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  تقدیم
 العالمیة األحداث من حداوا س،یالسو بحرب الغربیة األدبیات فى عرف الذى ،1956 عام مصر على الثالثى العدوان كان

 السویس لحرب كان دفق .جدید نظام لىإ الزمن علیھ عفا نظام ومن ،أخرى إلى مرحلة من االنتقال معالم تحدد التى الھامة
 جدیدة، نجوم تتألقو ،نجوم أفلت ،والمحلى اإلقلیمى الصعیدین على رھاآثا لھا كان ما بقدر الدولى، الصعید على آثارھا

 االھتمام ذلك كان كلھ، لھذا. تھاسابق عن تختلف التى آلیاتھا لھا جدیدة سیاسات حةصف لتفتح ،سیاسات صفحة وطویت
 فى لنظرا تمعن فیھ تورطت التى ألطرافا راحتف ،وقوعھ من عاما ینبع أر بعد الحدث بتقییم العادى غیر العالمى

 من كان الدولیة السیاسة فى األوربى الدور تشكیل اعادة أن الجمیع أیقن ما بعد ،جدیدة بموازین وراألم لتزن ھا،وثائق
 الملحمة تلك أبطال تتناول التى المقاالت بجت ود ،جدیدة قوثائ عن ابالنق كشف ثم ومن .1956 السویس حرب تداعیات
   .وغیرھم نیدا یزنھاور،أ الناصر، عبد جمال ،العظیمة التاریخیة

 التى الدراسات بھذه ستراتیجیة،واإل السیاسیة الدراسات بمركز التاریخیة الدراسات وحدة مساھمة جاءت ،المنطلق ھذا من 
 یةوكیف ذاتھ، الحدث ثم ،العدوان برتد التى األطراف بین والتواطؤ لوقوعھ، المسرح ھدتم التى الحدث خلفیات تناولت

 ذلك على ترتب فما ،والمحلیة واإلقلیمیة الدولیة عدةاألص على السویس حرب نتائج لتناول المجال یتسع ولم ،مواجھتھ
 عصر فى العالمى النظام صیاغة فى السویس حرب آثار یقتفى ،مستقل بحثى مشروع إلى یحتاج ئجنتا من الجلل الحدث
 اكتفینا وقد .الباردة الحرب بأعقا فى العالمى النظام صیاغة فى الحدث أصداء إلى البحث یمتد وقد ،الباردة الحرب

   .السویس" لحرب التاریخیة الدالالت" علیھ أطلق فیما اآلثار تلك فیھا لأجم ،المحرر قدمھا ختامیة بمالحظات

 السیاسیة الدراسات مركز رأى ،السویس حرب حول التاریخیة الدراسات من المجموعة ھذه اكتملت وعندما 
 الذین الخبراء من نخبة إلیھا دعا ،الثالثى للعدوان األربعین الذكرى یوم ،1996 اكتوبر  ٢٩ یوم ندوة عقد واالستراتیجیة

 الجیل إلى وینتمون ،المعاصر بالتاریخ  یھتمون الذین أو الحدث، جوانب بعض فى - بأخرى أو بصورة - بعضھم شارك
 البحث فریق قدم كامل، یوم مدى وعلى .تھ تداعیا على ركھمدا وتفتحت بعده، ولد الذى والجیل الحدث، عاصر لذىا

 ومحاولة ،الحدث ذلك من المستفادة الدروس استخالص ھدفھ كان ،الندوة فى المشاركین بین خصب نقاش ودار أوراقھ،
 رؤیة تختلف ،التاریخ فى بونینق من شأن فھذا ،وتتباین اآلراء تتتفاو أن الطبیعى من كانو. ھادئة بأعصاب التقییم إعادة

   الحدث. جوانب على األضواء من العدید ألقى ،مثمرا كان النقاش ولكن والسیاسى، الفكرى موقعة باختالف ھممن كل

 فیھ یستفید واسع منظور من الحدث تناول بضرورة یس السید األستاذ لبفطا ،الطابع منھجیة المناقشات معظم توجاء 
الفعل  ودالالت التاریخیة، الذاكرة تأثیر االعتبار فى یوضع وأن األخرى، االجتماعیة العلوم منجزات من المؤرخ

 یملى الذى التاریخى السیاق یراعى الذى لیف"التأ " منطق خالل من للحدث االقتصادى للمردود المعالجة وانتقد لرمزى،ا
  . بعینھا تاریخیة ةلحظ فى مطروحة، ئلبدا بین االختیار

 العالمیة الحرب بعد العربى العالم فى ھیكلیة تغیرات من حدث ما إلى النظر ضرورة إلى بطرس سمعان الدكتور وذھب 
 السیطرة من تحررال إلى االتجاه وخاصة سیاسیة، جئنتا من الوسطى للطبقة النسبى االتساع على ترتب وما الثانیة،

 اتفاقیة فى وذلك بالحرب، التھدید حالة فى القناة إلى البریطانیة واتالق عودة على النص بین ةوالعالق األجنبیة، االقتصادیة
   .ربوالغ مصر بین باعدت كثیرة تداعیات ھل وكانت رب،الغ حلبمصا االصطدام أسباب أحد اجوانتھ ا،  ٩٥٤ الجالء

 طلعت اللواء ،فخر احمد اللواء: عسكریینال الخبراء من نخبة فیھ شاركت لالزمة، مصر دارةإ حول خصب نقاش ودار 
 التحقیق الى ھطریق فى كان یلئسراوإ مصر بین العسكرى التوازن أن على التركیز فیھ تم ،أنیس ممدوح. د واللواء ،مسلم
 القیادة تضعھ لمما  وھو ،التوازن ذلك إلجھاض سرائیلإ اشتراك جاء ھنا ومن الجدید، الشرقى السالح استیعاب فور
 حدث ما أن من یقال لما صحة ال وأنة ،الحرب فى تھزم لم مصر أن على الخبراء أولئك وأجمع .رھا اعتبا فى سیةالسیا

 أو امھامھ تأدیة فى المسلحة واتالق نجاح والھزیمة، النصر فى فالعبرة سیاسى، رونص عسكریة ھزیمة كان 1956 فى
 خسائر دون سیناء من االنسحاب تحقیق فى فنجحت ا،واجباتھ بتأدیة المصریة المسلحة واتالق قامت وقد ذلك، عن عجزھا

 دور لھا كانو ،القناة منطقة عن الدفاع فى أیضا ونجحت ،سیناء فى المصرى الجیش لسحق مخططا كان ما لتفادى تذكر
   .الشعبیة ومةالمقا وتنظیم عدادإ فى أساسى
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 ثورة بتصفیة مادیا استفادت موسكو أن وخاصة ،زمةاأل فى السوفیتى الدور شأن من التھوین إلى البعض ذھب وبینما 
 السوفیتى اإلنذار أن شفیق أمینة ستاذةألا رأت ،السویس بحرب النشغالھ ساكنا الدولى العام الرأى ركیح أن دون المجر

 الدور وأن تقدیر، محل یكون أن یجب الثالث العالم ودول مصر فى االقتصادیة التنمیة دعم فى عموما فیتىوالس والدور
 ،السوفیتیة المصالح اطار فى السوفیتى الدور تقییم ضرورة اآلخر البعض ورأى .المعتدین ردع فى حاسما كان السوفیتى

 نطاق ولتوسیع ھا،تطویق أرادت التى الغربیة األحالف شبكة حول بااللتفاف مجالھا توسع أن موسكو مصلحة من كانو
   .العالمیة السوق فى مشاركتھا

 -  كانو السویس، زمةبأ وعالقتھا  ١٩٥٦ جرالم بثورة الخاصة الدراسة على تعقیبا دار الذى الحوار المسألة، ذهبھ ویرتبط 
 الھیمنة بین المساواة المصرى الیسار رموز من المشاركین بعض رفض دفق ،الطابع أیدیولوجى جدال -األمر حقیقة فى

 السویس مةأز فرصة فییتوالس انتھاز ولةمق وعارضوا ا،أورب رقش على سوفیتیةال والھیمنة الثالث العالم على الغربیة
 حدث لما الدرجة فى مساویا العالمى الفعل رد كانو تشیكوسلوفاكیا، فى ذلك بعد ئالش نفس حدث دفق ،جرالم ثورة لسحق

   .تماما ذلك عكس اآلخر البعض ورأى 1956 عام جرالم في

 عبد طھ الدكتور ذھب حین فعلى السویس، حرب نتائج احدى اعتبارھاب المستقلة التنمیة حول خصب حوار دار كذلك 
 من الكثیرین الرأى خالفھ التنمیة، فى زاویةال حجر النیمث السوق وآلیات ،المتبادل االعتماد وأن ،"خرافة" أنھا إلى العلیم

 العالمیة الحرب نھایة منذ سىسیاال االستقالل یققلتح أساسى كمتطلب االقتصادى االستقالل أھمیة على كدوافأ الحضور،
 بالد فى للتتمیة االجتماعى البعد وأن مصر، بنك ومجموعة حرب طلعت وحركة فكر فى ذلك وضوح لىإ ونبھوا األولى،

 تحجیم إلى دتؤ لم الناصر عبد عھد فى لالقتصاد الدولة دارةإ وأن ،قوالس آلیات طارإ فى باالھتمام یحظى ال الثالث العالم
   .ربالغ مع متكافئ تعامل لمصر كان إذ ،الشرقیة الكتلة على صرھابق الدولیة السوق فى مصر مشاركة

 بعد للباحثین واألمریكیة األوربیة الوثائق على طالعاإل تاحةإ رغمف یولیو، بثورة المتعلقة تلك الھامة القضایا بین من كانو 
 الوالیة خارج خاصة یولیو وثورة عامة المعاصر مصر ریختا قوثائ زالت ال الوثائق، تلك نتاجإ على عاما ثالثین انتضاء
 على باالطالع ألحد یسمح وال ،یةوالخارج الداخلیة تىزاروو الجمھوریة اسةرئ بین عةزمو ومیة،قال الوثائق لدار القانونیة

 لتلك الطبیعى المكان كان ولما .جمیعا للباحثین وفرتت ال معینة، حاالت فى إال -أمنیة ألسباب ربما -  الثالثة یفاتشاألر تلك
 بضرورة عباس رءوف. د نوه فقد ،العالم بلدان سائر فى متبع ھو بما أسوة القومیة" التاریخیة الوثائق دار" ھو الوثائق

 الرئیس الناصر عبد ھدى الدكتورة وناثسدت .الضیاع من المعاصر مصر تاریخ على حفاظا القضیة لھذه الدولة تبنى
 إلى نقلھا أو كنھا أما في الوثائق ھذه على االطالع بموجبھ یتاح نظام یجاد بإ عنایتھ، القضیة ھذه یولى أن مبارك حسنى

 فى السلطة فى شاركوا الذین الساسة تخص التى الخاصة األوراق بجمع باالھتمام وطالبت ،ومیةالق التاریخیة الوثائق دار
   .غیرھا أو الحقبة تلك

 دلت نا وھى" عاما أربعین بعد السویس" حرب " ندوة فى دارت التى المناقشات نم زاخر فیض من لمحات كلھا ھذه 
 الروح تعكس كما خاصة، ومىالق یخناوتار عامة العالمى التاریخ فى بالغة أھمیة من للحدث ما على تدل إنما ،شىء على
   .الجلل الحدث لذلك موضوعى تقییم الى الوصول على والحرص كین،المشار جمیع سادت التى

 ،المعاصر مصر تاریخ فى المتخصصین من باقة ضم ،متمیز بحث فریق بذلة كامل، عام جھد صادح أقدم إذ وإننى 
 بذلوا لما جمیعا لھم الخالص كربالش أتوجھ أن أود الموضوعیة، إلى یلمو ،أكادیمى رصید من لھم ما اختیارھم فى روعى

   .لھ المقرر الموعد فى البحث انجاز یتم تىح لھم تىامطارد ولتحملھم ،جھد من

 اللواء ،یسن السید األستاذ بطرس، معانس الدكتور األستاذ:  الندوة جلسات اداروا الذین لالساتذة الجزیل بالشكر أتوجھ كما 
   .الحوار فى اركواوش ھامة مداخالت مواقد الذین الحضور للسادة أیضا لشكروا سعید، المفعم عبد الدكتور ،فخر أحمد

 أداء على عودونا دفق عالیة، بكفاءة وةلندا تنظیم تولت التى واالستراتیجیة السیاسیة الدراسات مركز شباب مجموعة أما 
   .المتمیز لجھدھم خاصا تقدیرا جمیعا لھم أكن أنى غیر ،شكر لكلمة انتظار دون الواجب

 مركز مدیر سعید عبد المنعم. د یقالصد تراحاق من البحث مشروع فكرة كانت دفق ألھلھ، ینسب أن البد الفضل كان لماو 
 - الشكر كلمات أن أظن وال البحث، فریق یدى بین المركز امكانات جمیع وضع الذى اتیجیة،رواإلست السیاسیة الدراسات

   .ھحق یھتف -داللتھا بلغت مھما
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 یقاظإ بھدف ومى،قال خناتاری فصول من ھام فصل على األضواء القاء البحث فریق حاول لقد - الكریم القارئ أیھا - وبعد 
 فى بتص قد الكتاب ھذا یضمھا التى الدراسات أن  ،ذلك معنى ولیس .نھم المستفادة الدروس واستخالص . بالتاریخ الوعى
 ولست الحدث زوایا من عالجھا التى للزاویة یتھرؤ تعكسھ الذى السیاسى وانتماؤه  ،وفكره تكوینھ باحث فلكل  ،معین قالب

   .وحدھم أصحابھا ىرؤ عن تعبر بالدراسات وردت التى اآلراء بأن تنویھال الى حاجة فى

  .القصد وراء من ،العزیز والوطن ،وهللا 

   ا  ٩٩٦ نوفمبر  ٧ فى القاھرة 

   المحرر 

 دحام عباس ءوفر. د 
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  خاتمة

   السویس لحرب التاریخیة الدالالت 
  

  حامد عباس رءوف. د

  

 الحرب عنھ أسفرت ما حسمت، العالم تاریخ فى فارقة عالمة - الزمنى  ھاقصر رغم - ا  ٩٥٦ السویس حرب كانت 
 حرب قبل كان ما نمیز أن نستطیع وبذلك. الحرب أعقاب فى برز التى النظام دعائم وأرست، نتائج من الثانیة العالمیة
  . ومحلیا، وإقلیمیا، دولیا بعدھا جاء عما السویس

 مارستھ الذى االستعمارى والنمط، التقلیدیة االستعماریة القوى على الستار السویس حرب أسدلت، الدولى الصعید فعلى 
 بعیدة سلبیة آثار لھ كان مما بالعار، مكللة، الجناح مھیضة األزمة من بریطانیا فخرجت، القرن من یقرب ما مدى على

 ھارولد مالحظة وأصبحت خاصة، األوسط والشرق عامة، الثالث العالم فى ھیبة من لبریطانیا بقى ما على المدى
 الكبرى القوة دور تلعب أن بریطانیا باستطاعة یعد ولم، السویس لحرب التالى العقد شعار" التغییر ریاح" حول ماكمیالن

 السویس، حرب بعد أما بذلك، لھا سمحت أمریكا ألن-  1945 بعد تمارسھ كانت الذى الدور وھو - ، األوسط الشرق فى
 لوقت استمرت قد بریطانیا كانت وإن. لعبة فى بریطانیا الستمرار - األمریكیة النظر وجھة من - ضرورة ھناك تعد فلم

 مثلما لھا، خال من بالحركة لھا سمحت التى المساحة حدود وفى أمریكا خالل من ذلك كان فقد المنطقة، فى تؤثر قصیر
 األوسط، الشرق فى البریطانى الوجود نم دعا قوض قد الحدث ذلك كان وإن، 1958 عام العراق ثورة قیام نتیجة حدث
  . 1971 عام السویس شرق من النھائى واالنسحاب 1958 بین فیما شاحبا بدا الذى

 على المطلوب الدعم لبریطانیا یقدم أن باستطاعتھ یعد فلم ،"البریطانى لكمنولث ا" على بالغا أثرا السویس أزمة وتركت 
 ،"دولى ناد"  مجرد إلى فتحول المستقلة، الدول من مجموعة یضم أصبح بعدما یة،الثان العالمیة الحرب فى  ٠حدث ما نحو

 من البعض بعضھا مع تتناقض تجاھھا أفعالھم ردود جعل مما األزمة، خالل أعضاءه تستشر لم بریطانیا أن وخاصة
 بعد الكومنولث دول انتھجتھا التى السیاسات على ذلك وانعكس أخرى، ناحیة من البریطانیة المصالح ومع ناحیة،

  . وحدھا الوطنیة مصالحھا استلھمت والتى السویس،

 الوالیات دور عن الستار رفعت فقد تقلیدیة، استعماریة كقوة بریطانیا على الستار أسدلت قد السویس حرب كانت وإذا 
 دول باستقالل لتقب فھى األوسط، الشرق فى الغربیة للمصالح الحارس دور - منفردة – تلعب أصبحت التى المتحدة
 ثم ومن. المنطقة فى القوة مفاتیح وحدھا لھا یكون أن على الغرب، بعجلة ربطھا على تصر ولكنھا نسبى، وبحیاد المنطقة

 إلى وأدت بریطانیا اتبعتھا التى تلك غیر أخرى بطرق ولكن إسقاطھ، حتى أو الناصر، عبد نفوذ تحجیم على حرصھا كان
  . السویس نكبة

 سوریا فى الحكم نظام إسقاط ومحاوالت ،"ایزنھاور مبدأ" عن باإلعالن األمریكیة السیاسة تلك مالمح  1957 عام وشھد 
 من قات بعال االحتفاظ إلى المتحدة الوالیات سعت المحاوالت، تلك فشلت وعندما خارجیة، أو داخلیة مؤامرات خالل من

  .  1967 فى أھدافھا تحقیق من تمكنت حتى ھرھا،مظا وتنوعت حرارتھا درجة تراوحت الناصر عبد مع فرید نوع

 بل األوسط، الشرق فى وثقافى اقتصادى نفوذ من مالھا على فقضت شدیدا فرنسا على السویس حرب نتائج وقع وكان 
 الجمھوریة سقوط إلى أدى مما العزلة، درجات من درجة تعانى وأصبحت العالمیة السیاسة فى مكانتھا فرنسا فقدت

 إلى دیجول واتجھ دولیة، مكانة من فقدتھ ما بعض فرنسا تستعید حتى دیجول، بزعامة الخامسة الجمھوریة قیامو الرابعة،
 - الفرنسیة الصداقة إلى تستند أوربیة وحدة قامة ال والسعى فرنسیة، نوویة مظلة ذلك فى بما مستقلة عسكریة قوة بناء

 مع والتقارب الجزائر، استقالل بعد األوسط الشرق فى مكانتھا ریجیاتد تستعید أن الدیجولیة فرنسا واستطاعت. األلمانیة
  . إسرائیل مع العالقة حساب على العرب
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 أمریكیة أداة إلى األطلنطى شمال حلف یتحول وأال المستقلة، سیاستھا ألوربا تكون أن علي الدیجولیة فرنسا حرصت لقد 
 ا،٩٥٧ روما معاھدة خالل من األوربیة الوحدة أسس بوضع ھودھاج فكللت السویس، حرب بعد ما عالم فى أوربا الحتواء

  . بعد فیما األوربى االتحاد دعامة المشتركة، األوروبیة السوق إقامة فى الزاویة حجر كانت التى

 عدد زیادة مع الثالث العالم وجود اتسع وبذلك المستعمرات، تصفیة حركة إیقاع سرعة إلى السویس حرب أدت كذلك 
 النامیة، للدول تجمع شكل على برزت التى االنحیاز، عدم لحركة رصیدا ذلك فأضاف وأفریقیا، آسیا فى لمستقلةا الدول
 لقوى یسر مما بینھا، المشتركة المصالح لدعم االقتصادى للتعاون صیغة إلى التوصل عن عجزت الحركة أن غیر

 االنقالبات خالل من لمصلحتھا، باالستقالل العھد حدیثة ولالد سیاسات تحول أن العالمیة، واالحتكارات الجدید، االستعمار
 السیاسیة الطاقات تبدید فى أثره لھ كان مما حولھا، التبعیة شباك ونصب المتكافئة، غیر االقتصادیة والعالقات العسكریة،

  . االنحیاز عدم لدول

 مجال توسع إلى یسعى السوفیتى التحادا فكان، وإطاره الباردة الحرب قطبى بین الصراع إیقاع السویس حرب وحددت 
 تسرب التى الثغرات سد إلى المتحدة الوالیات سعت حین على، الثالث العالم لدول المعونات تقدیم خالل من السیاسى نفوذه

 ،بالوكالة تدار إقلیمیة حروب خالل من الصدام كان القطبین بین ذروتھ الصراع بلغ إذا حتى، السوفیتى النفوذ خاللھا من
  . سواء حد على والمستتر السافر والسیاسى، المادى بالدعم وراءھا یقفان اللذین، القطبین تمثل أطراف بین

 القومیة لحركھ الطبیعیة وقیادتھ، العربى للعالم الناصر عبد زعامة السویس حرب كرست، اإلقلیمى الصعید وعلى 
 سیاسى تنظیم إقامة ذلك على یترتب أن دون للحركة قائدا الناصر عبد العربیة الجماھیر اعتبار بذلك ونعنى العربیة،
 الدفاع مسئولیة تحمل تبعة مصر فى النظام تق عا على ذلك ألقى وقد، التنظیمیة ومستویاتھ وكوادره قواعده لھ للحركة

 - أثرت مسئولیات وھى، والیمن والجزائر وسوریا العراق لنصره مصر فھبت للعدوان، تتعرض التى العربیة البالد عن
 ھزیمة أسباب بن من وكانت القتالیة، وقدراتھ المصرى الجیش كفاءة على سلبیا تأثیرا -العسكریین الخبراء تقدیر فى

، التنمیة طریق على المضى على باالستقالل العھد حدیثة العربیة الدول معاونة ء عب مصر تحمل عن فضال ھذا. 1967
 سوریة مع الفاشلة الوحدة تجربة على ترتب ما إلى إضافة. المصریة الخزانة ھاتحملت كبیرة تكلفة من ذلك یمثلھ كان بما
  . سلبیة أثار من

 بین قات العال وفى اإلسرائیلى - العربى الصراع فى جذریا تغیرا أحدثت السویس حرب فإن إلسرائیل، بالنسبة أما 
 إال السالم یرید ال الناصر عبد وأن مصر، وبین بینھا الرئیسى الصراع أن إسرائیل أدركت فقد. الكبرى والقوى إسرائیل
 تحالفھا فقدت قد إسرائیل كانت وإذا). 1955 غزه غاره سبقت التى السریة االتصاالت خالل حدث ما نحو على( بشروطھ

 دراتالق فى النوعى والتفوق، النفس على االعتماد على إستراتیجیتھا بنت فقد، دیجول عھد على فرنسا مع ثم، بریطانیا مع
 الطوارئ قوات وجود أن وخاصة•  مجتمعة العربیة الدول مقابل فى صالحھا فى التوى میزان یصبح بحیث العسكریة،

. مصر مع مناوشات فى الدخول خشیة دون قوتھا لبناء الحر التحرك فرصة أعطاھا معھا مصر حدود طول على الدولیة
 النفوذ ع اقتال ومحاولة وإفریقیا، آسیا على تجارتھا ترویج ةفرص تیران مضایق عبر" البري المرور حق"  أعطاھا كما

  . القارة بالد مع االقتصادیة العالقات خالل من أفریقیا فى المصرى

 فى خاصة المتحدة والوالیات عامة الغرب مصالح تمس قد أخطار من تضمنھ وما لمصر، اإلقلیمى الدور تصاعد ومع 
 وتھیئة السعودیة، خالل من لمصر إقلیمى بدیل إیجاد األول: محورین على یةاألمریك السیاسة تحركت األوسط الشرق
 شعرة على -الوقت نفسر فى - المحافظة مع المتحدة الوالیات ترعاه إسالمى حلف ل خال من إقلیمى دور للعب األخیرة
 ألمانیا وخاصة( الغربیة الدول المتحدة الوالیات وحثت، والقمح بالمعونة مصر إمداد فاستمر الناصر عبد مع معاویة
 من الثانیة المرحلة تمویل وعرض بل الثانیة، الخمسیة الخطة فى االستثماریة العروض تقدیم على) وبریطانیا الغربیة
 كان، المندب باب عند المكثف العسكرى الوجود فى وتورطت، الیمن ثورة مصر دعمت عندما ولكن، العالى السد مشروع

 وقناة المندب باب عبر البترول إمدادات طرق فى بالتحكم الغربیة المصالح بتالبیب یمسك قد الناصر عبد أن یعنى ذلك
  . 1967 عام حدث لما التنازلى العد بدأ ولذلك، السویس

 أحست فقد البترول، إلى إضافة األوسط بالشرق األمریكیة للمصالح الثانى العماد إسرائیل اعتبار فھو اآلخر، المحور أما 
 ال المنطقة فى الناصر لعبد المطروحة البدائل أن كما مصلحتھا، فى لیس الناصر عبد على االعتماد أن المتحدة الوالیات

 لمصالح الحراسة كلب دور تلعب أن تستطیع التى إسرائیل إال یبق فلم، األمریكیة المصالح لحمایة كافیة بمصداقیة تحظى
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 ودعمھا، إسرائیل سالمة ضمان على سیاستھا أمریكا بنت لذلك .المنطقة فى خاصة المتحدة والوالیات عامة الغرب
  . ذلك بعد مباشرة األمریكیة الترسانة من ثم، أوال األطلنطى دول ترسانات من نوعیا المتفوق بالسالح

 تحولت التى أمریكا مع الخاصة العالقة ھن ممكنة فائدة اكبر لتحقیق الجھد أقصى فبذلوا ذلك، اإلسرائیلیون الساسة وأدرك 
" اإلسرائیلى السالم" شروط وفق اإلسرائیلى -  العربى الصراع إنھاء على للعمل سافر، استراتیجى تنسیق إلى - بعد فیما -

  . للعیان تماما واضحة معالمھ أصبحت األمریكیة السیاسة فى ثابت خط وھو العرب، شروط وفق ولیس

 تبقى ما على الطریق وقطعت الناصر عبد نظام شرعیة حسمت فقد المحلى، الصعید على دالالتھا السویس لحرب وكان  
 األساطیر فى المخلص البطل إلى نظرتھا الناصر عبد إلى الجماھیر ونظرت المخضرمة، الساسیة المعارضة قوى من

 باستطاعتھ كان، تاریخیة ذھبیة فرصة الناصر لعبد أتیحت لك وبذ. مشروط غیر تأییدا الناصر عبد وأعطت الشعبیة،
 الفرصة تلك أھدر الناصر عبد أن غیر، الحقیقیة الشعبیة المشاركة دائرة وتوسیع، الجماھیر تسییس على بالعمل ستثمارھاا

 مما أكثر االنتھازیین من یضم سیاسى وتنظیم األمنیة، األجھزة من معقدة شبكة على یعتمد سلطوى نظام بإقامة التاریخیة
 لصالح االجتماعیة وللتنمیة، للفقراء التحیز شدید كان الناصر عبد أن ورغم المخلصة، الوطنیة العناصر من یضم

 یحرك لم الناصریة الحقبة بمنجزات السادات عصف عندما ولذلك. سلطوى أبوى منطلق من ذلك فعل أنھ إال الجماھیر
 السیاسیة والتوعیة التنظیم فرصة لھا تتح لم الجماھیر أن كما، الجماھیر كراھیة كسب الوحید السیاسى فالتنظیم ساكنا، أحد

  . نالوھا التى المكاسب لحمایة

 كما، أحد السویس قناة ملكیة ینازعھا یعد فلم ٠ مواردھا على سیطرتھا إلى الحرب، تلك فى متنصرة مصر خروج وادى 
 سیاسة وإتباع المعتدیة، الدول رعایا ممتلكات تأمیم خالل من مصر فى األجنبیة االقتصادیة المصالح تصفیة تمت

 االقتصادیة للتنمیة خطة تضع أن - تاریخھا فى مرة ألول قادرة مصر وأصبحت العام، القطاع نواه ووضع التمصیر،
 التتمة خطھ فى السوفیتى االتحاد على االعتماد ورغم. خارجیة قوى أو أجنبیة مصالح تنفیذھا تعوق ال واالجتماعیة

 الدور لموازنة ضروریا وجودھا كان الخطة، فى الغربیة ثماراتلالست مساحة ھناك كانت أنھ إال األولى الخمسیة
 لمصر بالنسبة ال الذاتیة والتنمیة الوطنیة لإلرادة كرمز العالى السد مشروع فى العمل واستمر التنمیة فى السوفیتى
  . المصریة بالتجربة كثیرا تأثر الذى الثالث العالم لبالد بالنسبة ولكن وحدھا،

 بعض والزالت الباردة، الحرب نھایة حتى كلھ تاریخھ وصاغت كلھ، للعالم السیاسة المعالم السویس حرب غیرت وھكذا 
 تعبیرا إال األوسط الشرق بسالم الخاصة التسویات فى اآلن األمریكى - األوربى التنافس وما، اآلن حتى ماثلة ھا آثارھا

 السوق أطروحات وما. األوسط بالشرق الحیویة صالحھام عن التخلى وعدم األمریكى، النفوذ موازنة أوربا محاولة عن
 على للھیمنة جدیدة صیغھ إلیجاد محاوالت إال، المتوسط البحر حوض د بال بین االقتصادى التعاون أو أوسطیھ الشرق
 نیةالثا الخلیج حرب كشفت ما بعد وخاصة، لصالحھا التوازن تحقیق إلى خاللھ من أوربا تسعى، جماعى إطار فى المنطقة

  . األوسط الشرق فى األمریكى النفوذ حجم عن

 والبراعة الناصر، عبد جمال عنھا عبر التى الصلبة الوطنیة اإلرادة لوال كلھ، ذلك عن لیسفر الجلل الحدث ذلك یكن ولم 
 أوتار یلمس أن الناصر عبد استطاع. انتقاد من إلیھ یوجھ ما كل رغم عاصف، دولى مناخ ظل فى األزمة بھا أدار التى

 للعدوان المصرى الشعب مقاومة وجاءت السیاسى، خطابة فى الوطنیة للرمزیة باستخدامھ المصرى الشعب عند حساسة
 .الرائعة التاریخیة الملحمة تلك لتصنع

 


