асуанської греблі (щодо Асуанської греблі 

детальніше див. : [398]). Відповідно до угоди СРСР надавав ОАР кредит 

розміром 400 млн рублів терміном на 12 років із розрахунку в 2,5% річних. 

Радянський кредит забезпечував близько 80% всієї іноземної валюти, 

необхідної для реалізації проекту. Москва зобов'язувалася надати фахівців, 

матеріали, машини та обладнання; передбачалося, що виплати по кредиту 

почнуться лише через рік після завершення першої черги будівництва [64, 

с. 683-688]. Проект, розроблений радянськими фахівцями, був на 20% 

дешевший західного аналога, забезпечував вдвічі більшу потужність ГЕС, а 
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будувався значно швидше [15, л. 158]. Міністр суспільних робіт 

Єгипетського району ОАР М. Араф на зустрічі з А. І. Мікояном 19 травня 

1959 р. запрошував радянську делегацію до Каїру задля доробки проекту 

греблі; у відповідь радянський керманич вкотре підкреслював безкорисливий 

характер допомоги СРСР та наголошував лише консультативно-навчальну 

функцію радянських фахівців на будівництві. У відповідь М. Араф 

висловлював готовність єгипетської сторони у відпавці до Радянського 

Союзу власних спеціалістів на навчання сроком на 3-6 місяців [20, л. 2-6]. 

Незабаром радянський проект греблі був затверджений, і 9 січня 1960 р. 

розпочалося будівництво першої черги [104, с. 2]. 

У серпні 1960 р. було підписано угоду про будівництво другої черги 

висотної Асуанської греблі [230, с. 70]. Каїр отримав додатковий кредит на 

суму 900 млн рублів для завершення всього обсягу робіт по ГЕС [64, с. 730-

735]. Однак при зустрічі з А. І. Мікояном 23 серпня 1960 р. міністр 

суспільних робіт Єгипетського району ОАР, Голова комітету із будівництва 

висотної Асуанської греблі Муса Араф прохав перенести сплату кредиту по 

другій черзі греблі на 3 роки (з 1969 р. на 1972 р.) [21, л. 15]. 

У грудні того ж року під час розмови міністра будівництва 

електростанцій СРСР І. Т. Новікова з віце-президентом ОАР маршалом 

А. Х. Амером радянський чиновник вказував, що зобов'язання Москви з 

проектування першої черги висотної греблі виконані достроково. Постачання 

обладнання, яке підлягало відвантаженню у 1959-1960 рр. також було 

здійснено задовільно: з 226 одиниць обладнання на 9 грудня 1960 р. 

відвантажили 215, або 95%. Проте єгиптянин просив прискорити експорт 

устаткування для підготовки земель до зрошення від водосховища з 25 до 

40% [52, с. 353-355]. Єгипетські дипломати нарікали на повільне виконання 

обов’язків радянською стороню і в подальшому [37, л. 69]. 

Крім Асуанської ГЕС, за допомогою Радянського Союзу 

споруджувалися й інші промислові об'єкти Єгипту. Під час розмови посол 

ОАР в СРСР М. аль-Куні з заступником міністра закордонних справ 
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В. С. Семеновим 1 березня 1960 р. дивувався, чому Радянським Союзом 

затримується будівництво прокатного цеху в Хелуані – представники ДКЕЗ 

повідомили фахівцям ОАР, що будівництво не може бути розпочато раніше 

1965 р. у зв'язку із здійсненням в Радянському Союзі завдань семирічного 

плану. Також М. аль-Куні висловлював зацікавленість у подальшому 

розширенні торгівельних контактів з Кремлем [52, с. 305].  

Щоправда, тертя з Г. Насером на ідеологічному рівні іноді давалися 

взнаки і в сфері економіки. Так, А. І. Мікоян у розмові з генеральним 

комісаром уряду Індії з економічних питань Б. К. Неру 29 серпня 1959 р. 

скаржився на дії уряду ОАР, котрий завищував ціну на єгипетську бавовну 

для СРСР. Водночас інші держави купували ту саму бавовну зі знижкою в 

16%, а пізніше, незважаючи на обурення радянської сторони – в 36%. У 

підсумку довелося звертатися до самого президента, який обіцяв розібратися 

із ситуацією, що склалася [16, л. 157].  

Втім, поступово ситуація нормалізувалася, повернувшись до дружнього 

стану. У вересні 1960 р. в Москві сторони підписали протокол щодо 

розширення обсягу технічної та економічної допомоги сирійському району 

ОАР, і в розмові радянського лідера з Г. А. Насером 24 вересня 1960 р. у 

Нью-Йорку під час сесії Генеральної Асамблеї ООН [52, с. 334-340] 

практично ніщо не вказувало на нещодавній конфлікт інтересів. У грудні 

того ж року відбулося підписання дворічної угоди про співпрацю СРСР і 

ОАР в галузі науки і культури [64, с. 831]. Та й подальші події прямо 

підштовхували президента ОАР і Голову Ради Міністрів СРСР до тіснішого 

зближення.  

Москва намагалася налагоджувати відносини не тільки з 

республіканськими режимами, але і з теокретичним Єменським 

Мутаваккілітським Королівством. Так, на кінець 1958 р. в Ємені працювало 

близько 500 радянських та більше 1000 китайських спеціалістів (відповідно 

до угод про технічне співробітництво з СРСР та КНР, укладених ще 1953 р.) 

[391, с. 416]. Радянські інженери будували в Північному Ємені порт Ходєйду, 



147 

готували разом із КНР арабських техніків (до того ж китайці працювали 

бескоштовно, що дуже дратувало радянську сторону [572, p. 57-58]; про 

радянсько-китайські взаємини на Близькому Сході докладніше див. : [285]), а 

єменських медиків – у СРСР. В країні працювало чимало радянських та 

чехословацьких лікарів. У лютому 1960 р. біля м. Баджиль відкрився 

сільськогосподарський центр, побудований під керівництвом радянських 

спеціалістів. Не меншу допомогу єменцям надавав і комуністичний Китай. У 

травні 1960 р. порт у м. Ходєйда почав функціонувати [11, л. 6-32; 8, л. 8, 13-

18, 26, 33]. 

У березні 1961 р. між СРСР та Єменом було підписано Угоду щодо 

будівництва дороги Ходєйда-Таїз. Єменьска сторона була явно 

незадоволеною помірними темпами побудови траси Маха-Таїз-Сана, яку 

прокладали американські спеціалісти.  

Москва постійно надавала Сані суттєву гуманітрану допомогу. Так, 

11 вересня 1960 р. в Ходєйду зайшов радянський корабель із медичним 

обладнанням та 80 тис. рублів від Радянського співтовариства Червоного 

Хреста та Червоного Полумісяця [8, л. 40-41]. У березні 1961 р. до Ходєйди 

прийшов радянський пароплав с 1,5 тис. т цементу, 50 т борошна та 10 км 

тканини задля допомоги людям, що потерпіли від масштабних пожеж [11, 

л. 30-32].  

Радянські дипломати прискіпливо збирали інформацію із усіх доступних 

джерел щодо внутршньополітичного становища в Ємені [2, л. 7-11]. 

Співробітники місії МЗС на початку 1960-х рр. неодноразово прохали 

матеріали із СРСР задля пропагандистської роботи у Ємені, проте 

Радінформбюро їм відмовило [11, л. 1-5].  

Паралельно із цим у 1960 р. М. С. Хрущов намагався залучити 

єменського керманича-імама на радянську сторону в ООН у питанні 

загального роззброєння та остаточної ліквідації колоніальної системи [4, 

л. 1]. Однак загалом до 1962 р. робота посольства СРСР в Королівстві 

зводилася в основному до офіційного протоколу, а також пильнуванню за 
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місцевою та іноземною пресою [11, л. 6-32; 8, л. 1-52; 4; 5, л. 1-96; 6, л. 1-146; 

7, л. 2-4]. 

В той же час американські інженери будували в Північному Ємені лише 

автомобільні шляхи, маючи вельми вузький фундамент для розширення 

свого впливу, що відкрито відмічали західні оглядачі вже тоді [11, л. 6-10; 3, 

л. 8-9]. Тому у листопаді 1959 р. Єменське Королівство та США підписали 

договір щодо розвідки американськими приватними компаніями покладів 

нафти та металевих руд. 3 березня 1960 р. Держдепартамент США офіційно 

запропонував допомогу королівству у спорудженні траси Сана-Таїз із 

відправкою спеціалістів. Проте на міжнародному рівні спільної мови знайти 

не завжи вдавалося: так, єменська сторона різко засуджувала антиєгипетські 

дії адміністрації США [11, л. 6-32; 8, л. 24]. 

На противагу Радянському Союзу, після Суецької кризи Сполучені 

Штати вирішили спробувати налагодити стосунки з Ізраїлем. Йорданська 

криза 1957 р. («змова Зарка» – спроба заколоту прем'єр-міністра С. Набулсі й 

начальника генерального штабу Алі Абу Навара проти короля Хусейна) 

продемонструвала Сполученим Штатам стратегічну значимість Ізраїлю як 

стабілізуючого фактора в регіоні. Адже саме загроза ізраїльської атаки багато 

в чому запобігла втручанню Г. Насера в йорданські події [467, p. 48]. Про це 

неодноразово повідомлялося як самому єгипетському лідерові, так і 

зазначалося в розмовах з британськими представниками [467, p. 55-56]. 

Починаючи з йорданської кризи весни 1957 р., США почали 

використовувати тактику залякування ОАР можливістю ізраїльської агресії. 

Подібний блеф неодноразово використовувався і в подальшому [272, с. 56, 

62]. Це свідчило про збільшення питомої політичного і військово-

стратегічної ваги Тель-Авіва в американській політиці. Однак, паралельно з 

цим, чиновників державних органів Сполучених Штатів вкрай дратувала 

діяльність єврейського лобі в самих США, якому вони всіляко намагалися 

перешкоджати [272, с. 53, 66].  
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Схожа ситуація склалася влітку 1958 р., коли рішення Ізраїлю 

пропустити через свій повітряний простір американські і британські літаки 

знову справило визначальний вплив на стабілізацію режиму Хусейна в 

Йорданії. Д. Бен-Гуріон виручив західних союзників на відміну від короля 

Сауда, який заборонив використовувати базу ВПС США в Дахрані для 

перекидання британських десантників в Амман на допомогу оточеному 

монарху. Незважаючи на заборону ізраїльською стороною 1 серпня 

перельоту британських літаків під тиском Москви, завдяки наполегливим 

проханням Вашингтона він знову був дозволений. Повітряний міст (операція 

«Мужність») діяв до 10 серпня 1958 р. 

Взагалі широкомасштабна міжнародна криза на Близькому Сході 1958 р. 

сильно вплинула на американо-ізраїльські відносини. Держава Ізраїль тепер 

розглядалася в Білому домі як важливий регіональний партнер, своєрідна 

противага потужному арабському націоналізму. Білий дім остаточно 

зрозумів, що Ізраїль фактично є чи не єдиною стабільною країною регіону, з 

яким можна вибудовувати відносини на довгострокову перспективу. До того 

ж Тель-Авів був орієнтований на співпрацю саме з західними країнами; 

Ізраїлю не погрожував прихід до влади комуністів. Тому з 1958 р. розпочався 

стратегічний розворот в політиці Вашингтона щодо цього острівця 

демократії Східного Середземномор'я, спрямований на вибудовування 

стратегічного партнерства, а в подальшому – і союзу. Вашингтон пообіцяв 

продати для потреб ЦАХАЛа 28 гелікоптерів марки «Сікорський», а також 

сприяти придбанню зброї у європейських країн [198, с. 205].  

21 липня 1958 р. Дж. Даллес повідомив ізраїльському послу у 

Вашингтоні Аббі Евену про неформальні зобов'язання США відносно 

гарантій безпеки Ізраїлю, вказуючи, що існування єврейської держави 

включено в зону життєвих інтересів Сполучених Штатів. А в документі 

голови комісії планування Еверетта Глісона від 19 серпня 1958 р. Ізраїль й 

зовсім називався «єдиною прозахідною силою, що залишилася на Близькому 

Сході» [606, p. 306]. Як зазначав президент Д. Ейзенхауер, «іронія полягала в 
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тому, що ми повинні були перешкодити Ізраїлю стати стороною, яка ініціює 

агресивні дії по відношенню до арабських держав, а не навпаки» [514, 

p. 242].  

У вересні діалог з приводу продажу зброї продовжився. Д. Бен-Гуріон 

просив протитанкові безвідкатні гармати, зенітно-ракетні комплекси ППО, 

малі підводні човни, джипи тощо. Як бачимо, запит стосувався в основному 

оборонного озброєння. Тому США погодилися на поставку гармат. 

Ізраїльські представники були особливо наполегливі у своїх проханнях, бо 

через фактор алжирської війни Франція, яка була тоді головним 

постачальником воєнних матеріалів для Тель-Авіва, не могла поповнити 

ізраїльські арсенали [198, с. 265-266].  

Попередня військова допомога США Ізраїлю за 1948-1958 рр. склала 

лише близько 800 тис. $, в той час як за аналогічний період Ірак, Саудівська 

Аравія, Ліван та Йорданія отримали спорядження на суму приблизно 137 млн 

$. Взагалі до Суецької кризи Д. Ейзенхауер вважав, що вимоги Ізраїлю з 

озброєння є відверто завищеними, тому що «не можуть 1,7 млн євреїв мати 

стільки ж озброєнь, скільки й 40 млн арабів». Однак початок поставок 

радянського спорядження Сирії та Єгипту змусив американського президента 

змінити свою думку, хоча він і не хотів загострювати гонку озброєнь в 

регіоні.  

Незважаючи на побоювання агресивності Ізраїлю щодо його сусідів, 

21 серпня 1958 р. директор ЦРУ Ален Даллес наголошував на незахищеності 

єврейської держави від повітряних атак, особливо на тлі триваючих 

закупівель арабськими країнами бомбардувальної авіації у Радянського 

Союзу. Проте, крім 106-мм протитанкових гармат Вашингтон більше не став 

нічого продавати [198, с. 266].  

Однак Сполучені Штати натякнули ізраїльським представникам, що ті 

могли запозичити озброєння у Великої Британії – наприклад, купити танки 

«Центуріон» замість американських «Паттон». Однак для таких істотних 

придбань у ізраїльського уряду на той момент явно не вистачало коштів, і 
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США посилили допомогу за програмою PL 480 на 12 млн $, внаслідок чого 

перша партія з 55 броньованих машин в наприкінці жовтня 1958 р. прибула в 

Ізраїль. Також вирушили до палестинських берегів 2 субмарини класу «S», 

заснувавши перші підводні сили ЦАХАЛу.  

В результаті американське керівництво вирішило, що зазначених 

закупівель для Ізраїлю буде досить для відсічі можливої агресії у наступному 

році. Зусилля Г. Насера з анулювання контрактів не мали успіху. Влітку 

1959 р. Тель-Авів і Вашингтон уклали угоду про постачання обладнання та 

амуніції на суму в 100 млн $, проте, вельми розтягнутого за часом. У вересні 

1959 р. ізраїльські представники, посилаючись на новий транш радянського 

експорту до ОАР (250 винищувачів МіГ-17, 50 бомбардувальників Іл-28, 9 

підводних човнів, 530 танків Т-34, 470 Т-54 тощо за ізраїльськими даними), 

черговий раз запитували про нові збройові транші з боку США та їх 

союзників [198, с. 269-270]. 

У 1958-1960 рр. загальний обсяг американської допомоги Ізраїлю склав 

194,8 млн $. Причому про постачання озброєнь із США повідомляла навіть 

американська преса [109, р. 1, 4]. 1960 р. за посередництва американської 

дипломатії було укладено угоду про кредит Ізраїлю з боку ФРН, згідно з 

яким Тель-Авів протягом 10 років отримував близько 500 млн $. Тоді ж 

Сполучені Штати схвалили поставки західнонімецької зброї.  

Ситуацію, що склалася, й зміну американського ставлення до Ізраїлю 

прем'єр-міністр Д. Бен-Гуріон намагався використовувати для отримання 

сучасної зброї. 9 лютого 1960 р. ізраїльський посол у Вашингтоні Авраам 

Харман представив список необхідних озброєнь Державному департаменту. 

До переліку увійшли майже 100 літаків останніх моделей, 530 танків, 300 

броньованих автомобілів, 60 гаубиць, 250 безвідкатних гармат, 600 ракет 

типу «Сайдуїндер» і «Хок», 2 малі підводні човни і велика кількість 

електронного обладнання. Хоча список був довгим, помічник держсекретаря 

Льюїс Джонс зрозумів його справжнє значення: «Ізраїльтяни не очікують, що 

ми [США – К. К.] надамо важке спорядження. Ймовірно, вони відчувають, 
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що ми, можливо, захочемо надати їм електронні системи, а потім в якійсь 

мірі субсидіюємо за допомогою непрямих засобів купівлю літаків і важкого 

озброєння з французьких або інших неамериканських джерел». Джонс мав 

рацію. Єдиною зброєю, яку Ізраїль розраховував придбати у Сполучених 

Штатів, були ракети «Хок»; все інше можна було купити в Європі. Список 

був розроблений, щоб переконати адміністрацію Д. Ейзенхауера в 

необхідності фінансової допомоги з боку офіційних осіб США [606, p. 307-

308]. 

Пізніше, будучи з візитом в Сполучених Штатах 10 березня 1960 р., на 

зустрічі з президентом ізраїльський прем'єр знову прохав поставити зенітні 

комплекси типу «Хок». Це прохання було багато в чому символічним, 

розрахованим схилити Вашингтон до продажу важких систем озброєнь [606, 

p. 304]. У відповідь Д. Ейзенхауер вдався до вже традиційного способу, 

пропонуючи Ізраїлю розширити військову співпрацю з ФРН, Великою 

Британією і Францією. Щоправда, вже в кінці травня того ж року Вашингтон 

все ж наважився продати Тель-Авіву радарні установки на суму 10 млн $ 

[606, p. 306, 309; 80, p. 280-288, 327-329]. Настільки скромна допомога багато 

в чому пояснювалася острахом Білого дому перед можливими відповідними 

поставками військової техніки арабській стороні з боку Кремля в ще більших 

масштабах.  

Незважаючи на прохолодне ставлення Єгипту до «доктрини 

Ейзенхауера», а також відмову прийняти американського посланця 

Дж. Річардса, Вашингтон не залишав спроб налагодження відносин з 

режимом Г. Насера за умови виходу цієї країни із «зони впливу комунізму» 

[159, p. 96]. Проте, останнього в американському розумінні так і не 

відбулося, через що 1957 р. Єгипту було надано економічної допомоги лише 

на 0,8 млн $ (найменша сума за останні кілька років). Адміністрація США 

відмовила в поставках Каїру 200 тис. т пшениці. Крім того, не була 

відновлена допомога у вигляді безкоштовного харчування для дітей; не 

надані за єгипетським запитом медикаменти потерпілому під час бойових дій 
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населенню Порт-Саїда. В цілому ж товарообіг між двома країнами 

зменшився в порівнянні з 1956 р. з 113,3 до 57,1 млн $ у 1957 р. [338, с. 76] 

Президент Г. Насер заявив, що згортання економічних зв'язків є 

агресивним тиском на Єгипет [108, р. 6]. Ситуацією, що склалася, вирішив 

скористатися Радянський Союз. Ще у вересні 1956 р. Москва дала згоду на 

продаж Каїру 200 тис. т пшениці на суму в 6 млн єгипетських фунтів. У 

вересні наступного року було підписано другу угоду про обмін нових 

200 тис. т зерна на єгипетські товари (в основному бавовну і рис). За 1957 р. 

СРСР поставив Єгипту понад 40% необхідної йому нафти і нафтопродуктів 

(у 1956 р – до 50%), 43% пшениці та понад третину деревоматеріалів [408, 

с. 82]. Кремль став головним імпортером основного єгипетського товару – 

бавовни: так, у 1956 р. було закуплено 38 тис. т, а 1957 р. – 81,6 тис. т. 

Товарообіг між двома країнами з 1956 р. по 1958 р. збільшився більш ніж в 

два рази, а питома вага Радянського Союзу в загальному торгівельному 

обсязі Єгипту зросла з 4 до 15%. У жовтні 1957 р. держави уклали угоду про 

культурне співробітництво. 

В січні 1958 р. Москва і Каїр підписали договір про економічне і 

технічне співробітництво, що стосувалося всебічної допомоги ОАР для 

створення сучасної промисловості. СРСР зобов'язувався надавати технічну 

допомогу, поставляти машини, обладнання та матеріали, для оплати яких 

виділявся кредит в 700 млн рублів з 2,5% річних і з погашенням протягом 12 

років [64, с. 461-468]. 

У підсумку політика США в Єгипті зайшла в глухий кут. Щоб вийти з 

нього, Вашингтон на початку 1958 р. здійснив ряд заходів. По-перше, було 

спокійно сприйнято створення ОАР. У світлі посилення панарабістського 

курсу Г. Насера (зокрема, через розпуск у березні 1958 р. всіх політичних 

партій в Сирії та арештів місцевих комуністів), в квітні намітилося деяке 

потепління відносин між країнами: були розблоковані єгипетські рахунки в 

американських банках. У відповідь Єгипет парафував угоду про компенсацію 

акціонерам Компанії Суецького каналу [361, с. 113].  
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Зусилля Вашингтона щодо примирення з Каїром наростали із 

наближенням дати візиту Г. Насера до СРСР [602, р. 289] (який відбувся в 

першій половині травня 1958 р. і пройшов «з великим задоволенням» для 

обох сторін [101, c. 1-3]). Але пізніше, в липні 1958 р., у зв'язку з Іракської 

революцією і висадкою американських морських піхотинців у Лівані, Білий 

дім попередив єгипетського лідера про згубність спроб атаки на збройні сили 

США або ж втручання в іракські події [159, p. 267] (хоча держсекретар 

Дж. Ф. Даллес і визнавав відсутність «насерівского сліду» у повстанні в 

Багдаді [159, p. 270]). В свою чергу, американську акцію по відправці військ 

до Лівану Г. Насер назвав «спробою імперіалістів повернутися на Близький 

Схід», а МЗС ОАР 23 липня відправило до Вашингтона ноту протесту [486, 

p. 166].  

Однак республіканська адміністрація не залишала своїх спроб 

поліпшити відносини з ОАР. Д. Ейзенхауер зрозумів, що насеризм як 

різновид панарабізму, незважаючи на негативне ставлення до останнього з 

боку США, є найефективішою перешкодою для проникнення комунізму в 

регіон [630, p. 8]. У серпні спеціальний посланець президента Р. Мерфі 

здійснив «зондуючу» поїздку в Каїр з метою зблизити позиції двох країн 

[171, p. 504-506]. Як писав сам Д. Ейзенхауер, враховуючи наміри місцевих 

сил «викинути США з регіону», Білий дім вирішив піти назустріч арабському 

націоналізму [580, p. 400]. У вересні була відновлена економічна допомога 

Єгипту, котрому надали 5 млн $ (передбачених ще договором березня 

1953 р.), а також продовольча допомога на суму 8 млн $ [361, с. 117].  

До кінця 1958 р. Вашингтон був змушений визнати необхідність 

зближення з Г. Насером. Складений в листопаді 1958 р. звіт РНБ № 5820/1, 

новий політичний орієнтир на Близькому Сході, відзначав, що крах арабської 

консервативної альтернативи залишив радикальні націоналістичні режими 

практично без опозиції в регіоні й сформував серйозний виклик інтересам 

Заходу [591, р. 431]. З кінця 1958 р. американську адміністрацію все більше 

турбував ексцентричний характер нового іракського уряду на чолі з 
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А. Касемом. Зв'язки А. Касема з іракськими комуністами призвели до 

істотної переоцінки Г. Насера у Вашингтоні. Пізніше президент ОАР 

конфіденційно запевнив США, що він рішуче виступає проти поширення 

комуністичного впливу на Близький Схід [471, р. 95]. У грудні 1958 р. під час 

візиту до Єгипту помічника держсекретаря У. Роунтрі було підписано угоду 

про надання Каїру сільськогосподарських надлишків (пшениці) в розмірі 

300 тис. т (25 млн $) [361, с. 118, 121]. Таким чином, серед американського 

керівництва взяла гору ідея щодо необхідності домовленості з арабським 

націоналізмом і бажаності використання останнього як противаги комунізму 

на Близькому Сході (детальніше про це див. : [542, р. 321; 599, р. 261]).  

На початку квітня 1959 р. Держдепартамент вирішив відновити технічну 

допомогу Єгипту у відповідності з «4-м пунктом» програми Трумена. Крім 

того, в липні відбулося підписання договору про надання допомоги на суму в 

8 млн $, який передбачав відправку до Каїра американських технічних 

фахівців і радників. Всього ж розмір підтримки Вашингтона найбільшої 

арабської країні виріс з 2 млн $ у 1958 р. до 75 млн в 1959 р. і 116 млн 1960 р. 

(за попереднє десятиліття, в 1949-1958 рр., сумарна допомога склала близько 

130 млн $). Зростання поставок відбувалося головним чином за рахунок 

сільськогосподарських надлишок за Законом PL 480 (2 млн 1958 р., 70,5 млн 

у 1959 р. і 83 млн в 1960 р.; поставки зерна збільшилися з 143,3 тис. т до 302, 

8 тис. т відповідно). Вони становили основну частину (близько 80%) 

допомоги. Також за рахунок виручки від продажу пшениці в єгипетських 

фунтах ОАР надавалися позики терміном на 30 років під 4% річних. У 1959-

1960-х рр. експортно-імпортний банк виділив Каїру дві позики на загальну 

суму в 50 млн $ під закупівлю у General Motors 135 дизельних локомотивів 

[338, с. 95-96]. Тим самим США намагалися перехопити у Москви пальму 

першості в фундації в Єгипті підгрунтя для створення сучасної 

промисловості.  

Завдяки пожвавленню економічних зв'язків товарообіг між двома 

державами зріс за 1957-1960 рр. в 3,7 рази – з 57,1 млн $ до 182,2 млн. Більшу 
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частину американського експорту становило продовольство та інша 

продукція, пов'язана з сільським господарством; те саме стосувалося імпорту 

з Єгипту. Крім зазначених кроків, чимало приватних американських 

компаній (Ford, Philips та ін.) в той час відкривали на півдні ОАР свої 

підприємства. Адміністрація Д. Ейзенхауера заохочувала «співпрацю 

капіталів», яка передбачала створення спільних підприємств на основі 

американського і єгипетського членства (як державного, так і приватного). В 

першу чергу це стосувалося нафтової та хімічної галузей промисловості – для 

подібних фірм скасовувався принцип подвійного оподаткування. Крім того, 

Вашингтон допомагав встановленню економічних зв'язків Єгипту з ФРН, а 

також укладення угоди з МБРР по реконструкції Суецького каналу (в грудні 

1959 р. сума кредиту склала 56,5 млн $ під 6% річних) [338, с. 97-100].  

Але, незважаючи на очевидний прогрес, США зберігали певну 

настороженість щодо ОАР. Газета Washington Post зазначала, що дружні 

відносини з Г. Насером не повинні означати сприйняття його як «єдиного 

пророка» арабського націоналізму [116, р. 3]. Крім цього, американське 

керівництво намагалося використовувати зростаючі протиріччя між 

Г. Насером і новим іракським диктатором А. Касемом (детальніше див. : [557, 

р. 186-187]).  

На противагу укладеній в грудні 1958 р. угоди про будівництво за 

допомогою СРСР першої черги висотної Асуанської греблі на р. Ніл 

Сполучені Штати намагалися залучити до цього проекту ФРН з метою 

перенаправити єгипетський запит про допомогу на Захід. На загал весь 

комплекс будівництва американська сторона оцінювала в 1,35 млрд $ [136, 

p. 21]. При цьому зазначалося, що СРСР може поставляти в регіон військову, 

технічну та економічну допомоги вартістю понад 1 млрд $ на рік (хоча ще 

1955 р. ця сума становила близько 600 млн) [136, p. 41]. За американськими 

даними, Радянський Союз та інші держави ОВД надали Г. Насеру допомоги 

на 300 млн $ в кредит на 50 років під будівництво Асуанської греблі, а 250 

млн – на придбання радянської зброї. 
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У свою чергу, єгипетська сторона скористалися подібним підходом і 

запросили у Москви допомоги на весь обсяг будівництва греблі, що і було 

реалізовано 15 січня 1960 р. [102, с. 3]. І до, і після зазначеного інциденту 

ФРН за підтримки США намагалася домогтися вигідних економічних 

контрактів з ОАР (детальніше про політику ФРН на Близькому Сході див. : 

[438; 497]). 

В умовах зростаючих зв'язків ОАР з Радянським Союзом США 1959-

1960 рр. надали Каїру 4 кредити на загальну суму в 97,5 млн $. У вересні 

1960 р. під час перебування на XV сесії ГА ООН Г. Насер був прийнятий 

президентом Д. Ейзенхауером, котрий висловив готовність розвивати з 

Єгиптом дружні відносини. Як доказ Вашингтон вирішив розширити 

поставки пшениці до 900 тис. т з оплатою єгипетськими фунтами [602, 

р. 304-305]. В кінці грудня 1960 р. сторони підписали угоду про продовження 

програми розвитку сільських районів ОАР до 1964 р.; також планувалися 

нові транші від МВФ (про американо-єгипетську співпрацю кінця 1950-х рр. 

див. також: [190]).  

Проте навіть настільки широкомасштабні фінансові транші не могли 

серйозно привернути Г. Насера на бік Заходу. Чим далі, тим більше 

єгипетський лідер критикував зовнішню політику США, особливо щодо 

«третього світу» та арабо-ізраїльського конфлікту [105, с. 3]. Поправки 

американського сенату квітня 1960 р. про право президента призупиняти 

допомогу для держав, що вели економічну війну проти інших країн, 

розцінювалися американською пресою як антиєгипетські [110, р. 8]. В ООН, 

як правило, делегація ОАР голосувала разом із СРСР проти американських 

пропозицій (на XV сесії ГА ООН ОАР підтримала радянську позицію щодо 

роззброєння, а також остаточної ліквідації колоніальної системи, з 

алжирського та конголезького питань [21, л. 6, 124]). 

Таким чином, після Суецької кризи наддержави по-різному намагалися 

відповісти на нову реальність, що склалася в регіоні. Сполучені Штати, 

проголосивши «доктрину Ейзенхауера», спробували залучити на свій бік всі 
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країни Близького Сходу, які відмовилися від радянської військово-

економічної допомоги. На противагу Вашингтону Москва через «доктрину 

Шепілова» останній раз спробувала зрівняти свої позиції з США шляхом 

«нейтралізації» регіону. Ініціативу американського президента де-факто 

прийняла більшість місцевих держав, на відміну від радянського пропозиції, 

що, по суті, непомітно зійшла нанівець. Однак подальші пертурбації 1957-

1958 рр. багато в чому сплутали карти як Кремля, так і Білого дому. Під час 

йорданської, сирійської, ліванської та іракської криз обидві наддержави 

намагалися відстояти свої сфери впливу, не допустивши прямого зіткнення 

між собою. Паралельно з реакцією на кризи, що постійно виникали, 

Радянський Союз і Сполучені Штати намагалися звести мости із 

близькосхідними державами шляхом надання їм економічної, технічної і 

військової допомоги. Під кінець президентства Д. Ейзенхауера США більш-

менш вдалося налагодити взаємини з Ізраїлем, Йорданією і Саудівською 

Аравією; в меншій мірі це стосувалося Єгипту. У той же час СРСР на перших 

порах успішно встановив контакт з новим іракським керівництвом, 

продовжуючи і поглиблюючи стратегічне співробітництво з Сирією та 

Єгиптом (ОАР).  

 

Основні положення цього розділу викладені у публікаціях автора [276; 

277; 284].  
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РОЗДІЛ IV 

СУПЕРНИЦТВО США І СРСР У 1961-1964 РР. 

 

На початок 1960-х рр. Радянський Союз встиг налагодити стале 

співробітництво з такими близькосхідними країнами, як Єгипет, Сирія та 

Ірак. Тоді як у Вашингтоні після серії регіональних криз 1957-1958 рр. 

пріоритет віддали розвитку двосторонніх зв'язків з Ізраїлем, Йорданією і 

Саудівською Аравією. У листопаді 1960 р. в США відбулися президентські 

вибори, на яких перемогу здобув кандидат від Демократичної партії Джон 

Фіцджеральд Кеннеді. Новий американський президент, котрий прийняв 

присягу 20 січня 1961 р. мав власне бачення завдань американської політики 

на Близькому Сході, що передбачало її суттєві корективи. У свою чергу, 

М. С. Хрущов, відчуваючи зміни в стосунках з Багдадом і Каїром, також мав 

намір дещо переглянути радянські пріоритети в арабському світі на XXII 

з'їзді КПРС восени 1961 р.  

 

4.1. Дипломатія Кремля і Білого дому в міжнародних кризах  

Ім'я Дж. Ф. Кеннеді асоціюється з програмою «Нових рубежів». Він мав 

намір ще рішучіше, ніж Д. Ейзенхауер, протистояти комунізму, розширивши 

інструментарій зовнішньої політики. Особливо це стосувалося «третього 

світу» – першочергова важливість постколоніальних процесів вперше 

відкрито декларувалася. Крім того, Близький Схід визнавався окремою 

проблемою, яка не вкладалася у біполярне «чорно-біле» протистояння з 

Радянським Союзом. Так, новий президент США бажав «перевести 

відносини з силами панарабізму на мову економіки», визнаючи арабський 

світ окремою, незалежною від СРСР або США силою [163, p. 180]. 

Американський керівник вважав, що до вирішення арабо-ізраїльського 

конфлікту необхідно взятися якнайскоріше, тому що присутність Москви в 

регіоні збільшувалася з кожним днем, а вплив західних країн через їх нечітку 

позицію неухильно зменшувався. Як зазначав Дж. Ф. Кеннеді під час 
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передвиборчої кампанії, «я завжди вважав, що немає реальних конфліктів або 

протиріч між справжніми прагненнями арабських націй і справжніми 

сподіваннями Ізраїлю. Арабські народи досягли свободи і незалежності в ті 

роки, коли спостерігалося піднесення Ізраїлю. Із співпраці цих двох 

пробуджених націоналізмів може народитися новий «золотий вік» для 

Близького Сходу. Але від їх руйнівної вендети можуть прийти тільки 

страждання, бідність й ризик війни. Близькому Сходу потрібна вода, а не 

війна; трактори, а не танки; хліб, а не бомби» [128].  

В 1950-х рр. держави-члени Бандугської конференції розглядалися у 

Вашингтоні як прихильники комунізму через ліву політику країн «третього 

світу» та їх антиамериканську риторику, що підкріплювалася дружбою із 

соцтабором. Відповідно, консервативні режими Азії і Африки цим 

користувалися, вимагаючи економічної допомоги у США як застави гарантії 

своєї лояльності. Але з приходом до влади Дж. Ф. Кеннеді американська 

політика стала не настільки заідеологізованою, й допомога країнам 

Близького Сходу збільшилася. На це вплинули процеси в самих США, 

керівництво яких не хотіло збереження образу Америки як расистського 

суспільства, що мало місце в 1950-х рр. У 1960-х рр. в країни «третього 

світу» була відправлена місія «Peace Corps» зі студентів-волонтерів та іншої 

молоді на противагу науково-освітньому проникненню СРСР [516, p. 205-

209].  

На відміну від періоду 1956-1958 рр., що характеризується низкою 

серйозних міждержавних криз на Близькому Сході, 1961-1964 рр. були 

відносно спокійними в житті регіону. Багато в чому це можна пояснити 

тимчасовим спадом хвилі арабського націоналізму. Однак навіть протягом 

цих чотирьох років район Східного Середземномор'я струсанув ряд 

пертурбацій, пов'язаних, у першу чергу, з новими спробами реалізації 

панарабістських проектів (або їх крахом). Найбільш серйозними 

потрясіннями на початку 1960-х рр. були сирійська і кувейтська кризи. 
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Кувейт потрапив під владу Великої Британії ще наприкінці XIX ст. У 

1914 р. Лондон визнав його «незалежним князівством під британським 

протекторатом». Однак лише 19 квітня 1961 р. після тривалих переговорів 

було підписано міждержавну угоду про скасування англо-кувейтського 

договору 1899 р., згідно з яким контроль над зовнішньою політикою і 

безпекою Кувейту знаходився в руках Великої Британії. 19 червня емірат 

отримав політичну незалежність. Через шість днів після проголошення 

незалежності Кувейту керманич іракської держави генерал А. Касем на прес-

конференції заявив про свій намір «звільнити» жителів Кувейту і висунув 

претензії на його територію, оголосивши емірат «невід'ємною частиною 

Іраку» (про хронологію кувейтської кризи детальніше див. : [56; 87; 95; 519]). 

Сполучені Штати де-факто налагодили зв'язки з молодою державою ще 

1950 р., відкривши там консульство. Адміністрація США надавала підтримку 

прийняттю цього британського протекторату до ЮНЕСКО, Всесвітнього 

поштового союзу та інших міжнародних організацій, приєднанню Конвенції 

з міжнародної цивільної авіації та ін. У зв'язку з агресивними іракськими 

намірами правитель Кувейту прохав Вашингтон про підтримку, зокрема, 

офіційну заяву щодо прихильності незалежності й суверенітету його країни 

[81, № 67]. У прогнозах відносно можливих дій іракського керівництва 

держсекретар Д. Раск змальовував досить похмурі перспективи [81, № 70]. 

Як фактор стримування Білий дім намагався залучити Велику Британію і 

Саудівську Аравію – шляхом можливого відправки військ до Кувейту або ж 

концентрації на кордоні з ним. Причому сама американська адміністрація 

вважала за краще залишатися в тіні, не застосовуючи своїх сил у ймовірній 

операції [81, № 71-73].  

Під самий кінець червня 1961 р. обстановка у Перській затоці ще більше 

загострилася. Так, держсекретар доповідав, що на 1 липня іракці, підтягуючи 

танкові частини до кордону, можуть зробити кидок на територію Кувейту і 

зайняти її протягом декількох годин. З огляду на безпорадність Об'єднаних 

Націй в кризі (хоча б з тієї причини, що Кувейт не був членом ООН), 



162 

адміністрація Дж. Ф. Кеннеді закликала Індію, Пакистан і Туреччину, а 

також всі арабські країни здійснити стримуючий вплив на А. Касема [81, 

№ 72].  

Крім політичної складової негативних наслідків можливої анексії 

Кувейту Іраком, американське керівництво відзначало цілком конкретні 

економічні втрати в разі окупації. Так, щорічно від експорту нафти Кувейт 

отримував 400 млн $ на рік [81, № 75] і був головним постачальником 

вуглеводнів до країн Заходу (станом на 1958 р. емірат надавав 57 млн т, в той 

час як Ірак – 35 млн, а Іран – 20 млн) [449, p. 26].  

Тим часом Ель-Кувейт запросив військової допомоги від Лондона, який 

погодився відправити війська на допомогу та офіційно проінформувати 

світову спільноту перед початком висадки [81, № 76]. Більш того, у зв'язку з 

очікуванням іракської інтервенції найближчою добою-другою Вашингтон 

також розглядав можливість відправки американських морських піхотинців в 

Бахрейн або навіть до самого Кувейту на допомогу союзникам. Ще 29 червня 

американські військові кораблі, перебуваючи біля Мозамбіку й тримаючи 

курс на Кейптаун, змінили маршрут в напрямку Перської затоки [81, № 77]. 

Хоча незабаром рішучість Сполучених Штатів з приводу відправки сил на 

допомогу Великої Британії знизилася [81, № 78]. 

Питання кувейтської кризи було поставлено до порядку денного Ради 

Безпеки ООН. Через вето Радянського Союзу британський проект резолюції, 

що закликав всі країни дотримуватися територіальної цілісності та 

незалежності Кувейту, не пройшов. Однак і єгипетський варіант, що містив 

вимогу негайного виведення британських військ, також не набрав необхідної 

кількості голосів. США солідаризувалися з думкою Лондона й утрималися 

при голосуванні за проект ОАР [81, № 80].  

Протидіючи Вашингтону, але не надто продумано та рішуче, висловив 

свою позицію і Радянський Союз. Однак, на відміну від Білого дому, 

головною метою в цій кризі для Москви було не збереження незалежності 

Кувейту, а витіснення західних країн (зокрема, Великої Британії) з Близького 
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Сходу. Саме тому в ході обговорення в Раді Безпеки Москва двічі накладала 

вето на прийняття Кувейту в ООН, не вважаючи нову державу суверенною 

[445, p. 251]. Пізніше Кремль підтримав єгипетський варіант резолюції, який 

закликав до негайного виведення британських військ з Кувейту і прийняття 

цієї країни в ООН, що і було підтверджено XVI сесією Генеральної Асамблеї. 

Представник Саудівської Аравії в ООН, майбутній лідер ОВП А. Шукейрі 

пропонував кувейтському еміру швидше позбутися британського впливу і 

розпочати торгівлю з СРСР [52, с. 381-382].  

Британська військова присутність в Кувейті грала проти незалежності 

останнього, демонструючи фіктивну самостійність молодої арабської 

держави. Її доля могла бути сумною в результаті анексії з боку Іраку або ж 

потрапляння в орбіту впливу ОАР, не кажучи вже про радянське втручання. 

У Вашингтоні такі сценарії розцінювалися неприйнятними. Білий дім більше 

не міг спиратися на британські війська, що дискредитували як незалежність 

Кувейту, так і Захід в цілому [81, № 154]. Хоча саме військова присутність 

Великої Британії розглядалася американськими дипломатами головним 

стримуючий фактор анексії, а арабське визнання – другорядним [81, № 174]. 

Вони наголошували на тому, що присутність військ ЛАД, аніж британських 

частин, набагато позитивніше вплинуло б на Кувейт. Держдепартаментом 

пророблялися варіанти збройного зіткнення між іракською армією і 

британськими або коаліційними арабськими силами. Експерти прийшли до 

висновку, що без радянської допомоги Багдад навряд чи міг досягти успіху, з 

чого випливала необхідність рішучого стримування можливих намірів 

Москви з меседжем відповідної позиції до відома хрущовського керівництва 

[81, № 155]. Висловлювалися думки і про підключення Г. Насера задля 

врегулювання ситуації [81, № 156]. Крім того, пропонувалося надати молодій 

державі широку економічну допомогу по різних лініях – від МВФ і МБРР, 

уряду США та інших західних країн.  

20 липня 1961 р. Рада Ліги арабських держав схвалила саудівську 

резолюцію по Кувейту. Її найголовніші моменти включали в себе заходи 
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компромісного врегулювання конфлікту (виведення британських військ, 

невтручання інших держав у внутрішні справи Кувейту, прийняття молодої 

країни в ООН тощо). Іракський представник залишив зустріч ЛАД, коли 

Кувейт був прийнятий до неї. У вересні 3300 військовослужбовців з 

Саудівської Аравії, Тунісу та Йордані прибули до Кувейту, а британські 

частини незабаром залишили країну. Незважаючи на те, що в цілому 

адміністрація демократів позитивно оцінювала такий результат кризи, 

співробітники Держдепартаменту відзначали, що арабська коаліційна 

присутність в Кувейті була швидше символічно-психологічною гарантією 

суверенітету, ніж реальної ефективної силою проти іракських танків 

радянського виробництва [81, № 89]. 

9 вересня держсекретар Д. Раск в меморандумі на ім'я Дж. Ф. Кеннеді 

просив президента підняти консульство в Кувейті до статусу посольства і 

очолити його тимчасовим повіреним у справах, але відкласти призначення 

посла. Д. Раск вказував, що 5 вересня уряд Кувейту, незалежний статус якого 

Сполучені Штати визнали, прохав про встановлення дипломатичних 

відносин. Держсекретар відзначав, що новопризначений посол Великої 

Британії в Кувейті мав вручити вірчі грамоти 12 вересня, відповідно до угоди 

між Сполученим Королівством та Кувейтом від 22 серпня про обмін 

послами. Ряд інших країн, в тому числі кілька з арабського світу, повинні 

були встановити дипломатичні відносини з Кувейтом у найближчому 

майбутньому [81, № 106]. Пізніше, під час засідання Ради Безпеки ООН 

30 листопада, Сполучені Штати і 9 інших членів проголосували за проект 

резолюції, який був представлений Об'єднаною Арабською Республікою із 

рекомендацію Генеральній Асамблеї прийняти Кувейт в Організацію 

Об'єднаних Націй. Проте Кувейт був прийнятий в ООН лише 14 травня 

1963 р. [81, № 150].  

Таким чином, в ході раптового конфлікту адміністрація Дж. Ф. Кеннеді 

рішуче виступила проти агресивних зазіхань Іраку на незалежний Кувейт. 

Крім дипломатичної підтримки нової держави, США розглядали можливість 
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відправити на допомогу війська. Проте, основний наголос був зроблений на 

економічну допомогу емірату. Криза вплинула і на ставлення Вашингтона до 

А. Касема, остаточно переконавшись у нестійкості й недовговічності його 

влади. Лише вбивство бригадного генерала поклало край зазіханням Багдада 

на південного сусіда в найближчому майбутньому. Гостра міжнародна криза 

навколо Кувейту завершилася. 

Дипломатични зносини між СРСР та Кувейтом були встановлені 

11 березня 1963 р. через обмін нотами за посередництвом радянського посла 

в США А. Ф. Добриніна та тимчасового повіренного у справах Кувейту в 

Сполучених Штатах Талат аль-Хусейна. 26 серпня 1963 р. радянський посол 

М. Черкасов вручив вірчі грамоти очільнику Держави Кувейт [1, л. 9-12]. 

Эмір Кувейту у своєму посланні до М. С. Хрущова 8 травня 1963 р. був щиро 

вдячний позиції СРСР із підтримки прийому Кувейту до ООН [1, л. 13]. 

Але в подальшому дипломатичні відносини між країнами знаходилися 

на рівні офіційного протоколу та побутових проблем, за певними 

виключеннями на кшталт підтримки часткової заборони випробувань ядерної 

зброї [1, л. 13-24; 1, л. 1-6, 12-17; 3, л. 1-69]. Щоправда, Кремль намагався 

налагодити певне співробітництво з еміратом. Так, у січні 1964 р. СРСР 

погодився взяти участь у тендері геологічних пошуків Кувейту й прислав 

відповідний технічний матеріал. Москва допомогала Ель-Кувейту у 

спорудженні об’єктів енергетичного та водопостачального характеру. Рада 

Міністрів Кувейту 23 листопада 1964 р. схвалила Угоду про економічне і 

технічне співробітництво, що була парафована в Москві того ж місяця [3, 

л. 44-45, 52-56, 68].  

В цілому ж, коли спала загроза іракської інтервенції, фокус інтересів 

США змістився на традиційні центри уваги в регіоні. Проте побоювання 

щодо можливого іракського вторгнення зберігалися в Білому домі навіть в 

лютому 1962 р. [81, № 191]. Однак кувейтська криза змусила адміністрацію 

Дж. Ф. Кеннеді уважніше придивитися до режиму А. Касема. У відповідь на 

неодноразові прохання останнього вже 20 квітня 1961 р. адміністрацією 
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демократів було дано «добро» на дозовані військові поставки, бо для 

Вашингтона була важливішою підтримка суперництва між Іраком та 

Єгиптом за лідерство в арабському світі для збереження балансу сил в регіоні 

[198, с. 225]. Крім зброї, станом на 1961 р. економічна допомогу Іраку від 

США сумарно склала близько 500 млн $ [81, № 62].  

Але вже незабаром, незважаючи на збільшення кількості репресивних 

заходів проти іракської компартії, зазначалося, що країна все більше 

скочується в орбіту впливу Радянського Союзу. З огляду на конфлікт з «Ірак 

Петролеум» та її дочірніми компаніями, американські дипломати не були 

впевнені, що з А. Касема «не вийде ще одного Кастро» [81, № 150]. До того ж 

всередині Іраку багдадський лідер все більше втрачав підтримку; існувала 

небезпека потрапляння останнього в залежність від радянського збройового 

експорту. Станом на червень 1962 р. така ймовірність тільки посилилася [81, 

№ 156, 287, 303].  

Чим далі, тим більше керівництво США мало сумніви в стійкості 

багдадського режиму, послабленого внутрішніми потрясіннями – повстанням 

курдів та студентських страйків. Наприклад, ще в травні 1962 р. 

Держдепартамент вельми невисоко оцінював шанси А. Касема утриматися 

при владі, змальовуючи перспективи ймовірного протистояння генерала з 

комуністами, що поступово набирали ваги. В такому випадку Сполучені 

Штати за підтримки Лондона повинні були підтримати некомуністичну 

сторону, безпосередньо не втручаючись в конфлікт і перешкоджаючи 

аналогічним діям Радянському Союзу, Ізраїлю або якоїсь іншої країні. Ставка 

робилася на максимальну «арабізацію» конфлікту. У разі протистояння 

А. Касема з будь-якими іншими силами – курдами, баасистами тощо, 

Вашингтону слід було дотримуватися нейтралітету, схиляючи до цього й 

інші держави; після падіння генерала – максимально швидко визнати нову 

владу [81, № 262] (про відношення адміністрації Дж. Ф. Кеннеді до баасистів 

див. : [279]). 
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Наслідком такої позиції стала підтримка ЦРУ опозиційних іракському 

прем'єру партій, рухів і сил (на думку деяких американських авторів, і 

курдських повстанців [221, с. 148]), що вилилося в успішно реалізований 

баасистами при координації того ж ЦРУ переворот лютого 1963 р., що 

усунув генерала від влади [416, с. 183-186; 368, с. 79-80]. 

Незважаючи на охолодження радянсько-іракських відносин, в Іраку, як і 

раніше, продовжували працювати радянські військові фахівці та радники. 

Серед них були офіцери – фахівці із засобів радіолокації як викладачі 

факультету ППО в технічному коледжі під Багдадом. До їх завдань входило 

навчання іракських сержантів-техніків роботі на радіолокаторі радянського 

виробництва П-20. Курс навчання був розрахований на один рік, виходячи з 

600-700 годин навчального часу, 50-60% від якого відводилося практичним 

заняттям на полігоні. Курсанти займалися вивченням конструкції пристрою, 

ремонтом, налаштуванням, регулюванням, регламентними роботами і 

веденням бойової роботи на зразках техніки у військах. Курси закінчувалися 

державним іспитом з видачею курсанту диплома техніка з ремонту та 

експлуатації радіолокатора. Крім викладацької роботи, радянським фахівцям 

доводилося проводити інспекцію праці й технічного стану локаторів (в цей 

час на бойовому чергуванні знаходилося близько 10 станцій), а також їх 

ремонтом, оскільки іракські військовослужбовці часто не могли впоратися з 

цими завданнями [348, с. 325-326].  

Навесні 1961 р. багдадський уряд, побоюючись посилення курдського 

сепаратизму, заборонив курдськомовну газету «Хабат», журнали «Хетаб», 

«Жін» і «Данге курд» [336]. Прем'єр-міністр Іраку А. Касем зосередив біля 

кордонів Курдистану значні сили, які 11 вересня почали вторгнення на північ 

країни, що супроводжувалося повітряними бомбардуваннями [335]. Після 

масованого обстрілу Барзанського району почалася Друга курдсько-іракська 

війна. Відомий діяч курдського національного руху Мустафа Барзані, який 

1958 р. прибув із СРСР, очолив загін із 600 чоловік та проголосив загальну 

добровільну мобілізацію на захист Курдистану [336].  
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Офіційно Москва не втручалася у внутрішньодержавний конфлікт, 

проте, як і до цього, постачала курдам зброю. Зв'язковим між курдським 

лідером М. Барзані і Кремлем був співробітник КДБ Олександр Кисельов 

[240]. Однак, співпрацюючи у військовій області з урядом А. Касема, СРСР 

був змушений не перешкоджати силовим акціям проти повстанців. Курди, 

що вимагали відділення від Іраку, населяли головним чином важкодоступні 

гірські райони на півночі країни. Тому основним методом боротьби з ними 

було завадння масованих ударів з повітря. Проводилися вони силами 

іракських ВПС, укомплектованих літаками радянського виробництва. 

Готували до вильотів ці літаки разом з іракськими радянські фахівці. 

Наведення бомбардувальників на цілі за допомогою локаторів П-20 

проводили іракці, але під пильною увагою і за допомогою радянських 

штурманів. Крім того, на радянських спеціалістів також лягли питання стану 

техніки і якості роботи персоналу радіолокаційної системи [348, с. 350].  

На XXII з'їзді КПРС (17-31 жовтня 1961 р.) М. С. Хрущов дещо змістив 

акценти близькосхідної політики СРСР. Риторика щодо іракського диктатора 

А. Касема зазнала суттєвих змін – основний наголос робився на критику його 

політики; вона розцінювалася вже як «реакційна», «антидемократична» і 

«антикомуністична». Водночас, хоч і давалася помірно-позитивна оцінка 

розпаду ОАР, який стався напередодні, філіппіки проти Г. Насера майже 

зійшли нанівець [71, с. 38, 47; 72, с. 81-86, 110, 132-135, 265-267, 365-366]. 

Мабуть, з огляду на невдачу створення союзу з Іраком, радянське 

керівництво намагалося відновити колишні відносини з Єгиптом. 

Державний переворот лютого 1963 р., що супроводжувався масовими 

вбивствами комуністів (за різними даними, від 5 до 10 тис. чол.; ще близько 

10-20 тис. потрапило за грати [368, с. 79]) з боку націоналістичної партії 

«Баас» і прихильників опального генерала А. Арефа, неабияк підірвав 

складно вибудовану за попередні роки радянсько-іракську дружбу та 

співробітництво. Радянський уряд відкрито засудив дії заколотників.  
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У цій ситуації Москва знову спробувала розіграти курдську карту. 

М. Барзані було направлено ще більше озброєнь і боєприпасів «для захисту 

своїх земель від каральних експедицій іракської армії». Однак, на думку 

П. Судоплатова, спроби зробити курдів своїми стратегічними союзниками 

задля можливості впливати на події в Іраку, не увінчалися успіхом [142, 

с. 89]. Позиція СРСР щодо курдів була занадто ситуативною, обернено 

пропорційній від відносин з близькосхідними режимами. У свою чергу, 

курди платили Кремлю тією ж монетою. 

Проте, Радянський Союз, який офіційно «не помічав» репресій 

А. Касема, тепер, коли курдів почав переслідувати «фашистський режим 

Баас», розвинув бурхливу дипломатичну активність. До того ж на північ 

Іраку втекли тисячі уцілілих комуністів, які проголосили себе «частиною 

курдської революції». 3 липня 1963 р. А. А. Громико вручив послам Іраку, 

Ірану, Туреччини та Сирії ноту, сформульовану в загрозливому тоні, 

застерігаючи інші держави від участі в конфлікті й допомоги А. Арефу у 

війні з курдами. Пізніше Москва винесла курдське питання в ООН з метою 

припинення репресії Багдада проти курдів, що, втім, не була підтримано 

іншими державами [241].  

Падіння і загибель А. Касема були суттєвою невдачею радянської 

політики на Близькому Сході, наслідком чого стала безальтернативна 

орієнтація Радянського Союзу на ОАР як головної опори свого впливу на 

Близькому Сході, яка зберігалася до самої смерті каїрського диктатора у 

вересні 1970 р.  

Ще одним полем протистояння між СРСР і США стала Сирія, де 

визрівало невдоволення перебуванням в складі ОАР. З огляду на різницю 

рівнів економічного розвитку двох частин Об'єднаної Арабської Республіки і 

якості життя населення в них, а також засилля єгипетських намісників та 

військових в країні, 28 вересня 1961 р. група націоналістично налаштованих 

офіцерів здійснила в Дамаску антиєгипетський державний переворот, 

проголосивши відновлення незалежності Сирії. Для адміністрації 
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Дж. Ф. Кеннеді ця подія виявилася повною несподіванкою. З самого початку 

кризи Білий дім виступав за невтручання як Єгипту, так і третіх держав, 

надаючи можливість сирійському народу самому визначити статус своєї 

країни і власне майбутнє.  

У разі відправки йорданських військ на допомогу повстанцям існувала 

загроза введення частин ЦАХАЛу на Західний берег р. Йордан. Ізраїль міг 

ввести збройні частини на підконтрольну Амману територію Палестини і в 

разі відправки військ Єгипту на придушення заколоту [81, № 110]. Самих же 

сирійських путчистів американські дипломати характеризували як досить 

консервативних і непогано налаштованих до Заходу [81, № 109]. 

Як конкретні заходи американські аналітики наполягали на продовженні 

перебування 6-го флоту біля о. Родос, щоб не підвищувати градус 

напруженості в районі Східного Середземномор'я. Білий дім закликав 

Йорданію, Туреччину і навіть Ірак забезпечити новий сирійський режим 

своєю дипломатичною підтримкою і бути готовими зробити це публічно в 

разі необхідності з метою запобігання агресії Г. Насера і запевнення, що вони 

не самотні [81, № 110]. Незважаючи на те, що співробітникам 

Держдепартаменту здавався більш ймовірним силовий вибір Г. Насера у 

вирішенні конфлікту (наявність подібних намірів президент ОАР згодом 

підтвердив [81, № 115]), вони все ж сподівалися дозволу єгипетського лідера 

Дамаску на збереження відновленої незалежності. Масла у вогонь підливала 

й рішучість короля Хусейна відправити війська на допомогу повсталим. Для 

недопущення ескалації протистояння Сполучені Штати тримали гарячу лінію 

з Лондоном, Тель-Авівом і Анкарою, намагаючись залучити керівництво 

відповідних країн для спільних зусиль із врегулювання кризи [81, № 111]. 

Особливу увагу Вашингтон приділяв Йорданії, яка побоювалась втручання 

Москви й приходу до влади комуністів, тому сповненої рішучості допомогти 

і якомога швидше визнати незалежну Сирію [81, № 116].  

Незабаром Держдепартамент відійшов від фаталістичної оцінки подій, 

вказуючи, що єгипетський президент навряд чи наважиться на каральну 
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акцію проти повсталих, пропустивши зручний час для придушення путчу. 

Самі ж сирійські офіцери на перших порах не відчували особливих симпатій 

ні до радянського блоку, ні до країн Заходу [81, № 113]. Станом на 

30 вересня 1961 р. американські дипломати повідомляли, що революційне 

командування контролює практично всю територію країни, за винятком 

місць дислокації єгипетських частин, які потихеньку почали повертатися в 

долину р. Ніл. Г. Насер офіційно заявив, що не застосовуватиме силу проти 

повсталих, за що пізніше навіть отримав особисту подяку від Дж. Ф. Кеннеді 

[81, № 118]. Політичний вигляд нової влади в Дамаску визначав прем'єр-

міністр Маамун Кузбарі (був головою уряду 29 вересня – 20 листопада 

1961 р.), пов'язаний з кланом колишнього диктатора А. Шишеклі. 

Незважаючи на консервативну спрямованість, до нового уряду ввійшли і 

прокомуністично налаштовані особи. Арабські країни в цілому були схильні 

визнати незалежну Сирію через острах подальшої експансії Каїра.  

Сам же Г. Насер спробував перетворити поразку на перемогу, що за 

допомогою пропаганди йому вже неодноразово вдавалося зробити раніше; 

незважаючи на зниження його впливу, в інтересах Вашингтону було 

продовжувати співпрацю з Єгиптом. У Держдепартаменті відзначали, що в 

цілому вихід Сирії зі складу Об'єднаної Республіки не обов'язково вигідний 

Білому дому, але і можливість збереження ОАР без кровопролиття була 

також на руку США [81, № 114]. 

Характеризуючи новий сирійський режим, в Держдепартаменті 

відзначали його слабкість і нестійкість (як і будь-якої сирійської влади до 

того), незважаючи на успішне повстання. Зовнішньополітична орієнтація 

Дамаска визначалася як помірно прозахідна (зі своїми «природними» 

союзниками – Йорданії та Іраку) та антиєгипетська, що дошкуляло 

авторитету Г. Насера в арабському світі. Однак Дж. Ф. Кеннеді прорахувався 

як щодо Сирії, так і особливо Єгипту, вважаючи, що сирійська невдача 

змусить каїрського лідера більше уваги звернути на внутрішню політику і 

шукати зближення із США [81, № 128, 131 etc]. Білий дім так і не зрозумів, 
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що спад арабського націоналізму і зовнішньополітичні проблеми Г. Насера 

розвернуть останнього до СРСР, а не США. Більше того, в кінці 1950-х – на 

початку 1960-х рр., під час піднесення панарабізму у зв’язку зі створенням 

Об'єднаної Арабської Республіки, радянсько-єгипетські відносини 

перебували далеко не на найкращому відтинку своєї історії. Зокрема, це 

обумовлювалося гоніннями на комуністів в період існування ОАР.  

В контексті прогнозованого вельми поміркованого ставлення Москви до 

нового сирійського уряду, Вашингтон дуже обережно намагався навести 

мости з сирійським урядом М. Кузбарі. З огляду на позицію Каїра, Сполучені 

Штати не допомагали в прийнятті відновленої держави в ООН і в цілому не 

поспішали з першими кроками щодо путчистів. При цьому існував варіант 

скористатися зволіканням Радянського Союзу у визнанні і перехопити 

дипломатичну ініціативу [81, № 117].  

Однак небезпека єгипетської інтервенції і підтримки контрреволюційних 

елементів зберігалася до початку жовтня, у зв'язку з чим уряд США ще раз 

підтвердив свою прихильність до невтручання інших країн у внутрішні 

справи Сирії [81, № 118]. Навіть в березні 1962 р., оцінюючи зовнішні 

загрози для сирійської незалежності з боку сусідів, Вашингтон вважав за 

необхідне дотримуватися принципу невтручання і заохочувати інших 

проводити аналогічну політику. Впевненість Вашингтона у правильності 

своєї позиції посилювалася тим фактом, що залишені в спокої сирійці та інші 

арабські народи будуть в змозі знайти модус вівенді, який дозволяв уникнути 

прямих військових дій між ними. При відсутності серйозного тиску з боку 

Ізраїлю або Заходу Сирія (й арабські країни в цілому) також була здатною 

успішно чинити опір комуністичним спробам використовувати такий стан 

справ для розхитування ситуації [81, № 212].  

Незважаючи на прохання з боку Дамаска, в цьому випадку Білий дім 

керувався пріоритетом відносин з Каїром. Так, саме завдяки відповідній 

позиції Г. Насера США не поспішали із встановленням дипломатичних 

відносин з урядом повстанців [81, № 124], де-факто встановленими лише 
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10 жовтня [81, № 229]. Все ж поступово, при зміцненні нової влади в Сирії, 

американська адміністрація все більше схилялася до офіційного визнання 

режиму [81, № 120].  

Проте, після тривалих перемовин помічника держсекретаря США з 

питань Близького Сходу та Південної Азії Ф. Телбота з прем'єр-міністром 

Сирії М. Кузбарі в Держдепартаменті визрівало переконання, що сильний 

Дамаск і міцні відносини з ним перебувають в площині інтересів США. 

Сирійці апелювали до арабського націоналізму в ширшому і 

демократичнішому, позанасерівському плані цього явища. Новий режим при 

певному розкладі міг змінити баланс сил в регіоні на користь Вашингтона, 

так як М. Кузбарі бажав зменшити сирійську залежність від економічного, 

технічного та військового експорту з радянського блоку. Для цього, 

наприклад, помічник держсекретаря з питань Близького Сходу та Південної 

Азії пропонував розгорнути для Сирії програму економічної допомоги [81, 

№ 137].  

Пізніше, в лютому 1962 р., у розмові з королем Саудом Дж. Ф. Кеннеді 

висловлював готовність надати Сирії необхідну економічну підтримку [81, 

№ 191]. Як конкретні заходи називалися продовольча допомога за програмою 

PL 480, фінансова у вигляді кредитів і позик МВФ, а також західних держав з 

метою економічної стабілізації режиму і зменшення його залежності від 

радянського блоку. Як бачимо, методи роботи не відрізнялися від тих, що 

застосовувалися у відносинах з Єгиптом. У листопаді 1961 р. були підписані 

угоди за програмою PL 480 на поставку 150 тис. т пшениці і борошна, а 

також 12 тис. т рису на суму понад 15 млн $. Крім того, 14 лютого 1962 р. 

сирійський уряд було проінформовано посольством США про готовність 

останніх підтримати програму стабілізації в межах 14 млн $ кредитної 

допомоги від Експортно-імпортного банку. Підключалися і такі джерела, як 

МВФ і ФРН, щоб довести загальний транш до 40 млн $ [81, № 200].  

Крім фінансової та продовольчої допомоги, новий сирійський прем'єр-

міністр М. Давалібі (був головою уряду з 22 грудня 1961 р. до 28 березня 
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1962 р.) запитував також можливість отримання військових поставок з-за 

океану, в зв'язку з чим США опинилися у двоякій ситуації: з одного боку, це 

був чи не найкращий спосіб максимально знизити залежність Дамаска від 

радянського імпорту озброєнь, і, відповідно, в цілому зменшити вплив СРСР 

у регіоні, а з іншого – продаж зброї провокував Ізраїль на кроки у відповідь, 

що означало б черговий раунд гонки озброєнь, чого адміністрація демократів 

усіма силами прагнула уникнути [81, № 204].  

Однак в подальшому спілкування з сирійською владою звелося в 

основному до тематики проблеми розподілу вод р. Йордан, тобто практичної 

реалізації «плану Джонстона» і прикордонних конфліктів з Ізраїлем [81, 

№ 197, 198, 203, 204, 216, 217, 221, 223. 258 etc] (з початку 1957 р. по 

березень 1962 р. на сирійсько-ізраїльському кордоні було зафіксовано 

близько 347 збройних інцидентів; детальніше про це див. : [246]), які, по суті, 

не були пріоритетними векторами діалогу між двома країнами та дуже слабо 

впливали на розвиток відносин між ними.  

Вашингтон не став зменшувати підтримку нового режиму навіть 

незважаючи на черговий переворот, що відбувся в Дамаску наприкінці 

березня 1962 р., внаслідок якого багато держструктур виявилися 

розпущеними, а влада в країні повністю перейшла до збройних сил. Також 

Білий дім всіляко утримував від втручання йорданців – король Хусейн знову 

згадав про цю ідею в зв'язку з березневим путчем [81, № 232-234]. 

Таким чином, стримана, але тверда позиція США зіграла дуже вагому 

стабілізуючу роль в черговій сирійській кризі, що розігралася в 1961-1962 рр. 

Зусилля на дипломатичному і на економічному фронті призвели до 

утвердження в Дамаску самостійного режиму, який, однак, так і не став 

проамериканським, незважаючи на всі надії і прогнози Держдепартаменту. 

Більш того, з часом націоналістичний режим (що став в результаті чергового 

державного перевороту березня 1963 р. баасистським) почав швидко 

лівішати, й у 1967 р. Сирія перетвориться в найбільш прокомуністично 
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налаштовану державу Близького Сходу. Так що багато в чому американська 

політика зазнала в колишньої північній провінції ОАР фіаско. 

Як і Вашингтон, до сирійських подій вересня 1961 р. Радянський Союз 

теж спочатку поставився насторожено, офіційно аргументуючи це тим, що, 

мовляв «ще не відомі ні програма, ні наміри нового сирійського уряду, ні 

ставлення до нього народних мас Сирії» [52, с. 363]. У розмові з послом ОАР 

М. Галебом 9 жовтня М. С. Хрущов позитивно висловлювався про рішення 

єгипетського президента не придушувати сирійське повстання і сприяти 

прийняттю відновленої держави в ООН з міжнародним визнанням Дамаску, 

незважаючи на моральну і політичну шкоду, завдану Г. Насеру внаслідок 

нещодавніх дезінтеграційних подій [52, с. 366].  

Насправді розпад Об'єднаної Арабської Республіки був вигідний Москві. 

Ефект від провалу проекта ОАР був тим більшим, позаяк серед очільників 

антинасерівського заколоту в Дамаску перебували представники партії Баас, 

гаслом якої було: «Арабська нація єдина, місія її священна: єдність, свобода, 

соціалізм». Фактичний вихід Сирії зі складу Єгипту означав відновлення ще 

одного дружнього CРCР близькосхідного режиму, до того ж слабшого, а 

значить, і більш залежного від Кремля. Тим паче, на відміну від Єгипту, до 

комуністів в Сирії ставилися лояльніше. А з середини 1960-х рр. члени 

сирійської компартії увійшли до складу уряду. Офіційно ж радянське 

керівництво неодноразово пояснювало своє негативне ставлення до ОАР 

поспішністю і непродуманістю об'єднання, що дійсно мало місце. 

Характеризуючи ставлення Тель-Авіва до сирійського заколоту, 

співробітники радянського посольства в Ізраїлі не могли приховати свого 

роздратування і обурення з приводу радощів ізраїльтян від зниження впливу 

Г. Насера [52, с. 371]. Вони необачно вважали, що новий режим хоч і не буде 

менш антиізраїльським, проте точно не таким небезпечним, як у разі 

збереження Сирії в складі ОАР. Судячи з усього, радянські дипломати й самі 

перейняли цю точку зору. Негативним для СРСР також був і юніоністський 

сценарій Сирії з Іраком.  
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Як і у випадку з США, з новим сирійським кабінетом М. Давалібі 

радянські представники в основному обговорювали питання розподілу вод 

р. Йордан та проблему прикордонних конфліктів з Ізраїлем (за Винятком 

війскових контрактів 1962-1964 рр., про це детальніше див. далі). Однак, на 

відміну від підходу адміністрації Дж. Ф. Кеннеді, на трибуні ООН Кремль 

займав відверто проарабську позицію в подібних питаннях [52, с. 380, 382-

383, 396-398, 404-406, 408].  

В цілому ж можна відзначити, що, як і у випадку з усіма іншими 

арабськими кризами, не надто розбираючись в хитросплетіннях ідей 

панарабізму, Москва перебувала в досить невизначеному стані. Як правило, 

підсумком реалізації подібних проектів було лише переслідування комуністів 

і охолодження відносин з Радянським Союзом. Побоюючись втручання 

західних держав в події, які стрімко розгорталися, рефлекторно Кремль 

займав нейтральну позицію в міжарабських чварах, з досить різкою і 

антизахідно спрямованою офіційною риторикою. В кінцевому підсумку це, 

поряд з позицією США, справляло гальмуючий ефект в непідконтрольних 

наддержавам кризах. Причому взаємні зусилля Вашингтона і Москви були 

спрямовані не стільки один на одного, скільки на стримування особливо 

агресивних гравців власне Близького Сходу. Їх зусилля давали необхідний 

результат, не змінюючи, однак, загального розкладу сил в регіоні. 

Набагато далекосяжнішою за наслідками, ніж сирійська та кувейтська, 

стала криза єменська. 26 вересня 1962 р., за стандартним для арабських країн 

сценарієм, група офіцерів на чолі з Абдаллою ас-Салялем повалила владу 

імама Мухаммада аль-Бадра, проголосивши в Сані Єменську Арабську 

Республіку. Як і у випадку з Єгиптом та Іраком, причиною цього був 

модернізаційний виклик, на який не зміг відповісти колишній режим. У 

результаті й тут до влади прийшли арабські націоналісти. Майже відразу 

після перевороту змовники звернулися за допомогою до Г. Насера. Вже через 

два дні після революції в країну почали прибувати перші єгипетські війська, 

чисельність яких до кінця 1964 р. сягнула 70-80 тис. чол. [292] Саудівська 
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Аравія в такому різкому розвороті подій побачила для себе загрозу [301, 

с. 31], ставши допомагати зброєю і боєприпасами монархічним повстанцям, 

що майже відразу виступили проти республіканських сил. У країні почалася 

громадянська війна (щодо громадянської війни в Північному Ємені див. : 

[239; 291]).  

В умовах фактичної війни з Єгиптом, коли авіація ОАР наносила удари 

по саудівським об'єктам, Ер-Ріяд терміново звернувся за підтримкою до 

Вашингтону. Адміністрація Дж. Ф. Кеннеді постала перед непростим 

вибором: задоволення прохання саудитів означало, що на перспективах 

зближення з Єгиптом можна було ставити хрест, а відмова своєму союзнику 

напевно призвела б до дезорганізації всіх усталених відносин США з 

регіональними партнерами, і, що найголовніше, створила б умови для 

перетворення Ємену в один з форпостів радянського впливу на півдні 

Аравійського півострова. Для США подібний сценарій був неприйнятним. Це 

і зумовило їх вибір. На саудівські аеродроми було перекинуто декілька 

ескадрилей американських бойових літаків, а до Червоного моря введена 

американська ескадра [356, с. 389-390].  

Єгипетська інтервенція в Північний Ємен кардинальним чином 

вплинула на відношення Вашингтона до Г. Насера. Незважаючи на вимушене 

визнання ЄАР 19 грудня 1962 р. [485, p. 262], Дж. Ф. Кеннеді був глибоко 

вражений такою підступністю з боку єгипетського президента, з яким він 

кілька років намагався навести діалог, надаючи значну фінансово-економічну 

і продовольчу допомогу ОАР. Єменська криза стала головною зовнішньою 

причиною, що обумовила провал спроб США налагодити відносини з 

арабським націоналізмом. Крім того, Білий дім явно не очікував радянського 

втручання у внутрішньоарабський конфлікт. Жорсткість позиції Вашингтона 

щодо Москви через недалекоглядність кремлівської політики дуже скоро 

далася взнаки під час Карибської кризи жовтня 1962 р. 

У підсумку серед американського керівництва знову ожив стереотип про 

арабський націоналізм (що мав місце за ейзенхауерівських часів) як явно 
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вороже для США явище, котре перебуває в тісній зав'язці з радянським 

курсом і є союзником СРСР. Адже перші роки президентства адміністрація 

Дж. Ф. Кеннеді намагалася вийти за старі рамки, перевівши відносини з 

Єгиптом в економічну площину. В глобальному плані єменська криза 

визначила неможливість мирного вирішення проблем, що накопичилися на 

Близькому Сході – протиріч як між самими арабськими країнами, так і на 

рівні наддержав. Вона зіграла чималу роль в поступовому скочуванню 

регіону до Шестиденної війни 1967 р.  

Радянський Союз, на відміну від певної нерішучості Сполучених 

Штатів, практично відразу став на сторону Єгипту та ЄАР. Визнавши новий 

режим вже 29 вересня, Кремль у зв'язку з «агресією» Саудівської Аравії 

негайно перейшов до надання йому військово-технічної допомоги. 

Розпорядженням Ради Міністрів СРСР від 12 жовтня 1962 р. планувалося 

безкоштовно поставити ЄАР до кінця року боєприпаси, запчастини до раніше 

поставленого озброєння, а також амуніцію, медикаменти, продовольство (на 

3 місяці) для армії чисельністю в 5 тис. чол. Спеціальними авіарейсами було 

вирішено організувати термінову відправку військових фахівців-

консультантів для допомоги в організації та бойовій підготовці єменської 

армії, ремонту бронетанкової техніки і стрілецько-артилерійського 

озброєння, а також лікарів і перекладачів [224, с. 146].  

З СРСР через Єгипет здійснювалися великомасштабні поставки зброї. 

Радянські льотчики, які бомбили місця дислокації антиреспубліканських сил, 

внесли істотний внесок в боротьбу з монархістами. 27 грудня 1962 р. було 

підписано Угоду про економічне співробітництво й торгівлю. Трохи пізніше, 

1963 р., було прийнято рішення про організацію торгівельного 

представництва СРСР в ЄАР [194, с. 13].  

У Радянському Союзі готувалися єменські військові кадри. Для 

перекидання радянських і єгипетських військовослужбовців в Ємен, а також 

доставки боєприпасів залучався особовий склад полку військово-

транспортної авіації на літаках Ан-12, який базувався в Кривому Розі. 
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Екіпажі виконували «спецзавдання за межами Батьківщини» з літа 1963 р. по 

січень 1966 р., літаючи маршрутом Кривий Ріг – Сімферополь – Анкара – 

Нікосія – Каїр – Сана. Всі рейси з Каїра з метою безпеки здійснювалися 

тільки вночі. Звичайне навантаження літака Ан-12 становило від 4 до 12 т 

боєприпасів або 60-70 чоловік особового складу. Літаки мали розпізнавальні 

знаки єгипетських ВПС. За виконання спецзавдань радянські екіпажі були 

нагороджені єгипетськими медалями «За хоробрість». Аналогічні медалі 

отримали і радянські військові радники, які перебували в Ємені при штабі 

об'єднаного командування єгипетсько-єменських військ. На 1963 р. в 

Північному Ємені налічувалося не менше 547 радянських військових 

фахівців [378].  

Із зміцненням влади нового уряду двосторонні зв'язки тільки 

зміцнювалися. Так, 26 вересня 1963 р. відбулося відкриття міжнародного 

аеропорту Сани «Ар-Рахаб» (укр. «Привітність»), побудованого радянськими 

спеціалістами. 21 березня 1964 р. під час візиту до СРСР президента ЄАР 

Абдалли ас-Саляля сторони підписали новий Договір про дружбу та Угоду з 

економічного і технічного співробітництва [248]. 

Таким чином, на відміну від двох попередніх криз, в цій ситуації 

Радянський Союз скористався новим осередком перемоги націоналізму, 

відразу ж перевівши статус відносин з ним в розряд союзницьких. Кремль 

відправив на допомогу ЄАР зброю і військових радників, паралельно з цим 

розвиваючи партнерство в багатьох інших галузях. Такій рішучості багато в 

чому сприяв провал московської політики в Іраку, де в результаті перевороту 

лютого 1963 р. зазнав краху прорадянський уряд А. Касема. Тому Москва 

після цієї серйозної втрати шукала заміну Багдадові через невизначеність 

зовнішньополітичної орієнтації нового баасистського режиму. 

Аналізуючи причини різкої і оперативної підтримки Москвою нової 

влади при вже наявних непоганих зв'язках з монархічним режимом, варто 

відзначити і єгипетський фактор. Багато в чому позиція М. С. Хрущова 

пояснюється намаганням остаточно залучити на свою сторону Г. Насера, 
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підтримавши його чергову зовнішньополітичну авантюру. В умовах поразки 

панарабістського проекту ОАР для цього існував досить сприятливий ґрунт 

[368, с. 103]. З іншого боку, хрущовське керівництво всерйоз побоювалося 

можливості реваншу монархістів під патронатом Саудівської Аравії, що 

означав би відкат з уже наявних позицій в країні на багато років назад. Тому 

саме такий підхід в уяві радянського уряду і посприяв настільки радикальній 

позиції СРСР в кризі. Однак в підсумку це призвело лише до ескалації 

конфлікту, який вилився в багаторічну війну з загрузлим в ній союзником 

Кремля – Каїром.  

Якщо намагатися виділити спільні риси політики М. С. Хрущова і 

Дж. Ф. Кеннеді на початку 1960-х рр., варто вказати таке. Всі кризи на 

Близькому Сході американський президент сприймав крізь призму 

налагодження відносин з Г. Насером. Те саме робив й СРСР. Реакція ОАР на 

кризу, а особливо на кроки будь-якої з наддержав була чи не найважливішим 

чинником в порівнянні з думкою інших держав Близького Сходу. 

Незважаючи на падіння престижу Г. Насера завдяки цим кризам, багато в 

чому 1961 р. став моментом останнього політичного тріумфу єгипетського 

диктатора. Більше йому вже ніколи не приділялося такої пильної уваги 

одночасно з боку обох наддержав, які визнавали за єгипетським лідером мало 

не вирішальну роль у врегулюванні виникаючих конфліктів. 

 

4.2. Двостороннє співробітництво США і СРСР з Ізраїлем та 

арабськими державами  

Згдіно з нещодавно розсекреченими документами ЦРУ, основна увага 

американських спецслужб в 1961 р концетрувалася на виході Сирії з ОАР; 

відносинах в «націоналістичному трикутнику» Єгипет – Ірак – Сирія; 

Посягання Іраку на молодий незалежний Кувейт; переслідуванні курдів; 

радянських військових поставках і фінансових траншах в арабський світ; 

положення компартій в арабських країнах. Показово, що відносно 

прозахідних Саудівської Аравії, Ізраїлю. Йорданії Лівану інформації 
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міститься вкрай мало. У 1963 р. чи не на перше місце вийшли єменські 

події – громадянська війна в Єменській Арабській Республіці, а також 

пов'язана з цими пертурбаціями політика сусідніх держав: єгипетсько-

саудівська ворожнеча, спроби іракського диктатора А. Касема затвердити 

свою владу в молодій республіці, радянська військово-політична присутність 

на півдні Аравії, саудівсько-йорданське суперництво тощо [50, 

№ 0005996116-0005996748]. 

В документах ЦРУ за 1964 р. на противагу «нестійким і все 

лівішавшим» Іраку і Сирії насерівський Єгипет знову виходить на передній 

план. Каїр уявляється, безсумнівно, найбільш потужним гравцем Близького 

Сходу. ОАР, окрім відкритої збройної інтервенції в Ємені, підігрівала 

антибританські повстання в Омані, допомагала повстанцям в Лівії, Конго і 

Судані, вела широку антибританську і антиамериканську пропаганду, 

оскаржуючи з Саудом арабське лідерство. У той же час увагу адміністрації 

Л. Джонсона приковує Ізраїль завдяки безперервним прикордонним 

інцидентам на кордонах з Йорданією і Сирією. До того ж до середини 1960-х 

рр. він активізував свої зовнішньополітичні зв'язки з ФРН, а також Францією 

(особливо з питання ядерних технологій) [50, № 0005996750-0005967445].  

Судячи з інших опублікованих документів, протягом 1961-1962 рр. 

адміністрацію демократів на Близькому Сході цікавили в основному такі 

теми: проблема оптимального розподілу вод р. Йордан («план Джонстона», 

близько 20 документів з 314); фінансово-економічна й продовольча допомога 

Каїру (близько 29 файлів); фінансово-економічна і військова підтримка Тель-

Авіва (близько 21 документа); тематика експорту озброєнь, статусу 

американської бази в Дахрані та інші питання, пов’язані із Саудівською 

Аравією (16 позицій); відносини з Сирією, в тому числі в контексті її виходу 

зі складу ОАР і прикордонних конфліктів з Ізраїлем (32 документа); 

відносини з Іраком, особливо в контексті кувейтського кризи (не менше 19 

одиниць зберігання); роль Насера в регіоні в світлі криз і панарабізму (понад 

37 файлів), а також проблема облаштування біженців та відповідної місії 
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ООН (34 позиції). Однак левову частку документів займають американо-

іранські відносини (близько 71 файлу), котрі за своєю чисельністю та 

всеохоплюючим характером можуть змагатися з усією близькосхідної 

зацікавленістю адміністрації Дж. Ф. Кеннеді [81]. Переходячи до розгляду 

американського курсу щодо Ізраїлю, варто лише зазначити, що на відміну від 

попередніх часів, проблема розділу водних ресурсів обговорювалася 

співробітниками Держдепартаменту вже переважно з йорданцями, а не 

представниками Тель-Авіву.  

Після приходу до влади в січні 1961 р. нового президента в керівництві 

Сполучених Штатів остаточно склався позитивний образ Ізраїлю як сили, з 

якою «можна мати справу» в регіоні. Не останню роль в цьому зіграла 

єврейська громада США, яка віддала за кандидата від демократів 80% своїх 

голосів, зібравши на його виборчу кампанію більше 500 тис. $. Згодом 

подібним чином вона впливала і на Ліндона Джонсона, віце-президента в 

адміністрації демократів (детальніше про вплив єврейської громади на 

Демократичну партію див. : [609]). Крім того, Дж. Ф. Кеннеді призначив на 

ряд важливих посад адміністрації декількох євреїв (що, втім, не заважало 

його прагненню знайти порозуміння з Єгиптом [272, с. 66-67]). Але варто 

спеціально зазначити, що до 1967 р. ізраїльське лобі не мало істотного 

впливу в Конгресі (відносно ізраїльського лобі докладніше див. : [168]). 

Американська Сіоністська Рада в середині 60-х рр. ХХ ст. і зовсім виявилася 

банкрутом [262, с. 144-145; 260, с. 129-130]. Те саме стосувалося і організації 

AIPAC (Американо-ізраїльський комітет з громадських зв'язків), що 

функціонував з 1954 р. 

Проте, в травні 1961 р. Дж. Ф. Кеннеді в Нью-Йорку прийняв Д. Бен-

Гуріона і офіційно запевнив його в підтримці Ізраїлю [111, р. 1-2]. 

Американо-ізраїльські контакти із закупівель озброєнь значно 

інтенсифікувалися. Проте, як і у випадку з попередником-республіканцем, 

новий американський президент не надто жадав безпосередньо продавати 

зброю, будучи зацікавленим у збереженні та покращенні відносин з 
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арабськими режимами. На переговорах ізраїльські дипломати наголошували 

на зростаючих поставках авіації Каїру з боку Москви, мотивуючи тим самим 

Сполучені Штати продати ЗРК типу «Хок» (oодо історії придбання Ізраїлем 

ЗРК «Hawk» див. також : [606; 272, с. 67-68, 70]). Зокрема, Тель-Авів дуже 

турбували нові надзвукові МіГ-19, що почали прибувати в ОАР кількома 

роками раніше. Доходило і до погроз завдання превентивного удару по 

арабських аеродромах для запобігання програшу в гонці озброєнь [81, № 12]. 

Ізраїльський посол в США А. Харман відзначав, що радянський МіГ-19 

вочевидь перевершував свій французький аналог «Супер-Містер», внаслідок 

чого вказувалося на необхідність закупівель новітніх «Міражів». Для 

придбання такої серйозної техніки у Держдепартаменту запитували 

відповідний кредит [81, № 15].  

Американські експерти вартість ракетного контракту оцінювалася 

приблизно в 50 млн $. Взагалі ж Вашингтон був не схильний укладати 

масштабні збройові контракти з країнами Близького Сходу. Попередній 

найбільший продаж військових матеріалів Ізраїлю не перевищував 1 млн $ 

[81, № 43].  

У меморандумі заступника спеціального радника Дж. Ф. Кеннеді до 

запланованих на кінець травня 1961 р. переговорів з прем'єр-міністром 

Д. Бен-Гуріоном зазначалося, що поставка ракет типу «Хок» лише спровокує 

новий виток гонки озброєнь; ізраїльтяни ж з прибуттям французьких 

«Міражів», що перевершують радянські «Міги» (яких Г. Насер мав, за його 

власними словами, 36 одиниць станом на травень 1961 р.), захистять, 

нарешті, своє небо [81, № 55]. У будь-якому випадку, як відзначали самі 

американські чиновники у внутрішньому листуванні і доповідях керівництву, 

придбання літаків типу «Міраж» дасть ЦАХАЛу перевагу в повітрі, 

незважаючи на те, що в деяких видах наземної техніки об'єднані єгипетські 

та сирійські війська перевершували їх [81, № 143]. Однак доставка 

найближчої партії «Міражів» (на відміну від швидких надходжень до Єгипту 

МіГ-19) чисельністю в 60 штук могла статися не раніше, ніж через 12 
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місяців, що вказувалося неприйнятним для безпеки єврейської держави, тим 

самим в черговий раз підштовхуючи американську адміністрацію до 

відповідних поставок навіть при збереженні негативного ставлення до 

присутності ракет на Близькому Сході [81, № 57].  

Переговори з продажу зенітних комплексів застопорилися влітку 1961 р. 

й знову активізувалися через рік – у травні 1962 р. Новим поштовхом до 

відновлення активності в цьому питанні слугував експорт радянських 

винищувачів МіГ-21 та бомбардувальників Іл-28 і Ту-16 в Єгипет. Крім того, 

існувала висока ймовірність придбання арабаськими країнами найближчим 

часом зенітних комплексів SA-2 (С-75; хоча самі США відзначали 

відсутність власних даних по найближчим поставкам не тільки Каїру, а й 

Багдаду). У зв'язку з цим вказувалося, що закупівель французьких 

винищувачів «Міраж-III» явно недостатньо для ефективної протиповітряної 

оборони [81, № 273, 278]. Разом з бажанням придбання ЗРК, міністр оборони 

Ізраїлю Ш. Перес на переговорах з членами адміністрації демократів у травні 

1962 р. також ставив питання про навчання ізраїльських офіцерів (зокрема, 

зенітників) в Сполучених Штатах як певного компенсаційного жесту за 

зрослий кремлівський експорт в арабські країни [81, № 275, 278]. Під час 

переговорів Ш. Перес з'ясовував можливість поставок комплексів у кількості, 

достатній для організації трьох зенітних батарей-баз, щоправда, не 

уточнивши спосіб придбання – у формі комерційної угоди чи військової 

допомоги [81, № 277]. 

Однак Держдепартамент, як і раніше, не поспішав з поставками ЗРК. У 

дипломатичних колах існувала надія через відмову постачання зброї Тель-

Авіву утримати Г. Насера від нових радянських закупівель [81, № 282]. 

Взагалі, в США практично коженого разу негативними наслідками продажу 

зброї Ізраїлю відзначали ескалацію гонки озброєнь на Близькому Сході. 

Особливо відразливо адміністрація Дж. Ф. Кеннеді ставилася до появи в 

регіоні різного роду ракетної техніки [81, № 57 etc]. Тим паче в донесеннях 

керівництву експерти адміністрації вказували, що, незважаючи на поставку 
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новітніх МіГ-21 і Ту-16 в ОАР, Ізраїль продовжує зберігати свою військову 

перевагу як у повітрі, так і на землі. Незважаючи на фактор «Хоків», які 

значно зміцнювали ізраїльську оборону і стримували арабські наступальні 

дії, в триваючих військових консультаціях з США та в періодичних запитах 

гарантій безпеки від Вашингтона Тель-Авів прагнув демонструвати Каїру, 

що Сполучені Штати, по суті, знаходяться в союзницьких відносинах з 

Ізраїлем [81, № 290]. Хоча в самому Вашингтоні, визнаючи «Хоки» як досить 

ефективний протиповітряний засіб, вказували, що вони не є противагою 

аналогічним радянським ЗРК у Каїра [81, № 291].  

Незважаючи на визнання підвищеної загрози для Ізраїлю у зв'язку з 

придбанням Г. Насером нових радянських винищувачів і бомбардувальників, 

американське керівництво не поспішало надавати Тель-Авіву необхідні ЗРК 

також через небажання погіршувати відносини з Єгиптом в разі здійснення 

продажу ракет. До того ж, ситуацією міг скористатися і Радянський Союз, 

заробивши пропагандистські бали на угоді й здійснивши асиметричні дії 

щодо Каїру [81, № 296].  

Прохання ізраїльського керівництва все більше посилювалися через 

прибуття нових радянських літаків до Єгипту [81, № 298-299]. Тель-авівські 

дипломати розгорнули відповідну активність не тільки в Сполучених 

Штатах. Так, ізраїльський посол в Лондоні намагався з'ясувати інформацію 

по бажаним комплексам, аргументуючи свої запити наміром СРСР поставити 

ОАР ракети [81, № 302]. Надалі саме експорт радянських ракет став 

домінуючим в ізраїльській аргументації для придбання аналогічної техніки 

[81, № 306 etc]. Мета була досягнута: в липні 1962 р. президент США 

затвердив поставки ЗРК [82, № 2] (про що було відкрито оголошено у вересні 

[113, р. 1]).  

Після вбивства Дж. Ф. Кеннеді 22 листопада 1963 р. президентом став 

Л. Джонсон, який заявив ізраїльським представникам: «Ви втратили 

хорошого друга, але знайшли ще кращого» [466]. Як і у випадку з 35-м 

американським президентом, велику роль зіграв особистісний фактор. Новий 
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американський керівник, дотримуючись євангелістських релігійних поглядів, 

симпатизував іудеям навіть більше за свого попередника (про роль релігії в 

житті американських президентів, держсекретарів та їх політики на 

Близькому Сході докладніше див. : [562; 272, с. 90-92]). А до арабських країн, 

відповідно, він навряд чи міг відчувати щиру симпатію через ті ж 

цивілізаційні відмінності й підсвідомі ментальні нашарування багатовікової 

міжконфесійної християно-мусульманської ворожнечі. З іншого боку, як 

пізніше згадував держсекретар Д. Раск, «підхід Л. Джонсона в цій проблемі 

не витікав із Біблії», а політика щодо Ізраїлю «залишалася незмінною 

значною мірою завдяки збереженню колишньої адміністрації» [154, p. 7].  

Так як на посаді віце-президента Л. Джонсон в основному займався 

внутрішньою політикою, велику роль у формуванні зовнішньополітичного 

курсу США продовжували грати інші члени адміністрації. Секретар Ради 

Національної Безпеки і міністр оборони Р. Макнамара, держсекретар Д. Раск, 

його заступник Дж. Болл, спеціальний радник з питань національної безпеки 

М. Банді та інші люди «команди Кеннеді» залишилися на своїх посадах. 

На противагу «відсталому» арабського світу, в Ізраїлі Л. Джонсон бачив 

динамічну країну, на кшталт Сполучених Штатів, ще й засновану на тих 

самих цінностях. З іншого боку, єврейська держава порівнювалася з 

Південним В'єтнамом, така, що протистоїть «радянсько-єгипетської осі» 

[272, с.91-92]. На виборах 1964 р. Л. Джонсон отримав 90% голосів 

єврейської громади США. Новий президент розглядав Близький Схід 

швидше як республіканець Д. Ейзенхауер, а не попередник-демократ, тобто 

крізь двополюсну призму холодної війни.  

На 1964 р. для Ізраїля, як і раніше, головними постачальниками озброєнь 

залишалися європейські країни (переважно Франція). Однак новий 

ізраїльський прем'єр Л. Ешколь в червні того ж року вперше прибув в США з 

офіційним візитом з метою придбати зброю в необхідних обсягах. Напряму 

продавати зброю Вашингтон не бажав, проте обіцяв сприяти закупівлі танків 

у іншої країни. Однак Тель-Авів запитував також і про балістичні ракети 
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малої дальності, від чого адміністрація Л. Джонсона їх намагалася відрадити. 

Отримавши лише досить обтічні гарантії безпеки, щодо танків, проте, 

ізраїльський уряд не прорахувався. Спочатку американська бронетехніка 

йшла через ФРН: нові М-48 надходили на озброєння бундесверу, а старі 

знімалися й відправлялися в Палестину. Але на початку 1965 р. ця схема 

стала відома широкому загалу, і поставки довелося припинити. Зі 150 

запланованих танків на той час вдалося передати лише 60. Але незабаром 

США вже безпосередньо доставили до Ізраїлю 90 штук М-48А3 [428, с. 281-

282; 272, с. 95-97; 260, с. 128].  

Що стосується фінансових траншів Ізраїлю, то, виключаючи кредити 

Експортно-імпортного банку, американська економічна допомога була 

такою: 1958 р. – 63,5 млн $, 1959 р. – 50,8 млн $, в 1960 р. – 65,1 млн $, у 

1961 р. – 59,4 млн $ (з яких 10 млн було отримано в податково-бюджетний 

1962 р.). Ці транші складалися зі спеціальної допомоги, продовольчої 

програми PL 480 та позик на інші цілі. Сам же Експортно-імпортний банк 

надав кредитів в середньому 12,5 млн $ на рік протягом кількох років.  

Така тенденція зберігалася й в подальшому. Державна допомога від 

адміністрації Л. Джонсона Ізраїлю у 1964 р. склала приблизно 40 млн $ [260, 

с. 128-129]. Всього ж за 1948-1966 рр. Ізраїль отримав від США сумарно 

1,2 млрд $ допомоги. Як уже зазначалося, Л. Джонсон погодився поставити 

бронетехніку (а згодом і авіацію) через ФРН (раніше те саме робив 

Д. Ейзенхауер, але через Канаду) [261, с. 142-143]. У тому числі в 1953-1964 

рр. – від 40 до 83 млн $ державної допомоги на рік (705,6 млн $ в сумі за 12 

років; детальніше про американську допомогу Ізраїлю див. : [584, p. 148]). 

Ізраїль з 1963 р. став найбільшим імпортером американської допомоги в 

перерахунку на душу населення [260, с. 172].  

Як бачимо, на відміну від республіканця Д. Ейзенхауера, президенти-

демократи Дж. Ф. Кеннеді і Л. Джонсон, не в останню чергу через власні 

внутрішні переконання, розвинули партнерство кінця 1950-х рр. в 

неформальний альянс першої половини 1960-х рр. Єврейська держава все 
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більше сприймалася Сполученими Штатами як надійний регіональний 

союзник, захист якого був справою честі для Білого дому. 

Крім військово-економічного співробітництва з Ізраїлем, Сполучені 

Штати в зазначений період зміцнювали стратегічне партнерство з 

Саудівською Аравією. Ер-Ріяд був основним арабським союзником 

Вашингтона в регіоні ще з часів Другої світової війни. Крім нафтового 

фактору, з 1945 р. однією з головних точок дотику двох держав був яскраво 

виражений антикомунізм і стримування радянського впливу на Близькому 

Сході. Дж. Ф. Кеннеді вирішив поглибити саудівсько-американський альянс. 

Головним питанням для нової американської адміністрації стала 

проблема подальшої експлуатації авіабази в Дахрані, хоча на початок 1961 р. 

на аеродромі були присутні 1332 американських військовослужбовців і 10 

транспортних літаків, а сама база використовувалася переважно як 

транспортний вузел перекидання вантажів. Вказувалася необхідність 

продовження терміну оренди в наступному 1962 р. через закінчення терміну 

дії відповідного договору [81, № 24]. Для забезпечення його пролонгації 

пропонувалося також надати необхідну королю Сауду допомогу за бажанням 

останнього [81, № 33]. Як з'ясувалося, Ер-Ріяд просив підтримки по лінії 

спеціального плану для Саудівської Аравії, що передбачав поставки 

військових матеріалів. За програмою «1380» Сауд запитував винищувачі F-

100, а також бомбардувальники В-57. Однак американське керівництво не 

поспішало надавати таку серйозну техніку, давши термін від 6 тижнів до 

півроку для складання детальнішого списку військових потреб [81, № 81-82].  

18 серпня 1961 р. у відповідь на прохання Білого дому Держдепартамент 

направив доповідь про запит Саудівської Аравії на озброєння. У ньому 

вказувалося, що Сполучені Штати були не в змозі забезпечити поставку 

реактивних винищувачів F-100D і реактивних бомбардувальників B-57B 

через їхню відсутність. Саудівській Аравії давали зрозуміти, що винищувачі 

F-86, придатні для навчання пілотів, дещо краще підходили для теперішнього 

рівня її збройних сил [81, № 99].  
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Контакти як з військової, так і економічної допомоги Ер-Ріяду 

продовжилися й в подальшому. Так, згідно з саудівськими проханнями, 

загальна сума майбутнього контракту на початку 1962 р. сягнула 16 млн $ (в 

кредит) [81, № 191, 241, 288].  

Авіабазу під Дахраном довелося все ж передати в розпорядження 

саудівських збройних сил на додаток до поставок нових видів техніки і 

обладнання, потрібних саудитам [81, № 241]. Проте вже в листопаді 1962 р. 

принц Фейсал пропонував американській стороні й далі використовувати 

авіабазу для потреб ВПС США. Тим більше вони і раніше перманентно там 

перебували у зв'язку з навчаннями блоку СЕНТО, заходів щодо стримування 

єменської кризи тощо [82, № 92]. Разом з тим в меморандумі на ім'я М. Банді 

від 27 червня 1962 р. вказувалося, що завдяки своїм високим доходам від 

експорту нафти режим, по суті, не потребував великих американських 

фінансових траншів [81, № 311].  

До складу пріоритетних завдань близькосхідного курсу Вашингтона 

увійшло налагодження діалогу з арабським націоналізмом в контексті спроб 

загального розширення впливу США в регіоні. Нова адміністрація визнавала 

Єгипет як найбільш впливову країну Близького Сходу, основного клієнта 

радянської допомоги, а також ключового арабського учасника конфлікту з 

Ізраїлем. Економічна допомога каїрському режиму розглядалася 

адміністрацією Дж. Ф. Кеннеді як головний спосіб залучення ОАР на свій 

бік, стимулюючи поступовий відхід Г. Насера від прорадянських позицій [81, 

№ 74].  

Г. Насера, в першу чергу, цікавила багаторічна програма PL 480. Також 

єгипетські представники знаходили порозуміння з Вашингтоном щодо 

сирійської проблеми й завдяки охолодженню відносин з Радянським Союзом 

через невдачі переговорів з експорту бавовни та розбіжностях у 

кувейтському питанні [81, № 149]. 

Крім надання кредитів і відправок зерна, Вашингтон також розглядав 

варіант закупівлі єгипетської бавовни. Причому, як і у випадку з пшеницею, 
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допомога оцінювалася в довготерміновій перспективі [81, № 144]. Таким 

чином США намагалися всіляко підтримати антикомуністичні настрої 

єгипетського лідера. Пам'ятаючи провал американської політики в Єгипті у 

зв'язку з відмовою фінансувати проект Асуанської греблі, на цей раз Білий 

дім вирішив надати довгострокову допомогу Каїру відповідно до прохань 

останнього [81, № 147-148]. Робилася ставка на поступове зниження 

залежності Об'єднаної Арабської Республіки від радянського блоку [81, 

№ 148]. 

На загал політика адміністрації демократів була спрямована на 

збереження нейтралістського статусу Єгипту, а також на пошук нових і 

розширення вже існуючих точок дотику інтересів Вашингтона і Каїра в 

регіоні – таких, наприклад, як недопущення надмірного зростання 

радянського впливу на Близькому Сході. 

Почалися активні американо-єгипетські контакти (в тому числі на 

вищому рівні через особисте листування Г. Насера і Дж. Ф. Кеннеді [163, 

p. 174-196]), які включали в себе різноманітні економічні питання. За 

визнанням самих американських дипломатів, програма допомоги PL 480 

повинна була дати зрозуміти єгипетському керівництву, що їм не потрібно 

повністю покладатися на комуністичний блок, а також розробити позицію 

Білого дому, яка дозволить своєчасно використовувати помилки Кремля і 

періоди напруженості в радянсько-єгипетських відносинах. 27 травня 1961 р. 

Вашингтон уклав додаткову угоду з Каїром для позапланових поставок 

200 тис. т пшениці й борошна [81, № 58], так необхідних Єгипту з його 

швидкозростаючим населенням. Оскільки Москва сама закуповувала 

пшеницю та інші злакові культури на Заході, то задовольнити арабські 

потреби в зерні могли тільки Сполучені Штати.  

Коли Єгипет спіткало лихо – черв'як знищив близько 35% врожаю 

бавовни на суму близько 100 млн $, адміністрація демократів знову прийшла 

на допомогу, закупивши бавовну навіть понад американських потреб. Крім 

того, в контексті поступової загальної переорієнтації єгипетської бавовняної 
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торгівлі із країн соцтабору на Захід, до даного процесу в Меморандумі 

виконавчого відділу Державного секретаря від 2 січня 1962 р. М. Банді 

пропонувалося підключити також і деякі країни Латинської Америки 

(детальніше див. : [81, № 157]).  

У своєму меморандумі для президента від 10 січня держсекретар Д. Раск 

відзначав обопільну незацікавленість обох сторін в конфронтації. 

Американські дипломати бачили таке бажання (співпраця на довгострокову 

перспективу і втома від кремлівського домінування) у все частіших 

антикомуністичних висловлюваннях Г. Насера, антирадянських нападках в 

пресі та ін. Вважалося, що встановлення тісних і міцних контактів з США 

дозволить знизити радикалізм політики єгипетського президента як в 

зовнішньому, так і у внутрішньому плані, що було вигідно Вашингтону [81, 

№ 159].  

Крім того, американська допомога повинна була мотивувати Каїр у 

внутрішній політиці на вирішення об'єктивних економічних проблем. При 

розборі чинників, які формували поведінку єгипетського лідера, член РНБ 

Р. Комер вказував Дж. Ф. Кеннеді, в першу чергу, на баланс між країнами 

Заходу і Східним блоком. У разі відмови Сполучених Штатів від подальших 

траншів економічні труднощі Єгипту не залишали варіантів Г. Насеру, окрім 

звернення до Москви [81, № 173].  

10 лютого 1962 р. США і Єгипет нарешті підписали контракт на продаж 

200 тис. т пшениці і 50 тис. т рослинного масла на суму 32,3 млн $. 11 лютого 

Сполучені Штати повідомили про схвалення проекту споруди великого 

зерносховища в Єгипті Фондом кредитування вартістю 17 млн $ [81, № 192; 

114, р. 4]. Апетити єгипетського керівництва перед доступними 

заокеанськими кредитами тільки зростали: у тому ж 1962 р. Г. Насер 

запитував кредит вже на суму 125 млн $, в той час як МВФ був готовий 

надати лише 30 млн [81, № 230].  

Американські експерти констатували, що нові проблеми, з якими 

зіткнувся президент ОАР – нашестя комах і аномальні розливи р. Ніл різко 
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скоротили виробництво в сільськогосподарському секторі. Виробництво 

кукурудзи, яка забезпечувала велику частину сільського населення основним 

інгридієнтом для хліба, знизилася на 20%. Виробництво пшениці залишалося 

приблизно на тому ж рівні, але в останні роки ОАР була в змозі задовольнити 

лише близько половини своїх потреб. Вироблення бавовни скоротилося 

приблизно на третину, а поставки харчового бавовняного масла значно 

відстали від необхідного обсягу. Експорт бавовни зазвичай становив близько 

70% валютних надходжень країни. Зниження врожаю цієї культури завдало 

потенційних збитків у 100 млн $ і посилило хронічні проблеми нестачі 

іноземної валюти. Щоб полегшити становище, Білий дім розширив для Каїра 

програму PL 480. В результаті допомога за додатковим грантом за 1962 р. 

зросла майже на 80 млн $ – до 180 млн [81, № 249].  

Станом на травень 1962 р. Єгипет отримав ще 20-30 млн $ 

стабілізаційних кредитів [81, № 270-271]. Вказувалося, що сумарно з новими 

тисячами тон пшениці ця допомога була цілком здатна «тримати Г. Насера на 

плаву» в економічному плані [81, № 279]. Всього ж за роки президентства 

Дж. Ф. Кеннеді Єгипет прийняв допомоги на 479 млн $ (1146 млн за 1952-

1962 рр.), з якої близько 80% становило продовольство. Найбільшого розміру 

американська допомога досягла 1964 р., склавши 280 млн $ (детальніше про 

масштаби допомоги і політики США щодо Єгипту в цілому див. : [338, 

с. 112-162]).  

Таким чином, за час першої каденції Дж. Ф. Кеннеді Об'єднаній 

Республіці було надано безпрецедентна за своїм розмахом економічна 

допомога. Саме ОАР була найбільшим адресатом американської допомоги на 

Близькому Сході. Однак, на відміну від Ізраїлю або Саудівської Аравії, які 

були стратегічними партнерами (або навіть союзниками) Вашингтона, 

адміністрація демократів рішуче утримувалася від поставок будь-яких 

військових матеріалів Каїру. І якщо допомога ізраїльтянам та саудитам 

остаточно зміцнила їх довгострокове співробітництво зі Сполученими 

Штатами, то транші Єгипту не змогли докорінно змінити характер 
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американо-єгипетських відносин. Наприклад, незважаючи на серйозні 

заходи, через триваючу напругу в стосунках і зовнішньополітичні 

розбіжності (із конголезького, кубинського, алжирського та інших питань) 

[112, р. 4; 115, р. 1, 12; 163, p. 174-186] так і не відбувся запланований візит 

Г. Насера в США. Значне потепління і розширення зв'язків між Вашингтоном 

і Каїром під час президентства Дж. Ф. Кеннеді швидше було наслідком 

взаємної особистої приязні між лідерами двох держав. Фактор харизми Дж. 

Ф. Кеннеді, його щирого демократизму зіграв свою позитивну роль і тут. 

Однак вже з приходом до влади Л. Джонсона відбувся розворот в бік 

консервативних режимів. Цьому сприяло припинення спроб налагодження 

відносин з арабськими націоналістами – у 1964 р. Л. Джонсон урізав 

економічну допомогу ОАР (хоча і розумів, що це звузить можливості 

політичного маневру для Вашингтона) [556, p. 88]. До того ж вступило у 

свою завершальну фазу становлення американо-ізраїльського альянсу. 

Результатом цього був остаточний поворот зовнішньополітичної орієнтації 

Каїра на союз з Москвою.  

У зазначений період Сполучені Штати в основному використовували 

чинник економічної допомоги як головний інструмент впливу і просування 

своїх інтересів як в Ізраїлі, так і в арабському світі. На відміну від 

Д. Ейзенхауера, в підході Дж. Ф. Кеннеді щодо Близького Сходу перше місце 

займала економіка, а не військово-політичні мотиви. Суми, виділені в тому 

чи іншому еквіваленті (продовольство, промтовари та ін.) країнам регіону не 

йшли ні в яке порівняння з попередніми періодами. Особливо це стосується 

Арабського Сходу. Так, в кінці 1950-х – на початку 1960-х рр. мала місце 

перша спроба Вашингтона перетягнути арабський націоналізм на свій бік, і 

навіть зробити його своєю головною опорою в країнах Близького Сходу як 

певну противагу аравійським монархам. Особливо яскраво ця тенденція 

(разом із підтримкою Держави Ізраїль, що зростала) проявилася під час 

президентства Дж. Ф. Кеннеді. Після його вбивства такий підхід зазнав 

краху – не в останню чергу через економічні проблеми в країнах «арабського 
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соціалізму» і зростанням радянських інвестицій в націоналістичні режими. 

Що ж до Тель-Авіва, то саме потепління відносин з Вашингтоном у 1958-

1964 рр. стало прологом для стратегічного альянсу зі Сполученими Штатами, 

який оформився після 1967 р. 

На фоні тліючого арабо-ізраїльського протистояння проблема 

розповсюдження ядерної зброї в країнах, задіяних в конфлікті, стала одним з 

центральних питань міжнародної політики на Близькому Сході, в якій 

Сполучені Штати грали одну з ключових ролей (відносно проблеми 

розповсюдження ядерної зброї на Близькому Сході докладніше див. : [624; 

481]; про ізраїльську ядерну програму в кінці 1950-х – на початку 1960-х рр. 

див. також: 272, с. 72-79; 428, с. 275-277; 260, с. 127; 354.]). Спочатку 

Дж. Ф. Кеннеді не приділяв цій проблемі достатньо уваги. Як згадував посол 

В. Бабур, «президент не для того послав мене в Ізраїль, щоб я створював 

йому проблеми. Він не хотів чути погані новини» [272, с. 78]. Але в 

кінцевому підсумку тактика Білого дому звелася до наступного: шляхом 

взаємного залякування Ізраїля та Єгипту змусити їх відмовитися від власних 

ракетно-ядерних амбіцій і піти на деескалацію гонки озброєнь. Для більшої 

поступливості Каїра останньому часто повідомлялося, що ізраїльська ядерна 

програма випереджає єгипетську, проте під тиском Вашингтона й поступок 

арабського лідера можна було б призупинити ізраїльські розробки. Але в 

результаті американські дипломати зізнавалися в своїх донесеннях 

керівництву: при відсутності неспростовних доказів розробок зброї масового 

знищення обома країнами вся проектована конструкція мала небагато шансів 

бути втіленою в життя [82, № 87, 277, 283, 285, 288]. 

Протягом недовгого президентства Дж. Ф. Кеннеді Вашингтон проводив 

послідовну політику запобігання появи на Близькому Сході ядерної зброї 

(про ставлення США до ядерних програм Ізраїлю та Єгипту докладніше 

див. : [281-283]). Чи не ключовим чинником в протиріччях з атомного 

питання з Каїром і Тель-Авівом стали побоювання Білого дому щодо 

реалізації відповідних кроків з боку суперника. Адміністрацією демократів 
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було розроблено чимало програм взаємної деескалації арабо-ізраїльської 

гонки озброєнь як в ракетно-ядерному, так і звичайному плані [82, № 199, 

222, 230, 247, 253, 257, 260]. Саме через ізраїльську програму і здійснювався 

тиск на керівництво Г. Насера, а крізь призму програми арабської – на 

кабінети Д. Бен-Гуріона і Л. Ешколя. Адже в разі реалізації обома країнами 

своїх проектів арабо-ізраїльське протистояння могло швидко перерости в 

конфлікт з наслідками планетарного масштабу. 

Однак тиск США був явно не настільки істотним, щоб змусити Ізраїль та 

ОАР відмовитися від своїх ракетно-ядерних амбіцій. Більш того, із 

загибеллю Дж. Ф. Кеннеді єврейська держава опинилася перед перспективою 

втрати щойно придбаного союзника, повернувшись до холодніших 

ейзенхауерівських часів у разі перемоги на найближчих виборах 

республіканців. Новостворений альянс ще не встиг як слід зміцніти. Тому 

твердження М. Пайпера [333; 413; 527; 528 тощо] і його однодумців про 

участь ізраїльських спецслужб в замаху на американського президента 

позбавлені сенсу. Ізраїль набагато більше турбувала насерівська програма 

розробки ядерної зброї та засобів її доставки, крах якої у зв'язку із викриттям 

у ФРН мережі організації «ODESSA» (докладніше див. : [161]) практично 

співпав із загибеллю Дж. Ф. Кеннеді, що спричинило посилення залежності 

Каїра від Москви. В середині 1960-х рр. Єгипет де-факто відмовився від своєї 

ракетно-ядерної програми, розпочавши закупівлі балістичних ракет малої 

дальності у СРСР. Саме через зникнення загрози створення Єгиптом ЗМУ 

новий президент Л. Джонсон не став продовжувати тиск на ізраїльське 

керівництво з метою згортання ядерної програми Тель-Авіва. З 1964 р. 

встановився негласний принцип фактичного невтручання Білого дому в 

атомні дослідження Ізраїлю. Перспектива перетворення регіону в без'ядерну 

зону остаточно зазнала краху.  

На противагу Сполученим Штатам Кремль запропонував створити на 

Близькому і Середньому Сході (по аналогії з Європою) без'ядерну зону ще на 

початку 1958 р. [52, с. 172] Втім, хрущовське керівництво не надавало 
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великого значення як ізраїльській, так і єгипетській ядерним програмам. 

Багато в чому таке ставлення можна пояснити стурбованістю Москви 

американською ядерною присутністю в країнах «північного ярусу» – 

Туреччині, Ірані, Пакистані та інших державах-членах СЕНТО, а також 

розміщенням ЗМУ США в акваторії Середземного моря або ж Перської 

затоки, що неодноразово спливало на переговорах як з арабськими, так і 

американськими політиками [52, с. 171, 258, 396]. Це особливо яскраво 

проявилося під час Карибської кризи 1962 р.  

Відносно атомних амбіцій Г. Насера Кремль з самого початку зайняв 

досить жорстку позицію, відмовляючись передавати військові технології 

ОАР. Проте, можна припустити, що потурання арабським ракетно-ядерним 

напрацюванням за допомогою колишніх нацистів і західнонімецьких вчених 

було деякою противагою ізраїльським пошукам за французької підтримки. 

Швидше за все, в розумінні хрущовського керівництва, обидві програми 

повинні були взаємно врівноважити одна одну за принципом протистояння 

США–СРСР, слугуючи тим самим певним гальмом для розв'язання війни 

ворогуючими сторонами.  

На відміну від Сполучених Штатів, в зазначений період чи не головним 

інструментом свого проникнення і ствердження в арабському світі Москва 

зробила колосальні збройові транші. Основна увага, як і раніше, приділялася 

Єгипту і Сирії; однак тепер до них додався Ірак. Грошей Кремль не 

шкодував, надаючи цим державам військові матеріали в борг.  

Незважаючи на масштабне озброєння єгипетської армії у 1950-х рр., 

президент Г. Насер жадав більшого. На переговорах він поставив питання 

про постачання ОАР ракетами середнього радіусу дії, здатних нести ядерні 

боєголовки. Радянське керівництво, тверезо оцінивши наслідки прецеденту 

продажу носіїв зброї масового ураження, запит відхилило [52, с. 202, 268-

269] . Проте в січні 1961 р. єгипетські дипломати, посилаючись на можливість 

створення Ізраїлем атомної бомби, вже безпосередньо зондували ґрунт для 

можливості отримання від СРСР ядерної зброї [52, с. 356-357].  
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Поставки нової партії МіГів моделі 21 були пов'язані зі спорудженням 

Асуанської греблі на р. Ніл. Побоюючись, що нова ГЕС може стати мішенню 

ізраїльської авіації, влада ОАР попросили допомогти з посиленням ППО – 

так в Єгипет потрапили новітні перехоплювачі МіГ-21ПФ. Тоді ж, на початку 

1960-х, Г. Насер отримав бомбардувальники Ту-16 і військово-транспортні 

Ан-12, хоча спочатку Москва не хотіла ділитися передовою технікою, навіть 

під приводом боротьби з єменським «контрреволюціонерами» (поставки 

закріплені контрактом червня 1963 р. на рекордну суму в 500 млн $) [330, 

с. 159-160; 315; 258; 504, p. 628]; трохи пізніше прибули ракетні комплекси 

ППО С-75 «Двіна» [90].  

Найбільш щедрими виявилися посилки бронетехніки. Танки Т-34-85 

прибували в 1962-1963 рр., тоді ж Єгипет отримав і 130 Т-54, 25 важких ІС-

3М та 150 плаваючих ПТ-76. Як і в попередні роки, споряджала радянською 

зброєю в 1960-х рр. «арабських друзів» і Чехословаччина – поряд із 

застарілими Т-34-85, 350 Т-54 й 150 Т-55 [345]; в сумі – понад 1000 одиниць. 

Сирія ж, перебуваючи в 1958-1961 рр. у складі Об'єднаної Арабської 

Республіки, не могла самостійно закупляти військові матеріали у СРСР. У 

цей період радянські поставки можна розглядати лише в контексті 

загальнооарівського (по суті – єгипетського) збройового експорту. Так, під 

час візиту в Москву навесні 1958 р. Г. Насер поставив питання про 

скорочення сум щорічних платежів по відправкам озброєння Сирії протягом 

1959-1963 рр. і продовження термінів виплат до 1971 р., на що незабаром 

було дано згоду радянського уряду [52, с. 202]. 

З виходом Сирії зі складу ОАР у вересні 1961 р. військове 

співробітництво з Радянським Союзом продовжилося. Після відповідних 

переговорів і постанови Ради Міністрів СРСР 27 червня 1962 р. було 

укладено контракт на постачання Дамаску в 1962-1964 рр. 40 винищувачів 

МіГ-21, 4 навчальних літаків, 46 танків Т-54, 64 БТР-152, 10 зенітно-ракетних 

дивізіонів С-75 з комплектом у 225 ракет, 30 установок ПТКР «Джміль», 6 

катерів, 118 зенітних гармат, 390 радіостанцій різного класу, різномантіного 
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автомобільного, інженерного, парашутного, хімічного та іншого типу майна. 

Загальна вартість спецтоварів склала близько 125 млн рублів в «експортних 

цінах» (при тому, що їх більша частина надавалася за 2/3 цих самих «цін»). 

Як засіб оплати Кремль виділив відповідний кредит з 2% річних і 

погашенням у 1965-1975 рр. (для частини майна давався кредит з 

погашенням у 1963-1967 рр.) [224, с. 144].  

В результаті, починаючи з січня 1957 р., сирійські ВПС поповнилися не 

менше 120 винищувачами МіГ-17, 8 транспортними Іл-14 і навчальними Як-

11, Як-18, МіГ-15, 15 вертольотами Мі-1 і Мі-4. У 1958-1964 рр. прибули 60 

нових МіГ-19 [268]. ВМС отримали 6 торпедних човнів, а згодом – декілька 

підводних [377]. До 1967 р. Москва забезпечила Дамаск близько 750 танками 

Т-34-85 і Т-54, а також 585 бронетранспортерами БТР-152 та БТР-60 [345].  

Таким чином, спорядження, придбане в зазначений час, склало 

матеріально-технічне оснащення єгипетської і сирійської армій, ставши 

однією з головних причин поступу гонки озброєнь в регіоні, що відкрито 

відзначали вже в той час. Радянську «щедрість» можна пояснити як в 

загальному контексті допомоги молодим країнам «третього світу» в 

«національно-визвольній боротьбі», так і прагненням кремлівського 

керівництва зміцнити свій вплив в арабських державах, де влаштувалися 

«соціалістично орієнтовані» прогресистські режими. 

Канал доставки засобів ураження діяв безперервно. Точно зафіксувати 

всю юридичну документацію (договори, угоди, доповнення до них тощо) не 

уявляється можливим не тільки через високий рівень засекреченості, що 

зберігається досьогодні, але і часту відсутність відповідної письмової 

фіксації. Як вже зазначалося вище, рішення про експорт тих чи інших видів 

матеріалів військового призначення часто-густо приймалися в усній формі 

(під час телефонної розмови, особистих прохань і негайних розпоряджень, 

що випливали з них, не задокументованих на офіційному рівні через поспіх 

та секретність). Аналогічна ситуація складається і при підрахунку одиниць 
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поставленої техніки, не кажучи вже за стрілецьке озброєння, боєприпаси та 

ін. 

Незважаючи на перманентні державні перевороти (лише за 

досліджуваний період – 1961 р., 1962 р., 1963 р.) і загальну політичну 

нестабільність Сирії, рівень радянської військової підтримки лише зростав, 

тобто у придбанні озброєнь від Москви проглядається стійка довгострокова 

лінія, що не залежала від перестановок на дамаському політичному Олімпі.  

Зброя продавалася на досить пільгових умовах з наданням 

довгострокового кредиту: сам кредит, як правило, не сплачувався, а борги 

регулярно списувалися. В результаті більшість озброєнь на суму близько 

1,5 млрд $ [394, с. 46] Г. Насер, як і сирійські уряди, отримав майже 

безкоштовно, що, власне, було загальною особливістю «торгівлі» зброєю 

Радянського Союзу з країнами «третього світу».  

При однаковій політико-економічній основі (використання спочатку 

третіх країн для здійснення угод; великі обсяги поставок за пільговими 

цінами; виділення кредитів для оплати озброєння; оренди портів Александрії, 

Порт-Саїда, Латакії як оплати для стоянки і ремонту суден ВМФ СРСР тощо) 

Єгипет отримав набагато більше техніки, аніж Сирія. Крім об'єктивних 

економічних можливостей Єгипту утримувати велику армію, це також можна 

пояснити тодішньою ставкою Кремля на режим Г. Насера як головного 

союзника в регіоні.  

Крім експорту озброєнь, тривало й економічне співробітництво СРСР із 

ОАР. У липні 1961 р. в Єгипті були прийняті «соціалістичні» декрети, 

відповідно до яких у власність держави перейшли всі банки і страхові 

агентства, а також близько 40 великих промислових і торгових компаній. У 

багатьох інших приватних підприємств держава викупила 50% капіталу, 

перетворивши їх на змішані. Були також націоналізовані всі землі, які 

належали іноземцям. Приватним особам заборонялося володіти акціями на 

суму, що перевищує 10 тис. єг. ф. Держава націоналізувала зовнішню 

торгівлю і торговий флот. Крім того, обмежувалося максимальне 
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землеволодіння; встановлювалася мінімальна зарплата, пенсії, 42-годинний 

робочий тиждень тощо [338, с. 119]. Ці заходи («новий етап єгипетської 

революції») були вельми позитивно сприйняті в Москві.  

Завершувалося будівництво Асуанської ГЕС та інших промислових 

об'єктів відповідно до договорів 1958-1960 рр. До СРСР регулярно 

навідувалися урядові та парламентські делегації ОАР (наприклад, у грудні 

1960 р. під головуванням віце-президента маршала А. Х. Амера [21, л. 91-

135] та у травні 1961 р. на чолі з майбутнім наступником Г. Насера 

А. Садатом [36, л. 8-9]).  

Відповідно до договорів від 27 грудня 1958 р. та 27 серпня 1960 р. ОАР 

надавався кредит в 292,5 млн рублів; станом на 1 серпня 1964 р. єгипетська 

сторона «освоїла» 104,4 млн [40, л. 138]. Усі подробиці будівництва 

найбільшої греблі на Близькому Сході радянська сторона вельми 

прискіпливо обговорювала з єгипетськими представниками під керівництвом 

Мохаммеда Сулеймана Сідкі, котрий регулярно приїздив до СРСР [40, л. 138-

148]. Так, міністр будівництва висотної Асуанської греблі М. С. Сідкі, що 

прибув до СРСР у серпні 1964 p., запитував, чи можливо скоротити побудову 

на 1 рік (з 1969 p. до 1970 p.) [40, л. 136-137]. 

Радянська сторона усіляко використовувала асуанський проект в 

пропагандистських цілях: наприклад, М. С. Хрущов 11 травня 1964 р. на 

зустрічі з канадськими бізнесменами заявляв про 2 млн кВт потужності 

греблі та 800 тис. га нових зрошених земель вкупі з іншими вражаючими 

технічними подробицями. На будівництві працювало 800 радянських 

спеціалістів, які тільки навчали своїх арабських колег, та керівниками 

спорудження об’єкту були єгиптяни (на відміну від західних моделей 

організації праці). [40, л. 54].  

У травні 1964 р. під час приїзду радянської делегації на відкриття 

першої черги Асуанської греблі М. С. Хрущов відповідно до Указу Президії 

Верховної Ради СРСР від 13 травня вручив Г. Насеру і А. Х. Амеру Золоті 

Зірки Героїв Радянського Союзу з орденами Леніна. Також було дано згоду 
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на сприяння в будівництві об'єктів другого п'ятирічного плану розвитку 

(1965-1970 рр.), зокрема, металургійного комбінату з проектованою 

потужністю 1 млн т сталі на рік, заводу важкого машинобудування, нових 

ТЕС і ГЕС, для чого виділявся кредит в 252 млн рублів [103, с. 1-4]. 

Показово, що в Кремлі не плекали ілюзій відносно реальних економічних 

можливостей ОАР. Так, М. С. Хрущов під час візиту «пробачив» половину 

єгипетського боргу на суму в 2,5 млрд $ [416, с. 187] (про радянсько-арабське 

співробітництво першої половини 1960-х рр. див. також: [273]).  

Розвивалися й культурні зв'язки СРСР з арабським світом. Як свідчать 

документи Російського державного архіву новітньої історії, Москва 

докладала чималих зусиль для створення культурного підґрунтя свого 

впливу: зокрема, згідно з підписаним 2 лютого 1963 р. двостороннім планом 

наукового і культурного співробітництва на 1963-1964 рр., сторони 

зобов'язувалися провести фестивалі фільмів ОАР в СРСР та СРСР в ОАР. 

Незважаючи на чималі труднощі, покази все ж відбулися, проте багато 

радянських кінострічок через жорстку антикомуністичну цензури тижнями 

лежали на митниці. Більше того, чимало бандеролей і посилок з книгами та 

журналами (лише за перші 5 місяців 1963 р. – 210 штук, в тому числі з 

арабською художньою літературою) навіть поверталося назад, в той час як із 

західної друкованою продукцією у Єгипті подібних проблем не було [44, 

л. 265-267]. Траплялися випадки, коли радянські журнали вилучалися з 

продажу, а їх місце займали західні з антирадянською та антикомуністичної 

риторикою, на що в серпні 1963 р. єгипетському міністру культури і 

національної орієнтації А. К. Хатему скаржився тимчасовий повірений у 

справах СРСР в ОАР П. К. Слюсаренко [44, л. 267-271].  

По лінії Агентства друку «Новості» в ОАР видавався щоденний 

інформаційний бюлетень, щоправда, досить обмеженим накладом у 250 

екземплярів. Крім того, виходив двотижневий ілюстрований журнал 

арабською мовою накладом в 15 тис. примірників. У інших країнах Африки і 

Магрибу кількість радянської друкованої продукції була незрівнянно 
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меншою, ніж в Єгипті [44, л. 43]. Також планувалося відправити до Каїра 

одного кореспондента по лінії «Комсомольської правди». На 1963 р. в ОАР 

вже діяли постійні кореспонденти «Правди», ТАСС, «Известий», від радіо і 

телебачення [44, л. 44-45].  

Однак в цілому, характеризуючи культурну політику СРСР, радянські 

дипломати та співробітники Міжнародного відділу ЦК КПРС відзначали 

значну невідповідність розмірів економічної допомоги ОАР і 

пропагандистської роботи в Єгипті. Те саме стосувалося інших країн 

Близького Сходу. Консультант міжнародного відділу журналу «Комуніст» 

Ю. Щировський в записці до ЦК КПРС вказував, що продукція Радянського 

Союзу є явно застарілою навіть у порівнянні з різноманітними китайськими 

матеріалами, які витісняють радянську пресу, оновлення якої наполегливо 

просили навіть місцеві комуністи. На відміну від московських книг і 

журналів, КНР мала незрівнянно більший асортимент продукції за нагальною 

тематикою і різними мовами. Радянський друк був застарілим та 

нечисленним [44, л. 61-66, 119].  

Ще більшим відставання було від західних держав. Наприклад, 

практично вся науково-технічна література в Єгипті була англійською, 

французькою та німецькою мовами. Американці також мали в Каїрі свою 

бібліотеку, чого не було у СРСР. На створення місцевих освітніх установ для 

підготовки арабських кадрів Москва виділила лише 3,5 млн рублів, що 

складало приблизно 0,7% від суми всіх радянських кредитів, виданих 

Г. Насеру до цього. З 1959 р. вони підготували близько 5000 кваліфікованих 

робітників. На 1963 р. у радянських навчальних центрах навчалося вже 4950 

осіб, і щорічний випуск в перспективі повинен був скласти не менше 6000 

осіб [44, л. 119-121]. Таким чином, левова частка єгипетських фахівців 

навчалася в СРСР. Ще в 1960 р. з метою підготовки прорадянськи 

налаштованих кадрів з країн «третього світу» в Москві був відкритий 

Університет дружби народів імені Патріса Лумумби. Цей вуз надавав 

можливість отримати вищу освіту молоді із малозабезпечених родин.  
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У порівнянні з Радянським Союзом, США та інші західні країни зробили 

ставки на місцеві вищі навчальні заклади (найбільш впливовими з яких були 

американські університети в Бейруті та Каїрі), відправивши в ОАР десятки 

професорів з фінансуванням в мільйони марок і доларів [44, л. 122-124]. 

Асьютський університет та інші вищі навчальні заклади використовувалися 

як центри поширення американської культури, освіти, науки, цінностей за 

принципом «soft power», а також як перешкода для відповідного 

проникнення Москви [601, p. 147, 172-173].  

Для подолання такого дисбалансу й відставання радник з економічних 

питань посольства СРСР в ОАР І. Кулєв рекомендував ЦК КПРС збільшити 

експорт необхідної літератури англійською, французькою та арабською 

мовами; створити більше навчальних центрів; забезпечити умови для 

навчання в них представників нижчих верств населення; організувати 

належне навчання молодих єгиптян в СРСР. Для реалізації вищезгаданого 

рекомендувалося перебудувати діяльність відповідних держорганів, а також 

організувати «Будинок техніки» як пропаганди першості радянської держави 

в області технологій [44, л. 124-126].  

Що стосується Ізраїлю, то з ним економічні контакти в першій половині 

1960-х рр. перебували на досить скромному рівні. Не кращими були справи і 

в торгівлі: у 1962 р. вона зводилася до закупівель ізраїльськими фірмами 

радянської літератури на суму 60 тис. $, фільмів на 7 тис. $ [347, с. 45].  

Після багатьох років переговорів 7 жовтня 1964 р. міністр закордонних 

справ Ізраїля Г. Меїр і радянський посол М. Бодров підписали «апельсинову 

угоду», згідно з якою СРСР продав Ізраїлю за 4,5 млн $ 22 об'єкти 

нерухомості РПЦ, розташованої на його території. У відповідь ізраїльська 

сторона на зазначену суму забезпечила Радянський Союз різноманітними 

товарами першої необхідності, в тому числі цитрусовими [347, с. 42-43; 242, 

с. 132]. Але повномасштабного відновлення торгівельних зв'язків так і не 

відбулося, не кажучи вже про інші форми співробітництва.  
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На відміну від торгівлі, культурні зв'язки між країнами продовжували 

розширюватися до середини 1960-х рр. Вони проявлялися у виступах 

радянських діячів мистецтва в Ізраїлі та ізраїльських – у Радянському Союзі, 

перекладах художньої літератури з івриту на російську мову, участі 

ізраїльських представників в міжнародних заходах, що проводилися в СРСР, 

візитах вчених та їх участі в конгресах, організації виставок тощо (щодо 

культурних, наукових, освітніх, туристичних, спортивних зв'язків СРСР з 

Ізраїлем детальніше див. : [52, с. 393-395; 242, с. 134-137]).  

У довідці від 20 березня 1963 р. посол СРСР в Ізраїлі М. Бодров 

вказував, що наявний рівень культурних зв'язків є достатнім, і розвивати його 

не слід через «імперіалістичну» зовнішню політику Ізраїлю. Те саме 

стосувалося й рівня розвитку торгівельних відносин між країнами [52, с. 393-

395].  

З кінця 1950-х рр. почало наростати протистояння двох держав з 

єврейського питання в СРСР і проблеми репатріації, зокрема. Так, за 1961-

1964 рр. з Радянського Союзу в Палестину виїхало лише близько 4646 євреїв 

[428, с. 503]. Як свідчать розсекречені документи, КДБ приділяло велику 

увагу питанням еміграції до Ізраїлю, викриттю «сіоністської пропаганди», 

«підривної» агітаційної діяльності ізраїльського посольства в Москві тощо 

[55, с. 25-52]. 

У поданні ж ізраїльської сторони проблема репатріації стосувалася не 

тільки самого Радянського Союзу, а й країн «народної демократії». Тель-Авів 

розвинув чималу активність на цьому напрямку, поступово підключаючи до 

питання іноземні держави та виносячи її на міжнародне обговорення 

(детальніше див. : [242, с. 160-240; 306, с. 296-322]; про «єврейське питання» 

за хрущовських часів див. : [275]). Незважаючи на те, що ця тема є окремою 

самостійною проблемою, вона стала одним з головних чинників погіршення 

радянсько-ізраїльських відносин, що завершилося розривом офіційних 

дипломатичних контактів у червні 1967 р.  
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Таким чином, в першій половині 1960-х рр. Сполученим Штатам 

вдалося зберегти й розвинути ефективну співпрацю з Ізраїлем та 

Саудівською Аравією, а також захистити Кувейт від анексіоністських 

зазіхань Іраку. Однак спроби налагодження відносин з арабським 

націоналізмом не мали успіху ні в Єгипті, ні в Іраку, ні в Сирії, ні в 

Північному Ємені. Вашингтон не зміг запобігти зростанню радянського 

впливу в арабському світі, так само як і радянському втручанню в єменську 

громадянську війну. На противагу США, СРСР, примирившись з Г. Насером, 

істотно наростив власну присутність в Каїрі, Дамаску і Сані, звівши нанівець 

відносини з Тель-Авівом. У той же час успіхи Москви на іракському 

напрямку були непостійними, коливаючись в залежності від того чи іншого 

військово-націоналістичного угруповання, що по черзі змінювали одне 

одного при владі в Багдаді. 

 

Основні положення цього розділу викладені у публікаціях автора [273; 

279]. 
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ВИСНОВКИ 

 

У роботі ми спробували визначити стратегічні курси Радянського Союзу 

і Сполучених Штатів на 1953 р., розглянути основні заходи та напрямки 

застосування сили Кремля і Білого дому в регіоні, розкрити ідеологічне 

обґрунтування проведеної політики з боку СРСР та США, висвітлити пошук 

союзників в районі Леванту і Перської затоки й простежити еволюцію 

підходів зовнішньої політики наддержав на Близькому Сході, виділивши її 

етапи.  

Завдяки істотному ослабленню і розколу міжнародного комуністичного 

руху після доповіді Хрущова на ХХ з'їзді КПРС у 1956 р. «колективне 

керівництво» Країни Рад, на відміну від попередньої епохи, поступово 

перестало спиратися на зарубіжні компартії як головного представника та 

основного провідника радянських інтересів у світі (цікаво, що самі компартії 

країн «третього світу», залишаючись на колишніх догматичних позиціях і 

знаючи справжнє обличчя і характер постколоніальної влади, котра часто 

організовувала репресії проти комуністів, вельми негативно ставилися до 

нової політики Москви; однак, будучи дезорієнтованими та ідеологічно 

послабленими, вони були змушені так чи інакше транслювати офіційну 

радянську позицію або ж, у крайньому випадку, не виступати проти неї).  

На зміну догматичному сталінському підходу прийшла хрущовська 

теорія «соціалістичної орієнтації» (або ж «некапіталістичного шляху»), що 

мала на увазі можливість побудови соціалізму в країнах, які не пройшли 

капіталістичну стадію. Вона стосувалася держав «третього світу» – 

слаборозвинених країн з колоніальним минулим, які нещодавно здобули 

незалежність. Теорія включала в себе кілька етапів виникнення соціалізму в 

таких країнах – «національно-демократичний», «народно-демократичний», і, 

нарешті, власне «соціалістичний». Повна переоцінка ролі «третього світу» 

відбулася на офіційному рівні між ХХ і ХХII з'їздами КПРС. 
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Вкрай суперечливе й важко застосуване на практиці, це вчення з'явилося 

на хвилі постсталінського ревізіонізму колишніх догматів з боку радянської 

еліти, що рішуче відійшла від класичної тоталітарної парадигми. Ще більше, 

аніж внутрішньої політики, ця зміна торкнулася політики зовнішньої. В 

цілому ж, це був суттєвий прогрес у загальному сприйнятті світу радянською 

країною (відхід від відверто чорно-білого бачення), що призвів до 

прагматичнішої зовнішньої політики Кремля.  

Хоча, зрозуміло, як і раніше, головною метою Москви було 

недопущення подальшого посилення впливу США в світі. Однак тепер, 

зміцнілий після війни СРСР, почав, крім пропагандистського фронту, діяти 

на економічному, культурному і навіть військовому напрямках в спробах 

налагодити контакти з молодими державами Азії, Африки та Латинської 

Америки. На відміну від сталінського періоду, для недопущення 

проникнення Вашингтона в деколонізовані держави, хрущовський уряд на 

шкоду власному народу надавав державам «третього світу» гігантські 

кредити на пільгових умовах (нагромаджувані борги регулярно списувалися), 

за заниженими цінами закуповував сільськогоспадарську продукцію, де-

факто безкоштовно експортував військові та інші промислові матеріали й 

техніку, задарма посилав «друзям» фахівців і навчав азіатів, африканців та 

латиноамериканців в радянських вузах, включаючи військові училища. Тим 

самим Кремль ставив держави Близького Сходу в залежність від радянського 

ВПК.  

Варто зазначити, що це було для країн-реципієнтів великою допомогою 

в їх спробі форсованого подолання відсталості. Проте за іронією долі, 

незважаючи на колосальну напругу сил та величезні збитки для власної 

країни, така всебічна щедрість в кінцевому підсумку не допомогла 

хрущовському керівництву залучити на свою сторону вчорашні колонії, 

закривши їх для проникнення США. Отримавши спершу чималі радянські 

транші, що забезпечили створення основ національної промисловості, 

скелета інфраструктури і перших кадрових фахівців, через деякий час (від 
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одного до кількох десятків років), уряди держав, що приєдналися до Руху 

Неприєднання, як правило, розверталася в бік Сполучених Штатів, поступово 

згортаючи контакти із СРСР. Керівники «третього світу» були змушені йти 

на такий крок через нездатність радянської системи забезпечити подальше 

зростання і поступальний розвиток їх країн під час переходу економіки та 

суспільства на нові рівні розвитку і втягування національних господарств у 

світову економічну систему в процесі глобалізації. Ті ж, хто залишався 

надійним партнером Москви, через спроби побудови соціалізму за 

радянськими лекалами часто-густо доводили власну державу до колапсу. 

Самій же Країні Рад ці колосально дорогі зовнішньополітичні експерименти 

коштували економічної і політичної стагнації й все більшого відставання у 

порівнянні з Заходом. 

На відміну від Радянського Союзу, що зазнавав настільки серйозних 

дилем як в ідеології, так і на практиці, США були де-факто позбавлені 

подібних протиріч. Головним стрижнем зовнішньої політики Вашингтону 

після Другої світової війни був антикомунізм – як зовнішній, тобто 

спрямований на стримування зростаючої радянської експансії, так і 

внутрішній, який передбачав боротьбу із комуністичним впливом всередині 

власної країни. На досвіді країн Східної Європи Білий дім всерйоз 

побоювався інспірованих та підтриманих Кремлем комуністичних 

переворотів у державах, що звільнилися від колоніальної залежності, де це 

зробити було набагато простіше.  

Також мала місце боротьба за демократичний устрій країн «третього 

світу», а часом були присутні й християнсько-месіанські мотиви. Насправді 

ж Сполучені Штати «воювали за демократію» не просто так. Демократичний 

характер політичної системи означав її стабільність, а значить, 

передбачуваність, прозорість механізму прийняття рішень, і, як наслідок, 

можливість довгострокового розрахунку при плануванні будь-яких контактів 

– політичних чи комерційних. Тим самим ми підходимо до економічної 

складової американської ідеології, а саме – зацікавленості в торгівлі та інших 
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бізнес-контактах з новими суб'єктами міжнародних відносин. Зокрема, 

гігантський «третій світ» за океаном розглядався як потенційний ринок 

збуту, за що варто було поборотися. Крім покупця американських товарів, 

він також розцінювався як постачальника дефіцитних ресурсів. На цьому тлі 

особливо виділявся Близький Схід з його невичерпними запасами головної 

стратегічного сировини, в якій Захід відчував брак – нафти. Тому арабський 

світ США розглядали багато в чому крізь призму вуглеводнів.  

Виходячи з вищесказаного, стає зрозумілим: разом із політичним, 

економічний фактор в американській політиці грав не меншу роль. Тим 

самим раціоналізм і прагматизм зовнішніх акцій Вашингтона був 

незрівнянно більшим, аніж заходів радянського керівництва. Білий дім не 

надавав у великих обсягах безоплатну допомогу, в тому числі зброю. 

Керівництво Сполучених Штатів, так само як і приватні гравці, банально 

вміли рахувати гроші і не розкидувалися ними даремно. Що в підсумку і 

стало головною причиною успіху зовнішньої політики США на Близькому 

Сході.  

Розглядаючи в ретроспективі радянсько-американське змагання за 

придбання союзників в регіоні, відразу варто зауважити, що, по суті, воно 

йшло за держави з різною соціально-економічною та політичною моделлю – 

відмінною як від радянської, так і американської. Так, союз СРСР з Ізраїлем 

був приречений з самого початку через демократизм єврейської держави. 

Тому, незважаючи на багато в чому соціалістичний характер ізраїльської 

економіки в 40-60-х рр. ХХ ст., Тель-Авів практично відразу повернувся до 

Вашингтона. У республіканській адміністрації Д. Ейзенхауера знали про ліві 

тенденції в політиці і економіці Ізраїлю, відчуваючи спочатку певну недовіру 

до кабінету Д. Бен-Гуріона. Навіть в середині 1950-х рр., з огляду на 

охолодження американо-ізраїльських відносин у зв'язку із Суецькою кризою, 

ситуація й близько не дійшло до розриву, на відміну від випадку з 

Радянським Союзом. З 1958 р. американо-ізраїльська співпраця тільки 
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зростала, перетворившись у 1960-х рр. на стратегічний альянс двох 

демократичних держав. 

Арабські країни у порівнянні з Ізраїлем спочатку виглядали набагато 

«правими». Однак прихід до влади в Каїрі, Дамаску, Багдаді і Сані 

націоналістів з їх політикою одержавлення економіки, посиленням диктатури 

та агресивної панарабістської пропаганди звів нанівець можливість 

налагодження довгострокових партнерських відносин. Прихильники 

націонал-соціалістичної ідеології дуже швидко взяли на озброєння не тільки 

антиколоніальну, але й в цілому антизахідну риторику. З іншого боку, вони 

вкрай ситуативно ставилися до комуністів, вбачаючи в них то потенційних 

політичних супротивників, то союзників. На відміну від Ізраїлю, де вплив 

компартії було незначним, в арабських державах, особливо таких, як Ірак і 

Сирія, комуністи мали шанси взяти владу. Тому у Вашингтоні з великою 

підозрою дивилися на флірт правлячих націоналістичних угруповань із 

місцевими компартіями. 

На відміну від Єгипту, Сирії, Іраку і Північного Ємену, в Лівані та 

королівствах Аравійського півострова комуністичний чинник був мізерним. 

Більш того, монархічні правителі Йорданії та Саудівської Аравії найбільшу 

загрозу бачили саме в Радянському Союзі і його прихильниках всередині 

своїх країн. Беручи до уваги також нафтовий чинник, США, керуючись 

прагматичної логікою в дусі Realpolitik, вирішили основну ставку зробити 

саме на співпрацю з консервативними режимами арабського світу. Не 

зумівши просунути основи ліберальної демократії на Близький Схід (окрім 

хіба що Ізраїлю), Білий дім був змушений підтримувати там антирадянські 

диктатури. Схожим чином мислили й арабські монархії, розглядаючи західні 

держави як менше зло, ніж Ізраїль або СРСР.  

На противагу Сполученим Штатам, Радянський Союз, не зумівши 

створити з Ізраїлю власний плацдарм у Південно-Західній Азії, свою увагу 

сфокусував на арабських державах. Спочатку Москва скептично ставилася до 

націоналістичних сил, що захопили владу в Каїрі та Дамаску. Однак із 
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зростанням в політиці останніх риторики і практики «соціалістичних 

експериментів», а також входженням у все більшу конфронтацію із Заходом 

відповідно зростала і радянська симпатія до них. Для пояснення цього 

феномену, власне, і була придумана теорія «соціалістичної орієнтації» з 

метою класифікації держав третього світу, котрі стали на своєрідний «третій 

шлях» розвитку, що пролягав десь посередині між євроатлантичним 

співтовариством і комуністичним табором. Водночас у хрущовського 

керівництва не могло виникнути передумов для зміни ставлення до 

монархічних режимів, які зберігали консервативні порядки.  

Окрім «соціалістичної орієнтації», Кремлю явно імпонував 

авторитаризм арабських режимів на противагу «буржуазній» ізраїльській 

демократії, що асоціювалася в Москві із західним впливом. І процедурно, і 

психологічно «мати справу» Радянському Союзу було зручніше з Єгиптом 

або Єменом, які мали схожу політичну систему, а не з Ізраїлем з його 

поділом влади, системами стримувань і противаг, що приваблювало, в свою 

чергу, США. Однак при цьому слід пам'ятати – «третій світ» та країни 

Близького Сходу, зокрема, були самостійними гравцями міжнародного 

життя, зі своїми внутрішніми, конфліктами, часто вельми слабо пов'язаними 

із загальним перебігом холодної війни.  

На 1953 р. Радянський Союз займав позицію певного балансування між 

країнами Близького Сходу. Москва вже відійшла від альянсу з Тель-Авівом, 

але ще не вибрала головною опорою арабські націоналістичні режими. З 

вигод такого положення можна відзначити свободу дій як в дипломатичній, 

так і фінансово-економічній та інших сферах, проте завдяки цій 

невизначеності Кремль практично ні на що не впливав в регіоні. У свою 

чергу, США до початку 1950-х рр. домінуючий вплив мали лише в 

Саудівській Аравії, де розташовувалися американські військові бази, а 

компанія AРAMKO добувала нафту. Однак ще з кінця 40-х рр. ХХ ст. 

поступово зростала співпраця з Ізраїлем на радянсько-ізраїльським 

контактам, що згорталися с кожним роком. З крахом радянсько-сіоністського 
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альянсу на початку 1950-х рр. у США з'явилася реальна можливість залучити 

на свій бік Тель-Авів.  

Після відходу з Палестини і липневої революції в Єгипті вплив Лондона 

виявилися підірваним в цій країні. Спочатку «Вільні офіцери» стояли на 

відверто антикомуністичних позиціях, розраховуючи в основному на 

допомогу Вашингтона. Однак незабаром, особливо після остаточної 

монополізації влади в СРСР М. С. Хрущовим, стався поворот на співпрацю з 

Радянським Союзом. Дамаск також, після досить довгих митарств 

переорієнтувався на Кремль. У Сирії американським адміністраціям, на 

відміну від Єгипту, істотно утвердитися не вдалося. Тоді як Ліван, в 

основному через фінансово-економічні зв'язки, став досить надійним 

партнером Сполученим Штатів. 

Водночас обидві наддержави на середину 50-х рр. ХХ ст. не розглядали 

одна одну як головних супротивників в регіоні. Сильні позиції зберігала 

Велика Британія, домінуючи в Іраку, Йорданії, Кувейті, інших князівствах-

протекторатах на півдні Аравійського півострова. Як Сполучені Штати, так і 

Радянський Союз займалися послабленням, розколюванням та розтягуванням 

імперського колоніального спадку, маючи поки що досить слабкий і 

непевний вплив. Відносини Вашингтона й Лондона, як і раніше, з часів 

Другої світової війни, мали характер «особливих», в тому числі на Близькому 

Сході, базуючись на визнанні один одного рівноправними партнерами, 

причому з перевагою британських інтересів в арабському світі. Однак з 

плином часу все більше виявлялася штучність цього підходу через 

неспроможність Лондона підтримувати свій вплив на належному рівні. 

У радянській пропаганді та зовнішньополітичній стратегії щодо 

Близького Сходу почався відхід від пануючого в сталінські часи поняття 

«англо-американців», де підкреслювалося першість Лондона, союзником 

якого нібито був заокеанський побратим. Як і у випадку з Палестиною, в 

своїй політиці першої половини 1950-х рр. СРСР намагався підірвати 

британські колоніальні позиції в арабських столицях, у той же час не 
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допускаючи приходу замість європейців Сполучених Штатів. Однак останній 

пункт не був головним, і Москва спочатку нічого не робила для запобігання 

подібного сценарію. По суті, крім офіційних осудних заяв, Кремль ніяк не 

зміг перешкодити встановленню співпраці Вашингтона з Тель-Авівом; така ж 

ситуація спочатку складалася і з Каїром.  

Та незабаром, після приходу до влади «колективного керівництва», 

почався перегляд багатьох аспектів зовнішньої політики СРСР, відхід від 

пасивності у відносинах з некомуністичними країнами. Знаковим проявом 

цього стало рішення хрущовського керівництва 1955 р. надати озброєння 

Сирії і Єгипту, тим самим вибиваючи настільки важливий козир з рук США і 

перехоплючи ініціативу в цьому питанні. Крім того, це рішення було 

покликане посилити негативну позицію арабських держав щодо 

Багдадського пакту. Таким чином, Москва пішла на рішучу співпрацю з 

націоналістичними режимами, відійшовши від традиційної орієнтації лише 

на комуністичні партії, що означало поворот до союзу з національно-

визвольним рухом, розширення поняття «антиімперіалістичних сил». Адже 

ще зовсім недавно, у 1952 р. на XIX з'їзді КПРС було оголошено, що «прапор 

національно-визвольної боротьби національною буржуазією викинуто за 

борт». Якщо при Сталіні союз з некомуністичними країнами був можливий 

лише на рівні загальних позицій в ООН, як це було з Ізраїлем, а пізніше – з 

арабськими державами, то з середини 50-х рр. ХХ ст. підписувались 

широкомасштабні торгівельно-економічні угоди, починають бурхливо 

розвиватися наукові, освітні, культурні та інші зв'язки.  

Ця тенденція не оминула і Близький Схід. Незважаючи на те, що в 

дисертації розглядається лише політика урядів США і СРСР, варто 

відзначити: співпраця на офіційному, міждержавному рівні явно не 

підкріплювалося контактами на особистісно-побутовому, соціокультурному 

аспекті. Як пізніше відзначали радянські дипломати, СРСР споруджував в 

Єгипті гігантські промислові підприємства, в той час як ланка широкого 

споживання, література, кінематограф, інші продукти культури, а також 
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матеріали ЗМІ були вщент заповнені західною продукцією. Завдяки 

відкритому характеру американського суспільства їх масова культура 

широко проникала на Близький Схід. Вашингтон у тривалій перспективі мав 

міцнішу базу для політичного проникнення. Вплив США закріплювався 

фінансовими, діловими, туристичними та іншими зв'язками, чого так не 

вистачало Москві через ізоляціонізм радянського суспільства і економіки. 

Про неспівмірну кількість американських і радянських громадян, що 

побували в регіоні (а головне – їх можливостей, повноважень для 

встановлення найрізноманітніших зв'язків), а також зворотних візитів, годі й 

казати.  

Як серйозний тактичний успіх Заходу можна констатувати створення у 

1955 р. Багдадського пакту, регіональної організації оборони Близького і 

Середнього Сходу. Це була ініціатива Держдепартаменту США, що 

базувалася на американській інтерпретації військової інтеграції місцевих 

держав. Щоправда, на відміну від Північноатлантичного альянсу, статут 

пакту не включав положення взаємної допомоги учасників і спільний виступ 

проти агресора в разі нападу на будь-кого з членів організації. З огляду на 

сильні внутрішні розбіжності серед самих країн-учасниць, Багдадський пакт 

був досить слабкою структурою у порівнянні з військовими блоками НАТО і 

СЕАТО. З самого початку його існування Вашингтон намагався спрямувати 

діяльність організації не стільки на чисто військові цілі (що було 

малоперспективним через недостатню військову могутність країн 

«північного ярусу»), скільки на регіональне співробітництво, політико-

економічну інтеграцію держав, що слугувало б надійнішим щитом проти 

комунізму, ніж просто військова сила. Передбачалося, що стабільний 

розвиток країн і їх взаємодопомога сприятимуть закріпленню впливу 

Сполучених Штатів в регіоні. Ця тенденція остаточно взяла гору після 

трансформації Багдадського пакту 1959 р. в Організацію центрального 

договору. Показово, що, активно впливаючи на роботу обох організацій, 
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США утрималися від прямого членства, щоб зберегти за собою поле для 

маневру в налагодженні контактів з країнами, які не входили до цих блоків.  

З іншого боку, до утворення військового союзу під верховенством 

західних держав більшість арабських держав поставилося негативно. Він став 

ще одним, додатковим фактором роздратування правлячих еліт і загострення 

становища в Південно-Західній Азії. Становлення пакту співпало з 

піднесенням і приходом до влади в арабських державах націоналістів, які 

вкрай негативно ставилися до спроб старих європейських колоніальних 

держав зберегти свій вплив, тим більше в такій відвертій формі. В результаті 

Багдадський пакт став засобом відштовхування арабських країн не тільки від 

Великої Британії, але і США. Єгипетський лідер Гамаль Абдель Насер 

вельми вдало використовував антиблокову пропаганду для збільшення своєї 

популярності в арабському світі. Непохитна позиція Каїра в питанні 

військово-політичної інтеграції під верховенством Великої Британії і 

Сполучених Штатів стала мірилом для багатьох арабських режимів. Таким 

чином, завдяки підтримці блоку США потрапили до пастки конфронтації з 

панарабізмом, що довгий час заважало налагодженню відносин з 

націоналістами. Ситуація покращилася лише зі створенням СЕНТО, в якому 

вже не перебувала жодна з арабських країн; тим самим позбавлялися сенсу 

спроби залучення в нього інших семітських держав, що мало місце під час 

існування Багдадського пакту.  

Суецька криза 1956 р., під час якої Велика Британія в союзі з Францією 

та Ізраїлем зазнали політичної поразки в своєму виступі проти Єгипту, 

серйозно змінила баланс сил, а головне – погляди еліт на подальший стан 

справ і завдання їх політики в регіоні. Стало ясно, що більше ні про яку 

рівноправність і «особливі» відносини Лондона і Вашингтона мови бути не 

може (з 1957 р. англо-американські відносини перейшли до стадії 

«взаємозалежності»). По аналогії з Грецією і Туреччиною в 1947 р., тепер й 

на Близькому Сході США переймали естафету стримування радянського 

проникнення. Хоча прямого зростання комунізму Суецька криза не 
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викликала (і вже тим більше, на відміну від громадянської війни в Греції, 

комуністичні партизани не рвалися до влади), проте в цілому суттєвий сплеск 

прорадянських симпатій, а також поглиблення кремлівського впливу в 

Дамаску і Каїрі мало місце. 

Як і десять років назад, перехід відповідальності знаменувався 

прийняттям нової зовнішньополітичної доктрини («доктрини Ейзенхауера»), 

що корелювала пріоритети американської зовнішньої політики. З цього часу 

відносини США і Великої Британії на Близькому Сході починають набувати 

характеру співробітництва, а не протистояння і боротьби за сфери впливу. 

Останнє відходило в минуле перед дипломатичним наступом Радянського 

Союзу. Вашингтон і Лондон стали погоджувати і коригувати свої дії, що 

яскраво проявилося в операції 1958 р. з десантування збройних сил в Лівані 

та Йорданії.  

У той же час саме після 1958 р. повільно, але невблаганно починає 

згортатися і затухати американо-британське співробітництво й самі 

«взаємозалежні» відносини з причини поетапної здачі позицій Сполученим 

Королівством. Слідом за Іраком, Велика Британія покинула Йорданію, 

залишивши її на піклування заокеанського партнера через фінансову 

неспроможність подальшої підтримки Аммана; як і в Межиріччі, військові 

бази Лондона тут також ліквідовувалися. Американо-британський союз 

втрачав свою актуальність за непотрібністю, за винятком району Перської 

затоки і діяльності СЕНТО, що складалася з неарабських країн «північного 

ярусу». По суті, Східне Середземномор'я стало останнім районом, де Лондон 

намагався якомога довше зберігати своє домінування і самотужки 

протистояти викликам з боку СРСР. Врешті-решт і тут він був змушений 

розділити панування з Білим домом, не в змозі більше зберігати монополію. 

Остаточно позиції Великої Британії в арабському світі виявилися 

підірваними після 1958 р., коли впала іракська монархія – головний союзник 

Сполученого Королівства в регіоні після Суецької кризи. Крім того, після 

трансформації Багдадського пакту в СЕНТО домінуючі позиції посіли США. 
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В результаті британський вплив звузився до Кувейту та інших еміратів 

півдня Аравійського півострова; Велика Британія більше суттєво не впливала 

на події в регіоні, в тому числі на арабо-ізраїльський конфлікт.  

У свою чергу, після Суецької кризи Радянський Союз, розуміючи 

безповоротність краху британського впливу, головні сили спрямував на 

боротьбу із США. Незважаючи на ідеологічні протиріччя з Каїром, радянське 

домінування в Єгипті і Сирії зміцнювалося військовими, економічними, 

освітніми та іншими зв'язками. У відповідь на «доктрину Ейзенхауера» СРСР 

проголосив власну – «доктрину Шепілова». Причому Москва чітко 

розмежувала сфери впливу: не перешкоджаючи західним маніпуляціям 1957-

1958 рр. навколо Йорданії, Лівану і нафтових країн Аравійського півострова, 

під час сирійської кризи Кремль зайняв жорстку позицію, як і роком пізніше 

щодо Іраку. Хрущовський уряд першим поквпапився налагодити контакти з 

новим багдадським режимом (за перевіреною схемою), що призвело до 

погіршення відносин з ОАР і підштовхнуло останню на зближення із США.  

Як можна помітити, практично у всіх ключових кризах наддержави де-

факто виступали зі схожих позицій. Так, під час Суецької кризи Вашингтон і 

Москва об'єдналися проти потрійної агресії, змусивши Велику Британію (а 

разом з нею Францію з Ізраїлем) відступити і залишити черговий кластер 

позицій. Незважаючи на розбіжність орієнтирів після Суеца, під час 

сирійської кризи 1957 р., а також широкомасштабної 1958 р., наддержави 

знову продемонстрували курс на мирне, дипломатичне врегулювання 

конфліктів: в ООН вкотре була зайнята фактично спільна позиція. Ймовірно, 

ніде більше, як на Близькому Сході у 50-60-х рр. ХХ ст., не було такої 

кількості збігів інтересів і прикладів співпраці між наддержавами. І 

Сполучені Штати, і Радянський Союз явно намагалися уникнути прямого 

зіткнення, досить чітко розмежовуючи сфери впливу в Східному 

Середземномор'ї, що утворилися внаслідок внутрішніх процесів в країнах та 

відповідного вибору місцевих еліт. 
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Рівень важливості регіону в загальній стратегії Сполучених Штатів був 

продемонстрований влітку 1958 р., коли для захисту власних інтересів 

Вашингтон відправив на Близький Схід військовий контингент, тим самим 

позначивши рішучість протистояти будь-яким загрозам і викликам.  

Останні роки президентства Д. Ейзенхауера характеризувалися 

фундацією тенденцій, на яких базувалася вся американська політика в регіоні 

майбутніх десятиліть. Так, незважаючи на досить прохолодні після Суецької 

кризи відносини з Ізраїлем, шляхом збільшення фінансово-економічної 

допомоги і експорту озброєнь зводився фундамент для стратегічного 

партнерства з Тель-Авівом у 1960-х рр. Крім цього, почалися перші спроби 

залучення Г. Насера як інструмента впливу в арабському світі і засобу 

просування американських інтересів. Як не дивно, паралельно з цим 

процесом, Білий дім різко збільшив допомогу королю Саудівської Аравії 

заради підтримки монарха – загальноарабського лідера на противагу 

каїрському диктатору. З метою підігріву традиційної єгипетсько-іракської 

ворожнечі, американські спецслужби також активізували свою підривну 

діяльність проти багдадського режиму. Вельми курйозним в даній ситуації 

було те, що, незважаючи на всі зусилля, ЦРУ (на відміну від Ірану) так і не 

вдалося зіграти вирішальну роль у внутрішніх іракських політичних 

процесах, і, як наслідок, залучити багдадських націоналістів на бік США.  

У відносинах з Москвою після 1958 р. остаточно ствердилася лінія на 

суперництво і протистояння за політичне домінування в близькосхідних 

державах; тенденція на співпрацю (як і на інших фронтах холодної війни) 

залишалася лише в період перманентних міждержавних криз. Як правило, 

обидві сторони були зацікавлені в їх своєчасному погашенні, не даючи 

розростися у збройне зіткнення між близькосхідними акторами.  

З приходом до влади в США адміністрації демократів на чолі з 

Дж. Ф. Кеннеді на початку 1960-х рр. відбулася деяка корекція політики 

Вашингтона. Цьому сприяв також і тимчасовий відхід Г. Насера від 

однобокої орієнтації на радянський блок завдяки тимчасовому торжеству ідеї 
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панарабізму у вигляді ОАР, а також спробою флірту Москви з багдадським 

режимом А. Касема. Однак залучення на свою сторону сил революційного 

націоналізму з боку США не мало успіху через відсутність на той момент 

необхідної соціально-економічної бази для зміни орієнтації арабського світу 

від Кремля. Це вдасться зробити лише під час президентства Р. Ніксона. Тоді 

як Білий дім на Близькому Сході успішно грав на «двох дошках»: саме за 

часів президентства Кеннеді завершилося формування американо-

саудівського стратегічного союзництва і американо-ізраїльського 

стратегічного партнерства в регіоні; обидві країни стали надійними 

контрагентами Вашингтона у міжнародному діалозі щодо конфліктного 

району Леванту та Перської затоки. 

Крах співпраці Сполучених Штатів з арабським націоналізмом після 

1963 р. мав конкретні політичні передумови. Період першої половини 1960-х 

рр. ознаменувався низкою міжнародних конфліктів на Близькому Сході, 

найсерйознішими з яких були сирійська, кувейтська та єменська. Під час їх 

перебігу адміністрація Дж. Ф. Кеннеді дотримувалася принципу невтручання 

як з боку наддержав, так і місцевих країн. Щоправда, не завжди вдавалося 

досягти бажаного. Така досить рідкісна для Америки стриманість 

пояснювалася як незначною величиною і значимістю криз у порівнянні з їх 

аналогами 1950-х рр., так і вже вищезгаданою спробою коригування 

близькосхідного курсу.  

60-і рр. ХХ стали ще однією знаменною віхою в історії міжнародних 

відносин. Саме в цей період Велика Британія починає остаточно залишати 

район Перської затоки, звільняючи тамтешні князівства для втягування їх у 

«велику гру» світової політики. В ході однієї з останніх хвиль деколонізації, 

яка надала незалежність Кувейту (1961 р.), а потім і Південному Ємену (в 

ході розпочатої з 1963 р. боротьби за незалежність), Лондон й зовсім втратив 

суттєве місце на Близькому Сході, незважаючи на висадку в Кувейті, а також 

спробу підтримки роялістів у громадянській війні Північного Ємену.  
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Користуючись поступовою здачею позицій Сполученим Королівством, у 

1958-1964 рр. Москва значно збільшила свою присутність в арабському світі. 

З огляду на досить мінливу синусоїду взаємозв'язків з насерівським Єгиптом, 

СРСР відразу ж після Іракської революції 1958 р. став впевнено намацувати 

точки дотику з новим багдадським режимом, співпраця з яким, незважаючи 

на постійні державні перевороти в Іраку і явну нестабільність політичного 

життя країни, в подальшому лише зростала. У середньостроковій перспективі 

йому не зміг завадити навіть лютневий переворот 1963 р., що завершився 

падінням влади прорадянського А. Касема і масовою різаниною комуністів. 

Найбільш тісний характер радянсько-іракські відносини, щоправда, матимуть 

пізніше – у 1970-1980-і рр., коли лідером держави стане Саддам Хусейн.  

Однак найбільшу і несподівану для всіх підтримку від Кремля в цей 

період отримала Єменська Арабська Республіка. Хрущовське керівництво, на 

відміну від адміністрації Кеннеді, практично відразу втрутилося в конфлікт, 

відправивши «молодим офіцерам», які повалили монархію, зброю і 

військових радників. Характерно, однак, що паралельно з громадянською 

війною на Півночі, у боротьбу місцевих націоналістів проти британського 

панування на Півдні Ємену СРСР безпосередньо не втручався, не бажаючи 

вплутуватися у відкрите зіткнення із сильною європейською державою.  

Багато в чому завдяки однозначній позиції Москви, відразу ж по різні 

боки барикад стали ОАР і Саудівська Аравія, в той час як США почали 

відходити від спроб наведення мостів з арабським націоналізмом. Адже якщо 

реакція наддержав на кувейтський та сирійський виклики 1961 р., як і кризи 

1950-х рр., була досить схожою, полягаючи у взаємному стримуванні, а 

також відмові від військового втручання, то у випадку з Єменом все було 

інакше. Сполучені Штати угледіли в такій активності як Москви, так і Каїра 

загрозу для власних інтересів на всьому Близькому Сході, відіславши 

американську авіацію на саудівські аеродроми і ввівши військово-морські 

сили в Аденську затоку. Тим самим, як і 1958 р., президент Сполучених 

Штатів сигналізував Каїру та Москві неприпустимість подальшого 
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розширення інтервенції. Особливе розчарування спіткало Дж. Ф. Кеннеді в 

його відносинах з Гамаль Абдель Насером, який відправив єгипетські війська 

на допомогу змовникам. Це стало головною зовнішньополітичною причиною 

провалу спроб налагодження міцного американо-єгипетського 

співробітництва. Через єгипетську інтервенцію Дж. Ф. Кеннеді, а за ним і 

Л. Джонсон головну ставку в регіоні вирішили зробити на Ізраїль та 

Саудівську Аравію.  

Отже, саме в 1953-1964 рр. відбулося остаточне втягування Близького 

Сходу в холодну війну, його біполяризацію. Всі країни Південно-Західної 

Азії були змушені в кінцевому підсумку зробити вибір, на чиєму вони боці в 

цьому всесвітньому протистоянні. Однак у порівнянні з іншими регіонами 

планети розмежування поширилося на Близький Схід досить пізно й сильно 

розтягнулася за часом. Значна кількість держав позиціонувала себе 

прихильниками «третьої сили», офіційно заявляючи про свою неналежність 

до жодного з ворогуючих військово-політичних блоків і активно беручи 

участь в Русі Неприєднання. Але це зовсім не заважало їм отримувати 

фінансово-економічну, а частіше військову й кадрову допомогу то від 

капіталістичного, то від соціалістичного табору, а іноді від обох відразу; 

більше того, навіть розміщувати їх війська на своїй території.  

До середини 1960-х рр. намітився корінний злам у міжнародно-

політичній обстановці на Близькому Сході. Після 1964 р. починається низка 

поступових, але все швидших подій, що мали неозворотній характер й 

призвели до Шестиденної війни 1967 р., яка докорінно змінила розклад сил в 

регіоні.  
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