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  مبارك الى عرابى من القاھرة
  حامد عباس رءوف .د.أ

 عن الناشئ الفراغ یمأل مصرى بدیل ھناك یكن لم على، محمد عصر نھایة عند قتصادإلا دارةإ فى الدولة دور تصفیة بعد
 كوبذل الدولة، لصالح وصادره التجارى الوطنى المال رأس على على محمد قضى ما بعد للدولة قتصادىإلا الدور غیاب
 على جنبیةألا األموال رؤوس فتدفقت  ،الفراغ ذلك لیمأل جنبىألا المال رأس أمام مصراعیھ على مفتوحا الباب أصبح
 التى القنصلیة المحاكم نظام فوضع مصر، فى مصالحھا لحمایة القانونى الغطاء لتوفیر وربیةألا الدول وتدخلت البالد،
 الفرنسیة القوانین بین یجمع خاصا انوناق طبقت التى المختلطة المحاكم مث المصرى، القانون ولیس بالدھا قوانین تطبق

 حصانة جانبألل أعطت التى جنبیةاأل متیازاتإلا تفاقاتإ النظم تلك دخالإ على وساعد .وربیةاأل القوانین من وغیرھا
 كقناة ستراتیجیةإلا لمشروعاتا خالل من جنبیةألا الھیمنة زادت ثم  -مصر بینھا ومن- العثمانیة الدولة بالد فى خاصة

 لىإ لجأت طائلة مواالأ الدولة كفلت مشروعات وھى السویس - القاھرة -  دریةإلسكنا حدید سكك ومشروع السویس
 -  1863( سماعیلإ الخدیو عھد فى العام الدین تفاقم لىإ أدى مما مجحفة بشروط جنبیةألا المال بیوت من ستدانتھاإ

  . فالساإل فةحا على مصر ووقوف )1879

 على محمد مدراس فى حدیثا تعلیما تلقوا الذین والمثقفین والتجار الریف آعیان من - المصریة النخبة حاولت وعبثا
 للنظام موازى وقضائى قانونى نظام قامةإب یكتف لم الذى مصر شئون فى جنبىألا للتدخل حدا تضع أن -سماعیلإو

 فرض خالل من المصرى قتصادإلا على للسیطرة سعى بل جانب،ألل منحازو علیھ ومتمیز المصرى والقضائى القانونى
 فرنسى أحدھما وزیرین تعیین درجة لىإ األمر وصل بل المصریة، المالیة على الفرنسیة -نجلزیةإلا الثنائیة الرقابة

 محاوالت وفشلت.جانبلال ملكا لتكون تاما عدادإ تعد مصر أن واضحا صبحأو للمالیة، نجلیزىإ واآلخر العمومیة شغالألل
 سیل توقف أن فى) سماعیلإ عھد فى نشئأ ىمصر برلمان أول( النواب شورى مجلس فى تركزت التى المصریة النخبة
 على سخطا یقلون ال كانوا الذین المصرى الجیش ضباط مع التحالف لىإ فاتجھوا جدوى، دون مصر فى جنبىألا التدخل
 على تراكألوا الجراكسة الضباط بسیطرة ذرعا یضیقون كانوا كما المصریین، من غیرھم عن مصر فى جنبىألا التغلغل
 من الجیش ضباط مع والمثقفین والتجار األعیان تحالف عن نشآ وبذلك منھا، المصریین وحرمان بالجیش العلیا المراكز

 أحمد) عقید( القائمقام ةبرتب مصرى ضابط تزعمھا السلطة ستبدادإو جنبیةألا للسیطرة معارضة وطنیة حركة المصریین
  .النواب شورى مجلس رئیس باشا سلطان محمد الوطنى ئتالفإلا ھذا فى المدنیین ومثل عرابى

  1881 سبتمبر 9 عابدین مظاھرة
 الجیش فیھا یشترك 1881 سبتمبر 9 یوم عابدین سراى أمام عسكریة مظاھرة قامةإ على الوطنیة الحركة قادة كلمة تفقتإ

 صالحإب تتعلق مطالب كانتو ،)1892 -  1879( توفیق الخدیو على الشعب مطالب لعرض وذلك بالشع جموع تدعمھ
 وعبثا.دعدھاووم بمكانھا األوربیة الدول وقانصل الحربیة وزیر عرابى خطرأ المظاھرة وقبل .مستقبلھا وضمان البالد
 حرسھ نضمإ بل بالفشل، باءت اوالتھمح ولكن لیھ،إ الجیش فرق بعض تذاببإج الوطنیین مسعى یحبط نأ الخدیو حاول

  .المعارض موقفھ فى الجیش لىإ الخاص

 من توفیق الخدیو ونزل القصر، أمام عابدین ساحة فى الجنود صطفإ سبتمبر، 9 الجمعة ظھر بعد من الرابعة وفى
 المیدان توسط مافل الخاص، حرسھ أفراد وبعض نجلیزىإلا المالى والمراقب بریطانیا قنصل یصحبھ ساحةال لىإ السراى

 بھ صاح الخدیو من دنا فلما السیوف، شاھرى ضابطا ثالثین نحو وخلفھ سیفھ، شاھرا جواده راكبا فجاءه عرابى، نادى
 رفضوا السیوف غمادإو بالترجل عرابى مرافقى الخدیو أمر وعندما ففعل، سیفك غمدإو ترجل نأ الحرس رجال حدأ

 بعزل مةألا مطالب لیھإ یحمل نھبأ جابھأ بالجیش حضوره سبابأ عن عرابى الخدیو سأل وعندما .ماكنھمأ فى وظلوا
 فیھا لكم حق ال الطلبات ھذه كل: "الخدیو فأجاب الجیش عدد وزیادة النواب مجلس وتشكیل) الوزراء رئیس( باشا ریاض

 ."یومال بعد نورث ولن أحد عبید لسنا نحن: "عرابى فرد ،" حسانناإ عبید نتمأو  عاوز، أنا ما زى وأعمل  البلد، خدیو وأنا
 القنصل وفشل ).االنجلیزى القنصل نصیحة على بناء( السراى لىإ ومرافقیھ الخدیو نسحبإ المناقشة من الحد ھذا وعند

 اضطرإ ندئذوع الطرفین، بین للوساطة محاولة فى موقفھ عن بالعدول عرابى قناعإ نجلیزىإلا المالى والمراقب البرطانى
 محمد تعین على صرأ لعرابى القرار بلغأ وعندما ستقالتھ،إ باشا ریاض فقدم المطالب من لجانب ذعانإلا لىإ الخدیو
 تضمنت الجدیدة الوزارة ألن ذروتھا الوطنیة الثورة بلغت وبذلك ،ذلك على الخدیو فوافق للوزراء رئیسا باشا شریف

  .البارودى سامى محمود ھو الوطنیین الضباط من عرابى رفاق أحد لىإ الحربیة وزارة سنادإ

 ولكن نعقاد،إلل النواب شورى مجلس ودعوة الدستور عدادإب الوطنیة المطالب من الثانى الشق تنفیذ شریف وزارة وبدأت
 حباطإو لمصالحھا تھدید من تمثلھ لما المصریة الوطنیة الحركة جھاضإل لتدخلل العدة تعدان بدأتا وفرنسا بریطانیا

 للتدخل التنازلى دالع بدأ لذلك جنبى،ألا للتدخل للتصدى المنطقة لشعوب المثل ضرب عن فضال یة،ستعمارإلا لمخططاتھا
 نصابھا لىإ مورألا عادةإل لھ تأییدھما فیھا تعلنان الخدیو لىإ 1882 ینایر 7 مذكرة فوجھتا مصر فى جنبىألا العسكرى

 حول والنواب باشا شریف بین زمةأ نشبت وعندما .الدستور عدادإ وعلى نعقادإلل النواب مجلس دعوة على عتراضھاإو
 الحوادث سارت وبذلك الثورة وزارة البارود سامى محمود وشكل شریف ستقالإ البالد مالیة على الرقابة فى المجلس حق

  . مصر نجلیزاإل حتاللإو الوطنیة الثورة بھزیمة نتھىإ الذى جانبألا مع الصدام لىإ الطریق فى واسعة بخطى
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  القاھرة حتاللاإل یشج دخول
موقعة فى  الثورة جیش ھزیمة بعد نجلیزإلا دخلھا یوم الحزینة، القاھرة أیام من یوم 1882 سبتمبر 15 الجمعة صباح كان

 دخول وقبل التل الكبیر، وھى ھزیمة لعبت فیھا الخیانة دورھا فى تمكین اإلنجلیز من الحصول على إنتصار سھل.
 الثوار مساندة عن تخلى الذى باشا سلطان محمد ھناك من ھمحبص ثم العباسیة، بثكنات لاللی قضوا العاصمة نجلیزإلا
 نجلیزاإل عمالء بعض جانب من وعدوا أن بعد حرب كأسرى نجلیزإلل نفسھمأ ورفاقھ عرابى وسلم .الخدیو لىإ نضمإو

 بعد سكندریةإلا من الخدیو قدوم حتى لھ مقرا عابدین قصر من نجلیزىإلا الجیش قائد تخذإو دلة، عا لمحاكمة یقدموا بأن
 الجیش لقادة الھدایا ورجالھ وقدم نجلیزإلا جیش بمساعدة سلطانھ الخدیو ستعادإ وھكذا. أیام بعشرة القاھرة جلیزاإل دخل أن

 ظل مناسبة وھى البریطانى العلم تحت حتاللإلا جیش یستعرض عابدین میدان فى ووقف بل بالجمیل، عرفانا البریطانى
 لدوره تقدیرا بریطانیا ملكة من رفیعا وساما باشا سلطان ومنح البغیض، سلوبألا وبنفس عھده طوال مستمرا بھا حتفالاال

 وكوفئوا ، الخدیو لىإ نضمواإو اللحظات أحرج فى الثورة عن تخلوا ممن غیره كوفئو بالده، خیانة فى الوضیع
 بنفیھم مرألا نتھىإو عسكریة محاكمة لىإ الشرفاء الوطنیون قادةال قدم حین على الرفیعة، وسمةألوا الكبیرة بالمناصب

  .الوطن عن الدفاع فى معھم تعاون من على بالسجن والحكم البالد خارج

  الدوباره قصر من حكَمتُ  القاھرة
 انتك) البریطانیة السفارة مقر حیث اآلن سیتى دنجار( االسماعیلیة بحى الدوباره بقصر البریطانى القنصل مقر ومن

 وظل عثمانیة، والیة فظلت یتغیر لم الدولى مصر وضع نأ رغم البالد، أمور رةبإدا تتعلق التى ساسیةألا القرارات تصنع
 فى الحكم لرجال البریطانى القنصل یوججھا التى التعلیمات وكانت ،)النظریة الناحیة من( مصر فى مؤقتا نجلیزاإل وضع
 .نفسھ الخدیو كان لو حتى تجاوزھا وأ غفالھاإ حدأ یستطیع ال ملزمة نصائح كانت نھاكول" نصائح" علیھا یطلق مصر

 قتصادیةإلا والألحا تحسین على وعملوا الھند، فى خبراتھم من فیھ ستفادواإ لمصر جدیدا داریاإ نظاما نجایزإلا ووضع
 الدول مضایقات من ریطانیاب تتخلص بذلكو مواعیدھا، فى الخارجیة الدیون قساطأ داءأ على قادرة تصبح حتى للبالد

 جبایة وتنظیم الرى وسائل بتحسین ھتمامإلا نجلیزإلا تابع ثم ومن مصر، فى لھا) فرنسا وخاصة( الدیون صاحبة
  . اتحدید الغایة ھذه لخدمة داراىاإل الجھاز صالحإو الضرائب

 الوقت یحن حتى عمال،ألا بتلك لتمرسھم الكبرى الوظائف فى بھم ستعانإو كاألترا الذوات على حتاللإلا أبقى وقد
 ینتعی على نجلیزاإل وحرص .حتاللإلا ظل فى تربوا ممن عیانألا بناءأو ابنائھم من جدیدة درایةإ كوادار بھم لیستبدل

  .والعقد الحل -وحدھم- بیدھم كان المختلفة داراتإلوا الوزارات فى نجلیزإلا والمفتشین المستشارین من عدد

 حتى بالمعارضة صوت فیھ یرتفع فلم حتالل،إلا عھد من ولألا العقد طوال  المصریة السیاسیة اةالحی على الركود وران
 ما بسبب شعبیة اكستب الذى )1914 - 1892( الثانى حلمى عباس الخدیو عھد بدایة فى نفسھا عن تعبر المعارضة بدأت
 لىإ وردوه ھینتھم من التخلص باالش الخدیو التمحاو جھضواأ نجلیزإلا نأ ورغم ،ىاالنجلیزللنفوذ  مقاومة من أبداه

 المحافل فى حتاللإلا ضد نشاطھ بادیة على كامل مصطفى الشاب الزعیم شجع نھأ الإ منھ، الخروج حاول الذى طارإلا
 الوسطى الطبقة وراءه حاشدا ،وألمانیا والنمسا وفرنسا بریطانیا بین المصالح وتضارب تتناقص  على معتمدا الدولیة

 یفخروا نأ لىإ المصریین وداعیا المصریین، نفوس فى االحتالل أوجدھا التى الیأس روح تبدید خالل من مصریةال
 جعل )1904( الودى بالوفاق عرف فیما فرنسا مع لمشاكلھا حل لىإ التوصل فى بریطانیا نجاح ولكن .بمصریتھم
 عیانألا قیام على ردا )1908( الوطنى الحزب سفأس حتاللاإل ضد الداخلیة الجبھة تعبئة على یركز كامل مصطفى

 زعامة فى فرید محمد خلفھ نفسھ العام فى كامل مصطفى مات وعندما .االمة حزب بتأسیس حتاللإلا مع المتعاونین
 فأسس والحركة الوطنیة ونجح فى إتباع خطة جدیدة لتعبئة الشعب المصرى وراء تضال الحزب الوطنى الوطنى الحزب

 العلیا المدراس نادى ودعم الفالحین لتعبئةالحركة وأسس نقابات التعاون  وراء العمال لحشد الیدویة الصنائع عمال نقابة
 المصریة السوق جعلت التى قتصادیةإلا والتبعیة حتاللإلا بین الوثیقة العالقة لىإ الجماھیر أنظار ولفت الطالب، لتعبئة

  . الدستور عالنإو الجالء فى فرید محمد ید على الوطنیة الحركة مطالب وتحددت جانب،لأل انھب

 غتیالإ عقبتأ التى الطائفیة الفتنة فكانت الوطنى، الصف شق لعبة لىإ نجلیزإلا لجأ الجارفة الوطنیة الحركة تلك وأمام
 فرید محمد دفع طریق عن الوطنبیة الحركة لضرب جراءاتإ من حتاللإلا سلطات لیھإ لجأت وما )1910( غالى بطرس
 ید طلقتأو ، الصحافة كممت التى القوانین صدارإو الوطنى، الحزب كوادر عتقالإو المنفى، فى فى والحیاة البالد لمغادرة

  .األولى ةالعالمی الحرب قامت حتى كذلك راألم ظل الوطنیة، العناصر تعقب فى داراةإلا

  ولىألا العالمیة الحرب فى القاھرة
 حرب نشبت ثم الدولیة، زماتألا من عدد فوقع القرن ھذا من ولألا العقد منتصف نذم فقألا فى تتجمع الحرب نذر بدأت

 وال مبریالیة إلا طماعھاأب تتمسك كانت الكبرى وربیةألا الدول نأل الحرب تجنب فى الدبلوماسیة الجھود وفلشت البلقان،
 لىإ مصر ضم أمر فى تھا حلیفا یابریطان تحت فا 1914 صیف فى الدولى الموقف توتر وعندما .عنھا تحید أن ترید

 وضع فى البت أمر یترك نأ وطلبت قتراح،إلا على بشدة عترضتإ فرنسا ولكن ،)الھند شأن ذلك فى شأنھا( مستعمراتھا
 عشیھ )1914 دیسمبر 18( مصر على الحمایة عالنإب كتفاءإلا من مفرا بریطانیا تجد فلم الصلح، مرتمر لىإ مصر
 جانب یأمنون ال نجلیزإلا كان ولما ،)وحلفائھا لبریطانیا المعادى المعسكر( الوسط دول جانب لىإ الحرب تركیا دخول
 مصر، على سلطانا كامل حسین میرألا وعینوا عزلھ علنواأ) باستانبول موجودا كان الذى( الثاتى حملى عباس الخدیو
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 ھذه وسبق "السامى المندوب" یسمى أصبح الذى مصر فى بریطانیا ممثل الخارجیة مصر شئون دارةإ یتولى أن وتقرر
  ).ابریطانی أعداء( عداءألا دول رعایا ممتكات ومصادرة العرفیة ألحكاما عالنإ جراءاتإلا

 نتاجإ لىإ القطن نتاجإ من مصر فتحولت البریطانى، الحربى المجھود لخدمة المصرى قتصادإلا سخر الحرب خاللو
 بعد المصریة، الخزانة من قواتھا على بریطانیا نفقتأو وحلفائھا البریطانیة قواتلل الغذاء لتوفیر خرىألا التغوال القمح

 أدى مما البریطانیة الخزانة على سندات مقابل الورقیة العملة صدارإ وتم سترلینىإلا بالجنیھ المصرى الجنیھ ربط تم نأ
 جمیع على أثره لھ كان مما الضعف، عن یزید بما المعیشة نفقات رتفاعإو المصرى، الجنیھ قیمة فى حاد ھبوط لىإ

 خدمة فى الحدیدیة السكك لىإ والجمال الحمیر من مصر فى النقل وسائل كل تسخیر عن فضال ھذا .الشعب طبقات
 السكك ومد الخنادق حفر مثل البریطانى للجیش المعاونة الخدمات لتقدیم المصریین الفالحین وتجنید وحلفائھا، بریطانیا
 .)الخصوص وجھ على وفرنسا الیونان( المتوسط البحر فى القتال میادین فى ولكن وحدھا مصر فى ال وغیرھا الحدیدیة

 لھا وكان الشعبى، دبألا على نعكستإ للشعب النفسیة الحالة فى غائر أثر للمصریین جبارىإلا غترابإلا لھذا وكان
 ضد 1919 ثورة نیران شتغالإ لىإ اختماره أدى الذى مھاالومظ البریطانیة السلطة ضد الشعبى السخط تراكم فى دورھا
  .ستقاللباإل المطالبة أجل ومن مصر فى البریطانى دالوجو

  1919 مارس ثورة فى القاھرة
 یعد لم الوطنى، الحزب كوادر وضرب مصر من فرید محمد بخروج الحرب قبیل صفیت قد الوطنیة الحركة كانت لما

 نجلیزإلا مع بالتعاون قبلوا الذین عیانألوا الموظفین كبار من" المعتدلین" بـ نجلیزإلا سماھمأ من الإ السیاسیة الساحة على
 مطالبین الصلح مؤتمر على مصر قضیة عرض على ھؤالء ستقررأىإ وقد مراحل، على ستقاللاإل على والحصول

 الرئیس علنھأ ما ذلك على وشجعھم .یةالعثمان للدولة التابعة العربیة الوالیات مع تباعھإ الحلفاء عتزمإ بما سوةأ ستقاللھاإب
 بما مصر فى مریكىألا  القنصل الساسة أولئك تحفا عندما ولكن المصیر، تقریر فى الشعوب حق من ولسون مریكىألا

 كونت وبالفعل الذاتى، ستقاللإلل ةصیغ على منھا الحصول ومحاولة بریطانیا مع بالتفاوض نصحھم علیھ، العزم عقدوا
 وكیل باشا زغلول سعد تزعمھ البریطانیة الحكومة لىإ مصر مطالب لرفع یسعى تجمعا المعتدلھ یةالسیاس صرالعنا

 رأسھم على القادة أولئك من ثالثة توجھ حتى) 1918 نوفمبر 11( الحرب نتھاءإ عن علنأ أن وما التشریعیة، الجمعیة
 لندن لىإ للسفر تشكیلھ تم مصرى لوفد بالترخیص والمطالبة) نوفمبر 13( البریطانى السامى المندوب لمقابلة زغلول سعد

 جمع تم المصرى للشعب تمثیلھم السامى المندوب علیھم نكرأ ولما البریطانیة، الحكومة مع ستقاللإلا مسألة لبحث
 مورغ .السلمیة بالطرق ستقاللإلا أجل من السعى مھمة الوفد لىإ سندواأ نھمأ فیھا علنواأ المصریون علیھا وقع توكیالت

 البریطانیة للسلطات المتاعب یثیرون الوفد عضاءأ بدأ وعندما بالسفر، للوفد الترخیص البریطانیة السلطات رفضت ذلك
  ).1919 مارس 8( مالطھ لىإ ورفاقھ باشا زغلول سعد نفى فتم الشدة سیاسة تباعإ رأت

 الذى الشعب غضب وصحبھ سعد عتقالإ قأطل فقد الوفد، قیادة حتى وال نجلیز،إلا حسبان فى یكن لم ما ماحدث وسرعان
ما لبثت أن عمت البالد من أقصاھا إلى  ثم) مارس 9( الطلبة ضرابإب بدأت التى الثورة نیران ندلعتإو كبتھ، طال

والطلبة، والمحامون، والفالحون  ن،الموظفو: جتماعیةإلا نتماءاتھمإ وشارك فیھا المصریون على إختالفأقصاھا، 
 .الحدیث مصر تاریخ فى مرة ولأل المظاھرات فى النساء واشتركت بل وكبار الموظفین واألعیان،  والعمال، والتجار،

 القمص وخطب مةألا وحدة على داللة صلیبا یحتضن ھالال تحمل الثوار رفعھا التى علالمألا فى المصریین وحدة وتجلت
 دماء متزجتإو القبطیة، البطریركیة مقر ةالمرقسی الكنیسة فى زھرألا علماء خطب كما زھر،ألا منبر على سرجیوس

  . تمییز دون الرصاص طالقإب عزلألا الشعب مظاھرات نجلیزإلا واجھ عندما الشھداء

 مراكز وھوجمت الحدیدیة، الخطوط قطعت كما فوناتوالتلی البرق سالكأ فقطعت مدنى، عصیان حالة البالد وشملت
 القوات تموین مخازن حرقتأو البریطانیة، العسكریة القطارات متوھوج الخنادق، وحفرت المتاریس قیمتأو الشرطة،

 عدامإو نجلیزإلا تبعھاإ التى القمع أسالیب ورغم .أخرى وأماكن وزفتى المنیا فى الجمھوریة وأعلنت بل ، البریطانیة
 نأ الإ) اللنبى لورد( سامیا مندوبا والشدة بالصرامة عرف عسكرى قائد وتعیین الحواداث، فى المشاركین من العدید
 مؤتمر على مصر قضة لعرض باریس لىإ بالسفر لھم وسمح وصحبھ، زغلول سعد سراح أطلق حتى تتوقف لم الثورة
  ).ابریل 9( الصلح

 مریكاأ فیھا بما الكبرى الدول عترافإ على حصلت قد كانت بریطانیا ألن المؤتمر أمام المثول یستطیع لم الوفد ولكن
 تارة یزلنجإلا مع والتفاوض تارة المصریة للقضیة الدعایة نشر على أوربا فى الوفد دور قتصرإو مصر، على بالحمایة

 مع الذاتى مصر تقاللإسب یقبلون ھمف الحمایة مضمون نجلیزإلا یقدمھ ما یتجاوز أن دون ) ملنر – سعد مفاوضات( أخرى
وتعرض الكثیر من  مصر، فى مشتعلة الثورة جذوة ستمرارإ لىإ ذلك وأدى بریطانیا ممثلى یدىأب الحقیقیة السلطة بقاء

 عرقلة فى ھاما دورا زغلول سعد لعب وعندما عاد الوفد إلى مصر، المتعاونین مع اإلنجلیز لإلغتیال على أیدى الوطنیین،
 تھضمن تصریحا واحد طرف من بریطانیا علنتأ ثم أخرى، مرة نفیھ فتم التام، ستقاللإلا قتحق ال تفاقیةإ لىإ التوصل

 الشعب آمال الیحقق نھأل بھ القبول رفضوا الذى الذاتى ستقاللإلا مالمح من الوفد زعماء مع لیھإ التوصل تم ما سسأ
  .التام االستقالل فى المصرى
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  1922 فبرایر 28 تصریح
 انبالج خشى فقد)  كیرزون – عدلى( وبریطانیا المصریة الحكومة بین دارت التى المفاوضات فشل بعد التصریح صدر

 .والقاھرة لندن من كل فى الشھیر التصریح نجلیزإلا أعلن ثم ومن التام، ستقاللإلا تتضمن ال تفاقیةإ على التوقیع المصرى
 ثم .مصر حقوق على جدیدا عتداءإ منھ جعل مما الوفد، زعماء نفى بعد تم التصریح صدور نأل المصریون وغضب

 دولة بمصر التصریح فى تراإنجل عترفتإ فقد ،"كبرى وطنیة نكبھ"  حالتصری أن منفاه من أعلن أن زغلول سعد مالبث
 یسرى تضمینات لقانون المصریة الحكومة صدارإ على العرفیة حكامألا لغاءإ وعلقت الحمایة، نتھتإو سیادة، ذات مستقلة

 وتلك بعد، فیما الطریفن بین مفاوضات موضع تصبح جوھریة مسائل بأربع حتفظتإ ولكنھا مصر، سكان جمیع على
 غیر أو مباشر أجنبى تدخل أو تداءإع كل ضد مصر عن الدفاع البریطانیة، المواصالت تأمین: ھى ربعةألا التحفظات

  . السودان، قلیاتألا وحمایة مصر فى جنبیةألا المصالح حمایة ،مباشر

 مصر فى بریطانیا لممثل كان ذإ تماما محددة بشروط مشروط ذاتى ستقاللإ على مصر حصلت ، التصریح ھذا وبموجب
 مھددا المصریة الحكومة على رداتھإ یفرض وأن التحفظات، باسم للبالد الداخلیة الشئون فى یتدخل أن) السامى المندوب(
 النزاع نشوب لىإ رتاحتإو للمصریین عطتأ بما كتفتإ وبریطانیا .البریطانى سطولألا وأ حتاللإلا جیش قوة ستخدامإب

 جدید، من المفاوضات ملف فتح كلما مطالبھا فى فاشتطت ،1923 دستور صدور بعد الحكم على عوالصرا بینھم الحزبى
 فى البالد ودخلت یتحقق، لم) التام اللقاالست وھو( لھا الرئیس الھدف نأ رغم 1919 ثورة نتھتإ التصریح وبصدور

 التحالف معاھدة المصریة الحكومة مع توقع بریطانیا جعلت دولیة متغیرات حدثت حتى نجلیزإلا مع مفاوضات مرحلة
  .1936 عام والصداقة

  1936 معاھدة
 من زمةألا ذروة الحكم نظام بلغ خلىاالد الصعید فعلى المعاھدة، تلك توقیع لىإ أدت وخارجیة داخلیة متغیرات حدثت فقد

 حجم من یقلل جدید بدستور وجاءت مرألا نھایة فى 1923 بدستور العمل أوقفت التى الدستوریة نقالباتإلا خالل
 القضیة تولى تعد فلم والدستور الحكم بقضیة السیاسیة حزابألا وشغلت الحكم، فى القصر ید ویطلق السلطة فى المشاركة
 لىإ التوصل عن عجزوا المصریین المفاوضین نأ الإ نجلیزإلا مع عدیدة مفاوضات درات لقد .ھتمامإلا من حقھا الوطنیة

 من موجة القاھرة فى فانفجرت الجماھیر، سخط أثار مما الحكم نظام ستقرارإ عدم بسبب الوطنیة مانىألا یحقق ما
 الداخلیة، بالدھم أمور فى تدخال المصریون فیھ رأى بریطانیا خارجیة لوزیر تصریح قابأع فى الطالبیة المظاھرات

 جدد مما الجالء تحقیق على تعمل وطنیة جبھة قامةإوب بالدستور مطالبة 1935 نوفمبر 13 مظاھرات جاءت ثم ومن
 الزعماء یجد ولم .الطالب من شھداء فیھا وسقط بالعنف ووجھت المظاھرات أن وخاصة ،1919 ثورة ریاتذك

 الملك صدرأ كما السیاسیة، حزابألا زعماء ضمت وطنیة جبھة فتكونت الجماھیر لمطالب ستجابةإلا من مفرا السیاسیون
 بوقوع نذرتأ التى السیاسیة زماتألا فقألا فى تجمعت الخارجى، الصعید وعلى .1923 بدستور العمل باعادة قرارا ادؤف

 على أوربا وسط فى تتوسع ألمانیا فى النازیة كانت وقتال نفس وفى الحبشة، الفاشیة یطالیاإ فغزت ثانیة، عالمیة حرب
 لىإ التوصل عن ممألا عصبة توعجز الصین، على عدوانھا تواصل األقصى الشرق فى الیابان وكانت جیرانھا، حساب
 والحبشة، لیبیا فى مصر حول وجود یطالیاإل كان ولما .الحرب ویالت العالم وتجنیب سلمیا الدولیة زماتألا لحل سبیل

 وتمتص المنطقة فى ستراتجیةإلا مصالحھا تضمن مصر مع معاھدة لىإ التوصل مصلحتھا من أن رأت بریطانیا نفإ
 غنى ال ستراتیجیةإ كقاعدة لمصر بریطانیا ستخدامإ فرصة المحتملة العالمیة للحرب ھیأیت حتى ضدھا الشعبى الغصب

 الوفد رئیس باشا النحاس مصطفى یرأسھ السیاسة حزابألا زعماء یضم مصرى وفد بین المفاوضات بدأت وھكذا عنھا
 نتھتإو نطونیادسأ بقصر ولیوی أواخر منذ باالسكندریة ستمرتإ ثم بالقاھرة الزعفران بقصر 1936 مارس 2 فى وذلك

  . 1936 أغسطس 26 فى بلندن البریطانیة الخارجیة بوزارة علیھا التوقیع ثم التى المعاھدة مشروع بوضع

 على نصت ولكنھا لمصر، البریطانى حتاللإلا نتھاءإ عالنإب المعاھدة بدأت ، 1922 فبرایر 28 تصریح طریقة وعلى
 شبكة ذلك فى بما نفقتھا على المصریة الحكومة بناءھا تتولى ثكنات داخل السویس قناة منطقة فى البریطانیة القوات تجمیع
 كما  .المھمة بھذه القیام على وحده قادرا المصرى الجیش یصبح حتى السویس قناة عن دفاعا وذلك تخدمھا التى الطرق
 فتسمح دولى، توتر وقوع عندأو  حربال خطر أو الحرب حالة فى لبریطانیا مصر تقدمھا التى ونةالمع المعاھدة حددت
 داریةإلا جراءاتإلا جمیع المصریة الحكومة تتخذ وأن ، مواصالتھا ووسائل ومطاراتھا موانیھا باستعمال لبریطانیا مصر

  .فعالیة ذات التسھیالت تلك لجعل بناءاأل على فعالة رقابة قامةإو العرفیة كامحألا عالنإ ذلك فى بما والتشریعیة

 نضمتإو معھا، السفراء فتبادلت لبریطانیا، ندا مصر عتبرتإ عاما، عشرین مدتھا جعلت التى المحالفة تلك لمقاب وفى
 بما جنبیةألا متیازاتإلا نظام لغاءعلى إ مصر بمساعدة بریطانیا وتعھدات بریطانیا، من بتأیید ممألا عصبة لىإ مصر
 فى ذلك تم وقد جانب،األ على المصرى التشریع بسریان یتعلق یماف المصریة السیادة من تحد التى القیود لغاءإ من یتبعھ

 متدتإو المصرى التشریع تحرر وبذلك المختلفطة، والمحاكم جنبیةألا متیازاتإلا لغتأ التى 1937 مونترو معاھدة
  .وأجانب وطنییین من مصر سكان جمیع على المصریة نیةالقانو السیادة

 السماح مع نجلیزإلل السودان أمر وترك الثنائى، بالحكم الخاصتین 1899 ىإتفاقیت دةالمعاھ كدتأ بالسودان یتعلق وفیما
 المصریین بھجرة وسمح البریطانى، العام الحاكم مرةإ تحت البریطانیة القوات جانب لىإ تعمل ھناك مصریة قوات بوجود

  .والھجرة والملكیة بالتجارة یتعلق فیا نجلیزإلا وبین بینھم المعاملة فى تفرقة ھناك یكون أال على السودان لىإ
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 دفعتھ الذى الثمن ھو السودان فى الثنائى بالحكم مصر فاعترإو ، نجلتراإو مصر بین العكسرى التحالف كان وھكذا
 حصلت كما ، جنبیةألا متیازاتإلا لغاءوإ ممألا عصبة بعضویة تمعتعھا علیھا ضفاھاأ التى السیادة مقابل فى مصر

 عالنإ منذ لھا كانت التى المزایا من أى تفقد لم وبذلك الحرب حالة فى معھا التعاون على المصریین فقةموا على بریطانیا
  .مصر على الحمایة

 ترتبت التى اآلثار أھم كانت) 1939 – 1936( الثانیة العالمیة الحرب ونشوب المعاھدة توقیع بین الواقعة السنوات وفى 
فى الشئون المالیة على أثر إلغاء اإلمتیازات األجنبیة، فأصبح بإستطاعة  مصر بھا تمتعت التى الحریة ھى المعاھدة على

 ھذا فى فعال تحقق ما كان نإو والمھنیة، التجاریة رباحألوا الشخصیة الدخول على الضرائب فرض الحكومة المصریة
  .المالیة الناحیة من القیمة محمدود تجاهإلا

 اتالقو وضع بقى فقد خرى،ألا المصریة والمدن القاھرة عن نجلیزإلا جالء میت لم ،1936 معاھدة توقیع أعقاب وفى
 الحكومة بناء على القناة منطقة لىإ القوات ھذه نتقالإ توقف ذإ ،1936 عام قبل علیھ كان كما مصر فى البریطانیة
 ال البریطانیة القوات كانت 1936 عام فى الثانیة العالمیة الحرب بتشن حین ، وھكذا .المنطقة ھذه فى ثكنات المصریة

 والمطارات قیر وأبى باشا ومصطفى وحلون الجدیدة ومصر والقلعة الحملیةو ة النیل وقصر العباسیة ثكنات تحتل تزال
  .واالكندریة بالقاھرة المصریة

  الثانیة العالمیة الحرب فى القاھرة
 المعاھدة، فى نفسھا بھا قیدت التى لتزاماتإلا مامأ مصر لیضع 1939 سبتمبر أول فى الثانیة العالمیة الحرب قیام وجاء

 الحرب حالة فى الزمةلا الخطوات مصر تتخذ أن باشا ماھر على مصر وزراء رئیس من البریطانى السفیر طلب فقد
 وفرضت الطورائ، حالة وأعلنت ألمانیا، مع الدبلوماسیة عالقاتھا مصر قطعت الفور وعلى 1936 بمعاھدة وردت التى

 حاكما باشا ماھر على تعیین تمو قتصادیة،إو حربیة قیودا فرضت قرارات وأصدرت بناء،ألوا الصحف على ةالرقاب
 القبض لقاءإ تمو نجلیز،إلا تصرف تحت ومطاراتھا موانیھا ووضعت عسكریة مناطق ربعأ لىإ البالد وقسمت عسكریا،

 السویس قناة تعبر التى السفن بتفتیش أمرا لمصریةا الحكومة وأصدرت أمالكھم، على ستیالءإلوا لمانألا الرعایا على
  .)وحلفائھا لبریطانیا( المعادیة السفن وجھ فى أغلقت التى

 ،الحرب حالة فى ابریطانی حلیفتھا لنجدة تھب بأن تلزمھا فالمعاھدة خطیر، سیاسى مأزق فى المصریة الحكومة تعووق
 جانب لىإ یطالیاإ نضمامإ عند وخاصة الحرب لویالت مصر ضیعر مما لمانیاأ على الحرب مصر تعلن نأ ذلك ومعنى
 أن غیر الحبشة، فى الجنوبیة حدودھا وقرب لیبا فى الغربیة مصر حدود على یطالىإلا العكسرى للوجود نظرا ألمانیا

 وملھج مصر فى قواعدھا تتعرض ال حتى ألمانیا على الحرب عالنإل مصر على تلح أن مصلحتھا من تجد لم بریطانیا
 الحكومة رأت وعندما .)1940 یونیو 10( الحرب فى ألمانیا جانب لىإ یطالیاإ نضمامإ بعد كذلك الحال ستمرتإو ان،لمألا

 لىإ برقیة الخارجیة وزیر أرسل البریطانیة العسكریة السلطات أمام والعراقیل العقبات یقیم أخذ ماھر على أن االنجلیزیة
 نذارإ صورة فى فاروق الملك لىإ ذلك السفیر بلغأ ف "یخرج أن یجب ماھر على: "فیھا ولیق القاھرة فى البریطانى السفیر

 معاھدة بھ جاءت الذى ستقاللإلا حقیقیة بریطانیا فضحت وبذلك .الحكم لتولى النحاس وعوة ماھر على لة قاإ بضرورة
 آخر لىإ الوزارة سندتأ مات ندماوع نجلیزإلل بصداقتھ عرف لھ بدیل ختیرإ ولكن ماھر على قالةإ تمت وقد .1936
 الجبة على السیطرة لھا تكفل بشعبیة تتمتع قویة وزارة نجلیزإلا لیھإ یحتاج ما كان  ولكن .االنجلیز مع ھبتعاون عرف

 تطوف المظاھرات خذتأو الغربیة، مصر حدود على عنیفا ھجوما لمانىألا دئالقا رومیل بدأ عندما وخاصة ، الداخلیة
 نجلیزلإل كراھیتھم یعنىوإنما  للنازیة المصریین یید تأ یعنى ال  ذلك أن لحقا و ،"رومیل یا تقدم" تھتف ةالقاھر شوراع

 نحاءأ بقیة لىإ المظاھرات متدادإو الموقف تفاقم من نجلیزإلا وخشى .األلمان ید على ھزائم من یالقونھ لما وسعادتھم
 یحظى كان قصیر بوقت ذلك قبل العراق فى قام والذى نجلیزإلل دىالمعا الكیالنى عالى رشید  نظام نأ  خاصة البالد،
 یحاربون ھم بینما الخلفیة مواصالتھم خطوط لىإ قاضیة ضربة جیھتو لىإ یؤدى قد مما المصرى العام الرأى بتأیید

  . عقباه تحمد ال ما لىإ الموقف یتطور أن قبل بسرعة العمل قرروا لھذا .رومیل

  1942 فبرایر 4 حادث
 فى الملك ماطل وعندما باشا، النحاس مصطفى یرأسھا وزارة یشكل لكى فاروق الملك على نجلیزإلا ضغط كان ثم نوم

 بتحمل فاروق الملك نذرأو 1942 فبرایر 4 مساء عابدین قصر البریطانیة الدبابات حاصرت نجلیزإلا لرغبة ستجابةإلا
 وھكذا .محددة فترة خالل وفدیة وزارة بتشكیل النحاس یكلف لم ذاإ) العرش عن خلعھ حتمالإ یعنى مما( موقفھ تبعات
 الشرف معاھدة" بأنھا توقیعھا عشیة النحاس وصفھا التى 1936 معاھدة بھ جاءت الذى ستقاللإلا مأزق بوضوح تجلى

 بعد لوزارةا تشكیل یقبل بالنحاس ذاإو توقعیھا، قبل لھم كانت التى الھیمنة نفس یمارسون نجلیزإلاب ذاإف  "واالستقالل
 الرماح أسنة على الحكم لىإ وصل قد نھأ یعتبرون خصومھ وظل الشعبى، رصیده من الكثیر هفقدأ  مما فبرایر 4 حادث

 لھذا عنیفا صدى فنجد خاص، بوجھ المصریین الضباط وعلى المصرى، العام رأىال على أثره الحادث وترك البریطانیة،
  حدث ما الضباط عتبرإ ذإ السادات، وأنور نجیب محمد مذكرات وفى  "الثورة فلسفة" الناصر عبد جمال كتاب فى الحادث

 الجیش فى السریة النتظیمات جذور نإ بل لھا، الثأر یتم نأ یجب لمصر انةإھ  - فاروق الملك شخصیة عن النظر ضبغ -
  .الحاث ھذا أعقاب فى نبتت األحرار، الضباط حركة -بعد فیما – منھا خرجت التى المصرى
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 بمصیر ھامصیر ویرتبط وروحا نصا بالمعاھدة تلتزم مصریة حكومة قیام فاروق لىإ الموجھ نذارإلبا نجلتراإ ضمنتو
 عن الغالء معاناة تخفیف ستھدفتإ التى قتصادیةإلا التشریعات بعض صدارإب الوفدیة الحكومة قامت وقد .الحلفاء قضیة

 من خطابا تلقى أنھ النواب مجلس أمام النحاس وأعلن الشعبى، لتأییدا كسب بقصد والفالحین العمال من الكادحة الجماھیر
 تمس التى الصلح مفاوضات جمیع فى المساواة قدم على مصر لتمثیل جھدھا ستبذل بالده أن یؤكد الریطانى السفیر

  .الحرب نھایة عند مصالحھا

 خطر لزوال رتیاحإلبا المصریون أحس فریقیاأ شمال فى مركیةألا القوات ونزول العلمین معركة فى الحلفاء نتصارإ وبعد
 معاھدة تھألق وما ستقالل،إ من علیھ حصلوا ما زیف من الحرب عنھ كشفت بما ھتمامإلا لىإ وعادوا بالدھم، عن الحرب
 – 1943 أعوام خاللو .لمصربھا شأن ال حرب فى جلیزنإلا لمساعدة بالدھم على قتصادیةإو مالیة أعباء من 1936
 فور ذلك یتم أن على متغیرات، من الحرب عن نتج ما ضوء فى 1936 معاھدة فى النظر عادةإب المطالبة دتزداإ 1945

 26 ىفو .وخارجھ البرلمان داخل المصریین الساسة لسنةأ على الشأن بھذا عدیدة تصریحات ووردت الحرب، نتھاءإ
 نأ معلنا سكندریةإلا فى النحاس خطب 1936 معاھدة توقیع على سنوات ثمان مرور ذكرى بمناسبة 1944 أغسطس

 أنھ الإ مصر حقوق على المحافظة السودان فى العام الحاكم من طلب قد كان نإو نھأو" التام االستقالل"  ھو مصر ھدف
 وھو العربیة، الجامعة نشاءإ فى ھاما دورا النحاس لعب كما متساویة حقوق ذات واحدة أمة والسودان مصر یعتبر

 وزارة وتابعت .الحرب بعد العربیة المنطقة على للسیطرة البریطانیة بالمخططات بدایتھ فى رتبطإ الذى المشروع
 المتحدة ممألا ھیئة قامةإل نسسكو فرا سان میثاق لىإ نضمامإلا فى ورأت تجاهإلا ھذا الوفد وزارة عقبتأ التى السعدیین

 بعد بریطانیا مع جدیدة مفاوضات فى الدخول من دالب وأصبح جدوى، دون ولكن 1936 معاھدة قیود من للتخلص سبیال
 كل علیھ جمعتأ شعبیا مطالبا 1936 معاھدة فى النظر عادةإ صبحأ الحرب نتھاءإ وبمجرد وزارھا،أ الحرب تضع ان

  .ومشاربھا توجھاتھا ختالفإ على السیاسیة القوى

  الثانیة العالمیة الحرب بعد الوطنیة الحركة
 تحمل البریطانیة الخارجیة وزارة لىإ المصریة الحكومة من مذكرة لندن فى مصر سفیر سلم 1945 دیسمبر 20 ففى

) 1946 ینایر 26( بمذكرة البریطانیة الحكومة فردت ،1936 معاھدة فى النظر عادةإل مفاوضات فى الدخول مصر طلب
 حكامأ فى النظر عادةإل دادھاستعإ وأبدت جوھرھا، فى ةسلیم 1936 معاھدة علیھا قامت التى المبادئ أن فیھا أعلنت

 .الدولى منألوا السلم ضمان لىإ تھدف التى المتحدة ممألا میثاق أحكام مراعاه مع المشتركة التجارب ضوء على المعاھدة
.  

 كأسس 1936 معاھدة مضمون بقاءإ على یصرون نجلیزاإل أن البریطانى الرد فحوى ذاعةإ فور للمصریین تبین وھكذا
 من شیئا یغیر لم المتحدة مماأل میثاق ومبادئ طلنطىألا میثاق عالنإو العالمیة الحرب نتھاءإ فكأن البلدین، بین للعالقات

 عمت مظاھرات فى ذلك وتجلى السیاسة،ھذه  على المصریین سخط شتدإف مصر، حیال ستعماریةإلا بریطانیا سیاسة
 بالجالء تھتف عابدین قصر قاصدة كبرى مظاھرة الجامعة من خرجت 1946 فبرایر 9 السبت یوم ففى .البالد رجاءأ

 غالقھإب الطالب فقام المراكب، لمرور مفتوحا رأوه حتى) اآلن الجیزة( عباس كبوبرى لىإ وصلوا أن وما ستقالل،إلوا
 حداثألا تلك فى بولغ وقد خطیرة، باتإص طالبا 84 صابةإ عن ذلك سفرأو بالبولیس صطدمواإ نھمأ غیر علیھ والعبور

  .واالنجلیز الحكومة ضد الجماھیر أثار مما النیل فى وغرقھم الطلبة بعض قتل یعشأو

 والمنصورة كالزقازیق المدن وبعض باالسكندریة أخرى مظاھرات ووقعت بالقاھرة، التالى الیوم فى المظاھرات وتجددت
 وأدى بالمنصورة، ومواطن قازیقبالز وثالثة باالسكندریة ثالثة مقتل لىإ أدى مما بالعنف البولیس لھا تصدى سیوطوأ

 صدقى ماعیلإا وتولى ).1946 فبرایر 15( ستقالةإلا الى ضطرھاإ مما باشا النفراشى حكومة ضد السخط زیادة لىإ ذلك
 ،إلستقاللبا المطالبة الشعبیة المظاھرات مواجھة فى عتداالإ كثرأ سیاسة البدایة فى تبعتإ جدیدة وزارة تشكیل باشا

  .بقیامھا الحكومة فسمحت

 تحمل بالقاھرة كبرى مظاھرة فیھ تخرج الجالء یوم) 1946 فبرایر 21( یوم عتبارإ على بیةعالش التنظیمات تفقتإو
 مثیال القاھرة لھا تشھد لم ضخمة مظاھرة فى وخرجوا الیوم ذلك فى والطلبة العمال ضربأ ف ستقالل،إلوا الجالء شارات

 لھا تصدت حتى) اآلن التحریر( سماعیلةاإل میدان لىإ تصل كادت ماو العاصمة، نحاءأب طوفت 1919 مارس منذ
 العربیة الدول جامعة ومبنى ھیلتون مبنى موضع فى تقع وكانت( النیل قصر ثكنات من خرجت مسلحة بریطانیة سیارات

 نتشارإ الحادث ذلك عن ونتج .آخرین 121 وجرح مواطنا 23 قتل لىإ أدى مما المتظاھرین جموع حمتتقتإو ،)اآلن
 المدن مختلف فى مظاھرات متفقا  أقصاھا، لىإ أقصاھا من البالد عمت التى نجلیزإلوا الحكومة ضد السخط وحر

  .بالجالء تطالب

 ضرابإ تنظیم فتم فبرایر، 21 شھداء على وطنى حداد یوم مارس 4 االثنین یوم عتبارإ على الوطنیة القوى جمیع تفقتإو
 الصحف، حتجبتوإ ،العامة والمحال والمقاھى والمتاجر المدارس غلفتأف المدن، ومعظم واالسكندریة القاھرة فىعام 

 ورجال البولیس اصطدم ذإ سكندریةإلا عدا خرىألا والمدن القاھرة فى بسالم الیوم مر وقد .المارة من الطرقات خلتو
 322 وجرح مواطنا 28 مصرع كذل عن ونتج غرالث شوراع فى سارت التى السلمیة بالمظاھرات البریطانیة البحریة
  .جنود أربعة وجرح جندیین القتلى عدد فكان البریطانى الجانب عن أما آخرین،
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 لورد البریطانى السفیر نقل قرار فصدر الحوادث ھذه على ترتبت التى السلبیة اآلثار حتواءإب تقوم أن بریطانیا وحاولت
 حتى 1936 من عتباراً إ العادة فوق سفیراً  ثم 1933 عام سامیا مندوبا الیھإ جاء منذ للبالد الفعلى الحاكم كان الذى( كیلرن

 فى البریطانیة المصریة المفاوضات وبدأت .مصر فى البریطانى ستعمارإلل كریھا رمزاً  وكان) 1946 فبرایر فى نقلھ
 ةغیص خالل من بوالحر السلم وقت فى السویس قناة فى حربیة بقاعدة حتفاظباإل البریطانى الجانب وتمسك 1946 ابریل
 یتم نأ على وافقوا ولكنھم موقفھم على نجلیزإلا صرارإ بسبب مرات عدة المفاوضات قطع لىإ أدى مما المشترك  للدفاع
 سلطاتال لىإ القاھرة قلعة بتسلیم القاھرة عن الجالء خطوات أولى وبدأت .1947 عام واالسكندریة القاھرة عن الجالء

 فى السویس قناة منطقة لىإ القاھرة من مصر فى البریطانیة القوات قیادة مركز نقل تقرر كما ،)1947 یولیو 4( المصریة
  . العام نھایة عند ھناك لىإ وسطاأل للشرق العلیا العامة القیادة مركز نقل وكذلك سبتمبر

 فھمى محمود لیفتھخ وأعلن صدقى، سماعیلإ ستقالإو والسودان، المشترك الدفاع صخرة على تعثرت المفاوضات ولكن
 سوریا عن الفرنسیة القوات جالءإب قرارا تخذإ قد كان الذى منألا مجلس لىإ المصریة القضیة سیقدم نھأ باشا النقراشى

 قدمھا التى المذكرة وفى .مصر عن نجلیزإلا بجالء قرار صدور مكانیةإ فى ملاأل من جوا شاعأ وبذلك) 1946( ولبنان
 أن عتبارإب والسودان مصر عن البریطانیة القوات لكل التام بالجالء ب طال) 1947 یویول 11( منألا مجلس لىإ النقراشى

 كرامتھا، یمس أمر الحرة موافقتھا وبدون السلم وقت فى المتحدة ممألا فى عضو دولة ضىا أر على أجنبیة قوات وجود
 قضیة عرض وعند .المتحدة ممألا یثاقم وعلى السیادة فى ساسیةألا القواعد على عتداءإ ویعد الطبیعى، تطورھا ویعرقل

  . أغراضھا ستنفذتإ 1936 معاھدة ن أو منألوا السالم یھدد خطر وبریطانیا مصر بین النزاع أن النقراشى علنأ مصر

 معاھدة على مصر فى قواتھا وجود بنت التى بریطانیا ضد مصر شكوى حول قرار لىإ یتوصل لم منألا مجلس أن غیر
 سیادة بفكرة منألا مجلس عضاءأ یقبل لم المتحدة، ممألا بعطف بالجالء الخاصة مصر مانىأ تحظی حین على . 1936
 لىإ شكواھا مصر عززت وقد .المستقبل فى بالدھم وضع ختیارإ فى السودانیین حق على جمعواأو السودان على مصر
 رصدةألا سداد حول بریطانیا مع مفاوضات فى خلتدو سترلینى،إلا منطقة دائرة من خروجھا عالنإب مناأل مجلس

 خالل مساعدات من لبریطانیا قدمتھ ما مقابل فى لمصر مستحق كدین البریطانیة الخنزانة على تراكمت التى سترلینیةإلا
  . الحرب

 النیل وادى وحدة مبدأ وبین مصر فى البریطانیة القوات وجود بین ربطھ لىإ راجعا المتحدة ممألا فى النقراشى فشل وكان
 العوامل من الفلسطینة القضیة من المتحدة ممألا موقف لىإ ضافةإلبا ، الفشل ھذا وكان .حدأ دةبمسان یحظ لم الذى

  .الكوریة الحرب ثناءأ الحیاد لتزامإ لىإ مصر دفعت التى ساسیةألا

 جھو على مصر وفى وسطألا الشرق فى بریطانیا مركز ضعفأ ائیلرسإ قیام ولكن فلسطین، بحرب مصر لتغنشإ ثم
 قامةإ حاولت نھاأ كما فلسطین، فى للیھود قومى وطن قامةإ مسئولیة ایتاریخ تتحمل بریطانیا أن وخاصة الخصوص،

 تناقض ما وھذا  ،وسطألا الشرق عن المشترك للدفاع شاملة خطة فى العربیة الدول لىإ بضمھا سرائیلإ مع ودیة عالقات
 عسكرى حلف قیام وجعل وبریطانیا مصر من لكل العسكریة ھدافألا ینب باعد مما العربیة للبالد القومیة المصالح مع

  .محال أمر بینھما

 قواعد یجادإ ب الخاصة البریطانیة الخطط ألن 1936 معاھدة بنصوص السویس قناة قاعدة فى بوجودھا بریطانیا وتمسكت
 البریطانیة العسكریة ھدافألا لخدمة خاصة ھمیةأ السویس لقناة جعل الكویة الحرب قیام أن كما شئ، عن تسفر لم بدیلة
 الجو فتھیأ ،1950 عام فى الحكم لىإ الوفد حزب وصل حتى ومصر بریطانیا بین الموقف تجمد وبذلك .ریكیةواألم

 مصر، فى السیاسیة الساحة على دائم قلق مثار أصبح السویس قناة فى البریطانى أن الوجود وخاصة الجمود ھذا لتحریك
  .المسلح الكفاح طریق عن حتاللإلا من السویس قناة بتحریر طالبت التى السیاسیة الجماعات من العدید ظھور وراء وكان

  القاھرة وحریق المعاھدة إلغاء
 ناجزا جالء البریطانیة القوات بجالء فیھا طالبت بمذكرة البریطانیة الحكومة ىإل الوفد حكومة تقدمت الحكم، تولیھا وفور

 من مصر یمكن نأ شأنھ من المطلبین ھذین تحقیق نأ عتبارإ على المصرى، التاج تحت دانوالسو مصر وحدة وصیانة
 لىإ البریطانى الجانب عاد نجلیزإلوا الوفد حكومة بین المفاوضات دارات وعندما .العالمى السالم سبیل فى واجبھا تأدیة
 القبول یستطیع ال الوفد كان ولما .1936 ةلمعاھد كبدیل المشترك الدفاع ةغوبصی السویس قناة بقاعدة التمسك تأكید

 من مصر فى البریطانى للوجود الشدیدة المعارضة ضوء وفى حرب،ال بعد ما متغیرات ضوء فى مقبولة تعد لم بشروط
 المصریة الصحافة جتاحتإ التى نجلیزإلل العداء موجھ زاءإو السیاسیة، توجھاتھا ختالفإ على الوطنیة القوى جمیع جانب
 من شدید اإلیرانیة قد قوبل بتحمس-قیام مصدق بإلغاء إمتیاز البترول للشركة اإلنجلیزیة نأ وخاصة العام الرأى تأوعب

 المصرى الشعب وصغط نى البریطا التعنت رحى شقى بین نفسھا الوفد حكومة وجدت ولذلك المصریة الجماھیر جانب
 لغاءإ) 1951 اكتوبر 8( المصرى البرلمان فى باشا النحاس مصطفى فأعلن الوطنى، ستقاللإلا تحقیق لىإ المتطلع
 قیام وتكرار فیھا، عقدت التى الظروف ولتغیر البریطانى، حتاللإلا ظل فى عقدت أنھا عتبارإ على 1936 معاھدة

 طرف من المعاھدة لغاءإ على المصرى البرلمان وافق وقد .المتحدة ممألا لمیثاق تھاا ولمجاف حكامھا،أب خاللباإل نجلیزإلا
 كانوا الذین العمال من لوفألا عشرات أمرت بأن المعاھدة لغاءإ تنفذ المصریة الحكومة وأخذت ).أكتوبر 15( واحد

 بعدم البریطانى الجیش مع یتعاملون ومن والمقاولین التجار أمرت كما عملھم، بترك البریطانیة المعسكرات فى یعملون
 قبرص من عمال ستقدامإب جراءاتإلا ھذه نجلیزإلا وقابل .أوامرھا نیخالفو لمن عقوبات وشرعت ،اتھم تعھد تنفیذ
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 الوقود مداداتإ بقطع ھددوا كما مبراطوریة،إلا نحاءأ مختلف من السویس قناة قاعدة لىإ التموین وجلب وغیرھا، ومالطھ
 ضد المسلح الكفاح دأتب التى التحریر كتائب تنظم الوطنیة القوى بدأت عندما الموقف وتصاعد البالد، عن البترولیة

 لھ تحسب لم فیما یورطھا قد الذى الجدید التطور لھذا تطمئن ال فھى شدید حرج فى الوفد حكومة أوقع مما نجلیز،إلا
 الكفاح حركة حتواءإ الحكومة حاولت لذلك .المسلح للكفاح المنظمة القوى لىإ السیاسى الثقل مركز ینقل وقد حسابا،
 المصرى الوطنى الشعور ستفزتإ بأعمال یررالتح كتائب عملیات على البریطانیة القوات ردتو .علیھ والسیطرة المسلح

 مرة من أكثر المصریین النظام بلوكات بجنود صطدامھاإو سعید، وبور واالسماعلیة السویس فى مختلفة مناطق حتاللھاإك
 اقضاه التوتر وبلغ .الفدائیین عن بحثا السماعلیةوا الكبیر التل فى النطاق واسعة تفتیش بعملیات وقیامھا سماعلیة،اإل فى
 وامرألا فصدرت سالحھم، من المصریین النظام بلوكات جنود تجرید البریطانیة القوات حاولت حین 1952 ینایر 25 یوم
 الجنود نم كبیر عدد أثناءھا قتل الفریقین بین متكافئة غیر معركة فقامت طلقة، آخر حتى بالمقاومة الداخلیة وزیر من لھم

  .المصریین

 ضد العنف طابع تخذتإ تلقائیة مظاھرات فقامت بالقاھرة عنیف فعل رد )ینایر 26( التالى الیوم فى ذلك على وترتب
 بعض قتل كما النیران، فیھا شعلتوأ الكبرى والفنادق االجنبیة المحال من عدد تحطیم فتم عامة جانبألوا خاصة نجلیزإلا

 للمخابرات كان ربما القاھرة حریق وراء غامضة مرةمؤا وجود ورغم .االجانب من وغیرھم نیةالبریطا الجالیة أفراد
 ضد الشعبى السخط نفجارإ لىإ یعود السیطرة نطاق عن وخروجھا حداثألا تفاقم نأ الإ فیھا، كبیر دور البریطانیة

  .مجتمعة الحكم وفساد والصھیونیة جنبیةألا والسیطرة نجلیزإلا

 مصر ودخلت الحكومة، قال فأ التجول، وحظر العرفیة حكامألا الوفد حكومة عالنإو القاھرة حریق فاروق الملك واستغل
 تشبھ كانت التى الوزارات من عدد فیھا كمحال على تعاقب 1952 ویولیو فبرایر بین فیما السیاسى ستقرارإلا عدم من حالة

 یولیو 23/  22 لیلة وفى حقیقى، دیمقراطى حكم قامةإو نىالوط ستقاللإلا تحقیق عن عجز سیاسى لنظام  الموت سكرات
  .جدیدة صفحة ویفتح مصر تاریخ من الصفحة ھذه لیطوى حرارألا الضباط طلیعة بقیادة المصرى الجیش تحرك 1952

  1952 یولیو ثورة
 التى العسكریة الباتنقإلا بین شتان ولكن السلطة، على ستیالءإلل الجیش بھ قام عسكرى نقالبإ شكل یولیو ثورة تخدتإ

 بدایتھ فى وعرف مصر شھدتھ الذى نقالبإلا ذلك وبین اخرى، بالد وعرفتھا بعد، ومن قبل من العربیة المنطقة عرفتھا
 قتصادىاإل للواقع شامال تعبیر كان ولكنھ بآخر، حاكم ستبدالإ یستھدف نقالباإ یكن لم مصر فى حدث فما الجیش، بحركة

 .االجتماعیة العدالة وتحقیق السیاسى الفساد على والقضاء الوطنى التحرر تحقیق ستھدفإ والسیاسى، جتماعىإلوا
 تحریر بل فحسب، جنبىألا العسكرى الوجود من البالد تحریر مجرد یعنى یكن لم یولیو ثوار عند الوطنى والتحرر

 التبعیة من المصرى السیاسى والقرار المصریة السیاسة رادةإلا تحریرو جنبیة،ألا السیطرة من المصرى قتصادإلا
 واالنجلیز القصر بین التوازن سیاسة لعبة فى شاركت التى القوى تصفیة یعنى الفساد على القضاء وكان جنبیة،ألا

 القوانین من مجموعة صدارإ یعنى ال جتماعیةإلا العدالة تحقیق كان كما التعبیة، محور على رتكزتإ التى حزابألوا
 توفیر لىإ تھدف جتماعیةإلا للخریطة توزیع عادةإ نماإو ومغزاھا، مضمونھا المصالح جماعات تفقدھا التى صالحیةإلا

جمال عبد  بقیادة حراراأل الضباط طلیعة حققتھ ما كان ولذلك .الطبقات بین الفوارق وتقریب للمواطن الكریمة الحیاة
 شھیر مقال فى الحقیقة ھذه لىإ نظارألا ثورة شاملة، وكان طھ حسین أول من لغت 1952یولیو  23الناصر بإنقالب 

  .1953 عام نشره

 التغییر مدى االنجلیز أدرك وعندما البریطانى الوجود من البالد لتحریر یولیو ثورة سعت الوطنى، التحرر مجال ففى
 مع بتعاونھم عرفوا الذین الساسة ضد تخذتإ التى الوقائیة جراءاتإلوا السیاسة حزابألوا الملكیة تصفیة بعد حدث الذى

 كانت التى( مریكیةألا المتحدة الوالیات ولعبت راالثو مع المفاوضات مائدة لىإ الجلوس من مفرا ھؤالء یجد لم نجلیز،إلا
 اتالقو جالء فیھا تقرر التى) 1954 أكتوبر 19( الجالء تفاقیةإ لىإ التوصل فى ھاما دورا) الجید النظام حتواءإل تسعى

  القاعدة آتمنش بنقل الترتییبات بعض مع 1936 عام المبرمة التحالف معاھدة ھاءإنو شھیرا شرینع فترة خالل البریطانیة
 سبع مدة باالنفاقیة یعمل یعمل على بالحرب، تھدید أو حرب وقوع حالة فى ستخدامھاإ فى بریطانیا حق مع المصریین لىإ

 . 1956 عام مصر على الثالثى العدوان فى انیابریط تورط بعد قیودھا من االتفاقیةوالتحرر لغاءإ تم وقد سنوات،

 لىإ نضمامإلا خالل من للغرب عیةبالت البریطانى ستعمارإلبا تسبتدل أن الثورة رفضت أیضا، السیاسى التحرر مجال وفى
 توسیع على الثورة حكومة تلوعم بغداد، حلف سقاطإ فى بارزا دورا ولعبت حالفألا سیاسة قامت بل جنبیة،ألا حالفألا

 حركة ساعدت كما العربیة، البالد مختلف فى الوطنى التحرر حركات فساعدت العربى العالم فى الوطنى التحرر رقعة
 سیویةألا البالد من شكالھأ بشتى ستعمارإلل مضادة جبھة تكوین فى ساسیاأ دورا ولعبت فریقیا،أ فى الوطنى التحرر

 مةظمن تأسیس وكذلك نحیازإلا عدم حركة تأسیس فى شتراكإلا خالل ومن 1955 باندونج تمرؤم خالل من فریقیةألوا
 1967 عام مصر ضرب وراء یجابىإلا الحیاد ولمبدأ الوطنى التحرر لحركة الریادى الدور ھذا وكان فریقیة،ألا الوحدة

  .المشئومة یونیو حرب لىإ ستدراجھاإ بعد

 تقرر المصریة السیاسة فأصبحت جنبیة،ألا السیطرة نع وبعده المصرى القرار ستقاللإ السیاسى التحرر طارإ فى ویدخل
 تقیم ان مصر ستطاعتإو موسكو أو واشنطن أو لندن ھوى وفق ولیست العربیة متھاأ ومصالح وحدھا مصر مصالح وفق
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 قرارھا ستقاللیةإ على مصر حرص وكان البادرة، الحرب فترة فى والغربیة قیةالشر الكتلتین من كل مع ةمتوازن عالقات
  .والستیات الخمسینات فى الكبرى بالقوى عالقاتھا شھدتھا التى زماتألا راءو

 المال رأس سیطرة على لتقضى 1957 عام صدرت التى التمصیر قرارات كانت قتصادى،إلا ستقاللإلا مجال وفى
 التجارة وفى الصناعى نتاجإلا فى تتحكم جنبیةألا والبنوك الشركات كانت ان بعد المصرى، قتصادإلا على جنبىألا

ھذا  التأمین، وشركات والبنوك المالیة االوراق بورصة على جانبألا سیطرة خالل من المال سوق على وتھیمن الخارجیة
 االجنبى، المال لرأس الصغار فضال عن تحكم رأس المال األجنبى فى تجارة القطن، فكان للمصریین دور الشركاء

 مجالس رستمھا التى التنمیة خطة جاءت ثم .والق  ال فعال وطنیا مصرىال قتصادإلا لتجعل التمصیر قرارات جاءتو
 قامةإب الزراعة شھدتھا التى الطفرة لىوإ الصناعى القطاع نمو لىإ أدت والتى الثورة أقامتھا التى والخدمات نتاجاإل

  .لألجانب التبعیة قیود تثقلھ ال مستقل وطنى قتصادإ بناء على ساعد ذلك كل الكھربیة، الطاقة نتاجإو العالى السد مشروع

 ثم الفساد، عناصر من الدولة جھاز تنقیة ستھدفتإ التى التطھیر سیاسة كانت السیاسى فسادال على القضاء مجال وفى
 تلك  تمتع عدم یعكس مما الخطوة تلك على الجماھیر تعترض فلم شدید، بھدوء تمت التى السیاسة زابألحا تصفیة

 شعبیة ورقابة حقیقیة دیمقراطیة تقیم نأ الواحد السیاسى التنظیم خالل من تسطیع لم الثورة ولكن .بالشعبیةاألحزاب 
 فى نمت التى جھزةألا بعض نحرافاتإ محاكمات عنھا كشفت التى السلبیة هآثار لھ كان مما الحكم جھزةأ على حقیقیة
  .1967 یونیو ھزیمة أعقاب

 المجتمع لىإ التوازان الزراعى صالحإلا فأعاد النجاح من كبرأ قدرا عیةجتماإلا العدالة مجال فى حققت الثورة أن غیر
 المالك وكبار المرابیین من ستدانةاإل لىإ اللجوء مشكلة من الفالح تخلیص فى النجاح الزراعى التعاون حققو الریفى،

 والتأمینات عملال تشریعات جاءت العمل فرص من التصیع سیاسة وفرتھ عما الوفض الزراعى، نتاجإلا یللتمو
ثم مجانیة التعلیم على  التعلیم خطة وساعدات الثورة، قبل تحقیقیھا أجل من والناض طالما مزایا للعمال قلتحق جتماعیةإلا

 عن الفض ھذا .المصریة الوسطى الطبقة نطاق وتوسیعإتاحة الفرصة أمام الجماھیر العریضة لإلستفادة من التعلیم 
 تصل مصر كادت ما حتى الثورةوالثقافیة. كل ذلك أرسیت أسسھ خالل عقد واحد من عھد التوسع فى الخدمات الطبیة 

  .الثورة قیام عند الحال علیھ كانت عما تاما تغیرا المصرى الواقع تغیر وقد الإ الستیات نھایة لىإ

  العربیة القومیة وحركة القاھرة
 قضیة كانت فقد .ستراتیجیاإ لتزاماإ القومى لتزامھاإ كان اكم سیاسیا،أ رتباطاإ العربى بالواقع یولیو ثورة رتباطإ كان

 وكان .مصر فى القائم النظام لتغیر حرارألا الضباط حركت التى الدوافع بین من 1948 عام سرائیلإ وقیام فلسطین
 متتحط التى الصخرة ھو 1948 و 1947 عام المتحدة ممألا قرارات طارإ فى الفلسطنیة القضیة حل بضرورة التمسك

 فقد وسط،ألا بالشرق العسكریة حالفألا نظام لىإ مصر لجر مریكیةاأل المتحدة الوالیات بذلتھا التى المحاوالت كل علیھا
 لىإ النقب عادةإ القضیة الفلسطینیة أوال وتأمین إتصال أرضى بین مصر والشرق العربى خالل بحل الثورة طالبت
 على الحصول لىإ مصر دفعت التى غزة قطاع على سرائیلإ غارة وراء وقفھامب وتمسكھا مصر عناد وكان .العرب
 بدء مصر ضد العدائیة المواقف تداعى لىإ أدى مما  ،بالسالح مدادھاإ فى الغرب مماطلة بسبب ةالشرقی الكتلة من السالح

  . 1967 یونیو بحرب نتھاءإو 1957 العالى السد تمویل عرض وسحب 1956 الثالثى بالعدوان

 مرتآ وراء والجزائر العربیة الجزیرة جنوب فى الوطنى التحرر لحركات ومساعدتھا العربى مصر زاملتإ كان بل
 العربیة السیاسة للحركات مركز لىإ القاھرة تحول عن فضال ھذا .1956 عام مصر لضرب سرائیلإ مع وفرنسا بریطانیا

 ضد العربى القومى الشعور لتعبئة صتخص التى" العرب صوت" ذاعةإ قامةإو ستعمار،إلل المعادیة فریقیةألوا
  .ستعمارإلا

 وقیام) 1958 فبرایر( مصر مع الوحدة على صرارإلل لھا دافعا بسوریا أحاطت التى السیاسیة خطارألا كانت لذلك
 فى العربیة القومیة اآلمال انعاش لىإ الوحدة قیام أدى وقد.لھا عاصمة القاھرة اصبحت التى المتحدة العربیة الجمھوریة

 رأسا الكبرى القوى حسابات قلب لىإ قیامھا أدى التى الوحدة قیام من شھور بضعة بعد العراق ثورة فقامت كلھا، المنطقة
 الجمھوریة عن) 1961 سبمتمر( سوریا نفضالإ حقق الذى العسكرى نقالباإل تدبیر تم عندما الإ أتھد فلم عقب، على

  .المتحدة العربیة

 فما العربیة، القومیة تجاهإ عن القاھرة فى السیاسى التوجھ بوصلة یحول ولم المصریة، ثورةال عضد فى تیف لم ذلك ولكن
 ذلك سبیل فى وقدمت الیمنیین، الثوار لطلب ستجابةإ الثورة لتدعیم مصر ھبت حتى الیمن فى الثورة تقوم كادت

  .رواحألوا موالباأل الغالیة التضحیات

 داخل مصر ومحاصرة ستنزافھاإو قوتھا بتحطیم للقاھرة العربى القومى الدور لتصفیة محاولة 1967 یونیو حرب وكانت
 ھتمامإلا بؤرة تحتل الفلسطنیة القضیة فظلت الكبرى، الكارثة بتلك یتأثر لم العربى القومى مصر لتزامإ ولكن حدودھا،
 الصف لتوحید وسعیھا لیبیة،ال والثورة السودان ثورة دعم فى مصر دور عن فضال ھذا  - زالت وال - المصرى السیاسى
 فصائل لحمایة عقد الذى الطارئ 1970 سبتمبر مؤتمر بینھا من كان التى العربیة القمة مؤتمرات خالل من العربى
  .نعقادهإ جلسات نتھاءإ عقب الناصر عبد مات والذى الفلسطنیة الثورة
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  العظیم أكتوبر ونصر للمعركة عدادإلا
 للمعركة عدادإلا ستكمالإ یتابع العسكرى العمل أخذ الناصر، عبد جمال الزعیم خلف لذىا السادات نورأ الرئیس عھد وفى

 من نوع بتحقیق المعركة لمساندة العربى الجو بتھیئة تجاهإلا ھذا فى السادات خطى وبدأت سوریا، مع بالتنسیق
 الدائم الدستور عالنإب الداخلیة ةالجبھ عدادإل ولىألا الخطوات تخذتإ كما العربى، الصف وحدة تضمن التى المصالحات

 شاراتإ وصدرت ،)1971 مایو( یمانإلوا والعلم المؤسسات ودولة نون القا سیاسة شعارات وطرح 1970 عام للبالد
 ىف بالدخول 1967 یونیو عار نھاءإ ضورة على تلح كانت التى السیاسة المعارضة حتواءإل سئیالر جانب من عدیدة

  . الھ ادعدإلا طال التى المعركة

 السویس، قناة المصریة المسلحة القوات عبرت عندما الحسبان فى تكن لم التى المفاجأة تتحقق 1973 أكتوبر 6 وفى
 وشھدت المصریة عالمألا علیھا ورفعت ءسینا رمال على سرائیلیةإلا القوات تطارد وأخذت المنیع برلیف خط وحطمت

 فى وبراعتھ لمصرىا الجندى بقدرة العالم وشھد ةالسلیب راضیھمأ تحریر ىلإ یتطلعون كانوا الذین الجنود بطوالت سیناء
  .العسكریة العلوم فى اجدید فتحا أصبحت التى المھام داءأ

 السیاسى، الموقف فى كیفیا تغییرا كتوبرأ حرب حققت أن بعد السالم مساعى بدأت العظیم، كتوبرأ نصر تحقیق وبعد
 عبر السادات نأ وخاصة القوات، بین شتباكاإل لفك سرائیلوإ مصر بین الوسیط دور مریكیةاأل المتحدة الوالیات فلعبت

 مع ستراتیجىإلا للتنسیق ستعدادهإ وأبدى الحرب، قبل مصر من السوفییت الخبراء بطرد الغرب تجاه الطیبة نوایاه عن
 .السالم نحو تجاهاإل فى الجدیة بداءإ من كنوع الدولیة للمالحة السویس ةاقن فتح مبادرة السادات وقدم .المتحدة الوالیات

 ومرور السالم تحقیق فى المماطلة ھذه تؤدى نأ وخشیة المباشرة المفاوضات على صرارھاإو سرائیلإ تعنت زاءإو
 من المباشر التفاوض بمبدأ القبول معلنا القدس بزیارة السادات بادر العظیمة، كتوبرأ حرب حققتھ ما تآكل لىإ السنوات

 مفاوضات وبعد .المحتلة العربیة ضىارألا من سرائیلإ نسحابإو وسطألا الشرق لقضیة شامل حل لىإ وصلالت أجل
 نھتأ التى سرائیلإ مع السالم معاھدة برامإو دیفید كاب تفاقإ بتوقیع كبیرا نتصاراإ المصریة الدبلوماسیة حققت صعبة

 برامإ لمبدأ تأكید مع ثالث، مراحل على كاملة لةالمحت المصریة راضىاأل عادةإ على ونصت البلدین بین الصراع
  .سرائیلإ مع المواجھة فى طرفا تعد التى العربیة البالد بقیة مع مماثلة معاھدات

 السالم مقابل رضألا مبدأ رساءإو سیناء فى المحتلة رضألا ستردادإ أمام الباب فتحت قد العظیمة كتوبرأ حرب كانت ذاإو
 على جذریة تغییرات دخالإل مقدمة كانت الحرب تلك فان سرائیلى،إلا العربى النزاع سویةلت عربیا مطلبا صبحأ الذى
 لثالث السماح 1976 مارس فى فتقرر الواحد، السیاسى التنظیم صیغة عن تدریجیا العدول فتم مصر، فى السیاسیة البنیة
 العربى مصر تنظیم( والوسط) شتراكیینإلا حرارألا تنظیم( نیالیم عن تعبر العربى شتراكىإلا تحادإلا داخل بالقیام منابر

 فى الشعب مجلس نتخاباتإ عركةم المنابر ھذه توخاض ،) ىوالوحد التقدمى الوطنى التجمع تنظیم( والیسار) شتراكىإلا
 ةالثالث السیاسیة التنظیمات تحویل السادات الرئیس علنأ)  1976 نوفمبر 11( للمجلس جتماعإ أول وفى .العام ذلك صیف

  .1977 یونیو فى السیاسیة حزابألا قانون صدر ثم حزاب،أ لىإ

 والعودة قتصادىإلا نفتاحإلا سیاسة ىتبن إلى السادات عھد فى مةكوالح تجھتإ السیاسیة التغیرات لتلك مواز تجاهإ وفى
 الخاضعة موالاأل عادةإو الحرسات لغاءإب المصریة البورجوازیة رموز مع مصالحة وعقد الرأسمالیة السوق عالقات لىإ

 بدأت وبذلك الخاص، المال لرأس الحریة من كبیر بقدر تسمح التى قتصادیةإلا التشریعات دخالإو صحابھاأل للحراسة
 التضخم ثلم الثمانیات بدایة مع نفاحإلا سیاسة عن نتجت التى جتماعیةإلوا قتصادیةإلا المشاكل من العدید تظھر

 حماالتس سیاسة دتأ كذلك .بعد فیما لھا حال تجد نأ الحكومة على كان مشاكل من كذل وغیر والبطالة سكانإلا ومشكالت
 المتطرفة فكاراأل ھاوتبنی یةسالماإل الجماعات نمو لىإ المعارضة السیاسیة التیارات لموازنة یةسالماإل الجماعات مع
 ختاللإو المعارضة زمام نقالبإب اتالساد سأح وعندما الحكم، لىإ الوصول تستھدف التى السریة للتنظیمات قامتھاإو

 عتقالإ فتم 1981 سبتمبر فى المعارضة قوى لىإ عنیفة ضربة الحكومة وجھت تحقیقھا رادأ التى السیاسى التوازان لعبة
 لھا سمح جماعات أوعن بھا، معترف أحزاب عن تعبر التى السیاسة تجاھاتاإل مختلف من السیاسة المعارضة رموز
 جماعة تمقا 1981 أكتوبر 6 فى العظیم كتوبرأ بنصر حتفالإلا ثناءأو .ةالشرعی علیھا یضفى ان دون بالعمل النظام
  .السادات الرئیس غتیالإب المتطرف ىسالماإل الجھاد تنظیم لىإ تنتمى

  1مبارك عھد فى القاھرة
 دبرت التى القوى جانب نم قلألا على الفوضى من حالة قیام وتوقع الرئیس، غتیالإ عقب السیاسى الموقف تفاقم ورغم 

 رئیسا مبارك حسنى محمد ختیارإ على المصریون جتمعإو زمةاأل مصر جتازتإ دربھم، على سار ومن غتیالاإل
 الخبرات بین جمعو أكتوبر، حرب أبطال من فھو الرفیع، المنصب ھذا لشغل مصر رجال أنسب كان فقد للجمھوریة،

 معتدلة بشخصیة یتمتع انھ كما الجمھوریة رئیس نائب لمنصب شغلھ لخال من السیاسة والخبرات العالیة العسكریة
  .متوازنة

                                                             
بل التمدید المتكرر لحكم مبارك وتفشى الفساد وبدء الترویج كتب أ.د. رءوف عباس ھذا فى أوائل العقد األخیر من القرن العشرین ق 1

لمشروع توریث السلطة وتبنى سیاسات خارجیة أضرت بمصر والعالم العربى.  وقد أظھرت كتابات أ.د. رءوف عباس الالحقة تحوال 
ً فى موقفھ من مبارك حیث صار من أشد المعارضین لسیاساتھ والمھاجمین لھا.  جذریا
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 ھلھاأ عند الخبرة لتماسإ على تعتمد رشیدة سیاسة عن تنم نجازاتھإ بدأت الذى مبارك، بحسنى المصریین ظن یخب ولم
 قتصادییناإل جمیع لیھإ ودعا ھحكم بدایة فى عقده الذى قتصادىاإل المؤتمر فى ذلك وتجلى .السیاسة مواقعھم كانت مھما

 المرحلة متطلبات مع تنفق سیاساتألزمة اإلقتصادیة ورسم ل لالمصریین على إختالف توجھاتھم السیاسیة للبحث عن ح
 فى المصرى قتصادلإل ساسیةاأل البنیة صالحإ على تقوم قتصادیةإ سیاسة وتبنى .الدائنین تجاه الدولیة مصر لتزاماتوإ
  .السیاسات لتلك الجانبیة اآلثار عالج مع السادات الرئیس بدأھا التى قتصادىإلا فتاحنإلا سیاسة طارإ

 السیاسة، التیارات مختلف مع الوطنیة المصالحة بسیاسة عھده مبارك حسنى الرئیس بدأ الداخلى السیاسى صعیدال وعلى
 ذى عن تسامحا أكثر الحكومة وأصبحت كتاب أو صحفیة أو رأیا یصادر فلم  الدیمقراطیة للمارسة مالئما مناخا أوجد مما
 بمجلس حزابألا لجنة خالل من سواء الجدیدة السیاسة حزاباأل بعض أمام الفرصة تیحتأو المعارضة، أحزاب مع قبل

  .الحكومة حترامإب تحظى التى القضاء أحكام خالل من أو الشورى

 .سرائیلإ مع السالم لمعاھدة اتطبیق مبارك حسنى ئیسالر عھد فى أراضیھا بكامل المصریة للسیادة سیناء عودة وتحققت
 وحرصت .علیھا المصریة ادةیالس ستعادةإ فى بارزا دورا المصریة الدبلوماسیة لعبت طابا نتزاعإ سرائیلإ حاولت وعندما

 السالم بلمقا األرض لمبدأ وفقا السلمى الحل تجاهإ فى الفلسطنیة القضیة دعم على المناسبات كل فى المصریة الحكومة
  .سرائیلیةإلا المصریة التسویة فى قرارهإ تم الذى

 عزل محاوالت على والقضاء العربیة – المصریة العالقات تحسین مبارك حسنى الرئیس ستطاعإ العربى الصعید وعلى
 بالدال عم الطبیعة عالقاتھا مصر ستعادتإف دیفید، كامب تفاقیةإ توقیع بعد العربیة الرفض جبھة بھا قامت التى مصر

 العربیة الدول جامعة عودة وتمت بل ى،سالماإل والموءتمر العربیة الجامعة فى عضویتھا ممارسة لىإ وعادت العربیة
 لتزامإلوا قلیمیةإلا المصالح بین تجمع عربیة بسیاسة مصر ختفظتإو . الھ عاما أمینا مصرى ختیارإو القاھرة لىإ

 سیاسیا حال یجد أن فحاول 1990 عام الكویت أزمة أثناء مشھود اریخىت موقف مبارك حسنى للرئیس فكان  ،القومى
 نسحابإلا لنداء ستجابتھإ وعدم المتعنت موقفھ على العراق حاكم صرارإ زاءإو التمزق، شر العربیة األمة ینقذ لألزمة

 لىإ فعاال یجابیاإ اشتراكإ شتركتإو الكویت جانب لىإ مصر وقفت مرة، من كثرأ مبارك حسنى الرئیس لیھإ وجھھ الذى
 للدفاع بمشروع  سوریا مع شتراكإلبا مصر وتقدمت .الكویت تحریر تم حتى العراقى للعدوان المعارضة الدول جانب

 العربیة، والجزیرة الخلیج أمن على حرصھا مناسبة من أكثر فى وأعلنت األجنبى، التدخل ضد العربیة الخلیج بالد عن
 الوقت ففى الغربیة – اللبیة األزمة من یجاباإ موقفا مصر تخذتإو .األحمر البحر منطقة فى األمن على بالحفاظ لتزامھاإو

  . باألزمة المتعلقة األمن مجلس بقرارات تلتزم لألزمة، حال تجد أن وتحاول لیبیا فیھ تدعم الذى

 السیاسى الجو تنقیة باعادة الكویت أزمة آثار حتواءإ محالولة فى متمیزة جھودا یبذل أن مبارك حسنى الرئیس ستطاعوإ
 حققت وقد والسودان، والعراق ردناأل من الموقف فى ذلك ویتجلى العربى، التضامن حیاءإ على والعمل العربى

  . تجاهاإل ھذا فى ملحوظا نجاحا مبارك عھد فى المصریة الدبلوماسیة

 توازان المشتركة األوربیة السوق دول مع ممتازة عالقات تقیم أن مبارك عھد فى مصر ستطاعتإ الدولى الصعید وعلى
 أن مصر ستطاعتوإ) السادات الرئیس عھد فى أسسھا وضعت التى(  األمریكیة المتحدة الوالیات مع الخاصة عالقاتھا
 قتصادىإلا صالحإلل تفاقاتإ لىإ الدولى النقد صندوق مع التوصل وفى الدیون مشكلة حل فى العالقات ھذه تستثمر
 تلك فى بارزا دورا مبارك حسنى الرئیس ولعب المصریة الدیون من جانب تخفیض وفى صر،م ظروف مع تتناسب
  . األمریكیة المتحدة والوالیات أوربا فى والساسة بالرؤساء المتكررة لقاءاتھ خالل من الجھود

 من فرقیةإلا لقارةا دول مع مصر أقامتھا التى الممتازة بالعالقات مبارك عھد على مصر حتفظتإ فریقىإلا الصعید وعلى
 فریقیةإلا الدول بین قلیمیةإلا النزاعات فى الوساطة دور مصر فلعبت قیة،یافرألا الوحدة منظمة  فى الفعال دورھا خالل

 على المساعدة على مصر عملت كما .المادیة مكاناتھاإ تسمح حسبا الدول كلتل الفنیة المساعدات تقدمو البعض، وبعضھا
 لمساندة وجھودھا افریقیا جنوب زعیم ماندیلال نسلون عن فراجلإل تدخلھا مثل قیةیفرألا القارة مشاكل بعض لحل التوصل
 تجاهإلا ھذا فى كبیرا شوطا مصر قطعت وقد فریقیا،أ حنوب فى العنصریة للمشكلة حل عن للبحث فرقیةألا الجھود

 تحقیق فى مصر لعبتھ الذى الدور عن ضالف ،الغرض لھذا فریقیاأ جنوب حكومة مع قویة تصالإ قناة قامةإ فى ونحجت
  .النیل حوض دول مع ممتازة بعالقات مصر وتحتفظ .ریتریاإ ستقاللإ یید وتأ دعم وفى  یابنامی ستقاللإ

 الدولیة المتغیرات وجود مع قبل من علیھ كان عما مبارك عھد فى أھمیة نحیازإلا عدم كتلة فى مصر دور یقل وال
 التارخیة عالقاتھا بفضل الكتلة تلك فى بارز دور فلمصر السوفییتى، تحادإلا وتفكك الباردة الحرب ھاءنتإ عن الناجمة
 للموقف الدول ھذه دعم من سیاسیا مصر ستفادتإ وقد الالتینیة، أمریكا دولو ندونسیاأو والھند الصین مع المتازة

  . الدولیة المحافل فى العربیة والقضایا المصرى

 الفعالة المشاركة دور لمصر تتیح التى یةسالماإل الدول منظمة فى البارز القیادى دورھا لمصر كمبار الرئیس أعاد كذلك
 .العربیة والبالد مصر لىإ الدین سمإب رھابإلا تصدیر لمحاوالت التصدى وفى ىسالماإل العالم مشاكل مناقشة فى


