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مقدمـــة
يعانىالذىالقائمالنظامتغييرفىفعاالدورا – األممحياةفى – الكبرىالثوراتتلعب
هذاكان. القديمالنظامعنهعجزمايحققجديدنظامبهيستبدلأنتتطلبشديدةأزمة
لمواجهةقامتالتىالحديثمصرتاريخفىالوطنيةالثوراتأولىالعرابيةالثورةشأن
مواجهةعن – عشرالتاسعالقرنسبعينياتفى – مصرفىالقائمالنظامعجزأزمة

والمثقفينلألعيانالحليفدورفيهاالعسكر، لعباالجتماعىوالتمايزاألجنبىالتدخل
،عنفوانهفى – عندئذ – كاناالستعماريةالقوىتيارالتغيير، ولكنفىالمصلحةأصحاب

.البريطانىاالحتاللبراثنبينمصرووقعت. هدفهاتحقيقفىالثورةتنجحفلم

عنالعرابيةالثورةعجزتماتحقيقإلىتتطلعاالحتاللسنواتطوالمصروظلت
االقتصادلتخليصصدرها، وتسعىعلىالجاثماألجنبىاالحتاللمن، فتتخلصتحقيقه

كاملمصطفىبزعامةالوطنىالحزبجهودفكانت. األجنبيةالسيطرةمنالمصرى
األوربيةالقوىإلىباللجوءاالحتاللقضيةمعالجةإلىترمىبعدهمنفريدومحمد

تارةالمصرىالشعبقوىتعبئةمحاولةطريقتارة، وعنلبريطانياالمناوئةاألخرى
،1914عاممصرعلىالحمايةبريطانيابإعالنذروتهااألزمةبلغتأخرى، حتى

.وحلفائهالبريطانياالحربىالمجهودلخدمةواالقتصاديةالبشريةمصرطاقاتواستنزاف

قواهبمختلفالمصرىالشعببهاقام1919عامجديدةشعبيةثورةتفجرمنبدالوكان
االقتصادية، والهيمنةاالجتماعى، وللظلملالحتاللرفضهعنفيهااالجتماعية، وعبر
استقاللعلىبالحصولانتهت، ولكنهاالعنفطابعالثورةتلكاألجنبية، واتخذت

حتىأمدهطالأسلوب، وهواألجنبىالوجودإلنهاءسبيال" التفاوض "، وباعتمادمنقوص
.1952يوليوثورةأنهته

سياسيةتياراتمولدمصرشهدت1952يوليووثورة1919ثورة: الثورتينبينوفيما
ماأحداثها، وراعهشهدأوبوعيه1919ثورةعاشالذىالشبابتزعمهامختلفةوطنية

وجوداستمرالثورة، فقدتلكفىالشعبقدمهاالتىالتضحياتتبديدمنعنهأسفرت
المحاولةرغماألجانبيدفىرهينةالمصرىاالقتصاد، واستمرالبريطانىاالحتالل
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مصر، فقدبنكمشروعخاللمنوطنىاقتصادلبناءحربطلعتبهاقامالتىالرائدة
عرففيما (األجنبىالماللرأسواسعةمساحةيعطىالذىالقانونىالهيكلكان

المالككبار، ولعبوطنىاقتصادبناءطريقفىمنيعاسدايقف) األجنبيةباالمتيازات
كمنتجينمصالحهمارتباطبحكمواالقتصادىالسياسىالمجالينفىسلبيادوراالزراعيين

.م1923دستورقواعدهاأرسىالتىالبنيةتلكمعللقطن

القائمالسياسىللنظامبدائلتطرحالشبابقادهاالتىالجديدةالسياسيةالتياراتتلككانت
االتحادوقيامروسيافىاالشتراكيةنجاحقائما، وبهرهمكانالذى” الليبرالى "وللنموذج
أبعادها، وبهربمختلف" المصريةالقضية "لحلاألمثلالنموذجفيه، فرأواالسوفيتى
فرأوا) بعدفيما (ألمانياثمإيطاليافى – عندئذ” – الفاشى "النموذجنجاحاآلخربعضهم

إطارداخلالسلفيةاألفكارمنمزيجفىمصرتعانيهمماللتخلصاألمثلالنموذجفيه
.فاشى

الهامشفيهنصيبهاكانالسياسيةالساحةعلىفعاالدورا) الجديدة (الحركاتتلكولعبت
منكبيرةدرجةالمصرىالمجتمعأزمةبلغتعندمااتساعادورهاالمركز، وزادوليس
أسلوب، فأثبتالخمسينياتعقدمطلعمعالذروةووصلتاألربعينياتفىالحدة

مافرضا، وكانالمسلحالكفاحالشعب، وفرضفشلهالمصريةالقضيةلحل" التفاوض"
النظامأزمةواحتدامالعرفيةاألحكاموفرض) 1952يناير26 (القاهرةحريقمنكان

.القائم

الحركةاألحرار، وطرحتالضباطبقيادةيوليو23بحركةالجيشقاماإلطارهذافى
واالقتصادية،السياسية: أبعادهامختلفمنالمصريةالوطنيةللحركةاألساسيةالمطالب

الوطنيةالمطالبلتحقيقسعتثورة" العسكرية "الحركةمنثورية، جعلتمطالبوهى
أقامت، حتىالزمانمنكاملعقدمدىعلىالتغييرقادتثوريةطليعةتبنتهاالتى

.الجديدنظامها

أطروحاتهاتزالال1952يوليوثورةقياممنالقرننصفعلىيزيدمابعدواليوم
مظلمة، وقاتمةالبعضعندورديةصورتها، تبدواألذهانفىماثلةواالجتماعيةالسياسية
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فىالمطابعأخرجتهاالتىالمختلفةالكتاباتعنهعبرتمانحواآلخر، علىالبعضعند
السياسىوعيهمتفتحالمصريينمنجيلينعلىأثرهلذلكاألخيرة، وكانالثالثةالعقود
.حولهاالتساؤالتالثورة، وشغلتهمانقضاءبعد

إلىالخطابتوجيهفيهراعينابأسلوبأعددناهالذىالكتابهذافكرةجاءتهنامن
المحطاتألهمالتاريخيةالوثائقإلىمستندةموضوعيةرؤيةفيه، وقدمناالشباب

بماآذانهماصطكتالذينأولئكحقيقتهاعلىيقفحتىالثورةمسيرةفىاألساسية
يعنىوال. الوطنىللنضالنتاجاجاءتالتىالكبرىالثورةتلكحوللغطمنسمعوه

الثورة، ولكننالتلكالطبولودقالبخورإطالقفى، فنفرطالنقيضلتقديمنسعىأنناذلك
إلىترمىالتىالدراسةهذهجوانبمختلففىوهناكهنانقديةنظراتنقدمأنحرصنا

وماالثورةلتلكماعلىموضوعيةنظرةبإلقاءالكتاب، وختمناكانتمهماالحقائقطرح
.عليها

مقبلفىتحقيقهإلىنسعىفهدفيوليوثورةلتاريخالموسعةالتفصيليةالدراسةأما
.األيام

.القصدوراءمنالعزيزوالوطنوالله

عباسرءوف
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الثورةمغزى
تلكمثلفيهاتقعالتىاألممتاريخمسيرةفىمهمةتحولنقاطتمثلدائماالثوراتكانت

تطوراتأماممصراعيهعلىالباب، وتفتحالقديمالنظامجانباتنحى، التىالثورات
فىوالثورات. تطورهامراحلمنجديدةمرحلةإلىبالدهاإيقاعها، تنقلدرجةتختلف
مااإلجراءاتمنتتخذأفضلواقعاتراهماإلىبالدهافىالقائمالواقعتغييرإلىسعيها
ينفع، وماالقديمالنظامأزمةعنالمسئولةالمسيطرةاالجتماعيةوالشرائحبالطبقاتيضر

نظروجهةمنواالستغاللواالستبدادللظلمتعرضتالتىاالجتماعيةوالشرائحالطبقات
تصلألخرى، قدثورةاآلخر، ومنبلدمناإلجراءاتتلكوتتفاوت. الجديدالنظامدعاة
القديمةالطبقاتمصالحجذورباجتثاثتكتفى، وقدالبعضفىالجسديةالتصفيةحدإلى

.الكبرىالثوراتتلكفيهاتقعالتىالبالدمناآلخرالبعضفىوأظفارهاأنيابهاواقتالع

والعباد، وشوهتالبالدأصابتنكبةفيهايرونمندائماالكبرىللثوراتكانلذلك
.االستبعادنيرمنأهلهاوخلصتالبالدعلىهبطتنعمةفيهايرونتاريخها، ومن

مثاالويكفى. القرونوتعاقبالعقودمروررغموأولئكهؤالءبيندائماالجدلويظل
عشر،الثامنالقرنمناألخيرقبلالعقدنهايةفىوقعتالتىالفرنسيةالثورةلذلك

الثورة، تعيدتلكعنكتبالتخرجأوربادولمنوغيرهافرنسافىتدورالمطابعفالزالت
يختلفزال، والتطوراتمنعليهاترتبرموزها، وماتقييمتقييمها، وفىفىالنظر

أواختلفواوالفكرية، ومهماالطبقيةمواقعهمباختالفالفرنسيةالثورةتقييمفىالمختلفون
البالد،تاريخمنأصيالجزءدورها، تصبحلعبالثورة، بعددائما، ألناتفقوا، فالهدف

التىالدوافععلىالثورة، والوقوفدراسةدونللبالدموضوعىتاريخكتابةيمكنوال
عنهغنىالالتطوراتتلك، وتقييمتطوراتمنحققتضروريا، وماحدثاالثورةجعلت

هناومن. منهاالمستفادةالدروس، واستخالصالتاريخمساروجهتالتىالظروفلفهم
أوالطبولدقالدراسةهذهمنالهدفيوليو، فليسثورةعنالكتابهذامغزىيكمن
قدمتهماسلبياتها، وتقبيحعلىاألضواءتركيزالهدفيوليو، وليسلثورةالبخورإطالق
فىالمهمةالظاهرةهذهعلىالضوءإلقاءالهدف، وإنماأعمالمنالعربيةواألمةلمصر
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تقييمهامحاولةوراءوإخفاقها، وسعيانجاحاتهامنالمستفادةللدروسالتماساأمتناتاريخ
.التاريخذمةفىأصبحتمابعد

أنقبلالسياسىوعيهمتفتحالذينالمصريينمنجيلأبناءمنالدراسةهذهوصاحب
فىالثانية، وكانالعالميةالحرببدايةمعولدالذىالجيلأبناءمن، فهوالحلميبلغوا

بهتمتعبمايتمتعأنلهيتح، فلم1948عامفلسطيننكبةوقعتعندماعمرهمنالعاشرة
نعومةمنذشغلهوردى، بلبمستقبلوحلمومرحلهومنالعالمبقاعكلفىاألطفال
صاحبإليهينتمىالذىالجيلذلك، شغلعمرهمثلفىاألطفالبباليخطرالماأظفاره

غيرهعنداليقظةأحالمعنمختلفةعندهاليقظةأحالموكانت. القومىبالهمالدراسةهذه
مطلبأولكان. األحالمتلكمثلأصحابمنالعربيةوالبالدمصرغيرفىاألطفالمن

لعبةليسأقراننامعالجماعيةألعابناضابط، وكانتحلةنرتدىأنآباءنابهنطارد
الواليهود، وكناالعربلعبة، بلالعالمبالدمختلففىيشيع، كماواللصوصالعسكر

االقتراعإلىدائماالصهاينة، ونضطردوريلعبأنمتطوعايقبلمنأقراننامننجد
الجندىدورلعبالملكصورةحظهمنكانالمصرية، فمنالعملةمنقطعةباستخدام
.الصهاينةاليهوددوريلعبللعملةاآلخرالوجهعلىالكتابةحظهمنكان، ومنالعربى

رغمالنكبة، وكنا، هموم1948عامحدثمابهموممعبأةالصغيرةصدورناكانت
فىالفاسدة، ونردداألسلحةوالخيانة، وصفقةالكبار، الفساديتابعهمانتابعطفولتنا

)األسودالضبع (صادقواللواءنجيبمحمدالفالوجا، وبطولةأبطالقصةأحاديثنا
وكأننا. حنينبخفىيعودون، وجعلهمالعربىالنظامخانهمالذينالمقاتلينمنوغيرهم

:العربيشاعرنابمقولةأنفسنانقنعأننريد

أبىوالدهرالعزممنىصحنباالسيفإذاكفىتلمال

لهايكونأنتمنتبلالدهر، وانتظرتحكمتقبللم1948أطفالنحنعقولناأنغير
كناأننا، وأذكرأصحابهإلىالسليبالوطنالهزيمة، وإعادةذلمنالتخلصفىدور

،الدراسىبالمقررصلةلهايكنلمقصصااالبتدائيةالمدرسةفىأساتذتنامننسمع
حاولالذىالفالحالضابطعرابى، وأحمدالقدسمحرراأليوبىالدينصالحقصص
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بنماذجالحافلةالتاريخكتبقراءةعلىنقبلاألجنبية، وكناالهيمنةمنمصرتحرير
.المدرسةمكتبةفىالبطولة

باألحداثيهتم، وأخذاألوانقبلالعرباألطفالمنلجيلالسياسىالوعىتفتحوهكذا
العسكريةاالنقالبات: العربيةالبالدمنوغيرهابالدهفىالسياسةمسرحعلىتدورالتى
الفساد، أخبارإيرانفىمصدقكينيا، حركةفىاإلنجليزضد" الماوماو "سوريا، ثورةفى

البريطانىالوجودضدالمسلحالكفاحالمصرية، حركةالصحفتناولتهاالتىالسياسى
المظاهراتفىجيلناوشارك. 1951عام1936معاهدةإلغاءبعدالسويسقناةفى

إلىبالعودةوتطالبهالملكضد، تهتف1951عامعابدينميدانإلىاتجهتالتىالعارمة
مسيحىمنفتحيةأختهزواجبحادث، وتعيرهعلىمحمدجدهمنهاجاءالتى" قوله "مدينة

تمحيثأمريكاإلىثالثتهموهروبفاروقالملكأمامنازلىالملكةمنبتشجيعمصرى
 …ويكايافاروقيا: " الشهيرالهتافرياض)، فكان، وفتحية، والزوجاألم (الزواج

".أمريكامنوأختكأمكهات

الحرببدايةمعولدالذىجيلنا، وعندالشعبعندرصيده، وفقدهيبتهالعرشفقد
الضوابطالوفد)، بسببوخاصة (الشعبيةمنرصيدهمالساسةفقدالثانية، كماالعالمية

اإلنجليزاعتداءوجاء. القناةفىاإلنجليزضدالمسلحالكفاححركةمنللحدوضعتالتى
مدىليكشف1952يناير25فىاإلسكندريةمحافظةمقرفىالشرطةوضباطجنودعلى

بينتالتىالحوادثمنوغيرهاعبدهكفرحوادث، وسبقتهابالمصرييناإلنجليزاستهانة
وجاء. 1936عامعليهحصلتمصرإنقيلالذىالموهوماالستقاللزيفللمصريين

يحتفلالملككانذروتها، بينماالوطنيةالمأساةلتبلغ1952يناير26فىالقاهرةحريق
أمروعندما. المسلحةالقواتضباطجميعلهادعابوليمةفؤادأحمدالطفلولدهبسبوع
، وكانتاحترققدالقاهرةقلب، كاناألمنإلقرارالعاصمةإلىالجيشبنزولالملك
غائرجرحمنالوطنيةالكرامةأصابلمااألخرىهىتشتعلتكادالمصريينقلوب
السياسيةاألحزاب، وعجزالوطنىللتيارالمعادالملكسلوكألمااإلنجليز، زادهيدعلى
العدلوتحقيقاألجنبىالوجودمنالوطنتحريرفىالشعبيةاآلمالمواكبةعن

.االجتماعى
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المسلحة،للقواتالعامةالقيادةعلى، فاستولى1952يوليو23ليلةالجيشوأخيرا، تحرك
تأييدهاعنللتعبيرأبيهابكرةعنالجماهيرالعاصمة، وخرجتعلىسيطرتهوأحكم
الجيشحركة "دوافععنمتحدثانجيبمحمداللواءباسمأذيعالذىوللبيانالجيشلحركة

قادةانزعجوقد. االجتماعىالعدلوتحقيقالسياسىللفسادحدوضعرأسها"، وعلى
تأييدها،عنالجماهيرفيهعبرتالذىالشارعإلىالكثيفالخروجذلكمنالحركة
عهدعمالءلبعضالفرصةتتاحالحتى" والهدوءالسكينة "بالتزامالجماهيرفطالبوا

،الجيشحركةيشوه، وماالوطنبمصلحةيضرمااألعمالمنالفساد، فيرتكبون
الجماهيربينتواصلعالقةميالدعلىمؤشراهذاللنداء، كانالجماهيرفاستجابت

محمداللواءاسمسوىمنهميبرزلموالذين) الحينذلكحتى (المجهولينالثواروأولئك
.نجيب

مشكالتلحلتصورهمللجماهير، وطرحأنفسهمتقديمعلىالحركةضباطحرصوقد
لقاءاتتنظيمخالل، منبياناتهمفىوردتالتىالشهيرةالستةالمبادئخاللمنمصر

يلقىسرادقاتتقامكانت، حيثاألقاليموعواصمواإلسكندريةالقاهرةأحياءمختلففى
خطباالثورةقيادةمجلسأعضاءمن" األحرارالضباط "أوالحركةضباطبعضفيها

الدراسةهذهصاحبويذكرالسياسىبالحركة، وبرنامجهمللقيامدوافعهمفيهايشرحون
سالمصالح) الرائد (الصاغحضرةبالقاهرةشبرابحىأقيماللقاءاتهذهمنواحدا

الذىالمسلميناإلخوانوعضواألوقافالباقورى، وزيرحسنأحمدالشيخوبصحبته
.الوزارةليتولىاإلرشادمكتبمناستقال

الدرجةبنفسصدرهفىالحماس، يتأججعمرهمنعشرةالثالثةفىالدراسةصاحبكان
،األوانقبلالحوادثأنضجتهالذىالجيل، ذلكجيلهأبناءصدورفىعليهاكانالتى
المذنبينبعضلمحاكمةعسكرىبمجلسعضواكانأنهخطابهفىسالمصالحوذكر

، وقالالحربزمنالميدانمنفرجندىقضيةالمجلسعلىالجنود، وعرضتمن
الدفاعواجبكمنيكنألم: " المعركة، وسألهمنلفرارهالجندىذلكأنبإنهسالمصالح

؟".الوطنعن
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قائالسالمصالح؟!" استطردعنهأدافعحتىالوطنهذافىلدىماذا " والجندىفأجابه
الوطنهذا، ولتعيدوطنهفىنصيبامواطنلكللتجعلقامت" المباركةالحركة " إن

نفوسفىحساساوتراالكالمهذا، ولمسوالفاسدينللغرباءنهباأصبحبعدماألصحابه
، ولحفنةلألجانبخيراتهكلذهبتوطنفىباالغترابالشعورأضناهمالذينالسامعين

طردتمعندماالحركةمعالجماهيرالتحاموزاد. الزراعيةاألراضىمالككبارمن
.الثورةقياممنعامبعدالجمهوريةإعالن، ثمالعرشعنالتنازلعلىإرغامهبعدالملك

للثورة،العداءدائرةوسعتالقديمالنظاملتصفيةالثورةاتخذتهاالتىاإلجراءاتولكن
كسبوهماالشبانالضباطليفقدنجيبمحمدإزاحةعنأسفرالذىالسلطةصراعوجاء

جمالسنمار، وتحملجزاءلقىقدنجيباأنالجماهيرأذهانفىاستقرشعبية، فقدمن
ينلبالديمقراطية، ولمالمطالبينوضربنجيبمنالتخلصوزروحدهالناصرعبد

المعاديةالحركةقيادةفىدورهبرزعندما) 1955 (فىإالالمصريينعندالقبولبعض
عبدزعامةليكرس) 1956 (الثالثىالعدوانجاءثمالسوفييتمعالشهيرةلألحالف
.العربىالوطنفىالوطنىالتحررلحركةالناصر

،اليمنثورةالمتحدة، ونصرةالعربيةالجمهوريةانتصاراتها، قياميوليوثورةمععشنا
معركةمعهاعشنا. 1967الوحدة، وهزيمةأملوتبدداالنفصال: كبواتهامعهاعشناكما
الجماهير،علىالقومىالناتجتوزيععدالةمنقدراحققتالتى" االجتماعيةالديمقراطية"

اإلمبرياليةفرضتهاالتىالقيودبكلأطاحالذىالسياسى: ببعديهاالعالىالسدوملحمة
فىالتنميةخطةدعمالذىنموها، واالقتصادىدونللحيلولةالمستضعفةالشعوبعلى
عشنا. المصرىاالقتصادعلىاألجنبيةالهيمنةرمزالقناةتأميممعركةعنناهيك. البالد

، وتقييداألمنأجهزةعلىاالعتمادفى، واإلفراطالسياسىالعملتأميم: مثالبهاالثورةمع
بالكلمةعارضمنذلكفى، سواءالسجونفىالمعارضينالتعبير، وتغييبحرية

أنناورغم. المعارضةيطيقالنظاميكن، فلمالعنفسبيلسلكوالمقروءة، أوالمنطوقة
.السياسيةالديمقراطيةمنبموقفهانقبللمأنناإالالثورةجيلأنفسنانعتبر

***
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"األحرارالضباط " منحفنةفيهافجرتالتىاللحظةعلىقرننصفانقضى، وقدواآلن
العربيةاألمةتطلعاتعنعبرالذىالجللالحدثذلكأمامالوقوفإلىالثورة، نحتاج

االستعمارمعاقلآخرتصفيةفىالباردة، وساهمالحربعصرفىالثالثالعالموشعوب
الصغيرةالشعوبقدرةعلىالمثل، وضرباألفريقىالجوارودولالعربىالوطنفى

.الوجهماءإراقةدونالتنميةأهدافتحقيقعلى

الثورة، وقضيةإلىمصرقادتالتىالظروفعلىالتعرفمناتقتضىالظواهرهذه
الغربيةالقوى، وموقفمذكراتهمفىالضباطبعضيرويهااألحرار، كماالضباطتنظيم

متاحةأصبحتالتىواألمريكيةالبريطانيةالوثائقعنهعبرتكماالمنطقةدولمن
فىشاركوامنشهاداتمنعليهاالطالعلناأتيحماببعض، مقارنةالباحثينالطالع
.األيامتلكحوادثصنع

منالثورةقدمتهماتقييمإلىنسعى، بلحدثماروايةعلىالدراسةهذهفىنقتصرولن
،اإلخفاقاتخانةفىتوضعسلبياتمنفيهوقعت، ومااإلنجازاتخانةفىتوضعأعمال

التجربةتلكمنالمستفادةالدروساستخالصضرورةتمليهالموضوعيةمنبقدر
سوءاتها،رصدأومناقبهاللثورة، وتعديدالتأريخالدراسةهذهمنالهدفالخصبة، فليس

عصرفىالدولىالصعيدعلىتغييراتمنعليهاترتبماعلىنقفأنسنحاولوإنما
الصعيداإلمبريالية، وعلىالهيمنةعصرفىاإلقليمىالصعيدالباردة، وعلىالحرب
المجتمعجعلتوثقافيةوسياسيةواقتصاديةاجتماعيةتحوالتمن) مصر (المحلى

المباركة"، أوالحركة "وقوععندعنهتمامامختلفاالناصرعبدرحيلعنديبدوالمصرى
.بعدفيماتوصيفهاعلىاتفقكماالثورة

فى، لتبحثالماضىدراسةضوءعلىالمستقبلتستشرفأنالدراسةهذهوستحاول
ثورةلهتعرضتمافرغم. ودولياوإقليميامحلياالمستقبلآفاقمنيوليوثورةموقع
تقديرأقلعلى – أوإنجازاتهاوأهملاالهتمامبؤرةفىسلبياتهاوضعشديدنقدمنيوليو

الصهيونىالكيانقواتاجتياحعلىالشعبيةاالحتجاجيةالحركاتفإن. بتهميشهاقام– 
وقيادتهالفلسطينىالشعبلهتعرض، ومااألقصىانتفاضةإلجهاضالغربيةللضفة

علىاألمريكىالعدوانعارضتالتىالشعبيةومهانة، والحركاتإذاللمنالوطنية
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الهيمنةرفضحيثمنمبادئهايوليو، وثوابتثورةروحالحركاتتلك، استلهمتالعراق
انتشاريفسرذلكالقومية، ولعلبالعزةوالتمسكاإلسرائيليةالهمجيةاألمريكية، ونبذ

المنامةمنالشعبيةاالحتجاجيةالمظاهراترفعتهاالتىالناصرعبدجمالصور
،الغربيينالمراقبينحيرتظاهرةغربا، وهذه) موريتانيا (نواكشوطإلىشرقا) البحرين(

.العربنظرتلفتلمولعلها

قدرتالتىالثالثالعالمشعوبعندالوطنىالتحررإلرادةرمزايوليوثورةكانتلقد
.الالتينيةوأمريكاوأفريقياآسيافىالناصر، وخاصةعبدجمالقائدهاودوردورها
أفريقيا،بجنوبالوطنىالتحررحركةزعيممانديالنيلسونأقوالنسترجعأنويكفى
التىالشعوبعنديوليوثورةمثلتهمامدىوآسيا، لندركأفريقيازعماءمنغيرهوأقوال
.الزعماءأولئكقادها

الشهورفىاهتمامهاأولتقدالعربيةالفضائياتمنالعديدنجداآلخرالجانبوعلى
كانتالتىالحوادثبعضوقيادتها، واضعةيوليولثورةمغايرةصورةلرسماألخيرة

إاليوليولثورةتذكروال. حجمهامنأكبرلتبدوالمجهرتحتمنهاموقفايوليولثورة
أعضاءوبعضالناصر، عبدنجيبومحمدالناصرعبد: السلطةعلىالصراعصفحات
ثورةتاريخكلاختزالعامر، فتمالحكيمعبدوالمشيرالناصرالثورة، عبدقيادةمجلس
عليهااعتمدالتىاألمنأجهزةتجاوزاتإلىباإلضافةهذا. الصراعاتتلكفىيوليو
منذلكغيريوليو، إلىثورةبهاعصفتالتىالديمقراطيةأطاللعلى، والبكاءالنظام

.خاللهامنإاليوليوثورةالعربيةالفضائياتترىالسلبيات

منقدرأىيتضمن، الالعربىعالمنافىبالذاتالوقتهذافىالظاهرةهذهمثلوشيوع
التىاالنزعاجحالةعنالدراسة، تعبيرهذهصاحبرأىفىهووالعفوية، بلالتلقائية
عمتالتىالمظاهراتفىيوليوثورةروحبعثمنالعربيةاألوساطبعضأصابت
يوليو،ثورة، مستلهمةاألقصىالنتفاضةتأييداالخليجإلىالمحيطمنالعربىالشارع

كانتالحاشدةالمظاهراتتلكفىخرجتالتىالجماهيرأنشعارها، وخاصةرافعة
فىمنظمةجماهيرالغالبفىتكنالعربية، ولماألمةضميرعن – تلقائيا – تعبر

.يوليوثورةإلىجذورهاتمتدحزبيةمنظماتأوسياسيةحركات
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حسابفىوإضافةيوليو، خصمارصيدمنبقىفيماالبحثفىالدراسةهذهستهتملذلك
خاللمنالعالمية، وذلكالوطنىالتحررحركةتاريخحسابوفىالعربيةأمتناتاريخ
اإلجابةوسنحاول. محليا، وإقليميا، ودولياالمستقبلآفاقفىيوليوثورةتأثيرمدىتتبع

:البراءةتصنعمنكبيربقدريطرحهأنللبعضيطيبالذىاالستفزازىالسؤالعلى
يوليو؟ثورةمنبقىترى، ماذا

بمختلفنشرتالتىالكتبعنبحثا) اإلنترنت (للمعلوماتالدوليةالشبكةإلىونظرة
، واإلنجليزيةالشرقشعوبلغاتمنوالفارسيةوالصينيةوالكوريةاليابانية: العالملغات

تاريخفىوقادتها، ودورهايوليوثورةعنكتبواإليطالية، منواأللمانيةوالفرنسية
الماجستيروأطروحاتوالكتبالدراساتلعددكبيرارقماتقدم، سوفالثالثالعالم

إجمالية، أوبصورةتناولتهاجوانبها، أوبعضمنيوليوثورةتناولتالتىوالدكتوراه
.الناصرلعبدترجمةقدمت

، خيرالعالملغاتبمختلفيوليوثورةعنالمنشورةاألعمالفىالملحوظةالوفرةهذه
تاريخفىبارزةعالمة، كانتوسياساتمبادئمنتمثلهبماالثورةتلكأنعلىدليل

.الحديثتاريخهعصورأخطرمنعصرفىالعالم

بدماءتاريخهاصفحاتبعضواقعنا؛ وكتبتصنعمنالمهمةالظاهرةهذهكانتولما
هذهستحاولماوهو. بهامسيرتها، ونعتبرفىالنظرنمعنأنعلينامناضلينا، وجب

.الكريمللقارئتقدمهأنالدراسة
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الثورةإلىالطريق
والسياسيةواالجتماعيةاالقتصاديةلألوضاعطبيعيانتاجا1952يوليو23ثورةقيامكان
مندرجةعلىمصربحصول1919مارسثورةانتهتمصر، منذعاشتهاالتى

مصر، وبهيمنتهافىالعسكرىبوجودهاظلهفىتتمتعبريطانيا، ظلتالذاتىاالستقالل
المصريةالسياسيةالقوىوحاولت. مصرفىالسياسىممثلهاخاللمنالحكمأداةعلى

بريطانيا، لممعالحلقاتمتصلةمفاوضاتطريقعنالخطيرالوضعهذامنالتخلص
إلىالتوصلعنالسياسيةالقوىعجزتكما. المنشودالوطنىاالستقاللتحقيقفىتنجح

،األولىالحربنهايةعندالتفاقمدرجةبلغتقدكانتالتىاالجتماعيةللمسألةعالج
العالميةالحرب، وأزمةالثالثينياتفىالعالمىاالقتصادىالكسادنتيجةحدةوازدادت

سياسىنظامإلىتطلعتالتىالمصريةالجماهيرحركةعلىكلهذلكالثانية، وانعكس
الرفضجماعاتبعضوعبرت. معااالجتماعيةوالعدالةالوطنىاالستقالليحققجديد

.بأخرىأوبصورةالتطلعاتتلكعنواالجتماعىالسياسى

فىمصرعليه، سارتطويلطريقنهاية1952يوليو23ثورةقيامأخرى، كانوبعبارة
التبعيةإطارالليبرالية، فىالمالمحذو1923دستورأقامهالذىالسياسىالنظامظل

مالككبارفىتمثلتمعينةاجتماعيةنخبةلبريطانيا، وبقيادةوالسياسيةاالقتصادية
االجتماعية، وقيامالمسألة، وتفاقمالسياسىالنظامأزمةفكانت. الزراعيةاألراضى
.الثورةإلىالطريقعلىواضحة، عالماتالسياسىالرفضجماعات

السياسىالنظامأزمة
، وكانالسياسىالعمللقيادةتصدتالتىاالجتماعيةللنخبةمفاجأة1919ثورةجاءتلقد

علىالجماهيراعتداءمنصاحبها، وماالعنفمنعاليةبدرجةاتسمتالتىألحداثها
علىالتلهفحيثمن" الوفد "أعضاءغالبيةموقففىواضحأثرالمالككبارممتلكات
ثورةتهدئةعلى، يساعداالستقاللمنقدرايحققاإلنجليزمعاتفاقإلىالتوصل

كانواالتىالذاتىاالستقاللصيغةهوعليهممعروضاكانماأنالجماهير، وخاصة
بأسلوبالسياسيةالنخبةتمسكثموبعدها، ومنالعظمىالحربقبلإليهايطمحون
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علىتنطوىالتىالمسلحالكفاحلفكرة، ونبذهاالوطنىاالستقالللتحقيقسبيالالمفاوضة
بفكرةالقبولعلىيترتبوالسياسية، فقداالقتصاديةبمصالحهاالمخاطرةمنكبيرقدر

مصالحها، ولعبعنللتعبيرالشعبيةالجماهيرأمامأرحبمجالإفساحالمسلحالكفاح
، كان1951عامالمسلحالكفاحبمبدأالوفدقبلوعندما. السياسيةالحياةفىملموسدور
طابعالوفدحكومةجانبمنلمقاومتها، واتخذتسبيلالشعبيةلضغوطاستجابةذلك

حساباتعكسعلىبنتائجالمسلحالكفاحجاءالمحسوبة، وعندماالسياسيةالمناورة
إلجهاضسبيلعنالبحثإلى) الوفدذلكفىبما (أطرافهاكلالسياسية، سعىالنخبة
.السويسقناةفىالمسلحالكفاححركة

مصرفىالسياسىالعملقادتالتىاالجتماعيةالنخبةوتطورنشأةظروفانعكستلقد
علىأثرهلذلك، وكانوالسياسىاالجتماعىوعيهانضجدرجة، على1952ثورةقبل

تعبيرا، فجاء1923دستورفىصاغتهالذىالسياسىالنظامأسسوضععندخياراتها
فىالرئيسىالدورلعبتالتىالشعبيةالجماهيرلمصالحتجسيدايأتمصالحها، ولمعن

وكبارواإلنجليزالقصرقوىفيه، لعبتالسياسىالتوازنمننوععن، وعبر1919ثورة
الدستورهذاأرسىالذىالسياسىالنظامثماألكبر، ومنالدورالزراعيةاألراضىمالك

.الستمرارهوتأكيداالتوازنهذاعن، تعبيرادعائمه

تأسيسيةوطنيةجمعيةإلىبهيعهدفؤاد، ولمالملكشكلهاإداريةلجنةالدستورأعدتوقد
حقمنكانثم، ومنللشعبالملكمنمنحةشكلعلىملكىبمرسوممنتحبة، وصدر

الشهيرةالدستوريةاالنقالباتفىبالفعلحدثماشاء، وهووقتمامنحمايستردأنالملك
.فؤادالملكعهدفىجميعاوقعتالتى

الفردية، والنصالحرياتتأكيدحيثمنليبراليةمالمحمنالدستوراكتسبهماورغم
مراسيمإصدارحقللملكنيابيا، كانالحكميكون، وأنالسلطاتمصدراألمةأنعلى
التجربةإضعافإلىأدتواسعةوسلطاتصالحياتالملكأعطى، كماالقانونقوةلها

التىللقصرالممالئةالحكوماتممارساتعلىذلكوانعكس. بالدستورواإلضرارالنيابية
عنصادقاتعبيراتعبراالنتخاباتنتيجةكانتما، ونادرااالنتخاباتبتزييفقامت

.القائمالسياسىالواقع، وعنللناخبالحرةاإلرادة
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، ديمقراطية1923دستورظلفىمصرعرفتهاالتىالليبراليةالديمقراطيةكانتوهكذا
الشريحةمنمحدودةنخبةالقصر، تمارسهبيد – األمرحقيقةفى – الحكموهمية، وكان

المشتركة،والمصالحالتحالفروابطبالقصرالمصرية، ربطتهاللبورجوازيةالعليا
األغلبيةحزبباعتباره" الوفد "فيهاحكمالتىالسنواتعددنقارنعندماذلكويتضح

عاما،19منيقربماالقصرحكم1952 - 1924بينالواقعةالفترةالبرلمانية، ففى
مدة" الدستورييناألحرارحزب "معمؤتلفا، وحكمسنواتثمانىمنأقلالوفدحكمبينما

.عامين

تلكخاللمصرفىالديمقراطيةعناألولالمدافعكانالذى" الوفد "أنالغريبومن
القيادةصالحياتتفوق" الزعيم "، فصالحياتتنظيمهفىبالديمقراطيةيأخذالحقبة، لم

القوةمندرجةعلى" الوفد "تنظيماتتكنلمولذلك. الجدلتقبلالكلها، وقراراته
كانتاإلنجليز، وإنماأوالقصرمعاألمدطويلةمعاركفىالدخولمنتمكنهاوالثورية

واعتمد. المحدودالوقتىالطابعذاتواإلضراباتالمظاهراتتنظيمالرئيسيةأداتها
قوةعلىاعتمادهمن، أكثربهارتبطتالتىللجماهيرالوطنيةالمشاعرإثارةعلى" الوفد"

.الجماهيرتعبئةفىالحزبىالتنظيم

الليبراليةاألحزابمنغيرهدونالتنظيمىالبناءضعفبظاهرة" الوفد "ينفردولم
كانما، فغالباعباءتهتحتمنخرجتالتىاألقليةأحزابذلكفىشاركتهاألخرى، فقد

العموميةالجمعيةإلىيطلبالقيادة، وقدأعضاءتعيينيتولىالذىهوالحزبرئيس
الناحيةمن – األحزابلتلكتكنولم. ذلكإلىيحتاجال، وقدالتعيينذلكتزكيةللحزب
القيادةإلىاالنضماموكان. بالكوادرالقياديةالتنظيماتتغذىقاعديةمستويات – الفعلية
أتاحالوفد)، ممافيهابما (األحزابجميععندوارداأمراالقاعديةبالعضويةالمروردون

ثالثخاللمراتأربعآخرإلىحزبقيادةمناالنتقالفرصةالشخصياتلبعض
!!سنوات

هذهمنالتخلصيوليوثورةقيادةمجلسبهااستطاعالتىالسهولةيفسرذلكولعل
تلكعنللدفاعالجماهيرتتحرك، فلم1953ينايرفىصدرالذىالحلبقراراألحزاب
تنظيماتها، ولعدمفىالجماهيريةالحزبيةالقواعدلغياب) الوفدذلكفىبما (األحزاب
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الجماهير،لمشاكلحلوالتقدمالتىالبرامجطرحعنالكوادر، ولعجزهابتربيةاهتمامها
قواعدهالهاكانتالتىاأليديولوجيةالتنظيماتمعارضةيوليوثورةلقيتبينما

).المسلمينواإلخوانالشيوعيين (الجماهيرية

االجتماعية،المسألةتعالجالتىالبرامجوضعإغفالفىالسياسيةاألحزابحجةوكانت
ماباألولوية، أماالجديرةباعتبارهاالوطنىاالستقاللقضيةعلىالتركيزإلىالحاجة
المهمةهذهوحتى. االستقاللتحقيقبعدماإلىاالنتظارفتستطيعقضايامنعداها

اإلنجليزمعالمفاوضاتدارتكلمااألحزاببينمزايداتموضعأصبحتالعاجلة
.الوطنحقوقفىبالتفريطواتهمهمخصومهفيها، هاجمطرفاالوفديكنلمفإذا. حولها

السلطةإلىالوصولعنداألنصارمحاباةظاهرةفى – أيضا – األحزابتلكواشتركت
موقفعلىانعكاسلهكاناستثنائية، مماترقيةالبعض، وترقيةإليهمالمناصببإسناد
.الحكمنزاهةمسألةعنكثيراترددالسلطة، ومامنالعامالرأى

نظاما، فكان1923دستورأقامهالذىالسياسىالنظامأزمةجوانبللقارئيتضحوهكذا
، التىالسلطاتمصدر) األمةوليس (فيهالملكالليبرالية، وكانمسوحيلبساستبداديا
ماخاللمصر، ومنأرضعلىاالحتاللجيشوجودخاللمناإلنجليزفيهاشاركه

الدفاعيةمصرشئونفىالتدخلحقمنلإلنجليز1922فبراير28تصريحكفله
الحليفة " بهتمتعتماخاللمنالشهيرة، ثماألربعةالتحفظاتإطارفىوالتشريعية
.إبرامهابعد1936معاهدةلهاوفرتهامزايامن" العظمىبريطانيا

المالككبارلنخبةوالحكومةالبرلمانساحةخلتالسياسىالنظامذلكظلوفى
وحدها،مصالحهمرعايةعلىالهيئتينخاللمن، فعملوااألعمالوأصحابالزراعيين

النظرببعدتميزوامنبعضلهاروجالتىاإلصالحدعواتوجهفىمنيعاسداووقفوا
ثالوث (والمرضوالجهلالفقرمعالجةأناالجتماعية، ورأواالشريحةنفسمثقفىمن

الرفضمظاهراستفحالإلىأدى، ممامصالحهميخدمال) عندئذاالجتماعيةالمسألة
.السلطةجانبمنالشديدبالقمعقوبلالذىاالجتماعى
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االجتماعيةالمسألةتفاقم
أيدىفىالزراعيةالملكياتتركزشديدا، نتيجةاحتدامااالجتماعيةالمسألةواحتدمت

%80نحوتضمعريضةقاعدةوجود، معاألراضىمالكعددجملةمنبالمائةنصف
أنبدونوالفقرالغنىبينالفجوةفاتسعت. المعدمينالفالحينمنكانواالريفسكانمن

القسوة،بالغةكانتالتىالظاهرةهذهمضاعفاتتعالجالتىاالجتماعيةالسياساتتطرح
من% 61للفرد، وذهابالقومىالدخلمتوسطهبوطاستمرارمنذلكعلىأدلوال

متوسطكان، بينما1945عامالمالكمنبالمائةالنصفشريحةجيوبإلىالقومىالدخل
أجركان، بينما1950إحصاءاتوفقجنيهاعشرأربعةعنيزيدالالعامفىالفالحأجر

المتدنيةاألجورتلكوكانت. العامفىجنيهاوثالثينخمسةعلىيزيدالالصناعىالعامل
متوسطوهو (أطفالوأربعةزوجينمنمكونةأسرةتحتاجهمانصفلسدإالتكفىال

السوقأسعاروليسالرسميةاألسعاروفقفقطوكساءطعاممن) عندئذاألسرةحجم
دونيعيشونكانوا) والعمالالفالحين (المصريينمناألعظمالسوادأنالسوداء، أى

.تقريباالنصفبمقدارللكفافاألدنىالحد

عندئذ، فإنمصرفىاالجتماعيةالمسألةعليهاكانتالتىالصورةقتامةورغم
تسلطجهازكانمصرفىالحكمأداةاالجتماعية، ألنالسياساتتعرفلمالحكومات

كبارمنكانوا – مواقعهماختالفعلى – والحكام. وخدماترعايةجهازالواستبداد
)األرض (الزراعىاإلنتاجأداةملكيةتركيزظاهرةمناستفادواالذينالزراعيينالمالك

يفتقرونكانوا – غريزيةبصورة – لديهمالطبقىالوعىتوافررغموهم. القلةأيدىفى
علىالفقرظاهرةاستفحالمخاطرتبينعلىالقدرةفعدماالجتماعىالوعىإلى

، وتهدداالجتماعىباالستقرارتعصفاضطراباتمنإليهتؤدىقدما، ومعمصالحهم
.المتسلطةاالجتماعيةالطبقةتلكمنهاستفادتالذىالنظامبقاء

الرفضمظاهربعض1952و1919ثورتىبينالواقعةالحقبةتشهدأنعجبوال
علىالتمردإلىتدفعهمكانتالحياةضغوطالمسحوقة، فإنالطبقاتجانبمناالجتماعى

يتممامنظمة، سرعانغيرعفويةتلقائيةهباتصورةفىالتعساالجتماعىواقعهم
إلىقادتالتىالمشكالتبحلاالهتمامدونفيهابالمشاركينالعقابأشدسحقها، وإنزال



عباسرءوفقرننصفبعدوسلبياتهاإيجابياتها - يوليوثورة

19www.RaoufAbbas.org

الخبراتالواعية، وإلىالسياسيةالقياداتإلىالفالحينافتقارولعل. الحوادثتلك
فىلفشلهمالجوهريةاألسباب، يشكلعندهمالطبقىالوعىوالنضالية، وغيابالتنظيمية

فشلإليهايرجعأسباب، وهىالمالككبارمواجهةفىمصالحهمعنللدفاعحركةتنظيم
الظلموطأةاشتدت، كلماوهناكهناالمصرىالريففىالفالحونبهاقامالتىالهبات

.القوتعلىالحصولسبل، وضاقتاالجتماعى

منالجماعىالنضالبأساليبخبرة، وأكثرالتنظيمعلىقدرةأكثركانواالعمالأنورغم
اإلضراباتتنظيم: بينهامنشتىمظاهرعندهماالجتماعىالرفض، فاتخذالفالحين

،القمعأساليببمختلفُووجهتحركتهمفإن. بالمصانعواالعتصاماالحتجاجوحركات
علىالرصاصبإطالقواإلضراباتالمظاهراتبفض، وانتهاءاالجتماعاتبحظرابتداء
، وتطبيقأعمالهممن، وفصلهمالسجونغياهبفىالنقابيينالقادةبإلقاء، مروراالعمال
توجيهدوناألشخاصعلىالقبضإلقاءللشرطةيبيحالذين (عليهمالمشبوهينقانون

.الحكومةحزبلسيطرةبإخضاعهمحركتهماستئناساتهام)، ومحاولة

منلهاحلولعنالبحثاالجتماعية، وبضرورةالمسألةبخطورةاإلحساسيأتولم
السياسيةالهيئاتبعضجانبمنجاءالحاكمة، وإنمااالجتماعيةالنخبةأحزابجانب
السلطة، ولكنهافىتشاركالفترة، ولمخاللظهرتالتىاأليديولوجىالطابعذات

، واألخذللثرواتالعادلللتوزيعالدعوةتضمنتاجتماعيةوأفكاربرامجطرحت
النقية،الشرببمياهالقرىبتزويدالفالحينمعيشةأحوال، وتحسينالزراعىباإلصالح

بالتعليموالطفولة، واالهتماماألمومة، ورعايةاألمراضبعالجاالهتمامإلىوالدعوة
تكاليفمعيتناسبأجراللعاملتضمنالتىالعملتشريعات، وإصداراإللزامىاألساسى
الحكوماتمناستجابةتلقلمإصالحيةدعواتمنذلكغيرالفعلية، إلىالمعيشة
ردممعينة، كقراراتسياساتتخدمالالتىالشكليةالقراراتبعضباتخاذسوىالمتعاقبة

نطاقعلىاإللزامىالتعليمجدية)، وإدخالبصورةتنفذلمالتى (والمستنقعاتالبرك
خطوةاالجتماعيةالمسألةكانتوهكذا. المحدودةالصحيةالخدماتبعضوتقديمضيق

.1952يوليوثورةإلىالطريقفىواسعة
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ىالسياسالرفضجماعات
فىوالسلطةالنيابيةالحياةفىشاركتالتى) الليبرالية (السياسيةاألحزابظهورواكب
األيديولوجية،التوجهاتذاتالسياسيةالحركاتمنثالث، ظهور1923دستورظل
منهااثنتان، وظلت1952يوليوثورةقبلالسياسيةالساحةعلىمتفاوتةأدوارالعبت

الشرعيةإطارخارجذلككانالثورة، وإنبعدوالتأثيرالحجمفىمتباينانشاطاتمارسان
.السياسية

مقدمةفىخارجية، ويأتىوأخرىداخليةعواملإلىالحركاتتلكظهورويرجع
قدموهماكل، فبعد1919ثورةشبابمنهعانىالذىباإلحباطالشعورالداخليةالعوامل

،1922فبراير28تصريح، جاءالتاماالستقاللتحقيقأجلمنوشهداءتضحياتمن
مصرفىالبريطانىاالحتاللجيشعلىباإلبقاءالحقيقىمضمونهاالستقاللليسلب

.مصرعلىالبريطانيةالهيمنةجوهرمنشيئاتغيرلمالتىالشهيرةاألربعةوبالتحفظات
يتغيرلماألولىالحربخاللمصرعاشتهالذىواالجتماعىاالقتصادىالواقعأنكما
ممتاز، بينماوضعفىالبالد، ويعيشونبخيراتيتمتعوناألجانبالثورة، فاستمربعد
مائدةعلىسراباأصبحالمنشود، فاالستقاللبالدهمفىغرباءالمصريونظل

.المنالبعيدحلماكاناالجتماعى، والعدلالمفاوضات

، انطالقاوطنهمستقبلالوسطىالطبقةأبناءمنالمتعلمالمصرىالشبابشغلثمومن
آخرطريقعنلبالدهيبحثوراح. 1923دستورأقامهالذىالسياسىالنظامرفضمن

أيديولوجيةتوجهاتأفرزتهامختلفةنماذجبيناالختيارفىاجتهاداتهللنهضة، فتعددت
يستلهماآلخر، وبعضهااإلسالمىالماضىتراثفىبجذورهيضربمتباينة، بعضها

.الغربفىالتطبيقإلىطريقهاعرفتالتىالنماذجبعض

جميعااتفقوامصر، فقدشبابمنالجيلذلكأبناءمنجماعةكلتوجهاتاختالفورغم
عنللبحثواجتماعية، والسعىسياسيةنتائجمن1919ثورةعنهأسفرتمارفضفى

الوفد (السياسىالعملقيادةأنوخاصة. 1923دستورصاغهالذىالسياسىللنظامبديل
االستقاللالستكمالبالسعىنهضوى، واكتفتبرنامجتقديماألحزاب)، أغفلتمنوغيره

.التفاوضطريقعنالوطنى
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التوجهاتذاتالسياسيةالحركاتلظهورالمالئمالمناخهيأتالتىالخارجيةالعواملأما
القريبةالدائرةفىاألولىالعالميةالحربمتغيراتفىمصر، فتتمثلفىاأليديولوجية

كانالتىالمتغيراتتلكمقدمةفىروسيافى1917أكتوبرثورةوتأتى. مصرمننسبيا
الفكردراسةعلىالمتعلمالمصرىالشباببعضفانكب. مصرفىصداهالها

أمراضمنمصرتعانيهلماعالجعنللبحثمحاولة، فىعليهالتعرفبغيةاالشتراكى
”.المصرىاالشتراكىالحزب "تأسيسفى – بعدفيما – وساهموااجتماعية،

ترتب، وما1922عامإيطاليافىالسلطةعلىالفاشييناستيالءفىالثانىالتغيروتمثل
فىالسلطةإلىالنازيينبوصولذروتهبلغحتىأوربافىالفاشىالمدعلومنذلكعلى

الشبابمنفريقلبالفاشيةبهتميزتالذىالقومىالتطرف، فخلب1933عامألمانيا
براقة، ومااقتصاديةإنجازاتمنبالدهافىالفاشيةحققتهبماأعجبالذىالمصرى
أفكاراستلهمسياسياتنظيماعسكرية، فأقامواشبهميليشاتمنالحزبىتنظيمهاصاحب
.السياسيةوممارساتهاالفاشية

1924عامكمالمصطفىيدعلىاإلسالميةالخالفةإلغاءفى، فتمثلالثالثالتغيرأما

العالمفىنتائجمناإللغاءهذاعنتمخضالترك)، وماأبىأىبأتاتوركلقبالذى(
إحياءإلى، والدعوةالجزعمشاعربينتأرجحت – خاصةومصرعامةاإلسالمى

وما. اآلخرالبعضعندالعلمانيةإلىوالدعوةاالرتياح،ومشاعرالبعضعندالخالفة
التمسكفىالسالمةرأىالشبابمنفريقجانبمنأفعالردودمنذلكعلىترتب

.هديهعلىاالجتماعىالنظام، وصياغةالسلفبتراث

مصرفىتباعا، ظهرتالبعضبعضهامعوالخارجيةالداخليةالعواملتفاعلونتيجة
شبابيدالفتاة، على، ومصرالمسلوناالشتراكية، واإلخوانالحركة: هيثالثحركات
االجتماعيةالشريحةتلكبينقواعدهاالحركاتهذهالصغيرة، واتخذتالوسطىالطبقة

المقاميتسعالخصوص)، والوجهعلىاالشتراكيةللحركةبالنسبةاالستثناءاتبعضمع(
والبرامجاأليديولوجيةالتوجهاتحيثمنالحركاتتلكمنحركةكلإطارلرصدهنا

بإلقاءالسياسية، اكتفاءالساحةعلى، ودورهاالتنظيمىطرحتها، وبنائهاالتىالسياسية
.لهاالرئيسيةالسماتعلىعامةنظرة
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بالدرجةالصغيرةالوسطىالطبقةأبناءإلىاستنادهافىالثالثالحركاتاتفقتفقد
،المالكومتوسطىوالتجاروالمهنيينوالمثقفينالطالبمنالشباب، وخاصةاألولى

الطبقةانتماءكاناستثناء، كمامحضالكبيرةالوسطىالطبقةمنأفرادانتماءوجاء
كانالماركسيةالجماعات، وحتىقالئلأفرادبعضيتجاوزالجدامحدوداإليهاالعاملة
الوسطىالطبقةألبناءالكثيفبالوجودمقارنةمحدوداتنظيمهافىالعمالوجود

.الصغيرة

حددتهكماالسياسىللعملالضيقاإلطارالثالثاأليديولوجيةالحركاتوتجاوزت
بأسلوبالوطنىاالستقاللاستكمالعلىالتركيزالليبرالية)، وهو (التقليديةاألحزاب
نهضوى،مشروعالتماسالحركاتتلكاالجتماعية، فحاولتالمسألة، وإهمالالتفاوض

وألسلوباألحزابلتلكالرفضموقفموقفهاكانثمومنالوطنىالتحررعلىيرتكز
وتطلعاتمصالحتخدمالنتائجمن1919ثورةعنهأسفرتبماالرضاعملها، وعدم

.المصريةالجماهير

األخذبدايةمعتبدأاالشتراكية، فالحركةذلكلناتؤكدالحركاتتلكبدايةإلىونظرة
االجتماعيةالنخبةأسلوبرفضعنتعبيرا، وذلكحلقاتهأولىبداية، ومعالتفاوضبمبدأ
مراعاةمدى، وأكثرأبعدبديلسياسىلمشروعالوطنية، وطرحاالقضيةمعالجةفى

اإلسالمية، ورحيلالخالفةاختفاءمعتبدأالمسلميناإلخوانالمصرى، وحركةللواقع
وإقامةالخالفةإلحياءصيغةعنالكارزمية، لتبحثشخصيتهواختفاءزغلولسعد

لتقويضمحاولةالليبرالية، فىللتجربةإسالميادينيابديالإسالمية، ولتطرححكومة
وحركة) اإلطارهذاطرحفىوالفشلالنجاحمدىعنالنظربغض (العلمانيةأسسها
التىالعالميةاالقتصاديةاألزمةإطارفىالليبراليةالتجربةكبوةمعتبدأالفتاةمصر

الطبقةمنالدنياوالشرائحوالفالحينالعمالطحنا، وخاصةالكادحةالطبقاتطحنت
.الوسطى

استمدتالتىالمرجعيةلألطرتمثلهاعدمفىجميعااتفقتقدالثالثالحركاتكانتوإذا
الواقعمعيتالءمنهضوىلمشروعرصينةصيغةإلىتوصلهاأفكارها، وعدممنها

وشيكا،الحلمبلغواشباباكانواقادتهاأنإلىذلك، فمردواالجتماعىاالقتصادىالمصرى



عباسرءوفقرننصفبعدوسلبياتهاإيجابياتها - يوليوثورة

23www.RaoufAbbas.org

علىالحركاتهذهمثلإلقامةالضروريةوالتنظيميةالنظريةالخبراتلديهمتتوافرولم
واقععنواقعهايختلفمجتمعاتظروفأفرزتهاأيديولوجياتواستلهموا. قويمةأسس

والغموضالتناقضكانثمدراستها، ومنفىالتعمقدونبهاالمصرى، فتنوالمجتمع
،ذلكمنيسلموالمالسلفتراثاستلهمواالذينأولئكبرامجها، وحتىبهحفلتالذى
تباينتظروففىقبلمنالمطروحةالسلفيةاألفكارعلىعالةالمسلموناإلخوانفعاش
.المجتمعحركةعكسيسيرونعندئذ، فكانواالمصرىالمجتمعظروفعنتماما

1923دستورأقامهالذىالسياسىالنظامرفضمنانطلقتالتىالحركاتتلكلعبتوقد

تبنتهاالتىاألساسيةوالمبادئاألفكارصياغةفىمهمادورا – توجهاتهااختالفعلى– 
السياسىللتراثالحركاتتلكقدمتهماتطبيقها، بفضلعلىوعملت1952يوليوثورة

جيلأفكارصياغةفى) تواضعهارغم (أثرهالهاكانفكريةمساهماتمنالمصرى
، جيلالعشرينالقرنمنالثالثيناتأواخرفىيكتملالسياسىوعيهبدأالذىالشباب

.يوليوثورةصناع" األحرارالضباط"

***

معالم1952ويوليو1919مارسثورتىبينمصرشهدتهاالتىالتطوراتحددتوهكذا
عنعجزعندماذروتهالسياسىالنظامأزمةبلغتفقد. يوليوثورةإلىقادالذىالطريق
تفاقمتعندماالمنالبعيدحلما" االجتماعيةالديمقراطية "، وظلتالوطنىاالستقاللتحقيق
النخبةأنواضحالها، وباتعمليةحلولعنللبحثجدىسعىدوناالجتماعيةالمسألة

بركبللحاقمصريهيئللنهضةوطنىمشروعصياغةعنعاجزةالحاكمةاالجتماعية
، حتىالسياسىالرفضوحركاتاإلصالحدعاةاجتهاداتحولهدارتماالعصر، وهو

السياسىبالنظامأطاحتالتى " األحرارالضباط "منالثوريةالطليعةالمصرىالجيشقدم
.جديدنهضوىلمشروعالطريق، وفتحت1923دستورصاغهالذى
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األحرارالضباط
إطارفىتكوينه، وجاءاإلقليمفىتكونتالتىالحديثةالجيوشأولالمصرىالجيشكان

تكوينإلىيهدفكانالذى) 1848 – 1895 (باشاعلىلمحمدالطموحالسياسىالمشروع
األجنبية،األطماعضدالعثمانيةالدولةعنالمدافعدورللعبتعينهحديثةعسكريةأداة

 –العسكريةالقوةبهذه – يفرض، أوالسلطانمنسياسيامكسباذلكمقابلفيتقاضى
.العثمانيةللدولةالتابعاإلقليمهذا، فيقطعالسلطانعلىوجوده

يقبلأنالفرنسية، واضطرالعسكريةبالخبرةالحديثالجيشبناءفىعلىمحمدواستعان
الجراكسة،المماليكمنالضباطيكونأنفضل، ولكنهالجيشفىالمصريينتجنيدمبدأ
الضباطرتبإلىبالترقىحسنابالءيبلونالذينالمصريينالجنودلبعضسمحولكنه
ظلتالفالحينللجنوداالستثنائيةالترقيةحاالتأنالنقيب)، غير (اليوزباشىرتبةحتى

.محدودة

حتىتتقدمقواتهجعلتالتىللسلطان، ومحاربتهالشامفىعلىمحمدتوسعكانوإذا
الدولجعلتقد) العثمانيةالدولةعاصمة (استانبولمنميلالمائةنحوبعدعلىتصل

حكمهالعشر، وتجعلنحوإلىقواته، وتحجمأتىحيثمنلتعيدهتتدخلالكبرىاألوربية
يبرزالمصرىالفالحجعلتالتجربةتلكالسودان)، فإنأى (وتوابعهامصرعلىقاصرا
فىالثقةبعثفىاألثرأعمقلهقصير، كانوقتفىالحديثالجيشفىالقتاليةقدراته
بمختلفالتجنيدمنتهربوامنهناكأنرغم (الفالحينمنالجيشفىخدموامننفوس
).السبل

العسكريةالخدمةعصبوحدهمالمصريون، ظلالجيشلعددالكبيراإلنقاصورغم
رتبإلىالترقىبابأمامهمففتحباشاسعيدمحمدجاءحتىضباطوصفكجنود

استمرالذى (سعيدحكمتحتترقوامنبينالعميد)، ومن (األميراالىرتبةحتىالضباط
عامالمصريةبالثورةقامواالذينالضباطمنوزمالؤهعرابىأحمد) 1863 – 1854من

الجراكسةالضباطبينالترقىفىوالتمييزناحيةمناألجنبىالتدخلضد1882 – 1881
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العرابيةالثورة "باسمالتاريخفىعرفتالتىالثورةأخرى، وهىناحيةمنوالمصريين
.شعبحركةوليسفردحركةباعتبارهاشأنهامنالحطمن"، كنوع

متكافئة،غيرمواجهةفىالثورةهزيمةأثرعلى1882عامالبريطانىاالحتاللوجاء
عملمقدمةفىالمصرىالجيشتسريحوكان. تحقيقهافىمهمادوراالخيانةلعبت

الفالحينمنكفاءةوأقلحجماأصغرجيشتكوينتم، ثماالحتاللعشيةاإلنجليز
نقدى)، فكانتبدلدفععلىقادرلكلالتجنيدمناإلعفاءاتفىالتوسعمع (المجندين

اإلنجليز، وتولىالفالحينمنالفقراءعلىقاصرةاالحتاللعهدفىالعسكريةالخدمة
أما،األركانضباطإنجليزيا، وكذلك) السردار (العامالقائدالمصرى، فأصبحالجيشقيادة

قبلاالستيداعإلىيحالونأويسرحونكانوا، وغالباالمصريينمنفكانواالضباطصغار
فكانالوطنيةعالماتعليهمتبدوالذينالضباطأما) المقدم (البكباشىرتبةإلىالوصول
خدمةفىيعمل" أليفا "جيشاالمصرىالجيشأصبح، وبذلكالجيشمنالطردمصيرهم
.االحتاللأهداف

، بلودبهبمنلكلمتاحاالضباطتخرجالتى " الحربيةبالمدرسة "االلتحاقيكنولم
والجراكسةاألتراكمنالحاكمةاألرستقراطيةالطبقةأبناءعلىبهاااللتحاقاقتصر

مطيعا، فإذامستأنساضابطوالدهكانمن، وخاصةالمصريينمنالطبقةهذهومحاسيب
طردةشرالجيشمنالوطنية، طردمرضأعراضعليهوظهرتأبيهسرالولديكنلم

بدورهيدينللخديوى، الذىبالوالء" المستأنسين " الضباطيدينأنالطبيعىمنوكان
الحربنشوبعندسلطاناكاملحسيناإلنجليزعينعندماللسلطانلإلنجليز، ثمبالوالء
مساندةفىالقصرأداةالجيشفكان1923دستوربعدالملكإلىالوالء، وامتداألولى

القتاليةالكفاءةحيثمنأما. بالشعبالبطشسياسيةتنفيذعلىلإلنجليزاالستبداد، وعونا
.االحتاللقبلحالهعليهكانتبماالمصرىالجيشلمقارنةوجهفال

استيالءفىتمثلتوالتىجديدةعالميةحربوقوعقربإلىتشيرالتىالنذرتجمعولكن
بريطانيا، جعلالصينفىالياباناإلسبانية، وتوسعاألهليةالحبشة، والحربعلىإيطاليا
عام (التحالفمعاهدةتوقيعإلىالمصريةالحاكمةالنخبةمعالتفاوضبوصولتسمح
لمساندةتؤهلهكافيةبدرجةالمصرىالجيشفرقةعدديزيدأناقتضت)، التى1936
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نصتقدالمعاهدةكانتعالمية، وإنحربوقوعحالةفىلبريطانياالحربىالمجهود
علىوتشرفالمصرىالجيشتدريبتتولىبريطانيةعسكريةبعثةوجودضرورةعلى

.بالعتادتزويده

الراغبينالطالبمنكبيرةدفعةبقبولالوفدلحكومةتسمحأنبريطانيااضطرتوهكذا
يكنالتوجيهية، ولمشهادةأوالكفاءةشهادةحملةمنالحربيةبالمدرسةااللتحاقفى

منوالفكرية، فكانالسياسيةوانتماءاتهمالطالبأولئكهويةفىبالتدقيقيسمحالوقت
الطبقةمنالدنياالشرائحأبناءمنالعديدالعسكريةبالمدرسةالتحقأنذلكنتيجة

بالمدرسةالتحقواممن، وغيرهماالساداتوأنورالناصرعبدجمالأمثالمنالوسطى
تكونتهؤالءبين، ومنالخصوصوجهعلى1937وعام1936عامالعسكرية

.الثانيةالعالميةالحربخاللللضباطالوطنيةالسريةالتنظيمات

الثانيةالعالميةالحرب
عنتعبركانتالتى (المصريةالحكومة، فرفضتالحربويالتتجنبمصرفضلت
يشتركلم، ولذلكالحربفىمصراشتراكتعلنأن) القصرورجالفاروقالملكموقف
فىاإلنجليزمحاولةوفشلت. مصرحدودخارجحربيةعملياتفىالمصرىالجيش
البعثةتقاريرعلىاعتمادا (البريطانيةالقيادةرأتالمصرى، كماالجيشاحتواء

عسكرية،عملياتفىالمصرىالجيشإشراكعدم) الضباطشبابموقفعنالبريطانية
الفريق (المصرىالجيشحربأركانرئيسأنلها، وخاصةوالئهإلىتطمئنالوهى
ضمتالتى " العهدجمعية " فىالسياسىبالعملحافلسجللهكان) المصرىعزيز

معروفاالعربية، وكانالبالداستقاللأجلمنوعملتالعثمانىالجيشفىالعربالضباط
عندماأرادوامالهم، فتمالجيشمنإبعادهاإلنجليزطلب، ولذلكاأللماننحوبميله

.مفتوحةإجازةالمصرىعزيزللفريقالمصريةالحكومةأعطت

الطائراتأسرابمعالقاهرةعنالدفاعخطةفىالمصريونالطياروناشتركوقد
التعاونفىالبريطانيةالقيادةثقةلعدممحدودةلفترةإاليستمرلمذلكالبريطانية، ولكن

سرىتنظيمأولتشكل، فقدذلكفىعذرهملإلنجليزوكان. المصرىالطيرانسالحمع
إبراهيمالبغدادى، وحسناللطيفعبد، ضم1940/ 1939عامالطيرانضباطضم
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سعودى،وأحمدأباظة، ووجيهالرءوفعبدالمنعمصبرى، وعبدالفقارذووحسين
)اإلشارةبسالحالضابط (الساداتأنور – بعدفيما – إليهانضم، وقدعزتوحسن
الذينباأللماناالتصالمحاولةإلىالسرىالتنظيمهذااتجهوقد. عزتحسنمنبتزكية
األلمانأنمنهاإلنجليز، ظناضدمعهمالتعاونليبيا، لتنسيقإلىوصلواقدكانوا

الحصولفىمصراإلنجليز، فيساعدونعلىاالنتصاربعدالتعاونهذالهمسيقدرون
.االستقاللعلى

المواقعإلىبريطانيةحربيةبطائرةليطيرسعودىأحمدالتنظيمهذاضباطواختار
األلمانالبريطانية، ولكنالقواتمواقعتحددالخرائطمنمجموعةحامالاأللمانية
.المحاولةلهذهثمناحياتهسعودى، ودفعلقصفهمجاءتأنهامنهمظناالطائرةاسقطوا

المساعدفاستطاع) المرةهذهبنجاح (المحاولةتكرارمنالتنظيميمنعلمذلكولكن
، ولكنلأللمانالرسالةوصلتسالما، وبذلكبطائرتهيصلأنرضوانمحمدالطيار
معركةفىالحلفاء، وانتصاراأللمانمصلحةلغيرالمعاركتطوربسببيتملمالتعاون

إلىإعادته، وتمتهناكرضوانمحمدعلى، عثربرلينالحلفاءدخولوعند". العلمين"
.الثورةقيامبعدإالعنهاإلفراجيتم، ولموسجنعسكرياحوكمحيثمصر

نصيبهماكانمرتيناأللمانيةالخطوطإلىالهربالمصرىعزيزالفريقوحاول
إلقاءعندأمرهبالقاهرة، وكشفألمانىجاسوسمعالساداتأنورتعاون، معاإلخفاق
الخدمةمنطردهما، وتمعزتوحسنالساداتأنوروحوكمالجاسوسذلكعلىالقبض

.الحربنهايةحتىواعتقالهما

عمالءكانواأنهمبالنازية، أومولعين، كانواالشبانالضباطأولئكأنذلكيعنىوال
عدوفىيرونجعلهمالوطنىاالستقاللتحقيقوحلمالوطنيةالنوازع، ولكنلأللمان

الدولةتلكإلىقاضيةضربةتوجيهعلىقادراكان، طالمالهمحميماصديقابريطانيا
.العتيدةاالستعمارية

،عابدينقصرالبريطانيةالدباباتحاصرتحين1942فبراير4حادثوقعوعندما
الوزارة،بتأليف) الوفدزعيم (باشاالنحاسمصطفىتكليفعلى، وأرغموهالملكوهددوا
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حدإلىللملكتأييدهم، وأعلنواامتهنتقدكلهامصركرامةبأنالوطنيونالضباطأحس
الملكتقديرالملكىالديوانأبلغه، ولكنذلكعلىاحتجاجااالستقالةنجيبمحمدمحاولة
خائنا، وقامواالنحاسبالجيشالسريةالتنظيماتاالستقالة، واعتبرتعنالعدولوطلبه

.االغتيالمننجامرة، ولكنهمنأكثراغتيالهبمحاولة

التىالسريةالتنظيماتمنعددالثانيةالعالميةالحرببعدالمصرىالجيشداخلبرزلقد
،األمنالسرى، ومتطلباتالعملطبيعةبحكمشيئاالبعضبعضهاعنتعرفالكانت
تلكتزامنتوقد. معهمالمتعاونينوالخونةاإلنجليزمنالبلدتخليصجميعاهدفهاوكان

اتجاهأولها: اتجاهاتثالثةفىحصرها، ويمكناألربعينياتفىالجيشداخلالتنظيمات
،للنضالأسلوبالإلنجليزعمالءفيهميرى، ومنوضباطهاالحتاللجنوداغتيالمناتخذ

عليهكانالذى” الحديدىالحرس "تنظيمفىالقصرمعللعملهؤالءبعضوتحول
زعيمالبناحسنالقصر، ومنهمخصومتصفيةفىاستخدمالخونة، ولكنهمنالتخلص
.المسلميناإلخوان

ضباطبعضعضويتهفىضمالذىالجيشداخلتنظيمهملإلخوانكانالوقتنفسوفى
عبدجمالسنواتثالثنحوامتدتلفترةأعضائهبينمنوكانوالمدرعاتالطيران

،إبراهيم، وحسنحسينالدينالبغدادى، وكمالاللطيف، وعبدالدينمحيىالناصر، وخالد
الدينمحيىخالدوكذلك1947عامتركهالناصرعبدولكن. الرءوفعبدالمنعموعبد

للكفاحوليسأهدافهالخدمةالتنظيماستخدامتريدالجماعةأنلهمتبينعندماوآخرين
الحركة "وخاصةالجيشداخلتنظيمىوجودالماركسيةللتنظيماتكانكذلك. الوطنى

تنظيمىوجودأىاألخرىلألحزابيكنولم). حديتو” (الوطنىللتحررالديمقراطية
.الفتاةمصرحزبذلكفىبماالجيشداخل

التنظيماتأعضاءالضباطتفكيرفىتحولنقطةلتمثل) 1948 (فلسطينحربوجاءت
فىورطهمالذىالحكمنظامعلىالسخطأحاديثلهم، فأتاحتالجيشداخلالسرية
بالغةظروففىنادرةبطوالتمنبهقاموامامعيتفقنحوعلىعدتهلهايعدلمحرب

اكتشاففرصةاألحداثتلكلهم، أتاحتزمالئهمخيرةمن97فيهاالصعوبة، فقدوا
فىشاركالذىالنظاممنالتخلصإلىفكرهمتوجيهلهمأتاحت، كمالبعضبعضهم
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حانقدالوقتمصر، وأنميدانهاالمعركةأن، فأدركوافلسطيننكبةمسئوليةتحمل
.الفسادفىالموغلالنظامهذامنللتخلص

تنظيمتكوينعلىيعملالناصرعبدجمال، بدأحنينبخفىفلسطينمنالعودةوبعد
قصورهاالحربكشفتالتىمكوناتهكلمن، والتخلصالحكمنظامقلبهدفهموسع

داخلالمسلميناإلخوانتنظيمفىمعهكانواالذينرفاقهالتنظيمإلىوفسادها، وضم
التنظيماتالمدرعات)، وضباط (الفرسانسالحتنظيمضباطضم، وكذلكالجيش

كأفراد، وبصفتهمالضباطانضماميكونأندائمايشترطكانالماركسية، ولكنه
أىمنلوصايةالتنظيميتعرضأالحريصاكانالتنظيمية، فقدبصفتهمالشخصية، وليس

.والعملالحركةحريةلهتكونحتىعسكرىأومدنىسياسىتنظيم

واسعة، ضمتوطنيةجبهةالناصرعبدكونهالذىالجيشضباطتنظيمشكَّلوهكذا
سابقةتنظيميةصالتلبعضهممتنوعة، كانوسياسيةفكريةاتجاهاتمنضباطا

هذاجميعامعينة، جمعهمبتنظيماتيرتبطالاآلخربعضهممدنية، وكانأوعسكرية
،األمنفىفائقةبمهارة1949عامالناصرعبدجمالأقامهالذىالعنقودىالسرىالتنظيم
يعرفالخلية، والإلىضمهمالذىالضابطاسمإالأعضاؤهايعرفالخليةكلفكانت

دقةمن، وبلغالتنظيمقيادةتعليماتإليهينقلالذىالضابطإالبدورهالضابطهذا
زمالءهمأن1952يوليو23ليلةاكتشفواالضباطمنالكثيرأناألمنيةاالحتياطات

لزميلهيبحلممنهمأحداولكنطويلةلمدةسالحرفاقأنهمرغمالتنظيمفىأعضاء
.للتنظيمبعضويته

قولحدعلى (1950عاممطلعمعإالالجيشضباطلتنظيمالتنظيمىالشكليكتملولم
الضباط "اسمتحملسراووزعتطبعتالتىالتنظيممنشوراتحمروش)، وبدأتأحمد

التنظيماتعنتميزهمحددةهويةللتنظيمأصبح، وبذلك1950فبرايرمنذ" األحرار
، وأطلقتالتنظيمتأسيسالناصرعبدشاركتالتىالضباطمجموعةاختارتوقد. السابقة

جمالتضماللجنةوكانت. لهارئيساالناصرعبدجمال" التأسيسيةاللجنة "اسمنفسهاعلى
عبدالمنعم، وعبدحسينالدين، وكمالالدينمحيى، وخالدإبراهيمالناصر، وحسنعبد
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اللطيفعامر، وعبدالحكيموعبدسالمصالحعضويتهاإلىضمتثمالرءوف
.سالم، وجمالالساداتالبغدادى، وأنور

طريقعنعليهتعرف، وقدفلسطينحربإلىنجيببمحمدالناصرعبدصلةوترجع
معفرديةالصلةتكونأنعلىالتأسيسيةاللجنةأعضاءحرصعامر، وقدالحكيمعبد

التنظيميشركولم. التنظيمكشفإلىبهالصلةتؤدىالحتىتنظيميةصلةوليستنجيب
، وبشهرينالشهاداتبعضفىبأسبوعينالثورةقيامقبلإالمخططاتهفىنجيبمحمد

عندماذلكوقبولهللحركةرئيسااختيارهعلىرأيهماستقرأخرى، بعدماشهاداتفى
.عامرالحكيموعبدالناصرعبدمنعليهعرض

ضباطعلىبالبريدتوزعكانتالتى" األحرارالضباط "منشوراتصدورتواتروقد
عبد، وكانالملكىالقصرداخلإلىبعضهاالسياسية، ووصلالشخصياتوبعضالجيش
اليساريينالضباطوبعضالدينمحيىخالدكانبعضها، كماتحريريتولىالناصر
مسئولكانالذىفؤادأحمدالقاضىذلكفىأيضا، وشاركهمبعضهاتحريريتولون
سراالجيشفىيتردد" األحرارالضباط "اسمأصبححديتو، وبذلكداخلالجيشتنظيم

بوجودهعلمت، كمامنشوراتهتلقتالتىالمختلفةالسياسيةالقوىبوجودهوعلنا، وعرفت
األجهزةتلكتستطعلمالداخلية، ولكنبوزارةالسياسىوالبوليسالحربيةالمخابرات
.عددايزدادونكانواالذينالتنظيمأعضاءمعرفةإلىيقودهاخيطإلىالتوصل

منمواقفهعنوالتعبيرأفكارهلنشركسالحالمنشوراتباستخدامالتنظيميكتفولم
)الشخصيةبصفتهم (الضباطبعضاتصلالبالد، بلبهاتمرالتىالسياسيةاألحداث

كانالوفد، وقدعاموسكرتيرالداخليةوزيرالدينسراجفؤادمثلالسياسةرجالببعض
أنلهذكرعندما، وخاصةزارهالذىالضابطمعحديثهفىالحرصشديدالدينسراج
منوكان. الحكممنبطردهالملكقاملوالوفدلمساندةاستعدادعلىالجيشضباط

كميناالحديثيكونأنخشيةالضابطمعحديثهفىالدينسراجيتحفظأنالطبيعى
الضباطبعضاتصلالقصر، كذلكمعصدامفىوحزبهتوريطهإلىيهدفسياسيا
استطالععمليةهذهكانت. الفاسدةاألسلحةقضيةأثيرتعندماوخاصةالبرلمانبأقطاب
.الساسةاتجاهاتحقيقة؛ لمعرفةوقائدهالتنظيمحددهامنظمة
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بتدريبفعالةمشاركةالسويسقناةفىالمسلحالكفاححركةفىالتنظيمشارككذلك
فىكلهذلكتم، وقدالجيشمخازنمنتدبيرهأمكنالذىبالسالحومدهمالمتطوعين

ناقالتإحدىلنسفالتنظيمخططكما. التنظيمباسمتطوعية، وليسفرديةجهودشكل
يتنبهوبذلكبالقناةالمالحةتعطيليتم، حتىالسويسقناةعبورهاأثناءاإلنجليزيةالبترول
إمدادأمنيوفرالالسويسقناةقاعدةفىاإلنجليزوجودأنإلىالعالمىالعامالرأى
عنخارجةألسباببالفشلباءتالمحاولةاإلنجليز، ولكنيدعىكمابالبترولالغرب
.التنظيمرجالإرادة

،المسلحالكفاحنتيجةالوطنىالحشدظروفمناالستفادة" األحرارالضباط "وأراد
.الضباطنادىانتخاباتخوض، فقررواحولهمالجيشضباطالتفافمدىاختبارفأرادوا

كمرشحاالنتخاباتليدخلنجيبمحمداللواءاألحرارللضباطالتأسيسيةاللجنةواختارت
عامرسرىحسين) العميد (األميراالىرجلهيفرضأنالملكوأراد. النادىلرئاسة
فوزااالنتخابنتيجة، وجاءتذلكالضباطفرفضاالنتخاباتإجراءدونللنادىرئيسا
محمداللواءاختيرفقد) 1952يناير3 (للقصرمدويةاألحرار، وصفعةللضباطساحقا
،األصواتمنالقليلعلىمنافسوهحصلحينكبيرة؛ علىبأغلبيةللنادىرئيسانجيب
محيىزكريا (النادىإدارةمجلسلعضويةأنفسهمرشحواالذيناألحرارالضباطونجح
بعضحاولبأياماالنتخاباتمهنا)، وبعد، ورشادعاطف، وإبراهيمإبراهيم، وحسنالدين

جمال) بعدفيما (سجلهاالتىالتجربةعامر، وهىسرىحسيناغتيالاألحرارالضباط
استمرطالماهدفايحققالاالغتيالأنأدركعندما" الثورةفلسفة " كتابهفىالناصرعبد

.قائماالفاسدالحكم

هويةعنللملكتاماتحدياكانتالضباط، التىنادىانتخاباتمعركة، كشفتكلعلى
واستطاعوانجيبمحمدترشيحدعمواالذينأولئكهميكونواأنبدفالاألحرار،الضباط

الحربية، وأجهزةالقصر، والمخابراتدوائروبدأت. اإلدارةمجلسفىلهممقاعدكسب
.عنهمالمعلوماتلجمعتنشطاألجنبيةالمخابرات

لحفظالقاهرةإلىالجيشنزول، وتم1952يناير26فىالقاهرةحريقوقعوعندما
الشوارعفىالجيشوجودفرصةانتهازإمكانيةفىاألحرارالضباطبعض، فكراألمن
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عندئذ،القائمالسياسىالوضعاعتبارهمفىوضعواعسكرى، ولكنهمبانقالبللقيام
وطنية، ولذلككارثةإلىيؤدىقدممااالنقالبلضربالبريطانيةالقواتتدخلواحتمال

محمدأن) بعدفيما (األحرارالضباطشهاداتببعضوجاءالفكرةعنالتنظيمقادةعدل
تلكفىبالحركةالقيامعنالنظربصرفالناصرعبدجمالنصحالذىهونجيب

.الظروف

ظروف، ولكن1955عامباالنقالبالقيامعلىالنيةعقدقد" األحرارالضباط "تنظيمكان
بالحركة،للقياممبكرتاريختحديديقررونجعلتهمالقاهرةوحريقالضباطنادىانتخابات

، وصدور1952يوليو16فىالضباطنادىإدارةمجلسبحلالملكقرارجاءولكن
تنظيمجعل) بالصعيد (منقبادفىالجنوبيةللمنطقةقائدانجيبمحمداللواءبنقلقرار

عندمابالحركة، ولكنللقيامموعدا1952أغسطسمنالخامسيحدداألحرارالضباط
الشبهاتتحومضابطا12باعتقالقرارإصداربصددالملكأننجيبمحمداللواءعلم

ليلةليصبحاالنقالببموعدبالتبكيرالناصرعبداألحرار، نصحللضباطانتمائهمحول
توفيرإلىالحاجةبسببواحدةليلةالموعدأجلالناصرعبدأنغير. يوليو22 – 21

.النجاحلهايوليو، وقدر23 – 22ليلةبالفعلوقعتالتىللحركةالالزمةالمعداتبعض

***

تاريختسجيللجنةإلىقدموهاالتىاألحرارالضباطشهاداتأنبالذكرالجديرومن
األحرار، كلالضباطتنظيمتأسيسحولاألقوالفيهاتضاربت) 1978 – 1976 (الثورة
تنظيمأسسواالذيناألربعة، فالضباطيمثلهكانالذىاالتجاهإلىالفضليعزىأنيريد

الحفيظ،عبد، وسعدكفافىالحميدنصير، وعبدمصطفىوهم) المدرعات (الفرسانسالح
اآلخرين، وأن1945عامالتنظيمإقامةفىالسبقفضلألنفسهممنصور، ينسبونوجمال
رتبتهبحكمعليهمالناصرعبدقدمواوأنهمالناصرعبدجمالفيهمبماإليهمانضموا

عبدتنظيمإلىتنظيمهمضمطلبواالذينهمأنهمالدينمحيىخالديروىالعسكرية، بينما
.الشرطهذافرادى، فقبلواينضمواأنعلىاألخيرفأصرالناصر
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)الرائد (الصاغاألحرار، وأنالضباطتنظيمأصحابأنهماإلخوانالضباطيدعىكذلك
اسمالتنظيمعلى1944عامأطلقالذىهوباإلخوانالضباطتنظيممسئوللبيبمحمود

بعدماالتنظيمعلىاستولىالناصرعبد، وأناألمنأجهزةعلىللتمويه" األحرارالضباط"
علىيسيطرأنبذلكاستطاع، وأنهلبيبوفاةقبلالتنظيمأعضاءأسماءلبيبمنعرف
فىالتوسعفىالناصرعبدرغبةقاومأنهالرءوفعبدالمنعمعبدويزعم. التنظيم
عبد؛ ولكنالسياسيتوجههمعنالنظربغضإليهالوطنيينالضباطوضمالتنظيم

عدماإلسالمية، وأنبالقواعدللتنظيمينضممنالتزاموجوببحجةاعترضالرءوف
بالتقاليدرجالهاالتزامعدمبسببالثورةعلىالنكباتجرللنصيحةالناصرعبدسماع

.اإلسالمية

إلىاالنضمامفىالدائمتأخرهالجميعأكدالذىالساداتأنورروايةوأخيرا، هناك
الحديدى”،الحرس "تنظيموخاصةبالقصرصالتهإلىمنهمالبعض، وتلميحالتنظيم
إليهحاجتهوأكد" يسترربنا "فقالمنهالناصرعبدحذرأنهالدينمحيىخالدويذكر

آخررأىللساداتولكن. الشهاداتجميععليهاتجمعالمعلوماتوهذه. بالقصرالتصاله
أسسأنه، فزعملهيتصدىأنأحدفيهيستطيعالوقتفى" الذاتعنالبحث "فىذكره

إلىالناصرعبدنقلعندماالناصر، وأنهعبدمعباالشتراك1938عاممنقبادفىالتنظيم
قاممالنفسهالساداتينسبالروايةمنالحدهذاوعند. للتنظيمرئيساهوأصبحالسودان

عبد" كلف "1942عامالسجندخلعندما، وأنهباأللمانلالتصالالطيرانتنظيمبه
بعدالتنظيمإليهيعيدبأنالناصرعبدمطالبةمنخجلأنهويبدو. التنظيمبقيادةالناصر

!!السجنمنخروجه

أو) المدرعات (الفرسانتنظيمأعضاءمناألحرارالضباطرواياتترجعوطبعا
عندماالثورةبدايةفىالناصرعبدوبينبينهموقعتالتىالخالفاتإلىالمسلميناإلخوان
التىللتنظيمالعموميةالجمعيةيشكلونإنما) ضابطاسبعيننحو (العددبحكمأنهمتخيلوا
محاكمةإلىأدىوكبيرة، مماصغيرةكلفى" الثورةقيادةمجلس "إليهايرجعأنيجب

منمعروففموقفهماإلخوانأما. الجيشخارجمدنيةوظائفإلىاآلخرينونقلبعضهم
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، فالحركاتلنفسهونسبهاإلخوانتنظيمسرقأنهالدعائهمتبريرانجدولذلكالناصرعبد
.الطريقةبهذهتعملالالسرية

كبيرتنظيمإقامةفىنجحالناصرعبدجمالفيها، أنمراءالملموسةحقيقةتبقى
النظامأغرقالذىالطوفانيوم1952يوليو23منوجعلالنظامبهعنقودى، باغت

.القديم
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الثورة
األوضاععلىبريطانياقلقتعكس1952عاممطلعمنذالبريطانيةالوثائقأنرغم

سياسياالمصرىالواقعرصدعلىبالقاهرةالبريطانيةالسفارةوحرصمصرفىالداخلية
إقالةمنذسادتالتىاالستقرارعدمحالةعلىتركزدوريةتقاريرخاللمنواقتصاديا

الخارجيةخبراءمنأحداأن، إال1952يناير26فىالقاهرةحريقعشيةالوفدحكومة
.الجيشبهايقومحركةيدعلىمصرفىالملكىالنظامسقوطيتوقعلمالبريطانية

إلىوأرسلتهيوليوثورةقبلالبريطانيةالسفارةأعدته" موقفتقدير "تقريرآخرففى
القائمقدمفقطأيامبعشرةالثورةقيامقبلأى1952يوليو13فىالبريطانيةالخارجية
األوضاعلتطوربمصرالبريطانيةالسفارةخبراءتصوركروزويلالبريطانىباألعمال
)1952سبتمبر – أغسطس – يوليو (التاليةالثالثةالشهورفىالبالدفىالداخليةالسياسية

الذينلإلنجليزبالنسبةمفاجئةالثورةأحداثكانتمدىأىإلىيبينطريفتقريروهو
.مصرفىالسياسيةالحياةنبضعلىأيديهميضعونكانوا

الكاملالدليللدينايناير26، فمنذكلهالموقفمفتاحهىالملكنواياإنالتقريريقول
الخاصةأهدافهمعتتعارضسياسةتمارسوزارةأىمنللتخلصاستعدادعلىأنهعلى
تولىالذىباشاسرىحسينوزارةتتبعهاسوفالتىالسياسةتحديديصعبالسببولهذا

تطابقتإذاإالتنفيذهايتملنفإنهسرىحسينأفكاركانتفمهمايوليو2ىفالسلطة
.الملكأهدافمع

إلىسرىومجيءالهاللىنجيبوزارةبإسقاطأرادفاروقالملكأنإلىالتقريروذهب
بذلالعرفية، معباألحكامالعملالسلطة، واستمرارإلىالوفدعودةدونالحيلولةالحكم

فىحقيقىعملعلىاإلقدام، دوناالنتخابقانونالفساد، وإصالحعلىبالقضاءالوعود
رصيداووزارتهالقصريعطىالمصريةالمسألةحلإلىالتوصل، ومحاولةاالتجاههذا

أكتوبرفىاالنتخاباتإجراءإلىالملكاضطرارحالةوفى. الوفدمواجهةفىسياسيا
الطرفينأهدافبينالتوازنمننوعاتحققالوفدمعصفقةيعقدأنعليهفإن1952

.الدستورتعطيلإلىالملكاتجاهالتقريرواستبعد
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التىالسياسيةوالصعابالوزارةتوليهعنباشاسرىلتصريحاتاستعراضوبعد
:التاليةالنتائجإلىالتقريرتواجهها، انتهى

سبتمبر – أغسطس – يوليو (الثالثةالشهورمدىعلىالسياسيةالتطوراتأن1-
).الشخصيةومصالحهالملكبإرادةترتبطسوف) 1952

يورطأندوناإلمكانبقدرللحكمالوفدعودةتفادىعلىيعملسوفالملكأن2-
الظروفاضطرتهإذامفتوحا" الرجعةخط "إلبقاءالوفدمععلنىصراعفىنفسه
.الحكمإلىبالعودةلهوالسماحالوفدمعالتعاونإلى

والالسلطةفىتستمرحتىالملكمداهنةمنلهامفروالضعيفةسرىحكومةأن3-
.الوفدمعمواجهةفىالدخولأولإلصالحخطةتتبنىأنتستطيع

الحكومةألنفوريةبأعمالالقيامفىنيتهاتظهرالقدالمتطرفةالحركاتأن4-
المشاكلإلىاالنتباهبإثارةالداخليةاألحوالعناألنظارصرفعلىستعمل

األوضاعمعالجةفىالفشلمعيزدادسوفالسياسىالتوترأنالدولية، غير
.المتدهورةاالقتصادية

،الملكمنبتأييداإلنجليزمعتسويةإلىالتوصلعلىسيعملباشاسرىأن5-
التسويةهذهمثلإلىللتوصلاإلنجليزعلىالضغطعلىاألمريكانحثومحاولة
.المتطرفينأمامالطريقوسدالمعتدلينتأييدلكسب

علىسريعةنتائجإلىالتوصلعنعجزهاحالةفىوأنهضعيفةسرىحكومةأن6-
سوفذلكفإناالقتصاديةللمشاكلحلوإلىالبريطانيةالمصريةالعالقاتصعيد
.األكثرعلىثالثةأوشهرينبعدسقوطهاإلىيؤدى

أنالتقريرهذامنيتضحأنهإالمصرفىالسياسىللمأزقاإلنجليزإدراكأنورغم
1952يناير26عشيةبدأتالتىالسياسيةاللعبةاستمرارتتوقعكانتالبريطانيةالسفارة

فىالحكمإلىالوفدعودةباحتماالتتقدير، وتنبأتأقلعلىسبتمبرحتىقواعدهابنفس
.أكتوبرفىحرةانتخاباتإجراءحالة
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حتى) يوليو22 (لندنإلىالتقريرهذايصليكدتماما، فلمالحساباتهذهأخفقتوقد
لمالتىالثانيةوزارتهباشاالهاللىنجيبأحمدوشكلباشاسرىحسينوزارةاستقالت

الوزارةفيهحلفتالذىاليومنفسمساءالثورةوقعتساعة، فقد24منأكثرتعمر
.الملكأمامالدستوريةاليمين

كبيرا، – عليههىماعلىاألوضاعاستمرارفى – األملكانالملكىالقصردوائروفى
الديوانرئيسباشاعفيفىحافظ – البريطانىباألعمالالقائمكروزويلالمسترقابلفقد

فىالبريطانيةالخارجيةوزارةإلىالمقابلةفىدارماونقل1952يوليو22مساءالملكى
:لهقالعفيفىحافظأنفيها، ذكراليومنفسمساءعشرةالحاديةالساعةأرسلهابرقية

نجيبعاد، فقدمضتشهورمنذعليهكنتممابالمستقبلثقةأكثراآلنإننى"
لفترةالحكمفىستستمرالجديدةالحكومة، وإنشروطهوفقالحكمإلىالهاللى

الحكومة، وأنهعملفىللقصرالمتزايدالتدخلمنالحدالملكقبلطويلة، وقد
الحكومةمساوئهما، وأنيدركوأصبحثابتوكريمأندراوسإلياسعلىغاضب
..".حقيقيةحكومةستكون) الهاللىوزارة (الجديدة

سيتمالجيشداخلالتذمرأنثقةعلى "أنهالبريطانىباألعمالللقائمعفيفىحافظوأكد
الذىالحربيةوزيرشيرينإسماعيلفىثقته، وأبدىأيامعشرةخاللعليهالقضاء
الضباطمعللتعاملالناسوأنسبذكى، فهوطفولتهمنيعرفهألنهللهاللىبنفسهرشحه

منكلإحالةإلىمتجهةالنية، وأننظرهموجهةجيدايفهمالذينالساخطينالصغار
حيدرأنالتقاعد، ورغمإلىنجيبمحمدواللواءالحدودسالحمديرعامرسرىاللواء
محمد، وأنحينإلىمنصبهفىسيبقىفإنهالموقفمعالجةعنعجزهأثبتقدباشا

يثيرسوفبالقاهرةالحالىمنصبهفىتركهأنيعتقدجيدا، وأنهضابطاليسنجيب
".المتاعب

، ولكنالترقياتبعضمنحواإذايهدءونسوفالشبانالضباطأنعفيفىحافظورأى
فىالعامالسخطعنتعبيراإالليسالضباطهؤالءتذمرأنإلىنظرهلفتكروزويل
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سرىعالقةالسلطة، وخاصةإلىباشاسرىحسينبهاجاءالتىالطريقةعلىالبالد
.باشابعبودباشا

عفيفىوحافظبينهدارالذىالحديثعلىبتعقيببرقيتهالبريطانىباألعمالالقائموختم
الملكقدرةمدىعلىيتوقف، واألمراآلنمطمئناالعامالوضعأعتبرإننى: " قائالباشا
منباشاالنحاسيعودعندما، وخاصةيدهفىالسياسىالموقفبزماماالحتفاظعلى

بعملهاالقيام – الهاللىوزارة – الجديدةالحكومةأحسنتإذاولكن. الخريففىأوروبا
لتحقيقمعقولةفرصةهناكفإنالجيشداخلالمضطربالموقفمعالجةفىونجحت

".القادمةالشهورخاللاالستقرار

الساعةلندنإلىالبرقيةهذهيرسلالبريطانيةبالسفارةالالسلكىضابطكانعندماوهكذا
الجيشرئاسةنحوتتجهاألحرارالضباطقواتطالئعيوليو، كانت22مساء11: 19

حتى1952يوليو23يومظهرلندنإلىالبرقيةتصلكادتالحتاللها، ومابالقاهرة
أنعفيفىحافظظنالذين – الضباطأولئكفرض، فقدموضوعذاتغيرأصبحت

عقبعلىرأساجديدا، وقلبواواقعا – الثوريةطاقاتهمتفرغسوفالترقياتبعض
.الحساباتكل.. الحسابات

فيماالملكإلىتسربتقدمابحركةاألحرارالضباطقيامأنباءأنالثابتمنكانولما
اللطيفعبدمذكرات (1952يوليو22مساءمنالعاشرةوالساعةالتاسعةالساعةبين

بمقرالضباطلكبارعاجلمؤتمرعقدإلىالجيشقائددعامما) حمادوجمالالبغدادى
واحدةدفعةالجيشقياداتعلىالقبضللثوارسهلماوهوالقبةبكوبرىالجيشرئاسة

يصللمالحركةنبأبأنتقطعالذكرسالفةالبرقيةالرئاسة، فإنلمقرقواتهماحتاللعند
أن، ويبدوكروزويلمععفيفىحافظحديثفىانعكاسالهوجدناوإالالملكمسامعإلى

القيادةمعهاسرية، تعاملتظلتقدبأخرىأوبصورةباشالحيدرأبلغتالتىالمعلومات
.الصورةفىالملكيوضعأندون

السفارةفيهكانتالذىالوقتنفسفىتحركتالتاريخعجلةاألمر، فإنكانومهما
باألعمالالقائمفقط، كانساعاتثمان، وبعدلندنإلىالسابقةالبرقيةترسلالبريطانية
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نصهايوليو23صباحمن6: 55الساعةفىلندنإلىعاجلةبرقيةيرسلالبريطانى
:كالتالي

علىاستولتقدالمنشقينالضباطمنمجموعةأنتفيدمؤكدةمعلوماتبلغتنى"
أرسلالمجموعة، وقدهذهأوامرتطيعالشرطة، وأنالليلخاللبالقاهرةالسلطة

أنهممفادهااألمريكيةالسفارةأعضاءأحدخاللمنرسالةالمجموعةقادةإلى
ضدموجهةليستالحركةمنظمة، وأنمقاومةبريطانىتدخلأىيقاومونسوف

.البالدفىالمستشرىالفسادعلىالقضاءإلىتهدفولكناألجانب

إلبقاءتتدخلأنيجبالالبريطانيةالقواتبأنالتعليماتكررتأنسبقوقد
،التدخلالقصرمنىطلبإذاجيداهذاأتذكر، وسوفعرشهعلىفاروقالملك

الكفيلةاإلجراءاتشكباليتخذونسوفاإلنجليزاألركانرؤساءأنغير
.القناةمنطقةفىقواتناتحركاتتأمينبضمان

نفستضمشكبالالجوية، وأنهاالقواتمنشابضابطبقيادةالحركةإنوقيل
منالرجالالضباط، وهؤالءنادىفىالمتاعبأثارتالتىالضباطمجموعة

الوفدقادةعودةبعدخطورةسيزدادالوضعأنالواضحللوفد، ومنالمتحمسين
.فرنسامن

اللواءكانلماالتمرد، ولكنهذاقوةمدىالحاضرالوقتفىأحددأنأستطيعوال
مشتركةبالقاهرةالقواتكلتكونأنالممكنفمنالحركةإلىمنضمانجيب

".أخرىمعلوماتعلىحصولىفورلكمأبرقوسوف.. بالتمرد

،1919بثورةبدأتتاريخيةحقبةاجتاحالذىالطوفاننبأالوثيقةالبرقيةهذهأعلنتلقد
والقصرالوفد: ثالثقوىبينبالصراع، وحفلت1923دستورقواعدهاوأرسى

الحركةأنبتتهاجديدةسياسيةقوىتظهربدأتثم1936معاهدةتوقيعحتىواإلنجليز
اإلخوانحركةعودفاشتد. الوطنيةاألمانىتحقيقعنالوفدعجزالوطنية، عندما

الفتاة،مصرحركةوكذلك1939عامرسمياالسياسىالعملميدانونزلتالمسلمين
الحركةالثانية، وأصبحتالعالميةالحربسنواتمنذالماركسيةالجماعاتنشاطوازداد
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، وكالهمااالجتماعى، والعدلالوطنىالتحرر: محورينحولتدورالمصريةالسياسية
واقعاوليفرضالمصريةالسياسيةالساحةليجتاحيوليو23طوفانمفقودا، فجاءكان

.السابقةالوثيقةسطوربيننتبينهأننستطيعجديدا

جهةمنمعلوماتهاتستمدأصبحت، بللألحداثصانعةالبريطانيةالسفارةتعدفلم
قادتالتىالشخصيةحولالخاطئةالمعلوماتثمومن.األمريكيةالسفارةأخرى، من

مهولة، فقدالمفاجأةكانت. الثورةقادتالتىللمجموعةالسياسىالتوجهوحولالثورة
وزارةعلىاآلمال، وعلقتالقائمالسياسىالوضعاستمراريةأساسعلىالحساباتبنيت
البريطانىباألعمالللقائمأعلنالذىالملكىالديوانرئيسبال، وارتاحالهاللىنجيب

إجازةلقضاءأوروباإلىالسفريعتزمواحدة، وأنهبساعةالثورةقبلللوضعاطمئنانه
تاريخمنجديدةصفحةويفتحوناآلمالهذهبكليعصفوناألحراربالضباط، فإذاصيف
.المعاصرمصر

فىلندنإلىالحركةنبأتحملبالقاهرةالبريطانيةالسفارةمنخرجتبرقيةأولكانت
عشرةالحاديةفىأخرىبرقيةتلتهايوليو، ثم23صباحمندقائقخمسإالالسابعة

عديدةتليفونيةمكالمات – األمريكىالسفير – كافرىالمسترتلقىالخطورة، فقدبالغة
بتدخل، وطالبحدثممافزعهفيهاصباحا، أبدىالثامنةالساعةمنذفاروقالملكمن

عاما،سبعينقبلتوفيقالخديوعمهفعلهماتكراربذلك، محاوالعرشهلحمايةأجنبى
،للتدخلاإلنجليزلدىيتوسطأنكافرىمنفاروقطلبوقد. للخطرمصرومعرضا

.الحديثمعرضفىضمناجاءصراحة، بلذلكيقللمولكنه

السنوية،إجازتهلقضاءبإنجلتراستيفنسونرالفالسيرالبريطانىالسفيرلوجودونظرا
مسئوليتهعلىالدقيقةالظروفهذهفىالتصرف – باألعمالالقائم – كروزويلعلىكان

السابقالبريطانىالموقفإطار، وفىحكومتهمنصريحةلتعليماتانتظاراالخاصة
مامعابريطانيا، ولنرمصالحتخدمالبعرشهاالحتفاظفىفاروقمساندةأنيرىالذى
:فاروقالملكطلبعلىردااألمريكىللسفيركروزويلقاله

:يليبماالملكتخبرأنيمكنك"
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األركانقيادةوكذلكباألحداثعلماأحيطتقدالجاللةصاحبةحكومةأن1-
.البريطانية

أنأظنصرفة، والداخليةمسألةحدثماأنالشخصيةنظرىوجهةأن2-
يقصد (الغرضلهذاقواتهاتستخدمأنفىترغبالجاللةصاحبةحكومة
).التدخل

".للندنرسالتهأبلغسوفأننى3-

الملكتدفعقداإلجابةهذهكانتإذاعمااألمريكىالسفيرالبريطانىباألعمالالقائموسأل
نصحهقدالشديد، وأنهالذعرمنيعانىالملكبأنكافرىالبالد، فأجابمنالهربإلى

عنالنصيحةنفسالملكإلىينقلأنكافرىمنكروزويل، فطلبوالتماسكبالهدوء
.لسانه

،الملكمنمطالبهمبعديعلنوالمالحركةرجالأن – برقيتهفى – كروزويلوأضاف
يفكرالملكأنوذكر. الهدوءالتزملو" دستورياملكا "األزمةهذهمنيخرجقدالملكوأن
.الحركةضدالمصريةالبحريةاستخدامفى

السراىبيناالتصاليتمأنعلىاألمريكىالسفيركافرىمعاتفققدالملكوكان
التليفونىاالتصالتعرضخشيةالسراىمنمندوبخاللمناألمريكيةوالسفارة

.التصنتأولالعتراض

حكومتهلتعليماتانتظاراالشخصيةمسئوليتهعلىالتدخلعدمقراركروزويلاتخذلقد
:مرحلتينعلىوصلتهالتى

القائمنظروجهةعلىالبريطانيةالخارجيةفيهاوافقتعاجلةبرقيةصورةفى:األولى
وأنحكومتهمعاتصالعلىيكونبأنالملكينصحأنمنه، وطلبتالبريطانىباألعمال

.نجيبمحمداللواءمعاتفاقإلىيصل

خاللمنإليهالتوصلتمماتضمنتمطولةبرقيةصورةاتخذتفقد:الثانية المرحلة أما
سياسةعنللبحثمحاولةفىساعاتخمسنحواستغرقالبريطانيةبالخارجيةاجتماع
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باألعمالالقائمبمقتضاهايتحركمحددةلتعليماتإطارشكلعلىالموقفلمواجهة
:فيهاجاءيوليو23مساءمصر، ووصلتفىالبريطانى

، وأناإلمكانبقدرمصرفىعسكريةدكتاتوريةقيامتجنباألفضلمنأنهيبدو"
دستورىكملكاألزمةهذهمنالخروجهوفاروقللملكبالنسبةاألمثلالحل

أنعليهيجبولذلك) أمكنإنمعناالتفاقوالتوصلالحكمأمرللوزارةيترك(
أنعليه، وأنذلكتحقيقيمكنحتىاآلنتنتابهالتىالخوفحالةمنيتخلص
أندراوسإلياسمقدمتهموفىاإلمكانبقدرالسيئةالعناصرمنالقصريطهر
اللواءبينفيماإليهاالتوصليتمتسويةكلالملكيؤيدأنويجب. ثابتوكريم
مقدمةذلكيكونأالرئيسها، علىشخصعنالنظربغضوالحكومةنجيب
يتشددأنيجبفالالتسويةهذهلمثلالتوصلحالة، وفىالحكمإلىالوفدلعودة
وزيروترك" التسويةهذهمثلإفسادإلىالملكاضطروإالشروطهفىنجيب

.التعليماتهذهضوءفىالموقفحيالالتصرفباألعمالللقائمالخارجية

كافرىأبلغهساعاتثالثبنحوالتعليماتهذهالبريطانىباألعمالالقائميتلقىأنوقبل
الملكيحاولبأنالسفيررأىعلىموافقتهاألمريكىالخارجيةوزيرمنتلقىقدأنه

بحكمةالملكتصرفحالةفىأنهتفيدمعلوماتاألمريكانلدى، وأنالتماسكفاروق
.وضعهعلىبذلكيحافظأنيمكنفإنهالسيئينمستشاريهمنوتخلصه

أىعلىتوافقالاألمريكيةالخارجيةأنكروزويليبلغأناألمريكىالسفيرينسولم
.فاروقالملكلصالحعسكرىبريطانىتدخل

23يومظهربعدالثالثةالساعةلمقابلتهاألمريكىالسفيراستدعىقدفاروقالملكوكان

بطردتقضىالتىالعسكريينمطالبعلىالموافقةمنمفرايجدالأنهيوليو، وأبلغه
استقالقدالهاللىالوزارة، وأنبتشكيلماهرعلىوتكليفالحكممنالهاللىنجيب
منبالمرارةإحساسهفاروقاإلسكندرية، وأبدىإلىطريقهفىماهروعلىبالفعل

المؤامرة، فنفىهذهفىضالعوناإلنجليزإنلكافرى، وقالبالتدخلقيامهملعدماإلنجليز
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فىانتابتهالذىالذعرحالةمنتخلصقدالملكأنالسفير، والحظذلكاألمريكىالسفير
.البالدمنالهربيعتزمالوأصبحالصباح

23مساءمنوالنصفالسادسةالساعةفىأخرىبرقيةالبريطانىباألعمالالقائموتلقى

فرصةأقربفىنجيبمحمديقابلبأنفيهاطالبالبريطانىالوزارةرئيسمنيوليو
أهدافهلهيشرحأننجيبمن، ويطلبالبريطانىالعسكرىالملحقوبصحبتهممكنة

بأىدائماترحبكانتالبريطانيةالحكومةأنلهيؤكدالحركة)، وأنأهدافيقصد(
، ألنالمصريينمعيشةمستوىورفعالفسادعلىالقضاءبهدفمصرفىتقومحركة

الوزراءرئيسأنيبلغهالشيوعية، وأنلمواجهةسالحأمضىيكونسوفذلك
ألرواحالمصرىالجيشحمايةأعلنالذىبالبيانوردماتجاهبالرضايشعرالبريطانى
فىارتبطواالذينالسياسيةاألحزابرؤساءبعضمنيحذره، وأنوممتلكاتهماألجانب

والنظاماألمنعلىالحفاظنحوبواجباتهمالقيامفىفشلواوالذينبالفسادالشعبأذهان
مصطفىإلىهناواضحةواإلشارة (السلطةفىكانواعندمااألجانبمصالحوحماية

.ماهربعلىدائماتصالعلىنجيبأنمنيتأكدوأن). باشاالنحاس

هذهعلىالبريطانىباألعمالالقائمرديوليو24صباحمنعشرةالحاديةالساعةوفى
بأحدنفسهاليومصباحالتقىالبريطانىالعسكرىالملحقأنفيهاذكرببرقيةالتعليمات
الضابط، فنصحهنجيبمقابلةبشأنرأيهواستطلعالمصريينالضباطمنأصدقائه
صالحلغيرستفسرالمقابلةألنالراهنالوقتفىالمقابلةبهذهالقيامبعدمالمصرى

السؤالمثلالبريطانيةللحكومةمحرجةأسئلةالبريطانىباألعمالالقائمبريطانيا، وتوقع
إرجاءباألعمالالقائم، واقترحفاروقالملكحمايةالبريطانيةالحكومةاعتزاممدىعن

.المقابلة

تنفيذانجيبمحمداللواءمقابلةضرورةعلىأصرالبريطانىالوزراءرئيسولكن
الداخليةالشئونفىالتدخلتنوىالالبريطانيةالحكومةأنعلىوتأكيداالسابقةلتعليماته

فىرعاياهاأرواحيهددخطراثمةأنأحستإذاالتدخلفىتتردداللمصر، ولكنها
، وأنبالتأهبمصرفىلقواتهاتعليماتأرسلتقدالبريطانيةالحكومةمصر، وأن

المصرىالجيشبحمايةفيهتعهدالذىنجيباللواءبياناالعتبارفىأخذتقدبريطانيا
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، معالتدخلإلىالحاجةتدعوهاأالبإخالصتأمل، وأنهااألجانبوممتلكاتألرواح
ضدموجهةليستمصرفىالبريطانيةالقواتصفوفبينالتأهبحالةأنعلىالتأكيد
فىحوادثأىتقعالحتىجهدهمأقصىيبذلوناإلنجليزالمصرية، وأنالمسلحةالقوات

.الصددهذا

نجيبومحمدالبريطانىباألعمالالقائمبينالرسمىاللقاءهذاعناالستعاضةتمتوقد
البريطانيةالسفارةسكرتيرىبعضبينيوليو25، 24يومىتمتمتعددةبلقاءات

أخرى،ناحيةمنالثورةقيادةضباطناحية، وبعضمنالبريطانىالعسكرىوالملحق
علىوالقضاءالجيشلتطهيرموجهةالجيشحركةأنإلىالبريطانىالجانبفيهااطمأن
خططواالذينالضباطعدداإلنجليز)، وأنضدموجهةليستأنهاأى (الحكمفىالفساد

علىيعتمدماهرعلىألنارتياحهمالسفارةرجالضابطا، وأبدى20ونفذوهاللحركة
.الوفدعلىوليسسياسيالمساندتهالمسلميناإلخوان

حركةتجاهسياستهمويرسمونالموقففيهيدرسوناإلنجليزكانالذىالوقتوفى
.للتدخلعليهميلحالمصريينمنعمالئهمأحد، كانالتدخلعدمأساسعلىالجيش

علىتعاقبتالتىالقصروزاراتفىالداخليةوزيرباشاالمراغىمرتضىأحمدكانفقد
مصادربينمنالبريطانية، ويعدبالسفارةوثيقةصلة، على1952يناير27منذالحكم

المستشارين، وأحداألربعينياتأواخرمنذالسفارةعليهاتعتمدالتىالهامةالمعلومات
.بمصرالمتعلقةالداخليةالشئونفىبرأيهمالسفارةتعتدالذين

إلىقبلهمنرسوالالمراغى، أرسلوبالملكباإلنجليزالحميمةالعالقةهذهمنطلقومن
، فلبتبهلالجتماعرجالهامنمسئواليطلبيوليو23يومالباكرالصباحفىالسفارة
بمنزلهلمقابلتهالبريطانيةالسفارةسكرتيرىأحدوذهببالفعلالطلبالبريطانيةالسفارة

باالنقالبالقائمينأنالسفارةلمندوبالمراغىيوليو، فذكر23صباحمنالثامنةقبل
أنيعتبرالمؤامرة، وأنههذهفىضالعماهرعلى، وأنوالشيوعييناإلخوانمنضباط
مرتضىالضباط، وطالبعليهيقضىوسوففائدةلهتعدولمبالفعلانتهىقدالملك

بضرورةالشخصيةنصيحتهحكومتهإلىينقلبأنالبريطانيةالسفارةمندوبالمراغى
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انتخاباتبإجراءعملهموالشيوعيونالمسلموناإلخوانيكملأنقبلالبريطانىالتدخل
.للرأسماليةمعادثورىحكمنظامإقامةعلىتساعدهم

يلتقىأنعلىفحرصالبريطانىباألعمالالقائمقلقأثارتالمعلوماتهذهأنويبدو
.بنفسهاألمرجليةعلىمنهليقفيوليو24صباحالمراغىبمرتضى

أصحابدعوةأن، وأضافقبلمنالسفارةلمندوبذكرهماالمراغىأكداللقاءذلكوفى
العيونفىللرمادذراجاءتالعرفيةاألحكاموإلغاءحرةانتخاباتإقامةإلىاالنقالب
أنعسكرية، وخاصةحكومةإقامةإلىيهدفوناالنقالبقادة، ألنالشعبلتضليل
الكفاحيقصد (الشتاءخاللالسويسقناةفى" اإلرهابأعمال "فىشاركواممنمعظمهم
البالد،تجتاحعارمةلثورةمبدئيةمرحلةاالنقالبالوفد)، وأنوزارةعهدفىالمسلح
الحكمفىتستمرلنماهرعلىحكومةإن، وقالالملكقتلينوونبأنهمالقولوكرر
للثورةتمهيداالقناةومنطقةالدلتافىاإلرهابأعمالنشريتم، ثمأسابيعبضعةمنأكثر

القناة، ولكنهممنطقةفىالبريطانىالوجودضديتجددسوفالفدائييننشاطالشاملة، وإن
قادةالشخصية، وأنضعيفنجيبمحمدأنوأكدالمرةهذهالجيشمنسيسلحون
،لهمالمحركةالقوةهمواإلخوانالشيوعيينالضباط، وأنصغارمنالحقيقيينالحركة
أوالالبالدالملكيتركأنللحركة، واقترحوالشيوعييناإلخوانبتأييدذلكعلىواستدل

.الحركةلتصفيةذلكاإلنجليز، بعديتدخلثم

برقيةفىالمراغىمرتضىنصائححكومتهإلىالبريطانىباألعمالالقائمنقلوبالطبع
إلىهرعيوليو، كما24يومظهربعدمنالثانيةالساعةفىلندنإلىأرسلهامطولة
.المراغىوبينبينهدارماإليهينقلاألمريكىالسفير

إمكانيةهناكأنيرىكانالمبالغة، وإنإلىيميلالمراغىمرتضىأنكافرىورأى
يقفواأناإلنجليزعلىيجبالالمتطرفين"، وأنه "تأثيرتحتالعسكريينلوقوعكبيرة
قاعدةفىالقواتاستنفارخاللمنالقوةباستعراضالقياممنبدالتماما، بلسلبياموقفا
.ىفعلتدخلذلكعلىيترتبأندونالسويسقناة
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مرتضىلنصائحتحليلهاكانالبريطانيةالخارجيةإلىالمعلوماتهذهوصلتوعندما
الشيوعيةبخطريلوحأنأرادالذىنفسهالملكوراءهاأنرأتمختلفا، فقدالمراغى

ولكنشخصهعندفاعاللتدخلاستعدادهاعدملهتبينبعدماالتدخلعلىبريطانياليجبر
، ووعدتالمراغىمرتضىإليهانبهالتىاألخطارحدوثتماماتستبعدلمالخارجية

ماهرعلىيكونأن، واستبعدتالمستقبلفىسياساتهارسمعنداالعتبارفىبأخذها
.للشيوعيينواجهة

معبواشنطنالبريطانىالسفيرالتقى) يوليو24يومظهربعدالرابعة (الوقتنفسوفى
فىاألمريكانرأىالستطالعاألمريكيةبالخارجيةاألوسطالشرقمسئولبايرودمستر

:كالتاليبايرودنظروجهةوكانتمصرفىوقعالذىاالنقالب

.باالحترامجديرغيرفاروقالملكأن1-

أنمنمانعوالالفسادعلىالقضاءإلىتهدفمصرفىقامتالتىالحركةأن2-
.منهاستفادواالذينالباشاواتتجاهبشدةتتصرف

مصرفىالسلطةعلىباالستيالءالمعالمواضحةشيوعيةحركةقيامحالةفىأنه3-
.التدخليبررالغربيةالدفاعيةللمصالحتهديدايعدذلكفإنالسوفييتلصالح

هذاعنتمامابعيدةالحركةأنتفيدالمتحدةالوالياتلدىالمتوافرةالمعلوماتأن4-
.االتجاه

تجاهالبريطانيةالسياسةإطارتحديدفىفعاالدورااألمريكيةالدبلوماسيةلعبتوهكذا
الخارجيةموقفتأكيدعلىالخطير، وساعدتلالنقالباألوليناليومينفىالجيشحركة

األمريكيةالخارجيةمنضمانبشهادةتمامااستبعدتالتىالتدخلفكرةمنالبريطانية
.الشيوعيةشبهةالحركةرجالعننفت

دونوالحيلولةفاروقالملكروعتهدئةفىواضحادورا – أيضا – كافرىولعب
السفير، واستمرشرعيتهدعائمالجديدالنظاميرسىأنقبلالبالدمنهربهإمكانية
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يوليو،26يوموخاصةالتالييناليومينفى – سنرىكما – الدورهذايلعباألمريكى
.مصرمنوخروجهعهدهلولىعرشهعنالملكتنازليوم

الوطنىالتحررحركةبينربطتسياسيةبحركاتتموجالمصريةالساحةكانتلقد
الثانية، وانتهتالعالميةالحربتلتالتىالسبعالسنواتفىاالجتماعيةالعدالةوقضية

قدشعبيةثورةعواملتفاعلإلىتشيرالنذركل، وكانت1953يوليو23/ 22ليلة
االجتماعية، والذىالعدالةشعاراتيرفعالذىالراديكالىالتيارلمصلحةبالنظامتعصف

مالكبينالحادوالتناقضبلالكبيروالتفاوتالفقرمشكلةتفاقمارتفاعاأسهمهمنيزيد
تقلقمصرفىتقومشيوعيةثورةمنالمخاوفكانتثم، ومنوالمعدمينالثروات
الثورةوقوعدونالحيلولةمحاولةإلىوتدعوهمامعاواإلنجليزيةاألمريكيةالدوائر

الثابتومنالمشكلةبهذهاإلنجليزمنوعياأكثراألمريكانوكان. المرتقبةاالجتماعية
قبواليلقلمالزراعىلإلصالحبمشروعاقتراحا – 1950عامفى – للملكقدمواأنهم
.لديه

حركةحمايةفىوالواضحالمتميزاألمريكىالدورنفهمأنيمكنكلهذلكضوءوفى
.لهاالنجاحفرصوتوفيرالجيش
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الملكطرد
حدثما، واعتبارالتدخلبعدم" الجيشحركة "تجاهسياستهابريطانياحددتكيفرأينا
وتحسبااستعدادحالةفىالبريطانيةالقواتبقاءمعالمصريةالداخليةالشئونمن

للخطر،البريطانيةالممتلكاتأوالبريطانيينالرعاياأرواحتعرضحالةفىللطوارئ
.للتدخلتماماالمعارضاألمريكىالموقف – رأيناكما – السياسةهذهبلورةعلىوساعد

ببعضالبريطانيةالسلطاتشعرتيوليو24يومالوزارةماهرعلىشكلوعندما
خبرةلرئيسها" شرعيةدستوريةحكومة "معالتعاملباستطاعتها، وأصبحاالطمئنان
القائمكروزويلإلىالتعليماتبتوجيهالبريطانيةالخارجيةبادرتولذلك. معهمبالتعامل

:بهدفينماهرعلىبمقابلةالبريطانىباألعمال

.بوضوحإليهالبريطانىالموقفنقل1-

.حدثماحقيقةلتبينمحاولةفىمنهاألمرجليةاستطالع2-

منشفويةرسالةإليهساعة، ونقللمدةماهرعلىكروزويليوليو، قابل25صباحوفى
إلىالحديثانتقلثم) سابقاأوردناهعمامضمونهايخرجال (البريطانىالخارجيةوزير
24يوماإلسكندريةإلىجاءإنهماهرعلىفقال. ماهرعلىيعرفهاكمااألحداثتطور

:هيالملكإلىالعسكريينباسمقدمهامحددةمطالبيحمليوليو

من56إقالةصالحياتإعطائهمعالمسلحةللقواتعاماقائدانجيبمحمدتعيين1-
ليلةاعتقالهمتمقدوكان) اللواءبرتبة21بينهم (الجيشخدمةمنالضباطكبار

.المسلحةالقواتإلىومعداتهأفرادهوضم” الملكىالحرس "الحركة، وحل

حلمى، والبكباشىثابت، وكريمأندراوسإلياسهمالملكحاشيةمنسبعةطرد2-
.الخاص، وطيارهالملك، وطبيببوللىوأنطون) السابقالملكسائق(

يدعىشابضابطللثورةالحقيقىالقائدأنالبريطانىباألعمالللقائمماهرعلىوذكر
قدكانالثورةقيادةمجلسألناالنطباعبهذاخرجقدماهرعلىأنويبدو (الساداتأنور
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قائدهاالساداتأناألخيرفظنالوزارةلتشكيلماهربعلىاالتصالالساداتكلف
".مجرما "الضابطهذايعتبرالملكأنلمحدثهماهرعلى، وذكرالفعلى

ساريةتستمرسوفالعرفيةاألحكامأنماهرعلىذكرالداخليةبالسياسةيتعلقوفيما
أمرتركعلىالضباطوافق" سياسةمسألة "القادمةاالنتخاباتإجراءوأنالمفعول
تكونأنينوى، ولكنهبهاتصالعلىاألحزابمنوغيرهالوفد، وأنلهتقريرها
.حزبيةانتماءاتلهمممنالدولةوزراءبعضضم، وربماالمستقلينمنوزارته

المناصبألنالجيشضباطبينالمختمربالسخطحدثالذىاالنقالبماهرعلىوفسر
سياسةأهملتاألكفاء، كماللضباطتعطىوالالقصرإلىللمقربينتسندالعسكرية

لتقديمبريطانيااستعدادعارضاالحديثفىالبريطانىباألعمالالقائمتدخل، وهناالتسليح
.الطرفانيعقدهامشركدفاعاتفاقيةإطارفىالمصرىللجيشاألسلحة

مطالبمحدودة، ذاتحركةأمامأنهميوليو25يوماإلنجليزأذهانفىاستقروهكذا
إذنمانعمصر، فالفىالبريطانىالوجودمنمعلنموقفلهامتواضعة، ليسإصالحية

مشكلةبحلالتلميحطريقعنورائهامناستراتيجىمكسبلجنىمدخلعنالبحثمن
.مشتركدفاعمعاهدةإطارفىالتسليح

ماهر،لعلىمقابلتهقبل – الملكىالديوانرئيس – عفيفىحافظزارقدكروزويلوكان
اطمئنانهعفيفىحافظأعلنعندمايوليو22مساءمنذالطرفينبينمقابلةأولوهى

الترقياتبعضبتقديممعالجتهعلىشيرينإسماعيلبقدرة، وثقتهالجيشداخلللموقف
البريطانىباألعمالالقائمقصدولذلكالجيشمننجيبمحمدوإبعادالصغارللضباط
حافظ، فاعترفالطوفانوقعبعدماللموقفتقديرهعلىليقفالملكىالديوانرئيس
خاطئةكانتالجيشداخلالتذمرحولالقصرلدىتوفرتالتىالمعلوماتأنعفيفى

شريفرجلنجيباللواءأنرغم "، وقاليظنكانمماأخطركانتالمسألةتماما، وأن
يمسكونالذينالشبانالضباطعلىيتوقفكلهواألمرقياديةليستشخصيتهأنإال

يتعارضشيئااآلنحتىيفعلوالمفهماآلنحتىحققوهبمااقتناعهماألمور، ومدىبمقاليد
".يريدونماذايعرفال) ىعفيفحافظ (ولكنهأعلنوهاالتىاألهدافمع
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مشاعرإبداءعلىاإلنجليزيحرصبأنالبريطانىباألعمالالقائمعفيفىحافظوطالب
فىماهرعلىوموقفموقفهذلكيدعمحتىنجيبمحمدنحووالتفهموالصداقةالود

جانبمن (الخطوةهذهمثلاتخاذأن، وأكدلتطلعاتهمحدلوضعالشبانالضباطمواجهة
.االستقرارتحقيقعلىيساعدسوفنجيبمحمدتجاه) اإلنجليز

ورائهمنالقصديوليو23فىحدثماأن – إذن – ماهروعلىعفيفىحافظظن
بالدرجةالسلطةفىالفسادمظاهربعضعلىالقضاء، ثماألولىبالدرجةالجيشإصالح

جماحلكبحسبيلعنوالبحثالراهنالوضععلىللمحافظةيتأهبونالثانية، وبدءوا
بالخطر،إحساساالقديمالنظامأركانأكثركانفاروقالملك، ولكنالشبانالضباطحركة

أحسالحاشية، فقدتطهيرهو: واحدامطلباإالتردددونالضباطمطالبمعظمقبلفقد
اضطرعندما، وخاصةبهللبطشتمهيداأجنحتهقصيريدونالضباطأولئكأنالملك

ومرة. الثوارطلبكمايطردهمالسبعة، ولمرجالهاستقالةفقبلالثوارلمطالبلإلذعان
.البالدمنالفرارعلىليعينهاألمريكىبالسفيراالستنجادإلىعادأخرى

المسترإلىمبعوثافاروقالملكأرسليوليو25يومصباحمنالخامسةالساعةففى
أنللسفيرالبالد، وذكرخارجوأسرتهلتحملهأمريكيةحربيةسفينةتدبيريسألهكافرى

مدفعيةبطارياتلنيرانيتعرضالحتىاليختاستخدامبعدمنصحهالملكىاليختقائد
يعدهأندونوالسكينةالهدوءيلزمأنالملكمنكافرىطلبأخرىومرة. السواحل

األمريكيةالخارجية، فأرسلتالملكبمطالبحكومتهإلىاألمريكىالسفيربشيء، وأبرق
الحكومةأن، وإبالغهالهربفكرةعناإلقالععلىالملكبحثكافرىإلىتعليمات

لهايتضحعندماأوللخطرحياتهتعرضحالةفىالملكإلنقاذتتدخلقداألمريكية
إلىبرقيةاألمريكيةالحكومةوأرسلت. شيوعيةحركةاالنقالبوراءأنالقاطعبالدليل
.الموضوعفىرأيهاتستطلعلندن

بورسعيدفىتوجدالملكموقعإلىالحربيةسفنهاأقرببأناإلنجليزيةالحكومةوردت
الحالةهذهفىاإلسكندرية، ولكنهاإلىتصلحتىونصفساعاتستإلىتحتاجوأنها

إنقاذعملية، وأنالسواحلمدفعيةببطارياتتصطدمالحتىالميناءدخولتستطيعلن– 
المصريةاإلقليميةالمياهخارجالبحرعرضإلىالخروجاستطاعإذافقطممكنةالملك
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ما – أيضا – تضمنالبريطانيةالحكومةردأنغير. السويسقناةمنطقةإلىجاءأو
:-يلي

ذلكيؤدىبالقوة، فقدفاروقالملكإلنقاذعسكريةبعمليةالقيامنستطيعالإننا"
كهذهلعمليةضرورةنرىالمصرية، والالقواتمعمسلحصدامفىتورطناإلى

إخراجهأحديستطيعالقدالعمليةهذهبمثلالقيامحالةفىوألنه" سياسيةألسباب
".بالملكبدنىأذىإلحاقبعدملمطالبتهمالثوارلدىسياسياالتدخلحيا، ويمكن

وقائدالبريطانىباألعمالالقائمإلىعاجلةبرقيةبإرسالالبريطانيةالخارجيةوأسرعت
نقبلال":واحدةجملةيتضمنيوليو26يومظهراألوسطبالشرقالبريطانيةالقواتعام

".فاروقالملكإلنقاذبعمليةالقيام

منالهربفكرةواستبعادالبقاءعلىالملكيحثيوليو25يومطوالكافرىواستمر
.مصرفىمتطرفةجمهوريةقيامإعالنإلىذلكيؤدىالحتىمصر

الشخصىحرسهانضم، فقدالملكمصيرحددهامتطورحدثأيضا – يوليو25ويوم
منوفاروقكافرىبينداربماالثورةقيادةومجلسنجيبمحمدالثوار، وعلمإلى

القائم، وأرجعإلنقاذهمحاولةبقياموالمطالبةبريطانىبتدخلالمطالبةحولاتصاالت
مكالماتعلىبالتنصتقيامهمإلىالثوارإلىالمعلوماتهذهتسربالبريطانىباألعمال

،المعلوماتهذهمصدرنفسهاألمريكىالسفيركافرىيكونأننستبعدالالقصر، ولكننا
شفويةرسائلنقل) اسمهالوثائقلناتذكرال (رسولخاللمنتمتاالتصاالتتلكألن
المستبعد، ومنللملكالمخلصينمنالرسولهذايكونأنبدال، وطبعاوإليهالملكمن
الثواربينوثيقةالصلةكانتكذلك. والثوارللملكالمزدوجالعميلدورلعبقديكونأن

تمالذىاالتصالمنمعروفهوفيمابوضوحذلك، يتجلىاألمريكية، بالذاتوالسفارة
أصبحتالثورة، وبذلكوقوعقبيلاألمريكىالعسكرىوالملحقاألحرارالضباطبين

البريطانيةللسفارةبالنسبةاالنقالبحولللمعلوماتاألساسىالمصدراألمريكيةالسفارة
.مصرفىالحياةنبضعلىيدهاتضعيوليو23قبلكانتالتى
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الثوارلدىكافرىتدخلمعرضفىجاءربماالملكبنواياالثواربإبالغكافرىوقيام
فىنشطكافرىأنشكوال.. البدنىلألذىتعرضهعدموضمانالملكحياةعلىلإلبقاء

القائممنكافرىطلبيوليو26يومصباحوفى.. يوليو25يومظهربعداالتجاههذا
:البريطانيةالحكومةإلىالتاليةالرسالةنقلالبريطانىباألعمال

الملكىالقصرأنوأبلغنىاليومصباحمنالثامنةالساعةفىالملكبىاتصل"
إنليقولأخرىمرةبىاتصلوالنصفالثامنةالساعةمحاصرا، وفىأصبح

العاجلة،المساعدةمنىوطلبمنهميئوسالوضعبدأ، وإنقدالنارإطالق
أنفأبلغنى – بالقصرموجوداكانالذىالفورعلىالوزراءبرئيسفاتصلت
عندئذبسهولة، فاتصلتستمرالتطوراتأنيعتقد، وأنهتوقفقدالنارإطالق
وقعتالتىللتطوراتانزعجتإننى: التالياالتجاهفىحديثناودارنجيبباللواء
،لىقدمهاأنلهسبقالتىالتأكيداتاتجاهفىتسيرأنهايبدوالالتىالصباحهذا

المساساتجاهفىالحوادثتسيرأنأحدمصلحةمنليسأنهيعلمأنهمتأكدوإننى
اإلسكندريةفىالعسكريةالنقاطبعضتقويةبأننجيب، فأجابالملكبشخص

مثلإن، وقالخامسطابورنشاطعنتلقاهامعلوماتنتيجةجاءتالقصرحول
، وقدمتمتقداألخرىاالعتقاالتبعضبشدة، وإنمواجهتهايجبالنشاطاتهذه
له، فقلتبدنىأذىأىبالملكيلحقبأالالقويةالشخصيةتأكيداتهنجيباللواءلى

اللواءتأكيداتإليهألنقلبالملكتليفونيااالتصال، وحاولتكلمتهفىأثقإننى
أنوحاولتقطعتقدكانتالتينرأسبقصرالتليفونيةاالتصاالت، ولكننجيب
.بمنزلهإقامتهحددتقدأنهأبلغنى، ولكنهمنزلهفىعفيفىحافظإلىالرسالةأبلغ
)وغيرهمثابتوكريموأندراوسبوللى (الملكحاشيةباعتقالالضباطوقام

".الملكإلىرسالةتمريراآلنوأحاول

للملكالتقدملسرعةلهمدافعاللتدخلطلباالملكباتصاالتالثوارمعرفةكانتهل.. ترى
للسفيرقدموهاالتىالضماناتمعيتمشىبما (البالدومغادرةالعرشعنللتنازلبإنذار

األمريكى)؟
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الثواررمىالتىالمعلنةغيراألهدافبينمنكانالعرشعنالملكإقصاءأنشكال
الخديوهربكان، فقدأمامهمماثلةكانتالتاريخيةالتجربةأنأيضاشكوالتحقيقهاإلى

احتاللإلىاإلنجليزمنهانفذثغرةالبريطانىباألسطولواحتمائهاإلسكندريةإلىتوفيق
اليوممنذيدهممتناولفىالملكبقاءضمانعلىالثوارحرص، ولذلك1882عاممصر
يخت، ونحوالملكيينالقصريننحوباإلسكندريةالسواحلمدفعيةللثورة، فوجهتاألول
عن، وباإلعالنالملكإلىانضمامهاخشواالتىالبحريةالقطعونحو" المحروسة "الملك
ولعل. الثوارقبضةفىالملكيوليو، أصبح24يومقائدهاللثورة، وعزلالبحريةوالء
يكنمواتية، فلمغيرتاريخيةظروففىباإلنجليز، ولكناالستنجادإلىدفعههذا

الملكبقاء، وكان1882عامحدثمابتكراريسمحوالعالمىالمحلىالسياسىالوضع
منالوثائقعنهكشفتماضوءفىشرعية، ولكنأسسعلىالنظاميرتكزحتىمطلوبا
للهربسعياأوللتدخلطلباوالملككافرىبينتمتالتىاالتصاالتعلىالثوارإطالع

إلىيعودالبالدعنوإقصائهالسرعةبهذهاألحداثتحركيكونأننستبعدمصر، المن
.المريبةالملكتحركاتمنالثوارمسامعإلىوصلما

رسالةبتمرير، واهتمالملكحياةإلنقاذالجهدأقصىبذلمنكافرىييأسلمكلعلى
االتصالالنقطاعونظرا. نجيبمحمدتعهدلهوينقلحياتهعلىالملكفيهايطمئن

السفارةرجالأحدسمبسونالمستراألمريكىالسفير، أوفدالتينرأسبقصرالتليفونى
الحصارونطاقاتالتفتيشنقاطعبريمرأناستطاعجهيدجهدوبعد. القصرإلىبسيارته

إليهينقلوأنفاروقبالملكمباشرةيلتقىعشرة، وأنالحاديةالساعةالقصريدخلوأن
ماهرعلىالشخصية، وكانالملكسالمةعلىبالمحافظةنجيبمحمداللواءتعهدات
.الملكحضرةفى – عندئذ

التىالرسالةفىجاءكمااألمريكيةالسفارةلرجلالملكقالهمايروىكافرىولنترك
بعدالثانيةالساعةفىالبريطانيةللحكومةإبالغهاالبريطانىباألعمالالقائممنطلب

.الظهر

بأىالبالديغادروأنلولدهالعرشعنبالتنازلإنذارااآلنتلقىقدإنهالملكقال"
مجالأمامهليسإنهوقال. نفسهاليوممساءمنالسادسةالساعةفى" يشاءوسيلة



عباسرءوفقرننصفبعدوسلبياتهاإيجابياتها - يوليوثورة

54www.RaoufAbbas.org

هذاعنللعدولغيرهأونجيباللواءلدىالتدخلعدممنالالختيار، وطلب
أنأولهما: لهأحققهماأن) كافرىأى (منىيريدمطلبينلهإنالملك، وقالاالتجاه
".سفرهعندوداعهفىأكونأنوثانيهما. سالمتهلضمانالجهدأقصىأبذل

،عرشهإلنقاذبالدهعلىاألجنبيةالقوىاستعداءعنعجزأنبعدفاروقيدفىأسقطلقد
يعطىالتنازلوثيقةعلىدستوريا، فتوقيعهعسكرياحصاراالثوارحاصرهأنوبعد

فاروقحجة، ويسقطالتصرففىيدهالجديد، ويطلقللنظامعريضةدستوريةشرعية
لهاقيمةالنفايةالملكأصبحالتوقيعهذاالثورة، وبعدضدخارجيةقوىأىتحريكفى

.التاريخمهمالتسلةفىبهايلقى

إبالغهاالبريطانىباألعمالالقائممنطلبالتىالرسالةفىلنايصفكافرىولنترك
مصرمنفاروق، خروجالخروجيومنهاية – مساءوالنصفالسابعةالساعةفىللندن
:التاريخومن

الصباحهذاالوزراءرئيسمنطلبت، وكماالملكرحيلمشاهدةمنلتوىعدت"
سواى، والسكرتيرأحدالوداعيحضروقورا، ولمرسمياوداعاالملكيودعأن

، وكذلكالحرسالقصر، وضباطموظفىالمالكة، وبعض، والعائلةلىالمرافق
علىأجبروإنمايفرلمالوزراء، أنهرئيسأمامالملكلىوأكد. الوزراءرئيس

منالعرشعلىوصايةمجلسبتنصيبمرسوماوقعقدالبالد، وأنهمنالخروج
عبداألميررفضفإذماهرصبرى، وعلىشريف، وخالهالمنعمعبداألمير
إسماعيلالمجلسعضويةفىمحلهيحلالمهمةهذهتولىبأوربايقيمالذىالمنعم
تحقيقهنستطيعالقدأنناأفهمتهأخيربمطلبالملكوتقدم. الملكصهرشيرين

البحرفىالمصريةاإلقليميةالمياهخارجالبحريةقطعنابعضيختهتقابلأنوهو
.المتوسط

بسهولةتسيراألمورجعلالذىلحضورىمرةمنأكثرالوزراءرئيسوشكرنى
.ويسر
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رحيلبعدالجيشضباطمنمجموعةتصحبهنجيبمحمداللواءوصلوقد
".بقليلاليختإلىالملكحملالذىالزورق

الوصايةمجلستعيينعلىفاروق، يصرالتاريخومنمصرمنالخروجعندحتى
كل، ورغمالعرشعنالتنازلوثيقةوقعأنبعدلهقانونيةقيمةاللمرسومبتوقيعه

الذعرفإن- الخروجيوملمشاهدالمخرجدورلعبالذى – كافرىقدمهاالتىالضمانات
البحر،عرضفىلهاألمريكىاألسطولحمايةيطلبجعلهالمخلوعالملكانتابالذى
كانتهذا، فقدمنأبعدإلىالملكقضيةتبنىفىالمضىلتستطيعتكنلمأمريكاولكن

.الجديدالنظاممعقويةجسورلمدتتأهب
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والثورةاإلنجليز
حقبةعلىالستاريوليو، وأسدلمنوالعشرينالسادسمساءفىمصرمنالملكخرج

الملكوجودوالوفد، وكانواإلنجليزالملك: ثالثقوىبينتوازناشهدتمصرتاريخمن
اإلنجليز، مالكادتأوالوفدكفةرجحتالسياسية، فإذااللعبةشروطمنأساسياشرطا

االتجاههذافىالملكأفرطإذااألوتقراطية، حتىالملكميولوأيدواالقصرجانبإلى
إلىالوفدكفةترجيحإلىاإلنجليزعاددورهحدوداللعبة، وتجاوزقواعدعلىوخرج
مصر،فىالسياسيةالحياةعلىالخفيةالوصايةمننوعالإلنجليزالمناخهذا، وأتاححين
منفاروقخرجوقدأما. الوقتنفسفىاإلخراجمهمةويتولونالسيناريويضعونفهم

فىطفاليزالالكانالذىابنه – بعده – العرش، وتولىعرشهعنمخلوعامصر
جديدةصياغةيتطلباألمرأصبحاألقلية، فقدأحزابومعهالوفددورالمهد، وغاب

السياسيةالهويةمجهولىالثوار: طرفينسوىفيهايعدلمالتىالسياسيةاللعبةلقواعد
القصرمؤسسةعلىاإلبقاءيتطلباألمركانولذلك. أنفسهملإلنجليز"، واإلنجليزبالنسبة"

إلىاألمريؤدىالالمصرى، وحتىالسياسىالمسرحعلىفعالدورلإلنجليزيظلحتى
رجاليسمواأناإلنجليزللمسئولينيحلوكانكما" العسكر "أو" الضباط "معمواجهة
.الثورة

لرجالالسياسيةالهويةعلىالتعرف: أمرينمنبدالكانالغايةهذهتتحققوحتى
مجلسفىبتمثيلهاالتمسكطريقعنعلىمحمدأسرةحكمعلىالثورة، واإلبقاء

.الوصاية

حولالمعلوماتتجميعاتجاهفىالبريطانيةالسفارةرجال، نشطاألوللألمروبالنسبة
مصادرأهممنكانااللذينأمينومصطفىأمينعلىاعتقالكثيراالثوار، وضايقهم

الذىالسياسىالبوليسضباطكباراعتقالضايقهمالبريطانية، كماللسفارةالمعلومات
البحث – اإلمكانبقدر – حاولواذلكللسفارة، ورغمخصوصيينمخبرينبمثابةكانوا
أوبالثورةقامواالذينالشبانللضباطالسياسيةالهويةحولجديدةمعلوماتمصادرعن
.الرسميةالوثائقتعبيرحدعلى" االنقالب"
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صداقةعالقة – السويسقناةبقاعدةاإلنجليزاألركانضباطأحد – جولبورنواستغل
علىالعشاءلتناولشوقى”، ودعاه "ويدعىالقناةبمنطقةالمصريينالضباطأحدمعقديمة
أبرقشوقىصديقهمنالمعلوماتبعضجولبورونيوليو، واستخلص27مساءمائدته

:فيهاجاءبالقاهرةالبريطانيةوالسفارةالبريطانيةالحربيةوزارةإلىيوليو28صباحبها

تحركهمالذينالشبانالضباطبواسطةدفعاالحركةقيادةإلىدفعنجيبمحمدأن1-
.سلبياالحركةعلىيؤثرلننجيبمحمدفاغتيال، ولذلكللملكالكراهية

أىاإلخوانأوالوفديلعب، ولمالشبانالضباطمنعشرةونفذهلالنقالبخطط2-
.جميعاالمصريينبتأييديحظى، الذىاالنقالبهذافىدور

بالفساد،المعروفينالحاشيةأفرادطردعلىالملكإجبارلالنقالبالعامالهدف3-
.الجيشأحوال، وإصالحالحكمفىأسلوبهوتغيير

.العرشعنالملكإقصاءوراءالدافعكانالبريطانىالتدخلمنالخوف4-

السفير – ستيفنسونرالف، ذكر1952أغسطس2فىمؤرخمطولتقريروفى
عشرةحوالىبهقاموامن، وأنقبلمنلهالتخطيطأحسنقداالنقالبأن – البريطانى

موعدقبلاتخذباالنقالبالقيامقرار، وأنالساداتأنورالبكباشىبقيادةالضباطمن
ماهرعلىقالهمماللحركةالفعلىالقائدشخصتحديدفى، واستندأيامبثمانيةوقوعه
الساداتاتصاالتمنذلكصحةعلىيوليو، واستدل24يومالبريطانىباألعمالللقائم

فىبالنفسالثقةعلىتدلبطريقة، وتصرفهالصحففىأخباره، وبروزبالسياسيين
سيتفنسونولكن" األقلعلىالنظريةالناحيةمن "رئيسهأنه، رغمنجيبمحمدحضرة

قبلإالبزمالئهالساداتأنورتربطالتىالعالقةنوعإلىالتوصلعنعجزهأبدى
مدفوعاكانقبلها، وعندماقيادتهماألحرارالضباطعليهعرضعندماأيامبثمانيةوقوعه
نادىانتخاباتفىإلرادتهتحديهعلىلهعقاباالغتيالهيدبرالملكيكونأنمنبخشيته
أنيستبعدلمولكنه" المؤامرة "فىضالعاماهرعلىيكونأنستيفنسونواستبعدالضباط
السفيرأكدفقدالحركةلقادةالسياسيةالتوجهاتعنأما. وقوعهاقبلبهاعلمقديكون
"الفتاةمصر "االشتراكىبالحزبصالتلبعضهمبالوفد، وأنلهمصلةالأنهمعلى
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للفسادالكراهيةإاليحركهمفالغالبيتهم، أماالمسلمينباإلخوانصالتاآلخرولبعضهم
.وللملك

لمعرفةيوفقواأندونالحركةلقادةالسياسيةالهويةفهممناإلنجليزاقتربوهكذا
اعتماداطيرانضابطأنهيظنونيوليو23يومرأيناهمللثورة، فقدالحقيقىالقائدشخصية

بأنالظنإلىارتاحوا، ثماالنقالبليلةاألمريكيةبالسفارةصبرىعلىاتصالعلى
ماهرعلىفكرة، وكانتذلكلهمقالماهرعلىألنالثورةقائدهوالساداتأنور

إلى" الحركة "باسمودعاهبمنزلهزارهالذىالضابطهوكانالساداتأنورأنمنمستمدة
.الوزارةتأليف

الثورةقيادةحولاإلنجليزيةالسفارةلدىتجمعتالتىالمعلوماتدقةعدمكانتومهما
داخلية" العسكر "هؤالءاهتماماتأنيوقنونكانوا، فإنهمأغسطس2 – يوليو23بينفيما

معاداتهمإلىذلكتتجاوز، والالجيشوإصالحالحكوميةاألداةبإصالحترتبطمحضة
القصر،مؤسسةعلىالمحافظةبشرطمعهمالتعاونمنإذنبأسفال" اإلنجليزأى "هم

.اإلنجليزرأىعليهاستقرماهذاالبالد، كانعلىكبيردستورىتعديلإدخالوعدم

علىالمحافظة، وهوالملكخروجعشيةإليهاإلنجليزسعىالذىالثانىلألمربالنسبةأما
سياسةلمتابعةالثورةقادةتقبللمدىاختبارألولمجاال، فكانعلىمحمدأسرةحكم

وجودذلكعلى، وساعدهم1952يوليو23قبلاإلنجليزمارسهاالتىالخفيةالوصاية
فاروقالملكعهدفىالسياسيةاللعبةقواعدعلىتمرستالوزارةرأسعلىشخصية

.ماهرعلىبذلكسابقة، ونعنىتجاربمعهاولهم

 –البريطانىباألعمالالقائم – كروزويلهرع" ساخنوهوالحديدطرق "بمبدأوعمال
اليومفىأحداثمندارماإلىمنهيوليو، ليستمع27يومصباحماهرعلىمقابلةإلى

وهى – كروزويلتعبيرحدعلى" – الساعةمشكلة "إلىالحديثيتطرق، ثمالسابق
أمامالدستورىاليمينالوصايةمجلسيقسمأنعلىتنصالتىالدستوريةالمادةمشكلة

بهذاالبريطانيةللنصيحةمتلهفا "ماهرعلىوكان. تعيينهمنأيامعشرةخاللالبرلمان
منيضغط، فالبعضاالتجاهاتكلمنشديدةلضغوطيتعرضكانأنهوخاصةالصدد
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المنحلالقديمالبرلمانعلىاألمرعرضإلىيدعو، والوفداالنتخاباتإجراءأجل
بمجلسالخاصةالمادةبأنكروزويلفرد. الغرضلهذااالنعقادإلىبدعوتهويطالبه
عنتنازلهحالةفىوليسالملكوفاةحالةفىالمجلستشكيلكيفيةعلىنصتالوصاية
نظروجهةماهرلعلىقدم – ذلكبرغم – قانونية، ولكنهثغرةمنتعانى، ولذلكالعرش

:-التاليالنحوعلىالبريطانيةالحكومة

أوال، ويجبألوانهسابقانتخاباتإجراءأوالعرفيةاألحكامرفععنالحديثأن1-
.األمانبرعلىالبالدسفينةترسوأن

هناكأنوخاصةالسياسيةباألحزابذرعاضاققدالمصرىالعامالرأىأن2-
.البالدعلىيهبنقياهواء

.القانونيةالضروراتمنأهماالستقرارألناألمرهذافىللعجلةداعىال3-

االستياءمندرجةعلىإنهملهقالواالضباطأنماهرعلىذكر" النصائح "هذهعلىوردا
رفعيودالشخصيا، وأنهالملكحاشيةفاسدمناستيائهمعنتقلالالوفدفسادمن

بعضسراحإطالقمنهطلبواالضباطأنرغمالراهنالوقتفىالعرفيةاألحكام
".يوليو26 "باألمسسراحهأطلقالذىرضوانفتحىالشيوعىوخاصةالمعتقلين

وطلبهالبريطانيةبالسفارةالوثيقاالتصالعلى" الشديدحرصه "ماهرعلىوأبدى
عضويةيقبلأنمنكروزويلحذرهاألمور، وهناهذهمثلحولالبريطانيةللنصيحة

يجبوزاريةأزمةتنشأالوزارة، وعندئذرئاسةتركإلىيضطرالحتىالوصايةمجلس
.اآلنتجنبها

قادةظهروراءمنالبريطانىباألعمالوالقائمماهرعلىبينيدورالحديثهذاكان
األربعيناتمطلعفى، وموقفه1952يوليو27فىماهرعلىموقفبينالثورة، وشتان

مطلعكانبينمااإلنجليزخدمةفى – طواعية – نفسهيضعهنااإلنجليز، فهومن
بمؤسسةماهرعلىارتباطضوءفىإالذلكيفسرأنيمكن، والضدهميقفاألربعينات

لهمالمعادىالملكبموقفمرتبطاالثانيةالحربخالللإلنجليزعداؤهالقصر، فكان
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أبعدإلىمعهمالتعاونفىللذهاباستعدادعلىاآلنعندئذ، وهوالمعتقلإلىذلكوقاده
.بالوالءلهايدينالتىالقصرمؤسسةعلىحفاظاالحدود

إلىبهأبرقتماهرعلىوزارةمعللتعاملخطالترسمالمقابلةهذهنبأالخارجيةوتلقفت
:يليما، تضمن1952يوليو28صباحمنوالنصفالسابعةالساعةفىمصرفىممثلها

".السيطرةتحتالعسكر "إلبقاءماهرلعلىممكنتشجيعكلتقديممنبدال1-

مفادهوالذىالعموممجلسأمامالبريطانىالخارجيةوزيرأعلنهالذىالتصريحأن2-
داخليةمسألةمصرفىالراهنةالدستوريةاألزمةتعتبرالجاللةصاحبةحكومةأن

.ماهرعلىموقففيها، يدعمالتدخلفىترغبالبحتة

.مصرفىالجاريةبالتطوراتمعنية – ذلكرغم – الجاللةصاحبةحكومةأن3-

فىالفاسدةالعناصرمصر، تطهيرفىصالحةحكومةلقياماألساسىالشرطأن4-
تغيراتفهىمصرفىالحاليةالتغيراتهدفهوهذاكانواإلدارة، فإذاالقصر
.مفيدة

الدستورية،األزمةتصعيدمنالمزيدتجنبتقتضىالعاجلةالمتطلباتأنغير5-
.مصرفىوالنظامالقانونعلىالحفاظمنوالتأكد

الحاكمةاألسرةأعضاءأحد – اإلمكانبقدر – الوصايةمجلسيضمأنالمهممن6-
.المستقبلفىالسياسىللعملأساسإليجاد” دستورىفراغ "وقوعمخاطرلتجنب

بينوخاصةاالعتقالحمالتحولالتقاريرتوردهمماقلقناإخفاءنستطيعال7-
قادة "الضباطبينمتطرفةعناصربوجودتقولالتى، والشائعاتالبوليسضباط
.المسلمينباإلخوانالمتصلين" الثورة

األمورزمامتركالنقاط، وبعدمهذهباتباعالتأكيداتماهرعلىيقدمأنيجب8-
تتجاوزأالعلىالعملهىلهنوجههاأنيمكنالتى، والنصيحةيدهمنتفلت
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حكومةتشكيلالصعببمصر، ومنالقائمةالدستورحدودالعسكريينتصرفات
.الراهنالوقتفىأخرىدستورية

معنجيبمحمدإلىالتعليماتلهذهالعامةالخطوطالبريطانىالسفيرينقلأنيجب9-
أهميةنعلقأننابوضوحلنجيبيذكرأن، علىالمسلميناإلخوانذكرتجنب
فىآخروزراءرئيسبأىنقبلال، وأننامنصبهفىماهرعلىبقاءعلىكبرى

.الراهنالوقت

أسرعحتى: إجازتهمنالقاهرةإلىيعود - البريطانىالسفير – ستيفنسونرالفكادوما
علىيحرصونالعسكريينأناألخيرلهيوليو، فذكر29صباحماهرعلىلمقابلة

،أيديهمفى" لعبة "نجيبومحمدمتجانسةغيرمجموعة، ولكنهمالنظامعلىالمحافظة
الفتاةمصرمنالمتطرفينبعض" الثورةقادة "الضباطأولئكبينأنللسفيروأكد

الجيشتماما، وأنالوفدتأثيرعنبعيدون، ولكنهمالشيوعيينوحتىالمسلمينواإلخوان
الحكومةإنالسفيرلهالقديمة، فقالالسياسيةباألحزابذرعاضاقواقدوالشعب

تعتبرالسلطة، وإنهاإلىالمتطرفةالوفديةالعناصرلوصولاحتمالأىتقبلالالبريطانية
علىأنالسفيرعنها، وأحسبديالتقبلوالالوحيدةالدستوريةالحكومةهىوزارته

فىاالستمرارلضمانومرونتهمقدرتهكلإلىيحتاجتجعلهكبيرةصعوباتيعانىماهر
.منصبه

فيهايضععلىمحمداألميرمنبرقيةنفسهاليومصباحتلقىإنهللسفيرماهرعلىوقال
بينيكونأاليريدونوالعسكريينالوفد، ولكنعنقهفىأمانةعلىمحمدأسرةحكم

اتخاذيستطيعالفهو، ولذلكعلىمحمدأسرةإلىينتمىمنالوصايةمجلسأعضاء
.بهمللصدامتفادياالعسكرييننوايايستطلعحتىأيامبضعةقبلقرار

ماهرعلىبحضورنجيبمحمداللواءستيفنسونقابل" يوليو29 "نفسهاليوممساءوفى
إن، فقالحكومتهنظروجهةالبريطانىالسفير، وكررسالموجمالالساداتوأنور

الوحيدةالدستوريةالسياسيةالسلطةوحكومتهماهرعلىتعتبرالجاللةصاحبةحكومة
تفادىضرورةستيفنسونتأييد، وأبرزكللهسيقدمالمصرىالجيشأنيقينعلىوإنها



عباسرءوفقرننصفبعدوسلبياتهاإيجابياتها - يوليوثورة

62www.RaoufAbbas.org

فىالملكيةالحاكمةاألسرةتمثلأنفىحكومتهورغبةالدستوريةلألزمةتعقيدأى
.الوصايةمجلس

الصغيربالملكالمحيطالتأثيريكونأنالمهممنإن: بقولهالسفيرعلىسالمجمالفرد
يجبماالمالكة، وهواألسرةفىتوفرهيمكنالالذىالنقاءمندرجةعلى" فؤادأحمد"

.الوصايةمجلستشكيلعنداالعتبارفىيوضعأن

منالحاكمةاألسرةاستبعادأنعلىأصر، ولكنهسالمجمالنظروجهةالسفيرفأيد
الموقفضعفإلىيؤدىمماالملكيةمنالتخلصتنوىمصرأنيعنىالوصايةمجلس

.الدستورى

كانإذاعماللسفيرالساداتسؤالعدا، فيماالجدلهذافىوالساداتنجيبيشتركولم
ولكنوديةنصيحةيوجهإنمابأنهالسفيرالمالكة؟ فرداألسرةمصالحرسميايمثل

،التدخلإلىتدعوهاالداخليةمسألةبمصرحدثمايعتبرلحكومتهالرسمىالموقف
.الدستوريةاألزمةفىلتصعيدمصرتعرضتإذابالقلقتشعروأنها

،البريطانىللموقفتقديرهمعن" والساداتسالموجمالنجيب "الثالثةالضباطفأعرب
بسهولةالدستوريةالتطوراتتتمأنوعلىوالنظامالقانونعلىيحرصونأنهموأكدوا
.ويسر

معاجتمعأنهوأبلغهالبريطانىالسفيرماهرعلىاستدعى" يوليو30 "التالىاليومومساء
الوصاية، واستمرمجلسموضوعلمناقشةأمسمساءالسفيرانصرافبعدالعسكريين

عبداألميربتعيينإقناعهمفىنجحيوليو، وأنه30صباحمنالخامسةحتىاالجتماع
بالمجلسللجيشممثلتعيينعلىوافقذلكمقابلالوصاية، وفىبمجلسعضواالمنعم

يمكنحتىللمواصالتوزيرااألخيرتعيينتمقدمهنا، وأنهرشادمحمدمقامالقائمهو
الدينبهىفهوبالمجلسالثالثالعضوأما. دستورياالوصايةبمجلسعضوايصبحأن

ماهرعلىوذكر. أغسطسأولفىسيتمالوصايةمجلستشكيلإعالنوأن. باشابركات
حكومةبأىتقبلالالبريطانيةالحكومةبأنأمسمساءنجيبلمحمدتأكيدهأنللسفير
.الضباطمعالتفاوضىمركزهدعمقدماهرعلىوزارةغير
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إظهاراإلنجليزالوصاية، فقررمجلسيعينأندونأغسطسأوليوممرولكن
جوىجسر، وأقيمالسويسقناةقاعدةفىالطوارئحالةالجديد، فأعلنللنظامعضالتهم

البريطانىالسفيرماهرعلى، فاستدعىالسويسوقناةليبيافىالبريطانيةالقواعدبين
بأىالقيامتنوىالبريطانياأنإلىالسفيراألمر، فطمأنهجليةليستطلعأغسطس3مساء
.اآلنالقائمةالتوتربحالةترتبطروتينيةالتحركاتهذهمصر، ولكنضدعدائىعمل
حبلتعرضحالةفىتكفىأصالالسويسبقناةالموجودةالقواتإنماهرعلىفقال

السويسقناةقاعدةقواتمواجهةيستطيعالالمصرىالجيش، وأنلالضطراباألمن
حالةأنعلىأكد، وعندماطبرقمنتعزيزاتجلبإلىيدعوماهناكوحدها، فليس

إجراءاتمنالتخفيفبشأنحكومتهبمخاطبةالسفيرالبالد، وعدفىمستقرةاألمن
.القناةمنطقةفىالتعبئة

اليمينأقسمالذىالوصايةمجلستشكيلإلىالثورةقيادةدفعفىالقوةمظاهرةونجحت
الساحةإلىالتوازنأعادواقدأنهماإلنجليزظن، وبذلكأغسطس5يومالدستورية
دورلعبألنفسهمكسبواقدالقصر، وأنهمومؤسسةالثورةقيادةبينمصرفىالسياسية
.معهمماهرعلىتحالفبفضل. ستاروراءمنالوصى

النقطةبهذهلبريطانيااالعترافليقبلوايكونوالمبالثورةقامواالذينالشبانالضباطولكن
ماهر، آخربعلىلإلطاحة" سبتمبر7 "فرصةأقربلصالحها، فانتهزواسجلتالتى

الوصايةبسقوطهإليها، وسقطتاالستنادمصرفىالبريطانىالنفوذحاولالتىالركائز
.مصرفىالحياةعلىالخفيةالبريطانية
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اإلنجليزمواجهة
مصر، وخاصةفىالسياسيةالحركةعلىوصايتهممتابعةبإمكانهمأناإلنجليزظن

ساندوه، ولذلكمنهم" المشورة "وطلبمعهمللتعاونالتاماستعدادهماهرعلىأبدىعندما
فىنظرهموجهةالنهايةفىالثورة، وانتصرتقيادةمواجهةفى – رأيناهمانحوعلى– 

السلطة،إلىبالوفدتأتىالحتىاالنتخاباتإجراءتأخيرالوصاية، وفىمجلستشكيل
أنالبريطانية، وخاصةلآلمالضربةبمثابةسبتمبر7فىماهرعلىإقالةجاءتولكن
الوزراءجميعكانللوزراء، حقارئيساأصبحنجيبمحمداللواءللثورةاالسمىالقائد

وبقيتهمواإلخوانالوطنىللحزبممثلونبينهممنكان، ولكنعسكريينوليسوامدنيين
العمرى،الجليلعبدماعداالحكمفىاالشتراكالوزراءمنألىيسبق، ولمالفنيينمن

.الوزراءإلىمنفذاالبريطانيةللسفارةيكنلموبالتالى

النظاممواجهةمناإلنجليزأماممفرالتماما، وأصبحالسياسىالمسرحمعالمإذنتغيرت
لغزانجيبمحمديكنجيدة، ولممعرفةالخصممعرفةتقتضىالمواجهةالجديد، ولكن

مجردأنهتمامايدركونإنهم، ثمشخصيتهوكذلكلهممعروفلإلنجليز، فتاريخهبالنسبة
نشطت، ولذلكونفذوهلالنقالبخططواالذينالضباطخاللهامنيعملواجهةرمز، أو
الصدد،هذافىأساسيادوراالبريطانىالعسكرىالملحق، ولعبعليهمللتعرفالسفارة
، ومناألمريكىالعسكرىالملحقزميلهخاللمنالثورةقيادةضباطبعضعلىفتعرف
ببعضالصلةوثيقكانالذىاألمريكيةالمخابراترجلروزفلتكيرميتخالل

االجتماعاتفىالخطبإلقاءخاللمنيلمعونبدءواقدالضباطبعضالضباط، وكان
وأخوهسالمصالحهؤالءطليعةفىالعامة، وكانالمناسباتفىوالظهورالجماهيرية

.الناصرعبدجمالثمالدينمحيى، وزكرياجمال

الضابطهؤالءمنثالثةالبريطانىالعسكرىالملحق، دعا1952سبتمبرمنمساءوذات
،الدينمحيى، وزكرياسالمالناصر، وصالحعبدجمال: هممائدتهعلىالعشاءلتناول
فيهاأبدىاللقاءهذاعنانطباعاتهتحملرؤسائهإلىمذكرةالعسكرىالملحقوكتب

منالدينمحيىزكريابهيتسمبما، وأشادالجدلعلىوقدرتهسالمبصالحخاصااهتماما
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اهتماممنحظاالثالثةأقلالناصرعبد، وكانرصينسياسىتوجهعنيشفمنظمفكر
التفكير، وربماسطحىويبدوالحديثفىيشاركال، "فهوالبريطانىالعسكرىالملحق

".اإلنجليزيةاللغةلناصيةامتالكهعدمإلىيرجعذلككان

تعرضاالضباطأقل – الناصرعبدجمالأنيشعروناإلنجليزبدأعاممنأقلوبعد
بهايعاملهكانالتىالطريقةمنبذلكللثورة، وأحسواالحقيقىالقائدهو – لألضواء
تلكتأكدتالمصرية، ثمالقضيةحول – بعدفيما – دارتالتىالمفاوضاتأثناءزمالؤه

.1954مارسأزمةخاللقاطعةبصورةاألحاسيس

لالستعمارالمعاديةالوطنيةالحماسيةالخطبإزاءبالقلقتشعرالبريطانيةالدوائروأخذت
تحديدمنبدالأنهبعد، وأحسوافيماالناصرعبدجمالثمسالمصالحيلقيهاكانالتى

اقترنتالتىوالجالءالسودانحولبالتفاوضالمصريةالمطالبتجاهالبريطانىالموقف
إلىللتوصلالبريطانيةالحكومةعلىاألمريكيةالمتحدةالوالياتجانبمنبضغوط

السويسقناةبوضعالمعاهدةتمسأالبشرطمصرمعمعاهدةلعقدسياسيةتسوية
لزميلهبعدفيماأكدالذى – داالستعبيرحدعلى" – الحرالعالمتهمعسكريةكقاعدة"

الغربيمالئونمصرفىوقعالذىاالنقالبقادةأن) 1953فبراير9 (البريطانى
بتقديمالشرقعنالدفاعمنظمةفىالدخولعلىتشجيعهميجبالشيوعية، وأنهمويعادون

فىالبريطانيةاالستراتيجيةالمصالحجوهرعلىالحفاظمعلهمالسياسيةالتنازالتبعض
.المنطقة

األمريكيةالضغوطضوءمصر، وفىفىحدثتالتىالتغيراتضوءفىاإلنجليزأصبح
لديهممصر، وكانعنالجالءمنموقفهمتحديدمأزقيواجهونسوفأنهميحسون
خاللمنوتصرفهمإدارتهمتحتالسويسقناةفىالقاعدةتظلأنعلىلذلكاستعداد
يريدوناإلنجليزكانآخرمصر، وبمعنىفىالجديدالنظاممعإليهاالتوصليتمصيغة
الماالقناة، وهومنطقةفىالعسكرىبوجودهماالحتفاظمعاسميةسياسيةتنازالتتقديم

.الجددمصرقادةبهيرضى
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منيريدونماعلىالحصولفىفشلهمحالةفىالبدائلإعدادإلىاإلنجليزسعىولذلك
الحربوزارةكلفت1952ديسمبرعسكرية، ففىكانتهناالثورة، والبدائلحكومة

القاهرةعلىلالستيالءخطةبإعداد" البريطانيةالدفاعتنسيقلجنة "البريطانية
إلىاضطرارهاحالةفىتنفيذهايتمالعاصمتينعنتماماالدلتاوعزلواإلسكندرية

سريةفىوضعتالعسكريةالخطةهذهأننالحظالجديد، وهناالنظاملتصفيةالتدخل
مصر،فىالجديدالنظاميؤيدونكانواالذيناألمريكانإلىأمرهايتسربالحتىتامة

هوكودىاسم – 1953ينايرفىاألخيرةلمساتهاوضعتالتى – الخطةعلىوأطلق
Rodeo) اسمالبرية)، وهوالخيولجماحلكبحاألبقاررعاةبهايقومالتىالمبارياتوهى

وإنماترويضهمعنيعجزونعندماالثورةقادةجماحكبحيريدونفاإلنجليزداللتهله
السياسيينمنجديدةحكومةوتشكيلمصرفىالسياسىالمسرحعلىمنإزاحتهمبقصد

.اإلنجليزعندتقبالاألكثرالشخصيةكانماهر، الذىعلىيرأسهاالقدامى

طريقعنبهاالمحيطةوالمنطقةاإلسكندريةعلىاالستيالءالعسكريةالخطةوتضمنت
محمولةكوماندورقواتإنزالمع) عشرالتاسعالقرنطريقةعلى (البريطانىاألسطول

الحتاللوالمدرعاتالمشاةمنبريطانيةقواتتتحركالقوتنفسمالطا، وفىمنجوا
لعزلهاالدلتاحولكبيرةالتفافحركةفىاإلسكندريةإلىقيالقهابعضوتتوجهالقاهرة
.البالدبقيةعنتاماعزال

لتحلالقناةمنطقةإلىكينيامنكبيرةعسكريةقواتتحريكالخطةهذهتحقيقوتطلب
مالطاإلىنفسهابريطانيامنكوماندوزقواتونقل. القاهرةعلىالزاحفةالقواتمحل

بطلعاتللقيامالجويةالقواتقدرة، وزيادةالمرتقبالعملياتمسرحمنقريبةلتصبح
قبلالصفربساعةالمسلحةالقواتحركةشلعلىوللعملواإلسكندريةالقاهرةفوق

تضمنحتىالخطةوفقالقواتهذهكلتحريكتستطيعحتىيوماعشربأربعةموعدها
بالنسبةالتحركتوقيتعلىبالدقة، وللمحافظةيتسمنحوعلىالعسكريةالعملياتتنفيذ

تبدأالذىالوقتنفسفىالدلتاوتطويقالقاهرةعلىباالستيالءتكلفسوفالتىللقوات
.اإلسكندريةعلىاالستيالءعمليةفيه
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بأهدافالتكهنفرصةيتيحقدالمقترحالزمنىالحدأنرأتاألركانقيادةولكن
تفاجأأنيجبالتىأمريكاحليفتهاأمامالبريطانيةالحكومةويحرجالعسكريةالتحركات

قيادةمعالبريطانىالسفيرسيتفنسونرالف، واتفقالواقعاألمرأماموتوضعبالخطة
الصفرساعةعلىالسابقللتأهبالزمنىالحديزيدبأالالرأى، وطالبهذافىاألركان

ساعة، وعرض96عنالزمنىالحدذلكيقلأالاألركانقيادةرأتبينماساعة76على
فأقر1953ينايرمنالرابعفىالمنعقدةجلستهفىالبريطانىالوزراءمجلسعلىاألمر
الموقفمتطلباتحسبالتنفيذأمربإصدارالوزراءرئيسبأكملها، وفوضالخطة

.ساعة96بـالصفرساعةقبلاألمرصدوريكونأنعلىالسياسى

قواتهاعلىأدوارهالعسكرى، ووزعتاالختيارأمرالبريطانيةالحكومةحسمتوبذلك
التفاوضتجربةذلك، ويعنىالسياسىاالختيارتجربةوبدأتالتنفيذلحظةانتظاروبقى

سياسىبديلعنالوقتنفسفىوالبحث) اإلنجليزبشروط (الجالءحولالثوارمع
المعتقالتفىغيبواالذينوالساسةحلتالتىالسياسيةاألحزابغيبةفىإليهيركنون

.والسجون

بخمسة) 1953فبراير12 (السوداناتفاقيةستيفنسونورالفنجيبمحمديوقعأنوقبل
عنالمسلمينباإلخوانالبريطانيةبالسفارةالشرفىالمستشارإيفانزالمستر، اتصلأيام

 –السياسيةالشعبةعضورقيقأبوصالحمعمبدئيالقاءمصرى، وعقدوسيططريق
المصريةالحربيةبوزارةللحساباتمراقباكانالذىسالممحمدوالدكتوراإلرشادلمكتب
اإلنجليزمعللتعاون – المصريةالقضيةحللكيفيةاإلخوانرؤيةحولالتباحثتمحيث

لصداقةيصلحمنالمسيحيةالقوىبينيوجدالألنه "الدوليةالشيوعيةوجهفىللوقوف
حمايةتحتومنشآتهاالسويسقناةقاعدةتركحالةفىوأنهبريطانياسوىالمسلمين

البريطانيينالفنيينمنمعينعددتركيروناإلخوانالمصرية، فإنالمسلحةالقوات
".إلدارتها

فبراير16فىسالمومحمددلهومنيررقيقأبووصالحإيفانزبينآخراجتماععقدتم
السفارة،معاالتصاالتلهذهالعامالمرشدالهضيبىحسنسروراإلخوانفيهنقل1953
التوصلحالةفىمشتركدفاعبمعاهدةبريطانيامعلالرتباطاستعدادتهماإلخوانوأبدى
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أمريكامصالحالرتباطاألمريكانعلىاإلنجليزيفضلونالجالء، وأنهمتحقيقإلى
.بإسرائيل

العاموالمرشدإيفانزبينعالمستوىعلىاجتماععقدالتمهيدييناالجتماعينهذينوبعد
سالمومحمددلهومنيررقيقأبو – الهضيبىإلىباإلضافةحضرهالمسلمينلإلخوان

، وطرحبالمنيلالعامالمرشدبمنزل1953فبراير24يومذلك، وكانزكىالعزيزوعبد
لإلنجليزتتيحسريةاتفاقاتإبراممعالمشتركللدفاعكبديلالحيادفكرةالهضيبى
المشتركالدفاعاتفاقاتإلىاالنضمامألن" األمرلزمإذ "العربيةبالبالدالقواعداستخدام

.اإلسالمىالعامالرأىمنكبيرةقطاعاتعندقبواليلقىال

قيادةمجلسمعالمتعاونيناإلخوانبعضإلىاالتصاالتهذهأخبارتسربتوعندما
بما – العشماوىحسنطريقعن – الناصرعبدجمالإبالغإلىالهضيبىاضطرالثورة

معالمفاوضاتقطعتاريخ (1953مايو6بعدتمتأنهاعلىاالجتماعاتتلكفىدار
اإلخوانطالبأنهإالذلكعلىاعتراضايبدلمالناصرعبدجمالأنورغم) اإلنجليز

قادتهاعلىوالقبضالجماعةحلبقرارفاجأهمثم) السرىالتنظيم (الخاصالنظامبحل
التهمطليعةفىالثورةقيادةظهروراءمنباإلنجليزاالتصالوكان) 1954يناير14(

عبدجمالأنالشهيرة، وزعمواالمحاكماتفىينكروهالمكانواوإنإليهموجهتالتى
.ذلكعلىشجعهمالناصر

فىللدخولاألمريكانمنبضغطالثورةحكومةمعاالتصاالتبدأتالوقتنفسوفى
ودارمايو6فىباالنقطاعوانتهت1953أبريل27فىبدأتالجالءحولمفاوضات

بعدالسويسبقناةالعسكريةبالقاعدةوجودلهميكونبأناإلنجليزتمسكحولالخالف
.القاعدةإدارة) الفنيينمن (بريطانيونأفراديتولىالجالء، وبأن

:اتجاهينفىتفكرالبريطانيةالحكومةبدأتالمفاوضاتانقطاعوعند

).الدلتاوعزلواإلسكندريةالقاهرةاحتالل (النظامإسقاطخطةتنفيذ1-

.للنظامبديلإيجادإمكانيةعنالبحث2-
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الدولىالموقفلتقدير1953مايوفىالبريطانيةالحرببوزارةاجتماعاتعدةوعقدت
وزارتىخبراءبينمشتركةاجتماعاتعقدتالعسكرية، كماالخطةلتنفيذمالءمتهومدى

توطد، وأنقدالنظامأنالبريطانيةالخارجيةنظروجهةوالخارجية، وكانتالحرب
العربيةالجماهيرتأليبإلىيؤدىقدالراهنالوقتفىضدهعسكرىعملعلىاإلقدام

الحربوزارةخبراءردوليبيا، وكانوعدنواألردنالعراقفىالبريطانيةالقواعدضد
استهانةإلىيؤدىالذىهومصرثورةقادةعنادمواجهةفىوالتهاونالتراخىأن

المنطقة، وهنافىالبريطانيةللقواعدمعاديةحركاتوحدوثببريطانياالعربيةالجماهير
.األمريكىالموقفمشكلةالخارجيةرجالأثار

حكومةوتركالترقبموقفبالوقوفاألمرالبريطانىالوزراءرئيسحسموأخيرا
فىبريطانياتفرطلن، عندئذالمفاوضاتالستئنافاألولىبالخطوةتبدأمصرفىالثورة
خطةتنفيذإلىيدعوماثمةليسأنتريد، ورأىماعلىالحصولوتستطيعشيء

، كالهجومذلكيبررماحدثإذاإالمصرفىالنظامضدالموجهةالعسكريةالعمليات
األمناضطرابالمصرية، أوالجماهيرأوالسلطاتجانبمنالبريطانيةالسفارةعلى

فىبريطانيالوراثةيسعوناألمريكيينإن، وقالوالمسيحييناألجانبضدمذبحةووقوع
مصر، ورأىمعالتفاوضأجلمنعليهاضغوطهمجاءتهنااألوسط، ومنالشرق

حولحوارايفتحبأنالضرورة، ووعدعندإالإليهماللجوءوعدمتجاهلهمضرورة
.برمودافىبهيلتقىعندماإيزنهاورالرئيسمعمصر

إغفاليمكندقيقة، فالليستالوزراءرئيستقديراتأنرأتالبريطانيةالخارجيةولكن
التعاونعلىحرصابمشورتهماألخذويجبالمنطقةفىمصالحلهمالذيناألمريكان
لبريطانياتنازالتبتقديميسرعلننجيبمحمدأن، كماالحليفينالبلدينبينالمشترك
:التاليةلألسباب

والعناصرالمسلميناإلخوانضغوطبسببمصرفىالسياسىالوضعتعقد1-
حكومةكلأنتفيدمصرمعالبريطانيةالجديد، والتجربةالنظامعلىالساخطة

.وطنيتهاإظهارفىبالتطرفسابقتهاعلىتزايد
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وخيبةالمعيشةتكاليفارتفاععنالناجممصرفىالصعباالقتصادىالوضع2-
.المنشوداإلصالحتحقيقفىالحكومةإخفاقنتيجةالجماهيرأمل

منإزاحتناعلىالعملإلىالحكمنظامتدفعقدالعربيةالبالدبينمصرمكانة3-
.التضحيةفىالمثلضربعلىحرصاأوالوجهلماءحفظاالمنطقة

األمورتركسياسةأنمن) 1953مايو26(الوزراءرئيسالبريطانيةالخارجيةوحذرت
البريطانيةالقواتضدالفدائيينأعمالتنظيمإلىالمصريةالحكومةتدفعقدتحريكدون
التفاوضىمركزهموإضعافالمبادرةلزماماإلنجليزفقدانإلىذلكيؤدىالقناة، وقدفى
دفعأثرمنلمصراإلسترلينيةاألرصدةلتجميدبماالخارجيةبعد، وفوجئتفيما

مصر، وهزمعالبريطانيةالتجارةعلىالسلبيةأثارهلذلككان، وإنللتفاوضالمصريين
.الدولبعضعندباإلسترلينىالتعاملفىالثقة

مصر،معالمفاوضاتالستئنافباألمريكانباالستعانةالتوصيةإلىالخارجيةوانتهت
التوصلبعدإالللمصرييناقتصاديةمساعداتأيةتقديمعناألمريكانيمتنعأنعلى
.السويسقناةقاعدةبشأنبريطانيامعمعاهدةإلى

مصر، ورغمفىالثورىالنظامضدعسكرىبعملالقيامفكرةتمامااستبعدتوهكذا
مرةالمفاوضاتاستئنافوحتى1953مايوبعدالسويسقناةفىالفدائيينحركةنشاط
القناةبمنطقةوقعتالتىالحوادثتلكمنتتخذلمبريطانياأن، إال1954فىأخرى
الطرفينإقناعفىمهمادورالعبتاألمريكيةالدبلوماسيةأنوخاصةللتدخلذريعة

.المفاوضاتمائدةحولبالجلوس

الجالءتحقيقعلىللمساعدةالمتحدةالوالياتتحركالتىهىالخيرنوازعتكنولم
مشرعإلىمصرجرعلىالمتحدةالوالياتحرص، ولكنبالطبعمصرعنالبريطانى

معاهدةإبرامإلىالتوصلبعد) األوسطالشرقعنالدفاعمنظمة (األوسطالشرقحلف
دورلعبتمصر، ولذلكتجاهاألمريكيةالسياسةأهدافطليعةفىاإلنجليز، كانمع

.الطرفينبينالوسيط
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األمريكيةالوساطة
لتوسيعاألمريكيةالسياسةفىالعاماالتجاهإلىبمصرالمتحدةالوالياتاهتماميرجع
واقعيةالثانية، كترجمةالعالميةالحربمنذاألوسطالشرقفىاألمريكىالنفوذمواقع
فىالمتحدةالوالياتوبروزالحروبفىالحلفاءانتصارتحقيقفىاألمريكىللدور
األوسطالشرقفىاألمريكيةالسياسةاتجاهوزكى. الغربىللعالمالقيادةموقعفىنهايتها

قدمتهوما) البترول (العربيةالجزيرةفىالمتزايدةاألمريكيةالمصالحالنحوهذاعلى
أمامخاصةومصرعامةاألوسطالشرقأسواقلفتحألمريكافرصةمنالحرب

المعسكرقيادةفىالسوفيتىاالتحادبروزمنالحربعنهأسفرتعمامنتجاتها، فضال
إلحاطةالمتحدةالوالياتسعتثمالمتحدة، ومنللوالياتمواجهكقطباالشتراكى

آسياشرقوجنوباألقصىالشرقفىاستراتيجيةدفاعيةبنطاقاتالسوفيتىاالتحاد
تحولبعدم – الصينفىالشيوعيةالثورةنجاحمنذالمتزايداألوسط، واهتمامهاوالشرق
.الشيوعيةإلىالسوفيتىباالتحادالمحيطةالمناطقدولمنالمزيد

األوسط، وكانتالشرقفىوفرنساإنجلترالوراثةتتهيأالمتحدةالوالياتنجدولذلك
 –1943عاممنذ – بدأتاألمريكية، ولذلكالنوايالهذهفرنسامنإدراكاأكثرإنجلترا
األوسط، ولكنالشرقفىالنفوذمناطقحولاتفاقإلىأمريكامعالتوصلمحاولة
والكاملةالتركةتريدأمريكاكانت. بشيءااللتزاموترفضدائماتراوغكانتأمريكا
.منهامحدودبجانبتقبل

،الحربنهايةقبيلواإلعالمىالتجارىنشاطهاأمريكابمصر، وسعتيتعلقوفيما
االستراتيجية، وأخذمصروألهميةالعربىالعالمفىالمؤثرمصرلدورمنهاإدراكا
فىالحوادثتطوريرقبونوالدبلوماسيينالمخابراترجالمنالمتحدةالوالياتخبراء
البالد، ويحاولونفىالسياسيةالحركةالثانية، ويرصدونالعالميةالحرببعدمصر

عنفضالوالوفدبالملكصلتهاألمريكىالسفيرالرئيسية، فوثقمصادرهامناالقتراب
األعمالورجالوالساسةالصحفيينبعضمعوثيقةاتصاللجسورالسفارةرجالإقامة

.المصريين
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تحتتكمناجتماعيةثورةنارأنمناألمريكانتيقناالتصاالتهذهمحصلةوكانت
السياسةرجالوبعضالملكإلىجذوتها، فتقدمواإلطفاءيتحركواأنعليهمالرماد، وأن

حدةوتخفيفاألراضىمالكنطاقتوسيعبقصدالزراعىلإلصالحبمشروعالمصرية
علىبالقضاءالملكإلىمتكررةبنصائحكذلكجدوى، وتقدموا، دوناالجتماعىالتناقض
.أيضاجدوىدونبالحاشية، ولكنالسيئةالعناصرمنوالتخلصاإلدارىالفساد

انتخاباتفىحدثاألحرار، وماالضباطمنشوراتاألمريكيةالسفارةأجهزةأنظارولفت
أنهؤالء، ويبدوعلىالتعرفمحاولةفبدءواللملكسافرتحدمنالضباطنادى

مناألمريكىالعسكرىوالملحقاألحرارالضباطأحدبينتمتقداألولىاالتصاالت
هذهمنخرجالضابطهذاالجزيرة، ولعلبنادىالتنسهوايةفىاشتراكهماخالل

بهيقومعسكرىانقالبلتأييداستعدادعلىالمتحدةالوالياتأنبانطباعاالتصاالت
التىاألحرارالضباطمنشورات، ألنالطرفينبينعقدتماصفقةوأناألحرارالضباط

االستعمارتهاجم1952مارسمنذ، أصبحتأمريكىاألنجلواالستعمارتهاجمكانت
.وحدهاإلنجليزى

ترعىعسكريةحكوماتإقامةفىنجاحهأثبتقدالعسكريةاالنقالباتأسلوبكان
فىبتجربتهاألمريكيةالمخابراتقامتالالتينية، وقدأمريكافىاألمريكيةالمصالح

السفير – كافرىجيفرسونوتمرس) الشيشكلى، أديبالزعيمحسنى (مرتينسوريا
كانهناومنمصرإلىقدومهقبلالالتينيةبأمريكاعملهخاللالخبرةبهذه – األمريكى
المتحدةللوالياتموالنظامإلقامةاألملباعتبارهماألحراربالضباطالكبيراالهتمام
.العربىالعالمفىاالستراتيجيةمشروعاتبتسويقويقوممصالحهايرعى

فىالسلطةعلىاالستيالءأناألحرار، يعلمالضباطتنظيمالناصر، قائدعبدجمالوكان
، قدأرضهمناستراتيجياموقعابريطانياللبريطانية، وتحتلللهيمنةيخضعكمصربلد

،1882عامحدثكمانصابهاإلىاألمورإلعادة) أساساإنجليزى (أجنبىبتدخليواجه
.أقدامهعلىيقفحتىالمتحدةكالوالياتكبرىدولةلمساندةالتنظيمبحاجةشعرلذلك

لدولةأداةيكونأنيقبلالذىبالرجليكنلمبأنهيشهدالناصرعبدجمالوتاريخ
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للضباطالسياسيةوالمعتقداتالتوجهاتعنكافيةمعلوماتتوافرعدمأجنبية، ولكن
.لمصلحتهم – وقوعهعند – االنقالباستثمارأملعلىيعيشوناألمريكانتركاألحرار

اإلنجليزواستمد (وقوعهليلةباالنقالبتعلمسفارةأولاألمريكيةالسفارةكانتوهكذا
أعدهالذىاألحداثلسيناريوالمخرجدوركافرىولعب) رأيناكمامنهاعنهمعلوماتهم
.يوليو36- 23بينفيماالثورةقادةالضباط

األحزابمنالتخلص "علىالجديدالنظاممعاونةعلىاألمريكيةالخارجيةرأىواستقر
سالماوخروجهحيابقائهعلىالحرص، معلمصيرهالملكتركوعلى" الفاسدةالسياسية

تبدوال، حتىالعرشعنبتنازلهالضباطبهسيقوملمادستورياأساسايقدمأنبعد
.حدثفيمايدالمتحدةللواليات

الثورةتبنتاالنقالب"، فقد "عنأمريكارضاءعلىتدلكانتالشواهدكلأنغير
الشرقأصدقاءجمعية "مشروععنأهدافهفىيختلفالالزراعىلإلصالحمشروعا
إحدى، (وهى1950عاممنذاألوسطالشرقمنطقةفىتسويقهحاولتالتى" األوسط
الظهورعلى1953 – 52عامفىكافرىحرصكما). األمريكيةالمخابراتواجهات

ذرعااإلنجليزضاق، حتىنجيبمحمدجانبإلىالرسميةواالحتفاالتالمناسباتفى
تصرفاتمنداالسفوسترجونإلىالبريطانىالخارجيةوزيرواشتكىبتصرفاته

اإلنجليزإقناعفىدورااألمريكيةالخارجيةالمقابالت)، ولعبتإحدىفى (كافرى
يصفهمكانكما" (األوالد "هؤالءأنخفىطرفمنالجديد، ولمحتالنظاممعبالتفاوض
.للشيوعية، معادينللغربموالين) وداالسكافرى

وزير، حرصونصفبشهرالجالءحولالبريطانيةالمصريةالمفاوضاتتبدأأنوقبل
أمريكى – األنجلوالتنسيقإطارفىإيزنهاورالرئيسمقابلةعلىالبريطانيةالخارجية

1953مارس5يومتمالذىاللقاءذلكخاصة، وفىومصرعامةاألوسطالشرقحول

مهمةكقاعدةالسويسقناةقاعدةبقاءأنمنبريطانيانظروجهةعلىإيزنهاوروافق
قبلالسويسقناةعناإلنجليزجالءحالةفى "ضرورى، وأنهأمرالمنطقةفىللغرب
وأكد". المصريينجانبمنلالبتزازيتعرضونفقدأوسطيةشرقدفاعيةترتيباتعمل
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الشرقعنالدفاعمفتاحهىمصرأناألمريكىللرئيسالبريطانىالخارجيةوزير
يجبفإنهمصرمعللدفاعاتفاقيةإلىالتوصلفىاإلنجليزفشلحالةفىاألوسط، وأنه

إرسالعلىالرأىواستقر" الموقفلمواجهةبريطانيامعتعملأن "المتحدةالوالياتعلى
لهكمستشارمصرفىالبريطانيةالقواتقائدجانبإلىليكونمصرإلىأميركىجنرال

إلىرسالةاألمريكىالرئيسيوجهبالطبع)، وأنفيهايشاركأندون (المفاوضاتأثناء
الشرقفىفعالدفاعىنظامإقامةعلىيعلقهاالتىاألهميةعنفيهايعبرنجيبمحمد

.الكفاءةمنالدرجةنفسعلىالسويسقناةقاعدةاستمرارضمانوعلىاألوسط

 –داالس، اهتم1953مايو6فىالبريطانيةالمصريةالمفاوضاتتوقفتعندماولذلك
الذىالوقتنفس، فىجانبهمنبمبادرةالموقفبتحريك – األمريكىالخارجيةوزير
العسكرى،للتدخلالبديلةالخياراتكأحدباألمريكاناالستعانةيطرحونفيهاإلنجليزكان
بأنهاألمريكىالموقففسرتاإلنجليزية، التىالخارجيةإلىداالسيرجعأنودون
.نفوذهامناطقأهممنمنطقةفىالبريطانيةالسياسةعلىالوصايةمستوىإلىيرقى

 –المنطقةفىجولةضمن.. لمصرزيارةفىداالسفوسترجونجاءكلعلى
خلفالذىاألمريكيةبالخارجيةاألوسطالشرقمسئول (بايرودهنرىمساعدهوبصحبته

اللواءمع) أيامبخمسةالمفاوضاتقطعبعد (مايو11فىبمصر)، والتقىسفيراكافرى
أنبدوال (القيادةضباطبعضاللقاءوحضرالخارجيةوزيرفوزىومحمودنجيبمحمد
معالمستوىهذاعلىلقاءأولفىالثورةحكومةعبرتحيث) أحدهمالناصرعبديكون

للحكومةنقلتالتىالوثيقةالمصرية، ولنتركالنظروجهةعناألمريكيةالحكومة
:المهماالجتماعهذافىدارمالناتنقلاإلنجليزية

فىترغبحكومتهأنووضحبصراحةمصرقضيةيشرحسوفإنهنجيبقال"
المسالمةمصرتساعدالتىوالسياسيةواالجتماعيةاالقتصاديةاإلصالحاتتنفيذ
العدوانيعوقهااإلصالحاتهذهالمعاصر، ولكنالعالمفىدورهالعبعلى

بالوسائلوالفقراءاألغنياءبينالفوارقإلغاءإلىتهدف، وهىالبريطانى
االحتاللأثارشعبها، وقدمعيشةمستوىبرفعمصرقوةالديمقراطية، وزيادة

كانواوالعرب. للمصريينالوطنيةالمشاعرالعنيدةالبريطانيةوالمواقفالبريطانى
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ونصيرةالحريةعنالمدافعباعتبارهاالماضىفىالمتحدةالوالياتإلىينظرون
وتحولتإسرائيلبقيامتغيرتالنظرةهذه، ولكنللمستضعفينالوطنيةاألمانى
بقدراألمريكيةالمتحدةالوالياتإلىالبريطانييننحوالعربيةالمرارةمشاعر

ومصر. باستمرارإسرائيلتساندالمتحدةالوالياتأنيعتقدونالعربكبير، ألن
قامتالعهود، فمثالتنقضالتىبريطانيامعبالتعاملسيئةخبرةلهموالعرب
علىتوقيعهامنأسبوعبعدالسودانباتفاقيةجاءمامعتتناقضبأعمالبريطانيا
عنالدفاعمعاهدةمثلاتفاقياتإبراممنوالعربمصرتخشىولذلك. االتفاقية
أندادبينتبرمالتىتلكهىباالحترامتحظىالتىاالتفاقيةاألوسط، ألنالشرق
يقينهممردهاألوسطالشرقعنالدفاعمعاهدةفىالدخولفىالعربوتردد. أكفاء
فىتفكرالومصر. االتفاقيةهذهعلىستغلببالمسودالسيدعالقةأنمن

مشاعراحترامويجببالظلمتحسدامتمااالتفاقيةهذهمثلإلىاالنضمام
الثقةمحلهوتحلالشكيتالشىعندماإالدفاعمعاهدةإبراميمكنالجماهير، وال

القوةمنكافيةدرجةعلىالمتحدةوالواليات. وبريطانيامصربينالمتبادلة
حريتهاعلىمصرحصولفبمجرداالتجاههذافىشيءأىعملمنتمكنها
".اإلنجليزحتىالجميعفىمصرتثقسوف

الالحكوماتوأنالمصريينمسئوليةهومصرعنالدفاعأنلداالسنجيبمحمدوأكد
بريطانيايكرهونجميعاوالعربلشعوبها، والمصريونالوطنيةالمشاعرتجاهلتستطيع

اتفاقإلىالوصولتمإذابأنهلداالسولوح. المتحدةالوالياتتجاهبالمرارةويشعرون
، وأبدىإسرائيللمشكلةحلعنالبحثبابيفتحسوفذلكفإنبريطانيامعمرض
الحتىمصرتقويةبضرورةذلكربطاألمريكية، ولكنهبالقروضمصرترحيب
.1882عامحدثمايتكرر

حولتقومالمتحدةالوالياتسياسة "أن، وذكرصراحتهعلىنجيبمحمدداالسوشكر
مساعدةإلىتحتاجأمريكا، وأنالسوفيتىالتوسعواحتماالتالشيوعىالتهديدمواجهة
لمخطرمنطقةيشكلالذىاألوسطالشرقفىالخطر، وخاصةهذالمواجهةاآلخرين
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سياسةرسمتنوىأمريكا، وأنالماضىفىمحدودااهتماماإالالمتحدةالوالياتتولها
".أولئكأوهؤالءتعادىالالمستقبلفىواليهودالعرببينمتوازنةأوسطيةشرق

مننستنتج، ولكنناتفعلهمالمصرنحددأننستطيعالإننا: " قائالداالسواستطرد
فىمطلوباقياديادوراتلعبأننجيببقيادةتستطيعمصرأنأمامناالمتاحةالدراسات

مساعدتهاطريقعنالدورهذاللعبمصرلمعاونةاستعدادعلى، ونحنالعربىالعالم
أخرى،أماكنفىبإلحاحمطلوبةالعسكريةالمعداتأنوعسكريا، رغماقتصاديا
نتحرجالالمتحدة، ونحنللوالياتالشاغلالشغلهىالبريطانية – المصريةوالخالفات

عالتها،علىالبريطانيةالنظربوجهاتنقبلالأننارغمباإلنجليزالوثيقةعالقاتنامن
استعماريةمطامعأىلناليستعلمونالعامة، وكماالمبادئحولمعهماتفاقعلىفنحن

".بذلكيشهدوتاريخنا

:التاليةالنقاطحولحديثهفىالسويسقناةمشكلةإلىداالسانتقلثم

والعمليةالنظريةالناحيتينمنالقناةعلىالمصريةبالسيادةاالعتراف.

يجبالقاعدةألن" قوةفراغ "عليهيترتبالقاعدةوضعفىتغييرأىأمريكاتقبلال
.الحربحالةفىالكفاءةمنعاليةدرجةعلىتكونأن

القاعدةعلىاإلبقاءمعالبريطانيةالقواتانسحابضرورةالمتحدةالوالياتترى
علىالمتحدةالوالياتتصرالحر، ولذلكالعالملخدمةالكفاءةمنعاليةدرجةعلى
.اإلنجليزعاتقعلىملقاةالقاعدةمعداتوإدارةصيانةمسئوليةتظلأن

معدةالقاعدةتكونأنعلىبموافقتهماالكالمهذاعلىفوزىومحمودنجيبوعقب
تقبلالمصر، وأنتدريبهمبعدإدارتهايستطيعونالمصريينأنأكدا، ولكنهمالالستخدام
يتمحتىمحدودةلفترةاإلنجليزالفنيينبعضبقاءفىتمانعالبسيادتها، ولكنهاالمساس
.بالتدريجمحلهمالمصريينإحالل

يريدالبريطانية، وإنه – المصريةالمشاكلفىليتورطمصرإلىيأتلمإنه:" داالسفقال
تنتهىأن، ويتمنىالمستقبلفىمصرتلعبهأنيمكنالذىالدورنجيبمعيناقشأن
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الوالياتأنجيدامصرتفهمأن، ويجبمرضٍِبشكلالبريطانية – المصريةالمشكلة
قاعدةمشكلةحلبمجردأنهاإلنجليز"، وأكدبهلتحارببالسالحمصرتزودلنالمتحدة

.إسرائيلوقضية – األوسطالشرقعنالدفاعمسائلمعالجةيمكنفإنهالسويسقناة

لفتحالسويسقناةبشأنبريطانيامعتسويةإلىالتوصلأهميةعنداالسعبروهكذا
االكتراثبعدمتظاهرهرغماألوسط، وذلكالشرقعنالدفاعمشروعأمامالطريق
أنالوثائقمن، ويتضحإسرائيلمشكلةشأنمن، وتهوينهالبريطانىالمصرىبالنزاع

ضيقرغموبريطانيامصربينوسيطاالزيارةهذهبعدنفسهانصبتالمتحدةالواليات
.الوساطةبهذهاإلنجليز

علىفيهسجل1953يوليوأوائلفىإيزنهاورالرئيسإلىخطابانجيبمحمدأرسلفقد
تسويةإلىالتوصلعلىمصرلمساعدةداالسأبداهالذىاالستعداداألمريكيةالحكومة

للمبادئمقترحةمصريةصيغةاألمريكىللرئيس، وقدمالبريطانى – المصرىللنزاع
عنالدفاعمشكلةلبحثمالئممناخخلقمنالتسويةتوفرهبمالهلوحللتسوية، ثمالعامة

.األوسطالشرق

مرضية، فإنتسويةإلىالتوصلحالةفىأنهلكمأؤكد:" رسالتهفىنجيبمحمدقال
عنالدفاع (الغايةهذهلتحقيقبإخالصوحلفائهاأصدقائهامعتتعاونسوفمصر

االقتصادىاالستقرارتحقيقفىكامالدورهاتلعبسوفبمساعدتهمالمنطقة)، وأنه
".األوسطالشرقفىاألمنلتحقيقالضروريةالعسكريةالقوةوبناءواالجتماعى

القاعدةفىالبريطانيينالفنيينببقاءالمصرىالشعبيقنعأنيستطيعالأنهنجيبوأكد
ومعاونتهاوالعسكريةاالقتصاديةمصرقوةبناءفىيتمثلمقابلهناكيكونأندون
التعاونالتنميةمنالدرجةهذهبتحقيقعسكرية، ويرتبطصناعاتإقامةعلى

.المستقبلفىاالستراتيجى

تعقدأنتريدالخاصة، فأمريكامصالحهزاويةمنالمسألةإلىينظرطرفكلكان
لصيانةمحدودبريطانىبوجودمشروطجالءتحقيقعلىمصربموجبهاتساعدصفقة

األوسط،الشرقعنللدفاعمشروعفىالدخولالمصرية، مقابلالسيادةتحتالقاعدة



عباسرءوفقرننصفبعدوسلبياتهاإيجابياتها - يوليوثورة

78www.RaoufAbbas.org

الالقناةفىالمحدودالبريطانىصفقة، فالوجودتعقدأن – أيضا – تريدالثورةوحكومة
توفرإلىتطمئنهاكافيةبدرجةالنموعلىوعسكريااقتصاديامصرمساعدةيقابلهأنبد

.األوسطالشرقعنالدفاعمسألةبحثعندالنديةشرط

حلففىالدخولعلىصريحةموافقةفىتورطهاوعدمالثورةحكومةمراوغةورغم
األساسية،العقبةأنترىكانتاألمريكيةالخارجيةأناألوسط، إالالشرقعنالدفاع

الثورةحكومةأمامالفرصة – أزيحتلو – مصر، ستهيئفىالبريطانىالوجودوهى
.لالختيار

شرط، وكانالمفاوضاتإلىللعودةبريطانياعلىاألمريكىالضغطكانهناومن
الحتىالمعاهدةإبرامبعدإاللمصراقتصاديةمساعداتأىأمريكاتقدمأالبريطانيا
.اإلنجليزىالمفاوضموقفإضعافإلىذلكيؤدى

 –األنجلوالضغوطأثركان) 1954أكتوبر19(الجالءاتفاقيةمصروقعتوعندما
بريطانياإعطاءاإلنجليز، وفىالخبراءبقاءعلىالنصفىواضحامصرعلىأمريكية

.خارجىلعدوانتركياأوالعربيةالبالدإحدىتعرضحالةفىالقاعدةإلىالعودةحق

الوالياتطليعتهاالكبرى، وفىبالقوىمصرعالقاتفىجديدةصفحةبذلكوفتحت
.األمريكيةالمتحدة
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الكبارلعبة
ظروففىاألجنبىاالحتاللمنالوطنىالترابتحريرإلىيسعونالثورةرجالكانلقد

تماماواعينكانواأنهمالسياسة، إالبحارفىبالمالحةخبرتهمعدمصعبة، ورغمدولية
فىالكبارلعبةفىكطرفبالدخولالوطنىالتحررمقايضةعمليةفىيتورطواأال

النزاعفىلتدخلهمطلبااألمريكانفيهيراوغونكانواالذىالوقتوفى. األوسطالشرق
دفاعىحلففىبالدخولصريحاالتزامايلتزموامصر، لملصالحالبريطانى – المصرى

.المنطقةعن

بهذا، فإنتشهدالتىالبريطانيةللوثائقالكاملةالنصوصبنشريسمحالالمقامكانوإذا
1953مايوفىداالس – نجيبلمحادثاتالسابقالفصلفىقدمناهالذىالتلخيص

الثورةحكومةعندالكاملالوعىهذاعلىشاهدخيراألمريكىللرئيسنجيبوخطاب
المصرىالوطنىالتحررقضيةتخدمالالتىالمنطقةفىالكبارلعبةفىالتورطبتجنب

.فلسطينوقضية

هنانوردأنالمفيدمنأنهإالوحدهاالبريطانيةللوثائققراءةبتقديمهنانلتزمأنناورغم
خصوممنوهو) – المسلميناإلخوانمناألحرارالضباطأحد (حمودةحسينشهادة
نهايةفى (حمودةإليهنقلعندماالناصرعبدجمالفعلردحول – الناصرعبدجمال
دفاعلمعاهدةإطارضمنمصرفيهتشتركإسالمىحلفإقامةفىأمريكافكرة) 1953

ليستالرئيسيةالمشكلة:" الناصرعبدردفكاناألمريكيةالمتحدةالوالياتمعمشترك
وفرنساإنجلتراوبينالعربىالعالمبينالمشكلة، ولكنالسوفيتىاالتحادوبينبيننا

،وعدنوالعراقاألردنوشرقوالسودانمصرفىجيوشهامازالت، إنجلتراوإسرائيل
نصفمنأكثرإسرائيل، واستقطعتومراكشوالجزائرتونستحتلمازالتوفرنسا
العربىالعالموبينبينهيوجدالالذىالسوفيتىاالتحادضدمعاهدةندخل، فكيففلسطين

العالمصداقةفىراغبةأنهامنتدعيهجادة، فيماالمتحدةالوالياتكانتمشكلة؟ وإذاأى
مشكلة، وحلالبريطانىالفرنسىاالستعمارمنأرضهتحريرفىمعاونته، فعليهاالعربى
مصرحكومةفإناألساسهذاوعلى. الشرعيينأصحابهاحقوقيصونبمافلسطين
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حتىاألوسطالشرقمنطقةفىالمتحدةالوالياتلهاتروجالتىاألحالفجميعستقاوم
".كاملةحقوقهمالعربينال

المتحدةالوالياتلنواياالجديدالنظامصناععندواضحةسياسيةرؤيةإذن – هناككانت
الوطنيةالمصالح، وبينواألهدافالنواياهذهبينالكبيراالستراتيجية، وللتناقضوأهدافها

لعبةعنبمعزلمستقلةوطنيةسياسةانتهاجعلىالعزمالثورةعقدتوالقومية، ولذلك
.قيامهالحظةمنذلهااألمريكىالتأييدرغموذلك. الكبار

األمريكانجلسآخر، فقدوادفىالكبرىواد، والقوىفىمصرثوار، كانكلوعلى
الشرقعنالدفاعمنظمةحلففىالدخولإلىمصرلجريخططوناإلنجليزحلفائهمإلى

العربىالعالمفىالحلفلتسويقمصرالستخدام، وكمقدمةفعالكعضواألوسط
ترسمالوثائقولنترك. االستراتيجيةقيمتهيفقدمصربغيركهذاحلفاأن، ليقينهموباكستان

.الكبارلعبةإلىمصرلجرالكبرىالقوىمخططلنا

1952ديسمبر31بينفيمالندنفىاجتماعاتوبريطانياالمتحدةالوالياتممثلوعقدفقد

األوسط"،الشرقعنالدفاعمنظمة "إلىمصرضمموضوعلبحث1953يناير7و
فيه، حددالحلفهذافىمصرتوريطلكيفيةالطرفانبهيلتزمكاملسيناريوووضع

أنيمكنالذىالدورأبعاد، ورسمالحلفلدخولمصرعلىالضغطفىطرفكلدور
.فيهمصرتلعبه

للسيناريوالعامةالخطوطحولبريطانيةبمذكرةاالجتماعاتبهذهالخاصةالوثائقوتبدأ
عنالدفاعمنظمة " فىمصراشتراكضرورةالمذكرة، أبرزتإليهالتوصلالمطلوب

الربطفيتم, لهازمنياجدوالمتكاملة، واقترحتواحدةصفقةمناألوسط، كجزءالشرق
االشتراكعلىمصرموافقةمقابلالبريطانيةالقواتلجالءمصرمعمعاهدةتوقيعبين
، علىالحلففىللدخولوباكستاناألخرىالعربيةالدولمفاتحةذلكيلى، ثمالحلففى
شقيقاتهامعالتشاورمصرطلبت، فإذاباالنضمامهؤالءإقناعفىمصرتشتركأن

أنبدالولكنذلكمنبأس، فالللحلفاالنضمامعلىموافقتهاتعلنأنقبلالعربيات
الدولمعاألولىباالتصاالتمعاأومنفردتينوبريطانياالمتحدةالوالياتقيامذلكيسبق
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أنعلىوباكستانالعربيةالبالدإقناعطريقلمصرتمهداحتىالصددهذافىالعربية
بوضوح – لالنضمامقبولهامصروتعلنللحلفلالنضماممصرمعالمفاوضاتتستمر

.مصرمنالبريطانيةالقواتجالءعملياتانتهاءقبل– 

الدفاعلمنظمةالعاماإلطارترسم) أمريكية – أنجلو (مشتركةمذكرةالوثيقةهذهويلى
هدفوتحدد – التنظيمىوإطارهاأهدافها، وعضويتها، ووظيفتها: األوسطالشرقعن

الحر"،العالمعنللدفاعحيويةمنطقة "باعتبارهاالمنطقةدولبينبالتعاونالمنظمة
حتىالدفاعيةقدراتهامستوىرفعفىإليهاالمنضمةالدولمساعدةإلىترمىفهىولذلك
ينشأنزاعأىفىالمنظمةتتدخلأنيجبالمنطقة، والعنللدفاعبكفاءةدورهاتؤدى

منالقصدوكان (بهاالمتصلةالتسوياتفىطرفاتدخلوالالمنطقة،داخلأعضائهابين
).اإلسرائيلى – العربىالصراعأوالفلسطينيةالمسألةذلك

والسعوديةولبنانوسورياواألردنوالعراقمصرالمنظمةتضمأنالمذكرةواقترحت
ونيوزيلندةوأسترالياوباكستانوتركياالمتحدةوالوالياتوفرنساوبريطانياواليمن

األخرىالعربيةالدوليشجعألنه "خاصةأهميةمصرانضمامأفريقيا، وأولتوجنوب
ستظلالتىالمنظمةمؤسسىمقدمةفىمصرتكونأنبدالاالنضمام"، وبذلكعلى

.لهاالمؤسسةالدولجانبإلىإليهااالنضمامفىيرغبلمناألبوابمفتوحة

:التاليالنحوعلىالمنظمةمهاموتحددت

.األوسطالشرقعنالدفاعخططوضع1-

.والمشورةوالتدريبالعسكريةبالمعداتالمنطقةبالدلمدالخططوتنفيذوضع2-

.المنطقةدولبينالتسليحمجالفىالتنسيق3-

.الحربزمنالصغرىوآسياالمتوسطالبحرفىاألطلنطىحلفقيادةمعالتعاون4-

الدفاعفىالمساهمةعلىالمنطقةدولقدراتتعوقالتىالسلبياتمنالتخلص5-
.األوسطالشرقعن
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بريطانيا (الطرفاناألوسط، توصلالشرقعنالدفاعلمنظمةكاملتصوروضعوبعد
االشتراكإلىمصرلجرمتكاملةخطةرسمإلىاالجتماعاتتلكفى) المتحدةوالواليات

المنطقةفىالدفاعيةالغربلخططتدعيمهاحولمفاوضاتفىمعهابالدخولالحلففى
علىتقومالبريطانى – المصرىللنزاعتسويةإلىالتوصل، بعدالخارجىالعدوانضد

لتؤدىالسلمزمنالسويسقناةقاعدةصيانةضمانمعمصرمنالبريطانىاالنسحاب
للدفاعخاصةترتيبات، ووضعالحربنشوبعندالمنطقةعنالدفاعفىالفعالدورها
عنالدفاعمنظمةفىالمشاركةعلىالمبدأحيثمنمصروموافقةمصرعنالجوى
منلمصروالعسكريةاالقتصاديةالمساعداتلتقديمبرنامجاألوسط، ووضعالشرق
".واحدةصفقة "كلهذلكيكونأنوأمريكا، علىبريطانياجانب

الشرقعندفاعىنظامإلىاالنضماممناقشةفىترغبالقدمصرأنالطرفانوأدرك
البريطانىاالنسحابوتنفيذمصرعنالبريطانيةالقواتلجالءاتفاقيةإبرامقبلاألوسط
التزاما "المصرىالحكومةتقدمأنضرورةعلىالطرفاناتفق، ولذلكبالفعلالكامل
أنالمصريةالحكومةوإفهام" األوسطالشرقعنالدفاعمنظمةإلىباالنضماممبدئيا

.المبدئيةالموافقةهذهبتقديممشروطاالنسحاب

اتفاقيةتتضمنأنضرورةعلى – المهمةالمباحثاتتلكفى – الطرفاناتفقكذلك
قاعدةبكفاءةلالحتفاظبالنسبةصريحةنصوصاومصربريطانيابينتبرمالتىالجالء

لموقفوفقاعددهميتحددوصيانتهاالقاعدةإلدارةإنجليزخبراءببقاءتتعلقالسويسقناة
علىمبدئيةموافقةمصرقدمتاألوسط، فإذاالشرقعنالدفاعمنظمةمشروعمنمصر

اإلدارةوتتركالمعداتصيانةعلىقاصرامحدوداالخبراءعددكانللمنظمةاالنضمام
بأنالتمسكويجبكبيراالعددكانصريحةمبدئيةموافقةمصرتقدملم، وإذاللمصريين

المصريينبتدريببريطانياتتعهدأنيجبالحالتينكلتالإلنجليز، وفىاإلدارةتكون
اإلنجليز،محلتدريجياالمصريونيحلأنعلىالمعاهدةفىوينصالقاعدةصيانةعلى

مشروعمنمصرموقفيتحددحسبماالدولتينلتقديرلإلحاللالزمنىالمدىويترك
ملكاالقاعدةمعداتتظلأنيجباألحوالكلاألوسط، وفىالشرقعنالدفاعمنظمة
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المصريينمنمشتركةعسكريةلجانفىكلهذلكتحديديتمأنالمصرية، علىللحكومة
.واإلنجليز

اللواءاستمرارالدولتينمصلحةمنأنإلى – االجتماعاتهذهفى – الدولتانوانتهت
أنهبالقاهرةاألمريكىللسفيرمرةمنأكثرأكدمصر، ألنهفىالسلطةفىنجيبمحمد

المحتملالبديلالمساعدة، وأنطلبفىالغربعلىيعتمدسوففإنهالحكمفىظللو
تحرصأنيجب، ولذلكفيهالمتطرفةالعناصرومنالجيشمنيأتىأنبداللنجيب

طلباتبعدةتقدمنجيبأنالمصرى، وخاصةالجيشفىاألوضاعاستقرارعلىالدولتان
استجابة، وترىيلقىأندونالمتحدةالوالياتإلىوالعسكريةاالقتصاديةللمعونات
فقط،ثقتهلكسبضرورياليسنجيبلنظامالمعوناتتقديمأنالمتحدةالوالياتحكومة

أناألوسط، علىالشرقعنالدفاعحولمعهالمقبلةللمفاوضاتالطريقلتمهيدبل
قيمةتتجاوزأالعلىالرأىومؤقتة، واستقرمحدودةلنجيبالمقدمةالمعوناتتكون

فىيراعىأندوالر، علىماليينعشرةلمصرتقدمالتىالعسكريةوالمعداتاألسلحة
السفيريذكر، وأنالسويسقناةفىالبريطانيةالقواتضدتستخدمأالاألسلحة – اختيار

إالالعسكريةالمعوناتمنالمزيدتقدملنأمريكاأن – تامبوضوح – لنجيباألمريكى
استعدادهامصرالبريطانية، وأعلنت – المصريةللمفاوضاتلنتائجالتوصلتمإذا

المقدمةاألسلحةتكونأنالمستقبلفىويراعى. األوسطالشرقعنالدفاعفىلالشتراك
منالمتحدةالوالياتتشتريهاالصنعبريطانيةاألمريكيةالمعوناتإطارفىلمصر

بريطانيابينخاصاتفاقفىنوعياتهاتتحددأنمصر، علىإلىوتقدمهابريطانيا
.وأمريكا

حالةفىلمصرتقديمهايمكنالتىاالقتصاديةالمساعداتحولالدولتينممثلووتناقش
األوسط، ودارتالشرقعنالدفاعنظامفىبالدخولوالقبولالدولتينلسياسةاتباعها

حدودفىالمصرىالقطنمخزونمنجانبشراءفىالدولتينتعاونحولالمناقشات
يتملماإلسترلينية، ولكنأرصدتهامنجانبباستخداملمصردوالر، والسماحمليونمائة

المساعداتموضوعتركالطرفان، وفضلالشأنبهذامحددةنقاطإلىالتوصل
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مشروعمنوموقفهاالدولتينلسياسةمصراستجابةضوءفىفيهالنظرليعاداالقتصادية
.األوسطالشرقعنالدفاع

االقتصاديةالمعوناتتفاصيلحولواللقاءاتالمذكراتتتبادالنالدولتانوظلت
صيغتهااستقرتحتىالغربلشروطخضوعهاحالةفىلمصرتقدمالتىوالعسكرية

منللدولتينالتجاريةالمصالحخدمةتحديدهافى، وروعى1953نوفمبرفىالنهائية
طريقعلىمصرتحركبإيقاعإيقاعهيتحددتدريجىنمطعلىالمعوناتناحية، وتقديم

عنالدفاعلمنظمةاالنضماماتفاقتوقيعهاعنديبلغحتىالغربمعاالستراتيجىالتعاون
.األوسطالشرق

الكبار،لعبةفىاالشتراكطريقعلىلدفعهامصرحولسياسىحصارضربوهكذا
إبريل (المفاوضاتمناألولىالمرحلةفىاإلنجليزيفاوضالمصرىالوفدجلسوحين

اليأسإلىالمصرييندفعهدفهمرسومادورايلعبوناإلنجليزكان) 1953مايو– 
علىللموافقةمصرعلىاألمريكىالضغطذلكيلى، ثمالمفاوضاتبقطعوالمطالبة
.بالفعلحدثماالمبدأ، وهوحيثمناألوسطالشرقعندفاعىنظامفىالدخول

المراوغةالمستوى، حاولتهذاعلىبصراعالعهدحديثةكانتالثورةحكومةولكن
مائدةعلىالطرفينلجمع – رأينامانحوعلى – األمريكانبشيء، وتدخلتلتزمأندون

صعباموقفهمكاناإلنجليزمعالتفاوضإلىالمصريونعادجديد، وحينمنالمفاوضات
وتعهدمصرعنالعسكريةالقواتجالءبينالربطيقبلوا، فلمالوقتنفسفىوصلبا
القبولمنمفراأمامهميجدوااألوسط، ولمالشرقعندفاعىنظامفىبالدخولمصر

عدوانوقوعحالةفىالقاعدةإلىالعودةلبريطانياتتيحالتىالشهيرةالبديلةبالصيغة
.تركياعلىأوعربيةدولةعلىخارجى

، وأصبحالسياسىالمسرحمنتمامااختفىقدنجيبكانالجالءاتفاقيةأبرمتوعندما
بماتقنعهأنالمتحدةالوالياتوحاولت. مصرفىالعلياالكلمةصاحبالناصرعبدجمال

مصربينليسالحقيقىالتناقضأندائمايؤكدكان، ولكنهنجيبمحمدإقناعحاولت
.وإسرائيلمصربينولكنالسوفيتىواالتحاد
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.الغربمعالعالقةسجلفىجديدةصفحة، وبدأت1954خريففىالجالءاتفاقيةوقعت
إزالةعلىبالعملمشغولةوأمريكابريطانيافىوالمخابراتالدبلوماسيةالدوائركانت

األوسط،الشرقعنالدفاعمشروعطريقفىالناصرعبدوضعهاالتىاألخيرةالعقبة
طابعالبحثهذاواتخذ. إسرائيلمعلصلحالمعنيةاألطرافتقبلهإطارعنالبحثوهى

األممقراراتتنفيذيتمبموجبهALPHA" ألفا "هوكودىاسملهاتخذسرىمشرع
العرببينالحدود، وترسيمتعويضهمأوديارهمإلىالالجئينبإعادةالخاصةالمتحدة

المتحدةاألمممنالصادرالتقسيمقرارضوءعلىالطفيفةالتعديالتبعضمعوإسرائيل
.1947عام

الدفاعىللمشروعالزاويةحجرلوضعمتواصالالعملالجهود، كانلتلكموازخطوفى
مصرموقفوكان. بعدفيماالباكستانإليه، تنضمعراقى – تركىحلفبعقدالغربى
.العربيةالدوللبقيةالحلففكرة" تسويق "لضمانأساسيا

مصرفىالتوقفعلى – البريطانىالخارجيةوزير – إيدنأنتونىحرصكانهنامن
التايالنديةبالعاصمةآسياشرقىجنوبلحلفالوزارىاالجتماعلحضورطريقهفىوهو

خططمنمصرفىالجديدالنظامنواياعلىمباشرةالتعرفإيدنيهموكان. بانجوك
.الدفاعيةالغرب

األركانرئيسشرح1955فبراير20فىوإيدنالناصرعبدبينتمالذىاللقاءوفى
، وناقشوغربهقزوينبحرشرقلروسياالعامالوضعاإلمبراطوريةلجيوشالعامة

عبدلجمال، وقالوإيرانالعراقعبرالسوفييتتقدملتحقيقالنووىالسالحاستخدام
مصردفاعيا، تكونتنسيقاتتطلبالباكستانإلىالبوسفورمنكلهاالمنطقةإن: الناصر
رئيسحججفندالناصرعبدالجوى، ولكنالدفاععبءعاتقهاعلىيقعالتىقاعدته

بجيوشهاداخلهامنيكونأنبدالالمنطقةعنالدفاعأناإلمبراطورية، وذكراألركان
مننوعأىاألجنبية، وأنالهيمنةمنالخوفعقدةلديهاالمنطقةشعوبوحدها، ألن

أبرمتهاالتىالمعاهدات؛ وأنلديهممقبولغيرالكبرىالدولإليهتدعواألحالف
حاجةهناكمناسبة، فليسدفاعيةترتيباتتضمنتواألردنوالعراقمصرمعبريطانيا

.الغربمعيعقدتحالفإلى
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العراقية – التركيةاالتفاقيةأنالخارجيةوزيرفوزىمحمودوالدكتورالناصرعبدوأكد
العراقيينالسياسيينمنحفنةقام، فإذانفسهالعراقىالشعببتأييدتحظىالالمقترحة

دولتجمعالتىالمشتركالدفاعاتفاقيةفىوأن. الغربيفيدلنذلكاالتفاقية، فإنبتوقيع
الشرقعنبالدفاعحقايهتمالغربكانبالدها، فإذاعنللدفاعيكفىماالعربيةالجامعة
.واحدةعربيةقيادةتحتفرقعشرةتكوينعلىالعربيةالبالديساعدأنيجباألوسط

مصرحكوماترؤساءيضماجتماعلعقدإيدنبهتقدماقتراحاالناصرعبدرفضوقد
ضدالشعبىالفعلرديثيرسوفذلكأنبحجةالحلفموضوعلبحثوتركياوالعراق

.االجتماع

هىمصرأنإيدن، ذكروإسرائيلمصربينالصلحموضوعإلىالحديثانتقلوعندما
عنالمشكلةحلنحوتتجهأن – وضعهابحكم – تستطيعالتىالوحيدةالعربيةالدولة
المجدية، وإنهتكونلنجزئيةحلولأىإن: الناصرعبدفقال. سلميةتسويةطريق
.الشاملةالتسويةإطارفىإالالحدودلمشكلةحلإيجاديمكن

منالمصرىللنظامالنهائىالموقفعلىالتعرفالناصرلعبدإيدنلقاءمنالهدفكان
الرئيسوصل) فبراير24 (أيامبأربعةاللقاءهذااألوسط، فبعدالشرقعنالدفاعمشروع
كانكما" بغدادحلف "اسمإعالمياحملالذىالحلفاتفاقيةلتوقيعبغدادإلىالتركى
بالمطالبالناصرعبدتمسكمدىعلىللتعرفحاسمةنقطةإسرائيلمسألةإلىالتطرق

إسرائيلتنازلضرورةمنقبلمناإلنجليزالمبعوثينمعفوزىمحمودطرحهاالتى
، وعدمواألردنمصربينأرضىاتصاللتحقيقالسبعبئرجنوبالنقبصحراءعن

.إسرائيلبهتقبلأنيستحيلشرطالغاية، وهولهذهممرمجردبإقامةالقبول

بعدأى) فبراير28يوم (غزةعلىالشهيرةغارتهاإسرائيلتشنأنغريبايكنلملذلك
سياسيةرسالةيتضمنغزةعلىالعدوانكانفقدالناصرعبدمعإيدنلقاءمنأسبوع
ستفرضالغربية، ولكنهاالطريقةعلىمصرمعالصلحأمريعنيهاالإسرائيلأنمؤداها
وإظهارالمصرىالنظامتعريةالرسالةهذهتضمنتبالقوة، كذلكتناسبهاالتىالتسوية
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أنإلىالعربأنظارالرسالةتلفت، كماشعبهوأمامالعربىالعامالرأىأمامعجزه
.سرابوراءجرىالدفاعيةالغربمخططاتمعارضةفىبمصراإلقتداء

عربىجيشإقامةسوريااقتراحعلىمصربغداد، وافقتميثاقتوقيعأعلنوعندما
، وقيادةمشتركدفاعىتنظيمإقامةذلكعنمعا، ونتجوسوريامصرجيشيضمموحد
السورى، – المصرىلالتفاقستنضمأنهاالسعوديةفبراير)، وأعلنت28 (مشتركةدائمة

التىالفكرةيجسدأنالناصرعبدحاولوبذلك. االنضماماعتزامهااليمنأعلنتكما
البالدعنالدفاعأنمناألوسطالشرقعنالدفاعلمشروعمناقشاتهفىعليهاأصر

مأخذالعربىاالتفاقهذاتأخذلمالغربيةالقوىولكن. وحدهمالعربمسئوليةالعربية
القيودبسببضعفمنالعربيةللجيوشالعسكريةالقدراتعليهماإلدراكهاالجد

.1950عاممنذللمنطقةالسالحتوريدعلىالمفروضة

لمصرالسالحبتوريدالمتحدةالوالياتيطالبفأخذالناصرعبدعنكلهذلكيغبولم
رئيس (الىشوينالتقىجدوى، وعندمادوننفسها، ولكنعنالدفاعمنتتمكنحتى

مصرلمدالسوفييتاستعدادمدىاستطالعمنهطلبباندونجمؤتمرفى) الصينوزراء
واجهةتشيكوسلوفاكياجعلتالتىالسوفيتيةاألسلحةصفقةبعقداألمرانتهى، وقدبالسالح

.له

البابيكونأنراعهمالذينالغربساسةعندالغضببركانانفجرالصفقةتلكوبعقد
تضعالغربأجهزةمصر، وراحتهواألوسطالشرقإلىالروسمنهيدخلالذى

أالمصلحتهامنمصربأنمصراألزمة، وإقناعاحتواءإلىرمتالتىالمخططات
.ذلكثمنتدفعالحتىالمنطقةإلىالروسىالنفوذمنهيتسربالذىالبابدورتلعب

الهيمنة،بسياسةالقبوليعنىاللعبةمنالخروجمتشابكة، وكانمعقدةالكبارلعبةكانت
فعليوليو، فماذاثوارعندمقبواليكنلمما، وهوالوطنىاالستقاللأحالمعنوالتنازل
.بعدفيماسنراهما؟ - هذاالغرب
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السالحصفقة
تنظيميقيمالناصرعبدجعلتالتىالعواملبينمن1948عامفلسطينحربمأساةكانت

، سواءالجيشداخلمختلفةتنظيماتتضمهاكانتالتىالعناصرمن" األحرارالضباط" 
جبهةإقامة، بهدفذلكغيركانأومدنىسياسىبتنظيممتصالأوحزبيامنهاكانمن

األمانىتحقيقعنعجزالذىالفاسدالحكمنظاملتغييرالوطنيةالثورةطليعةتمثل
والتىالجيشمنهاعانىالتىالضعفحالةوراءكان، والذىاالستقاللفىالوطنية
.فلسطيننكبةعليهاترتب

.يوليولثورةالشهيرةالستةاألهدافبينمنقوىوطنىجيشإقامةهدفكانولذلك
والتدريبالحديثالجيدالتسليحعلىتتوقفالقوىالوطنىالجيشإقامةكانتولما

تزويدالمتحدةالوالياتإلىالثورةقدمتهاالتىالمطالبمقدمةعلىكان، فقدالمتقدم
مصرمطالبلتقديمبالفعلهناكإلىعسكريةبعثات، وأرسلتبالسالحالمصرىالجيش

الوالياتحرص، بسببحنينبخفىعادت، ولكنهاوالطائراتالسالحأنواعمختلفمن
ناحية،منالعربيةوالدولإسرائيلبينالعسكرىبالتوازناإلخاللعدمعلىالمتحدة

تحتيعدلمالذىالمصرىالجيشتسليحإلىاالرتياحبعينتنظرالبريطانياوألن
.للخطرالبريطانىالوجوديعرضهيمنتها، مما

الذينالغربمبعوثىمعلقاءاتهممعظمفىبالسالحالجددمصرحكاممطالبةوتكررت
ردودايتلقونكانوامرةكلللثورة، وفىاألولىالثالثالسنواتفىمصرعلىترددوا

رسالةحملتالتى) 1955فبراير28 (غزةعلىاإلسرائيليةالغارةوجاءت. مراوغة
وليسالسالحبقوةتريدالتىالتسويةفرضعلىقادرةإسرائيلأنمؤداهاسياسية

أنيستطيعالثم، ومنحدودهعنالدفاععنعاجزالمصرىالنظام، وأنبالتفاوض
األوسطالشرقعنالدفاعلمشروعكبديلاألوسطالشرقعنعربيادفاعيانظامايتزعم
.الغربيطرحهالذى

جمالاشتركوعندما. لمصربالنسبةحيويةمسألةالسالحعلىالحصولأصبحوهكذا
فى) الصينوزراءرئيس (الىشوينفاتح) 1955أبريل (باندونجمؤتمرفىالناصرعبد
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وعندما. بالسالحمصرلتزويدالسوفييتاستعدادمدىيستطلعأنمنهوطلبالمسألةهذه
للسفيروجه. السالحمنمصرطلباتلتلبيةالسوفييتاستعداديفيدماالناصرعبدتلقى

األكمةوراءأنالغربيةالقوىوفهمت. لمصرالسالحلبيعنداءآخربالقاهرةاألمريكى
.للسالحكموردالشرقيةالكتلةمعالتعاملإلىطريقهافىمصروراءها، وأنما

كمصدرالسوفييتمعالتعاملمغبةمنأطرافعدةمنتحذيراتالناصرعبدتلقىوقد
إذامصرتالقيهاأنيمكنالتىوالمخاطرالمتاعبإلىنظرهالىشوينلفت، فقدللسالح
رالفنهرو، ومنمنمشابهاتحذيراالمنطقة، وتلقىإلىالسوفيتىالسالحأدخلت

بمناسبةلوداعهالناصرعبدجمالقابلعندما) مصرفىالبريطانىالسفير (ستيفنسون
ماصحإذاللسالحكمصدرالغربيةالدولغيرمعالتعاملبعدم، فنصحهلمنصبهتركه

.ذلكعنيشاع

لها، وتسربغطاءتشيكوسلوفاكيااتخذتالتىالصفقةباكتمالالقاهرةأحستوعندما
عبدإلىإنذار، وتوجيهالفعلىللتدخلالمتحدةالوالياتالغربية، وتحركللدوائرأنبائها

بالقواتالعامةالشئونأقامتهللصورمعرضافتتاحبحضورالطريقعليهمالناصر، قطع
نبأكلهوالعالمالمصرىالشعبعلىأعلنحيث) 1955سبتمبر27يوم (المسلحة
.الصفقة

الصفقةأنالمسئولينمنوغيرهالرئيسلسانعلىالمصريةالحكومةأكدتهماورغم
السالحهويةسياسية، وأنبنودأىتتضمنالبهاالخاصةمحضة، واالتفاقيةتجارية
منطقيةتبريراتمنمصرقدمته، وماصناعهوليسبالسالحتمسكالتىاليدتحددها
عنالدفاععنوعجزاضعفايزدادونوعدوانا، والعربتسلحاتزدادإسرائيلأنمؤداها

توضعوبدأتالناصروعبدمصرضدالغربقيامةقامتكلهذلكرغم. أراضيهم
إحداهما: وثيقتانهنامنها، اخترناحدثمامواجهةبطريقةوالسيناريوهاتالتصورات

23يوموذلكالموقفالبريطانية، لتقديربالخارجيةاألدنىالشرققسمأعدهامذكرة

21كانبالقاهرةاألمريكيةالسفارةإلىالصفقةمعلوماتتسربتاريخ (1955سبتمبر

مذكرةشكلفىتعليقالوثيقةهذهوعلى). التالىاليومفىبريطانياسبتمبر، وأبلغت
الخارجيةممثلىاجتماعفتمثلالثانيةالوثيقةأما. البريطانىالخارجيةلوزيرمرفوعة
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سياسةإلىللتوصلمحاولةفى) 1955أكتوبر3فى (البريطانيةوالخارجيةاألمريكية
عبدإعالنمنأسبوعاألوسط، بعدالشرقمنطقةفى" الخطير "التطورذلكتجاهموحدة

.عنهارسمياالناصر

1955/ 9/ 23األدنىالشرققسممذكرة
ارتياحهمعدماألمريكانأبدى، فقدأياممنذمتوقعاالروسىالسالحصفقةموضوعكان"

مليون27قيمتهمايتضمنلمصرالسالحلبيعأمريكابرنامجلمصر، وكانالسالحلبيع
مدهمطلبواالمصرييندوال، ولكنماليينعشرةمنهااألولىللمرحلةدوالر، خصصت

إلنفاقتخصصالتىالمحليةبالعملةثمنهايدفعواأنعلىB 26طرازمنقاذفةبثالثين
.مصرفىاألمريكان

األساسيةالنقاطفإناألخيرةالتطوراتمنموقفناعليهيكونأنيجببمايتعلقوفيما
:يليفيماتتمثل

ظروفنشأتإذاالكارثةحداألمريصل، فقداألمريكانخطىتجاوزنستطيعالأ.
.مصرالمتحدةالوالياتتؤيدحينعلىالعراقفيهانؤيد

قناةمنوليبيا، وأخرجتناالسودانفىبريطانياضدتعملكانتمصرأنالغربيعلمب.
وضعناعلىالتأثيرمصروتريدالعراقى- التركيللحلفعداءها، وأعلنتالسويس
.واليمنبعدنيتعلقفيماعليناالهجومفىواليمنالسعوديةمع، واشتركتباألردن

نعرف، والباندونجفىحدثمانحوعلىالحيادنحوالناصرعبداتجاهالعربيدركت.
األوسط، والالشرقنهرويكونأنالناصرعبديريدمدىأىإلىاليقينوجهعلى
ترددهتعكس، ولكنهاالروسىالمعسكردخلأنهروسيامعأسلحةصفقةعقديعنى
.والغربالشرقبين

المصرية،الطريقةعلىابتزازاباعتبارهاالمسألةبمعالجةواألمريكاننحنقمنافإذاث.
منلهمنفعاالفدية، أكثردفععليهاكرهينةالشرقمعالتعاملفىالعربيجدفسوف
تحالفمنذاألخرىالعربيةالدولأنظارمحطالعراقأصبح، وقدالغربمعالتعاون
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12العراقعليهحصلماكل، كانالتحالفهذامنشهورتسعةوبعد. تركيامع

.سنتوريوندبابة

يؤذىسوف) للروسمنافسة (لمصرسخيةأسلحةصفقةتقديمأنلنايتضحتقدممماج.
.للغربالموالينالعربمشاعر

أن، دونالغربمنالسالحمصرتنالأنالمعقولغير، فمنإسرائيلمشكلةوتبقىح.
يملكالىالذاألردنإلىذلكويمتد. السالحذلكيوازنماعلىإسرائيلتحصل
العربىالفيلقمعونةلزيادةمضطرينأنفسناسنجد، وبذلكالسالحشراءعلىالقدرة
.مناسبةجويةبقوةاألردنكبيرة، وتزويدزيادة

:الخالصة

العربنجعلأالويجب. اتباعهانعتزمسياسةفىمعنااألمريكانيشتركأنبدال
نسمحأن، يجبذلكعنالنظروبصرف. مغنمالهميحققانوالحياداالبتزازأنيفهمون
مدإطالقذلكيتضمنأنتصرفاتها، علىحسنتإذامصرإلىالغربىلسالحبتزويد

".أيضاالعراقوربمااألردنفىالمالمنأكبرقدروإنفاقإلسرائيلالسالح

مذكرةاألوسطالشرقلشئونالبريطانيةالخارجيةوزيرمساعدالتقريربهذاوألحق
:نصهاالخارجيةلوزير

الخارجيةوزيرسعادة

معتعاونناتحويلإلىذلكيدفعناوتحذيرنا، فقدالحتجاجناالناصرعبديستجبلمإذا
التىالسياسةوهى. معاهما، أوالعراقتقودهاالتىالعربيةالدولأوإسرائيلإلىمصر
تفاقمحالفىإنهقالحيث) أبيببتلاألمريكيةالسفارةمستشار (راسل/ السيدإليهالمح

وتضمنالشمالىالحزامحلفإلىالمتحدةالوالياتتنضممصر، سوفمعالمشكلة
.تسويةأىفىالدخولأمنها، قبلإلسرائيل

الشرقفىالغرببمصالحبليغاضرراعملية، وتضرغيرالسياسةهذه، تعدرأيىوفى
زمنفىوتركياالعراقتقودهاشماليةعربيةكتلةإقامةفكرةعلىغباراألوسط، وال
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عنوسوريامصرغيابأنمنتبينما، رغمالدفاعىالنظامبناءمرحلة، وفىالسلم
الحياد، تفكيرموقفمصرمنهتقفحلفتأسيسفىالتفكيرولكن. ضعيفاجعلهالحلف

إذا، وخاصةالحلفإضعافإلىذلكيؤدىالجغرافية، قدالناحيةومن. واقعىغير
.مصرإلىسورياانضمت

مقترناالشمالىالحزامكتلةإلىالتحولكانإذاأكبر،بدرجةاألخطارهذهتتفاقموسوف
وغيرهالسعيدنورىأنالمؤكدمنفليس. إسرائيلمعالتعاونمنمزيدتجاهبالتحرك

يستطيعولن. إسرائيلتحابىغربيةسياسةفىطرفايكونأنيقبلالعربالقادةمن
تطرفاالمواقفأكثريتبنىالذىالمصرىالموقفإلىاالنضمامإغراءمقاومةالعرب
.اإلمبرياليةوضدإسرائيلضد

بديللدينا، وليسكلهالعربىالعالممعهانفقدفسوفمصرفقدنالو، إنناالقولوجملة
ومواردهالعربىالعالمأيضا – يفقدنامماإسرائيلعلىتمامااالعتمادسوىآخر

.البترولية

إلىمصرنبقىأنعليناأنمواجهتها، وهىمنبدالمرةحقيقة، أمامنالذلكونتيجة
استعدناأنناواضحاكان، لقدإسرائيلعنالتخلىيتضمنقدالذىالثمنكانمهماجانبنا

دخلواقدالروسكان، ولمافيهتتدخلتكنلمروسياألناألوسطالشرقفىوضعنا
اقتصادناعليهيعتمدالذىالقوةمصدرخسرنا، وإالعليهمنتفوقأنضدنا، فعليناالمزاد
.اآلن

معيتوافقالإلسرائيلالدائمدعمناأنيقينعلىدائماكنتلإلطالة، ولكنىعفوا
".ذلكلتأكيدمناسبةمصالحنا، وهذه

***

البريطانية، وفيمابالخارجيةاألدنىبالشرقالمختصينجانبمنالموقفتقديرذلككان
موقفعنبحثاواألمريكيةالبريطانيةالخارجيةوزارتىممثلىاجتماعمحضرنصيلى

.األوسطالشرقفىالموازينقلبتالتىالسالحصفقةمنموحد
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1955أكتوبر3بتاريخاجتماعمحضر
التىللتطوراتباستعراضالمناقشةتبدأأن) البريطانىالخارجيةوزير (ماكميالناقترح
هناككانتإذاعما) األمريكىالخارجيةوزير (داالسالقاهرة، فتساءلفىحدثت

هيرالمستر، فقالالتسليموتواريخمصرتسلمتهاالتىالسالحكمياتعنجديدةمعلومات
فقال. العقدحسبشهورخمسةغضونفىتكتملالصفقةقديمة، وإنمعلوماتهناكإن

معوناتمصرعلىعرضواالروسأنالقاهرةفىسمعآالنالمسترإن: داالس
.أسوانفىالعالىالسدبناءفىمساعدتهمعليهمعرضواأيضا، كمااقتصادية

 –األقلعلى – أوالصفقةإليقافالسعىإلىاتجهتالنيةإنهيرريموندالمستروقال
نجاحهفىالمحاولة، ونشكهذهالفشلموسكو، فأصابلدىأوالناصرعبدلدىتحجيمها

مستمرة، وأنالصفقةأناعتبارنافىنضعأنعلينالذلك. أخرىمرةذلكحاولنالو
عمليةوضعنحاولأن: إتباعهايمكنللعملخطوطثالثةوهناك. معهانتعايشأنعلينا
مانحوعلىالمقدمةفى) وإسرائيلالعرببينالنزاعبتسويةالخاصة (ALPHAألفا

انتشارعدمعلى، نعملنفسهالوقتالقاهرة، وفىفىالبريطانىالسفيرإليهيذهب
السياسة، يجبهذهفشلتفإذا). المثالسبيلعلىوالسعوديةسوريا (المنطقةفىالعدوى

.مصربعزلنقومأوال، ثمضدهالناصر، فنعملعبدمنحازمموقفاتخاذفىننظرأن
الحكمة، وهلفيهمرغوبمصرعزلالناصر؟ وهلعبديخلفمنمشكلةتبرزوهنا

؟السوفييتمع، واآلخرالغربمعأحدهما: قسمينإلىالعربىالعالمنقسمأنتقتضى

مصرفىالتغييركانفإذا: اآلنعنيفاموقفايتخذأنيريدالإنهداالسالمسترقال
ضدنا،العربىالعالمذلكيقلبلتهديداتنا، فقدنتيجةجاءقدأنهيبدوأنيجبمطلوبا، فال

االستراتيجيةبمصالحناالضرريلحققد، مماالسوفيتىللتغلغلتقبالأكثرويجعله
أحضانفىاالرتماءيريدالالناصرعبدأنانطباعالديهإن: وقال. والبترولية
يمكنماأقصىعلىالطرفينمنتيتو"، فيحصل "دوريلعبأنيريد، ولكنهالسوفييت
لذلك. اآلخرالطرفمعنفسهيورطأنمنحالأىعلىأفضلوهذا. عليهالحصول

حجممعرفةضوءعلىعملهيمكنمانرى، حتىأفضلالهدوءالتزامأنداالسرأى
لمصر،بالنسبةاألسلحةهذهجدوىفىونشك. العسكريةوقدرتهتوريدهتمالذىالسالح
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وليسالسوفييتهوهنااألساسىالعاملولكن. ككلاألوسطالشرقفىتأثيرهاونراقب
فىالسالحوبيعاالقتصاديةالمعوناتفىالتوسعإلىيرمونالسوفييتكان، فإذاالعرب
نمارسأنيجبالحالةهذه، وفىمعهمعالقتناتوترإلىيؤدىذلكاألوسط، فإنالشرق
أنورغم. الحاليةالحادثةعزلنحاولأناألفضليتراجعوا، ومنحتىعليهمضغطا

.بدائلوجودلعدمطرحهاداالسأنإالمغريةليستالسياسةهذه

الحكومةأنرغممناسبةأداةيصبحالسودانمصر، فإنعلىنضغطأنأردناوإذا
تقاريرمنانطباعالديهإن: ماكميالن، فقالالسودانعنالكثيرتعرفالاألمريكية

الصفقة،إزاءأفعالناردودبسببارتبكقدالناصرعبدأنالقاهرةفىالبريطانىالسفير
الذهابهىنجاحاتحقققدالتىالسياسةمعنا، وأننزاعفىيدخلأنفىيرغبالوأنه
أجلمنمعهللتعاوناستعدادعلىيواجهها، وإنناالتىالصعابنفهمإنناقائلينإليه

منه، ونطلبوالغضبالتأنيبوليساألسفبلهجةمعهنتحدثأنويجب. عليهاالتغلب
يتخذبأنمصر، ونطالبهإلىبالقدومالسوفييتللفنيينيسمحللصفقة، وأالحدودايضعأن

لمشروعتأييدهيعلنشيئا، أنتكلفهلنالتىاألفعال، ومننواياهحسنعلىتدلأفعاال
لتوطينتمهيداالمياهتوزيعإلعادةمشروعطريقعناألردنوادىلرى (جونسون

).هناكالالجئينبعض

علىللتغلبالوحيدالسبيلبأنالناصرعبدإقناععليناإن: قائالماكميالنواستطرد
بمشروعللدفعالفرصةهذه، وننتهزإسرائيلمعالصلحإبرامهوتواجههالتىالمشكالت
ALPHAذلكأجلمنعليه، ضغطنايستجبلم، فإذا.

علىطرحهايتمأخرىنقاطاأبيببتلأمريكابسفارةالسياسىالمستشار (راسلواقترح
تجاريا،عمالباعتبارهاالسالحصفقةبمعاملةمطالبتهرغمإنه: لهالناصر، فيقالعبد
المعوناتخاللمناألوسطالشرقفىالتغلغليريدونفهمذلكغيريرونالسوفييتفإن

البالدحدوديضمنونسوفالسوفييتأنمعلوماتلديناتتوافر، وإنهوالسالحاالقتصادية
يريدونالسوفييت، وإنإسرائيلمعحلفعلىالمتحدةالوالياتتوقيعحالةفىالعربية
عدمالناصرعبدأبدىفإذا. والسعوديةلسورياعروضاقدمواالمنطقة، وقدفىالتقدم
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معبالتورطقبولهعدميعنىذلك، فإنالسوفيتىالنيرتحتنفسهلوضعاستعداده
.السوفييت

الناصرلعبدنقولأن: شقينذاتتكونأنيجبسياستناإنماكميالنالمسترقالعندئذ
قدالتىالسياسيةالنتائجعقدها، ومنعالتىالصفقةعزلعلىلمساعدتهاستعدادعلىإننا

العربيةالبالدمعأكبرجهدبذلذلكيصاحبأنويجب. قلقناوتثيرعليهاترتب
الذىالسياسىاالنتصارأثرتحديدعلىيساعدانسوفمعاوالخطان. معناالمتعاونة

.السوفييتحققه

الصفقة؟ فنفىتلكفىدورالعبقدنهروكانإذاعماماكميالنالمسترداالسوسأل
.ذلكفىدورالنهروبأنإحساسلديهإن: قالداالسأن، غيرذلكماكميالن

، مماالعربىالعالمعلىخطرمنالمصرىالنموذجيمثلهماإلىالنظرهيرالمسترولفت
فىقال، فمهماالسوفييتإلىالتوجهتعنىالالصفقةأنالناصرعبديعلنأنيتطلب

.تمامامختلفةالعلنيةتصريحاتهالخاصة، تأتىاألحاديث

إن: لهوقال) سبتمبر30فى (زاره) إيبانأبا (اإلسرائيلىالسفيرأنداالسالمستروذكر
السوفييتإلىالناصرعبداتجهاألوسط، فقدالشرقفىفاصلةاآلنأصبحتالخطوط

بميثاقتطالبإسرائيل، وأنإسرائيليدعمأنالغربعلىوجبثم، ومنالغربضد
.مصرضدوقائيةبحربإسرائيلقيامإمكانإلىإيبانأباولمح. السالحإلىإضافةأمن

األرنبجلسةتجلسلنإسرائيلأنتليفزيونىلقاءفىصرحإيبانأنراسلوأضاف
.ىالمصرالثعبانيبتلعهأنينتظرالذىالمذعور

1950عامالصادرالثالثىالتصريحاستخدامالممكنمنكانإذاعماداالسوتساءل

علىقامالتصريحإن: مكميالناألوسط)، فقالالشرقإلىالسالحتصديربتقييدالخاص(
، ومناآلنتغيرالوضعالمنطقة، وإنفىالتسليحمراقبةفىالثالثالدولاشتراكأساس

".إسرائيلمعالصلحالعربإبرامضرورةعلىنركزأناألفضل

عملهيمكنمالدراسةمعاونيهماوبعضوداالسماكميالناجتماعمحضرينتهىهناإلى
، قلبالحينذلكفىمهمااستراتيجيامتغيراكانتالتىالروسىالسالحصفقةإزاء
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األولىفالوثيقة: الوثيقتينبينالواضحالتباينونالحظ. عقبعلىرأساالغربمخططات
أهميتهامدىويعرفونوتاريخاوثقافةلغةالمنطقةيعرفونالذينالخبراءرأىتقدم

يقترحوننجدهمشعوبها، لذلكمعللتعاملالمثلى، والطرقللغربواستراتيجيااقتصاديا
وضعهاالتىالقيودكسرمعا، أىوإسرائيلللعربالسالحتوريدالحليكونأن

فىأساسيادوراالغربيلعبأنيقتضىذلككان، وإن1950عامالثالثىالتصريح
مشروعفىاستيعابهماإمكانيةهناككانت، طالماالطرفينبينالصدامدونالحيلولة
األوسطللشرقالبريطانيةالخارجيةوزيرمساعدرأىاألوسط، ومثلالشرقعنالدفاع
،إلسرائيلمساندتهجراءمنالغربلقيهاالتىبالمتاعبذكرحينجرأةأكثرموقفا
علىيدهبخطكتبهقصيرتعليقفىالخارجيةوزيررفضهماعنها، وهوبالتخلىونصح
.وأمناوجوداإسرائيلتجاهالغربالتزامفيهأكدالوثيقة

فىاألمورقلبالذىالمصرىالزعيمذلكمعالحليفتينحيرةالثانية، فتمثلالوثيقةأما
تقييمأحسنتاألمريكيةاإلدارةأنللنظروالالفتالغريب، ومنعقبعلىرأساالمنطقة

،الغربأوللسوفييتعميالأوشيوعياليسأنهثقةعلىالناصر، فهىعبدشخصية
.يوغوسالفيافىتيتوفعلكماتماماالطرفينمنمكاسبلبالدهيحققأنيريدولكنه

كانأنه” وهىتكملهأنالممكنمنكانالصحيحالتقييمهذافىتردلمواحدةكلمة
اإلقليمعلىالهيمنةزمانبأنتسليمهممعناهكانذكره، ألنبالدهاستقاللعلىحريصا

، ومحاولةانفعالودونبهدوءالموقفمعالتعامليتخيرنفسهداالسنجدلذلك. ولىقد
شهادةعلىحصولهمقابللتكرارهايسعىوأالالصفقةبهذهباالكتفاءالناصرعبدإقناع

الذىالصراعلهذاحدوضعهوعندهماألمثلوالحل. الغربمن" والسلوكالسيرحسن"
تحققتسويةإلى، بالتوصلاإلسرائيلى – العربىالصراعوهوأال،باألرقأصابهم
يتيحالوجود، ممالهذاالعربوتقبلإسرائيلبقاءوتضمنوإسرائيلالعرببينالصلح
هذاأنيرونوهم. للغربالدفاعىالمشروعفىالمنطقةبالدمعإسرائيلدمجفرصة
إبرامعلىإلرغامهالناصرعبدعلىالضغطممارسةإلىيحتاج) رأيهمفى (الناجحالحل

.إسرائيلمعالصلح
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تجاهمشتركةسياسةعلىاالتفاقإلى – الوثيقةمنيبدوكما – االجتماعيتوصللم
رأىالذىإليدنيرقلماللينمنبقدرالموقفمعالجةإلىاألمريكاناتجاهمصر، ولعل

مشروعتمويلعرضسحبفىاشتراكه، فكانللغربمدويةصفعةالسالحصفقةفى
اإلعدادبدأثم، ومنالسويسقناةتأميمإعالنإلىالناصرعبددفعالذىالعالىالسد

ضدأمريكاموقفالذكر، يفسرسالفاالجتماعفىداالس، وموقفالثالثىللعدوان
.سنرىمانحوبعد، علىفيماالعدوان
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الثالثىالعدوان
الغربية، وأخذتالدولالناصرعبدجمالعقدهاالتىالسالحصفقةأربكتكيفرأينا
ليسالناصرعبدأنأيقنتاألمريكيةاإلدارةأناألزمة"، وخاصة "الحتواءالعدةتعد

لخدمةمعاالشرقومنالغربمنتيتو، فيستفيدلعبةيلعبأنيريدشيوعيا، ولكنه
موقفا) " األمريكىالخارجيةوزير (داالسفوسترجونعده، وهو، موقفبالدهمصالح

اعترافهامصرأعلنت، حتىالسالحصفقةعقدعلىشهورسبعةتمضولم " أخالقياال
قد – الغربنظرفى – خطيرآخرمتغيربذلك)، ليقع1956أبريل (الشعبيةبالصين
الشعبيةالصينموقفتدعيمإلىيؤدىمصر، مماخطىتتبعأنعلىأخرىبالدايشجع
فىالصينمقعداحتلتالتى) تايوان (الوطنيةالصينحساب، علىالدولىالصعيدعلى
الغرباستياءبلغلذلك. األممجلسفىالكبارالخمسةبينمنالمتحدة، وكانتاألمم

سياسةيتبعالذىالجديدالثورىالنظامجانبمنجاءتالتى" المشاغبات "تلكمنذروته
.لهحيويةنفوذمنطقةالغربيعتبرهإقليمفىمستقلة

علىالرأىونظامها، واستقرمصرتجاهالشعورنفسإيدن، وشاركهداالساستاءلقد
أطلقسريةخطةلذلكالمنطقة، ووضعتفىمصربعزلالخاصالجانبتنفيذضرورة

والسعوديةمصربينباإليقاعالكفيلةالسبلوضعبمقتضاهاأوميجا"، يتم "اسمعليها
انقالبتدبيرلمصر، وكذلكالبديلةاإلقليميةالقوةدورلتلعبالسعوديةدورفىبالنفخ

مصردوربتحجيمكفيلةالخطةهذهأنداالسورأى. سوريافىللغربموالعسكرى
التنموى،الثورةلمشروعقاضيةضربةتوجيهذلكبعدإقليميا، ويبقىالناصروعبد

.أسوانعندإقامتهالمزمعالعالىالسدمشروعتمويلبرفض

اآلمالالمتحدةالوالياتعليهاعلقتالتىالركائزأحدالعالىالسدتمويلفىالتفكيروكان
فى – يظنداالساألوسط، وكانالشرقعنالدفاعىالنظامإلىمصرانضماملضمان

لفترةالناصرعبديشغلقدتنفيذهباهظة، وأنليستالمشروعتكاليفأن – األمربداية
المتاعبإثارةعدمعلىحريصاخاللهاعاما، يظلعشرخمسةإلىتستمرطويلة، قد

مباحثاتودارت. الغربمعاالستراتيجىبالتعاونيقتنعتجعلهالمنطقة، أوفىللغرب
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.العامنحواستمرتوتمويلهالمشروعحولالمتحدةوالوالياتالمصريةالحكومةبين
السياسىللضغطكوسيلةللوقتكسباوتسوفتماطلاألمريكيةالخارجيةخاللهاكانت
المصرىالسفير (حسينأحمدذكرهماالجدمأخذتأخذالمصرية، ولمالحكومةعلى

استعداديفيد)، ما1955أكتوبر (السوفيتىاالتحادمنتلقتمصرأنمن) بواشنطون
الوالياتقلقإلثارة) 1955مريحة، (سبتمبربشروطالسدبناءمشروعلتولىموسكو
األمريكيةاإلدارةكانتفقد. المشرعلتمويلالدولىوالبنكوحلفاؤهاتتقدمحتىالمتحدة
.المشروعهذالمثلالالزمةوالفنيةالماديةالقدرةيملكونالالسوفييتأنتعتقد

السد، وشاركتهاتمويلبرفضالناصرعبدتحاصرأناألمريكيةاإلدارةرأتلذلك
،المشروعتمويلالمتحدةالوالياترفضداالس، فأعلنذلكفىالدولىوالبنكبريطانيا
عبدعنادأنالظن، وكانالموقفنفسالدولىوالبنكبريطانياإعالنمعذلكوتزامن
عاتقعلىقاسيةاقتصاديةتبعاتإلقاءإلىيؤدىمماالسدبناءإلىيدفعهقدالناصر
.الناصرعبدسقوطعلىيساعدقد، مماالنظامعلىسخطاالمصرى، فيزدادالشعب

الالمصرىاالقتصادأنبحجةالمشروعتمويلرفضعناألمريكىاإلعالنوجاء
بسياسةأيضاالقرارهذا، وارتبطالمشروعتكلفةفىمصرنصيبتحمليستطيع
قطعإلىيميلالكونجرسكانالخارجية، فقدبالمعوناتالخاصةالمتحدةالواليات

داالسأن، خاصةالمعسكرينمناإلفادةإلىتسعىالتىالبلدانعنالخارجيةالمساعدات
،سهلإعالمىنصرتحقيقعلىيساعدهمالروسمعمزايدةفىالدخولأنيرىكان

.طائلدوناألمريكيةالخزانةإرهاقإلىحولهالمزايدةتؤدى

يوليو26 (السويسقناةتأميمبإعالنداالسإهانةعلىبالردالناصرعبدجمالوسارع
المدويةالصفعةهذهوجاءت. العالىالسدمشروعتمويلفىدخلها)، الستخدام1956
أرجاءمختلففىلسانكلعلىاسمهالذروة، ولتجعلإلىالناصرعبدبشعبيةلتصل
فرضا،مصرعلىمشروعهااالستعمار، فرضعصرقالعإحدىالقناةكانتفقد. العالم

األجنبية، ثمالرقابةتحتماليتهاوضعإلىأدتالتىالديونفخفىأجلهمنووقعت
القناة، فسيقلشقالالزمةالعملقوةمصروقدمت. البريطانىاالحتاللبراثنبينأوقعتها
مراحلطولعلىاأللوفمئاتمنهمبالسخرة، وماتالمشروعفىللعملالفالحون
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لتحقيقالمصريينبتطلع، يقترن1924عاممنذوطنيامطلباالقناةتأميموكان. العمل
التىالفرحةمنالقناةتأميمإعالنليلةالمصريونينملمولذلك. الوطنىاالستقالل

تسعىالتىالبالدفىصداهاإلعالنلهذاكانالعربية، كماالعواصمفىأصداؤهاترددت
.الالتينيةوأمريكاوأفريقياآسيافىالوطنىاستقاللهالتحقيق

أالعلىالعمليجبسيئا، ومثالإليهموجهةلطمةالقراريعتبرالغربنجدأنعجبفال
عنفضالهذا. بهاإلقتداءعلىالغربيةلالحتكاراتالخاضعةالبلدانشعوبيتشجع
إلىالمتجهةالبترولإلمداداتالرئيسىالممرباعتبارهاللقناةاالستراتيجيةاألهمية
علىحصلتقدكانتالتىالبريطانيةالحكومةمنكلالتأميمعلى، فاحتجتالغرب
تبنتالتىفرنسا، وكذلكبخسبثمنمصرمن) 1875عام (السويسقناةأسهمنصف

أسهمها، وجمدتمنكبيراقسطاعاصمتها، وتملكفىالشركةمقرالقناة، ويقعمشروع
الثالثالدولوقامتفرنسافعلتمصر، وكذلكأرصدةالمتحدةوالوالياتبريطانيا
علىوباريسلندنوقررت. العالميةللمالحةتهديداالمصريةالحكومةقرارباعتبار
الوالياتأنغير. لذلكاالستعدادمصالحهما، وبدأتاعندفاعاالقوةاستخدامالفور

ذلكيؤدىالحتىالقوةاستخدامضرورةفىرأيهماوفرنسابريطانياتشاطرلمالمتحدة
تكنولم. ثمارهاالسوفييتيجنىقدعالميةحربحالةقياموإلىالعرباستثارةإلى

رأتثم، ومنالغربىللمعسكرمصركسبفىتمامااألملفقدتقداألمريكيةاإلدارة
جذرياالمشكلةهذهلحلالوقتيحينمصر، حتىمعوسطحلإلىالتوصلضرورة

.الناصرعبدمنبالتخلص

شرعىعملالقناةتأميمقرارأنباعتبارمصرلموقفتأييدهالسوفيتىاالتحادوأعلن
الفكرةالقناة، واعتبرلتدويلالغربأطلقهاالتىالدعوةالسيادة، ورفضحقوقمنوحق
مصر،شئونفىتدخالالتأميمموضوعلمناقشةلندنمؤتمرلعقدداالسأطلقهاالتى
تنتمىوجميعهاالدعوةإليهاوجهتالتىالدولعلىاعترض، وإنمايرفضهلمولكنه

.تشايعهأوللغرب

أنألعضائهيحقالألنه) 1956أغسطس (لندنمؤتمرفىاالشتراكمصرورفضت
مصر، واستنكرتجانبإلىالعربيةالدولجميعبسيادتها، ووقفتيتعلقأمرايناقشوا
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وقد. ضدهماإيجابيةإجراءاتباتخاذالقوة، وهددتباستخداموفرنسابريطانياتلويح
فىمصرحقاحترامبضرورةاألمريكيةاإلدارةبهتقدمتاقتراحاالمؤتمرناقش

القناة، معاستخدامنظيرعادلتعويضعلىحصولهاذلكفىسيادتها، بماممارسة
المبرمةالقسطنطينيةالتفاقيةطبقادولياممراباعتبارهاالقناةفىالمالحةحريةضمان
.1888عام

المنتفعينجمعية " تكوينتقرر) 1956سبتمبر19 (لندنلمؤتمرالثانىاالجتماعوفى
منكانالتىالقناةفىالمروررسومتسلماألصلفىمنهاالهدفالسويس "، وكانبقناة

حريةمراقبةتتولىالمؤممة)، وأن (السويسقناةوشركةمصربينتقسمأنالمفترض
.1956أكتوبرفىالجمعية، وتشكلتللمعاهداتطبقاالقناةفىالمالحة

وافقتالتىالدولجانبمنسواءمصرضدالقوةاستخداملعدمالمتزايدالضغطوأمام
العالمىالعامالرأىجانبمنعارضتها، أوالتى، أوالمنتفعينجمعيةإلىاالنضمامعلى
الحلفكرةبتأييدوفرنسابريطانياالقوة، تظاهرتإلىاللجوءسياسةبشدةعارضالذى

جانبمنأنهتمصر، ألنهاضد) سبتمبر23 (األمنمجلسإلىبشكوى، فتقدمتاالسلمى
تظهرلكى، وذلك1888اتفاقيةأكدتهالذىالسويسلقناةالدولىاإلدارةنظامواحد

العسكرى،تدخلهمايبررمماالوسائلكلاستهلكتاقدأنهماالعالمىالعامللرأىالدولتان
مهاجمةعلىوإسرائيلوفرنسابريطانيابينالثالثىلالتفاقمهيأالجوأصبحوبذلك
التخلصتريد، فبريطانيابهالخاصةدوافعهالثالثةاألطرافمنطرفلكلوكان. مصر

ترىكانتاألوسط، وفرنساالشرقفىبمصالحهاأضرالذىونظامهالناصرعبدمن
لهاالدائمدعمهبسببالجزائريةالثورةقمعفىفشلهاعنمسئوالالمصرىالنظام

وقائيةضربةتوجيهعلىتساعدهامعركةفىاالشتراكإلىتتوق، وإسرائيلبالسالح
الجيشيستوعبهاأنقبلروسيةأسلحةمنعليهحصلتماتدميرمنلمصر، تمكنها

.ىالمصر

بأولأوالالفرنسيونفرنسا، وأطلعهممنطلبوهاالتىاألسلحةعلىاإلسرائيليونوحصل
منغضبواقدالفرنسيونبريطانيا، وكانمععليهااالتفاقتمالتىالعسكريةالخططعلى

بريطانيا (حليفتيهابربطفرنساقامت، ثمإسرائيلمعالمتحدة، فنسقواالوالياتتسويفات
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الذىالسرىسيفربروتوكولعلىالثالثةاألطرافمشتركة، ووقعخطةفى) وإسرائيل
لكلفرنسى - بريطانىإنذاريصدرسيناء، ثمإسرائيل، فتهاجمطرفلكلاألدوارحدد
تسمحأن، علىالسويسقناةعنأميالعشرةباالبتعاديطالبهماوإسرائيلمصرمن

بينالفصلبحجةوالسويسواإلسماعيليةبورسعيدباحتاللوفرنسالبريطانيامصر
.القناةعلىوالمحافظةالمتحاربينالفريقين

البريطانىاإلنذارصدرسيناء، ثماإلسرائيليةالقوات، هاجمت1956أكتوبر29وفى
يعنىكانالذىاإلنذارالمصريةالحكومةورفضت. عليهاالمتفقللخطةطبقاالفرنسى

الجيشسحبالمصريةالقيادةوفرنسا، وقررتلبريطانيا، والقناةإلسرائيلسيناءتسليم
الثورةتجربةمن، واستفادتوتدميرهعزلهتتفادىحتىالقناةغربإلىالمصرى
للقناةالبريطانىاألسطولاستخداماستحالةمقولةإلىاطمأنت، عندما1882عامالعرابية

القناة، وتمفىالبريطانىاألسطول، فتوغلذلكعكسالنتيجةلمصر، فكانتغزوهفى
التى – السفنبعضبإغراقالمصريةالقيادةسارعتالجبهة، لذلكتلكمنمصرغزو

ناحية،مناستخدامهاإمكانيةعرقلالقناة، ممامجرىفى – الغرضلهذامعدةكانت
لخطسوريافىالعربالقوميينبتفجيرذلك، واكتملالبترولالغربإمدادطريقوأوقف
الرأىعلىإيجابىتأثيرلذلكفكان. المتوسطالبحرإلىالخليجمنالقادمالبترولأنابيب
علىالسياسىالضغطفىفعاالعنصراخاصة، وشكلوالغربىعامةالعالمىالعام

.العدوانأركان

المصريةالعسكريةوالمراكزالمطاراتقصفتأنالبريطانيةالجويةالقواتتلبثولم
ميناءالقاهرة، وتعرضمنوبالقربالقناةمنطقةفىالمصرىالجيشإمداداتومراكز
المداخلفىللتحكمالمظالتجنودهبوطلتغطيةوالبحرالجومنكثيفلقصفبورسعيد

النضالعلىمتمرسابورسعيدشعبكانولما. البرإلىالجنودإنزالمعللمدينةالبرية
فى (1936معاهدةإلغاءأعقبتالتىالمسلحالكفاحمعركةمنذالغاصبالمحتلضد

اتفاقيةمفاوضاتفىالمصرىالمفاوضلدعمالثورةعهدفى)، واستمرت1951أكتوبر
الفدائيةالجماعاتدعمتهابورسعيدشعبمنباسلةمقاومةالمعتدونواجهالجالء، فقد

.سواهميعرفهاالأماكنمنالمحتلةالمدينةإلىالدخولاستطاعتالتى



عباسرءوفقرننصفبعدوسلبياتهاإيجابياتها - يوليوثورة

103www.RaoufAbbas.org

عنالناجمةالطاقةأزمةوقعهامنزادالعالمىالعامللرأىصدمةالثالثىالعدوانكان
المجرىسدمسئوليةالمعتدينالمصريةالحكومةحملت، حيثالبترولإمداداتتوقف

القوةالستخدامالكافىالمبررالدولىالعامالرأىيجدولم. إليهمللقناة، ونسبتهالمالحى
بعضبتأميمقامتالغربحكوماتأنالسيادة، وخاصةفىالطبيعىحقهمارسبلدضد

.ذاتهابريطانيابينهاأعقابها، ومنوفىالثانيةالعالميةالحربقبيلفيهااإلنتاجقطاعات
بالفعلللمشكلة، ودارتسلمىحلإلىالتوصلعلىوافققدكاناألمنمجلسأنكما

يومجنيففىالثالثةجلستهاتعقدأنمقرراوفرنسا، كانوبريطانيامصربينمباحثات
،المباحثاتتلكتساندالمتحدةالوالياتالعدوان)، وكانتبدايةيوموهو (أكتوبر29

األزمةحلعلىوالحرصالمرونةمنمعقوالقدرافيهاالمصرىالموقففىوترى
فيهانفسهإيزنهاورالرئيسرشحاألمريكية، التىالرئاسةانتخاباتأنوخاصة. سياسيا

حليفتهاعلىاألميركيةاإلدارةحنقزاد. 1956نوفمبر6يومستجرىجديدة، كانتلمدة
بأنالقبولعلىإقدامهافىرأتألنهاإسرائيلمنحازماموقفاوفرنسا، ووقفتبريطانيا

فىالغربيةالمصالحلهتتعرضقدالذىالداهمبالخطرينذرللعدوانالحربةرأستكون
.والسياسىاالقتصادىالصعيدينعلىاألوسطالشرق

موقفاتضحمابعدالعدوانمنأيامبعدإالصلباموقفاالسوفيتيةالحكومةتتخذولم
شديدةخطاباتالسوفيتيةالقيادةالعسكرى، فأرسلتللتدخلالمعارضالمتحدةالواليات

أنالثالثىالعدوانأطراف، وأفهمتأبيبوتلوباريسولندنواشنطونإلىاللهجة
مصممالسوفيتىاالتحادالثالثة، وأنالعالميةالحربنيرانإشعالإلىيؤدىقدعملهم
عندئذ – وبدااألوسطالشرقإلىالسالم، وإعادةالمعتدينلردعالقوةاستعمالعلىبشدة
الذىالوقتفىاألوسطالشرقإلىقواتهاإرسالقررتقدالسوفيتيةالحكومةأن– 

لمالتهديدات، أنالسوفيتىالتوقيتمنويتضح. المجربثورةواشنطونفيهانشغلت
الالوالياتأنعسكرى، ومنتدخليتلوهالنأنهمنالتأكدبعدإالموسكومنتصدر

الخاصالرسمىالسوفيتىالتصريحيصدرولم. عسكرياالسويسأزمةحلبفكرةتقبل
النارإطالقوقفقرارتنفيذبدأأنبعدنوفمبر)، إال11(مصرإلى" المتطوعين "بإرسال
.األمنمجلسأصدرهالذى
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لمصرالمناصرالسوفيتىاالتحادموقفمنخيفةتتوجساألمريكيةاإلدارةكانت
وإسرائيلوفرنسابريطانياعلىبالضغطقامتثمالعربية، ومنالوطنىالتحرروحركة
منقرضاالبريطانيةالخزانةوزيرطلبفعندما. خططهمفىقدماالمضىمنلمنعهم

بأنهاواشنطون، ردتالعدوانعننتجتالتىالماليةاألزمةلمعالجة) نوفمبر6 (واشنطن
،نفسهاليومليلةمنتصففىالنارإطالقوقفبريطانياأعلنتإذاإالالقرضتعتمدلن
البريطانية، وعلىالمعارضةأنللموافقة، خاصةآخر، فاضطرخيارإيدنأماميكنولم

كانالحكومة، والتىاتبعتهاالتىبالسياسةالمنددةالمظاهراتنظمتالعمالحزبرأسها
دول، ووقفتاإلسترلينىالجنيهقيمةوهبوطوالبطالةالطاقةأزمةاألوليةنتائجهامن

.للعدوانورافضامندداموقفاالكومنولوث

ظنهرغماألميركيةاإلدارةموقفبسببعصبيةصدمة – اآلخرهو – يعانىإيدنكان
الموازينقلبالذىالمصرىالثورىالنظامبضربجليلةخدمةلهايؤدىأنه

الزمنأن، وأدركالسوفيتىالموقفحدةأزعجتهاألوسط، كماالشرقفىاالستراتيجية
عدادفىأصبحقدالقوةباستخدامالتلويحبمجردأهدافهاتحققبريطانيافيهكانتالذى

.الذكريات

وإسرائيلبريطانيافعلتهماالنار، وهوإطالقوقفعلىوافقتأنفرنسالبثتوما
أعضاء6موافقةعلىحصلالذىالقرارصففىالمتحدةالوالياتومصر، وصوتت

البوليسقوةمعارضة، وتشكلتأصواتخمسةمقابلالمتحدةلألممالعموميةالجمعيةفى
.المتحدةالوالياتوساندتهالمتحدةاألممإلىكندابهتقدمتاقتراحعلىبناءالدولى
علىالمصرية، العملالحكومةبموافقةمصرتدخلأنالدولية، بعدالقوةمهمةوكانت
الواردةالشروطتنفيذعلىالعمل، ثموبعدهالمعتديةالقواتانسحابخاللالسالمإقرار

قناة، وتطهيرالعدوانآثاربإزالةالخاصةنوفمبر3فىالصادرالمتحدةاألممقرارفى
.الدوليةالمالحةخدمةفىللعملوإعادتهاالسويس

االتفاقيةبإنهاءيقضىجمهورىقرارالمعتدية، صدرالقواتانسحابأعقابوفى
لمكأنالجالء)، واعتبارهااتفاقية (1954أكتوبر19فىالمبرمة – المصريةالبريطانية

الفرنسى)، وبذلك – اإلنجليزىالعدوانبدايةيوم (1956أكتوبر31منذ، وذلكتكن
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التىباالتفاقيةوردتالتىالقيودمننهائيا، وتخلصتالوطنىاستقاللهامصراستكملت
تركياأوالعربيةالدولتعرضحالةفىالسويسقناةقاعدةاستخدامحقبريطانياأعطت
كما. مصرفىالسياسيةالقوىاعتراضموضعكانتالتىالقيود، وهىالحربلخطر

فىالعاملةوالبلجيكيةوالفرنسيةالبريطانيةوالشركاتالبنوكتأميمقراراتصدرت
طوالالسياسىنضالهم، ووجهالمصريينمخيلةداعبعزيزأملبذلكمصر، فتحقق

.األجنبيةالهيمنةمنالمصرىاالقتصادتحرير، وهوالعشرينالقرنمناألولالنصف
الوطنىباالستقاللواقتصاديا، وتمتعتسياسياالحركةفىحريتهامصرعززتوبذلك

.تحقيقهأجلمنبأرواحهمالمصريينمنأجيالضحىالذىالحقيقى

الشعوبتضامنجاء، فقدوالدولىاإلقليمىمصروضعمنالثالثىالعدوانغيروهكذا
الوطنىالتحررلحركةقيادتهاالعربية، وليكرسهويتهالهاليؤكدمصرمعالعربية

هذهمنالناصرعبدجمالالعربية، وخرجالقوميةلحركةقويةدفعةالعربية، وليعطى
وضده، لصالحهحسابألفلهيحسبالثالثالعالمزعماءمنبهمعترفازعيمااألزمة
.سواءحدعلى

األدبياتفىالثالثىالعدوانعرفكما" (السويسحرب "اآلخر، أسدلتالجانبوعلى
بريطانياهمتقليديتيناستعماريتينإمبراطوريتينعلىالستارأسدلت) العالميةالسياسة

الثانية،الدرجةمنالدولمستوىإلىمستعمراتهما، وهبطتامنبقىماوفرنسا، ففقدتا
رمزانوالحيوانان (األمريكىللحمارأوللفيلذيلإلىالعجوزالبريطانىاألسدوتحول
إلى" العظمى "بريطانياوالجمهورى)، فتحولتالديمقراطى: أمريكافىالكبيرينللحزبين
تكونأنديجوليدعلى – ذلكبعد – فرنساالمتحدة، وحاولتللوالياتصغيرشريك

.والفشلالنجاحمنمتفاوتةبدرجاتالمستقلةسياستهالها

الوريثاألسد، فأصبحتبنصيبالثالثىالعدوانوراءمنالمتحدةالوالياتوفازت
سياسةلتنفيذفرصةالثالثىالعدوانفىاألوسط، ووجدتالشرقفىللغربالوحيد
لملء) 1957" (إيزنهاورمشروع "ذلك، ليؤكد1943عامرسمتهاالتىالمنطقةاحتواء

علىالهيمنةخاللمناألمريكىاالستراتيجىالوجودبتعزيزاألوسطالشرقفى" الفراغ"
لحمايةمتقدمةقاعدةإسرائيلاعتبارعلىاختزالهأيضا، وتممصرقاومتهالمنطقة، الذى
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استخداممناإلمبرياليةالهيمنةأسلوبوتغيير. األوسطالشرقفىالغربيةالمصالح
العهدحديثةالدولبينالصغيرةالحروباألساسية، وتشجيعالبوارجودبلوماسيةالجيوش

.االستعمارعصرعنورثتهاالتىالحدودمشكالتحولوأفريقياآسيافىباالستقالل

فىعاشهاالتىالعزلةنفسهعن، فنفضالثالثىالعدوانمنالسوفيتىاالتحادواستفاد
"ىالشمالالحزام "تخطىوإيجابيا، وبذلكنشطاعالميادورايمارس، وراحستالينعصر
ذروةفىاألعظمالقوتينبينالصراعوطبيعةشكلعلىذلكوانعكس. األوسطبالشرق

".الباردةالحرب"

األفريقية،القارةفىكبرىوطنىتحررحركةالثالثىالعدوانمعمصرتجربةوأثارت
تصفىأنبريطانياواضطرت. السويسحرببعدفيهااالستعمارىالوجودتصفيةفتمت

لمحيثالسبعينياتمطلعمع) العربىالخليجفىأى" (السويسشرق "العسكرىوجودها
يعدلمإمبراطوريةعنالباهظةالدفاعنفقاتالبريطانيةالخزانةلتحميلمبررهناكيعد
.فعلىوجودلها

الالتينيةوأمريكاآسياشعوبحماسللعدوانالتصدىفىأيضامصرتجربةوألهبت
كانتمهماتحققهأنلالستقاللالمتطلعةالشعوبتستطيعلماعالميانموذجارأتبعدما

.اإلمبرياليةبالقوىمقارنةمتواضعةالعسكريةقدراتها

السياسية، وليسالقيادةساندتالتىالحقيقيةالقوةهوالمصرىالشعبوأخيرا، كان
بأرواحهمالتضحيةعلىالمصريونحرصوالقصور، فقدبالعجزأداؤهاتسمالذىالجيش

عشرةالشعبيةالمقاومةصمودولوالاالستقاللفىحقهالبالدهميكسبواحتىوأموالهم
القيادةأجلهمنعملتالذىالسياسىاالنتصارتحققلما) نوفمبر7 – أكتوبر29 (أيام

.والمقدرةالكفاءةمنكبيربقدرالسياسية
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أيديولوجيةعنالبحث
صدرتالتى" التحرير "بمجلةنشرتمقاالتمجموعةضمنهالثورةعنكتابأولفى

منمجهولةصفحات "عنوانحملالذىالكتابفىالساداتأنورالثورة، ذكرعنللتعبير
المباركة"، أنه "الجيشلحركةالتدبيرفىالضباطنجاحأسبابأهممنالثورة"، أنتاريخ

جمعتهمولكناأليديولوجيةتجمعهملممعينة، ولذلكأيديولوجيةمنهمألىتكنلم
الساداتأن، ويبدوبهقاموافيمانجاحهموراءكانت" الصداقة "الحميمة، وهذهالصداقة

وهى" األحرارالضباط "تنظيمأعضاءمعظمعلىالغالبةاأليديولوجيةيخفىأنأراد
الجديد، والجماعاتالوطنىوالحزبالفتاةومصرالمسلميناإلخوانأيديولوجية

الحزبية، ويتفاوتللبرالية، والتعدديةالمعادىموقفهافىجميعاتتفقالماركسية، وهى
منبالفكرةالقبولإلىالمسلميناإلخوانعندالتامالرفضمنالدستورمنموقفها

.اآلخرينعندمعينمنظور

االتجاهاتمختلفمنالضباطضمتوطنيةجبهة" األحرارالضباط "تنظيمكانفقد
علىوالقضاءالوطنىاالستقاللتحقيقوهومحددهدفواأليديولوجية، لهاالسياسية

الستةالمبادئفىاألهدافتلك، وتجسدتاالجتماعىالعدلوتحقيقالسياسىالفساد
:الشهيرة

.الخونةوأعوانهاالستعمارعلىالقضاء1-

.اإلقطاععلىالقضاء2-

.الحكمعلىالمالرأسسيطرةعلىالقضاء3-

.اجتماعيةعدالةإقامة4-

.قوىوطنىجيشإقامة5-

.سليمةديمقراطيةحياةإقامة6-
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، ولعلالتنظيمعنداألولوياتترتيبيعكسالنحوهذاعلىالمبادئترتيبأنفىشكوال
يمثلالستةالمبادئبهجاءتالقائمة، ومانهايةإلىالديمقراطيةالحياةإرجاءيفسرذلك

مطلعمنذالمصريةالساحةعلىالمختلفةالسياسيةالفصائلرفعتهاالتىالمطالبمجمل
كلتحقيقلكيفيةالخاصتصورهمنهالكلكان، وإنالعشرينالقرنمناألربعينيات

الجدلذلكغمارفىيدخلأن" األحرارالضباط "تنظيميشأولم. األهدافتلكمنواحد
.القائمالنظاممنالتخلصفىخطتهنجاحعلى، وحرصاالتنظيموحدةعلىحفاظا

،الجانبهذا) 1962عام” (الوطنىالعملميثاق "الثورة، تناولقياممنسنواتعشروبعد
نيابةالعسكريينطليعةثورى، فتحركتسياسىتنظيمغيرمنزحفهبدأالشعبأنفذكر
.الستةبالمبادئالثورى، اكتفاءللتغييركاملةنظريةغيرمنالزحفهذابدأ، كذلكعنه

يعنىوال. التاليةالسنواتخاللاألحداثرحممنمتخلقةالفكريةالتفاصيلجاءتثم
األفكار،تزاحمتاألفكار، فقدمنخلتالجديدالثورىالنظامصناععقولأنذلك

.محددإطارفىالبعضبعضهاإلىيجمعهاالذىاأليديولوجىالنسقإلىافتقرتولكنها
بالتجربة" والخطأالتجربة "منظورمنالتطبيقموضعاألفكاركلوضعتوقد

.القومىالتاريختجاربمحصلةمعالفعالوالتفاعلوالممارسة

فيها، وتمصيغتالتىبالظروفيرتبطأنمنالبدالستةالمبادئعلىالحكمولكن
ترتبومالتطبيقهااتخذتالتىاإلجراءاتضوءعلىسياقها، وليسفىعنهااإلعالن

اعتبارنافىوضعناإذالتطبيقهاالوحيدالسبيلكانالتجريبأن، وخاصةنتائجمنعليها
يستمعون، جعلهمكواهلهمعلىثقيالعبئاكانتالضباطبهااضطلعالتىالحكممهامأن
تتخذقراراتهمكانتثمشيئا، ومنعنهميعلمونالاالتجاهاتمختلفمنمستشارينإلى

مثلاتخاذعلىتساعدتفاصيلمنتتضمنهماحسبغيرهاعلىلفكرةالترجيحطابع
إيجابياتمنعليهايترتبقدبماالعمليةالتجربةهوالوحيدالمحكالقرار، وكانهذا

.وسلبيات

أى" العمل – النظام – االتحاد "هوللثورةاألوليينالسنتينفىرفعالذىالشعاروكان
أوىالوطنالصفشقشأنهمنماكلالثورة، وتالفىقيادةمجلسوراءاالتحاد
وعدمالقانونالتزاميعنى" النظام "و.واألقباطالمسلمينبينالوطنيةبالوحدةالمساس
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تحقيقعلىالعملبهيقصد" العمل "الجديدة، والسلطةضدالشغب، وإثارةعليهالخروج
هوالشعارهذاكانوقد. الستةالمبادئفىالثورةقيادةطرحتهاكماالوطنيةاألهداف

هيئة "اتخذتكما) 1953عامينايرفىأقيم (سياسىتنظيمأول"التحريرهيئة "تبنتهالذى
لمصرعلماأصبحالذى) واألسودواألبيضاألحمر (األلوانثالثىالعلم" التحرير

.علىمحمدأسرةحكموإنهاءالجمهوريةقيامإعالنبعدالجمهورية

)1954عام" (الثورةفلسفة "كتابهفىاألهميةمنجانبعلىأفكاراالناصرعبدوطرح
باعتبارهاللثورةتصورهاألفكارتلكوتتضمن. متكامالأيديولوجيانسقاتشكلالولكنها

السيطرةمنالوطنىالتحررهىاألولىالثورة. سياسية، واجتماعية: وجهتينذات
ألبناءاالجتماعيةالعدالةتحقيقتستهدفالثانيةالفاسد، والثورةالحكمومناألجنبية
ذلكعلىيترتبواحد، بماوقتمعا، فىالثورتينتعيشأنمصرعلىكتب، وقدالوطن

معا، ورغماالجتماعيةوالحريةالسياسيةالحريةأجلمنالعملمنمفر، فالتناقضمن
واضحةطريقهاتكنلماالجتماعيةالثورةالسياسية، فإنالثورةإلىالطريقوضوح
.الدرجةبنفس

استراتيجىمنظورمنالدوليةمصرلتوجهات" الثورةفلسفة "فىالناصرعبدتحديدوجاء
منطلقمنالحيوى”، وليسالمجال "نسميهأنيمكنماخالل، ومنأيديولوجىوليس
عربية، وأفريقية، وإسالمية،: ثالثدوائرإطارفىمصرتتحركأنفيرى. الهويةتحديد

الدائرة،بهذهمصرتجمعالتىالوثيقةالروابطبحكماألولويةتحتلالعربيةفالدائرة
ندافعأنمنايقتضىسالمتنانطاق "ألنمصرىقومىأمنقضيةالدائرةبهذهواالرتباط

وحدة: هيعناصربثالثالعربيةالدائرةقوةالناصرعبدإخواننا"، وحددحدودعن
نفسالمادية، ومنالحضارةعصب "البترول، ثمالمهماالستراتيجىالثقافة، والموقع

بابهانحرس "الثانية، ألنناالمرتبةفى) اإلسالمىالعالموليس (أفريقياجاءتالمنطلق
والحضارةالنورنشرعلىنعاونأنقلبها، ومسئوليتنامنماءهالنيل، ويستمدالشمالى

السياسىالتنسيقعلىوتقتصرالثالثةالمرتبةفىتأتىاإلسالميةأعماقها، والدائرةفى
.الحجموسمخاللمنوالتعاون
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متطلباتمنطلقمننفعياتحديدابهامصروعالقةالثالثالدوائرتحديدجاءوهكذا
تواتر، رغمدينىأوإقليمىأوقومىمنطلقمنالمصرى، وليسالقومىاألمن

حولالثورةقيادةمجلسأعضاءمنوزمالؤهالناصرعبدبهاأدلىالتىالتصريحات
العربية،القوميةالمصالحلخدمةالمنطقةعنللدفاعإطاراالعربيةالجامعةاتخاذأهمية
كان، بلورفاقهالناصرعبدذهنفىتبلورتقدالعروبةفكرةتكنلمالحينذلكفحتى

منوغيرها) 1954عام (العربصوتإذاعةإقامةوما. محًضاأمنيًّااستراتيجيًّاالمنظور
إال" باألمجاد "إياهممذكرةبالدهمفىاألجنبىالوجودضدالعربأثارتالتىاألدوات

تنعمأنيمكنالمصر؛ ألنالوطنيالتحررهدفلخدمةالجماهيرىللحشدوسيلة
.األجنبيةللسيطرةخاضعمجالوسطبالحرية

األوسط،الشرقعنالدفاعمشروعحولالغربمعدارالذىالسياسىالصراعأنغير
معركة، ثمللمشروعالمعارضمصرلموقفالتأييدلحشدوالسياسىاإلعالمىوالعمل
العروبة، فحرصفكرةبأهمية – يبدوماعلى – يوليوثورةأقنعذلكبغداد، كلحلف
انتماءعلىاألولىمادتهفىينصأنعلى) 1956عاميونيو (الثورةأصدرتهدستورأول

”القومىلالتحاد " التنفيذيةاللجنةعنالصادرالبيانفىوجاء. العربيةاألمةإلىمصر
البيانذلكفى، جاءإقامتهعلى192المادةفىالدستورنصالذىالسياسىالتنظيموهو
وتجمعهتجمعناالذىالعربىالشعبووحدةوحدتناتحقيقعلىتعملقوميةمنظمة "أنه

،والتقاليد، والدموالعقائداللغةوحدةتجمعهواحدة، كماوروحيةتاريخيةأصول
بهذاالمؤمنةالعربيةالعناصرلجميعمفتوحاالتنظيمأصبحولذلك".. المشتركةوالمصالح

.المصريينعلىعضويتهتقتصروالالهدف

الدستور، وتأكيدمناألولىالمادةفىإليهااالنتماءوإدراجالعروبةتبنىكانوهكذا
، وليسمحضنفعىعملىمنطلقمن” القومىاالتحاد "السياسىللتنظيمالعربيةالهوية

التنفيذيةاللجنةبيانساقهاالتىالمبرراتمنيتضحذلك، ولعلأيديولوجىمنطلقمن
مبرراتتسوقالعروبة، ولكنهامكوناتتحديدمنثابتاموقفاتحددالالتىالذكرسالف
التاريخىمحدد، تجمعبنسقارتباطدونالعروبةدعاةأفكارمنالتقطتشتى
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إيديولوجىإطاربغيابيوحىمما) طبعاالدينية (بالعقائدالعلمانية، والمفاهيمبالوجدانى
.عندئذيوليوثورةعندالعروبةلمفهوممحدد

هدفاعتبرالذى” التعاونىالديمقراطىاالشتراكىالمجتمعشعار” القومىاالتحاد "رفع
بالديمقراطيةاالشتراكيةاقتران، وفسر1956عامدستوروفقلتحقيقهيسعىالذىالنظام

االستغاللمنالفردتحريرعلىالعملالمنشود، بضرورةللمجتمع، كإطاروالتعاون
.الديمقراطيةحقوقهملممارسةالسياسىالوعىلديهميتوفرحتىواالجتماعىاالقتصادى

التىاألزمةمنها، تلكيعانىالنظامكانالتىاأليديولوجياأزمةعنالشروحتلكوتكشف
:هم (المثقفينبعضإلىيلجأ – القومىاالتحادعامسكرتير – حسينالدينكمالجعلت
من، وجميعهمالعريان، وسعيدزكىعباسشقير، وحسين، ولبيبحزينسليمان

مخالفة) بالطبع (جاءتمساهمتهمالمرحلة، ولكنلتلكفكرىإطارلوضع) الليبراليين
بحماسيتعاونوالمالذينالمثقفينعلىباللومهيكلحسنينمحمدوألقى. النظاملتوقعات

خيبةعنالناصرعبدجمالوعبر. إليهايسعىالتىاأليديولوجيالهيقدمواولمالنظاممع
مصرإن: الجديد، وقالواالقتصادىالسياسىالنظامحولاألكاديميةالكتاباتلقلةأمله
األيديولوجىالتوجهأزمةعنيكشفالنظرية، مماعلىالممارسةفيهاتتقدمبتجربةتمر
شعار، المجردكان " التعاونى – الديمقراطى” – االشتراكى "المجتمع، وأنالنظامعند

".العمل – النظام – االتحاد " عنكثيرايختلف

، بدأتالنظامبهايهتدىأيديولوجياإلىالحاجةذروة) 1964 – 61 (السنواتوشهدت
مصربيناالنفصالوقوعأعقبهاثم) 1961عاميوليو (باالشتراكيةوصفتبقرارات

4فى” الوطنىالعملميثاقإعالن، فجاءأيديولوجىإطارإلىالحاجةوسوريا، وبرزت

الثالثالسنوات، فكانت1964عاممايو25فىمؤقتدستورصدرثم1962عاميوليو
.النظامتوجهاتيضمأيديولوجىإطارعلىلالستقراربذلالذىبالجهدحافلة

لهاكانالتىللممارسةالمحورىالدور) 1961عاميوليو (االشتراكيةالقراراتأكدت
األزمةمنالخروجإلىالنظامحاجةالتحولهذاتفسيرفىوقيل. النظريةعلىالسبق

الحكومة، واضطرارمعهالتعاونعنالوطنيةالرأسماليةإحجامعنالناجمةاالقتصادية
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فشل، بعدلألجانبمملوكةقبلمنوكانتتأميمهاتمالتىاالقتصاديةالمؤسساتإلدارة
إن: أيضاأصولها، وقيلبامتالكالوطنىالمالرأسوإقناعالشركاتتمصيرمحاولة

أنمنقيلماصح، إذاالسبيلهذاانتهاجفىتيتومعالطويلةبمناقشاتهتأثرالناصرعبد
فى، واستعانالنظامصناعمنرفاقهبهاالناصر، فاجأعبدمنبمبادرةجاءتالقرارات
وحسنالقيسونىالمنعمعبد: همااالشتراكيةعنتمامابعيدينكانابرجلينصياغتها

يقضونالمصريونالشيوعيونكاناالشتراكيةالقراراتأعلنت، وعندمازكىعباس
.عميقنومفىيغط” السوفييتىاالتحاد "، وكانالمعتقالتفىالثالثعامهم

أخرىعواملضمن (القراراتلتلكفعلكردالسورية – المصريةالوحدةانهياروبعد
دليلإلىالحاجةعن1961عامنوفمبر4فىالناصرعبدأعلن) وإقليميةمحليةعديدة
برامجهفىبهايستهدىجديدةأيديولوجيةإلىالنظامبافتقارالثورى، واعترفللعمل

الوطنيةللجماهيرثوريةأداةليكون "جديدسياسىتنظيمإلىالحاجة، وكذلكوسياساته
عنالسابقةالتوجهاتأسفرتوقد” الثورىالتغييرفىوالمصلحةالحقوحدها، صاحبة

”.العربىاالشتراكىاالتحاد "تنظيمبناءالوطنى”، ثمالعملميثاق "إصدار

كاملة"، وذكرثورىعملنظرية "إلىتفتقرمصربأنبالقول” الوطنىالعملميثاق "يبدأ
ويحركونهاالستةالمبادئيطورونراحوا) األحرارالضباط (ورفاقهأنهالناصرعبد

الطليعةأهدافها، ولكنإلىالثورةطريقيفتحتفصيلىبرنامجنحووالممارسةبالتجربة
الثورىالتغييرمسئوليةلتحملنفسهاأعدتقدتكنلميوليو23صنعتالتىالثورية

وليستللثورةأعالممجردكانتالستةالمبادئأنوأكد. مقدماتهشرارةأطلقتالذى
كاملةنظريةليقدمالوطنىالعمليأتىهناجذرى”، ومنتغييرومنهجثورىعملأسلوب
.ومنهجاأسلوباللثورة

الصحيحالمنهجإليجادالمالئمةالصيغةهىالعلميةاالشتراكية "أنعلىالميثاقونص
، وأنواالجتماعىاالقتصادىللتقدمالوحيدالمخرجهواالشتراكىالحلللتقدم"، واعتبر

، معوسائلهكلتأميميستلزم، ممااإلنتاجأدواتكلعلىالشعبسيطرةيقتضىذلك
عامقطاعبخلقذلكيتمولكن. الشرعىاإلرثالخاصة، وحقبالملكيةالمساسعدم
فىالتنميةفىيساهمخاصقطاعوجود، معالمجاالتجميعفىالتقدمقيادةعلىقادر
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علىالشعبسيطرةتعنىهنافاالشتراكية. االستغاللممارسةدونالشاملةالخطةإطار
الفردية، ولكنهللمبادرةتصفيةذلكيعد، والوسائلهكلتأميمعدممعاإلنتاجأدواتكل

.المنفعةإلطارتوسيع

الفردى،الربحعلى، وليساالجتماعىالعدلعلىيرتكزالمنشوداالشتراكىفالمجتمع
الذى" العلميةاالشتراكية "مصطلحاستخدام، ورغمالسوققوىعلىوليسالتخطيطعلى
وبينيقصدهاالتى" االشتراكية "بينالتمييزعلىالميثاقالماركسية، حرصيعنى

الجديدة، وأنالحرةحياتنافىقداستهالهاالعقيدةحريةأنعلىنصالماركسية، حين
رسالةذاتثورات، وأنهاوسعادتهاإلنسانشرفاستهدفتالسماءورساالتاألديان

،الخاصالقطاعبمشاركةوإيمانهاالملكيةلمبدأاالشتراكيةاحترامعنتقدمية، فضال
منتخرججامدة، لمبنظرياتالتزاما "بالميثاقجاءتالتى" االشتراكية "تعنىالهناومن

الميثاقيعنيهاالتى" العلميةاالشتراكية " فإنثمومن" الوطنيةوالتجربةالممارسةصميم
.الماركسيةغيرآخرشيء

بأنموحيةجاءتصياغته، فإنالميثاقفقرات "فىتناثرتالتىالمصطلحاتورغم
علمىحلأيديولوجيا، فهواختيارامنهاأكثرعمليةضرورةكاناالشتراكيةنحواالتجاه
الطبقىالصراعلتفادىطريقاتقدمفكريا، وحتىالتزاماكونهمنأكثرالتنميةلمشاكل
.الشاملالتخطيطوتحقيقالطبقاتبينالفوارقتذويبعلىبالعمل

أزمةأنللديمقراطية، كماالوحيدالشكلليستالحزبيةالديمقراطيةأنالناصرعبدورأى
اقتصاديةألسبابالسياسيةالحرياتممارسةعنالشعوبعجزإلىترجعالديمقراطية

هومشاكلهالمناقشةالعاملةالشعبقوىكليجمعتنظيموجودفإنثمواجتماعية، ومن
.الديمقراطيةالممارسةقمة

،العمال: " الخمسةعناصرهوحددتالتحالففكرةالسياسيةالقيادةاختارتوهكذا
لمالعناصرتلكمنأياأنالوطنية"، مع، والرأسمالية، والجنود، والمثقفونوالفالحون

،التحالفإطارفىالجماعىرأيهعنبالتعبيرلهيسمحواحدتنظيمىكيانفىينتظميكن
إلىالمنتموندخلأنذلكعلىذاتها، فترتبالفكرةمنموقفهعنالتعبيريملكحتىأو
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األساسىالنظاموجاء". مستقلةإرادةأوتنظيمبدونأفراداالجديدالتنظيمالفئاتتلك
الحزبىااللتزاممنصارمبنظاميأخذحزبطبيعةعنمعبراالعربىاالشتراكىلالتحاد

أحدفىالسياسىالمأزقذلكعنالناصرعبدعبروقد. الماركسيةاألحزابإالتعرفهال
أوكادرلدينايكونأنيجبإنه: " بقوله1965عامالمنشورةالعامةاألمانةاجتماعات

يقودونمخلصينمؤمنينحركيينأناسمنيتكوناالشتراكىاالتحادداخلحزب
باسمعرفالذىالجهازهذاتنظيمتموقد". فعالالجماهيريمثلالذىاالشتراكىاالتحاد

تحديدهاتركمعاييروفقاختيارهاتمعناصرمنسرىبشكل" االشتراكيينطليعة"
.التكوينهذاأمرإليهمأسندمنالجتهاد

التنظيمهشاشةالهزيمة، كشفت1967عاميونيوهزيمةفخفىمصروقعتوعندما
.الدولةبناءإعادةفىالتفكيركلهذلكمعا، واستدعىالحكمومؤسساتالسياسى
لمأنهأثبتتقداألحداثبأنالعلياالتنفيذيةاللجنةاجتماعاتفىالناصرعبدواعترف

معارضحزبقيامجديد"، وطرحنظام "عنالبحثيتعينسليم"، وأنهنظام "هناكيكن
أن، علىحسينالدينوكمالالبغدادىاللطيفعبديتزعمهاالشتراكىاالتحادداخل
معارضةلقيتالفكرةالوطنى”، ولكنالعملميثاق "إطارفىفعليةمعارضةتكون

.اللجنةأعضاء

سالحقادةبحقصدرتالتىاألحكامعلىاحتجاجا1968عامفبرايرمظاهراتوكانت
، وجهتإليهالمنتميةاالشتراكىاالتحادقياداتمنعناصربهاقامتالتىالطيران
عبدذلكفىبماالمسئولينوأداءسلوكونقدالتجريححدبلغتللنظامحادةانتقادات
نقد، جاءمنالمظاهراتتلكفىأثيرلمايستجيبأنالناصرعبد، فاضطرنفسهالناصر
بيان "صدوركانثمومن. الهزيمةوقعمنعانىالذىالمصرىالعامالرأىعنتعبيرا
2فىعليهاالستفتاءجرىالذى1968عاممارس30ببيانعرفالذى” الوطنىالعمل

.1968عاممايو

الشهورفىمصرفىدارالذىللحوارخالصةبأنهالبيانالناصرعبدوصفوقد
وأبقى. عنهعبرتكماالعاملةالشعبقوىرأىعنتعبيربالبيانجاءمااألخيرة، وأن

القوىلحشدمالءمةالصيغأكثرباعتباره” العربىاالشتراكىاالتحاد "علىالبيان
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تشكيليعادأنيجب، ولذلكالتطبيقسوءإلىالتنظيمأداءفىالقصورالشعبية، وأرجع
الجديدبتشكيله” العربىاالشتراكىاالتحاد "وأن. القمةإلىالقاعدةمنباالنتخاباالتحاد

المجاالتجميعفىالسياساتبرسمالمختلفةلجانهويوجهها، وتقومالنضالمراحليتابع
.الداخلىالبناءوإعادةالنصرلتحقيقاستهدافا

االنتهازيةالعناصربنفساالنتخابات، فجاءتلآلمالمخيباالبيانتنفيذجاءذلكورغم
الناصرعبدجمال، عبر1969عاموفى. الهزيمةأسبابأحدالجماهيرفيهارأتالتى
إلىالدولةتستندأنيريد "أنهذكرحيناالشتراكىاالتحادفىحدثفيماأملهخيبةعن

لجان "خاللمنالتنظيمتنشيطفكرةجاءتثمومن" إليهاهويستندأنالالتنظيم
حر، ولكنومنطقجديدبفكرالواقعأرضعلىلتعمل" المعركةأجلمنالمواطنين

.سرابإلىعليهاالمعقوداألملحولاالشتراكىاالتحادإلىتشكيلهاإسناد

المرحلةأنرأىالناصرعبد، ولكنالميثاقتعديلفكرة1970عاممارسفىوطرحت
.الرأىفىخالفايثيربماتسمحوالالداخليةالجبهةتماسكتتطلبالبالدبهاتمرالتى

للمنارفقدانبمثابةالجديدالمجتمعبناءعليهايقومالتىاأليديولوجياأزمةكانتوهكذا
االستقاللمشروعلدعممهمامطلباذلك، وكانالوطنىالعملسفينةبهتهتدىالذى

28فىالناصرعبدوفاةحتىقيامهامنذللثورةاألساسىالمحورشكلالذىالوطنى

مماالسياسيةوالمشاركةالجماهيربينباعدإليهاالنتباهعدمولكن. 1970عامسبتمبر
.الثورةمسيرةعلىالسلبيةآثارهلهكانت
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بىالعرالوطنوتحريرالثورة
إلىالمصرىالشعبلتنبيهمهمة، أداة1948نكبةخاصة، وبصفةفلسطينقضيةكانت
الشعوبمعااللتحامأهميةإلىالمصرييننبهتعربية، كمالسياسةمصرتبنىأهمية

أنظارلصرفاالستعماربذلهاالتىالجهودمنطويلةعقودبعداألخرىالعربية
القرنمطلعفىالسياسيةالظروفولعبت. العربىالمشرقفىيدورعماالمصريين
حركةكانتتحديدا، فقدالمشارقةوالعربالمصريينبينالتنافرهذافىدوراالعشرين
مساندةعلىتعتمدالعثمانيةالدولةعنالعرباستقاللتحقيقإلىالراميةالعربيةالقومية

مصرالمرتقبةالعربيةالدولةتضمأناعتبارهافىتضعلمثموفرنسا، ومنبريطانيا
بالنسبةوفرنسا) لمصربالنسبة (بريطانياتغضبالحتىأفريقياشمالبالدمنوغيرها
الوجودشرعيةعدمعلىنضالهابنتالمصريةالوطنيةالحركةأنكما. أفريقيالشمال

مصلحتهامنيكنالعثمانية، فلمللدولةتابعةواليةمصرباعتبارمصرفىالبريطانى
دعاةاعتبرتثماالستعمارية، ومنالقوىعلىتعتمدالتىالعربيةالقوميةحركةتأييد

.منهملالستعمار، ونفرتأعواناالعروبة

علىالبريطانيةالحمايةوفرضاألولىالعالميةالحربفىالعثمانيةالدولةهزيمةوبعد
ثورة، وجاءتاالستقاللعلىالحصولهوالحربنهايةعندالمصريينهممصر، كان

ماضىعلىاإلحساسهذاوتبنىالمصريةبالقوميةاإلحساسلتدعم1919عاممارس
منتعلىالمصريةوالمدارسالمصريةالبيئةفىالتنشئةكانت، ولذلكالفرعونىمصر
مننكباتهافىالعربيةالبالدمع) التعاطف (منيمنعلمذلكلمصر، ولكناالنتماءشأن

.واحدةعربيةألمةاالنتماءمنطلقمنالالدينفىاألخوةمنطلق

بمحيطهارتباطهحقيقةعلىوتوقظهالمصرىالضميرلتهزفلسطيننكبةجاءتوهكذا
أمنقضيةفهىثممصر، ومنعنأمامىدفاعكخطفلسطينأهميةمنطلق، منالعربى
.مصرأمنعلىللحفاظضرورىالعربىالمشرقعنالدفاعإنمصرى، بلقومى

عامثورةمنذرويدارويدايتزايدفلسطينفىيجرىبماالمصرييناهتمامبدأهناومن
بأهمية" األحرارالضباط "وعىالنكبة، وجاءمعذروتهبلغحتىفلسطينفى1936
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فىالعربيةبالدائرةالناصرعبداهتمامجاءكما. المنطلقهذامنالعربيةمصرروابط
مصرتضمنحتىالعربىالمجالتحريربأهميةالوعىعنتعبيرا" الثورةفلسفة "كتابه

)1954 (عامقيامهامنعامينبعديوليوثورةاهتمامكانهناومن. القومىأمنهاسالمة
ودعوتهااالستعماربراثنبينالواقعةالعربيةالشعوبإلثارةالعربصوتإذاعةبإقامة
العربيةالبالدفىالوطنىالتحررحركاترقابها، " لتشجيععناالستعمارنيرلطرح

".العربصوتعبرجماهيرهمإلىالحديثمنالبالدتلكأبناءمنالمناضلينوتمكين

مصرقدمتبلالعربيةالوطنىالتحررلحركاتالمعنوىالتأييدبهذاالثورةتكتفولم
علىالمناضلينوتدريبوالسالحبالمال) المحدودةالماليةإمكاناتهارغم (المادىدعمها
عدنفىالتحررحركاتالمساعداتتلكوشملت. المقاومةوأعمالالعصاباتحرب

بعدالعراقىالملكىللنظامالمعارضينإلىامتدتوظفار، كماالعربيةالجزيرةوجنوب
العالمفىالوطنىالتحررحركاتمساعدةبرنامجوتضمن. بغدادحلففىتورطه
الجامعاتفىالدراسيةالمنح، فقدمتاالستقاللبعدمالمرحلةالكوادرإعدادالعربى

،الوطنىالتحررحركاتمرشحوبينهمالعربية، منالبالدمختلفمنلطالبالمصرية
.المصريةبالجامعاتالدراسيةالمنحمنكبيربنصيبغزةقطاعمنالفلسطينيونوحظى

الكفاحفىاستراتيجىنظربعدعلىيدلالجزائريةالثورةبدعميوليوثورةاهتماموكان
فىالعربصوتإذاعةمنلهابيانأولالجزائريةالثورةأعلنتفقداالستعمارضد

لمالجزائريةالثورةعمرمثلتالتىالسبعالسنواتوطوال. 1954عامنوفمبرمناألول
وحصلتالثورةانتصرت، حتىالسياسىوالتأييدالمادىالدعمتقديمعنمصرتتوان

باشتراكالجزائرشعبمساندةفىدورهاعلىمصروعوقبت. استقاللهاعلىالجزائر
علىإصراراإالذلكيزدها، فلم1956عاممصرعلىالثالثىالعدوانحربفىفرنسا

.استقاللهابعدتونسليبيا، وكذلكعبرتهريبهيتمكانالذىبالسالحالجزائريةالثورةمد

علىنشطبدورمصروقامتالمنفىفىجزائريةحكومةألولمقراالقاهرةوكانت
المحافلمنغيرهاوفىالمتحدةاألممفىالجزائريةالثورةلمساندةالدوليةالساحة
وأعلنالفرنسيةالجزائرأسطورةتحطمت) 1955عامأبريل (باندونجمؤتمرففى. الدولية

العربيةالبالدفىتقومالعملفىالرئيسيةقاعدتهابأنالجزائريةالتحريرجبهةبيان
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، طالبتالحاضرينبإجماعحظىالمؤتمرإلىباقتراحمصرتقدمتمصر، كماوخاصة
تسويةإليجادبالسعىفرنسا، وطالبتاالستقاللفىوالمغربوالجزائرتونسبحقوقفيه

)،1956عام (الثالثىالعدوانأزمةوبعد. السرعةوجهعلىالبالدهذهمعسلمية
القضيةبإدراجللمطالبة) 1957عام (وآسيويةأفريقيةدولعدةتحشدأنمصراستطاعت
العامةالجمعيةالمتحدة، واتخذتلألممعشرةالحاديةالدورةأعمالجدولفىالجزائرية

ديمقراطىسلمىحلإلىالتوصلفىاألملعنفيهأعربت) فبراير15فى (قرارا
شارلوصولوبعد. المتحدةاألممميثاقمع، ويتماشىالتعاونروحطريق، عنعادل

القضيةتجاهجديدةسياسة)، انتهج1958عاميونيوفرنسافىالسلطةإلىديجول
المصير، وبعدتقريرحقالجزائرىالشعبإعطاءعلىالموافقةالجزائرية، وأعلن

استفتاءبعداستقاللهعلىالجزائرىالشعبحصلالتحريروجبهةفرنسابينمفاوضات
.1962عاميونيوفىأجرى

الوطنيةالسلطةبناءمنتتمكنحتىاالستقاللبعدالجزائردعمفىمصرواستمرت
.الماديةوالمعوناتوالمعلمينالخبراءلهافقدمت

بارزانموذجايعد) 1962عامسبتمبر (اليمنثورةجانبإلىيوليوثورةوقوفولعل
ظروففىاليمنيةالثورةقامتوقد. العربيةالتحررحركاتبدعميوليوثورةالتزامعلى

العربيةالساحةمصر، وحفلتعنسورياانفصالعلىعامانقضىصعبة، فقدإقليمية
أعتىوضدتخلفاالعربيةالبالدأكثرفىتقعبالثورةمصر، فإذاضدالموجهةبالمؤامرات

.الرجعيةالنظم

اليمنتولىالمصريةالثورة، وكانتبالغبترحيباليمنيةالثورةأبناءالقاهرةاستقبلتوقد
اإلمامطلبعلىبناءاليمنإلىعسكريةبعثة، فأوفدت1952عاممنذخاصااهتماما

الطالببعضاليمن، وأوفدتعدنفىالبريطانىالوجودمواجهةفىاليمنىالجيشلدعم
المعارضةعناصرلبعضملجأمصركانتكما.. المصريةالحربيةبالكليةللدراسة
.اإلمامحكمضداليمنية
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منتأكدتبعدماسبتمبر30يوماليمنجمهوريةفىالثورةبحكومةمصراعترافوتم
وتمتعسكرياالجديدالنظاممساعدةمصروقبلت. الجديدللنظامبالنسبةاألموراستقرار
)1962عامأكتوبر11 (البلدينبينمشتركدفاعاتفاقيةبتوقيعالمساعدةهذهتغطية
عسكريةقيادةتشكيلاآلخر، وتمعلىاعتداءالبلدينمنأىعلىاالعتداءأصبحوبذلك

علىالجديدالنظاملمساعدةوتعليميةوطبيةفنيةبعثاتمصرإلىأوفدتمشتركة، كما
.الحديثةالدولةمتطلباتبناء

تثبتوأنالموقفعلىتسيطرأناستطاعتاليمنلثورةالمصريةالمساعدةوبفضل
العربىالجنوبفىالوطنيةالحركةعلىآثارهاتعكسأنكذلكأقدامها، واستطاعت

.االستعمارربقةمنالتحررفىأمالالمحتلاليمنجنوبفىالثوارأمام، وتضعالمحتل

.اليمنفىالمصرىالوجودإلىمطمئنة1963عامقامتالتىالجنوبثورةمصروأيدت
لحركةالسياسيةالقيادةمصر، واستضافتسنواتأربعالجنوبفىالثورةواستمرت

الثوريةالقوىالتحمتوعندما”. العربىالجنوبرابطة "الجزيرةبجنوبالوطنىالتحرر
فىمهمادورالعبتالتىمصرمنأكبردعمعلىحصلتاليمنثورةمعالجنوبفى

عام" المحتلالجنوبتحريرجبهة "سمىفيماالجزيرةجنوبفىالثوريةالقوىتوحيد
1965.

األممعلىقضيتهطرحتعندماالعربىالجنوبتأييدفىبارزبدورمصروقامت
علىحصلحتىالجنوبفىالوطنىالتحررلحركةمصرتأييدالمتحدة، واستمر

ميالد) 1967عامنوفمبر30 (الثوريةالقوميةالجبهة، وأعلنت1967عاماستقالله
130دامالذىالبريطانىاالستعمارمنتخلصتأنبعدالشعبيةالجنوبيةاليمنجمهورية

.عاما

فخفىمصرلوقوعمهدتالتىاألسبابطليعةفىاليمنفىالمصرىالتدخلوكان
تصفيةعلىالعملخطفىمصرالستمرارالغرباستياءازداد، فقد1967عامهزيمة
وزاريةدورةعقداألطلنطىحلفوتولى. وأفريقياالعرببالدفىاالستعمارىالوجود
سياسةتتضمنعملبورقةتقدمتالتىتركياطلبعلىبناء) 1964عاميناير (خاصة
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السياسةهذهالمذكرةالناصر، وبررتعبدوإسقاطاإلقليمىمصردورلتحجيممقترحة
هذابعدالمنطقةفىالغربيةالمصالحعلىخطرمنمصرسياسةتمثلهأصبحتبما

علىيسيطرالناصرعبدأصبح، وبذلكاليمنفىالكثيفالمصرىالعسكرىالوجود
المندببابعلىبسيطرته، وذلكالغربعليهايعتمدالتىاألساسيةالبتروليةالموارد

مصرقوةلتصفيةاألوانآن، وقدرحمتهتحتاألوربىاالقتصادفأصبحالسويسوقناة
:مرحلتينعلىذلكيتمأنتركياالناصر، واقترحتعبدنظامإلىقاضيةضربةوتوجيه

أكثرالمصريةالقواتتوريطفىالماليةوإمكاناتهاالعسكريةمصرقوةأوال، استنزاف
العسكرية،الوسائلبمختلفاليمنيةللثورةالمعارضةالقوىبدعماليمنفىفأكثر

،بهالخسائرمنقدرأكبروإلحاقالمصرىالجيشقوىإلنهاكمرتزقةجندواستخدام
القواتمنالمزيدبإرسالالعربىالعالمفىهيبتهعلىالحفاظإلىالناصرعبديدفعمما
تقصم "لمصرمفاجئةضربةبتوجيهإسرائيل، تقوممداهالتورطيبلغوعندما. اليمنإلى

حلفدولتقفأنعلى. وإسقاطهالناصرعبدإلذاللسيناءالنظام"، وتحتلظهر
.وسياسياعسكرياتدعمهاإسرائيلوراءاألطلنطى

يناير (األطلنطىحلفوزراءدورةأعمالمنالبريطانيةالنسخةفىالخطةهذهجاءت
، والملفين1965عاملإلطالعفتحمنها، األولملفاتثالثفى)، وتقع1964عام

)، ولكن2015عاماأى (عاماخمسينمروربعدإالعليهماباإلطالعيسمحالاآلخرين
يونيوضربةخطةإطارتمثلكانتالتركيةاألفكاربأنتوحى1967عامأحداثمسار
يستطعلمورطةمناليمنفىالمصرىللجيشحدثفيماالنظرأمعنا، إذا1967عام

.1967عاميونيوأزمةسيناريومنحدثمامنها، ثمالخروج

علىالمصريةالهيمنةاستبدالفىالرغبةالعربىالوطنبتحريرالثورةاهتماميعنىوال
كانالذىكذلكتوسعيامشروعايوليوثورةلدىيكناألجنبية، فلمبالهيمنةالعربيةالبالد
كانتيوليوثورةعشر، ولكنالتاسعالقرنمناألولالنصففىباشاعلىمحمدعند

قومىأمنقضيةفيهاالستعمارىالوجودوتصفيةالعربىالوطنتحريرأنتماماتدرك
تستطيع، لن1956عامعدوانبعدالتاماستقاللهاعلىحصلتوإنمصرألن. عربى
قواعدهناك، ومادامتالعربىالوطنفىاستعمارىوجودهناككانطالماعليهالحفاظ
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قطركلتحريرفىترىالثورةأخرى، كانتوبعبارة. العربيةاألرضعلىأجنبية
.مصرالستقاللضماناعربى

العربية،للشئونبالرئاسةملحقامكتباالحكمأمورلهااستقرتمنذالثورةأنشأتلذلك
الثورة، وكانقيادةمجلسعضوالدينمحيىزكريااألمربدايةفىعليهاإلشرافتولى
عنالمعلوماتجمع، مهمتهالعربىالوطنفىالثورةاستشعارقرونيمثلالمكتبهذا

التركيزالساحة، مععلىالموجودةالسياسيةوالجماعاتالعربية، واألحزابالبالدأحوال
عنوافيةمعلوماتالسواء، وكذلكعلىوالفرديةالمنظمةالسياسيةالمعارضةعلى

يحتاجونفيها، وماالوطنىالعملوقياداتلالستعمارالخاضعةهذهالعربيةالبالدأحوال
عبدجمالالرئيسإلىتقريرفىأسبوعياتقدمالمعلوماتهذهوكانتمساعداتمنإليه

حركاتأوالتحريريةالحركاتبدعمالخاصةالقراراتاتخاذيتمأساسهاالناصر، وعلى
.االستعمارمعالمتحالفةالعربيةاألنظمةفىالمعارضة

يتولى، وكانالمخابراتفروعمنفرعابالرياسةالعربيةالشئونمكتبكانوبذلك
السرىاالتصالالعربيةالبالدفىمصربسفاراتالمصرىالعسكرىالملحقتكليف

الشئونمكتبإلىوإرسالهاطريقهمعنالمعلوماتلجمعالشخصياتأوباألحزاب
يكلفالناصر، أوعبدجمالالرئيسإلىترفعالتىتقاريرهمادةمنهاليتخذالعربية
فىدخلكما. معهاالترتيباتبعضإلجراءسراالقاهرةإلىمعارضةشخصيةبتهريب

القاهرة، وإدارةإلىالالجئينالعرباألحراربشئوناتصلماكلالمكتبذلكاختصاص
العربيةالبالدأبناءمنالمناضلينلتدريبخصصالذىالوطنىالحرسمعسكراتأحد
العربيةالبالدإلىالسالحتهريبمهمةالمكتبنفس، وتولىوالقتالالمقاومةفنونعلى

البالدمنوغيرهاوالجزائرالعربىوالجنوبعمانفىالمناضلينأيدىإلىليصل
ضباطمنالنشطةالعناصرمنصالتعقدالمكتبهذااختصاصمنكانكما. العربية
بقصدالرجعية، وذلكالدولزمرةفىتدخلالتىالعربيةالبالدفىوالمثقفينالجيش

، منذلكتحقيقفىنجاحهمحالةفىودعمهمبالدهمفىبانقالباتالقيامعلىتشجيعهم
،الفشلمصيرهوكاناالنفصالضدسوريافىوقعالذىاالنقالبمساندةمحاولةذلك
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منالفاشلباالنقالبقامتالتىالعناصرتهريبفىنجح" العربيةالشئونمكتب "أنغير
.سالمينالقاهرةإلىوصلواحتىالسجن

.الثورةمصربهتقومعملفىالدولةمصرتوريطعدمعلىحريصاالناصرعبدوكان
عليهاتجرأوالمصريةللحكومةسياسياحرجاتسببعمليةعلىاإلقدامعدمأى

فىتقومالتىالحركاتتكونأالعلىحريصاكانكما. للخطر، وتعرضهاالمتاعب
يجببل" العربيةالشئونمكتب "صنعمناالستعمارضدأوحكوماتهاضدالعربيةالبالد

السياسىالتوجهمعيتسقمحددهدفبالدها، ولديهافىتنظيميةجذورلهاتكونأن
عناصرتورطعدم، وكذلكوأعوانهاالستعمارمنالعربىالوطنتحريرنحوالمصرى
لمطالماالعربيةالبالدفىالوطنيةالمقاومةقواتجانبإلىقتاليةعملياتفىمصرية

البالدبتلكالسلطاتأيدىفىاألفرادأولئكوقوعيؤدىالحتىذلكإلىحاجةهناكتكن
.المصريةالحكومةإحراجإلى

العرباألفرادبعضجانبمنالنصبحاالتلبعض" العربيةالشئونمكتب "وتعرض
معالمتعاونةالبالدفىالمعارضةحركاتلمساعدةالميلهذامناستفادواالذين

تصلالأموااللالستعمار، فيتقاضونالخاضعةالبالدفىالمقاومةاالستعمار، وحركات
.أجلهامناألمواللهمصرفتالتىالجهاتإلى

يبدوالسياسىالعملبهذاالرئاسةلمخابراتفرعايعدمكتبتخصيصأنفىشكوال
وبالطبع. ذلكعلىيقدمجعلهالشديدةالسريةعلىالناصرعبدحرصغريبا، ولكنأمرا
والتأييدالدعممناالستفادةمنالعربيةالوطنيةالعناصرمنالكثيرحرمانإلىذلكأدى

مابطريقةيورطهمقدأمنىجهازمعالصلةمننوعإقامةمنخشيتهمبسببالمصرى
بعدالمكتبرئاسةتولىالذى – الديبفتحىتأكيد، ورغملمصلحتهيستخدمهم، ثممعه

يكنلمالذممشراءأن – الناصرعبدوفاةحتىلهرئيسا، وظلالدينمحيىزكريا
الصالتإلقامةتسعىكانتالوطنيةالعناصرألنأصالإليهحاجةهناكتكنواردا، ولم

طبيعىأمراستخباراتمكتبخاللمنالعربيةالشئونتناولالثورة، وأنحكومةمع
هذامعالتعاملعلىالعربيةالبالدالوطنية، فىالعناصروسالمةأمنعلىحفاظا
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المشرقوتحريرالناصرعبد "كتابهفىالديبفتحىشكوىيفسرذلكولعل. المكتب
.فيهموضعتالتى" الثقةخانوا "، أوالمكتبعلىنصبواالذيناالنتهازيينمن” العربى

طلبتالتىالعربيةالثوريةالحركاتدعمتعندمايوليوثورةأنبالذكرالجديرولكن
بمواقفتلزمهموصاية، أوعليهاتفرضمعينة، أوشروطامصرعليهاتمللمعونها
عبدجمالكاناتخاذها؛ إذعليهميجبمعينةقراراتاتباعها، أوعليهميجبمعينة

مصالحمعيتماشىبماقراراتهمتكييفعلىأقدرهماألرضأصحابأنيرىالناصر
.النضاليةوأهدافهمبالدهم

الخريطةنفس، وإلى1952عاميوليوثورةقيامعندالعربىالوطنخريطةعلىونظرة
على – يقابله، كاننجاحمنالعربيةالجبهةعلىتحققمامدىيبينالسبعينياتمطلعفى

.أفريقيافىمماثلعمل – اآلخرالجانب



عباسرءوفقرننصفبعدوسلبياتهاإيجابياتها - يوليوثورة

124www.RaoufAbbas.org

أفريقياوتحريرالثورة
الناصرعبدجمالفكرفىالعربيةالدائرةتلىالتىالثانيةالدائرةتمثلأفريقياكانت

العربية،للدائرةالقومىاألمنعلىيؤثرالذىلمصر " الحيوىالمجال " ظهيرباعتبارها
السياسةعلىجديداالدائرةبهذه" الثورةقيادةمجلس "اهتماموكان. ذاتهامصرثمومن

، ويحتلالنيلمجرىيتبعبأفريقيامصراهتمامكانفقد. عامةخاصة، والعربيةالمصرية
عشر)،التاسعالقرن (إسماعيلوالخديوعلىمحمدأياممنذفيهمركزيامكاناالسودان

شرقااألفريقىالقرنليشمللمصراالستراتيجىالعمقبهذاالمصرىاالهتماماتسعحيث
علىقاصراليصبحلمصرالبريطانىاالحتاللمعاالهتمامهذاانحسرجنوبا، ثموأوغندا
السياسةفىمرةألول" المصيرتقريرحق " مبدأتبنتقديوليوثورةكانتوإذا. السودان
يعنىالذلك، فإنباالستقاللالسودانىالشعبقرار، واحترمتالسودانتجاهالمصرية

البلدينفىنظاملمصر، وأىبالنسبةالحالاعتبارها، وكذلكمنالسودانأسقطتقدأنها
.محققلخطرالنيلوادىأمنيعرضحسابهمنالحقيقةهذهيسقط

يدوركانالذىالصراع، ألنيبررهمالهاألفريقيةبالدائرةيوليوثورةوعىكانوهكذا
موقعهابحكممصرعلىيؤثرأنبدالكانالسياسىومستقبلهاأفريقياحول

االستعماركانولما.. النيلوادىفىومصالحهاالتاريخيةروابطها، وبحكماالستراتيجى
فإن” مرئىغيرقاتالحصاراكلهاالقارةعلىيفرض – "الناصرعبدقولحدعلى– 

ثورةوحددت. أفريقيافىاالستعمارىالوجودتصفيةفىحيويةمصلحةصاحبةمصر
الوجودضدالتحررىالنضالخوضعلىاألفارقةمساعدةفىمصردوريوليو

المستقلةالوطنيةدولهابناءعلىاألفريقيةالشعوبمعاونةعلىاالستعمارى، والعمل
.المجالهذافىوفنىمادىعونمنإليهتحتاجماكلبتقديم

القاهرةلجامعةالتابع" السودانيةالدراساتمعهد "بتحويلاألولىالخطوةالثورةواتخذت
القارةبأحوالمستنيروعىلخلقبحثيامركزاليكون " األفريقيةالدراساتمعهد "إلى

تسعىالتىالدراساتالقرار، يضعصناع، وخاصةوالعربالمصريينبيناألفريقية
سنواتبعدإالأكلهيؤتىالاألكاديمىالعملكانورفاهيتها، ولماالقارةتقدملتحقيق
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مايوليوثورةتنتظر، لمالمعرفىالتراكممنمعقولقدرخاللهايتحققالبحثمنطويلة
"األفريقيةالشئونمكتب "إنشاءتم، بلدراساتمن" األفريقيةالدراساتمعهد "يقدمهقد

"استطالع "عمليات، وإجراءاألفريقىالواقععنالمعلوماتلتجميعالجمهوريةبرئاسة
.األفريقيةالوطنيةالحركاتمعالتعاونجسوربناءوراءاألفريقية، سعياالبالدلمختلف

الشبابمنفريق، يعاونهالمكتبهذاأمور – األحرارالضباطأحد – فايقمحمدوتولى
الشئونمكتب " فعلهماعكسوعلى. والمدنيينالعسكريينمنبعنايةاختيرواالذين

الشئونمكتب " ، عملبعينهسياسىفصيلعلىبلدكلفىالصالتقصرمن" العربية
أفريقىبلدكلفىالموجودةالسياسيةالفصائلكلمعالصلةأواصرعقدعلى" األفريقية

أجلمنيعملالجميعدامغيرها، ماويهملواالهتمامبالعنايةجماعةيخصأندون
هناككانت، فإذاالوطنىاالستقاللوتحقيقاالستعمارمنالتخلصواحدة، وهىغاية

يجبمصرما، فإنبلدفىاالستعمارضدالنضالقوىتوحددونحالتمحليةخالفات
مصلحةصاحبةليست، فهىالخالفاتتلكفىطرفإلىتتحولأنعنبنفسهاتنأىأن
االستعمارخروجفىتكمنمصلحتهااآلخر، ولكنحسابعلىطرفكفةترجيحفى
معالتعاونمنبأسالغاية، فالهذهأجلمنتعملاألطرافكلدامتأفريقيا، ومامن

.الجميع

المصداقيةمنكبيراقدرا" األفريقيةالشئونمكتب" اتبعهاالتىالسياسةهذهأعطتوقد
الوساطةجعلتبل. االحتراممنملحوظاقدراأفريقيا، وأكسبتهفىالمصرىللدور

كانالمعنية، طالمااألطرافمنمطلوبةالواحدالبلدفىالمتنافسةالفصائلبينالمصرية
.اآلخرحسابعلىطرفإلىباالنحيازيتسمالالمصرىالموقف

الدولةفىأخرىأجهزةإقامةفىدورهالمصريةالسياسةفىاألفريقىالبعدلهذاوكان
األفريقيةللشئونإدارةأنشئت1955عامسبتمبراألفريقية، ففىالشئونلرعايةالمصرية
األفريقيةللشئونإدارةإنشاء) 1959 – 52(المرحلةالمصرية، وشهدتالخارجيةبوزارة

يمتدأفريقيا، بدأإلىموجهةبرامجالمصريةاإلذاعة، وخصصتاالستعالماتبمصلحة
منهيخاطبمنبرافيها، وشكلتالمستخدمةاللغاترويدا، وتتنوعرويداإرسالها

وراءالجماهيرتعبئةفىمهمادوراالوطنية، لعبتبلغتهمجماهيرهماألفارقةالمناضلون



عباسرءوفقرننصفبعدوسلبياتهاإيجابياتها - يوليوثورة

126www.RaoufAbbas.org

الحركاتتلكعندمرموقةمكانةالقاهرة، وأكسبتبالدهمفىالوطنىالتحررحركات
.الوطنية

الشعوبتضامنلمنظمةالدائمةالعامةاألمانةمصر، استضافتذلكإلىوإضافة
الرابطة " باسم1957عامفىرابطةتأسيسعلىساعدتاآلسيوية، كمااألفريقية
الذىاألفريقىالشباببعضجانبإلىالمصريينمنبأفريقياالمهتمينضمت " األفريقية

يوليوثورةحكومةقدمتهاالتىالدراسيةالمنحمن، مستفيداللعلمطلبامصرإلىجاء
والوثائقالكتباألفريقية، وجمعبالشئونالوعىنشرالرابطةأهدافأهممن، وكانلهم

دوراالرابطةاألفريقية، ولعبتالشئونعننشراتبأفريقيا، وإصدارالمتعلقةوالمذكرات
القاهرة،لزيارةدعيتالتىاألفريقيةللشخصياتالمطلوبةالتغطيةتقديمفىمهما

االستعماريةاإلدارةريبةمنهاالموجهةالدعواتتثيرالحكومية،غيرمنظمةباعتبارها
القاهرةإلىللحضورالوطنيةعناصرهابعضإلىالدعواتتوجهالتىالبالدفى

.الفعالياتمنوغيرهاالمؤتمراتفىلالشتراك

اإلداراتتنبهتميسورا، فقدسهالاألفريقيةالساحةعلىالمصريةالثورةتحركيكنولم
وشعوبمصربينللتواصل" الغاربعلىالحبلترك "لخطورةأفريقيافىاالستعمارية
المواليةالوطنيةالعناصرمنأفريقيابالدبعضفىأقامتهاالتىاألنظمةأومستعمراتها
إلىاالرتياحبعينإسرائيلتنظرلمكذلك. لالستعمارالمعادىالمصرىالنظاملها، وذلك

علىالطريقلقطعتسعىالتىسياستهااألخرىهىلهااألفريقية، فكانتمصرسياسة
،إسرائيلوحاولت. مصرمساعدةإلىتتطلعالتىالبالدالمصرى، واحتواءالدور

.أفريقيافىالمصريةالجهودمعمتقاطعاخطاتقيماالستعمارية، أنالقوىبمساعدة

الدولةبمظهرمصرأفريقيا، وإظهارفىالمصرىالدوروتخريبتشويهمنبدالوكان
الكونغوأحداثاستغاللالقارة، وتمشعوبعلىوصايتهاتفرضأنتريدالتىالطامعة

القارةعلىمعسكرينظهورإلىذلكاألفريقية، وأدىالدولجبهةلشق1960عام
مؤتمرفىظهرتالتى" برازافيلدولمجموعة "هىتقدميةراديكاليةمجموعة: األفريقية
األفريقيةاألنظمةوضمت " البيضاءالدارمجموعة " )، و1960عامأكتوبر (أبيدجان



عباسرءوفقرننصفبعدوسلبياتهاإيجابياتها - يوليوثورة

127www.RaoufAbbas.org

يناير (البيضاءالدارمؤتمرفىظهورهاالغربية، وجاءالقوىمعالحميمةالعالقاتذات
.تاليةمؤتمراتفىالبيضاءالدارمجموعةلعزلبذلكالتىالجهودثم)، ومن1961عام

لخدمةالبعضبعضهامعتكاملتأبعادعدةأفريقياتجاهيوليوثورةسياسةواتخذت
المؤتمراتفىاألفريقيةالمطالبتبنىعلىمصرحرصتفقد. السياسةتلكأهداف

حركاتلمساعدةالدوليةعالقاتهاشبكةالقاهرةالمتحدة، واستخدمتاألممالدولية، وفى
الحريةفىالمشروعةمطالبها، ودعمالسياسىالصعيدعلىاألفريقيةالوطنىالتحرر

،الوطنىالتحررلحركاتالسالحتقديمطريقعنسواءالمادىالعونوتقديم. واالستقالل
، هذاالعصاباتوحربالقتالفنونعلىالمناضلين، وتدريبعليهحصولهاتسهيلأو

خاصافنيامعهدامصرأقامتوقد. االستقالللمرحلةاألفريقيةالكوادرإعدادعنفضال
لغاتواإلدارة، كانتوالزراعةالهندسةلدراسةاألفارقةللطالب) بوليتكنيك (بالقاهرة
لغةحسب (واإلسبانيةواأللمانيةواإليطاليةوالفرنسيةاإلنجليزيةهىفيهالتدريس

نفقاتجميعالمصريةالحكومةالطالب)، وتحملتمنهجاءالذىالبلدفىاالستعمار
، أوباالستقاللالعهدحديثةالبالدتوفدهمكانت، الذينالطالبألولئكواإلقامةالتعليم

.االستعمارمنالتحررمعركةتخوضالزالتالتىالبالدفىالوطنىالتحررحركات
الكثيرفىاألولىالفنيةالكوادر، فكانتبالدهمفىطيبةسمعةالمعهدخريجوواكتسب

.المعهدهذاخريجىمناألفريقيةالبالدتلكمن

الدراسيةالمنحفىالتوسعفىيتمثلأيضااألفريقيةالشعوببدعممصراهتماموكان
حديثةجامعةليصبحاألزهرتطويرأفريقيا، وكانفىالمسلمينإلىاألزهريقدمهاالتى

،التخصصاتمختلفمنوغيرهموالمعلمينوالمحاسبينوالمهندسيناألطباءتخرج
إلتاحةاألزهرلتطويريوليوثورةدوافعبيناإلسالمية، منالعربيةالثقافةإلىإضافة
البعوثمدينة "أجلهممنأقيمتالذينواآلسيويةاألفريقيةالشعوبألبناءأوسعفرص

.بالقاهرة" اإلسالمية

بدأتوقد. أفريقيافىاإلسرائيلىالتسللتعقباألفريقيةيوليوثورةسياسةتضمنتكذلك
ذلك)، ففى1961عاميناير (البيضاءالدارمؤتمرمنذاإلسرائيلىالتسللمواجهةمصر

، وأصدروالسياسىالتاريخىإطارهافىفلسطينقضيةالناصرعبدطرحالمؤتمر
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حالالفلسطينيةالقضيةبحلالمشروعة، وطالبفلسطينشعبحقوقبتأييدقراراالمؤتمر
دورالمؤتمرواستنكر. باندونجمؤتمرالمتحدة، وقراراتاألممقراراتمعيتماشىعادال

علىوالجديدالقديماالستعمارلخدمةأداةأفريقيا، واعتبرهافىلالستعمارالمساندإسرائيل
.السواء

أفريقيا، وذلكفىدورهانطاقلتوسيع" المؤتمراتدبلوماسية "مصراستخدمتوقد
التحرر، وحركاتالبعضوبعضهااألفريقيةالدولبينالنظروجهاتتقريبعلىبالعمل
منوكان. لالستعمارالمعادىاألفريقىالحركىالنشاطالواحد، ودعهمالبلدفىالوطنى

األفريقية، حيثللشعوبخصصاألفريقية، ومابالدولاختصماالمؤتمراتتلكبين
تنللمالتىالبالدفىالوطنىالتحررحركاتممثلىالشتراكفسيحاالمجاليصبح

"األفريقيةالوحدةمنظمة "بميالدانتهتالتىاألفريقيةالقمةمؤتمراتوأخيرا. بعدحريتها
وأعلنونيجيرياوإثيوبياالجزائرمعبالتعاونإقامتهافىاألكبرالدورمصرلعبتالتى

عاممايو25 – 22 (باباأديسفىالمنعقداألفريقىالقمةمؤتمرفىالمنظمةتأسيس
األفريقيةالدولمنغيرهامعمصربذلتهامضنيةلجهودتتويجاذلك)، فكان1962

.بالدهمفىوالتنمويةالسياسيةالمشكالتلمواجهةاألفارقةجهودلتوحيد

الوحدةلمنظمةالتأسيسىالمؤتمرذلكإنجاحفىوحاسمامهمادورامصرلعبتوقد
المنظمة،الوحدة، وشكلبشكلالخاصةالمقترحاتحولالنقاشاحتدماألفريقية، فعندما

جميع " أنبتأكيدالنزاعالناصرعبدجمالالمنظمة، حسمفكرةوأدإلىيؤدىوكاد
شمالإلىوتمزيقهاالقارةعلىفرضهااالستعمارحاولالتىالتقليديةالتقسيمات
انهارتباإلنجليزية، قدناطقةبالفرنسية، وأخرىناطقةأفريقياوجنوبها، وإلىالصحراء

اختلفت، مهماالمشتركالمصيرلغةهىأفريقياأرضعلىواحدةلغةإاليبقجميعا، ولم
بيانبهايصاغحماسيةألفاظعنالمؤتمريتمخضبأالوطالب" عنهاالتعبيرأساليب
..غيرنانخدعأنفسنا، والنخدعالحالةهذهفىشكلية، وإالتنظيميةواجهة، أورسمى
لرؤيةنملكماكلضيعناقدنكونالحالةهذهفىبل.. السالموإلىأفريقياإلىونسيء
شملجمععلىوعوناللصدعرأباالناصرعبدحديثفكان" إرادتناواجتماعمشاكلنا

.األفريقيةللمنظمة" المؤسسيناآلباء "مقدمةفىالناصرعبدترىالتىاألفريقيةالشعوب
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عاممايو25 (باباأأديسمؤتمرأقرهالذى" األفريقيةالوحدةمنظمة "ميثاقتضمنوقد
شعوبهابينالتعاونوتضامنها، وتنسيقأفريقيةوحدةبتقويةالمنظمةأهدافتحديد) 1962

، والقضاءالوطنىواستقاللهاأراضيهاوسالمةسيادتهاعن، والدفاعأفضلحياةأجلمن
دولةكلسيادةالداخلية، واحترامالشئونفىالتدخلوعدمأشكالهبجميعاالستعمارعلى

التفاوضطريقعناألعضاءبينللمنازعاتالسلميةأراضيها، والتسويةوسالمة
.الكتلجميعتجاهاالنحيازعدمسياسة، وتأكيدوالتوفيقوالتحكيموالوساطة

أبابا،أديسفىللمنظمةالتأسيسىاالجتماعبينالواقعةالفترةفىأفريقياشهدتوقد
لمجلسمستمرة)، اجتماعات1964عاميوليو (بالقاهرةالثانىاألفريقىالقمةواجتماع
لحلهاوالسعىاألفريقيةالسياسيةوالقضاياالمشاكللدراسةاألفريقيةالوحدةمنظمةوزراء
الدولبينوالتفاهمالتعاونمنجوإيجادعلىناحية، والعملمنالسلميةبالطرق
ناحيةمنوأعوانهاالستعمارمؤامراتإحباطعلىأخرى، والعملناحيةمناألفريقية

يسببهقدماعلىالطريقتقطعحتىالمنظمةداخلاألفريقيةالمشكالتوحصرثالثة
.المتحدةاألممعلىعرضهاتمإذاللمشكالتتفاقممناالستعماريةالدولتدخل

منعليهترتب)، وما1956عام (الثالثىالعدوانمواجهةفىالمصرىالصمودوكان
مروربطاقةبمثابةالتقليدية، كاناالستعماريةللقوىلمصر، وخسائرسياسيةمكاسب

أساسيةقاعدةمصراألفريقيةالوطنىالتحررحركاتاعتبرتأفريقيا، فقدإلىمصر
عبروقد. والسياسىالمادىعونهاإليها، وطلبواللوصولبأنفسهمسعواأفريقيالتحرير

المناضلينمعركةكانتالسويسمعركةإن: "بقولهكينياتاجوموالكينىالزعيمذلكعن
منللتخلصيجدىلنوحدهالتفاوضأسلوبأنيوليوثورةأثبتتأفريقيا"، فقدكلفى

جيدااستوعبتهدرس، وهوالمسلحالكفاحمعويتوازىيقترنأنيجباالستعمار، ولكن
عونهاخبرتها، والتماسلتعميقمصرإلىاألفريقية، وسعتالوطنىالتحررحركات

.واإلعالمىوالسياسىالعسكرىالتدريبى

مأتوأفريقيا، واعتبرتهافىالعنصريةالتفرقةضدالنضالأيضايوليوثورةوتبنت
باعتبارهاالعنصريةالتفرقةمشكلةأثارتالتىالدولمقدمةفىمصراالستعمار، وكانت

.واستقاللهاحريتهاعلىحصولهادونتحولمعوقاتمنأفريقياتعانيهلماحيانموذجا
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مؤتمرففى. فيهاشاركتالتىالدوليةالمؤتمراتجميعفىالقضيةهذهمصروتبنت
العنصريةالتفرقةاعتبارمصرطلبت) 1965عامأكتوبر (أكرافىالمنعقداألفريقىالقمة
إصدارإلىالمؤتمر، ودعتالعالمفىواالستقرارللسالمتهديداوغيرهاأفريقياجنوبفى

.أفريقياجنوباقتصاددعمفىاالستمرارعناالمتناعإلىالعالمحكوماتيدعوقرار
أدانالذى) 1964عام (190رقماألمنمجلسقرارإصدارفىدورامصرولعبت

مقاطعةحركةمصروتبنت. أفريقياجنوبحكومةمارستهاالتىالعنصريةالسياسة
التىالحركةمعها، وهىاالقتصادىوالتعاملأفريقيالجنوبالتابعةوالطائراتالسفن

مشروعتقديمفىالسنةنفسفىمصر)، واشتركت1965عام (دولة105فيهاشاركت
عليهاوقعتالعنصرية، وقدالتفرقةأشكالجميععلىبالقضاءالخاصةالدوليةاالتفاقية

،1969عاممارس12مناعتباراالمفعولسارية، وأصبحت1966عامسبتمبر22فى
.عليهاالموقعةللدولالقانونىالنصاباكتملأنبعد

ومطالبحقوقعندفاعاالدوليةالمحافلفىنشاطمنتبذلهبمامصرتكتفولم
التحررحركاتعندخاصةمكانةمنيوليولثورةمااستخدمتاألفريقية، وإنماالشعوب
نحوالمتنازعة، علىاألفريقيةالوطنيةالقوىبينوالتوفيقالوساطةفىاألفريقيةالوطنية

ساندكذلك. الروديسيةاألحزاببينبالتوفيقمصرقامتعندماروديسيافىحدثما
تشرحالتىوالكتبالنشراتبإصداراألفريقيةالوطنىالتحررحركاتالمصرىاإلعالم
تفتحأنعلىالحركاتتلكواإلنجليزية، وشجعتوالفرنسيةالعربيةباللغاتمواقفهم
خاللهامن، وتتعرفالدولىالعامالرأىعلىمنهاالقاهرة، تطلفىلهاسياسيةمكاتب

عنلبالدهاالمختلفةالمساعداتوتقدمالحركاتتلكمطالبعلىالمصريةالحكومة
.طريقها

العهدحديثةاألفريقيةالدولمعاالقتصادىالتعاونجسوريوليوثورةمدتكذلك
تجاريةعالقاتأقامت، كماالمجاالتمختلففىلهاالالزمةبالخبرة، فمدتهاباالستقالل

عادةتمراألفريقيةالتجارةكانتأفريقيا، حيثتاريخفىمرةألولمباشرةمعهانشطة
بتقديماألفريقيةالدولبعضتنميةفىمصرساهمتكما. االستعماريةالشركاتعبر
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الموانئوإقامةالطرقكشقاألساسيةالبنيةمشروعاتصورةفىلهاالمعونات
.المشروعاتمنوغيرهاوالمطارات

نفسأفريقيا، فىفىاالستعمارىالوجودضدالمعركةغماريوليوثورةخاضتلقد
العربىالوطنفىاألجنبيةالهيمنةضدمتصلةمعاركفىمشتبكةفيهكانتالذىالوقت
،واألفريقىالعربىالمجالينتداخليتجزأ، وأنالاالستعمارضدالنضالأنليقينها
، ضماناالثمنكانمهماالعربىالقومىاألمنمصالححمايةضرورةمصرعلىيفرض

أشرناكما (األطلنطىحلفحرصفىغرابةنجدالولذلك. حقيقىوطنىالستقالل
، رغمالغربىللمعسكرالمتاعبهذهكلصنعالذىالنظام" ظهرقصم " على) سابقا
لمصالحهخدمةفعلهاآلخر، ولكنهللمعسكرخدمةذلكيفعللمالنظامذلكأنيقينهم

ذلك، ولكنمضموندونشكلإلىالوطنىاالستقالليتحولأالعلىوحرصاالوطنية
.1967عاميونيوفىلهباهظاثمنايوليوثورةيغتفر، دفعتالجرماكانعندهم
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المستقبلوآفاقيوليوثورة
فىتمتعربيةتجربةعنقيامها، حديثمنعاماخمسينبعديوليوثورةعنالحديثإن

منالوطنىالتحرروحركاتاالستعماربينالصراععصر، وفىمعينتاريخىسباق
نظامأوجدهعصر. أخرىجهةمناالشتراكىوالمعسكرالغربيةالقوىجهة، وبين

حطاممنالنظامذلكوقام) استخدامهشاعالذىالمصطلحاستخدامشئناإن (جديدعالمى
عالم" الباردةالحرب "هىجديدنوعمنلحربالمسرحالثانية، ليهيئالعالميةالحرب

هوامشعلىعاشتالتىالشعوبفيه، وراحتواأليديولوجياتالسياساتفيهتصارعت
وأجدادهموآباؤهمهمصنعواالتىالدنياتلكفىمقبوالمكانالنفسهاتجدأنتحاولالدنيا

.وثراءهارغدها

الوجود،مناالشتراكىالمعسكرفيهآخر، اختفىآخر، وعالمقرنفىاليومونحن
الكونترتيبتعيد، فراحتالقبيحالحقيقىوجههاعناألمريكيةاإلمبرياليةفيهوكشفت

،السوفيتىاالتحادسقوطمتغيراتعنآخر، نشأ" جديدعالمىنظام "إطارفىهواهاوفق
سادةعلىتطاولتالتىوأفريقياآسياشعوبتهميشفيهالسوق"، وأعيداقتصاد "وسيادة
التمزق" الترتيبات "تلكمنالعربىعالمنانصيبوكان" الباردةالحرب "زمناألمس

جديدةاستراتيجيةروابطأمامالفعليةالناحيةمنالوطنيةالسيادةحقوقوتآكلوالتفتيت
دونوتجولفيهتصولأصبحت، الذىالعربىالعالمعلىالمتحدةالوالياتفرضتها

ديارفىالوحيدةاإلقليميةالقوةدورلعبالصهيونىللكيانالروابطتلكوأتاحت. رادع
مواجهتها،فىوالتنديدالشجبمدافعإطالقإالنملكوالشروطهاعلينا، تفرضالعرب
إحساناإالللفلسطينييننقدمحربا، والنبغى، المسالمينأننااألخرىتلوالمرةونؤكد
تتاححتىبذبحهمإسرائيلجنودليتسلىالحياةقيدعلىتبقيهمالتىالعيشلقمةلهمنوفد

.الصدأيصيبها، والاالنطالقفرصةعندناالشجبلمدافع

العربية،، والوحدةالوطنىاالستقاللومشروعيوليوثورةعنالحديثجدوىماترى
المعركةتلكعنالحديثجدوىاالستعمار، ومامنواألفريقىالعربىالترابوتحرير
عنالحديثنفعوما. األوسطالشرقعنالدفاعومشروعاألحالفضدالضارية
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االقتصاديةوالتنميةالعصريةالدولةبناءمواجهتها، وعنوأسلوبالصهيونية
الكوكبة"، "و" العولمة "عصرفىكلهذلكعنالحديثجدوىالمستقلة؟ ماواالجتماعية

القطب "، زمناالستهالكى، والمجتمعالمعلوماتالواحدة، وثورةالقرية، وعالموالجات
الوطنىالنضالفيهأصبحوالذى" لناعدومعناليس "منسياسةتسودهالذى" األوحد

".إرهابا "المسلح

أساطيرالذاكرةمننسترجعاليوليوثورةعننتحدثعندما – كلهذلكرغم – إننا
طويتنضالمنلناكانمابذكرياتالراهنعجزناحالنا، ونبررعلىبهانتأسىأمجاد

فىالمهمةتاريخيةلتجربةمراجعةيوليوثورةعنحديثناإن. عهدهوانقضىصفحته
يقلالالعالمتاريخفىيوليوثورة، فموقعالعالمحياةفى، ولكنكعربوحدناحياتنا
عنتعبرأنيوليولثورةقدرفقداالشتراكيةوالثورةالفرنسيةالثورةموقععنأهمية

معينة؛تاريخيةمعطياتظلفىالنهضوىمشروعهاصياغةفىالعربيةاألمةاجتهاد
مشروعهالبناءالالزمةالخبرةمصر، واكتسبتمنخرجتثوريةطليعةيدعلى

.ألمتهاوالسياسىالثقافىالتراثمنالنهضوى

بشرالذى" المعلم "يكنومنظرها، ولمالثورةهذهفيلسوفالناصرعبدجماليكنولم
نظريةمحددة، أوأيديولوجية – األصلفى – لهايكنأيديولوجيتها، فلمووضعبمبادئها
العملية، والتجربةالممارسةخاللمنمشروعهاكونتواضحة، ولكنهامعالمذاتثورية

، بقدروالسياسىالثقافىتراثهايستلهمألمتهنابهاتلميذاالناصرعبدجمالوكان. والخطأ
نقفعندماالستيعابها، ونحن، ويسعىومتغيراتهواقعهيعىلعصرهنابهاتلميذاكانما

أيديناالمعاصر، نضعتاريخنامنومهماحيوياجانبانراجعيوليو، إنماثورةأماماليوم
سلبياتهعلىأيدينانضعمامنها، بقدرالمستفادةالدروساستيعابونحاولإيجابياتهعلى
نتلمسأننحاولإنماذلكنفعلإذونحن. مسيرتنافىالضعفمواطنمنهانتعلمحتى

.المستقبلنحونخطوونحنأقدامنامواقع

فىتتكررقدالثورةأنالمستقبلوآفاقيوليوثورةعنالحديثيعنى، هلولكن
أخرى، هلبعبارةوالمسار؟ أوالنمطنفسستتخذستتكرر، فهلكانت؟ وإذاالمستقبل
؟نفسهالتاريخسيعيد
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، فإذاالتاريخموضوعبالحدثالمتصلةالشروطنفستوافرتإذاإاليتكررالالتاريخإن
فىعليهكانماإلىالعالميعودأنبدتتكرر، فالأنيمكنيوليوثورةكانت

باألساطيريكونماأشبهأيضا، وهوعليهكانماإلىالعربىعالمنا، ويعودالخمسينيات
خطواتضبطعلىتحرصالتىالشعوبيعود، وإنماالى، فالماضالواقعبعالممنه

تجاربهاومحصلةاألمةذاكرةباعتبارهالتاريخإلىتعودوالمستقبلالحاضرفىمسيرتها
.المستقبلطريقعلىخطاهيحددمامنهايستلهمالتى

القوميةطبيعتهابحكممصر، ولكنهاهومحددطر·قفىيوليوثورةتفجرتلقد
الوطنيةالتنمويةواتجاهاتهاجذريةبصورةوالصهيونيةواالستعمارلإلمبرياليةالمناهضة

بينهاالشبهيكمنهنا، ومندولىواآلخرعربىإقليمىأحدهما: بعدينالمستقلة، اكتسب
عنمنهماكلوظروفطبيعةاختالفمعالروسيةوالثورةالفرنسيةالثورةوبين

والقومىالوطنىالتفجيريوليوثورةكانتثمطبعا، ومنيوليوثورةوعناألخرى
علىوالوحدوى، سواءاالجتماعىاألفقذاتالجديدةالوطنيةالثوريةللمرحلةوالعالمى
ماإمبرياليةمواجهةفىالثالثالعالمنضالوحدةمستوىعلىأوالعربيةالقوميةمستوى

.الثانيةالعالميةالحرببعد

الوطنيةالتحرريةأبعادهانوظفأنيجبالمستقبلوآفاقثورةعننتحدثوعندما
عند (األخيرةمرحلتهافىالثورةإليهانتهتممامعا، بدايةوالدوليةالقوميةوأبعادها

منحدثماعلىمعا، ونتعرففكريةوصياغاتمادىإنجازمن) الناصرعبدرحيل
قيادةبهاقامتأساسيةاختياراتنتيجةالمجتمعداخلوثقافيةواجتماعيةسياسيةتفاعالت
،نتائجمنذلكعلىترتبمعينة، ومااجتماعيةطبقاتولصالحمعينةظروففىالثورة
.السلبياتونتحاشىاإليجابياتمننستفيدأنيجبوهنا

الواقعخاللمنلبثماأنهالناصر، إالعبدبدأطرية، وكذلك·قيوليوثورةبدأتلقد
،عربىإطارفىإاليتحققانالالمستقلةوالتنميةالحقيقىالتحررأنأدركأنوالتحديات

الوحدةتجربةسلبياتالوحدة، ولكندولةالعربية، وأقامتالقوميةالثورةتبنتثمومن
العالقةأهميةالقطرية، وأدركالخصوصيةإلغاءتعنىالالقوميةأنالناصرعبدعلمت

فىلتطويرهونسعىمنهنفيدأنيمكنماالقومية، وهوالمسألةفىوالعامالخاصبين
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عندوالقطريةالقوميةبينللعالقةأسسعننبحثأنالقومية، فيجبأمانينالتحقيقسعينا
.المستقبلىالقومىمشروعناصياغة

السياسيةالمدارسكلعلى) 1955عام (باندونجمؤتمرمنذيوليوثورةانفتحتكذلك
المستورد، وتصاعدالفكر، وتبغضذلكمنتنفركانتأنالمعاصرة، بعدوالفكرية

، ولذلكوخارجهالعربىالعالمداخلواالشتراكيةالقوميةوالحركاتالثورةبينالحوار
الفكريةالمدارسمعالحواراتتعميقعلىالتجربة، فنحرصهذهمناالستفادةلنايمكن

منسعتالتىالطريقةمنأيضانستفيدأنويمكننا. القومىفكرنايثرىبماالمختلفة
المدارسمنالمكتسبفىاإلسالمىالعربىالثقافىالموروثإلدماجيوليوثورةخاللها

.التناقضيولدافتعااليخلقالالمختلفة، بماالفكرية

نموذجيوليوثورة، لدىأسسهنضعالذىوالنظامبالثورةالجيشبعالقةيتعلقوفيما
حاول، فقدالمدنىوالنظامالعسكربينالعالقةتحديدفىمنهاالستفادةيمكنإيجابى
تتحول، وأالالوطنأمنحمايةعلىتعملوطنيةقوةالجيشيظلأنالناصرعبدجمال
.1967عامهزيمةبعدماإلىحلهاتأخرإشكالية، وهىسياسىقوةمركزإلى

منحازةدائماكانتعسكرية، وأنهاطليعةقادتهاشعبيةثورةكانتيوليوثورةأنورغم
الثورةأنإالالصغيرةالمتوسطةوالطبقةوالعمالالفالحينمنالشعبيةالجماهيرلمصالح
الدولة، ويطلقأجهزةعلىالشعبيةالرقابةيكفلديمقراطىلنظامأسسوضععنعجزت
قوىتحالفصيغةإلىتوصلالناصرعبدأنورغم. عقالهامنالجماهيريةالمبادرة
لتلكتتيحصحيحةتنظيميةصياغةوضعتتضمنلمالفعليةالتجربةأنإالالعاملالشعب
سلبيةمصالحها، وهىعنوالتعبيرالقرارصنعفىالحقيقيةالمشاركةاالجتماعيةالقوى

لم) 1967عامفى (للخطرالنظامتعرضفعندما. سياسيةكوارثعليهاترتبتخطيرة
إلىتحول، بعدماملموسدور” العربىاالشتراكىاالتحاد " المسمىالسياسىللتنظيميكن

.ومتسلطمترهلبيروقراطىكيان

صياغةفىواالجتماعىالسياسىبشقيهاالديمقراطيةأهميةندركأنعليناولذلك
المختلفةاالجتماعيةللقوىالمجاليفسحأنيجبالذىالمستقبلفىالقومىمشروعنا
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تعبراقتراعصناديقخاللمنالقرارصنعفىالفعليةوالمشاركةنفسهاعنللتعبير
،االنتخاباتإجراءتتولىالتىاإلدارةإرادةوليسالناخبينإرادةعنوواقعيافعلياتعبيرا
.أحداتقنعالمفبركةنتائجوليساالنتخابلعمليةحقيقةنتائجوتقدم

وتعددها،األمنأجهزةدورتعاظمخلفهاالتى" الخوفثقافة "منالتخلصبهذاويرتبط
التىالجبهات، وتعدداألمينالهاجسكانيوليو، فقدثورةتجربةسلبياتمنأيضاوهو
التىاألمنيةاألجهزةمنسلسلةعلىاالعتمادإلىوخارجياداخلياالصراععليهادار

وقعتما، وكثيراوتقاطعتالمجاالتتداخلتما، وكثيرامعينبمجالمنهاكلاختص
هزيمةبعدمامحاكماتفىاتضحمانحوعلىلسلطتهااألجهزةتلكجانبمنتجاوزات

الحرياتغيابفىحقيقيةديمقراطيةممارسةهناكتكونأنيمكنفال. 1967عام
وسائلكلباستخداميحظىويمارسها، وأنالمواطنيحسهاأنيجبالشخصية، وإنما

.القانونيخالفالذلككانطالمارأيهعنالتعبير

القومىمشروعنامعالمرسمعنداعتبارنافىنضعأنمنبدالالقانونذكروعلى
الطارئةالحاالتفىتفرضاسمها، فهىمنالكثيرتحملالطوارئقوانين، أنالمستقبلى

ظهرعلىمجتمعيوجد، والالمجتمعاستقرارللخطر، وتهزالوطنأمنتعرضالتى
األحكامكانتنشط، لقدبركانفوهةعلىأقيمخطر، وكأنهحالةدائمايعيشاألرض
منغيرهاوفىمصرفىباقيةزالتواليوليو،لثورةالسلبيةالموروثاتمنالعرفية
دون" أمينمكانفى " المعارضينعلىالحكومة" تتحفظ "األخرى، حيثالعربيةالبالد
تحترمالشكليةقانونيةضوابطلذلكوضعتمحاكمة، وإنودونمحددةتهمةتوجيه
.عادة

اإلنسانيةعنتمامابعيدةظروففىوالمعتقالتالسجونفىالمعارضينتغييبإن
آرائهاعنتعبرأنيمكنالتىالفاعلةالسياسيةقواهمنجانباالوطنيفقدطويلةلسنوات

بمختلفالمختلفةالسياسيةاالتجاهاتبينبالحوار، يسمحسليمديمقراطىنظامظلفى
غيابأنفىشكوالقنبلة، والبالبندقيةوليسوالكلمبالقلمالحواردامالتعبير، ماوسائل

المعارضينآدميةوإهدارالقهرأن، كماوالعنفالتطرفأمامالبابيفتحالديمقراطية
تكونثمحقيقية، ومنمشاركةأبنائهمشاركةفرصةالوطنويفقد" الخوفثقافة "يدعم
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حاجةفىيصبحعندماالوطنعلىداهماخطرا" الصامتةاألغلبية " ووالالمباالةالسلبية
أنعلينايجبخطيرةأخرىسلبيةوهذه. معينموقففىلمساندتهالجماهيرحشدإلى

.مقبوالمستقباللنايتيحلناستمرارهاأنندركدروسها، وأننستوعب

االستقاللبحمايةيتعلقفيماباإليجابياتيوليوثورةتجربة، عمرتالسلبياتتلكورغم
مجالفىنافعةتجربةلهاكانتوالصهيونية، كمااإلمبريالىالتوسعمواجهةفىالوطنى
تغيررغموالمستقبلةالراهنةسياستناصياغةعندبهاننتفعأنالذاتية، يمكنالتنمية

.الظروفواختالفالعصر

يعنىالدفاعيةالكبرىالقوىبمخططاتاالرتباطأنواعمختلفأنيوليوثورةرأتفقد
حاربتلذلك. الوطنىاالستقاللمعتماماالقوى، ويتنافىتلكمصالحلخدمةكأداةالعمل

ماولعل. أزماتمنلهاسببهومامتاعبمنعليهاذلكجرهمارغماألحالفبشراسة
وامتهانهوانمنلهنتعرض، وماالعربىالسياسىالعمللوزنتناقصمناليومنراه
وال. يوليوثورةتجربةفىالفعالاإليجابىالجانبهذاعنلتغاضيناطبيعيةنتيجةهو
تآكلإلىتؤدىالكبرىالقوىمعمسمياتهابمختلفاالستراتيجيةالروابطأنفىشك
تلكلصالحإرادتهالوطنية، وترهنالسيادةحقوقممارسةعلىالسياسىالنظامقدرة

يرقصالوطنية، وتجعلهسياستهعنالدفاععلىوقدرتهحركتهمجالالقوى، وتضيق
.لهايطربالأنغامإيقاععلىدائما

حارسة "أو" االستعمارربيبة "باعتبارهاالحقيقتها،علىالصهيونيةيوليوثورةوفهمت
اإلمبريالىالتوسعأشكالمنشكالباعتبارهاالمنطقة، ولكنفى" اإلمبرياليةللمصالح

عرضهالذىالسلميةالتسويةمشروعفىبالتورطيوليوثورةتقبللم، ولذلكاالستيطانى
حسابعلىتتورمأنبدالالسرطانيةالبؤرةهذهأنجيداتدرك، ألنها1954عامالغرب

أفريقيا،فىاإلسرائيلىالتسلللمواجهةيوليوثورةخطةكانتالفهمجيرانها، وبهذا
أحدأمامكلمتهفىالتسلللهذاوصفهفى" السرطان "مصطلحالناصرعبدواستخدام
بناءإعادةعلىالثورة، عكفت1967عامكارثةبعدوحتى. األفريقيةالقمةمؤتمرات

تنفيذهاتمالتىسيناءتحريرخطةوضعتأنبعدالناصرعبدالمسلحة، ورحلالقوات
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بغيريستردالبالقوةأخذماأن "ذكرعندمايقولمايعنى، وكان1973عامأكتوبر6فى
".القوة

إقليمية، تتغذىقوةإلىالصهيونىالكيان، وتحولاليومالصهيونىالخطراستفحالولعل
الصهيونىللخطرالناصروعبدالثورةتقييمأنعلىدليلخيرالعربيةاإلرادةضعفمن
والساذجةالسخيةالعربية، والعروضواألردنمصرمعالسالممعاهدةسليما، فرغمكان
فىقدماغيها، وتمضىفىإسرائيلتمعناأليادىوتقبيلواالعترافالعالقاتلتطبيعمًعا
فرضالذىاألمريكىوالراعىوالصديقالشريكبمباركةالتوسعىمشروعهاتنفيذ

دعمااألوسطالشرقخريطةرسمإلعادةوالسعىالعراقباحتاللالمنطقةعلىهيمنته
 ".الكبرى "إلسرائيلاإلقليمىللدور

وتوسيعالعصريةالدولةلبناءكسبيلالمستقلةالتنميةيوليوثورةتجربةلناوأخيرا، قدمت
الصناعاتوخاصةالتنميةقاطرةالصناعةوكانت. الوطنىاالقتصادقاعدةدعم

يتجاوزالالمصرىالدينحجمكان1970عامالناصرعبدرحيلوحتى. االستراتيجية
منتجة، وقدصناعيةمشاريعفىاستثماراتمعظمهامصرى، مثلتجنيهملياراتأربعة
الصهيونية، وتوطيدمعالسالمصفقةمنكجزءمصرفىالتجربةهذهتصفيةتمت

.التجارىالعجزنطاقواتساعاالستهالكىالنمطأمريكا، واتساعمعالصداقةأواصر
تزايدالذىالمصرىالمجتمعومتطلباتأعباءفقطيتحمللموطنىاقتصادبينوشتان
الديونفىيتورطأندونوأفريقياالعربىالعالمفىالوطنيةالحركاتمول، وإنماسكانه
.خانقةأزمةهيكليا، ويعيشخلاليعانىتابعاقتصادالنحو، وبينهذاعلى

بقوانينجاءالعصرإنقيل، ربماالتخلفإلىيقودالذاتيةالوطنيةالتنميةتجربةإهدارإن
الصيننموذجأمامنا، ولكنالمحالمنعليهكانماعلىالحالبقاء، وإنللسوقأخرى
الدوليةالسوقظروفمنواستفادتالوطنىالقتصادهاالهيكليةالبنيةعلىحافظتالتى
تحمل2002عاميوليوفىخرجتالشهيرةاألسبوعيةاليابانيةالمجالتإحدىأنحتى

".فعلنالفعلتممثلناكنتملو "المثليقولكماولكن" العالممصنعالصين "عنوان
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الالتىوالسلبيةاإليجابيةالمهمةالخبراتمنينضبالمعينايوليوثورةلناتقدموهكذا
.المستقبلطريقعلىخطانانرسمعندمابدروسهااالستفادةوعنعنهالناغنى
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