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 :اإلىداء
 :          اىدي ثمرة عملي

 إلى من أحمل اسمو بكل فخر إلى من أنار لي درب العلم والمعرفة إلى من    
أبي الغالي رحمو اهلل "أفتقده منذ الصغر إلى من   يرتعش قلبي بذكره إلى من أودعني اهلل 

 .  وسيبقى رحيلك وجعاً يمزقني وىم ال يشعرون" وأسكنو فسيح جنانو
إلى من أرضعتني الحب والحنان إلى من علمتني علم الحياة إلى سندي وقوتي     

إلى الشمعة التي أضاءت طريقي إلى رمز الحب وبلسم الشفاء إلى القلب الناصع 
 " أمي أطال اهلل في عمرىا"بالبياض 

 إلى رفيق دربي وسندي إلى من أظهر لي ما ىو أجمل من الحياة إلى من احتجتو 
 "  أخي عبد المجيد"وجدتو أمامي إلى أبي الثاني 

 إلى أحبتي إلى من كانوا مالذي وملجئي إلى من عرفت معهم معنى الحياة إلى   
   " إخواتي، زىية، حنان،كريمة، موسى"من تكمل سعادتهم بسعادتي إلى بسمة أملي

إلى القلوب الطاىرة والنفوس البريئة إلى ريحان حياتي وسر سعادة البيت أبناء أختي 
 " ابتسام، عبد اإللو"حنان

 " الطيب" إلى من يقف معي في المحن إلى من احتجتو وجدتو زوج أختي
 "رحمة " كما ال أنسى من ستصبح من عائلتنا 

إلى من تذوقت معهم أجمل اللحظات إلى من سأفتقدىم إلى من أحببتهم في اهلل 
 منهم مخطارية وجميلة" صديقاتي"

 إلى كل عائلتي بدون استثناء إلى من ذكرىم قلبي ولم يذكرىم قلمي 
إلى الذين بذلوا كل جهد وعطاء لكي أصل إلى ىذه اللحظة وأشرفوا على تعليمي من 

 "كوزان الهواري"والسيما أستاذ المحاسبة " أساتذتي"الصغر إلى اآلن 
 

 



 
 إىداء

أىدي شبرة جهدي ىذا إذل النور الذي أضاء دريب وجعل السعادة واغبب رمزاً 
وبملُو قليب، إذل القلبُت الكبَتين اللذاف ال يعرفاف إذل اغبب والعطاء واللذاف ؽبما 

 .الفضل ؼبا أنا عليو اآلف أمي اغببيبة وأيب العزيز أطاؿ اهلل يف عمرنبا

إخواين مبارؾ، ؿبمد، يوسف، :إذل كل من كانوا وال زالوا سندا رل يف اغبياة
وأخويت لويزة، زىرة، فاطمة، وأخيت عائشة وأبناءىا، وزوجة أخي لطيفة وأبناءىا، 

 .وإذل كل عائلة سقَتي فرداً فردا وإذل كل األىل واألقارب واعبَتاف

 .إذل كل من رزقٍت اهلل معهم الرفقة والصحبة رفيقايت وصديقايت

 إذل كل من ذكرىم قليب ودل يذكرىم قلمي

 .إذل كل من كاف رل عوناً وسنداً بعد اهلل

 رحمة

 

   



 
 

 

 

 :  شكر وعرفان

اغبمد هلل الذي أنار لنا درب العلم واؼبعرفة وأعاننا على أداء ىذا     
.                                                                                                       الواجب ووفقنا على إقباز ىذا العمل

أوال الشكر للموذل عز وجل الذي رزقنا العقل وحسن التوكل عليو     
فاغبمد هلل والشكر . سبحانو وتعاذل وعلى نعمو الكثَتة اليت رزقنا أياىا

 .لو

 "عبد الكرًن بلبارل: "الدكتور شكر لألستاذ اؼبشرؼ

وبتار حرفنا وال يدري كيف يسطر لك كلمات الشكر اليت تفي حبقك 
وتعرب عن مدى امتناننا لوقوفك معنا، ونتوجو جبزيل الشكر واالمتناف لو 
ألنو دل يبخل علينا بتوجهاتو ونصائحو اليت كانت عوناً لنا يف إسباـ ىذا 
البحث والذي تفضل باإلشراؼ عليو فجزه اهلل عنا كل اػبَت ولو منا كل 

 .التقدير واالحًتاـ

 .وال يفوتنا أف نشكر كل من ساعدنا من قريب أو بعيد

 
 

   رشيدة ورحمة 



           قائمة المختصرات
 

 معنى المختصر اإلسم الرقم
 الصفحة ص 01
 الطبعة ط 02
 اعبزء ج 03
 ؾبلد مج 04
 عدد عد 05
 دوف مكاف د ـ 06
 دوف سنة د س 07
 ربقيق تح 08
 تقدًن تق 09
 ترصبة تر 10
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 مقدمة
 

 
  أ

        لعبت الثورات الكربى يف حياة الشعوب دوراً فعاال يف تغيَت النظاـ القائم الذي عاىن 
أزمات شديدة تطلب استبدالو بنظاـ جديد يعمل على ربقيق رغبات الشعوب، كاف ىذا شأف 

 .   ـ1952مصر اليت قامت فيها ثورة يوليو عاـ 

   فبنهاية اغبرب العاؼبية الثانية توقع اؼبصريوف بأف بريطانيا ستجلي قواهتا عن مصر طبقا 
للميثاؽ الذي وقعتو الدوؿ بإنشاء ىيئة األمم اؼبتحدة، لكن ذلك دل وبدث وأظهرت سبسكها 

 .                                                                                                    ـ1936دبصر من خالؿ معاىدة وّقعتها عاـ 

ـ اليت كانت نقطة التحوؿ يف تاريخ مصر اؼبعاصر، حيث 1952 يوليو 23  ودبجئ ثورة   
غَتت مساره بانتهاج الضباط األحرار خطة االنقالب العسكري على اؼبلك فاروؽ لتخليص البالد 

من االحتالؿ األجنيب ومن خالؿ ذلك فإف الثورة اؼبصرية كانت اؼبنطلق األوؿ ؼبا وصلت إليو 
 .                                                               مصر يف ىذه الفًتة

 :اإلشكالية

ـ يف تاريخ مصر بتغَت األوضاع سواء على الصعيد احمللي أو على 1952سبيزت ثورة 
مستوى عالقات مصر اػبارجية، فكيف كانت ؾبريات ىذه الثورة وفيما سبثلت إقبازاهتا؟ ومن ىذا 

 :اإلشكاؿ يبكن طرح تساؤالت فرعية

 ػػ كيف كانت أوضاع مصر قبيل الثورة؟                                      

 ػػ ماىي األسباب اليت أدت إذل قيامها؟                                                                   

 ػػ كيف كانت حركة الضباط األحرار؟                                                              

 ػػ ماىي ردود األفعاؿ حوؽبا؟                                                                                      

 ػػ كيف انعكست على اؼبستوى الداخلي؟                                                           

 ػػ ماىي أىم اؼبنجزات اليت حققتها على اؼبستوى الداخلي؟                                                 



 مقدمة
 

 
  ب

ػػ ما ىي أىم اؼبنجزات اليت حققتها على اؼبستوى اػبارجي من خالؿ دعمها غبركات التحرر 
 العريب واإلفريقي؟

 :أىمية الموضوع

 ":بثورة يوليو يف مصر وإقبازاهتا" تتجلى أنبية اؼبوضوع اؼبوسـو 

 .ػػػ يتناوؿ فًتة ؿبددة وىامة يف تاريخ مصر اؼبعاصر

 .ػػػ موضوع جديد وـبتلف عن اؼبواضيع اليت درست من قبل

 .ػػػ التعرؼ على األعضاء الذين قاموا هبذه اغبركة

 .ـ1952 يوليو 23ػػػ معرفة حقيقة وطبيعة قياـ ثورة 

 ىناؾ دوافع عديدة جعلتنا نقـو باختيارنا ؽبذا اؼبوضوع ويبكن أف :دوافع اختيار الموضوع
 :                                                                                                       نصنفها إذل نوعُت

 :                                                                               أ ـــ الدوافع الذاتية

 .                                                       االىتماـ الشخصي لدراسة ىذا اؼبوضوع

.      تقدًن مسانبة متواضعة يف ؾباؿ الدراسات العلمية اليت غطت تاريخ مصر يف مرحلة ىامة
 .                                                      الرغبة يف التطلع على تاريخ اؼبشرؽ العريب اؼبعاصر

 .                                                                                 التعمق يف اؼبوضوع أكثر

 :                                                                        ب الدوافع الموضوعية

 .                                                         ػػػ ؿباولة التعرؼ على حالة مصر قبيل وبعد الثورة

 .                                                      ػػ الوقوؼ على أىم أسباب قياـ ىذه الثورة ونتائجها

 .     ػػ إبراز دور الثورة اؼبصرية على اؼبستوى اػبارجي

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 



 مقدمة
 

 
  ج

                                                                                       :صعوبات البحث

 :                                                                              من خالؿ البحث والدراسة تلقينا صعوبات لإلؼباـ بأطراؼ اؼبوضوع ومن بينها

 .                               ػػػ صعوبة األخذ عن اؼبصادر واؼبراجع اؼبشرقية

 .                                                                      ػػػ تكرار اؼبادة اؼبعرفية يف جل اؼبصادر واؼبراجع

 ػػػ جل الكتب موجودة إلكًتونياً 

 :الدراسات السابقة

 بعد إطالعنا على البحث دل قبد أي دراسات أكاديبية بنفس اؼبوضوع الذي عاعبنو، بل 
 : ربصلنا فقط على بعض الدراسات اليت دل تتناوؿ اؼبوضوع بالتفصيل بل جزئيات فقط وىي

ـ مذكرة 1970ـ إذل 1952صباؿ عبد الناصر وصباعة اإلخواف اؼبسلمُت من : " ػػػ تامة يونس1
ماسًت، ساعدتنا ىذه الدراسة على التعرؼ على اإلقبازات اليت حققها صباؿ عبد الناصر لكونو 

 . رئيس حكومة الثورة اؼبصرية يف ىذه الفًتة

ساعدنا يف معرفة إقبازات الثورة ". ثورة يوليو إهبابيتها وسلبيتها: " ػػػ كتاب لرءوؼ عباس2
 .   اؼبصرية

 :مناىج البحث

 لإلؼباـ بأطراؼ اؼبوضوع واإلجابة عن التساؤالت اؼبفروضة اعتمدنا على اؼبنهج التارىبي 
وقد اعتمدناه يف رصد األحداث التارىبية وترتيبها ترتيباً كرونولوجياً، كما وصف لنا أحداث الثورة 

من . واعتمدناه يف شرح األحداث وربليلها ربليالً موضوعياً . حسب تسلسلها الزماين واؼبكاين
أجل الوصوؿ إذل معرفة العوامل اليت أدت لقياـ الثورة وأىم النتائج اليت ترتبت عنها، ومن ىنا 

يبكن القوؿ أف طبيعة موضوع الدراسة تتطلب منا الوصف والتحليل حىت نصل إذل نتائج دقيقة 
 . وتكوف ىذه الدراسة يف مستوى الدراسات األكاديبية

 



 مقدمة
 

 
  د

                                                                                             :خطة البحث

ـ إذل 1970ـ إذل 1952    عملنا على تقسيم حبثنا اؼبعنوف بالثورة اؼبصرية وإقبازاهتا من 
 .                                  مقدمة وثالث فصوؿ مقسمة إذل ثالث مباحث وخاسبة

إضافة إذل     تناولنا يف اؼبقدمة التعريف باؼبوضوع واإلشكالية وأنبيتو وأسباب اختيار اؼبوضوع
ث ومناىجو مع التطرؽ ألىم الصعوبات اليت واجهتنا وكما احتوت ىذه اؼبقدمة نقًدا أىداؼ البح

يف الفصل األوؿ اؼبعنوف .ألىم اؼبصادر ومراجع البحث باإلضافة إذل ذكر بعض الدراسات السابقة
ـ وردود األفعاؿ حوؽبا، عاعبنا فيو أوضاع مصر قبيل قياـ ثورة يوليو وكيفية 1952بقياـ ثورة يوليو

ـ واؼبواقف اليت برزت 1952تشكيل حركة الضباط األحرار واشرنا يف األخَت إذل اندالع ثورة 
 .                                                                                     منها سواء داخلية أو خارجية

ـ تطرقنا فيو إذل 1952وجاء يف الفصل الثاين واؼبتعلق باإلقبازات الداخلية لثورة يوليو 
اإلقبازات اليت حققتها الثورة على اؼبستوى السياسي  كيف سبكنت من القضاء على النظاـ اؼبلكي 

وإعالف اعبمهورية وكيف سبت اتفاقية السوداف وقضية اعبالء إضافة إذل قباحها يف تأميم قناة 
السويس،  أما اؼبستوى االقتصادي عاعبنا فيو أىم التغَتات اليت طرأت على ـبتلف جوانب 

االقتصاد اؼبصري أما فيما ىبص اؼبستوى االجتماعي والثقايف عملنا على توضيح مامدى إسهامها 
الفصل الثالث خصصنو . يف ربسُت األوضاع منها الصحة التعليم وكذا ربقيق العدالة االجتماعية

للحديث عن إقبازىا اػبارجي اؼبتمثل يف دعمها غبركة التحرر العربية واإلفريقية، كما سانبت يف 
ربقيق الوحدة اإلفريقية يف إبراز دورىا يف ىذه اؼبؤسبرات اليت هتدؼ إذل ذلك، إضافة إذل الدور 

 .                                                               الذي لعبتو يف حركة عدـ االكبياز وربقيق السالـ العاؼبي

 :                                                                                      نقد المصادر والمراجع

 :                                                         إلقباز الدراسة على أسبم وجو اعتمدنا على ؾبموعة من اؼبصادر واؼبراجع منها

 :اؼبصادر



 مقدمة
 

 
  ه

ـ ألضبد ضبروش بالرغم من أف صاحب الكتاب عاش اغبدث إال 1952 يوليو23ػػػ كتاب ثورة 1
أنو عرض األحداث بطريقة معقدة يصعب فهمها،أال أهنا أىم وثيقة يبكن للباحث االعتماد عليها 

 .                                                                            ـ1952يف معرفة أحداث الثورة اؼبصرية 

ـ للمؤلف حسن صبحي يوضح لنا ىذا الكتاب 1952 ػػػ كتاب اليقظة القومية الكربى يوليو 2
 .أىم اؼبنجزات اليت حققتها الثورة اؼبصرية على الصعيد الداخلي واػبارجي

 ػػػ كتاب عبد الناصر والثورة اإلفريقية حملمد فايق مصدر مهم لدراسة دعم الثورة اؼبصرية غبركات 3
 التحرر اإلفريقية                                                                                        

                                                                                                                          :المراجع
 يوليو للمؤلف رفيق عبد العزيز فهمي تناوؿ الكاتب أوضاع 23 ػػػ كتاب قضية اعبالء وثورة 1

.                                                      ـ كما تطرؽ إذل قضية اعبالء بكل تفصيل1952 يوليو 23مصر قبيل قياـ ثورة 
 ػػػ كتاب تاريخ مصر اؼبعاصر لشوقي اعبمل عبد الرزاؽ إبراىيم اعتمدنو كثَتاً يف دراستنا فقد 2

  ػػػ3. عرضا األحداث بطريقة بسيطة بعيدة عن التعقيد ولكن توجد بو مشكلة وىي االختصار

سلسلة التضامن العريب مع الثورة اعبزائرية مصر والثورة التحريرية لعبد اهلل مقاليت وصاحل ؼبيش عاعبا 
                                                                         .                                                                                فيو الدعم الذي قدمتو مصر لثورة اعبزائرية على اؼبستوى العسكري والدبلوماسي واإلعالمي

 

 

                       

 

 

 

 



 

 

 

 

 الفصل األول

م وردود 1952قٌام ثورة ٌولٌو 

 األفعال حولها

األوضاع العامة لمصر : المبحث األول

 م1952قبٌل اندالع ثورة ٌولٌو 

تشكٌل حركة الضباط : المبحث الثانً

 والقٌام بالثورة

 ردود أفعال الثورة: المبحث الثالث
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اتسمت سياسة بريطانيا منذ اغبرب العاؼبية الثانية بأهنا كانت قائمة على النظر إذل الشرؽ 
اؼبنافسة اليت تتوقع أف  العربية خاصة ككتلة واحدة مرتبطة هبا، مع علمها خبطورةؿ األوسط والدو

تواجهها مع الدوؿ الكربى يف اؼبنطقة، وظهرت السياسة الربيطانية اعبديدة يف التصريح الذي أذاعو 
 من أجل كسب ود ،لتقرب من الدوؿ العربيةاوكاف سعي بريطانيا .  وزير اػبارجية"أنتوين إيدف"

شعوهبا اليت كانت تسعى إذل ربقيق الوحدة بينها، فأرادت بريطانيا الوقوؼ يف وجو اؼبشاريع 
 . ـ1882الوحدوية يف اؼبنطقة العربية، فكانت مصر من أوؿ البلداف اليت احتلتها عاـ 

 م1952 األوضاع العامة لمصر قبيل اندالع ثورة يوليو :لالمبحث األو
شهدت مصر عقب انتهاء اغبرب العاؼبية الثانية عدة أزمات سياسية وعسكرية، ومشاكل      

.                      اجتماعية واقتصادية أثرت بشكل مباشر على حياة اجملتمع اؼبصري
 :األوضاع السياسية والعسكرية ــ أوالً  

        :األوضاع السياسية ـــ 1
 اليت دل ربدث تغيَتاً يذكر يف ـ1936انتظر اؼبصريوف من بريطانيا أف تدرؾ بأف معاىدة      

طبيعة العالقات بُت بريطانيا ومصر قد استنفدت أغراضها، وأنو ينبغي ؽبا أف تستعد للجالء عن 
حقوؽ مصر الوطنية إف  « : البياف التارلـ1945  سبتمرب23 مصر حيث أعلن ؾبلس الوزراء يف

كما اصبع عليها رأي األمة وأعلنتها اغبكومة ىي جالء القوات الربيطانية وربقيق مشيئة أىل وادي 
، وردت اغبكومة الربيطانية دبذكرة أعلنت فيها أف اؼببادئ  1 » ...النيل يف وحدة مصر والسوداف

ودل يكد ىذا الرد يُذاع حىت عمت  قامت عليها تلك اؼبعاىدة سلمية يف جوىرىا األساسية اليت
وىي مظاىرات شعبية ظهرت إذل وجود اللجنة . 2ـ1946 فرباير اؼبظاىرات شوارع البالد يف

اللجنة أدواراً كبَتة يف تأجيج الطالبية والعمالية ضد مشروع  الوطنية للعماؿ والطلبة ولعبت ىذه

                                       
 وقد نصت على إهناء االحتالؿ  الربيطاين يف مصر وبقاء أوت يف لندف   26يف وقعت بُت مصر وبريطانيا 1936 معاىدة

 . 25 ، صـ1979  د ـ، دار التقدـ،،تاريخ األقطار العربية اؼبعاصرة :فوبليكوؼ:يُنظر. جنودىا يف السوداف بال قيد أو شرط
 .518ـ، ص 1990، النهضة العربية، بَتوت، دراسات يف تاريخ العرب اغبديث واؼبعاصر: عمر عبد العزيز عمر 1
 .نفسو 2
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ضراب عاـ إ يـو اعبالء وـ6194  فرباير21سوقررت أف يكوف يـو اػبمي1(بيفن ػػػ صدقي)
أيًضا بتعطيل اؼبرافق العامة ووسائل النقل واحملالت العامة  عبميع ىيئات الشعب وطوائفو، ونادت

. 2والتجارية
وصلت اؼبظاىرات إذل ربقيق أىدافها حيث تعطلت اغبياة العامة يف القاىرة، مث ربركت إذل       

ميداف قصر النيل وحدث ىناؾ اصطداـ بُت اؼبصرين والقوات الربيطانية أدى إذل بسقوط عشرين 
قتيالً مصرياً، ودل تقتصر اؼبظاىرات على القاىرة وحدىا بل انتشرت يف ـبتلف اؼبدف، ودل تنفع 

 مارس يـو للحداد العاـ على أرواح 4بيانات صدقي يف التفرقة بُت الطلبة والعماؿ الذين قرروا يـو 
الشهداء فقد أضربت الصحف عن الصدور وأغلقت اؼبصانع واؼبدارس، ويف اإلسكندرية ربركت 

مظاىرة شعبية ضخمة حاوؿ اؼبتظاىروف خالؽبا إنزاؿ العلم الربيطاين الذي كاف مرتفعاً على فندؽ 
يقيم فيو بعض رجاؿ النخبة الربيطانية فأطلق عليهم جنود البوليس اغبريب الربيطاين الرصاص 

. 3483  من اعبنود الربيطانيُت وجرح منهم20 متظاىر و  28وحدث صداـ انتهى بقتل حوارل 
 واغبكومة الربيطانية، تبادؿ الطرفاف دارت مفاوضات بُت حكومة إظباعيل صدقي     

وكاف اؼبشروع الذي تقدـ هبا إذل اغبكومة . اؼبشروعات لعقد معاىدة جديدة بُت الدولتُت
الربيطانية ينم عن تساىل كبَت يف حقوؽ البالد اؼبصرية بصفة خاصة، ووادي النيل بصفة عامة 

: واىم اؼبواد اليت جاء هبا مشروع صدقي ىي
. 4ـ1936إلغاء معاىدة ػػػ  1
 . إ نشاء معاىدة جديدة ػػػ2

                                       
 أكتوبر 26جرى بُت الوفدين اؼبصري بقيادة إظباعيل صدقي والوفد الربيطاين بقيادة بيفن يف : بيفنػػػ  مشروع صدقي 

، دار اعبيل، 4جـ، 2ط ، اؼبوسوعة العربية اؼبيسرة :ؾبموعة من اؼبؤلفُت: يُنظر.  من أجل النظر يف قضية اعبالءـ1946
 .2260 ، صـ2001، القاىرة

 .263 ، دار النهضة العربية، بَتوت، دس، صمصر والعراؽ صر العرب اؼبعا تاريخ : عبد العزيز نوار1
 .104ػػػ  103 ، ص صـ1992ـ، .، اؽبيئة اؼبصرية العامة للكتاب، د1و،ج يورل23 ثورة : أضبد ضبروش2
 . نفسو3
 عبد الوىاب الكيارل :يُنظر. ـ1950 تويف عاـ ـ1936 إظباعيل صدقي سياسي مصري كاف عضًوا يف وفد مفاوضات

 .191 ، صـ1999، اؼبؤسسة العربية للدراسات والنشر، بَتوت، 4، طموسوعة السياسة
 .260  ػػػ 259 ص اؼبرجع السابق، ص:  عبد العزيز نوار4



 م وردود األفعال حولها1952الفصل األول                         قيام ثورة يوليو 

 

 
10 

 إ نشاء ؾبلس دفاع مشًتؾ لتنسيق أعماؿ القوات اؼبسلحة يف حاؿ وقوع اعتداء على مصر  ػػػ3
. أو أي من البلداف اجملاورة ؽبا على أف تنسجم أعماؿ مقررات ىيئة األمم اؼبتحدة

مصر ) بعد توقيع ىذه اؼبعاىدة تدخل الدولتاف يف مفاوضات تؤدي إذل وحدة وادي النيل  ػػػ4
. وعلى أف تكوف مصلحة السودانيُت يف االعتبار األوؿ خالؿ ذلك  (والسوداف

. 1جالء القوات الربيطانية عن األراضي اؼبصرية ػػػ 5
ردت اغبكومة الربيطانية برفضها جالء عن أرض مصر إال أف ينفصل السوداف عن مصر،     

رغم أف اؼبفاوض اؼبصري كاف يصر على أف تعطى للسودانيُت فرصة التعبَت عن وجهة نظرىم بعيدا 
.                                                                       2عن السيطرة الربيطانية

 أكتوبر مع وزير خارجيتو إبراىيم عبد اؽبادي، 15 بنفسو إذل لندف يف "صدقي"سافر     
وكاف على عجلة من أمره حىت  وذلك إلسباـ اؼبباحثات مع بيفن فيما ىبص مسألة السوداف،

يتمكن من إهناء موضوع اؼبعاىدة كاماًل، وفعالً استطاع أف يصل مع بيفن إذل اتفاؽ كامل وقعو 
ـ، حبيث كاف يبهد لقياـ 1946 أكتوبر  25  يف(مشروع صدقي وبيفن)االثناف، عرؼ باظبهم 

.                                                          3وحدة بُت طري وادي النيل
 قد صرحت يف الشهر اؼباضي بأين سأجئ «: وعند عودة صدقي إذل مصر صرح قائاًل 

بالسوداف إذل مصر و اليـو أقرر بأين قبحت يف مهميت ، ذلك أف الوحدة بُت مصر و السوداف 
                                                    .4» ة ربت التاج اؼبصري قد تقررت بصفة هنائي

 أسرعت السلطات الربيطانية يف نشره إلثارة اؼبعارضة اؼبصرية خاصة حزب الوفد، وربت       
الضغط الشعيب أصدر سبعة من أعضاء وفد اؼبفاوضة بياناً أعلنوا فيو معارضتهم للمشروع الذي 

 نوفمرب حيث قدـ صدقي استقالتو 16 فبا أجربوه على حل وفد اؼبفاوضة يف "صدقي"انتهى إليو 

                                       
 .260 اؼبرجع السابق، ص:  عبد العزيز نوار1
 .520  نفسو، ص2
 .199 ، صـ2002، دار الشروؽ، القاىرة، 2، طـ1953ػػػ  ـ1945اغبركة السياسية يف مصر:  طارؽ البشري3
 .  نفسو4
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 ربت ضغط النضاؿ الشعيب العاـ، وىكذا انتصرت اإلرادة الشعبية وسقط ـ1946  ديسمرب6يف 
 .1حكم صدقي بعد عشرة شهور

 11 عرض القضية على ؾبلس األمن يف ـ1947 يناير 25ويف اعبلسة اؼبنعقدة بتاريخ        
:  من ميثاؽ األمم اؼبتحدة، طالبة مايلي37 و35دتُت ا تطبيقاً للمـ1947فيفري 

.  جالء القوات الربيطانية عن مصر والسوداف جالًء تاماً  ػػػ1
. 2 إهناء النظاـ اإلداري اغبارل للسوداف ػػػ2

 فيفري 22 إذل نيويورؾ يف سافر الوفد الرظبي الذي سيعرض القضية برئاسة النقراشي     
وىناؾ حصلت مصر على تأيد . بادالً قصارى جهده إلرضاء الواليات اؼبتحدة لتقف إذل جانبو

 واؼبندوب  واؼبندوب السوفييت أندريو جروميكوثالثة مندوبُت، اؼبندوب السوري فارس اػبوري
، ووقفت فرنسا ضد مصر خوفا من أشغاؿ اغبركة الوطنية يف مشاؿ إفريقيا "البولندي أوسكارالنج"

،بينما وقفت اغبكومة األمريكية موقفاً حيادي بقوؽبا ليست مستعدة لتأييد مطالب مصر أو جالء 
 3.اإلقبليز عنها، وال إذل التصويت ضدىا وإف مصلحتها تأجيل بث النزاع

ولكن بالرغم من اعبهود الكبَتة اليت بذؽبا اعبانب اؼبصري أماـ ؾبلس األمن ووضوح حق     
مصر يف قضية اعبالء  إال أف القضية فشلت يف اجمللس ألنو كاف يبثل ىيئة سياسية تسَتىا مصاحل 

 .4 الدوؿ االستعمارية الكربى

                                       
 .108ػػػ  107اؼبصدر السابق، ص ص:  أضبد ضبروش1
 .93 ، دار القومية، د ـ، د س، ص يوليو23قضية اعبالء وثورة :  رفيق عبد العزيز فهمي2
 قائد ومهندس مصري شارؾ يف ضبلة ؼبساندة العثمانيُت يف حروهبم وناصر الثورة العربية (ـ1994ػػػ  ـ1839) النقراشي .

 .1882 ، صاؼبوسوعة العربية اؼبيسرة: موعة من اؼبؤلفُتمج: يُنظر
 سياسي وأديب ولد بلبناف استقر بدمشق وانتخب نائبا فيها يف ؾبلس النواب السوري  (ـ1962ـ ػػػ 1873) فارس اػبوري

 .446 ، صاؼبرجع السابق :عبد الوىاب الكيارل: يُنظر. مث رئاسة الوزراء
 يُنظر. ـ1939روسي عضو يف اغبزب الشيوعي دخل السلك الدبلوماسي  (ـ1989 ـ ػػػ1909) أندريو جروميكو :

 .890 ، صاؼبرجع السابق: عبد الوىاب الكيارل
 .93 اؼبرجع السابق، ص:  رفيق عبد العزيز فهمي3
 . نفسو4
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شهدت البالد بعدىا فًتة حزينة ومؤؼبة بسبب الصراعات اغبزبية إذل جانب األزمة      
 حبلها فأدى ذالك إذل "النقراشي"، فأمر "اؼبسلمُتاإلخواف صباعة " و"النقراشي"اؼبتصاعدة بُت 

، حيث استغل ظروؼ حرب فلسطُت ومصرع النقراشي ففرض "إبراىيم عبد اؽبادي"، ليخلفو موتو
. 1حكماً إرىابياً أدى إذل االضطراب واالنفجار داخل البالد، إضافة إذل القتل والتعذيب

 ظبعتو ألنو كاف يقـو بصفقات ذبارية يف األسلحة افقد فقد أما بالنسبة للملك فاروؽ     
. الفاسدة وغَتىا فاضطر إذل إسناد اغبكم إذل حزب الوفد ألنو يعترب أكرب تكتل شعيب يف البالد

.               2 وحلت ؿبلها وزارة انتقالية تقـو بإجراء االنتخابات"عبد اؽبادي"فاستقلت وزارة 
ـ أجريت انتخابات وكانت ربت وزارة ؿبايدة، خرجت بفوز حزب 1950ويف سنة     

:  مقعدا ومنها تسلم اغبكم واألسباب اليت أدت إذل فوزه226الوفد، وقد حصل على 
 حزب الوفد معروؼ بأنو خصم اؼبلك والشعب يف نظرىم من يقف ضد اؼبلك جدير ػػػ1 

باالحًتاـ 
.  اػبلفية التارىبية للوفدػػػ2 
.  وتدفق ضباسو كبو الشعب شخصية مصطفى النحاسػػػ3 
. 3كره الشعب للصراعات اغبزبية وتطلعو إذل فًتة من اؽبدوءػػػ 4 

وكاف ىذا اؼبشهد من أشد اؼبشاىد زباذالً ألنو قد فقد الكثَت من الشعب بسبب اػبالفات اليت 
كانت يف صفوفو، حبيث تنافس بعض زعمائو يف إرضاء القصر وانتقاد بعض الوافدين لسياسة 

. 4كما سبرد البعض على زعامة اغبزب الوفد،

                                       
 .264 اؼبرجع السابق، ص : عبد العزيز نوار1
  عبد الوىاب  :يُنظر.(ـ1956 ـ ػػػ1937)ولد بالقاىرة أصبح ملكا على مصر من  (ـ1965 ـ ػػػ1920) فاروؽاؼبلك

 .446 ، صاؼبرجع السابق: الكيارل
 .264 اؼبرجع السابق، ص:  عبد العزيز نوار2
 وزيرا للمواصالت يف وزارة الشعب ـ1924مصطفى النحاس زعيم سياسي مصري انضم إذل الوفد اؼبصري وعُت سنة 

اؼبوسوعة :  ؾبموعة من اؼبؤلفُت:يُنظر. ـ1952األوذل برئاسة سعد زغلوؿ عازؿ اغبياة السياسية على إثر قياـ ثورة يوليو 
 .2485، ص العربية اؼبيسرة

 .266  ػػػ265 اؼبرجع السابق، ص ص: عبد العزيز نوار3
 .520 ، اؼبرجع السابق، صدراسات يف تاريخ العرب اغبديث واؼبعاصر:  عمرعبد العزيز عمر4
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ـ هتديدىا بإلغاء معاىدة 1950نوفمرب  16أعلنت حكومة الوفد يف خطاب العرش يف       
إذل لندف يف " مصطفى النحاس"ـ إذا دل تسفر اؼبباحثات عن نتيجة، وسافر الوزير اؼبصري 1936

ديسمرب حيث عقد عدة اجتماعات مع بيفن ولكن يف هناية األمر دل زبرج بأي نتيجة، وأبدى 
على لساف الطرؼ اؼبصري وقاؿ إف ىذا " الوحدة" و" اعبالء"بيفن قلقو من كثرت ما يًتدد لفظ 

لينهض أساسا عملياً يبكن البناء عليو، وبدأ اعبانب اؼبصري يلوح دبا ستضطر إليو اغبكومة من 
. 1ـ1936 ةإلغاء معاىد

لقد أثار ىذا الكالـ اىتماـ بيفن لذا طلب بأف تؤكد لو اغبكومة اؼبصرية بأهنا ال تنوي 
اإلقداـ على ىذه اػبطوة، فذكر لو الوزير اؼبصري بأنو ليملك حق إعطاء ىذا التأكيد، وأف 

حكومتو ال تقبل هبذا، مث قدـ لو بيانا يوضح موقف مصر بالنسبة للسوداف الذي زاد االبتعاد بُت 
. 2وجهات النظر

  وزير اػبارجية اعبديد يف أبريل عاـ"بيفن مع مورسيوف" اؼبباحثات لتبدأ بعد وفات  توقفت    
.  3 وسبسك كل اعبانبُت دبوقفو مع حرص اإلقبليز على اؼبماطلة والتسويفـ1951

ـ وقع حادث ىاـ يف تاريخ مصر القومي، كاف بداية 1951 أكتوبر سنة 8يـو االثنُت ويف 
مرحلة جديدة من مراحل كفاح الشعب يف سبيل ربقيق أىدافو، وىو إعالف إلغاء معاىدة 

.  ـ1936
 "مصطفى النحاس"مساء ذلك اليـو وألقى  (النواب والشيوخ )اجتمع الربؼباف دبجلسيو 

ـ، وأعلن فيو قطع اؼبفاوضات 1936رئيس الوزراء بياناً يوضح فيو سياسة اغبكومة ذباه معاىدة 
السياسية اليت كانت قائمة يف عهد وزارة الوفد بُت اغبكومتُت اؼبصرية والربيطانية، كما أعلن إلغاء 

ـ بشأف إدارة السوداف، وقدـ إذل الربؼباف مراسيم القوانُت 1899 فرباير10يناير و 09اتفاقييت 
: 4اؼبتضمنة ىذا اإللغاء

                                       
 .417اؼبرجع السابق، ص،  ـ1953ـ ػػػ 1945اغبركة السياسية يف مصر  :  طارؽ البشري1
 .418  نفسو، ص2
 . نفسو3
  .25 ، صـ1987، دار اؼبعارؼ، القاىرة، 3، طـ1952 يوليو 23مقدمات ثورة :  عبد الرضباف الرافعي4
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ـ الذي سبق صدوره 1936  لسنة80مرسـو دبشروع قانوف يقضي بإلغاء القانوف رقم :  أوالً 
باؼبوافقة على تلك اؼبعاىدة وانتهاء العمل بأحكامها، وإلغاء القانونُت اػباصُت باإلعفاءات، 

. 1ـ بشأف السوداف1899 فيفري سنة 10 يناير و19وانتهاء العمل بأحكاـ اتفاقييت 
. مرسـو بدعوة الربؼباف لتعديل الدستور لتقرير الوضع الدستوري وتعُت لقب اؼبلك: ثانياً 
". ملكاً مصر والسوداف"مرسـو دبشروع قانوف بتعديل الدستور وجعل لقب اؼبلك: ثالثاً 
مرسـو دبشروع قانوف يقضي بأف يكوف للسوداف دستور خاص تضعو صبعية تأسيسية سبثل : رابعاً 

.                                                                                                           2أىارل السوداف
وقد قابل الربؼباف دبجلسيو ىذه اؼبراسم بالتأييد واؼبوافقة، ووقف فبثلو اؼبعارضة يف كال 

اجمللسُت، وأعلنوا تأييدىم للحكومة يف موقفها، وأقر الربؼباف ىذه اؼبراسيم باإلصباع، وصدرت هبا 
ة أكتوبر سن 17و 16 ونشرت باعبريدة الرظبية عدد ـ،1951ة لسن 188و 175 القوانُت رقم
. 3ـ1951

، وأبدت استعدادىا للبذؿ 4ـ بالغبطة واغبماسة1936 استقبلت البالد خرب إلغاء معاىدة     
والتضحية، واستعد اجملتمع اؼبصري دبختلف ىيئاتو وطوائفو للكفاح، ووقفت إذل جانب اغبكومة 

وكانت . ـ1919يف طرد اإلقبليز، وذبلت يف الشعب الروح الوطنية الثائرة اليت ظهرت يف ثورة 
الفرقة واالنقساـ، وكاف واجبا على الوفد أف يكوف ىو الداعي إذل  فرصة  لتوحيد الصفوؼ وإزالة

توحيد الكلمة والعمل على ربقيق ىذه الغاية، ألنو كاف يتوذل اغبكم وقتئٍذ، ووزارتو ىي اليت 
. أعلنت إلغاء اؼبعاىدة، وازبذ ىذا اإللغاء شكل إعالف اغبرب على االحتالؿ

ومن األسباب الداعية إللغاء ىذه اؼبعاىدة ىي أف الوفد قد اتضح لو بعد مفاوضات مع  
،  كذلك ظهر ؼبفاوضي (بيفني ػػػ صدؽ)االقبليز أهنم أكثر تشدداً فبا كانوا عليو يف مفاوضات 

الوفد أهنم قد تساىلوا مع اإلقبليز بقبوؽبم التحالف العسكري والدفاع اؼبشًتؾ بُت مصر 

                                       
 .25اؼبصدر السابق، ص :عبد الرضباف الرافعي 1
 . نفسو2
  . نفسو3
 .97 اؼبرجع السابق، ص: رفيق عبد العزيز فهمي4
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مع ذلك دل يفد ىذا التساىل شيئاً وأصر اعبانب و« "عبد الرضباف الرافعي"حيث يذكر .1وبريطانيا
:                  ، وكاف ؽبذا إللغاء مواقف عديدة سبثلت يف2 » ـالربيطاين على استبقاء االحتالؿ يف وقت السل

بالنسبة ؼبصر فقد استقبل إلغاء اؼبعاىدة بكل ضباسة وترحاب فاخذوا يستعدوف للنضاؿ 
.                                                    والكفاح  ضد االستعمار االقبليزي، أما بريطانيا كانت معارضة ؽبذا اإللغاء

حيث صرح  ىربرت موريسوف وزير خارجية بريطانيا، ستقابل بريطانيا القوة بالقوة إذا      
، وأف اغبكومة الربيطانية لن تسمح ؼبصر بإلغاء اقتضى األمر لبقاء قواهتا يف منطقة قناة السويس

                            . اؼبعاىدة
ـ بيانا أعلنت فيو أف إلغاء 1951 أكتوبر 8 وأصدرت السفارة الربيطانية بالقاىرة يف     

تقدمت  و.اغبكومة اؼبصرية للمعاىدة من جانبها وحدىا عمل غَت قانوين وىبالف أحكاـ اؼبعاىدة
حكومات الدوؿ األربع بريطانيا والواليات اؼبتحدة وفرنسا وتركيا دبقًتحات إذل اغبكومة اؼبصرية 

منها ما يتعلق بقناة السويس وأخرى عن السوداف وإدارهتا، ولكن اغبكومة اؼبصرية رفضت 
. 3اؼبقًتحات ألهنا هتدؼ إذل أطماع استعمارية ال تقبلها مصر

ـ، وأدى 1936 لكن بريطانيا دل تعًتؼ دبا أعلنتو اغبكومة اؼبصرية خبصوص إلغاء معاىدة
ذلك الصطداـ بُت اؼبصرين والقوات الربيطانية يف منطقة ؽبذا قرر النحاس قطع العالقات مع 

. 4بريطانيا وألقى القبض على كبار الشخصيات االقبليزية كرىائن لوقف اؼبعركة
، ـ  قامت القوات اإلقبليزية دبهاصبة مبٌت احملافظة باإلظباعيلية1952  يناير25ويف 

فردت اغبكومة اؼبصرية على ىذا اؽبجـو للتصدي ؽبا، دبشاركة األىارل مع قوات البوليس باحملافظة، 

                                       
 .26 ػػػ 25 اؼبصدر السابق،ص ص: عبد الرضباف الرافعي  1
 .98 اؼبرجع السابق، ص: رفيق عبد العزيز فهمي2
 ـ وىي فبر للتنافس األورويب وبرزت فيها بريطانيا 1869ىي عبارة عن شرياف هبري يف مصر، تأسست سنة : قناة السويس

 . 126 اؼبرجع السابق، ص: عبد الوىاب الكيارل: كقوى حبرية عظمى يف ؿبيطاهتا، يُنظر
 .99اؼبرجع السابق، ص :  رفيق عبد العزيز فهمي3
 .164 ، العريب للنشر والتوزيع، اإلسكندرية، د س، صأحواؿ مصر من عصر لعصر من الفراعنة إذل اليـو :أضبد عوؼ4
 نسمة كانت قاعدة لعمليات حفر قناة السويس ظبية هبذا االسم نسبة إذل 715009ؿبافظة تضم حوارل : اإلظباعيلية 

 .219، صاؼبوسوعة العربية اؼبيسرة: ؾبموعة من اؼبؤلفُت: يُنظر. إظباعيل اػبديوي
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، دل تكد أنباء 1من األىارلكبَت وترتب عن ذلك استشهاد طبسُت من رجاؿ البوليس وعدد 
.  اإلظباعيلية ترد حىت ثار الشعب غاضبا يعرب عن سخطو، ؼبا حدث لزمإلىم باإلظباعيلية

ويف يـو اؼبوارل ىاجم فريق من التظاىريُت كزينوا األوبرا فأحرقوه، وعم اغبريق صبيع األماكن 
فقد بلغ عدد احملالت واؼبشأت اليت أصاهبا اغبريق . واألحياء اجملاورة، ونتج عنو خراب ودمار كبَت

27002  .
ضرب حكومة الوفد، إطباد اغبركة الوطنية ضد القاعدة : كاف ؽبذا اغبريق أىداؼ ىي

. 3الربيطانية، وانسحاب العماؿ اؼبصرين من العمل يف القاعدة الربيطانية
:  عقب حريق القاىرة استقالت الوزارة الوفدية مث جاء بعدىا

ـ 1952 مارس 1 وزارة علي ما ىر دل يبكث فيها طويالً وقدـ استقالتو يـو  ػػػ1 
 .ـ1952 جواف 28 مارس إذل 1 وزارة أضبد قبيب اؽبالرل األوذل من 2
 4.ـ1952 جويلية 20 جويلية إذل 2 وزارة حسُت سري من 3
 جويلية 23 قبل إعالف الضباط األحرار ثورهتم يف اليت كانت ليـو واحد وزارة اؽبالرل الثانية 4

 .5ـ1952
 :األوضاع العسكرية ـــ 2

لقد كاف اعبيش اؼبصري بعيداً كل البعد عن تشكيالت اغبرب ليست ىناؾ ؾباميع للقتاؿ،     
وال أسلحة صاغبة الدفاع، والتقدـ النسيب الوحيد كاف قاصراً على أسلحة الدفاع اعبوي 

واؼبهندسُت اليت شاركت إذل حد ما يف خطة الدفاع عن مصر أثناء اغبرب العاؼبية الثانية، فاقتصر 
 وفجأة تغَت واجبو فأصبح للقتاؿ، بعد أف كاف ،عملو يف توديع احململ أو تشيع اعبنازات العسكرية

لقد رفض اؼبلك فاروؽ اشًتؾ . 6يستخدـ أحياناً كأداة للقمع واإلرىاب ضد اغبركات الوطنية

                                       
 .63 ، صـ1997، دار الثقافة، القاىرة، تاريخ مصر اؼبعاصر :شوقي اعبمل عبد الرزاؽ إبراىيم1
 .121 ص اؼبصدر السابق، : عبد الرضباف الرافعي2
 .52 ، صـ1972 اؼبؤسسة العربية للدراسات والنشر، بَتوت، ،ـ1952يناير  26 حريق القاىرة:  ؿبمد أنيس3
 .105 اؼبرجع السابق، ص:  رفيق عبد العزيز فهمي4
 .254 ، صـ1999، دار النهضة العربية، بَتوت، 1، طدراسات يف تاريخ العرب اغبديث واؼبعاصر:  ؿبمد علي القوزي5
 .12 ،صـ1984مكتبة مدبورل القاىرة، ، 5، ج2ط  يوليو خريف عبد الناصر، 23قصة ثورة : أضبد ضبروش6



 م وردود األفعال حولها1952الفصل األول                         قيام ثورة يوليو 

 

 
17 

مصر يف اغبرب العاؼبية الثانية، لذالك دل يشارؾ اعبيش اؼبصري يف عمليات حربية خارج حدود 
                                                                                                                  . 1مصر

وبعد انتهاء اغبرب العاؼبية الثانية برز داخل اعبيش عدد من التنظيمات السرية اليت كانت     
ال تعرؼ عن بعضها البعض شيئاً حبكم طبيعة العمل السري ومتطلبات األمن وكاف ىدفها زبليص 

. 2البالد من اإلقبليز واػبونة اؼبتعاونُت معهم
اشًتكت القوات اؼبصرية يف حرب فلسطُت بالرغم من عدـ استعدادىا ؽبذه اغبرب، فبدأ      

 يتوجو إذل مقر رئاسة اعبيش وهبتمع بوزير الدفاع وقواد اعبيش وكبار الضباط "فاروؽ"اؼبلك 
للمحادثة يف شؤوف اغبرب ويطلع على اػبرائط العسكرية، وعمل على مشاركة قوة من اغبرس 

 .     3اؼبلكي يف اغبرب
رغم نقص األسلحة والتدريب فلسطُت دخلت مصر مع الدوؿ العربية األخرى يف حرب      

. 4والوعي بطبيعة اغبرب، إال أنو دل ينقصهم روح البذؿ والتضحية، حيث استشهاد منهم الكثَتوف
. 4الكثَتوف

 .5ـ اختَت لو اسم الضباط األحرار1949 ومع عودتو من حرب فلسطُت 
يدؿ على فكرة أهنم " الضباط األحرار"أف اختيارىم اسم   وقد ذكر أنور السادات

. 6أحرار يف أىدافهم السياسية واالجتماعية وأحرار من االنتماء ألي فئة
                                       

 .50 ف، د ـ، د س، صد  دراسة تارىبية، د ثورة يوليو إهبابياهتا و سلبياهتا بعد نصف قرف:  رءوؼ عباس1
 .53 ، صنفسو 2
 . 702، ص ـ2005، دار الشروؽ، القاىرة، 1ط فاروؽ من اؼبيالد إذل الرحيل، : لطيفة ؿبمد سادل3
 .13 اؼبصدر السابق، ص ، يوليو23قصة ثورة :  أضبد ضبروش4
 يُنظر. ـ1948شكلت ىيئتها التأسيسية سنة ـ 1952 يوليو 23 الضباط األحرار ىم صباعة من الضباط  تصدرت ثورة: 

 .1544 ، صاؼبوسوعة العربية اؼبيسرة: ؾبموعة من اؼبؤلفُت
، اجمللس األعلى للثقافة، القاىرة،  1 تح، يوناف لبيب رزؽ، ط،اؼبرجع يف تاريخ مصر اغبديث واؼبعاصر:  لببة من األساتذة5

 .569  صـ،2009
  عسكري مصري أذاع أوؿ بياف عن الثورة مث عُت بعدىا رئيس اعبمهورية العربية من  (ـ1981ـ ػػػ 1918)أنور السادات

 .73اؼبرجع السابق، ص: عبد الوىاب الكيارل: ينظرُ . ـ1981ـ ػػػ 1970
، موسوعة الثقافة التارىبية واألثرية واغبضارية ثورة يوليو وحركات التحرر اؼبغرب العريب وجنوب إفريقيا:  ؾبموعة من اؼبؤلفُت6

 .19 ،  صـ2008  د ـ،دار الفكر العريب،
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قاـ الضباط األحرار بتحديد أىدافهم واليت سبثلت يف القضاء على االستعمار، وعملوا      
على تنظيم ىيئة تأسيسية، واختص كل ضابط من ؾبلس القيادة بسالح معُت كاف مسؤالً عن 
التنظيم فيو، وكانت ىذه اغبركة ؿبدودة يف نطاؽ ضباط اعبيش، حبكم وضعها داخل اؼبؤسسة 

 1العسكرية
، فاؼبلك دل يبلي أي اىتماـ          كانت أوضاع مصر السياسية والعسكرية تسوء يـو بعد يـو

بتحسُت أوضاع البالد، غَت أف الشعب عمل بكل ما لديو من قوة وضباس بطرد االستعمار، 
ـ إال أف بريطانيا كانت تتصدى دائما كبو ربقيق ذلك، رغم ىذا 1936واؼبناداة بإلغاء معاىدة 

. ـ 1951استطاع الوفد اؼبصري من إلغاء اؼبعاىدة يف سنة 
 :األوضاع االقتصادية واالجتماعيةاً ـــ انيث
 :األوضاع االقتصادية ـــ 1

عرؼ االقتصاد اؼبصري يف الفًتة ما بعد اغبرب العاؼبية الثانية وقبل قياـ ثورة يوليو، حالة      
.    من االضطراب والتدىور يف صبيع القطاعات الزراعية والتجارية والصناعية

 وازدادت 400 إذل 50 ارتفع عدد أصحاب اؼباليُت يف مصر من ـ1945ففي سنة      
 مليوف جنيو، رغم التضخم اؼبارل لكن دل يصاحبو 120 مليوف إذل 45الودائع يف البنوؾ من 

.   2ارتفاع يف أجور العماؿ، خاصة أجور الفالحُت ومرتبات اؼبوظفوف
                                                                                             :الزراعةـــ أ 

لقد كانت الزراعة من مالمح االقتصاد اؼبصري واألكثر القطاعات تأثَتاً عليو، فقد كانت        
تعاين من ضعف وتأخر كبَت مع وجود كثافة سكانية عالية، فقد كاف نظاـ اؼبلكية يف مصر مبوذجا 

لتوزيع األرض، بسبب التناقض بُت كبار اؼبالؾ وبُت متوسطهم، وصغار الفالحُت واؼبستأجرين، 
يف ظروؼ غابت فيها التنظيمات النقابية اليت سبثل العماؿ الزراعيُت ذوي الدخل اؼبنخفض، وذلك 

.   3 اإلنتاج يف الريف معوقة للتطور الزراعي عالقاتكلو جعل
                                       

 . 569 اؼبرجع السابق، ص:  لببة من األساتذة1
 .496 ، صـ1989، دار اؼبعرفة اعبامعية، اإلسكندرية، دراسات يف تاريخ مصر اغبديث واؼبعاصر : عمرعبد العزيز عمر2
 ، صـ1987، مؤسسة األحباث العربية، بَتوت، 1، طـ1970ػػػ  ـ1952 يوليو 23نظاـ اؿالديبقراطية و:  طارؽ البشري3

24. 
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                                                                                   :الصناعةـــ ب 
يف موادىا التنموية، فنسبة العاملُت يف  لقد كانت الصناعة اؼبصرية تعاين من ضعف بطيء     

الصناعة ضعيفة مقارنة مع القوة العاملة، كما دل تساىم يف الدخل القومي فقد قامت فقط على 
.  1االستهالؾ أساسو اؼبنتجات النسيجية واؼبنتجات الغذائية

 شركة مصرية 20 شركة من بينها 400ـ كاف عدد الشركات العاملة دبصر يبلغ 1946ففي سنة 
 شركة أجنبية، أما بقية الشركات كانت ـبتلطة ويسيطر عليها االحتكاريوف 40وأكثر من 

األجانب وقد كاف ىذا الوضع يتمشى مع اؼبصاحل الربجوازية اؼبصرية الكبَتة اليت ذبٍت أرباح طائلة، 
    ، 2بينما كاف اعبانب األكرب من الربجوازية الوطنية يستاء سباماً من التسلط الرأس اؼبارل األجنيب

حبيث دل تستطيع الرأظبالية اؼبصرية أف ربقيق النمو االقتصادي فهي دل تسن من نظم الفائض 
الزراعي باؼبسانبة يف سبويل الصناعة، كما  عرفت الصناعة إضرابات كثَتة يف صفوؼ العماؿ منها 
إضراب عماؿ شركة الغزؿ والنسيج باغبلة الكربى فكاف لو أثر كبَت عليها، إضافة إذل وجود أزمة 

.       3حادة يف اؼبواد التنموية الغذائية
                                                                                          :جـ ـ التجارة

كانت مصر تعاين من عجز يف ميزانيها التجاري حيث كانت تستورد من اػبارج أكثر فبا      
تصدر، فتكاليف الواردات دبثابة دين عليها للدوؿ األجنبية، فقد بلغ ىذا العجز سنوات اليت 

:       سبقت الثورة األرقاـ التالية
      العجز          السنة 

 مليوف جنيو 14            1946        
 مليوف جنيو 12            1947        
 مليوف جنيو 30            1948        
 مليوف جنيو 40            1949        

                                       
 .24، اؼبرجع السابق، صـ1970ـ ػػػ 1952 يوليو 23الديبقراطية والنظاـ : طارؽ البشري 1
 .47 اؼبرجع السابق، ص:  فوبليكوؼ وآخروف2
 .24 ، اؼبرجع السابق، ص يوليو23نظاـوالديبقراطية  : طارؽ البشري3
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 مليوف جنيو 38            1950        
 مليوف جنيو 39            1951        

 وقد أدت ىذه الديوف إذل سوء اغبالة اؼبالية، حيث ظهر عجز كبَت يف ميزانية اغبكومة     
.                                                                                       1 مليوف جنيو25 بلغ حوارل ـ1952ويف أوائل يناير 

وأخَتا يبكن القوؿ أف االقتصاد اؼبصري كاف يعاين يف ـبتلف قطاعاتو من سوء اؼبلكية        
الزراعية اليت أدت إذل البفاض اإلنتاج الصناعي، وىذا ما أدى هبا إذل التخلف اقتصاديا يف ميزاهنا 

.     التجاري
 : األوضاع االجتماعية ـــ2   

شهد اجملتمع اؼبصري يف فًتة ما قبل الثورة خلال واضحاً يف بنائو و تفاوتا كبَتاً يف طبقاتو            
وأىم ظاىرة اتصف هبا ىي ازدياد األغنياء غٌت وازدياد الفقراء فقراً ، وىذا بسبب عدـ وجود 

فبا أدى إذل تفاقم اؼبسألة االجتماعية نتيجة تركيز  ،2عدالة اجتماعية دبصر وسوء  توزيع الثروات
اؼبلكيات الزراعية يف أيادي كبار اؼبالؾ الزراعيُت، فقد سبب يف ىبوط الدخل القومي وذىاب 

ـ، بينما كاف متوسط أجر الفالح يف العاـ ال يزيد 1945  من دخلهم إذل اؼبالؾ عاـ  21%
عن أربعة عشر جنيو، أما العامل الصناعي ال يزيد عن طبسة و ثالثيُت جنيو يف العاـ، وكانت 
  .3تلك األجور اؼبتدنية  ال تكفي إذل سد نصف ما ربتاجو أسرة مكونة من زوجُت وأربعة أطفاؿ

مظاىر الرفض االجتماعي من جانب الطبقات اؼبسحوقة، فإف ضغوط مصر كما شهدت       
اغبياة كانت تدفعهم إذل التمرد على واقعهم االجتماعي، ولعل أىم األسباب الرئيسية اليت أدت 

افتقار الفالحُت إذل : إذل فشلهم يف تنظيم حركة للدفاع عن مصاغبهم يف مواجهة كبار اؼبالؾ ىي
القيادات السياسية الواعية، وإذل اػبربات التنظيمية والنضالية، وغياب الوعي الطبقي عندىم، رغم 

أف العماؿ كانوا أكثر قدرة على التنظيم وأكثر خربة بأساليب النضاؿ اعبماعي من الفالحُت 
تنظيم اإلضرابات وحركات االحتجاج و : عندىم مظاىر شىت منها االجتماعي فأخذ الرفض

                                       
 .169 اؼبصدر السابق، ص:  عبد الرضباف الرافعي1
، ؾبلة جامعة تكريت للعلـو "ـ1952 يوليو23تنظيم ضباط األحرار يف مصر وقياـ ثورة ":  يوسف ؿبمد عيداف اعببوري2

 .371 ، صـ2008، أيلوؿ، 9، عد15اإلنسانية، مج
 .33 اؼبرجع السابق، ص:  رءوؼ عباس3
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  2إضراب عماؿ شركة الغزؿ والنسيج باحمللة الكربى: ، ومن ىذه اإلضرابات 1االعتصاـ باؼبصانع
طبقة تشقى وال تكاد ذبد : وكل ذلك أدى إذل ظهور طبقتُت يف اجملتمع اؼبصري وىي     

القوت الضروري  وطبقة تنعم بثمرات عرؽ وكد الطبقة الكادحة اليت سبثل الغالبية العظمى من 
                                  3.سكاف مصر وىم أصحاب ىذا البالد ،بينما القلة الدخيلة ىي اليت تزداد ثراًء يوما بعد يـو

 انتشرت يف اجملتمع اؼبصري الرشوة والفساد وسيطر اإلقطاعيوف أصحاب  رؤوس األمواؿ       
على اؼبرافق اؽبامة، ونتج عن ذلك بروز طبقتاف رئيسيتاف طبقة كادحة تشقى وال تكاد ذبد القوت 

                                         .  الضروري وطبقة تنعم بثمرات عرؽ وكد الكادحة
     :تشكيل حركة الضباط والقيام بالثورة: المبحث الثاني

يف ظل األوضاع السالفة الذكر اليت شاىدهتا مصر يف صبيع ؾباالهتا السياسية واالجتماعية    
واالقتصادية، دفعت بالضباط األحرار إذل النزوؿ غاضبا إذل ساحة القتاؿ للتعبَت عن رفضو 

. معلينا اندالع الثورة بعد التخطيط والتحضَت اعبيد واؼبالئم لقيامها.للسياسة القائمة يف مصر
 :حركة الضباط األحرار ـــ أوالً 

 من طرؼ ؾبموعة من الضباط ـ1952 جويلية 23حدث يف ىي تنظيم حركة الضباط        
" حركة اعبيش"، وقبل ىذا االسم كانت تسمى"تنظيم الضباط األحرار" أطلقوا على أنفسهم

 عاما ماعدا البعض منهم، وىذا ما يبيزىا عن باقي اغبركات  35وكانت أعمرىم ال تتجاوز 
.                       العسكرية، وقد شكلوا عبنة  تنفيذية

وعند علم اؼبلك هبذا التنظيم وربركاهتم ونشاطهم داخل اعبيش خاصة بعد إصدارىم       
للبيانات واؼبنشورات بعد حريق القاىرة قرر اؼبلك القضاء عليهم، وىذا التنظيم دل يكن يسعى أبدا 

.                                                                                                 4إذل خلق صالت أو نفوذ صباىَتي

                                       
 .35ػػػ  34 ص صاؼبرجع السابق، ، رءوؼ عباس 1
 .599 اؼبرجع السابق ص:  لببة من األساتذة2
 .67اؼبرجع السابق، ص ، تاريخ مصر اؼبعاصر:  شوقي اعبمل عبد الرزاؽ3
، ؾبلة جامعة بابل للعلـو 2، عد18، مج"1952تنظيم الضباط األحرار يف مصر وحركة يوليو : " أضبد ىاشم جواد4

. 12 اإلنسانية، ص
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بعد تشكيل اغبركة قرر الضباط التحضَت االنقالب فكانت االذباىات متضاربة والرغبات       
 بعد أف أصدر اؼبلك حبل ؾبلس اإلدارة وكاف ذلك واضحامشتتة واغبلوؿ اؼبقًتحة متعددة، 

 18 قائد قسم القاىرة، ويف "علي قبيب"اؼبنتخب لنادي الضباط وتعُت ؾبلس مؤقت برئاسة 
يوليو صدر ىذا القرار الذي كاف صدمة جعلت من الضباط  يسارعوف إذل التفكَت يف تنفيذ  

 "ؿبمد قبيب"وقد تعددت اآلراء،  االنقالب دوف أف وبسبوا لو حساب أو يعدو لكل أمر عدة
 ظهرت أماـ الضباط ثالث طرؽ مقًتحة، إرساؿ برقيات احتجاج من الضباط أنو«  :يقوؿ

للملك، احتالؿ النادي بالقوات اؼبسلحة، ذبمع كبار الضباط واعتقاؽبم وفرض شروط الضباط 
على اؼبلك، وكانت ىناؾ أفكار أخرى منها فكرة اغتياؿ قادة األحزاب ورجاؿ السراى وبعض 
رجاؿ السياسة، ولكن فكرة االغتياؿ دل ربدث أبدا بالرغم من أهنا كانت تراود أفكار الضباط 

.                         1 » دائما
 وزير للحربية "ؿبمد قبيب" ومت تعُت "قبيب اؽبالرل"ـ استقالة وزارة 1952  يوليو2 ويف     

ـ 1952 يوليو 19اجتمعت اللجنة القيادية للضباط يـو .لكن اؼبلك رفض ذلك بدوف نقاش
معاد قبيب دل وبضر االجتماع ألنو كاف أكثر الضباط عرضة للرقابة وتراجعت فكرة االغتياالت 

بعد وضوح صعوبة تنفيذىا، واحتماؿ تعرضها للفشل واػبوؼ من تعرض القائمُت هبا للخطر 
 .    2ووافق اعبميع على ذلك

 األحرار وضع الضباطو، نقالببوضع خطة اال وبعد ذلك مت تكليف ذكريا ؿبي الدين    
                          .3"نصر"ػبطتهم كلمة سر وىي

بعد علم اؼبلك دبا يقـو بو الضباط األحرار شرع يف إعداد العدة للبطش هبم، لذلك قرروا       
خرجت من الكلية ومررت على صباؿ عبد ؼ«  ":حسُت ؿبمد أضبد ضبودة"التعجيل بثورهتم يقوؿ 

                                       
 ـ1953 يوليو 18 ؿبمد قبيب ضابط وسياسي مصري ولد خبرطـو أخًت قائد للثورة ومت تعينو رئيس صبهورية مصر يف. 
 .188 ، اؼبصدر السابق، صـ1952  يوليو23ثورة : أضبد ضبروش 1
  .نفسو2
 عبد : ينظرُ .  يوليو23 سياسي مصري وضابط شرؾ يف حركة الضباط األحرار ووضع خطة التحرؾ ليلة ذكريا ؿبي الدين

 .42الوىاب الكيارل، اؼبرجع السابق، ص 
 . 193 اؼبصدر السابق، ص ،ـ1952  يوليو23ثورة :  أضبد ضبروش3
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 دبنزلو بكربي القبة فأخربتو دبا دار بُت عبد اغبليم عبد العاؿ وبيٍت وسألتو عن اػبطة الناصر
العامة للثورة فقاؿ إف اػبطة العامة وضعت على أساس فرض سيطرة الضباط األحرار على القوات 
اؼبسلحة يف مدينة القاىرة واعتقاؿ الضباط اؼبوالُت للملك فاروؽ مث بعد ذلك يسهل تنفيذ أىداؼ 

.  1» رىاغبركة خطوة وراء أخ
  :انطالق الثورةاً ـــ ثاني

بعد منتصف الليل بدأت اؼبدرعات  12بدأ الضباط يف تنفيذ خطتهم يف الساعة        
فكاف . واؼبصفحات تتحرؾ إذل مواقعها،دل ذبد يف الطريق مقاومة ودل تطلق رصاصة واحدة

مضاءة، ويعرفوف أف زمالء ؽبم من  االطمئناف يعموا قلوب الضباط وىم يشهدوف أنوار القيادة
 مشاة غبماية مدخل العباسية 13الضباط قد احتلوىا وأصبحت قاعدة ؽبم، كما ربركت الكتيبة 

من ناحية كلية البوليس واحتلت رأست اغبدود وقاـ سالح خدمة اعبيش ربت قيادة الصاغ ؾبدة 
حسنُت بتعبئة عرباتو بالبنزين وإرساؽبا للوحدات اؼبتحركة، وكاف بعض ضباط مركز التدريب اللواء 

الثامن مشاة يعملوف كقوة احتياطية ربت قيادة ضبدى عبيد وىكذا أصبحت اؼبنطقة العسكرية من 
.                                                                                                                         2العباسية إذل أؼباظة ربت سيطرة وحدات الضباط األحرار

ـ سبكن اعبيش بقيادة الضباط األحرار باحتالؿ اؼبناطق 1952 من يوليو 23يف فجر       
اغبيوية وؿباصرة النقاط اإلسًتاتيجية كالقصور اؼبالكية ووزارة اغبربية ومبٌت اإلذاعة، وكاف اؼبلك 

.                                                              3وحكومتو يف مدينة اإلسكندرية
 إذل مبٌت اإلذاعة يف الساعة السابعة إال الربع صباحاً ليجد كل "أنور السادات"واصل       

جتازت مصر فًتة ا« :  األوؿ الذي وضعو ؿبمد قبيب ونص على مايلي إلذاعة البيافاً شيء معد
                                       

 ـ قائد ؼبنظمة الضباط 1950رئيس وزعيم مصر ولد دبدينة اإلسكندرية انتخب يف  (ـ1970ـ ػػػ 1917)صباؿ عبد الناصر
، دار اغبساـ للطباعة 2، طأشهر القادة السياسيُت من بوليوس قيصر إذل صباؿ عبد الناصر: تركي الطاىر: األحرار يُنظر

 .  78ـ، ص 1992والنشر، بَتوت، 
، الزىراء لإلعالـ العريب، القاىرة، 1، طأسرار حركة الضباط األحرار و اإلخواف اؼبسلمُت:  حسُت ؿبمد أضبد ضبودة1

 .77 ، صـ1985
 .204  ػػػ203  اؼبصدر السابق، ص،ـ1952  يوليو 23 ثورة:  أضبد ضبروش2
 .258 ، صـ1993، دار الشروؽ، القاىرة، 1، طاجململ يف تاريخ مصر النظم السياسية واإلدارية :ناصر األنصاري3
 12ملحق رقم : يُنظر. 



 م وردود األفعال حولها1952الفصل األول                         قيام ثورة يوليو 

 

 
24 

عصيبة يف تارىبها األخَت من الرشوة والفساد وعدـ استقرار اغبكم، وقد كاف لكل ىذه العوامل 
تأثَت كبَت على اعبيش، وتسبب اؼبرتشوف واؼبغرضوف يف ىزيبتنا يف حرب فلسطُت، وأما فًتة ما بعد 

ىذه اغبرب فقد تضافرت فيها عوامل الفساد وتأمر اػبونة على اعبيش وتوذل أمره إما جاىال أو 
 .  1 »  واهلل ورل التوفيق................فاسداً 

 ربت "أضبد فؤاد" وتولية "اؼبلك فاروؽ"إف أخر عمل قاـ بو الضباط األحرار ىو عزؿ      
، "أنور السادات" و"ؿبمد قبيب"ؾبلس وصاية وكانت ىناؾ اذباىات لدى الضباط يف ؿباكمتو، 

 إذل "فاروؽ" فضل ذىاب "صباؿ عبد الناصر" كاف رأيهم إعداـ اؼبلك ،أما "يوسف صديق"و
 .  2اؼبنفى

، قدـ "أنور السادات"و"ؿبمد قبيب" جويلية ذىب إذل اإلسكندرية اللواء 26 ويف يـو     
 عن العرش، وأف يغادر البالد، وبعد قراءة اؼبلك "فاروؽ"لعلي باشا ماىر إنذارا بتنازؿ اؼبلك 

. 3للوثيقة وتوقيعها غادر اإلسكندرية إذل إيطاليا على اليخت اؼبلكي
مضى الشعب اؼبصري يف طريق الثورة، مصمما على مواجهة الصعاب واألخطار مهما      

 : كانت األعباء والتضحيات وأعلنت الثورة على مبادئها الستة وىي
مواجهة جيوش االحتالؿ الربيطاين الرابطة يف منطقة قناة السويس أي القضاء على االستعمار  ػػػ 1

 .نو من اػبونة اؼبصريناوأعو
 .(القضاء على اإلقطاع) مواجهة ربكم اإلقطاع الذي يستبد باألرض ػػػ 2
  .القضاء على االحتكار وسيطرة رأس اؼباؿ على اغبكم ػػػ 3
  .إقامة عدالة اجتماعية ػػػ 4
مواجهة اؼبؤامرات إلضعاؼ اعبيش واستخداـ ما تبقى من قوتو لتهديد اعببهة الداخلية  ػػػ 5

  (إقامة جيش وطٍت قوي  )اؼبتحفزة للثورة 
 
 

                                       
 .153 اؼبصدر السابق، ص:  عبد الرضباف الرافعي1
 .153 اؼبرجع السابق، ص:  ناصر األنصاري2
 .258  نفسو، ص3
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إقامة حياة )مواجهة التزييف السياسي الذي حاوؿ أف يطمس معادل اغبقيقة الوطنية  ػػػ 6
 . 1(ديبوقراطية سلمية

ىذه اؼببادئ اليت صاغها صباؿ عبد الناصر قد حددت معادل الطريق أماـ الثورة، ووضعت       
اغبلوؿ للمشاكل القاسية اليت كاف يعاين منها اجملتمع اؼبصري، وكاف على الثورة أف تواجهها لتنقل 

 .2مصر من عهد اإلقطاع واالستغالؿ إذل عهد تسوده مبادئ اغبرية، والعدالة االجتماعية
إف ىذه  « : وأكد على التمسك هبا يف خطاب ألقاه يف وفود عماؿ القوات اعبوية فقاؿ     

الثورة األف ثورتكم وأنتم أفراد الشعب وأنتم اغبريصوف عليها وتستطعوف احملافظة عليها بالصرب، 
تستطيع الرجعية أف تنتصر ىذه ىي الطريقة اليت أرجوا أف تفهموىا  واإليباف باألىداؼ، حىت ال

حىت نوفر لبالدنا حياة أكـر ولن يتحقق ىذا إال إذا حافظ كل منكم على أىداؼ الثورة 
. 3 » لن يستطيعوا القضاء على أىداؼ الثورة اليت ىي اآلف يف دمائكم............

 :ردود أفعال الثورة: المبحث الثالث
بعد تفجَت الضباط لثورهتم وقباحهم يف تنحية اؼبلك عن العرش، فقد كاف لذا ردود أفعل       

والواليات اؼبتحدة داخلية سبثلت يف موقف الشعب اؼبصري، وأخرى خارجية موقف بريطانيا 
.  األمريكية

                        :موقف األحزاب والشعب المصري ـــ  أوالً 
:  موقف األحزابـــ أ 
كاف أوؿ رد فعل بعد قياـ ثورة يوليو فقد سارعت ؾبموعة منهم إذل هتنئة الضباط : موقف الوفدػػػ 

".    عبد الفتاح حسن والنحاس"، و"صالح الدين"ؼبا قاموا بو من عمل أمثاؿ 
يوليو، واتفقوا أف يتوجو  25فقد عقدوا اجتماعا مشًتكا يـو : موقف السعديوف والدستوريوفػػػ  

إذل قائد اغبركة بالتهنئة والتأيد حيث أعلنوا لنجيب ورفاقو تأيدىم للثورة ووقفهم إذل جانبهم، فقد 
.  أعلنت صحيفة السعديُت تأيدىا للثورة

                                       
 .111 اؼبرجع السابق، ص:  رفيق عبد العزيز فهمي1
 .507، اؼبرجع السابق، صدراسات يف تاريخ مصر اغبديث واؼبعاصر:  عمر عبد العزيز عمر2
، مركز دراسات الوحدة 1، ج1، طاجملموعة الكاملة ػبطاب وأحاديث وتصروبات صباؿ عبد الناصر: أضبد يوسف أضبد3

 . 173ـ، ص1995العربية، بَتوت، 
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فقد اذبها بنفس االذباه من حيث التهنئة والًتحاب : حزب الكتلة الوفدية واغبزب الوطٍتػػػ 
باغبركة، فتوجو مكـر عبيد رئيس الكتلة لزيارة الضباط، وقاـ عبد الرضباف الرافعي عن اغبزب الوطٍت 

. 1 يوليو25بتهنئة اغبركة يف 
: موقف الشعبـــ ب 

بياف الثورة سارعت صبيع الوحدات العسكرية بإعالف انضمامها إذل الثورة فرحُت  بعد إذاعة      
أنو أخَتا من توذل أمرىم ضباط من اعبيش اؼبصري، وأصبح اعبيش كلو ربت سيطرة حركة الضباط 

.                    ، وقد حظيت الثورة منذ الساعات األوذل بتأيد شعيب"ؿبمد قبيب"اليت كاف يبثلها 
فاستقبل الشعب اؼبصري دبختلف أقطاره بالفرح والبشرى وبكل ارتياح وذلك منذ أف      

. استمعوا إذل بياهنا األوؿ فشعر الشعب أف اغبركة ليست غبساب اعبيش فقط، بل وغبسابو أيضا
  2.فانطلقوا معلنوف تأيدىم بشىت الطرؽ واجملاالت، وانفجرت موجة التأيد الشعيب للثورة 

 يوليو كاف الناس 23يف صباح :" أسرار الثورة اؼبصرية" يف كتابو "صباؿ عبد الناصر"يقوؿ      
بُت مصدؽ ومكذب كانت الفرحة تشملهم، ولكنها فرحة تشوهبا اؼبخاوؼ وتنتابوىا الظنوف 

.  3"والتكهنات ألف البياف الذي طلع عليهم دل يشفي نفوسهم ودل يضئ أمامهم كل اؼبصابيح
 يف مذكراتو بأف الشعب فوجئ دبا حدث، لكن اؼبفاجأة أيقظت "أنور السادات"يذكر       

. 4وعيو يف اغباؿ، فوقف إذل جانب القوات اؼبسلحة إليبانو بأهنا تتوذل تصفية حسابو مع العدو
 
 
 
 
 

                                       
 .22ػػػ  21، اؼبرجع السابق، ص صموسوعة الثقافة التارىبية واألثرية اغبضارية:  ؾبموعة من اؼبؤلفُت1
 .506، اؼبرجع السابق، ص دراسات يف تاريخ مصر اغبديث واؼبعاصر:  عمر عبد العزيز عمر2
، ـ1965ـ، د ، دار القومية للطباعة والنشر، أسرار الثورة اؼبصرية بواعثها اػبفية وأسباهبا السيكولوجية:  صباؿ عبد الناصر3

 . 12 ص
 .76ص د د ف، د ـ، د س، ، قصة الثورة كاملة:  أنور السادات4
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 :اليات المتحدة األمريكيةموقف بريطانيا والوثانياً ـــ 
 :بريطانيا  ـــأ

ذه  صبع معلومات عن ىوية الضباط الذين قاموا بو اإلقبليزحاوؿ بعد تفجَت الضباط للثورة      
 أحد ضباط أركاف اإلقبليز يف قناة السويس الذي كاف على عالقة "جولبورف"، وقد استغل الثورة

قديبة مع أحد الضباط اؼبصريُت، فجمع منو معلومات ونقلها إذل وزارة اغبربية الربيطانية بالقاىرة 
 دفع إذل قيادة اغبركة بواسطة الضباط الشباف الذين يكنوف "ؿبمد قبيب"أف : ومن ىذه اؼبعلومات

الكراىية للملك، لذلك فاغتيالو لن يؤثر على اغبركة، وأف من خطط االنقالب ونفذه عشرة من 
.  1الضباط واػبوؼ من التدخل الربيطاين كاف الدافع وراء إقصاء اؼبلك عن العرش

أرسلت بريطانيا برقية إذل لندف قائلتا كبن نرحب بأي حركة يف مصر هتدؼ إذل القضاء       
على الفساد كخَت سالح ؼبقاومة الشيوعية، حىت ولو اضطر إذل التضحية بالعرش والقبوؿ بثورة 

.                                                       2عسكرية ألف ىذه الثورة قد أظهرت حسن نواياىا
 أف اغبكومة الربيطانية ال ترغب يف التدخل يف الشؤوف الداخلية اؼبصرية، من ىنا نستنتجو    

خاصة أف ماورد يف بياف الثورة من أف اعبيش اؼبصري سيكوف مسؤالً عن ضباية أرواح وفبتلكات 
 واستيالئها على اغبكم ـ1952 يوليو 23األجانب قد طمأهنم رغم قباح حركة اعبيش يف 

. وربكمها يف أمور البالد
  :الواليات المتحدة األمريكيةب ـــ 
لقد عملت الـو أ فور إعالف مصر ثورهتا على فتح أبواب معاىدىا العسكرية ؼبصر وفبا ال       

، كاف على صلة أكثر وثوقا "اؼبنظم اغبقيقي غبركة الضباط األحرار "،"عبد الناصر"شك فيو أف 
من أجل ضبايتو وبناء عليو " كافري"بالسفارة األمريكية وقد قاـ اؼبلك باالتصاؿ بالسفَت األمريكي 

 .3طلب السفَت من رجاؿ الثورة عدـ قتل اؼبلك ، وتركو ىبرج من البالد حيا
 
 

                                       
 .108 ػػػ 107 اؼبرجع السابق، ص ص : رءوؼ عباس1
2 www/ Marefa _ org . 11/40/4/2/2018 
 .89اؼبصدر السابق، ص : حسُت ؿبمد أضبد ضبودة 3
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 خالصة الفصل
ـ كانت تعاين من اضطرابات 1952 يوليو 23 مصر قبيل ثورة ويف األخَت نستنتج أف    

سياسية سبثلت يف فساد جهاز اغبكم وعدـ استقراره بسبب الصراعات اغبزبية، كما عرؼ 
اؼبتمثلة يف انتشار  اقتصادىا حالة من التدىور يف صبيع قطاعاتو أدى إذل سوء اغبالة االجتماعية

الضباط األحرار قاـ  وبسبب ىذه األوضاع اؼبزرية الصراع الطبقي وتغلغل العصبية اغبزبية اؽبدمة،
 وكغَتىا من الثورات كاف ؽبا رد فعل ـ1952 جويلية 23ثورة اجمليدة وكاف ذلك يـو اؿبتفجَت 

إهبايب من طرؼ الشعب اؼبصري الذي استقبلها بكل فخر وضباس أما موقف بريطانيا فقد عملت 
يف البداية على إطبادىا إال أهنا دل تتمكن من ذلك، فلجأت إذل تقبل األمر الواقع بدؿ من تدخل 

 .خرطرؼ أ



 

 

 

 

 الفصل الثانً

اإلنجازات الداخلٌة لثورة ٌولٌو 

 م1952

 على المستوى السٌاسً: المبحث األول

على المستوى : المبحث الثانً

 االقتصادي

على المستوى : المبحث الثالث

 االجتماعً والثقافً
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عند اجتياز مصر ألوذل خطواهتا كاف البد ؽبا من التطلع لسياسة مصر الداخلية، خاصة 
فيما ىبص تصفية االستعمار من أرضيها وربسُت أوضاعها السياسية، االجتماعية، االقتصادية، 

الثقافية والتعليمية، وللقياـ بكل ذلك ال بدا ؽبا من سبسك باؼببادئ اليت حددت معادل الطريق أماـ 
الثورة، ووضعت حلوؿ للمشاكل القاسية اليت عاىن الشعب منها لفًتة طويلة، ىذا كلو من أجل 

.  نقل مصر من عهد اإلقطاع إذل عهد تسوده مبادئ اشًتاكية وحرية وعدالة اجتماعية
 :على المستوى السياسي :المبحث األول

 انتقلت مصر من عهد قدًن إذل عهد جديد، حيث أف الثورة ـ1952بعد قياـ ثورة يوليو      
انتصرت وثبتت أقدامها يف وادي النيل وأعطت للسوداف حق تقرير مصَته كما شجعت اعبانب 
اؼبصري واالقبليزي على الدخوؿ يف مباحثات فيما ىبص موضوع قناة السويس واعبالء وكانت 

 السفَت الربيطاين "سَت رالف ستفنسوف" و"صباؿ عبد الناصر"ىذه اؼبباحثات بُت قائد الثورة 
فكانت ىذه أوذل إقبازات الثورة اؼبصرية اليت ناضلت من أجل االستقالؿ وحصلت عليو بعد 

. معانات طويلة 
     :اتفاقية السودان وإعالن الجمهوريةـــ  أوالً 
 :م1953 اتفاقية السودان أ ـــ

رأى رجاؿ الثورة أف مشكلة السوداف كفيلة حبل مشكلة اعبالء ألف بريطانيا ذبد عدـ حل        
 على أف "صباؿ عبد الناصر"مسألة السوداف ذريعة أو سبب لتأخَت اعبالء عن مصر، لذلك عمل 

يتم إجراء استفتاء عاـ يف السوداف من أجل تقرير اؼبصَت، وىذا العمل فاجئ االقبليز يف حُت كاف 
أمرا يصعب عليهم رفضو بعد أف كانوا يطالبوف بو كمناورة للرد على شعارات وحدة وادي النيل 

.  1اليت رفعتها مصر، والعتقادىم أف النظاـ اعبديد لن يقبل بغَت ذلك
 بتقدًن مذكرة للحكومة الربيطانية بشأف اغبكم ـ1952قامت حكومة الثورة يف نوفمرب       

ؤمن اغبكومة اؼبصرية إيبانا وطيدا حبقوؽ السودانيُت يف تقرير اؼبصَت ت«  الذايت للسوداف اليت تقوؿ
 . 2 » .....وفبارستهم ؽبا فبارسة فعلية يف الوقت اؼبناسب و بالضمانات الكافية 

                                       
 .30 ، صـ1984، دار الوحدة، بَتوت لبناف، عبد الناصر والثورة اإلفريقية:  ؿبمد فايق1
 .142 ، صـ1965، دار اؼبعارؼ، مصر، 1، طـ1952اليقظة القومية الكربى يوليو : حسن صبحي2
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 سنوات يتم فيها اإلدارة الثنائية، وأف 3لقد مت االتفاؽ على ذلك يف فًتة انتقاؿ مدهتا       
يكوف للحاكم العاـ أثناء ىذه الفًتة السلطة الدستورية العليا تعاونو عبنة طباسية فيها عضواف 

.                                     1سودانياف  وعضو باكستاين أخر مصري، عالوة على العضو االقبليزي
:  تقرر تأليف صبعية تأسيسية منتخبة لتقرير مصَت السوداف على أساس أخذ االختيارين     

، لقد كانت كل االحتماالت تشَت إذل 2ارتباط السوداف دبصر على أية صورة أو االستقالؿ التاـ
، وعندما 3قباح االختيار األوؿ ألف العالقات بُت األحزاب السودانية وقادة اغبركة اؼبصرية جيدة

 قرر إعالف استقالؿ السوداف وتكوين ـ1955 ديسمرب 19اجتمع  ؾبلس األمة السوداين يف 
وىذه األخَتة طلبت من جيش  ،4صبعية تأسيسية تعطي االعتبار الكايف لتشكيل حكومة اربادية

 سحبت بريطانيا جيوشها وكذلك ـ1955االحتالؿ سحب قواتو من أجل إجراء االستفتاء، ويف 
.                     5مصر تاركتا كل األسلحة الثقيلة اليت سبلكها ىناؾ، ويف نوفمرب من نفس السنة مت اإلجالء فعالً 

إف مصر دل تطالب بإسباـ االستفتاء، وسارعت باالعًتاؼ باعبمهورية اؼبستقلة اعبديدة اليت      
، وكانت أوؿ دولة اعًتفت بالسوداف، والسبب الذي جعلها ـ1956 يناير 1أعلن استقالؽبا يف

على أف ال تصر يف إجراء االستفتاء اؼبنصوص عليو يف االتفاقية، ىو إدراكها أف النتيجة لن تكوف 
 قد زبلى ىو األخر عن ىذه الدعوة "األزىري"فاغبزب الوطٍت بزعامة . يف صاحل االرتباط دبصر

 .       6ووقف مع االستقالؿ
 وىكذا فإف مصر بعد استقالؿ السوداف قد فتحت أمامها ؾباؿ العمل يف إفريقيا كلها      

بالتزامها وإخالصها للمبادئ األساسية وىي تصفية االستعمار وحق تقرير اؼبصَت برغم من أهنا دل 
.    ربقق الوحدة اليت كانت تنشد هبا وحدة وادي النيل

 

                                       
 .30 اؼبصدر السابق، ص:  ؿبمد فايق1
، مكتبة العبيكاف، الرياض، 3، ط2، جتاريخ العادل اإلسالمي اغبديث واؼبعاصر:  إظباعيل أضبد ياغي  ؿبمود شاكر2

 .66ص ، ـ2001
 .932ص ، اؼبصدر السابق، ـ1952 يوليو23ثورة :  أضبد ضبروش3
 .66 اؼبرجع السابق، ص:  إظباعيل أضبد ياغي  ؿبمود شاكر4
 .946ػػػ  945اؼبصدر السابق، ص ص، ـ1952 يوليو 23ثورة :  أضبد ضبروش5
 .32 اؼبصدر السابق ص:  ؿبمد فايق6
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 :م1953 إعالن الجمهورية ب ـــ
قامت الثورة بإلغاء بعض األوضاع اليت كانت سائدة، إلقامة حياة ديبقراطية سليمة،       

دل يكن يتيح لألمة بشكل جدي وعملي، ودل يكوف مصدر السلطات كما ـ 1923فدستور عاـ 
كاف ينص عليو بل كانت بو ثغرات أتاحت للملك أف ينفذ منها إذل طريق االستبداد والطغياف، 

.                                                                                                                  1ويعلن علي ماىر أف ذلك الدستور دل يكن يساير الديبقراطية اغبرة يف تطورىا
، وقامت سنة ـ1923 أعلنت اغبكومة سقوط دستور ـ1952 ديسمرب 10ويف      

، تكونت ىذه اللجنة من 2 بتشكل عبنة لوضع دستور جديد يتفق مع أىداؼ الثورةـ1953
طبسُت عضوا يبثلوف ـبتلف اؽبيئات والطوائف، وشًتؾ فيها وفديوف ودستوريوف وسعديوف وكذلك 

 وأعضاء من اغبزب الوطٍت واجتمعوا على أف نظاـ اغبكم هبب أف يكوف اإلخواف اؼبسلموف
.                                                                   3صبهوريا ويستفيت الشعب يف ذلك األمر

 صدر اإلعالف الدستوري وىو أوؿ وثيقة رظبية ذكرت ـ1953 ويف العاشر من فرباير     
،وجاء فيو تورل قائد الثورة مع ؾبلس قيادة الثورة أعماؿ السيادة العليا، وأف 4اسم ؾبلس قيادة الثورة

وأف يتألف مؤسبر عاـ من ؾبلس قيادة الثورة وؾبلس الوزراء للتسًت يف السياسة العامة للدولة وهبمع 
اللواء ؿبمد قبيب ثالث مناصب وىي رئاسة ؾبلس الوزراء ورئاسة ؾبلس قيادة الثورة وقائد عاـ 

.    5للقوات اؼبسلحة
، 6 أعلن ؾبلس قيادة الثورة باسم الشعب قياـ اعبمهورية اؼبصريةـ1953 جواف 18 يف     

 أوؿ رئيس للجمهورية وهبذا أصبح البسوا "ؿبمد قبيب"وألغيت اؼبلكية يف مصر وتعُت اللواء 

                                       
 .127ص السابق اؼبصدر :  حسن صبحي1
 .262ص اؼبرجع السابق،:   ناصر األنصاري 2
 عبد الوىاب : يُنظر. ـ1929 اإلخواف اؼبسلمُت منظمة سياسية دينية هتدؼ إذل إقامة الدولة اإلسالمية تأسست عاـ

 .112ص ،  اؼبرجع السابق:الكيارل
 .117ص السابق، اؼبصدر :  حسن صبحي3
 .853اؼبرجع السابق، ص :  لببة من األساتذة4
 .262ص اؼبرجع السابق، : ناصر األنصاري 5
 .69اؼبرجع السابق، ص ، تاريخ مصر اؼبعاصر:  شوقي اعبمل عبد اهلل عبد الرزاؽ إبراىيم6
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 وقدـ زعماؤىا للمحكمات بتهمة ـ1953القبعات الزرقاء حكمها وحلت األحزاب يف عاـ 
 . 1الرشوة واحملسوبية و الفساد السياسي وهنب قوت الشعب وسجن منهم من سجُت

  :اتفاقية الجالء وتأميم قناة السويسثانياً ـــ 
 :م1954 اتفاقية الجالء  ـــأ

 بعد أف توصل الضباط إذل اتفاقية السوداف تطلع إلجراء مفاوضات مع اؼبستعمر     
االقبليزي ليحققوا اغبلم الذي طاؼبا راود الشعب اؼبصري يف االستقالؿ الكامل، وقد استأنفت 

بُت اعبانب اؼبصري يرأسو صباؿ عبد الناصر واعبانب ـ 1954 يوليو 11ىذه اؼبفاوضات يـو 
الربيطاين يرأسو رالف ستيفنسوف، مت فيها إزالة العقبات اليت كانت تعًتض سبيل اؼبباحثات، 

، وأسفرت اؼبباحث على اتفاؽ 2ـ1954جويلية  27وانتهى األمر بتوقيع اتفاقية اعبالء األوذل 
.                                           3يتضمن اؼببادئ الرئيسية لالتفاؽ اؼبقًتح لتنظيم اعبالء على أساسيها

د لق. 4مت توقيع االتفاؽ النهائي التفصيلي لتنظيم عملية اعبالءـ 1954ر أكتوب19ويف      
: نصت على ما يلي 

 وكل ما يتعلق هبا من ـ1936 أوت 26إلغاء معاىدة التحالف بُت البلدين اؼبعقودة يف ػػػ  1
اؼبذكرات اؼبتبادلة واالتفاؽ اػباص باإلعفاءات واؼبيزات اليت تتمتع هبا القوات الربيطانية يف مصر 

.      وصبيع متفرع عنها من اتفاقيات أخرى 
دبقتضى اتفاقية اعبالء كاف على القوات الربيطانية أف ذبلوا جالء تاما عن األراضي اؼبصرية  ػػػ 2

.   5خالؿ عشرين شهرا 
االعًتاؼ بقناة السويس كجزء ال يتجزأ عن مصر وعلى أف تكوف اؼبالحة فيها مكفولة عبميع ػػػ  3

. 6ـ1888الدوؿ على السواء طبقا االتفاقية القسطنطينية 
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 .144 ر السابق، صصدادل:  حسن صبحي3
 .121ص اؼبرجع السابق، :  رفيق عبد العزيز فهمي4
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يف حالة حدوث هتديد هبجـو مسلح ألحد الطرفُت فإف الطرؼ األخر يقـو يف اغباؿ بإقباده  ػػػ 4
بصفة حليف فتقدـ مصر صبيع التسهيالت واؼبساعدة اليت يف وسعها دبا فيها ذلك استخداـ 

          .                                                     موانئها ومطاراهتا وطرؽ اؼبواصالت
غبكومة اؼبملكة اؼبتحدة أف تنقل أية مهمات بريطانية من القاعدة أو إليها على حسب  ػػػ 5

.  1قراراهتا ،وال هبوز أف تتجاوز اؼبهمات القدر اؼبتفق عليو إال دبوافقة حكومة صبهورية مصر
االحتفاظ بالقواعد و اؼبنشأت العسكرية دبنطقة القناة يف حالة صاغبة إبقاء بعض خرباء ػػػ  6

.   2اؼبدنُت اإلدراهتا وصيانتها
ويف األخَت اتفاؽ الطرفاف أف يتم اعبالء حيث بدأت اؼبعسكرات الربيطانية باؼبغادرة واحدة      

تلوى األخرى حىت مت جالء الربيطانيُت عن أخر معقل كانوا وبتلونو يف بور سعيد وىو مبٌت 
 جواف عيد للجالء 18وازبذ يـو . 3ـ1956  جواف13البحرية الذي تسلمو اعبيش اؼبصري يـو 

 العلم اؼبصري على مبٌت البحرية يف بور سعيد والشك أف مصر قد "صباؿ عبد الناصر"ففيو رفع 
اكتسبت كثَتا من ىذا االتفاؽ الذي أرغمت بريطانيا على قبولو، وما كاد االتفاؽ يـر حىت 
، ويف الصحافة الربيطانية وصارت  ارتفعت األصوات يف بريطانيا معارضة لو يف ؾبلس العمـو

اغبكومة الربيطانية عرضة للهجـو عليها من أنصارىا وخصومها السياسيُت على السواء، وصفت 
بعض الصحف الربيطانية ذلك على أنو أعظم استسالـ يف تاريخ بريطانيا وىكذا تكوف اتفاقية 

اعبالء قد حققت أمنية مصر اليت كانت تصبو إليها منذ زمن طويل وىي جالء القوات 
. 4الربيطانية

 عن دستور ـ1956 يناير 16بعد انتهاء فًتة االنتقاؿ ألغي ؾبلس قيادة الثورة و أعلن يف     
، وبرناؾبو ىو برنامج الثورة وأىم ؿبتواه ذلك الدستور أنو جاء تعبَت عن أرادة الشعب، كما 5جديد

كما اقر الدستور يف اؼبادة األوذل أف مصر دولة عربية مستقلة ذات سيادة، وأهنا صبهورية ديبقراطية 
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، وقد تبٌت الدستور مبدأ اعبمهورية الرئاسية وىبتار رئيس 1وأف الشعب جزء من األمة العربية 
اعبمهورية باستفتاء شعيب عاـ، ويعُت الوزراء ويرأس ؾبالسهم ويضيع السياسة العامة للدولة سياسيا 

واقتصاديا واجتماعيا، ويعترب القائد األعلى للجيش ورئيس ؾبلس الدفاع، أما السلطة التشريعية 
 أوؿ دستور مصري يقرر أف الشعب جزء من ـ1956، وهبذا يكوف دستور 2فيتوؽبا ؾبلس األمة 

.            األمة العربية
  : تأميم قناة السويسب ـــ

لقد اىتمت اغبكومة بعد الثورة بتنفيذ مشروعاهتا اؽبامة ومنها مشروع السد العارل فهو         
حياة الشعب لتوفَت وتنظيم االستفادة دبياه الري، ألف ؽبذا اؼبشروع أثار إهبابية  أىم مشروع يف

منها الزراعة والنقل البحري أما االجتماعية نقص البطالة ومنح فرصة عمل : وىي فوائد اقتصادية
.                                  للشعب إضافة إذل زيادة الدخل القومي وتوفَت األماف اؼبائي ؼبصر

 بدأت ؿبدثات سبويلو مع البنك الدورل والواليات اؼبتحدة األمريكية ـ1955ففي أواخر     
.     سارع االرباد السفيايت يطالب دبساعدة مصر يف ىذا اؼبشروعـ1956وكذالك بريطانيا، ويف 

 اليات اؼبتحدة األمريكية أعلنت بريطانيا والو،عند إسباـ االتفاؽ بُت مصر والبنك الدورل       
 رئيس اعبمهورية اؼبصرية من أجل إيقاؼ "صباؿ عبد الناصر"رفضهما ؽبذا اؼبشروع ووقفتا ضد 

 .                        3اؼبشروع
ـ تأميم قناة 1956 يوليو 26     بعد رفض ىذا اؼبشروع أعلن صباؿ عبد الناصر يـو 

 .   4السويس وكاف ذلك قبل أف يبضي أربعوف يـو من جالء قوات االحتالؿ الربيطاين للمنطقة
ـ بتأميم شركة 1956 لسنة 285 قانوف "عبد الناصر"     تأكيداً على ذلك أصدر صباؿ 

 حىت تستطيع مصر دبوارد القناة السَت قدما يف بناء اقتصادىا، ووضح بأف مسألة ،قناة السويس
القناة كبَتة الصلة دبركز الشرؽ األوسط اعبغرايف وأنبيتو االسًتتيجية دبا يعانيو من فقر وحاجتو 

.                   5االستغالؿ موارده ورفع مستواه االجتماعي
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  وقد نص على أف تنتقل للدولة اؼبصرية صبيع ما للشركة من أمواؿ وحقوؽ وما عليها من التزامات 
وربل صبيع اؽبيئات واللجاف القائمة حاليا على إدارهتا، وتعويض صبلة أسهم شركة القناة فيعوض 

وتشكلت ىذه اؽبيئة من اؼبستشار . 1اؼبسانبوف، إضافة إذل إنشاء ىيئة مستقلة لإلدارة القناة
سكرتَتاً " عبد اغبميد أبو بكر"نائباً واؼبهندس " ؿبمود يونس"رئيساً واؼبهندس " هبجت بدوي"

عاماً للهيئة وأعضاء آخروف، وقد ردت الدوؿ االستعمارية على ىذا رداً عنيفاً ألهنا كانت تعمل 
ـ، فأصدرت حكومة 1968 نوفمرب 16جاىدة ؼبد أجل االلتزاـ الذي كاف مفروضاً أف ينتهي يف 

اقبلًتا وفرنسا والواليات اؼبتحدة األمريكية بياناً يف لندف ادعت فيو أف الشركة العاؼبية لقناة السويس 
لكن اغبكومة اؼبصرية دل تبق . ذات طابع دورل فليس من حق اغبكومة اؼبصرية أف تؤمم القناة

صامدة وردت على ىذا اإلدعاء ػػػ فذكرت أف شركة قناة السويس ػػػ شركة مصرية زبضع لقوانُت 
      .  2البالد

:         لقد كاف ؽبذا التأميم ردود أفعاؿ يف ثالث ؾباالت
 :  المجال االقتصادي ـــ1

صدرت إقبلًتا وفرنسا والـو أ بيانا ثالثيا أكدت فيو الصفة الدولية لقناة السويس وضرورة        
ضماف دولتيها، فاغبكومة الربيطانية قررت ذبميد أرصدة مصر ومنع تعاملها باإلسًتليٍت كما 

شاركتها اغبكومة الفرنسية يف قراراهتا وبأف اغبكومة اؼبصرية حاولت من جانبها وحدىا إهناء ما 
وقد . 3ـ1888أظبتو الدولتاف نظاـ اإلدارة الدورل لقناة السويس الذي أكدتو وأكملتو اتفاقية 

صحيح أف القناة ذبري يف أرض مصر ولكنها ليست حيوية ؽبا كما ىي حيوية « :صرح إيدف
لغَتىا من دوؿ العادل وأف مسألة القناة مسألة حياة أو موت للجميع ألنو بغَت البًتوؿ الذي ينقل 

عربىا تتوقف الصناعات ووسائل النقل يف بريطانيا، ويف رأيو أف بريطانيا تتعرض لكثَت من 
 .  » 4األخطار إذا دل تتخذ االحتياطات الالزمة
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                                                                     : المجال الدبلوماسي ـــ2
قامت كل من فرنسا وإقبلًتا والـو أ بعقد مؤسبر يف لندف من أجل وقف الرأي العاـ ضد        

 دولة  24مصر وأف ىذا اؼبشروع يهدد سالمة وأمن الشرؽ األوسط فالدعوة كانت موجهة إذل 
.                                          1(اخل .......مصر، إيطاليا، اؽبند، روسيا، الياباف، الربتغاؿ  )منها 
رفضت مصر اغبضور حبجة أف ىذا اؼبؤسبر ليس دوليا ألنو دل يتم دعوة كل الدوؿ اليت سبر       

سفنها يف القناة وليس لو اغبق يف مناقشة  ما يتعلق بسيادة مصر، تبلورت فكرة  الدوؿ الثالث يف 
جوب إنشاء نظاـ ؿبدد لضماف حرية اؼبالحة يف القناة و « "داالس" وعدلتو يقوؿ "لداالس"اقًتاح 

،وصيانة القناة وأيضا فصل إدارة قناة السويس عن النفوذ السياسي ألي دولة من الدوؿ وكذلك 
      .2 » اخل....... احًتاـ سيادة مصر 

     : المجال العسكري ـــ3
 بسبب فشل اؼبؤسبر األوؿ يف لندف عملت كل من الدوؿ الثالث على اجتماع ثاين ؼبؤسبر      

اليت تشكلت يف ". صبعية اؼبنتفعُت بقناة السويس"ـ، تقرر فيو تكوين 1956 سبتمرب 19لندف 
وأماـ . ـ واؽبدؼ منها تسلم رسـو اؼبرور يف القناة وتورل مراقبة حرية اؼبالحة فيها1956أكتوبر 

الضغط اؼبتزايد لعدـ استخداـ القوة ضد مصر من أي طرؼ تظاىرت بريطانيا وفرنسا بتأيد فكرة 
يف  ، وعلى إثر ذلك بعثا دبذكرة إذل ؾبلس األمن فعرضت القضية ؼبدة تسعة أياـ،3اغبل السلمي

البداية كانت سرية وبعد قرر صباعي أصبحت علنية وقامت على مبادئ ستة منها احًتاـ سيادة 
ىذا كلو من أجل التظاىر للرأي العاـ .مصر، أف تكوف اؼبالحة يف القناة حرة ومفتوحة دوف سبيز

. 4العاؼبي بأهنما قد استعملتا كل الوسائل فبا يربر تدخلهما العسكري
 رغم موافقة مصر على اؼببادئ الستة إال أف اغبكومتاف اإلقبليزية والفرنسية زبليا عن      

سياسة السالـ وسياسة العمل على صوف التوازف السلمي يف شرقي البحر األبيض اؼبتوسط، ورأت 
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ـ بينها وبُت مصر، قررت اغبكومتاف التعاوف 1954اغبكومة الربيطانية أيضا التخلي عن معاىدة 
.  1مع إسرائيل والقياـ بأعماؿ عدوانية ضد مصر

 ىاصبت إسرائيل مصر واشتبكوا مع قواهتا، فعلمت مصر أهنم يريدوف ـ1956 يف أكتوبر       
.                                        2االستيالء على القناة لذلك خاضت مصر معها  معارؾ كثَتة

 ففي اليـو الثاين قدمت إقبلًتا وفرنسا إنذار للحكومة اؼبصرية بتسليم بور سعيد والسويس      
واإلظباعيلية، لكن اغبكومة رفضت ذلك وأعلنت بأهنا ستدافع عن أرضيها وستحصل على 

االستقالؿ، لذلك عملت على نقل جيشها إذل غريب القناة حىت تستطيع مقاومة نزوؿ القوات 
.  االقبليزية والفرنسية يف القناة ويف مصر 

غارت الدولتاف على األراضي واؼبدف اؼبصرية خاصة القاىرة ومنطقة القناة وىاصبتا أيضا      
. اؼبطارات واؼبباين اغبربية لكن اؼبصرين قاوموا ذلك بكل شجاعة وافتخار، سواء يف الرب أو البحر

فلقد ثار الرأي العاـ العاؼبي اغبر وىيئة األمم اؼبتحدة على االعتداء الثالثي يف مصر وضرهبا 
بالقنابل ألف ؾبلس األمن عمل على حل مشكلة القناة بالسلم لذا كاف عليها التدخل لوقف ىذا 

االعتداء ألنو مت إعالف حقوؽ اإلنساف، وإال فقدت مركزىا هنائيا، طالبت اؼبعارضة العمالية 
بضرورة احًتاـ قرارات ىيئة األمم اؼبتحدة الذي اشًتكت بريطانيا يف إنشائو كأداة للمحافظة على 

.  3سلم العادل وسالمو
أما يف مصر ناضل اؼبصريوف نضاال عنيفا قضى على اعتقاد إقبلًتا وفرنسا من أهنا ستنهار      

انسحبت القوات الربيطانية والفرنسية أما القوات : ومن نتائج ىذا العدواف. بسرعة أماـ أعدائها
اإلسرائيلية كانت مًتددة يف االنسحاب، ونظرا ألف االنسحاب كاف جلو بسبب إهباد ىيئة األمم 

اؼبتحدة أصرت إسرائيل أف تعسكر يف اعبانب اؼبصري من خطوط اؽبدنة ولكن دل وبدث ما كانت 
 ـ1954ألغت مصر معاىدة : تطمح لو، وترتب عن انسحاب ىذه القوات اؼبعادية عن البالد 

مع بريطانيا على اعتبار أف بريطانيا بعدواهنا على مصر قد تصرفت على أساس أف االتفاؽ الذي 
احتفظت مصر بقناة السويس ربت يديها، .  كأف دل يكنـ1954 أكتوبر 19عقدتو مع يف 
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كشف العدواف عن حقيقة ىامة ىي أف بريطانيا وفرنسا تكرىاف فكرة التضامن العريب لقد كاف 
قباح مصر يف تأميم شركة قناة السويس أكيدا، وصادرت كافة اؼبؤسسات وشركات بريطانيا وفرنسا 

 .       1يف مصر، اىتزاز مكانة  الدوؿ االستعمارية واشتداد حركة مقاومة االستعمار
بعد العدواف الثالثي تعطلت اؼبالحة يف قناة السويس فعانت الدوؿ األوروبية من ذلك      

بسبب صعوبة وصوؿ شاحنات البًتوؿ اليت كانت سبر بالقناة إذل البحر األبيض اؼبتوسط فأوروبا 
ومنو اضطرت الستخداـ طريق الرجاء الصاحل فارتفعت أسعار البًتوؿ ػػػ وتوقفت العديد من 

 .  2الصناعات يف أوروبا، وقد نتج عن ىذا اعبوع والبطالة
     تضاعفت جهود تطهَت القناة بعد انتهاء العدواف وإعادة اؼبالحة هبا وعادت اػبربة اؼبصرية 

ـ وقع اتفاؽ بُت 1958 يوليو 12العمل يف ورشات القناة ومنها سارت اؼبالحة فيها بدقة ويف 
بعد تأميم الشركة العاؼبية لقناة . مصر وفبثلي الشركة السابقة ومت فيو حل كل اؼبشكالت اؼبعلقة

السويس البحرية عملت اإلدارة اؼبصرية على إنشاء مشروعات لتطوير القناة وربسُت اؼبالحة فيها 
 :ومن ىذه اؼبشروعات

 ـ زيادة القطاع اؼبائي وزيادة الغاطس اؼبسموح بو1961 ػػػ مشروع عاـ 1
ـ لزيادة القطاع اؼبائي وزيادة الغاطس مرة أخرى من أجل زيادة عدد 1965 ػػػ مشروع عاـ 2

 .السفن العابرة للقناة
ـ يهدؼ لتطوير القناة بعد إغالقها شباف سنوات بسبب اغبرب وكذلك 1974 ػػػ مشروع عاـ 3

 .3من أجل مرور غالبية الناقالت للبًتوؿ
ويف األخَت نستنتج أف مشروع تأميم قناة السويس ساىم يف تطور االقتصاد اؼبصري،        

 .وساعد على نقص البطالة، كما جعل مصر نقطة مرور ىامة يف إفريقيا
  : االقتصاديعلى المستوى: المبحث الثاني

 تغَتات جوىرية يف ـبتلف جوانب االقتصاد ـ1952 شهدت مصر بعد قياـ ثورة يوليو       
اؼبصري، فبدأت يف إخراج سيطرة الشعب على وسائل اإلنتاج إذل حيز الوجود وازبذت لذلك 

                                       
 .266اؼبصدر السابق، ص: ؿبمد مصطفى صفوت 1
 .73، اؼبرجع السابق، ص تاريخ مصر اؼبعاصر: شوقي اعبمل  عبد الرزاؽ إبراىيم 2
 . نفسو3
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فيما يتعلق بقطاع . أساليب متنوعة يف ـبتلف القطاعات سواء كانت الزراعة أو الصناعة والتجارة
الزراعة بدأت بتحديد اؼبلكية الزراعية من خالؿ إصدارىا لبعض القوانُت كقانوف اإلصالح 

الزراعي، أما فيما ىبص الصناعة والتجارة فقد قامت بإنشاء العديد من اؼبصانع وعملت على 
سبصَت أغلب البنوؾ والشركات لتحقيق السيطرة الكاملة على االقتصاد اؼبصري من أيادي 

.     األجانب
 :المجال الزراعيـــ  أوالً 

 كانت الزراعة من أىم مالمح االقتصاد اؼبصري وأكثر القطاعات تأثَتا عليو حيث كانت       
من أىم اؼبشكالت اعبذرية للثورة اؼبصرية، ؽبذا عبأت مصر لتحسينو، من خالؿ وضعها لبعض 

.                                                 القوانُت واستصالحها ألراضي الزراعية للنهوض بو
                                                                   :  قانون اإلصالح الزراعي ـــ1

كاف قانوف اإلصالح الزراعي من أىم اػبطوات اليت أقدـ عليها النظاـ اعبديد فبدأت       
الثورة بتحديد اؼبلكية الزراعية وأصدرت قانوف اإلصالح الزراعي الذي يعد نقطة البداية يف سلسلة 
التحوالت اليت طرأت على عناصر ىيكل الزراعة اؼبصرية، وأىم ماجاء بو ىذا القانوف الذي صدر 

، مع 1ـ أنو حدد اؼبلكية الزراعية دبا ال يزيد عن اؼبئايت فداف لشخص واحد1952سبتمرب  9يف 
إعطاء اؼبلك حق منح مئة فداف أخرى ألفراد أسرتو مث يستورل على الزيادة بالتعويض فقد مشل 

 ألف 650 مليك، وخضعت لتعويض مساحة قدرىا حوارل 1789 اإلصالح يف ىذه الفًتة
 زبفيض القيمة اإلهبارية ووضع حد أدىن ألجر العامل الزراعي ـ1952فداف، كما قرر قانوف 

.                                                        2وتكوين صبعيات تعاونية
 يوليو البفضت اؼبلكية الزراعية 15ـ صدر قانوف ثاين اإلصالح الزراعي 1961ويف عاـ     
 فداف كما حدد ىذا القانوف نسبة األراضي اؼبستأجرة دبا ال يزيد 100 فداف إذل 200من 
، ولكن ذلك ال يسري على الشركات واعبمعيات اليت تستصلح األراضي لبيعها أو 3 فداف50عن

                                       
 .50 ، صـ1996، دار القومية للطباعة والنشر، القاىرة، فلسفة الثورة: صباؿ عبد الناصر 1
 .82 اؼبرجع السابق، ص: فوبليكوؼ وآخروف 2
، دار الغريب للطباعة والنشر، القاىرة، 1، طصباؿ عبد الناصر رجل العرب من اؼبيالد إذل الرحيل: عبد الوىاب ؿبمد الزنتاين 3

 .71 ـ، ص 2010
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الشركات الصناعية اليت سبتلك األراضي لالستغالؿ الصناعي، وقدر شبن الفداف من األراضي 
، أي 1اؼبستورل عليها ب عشرة أضعاؼ القيمة اإلهبارية وقدرة ىذه القيمة بسبعة أمثاؿ الضريبة

حوارل عشرين أو ثالثُت جنيو، وإف اؼبالك ليس من حقو أف يسًتد األرض الزراعية من زراعيها، 
                                                         . 2حىت ولو كاف ىو نفسو يريد أف يزرعها

ع األراضي اؼبستوذل عليها على صغار الفالحُت حبيث تكوف يتوز قامت اغبكومة اؼبصرية ب    
، وما زاد على اغبد األقصى يف كل 3لكل منهم ملكية صغَتة التقل عن فدين وال تزيد عن طبسة

لقد ومرة كانت ذبرى مصادرتو وتوزيعو على اؼبعدمُت من الفالحُت الذين دل يكونوا يبلكوف شيء، 
إذل ىبوط حوارل عشرة أالؼ مالك من الطبقة العليا اؼبسيطرة، كاف ؽبذا القانوف تأثَت كبَت أدى 

وصعود حوارل مليوين فالح  مستفيد من توزيع األراضي اؼبصادرة ومستفيد من قوانُت التنظيم 
العالقة بُت اؼبلك واؼبستأجر، إضافة إذل ذلك قاـ بتنظيم استغالؿ زراعي للموارد األرضية واؼبائية 
عن طريق التجميع احملصورل وتنظيم الدورة الزراعية، كما ساىم يف نشر تعاونيات اػبدمية يف كل 

 .          4اؼبناطق الزراعية وتوفَت مستلزمات اإلنتاج وتسويق احملاصيل الرئيسية
 صدر قانوف جديد يلغي التعويض اؼبنصوص عليو بقانوف اإلصالح ـ1964ويف سنة     

الزراعي عن األراضي اؼبستورل عليها من اإلقطاعيُت وقد مت االستيالء على حوارل مليوف فداف من 
 ألف أسرة، وقد أدى ذلك ربسُت أوضاع الفقراء يف 332أراضي اإلقطاعيُت ومت توزيعها على 

.  5الريف
استطاع اإلصالح الزراعي أف يعيد توزيع الدخل بُت الفالحُت العاملُت يف األرض وبُت    

اؼبالؾ الغائبُت عن األرض وىو ما يتماش مع العدالة االجتماعية ويقرب بُت الطبقات 
.  االجتماعية

                                       
 .123 السابق، صصدرادل: حسن صبحي 1
 ، صـ1986، مكتبة النهضة اؼبصرية، القاىرة، 5ج، 7ط، موسوعة التاريخ اإلسالمي واغبضارة اإلسالمي: أضبد شليب 2

546. 
 .123 السابق ص صدرادل: حسن صبحي 3
 .163 ػػػ 161  ص ـ،ص1992، مركز الدراسات للوحدة العربية، بَتوت، 1، طـ1952 يوليو 23ثورة  :ؾبدي ضباد 4
 .116 اؼبرجع السابق، ص: فوبليكوؼ وآخروف 5
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                                                                         : استصالح األراضي ـــ2
شهد النصف األوؿ من القرف العشرين نشاط ملحوظ يف استصالح أراضي البور يف مشاؿ     

. الدلتا والتوسيع يف مشاريع الري وإقامة السدود والقناطَت 
 أخذت مشاريع االستصالح األراضي دفعة قوية حيث عملت مصر ـ1952بعد عاـ     

بدأ تدخل الدولة بشكل  (ـ1959ػػػ  ـ1953)على استصالح واستزراع األراضي ففي الفًتة 
 ألف فداف 79مباشر يف عملية االستزراع فقد بلغت اؼبساحات اؼبزروعة خالؿ ىذه الفًتة حوارل 

 ألف فداف، وأىم احملاصيل الزراعية اليت اذبو 11بداخل الوادي، ويف اؼبناطق الصحراوية دبعدؿ 
إليها اؼبزارعوف ىي تلك احملاصيل اليت تتسم بارتفاع الطلب عليها يف األسواؽ العاؼبية، كالقطن 

واألرز والفل السوداين والفواكو واػبضروات، سيطرت ىذه احملاصيل على الًتكيب احملصورل للزراعة 
ازداد استصالح . من اؼبساحة احملصولية 97 احتلت ىذه احملاصيل ـ1960اؼبصرية  ففي عاـ 

قد بلغ متوسط اؼبساحات اؼبستصلحة  (ـ1965 إذل ـ1960)األراضي بدأ بشكل كبَت منذ 
. 1 ألف فداف سنويا107 ألف فداف  بواقع 536,4خالؿ ىذه الفًتة إذل حوارل 

                                                                    : إنشاء الجمعية التعاونية ـــ3
قامت الثورة اؼبصرية بإنشاء صبعيات تعاونية من شأهنا تقدًن مساعدات لصغار الفالحُت      

سبثلت ىذه يف البذور واألظبدة واآلالت الزراعية إضافة على التسويق احملصوؿ وتقدًن مبالغ مالية 
بدوف فائدة كما سانبت يف ضباية الفالح من اؼبضاربات من قبل التجار والوسطاء، وتعترب قناة 
اتصاؿ رئيسية بُت الدولة والفالحُت، وتعد اؼبصدر الوحيد لالئتماف الذي ادخل ألوؿ مرة سنة 

.   2ـ1957
                                                                            :إنشاء السد العالي 4
يف طريق بناء ودعم اغبياة االقتصادية فكرة حكومة الثورة يف بناء السد العارل بأسواف     

، الذي سيزيد الرقعة 3ـ1960 يناير 9 اغبجر األساسي لو يف "صباؿ عبد الناصر"حيث وضع 

                                       
 .133 ، د ف، د ـ، د س، صتطور االقتصاد اؼبصري يف ظل التحوالت السياسية االقتصادية: خَتي أبو العزاًن 1
 .117ص نفسو،  2
، اؼبكتب 13ج، 1ط، "ـ1979 ـ ػػػ1924التاريخ اؼبعاصر واد النيل مصر والسوداف "التاريخ اإلسالمي : ؿبمود شاكر 3

 .149ص ، ـ1991اإلسالمي، بَتوت، 
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 مليوف كيلوات سنويا من الكهرباء الالزمة إلدارة 10الزراعية دبا اليقل عن مليوين فداف فضال عن 
                                                                          . 1اؼبصانع واؼبدف والقرى

يعترب السد العارل مشروعا متعدد األغراض تشمل أىدافو أغراض الري وربسُت اؼبالحة      
، ومنذ أف أنشئ السد العارل بسعتو التخزينية الكبَتة 2والوقاية من الفيضانات يف صبيع السنُت

أمكن ضماف معدؿ ثابت تقريبيا لتدفق اؼباء كما ساىم يف اإلنتاج الزراعي حبيث انتقلت زراعة 
الذرة اػبريفي ذات احملصوؿ الضئيل إذل زراعة الذرة الصيفي اليت تعطي ؿبصوال وافرا،كما ساىم 
يف خلق فرص عمل جديدة ؼباليُت السكاف أدت إذل زيادة كبَتة يف الدخل القومي وبفضلو بدأ 

                                                                        .3%6,9 إذل ـ1967اإلنتاج احمللي يتحسن حيث وصل معدؿ التنمية يف سنة 
  :الصناعة والتجارةاً ـــ ثاني

 الصناعة  ـــأ
عندما تولت الثورة مقاليد اغبكم يف مصر اذبهت إذل الصناعة باعتبارىا اعبناح الثاين      

لعملية التنمية وسبثيل اجملاؿ الذي يبكن أف يفتح أفاقا للنمو االقتصادي، لذا وجو قادة الثورة جل 
 أنشئت أوؿ ـ1956اىتمامهم إذل الصناعة يف اػبمسينيات وبداية التسعينيات، ففي أوؿ يوليو 

. 4وزارة للصناعة يف مصر وأسندت إذل عزيز صدقي وضع أوؿ برنامج للسنوات اػبمس للصناعة
وعرؼ ىذا الربنامج  بربنامج  التصنيع اآلرل أو برنامج  السنوات  اػبمس الصناعية وكاف يهدؼ 

إذل العمل على ربقيق االكتفاء الذايت يف كل ما يبكن إنتاجو ؿبليا من اؼبنتجات الصناعية، اليت 
.                                           5يبكن أف ذبد سوقا للتصدير إذل األسواؽ العاؼبية

وبفضل ىذا الربنامج شهدا قطاع الصناعة ارتفاع كبَت لبعض اؼبنتجات مثل إنتاج القطن     
، 71الذي يعترب مورد كبَت تعتمد عليو مصر يف اقتصادىا فقد شهد ارتفاع ملحوظ بنسبة 

اخل اليت شهدت زيادة كبَتة سانبت ......إضافة إذل منتجات أخرى مثل االظبنت والورؽ والسكر

                                       
 .321 السابق، ص صدرادل: ؿبمد عبد الرضباف حسُت 1
 .169 اؼبرجع السابق، ص: ؾبدي ضباد2
 .135ص  اؼبرجع السابق، :خَتي أبو العزاًن 3
 .143 اؼبرجع السابق، ص: ؾبدي ضباد 4
 .605اؼبرجع السابق، ص: لببة من األساتذة 5
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بشكل كبَت يف رفع اإلنتاج الصناعي وارتفاع نسبة األجور الصناعية وازدياد رأس ماؿ الشركات 
.                                                         1الصناعية فقد أدى ىذا إذل زيادة الدخل القومي

كما برزت قطاعات صناعية جديدة مثل التعدين وصناعة اآلالت واؼباكينات والصناعة    
، وقد سبكنت مصر خالؿ فًتة قصَتة بإنشاء مصانع كثَتة، حيث أقمت 2الكيماوية واغبربية

مصانع للحديد والصلب واألؼبنيـو والًتسانات البحرية والسيارات واإلظبنت واألظبدة والعزؿ 
                                  .       3اخل......والنسيج 

 سبكنت مصر من اكتشاؼ مناجم جديدة ىامة من اغبديد والسيما من ـ1957ويف سنة       
، وبدأ تشغيل عدد كبَت من اؼبؤسسات الصناعية ومن 4البًتوؿ ومت بناء مصنع جديد للوقود الذري

، وبفضل ىذه اؼبصانع 5بينها مصنع اغبديد والصلب ويعد أكرب اؼبصانع يف الشرؽ األوسط
بلغ متوسط معدؿ مبو اإلنتاج الصناعي  (ـ1963 ـ ػػػ1954)ارتفعت قمة التصنيع ففي الفًتة 

 %17 سنويا، وأدى ذلك كلو إذل ارتفاع نصيب الصناعة يف الناتج احمللي اإلصبارل من % 10كبو
 .                                                                                    6%25 أما يف الصادرات زاد إذل ـ1965 سنة % 23 إذل ـ1958سنة 

إقامة قاعدة صناعية خصبة  الصناعية يف قبحت الثورة بفضل برنامج السنوات اػبمس    
.  ومستقلة وأصبحت الصناعة ربتل اؼبرتبة األوذل يف اإلنتاج

: التجارةـــ ب 
يف التحكم على قطاع التجارة، حيث عمدت على ـ 1952عملت اغبكومة اؼبصرية بعد      

 .ؿباولتو التدخل يف إدارة االقتصاد اؼبصري وإعادة ىيكلتو، وتدخلت بشكل مباشر يف تنظيمو 
 

                                       
 .75اؼبرجع السابق، ص: عبد الوىاب ؿبمد الزنتاين 1
 . 112السابق، صصدر ادل: فوبليكوؼ وآخروف 2
 .147اؼبرجع السابق ص: ؾبدي ضباد 3
صباؿ عبد الناصر من حصار الفالوجة حىت االستقالة تق كماؿ جنبالط، تر رميوف نشاطي، : جاؾ روماؿ ماري لوروا 4

 .133، ص7919، دار األدب، بَتوت، 5، طاؼبستحيلة
 112 السابق، صصدرادل: فوبليكوؼ وآخروف 5
 .51، صـ2012، دار الشروؽ، القاىرة، 1، طقصة االقتصاد اؼبصري من عهد ؿبمد علي إذل عهد مبارؾ: جالؿ أمُت  6
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لعبت الدولة دورا ىاما يف ىذا اجملاؿ، يف حُت سيطرة على جانب كبَت من قطاع النقل       
الداخلي كما أصبحت اغبكومة اؼبشًتي الرئيسي للمحاصيل األساسية واؼبصدر األساسي إلمداد 

.  1الفالحُت دبستلزمات اإلنتاج من خالؿ اعبمعيات التعاونية
كما عبأت إذل تأميم التجارة اػبارجية من خالؿ سبصَت العديد من الشركات والبنوؾ   

: بإصدارىا قوانُت لذلك 
 بتنمية االقتصاد القومي ووضع سياسة ـ1957 يناير 13إنشاء اؼبؤسسات االقتصادية ػػػ  1

.   استثمار أمواؿ اؼبؤسسات، دبا وبقق مصلحة االقتصاد القومي
سبصَت البنوؾ حبيث تقـو بأعماؿ البنوؾ يف مصر شركات مسانبة مصرية يبلك اؼبصريوف ػػػ  2

. أسهمها كما يتوذل مصريوف إدارهتا
. 2سبصَت الوكاالت التجارية يف أسعار اغباجيات الضرورية اؼبستوردةػػػ  3

 بتنصَت كافة الشركات الربيطانية والفرنسية العاملة ـ1957 سبكنت حكومة الثورة يف أبريل     
 من ـ1962يف ؾباالت الصناعة والتجارة واؼبواصالت واؼبقاوالت وغَتىا، كما استطاعت عاـ 

.   3تأمُت البنوؾ والشركات البلجيكية واإليطالية
 وبفضل قوانُت التمصَت والتأميم اقتضت مصر بأرباح الشركات األجنبية لكي تساعد على    

. 5ونقل االقتصاد من سيطرة األجانب إذل أيدي الشعب4.رخاء البالد
.  وبعدما سبكنت الدولة من سبصَت العديد من الشركات والبنوؾ للحد من التدخل األجنيب   

عبأت إذل اغبد من الواردات وتنمية الصادرات، فبدأت أوال بتطبيق بعض اإلجراءات التنظيمية يف 
ؾباؿ اؼبعامالت اػبارجية مثل ترخيص االستَتاد ونظاـ حصصو، ومنح عالوات تشجيعية لبعض 

الصادرات، وأيضا قامت الدولة بزيادة الرسـو اعبمركية على الواردات وأعطت أولوية االسًتاد 
. 6للسلع الضرورية للحد من ارتفاع نفقات اؼبعيشية والسلع اإلنتاجية لدعم ؿباوالت التنمية

                                       
 .121 اؼبرجع السابق، ص: خَتي أبو العزاًن 1
 .131  السابق، صصدرادل :حسن صبحي 2
 .103  السابق، صصدرادل: فوبليكوؼ وآخروف 3
 .523، اؼبرجع السابق، ص دراسات يف تاريخ مصر اغبديث واؼبعاصر: عمر عبد العزيز عمر  4
 .378ص ، ـ2010دار اغبامد للنشر والتوزيع، عماف،  ،1، طتاريخ الوطن العريب : إبراىيم الفاعوري 5
 .120اؼبرجع السابق، ص: خَتي أبو العزاًن 6
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وقد نتج عن االسًتتيجية اليت انتهجتها مصر يف رفع اقتصادىا، فتمكنت من ربقيق معدؿ      
 وبدأت 9،5 حيث بلغ متوسط النموـ1970  إذلـ1956 أعلى للتنمية طواؿ ىذه الفًتة من

بالتصدير لبعض متوجاهتا كاالظبنت والقطن واألرز وبعض اػبضروات والفواكو إذل دوؿ القارة 
  .1اإلفريقية ودوؿ  اػبليج العريب

 أصبح االرباد السوفيايت أكرب مستورد للقطن اؼبصري، كذلك فقد ـ1956 يف عاـ      
أصبحت تشيكوسلوفاكيا والصُت الشعبية، أؼبانيا الديبقراطية ويوغسالفيا من أكرب الدوؿ اليت 

 وصلت حصة البلداف االشًتاكية يف التجارة اػبارجية ـ1958يف سنة . 2كانت تتعامل مع مصر
 إضافة إذل ذلك توسعت عالقاهتا التجارية مع العديد من الدوؿ كالياباف واؽبند 41,5يف مصر

واندونيسيا وغَتىا من دوؿ آسيا وبفضل إقامة عالقات ذبارية متكافئة مع االرباد السوفييت والدوؿ 
.   3االشًتاكية األخرى استطاعت مصر ربطيم اغبصار االقتصادي

 :على المستوى االجتماعي والثقافي: المبحث الثالث
عاشت مصر أوضاع مزرية يف شىت ؾباالهتا خاصة اجملاؿ االجتماعي والثقايف فقد وصلة      

إذل درجة ال يبكن أف ربتمل ؽبذا وضعتها الثورة اؼبصرية من بُت إقبازاهتا وعملت على ربسينها من 
. أجل النهوض ببلد رقي ومزدىر

 :في المجال اجتماعيأوالً ـــ 
 كانت معانات اجملتمع اؼبصري يف فًتة ما قبل الثورة سبب من أسباب قيامها فهي تعترب      

العصر الذىيب لألىارل مصر الذين كانوا أشد اؼبعاناة من الظلم وفقداف مبدأ العدالة االجتماعية 
. لذلك جعل الضباط اؼبسألة االجتماعية من بُت مبادئها الستة 

 بعد قباح الثورة اىتمت اغبكومة باألسرة وعملت على قباح اؼبشكالت االجتماعية كبناء      
. 4اخل......الوحدات اجملمعة خاصة الريف واؼبساكن الشعبية وأدخلت اؼبياه النقية يف القرى 

واإلصالح الزراعي تلقى اىتماـ كبَت ألنو ؼبس عصب اؼبسألة االجتماعية وكاف بداية مشروعها 
                                       

 244اؼبرجع السابق، ص: لببة من األساتذة 1
 .102 السابق، صصدرادل: فوبليكوؼ وآخروف 2
 .نفسو 3
، دار اؼبعارؼ تاريخ العادل العريب اغبديث واؼبعاصر من الفتح العثماين إذل الوقت اغباضر: شوقي عطا اهلل عبد اهلل عبد الرزاؽ 4

 .   148ص ، ـ2012، مصراؼبعارؼ اعبامعية، 
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االجتماعي وإعادة تنظيم وتشكيل ؾبتمع مصر، كما عمل ىذا اإلصالح على إعادة توزيع الثروة 
وأصدرت عدة قوانُت . 1يف الريف، وفتح قنوات عديدة للمحرؾ االجتماعي والسيولة الطبقية

اشًتاكية لتحقيق العدالة االجتماعية بُت اؼبواطنُت، فقد كفلت حقوؽ العماؿ الزراعيُت والصناعيُت 
وجعلت اآلالت ملكا للعماؿ، حددت ساعات العمل للعماؿ إضافة إذل اشًتاكهم يف أرباح 

. 2الشركات اليت يعملوف هبا
 لذلك يبكن أف نعتربه ثورة اجتماعية ألهنا ـ1963  استمرت ىذه القوانُت يف الصدور إذل    

وضع الدولة يدىا على كافة الشركات والبنوؾ ذات رءوس :قربت بُت الطبقات فقد نصت على
 فداف، 100 ػػػاألمواؿ الكبَتة فانتهت بذلك سباما الرأظبالية من البالد، ربددت ملكية الفرد ب
   3.مشاركة العماؿ يف إدارة مصانعهم ويف أرباحها وأخَتا زبفيض إهبارات اؼبساكن 

 استطعت مصر أف تقيم عدالة اجتماعية وذلك عن طريق إقامة الوحدات الصحية اليت      
من خالؽبا ربسنت فرص اؼبصرين يف اغبصوؿ على الغذاء، وصلت تغذية الفرد اؼبصري إذل 

اؼبستوى العاؼبي اؼبقبوؿ، والرعاية الطبية كانت جيدة ومالئمة للشعب اؼبصري بسبب تزايد األطباء 
فبا أدى إذل البفاض عدد الوفيات خاصة األطفاؿ، وأقامت أيضا اعبمعيات الزراعية، كما 

أصدرت قوانُت للتأمينات االجتماعية واؼبعاشات للموظفُت والعماؿ، وكذلك ربديد ساعات 
العمل واشًتاؾ العماؿ يف ؾبالس إدارة الشركات واؼبصانع وربديد نسبة ؽبم من األرباح، ومنح اؼبرأة 

 نص على مساواة اؼبرأة بالرجل قي اغبقوؽ ـ1956حق االنتخاب والًتشح جمللس األمة، فدستور 
لقد ألغت أيضا الطبقات بُت الشعب  .السياسية ومت إفساح ؾباؿ واسعا لتعليم اؼبرأة اؼبصرية

.  اؼبصري ومعاملة العماؿ كسلع تباع وتشًتى وىبضع شبنها للضاربة يف سوؽ العمل
  : في المجال الثقافيثانياً ـــ
 كاف النظاـ التعليمي يف مصر يتسم خباصيتُت بارزتُت أوؽبما ضيق القاعدة حبيث دل يكن       

يستفيد من الفرص التعليمية اؼبتاحة سوى أبناء الطبقات اؼبيسورة، والثانية ىي التشتت والتناقض 

                                       
 .181 ػػػ 180ص اؼبرجع السابق، ص : ؾبدي ضباد 1
اؼبرجع ، تاريخ العادل العريب اغبديث واؼبعاصر من الفتح العثماين إذل الوقت اغباضر: شوقي عطا اهلل عبد اهلل عبد الرزاؽ 2

 .149 السابق، ص
 .328 اؼبرجع السابق، ص :عبد العزيز نوار 3
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يف الربامج واألىداؼ وىناؾ أنظمة فرعية ال تربط بعضها بالبعض كنظاـ التعليم الديٍت  
ونظاـ التعليم العاـ  (فرنسي، إقبليزي، أؼباين  ) ونظم التعليم األجنيب اػباص (الكتاتيب، األزىر)

                                                                              . 1اغبكومي واألىارل
دبجيء الثورة انقلب نظاـ التعليم يف مصر وأصبح نظاـ قومي موحد وؾباين،  وتعليم مع 

أجنيب وأىلي لكن ىبضع إلشراؼ صاـر من الدولة، واذبهت ىذه األخَتة للتوسع يف التعليم 
 افتتحت ؿبطة التلفزيوف وقد تضاعف نشاطها 1960، ويف جويلية االبتدائي ليشمل كل اؼبلزمُت

.   2وأصبح ىناؾ عدة قنوات وتنوع اإلرساؿ
توسعت اغبياة التعليمية بشكل كبَت ألهنا كانت ؾبانية حبيث ارتفع عدد التالميذ والطالب 

يف مراحلها اؼبختلفة ولكي يتحقق التعليم اجملاين واقعياً بنت حكومة الثورة اؼبدارس واؼبعاىد، 
، ودل تعد ىناؾ قيود مادية أو اجتماعية ربوؿ بُت اؼبوىوبُت 3وجامعات على طوؿ أراضي مصر

، كما كاف ىذا باب 4ومواصلة التعليم،  وضمنت ؽبم حق العمل لكافة خرهبي اعبامعات واؼبعاىد
خَت على أبناء العماؿ والفالحُت الذين عاشوا على ىامش اغبياة االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

 .5اؼبصرية
 احتلت اعبمهورية العربية اؼبتحدة اؼبرتبة الثالثة يف اؼبؤسبر العلمي العاؼبي ـ1960 يف عاـ

.                                                   6التابع لألمم اؼبتحدة بالنسبة لعدة أحباث العلمية اليت تقدمت هبا
ومن إقبازات الثورة للثقافة قامت بإنشاء اؽبيئة العامة لقصور الثقافة اليت هتدؼ إذل       

اؼبشاركة يف رفع اؼبستوى الثقايف وتوجيو الوعي الشعيب يف ؾباالت عدة كالسينما واؼبسرح واآلداب 
وكذالك إنشاء أكاديبية الفنوف اليت تتكوف من اؼبعهد العارل للمسرحية، السينما، الفنوف الشعبية، 

                                       
 .186ص اؼبرجع السابق، : ؾبدي ضباد 1
، اؼبرجع تاريخ العادل العريب اغبديث واؼبعاصر من الفتح العثماين إذل الوقت اغباضر: شوقي عطا اهلل  عبد اهلل عبد الرزاؽ 2

  .149السابق، ص
 .186ؾبدي ضباد، اؼبرجع السابق، ص 3
 .384 ، اؼبصدر السابق، ص خريف عبد الناصرـ1952  يوليو23ثورةقصة : أضبد ضبروش 4
 .187 ػػػ 186اؼبرجع السابق ص ص: ؾبدي ضباد 5
 .188 اؼبصدر السابق، ص: جاؾ روماؿ ماري لوروا 6
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 فقد ـ1952يف تاريخ ثورة يوليو  فالسينما اؼبصرية لعبت دورا مهما. اؼبوسيقى العربية والنقد الفٍت
. اخل ........وأفالـ عن منجزات الثورة  "بداية وهناية "أنتجت عن الثورة العديد من األفالـ كفلم 

 :خالصة الفصل
من خالؿ ماسبق نستنتج أف مصر سبكنت من ربقيق االستقالؿ السياسي فقد سبكنت من       

القضاء على نظاـ اؼبلكي وإعالهنا عن اعبمهورية، حيث حررت أرض مصر من اؼبستعمر الربيطاين 
الذي سلب حقوؽ الشعب منذ إعالف اغبماية عليها بتحقيقها التفاقية اعبالء، كما توجهت 

الثورة كبو ربقيق استقالؽبا االقتصادي حيث نقلت اقتصادىا من سلطة االحتكارات األجنبية إذل 
أيادي الشعب وبفضل ىذا سبكنت من ربقيق مبدئ العدالة االجتماعية وحسنت من وضعها 

.   الثقايف والتعليمي 
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 داخليا يف صبيع اجملاالت السياسية  بعد قباح ثورة يوليو بعد االقباز الكبَت الذي قامت بو مصر
عبأت إذل تدعيم حركات التحرر، ؼواالقتصادية واالجتماعية والثقافية، تطلعت كبو اػبارج 

واؼبشاركة يف ربقيق الوحدة اإلفريقية من خالؿ إسهامها الكبَت يف اؼبؤسبرات اليت دعت إذل ىذه 
.  بدأ السالـ العاؼبيمب سبسكهاالوحدة كذلك مبادراهتا يف حركة عدـ االكبياز و

                                : في المنطقة العربيةتدعيم حركات التحرر: المبحث األول
 من ربقيق استقالؽبا السياسي واالقتصادي، رأت أهنا ال تستطيع العيش مصربعد سبكن  

وحدىا فهي جزء ال يتجزأ من ثورة التحرر الوطٍت العاؼبي، فضعت نصب أعينها ؿباربة االستعمار 
                   .   وأعوانو فلجأت إذل مساندة حركات التحرر الوطٍت سواء يف العادل العريب أو اإلفريقي أو اآلسيوي

من خالؿ إذاعة بياف أوؿ نوفمرب إذل شعوب العادل يف  (ـ1962ػػػ  ـ1954) ثورة اعبزائر تساند
، كما ساندة كل من تونس واؼبغرب األقصى وليبيا، فكانت القاىرة اؼبالذ "صوت العرب"إذاعة 

.       الذي عبؤ إليو، حيث وجدوا يف حكومتها القيادة الكاملة غبركات التحرر يف بلدىم
 دعمت الثورة يف لبناف ـ1958 ساندت كل من فلسطُت لبناف واليمن والعراؽ، يف سنة     

ضد حكم كميل مشعوف اؼبرتبط حينها حبلف بغداد كما دعمت الثورة اليمنية على حكم اإلمامة 
                                                                         .  بالعدة والعتادـ1962سنة 

  :دعم القضية الجزائريةأوالً ـــ 
اعتربت مصر أف القضية اعبزائرية ليست قضية الشعب اعبزائري وحده بل قضية مصر وكل        

إف حرية مصر تظل ناقصة بال حرية باقي أقطار الوطن ":صباؿ عبد الناصر"العرب كما قاؿ 
ؽبذا فتحت أبواهبا للجزائريُت وناصرهتم ماديا ومعنويا حبكومتها وشعبها، منذ خطواهتا " العريب

األوذل حىت تناؿ استقالؽبا وحريتها وفتحت أيضا مركزىا لتدريب وتكوين الثوار اعبزائريُت حىت 
 .يتسٌت ؽبم ؾباهبة القوات الفرنسية من الداخل 

                                                                       : ـــ الدعم العسكري1

عملت مصر على تأييد اعبزائر يف ثورهتا تأييدا عسكريا تتوفر فيو صبيع الشروط، وكانت      
أوؿ اؼبساعدات اليت قاموا هبا ىي مساعدهتم على تدريب جيش جزائري داخل مصر وربت 

قيادىم، فعملت مصر على ذلك بكل عـز وإسرار حسب قوؿ فتحي الديب فقد اخًت بن بلو 
وقد اجتمعوا بكربي  عشرين طالبا جزائري دارسو يف القاىرة وآخروف متطوعوف لالنضماـ للكفاح،
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القبة معسكر اغبرس الوطٍت حىت يتم تدرهبم على حرب العصابات على أيادي بعض الضباط 
          .                                                                                1اؼبصرين

، كما 2جندي180,000 وبفضل ىذا تطورت حركة اؼبقاومة وحشدت فرنسا أكثر من    
عملت أيضا على إمدادىم بكل ماوبتاجونو من السالح والذخَتة إضافة إذل اػبربة الفنية، رغم 

طوؿ : وجود صعوبات يف تنفيذ ىذا القرار ألنو دل يكن باألمر اليسَت ومن بُت ىذه الصعوبات
اؼبسافة بُت البلدين، اتساع رقعة األراضي اعبزائرية وتباين طبيعتها اعبغرافية، افتقاد اؼبصرين للخربة 

إضافة إذل اؼبفاجأة اليت حققتها . 3يف هتريب السالح، لكن ىذا دل هبعلها تلغي دعمها للجزائريُت
ـ يف أوساط الشعب اعبزائري الذي وجد نفسو أماـ اندالع الشرارة األوذل 1954ثورة أوؿ نوفمرب 

 . 4للثورة، فبا ناجم عنو انقساـ أورل يف أوساط الشعب
عقد العـز على العمل يف ىذا " صباؿ عبد الناصر"       بالرغم من كل ىذه الصعوبات، إال أف 

" عزت سليماف"و" فتحي ديب"اجملاؿ ويف أسرع وقت فبكن، وكاف رجال اؼبخابرات اؼبصرية 
 ،                                     5الواسطة الوحيدة بُت الزعيم عبد الناصر والوفد اعبزائري بالقاىرة

بادرنا على الفور بالتحضَت إلمداد الثورة اعبزائرية بالسالح « ": فتحي الديب" يقوؿ     
والذخَتة وقمت طبقا لتعليمات الرئيس عبد الناصر بصرؼ كميات من األسلحة اػبفيفة بأنواعها 

من البنادؽ والرشاشات وقنابل يدوية وذخَتة بأنواعها لكدسها دبخزف نشأتو دببٌت خاص بنا مراعيا 
السرية التامة بكل صورىا وؿبكمها السيطرة على العملية شخصيا لتفادي معرفة وجهتها أو وسيلة 

 . 6 » أو طريق هتريبها للجزائر يعاونٍت يف ذلك فقط زميلي ألخ عزت سليماف

                                       
 . 77 ، صـ1984، دار اؼبستقبل العريب، القاىرة، 1، طعبد الناصر وثورة اعبزائر: ديباؿفتحي  1
 .114 اؼبرجع السابق، ص، تاريخ مصر اؼبعاصر: شوقي اعبمل عبد الرزاؽ إبراىيم 2
 ، مشس الزيباف4، جمصر والثورة التحريرية اعبزائريةسلسلة التضامن العريب مع الثورة اعبزائرية : عبد اهلل مقاليت صاحل ؼبيش 3

 .38 صـ، 2012، اعبزائر، للنشر والتوزيع
 .140 ، دار العزة والكرامة للعرب، اعبزائر، د س، صالثورة اعبزائرية: بساـ العسلي 4
 . 53 ، ص ـ، د س، دار اؼبعرفة، دـ1962ـ ػػػ 1954الثورة اعبزائرية ومشكلة السالح: سعيدي وىيبة 5
 .48 ديب، اؼبصدر السابق، صاؿفتحي  6
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ودراسة كافة اإلمكانيات اؼبتاحة إلمداد بالسالح " اضبد بن بلو"           بعد االتفاؽ مع 
 ،                      1ومكاف اللقاء يف إطار السرية التامة واؼبطلوبة وذلك بتكليف بعض الليبيوف ووسائل هتريبو
رغم الظروؼ البالغة الدقة واؼبخاطرة اليت ربيط بليبيا إال أهنا دل تًتدد يف اؼبوافقة على     

 .     2االتفاؽ الذي اقًتحو عليهم صباؿ عبد الناصر يف نقل السالح والعتاد لثوار اعبزائر
      بعد موافقة ليبيا على مساعدة اعبزائر استطعت أف تنقل أوؿ شحنة من السالح والعتاد 

ـ إذل ميناء طرابلس الغرب على ظهر اليخت اؼبصري 1954واألجهزة اؼبيدانية يف أوائل ديسمرب 
مث غادر ىذا اليخت ميناء طرابلس متجهاً إذل طرابلس وأفرغ الضباط الليبيوف " فخر البحار"

اغبمولة ونقلوىا إذل ـبازف مضمونة إذل أف حضر األخ أضبد بن بلو واستالمها وقاـ بتهريبها إذل 
 .  3داخل اعبزائر

     وىكذا بدأت اػبطوات األوذل للمساعدات تنفذ فعال، وأصبحت األسلحة تشًتى وذبمع 
سرا يف برقة مث انتقل النشاط إذل طرابلس مع إيقاؼ عمليات التهريب يف برقة، بعد أف تبُت ألضبد 

بن بلة إمكانية إتباع أسلوب التهريب نفسو من قاعدة اؼبالحة األمريكية سافر إذل ليبيا االتصاؿ 
 .     4مع الشبكة اؼبنظمة ىناؾ لشراء األسلحة وإعدادىا للتهريب مباشرة إذل اعبزائر

      وقد سافر أيضا يف طريقو إذل اسبانيا االتفاؽ على بدء الكفاح اؼبسلح وليتم التفاىم 
األوذل من اغبدود الليبية إذل : النهائي وكانت الشحنة األوذل اليت اشًتاىا بن بلو سبر دبرحلتُت 

منطقة زبزين وسط تونس، والثانية من منطقة التخزين عرب منطقة كاؼ ودبعرفة اؼبناضلُت اعبزائريُت 
أنفسهم إذل االوراس، وىكذا وصلت أوذل دفعات االمتداد بالسالح إذل أيدي اؼبناضلُت اعبزائريُت 

، عند  يف جباؿ االوراس، وىذا األمر أكدا ؽبم بأهنم ليسو وحيدين يف مواجهة االستعمار الفرنسي
علم فرنسا دبا تقـو بو مصر واػبطر الذي تشكلو، اتصلت بربيطانيا وأمريكا للضغط على 

لكن قادة الثورة واؼبسؤولُت اؼبصرين عملوا على . اغبكومات العربية من أجل منع هتريب السالح
 . 5متابعة العمل

                                       
 40اؼبرجع السابق، ص : عبد اهلل مقاليت صاحل ؼبيش 1
  .352 ـ، ص1992، وكالة األىراـ للتوزيع، مصر، صفحات مطوية من تاريخ ليبيا السياسي: مصطفى أضبد بن حليم 2
 .فسوف 3
 .142 اؼبرجع السابق، ص: الثورة : بساـ العسلي 4
. 143 اؼبرجع السابق، ص: عبد اهلل مقاليت صاحل ؼبيش 5
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وشحنو بالسالح " اليخت دينا"ـ قامت اعبمهورية العربية اؼبصرية بتأجَت1955      ويف سنة 
استبعدنا  « :يقوؿ" فتحي الديب"، رغم اؼبخاطرة الكبَتة اليت تضر هبم، 1إذل اجملاىدين اعبزائريُت

فكرة استخداـ إحدى قطع األسطوؿ اؼبصري للقياـ باؼبخاطرة من جديد يف ىذه اؼبهمة ؼبا ينتاهبا 
باللواء سليماف "من أخطار ال مربر ؽبا تضر دبصاحل مصر دولياً، واذبو تفكَتنا إذل االستفادة 

ومن السفن .  » 2للبحث عن إحدى السفن التجارية الستخدامها يف ىذه اؼبخاطرة" عزت
، أما بالنسبة "جودىوب"وىبت " مبو"األجنبية اليت اشتهرت هبذه العملية ىناؾ ىبت

، يف 3اليت كانت ربمل السالح إذل اعبزائر أكتشف أمرىا من طرؼ الفرنسيُت" آتوس"ليخت
ـ األمر الذي دفع حبكومتها إذل تقدًن شكوى إذل ؾبلس األمن ضد اغبكومة 1956أكتوبر 
 .4اؼبصرية

  بعد مدة ذىب بن بلة إذل مدريد تشاور مع األسباف للتعاوف مع اعبزائر يف نقل السالح،    
وعند قبوؽبا أرسل برقية تنص على إصدار قرار باستخداـ اؼبركب دفاكس يف أوذل مغامراهتا لنقل 

 .5الشحن إذل اعببهتُت، الشرقية والغربية اعبزائريتُت وحُت عودتو احضر معو خطة اإلنزاؿ
      قاـ مركب دفاكس برحلتو األوذل لنقل شحنات السالح للجبهتُت الشرقية والغربية 

ملحقنا العسكري بفرنسا، " ثروت عكاشة"اعبزائريتُت تسلم صباؿ خطابات مطولة من البكباشي 
وكاف يتناوؿ الوضع اغبارل الفرنسية اؼبصرية، وكاف ىذا اػبطاب يطالب بضرورة االستفادة من 
ظروؼ التغَت اعبديدة يف السياسة الفرنسية، لتقـو مصر بدور رئيسي وفعاؿ يف إقناع الكفاح 

 . 6اعبزائري بالتفاوض مع اغبكومة الفرنسية، رغم ىذا دل يتوقف الدعم اؼبصري بإمداد اعبزائر
رغم ىذا كلو دل يتوقف إمداد مصر بالسالح لدعم الثورة، ودل ": فتحي الديب"     يقوؿ 

االستمرار يف دعم الكفاح « : أي اىتماـ ؽبذا اػبطاب وكاف قراره ىو" صباؿ عبد الناصر"يبدي 
اؼبسلح اعبزائري بكل طاقاتنا وقدراتنا اؼبتاحة مهما كانت التضحيات اليت يتحملها الشعب 

                                       
 .136ـ، ص 2009، دار اغبكمة، اعبزائر، ـ1962ـ ػػ 1954اؼبواقف الدولية من القضية اعبزائرية : مرًن صغَت 1
 .80اؼبصدر السابق، ص : فتحي الديب 2
 .137 ص  اؼبرجع السابق،:مرًن صغَت 3
 .333،  ص ـ2013، دار األمة، اعبزائر، ـ1962 ـ ػػػ1954اإلمداد بالسالح خالؿ الثورة اعبزائرية : طاىر جبلي 4
 .نفسو 5
 .208 ػػػ 207اؼبصدر السابق، ص ص : ديباؿفتحي  6
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اعبزائري ونتحملها كبن معو كشعب مصر وىذا حقو علينا كثورة ربريرية رائدة يف الوطن العريب 
 .  1 »قامت ال لتحرر ارض مصر وحدىا بل لتحرر كل األرض العربية 

  : ـــ الدعم الدبلوماسي2
                                                                :ـــ في المؤتمرات األسيوية واإلفريقية

لعبت مصر دورا أساسيا يف إدراج القضية اعبزائرية ضمن جداوؿ أعماؿ اؼبؤسبرات، فبا أعطى 
 18للقضية واقعا عاؼبيا، وترجع بداية ىذه اعبهود اؼبصرية كبو القضية اعبزائرية إذل مؤسبر باندونغ 

جبهة التحرير اعبزائرية وحزب الدستور التونسي، )ـ، وحضره فبثلو األحزاب اؼبغربية 1955أبريل 
، وطلبوا بتقدًن طلب إذل األمم اؼبتحدة بشأف مناقشة القضية اعبزائرية (حزب االستقالؿ اؼبغريب 

 . 2وإعطائهم اغبق يف تقرير مصَتىم
الذي ألقى خطابا يذكر فيو " صباؿ عبد النصر"     مثلت مصر يف ىذا اؼبؤسبر بوفد ىاـ ترأسو 

أف بقاء االستعمار الفرنسي يف اعبزائر ال يتفق مع العهد اعبديد يف العادل، ويف اليـو الرابع قدمت 
مصر مشروع ينص على أف األوضاع الغَت مستقرة يف مشاؿ إفريقيا، إضافة إذل الرفض الذي تبديو 

السلطات الفرنسية ذباه منح سكاف مشاؿ إفريقيا حق التصرؼ والتحرر، فأعلن اؼبؤسبر األسيوي 
 .  3اإلفريقي أنو يساند حق شعوب اعبزائر واؼبغرب وتونس يف التحرر واالستقالؿ
عبد الناصر والؿ  )      بعد مؤسبر باندونغ انعقد مؤسبر أخر وىو مؤسبر بريوين بيوغوسالفيا بُت 

ـ يؤكد على حق الشعب اعبزائري يف االستقالؿ وعودة 1956 جويلية 18يف  ( وتيتوهنروا
ـ 1957 ديسمرب 26سيادتو، مث جاء مؤسبر التضامن األفريقي األسيوي الذي انعقد يف القاىرة 

 .            4وقد مت فيو منح فرصة عببهة التحرير اعبزائرية بإظباع صوهتا بواسطة فبثليها ؼبُت دباغُت
ـ، 1957     حُت انعقد مؤسبر التضامن اإلفريقي اآلسيوي بالقاىرة يف أواخر ديسمرب عاـ 

أعلن تأييد مصر ومساعيها كبو استقالؿ اعبزائر واسًتجاع حريتها، وطالب من شعوب العادل 
                                       

 .214اؼبصدر السابق،ص : ديباؿفتحي  1
 .   89 اؼبرجع السابق، ص: عبد اهلل مقاليت صاحل ؼبيش 2
 .90نفسو، ص  3
 سياسي ورجل دولة عضو بارز يف حركة عدـ االكبياز وأوؿ رئيس وزراء للهند  (ـ1964ـ ػػػ 1889 )جوىر الؿ هنروا

 .68اؼبرجع السابق، ص :تركي ظاىر: يُنظر. اؼبستقلة
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بتنظيم اؼبظاىرات واغبمالت الصحفية لتعبئة الرأي العاـ الستنكار السياسة الفرنسية، وأف تتوذل 
الدفاع عن اعبزائر يف اؼبنظمات الدولية، وقد أوصى اؼبؤسبر بأف ثالثوف مارس من كل سنة ىو يـو 

 .  1التضامن مع الشعب اعبزائري
     يف حقيقة األمر أعطى ىذا اؼبؤسبر أنبية للقضية، حيث أظهر التقدـ الكبَت الذي حققو 
الشعب يف نضالو وكاف فرصة اتصاؿ بأعضاء الوفود األخرى من أجل شرح جوانب القضية، 

 . إضافة إذل جلب تأييد ومساعدات من أجل مساندتو يف حربو ضد فرنسا
 :ـــ في جامعة الدول العربية

      تابعت القيادة اؼبصرية داخل جامعة الدوؿ العربية القضية اعبزائرية، حىت قياـ ثورة نوفمرب 
ـ دبقر اعبامعة يف القاىرة لدراسة قضايا الدوؿ العربية، لذا طلب صباؿ عبد الناصر من 1954

وزراء خارجية الدوؿ العربية بتوحيد السياسة اػبارجية اذباه اغبمالت االستعمارية ؼبنطقة اؼبغرب 
 .2العريب

      وهبذا الطلب قاـ فبثلو الدوؿ العربية على تأييد ومساندة الثورة اعبزائرية، حاملُت مربرا للرد 
على أي دعاية فرنسية هتدؼ إذل عزؿ اعبزائر عن عاؼبيها العريب، فقد تصدت اعبامعة لكل قرارات 
فرنسا، وألقت مصر فيها خطابات عدة توضح فيها معانة الشعب اعبزائري ذباه السلطة الفرنسية 

ـ قررت اعبزائر تشكيل حكومة مؤقتة 1958دل يقتصر دعمها يف اعبانب الدبلوماسي، ويف سنة
بالقاىرة عربت األمانة العامة للجامعة العربية عن دعمها ومساندهتا ؽبذه اغبكومة، كما تابعت 

ـ وطلبت أف ذبرى على أساس تقرير مصَت الشعب 1960اعبامعة مفاوضات اعبزائر وفرنسا سنة 
 .3اعبزائري

     رغم وجود موقف عريب موحد ذباه قضية اعبزائر يف جامعة الدوؿ العربية، إال أنو قد تدعم 
 .   أكثر باؼبوقف اؼبصري اؼبساند دوف أي اعًتاض يعارضو بسبب مركزه السياسي يف القضايا العربية
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  : ـــ الدعم اإلعالمي3    
     كاف اإلعالـ أوؿ دعم قدمتو مصر لثورة اعبزائر من حيث الصحافة واإلذاعة، فإذاعة 

بياف أوؿ نوفمرب "بالقاىرة كاف ؽبا شرؼ كبَت يف بث أوؿ بياف للثورة اعبزائرية " صوت العرب"
 .، كما لعبت دورا بارزا يف الدعاية للقضية اعبزائرية"ـ1954

ـ تندلع نَتاهنا يف اعبزائر حىت ارتفعت أصوات اعبزائريُت األحرار يف 1954        ما كدت ثورة 
كل بقعة من الشرؽ والغرب، وكاف يف مقدمة من سارع إذل توجيو نداءات للثوار و لألمة، مؤيدا 

 .    1ومشجعا وؿبرضا مكتب صبعية العلماء اعبزائريُت بالقاىرة
يف التعريف حبقيقة وضع اعبزائر، بإظباع صوهتا وصوت " صوت العرب"      قامت أيضا إذاعة 

الشعب اعبزائري الذي يئن ربت قمع وقهر االحتالؿ الفرنسي الشنيع، وبسببها عمل اؼبصريُت 
على اختالؼ مستوياهتم من تشكيل رؤية الوضع يف اعبزائر، والوقوؼ شعبا وحكومتا على حقيقة 

 .2حالة اعبزائر يف صبيع ؾباالهتا يف ظل االستعمار
      دل يقتصر الدعم اإلعالمي للثورة اعبزائرية يف مصر على اإلعالـ اؼبسموع فقط، فقد لعبت 
الصحافة اؼبصرية دورا ىاما يف خدمة الثورة التحريرية، فكانت تنقل يوميا أخبار اعبزائر إذل الرأي 

العاـ العريب فبسببها مت القضاء على ظاىرة أالمباالة اليت كانت تسود الرأي العاـ العاؼبي ذباه الثورة 
التحريرية ومن بُت ىذه الصحف جريدة األىراـ اليت كانت السباقة يف اإلعالف عن اندالع الثورة 

 .3يف اعبزائر
       نشرت بعد يـو من اندالع الثورة خرب بعنواف اضطراب اغبالة يف اعبزائر يتضمن بأف الثورة 

 قنبلة وأشعلوا عدة حرائق يف اؼبنطقة 30قد اشتعلت يف اعبزائر وأف الثوار قد ألقوا ما ال يقل عن 
الواقعة حوؿ قسنطنة ووضحت بأف اؼبعمرين حكموا اعبزائر مدة تزيد عن مائة عاـ، وفرنسا تعترب 

 .     4اعبزائر جزء منها
                                       

 .140، ص ـ2017، دار اؽبدى للطباعة والنشر والتوزيع، اعبزائر، 1، طاعبزائر الثائرة: الفضيل الورتالين 1
 ، صـ2013، ابتكار للنشر والتوزيع، اعبزائر، 2، جـ1956 ـ ػػػ1954إشكالية تطور وتوسع الثورة اعبزائرية : صباؿ قندؿ 2

88   . 
 ص ـ،2013،  دار مداد يونيفارسيت براس، 2ج، 1ط، الثورة اعبزائرية يف الصحافة العربية: عبد الكرًن بوصفصاؼ3

 .   179ػػػ  178ص
 .187 نفسو، ص 4
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     كما كتبت الصحافة اؼبصرية مقاال أبرزت فيو بأف اؼبشكلة اعبزائرية ال تعاعبها فرنسا إال 
باغبديد والنار وتقوؿ بأف اعبزائر جزء ال يتجزأ من فرنسا، وترفض تدخل األمم اؼبتحدة يف شؤوف 

ـ، ودخوؿ الفرنسيُت إذل أراضيها 1830ذلك البلد العريب، ووضحت يف مقاؽبا تاريخ اعبزائر قبل 
 .1وبعد ىذا تابعت نشر القضية اعبزائرية يف ىيئة األمم اؼبتحدة. وكيف كاف رد فعل السكاف

      ىكذا لعبت الثورة اعبزائرية دورا ىاما يف تصفية االستعمار والقضاء على فكرة توسع 
فرنسا يف إفريقيا، وقامت يف فتح اجملاؿ بُت مصر وحركات التحرر والتنظيمات الثورية يف إفريقيا 

اؼبستعمرة من طرؼ فرنسا اليت عبأ الكثَت من زعمائها إذل القاىرة طالبة التأيد من زعيمها وقائدىا 
 .صباؿ عبد الناصر بعد أف عرؼ دور مصر يف دعم القضية اعبزائرية ماديا ومعنويا 

 :م1962مساندة مصر للثورة اليمنية  ـــ ثانياً 
 جويلية نقطة االنطالؽ كبو ربقيق الوحدة العربية، فقد تصدرت القومية 23       كانت ثورة 

العربية ورفعت شعار وحدهتا، وتطلعت إذل استقالؿ صبيع الشعوب والبلداف العربية اليت دل تنل 
 .      حريتها وكانت الثورة اليمنية من أبرز الثورات اليت حظيت بدعم كبَت من طرؼ اغبكومة اؼبصرية 

ـ والذي ضبل لوائها اعبيش برئاسة الزعيم عبد 1962 سبتمرب 26      قامت الثورة اليمنية يف 
 .                        2 ضد اغبكاـ اإلمامي اؼبلكي الذي عاث يف األرضي فسادا أجياؿ طويلةاهلل السالؿ

استقبلت القاىرة أنباء الثورة اليمنية بًتحيب بالغ حيث كانت الثورة اؼبصرية تورل لليمن     
ـ، فأوفدت بعثة عسكرية إذل اليمن بناء على طلب عدف وأوفدت 1952اىتماـ خاص منذ 

حيث أعدت اؼبخابرات اغبربية يف مصر . 3اليمن بعض الطلبة للدراسة بكلية اغبربية اؼبصرية
معسكرا بتدريب اليمنيُت على األسلحة وكاف من بينهم البيضاين الذي كاف يستلم األسلحة أيضا 

 .4ونقلها إذل اليمن
 

                                       
 .193ػػػ  192اؼبرجع السابق، ص ص : عبد اهلل مقاليت صاحل ؼبيش  1
 يُنظر. عبد اهلل السالؿ عسكري ورجل دولة ىو من أقاـ النظاـ اعبمهور بدعم مادي وسياسي من نظاـ صباؿ عبد الناصر: 

 .1917، ص، اؼبرجع السابقاؼبوسوعة العربية اؼبيسرة: ؾبموعة من اؼبؤلفُت
 .399 اؼبصدر السابق، ص: ؿبمد عبد الرضباف حسُت 2
 .229 اؼبرجع السابق، ص: رءوؼ عباس 3
  .  109 ، صـ1971، اؽبيئة اؼبصرية العامة للكتاب، د ـ، ـ1967ػػػ  ـ1962الدور اؼبصري يف اليمن : أضبد يوسف أضبد 4
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                                                                         : ـــ الدعم العسكري1 
     نظرا لضعف القوى العسكرية يف اليمن عبأت اعبمهورية اليمنية إذل مصر طالبة دعما 

عقب الثورة " صباؿ عبد الناصر"برقية إذل الرئيس " عبد اهلل السالؿ"عسكريا، فأرسل الزعيم اليمٍت 
لقد كلفنا فبثلو الشعب اغبقيقيوف بتنفيذ رغبتو يف تغَت أوضاع اغبكم الرجعية « : مباشرة جاء فيها

 . 1 »البالية واإلطاحة بالطغياف الذي طاؼبا سبٌت شعبنا العريب النبيل زوالو 
أرسل " عبد الناصر"       قبلت مصر دعوة اليمن ؼبساندهتا يف الثورة وما يدؿ على ذلك أف 

يرد فيها عن الرسالة اليت أرسلها إليو، ليخربه فيها إف حكومة " عبد اهلل السالؿ"برقية إذل 
اعبمهورية العربية قد قررت االعًتاؼ باعبمهورية العربية وىي مستعدة أف تقف مع الشعب اليمٍت 

تقدًن دعم " عبد الناصر" وحبلوؿ اليـو الثاين للثورة قرر 2بال أي تردد وتدعم رغبتو وحق اؼبشروعُت
بتغطية الثورة بطريقة " صوت العرب"معنوي لليمن حيث قامت وسائل اإلعالـ اؼبصرية مثل إذاعة 

ودية للغاية، وحذرت اعبمهورية العربية اؼبتحدة من التدخل األجنيب بالغ ىذا الدعم ذروتو من 
 .       3ـ1962 سبتمرب 29خالؿ االعًتاؼ بالنظاـ اعبديد يف 

، 4 سبتمرب بعد ما تأكدت مصر من استقرار األمور بالنسبة للنظاـ اعبديد30     ويف يـو 
لتشكيل عبنة من سياسيُت وخرباء عسكريُت مصريُت لدراسة الوضع على " صباؿ عبد الناصر"بادر 

يكوف مسؤال " أنور السادات"الطبيعة وتقدير احتياجات الثورة اليمنية، تتكوف ىذه اللجنة من 
سياسيا عن اليمن، من أجل التخطيط السياسي والعسكري العاجل ومعو اليمنياف ونبا عبد 

وكذالك أعضاء عسكريوف يبثلوف القيادة العسكرية العليا يف " الزبَتي" والقاضي الرضباف البيضاين
مصر، فسافرت ىذه اللجنة إذل اليمن وعادت باقًتاحات عسكرية أساسها دعم سريع بكتاتيب 

                                       
 يف اليمن وتأثَتاهتا على السياسات اػبارجية لكل من اعبمهورية العربية اؼبتحدة 1962ثورة : غازي عبد الرضباف القصييب 1

 .155 ، صـ1970، كلية لندف اعبامعية، واؼبملكة العربية السعودية
 .55 اؼبرجع السابق، ص: غازي عبد الرضباف القصييب 2
 .178 نفسو، ص 3
 .229 اؼبرجع السابق، ص: رءوؼ عباس 4
 ص  اؼبرجع السابق:عبد الوىاب الكيارل: ينظر.عبد الرضباف البيضاين سياسي دبلوماسي نائب رئيس لقيادة الثورة اليمنية ،

825. 
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صاعقة وسرب طائرات معاونة لقذؼ قنابل وصواريخ، قبحت القوات اؼبصرية يف ىذه العملية بعد 
 .                                                                       1عدة أياـ من قياـ الثورة

 11      سبت تغطية ىذه اؼبساعدة بتوقيع اتفاقية الدفاع اؼبشًتؾ بُت البلديُت وكاف ذلك يف 
ـ، نصت ىذه االتفاقية على أنو تعترب الدولتُت كل اعتداء مسلح على أي دولة 1962أكتوبر 

  ،                                                                  2منهما أو قوهتا اعتداءا عليها
 أسرعت اعبمهورية العربية اؼبتحدة بإرساؿ قوات كبَتة العدد قطعت البحر األضبر من مشالو  

إذل جنوبو ونزلت بأرض اليمن مقدرة خطورة اؼبهمة اليت جاءت من أجلها فاليمن ؿباطة من 
اعبنوب بإقبلًتا اليت تبسط سيطرهتا على اغبدود وربرض مشاىبها على مهاصبة حدود اليمن 

 .3وهتريب الرجاؿ واألسلحة إذل أعداء الثورة
أف برسل اؼبزيد من قواتو ؼبساندة اعبمهورية اليمنية اؼبطالبة " صباؿ عبد الناصر"    اضطر 

 .5 ألف جندي مصري وأسلحة وطائرات إذل اليمن ؼبقاومة النظاـ اؼبلكي70فأرسل كبو . 4بذلك
        ودل تقتصر اؼبساعدات اؼبصرية لليمن إلرساؽبا بعض قوات وأسلحة وإمبا تطور األمر إذل 

ـ 1963حد كبَت حيث شاركت معها يف حروهبا فأيدت مصر، ثورة اعبنوب اليت قامت عاـ 
وشنت ىجوما ظبي هبجـو رمضاف، يف األسبوع الثاين من فرباير ربركت تعزيزات برية من صنعاء 
ىاصبت كل رجاؿ اؼبقاومة اؼبلكية مث انطلقت بعد ذلك من صعده إذل منطقة اعبوؼ واستولت 

 فرباير سبكنت  القوات اؼبصرية من الدخوؿ إذل  مأرب وحريب وسيطر 26على اؼبطمة، يف 
 . 6عليها

     قد حقق ىذا اؽبجـو قباحا كبَتا برغم من الصعوبات اليت اعًتضت ؽبا القوات اؼبصرية 
مثل الطبيعة اعبغرافية لليمن، وعلى الرغم من ذلك إذل أف ىجـو رمضاف قد حقق نصر كبَت، 

أنو يف ىجـو قصَت استمر ثالثة أسابيع استوؿ عامر على كل مدينة « " اوباالنس"حيث ذكر 
                                       

 .   313 ػػػ 312 ، ص صاؼبرجع السابق: عبد الوىاب ؿبمد الزنتاين 1
 400اؼبصدر السابق، ص : ؿبمد عبد الرضباف حسُت 2
 .261ـ، ص1996، دار روتايرتيت، د ـ، تاريخ العرب اؼبعاصر:  رأفت الشيخ3
  .257، ص ـ1972، دار النهار للنشر، د ـ، عبد الناصر والعادل: ؿبمد حسنُت ىيكل 4
 4، ص ـ2013، يوليو 6، عد"صباؿ عبد الناصر االسم احملفور على قلب إفريقيا": ؾبلة إفريقيا قارتنا 5
 .210اؼبرجع السابق، ص : أضبد يوسف أضبد 6
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ذات أية أنبية يف البالد وطهر كل الطرؽ الرئيسية ودفع باؼبلكُت إذل اػبلف وقد كاف ىجـو 
رمضاف قباحا ضخما فكاف أكثر من نصف البالد ربت السيطرة اعبمهورية الفعالة ودخلت قبائل 

  1 » أكثر بكثَت ربت السيطرة اعبمهورية
                                                                            : ـــ الدعم االقتصادي3

     دل تقتصر اؼبساعدات اؼبصرية إذل اليمن بدعم عسكريا فحسب بل كاف ىناؾ دعما 
اقتصاديا كبَت قدرت تكاليفو حسب ؿبمد حسُت ىيكل إف اؼبساعدات اليت صرفت على ثورة 

، سبثلت تكاليف ىذا الدعم سواء بالطريقة مباشرة كدفع مرتبات 2 مليوف سنويا100اليمن ب
اعبيش اليمٍت وتقدًن معونات اقتصادية ؽبم أو بطريقة غَت مباشرة كتحمل بدالت سفر خرباء 

 . 3مصرين الذين أرسلوا إذل اليمن
     إضافة إذل ذلك قامت مصر بدور بارز يف تأيد اعبنوب العريب عندما طرحت قضيتو على 

ـ، 1967األمم اؼبتحدة وستمر تأيد مصر غبركة التحرر يف اعبنوب حىت حصل على استقاللو 
ـ ميالد اعبمهورية اليمنية الشعبية بعد أف 1967 نوفمرب 30وأعلنت اعببهة القومية الثورية يف 

 .                                        4 عاما130زبلصت من االستعمار الربيطاين الذي داـ 
    وىكذا خرجت دولة اليمن اعبنوبية إذل الوجود كدولة مستقلة ومت توحيد اليمن الشمارل 

 .          واعبنويب كدولة واحدة وأصبح البحر األضبر عربيا حبق 
                              ةمساىمة مصر في تحقيق الوحدة اإلفريقي: المبحث الثاني

دل تقتصر الثورة اؼبصرية على مساندة حركات التحرر العربية فحسب، بل وجهت أنظارىا 
كبو إفريقيا اليت كانت تعاين من سخط االستعمار وأعوانو، لذا بادرة قصار جهدىا من أجل 

 . ربريرىا من قيد االستعمار
 
 

                                       
 .212 اؼبرجع السابق، ص: أضبد يوسف أضبد 1
  .1079 ، اؼبصدر السابق، صـ1952 يوليو 23ثورة : أضبد ضبروش 2
 . 128اؼبرجع السابق، ص  :أضبد يوسف أضبد 3
 . 220 اؼبرجع السابق، ص: رءوؼ عباس 4
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 :دعمها لحركات التحرر اإلفريقية ـــ أوالً 
     عملت مصر على دعم الدوؿ اإلفريقية ػبوض نضاؽبا التحرري ضد االستعمار، فكانت 

 .   الصوماؿ من أوؿ الدوؿ اليت حظيت بالدعم اؼبصري
مندوب مصر يف اجمللس االستشاري ؽبيئة األمم اؼبتحدة " كماؿ الدين صاحل"     باذؿ 

باإلسراع على إهناء الوصاية الدولية اليت فرضتها عليها األمم اؼبتحدة، حىت تضمن الصوماؿ 
دل .1استقالؽبا، كما كاف لو دور بارز يف إحباط اؼبناورات اليت تعرقل تطور الصوماؿ ومبوه واستقاللو

يتوقف اؼبد الثوري اؼبصري على الصوماؿ فحسب بل راح يتطلع إذل مساندة اغبركات التحررية 
ـ اليت كانت بُت الكيكويو 1952األخرى، حيث وقفت إذل جانب اؼباوماو يف كينيا سنة 

واؼبساي، فتدخل االقبليز قاصداً مد يد العوف وربوؿ كينيا إذل بلد متحضر خارل من التخلف، لذا 
تبنت قضيتها رغم مشاغلها الداخلية بدعمها سياسيا من خالؿ عرض قضيتها يف كل احملافل 

 .          2الدولية
      فبا الشك فيو أف أزمة الكونغو قد أحدثت انقساما كبَت بُت دوؿ إفريقيا، وضحت من 

 .                    خاللو اؼبعٌت اغبقيقي لالستعمار اعبديد، وبدايتو بعد شبانية أياـ من استقاللو
      حرض الضباط البلجيكيُت اعبيش الكونغورل على التمرد، فعمت الفوضى يف البالد مست 

النظاـ والقانوف، بعد علم  لومومبا دبؤمراهتم، طلب مساعدات من األمم اؼبتحدة تتمثل يف إرساؿ 
 .3قوة دولية غبفظ السالـ يف الكونغو،ومنها بادرت مصر باؼبشاركة يف ىذه القوة ألسباب

.  ػػػ كانت ىذه اؼبرة األوذل اليت يلجأ فيها زعيم إفريقي إذل الدوؿ اإلفريقية  غبماية استقالؿ بلده1
أف معركتو ضد االستعمار واالمربيالية ليست معركة ؿبلية وإمبا ىي " صباؿ عبد الناصر" ػػػ أدرؾ 2

 . معركة فبتدة إذل أعماؽ الفارة اإلفريقية والوطن العريب
 .4أنبية اؼبوقع اعبغرايف يف الكنغو ػػػ 3

                                       
 .176  السابق، صصدرادل: حسن صبحي 1
 .75 ،  صتاريخ مصر اؼبعاصر: شوقي اعبمل عبد اهلل عبد الرزاؽ إبراىيم 2
 .نفسو 3
 .146  ص اؼبصدر السابق،:ؿبمد فايق 4
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     أما فيما ىبص مساعدهتا يف حركات التحرر لروديسيا واقبوال واؼبوزمبيق وغينيا وجنوب 
إفريقيا، فقد اعًتفت بشرعية نضاؽبم ودعمتهم بفتح مكاتب جديدة داخل القاىرة وتدريب 
جيوشهم وتدعيمهم بالسالح، أما دبلوماسيا فقد تبنت قضاياىم وتصفية االستعمار وتقرير 

 .  1مصَتىم يف األمم اؼبتحدة
 :إسهامها في منظمة الوحدة اإلفريقية ـــ ثانياً 

    الشك أف مصر كانت من أوؿ الدوؿ الرائدة لالستقالؿ واغبرية يف العادل كلو وخاصة يف 
القارة اإلفريقية، فقد سانبت بكل إمكانيتها دبساندة حركات التحرر يف صبيع احملافل الدولية، 

 .واؼبؤسبرات اإلفريقية
 حيث لعبت دورا ىاما يف اغبكومة اؼبصرية يف القياـ منظمة الوحدة اإلفريقية      سانبت

 .صدورىا من خالؿ دورىا الفعاؿ يف اؼبؤسبرات واالجتماعات اليت أدت إذل بروز ىذه اؼبنظمة
     :                              ومن أبرز ىذه اؼبؤسبرات اليت أسفرت عن تكوين ىذه اؼبنظمة قبد

انعقد ىذا اؼبؤسبر يف أكرا عاصمة غانا : (ـ1958)فريقية األوؿ يف أكرا ألمؤسبر الشعوب اػػػ  1
 ىيئة شعبية يف إفريقيا دعا ىذا اؼبؤسبر 26حضر يف ىذا اؼبؤسبر أكثر من ثالث مئة مندوب يبثلوف 

 .  2إذل تفعيل دور األفارقة للوصوؿ للوحدة وؿباربة االستعمار
حضر ىذا اؼبؤسبر وفد : (ـ1960 يناير21 ػػػ 25) ػػػ مؤسبر الشعوب األفريقية الثاين يف تونس 2

يبثل النقابات واؽبيئات اؼبختلفة يف البالد اإلفريقية، ناقش التطورات اليت عرفتها القارة منذ لقاء 
 . 3أكرا ودعا إذل الوحدة اإلفريقية لتواجو شعوب القارة مشاكلها بيد واحدة

  

                                       
 .62ػػػ  60 صص   اؼبصدر السابق،:ؿبمد فايق 1
  عبد :  يُنظر. تعمل لتحرير القارة اإلفريقية من النفوذ األجنيب وتوحيدىاـ1963منظمة الوحدة اإلفريقية تأسست عاـ

 .226اؼبرجع السابق، ص : الوىاب الكيارل
، ـ2002، دار الزىراء، الرياض، 2، طتاريخ إفريقيا اغبديث واؼبعاصر: شوقي عطا اهلل اعبمل عبد اهلل عبد الرزاؽ إبراىيم 2

 .434ص 
 .435 نفسو، ص 3
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 دولة من 12ضم : (ـ1960) ػػػ مؤسبر وزراء خارجية الدوؿ األفريقية اؼبستقلة يف أديس بابا 3
بينها مصر، حيث أوصى اؼبؤسبر بإنشاء ؾبلس للتعاوف االقتصادي اإلفريقي، وبنك ذباري إفريقي 

 .1لدعم التعاوف بُت دوؿ القارة 
صباؿ عبد "قاـ : (1961 مارس30 ػػػ 25) ػػػ مؤسبر الشعوب األفريقية الثالث يف القاىرة 4

بافتتاح ىذا اؼبؤسبر حيث وضع ربديد االستعمار ومفهـو للوحدة اإلفريقية، ومن أىم " الناصر
القرارات اليت ازبذىا ىذا اؼبؤسبر الدعوة إذل تصفية االستعمار وقواعده،كما ازبذ قرارات إنشاء 

 .    2صندوؽ لتحرير إفريقيا تدعمو الدوؿ األفريقية
ـ من شهر ماي انعقد مؤسبر أديس بابا وقد اشًتؾ يف ىذا اؼبؤسبر حوارل 1963     يف سنة 

 .3وإعالف ميثاؽ الوحدة اؼبنظمة" منظمة الوحدة األفريقية"ثالثوف دولة مستقلة، أعلنوا فيو قياـ 
أف صبيع " صباؿ عبد الناصر"    لعبت مصر دور حاسم بإقباح ىذا اؼبؤسبر، حيث أعلن 

التقسيمات التقليدية اليت حاوؿ االستعمار فرضها على القارة قد اهنارت ودل يبقى يف إفريقيا غَت 
لغة الوحدة اإلفريقية، كما دعا لضرورة تصفية االستعمار مناىضة التميز العنصري بكل أشكالو، 

 .  4وتعزيز الوحدة بُت الدوؿ األفريقية من أجل الدفاع عن أراضيها
      ويف األخَت نستنتج أف مصر سانبت بشكل كبَت يف ربقيق الوحدة اإلفريقية من خالؿ 
مساندهتا غبركات التحرر اإلفريقية اؼبناىضة لالستعمار، كما كاف ؽبا دور فعاؿ يف اؼبؤسبرات 

 . األفريقية، اليت دعت إذل ىذه الوحدة
 
 
 
 

                                       
 كلية العلـو اإلنسانية واالجتماعية، ، مذكرة ماسًت،ـ1991ـ ػػػ 1948مصر والقضية الفلسطينية : فاطمة طاىر رفقا سليمي1

. 61، ص ـ2016 قسم التاريخ واآلثار، جامعة العريب التبسي، تبسة،
 .61 اؼبرجع السابق، ص ،تاريخ إفريقيا اغبديث واؼبعاصر :شوقي عطا اهلل اعبمل عبد اهلل عبد الرزاؽ إبراىيم 2
 .183  السابق، صصدرادل: حسن صبحي 3
 .62 اؼبرجع السابق، ص: فاطمة طاىر رفقا سليمي 4
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  :دورىا في حركة عدم االنحياز وتحقيق السالم العالمي: المبحث الثالث
  : دورىا في حركة عدم االنحياز ـــأوالً 

      من خالؿ الصراع القوى العاؼبية يف الشرؽ والغرب برزت سياسة عدـ االكبياز، اليت 
أصبحت سياسة حتمية إلقامة الدعائم اعبديدة غبياة البشرية يف اؼبستقبل ، حيث أصبحت 

 .اعبمهورية العربية اؼبتحدة يف مقدمة روادىا 
      كاف ؼبصر دور ىاـ يف حركة عدـ االكبياز  وذبلى ذلك يف مؤسبر باندونغ الذي عقد يف 

" صباؿ عبد الناصر" يف جزيرة جاوة اإلندونيسية بدعوى من الزعيمُت اؼبصري 1ـ1955أبريل 
وقد حضر ؽبذا اؼبؤسبر حوارل . 2" شوإف الي"، ورئيس الوزراء الصيٍت "جواىر الؿ هنرو"واؽبندي 

مصر وسوريا، :  دولة سبثل أكرب من نصف العادل ومن أىم الدوؿ العربية اليت شاركت فيو قبد29
 :    وأصدر اؼبؤسبر ميثاؽ اشتمل على3لبناف و السوداف

 أ ػػػ التعاوف االقتصادي والتجاري واالجتماعي بُت بلداف أسيا وإفريقيا 
 ب ػػػ االعًتاؼ حبق تقرير اؼبصَت لدوؿ والشعوب التابعة لدوؿ االستعمارية 

 جػ ػػػ استنكار استعمار الشعوب 
  4د ػػػ وجوب نزع السالح كضرورة حتمية

: فبثل مصر يف مؤسبر باندونغ سياسة عدـ االكبياز بوضوح فقاؿ" صباؿ عبد الناصر"       أعلىن 
إف فرض الدوؿ الكبَتة سياسة معينة لتحقيق مصاغبها اػباصة لو أثاره الضار على الدوؿ « 

الصغَتة، فهو يفرؽ فيما بينها، كما يضعف الروابط والتعاوف الذي قد يكوف قائما بينها، ولذا تقع 

                                       
  .76،اؼبرجع السابق، ص تاريخ مصر اؼبعاصر: شوقي اعبمل عبد اهلل عبد الرزاؽ 1
  عبد الوىاب الكيارل:  يُنظر.زعيم شيوعي صيٍت مثل الصُت يف العديد من اؼبؤسبرات (ـ1976ػػػ  ـ1898)شوإف الي: 

 .69صاؼبرجع السابق، 
، دار العبيكاف، الرياض، 3مج، 6، ج1 ط،ـ1960 ـ ػػػ1951موسوعة أحداث  القرف العشرين :  ناصر بن ؿبمد الزمل2

 .153، ص 2005
 .416، اؼبصدر السابق، ص ـ1952 يوليو23ثورة : أضبد ضبروش 3
  .  59، ص ـ2015، شهادة ماسًت، جامعة ؿبمد خيضر بسكرة، صباؿ عبد الناصر وصباعة اإلخواف اؼبسلمُت :تامة يونس  4
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ربت السيطرة األجنبية فعلى الدوؿ الصغَتة أف تقـو بدورىا اإلنشائي يف سبيل ربسُت العالقات 
 . 1 » الدولية ، وزبفيف حدة التوتر

 :وضع صباؿ عبد الناصر للمؤسبر مبدأين نبا
أ ػػػ هبب على كل دولة أف ربًـت االستقالؿ السياسي ألية دولة أخرى وأف ترعى العدالة  اإلقليمية 

 .فيها وأال تتدخل يف شئوهنا
 .2ب ػػػ لكل دولة اغبق يف إف زبتار ما تراه صاغبها ؽبا من النظم السياسية واالقتصادية

وقد قبح صباؿ عبد الناصر يف اغبصوؿ على قرار من اؼبؤسبر يؤيد حقوؽ شعب فلسطُت العريب 
 .3ويدعو إرل تطبيق قرارات األمم اؼبتحدة وربقيق التسوية السلمية ؼبشكلة فلسطُت

ـ تأكيداً ؼببدأ 1956من مؤسبر باندونغ أعلن أوؿ يونيو " صباؿ عبد الناصر"    وبعد عودة 
أف سياسة مصر الشرقية و ال غربية بل مصرية صميمة تعمل ؼبصر والوطن "اغبياد اإلهبايب بقولو 

 .4"العريب األكرب
ـ ضمت القاىرة اؼبؤسبر العاؼبي الثاين لدوؿ عدـ االكبياز وخالؿ 1964ويف أكتوبر سنة 

مسألة القواعد العسكرية األجنبية والسيما اؼبقيمة يف : ىذا اؼبؤسبر نقشت عدة مسائل ىامة منها 
األقاليم األسيوية واإلفريقية وقد اعترب اؼبؤسبر تلك القواعد مهددة بالسالـ العاؼبي ولسيادة الدوؿ 

اؼبعنية، كما حدد اؼبؤسبر االىتماـ بقضايا التخلف والتنمية االقتصادية، واقًتح عالجا لذلك 
التعجيل األخذ وكالة دولية متخصصة للتنمية الصناعية وإعطاء البالد اليت ؼبنافذ ؽبا على البحار 

حق العبور إذل أقرب منفذ حبري ؽبا يف البالد اجملاورة، كما اقًتح توجيو اؼبوارد اؼبستعملة يف التسليح 
 .5إذل تنمية اؼبناطق اؼبتخلفة

 :      ومن نتائج ىذا اؼبؤسبر 

                                       
 .402 اؼبصدر السابق، ص: عبد الرضباف حسُت ؿبمد 1
 .402 اؼبصدر السابق، ص: عبد الرضباف حسُت ؿبمد 2
  .417اؼبصدر السابق، ص  ،ـ1952 يوليو 23ثورة : أضبد ضبروش3
 . 140  السابق، صصدرادل: حسن صبحي 4
  .94 ، صـ1879، عادل اؼبعرفة، الكويت، يوليو األحالؼ والتكتالت يف السياسة العاؼبية: ؿبمد عزيز شكري 5
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 ػػػ إتباع الدوؿ اؼبشار إليها سياسة مستقلة مبنية على التعايش السلمي و عدـ االنضماـ إذل أي 1
وأال .من التكتالت أو تصبح عضوا يف األحالؼ اعبماعية والثنائية اليت تربط هبا الدوؿ الكربى 

 .       تكوف فيها قواعد عسكرية 
 . ػػػ تأكيد أنبية األمم اؼبتحدة وسبكينها من القياـ بدورىا ووظيفتها2
 . ػػػ القضاء على التميز العنصري 3
 . ػػػ حل النزاعات بدوف التهديد أو استخداـ القوة4
 .1 ػػػ التعاوف يف ميادين االقتصاد واغبضارة5

تحقيق السالم العالمي  : ثانياً 
     أصبح السالـ يف القرف العشرين ىدفا قوميا ىاما كثر فبا كاف من قبل، فقد كاف الدمار 

الشامل الذي قبم عن اغبربُت العاؼبيتُت عمال على ظهور رأي ينادي دببدأ اعتناؽ السالـ، وقبد 
 . مصر من السباقُت إذل ىذا اؼببدأ، الف البشرية يف أمس اغباجة إذل السالـ 

     منذ نيل مصر استقالؽبا عملت صبهوريتها على إزالة التوتر يف العادل، والدعوة إذل السالـ 
ىذه السياسة بقوة " صباؿ عبد الناصر"كأساس وبل اؼبشكالت القائمة بُت الشعوب، قد أوضح 

أما يف سياستنا العاؼبية فنحن نعمل من اجل إزالة التوتر بعد أف أصبحت البشرية « ووضوح فقاؿ 
األف يف مرحلة يتعُت عليها أف تنهي اغبرب الباردة وأف تضع أسس السالـ، كبن نؤيد تقرير اؼبصَت 
ومساعدة الدوؿ اليت تكافح يف سبيل استقالؽبا ، كبن نعمل من أجل تصفية مناطق النفوذ، على 
أف يكوف االستقالؿ استقالال حقيقيا وال تكوف الدوؿ الصغرى ألعوبة يف يد الدوؿ الكربى، كبن 

  . 2 » نعمل ونكافح من أجل ربرًن التجارب الذرية ومن أجل ربرًن استخداـ أسلحة ذرية
وذلك حبد من : عدة شروط لتحقيق السالـ يف العادل" صباؿ عبد الناصر"    كما حدد 

التسليح وسبسك األمم اؼبتحدة دبيثاقها واحًتاـ الدوؿ اللتزاماهتا الدولية ووقف أساليب الضغط 
السياسي اليت تستخدمها الدوؿ الكبَتة مع الدوؿ الصغَتة لتنفيذ أىدافها وأخَتا تصفية 

 .             3االستعمار

                                       
 .325 اؼبرجع السابق، ص: عبد العزيز نوار 1
 .405اؼبصدر السابق، ص : عبد الرضباف حسُت 2
 . 149 السابق، ص صدرادل: حسن صبحي 3
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     ونادت حكومة بأف أفضل حل للخالفات بُت الدوؿ يكوف باحًتاـ القرارات الدولية، وأف 
اغبروب ليست ىي الطريق السليم غبل النزاعات لكن اغبلوؿ السلمية واعبلوس على مائدة 

 . 1اؼبفاوضات ىي اغبلوؿ السليمة
     فقد برزت سياسة حكومة الثورة يف مصر لدعوهتا للسالـ، وقد ظهر ىذا اؼبوقف جبالء 

كذلك دعوهتا عبعل منطقة الشرؽ . موقف الثورة من قضايا الشرؽ األوسط وغَتىا من القضايا
األوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل، إضافة إذل دعوهتا صبيع الدوؿ لتوقيع على 

معاىدة وقف التسليح النووي والسماح للهيئات الدولية للتفتيش على مراكز البحوث واإلنتاج 
 .2اغبريب

     وعلى أي حاؿ فإف سياسة عدـ االكبياز واغبياد االهبايب أعطى ؼبصر مكانة دولية 
وأسيوية وإفريقية، فقد قضت على كافة  ؿباوالت االستعمار لعزؿ عن باقي البالد والشعوب 

 ماي 25اإلفريقية، وقد استطاعت أف تساىم بدور قيادي يف وضع ميثاؽ الوحدة اإلفريقية يف 
ـ الذي وضع أىدافو على األسس التنفيذية لسياسة عدـ االكبياز، فضال عن إبراز 1963

 .   الشخصية اإلفريقية وتقوية العالقات السياسية والعسكرية والثقافية بُت دوؿ الوحدة اإلفريقية
 : خالصة الفصل

        ويف األخَت يبكن القوؿ أف ما قامت بو الثورة اؼبصرية برئاسة زعيمها صباؿ عبد الناصر من 
دعم غبركات التحرر سواء يف العادل العريب ككل أو العادل اإلفريقي ودورىا الفعاؿ يف بروز منظمة 
الوحدة اإلفريقية، لتحقيق الوحدة العربية واإلفريقية، وكانت من الدوؿ السباقة لتأيدىا غبركة عدـ 

 . االكبياز وربقيق السالـ العاؼبي 
 
 
 
 
 

                                       
 . 76، اؼبرجع السابق، ص تاريخ مصر اؼبعاصر:  شوقي اعبمل عبد اهلل عبد الرزاؽ1
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ـ قبد أف مصر 1970ـ ػػػ 1952       بعد دراستنا ؼبوضوع ثورة يوليو يف مصر وإقبازاهتا من 
ـ وقد خرجنا 1952بعد اغبرب العاؼبية الثانية كانت تعاين من التسلط األجنيب إذل قياـ ثورة يوليو 

 :                                                                        من ىذه الدراسة دبجموعة من النتائج وىي

ـ العديد من األزمات السياسية سبثلت يف فساد جهاز 1952ػػ عانت مصر قبيل قياـ ثورة يوليو 
 .                                                                 اغبكم وعدـ استقراره بسبب االنتداب الربيطاين

ػػػ عرؼ االقتصاد اؼبصري حالة من االضطراب والتدىور يف صبيع قطاعاتو سبثلت يف غالء تكاليف 
 .                                                       اؼبعيشة والبفاض اإلنتاج الصناعي والعجز يف ميزاهنا التجاري

ػػػ عاىن اجملتمع اؼبصري من فقداف العدالة االجتماعية بُت طبقات الشعب نتيجة سوء توزيع اؼبلكية 
الزراعية، إضافة إذل انتشار اػبصومات وإضرابات العماؿ وتغلغل العصبية اغبزبية، رغم غنائها 

 .             باألراضي الزراعية

ـ كما قبحوا يف تنحية 1952 يوليو 23سبكن اعبيش بقيادة الضباط األحرار بتفجَت الثورة يف 
 .       اؼبلك فاروؽ عن العرش

    حظيت الثورة بتأيد كبَت من طرؼ الشعب واألحزاب فستقبلها بكل فخر واعتزاز أما 
 .                                                                                        بريطانيا فعملت على إطبادىا، لكنها دل تنجح يف ذلك

ػػ عملت الثورة اؼبصرية على ربسُت أوضاعها الداخلية من خالؿ ربقيق االستقالؿ السياسي بقلب 
النظاـ، وأعطت للسوداف حق تقرير اؼبصَت، وقد حررت البالد من اؼبستعمر الربيطاين بتحقيقها 

ـ رداً على قرار الذي رفضتو كل من 1956التفاقية اعبالء، وسبكنت من تأميم قناة السويس 
.           بريطانيا وفرنسا والواليات اؼبتحدة األمريكية لتمويل السد العارل

  ػػػ سانبت حكومة الثورة اؼبصرية يف تطوير االقتصاد اؼبصري فقضت على اإلقطاع حُت 
ـ، مصرت وأفبت التجارة والصناعة اليت احتالىا 1952 سبتمرب 9أصدرت قانوف اؼبلكية الزراعية 

األجانب، سبكنت من القضاء على السيطرة الرأس مالية فعملت على نقل اقتصادىا من سلطة 
االحتكارات األجنبية إذل أيدي الشعب، كما عملت على ربقيق العدالة االجتماعية بُت الطبقات 

 .                                                                                                        وكذلك رفعت اؼبستوى التعليمي والثقايف من األسوأ إذل األحسن
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 يوليو العديد من اغبركات التحررية واالستقاللية للشعوب العربية فقد ساندت 23ػػ دعمت ثورة 
كل من الثورة اعبزائرية والثورة اليمنية ماديا ومعنويا من خالؿ الدعم العسكري اؼبتمثل يف السالح 

وتدريب اعبيش كما عملت على عرض قضيتهم يف ىيئة األمم اؼبتحدة واحملافل الدولية، كما 
                                                              .كانت الصحافة اؼبصرية دوراً ىاما يف دعم قضيتهم

ػػ لعبت اؼبساعدات العسكرية اؼبصرية للثورة اعبزائرية دوراً مشجعاً يف صمود اعبزائريُت أما اعبيش 
الفرنسي، رغم تتعرض ىذه اؼبساعدات ؼبخاطر كاف ؽبا أثر بالغ على مستوى األمن الداخلي 

                                                                     .        واػبارجي للبالد اؼبصرية

 .                         ػػ خاضت مصر معارؾ عديدة وعصيبة لتأمُت الثورة يف اليمن ولتثبيت دعائم الثورة

ػػ سانبت الثورة اؼبصرية يف ربقيق الوحدة اإلفريقية من خالؿ دعمها غبركات التحرر اإلفريقية 
.                                اؼبناىضة االستعمار، كما كاف ؽبا دور فعاؿ يف اؼبؤسبرات األفريقية اليت دعت إذل الوحدة اإلفريقية
ػػ كاف للثورة اؼبصرية دور كبَت يف حركة عدـ االكبياز ذبلى ذلك يف مؤسبر باندونغ فقد عملت من 

 .                                 زبفيف حدة التوتر واستنكار استعمار الشعوب والقضاء على التميز العنصري

ػ برزت سياسة حكومة الثورة يف مصر بدعوهتا لسالـ العاؼبي كأساس غبل اؼبشكالت القائمة بُت 
الشعوب وقد ظهر ىذا يف بوضوح يف موقف حكومة الثورة يف مصر من قضايا الشرؽ األوسط 

 .  وغَتىا من القضايا

 ويف األخَت نتمٌت أف نكوف قد وفقنا يف ىذا اؼبوضوع وأؼبمنا بكل جوانبو وإخراجو يف 
                                                .                                                  أحسن صورة
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  ـ1936إجتماع عقد معاىدة  : 01ملحق رقم 

 
 

 06ؾبموعة من اؼبؤلفُت، اؼبرجع السابق، ص 
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 صورة للوزير اؼبصري مصطفى النحاس : 02ملحق رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  .81 اؼبصدر السابق، ص:ؿبمد أنيس
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 يوضح الوزير علي ماىر: 03اؼبلحق رقم 
  

 .81ؿبمد أنيس، اؼبصدر السابق، ص: اؼبصدر
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يوضح آثار حريق القاىرة: 04ملحق رقم 

 .82ؿبمد أنيس، اؼبصدر السابق، ص: اؼبصدر
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 يوضح توزيع اؼبلكية الزراعية يف مصر قبل صدور قانوف اإلصالح الزراعي: 05اؼبلحق رقم 
 

  

 .507اؼبرجع السابق، ص: عمر عبد العزيز عمر
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  1961-1952يوضح تطور ملكية األراضي الزراعية يف مصر : 06ملحق رقم 

 .624اؼبرجع السابق، ص: لببة من األساتذة
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 صورة توضح البياف األوؿ للثورة: 07ملحق رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .114اؼبرجع السابق، ص: تامة يونس
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 يوضح نص اإلنذار اؼبوجو إذل اؼبلك فاروؽ : 08ملحق رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .112اؼبرجع السابق، ص: تامة يونس
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 صورة الرئيس اؼبصري صباؿ عبد الناصر: 09ملحق رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .107اؼبرجع السابق، ص: تامة يونس
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  صورة للضباط  األحرار بُت اعبماىَت بعد الثورة10: ملحق رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .54اؼبرجع السابق، ص: ؾبموعة من اؼبؤلفُت
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 صورة للضباط األحرار: 11ملحق رقم 

 

 
 

 

 .58ؾبموعة من اؼبؤلفُت، مرجع سابق، ص 
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 .1952نص البياف األوؿ للثورة : 12ملحق رقم 

 :البيان

اجتازت مصر فًتة عصيبة يف تارىبها األخَت من الرشوة والفساد وعدـ استقرار اغبكم وقد كاف «  
لكل ىذه العوامل تأثَت كبَت على اعبيش، وتسبب اؼبرتشوف اؼبغرضوف يف ىزيبتنا غبرب فلسطُت، 

وأما فًتة ما بعد ىذه اغبرب فقد تضافرت فيها عوامل الفساد وتأمر اػبونة على اعبيش وتوذل أمره 
إما جاىالً أو فاسداً حىت تصبح مصر بال جيش وبمها، وعلى ذلك فقد قمنا بتطهَت أنفسنا 

وتوذل أمرنا يف دخل اعبيش رجاؿ نطق يف قدرهتم ويف خلقهم ويف وطنيتهم، وال بدا أف مصر كلها 
ستتلقى ىذا اػبرب بابتهاج وترحيب أما من رأينا اعتقاؽبم من رجاؿ اعبيش السابقُت فهؤالء لن 

يناؽبم ضرر وسيطلق سراحهم يف الوقت اؼبناسب وإين أؤكد للشعب اؼبصري أف اعبيش اليـو كلو 
أصبح يعمل لصاحل الوطن يف ظل الدستور ؾبرد من أي غاية وأنتهز ىذه الفرصة فأطلب من 

الشعب أال يسمح ألحد من اػبونة بأف يلجأ ألعماؿ والتهريب أو العنف ألف ىذا ليس يف صاحل 
مصر وأف أي عمل من ىذا القبيل سيقابل بشدة دل يسبق ؽبا مثيل وسيلقى فاعلو جزاء اػبائن يف 

اغباؿ، وسيقـو اعبيش بواجبو ىذا متعاوف مع البوليس، وإين أطمئن إخواننا األجانب على 
 .  » مصاغبهم وأرواحهم وأمواؽبم، ويعترب اعبيش نفسو مسؤوالً عنهم واهلل ورل التوفيق
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 جريدة اؼبصري تعلن نبأ إعالف اعبمهورية : 13ملحق رقم 

 
 

 .61ؾبموعة من اؼبؤلفُت، مرجع سابق، ص 
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 صورة لليخت دينا أثناء ضبل السالح إذل اعبزائر : 14ملحق رقم 

 
 

 .82فتحي الديب، مصدر سابق، ص
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 . ـ2008، دار الفكر العريب، القاىرة، اؼبغرب العريب وجنوب إفريقيا
 :   ـــ المجالت

 يوليو 23تنظيم ضباط األحرار يف مصر وقياـ ثورة : "يوسف ؿبمد عيداف اعببوري -1
 .ـ2008، 9، عد15، ؾبلة جامعة تكريت للعلـو اإلنسانية، مج"ـ1952
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، يوليو، 6، عد"صباؿ عبد الناصر االسم احملفور على قلب إفريقيا : "ؾبلة إفريقيا قارتنا -2
2013. 

، ؾبلة جامعة بابل "ـ1952تنظيم الضباط األحرار يف مصر وحركة يوليو: "أضبد ىاشم جواد -3
 .ـ2010،  2، عد18للعلـو اإلنسانية،  مج

 : ـــ  الرسائل الجامعية
، رسالة ماسًت، ـ1970ـ ػػػػ 1952صباؿ عبد الناصر وصباعة اإلخواف اؼبسلمُت :تامة يونس -1

كلية العلـو اإلنسانية واالجتماعية، قسم العلـو اإلنسانية، جامعة ؿبمد خيضر، بسكرة، 
 . ـ2015

، رسالة ماسًت، ـ1991ـ  ػػػػ 1948مصر والقضية الفلسطينية : فاطمة طاىر، رفقا سليمي -2
 ػ     .ـ2016كلية العلـو اإلنسانية واالجتماعية، قسم التاريخ واآلثار، جامعة العريب التبسي، تبسو، 

 :المواقع اإللكترونية

www.marefa-org-  11 :40  2/2/2018. 
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فهرس األعالم 

الصفحة األظباء  
 12-10إبراىيم عبد اؽبادي 

 53أضبد بن بلو 
 22أضبد قبيب اؽبالرل 

 31األزىري 
 10-9إظباعيل صدقي  

 8أنتوين إيدف  
 11أندرية جروميكو 

 59- 27-24-17أنور السادات 
 60أوباال نس  

 11أوسكارالنج 
 13بيفن 
 55تيتو 

 54ثروت عكاشة 
-32-30-27-26-25-23صباؿ عبد الناصر 

34-35-42-51-52-53-
55-56-58-59-60-62-
64-65-66-67 

 27حسن سري 
 23حسُت ؿبمد أضبد ضبودة 

 37داال س 
 23ذكريا ؿبي الدين 
 32-30رالف ستيفنسوف 

 65شوا إف ال ي 
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 26صالح الدين 
 23عبد اغبليم عبد العاؿ 

 26-15عبد الرضباف الرافعي 
 26عبد الفتاح حسن 

 59 عبد الرضباف البيضاين
 59-58عبد اهلل السالؿ 

 54-52عزت سليماف 
 43عزيز صدقي 

 24على ماىر 
 22علي قبيب 

 11فارس اػبوري 
 24-17-12فاروؽ 

 54-52-51فتحي الديب 
 62كماؿ الدين صاحل 

 32-26-24-22ؿبمد قبيب 
 27-26-15-13-12مصطفى النحاس 

 15-13موريسوف 
 12-11النقراشي 

 65-55هنروا 
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فهرس األماكن 
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فهرس المحتويات 

   الصفحة   العنوان 
 الموضوع 
 اإلىداء  

 شكر وعرفان  
  المختصرات قائمة

 ه-أمقدمة 
م وردود األفعال حولها 1952قيام ثورة يوليو: الفصل األول

 08 م1952األوضاع العامة لمصر قبيل اندالع ثورة يوليو: المبحث األول
 08-18األوضاع السياسية والعسكرية :أوالً 
 18-21األوضاع االقتصادية واالجتماعية : ثانياً 

 21تشكيل حركة الضباط والقيام بالثورة : المبحث الثاني
 22-23حركة الضباط األحرار :أوالً 
 23-25انطالق الثورة :ثانياً 

 25ردود أفعال الثورة : المبحث الثالث
 26-27موقف األحزاب والشعب : أوالً 
 27-28موقف بريطانيا والواليات المتحدة األمريكية : ثانياً 

 28 خالصة الفصل
م 1952اإلنجازات الداخلية لثورة يوليو : الفصل الثاني

 30على المستوى السياسي : المبحث األول
 30-33اتفاقية السودان وإعالن الجمهورية : أوالً 
 33-39اتفاقية الجالء وتأميم قناة السويس : ثانياً 

 39على المستوى االقتصادي : المبحث الثاني
 40-43المجال الزراعي : أوالً 
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 43-46الصناعة والتجارة : ثانياً 
 46على المستوى االجتماعي : المبحث الثالث

 46-47في المجال االجتماعي : أوالً 
 47-49في المجال الثقافي : ثانياً 

 49 خالصة الفصل
إنجازات مصر خارجيا : الفصل الثالث

 51تدعيم حركات التحرر في المنطقة العربية : المبحث األول
 58-51دعم القضية الجزائرية : أوالً 
 61-58م 1962 مساندة مصر في للثورة اليمنية: ثانياً 

 61مساىمة مصر في تحقيق الوحدة اإلفريقية : المبحث الثاني
 63-62دعمها لحركات التحرر اإلفريقية : أوالً 
 64-63إسهامها في منظمة الوحدة اإلفريقية : ثانياً 

 65دورىا في حركة عدم االنحياز وتحقيق السالم العالمي : المبحث الثالث
 67-65دورىا في حركة عدم االنحياز  : أوال
 68-67تحقيق السالم العالمي : ثانياً 

 68 خالصة الفصل
 70-69خاتمة 
 87-71مالحق 

 94-89 قائمة المصادر والمراجع
 97-96 عالمفهرس األ
 100-98 ماكنقائمة األ

 102-101فهرس المحتويات 
 


