
  !!؟ تركة�جمال�عبد�الناصر�با�رقام�و�الوثائق�و�دلة�أين�ذهبت�؟�و�كيف�تبددت

  .كانت�مصر�فق?<ة�فاغتنت،�ولم�تكن�ملكا��هلها�فصارت�وكانت�تابعة�فاستقلت�وكانت�مستعبدة�فتحررت

 جمال�عبد�الناصر

 Dرث�الخالد

 . وف�محلية�و�عربية�وإقليمية�بالغة�الخطورةبقيادة�الزعيم�جمال�عبد�الناصر�Lى�ظر �1952يوليو��23قامت�ثورة�

كانت�مصر�مجتمع�تسوده�الع_قات�شبه�Dقطاعية�و�الرأسمالية�اYتخلفة�وكان�اYحتل�الX<يطانى�يسيطر�عTى�كل�

ألف�جندى�بريطانى�ومن��80مقدرات�الب_د�السياسية�وeقتصادية�وeجتماعية�مدعوما�بجيش�eحت_ل�اYكون�من�

يلة�ال�stأنشأها�من�اYصري?ن�ومن�الجاليات��جنبية�ال�stاستوطنت�مصر�لتمص�خ?<اlmا�وتloب�ثرواlmا�الطبقة�العم

ومن��سرة�اYالكة�الدخيلة�ال�stغرقت�Lى�الفساد�وeنح_ل�وأصبحت�فضائحها�السياسية�وeقتصادية�

فX<اير��4ية�منذ�موقفه�اYعيب�Lى�وكان�حزب�الوفد�قد�تخTى�عن�قيادة�الحركة�الوطن. وeجتماعية�عTى�كل�لسان

 . ،�وأصبح�حزبا�ل�غنياء�جدا�وظهرت�انتماءاته�اليمنية�الرجعية�اYعادية�Yصالح��غلبية�1942

 . كان�اYشروع�القومى�لحكومة�الوفد��خ?<ة�قبل�الثورة�هو�مكافحة�الحفاء

 هل�توجد�مهانة�تعادل�ذلك�؟

ن�والشيوعي?ن�وeش�<اكي?ن�تتحرك�عTى�الساحة�ولكloا�جميعا�كانت�وكانت�قوى�سياسية�أخرى�كا�خوان�اYسلم?

 . عاجزة�عن�التحرك�الجدى��شعال�ثورة�تستو�ى��lا�عTى�النظام�السيا���sا�Y<نح�واYأزوم

كإع_ن�إف_س�Yا�أصطلح�عTى�تسميته�الحقبة�الليX<الية�Lى�تاريخ�مصر�اYعاصر��1952يناير��26وجاء�حريق�القاهرة�Lى�

 .1952 – 1923من�

�sنجل?�ى�والفرن��Dستعمار�eى�الساحة�العربية�تفتت�الوطن�العربى�إ�ى�دول�ودوي_ت�واقعة�تحت�سيطرة�Tوع

و�مريكى�الجديد�الداخل�إ�ى�اYنطقة�بعد�الحرب�العاYية�الثانية�وكانت�إسرائيل�قد�تم�زرعها�عنوة�Lى�قلب�العالم�

عربى�Yشرق�ومغرب�ولتعمل�كقاعدة�إمX<يالية�لحماية�مصالح�الغرب�Lى�العربى�عTى�أرض�فلسط?ن�لتفصل�العالم�ال

أهم�منطقة�إس�<اتيجية�بالنسبة�للغرب�حيث�أ�lا�مخزون�النفط��ول�Lى�العالم�،�ولوأد�أى�مشروع��lضوى�عصرى�

Dش�<اكى�عTى�قومى�Lى�الوطن�العربى�وعTى�الصعيد�العالم�sكانت�الحرب�الباردة�مشتعلة�ب?ن�اYعسكرين�الرأسما�ى�و�

 . مناطق�النفوذ�وفرض�السيطرة

Lى�تلك�الظروف�تفجرت�ثورة�عبد�الناصر�Lى�مصر�،�عندما�تسلم�عبد�الناصر�حكم�مصر�كانت�مصر�دولة�فق?<ة�

متخلفة�صناعيا�،�محصولها�الزرا�ى��سا���sهو�القطن�الذى�كان�حكرا�بيد�طبقة�من�Dقطاعي?ن�واYضارب?ن�

 . و�جانب

شخصا�فقط�يسيطرون�عTى��960د�اYصرى�متخلف�وتابع�ل_حتكارات�الرأسمالية��جنبية�،�كان�هناك�كان�eقتصا

 . مصرى�فقط�265كل�الوظائف��ساسية�Lى�مجالس�إدارات�الشركات�الصناعية�،�من�ب?ن�هؤ�ء�نجد�

لسيطرة�عليه�من�جانب�من�الودائع�،�وكان�بنك�مصر�قد�تمت�ا%  56وكان�بنك�باركل?��Dنجل?�ى�يسيطر�وحده�عTى�

 . رؤوس��موال�Dنجل?�ية�و�مريكية

كان�eقتصاد�اYصرى�عاجزا�بسبب�ارتباطه�باYصالح��جنبية�عن�طريق�البنوك�و�شركات�التأم?ن�والتجارة�الخارجية�

 . Lى�الصادرات�والواردات�وكانت�كل�مرافق�eقتصاد�اYصرى�بيد��جانب�وال¥lود

Dصرى�الكب?<�الدكتور�عبد�الجليل�العمرى�أن�يصفه��مر�الذى�دعا�Yصرى�كبقرة�: ( قتصادى�اYقتصاد�اeلقد�كان�



 . )تر�ى�Lى�أرض�مصر�،�ولكن�ضروعها�كانت�كلها�تحلب�خارج�مصر

إن�الوثائق�التاريخية�تقدم�لنا�حقائق�حالكة�السواد�عن�أوضاع�مصر�الداخلية�قبل�الثورة�،�كانت�أخر�م?�انية�للدولة�

 . مليون�جنيه�39تظهر�عجزا�قدره��1952م�عا

كما�أن�مخصصات�eستثمار�Lى�مشروعات�جديدة�طبقا�للم?�انية�سواء�بواسطة�الدولة�أو�القطاع�الخاص�كانت�

 . صفرا

كما�أن�أرصدة�مصر�من�الجنيه�Dس�<لي®�sاYستحق�لها�Lى�مقابل�كل�ما�قدمته�من�سلع�وخدمات�وطرق�مواص_ت�

مليون�جنيه�إس�<لي®�sقد�تم�تبديده�ولم��400ربى�للحلفاء�أثناء�الحرب�العاYية�الثانية�وكان�يبلغ�لخدمة�اYجهود�الح

 . مليون�جنيه�إس�<لي®80�sيتبق�منه�إ��

أثارت�جريدة�الوفد�Lى�الثمانينيات�هذه�القضية�أن�مصر�كانت�دائنة�لX<يطانيا�قبل�الثورة�والوثائق�التاريخية�تثبت� (

مليون�جنيه�أس�<لي®�sرفضت�بريطانيا�إعطاؤه�Yصر�طوال�ف�<ة�حكم�الرئيس��80من�الدين�وهو��أن�اYبلغ�اYتبقى

جمال�عبد�الناصر�نكاية�Lى�عبد�الناصر�وسياساته�ضدها�،�ولم�تفرج�عنه�إ��Lى�منتصف�السبعينيات�Lى�عهد�

 ) السادات�الذى�أع�<ف�بذلك�Lى�مذكراته

مصر�طوال�القرن�التاسع�عشر�والنصف��ول�من�القرن�العشرين�،��lب�وكان�الloب�الذى�لحق�با�رض�الزراعية�Lى�

احتكرته�أسرة�محمد�عTى�Lى�البداية�ثم�أباحت�نصيبا�منه�للمراب?ن��جانب�،�ولطبقة�من�اYصري?ن�محدودة�جدا�

 عملت�عTى�خلقها�لكى�تكون�ظه?<ا�لها�أمام�الغالبية

ق�طبقة�تدين�لهم�بالو�ء�وتتب®�sنمطهم�الحضارى�ووزعوا�عTى�فعملوا�عTى�خل�1882،�ثم�أحتل�Dنجل?��مصر�عام�

أفرادها�أ�ف��فدنة�،�Lى�ظل�ظروف�مريبة�وشديدة�القسوة�عTى�الف_ح�اYصرى�اYقهور�الذى�تم�تركه�فريسة�للجهل�

Dرض�،���يمتلك�إ��جلبابا�واحدا�،�و��يجد�قوت�يومه�،�ويعامل�كالعبيد�لخدمة�أسياده�من�Yقطاعي?نوالفقر�وا 

وكانت�شركة�قناة�السويس�تجسد�اYأساة�اYصرية�بكل�أبعادها�،�فالقناة�ال�stحفرت�Lى�أرض�مصر�وبأيدى�عشرات�

�³ف�من�اYصري?ن�الذين�جرت�دماؤهم�ف¥lا�قبل�أن�تجرى�مياه�البحر�،�تم�سرقl²ا�من�مصر�،�وأصبحت�شركة�قناة�

ى�خاص�محرم�دخوله�عTى�السويس�دولة�داخل�الدولة�لها�علم�خاص�وشفرة�خا صة�وجهاز�مخابرات�خاص�́و

 اYصري?ن

وكان�رئيس�الشركة�يعامل�كرؤساء�الدول�محاطا�بكل�مراسم�التبجيل�وeح�<ام�و�يجرؤ�مسئول�مصرى�عTى�حسابه�

 . عن�·�¶

إس�<لي®�sمليون�جنيه��400و�تثبت�الوثائق��مريكية�و�الفرنسية�وDسرائيلية�أن�هذه�الشركة�دفعت�من�أموال�مصر�

لدعم�الجهد�العسكرى�للحلفاء�أثناء�الحرب�العاYية�الثانية�،�كما�قامت�بدفع�مبالغ�مالية�طائلة�تقدر�بعشرات�

 . اY_ي?ن�للحركة�الصهيونية�Lى�فلسط?ن�كتX<عات�داعمة�للمشروع�القومى�لل¥lود

وماتى�واYخابراتى�بالتعاون�مع�جهاز�وبعد�قيام�إسرائيل�أقامت�معها�إدارة�شركة�قناة�السويس�مكاتب�للتنسيق�اYعل

 . اYوساد�،�كما�واصلت�دفع��موال�للكيان�الصهيونى�دعما�له

 . عاما�جديد�99،�وكانت�خططها�اYستقبلية�كلها�مرتكزة�عTى�تمديد�عقد�امتياز�القناة�Yدة�

lود�كانت�خ?<ات�و�ثروات�مصر�مسلوبة�من�أهلها�تمتصها�طبقات�عميلة�وأسرة�حاكمة�دخيلة�وأ جانب�مرابون�̧و

 .مستغلون 

 لم�تكن�مصر�ملكا��هلها

 . و�لم�تكن�Yصر�سياسة�خارجية�مستقلة�بل�كانت�سياسl²ا�تدور�Lى�فلك�الساسة�الX<يطانية

وعندما�قرر�اYلك�فاروق�أن�يدخل�حرب�فلسط?ن�،�فشل�الجيش�اYصرى�Lى�اYعركة�بسبب�خيانة�الجيوش�العربية�



من�%  78ياب�الكفاءة�عن�القيادات�،�وسوء�التخطيط�،�وترتب�عTى�الهزيمة�ضياع��خرى�ونقص�eستعداد�،�وغ

 . مساحة�فلسط?ن�التاريخية�وإقامة�الدولة�اللقيطة

 . 1952يوليو��26تسلم�جمال�عبد�الناصر�الحكم�Lى�مصر�وأوضاعها��lذا�الشكل�اYأساوى�وبعد�طرد�اYلك�فاروق�Lى�

 1952سبتمX<��9 صدر�قانون�Dص_ح�الزرا�ى��ول�Lى

فدان�للفرد،��200مادة�،�حددت�اYادة��و�ى�الحد��ق¼��sللملكية�الزراعية�بـ��40أبواب�تشمل��6يتكون�القانون�من�

وقد�سمح�القانون�للم_ك�ببيع�أراض¥lم�الزائدة�عن�الحد�. وسمحت�اYادة�الرابعة�للمالك�أن�¸lب�أو�ده�مائة�فدان

كما�قرر�القانون�صرف�تعويضات�للم_ك،�. الحق�Lي�تجنب�أرا¾�½�³خرين�اYبيعة�ق¼�Y�sن�يريدون،�وأعطى�لهم�

�شجار�و�³ت�(فلقد�قدرت�أثمان��را¾�½�بعشرة�أمثال�قيمl²ا�Dيجارية،�وأضيف�إل¥lا�اYلكيات�والتجه?�ات��خرى�

الحكومة�تسدد�عTى�مدى�ونظم�صرف�التعويضات�بسحب�مستندات�عTى�. القائمة�عTى��رض�بقيم�عالية) الخ�… 

عTى�( أفدنة�5إ�ى��2( وقرر�القانون�توزيع��را¾�½�الزائدة�عTى�صغار�الف_ح?ن�بواقع�. ث_ث?ن�عاما�بفائدة�سنوية�قدرها�

من�الثمن�الكTي�% 1.5سنويا،�يضاف�إل¥lا�% 3أن�يسددوا�ثمن�هذه��را¾�½�عTى�أقساط�Yدة�ث_ث?ن�عاما�وبفائدة�

وتناول�الباب�الثاني�من�القانون�تنظيم�). الخ… �شجار��³ت(ت�الt½�كانت�عTى��رض�ل�رض؛�وفاء�للموجودا

أما�الباب�الرابع�فقد�حدد�عددا�من�Dجراءات�Yنع�تفتيت��را¾�½�اYوزعة،�. الجمعيات�التعاونية�Lي��را¾�½�اYوزعة

أما�الفصل�السادس�. ك�واYستأجرينوتناول�الفصل�الخامس�الع_قة�ب?ن�اY_. كما�حدد�ضريبة�جديدة�ل�رض

وبلغ�مجموع�. و�خ?<�فيتعلق�بوضع�حد�أدنى��جور�عمال�الزراعة،�وبإعطاlÆم�الحق�Lي�تنظيم�نقاباlmم�الزراعية

مالكا�كب?<ا،�ولكن��1789ألف�فدان�تنتم½�إ�ى��653,736مساحة���1952را¾�½�الt½�يطبق�عل¥lا�قانون�سبتمX<�سنة�

آ�ف�فدان،�أما�البقية�وÈي�حوا�ي�النصف�فقد�قام��372,305القانون�Lي�واقع��مر�بلغت���رض�الt½�طبق�عل¥lا

حينما�ألغت�الحكومة�النص�الذي�كان�يتيح�للم_ك�بيعها��1953اY_ك�ببيعها�بأساليlÊم�الخاصة�ح�stأكتوبر�سنة�

،�وأهم�ما�)م1961=هـ1380(لسنة��127وهو�القانون�رقم�1961بأساليlÊم�،�ثم�صدر�قانون�Dص_ح�الزرا�ى�الثانى�عام�

ل_نتفاع�) �و�د(فدانا�لبقية��سرة��50فدان،�يضاف�إل¥lا��L100ي�هذا�القانون�هو�جعل�الحد��ق¼�Y�sلكية�الفرد�

فقط،�وتحريم�أي�مبيعات�ل�رض�من�اYالك��بنائه،�كما�ألÎى�القانون�eستثناءات�السابقة�الخاصة�با�را¾�½�قليلة�

ألف�فدان،�ثم�صدر�قانون��214,132نتيجة�هذا�القانون�بـ” Dص_ح�الزرا�ي“وتقدر��را¾�½�الt½�آلت�إ�ى��.الخصوبة

�50والذي�جعل�الحد��ق¼�Y�sلكية�الفرد��1969لسنة��50وهو�القانون�رقم��D1969ص_ح�الزرا�ى�الثالث�عام�

وتقول�Dحصائيات�الرسمية�بأنه�ح�stسنة�. �مر�عTى�أن�هذا�القانون��خ?<�لم�يجد�فرصة�للتطبيق�Lي�واقع. فدانا

ألف�فدان�تم�eستي_ء�عل¥lا�وفقا�لقوان?ن�Dص_ح��775,018ألف�فدان�عTى�الف_ح?ن�مloا��989,184تم�توزيع��1969

ألف�فدان�كان��29,755ألف�فدان�كانت�تتبع�بعض�اYؤسسات�اYختلف،�أما�الباÑي�وقدره��184,411الزرا�ي،�و

ألف��325,670ا¾�½�لطرح�لنيل،�ووفقا�لنفس�هذه�Dحصائيات�الرسمية�فقد�وزعت�تلك��را¾�½�عTى�حصيلة�أر 

 أسرة

كما�تم�إنشاء�الجمعيات�الزراعية�Lى�كل�قرى�مصر�،�وقامت�الدولة�عX<�هذه�الجمعيات�بعمل�نظام�تخطيط�شامل�

روعة�وقدمت�للف_ح?ن�البذور�واYبيدات�و�للزراعة�عTى�امتداد�الجمهورية�فتولت�الدولة�تحديد�أنواع�اYحاصيل�اYز 

 . �سمدة�،�كما�قامت�بشراء�اYحاصيل�من�الف_ح?ن

كان�تفتيت�اYلكية�الزراعية�Lى�ظل�التخطيط�الشامل�للزراعة�عX<�الدورة�الزراعية�يق�s�ÓعTى�مشكلة�البطالة�ويرفع�

ادية�بتحقيق�اكتفاء�ذاتى�من�اYحاصيل�اYستوى�eقتصادى�للف_ح�اYصرى�Lى�إطار�موازى�لخطة�الدولة�eقتص

 .الزراعية

و�كان��هم�و��عظم�من�كل�ذلك�هو�التغ?<�الذى�طرأ�عTى�أوضاع�الف_ح�اYصرى�وأسرته�حيث�دخلت�اYدارس�



والوحدات�الصحية�إ�ى�القرى�وارتفعت�نسبة�الو�ى�و�معد�ت�التعليم�وتحسنت��وضاع�الصحية�وeقتصادية�Lى�

 . ثورةالريف�بفضل�ال

وكان�أضخم�وأهم�مشروعات�الثورة�وهو�السد�العا�ى�من�أجل�الزراعة�Lى�اYقام��ول�حيث�وفر�كميات�اYياه�ال_زمة�

 . مليون�فدان�2لتحويل�رى�الحياض�إ�ى�رى�دائم�،�وبفضله�تم�استص_ح�ما�يقرب�من�

يلها�الزراعية�ماعدا�القمح�الذى�وقد�استطاعت�مصر�Lى�عهد�عبد�الناصر�أن�تحقق�eكتفاء�الذاتى�من�كل�محاص

 . من�احتياجاlmا% 80حققت�منه�

ألف�قنطار�،�وهو�أعTى�رقم��نتاج�محصول�القطن��800م_ي?ن�و�10وصل�إنتاج�مصر�من�القطن�إ�ى��1969وLى�عام�

 . Lى�تاريخ�الزراعة�اYصرية�عTى�Dط_ق

 . ن�وÈى�أعTى�مساحة�زرعت�Lى�تاريخ�مصروصلت�اYساحة�اYزروعة�أرز�Lى�مصر�إ�ى�ما�يزيد�عTى�مليون�فدا

 . 155كما�تم�تجربة�زراعة�أنواع�جديدة�من�القمح�كالقمح�اYكسيكى�،�والقمح�ج?�ة�

�>Xى�سبتمLنتاج�القومى�Dجلس�الدائم�لتنمية�Yجال�الصنا�ى�تم�إنشاء�اYى�اL1952و . 

سنوات�بدأت�بمقتضاها��4ة�طموحة�Yدة�وÈى�خط�1953وقام�اYجلس�بإصدار�خطة�eستثمارات�العامة�Lى�يوليو�

s�¾الدولة�باستص_ح��را 

 وبناء�مشروعات�الصناعات�الثقيلة�كالحديد�والصلب�،

 و�شركة��سمدة�كيما�،

 ومصانع�إطارات�السيارات�الكاوتشوك�،

 ومصانع�عربات�السكك�الحديدية�سيماف�،

 ومصانع�الكاب_ت�الكهربائية�،

 نات�تم�مد�خطوط�الكهرباء�من�أسوان�إ�ى�Dسكندرية�،وبعد�السد�العا�ى،�وLى�الستي

 كم�تم�بناء�اYناجم�Lى�أسوان�والواحات�البحرية

 وتم�تمويل�كل�هذه�اYشروعات�ذاتيا

 أمم�الرئيس�جمال�عبد�الناصر�شركة�قناة�السويس�وردها�إ�ى�مصر�1956يوليو��26وLى�

 الX<يطانية�والفرنسية�Lى�مصر�وعقب�العدوان�الث_ثى�تم�تمص?<�وتأميم�ومصادرة��موال

و�ال�stتعتX<�النواة��و�ى�للقطاع�العام�اYصرى�،�وألت�إل¥lا�كل�اYؤسسات��1957وتم�إنشاء�اYؤسسة�eقتصادية�عام�

 . �جنبية�اYمصرة

أمم�الرئيس�عبد�الناصر�بنك�مصر�أكX<�مصرف�تجارى�Lى�الب_د�وكل�الشركات�الصناعية��1960فX<اير��13وLى�

YصراYيطانية�و��مريكية�أس�<ده�عبد�الناصر�>Xحتكارات�الeرتبطة�بعدما�سقط�هذا�الصرح�العم_ق�تحت�سيطرة� 

صدرت�القرارات�eش�<اكية�وبدا�واضحا�أن�النظام�يتجه�نحو�نوع�من�eقتصاد�اYخطط�تحت��1961وLى�يوليو�

 .إشراف�الدولة�وبقيادة�القطاع�العام

سنويا�%  7بلغت�ما�يقرب�من��1967 – 1957ك�Dجراءات�تحقيق�نسبة�نمو�من�عام�وقد�استطاعت�مصر�عX<�تل

 .1976يناير��5عن�مصر�الصادر�Lى�واشنطن�بتاريخ�] أ�- 870[ومصدر�هذا�الرقم�تقرير�البنك�الدو�ى�رقم�

عاف�ما�وهذا�يع®�sيع®�sأن�مصر�استطاعت�Lى�عشر�سنوات�من�عصر�عبد�الناصر�أن�تقوم�بتنمية�تماثل�أربعة�أض

 .استطاعت�تحقيقه�Lى��ربع?ن�سنة�السابقة�عTى�عصر�عبد�الناصر

���مثيل�لها�Lى�العالم�النامى�كله�حيث�لم�يزد�معدل�التنمية�السنوى�Lى�أكÚ<�بلدانه�اYستقلة�خ_ل�
ً
كانت�تلك�نتيجة

قدم�باستثناء�اليابان،�وأYانيا�تلك�الف�<ة�عن�اثن?ن�ونصف�Lى�اYائة�بل�أن�هذه�النسبة�كان�يعز�مثيلها�Lى�العالم�اYت



 .الغربية،�ومجموعة�الدول�الشيوعية

فقط�Lى�%  4.5فمث_�ايطاليا�وÈى�دولة�صناعية�متقدمة�و�من�الدول�الصناعية�الكX<ى�حققت�نسبة�نمو�عن�تقدر�ب

 . نفس�الف�<ة�الزمنية

الطائرات�والصواريخ�واYحركات��وبدأت�مصر�مع�الهند�و�يوغوس_فيا�منذ�بداية�الستينيات�مشروعا�طموحا�لتصنيع

 . النفاثة�و�سلحة

 . كانت�مصر�متفوقة�عTى�الهند�Lى�صناعة�الطائرات�واYحركات�النفاثة�1967وح�stسنة�

 . 300وتم�صنع�الطائرة�النفاثة�اYصرية�القاهرة�

 . أجهزة�التوجيه�وصنعت�مصر�أول�صاروخ?ن�من�إنتاجها�بمساعدة�علماء�الصواريخ��Yان�ولكن�شا�lما�عيوب�Lى

كان�الفارق�ب?ن�الX<نامج�النووى�اYصرى�،�ونظ?<ه�DسرائيTى�عام�ونصف�لصالح�الX<نامج�النووى��L1966ى�عام�

DسرائيTي�،�ورغم�النكسة�كانت�مصر�عTى�وشك�تحقيق�توازن�القوى�Lى�اYجال�النووي�بيloا�وب?ن�إسرائيل�بحلول�

 . 1971سنة�

ولننظر��ن�إ�ى�أى�.ئيس�عبد�الناصر�أوقف�الرئيس�السادات�كل�هذه�اYشاريع�ووأدها�ل�سف�الشديد�بعد�وفاة�الر 

مدى�وصلت�الهند�Lى�مجال�الصواريخ�والطائرات�والس_ح�النووى�لندرك�مدى�بعد�نظر�جمال�عبد�الناصر�وخطورة�

 . مشروعه�الloضوى�عTى�اYشروع��مريكى�الصهيونى�Lى�اYنطقة

جاء�يوم�الحساب�لتجربة�ومشروع�جمال�عبد�الناصر�Lى�الحرب�العدوانية�ال�stشنl²ا�أمريكا� 1967يونيو��5و�Lى�يوم�

وإسرائيل�عTى��مة�العربية��جهاض�مشروع�الloضة�العربى�الذى�يقوده�جمال�عبد�الناصر�،�تلك�الحرب�ال�stوصفها�

 . ( اYعركة�أمريكية�و��داء�إسرائيTى( الرئيس�الفرن���sشارل�ديجول�بأ�lا�

 . ورغم�عنف�الضربة�وفداحة�الهزيمة�العسكرية

Èى�سبب�كل��1967هل�ا�lارت�مصر�وانl²ت�كما�يحاول�بعض�العم_ء�من�مدم®�sتكريس�الهزيمة�إقناعنا�،�أن�حرب�

 !!مشاكل�مصر�؟

سد�بإلقاء�نظرة�عTى�أوضاع�مصر�عقب�الهزيمة�يتضح�لنا��تى�تحمل�eقتصاد�اYصرى�تكاليف�إتمام�بناء�مشروع�ال

 . قبيل�وفاة�الرئيس�عبد�الناصر�1970العا�ى�العم_ق�،�ولم�يكتمل�بناء�هذا�السد�إ��سنة�

 .كأعظم�مشروع�هند���sو�تنموى�Lى�القرن�العشرين�2000السد�العا�ى�الذى�اختارته��مم�اYتحدة�عام�

 . مليار�جنيه�3يقرب�من��كما�تم�بناء�مجمع�مصانع��Yونيوم�Lى�نجع�حمادى�وهو�مشروع�عم_ق�بلغت�تكلفته�ما

 . وLى�ظل�النكسة�حافظت�مصر�عTى�نسبة�النمو�Dقتصادى�قبل�النكسة

 . سنويا%  8وبلغت��1970و��1969بل�أن�هذه�النسبة�زادت�Lى�عامى�

أن�يحقق�زيادة�لصالح�م?�انه�التجارى��ول�و�أخر�مرة�Lى�تاريخ�مصر�بفائض��1969وأستطاع�eقتصاد�اYصرى�عام�

 . مليون�جنية�بأسعار�ذلك�الزمان�46.9قدرها�

تحمل�eقتصاد�اYصرى�عبء�إعادة�بناء�الجيش�اYصرى�من�الصفر�وبدون�مديونيات�خارجية�كانت�اYح_ت�اYصرية�

 تعرض�وتبيع�منتجات�مصرية�من�مأكو�ت�وم_بس�وأثاث�و�أجهزة�كهربية

 ( ايديال( ة�ويستخدم��جهزة�الكهربائية�اYصرية�وكان�الرئيس�عبد�الناصر�يفخر�أنه�يرتدى�بدل�وقمصان�غزل�اYحل

 1970 -1952(كما�ترصد�تقارير�البنك�الدو�ى�بعض�مظاهر�التحول�eجتما�ى�العميق�الذى�شهدته�مصر�ماب?ن�عامى�

) 

 . %15حيث�زادت�مساحة��رض�الزراعية�بأكÚ<�من�



 . السكان�و�ول�مرة�تسبق�الزيادة�Lى�رقعة��رض�الزراعية�الزيادة�Lى�عدد

 لقد�كان�جمال�عبد�الناصر�أول�حاكم�مصرى�منذ�عهد�الفراعنة�يوسع�رقعة�وادى�النيل

 % 300وزاد�عدد�الشباب�Lى�اYدارس�والجامعات�واYعاهد�العليا�بأكÚ<�من�

 . مليون�فدان�4مليون�فدان�إ�ى�حوا�ى��2,1وزادت�مساحة��را¾��sاYملوكة�لفئة�صغار�الف_ح?ن�من�

 . م�ملحوظ�Lى�مجال�اYساواة�،�والعدالة�eجتماعية�Lى�اYدن�أيضا�بفعل�الضرائبكما�حدث�تقد

 .وتم�وضع�حدود�دنيا�وعليا�للرواتب�واYرتبات

 . ف_�أحد�يعيش�برفاهة�وبذخ�و��أحد�يعيش�دون�مستوى�الكفاف

وتحرير��رض�العربية��وقبيل�وفاة�الرئيس�عبد�الناصر�أتمت�مصر�بناء�حائط�الصواريخ�الشه?<�وأتمت�خطط�العبور 

 . كلها�وليس�تحريك�اYوقف

 . وبقبول�الرئيس�عبد�الناصر�Yبادرة�روجرز 

 . أستطاع�أبطال�القوات�اYسلحة�تحريك�حائط�الصواريخ�العظيم�ح�stحافة�قناة�السويس

 يسوبذلك�تم�إلغاء�دور�الط?<ان�eسرائيTى�ذراع�إسرائيل�الطويلة�Lى�الهجوم�عTى�مصر�غرب�قناة�السو 

 . و�أصبح�اند�ع�حرب�التحرير،وعبور�الجيش�اYصرى�للضفة�الشرقية�مسألة�وقت

 .1971كان�الرئيس�عبد�الناصر�يقدرها�بزمن���يتأخر�عن�أبريل�

أكتوبر��6وÈى�خطة�العبور�ال�stنفذ�الجزء��ول�مloا�Lى�ظه?<ة�يوم�. وقبيل�وفاة�الرئيس�صدق�عTى�الخطة�جرانيت�

1973. 

وÈى�الخطة�الدفاعية�ال�stتحسبت�لحدوث�ثغرة�Lى�اYفصل�الحرج�ب?ن�الجيش?ن�الثانى��200خطة�كما�صدق�عTى�ال

 . والثالث�اYصرى 

بالضبط�عقب�قرار�الرئيس�السادات�اYتأخر�بتطوير�الهجوم��200و�الغريب�أن�الثغرة�حدثت�كما�توقعت�الخطة�

 . 1973أكتوبر��14اYصرى�يوم�

بارlÆا�و�اقتصاد�مصر�أقوى�من�اقتصاد�كوريا�الجنوبية�،�ولدى�مصر�فائض�من��صعدت�روح�الرئيس�عبد�الناصر�إ�ى

 . العملة�الصعبة�تجاوز�اYائت?ن�والخمس?ن�مليون�دو�ر�بشهادة�البنك�الدو�ى

 . مليار�دو�ر�1400وثمن�القطاع�العام�الذى�بناه�اYصريون�Lى�عهد�الرئيس�عبد�الناصر�بتقديرات�البنك�الدو�ى�بلغ�

�1200ر�أكX<�قاعدة�صناعية�Lى�العالم�الثالث�حيث�كان�عدد�اYصانع�ال�stأنشأت�Lى�عهد�عبد�الناصر�ولدى�مص

 . مصنع�مloا�مصانع�صناعات�ثقيلة�وتحويلية�وإس�<اتيجية

وتم�بناء�السد�العا�ى�أعظم�مشروع�هند���sوتنموى�Lى�القرن�العشرين�باختيار��مم�اYتحدة�والذى�يعادل�Lى�بناؤه�

 . ن�طراز�هرم�خوفوهرم�م�17

 . بفضل�مجانية�التعليم�Lى�كل�مراحل�الدراسة�1970عام�% 50إ�ى��1952قبل�% 80كما�تم�خفض�نسبة��مية�من�

أحمد�زويل�،�محمد�النشائى�،�مجدى�يعقوب�،�مصطفى�السيد�،�يح�sá( اYجانية�ال�stأنجبت�لنا�علماء�من�طراز�

اف�<اءات�الجهلة�والحاقدين�عTى�عهد�عبد�الناصر�وسياساته�الطموحة�وغ?<هم�كث?<ون�رغم�كل�) اYشد�،�سعيد�بدير�

 . وليقرأ�من�يريد�مذكرات�و�أراء�هؤ�ء�العلماء��فذاذ�عن�الرئيس�عبد�الناصر�وعهده

 . كما�تم�دخول�الكهرباء�واYياه�النظيفة�واYدارس�والوحدات�الصحية�والجمعيات�الزراعية�إ�ى�كل�قرى�مصر

 الصâى�وDجتما�ى�واYعاشات�لكل�مواطن�مصرى �وتم�ضمان�التأم?ن

 كل�ذلك�بدون�ديون 

فمصر�Lى�ليلة�وفاة�الرئيس�عبد�الناصر�كانت�ديو�lا�حوا�ى�مليار�دو�ر�ثمن�أسلحة�أش�<lmا�من�eتحاد�السوفي�st،�وقد�



 .تنازل�عloا�السوفيت�فيما�بعد�ولم�يتم�سدادها

بل�كان�الجنيه�اYصرى�يساوى�ث_ثة�دو�رات�ونصف�،�ويساوى�أربعة�ولم�تكن�عملة�مصر�مرتبطة�بالدو�ر��مريكى�

 .عشر�ريال�سعودى�بأسعار�البنك�اYركزى�اYصرى 

 . جنيه�مصرى �4رحل�الرئيس�عبد�الناصر�والجنيه�الذهب�ثمنه�

 . وبعد�رحيل�الزعيم�دخلت�مصر�حرب�أكتوبر�وÈى�محكومة�بكل�آليات�النظام�الناصرى 

 . د�التنميةالقطاع�العام�الذى�يقو 

 . والجيش�اYصرى�الذى�بناه�عبد�الناصر�عقب�الهزيمة

 . وحائط�الصواريخ�الذى�حركه�عبد�الناصر�لحافة�القناة�قبيل�وفاته

 . ،والخطط�العسكرية�اYوضوعة�منذ�عهده

 .لم�يكن�فيما�قام�به�الرئيس�جمال�عبد�الناصر�معجزة�أو�أمر�خارق�للمألوف

 .ثل�مصر�حباه�هللا�كل�اYم?�ات�وDمكانيات�والÚ<وات�ليصبح�دولة�كX<ى بل�إن�ذلك�هو�الطبيäى�لبلد�م

أم��ج�موقع�مصر�العبقرى�وإمكاناlmا�وثرواlmا�مع�نزاهة�الرئيس�عبد�الناصر�وبعد�نظره�ووطنيته�وذكاؤه�وثاقب�فكره�

 . مما�أدى�لكل�هذا�النجاح

lا�الكث?<�من�اYؤامرات�،�والحروب��جهاض�اYشروع�عام�،�شاب18�²الذى�تم�Lى�ف�<ة�محدودة�بعمر�الزمن���تزيد�عن�

 .الناصرى 

 .1973وبوفاة�الرئيس�عبد�الناصر�وeنق_ب�الذى�تم�Lى�السياسات�اYصرية�عقب�حرب�أكتوبر�

 . بدأت�معاول�الهدم�تضرب�Lى�الصرح�العم_ق�ل�<كة�الرئيس�عبد�الناصر�Lى�مصر

 . ومازالت�تضرب�ح³�stن

 و�الوثائق�و�Dحصائيات�يخرس�كل�الجهلة�واYف�<ين�واYوتورين�والحاقدين�عندما�تتكلم��رقام

 . عTى�عصر�جمال�عبد�الناصر�الذى�يمثل�فص_�استثنائيا�Lى�التاريخ�اYصرى�و�العربى�كله

………………………………………… 

 عمرو�صابح:بقلم�

 كاتب�و�باحث�عربى�من�مصر

………………………………………… 

 : اYصادر

 عبد�هللا�إمام) : ف�حكم�مصر�؟�عبد�الناصر�كي( كتاب�

 محمد�حسن?ن�هيكل) : Yصر���لعبد�الناصر�( كتاب�

 محمد�حسن?ن�هيكل) : خريف�الغضب�( كتاب�

 محمد�حسن?ن�هيكل) : ملفات�السويس�( كتاب�

 سعد�الدين�وهبه) : الloب�الثالث�Yصر�( كتاب�

 محمد�عودة�–روبرت�ستيفنس�) : عبد�الناصر�( كتاب�

 أجاريشيف) : ل�عبد�الناصر�جما( كتاب�

 محمود�أم?ن�العالم) : Dنسان�موقف�( كتاب�

 2،�ج�1ج) مذكرات�سامى�شرف( كتاب�



 عادل�حس?ن) : l�eيار�بعد�عبد�الناصر�Yاذا�؟�( دراسة�

 ج_ل�أم?ن) : ماذا�حدث�للمصري?ن�( كتاب�

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اYسلم?نعبد�النـــــــــــــاصر�ورموز�جماعة�Dخوان�



 عمرو�صابح:بقلم�

 كاتب�وباحث�عربى�من�مصر

…………………………………. 

لم�ي�<ك�قادة�جماعة�Dخوان�اYسلم?ن�نقيصة�إ��وألصقوها�بالرئيس�جمال�عبد�الناصر�وتعددت�اlmاماlmم�له�فمن� -

واحد،�إ�ى�Dدعاء�بأن�الكفر�با�æوالردة�عن�Dس_م�إ�ى�العمالة�للمخابرات��م?<كية�والشيوعية�العاYية�Lي�وقت�

فهيمة�محمد�حماد�¸lودية��صل،�رغم�أ�lا�من�أسرة�مصرية�مسلمة�من�مدينة�Dسكندرية�ووالدها�/ والدته�السيدة�

الحاج�محمد�حماد�كان�تاجر�فحم�معروف�باYدينة�ومازال�هناك�أفراد�عTى�قيد�الحياة�من�عائلة�الحاج�محمد�حماد�

صر�وهم�عرب�مصريون�ومسلمون،�ولكن�هذه�Èى�أخ_ق�Dخوان�اYسلم?ن�مع�من�أقارب�الرئيس�جمال�عبد�النا

خصومهم�الكذب�وeف�<اء�والتدليس�ورمى�الناس�بالباطل،ولم�تقف�حدود�اlmاماlmم�وأكاذيlÊم�عند�ذلك�الحد�بل�

اYحافل�اYاسونية��اlmموا�جمال�عبد�الناصر�أيضا�باYاسونية�والعمالة�للصهاينة،�رغم�أنه�هو�الذى�أصدر�قرارا�بإغ_ق

ونوادى�الروتارى�والليونز�Lي�مصر�Lي�الستينات،�وهو�أشرس�من�تصدوا�للصهيونية�العاYية�وحاربوها�عTى�امتداد�ف�<ة�

،�ثم�تدب?<ه�Yؤامرlmم�بقلب�نظام�الحكم�عام�1954حكمه،هذا�غ?<�اlmاماlmم�له�بتدب?<�محاولة�اغتياله�باYنشية�عام�

 . الدف?ن�عل¥lم�وسعيه�لتدم?<�جماعl²م،وذلك�Lي�إطار�حقده�1965

كل�تلك�lmeامات�الباطلة�بسبب�صراعهم�مع�الرئيس�عبد�الناصر�عTى�السلطة�بعد�الثورة�اYصرية،�وهو�الصراع�

lهم� الذى�خسروه�وأنتصر�فيه�عبد�الناصر�و��lم�يتوهمون�أ�lم�هم�Dس_م�لذا�فكل�·�¶�مباح�Lي�نقدهم�وتش̧و

�ن�الحق�أحق�أن�يتبع�و�نه���يصح�إ��الصحيح،�تكشف�لنا�الوثائق�كل�يوم�حقائق��لخصومهم�السياسي?ن،ولكن

جديدة�عن�تلك�الجماعة�وقادlmا�Lي�هذه�الدراسة�سوف�أعرض�مجموعة�من�الحقائق�عن�أبرز�رموز�تلك�الجماعة�

 �مور�الجماعة�الخ_فات�ب?ن�ولنبدأ�أو��باYستشار�حسن�الهضي�sèاYرشد�الثانى�للجماعة�والذى�تفجرت�أثناء�و�يته�

 .جماعة�Dخوان�اYسلم?ن�والرئيس�جمال�عبد�الناصر

 1963الطبعة�الثانية�” من�معالم�الحق�Lي�كفاحنا�Dس_مي�الحديث“يقول�الشيخ�محمد�الغزا�ي�Lي�كتابه�الذي�سماه�

شار�حسن�الهضيY�sèنصب�شارع�الجمهورية�عن�تو�ى�اYست�14الناشر�دار�الكتب�الحديثة�لصاحlÊا�توفيق�عفيفي��—

�غريًبا�عloا�ليتو�ى�قيادlmا�وأكاد�أوقن�بأن�من�وراء�هذا�eستقدام�“اYرشد�العام�للجماعة�
ً
استقدمت�الجماعة�رج_

أصابع�هيئات�سرية�عاYية�أرادت�تدويخ�النشاط�Dس_مي�الوليد�فتسللت�من�خ_ل�الثغرات�اYفتوحة�Lي�كيان�

عت،�ولقد�سمعنا�ك_ًما�كث?ً<ا�عن�انتساب�عدد�من�اYاسون�بيloم��ستاذ�حسن�جماعة�هذا�حالها�وصنعت�ما�صن

الهضيè½�نفسه�لجماعة�Dخوان�ولك®½���أعرف�بالضبط�كيف�استطاعت�هذه�الهيئات�الكافرة�با�س_م�أن�تخنق�

 .”جماعة�كب?<ة�عTى�النحو�الt½�فعلته،�وربما�كشف�اYستقبل�أسرار�هذه�اYأساة

الصريح�من�Dخوانى�البارز�الشيخ�محمد�الغزا�ي�أحد�أقرب�الشخصيات�للشيخ�حسن�البنا�مؤسس��وهذا�eع�<اف

صدرت�Lي�كتاب�عن�) اYاسونية�واYاسون�Lي�مصر(جماعة�Dخوان�ثبت�³ن�صدقه،�ففى�دراسة�حديثة�تحمل�عنوان�

تاريخ�الحركة�اYاسونية�Lي�مصر��سلسلة�مصر�الloضة�بدار�الكتب�للباحث�وائل�إبراهيم�الدسوÑى�جمع�ف¥lا�الباحث

وأسم�مشاه?<�اYاسوني?ن�اYصري?ن�جاء�أسم�اYستشار�حسن�الهضي�sèبيloم،�هذا�الرجل�بادر�الثورة�بالعداء،�قبل�

قيام�الثورة�جXن�وخاف�وعندما�طلب�منه�الرئيس�عبد�الناصر�دعم�الثورة�عند�اند�عها�رفض�طلبه،�وبعد�الثورة�

تحكم�جماعة�Dخوان�اYسلم?ن�الب_د،وعندما�رفض�عبد�الناصر�سäى�الهضي�sèلتخريب�كل�طلب�الوصاية�عل¥lا�وأن�

محاو�ت�رأب�الصدع�ب?ن�الثورة�والجماعة،�ح�stانl²ت��مور�إ�ى�محاولة��خوان�اYسلم?ن�اغتيال�الرئيس�عبد�

لة�لسن?ن�طويلة�إ��أ�lم�عادوا�ورغم�إنكار�Dخوان�لتلك�اYحاو �1954الناصر�Lي�ميدان�اYنشية�با�سكندرية�عام�

واع�<فوا��lا�مؤخرا�Lي�كتlÊم�وأحاديlëم�وإن�جاء�eع�<اف�كعادlmم�ملتويا�كالقول�ربما�يكون�جناحا�أو�شعبة�من�



 .الجماعة�هو�الذى�أرتكب�العملية�وليست�الجماعة�كلها

قبل�تفجر�الخ_فات�بيloما�أن��ومن�أطرف�ما�ينسب�للمستشار�اYاسونى�حسن�الهضي�sèطلبه�من�الرئيس�عبد�الناصر 

يصدر�قرارا�جمهوريا�بتعميم�ارتداء�الحجاب�Lي�مصر،�وعندما�تعجب�الرئيس�عبد�الناصر�من�ذلك�وقال�له�أن�قرارا�

ذلك�سيجعله�مدعاة�للسخرية�وأن�الناس�سيتندرون�عليه�ويقولون�لقد�عاد�الحاكم�بأمر�هللا،�وأن�الدولة�مسئوليl²ا�

عاية�الدين�وليس�فرضه�قهرا�عTى�الناس،�رفض�الهضي�sèمنطق�عبد�الناصر،�وهنا�أخرسه�الحفاظ�عTى��خ_ق�ور 

كيف�تطلب�م®�sتعميم�الحجاب�بقرار�Lي�مصر�كلها�وأنت�نفسك�ابنتك�ال�stتدرس�Lي�: الرئيس�عبد�الناصر�بقوله�له�

 كلية�الطب�غ?<�محجبة؟

 . فlÊت�الهضيè½�ولم�يستطع�الرد�عTى�عبد�الناصر

ن�الهضيè½�هو�اYاسوني�الوحيد�من�رموز�Dخوان�بل�أن��ستاذ�سيد�قطب�شخصيا�كان�ماسونيا�ولكن�ليس�حس

 . وقد�ورد�أسمه�Lي�نفس�الدراسة�السابقة�عن�اYاسون�Lي�مصر

 ”من�معالم�الحق�Lي�كفاحنا�Dس_مي�الحديث“Lي�كتابه�” محمد�الغزا�ي“لقد�كتب�الشيخ�

نا،�وأنه�بعد�مقتل�حسن�البنا�وضعت�اYاسونية�زعماء�لحزب��خوان�منحرف�عن�طريقة�حسن�الب” سيد�قطب“أن�

 . ”سيد�قطب“اYسلم?ن،�وقالت�لهم�ادخلوا�ف¥lم�لتفسدوهم،�وكان�مloم�

محمد�الغزا�ى�بحذف�تلك�الفقرات�من�كتابه�Lي�طبعاته�ال_حقة�تحت�ضغط�قادة�/ ل�سف�الشديد�قام�الشيخ�

وÈى�موجودة�بسور��زبكية�بالقاهرة��1963اYتوفرة�من�الكتاب�طبعة�عام�جماعة�Dخوان�اYسلم?ن،�ولكن�النسخ�

 . تحتوى�تلك�eع�<افات�عن�حسن�الهضي�sèوسيد�قطب

إ�ى�حزب�” سيد�قطب“طيلة�حياته�كان��ستاذ�سيد�قطب�متطرفا�Lي�موافقة�سريع�التأثر�بما�يجرى�حوله،�انضم�

�الوفد�ثم�انفصل�عنه،�وانضم�إ�ى�حزب�السعدي?ن�ل
ً
لم�أعد�“: كنه�مل�من��حزاب�ورجالها،وعلل�موقفه�هذا�قائ_

 . ”أرى�Lي�حزب�من�هذه��حزاب�ما�يستحق�عناء�الحماسة�له�والعمل�من�أجله

نشر��1934عاما�ملحدا،�وLى�عام��11سليمان�فياض�أنه�ظل�Yدة�/ ويع�<ف��ستاذ�سيد�قطب�لصديقه�الكاتب�

دعو�فيه�للعرى�التام،�وأن�يعيش�الناس�عرايا�كما�ولدlmم�أمهاlmم،�وقد�أنضم��ستاذ�سيد�قطب�Lي��هرام�مقا��ي

إ�ى�اYحفل�اYاسونى��كL�>Xي�مصر،�وكان�يكتب�بعض�مقا�ته��دبية�Lي�جريدة�ماسونية�Èي�” سيد�قطب“�ستاذ�

 . لسان�حال�اYحفل��كX<�اYاسونى�اYصري ” التاج�اYصري “

عة�Dخوان�اYسلم?ن�كانا�من�اYاسون،�وهما�من�فجرا�الخ_فات�مع�جمال�عبد�الناصر�هذان�الرمزان�الكب?<ان�لجما

 . 1954�،1965عامى�

 ولكن�هل�كانت�كل�رموز�Dخوان�اYسلم?ن�من�اYاسون؟

زينب�الغزا�ى�/ بالطبع��،�سنتنقل�³ن�إ�ى�شهادة��ستاذ�سيد�قطب�نفسه�عن�شخصية�إخوانية�أخرى�Èى�السيدة�

أ�lا�عميلة��1965ا��ستاذ�سيد�قطب�صراحة�وبنص�كلماته�Lي�محاضر�التحقيق�معه�Lي�قضية�تنظيم�حيث�أlmمه

للمخابرات�اYركزية��م?<كية،�حيث�يقول�سيد�قطب�أن�القيادى�Dخوانى��ستاذ�من?<�الدالة�قد�قام�بتحذيره�مloا�

Dخوان�بمعرفة�اYخابرات�اYركزية��أن�شباب�مl²ورين�من�Dخوان�يقومون�بتنظيم،�وهم�دسيسة�عTى(بقوله�

�م?<كية�ال�stوصلت�إل¥lم�عن�طريق�الحاجة�زينب�الغزا�ى،�وأن�اYخابرات�اYصرية�قد�كشفl²م�وكشفت�ص_lmم�

 .(باYخابرات��م?<كية

مصطفى�،�)أيام�من�حياتى�( السيدة�زينب�الغزا�ى�ال�stصاغ�لها�الكاتب�الصحفى�الراحل�مصطفى�أم?ن�كتا�lا�الشه?<�

Lي�حديقة�م�ïله�با�سكندرية�متلبسا�مع�ضابط�اYخابرات��م?<كية�بروس�تايلور��1965أم?ن�الذى�قبض�عليه�عام�

أوديل،�وحوكم�وأدين�بالتجسس�عTى�مصر�لصالح�الو�يات�اYتحدة��م?<كية�وحكمت�عليه�اYحكمة�با�شغال�الشاقة�



لرئيس�السادات�قرارا�جمهوريا�بالعفو�الصâى�عنه�ليستخدمه�Lي�أصدر�ا�1974اYؤبدة�جزاء�خيانته�لوطنه،�Lي�عام�

حملته�لتشويه�جمال�عبد�الناصر�وعهده،�وقد�لعب�مصطفى�أم?ن�دوره�باقتدار�وزيف�و�ى�أجيال�بأكاذيبه�وكتب�

العديد�من�الكتب�Lي�إطار�الحملة�اYسعورة�لتشويه�عبد�الناصر�وعهده،�من�أشهر�ما�كتب�مصطفى�أم?ن�مذكرات�

لزينب�) أيام�من�حياتى(اد�خورشيد،�مذكرات�برلن�stعبد�الحميد،�مذكرات�عبد�اللطيف�البغدادى،�وكتاب�اعتم

الغزا�ى�الذى�صاغ�فيه�فيلم�رعب�رخيص�عن�العذاب�الذي�تعرضت�له�زينب�الغزا�ى�Lي�السجن،وكيف�إ�lا�كانت�

Tا�ع>Xا�ص>Xي�الدماء،وكانت�تقول�لهم�صLي��رض�مضرج?ن�Tن�وتلك�أكذوبة���تشاهد�الرجال�ع?Yي�الظلم�والظا

يصدقها�سوى�الحمقى��نه�من�اYعروف�للجميع�ان�النساء���يتواجدون�مع�الرجال�Lي�سجن�واحد�بل�لهم�سجن�

 .منفرد

وLي�نفس�الكتاب�شlÊت�زينب�الغزا�ي�نفسها�برابعة�العدوية،�وقالت�أ�lا�شاهدت�بعين¥lا�الرئيس�عبد�الناصر�واYش?<�

ر�ملتذان�بما�يشاهدانه�من�تعذيب�لها�وYعتقTى�جماعة�Dخوان�اYسلم?ن�وتلك�فرية�حق?<ة�لم�عبد�الحكيم�عام

يسبقها�لها�أحد،�هل�كان�الرئيس�عبد�الناصر�ي�<ك�مهامه�لكى�يشاهد�عمليات�التعذيب�ال�stتحدث�لها،�هذا�إذا�

عبد�الناصر�لم�تطأ�قدميه�أرض�وافقنا�جد��عTى�حديlëا�عن�تعذيlÊا،فأن®�sأستطيع�أن�أؤكد�أن�الرئيس�جمال�

السجن�الحربى�طيلة�حياته،وهذا�التأكيد�بشهادة�مسئول?ن�نافذين�Lي�عهده�ما�زالوا�أحياء�يرزقون،�ويعلمون�عما�

 . يتكلمون 

كما�أدعت�زينب�الغزا�ى�أن�الرسول�عليه�الص_ة�والس_م�كان�يزورها�Lي�اYنام�ويعدها�با�نتقام�من�الظاY?ن،�وهو�

 !! زينب�الغزا�ى/ للصحابة�والصديق?ن�وحدث�للسيدة�مالم�يحدث

وال_فت�للنظر�Lي��مر�أن�يجتمع�مصطفى�أم?ن�اYدان�بالتجسس�لصالح�الو�يات�اYتحدة��م?<كية�والذى�لم�يعد�أمر�

تجسسه�وخيانته�لوطنه�محل�شك�بعد�أن�تم�الكشف�عن�وثائق�اYخابرات��م?<كية�منذ�إنشاlÆا�وحl��stاية�عهد�

للصحفي�) تاريخ�وكالة�اYخابرات�اYركزية��م?<كية… م?<اث�من�الدماء�(لرئيس��م?<كى�جورج�دبليو�بوش�Lي�كتاب�ا

زينب�الغزا�ى�ال�st/�م?<كى�تيم�ويï<،�والذى�أحتوى�عTى�تفاصيل�ووثائق�عمالة�مصطفى�أم?ن�ل�م?<كي?ن�مع�السيدة

 . م?<كية�وبكو�lا�دسيسة�عTى�Dخوان�اYسلم?نأlmمها��ستاذ�سيد�قطب�بالعمالة�للمخابرات�� 

�1965مثال�أخر�لقادة��خوان��ستاذ�أحمد�رائف�الذى�تم�القبض�عليه�Lي�قضية�تنظيم�Dخوان�اYسلم?ن�عام�

بزعامة�سيد�قطب،وقد�شهد�ضد��خوان�اYسلم?ن�Lي�التحقيقات،�وتX<أ�مloم�وتعاون�مع�ضباط�اYباحث�ضدهم،�

والتحق�بكلية�التجارة�ولكنه�لم�يستطع�أن�يكمل�تعليمه�وفصل�من�الكلية�بعد��1940واليد�عام�وأحمد�رائف�من�م

 . مرات�متوالية�4ان�رسب�

تعرف�عTي�بعض�اYنتم?ن�لجماعة�Dخوان�اYسلم?ن�ومloم�سم?<�الهضيè½�وحس?ن�غنام�وغ?<هم�وقد�عهدوا�له�ببعض�

 .�مور�الكتابية

ظهر�انه�كان�عينا�عل¥lم�وأنه�انضم�لهم�ليضمن�Dقامة�Lي��1965عند�اعتقاله�عام�وكان�يحضر�اجتماعاlmم�السرية�و 

 . م�ïل�سم?<�الهضيè½�أطول�وقت�ممكن�ويعرف�أخبار�التنظيم

سوف�يبقى�خالدا�(وعندما�توLى�الرئيس�جمال�عبد�الناصر�كتب�احمد�رائف�قصيدة�شعرية�ركيكة�Lي�رثائه،�بعنوان�

 .1970أكتوبر�-تشرين��ول �4ر�ونشرlmا�جريدة�الجمهورية�القاهرية�بتاريخ�شط�55مكونة�من�) ب?ن�الضمائر

 : يقول�Lي�القصيدة

 قد�مات�ناصر

 أيموت�ناصر؟

 .����اصدق



 أعظم��بناء�والبكري�ب?ن�بنيك�مات

 !أين�أنت�³ن�يا�أماه�يا�مصر�الحبيبة�؟

 !كيف�وصل�الحزن�Lي�الدار�الرحيبة�Lي�متاهات�����sعX<�الزمان�؟

يقول�مادامت�الصدور�عامرة�بحب�مصر�وخالصة�: إ�ي�مدير�اYباحث�العامة�1970أكتوبر��4وقد�كتب�أحمد�رائف�يوم�

 من�الحقد��عم�sالذي�تم?��به�أفراد�جماعة��خوان�اYسلم?ن�اYنحلة

مصر�الزعيم�الخالد�أرجو�التكرم�باYساعدة�Lي�نشر�القصيدة�اYرفقة�طيه�Lي�جريدة�الجمهورية�رثاء��عظم�من�أنجبت�

 جمال�عبد�الناصر

سافر�إ�ى�السعودية�وعاد�من�هناك�بعد�أن�حصل�عTى�مبلغ�ما�ى�ضخم�ليؤسس�دار��1971وبعد�أن�أفرج�عنه�عام�

الزهراء�للنشر�وال�stخصص�إصدارlmا�بتوجيه�من�النظام�السعودى�للهجوم�عTى�جمال�عبد�الناصر�وعهده،وبدأ�

ل�stحشاها�بأكاذيب�ومبالغات�مفضوحة�و�بطو�ت�وهمية���أساس�لها�من�الصحة�إصدارات�الدار�بكتابة�مذكراته�ا

وهو�بماضيه�غ?<�اYشرف���يصلح��ن�يؤخذ�منه�أو�عنه�ومازال�يواصل�دوره�عX<�فضائية�الجزيرة�بعد�أن�اعتمدته�

  الجماعة�كأحد�مؤرخ¥lا

أبو�الع_�ما¾�D�sخواني�السابق�ووكيل�يوسف�ندا�والذى�كشف�اYهندس�/مثال�أخر�لقادة�Dخوان�وهو��ستاذ

  تحت�التأسيس�–مؤس��½�حزب�الوسط�

الذى�أجرته�معه�سوسن�الدويك�عن�قيام�يوسف�ندا�ب��وير�وثيقة�ضد�’ Dذاعة�والتليفزيون ‘Lي�حديثه�مع�مجلة�

من�ضد�الزعيم�جمال�عبدالناصر�ونظامه،�وعن�الخطة�الt½�تم�وضعها�عبد�الناصر�وشارك�ف¥lا�رؤساء�أجهزة�� 

 جماعة�Dخوان�اYسلم?ن�وعناصرهم�ونساlÆم،

�s�¾هندس�أبو�الع_�ماYؤامرة�وهذه�الوثيقة�لها�قصة،�فقد�كان�معنا�رجل�فاضل�هو�‘: يقول�اYي�بالفعل�الوثيقة�اÈ

 اYهندس�مراد�جميل�الزيات�وكان�أم?ن�عام�نقابة�اYهندس?ن�وقl²ا�وكان�من�جماعة�Dخوان،

حوا�ي�ست�سنوات�وجاءت�لهم�هذه��1971وح�stعام��1965أنه�اعتقل�منذ�عام�: القصة�³تيةوقد�حكى�لنا�الرجل�

الوثيقة�داخل�السجن�وÈي�تقول�بأن�نظام�جمال�عبد�الناصر�ومعه�ص_ح�نصر�يحاولون�أن�يقضوا�عTى�Dخوان�

سواء�كن�زوجات�أو�) ننساء�Dخوا(بتشريد�أسرهم�ودفعهم�Yمارسة�الرذيلة�وكتب�Lي�الوثيقة�بالنص�أن�النساء�

 .أخوات�أو�بنات�سوف�يتحررن�ويتمردن�لغياب�عائلهن�وحاجl²ن�اYادية�قد�تؤدي��نز�قهن�للخطيئة

 للشيخ�محمد�الغزا�ي’ قذائف�الحق‘وقد�نشرت�هذه�الوثيقة�Lي�كتاب�

الوثائق�السرية،�فó½��كما�نشرها�اYستشار�Dخوانى�عTي�جريشة�Lي�مذكراته�أيضا،�وهذه�الوثيقة�كانت�مكتوبة�بطريقة

تبدأ�بتقرير�اللجنة�اYؤلفة�برئاسة�السيد�زكريا�محá½�الدين�رئيس�الوزراء�Lي�حينه�بشأن�القضاء�عTى�تفك?<�Dخوان�

وبناء�عTى�أوامر�السيد�الرئيس�بتشكيل�لجنة�عليا�لدراسة�واستعراض�الوسائل�الt½�استعملت�والنتائج�الt½�تم�

ماعة�Dخوان�اYسلم?ن�اYنحلة�ولوضع�برنامج��فضل�الطرق�الt½�يجب�استعمالها�التوصل�إل¥lا�بخصوص�مكافحة�ج

 :Lي�مكافحة�Dخوان�باYخابرات�واYباحث�العامة�لبلوغ�هدف?ن

 .ـ�غسل�مخ�Dخوان�من�أفكارهم1

 .ـ�منع�عدوى�أفكارهم�من�eنتقال�إ�ى�غ?<هم2

 :وقد�اجتمعت�اللجنة�اYشكلة�من

 وزراءـ�سيادة�رئيس�مجلس�ال1

 ـ�السيد�قائد�اYخابرات�العامة2

 ـ�السيد�قائد�اYباحث�الجنائية�العسكرية3



 ـ�السيد�قائد�اYباحث�العامة4

 ـ�السيد�مدير�مكتب�اYش?<�عبدالحكيم�عامر5

ويكمل��ي�اYهندس�مراد�. وذلك�بمب®�sاYخابرات�العامة�بكوبري�القبة�وكانت�الوثيقة�مكونة�من�حوا�ي�ثماني�ورقات

القيادي�Dخواني�خارج�مصر�وحكي�له�كيف�’ يوسف�ندا‘الزيات�بعد�ذلك�أنه�بعد�خروجه�من�السجن�قابل��جميل

وقد�أخذ�’ يوسف�ندا‘تتعرض�جماعة�Dخوان�للظلم�وeضطهاد�عTى�يد�جمال�عبد�الناصر،وأظهر�له�الوثيقة�فوجد�

 ؟يضحك�ح�stاستلقى�عTى�ظهره�من�الضحك،�فاستغرب�مراد�وسأله�ولم�الضحك

فدهش�مراد�الزيات�وسأله�كيف�قمت�بفX<كة�هذه�الوثيقة�!! أنا�يا�مراد�الTي�فX<كت�هذه�الوثيقة�‘فقال�له�يوسف�ندا�

 الخط?<ة؟�وYاذا؟

 !! فقال�له�يوسف�ندا،��ن�الحرب�خدعة

 أعداء،�وأريد�محاربl²م،�وكل��سلحة�مباحة،�وبالتا�ي�يجوز�الكذب�عل¥lم) نظام�عبدالناصر(وهؤ�ء�

ريف�أن�تسميات�اYناصب�ال�stفX<كها�يوسف�ندا�Lي�وثيقته�اYزورة���وجود�لها�Lي�الواقع،�حيث���يوجد�منصب�الط

 أسمه�قائد�اYخابرات�العامة�أو�قائد�اYباحث�العامة�من��ساس

 و�سماء�الصحيحة�Èى�رئيس�اYخابرات�العامة،�ومدير�اYباحث�العامة

وخالت�عل¥lم،�لم�يكتف�يوسف�ندا�بكونه�مزور�وثائق�ومدلس�عTى�التاريخ�ولكنه�واYث?<�للدهشة�أ�lا�خدعت�البعض�

 لم�يتقن�ح�stتزويره

نصل�³ن�إ�ى�سعيد�رمضان�أحد�أبرز�رموز�Dخوان�من�معار¾��sالرئيس�جمال�عبد�الناصر�ومؤسس�اYركز�Dس_مى�

 Lي�أYانيا

Lي�كتابه�) ستيفن�دوريل(اتب�الX<يطانى�الشه?<�،وأحد�مؤس��½�رابطة�العالم�Dس_مي،�حيث�كشف�اYؤرخ�والك

اYعتمد�عTى�وثائق�اYخابرات�)مغامرة�داخل�العالم�السرى�لجهاز�اYخابرات�الX<يطانية�: إم�آى�سكس( الوثائقى�

الX<يطانية�و�م?<كية�والسويسرية�و�Yانية�عن�تفاصيل�عمالة�سعيد�رمضان��جهزة�اYخابرات�العاYية،�يقول�دوريل�

والذى�انت�sóلصالح�عبد�الناصر،�وأعقبه�نجاحه��1954أنه�بعد�تفجر�الصراع�ب?ن�محمد�نجيب�وعبد�الناصر�Lي�عام�

Lي�التوصل��تفاقية�ج_ء�كامل�مع�الX<يطاني?ن،بدأت�اYخابرات�الX<يطانية�التفك?<�Lي�تدب?<�انق_ب�لôطاحة�بنظام�

ية�ضالl²ا�Lي�جماعة�Dخوان�اYسلم?ن�كأفضل�قوة�لتنفيذ�حكم�جمال�عبد�الناصر،وقد�وجدت�اYخابرات�الX<يطان

 . هذا�اYخطط�وخصوصا�بعد�تفجر�الصراعات�بيloم�وب?ن�جمال�عبد�الناصر

وتتلمذ�عTى�يد�مؤسس�الجماعة��1940الذى�كان�قد�انضم�لôخوان�اYسلم?ن�Lي�) سعيد�رمضان(وهنا�يظهر�أسم�

يف�دوريل�أن�سعيد�رمضان�كان�عمي_�للمخابرات�الX<يطانية�ويض�1949،�وتزوج�ابنته�Lي�)حسن�البنا(الشيخ�

و�م?<كية�والسويسرية،وLى�جنيف�وبالتعاون�مع�سعيد�رمضان�قام�ضابطا�اYخابرات�الX<يطانية�نيل�ماكل?ن�وجوليان�

ن�آمري�بتنظيم�حركة�مضادة�لعبد�الناصر�من�Dخوان�اYسلم?ن،�ع_وة�عTى�ذلك�كان�هناك�تنسيق�مع�عدد�آخر�م

جماعة�Dخوان�ممن�لجئوا�للسعودية�لتنظيم�انق_ب�اYخابرات�الX<يطانية�ضد�نظام�حكم�جمال�عبد�الناصر،�وقد�

فقام�بسحب�الجنسية�اYصرية��–كما�يقول�الكتاب��–علم�الرئيس�جمال�عبدالناصر�ببعض�ما�يفعله�سعيد�رمضان�

إ�ى�جنيف�عTى�علم�بكونه�عميل�للمخابرات��منه،�كما�كانت�اYخابرات�السويسرية�عندما�انتقل�سعيد�رمضان

وكما�يقول��–الX<يطانية�و�م?<كية�وانه�يقوم�بنشاط�موجه�بالتنسيق�معهما�ضد�نظام�جمال�عبد�الناصر،�ولكن�

ان�أجهزة�اYخابرات�السويسرية�تركته�عTى�أساس�ان�جماعته����–الكتاب�مستندا�ل�رشيف�اYخابراتى�السويسرى�

دية�للغرب�بل�تحارب�ضد�نظام�عبد�الناصر�اYعادى�للغرب�وهناك�إمكانية��ستخدامها�Lي�خدمة�تعكس�اتجاهات�معا

اYصالح�الغربية،�قام�سعيد�رمضان�بالتنسيق�مع�حسن�الهضي�sèمرشد�جماعة�Dخوان�اYسلم?ن�من�خ_ل�تريفور�



أكتوبر��- تشرين��ول �26د�الناصر�Lي�إيفانز�اYستشار�الشرÑى�للسفارة�الX<يطانية�بالتخطيط�لعملية�اغتيال�جمال�عب

،�أثناء�قيام�عبد�الناصر�بإلقاء�خطاب�Lي�ميدان�اYنشية�بمدينة�Dسكندرية�احتفا��بتوقيع�اتفاقية�الج_ء،�1954

رصاصات�عليه�لم�تصبه�وأصابت�اثن?ن��8حيث�أطلق�محمود�عبد�اللطيف�أحد�أعضاء�جماعة�Dخوان�اYسلم?ن�

ولة�eغتيال�ال�stدبرها�سعيد�رمضان�مع�اYخابرات�الX<يطانية�وجماعة�Dخوان�اYسلم?ن�Lي�من�مرافقيه،�لتفشل�محا

مصر�فش_�ذريعا،�كما�يقول�الكاتب�الX<يطانى�ستيفن�دوريل�وي�<تب�عTى�فشلها�الصدام��ول�ب?ن�نظام�جمال�عبد�

الرئيس�جمال�عبد�الناصر�شركة�قناة�يؤمم��1956يوليو��-تموز �26الناصر�والجماعة�الطامعة�Lي�حكم�مصر،�Lي�يوم�

السويس�ويردها�إ�ى�مصر،�وتنشط�اYخابرات�الX<يطانية�بأوامر�من�أنتونى�ايدن�رئيس�الوزراء�الX<يطانى�Lي�وضع�

،�يعقد�1956أغسطس��-آب�27الخطط��غتيال�جمال�عبد�الناصر�وDطاحة�بنظام�حكمه،�يقول�دوريل�Lي�يوم�

لX<يطانية�سلسلة�لقاءات�مع�شخصيات�مصرية�ضمت�ممثل?ن�عن�حزب�الوفد�جوليان�آمري�ضابط�اYخابرات�ا

ومقرب?ن�من�رئيس�الوزراء�الوفدى�السابق�مصطفى�النحاس�باشا،�كما�قام�بتنشيط�اتصا�ته�من�جديد�بسعيد�

رمضان�Lي�جنيف،�وتم�وضع�خطة�تقوم�عTى�أنه�أثناء�عملية�ضرب�وغزو�مصر�تقوم�اYخابرات�الX<يطانية�بإخراج�

اللواء�محمد�نجيب�من�محبسه�ا��ïYى�ليتو�ى�الرئاسة�بد��من�عبد�الناصر،�ويتم�تعي?ن�القيادى�الوفدى�محمد�ص_ح�

رئيسا�للوزراء،�كما�تم�طرح�اسم�عTى�ماهر�باشا،�وطرحت��1952ا�ى��1950الدين�وزير�الخارجية�اYصرى�Lي�الف�<ة�من�

قائد�س_ح�اYدفعية�Lي�ذلك��–اللواء�حسن�صيام��–اب�حسب�زعم�الكت�–مجموعة�أخرى�من�اYتآمرين�يقودها�

الوقت،�ومعه�مجموعة�من�ضباط�الجيش�اYتقاعدين�ممن�كانوا�ساخط?ن�عTى�نظام�جمال�عبد�الناصر،�كما�

عن�دور�اYخابرات�الX<يطانية�Lي�)مغامرة�داخل�العالم�السرى�لجهاز�اYخابرات�الX<يطانية: إم�آى�سكس(يكشف�كتاب�

وÈى�العملية�ال�stانl²ت�بالقبض�عTى�أغلب��1965رمضان�ل�<تيب�انق_ب�ضد�الرئيس�عبدالناصر�Lي��مساعدة�سعيد

 . والذى�كان�يرأسه�Lي�مصر��ستاذ�سيد�قطب�1965عناصرها�فيما�عرف�بقضية�تنظيم�Dخوان�عام�

بنك�التقوى�) صرمزور�الوثائق�ضد�جمال�عبد�النا(ويضيف�دوريل�أن�سعيد�رمضان�فيما�بعد�أسس�مع�يوسف�ندا�

 . بدعم�ما�ى�سعودى�وبمعرفة�وكالة�اYخابرات�اYركزية��م?<كية

هو�الكتاب�الوحيد�الذى�تطرق�) مغامرة�داخل�العالم�السرى�لجهاز�اYخابرات�الX<يطانية: إم�آى�سكس(لم�يكن�كتاب�

 إ�ى�ع_قات�سعيد�رمضان�اYشبوهة�بأجهزة�اYخابرات�العاYية

للكاتب�الكندى�إيان�جونسون،واYسجد�اYشار�إليه�Lي�عنوان�الكتاب�هو�) مسجد�Lي�ميونيخ(فقد�صدر�مؤخرا�كتاب�

عTى�يد�سعيد�رمضان،�وأصبح�مركزا�لôس_م�الراديكا�ى�Lي�أوروبا،��1958اYركز�Dس_مى�Lي�ميونيخ،�الذى�تأسس�عام�

?ن�Lي�أوروبا،�حيث�يش?<�الكتاب�إ�ى�وLى�الكتاب�تم�الكشف�عن�مفاجآت�جديدة�حول�قيادات�جماعة�Dخوان�اYسلم

أن�سعيد�رمضان�صهر�مؤسس�Dخوان�حسن�البنا�والقيادى�بالجماعة�الذي�فر�من�مصر�إ�ى�أوروبا�Lي�الخمسينيات،�

 . كان�حلقة�eتصال�الرئيسية�ب?ن�أجهزة�اYخابرات�الغربية�وجماعة�Dخوان�اYسلم?ن

ضان�مع�الرئيس��م?<كى�إيز�lاور�Lي�البيت��بيض�لحثه�عTى�البقاء�التقى�سعيد�رم�1953ويضيف�الكتاب�أنه�Lي�عام�

lارد. Lي�أوروبا�Yحاربة�الشيوعية  .وكان�ضابط�eتصال�بيloما�عميل�ال���sآى�إيه�الشه?<�روبرت�د̧ر

lتم�بتجميع��فراد�من�«: ويستشهد�الكتاب�بما�كتبه�محلل�لـ����sآى�إيه�قائ_ أجل�إن�سعيد�رمضان�يبدو�فاشيا،�̧و

ويش?<�الكاتب�إ�ى�هذا�التحليل�باعتباره�قراءة�ذكية�لرمضان�ومنظمته،�ويقول�الكاتب�إيان�جونسون�أن�. »السلطة

حكومات�أم?<كا�وأYانيا�الغربية�والعديد�من�اYسلم?ن�البارزين�دعموا�اYركز�Dس_مى�Lي�ميونيخ�وتنافسوا�للسيطرة�

 د�الناصرعليه�ليكون�قاعدة�Yحاربة�نظام�حكم�جمال�عب

هؤ�ء�هم�رموز�جماعة�Dخوان�اYسلم?ن�الذين�عادوا�الثورة�اYصرية�وقائدها�جمال�عبد�الناصر،�وقد�فضحl²م�

 . الوثائق�كما�فضحl²م�أراlÆم�Lي�بعضهم



لم�يكن�صراعهم�مع�الرئيس�عبد�الناصر�صراعا�دينيا�أبدا،�بل�كان�صراعا�عTى�السلطة�وحكم�مصر،�وعندما�فشلوا�

mي�محاو�Lلحاد�الذى�ألصقوه�Dم�حماته�وب?ن�lس_م�الذي�يتوهمون�أ�Dم�قرروا�تدي?ن�الصراع�ليكون�صراعا�ب?ن�l

 . زورا�بجمال�عبد�الناصر�ونظام�حكمه

 فهل�كان�جمال�عبد�الناصر�ملحدا�وكارها�ل�ديان؟

بد�الناصر�الصادر�عام�لجمال�ع) فلسفة�الثورة(لنلقى�نظرة�مركزة�عTى�الدين�Lي�فكر�جمال�عبد�الناصر�Lي�كتاب�

،�تناول�عبد�الناصر�الدوائر�ال�stستتحرك�ف¥lا�السياسة�اYصرية�ومloا�الدائرة�Dس_مية�ال�stتتداخل�مع�الدائرة�1953

 . العربية�والدائرة��فريقية�وتعد�مصر�جزء�فاعل�ف¥lا

ف�وذلك�بعد�إلحاح�من�عمر�بن�كان�الخليفة�الراشد�أبو�بكر�الصديق�هو�أول�من�بدأ�جمع�القرآن�الكريم�Lي�مصح

الخطاب�ر¾��sهللا�عنه�بعد�مقتل�معظم�حفظة�القرآن�Lي�حروب�الردة،�والخليفة�الراشد�عثمان�بن�عفان�هو�

صاحب�أول�مصحف�تم�جمع�وترتيب�سور�القرآن�الكريم�به،�والرئيس�جمال�عبد�الناصر�هو�أول�حاكم�مسلم�Lي�

Lي�م_ي?ن�الشرائط�و��سطوانات�بأصوات�القراء�) مرت_�و�مجودا(وعا�التاريخ�يتم�Lي�عهده�جمع�القرآن�الكريم�مسم

اYصري?ن�Lى�عهد�جمال�عبد�الناصر�تم�زيادة�عدد�اYساجد�Lي�مصر�من�أحد�عشر�ألف�مسجد�قبل�الثورة�إ�ى�واحد�

ة�أ�ف�عشر (سنة�للرئيس�جمال�عبد�الناصر�تم�بناء�عدد��18،�أى�أنه�Lي�ف�<ة�حكم�1970وعشرين�ألف�مسجد�عام�

 .وهو�ما�يعادل�عدد�اYساجد�ال�stبنيت�Lي�مصر�منذ�الفتح�Dس_مى�وح�stعهد�جمال�عبد�الناصر) مسجد

يتوقف�عل¥lا�النجاح�أو�الرسوب�كباÑى�اYواد��ول�مرة�) مادة�إجبارية(Lي�عهد�عبد�الناصر�تم�جعل�مادة�ال�<بية�الدينية�

 .YلكيLي�تاريخ�مصر�بينما�كانت�اختيارية�Lي�النظام�ا

Lي�عهد�عبد�الناصر�تم�تطوير��زهر�الشريف�وتحويله�لجامعة�عصرية�تدرس�ف¥lا�العلوم�الطبيعية�بجانب�العلوم� -

أن�الرئيس�عبد�الناصر�أمر�بتطوير�) عبد�الناصر�و�الثورة��فريقية�( الدينية،�يقول��ستاذ�محمد�فائق�Lي�كتابه�

Yوضاع�ا�سلم?ن�Lي�أفريقيا�أن�قوى�eستعمار�الغربى�كانت�حريصة�عTى�تعليم��زهر�بعد�أن��حظ�من�متابعته�

ومنع�تعليمها�للمسلم?ن�مما�أدى�لتحكم��قليات�) الصيدلة��–الهندسة��–الطب�( اYسيحي?ن�العلوم�الطبيعية�

ان��فريقية�اYسيحية�Lي�دول�أفريقية�غالبية�سكا�lا�من�اYسلم?ن،�وكانت�هذه��قليات�اYسيحية�تتحكم�Lي�البلد

اYسلمة�وتعمل�كحليف�يضمن�مصالح�قوى�eستعمار�الغربى�ال�stصنعl²ا،�لذا�صمم�الرئيس�عبد�الناصر�عTى�كسر�

 . هذا�eحتكار�للسلطة�وتعليم�اYسلم?ن��فارقة�علوم�العصر�ليستطيعوا�حكم�بلدا�lم�Yا�فيه�مصلحة�تلك�البلدان

ال�stكان�ومازال�يدرس�ف¥lا�عشرات��³ف�من�الط_ب�اYسلم?ن�عTى��أنشأ�عبد�الناصر�مدينة�البعوث�Dس_مية

�قادم?ن�من�سبع?ن�دولة�إس_مية�يتعلمون�Lي��زهر�مجانا�ويقيمون�Lي�مصر�إقامة�
ً
�تضم�ط_با

ً
مساحة�ث_ث?ن�فدانا

نيات�الحديثة�وقفز�كاملة�مجانا�أيضا،�وقد�زودت�الدولة�اYصرية�بأوامر�من�الرئيس�عبد�الناصر�اYدينة�بكل�Dمكا

 .عدد�الط_ب�اYسلم?ن�Lي��زهر�من�خارج�مصر�إ�ى�عشرات��ضعاف�بسبب�ذلك

 .أنشأ�عبد�الناصر�منظمة�اYؤتمر�Dس_مى�ال�stجمعت�كل�الشعوب�Dس_مية

 .Lى�عهد�عبد�الناصر�تم�ترجمة�القرآن�الكريم�إ�ى�كل�لغات�العالم

 .آن�الكريم�ال�stتذيع�القرآن�عTى�مدار�اليومLى�عهد�عبد�الناصر�تم�إنشاء�إذاعة�القر 

Lى�عهد�عبد�الناصر�تم�تسجيل�القرآن�كام_�عTى�أسطوانات�وشرائط�للمرة��و�ى�Lي�التاريخ�وتم�توزيع�القرآن�مسج_�

 .Lي�كل�أنحاء�العالم

عربى،�والعالم�Lى�عهد�عبد�الناصر�تم�تنظيم�مسابقات�تحفيظ�القرآن�الكريم�عTى�مستوى�الجمهورية،�والعالم�ال

 .Dس_مى،�وكان�الرئيس�عبد�الناصر�يوزع�بنفسه�الجوائز�عTى�حفظة�القرآن

Lى�عهد�عبد�الناصر�تم�وضع�موسوعة�جمال�عبد�الناصر�للفقه�Dس_مى�وال�stضمت�كل�علوم�وفقه�الدين�الحنيف�



 .Lي�عشرات�اYجلدات�وتم�توزيعها�Lي�العالم�كله

ف�اYعاهد��زهرية�والدينية�Lي�مصر�وتم�افتتاح�فروع�لجامعة��زهر�Lي�العديد�من�Lى�عهد�عبد�الناصر�تم�بناء�آ� 

 .الدول�Dس_مية

 .ساند�جمال�عبد�الناصر�كل�الدول�العربية�وDس_مية�Lي�كفاحها�ضد�eستعمار

Lس_م�ونشر�روح�الدين�الحنيف�Dى�Tحاكم�عربى�ومسلم�حريص�ع�>Úي�العدالة�كان�الرئيس�جمال�عبد�الناصر�أك

 .eجتماعية�واYساواة�ب?ن�الناس

سجلت�بعثات�نشر�Dس_م�Lي�أفريقيا�وأسيا�Lي�عهد�الرئيس�جمال�عبد�الناصر�أعTى�نسب�دخول�Lي�الدين�Dس_مى�

�L7ي�التاريخ،�حيث�بلغ�عدد�الذين�اختاروا�Dس_م�دينا�بفضل�بعثات��زهر�Lي�عهد�الرئيس�جمال�عبد�الناصر�

أشخاص�وÈى�نسب�غ?<�مسبوقة�و�غ?<�ملحوقة�Lي�التاريخ�حسب�إحصائيات�مجلس�الكنائس��10 أشخاص�من�كل

sالعالم. 

Lي�عهد�عبد�الناصر�صدر�قانون�بتحريم�القمار�ومنعه،�كما�أصدر�عبد�الناصر�قرارات�بإغ_ق�كل�اYحافل�اYاسونية�

Yائية،�كما�تم�إلغاء�تراخيص�العمل�اlÊحافل�الYكانت�مقننة�ونوادى�الروتارى�وا�stمنوحة�للنسوة�العام_ت�بالدعارة�ال

sèى�رخصة�العمل�والكشف�الطTا�ضرائب�للحكومة�مقابل�الحصول�عloلكى�وتدفع�العاهرات�عYي�العهد�اL . 

Lى�عهد�عبد�الناصر�وصلت�الفتاة��ول�مرة�إ�ى�التعليم�الدي®½�كما�تم�افتتاح�معاهد�أزهرية�للفتيات،�وأقيمت�

Lدن�لتحفيظ�القرآن�الكريم،�وطبعت�م_ي?ن�النسخ�من�القرآن�الكريم،�وأهديت�إ�ى�الب_د�مسابقات�عديدة�Yي�كل�ا

Dس_مية�وأوفدت�البعثات�للتعريف�با�س_م�Lي�كل�أفريقيا�و�أسيا،�كما�تمت�طباعة�كل�كتب�ال�<اث�Dس_مى�Lي�

Yصحف�اYرتل��ول�مرة�بأصوات�كبار�مطابع�الدولة�طبعات�شعبية�لتكون�Lي�متناول�الجميع،�فيما�تم�تسجيل�ا

 اYقرئ?ن�وتم�توزيعه�عTى�أوسع�نطاق�Lي�كل�أنحاء�العالم

�عTى�أداء�فريضة�ص_ة�
ً
�أيضا

ً
�كما�كان�حريصا

ً
كان�جمال�عبد�الناصر�دائم�الحرص�عTى�أداء�فريضة�الص_ة�يوميا

 .الجمعة�مع�اYواطن?ن�Lي�اYساجد

،�1390رجب��27والذى�يوافق�هجريا�يوم��1970سبتمX<��-أيلول �28ن?ن�توLى�الرئيس�جمال�عبد�الناصر�يوم�eث

�s®عراج،�وهو�يوم�فضله�الديYسراء�واDي�ذكرى�يوم�Lا�lÆصعدت�روح�الرئيس�جمال�عبد�الناصر�الطاهرة�إ�ى�بار

 . عظيم�ومعروف�للكافة

لس�السادس،�وكان�جمال�عبد�وبخصوص�الدين�اYسيâى�كانت�ع_قة�الرئيس�جمال�عبد�الناصر�ممتازة�بالبابا�ك?< 

الناصر�هو�الذى�سأل�البابا�ك?<لس�السادس�عن�عدد�الكنائس�ال�stيرى�من�اYناسب�بناؤها�سنويا،�وكان�رد�البابا�

،�وكان�الرئيس�عبد�الناصر�هو�الذى�أمر�بأن�يكون�عدد�الكنائس�اYبنية�سنويا�خمسا�وعشرين�)من�عشرين�إ�ى�ث_ث?ن(

 . �lا�بتوجيه�من�البابا�نفسه�إ�ى�الجهات�الرسمية�كنيسة،�وأن�يكون�التصريح

وعندما�طلب�البابا�ك?<لس�السادس�من�الرئيس�عبد�الناصر�مساعدته�Lي�بناء�كاتدرائية�جديدة�تليق�بمصر،�وأشتكى�

 له�من�عدم�وجود��موال�الكافية�لبناlÆا�كما�يحلم��lا،�قرر�الرئيس�عبد�الناصر�عTى�الفور�أن�تساهم�الدولة�بمبلغ

ألف�جنيه�Lي�بناء�الكاتدرائية�الجديدة،�وأن�تقوم�شركات�اYقاو�ت�العامة�التابعة�للقطاع�العام�بعملية�البناء��167

 . للكاتدرائية�الجديدة

�–سامى�شرف�/ كما�أنه�بناء�عTى�أوامر�الرئيس�جمال�عبد�الناصر�كان�يعقد�اجتماع�أسبو�ى�كل�يوم�اثن?ن�ب?ن�السيد

لبحث�وحل�اى�مشاكل�تطرأ��–أسقف�الخدمات�وسكرت?<�البابا��–صمويل�/و�نبا��–هورية�وزير�شئون�رئاسة�الجم

 . للمسيحي?ن

كما�أو�ى�الرئيس�جمال�عبد�الناصر�اهتماما�شديدا�بتوثيق�الع_قات�بينه�وب?ن�DمX<اطور�هي_سي_���sحاكم�الحبشة�



ثوذكسية،�ودعا�DمX<اطور�هي_سي_���sلحضور�حفل�مستغ_�Lي�ذلك�كون�مسيحá½�أثيوبيا�من�الطائفة��ر ) أثيوبيا�( 

،�كما�دعم�توحيد�الكنيست?ن�اYصرية�و�ثيوبية�تحت�الرئاسة�1964افتتاح�الكاتدرائية�اYرقسية�Lي�العباسية�عام�

الروحية�للبابا�ك?<لس�السادس،�كان�الرئيس�عبد�الناصر�كعادته�بعيد�النظر�Lي�ذلك�فقد�أدرك�أن�توثيق�الروابط�

من�اYياه�ال�stتصل�% 85مصر�وأثيوبيا�يضمن�حماية��من�القومى�اYصرى��ن�هضبة�الحبشة�تأتى�مloا�نسبة��ب?ن

 .مصر

�1973وما�أعقب�حرب�أكتوبر��1971مايو��13ل�سف�الشديد�بعد�وفاة�الرئيس�عبد�الناصر�وeنق_ب�عTى�الثورة�Lي�

ت�اYصرية��ثيوبية�Lي�عهد�الرئيس�السادات،ومازالت�من�ردة�شاملة�عTى�سياسات�عبد�الناصر،�تدهورت�الع_قا

 . متدهورة�ح³�stن�واحتلت�إسرائيل�مكانة�مصر�Lي�أثيوبيا،�وLي�أفريقيا�كلها

وLى�عهد�جمال�عبد�الناصر�لم�تقع�حادثة�واحدة�طائفية�ب?ن�اYسلم?ن�واYسيحي?ن،�ولم�تنتشر�دعاوى�تكف?<��خر�

 .ومعاداته

صر�معاديا�للدين�ولم�يكن�ملحدا،�بل�كان�أقرب�حكام�مصر�فهما�لروح�الدين�ودوره�Lي�حياة�لم�يكن�جمال�عبد�النا

 . الشعوب�وأهمية�إضفاء�اYضمون�eجتما�ى�Lي�العدالة�واYساواة�عليه

لم�يكن�رموز�جماعة�Dخوان�اYسلم?ن�شرفاء�Lي�خصومl²م�مع�جمال�عبد�الناصر�وثورته،�وتصوروا�أن�الخصومة�

باراة�رياضية�تنت�sóباYصافحة�وعفا�هللا�عما�سلف،�حاولوا�قتل�جمال�عبد�الناصر�أكÚ<�من�مرة،�ودبروا�السياسية�م

أكÚ<�من�محاولة�لôطاحة�بنظام�حكمه،�وعندما�فشلوا�ودفعوا�ثمن�محاو�lmم�eنق_بية�وعداءهم�للنظام�الثورى،�لم�

ى�يشحذ�بعاهته،�وبتحالفهم�مع�السادات�يكتفوا�بذلك�خرجوا�من�اYعتق_ت�كاYتسول�صاحب�العاهة�الذ

والسعودية�واYخابرات�اYركزية��م?<كية�تدفقت�عل¥lم�مئات�اY_ي?ن�من�الدو�رات�وفتحت�لهم�اYنابر�لبخ�سمومهم�

وأكاذيlÊم�عن�أنبل�وأشرف�عربى�Lي�التاريخ�الحديث،�وعن�عهده�الذى�يمثل�استثناء�لم�يتكرر�ح³�stن�خ_ل�ألف�

اريخ�العربى،�ولكن�úن�الوثائق���تكذب�و��تتجمل،�والحقائق��بد�أن�تظهر�مهما�طال�الزمن،�كشفت�عام�من�الت

 . أجهزة�اYخابرات�ال�stعملوا�لحسا�lا�وتحالفوا�معها�أكاذيlÊم�وتدليسهم

�لقد�زورت�جماعة�Dخوان�اYسلم?ن�تاريخ�جمال�عبد�الناصر�وزيفت�و�ى�أجيال�من�الشعوب�العربية،�ظنت�أن

جماعة�تلصق�باسمها�صفة�Dس_م���يكذب�قادlmا�و��يزوروا�وثائق�و��يl²موا�الناس�بالباطل�و��يتعاملوا�مع�

 .مخابرات�غربية�ضد�ب_دهم

لكى�تفتح�جماعة�Dخوان�اYسلم?ن�صفحة�جديدة�مع�التيار�الناصرى�عTى�قادlmا�الحالي?ن�أن�يصدروا�كتبا�تروى�

 . ا���sمع�جمال�عبد�الناصر�وليست�تلك�اله_وس�وeدعاءات�الكاذبة�والحاقدةالحقيقة�وأسباب�صراعهم�السي

وكما�أعتذر�القيادى�الناصري�حمدين�صبا´ى�لجماعة�Dخوان�اYسلم?ن�عما�يعتقد�أنه�حاق��lم�من�ظلم�Lي�عهد�

lم�عمدا�وكذبا�للر  ئيس�جمال�عبد�جمال�عبد�الناصر،�نطالب�قادة�جماعة�Dخوان�اYسلم?ن�أن�يعتذروا�عن�تش̧و

الناصر�وعهده،�وعن�اlmامهم�الباطل�له�با�لحاد�ومحاربة�Dس_م�ولدى�الجماعة�اYنابر�ودور�النشر�وقنوات�التليفزيون�

 . ال�stتمكloا�من�تقديم�اعتذارها�ليس�لجمال�عبد�الناصر�وعهده�بل�ل�جيال�ال�stزيفوا�وع¥lا�وللتاريخ�ذاته

* 

 مصر�عمرو�صابح،�كاتب�وباحث�عربي�من
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 :اYراجع

Ian Johnson 

1- Muslim Brotherhood in Europe 



2- A Mosque in Munich: Nazis, the CIA, and the Rise of the Muslim Brotherhood in the West . 

Stephen dorell 

1- Mi6: Inside The Covert World of her majesty’s secret 

Intelligence Service�،2000. 

 هللا�امام،�عبد�الناصر�وDخوان�اYسلمون �ـ�عبد

 1963،�الطبعة�الثانية�” من�معالم�الحق�Lي�كفاحنا�Dس_مي�الحديث“ـ�الشيخ�محمد�الغزا�ي،�

  ـ�وائل�إبراهيم�الدسوÑى،�اYاسونية�واYاسون�Lي�مصر

 ـ�محمد�حسن?ن�هيكل،�خريف�الغضب

 ـ�عادل�حمودة،�سيد�قطب�من�القرية�إ�ى�اYشنقة

 2ج�–مى�شرف،�مذكرات�سامى�شرف�ـ�سا

 فؤاد�ع_م،�Dخوان�وأنا/ـ�اللواء

 1965ـ�Yاذا�أعدمونى؟�أقوال�سيد�قطب�Lي�قضية�تنظيم�Dخوان�عام�

 ـ�زينب�الغزا�ى،�أيام�من�حياتى

 من�قادة�Dخوان�اYسلم?ن: ـ�خالد�زهران،�مقال

 ـ�حديث�أبو�الع_�ما¾�Y�sجلة�Dذاعة�والتليفزيون 

 .محمود�قديح،�خطط�اYخابرات�الX<يطانية��غتيال�عبد�الناصرسم?<�.ـ�د

 ـ�موقع�الفكر�القومى�العربى

 ـ�مع�هيكل،�حلقة�لغز�الدكتور�عصفور 
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 عمرو�صابح: بقلم�

_____________________ 

 

وقد�أصبحت�تلك��1967مة�العرب�Lي�حرب�عام�يونيو�من�كل�عام�تحل�الذكرى�الكئيبة�لهزي�- حزيران�L5ي�يوم�

الذكرى�بمثابة�موسم�سنوى�للندب�واللطم�وشق�الثياب�والتنديد�بجمال�عبد�الناصر�وعهده،�وDدعاء�بأن�تلك�

عاما�كاملة�لم�تمر�عTى�تلك�الذكرى��43الهزيمة�Èى�سبب�كل�ما�تعانيه�مصر�من�مشاكل�ومصائب�وأزمات�³ن،وكأن�

 .سنة�40عبد�الناصر�نفسه�لم�تصعد�روحه�الطاهرة�إ�ى�بارlÆا�منذ��الكئيبة،�وكأن�جمال

 من�اYسئول�عن�الهزيمة؟: ونجد�البعض�يسأل�بب_هة�منقطعة�النظ?<

مسئوليته�الكاملة�عما�حدث�وخطأ�تقديراته��1967يونيو��-حزيران�9وكأن�الرئيس�عبد�الناصر�لم�يعلن�Lي�خطابه�يوم�

 .عقاب،�وكأن�الشعوب�العربية�كلها�لم�ترفض�استقالته�وتطالبه�بالبقاء�والثأر�واستقالته�من�منصبه،�وقبوله��ى

وخ_ل�موسم�اللطم�والندب�وصب�اللعنات�عTى�جمال�عبد�الناصر�الذى�وقعت�الهزيمة�عTى�يديه،�يتم�التغافل�عن�

مصر�وإسرائيل،�وزيارة�السادات�للقدس�ومعاهدة�الس_م�ب?ن��1973أكتوبر��- حرب�Dست�ïاف�وحرب�تشرين��ول 

 .والقفز�فوق�كل�ذلك�وكأن�عبد�الناصر�مازال�يحكم�ح³�stن

تبدو�تلك�الظاهرة�من�أغرب�ما�يكون�و��يوجد�مثيل�لها�إ��Lي�مصر�وLى�الوطن�العربى،ف_�توجد�أمة�Lي�التاريخ�لم�

ت�أYانيا�وفرنسا�،�فقد�تعرض1967يونيو��-تتعرض�للهزيمة�وبصورة�أبشع�وأكÚ<�ضراوة�مما�حدث�Lي�حرب�حزيران

واليابان�Lي�الحرب�العاYية�الثانية�عTى�سبيل�اYثال�ليس�فقط�للهزيمة�ولكن��حت_ل�اYنتصر��راض¥lم،وتعرضت�

بريطانيا�لهزائم�مروعة�خ_ل�معارك�الحرب�العاYية�الثانية�قبل�أن�تنتصر�Lي��lاية�الحرب،�ولم�نجد�مسئو��من�أى�

سبب�ما�تعانيه�تلك�الدول�من�مشاكل�يرجع�لهزيمة�وقعت�Lي�أربعينيات�القرن��دولة�مloم�يخرج�ليعلن�لشعبه�أن

لهجوم��2001سبتمX<��-أيلول �11اYا¾�s،�وح�stالو�يات�اYتحدة��م?<كية�أعظم�قوة�Lي�التاريخ�ح³�stن�تعرضت�Lي�

أى�دولة�فمن�اYمكن�بالطائرات�أسقط�هيبl²ا�وكشف�عورات�نظامها�الدفا�ى،�وأوضح�للعالم�أنه�مهما�بلغت�قوة�

 ..ضر�lا�وإيذاءها

يبدو�ما�يحدث�Lي�مصر�بالذات�Lي�ذكرى�النكسة�مقصودا�ومدروسا�بدقة�فا�مر�يشبه�تحميل�الشعب�اYصرى�بعقدة�

ذنب�مما�حدث�من�أجل�تذك?<ه�دوما�أن�عبد�الناصر�جلب�الهزيمة�لبلده�وكأن�تاريخه�كله�هو�تلك�الهزيمة،وليس�

 .يونيو،ولم�يغادرها�ح��stن�5اريخ�توقف�Lي�محطة�شيئا�أخر،وكأن�قطار�الت

 حقيقة�أوضاع�مصر�بعد�الهزيمة



�1970تحمل�eقتصاد�اYصرى�تكاليف�إتمام�بناء�مشروع�السد�العا�ى�العم_ق،�ولم�يكتمل�بناء�هذا�السد�إ��سنة�

 .Lي�العيد�الثامن�عشر�للثورة�قبيل�وفاة�الرئيس�عبد�الناصر�الذى�أعلن�بشرى�انl²اء�اYشروع�العم_ق�أثناء�خطابه

 .كأعظم�مشروع�هند��½�وتنموي�Lي�القرن�العشرين�2000السد�العا�ى�الذى�اختارته��مم�اYتحدة�عام�

 .هرما�من�طراز�هرم�خوفو�17السد�العا�ي�الذى�يعادل�Lي�حجم�بناؤه�

�3بلغت�تكلفته�ما�يقرب�من�كما�تم�بعد�النكسة�بناء�مجمع�مصانع��Yونيوم�Lي�نجع�حمادي�وهو�مشروع�عم_ق�

 .مليار�جنيه

حسب�تقرير�البنك�الدو�ى�% 7وLي�ظل�النكسة�حافظت�مصر�عTى�نسبة�النمو�Dقتصادي�قبل�النكسة�وال�stبلغت�

 .1976يناير�-كانون�الثاني�5عن�مصر�الصادر�Lي�واشنطن�بتاريخ�» أ�870«رقم�

 .نوياس% 8وبلغت��1970و��1969بل�أن�هذه�النسبة�زادت�Lي�عامي�

كانت�تلك�النسبة�للنمو�eقتصادي�Lي�مصر���مثيل�لها�Lي�العالم�النامى�كله�حيث�لم�يزد�معدل�التنمية�السنوى�Lي�

أكÚ<�بلدانه�اYستقلة�خ_ل�تلك�الف�<ة�عن�اثن?ن�ونصف�Lي�اYائة�بل�أن�هذه�النسبة�كان�يعز�مثيلها�Lي�العالم�اYتقدم�

 .ة،�ومجموعة�الدول�الشيوعيةباستثناء�اليابان،�وأYانيا�الغربي

فقط�Lي�% 4.5فمث_�ايطاليا�وÈى�دولة�صناعية�متقدمة�و�من�الدول�الصناعية�الكX<ى�حققت�نسبة�نمو�عن�تقدر�بـ

 .نفس�الف�<ة�الزمنية

أن�يحقق�زيادة�لصالح�م?�انه�التجارى��ول�و�أخر�مرة�Lي�تاريخ�مصر�بفائض��1969وأستطاع�eقتصاد�اYصرى�عام�

 .مليون�جنية�بأسعار�ذلك�الزمان�46.9قدرها�

تحمل�eقتصاد�اYصرى�عبء�إعادة�بناء�الجيش�اYصرى�من�الصفر�وبدون�مديونيات�خارجية�كانت�اYح_ت�اYصرية�

 .تعرض�وتبيع�منتجات�مصرية�من�مأكو�ت�وم_بس�وأثاث�و�أجهزة�كهربية

،�)ايديال( لة�ويستخدم��جهزة�الكهربائية�اYصرية�وكان�الرئيس�عبد�الناصر�يفخر�أنه�يرتدى�بدل�وقمصان�غزل�اYح

وقبيل�وفاة�الرئيس�عبد�الناصر�أتمت�مصر�بناء�حائط�الصواريخ�الشه?<�وأتمت�خطط�العبور�وتحرير��رض�العربية�

 .كلها�وليس�تحريك�اYوقف

صواريخ�العظيم�ح�stوبقبول�الرئيس�عبد�الناصر�Yبادرة�روجرز،�أستطاع�أبطال�القوات�اYسلحة�تحريك�حائط�ال

 .حافة�قناة�السويس

وبذلك�تم�إلغاء�دور�الط?<ان�eسرائيTي�ذراع�إسرائيل�الطويلة�Lي�الهجوم�عTى�مصر�غرب�قناة�السويس�وأصبح�اند�ع�

 .حرب�التحرير،�وعبور�الجيش�اYصري�للضفة�الشرقية�مسألة�وقت

 .1971 أبريل-كان�الرئيس�عبد�الناصر�يقدرها�بزمن���يتأخر�عن�نيسان



تشرين��6وÈي�خطة�العبور�الt½�نفذ�الجزء��ول�مloا�Lي�ظه?<ة�يوم�. وقبيل�وفاة�الرئيس�صدق�عTى�الخطة�جرانيت

 .1973أكتوبر��- �ول 

وÈي�الخطة�الدفاعية�الt½�تحسبت�لحدوث�ثغرة�Lي�اYفصل�الحرج�ب?ن�الجيش?ن�الثاني��200كما�صدق�عTى�الخطة�

 .والثالث�اYصري 

يس�عبد�الناصر�إ�ى�بارlÆا�بعد�ث_ثة�أعوام�من�النكسة�واقتصاد�مصر�أقوى�من�اقتصاد�كوريا�صعدت�روح�الرئ

 .الجنوبية،�ولدى�مصر�فائض�من�العملة�الصعبة�تجاوز�اYائت?ن�والخمس?ن�مليون�دو�ر�بشهادة�البنك�الدو�ي

 .مليار�دو�ر�1400نك�الدو�ى�بلغ�وثمن�القطاع�العام�الذي�بناه�اYصريون�Lي�عهد�الرئيس�عبد�الناصر�بتقديرات�الب

�1200ولدى�مصر�أكX<�قاعدة�صناعية�Lي�العالم�الثالث�حيث�كان�عدد�اYصانع�ال�stأنشأت�Lي�عهد�عبد�الناصر�

 .مصنع�مloا�مصانع�صناعات�ثقيلة�وتحويلية�وإس�<اتيجية

ر�دو�ر�ثمن�أسلحة�أش�<lmا�من�كل�ذلك�بدون�ديون�فمصر�Lي�ليلة�وفاة�الرئيس�عبد�الناصر�كانت�ديو�lا�حوا�ى�مليا

 .eتحاد�السوفيt½،�وقد�تنازل�عloا�السوفيت�فيما�بعد�ولم�يتم�سدادها

ولم�تكن�عملة�مصر�مرتبطة�بالدو�ر��م?<كي�بل�كان�الجنيه�اYصرى�يساوى�ث_ثة�دو�رات�ونصف،�ويساوى�أربعة�

 .عشر�ريال�سعودى�بأسعار�البنك�اYركزي�اYصري 

 .جنيه�مصري �4الناصر�والجنيه�الذهب�ثمنه�رحل�الرئيس�عبد�

يونيو��-لم�تكن�هزيمة�حزيران. كل�تلك�eنجازات�تمت�بعد�النكسة�ومن�نفس�النظام�الذي�تمت�الهزيمة�Lي�عهده

بسبب�فشل�نظام�حكم�عبد�الناصر�بل�كانت�عقابا�أم?<كيا�عTى�نجاح�عبد�الناصر�Lي�بناء�نموذج�ثورى��1967

 .شكل�خطرا�جسيما�عTى�اYشروع��م?<كى�والصهيونى�Lي�الوطن�العربياقتصادى�واجتما�ي�ناجح�

 1967وكانت�كلمات�الرئيس�الفرن���sشارل�ديجول�خ?<�معX<�عن�حقيقة�عدوان�يونيو�

 اYعركة�أم?<كية�و�داء�إسرائيTي

 .وبعد�رحيل�الزعيم�عبد�الناصر�دخلت�مصر�حرب�أكتوبر�وÈى�محكومة�بكل�آليات�النظام�الناصرى 

 .قطاع�العام�الذى�يقود�التنميةال

 .والجيش�اYصرى�الذي�بناه�عبد�الناصر�عقب�الهزيمة

 .وحائط�الصواريخ�الذي�حركه�عبد�الناصر�لحافة�القناة�قبيل�وفاته

 .والخطط�العسكرية�اYوضوعة�منذ�عهده



ط�إ�ى�مصر�مقابل�رفض�الرئيس�عبد�الناصر�عقب�الهزيمة�مباشرة�كل�عروض�الس_م�Dسرائيلية�بعودة�سيناء�فق

س_م�منفرد�ب?ن�مصر�وإسرائيل،�وLى�حديث�له�إ�ى�أساتذة�وطلبة�الجامعات�اYصرية�عقب�مظاهرات�الطلبة�Lي�

�>Xى�أصابتنا�جميعا�بعد�” : يقول�الرئيس�جمال�عبد�الناصر�1968نوفمTفاجأة�الYأنا�عارف�مدى�الغضب�ومدى�ا

Lي�مصر�غاضب�وحزين��ن�جيشه�نال�هزيمة�غ?<�مستحقة�و�ن�النكسة�وبعد�الTى�حاصل�وعارف�أن�الشعب�العربى�

سيناء�تم�احت_لها�بس�أنا�بدى�أقول�لكم�حاجة�الرئيس�تيتو�بعت��ى�رسالة�جت�له�من�ليفى�أشكول�رئيس�وزراء�

إسرائيل�بيطلب�ف¥lا�أنه�يقابل®½�Lي�أي�مكان�Lي�العالم�لنتحدث�ولكى�نصل�إ�ى�حل�وبيقول�أنه�مش�هيتعامل�مäى�

ملة�منتصر�مع�مهزوم،�وإن�إسرائيل�مستعدة�ترد�لنا�سيناء�من�غ?<�شروط�مذلة�إ��شرط�واحد�بس�أن�مصر�معا

تبقى�دولة�محايدة�يع®½���قومية�عربية�و��عروبة�و��وحدة�عربية�نبقى�Lي�حالنا�ومالناش�دعوة�بإسرائيل�و��نحار�lا،�

لبنان،�مصر�مالهاش�.. وريا�إحنا�محايدين،�ضربت��ردنإسرائيل�قتلت�الفلسطيني?ن�وإحنا�مالنا،�إسرائيل�ضربت�س

 .دعوة�وما�تتكلمش

يع®�sخدوا�سيناء�وطلقوا�العروبة�والقومية�والوحدة�ونبيع�نفسنا�للشيطان،�أنا�طبعا�قولت�للرئيس�تيتو�الك_م�ده�“

ية،�إحنا�مسئول?ن�مرفوض�القدس�والضفة�والجو�ن�وسيناء�يرجعوا�مع�بعض،�إحنا�مسئول?ن�عن�كل��را¾�½�العرب

عن�حل�مأساة�شعبنا�العربي�Lي�فلسط?ن،�مش�هنقبل�شروط،�ومش�هنخرج�من�عروبتنا،�ومش�هنساوم�عTى�أرض�

ودم�العرب،�لن�تقبل�الجمهورية�العربية�اYتحدة�بحل�جزئي�أبدا،�معركتنا�واحدة�وعدونا�واحد�وهدفنا�واحد�تحرير�

لس_م،�حبيت�أنقل�لكم�اYوضوع�ده�علشان�تعرفوا�أن�اYشكلة�مش�أرضنا�كلها�بالقوة�و�لن�نقبل�مشاريع�منفصلة�ل

 .”علشان�يساومونا�ب¥lا�عTى�عروبتنا�وعTى�شرفنا�وعTى�قوميتنا�67سيناء�بس،��م?<كان�وال¥lود�ضربونا�Lي�

اولتا�لم�يعد�سرا�³ن�بعد�أن�تم�Dفراج�عن�معظم�الوثائق�الغربية�أن�إسرائيل�والو�يات�اYتحدة��م?<كية�ح

باستماتة�إغواء�الرئيس�عبد�الناصر�بقبول�صلح�منفرد�مقابل�استعادة�سيناء�كاملة�وبغ?<�قيود�ل�ïع�س_ح�القوات�

 .اYسلحة�اYصرية�Lي�سيناء�بشرط�الخروج�من�الصراع�العربى�DسرائيTى

خ_ل�: يقول �1969اير�فX< �-شباط�L17ى�حديث�لرئيس�وزراء�إسرائيل�ليفى�أشكول�مع�مجلة�نيوزويك��م?<كية�عدد�

العقدين��خ?<ين�كررنا�دائما�Lي�إسرائيل�قولنا�بأننا�مستعدون�Yناقشة�مشاكلنا�مع�ناصر،�أن®�sمازلت�مستعدا��ن�

أط?<�إ�ى�القاهرة،�ولن�أتحدث�مع�ناصر�كمنتصر�ولك®�sسأبلغه�أن�إسرائيل�مستعدة��عادة�سيناء�كاملة�إ�ى�مصر�

لم�تكن��سرائيل�Lي�أى�وقت�طلبات�من�أجل�نزع�س_ح�سيناء،�ولكن�بالنسبة�وبدون�أى�قيد�أو�شرط�حيث�أنه�

Yرتفعات�الجو�ن�والقدس�و�الضفة�الغربية�فأن�إسرائيل�ببساطة�لن�تتنازل�عloا،�سï<د�لناصر�سيناء�بدون�شروط�

 .“ مقابل�أن�¸lتم�بشئون�مصر�و��يتدخل�Lي�شئون�الدول�العربية��خرى 

ر�كل�تلك�العروض�وأصر�عTى�عودة��را¾��sالعربية�كلها�وعTى�الوصول�إ�ى�حل�شامل�رفض�الرئيس�عبد�الناص

للصراع�العربى�DسرائيTى،�أدرك�الرئيس�عبد�الناصر�أن�عروبة�مصر�Èى�قدرها�و�مستقبلها�وسبيل�العرب�الوحيد�

بى�تكون�بأفعالها�وبكو�lا�للوحدة�ككتلة�قوية�Lي�عالم���يرحم�الكيانات�الصغ?<ة،�أدرك�أن�قيادة�مصر�للوطن�العر 

ممثلة�لكل�طموحات�و�أمال�الشعوب�العربية،�لم�تكن�العروبة�والقومية�عنده�تع®�sالسيطرة�اYصرية�عTى�الوطن�

العربى�بل�كانت�رؤية�عبد�الناصر�أشمل�Yفهوم��من�القومى�العربى�الجامع�لكل�الدول�العربية�وكان�مؤمنا�أن�

،�لذا�رفض�بشدة�أن�يخرج�من�عروبته�وأن�ينعزل�بمصر،لذا�بدأ�التخطيط�لرد�اYصالح�العربية�مش�<كة�وواحدة

 1967يونيو��-eعتبار�والثأر�مما�حدث�Lي�حرب�حزيران



لذلك�لم�ينم�عبد�الناصر�منذ�. …أن�ما�أخذ�بالقوة���يس�<د�إ��بالقوة.. طبق�عبد�الناصر�عمليا�مقولته�الخالدة

ث_ث�سنوات�أنجز�ف¥lا�عبد�.. 1970سبتمX<�-أيلول �28لطاهرة�إ�ى�بارlÆا�Lي�الهزيمة�ليلة�هنيئة�ح�stصعدت�روحه�ا

Lي�“” .. أكتوبر�Lي�eس�<اتيجية�العاYية�6.. يقول�الدكتور�جمال�حمدان�Lي�كتابه..الناصر�ما�أدى�لصنع�أسطورة�العبور 

½�استمرت�نحو�ست�سنوات�ونصف�والt). 73أكتوبر�-،�تشرين�eول 67يونيو�-حزيران(الواقع�أن�ف�<ة�ما�ب?ن�الحرب?ن�

ونحن�نستطيع�أن�نقدر�هذه�الف�<ة�.. نحو�القفزة�الكX<ى ” انط_ق”و” اختمار“ثم�” إعداد”و” كمون�“كانت�ف�<ة�. السنة

) الصمود.. (فهناك�أربع�مراحل�أساسية. حق�قدرها�Lي�سياق�الصراع�العام�إذا�نحن�حللناها�إ�ى�مراحل�تطورية

مدة�سنة��″68أغسطس��- ح�stآب�67يونيو��-حزيران“فالصمود�من�).. ف�اط_ق�الناروق) ( eست�ïاف)(الردع(

�مرحلة�.. وشهران
ً
.. تخللl²ا�معارك�رأس�العش�واYدمرة�إي_ت�وبعض�معارك�جوية�متحدية” الدفاع�الحذر“Èي�أساسا

�مرحلة�.. مدة�ستة�شهور �″69فX<اير�- ح�stشباط��68سبتمX<�-أيلول “والردع�من�
ً
تلخصها�” الدفاع�النشط�” Èي�أساسا

أما�.. وكان�من�نتائجها�بناء�العدو�لخط�بارليف��ول .. معارك�اYدفعية�الt½�اتصل�ف¥lا�ال�<اشق�بالن?<ان�عX<�القناة

�مرحلة�.. مدة�سنة�ونصف�السنة�″70أغسطس�-ح�stآب�69مارس�- آذار“مرحلة�eست�ïاف�من�
ً
الهجوم�” فتعد�أساسا

.. 1969أبريل��-مارس�ونيسان-آذار.. ارليف�أ�ول�باYدفعية�اYكثفة�اYستمرة�طوال�شهرينفف¥lا�تم�تدم?<�خط�ب” الحذر

�و�lارا�بقوات�م��ايدة�ثم�ب_�انقطاع،�كما�تكررت�غارات�الضفادع�البشرية�عTى�موانئ�
ً
ثم�توا�ى�عبور�الكوماندوز�لي_

�عن�الغارات�واYعارك�الجو 
ً
ية�اYتصاعدة،�وذلك�كله�Lي�وجه�غارات�العدو�العدو�تحرقها�وتغرق�سفنه�ف¥lا،�هذا�فض_

أما�اYرحلة�الرابعة�و�خ?<ة�فó½�مرحلة�وقف�إط_ق�. اYضادة�عTى�الجزر�اYنعزلة�والعمق�اYدني�إ�ى�جانب�جlÊة�القناة

�ف�<ة�ال_حرب�.. مدة�ث_ث�سنوات�وشهران�″73أكتوبر�- ح�stتشرين��ول �70أغسطس��-النار�من�آب
ً
وÈي�أساسا

�تنتصف�ما�ب?ن�مراحل�الدفاع�بأشكاله�ودرجاته�.. سلموال_ 
ً
من�هذا�التصنيف�نرى�أن�ف�<ة�ما�ب?ن�الحرب?ن�تكاد�أو�

واYراحل�الدفاعية��و�ى�تكاد�بدورها�.. ”ث_ث�سنوات�وشهران�لكل�مloما“اYختلفة�وماب?ن�مرحلة�ال_حرب�وال_سلم�

 eي�جانب�وب?ن�L�½èي�الجانب�³خرتنتصف�ب?ن�الصمود�والردع�السلLيجابي�Dاف��ïحوا�ي�سنة�ونصف�السنة�“.. ست

فقد�.. وإذا�كان�العدو�قد�تفرغ�Lي�مرحلة�وقف�النار�لبناء�خط�بارليف�الثاني�وتدعيم�وجود�Lي�سيناء.. ”لكل�مloما

كذا�ترسم�وه.. تفرغت�القوات�اYصرية�للتدريب�الداخTي�الloائي�والحاسم�وإعادة�بناlÆا�وتطويرها�للمعركة�الكX<ى 

اYراحل�مجتمعة�عملية�متنامية�متصاعدة�تتعاقب�وتتكامل�Lي�زحف�صاعد�منتظم�من�البناء�العسكري�وeختبار�

الحربي�وكانت�كلها�بخX<اlmا�وتجار�lا�ونتائجها�مدرسة�عملية�أخرى�بالفعل�وتدريبات�جزئية�مجزأة�عTى�معركة�التحرير�

.. لم�تكن�سدى.. القاسية�والصبور ” الست” تلك�السنوات�.. قبل�اYعركةمن�هنا�ثبت�أن�سنوات�ما�… الكX<ى�Lي�أكتوبر

.. تدريب�نموذ$ي�معمTي: ففي�هذه�الف�<ة�أتيح�لقواتنا�وقياداlmا�اYجال�لنوع?ن�أساسي?ن�من�التدريب�والتجريب�

قيل�” لعنيد�وتدريب�ميداني�واقäي�فبالتخطيط�الثاقب�الوا�ي�وDرادة�اYصرة،�جرى�التدريب�الشاق�اYثابر�ا

إقليم½�من�الحجم�الطبيäي�وLي��ندسكيب�طبيäي�اخت?<�بعناية�وعن�عمد�من�ليكون�أقرب�” ماكيت” عTى�! ”تجربة300

�ببيئة�القناة�ومسرح�القتال�سواء�تضاريس�أرض�أو�عمق�مجرى�أو�سرعة�تيارات
ً
وقد�كانت�منطقة�عTى�.. ما�يمكن�شlÊا

Èي�هذا�اYسرح�التدريè½�والتجريè½�عTى�.. ترابي�مشابه�تماما�لسد�العدو�حيث�أقيم�سد.. قطاع�من�ترعة�Dسماعيلية

كذلك�فلقد�أجريت�عملية�التدريب�أحيانا�عTى�قناة�السويس�نفسها�Lي�قطاع�يزدوج�فيه�عملية�.. العبور�وeخ�<اق

�عTى�قناة�السويس�نفسها�Lي�قطاع�يزدوج�فيه�مجراها
ً
ة�الب_ح�الغربي�بينما�حيث�تتوسط�اYجرى�جزير .. التدريب�أحيانا

و��يظن�أحد�أن�هذه�التجارب�.. كانت�تسيطر�عليه�قواتنا�سيطرة�كاملة�وLي�مأمن�تام�من�أنظار�العدو�وأخطاره

�عن�صعوبات�توف?<�اYسرح�اY_ئم�باYواصفات�.كانت�باYهمة�السهلة. ح�stكتجارب�وتدريبات.. والتدريبات
ً
ففض_

وبإحداث�خسائر�Lي��رواح�واYمتلكات�واYزروعات�بل�.. كان�استخدام�الذخ?<ة�الحيةكانت�هناك�اعتبارات�إم.. اYحددة

ثم�.. كذلك�ضرورة�إقامة�ثم�هدم�الساتر�ال�<ابي�الصنا�ي�عدة�مرات�Lي�كل�تجربة�واحدة.. و�رض�الزراعية�نفسها



كل�أولئك�مع�ما�يع®½�.. �رض�من�جديدتكريك�وتطه?<�اYجرى�اYائي�من�رديمها�بعد�تلك�اYرات�وإعادته�إ�ى�مكانه�عTى�أ

من�مضاعفة�أحجام�مكعبات�والردم�والتكويم�والتكريك�عدة�أضعاف�الحجم�الكTي�للعملية�الحقيقية�الواحدة�

وحدة��80من�” وكما�يذكر�كتاب�حرب�رمضان�فإن�تدريب�وحدة�هندسية�واحدة�. نفسها�Lي�ميدان�القتال�الفعTي

�أثناء�اYعركة،�Lي��12ن��تربة�والوحل�يعادل�كان�يستد�ي�تحريك�حجم�م” مطلوبة
ً
مرة�مثل�ما�ستقوم�بإزاحته�فع_

 �15ح?ن�ترتفع�هذه�النسبة�إ�ى�
ً
�وتدريبا

ً
�بالنسبة�Yجمل�العملية�كلها�تجريبا

ً
�lذا�كله�وبمثله�وبغ?<ه�كانت�.. ضعفا

كل�اYعدات�.. م�اYصري�اYقتحمأو�ح�stالخ��Xاليومي�بالنسبة�للمهاج” �مر�اليومي“العملية�قد�أصبحت�بمثابة�

وكل�فرد�يعرف�دوره�ومكانه�ولحظته�اYحددة،�مما�.. Lي�أماكloا�بالضبط�لساعة�الصفر” مشونة“و�سلحة�جاهزة�

حقق�ساعة�التطبيق�نتائج�قياسية�مذهلة�من�الكفاءة�وeقتدار�والنجاح�فاقت�أعرض�أح_م�التخطيط�نفسه�وأشد�

 
ً
 ..توقعاته�تفاؤ�

رفض�الشعب�“.. إبراهيم�خليل�إبراهيم�Lي�كتابه�وط®½�حبيè½�عن�حرب�أكتوبر�وعن�دور�جمال�عبدالناصروقد�أورد�

تمكن�عدد�محدود�من�جنود�الصاعقة�من�صد�هجوم��1967والجيش�مرارة�الهزيمة،�وبعد�اقل�من�شهر�بعد�نكسة�

وات�Dسرائيلية�نحو�جنوب�بورسعيد،�ولم�وانت�sóالقتال�الذي�دام�أياما�بايقاف�تقدم�الق.. بعض�الدبابات�Dسرائيلية

تعاود�القوات�Dسرائيلية�الهجوم�عل¥lا�أبدا،�وظلت�رأس�العش�اYنطقة�الوحيدة�الt½�لم�تدنس�با�حت_ل�والقوات�

قامت�القوات�الجوية�اYصرية�بطائراlmا��D1967سرائيلية،�وLي�يومي�الرابع�عشر�والخامس�عشر�من�شهر�يوليو�عام�

بغارة�ضد�اYواقع�Dسرائيلية�قرب�القنطرة�وفجرت�ودمرت�تشوينات��سلحة�والذخ?<ة�الt½�جمعl²ا�إسرائيل�اYتبقية�

من�سيناء،�و�حت�بوادر�اس�<داد�الثقة�حينما�تمكنت�لنشات�الصواريخ�اYصرية�قرب�بورسعيد�Lي�الحادي�والعشرين�

_ت�ـ�والt½�كانت�تعادل�ثلث�اYدمرات�Dسرائيلية�من�اغراق�اYدمرة�Dسرائيلية�ـ�إي�1967من�شهر�أكتوبر�عام�

وتوالت�قصفات�اYدفعية�اYصرية�عTي�طول�مواجهة�قناة�السويس�حt½�عشرين�كيلو�م�<ا�داخل�.اYوجودة�بالبحر

الذي�نظم�وضع�القوات�اYسلحة�ضمن�Dطار��4أصدر�الرئيس�جمال�عبد�الناصر�القانون�رقم��1968وLي�عام�. سيناء

هزة�الدولة�وحدد�بمقتضاه�سلطات�فعالة�لرئيس�الجمهورية�بوصفه�القائد��عTى،�واختصاصات�وزير�العام��ج

الحربية�ورئيس��ركان،�وتم�إعادة�تنظيم�اYناطق�العسكرية�لتغطي�ارض�مصر�كلها،�وتم�عTي�أساس�هذا�التنظيم�

م�القوات�اYوجودة�Lي��1967ل�وحt½�عام�تحويل�تنظيم�قيادة�اYنطقة�العسكرية�الشرقية�الt½�كانت�تخضع�لها�من�قب

الجيش�الثاني�الذي�كلف�بالقطاع�: سيناء،�ومنطقة�القناة�بقيادت?ن�ميدانيت?ن�اقتسمتا�الجlÊة�بالتساوي�وهما�

الشما�ي�من�الجlÊة،�والجيش�الثالث�الذي�كلف�بالقطاع�الجنوبي،�وأنشئت�أيضا�قيادة�قوات�الدفاع�الجوي�

وقد�شهدت�القوات�الجوية�عملية�. م�بمثابة�القوة�الرئيسية�الرابعة�Lي�القوات�اYسلحة�1968وأصبحت�مع�أوائل�عام�

دفعات�من�اY_ح?ن،�وتجه?��هند��½�Yختلف�اYطارات��10دفعة�من�الطيارين،��12بناء�غ?<�مسبوقة�شملت�تخرج�

ن�دشم�محصنة،�ودشم�والقواعد�الجوية�وإنشاء�مطارات�جديدة�Lي�كل�أنحاء�مصر،�وتعددت�صور�Dنشاءات�ب?

ذخ?<ة،�ومراكز�قيادة،�وبلغ�حجم�Dنشاءات�Lي�القوات�الجوية�ثمانية�أضعاف�الهرم��كX<،�وتضاعفت�ساعات�

وكانت�. مرة�20ا�ي��18الط?<ان�للطيارين�مرت?ن�ونصف،�وتضاعفت�طلعات�رمي�الطيارين�بالقنابل�والصواريخ�ماب?ن�

ل�Lي�حد�ذاlmا�قصة�بطولة�بمفردها�حيث�كان�لدينا�فقط�بضعة�مدافع�عملية�إعادة�بناء�قوات�الدفاع�الجوي�تمث

وقد�حاولت�إسرائيل�. ورشاشات�مضادة�للطائرات،�وعدد�ضئيل�من�بطاريات�الصواريخ،�وقليل�من�أجهزة�الرادار

غارة�Lي�العمق��1000حوا�ي��1969تدم?<�إرادة�مصر�فقامت�بغارات�جوية�وصل�عددها�من�يوليو�حt½�سبتمX<�عام�

و�اتخذ�الرئيس�جمال�عبد�الناصر�قرارا�ببناء�مواقع�محصنة�. ضد�بعض��هداف�اYدنية�لتوسيع�رقعة�القتال

ثم�اتخذ�قرارا�بإقامة�حائط�الصواريخ�عTي�امتداد�الجlÊة�الغربية�لقناة�السويس،�ووصل�.. لصواريخ�الدفاع�الجوي 

أعمال�ترابية،�و�مليون�و�نصف�مليون�م�<�مكعب�مليون�م�<�مكعب��12حجم��عمال�الهندسية�Lي�حائط�الصواريخ�



كيلو�م�<�طرق�ترابية،�و�قدرت��3000كيلو�م�<�طرق�أسفلت،��800من�الخرسانة�العادية،�ومليون?ن�خرسانة�مسلحة،�

مليون�جنيه،�وبعد�عملية�إعادة�البناء�تم�تنفيذ�العديد�من�العمليات�القتالية��76تكاليف�حائط�الصواريخ�بحوا�ي�

قامت�اYدفعية�اYصرية�بتدم?<�بطاريات�الصواريخ��1968سبتمX<�عام�-بق��صل�لعملية�العبور�ففي�ايلول كX<وفة�ط

ارض�قص?<ة�اYدى�الt½�إقامl²ا�إسرائيل�Lي�مواجهة�مدينD�½tسماعيلية�والسويس�وبقية�القرى�بمنطقة�القناة،�/ ارض�

اYصرية�فان�عمليات�القصف�اYدفäي�تواصل�جنبا�ا�ي��ورغم�محاو�ت�إسرائيل�التدخل�بقواlmا�الجوية�ضد�اYدفعية

قامت�قوة�مصرية�بعملية�عبور��1969وLي�يوليو��1969جنب�مع�عمليات�العبور�والt½�تزايدت�بشكل�كب?<�منذ�يونيو�

جندي�و�استمرت�Lي�اYوقع�Yدة�ساعة��40من�منطقة�بور�توفيق�و�اقتحمت�موقعا�إسرائيليا�و�قتلت�و�جرحت�نحو�

�1969دبابات�إسرائيلية�و�مركز�مراقبة�و�عادت�بأول�أس?<�إسرائيTي،�و�Lي�التاسع�من�ديسمX<�عام��5دمرت�بعد�ان�

تمكنت�صواريخ�الدفاع�الجوي�Lي��1970و�Lي�يوليو�. مصرية�بإسقاط�أول�طائرة�فانتوم�إسرائيلية�21قامت�طارة�ميج�

و�خ_ل�. اقط�الطائرات�الفانتوم�Dسرائيليةطائرة�إسرائيلية�فيما�عرف�بأسبوع�تس�17أسبوع�واحد�من�إسقاط�

�40،و�فقدت�خ_لها�1967معارك�eست�ïاف�خسرت�إسرائيل�ث_ثة�أمثال�ما�لحقها�من�خسائر�بشرية�خ_ل�حرب�

مدفع�ميدان�وهاون،�ومقتل��81دبابة،��72مج�ïرة،��119زوارق�وسفن�إنزال،�و�7طائرة�قتال،�ومدمرة،�و�27طيارا،�

 فردا�2141وإصابة�جنديا�وضابطا��827

 كانت�حرب�Dست�ïاف�ال�stقادها�عبد�الناصر�Èى�الخطوة��و�ى�نحو�العبور�العظيم

،كشف�أحد�أخطر�تقارير�) عصفور�( عندما�تحدث��ستاذ�هيكل�Lى�أحاديثه��خ?<ة�عن�تفاصيل�العملية�اYخابراتية

هويدى�مدير�اYخابرات�العامة�اYصرية�إ�ى�م�ïل��،عندما�توجه�السيد�أم?ن) عصفور�( اYعلومات�ال�stكشفl²ا�عملية�

ومعه�تسجيل�لحديث�دار�ب?ن�الوزير�اYفوض��مريكى�Lى�سفارة�الو�يات��1969ديسمX<��6الرئيس�عبد�الناصر�Lى�يوم�

رة�اYتحدة�Lى�إسرائيل�ومديرة�مكتبه�مع�السف?<��مريكى�Lى�القاهرة�وممثل�اYخابرات�اYركزية��مريكية�Lى�السفا

 : �مريكية�Lى�القاهرة�وأستمع�الرئيس�عبد�الناصر�إ�ى�الحديث�و�الذى�جاء�فيه

 .أن�عبد�الناصر�هو�العقبة�الرئيسية�Lي�قيام�ع_قات�طبيعية�ب?ن�اYصري?ن�وDسرائيلي?ن

وأن�هناك�حالة�من�eلتفاف�الشع�sèاYصرى�والعربى�حول�عبد�الناصر�تجعل�الس_م�مع�إسرائيل�بالشروط�

 � 
ً
 .مريكية�مستحي_

وإن�مصر�الt½�كانت�من�اYف�<ض�أ�lا�مهزومة�تبدو�منتصرة�Lي�ح?ن�أن�إسرائيل�الt½�كان�من�اYف�<ض�أن�تبدو�

 .منتصرة�تبدو�مهزومة�بسبب�حرب�eست�ïاف

 . أكX<�بكث?<�من�إمكانياته�الشخصية”مو·��sديان“وأن�سمعة�

أجمعوا�عTى�أن�بقاء�إسرائيل�ونجاح�) هارون�ياريف�،�إيجال�أللون�جولدا�مائ?<�،�مو·��sديان�،�أ( وأن�قادة�إسرائيل�

اYشروع��مريكى�Lى�اYنطقة�مرهون�باختفاء�الرئيس�جمال�عبد�الناصر�من�الحياة�وأ�lم�قرروا�اغتياله�بالسم�أو�

 . باYرض

 : وأن�جولدا�مائ?<�رئيسة�وزراء�العدو�قالت�بالنص

we will get him : سوف�نتخلص�منه 



 . ��فأن�العالم�العربى�ضائع�وسيخرج�من�نطاق�السيطرة��مريكية،ومستقبل�دولة�إسرائيل�Lى�خطر�بالغو�إ

 . ولشدة�خطورة�تلك�اYعلومات�فضّل�السيد�أم?ن�هويدي�أن�يستمع�الرئيس�عبد�الناصر�بنفسه�للتسجيل�كام_

عرفته�بالخطة��مريكية�Dسرائيلية�شهور�من�م�9توLى�الرئيس�جمال�عبد�الناصر�بعد��1970سبتمL28��>Xى�يوم�

�غتياله�،فعقب�مؤتمر�القمة�العربية�بالقاهرة�الذى�عقد�لوقف�الحرب�ال�stقادها�ملك��ردن�الراحل�حس?ن�ضد�

اYنظمات�الفدائية�الفلسطينية�،�مات�جمال�عبد�الناصر�شهيدا�Lى�سبيل�أمته�،�مات�وهو�يناضل�ضد�اYشروع�

 .عالم�العربى�مريكى�الصهيونى�Lى�ال

 ولï<ى�ما�الذى�حدث�بعد�وفاة�الرئيس�جمال�عبد�الناصر�؟

Lى�مذكرات�هï<ى�كيسنجر�وزير�الخارجية��مريكى��سبق�نقرأ�التا�ى�أنه�شعر�بالسعادة�البالغة�لنبأ�وفاة�الرئيس�عبد�

ان�يمثل�أكX<�عائق�لتنفيذ�الناصر��ن�وجوده�بسياسته�الراديكالية�اYعادية�للمصالح��مريكية�Lى�الشرق��وسط�ك

�هداف��مريكية�Lى�اYنطقة��هم�للو�يات�اYتحدة�Lى�العالم�،�ويحلل�كيسنجر�أوضاع�اYنطقة�عقب�وفاة�عبد�

الناصر�،�ويصل�أن�الوقت�أصبح�مناسب�للوصول�لحل�سلم�sللصراع�ب?ن�مصر�و�إسرائيل�بشرط�أن�يكون�هذا�الحل�

 : أمريكى�،�وأن�يتضمن�ث_ثة�شروط

 .طرد�النفوذ�السوفي�stمن�اYنطقة�كلها – 1

 .ي�<ك�مصر�ضعيفة�غ?<�قادرة�عTى�التأث?<�بأى�نفوذ�عTى�Dط_ق�Lى�العالم�العربى – 2

 . أن�تظهر�التجربة�الثورية�ال�stقادها�عبد�الناصر�Lى�مظهر�التجربة�الفاشلة – 3

إن�وفاة�عبد�الناصر،�تع®½�وفاة�عدو�مر،�إنه�كان�( ر�و�عTى�الجانب�DسرائيTى�يقول�مناحم�بيجن�عن�وفاة�عبد�الناص

إن�إسرائيل�لهذا�السبب���تستطيع�أن�تشارك�Lي�الحديث�الذي�يم��العالم�كله�عن�ناصر�.أخطر�عدو��سرائيل

 . ( وقدراته�وحنكته�وزعامته

ث�،�ولكن�عبد�الناصر�فاق�كان�لل¥lود�عدوين�تاريخي?ن�هما�فرعون�Lى�القديم�،�و�هتلر�Lى�الحدي( ويقول�بن�جوريون�

 .( �ثن?ن�معا�Lى�عدائه�لنا�،�لقد�خضنا�الحروب�من�أجل�التخلص�منه�ح�stأتى�اYوت�وخلصنا�منه

بوفاة�جمال�عبد�الناصر�أصبح�اYستقبل�مشرقا�أمام�إسرائيل�و�عاد�: ( و�يقول�حاييم�بارليف�رئيس��ركان�DسرائيTى�

 . ( فاء�شخصيته�الكاريزماتيةالعرب�فرقاء�كما�كانوا�وسيظلون�باخت

إن�مصر�يجب�آ��تكون�طرفا�Lى�الصراع�العربى�DسرائيTى�،�إن�تورط�: ويقول�اYفكر�DسرائيTى�آمنون�روبنشتاين�

مصر�الكب?<�Lى�ال�ïاع�العربى�DسرائيTى�تمخض�بصفة�خاصة�بسبب�سياسة�جمال�عبد�الناصر�ال�stكانت�تقوم�عTى�

 : لحكمةركن?ن�أساسي?ن�يعوزهما�ا

 .إمكانية�وجود�وحدة�عربية – 1

 .معاداة�الغرب – 2

وقد�رفض�جمال�عبد�الناصر�طيلة�حياته�العدول�عن�تلك�السياسات�و³ن�بعد�وفاته�نأمل�أن�تراجع�القيادة�

 .اYصرية�الجديدة�تلك�السياسات�لكى�تن�sóالحرب�ب?ن�مصر�و�إسرائيل

م�تكن�Èى�سبب�مشاكل�مصر�والعرب��ن،�ولم�يكن�عبد�الناصر�Èى��lاية�التاريخ�،ول�1967لم�تكن�حرب�يونيو�

هو�الذى�ذهب�إ�ى�القدس�وأع�<ف�بالكيان�الصهيونى�،وقبل�بالحل�الجزئى�اYنفرد�للصراع��1967اYهزوم�Lى�يونيو�

من�النيل�( العربى�DسرائيTى،ولم�يكن�عبد�الناصر�هو�الذى�خطب�Lى�الكنيست�DسرائيTى�وفوق�رأسه�العبارة�اYقيتة�

 ( أرضك�يا�اسرائيل..إ�ى�الفرات�

ولم�يكن�عبد�الناصر�هو�الذى�فكك�القاعدة�الصناعية�الضخمة�ال�stبناها�اYصريون�Lى�الخمسينيات�



والستينيات،ولم�يكن�هو�الذى�خصخص�القطاع�العام�اYصرى،وبدد�ثروات�الب_د�وباع�أراض¥lا�للسماسرة�واYستغل?ن�

عبد�الناصر�هو�الذى�أنسحب�من�العالم�العربى�وأفريقيا�وأسيا�،ولم�يكن�عبد�الناصر�من�ش�stالجنسيات،�لم�يكن�

هو�الذى�حول�مصر�Yحمية�أمريكية�حليفة��سرائيل،بل�أن�تصديه�للمشروع��مريكى�الصهيونى�هو�سبب�العدوان�

ته�اYفاجئة�Lى�سبتمX<�،وصموده�ورفضه�Yشروعات�الس_م�اYنفردة�ربما�يكون�هو�سبب�وفا1967عTى�مصر�Lى�يونيو�

1970. 

: الذى�صدر�حديثا�بالقاهرة�يقول�العالم�الراحل�) الع_مة�جمال�حمدان�وYحات�من�مذكراته�الخاصة( Lى�كتيب�

جمال�عبد�الناصر�هو�الحاكم�اYصرى�الوحيد�الذى�فهم�الجغرافيا�السياسية�Yصر،لذا�فالناصرية�Èى�مستقبل�

 . Îى�أن�تكون مصر،�ن�الناصرية�Èى�مصر�كما�ينب

عاما،Lى�عهد�رجل�مات�منذ���43مم�العقيمة�فقط�والشعوب�اYيتة�Èى�ال�stتعلق�شماعة�فشلها�عTى�حدث�تم�منذ�

 .عاما�40

وح�stلو�قررنا�تجاهل�كل�تلك�اYعلومات�و�دلة�اYوثقة�عTى�نجاح�مشروع�الرئيس�عبد�الناصر�ح�stبعد�الهزيمة�Lى�

عاما�من�اختفاء�عبد�الناصر�من�الوجود،لو�أف�<ضنا�أن�عبد�الناصر�ترك��40ل�،أين�كان�حكام�مصر�خ_�1967حرب�

لقد�انتقلت�مال?�يا�Lى�.عاما�عTى�وفاته�تكفى�وتزيد�لبناء�مصر�من�الصفر�،�40مصر�خرابا�وحطاما�مدمرا،�فإن�مرور�

الثورية�اYحاصرة��عام�من�حكم�مهات?<�محمد�من�حال�إ�ى�حال�اقتصاديا�وتقنيا�وتعليميا،�وإيران�30أقل�من�

اYشاغبة�تحقق�كل�يوم�قفزة�Lى�برنامجها�النووى�وLى�صناعة�الصواريخ�و�قمار�الصناعية،�وتركيا�Lى�خ_ل�أقل�من�

 .عاما�حققت�قفزات�نوعية�Lى�مجا�ت�التعليم�والصحة�وصناعة�الس_ح�20

ده�كله�استثناء�Lى�التاريخ�العربى�،مع�عبد�كان�جمال�عبد�الناصر�رج_�استثنائيا�Lى�التاريخ�اYصرى�والعربى،وكان�عه

الناصر�دخل�العرب�التاريخ�و�بوفاته�وeنقضاض�عTى�تجربته�بدأ�خروجهم�من�التاريخ�والذى�يكاد�³ن�يصبح�نوعا�

 . من�eنتحار�التاري)ى�وليس�مجرد�خروج�مؤقت

عاما�،�تبدو�مواسم�اللطم��43نذ�الهزيمة�الحقيقية�Èى�هزيمة�eرادة�وليست�الهزيمة�Lى�معركة�عسكرية�تمت�م

والندب�والعويل�عندما�تحل�ذكرى�الهزيمة�من�كل�عام�وكأ�lا�مخططات�مدروسة�لقتل�روح�eرادة�لدى�الشعب�

اYصرى�،ولتكريس�روح�الهزيمة�بداخله�والعجز�عن�التغي?<،وتبدو�مX<رات�تحميل�جمال�عبد�الناصر�الفشل�اYصرى�

يفة�تليق�بشعب�من�اYعتوه?ن�واYجان?ن�فاقدى�القدرة�عTى�التمي?�،�ن�أى�منصف�الحا�ى�عTى�كل��صعدة�نكتة�سخ

وح��stن�هو�النقيض�اYتطرف�لنظام�حكم�جمال�عبد��1974سيدرك�إن�النظام�الذى�يحكم�مصر�منذ�عام�

ل�الراقد�الناصر،وسياساته�اYناقضة�واYعادية�للناصرية�Èى�سبب�كل�ما�تعانيه�مصر�من�مصائب�ومحن�،وليس�البط

 . Lى�قX<ه�منذ�أربعة�عقود

  

______________________________________________________________________________________________ 
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بانتقادات�واسعة�وهجوم�شرس�مثل�قرار�مساندته�لثورة�اليمن�ال��stلم�يحظ�قرار�من�قرارات�الرئيس�عبد�الناصر 

 . ،�فقد�تم�اlmام�عبد�الناصر�أنه�بدد�احتياطى�مصر�من�الذهب�هناك�1962سبتمX<��26اندلعت�Lى�

وخرب�eقتصاد�اYصرى،وضâى�بأرواح�عشرات��لوف�من�الشباب�اYصرى�عTى�سفوح�جبال�اليمن،وأن�وجود�جزء�

Yى�اليمن�من�الجيش�اLألف�مقاتل�50(صرى� ) 

 . 1967كان�هو�السبب�الرئي��L�sى�كارثة�يونيو�

وهكذا�أصبحت�مساندة�مصر�لثورة�اليمن�Èى�سبب�كل�النكبات�واYشاكل،�وLى�ظل�مناخ�اع_مى�معادى�للثورة�

السطور��وقائدها�راج�هذا�الك_م�وشاع�وأصبح�من�اYسلمات،ولكن�بكث?<�من�التدقيق�ومحاولة�قراءة�ما�وراء

سنكتشف�معا�زيف�كل�تلك��قاويل�،�بل�سنكتشف�أن�ترويجها�له�هدف�أخر�هو�تشويه�ذلك�القرار�الجسور�وجعل�

تكراره�من�اYحرمات�وإصابة�الشعب�اYصرى�بعقدة�ذنب�وعاهة�نفسية�من�مجرد�ذكر�تاريخ�مصر�Lى�اليمن�Lى�عهد�

 .جمال�عبد�الناصر

 :ولنبدأ�معا�تفنيد�تلك��كاذيب

صوص�تبديد�احتياطى�الذهب�اYصرى�فهذا�لم�يحدث�باYرة�بل�كان�الذهب�الذى�تم�توزيعه�عTى�قبائل�اليمن�بخ -

،��1964من�أموال�اYلك�اYخلوع�سعود�بن�عبد�العزيز�الذى�خلعه�أخاه�اYلك�فيصل�بن�عبد�العزيز�عن�العرش�عام�

اليمن�،�وكان�هو�الذى�أق�<ح�عTى�الرئيس�عبد��وعاش��جئا�Lى�مصر�وكان�يريد�اس�<داد�عرشه�عX<�محاربة�أخيه�Lى

الناصر�فكرة�رشوة�رؤساء�القبائل�اليمنية�بالذهب،�وحول�جزء�من�أمواله�لعم_ت�ذهبية�وسافر�بنفسه�مع�وفد�

مصرى�لليمن�Yقابلة�زعماء�القبائل�هناك�،�وYن�يريد�Dس��ادة�عن�خرافة�تبديد�احتياطى�مصر�من�الذهب�أن�يعود�

 إ�ى�دراسة

 .Yرحوم�الدكتور�عTى�نجم�رئيس�البنك�اYركزى�اYصرى�السابق�وال�stفند�ف¥lا�با�دلة�والوثائق�تلك�الخرافةا

،�فا�رقام�تخX<نا��1967-1962بخصوص�تخريب�eقتصاد�اYصرى�بسبب�اش�<اك�مصر�Lى�حرب�اليمن�Lى�الف�<ة�من� -

 : بالتا�ى

سنويا�ومصدر�هذا�الرقم�تـقرير�البنك�الدو�ى�%  7يقرب�من�بلغت�ما��1967ـ��1957حققت�مصر�نسبة�نمو�من�عام�

 .1976يناير��5عن�مصر�الصادر�Lى�واشنطن�بتاريخ�] ـ�أ��870[ رقم�

وهذا�يع®�sيع®�sأن�مصر�استـطاعت�Lى�عشر�سـنوات�من�عصر�عبد�الناصر�أن�تـقوم�بتنمية�تماثـل�أربعة�أضعاف�ما�

���مثيل�لها�Lى�العالم�النامى�كله�. Tى�عصر�عبد�الناصراستطاعت�تحقيقه�Lى��ربع?ن�سنة�السابقة�ع
ً
كانت�تلك�نتيجة

حيث�لم�يزد�معدل�التنمية�السنوى�Lى�أكÚ<�بلدانه�اYستقلة�خ_ل�تلك�الف�<ة�عن�اثن?ن�ونصف�Lى�اYائة�بل�أن�هذه�

فمثـ_�, جموعة�الدول�الشيوعيةالنسبة�كان�يعز�مثـيلها�Lى�العالم�اYتـقدم�باستثـناء�اليابان�،�وأYانيا�الغربية�،�وم

فقط�Lى�نفس�%  4.5ايطاليا�وÈى�دولة�صناعية�متـقدمة�ومن�الدول�الصناعية�الكX<ى�حققت�نسبة�نمو�عن�تـقدر�بـ�

 .الف�<ة�الزمنية

،وبدأت�الخطة�الخمسية�الثانية�من��1965-1960كما�استطاعت�مصر�تنفيذ�أنجح�خطة�خمسية�Lى�تاريخها�من�

و�زادت�هذه�, حافظت�مصر�عTى�نسبة�النمو�Dقتصادى�قبل�النكسة�1967وبرغم�هزيمة��،بل�أنه�1965-1970

أن�يحقق�زيادة�لصالح��1969وأستطاع�eقتصاد�اYصرى�عام�. سنويا%  8وبلغت��1970و��1969النسبة�Lى�عامى�

 م?�انه�التجارى��ول�وأخر�مرة�Lى�تاريخ�مصر�بفائض

 .مانمليون�جنية�بأسعار�ذلك�الز �46.9قدره�

�sالسد�العا�ى�أعظم�مشروع�هند���s®كانت�مصر�تب�s�¾اYى�نفس�الف�<ة�الزمنية�عقد�الستينيات�من�القرن�اLو

 . هرم�من�طراز�هرم�خوفو�17وتنموى�Lى�القرن�العشرين�باختيار��مم�اYتحدة�والذى�يعادل�Lى�بناؤه�



ليار�دو�ر،كما�كان�لدى�مصر�أكX<�قـاعدة�صناعية�م�1400وتب®�sالقطاع�العام�الذى�بلغ�ثمنه�بتـقديرات�البنك�الدو�ى�

مصنع�مloا�مصانع�صناعات�ثـقيلة��L1200ى�العالم�الثـالث�حيث�كان�عدد�اYصانع�ال�stأنشأت�Lى�عهد�عبد�الناصر�

 وتحويلية�وإس�<اتيجية

 م�تدمر�اقتصادهاوهكذا�يتضح�لنا�أن�مساندة�مصر�لثورة�اليمن�ومساعدlmا�للشعب�اليم®L�sى�التحرر�من�العبودية�ل

. 

( محمد�فوزى�Lى�كتابه/وبخصوص�استشهاد�عشرات��لوف�من�الشباب�اYصرى�بسبب�حرب�اليمن،�يقول�الفريق -

أن�عدد�شهداء�مصر�Lى�اليمن�بلغ�خمسة�أ�ف�شهيد�ضحوا�بأرواحهم�من�أجل�تحرير�إخوا�lم�) حرب�الث_ث�سنوات

تسابقون�عTى�طلب�eش�<اك�Lى�حرب�اليمن�بسبب�ما�يعود�عل¥lم�Lى�الدين�والعروبة،�وأن�الضباط�والجنود�كانوا�ي

 . من�امتيازات

�1967وهكذا�فأن�الرجل�الذى�كان�رئيسا�ل�ركان�Lى�الجيش�اYصرى�خ_ل�تلك�الحرب�،ثم�وزيرا�للحربية�بعد�نكسة�

ف�شهيد�،�ويكفينا�يثبت�لنا�با�رقام�أن�عدد�شهداء�مصر�Lى�اليمن�ليس�عشرات��لوف�كما�أشيع�بل�هو�خمسة�أ� 

ألف�مصرى�Lى�حوادث�الطرق�بمعدل��180،توLى�2009إ�ى�عام��1980أن�نعلم�أنه�بدون�حروب�،�وLى�الف�<ة�من�عام�

 .مصرى�Lى�خمس�سنوات�من�القتال�5000قتيل�سنويا،�بينما�Lى�حرب�اليمن�استشهد��6000

حنة�أن�يبكى�عTى�قتTى�مصر�Lى�حوادث�الطرق�وهكذا�فأنه�من��و�ى�للباكى�عTى�شهداء�مصر�Lى�اليمن�خ_ل�حرب�طا

أضعاف�شهداء�مصر�Lى�حرو�lا�الخمسة�ضد�إسرائيل�والذى��4ألف�قتيل،وهو�رقم�يزيد�عن��180برقمهم�اYهول�

 .ألف�شهيد�40أح¼��sالصليب��حمر�عددهم�،�وقدره�ب

 . 1967نيو�يو �5تبقى�نقطة�أن�وجود�الجيش�اYصرى�Lى�اليمن�كان�هو�السبب�الرئي��L�sى�كارثة�

وهنا�يختلف�السياق�فلم�يكن�وجود�جزء�من�الجيش�اYصرى�Lى�اليمن�هو�سبب�الهزيمة�عTى�أساس�أن�الجيش�الذى�

كان�Lى�مصر�لم�يكن�مكتم_�،يكفى�أن�نعلم�أن�القوة�الضاربة�اYصرية�كلها�كانت�Lى�مصر�متمثلة�Lى�القوات�الجوية�

ع_وة�عTى�أربع�لواءات�مستقلة�وأربع�فرق�” قاهر”ات�ال_زمة�للخطةواYدرعات،وقوات�الدفاع�الجوى،�كانت�كل�القو 

 .مشاة�،وفرقة�مدرعة�وث_ث�لواءات�مدرعة�مستقلة�مع�وحدات�س_ح�اYدفعية�والهاون�وس_ح�اYهندس?ن�Lى�مصر

ن�لم�تكن�حرب�اليمن�Èى�سبب�الهزيمة�بل�كان�فشل�قيادة�القوات�اYسلحة�هو�السبب�الرئي��L�sى�الهزيمة،�كا

eهمال�وال�<ا*ى�والثقة�الزائدة�بالنفس�غ?<�اXY<رة،�وسيطرة�اYش?<�عامر�عTى�الجيش�هو�وشلته�وعزل�الرئيس�عبد�

 .الناصر�عن�حقيقة�أوضاع�الجيش�اYصرى،�وبالطبع�التآمر�الدو�ى�كان�له�دورا�كب?<�أيضا�Lى�الهزيمة

Yاذا�يوجد�هذا�الربط�الدائم�ب?ن�وجود�جزء�من�الجيش�اYى�الف�<ة�من�إذن�Lى�اليمن�Lوب?ن�كارثة��1967- 1962صرى�

 ؟�1967يونيو��5

وهذا�الدور�يأتى�Lى�إطار�الرؤية��1967هنا��بد�من�مراجعة�الدور�السعودى�Lى�حرب�اليمن�وLى�التحريض�عTى�حرب�

صبح�من�ال_زم�الغربية�العامة�بأن�عبد�الناصر�تعدى�كل�الخطوط�الحمراء�بمساندته�لثورة�اليمن�ماديا�وعسكريا،�وأ

�sالحضارة�الغربية�ومحركها�الرئي����ïى�ارسال�جيشه�إ�ى�منابع�كTطاحه�به�بعدما�تجرأ�عeالب�<ول(تحطيم�نظامه�و(�،

،�هذا�)أن�ب�<ول�العرب�للعرب�،�ويجب�أن�يتم�استخدامه�كس_ح�لتحقيق�اYصالح�العربية(ومناداته�الدائمة�

ل�ورفضه�الصلح�معها،�ومحاربته�لقوى�eستعمار�القديم�والجديد،�وبناءه�با�ضافة��سباب�أخرى�مثل�عدائه��سرائي

لنموذج�تنموى�اقتصادى�واجتما�ى�خارج�منظومة�eحتكارات�الرأسمالية�الغربية،�وسعيه�للتصنيع�،وانتاج��سلحة�

ئي���sلضربة�والصواريخ،ومشروع�مصر�النووى�،كل�تلك��سباب�مجتمعة�مع�تأييده�لحرب�اليمن�شكلت�السبب�الر 

 . 1967يونيو�

 . تندلع�ثورة�الضباط��حرار�اليمني?ن�اليمن�ضد�نظام�أسرة�حميد�الدين�eستبدادى�اYتخلف�1962سبتمL26��>Xى�



 ورغم�ال�ïاعات�الدموية�التاريخية�و�الخ_فات�الحدودية�ب?ن�أسرة�حميد�الدين�Lى�اليمن�و��سرة�الحاكمة�السعودية

من�انتقال�الثورة�إل¥lا�Èى�ال�stبدأت�التدخل�Lى�ثورة�اليمن�بالتحالف�مع�الو�يات�اYتحدة��كانت�السعودية�الخائفة

 �مريكية�و�بريطانيا

،�فقد�وقفت�السعودية�بضراوة�ضد�الثورة�اليمنية�وعملت�عTى�إجهاضها�وتبنت��م?<�البدر�باعتباره�إمام�اليمن�كما�

مة�من�الس_ح�والذهب�وبالفعل�يسقط�العقيد�عTى�عبد�اYغ®�sأحد�أهم�قامت�بتمويل�القبائل�اليمنية�بالكميات�ال_ز 

قادة�الثورة�اليمنية�وهو�يدافع�عن�مدينة�صعده�اليمنية�ضد�هجوم�قبTى�سعودى�يم®�s،�وتتحالف�السعودية�مع�

) للسعودية�و�ى�العهد�والحاكم�الفعTى�( بريطانيا�ال�stكانت�تحتل�جنوب�اليمن�ويقابل��م?<�فيصل�بن�عبد�العزيز�

إن�نجاح�الكولونيل�ناصر�Lى�الحصول�عTى�( الس?<�دوغ_س�رايت�رئيس�جهاز�اYخابرات�الX<يطانى�الذى�يقول�ل�م?<�

موطئ�قدم�Yشروعاته�eنق_بية�Lى�الجزيرة�العربية�،�وÈى�أهم�مصادر�الب�<ول�واحتياطاته�Lى�العالم�،�هو�نذير�شؤم�

 (لهم�مصلحة�Lى�ذلك�عTى�مقاومته�ودحضهيجب�أن�تتعاون��طراف�كلها�،�ممن�

وبالفعل�يبدأ�تعاون�سعودى�أردنى�رغم�الحساسيات�السعودية�الهاشمية�با�ش�<اك�مع�بريطانيا�ال�stأقلقها�ما�

اعتX<ته�مشروعات�ناصر�اYستمرة�لطردها�من�أخر�معاقلها�شرق�السويس�،�وتكاد�الثورة�تجهض�لو��طلlÊا�اYساعدة�

الثوار�اليمنيون�من�الرئيس�عبد�الناصر�حماية�جمهوريl²م�الوليدة�ح���stيسقط�اليمن�مرة��من�القاهرة�،فيطلب

أخرى�تحت�الحكم�eمامى�اYتخلف�،�وبالفعل�يدعم�الرئيس�عبد�الناصر�الثورة�اليمنية�عسكريا�بقوات�مسلحة�

خال�الحضارة�إ�ى�اليمن�بإنشاء�كما�تولت�مصر�مهمة�إد)  9000العملية�( مصرية�Lى�عملية�كX<ى�كان�أسمها�الكودى�

جهاز�للدولة��ول�مرة�Lى�تاريخ�اليمن�،�وتأسيس�اYستشفيات�واYدارس�و�الطرق�و�اYوانئ�واYطارات�من�أجل�نقل�

اليمن�إ�ى�القرن�العشرين�،�أدت�هذه�التطورات�إ�ى�اشتعال�الثورة�Lى�عدن�و�اليمن�الجنوبى�وقد�دعمl²ا�مصر�بكل�

 . (ص_ح�الدين( سمها�الكودى�ثقلها�Lى�عملية�كان�أ

مقابل�أن��1962ديسمX<��19ينجح�عبد�الناصر�Lى�الحصول�عTى�اع�<اف�الو�يات�اYتحدة�بحكومة�الثورة�Lى�اليمن�Lى�

يتم�سحب�كل�القوات�اYساندة�للثورة�واYساندة�لôمام�من�اليمن�،كما�تقدم�الحكومة��مريكية�معونات�للحكومة�

 الجديدة�Lى�اليمن

السعودية�هذا�eتفاق�وواصلت�دعمها�للقبائل�اYوالية�لحكم�Dمام�،�ويتعرض�الرئيس�كنيدى�لضغوط��رفضت

شديدة�متعددة�من�شركات�الب�<ول�والبنوك��مريكية�إ�ى�جانب�الحكومة�الX<يطانية�بسبب�اع�<افه�بالنظام�الجديد�

صالح�الغرب�Lى�الب�<ول�العربى�،وبالفعل�يتم�Lى�اليمن�لخطورة�ذلك�عTى�أوضاع�النظام�الحاكم�Lى�السعودية�،�وم

تتعهد�ف¥lا�الو�يات�اYتحدة�بضمان�أمن�وس_مة�النظام�السعودى�و�را¾��s) السطح�الصلب�( وضع�خطة�سميت�

السعودية�،وبا�موال�السعودية�ومع�مساندة�بريطانية�ومن�شركات�الب�<ول��مريكية�تم�تشكيل�تحالف�دو�ى�لتجنيد�

أنحاء�العالم�وشراء�أسلحة�للقتال�Lى�اليمن�ضد�القوات�اYصرية�ال�stتدافع�عن�الثورة�كما�دخلت��مرتزقة�من�كل

اYخابرات��مريكية�بثقلها�إ�ى�ساحة�اYعركة�اYحتدمة�Lى�اليمن�وأصبحت�الحدود�السعودية�اليمنية�مناطق�حشد�

إ�ى�عملية�است�ïاف�طويلة�ب?ن�الجانب?ن��لنقل�الس_ح�والذخ?<ة�واYقاتل?ن�اYرتزقة�إ�ى�اليمن�وتحولت�الحرب

 اYتصارع?ن

كما�أنشأت�السعودية�للملكي?ن�محطة�إذاعية�للتنديد�بالنظام�الثورى�الجديد�،�كما�وفرت�الحماية�والغطاء�ال_زم�

 ل�م?<�البدر�ليقود�اYلكي?ن�مدعوما�بجيوش�من�اYرتزقة�بتخطيط�أمريكى�بريطانى�،

من�شما��وجنوبا�وهددت�معاقل�الرجعية�العربية�ومنابع�الب�<ول�شريان�الحياة�للحضارة�و�lذا�عمت�الثورة�أنحاء�الي

 .الغربية

ل�ستاذ�محمد�حسن?ن�هيكل�،�نجد�الوثيقة��–الجزء�الثانى��–Lى�كتاب�اYفاوضات�السرية�ب?ن�العرب�و�إسرائيل�



 :التالية

�19بتاريخ��36651/43وثيقة�رقم�( رة�الخارجية��مريكية�Lى�برقية�إ�ى�وزا) باركر�هارت�( سجل�السف?<��مريكى�Lى�جدة�

 ( فيصل�بن�عبد�العزيز( محضر�مقابلة�جرت�بينه�و�ب?ن�اYلك�)  1964أغسطس�

 : ( يقول�السف?<��مريكى )

ولم�يعط®�sالX<وتوكول�أى��4:15اتصل�بى�الX<وتوكول�صباح�أمس��ب_+ى�أن®�sمطلوب�Lى�الطائف�Lى�الساعة�

ا�عدا�أن�هناك�طائرة�سوف�تحمل®�sإ�ى�الطائف�بعد�الظهر�استقبل®�sاYلك�فيصل�Lى�قصر�الشX<ة�Lى�إيضاحات�فيم

الساعة�التاسعة�مساء�Lى�حضور�السقاف�و�فرعون�،�و�قال�اYلك�إن�هناك�شيئا�حدث�وهو�يريد�إخطارى�به�بنفسه�

�14و��13يومى�( يوم?ن�سابق?ن�كصديق�شخ¼���sى�و�كممثل�لبلد�صديق�له�و��سرته�،�ثم�قال�اYلك�إنه�خ_ل�

قامت�ث_ث�طائرات�مصرية�بإخ�<اق�اYجال�الجوى�السعودى�جنوب�شرق�ج?�ان�فوق�مناطق�قبائل�) أغسطس�

الحارث�و�أبو�عريش�،�وإن�هذه�الطائرات�قامت�بعدة�دورات�عTى�ارتفاعات�منخفضة�Lى�محاولة�ظاهرة�ل_ستفزاز�،�

كد�أن�هناك�قوات�مصرية�تتحرك�صوب�الحدود�السعودية�،�وقد�حاولت�كما�أن�لديه�معلومات�من�داخل�اليمن�تؤ 

أن�أسأل�اYلك�بإلحاح�عن�تفاصيل�أكÚ<�بشأن�هذه�اYعلومات�،�ولم�يكن�لديه�·�¶���عن�حجم�هذه�القوات�و���عن�

رة�ب?ن�مصر�تسليحها�و���عن�مواقعها�،�و�قد�قال�اYلك�إن�هذه�التطورات�تث?<�Lى�ذاكرته�ما�سبق�أن�سمعه�عن�مؤام

حس?ن�يأخذ�الحجاز�،�والعراق�تأخذ�اYقاطعة�الشرقية�،�: لغزو�و�تقسيم�ب_ده�عTى�النحو�التا�ى�( ! ) و�العراق�و��ردن�

 واليمن�تأخذ�الجنوب�،�و�باÑى�اYملكة�يدخل�تحت�سيطرة�ناصر

ى�إ�ى�صديقه�الصحفى�هيكل�بأن�ينشر�خطة�عن�منظمة�ع ربية�للب�<ول�،�ثم�أضاف�قال��ى�اYلك�أيضا�إن�ناصر�أ́و

إن�السعودية�محاصرة�،�وقد���تكون�السعودية�دولة�كب?<ة�أو�قوية�،�ولكloا�دولة�تريد�أن�تحتفظ�بأراض¥lا�و�شرفها�،�

سوف�يقف�ساكتا�Lى�انتظار�أن�) فيصل�( و�إذا�كان�ناصر�كما�هو�واضح�يريد�أن�يضع�يده�عTى�اYملكة�متصورا�أن�

وأشار�اYلك�إ�ى�أنه�سوف�يقاوم�عسكريا�،�و�هو�قد�أتخذ�عدة�قرارات�يريد�أن�يبلغ®l��sا��يخنق�،�فهو�مخطئ�Lى�ذلك�،

 : �ن

 .ـ�قرر�أن�يدخل�أسلحة�إ�ى�اYنطقة�ا�ïYوعة�الس_ح�عTى�حدود�اليمن�وقد�أصدر�أمرا�فع_�بذلك 1

ضع�يسمح�لها�بأن�تدافع�عن�ـ�إنه�أعطى�أوامر�بالفعل�إ�ى�قواته�أيضا�بأن�تحتشد�عTى�حدود�اليمن�لتكون�Lى�و  2

 .السعودية

 .ـ�وهو��ن���يعتX<�نفسه�مرتبطا�باتفاق�فصل�القوات�Lى�اليمن�،�وسوف�يساند�اYلكي?ن�بأى�طريقة�يراها�مناسبة 3

إن®�sأبديت�دهش�stللملك�،�كما�أبديت�له�إستغرابى�لكل�ما�قاله�عن�eتفاق�الث_ثى�ب?ن�مصر�و�العراق�و��ردن،�ثم�

s®صرى�رتبوا�عملية�لقتل�ناصر��أطلعYى�تقرير�مخابرات�سعودى�يحوى�معلومات�عن�أن�ضباطا�من�الجيش�اTلك�عYا

،�ثم�أمر�بإخ_ء�القاعة�من�كل�الحاضرين�عداه�و�عداى�،�) أن�ناصر�مريض�جدا�( يوليو�،�وأضاف�اYلك��26يوم�

يحتفظ�بما�يشاء�من�قوات�Lى�أوضاع�تأهب�Lى��وانl²زت�الفرصة�ورجوت�اYلك�أ��يبعث�بقوات�إ�ى�حدود�اليمن�،�وأن

أخرجوا�القوات�اYصرية�من�اليمن�و�سوف�يloار�هذا�( أى�مكان�يراه�بعيدا�عن�الحدود�،�فتدخل�اYلك�بحدة�قائ_�

إنكم�يجب�أن�( ثم�استجمع�اYلك�حيويته�ليقول��ى�, النظام�الذى�يدعون�بمساعدته�Lى�شهر�أو�اثن?ن�عTى�أكÚ<�تقدير

ثم�قال�Yاذا�) ناصر�( ،�وكان�يع®�s) أق¼��sجهد�للخ_ص�من�هذا�الرجل�الذى�يفتح�الطريق�للتسلل�الشيو�ى�تبذلوا�

تصX<ون�عليه�؟�أ��ترون�أنه���يكف�عن�مهاجمتكم�يوميا�،�مرة�بسبب�فيتنام�،�ومرة�بسبب�كوبا�،�ومرة�بسبب�

_ح�Lى�جنيف�جاءته�مباشرة�من�Lى�شكل�الكونجو�؟�ما�الذى�يخصه�Lى�الكونجو�؟�إن�مق�<حاته�بشأن�نزع�الس



يعادينا�و�يخدعنا�،�وإننا�مازلنا�) ناصر�( تعليمات�من�موسكو�،�و�أبديت�تحفظى�ولكن�اYلك�كان���يزال�يصر�عTى�أن�

عقابا�لناصر�عTى�سياسته�،�وعقب��480نحاول�اس�<ضاؤه�،�وذكرته�أننا�عطلنا�توريد�القمح�إ�ى�مصر�طبقا�للقانون�

 . ا�عنه�الطعام�تماما�وسوف�ترون�ما�يحدثاYلك�أوقفو 

تجويع�( يقول��ستاذ�هيكل�ان�هذه�اYقابلة�كانت�غريبة�وفاقدة�للمصداقية�ليس�فقط�بسبب�طلب�اYلك�فيصل�

،�ولكن��ن��ردن�كان�حليفا�للسعودية�Lى�حرب�اليمن�،�ويضيف�ان�إسرائيل�أيضا�كانت�تشجع�التحالف�) اYصري?ن�

،فعندما�اشتدت�)مانجو�( Lى�اليمن�ولعبت�دورا�Lى�العمليات�العسكرية�أطلق�عليه�eسم�الكودى��اYساند�للملكي?ن

حاجة�قوات�اYرتزقة�Lى�اليمن�إ�ى�مؤن�و�ذخائر�تلقى�عTى�مواقعهم�من�الطائرات�بالباراشوت�ورفض�الطيارون�

طالب?ن�اللجوء�السيا���s،وهنا�قررت���ردنيون�والسعوديون�القيام�بذلك�وتوجهوا�بطائراlmم�إ�ى�مصر�أكÚ<�من�مرة

 .جlÊة�دعم�اYلكي?ن�Lى�اليمن�بزعامة�السعودية�Dستعانة�بإسرائيل،�وبالفعل�قام�الط?<ان�DسرائيTى��lذا�الدور 

يعقد�حلف�شمال��طلنطى�اجتماعا�Yناقشة�ورقة�العمل�ال�<كية�ال�stأعدها�وزير�الخارجية��1964وLى�شتاء�عام�

 . ( تصفية�عبد�الناصر( وان�ال�<كى�وتحمل�عن

ومحضر�هذه�الجلسة�الذى�يناقش�ورقة�العمل�ال�<كية�يتحدث�عن�الدور�اYشاكس�واYضاد�Yصالح�الغرب�الذى�

 تلعبه�مصر�بزعامة�جمال�عبد�الناصر�عX<�العديد�من�اYشك_ت�ال�stتسبب�ف¥lا�عبد�الناصر

 من�إفشال�فكرة��ح_ف�العسكرية

 كتلة�الشرقيةشراء��سلحة�من�ال -

 تأميم�القناة -

 تمص?<�وتأميم�اYصالح��جنبية�Lى�مصر -

 الوحدة�مع�سوريا -

 .. ثم�ثورة�اليمن�وÈى�الطامة�الكX<ى�بالنسبة�Yصالح�الغرب

فوجود�الجيش�اYصرى�Lى�اليمن�Yساندة�الثوار�أدى�إ�ى�نشوء�وضع�خط?<�هو�تحكم�مصر�Lى�طريق�اYواص_ت�بالبحر�

 مال�عX<�قناة�السويس�،�ومن�الجنوب�عX<�مضيق�باب�اYندب�حمر�من�الش

كما�أن�هذا�الوجود�¸lدد�بزوال�العرش�اYلكى�السعودى�الذى�يحارب�الثورة�اليمنية�وهو�العرش�اYوا�ى�للغرب�والذى�

 . يضمن�تدفق�الب�<ول�إ�ى�الغرب�بكل�يسر

د�الناصر�وسياساته�وتحددها�Lى�اYملكة�العربية�وتعرض�الوثيقة�إ�ى��طراف�العربية�ال�stتعادى�طموحات�جمال�عب

sلك�السنو��Yالسعودية��ردن�ليبيا�تحت�حكم�ا . 

 كما�تلفت�النظر�لسوء�الع_قات�اYصرية�السورية�واYصرية�العراقية

 كما�تتحدث�عن�النفوذ�اYصرى�Lى�إفريقيا�اYعادى�Yصالح�الغرب

جعة�إ�ى�عبد�الناصر�كما�تطالب�بتحويل�اليمن�إ�ى�مستنقع�يغوص�وتدعو�لدراسة�eق�<اح�بتوجيه�ضربة�عسكرية�مو 

فيه�الجيش�اYصرى�مما�يساعد�عTى�إنجاح�الضربة�العسكرية�اYوجهة�إ�ى�مصرمع�التنبيه�عTى�أنه�إذا�استمر�الوضع�

 . 1970الحا�ى�Lى�اليمن�فإن�العرش�السعودى�مهدد�بالزوال�عام

Lى�ساحة�الحرب�اليمنية�ومدى�تشابك�اYصالح�والقوى�الدولية�ال�stتلعب�وبرصد�اYخابرات�اYصرية�لتطور��وضاع�

عTى�وتر�إطالة�الحرب�Lى�اليمن�من�أجل�است�ïاف�القوات�اYصرية�هناك�واست�ïاف��موال�السعودية�،�قرر�الرئيس�

Lى�اليمن�وLى���داء�العمرة�ومقابلة�اYلك�فيصل�للوصول�إ�ى�حل�1965عبد�الناصر�أن�يزور�السعودية�Lى�أغسطس�

وصل�الرئيس�عبد�الناصر�إ�ى�جدة�وحاول�إقناع�اYلك�إن�مصر���تريد�قلب�النظام�Lى�السعودية��1965أغسطس��22



و��lmدف�لفرض�سياسl²ا�عTى�السعودية�،�كما�قدم�له�وثائق�عن�تجنيد�اYرتزقة�وتجارة�الس_ح�وتجار�الحروب�الذين�

إ�ى�ما��1965أغسطس��24إهدار�القوة�العربية�،�وتوصل�الزعيمان�يوم�وجدوا�Lى�حرب�اليمن�سوق�لكسب��موال�و 

عرف�بعد�ذلك�باسم�اتفاقية�جدة�ال�stقررت�أن�يتم�عمل�استفتاء�للشعب�اليم®�sيقرر�فيه�نظام�الحكم�الذى�

له�،�لم�يتم��وتعتX<�الف�<ة�الباقية�ح�stموعد�eستفتاء�ف�<ة�انتقالية�لôعداد�1966نوفمX<��23يرتضيه�Lى�موعد�أقصاه�

بأنه���فائدة�تر$ى�من�( تنفيذ�بنود�eتفاقية�بسبب�تراجع�اYلك�فيصل�عن�Dل��ام��lا�،�ويصرح�الرئيس�عبد�الناصر�

اللقاء�مع�الرجعي?ن�،�بعد�كل�ما�رآه�وسمعه�Lى�السياسات�السلمية�السابقة�ال�stمارسها�إزاءهم�Lى�اللقاءات�

صل�اYلك�فيصل�Lى�زيارة�إ�ى�الو�يات�اYتحدة�وسبقته�مجموعة�اYقدمة�و �1966يونيو��21،�وLى�) واYؤتمرات�

السعودية�ال�stأوضحت�للمسئول?ن��مريكي?ن�ان�اYشكلة�بالنسبة�للسعودية�ليست�إسرائيل�،�وأن�الخطر�الحقيقى�

 Dؤتمر�Yى�تنفيذ�فكرة�اLس_مى�كبديل�للجامعة�هو�حركة�القومية�العربية�كما�تمثلها�القاهرة�،�وأن�السعودية�ماضية�

العربية�،�خ_ل�الزيارة�التقى�اYلك�فيصل�بالرئيس��مريكى�جونسون�Yدة�نصف�ساعة�Lى�اجتماع�منفرد�لم�يحضره�

معهما�إ��م�<جم�من�اYخابرات��مريكية�وليس�وزارة�الخارجية�كما�جرت�العادة�،�وقد�أذيع�تصريح�بعد�eجتماع�

وضاع�Lى�اليمن�بعد�تعÚ<�اتفاق�جده�وفشله�قد�جرى�بحثه�ب?ن�الرئيس�واYلك�،�وأن�إن�تدهور�� ( اYنفرد�جاء�فيه�

الرئيس�قدم�للملك�تعهد�الو�يات�اYتحدة�بأن�السعودية�تستطيع�eعتماد�عTى�صداقة�أمريكا�مهما�كانت�تطورات�

 (�مور�Lى�اليمن

الصادر�عن�دار�بيسان�Lى�الصفحات�من��1995 للكاتب�حمدان�حمدان�الطبعة��و�ى) عقود�من�الخيبات�( Lى�كتاب�

وال�stأرسلها�اYلك�فيصل�بن�عبد�العزيز�إ�ى�الرئيس��مريكى�ليندون�) الوثيقة/الرسالة(،�نجد�تلك��491ـ��489

من�أرقام��342،�كما�حملت�رقم��1386رمضان��15اYوافق��1966ديسمX<��27وÈى�وثيقة�حملت�تاريخ�( جونسون�

 : وف¥lا�يقول�اYلك�العربى�ما�يTى) السعودى��وثائق�مجلس�الوزراء

من�كل�ما�تقدم�يا�فخامة�الرئيس�،�ومما�عرضناه�بإيجاز�يتب?ن�لكم�أن�مصر�Èى�العدو��كX<�لنا�جميعا�،�وأن�هذا�

ـ�كما�قال�الخب?<�Lى�إدارتكم�السيد��1970العدو�إن�ترك�يحرض�ويدعم��عداء�عسكريا�وإع_ميا�،�فلن�يأتى�عام�

 روزفلت�ـ�وعرشنا�ومصالحنا�Lى�الوجود�ك?<ميت

 : لذلك�فأن®�sأبارك�،�ما�سبق�للخX<اء��مريكان�Lى�مملكتنا�،�أن�اق�<حوه�،��تقدم�با�ق�<احات�التـالية

ـ�أن�تقوم�أمريكا�بدعم�إسرائيل�بهجوم�خاطف�عTى�مصر�تستو�ى�به�عTى�أهم��ماكن�حيوية�Lى�مصر،�لتضطرها�

صاغرة�من�اليمن�فقط�،�بل��شغال�مصر�بإسرائيل�عنا�مدة�طويلة�لن�يرفع�بعدها�أى��بذلك�،���إ�ى�سحب�جيشها

 مصرى�رأسه�خلف�القناة�،�ليحاول�إعادة�مطامع�محمد�عTى�وعبد�الناصر�Lى�وحدة�عربية

من�بذلك�نعطى��نفسنا�مهلة�طويلة�لتصفية�أجساد�اYبادئ�الهدامة،���Lى�مملكتنا�فحسب�،�بل�وLى�الب_د�العربية�و 

أرحموا�شرير�قوم�ذل�( ثم�بعدها�،���مانع�لدينا�من�إعطاء�اYعونات�Yصر�وشب¥lاlmا�من�الدول�العربية�إقتداء�بالقول�

lة�Lى�Dع_م)   وكذلك��تقاء�أصواlmم�الك̧ر

خرى�ـ�سوريا�Èى�الثـانية�ال���stيجب�أ��تسلم�من�هذا�الهجوم�،�مع�اقتطاع�جزء�من�أراض¥lا�،�كي_�تتفرغ�Èى�� 

 .فتندفع�لسد�الفراغ�بعد�سقوط�مصر

���stى�الضفة�الغربية�وقطاع�غزة�،�كي_�يبقى�للفلسطيني?ن�أي�مجال�للتحرك�،�وحTستي_ء�عeـ���بد�أيضا�من�

نقطع�أمل�الخارج?ن�مloم�بالعودة�،�كما�يسهل�توط?ن�الباÑى�تستغلهم�أية�دولة�عربية�بحجة�تحرير�فلسط?ن�،�وحيloا�ي

 Lى�الدول�العربية

ـ�نرى�ضرورة�تقوية�اY_�مصطفى�الX<ازانى�شمال�العراق�،�بغرض�إقامة�حكومة�كردية�مهمl²ا�إشغال�أى�حكم�Lى�

Yى�الحاضر�أو�اLى�أرض�العراق�سواء�Lستقبل،�علما�بأننا�بدأنا�بغداد�يريد�أن�ينادى�بالوحدة�العربية�شمال�مملكتنا�



�s�¾اYال�و�الس_ح�من�داخل�العراق�،�أو�عن�طريق�تركيا�و�إيران) 1965(منذ�العام�اYازانى�با>Xبإمداد�ال. 

 يا�فخامة�الرئيس

إنكم�ونحن�متضام?ن�جميعا�سنضمن�Yصالحنا�اYش�<كة�و�Yص?<نا�اYعلق�،�بتنفيذ�هذه�اYق�<حات�أو�عدم�تنفيذها�،�

أخ?<ا�أنl²ز�هذه�الفرصة��جدد�Dعراب�لفخامتكم�عما�أرجوه�لكم�من�عزة�،�و�للو�يات�اYتحدة�, أو�عدمه��دوام�البقاء

 .من�نصر�وسؤدد�وYستقبل�ع_قتنا�ببعض�من�نمو�و�ارتباط�أوثق�و�ازدهار

 فيصل�بن�عبد�العزيز: اYخلص�

 ( ملك�اYملكة�العربية�السعودية )

 : حظة�التا�ىمن�قراءة�تلك�الوثيقة�يمكننا�م_ 

 1967الخطة�ال�stيق�<حها�اYلك�السعودى�للعمل�ضد�الدول�العربية�تكاد�تكون�Èى�خطة�الحرب�Dسرائيلية�Lى�يونيو�

إذا�استمرت�خطط�جمال�عبد�الناصر�واستمرت�قواته�Lى�اليمن�،�والجدير��1970زوال�العرش�السعودى�عام�

زم�عسكرًيا�عام�  .1970م�وتوLى�عام��1967باY_حظة�أن�عبد�الناصر�هُ

،نشرت�تلك�الوثيقة�ضمن�اYقال�L2007ى�ديسمX<�) غياب�عبد�الناصر�هل�كان�صدفة�؟( عندما�نشرت�مقا�ى�عن�

،�و�تم�نشر�اYقال�عTى�موقع�الفكر�القومى�العربى�،�وموقع��1970الذى�كان�يبحث�لغز�وفاة�الرئيس�عبد�الناصر�عام�

سكرت?<�الرئيس�عبد�الناصر�) سامى�شرف�( الوثيقة�،�السيد�/قرأ�تلك�الرسالة�منتديات�الفكر�القومى�العربى�،�وعندما

للمعلومات�ووزير�شئون�رئاسة�الجمهورية��سبق�قام�بكتابة�هذا�التعليق�عل¥lا�وهو�تعليق�منشور�Lى�موقع�منتديات�

 : الفكر�القومى�العربى

مقابلة�تمت�مع�رئيس�هذه�الدولة�تناقشنا�Lى��وضاع�وLى��1995كنت�Lى�زيارة��حدى�البلدان�العربية�الشقيقة�سنة� )

Lى�اYنطقة�وكيف�أ�lا���تس?<�Lى�الخط�السليم�بالنسبة�ل�من�القومى�وحماية�مصالح�هذه��مة�واتفقنا�عTى�انه�قد�

ريكية�حدث�ذلك�منذ�ان�سارت�القيادة�السياسية�اYصرية�بدفع�من�اYملكة�النفطية�الوهابية�والو�يات�اYتحدة��م

عTى�طريق�eستس_م�وشطب�ثابت�اYقاومة�من�أبجديات�السياسة�Lى�مجا�lة�الصراع�العربى�الصهيونى�،�وYا�وصلنا�

لهذه�النقطة�قام�الرئيس�العربى�إ�ى�مكتبه�وناول®�sوثيقة�وقال��ى�يا�أبوهشام�أريدك�ان�تطلع�عTى�هذه�الوثيقة�وÈى�

Lى�Tا�من�مصدرها��صl¥ا�طلبت�منه�صورة�قال��ى�يمكنك�أن�تنسخها�أصلية�وقد�حصلنا�علYلك�فيصل�وYى�قصر�ا

فقط�³ن�عTى��قل�وقمت�بنسخها�ولعلم��خوة�أعضاء�اYنتدى�ف�sóتطابق�نص�الوثيقة�اYنشورة�Lى�هذا�اYكان�

مفادها��وقد�راجعت�النص�اYوجود�لدى�بما�هو�منشور�أع_ه�فوجدlmما�متطابق?ن�،أردت��lذا�التعليق�أن�أؤكد�رؤية

كان�مؤامرة�مدبرة�وشارك�ف¥lا�ل�سف�بعض�القادة�العرب�وقد�يكون�هناك�ما�زال�بعد�خفيا�عنا��1967ان�عدوان�

 ( مما�ستكشفه��يام�القادمة

 .(الوثيقة/ انت�sóتعليق�السيد�سامى�شرف�عTى�الرسالة�)

( شرها��ستاذ�محمد�حسن?ن�هيكل�Lى�كتابه�وال�stقام�ب�<جمl²ا�ون�1967ـ�Lى�الوثائق�Dسرائيلية�الخاصة�بحرب�يونيو�

وبعد�أن�تم�تجه?��كل�الخطط�لضرب�مصر�،��1967،�أن�الرئيس��مريكى�ليندون�جونسون�Lى�مايو�) عام�من��زمات�

أراد�أن�يستوثق�من�احتما�ت�غضب�الشارع�العربى�عTى�العروش�العربية�Lى�حالة�شن�إسرائيل�الحرب�عTى�مصر�وقد�

د�التشاور�مع�مساعديه�عTى�التوجه�بالسؤال�مباشرة�إ�ى�ملك?ن�Lى�اYنطقة�تعتX<�الو�يات�اYتحدة�أستقر�رأيه�بع

عرشهما�مسألة�هامة��مloا�القومى�،�اYلك�حس?ن�بن�ط_ل�Lى��ردن�،�و�اYلك�فيصل�بن�عبد�العزيز�،�وبالفعل�قابل�

،�كما�توجه�ريتشارد�هيلمز�مدير��1967مايو� 28روبرت�كومار�مساعد�الرئيس�جونسون�اYلك�حس?ن�Lى�عمان�يوم�



وكالة�اYخابرات�اYركزية��مريكية�Yقابلة�اYلك�فيصل�بن�عبد�العزيز�Lى�نفس�اليوم�Lى�لندن�ال�stكان�اYلك�فيصل�Lى�

 : زيارة�رسمية�لها�من�أجل�تخي?<�الحكومة�الX<يطانية�ب?ن�حل?ن

،�واستمرار�بقاء�القوات�الX<يطانية�Lى�اYنطقة�لسنة�كاملة�عTى�ـ�تأجيل�تنفيذ�سياسة�eنسحاب�من�شرق�السويس� 1

�1968عام�( �قل�ح�stيتمكن�الجميع�من�ترتيب�أوضاعهم�،�وإ��فإن�إتمام�eنسحاب�الX<يطانى�Lى�اYواعيد�اYعلنة�

 . ن�ذاlmاسوف�يخلق�فراغا�يملؤه�الجيش�اYصرى�و�يدخل�إ�ى�عد) كما�أعلن�رسميا�من�مجلس�العموم�الX<يطانى�

ـ�أن�تبذل�الحكومة�الX<يطانية�مساع¥lا��قامة�تجمع�يضم�كل�دول�شبه�الجزيرة�العربية�و�الخليج�لكى�يكون� 2

للمنطقة�تجمع�إقليم�sتتمايز�به�عن�الجامعة�العربية�،�ويكون�للسعودية�فيه�دور�مؤثر�يوازى�الدور�اYصرى�Lى�جامعة�

 . ةالدول�العربية�ال�stيوجد�مقرها�Lى�القاهر 

Lى�جناح�اYلك�Lى�فندق�دورشس�<�وحضر�اYقابلة��1967مايو��29ـ�تمت�اYقابلة�ب?ن�اYلك�فيصل�و�ريتشارد�هيلمز�يوم�

) عفت�( ب?ن�اYلك�وهيلمز�السيد�كمال�أدهم�مستشار�اYلك�الخاص�ومدير�اYخابرات�السعودية�وشقيق�زوجته�اYلكة�

انية�صباحا�وقد�تم�تأم?ن�مكان�eجتماع�بواسطة�خX<اء�وكالة�اYخابرات�،�أستمر�eجتماع�من�العاشرة�مساء�وح�stالث

 اYركزية��مريكية�،�وعاد�هيلمز�عقب�eجتماع�إ�ى�واشنطن��خطار�الرئيس��مريكى�بما�دار�مع�اYلك

Lى�بيته�Lى�لندن��تقابل�مع�السيد�كمال�أدهم�1985أنه�Lى�ربيع�عام�) عام�من��زمات�( ـ�يقول��ستاذ�هيكل�Lى�كتابه�

،�وهل�كان�اYلك�يعرف�بالتداب?<��مريكية��1967مايو��29وسأله�عن�لقاء�اYلك�فيصل�بريتشارد�هيلمز�يوم�

أسمع�لست�سياسيا�مثل�³خرين�أقول�( وDسرائيلية�Yصر�و�لجمال�عبد�الناصر�؟�ورد�عليه�السيد�كمال�أدهم�قائ_�

أرد�عليه�،�ولك®�sأريدك�أن�تعلم�،�و�أنا�أقولها�لك�بمنت�sóالصراحة�،�صديقك�أى�ك_م�و�الس_م�،�ما�سألت®�sفيه�لن�

الرئيس�جمال�كان�Lى�مواجهة�مفتوحة�و�عنيفة�ضد�اYملكة�،�واYعركة�كانت�سياسية�و�نفسية�وأخ?<ا�أصبحت�

نائه�يسلم�لهم�عسكرية�Lى�اليمن�،�واYلك�فيصل�مسئول�عن�مملكته�،�مسئول�أمام�أسرته�،�مسئول�أمام�أخوته�و�أب

وهذا�هو�) اYصلحة�( �مانة�كاملة�كما�استلمها�،�واجبه�واضح�أمام�العرش�و��سرة�،�و�عليه�أن�يتصرف�بما�يحقق�

،�وهل�) العرش�و��سرة�( كل�·�¶�وليس�هناك�·�¶�أخر،���تستطيع�أن�تسائل�اYلك�فيصل�إ��فيما�هو�مسئول�عنه�

ح�؟�و�هل�كانت�اYملكة�أقل�أو�أكÚ<�استقرارا�عندما�تركها�عما�كانت�عليه�نجح�Lى�حمايl²ما�طوال�حكمه�أم�لم�ينج

عندما�تسلمها�؟هذا�هو�اYحك�،�كان�الخطر��كX<�علينا�أيام�ملكه�هو�صديقك�الرئيس�جمال�وبالنسبة�لنا�Lى�اYملكة�

 >Úديد�الذى�مثله�علينا�الرئيس�جمال�،�ونحن���نتعب�رؤوسنا�بكl²ى�الLى�فإن�فيصل�أنتصر�Lة��سئلة�و���بالخوض�

وسكت�السيد�كمال�أدهم�وهو�يشعر�أن®�sأتابعه�( ويتابع��ستاذ�هيكل�روايته�لتفاصيل�اللقاء�) الحكايات�و�التواريخ�

كنت�صريحا�معك�لم�أتكلم�ك_م�سياسي?ن�و�لم�أتكلم�ك_م�رجل�غامض�كلمتك�بصراحة�و�أنت�: ب�<ك?��شديد�ثم�قال�

 .(! حر�فيما�تفهمه�مما�قلت

بقراءة�كل�تلك�الوثائق�سنتأكد�بالفعل�أن�مساندة�مصر�لثورة�اليمن�،ووجود�جزء�من�الجيش�اYصرى�هناك�تسبب�

 .Lى�اط_ق�كل�ك_ب�الصيد�للقضاء�عTى�تجربة�جمال�عبد�الناصر

لم�تكن�مساندة�مصر�لثورة�اليمن�مصادفة�أو�قرارا�عشوائيا�بل�كان�Yصر�دورا�بارز�Lى�تفج?<�الثورة�من�

 �s®ى�الجيش�اليمLى�ص_ت�وطيدة�بالخ_يا�السرية�للضباط��حرار�Tساس،وكانت�ع. 

كان�قرار�عبد�الناصر�بتفج?<�الثورة�Lى�اليمن�ومساندlmا�ودعمها�عسكريا�نابعا�من�رؤيته�ل�من�القومى�اYصرى،رأى�

قناة�السويس�،�ومن�سيطر�عبد�الناصر�أن�من�يسيطر�عTى�فلسط?ن�¸lدد�سيناء،�ومن�يسيطر�عTى�سيناء�سيطر�عTى�

 .عTى�القناة�سيطر�عTى�مصر�والبحر��حمر،ومن�سيطر�عTى�مصر�سيطر�عTى�الوطن�العربى�كله

 :�تى�1952حدد�عبد�الناصر�Lى�تقديره�eس�<اتي.ى�Yوقف�مصر�Lى��lاية�عام�



 بريطانيا�Lى�القناة�وإسرائيل�عTى�الحدود�الشرقية:تواجه�مصر�عدوين�Lى�وقت�واحد� -

��يمكن��ية�مفاوضات�سياسية�مع�بريطانيا�للج_ء�أن�تنجح�إ��بمساندة�العمل�الفدائى�والعسكرى�Lى�منطقة� -

 القناة

مصر�لن�تتمكن�من�خوض�معركة�عسكرية�ناجحة�سواء�كانت�دفاعية�أو�هجومية�ضد�اسرائيل�طاYا�ظلت�القوات� -

 ا�نحو�الشرق�وتتحكم��lاالX<يطانية�متواجدة�Lى�منطقة�القناة�lmدد�خطوط�مواص_تن

 العدو�الرئي��L�sى�الوقت�الحا�ى�هو�قوات�eحت_ل�الX<يطانى�والعدو�الفر�ى�هو�القوات�eسرائيلية -

،وتتبعها�الخطوة�الثانية�بتأميم�شركة��1954وبالفعل�ينجح�عبد�الناصر�Lى�توقيع�اتفاقية�الج_ء�مع�بريطانيا�عام�

أدى�للعدوان�الث_ثى�عTى�مصر،�وبفشل�العدوان�أصبحت�قناة�السويس�مما��1956يوليو��26قناة�السويس�Lى�

مصرية�بالكامل،كما�ألÎى�عبد�الناصر�معاهدة�الج_ء�وأستو�ى�عTى�القاعدة�الX<يطانية�Lى�منطقة�القناة،وبذلك�تم�

حو�الشرق�Lى�تطه?<�اYدخل�الشما�ى�للبحر��حمر،وبقى�اYدخل�الجنوبى�عند�باب�اYندب�،وأصبح�الطريق�مفتوحا�ن

سيناء�للجيش�اYصرى�دون�lmديد�بريطانى�للقوات�اYسلحة�اYصرية،�أصبحت�اسرائيل�Èى�العدو�الرئي��Y�sصر�الذى�

 . يتحتم�مواجهته

صمم�عبد�الناصر�عTى�ا�lاء�eحت_ل�الX<يطانى�للسودان�أو��وبعد�ذلك�الدعوة�لوحدة�وادى�النيل�من�خ_ل�eع�<اف�

Lى�تقرير�مص?<ه،وعندما�أختار�الشعب�السودانى�eستق_ل�وeنفصال�عن�مصر�بادر�عبد�بحق�الشعب�السودانى�

الناصر�بتأييد�ذلك�وسحب�القوات�اYصرية�من�السودان�تاركة�أسلحl²ا�الثقيلة�هدية�للجيش�السودانى�مما�اضطر�

نى�،وفتحت�مجال�الX<يطانيون�إ�ى�سحب�جيشهم�لتتحرر�السودان�،وبذلك�اكتسبت�مصر�صداقة�الشعب�السودا

العمل�لها�Lى�أفريقيا�كلها�باخ_صها�وال��امها�بتصفية�eستعمار�Lى�القارة�السمراء�وحق�تقرير�اYص?<�للشعوب�

أصبح�الساحل�الغربى�للبحر��حمر�ح�stكس_�و�lاية�الحدود�السودانية�خاليا�من�القوات���1957فريقية،وLى�عام�

 .�جنبية��lائيا

ع�اس�<اتي.ى�هام�Lى�القرن��فريقى�لذا�قرر�عبد�الناصر�مساندة�القوى�الوطنية�الصومالية�تحتل�الصومال�موق

ودعمها�من�أجل�الحفاظ�عTى�مقومات�الشخصية�الصومالية�بجذورها�العربية�وDس_مية�ووحدة�أرا¾��sالصومال�

لذا�اتصلت�مصر�بكل�الهيئات�،وقطع�الطريق�عTى�إسرائيل�ال�stكانت�تريد�توطيد�ع_قاlmا�Dقتصادية�بالصومال�

والتنظيمات�السياسية�الصومالية�ودعمت�التعليم�Lى�الصومال�بالكتب�العربية،�كما�أمر�عبد�الناصر�أن�يفتح��زهر�

أبوابه��ستقبال�الصومالي?ن�الذين�توافدوا�عTى�مصر�بأعداد�هائلة�،كما�تم�إرسال�بعثة�أزهرية�كب?<ة�للصومال�لربط�

نه�الحنيف�،وهكذا�عملت�مصر�عTى�إرساء�ع_قات�اقتصادية�وعسكرية�وثقافية�وسياسية�الشعب�الصوما�ى�بدي

وأنضم�لجامعة�الدول�العربية،وبذلك�ضمنت�مصر�مكا�lا�Lى�منطقة��1960وطيدة�بالصومال�الذى�نال�استق_له�عام�

م�اندلعت�ثورة�اليمن�عTى�القرن��فريقى�وقطعت�الطريق�عTى�إسرائيل�،لتتحكم�Lى�اYدخل�الجنوبى�للبحر��حمر�ث

 وكان�الدور�اYصرى�والوجود�اYصرى�لدعمها) الساحل�الشرÑى(الجانب��خر�من�شواطئ�البحر��حمر�

وأصبحت�مصر�قادرة�عTى�التحكم�Lى�مدخل�البحر��حمر�الشما�ى�ومدخله�الجنوبى�وهو�ما�تحقق�فع_�خ_ل�حرب�

 . باغ_ق�مضيق�باب�اYندب�1973

ومحاو�ت�اسرائيل�لزيادة�وجودها�Lى�البحر��حمر�ببناء�مطارات�Lى�سيناء،ونقل�بعض��L1967ى�عام��وبرغم�الهزيمة

الزوارق�الحربية�برا�من�موان¥lا�Lى�البحر�اYتوسط�إ�ى�البحر��حمر�،ومحاولl²ا�سرقة�ب�<ول�خليج�السويس�أو�التدخل�

 .Lى�عملية�فتح�قناة�السويس

بد�الناصر�كل�تلك�اYحاو�ت�،وقامت�مصر�بنشر�سفن�أسطولها�Lى�البحر��حمر�أجهضت�السياسة�اYصرية�Lى�عهد�ع

Lى�اYوانى�اYصرية�وميناء�بورسودان�،كما�نشرت�مصر�قواlmا�الجوية�Lى�مطارات�السودان،ونقلت�جزء�من�قواlmا�



<ول�اYصرى�Lى�خليج�الX<ية�إ�ى�منطقة�جبل��ولياء�بالسودان�،وعندما�أستأجرت�إسرائيل�حفار�عم_ق�لسرقة�الب�

 . السويس�قامت�اYخابرات�اYصرية�بتدم?<ه�قبل�وصوله�للبحر��حمر

�1967ورفضت�مصر�كل�محاو�ت�فتح�قناة�السويس�قبل�انسحاب�اسرائيل�من�كل��را¾��sالعربية�اYحتلة�عام�

ناة�بعودة�ال_جئ?ن�وايجاد�حل�عادل�وشامل�لقضية�الشعب�الفلسطي®s،�بل�أن�الرئيس�عبد�الناصر�رهن�فتح�الق

 .الفلسطيني?ن�إ�ى�وطloم

 : Lى�أوراقه�الخاصة” جمال�حمدان“يقول�اYفكر�الكب?<�

الناصرية�Èي�‘حاكم�يعرف�ويفهم�جغرافيا�مصر�السياسية�وأن�’ أول�ول�سف�آخر‘أن�الرئيس�جمال�عبد�الناصر�هو�

أو�رفضناه�كشخص�) عبد�الناصر(نا�عنه�ح�stلو�انفصل… أنت�مصري�إذن�أنت�ناصري … اYصرية�كما�ينبÎي�أن�تكون 

’ وكل�حاكم�بعد�عبد�الناصر���يملك�أن�يخرج�عTى�الناصرية�ولو�أراد�إ��وخرج�عن�اYصرية�أي�كان�خائنا. أو�كإنجاز

�ن�الناصرية�Lي�رأيه�قدر�مصر�الذي���يملك�مصري�الهروب�منه. 

ي�بحقه�اYطلق�Lي�رفض�عبد�الناصر��ن�اYصري�مع�احتفاظ�كل�مصر ’ بوصلة�مصر�الطبيعية‘ويقول�إن�الناصرية�

 .’ناصري�قبل�الناصرية�وبعدها�وبدو�lا‘

بل�كانت�عم_�عظيما�يعكس�بعد�نظر��1967لم�تكن�حرب�اليمن�سببا�Yشاكل�مصر�ولم�تكن�Èى�سبب�هزيمة�

قطر�عربى�أخر�هو�ملموس�لرجل�دولة�مهموم�بقضايا�أمته�،مؤمن�بوحدة�اYص?<�العربى�وبإن�استق_ل�اليمن�أو�أى�

 . جزء�من�استق_ل�مصر

قامت�الجمهورية�اليمنية�وخرج�الشعب�اليم®�sمن��1967وبرغم�كل�اYؤامرات�عTى�الثورة�اليمنية�وبرغم�كارثة�يونيو�

حكم�eمامة�اYتخلف،�وهبت�رياح�التغي?<�عTى�منطقة�الخليج�العربى�،فاستقلت�امارات�الخليج�كلها�وأنت�sóالوجود�

ى�Lي�اYنطقة،�وح�stحكام�السعودية�أعداء�عبد�الناصر�وخصوم�الثورة�اليمنية�أضطروا��دخال�تعدي_ت�eستعمار 

 . وتحديثات�عTى�السعودية�لتق¥lم�من�رياح�الثورة

وخرجت�دولة�اليمن�الجنوبية�إ�ى�الوجود�كدولة�مستقلة�ثم�توحد�اليمن�الشما�ى�والجنوبى�Lى�دولة�واحدة،�

 .باب�اYندب�تحقق�حلم�عبد�الناصر�وأصبح�البحر��حمر�بحرا�عربيا�بحق�وبالسيطرة�العربية�عTى

وبسبب�وجود�الجيش�اYصرى�Lى�اليمن�قرب�منابع�النفط�،غ?<ت�شركات�الب�<ول�من�أساليب�تعاملها�مع�حكومات�

 . الب�<ول�ومنحl²ا�نصيب�أكX<�من�ثروlmا�اYسلوبة

تحالفا�مع�اYلوك�العرب�سواء�فيصل�السعودية�أو�حس?ن��ردن�كل�هذه�eيجابيات�جعلت�الغرب�eستعمارى�كله�م

وح�stحسن�اYغرب�Lى�أق¼��sغرب�الوطن�العربى�يتكالبون�عTى�ضرب�نموذج�جمال�عبد�الناصر�وeطاحة�بنظام�

بل�بعد�وفاة��1967حكمه�الوط®L�sى�مصر،�وهو�ما�تحقق�ل�سف�ولكن�لسخرية�القدر�لم�يتحقق�ذلك�عقب�هزيمة�

عندما�سلم�السادات�كل�أوراق�اYنطقة�إ�ى�صديقه��مريكى�ال¥lودى�هï<ى�كيسنجر��1973صر�وعقب�نصر�عبد�النا

 . مدعوما�بنصائح�فيصل�السعودية

وهو�ما�تعانى�مصر�منه�ح³�stن�فقد�فقدت�موقعها�Lى�قيادة��مة�العربية،�وفقدت�أرصدlmا�Lى�القارة��فريقية�

از،وأصبحت�تواجه�عزلة�م��ايدة�Lى�ظل�ع_قات�خاصة�مشبوهة�تجمعها�وأنكمش�دورها�Lى�حركة�عدم�Dنحي

 . 1974بالو�يات�اYتحدة��مريكية�وإسرائيل�منذ�عام�

ستظل�مساندة�مصر�لثورة�اليمن�أحد�أعظم�أعمال�الرئيس�عبد�الناصر�ومصدر�فخر�دائم�Yصر�مهما�كره�الخونة�

 والعم_ء



 عبد�الناصر�وحرب�eست�ïاف

 صابح�عمرو : بقلم�

_________________ 

،�تلك�الحرب��1970 – 1967سنوات�من��3حرب�eست�ïاف�تلك�الحرب�اYظلومة�واYنسية�وال�stأمتدت�عTى�مدى�

اYجيدة�ال�stأنتصرت�ف¥lا�إرادة�القتال�لدى�eنسان�العربى�اYصرى�لم�تنل�حقها�من�eهتمام�eع_مى�بسبب�سيادة�

تريد�إلصاق�كل�الهزائم�واYوبقات�بعهد�الرئيس�عبد��1973م�sاYصرى�عقب�حرب�نغمة�رئيسية�Lى�eع_م�الرس

ليصبح�الرئيس�عبد�الناصر�هو�صاحب�الهزيمة�و��·�¶�غ?<ها��1973الناصر�ونفى�أى�صلة�له�بما�تم�Lى�حرب�أكتوبر�

 . 1973بينما�يج®�sالرئيس�السادات�ثمار�ما�تحقق�من�انتصارات�Lى�حرب�أكتوبر�

مة�سائدة�طيلة�عهد�الرئيس�السادات�وحاول�مؤرخون�مloم�الراحل�عبد�العظيم�رمضان�eيحاء�بكون�ظلت�تلك�النغ

حرب�eست�ïاف�كانت�هزيمة�وكارثة�عTى�مصر�من�كافة�النوا´ى�،�ولكن�أق_م�محايدة�ومح�<مة�تصدت�لذلك�

 . ا�لتاريخ�مصروأنصفت�تلك�الحرب�اYجيدة�ليس�من�أجل�إنصاف�تاريخ�الرئيس�عبد�الناصر�بل�إنصاف

 . Lى�هذا�اYقال�سï<صد�وقائع�تلك�الحرب�اYجيدة�وأثارها�عTى�مصر�داخليا�وخارجيا

رفض�الرئيس�عبد�الناصر�عقب�الهزيمة�مباشرة�كل�عروض�الس_م�Dسرائيلية�بعودة�سيناء�فقط�إ�ى�مصر�مقابل�

 : نهصرح�أ�1967س_م�منفرد�ب?ن�مصر�وإسرائيل،�وLى�مؤتمر�الخرطوم�Lى�أغسطس�

 . ��تفاوض… ��اع�<اف�.. ��صلح�

�>Xي�نوفمLصرية�عقب�مظاهرات�الطلبة�Yى�حديث�له�إ�ى�أساتذة�وطلبة�الجامعات�اLيقول�الرئيس�جمال�عبد��1968و

أنا�عارف�مدى�الغضب�ومدى�اYفاجأة�الTى�أصابتنا�جميعا�بعد�النكسة�وبعد�الTى�حاصل�وعارف�أن�” : الناصر

غاضب�وحزين��ن�جيشه�نال�هزيمة�غ?<�مستحقة�و�ن�سيناء�تم�احت_لها�بس�أنا�بدى�أقول�الشعب�العربى�Lي�مصر�

لكم�حاجة�الرئيس�تيتو�بعت��ى�رسالة�جت�له�من�ليفى�أشكول�رئيس�وزراء�إسرائيل�بيطلب�ف¥lا�أنه�يقابل®½�Lي�أي�

صر�مع�مهزوم،�وإن�إسرائيل�مكان�Lي�العالم�لنتحدث�ولكى�نصل�إ�ى�حل�وبيقول�أنه�مش�هيتعامل�مäى�معاملة�منت

مستعدة�ترد�لنا�سيناء�من�غ?<�شروط�مذلة�إ��شرط�واحد�بس�أن�مصر�تبقى�دولة�محايدة�يع®½���قومية�عربية�و��

عروبة�و��وحدة�عربية�نبقى�Lي�حالنا�ومالناش�دعوة�بإسرائيل�و��نحار�lا،�إسرائيل�قتلت�الفلسطيني?ن�وإحنا�مالنا،�

 .لبنان،�مصر�مالهاش�دعوة�وما�تتكلمش.. نا�محايدين،�ضربت��ردنإسرائيل�ضربت�سوريا�إح

يع®�sخدوا�سيناء�وطلقوا�العروبة�والقومية�والوحدة�ونبيع�نفسنا�للشيطان،�أنا�طبعا�قولت�للرئيس�تيتو�الك_م�ده�“

ا�مسئول?ن�مرفوض�القدس�والضفة�والجو�ن�وسيناء�يرجعوا�مع�بعض،�إحنا�مسئول?ن�عن�كل��را¾�½�العربية،�إحن

عن�حل�مأساة�شعبنا�العربي�Lي�فلسط?ن،�مش�هنقبل�شروط،�ومش�هنخرج�من�عروبتنا،�ومش�هنساوم�عTى�أرض�

ودم�العرب،�لن�تقبل�الجمهورية�العربية�اYتحدة�بحل�جزئي�أبدا،�معركتنا�واحدة�وعدونا�واحد�وهدفنا�واحد�تحرير�

حبيت�أنقل�لكم�اYوضوع�ده�علشان�تعرفوا�أن�اYشكلة�مش�أرضنا�كلها�بالقوة�و�لن�نقبل�مشاريع�منفصلة�للس_م،�

 .”علشان�يساومونا�ب¥lا�عTى�عروبتنا�وعTى�شرفنا�وعTى�قوميتنا�67سيناء�بس،��م?<كان�وال¥lود�ضربونا�Lي�

لم�يعد�سرا�³ن�بعد�أن�تم�Dفراج�عن�معظم�الوثائق�الغربية�أن�إسرائيل�والو�يات�اYتحدة��م?<كية�حاولتا�

استماتة�إغواء�الرئيس�عبد�الناصر�بقبول�صلح�منفرد�مقابل�استعادة�سيناء�كاملة�وبغ?<�قيود�ل�ïع�س_ح�القوات�ب

 .اYسلحة�اYصرية�Lي�سيناء�بشرط�الخروج�من�الصراع�العربى�DسرائيTى

خ_ل�: يقول �1969فX<اير��-شباط�L17ى�حديث�لرئيس�وزراء�إسرائيل�ليفى�أشكول�مع�مجلة�نيوزويك��م?<كية�عدد�

العقدين��خ?<ين�كررنا�دائما�Lي�إسرائيل�قولنا�بأننا�مستعدون�Yناقشة�مشاكلنا�مع�ناصر،�أن®�sمازلت�مستعدا��ن�

أط?<�إ�ى�القاهرة،�ولن�أتحدث�مع�ناصر�كمنتصر�ولك®�sسأبلغه�أن�إسرائيل�مستعدة��عادة�سيناء�كاملة�إ�ى�مصر�



�سرائيل�Lي�أى�وقت�طلبات�من�أجل�نزع�س_ح�سيناء،�ولكن�بالنسبة�وبدون�أى�قيد�أو�شرط�حيث�أنه�لم�تكن�

Yرتفعات�الجو�ن�والقدس�و�الضفة�الغربية�فأن�إسرائيل�ببساطة�لن�تتنازل�عloا،�سï<د�لناصر�سيناء�بدون�شروط�

 .“ مقابل�أن�¸lتم�بشئون�مصر�و��يتدخل�Lي�شئون�الدول�العربية��خرى 

ك�العروض�وأصر�عTى�عودة��را¾��sالعربية�كلها�وعTى�الوصول�إ�ى�حل�شامل�رفض�الرئيس�عبد�الناصر�كل�تل

للصراع�العربى�DسرائيTى،�أدرك�الرئيس�عبد�الناصر�أن�عروبة�مصر�Èى�قدرها�و�مستقبلها�وسبيل�العرب�الوحيد�

بأفعالها�وبكو�lا��للوحدة�ككتلة�قوية�Lي�عالم���يرحم�الكيانات�الصغ?<ة،�أدرك�أن�قيادة�مصر�للوطن�العربى�تكون 

ممثلة�لكل�طموحات�و�أمال�الشعوب�العربية،�لم�تكن�العروبة�والقومية�عنده�تع®�sالسيطرة�اYصرية�عTى�الوطن�

العربى�بل�كانت�رؤية�عبد�الناصر�أشمل�Yفهوم��من�القومى�العربى�الجامع�لكل�الدول�العربية�وكان�مؤمنا�أن�

فض�بشدة�أن�يخرج�من�عروبته�وأن�ينعزل�بمصر،لذا�بدأ�التخطيط�لرد�اYصالح�العربية�مش�<كة�وواحدة،�لذا�ر 

 1967يونيو��-eعتبار�والثأر�مما�حدث�Lي�حرب�حزيران

لذلك�لم�ينم�عبد�الناصر�منذ�. …أن�ما�أخذ�بالقوة���يس�<د�إ��بالقوة.. طبق�عبد�الناصر�عمليا�مقولته�الخالدة

ث_ث�سنوات�أنجز�ف¥lا�عبد�.. 1970سبتمX<�-أيلول �28إ�ى�بارlÆا�Lي�الهزيمة�ليلة�هنيئة�ح�stصعدت�روحه�الطاهرة�

Lي�“” .. أكتوبر�Lي�eس�<اتيجية�العاYية�6.. يقول�الدكتور�جمال�حمدان�Lي�كتابه..الناصر�ما�أدى�لصنع�أسطورة�العبور 

ت�نحو�ست�سنوات�ونصف�والt½�استمر ). 73أكتوبر�-،�تشرين�eول 67يونيو�-حزيران(الواقع�أن�ف�<ة�ما�ب?ن�الحرب?ن�

ونحن�نستطيع�أن�نقدر�هذه�الف�<ة�.. نحو�القفزة�الكX<ى ” انط_ق”و” اختمار“ثم�” إعداد”و” كمون�“كانت�ف�<ة�. السنة

) الصمود.. (فهناك�أربع�مراحل�أساسية. حق�قدرها�Lي�سياق�الصراع�العام�إذا�نحن�حللناها�إ�ى�مراحل�تطورية

مدة�سنة��″68أغسطس��- ح�stآب�67يونيو��-حزيران“فالصمود�من�).. النار�وقف�اط_ق) ( eست�ïاف)(الردع(

�مرحلة�.. وشهران
ً
.. تخللl²ا�معارك�رأس�العش�واYدمرة�إي_ت�وبعض�معارك�جوية�متحدية” الدفاع�الحذر“Èي�أساسا

�مرحلة�.. مدة�ستة�شهور �″69فX<اير�- ح�stشباط��68سبتمX<�-أيلول “والردع�من�
ً
تلخصها�” النشط�الدفاع�” Èي�أساسا

أما�.. وكان�من�نتائجها�بناء�العدو�لخط�بارليف��ول .. معارك�اYدفعية�الt½�اتصل�ف¥lا�ال�<اشق�بالن?<ان�عX<�القناة

�مرحلة�.. مدة�سنة�ونصف�السنة�″70أغسطس�-ح�stآب�69مارس�- آذار“مرحلة�eست�ïاف�من�
ً
الهجوم�” فتعد�أساسا

.. 1969أبريل��-مارس�ونيسان-آذار.. �ول�باYدفعية�اYكثفة�اYستمرة�طوال�شهرينفف¥lا�تم�تدم?<�خط�بارليف�أ” الحذر

�و�lارا�بقوات�م��ايدة�ثم�ب_�انقطاع،�كما�تكررت�غارات�الضفادع�البشرية�عTى�موانئ�
ً
ثم�توا�ى�عبور�الكوماندوز�لي_

�عن�الغارات�واYعارك�الجوية�اYت
ً
صاعدة،�وذلك�كله�Lي�وجه�غارات�العدو�العدو�تحرقها�وتغرق�سفنه�ف¥lا،�هذا�فض_

أما�اYرحلة�الرابعة�و�خ?<ة�فó½�مرحلة�وقف�إط_ق�. اYضادة�عTى�الجزر�اYنعزلة�والعمق�اYدني�إ�ى�جانب�جlÊة�القناة

�ف�<ة�ال_حرب�.. مدة�ث_ث�سنوات�وشهران ″73أكتوبر�- ح�stتشرين��ول �70أغسطس��-النار�من�آب
ً
وÈي�أساسا

�تنتصف�ما�ب?ن�مراحل�الدفاع�بأشكاله�ودرجاته�م.. وال_سلم
ً
ن�هذا�التصنيف�نرى�أن�ف�<ة�ما�ب?ن�الحرب?ن�تكاد�أو�

واYراحل�الدفاعية��و�ى�تكاد�بدورها�.. ”ث_ث�سنوات�وشهران�لكل�مloما“اYختلفة�وماب?ن�مرحلة�ال_حرب�وال_سلم�

حوا�ي�سنة�ونصف�السنة�“.. Dيجابي�Lي�الجانب�³خرتنتصف�ب?ن�الصمود�والردع�السلL�½èي�جانب�وب?ن�eست�ïاف�

فقد�.. وإذا�كان�العدو�قد�تفرغ�Lي�مرحلة�وقف�النار�لبناء�خط�بارليف�الثاني�وتدعيم�وجود�Lي�سيناء.. ”لكل�مloما

م�وهكذا�ترس.. تفرغت�القوات�اYصرية�للتدريب�الداخTي�الloائي�والحاسم�وإعادة�بناlÆا�وتطويرها�للمعركة�الكX<ى 

اYراحل�مجتمعة�عملية�متنامية�متصاعدة�تتعاقب�وتتكامل�Lي�زحف�صاعد�منتظم�من�البناء�العسكري�وeختبار�

الحربي�وكانت�كلها�بخX<اlmا�وتجار�lا�ونتائجها�مدرسة�عملية�أخرى�بالفعل�وتدريبات�جزئية�مجزأة�عTى�معركة�التحرير�

.. لم�تكن�سدى.. القاسية�والصبور ” الست” تلك�السنوات�.. عركةمن�هنا�ثبت�أن�سنوات�ما�قبل�اY… الكX<ى�Lي�أكتوبر

.. تدريب�نموذ$ي�معمTي: ففي�هذه�الف�<ة�أتيح�لقواتنا�وقياداlmا�اYجال�لنوع?ن�أساسي?ن�من�التدريب�والتجريب�



قيل��”وتدريب�ميداني�واقäي�فبالتخطيط�الثاقب�الوا�ي�وDرادة�اYصرة،�جرى�التدريب�الشاق�اYثابر�العنيد�

إقليم½�من�الحجم�الطبيäي�وLي��ندسكيب�طبيäي�اخت?<�بعناية�وعن�عمد�من�ليكون�أقرب�” ماكيت” عTى�! ”تجربة300

�ببيئة�القناة�ومسرح�القتال�سواء�تضاريس�أرض�أو�عمق�مجرى�أو�سرعة�تيارات
ً
وقد�كانت�منطقة�عTى�.. ما�يمكن�شlÊا

Èي�هذا�اYسرح�التدريè½�والتجريè½�عTى�.. مشابه�تماما�لسد�العدوحيث�أقيم�سد�ترابي�.. قطاع�من�ترعة�Dسماعيلية

كذلك�فلقد�أجريت�عملية�التدريب�أحيانا�عTى�قناة�السويس�نفسها�Lي�قطاع�يزدوج�فيه�عملية�.. العبور�وeخ�<اق

�عTى�قناة�السويس�نفسها�Lي�قطاع�يزدوج�فيه�مجراها
ً
ح�الغربي�بينما�حيث�تتوسط�اYجرى�جزيرة�الب_ .. التدريب�أحيانا

و��يظن�أحد�أن�هذه�التجارب�.. كانت�تسيطر�عليه�قواتنا�سيطرة�كاملة�وLي�مأمن�تام�من�أنظار�العدو�وأخطاره

�عن�صعوبات�توف?<�اYسرح�اY_ئم�باYواصفات�.كانت�باYهمة�السهلة. ح�stكتجارب�وتدريبات.. والتدريبات
ً
ففض_

وبإحداث�خسائر�Lي��رواح�واYمتلكات�واYزروعات�بل�.. خدام�الذخ?<ة�الحيةكانت�هناك�اعتبارات�إمكان�است.. اYحددة

ثم�.. كذلك�ضرورة�إقامة�ثم�هدم�الساتر�ال�<ابي�الصنا�ي�عدة�مرات�Lي�كل�تجربة�واحدة.. و�رض�الزراعية�نفسها

كل�أولئك�مع�ما�يع®½�.. جديد�تكريك�وتطه?<�اYجرى�اYائي�من�رديمها�بعد�تلك�اYرات�وإعادته�إ�ى�مكانه�عTى�أ�رض�من

من�مضاعفة�أحجام�مكعبات�والردم�والتكويم�والتكريك�عدة�أضعاف�الحجم�الكTي�للعملية�الحقيقية�الواحدة�

وحدة��80من�” وكما�يذكر�كتاب�حرب�رمضان�فإن�تدريب�وحدة�هندسية�واحدة�. نفسها�Lي�ميدان�القتال�الفعTي

�أثناء�اYعركة،�Lي��12بة�والوحل�يعادل�كان�يستد�ي�تحريك�حجم�من��تر ” مطلوبة
ً
مرة�مثل�ما�ستقوم�بإزاحته�فع_

 �15ح?ن�ترتفع�هذه�النسبة�إ�ى�
ً
�وتدريبا

ً
�بالنسبة�Yجمل�العملية�كلها�تجريبا

ً
�lذا�كله�وبمثله�وبغ?<ه�كانت�.. ضعفا

كل�اYعدات�.. ي�اYقتحمأو�ح�stالخ��Xاليومي�بالنسبة�للمهاجم�اYصر ” �مر�اليومي“العملية�قد�أصبحت�بمثابة�

وكل�فرد�يعرف�دوره�ومكانه�ولحظته�اYحددة،�مما�.. Lي�أماكloا�بالضبط�لساعة�الصفر” مشونة“و�سلحة�جاهزة�

حقق�ساعة�التطبيق�نتائج�قياسية�مذهلة�من�الكفاءة�وeقتدار�والنجاح�فاقت�أعرض�أح_م�التخطيط�نفسه�وأشد�

 
ً
 ..توقعاته�تفاؤ�

رفض�الشعب�“.. خليل�إبراهيم�Lي�كتابه�وط®½�حبيè½�عن�حرب�أكتوبر�وعن�دور�جمال�عبدالناصر�وقد�أورد�إبراهيم

تمكن�عدد�محدود�من�جنود�الصاعقة�من�صد�هجوم��1967والجيش�مرارة�الهزيمة،�وبعد�اقل�من�شهر�بعد�نكسة�

سرائيلية�نحو�جنوب�بورسعيد،�ولم�وانت�sóالقتال�الذي�دام�أياما�بايقاف�تقدم�القوات�D .. بعض�الدبابات�Dسرائيلية

تعاود�القوات�Dسرائيلية�الهجوم�عل¥lا�أبدا،�وظلت�رأس�العش�اYنطقة�الوحيدة�الt½�لم�تدنس�با�حت_ل�والقوات�

قامت�القوات�الجوية�اYصرية�بطائراlmا��D1967سرائيلية،�وLي�يومي�الرابع�عشر�والخامس�عشر�من�شهر�يوليو�عام�

د�اYواقع�Dسرائيلية�قرب�القنطرة�وفجرت�ودمرت�تشوينات��سلحة�والذخ?<ة�الt½�جمعl²ا�إسرائيل�اYتبقية�بغارة�ض

من�سيناء،�و�حت�بوادر�اس�<داد�الثقة�حينما�تمكنت�لنشات�الصواريخ�اYصرية�قرب�بورسعيد�Lي�الحادي�والعشرين�

الt½�كانت�تعادل�ثلث�اYدمرات�Dسرائيلية�من�اغراق�اYدمرة�Dسرائيلية�ـ�إي_ت�ـ�و �1967من�شهر�أكتوبر�عام�

وتوالت�قصفات�اYدفعية�اYصرية�عTي�طول�مواجهة�قناة�السويس�حt½�عشرين�كيلو�م�<ا�داخل�.اYوجودة�بالبحر

الذي�نظم�وضع�القوات�اYسلحة�ضمن�Dطار��4أصدر�الرئيس�جمال�عبد�الناصر�القانون�رقم��1968وLي�عام�. سيناء

ولة�وحدد�بمقتضاه�سلطات�فعالة�لرئيس�الجمهورية�بوصفه�القائد��عTى،�واختصاصات�وزير�العام��جهزة�الد

الحربية�ورئيس��ركان،�وتم�إعادة�تنظيم�اYناطق�العسكرية�لتغطي�ارض�مصر�كلها،�وتم�عTي�أساس�هذا�التنظيم�

�½tكانت�تخضع�لها�من�قبل�وح�½tنطقة�العسكرية�الشرقية�الYي��1967عام�تحويل�تنظيم�قيادة�اLوجودة�Yم�القوات�ا

الجيش�الثاني�الذي�كلف�بالقطاع�: سيناء،�ومنطقة�القناة�بقيادت?ن�ميدانيت?ن�اقتسمتا�الجlÊة�بالتساوي�وهما�

الشما�ي�من�الجlÊة،�والجيش�الثالث�الذي�كلف�بالقطاع�الجنوبي،�وأنشئت�أيضا�قيادة�قوات�الدفاع�الجوي�

وقد�شهدت�القوات�الجوية�عملية�. ابة�القوة�الرئيسية�الرابعة�Lي�القوات�اYسلحةم�بمث�1968وأصبحت�مع�أوائل�عام�



دفعات�من�اY_ح?ن،�وتجه?��هند��½�Yختلف�اYطارات��10دفعة�من�الطيارين،��12بناء�غ?<�مسبوقة�شملت�تخرج�

حصنة،�ودشم�والقواعد�الجوية�وإنشاء�مطارات�جديدة�Lي�كل�أنحاء�مصر،�وتعددت�صور�Dنشاءات�ب?ن�دشم�م

ذخ?<ة،�ومراكز�قيادة،�وبلغ�حجم�Dنشاءات�Lي�القوات�الجوية�ثمانية�أضعاف�الهرم��كX<،�وتضاعفت�ساعات�

وكانت�. مرة�20ا�ي��18الط?<ان�للطيارين�مرت?ن�ونصف،�وتضاعفت�طلعات�رمي�الطيارين�بالقنابل�والصواريخ�ماب?ن�

ذاlmا�قصة�بطولة�بمفردها�حيث�كان�لدينا�فقط�بضعة�مدافع��عملية�إعادة�بناء�قوات�الدفاع�الجوي�تمثل�Lي�حد

وقد�حاولت�إسرائيل�. ورشاشات�مضادة�للطائرات،�وعدد�ضئيل�من�بطاريات�الصواريخ،�وقليل�من�أجهزة�الرادار

غارة�Lي�العمق��1000حوا�ي��1969تدم?<�إرادة�مصر�فقامت�بغارات�جوية�وصل�عددها�من�يوليو�حt½�سبتمX<�عام�

و�اتخذ�الرئيس�جمال�عبد�الناصر�قرارا�ببناء�مواقع�محصنة�. �هداف�اYدنية�لتوسيع�رقعة�القتالضد�بعض�

ثم�اتخذ�قرارا�بإقامة�حائط�الصواريخ�عTي�امتداد�الجlÊة�الغربية�لقناة�السويس،�ووصل�.. لصواريخ�الدفاع�الجوي 

رابية،�و�مليون�و�نصف�مليون�م�<�مكعب�مليون�م�<�مكعب�أعمال�ت�12حجم��عمال�الهندسية�Lي�حائط�الصواريخ�

كيلو�م�<�طرق�ترابية،�و�قدرت��3000كيلو�م�<�طرق�أسفلت،��800من�الخرسانة�العادية،�ومليون?ن�خرسانة�مسلحة،�

مليون�جنيه،�وبعد�عملية�إعادة�البناء�تم�تنفيذ�العديد�من�العمليات�القتالية��76تكاليف�حائط�الصواريخ�بحوا�ي�

قامت�اYدفعية�اYصرية�بتدم?<�بطاريات�الصواريخ��1968سبتمX<�عام�-ل�لعملية�العبور�ففي�ايلول كX<وفة�طبق��ص

ارض�قص?<ة�اYدى�الt½�إقامl²ا�إسرائيل�Lي�مواجهة�مدينD�½tسماعيلية�والسويس�وبقية�القرى�بمنطقة�القناة،�/ ارض�

ة�فان�عمليات�القصف�اYدفäي�تواصل�جنبا�ا�ي�ورغم�محاو�ت�إسرائيل�التدخل�بقواlmا�الجوية�ضد�اYدفعية�اYصري

قامت�قوة�مصرية�بعملية�عبور��1969وLي�يوليو��1969جنب�مع�عمليات�العبور�والt½�تزايدت�بشكل�كب?<�منذ�يونيو�

جندي�و�استمرت�Lي�اYوقع�Yدة�ساعة��40من�منطقة�بور�توفيق�و�اقتحمت�موقعا�إسرائيليا�و�قتلت�و�جرحت�نحو�

�1969دبابات�إسرائيلية�و�مركز�مراقبة�و�عادت�بأول�أس?<�إسرائيTي،�و�Lي�التاسع�من�ديسمX<�عام� 5بعد�ان�دمرت�

تمكنت�صواريخ�الدفاع�الجوي�Lي��1970و�Lي�يوليو�. مصرية�بإسقاط�أول�طائرة�فانتوم�إسرائيلية�21قامت�طارة�ميج�

و�خ_ل�. ائرات�الفانتوم�Dسرائيليةطائرة�إسرائيلية�فيما�عرف�بأسبوع�تساقط�الط�17أسبوع�واحد�من�إسقاط�

�40،و�فقدت�خ_لها�1967معارك�eست�ïاف�خسرت�إسرائيل�ث_ثة�أمثال�ما�لحقها�من�خسائر�بشرية�خ_ل�حرب�

مدفع�ميدان�وهاون،�ومقتل��81دبابة،��72مج�ïرة،��119زوارق�وسفن�إنزال،�و�7طائرة�قتال،�ومدمرة،�و�27طيارا،�

 فردا�2141جنديا�وضابطا�وإصابة��827

 .كانت�حرب�Dست�ïاف�ال�stقادها�عبد�الناصر�Èى�الخطوة��و�ى�نحو�العبور�العظيم

،كشف�أحد�أخطر�تقارير�)عصفور (عندما�تحدث��ستاذ�هيكل�Lي�أحاديثه��خ?<ة�عن�تفاصيل�العملية�اYخابراتية�

اYخابرات�العامة�اYصرية�إ�ى�م�ïل��،عندما�توجه�السيد�أم?ن�هويدى�مدير )عصفور (اYعلومات�ال�stكشفl²ا�عملية�

ومعه�تسجيل�لحديث�دار�ب?ن�الوزير�اYفوض��م?<كى�Lي��1969ديسمX<�- كانون��ول �6الرئيس�عبد�الناصر�Lي�يوم�

سفارة�الو�يات�اYتحدة�Lي�إسرائيل�ومديرة�مكتبه�مع�السف?<��م?<كى�Lي�القاهرة�وممثل�اYخابرات�اYركزية��م?<كية�Lي�

 : ارة��م?<كية�Lي�القاهرة�وأستمع�الرئيس�عبد�الناصر�إ�ى�الحديث�و�الذى�جاء�فيهالسف

 .أن�عبد�الناصر�هو�العقبة�الرئيسية�Lي�قيام�ع_قات�طبيعية�ب?ن�اYصري?ن�وDسرائيلي?ن

وأن�هناك�حالة�من�eلتفاف�الشع�sèاYصرى�والعربى�حول�عبد�الناصر�تجعل�الس_م�مع�إسرائيل�بالشروط�

 � 
ً
 .م?<كية�مستحي_

وإن�مصر�الt½�كانت�من�اYف�<ض�أ�lا�مهزومة�تبدو�منتصرة�Lي�ح?ن�أن�إسرائيل�الt½�كان�من�اYف�<ض�أن�تبدو�

 .منتصرة�تبدو�مهزومة�بسبب�حرب�eست�ïاف

 .أكX<�بكث?<�من�إمكانياته�الشخصية”مو·��sديان“وأن�سمعة�



أجمعوا�عTى�أن�بقاء�إسرائيل�ونجاح�) ون�ياريف،�إيجال�أللون جولدا�مائ?<،�مو·��sديان،�أهار (وأن�قادة�إسرائيل�

اYشروع��م?<كى�Lي�اYنطقة�مرهون�باختفاء�الرئيس�جمال�عبد�الناصر�من�الحياة�وأ�lم�قرروا�اغتياله�بالسم�أو�

 .باYرض

 : وأن�جولدا�مائ?<�رئيسة�وزراء�العدو�قالت�بالنص

we will get him* لعالم�العربى�ضائع�وسيخرج�من�نطاق�السيطرة��م?<كية،ومستقبل�سوف�نتخلص�منه�وإ��فأن�ا

 .دولة�إسرائيل�Lي�خطر�بالغ

 .ولشدة�خطورة�تلك�اYعلومات�فضّل�السيد�أم?ن�هويدي�أن�يستمع�الرئيس�عبد�الناصر�بنفسه�للتسجيل�كام_

�sتثبت�توقيع�الرئيس�عبد�الناصر�،�كما�قام��ستاذ�هيكل�بعرض�الوثائق�و�دلة�ال1970tسبتمX<��-ايلول �L28ى�يوم�

 . 1970لخطط�العبور�بعدما�أكتمل�بناء�حائط�الصواريخ�العظيم�Lى�أغسطس�

كما�يطلقون�عل¥lا�وتكفى�مراجعة�) حرب��لف�يوم�( لقد�أع�<ف�قادة�إسرائيل�كلهم�بخسارlmم�لحرب�eست�ïاف�

 . لكى�يدرك�أى�منصف�الحقيقة) مناحم�بيج?ن��–جولدا�مائ?<��–بارليف��–ديان��–شارون�( مذكرات�

شهور�من�معرفته�بالخطة��م?<كية�Dسرائيلية��غتياله،�فعقب�مؤتمر�القمة��9توLى�الرئيس�جمال�عبد�الناصر�بعد�

العربية�بالقاهرة�الذى�عقد�لوقف�الحرب�ال�stقادها�ملك��ردن�الراحل�حس?ن�ضد�اYنظمات�الفدائية�الفلسطينية،�

 ر�شهيدا�Lي�سبيل�أمته،�مات�وهو�يناضل�ضد�اYشروع��م?<كى�الصهيونى�Lي�العالم�العربىمات�جمال�عبد�الناص

 :وإذا�ألقينا�نظرة�فاحصة�عTى�أوضاع�مصر�الداخلية�أثناء�خوضها�لحرب�eست�ïاف�سنجد�التا�ى

�1970د�إ��سنة�تحمل�eقتصاد�اYصرى�تكاليف�إتمام�بناء�مشروع�السد�العا�ى�العم_ق،�ولم�يكتمل�بناء�هذا�الس

 .قبيل�وفاة�الرئيس�عبد�الناصر�الذى�أعلن�بشرى�انl²اء�اYشروع�العم_ق�أثناء�خطابه�Lي�العيد�الثامن�عشر�للثورة

 .كأعظم�مشروع�هند��½�وتنموي�Lي�القرن�العشرين�2000السد�العا�ى�الذى�اختارته��مم�اYتحدة�عام�

 .من�طراز�هرم�خوفوهرما��17السد�العا�ي�الذى�يعادل�Lي�حجم�بناؤه�

�3كما�تم�بعد�النكسة�بناء�مجمع�مصانع��Yونيوم�Lي�نجع�حمادي�وهو�مشروع�عم_ق�بلغت�تكلفته�ما�يقرب�من�

 .مليار�جنيه

حسب�تقرير�البنك�الدو�ى�% 7وLي�ظل�النكسة�حافظت�مصر�عTى�نسبة�النمو�Dقتصادي�قبل�النكسة�وال�stبلغت�

 .1976يناير�-كانون�الثاني�5اشنطن�بتاريخ�عن�مصر�الصادر�Lي�و » أ�870«رقم�

 .سنويا% 8وبلغت��1970و��1969بل�أن�هذه�النسبة�زادت�Lي�عامي�

كانت�تلك�النسبة�للنمو�eقتصادي�Lي�مصر���مثيل�لها�Lي�العالم�النامى�كله�حيث�لم�يزد�معدل�التنمية�السنوى�Lي�

Lستقلة�خ_ل�تلك�الف�<ة�عن�اثن?ن�ونصف�Yبلدانه�ا�>Úتقدم�أكYي�العالم�اLائة�بل�أن�هذه�النسبة�كان�يعز�مثيلها�Yي�ا

 .باستثناء�اليابان،�وأYانيا�الغربية،�ومجموعة�الدول�الشيوعية

فقط�Lي�% 4.5فمث_�ايطاليا�وÈى�دولة�صناعية�متقدمة�و�من�الدول�الصناعية�الكX<ى�حققت�نسبة�نمو�عن�تقدر�بـ

 .نفس�الف�<ة�الزمنية

أن�يحقق�زيادة�لصالح�م?�انه�التجارى��ول�و�أخر�مرة�Lي�تاريخ�مصر�بفائض��1969اYصرى�عام�وأستطاع�eقتصاد�

 .مليون�جنية�بأسعار�ذلك�الزمان�46.9قدرها�

تحمل�eقتصاد�اYصرى�عبء�إعادة�بناء�الجيش�اYصرى�من�الصفر�وبدون�مديونيات�خارجية�كانت�اYح_ت�اYصرية�

 .كو�ت�وم_بس�وأثاث�و�أجهزة�كهربيةتعرض�وتبيع�منتجات�مصرية�من�مأ

،�)ايديال( وكان�الرئيس�عبد�الناصر�يفخر�أنه�يرتدى�بدل�وقمصان�غزل�اYحلة�ويستخدم��جهزة�الكهربائية�اYصرية�



وقبيل�وفاة�الرئيس�عبد�الناصر�أتمت�مصر�بناء�حائط�الصواريخ�الشه?<�وأتمت�خطط�العبور�وتحرير��رض�العربية�

 .يك�اYوقفكلها�وليس�تحر 

�stسلحة�تحريك�حائط�الصواريخ�العظيم�حYبادرة�روجرز،�أستطاع�أبطال�القوات�اYوبقبول�الرئيس�عبد�الناصر�

 .حافة�قناة�السويس

وبذلك�تم�إلغاء�دور�الط?<ان�eسرائيTي�ذراع�إسرائيل�الطويلة�Lي�الهجوم�عTى�مصر�غرب�قناة�السويس�وأصبح�اند�ع�

 .يش�اYصري�للضفة�الشرقية�مسألة�وقتحرب�التحرير،�وعبور�الج

 .1971أبريل�-كان�الرئيس�عبد�الناصر�يقدرها�بزمن���يتأخر�عن�نيسان

تشرين��6وÈي�خطة�العبور�الt½�نفذ�الجزء��ول�مloا�Lي�ظه?<ة�يوم�. وقبيل�وفاة�الرئيس�صدق�عTى�الخطة�جرانيت

 .1973أكتوبر��- �ول 

فاعية�الt½�تحسبت�لحدوث�ثغرة�Lي�اYفصل�الحرج�ب?ن�الجيش?ن�الثاني�وÈي�الخطة�الد�200كما�صدق�عTى�الخطة�

 .والثالث�اYصري 

صعدت�روح�الرئيس�عبد�الناصر�إ�ى�بارlÆا�بعد�ث_ثة�أعوام�من�النكسة�واقتصاد�مصر�أقوى�من�اقتصاد�كوريا�

 .ادة�البنك�الدو�يالجنوبية،�ولدى�مصر�فائض�من�العملة�الصعبة�تجاوز�اYائت?ن�والخمس?ن�مليون�دو�ر�بشه

 .مليار�دو�ر�1400وثمن�القطاع�العام�الذي�بناه�اYصريون�Lي�عهد�الرئيس�عبد�الناصر�بتقديرات�البنك�الدو�ى�بلغ�

�1200ولدى�مصر�أكX<�قاعدة�صناعية�Lي�العالم�الثالث�حيث�كان�عدد�اYصانع�ال�stأنشأت�Lي�عهد�عبد�الناصر�

 .لية�وإس�<اتيجيةمصنع�مloا�مصانع�صناعات�ثقيلة�وتحوي

كل�ذلك�بدون�ديون�فمصر�Lي�ليلة�وفاة�الرئيس�عبد�الناصر�كانت�ديو�lا�حوا�ى�مليار�دو�ر�ثمن�أسلحة�أش�<lmا�من�

 .eتحاد�السوفيt½،�وقد�تنازل�عloا�السوفيت�فيما�بعد�ولم�يتم�سدادها

ث_ثة�دو�رات�ونصف،�ويساوى�أربعة�ولم�تكن�عملة�مصر�مرتبطة�بالدو�ر��م?<كي�بل�كان�الجنيه�اYصرى�يساوى�

 .عشر�ريال�سعودى�بأسعار�البنك�اYركزي�اYصري 

 .جنيه�مصري �4رحل�الرئيس�عبد�الناصر�والجنيه�الذهب�ثمنه�

يونيو��-لم�تكن�هزيمة�حزيران. كل�تلك�eنجازات�تمت�بعد�النكسة�ومن�نفس�النظام�الذي�تمت�الهزيمة�Lي�عهده

د�الناصر�بل�كانت�عقابا�أم?<كيا�عTى�نجاح�عبد�الناصر�Lي�بناء�نموذج�ثورى�بسبب�فشل�نظام�حكم�عب�1967

 .اقتصادى�واجتما�ي�ناجح�شكل�خطرا�جسيما�عTى�اYشروع��م?<كى�والصهيونى�Lي�الوطن�العربي

 1967وكانت�كلمات�الرئيس�الفرن���sشارل�ديجول�خ?<�معX<�عن�حقيقة�عدوان�يونيو�

* 

 رائيTياYعركة�أم?<كية�و�داء�إس

* 

 .وبعد�رحيل�الزعيم�عبد�الناصر�دخلت�مصر�حرب�أكتوبر�وÈى�محكومة�بكل�آليات�النظام�الناصرى 

 .القطاع�العام�الذى�يقود�التنمية

 .والجيش�اYصرى�الذي�بناه�عبد�الناصر�عقب�الهزيمة

 .وحائط�الصواريخ�الذي�حركه�عبد�الناصر�لحافة�القناة�قبيل�وفاته

 .وعة�منذ�عهدهوالخطط�العسكرية�اYوض

. 

 ولï<ى�ما�الذى�حدث�بعد�وفاة�الرئيس�جمال�عبد�الناصر؟



Lى�مذكرات�هï<ى�كيسنجر�وزير�الخارجية��م?<كى��سبق�نقرأ�التا�ى�أنه�شعر�بالسعادة�البالغة�لنبأ�وفاة�الرئيس�عبد�

كان�يمثل�أكX<�عائق�لتنفيذ��الناصر��ن�وجوده�بسياسته�الراديكالية�اYعادية�للمصالح��م?<كية�Lي�الشرق��وسط

�هداف��م?<كية�Lي�اYنطقة��هم�للو�يات�اYتحدة�Lي�العالم،�ويحلل�كيسنجر�أوضاع�اYنطقة�عقب�وفاة�عبد�

الناصر،�ويصل�أن�الوقت�أصبح�مناسب�للوصول�لحل�سلم�sللصراع�ب?ن�مصر�و�إسرائيل�بشرط�أن�يكون�هذا�الحل�

 : أم?<كى،�وأن�يتضمن�ث_ثة�شروط

 .طرد�النفوذ�السوفي�stمن�اYنطقة�كلها 1 -

 .ي�<ك�مصر�ضعيفة�غ?<�قادرة�عTى�التأث?<�بأى�نفوذ�عTى�Dط_ق�Lي�العالم�العربى 2 -

 .أن�تظهر�التجربة�الثورية�ال�stقادها�عبد�الناصر�Lي�مظهر�التجربة�الفاشلة 3 -

إن�وفاة�عبد�الناصر،�تع®½�وفاة�عدو�مر،�إنه�كان��(وعTى�الجانب�DسرائيTى�يقول�مناحم�بيجن�عن�وفاة�عبد�الناصر�

إن�إسرائيل�لهذا�السبب���تستطيع�أن�تشارك�Lي�الحديث�الذي�يم��العالم�كله�عن�ناصر�.أخطر�عدو��سرائيل

 .( وقدراته�وحنكته�وزعامته

عبد�الناصر�فاق��كان�لل¥lود�عدوين�تاريخي?ن�هما�فرعون�Lي�القديم،�وهتلر�Lي�الحديث،�ولكن(ويقول�بن�جوريون�

 .(�ثن?ن�معا�Lي�عدائه�لنا،�لقد�خضنا�الحروب�من�أجل�التخلص�منه�ح�stأتى�اYوت�وخلصنا�منه

بوفاة�جمال�عبد�الناصر�أصبح�اYستقبل�مشرقا�أمام�إسرائيل�و�عاد�: (و�يقول�حاييم�بارليف�رئيس��ركان�DسرائيTى

 .(لكاريزماتيةالعرب�فرقاء�كما�كانوا�وسيظلون�باختفاء�شخصيته�ا

إن�مصر�يجب�آ��تكون�طرفا�Lي�الصراع�العربى�DسرائيTى،�إن�تورط�مصر�: ويقول�اYفكر�DسرائيTى�آمنون�روبنشتاين

الكب?<�Lي�ال�ïاع�العربى�DسرائيTى�تمخض�بصفة�خاصة�بسبب�سياسة�جمال�عبد�الناصر�ال�stكانت�تقوم�عTى�ركن?ن�

 : أساسي?ن�يعوزهما�الحكمة

 .نية�وجود�وحدة�عربيةإمكا 1-*

 .معاداة�الغرب – 2

وقد�رفض�جمال�عبد�الناصر�طيلة�حياته�العدول�عن�تلك�السياسات�و³ن�بعد�وفاته�نأمل�أن�تراجع�القيادة�

 .اYصرية�الجديدة�تلك�السياسات�لكى�تن�sóالحرب�ب?ن�مصر�و�إسرائيل

سبب�مشاكل�مصر�والعرب��ن،�ولم�يكن�عبد�Èى��lاية�التاريخ،ولم�تكن�Èى��1967يونيو��-لم�تكن�حرب�حزيران

هو�الذى�ذهب�إ�ى�القدس�وأع�<ف�بالكيان�الصهيونى،وقبل�بالحل�الجزئى��1967يونيو��-الناصر�اYهزوم�Lي�حزيران

اYنفرد�للصراع�العربى�DسرائيTى،ولم�يكن�عبد�الناصر�هو�الذى�خطب�Lي�الكنيست�DسرائيTى�وفوق�رأسه�العبارة�

 .(أرضك�يا�اسرائيل..النيل�إ�ى�الفراتمن�(اYقيتة�

ولم�يكن�عبد�الناصر�هو�الذى�فكك�القاعدة�الصناعية�الضخمة�ال�stبناها�اYصريون�Lي�الخمسينيات�والستينيات،�

�stستغل?ن�من�شYا�للسماسرة�واl¥صرى،�وبدد�ثروات�الب_د�وباع�أراضYولم�يكن�هو�الذى�خصخص�القطاع�العام�ا

د�الناصر�هو�الذى�أنسحب�من�العالم�العربى�وأفريقيا�وأسيا،�ولم�يكن�عبد�الناصر�هو�الذى�الجنسيات،�لم�يكن�عب

حول�Yصر�Yحمية�أم?<كية�حليفة��سرائيل،�بل�أن�تصديه�للمشروع��م?<كى�الصهيونى�هو�سبب�العدوان�عTى�مصر�

�-سبب�وفاته�اYفاجئة�Lي�ايلول �،وصموده�ورفضه�Yشروعات�الس_م�اYنفردة�ربما�يكون�هو 1967يونيو��- Lي�حزيران

�>X1970سبتم. 

: الذى�صدر�حديثا�بالقاهرة�يقول�العالم�الراحل�) الع_مة�جمال�حمدان�وYحات�من�مذكراته�الخاصة(Lى�كتيب�

جمال�عبد�الناصر�هو�الحاكم�اYصرى�الوحيد�الذى�فهم�الجغرافيا�السياسية�Yصر،لذا�فالناصرية�Èى�مستقبل�

 .Èى�مصر�كما�ينبÎى�أن�تكون مصر،�ن�الناصرية�



 “ *ان�النكسات�عوارض�طارئة�Lى�حياة�الشعوب” : عقب�الهزيمة�قال�الرئيس�عبد�الناصر�

  الهزيمة�الحقيقية�Èى�هزيمة�Dرادة�وليست�خسارة�معركة�حربية

عركة�التحرير�كانت�حرب�eست�ïاف�Èى�الخطوة��و�ى�نحو�العبور�العظيم�ولو�أن�الرئيس�عبد�الناصر�هو�الذى�قاد�م

�ختلفت�النتائج�إخت_فا�كام_�ولكن�شاءت�إرادة�هللا�أ��تشهد�عيناه�ثمار�النصر�الذى�وضع�أسسه�وخططه�Lى�الف�<ة�

يرحم�هللا�الرئيس�جمال�عبد�الناصر�وكل�شهداء�مصر�Lى�حرب�eست�ïاف�وكل�شهداء��مة�  1970-1967من�

 . العربية

 

 

 

 .. عروبة�مصر

 !!اصرية�خاسرة�؟هل�كانت�مغامرة�ن

_______________________ 

 عمرو�صابح: بقلم�

 كاتب�وباحث�عربى�من�مصر

__________________________________________ 

إن�هدفنا�من�التحرك�إ�ى�الشام�هو�إعادة��من�إ�ى�نصابه�و�اس�<جاع�حقوق�عزيز�مصر�و�عمل�الخ?<�ل�مة�Dس_مية�)

الدين�و�الدولة�و�إنقاذ��مة�Dس_مية�من�كارثة�التشتت�وeضمح_ل�،�فالشام�Èى��و�تأم?ن�س_مة�الحدود�وخدمة

 . ( بوابة�الديار�اYصرية

هذه�الكلمات�لحاكم�مصر�محمد�عTى�باشا�كما�وردت�بالنص�Lى�الجزء�الثانى�من�اYحفوظات�اYلكية�،�فقد�أدرك�

³ن�،�وأن�من�يريد�) ط?ن�،��ردن�،�لبنان�،�سوريا�فلس( الباشا��لبانى��صل�أن�أمن�مصر�موجود�Lى�الشام�

  . السيطرة�عTى�مصر�عليه�أو��السيطرة�عTى�الشام

¸lاجم�الجيش�اYصرى�بقيادة�إبراهيم�باشا�عكا�مدعما�با�سطول�اYصرى�Lى�البحر�اYتوسط�وLى�مدة��L1831ى�أكتوبر�

بله�ويستو�ى�عTى�عكا�ومعظم�اYدن�الساحلية�Lى�الشام�،�وج?�ة�ينجح�إبراهيم�باشا�فيما�فشل�فيه�نابليون�بونابرت�ق

يدخل�الجيش��1832وتدخل�باÑى�اYدن�السورية�طواعية�Lى�حكم�مصر�هربا�من�وحشية�الحكم�العثمانى�،�وLى�يونيو�

ب?ن�الجيش�اYصرى�و�الجيش�) بي_ن�( تقع�معركة��1833اYصرى�بقيادة�إبراهيم�باشا�مدينة�دمشق�،�وLى�يوليو�

مانى�ويمزق�الجيش�اYصرى�الجيش�العثمانى�و�يشتت�فلوله�ويتوغل�Lى��ناضول�و�يطلب�إبراهيم�باشا�من�والده�العث

محمد�عTى�باشا�السماح�له�بالتوغل�Lى�تركيا�و�دخول��ستانة�،�فقد�كان�إبراهيم�باشا�أبعد�نظرا�من�والده�وأكÚ<�مي_�

،�وeستق_ل�با�قطار�العربية�) رجل�أوروبا�اYريض�( العثمانية���نl²از�تلك�الفرصة�التاريخية�للقضاء�عTى�الدولة

وإع_ن�الدولة�العربية�وقاعدlmا�مصر�،�ولكن�محمد�عTى�باشا�منع�ولده�من�تنفيذ�حلمه�وذلك�لخشيته�من�تحالف�

لشام�القوى��وروبية�ضده�،�وهو�خطأ�سيندم�عليه�فيما�بعد�عقب�فشل�محاو�ته�للحصول�عTى�استق_ل�مصر�و�ا



 . بالطرق�الدبلوماسية�من�بريطانيا�و�فرنسا�وهو�ما�قوبل�بالرفض�التام�من�كلت¥lما

مصر�و�” إن�الدولة�السياسية�اYوحدة�( يكتب�القنصل�Dنجل?�ى�العام�Lى�Dسكندرية�إ�ى�حكومته��1834مايو��L29ى�

الشرق��وسط�وخاصة�إذا�استقامت�ال�stتتشكل�تحت�حكم�محمد�عTى�تمثل�قوة�ضارة�بمصالح�إنجل�<ا�Lى�” الشام�

 . ( Lى�مملكة�منسجمة�قوامها�العروبة

إ�ى�قيصر�روسيا�نيقو���ول�محذرا�من�مشروع�محمد�عTى��1834نوفمX<��20ويكتب�اYستشار�النمساوى�م�<نيخ�Lى�

 . الرامى�إ�ى�eستق_ل�وخلق�دولة�عربية�قوية�مركزها�مصر�و�الشام

محمد�عTى�باشا�رسالة�من�باYرستون�وزير�خارجية�بريطانيا�حملها�له�القنصل��يتلقى�1839أغسطس��4وLى�يوم�

إن�إنجل�<ا�تع�<ض�عTى�الوجود�اYصرى�الحا�ى�Lى�الشام�،�ولكن�أوروبا�كلها���تع�<ض�( Dنجل?�ى�العام�Lى�مصر�تقول�

Tى�العكس�ستنظر�إليه�بع?ن�العطف�،�ويستطيع�محمد�عTى�أفريقيا�بل�عLى�توسع�مصر�Tى�باشا�أن�يضمن�هناك�ع

 . ( عدم�تعرضه��ى�هجمات�بل�مساعدته�أيضا�Lى�مهمته

هكذا�وبمنت�sóالصراحة�بريطانيا�تشجع�محمد�عTى�باشا�عTى�التوسع�اYصرى�Lى�أفريقيا�ولكloا�تعارض�وتمانع�الوجود�

eنصياع�ل�وامر�اYصرى�Lى�الشام�وقيام�دولة�عربية�موحدة�من�مصر�و�الشام�،�وعندما�يرفض�محمد�عTى�باشا�

الX<يطانية�تجتمع�عليه�أوروبا�كلها�لتطرد�مصر�من�الشام�بعد�مواجهة�شرسة�تنت�sóبخروج�القوات�اYصرية�من�

عTى�مصر�وال�stقيدت�مصر�بشروط�خاصة�بتحديد�حجم�وتسليح�الجيش�اYصرى��1840الشام�وفرض�اتفاقية�لندن�

مصر�ال�stتم�إجبارها�بالقوة�عTى�eنسحاب�من�الشام�ومن�لتبدأ�عملية�تقويض�Dرادة�السياسية�اYصرية�،�ف

فلسط?ن�تنكفئ�إ�ى�الداخل�وتتخTى�عن�عمقها�Dس�<اتي.ى�Lى�اYشرق�العربى�،�وتفكك�صناعاlmا�الوطنية�وتفتح�أبوا�lا�

 . 1882ر�عام�للمنتجات��وروبية�وللتدخ_ت�الخارجية�Lى�سياساlmا�الداخلية�ح�stينت��sóمر�باحت_ل�بريطانيا�Yص

 . كان�eحت_ل�هو�اYحصلة�الloائية�لخروج�مصر�من�الشام�وتحولها�من�قوة�إقليمية�عظم�sإ�ى�مستعمرة�بريطانية

 !ولكن�هل�يكفى�هذا�لدرء�خطر�الوحدة�العربية�ولنفى�احتمال�تكرار�توحد�العرب�Lى�كيان�واحد�مستقل�وقوى�؟

بالقطعة�بل�عX<�مخطط�طويل�اYدى�ومدروس�بعناية�،�قبيل�إجبار����لم�يكتف�أعداءنا�بذلك���lم���يحاربوننا

و�ما�ترتب�عل¥lا�من�الخروج�اYصرى�من�الشام�،�قامت�إنجل�<ا�Lى��1840محمد�عTى�بالقوة�عTى�القبول�باتفاقية�لندن�

19��>Xى�ف�1839سبتمLودية�l¸ى�مدينة�القدس�من�أجل�إقامة�أول�مستعمرة�Lلسط?نبتعي?ن�أول�قنصل�مقيم�لها� . 

تنشر�جريدة�التايمز�الX<يطانية�مقا��تطالب�فيه�بوقوف�بريطانيا�بجوار�ال¥lود�من�أجل��1839يناير��24وLى�يوم�

استعادة�حقوقهم�Lى�فلسط?ن�وإقامة�دولة�لهم�هناك�تضمن�خروج�مصر�من�فلسط?ن�ومنطقة�الشام�كلها�وتحجز�

 . مصر�Lى�أفريقيا�بعيدا�عن�اYشرق�العربى

تقرر�بريطانيا�حماية�ال¥lود�اYتواجدين�Lى�فلسط?ن�،�رغم�أن�بريطانيا�ذاlmا�لم�تمنح�ال¥lود��1839ام�وLى�نفس�الع

سنة�من�قرارها�بحمايl²م�Lى�فلسط?ن�،�وهكذا�وضعت�بريطانيا��51أى�بعد��1890حقوقهم�Lى�بريطانيا�إ��Lى�عام�

شام�عX<�زرع�كيان�دخيل�عTى�الوطن�العربى�اللبنة��و�ى�للمشروع�الصهيونى�Lى�فلسط?ن�من�أجل�عزل�مصر�عن�ال

 . يعمل�كقاعدة�متقدمة�لحماية�مصالح�DمX<يالية�الX<يطانية�ويعوق�بالقوة�أى�محاولة�للوحدة�العربية

و�ن�DمX<اطوريات�eستعمارية�مصالحها�واحدة�وإن�تبدلت�أسماءها�فالو�يات�اYتحدة��مريكية�Èى�ال�stمنحت�

لتعمل�كقاعدة�متقدمة�لôمX<يالية��مريكية�فوجود�إسرائيل�Lى��1948مايو��15دها�الرسمية�Lى�إسرائيل�شهادة�مي_ 

الوطن�العربى�ككيان�دخيل�معادى�للمحيط�العربى�هو�خ?<�ضمان�Yنع�أى�محاو�ت�للوحدة�العربية�ف�sóتمثل�حاجز�

د�أى�مشروع��lضوى�عربى�Lى�اYنطقة�ب?ن�مشرق�ومغرب�الوطن�العربى�،�كما�أن�وجودها�سيلعب�الدور��برز�Lى�وأ

 . ويبدد�³مال�اYعقودة�عTى�eستفادة�من�عوائد�النفط�لصالح�تقدم�الوطن�العربى

فشلت�الجيوش�العربية�بسبب�نقص�eستعداد�وغياب�التخطيط�والخيانة�Lى�التصدى�للمشروع�الصهيونى�،�وخسر�



 . من�مساحl²ا�،�تأسست�عل¥lا�دولة�إسرائيل%  78،�وضاع�من�أرض�فلسط?ن��1948العرب�حرب�فلسط?ن�عام�

يفجر�جمال�عبد�الناصر�الثورة�اYصرية�،�فالضابط�الشاب�الذى�حارب�Lى�فلسط?ن�عام��1952يوليو��L23ى�فجر�يوم�

وحوصر�Lى�الفالوجة�،�عاد�من�الحرب�ساخطا�عTى��وضاع�السياسية�Lى�وطنه�وLى�الوطن�العربى�كله�،�عاد��1948

ك�النظم�الحاكمة�اYفلسة�والعميلة�وال�stرأى�أ�lا�صنعت�الهزيمة�قبل�أن�تنتصر�إسرائيل�فع_�عTى�حاYا�بقلب�تل

من�فلسط?ن�،�Yس�جمال�عبد�الناصر�مأساة�فلسط?ن�عTى��رض�عن�قرب�و�أدرك�% 78أرض�اYعركة�وتغتصب�

موجود�خارج�حدودها�موجود�Lى��الهدف�الحقيقى�من�زرع�إسرائيل�Lى�قلب�العالم�العربى�وأيقن�أن�أمن�مصر�القومى

حدد�الدوائر�ال�stسوف�تتحرك�من�خ_لها�السياسة�) فلسفة�الثورة�( الشام�،�لذا�عندما�كتب�كتابه�الشه?<�

الخارجية�اYصرية�من�خ_ل�الدائرة�العربية�ثم�الدائرة��فريقية�ثم�الدائرة�Dس_مية�ومن�خ_ل�العمل�عX<�تلك�

عربية�حدد�جمال�عبد�الناصر�هوية�وانتماء�مصر�العربى�وعقب�استقرار��مور�للرئيس�جمال�الدوائر�وأولها�الدائرة�ال

عبد�الناصر�عTى�الصعيد�الداخTى�Lى�مصر�قام�بتكليف�أجهزته�بدراسة�أوضاع�الوطن�العربى�ووضع�الخطط�لتحريره�

وصا�طاYا�لم�تتحرر�كل�الدول�من�eستعمار�إيمانا�منه�أن�حرية�العرب�من�حرية�مصر�وأن�استق_ل�مصر�سيظل�منق

 . العربية

لجمال�عبد�الناصر�،�قال�أن�هذا�الكتاب�أسوأ�) فلسفة�الثورة�( عندما�قرأ�دافيد�بن�جوريون�مؤسس�إسرائيل�كتاب�

 لهتلر�،) كفا´ى�( من�كتاب�

  . إسرائيل�ن�قيام�النظام�الجديد�Lى�مصر�بدور�قيادى�نشط�Lى�الوطن�العربى�سيدفع�با�مور�تجاه�الحرب�مع�

يX<ز�الوجه�العربى�الصرف�Yصر�الثورة�ال�stتدعم�وتساعد�كل�حركات�التحرر�العربية�ماديا�وإع_ميا�وتخوض�حرب�

Lى�وجه�فرنسا�وتخوض�مصر��1954ضروس�ضد�قوى�eستعمار�القديم�Lى�الوطن�العربى�،�فتنفجر�ثورة�الجزائر�عام�

ترفض�الو�يات�اYتحدة��مريكية�طلب�الرئيس�عبد�الناصر�حرب�ضروس�ضد�حلف�بغداد�Lى�نفس�العام�،�وعندما�

مloا�تسليح�الجيش�اYصرى�،�يكسر�الرئيس�عبد�الناصر�احتكار�الغرب�للس_ح�ويعقد�أول�صفقة�س_ح�مع�eتحاد�

ندما�مما�يجعله�Lى�أع?ن�الجماه?<�يبدو�كبطلها�وأملها�Lى�التحرر�و�الوحدة�واللحاق�بالعصر�،�وع�1955السوفي�stعام�

ترفض�الو�يات�اYتحدة�مساعدة�مصر�Lى�تمويل�السد�العا�ى�وتشهر�بمصر�وبالرئيس�عبد�الناصر�،�ينl²ز�الرئيس�عبد�

 . الناصر�الفرصة�ليحقق�حلمه�بتأميم�شركة�قناة�السويس

ات�كانت�شركة�قناة�السويس�تجسد�اYأساة�اYصرية�بكل�أبعادها�،�فالقناة�ال�stحفرت�Lى�أرض�مصر�وبأيدى�عشر 

�³ف�من�اYصري?ن�الذين�جرت�دماؤهم�ف¥lا�قبل�أن�تجرى�مياه�البحر�،�تم�سرقl²ا�من�مصر�،�وأصبحت�شركة�قناة�

ى�خاص�محرم�دخوله�عTى� السويس�دولة�داخل�الدولة�لها�علم�خاص�وشفرة�خاصة�وجهاز�مخابرات�خاص�́و

 اYصري?ن

تبجيل�وeح�<ام�و�يجرؤ�مسئول�مصرى�عTى�حسابه�وكان�رئيس�الشركة�يعامل�كرؤساء�الدول�محاطا�بكل�مراسم�ال

 . عن�·�¶

مليون�جنيه�إس�<لي®400��sو�تثبت�الوثائق��مريكية�و�الفرنسية�وDسرائيلية�أن�هذه�الشركة�دفعت�من�أموال�مصر�

رات�لدعم�الجهد�العسكرى�للحلفاء�أثناء�الحرب�العاYية�الثانية�،�كما�قامت�بدفع�مبالغ�مالية�طائلة�تقدر�بعش

 . اY_ي?ن�للحركة�الصهيونية�Lى�فلسط?ن�كتX<عات�داعمة�للمشروع�القومى�لل¥lود

وبعد�قيام�إسرائيل�أقامت�معها�إدارة�شركة�قناة�السويس�مكاتب�للتنسيق�اYعلوماتى�واYخابراتى�بالتعاون�مع�جهاز�

 . اYوساد�،�كما�واصلت�دفع��موال�للكيان�الصهيونى�دعما�له

 . عاما�جديد�99اYستقبلية�كلها�مرتكزة�عTى�تمديد�عقد�امتياز�القناة�Yدة�،�وكانت�خططها�



يضرب�جمال�عبد�الناصر�بسيف�البطل�ب?ن�عي®�sالطغاة�بتأميمه�للقناة�ويفتح�بقراره�التاري)ى�هذا�أبواب�الحرية�

 eضد��sى�التاريخ�كثائر�أممLستعمار�،�وبصمود�الشعب�للوطن�العربى�والعالم�الثالث�كله�،�ويكرس�مكانه�إ�ى��بد�

والدعم�العربى�Yصر�أثناء�العدوان�،�تخرج�مصر��1956اYصرى�بقيادة�الرئيس�عبد�الناصر�أمام�العدوان�الث_ثى�عام�

 . منتصرة�من�تلك�الحرب�وتتعزز�مكانة�الرئيس�عبد�الناصر�كقائد�بارز�Lى�حركة�التحرر�الوط®�sعTى�امتداد�العالم

 . عهدا�جديدا�قد�بدأ�وأن�بط_�عربيا�فذا�قد�ظهر�عTى�مسرح�التاريخ�أيقنت�الشعوب�العربية�أن

كانت�سوريا�أول�بلد�عربى�يستقل�بعد�الحرب�العاYية�الثانية�وكانت�Èى�مهد�الحركة�العربية�ومنبت�القومية�العربية�

ل�<Ñى�Lى�العقد��ول�منذ�أواخر�القرن�التاسع�عشر�Lى�مواجهة�عنصرية�الحكم�ال�<كى�الذى�قادته�حكومة�eتحاد�و�ا

من�القرن�العشرين�،�وكانت�سوريا�Èى�مركز�الثورة�العربية�الكX<ى�خ_ل�الحرب�العاYية��و�ى�تلك�الثورة�اYظلومة�

تاريخيا�ال�stركب�الهاشميون�موجl²ا�وأجهضوا�أهدافها�من�أجل�ضمان�حصولهم�عTى�عروش�لهم�،�ورغم�فشل�

إ��أن�فكرة�القومية�العربية�وتوحيد�) سوريا�،�لبنان�،��ردن�،�فلسط?ن�( ع�دول�الثورة�وتمزيق�سوريا�الكX<ى�إ�ى�أرب

سوريا�ظلت�حلما�وغاية�يسäى�لها�القوميون�العرب�،�وLى�منتصف�الخمسينيات�بدأ�حزب�البعث�Lى�سوريا�يشجع�

وLى�الوطن�العربى�،��الوحدة�مع�مصر�ويرى�Lى�عبد�الناصر�أمله�اYنتظر�Lى�تحقيق�أهداف�الحزب�القومية�Lى�سوريا

فهو�أول�حاكم�مصرى�Lى�التاريخ�يتب®�sالقومية�العربية�ويدعو�للوحدة�العربية�مدعما�بكل�إمكانيات�مصر�كقطر�

قاعدة�يمثل�أهم�وأقوى��قطار�العربية�الكفيلة�بنجاح�الوحدة�العربية�كما�أنه�يمتلك�رصيدا�من�eنجازات�عند�

العربى�كله�ويتمتع�بجاذبية�شخصية�شديدة�،�تضافرت�كل�تلك�العوامل�لتفرض��الجماه?<�العربية�عTى�امتداد�الوطن

السؤال�اYلح�ما�الذى�يعوق�الوحدة�ب?ن�مصر�وسوريا�؟�،�خاصة�أن�سوريا�وقعت�منذ�استق_لها�Lى�دائرة�eنق_بات�

تخذت�الحكومة�الوطنية�اYتتالية�اYدبرة�خارجيا�من�أجل�السيطرة�عل¥lا�،�وبعد�الخ_ص�من�حكم�أديب�الشيشكTى�ا

ال�stتكونت�Lى�سوريا�موقف�مؤيد�عTى�طول�الخط�لسياسات�عبد�الناصر�،�ولعب�الضباط�السوريون�من�ذوى�

eتجاه�القومى�العروبى�بقيادة�عبد�الحميد�السراج�دورا�بارزا�Lى�مساعدة�مصر�أثناء�العدوان�الث_ثى�بنسفهم�لخط�

_�الب�<ول�إ�ى�أوروبا�،وأصبح�واضحا�لكل�القوى�الطامعة�Lى�اYنطقة�أن�أنابيب�الب�<ول�الذى�يمر�عX<�سوريا�حام

هناك�محور�مصرى�سورى�مناهض�للغرب�وعم_ءه�يناهض�حلف�بغداد�ويخرج�منتصرا�من�حرب�السويس�ويعمل�

ى�للسيطرة�عTى�إفشال�مبدأ�إيز�lاور�Yلء�الفراغ�Lى�اYنطقة�بعد�هزيمة�eستعمار�القديم�،�لذا�يبدأ�التخطيط��مريك

عTى�سوريا�الحلقة��ضعف�Lى�اYحور�اYصرى�السورى�وتدبر�اYخابرات��مريكية�انق_با�Lى��ردن�يطيح�بحكومl²ا�

الوطنية�كخطوة�أو�ى�لôطاحة�بالحكومة�الوطنية�Lى�سوريا�،�وتحشد�أمريكا�كل�حلفاءها�Lى�اYنطقة�عX<�خطة�محكمة�

ون�ل�<تيب�eنق_ب�Lى�سوريا�،�وتتجمع�القوات�اYسلحة�ال�<كية�عTى�الحدود�يقودها�ضابط�اYخابرات��مريكى�هندرس

السورية�والقوات�اYسلحة�العراقية�عTى�الحدود�السورية�انتظارا��شارة�البدء�بغزو�سوريا�،�وعندما�يطلب�السوريون�

مدمرات�تصل�إ�ى��مساعدة�مصر�يقرر�الرئيس�عبد�الناصر�إرسال�أسطول�مصرى�يضم�بضع�ناق_ت�للجنود�وث_ث

لتحم�sاستق_ل�سوريا�وتحبط�مخطط�الغزو�الخار$ى�وتحدث�دويا��1957أكتوبر��13ميناء�ال_ذقية�السورى�Lى�

 . عاYيا�يوضح�أن�مصر�لن�تسمح�ب�<ك�سوريا��lبا�للمؤامرة�العاYية�وأن�استق_ل�سوريا�من�استق_ل�مصر

) بسمارك�العرب�( ورأى�قادة�البعث�الرئيس�عبد�الناصر�كأنه��تعالت��صوات�Lى�سوريا�اYطالبة�بالوحدة�مع�مصر�،

الذى�يملك�القوة�و�الشعبية�الكفيلة�للبعث�بإحكام�سيطرته�عTى�سوريا�،�وساعد�Lى�ذلك�عجز�أجنحة�الجيش�

السورى�اYتصارعة�عTى�eتفاق�عTى�زعامة�تتو�ى�أمور�سوريا�،�مما�جعل�قيادات�حزب�البعث�تشجع�الضباط�

 . Lى�مسعاهم�للوحدة�الفورية�مع�مصرالسوري?ن�

ضابطا�يمثلون�كل�مراكز�القوى�Lى�الجيش�السورى�يحملون�معهم��14توجه�إ�ى�القاهرة��1958يناير��11/12وLى�ليلة�

 . مذكرة�وقع�عل¥lا�جميع�أعضاء�اYجلس�العسكرى�السورى�تطالب�بالوحدة�الفورية



وري?ن�إ��إذا�طلبت�الحكومة�السورية�الشرعية�والرئيس�رفض�الرئيس�عبد�الناصر�eستجابة�لطلب�الضباط�الس

يعود�الضباط�السوري?ن�وبصحبl²م�قطب�حزب�البعث��1958يناير��16السورى�شكرى�القوتTى�منه�الوحدة�،�وLى�يوم�

إن�الحكومة�السورية�تريد�إتمام�الوحدة�: ( ووزير�الخارجية�السورى�ص_ح�البيطار�ليعلن�أمام�الرئيس�عبد�الناصر�

 . ( مطلب�شع�sèوقومى�دائم�،�وكطريق���بديل�غ?<ه�إ�ى�استقرار�سورياك

 : وافق�الرئيس�عبد�الناصر�عTى�قبول��مر�مبدئيا�ولكنه�وضع�ث_ثة�شروط�لقبوله�الوحدة�الفورية

أن�يتم�إجراء�استفتاء�شع�sèعTى�الوحدة�Lى�مصر�و�سوريا�،�ح�stيقول�الشعبان�اYصرى�و�السورى�رأ¸lما�Lى� – 1

 . الوحدة�ويعX<ا�عن�إرادlmما�الحرة

 - 2. أن�يتوقف�النشاط�الحزبى�السورى�،�وأن�تقوم�كل��حزاب�السورية�دون�استثناء�بحل�نفسها�

أن�يتوقف�تدخل�الجيش�السورى�Lى�السياسة�توقفا�تاما�،�وأن�ينصرف�ضباطه�إ�ى�مهامهم�العسكرية�ليصبح� – 3

طة�و�سيطرة�،�هذا�يع®�sخروج�كل�قادة�الكتل�السياسية�Lى�الجيش�وLى�الجيش�أداة�دفاع�و�قتال�،�وليس�أداة�سل

sجلس�العسكرى�من�الخدمة�العسكرية�،�وتفرغهم�للعمل�السيا��Yم�أعضاء�اl²مقدم . 

ورفض�الرئيس�عبد�الناصر�أى�تفاوض�حول�تلك�الشروط�ال�stنمت�عن�دهاء�سيا���sبالغ�وبعد�نظر�ملحوظ�،�فهذه�

مطلب�شع�sèجماه?<ى�وليس�نخبوى�سلطوى�كما�أ�lا�تفرغ�الساحة�السياسية�السورية�الشروط�تع®�sأن�الوحدة�

من��حزاب�ال�stسببت�الق_قل�داخليا�وخارجيا�Lى�سوريا�،�كما�أ�lا�تعزل�الضباط�السوري?ن�اYسيس?ن�عن�مصادر�

 . الوحدة�قوlmم�Lى�الجيش�،�وتجعل�من�الرئيس�عبد�الناصر�صاحب�الكلمة��و�ى�و��خ?<ة�Lى�دولة

التنظيم�) eتحاد�القومى�( وافق�قادة�حزب�البعث�عTى�شروط�الرئيس�عبد�الناصر�عTى�أمل�أن�يسيطروا�عTى�

السيا���sالوحيد�لدولة�الوحدة�ويكونوا�هم�القوة�اYحركة�له�Lى�ظل�خلو�الساحة�من��حزاب��خرى�،�خاصة�أ�lم�

ئيس�عبد�الناصر�الزعامة�،�وقد�خاب�مسعاهم�Lى�ذلك��ن�الرئيس�مهندسو�الوحدة�،�وبأمل�أن�تكون�لهم��فكار�وللر 

عبد�الناصر�كان�أكÚ<�مloم�ذكاء�،�وكانت�رؤيته�لدولة�الوحدة�تمنع�وجود�أى�مركز�قوى�داخل�التنظيم�السيا���sأو�

 . داخل�السلطة�السياسية�يمكن�أن�ينازعه�قراراته�أو�يشكل�قيدا�عTى�حركته

حماس�للوحدة�،�وشكلت�إرادته�وحبه�للرئيس�عبد�الناصر�قوة�ضاغطة�عTى�كان�الشعب�السورى�متقدا�بال

أعلن�عن�eتفاق�عTى�أسس�الوحدة�ب?ن�مصر�و�سوريا�،�وLى��1958فX<اير��1السياسي?ن�و�العسكري?ن�Lى�سوريا�،�وLى�

اجتماعا�Lى�عقد�مجلس��مة�اYصرى�اجتماعا�Lى�القاهرة�،�كما�عقد�مجلس�النواب�السورى��1958فX<اير��5يوم�

مع��1958فX<اير��21دمشق�،�قرر�كل�مجلس�Lى�اجتماعه�اYوافقة�عTى�طرح�أسس�الوحدة�Lى�استفتاء�عام�يجرى�يوم�

،�وتم�eستفتاء�Lى�) الجمهورية�العربية�اYتحدة�( ترشيح�جمال�عبد�الناصر�رئيسا�لدولة�الوحدة�ال�stحملت�أسم�

حدة�ورئاسة�جمال�عبد�الناصر�للجمهورية�العربية�اYتحدة،�ويوم�موعده�اYحدد�وجاءت�نتيجته�كاسحة�لصالح�الو 

يصل�الرئيس�عبد�الناصر�إ�ى�دمشق��ول�مرة�Lى�حياته�ويستقبله�الشعب�السورى�استقبا���1958فX<اير��24

�أسطوريا�Lى�مشهد�غ?<�مسبوق�Lى�التاريخ�،�حيث�زحف�م_ي?ن�السوري?ن�واللبناني?ن�و�ردني?ن�لرؤية�الرجل�الذى

تعلقت�به�قلو�lم�ورأوا�فيه�السبيل�إ�ى�تحقيق�مطامحهم�وأمالهم�،�كان�ما�حدث�مثارا�لقلق�كل�النظم�العربية�

وDقليمية�ال�stنظرت�بع?ن�الريبة�إ�ى�ما�اعتX<ته�توسعا�مصريا�بقيادة�جمال�عبد�الناصر�يسäى�إ�ى�خلق�إمX<اطورية�

ز�رفضا�قاطعا�للوحدة�ب?ن�مصر�و�سوريا��نه�رأى�ف¥lا�مصرية�،�فقد�أبدى�اYلك�السعودى�سعود�بن�عبد�العزي

تعاظما�لنفوذ�مصر�Dقليم�sو�الدو�ى�لذا�حاول�إفشال�الوحدة�عX<�تدب?<�مؤامرت?ن��غتيال�الرئيس�عبد�الناصر�،�

،�مليون�جنيه�إس�<لي®�12��sو�ى�عن�طريق�رشوة�العقيد�عبد�الحميد�السراج�مدير�اYكتب�الثانى�Lى�سوريا�بمبلغ�

وقد�جارى�السراج�اYتآمرين�وحصل�مloم�عTى�شيكات�بأجزاء�من�اYبلغ�اYرصود��غتيال�عبد�الناصر�بينما�أبلغ�

الرئيس�عبد�الناصر�بكل�تفاصيل�اYؤامرة�،�ال�stأعلloا�الرئيس�للعالم�كله�من�شرفة�قصر�الضيافة�Lى�دمشق�أثناء�



ك�سعود�lmدف�إ�ى�تفج?<�طائرة�الرئيس�عبد�الناصر�يوم�قدومه�إ�ى�زيارته��و�ى�لسوريا،�وكانت�اYؤامرة�الثانية�للمل

سوريا�للمرة��و�ى�كرئيس�لدولة�الوحدة،�وقد�فشلت�كلتا�اYؤامرت?ن�وتسبب�الكشف�عloما�Lى�فضيحة�سياسية�

تآمر�مع�للملك�سعود�بن�عبد�العزيز�،�وسوف�يظهر�دور�اYلك�سعود�فيما�بعد�Lى�تمويل�eنق_ب�عTى�دولة�الوحدة�وال

فيكتب�إ�ى�وزير�الخارجية�) عدنان�مندريس�( الضباط�eنفصالي?ن�،كما�أثار�قيام�دولة�الوحدة�قلق�رئيس�وزراء�تركيا�

إن�اYوقف�الحا�ى�وتطوراته�تدعونا�إ�ى�إعادة�تقييم��مور�،�لقد�ذهبت�إ�ى�: ( �مريكى�جون�فوس�<�دeس�يقول�

 . ( مليونا�36ية�ستة�م_ي?ن�،�واستيقظت�صباح�اليوم��جدهم�قد�أصبحوا�فرا·��sبا�مس�وعTى�حدود�ب_دى�الجنوب

كما�أثار�قيام�دولة�الوحدة�حلف�شمال��طلنطى�فتم�عقد�دورة�طارئة�لبحث�التغ?<ات�Dس�<اتيجية�الناجمة�عن�

السوفيت�عTى��قيام�دولة�الوحدة�،�وراح�ممثل�تركيا�Lى�الحلف�ينبه��عضاء�إ�ى�خطورة�مشروع�عبد�الناصر�حليف

شبه�ف¥lا�أطماع�جمال�عبد�الناصر�بأطماع�) التوسع�DمX<يا�ى�اYصرى ( الغرب�،�وقدم�ممثل�بريطانيا�مذكرة�عن�

محمد�عTى�،�وأكد�ف¥lا�أن�جمال�عبد�الناصر�يطمح�لخلق�اتحاد�من�الجمهوريات�العربية�تحت�حكمه�يضم�أيضا�

 . ة�إس�<اتيجية�Lى�العالم�ويخنق�الغرببلدان�eتحاد��فريقى�لكى�يسيطر�عTى�أهم�منطق

أن®�sح�stهذه�اللحظة�لم�أفهم�ماذا�( Lى�أوراق�الرئيس��مريكى�إيز�lاور�نقرأ�له�هذا�التعليق�حول�قيام�دولة�الوحدة�

حدث�Lى�الشرق��وسط�؟�،�إن�كل�ما�قرأته�لم�يجعل®�sمهيأ�للتطورات�ال�stجرت�،�فهل�كنا�عTى�علم��lا�أم�أننا�

مثل�³خرين�؟�لقد�كانت�سياستنا�كما�أعرف�Èى�ان��اع�سوريا�بعيدا�عن�مصر�وعزل�ناصر�بأخذ�سعود�من�فوجئنا�

جانبه�،�فإذا�نحن�نفاجأ�بالعكس�تماما�،�ناصر�يستو�ى�عTى�سوريا�بالكامل�ثم�يقوم�هو�بعزل�سعود�أن®�sأريد�تقريرا�

 . ( عن�الكيفية�ال�stتم��lا�ذلك

 : كية�توجيه�سرى�إ�ى�جميع�سفراء�الو�يات�اYتحدة��مريكية�Lى�اYنطقة�نصهوترسل�وزارة�الخارجية��مري

 سرى�للغاية

 2279: توجيه�رقم�

 1958أبريل��18: تسجيل�

 خاص�و�لعلم�رؤساء�البعثات��مريكية�Lى�الشرق��وسط�وحدهم

 سياسة�الو�يات�اYتحدة�تجاه�الجمهورية�العربية�اYتحدة

مريكية�تؤكد�أن��هداف��ساسية�لسياسة�الو�يات�اYتحدة�Lى�ع_قاlmا�مع�الجمهورية�إن�وزارة�الخارجية��  -

العربية�اYتحدة�،�باقية�من�غ?<�تغي?<�،�إ�lا�تؤكد�من�جديد�أن�ازدياد�نفوذ�مصر�يتعارض�مع�القرار�اYش�<ك�

ات�اYضادة�للغرب�،�وبالتحديد�للكونجرس�عن�الشرق��وسط�،�ويؤدى�إ�ى�تقوية�القومية�العربية�و�يشجع�eتجاه

eتجاهات�اYضادة��مريكا�Lى�الشرق��وسط�وLى�أفريقيا�،�ثم�هو�يؤثر�عTى�هيبة�حلف�بغداد�،�الذى�يعتX<�حلقة�

هامة�Lى�شبكة�الدفاع�عن�العالم�الحر�،�ويمس�بالضرر�موقف�إسرائيل�و�مصالحها�،��مر�الذى���تستطيع�الو�يات�

 . اYتحدة�أن�تتجاهله

إن�وجود�السيطرة�عTى�مواص_ت�نقل�ب�<ول�الشرق��وسط�إ�ى�أوروبا�سواء�عن�طريق�قناة�السويس�،�أو�عن� -

طريق�أنابيب�الب�<ول�اYتجهة�إ�ى�البحر��بيض�تحت�السيطرة�الفعلية�للقاهرة�،�يعرض�اYصالح��مريكية�Lى�اYنطقة�

دة�³ن�Lى�وضع�يمكloا�من�ممارسة�ضغط�عTى�الو�يات�لخطر�أكيد�،�فإن�ذلك�يجعل�الجمهورية�العربية�اYتح

  . اYتحدة�و�غ?<ها�من�القوى�الغربية،�وهذا�eحتمال�يمكن�أن�يتحول�إ�ى�س_ح�مخيف�Lى�يد�الرئيس�ناصر

يتحتم�علينا�أن�تظل�جهودنا�متجهة�إ�ى�مهاجمة�فكرة�الوحدة�ب?ن�مصر�و�سوريا�،�و��يجب�أن�تتوقف�جهودنا� -

 . ب?ن�البلدين�،�وينبÎى�أن�يظل�ذلك�من�أبرز�أسس�سياستنا�Lى�اYنطقة��يجاد�فاصل

وهناك�قوى�داخلية�تشارك�الغرب�معتقداته�،�كما�أن�هناك�قوى�خارجية�يمكloا�Lى�أى�لحظة�م_ئمة�أن�تتدخل�،�



Yى�الجمهورية�العربية�اLى�أن�نذكر�دائما�أن�أى�تفسخ�Îى�تدعيم�هذه�القوى�من�غ?<�كلل�،�وينبÎتحدة�لن�يقرر�وينب

فقط�مص?<�مصر�تحت�حكم�ناصر�،�وإنما�سيجعل�من�السهل�محاربة�القومية�العربية�Lى�أى�شكل�تتخذه�Lى�الشرق�

 . �وسط

وسوف�تتكلل�جهودنا�بالنجاح�أكÚ<�إذا�أمكن�عزل�الجمهورية�العربية�اYتحدة�عن�باÑى�العالم�العربى�،�وبالنسبة�لهذه� -

اYتحدة�سواء�Lى��قسام�الدبلوماسية�أو�Lى�أقسام�eستع_مات�و�الدعاية�Lى�العالم�اYهمة�فإن�ممثTى�الو�يات�

العربى�عل¥lم�أن�ينشروا�eعتقاد�العام�بأن�الجمهورية�العربية�اYتحدة�تشكل�خطرا�عTى�كل�الحكومات�العربية�،�وLى�

قد�يؤدى�إ�ى�سقوط�حكم�جميع�البيوت��الب_د�اYلكية�علينا�أن�نشرح�بقوة�أن�تدعيم�الجمهورية�العربية�اYتحدة

الحاكمة�،�كما�أنه�Lى�الجمهوريات�يمكن�بث�الخوف�من�ابت_ع�القاهرة�لهذه�الجمهوريات�،�كما�ينبÎى�انl²از�كل�

الفرص�لتقوية�eتحاد�العراÑى��ردنى�الذى�سوف�يستمر�Lى�الحصول�عTى�تأييد�الو�يات�اYتحدة�ضد�eتحاد�

 . السورى�اYصرى 

الجانب��خر�فو$ئ�السوفيت�بالطريقة�ال�stتمت��lا�الوحدة�،�خاصة�وقد�تضمنت�تصفية�لدور�الحزب��وعTى

قبل�جلسة�مجلس�النواب��1958فX<اير��4الشيو�ى�السورى�،�وسافر�زعيم�الحزب�خالد�بكداش�إ�ى�صوفيا�يوم�

د�الناصر�رئيسا�للدولة�،�للتصويت�عTى�قيام�دولة�الوحدة�وانتخاب�جمال�عب�–الذى�كان�عضوا�به��–السورى�

 . وهاجم�بكداش�بضراوة�دولة�الوحدة�و�الرئيس�عبد�الناصر�بتشجيع�من�السوفيت�اYعادين�لفكرة�القومية�العربية

،�إ��أن�الصراع�تفجر�ب?ن�السوفيت�و�)الجمهورية�العربية�اYتحدة( ورغم�اع�<اف�eتحاد�السوفي�stبالدولة�الجديدة�

وانحياز�عبد�الكريم�قاسم�قائد�تلك�الثورة�إ�ى��1958يوليو��14قيام�الثورة�العراقية�Lى��عبد�الناصر�إع_ميا�بعد

الشيوعي?ن�ومذابحه�تجاه�القومي?ن�العرب�Lى�العراق�وعدائه�لعبد�الناصر�ودولة�الوحدة�فقد�أتخذ�السوفيت�جانب�

( العربية�اYتحدة�Lى�ليلة�رأس�السنة��قاسم�ضد�عبد�الناصر�مما�حدا�با�خ?<�إ�ى�اعتقال�كل�الشيوعي?ن�Lى�الجمهورية

،�ورغم�ذلك�لم�تتأثر�الع_قات�eقتصادية�اYصرية�السوفيتية�وبعد�ح?ن�هدأت�حدة�الحرب�)  1959/ 1958

Dع_مية�ب?ن�القاهرة�و�موسكو�لحرص�عبد�الناصر�عTى�عدم�نسف�كل�جسوره�مع�السوفيت�،�و�دراك�خروشوف�

 . للغرب�وللو�يات�اYتحدة�Lى�الشرق��وسط��همية�دور�عبد�الناصر�اYناوئ 

Lى�قيام�دولة�الوحدة�كارثة�lmدد�وجود�إسرائيل�وتضعها�ب?ن�فكى�كسارة�) دافيد�بن�جوريون�( رأى�الزعيم�DسرائيTى�

 . ( مصر�و�سوريا( البندق�

�stتمت��lا�وكان�يرغب�Lى�رغم�أن�الرئيس�عبد�الناصر�لم�يكن�مؤيدا�Lى�البداية��تمام�الوحدة�بالصورة�السريعة�ال

ف�<ة�انتقالية�لتمهيد��مور�و�وضاع�السياسية�وeقتصادية�وeجتماعية�ب?ن�مصر�و�سوريا،��دراكه�فوارق�مراحل�

التطور�eجتما�ى�و�eقتصادى�ب?ن�البلدين�إ��أنه�تحت�ضغط�الظروف�وافق�عTى�إتمام�الوحدة�الفورية�لرغبته�Lى�

دات�ال�stتتعرض�لها�،�وقد�نجحت�الوحدة�اYصرية�السورية�Lى�تحقيق�eستقرار�لسوريا�بعد�إنقاذ�سوريا�من�الl²دي

ف�<ة�طويلة�من�eنق_بات�واYشاكل�ال�stعانت�مloا�عقب�استق_لها�،�كما�أن�الوحدة�حمت�استق_ل�لبنان�وأسقطت�

ن�اYنطقة�،�كما�ساهمت�الوحدة�Lى�مبدأ�إيز�lاور�Yلء�الفراغ�Lى�الشرق��وسط�عقب�خروج�eستعمار�القديم�م

وإسقاط�حلف�بغداد�وإفشال�السياسة�eستعمارية��مريكية�Lى�اYنطقة�،��1958يوليو��14قيام�الثورة�العراقية�Lى�

كما�استطاعت�سوريا�Lى�ظل�الوحدة�أن�تحقق�تغي?<ات�اجتماعية�واقتصادية�عميقة�كانت�تبحث�عloا�منذ�استق_لها�

 eى�يوليو�،�وجاءت�القوان?ن�Lح_م�ومطالب�م�<اكمة�منذ�عقود�لذا�وقف�ضدها�التجار��1961ش�<اكية��تحقيقا�

 . . وDقطاعيون�السوريون 

تمت�عملية�eنق_ب�عTى�دولة�الوحدة�بتحرك�وحدات�من�الجيش�Lى�سوريا�بقيادة��1961سبتمL28��>Xى�فجر�يوم�

كيم�عامر�للسيطرة�عTى�دمشق�ومحاصرة�مقر�اYش?<�،�وقد�اYقدم�عبد�الكريم�النح_وى�مدير�مكتب�اYش?<�عبد�الح



رفض�الرئيس�عبد�الناصر�التصدى�ل_نق_ب�باستخدام�القوة�ورفض�أن�يتم�رفع�س_ح�عربى�ضد�س_ح�عربى�وأمر�

بإيقاف�عمليات�التصدى�ل_نق_ب�بالقوة�،�كما�لم�يعارض�Lى�عودة�سوريا�ل_نضمام�ل�مم�اYتحدة�و�جامعة�الدول�

ية�كعضو�مستقل�،�كان�لعدم�وجود�اتصال�جغراLى�مباشر�ب?ن�مصر�وسوريا�دورا�كب?<ا�Lى�نجاح�eنق_ب�،�كما�العرب

كان�لحجم�التآمر�الخار$ى�الدور��كL�>Xى�نجاح�eنفصال�فكما�تكشف�الوثائق�ت_قت�مصالح�حلف�غ?<�مقدس�

اYلك��–اYلك�سعود�بن�عبد�العزيز�ملك�السعودية��– اYخابرات�الX<يطانية�–اYخابرات�اYركزية��مريكية�( مكون�من�

الضباط�السوري?ن�اYرتش?ن��–اYوساد�DسرائيTى��–الرئيس�العراÑى�عبد�الكريم�قاسم��–حس?ن�بن�ط_ل�ملك��ردن�

 . للعب�الدور��عظم�Lى�eنقضاض�عTى�دولة�الوحدة) 

انق_ب�eنفصالي?ن�،�كما�أيده�الرئيس�السورى�السابق�عTى�) ص_ح�البيطار��–أكرم�الحورانى�( أيد�قادة�حزب�البعث�

الوحدة�شكرى�القوتTى�،�فبعد�فشل�حزب�البعث�Lى�تحويل�سوريا�لحكر�بع�s0خاص�تحت�حكم�الرئيس�عبد�الناصر�

،�فقد�أعتقد�قادة�البعث�أ�lم�منحوا�سوريا�للرئيس�عبد�الناصر�وبالتا�ى�فإن�عTى�الرئيس�عبد�الناصر�أن�يفعل�ما�

ريده�قادة�البعث،�وعندما�رفض�الرئيس�عبد�الناصر�ذلك�بذل�قادة�البعث�كل�جهودهم�Lى�سبيل�فصم�الوحدة�ي

�دراكهم�أ�lم�لن�يستطيعوا�حكم�سوريا�منفردين�طاYا�ظل�جمال�عبد�الناصر�رئيسا�لدولة�الوحدة . 

كانت�تعانى�مloا�سوريا�فجاءت�سقطت�دولة�الوحدة�قبل�أن�تتدعم�أركا�lا���lا�تمت�تحت�ضغوط�داخلية�وخارجية�

 . الوحدة�ب?ن�مصر�و�سوريا�كضرورة�أمن�قومى�ب?ن�البلدين�أكÚ<�مloا�كهدف�قومى

كان�eنفصال�بداية�اYؤامرة�لتصفية�حركة�التحرر�الوط®�sالعربى�وكان�الطلقة��و�ى�Lى�الطريق�إ�ى�النكسة�عام�

شخصيا�وبعدما�تكشف�له�حجم�التآمر�العربى�والغربى�عTى��،�فالرئيس�عبد�الناصر�الذى�أYته�ضربة�eنفصال�1967

وفيه�يشدد��1962مشروع�الوحدة�العربية�،�أصبح�أكÚ<�حذرا�وراديكالية�داخليا�وخارجيا�،�فاYيثاق�يصدر�عام�

الرئيس�عبد�الناصر�عTى�وحدة�الهدف�بد��من�وحدة�الصف�ب?ن�النظم�العربية�،�وتس?<�مصر�بخطى�واسعة�Lى�

سية��و�ى�وبدا�واضحا�تصميم�الرئيس�عبد�الناصر�عTى�انl²اج�نظام�اقتصادى�اش�<اكى�بعيدا�عن�الخطة�الخم

تندلع�ثورة�اليمن�ضد�نظام�أسرة�حميد�الدين�eستبدادى��1962سبتمe26��>Xحتكارات�الرأسمالية�العاYية�،�وLى�

 . اYتخلف

أت�التدخل�Lى�ثورة�اليمن�بالتحالف�مع�الو�يات�اYتحدة�كانت�السعودية�الخائفة�من�انتقال�الثورة�إل¥lا�Èى�ال�stبد

�مريكية�و�بريطانيا�،�وأنشأت�السعودية�للملكي?ن�محطة�إذاعية�للتنديد�بالنظام�الثورى�الجديد�،�كما�وفرت�

مام�هذه�الحماية�والغطاء�ال_زم�ل�م?<�البدر�ليقود�اYلكي?ن�مدعوما�بجيوش�من�اYرتزقة�بتخطيط�أمريكى�بريطانى�،�وأ

التدخ_ت�طلب�الثوار�اليمنيون�من�الرئيس�عبد�الناصر�حماية�جمهوريl²م�الوليدة�ح���stيسقط�اليمن�مرة�أخرى�

تحت�الحكم�eمامى�اYتخلف�،�ووافق�الرئيس�عبد�الناصر�عTى�دعم�الثورة�اليمنية�عسكريا�بقوات�مسلحة�مصرية�

كما�تولت�مصر�مهمة�إدخال�الحضارة�إ�ى�اليمن�بإنشاء�جهاز��) 9000العملية�( Lى�عملية�كX<ى�كان�أسمها�الكودى�

للدولة��ول�مرة�Lى�تاريخ�اليمن�،�وتأسيس�اYستشفيات�واYدارس�و�الطرق�و�اYوانئ�واYطارات�من�أجل�نقل�اليمن�إ�ى�

ثقلها�Lى��القرن�العشرين�،�أدت�هذه�التطورات�إ�ى�اشتعال�الثورة�Lى�عدن�و�اليمن�الجنوبى�وقد�دعمl²ا�مصر�بكل

  . (ص_ح�الدين( عملية�كان�أسمها�الكودى�

فعمت�الثورة�أنحاء�اليمن�شما��وجنوبا�وهددت�معاقل�الرجعية�العربية�ومنابع�الب�<ول�شريان�الحياة�للحضارة�

وكما�دعمت�مصر�كل�حركات��1962الغربية�،�كما�واصل�الرئيس�عبد�الناصر�دعمه�لثورة�الجزائر�ح�stتحررت�عام�

الوط®�sعTى�امتداد�العالم�الثالث�،�فرغم�الخ_فات�العربية�الطاحنة�و�التآمر�الغربى�رفض�الرئيس�عبد�التحرر�

 الناصر�أن�تخرج�مصر�من�عروبl²ا�وتنعزل�عن�إقليمها

أن�الرئيس�عبد�الناصر�قد�أصبح�يائسا�ومحبطا�من�) دافيد�بن�جوريون�( يظن�رئيس�الوزراء�DسرائيTى��L1963ى�عام�



مع�العرب�،�وأنه�مهيأ�³ن�لفض�يده�من�الخ_فات�و�اYشاكل�العربية�،�ف?<سل�له�عرض�للس_م�مع�إسرائيل��تعام_ته

عX<�دينيس�هاميلتون�رئيس�تحرير�جريدة�التيمس�الX<يطانية�الذى�قام�بإب_غ�رسالة�بن�جوريون�إ�ى�صديقه��ستاذ�

 Dى�عروبة�مصر�مقابل�محمد�حسن?ن�هيكل�،�رفض�الرئيس�عبد�الناصر�عرض�الس_م�Tى�مدركا�أنه�مساومة�عTسرائي

 . الصلح�مع�إسرائيل

يعقد�حلف�شمال��طلنطى�اجتماعا�Yناقشة�ورقة�العمل�ال�<كية�ال�stأعدها�وزير�الخارجية��1964وLى�شتاء�عام�

 . ( تصفية�عبد�الناصر( ال�<كى�وتحمل�عنوان�

حدث�عن�الدور�اYشاكس�واYضاد�Yصالح�الغرب�الذى�ومحضر�هذه�الجلسة�الذى�يناقش�ورقة�العمل�ال�<كية�يت

 تلعبه�مصر�بزعامة�جمال�عبد�الناصر�عX<�العديد�من�اYشك_ت�ال�stتسبب�ف¥lا�عبد�الناصر

 من�إفشال�فكرة��ح_ف�العسكرية

 شراء��سلحة�من�الكتلة�الشرقية -

 تمص?<�وتأميم�اYصالح��جنبية�Lى�مصر�–تأميم�القناة� -

 - سوريا�الوحدة�مع

فوجود�الجيش�اYصرى�Lى�اليمن�Yساندة�الثوار�أدى�إ�ى�.. ثم�ثورة�اليمن�وÈى�الطامة�الكX<ى�بالنسبة�Yصالح�الغرب�

�>Xقناة�السويس�،�ومن�الجنوب�ع�>Xواص_ت�بالبحر��حمر�من�الشمال�عYى�طريق�اLنشوء�وضع�خط?<�هو�تحكم�مصر�

 مضيق�باب�اYندب

بزوال�العرش�اYلكى�السعودى�الذى�يحارب�الثورة�اليمنية�وهو�العرش�اYوا�ى�للغرب�والذى�كما�أن�هذا�الوجود�¸lدد�

 . يضمن�تدفق�الب�<ول�إ�ى�الغرب�بكل�يسر

 : وتعرض�الوثيقة�إ�ى��طراف�العربية�ال�stتعادى�طموحات�جمال�عبد�الناصر�وسياساته�وتحددها�Lى

 اYملكة�العربية�السعودية

 �ردن

 . اYلك�السنو���sليبيا�تحت�حكم

 كما�تلفت�النظر�لسوء�الع_قات�اYصرية�السورية�واYصرية�العراقية

 كما�تتحدث�عن�النفوذ�اYصرى�Lى�إفريقيا�اYعادى�Yصالح�الغرب

وتدعو�لدراسة�eق�<اح�بتوجيه�ضربة�عسكرية�موجعة�إ�ى�عبد�الناصر�كما�تطالب�بتحويل�اليمن�إ�ى�مستنقع�يغوص�

 مما�يساعد�عTى�إنجاح�الضربة�العسكرية�اYوجهة�إ�ى�مصر�فيه�الجيش�اYصرى 

 1970مع�التنبيه�عTى�أنه�إذا�استمر�الوضع�الحا�ى�Lى�اليمن�فإن�العرش�السعودى�مهدد�بالزوال�عام�

Lى�نفس�الف�<ة�تتصاعد�الضغوط��مريكية�عTى�الرئيس�عبد�الناصر��يقاف�برامج�تصنيع�الصواريخ�و�الطائرات�

يتم�تجميد�العمل�بX<نامج�إمداد�مصر��1965ع�اYشروع�النووى�اYصرى�للرقابة�الدولية،�وLى�عام�اYصرية�وإخضا

بالقمح��مريكى�لزيادة�الضغط�eقتصادى�عTى�الرئيس�عبد�الناصر�ومحاولة�تطويعه�ل�هداف��مريكية�وتفكيك�

كل�الرواسب�العالقة�Lى�الع_قات�اYصرية��ورغم�1966مشروعه�اYضاد�لôس�<اتيجية��مريكية�Lى�اYنطقة�،�وLى�عام�

 . السورية�عقب�eنفصال�يعقد�الرئيس�عبد�الناصر�اتفاقية�دفاع�مش�<ك�مع�سوريا

وعندما�تفشل�كل�مشاريع�تطويع�عبد�الناصر�لôرادة��مريكية�تصبح�الحرب�Èى�الحل�الوحيد�اYتبقى��سقاط�جمال�

نصب�فخ�جر�مصر�إ�ى�الحرب�عlm�>Xديد�إسرائيل�بغزو�سوريا�Lى�مايو�عبد�الناصر�وإ�lاء�مشروعه�القومى�،�ويتم�

ورغم�الهزيمة�) مصر�،�سوريا�،��ردن�( وال�stانl²ت��lزيمة�فادحة�للدول�العربية��1967يونيو��5،�فتندلع�حرب��1967

ى�ببقائه�،�لم�يسقط�نظام�جمال�عبد�الناصر�بفضل�تمسك�الجماه?<�العربية�Lى�مصر�وLى�كل�أقطار�الوطن�العرب



وعندما�تكشفت�للرئيس�عبد�الناصر�بعض�الحقائق�عما�جرى�Lى�الحرب�مثل�عدم�حدوث�حرب�حقيقية�عTى�الجlÊة�

�ردنية�وخسارة��ردن�لستة�عشر�شهيدا�Lى�الحرب�كلها�وتسليم�الجيش��ردنى�القدس�و�الضفة�الغربية�لل¥lود�دون�

Tى�الجlÊة�السورية�من�إع_ن�سقوط�مدينة�القنيطرة�Lى�يد�العدو�مقاومة�،�كما�علم�الرئيس�عبد�الناصر�بما�جرى�ع

قبل�سقوطها�ومن�صعود�اYدرعات�Dسرائيلية�لهضبة�الجو�ن�دون�مقاومة�،�لم�يفقد�الرئيس�عبد�الناصر�إيمانه�

ل�س_م�بالعروبة�وبدور�مصر�Lى�العالم�العربى�ورفض�كل�عروض�الس_م�Dسرائيلية�بعودة�سيناء�فقط�إ�ى�مصر�مقاب

�>Xى�نوفمLصرية�عقب�مظاهرات�الطلبة�Yى�حديث�له�إ�ى�أساتذة�وطلبة�الجامعات�اLمنفرد�ب?ن�مصر�و�إسرائيل�،�و

 : يقول�الرئيس�جمال�عبد�الناصر�1968

أنا�عارف�مدى�الغضب�و�مدى�اYفاجأة�الTى�أصابتنا�جميعا�بعد�النكسة�وبعد�الTى�حاصل�وعارف�أن�الشعب�العربى� )

ب�و�حزين��ن�جيشه�نال�هزيمة�غ?<�مستحقة�و�ن�سيناء�تم�احت_لها�بس�أنا�بدى�أقول�لكم�حاجة�Lى�مصر�غاض

الرئيس�تيتو�بعت��ى�رسالة�جت�له�من�ليفى�أشكول�رئيس�وزراء�إسرائيل�بيطلب�ف¥lا�أنه�يقابل®L�sى�أى�مكان�Lى�

مع�مهزوم�،�وإن�إسرائيل�مستعدة��العالم�لنتحدث�ولكى�نصل�إ�ى�حل�وبيقول�أنه�مش�هيتعامل�مäى�معاملة�منتصر 

ترد�لنا�سيناء�من�غ?<�شروط�مذلة�إ��شرط�واحد�بس�أن�مصر�تبقى�دولة�محايدة�يع®���sقومية�عربية�و��عروبة�و��

وحدة�عربية�نبقى�Lى�حالنا�ومالناش�دعوة�بإسرائيل�و��نحار�lا�،�إسرائيل�قتلت�الفلسطيني?ن�وإحنا�مالنا�،�إسرائيل�

 . لبنان�،�مصر�مالهاش�دعوة�و�ما�تفتحش�بقها.. حنا�محايدين�،�ضربت��ردن�ضربت�سوريا�إ

يع®�sخدوا�سيناء�وطلقوا�العروبة�و�القومية�والوحدة�ونبيع�نفسنا�للشيطان�،�أنا�طبعا�قولت�للرئيس�تيتو�الك_م�ده�

�sالعربية�،�إحنا�مرفوض�القدس�و�الضفة�و�الجو�ن�وسيناء�يرجعوا�مع�بعض�،�إحنا�مسئول?ن�عن�كل��را¾�

مسئول?ن�عن�حل�مأساة�شعبنا�العربى�Lى�فلسط?ن�،�مش�هنقبل�شروط�،�ومش�هنخرج�من�عروبتنا�،�ومش�هنساوم�

عTى�أرض�ودم�العرب�،�لن�تقبل�الجمهورية�العربية�اYتحدة�بحل�جزئى�أبدا�،�معركتنا�واحدة�وعدونا�واحد�وهدفنا�

اريع�منفصلة�للس_م�،�حبيت�أنقل�لكم�اYوضوع�ده�علشان�تعرفوا�أن�واحد�تحرير�أرضنا�كلها�بالقوة�و�لن�نقبل�مش

علشان�يساومونا�ب¥lا�عTى�عروبتنا�وعTى�شرفنا�وعTى��67اYشكلة�مش�سيناء�بس�،��مريكان�و�ال¥lود�ضربونا�Lى�

 . ( قوميتنا

ناصر�بقبول�صلح�منفرد�مقابل�لم�يعد�سرا�³ن�أن�إسرائيل�والو�يات�اYتحدة�حاولتا�باستماتة�إغواء�الرئيس�عبد�ال

استعادة�سيناء�كاملة�وبغ?<�قيود�ل�ïع�س_ح�القوات�اYسلحة�اYصرية�Lى�سيناء�بشرط�الخروج�من�الصراع�العربى�

 . DسرائيTى

خ_ل�: ( يقول�)  1969فX<اير��17( وLى�حديث�لرئيس�وزراء�إسرائيل�ليفى�أشكول�مع�مجلة�نيوزويك��مريكية�عدد�

خ?<ين�كررنا�دائما�Lى�إسرائيل�قولنا�بأننا�مستعدون�Yناقشة�مشاكلنا�مع�ناصر�،�أن®�sمازلت�مستعدا��ن�العقدين�� 

أط?<�إ�ى�القاهرة�،�ولن�أتحدث�مع�ناصر�كمنتصر�ولك®�sسأبلغه�أن�إسرائيل�مستعدة��عادة�سيناء�كاملة�إ�ى�مصر�

ات�من�أجل�نزع�س_ح�سيناء�،�ولكن�بالنسبة�وبدون�أى�قيد�أو�شرط�حيث�أنه�لم�تكن��سرائيل�Lى�أى�وقت�طلب

Yرتفعات�الجو�ن�والقدس�و�الضفة�الغربية�فأن�إسرائيل�ببساطة�لن�تتنازل�عloا�،�سï<د�لناصر�سيناء�بدون�شروط�

 . ( مقابل�أن�¸lتم�بشئون�مصر�و��يتدخل�Lى�شئون�الدول�العربية��خرى 

ودة��را¾��sالعربية�كلها�وعTى�الوصول�إ�ى�حل�شامل�رفض�الرئيس�عبد�الناصر�كل�تلك�العروض�وأصر�عTى�ع

للصراع�العربى�DسرائيTى�،�أدرك�الرئيس�عبد�الناصر�أن�عروبة�مصر�Èى�قدرها�و�مستقبلها�وسبيل�العرب�الوحيد�

�للوحدة�ككتلة�قوية�Lى�عالم���يرحم�الكيانات�الصغ?<ة�،�أدرك�أن�قيادة�مصر�للوطن�العربى�تكون�بأفعالها�وبكو�lا

ممثلة�لكل�طموحات�و�أمال�الشعوب�العربية�،�لم�تكن�العروبة�والقومية�عنده�تع®�sالسيطرة�اYصرية�كما�حدث�Lى�

عهد�محمد�عTى�بل�كانت�رؤيته�أشمل�Yفهوم��من�القومى�العربى�الجامع�لكل�الدول�العربية�وكان�مؤمنا�أن�اYصالح�



عروبته�وأن�ينعزل�بمصر�،�كان�الرئيس�عبد�الناصر�مؤمنا��العربية�مش�<كة�وواحدة�،�لذا�رفض�بشدة�أن�يخرج�من

بمعركة�اYص?<�الواحد�لذا�ظل�مهتما�بتكوين�الجlÊة�الشرقية�Lى�معركة�العرب�اYقبلة�مع�إسرائيل�،�وطلب�من�ياسر�

عرفات�أن�تنطلق�ولو�رصاصة�فلسطينية�يوميا�داخل�فلسط?ن�اYحتلة�ح�stيدرك�العالم�أن�هناك�قضية�شعب�تم�

 . تصاب�وطنه�لن�تموتاغ

توLى�الرئيس�جمال�عبد�الناصر�عقب�مؤتمر�القمة�العربية�بالقاهرة�الذى�عقد�لوقف�الحرب�ال�stقادها�ملك��ردن�

الراحل�حس?ن�ضد�اYنظمات�الفدائية�الفلسطينية�،�مات�جمال�عبد�الناصر�شهيدا�Lى�سبيل�أمته�،�مات�وهو�يحمل�

وهو�يجاهد�ضد�أعداءه�Lى�إسرائيل�والغرب�و�أمريكا�،�مات�وترك�لهم�الساحة��لم�الشمل�العربى�ودرء�الفتنة�،�مات

ال�stكانوا�يرون�أن�وجوده�بحضوره�الطا+ى�ووطنيته�و�بعد�نظره�وشعبيته�وتعلق�الشعوب�العربية�به�يمنعهم�من�

 . تحقيق�مشروع�الهيمنة��مريكية�Dسرائيلية�Lى�الوطن�العربى

 الرئيس�جمال�عبد�الناصر�؟�ولï<ى�ما�الذى�حدث�بعد�وفاة

Lى�مذكرات�هï<ى�كيسنجر�وزير�الخارجية��مريكى��سبق�نقرأ�التا�ى�أنه�شعر�بالسعادة�البالغة�لنبأ�وفاة�الرئيس�عبد�

الناصر��ن�وجوده�بسياسته�الراديكالية�اYعادية�للمصالح��مريكية�Lى�الشرق��وسط�كان�يمثل�أكX<�عائق�لتنفيذ�

كية�Lى�اYنطقة��هم�للو�يات�اYتحدة�Lى�العالم�،�ويحلل�كيسنجر�أوضاع�اYنطقة�عقب�وفاة�عبد��هداف��مري

الناصر�،�ويصل�أن�الوقت�أصبح�مناسب�للوصول�لحل�سلم�sللصراع�ب?ن�مصر�و�إسرائيل�بشرط�أن�يكون�هذا�الحل�

 : أمريكى�،�وأن�يتضمن�ث_ثة�شروط

 كلهاطرد�النفوذ�السوفي�stمن�اYنطقة� – 1 .

 ي�<ك�مصر�ضعيفة�غ?<�قادرة�عTى�التأث?<�بأى�نفوذ�عTى�Dط_ق�Lى�العالم�العربى – 2 .

 . أن�تظهر�التجربة�الثورية�ال�stقادها�عبد�الناصر�Lى�مظهر�التجربة�الفاشلة – 3

مر،�إنه�كان��إن�وفاة�عبد�الناصر،�تع®½�وفاة�عدو ( و�عTى�الجانب�DسرائيTى�يقول�مناحم�بيجن�عن�وفاة�عبد�الناصر�

إن�إسرائيل�لهذا�السبب���تستطيع�أن�تشارك�Lي�الحديث�الذي�يم��العالم�كله�عن�ناصر�.أخطر�عدو��سرائيل

 . ( وقدراته�وحنكته�وزعامته

كان�لل¥lود�عدوين�تاريخي?ن�هما�فرعون�Lى�القديم�،�و�هتلر�Lى�الحديث�،�ولكن�عبد�الناصر�فاق�( ويقول�بن�جوريون�

Lوت�وخلصنا�منه�ثن?ن�معا�Yأتى�ا�stى�عدائه�لنا�،�لقد�خضنا�الحروب�من�أجل�التخلص�منه�ح ) 

بوفاة�جمال�عبد�الناصر�أصبح�اYستقبل�مشرقا�أمام�إسرائيل�و�عاد�: ( و�يقول�حاييم�بارليف�رئيس��ركان�DسرائيTى�

 . ( العرب�فرقاء�كما�كانوا�وسيظلون�باختفاء�شخصيته�الكاريزماتية

إن�مصر�يجب�آ��تكون�طرفا�Lى�الصراع�العربى�DسرائيTى�،�إن�تورط�: كر�DسرائيTى�آمنون�روبنشتاين�ويقول�اYف

مصر�الكب?<�Lى�ال�ïاع�العربى�DسرائيTى�تمخض�بصفة�خاصة�بسبب�سياسة�جمال�عبد�الناصر�ال�stكانت�تقوم�عTى�

 : ركن?ن�أساسي?ن�يعوزهما�الحكمة

 إمكانية�وجود�وحدة�عربية – 1

 معاداة�الغرب – 2

وقد�رفض�جمال�عبد�الناصر�طيلة�حياته�العدول�عن�تلك�السياسات�و³ن�بعد�وفاته�نأمل�أن�تراجع�القيادة�

 اYصرية�الجديدة�تلك�السياسات�لكى�تن�sóالحرب�ب?ن�مصر�و�إسرائيل

ظام�وعX<�انق_ب�Lى�مصر�ولعيوب�بنيوية�Lى�تركيب�النظام�الناصرى�خرج�النقيض�اYتطرف�للناصرية�من�قلب�الن

،�وعقب�eنق_ب�وبعد�فشل�محاو�ت�الوصول�إ�ى�حل�سلم�sبرعاية��1971مايو��13أبيض�بدون�قطرة�دماء�Lى�

تندلع�الحرب��1973أكتوبر��6أمريكية�،�أضطر�الرئيس�السادات�إ�ى�اتخاذ�قرار�الحرب�متحالفا�مع�السوري?ن�وLى�يوم�



ون�و�السوريون�ما�يشبه�Dعجاز�Lى�أول�أيام�اYعركة�خاصة�عTى�الجlÊة�الخامسة�ب?ن�العرب�و�إسرائيل�ويحقق�اYصري

اYصرية�ال�stشهدت�عملية�العبور�العظيم�،�وعند�الحديث�عن�العبور�يجب�التنبيه�إ�ى�نقطة�هامة�وجوهرية�لقد�تم�

سوري?ن�،�العبور�بسواعد�اYصري?ن�وعX<�خطة�محكمة�وأداء�مذهل�بالس_ح�السوفي�stولكنه�أيضا�تم�بفضل�ال

من�قوته�عTى�الجlÊة�السورية�Lى�اليوم��ول�للحرب�لقر�lا�% 80فالط?<ان�DسرائيTى�وهو�ذراع�إسرائيل�الطويلة�ركز�

من�العمق�DسرائيTى�وúن�اYدرعات�السورية�Lى�اندفاعها�لتحرير�أراض¥lا�اYحتلة�أوحت�لôسرائيلي?ن�أ�lا�ستدخل�إ�ى�

عTى�الجlÊة�اYصرية�%  20من�الط?<ان�DسرائيTى�عTى�الجlÊة�السورية�،�و%  80ترك?���فلسط?ن�اYحتلة�ذاlmا�،�لذا�تم

ال�stتفصلها�صحراء�سيناء�الشاسعة�عن�العمق�DسرائيTى�،�وهو�ما�كان�له�دوره�Lى�نجاح�عملية�العبور�العظيم�

 . بالطريقة�ال�stتمت��lا

مخاوف�بن�جوريون��1973ول�للمعركة�،�فقد�حققت�حرب�وهكذا�بالدليل�العمTى�ثبت�جدوى�الوحدة�خ_ل�اليوم�� 

من�قيام�دولة�الوحدة�ال�stشlÊها�بوقوع�إسرائيل�ب?ن�فكى�كسارة�البندق�،�وبرغم�تفجر�الخ_فات�أثناء�الحرب�وبعدها�

وية�ب?ن�مصر�و�سوريا�وlmeامات�اYتبادلة�ب?ن�الرئيس?ن�السادات�و�سد�عقب�قرار�الرئيس�السادات�بالوقفة�التعب

هالة�تفوق�اYقاتل��1973وعدم�ال��امه�بما�تم�eتفاق�عليه�مع�الرئيس��سد�قبل�الحرب�،�فقد�كسرت�حرب�

 . DسرائيTى�و�تخلف�الجندى�العربى

منحت�الحرب�الرئيس�السادات�الشعبية�ال�stكان�يفتقدها�منذ�بداية�حكمه�وجلبت�له�شرعية�جديدة�غ?<�مستمدة�

د�الناصر�رغم�أن�الجيش�اYصرى�الذى�حارب�و�أنتصر�تم�بناءه�Lى�عهد�الرئيس�عبد�من�شرعية�سلفه�الرئيس�عب

الناصر�والخطط�ال�stنفذت�كانت�موروثة�من�عهد�الرئيس�عبد�الناصر�،�ولكن�الرئيس�السادات�قرر�استغ_ل�

 . eنتصار�العسكرى�Lى�تحويل�مسار�مصر�وeنقضاض�عTى�الناصرية�وعTى�العروبة

<�وبعد�وقف�إط_ق�النار�بأيام�قليلة�كان�الرئيس�السادات�يستقبل�هï<ى�كيسنجر�Lى�قصر�الطاهرة�نوفمL7�Xى�يوم�

للمرة��و�ى�مباشرة�بعد�العديد�من�الرسائل�بيloما�قبل�الحرب�وأثناءها�وبعدها�،�وLى�هذا�eجتماع�اYنفرد�ب?ن�

 ه�،الرجل?ن�فو$ئ�كيسنجر�كما�كتب�بنفسه�Lى�مذكراته�بالسادات�وأطروحات

فالرئيس�السادات�لم�يطلب�منه�أن�تعمل�الو�يات�اYتحدة�عTى�انسحاب�إسرائيل�من�جميع��را¾��sاYحتلة�Lى�حرب�

1967�،�s®ى�حقوق�الشعب�الفلسطيTى�وتفاوض�عTسرائيDى�إطار�تسوية�شاملة�للصراع�العربى�L 

 س�محمد�،رأ�–بل�كل�ما�طلبه�هو�انسحاب�إسرائيTى�من�ثل�s0سيناء�ح�stخط�العريش�

 ،�1967و�lذا�خالف�الرئيس�السادات�اYوقف�العربى�الثابت�منذ�حرب�

 وح�stهذا�اYطلب�رغم�سرور�كيسنجر�به�،�رفضه�كيسنجر�قبل�الرجوع�لôسرائيلي?ن�،

أكتوبر���تصلح�للنقاش��22والرئيس�السادات�يصارح�كيسنجر�أن�حصار�الجيش�الثالث�ليس�جوهر�اYسألة�وخطوط�

اسة�مثله�هو�وكيسنجر�،�أن�السادات�راغب�بشدة�Lى�عودة�الع_قات�الدبلوماسية�ب?ن�مصر�و�الو�يات�ب?ن�صانäى�سي

 1967اYتحدة�،وÈى�الع_قات�ال�stتم�قطعها�ب?ن�مصر�والو�يات�اYتحدة�عقب�حرب�

ل�العربية�وإثر�الدور��مريكى�الواضح�Lى�الحرب�تخطيطا�وتنفيذا�،�وإثر�هذا�القرار�اYصرى�قطعت�معظم�الدو 

ألف�أمريكى�من�الوطن�العربى�Lى�مشهد�مه?ن�لهيبة�وكرامة��62ع_قاlmا�الدبلوماسية�بالو�يات�اYتحدة�وتم�خروج�



الو�يات�اYتحدة��مريكية�،�وهاج�الرئيس��مريكى�جونسون�معتX<ا�ما�حدث�صفعة�Yكانة�الو�يات�اYتحدة�وتحريض�

 شرير�من�الرئيس�عبد�الناصر�،

حاولت�الو�يات�اYتحدة�العمل�عTى�عودة�الع_قات�الدبلوماسية�اYصرية��1973وح1967��stلف�<ة�من�وطوال�ا

�مريكية�دون�جدوى��صرار�مصر�عTى�أن�تلزم�الو�يات�اYتحدة�إسرائيل�با�نسحاب�من��را¾��sالعربية�قبل�تلك�

قة�إسرائيل�وتم�كسر�جيشها�بتقديم�هذا�الخطوة�،و³ن�يقوم�الرئيس�السادات�وبعد�حرب�ضارية�اه��ت�ف¥lا�ث

العرض�اYجانى�،�أغتبط�كيسنجر�لذلك�وLى�ذهنه�ما�هو�أبعد�وأهم�،�فعودة�الع_قات�الدبلوماسية�اYصرية��مريكية�

 تفتح�الباب�لعودة�ع_قات�أمريكا�بكل�دول�العالم�العربى

دبلوما���sفورا�من�قائم�با�عمال�إ�ى�سف?<�،ويبلغ�الرئيس�السادات�كيسنجر�أنه�قرر�أن�يرفع�مستوى�التمثيل�ال

 بالنسبة�Yصر�والو�يات�اYتحدة�،�وكل�ذلك�بدون�مقابل�،

ولم�يكتف�الرئيس�السادات�بذلك�بل�يبلغ�كيسنجر�أنه�ليس�خلفا�للرئيس�عبد�الناصر�بل�خلفا��جداده�من�الفراعنة�

صر�eقتصادية�وeجتماعية�وتوجهاته�القومية�الكبار�،�ويبلغه�أنه�ينوى�تصفية�م?<اث�سياسات�الرئيس�عبد�النا

 العربية�،

 و�سيعمل�عTى�طرد�السوفيت�من�الشرق��وسط

ويقول�السادات�لكيسنجر�لقد�كانت�حماقة�وطيش�من�عبد�الناصر�محاو�ته�الدائمة��ب��از��مريكان�وتحقيق�

امتداد�العالم�،�وإن�مصر�خاضت�ما�يكف¥lا�أهداف�مصر�من�خ_ل�محاربة�السياسة��مريكية�Lى�العالم�العربى�وعTى�

 من�حروب�من�أجل�العرب�وتتطلع�إ�ى�الس_م�،

أنه�يمثل��ى�أفضل�فرصة�لكى�نقلب�اYشاعر�و�( يسجل�كيسنجر�Lى�مذكراته�تلك�الكلمات�عن�الرئيس�السادات�

،�يقول�) يل�منذ�قيامهاeتجاهات�العربية�واYواقف�العربية�تجاه�إسرائيل�،�وÈى�أفضل�فرصة�تتاح�لدولة�إسرائ

ى�للرئيس�السادات�أن�اYشكلة�ب?ن�مصر�وإسرائيل�Èى�مشكلة�نفسية�نتجت�عن�عدم�ثقة� كيسنجر�أنه�هو�الذى�أ́و

إسرائيل�بنوايا�مصر�وخوفها�عTى�أمloا�،�وأن�يجب�عTى�مصر�أن�تعطى�إسرائيل�Dحساس�با�مان�وlmتم�بشئو�lا�فقط�

خرين،�وكالعادة�يوافقه�الرئيس�السادات�ويصارحه�أن�اYشكلة��ساسية�نجمت�بد��من�eهتمام�بمشاكل�العرب�³ 

وإصراره�عTى�الحل�العسكرى�للصراع�وتمسكه�بحل��1967من�رفض�الرئيس�عبد�الناصر�eع�<اف�بالهزيمة�عام�

 . شامل�عTى�كل�الجlÊات�العربية�مما�كلف�مصر�الكث?<

بة�و�البحث�عن�حل�فردى�لصراعها�مع�إسرائيل�وفصل�الجlÊات�كان�خيار�الرئيس�السادات�خروج�مصر�من�العرو 

العربية�هو�البداية�لعقود�مريرة�Lى�التاريخ�العربى�اYعاصر�،�مزقت�الوطن�العربى�شر�ممزق�،�لم�تكن�عروبة�مصر�

وب�مغامرة�أو�رغبة�Lى�الزعامة�من�الرئيس�عبد�الناصر�بل�كانت�فرض�التاريخ�والجغرافيا�عTى�مصر�،�ولم�تكن�حر 

مصر�مع�إسرائيل�من�أجل�العرب�فقط�بل�من�أجل�مصر�Lى�اYقام��ول�،�لقد�أنشأت�إسرائيل�لعزل�مصر�Lى�أفريقيا�

و�لوراثة�دورها�Lى�الوطن�العربى�،�يقول�رئيس�الوزراء�DسرائيTى�بن�جوريون�لوزير�الخارجية��مريكى�جون�فوس�<�
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ود�أن�ألفت�نظركم�إ�ى�أن�إسرائيل�تملك�نفس�اYزايا�ال�stتملكها�مصر�،�فك_هما�يطل�عTى�أنكم�مهتمون�بمصر�وأ ) :



البحر��بيض�والبحر��حمر�وما�ب?ن�ميناء�إي_ت�و�ميناء�حيفا�يمر�نفس�الشريان�الحيوى�الذى�يمر�ب?ن�بورسعيد�و�

Yصريون�أن�نخرج�من�النقب�،�السويس�وهو�مهيأ�لحفر�قناة�جديدة�تصل�ماب?ن�البحرين�،�وأنا���أعرف�Yاذا�يريد�ا

،�) مرة�حجم�إسرائيل��36إن�لد¸lم�صحارى�بأكÚ<�مما�يكف¥lم�و�لد¸lم�أرض�تزيد�عن�حاجl²م�وحجم�ب_دهم�يساوى�

هكذا�يعلloا�بن�جوريون�بصراحة�إسرائيل�تستطيع�بموقعها�وراثة�دور�مصر�،وإسرائيل�ليست�مستعدة�للتخTى�عن�

 . ل�مصر�عن�اYشرق�العربىصحراء�النقب���lا�تفص

  وقائع�لقائه�مع�رئيس�الوزراء�الفرن����sسبق�كوف�دى�مورفيل) مع�هيكل�( ويروى��ستاذ�هيكل�Lى�برنامجه�

الذى�قال�له�أنه�جرت�Lي�الشرق��وسط�معركت?ن�معركة�دخول�إسرائيل،�ومعركة�خروج�مصر،�وان�دخول�إسرائيل�

نيا�Èى�الدولة�ال�stساعدت�عTى�دخول�إسرائيل�،�والو�يات�اYتحدة��مريكية���يتحقق�إ��بخروج�مصر،�وان�بريطا

Èى�الدولة�الt½�يجب�أن�تحقق�خروج�مصر�،�وأنكم�كعرب�تنlÊتم�للمعركة��و�ى�الخاصة�بدخول�إسرائيل�وغابت�

س�،���مانع�لدى�عنكم�معركة�خروج�مصر�،�أن�الو�يات�اYتحدة��مريكية���تريد�Yصر�أن�تعX<�خط�قناة�السوي

�مريكي?ن�من�أن�تصبح�مصر�بلد�أفريقى�جيد�أو�بلد�إس_مى�جيد�ولكloم���يريدون�أن�تكون�مصر�بلد�عربى�جيد�،�

لقد�كانت�كل�مشاكل�الغرب�مع�جمال�عبد�الناصر�بسبب�أنه�جلب�اYشرق�العربى�إ�ى�مصر�وأهتم�بصياغة�مشروع�

 . للوحدة�عربية

ذ�أنيس�منصور�رائد�التطبيع�مع�إسرائيل�واYقرب�من�الرئيس�السادات�أن�Lى�تاريخ�يقول�الصحفى�اYصرى��ستا

 : إسرائيل�مفاجأت?ن

 . الذى�أنتقل�بإسرائيل�من�مجرد�الحلم�إ�ى�الواقع�،�وأقام�لها�شعبا�و�أرضا�و�جيشا: وعد�بلفور�: �و�ى�

 . لبقاءال�stمنحت�إسرائيل�الحياة�و�ا�1977مبادرة�السادات�عام�: والثانية�

لو�قبلت�قدميك�³ن�: رأيت�شخصية�¸lودية�مخلصة�تقول�للرئيس�السادات�: ( ويضيف��ستاذ�أنيس�منصور�

 . ( فسوف�يكون�ذلك�أعمق�ص_ة�،�فقد�أنقذت�الشعب�ال¥lودى�من�الدمار

ؤية�واضحة�هذه�الشهادة�ل�ستاذ�أنيس�منصور�وثيق�الصلة�بالرئيس�السادات�واYؤمن�بسياسات�السادات�تمنحنا�ر 

عن�مدى�اهتمام�Dسرائيليون�بالصلح�مع�مصر�لضمان�خروجها�من�الصراع�العربى�DسرائيTى�كما�توضح�مدى�

امتنان�Dسرائيلي?ن�لسياسات�الرئيس�السادات�ال�stمنحl²م�الس_م�مع�مصر�الذى�حلموا�به�منذ�تأسيس�دولl²م�،�

أن�يقبل�مجرد�التفاوض�اYباشر�مع��1967يمة�الفادحة�عام�الغريب�Lى��مر�أن�الرئيس�عبد�الناصر�رفض�عقب�الهز 

إسرائيل�،�كما�لم�يقبل�الحل�الجزئى�وعودة�سيناء�فقط�Yصر�وأصر�عTى�الحل�الشامل�بينما�قبل�الرئيس�السادات�

،�وتلك�مفارقة�غ?<��1973الحل�الجزئى�وعودة�سيناء�فقط�م�ïوعة�الس_ح�إ�ى�مصر�رغم�النصر�Lى�حرب�أكتوبر�

 . ة�وغ?<�مسبوقة�Lى�التاريخ�كلهمفهوم

لفت�نظرى�Lى�كل�الس?<�الذاتية�ال�stكتlÊا�أوربيون�وأمريكيون�عن�الرئيس�جمال�عبد�الناصر�أن�هناك�أكليشيه�واحد�

أنه�كان�بإمكان�الرئيس�عبد�الناصر�أن�يفعل�اYزيد�من�أجل�( متكرر�يجمع�ب?ن�تلك�الس?<�الذاتية�للرئيس�الراحل�هو�

 .( أنه�قلل�من�مساعداته�وتدخ_ته�Lى�شئون�الدول�العربية��خرى �رفاهية�مصر�لو 

يبدو�هذا��كليشيه�اYتكرر�بما�يحمله�من�معانى�شديد�الد�لة�عن�الرؤية�الغربية�Yصر�،�ولكن�هل�كانت�عروبة�

 مصر�سببا�Lى�مشاكل�مصر�eقتصادية�بالفعل�؟

مليون�جنيه�مصرى�،�وبعد�استق_ل�الجزائر�عام��60بمبلغ�لقد�ساعد�الرئيس�جمال�عبد�الناصر�الثورة�الجزائرية�

مليون�دو�ر�،�وLى�ف�<ة��200بمبلغ��1973إ�ى�سنة��1967أش�<ى�الرئيس�بومدين�أسلحة�Yصر�Lى�الف�<ة�من�سنة��1962

م_ي?ن�جنيه�مصرى�،�وLى�مواجهة�حلف�بغداد�لم�تنفق�مصر�شيئا�بل�دعمت��6الوحدة�دفعت�مصر�لسوريا�مبلغ�

مليون�جنيه��lm500ا�وكتلت�الشعوب�العربية�Yقاومة�اYشاريع�eستعمارية�Lى�اYنطقة�،�وأنفقت�مصر�مبلغ�إذاعا



تعهدت��L1967ى�قمة�الخرطوم��1967�نشاء�الدولة�الحديثة�Lى�اليمن�ولنقل�اليمن�إ�ى�القرن�العشرين�،�وبعد�حرب�

إ�ى�سنة��1973رها�Lى�الحرب�،�وLى�الف�<ة�من�سنة�مليون�جنيه�سنويا�Yصر�لتعويض�خسائ�95الدول�العربية�بدفع�

مليار��21مليار�دو�ر�إ�ى��16وقبل�مبادرة�السادات�للس_م�دفعت�الدول�العربية�Yصر�مبلغ�ت�<اوح�تقديراته�من��1977

 . دو�ر

بى�وجدت�الدول�العربية�أن�خروج�مصر�عTى�الصف�العر �1979وعندما�أجتمع�مؤتمر�القمة�العربى�Lى�بغداد�سنة�

بصلح�منفرد�مع�إسرائيل�سوف�يؤدى�إ�ى�إضعاف�الوطن�العربى�،�وLى�محاولة��ثناء�الرئيس�عن�توقيع�معاهدة�

�5الس_م�مع�إسرائيل�،�قرر�الحكام�العرب�إرسال�وفد�ممث_�لهم�يحمل�عرضا�للرئيس�السادات�بمنح�مصر�مبلغ�

 . مليارات�دو�ر�كمنحة���ترد�وتدفع�مرة�واحدة

أنا���أريد�أن�أظل�مع�اYتخلف?ن�،�وإنما�مكانى�: ( سادات�مجرد�استقبال�وفد�القمة�العربية�وقال�رفض�الرئيس�ال

 . ( هناك�Lى�الغرب�مع�اYتقدم?ن

ولكن�ح�stمع��خذ�Lى�eعتبار�تX<يرات�الرئيس�السادات�Yواقفه�وسياساته�فإذا�نظرنا�إ�ى�عروبة�بمصر�بمنطق�التجار�

نجد�بحسبة�بسيطة�أن�مصر�Èى�اYستفيدة�ماديا�من�عروبl²ا�ومن�قيادlmا�للوطن�والسماسرة�من�الحكام�سوف�

 . 1973العربى�،�وهو�ما�ينسف�كل�مX<رات�الرئيس�السادات�Yا�فعله�بعد�حرب�أكتوبر�

زمن�اYتخلف?ن�كما�( ولنلقى�نظرة�أكÚ<�شمو��عTى�أوضاع�مصر�eقتصادية�Lى�زمن�العروبة�والحروب�مع�إسرائيل�

 . ( لرئيس�الساداتوصفه�ا

 – 1957أن�مصر�Lى�عهد�العروبة�والحروب�حققت�نسبة�نمو�من�عام�: تخX<نا��رقام�وÈى���تكذب�و��تتجمل�بالتا�ى�

 سنويا%  7بلغت�ما�يقرب�من��1967

 .1976يناير��5عن�مصر�الصادر�Lى�واشنطن�بتاريخ�] أ�- 870[ومصدر�هذا�الرقم�تقرير�البنك�الدو�ى�رقم�

�sأن�مصر�استطاعت�Lى�عشر�سنوات�من�عصر�عبد�الناصر�أن�تقوم�بتنمية�تماثل�أربعة�أضعاف�ما�وهذا�يع®

 . استطاعت�تحقيقه�Lى��ربع?ن�سنة�السابقة�عTى�عصر�عبد�الناصر

���مثيل�لها�Lى�العالم�النامى�كله�حيث�لم�يزد�معدل�التنمية�السنوى�Lى�أكÚ<�بلدانه�اYستقلة�خ_ل�
ً
كانت�تلك�نتيجة

الف�<ة�عن�اثن?ن�ونصف�Lى�اYائة�بل�أن�هذه�النسبة�كان�يعز�مثيلها�Lى�العالم�اYتقدم�باستثناء�اليابان،�وأYانيا��تلك

 الغربية،�ومجموعة�الدول�الشيوعية

فقط�Lى�%  4.5فمث_�ايطاليا�وÈى�دولة�صناعية�متقدمة�و�من�الدول�الصناعية�الكX<ى�حققت�نسبة�نمو�عن�تقدر�ب

 . نيةنفس�الف�<ة�الزم

وبدأت�مصر�مع�الهند�و�يوغوس_فيا�منذ�بداية�الستينيات�مشروعا�طموحا�لتصنيع�الطائرات�والصواريخ�واYحركات�

 النفاثة�و�سلحة

 كانت�مصر�متفوقة�عTى�الهند�Lى�صناعة�الطائرات�واYحركات�النفاثة�1967وح�stسنة�

 300وتم�صنع�الطائرة�النفاثة�اYصرية�القاهرة�



 . ل�صاروخ?ن�من�إنتاجها�بمساعدة�علماء�الصواريخ��Yان�ولكن�شا�lما�عيوب�Lى�أجهزة�التوجيهوصنعت�مصر�أو 

كان�الفارق�ب?ن�الX<نامج�النووى�اYصرى�،�ونظ?<ه�DسرائيTى�عام�ونصف�لصالح�الX<نامج�النووى��L1966ى�عام�

ال�النووي�بيloا�وب?ن�إسرائيل�بحلول�DسرائيTي�،�ورغم�النكسة�كانت�مصر�عTى�وشك�تحقيق�توازن�القوى�Lى�اYج

 1971سنة�

جاء�يوم�الحساب�لتجربة�ومشروع�جمال�عبد�الناصر�Lى�الحرب�العدوانية�ال�stشنl²ا�أمريكا��1967يونيو��5و�Lى�يوم�

�sوصفها�الرئيس�الفرن���stضة�العربى�الذى�يقوده�جمال�عبد�الناصر�،�تلك�الحرب�الloجهاض�مشروع�ال�وإسرائيل�

 ( اYعركة�أمريكية�و��داء�إسرائيTى( جول�بأ�lا�شارل�دي

 . ورغم�عنف�الضربة�وفداحة�الهزيمة�العسكرية

هل�ا�lارت�مصر�وانl²ت�كما�يحاول�إقناعنا�بعض�العم_ء�من�مدم®�sتكريس�الهزيمة�واYعادين�للعروبة�،�أن�العروبة�

 !!هما�سبب�كل�مشاكل�مصر�؟�1967و�حرب�

عقب�الهزيمة�يتضح�لنا��تى�تحمل�eقتصاد�اYصرى�تكاليف�إتمام�بناء�مشروع�السد��بإلقاء�نظرة�عTى�أوضاع�مصر 

 . قبيل�وفاة�الرئيس�عبد�الناصر�1970العا�ى�العم_ق�،�ولم�يكتمل�بناء�هذا�السد�إ��سنة�

لذى�يعادل�كأعظم�مشروع�هند���sو�تنموى�Lى�القرن�العشرين�و�ا�2000السد�العا�ى�الذى�اختارته��مم�اYتحدة�عام�

 . هرم�من�طراز�هرم�خوفو�L17ى�بناؤه�

 . مليار�جنيه�3كما�تم�بناء�مجمع�مصانع��Yونيوم�Lى�نجع�حمادى�وهو�مشروع�عم_ق�بلغت�تكلفته�ما�يقرب�من�

 وLى�ظل�النكسة�حافظت�مصر�عTى�نسبة�النمو�Dقتصادى�قبل�النكسة

 سنويا%  8وبلغت��1970و��1969بل�أن�هذه�النسبة�زادت�Lى�عامى�

أن�يحقق�زيادة�لصالح�م?�انه�التجارى��ول�و�أخر�مرة�Lى�تاريخ�مصر�بفائض��1969وأستطاع�eقتصاد�اYصرى�عام�

 . مليون�جنية�بأسعار�ذلك�الزمان�46.9قدرها�

تحمل�eقتصاد�اYصرى�عبء�إعادة�بناء�الجيش�اYصرى�من�الصفر�وبدون�مديونيات�خارجية�كانت�اYح_ت�اYصرية�

 . ض�وتبيع�منتجات�مصرية�من�مأكو�ت�وم_بس�وأثاث�و�أجهزة�كهربيةتعر 

 ( ايديال( وكان�الرئيس�عبد�الناصر�يفخر�أنه�يرتدى�بدل�وقمصان�غزل�اYحلة�ويستخدم��جهزة�الكهربائية�اYصرية�

 ( 1970 -1952( كما�ترصد�تقارير�البنك�الدو�ى�بعض�مظاهر�التحول�eجتما�ى�العميق�الذى�شهدته�مصر�ماب?ن�عامى

 % 15حيث�زادت�مساحة��رض�الزراعية�بأكÚ<�من�

 و�ول�مرة�تسبق�الزيادة�Lى�رقعة��رض�الزراعية�الزيادة�Lى�عدد�السكان



 . لقد�كان�جمال�عبد�الناصر�أول�حاكم�مصرى�منذ�عهد�الفراعنة�يوسع�رقعة�وادى�النيل

 % 300ا�بأكÚ<�من�وزاد�عدد�الشباب�Lى�اYدارس�والجامعات�واYعاهد�العلي

 . مليون�فدان�4مليون�فدان�إ�ى�حوا�ى��2,1وزادت�مساحة��را¾��sاYملوكة�لفئة�صغار�الف_ح?ن�من�

 . كما�حدث�تقدم�ملحوظ�Lى�مجال�اYساواة�،�والعدالة�eجتماعية�Lى�اYدن�أيضا�بفعل�الضرائب

 وتم�وضع�حدود�دنيا�وعليا�للرواتب�واYرتبات

 وبذخ�و��أحد�يعيش�دون�مستوى�الكفاف�ف_�أحد�يعيش�برفاهة

وقبيل�وفاة�الرئيس�عبد�الناصر�أتمت�مصر�بناء�حائط�الصواريخ�الشه?<�وأتمت�خطط�العبور�وتحرير��رض�العربية�

 كلها�وليس�تحريك�اYوقف

 وبقبول�الرئيس�عبد�الناصر�Yبادرة�روجرز 

 . �stحافة�قناة�السويسأستطاع�أبطال�القوات�اYسلحة�تحريك�حائط�الصواريخ�العظيم�ح

 وبذلك�تم�إلغاء�دور�الط?<ان�eسرائيTى�ذراع�إسرائيل�الطويلة�Lى�الهجوم�عTى�مصر�غرب�قناة�السويس

 . و�أصبح�اند�ع�حرب�التحرير،وعبور�الجيش�اYصرى�للضفة�الشرقية�مسألة�وقت

 1971كان�الرئيس�عبد�الناصر�يقدرها�بزمن���يتأخر�عن�أبريل�

أكتوبر��6وÈى�خطة�العبور�ال�stنفذ�الجزء��ول�مloا�Lى�ظه?<ة�يوم�. رئيس�صدق�عTى�الخطة�جرانيت�وقبيل�وفاة�ال

1973 

وÈى�الخطة�الدفاعية�ال�stتحسبت�لحدوث�ثغرة�Lى�اYفصل�الحرج�ب?ن�الجيش?ن�الثانى��200كما�صدق�عTى�الخطة�

 . والثالث�اYصرى 

الضبط�عقب�قرار�الرئيس�السادات�اYتأخر�بتطوير�الهجوم�ب�200و�الغريب�أن�الثغرة�حدثت�كما�توقعت�الخطة�

 1973أكتوبر��14اYصرى�يوم�

صعدت�روح�الرئيس�عبد�الناصر�إ�ى�بارlÆا�و�اقتصاد�مصر�أقوى�من�اقتصاد�كوريا�الجنوبية�،�ولدى�مصر�فائض�من�

 . العملة�الصعبة�تجاوز�اYائت?ن�والخمس?ن�مليون�دو�ر�بشهادة�البنك�الدو�ى

 . مليار�دو�ر�1400لقطاع�العام�الذى�بناه�اYصريون�Lى�عهد�الرئيس�عبد�الناصر�بتقديرات�البنك�الدو�ى�بلغ�وثمن�ا

�1200ولدى�مصر�أكX<�قاعدة�صناعية�Lى�العالم�الثالث�حيث�كان�عدد�اYصانع�ال�stأنشأت�Lى�عهد�عبد�الناصر�

 . مصنع�مloا�مصانع�صناعات�ثقيلة�وتحويلية�وإس�<اتيجية



 . بفضل�مجانية�التعليم�Lى�كل�مراحل�الدراسة�1970عام�% 50إ�ى��1952قبل�%  80م�خفض�نسبة��مية�من�كما�ت

 . كما�تم�دخول�الكهرباء�واYياه�النظيفة�واYدارس�والوحدات�الصحية�والجمعيات�الزراعية�إ�ى�كل�قرى�مصر

 وتم�ضمان�التأم?ن�الصâى�وeجتما�ى�واYعاشات�لكل�مواطن�مصرى 

 . ك�تم�بدون�ديون كل�ذل

كما�لم�تكن�عملة�مصر�مرتبطة�بالدو�ر��مريكى�بل�كان�الجنيه�اYصرى�يساوى�ث_ثة�دو�رات�ونصف�،�ويساوى�أربعة�

 . عشر�ريال�سعودى�بأسعار�البنك�اYركزى�اYصرى 

إ�ى�سنة��1955كما�تخX<نا��رقام�أن�مصر�Lى�زمن�العروبة�والحروب�أش�<ت�أسلحة�من�eتحاد�السوفي�stمن�سنة�

مليار�دو�ر�،�سددت�من�هذا�اYبلغ�مليار�دو�ر�فقط�للسوفيت�الذين�تنازلوا�عن�الث_ثة�مليارات�الباقية��4بمبلغ��1973

،�حرب��67،�حرب�يونيو��1956حرب�السويس�: Yصر�،�خاضت�مصر�بالس_ح�السوفي�stأربع�حروب�ضد�إسرائيل�

 . 1973،�حرب�أكتوبر��e1967 – 1970ست�ïاف�

وبالنسبة�لحرب�اليمن�فقد�كانت�كل�أسلحl²ا�منحة�من�السوفيت�للقوات�اYسلحة�اYصرية�،�ولم�تدفع�مصر�قرشا�

 . واحدا�ف¥lا

كان�شاه�إيران�البائد�يش�<ى�من�الو�يات�اYتحدة�سنويا�أسلحة��1975حL1955��stى�نفس�تلك�الف�<ة�الزمنية�من�

 . مليار�دو�ر�يدفعها�مقدما�ونقدا�4بمبلغ�

الطريف�Lى��مر�أنه�عقب�قرار�الرئيس�السادات�بتنويع�مصادر�الحصول�عTى�الس_ح�،�أش�<ت�مصر�من�الغرب�Lى�

مليار�دو�ر�،�أى�أن�مصر�Lى�ظل�البحث�عن�الس_م�وعقب��7أسلحة�بمبلغ��1978إ�ى�سنة��1974الف�<ة�من�سنة�

سنوات�فقط�بثمن�مضاعف�Yا��4ت�أسلحة�Lى�Èى�أخر�الحروب�أش�< �1973إع_ن�الرئيس�السادات�أن�حرب�أكتوبر�

 !! عاما�شهدت�خمس�حروب�20أش�<ته�من�أسلحة�خ_ل�

حروب�ضد��5خاضت��1973وح�stسنة��1948كما�تخX<نا�أرقام�منظمة�الصليب��حمر�الدو�ى�أن�مصر�من�سنة�

 إسرائيل�خسرت�ف¥lا

  ألف�شهيد 39

 ألف�جريح 73

 ألف�معوقا 61

وبدون�أن�تخوض�أى�حروب�ضد�إسرائيل�خسرت��2010وح1980��stمصر�خ_ل�الف�<ة�من�بينما�تخX<نا��رقام�أن�

ألف�جريح�و�معوق�،��ن�مصر�منذ�الثمانينيات�تحتل�مركز�من�اYراكز��500ألف�قتيل�،�و�L180ى�حوادث�الطرق�

 . الث_ثة��و�ى�ضمن�أعTى�الدول�Lى�حوادث�الطرق 



رئيس�السادات�عن�أخر�الحروب�وحفظ�دماء�اYصري?ن�لم�يحفظ�دماء�وهكذا�فإن�الخروج�من�العروبة،�ومقو�ت�ال

 . اYصري?ن�،�ولم�يمنع�عloم�اYوت�Lى�حوادث�عبثية�عTى�الطرق 

و�رقام�eقتصادية�اYوثقة�أثبتت�أن�العروبة�لم�تكن�أبدا�مغامرة�ناصرية�غ?<�محسوبة�،�لم�تكن�أبدا�رغبة�Lى�

 . عبد�الناصر�بل�كانت�ذات�خ?<�مزدوج�Yصر�ول�مة�العربية�كلهاالزعامة�أو�بحثا�عن�مجد�شخ¼��sللرئيس�

لم�تكن�العروبة�أبدا�عائقا�أمام�تقدم�مصر�eقتصادى�وeجتما�ى�،�وما�أنفقته�مصر�Lى�سبيل�القضايا�العربية�

 . اس�<دته�أضعافا�مضاعفة

�نسحاب�من�دورها�الذى�فرضته�أن�حل�مشاكل�مصر�هو�Lى�تب®�sدورها�الطبيäى�Lى�قيادة�الوطن�العربى�وليس�با

 . عل¥lا�الجغرافيا�،�وفرضه�عل¥lا�التاريخ

�20مصر�العروبية�اYغامرة�اYحاربة�حققت�أعظم�مشروع��lضوى�عربى�Lى�القرن�العشرين�Lى�خ_ل�ف�<ة�لم�تتجاوز�

Yة�اYساYنعزلة�عن�مشاكل�إقليمها�،�مصر�الحكيمة�اYهادنة�اYستسلمةعاما�،�بينما�مصر�أو��مصر�ا 

 ح³�stن�؟�1974ما�الذى�حققته�منذ�عام�

 هل�حلت�مشاكلها�eقتصادية�وeجتماعية�؟

 هل�انتقلت�إ�ى�العالم��ول�أو�ح�stالعالم�الثانى�؟

 هل�حققت�اخ�<اقات�علمية�وتقنية�وثقافية�؟

 هل�تحسنت�أحوال�الشعب�اYصرى�الصحية�وeقتصادية�والتعليمية�؟

من�أوراق�اللعبة�Lى�يد�% 99سة�مصر�أو��،�وكفاية�عروبة�،�وخيار�الس_م�eس�<اتي.ى�،�و�مالذى�جنته�مصر�من�سيا

 أمريكا�Lى�كل�تلك�الف�<ة�الزمنية�الطويلة�؟

 . ال�stتكفى�وتزيد�لبناء�مصر�كلها�من�الصفر�من�أسوان�إ�ى�Dسكندرية�لو�كانت�مصر�حطاما�مدمرا�وخرابا

من�حال�إ�ى�حال�اقتصاديا�وتقنيا�وتعليميا�،�وإيران�) مهات?<�محمد�( ام�من�حكم�ع�30لقد�انتقلت�مال?�يا�Lى�أقل�من�

الثورية�اYحاصرة�اYشاغبة�تحقق�كل�يوم�قفزة�Lى�برنامجها�النووى�وLى�صناعة�الصواريخ�و�قمار�الصناعية�،�وتركيا�

 . لس_حعاما�حققت�قفزات�نوعية�Lى�مجا�ت�التعليم�والصحة�وصناعة�ا�L20ى�خ_ل�أقل�من�

 فما�الذى�حققته�مصر�خ_ل�كل�تلك��عوام�من�الس_م�مع�العدو�والخروج�من�دورها�Lى�الوطن�العربى�؟

Lى�نيويورك�أثناء�اش�<اكهما�Lى��1960عندما�تقابل�الزعيم�الكوبى�فيدل�كاس�<و�مع�الرئيس�جمال�عبد�الناصر�عام�

 : بيloما�الحوار�التا�ى�أعمال�الدورة�الخاصة�للجمعية�العامة�ل�مم�اYتحدة�دار 



ورحنا�نقول�. ” سي?<ا�مايس�<ا�” إن�انتصار�مصر�Lى�السويس�كان�إلهاما�كب?<ا�لنا�ونحن�نقاتل�Lى�جبال�: كاس�<و�

فمع®��s–بريطانيا�و�فرنسا�و�إسرائيل��–إذا�كانت�مصر�وحدها�قد�استطاعت�أن�تتصدى�لغزو�ث_ث�دول�: �نفسنا�

 . ذلك�أننا�نستطيع

 . ددة�بالغزو�يا�سيادة�الرئيس�،�ونحن�نريد�أن�نستفيد�من�خX<تكم�Lى�دحر�الغزاةإن�كوبا�مه

 . إن�الخطأ�الذى�وقع�فيه�الغزاة�Lى�السويس�هو�أ�lم�تصوروا�مصر�وحدها�،�وهذا�ليس�صحيحا: جمال�عبد�الناصر�

صر�واحدا�من�شعوب�جعلت�شعب�م�–بما�Lى�ذلك�وحدة�الدين�واللغة�و�الثقافة��–ان�تفاع_ت�تاريخية�وحضارية�

 . أمة�كب?<ة�يربطها�نفس�اYستقبل�ويجمعها�نفس�اYص?<

 . وهذا�هو�سر�انتصار�مصر�و�سر�هزيمة�أعداء�لها�كانوا�أقوى�مloا

 . ا�lم�وضعوا�خطl²م�عTى�أساس�مصر�وحدها�،�وح?ن�جاءوا�للغزو�فقد�اكتشفوا�متأخرين�أن�مصر�لم�تكن�وحدها

 أرضها�من�اYحيط�إ�ى�الخليج�قامت�ضدهم�ا�lم�فوجئوا�أن�أمة�بأسرها�تمتد

نحن�أغلقنا�قناة�السويس�،�ولكن�نسف�خط�أنابيب�الب�<ول�عX<�سوريا�لم�يكن�Lى�تأث?<ه�أقل�من�قفل�خليج�

السويس�،�لقد�توقف�مرور�الب�<ول�من�الشرق��وسط�إ�ى�الغرب�،�ومن�بغداد�إ�ى�الدار�البيضاء�أصبحت�اYنطقة�

 . كلها�عرضة�ل_نفجار

ننا�قاومنا�Lى�ميدان�القتال�أحد�عشر�يوما�وحدنا�،�ومع�كل�يوم�مقاومة�كانت�أرصدتنا�السياسية�تزداد�وتكX<�،�ذلك�إ

عTى�أن�يقف�ضد�” أيز�lاور�” أدى�إ�ى�هزة�Lى�العالم�،�ذلك�هو�الذى�شجع�eتحاد�السوفي�st،�ذلك�هو�الذى�أرغم�

 . حلفائه

 .. هاما�أريدك�أن�تعرفه�هو�أن�مصر�لم�تكن�وحد

 . هذا�هو�سر�انتصارنا�Lى�السويس
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 كاتب�وباحث�عربى�من�مصر

  

 


