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 تِسْمِ انهَّوِ انرَّحْمَنِ انرَّحٍِمِ                             

انهَّوُ نُىرُ انسَّمَاوَاخِ وَاألَرْضِ مَثَمُ نُىرِهِ كَمِشْكَاجٍ فٍِهَا مِصْثَاحٌ 

انْمِصْثَاحُ فًِ زُجَاجَحٍ انسُّجَاجَحُ كَأَنَّهَا كَىْكَةٌ دُرِّيٌّ 

قَدُ مِن شَجَرَجٍ مُّثَارَكَحٍ زٌَْتُىنَحٍ نّا شَرْقٍَِّحٍ وَال غَرْتٍَِّحٍ ٌَكَادُ ٌُى

ي زٌَْتُهَا ٌُضًِءُ وَنَىْ نَمْ تَمْسَسْوُ نَارٌ نُّىرٌ عَهَى نُىرٍ ٌَهْدِ

وٌََضْرِبُ انهَّوُ األَمْثَالَ نِهنَّاشِ وَانهَّوُ تِكُمِّ  انهَّوُ نِنُىرِهِ مَن ٌَشَاء

 . شًَْءٍ عَهٍِمٌ

 

 صدق اهلل انعهً انعظٍم                                                                            

                                                           سىرج اننىر 

 (53اٌَح)                                                      
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    االهداء
       

                
 

  ...وسمم آله  و د صمى اهلل عميه نبينا محم ...ولال  اإلنسانيةعمم م  .. .إلــى       
لى أ                                                                                                باعاـــــــــمحبة وات هل بيته الطيبين الطاهرين ...وا 
كـــراما   ا  وفاءــهدائه االبرار... شــ  و ... راقـــي العـــوطن إلــى...                                      وا 
 مرهماطال اهلل في ع  أ... اني العزيز اوالد ...من واوصانا اهلل ببرهما ...ىإلــ      
  ..ـرا  ـــــــوتقدي حبا    ...يـــ...أخوت ياةي الحــــمن هم سندي فـى... ــإلــ      
               ...ي ــــــــزوجت .راسة ومتعة البحث..من شاطرتني أسى الد ...ىــإلـــ      
 ى ... ــــإلـــ      
 ..مير, سجاد(أل, سوالدي.. )ر  أي الحياة ... ـــــــــممي فأو  راجيــــس       
    نجاز هذا العمل ..إوقف معي وساهم في  كل من ...ىـــــــلإ       

                                                                                  

 هدي هذا اجلهد املتواضعأ                                                                                                
 

    

                                                         الباحث 
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 شكر وتقدير 

 سٌدنا والصالة والسالم على أشرف الخلق والمرسلٌن العالمٌن رب   هلل الحمد والشكر     

 .ن الطاهرٌنآله الطٌبٌ وعلى األمٌن الصادق محمد

ً   من   أن بعد      بد لً من أن أقدم  ال هذه دراستً بإكمال ووفقنً وتعالى سبحانههللا  عل

 ففً البداٌةمتنانً الى جمٌع من ساعدنً ووقف الى جانبً حتى انجزت بحثً هذا, شكري وأ

 علً عبد الواحد حسون الصائغ لتفضله ألستاذي الفاضل الدكتور الشكر واالمتنان بوافر أتقدم

 فً سهمتأوتوجٌهات سدٌدة ا بذله من جهود مضنٌة وصادقة لمو على هذه الرسالة باألشراف

 النحو. هذا على الدراسة هذه إخراج

األستاذ  وهم كل من: التحضٌرٌة السنة فً فاضلاأل أساتذتً إلى وتقدٌري شكري أقدم كما     

ور عبد الكرٌم ستاذ الدكتاأل, واألستاذ الدكتور علً عبد الواحد الصائغ نائل حنون الدكتور

, ستاذ الدكتور احمد محمد طنشاأل, ستاذ الدكتور محمد صالح الزٌادياألحسٌن الشٌبانً, 

 ناظم ستاذ المساعد الدكتور سامًاألحاكم الجبوري,  ستاذ المساعد الدكتور عاصماأل

ستاذ المساعد الدكتور عمار األ ستاذ المساعد الدكتور فرقان فٌصل الغانمً,األ المنصوري,

المساعد الدكتور  ستاذواأل كاظم العسكري ستاذ المساعد الدكتورة بشرىاأل حمد الطائً,م

ذ المساعد لألستا ستاذ المساعد الدكتور جبار رشك, والشكر موصولحسٌن جدوع, واأل

 ومن باب العرفان .والى جمٌع اساتذته ,رئٌس قسم التأرٌخالزبٌدي  الدكتور عباس خمٌس

الى االستاذ الدكتور صباح مهدي رمٌض من جامعة  وتقدٌري البد من ان قدم شكري بالجمٌل

وال أنسى  عدة فجزاه هللا عنً خٌراً,مساوال العون بداه لً منبغداد كلٌة التربٌة ابن رشد لما أ

لحفاوة  ممثله بنجله السٌد محمد صالحصالح سالم المرحوم سجل شكري الى عائلة ان أ

 بعض الوثائق.المعلومات وٌمكن تقدٌمة من مساعدة فً الحصول على  ماوتقدٌم  االستقبال

ومكتبة  ,القادسٌة جامعة فً ومكتبة كلٌة التربٌة المركزٌة المكتبة الى شكري وجهأ كما    

فً النجف  الحٌدرٌة مكتبةودار الكتب والوثائق الوطنٌة فً بغداد وال الدٌوانٌة المركزٌة

 من الكثٌر لً ذللت وتسهٌالت مساعدة من لً بدوهأ لما فٌها العاملٌن جمٌع والى شرف,األ

 اقدم ان سروري دواعً من جدأ كما .دراستً مصادر على الحصول اجل من المصاعب

 .والمعرفة للعلم وحب تعاون من منهم لمسته لما العلٌا الدراسات طلبة لزمالئً شكري

 وتعاطفهم النبٌلة بمشاعرها جادت التً الخٌرة النفوس لكل الكبٌر ثنائً سجلأ وبعدها     

 توجٌهاً  أو نصٌحةال لً قدملى كل من وإ كمال دراستً,فً إ فعاالً  سهاماً إ سهمواوأ معً الكبٌر

 .التوفٌق ولً وهللا ,جزى هللا عنً الجمٌع خٌراً ف ,رأٌاً  أو
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 المقدمة

المقدمة 

 التً أهتمت األخٌرة  التً شهدتها جامعاتنا فً المدة كادٌمٌةالعلمٌة واأل الدراسات أن       

فً  بدتأ ة,همٌأالدول العربٌة  كبرأ من اص بِعّدهاخعلى نحو  تارٌخ مصرو رٌخنا المعاصرتؤب

والسٌاسٌة  الفكرٌة والدٌنٌة نحو دراسة الشخصٌات بتنوع مجاالتها لحوظاا م مٌلا  وقت مبكر

 التارٌخ فً المهمة الموضوعات من دراستها ضحتأو خرى,وؼٌرها من المجاالت األ والعسكرٌة

شاركت فً  تارٌخٌة حقائق على الوقوؾ فً كبٌرة همٌةأ من له لما وذلك المعاصر العربً

 تلك الحقائق واستكمال الى فهم وصوالا بدرجة وبؤخرى ثرت فٌها أ وأات الشخصٌ تلك صناعتها

 لمسٌرةا لٌست استعراض التارٌخٌة الشخصٌة دراسة نمن نافلة القول أو .واتجاه مسارها حداثهاأ

ة تلك علقحداث وتلك الحقبة من األعلى تسلٌط الضوء  بقدر ما هو الشخصٌة لتلك الذاتٌة

  .المساهمة فٌها فً ودورها الشخصٌة

 الشخصٌاتأحدى  , ِبعّدهادراستنا موضوع ,صلح سالم تؤتً أهمٌة دراسة شخصٌة     

شهدتها مصر فً  التً حداثاأل صنع همت فًالتً أس المهمة والبارزة العسكرٌة والسٌاسٌة

مجرى  ساهمت فً تؽٌٌر مهمهتؤرٌخٌه  ها بعض الباحثٌن انعطافهعدوهً مرحلة  ,مرحلة بحثنا

لتً لم ٌكن صلح سالم ا وكان لها صداها فً البلد العربٌة واالقلٌمٌة, المعاصر مصر رٌختؤ

الحربٌة عام  الكلٌةعقبت تخرجه من التً أ حداثاأل من لكثٌر المحركة داةاأل كان ذإ ببعٌد عنها

التً كان من  3ٗ1ٔ عام ثم مشاركته فً حرب فلسطٌن 3ٕٗٔ من حادثة شباط اا بدء 3ٖ1ٔ

المناهض لسٌاسة (ٔ)(حرارتنظٌم الضباط األللمعارضة السٌاسٌة ) ولىالنواة األنتائجها تشكل 

 سهامه معإضافة الى , أولاأل هرعٌلومن  حد مإسسٌهالذي كان أ ,الملك فاروق وللنفوذ البرٌطانً

 الى وصوالا  ضد الوجود البرٌطانً 3٘ٔٔ عام فً حرب السوٌس (الفدائٌٌنالمقاومة الشعبٌة)

مسإولٌة  وما بعدها حٌنما حمل, هاوالقائمٌن ب حد قادتهاالتً كان أ ,3ٕ٘ٔتموز  ٖٕثورة 

 ان لسان الثورة وخطٌبها الناطق باسمهاذ ك, أ3ٖ٘ٔعام  القومً سٌاسٌة بتولٌة وزارة اإلرشاد

 العالمٌة السٌاسٌة وساطاأل فً الشخصٌة كفاءتهظهرت , التً أومن المدافعٌن عن منجزاتها

 المجتمع المصري طبقات داخل كثر شعبٌةأن ٌصبح أعطته تلك المقدرة على أ كما لٌةوالمح

 لعبد الثورة رجال قربأ من كان نهوأ خصوصاا  (كارزما) كثرأ كشخصٌة رهْ ظْ ٌ   نأ واستطاع

الضباط برز أ كان هنثنان فً أأ فٌه ذ ال ٌختلؾأ ,بعده الثانً الرجل القول ٌمكن بل الناصر

من أن الكثٌر من الدراسات تناولت  رؼموعلى ال  .وشعبه لوطنهِ  كثرهم حماسة وحباا وأالوطنٌٌن 

 هتمامباالجدٌرة  ن شخصٌة صلح سالمننا نجد أال أبالدرس والتحلٌل إ من الشخصٌات عدد كبٌر

ٌ   نظار الباحثٌن, أذعن أ ألنها بقت بعٌدة مصادر وبما ال حوته سطور الذيكتب عنها إال القلٌل لم 

السٌما من الصعوبة والتعقٌد شاب هذه الشخصٌة شًء  لذا, التارٌخٌةحداث تملٌه علٌها وقائع األ

                                                           
 على السخط ومشاعر العمل زمالة جمعتهم المصرٌٌن الضباط من مجموعة ضم سري تنظٌم هو (ٔ)

 نهمأل باألحرار وسموا, البرٌطانٌة للقٌادة الخاضعٌن المصرٌٌن من لقادتهم وكراهٌتهم البرٌطانٌٌن
 السٌاسٌة التطورات, عٌدان ٌوسؾ محمد: ٌنظر(. القسم) وهو بالملك ٌربطهم الذي القٌد من تحرروا
 جامعة, التربٌة كلٌة, )منشورة ؼٌر ماجستٌر رسالة, تارٌخٌة  دراسة 31ٓٔ-39ٓٔمصر فً الداخلٌة
 .٘ص, ٕٗٓٓ(, الموصل
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حتى  3ٕ٘ٔتموز  ٖٕال لفترة ثلث سنوات من تمر فً عضوٌة مجلس قٌادة الثورة إنه لم ٌسوأ

سٌاسة ثر فً توجهات التً كان لها األ ملٌئة بؤعماله , وهذه السنوات3ٌ٘٘ٔلول منتصؾ أ

قصر فترة دركنا حاط بشخصٌة صلح سالم لو أكان هناك بعض الؽموض الذي أولربما الثورة, 

       ول المؽادرٌن من رجال الثورة.ان أك أذ ,التً ظهر فٌها للوجود السٌاسًحٌاته 

-3ٕٓٔالباحث لدراسة صلح سالم ودوره العسكري والسٌاسً فً مصر  جاء اختٌار وعلٌه     

 الستكشاؾ فً آن واحد ة وعملٌةٌؽدو مهمة علمٌ باألحداث, فً تلك المرحلة الملٌئة 3ٕٙٔ

ٌان دورها وموقعها من الواقع السٌاسً لمصر بو عنها الؽموض وأزالت وإظهارها بعض الحقائق

 وقت منذ مصر فً السٌاسً العمل تصدرت التً الشخصٌات من هكونو ,فً تلك المرحلة المهمة

 مراحل من مهمة بمرحلة قترنأ سمهأ وكون ,.سالم صلح عاشها التً المدة قصر  رؼم مبكر

 رافق وما ,بعدها وما 3ٕ٘ٔ تموز ٖٕ لثورة التمهٌد مرحلة بها ونقصد المعاصر, مصر تارٌخ

 واألمر .منها ٌتجزأ ال جزءاا  بل علٌها شاهداا  الرجل كان خطٌرة سٌاسٌة تداعٌات من المرحلة هذه

 فً الكثٌر مع ختلؾأ لذلك عربٌة وطنٌة نزعة ذات كانت أنها صلح سالم شخصٌة فً األهم

  .السٌاسً النهج

 لتوظٌؾ وللنقلب لثورةل بٌان وتوضٌح المعنى االصطلحً األهمٌة من الباحث أن ىٌرو     

 ن المصطلحٌن ٌعبران عن معنى واحدالباحثٌن والمإرخٌن ٌرون أألن بعض  الدراسة ثناءأ ذلك

حدث فً مصر هو تؽٌٌر نظام سٌاسً بواسطة  وهذا فً حقٌقة األمر فهم ؼٌر دقٌق, إذ أن ما

 لها فالثورة, ثورة ٌعتبر السٌاسً النظام فً تؽٌٌر كل لٌس نأ والمعنى ,االنقلب العسكري

. البرجوازي الفكر وأ الماركسً المادي الفكر لدى سواء المإرخٌن لدى المعروفة مقوماتها

 تؽٌر ٌعنً عسكري انقلب كل لٌس أن وهو األهمٌة ؼاٌة فً حقٌقة الى ننوه ان ٌجب وبالمقابل

 وإعادة اإلصلح نحو والتؽٌٌر التصحٌح منهج أتبعت عسكرٌة انقلبات هنالك أن بل األسوأ, نحو

 الثورة بدل التؽٌٌر مصطلح أستخدم قد الباحث فؤن وعلٌه ,جوانبها مختلؾ فً الدولة سٌاسة تقوٌم

 السٌاسٌٌن المفكرٌن لدى السائد السجال عن بنفسه لٌنئى والمباحث الفصول عناوٌن فً

 . ثورة ام انقلباا  كان ذاأ فٌما 3ٕ٘ٔ عام سٌاسً تؽٌٌر من مصر فً حدث ما حول والمإرخٌن

 تخللتها هذه المقدمة ربعة فصولأ على اهمٌتهوحسب تسلسل األحداث وأ ,الرسالة انقسمت     

 ولاأل الفصل ؼطىوقائمة المصادر ثم الخلصة,  الملحقو ضافة الى الخاتمةأ التوضٌحٌة

, والدته ,2591ه العسكري والسٌاسً حتى عام صالح سالم نشأته وبداٌة نشاطالمعنون: 

فً  اشتراكه كذلك ,ركاندخوله الكلٌة الحربٌة وكلٌة األى وتعلٌمه حت سرٌة, صفاتهاأل نشؤته

التً برز دوره فٌها من خلل توصٌل بعض  3ٗ1ٔحرب فلسطٌن ضد الكٌان الصهٌونً عام 

انخراطه فً تنظٌم الضباط  ثم ,حدى مناطق القتالدات للقوات المصرٌة المحاصرة فً أاالمدا

ل حداث خلوتضمن الفصل أشاره الى أبرز األ, فً أنضاج التنظٌم ونشاطاته حرار ودورهاأل

مداد الفدائٌٌن وأ 3٘ٔٔحداث السوٌس عام لك أبما فً ذ ,( ودوره فٌها3ٕ٘ٔ-3ٗ3ٔالفترة)

 المساعدة فً محاربة الوجود البرٌطانً.
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 (2591تموز 12والتغٌٌر السٌاسً فً مصر)ثورة  صالح سالم تناول فقد الثانً الفصل أّما     

ً دفعت للقٌام بالثورة وكٌفٌة الوضع السٌاسً الداخلً لمصر والمسببات الت مبٌنٌن, فٌها وإسهامه

العسكرٌة وفٌما ٌتعلق بدوره فً السٌطرة على القطعات  ,حداثاألعداد لها من خلل مجرٌات األ

ٌمضً الفصل الى األوضاع السٌاسٌة التً أعقبت الثورة وبعد ته فً رفح, وضمن قاطع مسإولٌ

مقدمتها قانون اإلصلح قرارات كان فً  الجمهورٌة وما صاحبها من علنعزل الملك وإ

 الخلؾ قضٌة طرق الىتهٌئة بدٌلة لذلك, كما نشاء األحزاب وأ فً قضٌة حل هتمامهواالزراعً 

 سالم فً التدخل إلنهاءول الذي حصل فً مجلس قٌادة الثورة وسلح المدفعٌة ودور صلح األ

القومً وتولً  دفعٌة, كما تناول الفصل وزارة اإلرشادضباط سلح المحد أ باعتبارهالخلؾ 

الى أهم جوانبها  متطرقاا  3ٖ٘ٔوزارة محمد نجٌب الثانٌة فً حزٌران عام لها ب صلح سالم

 ومهامها فً تحدٌد سٌاسة حكومة الثورة.  اإلدارٌة

تناوالنا النشاط السٌاسً لصالح سالم فً مصر والبالد العربٌة, عنوان: ب الثالث الفصل جاء     

بما فٌها موقفه من , (3٘ٗٔ-3ٖ٘ٔحداث والتطورات السٌاسٌة خلل الفترة)موقفه من األ فٌه

, ومحاولة اؼتٌال 3٘ٗٔحتى ازمة آذار  الصراع بٌن الرئٌس محمد نجٌب وجمال عبد الناصر

 , كما تطرق الفصل الى اتفاقٌةهنفسالعام لمنشٌة فً جمال عبد الناصر فً ما سمٌت بحادثة ا

ضافه الى ذلك فقد تناول فراد الوفد المصري المفاوض, أحد أمع البرٌطانٌٌن ودوره فٌها كؤ الجلء

 عبائهاؾ بها وحمل أل  التً ك  تموز  ٖٕة وروالمسائل التً واجهت ث القضاٌا خطروأ الفصل أهم

مبٌنٌن فً تفصٌلتها الى الدور الذي لعبه صلح سالم  وادي النٌل هً مسؤلة السودان ووحدة

حداث القضٌة من أ وما رافق تلك مام تلك الوحدة بٌن مصر والسودانبشتى الوسائل لتحقٌق وات

فً  فصل بدورهفشال تلك الجهود, كما عنً الداخلٌة وخارجٌة أسهمت بشكل أو بآخر فً إ

التً بذلها فً تقرٌب وجهات النظر بٌن العراق ومصر بؽداد من خلل المساعً  مشروع حلؾ

  حلؾ.من دائرة األبعاد العراق والدول العربٌة وأ المٌثاق العربٌة للحٌلولة دون تنفٌذه والدول

-2599) صالح سالم والتطورات السٌاسٌة فً مصر نوان:جاء بع فقد الرابع الفصل ماأ     

 همها مإتمر باندونجوكان من أ ,3٘ٙٔ-3٘٘ٔخلل الفترة  نشاطه السٌاسً فٌه تناولنا ,(2591

, كما عرج سلحة السوفٌتٌةعلى األالحصول  أتاح لمصرالذي 3٘٘ٔالذي عقد فً إندونٌسٌا عام 

 كما من ذلك العدوان, وموقفه ودوره 3٘ٙٔى مسؤلة تؤمٌم قناة السوٌس والعدوان الثلثً عام عل

 وانتهاء سبابهاوأ ومجلس الوزراء وحٌثٌاتها الثورة قٌادة مجلس من استقالته على الضوء سلط

دارة صحٌفة الشعب نشاط والعمل الصحفً رئٌسا لمجلس أالسٌاسً, ثم اتجاهه لممارسة ال دوره

 خاتمة ثم .3ٕٙٔ عام فً حتى مرضه ووفاته 3٘3ٔ, ومن ثم صحٌفة الجمهورٌة 3٘ٙٔ

لدور صلح  استٌعابه ضوء فً الباحث الٌها توصل التً االستنتاجات أهم تضمنت التً الرسالة

 .سالم العسكري والسٌاسً

 ومتنوعة ؼطت مهمة معلومات مجملها فً متقدّ  التً المصادر من عدد على عتمد الباحثأ     

البلط الملكً همها ملفات وأ ,منشورةالؼٌر الوثائق  تؤتً فً مقدمتها, ةالعدٌد الرسالة جوانب

 العراقٌة فً لمفوضٌةفً بؽداد, وهً عبارة عن تقارٌر ل الوطنٌة والوثائقدار الكتب المحفوظة ب
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ارة الخارجٌة العراقٌة عن وزالى والمرسلة القاهرة ودمشق وبٌروت وجدة  منهاو عواصم الدول

, وخصوصا فً الفصل الوثائق هذه شكلت إذ ,وضاع والتطورات السٌاسٌة لتلك الدولهم األأ

 كثٌر على الضوء تسلٌطو المصادر من العدٌد تناولتها التً المعلومات إلثبات قوٌة دعامة الثالث,

التً  ضافة الى تقارٌر السفارات المصرٌة المرسلة الى وزارة الخارجٌة المصرٌةها, أجوانب من

وراق الشخصٌة والمحفوظة لدى عائلة واأل وثائقال شكلت حٌن فً ,فً نفس الفصل فادتنا تحدٌداا أ

ما أ .دقٌق بشكلو ببعض المعلومات المهمة فً بعض الجوانب الدراسة رفد نبعاا  صلح سالم

خرى التً هً األ العربً العالم بملؾ الخاصة العربٌة الدار بوثائق تمثلت دفق المنشورة الوثائق

 كتاب أهمها الوثائقٌة التً من الكتب , وكذلكلمصر بالوضع السٌاسً تتعلق معلومات دتنا فًافأ

 الفرنسً البرٌطانً االعتداء) السٌاسٌة الشإون وكالة الخارجٌة وزارة, مصر جمهورٌة

 عبد جمال: ٌولٌوٖٕ ثورة على عاما ٓٙوكتاب  ,ولاأل جزإه فً الوثائق نشرة-(اإلسرائٌلً

 واتفاقٌات فلسطٌن تقسٌم قرار كذلكالناصر,  عبد جمال لهدى, الخاصة وراقاأل الناصر

 .وخرٌطة تعلٌق مع (الكامل النص)خرىأ

البرٌطانٌة  وزارة الخارجٌةل منشورةال رؼٌ وثائقالبجنبٌة فقد تمثلت الوثائق األ أما      

((Foreign Office ( ًووثائق مجلس الوزراء البرٌطانCabinet,) الوثائقضافة الى أ 

 بالعلقات المعروفة (Foreign Relation of the United States) المنشورة األمرٌكٌة

خرى, ومما لبعض المحاور مع المصادر األوومات بعض المعلعززت  التً ,األمرٌكٌة الخارجٌة

 مراأل بها, تبعث التً الجهات نظر وجهة عن حٌاناأل بعض فً تعبر نهاأ الوثائق هذه علىٌإاخذ 

 . العلمٌة بالطرائق الرسالة ٌخدم بما توظٌفها ومحاولة بحذر معها التعامل منا تطلب الذي

 والساسة بعض الضباط العسكرٌٌن الى الشخصٌة التً تعود المذكرات أضافت حٌن فً     

 مصدراا  مباشر لوعاصروها بشك األحداث فً بارز دور لهم كان الذٌن المصرٌٌنوالصحفٌٌن 

 تجاه بحتة شخصٌة نظر وجهة تمثل المذكرات كون من الرؼمبف عنه, ؼنى ال صٌلا أو مهماا 

كبٌرة  تارٌخٌة قٌمة ذات لكنها بشكل عام والموضوعٌة التجرد الى أحٌاناا  تفتقرو والوقائع حداثاأل

 ,السٌاسً القرار صنع فً ومشاركتهم السٌاسٌة باألحداث صحابهاأ رتباطا فً همٌتهاأ تكمن

محمد نجٌب  مذكرات برزهاأ من وكان ,الرسالة جوانب بعض تؽطٌة فً أساسٌاا  مصدراا  فشكلت

 ثروت تامذكر كذلك ,ن اتكلم(ٌن )األدومذكرات خالد محً ال ,(لمصر كنت رئٌساا )عنوان ب

وخطٌرة بحكم  مهمة بمعلومات الرسالة فصول ؼنتأ التً (والثقافة السٌاسة فً مذكراتً) عكاشة

مذكرات  , كذلكهم لألحداث باعتبارهم من الضباط الذٌن عاٌشوا صلح سالم تلك الفترةقرب

حد الصحفٌٌن الذٌن عملوا مع صلح سالم, عاما فً أقطار الصحافة, وهو أ ٓ٘موسى صبري

 , وعبد اللطٌؾ البؽدادي(الثورة عن ذكرٌاتً), وسلٌمان حافظ السادات انور مذكرات مدتناوأ

صل التً هً فً األوال ننسى مذكرات صلح سالم  ,قلٌلة ؼٌر حاالت فً ونادرة مهمة بمعلومات

  دتنا فً بعض المفاصل. االتً افلقات ٌومٌة كتبت فً صحٌفة الشعب عبارة عن ح

سهمت منشورة, فهً األخرى أالؼٌر الجامعٌة  (طارٌحالرسائل واأل)كادٌمٌةالدراسات األما أ     

المرتبطة  والسٌاسٌة جوانب العسكرٌةال من كثٌرال أوضحتو ,ً رفد الرسالة بالمعلومات المهمةف
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 كاظم عباس منالل ماجستٌر رسالة ونذكر منها: صلح سالمباألوضاع التً شهدها المدة من حٌاة 

 مصر فً الوطنٌة ورسالة)الحركة (,3ٕ٘ٔ-3ٖٙٔالبرٌطانٌة-المصرٌة العلقات)الموسومة

 سٌاسة) كذلك رسالة الماجستٌر المعنونة ,المشهدانً عبد حسن للباحثة رحاب (3ٕ٘ٔ-3ٖٙٔ

 من عدد جانب الى ,الشمري ظاهر للباحث عمار (3ٙٔٔ-3ٕ٘ٔ الشام وبلد العراق تجاه مصر

 شهدها التً السٌاسٌة حداثاأل ؼطت قٌمة ووافٌة بمعلومات الدراسة وأؼنت أفادت التً الرسائل

 .تلك الفترة مصر

 :أهمها منكان و الدراسة, متن أوردها التً المعلومات فً كبٌر حٌز العربٌة للمصادر كان     

حد الضباط وهو أ ,بؤجزائه( ٌولٌو ٖٕ ثورة قصة): حمروش وٌؤتً فً مقدمتها احمد مإلفات

حد محمد حسنٌن هٌكل الذي كان أ ومإلفات ,منها حداث بل كان جزءاا الذٌن عاصروا األ

 التً ال تخلوا من اهمٌة كونها دونت محمد الجوادي ومإلفات ,المقربٌن من قادة الثورة الصحفٌٌن

 ؼٌر فً الضباط )مذكرات:والتً من بٌنها الكثٌر من االخبار المنقولة من معاصري تلك الحقبة

الذي  فتها لنا مإلفات انور الساداتة التً وظهمٌ, وال ننسى األالمدنٌة( الحٌاة عسكرة :الحرب

ومنها )قصة الثورة  فادتنا بمعلومات قٌمة ومهمةالتً أث مع صلح سالم بتفاصٌلها حداعاش األ

)وجٌه اباضه صفحات من :امام ومنها عبدهللا , كذلك مإلفاتسرار الثورة المصرٌة(كاملة(و) أ

عبد  تارٌخها القومً فً سبع سنوات( لمإلفه: 3ٌٕ٘ٔولٌة ٖٕثم كتاب )ثورة  النضال الوطنً(,

 ( لمإلفة رإوؾ عباس  مرٌكٌةشخصٌات مصرٌة بعٌون ا وال ننسى كتاب ) الرحمن الرافعً,

كتاب  أذكر أن ٌفوتنً وال خصٌات,ـــهمٌة عن عدد من الشاألعطانا معلومات بالؽة أالذي 

وقٌمة الذي افادنا بمعلومات مهمة  سٌد المعتصم لمحمد (المــس صلح)وشخصٌات  )مذاهب

 من ناتنج انتونً)ناصر( لمإلفه  كتاب فضل عن الكتب المعربة ومنها:ؼطت جمٌع الفصول, 

 (الثورة طرٌق فً الناصر عبد جمالالمعنون) فوشٌة جورج, وكتاب سعٌد ابراهٌم شاكر :ترجمة

 حتى الفالوجا حصار من الناصر عبد جمال) , كذلك كتابالؽز وسعٌد هاجر نجدة: تعرٌب

 كما .نشاطً رٌموت :ترجمة لوروا وهو من وماري دومال جاك ( للمإلفٌن:المستحٌلة االستقالة

 (Arthur Goldschmidt) مإلفات أبرزها جنبٌةاأل الكتب من عدٌدال على الدراسة اعتمدت

               المعنون (Steven A.cook)المإلؾ  وكتاب ,(A brief History of Egypt)     كتاب   ومنها

(The Struggle for Egypt from Nasser to Tahrir Square)كتابذلك ــ, ك:    

(Nasser's Blessed Movement: Egypt's free officers and the July Revolution) 

علٌها بشكل مفصل من خلل طلع وؼٌرها من المصادر التً ٌمكن اال ,((Joel Gordon لمإلفه

  قائمة المصادر.

 على ركزت التً ببعض المعلومات بإمدادنا فً المجلت المنشورة البحوث سهمتأكما      

 من عدد عن فضلا  ,سٌاسٌةال ومسٌرتهت صلح سالم قرافحداث التً األ فً مهمة جوانب

 عزل (مصر فً العسكري االنقلب سرارأ)مقالة بعنوان ومنها المجلت فً الصحفٌة المقاالت

 .(مضً زمن من فارس سالم صلح الصاغ)بعنوان صالح ومقالة لسٌد, القادر عبد الدٌن



      :  االول الفصل   
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 المقدمة

العربٌة  السٌاسٌة والقوامٌس الموسوعات بعض على الدراسة عتمدت نأومن الطبٌعً      

البارزة الصادرة عن وزارة الثقافة  المصرٌة للشخصٌات القومٌة الموسوعة :وأهمها ,جنبٌةواأل

 لعبد( السٌاسٌة الموسوعة)و ,المطٌعً مصر للكاتب لمعً من الرجل هذا موسوعةوالمصرٌة, 

 (Historical Dictionary of Egypt) :قاموس تارٌخ مصر جنبٌةومن األ ,الكٌالً الوهاب

 التعرٌؾ فً أهمٌتها وتكمن(, Arthur Goldschmidt JR and Robert Johnstonللكاتبٌن )

 فً دور والعربٌة المصرٌة والمجلت للصحؾ وكان .جنبٌةواأل العربٌة الشخصٌات ببعض

 صحٌفة مقدمتها وفً والنشاطات السٌاسٌة لصلح سالم المعلومات من الكثٌر على الحصول

التً ؼطت جزءا مهم من  الشعبصحٌفة و المصرٌة والحٌاة اللبنانٌة االهرامو العراقٌة الزمان

 الدولٌة المعلومات شبكة على النشرات من عدد عن فضلا  ,الفصل الرابع, وؼٌرها من الصحؾ

 لعدم الرئٌسة الموسوعات فً تذكر لم التً ببعض المناطق والشخصٌات للتعرٌؾ ,(االنترنٌت)

 الفلسطٌنٌة. والمعلومات نباءاأل وكالة (Palestinian News &info Agency) :ومنها شهرتها,

فً الرسالة والحصول  جوانب معٌنة إلؼناء والمصادر وبحكم الحاجة الى بعض المعلومات     

القاهرة, مصر وزٌارة عائلته فً السفر الى  فقد اقتضت الضرورة على الوثائق الشخصٌة,

بعض من تلك الوثائق,  لنا الذي وفر)محمد صلح سالم( مع نجلة شخصٌة جرى الباحث مقابلةوأ

د الى القٌام بزٌارة الى عدضافة أ ,وقٌمة النها رفدتنا بمعلومات وافٌةوأن لم تكن بالقدر الكافً, أ

زٌارة دار الكتب والوثائق القومٌة  كذلك ودور الصحؾ والمجلت العامةو من المكتبات الجامعٌة

 المهمة., تمكنا من الحصول على بعض المصادر التً من خللها, وبحمد هللا المصرٌة

 ساتذةواأل الباحثٌن خوةاأل من البعض آراء نأ وهً مهمة الى مسؤلة شارةالبد من اإلو     

 توفر لقلة هذه الشخصٌة عن الكتابة نه من الصعوبة بإمكانكانت ترى أ المختصٌن كادٌمٌٌناأل

 المدة قصر بسبب محدود السٌاسً دورها انو, جوانبها اكثر تعالج التً والمعلومات المصادر

 تستحقو مهمة شخصٌة نهاؤوجدنا ب واالستكشاؾ البحث ننا ومن خلل عملٌاتال أأ ,عاشها التً

 دافعاا عطانً أ قد الصائػ الواحد عبد علً الدكتور الفاضل استاذي تشجٌع لىضافة إأ ,الدراسة

 حماساا  الباحث أزداد ساسعلى هذا األو ,الصعوبات كثٌر من ذللللولوج فً الدراسة و قوٌاا 

 . اا خٌر عنً هللا فجزاه بعد التوكل على هللا. سالم. صلح عن للكتابة وتحدٌاا  ورؼبة

 رئٌس فاضلاأل أساتذته أٌدي بٌن هذا, المتواضع العلمً جهده الباحث ٌضع ,وختاماا      

 قمة فً وهوفً تدقٌق الرسالة جهودهم سلفاا لهم  المحترمون شاكراا  المناقشة لجنة وأعضاء

 البناءة موتصوٌباته السدٌدة موتوجٌهاته القٌمة مبملحظاته وٌؤخذ لٌستمع والسرور االمتنان

اكادٌمٌة  رسالة إعداد فً وفقت قد أكون أن وآمل ,كادٌمٌةاأل وخبرتهم علمٌتهم من مستمدةال

             .التارٌخٌة مكتبتنا فً معٌنا فراؼاا  سدموضوعٌة ت

  (التوفٌق هللا )ومن                                                                  

                                                                                                                                                                                          



 
 
 

 ول: انفصم األ
وانسياسي  صالح سامل نشأته وبدايات نشاطه انعسكري 

 2591حىت عام 
 

 ول: والدتو وتعميمو حتى دخولو الكمية الحربيةالمبحث ال 
 : ولدتو ونشأتواولا           
 : تعميمو ودخولو الكمية الحربيةثانياا          

 

 8491عام المبحث الثاني: صالح سالم ودورة في حرب فمسطين 
 

دوره في تأسيس التنظيم السياسي  سالم و  المبحث الثالث: صالح
 (8491-8494)لضباط الجيش المصري

 

   تنظيمنضاج الا  : دوره في تأسيس و اولا            
 1591حداث السويسأ: دور صالح سالم في ثانياا           
 : التايتل )المغم البحري(ثالثاا           
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 الفصل االول

 مو حىت دخولو الكلية احلربيةيول: والدتو وتعلاملبحث األ
  :تهوالدته ونشأ :والا أ

إذ , (5)بلدة سنكاتب (0)السودان فً 0951اٌلول عام  55فً  ولد صالح الدٌن مصطفى سالم     

 فقد ,اهحد كتاتٌبمتتلمذا فً أ ولىمضى أٌامه األ, وفٌها أهناك موظفا  كان والده )مصطفى( ٌعمل 

كٌف ال احب السودان, واعشق "ٌقول صالح سالم : وبهذا ,(3)ٌام طفولته وصباهالمدٌنة أ شهدت

فال انسى اٌام طفولتً وحٌاتً وقد امضٌتها بٌن ربوعه وفوق  شًء.. ان نسٌت كل  السودانٌٌن

بكبرٌائها وفتوتها  المعروفة (4)جباله الشرقٌة المالصقة للبحر االحمر, بٌن قبائل الهدندوه

 .(5)"وشجاعتها

ذ ٌة, إقوقازصول تعود الى أ ٌنتمً صالح سالم الى عابلة عرٌقة متدٌنة من الطبقة الوسطى     

ة, مزدهروالحٌاة ال , بسبب توفر الظروؾ المالبمةمن منطقة القوقاز الى مصرنزحت وهاجرت 

ول نزلت وسكنت فً منطقة الصعٌد واستقرت القسم األ بعد وصولها الى قسمٌن: العابلة وانقسمت

 وهو عبارة عن مصنع لصناعة ساسًواعتمدت على إقامة مشروع صناعً كمورد أ هناك

فؤطلق علٌهم , صبح اسم الشهرة لهذا الفرعأ , ولذا)مكرونة الصوة( اطلقوا علٌها المعكرونة

الح, صل كبراأل جدالعلى الوظٌفة, فدخل  ما الفرع الثانً فقد استقر فً القاهرة معتمدا  )الصوة(, أ

ط والده بعمله حٌث أرتب قد ولد ألبوٌٌن مصرٌٌنو ,(6)فً السودان الجٌش وخدم سالمأي والد 

والده  نهىوبعد أن أ ,بالجٌش المصري فً السودان عمل والد زوجته ضابطا  , كما ووظٌفته هناك

 .(7)فً مدارسها لٌلحق أبنابه جدٌدةحً الحلمٌة الب عاد الى القاهرة وأستقر خدمته فً السودان مدة

                                                           
(, صادرة من مدٌرٌة محافظة القاهرة, 00759جمهورٌة مصر, وزارة الداخلٌة, بطاقة اثبات شخصٌة, رقم) (0)

(؛ المملكة المصرٌة, 0, ٌنظر الملحق رقم)0957نٌسان  03بتارٌخ 0955( لسنة 080) رقم القانون موجبب
اٌار 0( المإرخة فً 910الشخصٌة )الجٌش المصري(, رقم )وزارة الحربٌة والبحرٌة, الهوٌة العسكرٌة 

 (.5, ٌنظر الملحق رقم)0950
وهً مدٌنة تؤرٌخٌه اضافة الى الٌة البحر األحمر بشرق السودان, سنكات: أحدى مدن السودان الجبلٌة فً و (5)

طوبة العالٌة والرانها مدٌنة سٌاحٌة, وهً ثانً مدٌنة من حٌث الطقس المعتدل وهً ملجؤ من حرارة الجو 
وتمتاز بؤراضٌها الرملٌة وأمطارها الصٌفٌة التً تساعد فً جعل الجو معتدال  وجمٌال  لسكان البحر األحمر 

أٌام المهدٌة .للمزٌد ٌنظر: شبكة المعلومات الدولٌة لألنترنت, على  وقد شهدت سنكات معركة ضد البرٌطانٌٌن,
   http://ar.wikipedia.orgالموقع:  

ثورة ٌولٌو والسودان, اشراؾ ودراسة: احمد زكرٌا الشلق, اعداد وتحقٌق:  صالح سالم, مذكرات صالح سالم, (3)
 .6(, ص5105صفاء محمد شاكر, مطبعة دار الكتب والوثابق القومٌة,)القاهرة: 

دان وتنحدر فروع القبٌلة من محمد المبارك الذي اشتهر الهدندوة: هً واحدة من أكبر قبابل البجة فً السو (4)
ومعناها الربٌس او الزعٌم, واضٌفت له كلمة  اطلق على رإساء البجة لقب )وهدا(بالبؤس والشدة والشهامة, و

)دوه( وتعرٌبها بٌت او اهل فعرفت ذرٌته )هداوده(, وؼلب علٌها النطق المحرؾ لتصبح)هدندوة(, ٌنظر: 
 .3, القبابل البدوٌة فً محافظة البحر االحمر, دار الرسالة الذهبٌة, د.ت, صمحمد رفٌع محمد

 .73صالح سالم, ثورة ٌولٌو والسودان, ص (5)
 الساعة السابعة مساءا, 5106تشرٌن االول  55مقابلة شخصٌة مع محمد صالح سالم نجل صالح سالم فً  (6)

 .القاهرة
 .6ص, والسودان ٌولٌو ثورة, سالم صالح (7)
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 )جمال وهم ناثأ وأربع ربعة ذكورثمان أشقاء, أمن  عاش صالح سالم ضمن عابلة مكونة     

, فً االشرطة فً سالح الطٌران, واحمد محً الدٌن وٌعمل ضابطا   الذي كان ٌعمل ضابطا   الدٌن

البنوك المصرٌة, حد أ بهاء الدٌن الذي ٌعمل موظفا فًمد وحٌد الدٌن وهو أستاذ جامعً, وومح

ناهد, ونزلً, ما شقٌقاته فهن كل من)مركبة, أبصورة والمالحظ على األسماء أنها جاءت 

قروش( فً  7كانت تستلم ) , ولذا فؤنها(السادة)شراؾ األ من كانتف والدته, أما (ونبٌلة عنٌاتو

 ابناء مصطفى سالم بعد اخٌه جمال سالم الذي ٌكبره بعامٌن أذ ولد وهو ثانً .(0)السنة من الدولة

 الكلٌة دخل ثم, فً القاهرة الثانوٌةتعلٌمه االبتدابً و اكملو, السودان فً 0908 عاماالخٌر 

 من تموز فً الملكٌة الجوٌة بالقوات ثانً مالزمبرتبة  0938 عامضابطا   منها وتخرج الحربٌة

, 0948 عام فلسطٌن حرب فً شارك, جناح قابد رتبة الى وصل حتى ذلك بعد ترقى, العام نفس

 فً المكلفة الوحدات ضمن0955 تموز 53 ثورة فً وشارك االحرار الضباط تنظٌم الى انظمو

 الثورة محكمة ربس كما, الملكٌة وتحدٌد الزراعً االصالح مسالة فً مهم دور له كان, العرٌش

 شؽل كما, ضدها بالوقوؾ الثورة اتهمتهم الذٌن من عدد حاكمت والتً الضباط من عدد مع

  .(5)0968 عام توفً حتى ,0955 عام المواصالت وزٌر منصب

 له وأنجبت ,بٌت ربةن السٌدة محاسن حسٌن شاكر وهً م 0944 عام صالح سالم تزوج     

, 0955 نٌسان 54 فً ولد الذي خالدة, وناهد, ومحمدوماهٌتاب, وزٌنب, أبناء وهم:  خمسة

 عام القاهرة جامعة/ السٌاسٌة والعلوم االقتصاد كلٌة من البكالورٌوس شهادة على والحاصل

السٌدة  كانتو ,5100 عام التقاعد الى ٌحال ان قبل واالستثمار البنوك مجال فً عمللٌ 0975

 الثورة بعد طبٌعتها تتؽٌر فلم زوجها, خدمة فً والتفانً اإلخالص فً المثالٌة الزوجة محاسن

 ولم بٌتها  فً تعمل البسٌطة التً المرأة وبقٌت الدولة, فً الثانً الرجل زوجها أصبح أن وبعد

وربى صالح سالم أوالده  ,زوجها وؼٌرها من األمورالسٌاسٌة فٌما ٌتعلق بعمل  األمور فً تتدخل

بحب وحنان كما فعل والده, وكان حازما  جدا  فً تربٌتهم ولكنه كان فً نفس الوقت أبا  حنونا 

وتقدٌم ما هو  النفس والتفانً فً الدراسة ألوالده وأسرته, ودابما ما ٌطلب منهم االعتماد على

والده لمدة عشر سنوات, أنه كان كثٌر السقوط على الذي عاصر  ,محمدذكر نجله افضل, و

االرض بسبب أصابته بالشلل فٌتضاٌق لذلك وٌطلب منه ان ٌكون قوٌا  وشجاعا  واال ٌكرر الخطؤ 

  .  .  (3)باالعتماد على نفسه بكل عزٌمة واصرار

 والسمحة الثابرة الهادبةالطبٌعة  صالح سالم بالشخصٌة التً تعكس فً مالمحها ؾ  ص  و       

 حٌاة متدفقة ونشاط ال ,لتصمٌمالعزم وا ٌحٌطه قوة, وإصرارالمعبرة التً كانت تمتلا شبابا و

 رجال ذكىأ لعله بل حاد الذكاء, بالناس وكان أٌضا عمٌق اإلحساس (4)والملل ٌعرؾ الحدود

                                                           
   .القاهرة-5106 االول تشرٌن 55 فً سالم صالح محمد مع شخصٌة مقابلة (0)
 ؛ 88, ص 5115للمزٌد ٌنظر: رءوؾ عباس, شخصٌات مصرٌة بعٌون امرٌكٌة, دار الهالل للطباعة,  (5)

Arthur Goldschmidt JR and Robert Johnston, Historical Dictionary of Egypt, the 
scarecrow press, Inc, third edition, 2003, p.350. 

 .القاهرة-5106 االول تشرٌن 55 فً سالم صالح محمد مع شخصٌة مقابلة (3)
 .9, ص(د.م, د.ت), والنشر للطباعة القومٌة الدار, محمد المعتصم, مذاهب وشخصٌات, صالح سالم (4)
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 ذاأ النفس مع صراع دابما   ٌواجه بحٌث, المشاعر نقً, النزعة عاطفً لكنه, مصر فً الثورة

بهذا و.(0)الضعٌؾالملهوؾ والوقوؾ مع  فً إؼاثةته مٌز ما فٌه شهاموأ حدهم,أ مع اخطؤ نهأ شعر

االنسانً  الجانبحادثة تمثل فٌها  -ربٌس تحرٌر مجلة التحرٌر-(5)سالم حلمً نقلالصدد 

وفً مسبق معه,  وكان على خالؾ ,دخل علٌه فً مكتبة نهأ ذ ذكروالعاطفً لصالح سالم, إ

 باألحضان خذهأو م بعد ان صافحهوالعاطفً فً صالح سال الجانب اإلنسانً رأىلحظه واحدة 

: ومحبه بمودة له فقال فتح معه موضوع الخالؾ...ن ٌحاول حلمً أووبكى,  وعانقه حال دخوله

فكان من أبرز مشاعره أنه ٌتحول من أقصى , "داعً أن تحسسنً بذنبً اتجاهك "ٌكفً ذلك وال

 هادئ فً لحظات, بما تمتع به من إنسانٌة ماء موج صاخب الىمن , الٌسارقصى الى أ الٌمٌن

ه والد فٌؤمر لد الموظفٌن فٌشكو له كٌؾ أن مرتبه بسٌط وٌعول ستة أحٌقابل أ مثال  فوطٌبة قلب, 

  .(3)الخٌر واإلنسانٌةونسان ٌنبض بالحب بعالوة فً الٌوم التالً, فكان أ

 بٌن ما ٌهرأ فً ٌوردها  قبل وقوعها ة على استكشاؾ بعض الحقابقتقدرتمتع صالح سالم ب     

 من لربما وأ, والشكوك وهاماأل من الكثٌر ذكابه ٌخالط و بما كان, أوالحسابات والذكاء العشوابٌة

لك ما حصل عندما زاره مجموعة من ومثال ذ ٌطرحها, كان التً توقعاته الصدفة فً محل

, ومن ٌتولى القٌادة بعده (4)بٌنهم حول موضوع خلٌفة جمال عبد الناصرصدقابه ودار الحدٌث أ

من وسواء كان هذا التوقع  ,مور من بعدهسٌتولى األ هو من (5) ن انور الساداتفؤشار الى أ

                                                           
 .043ص ,5115للكتاب,  العامة المصرٌة الهٌبة مطابع ,ومذكرات ذكرٌات والثورة الصحافة, كامل رشاد (0)
 والثانوي االبتدابً تعلٌمه تلقى وفٌها االسكندرٌة فً ولد مصري وصحفً كاتب :(0997-0951)سالم حلمً (5)

 الهالل دار فً محررا عمل حٌث 0944عام الصحفٌة رسالته بدأ, الحربٌة ثم الزراعة وزارة فً موظفا عمل
 مجلة تحرٌر رأس تموز 53 ثورة وبعد 0950 فً لتحرٌرها مدٌرا وعٌن المصور مجلة فً اسمه ولمع

 للمزٌد.0997 اٌلول 09 فً توفً, الجوابز من العدٌد على وحاصل عدٌدة مإلفات له, والتلفزٌون االذاعة
  العدد القاهرة,,)صحٌفة( ؛االهرام519ص, السلطة خدمة فً الصحفٌٌن مذكرات, الجوادي محمد: ٌنظر

 .5115 اٌلول 51 فً, (43387)
 .519(, ص0986,)القاهرة: 5, دار ثابت للنشر والتوزٌع, طحلمً سالم, انا وثوار ٌولٌو (3)
 التحق ثم, 0937 عام الحربٌة الكلٌة دخل, 0908عام  االسكندرٌة فً ولد :(0971-0908)الناصر عبد جمال (4)

 خاض جدٌدة مرحلة بدا ثم, 0948 عام فلسطٌن حرب فً اشترك, فٌها مدرسا وعٌن, حرب اركان بكلٌة
 اصبح, 0955 تموز 53 ثورة قاد, 0951 عام للتنظٌم ربٌسا وانتخب االحرار الضباط تنظٌم مع ؼمارها
 وقع حٌث, السلطة تولٌه بعد مهم سٌاسً دور لعب, 0954 عام الثورة قٌادة مجلس وربٌس للوزراء ربٌسا
 عام سورٌا مع الوحدة اعلن, 0956 عام الثالثً للعدوان وتصدى السوٌس قناة امم, 0954 عام الجالء اتفاقٌة
 حنان: ٌنظر للمزٌد, 0971 عام توفً, 0960 عام حتى المتحدة العربٌة الجمهورٌة رباسة وتولى, 0958
, منشورة ؼٌر ماجستٌر رسالة, 0971-0956 العراق تجاه الناصر عبد جمال سٌاسة, السارة جاسم طالل

 .5116(, دٌالى جامعة, التربٌة كلٌة)
 ألسرة المنوفٌة بمحافظة قرٌة فً 0908 االول كانون 55 فً ولد :(0980–0908)السادات أنور محمد (5)

 الى أنظم, اإلشارة سالح فً ثانً مالزم برتبة ضابطا وتخرج0938 عام الحربٌة الكلٌة فً تخرج, فالحٌة
 ربٌسا   انتخب ,0954 عام للدولة وزٌرا   عٌن ,0955 تموز 53 لثورة بٌان أول أذاع, األحرار الضباط تنظٌم

 أعٌد ,0964 الرباسة مجلس فً وعضوا   الجمهورٌة لربٌس ناببا   عٌن ,(0968 –0961)للفترة األمة لمجلس
 الربٌس وفاة بعد 0971 عام الجمهورٌة رباسة تولى ,0969 األول كانون فً الجمهورٌة لربٌس ناببا   تعٌٌنه
صباح ٌاسر لفته, انور  :ٌنظر التفاصٌل من لمزٌد. 0980 عام األول تشرٌن 6 فً اؼتٌل الناصر, عبد جمال

(, السادات انور محمد الزعٌم) العدد شخصٌة(؛ 5111السادات دراسة تارٌخٌة, دار الفرات للطباعة, )بابل: 
 .5103الثانً تشرٌن(, الثامن)العدد(, مصر)قارتنا أفرٌقٌا مجلة
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فهً قد صدقت كما توقعها  شفافٌة مأ م حسابات موازٌن القوىعشوابٌة أ ضربة صالح سالم

  .(0)تماما  

 كانوا ممن والسٌما خرٌناآل بحق خطؤأ نهؤب شعر ذاأ ٌتراجع ما دابما  كان صالح سالم      

 التً الحادثة ومنها العاطفٌة نزعته على تدل التً الشواهد من العدٌد هنالك وكانت معه ٌعملون

 صؽراأل بنهأ إذ كان, الحق فصل فً عنها نتحدثس التً ,رشاداإل وزارة تولى حٌنما به لمتأ

 طبً جهاز على الحصول فً وفشل الصحٌة حالته وساءت طفالاال شلل بمرض مصابا والوحٌد

 عاجزا   طفله ٌرى وهو قاسٌة نفسٌه ما  آال صالح وعانى, لعالجه لوالٌات المتحدة االمرٌكٌةا من

 ابنً مرض هل..ٌارب": ٌماناإل من باك نداء فً, تعالى هللا الى ٌتوجه به ذافإ, الحركة عن

 لجنة تقارٌر انها احداا  اظلم لم انا...منً باالنتقام المفصولٌن هؤالء سرأ دعاء بسبب

 فً المفصولٌن إلعادة الخاصة بمساعٌه ٌقوم ان سالم صالح قرر ثر ذلكوعلى أ.(5)"قضائٌة

 تلك فً سالحه كان, الداخل من سالم صالح طبٌعة وهذه, ضمٌره  ٌسترٌح حتى خرىأ وظابؾ

 الى ضافةأ ,(3)وبالمبادئ تعالى باهلل ٌماناإل ٌملبه كبٌر وقلبا  , نادر وذكاء جبارة عقلٌة المعارك

 كثٌرا  و حٌاناأل ؼلبأ ًف االنفعال سرٌع المزاج عصبً كان نهأ اال, بها زتمٌ التً الصفات تلك

 ٌعجبه ٌكن لم نأ مناظرٌه ٌقوله مما والسخرٌة والجدل المناقشة بالحدٌة فً تتسم مواقفهما كانت 

نه كان ذو قدرة على خاصة وأ ,خرٌناآلمع  االصطدام الى حٌاناأل بعض فً تإدينت اك والتً

 .(4)لفنون القول البٌان والمناقشة متقنا  

 :الحربٌة الكلٌة ودخوله تعلٌمه: ثانٌاا 

وتعلم القراءة  العربٌة اللؽة فدرس ,السودان فً ولىاأل تعلٌمه مبادئ صالح سالم تلقى     

 الكرٌم نالقرآ من جزء وحفظ اإلسالمً الدٌنكذلك مبادئ  ,)الرٌاضٌات(الحسابعلوم و والكتابة

 بمثابة عدٌ   الذي ,تابالك   هذا فً والصالة الوضوء تعلمو ,سنكات تابك   فً سودانً شٌخ ٌد على

 من قطعا   ,الكتاب هذا مسإول ,علً للشٌخ دفعهاٌ التً المصروفات وكانت, سنكات طفالأ روضة

 كانو ,الذكر لٌلة تقام حٌث, ثالثاءال ٌوماسبوع من  كل حملهاٌ كان, الشاي من ورطال   السكر

 صالح تلقاها التً ولىاأل الضربة وكانت, بٌضاأل الجلباب هو الروضة ألطفال الرسمً الزي

 ولذا, عمامة بدون سالرأ عاري تابالك   الى , ألنه ذهبعلً الشٌخ منكانت  حٌاته ًف سالم

                                                           
 ,للكتاب العامة المصرٌة الهٌبة, المدنٌة الحٌاة عسكرة ,الحرب ؼٌر فً  الضباط مذكرات, الجوادي محمد (0)

 .456-455ص, (5115 )القاهرة:
 من اإلذاعة تطهٌر بضرورة عدٌدة شكاوي الٌه قدمت إذ, اإلرشاد وزارة سالم صالح تولى عندما هذا حدث (5)

 موسى: ٌنظر. الموظفٌن من عدد فصلب تقرٌرها قدمت قضابٌة لجنة سالم صالح وألؾ, سلوكهم فً المشكوك
 .408ص(, 0995 القاهرة:),الشروق دار, الصحافة اقطار فً عاما 51صبري موسى مذكرات, صبري

قصة الصحافة والحكام  الحبر اسود اسود,, النشاشٌبً الدٌن ؛ ناصر 408ص, السابق المصدر ,صبري موسى (3)
 .050ص, , د.تللخدمات الصحافٌة, النهار والثوار فً الشرق األوسط

 .519ص, المدنٌة الحٌاة عسكرة, الجوادي ؛ محمد050ص, المصدر السابق ,النشاشٌبً الدٌن ناصر (4)
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 عام ذلكوقبل التوجه الى الكتاب  بٌضاء بفوطه على تعمٌمه التالً الٌوم فً حرصت والدته

 .(0) عمره من التاسعة , أي ف0959ً

 فً ستقروأ السودانب خدمته مدة والده نهىأ نأ بعدالى القاهرة  سرتهمع أ عاد صالح سالم     

 بمدرسة الثانوي ثم االبتدابً تعلٌمةفٌها  تلقىو مدارسها ودخل احدى الجدٌدة الحلمٌة حً

إلكمال  الهندسة كلٌة دخلثم  ,البكلورٌا شهادة على امنه حصلو القاهرة فً الثانوٌة االبراهٌمٌة

 لتحقحتى تركها وا من الدراسة وأستمر فٌها لعامٌن, ولاأل فإاد جامعة دراسته الجامعٌة فً

 شاب أي نشؤ نهشؤ طرٌقه معالم دٌحدتفً  النظر فكر وأعاد بعد أن ,(5)الملكٌة الحربٌة بالكلٌة

 ال ارستقراطٌة كلٌة آنذاك وهً ,الحربٌة الكلٌة الى فكان اتجاهه همستقبلتحقٌق  الى ٌسعى طموح

 باتت التً الوسطى الطبقة بناءأ من سالم صالح كان, و(3)القوٌة الوساطات وذو اال منها ٌقترب

 من الصعوبة كان هاقبلف ,(4)0936 معاهدة بعد الحربٌة الكلٌة دخالهموإ هابنابأ تعلٌم على قادرة

 على تقتصرا أذ, الدولة فً عال مستوى على وساطة لدٌة ٌكن لم ماالدخول الٌها  شخص ألي

 من المعروفٌن النفوذ صحابوأ الجٌش وقادة والباشوات والسٌاسٌٌن القصر من المقربٌن بناءأ

 نهأ اال الوساطة هذهل سالم صالح من عدم امتالك رؼمبالو, البالد فً السٌاسٌة الشخصٌات

الفحوصات الطبٌة  جرىالثبوتٌة ومتطلبات التقدٌم, وأوراقه بعد أن قدم أ (5)هادخول استطاع

بعٌنات  استعان, إذ واللٌاقة البدنٌة ونجح فً االختبار الطبً بمساعدة احد زمالبه المتقدمٌن

هاب الكلٌة كونه كان ٌشكو الت ,المتقدمٌنوقدمها للمختبر ومن ثم للجنة المشرفة على فحوصاته 

مام لجنة المقابلة المشكلة المقابلة أ أجرىعدم قبوله, ومر األمر بسالم و ٌخشىفً ذلك الوقت و

االسبلة االختبارٌة تم  القادة العسكرٌٌن والضباط, وبعد اجتٌازهمن وكٌل وزٌر الحربٌة وعدد من 

ٌومها بسعادة كبٌرة وهو ٌخطوا الخطوة االولى فً  قبوله فً الكلٌة الحربٌة, وشعر صالح سالم

  .(6)تحقٌق امانٌه ورؼبته

                                                           
موسوعة هذا الرجل من مصر, مطابع  ,المطٌعً لمعً ؛01-9صمذاهب وشخصٌات,  ,محمد المعتصم (0)

 .504ص, (0995, )القاهرة: 5الشروق, ط
 .6ص, والسودان ٌولٌو ثورة سالم, صالح (5)
 .01ص, وشخصٌات مذاهب, المعتصم محمد (3)
 الخارجٌة بوزارة(, لوكارنو)بقاعة علٌها التوقٌع وتم, والبرٌطانً المصري الجانبٌن بٌن عقدت :0936 معاهدة (4)

 وعن النحاس مصطفى المصري الجانب عن وقعها, 0936 عام آب من والعشرٌن السادس فً, البرٌطانٌة
 مجحفة شروط على المعاهدة  واشتملت, مادة عشر خمس االتفاقٌة تضمنت, المبسون ماٌلز البرٌطانً الجانب

 موانبها وضعت حٌث, ا  عام عشرٌن لمدة البرٌطانٌة اإلمبراطورٌة بعجلة البالد وربطت, والسودان بحق مصر
 المصري النواب مجلس ووافق, السوٌس منطقة من قواتها تنسحب ان على, برٌطانٌا تصرؾ تحت ومطاراتها

, الملكً البالط ملفات, و.ك.د: للمزٌد ٌنظر ,0936االول كانون 54 فً المنعقدة بجلسته المعاهدة بنود على
 07فً  8/4الى وزارة الخارجٌة, المرقم س/, القاهرة فً العراقٌة المفوضٌة رٌرتق, 757/300 رقم ملؾ

محمود سلٌمان ؼنام, المعاهدة المصرٌة االنجلٌزٌة ودراستها من  ؛046ص, 37و ,0936تشرٌن الثانً 
                                                                                        (0936الوجهة العلمٌة, دار الكتب المصرٌة, )القاهرة: 

, والنشر للترجمة االهرام مركز, السادات انور عصر ونهاٌة بداٌة قصة ,الؽضب خرٌؾ, هٌكل حسنٌن محمد (5)
 .01ص, مذاهب وشخصٌات, المعتصم محمد ؛44ص(, ت.د )القاهرة:

 .  5106 االول تشرٌن 55 فً سالم صالح محمد مع شخصٌة مقابلة (6)
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 ,(0)عمرة من عشر الثامنة فً وهو 0938عام  المدفعٌة سالح فً ضابطا   صالح سالم تخرج     

 ٌسبقه كانو, (5)عامر الحكٌم عبد من بٌنهم على عدد من الطالب هناك تعرؾ الحربٌة الكلٌة وفً

 الٌوم فً" :لقا الذي(3)نصر صالح والصنؾ الدفعة فً بزمٌله ٌضا  أ التقىو, الكلٌةفً  دورهب

 ان الظروف وشاءت. سالم صالح الدفعة فً بزمٌلً لتقٌتأ الحربٌة بالكلٌة اللتحاقً ولاأل

 بٌن من كانف ...الجماعة من جزء على, بعام ٌسبقنا كان الذي عامر الحكٌم عبد علٌنا ٌشرف

ه وبٌن بٌن وثٌقة عالقة توطدت وقد ,(4)"ناوأ سالم صالح, الحكٌم عبد علٌهم ٌشرف الذٌن الطلبة

 حتى العالقة تلك واستمرت تقاربا   كثروأ صدقاءأ صبحواوأ ,نصر وصالح عامر عبدالحكٌموبٌن 

الكلٌة  فً سالم بصالحنه التقى الذي ذكر أ (6)الدٌن محً خالد على وتعرؾ اٌضا   ,(5)التخرج

 .(7)ضابط صؾ خالل الدورة كانو ,ضمن دفعتهوهو من حربٌة ال

 والكتابةالقراءة  وأحب, وبدى فخورا  بذلك كثٌرا   حب صالح سالم مهنته وعمله العسكريأ     

نها كانت أ قراءتهٌمٌز  وما, آخر كثر من أي شًءوٌمٌل إلٌها أ أٌضا  وكانت هواٌته المفضلة, بل

التً تختص  كتبالنه ٌمٌل الى قراءة , اال أوالسٌاسة رٌخ والقانوننوعة, فقرأ االقتصاد والتؤتم
                                                           

 .(5115 تموز01)فً ,(45509)العدد(, القاهرة) االهرام صحٌفة ؛503ص, السابق المصدر, المطٌعً لمعً (0)
 صعٌد فً المٌنا بمحافظة اسطال قرٌة فً ضابط عسكري مصري ولد :(0967-0909)عامر الحكٌم عبد (5)

, 0938 عام منها وتخرج الحربٌة بالكلٌة التحق ,المٌنا فً االبتدابٌة والثانوٌة دراسته اكمل, 0909 مصر عام
 واصبح االحرار الضباط تنظٌم الى انظم, 0948 عام فلسطٌن حرب فً شارك, حرب اركان بكلٌة التحق ثم

 بعد ان 0953المسلحة عام  للقوات عاما قابدا عٌن, 0955 تموز 53 ثورة بعد الثورة قٌادة مجلس اعضاء احد
 علٌة  بتهمة القبض القً, 0964 عام فـً االعلى والقابد, الجمهورٌة لربٌس ناببا ثم, لواء رتبة رفع الى
 للمزٌد.0967شهر اٌلول  فً انتحر, 0967 اسـرابٌل عام مع الحرب هزٌمة اثر على اسـتقالته بعد الخٌانة
 ؼٌر رسالة ماجستٌر ,المصرٌة السٌاسة فً ودوره عامر الحكٌم عبد, العبٌدي مساهر حمد كرٌم: ٌنظر

   .   5105(,جامعة تكرٌت :كلٌة التربٌة)منشورة 
 تشرٌن 8 فً الدهلقٌة محافظةاحدى قرى  فً ضابط عسكري مصري ولد :(0985-0951)نصر صالح (3)

 الدفعة فً زمٌله تعرؾ على هناك, الحربٌة بالكلٌة لٌلتحق الثانوٌة ثم االبتدابً تعلٌمة اكمل, 0951االول
 فلسطٌن فً عمل, والنقل التموٌن صنؾ ضمن والتحق, 0939 عام الحربٌة الكلٌة من تخرج, سالم صالح
, 0949 عام المشاة مدرسة فً مدرسا لٌعمل القاهرة الى عاد ثم, رفحب المشاة مدرسة فً المشاة ضباط بتدرٌب
 ثورة بعد 0957 عام المصرٌة العامة  للمخابرات ربٌسا عٌن, العرٌش فً األحرار الضباط تنظٌم الى أنظم
 من لمزٌد.0985 عام توفً, 0974 عام عنه افرج ثم النكسة عقب بالسجن الحكم علٌه صدر, 0955 تموز

 ماجستٌر رسالة, المصرٌة السٌاسة فً ودوره نصر صالح, الجمٌلً سلطان صوٌلح وسمً: ٌنظر التفاصٌل
 .5103(, تكرٌت جامعة :التربٌة كلٌة, )منشورة ؼٌر

 .43ص(, 0999: القاهرة, )الخٌال دار, النكسة -المخابرات -الثورة: نصر صالح,  امام عبدهللا (4)
 .43ص, المصدر نفسه (5)
 ,0941عام الحربٌة الكلٌة فً تخرج القاهرة, فً 0955عام  ولد مصري وسٌاسً عسكري: الدٌن محًٌ خالد (6)

 ,0955تموز53 بثورة  تقام التً األحرار الضباط لتنظٌم االولى الخلٌة فً مإسس عضو ,0941عام
 منذ المسلمٌن باإلخوان ارتبط قد كان, الوفد ثم الفتاة مصر انصار من كان ,قٌادتها مجلس أعضاء احد أصبحو

 أسباب احد كانت التً الماركسٌة بتوجهاته بعد فٌما عرؾ حتى, الجماعة ترك ان لبث ما انه اال, 0944 عام
 المجلس, أعضاء وبٌن بٌنه نشب الذي الخالؾ اثر منصبه من استقال الثورة, قٌادة مجلس أعضاء مع خالفه

. 0966 عام امنه استقال حتى 0964 الٌوم عام أخبار جرٌدة لتحرٌر ربٌسا   أصبح الصحافة حتى عمل فً
 حمروش, احمد ؛(0995 القاهرة:, )والنشر للترجمة االهرام مركز, اتكلم االن, الدٌن محً خالد :ٌنظر للمزٌد
 (,0977,)بٌروت: مإسسة العربٌة للدراسات والنشرال ,4ج,(ٌولٌو ثورة شهود)ٌولٌو 53 ثورة قصة
  .060-044ص

 .56ص, المصدر السابق, الدٌن محً خالد (7)
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ما عن ي, أوالتحلٌل العسكر قرارات االستراتٌجٌةقوانٌن الحربٌة والبحرٌة والالبؤنظمة الحكم و

 كان خطٌبا  , ألنه صحفٌا  و كاتبا  لكان  نه لو لم ٌكن عسكرٌا  واٌة الكتابة, فكان ٌرى فً نفسه أه

 .(0)والتعابٌر الممٌزة صٌاؼة الجملالكلمات و انتقاءفً  وبارعا  

 (5)مطروح مرسً فً المصرٌة بالقوات ضابطا   الخدمةفً  العملٌة حٌاته سالم حصال بدأ     

 للحرب الشهٌرة العسكرٌة العملٌات عاصر وهناك, 0945-0939 الثانٌة العالمٌة الحرب خالل

ها صالح طقة التً ٌعمل فٌالمنمشاركة الجٌش المصري فً تلك إذ اقتصرت  ,(3)العلمٌن جبهة فً

السواحل  الدفاع عن االراضً المصرٌة المطلة على ح فًمرسً مطروصالح سالم وقواتها ب

من  الخشٌةن تخوؾ البرٌطانٌٌن من الضباط المصرٌٌن المعادٌن لهم والمواجهة لتقدم العدو, إال أ

سحب القوات المصرٌة  لطلبت دفعها قد, انضمامهم الى اعداء برٌطانٌا واعالن الحرب علٌهم

رٌطانٌة, وإزاء هذا الطلب الى القاهرة بعد تسلٌم اسلحتهم للسطات العسكرٌة البالمتواجدة هناك 

انسحبت قطعات الجٌش المصري الى الداخل دون أن تنفذ االمر اآلخر فً تسلٌم اسلحتها باعتباره 

 سالم وصالح مصر تارٌخ فً هامة حادثة وقعت كما ,لقوات العسكرٌة المصرٌةشرطا  مهٌنا ل

 اقتحمت حٌن, (4)0945 سنة شباط 4 حادثة هً تلك, فً الجٌش مالزم برتبة ضابطا   الٌزال

 وزارة قبول ىعل علىاأل الجٌش قابد (5)فاروق الملك رؼمتوأ عابدٌن قصر برٌطانٌة قوات

                                                           
 .5106 االول تشرٌن 55 فً سالم صالح محمد مع شخصٌة مقابلة (0)
 اكبر من وتعد, كم 591 بحوالً االسكندرٌة مدٌنة من الؽرب الى مدٌنة مصرٌة تقع: مطروح مرسً (5)

 الؽرب من مصر بوابة مطروح وتعتبر مصر من الؽربً الشمال فً وتقع, المساحة حٌث من مصر محافظات
 المصرٌة الشواطا عروس, فتوح لٌلى: ٌنظر للمزٌد, اسٌا وقارة العربً المؽرب بٌن الوصل همزة وهً

 .54ص ,5105 (,53) العدد, الوطن انباء مجلة, مطروح مرسً
 من واحده  فٌها جرت, االسكندرٌة ؼرب مٌال 51 تبعد, شرقها تقع التً مطروح مرسً مدن احدى: العلمٌن (3)

 تموز 56 الى تموز 0 من للفترة البرٌطانً والجٌش االلمانً الجٌش بٌن الثانٌة العالمٌة الحرب معارك
 تحت االلمانً الجٌش فٌها خسر النهاٌة وفً, والدبابات الجنود من كبٌرة خسابر الطرفان فٌها تكبد, 0945
 مذكرات, عادل محمد اٌمن :ٌنظر التفاصٌل من لمزٌد, مونتؽمري بقٌادة البرٌطانٌة القوات أمام رومل قٌادة
            .045ص, (5117)مصر:  ,للطباعة طٌبة دار, رومل مذكرات, الثانٌة العالمٌة الحرب قادة

 أثر على, رومل بقٌادة الؽربٌة مصر حدود اجتازت قد االلمانٌة الجٌوش كانت 0945 شباط 4 التارٌخ هذا فً (4)
 من مقربة على, العلمٌن بلؽت حتى المنهزمة البرٌطانٌة الجٌوش تتعقب وهً ,الثانٌة العالمٌة الحرب اندالع

 أنتقاما  , برٌطانٌا أعداء الى المصرٌٌن انضمام ٌخشون وهم, الموقؾ خطورة البرٌطانٌون دركفا, االسكندرٌة
 على رجل وجود أن من الضروري البرٌطانٌون وعلى هذا االساس رأى, لبلدهم المحتلٌن االنجلٌز من ألنفسهم

 وسلم( Lampson)المبسون  برٌطانٌا سفٌر فذهب, معه الشعب جانب وٌؤمنون, جانبه ٌؤمنون الحكومة راس

 التنازل او, مساءا   السادسة قبل الوزارة بتشكٌل النحاس تكلٌؾ بوجوب للملك إنذار موجه الملكً الدٌوان ربٌس
 اذعن السالح تهدٌد وتحت, وحاصرته الملكً القصر برٌطانٌة قوة فٌه طوقت الذي الوقت فً,  العرش عن

 لمزٌد. نفسها اللٌلة فً الجدٌدة الوزارة بتؤلٌؾ النحاس مصطفى وكلؾ, المبسون ماٌلز السفٌر طلب الى فاروق
 السٌاسٌة الدراسات مركز ,0953-0978 المصرٌة الوزارات تارٌخ, رزق لبٌب ٌونان: ٌنظر من التفاصٌل
 فً الوطنٌة الحركة, المشهدانً عبد حسن رحاب ؛436ص, 0975, التجارٌة االهرام مطابع, واالستراتٌجٌة

 .95ص, 5118(, بؽداد جامعة اآلداب: كلٌة, )منشورة ؼٌر ماجستٌر رسالة, 0955-0936مصر
 محمد الى نسبة ٌعود ,نازلً الثانٌة زوجته من فإاد احمد الملك بن فاروق هو :(0965-0951)فاروق الملك (5)

(, الصعٌد امٌر) ولقب, للعهد ولٌا واصبح ,القاهرة فً ولد, فإاد ألبٌه الوحٌد الذكر وهو, مصر والً باشا علً
 لتربٌته برنامج وضع,  فلاير والدته باسم تٌمنا الفاء بحرؾ تبدا اسماء قابمة بٌن من فاروق اسم له اختٌر

وتولى  0936نٌسان فً ابٌه وفاة بعد مصر الى عاد ,دراسته الستكمال 0935 عام لندن الى ارسل ثم ,وتعلٌمة
 =الى متوجها ,مصر ومؽادرة العرش عن بالتنازل التً اجبرته 0955 تموز 53 ثورة حتى قٌام مصر عرش
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 الوطن لحرمة انتهاكا   هعدتو فً نفوس الضباط عمٌق صدى لها كان التً ,(0)النحاس صطفىـم

 ابداء الى دفعهم مما كرامتهم فً جرحوا نهمأ زمالءه مع صالح سالم حسوأ, الجٌش وحرمة

 لرد ةطرٌق الى للوصول مراأل فً للتشاور الضباط نادي فً علنٌا   اجتماعا   فعقدوا (5)سخطهم

 سالم صالح عضابهاأ من كان السالح مختلؾ ضباط من لجنة بتشكٌل االجتماع نتهىوأ, االعتبار

 من للثؤر استعدادهم عن عربواوأ الدٌوان بربٌس التقى عابدٌن قصر الى رسلأ   وفد بدورها شكلت

 جمٌل الملك باسم لهم وشكر الهدوء ناشدهم الدٌوان ربٌس نأ اال, الحادث عن المسإولٌن

 ثباتا  أ التشرٌفات سجل فً اسمابهمسالم ومن معه من الضباط  صالحوسجل  ,الوطنٌة هممشاعر

 ٌستعطفهممن قبله  رسوال   الٌهم وفدأ عرشه وعلى مركزه على الملك جزع نأ اال ,(3)لوالبهم

 بل وزمالبه سالم صالح فً تتؤجج كانت التً الثورة خمادا امعناه نٌك التً لم المظاهرة بتؤجٌل

 واخذت ,ومقاومته االستعمار على الساخطٌن ٌضم فرٌقا   همبٌن من لٌكونوا اجتماعاتهم توالت

     .(4)سالم صالح سٌةنف فً مؤخذها المستعمر ضد للكفاح الثابرة الوطنٌة المشاعر

 كلٌة فً العسكرٌة دراسته لاكمأ الثانٌة العالمٌة الحرب انتهاء اعقاب فًصالح سالم  قرر     

 عسكرٌة رتبة صؽرأ فكان, بعد عامٌن منها وتخرج 0946 عام بها قلتحأحٌث  ,(5)حرب ركانأ

 ترشٌح خالل من ٌتم ركاناأل لكلٌة التقدٌم ان الى اإلشارة وتجدر ,(6)برتبة نقٌب الدرجة هذه تنال

                                                                                                                                                                                     

 مكتبة(, 0955-0936)مصر فً الملكٌة وسقوط فاروق, سالم محمد لطٌفه :ٌنظر. فٌها توفً حتى اٌطالٌا=
 ؛00ص(, 0996 )القاهرة: ,5ط ,مدبولً

Harold Hindle James, Personal Report on Riots in Cair 26 Jan 1952, Transcribed  and 
Annotated by John Barnard, 2009, p.1.                                                                                               

 لٌعمل الحقوق كلٌة من تخرج, الؽربٌة محافظة فً ولد مصري سٌاسً :(0965-0876)النحاس مصطفى (0)
 مصطفى شكله الذي الوطنً بالحزب فاتصل السٌاسة استهوته, 0914 عام قاضٌا عٌن ثم, بالمنصورة محامٌا
 سن فً وهو للمعاش احٌل ان بعد السٌاسً للعمل تفرغ, مالطه الى معه ونفً زؼلول سعد على تعرؾ ثم كامل

 مع 0936 معاهدة وقع, مرات عدة الوزارة تراس, الوفد لحزب سكرتٌرا اختٌاره تم الثالثة واربعٌن,
 عزلة بعد 0965 اب فً توفً, 0955تموز 53 ثورة بعد السٌاسة اعتزل,  0950 عام والؽاها, برٌطانٌا
 العربٌة المإسسة ,6ج,السٌاسٌة عبد الوهاب الكٌالً, الموسوعة: ٌنظر للمزٌد سنة, عشر اثنا نحو دامت كاملة

, السابق المصدر, المطٌعً لمعً ؛ 555ص, (ت.د بٌروت:,) والتوزٌع للنشر الهدى دار: والنشر للدراسات
 .593ص

 الضباط االحرار, مجلة  دراسات عربٌة ؛ طارق البشري,00ص, مذاهب وشخصٌات, المعتصم محمد (5)
 .7, ص0970(, كانون االول 5)بٌروت(, العدد )

 بٌلٌاٌؾ اٌؽور ؛043ص(, ت.د )القاهرة:, والنشر للطباعة التحرٌر دار, مجهولة صفحات, السادات انور (3)
, والنشر للطباعة الطلٌعة دار, الخمٌسً الرحمن عبد: تعرٌب, الناصر عبد عهد فً مصر, برٌماكوؾ وافؽٌنً
 .845ص, الملكٌة وسقوط فاروق, سالم محمد لطٌفه ؛ 36ص(, 0975 )بٌروت:

 .00ص, مذاهب وشخصٌات, المعتصم محمد (4)
 فوق الضباط ببصٌرة ٌنهض العلٌا للدراسات معهد بمثابة وهً :(حالٌا واالركان القٌادة كلٌة)حرب اركان كلٌة (5)

 ٌصبح بحٌث, الحروب مجال فً اوضح رإٌة الستٌعاب الفرصة وتمنحهم(, الكتٌبة) قٌادة قدرة مستوى
 فً وقٌادتهم محارب ( الؾ05-05ما بٌن ) تظم التً( الفرقة) تشكٌل مستوى لتحرٌك مإهلٌن خرٌجوها
 واعتبارا   ملزما اصبح 0945 عام بعدو, فٌها القبول امتحان اجتاز من سوى الكلٌة تلك فً ٌقبل وال, المعارك

 وٌعاونهم البرٌطانٌٌن من الضباط لفٌؾ ٌدٌرها وكان, وحسب الناجحٌن سوى هافٌ ٌقبل اال التاسعة الدورة من
 ,3ط ,الشروق دار, والثقافة السٌاسة فً مذكراتً, عكاشة ثروت: ٌنظر. المإهلٌن المصرٌٌن الضباط من نفر

 .35ص(, 5111)القاهرة:
 .5115 تموز01فً(, 45509)العدد, االهرامصحٌفة ؛ 00, صمحمد المعتصم, مذاهب وشخصٌات (6)
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 قادتهم قبل من الترشٌح خالل من اال لالمتحان التقدٌم للضباط مسموحا   ٌكن فلم, الضباط

 المواد وكانت, وامتٌاز بجدارة الكتابب قادة فرق اجتٌازهم وبعد سلحةاأل ومدٌري لهم المباشرٌن

 مواد, اإلدارٌة نووالشإ والتكتٌك واالستراتٌجٌة العسكرٌة العلوم جوار إلى, لالمتحان ساسٌةاأل

 ماأ, االنكلٌزٌة واللؽة السٌاسٌة والجؽرافٌا العسكري رٌخوالتؤ وسطاأل الشرق مادة همهاأ خرىأ

 والدفاعٌة الهجومٌة المعارك فً المختلفة سلحةاأل استخدام كٌفٌة شملف الدراسة منهج

الوقت الكافً  صالح سالم عطتمما أ كاملٌن عامٌن لمدة كلٌةال فً الدراسة كانتو ,(0)واالنسحاب

 وعبد الحكٌم عامر, جمال عبد الناصر بٌنهمكان من  ,هناكعدد من الزمالء تعرؾ على لفً ا

حدٌثهم الذي  السٌما موراأل مختلؾ فً اآلراء لتبادل الكافٌة فرصةال وأوجدت ,(5)عكاشة ثروتو

 المكتومة عبٌةالش والثورات البالد تعٌشها التً المضطربة السٌاسٌةاالوضاع  لحوتمحور 

لٌعمل  الى الكلٌة الحربٌة نقلكلٌة االركان  وبعد اكمال صالح سالم.(3)والتعسؾ واالضطهاد

 .(4)أٌضا   العسكرٌة كادٌمٌةاأل فً ومدربا   فٌها, مدرسا  

فً صفوؾ  ن ٌكون ضابطا  كبٌر بؤ وإصراركان ٌمتلك رؼبة حقٌقٌة  ن صالح سالمأ ٌتضح      

اصراره على دخول  وهذا ما لمسناه منٌدفعه لذلك حماسه الوطنً وحبه لبلده الجٌش المصري 

فً مرحلة كانت فٌها الحركة الوطنٌة فً تماس مع المإسسة  الكلٌة الحربٌة وتركه لكلٌة الهندسة

   .المصرٌة البرٌطانٌة ونفوذها المتؽلؽل داخل المنظومة السٌاسةالعسكرٌة للتخلص من الهٌمنة 

 

 

 

 

                                                           
 .35ص, السابق المصدر, عكاشة ثروت (0)
, 0948 عام حرب اركان وكلٌة 0937 الحربٌة عام الكلٌة تخرج من ,بالقاهرة 0950 ولد عام: عكاشة ثروت (5)

 ملحقا عمل 0955 تموز 53 ثورة بعدو  ,0948 فلسطٌن حرب فً وشارك المسلحة بالقوات ضابطا عمل
 العدٌد له(, 0965-0958) للثقافة ووزٌرا, 0957عام  فً روما سفٌرا ثم(, 0956-0953) ببارٌس عسكرٌا

 العربٌة مصر جمهورٌة: ٌنظر للمزٌد. والترجمات والبحوث المإلفات من العدٌدو, الثقافة المشروعات من
 ,0989, لالستعالماتالهٌبة العامة  ,البارزة المصرٌة للشخصٌات القومٌة )وزارة االعالم(, الموسوعة

 السابق. المصدر, عكاشة ثروت ؛037ص
 عالء دار, عربٌة سٌاسٌة لشخصٌات النفسً التحلٌل, عبدة سمٌر ؛36ص, السابق المصدر, عكاشة ثروت (3)

 038.ص(, 0999 دمشق:, )والترجمة والتوزٌع للنشر الدٌن
(4) Joel Gordon, Nasser's Blessed Movement: Egypt's free officers and the July 

Revolution, Oxford University Press, New York, 1992, p.43.                                                             
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  8491 عام فلسطني حرب يف سامل صالحدور : الثاني املبحث
 04 فً فلسطٌن عن(0)االنتداب نهاءإ على عزمها0947 فً خرٌؾ برٌطانٌا علنتأ      

 59 فً (5)فلسطٌن بتقسٌم قرارها صدرتأ التً المتحدة مماأل على مراأل وعرضت ,0948ٌارأ

 منهٌة 0948 أٌار 04 ٌوم فلسطٌن من انسحابها برٌطانٌا تمتأ وعندما ,0947الثانً تشرٌن

ربٌس  لسان على اسرابٌل دولة قٌام عن التالً الٌوم فً علنأ لفلسطٌن وحكمها انتدابها فترة بذلك

 وقت فً القرار هذا صدرو ,"David Ben-Gurion"(3)ؼورٌون بن دافٌد الوكالة الٌهودٌة

 ضد اإلرهاب حركاتو ضرابات الطوابؾأ ظهرتأو ,مصر فً ملتهبة االوضاع فٌه كانت

 ء الشعب الرافضالتالحم بٌن ابناوالعمال صورة من  الطلبة ومظاهرات البرٌطانٌٌن

 .(4)لالستعمار

                                                           
 5 بتارٌخ األمم عصبة أعلنته الذي االنتداب صك بموجب 0951 عام البرٌطانً النتدابل فلسطٌن خضعت (0)

 على حصلوا انهم الٌهود واعتبر, 0955 اٌلول 59 فً ذونف, 0955تموز 54 فً علٌة وصودق 0950تموز
 ٌهودٌة دولة واقامة فلسطٌن اؼتصاب الى دعا من واول, فلسطٌن فً لهم قومً وطن بإقامة عالمً اعتراؾ

, فلسطٌن فً ٌهودٌة دولة لقٌام دعا من اول المتحدة الوالٌات ربٌس نابب آدمز جون فكان, االمرٌكٌٌن هم فٌها
 خارجٌتها وزٌر قبل من تصرٌح استصدار ىف برٌطانٌا ومنها, الموضوع هذا تناول الى االخرٌن شجع مما
تشرٌن  5 فً للٌهود قومٌا وطنا فلسطٌن تكون بان التارٌخ فً الدولٌة الوثابق بؤؼرب (بلفور جٌمس آرثر)

 االنتداب تطور, شافٌة سبع: ٌنظر للمزٌد. مصالحها لتحقٌق فٌه جاء ما تنفٌذ على وحرصت, 0907 الثانً
 محمد جامعة, االنسانٌة العلوم كلٌة) ,منشورة ؼٌر ماجستٌر رسالة, 0948-0951فلسطٌن على البرٌطانً
, جامعة 0948-0904؛ عبد الناصر قاسم, البعد السٌاسً لفلسطٌن من عام 48ص, 5105, , الجزابر(خٌضر

 .01فلسطٌن, د.ت, ص -القدس المفتوحة
 التقسٌم خطة وتضمنت, 0947 الثانً تشرٌن 59 فً فلسطٌن تقسٌم قرار المتحدة لألمم العامة الجمعة اتخذت (5)

 عربٌة دولتان فلسطٌن فً تإسس, قواتها وسحب فلسطٌن على انتدابها بؤنهاء برٌطانٌا قٌام منها نقاط عدة
, فلسطٌن من البرٌطانٌة القوات انسحاب من شهرٌن بعد وذلك, القدس لمدٌنة الخاص الدولً والنظام وٌهودٌة

 واتفاقٌات فلسطٌن تقسٌم قرار: ٌنظر من التفاصٌل لمزٌدلفلسطٌن,  المتحدة االمم لجنة الى فلسطٌن ادارة تسلمو
 (.0989 )بٌروت: ,3ط ,والنشر للطباعة الركن(, وخرٌطة تعلٌق مع الكامل النص) اخرى

 الحركة فً شبابه منذ نشط, بولندا ولد فً, الصهٌونٌة الحركة رإساء من: (0973-0886)ؼورٌون بن (3)
, 0904 عام فلسطٌن الى عاد ثم, اسطنبول فً القانون درس, 0916 عام فً فلسطٌن الى هاجر, الصهٌونٌة

 الوالٌات الى توجه ومنها, 0905 مصر عام الى ابعد, انذاك فلسطٌن ٌحكمون كانوا الذٌن العثمانٌٌن من وبؤمر
 0935عام وفً ,األولى العالمٌة الحرب بعد فلسطٌن الى عاد, الصهٌونٌة الطلٌعة منظمة فً فانضم, المتحدة
 فعٌن, المإقتة الحكومة وقٌام إسرابٌل دولة اعلن 04/5/0948 فً, فلسطٌن فً الٌهودٌة للوكالة ربٌسا عٌن
, الحكومة رباسة عن تخلى 0963 عام وفً, 0948حرب  ادارة على واشرؾ, للدفاع ووزٌرا لها ربٌس اول
 العالقات, مقدادي ٌونس جودت اسالم: ٌنظر للمزٌد السٌاسٌة الحٌاة عن وتخلى استقال 0971 عام وفً

 الجامعة :اآلداب كلٌة,)منشورة ؼٌر ماجستٌر رسالة,0948-0936 فلسطٌن فً البرٌطانٌة الصهٌونٌة
 .08ص, 5119(,االسالمٌة بؽزة

 )بٌروت:, والنشر للدراسات العربٌة المإسسة ,0ج(,مصر والعسكرٌون)ٌولٌو53 ثورة قصة, حمروش احمد (4)
 ؛50كرٌم مساهر, المصدر السابق, ص ؛031(, ص0974

Mustafa Bilgin, Britain and Turkey in the Middle East: politics  and Influence in  the 
Early Cold War Era, St. Martin's Press, London, New york, 2007, P.119. 
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عام  فلسطٌن حرب أعلنت حتى حرب ركانأ كلٌة سالم صالح تخرج على شهور تمض لم      

, االسرابٌلً العدوان من هالتحرٌر (0)العزٌز عبد احمد بقٌادة الفدابٌٌن قوات ودخول 0948

, وقدم اؼلبهم استقالته العرب إخوانهم لنجدة التطوعب يالجٌش المصر ضباط من العدٌد فسارع

 الٌه ٌذهب الذي القطاع حددت قد العربٌة الدول جامعة وكانت, العزٌز عبد احمد مع تردد دون

 المتطوعٌن الى سالم صالح نضم  أو ,(5)فلسطٌن من الجنوبً الجزءوهو  المصرٌون المتطوعون

 عبدالحكٌم القوات قٌادة فً معهكان و, التحرٌر معركة فً بدوره لٌسهم فلسطٌن دخلوا الذٌن

فً   علٌه ٌعتمد ممتاز كفدابً الحرب مٌدان فً سالم صالحولمع  ,(3)حسٌن الدٌن وكمال عامر

 .(4)الوطنٌة وحماسته بخبرته لٌنتفع, كلٌا   عتمادا  ا الفدابٌٌن قابد علٌه عتمدوأ التخطٌط العسكري,

 عامر عبدالحكٌم والذخابر مع سلحةاأل باستالم ٌقوم العرٌش منطقة فً سالم صالح كان     

 نسرق كنا":(5)اباضة وجٌة ٌقول الصدد وبهذا, فلسطٌن فً المقاتلة المسلحة القوات الى وٌوصلها

 سالم صالح هناك أقابل ثم ...السوٌس قناة فً البرٌطانٌة المعسكرات من السالح من كمٌات

 موراأل تؤزمت وعندما. (6)المسلحة" القوات الى ٌسلماها وهما االسلحة لهما واسلم الحكٌم وعبد

 تلكإ من ؼٌضا   تفور توبدأ العربٌة البالد فً الوطنً الشعور زدادوأ فلسطٌن فً موراأل

 ,(7)0948اٌار05 فً الحرب اعالن العربٌة الدول قررت, فلسطٌن قضٌة معالجة فً الحكومات

                                                           
رس   ,0958 عام الحربٌة الكلٌة فً تخرج ,مصري: ضابط (0948 –0917)العزٌز عبد احمد (0)  التارٌخ د 

 بالء   أبلىو عقٌد برتبة المتطوعٌن لقوات قابدا   0948عام  فلسطٌن حرب فً اختٌر الحربٌة, بالكلٌة الحربً
 فٌما جثمانه نقل ثم ؽزة,ب البادٌة فً دفن الفالوجة, بمنطقة القتال مٌدان فً شهٌدا وقع ان إلى ومشهودا حسنا  
 :ٌنظر .فلسطٌن أجل من المصري الفداء رموز أحد إلى وتحول" أخضٌر بمقبرة" الشهداء ضرٌح إلى بعد

مساهر, المصدر  كرٌم ؛09ص (,0971)بٌروت:, القلم دار ,والمٌثاق الثورة فلسفة, الناصر عبد جمال
 .55ص, السابق

 ص, ت(.د المعارؾ, )االسكندرٌة: منشؤة, 0956-0798 مصر شعب نضال, حسٌن الرحمن عبد محمد (5)
 .05ص, مذاهب وشخصٌات, المعتصم ؛ محمد589

 بكالورٌوس على حصل, القلٌوبٌة بمحافظة ولد عسكري مصري,ضابط  :(0999-0951)حسٌن الدٌن كمال (3)
, 0948 المدفعٌة عام بمدرسة مدرسا عٌن, 0949 عام حرب اركان وكلٌة, 0939 عام فً الحربٌة الكلٌة من
, االحرار الضباط تنظٌم اعضاء احد, 0948 عام فلسطٌن حرب فً شارك, حرب بكلٌة اركان مدرسا ثم

 فً االجتماعٌة للشإون وزٌرا عٌن, الثورة قٌادة مجلس عضو, 0955ٌولٌو53 بثورة باألعداد والقٌام شارك
 عام فً السٌاسة ترك ,0956 عام السوٌس حرب فً شارك ,0956 عام والتعلٌم للتربٌة ووزٌرا 0954عام 

                                    ؛570ص, الموسوعة القومٌة للشخصٌات المصرٌة, مصر هورٌةجم: ٌنظر. 0963
    Arthur Goldschmidt and Robert Johnston, Op. cit, p.19.                                              

 ,5ج(,الناصر عبد خرٌؾ)ٌولٌو53 ثورة قصة, حمروش احمد ؛05ص, مذاهب وشخصٌات, المعتصم محمد (4)
 .06ص (,0984 )القاهرة: ,5ط ,مدبولً مكتبة

(, الفتاة مصر) فً عضو واصبح السٌاسٌة الحٌاة فً انؽمس,0907 عام الشرقٌة محافظة فً ولد :أباظة وجٌه (5)
 فً بكالورٌوس ثم, 0939 عام العسكرٌة العلومفً   بكالورٌوس على وحصل0937 عام الحربٌة ةٌالكل دخل
 فً وشارك االحرار الضباط تنظٌم الى انظم, 0948 فلسطٌن حرب فً شارك, العام نفس فً الطٌران علوم
 مجلة انشؤ ثم, الثورة ةصحٌف انشؤ الذي, الثورة اعالم عن مسإوال بعدها عمل, 0955 تموز 53 ثورة

, امام عبدهللا: ٌنظر, للمزٌد. 0971 عام واعتقل السجن دخل, مهمه ومشارٌع كبٌرة اعمال فً شارك, التحرٌر
 .0995, والنشر للطباعة عربٌة, هٌكل حسنٌن محمد: تقدٌم, الوطنً النضال من صفحات اباضه وجٌه

 .046-047ص, عبدهللا امام, وجٌه اباضة صفحات من النضال الوطنً (6)
                        .589ص, المصدر السابق, الرحمن عبد محمد (7)



  2591 عام حتى وانسٍاسً انعسكري نشاطه وبداٌات نشأته سانم صالح    :  االول انفصم   

  

 

 
09 

 

 الفصل االول

 كانو.(0)عسكرٌا   مستعده ؼٌر وهً العربٌة الشعوب من كؽٌرها فلسطٌن حرب مصر ودخلت

 تشكٌالت تكوٌن نصارأ من, الحرب المصري الجٌش دخول قبل, (5)النقراشًمحمود فهمً 

 وحداتهم ترك المصرٌٌن الضباط من لكثٌر فسمح العرب والفدابٌٌن المتطوعٌن من وتنظٌمات

 فً ٌندفعون ثم, المتطوعٌن قوات وتدرٌب تسلٌح ٌتم بحٌث (3)الفدابٌة التشكٌالت لتلك واالنضمام

 05 فً كتٌبة ولأ دخلتو(4)فلسطٌن فً العربٌة والمدن القرى داخل من منظمة عصابات حرب

 الكتٌبة هً ,ضدها الحرب دخول العربٌة جامعة واعالن اسرابٌل دولة اعالن بعد 0948 اٌار

 الدٌن وكمال سالم وصالح العزٌز عبد احمد فٌها كان التً السرٌة ضمنها من كانت التً

 القوات حلٌـؾ فٌها النصر كان, الصهٌونٌة والعصابات الفدابٌـٌن بٌن المعركة جرت ,(5)حسٌن

 قابد العزٌز عبد احمد قتل بالعدو تلحقها قاصمة لضربة تستعد القوات تلك كانت بٌنما, المصرٌة

 . (6)سالم صالح جانبه الى وكان فلسطٌن فً الفدابٌٌن

                                                           
 بقصد, سٌاسً دافع هو الحرب مصر لدخول الدافع انرأى بعض المثقفٌن والسٌاسٌٌن والمراقبٌن العسكرٌٌن  (0)

 السخط عوامل ٌتناسوا حتى, الخارج الى الوضع على والمتذمرٌن والناقمٌن الساخطٌن انظار توجٌه فً الرؼبة
 واكتفى, الحرب دخول عارض قد النقراشً محمود الحكومة ربٌس كان وقت فً, وقلوبهم نفوسهم تمال التً

 05 فً الشٌوخ لمجلس سرٌة جلسة عقد فجؤة وطلب راٌة ؼٌر ثم, للفلسطٌنٌٌن مساعدة االسلحة بعض بؤرسال
 ستكون االشتباكات ان النقراشً راي وكان, الٌهود لقتال لفلسطٌن المصري الجٌش دخول على للموافقة اٌار

المتحدة  االمم وان بسرعة سٌاسٌا تسوى سوؾ لةالمسؤ ان عتقدوا, حربٌا عمال ولٌست سٌاسٌة مظاهرة مجرد
 مقامات, الدسوقً عاصم: ٌنظر للمزٌد. دبلوماسٌة قضٌة الى القضٌة وستتحول الحرب لوقؾ تتدخل سوؾ

 عبد ؛84ص, 5105, للصحافة الجمهورٌة دار, 0904-0993 الناصر عبد خصوم اكاذٌب لكشؾ ناصرٌة
, الدار القومٌة 0955ٌولٌو 53ثورة الحرٌة: عرض وتحلٌل لفلسفة ثورة , الٌاس ونجٌب البنداري القادر

 .61ص د.ت, ,للطباعة والنشر
ثم الثانوٌة  االبتدابٌة دراسته اكمل, باإلسكندرٌة سٌاسً مصري ولد :(0948-0888)النقراشً فهمً محمود (5)

 تولى, 0909 ثورة فً شارك, المعارؾ بوزارة بالتدرٌس عمل, بالقاهرة الخدٌوٌة المعلمٌن بمدرسة لٌلتحق
 مع لٌإسس الوفد من وخرج 0937 فً عام النحاس مصطفى مع اختلؾ حتى الوزارٌة المناصب من العدٌد
 الٌها لٌعود منها استقال ثم, 0945 عام ماهر احمد اؼتٌال بعد الوزراء سةربا تولى, السعدٌة الهٌبة ماهر احمد
 من االول كانون 58 فً اؼتٌل, الثانٌة وزارته عهد فً 0948 عام فلسطٌن حرب مصر دخلت, 0946 عام

  ؛471ص السابق المصدر, رزق لبٌب ٌونان: ٌنظر. العام نفسه

Arthur Goldschmidt and Robert Johnston, Op.cit, p.300.                                                       
 االخوان الى ٌنتمون مدنٌٌن متطوعٌن قوة وهما, اٌار05 قبل فلسطٌن الى دخلت مصرٌتان قوتان هناك كانت (3)

 اٌار وانظمت6 فً دخلت العزٌز عبد احمد بقٌادة المصري الجٌش متطوعً من وقوة, نٌسان فً المسلمٌن
 حرب عن الناصر عبد ٌومٌات, الفلسطٌنٌة الدراسات مإسسة :ٌنظر .المسلمٌن االخوان مجموعة بعد فٌما الٌها

 .78ص, 5118(, 75-74)العدد , 06مج, الفلسطٌنٌة الدراسات مجلة, فلسطٌن
 .46ص(, 5110 )القاهرة:, دار الشروق ,المخابرات لربٌس ناببا كنت, الفضل ابو الفتاح عبد (4)
)القاهرة: , للكتاب العامة المصرٌة الهٌبة, رمضان العظٌم عبد: تقدٌم, صدٌق بوسؾ اوراقٌوسؾ صدٌق,  (5)

 ؛  098ص, (0999
Arthur Goldschmidt JR, A brief History of Egypt, publisher Facts on file, Inc New york,  
2008, p.136.                                                                                        

 .05ص, مذاهب وشخصٌات, المعتصم محمد (6)
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 العزٌر عبد احمد ركبحٌنما  0948 عام بآ شهر من خٌراأل األسبوع فً الحادثة وقعت     

 فً بالقٌادة لالجتماع الجنوب الى واتجها كرٌةعس جٌب سٌارة سالم صالح (0)باشًالٌوز وبجانبه

  .(5)بالقتال تتعلق مورأ لبحث ؼزةمدٌنة 

 مع ختلؾأو ,(3)الهدنة توقٌع ثناءأ للقوات المسلحة العامة القٌادة عن مندوبا   سالم صالح جاء     

 بعد, المتحدة مماأل قوات لتحتلها المناطق بعض من االنسحاب على موافقته حول العزٌز عبد احمد

الجانب المصري  سالم صالح مثل فٌه, القدٌمة القدس فً االنجلٌزٌة القنصلٌة دار فً عقد اجتماع

 االسرابٌلً الجانب عن وحضر   ,(4)المصرٌٌن الضباط احد فهمً وحسن العزٌز عبد احمدمع 

 الجنرال المتحدة مماأل وعن ,(6), واالردنً عبدهللا التل"Moshe Dayan"(5)دٌان موشً

                                                           
, الجند من بلوك أي مابة ربٌس والمراد, راس وتعنً( باشً)و, مابة وتعنً( ٌوز) من مركبة كلمة: ٌوزباشً (0)

 الرتب عن لؽوٌة رسالة, باشا تٌمور احمد: ٌنظر للمزٌد. النقٌب حالٌا   رتبة تقابلها  عثمانٌة عسكرٌة رتبة وهً
 .57ص(, 5105 :)القاهرة, والثقافة للتعلٌم هنداوي مإسسة ,المصرٌة وااللقاب

 .594ص(, 0968 )القاهرة:, للطباعة الهنا دار, 0948 اسرار, المنعم عبد فٌصل محمد (5)
 ولكن, االسرابٌلٌة القوات من محاصرٌن وكتٌبته الناصر عبد 0948 بآ فً جرت التً الثانٌة الهدنة تركت (3)

 المنطقة وترك المصرٌٌن انسحاب على والمصرٌون االسرابٌلٌون تفاوض عندما ٌستسلم ان رفض الناصر عبد
 بٌن اولى هدنة سبقتها الهدنة هذه ان على ,المنشٌة وعراق الفالوجا فٌها تقع والتً تحتلها مازالت التً إلسرابٌل
 االمم وهٌبة الكبرى بالدول اسرابٌل استنجدت فلسطٌن فً وانتصارا صمودا العرب حقق ان فبعد الطرفٌن
 المتحدة للوالٌات اتضح ان بعد خصوصا, 0948 عام حزٌران 01 ٌوم هدنة عقد الى دعت التً المتحدة

 طلبا وفرنسا المتحدة الوالٌات وبمساندة برٌطانٌا فتقدمت .العرب لصالح ٌسٌر المعارك سٌر ان وبرٌطانٌا
 واصدر", برنادوت فولك" الكونت وهو الطرفٌن بٌن لٌوفق دولً وسٌط وتعٌٌن اسابٌع اربع لمدة القتال بوقؾ
 الضؽط تحت العرب كذلك ,اسرابٌل علٌة ووافقت 0948اٌار 56 فً القتال بوقؾ قرارة االمن مجلس
 من انفسهم بؤعداد قاموا الذٌن الصهاٌنة عكس الهدنة فترة العربٌة والحكومات مصر  تستؽل ولم, والتهدٌد
 اما, االشتباكات بعض وحدثت, الصهاٌنة قبل من خرق وحصل, السالح وادخال المتطوعٌن جلب خالل

 عن الدفاع حالة فً اال الهدنة قرار احترام ضرورة على تنص كانت لهم الصادرة االوامر كانت فقد المصرٌن
 من تموز08 فً الثانٌة الهدنة وفرض جدٌد من االمن مجلس وتدخل, 0948تموز 9 فً القتال تجدد ثم, النفس
 التفاصٌل من لمزٌد.0948 اب فً جرت الثانٌة الهدنة ان فذكرت المصادر االخرىفً بعض  اما, نفسة  العام
 ابو سعٌد ص؛.د, 0998, والنشر للطباعة الطلٌعة دار, 0948 عام فلسطٌن نكبة, الدابم عبد عبدهللا: ٌنظر
 احمد ؛45ص, (5115 )بٌروت:, العربٌة الوحدة دراسات مركز, العرب اخر الناصر عبد جمال, الرٌش
 ٌونٌو(, 5)العدد, 06مج, االقصى جامعة مجلة, 0948 فلسطٌن حرب فً المصري الدور, حمدان عوض
 .98-97ص, 5105

 .053-008ص ,4ٌولٌو, ج 53 ثورة قصة, حمروش احمد (4)
 السري التنظٌم الى انظم, 0905اٌار 51فً  ولد صهٌونً وسٌاسً عسكري قابد :(0980-0905)دٌان موشً (5)

 فٌها خدمو, 0959 عام( فلسطٌن فً الٌهود عن للدفاع سرا انشبت التً العسكرٌة القوة وهً)للهاجاناه  السري
 بعٌنه واصٌب الثانٌة العالمٌة الحرب خالل البرٌطانٌة القوات جانب الى الٌهود القوات مع شارك, كمعلم

 فً الطرفٌن بٌن جرت التً المفاوضات فً وشارك0948االسرابٌلٌة  العربٌة الحرب فً الٌسرى, شارك
 عاما قابدا وعٌن0949اكتوبر فً جنرال رتبة الى رقً, رودس فً جرت التً المفاوضات كذلك, القدس
 السٌاسة فً كبٌر دور ولعب المناصب من عدد تقلد, 0953 فً االركان لهٌبة ربٌسا ثم, الجنوبٌة للقٌادة

 : ٌنظر التفاصٌل من لمزٌد. 0980تشرٌن االول  56اإلسرابٌلٌة توفً فً 

Alan Palmer, Who’s Who in World Politics From 1860 to the present day, London and  
New York, 2005, p.107.     

, 0948بد األردنٌة, أشتهر اثناء معارك القدس عام رمن مدٌنة أ0909عبدهللا التل: ضابط أردنً ولد عام  (6)
 =تعاطفه مع بعض االنظمة العربٌة والبرٌطانٌة, تعاون مع الوطنٌٌنحٌث تسلم قٌادة المدٌنة, عرؾ عنه عدم 
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 ممثلٌن ٌضاأ وحضر   ,"Bernadot"(0)برنادوت لؽٌاب كبٌر المراقبٌن الدولٌٌن "Riley"راٌلً

 .(5)حمراأل الصلٌب وعن المتطوعٌن عن

 وعن, وجنسٌاتهم سرىاأل عن لوتساب القتال خطوط بعد أن عبر وحده سالم صالح حضر      

 عودة وبعد ,(3)ٌهرأ عن العزٌز عبد احمد تراجع االنسحاب لفكرة رفضه وبعد, والجرحى القتلى

 مركز ,(4)(المنشٌة عراق) من ابهماقترو بالقدس والٌهود العرب مإتمر من سالم وصالح االخٌر

 عبد احمد دى الى مقتلمما أ ,المصرٌة المواقع من نٌران علٌهم فتحت, النظامٌة المصرٌة القوات

 .(5)طابشةال بإحدى تلك الرصاصات العزٌز

 خرق حوادث بعد ,راٌلً الجنرال نذكر أ حٌنما وتفاصٌلها الحادثة هذه سالم صالح روى      

 برباسته مإتمر لعقد واالسرابٌلٌة واالردنٌة المصرٌة بالحكومات , اتصلاالولى للهدنة الٌهود

 الٌهود خرق حوادث بعد, لمإتمرل موعد تحددن وأ لها العسكرٌة القوات عن مندوبون ٌحضره

 فً ةوالصهٌونٌ االردنٌة الخطوط بٌن منطقة محاٌدة فً االجتماع مكان وحدد ,االولى للهدنة

 للقوات العامة للقٌادة االوامر وصلتو ,سابقا برٌطانٌة قنصلٌة كانت دار فً وبالتحدٌد, القدس

 ركانأ حدأ وكان صالح سالم, (6)المواوياحمد  اللواء قٌادتها ٌتولى التً المٌدان فً المصرٌة

                                                                                                                                                                                     

وؼادر  0949لعرقلة مخططات نفر من الحكام العرب إلقامة صلح مع اسرابٌل, استقال من الجٌش عام =
وقد  0965واقام فً مصر كالجا سٌاسً, اتهم بالمشاركة فً اؼتٌال الملك عبدهللا, عاد الى أربد عام  األردن
 .848,ص3السٌاسة. ٌنظر: عبد الوهاب الكٌالً, المصدر السابق, جاعتزل 

 التً السوٌدٌة الملكٌة األسرة إلى ٌنتسب استكهولم, فً ولد سوٌدي سٌاسً :(0948 –0895)برنادوت فولك (0)
 ملكا ثم السوٌد فً للعهد ولٌا   عٌن الذي نابلٌون ضباط أحد برنادوت المارشال جدة إلى نسبة االسم بهذا تعرؾ

 فولك الكونت كان االن, وحتى 0808 عام منذ البالد تحكم التً الجدٌدة السوٌدٌة المالكة للعابلة ومإسسا لها
 هٌبة اختارته 0948 عام وفً الثانٌة, العالمٌة الحرب أبان السوٌدٌة األحمر الصلٌب لجمعٌة ربٌسا   برنادوت

 المتحدة األمم لهٌبة قدم القضٌة دراسة وبعد فلسطٌن, قضٌة لحل والٌهود العرب بٌن وسٌطا   المتحدة األمم
 أٌلول 07فً  القدس فً بؤؼٌاله فقاموا االقتراح ذلك الٌهود فرفض العرب, إلى النقب بضم أوصى تقرٌرا  
 08فً(, 40954)العدد, االهرامصحٌفة  ,برنادوت الكونت اؼتٌال, مبروك عمرو: ٌنظر للمزٌد. 0948
                                                                                                                                                      Mustafa Bilgin, Op.cit, p.119   ؛5110اٌلول

 .050ص, 4ج, ٌولٌو 53 ثورة قصة, حمروش احمد: ٌنظر التفاصٌل من لمزٌد (5)
 .050ص, المصدر نفسه (3)
 الى ظهرت انها وٌعتقد, عكا مدٌنة شرق شمال كم3 بعد على تقع, صؽٌرة فلسطٌنٌة قرٌة: المنشٌة عراق (4)

 عام اما, نسمة 051 سكانها وعدد, والطٌن الحجارة من مبنٌة منازلها كانت, الصلٌبٌة الحروب بعد الوجود
 المستعمرات بها احٌطت كما الفالوجا قرى أراضً بها تحٌط, نسمة 941 حوالً الى ارتفع فقد 0948
 للمزٌد. 0948 حرب فً واالسرابٌلً المصري الجٌش بٌن المعارك اهم فٌها وقعت, جانب كل من الٌهودٌة
, (5105 )القاهرة:, والتوزٌع للنشر فروس, والعروبة مصر زعٌم الناصر عبد جمال, حافظ احمد: ٌنظر
 .5ص, (5105 )القدس:,الرسالة مطبعة, الؽباري عمر :ترجمة, المنشٌة ذاكرات, مإلفٌن مجموعة ؛361ص

 .89ص, السابق المصدر, الدسوقً عاصم ؛594ص, السابق المصدر, فٌصل محمد (5)
 بالكلٌة التحق ثم الثانوٌة دراسته اكمل, سوهاج بمحافظة مشطا قرٌة فً 0897ولد سنة : المواوي احمد (6)

 تم 0945 عام وفً رابد برتبة  الحربٌة العملٌات لقسم التدرٌب ربٌس عٌن, 0908 عام المصرٌة الحربٌة
 كقابد اخرى ترقٌة على حصل ثم, المصري بالجٌش الرابع المشاة اللواء قابد  واصبح, عمٌد لرتبة ترقٌته
 للقطاع كقابد وعٌن, لواء الى بترقٌته ملكً مرسوم صدر 0948 اٌار 04 وفً, 0947 عام فً للمشاة

 =احمد: ٌنظر. فإاد نجمة وسام تكرٌمه تم الحرب فً ولدورة, فلسطٌن فً المصري الجٌش فً الجنوبً



  2591 عام حتى وانسٍاسً انعسكري نشاطه وبداٌات نشأته سانم صالح    :  االول انفصم   

  

 

 
55 

 

 الفصل االول

 التعلٌمات وكانت, الخاصة به وراقاأل وسلمه وكلفه أن ٌنوب عنه فً المإتمرالقابد  فطلبه, حربه

, ابنابها بدماءالقوات المصرٌة  علٌها استولت التً راضًاأل من شبرأي  عنتقضً بعدم التخلً 

 المحلً القابد بصفته المإتمر حضرسٌ العزٌز عبد احمدعرؾ صالح سالم من القابد العام ان و

 العزٌز عبد ألحمد العام القابد تعلٌمات فؤرسل فورا   العمل صالح سالم وبدأ علٌه, المتنازع للقطاع

ه تفقوبر المإتمر الى هطرٌقٌ فً المجدل من جٌب سٌارة لالجتماع السابقة باللٌلة وركب بالشٌفرة

ذ بدأ االجتماع قبل وصولهم إ ,متؤخرٌن وصلوا الظروؾ ولبعض ,الوردانً محمد الٌوزباشً

( راٌلً)الجنرال كان االجتماع ؼرفة وفً الجنسٌات, جمٌع من بالصحفٌٌن ٌعج المبنى وكان بقلٌل

 برباسة فكان االسرابٌلً الوفد ماأ, ردنًاأل الوفد سٌرأ التل عبدهللا القابد وكان الرباسة مقعد فً

 الضباط بؤحد نتحً صالح سالمفؤ ثابرا   ٌخطب الوقت هذا فً العزٌز عبد احمد وكان ,دٌان موشً

من و ,الموقؾ الٌه وصل ما منه لٌفهم فهمً حسن (0)الصاغوهو  االجتماع جانبا   فً المتواجدٌن

 التفصٌالت بعض فً مخالفا   مسلكا   سلك قد المصري الجانب نأ صالح سالم عرؾخالله 

واعالن وجهة نظر قٌادته  مما دعً الى تدخله, بها علم على ٌكن لم التً, العام القابد لتعلٌمات

 كان ربما" :على ذلك معقبا   سالم صالح وٌشٌر .العام القابد بتعلٌمات عبدالعزٌز حمدأل ههمسو

 وقد, المواوي تعلٌمات نفذأ ان علً كان ولكن حق على المواوي او حق على العزٌز عبد

 هذه وضحأ نأ منً وطلب العامة القٌادة نظر بوجهة علم عندما العزٌز عبد الشهٌد وافقنً

 .(2)"لمؤتمرا فً التعلٌمات

 الصهٌونٌة القوات بسحب تقضً بقرارات الظهر بعد الثالثة الساعة لًاحو االجتماع نتهىأ     

 الجبهة طوال على النٌران طالقأ ووقؾ حتلتهاأ التً المناطق من ساعة أربع وعشرٌن خالل

 الحكومات ردود تصل نأ على حرام منطقة نشاءأ موضوع فً بالنظر الحكومات ومطالبة فورا  

 نصؾ بحولً الؽروب قبل ووصل لحم بٌت الى زمالءه مع سالم صالح وعاد, سبوعأ خالل

, بنفسه السٌارة ٌقود ان سالم صالح وفضل, والسابق حد الضباطأ ومعه الجٌب العربة خذوأ ساعة

 وطلب, نفسها اللٌلة فً بالمجدل العامة القٌادة الى ٌصل نأ ٌنوي كان ألنه باالنصراؾ واستؤذن

 على صرفؤ نظره وجهة له وضحأ سالم صالح ولكن معه اللٌلة ٌقضً ان العزٌز عبد حمدأ منه

 عبد نفس فً ما حسأ الذي سالم صالح لمرافقة ٌدعوه ما هناك ٌكن لم نهأ والواقع, مرافقته

 .(3)طٌبة العام القابد وبٌن بٌنه العالقات تكن فلم العزٌز

 العزٌز عبد احمد الفدابٌٌن قابد, الثالث رفاقه ومعه سالم صالح ٌقودها التً السٌارة انطلقت     

 ٌجتازونها التً المنطقة وكانت الخلفً المقعد فً السابق والجندي الوردانً محمد والنقٌب, بجانبه

                                                                                                                                                                                     

 المسلمون اإلخوان وٌكبٌدٌا, االخوان صفوؾ الى الحرب مٌدان من المواوي احمد اللواء, الؽتبلً عبد اشرؾ=

 . mwww.ikwanwiki.co :االلكترونً الموقع على
 مصر فً تستعمل كانت, تركً لفظ وهو, المقدم وكٌل الجندٌة فً به وٌراد, االٌمن الجناح ربٌس أي :الصاغ (0)

 ؛57ص, السابق المصدر, باشا تٌمور احمد: ٌنظر .حالٌا الرابد لها ٌقال التً العسكرٌة الرتبة على للداللة
 .67ص, والسودان ٌولٌو ثورة: سالم صالح

 .315-310ص, السابق المصدر, فٌصل محمد (5)
 .314ص, نفسه المصدر (3)
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 المصرٌة القوات تطوقها صهٌونٌه مستعمرات هناك كانت فقد بالتوتر مشحون جو علٌها ٌخٌم

 .(0)القتال وقؾ بقرار مبالٌة ؼٌر قهاخترا تحاول الصهٌونٌة والقوات متٌن بحزام

 توبدأ الخطرة المنطقة وقطع(, ؼزة) ٌومها وهً فً اللٌل سر كلمة عرؾٌ سالم صالح كان     

 حتى بالسالمة لهم داعٌن لهم بالعبور ٌسمحوا حتى شخصٌاتهم ٌعرفوا نأ فما متوقفه المواقع

 مواقع من ٌاردة ستمابة بعد وعلى, مترٌن بكٌلو (5)(الفالوجا) شرق المنشٌة عراق من افترقوا

حتى  البلدة خنادق من خارجه الطلقة ومٌض ولمح ناري عٌار صوت سمع صالح سالم البلدة

 ما لكثرة على الجرٌح واؼمً اصٌب, أنه فادرك صالح سالم ,خافتا انٌنا احمد عبد العزٌز اصدر

 تكن ولم, بالجرٌح للوصول النٌران تقؾ ان وهو واحد حل سوى هناك ٌكن ولم ,جرحة نزؾ

, السر بكلمة وٌصٌح احدهم ٌتقدم ان من البد فكان ,الحامٌة مواقع تصل مناداتهم خالل صواتهمأ

ٌ   اللٌل سر بكلمة ٌصٌح وبدأ متر(411) نحو زحؾف ,المهمة بهذه لٌقوم سالم صالح فتقدم  عرؾو

 ,المواقع بلػ حتى التقدم ثم ٌده ورفع التوقؾ منه طلبو ه احد الجنودسمع اال ان بشخصٌاتهم

, الفالوجا الى وإٌصاله المصاب بنقل هتساعدلم مجموعة معه ترسلفؤ  , وقع بما خبرهمأ وبسرعة

 صالح جانبه لىإ وكان (3)الحٌاةوصعوبة الطرٌق بدأ الجرٌح ٌفقد قواه حتى فارق  الوقتولضٌق 

لما له من مكانه  الٌوم ذلك ظهر حراراأل الضباط نفوس فً شدٌدا   حزنا   مقتله سبب وقد, سالم

 .(4)كبٌرة فً نفوسهم ولدوره القٌادي المهم

 القوات فوجد ,فلسطٌن فً المصرٌة القٌادة حرب ركانأ فً ذلك بعد سالم صالح عمل     

ا المعركة, وفوج مستلزمات بسطأ الى تفتقر رفح فًالمصرٌة -على الحدود الفلسطٌنٌة المصرٌة

 ثالثٌن مقربةعلى  كانت نأ بعدحتى قطاع ؼزة  خطوطها تراجعت وقد ٌةـقاس محنة تعانً نهابؤ

 الفالوجا منطقتً فً محاصر كامل لواء ورابها تاركة ,االسرابٌلٌة ابٌب تل مدٌنة من كٌلومترا  

 القواتبتلك  لالتصال تطوعه عملٌة هً سالم صالح عمالأ برزأ من كانف .(5)المنشٌة وعراق

 صورة اعطاءو الطعام, بعض مع لها الطبٌة واآلالت دوٌةاأل وتوصٌل المحاصرة المصرٌة

 كما, المهمة تلك وعدت ,(6)لها التعلٌمات وإٌصال عن وضع القوات هناكللقٌادة وواضحة  صادقة

                                                           
 .05ص, مذاهب وشخصٌات, المعتصم محمد (0)
زهاء  0943(كم الى الجنوب الشرقً, كان ٌعٌش فٌها عام 75: قرٌة فلسطٌنٌة تبعد عن القدس حوالً )الفالوجا (5)

سبعة آالؾ نسمه كلهم عرب مسلمون, حوصرت فٌها القوات المصرٌة وصمدت لحصار العدو أشهرا  بال زاد 
انت القوات وال عتاد, حتى ضاق المحاصرون ذرعا  ولم ٌنفذ صبر المحاصرٌن او تضعؾ نفوسهم, وك

(الؾ جندي مصري, بقٌادة الضابط السودانً سٌد محمود طه 41المحاصرة مكونة من اللواء الرابع وتعداده )
( ٌوم. ٌنظر: جمال عبد 055الملقب)الضبع االسود(, وعدد اخر من الضباط المصرٌٌن, وكانت مدة الحصار)

 .0949 شباط 9 فً (,55813)العدد , االهرامصحٌفة ؛ 94الناصر, المصدر السابق, ص
 .04-03ص, مذاهب وشخصٌات, المعتصم محمد ؛317-315ص, السابق المصدر, فٌصل محمد  (3)
 المكتب منشورات, الؽز وسعٌد هاجر نجدة: تعرٌب, الثورة طرٌق فً الناصر عبد جمال, فوشٌة جورج (4)

 .537ص(, 0961 بٌروت:, )التجاري
 .6ص, والسودان ٌولٌو ثورة سالم, صالح  (5)
 .645ص, 3ج, المصدر السابق, الكٌالً الوهاب عبد (6)
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 تسمٌتها على صطلحأ رةخط , مهمهالمصرٌة للقوات العام القابد (0)فإاد صادق اللواء ذكرها

 ذإ ,(5)الفالوجا الى الممتد الطرٌق طول على العدو خطوط كونها تتؽلؽل خلؾ ,"الموت رحلة"

 ٌوما   (031)لمدة الحصار ستمر أو, الهدنة ثناءأ 0948 ولاأل تشرٌن 06فً الٌهود هاحاصر

 .(3)مرة ألولالدبابات  فٌها واستعملوا المنشٌة عراق على هجوما  خاللها  وشنوا ,كاملة

ركان حرب فً قٌادة القوات المصرٌة كان وقتها ضابط أو ,العامة صالح سالم القٌادة كلفت     

من  رسالة ٌحمل نبؤ المعاونٌن بعض ومعهما (4)الدٌن محً زكرٌازمٌله و برفح فً فلسطٌن,

 04 ٌوم بالفالوجا المحاصرة القوات الى الطبٌة دواتواأل الخفٌفة والذخابر الطعام وبعض القٌادة

 واستولوا جانب كل من حاطوهاوأ الحصار حولها الٌهود حكمأ أن دبع ,(5)0948الثانً تشرٌن

القوات  قعامو على ارةؼاإل اإلسرابٌلٌونفٌه  بدأفً الوقت الذي  ,ابه المحٌطة القرى كل على

 عراق وبٌن بٌنها االتصال وقامت بقطع ومهاجمتها, ومنها قوات جمال عبد الناصر المحاصرة

 عقدت التً الثانٌة الهدنة بشروط مبالٌة ؼٌر البلدة من الشرقً الجزء دخول من وتمكنت المنشٌة

 .(6)تموز 57 فً

 ن طلب منهبعد أ الٌهود مواقع اقتحامه قصة سالم صالح ٌرويلما ورد فً مذكراته,  وطبقا       

 اٌصالللقٌام بمهمة  ,الوقت ذلك فً للقوات الجدٌد العام القابد ,باشا فإاد احمد حرب ركانأ اللواء

 تنفٌذ المهمةفً , فؤنطلق الفالوجا فً المحاصرة القوات الى التعلٌمات وبعض منه خاصة رسالة

                                                           
 الخدٌوٌة الحربٌة المدرسة فً تخرج, سودانٌة موأ مصري ألب,0894 عام لقاهرةفً ا ولد: صادق فإاد احمد (0)

والى  0955فً  نقٌب رتبة رقً الى, السودان فً الفرسان سالح بقٌادة وعٌن ثانً مالزم برتبة0903 عام
 حٌدر أعاده ثم الجٌش فً الخدمة من طرد.0941 فً عقٌد رتبة الى ثم, 0934 فً مقدم والى 0930فً رابد
  القٌادة وتولى, للجٌش عاما قابدا وعٌن لواء رتبة الى بترقٌته وقام 0948 عام للحربٌة وزٌرا   اصبح عندما باشا
 فً شارك, المصرٌة القوات بها منٌت التً الخسابر نتٌجة المواوي احمد للقابد خلفا 0948 فلسطٌن حرب فً

مصرٌة بعٌون  شخصٌات, عباس رءوؾ: ٌنظر للمزٌد. 0955 تموز 53 ثورة بعد الدستور وضع لجنة
 .039ص, امرٌكٌة

 .04ص, مذاهب وشخصٌات, المعتصم محمد (5)
 الكبٌر الهدؾ لتحقٌق الالزمة المقدمة هً( الفالوجا) معركة كانت. 89ص, السابق المصدر, الدسوقً عاصم (3)

 الباب لفتح حٌوٌة مساله وإزاحتها الشمال فً النقب أتساع على بالعرض سدا   تقؾ القوات فهذه(, ٌوآؾ)للعملٌة
 إزاحتها بعد أزالتها فؤن وكذلك, االحمر البحر على الجنوب اقصى الى والوصول منه وللدخول للمنطقة الكبٌر

 على طرأ أذا اخطر هو بما تقوم او تقلقه, الداخلة االسرابٌلٌة القوات ظهر فً شوكة ال تكون حتى ضرورٌة
 الى الداخلة االسرابٌلٌة القوات مإخرة على به تقوم مضاد لهجوم تعززها ان ما لحظة فً المصرٌة القٌادة بال

 الجٌوش صدمة العروش أزمة :والجٌوش العروش, هٌكل حسنٌن محمد: ٌنظر, التفاصٌل من لمزٌد. النقب
 .056ص(, 5111 )القاهرة:, الشروق دار(, 0948 فلسطٌن)الحرب ٌومٌات

 الحربٌة بالكلٌة التحق, 0908 عام القٌلوبٌة محافظة فً ضابط عسكري مصري ولد: الدٌن محً زكرٌا (4)
 0941 عام السودان فً عملة بدأ, 0948 عام منها وتخرج حرب اركان كلٌة دخل ثم 0938 عام منها وتخرج
 ثورة فً شارك, فٌه بارزا عضوا وكان االحرار الضباط تنظٌم الى انظم, 0948 فلسطٌن حرب فً وشارك

 للداخلٌة ووزٌرا  , العامة للمخابرات  عاما   مدٌرا   عمل, الثورة قٌادة مجلس فً عضوا   واصبح 0955 تموز 53
 عبد: ظرٌن للمزٌد. 0966 عام استقال حتى, للوزراء وربٌس الجمهورٌة لربٌس ناببا عمل كما, 0953 عام

 .45ص ,3ج,السابق المصدر, الكٌالً الوهاب
 .05ص, مذاهب وشخصٌات, المعتصم ؛ محمد7-6ص, والسودان ٌولٌو ثورة سالم, صالح (5)
, حمدان عوض أحمد ؛581ص(, 5115 )القاهرة: العربٌة, الحضارة مركز, الربٌس صورة, عزت عزة (6)

 .014ص, العدد السابق, األقصى جامعة مجلة
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 من قرٌبا   وصل صالح سالم ساعتٌنقطعه لمسافة  وبعدجواء ٌخٌم علٌها الخطر, المكلؾ بها فً أ

 حلول وننتظرٌ العرب االدالء من ثنٌنوأ الدٌن محً زكرٌا مع ؼزة فً لقواتهم مامٌةاأل الخطوط

 .(0)الفالوجا الى لوصلول ومستعمراته العدو رضأ عبر رحلتهم لٌبدبوا المساء

زكرٌا محً الدٌن  الٌوزباشً صالح سالم والصاغ مل للحظات مع وصولبرٌق األجاء       

محمله على  قافلة تموٌنٌة الى الفالوجا المحاصرة, تتقدمهم قدامعلى األ سٌرا   قادمٌن من ؼزة

هجمات من قبل مدادات عسكرٌة وؼذابٌة وطبٌة وذخٌرة تبقت لدٌهم بعد تعرضهم لتحوي أالبؽال 

لم تكن د ان سلكوا دروبا  وودٌان سرٌة. ولكنهم استطاعوا الفرار بها بع ,العدو ألكثر من مرة

اهتمام رباسة القٌادة  همٌتها تكمن فًولكن أ ,عدة أٌامفً القوة المحاصرة اال لة تكحمول القافل

 الوقت فً .(5)والوسابل بكل الطرقو مكانبقدر اإل ؼاثتهاوالتفكٌر فً أ حوال القوة المحاصرةبؤ

 الحصار تحت بقابها استحالة ةدركم الفالوجا قوات بمصٌر مشؽولة القٌادة العامة فٌه كانتالذي 

 ودعت ,القتل وأ االستسالم نهاٌتٌن حدىأ مامأ هاوقوع تخشى وهً, رجالها شجاعة كانت مهما

 حصار لةمسؤ لبحث ركاناأل رإساء ٌحضره العربٌة الجامعة لمجلس عاجل اجتماع الى القاهرة

 .(3)نجدتها وإمكانٌات الفالوجا

 التسلل سالم صالح من صادق فإاد طلب عندمانه أ الدٌن محً زكرٌا ذكر السٌاق وفً نفس      

 تخص التً المهمة هذه من جزء كونٌ لكً هو قدمٌت نأ الطبٌعً من كان, للمصابٌن دوٌةاأل لنقل

 (61) مسافة قطعوا نهمبؤ اضاؾو, ٌضا هناكالمحاصرة أ العسكرٌة ووحدته السالح فً رفاقه

 القوات الى الوصول من تمكنوا لكنهم, الٌهودٌة القوات من كمٌن همفاجؤ ثم مترا   كٌلو

 ,فتفرقوا بنٌرانه طاردهم الذي العدو خطوط داخل النفاذ فً بالفعل , ونجحوا(4)المحاصرة

 القوات نٌران مرمى فً دخل حتى الفالوجا فً المنشٌة عراق نحو التقدم سالم صالح واستطاع

 بعض نقذهأ ان لولى السر بكلمة صٌاحه تسمع نأ دون به تفتك كادت التً المحاصرة المصرٌة

 القوات رباسة وقامت ,(5)الناصر عبد جمال الى وصلوهوأ علٌه تعرفوا الذٌن السودانٌٌن الجنود

 بالتفصٌل تٌةاآل اإلشارة": فٌها جاء لٌال   (8.05) الساعة الحرب ركانأ رباسة الى أشاره بؤرسال

 بغال ربعأ ومعهم سالم مصطفى الدٌن صالح والٌوزباشً الدٌن محً زكرٌا ح.أ الصاغ من

 بسالم الضابطٌن وصول ٌفٌد ما الفلوجة من وصلنً وقد والنقود دوٌةواأل الذخائر بعض تحمل

 ركانأ رباسة الى القوات رباسة من خرىأ برقٌة ارسلت ثم, "االن الى معهما تم ماذا علمأ وال
                                                           

 .69ص, والسودان ٌولٌو ثورة سالم, صالح (0)
: دٌثة للطبع والنشر والتوزٌع, )القاهرةفاروق فهمً, عبد الناصر من الحصار لالنقالب, مإسسة امون الح (5)

 .017د.ت(, ص
ٌحضره رإساء االركان  0948تشرٌن الثانً  04دعت القاهرة الى اجتماع عاجل لمجلس الجامعة العربٌة فً  (3)

لبحث مسؤلة حصار قوة الفالوجا وامكانٌة نجدتها, واستطاع االجتماع  تحرٌك االمم المتحدة وتوجه ربٌس 
مع طلب  تصرٌح بمرور قافلة مواد  مراقبً الهدنة الجنرال راٌلً الى مقابلة بن جورٌون ونقاشه حول المسالة

ؼذابٌة الى تلك القوات, حسب ما متفق علٌه مع قوانٌن الحرب, وكان االمٌن العام للجامعة العربٌة عبد 
, التفاصٌل من لمزٌدالرحمن عزام قد اقترح القٌام بعمل عسكري لفك الحصار بواسطة تحرٌك بعض القوات, 

 .046-044ص, وشوالجٌ العروش, هٌكل حسنٌن محمد: ٌنظر
 .080ص(, 5113 )القاهرة:, الشروق دار, الجاللة صاحبة بالط فً وحكاٌات أسرار, صالح محمود (4)
 .7ص والسودان, ٌولٌو ثورة سالم, صالح (5)
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 الطرٌق نوأ الفالوجا محً الدٌن منطقة وزكرٌا سالم صالح دخول كدتإ الساعةفً نفس  الحرب

 وسٌبقى المواقع على حصاره حكمأ العدو نوأ, كم( 51) عن ٌقل ال وطوله باألخطار محفوؾ

 لكن ومواشً بؽال سرأ خبر ذاعتأ إلسرابٌل اذاعةخٌر ان وقد ذكر األ .(0)معهم وزكرٌا صالح

 .(5)الصباح فً لوجااالف دخول من تمكنوا ألنهم بالذات لهم بالنسبة صحٌح ٌكن لم ذلك

العمٌد سٌد  نقل صالح سالم تعلٌمات رباسة القوات المصرٌة الى قابد القوات المحاصرة     

ن تقوم الجٌوش العربٌة بعمل مظاهرة ٌنة الخلٌل بعد أالتً تقضً بانسحاب القوات الى مد (3)طه

ن المنطقة الخطرة على أ وعندبذ تتمكن القوة من اجتٌاز ,ألشؽال العدو عن مراقبة االنسحاب

قابد القوات هناك وسلم  السٌد طه مر الذي رفضهتتخلى عن أسلحتها الثقٌلة بعد تدمٌرها, األ

ن الروح ى قٌادة اللواء فً ؼزة, ذكر فٌه أتسلٌمه ال منه عن حالة القوة وطلب صالح سالم تقرٌرا  

وذكر فً نهاٌة متوسطة,  التموٌنوٌمكن لهم الصمود فترة طوٌلة وحالة  المعنوٌة للجنود جٌدة جدا  

نهم دافعوا فٌقال بؤ ن ٌموتواللنهاٌة أو أ ماكنهم والدفاع عنهانه ٌفضل وجنوده البقاء فً أرٌره أتق

رسالة ب صالح سالملٌعود  ,نهم تركوا مواقعهم وانسحبواأن ٌقال بؤ من خر رجل بدال  آلخر طلقة وآ

فً , الذي كان الناصر عبد جمالن أ ومن الجدٌر بالذكر. (4)القابد الى مقر رباسة القوات فً ؼزة

 نابما   كانبٌنما و (لٌال   00) الساعة فً نهأذكر  وحدته,من ضمن القوات المحاصرة مع وقتها 

 سالم صالح وقد وصل, " ؼزة من جبتكم جمال ٌا صالح انا": منادٌا ٌصٌح سالم بصالح فوجا

 خابرة وقواه طٌن وكلها ممزقة مالبسه ,لها ٌرثى حالة فً وهو السودانٌٌن من عسكري بمعرفة

 هجوخرب أخبره الشاي من كوب حتساءوا ة قلٌلةاستراح اخذه بعد سالم صالح نأ وٌضٌؾ ,جدا  

 ,جنٌه بتًم ومبلػ دوٌةواأل بالذخٌرة محملة بؽال وثالث دالءأ وثالث الدٌن محً زكرٌا مع

 النهار وعند, المٌاه نفاد بعد العطش من كثٌر وقاسوا, صوتها لمنع البؽال فواهأ ٌكممون وكانوا

 لجهة دالءواأل زكرٌا فجرى علٌهم النٌران بؤطالق تفاجبوا حتى المنشٌة عراق نحو بالسٌر وابدب

 بها وانشؽلوا البؽال على الٌهود وعثر مكانه وسقط التعب من قواه خارت فقد صالح اما, الشمال

ما زكرٌا فقد وأ ,وساعدوه علٌه تعرفوا ان بعد وصل حتى الشمال تجاهأ فً ٌزحؾ صالح واخذ

 ,(5)الموقع من الؽربً الببر فً اللٌلة مضىأ لوجا بعد اناالف الى صباحا 00 وصل فً الساعة

 نفسٌهما عرضا ان بعد الدٌن محً وزكرٌا سالم لصالح بالنسبة انتحارٌة مهمةبحق  وكانت

 .(6)المحاصرٌن نقاذإ جلأ منوالخطر  للموت

                                                           
 .335-359ص, والجٌوش العروش, هٌكل حسنٌن محمد (0)
 .505 ص, السابق المصدر, صالح محمود (5)
لقوات المصرٌة التً ا  لكان قابد:ضابط عسكري سودانً االصل, بالضبع االسود()الملقب سٌد محمود طه (3)

حوصرت فً الفالوجا, والذي ضرب أروع األمثلة فً الباس والصمود ورفض االستسالم حتى العودة بعد 
 .536, ٌنظر: محمد فٌصل, المصدر السابق, ص0949توقٌع اتفاقٌة الهدنة فً شباط 

 .019-017فهمً, المصدر السابق, ص فاروق (4)
 الهٌبة, 0ج, الخاصة االوراق الناصر عبد جمال: ٌولٌو53 ثورة على عاما 61,الناصر عبد جمال هدى(5)

 .083 –085ص, 5105, للكتاب العامة المصرٌة
 .070ص, السابق المصدر, صالح محمود (6)
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 لجهوده نظرا   ,فورا   ترقٌته طلب الى العام القابد ودفعت بنجاح مؤمورٌته سالم صالح تمأ     

, (0)()صاغ رتبة الى فرقً ,فلسطٌن فً القتال مٌدان فً العملٌة تنفٌذ فً قفهمو وبسالة وكفاءته

 من المشاركٌن فً القتال الضباط من مجموعة مع فإاد نجمة على بالقتال اسهامه بعد حصل كما

 .(5)ٌمنح أنذاك عسكري وسام رفعأ وهً ,عامر الحكٌم وعبد الناصر عبد جمال بٌنهم

 0949 عام آذار فً القاهرة الى الفالوجا ضباط زمالبه مع مهمته وعاد صالح سالم أكمل     

 واالكتفاء فلسطٌن من المصري الجٌش سحب هاشروط من التً ,0949 عام (3)رودس ٌةاتفاقعد ب

 وكان استقبال حفلة الى الحصار من العابدٌن الضباط جمٌع . ودعً(4)ؼزة قطاع فً مشاة بلواء

 .(5)ضابطا    41 الى 31 عددهم

 التكتٌك ٌكن ولم, الحربٌة الكلٌة فًالعسكري  لتكتٌكلمادة ا مدرسا   بعد ذلك سالم صالح عاد     

 رٌختؤ وفً الصادقة الوطنٌة حدٌث طلبته لٌحدث الفرصة ٌنتهز كان بل ,فحسب دراسته مادة هو

 فً صرٌحا  , فً منطقه جرٌبا   كانفقد  التً تحٌط بهم, لمتردٌةوفً االوضاع ا دهملبال االحتالل

 باألحرار ٌحٌط كان ما هذا عمله ثناءأ به حاطتأ لذاو, التوجٌه فً حازما  , النقد فً قاسٌا  , شرحه

الى  نقله بطلب الحربٌة لوزٌر فتقدم, الفساد عوامل من به ٌصطدمون كانوا وما مضاٌقات من

, 0951 عام رفح فً هابعد عمللٌ (6)ذلك الى دعته التً سباباأل موضحا  مكان آخر شارحا  فٌه و

 كما, سٌناء الى نقل 0950 عام وبداٌة 0951 عام نهاٌة ومع, القاهرة فً وحدته لتستقر عاد ثم

 ومن ,(8)0955 تموز 53 ثورة سبقت لفترة 0955عام  (7) باشا حٌدر محمد لمكتب مدٌرا   عمل

                                                           
 .05ص مذاهب وشخصٌات, المعتصم, محمد ؛35ص, المصدر السابق, الناصر عبد جمال (0)
 .51ص, السابق المصدر, عبدة سمٌر؛ 387ص, 4ج, ٌولٌو 53 ثورة قصة, حمروش احمد (5)
 الى الكفاٌة فٌه بما قرٌبة, أٌجه بحر شرق جنوب الى, المتوسط البحر فً الٌونانٌة الجزر اكبر من: رودس (3)

, المهم موقعها بؤهمٌة كم تتمٌز 38 نحو عرض واقصى كم81نحو طولها ٌبلػ, مٌل00 بنحو التركٌة السواحل
عقدت فٌها الهدنة ووقعت  مجموعة  .سٌاحٌة منطقة كونها الى اضافة, بالزراعة تشتهر خصبة ارض وهً

                  : ٌنظر, بٌن الكٌان الصهٌونً ومصر ولبنان واالردن وسورٌا 0949تموز عام  51شباط و 54اتفاقات بٌن 

Greece, 2007, p.5.                                    Author unknown, All about Rhodes island 
 قسم-العربً لألعالم الزهراء, المسلمون واالخوان األحرار الضباط حركة اسرار, حمودة احمد محمد حسٌن (4)

 .66ص(, 0985 القاهرة:, )النشر
, ت(.د )القاهرة:, الشروق دار, والثقافة والمثقفون الناصر عبد ٌتذكر هٌكل حسنٌن محمد, القعٌد ٌوسؾ (5)

 .591ص
 .08ص, مذاهب وشخصٌات, المعتصم محمد (6)
 تشربن 09من والبحرٌة الحربٌة وزٌر منصب تولى, المسلحة المصرٌة للقوات العام القابد: باشا حٌدر محمد (7)

 حكومات اربع فً بمنصبه محتفظا, 0951الثانً كانون05 فً الحكم الى الوفد عودة حتى0947الثانً
 الى ٌنتمً ال وهو, سري حسٌن وحكومتً الهادي عبد وابراهٌم النقراشً فهمً محمد حكومات وهً, متعاقبة

 كان 0951الثانً كانون فً للحكم الوفد عودة وبعد, للوفد اللدود والعدو الملك رجال من وٌعتبر حزب أي
 خصٌصا المسلحة للقوات العام القابد منصب فؤنشا, الوزارة خارج رفٌع منصب فً تعٌنه على حرٌص الملك
 شخصٌة باشا فحٌدر, الملك قبل من سٌاسً اجراء وكان 0951شباط 09 فً صدر مرسوم فً ه,اجل من

, عباس رءوؾ: ٌنظر للمزٌد ,الضباط بٌن الشعبٌة قلٌل انه رؼم الوزارة توجه نوأ ارادتها تفرض ان تستطٌع
 .59-58ص, امرٌكٌةمصرٌة بعٌون  شخصٌات

 الدار, الناصر عبد جمال: تقدٌم, السٌكولوجٌة واسبابها الخفٌة بواعثها المصرٌة الثورة اسرار, السادات انور (8)
 .517, ص4ٌولٌو, ج 53حمروش, قصة ثورة  ؛ احمد565-545ص ,0965, والنشر للطباعة القومٌة
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بعد  ,(0)عامر سري حسٌن ضد حملته هً ةالمد هذه فً سالم صالح بها قام التً الجرٌبة الحمالت

ت ثباوقؾ أمام المحكمة كشاهد أ اعندم االنتباه الٌه ثارتأ التً ,0949حرب فلسطٌن عام  انتهاء

موال التً األمبالػ من  باختالس حسٌن سريأتهام , بعد الصحراءسلحة فً قضٌة األ ضده حول

 رئ منها بعد ذلك فً عامالتً ب  , ةالؽربٌحراء جاءت من تجمٌع وبٌع السالح لقبابل البدو فً الص

 للمحاكمة سالم صالح تقدٌم فطلب, وسمعته السٌاسٌة لكبرٌابه طعنة عد هذه التهمةو ,0950

 من ذلك, العكس على بل شًء أي منه نلت اال انها لم واتخاذ االجراءات القانونٌة بحقه, والتحقٌق

 .(5)الذي ٌدافع عن مقدرات بالده الشجاع الحر للضابط كمثال ضواءاأل ت علٌهسلط فقد

فً  االحرار الضباط تنظٌم طارأ داخل دوره ٌمارس التارٌخ ذلك منذ سالم صالح بدأ      

 إذ عمل ,مللتنظٌ التنفٌذٌة اللجنة فً عضوا   صبحأ نأ بعد وتنفٌذها الجٌش بحركة للقٌام لتخطٌطا

 داخل الجٌش من اجل حراراأل للضباط تؤسٌسٌة هٌبة تشكٌلعلى  فلسطٌن منالعابدٌن  الضباط

فً الوقت  لضباط فً تشكٌالته المختلفة,من ا على العناصر الوطنٌةبذلك معتمدٌن علٌه,  السٌطرة

 السٌما وتخوفه منهم, فلسطٌن حرب من العابدٌن الضباط زاءإقلقه  فاروق الملك بدى فٌهلذي أا

 البلدان فً افعال ردود ولد منوما , 0949آذار  31 سورٌا فً (3)الزعٌم ًحسن انقالب بعد

 الهزٌمة مرارةب ٌشعرون حربال تلك فً شاركوا الذٌن الضباط وبقٌة سالم صالح وكان.(4)العربٌة

 جتماعًوا اقتصادي تردي ٌقابلها ,وحسرة بؤلم فلسطٌن فً تجربتهم وعاشوا والخسارة الهزٌمة

 .(5)يمصرواقع المجتمع ال فً

براز شخصٌة صالح سالم لى حد كبٌر فً إرب فلسطٌن اسهمت إحن خالصة القول أ      

ه بتلك ما دفع القٌادة فً تكلٌف هذاوعلٌها,  ٌمكن االعتماد بعاد وطنٌةذات أ فذة كشخصٌة عسكرٌة

التحرر من السٌاسة  فكار الداعٌة الىاأل ن تلك الحرب قد بلورتالمهمة الخطرة, كما ٌتضح أ

                                                           
 وزراء ربٌس, المصرٌة الدولة فً المناصب من العدٌد تولى مصري, سٌاسً :(096 –0894)سري حسٌن (0)

 ثم ,0939 حتى0937 عام من محمود محمد وزارة فً الحربٌة ثم لألشؽال وزٌرا   الملكً الدٌوان وربٌس
 عامً بٌن االولى للمرة الوزراء رباسة تولى ,0941 عام حتى ماهر علً وزارة فً للمالٌة وزٌرا  
 راس ثم, الوفد بحزب طٌبة صلة الشٌوخ وعلى بمجلس عضوا كان صبري, لحسن خلفا 0945و0941

 وزارة اخر راس ثم, مستقلة والثانٌة ابتالفٌة , االولى0949 االول الى كانون تموز من متعاقبتٌن وزارتٌن
, الكٌالً الوهاب عبد :ٌنظر ,السٌاسة فاعتزل تموز 53 ثورة من ٌوم قبل استقال, 0955 تموز 55 الى 5من

 .04ص ,رءوؾ عباس, شخصٌات مصرٌة بعٌون امرٌكٌة ؛543ص, 5ج,المصدر السابق
 .08ص, مذاهب وشخصٌات, المعتصم ؛ محمد013صرإوؾ عباس, شخصٌات مصرٌة بعٌون امرٌكٌة,  (5)
 رتبة إلى فٌه ورقً العثمانً بالجٌش ألتحق ,0889 عام حلب فً ولدحسنً الزعٌم: ضابط عسكري سوري  (3)

 لٌلتحق منها تخرج ثم العسكرٌة بالكلٌة ألتحق الفرنسٌٌن دخول بعد 0951عام وفً ,0907 عام اول مالزم
 0948 عام وفً ,0940 عام فً عقٌد رتبة وصل حتى العسكرٌة الرتب فً تدرج الفرنسً, الجٌش بوحدات

 31فً عسكري بانقالب قام ,السوري للجٌش العامة بالقٌادة الٌه عهد نفسه العام وفً للشرطة, عاما   مدٌرا   عٌن
ظاهر الشمري,  عمار: للمزٌد ٌنظر. 0949 آب 04فً مضاد حتى قتل أثر انقالب  واستمر 0949آذار 

جامعة  اجستٌر ؼٌر منشورة, )كلٌة اآلداب:, رسالة م0960-0955سٌاسة مصر تجاه العراق وبالد الشام 
 .33, ص5115الموصل(, 

 .69المصدر نفسه, ص (4)
(5) Steven A.cook, The Struggle for Egypt from Nasser to Tahrir Square, Oxford              

University press, New york, 2012, p.10.                                                                                                                           



  2591 عام حتى وانسٍاسً انعسكري نشاطه وبداٌات نشأته سانم صالح    :  االول انفصم   

  

 

 
59 

 

 الفصل االول

نضاج فً أ الى حد كبٌر ساعدتمما   الضباط زمالبه عدد منو صالح سالم االستعمارٌة لدى

ساس التخلص من تقوم على أنشاء تنظٌم داخل الجٌش ٌهدؾ الى وضع سٌاسة جدٌدة للبالد فكرة إ

 .هعواناالستعمار وأ
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دوره يف تأسيس التنظين السياسي لضباط اجليش صالح سامل و: الثالث املبحث
 (8491-8494) املصري

   :تنظٌمال نضاجدوره فً تأسٌس وأ: أوالا 

 ضباط الجٌش المصري الى تشكٌل دفعت التً الربٌسٌة سباباأل أحد فلسطٌن حرب كانت     

ل(0)0949 عام الهدنة وتوقٌع القتال انتهاء بعد سٌاسً تنظٌم على جمال عبد الناصر  , إذ عم 

 تنظٌم – مابعد فً – علٌه طلقأ جدٌد سري تنظٌم فً االتجاهات كل من الوطنٌة العناصر تجمٌع

 0951 وبداٌة 0949 عام خراوأ فً كتنظٌم بدأ حٌث ,فلسطٌن من العودة بعد (5)االحرار الضباط

 .(3)الجٌش فً وطنٌة حركة هناك كانت وقبلها

 ,0948عام  فلسطٌن حرب ثناءأ نشؤ كفكرة حرارأن تنظٌم الضباط األ بعض المصادر كدتأ     

ولى للحرب العالمٌة البداٌات األو 0939 الى عام شاروأ بعد من ذلكأ ٌذهب اآلخر البعضو

 الضباط حدأ وهو اباضة وجٌه ذكر وفً هذا اإلطار ,التكوٌن دور فً تدخل لم نهاأ على الثانٌة

 المصري الجٌش بأمداد نقوم كنا عندما, عامر الحكٌم وعبد سالم صالح عرفأ كنت": حراراأل

مرت  الحركةن أ االخرى المصادر بٌنما ذكرت.(4)"تكون قد التنظٌم ٌكن ولم بالذخٌرة

 وكانت (الجٌش ضباط) سمبا تسمى كانت 0949 عام الى 0945 عام من ولىاأل ,بمرحلتٌن

 اسم تحت الثانٌة المرحلة الى انتقلت ثم فلسطٌن حرب حتى واستمرت االسم هذا تحمل منشوراتها

 .(5)حراراأل الضباط

 0949 عام فً تنظٌمً ككٌان ظهر حراراأل الضباط تنظٌم نأحد الباحثٌن ذكر أمقابل ذلك      

 الحربٌة الكلٌة فً بدأتبٌن الضباط  شخصٌة وارتباطات عالقات كان مجرد ذلك قبل مراأل نوأ

 حرب فً وباألخص ,(0949 –0945) عامً بٌن وتجددت ونمت (0939 –0936) عامً بٌن

الخطط  فكري بٌنهم ٌعتمد على العالقات لم ٌكن ثمة التحام لتلكمبكرة وقات الاأل , ولكنفلسطٌن

نشاطهم ضد البرٌطانٌٌن ثناء الدراسة, والمنظمة والعمل الثوري, وأنهم مع نشاطهم السٌاسً أ

ٌجابً أنهم كضباط جٌش لهم دور إالتً تتحصل فً  فكرةالن , فؤالثانٌة لحرب العالمٌةخالل ا

تطورت من كن قد تبلورت بعد ولكنها ه الفكرة لم تالمصرٌة, هذ السٌاسة فً خاص ٌجب القٌام به

                                                           
 05ص, 5ج, ٌولٌو53 ثورة قصة, حمروش احمد (0)
 أحد وهو, منصور جمال هو التنظٌم على األحرار الضباط اسم أطلق من ان على األحرار الضباط معظم معاج (5)

 على التنظٌم نشاط تركز التً, المنشورات اصدار ٌتولى كان هو من باعتبار السواري مجموعة من الضباط
 من للمزٌد. المنشورات لطباعة طابعة الة اشترى قد وكان االسم هذا اشتهر ذلك وبعد الملك ضد اصدارها
, للكتاب العامة المصرٌة الهٌبة, الؽاببة والحقٌقة ٌولٌو ثورة, وآخرون المجٌد عبد مصطفى: ٌنظر, التفاصٌل
 .369 ص, (5113 الشروق, )القاهرة: دار, الناصر عبد الى عرابً من, منتصر صالح ؛79ص,0997

 .055-051ص, وجٌه اباضة صفحات من النضال الوطنً, امام عبدهللا (3)
 سنوات سبع فً القومً تؤرٌخها 0955سنة ٌولٌه 53 ثورة, الرفاعً الرحمن ؛عبد061ص, المصدر نفسه (4)

 .56ص(, 0989)القاهرة:  ,5ط ,للنشر المعارؾ دار, 0955-0959
 .03ص( ,0989 )القاهرة:, والنشر للترجمة االهرام مركز, والدبلوماسٌة الثورة فً, منصور جمال (5)
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 الهٌبة ان فٌشٌر الى سالم صالح ماأ .(0)0948حداث التً مرت بها البالد بدءا  من عام خالل األ

 .(5)0949 تشرٌن الثانً فً مرة ولأ تشكلت حراراأل للضباط التؤسٌسٌة

 هً ,الناصر عبد جمال قول على ,0955 -0948 ًعام ما بٌن المدة فؤن حال أي على     

 فً خططها لتحقٌق محددا   شكال   التجاهها وتتخذ تتطور الحركة فٌها بدأت التً الفاصلة المرحلة

 متعددة منازل وفً مكان كل فً اجتماعاتها ذلك بعد تعددت وفٌها االستعمار عوانأ على القضاء

 والخروج الجدي التنظٌم فً 0949 سنة اٌلول شهر منذ وبدأت القاهرة الى آب شهر فً ونقلت

 .(3)وسعأ نطاق الى بالحركة

 حسن, عبدالناصر جمال) هم فقط ضباط خمسة من مشكلة البداٌة فً ٌةالتؤسٌس الهٌؤة كانت     

 مٌول ذو كانواو(, (5)الرإوؾ عبد المنعم وعبدكمال الدٌن حسٌن  ,الدٌن محً خالد, (4)ابراهٌم

 عدد زاد عندما0951 عام مطلع مع اال التنظٌمً التشكٌل ٌكتمل ولم, (6)مختلفة سٌاسٌةواتجاهات 

                                                           
؛ 50ص, 0985 ,5ط ,والنشر للصحافة عربٌة افاق طبع دار, الناصر عبد جمال مقتل, جاسم السٌد عزٌز (0)

 .4طارق البشري, مجلة دراسات عربٌة, العدد السابق, ص
 )القاهرة:, والتوزٌع للنشر االهرام مإسسة, سحاب الٌاس: ترجمة, وجٌله الناصر عبد جمال, فاتكٌوتس ج.ب (5)

 .003ص(, 0998
 المصدر, واخرون عبد المجٌد مصطفى ؛73ص, 0986, الٌوسؾ روز مطابع, السادات حقٌقة, امام عبدهللا (3)

 .78ص, السابق
 عام الحربٌة الكلٌة فً تخرج اإلسكندرٌة, فً ولد عسكري مصري ضابط :(0991 -0907)ابراهٌم حسن (4)

 المإسسٌن االعضاء أحد وهو 0948 عام فلسطٌن حرب فً شارك, 0941عام الطٌران كلٌة ومن ,0939
 عمل ,0955 تموز 53 بثورة القٌام فً بارز دور له كان الثورة, قٌادة مجلس وعضو, األحرار الضباط لتنظٌم
 منصبه من ,استقال0964 عام الجمهورٌة لربٌس ناببا ثم الثورة, بعد الجمهورٌة رباسة لشإون للدولة وزٌرا  
 : ٌنظر التفاصٌل من للمزٌد.0991شباط فً توفً ,0966 عام

Arthur Goldschmidt and Robert Johnston, Op.cit, p.195.                                                                           
بحً العباسة فً القاهرة, اكمل  0904اٌار06: ضابط عسكري مصري, ولد فً عبد المنعم عبد الرإوؾ (5)

, 0959دراسته االبتدابٌة ثم الثانوٌة, فالتحق بمدرسة بنٌا قادن الثانوٌة التابعة لألوقاؾ الملكٌة فً أوابل عام 
لٌة الحربٌة , لٌلتحق بالك0935وحصل على شهادة البكالورٌا فً عام  0935دخل المدرسة اإلسماعٌلٌة سنة 

, عٌن فً الجٌش كضابط, ثم مدرسا للمشاة لمدة ثالث سنوات 0938وٌتخرج فً مدرسة الطٌران العالً عام 
. 0950, ومع الفدابٌٌن عام 0948, انتمى الى جماعة االخوان المسلمٌن, شارك فً حرب فلسطٌن 0946عام 

لرإوؾ: ارؼمت فاروق على التنازل عن للمزٌد ٌنظر: عبد المنعم عبدالرإوؾ, مذكرات عبد المنعم عبد ا
 د.ت. د.م, العرش, الزهراء لألعالم العربً,

 والبعض بها تؤثر من ومنهم, الساحة فً الموجودة التٌارات فً األحزاب من بعدد اتصلوا الضباط من عدد كان (6)
 الرإوؾ عبد المنعم عبد) مثل المسلمون االخوان الى ٌنتمون وبعضهم ارتباطات له تكن لم اآلخر والبعض
 الدٌن محً خالد أما(,  ابراهٌم وحسن كالسادات) الفتاة مصر حزب الى ٌنتمون وآخرون(, حسٌن الدٌن وكمال

, األرستقراطٌة الطبقة من كانوا الدٌن محً زكرٌا ومعهم سالم وجمال سالم صالح واالخوان, شٌوعٌا   كان فقد
 وخلفٌتهم معتقداتهم اختالؾ رؼم على ووالبهم التزامهم على واالعتماد بالحركة جمٌعا هإالء ارتباط وكان

 ٌحقق ال عال صوت) قال كما وجدها لكنه الفتاة بمصر البداٌة فً أتصل فقد الناصر عبد جمال اما, االجتماعٌة
 برؼبتهم شعر الجٌش داخل عسكري تنظٌم فً فاتحهم عندما لكنه المسلمٌن باإلخوان اتصل ثم(, واضحا   شٌبا  
 عن النظر بؽض جماعة او حزب أي األحرار الضباط تنظٌم ٌتبع ال ان ٌقرر جعله الذي االمر احتوابه فً

 المصدر, الرٌش ابو سعٌد ؛69ص, السابق المصدر, منتصر صالح: ٌنظر. الفكرٌة الضباط اعضاء انتماءات
                  .05 –04ص, 0985, مدبولً مكتبة, مصر وعقل ٌولٌو ثورة, حمروش احمد ؛ 45ص, السابق
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 انورو ,عامر الحكٌم وعبد (0)البؽدادي اللطٌؾ وعبد سالم صالح بانضمام التؤسٌسٌة اللجنة عدد

 التنظٌم  اجتماعات حدىإ فً منضأ الذي سالم جمالكذلك , الذي ضمه جمال عبد الناصر السادات

بعض  تذكر, فٌما (5)لندن من ا  عابد كان عندما 0950 عام نهاٌة سالم صالح شقٌقه منزلب

 وأصبح 0949 عام االول تشرٌن فً األحرار الضباط تنظٌم الى مأنض سالم صالح أن المصادر

 عبد نأ اال من هإالء الضباط, اللجنة . ومهما ٌكن فقد تشكلت(3)للحركة التنفٌذٌة اللجنة ضمن

, (5)المسلمٌن االخوان جماعةالى  نتسابهأ بسبب(4)0950عام  منها قصًأ   الرإوؾ عبد المنعم

 الناصر عبد جمال ٌرى كان أنه بدعوى االجتماعات ؼلبأ عن انصرافه ان أظهر بعدو

 لحسابهم ٌعملون عامر الحكٌم وعبد سالم صالح همهموأ الضباط من به تحٌط التً والمجموعة

  .(6)عمالأ من ٌجري لما مرتاح ؼٌر نهوأ الوطن لصالح ٌعملون وال الخاصة ومصالحهم الخاص

 محً وزكرٌا عامر الحكٌم وعبد الناصر عبد جمال قبل من القاهرة فً قاعدة ولأ تكونت      

 سالم صالح انضمام ثرأ علىو, (7)حراراأل الضباط سمبا تشكٌل ولأ فً سالم وصالح الدٌن

 الضباط لحركة التنفٌذٌة اللجنة الى حراراأل الضباط لخلٌة التؤسٌسٌة اللجنة تحولت خرٌنواآل

                                                           
 تخرج, الدهلقٌة محافظة فً بالمنصورة عسكري وسٌاسً مصري ولد:(0971–0907)البؽدادي اللطٌؾ عبد (0)

 الضباط إلى انضم ثم طٌارا, ضابطا عمل ,0939عام الطٌران مدرسة ومن 0938 عام الحربٌة الكلٌة فً
, والقروٌة البلدٌة للشإن وزٌرا ثم 0953 للحربٌة وزٌرا ,عٌن0955تموز 53ثورة  فً واشترك األحرار
 الوحدة أثناء ف0958ً عام الناصر عبد جمال للربٌس ناببا   عٌن,0957 فً األمة لمجلس ربٌس اول انتخب

, للشخصٌات المصرٌة القومٌة الموسوعة ,مصر جمهورٌة: ٌنظر التفاصٌل من لمزٌد. السورٌة المصرٌة
 .508ص

 عباس ؛017ص, السابق المصدر, الدٌن محً خالد ؛41ص, (ت.د, م.د), كاملة الثورة قصة, السادات انور  (5)
, والنشر للطباعة اقرا ,0954اكتوبر 56 سكندرٌةباإل المنشٌة عبدالناصر وحادثة جمال, السٌسً حسن

 .71ص, السادات حقٌقة, امام ؛ عبدهللا53ص(, 0987 )االسكندرٌة:
(3)                                                                                     Joel Gordon, Op.cit, p.46. 
 فصلة  التؤسٌسٌة اللجنة قررت ولذلك, االحزاب من حزب أي باسم ٌنظم ان الضباط من ألحد مسموحا   ٌكن لم (4)

 لتنظٌم والبهم لنقل زمالبه من عدد مع المتعددة ومحاوالته المسلمٌن باإلخوان الرتباطه التنظٌم عن وأبعاده
, شبلً كرم ؛080ص, 0ج, ٌولٌو ثورة قصة, حمروش احمد: ٌنظر, األحرار الضباط تنظٌم من بدال   االخوان
 دار, الدٌن سعد مرسً: تقدٌم, 0959الى 0948 من السادات انور فكر فً دراسة :ٌولٌو 53 وثورة السادات
 .57ص, 0977, للنشر العربً الموقؾ

 الشٌخ للجماعة األول المرشد اسسها دٌنٌة, جمعٌة شكل على دٌنٌة, ظهرت-منظمة سٌاسٌة: المسلمٌن االخوان (5)
 مصر أرجاء فً بسرعة انتشرت 0959اإلسماعٌلٌة, وفً مصادر اخرى عام  فً 0958 عام البنا حسن

 فشٌبا شٌبا الدٌنً طابعها على ٌتؽلب السٌاسً الطابع أخذ, الفروع من العدٌد لها وتشكلت, العربً والوطن
, الهجومً الخطاب على قابمة ٌوم أول من كانت تؤسٌسها طرٌقة ان على,  سٌاسٌة دٌنٌة حركة اصبحت حتى
 فلسطٌن حرب فً جهادٌة عسكرٌة كتابب شكلت اإلسالمٌة, الحكومة وتؤسٌس الحكم على االستٌالء الى دعت

 .أموالها ومصادرة بحلها امرا   أصدر ان بعد مصر وزراء ربٌس باشا النقراشً اؼتٌل العام نفس وفً, 0948
, ,االخوان المسلمون من التبشٌر الى 0/0019 -, م(سٌاسة)و, ملفات العالم العربً, مصر  د.ع. :ٌنظر للمزٌد

, والتوزٌع للنشر الربٌعان شركة, االسالمٌة للتٌارات الحركً الفكر, النفٌسً فهد العمل المباشر؛ عبدهللا
 .51-55ص(, 0995 )الكوٌت:

 .91ص, المصدر السابق ,صدٌق ٌوسؾ (6)
 .544ص, المصرٌة الثورة اسرار, السادات انور (7)
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 نتخبوأ (0)0951عام شباط فً السرٌة المنشورات فً مرة ألول ظهر الذي االسم وهو, حراراأل

كانون الثانً  فً انتخابات جرٌتأ ان بعد مرة ألول التؤسٌسٌة للهٌبة ربٌس الناصر عبد جمال

 .(5)0951عام

 لجنة الى الناصر عبد جمال ضمه ان بعد حراراأل الضباط حركة فً دوره سالم صالح اخذ     

 الكلٌةب هفٌ ٌعمل كانفً الوقت الذي  ,المدفعٌة ضباط بٌن المهمة لٌواصل ,0951عام  القٌادة

 بكل الناصر عبد جمال التنظٌم زعٌم الٌه بها ٌعهد التً باألعمال ٌقومصالح سالم  وكان ,الحربٌة

 .(3)نجاحب المصريتم تؽٌٌر النظام السٌاسً  حتى وصدق خالصا

فرعٌة لعدد من المناطق المهمة ومنها  قٌادٌة لجان ٌشكلون بعد ذلك حراراأل الضباط بدأ     

 ضمن سالم صالح فكان ,للجٌش الربٌسٌة القوى تجتمع حٌث ,العرٌش ومنطقة لقاهرةمنطقة ا

 الفرقة قٌادة فً العرٌشها اضافة الى فٌ التنظٌم مندوب صبحوأ ,رفح فً شكلت التً اللجنة

 وهو وخٌطً سري بشكل ٌعمل تنظٌمال وكان ,(4)الطٌران فً سالم جمال شقٌقه مع للمشاة ولىاأل

وفً الكتٌبة السابعة مشاة برفح  .(5)(بكباشً) عن فٌه رتبة علىأ تزٌد ال ذإ لرتبا صؽار من

اجتماعات كانوا ٌعقدون و خوه مع عدد من الضباط هناكصالح سالم روابط زمالة وأربطت 

   .(6)رٌة توزع خاللها المنشورات علٌهمدورٌة س

 كل فً والمطلقة التامة السرٌة هً: البنود من مجموعة على االحرار الضباط تنظٌم تفقأ     

 عن مسإول ٌكون الجٌش سلحةأ من سالحب التنظٌم قٌادة ضباط من ضابط كل صٌوتخص -شًء

 من كل تكلٌؾ – وبانتظام اسبوعٌا   اجتماعاتها الخالٌا تعقد – الخالٌا بنظام خذاأل – تنظٌماته

 جدٌد عضو ٌقبل ال ان على جدد عضاءأ ضم -التشكٌل الى سبوعًأ تقرٌر بتقدٌم التنظٌم ضباط

 .(7)سبوعٌاأ المنشورات اصدار كذلك -السٌاسٌة واالجتماعٌة هٌتخلف عن التحري بعد اال

 حراراأل الضباط تنظٌم االٌه لجؤ التً الوسابل حدىأ للمنشورات السري اإلصدار أصبح     

 السٌاسٌٌن من عوانهوأ االستعمار على القضاء مقدمتها وفً ,هدافهمأطموحاتهم و عن للتعبٌر

, إذ صدر أول منشور وجه فٌه 0949 الثانً تشرٌن فً منشوراتهم بتوزٌع وبدبوا ,المصرٌٌن

كذلك  ,فٌه بوجوب تحرٌر بلدهم من االستعمار االجنبً نداء الى الشعب المصري طالبوا الضباط

                                                           
دراسة  0970علً صبري ودوره العسكري والسٌاسً فً مصر حتى عام  ,المجٌد عبد الكرٌم عبد منار (0)

 .37ص,  (5104)دمشق:  ,ة, امل الجدٌدة للطباعة والنشرتارٌخٌ
 .0955تموز  53, انقالبات, ثورة 0/0013-د.ع.و, ملؾ العالم العر بً, مصر)سٌاسة(, م (5)
 .08ص, مذاهب وشخصٌات ,المعتصم ؛ محمد017ص, السابق المصدر, الدٌن محً خالد (3)
 .74ص, الؽضب خرٌؾ ,حسنٌن هٌكل ؛ محمد018ص, 4؛ج080ص, 0ج,ٌولٌو ثورة قصة, حمروش احمد (4)

 .74ص
 االن بها استبدلت(, االؾ ربٌس)والمعنى(, ربٌس) وباشً(, الؾ) وتعنً بٌك من مركبة تركٌة كلمة: البكباشً (5)

 .58والسودان, ص ٌولٌو ثورة, سالم صالح: ٌنظر, مقدم كلمة االن
: )القاهرةات, مطابع االهرام التجارٌة, الساد -عامر-عبدالناصر-احمد طعٌمه, شاهد حق: صراع السلطة نجٌب (6)

 .054؛ جورج فوشٌة, المصدر السابق, ص55(, ص0999: )القاهرة
 رسالة, 0953 –0945 مصر فً السٌاسٌة األوضاع على االؼتٌاالت أثر, الفهداوي محمد جاسم سهاد (7)

 .074ص, 5105(, االنبار جامعة :اآلداب كلٌة, )منشورة ؼٌر ماجستٌر
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موال الشعب الى دعوة الحاكمٌن للكؾ عن هدر أ ضافةأ ,ة تنظٌم الجٌش وتسلٌحه وتدرٌبهعادإ

 حراراأل الضباط ستمروأ ,فلسطٌن فً المؤساوٌة للحالة وسردا   تحلٌال   همتضمن ,(0)وخٌرات البالد

 صوت بعنوان تصدر دورٌة نشرة الى 0951 عام نهاٌة تحولت التً المنشورات تلك بتوزٌع

 صالح قبل من العامة ركاناأل ضباط برٌد صندوق فً منشور ولأ ووضع (5)حراراأل الضباط

  .(3)الناصر عبد وجمال حسٌن الدٌن وكمال سالم

 سالم وصالح ناأ كنا": هقول الناصر عبد جمال ما نقلته بعض المصادر عن ٌإكد حقٌقة ذلك     

 وعلى البرٌد صنادٌق على المنشورات بتوزٌع نقوم حسٌن الدٌن وكمال عامر الحكٌم وعبد

 السرٌة الدعاٌة مسإول سالم صالح وكان ,"المختلفة سلحةواأل الوحدات فً التوزٌع فروع

 جمال بتنظٌم االرتباط قبل المنشورات وتوزٌع طبعب ٌضاأ خرىأ جماعات كما قامت.(4)للتنظٌم

 سالم صالح قد تمكنو ,(5)الفضل ابو الفتاح عبد متض تكان التً الجماعة ومنها الناصر عبد

 على الناصر عبدو سالم صالح تردد بعد مجموعتهما الى بضمه فٌما بعد الناصر عبد وجمال

 حٌث ,الفضل ابو الفتاح عبد الضابط به ٌعمل الذي الحربً السجن مدٌر الخشابامٌن مصطفى 

 .(6)الناصر عبد بتنظٌم عالقة لها التً حراراأل للضباط الثورٌة التنظٌمات ضمن الخشاب كان

 الموقؾ لٌتدارسوا خرآلوا حٌنال بٌن ٌجتمعون حراراأل للضباط التؤسٌسٌة الهٌؤة عضاءأ كان      

 اجتماعاتهم ماكنأ وٌؽٌرون الشدٌد والكتمان بالسرٌة اجتماعاتهم ٌحٌطون وكانوا الخطط وٌضعوا

فً  شبرا بحً قٌمأ الذي اللقاء االجتماعات تلك من وواحدة ,(7)السرٌة على حرصا اخرى بعد مرة

لتدارس الوضع السٌاسً  (8)الباقوري حسن احمد وبصحبته سالم صالح حضره القاهرةفً 

 . (9)السبل الكفٌلة فً معالجتهوضع و الداخلً 

                                                           
 .35عبد المجٌد, المصدر السابق, ص منار (0)
, المعارؾ مكتبة منشورات, المتحدة العربٌة الجمهورٌة الى مر بنً من جمال هو هذا, الجندي انور (5)

 53 ثورة وقٌام مصر فً االحرار الضباط تنظٌم الجبوري, عٌدان محمد ٌوسؾ؛ 57ص(, 0961بٌروت:)
 .378 ص(, 5118اٌلول (, )9)العدد, 05مج, االنسانٌة للعلوم تكرٌت جامعة مجلة, تموز

 .570ص السابق, المصدر, فوشٌة جورج (3)
 )صحٌفة(, بؽداد,,الحرٌة ؛84ص, السادات حقٌقة, امام عبدهللا ؛61ص السابق, المصدر الجندي, انور (4)

 .0955 اذار 5فً(, 554)العدد
فً القاهرة ,دخل الكلٌة الحربٌة عام  0950عبد الفتاح ابو الفضل: ضابط عسكري مصري ولد فً عام  (5)

, انظم الى تنظٌم 0948, بعد تركه لكلٌة الحقوق, وتخرج منها ضابطا, شارك فً حرب فلسطٌن عام 0939
 الفتاح عبدٌنظر:  , تولى بعدها عدد من المناصب. للمزٌد0955تموز  53الضباط االحرار وشارك فً ثورة 

 .السابق المصدر, الفضل ابو
 .67ص, نفسه المصدر (6)
 .58ص, المصدر السابق, الرافعً الرحمن عبد (7)
 تخرج حٌث, االزهر فً تعلم, 0916 عام, مصر صعٌد فً اسٌوط مدٌرٌة بباقور ولد: الباقوري حسن احمد (8)

 0943 عام فً, االزهري القاهرة لمعهد وكٌال ثم, تخرجه بعد مدرسا عٌن, 0935 عام العربٌة اللؽة كلٌة فً
 منذ المسلمٌن االخوان بجماعة عضوا كان, الوفد لحكومة معاد بنشاط لقٌامة شهر 03 لمدة وسجن علٌة قبض

 فً المعتدلة العناصر ٌمثل وكان, للجماعة العام المرشد الهضٌبً حسن مإٌدي من وكان, 0958 تؤسٌسها
 .007ص, بعٌون امرٌكٌة مصرٌة شخصٌات, عباس رءوؾ: ٌنظر, للمزٌد. المسلمٌن االخوان جماعة

 06ص, ت.د, م.د, تارٌخٌة دراسة: قرن نصؾ بعد وسلبٌاتها اٌجابٌاتها ٌولٌو ثورة, عباس رإوؾ (9)
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 تشكٌل فً جمٌعها انضمت مختلفة منظمة مجموعات من حراراأل الضباط حركة تشكلت     

 مجموعة وضم الطٌران سالح فً تشكل الذي التنظٌم سٌما العبدالناصر,  جمال قٌادة خلؾ واحد

 التنظٌم هذا ٌعرؾ ٌكن ولم, (0)اباضة ووجٌه ,البؽدادي الطٌؾ عبد بٌنهم من كان ,الضباط من

 كان نأ بعد هضم تم حراراأل الضباط تنظٌم جاء وعندما, حراراأل الضباط باسم الطٌران داخل

 .(5)الطٌران داخل مستقلة واحدة لجنة

كده وجٌه , وهذا ما أالجوي السالح داخل مستقالكان  الطٌران تنظٌم نأ ما سبقٌعطً      

 هذا الى منضأ الذي سالم جمال خٌهأ خالل من سالم صالحله  رواها واقعة اباضة, حٌث ذكر

 ٌكبر التنظٌم وظل العناصر بعض بجذب واستمر0945 سنة الطٌران سالح فً السري التنظٌم

 جمال بؤخبار سالم صالح قام ذلك وعلى أثر ,كبٌر بعمل فٌها ٌقوم التً الساعة انتظار فً وٌقوى

 ,البؽدادي طٌؾلال عبد سمهأ ضابط سهٌرأ الجوي السالح فً سري تنظٌم هناك نأ الناصر عبد

 ,االتصال به لؽرض مقابلته وتوحٌد الجهود من صالح سالم الناصر عبد طلبساس وعلى هذا األ

 البرٌة للقوات السري التنظٌم قابد الناصر عبد جمال ان بلؽهوأ البؽدادي الى سالم صالح ذهب

 الناصر عبد ٌؤتً قدماأل التنظٌم صاحب ناأ سالم لصالح وقال ذلك البؽدادي رفضف ,ٌراه ان ٌرٌد

 ٌكون وبهذا .(3)وااللتبام التالقً وحدث الناصر عبد الٌه ذهب وبالفعل عنده, ذهبأ ال ناوأ هنا

 صالح ذكر فقد, زمالبه بعض مع التنظٌم الى الضباط من عدد كسب فً دور أدى قد سالم صالح

 استعارة اوطلب بٌته الى سالم صالح برفقة عامر الحكٌم عبد رحض 0949 وابلأ فً نهأ نصر

 تهوافقصالح نصر م فؤبدى لهما ,التنظٌم الى االنضمامب مفاتحته وتم خاللها الخاصة سٌارته

 وبٌن بٌنه دار ما كل عرؾ نهوأ للتنظٌم نضمامهال سعٌد الناصر عبد وكان ,ودون تردد بحماس

 صالح نمر أحقٌقة األو ,بهم حتى قٌام الثورة عالقته واستمرت ,سالم وصالح عامر الحكٌم عبد

 وكانت ,الحربٌة بالكلٌة دراستهم ثناءأ 0938 عام منذ والدفعة الصؾ فً له زمٌال  كان  سالم

 .(4)حٌانً أؼلب األاتصالهم ف تقطع كانت التنقالت ظروؾ ولكن ,صداقة وشابح به تربطه

 عبد خالل من حراراأل الضباط من عدد مع(5)نجٌب محمد على ٌضا  أ سالم صالح تعرؾ      

 ,وطنٌته وخبروا ٌقوله بما ٌإمنون واكانف, 0948عام  فلسطٌن حرب فً  مساعده عامر الحكٌم

 سالم صالح وتردد الوطنٌون, حراراأل هاضباط عاتق على ٌقع مصر خالص نبؤ ٌعتقد هوو

 تداوىلفترة عالج و نجٌب محمد خضع وعندما نجٌب, محمد على ذلك بعد الناصر عبد وجمال
                                                           

 .018ص-43ص, 4ج, ٌولٌو ثورة قصة, حمروش احمد (0)
 .061-059ص, اباضة صفحات من النضال الوطنً وجٌه امام, عبدهلل (5)
 .065-064ص, المصدر نفسه (3)
, للنشر الخٌال دار, عامر الحكٌم عبد محمد المشٌر حٌاة, كامل رشاد ؛44-43ص نصر, صالح, امام عبدهلل (4)

 .71-69ص(, 5115 القاهرة:)
 0907 عام الحربٌة بالكلٌة التحق الخرطوم, فً ولد مصري وسٌاسً عسكري :(0984 –0910)نجٌب محمد (5)

 على حاصل, مرات ثالث وجرح 0948 عام فلسطٌن حرب فً أشترك ثانً, مالزم برتبة وتخرج 0907
 مجلس عٌنه 0955 تموز 53 ثورة وبعد السٌاسً, االقتصاد فً للدكتوراه العلٌا الدراسات ودبلوم حقوق اجازة

 فً الخاصة لحٌاته لٌتفرغ منصبه من أعفً 0954 الثانً تشرٌن وفً ,0953 عام للجمهورٌة ربٌسا   الوزراء
 حتى مصر فً والعسكري السٌاسً ودوره نجٌب محمد, خلؾ خالد وفاء :ٌنظر التفاصٌل من للمزٌد. القاهرة
                                                     .(5103 )بؽداد:, والنشر والتوزٌع للطباعة الضفاؾ دار, 0954
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 ذهب, فً فلسطٌن 0948 ولاأل كانون معارك ثناءأ صابتهأ جروح نتٌجة المستشفٌات حدأ فً

 بضرورة تقاربال الى اللقاءات ذهه فضت,وأ(0)عامر الحكٌم عبدبرفقة  سالم صالح زٌارتهل

 نأ الى هذا التقارب ودفعهم شجعهمو لها, الموالً الحكم ونظام االستعمارٌة السٌطرة من التخلص

 انضمامه وشكل الدعوة, قبول فً ٌتردد فلم ,التنظٌم الى النضمامبا نجٌب لمحمد الدعوة ٌوجهوا

  .(5)تؤسٌسه بداٌة فً للتنظٌم مهما دعما  

 فً كانا ٌزورانه عامر مٌالحك وعبد الناصر عبد جمال نأ نجٌب محمد ذكر جانب آخر من     

 سنا   عطٌهٌ شكله نوأ صؽٌرا   صاؼا   كانوصفه بؤنه و ,سالم صالح معهما ٌؤتً حٌاناوأ لٌال   بٌته

وٌضٌؾ  ,ارة سوداء لتعب فً عٌنٌهٌرتدي نظ ودابما  ما, عام ثالثون وهو الحقٌقً سنه من كبرأ

 محمد بالفرٌق الوثٌقة لصلته اتجاهه الشكوك بعض قلبه فًو سالم لصالح سترٌحٌ ال كان نهبؤ

  .(3)محلها فً لٌست شكوكه كانت نأ له فٌما بعد تبٌن لكن, حٌدر

 سلطات رقابة محل كان ألنه, تكوٌنه ثناءأ التنظٌم اجتماعات ٌحضر نجٌب محمد ٌكن لم     

 بٌنما ,(4)(امٌراالي)وهً كبٌرةال رتبته عن فضال  , الجٌش ضباط فً محبوبا   نجما   باعتباره مناأل

 االتفاق تمف, مرٌبا   ٌبدو بهم االتصالن لذا فؤو ,بكباشً رتبة ٌحمل الوقت ذلك فً ضابط كبرأ كان

 .(5)تنظٌمٌة ولٌست فردٌة به الصلة تكون ان على

 السابدة باألوضاع وضٌقه الحاكم النظام من سخطه عن 0951 عام خالل سالم صالح عبر     

 دارة الكلٌة الحربٌة الملكٌة, وشن هجوما  إ (المصور) مجلة فً نشر مقال فً نتقدفؤ, الجٌش داخل

 الصلة وثٌق كان والذي المسلحة القوات عام قابد باشا حٌدر الفرٌق نظر لفت على مدٌرها شدٌدا  

 .(6)صفه الى كسبه وحاول سالم بصالح تصلفؤ, بالملك

 ,رفح منطقة قام بها الى ةارٌزمن خالل  حٌدر محمد الفرٌق التوجه لدى ذلك حقٌقة تدتجس      

 بشكوى ٌصارحه نأ وطلب ,طوٌلة لمدة واجتمع به الذي كان ٌعمل هناك, سالم, بصالح لتقىوأ

 وذو اللسان وسلٌط تصادمً نهبؤ الضباط بٌن مشتهرا   سالم صالح وكان, حلها ٌمكن حتى الضباط

 عالقة على سالم صالح ٌكون نأ حٌدرالفرٌق  وتوقع, مقدرة على المناقشة والجدل واالقناع

 اللجنة عضاءأ فٌه كان الذي وقتال فً, معه للعالقة جسور مد قرر ولذا ,حراراأل بالضباط

 وتبدٌد المعلومات على للحصول الضباط وكبار القصر مع عالقاتتلك ال الى بحاجة التنفٌذٌة

 ممكن قدر كبرأ على للحصول  الضباط من زمالبه جانب من تشجٌعا   وجد الذي مراأل ,الشكوك

 السابق العام المدٌر باشا حٌدر شخصٌا   ٌعرؾ سالم صالح كانو ,حركتهم لصالح المعلومات من

                                                           
المكتب , كنت ربٌسا لمصر مد نجٌبمذكرات مح ,نجٌب محمد ؛573ص, السابق المصدر, فوشٌة جورج (0)

 .55ص, السابق المصدر, عبده سمٌر ؛85-80(, ص0984,)القاهرة: 5المصري الحدٌث, ط
 .34ص, السابق المصدر, مساهر كرٌم (5)
 .83ص كنت ربٌسا لمصر, ,نجٌب محمد (3)
 امون مإسسة, االنقالب الى الحصار من الناصر عبد, فهمً فاروق. العمٌد رتبة الٌوم تقابلها عسكرٌة رتبة (4)

 .058ص(, ت.د )مصر:, والتوزٌع والنشر للطبع الحدٌثة
 .047ص, 0ج, ٌولٌو ثورة قصة, حمروش احمد (5)
 7ص, والسودان ٌولٌو ثورة, سالم صالح (6)
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 بحٌدر عالقته سالم صالح ٌواصل ان وقرروا ,للجٌش عاما قابدا   فاروق منه جعل الذي للسجون

 تعرض كلما نشاطهم لتؽطٌة حراراأل الضباط عن مظلله معلومات له ٌقدم ان مقابل ,(0)باشا

 العام القابد حتضنهفؤ ,(5)كافٌا   اهتماما   ٌولٌهم وال بنشاطهم ٌعلم القصر كان حٌث ,االنكشاؾ لخطر

 عتقدفؤ, الجٌش فً السابدة وضاعاأل على الساخطٌن حدأ نهأ ٌعلم ذإ جانبه الى بهكس محاوال   وقربه

 هنا نتهزأ ثم ومن, وتحركاتهم حراراأل الضباط خبارأ تقصً ٌمكنه طرٌق صالح سالم عن نهأ

 كشؾ الحكومة حاولتو ,(3)االحرار الضباط لحساب الموقع من واالستفادة الفرصة سالم صالح

 من الثورة قٌام حتى العالقة واستمرت ,سالم صالح من باشا حٌدر تقرب عندما للتنظٌم سراراأل

 .(4)معلومات أي على الحصول دون

 اٌلول فً بدأه الذي الناصر عبد جمال تنظٌم نأ اال الجٌش داخل جماعة من كثرأ ظهور رؼم     

, المنظم السري العمل مقومات له تكتمل تنظٌم ولأ كان, فرادأ خمسة من واحدة كخلٌة, 0949

 (التنظٌم قٌادة)تمثل تؤسٌسٌة هٌبة للتنظٌم صبحوأ ,اخرى خلٌة وٌشكل ٌجند عضو كل صبحوأ

  .(5)باالنتخابات اختٌاره ٌتم ربٌس سهاٌرأ

رفاقه فً  مع قدمأ عندما 0950 عام فً ثانٌة مرة للتنظٌم ا  ربٌس عبد الناصر جمال بخ  نت  أ     

 محاولةالقٌام ب على(7)التهامً وحسن (6)رفعت الدٌن وكمال ابراهٌم حسنالحركة وهم كل من 

 وزارة لتولً والمرشح الملك لنفوذ الخاضعٌن الضباط حدأ (8)عامر سري حسٌن اللواء اؼتٌال

                                                           
 .571ص, السابق المصدر, فوشٌة جورج ؛016ص, السابق المصدر, الدٌن محً خالد(0)
 .555ص, المصرٌة الثورة اسرار, السادات انور (5)
 .878ص, الملكٌة وسقوط فاروق, سالم محمد لطٌفة (3)
 .36ص, السابق المصدر, مساهر كرٌم (4)
 .68ص, السابق المصدر, منتصر صالح (5)
 عضو بمصر, اإلسكندرٌة مدٌنة فً عسكري مصري ولدضابط  :(0977 –0950)رفعت محمود الدٌن كمال (6)

 ,0948 فلسطٌن حرب فً اشترك ,0945 عام من الكلٌة الحربٌة تخرج األحرار, الضباط تنظٌم فً عضو
, األحرار الضباط تنظٌم وهو احد اعضاء ,0936 معاهدة الؽاء بعد الفدابٌٌن بتدرٌب القناة معارك فً أسهم

 للشإون اءالوزر لربٌس ناببا  و ,0960 عام للعمل تولى عدة مناصب منها وزٌرا   0955تموز  53وبعد ثورة
 ثورة قصة حمروش, أحمد: ٌنظر للمزٌد. 0977 عام توفً ,0964 عام العالً التعلٌم على وٌشرؾ العلمٌة

 .337 –300ص ,4ج ٌولٌو, 53
 قامت التً األحرار الضباط تنظٌم فً عضوا كان, 0954 عام ولد مصري وعسكري سٌاسً: التهامً حسن (7)

 عام منذ الناصر عبد جمال من المقربٌن من كان, المتطرفة اإلسالمٌة نزعتهب معروؾ كان, 0955 بثورة
 الجمهورٌة رباسة لدى دولة وزٌر عٌن, 0967 عام مصر الى عاد,0960 عام النمسا فً سفٌرا عمل, 0955

, الكٌالً الوهاب عبد: ٌنظر, للمزٌد. منه المقربٌن من اصبح حتى, السادات الربٌس عهد اول فً 0971 عام
 .533-553ص, 5ج, السابق المصدر

 الذخٌرة ببٌع سري حسٌن قٌام  عن معلومات ورود ٌعد جاء االؼتٌال ان نجٌب محمد ذكر الحادثة هذه عن (8)
 العقاب تستحق خٌانة وارتكب, ؼزة فً الٌهود من جماعة الى الؽربٌة الصحراء فً العالمٌة الحرب ومخلفات
 حسٌن اتهام الى ٌدعو سرٌا   منشورا   سالم صالح فوزع, التحرك قرروا لذا, العظمى الخٌانة حد الى وتصل
, للحربٌة وزٌرا تعٌٌن محمد نجٌب هفٌ طالبو اخر ا  منشور وزعوا للمنشور فعل رد ٌجدوا لم وعندما, سري

كنت ربٌسا  ,نجٌب محمد: ٌنظر, للمزٌد. سري حسٌن اؼتٌال قرروا, اٌضا ورابه فعل رد ٌجدوا لم وعندما
 .96ص لمصر,
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 دون العملٌة بهذه قام عبد الناصر جمال نأ الدٌن محً خالد وذكر, فشلت اال أنها ,(0)الحربٌة

 عقد اجتماع ولأ فً الموضوع سالم صالح ثارأ فشلت ان وبعد ولهذا ,التنظٌم فً معهم التشاور

 وأ التنظٌم من استبذان دون بالعملٌة قٌامهل الناصر عبد لجمال الذعا   نقدا   وجه فٌه ,المحاولة بعد

 بأكمله التنظٌم ستورطون كنتم علٌكم قبض نهأ لنفرض": سالم صالح وقال خطارهأ دون حتى

 وتعهد النقد الناصر عبد تقبل وقد ,(5)"نفعل ان نرٌد ما كل ستجهضون وكنتم كهذه عملٌة فً

 كل ٌقوم نأ 0949 عام اقترح نفسه سالم صالح نأ من الرؼم على ,العمل هذا مثل تكرار بعدم

 .(3)فسادا   بالبالد ثتعٌ التً الشخصٌات حدىأ باؼتٌال حراراأل الضباط قطابأ من واحد

: ما ٌتساءل دابما  و الحركة فً الناصر لعبد الممٌز الوضع عن راض   صالح سالم لم ٌكن      

 مراأل عرض دون االؼتٌال بمحاولة الناصر عبد قٌام عند فرصته نتهزوأ ؼٌره؟ ولٌس جمال لماذا

 كان ؼاضبة مواجهه فً االجتماع وتفجر, عنٌفة بصورة الموضوع لٌتفجر القٌادة لجنة على

تصرفات  له اكٌا  ش عكاشة ثروت لٌقابل االجتماع من سالم صالح وخرج ,وصالح جمال طرافهاأ

 كل نفسه وٌعتبر القٌادة لجنة على رباسته فرض منعبد الناصر وبما ٌقوم به على حساب الجمٌع 

 سالم صالح وثار, الجلسات ٌحضر لن نهؤولذلك ف ,الجمٌع من كبرأ قدرا   هاٌعطٌ ان وٌحاول شًء

 فٌما الناصر عبد ٌتبعون كثرهمأ نأ وقال ,القٌادة لجنة بؤسماء علمهأ بل ثروت مامأ جمال وشتم

عبد  لوضع مساو وضع على ٌحصل لم ذاأ اللجنة من سٌستقٌل نهأ مراأل نهاٌة فً بلؽهوأ, ٌقول

 كل له حكى ثروت نأ الدٌن محً خالدوذكر  ,حراراأل الضباط اسماء كل ٌعرؾ بحٌث, الناصر

 على حفاظا   مقبولة تسوٌة ٌجادإ منه اوطلب حدث ماب خبروهوأ جمال الى فؤخذه سالم صالح قاله ما

 حرٌق منذ مفروضا التجوال حظر وكان سالم صالح بٌت الى معه جمال صطحبوأ, التنظٌم

 ثناءأ المرورمن  لٌتمكنوا الرسمً بالزي ونتحركٌ وكانوا ,0955كانون الثانً  56 القاهرة

 عبدالناصر جمال بٌن ظاهري بصلح انتهت حتى الفجر المناقشات استمرتو, التجوال حضر

 جمال انتخاب جراءأل حسٌن الدٌن كمال بمنزل اجتماعا   القٌادة لجنة عقد وخالل ,سالم وصالح

, سالم صالح فٌهم بما لعبدالناصر متهاصوأ عطى الجمٌعأ 0955 عام الثالثة للمرة الناصر عبد

لكن الحقٌقة  صفٌت قد الخالفات نوكؤ وجمال صالح بٌن حسناأل الى تسٌر وكؤنها موراأل توبدأ

 (4)ان عبد الناصر ظل فً قلبه بعض الشًء تجاه صالح سالم

 1591 السوٌس احداثدور صالح سالم فً  :ثانٌا

دوار, وذلك من عن باقً األ نا  همٌة وشؤا  الٌقل أمتمٌز دورا   المدة هذهصالح سالم فً ظهر أ     

 حدثت 0950 عام ففً ,البرٌطانٌٌن ضد قناة السوٌس فً الفدابٌٌن لكتابب المساعدات تقدٌم خالل

 لؽاءأ المصري الوزراء ربٌس النحاس مصطفى علنأ ان بعد السوٌس مدن فً اضطرابات

                                                           
 .5115 آب 8 فً(, 3450) العدد, , )صحٌفة(, العراقبابل ؛06ص, مصر وعقل ٌولٌو ثورة, حمروش احمد (0)
 .66ص, السابق المصدر, الدٌن محً خالد (5)
 .357-083ص ص, السابق المصدر, فوشٌة جورج (3)
 .003 -000ص ص ,السابق المصدر خالد محً الدٌن, (4)
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 ولاأل تشرٌن من الثامن فً للبرلمان عقد اجتماع بعد (0)0936 لعام البرٌطانٌة المصرٌة المعاهدة

 علٌها صادق والتً السودان بشؤن (5)0899 اتفاقٌتً وإلؽاء والشٌوخ النواب بمجلسٌه 0950 عام

 وجود رؼم علٌها بالتصدٌق ٌضاأ فاروق الملك وسارع, باألجماع والشٌوخ النواب ًمجلس

 .(3)القناة منطقة فً البرٌطانٌة القوات

 ,(4)والتضحٌة للبذل استعدادها بدتوأ والحماسة بالؽبطة 0936 معاهدة لؽاءإ البالد استقبلت      

 المعنوٌة الروح رفع الى دتوأ ,البرٌطانً االحتالل ضد الشعب لكفاح البداٌة نقطة وكانت

 تشرٌن من عشر والسادس عشر الخامس فً واالسكندرٌة القاهرة من كل فشهدت ,للمصرٌن

 السالح..) كان من بٌنها شعارات خاللها رفعوا والعمال للطالب ضخمة تظاهرات 0950 ولاأل

 البرٌطانٌة الحكومة ماأ ,(5)السوٌس قناة عن تدعوا للدفاعوهتافات حماسٌة  (سالحا نرٌد السالح..

 تعترؾ ال نهاأ فٌه اعلنت بالؼا   ثراأل على صدرتأو عظٌمة بدهشة اإللؽاء قرار استقبلت فقد

 هربرت وصرح (6)الدولٌة والقوانٌن عراؾاأل ٌخالؾ مرا  أ هتعدو ,واحد جانب من المعاهدة بإلؽاء

 برٌطانٌا نأ, ذإ حٌن البرٌطانً خارجٌةال وزٌر ,"Harbert Morison" (7)مورسٌون هربرت

 الحكومة نوأ السوٌس منطقة فً قواتها لبقاء مراأل ىقتضأ ذاأ بالقوة القوة ستقابل برٌطانٌا

 .(8)المعاهدة تمزٌق مصر لمحاولة تذعن ال البرٌطانٌة

                                                           
 تقرٌر ,5671/300 رقم ملؾ الملكً, البالط ملفات و, .ك .دللتعرؾ على اسباب الؽاء المعاهدة بنظر:  (0)

 .36ص ,51و ,51/01/0950 فً, 4/746/04/5475 المرقم, القاهرة فً العراقٌة المفوضٌة
 االسمٌة الوجهة من السودان إدارة جعلت, 0899 الثانً كانون 09فً مصر مع برٌطانٌا وقعتها:0899 اتفاقٌة (5)

, برٌطانٌا بموافقة الخدٌوي ٌعٌنه عام حاكم السودان على ٌعٌن وأن وبرٌطانٌا مصر من لكل تخضع ثنابٌة إدارة
 العلم ٌستعمل وأن, السودان فً وقنصلٌة مختلطة محاكم من ٌتبعها وما األجنبٌة باالمتٌازات ٌعمل ال وأن

 العلم إال ٌستعمل ال سواكن مدٌنة عدا ما السودان أنحاء بجمٌع والبر البحر فً معا   والمصري البرٌطانً
 امتداد بعدم تقضً التً الثانوٌة 0899 تموز 01 باتفاقٌة األولى االتفاقٌة من الثامنة المادة عدلت ثم. المصري

 االستثناء هذا ملؽاة فصدرت( سواكن مدٌنة عدا) السودان جهات من جهة أي على المختلطة المحاكم سلطة
 وشوقً الرزاق عبدهللا عبد :ٌنظر. المختلطة المحاكم سلطة إلٌها تمتد ال السودان بالد كسابر سواكن واصبحت

 رحاب ؛575ص(, 0997) القاهرة:, للنشر الثقافة دار, والمعاصر الحدٌث والسودان مصر تارٌخ, الجمل
 .55ص ,السابق المصدر, حسن

-574/5/8القاهرة, رقم  فً العراقٌة المفوضٌة تقرٌر , 5670/300 رقم ملؾ الملكً, البالط ملفات و,.ك.د (3)
 مطبعة ,0955–0909فً مصر  الحكم ازمة, سلمان محمد عصام ؛074ص ,45و ,05/01/0950فً  أ,

                                  .078ص القاهرة, الفكر,
؛                                 97ص, (ت.د, م.د ),والنشر للطباعة القومٌة ٌولٌو, الدار53 وثورة الجالء قضٌة العزٌز, عبد وفٌق (4)

Arthur Goldschmidt, A brief history of Egypt, Op.cit. p.14.                                                    
العراقٌة فً القاهرة, كتاب  المفوضٌة الملكٌةتقرٌر , 5670/300 د.ك.و, ملفات البالط الملكً, ملؾ رقم (5)

 .057, ص33, و58/0/0955أ فً -40/5/8وزارة الخارجٌة المرقم 
 )القاهرة: ,3ط ,والتوزٌع والنشر للطباعة الوفاء دار السوٌس, قناة فً السرٌة المقاومة, الشرٌؾ كامل (6)

 .33ص(, 0987
 حٌاته فبدأ السٌاسً العمل إلى ٌمٌل أخذ مبكر سن ومنذ ,0888 عام برٌطانً ولد سٌاسً: مورٌسون هربرت (7)

 العموم لمجلس  ربٌسا   , ثم0930-0959 للمدة للنقل وزٌر منها مناصب عدة تقلد ,0953 عام منذ السٌاسٌة
, السابق المصدر, حسن رحاب: ٌنظر ,0950 عام أللوردٌة لقب منح انه , حتى0945 البرٌطانً عام

 .078ص
 .98ص السابق, المصدر العزٌز, عبد وفٌق (8)
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 الفصل االول

 القوات فً التفكٌر دون مهزلة الخطوة تلك على الحكومة قدامأ نأ ٌرى صالح سالم      

 مراأل ٌصل حتى خرىأ جهة من والبرٌطانٌٌن جهة من سرابٌلإ بٌن سٌناء فً المرابطة المصرٌة

 هناك ٌصبح فال حوصرت ان بعد تماما   تنعزل ان الى سرابٌلإ وجه فً تقؾ التً القوات بهذه

 ماء حتى وأ طعام وأ ذخٌرة من ٌكفٌها ما القوات لتلك ٌكن ولم ,مصر قاعدتها وبٌن بٌنها اتصال

 العدة تعد ثابتة صامدة فهً الموقؾ هذا رؼم حراراأل الضباط قٌادة نأكد صالح سالم بؤو ,للشرب

 عالمات أي تظهر ما ذاأ سرابٌلإ رضأ فً الفناء حتى للقتال مكانٌاتأ من ٌدٌهاأ ما تحت بكل

 ان ستطرد بالقول, وأالمصري الجٌش قوات علٌه كانت الذي الموقؾ الستؽالل الٌهود جانب من

 ولو حتى المعاهدة بإلؽاء الحكومة بقرار ٌبلػ لم كله المصري الجٌشو سٌناء فً المصري الجٌش

 ان بعد تحرسه التً القوة سرواوأ الفردان جسر البرٌطانٌٌن حتلأ والنتٌجة ,بساعات لؽاءاإل قبل

 وبذلك, المعاهدة لؽاءإ نبؤ الجٌش قٌادة تسمع ان قبل المصفحة السٌارات من بكتٌبة هاجموها

 المدفعٌة سالح قوة لمضاعفة كافٌة كانت والذخٌرة الثقٌلة المدافع من كمٌة على الجٌش ضاعت

 .(0)المصرٌة

 (5)المصري علً عزٌز وتولى ,المصرٌة المدن جمٌعو ةالقاهر فً الفدابٌٌن كتابب تكونت     

 الكتابب تلك لتزوٌد باألموال ٌتبرعون المواطنون خذأكما  ,هاتدرٌب الجٌش ضباطمن  وعدد

البرٌطانٌة التً ٌعملون بها مما ن العمل فً المعسكرات ن عٌالعمال المصرٌ متنعوأ ,(3)بالسالح

جعتهم ن شبعد أ دون جدوى,لكن قناعهم بالعودة وحاول البرٌطانٌون أ بتلك القوات,لحق الضرر أ

جورهم حتى لهم أفً المصالح الحكومٌة وتدفع  نها سوؾ تستخدمهمالحكومة على ذلك ووعدتهم بؤ

 المواطنٌن بمضاٌقة البرٌطانٌون وبدأ معها ضطراباتالا وبدأت ,الذٌن الٌتٌسر لها استخدامهم

 االحتالل قوات بٌن دموٌة معارك عدة وحدثت ,مراكزها على النار وٌطلقون الشرطة وقوات

 .(4)المصرٌٌن المواطنٌنو

                                                           
 .07-05ص, (ت.د, م.د), الجالء, سالم صالح  (0)
 فٌها, دراسته أكمل, القاهرة فً عسكري وسٌاسً مصري ولدضاٌط  :(0965 –0881)المصري علً عزٌز (5)

 له تمٌزا   وذلك (المصري) لقب لنفسه أتخذ استقر ان وبعد ,0899 عام إسطنبول فً الحربٌة الكلٌة إلى انتقل ثم
 عام حرب اركان كلٌة من تخرج ,شركسٌة عابلة من ٌنحدر وهو, العربٌة المناطق من االخرٌن الضباط عن

 تركٌا جمعٌة إلى أنظم لؽات, خمس وٌجٌد الثقافة واسع كان, 0917 عام الحرب اركان هٌبة فً وعٌن 0915
 أركان لهٌبة ربٌسا   عٌن ,0906 الكبرى العربٌة بالثورة وشارك ,0904 عام نٌسان فً مصر إلى عاد الفتاة,
 عن موسكو فً سفٌرا   ,عٌن0950 عام القناة فً الفدابٌٌن كتابب قاد ,0939 عام المصري الجٌش حرب

 لمزٌد. 0956 عام فٌها وتوفً القاهرة إلى عاد ,0955تموز 53بعد ثورة  (0954–0953)المصرٌة الحكومة
 رسالة, العربٌة القومٌة والحركة المصري علً عزٌز, الساعدي حسٌن خالد زٌنب: ٌنظر التفاصٌل من

 .5114(, بؽداد جامعة :للبنات التربٌة كلٌة, )منشورة ؼٌر ماجستٌر
 .010ص السابق, المصدر, فهمً العزٌز عبد وفٌق ؛078ص, السابق المصدر سلمان, محمد عصام (3)
, المفوضٌة الملكٌة العراقٌة فً القاهرة, كتاب وزارة 5670/300رقم  د.ك.و, ملفات البالط الملكً, ملؾ (4)

 . 055, ص37, و0950كانون االول  55, فً 746/04/31485الخارجٌة, المرقم ع/
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 مع والتصادم المعركة لودخب الشرطة تبدأ فشًء وشٌبا   السوٌس قناة فً المقاومة اشتدت     

 الشرطة ثكنات بالهجوم على 0955الثانً كانون 55 ٌوم التً قامت (0)البرٌطانٌة القوات

 الشرطة قوات بٌن (5)االسماعٌلٌة عرفت بمذبحة مذبحة افٌه قعتأوو (زمٌلٌاأ) بلدة فً المصرٌة

 اال العزل بطالاأل هإالء بحق التارٌخٌة بالمؤساة سالم صالح وصفها التً ,(3)المصرٌة المقاومة

 من منهم مات, والدبابة المٌدان لمدافع صمدوا رصاص من ٌكفٌها ما لها لٌس القدٌمة البنادق من

 من صبحوأ ,(4)ٌدٌهمأ من الرصاص فرغ عندما الى ٌستسلموا لم ولكنهم شوه من وشوه مات

 الفدابٌٌن مجامٌع اتجهت ولذلك فورٌة حربا   بمفردها تحسن نأ تستطٌع ال العصابات نأ المإكد

 الكتٌبة وكانت, سلحةواأل بالذخٌرة تموٌلهم فً المساعدة وطلب فٌها الوطنٌٌن الضباط بعض الى

 البكباشً وكان( الشط) السوٌس لمدٌنة المواجهة للقناة الشرقً البر على ترابط المصرٌة العاشرة

 الضباط من واحد ٌمثل كان الذي لها الثانً القابد هو بل ,بالكتٌبة ضابط ؾوالرإ عبد المنعم عبد

 فً من السالح لهم كمٌة نقل فً استعداده بدىوأ, الملتهب الوطنً الفٌض من اؼترفوا اللذٌن

 اال ,العسكرٌة فٌها بما السٌارات وٌفتشون الطرق جمٌع ٌحتلون البرٌطانٌون فٌه كان الذي الوقت

 ماوحٌن. السوٌس فً المقاتلٌن لحساب والعتاد الذخابر بعض ٌوصل نأ استطاع المنعم عبد نأ

 شارأ كتٌبته من والسالح الذخابر من الالزم بالقدر مدادهمأ الرإؾ عبد المنعم عبد على عتذرت

 المصرٌة الحدود على رفح فً الفرقة رباسة فً ٌعملون خرونآ بضباط االتصال علٌهم

شاد وأ عامر الحكٌم وعبد سالم صالحلهم  وذكر ,ٌنٌالوطن الضباطب ٌاهمإ واصفا   ,الفلسطٌنٌة

 بحكم الرباسة ضباط نوأ السٌما ,علٌهم االعتماد ٌمكن الذٌن الضباط من نهموأبوطنٌتهم 

 .(5)مطالبهم اجابة على قدرة كثرأ تجعلهم بالوحدات الواسعة واتصاالتهم صالحٌتهم

                                                           
 السابق, المصدر العزٌز, عبد السابق؛ وفٌق المصدر ,الشرٌؾ كامل :ٌنظر المعارك سٌر على اكثر للتعرؾ (0)

 016-95ص
 الخامس فً ٌوم الجمعة مصر, فً القناة منطقة وسط تقع التً المدٌنة هذه فً حدثت مذبحة: االسماعٌلٌة مذبحة (5)

المكان  بتطوٌق( ارسكٌن) الضابط بقٌادة برٌطانٌة قوات قامت ,حٌث0955الثانً كانون من والعشرٌن
 سوى معهم وال سالح المصري البولٌس من محلٌة سوى قوة فٌه لم تكن الذي المصفحة, والسٌارات بالدبابات
 اال اسلحته, تسلٌم وقوته النقٌب من وطلب جندي, (0511من) اكثر قوامها قوة مع المكان واجتاحت, البنادق

 ذلك على وبناء   والمقاومة, بالرد الدٌن سراج فإاد الداخلٌة وزٌر من األوامر جاءته ان بعد رفض األخٌر ان
 الذخٌرة منها نفذت ان بعد اال تستسلم لم التً, المصرٌة القوات فردت علٌهم, النار البرٌطانٌة القوات اطلقت
, برٌطانً قتٌل وجرٌح بٌن (6) مقابل المصرٌة, القوة من جرٌحا  ( 511)و شهٌدا  ( 46) اثرها على وسقط
, و.ك.د: ٌنظر التفاصٌل من لمزٌد. والبالد القاهرة فً المظاهرات وعمت كبٌر, صدى المذبحة لهذه وكان
 وزارة كتاب, القاهرة فً العراقٌة الملكٌة المفوضٌةتقرٌر , 5670/300 رقم ملؾ الملكً, البالط ملفات

 ؛057-056ص, 33و, 0955 /0/ 58 فً, أ-40/5/8 المرقم, الخارجٌة

Harold Hindle James, personal Report on Riots in Cairo 26 Jan 1952,Transcribed  and 
Annotated by John Barnard, 2009, p.1.                                                                       

  ؛038ص, السابق المصدر, الشرٌؾ كامل (3)

Abdel Monem Said Aly, State and Revolution in Egypt:the paradox of change and 
politics, crown center for Middle East Studies, Brandeis University,2012, p.6.                        

 .08ص, الجالء, سالم صالح (4)
 .545-038ص, السابق المصدر, الشرٌؾ كامل (5)
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 الفصل االول

 مع حراراأل الضباط حركة فً البارزان الضابطان عامر الحكٌم وعبد سالم صالح تعاون      

 فً اهمكانمن م القناة فً الٌهم ونقلها والعتاد بالذخابر بإمدادهم المسلمٌن االخوان ومع الفدابٌٌن

حرار الوطنً فً عملٌات السوٌس الى موقؾ الضباط األ سالم صالح شاروبهذا الصدد أ .(0)رفح

 االحرار قٌادة به تقوم كانت ما اخر, احد أي من كثرأ ٌعلمون والفدائٌون تعلمون كلكم" :قابال  

 ووصل القناة, فً الفدائٌٌن الى والذخائر األسلحة لتهرٌب النطاق واسعة عملٌات فً بالجٌش

 موقف هو هذا المدنٌة, بالمالبس المعركة ودخول الجٌش صفوف ترك الى ببعضهم مراأل

  .(5)"حراراأل

الربٌسً لهم والمسإولة عن جمٌع  ٌنظرون الى برٌطانٌا كونها العدو كان الضباط االحرار     

ذا ما بٌنه صالح , وهوجه القصور فً النظام الملكً وخاصة سوء حالة الجٌش ألنها تمثل البالدأ

رض من أ رٌطانٌٌنباللوضع المؤساوي بطرد اب التخلص من وجو سالم عندما أكد على

 .(3)الوطن

ن كل الشباب فً الثانوٌة شؤنه شؤ ن كان طالبا  منذ أ صالح سالم كرهه للبرٌطانٌٌن أظهر     

هو ٌراها تجثو على مقدرات بالده وتنهب خٌراته وتمارس سٌاسة الخدٌعة المصرٌٌن الوطنٌٌن, ف

مع عمالبها من السٌاسٌٌن, ولشدة كرهه لهم رفض  ضد ابناء شعبه ووطنه والكذب والتآمر

ل ابنه الوحٌد المصاب أن ٌرس 0955تموز 53وزٌر االرشاد بعد ثورة  اصبح عندماصالح سالم 

       .(4)"بنً وال ٌعالج فً برٌطانٌاافضل أن ٌموت أ "طفال للعالج فً برٌطانٌا قابالبشلل اال

 كان بطلها صالح سالم, ولى للمعركةفً األٌام األ ة وقعتحادثة مهملى ن نتطرق إأ ال بدو     

ٌمأل بالضٌق الشدٌد الذي  الم ٌشعر وزمالبه من الضباط الذي كان فٌه صالح سففً الوقت 

وطنً ان ٌإدوه فً هذه واجب  ن علٌهمون بؤشعركانوا ٌ ونفوس جمٌع الضباط فً سٌناء نفوسهم

الجٌش  فً شبه هٌاج ٌنذر بالخطر, ووصلت التقارٌر الى قٌادة القوات هناك اجتمعتالمعركة, 

ركان حرب الجٌش أ)نابب ربٌس هٌبة توفٌق مجاهدالقٌادة اللواء  فؤرسلتن الحامٌة فً سٌناء, م

  .(5)مورومعالجة األ وكلفته بتهدبة الحالة هناكالمصري( 

فً الفرقة, ولما  مإتمر عقدهالمنطقة وتم جمع الضباط للقاء بهم فً  الى وصل اللواء مجاهد     

عد وأن ب ٌؤت  ن دور الجٌش لم تهدبتهم وأشعارهم بؤ فٌهم محاوال  قشهم وخطب ثٌر الموضوع ناأ

جل اقناع القٌادة محاوالته من أ نه سٌبدي, وأثم بعد ذلك البرٌطانٌٌن وألعلٌهم ان ٌتفرؼوا للٌهود أ

ضد البرٌطانٌٌن, وما بمنح تصارٌح للضباط الذٌن ٌرؼبون فً التطوع والقتال فً معركة القناة 

رابٌل سٌست إن العدو الحقٌقً هو االنجلٌز ولبؤ قابال   ه حتى صرخ صالح سالمنهى اللواء حدٌثأ

                                                           
 .95ص ,المصدر السابق ,فاتٌكٌوتس (0)
 .09ص, الجالء, سالم صالح (5)
(3) Laura M- James, Op.cit, p.4.                                                                                                      
 القاهرة.-5106تشرٌن االول  55مقابلة شخصٌة مع محمد صالح سالم فً  (4)
 .554انور السادات, اسرار الثورة المصرٌة, ص (5)
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 الفصل االول

 هذا العدو باألفعى صالح سالم , وشبهرضناأ من جزءا   ٌحتلون من وهم ,كما ٌقول سٌادة اللواء

  .(0)سرابٌلرأسها فً القناة وذٌلها فً إ التً

 نال تؤٌٌد بداه من حدٌثأ ماعلى صالح سالم و لصرخةالشدٌد  انزعاجه مجاهداللواء  ظهرأ     

فً  أٌه علنا  راللواء مجاهد  ظهرن أأ ال ٌفتؤثم  ,فً المإتمر من الضباط المتواجدٌن ا  كبٌرعدد 

فؤحسس الجمٌع بالخطر  ,بالنسبة للوضع هناك ا  وٌشكل تهدٌد رجل خطر عدهعندما  صالح سالم

ٌتهم فٌه صالح  عند عودته الى القاهرة ٌكتب تقرٌرا   ن اللواء مجاهد سوؾبؤ ٌقنواوأ المحدق بهم

 سالم ن ٌتجه نشاط القصر الى كشؾ حقٌقة صالحأسالم بالخطورة, ومن ٌدري كٌؾ ٌمكن 

ن اللواء فٌما بعد أ علموان الضباط قد وأ خصوصا   ٌقاع بالتشكٌل كله,وبالتالً اإل واتصاالته

 من مثٌري الفتن من وعدهمجاهد طلب فصل صالح سالم ومن معه من الضباط المعترضٌ

 تقرر الحكٌم عامر وصالح سالموعبد بٌن انور السادات  ثر ذلك جرى اجتماع, وعلى أوالقالقل

, وعبدالحكٌمالذي كان قرٌب الصلة بصالح سالم  ,حٌدر باشامحمد كتابة خطاب الى الفرٌق  فٌه

 ا  استفزاز همازاستفزب والقٌام زٌارته لهم د بإثارة الضباط عندشكوى حول قٌام اللواء مجاه تضمن

 اللواء الذي قام باستدعاء ,باشا رسل الخطاب الى حٌدروأ من شرور, ٌجب اتقاإه قد ٌإدي الى ما

 .(5) الجنوبٌة المنطقة الى نقله تم حول القضٌة معه التحقٌق وبعد ,القاهرة الى هلوصحال و مجاهد

 بالفدابٌٌن ٌتصلون كانوا ولكنهم ةٌلتاق وحدات ٌشكلوا مل الضباط ن  إلى أ شارةاإل روتجد     

 الجٌش وحدات ولكن ,العملٌات بعض فً حٌاناأ وٌشتركون الخطط معهم وٌعدون ٌدربونهم

 الذٌن التقلٌدٌن قادتها لتعلٌم تخضع المعركة حداثأ عن تماما   بعٌدة لتظ القناة منطقة فً العادٌة

 .(3)المسلحة القوات عام قابد حٌدر محمد من وامرهمأ ٌتلقون

  (4)(البحري اللغم) التاٌتل: ثالثا

 اللؽم قضٌة هً خالل معارك القناة لتً كان لصالح سالم فٌها دور آخرا خرىاأل القضٌة     

 على كامل بشهر القاهرة حرٌق قبل أي ,0950 االول كانون 55 فً وقعت التً ,البحري

 مطعمب وعبد الحكٌم عامر السادات انور مع هذا الٌوم وبٌنما كان صالح سالم جالسا   ففً التحدٌد,

 تلٌفونٌا الناصر عبد جمال أتصل بهم سٌناء, شمال الحدود على العسكري المركز رفح فً الجنود

 اسم تاٌتل ٌكن ولم, ٌومفً نفس ال الٌهم صلسٌ (تاٌتل) الستقبال واٌتهٌب نأوأخبرهم  ,القاهرة من

 وظل ,السوٌس قناة ستجتاز برٌطانٌة سفٌنة وللنسؾ أ رسلأ قوٌا   لؽما   بل استقباله ٌجب رفٌق

 وقت قصٌر وبعد حجمة, حقٌقة عن شًء ٌعلمان ال وهما اللؽم ٌنتظرانالحكٌم  عبدو سالم صالح

 الى ٌصالهإ كٌفٌة ٌعرؾ وال اللؽم استلم التنظٌم نأ لٌبلؽه الحكٌم بعبد العرٌش من ضابط تصلأ

                                                           
 كتاب, القاهرة فً العراقٌة الملكٌة المفوضٌةتقرٌر , 5670/300 رقم ملؾ, الملكً البالط ملفات, و.ك.د (0)

احمد طعٌمه, المصدر  ؛043ص, 37و, 0950/ 05/ 55 ,فً 746/04/31485ع/ المرقم, الخارجٌة وزارة
 Laura M- James, Op.cit, p.4                  ؛                                        56السابق, ص

 .57؛ احمد طعٌمه, المصدر السابق, ص556, صالمصرٌة الثورة اسرار, السادات انور (5)
 .064ص,0ج,ٌولٌو 53 ثورة قصة, حمروش احمد (3)
 .557ص, المصرٌة الثورة اسرار السادات, انور: ٌنظر ,(اللؽم) معناها كلمة حركٌة التاٌتل (4)
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 الفصل االول

 عادو ,مراأل فً ونسٌتصرف وهم رفح الى ٌرسله نبؤ الحكٌم عبد جابهفؤ, امكانٌاته لحدود القنطرة

 .(0)اللؽم ٌنتظران سالم وصالح الحكٌم عبد

 نقلت بٌنما الداخلٌة, وزٌر (5)الدٌن سراج فإاد السٌد وبمعرفة القطار طرٌق عن اللؽم قل  ن       

 فرقة رباسة ضابط سالم صالح الصاغ بمعرفة الحربٌة بالطابرة العرٌش الى الدقٌقة جهزةاأل

 كٌمٌاوي ضابط بحراسة اللؽم البحري وصلو الحٌن, ذلك فً سٌناء فً مرابطة كانت التً المشاة

 ثقٌلة الحجم كبٌرة صنادٌق ربعةأ عن عبارة وكان ,بتركٌبه والمكلؾ بؤعداده قام من هو كان

 الصنادٌق ووضع نزالأ على الكٌمٌاوي والضابط عامر الحكٌم وعبد سالم صالح وتعاون, الوزن

 ذلك فً مرت التً السفن تلك ان الأ ,القناة الى الوصل فً نجاحهم بعد البواخر طرٌق فً اللؽم

 الضباط فٌها شتركأ التً خٌرةواأل ولىاأل المحاولة تلك وكانت برٌطانٌة, سفٌنة فٌها كنت لم الٌوم

 وظل الرمال, فً اللؽم ودفن خرىأ مرة الفكرة تنفٌذ دون بعض العقبات حالتو ,(3)حراراأل

 .(4)الٌوم حتى هناك ٌرقد ٌزال وال  الثورة قامت حتى مكانه

 ما تعلمون كلكم بل": قابال فً هذا الصدد حراراأل الضباط دور الى سالم صالح شارأو     

 فال كلٌا, المالحة لمنع ضخم بحري بالغم السوٌس قناة لنسف االحرار الضباط قٌادة دبرته

 بدء   جرت التً االحداث هذهعلى  وعقب صالح سالم, "تمر ان وقواته المحتل اساطٌل تستطٌع

 وال الغاصب كفاح ٌكن لم السبب ان هللا وٌعلم": قابال حتى احداث السوٌس المعاهدة لؽاءإ من

 من ولٌنجوا الحكم بكراسً ٌحتفظ حتى الوفد حزب جعبة فً سهم خرآ كان ولكنه المحتل جالء

 صالح وٌضٌؾ ,"غٌره بحزب بدالهوأ الحكم خارج الطرد وهو. .. ٌنتظره كان الذي المصٌر

 وكانت دون علم, المعركة وسط فً والشعب البرٌطانٌٌن مع سرا   حدثت مفوضاتال نبؤ سالم

 .(5)للمعركة حد وضع حول تدور المفاوضات

 بعد حرب وخصوصا   المرحلة تلك فً مصر شهدتها التً ن الظروؾأ سبق ما عطًٌ       

  والحٌؾ ,والمالً اإلداري لفسادا تفشًتمثلت فً  سلبٌة نتابج من فرزتهأ وما 0948 فلسطٌن

 لدى الوطنً الشعور تنامً إلى أدت ,الحكومات السابقة سٌاسات بسبب الشعب على وقع الذي

 على أخذوا الذٌن األحرار بالضباط المتمثلة العسكرٌة المإسسة والسٌما الشعب, من كبٌرة فبات

 انطباعا   تركتو ,مصر بكل الوسابل المتاحةتحرٌر  أجل من والنضال التصدي مسإولٌة عاتقهم

 البرٌطانً. المستعمر ومجابهة محاربة فً ساساأل هً القوة نأ الى ٌفضً

                                                           
 .590ص, السابق المصدر, فوشٌة ؛ جورج558-556ص المصرٌة, الثورة اسرار السادات, انور (0)
 للنابب ووكٌال محامٌا لٌعمل منها وتخرج الحقوق كلٌة دخل, 0916 عام ولد مصري سٌاسً: الدٌن سراج فإاد (5)

 وزٌرا منها مناصب عدة شؽل, 0936 عام منذ له ناببا واصبح 0935 عام الوفد حزب الى انظم, العام
 اصبح 0946 عام فًو, االجتماعٌة للشإون وزٌرا ثم 0943 عام فً للداخلٌة ووزٌرا, 0945 عام للزراعة
 .014ص, السابق المصدر, حسن رحاب: ٌنظر. للوفد سكرتٌرا 0948 عام وفً, الشٌوخ بمجلس عضوا

 .558ص,  المصرٌة الثورة اسرار, السادات انور ؛050ص, السابق المصدر, الشرٌؾ كامل (3)
 ؛ 014ص السابق, المصدر الدٌن, محً خالد؛ 559ص, المصرٌة الثورة اسرار, السادات انور (4)
 .09-05ص, الجالء , سالم صالح  (5)



 
 

 نيالفصل الثا
يوليو  34ثورة وتغري النظام السياسي يف مصر )صالح سامل  

2593) 
 

        ول: صالح سالم ودوره في  األديداد والاميام بر مير ال  يام المبحث األ
 .2593رموز  34الملك  ف  مصر 

 عداد والقيام بتغير السياسي العام في مصر ومراحل اإل : الوضعولا أ
 ممكيال النظام

 حداث .تغيير)الثورة( ومجريات األممية ال: عثانياا 
بعثثثلثالير  ثثثاثاا ثثثاا الثيثثثل   ثالح ثثثر ثثالمبحثثثلثاليثثثرحلةثماح ثثث ثمثثثر

ثالس رسلثال ل لثفلثمصا
 : عزل الممكاولا  
 حزاباأل حل: ثانياا        
 الزراعي  صالحاإلموقف صالح سالم من قانون : ثالثاا        

 هيئة التحريردور صالح سالم في : رابعاا        
 ضباط الجيش والصراع عمى السمطة :خامساا       

ثصالحثسرل ثالااهثالس رسلثفلثالح ر ثال ل ثلواي اا ثثالمبحلثاليرللة
ثاشؤانثالسالان(ثثثثلإلاشرلثالقامل

             التي تبنتها المعارضة: الصحفيةو  عالميةهات الحكومة الجديدة والحمالت اإلتوج     
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 الفصل الثانً

ي هصر ــف امللكي يام بتغري النظاموالق عداداأل دوره يفوصالح سامل ول: املبحث األ
 .2593متوز  34

 :لتغٌر النظام الملكً عداداألومراحل  قبل الثورة  العام فً مصر: الوضع السٌاسً أوأل

 متؽٌرات جدٌدة تمثلت بتؽٌر 2563 تموز 34فً  وتحدٌدا   2563مصر خالل عام شهدت      

وقبل البدء  ,تؽٌٌر شكل النظام السٌاسًالجٌش على مقالٌد السلطة و ٌالءاست , بعدالنظام الملكً

 فً تلك المدة الذي كانت تعٌشه مصر ى الوضع السٌاسًالبد لنا من الوقوؾ عل حداثع األبوقاب

فً العمل التنظٌمً فً  دور ضباط الجٌشو من المسببات التً عجلت بالقٌام بها التً كانتو

نها شك فٌه أومما ال ., وعلى نحو خاص دور صالح سالم  خالل هذه المدةلها عدادواأل التهٌبة

ك الظروؾ التً تفاعلت معا لتإدي الى ذلسباب وٌجة تظافر مجموعة من العوامل واألنتحدثت 

  .الكبٌر فً مصرضح والتؽٌر الوا

 الجٌش ادوع -كما اشرنا سابقا -2555عام  سرابٌلمع إتفاق عقد أحرب فلسطٌن ب انتهت     

عدٌدة لوان ن أبٌن الناس وتروى القصص ع اللؽط بدأ , وبعدهامصر الى والمتطوعٌن المصري

 سلحةٌن بسبب فساد أنواع من األرون من المحاربٌفراد كثمن الحوادث التً تعرض لها أ

 بٌن شبابدى الى ظهور حركة الجٌش المصري أثناء القتال مما أ استخدمها التً (2)الذخابرو

 زمالبهم بحٌاة بعض ودتالهزابم العسكرٌة وأدت الى ً أوضاع التالضباط الساخطٌن على األ

ن السبب فً حدوث تلك الكوارث ٌرجع الى بؤ ساد االعتقاد, وعٌنهمالسالح أمام أ هم فًورفاق

 ظهرتهاأ الفضابح من سلسلة وظهور ,إون السالحسوء نواٌا المشرفٌن على شو تصرفات

 الثورة بواعث من فكانت, 2551 حرب بانأ المصري للجٌش مشبوهة بمشترٌات تتعلق تحقٌقات

 .(3)الواقعٌة تهاامقدمو

وضاع التً كانت حدٌثه الشاؼل مع زمالبه فً حرب األ عن تلك ا  بعٌدصالح سالم  نم ٌكل     

  وكانوا ,وزكرٌا محً الدٌن مع جمال عبد الناصر ذي جمعهالفالوجا الوخالل حصار  فلسطٌن

 عام لسطٌنفكانت حرب ف ,(4) جل انقاذ وطنهممن أ وضاع وما ٌتحتم علٌهم فعلهٌتدارسون تلك األ

                                                           
فاسدة بعثوا بها الى الجٌش المصري فً فلسطٌن, تذكر المصادر ان حاشٌة الملك فاروق تاجرت فً اسلحة  (2)

ندما تفجرت قضٌة االسلحة الفاسدة وان اؼلب شهداء الحرب سقطوا بسالح مصري ارتد الى صدورهم وع
فرض الملك فاروق حماٌته على رجاله الذٌن تاجروا باألسلحة ما ٌدلل على مشاركته  وبدأت النٌابة بالتحقٌق

االخر فقد اعتبرها اكذوبة اثارتها بعض الصحؾ فً محاولة ألثارة نفوس ضباط فً تلك الصفقات, اما البعض 
؛ 261, صامام, وجبه اباظة صفحات من النضال الوطنًالجٌش ضد النظام الملكً. للمزٌد ٌنظر: عبد هللا 

تب المصري الحدٌث, محمد ثروت, شاهد على عصر الربٌس محمد نجٌب السفٌر رٌاض سامً, المك
 . 21(, ص3113: )القاهرة

 .351(, ص3117حسٌن حسنً, سنوات مع الملك فاروق, دار الشروق, )القاهرة:  (3)
 .351محمد عبدالرحمن, المصدر السابق, ص (4)
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كما .(2)لضباط على طرٌق التؽٌٌرا صالح سالم وزمالبه من وضعت سباب التًاأل ولىأ 2551

 العسكرٌة داخل المجتمعٌة والسٌاسوضاع العامة االجتماعٌة واالقتصادٌة وسوء األساهمت 

ة كمة الموالٌالشعب المصري من سٌاسة السلطة الحاذ تذمر , إالمصري فً التعجٌل بقٌام الثورة

وسٌطر النظام  طٌة والدستورٌةالحرٌات الدٌمقرا فانعدمت, ٌمثلها النظام الملكً لبرٌطانٌا التً

لتؽٌٌر تلك  ونتٌجة لذلك تحرك ضباط الجٌش ,على مجمل حٌاة الفالح المصري عًاإلقطا

 .(3)االوضاع

تنظٌم  إعادة فٌها مطالبٌن, الثورٌة التعببة بداٌة مع حرارصدرت منشورات الضباط األ     

الكؾ عن ب دعت, واالستعراضاتعلى الحفالت و القتصارمن ا بدال   وتدرٌبهالجٌش وتسلٌحه 

ى كسب فً محاولة للحصول علو .مستوى معٌشة الطبقات الفقٌرة رفعثروات البالد وتبذٌر 

 ى حسٌن سري, وجرت انتخاباترؼم كراهٌته له, فؤستدع(4)ستدار فاروق ناحٌة الوفدشعبً أ

شكل مصطفى النحاس و وعاد الى الحكم,االصوات ؤؼلبٌة المذكور ب حزبالفاز بها  جدٌدة

  .(5)الوزارة

( على تقوٌة حركة 2562-2561) (6)كومة حزب الوفد اللٌبرالٌةسٌاسة حعودة وساعدت      

 فً فشلت نهالك ,تزاٌد منشوراتها الدعابٌة السرٌةوتطوٌر قدرتها التنظٌمٌة و حرارالضباط األ

 كثرأ من كانت هذه الوفد مدة ان رؼم ,المصري المجتمع فً الحاصل التؽٌر الجوهري مخاطبة

نفجر التوتر فً أو .(7)االستعمار ضد الوطنً والتوجه والدٌمقراطٌة بالحرٌة تمٌزت التً الفترات

                                                           
(2) Robert, McNamara, Britain, Nasser and the Balance of Power in the Middle      

East 1952–1967 From the Egyptian Revolution to the Six Day War, National      
        University of Ireland, Frank Cass, London, 2003 op. cit. p. 26.                              .                                                                                     

جستٌر ؼٌر , رسالة  ما2511 -2563االصالح الزراعً فً مصررزاق حاجم سلطان الحسناوي, حركة  (3)
 .  72, ص3125جامعة الكوفة (,  منشورة, ) كلٌة اآلداب:

عضوٌة ضم كل من سعد زؼلول ربٌسا  وو 2525تشرٌن الثانً  24سً مصري, تؤلؾ فً سٌاالوفد: حزب  (4)
قع علٌه من طبقات توكٌال  ٌوكتتاب ا, وقد قرروا ومحمد علً علوٌة علً الشعراوي وعبد اللطٌؾ الكٌانً

لٌتولى مصطفى النحاس رباسة الحزب,  2531ؼلول برباسته حتى وفاته عام , أستمر سعد زاألمة المختلفة
وتولى السلطة لعدة مرات  عب دور كبٌر فً السٌاسٌة المصرٌةول ى الحزب الكفاح من أجل تحرٌر مصرتول

نظر: كوثر رشٌد عبٌد الفتالوي, حزب الوفد ودوره فً السٌاسة وكان أكثر االحزاب استالما لها. للمزٌد ٌ
 ,3111, 21(, مج5, مجلة جامعة بابل)العلوم االنسانٌة(, العدد)2563تموز 34المصرٌة حتى ثورة 

         .Arthur Goldschmidt, A Brief History of Egypt, Op. cit, p.131 ؛2445-2435ص
 .25ص, المصدر السابق, حافظ احمد؛ 662لبٌب رزق, المصدر السابق, ص ٌونان (5)
السٌاسً فً المٌدان اللٌبرالٌة: مذهب رأسمالً ٌنادي بالحرٌة المطلقة فً المٌدان السٌاسً واالقتصادي, ف (6)

نطاق الفردي ٌإكد على القبول بؤفكار الؽٌر وافعاله حتى وان كانت متعارضة مع افكار المذهب الوعلى 
وافعاله شرط المعاملة بالمثل, وعلى نطاق الجماعً فان اللٌبرالٌة هً النظام السٌاسً المبنً على التعددٌة 

ً ال ٌضمنها سوى النظام البرلمانً الدٌمقراطً وٌإمن الحرٌات االٌدولوجٌة والتنظٌمٌة الحزبٌة والنقابٌة الت
الشخصٌة والعامة, أما اقتصادٌا فتإكد على ان عدم المساواة االجتماعٌة هً أمر طبٌعً بل ضروري وحتمً, 

 .  677, ص6للمزٌد ٌنظر: عبد الوهاب الكٌالً, المصدر السابق, ج
فاتكٌوتس,  ؛333ص, (2515)القاهرة: , العربً مستقبلال دار, مصر فً الصحافة قصة, حمروش احمد (7)

 .Steven A. cook, Op. cit, p. 36                                  ؛             212المصدر السابق, ص
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 البرٌطانٌٌنمصطفى النحاس  ما فاجؤنٌح 2562 عام تشرٌن االول 21 بعض الحاالت كما فً

 جل مصر وقعت هذه المعاهدةمن أ" وقال عبارته الشهٌرة 2547معاهدة  بإلؽاء والمصرٌٌن معا  

شملت معظم المدن  لؽابها حتىرجت المظاهرات عقب إ, وخ"إلغائها من أجل مصر أعلن الٌومو

حداث التً ما لبث لم ٌكن صالح سالم ببعٌد عن األ, وفً صدور الجماهٌرالمصرٌة وأفرؼت ما

 .(2)باألسلحة ضد البرٌطانٌٌنمدادهم أالفدابٌٌن و ٌها الضباط كتاببان شارك ف

البالد كلها تؽلً  وبدأت ,مور تمر بسرعةأخذت األ 2563عام  كانون الثانً مع مطلع     

الى مدٌنة  نباء معركة االسماعٌلٌةن وصلت أوما أ ,المستؽلٌنالؽضب من المحتلٌن وبالسخط و

تتالت حوادث , ولثؤرهو ٌطالب المسإولٌن باموجة من الؽضب وثار الشعب وقاهرة حتى سادت ال

كانون  37فً(3)ق القاهرةحادث حرٌ تحتى شهد مذهلةتتابعت بعد ذلك بسرعة و االضطرابات

المظاهرات فً القاهرة احتجاجا  على مذبحة االسماعٌلٌة التً  اندالعبعد  2563عام الثانً

جل السٌطرة على بالجٌش من أتم االستعانة , و(4)قوات البرٌطانٌة فً الٌوم السابقال ارتكبتها

النار قد التهمت عندما تدخل الجٌش كانت و د ان عجز رجال الشرطة عن اخمادها,بع الوضع

كانوا  نهمالجٌش ألهرة خالٌة من كبار ضباط الشرطة وقساما كبٌرة من العاصمة حٌث كانت القاأ

 مإامرة بؤنه القاهرة حرٌق الى ٌنظر فكان ,للمؤلوؾ السراي خالفا   فل ؼداءحن فً مشؽولٌ

 الناصر عبد وجمال عكاشة بثروت عامر الحكٌم وعبد سالم صالح التقى ذلك ونتٌجة ,سٌاسٌة

 احتفاء   عابدٌن بقصر الملك اقامها التً الؽداء ولٌمة الى المدعوٌن الضباط بٌن من كانا اللذان

 التعجٌل قرروا فعله علٌهم ٌجب فٌما زمالبه مع سالم صالح تداول ان وبعد, عهده ولً بمولد

                                                           
               ؛41ص, السابق المصدر, المجٌد عبد ؛ منار71-65ص, السابق المصدر, منتصر صالح  (2)

Arthur Goldschmidt, A brief History of Egypt, op. cit , p. 140.                                
قامت حشود من المصرٌٌن الؽاضبٌن التً  2563لعشرٌن من كانون الثانً عام حرٌق القاهرة: فً السادس وا (3)

لتدمٌر رموز برٌطانٌا بعدما  القاهرةع أنظم ألٌها عدد من العرب الذٌن ٌعٌشون فً مصر, بالخروج الى شوار
وصلت الٌهم أنباء المذبحة الرهٌبة التً ارتكبتها قوات االستعمار البرٌطانً فً مدٌنة االسماعٌلٌة فً الٌوم 

, وبٌنما الجموع تتزاٌد, واذا بؤٌدي خفٌة تشعل النٌران فً كازٌنو أوبرا ظهر 2563كانون الثانً  36السابق 
فهرعت الى وسط القاهرة تحطم كل شًء فً  الجموع فً الحرٌق متنفسا لثورتهاوجدت  ذلك الٌوم وسرعان ما

طرٌقها وراحت أٌدي السلب والنهب تستؽل ثورة الجماهٌر وتشعل النٌران وتحطم المحال ودور السٌنما 
القضبان والمسارح والبنوك والشركات, كانت هناك فبات من المجرمٌن أعدت تماما  لهذا الٌوم تحمل الفإوس و

الحدٌدٌة مما أشٌر بؤصابع االتهام الى برٌطانٌا بتدبٌر هذا الحرٌق, وآخرون اتهموا الوفد بذلك وفرٌق ٌرى انه 
( محال ومنشؤة, واحرقت شوارع 161تدبٌر من القصر, ومهما ٌكن فقد احترقت القاهرة واحترقت معها )

ت قٌمتها )ثالثمابة ملٌون دوالر( ذلك الٌوم الذي ( شخصا, ودمرت ممتلكا73القاهرة الربٌسٌة وقتل ما ٌقارب )
ملفات  اطلق علٌه )ٌوم السبت االسود( الذي اعلنت فٌه األحكام العرفٌة. لمزٌد من التفاصٌل ٌنظر: د.ك. و,

 أ فً-52/3/1, تقرٌر المفوضٌة العراقٌة فً القاهرة, المرقم3712/422رقم البالط الملكً, ملؾ
, كذلك 15, ص36, و23/3/2563فً  15/3/21, كذلك التقرٌر المرقم 231-237, ص44و ,31/2/2563

 .11, ص31, و31/3/2563فً  3/22أ ر-3/212/3/2التقرٌر المرقم 
(4) Robert McNamara, Op. cit, p. 23; Robert Eugene; Op. cit; p.14-15;                       

 العدد(, االنسانٌة العلوم)بابل مجلة, 2563ٌولٌو وحركة مصر فً األحرار الضباط تنظٌم, جواد هاشم احمد    
 . ص.د, 3121, 21 مج(, 3)
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ٌها أ"ٌقول:  حراربتوقٌع الضباط األ الحادثةصدر منشور بعد و ,(2)2563 خالل االنقالب بموعد

ة داهم ٌظنوكم أهدافهم, ولتنفٌذ أ عتدون علٌكم وعلى جٌشكمخونة من المصرٌٌن ٌالضباط ان ال

فلٌفهم هؤالء الخونة ان مهمة  ,على قبول ما ٌكره وإرغامه ٌدٌهم تستعمل البطش بالشعبفً أ

نما أ ن وجود الجٌش فً شوارع القاهرةأهً الحصول على استقالل البالد وصٌانته, و الجٌش

  .(2)هو إلحباط مؤامرة الخونة "

 سالم صالح قبل من والسٌما لبرٌطانٌا, الشعب المصري كره من األحداث تلك زادت     

 والتظاهرات االحتجاجات من بدال   منظم بعمل القٌام فً ٌفكرون أَخذوا الذٌن الضباط هوزمالإ

 تؽٌٌر االوضاع. فً نفعا ال تجدي باتت التً

حملت معها  بٌن الجٌش والملكزمة جدٌدة حب أسُ  2563شهر كانون الثانً خاللتجمعت      

نصؾ منذ تولً محمد علً الحكم فً عام ت البالد لمدة قرن وحكمالتً  (4)سرة محمد علًنهاٌة أ

نوادي الضباط دارة وأعضاء مجلس أهذا الشهر موعد انتخابات ربٌس و فقد شهد ,2116

 عرؾ, والذي الملك فاروق مع حرارالضباط األ وهو فً حقٌقته صراع مثله ,القوات المسلحةو

  .(5)بؤزمة انتخابات نادي ضباط الجٌش

التفاؾ ضباط الجماهٌري نتٌجة الكفاح المسلح ومن الحشد  راد الضباط األحرار االستفادةأ     

الجٌش سلحة أ مندوبًو الضباطانتخابات رباسة مجلس نادي الجٌش حولهم فقرروا خوض 

رؼم  يدادارة النمحمد نجٌب لٌترأس مجلس أترشٌح اللواء قد روج ل التنظٌمختلفة, وكان الم

ضباط  على عالقة جٌدة معٌكن الذي لم  (6)فرض حسٌن سري ممثل سالح الحدود محاولة القصر

                                                           
(2)   Arthur Goldschmidt and others, Re- Envisioning Egypt 1991– 1952, the           

American University in Cairo press, Cairo, New york, fifth Avenue, 2005, p.194    

 . 2563شباط 23(, فً 34137االهرام, العدد )صحٌفة  ؛11ص, السابق المصدر, عكاشة ؛ ثروت     
 . 253, ص امام, وجٌه اباضة صفحات من النضال الوطنًعبد هللا  (3)
بٌته ولد من ساللة البانٌة ببلدة )قولة( على الحدود بٌن تراقٌه ومقدونٌة , تولى تر :(2155-2175)محمد علً (4)

خدم حاكم )قولة( واكتسب رضاه, التحق بالجندٌة  ,حتى بلػ الثمان عشر من عمره بعد وفاته احد اصدقاء والده
لٌنضم الى الحملة العثمانٌة التً ارسلها الباب العالً  تركها بعد ان وجدها ال تجدي نفعاوعمل بالتجارة ثم 

, 2151ركة ابً قٌر فً آب إلخراج الفرنسٌن من مصر بمساعدة برٌطانٌا, والتحق بالقوة التً اشتركت فً مع
واقاموا  د ان اجتمع علماء البلد ووجهاإهاوكان نتٌجتها تدمٌر االسطول الفرنسً, اصبح والٌا على مصر بع

تماد تنصٌب محمد علً محمد علً والٌا على مصر, بعد ان ارسلوا رسوال الى الباب العالً ٌلتمسون فٌه اع
. لمزٌد من التفاصٌل ٌنظر: سامً صالح محمد صٌاد الدوري, 2116وافق على تنصٌبه فً ٌولٌو ف والٌا علٌهم

اجستٌر ؼٌر , رسالة م2152-2132الموقؾ البرٌطانً من سٌاسة محمد علً باشا فً الٌونان وبالد الشام 
 .245 -25ص , ص3113كلٌة التربٌة(,  منشورة, )جامعة تكرٌت:

 دار, والسٌاسة والمخابرات الحرب فً مصر عمر من عاما 11وخفاٌا اسرار العمر مشاوٌر ,علً حسن كمال (5)

                                                                                    Steven A cook , op . cit , p 37                        ؛                      226ص, 2555 الشروق,
ما ٌفرض مرشحٌه على انتخابات مجلس أدارة نادي الضباط كما كان ٌعٌٌن ذكرت المصادر ان الملك عادة  (6)

بنفسه أعضاء المجلس, وقد فرض الملك فاروق فً هذه المرة اللواء حسٌن سري عامر قابد سالح الحدود 
لرباسة النادي على اعتبار أنه من أخلص الجمٌع للملك وعندبذ قررت اللجنة التنفٌذٌة للضباط األحرار تقدٌم 

وكان  اللواء محمد نجٌب لمنصب مجلس إدارة نادي الضباط, 2562مرشحها لمجلس اإلدارة فً كانون االول 
 =الذي قرر بعد ان علم ذلك الؽاء االنتخابات وتؤجٌلها الى اجل ؼٌر مسمى, ولكن هذا بمثابة تحد ساخر للملك
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 2562ول الثالث من كانون األفً  تاالنتخابا جراءوتم أ ترأس اللجنة التنفٌذٌة للنادي,ل الجٌش

للنادي بؤؼلبٌة  نجٌب ربٌسا   اسفرت نتابجها عن فوز محمدو, وبحضور عدد كبٌر من الضباط

دارة النادي, وهم زكرٌا محً الدٌن وحسن خرٌن لعضوٌة مجلس أآلالضباط ا شحَ , كما رُ ةكبٌر

عاش لنادي ضباط الجٌش  د نجٌب ربٌسا  بعد انتخاب محم, ورشاد مهناابراهٌم وابراهٌم عاطؾ و

اخذ , و2563 ً المدة من كانون الثانً الى تموزمرعب فالملك فاروق تحت سٌطرة كابوس 

على  وبناءا  .(2)ذٌن كانوا وراء انتخاب محمد نجٌبال وب الخالص من هإالء الضباطوجقراره ب

أدارة مإقت وتعٌٌن مجلس  ,2563تموز 27 فً  دارة نادي الضباطبحل مجلس أ ا  أمر صدرأ ذلك

المالٌة  االعتماداتسحب و (,القاهرة وشقٌق اللواء محمد نجٌب قابد قسم) علً نجٌب برباسة

 ,(3)عالن ساعة الصفركان قرار حل مجلس إدارة النادي الذي أنتخبه بمثابة إالمخصصة للنادي, و

نه على أ النظامألقطاب حرار الى االؼتٌاالت السٌاسٌة أتجه تفكٌر الضباط األالتطورات  تلك ثروإ

 رةالفك ولة وصرؾ النظر عنوفشلت المحا نا,كما ذكر, بدأوا باللواء حسٌن سريو ,الحل الوحٌد

الحادثة وسلكوا طرٌق االقناع والعمل  بعد عن اإلرهابار حرار الضباط األفكوتراجعت أ

  .(4)السٌاسً

عسكرٌة ن شخصٌة بحثوا ع جمٌعهم من ذوي الرتب الصؽٌرة لذاحرار األكان الضباط      

قترحه جمال عبد وحسب ما ا شح ثالث ضباط لذلكرُ , فتقود حركتهم كبٌرة فً العمر وفً الجٌش

 األحرار الضباط تجهأ بطبٌعة الحال, وومحمد نجٌب فإاد صادق, المصري عزٌزالناصر وهم 

 ابا  فضل ان ٌظل صحٌة وسوء حالته السنه وعتذر لكبر اال أنه أالى الفرٌق عزٌز المصري, 

 الضباط حدأ لواء فإاد صادق,عندبذ تحولت اللجنة التؤسٌسٌة الى المرشح الثانً ال للثورة,روحٌا 

مبعوث  الح سالمص وكان الضباط, احترام ونال فلسطٌن حرب فً الجٌش لقٌادة بهم استعٌن الذٌن

 فتم بوجودها, لكنه كان شاعرا   ةالحركٌعلم ب لم ٌكنو ,بمقابلته ومعرفة نواٌاه تهكلفالتً  اللجنة

 ,(5)المهمة عرض علٌهالذي ح سالم صالطرٌق  عن به االتصال

ن الرأي العام بٌن ضباط بؤ خبرهأفً بٌت اللواء فإاد صادق, و االتصالأجرى صالح سالم      

هم هإالء الضباط ٌمكنان  له كدأركان حرب الجٌش, ومنصب ربٌس هٌبة أ رشحه لتولًٌالجٌش 

                                                                                                                                                                                     

ع, وقدموا مرشحٌهم وحددوا موعد كثٌر من الضباط ومن بٌنهم ضباطا  فً الحركة, أصروا على عقد اجتما=
االنتخابات فً أقرب وقت, وتجمع حوالً خمسمابة ضابط فً النادي, وأجرٌت االنتخابات, وحصل أنصار 
الضباط األحرار على األؼلبٌة المطلقة, وكان ٌتنافس مع محمد نجٌب على رباسة النادي ثالث ضباط آخرٌن 

واللواء ابراهٌم األرناإطً مدٌر المهمات, واللواء سعٌد محمد هم: اللواء حافظ بكري مدٌر سالح المدفعٌة, 
مدٌر الصٌانة, وكانت قابمة الضباط األحرار التً ٌترأسها محمد نجٌب, تضم كال من رشاد منها )مدفعٌة( 
واحمد عبد العالً, وجمال حماد وزكرٌا محً الدٌن )مشاة( وقابد اسراب حسن ابراهٌم وقابد جناح جمال سالم 

 ؛ 213ن(. للمزٌد ٌنظر: محمد نجٌب, كنت ربٌسا لمصر, ص)طٌرا
Steven A. Cook, Op. cit, p.37.                                                                                              

 فً(, 335) العدد ,؛ الحرٌة51ص, السابق المصدر, خالد ؛ وفاء45ص, السابق المصدر, المجٌد منار عبد (2)
 .(2566 آذار 3)

 .13-12صالح منتصر, المصدر السابق, ص (3)
 . 27, ثورة ٌولٌو وعقل مصر, صاحمد حمروش (4)
 .251-251ص,  اباضة وجٌه, امام عبدهللا ؛57-56ص, كاملة الثورة قصة, السادات انور (5)
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نه إال أ بالقبول, هعانقأ سالمصالح  قوة ونفوذ كبٌر, واستطاع ن لهمإذ أ المنصبمساعدته لٌتولى 

لهٌبة  من القصر ٌخبره ان مرسوم تعٌنه ربٌسا   حد الضباطأ ؼٌر رأٌه بعد ان اتصل به تلٌفونٌا

مع  شار لصالح سالم باالقتراب منه لٌسمع الحدٌثفؤ ,من قبل الملك ركان حرب الجٌش سٌوقعأ

صالح سالم  انمذكراته  مرسوم الذي سٌصدر بحقه. وٌروي انور السادات فًالضابط عن ال

إذا كنت "بعد تلك المكالمة  قٌقة معدنه بعدما قال لهشخصٌة فإاد صادق وحاللحظة  تلك فًعرؾ 

, ثم أخبره أنه سٌعمل على نا "تعٌنت رئٌس أركان حرب الجٌش فهذا بمجهودي أنا, وبذراعً أ

ضد نظم الجٌش, ونظر الى صالح سالم  ي نشاط ظام بالكامل فً الجٌش ولن ٌسمح بؤالن قامةإ

اط بأنً البد ان تفهم انت ومن معك من الضب"المذهول مستطرد بحدٌثه الذي ال ٌخلو من التهدٌد 

موا بمصالحكم ومستقبلكم ومستقبل انت ومن معك ان تهتنً انصحك سأنفذ القانون, وأ

ن قال أ عدب نصرؾفؤ ما سمع ورأى هذا الموقؾ وفً ٌتمالك صالح سالم نفسه بعد, ولم "أوالدكم

  .(2)بٌته ٌدخل مرة آخر  هانأله 

مر على اللواء فإاد صادق, األعرض  عندماصالح سالم  أن خرىبعض المصادر األ أفادتو     

بؤن  ألمرلباألمر من حٌث المبدأ لكنه تحفظ على قبوله  ِبلَ قَ  قد ,وحاسما   الذي كان بطبٌعته صرٌحا  

عدادكم للثورة, أمر اضعه فوق ن قٌامكم بتشكٌل خالٌا الضباط األحرار وإ"اقال لصالح سالم 

مل معكم بوصفكم انً ولدت أقود وال أُقاد, وسوف اتعنً أحب ان اصارحكم من األن بأرأسً, لك

ومن ٌعصنً منكم  آرائكم وال انفذ ما ال اقتنع به منأركان حرب لً, أنفذ معكم ما أقتنع به 

 تهددنا ٌا"أ :قابال   ورد علٌه ٌصعق صالح سالم بما تحدث به صادق, ل"سوف اضعه فً السجن

 .(3)نه بالفعل سٌقوم بذلكأ, فؤجابه مإكدا باشا"

فإاد حاولة لجس نبض ن صالح سالم قام بمذكر بعض المإرخٌن العسكرٌٌن أمن جانب آخر      

نه سوؾ ٌشنقهم واحد حدث مثل هذا الموضوع فؤ لو هنصادق وفوجا بؤن اللواء فإاد أجابه بؤ

قال  اللواء فإاد نه بعد ان قدم صالح سالم عرض اللجنة علىذكر أفخر , أما البعض اآلواحد

, فاذا فشلت 2112سنة (4)قام به احمد عرابًلما  نه سوؾ ٌقوم بعمل مماثلصالح, أ مخاطبا  

ان ٌجتمع  طلبفمكانٌة نجاح الثورة ثورة ستكون رقبته هً الثمن, لذا أراد فإاد ان ٌستوثق من أال

مكانٌة النجاح, األمر الذي ٌطمبن على أو حتى ٌتعرؾ على جمٌع الضباط حرارخالٌا الضباط األب

طلع ماله التً ٌتسٌطرته على التنظٌم وبالتالً انهٌار آ ن ذلك ٌفقدهرفضه جمال عبدالناصر أل

  .(5)الٌها

                                                           
 .57-56ص, كاملة الثورة قصة, السادات انور (2)
 .662ص, (3113 الخٌال, )د.م: دار مطبوعات, السلطة خدمة فً الصحفٌٌن مذكرات, الجوادي محمد (3)
ثورة سمٌت  , تزعم2152ولد فً قرٌة )هرٌه( شرق الزقازٌق عام  حمد عرابً: ضابط فً الجٌش المصريا (4)

ة ضابط فً رتب وتقلد 2165لتحق بالعسكرٌة عام باسمه, تعلم القراءة والكتابة والقرآن الكرٌم فً االزهر, ا
, قاد معركة التل الكبٌر ضد القوات 2115, وتدرج بالرتب حتى وصل الى رتبة امٌرالي )عمٌد( فً 2161

واعتقل على اثرها وحكم باإلعدام ثم استبدل بالنفً. لمزٌد من التفاصٌل ٌنظر: الحسٌنً  2114البرٌطانٌة فً 
 . 261-265(, ص3123)القاهرة:  والتوزٌع, للنشرالمعدى, موسوعة اشهر الثوار فً العالم, دار النهار 

 .11؛ حسٌن محمد, المصدر السابق, ص213ص, المصدر السابق, واخرون عبدالمجٌد مصطفى (5)
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ة هذا ومهما اختلفت الرواٌات فقد عاد صالح سالم الى رفاقه واجتمعوا به لمعرفة حصٌل     

دة الثورة, وكان واء فإاد صادق المرشح الثانً لقٌاالحدٌث الذي دار بٌنه وبٌن الل اللقاء, ونقل لهم

   .  (2)للجمٌع موقفه مفاجبا  

عن طرٌق عبد  ء محمد نجٌب للقٌام بدور القٌادةاللواالى  ذلك بعد حرارالضباط األ تجهَ أ     

نجٌب ٌعرؾ عبد الحكٌم عامر وصالح سالم وهو على علم  كانالحكٌم عامر, فقد كان قرٌبا منه و

 لم ٌعرؾ شٌبا  و ا  فٌهلكنه لم ٌكن عضوو لذي ٌتكون من رتب صؽٌرة فً الجٌشا بتنظٌم الضباط

نهم ألم ٌكن ٌعرؾ و ,وانما كان ٌعرؾ جمال وصالح سالم وعبد الحكٌم عامر ,عن الضباط

بل ثورة لٌست المسؤلة فً الجٌش  ٌعملوا داخل تنظٌم سري ٌعد العدة للقٌام بالثورة, وكان ٌرى ان

معادٌا و وبة بٌن الضباطٌب شخصٌة محبكان محمد نجو ,بجمال وصالح وعبد الحكٌم  عاما   رأٌا  

ٌّن حسٌن سري بدكمدٌر لسالح الحدود وخرجه من منصبه الذي أللقصر الملكً  ه مما عن ال  ع

رباسة  عندما رشحه التنظٌم بخوض انتخابات ظهر ذلك واضحا  جعل الضباط ٌتعاطفون معه, و

ٌَّن ذلك نجٌب علىمحمد , وقد وافق قا  ساح ٌام الملك وحقق فوزا  باط أنادي الض  للجنة ربٌسا   وع

   .(3)التنفٌذٌة

منٌة نظرا  لخٌبة أمله فً األجهزة األفً الجٌش, و مناوبة له جود حركةوب فاروق الملك أحس     

نذره الشؤن الى قابد القوات المسلحة وأجراء التحقٌق فً هذا فقد أسند مهمة أ كشفها فً المختصة

التحقٌق بهذه المهمة,  كثر مهارة فًالذي كلؾ بدوره أحد الضباط األبالفصل فً حالة الفشل, 

دقاء جمال عبد صومن أقرب أ حرارح سالم أحد الضباط األصال لسوء حظه كان الضابطو

كان و. (4)قبله ته الشرطة منحرزالنجاح الذي أ كبر منأ لم ٌحرز قابد الجٌش نجاحا  الناصر, و

وصالح  رؾ جمال عبد الناصرنه كان ٌعأذكر  حٌدر, الذيمحمد ٌعمل فً مكتب  صالح سالم

, عمل بمكتبه لفترة ما قبل الثورة ن صالح سالمأو أنهما كانا من الضباط ذوي الكفاءة,و سالم جٌدا  

ستدعى الفرٌق عندما أ, و(5)فً تنظٌم الضباط االحرار د على ذلك بؤنه كان ٌعلم بعضوٌتهبل زا

صالح سالم كلؾ و أي معلومات عن المإامرة نكر وجودأ محمد حٌدر الى مكتب ربٌس الحكومة

نهم ؤب له , فؤكدى الجمعٌة السرٌة للضباطالمنضمون التجسس على الضباط المشتبه بهم وبال

,  (6)موالون للنظام السٌاسً الملكًأنهم سري عامر ال ؼٌر, و وطنٌون ٌحاربون اللواء حسٌن

 حرارالى محاولة ضرب الضباط األ سعٌهمر الى حد شعور الملك بالخطر وألعندما وصل او

لكن و بتهم ربما على ؼٌر استعداد كاملفً ضرحرار أسرع الضباط األو الزمن حدث سباق مع

بعض  عتقاله ٌرٌد ابؤن بعد ان ترددت اإلشاعات ,د على ان ال ٌقعوا فرٌسة الملكشدٌ بإصرار

بعد , 2563تموز 35 القبض علٌهم فًوامر بصدار أإ خبار عن نٌتهتسربت األضباط الجٌش, و

                                                           
 .51انور السادات, قصة الثورة كاملة, ص (2)
 .251, ص؛ عبدهللا امام, وجٌه اباضه صفحات من النضال الوطن67ًص, المصدر نفسه (3)
وماري لوروا, جمال عبد الناصر من حصار الفالوجا حتى االستقالة المستحٌلة, تقدٌم: كمال  جاك دومال (4)

 . 12(, ص2515, )بٌروت: 6جنبالط, ترجمة: رٌموت نشاطً, دار اآلداب, ط
 . 41(, ص2551, )بٌروت: 3منصور فاٌز, رحلتً مع عبد الناصر, دار الملتقى للطباعة والنشر, ط  (5)
 .435المصدر السابق, صجورج فوشٌه,  (6)
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الى  تسربت من اسماء الضباط قد ناك عددا  ن هأو نادي الضباط إلدارةحل المجلس المنتخب 

كان ذلك فً عهد حسٌن  .(2)همقبض علٌمن المحتمل ان ٌو سبوع الثانً من تموزالملك فً األ

 الذي لم ٌكد ٌمضً على تولٌه الوزارة ,2563عام  ول من تموزولى الوزارة فً األسري الذي ت

أثنا نقل  ربٌس الوزراء باسمطلب منه وربٌس الدٌوان الملكً  (3)قلٌلة حتى جاءه حافظ عفٌفًٌام أ

ربٌس الوزراء ٌشعر  كان حسٌن سري, وماكن متفرقةالى أ المشتبه بهممن الضباط  ضابطا   عشر

, 2563العشرٌن من تموز فً  استقالته فقدم وشٌكا   تحركه باتن وأ ٌش على وشك االنهٌاران الج

 من تشكٌل ابعد عشرٌن ٌوم ذلكوحتى ال ٌتحمل العواقب الوخٌمة الناتجة من ضؽط الملك علٌه 

 .(4)لوزارةا

 هافٌ تعاقب اسً إذسٌالستقرار الا عدم حالة قٌام الثورةو ما بٌن حرٌق القاهرة المدة تشهد     

التً لم تدم سوى  (6)ٌب الهاللًخرها وزارة نجكان آشهر, خالل ستة أ (5)ربع وزاراتتشكٌل أ

حس حٌن أعلى القٌام بالثورة و ح قادرا  صبأو تنظٌم الضباط فً تلك المرحلة اكتملف ٌوم واحد,

 خشٌة ر للحربٌة عمد الى تقدٌم الموعدتعٌن حسٌن سري عامر وزٌ باحتمالجمال عبد الناصر 

قبل  ثروت عكاشة نقل له نوأ خصوصا   ,(7)لكل االحتماالت حرار وتحسبا  على تنظٌم الضباط األ

من و ن الهاللً سوؾ ٌشكل وزارة جدٌدةحكومة حسٌن سري ستقصى عن الحكم وأذلك ان 

رورة عمل بض فهمهأو وزٌرا للحربٌة ,للحركة اللدود العدو, فٌها حسٌن سري ٌكونالمحتمل ان 

 لتضع حدا   تموز 34رة صبٌحة ٌوم القٌام بالثو الضباط لذلك قررو, شًء قبل ان ٌقضوا علٌهم

 ن صالح سالمالى أ (1)رشاد مهنامحمد  شاروأ .(1)االضطراب الذي تعانً منه البالدو ىللفوض

                                                           
 .26ص, مصر وعقل ٌولٌو ثورة, حمروش احمد (2)
اسً واقتصادي , وهو س2563ٌكانون االول  36ربٌس الدٌوان الملكً منذ  :(2572-2117)حافظ عفٌفً (3)

عام  ثم استقال 2525فد بعد سنة , انظم لحزب الو2515الطب المصرٌة سنة  مصري, تخرج من كلٌة
لمعً المطٌعً, المصدر السابق,  ارٌة. للمزٌد ٌنظر:السٌاسة, تولى عدة مناصب وز, اصدر صحٌفة 2532

 .245 -231ص
 . 255محمد عبد الرحمن, المصدر السابق, ص (4)
زارة حسٌن سري حزٌران(, و 31 -آذار 3(, وزارة الهاللً )2563آذار -كانون الثانً 31وزارة علً ماهر) (5)

(, ولم تستطع تلك 2563تموز  34 -تموز 33واخٌرا  وزارة نجٌب الهاللً مرة أخرى ) تموز( 31 -تموز 3)
 .216 -215ص, السابق المصدر, العزٌز عبد وفٌقالوزارة ان تخفؾ من آثار االزمة العامة. للمزٌد ٌنظر: 

 الحقوق مدرسة من تخرج, 2152 عام ولد, مصر وزراء ربٌس:(2561 -2152)الهاللً محمد نجٌب (6)
 ثم 2545 عام المعارؾ وزارة تولى, وتدرٌسٌة واستشارٌة قضابٌة وظابؾ عدة تولى, 2523 عام بالقاهرة

 االشتراك رفض لكنه 2553 عام الثالثة للمرة توالها ثم, الوفد حزب الى انضم حٌنما 2541 عام ثانٌة مرة
 آذار 3 فً ماهر لعلً خلفا مرة ألول الوزارة رأس, 2561 الثانً كانون فً تشكلت التً الوفد بحكومة
 فً الوزارة من استقال, الصحافة على الرقابة وفرض التطهٌر لجان شكل و العرفٌة االحكام فؤعلن, 2563

 عام توفً ,ٌوم واحد سوى حكومته تدم لم حٌث 2563تموز 33 فً اخرى مرة لٌعود 2563 حزٌران 35
 .214ص, السابق المصدر, حسن رحاب: ٌنظر. 2561

  .21-25ص, السابق المصدر, فاٌز منصور (7)
 .244ص ,السابق المصدر, الدٌن محً خالد (1)
 2543بالؽربٌة, تخرج من الكلٌة الحربٌة عام  2511محمد رشاد مهنا: ضابط عسكري مصري, ولد فً عام  (1)

, وخالل حرب فلسطٌن خدم فً األركان 2555برتبة مالزم ثانً, تخرج من كلٌة أركان حرب عام 2543
ة التآمر على بتهم 2551العامة لحامٌة القاهرة, ثم خدم كقابد للمدفعٌة بالسوٌس, القً القبض علٌه عام 

 عٌن مهنا مدٌرا للكلٌة الحربٌة, ثم عٌن 2563تموز  34( ٌوم, وبعد ثورة 56وأُفِرج عنه بعد )العرش, 
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اجبة بالنسبة له مف تلك كانتوٌام بالثورة قنهم قرروا البؤ أخبرهوحد الضباط أحد األٌام مع أ جاءه

مور وبعض األ عن وضع الثورةهم نه ناقشوٌضٌؾ أ ,نه الربٌس بالنسبة لهمكونه كان ٌعتقد أ

 به صالح سالماجما ٌكون علٌة الموقؾ البرٌطانً, فؤالى  المتعلقة بها من الوضع الداخلً وصوال  

 .(2)على بركة هللا لذلك, حتى قال لهمالترتٌب نهم وضعوا وعملوا بؤ

  مجرٌات األحداث:و (الثورةعملٌة التغٌٌر): ثانٌا  

التؤسٌسٌة  الهٌبة بعد اجتماع عقدته 2566فً تشرٌن الثانً عام  م بالتؽٌرقٌاالكان من المقرر      

حتى ٌتم  2566سنة  دالموع قد حددواكان الضباط , و2563وابل كانون الثانً أفً  للضباط

حداث ولكن أ الٌها الموالٌن للملك,ٌتركوا أي ثؽرة قد ٌكون من الجابز ان ٌتسلل االستعداد وأن ال 

تنظٌم شكل ضؽطا دفع  عدد الوزاراتلسٌاسً الذي تمثل بتا االستقرارعدم حرٌق القاهرة و

لك بحل مجلس أدارة نادي الضباط عقب قرار الم كذلك ,موعد القٌام بحركتهمتقدٌم  الضباط

مر ٌكاد للمنطقة الجنوبٌة وهو أ حمد نجٌب قابدا  صدور نقل مالسادس عشر من تموز, و اجتماع

, حتى 2563آب  6 بالعملٌة ٌومقٌام قرار فً ال ٌتخذٌتجمع و عل تنظٌم الضباط, جٌشبه النفً

ٌوسؾ  المقدم لى القاهرة بقٌادةوصلت اع الماكٌنة قد تحركت من العرٌش وكون كتٌبة مدافت

هم على تجبرأ حرارعلى الضباط األ حداث كانت تتوالى بسرعة, ممثلة ضؽطا  , ولكن األ(3)ٌقصد

وأن هناك  قطاب الحركة قد عرفتمن أ ر ضابطا  عش االثنافقد علموا ان اسماء  ,سرعة التحرك

, االجتماع لتقرٌر التحرك الفوريالى  ةلجنة القٌاد, وفور سماع هذا الخبر دعٌت (4)باعتقالهم مرا  أ

لٌس مجرد و على السلطة أي استٌالء بانقالستقوم بها هً عملٌة ملٌة التً كما تقرر ان الع

, وبعد هذا توجه جمال عبدالناصر بصحبة عبد (5)ألمالء المطالبسٌطرة على المنطقة العسكرٌة 

فً  ارهم للعملقره ببلؽوواالحكٌم عامر وحسن ابراهٌم وكمال الدٌن حسٌن الى محمد نجٌب 

الشرطة  تدأحٌث ب ل اعتقالهملتخلص من الملك قبا القادمة من أجلربعٌن ساعة األن واألثنٌ

 استقر الرأيمن قبل رجال القصر, و فكان مراقبا  اللواء محمد نجٌب  ما, أبكشؾ هوٌاتهم السرٌة

كمال هتم جمال عبد الناصر وعبد الحكٌم عامر ووأ تحرك,دون ان ٌ فً داره هوجوب بقاءعلى 

من بٌنهم جتماع وبدعوة اللجنة التنفٌذٌة الموجودٌن آنذاك خارج القاهرة الى اال الدٌن حسٌن اوال  

                                                                                                                                                                                     

عٌن عضوا بمجلس الوصاٌة. للمزٌد ٌنظر: 2563آب  4للمواصالت فً حكومة علً ماهر وفً= =وزٌر
  .51-57, صٌةعباس, شخصٌات مصررإوؾ 

من صناعها ومعاصرٌها, مركز االهرام للترجمة 233ثورة ٌولٌو: شهادات نقال عن: طارق حبٌب, ملفات  (2)
 .55(, ص2551والنشر, )القاهرة: 

ادة البكلورٌا ضابط عسكري مصري ولد بمحافظة بنً سوٌؾ, حصل على شه (:251 -2521ٌوسؾ صدٌق) (3)
ما ثانٌا فً الجٌش المصري مالز 2544وتخرج فٌها سنة  2541حق بالكلٌة الحربٌة سنة تلٌل )الثانوٌة العامة(

, شارك فً 2557ثم عٌن بالكلٌة الحربٌة مدرسا لمادة التؤرٌخ العسكري, التحق بكلٌة أركان الحرب سنة 
تموز ولعب فٌها  34شارك فً ثورة و 2562, أنضم الى تنظٌم الضباط األحرار سنة 2551حرب فلسطٌن 

لثورة على مسؤلة الدٌمقراطٌة لٌنفى بعدها الى سوٌسرا دور بارز وبعد الثورة بدأت خالفاته مع مجلس قٌادة ا
 . للمزٌد ٌنظر: ٌوسؾ صدٌق, المصدر السابق. 2564فً آذار

 المصري المكتب, الذات عن البحث, السادات انور ؛217مصطفى عبد المجٌد وآخرون, المصدر السابق, ص (4)
 .357ص, السابق المصدر, الرحمن عبد محمد ؛241ص(, 2511 القاهرة:, )والنشر للطباعة الحدٌث

 . 243خالد محً الدٌن, المصدر السابق, ص  (5)
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إذ ان  ,(2)آخر التطورات وإبالؼهم فً رفح, وا, حٌث كانسالم وانور الساداتصالح سالم وجمال 

 :وكان ذلك لسببٌن آب 6 ٌوم من قبل جمال عبد الناصر فً عن موعد الثورة رَ خطِ أُ خٌر قد األ

لقاهرة فً حركة التنقالت العادٌة, الى ا بوصول بعض القوات وات قد اكتملتول ان تكون القاأل

لكن هذا الموعد جرى تقدٌمه , وول الشهرفً أ حصلوا على رواتبهمالثانً ان ٌكون الضباط قد و

حرار الضباط األ فً ذلك الوقت معتمد وكان صالح سالم  طورات السٌاسٌة المتالحقة,بسبب الت

  .(3)ولى للمشاةش فً قٌادة الفرقة األالعرٌفً رفح و

أكبر عدد من الضباط  إلبالغ وما  ثم تؤجلت ٌ تموز(33-32) ن تكون الحركة لٌلةتقرر أ     

جمال عبد الناصر تعلٌماته صدر وإبالغ المناطق الخارجٌة, حٌث أحرار وتجهٌز الوحدات األ

أدت تلك  من ثمَّ و كبرلحشد قوات أ انتظارا   تموز (34-33)واحد لٌكون لٌلة  الموعد ٌوما   بتؤجٌل

تً القاهرة من جمال عبد جانب الحٌطة بعد ان شكلوا لجنحرار المعلومات الى اتخاذ الضباط األ

ما صالح سالم فكان ضمن أوزكرٌا محً الدٌن,  (4)الناصر وخالد محً الدٌن وحسٌن الشافعً

  .(5)وجمال سالم صدٌق وعبد الحكٌم عامرٌوسؾ  ٌش معالعرالمشكلة فً  جنةللا

الٌسارٌة والٌمٌنٌة, كالحركة  المنظمات السٌاسٌة المصرٌة بالقوى وحرار الضباط األ اتصل     

ر اتصال الضباط لم ٌقتصو وجماعة االخوان المسلمٌن (6))حدتو(ةالوطنٌ ٌةلتحررقراطٌة االدٌم

د لٌشمل مندوبً وزارة لكنه امتو مات السٌاسٌة المصرٌة السرٌة فقطالتنظٌحرار بالقوى واأل

د لحرص عبتموز و 34ولى لٌوم ففً الساعات األ مرٌكٌة,ابرات المركزٌة األالمخالخارجٌة و

جٌفرسون  إلبالغ (7), فقد وجه علً صبريتدخل برٌطانً أي الناصر على احباط

                                                           
 . 231, صالمصدر السابقصباح ٌاسر لفتة,  (2)
 .251ص, 5ٌولٌو, ج 34 ثورة قصة, حمروش احمد؛ 15محمد حسنٌن هٌكل, خرٌؾ الؽضب, ص (3)
بطنطا محافظة القرٌة حاصل على دبلوم  2521شباط  1حسٌن الشافعً: ضابط عسكري مصري, ولد فً  (4)

وهو أحد أعضاء تنظٌم ضباط الجٌش,  2564وماجستٌر العلوم العسكرٌة سنة  2541المدرسة الحربٌة عام 
ن , ووزٌر للشإو2565, عمل فً عدة مناصب منها وزٌر للحربٌة فً 2563تموز34شارك فً ثورة 
, حاصل على عدد من األوسمة واألنواط. للمزٌد ٌنظر: 2561ووزٌر التخطٌط فً  2567االجتماعٌة فً 

  .231, صصر, الموسوعة القومٌة للشخصٌاتجمهورٌة م
 Joel Gordon, Op. cit, p.51             ؛          212ص, 2ج, ٌولٌو 34 ثورة قصة, حمروش احمد (5)

 السنة(, 51) العدد, 22مج, رأى من سر مجلة, مصر فً تموز 34 ثورة على اضواء, كاظم سعود ؛ خالد   
 .447ص  (,3126) شباط عشر, الحادٌة

بانضمام عدة منظمات حركٌة أهمها: الحركة  2551حدتو: حزب سٌاسً مصري ماركسً تكون عام  (6)
اٌسكرا )الشرارة(, أصدرت من عصبة الشٌوعٌٌن, ومنظمة  2553المصرٌة للتحرر الوطنً التً اسست عام 

, كان لها نشاط داخل الجٌش ضم عدد من الضباط, اندمجت مع 2551صحفا كان أهمها )الجماهٌر( سنة 
. للمزٌد ٌنظر: عبد الوهاب 2575, حل التنظٌم عام 2561ؼالبٌة المنظمات الحركٌة فً حزب موحد عام 

 . 331, ص3الكٌانً, المصدر السابق, ج
بالقاهرة, أكمل دراسته االبتدابٌة  2531فً آب  (:عسكري وسٌاسً مصري, ولد2552 -2531)علً صبري (7)

, أال أنه ما لبث ان تركها لٌشترك فً الكلٌة الحربٌة 2541االبتدابٌة ثم الثانوٌة لٌلتحق بكلٌة الحقوق عام 
نظم ثم التحق بعدها بكلٌة الطٌران لٌتخرج منها برتبة مالزم فً الجٌش المصري, أ 2545وتخرج منها عام 

تقلد العدٌد من المناصب وكلؾ بعدد من المهام  2563تموز 34الى تنظٌم الضباط األحرار وشارك فً ثورة 
. للمزٌد من التفاصٌل ٌنظر: 2552التً اوكلت الٌه من قبل مجلس قٌادة الثورة, توفً فً الثالث من  آب سنة 

 منار عبد المجٌد, المصدر السابق. 
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فكرة عن طبٌعة  إعطابهومرٌكً فً القاهرة السفٌر األ"Jefferson Caffery"(2)كافري

 تدخلي قاؾ أٌوة هً إهذه الخط فؽاٌة الضباط من, بحتهمسؤلة داخلٌة  أن الثورةو هدافهاالثورة وأ

فؤن السفارة االمرٌكٌة كانت  وحسب ما نقله المصدر ,(3)فريكا بإبالغ ةالبرٌطانٌ عسكري للقوات

طرٌق سكرتٌرها عن 2563ول من عام اؾ الضباط ونواٌاهم منذ النصؾ األعلى علم مسبق بؤهد

, "Bill Lakeland"لٌكالند  حراراأل وضابط االتصال بٌنها وبٌن الضباط الثانً فً السفارة

عمره الذي ٌبلػ  الذي استطاع ان ٌقٌم عالقة صداقة مع الضباط وخاصة جمال عبد الناصر, بحكم

بلػ عبد الناصر كافري بؤن الضباط مقارب ألعمار الضباط, ومن خالله أالتسع وعشرون سنة 

العامل  بعدهخٌر كان مقتنعا  بذلك مقدما  الجٌش ن األصداقة الوالٌات المتحدة, وٌبدو أ نٌرٌدو

 .(4)الوحٌد القادر على ضمان استقرار مواٍل للؽرب

سالح ضابط  2563 تموز 32ساعة مبكرة من صباح ٌوم فًأرسل جمال عبد الناصر      

صالح سالم وجمال سالم بموعد  ألخبار براهٌم فً طابرة خاصة الى العرٌشحسن ا الطٌران

جمال لمقابلته كما طلب من صالح سالم ولٌطلب من انور السادات السفر الى القاهرة الثورة, و

عقدت لجنة القٌادة اجتماعا لها فً 2563تموز 33وفً ,م االستعداد للسٌطرة على كتاببهمسال

كانت اللجنة وامر النهابٌة, وألخذ األ, بعد الظهر فً بٌت خالد محً الدٌنالساعة الثانٌة عشر 

عضاء )جمال عبد الناصر, محمد نجٌب, وعبد الحكٌم عامر, وحسن ابراهٌم, عشرة أن م تتكون

وكمال الدٌن حسٌن, وصالح سالم, وجمال سالم, وعبد اللطٌؾ البؽدادي, وانور السادات, وخالد 

الدٌن وحسٌن الشافعً هم زكرٌا محً عضاء جدد وضم أربعة أ االجتماع تمفً محً الدٌن(, و

                                                           
, 2517فً والٌة لوٌزٌانا, تخرج من جامعة تولٌن عام  2117مرٌكً ولد عام جٌفرسون كافري: سٌاسً ا (2)

ثم سفٌرا فً  2527, عٌن سكرتٌرا فً القارة االمرٌكٌة بطهران عام 2522التحق فً السلك الدبلوماسً عام 
سً بعد عٌن سفٌرا  فً فرنسا, ثم سفٌرا  فً القاهرة, أعتزل العمل السٌا 2555, وفً عام 2541البرازٌل عام 

, 2567-2563. ٌنظر: سنان صادق حسٌن الزٌدي, سٌاسة الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة أتجاه مصر2566عام 
 . 33, ص3112جامعة بؽداد(,  ابن رشد: رسالة ماجستٌر ؼٌر منشورة )كلٌة التربٌة

تؤمٌن الحركة من خالل  ناء قٌام الثورة, لذا عمد الضباط الىكان الضباط األحرار ٌخشون من تدخل برٌطانٌا اث (3)
االتصال بالسفارة االمرٌكٌة والحصول على تؤٌٌدها مقابل تحذٌر الجانب البرٌطانً من مؽبة التدخل العسكري, 
موضحٌن ان حركة الجٌش هً حركة داخلٌة هدفها االصالح وأنها ال تتصل من قرٌب او بعٌد بؤٌة عوامل 

 34وكلؾ علً صبري بذلك فً الصباح الباكر من ٌوم  خارجٌة, وهً ال تتعدى تؽٌرات بسٌطة فً الجٌش,
ٌفنسون كان فً تموز لالتصال بالسفارتٌن البرٌطانٌة واألمرٌكٌة فً القاهرة, اال ان السفٌر البرٌطانً رالؾ ست

مما ساعد على ان ٌكون الموقؾ البرٌطانً اقل مٌال للتدخل, وكان كافري السفٌر االمرٌكً  اجازة فً برٌطانٌا
ه باإلسكندرٌة وتركت لهما رسالتٌن لكل من السفٌرٌن وعند موظفً السفارة إلبالؼهما بؤن العمل من مقر

داخلً ٌخص المصرٌٌن وحدهم  وان أرواح األجانب وممتلكاتهم فً الحفظ والصون, وكان رالؾ ستٌفنسون 

وأنه من الحكمة أنها  وزٌر الخارجٌة البرٌطانً واتفقوا على الترتٌب Anthony Eden  قد قابل انتونً آٌدن

ال تتدخل فً األزمة اذا استمر الهدوء وعدم االعتداء على الرعاٌا االنجلٌز وعدم حدوث حركات شٌوعٌة, 
وكان ونستون تشرشل على رأس الوزارة وقتبذ, فً الوقت الذي أكد فٌه الضباط ان السلطة لن تتصل 

؛ عبد الرحمن الرافعً, المصدر 34 -33, صفسهشٌوعٌن. للمزٌد ٌنظر: المصدر نباإلخوان المسلحٌن او ال
 . 51-57السابق, ص

 ( 2557الشبلً, مكتبة مدبولً, )القاهرة:جٌفري ارونسون, العالقات المصرٌة االمرٌكٌة, ترجمة: السٌد امٌن  (4)

                                                                           .Laura M. James, Op. cit, p. 1؛ 11, ص
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قٌادة عضاء مجلس وأطلع أ ق منصور الى اللجنة التنفٌذٌة,ٌٌوسؾ صدو(2)وعبد المنعم امٌن

م زكرٌا محً , وقا(3)حسب مكانه وحسب الخطة المقررة هم المكلفٌن بها كال  على مهامالثورة 

الساعة الثالثة والنصؾ بعد  نتهى االجتماع فًأو ,من ثالث مراحل ةكونالمالدٌن بؤعداد الخطة 

   .(4)الظهر, واتفقوا على ان تكون كلمة السر )نصر(

ز, أي قبل ان تإجل ٌوم واحد, ن تمولٌلة الثانً والعشرٌن م تضمنت الخطة المتفق اتباعها     

)قرب  على القاعدة الجوٌة بالماضة باالستٌالءاللطٌؾ البؽدادي وحسن ابراهٌم ن ٌقوم عبدؤب

الشافعً وخالد محً ن ٌسٌطر كل من حسٌن , وأكلٌؾ الطٌارٌن بالمهمات القتالٌةوت ,اهرة(الق

وٌقوم ٌوسؾ صدٌق  د المنعم امٌن على سالح المدفعٌةٌسٌطر عبو ,المدرعاتالدٌن على سالح 

ح سالم ما صالأ وٌتولى جمال سالم السٌطرة على العرٌش, كمال الدٌن حسٌن على سالح المشاةو

عامر فً , وٌتوجه السادات وعبد الحكٌم حعلى رف ةسٌطرالوحدات فً سٌناء والفٌتولى قٌادة 

فً صباح  وٌعودان الى القاهرة مبكرا   لمساعدة صالح سالم وجمال سالم البداٌة الى رفح والعرٌش

ً االضطالع بمهام صر لمساعدته فاالن الى عبد , وٌنظمان2563الثانً والعشرٌن من تموز

اطق السٌطرة على المن فً ومهم بارزا   دورا  ب صالح سالم قد كلؾوبهذا ٌكون  .(5)القٌادة العامة

فً قطاع ؼزة  تموز 34بتنفٌذ حركة  جمال عبد الناصر الٌه بعد ان عهد الثورة المناط بها خالل

بالٌهود  هاتألحاطبالنسبة الٌهم وذلك  خطرهاوأاطق منالهم كانت أالتً  ,ومنطقة سٌناء

واستطاع صالح سالم بفضل ٌقظته وحنكته وخططه المحكمة ان  ,من كل جانب والبرٌطانٌٌن

, ٌعزز (6)ن فً سٌر تنفٌذ الحركة, فتمت بهدوء وسالمدون تدخل هاتان القوتان المعادٌتاٌحول 

لسد الطرٌق الممتد من منطقة القناة  من الجٌش رسال قوةأنه تم أ حد الباحثٌن منذكره أذلك ما 

 وكان هناك الصاغخل لصالح الملك, ت البرٌطانٌة والمرابطة هناك بالتدخشٌة ان تحاول القوا

 .(7)ومسإول الدعاٌة السرٌة فً تلك الوحدات ول الوحدات فً سٌناءسالم مسإ حصال

                                                           
ضابط عسكري مصري ولد فً مدٌنة طنطا, تخرج من الكلٌة الحربٌة عام  :(2557-2521)عبد المنعم امٌن (2)

, أنتمى 2557ضابطا  بسالح المدفعٌة المضاد للطابرات, دخل كلٌة أركان الحرب وتخرج منها عام  2541
, مثل القٌادة لألشراؾ على وزارتً الخارجٌة 2563تموز  34الى حركة الضباط األحرار, وشارك فً ثورة 

االجتماعٌة, تولى اٌضا رباسة المحكمة العسكرٌة التً شكلت لمحاكمة المسإولٌن عن االضطرابات والشإون 
؛ احمد حمروش, 17, صٌنظر: رإوؾ عباس, شخصٌات مصرٌة بعٌون امرٌكٌةفً)كفر الدوار(, للمزٌد 

 .351, ص5ٌولٌو, ج 34قصة ثورة 
 .76ص ,السابق المصدر, البنداري القادر عبد؛ 366منال عباس, المصدر السابق, ص (3)
 القبة كوبرى فً القٌادة مبنى الى القوات بعض وتحرٌك المسلحة القوات على السٌطرة االولى المرحلة كانت (4)

 عدم ٌضمن حتى والطٌران الجٌش ضباط كبار بعض اعتقال الوقت نفس فً ٌتم ان على, علٌه واالستٌالء
 على للسٌطرة الشوارع الى قوات انزال فً تتمثل كانت الثانٌة والمرحلة, للتصدي عسكرٌة قوات أي تحرك
 هً الثالثة المرحلة اما المهمة, االماكن وبعض( عابدٌن االذاعة, التلٌفونات, قصر) المدنٌة المواقع من عدد

جعفر عباس حمٌدي وسعد  ؛246ص, السابق المصدر, الدٌن محً خالد: للمزٌد ٌنظر الملك. لعزل التحرك
, مجلة 2511 -2563واالجتماعٌة للثورة المصرٌة  كاظم حسن, التنظٌمات السٌاسٌة واألهداؾ االقتصادٌة

 . 234العلوم االنسانٌة )كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة(, د. ت, ص
 .74رزاق حاجم سلطان, المصدر السابق, ص (5)
 .21, صمحمد المعتصم, مذاهب شخصٌات (6)
 .71, ص(2554 القاهرة:, )3ط, مدبولً مكتبة, سعٌد ابراهٌم شاكر: ترجمة, ناصرانتونً ناتنج,  (7)
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تموز لوضع  33فً السادسة من مساء ٌوم  خر اجتماعآ على عقد حراراأل الضباط حرص     

بتقدٌم  ونٌعلم عضاء اللجنة الن بعض الضباط من أكاخٌرة, وتها األالخطة النهابٌة ولمسا

بعا تالقاهرة وتموز فً  35كانت التعلٌمات تقضً بوجود جمٌع الضباط ٌوم الخمٌس و الموعد,

 33وم عشر من مساء ٌ ةحادٌالساعة العضاء اللجنة التؤسٌسٌة للخطة التً وضعت بؤحكام خرج أ

ماكن تجمعهم انتظارا لساعة احرار الى وحداتهم ومن الضباط األ نن تسعٌعما ٌزٌد  تموز ومعهم

نوا مرتبطٌن لم ٌكو حرارباط لجنة القٌادة للضباط األن معظم ضأ من الملفت للنظرو.(2)الصفر

كمال و طار خطة السواريتحرك فً أ ن الذياللٌلة عدا خالد محً الدٌ بوحدات متحركة فً تلك

ما صالح سالم فكلؾ بالسٌطرة على منطقة أ ,الذي تحرك فً اطار خطة المدفعٌة الدٌن حسٌن

الخطة حسن ابراهٌم لم ٌكن فً ط الطٌران عبد اللطٌؾ البؽدادي وجمال سالم وضباالعرٌش, و

وارع القاهرة هً قوات ٌوسؾ ٌدة التً تتحرك فً شفكانت القوات الوح الصباح, تحركهم اال بعد

  .(3)صدٌق

المراكز احتلت و2563تموز 34 ٌوم فجرالى القاهرة المصري  الجٌش من داتوح تحركت     

اعتقل عدد من الضباط و فً القاهرة, العامة قٌادةالمبنى  تم احتالل, و(4)االستراتٌجٌة دون مقاومة

التً تسرب  لضباطلبحث مواجهة حركة امجتمعٌن وألقً القبض على قادة الجٌش ال ,والمسإولٌن

من قبل سعد الٌوم  نفس مساء من عشر الحادي الساعة فً تؤسٌسٌةالهٌبة ال تم إعالم وعلٌه خبرها

 رسال قوة على وجهوعلٌه ٌجب أ افتضحت قد الثورة خطة نأ الذي أخبر عبد الناصرتوفٌق 

تم االستٌالء على قصر القٌادة .و(5) العتقالهم قبل اتخاذهم أي أجراء قد ٌفشل العملٌة السرعة

ركان حرب ربٌس أ (6)ل الفرٌق حسٌن فرٌدواعُتق الساعة الواحدة بعد منتصؾ اللٌل العامة فً

, وتم ل الحرسببعد مقاومة ضعٌفة من ق كان معه من الضباط وقادة الجٌش الجٌش وجمٌع من

كان هذا , وكبار القادة والضباط دت مسبقا الحتجازعم فً مبنى المدرسة الحربٌة التً أٌداعهإ

                                                           
 . 417محمد عبد الرحمن, المصدر السابق, ص (2)
 . 251, ص2ٌولٌو, ج 34احمد حمروش, قصة ثورة  (3)
(4) Robert Eugene Danielson, Nasser and Pan-Arabism: Explaining Egypt's RIise in 

Power, Submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of  
Master of arts in National security Affairs, Naval Postgraduate School,  
University of Washington, 2007, P.15. 

لمخابرات الحربٌة والتً كانت ضمن الطابق الثورة ضابطا برتبة رابد فً ادارة ا كان سعد توفٌق ٌعمل لٌلة (5)
االرضً لمبنى رباسة هٌبة أركان حرب الجٌش المصري بكوبرى القبة فً القاهرة, والحظ سعد توفٌق 

وبدأ ٌستدعً قادة الجٌش  2563تموز 33وصول الفرٌق حسٌن فرٌد حوالً الساعة التاسعة مساء الٌوم 
اسة الجٌش, مما دعا بسعد توفٌق االتصال بجمال عبد الناصر بمبنى رب تلٌفونٌا للحضور الى اجتماع عاجل

وإحظار قوة من قوات الثورة على وجه  خباره بؤن الثورة قد انكشؾ أمرها وطلب منه سرعة التصرؾوأ
 .16السرعة للقبض على المجتمعٌن. للمزٌد ٌنظر: حسٌن محمد, المصدر السابق, ص

وتخرج منها برتبة  2526, التحق بالمدرسة الحربٌة فً 2151حسٌن فرٌد: ضابط عسكري مصري ولد فً  (6)
مساعدا   , عٌن2551, عٌن مدرسا فً المدرسة الحربٌة, شارك فً حرب فلسطٌن عام 2521مالزم ثانً فً 

 دعٌأ 2563ذار حٌث احٌل الى التقاعد, وفً آ 2562لربٌس اركان الجٌش, ثم عمل ربٌس اركان حتى اٌار
ٌنظر: رإوؾ عباس, شخصٌات مصرٌة بعٌون ألركان الحرب فً الجٌش. للمزٌد الى الخدمة وعٌن ربٌسا 

 . 47 -46, صامرٌكٌة
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بٌن  مٌع االتصاالتمن ثم الهدؾ الثانً مركز اتصاالت الجٌش لقطع جوول للحركة الهدؾ األ

بها خالل الثورة والتً كلؾ  الة االستنجادمنع تدخلها فً حو ارج القاهرةقطعات الجٌش وقادتها خ

المتمركزة هناك بعدم و بقٌادة صالح سالمولى فً رفح األ بلؽت فرقة المشاةأبها انور السادات, و

 .(2)ة التنظٌم اال بعد نجاح الثورةاالتصال بقٌاد

ذهب جمال عبد الناصر الى مبنى رباسة الجٌش لٌشرؾ على تنفٌذ خطط الثورة للقضاء على      

ن تسٌطر على باقً أذ كان على الثورة بعد السٌطرة على قٌادة الجٌش إ ,نظام الحكم القابم

اتجهت قوة فً قلب الستٌالء على الوحدات العسكرٌة وقامت مجموعة من الضباط باف, وحداته

 ٌوم صبٌحة من الساعة الرابعةفً ومركز االتصاالت الهاتفٌة  فاحتلت محطات اإلذاعةالعاصمة 

طات السكك الحدٌدٌة ا على المطارات ومحاستولت قوات الثورة فً اللٌلة نفسهو 2563 تموز 34

ن أ ومن الطرٌؾ. (3)ة والطرق الربٌسٌة بالمدٌنة والقصرٌن الملكٌٌن عابدٌن والقبةهممنً الوالمبا

وات خالد محً الدٌن وسالح ن قفً جرٌدة الزمان أ لمصرٌٌن ذكر فً مقالة كتبهاحد الضباط اأ

الساعة  سرت شخصٌن كانا ٌتجوالن فً شوارع مصر الجدٌدة فً تلكأمسكت والمدرعات قد أ

به بهما وهما ٌسٌران على ؼٌر هدى وكانا المتؤخرة وهما جمال عبد الناصر وصالح سالم, فؤشت

 .(4)ٌرومان الهروب فً حال فشل الثورةنهما كانا أو بمالبسهما المدنٌة

ن صالح سالم فً ذلك الوقت كان فً أل ,بعٌد عن الواقعدقٌق و الكالم ؼٌر هذان أ الشك     

المتواجدة هناك مع شقٌقه  العرٌش حٌث اسندت الٌه مهمة السٌطرة على القوات وحدته فً منطقة

بعد ٌوم من  داعقد فً التنظٌم و الضباطزمالبه ما اكده جمال وهذا ما اكدته جمٌع المصادر و

 الثورة الى القاهرة. 

الى جمٌع  2563 تموز 34الثانٌة من صباح ٌوم  شارة النجاح المتفق علٌها فً الساعةبلؽت إ     

حة ٌسٌطر سللم تمض ساعة حتى كانت جمٌع وحدات القوات الم, ورج القاهرةوحدات الجٌش خا

باط ٌسٌطر الض شارة النجاحً بؤنه بمجرد تبلٌػ إ, فقد كانت التعلٌمات تقضحرارعلٌها الضباط األ

وفً  .تم السٌطرة على وحدات الجٌش كلهابعد ساعة واحدة حرار على القوات فً الحال, واأل

رة كاملة ى جمٌع القوات هناك سٌطقد سٌطرا عل العرٌش ورفح كان صالح سالم وشقٌقه جمال

 الساعةفً  الحامٌة العسكرٌة فً سٌناء التنظٌم خطرتأ ذ, إحراربمن معهما من الضباط األ

ها هناك من قبل صالح سالم بسٌطرة القٌادة العامة فً العرٌش وحامٌات صباحا   والنصؾ الرابعة

  .(5)هاالمسلحة فً القاهرة وخارج القواتع حرار على جمٌبهذا سٌطر الضباط األوجمال سالم, و

                                                           
-2547؛ منال عباس كاظم الخفاجً, العالقات المصرٌة البرٌطانٌة 62كرٌم مساهر, المصدر السابق, ص (2)

 .367, ص3116جامعة بؽداد(,  ٌر منشورة, )كلٌة التربٌة للبنات:, رسالة ماجستٌر ؼ2563
ساندرا مكً, الملفات السرٌة للحكام العرب, عرض: عادل عبد الصبور, الدار العالٌة للكتب والنشر, )القاهرة:  (3)

 .77ص, السابق المصدر, البنداري القادر عبد؛ 31د. ت(, ص
العدد الزمان)صحٌفة(, بؽداد,  مصر(, فً العسكري االنقالب اسرار, مقالة بعنوان)القادر عبد الدٌن عز(4)

 . 2566نٌسان  33(, فً 6431)
 .77ص, البنداري, المصدر السابق القادر عبد؛ 16انور السادات, قصة الثورة كاملة, ص (5)
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ل بالمناطق تصتالقاهرة بدأت هدافها بأ ومن الجدٌر بالذكر أن القٌادة العامة بعد تحقٌق     

الحركة ولم ٌتٌسر االتصال بصالح  الضباط األحرار بانتصار إلبالغالعرٌش الخارجٌة فً القناة و

بعد نجاح  مٌن خط اتصال معهؤت ن جمال عبد الناصر فشل فً, إذ أسالم فً رفح اال مع الصباح

وكانت الساعة   لقناةفً ا حرارأحد الضباط األالفتاح  عبد توفٌق محمدبنه اتصل الثورة, ولذا فؤ

اال ان  الثورة, بصالح سالم وإبالؼه بانتصار االتصالوطلب منه  الثانٌة بعد منتصؾ اللٌل,

 .(2)حتى قبل شروق الشمس فً االتصال به جحخٌر لم ٌناأل

اللٌة أن ٌبقى محمد نجٌب فً منزله حتى تتم الحركات العسكرٌة  تلكاقتضت الضرورة فً      

جمال عبد الناصر قد كلؾ المقدم جمال  كانوركان الحرب لتولً القٌادة, ٌذهب الى رباسة أ ثم

سبقه فً  محمد نجٌب اال أن ,وإحضاره جٌشالركان حرب بعربة ربٌس أ بالذهاب الٌه (3)حماد

جٌب  ستقل عربةأثم  الضباط هناك وقابل فً القاهرة القبة جسرالى بعربته الخاصة  التحرك

  .(4)الحركةدخل بها مركز قٌادة الجٌش لتكتمل بذلك مظاهر و عسكرٌة

 الساعة فًبلسان القابد العام للقوات المسلحة لثورة االول ل بٌانالذاعة بإانور السادات  ُكلؾَ      

خبار تتلى فٌها نشرة األؼرفة المذٌع التً  من 2563تموز 34 ٌوم صبٌحة من والنصؾ السابعة

ن مصر بؤ عالموتم أ (5)هدافهاوأ الثورة قٌام سبابأ للشعب فٌها لخص ,االذاعةالصباحٌة فً 

ذي  وتفاءلت الجماهٌر ببرنامج الثورةشعبً عارم  النبؤ بابتهاج وقوبل ,الثورة تمت بنجاح

 الخونةعوانه من ار وأالقضاء على االستعم :وهً الثورة مسبقا  ها تصدرالتً أ السته هداؾاأل

 قامةالحكم, إقضاء على االقطاع, القضاء على االحتكار وسٌطرة رأس المال على المصرٌن, ال

 (7)احمد حمروش قلون ,(6)سلٌمة دٌمقراطٌة حٌاة إقامةإقامة جٌش وطنً قوي, , اجتماعٌة عدالة

 اتهاموضوعٌناقش فً  منشورها, أو حتى ولم ٌقرأصالح سالم  ٌعلم بهاان هذه االهداؾ لم ٌكن 

 .(1)ةاال بعد نجاح الثور او ٌتعرؾ علٌهأ

                                                           
 .454ص,5ج ؛317ص, 2ج, ٌولٌو 34 ثورة قصة, حمروش احمد (2)
وبدأ خدمته فً  2545تخرج فً الكلٌة الحربٌة عام , 2532جمال حماد: ضابط عسكري مصري ولد عام  (3)

السودان ثم نقل الى منطقة القناة اثناء الحرب العالمٌة الثانٌة, عمل مدرسا لمادة التكتٌك فً مدرسة المشاة 
وشارك  2561(, انضم الى تنظٌم الضباط االحرار عام2557-2553والكلٌة الحربٌة فً مصر بٌن عامً )

للثورة اللواء محمد نجٌب, ثم عمل ملحقا عسكرٌا , عٌن مدٌرا لمكتب القابد العام 2563تموز 34فً ثورة 
تموز. ٌنظر:  34( فً عدد من الدول, اصدر عدد من الكتب عن ثورة 2561 -2563لمصر بٌن عامً )

 . 61وسمً صوٌلح, المصدر السابق, ص
 . 317 -316, ص2ٌولٌو, ج 34احمد حمروش, قصة ثورة  (4)
                               .Steven A. cook, Op. cit, p.11؛ 454خالد سعود كاظم, المصدر السابق, ص (5)
  .21ص ,السابق المصدر, فاٌز منصور (6)
 عام الحربٌة الكلٌة ودخل الثانوٌة دراسته اكمل, 2532 عام فً ولد, مصري عسكري ضابط: حمروش احمد (7)

, الشٌوعٌة التنظٌمات ضمن الوطنً للتحرر الدٌمقراطٌة الحركة الى انضم, 2553 عام منها وتخرج 2545
 فً عمل ثم, الجٌش فً مناصب عدة شؽل, 2563تموز 34 ثورة فً وشارك االحرار الضباط تنظٌم الى انظم

 الجمهورٌة جرٌدة فً عمل, رضوان فتحً االرشاد وزٌر من بتكلٌؾ القومٌة للفرقة مدٌرا عمل, الصحافة
 . 51 -47ص, 5ج, ٌولٌو 34 ثورة قصة, حمروش احمد: ٌنظر للمزٌد, وؼٌرها الرسالة ومجلة

 .211ص ,2, جالمصدر نفسه (1)
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ذا ما أ ,فً محل الشك والرٌبةحداث, ٌمكن أن نضع هذا األمر وحسب دراستنا لمجرٌات األ     

 ن انضمامه الى هذه الحركةاقطاب التنظٌم السري للضباط, بل أن صالح سالم كان أحد عرفنا أ

 هداؾ. األ ساس تلكوألجل القٌام بالتؽٌٌر جاء على أ

التً قام بها ضباط ٌة تؽٌٌر النظام السٌاسً فً مصر ن عملأ سبق من خالل ما ٌتضح لنا     

 وعاشها صالح سالم مصر شهدتها التً الظروؾ جاءت نتٌجة ,2563تموز 34 الجٌش فً

بهذا  رادواوأ ,مختلؾ الجوانب وعلى ,رٌخهامن مراحل تؤ المرحلة تلك فًمن الضباط  وزمالإه

فً تحقٌق العدالة  بنابهطموح أ ةتلبٌو والسٌاسً للبالد ستقالل الوطنًاال واحققن ٌأ التؽٌٌر

تحققت فً وقت قٌاسً و ها جاءت وفق ما رسم لهانٌة, والمالحظ على عملٌة التؽٌٌر أاالجتماع

 وساط المناهضة للحكم الملكً سواءا ٌدلل على مقبولٌتها فً األراقة للدماء, وهذودون أي أ بسٌط

حولها التؾ  خرعن المإسسة العسكرٌة, وبتعبٌر آ الدٌنٌة فضال  و أ السٌاسٌة القوى والتنظٌمات

دى بالتالً الى تحقٌق ضباط الجٌش هدفهم فً تؽٌٌر النظام جمٌع فبات المجتمع المصري, وهذا أ

  . دون صعوبة السٌاسً
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ي ـــعين النظام السياستد ي: هرحلة ها بعد التغيري وإجراءاتملبحث الثانا
 اجلديد يف هصر

ذلك بالعمل بتنفٌذ المرحلة الثانٌة منها, و الثورة دأتب ولى من التؽٌٌراأل بعد انتهاء الخطوة     

بتشكٌل  (2)ى ان ٌقوم علً ماهرعل اآلراءاتفقت تحظى بثقة الشعب, وعلى تشكٌل وزارة مدنٌة 

الحرب  اسٌة منذزمات الذي عرؾ بحكمته السٌرجل األو بارعا   سٌاسٌا   مناورا   عدتهو الوزارة

لكً ال حزاب وعن األ كان مستقال   هبتشكٌل الوزارة كون كما كان سبب اختٌاره ,العالمٌة الثانٌة

ه مقبول من قبل الملك سمعن ان أ , فضال  ولىمن لحظاتها األحزبٌة  بؤنها تبدواخذ على الثورة ٌإ

  .(3)نع الكثٌرٌن بدبلوماسٌته العالٌةهو خٌر من ٌقو ٌكن ذا سمعة سٌبة نه لموأ

وأطلعوه على  2563تموز 34صباح ٌوم  داره فً ماهر علً القٌادة ضباط بعض زار     

بالطرٌق الطبٌعً, أي  فوافق على ان ٌكون ذلك بتؤلٌؾ الوزارة ٌقومن ؤب هداؾ الثورة ورؼبتهمأ

ٌاهم أتفق وصحبة زمالبه ضباط قٌادة الثورة وأالقابد العام ب جاءه ظهرالبطلب من فاروق, وبعد 

بتؤلٌؾ  الملك فاروق بقصره وكلفهوقابل  التالً صبٌحة الٌوم  ن ٌسافر الى االسكندرٌة فًعلى أ

, وكانت مطالب فً نفس الوقتاستقالته  ن قدم نجٌب الهاللًبعد أ الٌوم نفس وزارة جدٌدة, فؤلفها

للقوات  ما  اوتعٌن محمد نجٌب قابد ع هر بتشكٌل الوزارةاتتلخص فً تكلٌؾ علً م شالجٌ

ما  ذعن لها بعدفؤ ذه الرؼبةفاروق ه علً ماهر  بلػوقد أ ,(4)أبعاد ستة من حاشٌة الملكو حةالمسل

دى عسكرٌا محدود الم تعدوا ان تكون انقالبا ال ن المسؤلةنه أكان ظ, وبتنفٌذها ا  ترددم ما كان

 طالب اخفاءالم قصدوا من تلكالثورة  ولعل قادة ,فحسب ٌعقبه انقالب وزاري ٌستهدؾ اإلصالح

منذ  ذلكعلنوا ألنهم لو أ ,فاروقالملك  وهو خلع الثورة وا علٌه قبلأتفقالذي قصدهم الحقٌقً 

ولم ٌكن  ,مور وتسفك الدماء وتسود الفوضىان تضطرب األ من المحتملولى لكان الساعة األ

   .(5)ذلك ضمن برنامجهم

 
                                                           

القاهرة, اكمل دراسته االبتدابٌة ب 2112تشرٌن الثانً  5ولد فً  مصري (: سٌاس2572ً -2112ماهر) علً (2)
وبدأ حٌاته محامٌا ثم  2514لٌتخرج منها عام  2155ثم الثانوٌة بمدرسة الخدٌوٌة لٌلتحق بمدرسة الحقوق عام 

زارة رأس أول وت منه بعد ذلك, تولى عدة وزارات,انضم الى الوفد لكنه انفصل  2525قاضٌا, وفً عام 
, كما قام بتسلٌم االنذار 2563تموز 34الوزارة بعد ثورة  تشكٌلب , كلؾ2545وشكل الثانٌة عام  2537
الى الملك فاروق بالتنازل عن العرش. للمزٌد ٌنظر: مٌسون فٌاض ذرب العبادي, األحرار  الضباط من الموجه

جامعة بؽداد(,  جستٌر ؼٌر منشورة, )كلٌة ابن رشد:علً ماهر ودوره فً السٌاسة المصرٌة, رسالة ما
3116    .  

, العربٌة الوحدة دراسات مركز, الناصري الفكر وتطور نشؤت الناصر عبد جمال, التكرٌتً الرحمن عبد بثٌنة  (3)
 . 225-224وفاء خالد, المصدر السابق, ص؛ 271ص(, 3111 بٌروت:)

مدٌر الشإون الخصوصٌة لفاروق, ومحمد حسن امٌنة )خادمه( الخاص, وإلٌاس  : انطون بوللًكل من وهم (4)
أندراوس المستشار االقتصادي للخاصة الملكٌة, وٌوسؾ رشاد كبٌر اطباء الٌخوت الملكٌة, وحسن عاكؾ 
طٌار الملك الخاص, واالمٌراالي محمد حلمً حسٌن مدٌر إدارة السٌارات الملكٌة. ٌنظر: عبد الرحمن 

 .41ً, المصدر السابق, صالرافع
 .45-47ص, المصدر السابق الرافعً, الرحمن عبد (5)
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 :عزل الملك: وال  أ

بنجاح كبٌر انتقلت قٌادة الثورة الى بحث  والثانٌة من خطة الثورةولى لة األتمام المرحبعد إ      

شبه ظل مجلس قٌادة الثورة فً و ,الملك فاروق الثالثة وكٌفٌة تنفٌذها وهً عزل تفاصٌل المرحلة

ستمر لٌلة فً اجتماع أ ررمر ٌناقش الموقؾ بعد رضوخ الملك لمطالب الجٌش, وتقاجتماع مست

رسال تقرر أ االجتماع وفً, علً ماهرعن  مر سرا  عزل الملك على ان ٌظل األ تموز 34-35

 وكلؾ المقدم ,عزل الملكل استعدادا  م القوات فً االسكندرٌة عٌة لدعالمدفبعض المدرعات و

الوقت الذي , فً (2)حصار الملكطة تحرك القوات الى االسكندرٌة وزكرٌا محً الدٌن بؤعداد خ

مل فقد األ بعد أن  (3)تموز 36فً  "رأس التٌن"ى سراي ال "المنتزه"صر قنتقل فٌه فاروق من أ

لندن من  حكومة خطارأ على اثر عدم التدخلب كافريب خالل اتصاله الجانب البرٌطانً بمساعدة

ذا ما اقتضت إ وعده بضمان سالمته هنأ , االجنبًاأل التدخل بمعارضة المتحدة الوالٌات قبل

 بمعداتهاتموز  35 فً إلسكندرٌةن لقٌادة زكرٌا محً الدٌبتوجهت قوة من الجٌش . الضرورة

ة الحامٌة الموجودة لحركة هو تقوٌكان السبب الظاهري لرادة الثورة, وألمالء إسلحتها تمهٌدا أو

 .االسكندرٌةقوات  االٌهحتى انضمت  ما ان وصلت قوات زكرٌا محً الدٌنمن, وظ األلحف فٌها

 س قٌادة الثورة وهمعضاء مجلفقه نصؾ أنتقل محمد نجٌب الى االسكندرٌة ٌراأ وفً الٌوم التالً

ولوا أمر قٌادة , لٌت(منعم امٌنعبد الٌوسؾ صدٌق و, حسٌن الشافعًالسادات, انور )جمال سالم, 

 ازلالتن متنزه وإجبار الملكالرأس التٌن و الٌها مهاجمة ومحاصرة قصري نٌطتالوحدات التً أ

 .(4)عن العرش

كانت  موقؾ محاٌد من مسالة الثورة واتخاذهن الموقؾ البرٌطانً السلبً من الملك ٌبدو أو      

ٌا من خالل سفٌرها فً مع برٌطان ه قادة التنظٌمبرماالتفاق الذي أأحدها  عده,سباب ورابه أتقؾ 

, من فً مصر لمصالح برٌطانٌا امنةض عطى كفالةأ رة, وقد ٌكون االتفاقولى للثوالساعات األ

نها رأت فً و أ, أالنظام تؽٌٌر ضمان نجاح عملٌة ألجل رٌد"فعل ما أأقول ما ٌرٌدون وأباب "

من  المصالح تلك ن ضمنتخسابر أوتبعات فاروق ورقة محروقة التستدعً التدخل وتحمل 

 فً المنطقة وربٌسً قويكالعب  االمرٌكٌة ضافة الى ظهور الوالٌات المتحدةأ الحكام الجدد,

 الضباط وكسب ساب برٌطانٌا من خالل استمالةعلى حو الستحواذ على الساحة السٌاسٌةٌسعى ل

                                                           
 .221ص, السابق المصدر, خالد وفاء  (2)
ن( ٌجعله اكثر رأس التٌ)لٌس معروؾ على وجه التحدٌد لماذا اختار هذا االنتقال, لعله ظن وجوده فً السراي  (3)

و تفكٌر سلٌم فً حركة عصبٌة قد ساورته دون تدبٌر أو لعلها أمنا على نفسه وأقرب الى الفرار بطرق البحر, أ
فً سٌارة اخرى,  اتهته بنتبعى أٌة حال ؼادر فاروق مع زوجته ونجله احمد فإاد وهذه الساعات العصٌبة, وعل

 ولكنه وجد انه ال خراج الستة فً حاشٌتهٌذكر ان فاروق قد ساورته فكرة الهروب منذ ان اقدم الجٌش بطلب او
ت الجوٌة مسٌطرة على االسكندرٌة والمطارات كلها فً ٌد الجٌش, ن القواطٌع الرحٌل بطابرته الخاصة ألٌست

و مؽادرة أي سفٌنة من السفن البحرٌة ولم ٌستطع أٌضا عن طرٌق البحر حٌث قضت األوامر بعدم تحرك أ
 . 51-45مٌناء االسكندرٌة. للمزٌد ٌنظر: عبد الرحمن الرافعً, المصدر السابق, ص

(4) Jean and Simonne Lacouture, Egypt in Transition, Great Britain 1958 , p .151;     

 .271-271ص, السابق المصدر, الرحمن عبد بثٌنة
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من  وبالتالً فرض سٌطرتها على المنطقة بدال   الى جانبها بعد تؤٌٌدهم وضمان عدم التدخل

  .برٌطانٌا

قابال علً و 2563تموز 37 فً الوزارة بة انور السادات الى مقربصح محمد نجٌب ذهب     

. (2)االنذار س قٌادة الثورة صٌؽةقد وضع مجلو ,فاروق بالتنازل عن العرشارا  لسلماه انذو ماهر

من العرٌش  قادما   طابرات سالح الطٌران الملكً بإحدىكان صالح سالم قد وصل الى القاهرة و

كان فقد وصل صالح سالم  وأٌاتموز,  37ٌوم  هلووصأشارت ب مذكراته  ن, اال أتموز 35ٌوم 

 قٌادة مجلس مامأ مسإوال   كان هنأوالجدٌر بالذكر , (3)لٌكمل مع زمالبه المهام المتعلقة بالثورة

 استقرت ولما ,للثورة األولى األٌام فً القناة وشرق وسٌناء فلسطٌن فً الجٌش قوات عن الثورة

 الى فً القاهرة لٌنظم القٌادة ذلك الى مبنى بعد سالم صالح استدعً الجدٌد للنظام وضاعاأل

 .(4)المهام توزع كانت حٌث قٌادة الثورة مجلس

, فمنهم من  فاروق الملك حول مصٌرادة الثورة مجلس قٌبٌن اعضاء خالؾ جدال و حدث     

ضحاٌا الذٌن رتكبها والتً أال خطاءاألً ذلك الى ف مستندا   عدامه كجمال سالمأراد محاكمته وإ

ما محمد نجٌب امٌن وزكرٌا محً الدٌن فً ذلك, أ ٌده كل من عبد المنعملذلك, وأسقطوا نتٌجة 

ستقر رأي أ خٌرا  , وأن الشافعً فكانوا ضد هذا الرأيحسٌو ٌوسؾ صدٌقوانور السادات و

على ان ٌسافر جمال  2563تموز 37 -36لساعة الثانٌة بعد منتصؾ لٌلة قد بلؽت او الحاضرٌن

ضمن  صالح سالم كانرأٌهم, ووأخذ  فً القاهرة رفة رأي زمالبهمرة لمعسالم بالطابرة الى القاه

جمال  معالملك,  عدامالذي عارض مسؤلة ا ه من العرٌشبعد وصول الضباط المتواجدٌن بالقاهرة

اللطٌؾ البؽدادي عبد الناصر وكمال الدٌن حسٌن وعبد الحكٌم عامر وخالد محً الدٌن وعبد

لٌحكم  رك فاروق حٌا  ٌحمل رأٌهم بت ى االسكندرٌة فً الصباحال عاد جمال سالموحسن ابراهٌم, 

  .(5)علٌه التؤرٌخ

س التٌن, حٌث كان المتنزه ورأ امحاصرة قصر ساسسٌنارٌو عزل الملك فاروق على أ مَ سِ رُ     

 تهمه أ نذارا  الملك إ الى وجه علً ماهر محً الدٌن القصرزكرٌا ومع محاصرة  ٌقٌم فاروق,

بنه ن ٌتنازل عن العرش ألالشعب, بؤ إلرادةوالفساد وطالبه باسم الجٌش, باعتباره ممثل  بالخٌانة

ان  افق الملك فاروق على قرار العزل بشرطوذاتها,  اللٌلةن ٌؽادر مصر فً وأ مد فإادحمٌر ااأل

هر الٌخت الملكً )المحروسة( وأن تطلق المدفعٌة فً وداعه ٌسمح له بمؽادرة البالد على ظ

                                                           
(2)     F.R.U.S, N0:997, Summary of Egypt and Sudan, July 22-23 1952, F.R,1952-

1954,Vol. IX,p.184 .                                                                                                     

 . 51للتعرؾ على تفاصٌل اإلنذار, ٌنظر: عبد الرحمن الرافعً, المصدر السابق, صو
 .221ص, السابق المصدر, خالد وفاء؛ 1صالح سالم, ثورة ٌولٌو والسودان, ص (3)
 .25ص, وشخصٌات مذاهب, المعتصم محمد (4)
 . 13؛  صالح منتصر, المصدر السابق, ص336, ص2جٌولٌو,  34 ثورة قصةاحمد حمروش,  (5)
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 الشروط وافق مجلس قٌادة الثورة على بنفسه. ٌشارك محمد نجٌب نوعشرون إطالقة وأ إحدى

  .(2)2563 لعشرٌن من شهر تموزالسادس وا ٌةعش وؼادر الملك فاروق مصر

فً الٌوم الناصر  عبد جمال برباسة القاهرة فً األحرار للضباط التؤسٌسٌة اللجنة اجتمعت     

وانتخب  الثورة وكان هذا أول اجتماع بعد انتصار 2563تموز  31لرحٌل فاروق أي فً  الًالت

اجرٌت انتخابات جدٌدة فاز و قالته بعد ان كان ربٌس للهٌبةثم قدم است ,ا  بٌسجمال عبد الناصر ر

 21حتى  , واستمرت اجتماعات الهٌبة التؤسٌسٌة وظل الوضع على ذلكباألجماعبها عبد الناصر 

تحولت و واء محمد نجٌبحٌث تنازل جمال عبد الناصر عن رباسة الهٌبة الى الل ,2563ب آ

لم بحضور صالح ساالمجلس كتمل أو ,حرار الى مجلس قٌادة الثورةجنة التؤسٌسٌة للضباط األالل

 لواء محمد نجٌب ربٌسا  المن  ا  مإلف صبح مجلس القٌادةوأ ,(3)من رفح وجمال سالم من العرٌش

خالد وجمال سالم, وعامر,  عبد الحكٌمووعضوٌة كل من صالح سالم,  الناصر نابباوجمال عبد 

انور السادات, وكمال الدٌن حسٌن, وطٌؾ البؽدادي, عبد اللوحسن ابراهٌم, و, محً الدٌن

 .(4)عبد المنعم امٌنوحسٌن الشافعً, وٌوسؾ صدٌق, و زكرٌا محً الدٌن,و

ًَ ستُ أ      كما  -القبة الى مبنى القٌادة العامة فً جسرالعرٌش  من هوصول بعد سالم صالح دع

 عمله كعضو فً مجلس قٌادة الثورة ضافة الىأ وكان صالح سالم ,هامحٌث كانت توزع الم-ذكرنا

شراؾ على القوات مهمة األ أُنٌطت إلٌه فقد ,بعض القرارات المهمة بإصدار زمالبه مع واشتراكه

 باالشتراكشراؾ على القوات المسلحة لٌة اإلاصر مسإوالمسلحة, حٌث عهد الٌه جمال عبد الن

م بقوات الجٌش المصري ختص صالح سالأو, بد الحكٌم عامر وكمال الدٌن حسٌنه عٌمع زمٌل

  .(6)كمدٌرٌن لمكتب القابد العام كٌم عامرحفً نفس الوقت مع عبد ال كما عمل ,(5)فً السودان

 لثورة بعد التخلص من الملك الىدة اقٌامجلس ن تنصب جهود واجتماعات كان من الطبٌعً أ     

رة ا  كبٌت قٌادة الثورة جهودبذل االساس , وعلى هذاللثورة هالجٌش وضمانالسٌطرة على ب االهتمام

ة بقٌادات جدٌد واستبدالها العسكرٌةبعض القٌادات  باستبعادإلعادة تنظٌم الجٌش ولى فً األٌام األ

 .(7)خرون الى التقاعدأحٌل آوابؾ مدنٌة لذلك تم نقل البعض الى وظ وطبقا   ,للنظام الجدٌدموالٌة 

معسكر  2563تموز 31 , فزار فًالمختلفة لوحدات الجٌش اراتٌقوم بزٌ كان محمد نجٌبو

هم, وتم لالطمبنان علٌ لٌلة الثورة اعتقلوا الجٌش الذٌن ألوٌةربٌة لمقابلة حال الكلٌةاالعتقال فً 

ج فرمحمد حٌدر الذي أ والفرٌقمن بٌنهم الفرٌق حسٌن فرٌد و ,هممن بعضق سراح الخاللها اطال

وضح له سر سالم قد أ حن صالوٌروي محمد نجٌب أ ,ح سالمصال عنه بشكل سرٌع بعد تدخل

                                                           
(2)    F.R.U.S, N0:997, Summary of Egypt and Sudan, July 22-23 1952, F.R, 1952- 

 1954,Vol. IX,p.1845.                                                                                                     
, جواد هاشم احمد ؛257ص, السابق المصدر, صدٌق ٌوسؾ ؛55ص, المصدر السابق, الرافعً الرحمن عبد (3)

 .ص.د, السابق المصدر
 .231ص ,السابق المصدر, ٌاسر صباح (4)
 . 1صالح سالم, ثورة ٌولٌو والسودان, ص (5)
 .215طارق حبٌب, المصدر السابق, ص (6)
 .235وفاء خالد, المصدر السابق, ص (7)
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على األخٌر قبل الثورة, إذ عمل  بالفرٌق محمد حٌدر ربطهت واخبره بالعالقة التً كانتالتدخل 

بعضوٌه  تهعرفرؼم م ,لمكتبه ا  عمل مدٌرحٌنما كان ٌ فترة التنظٌم السري خالل نشاطهمٌن تؤ

 زاء ذلك, ولموقفه إسرا  النظر عما كان ٌقوم به  ؼض الم فً تنظٌم الضباط السري, لكنهالح سص

, بل السابق النظام ألقطابر كما حدث بالنسبة قامة الفرٌق محمد حٌدة لم تحدد إوبعد قٌام الثور

وفاته نه شٌع بعد , حتى أمن قبل جمال عبد الناصر وصالح سالمومحترمة ملة طٌبة عومل معا

 .(2)نه كان ٌعد من رجال الملكرؼم أ هبجنازة عسكرٌة رسمٌ

عن محمد حٌدر لم  ؤن االفراجب فً مذكراته ذكر خالد محً الدٌننورد ما  نفس السٌاق وفً     

 القٌادة, فبعد الثورة طلب بعض اعضاء مجلس سالم صالح تدبٌربتدخل وجاء  ٌحصل جزافا وإنما

ً الدٌن على ذلك, عترض خالد محوعدد من السٌاسٌٌن القدامى, فؤمحاكمة مصطفى النحاس 

مقدرة فابقة  فؤعترض صالح سالم, وكانت لهخر بمحاكمة الفرٌق محمد حٌدر وكان هناك طلب آ

 وعلى ما بشًء الحجج بعشرات قناع محدثها على ا  قادرفكان  على النقاش والجدل واالقناع,

ٌهما حول محاكمة االثنان, وهنا مال صالح سالم وتمسك االثنان برأ ,مضادة خرىأ بحجج نقٌضه

نا اساعدك فً عدم محاكمة النحاس, بال: وافق على عدم محاكمة حٌدر وأعلى خالد محً الدٌن قا

فكرة محاكمة النحاس وتقرر عدم  صالح سالم رافضا   خالد محً الدٌن على ذلك وانبرى فوافق

   .   (3)تقدٌم االثنٌن للمحكمة

 وانتقالهالؽاء تصٌٌؾ الحكومة فً االسكندرٌة منها إ عض القرارات,بالوزارة الجدٌدة  اتخذت     

تم  2563آب  3جتماع لمجلس الوزراء فً ول اأ تعقد تموز, كما 31من ٌوم  لقاهرة ابتداء  الى ا

ن ٌلقب رإساء مجلس الوزراء أو ,و باشافلم ٌعد هناك بٌك أ اب المدنٌةلقاأللؽاء الرتب وفٌه إ

ما قضٌة الوصاٌة على العرش أ ,(4)ا من القراراتهوؼٌر (السابقٌن بلقب )الربٌسلٌن والعام

كان جمال عبد و (5)ول قضٌة تجابهها قٌادة الثورة وهً قضٌة دستورٌةأتعٌن مجلس لها فكانت و

س الوزراء لذا طلب من علً ماهر ربٌ مثل قٌادة الثورة بمجلس الوصاٌةفً ان تُ  الناصر راؼبا  

قرر مجلس الوزراء تؤلٌؾ  2563 آب 3وفً, (6)القٌادة  فٌها عن مجلسمثال  ان ٌكون رشاد مهنا م

بن من أسرة محمد علً باشا وأٌر محمد عبد المنعم مألعرش من اتؤلٌؾ هٌبة الوصاٌا المإقتة لل

وهو من خٌرة رجاالت مصر ومن ذوي السمعة  وعضوٌة بهً الدٌن بركات ,ربٌسا   فاروقعم 

                                                           
؛ منصور فاٌز, 55(, ص3122, )القاهرة:4محمد نجٌب, كلمتً للتارٌخ, المكتب المصري الحدٌث, ط (2)

 . 21المصدر السابق, ص
 .317محً الدٌن, المصدر السابق, ص خالد (3)
 . 61 -55للتعرؾ على القرارات التً اتخذتها الوزارة. ٌنظر: عبد الرحمن الرافعً, المصدر السابق, ص (4)
( على ان ال ٌتولى أوصٌاء العرش أعمالهم اال بعد ان ٌإدوا أمام مجلس النواب 62نص الدستور فً المادة ) (5)

 34تً ٌإدٌها الملك أمامهما قبل مباشرته, وذلك حسب أحكام األمر الملكً رقم والشٌوخ مجتمعٌن الٌمٌن ال
أٌام وأن كان  21( تقضى على ان عند وفاة الملك ٌجتمع البرلمان بحكم القانون خالل 63, والمادة )2533عام 

ٌعود المجلس المجلس منحال وكان الموعد المعٌن الجتماعه بعد انتخاب أعضابه ٌجاوز الٌوم العاشر وجب ان 
 ( على ان ٌتولى مجلس الوزراء سلطات66المنحل للعمل حتى ٌجتمع المجلس الذي ٌخلفه ونصت المادة )

الملك بصفة مإقتة حتى ٌإدي اوصٌاء العرش الٌمٌن امام البرلمان للمزٌد من التفاصٌل ٌنظر: محمد نجٌب, 
 .62 -61كلمتً للتؤرٌخ, ص

 .241؛ وفاء خالد, المصدر السابق, ص55ص ,للتؤرٌخ كلمتً, نجٌب محمد (6)
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الت ٌوم ن وزٌرا للمواصالذي عٌرشاد مهنا محمد  لمجلس الشٌوخ, والعقٌد ربٌسا  كان الطٌبة و

من قبل النظام  دستورٌا ن تعٌنه فً مجلس الوصاٌةحتى ٌكو واحدلمدة ٌوم  2563 تموز 41

فً  (3)قلعلى األ سابقا   ن ٌكون وزٌرا  البد أ حد وصٌا  حٌث نص الدستور أنه لكً ٌعٌن أ ,(2)الجدٌد

تمثٌل ن مجلس قٌادة الثورة قام بتوسٌع هً أو تطرق الٌهاة البد من الهناك قضٌ تنفس الوقت كان

وثوق بهم كمندوبٌن فً كافة فروع القوات المسلحة بعد قرار تعٌن عدد كبٌر من الضباط الم

 و المسإول المدنًالوزٌر أار بجو()مندوبا للقٌادةوكان الضابط ٌعمل مإسسات الدولة,الوزارات و

هم الخبرات من كسابإ لذا أراد بمرحلة انتقالٌة مةالحكو كان عبد الناصر ٌرى بضرورة أن تمرو

ونوا ٌكل تختلؾ جذرٌا عن االدارة العسكرٌةاالدارة التً اسرار الحكم و تعلمخالل هذا االجراء و

 .(4)دارة الحكممهٌبٌن الستالم أ

عن ساحة  بؽرض أبعاده بد الناصرجمال عللعرش من قبل  وصٌا   محمد رشاداختٌار  جاء     

 خالفه مع بعض نتٌجة داخل المإسسة العسكرٌة زماتأو تجنب حدوث انقساماتو المجلس

ل ن مثذا ما قلنا أالمظاهر والنفوذ والسٌطرة أ د مهنا من حبرشا لما كان ٌحمله ونتٌجة عضابهأ

حد الضباط الكبار فً أ نهأ خصوصا  , ولىعلى الثورة فً أٌامها األ طرا  هذه الخالفات تشكل خ

ن جمال عبد الناصر كان ٌخشى وٌبدو أ ,فً العرٌشالثورة  ٌامأكان مع صالح سالم و المدفعٌة

 ٌنظر الٌه منافسا   نه كانالى أضافة أ من الضباط حتراما  ٌة وٌلقى اشخصٌة قو ألنهرشاد مهنا 

 خرى هً حالة الخالؾعن الجٌش, والقضٌة األ ألبعادهخطٌر لذلك قام بترشٌحه لهذا المنصب 

ة مساعدرفض  ذإ حرار وخصوصا صالح سالم وجمال سالملضباط األالتً ذكرناها مع بعض ا

له حٌنما  مسك القوات خلفا  بعد ان طلب منه  ول ٌوم الثورةأحٌنما كانوا فً العرٌش بداٌة خٌر األ

ما تحدث به رشاد مهنا ونقلته احد  , وحسبٌضاؾ لها ,(5)كان جمال ٌروم التوجه الى القاهرة

وحدته  ثناء اجتماع له بالقاهرة دون دعوة تاركا  لثورة أقصة دخوله الى مجلس قٌادة االمصادر, 

ؤجابه ف وره بدون اذن, حض الناصر الذي سؤله عن جمال عبد , مما أدى الى انزعاجفً العرٌش

ٌة بٌنهما وعلى وقعت مشادة كالمو وامر ال هو وال الثورةاأل هحد ٌستطٌع ان ٌعطٌال أنه رشاد بؤ

ذا سالم اال أصالح  وأشترط ان ال ٌؤتً نه سوؾ ٌسافر الى العرٌش كما كانبؤرشاد  قال ثرهاأ

ؼمابه أ وال نعرؾ سبب. (6)على صالح سالم ٌومها ه, وقد اؼمىنوا ٌرٌدون شًء فٌتصلوا باك

بسبب ما ادلى به  علٌه أؼمً سالم صالح نبؤ خالل مقابلة تلفزٌونٌةجمال حماد  نقله ما سوى

 وأنا العرٌش علٌك أنت" :حٌث قال له رفح فً هوو حفً ما قاله لصال رشاد مهنا وتحدث عنه

ٌكن  لم مهنا رشاد أن الذي كان ٌعتقد الناصر, لعبد الكالم ٌذكر صالح سالم ذلك ولم ,"رفح علً

                                                           
 .345, ص2ٌولٌو, ج 34؛ احمد حمروش, قصة ثورة 55عبد الرحمن الرافعً, المصدر السابق, ص (2)
 .  236انور السادات, قصة الثورة كاملة, ص  (3)
 .  35فاتكٌوتس, المصدر السابق, ص  (4)
 13صوٌلح, المصدر السابق, ص ؛ وسم355ًانور السادات, اسرار الثورة المصرٌة, ص  (5)
 .215 -214طارق حبٌب, المصدر السابق, ص  (6)
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من العتب متسابال عن  نظرة ال تخلو سالم لصالح عبد الناصر ٌنظر راحو الثورة, فً له دور

 .(2)علٌه فؤؼمً عدم اخباره

 :حزاباأل : حلثانٌا  

الؽالبٌة من  كانت ذقضٌة مهمة أخرى وهً قضٌة األحزاب, إ معالجة لىجؤت قٌادة الثورة ال     

رجاء انتخابات مجلس والسٌطرة على الحكم وأ مجلس قٌادة الثورة تإٌد حل األحزابأعضاء 

ٌإٌد فكرة عودة الحٌاة النٌابٌة, وكان على رأس المعارضٌن مجموعة  خرالبعض األو ,النواب

ٌة االقلوحسن ابراهٌم, اما صالح سالم فقد كان ضمن  ل سالمجماو عبد اللطٌؾ البؽداديالطٌارٌن 

واقتراح ؼلبٌة النزول عن رأٌها األ اضطرت خٌرا  تً اعلنت رؼبتها فً إعادة الحٌاة النٌابٌة, وأال

العام بعد منتصؾ لٌلة  ذاع القابدأو (3)حزاب الى تطهٌر نفسها بنفسهااأل خرى هً دعوةصٌؽة أ

أن تطلق لجٌش واها كما فعل الى تطهٌر صفوف حزاب والهٌباتفٌه األ دعا بٌانٌا   2563تموز  42

لم الدعوة  لكن تلكوى ٌكون الشعب على بٌنة من أمره, حزاب برامجها الواضحة المعالم حتاأل

النتخابات بؤن ا اعلنت خالله بٌانا   ذاعتن قٌادة الثورة أأ من رؼمبال جدٌةحزاب باأل هاتقابل

ربٌسا   نجٌبمحمد صبح أو استقالتهان قدم علً ماهر  ماو. (4)2564 ستجري فً شهر شباط

 اءناببا لربٌس الوزر (5)وشكل الوزارة برباسته وعٌن سلمان حافظ 2563اٌلول 1راء فً للوز

حزاب بشؤن تنظٌم األ 2563لسنة  215 قانون رقم اٌلول 5 الٌوم الثانً صدر فًحتى أ

الدور الذي لعبه سلٌمان حافظ فً ضرب حزب الوفد تتفق المصادر حول و ,واالصالح الزراعً

للحٌلولة دون عودة  بارزا   دورا  وادى معه  (6)هورينعبد الرزاق الس , وساندهالحركة الحزبٌةو

دولة برباسة مجلس ال صدارهأ أهم مثل على ذلك القرار الذي اجتهد فًو ,حزابالوفد واأل

ورة, للموافقة قبل الث المنحل بعدم جواز دعوة مجلس النواب الوفدي 2563السنهوري فً آب 

                                                           
شاهد على العصر)الجزء  برنامج منصور, احمد اجراها حماد جمال اللواء مع الجزٌرة قناة فً تلفزٌونٌة مقابلة (2)

 www.aljazeera.net :ٌنظر. 32/23/3111 الرابع(,
(, 2511, )بٌروت: , مإسسة األبحاث العربٌة2561 -2563ٌولٌو 34طارق البشري, الدٌمقراطٌة ونظام  (3)

 .65(, ص2557, )القاهرة: ات الضباط األحرار, دار الشروق؛ محمد الجوادي, مذكر14ص
 .62, صالمصدر السابقعبد الرحمن الرافعً,  (4)
الجامعة  الحقوق فً, درس 2157: سٌاسً ورجل حقوق مصري, ولد فً مدٌنة االسكندرٌة عام سلٌمان حافظ (5)

, بدأ عمله محامٌا باإلسكندرٌة ثم تدرج فً السلك القضابً حتى اصبح وكٌال 2531المصرٌة وتخرج عام 
, وهو ٌنتمً الى الهٌبة السعدٌة, وبعد ثورة انتقل الى مجلس الدولة 2555عام  لوزارة العدل, وفً

وفً وزارة محمد  2563تموز 35ماهر فً عمل مستشارا قانونٌا فً الوزارة التً شكلها علً 2563تموز34
, دار ٌمان حافظ, ذكرٌاتً عن الثورةاصبح ناببا له ووزٌرا للداخلٌة. ٌنظر: سل 2563اٌلول  1نجٌب فً 

 (. 3121الشروق, )القاهرة:
, تخرج من 2156آب 23سٌاسً مصري ولد فً االسكندرٌة فً  :(2512-2156)عبد الرزاق السنهوري (6)

فً كلٌة الحقوق, تولى عدد من  لٌعٌن فً وزارة العدل ثم درس 2521سلطانٌة عام مدرسة الحقوق ال
ووزٌرا للعدل فً حكومة علً ماهر كذلك وزٌرا  2547عارؾ عام مالمناصب كان منها وكٌال لوزارة ال
 34وبعد ثورة  2555منصب ربٌس مجلس الدولة عام  وتولى 2556للمعارؾ فً حكومة فهمً النقراشً 

ربٌسا للجنة العلٌا لتنفٌذ قانون االصالح الزراعً. للمزٌد ٌنظر: لمعً المطٌعً, المصدر  عٌن2563تموز
  ؛ 371 -365السابق, ص

Arthur Goldschmidt and Robert Johnston, op. cit , p.351.                                            
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. وفً هذا الصدد أكد صالح سالم على أهمٌة (2)وصٌاء على العرشتعٌٌن مجلس األعلى 

 رأٌه سالم صالح ظهروأالبرلمانٌة,  الحٌاة تعود ان قبل  مةاستبصال جمٌع أسباب الفساد من األ

 ولبكأ وبٌن والضعٌؾ الفقٌر لنصرة قامت التً الثورة بٌن قابمة المعركة ان على كدأ حٌنما

 الذي, الثورة هداؾأ استكمال اتمتمم منكواحد  هإالء على القضاء الضروري ومن ,الرجعٌٌن

 قامت التً الستة هاهدافأ حدأكونه  الهدؾ هذا التً ٌجب ان تحقق بالمعركة سالم صالح نهع رعب

  .(3)ألجلها

النظام السابق من العناصر  المتحمسٌن للقضاء على بقاٌا برزن صالح سالم كان من أأ ٌتضح     

 مةاألترسٌخ النظام السٌاسً الجدٌد للنهوض بواقع همٌة ه على أالمرتبطة بالفساد مع تؤكٌد

   .رادتهتمثل أوحكومة 

س وضد مجل القانون حملة ضاربة ضدمن الوفد,  حزاب, وخصوصا  األ هتشنٌجابه ذلك ما      

مما دفع مجلس قٌادة الثورة الى عقد اجتماع بحضور سلٌمان  ,وضد سلمان حافظ قٌادة الثورة

لقانون ٌسانده فً ذلك صالح سالم واخٌه جمال لدفاع عن قانونٌة افً ا سا  احمالذي أبدا حافظ 

محمد نجٌب وجمال عبد الناصر, عبد الحكٌم عامر, ٌوسؾ صدٌق وخالد محً  سالم, وعارضه

 م عبد الناصر وعبد الحكٌمنضأ دٌن للقانون, أذعدد المإٌ خرى للمجلس ارتفعوفً جلسه أ, الدٌن

  .(4)الى صالح سالم عامر

, فً وقت كان حزابر قانون تنظٌم األوصدبعد  جدٌدة من أتخاذ إجراءات مفر لم ٌكن     

لثورة مانٌهم نجاح التولً الحكم فكانت أقصى أ كافٌا   عدادا  دة الثورة ؼٌر معدٌن أعضاء مجلس قٌاأ

اقم جدٌد ٌختلؾ عن ن ٌتولى زمام البلد طأو ن تقوم حٌاة دٌمقراطٌةتطهر األحزاب نفسها وأوأن 

فً مقدمتهم ة و, انً واثق تمام الثقة ان رجال الحرك(6)بهذا ٌقول احمد ابو الفتحو. (5)الطاقم القدٌم

 الى كاملة السٌادة تنتقل ان فعال   ٌعنون نماأ الشعب الى الحكم انتقال قرروا ما ذاإ سالم صالح

 . (7)الشعب

المقترح  جتماعات التً حضرها صالح سالم عنحد االفً أ انور السادات تحدث ذلك مقابل     

الذي لم ٌكن و والعمل بها, فً الوزارات عضاء تولً مسإولٌاتهمرؼبة البعض من األفاد بالذي أ

ً أحد االجتماعات آن األوان لكً ٌوزع , حٌث ذكر انور السادات أنما قلنا فح سالمٌرضً صال

                                                           
 .14ص ٌولٌو, 34 ونظام الدٌمقراطٌة طارق البشري, (2)
 .65ص, مذاهب وشخصٌات, المعتصم محمد؛ 315, ص2ٌولٌو, ج 34احمد حمروش, قصة ثورة  (3)
 . 212-211ص, لمصر ربٌسا كنت, نجٌب محمد (4)
 .272(, ص2511, )القاهرة: انور السادات, البحث عن الذات, المكتب المصري الحدٌث (5)
 شقٌق وهو, 2521 تموز فً ولد, الٌومٌة( المصري)صحٌفة تحرٌر وربٌس مصري صحفً: الفتح ابو احمد (6)

 ان اال المصري لجرٌدة مترجما تخرجه بعد وعمل الحقوق كلٌة من تخرج, الجرٌدة صاحب ابوالفتح محمد
 للمزٌد. المعارؾ بوزارة للجرٌدة مندوبا   وأصبح فتركها عمله إتقان على تساعده لم باإلنكلٌزٌة المحدودة لؽته
 .232ص, امرٌكٌة بعٌون مصرٌة خصٌاتش, عباس رإوؾ: ٌنظر

كرم شبلً, عشرون ٌوما هزت مصر: دراسة ووثابق فً ازمة مارس, دار اسامة للطباعة والنشر, )القاهرة:  (7)
 .  277(, ص2517
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وزارات  عن وزارة أو عدة وال  مسإ ي ان ٌصبح كل واحدات, أعمال الوزارلمتابعة أ االعضاء

وره وعبر عن عدم حاجته تى دٌستعرض وزارته حتى أ بدأ كل واحدو دفعة جدٌدة, عطىلكً ت

ها ما هً السٌاسة التً تفهم بصالح سالم " سؤلهلٌ ,ه اال بالسٌاسةفهممعلال ذلك بعدم  الى وزارة

الى  سرع الطرقأقصر ومصر من أ ٌصالإ ٌتم , وكان قصده بالسٌاسة, حسب قوله, كٌؾ"

ذلك لم ٌرضً صالح سالم وبعض الحاضرٌن ان  , وٌبدوجدٌدا   ا  كتب لمصر تؤرٌخٌن أمانٌنا وأ

 .(2)الى رفضهم هذا المقترح الذٌن هاجموه فً إشارة الناصر عبد جمال رأسهم علىو

قابمة ال حزاببٌن قٌادة الثورة واأل جدٌدا   ن خلقت موقفا  التً لم تلبث أحداث وأمام تلك األ     

صدار قٌادة الثورة الى إ مما دفع مجلس حزاباأل الثورة نفسها فً تقاطع مع تلكوجدت  آنذاك,

  . (3)موالها لصالح الشعبومصادرة أل األحزاب حٌقضً ب 2564كانون الثانً  21قانون فً 

  :صالح الزراعًاإلموقف صالح سالم من قانون : ثالثا  

من  تحقٌقه 2563تموز 34رادت ثورة جتماعً أول هدؾ اأ قانون اإلصالح الزراعً ٌعد     

اٌلول  5فً ف ,ملكٌة االراضً الزراعٌة فً مصرتحدٌد و ى النظام اإلقطاعًخالل القضاء عل

( لسنة 211ذي الرقم ) (4)الزراعً اإلصالح صدار قانونٌادة الثورة إقرر مجلس ق 2563

 الواقع هزت التً الخطوة, (5)اعٌة بمبتً فداندٌد ملكٌة الفرد الزرالذي قضى بتحو ,2563

ما أ .للنجاة ممن ٌعانون منه طوقا   ؼلبٌة سكان مصرفٌه أ وجدتو المصري للمجتمع االجتماعً

شد كانت أ تموز 34صل مقاعد الحكم قبل ثورة حزاب الوطنٌة التً لم تاألو الحركات الشٌوعٌة

م بعد صدوره رأي ن فلم ٌسمع لهما االخوان المسلمٌوأ, للمشروع لتنظٌمات السٌاسٌة حماسا  ا

كان من الضبابٌة والدعاٌة المضادة و ( فقد صاحب موقفه موجةما )الوفدو مإٌد, وأمعارض أ

, فبدأوا قطاعٌةالذٌن كان ٌنتسب عدد منهم الى الطبقة اال ألعضابهجؤة مفاعن القانون  االعالن

 .(6)بعاد القانونلقٌادة للتعرؾ على أمع ضباط احوار مع ربٌس الوزراء علً ماهر وون السلمٌت

لنسبة لتحرٌر الفالح المصري من همٌته باأو االصالح الزراعً قانونب صالح سالم أشاد    

ن ٌنعم على الحقوق التً ٌجب أ ا  , مإكدراضًاب األحصالمالكٌن من أسٌطرة نة االقطاع ومهٌ

                                                           
 .273انور السادات, البحث عن الذات, ص (2)
                          .Joel Gordon, Op. cit, p.4؛16, صٌولٌو 34 ونظام الدٌمقراطٌةطارق البشري,  (3)
مجموعة من االجراءات التشرٌعٌة والتنفٌذٌة التً تقوم بها السلطات العامة ألحداث  ح الزراعً:االصال (4)

صٌانتها والتصرؾ بها, لٌنجم عن و األراضً الزراعٌة من حٌث ملكٌتهاتؽٌرات اٌجابٌة فً الحقوق المتعلقة ب
األراضً الزراعٌة أو تقلٌصها, وضمان توزٌع أكثر عدالة فً الثروة والدخل وتم هذه التؽٌرات الؽاء احتكار 

ذلك عن وضع اعلى حد للملكٌة الزراعٌة الخاصة ووفق الشروط  التً تختلؾ باختالؾ االوضاع السٌاسٌة 
 .25-21واالقتصادٌة لكل بلد. للمزٌد من التفاصٌل ٌنظر: رزاق حاجم, المصدر السابق, ص

                                                                                                      ؛14ص, نفسه المصدر (5)
Ezzat Molouk Kenawy, The Economic Development in Egypt During the 1952-
2007 Period, Australian Journal of Basic and Applied Sciences, Kafr  Elshekh      

University,2009,P.589.                                                                                                     
  .365-361ص, 2ج, ٌولٌو 34 ثورة قصة, حمروش احمد (6)
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 ذلك خالل حدٌث له بهذه المناسبة جاء, ون ٌكون له نصٌب فً وطنهأبها كل مواطن مصري و

ثناء الحرب, قدم لمحاكمة عسكرٌة بسبب هروبه أ الذي ٌنالعسكرٌ ودجنال ألحد حادثة استذكر فٌهأ

 , ولما قال للجندينلمحاكمة بعض المذنبٌشكل العسكري المالمجلس كان صالح سالم ضمن و

ي فً هذا الوطن حتى ادافع ماذا لد"أجابه  "كن من واجبنا الدفاع عن الوطن؟ألم ٌ" متسابال 

عن تلك  هذه الحادثة وما قاله ذلك الجنديبمستشهدا  بكالم طوٌل , لٌستطرد صالح سالم؟"عنه

وضح ان الحركة المباركة ما قامت اال ألجل أشابهها, وما و جلها الثورةلظروؾ التً جاءت من أا

همٌة أ, وقد بٌن صالح سالم حقوقه المشروعة حق منفً وطنه ك ن تجعل لكل مواطن نصٌبا  ا

خٌراته تذهب  تحقٌق العدالة االجتماعٌة من خالل استصدار هذا القانون الزراعً بعد ان كانت كل

  .(2)راضً الزراعٌةاألن كبار مالكً مو لحفنة الى األجانب أ

مثل فٌه  مشترك اجتماع فً الزراعً قبل اصداره قشات حول قانون اإلصالحدارت منا     

المشروع بعد ان  م الذي تبنىضافة الى جمال سالمجلس قٌادة الثورة أ صالح سالم وعبدالناصر

بهً رشاد مهنا ومجلس الوصاٌة ممثل بالوزراء و وعلً ماهر ربٌس سإولٌة متابعتهوكلت الٌه مأ

حاول أعضاء مجلس و الخالؾ القابم على صٌؽة القانون حول ودارت المحادثات الدٌن بركات,

, الوصاٌة سٌسانده بذلك عضوي مجلنه عارض القانون ماهر بذلك اال أقناع علً قٌادة الثورة أ

كان هناك هدؾ  اإلنسانً,الى الجانب  باإلضافةولى لمجلس قٌادة الثورة مما ٌبدو ان الؽاٌة األو

خالؾ علً ماهر مع مجلس قٌادة الثورة  تمثلو .نتهى االجتماع دون أي اتفاق, وأٌضا  سٌاسً أ

ان تفرض ضرٌبة على كل من ٌملك  فهو كان ٌرى ساحة التً من حق الفالح امتالكهافً قدر الم

بٌنما ٌرى  ,, أي دون تحدٌد للملكٌةع مبالػ الضرابب على الفالحٌن( فدان فؤكثر وان توز611)

كل ما زاد على ذلك ( فدان و311ق للفرد الواحد امتالك اكثر من )مجلس قٌادة الثورة بؤنه ال ٌح

 .(3)ٌوزع على الفالحٌن المعدمٌند للدولة وٌعو

 لقاء دٌنفإاد سراج الفقد طلب  مبهما   صالحن ٌترك موقفه من قانون اإلأ الوفد حزب لم ٌشؤ     

وتم اللقاء بحضور صالح سالم وجمال عبد الناصر وجمال سالم  ,حول تحدٌد الملكٌة محمد نجٌب

حاول فإاد سراج الدٌن الزراعٌة, و حول تحدٌد الملكٌة االجتماع لساعات طوٌلة تمحورمتد أو

 .(4)توصل الى رأي موحدلكن االجتماع انقضى دون الناعهم بفكرة الضرٌبة التصاعدٌة قأ

ٌام ان ثورة تلك األشعر قادة الٌدة وعد ٌاما  كومة أحالالمناقشات بٌن رجال الثورة ومرت است     

االقطاعٌٌن ٌتكتلون مع الحكومة وأوصٌاء العرش لٌسدوا الطرق أمام الثورة فً تحقٌق أهدافها, 

نصرة الضعٌؾ وبٌن أولبك زالت قابمة بٌن الثورة التً قامت لصالح سالم ان المعركة ما كدوأ

كثر من مرة حٌنما ذكر ان الثورة التً سالم فً أ حصال شار الٌهن, األمر الذي بٌنه وأالرجعٌ

واقعه  لٌؽٌروا اال وان قادتها ما جاءا لن تتخلى عنه وأنهوأ ماهً اال ثورة من أجل الشعبقامت 

فقراء كم ننا دخلنا الى الحأ سترسل صالح سالم حدٌثة بالقولوأ ,جل المناصبٌر ولٌس من أالمر

                                                           
 , د. ص.ثورة ٌولٌو اٌجابٌاتها وسلبٌاتهارإوؾ عباس,  (2)
 . 71سلٌمان حافظ, المصدر السابق, ص؛ 261ص, كاملة الثورة قصة, السادات انور (3)
 . 365, ص2ٌولٌو, ج 34احمد حمروش, قصة ثورة  (4)



  (2593 تموز34وتغير النظام السياسي في مصر )ثورة  سالم صالح     :  االول الفصل   

 االل 

 

 
13 

 

 الفصل الثانً

لم حزاب والذي لم تتحرك فٌه األ وقتفً ال ثم نذهب الى قبورنا فقراء سنخرج من الحكم فقراءو

 .(2)ها منذ ربع قرن مضى على البالدفٌٌفق رجالها من الؽٌبوبة التً ظلوا 

ؤعداء البالد صفهم بواالقطاعٌن و فً خطاباته الموجه ضد كان صالح سالم ال ٌتوارى     

فً تحرٌر الفالح من قٌود حدى تلك الخطب موقفهم المضاد لتوجهات الثورة ً أد فكأ, والرجعٌٌن

بب فٌما وصلت الٌه الحالة من سوء, كٌؾ كانوا السو وضح مدى خطرهم فً الماضًوأ االقطاع

نهم تواطإ مع المستعمرٌن وباعوا لهم البالد بدراهم قلٌلة, كٌؾ أ كشؾ خاللها صالح سالمو

جمع اال لمصالحهم و ال ٌهتموننهم أل الشعب مستقبلعلى  داهما   ٌشكلون خطرا   انهم وكٌؾ

عداء البالد, متعاونٌن فً ذلك مع أٌحٌكون الدسابس فً سبٌل ذلك ٌدٌرون المإامرات وو موالاأل

ٌتحدث و باسمهاالناطق  الثورة لسانول كان منذ الٌوم األالذي  هذا ما تحدث به صالح سالم 

ٌخاطب حاء البالد ونٌٌن الوطنٌٌن واألجانب وٌطوؾ فً أالى الصحفبالنٌابة عنها الى الشعب و

إكد لهم تحقٌق آمالهم وأمانٌهم, أضافة الى ٌمانهم فٌها وٌداؾ ثورتهم لٌعمق إهالجماهٌر مبٌنا لهم أ

 .(3)لٌعة فً قٌادة الثورةضطلع بها كرجل من رجال الطه األخرى التً أعبابأ

 ضؽط كبار المالكٌن صراره تحتإفً دراسة القانون و الذي كان ٌماطل علً ماهرأما     

 1قدٌم استقالته فً قام بت ه,تطبٌق دة الثورة الداعً بوجوبمجلس قٌالرفضه, وأمام موقؾ 

مجلس قٌادة الثورة فً عدم باقً اعضاء عبد الناصر وصالح سالم وبعد تؤكٌد  ,2563اٌلول

 قٌادة مجلس طلبو ,قانون االصالح الزراعًفً تنفٌذ  الكادحٌنالمساومة على حساب الفالحٌن و

 االخوان على ٌعتمد كان ذإ, مماطلة بعد علٌها الموافقة وتمت ,استقالته تقدٌم مهنا رشاد من الثورة

 مصادر من الناصر عبد جرده نأ بعد ضعٌفا اصبح ألنه ٌدعموه لم كنهمول دعمه فً المسلمٌن

. خراآل هو استقالته بركات الدٌن بهً قدم كما ,نجٌب محمد برباسة جدٌدة حكومة وتشكلت. القوة

م خرى الى طرٌق مسدود قاادثات بٌن مجلس قٌادة الثورة واألطراؾ األن وصلت تلك المحوبعد أ

على  مابتً فدان بواقعراضً على الفالحٌن بإصدار قانون اإلصالح الزراعً بتوزٌع األ المجلس

 .(4)ها على الفالحٌن لمدة ثالثٌن عامط ثمنقسان ٌ

 االصالح الزراعً قانونً أبداها علً ماهر فً استصدار تن تلك المماطلة الوٌمكن القول أ     

 فً ومإثرة فاعلة زالت ما هذه القوى ن, ربما ٌعود الى أاالقطاع قوىووقوعه تحت تؤثٌر 

 .خالل هذه المدة واالقتصادٌة السٌاسٌة الساحتٌن

 ر القانونوبصد حرار مع الطبقة االقطاعٌة فً مصرالصدام األول لحركة الضباط األ نتهىأ     

 القانون بترحٌب الستقبال مهٌؤةوالجماهٌر  تمام النضوج دون دماء, فقد كان الموقؾ ناضجا  

 حوقد بارك صال (5)بهذه الخطوة االجتماعٌة العامة ٌرا  ا  كبرصٌد شدٌد, وكسبت حركة الضباط

 هذا اإلنجازالمصري لشعب ا ألبناء بارككما  حرارة لحركة الضباط األسالم هذه الخطوة الجبار

                                                           
 .65, ص؛ محمد المعتصم, مذاهب وشخصٌات261انور السادات, قصة الثورة كاملة, ص (2)
 .63, ص وشخصٌات مذاهب, محمد المعتصم (3)
 .16, المصدر السابق, صوسمً صوٌلح (4)
 .371, ص2ٌولٌو, ج 34احمد حمروش, قصة ثورة (5)
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ا  فً كدمإ ن هناك ثورة ستشتعل بالرٌؾ,وأ قل اإلنتاجكل المزاعم التً أدعت بؤن  مبطال   الكبٌر

صؽار  مهنبا   له خطابوفً  .وآخاءن هناك حب وتعاون تاج سٌزداد وأنالوقت نفسه ان اإل

ؤنشاء الجمعٌات ب ان ٌقوموا ن علٌهمبؤ صالح سالم كدالتً وزعت لهم  أ باألراضًالمزارعٌن 

 االء لم ٌعودوفهإ و صاحب السعادةأ نمفالنه هامن بعد الٌوم  لٌس هناكنه أ موضحا   ,عاونٌةالت

  .(2)مرة ثانٌة

 أعلن فٌه محمد نجٌب ا  أصدروا قرار إذ لة الدستورحرار بعد ذلك الى مسؤأتجه الضباط األ     

كان  ن الدستور رؼم ثؽراته الكبٌرةح أوضوأ ,(3)2534إلؽاء دستور  2563كانون االول  21فً 

شكلت لجنة برباسة علً ماهر من خمسٌن ف ,(4)حركة الثورة ا من الفوالذ ٌحد من انطالققمٌص

, 2564جدٌد فً كانون الثانً لصٌاؼة مشروع دستورحزاب ٌمثلون كافة االتجاهات واأل عضوا  

وصاحب هذا اعتقال  ,( مادة22وشمل )علن دستور المرحلة االنتقالٌة لمدة ثالث سنوات وأ

ولما كان مشروع الدستور الذي انتهت الٌه لجنة  ,جنبٌةأعضاء األحزاب المرتبطٌن بقوى أ

عضاء مجلس قٌادة أ ن أتجاهخذ بالنظام الجمهوري البرلمانً كااأل رتؤىأالخمسٌن المذكورة قد 

لذا فقد وضع المشروع  الرباسًالجمهوري  , ٌمٌل الى النظاموخاصة جمال عبد الناصر ,الثورة

لؽاء الدستور فً وبمجرد إ. لجنة الخمسٌن بعد رفعه الى المجلس فً سلة المهمالت ولم ٌلتؾ الٌه

. جالء القوات البرٌطانٌة دى الى تؤجٌل االنتخابات الى ما بعد توقٌع اتفاقٌةأ 2563كانون االول 

وتوطٌد قوتهم وضاعؾ ً تطبٌق هذه االجراءات االصالحٌة حرار فن نجح الضباط األوبعد أ

 .(5)2564كانون الثانً 34شكٌل هٌبة التحرٌر فًعلن عن تأ لتطهٌر ومحاربة الفساد من سمعتهما

   :هٌئة التحرٌردور صالح سالم فً : رابعا  

نشاإها من قبل مجلس قٌادة التحرٌر التً تم أ عضاء هٌبةكعضو من أ أرتبط صالح سالم    

 وقاعدة شعبٌة حزاب تعتمد علٌها السلطة العسكرٌة كجهاز مدنًكهٌبة سٌاسٌة بدٌلة عن األ الثورة

 34ولجمٌع من ٌإمن بمبادئ الحركة التً قامت فً  لفراغ فً مجال التنظٌمات الشعبٌةفً سد ا

الدة التً ولدت و, الشعب المصري بكافة طبقات مجتمعه فبات منومن ٌإٌدها 2563تموز 

                                                           
 .61, صمحمد المعتصم, مذاهب وشخصٌات (2)
رقم  على مصر, وحل محل القانون النظامً: وضع هذا الدستور بعد الؽاء الحماٌة البرٌطانٌة 2534دستور  (3)

والذي نص على ان حكومة مصر هً حكومة ملكٌة وراثٌة,  2534نٌسان  25وصدر فً  2524لعام  35
وجعل الملك مصدر السلطات فً البالد, أي ان الملك هوة صاحب السلطة بدال  من الشعب كونه احتفظ  

فً رسم النظام  بسلطات واسعة. لمزٌد من التفاصٌل ٌنظر: ماجد سلمان حسٌن, دور السٌاسة البرٌطانٌة
(, 21السٌاسً والدستوري فً مصر)دراسة فً ضوء الوثابق البرٌطانٌة (, مجلة )دراسات تارٌخٌة (, العدد )

 .411 -356, ص3125كانون االول 
(4) Anthony F.Lang. JR, From revolutions to constitutions: The case of Egypt, The  

Royal institute of international Affairs, 2013,P.353.                                                  
-2557 الوطنٌة والقضاٌا المصرٌة فةالصحا, اسكندر سهٌر ؛237-236ص, السابق المصدر, فاتٌكٌوتس (5)

 .211ص ,3ج,2555, للكتاب العامة المصرٌة الهٌبة, 2565
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تلك الفبات الٌها بدافع د كبٌر من نضم عدطبٌعٌة دون ان تصدر بقانون أو قرار جمهوري, ولذا أ

 .(2)نهم مشاركٌن فً الثورةالشعور بؤ

 ألسبابلكن ذلك لم ٌتحقق  فرصة اصالح نفسها ذاتٌا   لألحزابتٌحت أُ  بعد نجاح الثورة     

قٌقة حفً الوتتؽٌر بقرارات رسمٌة,  ٌمكن لها ان ار التنظٌمات السٌاسٌة الفكمعروفة, أهمها ان أ

على صعٌد الفكر السٌاسً  خصوصا   حزاب وبٌن قٌادة الثورةاأل كان هناك تقاطع بٌن

لكن صالح الزراعً وتحدٌد الملكٌة, قانون اإلاألمر الذي تجسد بوضوح فً إقرار  الجتماعًوا

االحزاب السٌاسٌة وتحرٌمها مستقبال ومصادرة  هو الؽاءكثر فعالٌة فً هذا المضمار صر األالعن

علن أ 2564كانون الثانً 21حزاب فً حل األ وعلى أثر ذلك وبعد قرار (3)اموالها لصالح الشعب

حزاب األورة ٌحل محل تنظٌم سٌاسً للثك (4)2564شباط  34فً ٌام هٌبة التحرٌرعن ق رسمٌا  

اشتملت على  2564كانون الثانً  31فً ٌوم  ٌدٌةهتقاالت تموهذا تطلب منها القٌام بحركة اع

كما تم  ,على رأسهم فإاد سراج الدٌن المنحلةحزاب األ ( من26و) ( شٌوعا  51( منهم )213)

  .(5)رالخواط ثبت اتصالهم بعناصر أجنبٌة ٌهمها إثارةبعض العناصر التً اعتقال 

حزاب ووقؾ اسً الناتج عن حل األملا الفراغ السٌ على نه قادرقٌادة الثورة أ أعتقد مجلس     

ستة بة مرور مناستكوٌنها بو هامٌالد عن نجٌب محمد علنالتً أ بتكوٌن هٌبة التحرٌر, شاطهان

, وتنابذ وفرقة تؤخٌرها وراء كل نا  أمبٌن حزابه على األر على الحركة بعد هجوم عنٌؾ شنشهو

 ان هٌبة التحرٌر لٌس حزب سٌاسٌا جمال عبد الناصر مإكدا فً حدٌثهنفسه  الوقت وتحدث فً

لسلطان و ٌستهدؾ شهرة الحكم وامؽانم على األعضاء أن حزب سٌاسً ٌجر الٌلتكو ولم تنشؤ

 .(6)ٌجاد أداة لتنظٌم قوى الشعبوإنما الرؼبة فً إ

ذا كان هناك تفكٌر فً تحوٌل صحفً فٌما إ على سإالأجاب صالح سالم  ذات اإلطار وفً     

ن موضوع االحزاب جمٌعا سٌخضع االنتخابات, أوضح بؤ ب سٌاسً ٌدخلالى حز هٌبة التحرٌر

ذا , وفٌما إحزاب قبل ذلكولن ٌقوم حزب من األ ة التؤسٌسٌةللدستور الجدٌد الذي ستقره الجمعٌ

لم ان القٌادة ال تتدخل بهذا الموضوع الى نظام الحزب الواحد, بٌن صالح سا كانت النٌة متجهة

 . (7)وما ستقرره الجمعٌة التؤسٌسٌة المنتخبة من قبل الشعب

                                                           
 .14-74احمد طعٌمه, المصدر السابق, ص (2)
 217-216بثٌنة عبد الرحمن, المصدر السابق, ص (3)
ٌوسؾ ؛ 272(, ص2514, )بٌروت: 3, دار المسٌرة,طولة, هل كان عبد الناصر دكتاتورٌاعصمت سٌؾ الد (4)

 (, مجلة جامعة كركوك للدراسات االنسانٌة, العدد2517-2564محمد عٌدان, تنظٌمات السٌاسٌة فً مصر)
 .3112ص 3123, 1مج(, 4)

 . 1ص ,2551المصرٌة العامة للكتاب, الهٌبة  ,2ج,2563عبد العظٌم رمضان, الوثابق السرٌة لثورة ٌولٌو (5)
 . 215 -317, ص2ٌولٌو, ج 34احمد حمروش, قصة ثورة  (6)
 .215, ص(2511 القاهرة:) ,الشروق دار, ٌولٌو 34 ثورة من فصول, رأفت وحٌد (7)
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 ن االجتماعٌةعلى شكل جمعٌة فً وزارة الشإوكان مر للهٌبة فً بداٌة األ سٌسؤول تأ ٌعدو     

واحمد  (2)اويلى جمال عبد الناصر وابراهٌم الطحضافة اكان صالح سالم أحد أعضابها أو

بعد نجاح  فراغ السٌاسً الفكري الذي طرأ على الساحة المصرٌةال لمأل ولىكخطوة أ (3)طعٌمه

 عضابها البارزٌنمن أحد ة تنفٌذٌة واختٌر صالح سالم كوالجن بؤنشاء صدر قرار عقبهاأ, الثورة

 اوياحمد حسن الباقوري وابراهٌم الطح جمال عبد الناصر وكمال الدٌن حسٌن والشٌخ الى هضافأ

لذي صدر بهم قرار التؤسٌس كانوا أربعة ان المإسسٌن ا الذي ذكر واحمد طعٌمه وفتحً رضوان

ما , وهو نفسه, أربعة فكانوا)جمال عبد الناصر, صالح سالم, ابراهٌم الطحاوياأل ماأ ,أو خمسة

 .(4)ذكره(الخامس فال ٌت

استراتٌجٌة وضع  هدفها فً ,محدد لوقت ولو ,ن تحققأرٌد بتؤسٌسها أن هٌبة التحرٌر أ ٌبدو     

قٌادة  سلجم طار دابرةعمل فً إٌل صناؾضم كافة األدة لفكر الثورة فكانت بمثابة حزب جدٌ

مت ضنها ة للثورة خصوصا وأمعادٌوات الصات األكسإنها نجحت فً ذا ما قلنا أ, هذا إالثورة

ه فً الرد سٌاسٌح سالم الذي كان ٌتمتع بمقدرة كؤحمد طعٌمه وصالدارتها صٌات قادرة على أشخ

ٌع من ٌستط بؤسلوب خطابً متقنع تتمكان ٌأضافة الى انه  ة التعامل معهمٌكٌفوصومه خعلى 

 . كذا مهماتٌإهله لهخر وخالله إقناع الطرؾ اآل

هداؾ خالصة لتلك األة تفسٌرٌة فً مذكرهداؾ وضعت بمن عدة أ ٌرهٌبة التحرتؤلؾ مٌثاق      

شار ؾ التً أهدااأل ,(5))االتحاد, النظام, العمل( شعاره طارتحت إ القومٌة والخارجٌة والداخلٌة,

همٌة تحقٌق تلك , حٌث ذكر أله مع مجموعة من ضباط الجٌش لقاء   الٌها صالح سالم فً

قدرة على ال فً تإثرن ال التً ٌجب أو خطاء التً وقعت خالل تلك المدةاأل واصفا   ,االهداؾ

قد شكر هدافها, واء لتحصٌن أخطة من األلكن المهم االستفادو ٌخطؤ حدا  ن أتحقٌقها, فلٌس المهم أ

الحاضرٌن  واحترامعجاب فٌها صالح سالم ووضعت موضع أ التً تحدث الجمٌع تلك الصراحة

 .(6)موراألفً مواجهة 

 مفتوحا   تنظٌما   كانت نهاتحت المجهر فؤن ما ٌإاخذ علٌها أ ذا ما وضعنا هٌبة التحرٌرإو     

هذا ال ٌمنع تها التنظٌمٌة, وضعؾ بنٌداخله مما أاالتجاهات فً هذا سمح بتعدد التٌارات وجمٌع ولل

طبقة واحدة للحكم  ٌة من احتكارطارها الصحٌح فً تخلٌص الحٌاة السٌاسفً أنها عملت من أ

                                                           
, شارك فً 2551, تخرج من الكلٌة الحربٌة عام 2525ابراهٌم الطحاوي: ضابط وعسكري مصري ولد فً  (2)

ٌنظر: احمد . للمزٌد  2563تموز 34ط االحرار وشارك فً ثورة حرب فلسطٌن, انضم الى تنظٌم الضبا
 . 25-25, ص5, جٌولٌو 34 ثورة قصة حمروش,

كلٌة اركان حرب  ومن 2551من الكلٌة الحربٌة عام , تخرج 2533احمد طعٌمه: عسكري مصري ولد فً  (3)
, تسلم عدة مناصب سٌاسٌة. 2563تموز 34وشارك فً ثورة  االحرار الضباط تنظٌم الى انضم ,2561عام 

 المصدر السابق. للمزٌد  ٌنظر: احمد طعٌمه,
 . 221ص -71, صاحمد طعٌمه, المصدر السابق (4)
 .213السٌد جاسم, المصدر السابق, ص لالطالع على مزٌد من التفاصٌل, ٌنظر: عزٌز (5)
 .276كرم شبلً, عشرون ٌوما هزت مصر, ص (6)
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عضاء مجلس قٌادة الثورة , اال ان أ(2)القضاء علٌهارواسب الحزبٌة ومن تهٌبة المجتمع للتخلص و

بدأ عبد و على الهٌبة وٌسٌبون الى سمعتها, فرفع جمال عبد الناصر ٌده عنها نقضونٌبدأوا 

مبادئ الثورة ولم قاته وما صالح سالم فبدأ ٌشعر بؤنها حتى بعٌدة عن توافأ الحكٌم عامر ٌهاجما,

 .(3)بل هاجم ابراهٌم الطحاوي سكرتٌرها المساعد ٌكتفً بمهاجمتها فحسب

نشابه دعم الثورة أ من الهدؾ كان ول تنظٌم سٌاسً شعبًأ أي حال فؤن هٌبة التحرٌر وعلى     

على أسس  الشعب وبنابهبرنامج تنظٌم قوى  هوحزاب, وبعد تعطٌل األلفراغ السٌاسً ملا او

مجلس اجة الٌها كمحاولة لعبد الناصر ومست الحكانت ضرورة مر فؤنها جدٌدة, ومهما كان من أ

استمرت الهٌبة فً , و(4)حزابعن األ الشعب المصري بعٌدا  عادة صٌانة وحدات قٌادة الثورة إ

  .(5)2561كانون الثانً  31ها حتى تم الؽاإها فً مهام

  :: ضباط الجٌش والصراع على السلطةخامسا  

عضاء ات بٌن أثر كبٌر فً تحدٌد العالقمهمة كان لها أحادثة فترة ما بعد الثورة  شهدت     

ضباط و لذي نشب بٌن مجلس القٌادةهو الصدام امجلس قٌادة الثورة وضباط الثورة فٌما بعد, و

نجاح حركة الجٌش لٌلة ان فالمعروؾ  ,(6)ول صدام مباشر بٌن الطرفٌن, وهو أسالح المدفعٌة

د شعور عام بؤن وتول ,حرارضباط من ؼٌر الضباط األ افٌه شاركعاون وت 2563 تموز 34

صالح السٌاسً ته من إجراءات اإلما اتخذع مسار الثورة وحرار, ومضباط أالجٌش كله 

المهام التً فرضها تؤمٌن  االجتماعً استعانت القٌادة بالكثٌر من الضباط لتولً العدٌد منو

ت ضمن الضباط األحرار والتً التً تكونفكان من الطبٌعً ان ٌكون لبعض المجموعات  الثورة,

ة فً ان تجد فً نفسها الجدار قالبل فرادا  أو أ ه عن طرٌق فردا  و اتصلت بأ به كانت أقل ارتباطا  

ة ترسم خرٌطة تنظٌمٌله ٌكن  لملتنظٌم ا نٌضاؾ الى ذلك أ القرارات, المساهمة فً اتخاذ

ثورة التً ما , ثم قٌادة الالقٌادات اختٌارطرٌق تحدد االختصاصات ومستوٌات العمل والعضوٌة و

لذلك وجد كثٌر من باألؼلبٌة, وتتخذ القرارات فٌها ( ومجلس قٌادة الثورة)لبث ان اتخذت اسم 

ثبات وجودهم ٌادات الثورة لكسب الصلة وأاالرتباط بواحد من ق من بدنه الأعضاء التنظٌم أ

 .(7)السٌاسً

مجموعته , فؤنتقل السخط على عبد الناصر ومن تصرفات الضباط ٌتململ مبكرا   بدأ الجٌش     

. (1)االستثنابٌةوقؾ الترقٌات بما بدبوه من حركة كبٌرة فً التنقالت و من خارج الجٌش الى داخله

حرار من ألخر حدثت حادثة كان لها تؤثٌر فً واقع نفوس الضباط امن جانب آ. و(1)االستثنابٌة

                                                           
, )بٌروت: دار المسٌرة رٌة والتنظٌمٌة(,محمد عبد الحكٌم دٌاب, الثورة العربٌة المعاصرة )االبعاد الفك (2)

 .317 -315(, ص2511
 .21, ص5ٌولٌو, ج 34احمد حمروش, قصة ثورة  (3)
 . 211, المصدر السابق, صبثٌنة عبد الرحمن (4)
 . 24, ص2553عواطؾ عبد الرحمن وآخرون, القابم فً االتصال بالصحافة المصرٌة, كلٌة االعالم,  (5)
 . 261وفاء خالد, المصدر السابق, ص (6)
 .11-11ص, ٌولٌو 34 ونظام الدٌمقراطٌة, البشري طارق (7)
 .36محمد الجوادي, مذكرات الضباط األحرار, ص (1)
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 طلبتمثلت ب, النقمة على مجلس قٌادة الثورةدة اعدت من حوالتً ص ؼٌر مجلس قٌادة الثورة

تحت عنوان)سر الضباط ن ٌنشر مقالة ٌكتب فٌها قصة الثورة أ حد الصحفٌٌنمن أ صرعبد النا

هم )جمال سالم, انور وهم مجلس قٌادة الثورة سماء التسعة الذٌن ٌتؤلؾ منأماله أو التسعة(

ن ابراهٌم, صالح سالم, عبد الحكٌم السادات, عبد اللطٌؾ البؽدادي, كمال الدٌن حسٌن, حس

ت المقالة مع صورة للضباط ن نشرما أمال عبد الناصر(, و, اضافة الى جعامر, خالد محً الدٌن

نه عضو فً هم ٌتصور أ, فقد كان كل واحد منى قامت قٌامة عدد كبٌر من الضباطحت التسعة

  .(2)الثورةقٌادة مجلس 

خالل  الثورة فً الجٌش وخصوصا  فً سالح المدفعٌةلقٌادة تٌار معارض  ثر ذلكظهر ا     

فً مجلس ن ٌكون تمثٌل الضباط تجاه ٌدعوا الى أها أضباطبٌن  وبرز (3)اولى لقٌامهشهور األال

ظل  الذي اال ٌوسؾ صدٌق مٌع أعضاء المجلس ضد هذا االتجاهتحمس جالقٌادة باالنتخابات, و

منع صدور  أٌه منفً تحقٌق ر هحانجعلى الرؼم من عدم  البرلمانٌةالحٌاة بالدٌمقراطٌة و متمسكا  

  .(4)باألؼلبٌةات المجلس تصدر كانت قرار ذحزاب إقانون األ

مع هإالء الضباط  ته المستمرةاتصاالمن خالل  كبٌرا   لة دورا  المسؤفً هذه صالح سالم  خذأ     

مسؤلة ولملمتها بشكل سلمً, النهاء أو م واحتوابهملتهدبتهلقاءات متعددة فً محاولة  جرى معهمأو

منهم حساسٌة  حدا  ستشعر ألم ٌ عضاء مجلس قٌادة الثورةن ألدٌن أالؽرٌب كما ٌقول خالد محً او

صالح  نأ , باعتباربسالح الفرسان قتهزاء عالح سالم بالمدفعٌة كما استشعروها إصالمن اتصال 

 (5)سالم كان من ضباط المدفعٌة

سالح المدفعٌة اال أنه لم ب صلتهعلى الرؼم من ن صالح سالم أ قلناما ذا ال نجانب الحقٌقة إ     

 الى ٌضاؾ ,عضاء مجلس قٌادة الثورة ولٌس كضابط مدفعٌةحد أكؤطار المسإولٌة ٌخرج عن إ

 ٌعزز ذلك ما تناولناه سابقا عن  ,ضباطها كبار بعض مع جٌدة عالقة على ٌكن لمه نأ ذلك

فصالح سالم كان ٌعمل ضمن  حد قادة المدفعٌة,مهنا وهو أ رشادب بٌنه وبٌن الخالؾ الذي نش

فً المجلس الضباط  كؽٌره من بعض خرىولم ٌكن ٌمٌل الى جهة على حساب أدابرة المجلس 

 كانوا ؼالبا ما ٌمٌلون الٌها.  الذٌنذوي المٌول المختلفة 

كثٌر من الضباط عن لدى التساإالت  ظهرت حٌنما ,2563 عام فً كانون االول الصراعبدأ      

هو ممثل ووتؽافل مجلس قٌادة الثورة عن ذلك  رتهدامجلس أو ناديعدم أجراء انتخابات ال

الرأي  قشوا فٌهنا عضاء قٌادة الثورةة اجتماعا مع ألذا عقد جانب من ضباط المدفعٌ, والضباط

فً مجلس  لتمثٌلهمدفعٌة مجرٌت فٌه انتخابات داخل سالح ال, فً الوقت الذي أبصراحة مطلقة

اال  ,بعد ان رشح نفسهباط سالح المدفعٌة بهذه الفكرة كمال الدٌن حسٌن ض , فتحدىقٌادة الثورة

                                                           
 . 12, صحافة والثورةرشاد كامل, الص (2)
 .11, صٌولٌو 34 ونظام الدٌمقراطٌةطارق البشري,  (3)
 . 421, ص2ٌولٌو, ج 34احمد حمروش, قصة ثورة  (4)
 333محً الدٌن, المصدر السابق, ص خالد (5)
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اللذان  صالح سالمخرى والتً كانت تعادي كمال الدٌن وت أمام ثالث مجموعاأ أنهم انهزموا

  .(2)نهما ٌنوبان عن سالح المدفعٌةنفسٌهما أ اعتبارا

مال الدٌن حسٌن بشؤن عودة الحٌاة كلعبد الناصر و المدفعٌة اقتراحهم سالح قدم ضباط     

تقرر القبض و قتراحاتالاتلك فٌه  رفض عاجال   ورة اجتماعا  عقد مجلس قٌادة الثف ,ةالدٌمقراطٌ

فً  بارزا   را  حرار الذٌن كان لهم دومن الضباط األ( 46وكان عددهم ), (3)ومحاكمتهم علٌهم

 الذي (5)الدمنهوري حسنً الضباط المتحمسٌن البكباشًكان من بٌن و (4)تموز 34تحركات لٌلة 

حل  قدمت علٌه فًأ لما اوانتقادهالقٌادة  ضد مجلس سلحةاألضباط الجٌش من كافة  حاول استمالة

وبدأ  ,تورٌة الذي تسٌر فٌه هذه القٌادةمام تٌار الدٌكتادعا الى تكتل ٌقؾ أحرار وٌم الضباط األنظت

 بتوجٌه ,2563 ولاقامة رشاد مهنا فً تشرٌن األ حدٌدبعد تهإالء الضباط, وخصوصا  

كان صالح سالم أول من وجهت الٌه , وبعض رجاالتها امتهالقٌادة واالنتقادات العلنٌة لضباط ا

نفوذهم ومناصبهم لتحقٌق  باستؽالل بد المنعم امٌن وانور الساداتضافة الى عتلك االتهامات أ

عضاء مجلس قٌادة الثورة, ومنها ٌة لبعض أثٌر من تصرفات شخصأوما  (6)مصالحهم الشخصٌة

مٌرة فاٌزة شقٌقة باألالشابعات التً تحدثت عن عالقة صالح سالم  ه ضباط المدفعٌة حولثارأ ما

 .(7)مساعدتها فً اخراج مجوهراتها خارج البالدو الملك فاروق

بدعوى  2564كانون الثانً  26لقً القبض علٌهم فً أو ذلك أثر قل ضباط المدفعٌةعتُ أُ      

شكلت للتحقٌق  وفق لجنة اء مجلس قٌادة الثورة وقدموا الى المحاكمةعضالؼتٌال أقٌامهم بمإامرة 

وحسن  بد الحكٌم عامر, زكرٌا محً الدٌن)صالح سالم, عبد اللطٌؾ البؽدادي, ع مكونة من

 2564كانون الثان21ًمن منزله ٌوم  اعتقاله بعد مع حسنً الدمنهوري كما حققت اللجنة.ابراهٌم(

 بعض صالح سالم وجه الٌه قٌقخالل التحوعداد مإامرة على مجلس قٌادة الثورة, بتهمة أ

 هقذف اولحثار صالح سالم وو خرأحدهما األ فٌها تهمأبٌنهما  كالمٌة وحدثت مشادة االتهامات

سالم  حان صال ذكر ٌوسؾ صدٌق. و(1)اللجنةربٌس  هِ بعد ال عبد الناصرجم منعهف بكالم جارح

ن تطلب ٌعمل ضد الثورة حتى وأ بضرورة محاسبة المقصرٌن ومن كان ٌناقش بعصبٌة مإكدا  

نه اال أ.(1)المحافظة على مكتسبات الثورة ونجاح مسٌرتهافً سبٌل  الكثٌرٌن منهمعدام األمر إ

 كمحٌإٌد قرار لم ن صالح سالم بؤ نقله خالد محً الدٌن فً مذكراته نورد ما ومن باب االنصاؾ

                                                           
؛ احمد حمروش, قصة 266؛ ٌوسؾ صدٌق, المصدر السابق, ص233طارق حبٌب, المصدر السابق, ص (2)

 . 422, ص2ٌولٌو, ج 34ثورة 
 . 17جمال منصور, المصدر السابق, ص (3)
 . 211محمد نجٌب, كنت ربٌسا لمصر, ص (4)
 ضابطا  2541من الكلٌة الحربٌة عام  , تخرج2527آذار 4فً  ولد حسنً الدمنهوري: ضابط عسكري مصري (5)

 ط المدفعٌة ضداثر الحركة التً قام بها ضبا 2563 تموز 34قبض علٌه بعد ثورة فً سالح المدفعٌة, القً ال
 34. ٌنظر: احمد حمروش, قصة ثورة 2561وحكم باإلعدام ثم ألؽً وأفرج عنه فً  مجلس قٌادة الثورة

 . 237-234, ص5ٌولٌو, ج
 .17-16؛ جمال منصور, المصدر السابق, ص211محمد نجٌب, كنت ربٌسا لمصر, ص (6)
 .232طارق حبٌب, المصدر السابق, ص (7)
 .17ص, السابق المصدر, منصور جمال ؛424-422ص, 2ج, ٌولٌو 34 ثورة قصة, حمروش احمد (1)
 . 33ٌوسؾ صدٌق, المصدر السابق, ص (1)
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دما ٌد اصدار القرار دون تنفٌذه, وٌضٌؾ انه عنبل أ الدمنهوري ًالذي صدر بحق حسناالعدام 

عدام رفض خالد محً الدٌن بشدة وهنا طلب صدار حكم اإلالدمنهوري وحاولوا ا ًوكم حسنحُ 

العمل  ما حاولوا ذإالضباط  عدامه بل إلخافةعلى قرار الحكم ال ألجل إ ةوافقمنه صالح سالم الم

وطلب من نجٌب عدم التصدٌق  ان ٌحول دون تنفٌذه ووعده صالح سالم ضد مجلس قٌادة الثورة

  .(2)2561ج عنه عام وأفر تم ذلك فعال  على الحكم و

على وصراعهم مع مجلس قٌادة الثورة ضباط المدفعٌة  مسببات استٌاء حدىأبالعودة الى و     

ففً  ,شقٌقة الملك فاروقباألمٌرة فاٌزة ما اشاعوه عن عالقة صالح سالم  ساس ما سبق ذكره,أ

على الرؼم ٌقاعها بعد الثورة, وإع الحٌاة وقد تكٌفت مع واق مٌرة فاٌزةفترة ما بعد فاروق كانت األ

 بٌتهاخرٌن, فكثٌر ما كان ٌمتأل القوي على اآلحتفظ بتؤثٌرها كانت ال تزال ت فاألمٌرةمن ذلك 

ٌسعى الى ( )بولنت زوجها كان فٌه الذي وقتالفً  (4)باألصدقاء والمرٌدٌن (3))قصر الزهرٌة(فً

ضافة الى واهتمامه بتهرٌب الكثٌر من ممتلكاته أ زوجته عن مناخ الثورةبعاد نفسه والى أ

ضباط فً سفراء وء ممن كانوا ٌعرفوه من موالها بمساعدة بعض االصدقاأمجوهرات زوجته و

هذه  بإخراجانه لٌس من السهل على بولنت ان ٌقوم  لوجدنا النظر قلٌال   امعنأ لو, والجماركدارة إ

صالح سالم  من خالل تعرفه على اتٌحت له لتحقٌق هدفه, اال أن الفرصة موال دون صعوبةاأل

عضاء مجلس قٌادة وعاطفٌة ومن أبرز أ( اكارزمكثر معاونً عبد الناصر)ن أواحد م بعده

مثله مثل العدٌد و راضً والعقاراتتملك الكثٌر من األ سرة ثرٌةمن أ كان صالح سالمالثورة, و

 صبح سرعان ما أو ,وزوجها مٌرةعلى األبعد أن تعرؾ  قصرٌتردد على ال بدأف ,من الرجال

 تواصل فً زٌارة ا علىالذٌن كانو األرستقراطٌةٌختلط بؤفراد عابالت القاهرة  للقصر ٌومٌا   زابراَ 

هو أحد و مصدر جذب لهذه العابالت خصوصا   وجوده ٌمثلمٌرة, وكان لحضور صالح سالم واأل

 جاءت باألمٌرة سالم صالح عالقة ان حماد جمال وٌقول ,(5)عضاء مجلس قٌادة الثورة البارزٌنأ

 .(6)البالد خارج مجوهراتها خراجإ فً مساعدتهاته برؼب عن

مام سٌدة من خلقتها الظروؾ التً فرضت نفسها أ صدفة فً حقٌقتها تلك العالقة نٌتضح أ      

قطاب الحكومة إذا ما قلنا ان صالح سالم هو أحد أسبق, و فٌما البالد حاكم شقٌقةوالعابلة المالكة 

لمحافظة على ول مٌرةاألوجدنا من الطبٌعً ان تسعى ل المقربٌن لعبد الناصرهمها ومن وأ الجدٌدة

 مسؤلة طبٌعٌة.فً حد ذاتها هً , والبارزٌن حد رجال الثورةالعتماد على أو ااالتكاء أ من مالكهاأ

عندما تلقى لذلك  ,ر, نقً النفس, طٌب القلب حتى مع خصومهرقٌق المشاع كان صالح سالم    

 قام  بٌتها بطرٌقة ؼٌر البقةم بتفتٌش حد الضباط الذي قاأ مٌرة عنشكوى األ حد الوسطاءمن أ

                                                           
 .335ص, السابق المصدر, الدٌن محً خالد ؛236ص, 5ج ,ٌولٌو 34 ثورة قصة, حمروش احمد (2)
: كان هذا القصر فٌما سبق قصرا للجنرال )وٌفل( القابد العام االنجلٌزي فً القاهرة, وبنهاٌة قصرالزهرٌة (3)

هذا القصر بملحقاته. للمزٌد ٌنظر: عادل ثابت, عبد الناصر ابنة الملك فاروق الحرب اخذت االمٌرة فاٌزة 
 .35والذٌن ؼدروا به, مطبوعات اخبار الٌوم, )القاهرة: د.ت(, ص

 . 55؛ طارق حبٌب, المصدر السابق, ص35-36فسه, صالمصدر ن (4)
 .37ص السابق, المصدر, ثابت عادل (5)
 .232ص, السابق المصدر, حبٌب طارق :نقال عن (6)
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مر صالح سالم بمعاقبة ذلك صحة الواقعة أ عندما اظهرت المعلوماتو ,القضٌةحقٌق فً التب

من هنا و (2)القضٌةب الهتمامه وامتنانهامٌرة بزٌارته لتقدٌم شكرها قامت األ ثرهاعلى أالضابط, و

من الصعب آنذاك  نفلم ٌك ٌة حالوعلى أ ارتبطت بقضٌة ما.حالة اعتٌادٌة نشؤت بٌنهما صداقة ك

عن  فضال  فمصر كانت ال تزال ملكٌة  ن ٌعتقد بؤن هناك تهدٌد لحكومة الثورةعلى عبد الناصر أ

من  كان ٌعج بالعدٌد ما را  كثٌ ن قصرهاوأ خصوصا   امالك كبٌرةالعابلة لثروات و امتالك

نتٌجة لذلك اصدر و ,نهعالن النظام الجمهوري ٌجول فً ذهمن هنا بدأ قرار او ,الشخصٌات

وجدت   مٌرةاأل , لكنساعة أربع وعشرٌنبإخراجها من مصر خالل  مجلس قٌادة الثورة قرارا  

ما ا بثالثة شهور اعلنت الجمهورٌة وبعد سفرهاتها, ومعها ممتلكٌقها الى خارج مصر وطر

 .(3)نزع الملكٌة عن العابلة الحاكمة صاحبها من قرارات

الصحؾ, ولم ٌعرؾ من خالل فوجا صالح سالم بقرار مصادرة امالك اسرة محمد علً      

ه مٌاقصر عن سبب عدم اخباره بذلك فؤجاب أنه كان ٌخشى شٌبا  عن القرار, وفاتح جمال عبد النا

شٌع عن مساعدة صالح واختلفت المصادر حول ما أُ مٌرة بهذا القرار قبل صدوره, بؤخبار األ

 لألمٌرةسهل الخروج من  اخراج مجوهراتها, فمنهم من ذكر أن صالح سالم هو فً لألمٌرةسالم 

  .(4), ومنهم من نفى ذلكخارج البالد

مع  همحادثاتفً  المصري الجانبأعضاء  كؤحد أٌضا شارك صالح سالم خالل هذه المدة     

باتفاق وقع انتهت و برباسة محمد نجٌب, حول مسؤلة السودان والحكم الذاتً, نب البرٌطانًالجا

  .(5)التً سنتحدث عنها بشكل مفصل فً الفصل الالحق ,بٌن الجانبٌن 2564 شباط23فً 

 صالح سالمعلى الساحة السٌاسٌة التً كان ل فرزتهما أو لألحداثخل الزمنً ابعد هذا التد     

فً ظل  ثمارا  نها تعطً تفرده ببعض القضاٌا التً ٌرى أحٌانا أو ,ملموسةواضحة و بصمة فٌها

ذات بعد  كانت هناك مسؤلة, ء الثورةزاتعكس طموحاته فً نٌل ثقة الشعب إمكتسبات الثورة و

ادة الثورة الجتماع سالم مجلس قٌ حصالهً القضٌة التً دعا فٌها بالنسٌة للسكان, و اقتصادي

 د آنذاكسعارها بالتصاعأ التً بدأت الطماطم االخضروات ومنه سعارأتحدٌد  عاجل حول مسؤلة

انتقادات مبالػ بها ب, رؼم ان صالح سالم قد جوبه ثر سلبً على المواطن المصريله أ مما كان

مٌة معتبرٌن ان هسالم ؼٌر ذات أ حمن قبل زمالبه فً مجلس القٌادة الذٌن اعتبروا دعوة صال

ٌه أعلى ولى لتحرٌر مصر, وو الخطوة األأانً هم من خروج المحتل البرٌطالتسعٌرة لم تكن أ

اط لمراقبة تنفٌذها فً معها توصٌات حاسمة لبعض الضبرسل صالح سالم التسعٌرة ول فقد أحا

  .(6)سواق لحماٌة الجمهور من جشع التجاراأل

                                                           
 .3125آذار 5 فً(, 27351)العدد , الكوٌت )صحٌفة(,السٌاسة (2)
 .232ص, السابق المصدر, حبٌب طارق؛ 31عادل ثابت, المصدر السابق, ص (3)
؛ موسى صبري, 227(, ص3114خٌال, )القاهرة: محمد الجوادي, كٌؾ اصبحوا وزراء, مطبوعات دار ال (4)

 .521-521المصدر السابق, ص
 .11احمد حمروش, مصر والسودان كفاح مشترك, ص (5)
 . 317؛ محمد نجٌب, كنت ربٌسا لمصر, ص36محمد الجوادي, مذكرات الضباط االحرار, ص (6)
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 القوهي لإلرشاد وزيرا   )اجلديد النظام يف السياسي ودوره سامل صالح :الثالث املبحث
 (السودان وشؤون

 لؽاء النظام الملكً تماما  إو مٌالد الجمهورٌة المصرٌة 2564حزٌران  21فً مصر  شهدت      

 مجلس قٌادة الثورةخالل اجتماع عقده  (2)2563 تموز 34على قٌام ثورة  عشر شهرا   ىحدبعد ا

 فً الثانٌة ى وزارة محمد نجٌبجراء تعدٌل علمن بٌنها أتخذ فٌه عدة قرارات, أ

سلٌمان  أبعاد تم الثورة, بعد أن قٌادة مجلس عضاءأ من وزراءها ثالثة دخل, أذ 2564حزٌران21

لربٌس  عنه ناببا   عبد الناصر بدال  جمال تعٌن الوزراء ووزٌر الداخلٌة وحافظ نابب ربٌس 

لإلرشاد  ما صالح سالم فقد عٌن وزٌرا  أ ,للحربٌة ا  وزٌر عٌن عبد اللطٌؾ البؽدادياء وتالوزر

عبد الحكٌم عامر الى رتبة لواء رقً  وفً ذات الوقت ,القومً ووزٌر الدولة لشإون السودان

كان صالح عضاء مجلس قٌادة الثورة وتوقٌع أب القرار قد صدرللقوات المسلحة و عاما   بدا  عٌن قاو

عد تولٌه وزارة االرشاد القومً ً حٌاة صالح سالم السٌاسٌة بلتبدأ مرحلة جدٌدة ف ,(3)حدهمالم أس

أعقب ما الى توجٌه الثورة و اإلشرافً واالنتقالبذلك تخلت الطلٌعة عن دورها وشإون السودان و

فً المهمة  ن ٌعادل عدم خبرتهمن الشبان الذٌن لم ٌكٌٌدي مجموعة من الضباط العسكرٌذلك الى أ

 .(4)على االضطالع بتلك المهمة بصورة اخرى المنوطة الٌهم اال اإلصرار

حٌث  ,2563تشرٌن الثان21ًالى هذه الوزارة وردت فً  ن أول إشارةذكرت المصادر أ      

 رشاداإل وزٌر لمنصب الوحٌد المرشح ,مباشرة نشاءهاأ بعد لها وزٌرا   (5)عٌن فتحً رضوان

 الوصً المنعم عبد محمد مٌراأل من بمرسوم صدرت التً ,الدولة وزٌر منصب الؽاء بعد القومً

 التجارة وزارةو( ذاعةاإل) نفسها الوزراء لرباسة تابعة مختلفة قطاعات بضم ونشؤت العرش على

 تعدٌل جريأ سابٌعأ وبعد. والمعارؾ والخارجٌة والداخلٌة االجتماعٌة والشإون والصناعة

 وزٌرا  و االجتماعٌة للشإون وزٌر( جالل فإاد محمد) خالله عٌن 2563 كانون االول فً وزاري

 وزارة تشكٌل دعن استقال فإاد محمد ولكن, للدولة وزٌرا رضوان فتحً وعاد القومً لإلرشاد

 القومً لإلرشاد وزٌرا   سالم صالح الصاغ عنه بدال   لٌعٌن 2564 حزٌران فً الثانٌة نجٌب

 بموجب الوزارة وانشؤت, (6)الوزارة هذه تولوا الذٌن الضباط ولأ بذلك لٌكون ,السودان وشإون

                                                           
(2) Robert McNamara, Op.cit, p.25.                                                                                   
, الثورٌة النزاهة شهٌد البؽدادي عبداللطٌؾ, الجوادي محمد ؛251-257محمد نجٌب, كنت ربٌسا لمصر, ص (3)

 سالم صالح بتعٌٌن القاضً الثورة قٌادة مجلس قرار على ولالطالع. 221ص, 3117, الخٌال دار مطبعة
 (.6)رقم الملحق ٌنظر, لإلرشاد وزٌرا

 . 12انتونً ناتنج, المصدر السابق, ص (4)
 بكلٌة التحق ثم القاهرة فً األزهر بجامعة الدٌن اصول درس, 2522 عام ولد سٌاسً مصري :رضوان فتحً (5)

 34 ثورة بعد عنه وافرج القاهرة حرٌق بعد اعتقل ,(الفتاة مصر) لحزب االوابل المإسسٌن من كان الحقوق,
 عهده فً اصدرت, المناصب من العدٌد تولى, 2563اٌلول 21 نجٌب محمد وزارة فً اشترك, 2563تموز
  ؛251 -452ص, السابق المصدر, المطٌعً لمعً: ٌنظر للمزٌد القومً المسرح وازدهر المجالت من العدٌد
 .471-465ص, الؽضب خرٌؾ, هٌكل حسنٌن محمد

 .41ص(, 2557 القاهرة:, )الشروق دار, مصر فً الوزاري البنٌان, الجوادي محمد (6)
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 قرار اصدار فٌه تم الذي االجتماع خالل نجٌب محمد والقى ,2563 لسنة( 311) رقم القانون

 لمٌالد ولاأل للٌوم رضوان لفتحً خطبة تلتها ثم المناسبة بهذه حماسٌة خطبة الوزارة نشاءأ

 وضع نجٌب محمد قبل من االرشاد وزارة تؤسٌس فٌه علنأ الذي الٌوم نفس وفً ,رشاداإل وزارة

 قٌادة مجلس ألعضاء قرار ثرأ التؤسٌس هذا جاءو ,(2)الالسلكٌة االذاعة لمحطة ساساأل الحجر

 فً عملٌة مسإولٌات عضابهأ بعض ٌتحمل ان ضرورة رأوا حٌنما 2564 سنة فً الثورة

  .(3)الثورة قٌادة مجلس أعضاء من الثالث الوزراء دخل االساس هذا وعلى ,السلطة

عضاء مجلس الترتٌب البروتوكولً على قابمة أ ن ٌسٌطرمور قبل الثورة على أمضت األ     

ٌوم عٌن فً  بدأتول عهدها ولكن االستثناءات فً هذا زراء وقد التزمت الثورة بهذا فً أالو

نفسة تولى أي منصب وزاري من قبل  ولم ٌكن هو 2563اٌلول 1للوزراء فً  ا  سٌبمحمد نجٌب ر

ناصر مع جمال عبد ال 2564 وزارة محمد نجٌب الثانٌة فً حزٌرانوتكرر هذا للمرة الثانٌة فً 

من قبل وتكرر ذلك مع جمال سالم الذي  الذي عٌن نابب لربٌس الوزراء دون ان ٌكون وزٌرا  

 ,2565ولى فً شباط الناصر وزارته األ ؼٌره حٌن شكل عبد ٌس الوزراء متخطٌا  بعٌن نابب لر

 عضاء مجلسالنمط البروتوكولً السابق وكان أ مور علىعدا هذه االستثناءات ضلت األوفً ما 

الوزارٌة حتى لو كانت مخالفة  لألقدمٌةتبعا خذون ترتٌبهم دة الثورة ٌدخلون الوزارة فٌؤقٌا

 ساس كان الصاغثورة, وعلى هذا األلالعسكرٌة التً التزموا بها فً مجلس قٌادة ا قدمٌتهمأل

قدم منة فً ه ممن هم أحسٌن الشافعً وؼٌر ت الوزارٌة البكباشًصالح سالم ٌسبق فً التشكٌال

  .(4)العسكرٌة

نصب فً وزارة جمال حتفظ بهذا المرشاد القومً وأعملة فً وزارة اإل تولى صالح سالم     

, لٌظهر (2565ذارآ 1-شباط  36سبوعٌن من السلطة )كمل أولى التً لم تستعبد الناصر األ

ستمر صالح سالم ٌشؽل وأ ,(2565نٌسان  21-ذارآ 1)سمه فً وزارة محمد نجٌب الثالثة أ

 2565نٌسان 21الثانٌة التً استمرت من )منصب وزٌر االرشاد فً وزارة جمال عبد الناصر 

من خالل أنشاءها  تموز 34ما عنٌت به ثورة هم ان أ والحقٌقة .(5)(2567حزٌران 35حتى 

مبادئ  ٌهمما حاطتهم بكل والقومً بٌن المواطنٌن وإذكاء الوعً الوطنً لوزارة اإلرشاد هو أ

أو الخارج مور السٌاسٌة ومعرفتها فً الداخل سٌخ الحس الوطنً واالطالع على األالثورة فً تر

للنهوض بالبالد, لذا كانت  ها الثورةمصر وخارجها على الجهود التً تبدٌي العام فً واطالع الرأ

 ً االذاعةم الحكومٌة المعروفة وهعالفكرة أنشاء وزارة االرشاد القومً لتضم أجهزة اإل

الوعً بٌن المواطنٌن,  نشاء مصلحة االستعالمات لتقوم برسالتها فً بثأ والسٌاحة والى جانها

سالم بمهمته  حضطلع به صالاالرشاد القومً الى الدور الذي أ وزارةنهوض وٌرجع الفضل فً 

ووطنٌة خالص عنه من نفس ال تعرؾ الكلل ومن إ عرؾ ماكمل وجه وكرس لها على أ

                                                           
 .2563 تشرٌن الثانً 21 فً(, 35222العدد), االهرامصحٌفة  (2)
 .11ص, الؽضب خرٌؾ, هٌكل حسنٌن محمد (3)
 .351-351(, ص 3113)القاهرة:  , مكتبة مدبولً,3111-2563كمة محمد الجوادي, النخبة المصرٌة الحا (4)
 .611-675المصدر نقسه, ص (5)
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وزٌرها صالح ن ٌكون هناك مكان ٌلٌق بوزارة االرشاد وساس كان البد أوعلى هذا األ,(2)صادقة

 رقصالمن  كبٌر جزء ؤخذف قصر عابدٌن, على هارٌاخت, وبعد البحث عن الموقع المثالً وقع سالم

 .(3)رشادإللوزارة ا مقرا   وعمله

ذهب و ,2564لإلرشاد القومً فً حزٌران  كوزٌرالح سالم زمام االمور وبدأ عمله تسلم ص     

س معهم صالح سالم فً ؼرفة , وجلنصب الجدٌدمالٌه زمالبه من الضباط لتقدٌم التهنبة له بال

راد مؽادرة وبعد االنتهاء أ مشاعرهم ومباركتهم له, لهم ٌتحدث الٌهم وٌحادثونه شاكرا   مكتبه

حد الضباط الموجودٌن ووضعه أللرأس( مسك بكاب)ؼطاء أمد ٌده و ن. وما أهام ألمرا  مكتبه 

حتى  ٌبحثون عنه أخذواعن )كابه(,  ل صالح سالمسؤ نه لٌس له, وعندماكتشؾ أفوق رأسه ا

وهو , ضاحكا   فنظر الى ملبسه ,نفسك ٌاسعادة الوزٌر انظر الىحد الحاضرٌن وقال له ضحك أ

ن فكان من الطبٌعً أ ,دابما على ارتدابها التً تعود العسكرٌة تلٌسو المدنٌة المالبسٌرى نفسه ب

  .(4)لم ٌكن صالح سالم ٌؤلفها من قبل نحو المدنٌة التًٌحصل هذا كبداٌة عمل 

موقؾ مجلس قٌادة  من عضبثارها الحول مسؤلة مهمة أ هنا نتوقؾأن  نرى من المفٌد جدا       

راكزهم بمذا كانوا سٌحتفظون ما إحول  رٌةالضباط الذٌن تقلدوا المناصب الوزا الثورة حٌال

خالل ذلك  جاب صالح سالم موضحا  أالى مناصبهم العسكرٌة,  ضافةأ كؤعضاء فً مجلس القٌادة

, مجلس الوزراء ومجلس قٌادة الثورةأعضاء فً ن هإالء الضباط سٌحتفظون بصفتهم أ بٌان

 .االمتٌازات المقررة لهموزراء فً وسٌعاملون معاملة ال وزراءبؤنهم سٌمنحون مرتبات ال ضاؾوأ

وزراء هل ٌسقط عنهم ذا كان تعٌٌن هإالء الضباط ا أهً فٌمخرى صالح سالم مسؤلة أ كما بٌن

ن هإالء الضباط , فؤجاب ألقٌادة ستبقى لمجلس قٌادة الثورةوهل ان السلطة واحقهم كضباط 

مهمتهم ٌكون لهم ن م نتهاءالإذ أنها ستظل محفوظة لهم وعند ا ,شسٌحتفظون بؤماكنهم فً الجٌ

ان مجلس ما عن سلطة القٌادة  فقد بٌن صالح سالم وأ ,واالخٌار بالعودة الى مراكزهم أذا شاء

 21ستور المإقت الصادر فًقٌادة الثورة سٌحتفظ بسلطاته خالل مرحلة االنتقال كما نص ذلك الد

 .(5)2564 شباط

هم فروع الوزارة من أ ذاعةاإل عدالقومً واختصاصاتها, فتُ  رشاداإلٌث عن وزارة لحدفً او     

سٌاسٌة مور من جمٌع الجوانب الة التً ٌقع على عاتقها معالجة األصاصاتها المهمواخت

وعد صالح  ,الداخلً والخارجً وكثٌر من الواجبات وعلى الصعٌدٌن واالقتصادٌة واالجتماعٌة

ما فٌما ٌخص الجانب المحض أً والجانب الفنً ن االذاعة لها جانبان الجانب السٌاسسالم أ

ؾ أضا, ووشخصٌتها الدولٌة مصر واتجاهاتهابراز رأي اسً فكان ٌرى بؤن دورها ٌؤتً فً إالسٌ

فؤصبحت صوت المدى  ٌعتقد الى درجة بعٌدة دت الرسالة على مان مصر قد أصالح سالم أ

الصوت الربٌسً لدول الشرق رجاء عدٌدة من العالم وهو ٌسمع فً أ مصر السٌاسً الذي

                                                           
 .77,ص؛ محمد المعتصم, مذاهب وشخصٌات17عبد الرحمن الرافعً, المصدر السابق, ص (2)
 .236طارق حبٌب, المصدر السابق, ص (3)
 .215, صرشاد كامل, الصحافة والثورة (4)
 .251وحٌد رأفت, المصدر السابق, ص (5)
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د من الدول جهودها للعدٌهمٌة االذاعة تكمن فً توجٌه أان شار صالح سالم الى وأ ,وسطاأل

 ,لسٌاسًهذا عن الجانب اوإندونٌسٌا وافرٌقٌا, ٌران والهند وباكستان تركٌا وا االجنبٌة من بٌنها

 ,كانٌات والجهود الفنٌة فً مصرعند رإٌة صالح سالم فهً تحشٌد اإلم لإلذاعةما الجانب الفنً أ

ن جهودنا فً هذا المضمار ستظل ناقصة حتى اذا قلت أال اغالً " :عن هذا الجانب قابال   وتحدث

العدٌد هم فً اظهار واظن أننا ال ننكر أن االذاعة المصرٌة كانت السبب األ ,ٌدعم الفن فً مصر

, وستظل تؤدي رسالتها بعون هللا وبعون الجنود الذٌن ٌشرفون من العناصر الفنٌة فً مصر

 .(2)"علٌها 

ى منصب السكرتٌر العام للوزارة ال بصالح سالم بعد استحداثرشاد ممثلة اتجهت وزارة اإل     

ح شالمر صالح سالم, وكان بعد لقابه ب (3)محمد كامل الرحمانًأركان حرب  على العمٌده عرض

س الوقت فن.فً (4)لفترة ؼٌر قصٌرة الذي ظل شاؼرا   مدٌر االذاعة الالسلكٌةشؽل منصب ول لاأل

 رشادوزٌر اإل نت تتبعالتً كاذاعة ن ٌتولى تحرٌر مجلة اإلأ طلب صالح سالم من حلمً سالم

مع  التجربة السابقة له بمر بسبفً بداٌة األ حلمً سالم تردد على,س االذاعة األربٌس مجل

مر عارضه صالح سالم وحٌنما طلب التفكٌر فً األ ,(5)نشر الصورصالح سالم حول موضوع 

راد ان , والحقٌقة ان صالح سالم أه ان المسؤلة ال تحتاج الى تفكٌرل وطلب منه القبول مإكدا  

وصل توزٌعها  وقد, ل االعتماد على حلمً سالم وخبرتهٌستفاد من توزٌع المجلة الضخم من خال

 وفً النهاٌة اقتنع ,قورن مع باقً المجالتإذا ما  وهو عدد كبٌر نسخة أسبوعٌا لؾأ (271)الى

 .(6)مال عبد الناصرج ٌع منشجلمً سالم العمل فً المجلة بتح

ذاعة وال البرامج التً ُتنشر فً اإلتحتكر جمٌع نها كانت أ ا ٌإاخذ على مجلة اإلذاعةممو     

كانت مادتها  "مجلة االذاعة"ربما الن و البرامج,بنشر تلك  و مجلة القٌامٌسمح ألي صحٌفة أ

أنه  حد العاملٌن فً حقل الصحافةأها الوحٌد فً البرامج هً االذاعة, ونقل عن و موردالوحٌدة أ

 ر جمٌع برامجصدار مجلة تنشد إدذاعة مصر للحصول على بعض البرامج ألنه بصلجؤ الى إ

جمٌع هذه البرامج  ه الحصول علىقد تٌسر لا الى المشرق العربً وذاعتهاالذاعة التً توجه إ

م العسكري بمنع اكمر صادر من الحبرامجها أصطدم بؤن هناك أذاعة مصر وولما جاء دور إ

                                                           
 .71-77, صنقال  عن: محمد المعتصم, مذاهب وشخصٌات  (2)
فً الكلٌة الحربٌة,  ا  مدرسمصري, خرٌج كلٌة اركان حرب, عمل محمد كامل الرحمانً: ضابط عسكري  (3)

قابدا  للكتٌبة التاسعة فً اللواء الرابع الذي كان ٌقوده اللواء محمد نجٌب, كان  2551شارك فً حرب فلسطٌن 
االهرام,  صحٌفة نابب مدٌر المشاة. ٌنظر: منصب له , آخررودس مصر فً مباحثات هدنة ناببا  لربٌس وفد

 .2563تشرٌن الثانً 31(, فً 35232العدد )
 .المصدر نفسه  (4)
أزمة حدثت بٌن صالح سالم وحلمً سالم الذي كان ٌعمل فً مجلة )التحرٌر( حول عدم نشر األخٌر لبعض  (5)

( صورة لنشرها فً المجلة, واكتفى 41الصور التً التقطها صالح سالم وهو فً جولة خارج البالد وعددها )
بشن هجوم عنٌؾ علٌه  حلمً سالم بنشر عشرة صور فقط وصدرت المجلة بهذا الشكل, مما دفع صالح سالم

مجلة التحرٌر, وانحنى جمال عبد لعدم نشره جمٌع الصور وطلب من جمال عبد الناصر اقالته وعزله عن 
بدالناصر حلمً اجازة مفتوحة حتى ومنح ع, الوقت ذلك فًٌتمتع بشعبٌة قوٌة ة صالح سالم الذي الناصر لرؼب

 .215-214ص , صثورةر: رشاد كامل, الصحافة والاالمور. للمزٌد ٌنظ تهدأ
 . 251ص ,المصدر نفسه (6)
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الذي القومً  رشادإلا وزٌرصالح سالم  على طلب بناء   ال فً مجلتها,ر برامج إذاعة مصر انش

حٌنما طرح التوزٌع, و ٌراداتما تحصل علٌه من إتحسٌن مستواها بللدعم فً  المجلةحاجة  برر

 نا  مر العسكري بحٌث ٌكون نشر برامج االذاعة المصرٌة ممكبتعدٌل األمر على صالح سالم األ

الهٌن  باألمرمر على هذه الوجهة لٌس قال ان مراقبة تنفٌذ األو رفض صالح سالم ذلك االقتراح

دارة هذه معلوم ان أمن الذاعة, وبإعطاء برامج اإللم ٌسمح سؤلة نحو هذا الحد ومانتهت هذه الو

 .(2)وزٌر االرشاد صالح سالم باختصاصالمجلة قد الحقت 

ابعة لوزارة بعد ما كانت ت 2563سنة  هاالتً تبعترشاد الرافد األخر لوزارة اإل ت السٌاحةمثل     

أهمٌة كبٌرة بما تدره من أموال صالح سالم ذات  التً عدها ,2563التجارة والصناعة قبل عام 

مبالػ كبٌرة  ةمن الدخل القومً نتٌجة السٌاح كبعض البلدان التً تحصل رباح على الدولةوأ

عطاها التً أ االمكانٌات ان على هذا الجانب معتبرا  صالح سالم  كفرنسا واٌطالٌا وسوٌسرا, وشدد

سٌصٌب وض بهذه الناحٌة نهن السٌاحٌة, وأ دا  بال لكً تكون لمصر موجودة وتعالى هللا سبحانه

  .(3)بخٌر عمٌمد البال

فً أكان  نه سواءمٌادٌعلى رأس المتحمسٌن للنهوض ب كان صالح سالم وعلى الصعٌد الفنً     

قام صالح سالم بدور  , إذمن الفنون هاؼٌرو ,و التؤلٌؾالنقد أ أم المسرح, أم السٌنما, أم ,االذاعة

 34ثورة  اشى مع مبادئحتى تتم علٌه مهم وبمجهود كبٌر للنهوض بمرافقه وتشجٌع القابمٌن

ضافتها وإتم تجمٌعها  تتبع عدت وزارات ا  كانت هذه االقسام كما ذكرنا سابقوفً هذا االتجاه  تموز

التً  فوزارة االرشاد القومً )االعالم( ,(4)التً تشرؾ على االذاعة والفنون الى وزارة االرشاد

كثر الوزارات جاذبٌة هً أ المجالت والكتبسٌنما وتطبع تشرؾ على اإلذاعة وتدٌر المسارح وال

 .(5)السٌاحة والطباعةاالذاعة وهو وزٌر الفن و رهاوزٌو

 والسٌنما الفن بفروع المرتبطة رشاداإل وزارة مجاالت الى ذلك مجال آخر منٌضاؾ      

 الفنون من كؽٌره الجانب لهذا واسعة مساحة سالم صالح اعطى دوق ,الؽناء , اال وهووالمسرح

 من ذلك آخر الى والسٌنما المسرح عن ٌقال هعن ٌقال ما أكد على أهمٌته, وبؤن حٌنمااالخرى 

 ال وحدها المادٌة التعببةف ,ونفسٌا   روحٌا   وبآماله تسمو بهو الشعب روح تؽذي التً الفنٌة الفروع

على  مثاال   وذكر وممٌز مهم وطنً فٌه جانب سالم صالح ٌرى, و(6)الشعوب علٌها بنىتُ  نأ ٌمكن

للهمم  كثر شحذا  له أؼان أقوى تؤثٌر فً نفوس الجماهٌر وأكانت الذي  (7)سٌد دروٌش على ذلك

                                                           
(, 2517, )القاهرة: 3شهرا مع عبد الناصر, دار الحرٌة للصحافة والطباعة والنشر, ط 13فتحً رضوان,  (2)

 .216ص
 .664؛  محمد الجوادي, النخبة المصرٌة الحاكمة, ص71, ص محمد المعتصم, مذاهب وشخصٌات (3)
 .666, ص نفسه المصدر؛ 12, صالمصدر نفسه (4)
 .243؛ طارق حبٌب, المصدر السابق, ص231فتحً رضوان, المصدر السابق, ص (5)
 13 ص, وشخصٌات مذاهب, المعتصم محمد (6)
وٌعتبر من ابرز 2153ذار آ 21ن مصري ولد فً االسكندرٌة فً فنان وملح :(2534-2154)سٌد دروٌش (7)

بتالوة آٌات القرآن الكرٌم وانشاد الموشحات والقصابد الدٌنٌة , بدأ حٌاته 2525الفنانٌن الذٌن تؤثروا بثورة 
 =العدٌد من االعمال فً الموشحات واالؼانً الوطنٌة وله 2516دٌنً فً االسكندرٌة سنة ,دخل المعهد ال
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ذا وه ,ؾ الخطب السٌاسٌة الرنانةوى الشعبٌة ضد المستعمر, والتً قد تضاهً آالللق ٌال  تكوت

هو ما ٌنقصنا اآلن الى حد خطٌر.  مة والفنون الجمٌلةاألهداؾ النوع من التجاوب بٌن آمال وأ

عتها وروحها ونصبها الجدٌد, وطبٌ البالدلدعاٌة فً حد وسابل اان الفن المصري هو أ مضٌفا  

صر وسٌرفع من سمعة مه بهرالرتقاء بالفن سٌحقق نتابج مالشك فٌه ان ا وٌرى صالح سالم مما

بؤن الفن خارج سالم كان ٌإمن وٌظهر ان صالح  ,بٌن سابر دول العالم المتحضر المحبة للفنون

سمى لؽة أطؾ والشعور وهً لؽة عالمٌة للعوا لػ تؤثٌر فً الدبلوماسٌة ألنهالبالد سٌكون اب

 العقبات التً تقؾ كل معالجةمن خالل  همٌة كبٌرة للمسرحأعطى صالح سالم كما أ .التخاطب

ضً على جمٌع الجوانب التً تفال استكم همٌة الفن المسرحً فًعلى أ ا  كدبه, مإ االعتناءو مامهأ

بدى استعداده فً صالح سالم أ هم الفنون, والحقٌقة اناره أحد أباعتب المسرح بالنهوض واالزدهار

تشجٌعه الى أي  أٌضا   بدىفً طرٌق الفن بما فٌها المسرح وأ معالجة جمٌع العقبات التً تقؾ

رعاٌة ما تسطٌعه للفنون ب بذل كلهوض بهذا المجال حٌنما تحدث عن دور الدولة فً محاولة للن

فنٌة فً تشجٌع أي محاولة  استعداده صالح سالم علن, وأا وتوفٌر االمكانٌات المادٌة لهمصحابهأ

  .(2)الفنون لوانأو أي لون من أ ,ناجحة تخلق االوبرٌت المصري القومً

بنفس  لٌس هأن, وٌرى المجال المسرحً صالح سالم فًعن  راضٌا   لم ٌكن عبد الناصر     

قد صالح ما كان ٌنت كثٌرا  ف ,ل سالم فً الهمة والعمل المتواصلخٌه جماجودة التً كان ٌحملها أال

الكالم  نه ٌجٌدأو, و النهوض بكافة اعمالهنفٌذ أؼٌر قادر على الت سالم فً هذا الجانب وعده

قال له  الناصر ن عبدفتحً رضوان أ لعمل وال ٌطٌقه, وبهذا الصدد ذكروٌحسنه وال ٌقوى على ا

ة وهً الفرقة التً ول فرقة مصرٌة شعبٌة فً مصر والبالد العربٌذات مرة فً مناسبة ظهور أ

صالح سالم بذلك ولم  ن ٌنشؤ مثل هذه الفرقة وقد وعدهأن ٌتبنى فننا القومً وأ ,2561ولدت عام 

 ونضعنوا ٌانهم ذات ٌوم كأ تمثلت فًالموضوع  حولأخرى  حادثة ٌروي أٌضا  و ,ٌفعل شًء

على الوزارة التً سوؾ ٌتبعها  , ولم ٌكن الرأي قد استقرون المجلس األعلى للفنون واآلدابقان

فً وقتها  وكانتتبعه وكانت المسارح والفنون  لإلرشاد وكان صالح سالم وزٌرا  المجلس  هذا

قراره عبد الناصر , وبعد مداوالت أتخذ وكانت المدارس تتبعه للتربٌة والتعلٌم كمال الدٌن وزٌرا  

  .(3)كذلك سوصالح سالم لٌ ٌعمل بحجة انه ,كمال الدٌن حسٌنوزارة لحاق المجلس بأ على

القومً وشإون  لإلرشاد وزٌرا   صبح فٌها صالح سالمللفترة التً أمعنا النظر لو أ والحقٌقة    

كان  صالح سالم, حٌثعبابها الكثٌر من أالمتشابكة التً حمل  باألحداثلوجدناها ملٌبة  السودان,

لم تعطٌه الفرصة الكافٌة للنظر فً تلك خذت الكثٌر من وقته وأ فً وقتها ٌعمل على عدة ساحات

همة عد ممور كونها التفً اهمال تلك األ مناص منه ال را  ن ٌعطً مبرهذا ٌمكن أالمصالح, و

    ة لمصر.  ٌحساسكثر بالنسبة لقضٌا أخرى كانت أهم وأ

                                                                                                                                                                                     

, 5.للمزٌد ٌنظر: علً موال, المصدر السابق, مج2534 , توفً فً اٌلول2525واالناشٌد اٌام ثورة =
 .2567ص

 .13-12, صوشخصٌات مذاهبد المعتصم, محم (2)
 .257-256, صفتحً رضوان, المصدر السابق (3)
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من أقبال  نها كانت تشكو ضعفا  اال أ ,الكتب ونشرها ةعابطب اإلرشاد اٌضا  وزارة هتمت أ    

القومً كانت بؤقالم على الرؼم من ان سالسل وزارة االرشاد  المصرٌٌن على اقتنابها ومطالعتها

علق عنها فً الصحؾ الصباحٌة, ن ٌأ سعار بعدكانت تباع بؤرخص األاب المصرٌٌن وكبر الكتأ

لعبرة لٌست بالكثرة فرب فرد , فاحد ٌنفعكتاب ٌقرؤه فرد وا" :ى ذلك قابالقب عبد الناصر علعو

  .(2)واحد ٌتأثر بالكتاب وٌكون هذا الفرد بمثابة الف شخص"

سالم مع مندوبً الصحؾ الصحفً الذي عقده صالح  ن نذكر مضامٌن االجتماعوال ٌفوتنا أ    

فً  فً وزارة محمد نجٌب الثانٌةالقومً  لإلرشاد دخوله وزٌرا  ول لً الٌوم األنباء فووكاالت األ

وتناقلته بعض الصحؾ ووصفته  باسم الثورة ا  جتماعا صالح سالم عقد د, فق2564حزٌران  21

محمد علً( عن )سرةتخذته الثورة بؤقصاء أوضح خالله القرار الجريء الذي اأ بالبٌان الخطٌر

علٌه صار وضع نظام كامل فً الواقع و لضرورة االعتراف بالوضعاقتضت ا" :الحكم جاء فٌه

ك )احمد فؤاد( لغاء النظام الملكً وخلع الملسٌعلن الٌوم احلة االنتقال لكً تستقر االمور ومر

تولٌه اللواء سرة محمد علً واعالن الجمهورٌة, ونتهاء حكم أوا نجل الملك السابق فاروق

الحالٌة خالل مرحلة االنتقال امل سلطاته رئاسة الجمهورٌة على ان ٌحتفظ بك محمد نجٌب

 بعد سالم لصالح تصرٌح أول ذلك لٌكون, (3)"هذه السلطات طوال مرحلة االنتقالتستمر و

الى عدد  2564 حزٌران 33ٌوم  (4)الكبرى المحلةفً  كما اشار القومً, لإلرشاد وزٌرا   اختٌاره

ربٌس الجمهورٌة, وبٌن ذلك من المواضٌع المتعلقة بالوضع الجدٌد للدولة ومنها مسؤلة انتخاب 

ٌعتقدون  ن الجمٌعاال أ شعبٌا   تخاب ربٌس الجمهورٌة انتخابا  ننه كان ٌجب اٌرى أ ن البعضبقوله أ

ر فً كل ركن من أركان هذه كثر من انتخاب وسافب قد نجح فً أان محمد نجٌ ٌضا  ونحن أ

محمد  بها تمتعكبٌرة التً ٌالشعبٌة اللتؾ حوله مالٌٌن البشر, مإكدا  فً حدٌثة على الدولة وأ

ن أول عمل ن ٌكوكان من المقرر أو ,(5)الجمهورٌة دون انتخاباسة بالى ر والتً تإهله نجٌب

صات ربٌس الجمهورٌة بالنسبة الى عمل مجلس النظر فً مجمل اختصا عالن الجمهورٌة بعد إ

 اعداد مشروع لتوزٌع العمل فًم ت ٌةالدستور للدستور المإقت والمبادئ قٌادة الثورة وناببه, ووفقا  

ار القانونً لربٌس ناببه من قبل سلٌمان حافظ المستشمجلس الوزراء بٌن ربٌسً المجلس و رباسة

الحكٌم عامر تشكل هٌبة تتكون من صالح سالم وعبد  2564الجمهورٌة بإعالنها فً تموز 

موقؾ فترة االنتقال و كم فًنظام الح بحث ةول ما عرضته الهٌبة المشكلوسلٌمان حافظ, وكان أ

صالح سالم  ,  وتعذرالطرفٌن فٌما بعد بٌنواالزمات التً حدثت  خالفات, اال أن الهإالء منه

 .(6)أدى الى اضمحاللها ااتهعن اجتماعٌم عامر حكوعبد ال

                                                           
  251, ص السابق المصدر,  رضوان فتحً  (2)
)صحٌفة(, القاهرة, الجمهورٌة؛ 51؛ رشاد كامل, حٌاة المشٌر, ص31, صسلٌمان حافظ, المصدر السابق (3)

 .2564تموز  25(, فً 6611العدد )
 القاهرة عن تبعد الكبرى المحلة مركز عاصمة وهً, ادارٌا الؽربٌة محافظة تتبع مصرٌة مدٌنة الكبرى: المحلة (4)

 الموقع: ٌنظر للمزٌد الداخلٌة. النٌل دلتا مدن من وهً( 231) حوالً االسكندرٌة وعن كم( 221) حوالً

  https://ar.m.Wikipedia.org/wiki   االلكترونً
 .433, ص2ٌولٌو, ج34ثورة احمد حمروش, قصة  (5)
 . 221-211سلٌمان حافظ, المصدر السابق, ص (6)
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 للقوات عاما   قابدا   عامر الحكٌم عبد ٌاراخت الثورة قٌادة مجلس قراربعد  ,صالح سالم بدىأ      

  ,بهذا القرارة جاع الجم فٌه جمٌع االفواه المشككشمتمٌز وموقؾ  ,لواء رتبة الى تهرقٌوت المسلحة

لٌعلن لهم  الى الجماهٌر فً المحلة الكبرىاألول  بٌانه من أٌام عشرةبعد ج صالح سالم خر إذ

شٌع بما أبدأ صالح سالم حدٌثه و ,هدؾ الثورة من ذلك ر موضحا  عبد الحكٌم عام أسباب اختٌار

 ةرقٌت ان, فذكر المحسوبٌة الى رتبة لواء معتبرٌن ذلك جزء منعبد الحكٌم عامر  عن سبب ترقٌة

التً  ه المضنٌةجهودولواء جاءت ضمن مساهمته الى رتبة  لحكٌم عامر من رتبة صاغعبد ا

نة الرجال الذٌن من بٌن حفأن قامت الثورة كان  ذمنو عامر الحكٌم عبد نأ مبٌنا   ,للبالدقدمها 

مضى صالح فسهم ان ٌصلوا بالبالد الى هدفها, ونعلى أ الووآهذا البلد من الظالم الى النور قادوا 

ع ان الموضوع لٌس موضو مامهم مبٌنا  ٌر حكاٌة ترقٌة عبد الحكٌم عامر أسالم ٌشرح للجماه

ان  مإكدا تشرؾ من ٌحملهاالرتبة ال تشرفهم الرتبة و رتبة أو ترقٌة من صاغ الى لواء وهإالء ال

سالم خطابه بعد كالم ختم صالح أكبر من هذا بكثٌر وهو ان تستمر الثورة قوٌة, والموضوع أ

لى قصة دخول العسكرٌٌن اقصة عبد الحكٌم عامر وقصة الجمهورٌة, وهذه  "طوٌل بالقول 

 .(2)الوزارة "

وبهذا الصدد نقل عن  ,سالم ن عبد الحكٌم عامر كان من اقرب االصدقاء لصالحأذكر وٌُ      

حب جمال عبد أ ولكنً امر هو من اقرب االصدقاء لًصالح سالم قوله: أن عبد الحكٌم ع

 .(3)الناصر

ان من ضمنها مصادرة كعالن الجمهورٌة, والتً اتخذت بعد إ جراءاتاإل ن نبٌنمن المفٌد أو     

جلس قٌادة الثورة اجتماع عقده مفً  موالاأل تلك على الحراسة والؽاء محمد علً أموال أسرة

 ح سالم وزٌر االرشاد القومً وتؽٌبصال روحضبرباسة جمال عبد الناصر و2564اٌلول 31فً

 .(4)ها فً االسكندرٌةعنه محمد نجٌب لوجوده وقت

كان  ,2564اٌلول  26فً  (5)ٌادة الثورة بتشكٌل محكمة الثورةمجلس ق سبق ذلك قرار     

حق من حقوق  صالح سالم تشكٌل المحكمة عدَّ و .(6)نشابهاوقعٌن على قرار أحد المصالح سالم أ

خطاب  تموز, جاء ذلك فً 34جلها ثورة التً قامت من أللمبادئ  هً احترامانصاؾ الشعب و

ة حقوق الثورنها حق من أ , معتبرا  هداؾ تشكٌلهاأوضح خالله أسباب وأ اه صالح سالمالق

 مجلس القٌادة باسمفٌها  أعلنمة حدٌثه فً مقد وأستهل صالح سالموالشعب وال ٌجب التفرٌط بها, 

                                                           
 . 55 -53, صرشاد كامل, حٌاة المشٌر (2)
 القاهرة. -3127تشرٌن االول  36مقابلة شخصٌة مع محمد صالح سالم فً  (3)
ٌة للنشر (؛ محمود فوزي, حكام مصر فاروق, مركز الرا7ٌنظر: قرار مجلس قٌادة الثورة ملحق رقم) (4)

 . 215(, ص2551 , )القاهرة:واالعالم
 تكونبعد جلسة لمجلس قٌادة الثورة, وت 2564اٌلول  26محكمة الثورة فً ٌوم الثالثاء  محكمة الثورة: أنشؤت (5)

شكلت للنظر فً القضاٌا واالفعال وقد من عدة مواد جاء فً المادة األولى تسمٌة ربٌس وأعضاء المحكمة, 
كذلك االفعال التً تعتبر موجهة ضد نظام الحكم  أو ضد سالمته فً الداخل والخارج خٌانة للوطنالتً تعتبر 

وكل ما كان من شؤنه افساد الحٌاة السٌاسٌة. لمزٌد من  ضد األسس التً قامت علٌها الثورةالحاضر أو 
 . (2564كانون االول لقاهرة: )ا , اشرؾ على اعداده: امٌن حسان كمال,2: محكمة الثورة, جالتفاصٌل ٌنظر

 . 263؛ وحٌد رأفت, المصدر السابق, ص51, صالسابق المصدر ,كمال حسان امٌن (6)
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متهمٌن  فٌما ٌقدم الٌها من فورا   ستنظر نهاأو الثورة من بعض رجال مجلس الثورة تشكٌل محكمة

 أخر دفع باتجاه سببا   بعض المصادرضٌؾ تو ,(2)بالعمل ضد مصلحة البالد وضد كٌان الثورة

ن االمرٌكٌٌن أو ن الملك فاروق سوؾ ٌعود قرٌبا  بؤشابعات  تشكٌل المحكمة وهو ما ترددت من

ما مر حٌنباإلسراع فً معالجة األ صالح سالم مر الذي دفعاأل ,سوؾ ٌعٌدوه الى عرشههم من 

و حتى ٌفكروا فً ن تضرب خصومها قبل ان ٌتحركوا أرقعة تمكن الثورة من احداث ففكر فً أ

بعض ن السفارة االمرٌكٌة تتصل ببؤنه ٌملك وثٌقة هامة تفٌد أعلن صالح سالم أ ذإالتحرك, 

 جماهٌري تجمع خالل ذلك وجاء ,لألعداد والتحرك ضد الثورةمعهم سٌٌن القدامى وتتآمر السٌا

 الناصر وعبد نجٌب وتحدث خطٌرة وثٌقة ٌمتلك نهأ معلنا   سالم صالح فٌه وقؾ عابدٌن مٌدان فً

 اال, المتآمرٌن لمحاكمة الثورة محكمة تشكٌل عن علنوأ, الثورة ضد تحاك التً بالمإامرة منددٌن

  .(3)وثٌقة هكذا وجود عدم كشفت الحقٌقة ان

عالن صالح سالم عن وجود تلك الوثٌقة هً رإٌته لما ستإول الٌه ن الؽرض من إنرى أو     

ة أمام محاوالتهم للوقوؾ كحجر عثرالطلقاء من العهد القدٌم ولسٌاسٌٌن البالد بوجود بعض ا

 .بعد ورود تلك اإلشاعاتخصوصا مشارٌع الثورة و

المتحدث الرسمً و2563تموز  34سالم كبطل من أبطال ثورة لما عرؾ عن صالح و     

ٌمان برسالة من أشد الناس أواالقناع, كان  المناقشةتمٌز به من القدرة على البٌان ولما  باسمها

كده خالد محً الدٌن حٌن هذا ما أو ,واإلعالمًً الصحف االتجاه ذات قدرة فابقة فًو ,(4)الصحافة

لهذا فقد كان عالم بؤنه رجل عالقات عامة ناجح, واإلرشاد واإل لمهمة سالم صالح اختٌار وصؾ

 .(5)موفقا   ا  اختٌاره لمسإولٌة االعالم اختٌار

 التً تبنتها المعارضة: والحمالت االعالمٌة والصحفٌةكومة الجدٌدة توجهات الح

مسإولٌة مإسسة  نٌطت بهأ ول الثورةً أرشاد القومً فن تولى صالح سالم وزارة اإلبعد أ     

لوقت الذي حرص فً ا.(6)الثورة نشر التً تصدر جرٌدة الجمهورٌة لسان حالالدار التحرٌر و

, فبادر تكون لسان حالهالها صحفها التً تعبر عنها وٌكون حركة الجٌش بؤن جمال عبد الناصر و

والتً  عدد من الصحؾ كمجلة التحرٌر بإصدارالصحافة حرار المهتمٌن ببعض الضباط األ

وجٌه من جمال عبد بتت خرى صدرأو 2563 اٌلول 27فً  صدرت بمبادرة من احمد حمروش

بعد  ,(7)2564ول كانون األ 1ت عن هٌبة التحرٌر فً صدرالتً و الناصر كصحٌفة الجمهورٌة

                                                           
 . 56ص ,السابق المصدر, كمال حسان امٌن  (2)
 .263, ص5ٌولٌو, ج 34؛ احمد حمروش, قصة ثورة 341خالد محً الدٌن, المصدر السابق, ص (3)
 . 61فتحً رضوان, المصدر السابق, ص (4)
 .444خالد محً الدٌن, المصدر السابق, ص (5)
 .  75عبد الناصر كٌؾ حكم مصر, مكتبة مدبولً, د.ت, ص  عبد هللا امام , سامً شرؾ ٌتحدث (6)
؛ لٌلى عبد المجٌد, تطور الصحافة المصرٌة من 25عواطؾ عبد الرحمن وآخرون, المصدر السابق, ص (7)

 . 5, ص(, د.تد.م) ,, العربً للنشر والتوزٌع 2512الى  2563
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فٌها والتصادم مع ثروت عكاشة  كثافة الوجود الشٌوعً همال عبد الناصر لمجلة التحرٌر بسببا

 .(2)واحمد حمروش

رشاد مرتكزات وزارة اإل هممن أ التً تعد الصحافة عن اروقة بعٌدا   صالح سالم لم ٌكن     

 ,نارٌا   خر مقاال  األله بٌن الحٌن و تنشرعلى أن الصحافة  إذ عملت ,ها المهمةختصاصاتالقومً وا

الخطٌر فً بالط صاحبة عن النقص  مقاال   2564فً نٌسانله مجلة التحرٌر  ترهم ما نشألعل و

المساهمة رها الالمحدود فً عملٌة البناء ودوهمٌة الصحافة وأكد فٌه على أ )الصحافه( الجاللة

ن ترى الصحافة كانت تطمح بؤ صالح سالماالرشاد متمثلة ب وزارة, فالقابمة فً توعٌة الجماهٌر

هداؾ الشعب لتنٌر السبٌل له الوقت أ ن تدرك فً نفسالبالد وهً ممتلبة حٌوٌة ونشاط وأفً 

 ومساء   قد صباحا  تنت انعلٌها  بوجوأ همٌة النقد الصحفًسالم على أ صالح وركز .للمسإولٌنو

عمٌقا  ٌمانا  تإمن إ وعلٌها ان فً هذه المرحلة فً تارٌخ البالدخاصة للبناء ال للهدم  نزٌها   نقدا  

قضٌة مهمة وهً مسؤلة  الى نوه صالح سالم كما .مخلصا مبادئ وتدافع عنها دفاعا  المثل والب

منبر ألنها  قابة لن تبقى مفروضة على الصحافةن الركد على أأ الرقابة الى الصحؾ عندما

أمكانٌة  بالمقابل أنذر صالح سالم عنو ,(3)مةبناء مجد األ وبرلمان للشعب وركن هام من أركان

 بداٌة فً الثورة قٌادة مجلس علنهاأ التً العرفٌة حكاماأل الى استنادا   لحظة أي فً عودتها

الثورة فً األٌام  حٌث سبق ذلك اصدار قرار مراقبة الصحؾ من قبل مجلس قٌادة (4)الثورة

ة الثورة عن علن مجلس قٌادالصحفٌٌن على فرض الرقابة أجاجات زاء احتإ, و(5)ولى للثورةاأل

ن ز بٌن ما ٌجب أقدرتهم على التمٌٌعلى ضمٌر الصفٌٌن و ا  عتمدم2564وز تم 42عها فً رف

قامه مجلس قٌادة أ فً مإتمر شعبً 2564اٌلول  26لٌعلن ٌوم  عاد, لكنه (6)ٌنشر ٌنشر أو ال

 صالح سالم علنأ مرة أخرى, إذفرض الرقابة على الصحؾ الصادرة  بمٌدان الجمهورٌة الثورة 

فوق كل  بتارة وتضع سٌفا  ستظل قوٌة وافة فً داخل مصر ن الرقابة على الصحأ القٌادة باسم

 .(7)فً صفوؾ الشعب الفرقة واالنهٌار ةعاة االفكار وإشلبلبرأس مخربة ترٌد 

                                                           
 . 34, صرشاد كامل, الصحافة والثورة (2)
 . 25ص, المصدر نفسه (3)
 .27ص, السابق المصدر, الرحمن عبد عواطؾ (4)
تموز اصدر القابد العام للقوات المسلحة قرار بفرض الرقابة الحزبٌة على الصحؾ واشترط امر كتابً  36فً  (5)

القرار على مصادرة الجرٌدة فً حال مخالفتها ذلك القرار حٌث كتابً من الرقٌب الحربً بإباحة النشر, واكد 
شهدت الفترة األولى لقٌام الثورة نوعا من عدم الثقة تجاه عدد من الصحفٌٌن خصوصا بعد اعتقال الصحفٌٌن 
مصطفى امٌن وعلً امٌن بتهمة االتصال بوزارة الخارجٌة البرٌطانٌة لطلب التدخل البرٌطانً بقمع الثورة, 

امرٌن بتعطٌل  2564كانون الثانً  21الرقابة التً وضعتها الثورة فقد اصدر الحاكم العسكري فً وضمن 
( صحؾ لنشرها موضوعات خارجة عن اآلداب العامة  تحت ذرٌعة انها ال تخرج كونها منشورات 1)

 -25السابق, ص شٌوعٌة ومتطرفة ؼاٌتها اثارة الفتنة داخل البلد. للمزٌد ٌنظر: عواطؾ عبد الرحمن, المصدر
 . 21, ص؛ لٌلى عبد المجٌد, تطور الصحافة المصرٌة26

( 45العسكري رقم ) باألمر 2564آب  23ذكرت المصادر ان الرقابة على الصحافة لم تلؽى بالفعل اال فً  (6)
( وألسباب تتعلق 63ت مرة أخرى فً تشرٌن األول من نفس العام باألمر العسكري رقم)وسرعان ما اعٌد

 . 55االمن والنظام. ٌنظر: عواطؾ عبد الرحمن, المصدر السابق, ص بحماٌة
, العربً للنشر والتوزٌع, 2515-2563لٌلى عبد المجٌد, حرٌة الصحافة فً مصر بٌن التشرٌع والتطبٌق  (7)

 31, ص)القاهرة: د.ت(
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ن لوجدنا أٌنشر فً بعض الصحؾ ؼٌر الرسمٌة  كانمعنا النظر بما ٌمكن القول أننا لو أو     

ن التً سبقت القرار كا كتب خالل المدةعلٌه ألن بعض ما  ال ؼبارسالم  اتخذه صالح القرار الذي

السٌاسً, رباك الوضع أرباكها وكتسباتها مما ٌإدي الى أمٌهدد بعض الشًء مصالح الثورة و

 .أن الثورة فً بداٌتها األولىخصوصا و

ر االرشاد ن ومدلوالتها تحدث صالح سالم وزٌوفً مجال الحدٌث عن الصحافة والصحفٌٌ     

تموز  34وضح فٌه سٌاسة ثورة ٌا  أوواقعحدٌثا صرٌحا   2564تشرٌن الثانً  4ً القومً ف

, صحفًكل  ن تتوفر فًلمثل االخالقٌة والقٌم التً ٌجب أوا وكتابها تجاه الصحافة 2563

لقاها فً القاعة الشرقٌة بالجامعة االمرٌكٌة وحضرها مع الطلبة كلمته التً أوأستهل صالح سالم 

"ربما والطالبات بعض رجال وزارة االرشاد القومً وربٌس الجامعة ورجال الصحافة قابال: 

رجو فانً أ ذا استمرت فً اداء واجبها على هذا النحودولة أكانت الصحافة السلطة االولى فً ال

همٌة عن السلطات سلطة الصحافة التً ال تقل أ , وأضاؾ مإكدا على أهمٌة(2)الغاء الرقابة"

, ولى فً الدولة, وربما كانت هً السلطة األالثالثة االخرى التشرٌعٌة والتنفٌذٌة والقضابٌة

على الموضوع  مطلعا   مٌنا شجاعا  فً أن ٌكون وطنٌا أوجز صالح سالم صفات الصحفً الجٌد وأ

رة التً اختٌار الفك, و ٌقصر بحثه على وجهة نظر واحدة دون االخرىواالته باكتالذي ٌنوي 

ي العام على صفحات الجرابد, وعلق لرألثم فً عرض الموضوع  ,نٌقتنع بها عن اٌمان وٌقٌ

و جملة قد الزٌادة بكلمة واحدة أ وأ فاإلؼفالصالح سالم على اهمٌة نقل الحقٌقة من قبل الصحفً, 

      . (3)المضمون والمحتوى المقصود بهٌإدي عكس المعنى أو 

العالقات بٌن الثورة وفبة  فً احتدامالى حادثة مهمة كانت سبب  نرى من األهمٌة أن نعرجو     

من  تساب ود الشعبففً الوقت الذي حرصت فٌه قٌادة الثورة على اك ,الٌهودمن الشعب وهم 

بؤنها ثورة لجمٌع فبات  ٌضا  أ ٌمانا  إالدٌنً و تسامحمنها بال ٌمانا  إ جمٌع الطوابؾ وطبقات المجتمع

 و دٌنة موقؾ من الٌهود كطابفة ألم تتخذ الثور .الطابفة الٌهودٌة تلك الفبات كان ضمنالمجتمع, و

على لقً القبض حتى أودا  معهم, ودمعاملة طٌبة وكان  نجٌب محمد الربٌس وعاملهم أو مذهب,

وٌج الدعاٌة الشٌوعٌة بتر أثر اتهامهم ,2564 الثانً تشرٌن فًعدد من الشباب الٌهود 

الربا, ر وحبالرفض لبعض السلوكٌات ومهن الٌهود كالعمل بالس والصهٌونٌة أضافة الى اإلحساس

ثارت تلك السخرٌة لمصرٌة فً برنامج )ساعة لقلبك( وأحطة االذاعة اهذا جاء بحدٌث من مو

 (4)على لسان صاحبها )البرت مرزاحً( )التسعٌرة( تدافع عنها فؤنبرت صحٌفة حفٌظة الٌهود

ٌه الفارغ م أكال"ه تحت عنوان صرٌة شدٌدة فكتب ردجاء رد مرزاحً على سخرٌة االذاعة المو

مان خاصة لو ا العنوان ٌبٌن احساس مرزاحً باأل, فرد مرزاحً هنا بهذده ٌا سً صالح سالم"

هو وزٌر االرشاد  صالح سالم نوأة الثورة الح سالم فً مجلس قٌادوضعنا فً االعتبار مكانة ص

                                                           
 .75ص, وشخصٌات مذاهب, المعتصم محمد (2)
 .11, صالمصدر نفسه (3)
المتخصصة فً نشر  2555كاتب وصحفً مصري ٌهودي اصدر صحٌفة )التسعٌرة( عام البرت مرزاحً:  (4)

ٌدة ورباسة تحرٌرها. ٌنظر: التسعٌرة )صحٌفة(, القاهرة, تسعٌرة المواد الؽذابٌة التموٌنٌة, وتولى ادارة الجر
 . 2556اٌلول  2( ف75ً, العدد)2556اٌلول  33( ف71ً, العدد)2556اٌار  37( ف61ًالعدد)
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ٌحرض الناس على مقاطعة  نهصالح سالم على أاالذاعة و فً ذلك الوقت وواصل كالمه متهما  

ة فؤن ذلك ال ٌعدو ان ٌكون حتى ال ننزلق وراء العاطف, بل واالعتداء علٌهم. وواحتقارهمالٌهود 

 ضح لنا تفسٌر جراءةتوٌ .من الطابفة اعً ترتب علٌه احتجاجذباللفظ من برنامج إ انزالقمجرد 

 تقاضوااخرٌن  نقابة الصحفٌٌن مع سبعة اعضاء حدأنه كان عرفنا أ مرزاحً فً الرد لو

 مجلس قٌادة الثورة فٌما بعد عام ذي لم ٌنكره مرزاحً نفسه وأعلنهفات سرٌة, األمر المصرو

2565(2). 

بؤسماء  كشفا   القومً رشادٌه وزارة اإلفً بداٌة تول أذاع صالح سالمن أ والجدٌر بالذكر    

سماء الالمعة عشرات األشؾ الك تضمنو ,مصروفات سرٌة قبل الثورة تؤخذة المعة كانت ٌفصح

 ولذا ,على عمل الوزارة ثر بالتالً وانعكس سلبا  وهذا أ ,حد ٌنكرهال أ وطنٌا   دورا   تبمجالت لعو

وعندما . (3)فً كل مإتمر ٌعقده والصحفٌٌنسالم كان دابم الهجوم على الصحافة  صالح ان نرى

ثار صالح سالم مسؤلة تطهٌر الصحافة ووضع أ 2565نٌسان  4مجلس قٌادة الثورة فً جتمع أ

قانون وشروط لمن ٌعمل بها, ومحاكمة محمود ابو الفتح وكذلك محاكمة بعض الصحفٌٌن الذٌن 

والعمل على استردادها منهم وسحب رخص  المصروفات السرٌة فً عهد األحزابتلك  اتقاضو

وطلب صالح سالم من  .طة وزٌر االرشاد القومًوهً من سل ,بعض الصحؾ ؼٌر المنتظمة

االجراءات الواجب  أعضابهلٌعرض على  2565نٌسان  23مجلس قٌادة الثورة االجتماع فً 

ن تتكون النقابة اتخاذها بتطهٌر الصحافة واستبعاد اصحاب الصحؾ من نقابة الصحفٌٌن على ا

حل  2565 نٌسان 26ثر ذلك قرر مجلس قٌادة الثورة فً وعلى أ .(4)من الصحفٌٌن انفسهم فقط

,  شقٌق محمود ابو الفتح حسٌن ابو الفتحالكاتب الصحفً الذي كان ٌرأسه  مجلس نقابة الصحفٌٌن

  .(5)مإقتا تحل محله وتفوٌض وزٌر االرشاد القومً صالح سالم بتشكٌل لجنة

فة الصحا الهجوم علىدأبوا على توجٌه االتهامات و إذ ,ٌجانب ذلك التصعٌد من قادة الثورة     

الوفد ومصطفى النحاس, وهاجم  حزاب والقٌادات الحزبٌة وخصوصا  كجزء من هجومهم على األ

زمة بلؽت األو ,تهمها بالعمالة لحساب البرٌطانٌٌنأو عنٌفا   صالح سالم جرٌدة )المصري( هجوما  

ارٌؾ ون المصفة من الصحفٌٌن الذٌن كانوا ٌؤخذذروتها بؤثارة قضٌة ضرورة تطهٌر الصحا

نشره فً جرٌدة سابق رح فً مقال اقت (7)وكان محمد التابعً (6)السرٌة من الحكومات السابقة

أن تسؤل و تشكٌل لجنة لتطهٌر الصحؾ والصحفٌٌن 2563ول تشرٌن األ 36الٌوم( فً  )اخبار

                                                           
 الهٌبة, 2567 -2551 الثالثً والعدوان اسرابٌل قٌام بٌن مصر فً الٌهود, احمد سٌد الحمٌد عبد نبٌل (2)

 .225-227ص, (2552)القاهرة: ,للكتاب العامة المصرٌة
 . 211-211, صرشاد كامل, الصحافة والثورة (3)
 .35-34, صد المجٌد, حرٌة الصحافة فً مصرلٌلى عب (4)
 .263(؛ عبد الرحمن الرافعً, المصدر السابق, ص1قٌادة الثورة, ملحق رقم)ٌنظر: قرار مجلس  (5)
 . 25, ص؛ لٌلى عبد المجٌد, تطور الصحافة المصرٌة56عوطؾ عبد الرحمن, المصدر السابق, ص (6)
, تخرج من كلٌة الحقوق عام 2525محمد التابعً: ضابط عسكري وقانونً مصري ولد بالمنصورة عام  (7)

لٌتخرج ضابطا بالمدفعٌة المضادة  2545المحاماة سنة واحدة وبعدها التحق بالكلٌة الحربٌة عام لٌعمل ب 2541
, الؾ عدد من الكتب فً المحاكمات العسكرٌة. 2563للطابرات, حصل على دبلوم االقتصاد السٌاسً عام 

 . 67ٌنظر: امٌن حسان كامل, المصدر السابق, ص
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 ربٌس تحرٌر مجلة (2)ٌن لك هذا؟(, كما كتب محمد حسنٌن هٌكل)من أ صحٌفةكل صحفً وكل 

رٌة ونشر كشوؾ المصارٌؾ لمصروفات السا بإٌقاؾنقابة الصحفٌٌن  ( وقتها مطالبا  )آخر ساعة

  .(3)ن قضابٌة تفحص حسابات جمٌع الصحؾتؤلٌؾ لجافً العهود الماضٌة و السرٌة

ٌس رب ن نشر احمد ابو الفتحبعد أ المصري وصحٌفة الثورةظهر الخالؾ بٌن مجلس قٌادة      

 ال تزال دون دستورمصر  نفٌه أ ( ذكر)نعم للدستور بعنوان 2564أٌار 32فً  مقاال   تحرٌرها 

 حركة على انقضاء عشرة شهورت فً عهد فاروق, بعد حكام العرفٌة التً فرضاألتحت و

على حدٌث صالح  المصري, وجاء هذا المقال ردا   ا تفعله الرقابة مع صحٌفةشكا ممو, الجٌش

ح خذ احمد ابو الفتأسالم فً جرٌدة االهرام الذي تحدث فٌه عن الباكٌن والمتباكٌن على الدستور و

 من صالح سالم بٌن فً الٌوم التالً ردا   الخبارانه المقصود به, ونشرت صحٌفة هذا الكالم على أ

هد الثورة هو بؤن ع أحتج على اتهامهو ,و الفتح بالذاتٌعن احمد اب نه لمأمقصده وعلى فٌه 

وربٌس تحرٌرها ثروت  الى مجلة التحرٌر كما تعرض صالح سالم .(4)استمرار لعهد فاروق

 وتحدث به كثٌرا  الثورة  ه فًعن دور كتب مقاال   , عندماألحمد حمروش بدٌال   ٌنَ عكاشة الذي عُ 

مور الى رجل ٌتحسس األنه أ سالم عن صالح, ومما كان معروؾ وقلل من دور صالح سالم

أعلن فٌه ان مجلة  صدر بٌانا  ي أثارت حساسٌة وزٌر االرشاد الذأدرجة كبٌرة, وحدثت المشكلة و

رر قثر ذلك اجتمع مجلس قٌادة الثورة, وأعلى لم تعد تعبر عن القوات المسلحة, و التحرٌر

  .(5)خارج مصر عسكرٌا   لٌعمل ملحقا  ة د ثروت عكاشة عن المجلابعأاخضاع المجلة للرقابة و

مٌة هاألبشًء من  نحصرللوزارة قد أ كان أكثر ما ٌتبع فً اهتماماته ن صالح سالمأٌظهر      

لم بوزارة االرشاد, ولهذا  ةرتبطخرى الماأل الجوانبدون  على الجانب الصحفً واالعالمً

بٌن  الدابمة ة لتنقالتهنتٌج, والتابعة لوزارته ذات األهمٌة خرىلمصالح األا ح سالمصال ٌعطً

 مرافقة الوزارةما ٌتطلب من و ,ااخل البالد وخارجهد الدعاٌة التً تقع على عاتقه اءألعبالدول و

ن اتصاله ٌواجه الفراغ الناجم عاللكً و ,ذهب ٌنماوصحفٌها ومترجمٌها وفنٌها أ بمصورٌها

, وهً االذاعة واالستعالمات, ادارٌا   استقالال   تلك المصالح عطىأفقد  ,بشإون السٌاسة العامة

 .(6)سعد فترات حٌاتهم الحكومٌةترة كانت من أمصالح بفال تلك ومدٌر مَ عِ والمسارح والسٌنما, ونَ 

لسان   ة  كان حقٌقكان كثٌر التوجٌه نحو االعالم والصحافة, و ن صالح سالممما سبق أ نٌتبٌ 

بلػ دٌثه وخطبه وبٌاناته عن اهدافها أحامانة وبلػ الرسالة فً عمله وأدى األ, قد أالثورة الناطق

قٌمة  دروساخطبه ٌلقً هو فً و واضحة للعٌانحتى اصبحت هذه االهداؾ جلٌة كالشمس  حدٌث
                                                           

 الصحفٌة حٌاته بدأ ,2535 عام ولد األهرام, صحٌفة تحرٌر وربٌس مصري صحفً: هٌكل حسنٌن محمد (2)
 الصحفً فً حرب فلسطٌن عام أسمه برز ,2556 عام الٌوم أخبار بصحٌفة التحق ثم الٌوسؾ لروز مراسال  
 تحرٌر ربٌس 2565 عام فً أصبح الفالوجة, حصار فً الناصر عبد بجمال عالقته بدأت وهناك ,2551
 عبد وفاة بعد واستقال ,2511 عام اإلعالم وزٌر أصبح األهرام, جرٌدة تحرٌر ربٌس ثم ساعة, آخر مجلة

 66ص السابق, المصدر وسمً صوٌلح,: ٌنظر. الناصر
 .25, صلٌلى عبد المجٌد, تطور الصحافة المصرٌة (3)
 .2564حزٌران  32(, ف6147ً, القاهرة, العدد)(المصري)صحٌفة (4)
 .322محً الدٌن, المصدر السابق, ص خالد (5)
 . 231فتحً رضوان, المصدر السابق, ص (6)
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تؤدٌتها الثقٌلة وهم تامسإولٌورجال الثورة العازمون على حمل  عن مسإولٌة القابد المخلص

جهزة االعالم المشرفة على كل أ االرشاد كان تولً صالح سالم لوزارةو.(2)بكل اخالص وتحقٌقها

 .(3)اء هذه المهمةث اختٌاره لحمل أعبلٌس فقط لصالح سالم حٌو هاما لعبد الناصر نجاحا  ٌمثل 

تموز  34الضرورة الملحة لثورة  ان وزارة االرشاد نشؤت كحاجة اقتضتها خالصة القول     

ا هذ ,حكومة الثورة بعد ذلك التؤرٌخ من أهم الوزارات التً اعتمدتهاها اصبحت من نأ خصوصا  و

على هذا الجانب  باعتمادها و االذاعةعالمٌة سواء على مستوى الصحافة أدركنا اهمٌتها االلو أ

لٌس للبلد ورة وخرى بما اقتضته المصلحة العامة فً رسم السٌاسة لحكومة الثدون الجوانب األ

, ٌإٌد ذلك ما ع فروعهاالفنون بجمٌاصاتها المتمثلة بالسٌاحة والسٌنما واختص الذي ٌحتاج جمٌع

دارتها والتفرغ وب عنه فً إاطتها بمن ٌننإمال صالح سالم لتلك االختصاصات وهذكرناه من إ

فً الظهور دون ؼٌرة بما ٌضفً الٌه  حب هذا الجانبربما ألنه أ ,الصحفًللجانب االعالمً و

 ,عالجة بعض القضاٌا التً لم تكنبمضرورة اقتضتها المرحلة  بسببو على الساحة السٌاسٌة  أ

 ذلك وبال شك دلوٌ ,خرىاختصاصاته بل من اختصاصات وزارة أضمن  انه, أحسب علمناو

 كان ٌدرك أمثالك صالح سالم عبد الناصر ألنبل  لم ٌكن اعتباطا  ن اختٌاره لهذه الوزارة على أ

  .االقناعٌحسنه من القدرة على الخطاب والبٌان واسلوب المحاورة وما قد ال ٌمتلكها ؼٌره ب موهبة

                                                           
 . 65, صمحمد المعتصم, مذاهب وشخصٌات (2)
 . 34, صرشاد كامل, الصحافة والثورة (3)
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والبالد العربية  يف مصر صالح ساملل السياسي نشاطال 
3591-3599 

 

داث والتطورات السياسية حول: موقف صالح سالم من البحث ال الم
 3591-3591في مصر

 : موقفه من خالف محمد نجيب وجمال عبد الناصر اولا         
 4591 آذارزمة أ: عودة محمد نجيب و انياا ث        
 وضات واتفاقية الجالء: مفاثالثاا         

 4591: حادثة المنشية رابعاا         
 ي: دور صالح سالم في حل قضية السودان:ـــالمبحث الثان

 

ت السياســة المبحــث الثالــث: صــالح ســالم ودورغ فــي صــيا ة تو  ــا
 .الخار ية المصرية

 .دان العربية: جولت صالح سالم في البلاولا         
 .م وموقف مصر من حلف بغداد: صالح سالثانياا        
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 فـــي مصرحداث والتطىرات السياسية من األ ول: مىقف صالح ساملألا املبحج
(3591- 3591) 

   :الف محمد نجٌب وجمال عبد الناصرخموقفه من : ولا أ

, ولى للثورةذ األٌام األالثورة منالخالؾ بٌن اللواء محمد نجٌب ومجلس قٌادة  مظاهر بدأت     

قدمٌة المتوفر وكان عامل األ االتصال بالجماهٌربالسلطة و االستبثارحٌث كان ٌحرص على 

 الحساسٌةضاء مجلس قٌادة الثورة لمسافة طوٌلة ٌسبب له الكثٌر من عألمحمد نجٌب والذي ٌسبق 

القوى السٌاسٌة الساعٌة الختراق صفوؾ الطلٌعة الثورٌة وبخاصة االخوان عملت والمشاكل. و

ٌب محمد نج ماستخدوأرادت ا على استؽالل هذا الموقؾ لصالحهم المسلمٌن والوفد والشٌوعٌٌن

ت فٌه فً الوقت الذي تعدد ,مور تحت ستار تحقٌق الدٌمقراطٌةوسٌلة للسٌطرة على مجرٌات األ

 خصوصا   (1)لما ٌقوم به من نشاط عالم التً ٌشرؾ علٌها صال  سالماالجهزة شكواه من تجاهل أ

 نجٌب محمد مع التعامل فً تماما   عاجز نهأ المجلس اتاجتماع أحدى فً علنأ سالم صال  نوأ

 رحلةال طوال ظل نجٌبمحمد  نأ وذكر, المدفعٌة لسال  وٌعود المجلس من ٌستقٌل سوؾ نهأو

 طالبا   القاهرةفً  االذاعةبمسإولً  ٌتصل 1653فً تشرٌن الثانً  الى السودان التً رافقه فٌها

 المقاطع منها ٌذٌعوا نأ صر علىأ سالم صال  مرات لكن ثالث تعاد نوأ كاملة خطبه ذاعةإ

 صال  طلبف, التحقٌق الى باإلذاعة المسإولٌن إحالة الى ودفعه نجٌب محمد ثارمما أ فقط المهمة

 .(2)رشاداإل وزارة نجٌب ٌتولى ان قتر وأ منصبه من إعفابه سالم

جلس عضاء ان ٌصدر ماأل بعض , أذ رأىة الموقؾ داخل مجلس قٌادة الثورةمناقشجرت      

ن له حرٌة التصرؾ سٌتركونهم وأ ,التعاون مع محمد نجٌبدرته فً قالقٌادة بٌان ٌعلن فٌه عدم 

ي مع جمال عبد سالم هذا الرأ تبنى صال , وكاملة وٌعودون الى مواقعهم السابقة فً الجٌش

ؾ السٌاسً ال ٌتحمل هذه عضاء المجلس ان الموقباقً أ رأىالناصر وعبد الحكٌم عامر, بٌنما 

السلطة لمحمد نجٌب ٌتٌح  ن مصلحة البالد فوق كل شًء, ٌضاؾ الى ذلك ان تركالخطوة وأ

وعٌٌن واالقطاع للتعاون المسلمٌن والوفد والشٌ كاإلخوانمام القوى المتربصة بالثورة المجال أ

  .(3)مضمونهامحتواها ومعه والسٌطرة على الحكم وتفرٌػ الثورة من 

ٌس رب فً عدم احترام بد الناصر كثٌرا  معان جمال عفً أ تمثل الخالؾ خرمن جانب آ     

 1653 ولاألتشرٌن  5قد اجتماع لمجلس قٌادة الثورة فً بع هامٌق عند الجمهورٌة محمد نجٌب

ٌ  ؼه لمنصب نابب ربٌس الوزراء, ورتف وقرر ربٌسهدون علم   ن زكرٌا محً الدٌن وزٌرا  ع

مام اللواء محمد نجٌب ا أداء الٌمٌن الدستوري أهمرفضو للمواصالت وجمال سالم وزٌرا   للداخلٌة

مد نجٌب وجمال عبد الناصر ومعظم بٌن مح وتعمقت نتٌجة ذلك الخالفات س الجمهورٌة,ربٌ

                                                           
, 2ط , الحدٌث المصري المكتب ,4ج(,الناصر عبد جمال مع واٌام سنوات)شرؾ سامً شهادة, شرؾ سامً (1)

 .634ص, (2115 القاهرة:)
 .21؛ لٌلى عبد المجٌد, حرٌة الصحافة فً مصر, ص241محً الدٌن, المصدر السابق, ص خالد (2)
 .634, ص؛ سامً شرؾ, المصدر السابق51عبدهللا امام, صال  نصر,ص (3)
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عة بحل جما قرارا   بعد إصدار المجلس , وزادت1654عام  الثورة بداٌة قٌادة عضاء مجلسأ

 ألسبابنجٌب ولم ٌوافق علٌه الذي عارضه  ,1654كانون الثانً 14االخوان المسلمٌن فً 

تؤٌٌد اللواء ذي حدى بزعماء االخوان المسلمٌن مر الاأل, الخالفات حدة من زاد مما مبدبٌة ال ذاتٌة

القبض على عدد منهم أثر  بعد ألقاء خصوصا   (1)كل القوى المعارضةل ا  قطب وؼدا محمد نجٌب

عتبر مجلس قٌادة الثورة ان المعلومات التً أفادت بمحاولتهم أسقاط النظام الجدٌد, وعلٌه أ

حزاب بعد ان استثنوا فٌما سبق وبالتالً فؤنه ٌخضع لقانون حل األ سٌاسٌا   االخوان المسلمٌن حزبا  

بطرٌقة محسوبة قام و ن عبد الناصرأوٌذكر  .(2)منظمة دٌنٌة عُتبرتحٌنما ا ورمن القانون المذك

افقه صال  سالم ر ة الذكرى الخامسة لوفاتهبمناسب(3)رة قبر حسن البنامن زٌا 1654 شباط12فً 

د ما هم ض رنهم لٌس ضد االخوان بقدوبؤعضاء مجلس القٌادة حسن نٌة أ ألثباتها خالل

 , وذكر تجاه النظام الجدٌد فً مصر المرشد حسن الهضٌبً وضد سٌاسةالمجموعة التً تقودها 

ان محمد نجٌب اتصل بصال  سالم وأبلؽه رؼبته فً مرافقته  خالد محً الدٌن فً مذكراته

حضوره لبال ٌقوم بخطوة تفسد  اؼضب جمال عبد الناصر الذي كان كارها   مما لحضور االحتفال

 .(4)وتربك الوضع مع االخوان

بعضهم  تعلى اتصاال بر عن ضٌقه من مجلس قٌادة الثورة واعتراضهمحمد نجٌب ٌع بدأ     

 الحٌاة عودة شعار تحت 1654 شباط 23مما دفعه الى تقدٌم استقالته فً  دون علمه بالوزارة

ولها , وتم قبلثورة والجمهورٌةلمجلس قٌادة ا ربٌسا   بعجزه من االستمرار ن شعربعد أالبرلمانٌة 

 . وفً(5)وتولى عبد الناصر رباسة الوزراءبعد ٌومٌن, بٌان صدر  مجلس قٌادة الثورة فًمن قبل 

 محمد نجٌب استقالة بإعالن تفسٌر التؽٌرات االرشاد القومً وزٌر أعلن صال  سالم نفسه الٌوم

  .(6)حتى اعادة النظام البرلمانً شاؼرا   على أن ٌبقى منصب ربٌس الجمهورٌة

 كانت وإنما قناعة عن أو طوعا   تخذه محمد نجٌب لم ٌكنالذي أ االستقالة قرار نٌتضح أ     

 فً مقدمتهاو الثورة حٌاة من الخطٌرة المرحلة تلك إلى نجٌب محمد أوصلت أسباب عدة هناك

 مجلس قٌادة الثورةمن عضاء األوصال  سالم وبعض  الناصر عبد جمال تبعهأ الذي السلوك

 من وجوده إثبات نجٌب محمد دوره القٌادي, فً الوقت الذي حاول نجٌب وتؽٌب أهمٌة من للتقلٌل

     قٌادة الثورة. مجلس مواضٌع لم تكن ترضً اعضاء فً هتصرٌحاتو خطبه خالل

                                                           
.ولالطالع على قرار مجلس قٌادة الثورة القاضً بحل جماع االخوان 166خالد, المصدر السابق, ص وفاء (1)

 (.8المسلمٌن, ٌنظر الملحق رقم )
(2)             F.o,371/108319, from Cairo to foreign office, No:61, January 16, 1954. 
 , عٌن1629ام ر, التحق بدار العلوم وتخرج فٌها عولد فً محافظة البحٌرة بمص :(1646-1616)حسن البنا (3)

استقال  1646وفً  1626 فً المسلمٌن االخوان حركة وتزعم اسسوظل مدرسا بالقاهرة ألربع عشر سنة, 
. للمزٌد ٌنظر: لمعً المطٌعً, المصدر 1646اؼتٌل فً شباط  من عمله حتى تفرغ لجرٌدة االخوان المسلمٌن,

 .141-135السابق, ص
 .244-243خالد محً الدٌن, المصدر السابق, ص (4)
(5) Telgram:77-11/2-2654, No:1290, Cairo, February 25,1954,F.R, 1952-1954, Vol. 

IX,p.2221.                                                                                                                            
(6)F.o, 371/108327, Cairo telegram No:261 to foreign office, February 25, 1954.     
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بما فٌهم سال  عدد من ضباط االسلحة  جمعمسبق  ا  اجتماعوطر  صال  سالم فً      

 : زمةثالثة حلول للخروج من األ ,عضاء مجلس قٌادة الثورةعدد من أو )المدرعات(الفرسان

ٌه, وهذا ؼٌر ممكن, حسب رأ ,ة: عرض وفاق بٌن مجلس قٌادة الثورة ومحمد نجٌب لمدولاأل 

 .ه صال  سالمولذا استبعد

فً  عضاء المجلس الى وحداتهمأ ةدعوب وترك الحكم لنجٌمجلس قٌادة الثورة و الثانً: انسحاب

  الجٌش.

 .حكم مصروٌواصل مجلس قٌادة الثورة  نجٌبمحمد : ان تقبل استقالة الثالث

ادة الثورة ام ال؟ وهنا تعالت هل تثقون فً مجلس قٌ لجمٌع قابال:تحدث صال  سالم لو     

واستمرت المداوالت حتى  ,بالضد وقؾ خراآل البعضو صوات بالتؤٌٌد والمساندة للمجلساأل

بعد  ن ال ٌصدر أي قرار االبؤعدوا بعد ان وُ  المدرعات ضباط وانسحب, 1654 شباط 25 صبا 

 محمد بٌان قبول استقالة من صبا  نفس الٌوم السابعة فًذاع أصال  سالم  لكنالتشاور معهم, 

 26المصرٌة مساء  االذاعةمحطة الى  ذهب صال  سالم نفٌما ذكرت بعض المصادر أ .(1)نجٌب

بالرد على الكثٌر من  التارٌخًوبدأ بٌانه , قبول استقالة نجٌب رسمٌا   لٌعلن نبؤ 1654 شباط

 بإٌضا  المطالبةنحاء مصر والسودان وبعض الدول العربٌة التً وردت من جمٌع أ االستفسارات

حاطة بالكثٌر نتٌجة إمام هذه البلبلة الفكرٌة التً ن من واجبه أصال  سالم أ ورأىالموضوع, 

 جمٌع ذاعه بنفسهالذي أ فً بٌانه مبٌنا   فانطلق مر وضوحا  ان ٌزٌد األ مة التً لم ٌتوقعوهاالصد

 وبالتفرد الثورة قٌادة مجلس على بالهٌمنة نجٌب رؼبة موضحا   الخالفات وطبٌعة االشكاالت

مر للناس التً لم تكن لدٌها القناعة الكاملة لما برر به صال  سالم من قول, ٌبرر األول بالسلطة

نه كان وأ وعلى إذاعة خطبه فً االذاعة ن نجٌب كان ٌلح على نشر صوره فً الصحؾأ فقد ذكر

نه ازاء صال  سالم أ ضاؾوأ ,بإذاعتهامر االرشاد, من النوم لٌطلب الٌه األ, بصفته وزٌر ٌوقظه

ب نجٌب التً من متاع هربا  السجن الحربً ووضع نفسه بالسجن  زمة ذهب بنفسه الىتفاقم األ

ندري اذا ما قلنا هل  , والحتى ذهب الٌه عدد من الضباط واخرجوه من هناك خلفها له فً االذاعة

م جانبه وجانب مجلس قٌادة الثورة أ راد صال  سالم بذلك ان ٌكسب ثقة الناس واستمالتهم الىأ

من خالل بٌان صال  سالم راد أمجلس قٌادة الثورة  نأ ضحولكن ٌت.(2)كان مجرد تصرٌح عابر

استمر ومهما ٌكن فقد  نجٌب,محمد من خالل كلماته التً بٌن فٌها استقالة  وكسبها تهدبة الجماهٌر

لس قٌادة الثورة لقبول االستقالة موضحا  للدفاع عن قرار مج صال  سالم بتقدٌم الحجج والبراهٌن

 .(3)عضاء مجبرٌن على ذلك ولٌس مخٌرٌنبؤن األ

                                                           
 .268-266خالد محً الدٌن, المصدر السابق, ص (1)
ت, المصدر السابق, ؛ وحٌد راف358, ص1ٌولٌو, ج 23احمد حمروش, قصة ثورة ؛ 255المصدر نفسه, ص (2)

 .161-156ص
 .231لمصر, صمحمد نجٌب, كنت ربٌسا  (3)
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االتفاق  المجلسونقض  استقالة محمد نجٌب بعد اعالن الجٌش أوساط فً المشاكل زادت     

, العضو الموالٌن لخالد محً الدٌن ر ضباط المدرعاتوثا ,بالمشاورة اال قرار هخذأ بعدم السابق

الضباط بعد حادثة محمد نجٌب ذرٌعة  ووجد لمحمد نجٌب,الوحٌد فً مجلس قٌادة الثورة المإٌد 

ضباط  ٌساندهم, العمل والوقوؾ وراء الثورةلناصر الذي أتهموه بخٌانة ضد عبد ا التحرك فً

 قوات تتزعمها ثورٌة لحركة معدا   األحداث مسر  أصبح وهكذا ,حدات الجٌش فً االسكندرٌةو

كمإشر  شوارع القاهرة رات شعبٌة حاشدة فًمظاه الذي خرجت فٌه الوقت , فًكبٌرة عسكرٌة

ثورة بدون  ل .السجن ٌا صالح.. الى جمال..ٌا الى السجن "وهم ٌهتفون  على مدى شعبٌة نجٌب

ل "ان وهً تهتؾ السود اطقمظاهرات جابت شوارع الخرطوم وبعض من كما خرجت, "نجٌب

السودان  ألبناءكلمته  فٌه وجه ثالث بٌان صدر صال  سالموعلى أثر ذلك أ ."وحدة بدون نجٌب

ة تربط بٌن المقدس"ان الثورة لٌست ثورة نجٌب ول ثورة جمال او صالح ...العالقة  :جاء فٌه

ك ادرأ جاء بٌان صال  سالم بعدو ,(1)شعبٌنا الخالدٌن وما الحاكمون ال ادوات مؤقته زائلة"

قد تولد شعور ٌعزز من ن استقالة محمد نجٌب االكثر شعبٌة فً السودان أ مجلس قٌادة الثورة

 فً الداخل والخارج على حدا   قٌادة الثورة مجلسولربما ٌضعؾ من موقؾ  الجماهٌر مامأموقفه 

 .(2)سواء

 بإعادةالى مقاومة مطالٌب الشعب  ال سبٌلنه أبلػ صال  سالم رفاقه أنهم تجاوزوا الهدؾ وأ     

ات مع همٌة محمد نجٌب فً تحدٌد العالقالسودان وأكما نبه صال  سالم الى قضٌة  ,محمد نجٌب

محمد نجٌب شًء مهم بالنسبة .موضوع السودان.. هل نسٌتم":السودانٌٌن, قابال  

سقوط جمال عبد منادٌه ب شوارع القاهرة ومٌدان عابدٌن المظاهرات وعمت, (3)للسودانٌٌن"

 السٌارة وهو فً طرٌقه للقاء عبد الناصر األخٌر نام فً دواسة ندرجة أل الناصر وصال  سالم

 . (4)من بطش الجماهٌر خوفا  

خباره الى مجلس اجتماع داخل ثكناتهم أخذ شكل االعتصام ووصلت أ عقد سال  المدرعات    

 عصٌان بتدبٌر الدٌن محً خالد سالم صال  فٌه تهمأ الٌوم نفس فً ا  عاجتما قدفع ,قٌادة الثورة

اخراج خالد محً  قتر أ فقد سالم صال  اما, اقامة وتحدٌد البعض عزله وطالب المدرعات سال 

ر توجه حسٌن الشافعً برفقة جمال عبد الناصي ان ٌاستقر الرأو ,واعتقاله المجلس من الدٌن

بحل مجلس قٌادة الثورة وعودة أعضاءه الى وحداتهم  تتلخص للتعرؾ على مطالبهم التً

 كقابد عامر والؽاء ترقٌة وتعٌٌن عبد الحكٌم باألقدمٌةللقوات المسلحة  العسكرٌة وتعٌن قابدا عاما  

                                                           
 .152محمد نجٌب, كلمتً للتارٌخ, ص؛ 134-132ص, المصدر السابق, فاتكٌوتس (1)
(2) F.o. 371/108327, from Cairo to foreign office, No:265, February 25, 1954. 

           
   

 .252نقال عن: خالد محً الدٌن, المصدر السابق, ص (3)
 . 96؛ احمد طعٌمه, المصدر السابق, ص261, عسكرة الحٌاة المدنٌة, صمحمد الجوادي (4)
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نها ورؼم المحاوالت التً أبداها الضباط األحرار للتحاور مع سال  المدرعات اال أ للجٌش, عام

 . (1)فشلت

 ٌفٌد قدم خالله جمال عبد الناصر مقترحا   ٌادةعضاء مجلس القبٌن أأخرى مداوالت ت جر     

ثم ٌقدم جمٌع  الحٌاة النٌابٌة والعمل على سرعة عودة الوزراءلى خالد محً الدٌن رباسة ن ٌتوبؤ

ٌده صال  , األمر الذي أمحً الدٌن اء مجلس قٌادة الثورة استقاالتهم بعد توجٌه األمور لخالدعضأ

عودة محمد محً الدٌن و لبلد من حرب أهلٌة ٌكمن فً موافقة خالدنقاذ ارى أن اٌ سالم وكان

تفاق الجمٌع على العودة خرج صال  سالم لٌعلن أ لته حتىفً مداووظل المجلس  (2)ٌضا  نجٌب أ

للوزراء,  واختٌار خالد محً الدٌن ربٌسا   للجمهورٌة الى الثكنات واالحتفاظ بمحمد نجٌب ربٌسا  

فً الوقت الذي رفض فٌه بعض  صال  سالم مدٌر االذاعة ألذاعته بلػأ نجٌبمحمد وبعد موافقة 

ن البعض منهم الى درجة ا ,قراراتهذه الل القٌادة العامة وخارجها داخالضباط المتواجدٌن 

نها أبلؽهم بؤو لكن دون جدوى, القرار لؽاءإ عبد الناصر جمالاقناع  مبعض, وحاول بالبكاء أجهش

 .(3)تخدم المصلحة العامة للبالد

د سالم وقعودة صال  و حول مظاهرات السودان وموقؾ ضباط االسكندرٌة نباءاأل تالحقت     

بدٌن وهو فً طرٌقه الى المنزل, مام قصر عات الشوارع أصدمه منظر المظاهرات التً مأل

 تهفً ؼرف الذي كان ٌجلس وحٌدا   سالم الى جمال عبد الناصر الوضع ذهب صال  مام ذلكوأ

وابالغ  جٌبما عودة نالموقؾ وأ وحسم لتفرٌق المظاهرات الجٌش الى الشارع بؤنزال ار علٌهشوأ

ه الذي اعتبر سكوت وهنا قرر صال  سالم ,الصمت آثروعبد الناصر  هٌجبلم  ,الخبر فً االذاعة

 .(4)من االذاعة نجٌبمحمد عودة  خبر نأن ٌعلى رأٌه, الموافقة عل

 لٌجد  عن تطورات الموقؾ, نجٌب محمد ػأن أبل بعد الى مقر القٌادة  عاد خالد محً الدٌن     

المجلس وهددوا  قرار افضٌنر مجلس قٌادة الثورةعضاء أالموالٌن لعبد الناصر وباط صؽار الض

 قد موراأل معالم ان محً الدٌن خالد وجد , أذذلك عكس االوضاع سارت , ثمباستخدام القوة

 الى العودة لقرارات االستجابة رفض فً دورهم خرونآ أدىو, المجلس الى عودته بعد تؽٌرت

 كما عامر وعبدالحكٌم سالم صال  تدخل لوال خالد وضربه مهاجمة بعضهم وحاول ,الثكنات

 الطابرات تساندهم المدرعات سال  وحاصروا القرار للدبابات المضاد المدفعٌة سال  رفض

 بٌن طاحنة معارك بحدوث ٌنذر الموقؾ صبحأ وهكذا, اباضة ووجٌه صبري علً من بتوجٌه

                                                           
(1) Fo.371/108315,(JE/1015/5), from Cairo to foreign office, March 3, 1954;            

عالقة عبد الناصر  -ثورة ٌولٌو االمرٌكٌة كشك, جالل ؛ محمد635سامً شرؾ, المصدر السابق, ص
 .386(, ص1688, )القاهرة:2بالمخابرات االمرٌكٌة, الزهراء لإلعالم العربً, ط

(2)Telgram:774-00/2-2754, No:1292, Cairo, February 27,1954,F.R, 1952-1954,Vol. 
IX,p.2223.                                                                                                                           

 .635؛ سامً شرؾ, المصدر السابق, ص51, صعبدهللا امام, صال  نصر (3)
(4)Telgram:774-00/2-2854, No:1293, Cairo, February 28,1954,F.R, 1952-1954,Vol. 

IX,p.2224.                                                                                                                           
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 زاء تلكإ, و(1)الناصر عبد مع والطٌران والمدفعٌة نجٌب مع المدرعات العسكرٌة الفصابل

 فتم ذلك فً اال بعودة محمد نجٌب, طرٌقا  مامه أ مجلس قٌاد الثورةلم ٌجد  الخطٌرة التطورات

على وحدة  للجمهورٌة حفاظا   نجٌب ربٌسا   عن عودة اعلن فٌه ,1654شباط  29 مساء ذٌعبٌان أ

 .(2)لوقوع الصدامات داخل وحدات الجٌش مة وتجنبا  األ

 الى القاهرة ,لب بالوحدة مع مصرالمطا الوطنً االتحادي السودانً,من الحزب  صلت بعثةو     

للوقوؾ على الحالة فً مصر  بوقت قصٌر, نجٌب عودة نبؤ عالنا قبلو ,1654 شباط 29فً 

السودانً  ربٌس الوزراء (3)اسماعٌل االزهري من قبل وتلقى صال  سالم اتصاال   ,عن كثب

مور الى عودة األو الحالةبٌن له صال  سالم و ,عن واقع التطورات مستفسرا   البعثة لٌخبره بؤمر

قال فٌه ان االستقالة كانت  زهري بٌانا  أصدر األو بما ٌحفظ وحدة وادي النٌل, ًوضعها الطبٌع

جٌب الفتتا  البرلمان فً الستقبال محمد ن ٌتؤهبصدمة عنٌفة لشعب السودان الذي كان 

 28ال  سالم فً بزٌارة السودان بصحبة ص االخٌرن ٌقوم إذ كان من المفترض أ ,(4)الخرطوم

بعد عودة محمد نجٌب فً  لمجلس الوزراء حضره صال  سالمول اجتماع وفً أ .(5)1654شباط 

طٌب خاطر "ان الذي ٌرضى عن ردؾ قابال: المجلس ثم أ عضاءجمٌع أ فح نجٌبصا شباط, 26

, ان تزهق روحه فً سبٌل الوطن ل ٌتأثر مطلقا بمثل ما حدث فانه ٌزول الى عالم النسٌان"

صباحا ان شاء هللا "ٌا سٌد صالح السفر باكر الساعة الثالثة لٌلتفت بعد ذلك لصال  سالم قابال: 

الذي كان  "تحت امركم ٌا افندم", ونرى من المستؽرب ان رد علٌه صال  سالم الى الخرطوم"

 . (6)مام الجماهٌرمٌن فقط ٌشهر بنجٌب فً اإلذاعة وأقبل ٌو

فال ٌستبعد من صال  سالم  تهدبة الخواطر االتً قد ٌكون القصد منه الرواٌة ن صحت تلكأ     

ٌسٌبون  قلب ومشاعر نقٌة حتى مع من هذا الموقؾ فً الرد على نجٌب لما كان ٌحمله من طٌبة

  بالمسإولٌة. أضافة الى إحساسه ن اقصى الٌسار الى اقصى الٌمٌنمسرعان ما ٌتحول و هٌلا

ٌان ٌتلوه صال  سالم من االذاعة عداد بعلى أقٌادة الثورة  مجلسنعقاد اخالل  قاتفاال تم     

على ال  سالم قبل ذلك قد اطلق لسانه وكان ص ,صدر بحق نجٌب خالل المدة السابقةعما  معتذرا  

 .(9)استحسان الجمٌع الذي لقً البٌان أعدادكتابة وب رضوان فتحً ُكلؾو ,اللواء محمد نجٌب

 

                                                           
 .62؛  عاصم الدسوقً, المصدر السابق, ص133فاتكٌوتس, المصدر السابق, ص (1)
 .639سامً شرؾ, المصدر السابق, ص (2)
 الخرٌجٌن ثم ربٌسا لحزب االشقاء لمإتمر سٌاسً سودانً, انتخب ربٌسا   :(1666-1612)اسماعٌل االزهري (3)

واشترك فً التوقٌع على اتفاقٌة االحزاب االتحادٌة التً  الجمعٌة التشرٌعٌة تزعم المعارضةوعند انشاء 
كانون  6االستقالل فً  سته, شكل اول وزارة سودانٌة بعدفً الحزب الوطنً االتحادي تحت ربااندمجت 
 .43صال  سالم, ثورة ٌولٌو والسودان, صواستمر فٌها عامٌن. ٌنظر:  1654الثانً 

 .166وحٌد رافت, المصدر السابق, ص (4)
(5)                                          F.o,371/113575, summary of principal Events,1954.  
 .191وحٌد رافت, المصدر السابق, ص (6)
 .44فتحً رضوان, المصدر السابق, ص (9)
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  1591 زمة آذارعودة محمد نجٌب وأ: ثانٌاا 

توافقٌا فرضته  حال   د نجٌب هزٌمة لطرؾ على حساب طرؾ آخر وإنمالم تكن عودة محم     

وساط وتلقت األ جهة الصرٌحة والمستمرة,مرحلة جدٌدة من الموالبداٌة كانت و الظروؾ الحساسة

الذي وعدهم فٌه  بعد سماعهم خطاب ربٌس الجمهورٌة خصوصا   الخبر بالفر  والسرورلشعبٌة ا

ولقً  ,الؽاء مجلس قٌادة الثورةو للبالد ٌقوم بوضع دستور جدٌد تؤسٌسًلمجلس انتخابات  بؤجراء

رفضت الناصر التً وساط السٌاسٌة والشعبٌة ما عدا كتلة جمال عبد من األ واسعا   ترحٌبا   خطابه

استهجانه لهذه التصرٌحات  لس القٌادةالمتحدث الرسمً لمجبدى صال  سالم أو ,تلك التصرٌحات

هذا رفضه ومجلس قٌادة الثورة  مع مساعد اللواء محمد نجٌب مبٌنا  فً اتصال هاتفً قام به 

كونه سابق ألوانه وأنه لٌس موضع بحث األن. وفً ظل هذه الظروؾ أتفق الطرفان  التصرٌح

رزاق ضم الربٌس محمد نجٌب وجمال عبد الناصر وعبد ال اجتماعوعقد  بعاد الفوضى عن البالدأ

 5قرارات  صدر المجلسأ بحث الحالة العامة فً مصر.السنهوري ربٌس مجلس الدولة ل

تولى وضع الدستور, ت 1654منتخبة فً حزٌران  تؤسٌسٌةجمعٌة  على تكوٌن نصتو 1654ذارآ

ذار آ 6 من والؽاء الرقابة على الصحافة اعتبارا   االنتخاباتجراء كذلك الؽاء األحكام العرفٌة قبل أ

 خٌرا  وأ ,(1)عمال محكمة الثورةعلى أطالق سرا  السجناء السٌاسٌٌن وأنهاء أ, وحثت 1654

وضاع الى ما عودة جمٌع األعن إتمر المحتشدٌن على باب قاعة المعلن صال  سالم للصحفٌٌن أ

سة مجلس الوزراء وقٌادة الثورة مع ورجوعه الى ربا كانت علٌة قبل استقالة محمد نجٌب

  .(2)1654ذارآ 5حتفاظ بسابر ما تضمنه قرار اال

 1654 شباطواخر أنجٌب محمد مع  هصراعالناصر خالل  عبدجمال ومن الجدٌر بالذكر أن      

برفقة الذي زاره  (3)واالفراج عنهم بما فٌهم حسن الهضٌبً سرا  االخوان المسلمٌن بؤطالققام 

  .(4)كمحاولة لكسبهم فً داره صال  سالم

 ,بٌن الطرفٌن زمتها الثانٌة والحاسمةعالقة بٌن نجٌب وأعضاء المجلس تشٌر الى أبدأت ال     

أبدى أعضاء  صال  سالم  بحضور1654 ذارآ 14س قٌاد الثورة اجتماعه فً عقد مجلأن  فبعد

وخصوصا صال  سالم  على الجمٌع وكان الشعور بوطؤتها بادٌا   راتلهذه القرا المجلس امتعاضهم

عماله عدم مقدرته بممارسة أ رظهخالل االجتماع أ ته, وفً مداخلالتً وصفها بالمقٌدة لألعمال

تطبق قرارته, وصارحهم  ولناس كالمه أن ٌسمع االقرارات وكٌؾ ٌمكن أه فً ظل هذه وسلطات

                                                           
, الحدٌث المصري المكتب, ثروت محمد: اعداد, نجٌب محمد الربٌس عصر على شاهد, سامً رٌاض (1)

 .194-193ص, السابق المصدر, خالد وفاء ؛42ص, (2112: القاهرة)
 .121سلٌمان حافظ, المصدر السابق, ص (2)
 سلك فً عمل ,1615 عام الحقوق كلٌة من تخرج بمصر, ولد :(1693–1861)الهضٌبً إسماعٌل حسن (3)

 علٌه وحكم 1654 اعتقل عام المسلمٌن, لإلخوان عاما   مرشدا   اختٌر عندما 1651 عام تركها ثم المحاماة
 عام اعتقاله أعٌد ,1661 عام رفعت التً الجبرٌة اإلقامة إلى حكمه خفؾ ثم المإبد إلى خفؾ ثم باإلعدام
. 1693 عام توفً ,1691 عام حتى الحكم مدد ثم سنوات 3 مدة بالسجن علٌه وحكم اإلسكندرٌة فً 1665
 .261ص السابق, المصدر سالم, محمد علً: ٌنظر التفاصٌل من لمزٌد

 63ص, السابق المصادر, السٌسً حسن عباس (4)
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 سالم صال  أخذ ولذا ,مستمده من هٌبة السلطة فاذا فقدت السلطة فقدت الهٌبة موهٌبته من نفوذهبؤ

  .(1)الناصر عبد جمال وخصوصا بعد فٌما مؽاٌر أتجاه الثورة قٌادة مجلس اعضاء من معه ومن

علن صال  وأ ,العام الراي لكسب محاولة فً المعتقلٌن والمحكومٌن السٌاسٌٌنطلق سرا  أ     

والسما   تً نصت على حل المجلسلامن قبل مجلس قٌادة الثورة  1654 آذار 25سالم قرارات 

الضباط من ن مجموعة أ خرآ رمصد فٌما ذكر ,(2)ةوانتخاب ربٌس الجمهورٌ بقٌام االحزاب

اللواء  كان إذ آذار, 25واتخذوا قرارات ذهبوا الى منزل محمد نجٌب ثم استدعوا صال  سالم 

الذي كان ٌزور  (3)بعد فشل محاولة الملك سعود بمنزلة اسبوعٌن مرٌضا   ولمدةنجٌب محمد 

 مععوده ثناء صن صال  سالم قام بجذب محمد نجٌب أأو زمة,بالتدخل ألنهاء األ لقاهرة آنذاكا

"انتم  قابال   لٌنفجر بوجهه ,الهرب الى السعودٌة محاولته  ظنا   تودٌعهالملك سعود الى الطابرة ل

 .(4)البلد" نخربوت سوف

سلٌمان حافظ عن العالقة التً كانت تربط  مقابل ذلك, ومن باب االنصاؾ, نورد ما تحدث به     

وهً  ,فبالرؼم من الخالفات السودانقاماها الى م بمحمد نجٌب, ومنذ الرحلة التً أصال  سال

بل على  نانٌا  حقودا  أو أوالعاطفٌة لم ٌكن  ن صال  سالم بطبٌعته اإلنسانٌةٌة, اال ألة طبٌعمسؤ

وهو ٌبكً بٌن  حدى المراتنه رأى صال  سالم فً أ, إذ ذكر أودودا   العكس من ذلك كان طٌبا  

ولما هدأ  ,ا خال مكانهذا مقٌادة الحركة بعده إٌتولى  ان ٌعدو له خلفا   وصى ٌوما  أ ٌدٌه ألن نجٌب

نه بؤ به صال  سالماجلكرٌهة, أن هذا ال ٌعنً ان نجٌب معرض له بؤ مر علٌه موضحا  سلٌمان األ

ا بتشدٌد تفقأ صال  سالم اال بعد أن , ولم ٌذهبنجٌب ملهم ومن ثم توجس علٌه شرا  ٌعلم بمحمد 

 . (5)الحراسة علٌة

ولكن من خالل قراءتنا وبنظرة شمولٌة  هاة من عدمصحة هذه الرواٌمدى نعرؾ  الو     

 ا السٌاسة.هولكن و الرٌبةال ٌدعو الى الشك أ مرا  بل أ ة لصال  سالم نجد هذا ممكناللطبٌعة االنسانٌ

)السٌاسة لعبة  ( (it’s a dirty thing to deal with politicyكما ٌقول المثل االنكلٌزي:

 قذرة(.

المطالب باستمرار لصالح الجنا  القوى  موازٌنتحركت  جواء المضطربةهذه األ وطؤةتحت      

مجلس قٌادة الثورة  قراراتلتحاد نقابات عمال النقل رفضه أ ما أعلندعن الجٌش فً الحكم

عتصامات امتدت الى بقٌة االقٌام بمظاهرات ومن خالل 1654 ذارآ 25و 5 الصادرة فً

تلك  إللؽاءمبرر شعبً  من هٌبة التحرٌر بؽرض إعطاء بتدبٌر جاءت انهاوٌبدو , النقابات
                                                           

 .311خالد محً الدٌن, المصدر السابق,  (1)
 .251؛ محمد نجٌب, كنت ربٌسا لمصر, ص12عبد العظٌم رمضان, المصدر السابق, ص (2)
 وما بنجد والمعارك الؽزوات من كثٌر فً شارك سعودي,ملك  :(1666 –1612)العزٌز عبد بن سعود (3)

 31 فً السلطة عن تنازل ,1653 عام وفاته بعد السعودٌة على ملكا   وأصبح للعهد ولٌا   والده اختاره حولها,
                                                    :ٌنظر للمزٌد. العزٌز عبد بن فٌصل األمٌر لشقٌقه 1664 آذار

Alan palmer, Op.cit, p.196.                                                                                      
 .486-485؛ محمد الجوادي, عسكرة الحٌاة المدنٌة, 45رٌاض سامً, المصدر السابق, ص (4)
 .68حافظ, المصدر السابق, ص سلٌمان (5)
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رفضهم  1654أذار 29ت الجٌش المختلفة فً ضباط وحدا , وفً نفس الوقت أبدىالقرارات

 .(1)حٌن االستجابة الى مطالبهمواعتصموا فً ثكناتهم ل قٌادة الثورة, مجلسحزاب وحل لعودة األ

عمال تحاد عتصامات بزٌارة قام بها الى مقر أنهاء االمهمة أب ن ٌضطلعقرر صال  سالم أ     

ن صال  سالم وبعض أوتحقٌق المطالب, وذكر فتحً رضوان قناعهم بفض المظاهرات النقل وأ

ي ضراب الذووصلت أنباء ذلك األ نجٌبمحمد ة ؼداء فً بٌت الضباط كانوا مجتمعٌن على مابد

اهٌر لفض المظاهرة للجم على ان ٌكون معروفا  عضاء ب أحد األاذه فاتفقوا على شل حركة البلد

وتقبل صال   رةفً الصو كثر الضباط ظهورا  أ هلمهمة بعد  ل نتدب صال  سالمان ٌُ  واقتر  ,بسالم

 تلك الثورة قٌادة مجلس بسحب وذهب الٌهم واقنعهم بتلبٌة مطالبهم سالم المهمة بكل ارتٌا 

عالن قرار مجلس قٌادة الثورة إ ذارآ 26ذلك الٌوم الموافق  مساء تولى صال  سالمو.(2)القرارات

نه سٌظل فً الحكم حتى وأ ذارآ 25و5 هعلى مسامع الشعب المصري فً التراجع عن قرارات

سة الوزراء بعد محمد نجٌب عن رباوأُ  .(3)1656نتقال فً العاشر من كانون الثانًاال مدةنهاٌة 

لحٌن االنتهاء و س الجمهورٌة لتهدبة السخط الشعبًربٌبقً فً منصب ومجلس قٌادة الثورة وأُ 

ستمر فٌها صال  التً أ 1654نٌسان18 فً الوزارة الناصر عبد جمال لؾأو (4)الجالء من اتفاقٌة

جمال عبد الناصر ورفاقه  وبدأ (5)سالم فً منصبه كوزٌر لإلرشاد القومً وشإون السودان

 حتى جاءتهم الفرصة بعد حادثة االعتداء نجٌبمحمد م الذي ٌمكنهم فً التخلص من ٌترقبون الٌو

  .(6)المنشٌة على عبد الناصر فً مٌدان

 الجالء: تفاقٌةمفاوضات وا :ثالثاا 

 من البرٌطانٌة القوات جالء لةمسؤل اهتماما   تموز 23 ثورة تولً نأ جدا   الطبٌعً من كان     

 بعض جذورها الثورة رسخت ان فبعد ,المهمة اهدافها من هدفا   وضعته نهاوأ خاصة القنال منطقة

 .(9)برٌطانٌا مع الجالء مفاوضات1653 نٌسان29 فً بدأت المصرٌة السٌاسٌة الحٌاة فً الشًء

 23تؽٌرت معالم المسر  السٌاسً على أثر ثورة ٌستحق الذكر ان البرٌطانٌٌن بعد ان ومما      

, فمحمد منهم معرفة الخصم معرفة جٌدة قتضىالذي أفً مواجهة النظام الجدٌد  صبحواأتموز 

                                                           
 .12؛ عبد العظٌم رمضان, المصدر السابق, ص19عواطؾ عبد الرحمن واخرون, المصدر السابق, ص (1)
؛ ضٌاء الدٌن بٌبرس, االسرار الشخصٌة لجمال عبد الناصر, 48-49فتحً رضوان, المصدر السابق, ص (2)

 .198مكتبة مدبولً, )القاهرة: د.ت(, ص
 (.6, ملحق رقم)1654آذار  26مجلس قٌادة الثورة المإرخ فً ٌنظر: قرار  (3)
( ٌوم اخرى وعاد مجلس قٌادة الثورة لٌفرض سٌطرة 16بالرؼم من ان محمد نجٌب ظل ربٌسا  للوزراء لمدة ) (4)

, أذعن لما هو حتمً وقدم 1654نٌسان  19كاملة, بٌنما تقلص نفوذ اللواء نجٌب حتى اصبح صفرا , وفً 
. 64ن مجلس الوزراء واالكتفاء برباسة الجمهورٌة. ٌنظر: انتونً ناتنج, المصدر السابق, صاستقالته م

 (.11ولالطالع على قرار تخلً محمد نجٌب عن رباسة الوزراء, ٌنظر الملحق رقم)
(؛ 11, الملحق رقم)1654نٌسان  19قرار مجلس قٌادة الثورة المإرخ فً  ٌنظر: (5)

F.o,371/113575,summary…..1954,Op.cit.                                                                    
                       Robert McNamara, Op.cit, p.25؛   165-288وحٌد رافت, المصدر السابق, ص (6)

  
 .185وفاء خالد, المصدر السابق, ص (9)
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بؤنه مجرد واجهة ٌعمل من  للبرٌطانٌٌن فتؤرٌخه معروؾ لهم وٌدركون تماما   نجٌب لم ٌكن لؽزا  

 أدىو حرارعلى الضباط األذلك نشطت السفارة للتعرؾ ول اط الذٌن خططوا لالنقالبخاللها الضب

فً هذا الصدد من خالل زمٌله الملحق العسكري  بارزا   الملحق العسكري البرٌطانً دورا  

ٌلمعون من خالل  بدبواوكان بعض الضباط قد , ان وثٌق الصلة ببعض الضباطاالمرٌكً الذي ك

ة وكان فً طلٌعة هإالء الظهور بالمناسبات العاملخطب فً االجتماعات الجماهٌرٌة والقاء ا

حد ألملحق العسكري البرٌطانً مساء ومن باب كسب حركة الضباط وقادتها دعا ا ,صال  سالم

اللقاء  الدٌن لتناول العشاء وخالل جمال عبد الناصر وزكرٌا محًصال  سالم و 1652اٌام اٌلول 

شاد بزكرٌا كما أ ,الكالمسالم وقدرته على الجدل و بصال  خاصا   بدى الملحق العسكري اهتماما  أ

سالم فهو لم ٌشارك فً الحدٌث  الذي ناله صال ما عبد الناصر فلم ٌنل االهتمام أ ,وفكره السٌاسً

كما كان بشكل كامل اللؽة االنكلٌزٌة  اتقانهر وربما ٌرجع ذلك الى عدم نه سطحً التفكٌؤب له وبدى

زاء الخطب الحماسٌة الوطنٌة ابر البرٌطانٌة تشعر بالقلق إوخذت الدوأ ,صال  سالم ٌتقنها

نه البد من تحدٌد الموقؾ البرٌطانً تجاه سالم وأحسوا أ مار التً كان ٌلقٌها صال المعادٌة لالستع

  .(1)الجالءوالمطالب المصرٌة بالتفاوض حول قضٌة السودان 

 ا اتفاقا  ن مشكلة السودان وتوقٌعهمالى تفاهم بشؤبرٌطانً الطرفان المصري وال توصل     

عن مصر, وتفرؼت  البرٌطانًمهد الطرٌق لتحقٌق الجالء  مما 1653شباط  12فً  مشتركا  

 ا لبدأوشكلت وفد   مع البرٌطانٌٌن لتحقٌق هذا الهدؾقٌادة الثورة لجولة مفاوضات جدٌدة وحاسمة 

وشارك صال   (1654و1653عامً)التً استمرت خالل  ًنب البرٌطانمفاوضات مع الجاال

 29منذ  برباسة محمد نجٌب ولىاأل افً جولته المفاوض  عضاء الوفد المصريسالم ضمن أ

المصري الى كما ضم الوفد  .(2)من نفس العام اٌار 8ستمرت جلساتها حتى التً أ  1653 نٌسان

 عبد اللطٌؾ البؽداديبدالحكٌم عامر, كل من جمال عبد الناصر, ع جانب عضوٌة صال  سالم

 من الدبلوماسٌٌن والعسكرٌٌن ووزٌر الخارجٌة محمد فوزي, فً حٌن ضم الوفد البرٌطانً وفدا  

 .(4)السفٌر البرٌطانً فً القاهرة"   "Ralf Stivinson(3)سٌر رالؾ ستٌفنسون باسةبر

فً شهر  ن البرٌطانٌٌن طلبوالم أصال  سا ذكر ح مبادرة الجانب البرٌطانًٌتوضوبهدؾ      

نقاط  عدة فً منتصؾ نٌسانقدموا , والدخول فً مفاوضات لحسم الخالؾ 1653ذارآ

 -الدفاع الجويو -موضوع القناةو -كافة القوات العسكرٌة البرٌطانٌة جالءم ٌنظت وهًللمفاوضات 

 الجانب رد  سالم وضح صال, وأالمعاونة االقتصادٌةو -المعاونة العسكرٌة المطلوبة لمصرو

وحدد  البرٌطانٌون فوافق من المفاوضات ولى والثانٌة فقطالنقطة األ فً االقتصار علىالمصري 
                                                           

 .125-123وسلبٌاتها, ص رإوؾ عباس, ثورة ٌولٌو اٌجابٌاتها (1)
 .6صال  سالم, ثورة ٌولٌو والسودان, ص (2)
 عٌن ,1628 عام منذ بمصر السٌاسٌة حٌاته اتصلت برٌطانً, سٌاسً :(1699 –1865)ستٌفنسون رالؾ (3)

 سفٌرا   عمل البرٌطانٌة, الخارجٌة وزارة إلى للعمل نقل ,1634 عام السامً المندوب بدار أول سكرتٌرا  
 انتهت التً السودان اتفاقٌة فً البرٌطانً الجانب وربٌس( 1655 –1651) عامً بٌن مصر فً لبرٌطانٌا
كرٌم مساهر, المصدر  :ٌنظر.  والثانٌة األولى الجالء مباحثات فً الوفد وترأس 1653 شباط 12 باتفاق

                                                                       Joel Gordon, Op.cit, p.17؛ 61السابق, ص
 .185وفاء خالد, المصدر السابق, ص (4)
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وكان صال  سالم أحد  ضٌن من كل جانبسماء المفاولبدأ المفاوضات وتم تبادل أ نٌسان 2ٌوم 

 1653 اٌار 6حتى توقفت فً  مفاوضاتن بدأت الوما أ,(1)برز المفاوضٌن ضمن الوفد المصريأ

 .(2)بسبب موقؾ البرٌطانٌٌن وتعنتهم

المواد الؽذابٌة وخامات  تقرر تقٌٌد العمل مع المحتل بحضر تورٌد ثر قطع المباحثاتأعلى      

عمال الفدابٌة ركة المقاومة السرٌة المسلحة واألوبدأت ح الصناعة والبناء الى الجٌش البرٌطانً

ود والضباط فً القناة ضد المعسكرات البرٌطانٌة, واستمرت عملٌات االعتداء على الجن

خصوصا بعد قضٌة  والوعٌدؤت برٌطانٌا الى التهدٌد لجو ,(3)منهم بعض واختطاؾ البرٌطانٌٌن

قصاه بتسلٌمه فً موعد أ للحكومة المصرٌة ا  نذاروجهت إذ إ ,اختفاء الجندي البرٌطانً)رجدن(

مساء االحد  صال  سالم اال ان قام بعقد مإتمر, فما كان من تموز 13ثنٌن ألالتاسعة من صبا  ا

فً  التً أعلنت عن اتخاذهااإلجراءات  هفٌ متجاهال  رفض فٌه التهدٌد البرٌطانً  1654تموز 12

 لبرٌطانً ماهً االاللمجتمع الدولً ان قصة الجندي  وخالل حدٌثه بٌن ,حالة عدم تنفٌذ مطلبها

 البرٌطانٌٌن مع حادا   موقفا   سالم صال  وسجل ت المدبرة ألثارة القالقل فً مصر,حدى المإامراأ

وكل وعد  عن كل خطوة خطوهاان ما ٌتراجعون نهم سرعؤبو برموه باألمسأتهمهم بنقض ما أو

نظر الحكومة المصرٌة  تبٌن فٌه صال  سالم وجهالذي  روبعد هذا المإتم وعهد سبق لهم بذله,

  .(4)ت برٌطانٌا بعد فشل مناوراتها فً توجٌه ذلك االنذارعتراج وموقفها

فٌه   بٌن )الجالء( ب صؽٌر عنوانهمجلة التحرٌر نشرها بكتاكتب صال  سالم مقاالت فً      

 جالء القواتل على حقها فً ن تحصٌمكن أ ن مصر الأ ومما ذكره جانب من قضٌة الجالء,

 على المفاوض ما عن طرٌق المفاوضة بشرط ان ٌعتمدا, أمالبرٌطانٌة اال عن طرٌقٌن ال ثالث له

تلتزم بالتزامات تخضعها وال  للبرٌطانٌٌنتماسك الشعب واستقرار الحكم حتى ٌستطٌع ان تصمد 

هذا الطرٌق و 1636مع المفاوضٌن السابقٌن عام  تربطها بعجلتها كما حدث وأ برٌطانٌا إلرادة

 .(5)جالء القوات البرٌطانٌةالثانً فهو القتال ل ماول الذي أشار الٌه صال  سالم, وأاأل

ن نعرج أوقبل المصري والبرٌطانً,  الجانبٌن بٌن جولة من أكثر بعد ,استؤنفت المفاوضات     

ذ عقد مإتمر إ ,سبقت ذلك ؼٌر رسمٌة من توضٌح ما كان ٌجري من جلساتذلك البد على 

 نٌسان 21فً  الوفد البرٌطانًعضاء مجلس قٌادة الثورة مع بحضور صال  سالم وأالجزٌرة 

ان صال   نقلها المصدر نفسة . وتشٌر وثٌقة مهمهاالتفاق بٌن الجانبٌن تمحور حول آلٌة 1653

للتنازل  نهم ؼٌر مستعدٌنأبث البرٌطانٌٌن بالقاعدة, ون مدى تشبٌن للحاضرٌسالم خالل الجلسة 

 وء, المفاوضات على اساس الجالء أحدى الطرٌقٌن لكسب الجالعلى أ وأكد ,نطقةعن هذه الم

                                                           
 .296,عبدهللا امام, وجٌه اباضة صفحات من النضال الوطنً (1)
 .118وفٌق عبد العزٌز, المصدر السابق, ص (2)
 .233-231؛  وحٌد رأفت, المصدر السابق, ص6صال  سالم, ثورة ٌولٌو والسودان, ص (3)
؛ محمد منصور,  119؛عبد الفتا  ابو الفضل, المصدر السابق,ص116العزٌز, المصدر السابق, صوفٌق عبد  (4)

 .341المصدر السابق, ص
 .14-13صال  سالم, الجالء, ص (5)
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عقد  نٌسان 24وفً  ,(1)الكتساب قوة مادٌة السٌاسة االمرٌكٌة وسٌاسة برٌطانٌاالضرب بٌن 

ضع الخطط للدفاع فً و للتداول الحكٌم عامر اجتماع ضم صال  سالم وجمال عبد الناصر وعبد

وثٌقة لمحضر  وجاء فً ,(2)ومدى االستعداد لالتفاق على الجالء ومدته بطرقة ؼٌر رسمٌة

من نفس الشهر وخالل الحوار الذي 25انً فً ٌوم اجتماع عقد بٌن الجانبٌن المصري والبرٌط

المتؤرجحة  للجانب البرٌطانً دون تردد الوعود البرٌطانٌة صال  سالم وضحالطرفٌن أدار بٌن 

لمنطقة تحتاج الى وهم ٌرددون ان ا 1645حٌنما قال انه من سنة  بٌن المصداقٌة وعدمها

ردؾ صال  سالم موجها وأ ن سنوات فما الذي قدمته برٌطانٌاوقد مضت ثما تحضٌرات دفاعٌة

 .(3)نتٌجة الى مر ثمان سنوات اخرى دون الوصولخشى ان تنه ٌبؤ البرٌطانٌٌنوضٌن حدٌثه للمفا

طلب 1654خطرت برٌطانٌا فً تموزبعد ان أ ن تعاود جلساتها من جدٌدفاوضات أقدر للم     

بٌن بعض اعضاء  مباحثاتن مهدت لذلك, وكما اشرنا, بعد أ استبناؾ المفاوضات مع مصر

 1654شباط وآذارالصراع على السلطة خالل شهري  انتهاءبعد  فعادت جلساتها الجانبٌن

ة ل المدحتى تم التوصل الى صٌاؼة المبادئ الربٌسٌة التفاقٌة الجالء خال ,بمشاركة صال  سالم

قوات البرٌطانٌة وضع جدول زمنً لجالء الوتم االتفاق على  ,(4)1654تموز 29حتى  19من 

تعلٌماته الى محطات البث االذاعً لوقؾ الدعاٌة المعادٌة صدر صال  سالم من منطقة القناة وأ

 ,اتفاقٌة الجالء المصري والبرٌطانً الجانبٌن قعو وبعد مدة من المفاوضات الصعبة ,(5)لبرٌطانٌا

 16تفاقٌة فً النهابٌة لال على المسودة للوزراء ربٌسا   بصفته الناصر عبد جمالووقع  ,الجالء

ي على فوز ومحمد البؽدادي اللطٌؾ عبدو, عامر عبدالحكٌمو, سالم صال و 1654تشرٌن االول 

 .(6)محضر االتفاق

 :1591حادثة المنشٌة : رابعاا 

 حتى بعادهوإ نجٌبمحمد  من التخلص ٌمكنهم الذي الٌوم ٌترقبون ورفاقه الناصر عبدكان      

 االعتداءحادث  بعد ه من منصب بإعفابه مام الجماهٌرأ همرالفرصة التً سوؼت لهم قرا جاءتهم

 .المنشٌة مٌدان فً الناصر عبد على

ن أ العراقٌة الوثابق الدبلوماسٌة ذكرته أحدى وحسب ما مر بصال  سالموبقدر تعلق األ     

رى فً مدٌنة هٌؤت للقٌام باحتفالٌة كب ثر تحقٌق اتفاقٌة الجالءالحكومة المصرٌة وعلى أ

ن تستؽل تلك االحتفالٌة إلظهار التؤٌٌد المواطنٌن وأن من كبر عدد ممكاالسكندرٌة لٌحضرها أ

                                                           
 323 -318ص, 2ج, السابق المصدر, الناصر عبد جمال هدى (1)
 .334ص ,السابق المصدر, الناصر عبد جمال هدى , (2)
 344-343ص ,نفسه المصدر (3)
            Robert McNamara, op. cit, p.25     ؛             6صال  سالم, ثورة ٌولٌو واسودان, ص (4)
(5) Laura M. James, Nasser at War Arab Images of the Enemy, New york, 2006,p.4  

2006,p.4  
, 2699/311 رقم ملؾ, المكً البالط ملفات, و. ك. لتفاصٌل اكثر عن بنود ومواد االتفاقٌة ومالحقها ٌنظر: د (6)

فً  أ 969/3/8 المرقم القاهرة الى وزارة الخارجٌة, فً العراقٌة الملكٌة السفارة كتاب, 2699/311
 (.12.ولألطالع على صورة تواقٌع المحضر ٌنظر الملحق رقم)23-21, ص14, و21/11/1654
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رسلت أ هذا الؽرض ولتحقٌق الجماهٌري لربٌس الوزراء جمال عبد الناصر بصورة خاصة,

  .(1)لٌشرؾ بنفسه على تلك االستعدادات الى االسكندرٌة وزٌر االرشاد الحكومة صال  سالم

نها مهمته كونه وزٌرا أضافة الى أ ,سالم صال  رسالفً أ ن قصد الحكومةأ ٌمكن القولو     

ب الجماهٌر والتروٌج لعبد نجاز مثل تلك المهام فً استقطافهو صاحب قدرة على أ ,لإلرشاد

 فكان ممن ٌعتمد علٌه.  الناصر

ووقؾ جمال عبد  كبٌر بحضور شعبً 1654ولتشرٌن األ 26 صبا  بالمناسبة بدأ االحتفال     

 جرت محاولة اؼتٌاله , وبٌنما هو ٌتحدث للجماهٌرباإلسكندرٌةالناصر ٌلقً خطابا بمٌدان المنشٌة 

ه بؤطالق النار من مسدسه باتجا لمٌن,لجماعة االخوان المس كوادرالحد أ ,محمود عبداللطٌؾام ٌقب

حولت تلك الرصاصات وما ان حدث هذا حتى , (2)لٌصاب شخصان وٌنجو عبد الناصر الربٌس

نحو جمال عبدالناصر, وال نبالػ اذا قلنا ان تلك المشاعر من الحزن تفجرت بعد  اهٌرممشاعر الج

حتى ان البعض  ر فً نقابة المحامٌن باإلسكندرٌةللجماهٌ حماسٌا   ان تولى صال  سالم خطابا  

  .(3)بالبكاء جهشمنهم أ

 1654الثانً تشرٌن فً كٌلهامحكمة خاصة سٌتم تش نبعد العملٌة الفاشلة أ صال  سالم اعلن     

جمال سالم وعضوٌة انور  برباسة (4))محكمة الشعب(طلق علٌهالمحاكمة االخوان المسلمٌن أ

 كمة المدبرٌن لمحاولة االؼتٌال بإصدارحامنقلت الوثابق البرٌطانٌة و ,(5)السادات وحسٌن الشافعً

ة كان من بٌنهم محمود عبد المسلمٌن, نفذ فً ستسبعة من جماعة االخوان بعدام حكم اإل بإصدار

خر عقوبات فً البعض اآلصدرت المرشد حسن الهضٌبً, كما أالسابع وهو عن وخفؾ  اللطٌؾ

ببعٌد عن دابرة لم ٌكن ال  سالم ص أن ومن نافلة القول شؽال الشاقة.المإبد واأل بٌن السجن

اعترافات  مام الصحفٌٌن ٌذٌع بعضأن أنتهى التحقٌق مع المتهمٌن حتى وقؾ فما أ األحداث

التنظٌم  خالل حدٌثهتهم وأ ى الربٌس جمال عبد لناصرطالق الرصاص علالمتهمٌن فً حادث أ

مود عبداللطٌؾ الذي علن صال  سالم ان محوأ المسلمٌن فً تنفٌذ هذه المإامرة لإلخوانالسري 

المسلمٌن,  لإلخوانعضاء مكتب االرشاد قد أعترؾ بؤنه تلقى األوامر من أحد أ نفذ العملٌة

                                                           
, كتاب السفارة الملكٌة العراقٌة فً القاهرة المرقم 2698/311رقم  البالط المكً, ملؾد. ك. و, ملفات  (1)

 .66, ص26, و29/11/1654فً 2/11أ ر-811/2/8
الى وزارة  القاهرة فً العراقٌةتقرٌر المفوضٌة  ,2698/311 رقم ملؾ, المكً البالط ملفات ,و. ك. د (2)

  ؛69-66ص, 26و, 29/11/1654فً 2/11ر أ-811/2/8 المرقم الخارجٌة

Fo.371/113575, Summary…1954, Op.cit; Fo.371/108318,from Cairo to foreign   
office, 27 October, 1954.                                                                         

 .356, ص1ٌولٌو, ج 23احمد حمروش, قصة ثورة  (3)
 .1654تشرٌن الثانً  1 فً(, 5188الزمان, العدد )صحٌفة  (4)
(5)                  Fo.371/108319,British Embassy(Cairo),No:226, December 11, 1954. 

1954. 
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أبعاد المإامرة وكٌؾ  باسة الوزراءلصحفً الذي عقد بروكشؾ صال  سالم خالل المإتمر ا

  .(1)بالمإامرة حسب وصفه, وعملٌة االؼتٌال سماء التً شاركتخطط لها وعدد من األ

 .بقٌادة صال  سالمضد االخوان المسلمٌن  حملة شدٌدةالمصرٌة ذاعة والصحافة شنت اإل     

 نهعلل صال  سالم قرار المجلس بؤفقد  الهضٌبًحسن بدال الحكم باإلعدام عن عن سبب إما أو

 .(2)من جماعة االخوانربما وقع تحت تؤثٌر المحٌطٌن به 

تفاق أن االخوان المسلمون كانوا على أ ,فاد بها المتورطون بالعملٌةات التً أالتحقٌق سفرتأ     

 محمد نجٌب ربٌس الجمهورٌة فً الخطة التً وضعها االخوان لقتل جمال عبدالناصرمع اللواء 

ر ومناصرٌه هذا كان من الطبٌعً ان ٌستؽل عبد الناصف ,عضاء مجلس قٌادة الثورةواؼتٌال أ

عفاء اللواء محمد قرر مجلس قٌادة الثورة أ 1654تشرٌن الثان14ً, وفً لصالحهم االعتراؾ

منصب  وإبقاء القٌادة مجلس ورباسة الجمهورٌة رباسة من وكلت الٌهالتً أجمٌع المهام من نجٌب 

عفاء أ عن صال  سالم علنأ العراقٌة فً خبر نقلته جرٌدة الزمانو ,(3)ربٌس الجمهورٌة شاؼرا  

لهذا  رىفً الوقت الذي لم ٌ دون أن ٌقدم الى محاكمه, محمد نجٌب من جمٌع مناصبةاللواء 

 نجٌب السٌاسٌةللذلك, وكانت هذه نهاٌة  تماما   ذ كان الجو مهٌاإ الشعب دت فعل مناالعفاء أي ر

الى  فً القاهرة, السفارة العراقٌة وثابق أحدى مضامٌنفادت أو .(4)قامته الجبرٌةتحدٌد إان تم بعد 

 مستبعدا   القٌادة ومجلس نجٌبمحمد  بٌن خالؾ من حدث لما سفهأ عن علنأ سعود الملك نأ

 العربٌة المملكة الى لقابه بصال  سالم اثناء زٌارتهمع االخوان المسلمٌن خالل  بالمإامرة هاشتراك

 الى مصر فترة سعود الملك زٌارة على ردا   1654 الثانً تشرٌن من عشر الثالث فً السعودٌة

 من ذلك اللقاء طلب صال  سالم وفً, الثورة قٌادة ومجلس نجٌب محمد بٌن حصل الذي التوتر

 عبد ؼتٌالأ وحاولوا الحكومة على مرواتآ الذٌن المسلمٌن لإلخوان تؤٌٌده سحبأن ٌ سعود الملك

 لن مصر مع العالقات نأ الملك هجابوأ ,السعودٌة فً اجتماعاتهم بعقد لهم السما  وعدم ,الناصر

 وال النظر وجهات اختلفت نوإ االقتصادي وأ السٌاسً الصعٌد على سواء ستزداد نهاوأ تتؽٌر

 سالم صال  وضحوأ العدابٌة ربهممآ وتنفٌذ الكلمة تفرٌق ٌحاولون لمن فرصة يأ إعطاء ٌمكن

 بٌن العالقة واصرأ تعزٌز فً سهمتأ سعود الملك مع مباحثاته نبؤ للمملكة زٌارته ختام فً

 (5)العربٌة الشإون مختلؾ تناولت نهاأ كما البلدٌن

                                                           
(1)             Fo.371/108318,from Cairo to foreign office, No:22, November 1, 1954; 

Fo.371/108319, Cairo, to foreign   office, December 11, 1954.                              
 .1654كانون االول  5( فً 5214الزمان, العدد)صحٌفة  (2)
 وزارة الى القاهرة فً العراقٌة الملكٌة المفوضٌة كتاب, 2699/311 رقم ملؾ, المكً البالط ملفات, و. ك. د (3)

الثورة المإرخ فً  ؛ قرار مجلس قٌادة121-116, ص52, و16/11/1654أ فً -881/2/8 المرقم الخارجٌة
      (.13, ٌنظر الملحق رقم)1654تشرٌن الثانً 14

تشرٌن  16( فً 5188العدد ) ؛ صحٌفة الزمان,1654 الثانً تشرٌن15 فً( 5189) العدد الزمان,صحٌفة  (4)
 .1654الثانً

 الرقم, القاهرة فً العراقٌة المفوضٌة تقرٌر, 2699/311 رقم ملؾ, الملكً البالط ملفات, و. ك. د (5)
 المفوضٌة تقرٌر, 2642/311 رقم ملؾ كذلك ؛14-13ص, 11و, 16/11/1654 فً 2/11و أ -881/2/8

 .94ص, 45و, 19/11/1654فً 6/16/312 رقم الخارجٌة وزارة الى جدة فً العراقٌة
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الحزب الوطنً من  وفدا   1654الثانً تشرٌن  16ٌوم  ستقبل صال  سالم فً القاهرةأ     

 صال  سالم مبٌنا  ب جتمع الوفدوأ (1)ً(نرؼٌالسودان برباسة )علً الماالتحادي الموالً لمصر فً 

وانعكاساته السلبٌة على  عفاء اللواء محمد نجٌب فً السودانله األثر السٌا الذي تركه قرار أ

سباب التً دعت التخاذ ذلك على تفاصٌل األالسودانً ع صال  سالم الوفد طلوقد أ ,التحادفكرة ا

اع الذي دام نظر مجلس قٌادة الثورة خالل ذلك االجتم ةبوجه من اقناعه لم ٌتمكن القرار, اال أنه

شإون عدم التدخل فً من الوفد السودانً  ان ٌطلب صال  سالمب مما حدى ,اكثر من سبع ساعات

بٌن  ولم ٌحصل اتفاق منصبه فً الرباسة عادة محمد نجٌب الىإ خٌرمصر الداخلٌة بعد مطالبة األ

عضاء منزل جمال عبد الناصر مع أ ًف ثر ذلك عقد اجتماع ثانًالطرفٌن خالل الجلسة, وعلى أ

مكانٌة عودة بٌن فٌه الجانب المصري فً عدم أ الوفد حضره صال  سالم وعبد الحكٌم عامر

علٌه فً شهر شباط الماضً  ختلؾ عما كانلذي أا محمد نجٌب للرباسة فً ظل الوضع الراهن

 وزمالبهحددها عبد الناصر  ألسبابو ستقال محمد نجٌب وتوسط السودان فً عودتهعندما أ

مما ٌجعل المسلمٌن وبؽٌرهم  باإلخوانتعلقت بموقؾ محمد نجٌب من اتفاقٌة الجالء واتصاله 

 وطلب ,التً بٌنها الجانب المصري باألسبابقتنع الوفد السودانً وأخٌرا  أ التعاون معه مستحٌال,

من النتابج التً ستترتب على  نفسه الوقت الى المحاكمة محذرا فً تقدٌم محمد نجٌببعدم  الوفد

 قدمو عداء البالد والمتربصٌن للنٌل من وحدة الصؾ وتدمٌر اهداؾ البالد.بما ٌخدم أذلك العمل 

وقد  ظة على حٌاتهوالمحاف نجٌب محمد اللواء محاكمة بعدم المصرٌة الحكومة الى رجاء خاللها

عدم محاكمته لتفوٌت الفرصة على  جمع علىوأن االتفاق أ وجه لنجٌبوضح لهم صال  سالم ما أ

 .(2)عداء البالدأ

الظروؾ والمسببات فً صراعه مع محمد  لستؽالٌتضح لنا أن مجلس قٌادة الثورة استطاع ا     

نجح  وقد محمد نجٌب,د الناصر لهدفه فً التخلص من وتحقٌق عب لصالحه  افضل استؽاللنجٌب 

   عضاء مجلس القٌادة. أ من ذلك مع بعض فً

 

 

 
                                                           

شابقٌة, خرج فً دٌار ال (: زعٌم دٌنً وسٌاسً سودانً ولد فً جزٌرة مساوي1668-1893)علً المٌرؼنً(1)
حٌث درس العلوم االسالمٌة على ٌد عمه السٌد تاج السٌر المٌرؼنً ومنها الى مصر,  مع والده الى سواكن
, ترأس الوفد المفاوض مع االنجلٌز بشؤن مستقبل السودان, انتخب ربٌسا لحزب 1611عاد الى السودان عام 

سالم, مذكرات الصاغ صال  سالم, تحقٌق: عبد  االشقاء الذي ٌدعو الى الوحدة مع مصر. للمزٌد ٌنظر: صال 
 .166(, ص2113)القاهرة: لهٌبة المصرٌة العامة للكتاب, الرزاق عٌسى, ا

المرقم  القاهرة فً العراقٌة الملكٌة كتاب السفارة ,2698/311 رقم ملؾ, المكً البالط ملفات, و. ك. د (2)
تشرٌن  18( فً 1586الزمان, العدد )صحٌفة  ؛62-61ص, 25و, 22/11/1654فً 2/11ر أ-866/2/8
 .1654الثانً 
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 :قضية السىدانيف حل صالح سامل دور املبحج الثاني: 

بالصورة  ر فً مستقبل السودان وتقرٌر مصٌرهبالنظ ت ثورة مصر سٌاستها الخارجٌةبدأ     

علٌه  حكم والسٌطرة التً فرضها البرٌطانٌونة التالحرٌة والخروج من ربقتكفل لشعبه التً 

نجاز من مجلس قٌادة الثورة قادرة على أشخصٌه  الدور الى الثورة ان تسندت ورأ ,خمسٌن عاما  

 ؤعبابها ٌساعده فً ذلك حسٌن ذو الفقارعلى صال  سالم للقٌام ب قع االختٌارهذه المهمة, فو

  سالم أرتبط بقضٌة السودان منذ ن صالدنا ألوج فٌما ذكرناه سابقا النظر معناولو أ ,(1)صبري

سندت الٌه مهمة شبون الجٌش المصري فً عندما أ1652 تموز 23الٌوم األول لثورة 

  .(2)السودان

استبناؾ المحادثات مع وفد حزب  ى التً قامت بها حكومة الثورة هًولالخطوة األ كانت     

فً محاولة التوصل  م الثورةسابٌع من قٌاستقاللٌة( بعد ان توقفت قبل عدة أ)الجبهة اال (3)مةاأل

 ذا مامتفقة على برنامج عام, وإ ادٌةحاستقاللٌة وات حزاب السودانٌةعام ٌجعل جمٌع األ تفاقالى أ

تسعى دة وادي النٌل وبوح مبدبٌةالالناحٌة مرتبطة من  باألساس حزاب االتحادٌة هًعلمنا ان األ

ومن  ,المعارض الوحٌد للوحدة تهبصفالسودانً  حزب االمة مع همٌة االتفاقألدركنا أ الٌها جاهدة

 .(4)مةومة الثورة بالمفاوضات مع حزب األحك اهمٌة بدأ تؤتًهنا 

زاب حدعوة األ صال  سالم هرمجلس قٌادة الثورة حضلع ااجتمأقتر  محمد نجٌب فً      

على كلمه  معهماوج (5)المهديعبد الرحمن المٌرؼنً وعلً عهم الزعٌمٌن وم كافة السودانٌة

سالم   استحسان صال المقتر  نالو ,بناء وادي النٌل شماله وجنوبهسواء وتصفٌة الجو بٌن أ

 تلكل تلبٌةو ,الى القاهرة السودانٌة حزاباأل ة زعماءودعو تصال بالخرطوممهمة اال وتولى

, وكان ٌمثل ٌد علً المٌرؼنًالس رواعتذ وعدد من الزعماء المهدير عبدالرحمن حض الدعوة

الحكومة المصرٌة فٌها هٌبة برباسة نجٌب وعضوٌة علً ماهر والسنهوري وصال  سالم 

                                                           
, وهو شقٌق علً صبري احد مصري وقابد سرب (: طٌار عسكري1664-1619)صبري الفقار ذو حسٌن (1)

الضباط األحرار, تولى عدد من المناصب المهمة منها قابد للجٌش المصري فً السودان وعضو لجنة الحاكم 
 أحد وهو ,1661آب  16الى  1658تشرٌن االول  9وزٌر الخارجٌة للفترة )العام, كما انه تولى منصب نابب 

 وله كتاب مه)ثورة ٌولٌو واتفاقٌة السودان(بهذا الصدد كتاب اس وله ,1652 عام السودان اتفاقٌة صناع
؛ صال  سالم, ثورة 96)االعمال الكاملة لضباط الفكر(. ٌنظر: صال  سالم, مذكرات الصاغ صال  سالم, ص

 .62ٌولٌو والسودان, ص
 .15صال  سالم, مذكرات الصاغ صال  سالم, ص  (2)
بإٌعاز من االدارة البرٌطانٌة فً السودان, وكان الؽرض من انشابه هو  1645حزب االمة: نشؤ فً سنة  (3)

اع % من مجموع السكان وهم اتب21محاربة الفكرة االتحادٌة, وهو ٌمثل تقلٌدٌا  طابفة االنصار التً تشكل 
, 1656 -1624 السودان فً الوطنٌة الحركة تطور, النجم حامد ؼالبالمهدي فً السودان. للمزٌد ٌنظر: 

 .131ص(, 1681بٌروت:, )والنشر للطباعة اٌؾ مإسسة
 .191المصدر نفسه, ص (4)
, 1885زعٌم وسٌاسً ورجل مال واقتصاد سودانً ولد بؤم درمان فً  :(1656 -1885)عبد الرحمن المهدي (5)

, لعب دورا  1616تزعم الحركة االستقاللٌة والمناداة باستقالل السودان, أسس صحٌفة )حضارة السودان( فً 
. للمزٌد ٌنظر: صال  سالم, مذكرات الصاغ 1656آذار  24بارزا  فً حركة مإتمر الخرٌجٌن, توفً فً 

 . 146, صصال  سالم
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وبعد مداوالت لتقرٌب وجهات النظر استطاع ممثلً مجلس قٌادة الثورة ,(1)وحسٌن ذو الفقار

من ممارسة لسودانٌٌن تمكٌن اعلى نص  1652تشرٌن االول  26توقٌع اتفاق مع حزب االمة فً 

االستقالل عن مصر وبرٌطانٌا,  بإعالنأما  ,المصٌر بتحرر تام من التدخل االجنبًحق تقرٌر 

على أن تسبق تقرٌر المصٌر فترة انتقال ٌكون  ,مع مصروأما بقبول نوع من المشاركة 

للسودانٌٌن فً اثنابها حكم ذاتً كامل وتصفى اإلدارة البرٌطانٌة والمصرٌة, وعلى هذا األساس 

تشرٌن الثانً  2رفعت الحكومة المصرٌة الى شرٌكتها فً حكم السودان الحكومة البرٌطانٌة فً 

ت هناك أحزاب ولما كان اق احتراما  إلرادة السودانٌٌن.مذكرة نصت على ما جاء فً االتف 1652

للمفاوضة على جمع  حزابتلك األ فً نفس الوقت دعت حكومة الثورة فكار اتحادٌه فقدتحمل أ

وضع مشروع دستور و نة فور وصول األحزاب الى القاهرةمركزها بتؤلٌؾ لج شملها وتقوٌة

وكان اللواء محمد نجٌب قد  .وحدة وادي النٌلضم كافة االحزاب المإمنة بالحزب الواحد الذي ٌ

تم برام االتفاق الذي وقع بحضور تلك األحزاب وألموعد  1652حدد الثانً من تشرٌن الثانً 

التحادي( برباسة حزاب االتحادٌة بحزب اتحادي واحد سمً )الحزب الوطنً ااأل دماجه بإتوقٌع

  .(2)اسماعٌل االزهري

ن أ ما ٌجبن الحكومة المصرٌة والبرٌطانٌة بشؤ كانت هناك اتصاالت بٌن نفسه اإلطاروفً      

ع محمد نجٌب مج ا  ن اجتماعحدى الصحؾ المصرٌة ألة السودان, وذكرت أحل مسؤ ن علٌهٌكو

لة ووضع السبل لتحقٌق ما جاء دراسة المسؤ خاللهوصال  سالم مع السٌر رالؾ ستٌفنسون تم 

خرج صال   لجانبٌنالتً جرت بٌن التالً وحول المداوالت ااالجتماع  . وفً(3)بالمذكر المصرٌة

الٌه والبحث فً الدستور الجدٌد وتحدٌد  توصلما تم ال مام الصحفٌٌن اوضح خاللهسالم فً بٌان أ

به عبد الرحمن  ما صر على سإال حول  ردا   تخابات السودانٌة, ونقلت الصحٌفةموعد االن

م بالقاهرة برلتوقٌع االتفاق الذي أ اضطرا اضطرارا  االستقاللٌة مة والجبهة المهدي بؤن حزب األ

ن الزعٌم الكبٌر عبد الرحمن المهدي ٌإٌد هذا االتفاق أجاب صال  سالم مع الحكومة المصرٌة, أ

ن جمٌع االحزاب السودانٌة متمسكة بما اتفقت علٌه مع صادق وصراحة خالصة وأ بإٌمان

  . (4)سة محمد نجٌبالحكومة المصرٌة بربا

 مثل فٌها السٌد رالؾ فً القاهرةالبرٌطانً ت الرسمٌة بٌن الجانبٌن المصري وبدأت المباحثا     

 نٌةفارة البرٌطاسالٌن بموظفمن ال الجانب البرٌطانً مع عددRalf Stevenson" " وننسستٌف

فً مقر  االول كانونمن  الثانً والعشرٌن الى استمرتو 1652تشرٌن الثانًفً العشرٌن من 

المباحثات  الذي توقفت فً نهاٌته عقد االجتماع الخامستم  رباسة مجلس الوزراء المصري, حتى

لجنة  ,وهً )موضوع الجنوبحول بعض النقاط  ؾ الطرفانختلبعد أن أ البرٌطانٌة المصرٌة

لم ٌتعرض لها رجال  هً النقاط التً, و(جالء القوات االجنبٌة ,االنتخابات السودنة, ,الحاكم العام

الى  للسفر صال  سالم مر الذي دعا, األحزاب السودانٌةاتهم مع زعماء األالثورة فً محادث

                                                           
 .85سلٌمان حافظ, المصدر السابق, ص (1)
 .182 -181ؼالب حامد, المصدر السابق, ص (2)
 .1652تشرٌن الثانً  3 فً ,(24166االهرام, العدد)صحٌفة  (3)
 .1652تشرٌن الثانً  25فً ,(24118االهرام, العدد)صحٌفة  (4)
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الخالؾ على االحزاب السودانٌة  نقاط لعرض حسٌن ذو الفقار صبريالخرطوم بصحبة 

  .(1)والوصول معها الى اتفاق جدٌد

رة سٌاسٌة كما كانت تقوم مناوولٌس  وفعال   كانت مصر مستعدة للتسلٌم بحق السودانٌٌن قوال       

لهذه السٌاسة  وتنفٌذا   مباحثاتها السابقة قبل الثورة. فً مماطلة وتسوٌؾ به الحكومة البرٌطانٌة من

ة له ول مهمأ , وه1652ًفً تشرٌن الثانً  لى السودانصال  سالم ا أوفدت الحكومة المصرٌة

 ة على ن اتفقوا فً القاهرن وزعمابه الذٌن سبق أقطاب السوداذلك لالتصال بؤخارج البالد, 

وحذر  البرٌطانٌة صال  سالم حملة ضخمة كشؾ فٌها نواٌا السٌاسة الخطة, وفً الخرطوم بدأ

فٌها السودانٌٌن مؽبة االنسٌاق وراء دعاٌتهم الباطلة, وبعد سلسلة من االجتماعات الشخصٌة مع 

وأوضح  د,مابدة واحدة للخروج برأي واحء على طلب صال  سالم منهم االلتقازعماء السودان 

هم نقاط الخالؾ مع الجانب البرٌطانً تركزت حول نقطتٌن ن أصال  سالم فً تصرٌح له أ

عام تجاه الجنوب, السلطة االستثنابٌة التً تطالب برٌطانٌا بمنحها للحاكم ال وهما:ربٌسٌتٌن 

 .(2)ومسالة السودنة

حزاب بممثلٌن عن األفً مقر قٌادة القوات المصرٌة فً الخرطوم  صال  سالم جتمعأ     

ه بضمانات ؤن مطالبطلعهم على الوثابق التً سٌواجه بها الطر  البرٌطانً بشحٌث أ (3)السودانٌة

 11كان حصاد صال  سالم هو توقٌع االحزاب السودانٌة فً و دارة,خاصة للجنوب وسودنة اإل

ٌخص القضاٌا الخمسة المختلؾ علٌها, وجاء فً صدر  فً ماعلى اتفاق  1653كانون الثانً 

عرض علٌهم نقاط الخالؾ صال  سالم و فاق ان ممثلً االحزاب السودانٌة اجتمعوا بالصاغاالت

اتفق الجانبان على الدابرة بٌن الجانبٌن المصري والبرٌطانً و التً ظهرت خالل المفاوضات 

 ال ٌمكن الرجوع عنه :  نهابٌا   حال   باعتبارهاالحلول التالٌة 

تشرٌع  وأي قرار تتخذه اللجنة أفق الجمٌع على االقترا  المصري ): ٌواموضوع الجنوب -1

و ال ٌتفق مع مبدأ ضمان م أنه ٌتعارض مع مسإولٌاته أٌرى الحاكقره البرلمان السودانً وأ

ن انٌا على أبرٌطو مر الى حكومتً مصرالتٌن رفع األ, ٌجب علٌه فً كلتا الحالعدالة والمساواة

 .(ٌصل الرد خالل شهر واال فٌكون القرار نافذا بخالؾ ذلك

ل الحاكم العام وتحل مح جراء االنتخاباتلجنة الحاكم العام: تقوم عقب إعالن الدستور وقبل أ -2

 . و الباكستانًالمحاٌد الهندي أوقت ؼٌابه برباسة العضو 

 قصاها ثالثد تقرٌر المصٌر فً المدة التً أموع: عندما ٌقرر البرلمان السودانً نةالسود -3

 .و مصرٌٌنمن الموظفٌن برٌطانٌٌن أما تبقى  ستبدالسنوات فٌلزم ا

                                                           
 .339 -336احمد ابراهٌم, المصدر السابق, ص  (1)
االهرام, صحٌفة ؛ 15؛ صال  سالم, ثورة ٌولٌو والسودان, ص25, صالمعتصم, مذاهب وشخصٌاتمحمد  (2)

 .1652تشرٌن الثانً  12 ( ف24115ً) العدد
وهً: الحزب الوطنً االتحادي الذي مثله اسماعٌل االزهري, وحزب االمة الذي مثله صدٌق عبد الرحمن  (3)

شتراكً العضو المإسس له زٌن العابدٌن صالح, اما حزب المهدي ربٌس الحزب, ومثل الحزب الجمهوري اال
 .341-336الوطن فقد مثله ٌحٌى عبدالقادر. للمزٌد ٌنظر: احمد ابراهٌم, المصدر السابق, ص
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 .ة فً كل السودان: تكون االنتخابات مباشراالنتخابات -4

المصرٌة فً السودان قبل حب القوات العسكرٌة البرٌطانٌة و: ٌتم سجالء القوات االجنبٌة -5

  .(1)مذكرة المصرٌةالجمعة التؤسٌسٌة التً ستقرر مصٌر السودان كما جاء فً ال جراء انتخاباتأ

 فً الخرطوم 1653 كانون الثانً 11اب السودانٌة فً حزالوثٌقة التً وقعها زعماء األ مثلت     

ر ة القاضٌة والرادعة من مصربالض ,هامصال  سالم بدور  بعد محادثات عسٌرة قام بها

ثناء المباحثات المصرٌة ارتها الحكومة البرٌطانٌة فً أثاالعتراضات التً أوالسودان على 

 .(2)إلنهاء الحكم المشترك ومنح السودان الحكم الذاتً لٌقرر مصٌرهالبرٌطانٌة 

على السفٌر البرٌطانً  ره ضؽوطا  بدو السفٌر االمرٌكً فً القاهرة جٌفرسون كافري مارس       

حدد الخالؾ المصري و سالم فتح خط اتصال ساخن مع كافريصال   نوأ خصوصا   نسونستٌف

بعد تقرٌر  نها البرٌطانٌونٌرٌدوترٌد السودنة قبل تقرٌر المصٌر والبرٌطانً فً ان مصر 

التنازل الذي ما فً ما ٌخص مسؤلة الجنوب فؤن أ ,البرلمان السودانًالمصٌر وقٌام الوزارة و

جراء فٌه تفرقة ضد أي م العام السلطة لمنع اتخاذ أي أكالحا باإلمكان إعطاء قدمه صال  سالم هو

م ان ترك المصرٌون وحدة وداي النٌل فال ٌمكن له ما ذاأشار الى أنه إو ,جزء فً السودان

رسل على ضوء اخضر من واشنطن بعد ان أ حصلت ضؽوط كافريٌتنازلوا عن وحدة السودان و

  .(3)لمفاوضات المصرٌة البرٌطانٌةمن قطع ا لى وزارة الخارجٌة االمرٌكٌة محذرا  ا

قضاٌا الخالؾ المصري  سفرت التفاعالت وجدل الضؽوط والمناورات عن معالجةأ     

م حسب مواد االتفاق ان ال ٌمارس الحاكمسؤلة الحاكم العام فً الجنوب والسودنة, و البرٌطانً فً

, البرٌطانٌةالمصرٌة و للحكومتٌن طار السٌاسة المشتركةسلطاته على أي صورة تتعارض مع إ

تشرٌن  6تفاق فً ٌة لتوقٌع االبفً الجلسة قبل النها البرٌطانٌةنة فقد وافقت الحكومة ما السودأ

الخالفات بٌن الجانبٌن وٌت سهكذا و ة بشؤن سودنة البالدالمصرٌ على المقترحات1652الثانً

ث , ح1653ٌشباط  13مساء  (4)السودانً سون بتوقٌع االتفاقنٌفتسوقام محمد نجٌب ورالؾ 

صفحة جدٌدة لكل من البرٌطانٌٌن كد فٌه ان مصر تفتح أ ى محمد نجٌب بٌانا  لقأو تبادال التهانً

                                                           
الطوٌل, العالقات المصرٌة السودانٌة جذور المشكالت وتحدٌات المصالح قراءة وثابقٌة, المركز العربً امانً  (1)

؛ جٌمس روبرتسون, السودان من الحكم 66-68(, ص2112)بٌروت:السٌاسٌة, لألبحاث والدراسات 
 . 228ص (,1666ب: مصطفى عابدٌن, دار الجٌل, )بٌروت: البرٌطانً المباشر الى فجر االستقالل, تعرٌ

 .341احمد ابراهٌم, المصدر السابق , ص (2)
 .99امانً الطوٌل, المصدر السابق, ص (3)
 الثنابٌة االدارة ألنهاء تمهٌدا الكامل الذاتً الحكم فٌها للسودانٌٌن ٌتوافر انتقالٌة فترة تحدٌدخالل االتفاق  تم (4)

 تقوم االتحاد وأن أو االستقالل فً السودان مصٌر لتقرٌر منتخبة تؤسٌسه جمعٌة تؤلٌؾ تقرر كما, وتصفٌتها
 المصرٌة العسكرٌة القوات انسحاب على نصت كما, دابم سودانً برلمان انتخاب وقانون للبالد دستور بوضع

  للمزٌد ٌنظر:مصٌره,  تقرٌر فً السودانً البرلمان قرار اصدار فور السودان من والبرٌطانٌة
Fo.371/102743,from Cairo to foreign office, February 8,1954;                                

 .163-162ؼالب حامد, المصدر السابق, ص
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بة زمٌلهم صال  سالم لقٌادة بعد توقٌع االتفاق على تهنعضاء مجلس اوأقبل أ(1)والسودانٌٌن

 دقٌقا   ن ٌنفذ االتفاق تنفٌذا  كبٌر بؤمل ر  صال  سالم بؤن األصمندوب القٌادة بتحقٌق هذه المهمة, و

المنقذ المخلص لزمالبه فً المفاجبات  نهصال  سالم أ وعد   ,النٌة من الجانب البرٌطانًحسن و

بواب التً تفتح فجؤة من ً قفل األصبح اخصابٌا فأنه أولى من الثورة وفً األسابٌع األ السودانٌة

  .(2)مبنى القٌادة العامة فً الخرطوم فً نظر زمالبه القاطنٌن

ن له وقعه السًء فً مصٌر السودان والحكم الذاتً البد ان ٌكوكان توقٌع االتفاقٌة بخصوص      

 "Governor" General (3)دارة البرٌطانٌة وعلى رأسهم الحاكم العامنفوس رجال اإل

ألكثر  توارثوهاٌعنً زوال وضٌاع المكاسب التً  فذلك ," "Robert Howe (4)روبرت هاو

لجنوب خاصة بالنسبة الى اً ان ٌعملوا على عرقلة تنفٌذها وكان من الطبٌع, فمن نصؾ قرن

كم صر  الحا من توقٌع االتفاقٌة ٌومٌن , فبعدطماعهم ومشارٌعهم االستعمارٌةالتً تركزت فٌها أ

ما عبر حٌن االتفاقٌةسة لتحرٌضهم على هذه بناء الجنوب فً محاولة ٌابفً نداء وجهه الى أ العام

بالرفض من قبل قوبل  مر الذي, األتً ٌنبؽً لهم المطالبة بهاهملت حقوقهم اللهم أنها قد أ

ى اد صال  سالم الٌفة إقرر مجلس قٌادة الثور على هذا االساس. و(5)السودانالوطنٌٌن فً مصر و

ن الجنوب كان ٌذكر أوٌح وجهة النظر السلمٌة للجنوبٌٌن, توضجنوب السودان لشر  االتفاقٌة و

 بؤذن االبناء الشمال من السودانٌٌن اال بتصرٌح, كما حرم على الجنوبٌٌن الخروج أ على محرما  

 .(6)بالدخول ذنألا ٌطلب دون ان ودخل الجنوب القاعدة كسر سالم صال  ولكن اٌضا   خاص

زٌارة صال  ن أ آنذاكب صال  سالم لشإون السودان مدٌر مكت (9)محمد ابو نار وذكر     

التً حقق  ة ضابط اتصال السفارةبمساعد كافري هم فً ترتٌبها السفٌر االمرٌكًسللجنوب قد أ

                                                           
  .Laura M. James , Op. cit , p. 4      ؛                       96امانً الطوٌل, المصدر السابق, ص  (1)
 .216وحٌد رأفت, المصدر السابق, ص  (2)
د الجٌوش هو الذي ٌتولى السلطة العامة فً مقاطعة من المقاطعات أو اقلٌم من االقالٌم وٌقو :الحاكم العام (3)

وٌتمتع بالصالحٌات التنفٌذٌة على ان ٌؤتمر بؤوامر الملك  صفته بتوجٌه كافة المرافق الحٌوٌةوٌكون مكلفا  بحكم 
أو ربٌس الجمهورٌة الذي ٌمثله تجاه الشعب, وعرؾ السودان نوع من هذا النظام على أثر اتفاقٌة الحكم 

سوم ملكً. للمزٌد ٌنظر: عبد ٌعٌن بمر أن ٌكون دابما برٌطانٌا, وله السلطة العسكرٌة والمدنٌة, و1866الثنابً
 . 154, ص2الوهاب الكٌالً, المصدر السابق, ج

تخرج من جامعة  1863دبلوماسً وسٌاسً برٌطانً, ولد فً انجلترا سبتمبر  :(1681 -1863)روبرت هاو (4)
تولى كمبرج وعٌن سكرتٌرا بوزارة الخارجٌة البرٌطانٌة, تنقل بٌن السفارات البرٌطانٌة فً عدد من الدول, و

( فً 11, وهو الحاكم العسكري رقم )1649مناصب اخرى حتى استقر فً منصب الحاكم العام للسودان عام 
؛ صال  سالم, 134قابمة الذٌن حكموا السودان. للمزٌد ٌنظر: صال  سالم, مذكرات الصاغ صال  سالم, ص

 .455ثورة ٌولٌو والسودان, ص
 . 114-113, مطبعة النهضة, )القاهرة: د.ت(, صمعتصم, جنوب السودان فً مابة عامحمد الم (5)
(6)Fo.371/102701,from Cairo to foreign office, No:190, Summery…, 1954;               

 .16, ص2ٌولٌو, ج 23احمد حمروش, قصة ثورة    
, تخرج من الكلٌة الحربٌة, انظم الى 1629محمد ابو نار: ضابط عسكري مصري, ولد فً كانون الثانً  (9)

عمل  سالم وعبد الحكٌم عامر فً العرٌش,عندما كان ٌعمل مساعدا  لصال   1651تنظٌم الضباط األحرار فً 
جٌة. للمزٌد ٌنظر: احمد مدٌرا لمكتب صال  سالم لشإون السودان ثم االدارة االفرٌقٌة فً وزارة الخار

 . 385 -381, ص4ٌولٌو, ج 23حمروش, قصة ثورة 
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وقد  .(1)ٌر الجنوبجماهمام لمواجهة الحاكم العام ونقده أ كبٌرا   سٌاسٌا   حا  فٌها صال  سالم نجا

 البرٌطانٌةؾ فٌها حقٌقة االدارة كش تؤرٌخٌهالى جنوب السودان فً رحلة  وصل صال  سالم

تثل ملم ٌكن سوى موظؾ ٌ و المفتش البرٌطانًالمدٌر أ خاللها الوطنٌٌن الجنوبٌٌن بؤن شعرأو

طرد و حٌث كانت له سلطة عقاب حد على معارضتهان ال ٌجرإ أوالذي ك رإسابه ألوامر

 بعدد كبٌر من سالم صال  الى جنوب السودان اتصل خالل رحلتهو المفتشٌن البرٌطانٌٌن انفسهم.

قبابل  قبابل )الدنكا( أحدى زارابل وعاش معهم حٌاتهم الٌومٌة والرإساء من شتى القبالزعماء و

وقتها صورته واصفة إٌاه  لصحؾ البرٌطانٌةا, ونشرت وشاركهم رقصة الحرب عارٌا   الجنوب

دارس قضٌة وادي كانت اجتماعات صال  سالم بؤبناء الجنوب فرصة لت, والصاغ الراقص"ب"

 ط الذي قطعه ثوار مصر مع البرٌطانٌٌنلهم الشو حا  حرار من االستعمار شارموقؾ األالنٌل و

جراء انتخابات تقرٌر مصٌر أالى جالء المستعمر وسودنة الوظابؾ و ضافة, ألتوقٌع االتفاقٌة

 الى عودته قبل سالم لصال  قدموها وثٌقة على وزعمابه الجنوب سالطٌن جمٌع وقعالبالد, و

  .(2)وادي النٌل وحدةوحرصهم الشدٌد على  رؼبتهم فٌها بدواأ 1653 آذار شهر نهاٌة القاهرة

اتفاقٌة السودان زعماء الجنوب على  مع دلٌل رضى كد صال  سالم ان ٌصل الى القاهرةلم ٌ     

الزعماء الذٌن قالوا الحقٌقة  من اولبك حتى نشطت اإلدارة البرٌطانٌة لالنتقام بتواقٌعهم ممثال  

, (3)تسلمها صال  سالمٌن على العرٌضة التً عققامت بمحاكمة بعض الزعماء الموو الواقعٌدوا وأ

لم ٌكن ٌنفذه  1653 السودان بعد عقد اتفاقٌة شباط الحظ ان التدخل المصري فًوالم, (3)سالم

 .(4)ل للخروقات البرٌطانٌة لالتفاقٌةاال كردة فع صال  سالم

حدثت بٌن صال  سالم  مساجالتنقلته بعض المصادر من  نذكر ما نأ من الضروريو     

لعموم اوزٌر الخارجٌة البرٌطانً حٌث قال فً مجلس  Antony Eden"" (5)وانتونً آٌدن

السودانٌٌن  ألقناعصال  سالم ٌذهب الى السودان  الصاغ نأ 1653 البرٌطانً فً تشرٌن االول

أن الوزٌر صال  سالم قام  واضاؾم ٌنجح, ل لكنهو وعدم التنازع علٌها برلمانبتقسٌم مقاعد ال

فً محاولة لتشوٌه الحقابق ولصق التهم بسٌاسة التهم علنا ضد االدارٌٌن البرٌطانٌٌن, بتوجٌه 

حة اتجاه واحد عن طرٌق لمصل لبؤنها تدخضاؾ ومة المصرٌة ممثلة بصال  سالم, وأالحك

 رد االتهام ومهاجمة آٌدن علنا  فً  خٌرلم ٌتردد االصحافتها واذاعتها التً تخضع لصال  سالم, و

لهزٌمتها  ثارة الفتن والقالبل نتٌجة  ومحاوالت الحكومة البرٌطانٌة أ الحقابق بتزٌٌؾ متهمه

 "(6)لوٌد سلوٌنوكٌل وزٌر الخارجٌة ل الفاشلة محاوالتال , كما كشؾ صال السٌاسٌة فً السودان

                                                           
(1)

 . 381, ص,4ج, ٌولٌو 23 ثورة قصة, حمروش احمد 
 .16؛ صال  سالم, ثورة ٌولٌو والسودان, ص118, صمحمد المعتصم, جنوب السودان (2)
 .121-121, ص المصدر نفسه (3)
 . 84امانً الطوٌل, المصدر السابق, ص (4)
من حزب المحافظٌن, عضو مجلس العموم, تولى وزارة  برٌطانً سٌاسً :(1699-1869)انتوتً اٌدن (5)

ا مرة أخرى بٌن عامً ثم تواله 1645 -1641الخارجٌة فً وزارة الحرب التً شكلها تشرشل بٌن عامً 
ارك بدور , ش1659كانون الثانً  11وحتى  1655, اصبح ربٌسا لوزارة برٌطانٌا من نٌسان 1655و 1651

              مع كل من فرنسا واسرابٌل. ٌنظر: 1656كبٌر فً التخطٌط للعدوان الثالثً على مصر عام 
Alan Palmer, Op. cit, p.127.                                                                                        
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حزاب خالل الوقوؾ ضد األفً تحوٌل التٌار المإٌد لمصر من " Selwyn Lloyd "(1)لوٌد

  .(2)ةاالتحادٌ

       ٌ من البلبلة  لهذه المؽالطات أن تؤخذ سبٌلها الى النفوس فتخلق جوا   دع صال  سالم مجاال  لم 

"نسً : آٌدن متهما , فردله وٌكذب افتراءاتهاٌدن لٌفند أقور, فقام برد كل ادعاءات وبٌانات آوالتوت

مستر  وهو ٌوجه سٌل التهامات الى مصر أن أحد رجاله المخلصٌن وهو مستر آٌدن

دعاٌة سافرة الى قٌام حرب اهلٌة طاحنة فً السودان السابق قام بالسكرتٌر الداري  روبرتسون

براز دلٌل واحد ن فً إ, وتحدى صال  سالم آٌدالوحدة الفوز فً السودان" ألحزابأذا ما قدر 

ركان السودان وتناصره ودان بما تمتلكه من جهاز ضخم فً أت السعلى تدخل مصر فً انتخابا

ؤنه على علم كامل بما ٌقوم به اولبك االدارٌٌن من نشاط ب خمة من الجاسوسٌة, وأكدشبكة ض

وتدخل فً حرٌة االنتخابات فً السودان وبالدلٌل, وأستمر صال  سالم بالرد على تهكمات انتونً 

 .(3)البرٌطانً من قضٌة السودان آٌدن وسلوٌن لوٌد وفضح الموقؾ

أن صال  سالم أراد أن ٌضع النقاط على الحروؾ وٌكشؾ نواٌا  ٌتضح من خالل ماسبق     

السٌاسة البرٌطانٌة إزاء مستقبل السودان واالفصا  عن حقٌقة موقؾ البرٌطانٌٌن المتحكمٌن فً 

السودانٌٌن زٌؾ االدعاءات ادارة السودان آنذاك, فكانت هذه البٌانات ذات اهمٌة بالؽة فً تعرٌؾ 

        تلونة حول قضٌتهم.البرٌطانٌة ومواقفها الم

ثالث من السودانٌٌن العامة مإلفة من تنظٌم االنتخابات عداد وتتولى إللجنة دولٌة  تلشكت     

تشرٌن الثانً  25فً  السودان اجرٌت االنتخابات البرلمانٌة, ووامرٌكً برٌطانًو يومصر

ادي بؤؼلبٌة االتحفوز الحزب الوطنً و حزب األمة المعادي للوحدة خسارة فرت عنسأ 1653

ول رباسة أ ياسماعٌل االزهر, وشكل (4)مقعد 68 مقعد من مجموع 56حصل على ذ , إالمقاعد

  .(5)1654كانون الثانً 6فً  وزارة سودانٌة

م عامر فً الى السودان بصحبة عبد الحكٌ ,بالذكر جدٌرة خطوةفً  ,سافر صال  سالم     

هله للعهد الجدٌد, وفً أبناء مصر لشعب السودان وأ سمباالتهنبة لتقدٌم  1654كانون الثانً

وبلؽت حماسة الجماهٌر ذروتها فً كل  بلػ آٌات الترحٌبستقبله الشعب السودانً بؤلخرطوم أا

                                                           
 بجامعة والتارٌخ اآلداب انكلترا, درس فً 1614 عام المحافظٌن ولد حزب من برٌطانً سلوٌن لوٌد: سٌاسً (1)

 البرٌطانً الجٌش فً الثانٌة العالمٌة الحرب فً محامٌا , اشترك لٌعمل بعدها كامبردج بجامعة القانون ثم ادنبرة
 العموم بمجلس عضوا   أنتخب 1645 لٌفربول عام فً التؤمٌن شركات إحدى دارةإ تولى الحرب وبعد

اصبح  1655 عام وفً فالدفاع, للتموٌن وزٌرا   ثم للدولة وزٌرا   الثانٌة تشرشل وزارة خالل البرٌطانً, عٌن
 إلى نقل ثم ما كمٌالن وزارة عهد فً للخارجٌة وزٌرا   وبقً أٌدن, انتونً وزارة عهد فً للخارجٌة وزٌرا  
ٌنظر: مؤمون شاكر  .1698 عام توفً حتى 1662 عام الوزاري العمل ترك ,1661 عام الخزانة وزارة

ر , اطروحة دكتوراه ؼ1663ٌ-1656األمرٌكٌة  المتحدة والوالٌات مصر بٌن السٌاسٌة العالقاتاسماعٌل, 
 .46, ص2115جامعة بؽداد(,  ابن رشد:-منشورة, )كلٌة التربٌة

 . 19, ص2ٌولٌو,ج 23؛ احمد حمروش, قصة ثورة 31-31محمد المعتصم, مذاهب وشخصٌات, ص (2)
 .41-31, صر: محمد المعتصم, مذاهب وشخصٌاتٌنظ لالطالع أكثر (3)
 .165للتعرؾ على تفاصٌل االنتخابات ونتابجها ٌنظر: ؼالب حامد, المصدر السابق, ص  (4)
 .115؛ ابراهٌم احمد, المصدر السابق, ص118امانً الطوٌل, المصدر السابق, ص  (5)
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مضى صال  سالم بتجدٌد (, و)عاش السودان حرا  تؾ مع الجماهٌرهمكان ٌقصده صال  سالم و

سوى ان ٌتحرر السودان من  ال ترٌد شٌبا   نفسهم بؤن مصرثوار مصر على أ المٌثاق الذي قطعه

الهٌبات المصرٌة فً من قبل  هذه المناسبةقٌمت لصال  سالم حفلة بستعباد البرٌطانٌٌن, وأا

وسط بمناسبة افتتاحها الشركة الزراعٌة للشرق األ همتاقأ الحفل الذي , كذلكله السودان تكرٌما  

ٌه وجهوده له مساع سالم شاكرا    صال ٌقدمانً وقؾ وزٌر االشؽال السود , إذفً السودان ا  فروع

نازع ذي ال ٌل الالوقت بؤن صال  سالم هو صاحب الفضفً نفس  مإكدا   الرامٌة لوحدة السودان

انً " :قابال   السودانً الوزراء ي ربٌسزهرثم أعقبه السٌد اسماعٌل األفً اتفاقٌة السودان, 

زمالئهما اعضاء مجلس قٌادة الثورة ان عامر واطمأن الصاغ صالح سالم واللواء عبد الحكٌم 

ن وانها سوف تنفذ نصا التفاقٌة التً بذلوا فً سبٌلها كل ما بذلوا قد وضعت موضع التنفٌذ ال

التقى و كٌم عامر لزٌارة الجنوب السودانًعبد الح  سالم وفً الخرطوم توجه صالو ,(1)"روحاو

 عن فرحهم, وقد ؼصان وٌحٌطون به تعبٌرا  ٌحملون األن خرجوا الستقباله وهم مواطنٌن الذٌبال

منهم لما قام به صال  سالم من دور كبٌر  ا  هل الجنوب تقدٌرطٌبا فً نفوس أ ثرا  أ الزٌارة تركت

نوب السودان ٌام فً جعدة أعبد الحكٌم مضى صال  سالم وعالجة قضٌة السودان, وبعد ان أفً م

  .(2)القاهرةخرى عادا الى متنقلٌن بٌن مدٌنة وأ

 ن تستوعبأ الثورة بمجلس قٌادةتحت قٌادة محمد نجٌب و كانت مصر قادرة حتى ذلك الوقت     

لكن ظهور ساس دٌمقراطً لمصلحة الشعبٌن, وألى اتحاد ع إلقامةكل اآلراء الوطنٌة فً السودان 

خالفات التً ظهرت ان ال ٌبدوو عداء االتحاد مع مصر ٌنفذون منها,ناسبة ألالخالفات فتح ثؽرة م

 خصوصا   االتفاقٌةفً تنفٌذ  سلبا   , انعكستالتً ذكرناها سابقا   ,عضاء المجلسأمحمد نجٌب و بٌن

سافر  ضؽط المظاهرات وبعد عودة نجٌب الى موقعه تحت ,(3)1654شباط بعد استقالة نجٌب فً 

ذار من آ األوللمان السودانً فً الى السودان ٌرافقه صال  سالم لحضور حفل افتتا  البر

, وجودها بعد فشلها فً االنتخابات رادت ان تثبتنصار حزب األمة أان أ والظاهر ,1654

برٌطانً ال مصري وال "ت بها المطار وهً تهتؾ فقامت بؤعداد مظاهرات حاشدة حاصر

ة مصر ومحمد نجٌب قابلتها مظاهرات الوحدوٌٌن وهً تهتؾ بحٌا ,"ًالسودان للسودان...

وحدثت اشتباكات بٌن  محصورة فقط فً فناء المطارنها كانت هتافات اال أ االزهريو

الً الى الٌوم الت فجر صال  سالم للعودة فًنجٌب وبمحمد المتظاهرٌن والشرطة مما دفع 

وكٌل وزارة الخارجٌة  سلوٌن لوٌداالفعال ما هً اال مإامرة دبرها  ان هذه نجٌب , وٌعتقدالقاهرة

الموقؾ  ثم سرعان ما تفجروى المشاركة فً االحتفاالت, عالبرٌطانً الذي تواجد بالخرطوم بد

                                                           
 .46 ص, وشخصٌات مذاهب, المعتصم محمد (1)
 . 48 ص, المصدر نفسه (2)
 .356ص (, 1686: القاهرة,)3ط, العربً لإلعالن الزهراء محمد جالل كشك, كلمتً للمؽفلٌن, (3)
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 ,للجمهورٌة بال سلطة سا  فً مكانه ربٌ نزويوأ –كما سبق شرحه –نجٌب مرة اخرىمحمد ضد 

 .(1)االستقالل عن مصرا فً هؼراضتحقٌق أحاد مع مصر الفرصة للالت انتهزت القوات المعادٌةو

لٌس ؼرٌبا  على القوى المعارضة أن تقؾ بالضد من مشروع الوحدة بٌن مصر والسودان,      

سٌن لمشروع شد المتحمالذي كان من أ ,ٌل األزهرياسماع تحول رىنلكن من الؽرٌب أن 

وقبابل السودان(, م اتحاد االقالٌنه كان ٌقصد باالتحاد )ؤبعندما صر  الوحدوي عن رأٌه  ,االتحاد

 هً : و التً اسفرت عن موقفه تماما   تخاذه عدد من االجراءاتأ ة الىضافأ

 .1654وابل رفضه األسلحة التً قدمتها مصر أ -1

صر على درٌب فً مصر على نفقتها الخاصة وأللتال ضباط سودانٌٌن رسرفضه أ -2

  .رسالهم الى برٌطانٌاأ

  .بعضهاوسحب تراخٌص وقؾ الصحؾ االتحادٌة أ -3

 .(2)فً السودان بمشارٌع ثقافٌة وصحٌة واجتماعٌة به مصر للقٌام رفضه لمبلػ تقدمت -4

االزهري  كبر فً تؽٌر موقؾاأل ثراألن الموقؾ فً مصر كان له خٌن أبعض المإر أشارو

ت الخالفات فً مجلس قٌادة د, فقد أمن االتحاد مع مصر ستقاللٌن بدال  جانب االه الى تحولو

اعدام بعض ثم قضٌة المنشٌة و 1654عام  المسلمٌن عة االخوانحل جماعالوة على  الثورة

  .(3)حراج االزهري وسط جماهٌر شعبه وتحوله عن رأٌهأالى  قادتها

وصلت ن االخوان المسلمٌن داخل السودان, فبعد أ ةجماعمدى تؤثٌر حل  ن نوضحوهنا البد أ     

نضم االخوان مظاهرات خرجت من جامع الخرطوم بعد  ار حل جماعة االخوان الى السودانخبأ

شرطة ان الؽرض منها علٌهم ال تذكر بعض من قبضعلى هذا القرار و احتجاجا  صالة الجمعة 

ثناء الحكٌم عامر أ عبدصال  سالم و خوان المسلمٌن فً السودان للصاغالا كان رفع احتجاج

على العالقات  السٌبةثاره آالموقؾ ودرك صال  سالم خطورة ا أعندم, وللسودان ازٌارتهم

ما قام به مجلس قٌادة  ان بالسودان برر خاللهادعاٌة ضد االخوقام بحملة  المصرٌة السودانٌة

الى  1654ولوصل فً شهر تشرٌن األ سالم ن صال ذكر أوٌُ  .(4)الثورة بحل االخوان فً مصر

بحجة ان هناك مإامرة تدبر ضد اعتقال عدد منهم بعد معارضة االخوان لالتفاقٌة و الخرطوم

الذهاب الى  هب مما حدى ن الشمالحكومة االزهري من جانب عناصر سودانٌة لفصل الجنوب ع

على مجلس قٌادة  ؾ هجوما  شنت بعض الصح, واالحوال فً السودان نفسه علىن بلٌطمب هناك 

                                                           
(1)Fo.371/113575, (Cairo),Summery….1954, Op.cit;                                                                 

(, دار النهضة العربٌة للنشر, 1656-1653نوال عبد العزٌز مهدي, مصر والسودان فً مفترق الطرق )
 .41-41(, ص1686)القاهرة: 

 .21, ص2ٌولٌو, ج 23احمد حمروش, قصة ثورة  (2)
 .98 -99, صنوال عبد العزٌز, مصر والسودان (3)
 . 118 -119, صالمصدر نفسه (4)
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وط قمصر وس ط الدكتاتورٌة العسكرٌة فًالمظاهرات فً كل مكان تهتؾ بسقو خرجتالثورة و

 . (1)حسب تعبٌرهم ,ا رفضهم للوحدة مع حكومة العساكرعلنوأو ,  سالمصال

 مصر ممثله ضد من قبل االنفصالٌٌن حٌكتمإامرة  ن تلك االحداث ماهً إالإ مرظاهر األ     

 سالم صال  القى كٌؾ السودان ألبناء تعلن االستقاللٌة همصحف عندما خرجتسالم  صال ب

 حتى حدى مدن والٌة نهر النٌل السودانٌة(,)أ عطبرة وصل عندما االخوان جماهٌر من مرٌناأل

بعض  كذلك استنكار ,وشؤنها السودان ٌترك نوأ بالده الى بالرجوع وطالبه علٌه هجم حدهمأ نأ

 : حد الشعراء لهأ مما قالو ,جنوب الوادي وطالبوه بالعودة الى مصر ان وجودهشعراء السود

 الوادي  ى بجهدك من جنوب  ـــولأ      ضجة         ك  د  الب   ًـفصال  ف   مهال        

  فاد  ـــصخارج األ قى حزبا  ـــــلم ٌب            ـً ثورة  ــــــفؤنها ف لمصر   رجع  أ     

ـاد  ـــــــلإلرشـى بعد ـــــــــماذا تبق   خابن          ك  ً بالد  ــل حزب فــكُ  و  أ       
(2). 

 النفسٌة حالته على التؤثر ذلك نعكسوأ السودان فً وسمع رأى بماصال  سالم  تؤثر      

 صحته عن مستفسرا   السودان من عودته بعد منزله فً الناصر عبد جمال وزاره, والصحٌة

 (مري )رالؾ بها بعث التً البرقٌة نص عن المصادر بعض نقلته ما ذلك ٌإٌد, الشفاء له متمنٌا  

تشرٌن  25 بتؤرٌخ البرٌطانٌة الخارجٌة وزارة الى ,بالقاهرة البرٌطانٌة السفارة فً باألعمال القابم

 قصٌرة زٌارة من اخٌراا  عاد الذي سالم صالح الصاغ ٌسر لم" فٌها جاء والت1654ًول األ

 السودان لستقالل النسبٌة المزاٌا قضٌة تعد لم القضٌة ان رأٌه ففً, هناك وجده بما للسودان

 ل ٌعنً ذلك اكثر من اتحاد فضفاضفاذا اختار السودانٌون الوحدة فقد  ,مصر مع وحدته او

 سالم صالح الصاغ ان " تقول البرقٌة ضًتمو ,..."والدفاع, لٌس ال ٌتعلق بالشؤون الخارجٌة 

 سبعة وأ ستة غضون فً مواجهة بحدوث وتكهن رهٌب بأنه السودان فً الوضع الى شارأ قد

 .(3)" شهور

لب فً النزاع الوثابق الدبلوماسٌة عن موقؾ مصر المتص وردتهالى ذلك ما أٌضاؾ      

الحزب الوطنً االتحادي على تؽٌر  الذي ساعد كثٌرا  ن توزٌع مٌاه النٌل السودانً المصري بشؤ

مٌن حقوق على حكومة االزهري الرامً الى تؤ للضؽط الشدٌد لسٌاسته االتحادٌة مع مصر نظرا  

لمصرٌة وفقدان ثقتهم بها من الحكومة ا نواٌا من السودانٌٌن ورٌبة ,من جهة المٌاه السودان فً

فكرة موقفه المإٌد بصورة صرٌحة ل الحزب الوطنً االتحادي دى ذلك الى اعالنجهة أخرى, وأ

ٌقبل الشك,  ي العام السودانً تبلور فً هذا االتجاه بشكل الألن الرأ ,االستقالل الكامل للسودان

                                                           
, والمعاصر الحدٌث التؤرٌخ فً السودانٌة -المصرٌة العالقات فً دراسة الشمال رٌا , مهدي عبدالعزٌز نوال (1)

 .91ص, (1685 )القاهرة:, الحدٌثة التجارٌة المطبعة
 . 116 -118, ص نوال عبد العزٌز, مصر والسودان (2)
 .91, صالشمال رٌا , عبد العزٌز نوال (3)
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 ن على ضرورة االنفصال عن مصر انفصاال  لحزبان الربٌسان فً السودان متفقٌصبح اوبذلك أ

   .(1)كامال  

ون النص ن ٌكً اتفاقٌة السودان, أادة الثورة فخطاء مجلس قٌن أهم أصال  سالم أ أعتبر       

طبٌعة  من ؼموض بعدم تحدٌد مع ما كان ٌحمله االتحاد ,االتحاد مع مصرعلى االستقالل مقابل 

نه حٌث رأى السودانٌٌن المستعمرٌن البرٌطانٌٌن ٌرحلون عن , مشٌر الى أادٌةالعالقة االتح

مة فسر وأن حزب األ , خصوصا  بالنسبة الٌهم كثر لمعانا  تقالل أبرٌق االس حتى اصبحبالدهم 

ربما لم ٌلحظ مٌول مبكرة نواع السٌطرة على السودان, ومن أ دا  جدٌ مسؤلة االتحاد مع مصر نوعا  

 .(2)به اؼراضه السٌاسٌةجواد وحدة وادي النٌل كجسر ٌحقق  االزهري فً امتطاء إلسماعٌل

 بصال  سالم, خصوصا   ممثال  مجلس قٌادة الثورة بٌن اسماعٌل االزهري و شتدخذ الصراع ٌأ     

 (3)تشرشلونستون ولقابه  1654تشرٌن الثانً  8بعد قٌام االزهري بالسفر الى لندن فً 

Winston Churchill" " لهم رؼبته بدعوى  هحاإفصوض المسإولٌن البرٌطانٌٌن, وبع

االزهري بعقد اتفاقٌة سرٌة مع برٌطانٌا وتنكره  تهامودفعه ال صال  سالم االستقالل, مما اثار

على دعم)محمد نور الدٌن( نابب ربٌس الحزب الوطنً لمبادئ حزبه, كما عمل صال  سالم 

ثارة بعض الجنوبٌٌن كقوة الحزب, وإفً داخل  انشقاقاالتحادي ضد االزهري بؽٌة تحقٌق 

تطبٌقه فً السودان  ٌه فً نوع المرادالذي أعلن عن رأو.(4)فً معركته ضد االزهري ضاؼطة

وعلى ضوء التجارب التً مرت بالسودان  نه ٌرى شخصٌا  فترة االنتقال, إذ صر  بؤ انتهاءبعد 

له ربٌس جمهورٌة وبرلمان وسٌادة كاملة على ان ٌنظر بنوع  مستقال   ان ٌكون السودان بلدا  

   .(5)العالقة التً تربطه بمصر بعد تقرٌر المصٌر

ان لحم اكتافً  ": زهري بالجماهٌر قابال  طح حٌنما خطب اسماعٌل االـطفت المعركة الى الس     

  صال قد استعمل. وهل ٌرضٌكم ان ٌحكمنا صالح سالم والعسكرٌون فً مصر"من مصر لكن 

 فً حربه مع االزهري وهًخرى إثارة الجنوبٌٌن ورقة أالحزب و انشقاقسالم الى جانب 

 ن الحزب الشٌوعًبؤاالتصال بالشٌوعٌٌن السودانٌٌن عن طرٌق الشٌوعٌٌن المصرٌٌن عندما علم 

من اجل اقناع زمالبهم ( لحركة الدٌمقراطٌة للتحرر الوطنً )حدتوهو نواة انفلقت من ا سودانًال
                                                           

 الى وزارة القاهرة فً العراقٌة المفوضٌة كتاب, 2699/311 رقم ملؾ, المكً البالط ملفات, و. ك. د (1)
 .86-82ص, 38و, 12/4/1655 المإرخ فًو 326/2/8 المرقم, الخارجٌة

 . 84امانً الطوٌل, المصدر السابق, ص (2)
فً بلنهاٌم باالس, تخرج من  1894(: سٌاسً برٌطانً ولد فً تتشرٌن الثانً 1665-1894ونستون تشرشل) (3)

مثل لحزب المحافظٌن رشح نفسه كمو دخل المجال السٌاسً 1866وفً عام , 1865االكادٌمٌة العسكرٌة عام 
-1641وفاز فً المرة الثانٌة, تقلد العدٌد من المناصب السٌاسٌة, شؽل منصب رباسة الوزراء فً  لكنه خسر
ونستون  ,ابراهٌم القرٌشً محمد ٌوسؾ, حتى استقال من منصبه. ٌنظر: 1655-1651وللمرة الثانٌة  1645

)كلٌة اآلداب: جامعة  اطروحة دكتوراه ؼٌر منشورة, ,1645تشرشل ودوره فً السٌاسة البرٌطانٌة حتى عام 
 .2115بؽداد(, 

 وزارة الى القاهرة فً العراقٌة المفوضٌة كتاب, 2698/311 رقم ملؾ, المكً البالط ملفات, و. ك. د (4)
 .212ؼالب حامد, المصدر السابق, ص ؛6ص, 4و, 19/8/1655 فً المإرخو 696/2/8 المرقم, الخارجٌة

 الى وزارة القاهرة فً العراقٌة المفوضٌة كتاب, 2698/311 رقم ملؾ, المكً البالط ملفات, و. ك. د (5)
 .6ص, 5و, 24/8/1655 فً ز - 661/2/8 المرقم, الخارجٌة
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بعاد ال ان تلك المحاوالت لم تنجح فً أ, ا1655ول ٌوم من اٌلول كان ذلك أفً السودان, و

على عالقة صال   ٌظهر ان هذا االتصال مع الشٌوعٌٌن انعكس سلبا  و .السودان عن االستقالل

ً التعامل سٌاسته ف ي بدأ بمحاصرته بعد ان انتقد عبد الناصرالذ الثورةقٌادة ضاء مجلس ؤعبسالم 

 .(1)مع الزعماء السودانٌٌن

نه فً االجتماع ذكر أحٌنما  الموضوع من الضوء على ا  مزٌد لقت مذكرات محمد نجٌبأ     

ان و ضابععترؾ صال  سالم بؤن السودان لبحث موضوع السودان أ 1655آب  25المنعقد فً 

االخطاء فً تحاد مع مصر بسبب سٌاسة الثورة والكل اصبحوا مجمعٌن على االستقالل دون اال

ه استقاللواعالن  دانطالب صال  سالم بؤن ٌقوم جمال عبد الناصر بالسفر الى السوذها, وتنفٌ

طدم الشعب المصري الذي ظل ٌصحتى ال  لكنه رفض ذلكو ,بطل استقالل السودانذلك ح بٌصبو

 .(2)الم المصرٌةحسب ما كانت تصوره وسابل االع ودان سٌتم فعال  سن االتحاد مع المعتقد أ

وشكت سنوات االتفاق وأ كانون الثانً 11تمت عملها فً أو مداها دنةجراءات السوأخذت إ      

المصٌر  تقرٌر حق مزاولة فًبلؽت حكومة االزهري دولتً الحكم الثنابً الرؼبة وأ, على النهاٌة

ضرورة جالء القوات المصرٌة  1655اب  16عندما قرر البرلمان السودانً فً  بسحب قواتها

قرار االستفتاء فً جو محاٌد ل إألج 1653شباط  12لالتفاقٌة المعقودة فً  والبرٌطانٌة تنفٌذا  

تركت مصر كل و 1655تشرٌن الثانً  6 , وسحبت مصر وبرٌطانٌا جٌشهما فًكما مرسوم لهو

من نفس الشهر أصدر مجلس 16وفً  التً كانت تخص جٌشها فً السودان, سلحة الثقٌلةاأل

 ا  رعتببشان الحكم القادم فً السودان مٌدعوا الى اجراء استفتاء  مر الالنواب قرار ٌقضً بؤن األ

ول من كانون الثانً رسمٌا فً األعلن الذي أباستقالله,  ٌذانا  جالء الجٌوش االجنبٌة عن ارضه إ

 باستكمالذهب صال  سالم الى هناك بدعوة من الحكومة السودانٌة لتهنبة شعب السودان و 1656

 .(3)هاسباب حرٌت

وحدة وادي النٌل, كان من  رفً القضاء على شعا ساعدتتظافرت مجموعة من االسباب      

 تسمح كثٌرا   عن السودان كانت ال بعٌدهاخرى كثٌرة  بؤمورمجلس قٌادة الثورة  بٌنها انشؽال

وكانت ثقافة الضباط ال تإهلهم لتولً اعمال مدنٌة ومسإولٌة قضاٌا  و المتابعة الدإوبةبالمناقشة أ

الشدٌد الذي  ثرا كانت لقضٌة اعفاء محمد نجٌب األكبرى ذات ابعاد دولٌة مثل قضٌة السودان, كم

برجال مصر الحاكمٌن وفً مقدرتهم  لسودانٌٌنفً تنامً شعور عدم الثقة لدى ا أنكارهٌمكن  ال

مع  حكٌما   سلوبا  أضافة الى عدم سلوك مجلس قٌادة الثورة , أحالل االستقرار فً البالدلى أع

وحدة بطرٌقته الخاصة دون  باألمروترك صال  سالم ٌتصرؾ  انٌٌن وزعمابهم بوجه واحدالسود

مناقشة جماعٌة مشتركة, كذلك تعامل صال  سالم فً مقابالته مع بعض الزعماء السودان 

م المالٌة التً منحها صال  سال لإلعاناتالسٌاسٌٌن, كما كان  بؤسلوبالضباط ولٌس  بؤسلوب
                                                           

 .24ص, 2ج, ٌولٌو 23 ثورة قصة, حمروش احمد (1)
 .261-286محمد نجٌب, كنت ربٌسا لمصر, ص (2)
 وزارة الى القاهرة فً العراقٌة المفوضٌة كتاب, 2698/311 رقم ملؾ, المكً البالط ملفات, و. ك. د (3)

عبدهللا عبد الرزاق وشوقً الجمل, ؛12ص, 6و, 24/8/1655 فً ز المإرخ 661/2/8 المرقم, الخارجٌة
 .361المصدر السابق, ص
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ٌادي الخفٌة األ ٌضاؾ الى ذلكلهذه السٌاسة,  ولد استٌاءقد  خرللبعض على حساب البعض اآل

حزاب وتؤثٌره على بعض األوبروز الدور البرٌطانً  التً كانت تعمل ضد سٌاسة االتحاد

  .(1)نادٌة باالستقالل وتؽذٌتها ضد الوحدةالسٌاسٌة الم

 مع ٌتعامل كان سالم صال  أن القول ٌمكن, المالٌة االعانات وبخصوص سبق لما تعقٌبا     

 طرٌق عن منهم ٌقترب أن البد وكان, سٌاسٌٌن ولٌسوا األدؼال فً ٌعٌشون وأناس قبابل زعماء

 فمن ولذا, كثٌرا   ٌعنٌهم ٌكن لم اعتقادنا حسب الوحدة موضوع ألن, واالقناع للتفاهم مشتركة لؽة

 .  طبٌعً أمر ذاته حد فً وهو الؽرض تحقٌق فً اهمٌتها حسب الوسابل استخدام الضروري

 نه  قد حقق كل ماٌإكد أ تالحق صال  سالم فً كل جلساته وكان دابما   السودان ظلت عقدة    

ا ٌإكد ذلك ما وم .(2)ن بعض رجالها كانوا ٌعملون ضدهبل أ مطلوب منه لكن الدولة لم تسانده

المخطط درك حجم ضد صال  سالم الذي أن بعض رجال القٌادة وقفوا أ نقلته بعض المصادر

ٌاهم بما إ ن ٌجابههم خالل جلسة لمجلس القٌادة معاتبا  الذي دفعه أمر الذي ٌهدؾ للتخلص منه, األ

وطالب صال  سالم خاللها  ,انوا ٌفعلونه ضده فً السودان من أجل أفشال مهمته والخالص منهك

دوره الخفً فً ضرب  بإبرازوهدد جمال عبد الناصر  مته محاكمة علنٌة إلظهار الحقابقبمحاك

قرر فٌها  دون أخبار صال  سالم جلسة طاربة دعا مجلس القٌادة الى عقد مما الوحدة مع السودان

بمهمته فً  واخفاقه ٌداعه رهن التحفظ لما بدر منه فً االجتماع السابقأنهاء خدمة صال  سالم وإ

بتحمٌله مسإولٌة انفصال السودان إذا  فادحا   ضاؾ المصدر ان صال  سالم ظلم ظلما  السودان, وأ

 اتهامهعلى صحة  باألدلةمن هنا وهناك تإكد ان صال  سالم كان مقتنعا  إشاراتما وجدت 

  .(3)على طلب المحاكمة ومصرا   وكان جادا   لألخرٌن

قضٌة السودان متعلقة بحداث الة افرزتها األة واضحن نستوعب حقٌقسبق ٌمكن أ من خالل     

التً وصفتها المصادر  ,تموز 23حكومة ثورة  ً واجهتهاكانت من القضاٌا الشابكة الت نهاهً أ

ننا ال نعلم السبب الحقٌقً لو أو رٌة البرٌطانٌة,المفاوضات المص طم علٌهاحبؤنها الصخرة التً تت

القضٌة,  فً كبٌرا   دى مجهودا  بأ فقد ,نه ولد فٌها, سوى أالسودانصال  سالم لملؾ  الختٌار

ن صال  نعتقد أ, ودنى من تحقٌق وحدة بالد النٌلالى نتابج مهمة كانت قاب قوسٌن أو أ وصلو

ن ٌظهر أو ,قٌق وحدة الوادين ٌكون بطل الوحدة بل والجماهٌر فً تحان ٌطمح أكراد بل والم أس

هذا إذا ما  عبابها ثم قضٌة االحالؾ,بوزارة االرشاد وأ عمله فً ات متعددة متمثال  عمله على جبه

ثر األ دركنا, ألفً السودان ومحمد نجٌب فً القاهرة البرٌطانٌٌن نه كان ٌحارب فً جبهتٌنقلنا أ

ً سسااأل نشاط السٌاسة البرٌطانٌة التً كانت الالعب ٌضاؾ الى ذلك, ةقضٌال السلبً فً معالجة

 وفً مقدمتها  االستقاللٌة حزابج فكرة االستقالل بمساندة بعض األنضادور كبٌر فً إ الذي ادى

دراكه م أدعمور وصال  سالم بالتقصٌر فهو بعٌد كل البعد عن حقٌقة األمة, ومن ٌتهم حزب األ
                                                           

 وزارة الى القاهرة فً العراقٌة المفوضٌة كتاب, 2699/311 رقم ملؾ, المكً البالط ملفات, و. ك. د (1)
؛ صال  سالم, ثورة ٌولٌو والسودان, 116ص, 52و, 16/11/1654 فً أ-881/2/8 المرقم, الخارجٌة

 .23-22ص
 .332خالد محً الدٌن, المصدر السابق, ص (2)
 .382محمد جالل كشك, كلمتً للمؽفلٌن, ص (3)
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 علٌة بكل الوسابلدى ما إذا ما قلنا بؤن الرجل أ نجانب الحقٌقة , والطلع بهاألحجم المهمة التً 

حٌنما  مام مجلس القٌادةلمحاكمة أن حتى مع نفسه عندما طلب اٌمكن تقدٌمه ولم ٌتهاو م ماوقد

االخفاق  ن, ومن هنا ٌمكن القول أمن جمٌع مناصبه م استقالتهنه قدبل أ المه البعض بالتقصٌر

 .ةالمهم إجهاض دت بالتالً الىفٌه جملة أمور أ فاعلتاجتمعت وت قد بالقضٌة
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 رجية املصرية السياسة اخلاصالح سامل ودوره يف صياغة تىجهات املبحج الثالج: 

 العربٌة: فً البلدان : جولت صالح سالمولا أ

ووضوحا مع التقاء الثورة جعلها أكثر  والعمل على بالعرب هاعالقاتبتعزٌر بدأت مصر      

المصرٌة بالعالم العربً عن طرٌق قادتها الضباط وعلى رأسهم الصاغ صال  سالم الذي تولى 

 .(1)المجال العربًهداؾ الثورة فً ٌة االتصاالت العربٌة لشر  بٌان أمسإول

لصال  سالم, حٌث سافر  ملحوظا   سٌاسٌا   نشاطا   1654عام  من النصؾ الثانً ت المدةشهدو     

شملت كل من لبنان والٌمن والسعودٌة والعراق واالردن,  فً جولة الى عدد من الدول العربٌة

الدول  مصر الخارجٌة بعد قٌام الثورة وإطالع ٌضا  سٌاسةوكانت زٌارة صال  سالم تهدؾ الى إ

لثورة ان ٌتصلوا الفرصة لقادة مصر خالل العامٌن األولٌٌن ل ذ لم تتحالعربٌة على هذه السٌاسة, إ

صال   طالعكذلك إ ؾ مصر الجدٌد من القضاٌا العربٌة,ٌوضح موق بالمسإولٌن العرب اتصاال  

بسٌاسة عربٌة  ابلة هذه االتجاهاتالخروج من مق سالم على اتجاهات العواصم العربٌة ومحاولة

 .(2)موحدة فً المٌدان الخارجً

مهمة وطنٌة سٌاسٌة قوامها ولى زٌاراته الى لبنان بأوفدت حكومة الثورة صال  سالم فً أ     

ٌحل قضاٌاهما  وثٌقا   تعزٌز العالقات والصالت بٌن القطرٌن وتنسٌق سٌاستهما وتعاونهما تعاونا  

مع ربٌس جمهورٌة لبنان وربٌس جراها المباحثات التً أسفرت وأ ,مانٌهما القومٌةوٌحقق أ

مل أنه ال أ صال  سالم أكد ذات السٌاقتٌن, وفً ولبٌن الد لمسإولٌن اللبنانٌٌن عن اتفاقوزرابه وا

الى  افً حل قضٌة أي قطر من االقطار العربٌة قبل حل مشكلة الجالء عن قناة السوٌس, ودع

 . (3)شقابه العربد العربٌة ومحاربة كل من ٌتدخل بٌن مصر وأجنبً فً البالمقاومة كل تدخل أ

لها جمال عبد الناصر من خالل تقصً  مهد جاءت زٌارة صال  سالم الى بٌروت بعد أن     

ن أشٌبً, الذي كان فً لبنان آنذاك, الصحفً الفلسطٌنً ناصر الدٌن النشا حقابق األمور, إذ ذكر

عن الحكومة  وفد صال  سالم  ممثال  ال عبد الناصر سؤله ذات مرة عن رأٌه فٌما أذا أجم

الحكومة  من جفاء وتخوفه لحكومة مصر معادٌا   التً كانت وقتها تمثل نشاطا   المصرٌة الى لبنان

 ستقباال  على ان ٌلقى صال  سالم ا ا  كان حرٌصعبد الناصر  ان والحقٌقة لهذ الزٌارة, اللبنانٌة

عداء الثورة ان ٌهتفوا من أ ال ٌنتظره نأ , وذكر لهتموز 23به وبمن ٌمثل ثورة وحفاوة تلٌق 

ن النشاشٌبً و ٌعتدي علٌه. وبعد ان طمبه أحد أبحٌاة صال  سالم ولكنه ٌخشى ان ٌتطاول علٌ

 الى لبنان ممر الذي ٌعتقده سافر صال  سالوال وجود لمثل هذا األ مهٌؤةجواء عبد الناصر ان األ

                                                           
 )القاهرة: , الهٌبة المصرٌة العامة للكتاب,1658-1643 مقدمات الوحدة المصرٌة السورٌة ابراهٌم محمد, (1)

 .156, ص(1668
, دار 1661-1658السورٌة -محمد عبد الكرٌم محافظه, التارٌخ السٌاسً واالقتصادي لدولة الوحدة المصرٌة  (2)

 .25(, ص2118)عمان: زٌع, جرٌر للنشر والتو
 .94, صمحمد المعتصم, شخصٌات ومذاهب (3)
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الى جدة حٌث وصل  العربٌة السعودٌةلٌتوجه بعدها فً زٌارة رسمٌة الى المملكة  (1)تم زٌارتهوأ

ستعرض الملك سعود وأبالتقى  التالً إذ ومنها توجه الى الرٌاض فً الٌوم1654حزٌران  6 فً

نتابج الزٌارة التً , وكان من معه المسابل التً تهم البلدٌن مصر والسعودٌة وكذلك العرب جمٌعا  

االتفاق التام على سابر وجهات النظر فً المسابل المتعلقة بالجوانب السٌاسٌة صال  سالم  قام بها

ة ومصالح العرب بشكل ولما تملٌه مصلحة البلدٌن بصورة خاص االقتصادٌة كذلكوالعسكرٌة و

, كذلك جرى (2)(العربً ًالجماعالضمان مٌثاق )و (مٌثاق الجامعة العربٌة)مع ٌتفق  لما عام طبقا  

 هذه تجاب حتىوالسٌر فً طرٌق واحد  زالت معلقةالالقضاٌا العربٌة التً ن التداول واالتفاق بشؤ

تربطها  ألحالؾٌبذل من محاوالت فً جذب بعض العرب  دون النظر الى بعض ما المطالب

 .(3)حزٌرانفً العاشر من  ةالزٌار وانتهت بالدول التً تقؾ فً وجه مطالب الؽرب,

التً  والمملكة العربٌة السعودٌة زٌارته الى لبنانأتم  نأ بعد القاهرة الى صال  سالمعاد      

لٌتوجه بعدها الى الٌمن فً تموز  ,البلدٌن نظر وتحدٌد العالقات معلثمرت عن تقارب وجهات اأ

الرامٌة حكومة مصر وشعبها التام لبذل كل الجهود  وأكد له استعداد مامهابإجتمع أ إذ 1654

على الدعم المصري للٌمن فً خالفها مع برٌطانٌا حول منطقة كد لتعزٌز الوحدة العربٌة, كما أ

والمشروع  د حق الٌمن فً استعادة ذلك الجزءواستعداد مصر لتؤٌٌ (4)الجنوب الٌمنً المحتل

استعداد مصر لتقدٌم ٌد العون والمساعدة فً  (5)احمد لإلمامظهر صال  سالم االتحادي, وقد أ

 لصدد طلب الجانب الٌمنً منوفً هذا ا (6)االقتصادٌة والعسكرٌة والسٌاسٌة جمٌع المجاالت

 حقها فًا فٌها مصر دعمها للٌمن وتؤٌٌدها بالمطالبة بصال  سالم ان تواصل الدول العربٌة بم

سالم استعداد مصر لتؤٌٌد الٌمن ومضاعفة الجهود بدى صال  لمنطقة الجنوبٌة من الٌمن, فٌما أا

المناطق بزٌارة منطقة الحدود و صال  سالموقام  وسابل, ة بكل ما لدٌها منلنصرة القضٌة الٌمنٌ

                                                           
 .88-89ناصر الدٌن النشاشٌبً, المصدر السابق, ص (1)
 فلسطٌن قضٌة معالجة فً بهم لحق الذي الكبٌر االخفاق نتٌجة 1651 حزٌران 9 بتارٌخ العرب عقدها معاهدة (2)

 ٌكن لم والذي العربٌة الدول بٌن االقتصادي العسكري التعاون هو االهم المإثر العامل وكان, 1648 عام
 من لمزٌد, العربٌة الجامعة مجلس على طرحت حٌنما 1646 االول تشرٌن فً الفكرة ولدت وقد, كامال

 زهران دار, 2111-1645 المشترك العربً والعمل العربٌة الجامعة, عرٌفه بن الطاهر: ٌنظر التفاصٌل
 .131ص(, 2111: االردن) ,والتوزٌع للنشر

تقارٌر المفوضٌة العراقٌة فً جدة, الى وزارة  ,2641/311رقم  و, ملفات البالط الملكً, ملؾد. ك.  (3)
 .92, ص36, و11/6/1654فً  2/8/64الخارجٌة, المرقم 

عملت على تثبٌت مكانتها فً الجنوب الٌمنً بهدؾ تكوٌن اتحاد و 1836حتلت برٌطانٌا الجنوب الٌمنً عام أ (4)
فدرالً تابع لها فً المنطقة والعمل على تؤصٌل االنفصال بٌن شماله وجنوبه من خالل استخدامها عدة اسالٌب 
منها ربط شٌوخ وسالطٌن المنطقة بسلسلة من االتفاقٌات ومعاهدات الحماٌة, وما ان بدأ فشل المشروع 

حتى سعت الى ممارسة الضؽط العسكري من أجل تنفٌذ شروطها. لمزٌد من التفاصٌل ٌنظر: رجاء  ومقاومته
ؼٌر  دراسة تارٌخٌة, رسالة ماجستٌر 1669-1662رحٌم مرسول, اثار التدخل العسكري المصري فً الٌمن 

 .52, ص2111جامعة بؽداد(, بنات:-منشورة, )كلٌة التربٌة
وهو ابن االمام ٌحٌى وولً عهده, دخل فً  حد ابمة الٌمن من بٌت حمٌد الدٌنأ :(1662-1861)احمداالمام  (5)

, خلفه ابنه سٌؾ االسالم البدر الذي أنتهى به 1658مارس  8اتحاد فدرالً مع الجمهورٌة العربٌة المتحدة فً 
 . 126حكم االبمة فً الٌمن بقٌام الثورة الٌمنٌة. ٌنظر: صال  سالم, ثورة ٌولٌو والسودان, ص

الى وزارة  ة العراقٌة فً القاهرة, تقارٌر المفوض4831/311ٌرقم  ك. و, ملفات البالط الملكً, ملؾ د. (6)
 .54, ص33, عودة الصاغ صال  سالم من الٌمن, و18/9/1654الخارجٌة, المإرخ فً 
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كد له ان حكومة مصر تتبع احمد وأ باإلمامجتمع للعدوان البرٌطانً, وبعد عودته أ التً تعرضت

ومقاومة سٌاسة االحالؾ,  ضمن مٌثاق الجامعة العربٌة سٌاسه موحدة لصالح قضاٌا االمة العربٌة

قادرٌن  وطر  صال  سالم فً نهاٌة اللقاء مطلبه فً ارسال بعثة عسكرٌة مصرٌة تضم ضباطا  

 .(1)من فً الٌمنى وضع خطط لتطوٌر الجٌش وجهاز األعل

من سورٌا واالردن والعراق  كال   ,ن ٌزور صال  سالمأكان من المفترض  السٌاق نفس فًو     

 ان فتح , اال(2)التحرٌر فً مصر احتفاالتللعمل على تعزٌز وحدة العرب وذلك بعد انتهاء 

سماحها لبعض الصحفٌٌن المقٌمٌن و لالجبٌن من االخوان المسلمٌنمام االحكومة السورٌة الباب أ

ؽاء لالى أ تدأ (3)بٌن سورٌا ومصر نشاطهم المعادي لمصر سبب توترا   بمواصلةفً دمشق 

ضمن المساعً الرامٌة الى  1654ؾ الى دمشق فً صٌ الزٌارة التً أزمع القٌام بها صال  سالم

من  ن مصر هًأذاعة دمشق عالن إوعلى ضوء إ الدول العربٌة عن سٌاسة االحالؾ, ثناءإ

الى  ما زٌارتهألمهمة. صال  سالم تلك ا وزٌر االرشاد القومً لؽىأ , فقدطلبت القٌام بهذه الزٌارة

وقٌع بعد ت العراق فقد جرت بعد ان ظهرت وطفت الى السطح فكرة االحالؾ الدولٌة وخصوصا  

 خشٌته مصر الذي فً هذا التحالؾ دخول العراق عضوا   الباكستانً واحتمالٌة -الحلؾ التركً

لزمها العالقات العربٌة مما أعلى  نه واعتبرته ٌشكل خطرا  وسعت بكل قوة ألبعاد العراق ع

الذي سمً فٌما لثنً الحكومة العراقٌة عن عقد تحالؾ مع تركٌا وفد برباسة صال  سالم  بؤرسال

   .(4)و حلؾ بؽدادبعد بمٌثاق بؽداد أ

 :حلف بغدادصالح سالم وموقف مصر من : ثانٌاا 

 فكار لبناءأ 1651 عام نهاٌة لوالٌات المتحدة االمرٌكٌة وبرٌطانٌا وفرنساا طرحت كل من     

ستقرار " لتوطٌد السالم واال"Middle East Commandمنظمة الدفاع عن الشرق االوسط 

نتٌجة تصاعد الخطر الشٌوعً فً المنطقة, وكانت مصر تمثل فً المنطقة وحماٌة مصالحها 

جعل بعضها ٌنا  فً مصر 1652 تموز 23اال ان قٌام ثورة  مشروعالركٌزة االساسٌة لهذا ال

على هذا اتجهت الدول  ا  نه قوبل بمقاومة ورفض من قبل الشعب المصري, وبناءعن ذلك, كما أ

 (5)قام جون فوستر داالس وسط. ولتحقٌق ذلكالثالث الى عقد االتفاقات الثنابٌة بٌن دول الشرق األ

 1653وزٌر خارجٌة الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة عام  "Joen Foster Dallas" (5)داالس

                                                           
 وزارة الى القاهرة فً العراقٌة المفوضٌة تقارٌر, 4831/311 رقم ملؾ, الملكً البالط ملفات, و. ك. د (1)

 .166؛ احمد حافظ, المصدر السابق, ص55, ص33و, 18/9/1654 فً المإرخ, الخارجٌة
 .1654تموز  29( فً 5169الزمان, العدد)صحٌفة  (2)
(3) F.o,371/108849, British Embassy (Cairo), , November 23, 1954.                             
كلٌة اآلداب(, القاهرة,  ستٌر ؼٌر منشورة, )جامعة عٌن شمس:مجٌد محً الدٌن, حلؾ بؽداد, رسالة ماج جهاد (4)

 .218, ص1691القاهرة, 
تشارا  لوزارة الخارجٌة عام سٌاسً امرٌكً ولد فً واشنطن, أصبح مس :(1656-1888)جون فوستر دالس (5)

 , أصبح وزٌرا  للخارجٌة فً عهد الربٌس1646ثم ممثال  للوالٌات المتحدة فً هٌبة األمم المتحدة عام  1644
وعد حكومته بتموٌل السد العالً الذي  سٌرته بسحب, عرؾ بعدابه للشٌوعٌة وارتبطت 1652اٌزنهاور عام 

 .68. ٌنظر: انوار سعدون, المصدر السابق, ص1656مهد بدورة الى تؤمٌم قناة السوٌس, توفً فً 
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تركٌا )نشاء منظمة دفاعٌة بٌن فً الشرق األوسط حمل فٌها فكرة أ شملت عدد من الدول بجولة

 .(1)لالتحاد السوفٌتً مام المد الشٌوعًللوقوؾ أ (واٌران والعراق وباكستان

فً  علنت حكومتً تركٌا وباكستاننما أحٌالوجود  الى بؽداد حلؾ نواة برزتو بدأت القضٌة     

-)التركًوتم توقٌع الحلؾ  ,متبادل بٌن البلدٌنمعاهدة تعاون  أنشاءعن 1654شباط  16

ولٌد الدبلوماسٌة االمرٌكٌة البرٌطانٌة, ولما كان العراق  ٌعد الذي 1654نٌسان  2فً (الباكستانً

, فً الوقت الذي جؽرافٌا ٌفصل بٌن تركٌا وباكستان فكان من الضروري اشراك العراق بالحلؾ

ن مصلحة العراق تكمن فً استمرار ربٌس الوزراء العراقً بؤ (2)فٌه نوري السعٌدٌرى كان 

 ساسٌا  أ البد منه ولم ٌرى فٌه تعارضا   مرا  ت مع الؽرب والتعاون مع برٌطانٌا واعتبر ذلك أالعالقا

مع مصالح العراق فً ظل ظروؾ دولٌة كانت القوى الكبرى هً التً تقرر مسار االحداث 

 .(3)وتحسم نتابجها

تؤٌٌده  هثر اعالنوعلى أ العراق من االحالؾ الدولٌة, اقترابللوقوؾ على حقٌقة أخبار و     

ن ٌوفد صال  سالم قرر مجلس قٌادة الثورة أ 1654آذار منتصؾ (الباكستانً-التركً)االتفاق 

عادة تعزٌز العالقات بٌن مصر دؾ إبه بزٌارة الى العراق, بعد توقٌع اتفاقٌة الجالء مع برٌطانٌا,

 ؼٌر العربٌة الدول نبؤ تامة قناعة على ثقة نوري السعٌد, الذي كان ولة كسبوالعراق ومحا

 الى االنضمام فً رؼبته عناعلن  ولذا, ثالثة عالمٌة حرب قٌام حال فً نفسها عن بالدفاع قادرة

 العراق الى سالم بصال  ٌبعث نأ الى ودفعه بشدة الناصر عبد عارضه الذي المذكور الحلؾ

 . (4)جماعً وأ ثنابً حلؾ أي وأ الحلؾ ذلك الى االنضمام بعدم العراقٌة الحكومة ألقناع

صال   القومً ن وزٌر اإلرشادتناقلته الصحؾ العراقٌة أعلى ذلك اعلنت مصر فً خبر  ء  بنا     

ذلك توجه سفٌر مصر فً العراق الى طار جوالته العربٌة, وبالعراق فً أ سٌقوم بزٌارةسالم 

الى  1654آب 15لذي وصل بعد ظهر ٌوم االحد ا صل لٌكون فً استقبال  صال  سالممدٌنة المو

بدت أمن قبل المسإولٌن العراقٌٌن, و واستقبل صال  سالم بحفاوة بالؽة بؽداد مع عدد من مرافقٌه

ة رالزٌات االذاعة المصرٌة وقابع كما نقل ,ها وترحٌبها لهذه الزٌارةالجامعة العربٌة عن تؤٌٌد

داد التً منها وموقؾ العراق المرحب واالستقبال الرابع الذي تلقاه صال  سالم عند وصوله بؽ

وولً عهده (1)وبعد وصوله التقى صال  سالم بالملك فٌصل الثانً ,(5)سٌنطلق الى الموصل

                                                           
دار الزهراء للنشر , مإسسة 1658 -1621العراق احداث ومإامرات منذر جواد مرزة, العهد الملكً فً  (1)

 .316(, ص2115)النجؾ: والتوزٌع, 
عسكري وسٌاسً ورجل دولة عراقً ولد فً بؽداد, تخرج من االكادٌمٌة  :(1658-1888)نوري السعٌد (2)

د من المناصب , تقلد العد1616ٌوشارك فً الثورة العربٌة الكبرى عام  1616العسكرٌة التركٌة عام 
( مرة, وكانت آخر وزارة شكلها بتارٌخ 29( مرة ومنصب وزٌر )14الوزارٌة, تولى منصب ربٌس الوزراء )

 الدٌن سٌؾ. لمزٌد من التفاصٌل ٌنظر: 1658تموز  14, قتل بعد ٌومٌن من قٌام ثورة 1658آٌار 16
 الدار, 1658 عام العراق فً الملكً النظام وسقوط مصرعه على عاما 51 السعٌد باشا نوري, الدوري
 .(2111:بٌروت) ,للموسوعات العربٌة

 .218-219, صالمصدر نفسه (3)
 .45, ص2ٌولٌو, ج 23احمد حمروش, قصة ثورة  (4)
(5)= Fo.371/113575,(Cairo), Summery…, 1954,Op.cit;                                                   
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فً أي مناقشات جدٌة الى حفل  البدأقبل  هالذي أصر على اصطحاب وربٌس الوزراء نوري السعٌد

جلها فً لمهمة التً جاء من أالعراقً ل مفاوضة الجانب, وشرع فً الٌوم التالً بزفاؾ كردي

توقٌع بدت فً مصر والتطورات التً أ السٌاسً الموقؾ ا  حراشالعراق فً االحالؾ,  دخولعدم 

دى حتركٌا أو أ ما تعرضتذا القناة إبالعودة الى رٌطانٌا, التً سمحت لقواتها اتفاقٌة الجالء مع ب

 لدٌها ٌتوفر أن الى بؤنه تشعر بالده حكومة أن سالم صال  وقال, الدول العربٌة الى هجوم مفاجا

 منف العربً العالم تجاه االخرى الؽربٌة والدول برٌطانٌا سٌاسات لتقٌٌم الكافً الوقت االقل على

 أن الى وأشار السعٌد نوري أعترض وعندما, اجنبٌة التزامات أي فً التورط عدم المستحسن

 بؤن سالم صال  رد, التهدٌدات هذه لصد مساندة الى بحاجة وهو العراق ٌهدد الشٌوعٌة خطر

 القومً العام الرأي ٌرفضها اجنبٌة بؤحالؾ طارتباال هً العراق فً الشٌوعٌة لتقوٌة وسٌلة أفضل

ة , وعرض صال  سالم وجهت نظر القٌادلإلمبرٌالٌة خضوعا ٌعتبر االرتباط هذا أن أساس على

وضح نوري السعٌد أ مقابل ذلك ,ق المقرر مع تركٌاعقد المٌثاالمصرٌة فً عدم تسرع العراق ب

تركٌا واٌران  العراق وصالته الطبٌعٌة بجارتٌه عما ٌتعلق بوضالعراقٌة فٌ الحكومة نظروجهة 

 . (2)والمعاهدات السابقة التً تربطه بهما لضمان سالمته

صال   باعتذار بدأت (3)عدة اجتماعات مع الجانب العراقً فً )سرسنك( قد الوفد المصريع     

وعن  نه من هجوم على الحكومة العراقٌةفً حٌ المصرٌة ما قامت به الصحؾ واالذاعةسالم ل

لفتح صفحة جدٌدة مصر استعداد  عن علنبها بهذا الخصوص, وأدلى الشخصٌة التً أ تصرٌحاته

 المباحثات بدأتل المشتركة فً المستقبل. نها توثٌق العالقات الدولٌة وتحقٌق اآلمامن شؤ

عرض كل منهما موقفه ووجهة ,1654ب آ 18 حتى 1654 آب 16 لٌومٌن, من واستمرت

ة الماضً التعاون الكامل بٌن الدول العربٌعاقت فً , واستعرض الوفدان المشاكل التً أنظرة

فً المنطقة والتركٌز على اقامة منظومة للدفاع العربً  كذلك فكرة رفض االحالؾ الدولٌة

-التركً)ن عدم انضمام العراق الى الحلؾ شترك والتوصل الى تفاهم مشترك بشؤالم

  .(4)(كستانًاالب

                                                                                                                                                                                     

 .1654اب  16( فً 5111, العدد)1654اب  15( فً 5111العدد)الزمان, صحٌفة =   
نٌسان  4تولى الحكم بعد أبٌه الملك ؼازي بن فٌصل األول فً  (: ملك العراق,1658 -1635الثانً)فٌصل  (1)

وتحت وصاٌة خاله األمٌر عبد االله وهو ثالث من تولى من الهاشمٌٌن على العراق, قتل اثناء ثورة  1636
-1635تً انتهت بها الملكٌة. ٌنظر: طارق ابراهٌم شرٌؾ, سٌرة حٌاة الملك فٌصل الثانً ال 1658تموز 14

 .2111آخر ملوك العراق, دار ؼٌداء للنشر والتوزٌع,  1658
 231سٌؾ الدٌن الدوري, المصدر السابق, ص؛ 116انتونً ناتنج, المصدر السابق, ص (2)
 عقدل مكانا   الحكومة العراقٌة فً العهد الملكً ة سٌاحٌة تقع فً محافظة دهوك, أتخذت منهسرسنك: مدٌن (3)

حٌث كان للملك قصرا فً هذا المصٌؾ مازال موجودا   ل الصٌؾ,احٌانا, السٌما فً فص اجتماعاتها المهمة
 -1652فً العراق وتحول الى مستشفى. ٌنظر: عبد الجلٌل صالح موسى, جمال عبد الناصر والقضٌة الكردٌة 

 .51(, ص1113)دهوك: رٌة الطباعة والنشر فً دهوك, , مد1691ٌ
الدٌن الدوري,  ؛ سٌؾ215-214ص, 1688, 9, د. م, ط6, جعبد الرزاق الحسنً, تارٌخ الوزارات العراقٌة (4)

؛ منذر جواد, المصدر السابق, 51؛ عبد الجلٌل صالح, المصدر السابق, ص231المصدر السابق, ص
 .323-322ص
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بنوري السعٌد,  لإلطاحةبعد ما ٌكون عن محاولة , وهو أالمرحلة هذه فًكان عبد الناصر و     

ن لتً تعرضت على االقل للفتور منذ أوسابل تحسٌن العالقات بٌن العراق ومصر ا عن بحثٌ

قامة أوابل االربعٌنات من أجل إفض مشروع الهالل الخصٌب الذي تقدم نوري السعٌد فً رُ 

بنوري السعٌد والملك فٌصل  اجتمعحٌنما  صال  سالمولذا فؤن  ها القاهرة,مقرجامعة عربٌة 

  .(1)سرسنك كانت لدٌه تعلٌمات بؤن ٌعامل محدثه بلباقة فابقة ولً عهده االمٌر عبداالله فًو

تً تهم البالد العربٌة العلى جمٌع المسابل  رٌة االتفاقالمص -سفرت المحادثات العراقٌةأ     

نه خالل المإتمر الصحفً اال أ تفاقاالفً تؤكٌد التفاهم و سالم جازما   ال ص ما كان قدربكلها, و

تفقا على عدم اعالن ن الجانبان أ, فقد ذكر أضح النقاط التً تم االتفاق علٌهافً بؽداد لم ٌو

ما دعا  ن, وٌتضح أإولٌن فً بقٌة االقطار العربٌة وأخذ رأٌهاتفاصٌلها حتى تعرض على المس

الى  ن تستند دابما  ٌجب أ للدول العربٌة وإٌجاد خطة موحدةً بناء كٌان قوي الٌه صال  سالم ف

لمٌثاق  وأكد صال  سالم خالل مباحثاته على ضرورة تعزٌز الدول العربٌة ,(2)الرأي العام العربً

د صال  ن عاالضمان الجماعً العربً, وشاطره  نوري السعٌد هذا الرأي, األمر الذي من شؤنه أ

المشترك فً  لكن صٌاؼة البٌان. (3)نه اقنع القادة العراقٌٌن بوجهة نظرةمن أ ده واثقا  سالم الى بال

على صال  سالم الذي عاد الى القاهرة ببٌان ٌنص على أن  نهاٌة المباحثات تؽلب نوري السعٌد

كما انهم سٌجرون  تقوٌة مٌثاق أمن الجامعة العربٌة,المصرٌٌن والعراقٌٌن سوؾ ٌبحثون وسابل 

محادثات مع الوالٌات المتحدة وبرٌطانٌا لبلوغ هذه الؽاٌة, وكان البٌان على درجة من الؽموض 

وحت بؤن مصر ٌدخل فً تحالؾ مع الؽرب فحسب بل كذلك ألم تدع لنوري السعٌد الحرٌة فً أن 

دسوس سإال م على قوله ردا   ذا كله نقل عن صال  سالمقد تنظم بدورها الى التحالؾ, فوق ه

و اكثر فً الوحدة بصورة ما "لو رغب شعبان عربٌان أ: جاء فٌه وجه الٌه فً مإتمر صحفً

نه ٌعنً أن مصر قد سحبت فً ؤسر هذا القول على نطاق واسع ب, وقد فُ فأن مصر لن تعارض"

لى انضواء سورٌا نها لن تعترض بعد الٌوم عراضها على مشروع الهالل الخصٌب وأالنهاٌة اعت

ن تقوم تؤٌٌد صال  سالم لفكرة أازاء  بدى جمال عبد الناصر قلقا شدٌدا  أو حت لواء العراق,ت

سفٌر  بإبالغمصر والعراق بؤجراء مشاورات مع الؽرب لتقوٌة الجامعة العربٌة, ولذلك سارع 

حكومة نوري السعٌد فً القاهرة بؤن مثل هذه االجراءات تتعارض مع سٌاسة االستقالل التً 

 التً أجراها نتابج مفاوضاته صال  سالم عند عودته الى مصر عرضن وبعد أ.(4)ا مصرتنتهجه

الى ظهرت الحاجة الى حضور ربٌس الوزراء العراقً  ,عضاء مجلس قٌاد الثورةعلى زمالبه أ

 .(5)ما اشكل فهمه فً بؽداد إلٌضا مصر 

                                                           
 .116انتونً ناتنج, المصدر السابق, ص (1)
 .1654اب  23( فً 5119الزمان, العدد)صحٌفة  (2)
/س, كتاب السفارة المصرٌة الى وزارة 16/3/3رقم  , ملؾ25لمصرٌة فً أثنا, رقم القٌد و. خ. م, السفارة ا (3)

 .1655كانون الثانً  25الخارجٌة, االتفاق التركً العراقً, المإرخ فً 
 .111انتونً ناتنج, المصدر السابق, ص (4)
 .215, صالعراقٌة الوزارات تارٌخعبد الرزاق الحسنً,  (5)
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التً شملت خالل زٌارته للعراق سالم  صال  التً قام بها جولةال نذكرن أ ونرى من االهمٌة     

ٌنة كربالء فً الٌوم العشرٌن من آب لزٌارة مدالى بزٌارة بدأها ذ قٌة, إعدد من المناطق العرا

اشترك  حافال   وقد رافقه نجٌب الراوي سفٌر العراق فً مصر وجرى له استقباال   العتبات المقدسة

بزٌارة العتبتٌن الحسٌنٌة  صال  سالموقام  موظفٌن فً كربالءفٌه عدد من المسإولٌن وكبار ال

مدٌنة  . وكان من المقرر ان ٌزوروالعباسٌة, كما زار المتاحؾ االثرٌة هناك ثم عاد الى بؽداد

جامع بزٌارة  امنها الؽٌت بسبب الظروؾ الجوٌة, وبعد عودته الى بؽداد قالنجؾ االشرؾ اال أ

بعدها الى مام عبد القادر الكٌالنً لٌذهب جامع اإل ثم زار ,الجمعة صالة فٌه دىأعظم واإلمام األ

ب زار صال  سالم مدٌنة آ 21وفً الٌوم التالً  .(1)من الزهور إكلٌال  المقبرة الملكٌة ووضع 

من قبل  حافال   ستقبل هناك استقباال  وأ لنفطٌة وزار منطقة ابو الخصٌبالبصرة وتجول فً حقولها ا

السٌاسٌة وساط لٌعود بعدها الى بؽداد حٌث أدلى بتصرٌح تناقلته األ ٌان,عالشخصٌات واألبعض 

الباكستانً قبل ان  -التركًمصر الى الحلؾ  باهتمام بالػ جاء فٌه بؤنه ال ٌمكن بحث انضمام

قوٌاء بما فٌه الكفاٌة, وقد عززت هذه التصرٌحات االعتقاد بان الحلؾ كان موضوع بحث نصبح أ

 . (2)فً اجتماعات سرسنك

وهو ٌحمل فً  1654ب آ 23فً فوصلها الى لبنان  العراق مؽادرته بعد توجه صال  سالم     

زٌز العالقات العربٌة بعد لقابه المصرٌة وموقؾ بالده الداعً الى تع السٌاسٌة الوجهةجعبته 

وهناك التقى صال  سالم  لبنان, لٌكمل مشواره الى االردن جراه مع عدد من المسإولٌن فًأ

لمهمة تعلقت بالشإون العربٌة ا الوزراء االردنً ووزٌر خارجٌة وأجرى محادثات ٌسبرب

الؽربٌة الى الضفة  ان متوجها  عم   االردنٌٌن, ثم ؼادرإولٌن والحساسة وحضور عدد من المس

كد صال  سالم خاللها تحقٌق التعاون التام , وأ1654اٌلول  4الستكمال زٌارته التً بدأها فً 

والكامل بٌن الدول العربٌة وعلٌها ان تتحد فً مواجهة الكٌان الصهٌونً, كما تطرق الى قضٌة 

و ى عدم االنضمام الى أي حلؾ شرقً أالى ان السٌاسة المصرٌة ترمً ال مشٌرا  االحالؾ 

 .(3)ؼربً

المملكة العربٌة السعودٌة للقاء الملك سعود بعد عودته ان ٌزور صال  سالم المقرر  من كانو     

فً مباحثاته مع المسإولٌن العراقٌٌن وخاصة فٌما ٌتعلق  لٌةتوصل أ من زٌارة العراق لبحث ما

ة فً السودان لالجالء والمسؤ اتفاقٌة مباحثاتن ال أالعالقات بٌن العراق والسعودٌة, إمنها بتعزٌز 

شرنا الٌها خٌرة فً مصر ,التً أاألحداث األ ٌارة, لكنتلك الز تؤخٌردت الى التً تتطلب زٌارته أ

بولً  ,وألتقى1654تشرٌن الثانً  فً قام بهاف ,الزٌارة, تطلبت من صال  سالم التعجٌل بمسبقا  

بعدها الى الرٌاض  ؼادرثم  بعض المواضٌع المتعلقة بالبلدٌن,وبحث معه  فً جدة العهد السعودي

وفٌما  رسنكس لمسإولٌن العراقٌٌن فًطلعه على تفاصٌل مباحثاته مع اأواجتمع مع الملك سعود و

  صالسعود لبدى الملك , وقد أالعراقٌة والسعودٌة كتٌنخوٌة بٌن المملٌتعلق بتعزٌز العالقات األ

                                                           
 .1654اب  21( فً 5115الزمان, العدد)صحٌفة  (1)
 .1654اب  22( فً 5116الزمان, العدد)صحٌفة  (2)
 9( فً 5131, العدد)1654اٌلول  5( فً 5128, العدد)1654اب  23( ف5119ًلزمان, العدد)صحٌفة ا (3)

 .1654اٌلول 
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خوي, كما تطرق الى حقٌقة األل الثانً وولً العهد والتفاهم الملك فٌصسالم استعداده لالجتماع ب

أكمل صال  سالم لٌها مجلس قٌادة الثورة, وبعد أن الوضع فً مصر والطرٌقة التً ٌسٌر ع

 .   (1)الى القاهرة مع الحكومة السعودٌة عاد ه محادثات

 حسب1654اٌلول  14فً  , ووصلالى القاهرةنوري السعٌد العراقً  الوزراء ربٌس توجه     

 خالل ذلك جرى حدٌثو ,صر وصال  سالمجمال عبد النافً المطار واستقبله  ,المسبق االتفاق

ول محادثات عبد الناصر حلة الخالؾ بٌن االخٌر وؤمسب بما ٌتعلق وصال  سالم السعٌدبٌن 

 سالم ن صال لفض الخالؾ إال أ استعداده للتدخل بٌنهما ربٌس الوزراء العراقً بدىوأ ,سرسنك

 جتمع الطرفان ودار نقاش حول رإٌا, وعلى أي حال أشًء من هذا األمر لكان ٌكون هنأ نفى

نوري السعٌد فشل فً اقناع جمال عبدالناصر  , لكنحل الخالؾ بٌن الجانبٌن الطرفٌن ومحاولة

التً كان من لدخول فً الحلؾ, سباب الداعٌة لخالل اللقاء الحجج واألبالدخول فً الحلؾ وقدم 

الدفاع عن العراق فً حال ً االعتماد على الدول العربٌة بوعدم الثقة فبٌنها الخطر الشٌوعً 

تعرضه الى خطر خارجً, اضافة الى الروابط التارٌخٌة التً تربط العراق بالدولتٌن 

اٌن هو العالم العربً الذي ٌرٌدون منً ان اتفق معه ": حتى قال ,االسالمٌتٌن)تركٌا واٌران(

عً ول احب فً حال من الحوال ان اتعلق بأوهام بٌنما بالدي فً للدفاع عن بالدي, انا رجل واق

هكذا فشلت جهود مصر فً اقناع الجانب , و"قذها فٌه سوى الرتباط بدول كبرىخطر ل ٌن

ومة العراقٌة فً اقناع كمل من الح, ٌقابل ذلك خٌبة أدابرة االحالؾ وثنٌه عن الدخول فً العراقً

بعد ان بٌن الى لندن  متوجها  وؼادر نوري السعٌد القاهرة  (2)مصر حول وجهة النظر العراقٌة

مٌن حدود العراق الشمالٌة من الخطر الشٌوعً لالتفاق مع لعبد الناصر بؤنه مضطر فً سبٌل تؤ

تركٌا واٌران, وبعد وصوله عرض على الحكومة البرٌطانٌة بعض المقترحات للتعاون تضمنت 

العراق  ٌا(, على ان ٌقوموبرٌطان ركٌا, سورٌا, اٌرانهً)العراق, ت تكوٌن حلؾ من خمس دول

بدت برٌطانٌا وقد أ لتشكٌل الجدٌد,ن لالنضمام لباكستاالدعوة  بعرض األمر على سورٌا مع

فً عقد  لإلسراعضً مع نوري السعٌد ٌفباتفاق واستكملته  موافقتها وتؤٌٌدها للمشروع العراقً

    .(3)ان وباكستان وبرٌطانٌامٌثاق بٌن تركٌا والعراق تنظم الٌه اٌر

 ممثلً قبل من ستقبلأ 1654 ولاأل كانون 19 فً  القاهرة الى تركً صحفً وفد لوص     

 تحدث عشاء ولٌمة الثانً الٌوم فً سالم صال  قاموأ ,المصرٌة والخارجٌة القومً االرشاد وزارة

 التً الحٌوٌة والمشروعات علٌها تؽلبت التً والعقبات الثورة هداؾأ عن تراكاأل للضٌوؾ بعدها

 القرن فً المصري الشعب بناءأ واجهت صعبة داخلٌة وضاعا  أ ورثت الثورة ان ضاؾوأ, حققتها

 وفً السودان فً االحتالل ضدتعمل  الثورة فٌه كانت وقت فً االصالحات تمت وقد, خٌراأل

 يالمصر الفال  الثورة وحررت والعرب مصر لسالمة المستمر اسرابٌل تهدٌد وواجهت ,مصر

                                                           
الى وزارة  القاهرة فً العراقٌة المفوضٌة تقارٌر, 2699/311 رقم ملؾ, الملكً البالط ملفات, و. ك. د (1)

 .13ص, 11و, 16/11/1654 فً 2/11و أ -881/2/8 الرقم, الخارجٌة
فارس ابراهٌم الكاتب, حلؾ بؽداد فً صحٌفة الزمان, رسالة ماجستٌر ؼٌر منشورة, معهد التارٌخ العربً  (2)

 . 236؛ سٌؾ الدٌن الدوري, المصدر السابق, ص64-56, ص2116والتراث العلمً للدراسات العلٌا, بؽداد, 
 .53؛ عبد الجلٌل صالح, المصدر السابق, ص251-246المصدر السابق, ص سٌؾ الدٌن الدوري,  (3)
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 نوأ الوطن, بناء فً علٌهم تعود حتى المعدمٌن على االفدنة من الؾاآل مبات وستوزع ووزعت

 ,الكثٌرون ٌتصور مما قربأ وقت فً حقٌقٌة حرٌة ظل فً سلٌمة دٌمقراطٌة الى ستصل مصر

 المشترك التحالؾ مبدأ فًعن رأٌه و, اللقاء هذا خالل بالتفصٌل االصالحات سالم صال  وذكر

 مإكدا   ,العسكرٌة االحالؾ وخاصة الدولٌة االحالؾ ضد ن مصربؤ أجاب وسطاأل الشرق عن

 ال ثم ومن الشٌوعٌة ضد نفسه الوقت فً وهم الؽرب مع حلؾ أي ضد العربٌة الشعوب نبؤ

 رؼبة مإكدا   التركً الوفد مع الودي حدٌثه سالم صال  ختمو, عسكري حلؾ أي على ٌوافقون

 .(1)الصدٌقٌن الشعبٌن بٌن والصداقة المحبة واصرأ وتوطٌد تركٌا مع خوياأل التعاون فً مصر

ربٌس الوزراء التركً ووزٌر خارجٌته  "Adnan Menderis"(2)زار عدنان مندرٌس     

انضمام العراق الى مسؤلة راقٌٌن حول للتشاور مع الساسة الع 1655 كانون الثانً 6بؽداد فً 

 على اتفاقٌة التعاون بٌن البلدٌناللقاء االتفاق بٌن الجانبٌن الباكستانً, وتم خالل  -لتركًالحلؾ ا

قرب وقت الدخول فً حلؾ دفاعً مشترك فً أعلنا فٌه أ كانون الثانً 13وصدر بٌان فً 

تخاذ التدابٌر الضرورٌة كان هدفهما فً المشروع هو أساس حلؾ بؽداد, والذي وضع أ ,ممكن

    .(3)و الداخلعدوان ٌقع فً الشرق األوسط من الخارج أ مواجهة أيل

عن موقؾ بتصرٌح رسمً  ,وتركٌا العراق بٌن االتفاق إعالن بعد ,أدلى صال  سالم     

بٌن فٌه  ,كانون الثانً من العام نفسه 16زاء ذلك فً مإتمر صحفً عقده بالقاهرة فً حكومته إ

كد على أٌة, وربالخطوة التً قد تهدد الجامعة العربٌة والقومٌة الع الخطورة التً تمثلها تلك

      .   (4)ضرورة وحدة السٌاسة الخارجٌة العربٌة ومٌثاق الدفاع العربً المشترك

عقد أن أعلن العراق نٌته ب طلبت مصر عقد اجتماع لرإساء الحكومات العربٌة فً القاهرة بعد     

فٌه أن  دلى به صال  سالم فً مإتمر صحفً قالمع تركٌا, وجاء ذلك خالل تصرٌح أ تفاقاال

ستقر على الدعوة الى عقد اجتماع لرإساء الحكومات العربٌة الموقعة ي الحكومة المصرٌة قد أرأ

. (5)لعقد المإتمر موعدا   1655كانون الثانً  22 وم, وحدد ٌمٌثاق الضمان الجماعً العربًعلى 

مرة  وألول أوضحت فٌه سٌاسة العراق الخارجٌة رسمٌا   رت الحكومة العراقٌة بٌانا  صدأفٌما 

                                                           
الى وزارة  القاهرة فً العراقٌة المفوضٌةتقرٌر , 2699/311 رقم ملؾ, المكً البالط ملفات, و. ك. د (1)

 .68-65, ص45, و21/12/1654فً  159/2/11 الخارجٌة, المرقم
,كان عضوا فً حزب الشعب الجمهوري 1651ربٌس وزراء تركٌا منذ عام  :(1661-1866)عدنان مندرٌس (2)

لٌشكلوا الحزب 1645 عام فًالذي أسسه اتاتورك, اال أنه انفصل مع آخرٌن عن الحزب المذكور 
بانقالب عسكري وسجن مع بعض السٌاسٌٌن, قدم للمحاكمة وصدر  1661الدٌمقراطً, أبعد عن الحكم عام 

بدعوى اعتزامه قلب النظام العلمانً وتؤسٌس دولة دٌنٌة. للمزٌد ٌنظر:  1661اٌلول  15الحكم بإعدامه فً 
 ,259صال  سالم, ثورة ٌولٌو والسودان, ص

 الى المصرٌة السفارة كتاب, /سري6/5/15 رقم ملؾ ,91 القٌد رقم, أنقرة فً المصرٌة رةالسفا, م. خ.و (3)
 احمد ؛1655 /2/5 فً المإرخ, تعلٌق االذاعة التركٌة على الموقؾ بٌن مصر وتركٌا, الخارجٌة وزارة

 .46ص,2ج,ٌولٌو 23 ثورة قصة, حمروش
: بؽداد, )والتوزٌع للنشر العالمٌة المكتبة, الناصر عبد مع والصراع السعٌد نوري, االعظمً سعٌد محمد ولٌد (4)

 .34ص (,1688
الزمان, صحٌفة السورٌة؛ -المصرٌة العالقات,2/1312-م(, سٌاسة)مصر, العربً العالم ملفات, د.ع. و (5)

 .1655كانون الثانً  19( فً 186الحرٌة, العدد )صحٌفة ؛ 1655كانون الثانً  19( فً 5241العدد)
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االبعد  لم ٌطلع على تفاصٌل االتفاق المصري البرٌطانً كامال   نهالعراق بصورة رسمٌة أعلن أ

واضحة للرد على الضجة القابمة فً مصر حول اعتزام العراق عقد  إشارةالتوقٌع علٌه, وهً 

ستقبل صال  سالم الوفود العربٌة المشاركة فً المإتمر وتلبٌة لدعوة القاهرة أ ,اتفاقٌة مع تركٌا

  .(1)والموقعة على مٌثاق الضمان الجماعً

برباسة جمال عبد الناصر وحضور  1655كانون الثانً  22ٌوم  فً القاهرةعقد المإتمر      

لالجتماع الذي  صال  سالم الذي قام بعدة مداوالت تمهٌدٌة مع رإساء الحكومات العربٌة تمهٌدا  

 محمد عنه وفد بدال  وأ تخلؾ عنه ربٌس الوزراء العراقً نوري السعٌد بسبب سوء حالته الصحٌة

ول ان االجتماعات مستمرة تماع األاالج وصر  صال  سالم بعد انتهاء ,(2)فاضل الجمالً

خامة الى فرسلت بؤن الحكومة المصرٌة أ ضاؾوأ ,تم بحثه عن نتٌجة مامشترك  وسٌصدر بٌانا  

وخالل  .(3)ان ٌحضر المإتمر للمشاركة فٌه وتؤملصحته  السعٌد برقٌة تستفسر فٌها عننوري 

لة نوري رسال وفد الى بؽداد لمقابالحكومات فً القاهرة تقرر أ رإساءجراها المباحثات التً أ

 صال  ضم الذي الوفد لكن, النظر وجهات بٌن للتقرٌب 1655كانون الثانً  31فً  السعٌد

 ان المصادر اخرىذكرت فٌما , (5)1655شباط  3وؼادر العراق فً  ق فً ذلكوفلم ٌُ  (4)سالم

 الى, الجمالً قدمه مقتر  طلب على بناء   مصري وفد سرأ على بؽداد زٌارةب قام سالم صال 

بسبب وعكته الصحٌة, وتحدث معه دون  فً بٌتهواجتمع بنوري السعٌد 1655 شباط2فً بؽداد

الى القاهرة,  وعاد صال  سالم عبدالناصرجمال وتحقٌق هدفه فً رأب الصدع بٌن نوري السعٌد 

  .(6)العالقات تتدهور بٌن القاهرة وبؽداد ثم اخذت

 ,(9)سوى اتخاذه بعض القرارات ن ٌحقق أي نتٌجةأدون  1655شباط  6نفض المإتمر فً أ     

الضمان الجماعً وأقامت حلؾ جدٌد من  دد جمال عبد الناصر بؤن مصر ستنسحب من معاهدةوه

عدى السعودٌة لكن اؼلب الوفود العربٌة, ما  ,ٌةجنبول التً رفضت الدخول فً تحالفات أالد

                                                           
 .1655كانون الثانً  22( ف5245ً, العدد)1655كانون الثانً  16( ف5243ًالزمان, العدد)صحٌفة  (1)
عالم السٌاسة , نشؤ فً بٌبة دٌنٌة وٌعتبر من أبرز ا1613فاضل الجمالً: سٌاسً عراقً ولد فً بؽداد محمد  (2)

بعد ان دخل الحٌاة  1645 امع وأحد الموقعٌن على مٌثاق تؤسٌس هٌبة االمم المتحدة والتربٌة فً العراق
ربٌسا   الى وزارة الخارجٌة وتدرج بالمناصب حتى اصبح المعارؾ , انتقل من وزارة1643السٌاسٌة عام 

محمد  للمزٌد ٌنظر: ,1661ثم افرج عنه فً  1658للوزراء فً العهد الملكً, حكم علٌه باإلعدام بعد ثورة 
,)صحٌفة(, المإتمر؛ 164, ص1662ة الجدٌدة, مكتبة مدبولً, فاضل الجمالً, مؤساة الخلٌج والهٌمنة الؽربٌ

 .2114حزٌران  5(, ف2683ً, العدد)بؽداد
(3) F.o,371/115487,from Cairo to foreign office, january22,1955;                         

 .1655كانون الثانً  23( فً 161الحرٌة, العدد )صحٌفة 
كان الوفد, أضافة الى صال  سالم وزٌر االرشاد القومً المصري, مإلؾ من السادة سامً الصلح ربٌس  (4)

الوزراء اللبنانً وولٌد صال  وزٌر الخارجٌة االردنٌة وفٌضً األتاسً وزٌر الخارجٌة  السورٌة. للمزٌد 

  .F.o,371/115488,telegram No:14, middle east Defense,  February 1, 1955 ٌنظر: 
 الى المصرٌة السفارة كتاب, سري4/26 رقم ملؾ, س2 القٌد رقم, بٌروت فً المصرٌة السفارة, م. خ. و (5)

   .1655/ 25/1 فً المإرخ, سٌاسة لبنان إزاء األحالؾ العربٌة, الخارجٌة وزارة
صحٌفة ؛ 226, تؤرٌخ الوزارات العراقٌة, ص؛ عبد الرزاق الحسن29ًولٌد محمد, المصدر السابق, ص (6)

 .1655شباط  1( ف5254ًالزمان, العدد )
 (.14لالطالع على الوفود المشاركة فً مإتمر رإساء الحكومات وقراراتهم, ٌنظر الملحق رقم ) (9)
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بٌن  االنشقاقحدى الوثابق المصرٌة بؤن وأكدت أ .(1)رفضت االنحناء للضؽط المصري, والٌمن

 ب ربٌس وزراء العراق نوري السعٌدفقد طل ,قبٌل عقد مجلس الجامعة الدول العربٌة بدى واضحا  

 منهم بؤنه لٌس لكن الجانب المصري رفض ذلك اعتقادا   حتى استعادة صحته االجتماعذلك  تؤجٌل

من نوري  قٌام السفٌر العراقً فً القاهرة بتمثٌل العراق فً االجتماع بدال   رفضوا, كما ا  مرٌض

المشار الٌه نه اتى لتقدٌم خدماته بٌنما تدرس بالده االتفاق السعٌد, كما ان الربٌس اللبنانً أعلن أ

نه لم علن أاالمرٌكٌة, وأما الربٌس السوري فقد أ المعونةفً الحصول على  وتفكر فً قبوله رؼبة  

-تركًكاالتفاق ال ن سورٌا لن تقر اتفاقا  لسٌد عدنان مندرٌس بشؤن أي اتفاق وأٌتباحث مع ا

قد تقر هذا  ا من المفهومنهاال أ ردنً فكان ؼامضا  ما الموقؾ األحوال, وأالعراقً بحال من األ

صال  مما جعل  ,(2) ع برٌطانٌا ولصداقتها مع العراقم لتحالفها العسكري االتفاق فٌما بعد نظرا  

ما لمتماسكة وأفؤما ان ٌصوغ استقالله ووحدته ا مفترق الطرق ىن العالم العربً علؤبسالم ٌعلن 

ن ان مصر ستنسحب م مضٌفا   ذلك بداٌة سقوط القومٌة العربٌة, ان ٌتٌع كل بلد طرٌقه فٌكون

خرى العربٌة األٌادة مشتركة من الدول وستعمل على تكوٌن ق مٌثاق الضمان الجماعً العربً

 .(3)التركً -التً ترفض الدخول فً االتفاق العراقً

تابج مإتمر رإساء حول ن ا  صحفٌ ا  مإتمر 1655شباط د صال  سالم فً السابع من عق     

 بعد خمسة عشر جلسة عدم تحقٌق أي نتٌجةل المإتمر وسباب فشأ أوضح فٌه الحكومات العرب

ر الى فشل االقطار العربٌة فً التعبٌر عن وجهة نظ وعز ذلكوأ ,من االجتماعات المتواصلة

ار مٌثاق الدفاع المشترك طتحالؾ تقع خارج إبرام اتفاقٌة موحدة حول قضٌة ثنً العراق من أ

المقتر  المصري الداعً الى توحٌد السٌاسة الخارجٌة أهمٌة شار صال  سالم الى للجامعة, وأ

 .(4)لألقطار العربٌة والتعاون العسكري

من مصر  نقسم على مإٌد ومعارض لسٌاسة كلالمإتمر أ نأ التصرٌح ٌمكن القول خاللمن      

ومنهم من عارض ذلك,  سٌاسًمٌن وضعه المن ٌإٌد سٌاسة العراق وحقه فً تؤ والعراق, فمنهم

بما ٌحتم علٌها  االقتصادٌةو ترى بمنظار تؤمٌن مصالحها السٌاسٌة كل دولةن إلى أ وهذه إشارة

 وضعها االقلٌمً.

 مهاجمةفً حملتها ضد العراق و دور كبٌر العرب صوت حافة المصرٌة وإذاعةالص أدت     

إلذاعة ذات هذه امن المسإول عن إذاعة صوت العرب أن تشترك  , إذ طلب صال  سالممٌثاقال

التؤثٌر به هذا الصراع ول نحاء الوطن العربً بزٌادة كفة االعالم المصريالترددات البعٌدة فً أ

طه حسٌن مع  بإحضاراحمد سعٌد مسإول اإلذاعة بؤمر من صال  سالم  فً هذا المعترك, وبادر

                                                           
(1)Fo.371/115488, from Cairo to Foreign office, February 3, 1955; Michael Cohen, 

Strategy and politics in the middle East 1954-1960 Defending the Northern 
tier, Francis e-library, London- New york,2005, p.60.                                                

 وزارة الى المصرٌة السفارة كتاب, /س16/3/3 رقم ملؾ, 25 القٌد رقم, أثٌنا فً المصرٌة السفارة, م. خ.و (2)
 .1655/ 25/1 فً المإرخ, اقوال الصحؾ بشؤن االتفاق التركً العراقً, الخارجٌة

 .1655شباط  6( ف5261ً, العدد)1655شباط  8( ف5261ًالزمان, العدد)صحٌفة  (3)
 .34محمد سعٌد, المصدر السابق, ص ولٌد (4)
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أضافه  .(1)بحماس شدٌد تهاجم نوري السعٌد والحلؾ ؼٌرة الى صوت العرب لٌلقً عدة احادٌث

 1655ذارآ 25منذ ٌوم  صحٌفة الجمهورٌةوباألخص  لما قامت به الصحؾ الٌومٌة  ضد الحلؾ

أثناء سفره  المشرؾ على الصحٌفة انور السادات الذي تولى إدارتها بدال  منصال  سالم  شراؾؤب

خالل المباحثات  الحملة بإٌقاؾرؼم الوعد الذي قطعه جمال عبد الناصر  ,بمهمة خارج البالد

نهاء حالة بٌن البلدٌن وأرة حول تصفٌة الجو التً دارت مع ممثلً السفارة العراقٌة فً القاه

صال  سالم لتؽطٌة  الخطة الى فً رسمت تلك التقارٌر العالقات بٌن البلدٌن, ونسبالجفاء فً 

ي فً الرأ 1655آذار  وكاالت األنباء األجنبٌة فً العشرٌن من تركته احادٌثه لمراسلًثر الذي األ

التً اذاعتها حادٌث صال  سالم ن أ, وأفً البالد العربٌة حدثتهوردة الفعل التً أ العام المصري

ا مصر عن موقفه تراجعب لعام حدٌثهي االمٌثاق, إذ نفى الرأ بؤبراممل أضعفت األ نباءوكاالت األ

مر الذي ٌخالؾ الدعوة التً بشر بها األ كد تعاونها مع الؽربالعراقً وٌإ -من المٌثاق التركً

نان وسورٌا اناته فً زٌاراته الى لبسهم صال  سالم فً خطبه وبٌالمصرٌون وعلى رأ الساسة

نباء هزت مصر فوجه اللوم الى صال  سالم وهذه األ التؤثٌرن ذلك واالردن والسعودٌة, فؤ

وخبرابه فً  الموتضٌؾ الوثٌقة الدبلوماسٌة ان معاونو صال  سحادٌث, األتلك لتسرعه فً القاء 

شاروا علٌه بنفً تلك التصرٌحات وتؽطٌتها من خالل اعادة الحملة على المٌثاق الدعاٌة, هم من أ

 ال ٌخلومر وأن األ ,ملفقةساس انها كانت بٌانا نفى فٌه التصرٌحات على أ فؤذاعالعراقً,  -التركً

السفٌر العراقً بانه  ما قالهلٌه من تصرٌحات تمحورت حول من مإامرة احٌكت ضده بما نسب ا

       . (2)مع مصر على كل شًء تم االتفاق

لناصر مع نوري السعٌد د اعبب بٌن الجانبٌن متمثال   لصراعل متكاملةمعنا النظر فً رإٌا ولو أ     

طار قضٌة االحالؾ لعزل العراق على بعض الدول وكسبها فً إ التؤثٌر ولومحاولة األ

ة م الدول العربٌاقامته التحاد ٌضلناصر فً الرؼبة التً كان ٌتملكها عبد انا دلوج ,ومحاصرته

  ن ٌطر  نفسه قابدا لهذا االتحاد. وأ

الذي  النشاشٌبً ناصرالدٌن الفلسطٌنً ما نقلته أحدى المصادر عن الصحفً ة ذلككد حقٌقٌإ     

بج نتا حول أجابه عن سإاله  صال  سالم أن , قولهرسنكس محادثات رافق صال  سالم فً

و اسم مصر على أ انت امرٌكا اطلقت اسم القاهرةنه لو كأمن مباحثاته مع الجانب العراقً, 

 نكما هو األ ال حلؾ بؽداد لقاهرةحلؾ ا وألقابم بحٌث ٌصبح اسمه حلؾ مصر الحلؾ العسكري ا

ن عبد الناصر واضحة الى أ إشارةالن قبوله واالنضمام الٌه. وهذه علما تردد عبدالناصر فً أ

حدى وثابق الى أ واستنادا   .(3)االفضلٌة فً تزعم العالم العربً ن ٌكون لمصر موقعكان ٌرؼب أ

                                                           
 مصطفى عبد الؽنً, طه حسٌن وثورة ٌولٌو صعود المثقؾ وسقوطه, مكتبة التراث االسالمً, )القاهرة: د.ت( (1)

 .66 ص,
الى وزارة  القاهرة فً العراقٌة تقرٌر المفوضٌة, 2699/311 رقم ملؾ, الملكً ملفات البالط, و. ك. د (2)

 .92-91, ص34, و31/3/1655فً والمإرخ  2/11أ ر265/2/2 المرقم الخارجٌة
 .228سٌؾ الدٌن الدوري, المصدر السابق, ص (3)
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السفارة المصرٌة, فؤن اعتراض مصر على انضمام العراق الى الحلؾ المذكور هو تخوفها من 

  .(1)ان ٌإدي ذلك الى فقدان زعامة مصر للدول العربٌة

 24وقع ربٌس الوزراء العراقً نوري السعٌد وعدنان مندرٌس ربٌس الوزراء التركً فً      

 .(2)و)حلؾ بؽداد(الذي عرؾ بمٌثاق بؽداد أ, ً بؽدادوثٌقة التحالؾ الجدٌد ف 1655شباط 

 نهاءأ فً هدفها تحقٌق الى المٌثاق هذا خالل من تسعى كانت العراقٌة الحكومةن والحقٌقة أ

نهاء المعاهدة لعراقٌة على أمة اكوالح علنت اتفاقها معالتً أ ,مع برٌطانٌا (3)1631 معاهدة

الباكستان و 1655اٌلول  23فً  الٌه اٌران , كما انضمتة بانضمام برٌطانٌا الى الحلؾالمذكور

بل دخلته  لم تنظم الٌه رسمٌا  فما الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة , أتشرٌن الثانً من نفس العام 3فً

الل قناعتها بؤهمٌته جاء انضمام اٌران من خو (4)لجانه إحدى فً مراقب واصبحت عضوا   بصفة

على تقوٌة  جمٌعا   ٌتعاونواولعلمها بؤن من الخٌر تحالفها مع دول الشرق األوسط كً  بالنسبة لها

ن لسان وزٌر خارجٌتها عندما بٌ الدفاع عن هذه المنطقة, األمر الذي شاطرته فٌها الباكستان على

ٌدت أو (5)من المسلمٌن أؼلب سكانها التًوسابل الدفاع فً المنطقة  ةقوٌفً ت االنضمامهذا  أهمٌة

 وسطلمتحدة االمرٌكٌة وبرٌطانٌا حلؾ بؽداد وأهمٌته لسالمة الشرق األالوالٌات ا من كال  

بما ٌخدم مصالح  االعضاء وتحقٌق االستقرار السٌاسً واالقتصادي للدول بمقوماته الدفاعٌة

  .(6)المٌثاق ألؼراضالتام  تؤكٌدهاالمنطقة بؤجمعها, واكدت الوالٌات المتحدة 

 المعارضالتً وقفت موقؾ  دٌةسورٌا والسعو ت مصر بقوة ضد حلؾ بؽداد وساندتهاوقف     

 يالدول العربٌة والرأ لتؤلٌبت كل ما لدٌها من الوسابل استعملالتركً و -من المٌثاق العراقً

ٌإازرها ضد  حلٌفا   خطوة تهدد كٌانها, فوجدت مصر وعدته ,المٌثاقالعام العربً ضد العراق و

من خالل ما تنفقه من أموال لكسب  سٌة الذهبدبلومافكان دورها باتباع  ,توسع النفوذ العراقً

 جهزة دعاٌتهاأ سخرتو استخدمت مصروساط الرسمٌة وؼٌر الرسمٌة فً البالد العربٌة, كما األ

                                                           
, صدى انضمام اٌران الى الحلؾ /سري4/13, ملؾ رقم 66م القٌد و.خ. م, السفارة المصرٌة فً مدرٌد, رق (1)

 .1655تشرٌن الثانً  11العراقً, المإرخ فً -التركً
(2)  CAB/29/83,Conpidential, No:60,Bagdgd pact organization, 17th october,1956; 

 .25-21ص ,فارس ابراهٌم, المصدر السابق :ٌنظر, ومواده المٌثاق تفاصٌل على وللتعرؾ
كل من نوري السعٌد عن الجانب العراقً و)فرنسٌس همفرٌز(  1631وقعها العراق مع برٌطانٌا فً تموز (3)

, لمزٌد من التفاصٌل ٌنظر: عبد الرزاق الحسنً, برٌطانٌا, والتً منحت العراق دخول عصبة االمم ممثال عن
 .232-215(, ص2113)بٌروت: ٌن للطباعة والنشر والتوزٌع, العراق فً ظل المعاهدات, الرافد

 المصرٌة السفارة كتاب, س4/16 رقم ملؾ, 456 القٌد رقم, نٌقوسٌا)قبرص( فً المصرٌة السفارة, م. خ.و (4)
 ,4614/311 رقم ملؾ, المكً البالط ملفات, و. ك. د؛ 1655/ 12/11 فً المإرخ, الخارجٌة وزارة الى

, 6و, 26/11/1655 فً  941/941/6/31111ش/ المرقم الخارجٌة كتابها وزارة التركً,-المٌثاق العراقً
, 9و, 12/6/1655 ف2/1ًس المرقم, المفوضٌة العراقٌة فً طهران, 4614/311 رقم ؛ كذلك ملؾ6ص
 .9ص

 الى اٌران انضمام صدى, /س5/6 رقم ملؾ, )سري(61 القٌد رقم, كراتشً فً المصرٌة السفارة, م. خ.و (5)
 .1655 الثانً تشرٌن 16 فً المإرخ, تركٌا والعراقً فً باكستان حلؾ

 الخارجٌة,  وزارة واشنطن, فً العراقٌة السفارة كتاب ,4614/311 رقم ملؾ, المكً البالط ملفات, و. ك. د (6)
 .1ص, 1و, 9/2/1656 فً 315/315/16/2624ش/ كتابها المرقم
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وقابلت مصر والدول العربٌة المإٌدة .(1)من الصحافة ومحطات بثها االذاعً ضد المٌثاق المذكور

نت بدول الكتلة الشرقٌة إلمداد لها الحلؾ بتكوٌن احالؾ دفاعٌة ثنابٌة بٌن بعضها البعض, واستعا

  .(2)بما فٌها السال  تلك االحالؾ بالمعونة

بمنؤى عن  قامة مشروع حلؾ عربًإ, التركً -العراقًكردة فعل على المٌثاق  ,تبنت مصر    

جرى خاللها أ 1655شباط  26دمشق فً ٌارة ولتحقٌق ذلك قام صال  سالم بز العراق,

نضمام الى الحلؾ على عدم االنص تفاق , أسفرت عن عقد ألحكومة السورٌةمفاوضات مع ا

مشترك وتعاون اقتصادي اقامة منظمة دفاع خرى, وألحالؾ االا من و أيالعراقً التركً أ

عن الجانب المصري  االتفاق هذا وقع صال  سالم نتهاج سٌاسة عربٌة مستقلة,ى أعربً اضافة ال

ثر ذلك وصل شكري , وعلى أ(3)بٌنما وقع عن الجانب السوري ربٌس الوزراء صبري العسلً

كد خالل وأ ى جمال عبد الناصر وصال  سالم,والتق 1655ذار آ 2الى القاهرة فً  (4)القوتلً

على معاهدة الدفاع  وبعد االتفاق ,طلق للسٌاسة المصرٌة ومشروعها المقتر سورٌا الم تؤٌٌداللقاء 

ثر ضمام الى المٌثاق المصري السوري أوافقت باالنفلكة العربٌة السعودٌة مر على الممعرضا األ

ذار آ 4ٌاض فً الى الر (5)ووزٌر الخارجٌة السوري خالد العظمزٌارة قام بها صال  سالم 

ذار آ 6فً مساء  البٌان المشترك الذي تضمن توقٌع الحكومات الثالثة على ذلك أذٌعو, 1655

 21شترك بٌن القطرٌن فً لهذا البٌان فقد وقعت سورٌا ومصر اتفاقٌة الدفاع الم واستنادا   .1655

مع  مماثال   مٌثاقا  من ذلك عقدت المملكة العربٌة السعودٌة  سبوعٌن, وبعد أ1655تشرٌن األول 

 نهأ سالم صال  علنوأمحل مٌثاق الضمان الجماعً العربً  وبهذا حل الحلؾ الثالثً .(6)مصر

                                                           
 CAB, 29/83,Confldential, c.p(56)236, 17th October, 1956؛                                  (1)

  الخارجٌة وزارة الى جدة فً العراقٌة تقرٌر المفوضٌة, 2642/311 رقم ملؾ, المكً البالط ملفات, و. ك. د    
 .13-11, ص6, و12/3/1655فً  2/1/89 المرقم

 الحلؾ  صدى, /س2/1/11 رقم ملؾ, 44 القٌد رقم, برٌتورٌا)جنوب افرٌقٌا( فً المصرٌة السفارة, م. خ.و (2)
 .1655تشرٌن الثانً  15 فً المإرخ, العراقً فً برٌتورٌا-التركً

, درس الحقوق وعمل بالمحاماة, شارك فً الثورة 1612سوري ولد فً دمشق عام  صبري العسلً: سٌاسً (3)
(, اصبح زعٌما للحزب الوطنً مما ٌسر له كتلة برلمانٌة مكنته من تشكٌل اربع 1629 -1625السورٌة )

, كما تولى 1658حتى قٌام الجمهورٌة العربٌة المتحدة عام  1654وزارات منذ اطاحة ادٌب الشٌشكلً عام 
, للمزٌد ٌنظر: عبد الوهاب الكٌالً, المصدر 1646الى عام  1645دد من الحقابب الوزارٌة من عام ع

 .551, ص3السابق,ج
(, 1658-1655( ومن )1646-1643ربٌس جمهورٌة سورٌا لفترتٌن من ) :(1669-1861)القوتلً شكري (4)

على توحٌد مصر وسورٌا وتسمٌتها  قاد حركة المقاومة ضد االستعمار االجنبً اتفق مع جمال عبد الناصر
الجمهورٌة العربٌة المتحدة, وتنازل لعبد الناصر باختٌاره عن الرباسة, للمزٌد ٌنظر: صال  سالم, مذكرات 

 .252الصاغ صال  سالم,ص
, تولى العدٌد من المناصب المهمة منها رباسة الوزراء من كانون 1613خالد العظم: سٌاسً سوري ولد عام  (5)

, كما عمل وزٌرا فً عدة وزارات 1651الى اٌار 1646, ومن كانون األول 1646الى آذار  1648األول 
 انوار, كان من المعارضٌن لفكرة االتحاد مع العراق. ٌنظر: 1658حتى  1656ومنه وزارة الخارجٌة من 

 كلٌة, )منشورة ؼٌر ماجستٌر رسالة, تارٌخٌة دراسة 1658-1652 اللبنانٌة المصرٌة العالقات, نجم سعدون
 .11؛ انتونً ناتنج, المصدر السابق, ص139, ص2111(, قار ذي جامعة -التربٌة

فً  2/8/64, المفوضٌة العراقٌة فً جدة, المرقم 2641/311رقم  ملفات البالط الملكً, ملؾد. ك. و,  (6)
 =قٌة فً, المفوضٌة العرا2661/311رقم  البالط الملكً, ملؾ ؛ د. ك. و,92, ص36, و11/6/1654
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ما أ .(1)وجود له ٌعد لم العربً الجماعً الضمان مٌثاق فان تركٌا مع الحلؾ وقع قد العراق مادام

بٌروت الوقوؾ على ة وقررت ان مهلطلبت عم   زارهما صال  سالماالردن ولبنان فبعد ان 

ن الخالفات حول أ ناجدلو الى ما قبل االتفاق الى المباحثات المصرٌة السورٌة نالوعدو .الحٌاد

انتهت دون التوصل الى صٌؽة نهابٌة و وضع العراق والموقؾ منه كانت واضحه بٌن الطرفٌن

السوري ٌرى قؾ منه, فكان الجانب للمٌثاق وظهرت خالفات تركزت حول وضع العراق والمو

لضمان الجماعً مٌثاق ا لمجموعة العربٌة وذلك بالنص على إبقاءفً امام العراق إفسا  المجال أ

الى  دىأ (2), ؼٌر ان تؽٌر الوضع السٌاسً السوري الداخل1651ًنٌسان  13 الموقع علٌة فً

 تم االتفاق العسكري بٌن مصرو حول المٌثاق مع الحكومة المصرٌة استبناؾ المحادثات

تم  1656نٌسان  11خر مع الٌمن والسعودٌة فً ان تعقد اتفاقا  آ مصر استطاعت , كما(3)وسورٌا

 والٌمن والسعودٌة مصر بٌن ثالثً تم بموجبه توقٌع مٌثاق عسكريالى عقد اتفاق  فٌه التوصل

 .(4)والسعودٌة سورٌاو مصر برمتهماأ الذي السابقٌن االتفاقٌن ؼرار على

خرى من سلوك الطرٌق منع الدول العربٌة األوماسٌة, الوثابق الدبل وفق ,كان هدؾ مصر     

البالد العربٌة ضد الخطر االسرابٌلً  عراق, وكانت وسٌلة زعماء مصر هً إثارةالذي سلكه ال

الى حل القضٌة الفلسطٌنٌة وهً بسط سٌطرتهم  واقناعهم بؤن تضامنهم ٌمكن الوصول سرٌعا  

السبب قام صال  سالم وقتبذ بزٌارة البالد العربٌة للدعاٌة الى هذا على العالم العربً, ولهذا 

 .(5)الهدؾ

المحادثات  استؤنفت ,الواقع باألمرومن باب القبول  و نتجاوزهاالنهمل مسؤلة مهمة أ ولكً     

وجاء ذلك خالل استقبال صال  سالم لنجٌب  ,بٌن البلدٌنالعراقٌة المصرٌة لتقرٌب العالقات 

عبر صال   1655حزٌران  6عقد فً  الذي تماعجالا فً مصر, وفً هذا العراق سفٌرالراوي 

ت لالجتماعا ن هذا االجتماع ما هو اال استبنافا  وأ عالقاتها مع العراق بإعادةسالم عن رؼبة مصر 

كد ان , وذكرت بعض الصحؾ ان صال  سالم أبٌن البلدٌن جواءالسابقة والرامٌة الى تصفٌة األ

                                                                                                                                                                                     

, مركز المستقبل 1666-1646؛ ؼسان محمد رشاد, من تارٌخ سورٌا المعاصر 44, ص26دمشق, و=
 .116(, ص2111 لدراسات االستراتٌجٌة, )عمان:ل

الى وزارة  القاهرة فً العراقٌة المفوضٌةتقرٌر , 2198/311  رقم ملؾ, الملكً البالط ملفات, و. ك. د (1)
 .19, ص14الخارجٌة, الحلؾ المصري السوري, و

اٌلول من نفس العام  6, وفً وفاز بها شكري القوتلً 1655آب  8أجرٌت انتخابات الرباسة السورٌة فً  (2)
وما ٌمكن ان  صر والسعودٌةنصب ربٌسا للجمهورٌة خلفا لهاشم االتاسً, وقد قوبل ذلك بارتٌا  فً كل من م

ٌإدي الٌه ذلك من انضمام سوري فعال الى الجبهة المقاومة لحلؾ بؽداد كونه كان اكثرا مٌال الى ذلك ممن 
 23-22سبقه. للمزٌد ٌنظر: مجموعة من الباحثٌن, ندوه بعنوان اربعون عاما على الوحدة المصرٌة السورٌة 

(, 1666 بعة االهرام التجارٌة, )القاهرة:مطألهرام, السٌاسٌة واالستراتٌجٌة با, مركز الدراسات 1668شباط 
 .61ص

 .45-41محمد عبدالكرٌم, المصدر السابق, ص (3)
 ;F.o,371/118830,(Cairo),Summary of principal Events, 1956                للمزٌد ٌنظر: (4)

 2/1/186 المرقم, جدة فً العراقٌة المفوضٌة تقرٌر,2642/311 رقم ملؾ, الملكً ملفات البالط, و. ك. د
 .28-26ص, 6و, 25/4/1656 فً

 .1656/ 2/5 فً المإرخ, / سري جدا6/5/15 رقم ملؾ, 91 القٌد رقم, انقرة فً المصرٌة السفارة, م. خ.و (5)
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 12من  االعالمٌة التً قادتها الصحؾ واالذاعة المصرٌة ضد العراق ستتوقؾ اعتبارا  الحملة 

  . (1)1655حزٌران 

خر ٌقوده ة العربٌة شهدت تبلور محورٌن أحدهما تقوده مصر واآلقن المنطخالصة القول أ     

وٌعمل على كسب الحلفاء من  توجهات مؽاٌرة لما ٌدعو الٌه اآلخر العراق, وكل منهما ٌدعو الى

 وسٌلة لتحجٌم هو اال عالن الحلؾ الثالثً مالعربٌة, ولذا كان اقدام مصر على إحكام االقطار ا

نها نجحت بإرؼام بعض الدول العربٌة دوره العربً, وٌبدو أتحجٌم  باألحرىو مٌثاق بؽداد أ

ا المالً بمساعدة السعودٌة كما ودعمه باالبتعاد عن المعسكر العراقً بمساعدة حمالته االعالمٌة

بٌن  داة التخاطبالذي كان ٌمثل أ, وال ننسى الدور الذي قام به صال  سالم حصل مع االردن

رحالته ب المضمار تجال ذلكفً هذا  كبٌرا   حٌنما بذل مجهودا   حكومة مصر والبلدان العربٌة

ؼراء صال  سالم أً, ٌجانبه مام المفاوض العربأ كبٌرا   والمكثفة التً شكلت ضؽطا   المتعددة

عم العسكري دللدول العربٌة لدفعها للتقارب ووجهة النظر المصرٌة من خالل تعهد مصر تقدٌم ال

من ما ٌحققه برام المٌثاق لٌد وهو السٌاسً العتٌد كان ٌدرك أهمٌة أنوري السع ماواالقتصادي. أ

 قد ال تقدمه من دعم عسكري وبما 1631معاهدة  بإلؽاءفٌما ٌتعلق  ا  مكاسب سٌاسٌة وخصوص

تى ولو كان على حساب عالقته بمصر التً ح تقدٌمة العربٌة و ؼٌرها من الدولتستطٌع مصر أ

ن عبد الناصر وأ تإهلها لقٌادة الدول العربٌة تطمح للوصول الى مكانة كانت ممثلة بعبدالناصر

نه ولو أ نه استطاع,التالً فؤوب زعامة العالم العربًدور محمد علً فً  سنفسه كان ٌرٌد ان ٌمار

م دفً ع بؤخرىو ٌإثر بصورة أ ان لم ٌنجح فً جمع اكثر من دولتٌن وهما سورٌا والسعودٌة,

بعد اعالن العراق الخروج منه بعد قٌام ثورة  الذي لم ٌستمر التركً-فً المٌثاق العراقً نخراطاال

 .1658الرابع عشر من تموز 

                                                           
؛ الحرٌة, 1655حزٌران  6( فً 312؛ الحرٌة, العدد)1655حزٌران 1(, فً 265)الحرٌة, العددصحٌفة  (1)

؛ الحٌاة, )صحٌفة(, 1655حزٌران  12( فً 314؛ الحرٌة, العدد)1655ان حزٌر 11ً ( ف313)العدد 
 14( فً 2964)العدد, 1655حزٌران  11( فً 2962)العدد, 1655حزٌران  6( فً 2961) بٌروت, العدد

 .1655حزٌران 



 
 
 

 الفصل الرابع
 5591-5511صالح سامل والتطورات السياسية يف مصر  

 

-5511المبحثثثال ا: ال الط ثثثيا اللصيلثثثل للثثثام لثثثيل  ل  ثثث ا  
5511  

 5511اوال: مؤتمر باندونج التأسيسي لحركة عدم االنحياز األول عام      
     واعادة تسميح الجيش المصري: ثانيا: النظام السياسي الجديد     
 5511ثالثا: القيادة السياسية الجديدة وقرار تأميم قناة السويس عام      

ة الخيرجصثة  دثدا صيدهي المبحال الثيطلل لام ليل   جه ده اللصيلص
 المهطصة  لى حصيده

 صالح سالم رئيسا لمجمس ادارة التحرير     
العما اللحفل حدى  فيدثه  المبحال الثيلالل لام ليل   جه ده فل

5511 
 ةفاالصح جهوده في اواًل:    
 :5511وفاتو عام  ثانيًا:   
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  5511-5511 لصالح سامل لألعىام السياسي النشاط ول:األ املبحث

السابقة الرأي العربً والعالمً وأشادت به أٌضاً   المدة خبلل السٌاسً سالم صبلح نشاط ثارأ    

عددها الصادر ب التحرٌر مجلة ونقلته االلمانٌة الصحؾ نشرته ما نهامو االجنبٌة الصحؾ بعض

 نشاط الى , اشارت فٌه(السوداء والنظارة -الداببة الحركة) :عنوان تحت 2565 حزٌران 33ً ف

 قد تمثلت الثورة قٌادة لمجلس الداببة الحركة نأ حدهاأ وذكرت ,وكفاءته وذكابه سالم صبلح

 وعلى سنه صؽر من الرؼم على لببلدة سٌاسٌة انتصارات عدة سجل الذي سالم صبلح الصاغب

 ضافتوأ, الثابرة وطنٌته بفضل االنتصارات هذه حقق ولكنه, رةالقصٌ السٌاسٌة خبرته من الرؼم

, ٌخلعها ال التً السوداء نظارته وراء من زٌؾ كل من مجردة الحقابق ٌرى سالم صبلح أن

 اتهامات ٌرد نأ استطاع الذي الوحٌد الشرقً السٌاسً بوصفه االلمانٌة الصحٌفة تستطردوا

 فً ٌتخبط آٌدن جعلت بمستندات مصحوبة جدٌة باتهامات برٌطانٌا خارجٌة وزٌر آٌدن مستر

  . (2)وتناقضاته اتهاماته

ٌقل أهمٌة  ملحوظاً الو اً ممٌز اً سٌاسٌ اً راودو اً نشاط أٌضاً  وخبلل هذه المدة أبدى صبلح سالم    

        :األحداث المهمة التً ارتبط به خبللهامجمل  ىوسنسلط الضوء علبالنسبة الى سابقاتها, 

      5511ول عام التؤسٌسً لحركة عدم النحٌاز األمإتمر باندونج : ولا أ

 عرؾ ما ظل فً تؤسٌسها التً جاء لحركة عدم االنحٌاز التؤسٌسًمإتمر باندونج  ٌُعد       

 السوفٌتً االتحاد بٌن الثانٌة العالمٌة الحرب بعد الجدٌد الدولً الوضع نتجهاأ التً الباردة بالحرب

من األحداث المهمة فً تؤرٌخ آسٌا  خرىأ جهة من وحلفابها المتحدة والوالٌات جهة من وكتلته

 فرٌقٌاآسٌا وأ ة مندول تسع وعشرون فٌه اجتمعت ذإ ,وتؤرٌخ مصر على نحو خاص فرٌقٌاوأ

والتً مثل سكانها أكثر من  2566 عام نٌسان 35-21 من للمدة إندونٌسٌا فً حدٌثة االستقبلل

السبلم وفتح مرحلة من التعاون وجل ان ٌوطدوا صبلت الود والتضامن نصؾ العالم من أ

كتلة  واوجدأ واالقتصادي, إذوتحرٌرها من ربقة االستعمار السٌاسً والترابط بٌنها لحفظ كٌانها 

ترتبط بمصٌر  ن الالعسكرٌة مع الدول الكبرى وأ ؾلؤلحبلحٌادٌة تنؤى بجانبها عن الخضوع 

وتحول دون حرب عالمٌة جدٌدة ودعامة كبرى من دعامات السبلم  المتنازعتٌنالكتلتٌن 

   .(3)العالمً

 المعترؾ الدول المإتمر الى وُدعٌت, (4)باندونج مدٌنة فً اندونٌسٌا من بدعوة المإتمر عقد     

 واستبعدت الشعبٌة الصٌن دعوة وتقرر, وأفرٌقٌا آسٌا الكبٌرتٌن القارتٌن فً دولٌاً  باستقبللها

                                                           
  :ًـــــــــ, على الموقع االلكترون2565 حزٌران 33 التحرٌر)مصر( مجلةنقبلً عن:  (2)

 www.almasryalyoum.com 
 .251-271, صالمصدر السابقعبد الرحمن الرافعً,  (3)
 م711 البحر سطح مستوى عن وترتفع هندونٌسٌا من جزء اكبر, جاوة جزٌرة من الؽربً الشطر عاصمة (4)

 احمد: ٌنظر. كم231(جاكارتا)العاصمة عن وتبعد طبٌعتها بجمال مشهورة مدٌنة وهً العالٌة بالجبال ومحاطة
 .2566 نٌسان 21 فً(, 3752) العدد لبنان,,)صحٌفة( الحٌاة ؛61ص, 3ج, ٌولٌو 34 ثورة قصة, حمروش
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 قبول لعدم أٌضاً  اسرابٌل استبعدت كما, بٌنهما المستحكم للخبلؾ معاً  والجنوبٌة الشمالٌة كورٌا

 افرٌقٌا جنوب اتحاد دول استبعدت كما ,الٌه دعٌت ما إذا المإتمر حضور العربٌة الدول

 .(2)األفرٌقً للشعب وعداوتها لعنصرٌتها

الى    جمال عبد الناصر الذي رافق الربٌس المصري الوفد برز اعضاءكان صبلح سالم أحد أ     

 مع مإسسً حركة عدم االنحٌاز حد األقطاب الثبلثوهو أ ,المإتمرعمال لٌسهم فً أباندونج 

 الوزراء الهندي ربٌسو" Joseph.B.Tito" (3)بروز تٌتو جوزٌؾالربٌس الٌوؼسبلفً 

 هعقدتم  اجتماع ولأ سالم صبلح حضرو ,Jawaharlal Nehru""(4)(نهرو  يال جواهر)

 هامة وثٌقة لٌكونمنه,  35 حتى ستمرأو 2566 نٌسان 21 فً عمالهأ المإتمر فتتحأ ان بعد

عبد الناصر كلمة ببلده مستعرضا  خبلله لقىوأ ,الحٌاد لسٌاسة وتدشٌنا االنحٌاز عدم دول لنضال

الى تكتٌل  سباب ذلك التوتر داعٌاً للمإتمرٌن أ فٌها ما ٌكتنؾ السٌاسة العالمٌة من توتر موضحاً 

االستقبلل لكل دول  واحتراماسً وتحقٌق العدالة االجتماعٌة الجهود لتهٌبة جو من االستقرار السٌ

م تتلخص فً تنظٌم التسلٌح واحترام مٌثاق عالخمسة مبادئ لتحقٌق السبلم فً ال العالم, واضعاً 

مم المتحدة والقضاء على التفرقة العنصرٌة واعبلن حقوق االنسان ووقؾ اسالٌب الضؽط األ

  .(5)ى الدول الصؽرى وتصفٌة االستعمارالسٌاسً التً تباشرها الدول الكبرى عل

عرب عن رؼبته أ 2566شباط  26فً  نهرو خبلل زٌارته للقاهرة نوالجدٌر بالذكر أ     

ا فرٌقٌأثبات تضامن دول آسٌا وأ هالمإتمر الذي كان الهدؾ من الشدٌدة فً ان ٌحضر عبد الناصر

فمن  ,بؽداد مع معارضة عبد الناصر لحلؾ بٌراً ك تعاطفاً نهرو  بدىالمحاٌدة وؼٌر المنحازة, كما أ

خرى كان ومن ناحٌة أ ,تكتبلتؾ والمحاٌد ٌشك فً كافة االحبلال وبحكم موقفه ناحٌة نهرو

                                                           
 .61ص, 3ج, ٌولٌو 34 ثورة قصة, حمروش احمد (2)
 بكرواتٌا, زؼرب فً ولد عسكري وسٌاسً ورجل دولة ٌوؼسبلفًقابد  :(2511-2153)جوزٌؾ بروز تٌتو (3)

الٌوؼسبلفً بعد ان تؤثر بالعقٌدة الشٌوعٌة, سجن عدة مرات لنشاطه السٌاسً وبعد  الشٌوعً الحزب إلى انظم
 2541الذي كثٌراً ما كان ٌنادى به, فً عام  تنكر مستخدما عدة اسماء ومنها اسم تٌتو 2545االفراج عنه سنة 

توجه الى اسبانٌا على راس فرقة من المتطوعٌن الٌوؼوسبلؾ للمشاركة فً الحرب االهلٌة االسبانٌة, انتخب 
عضوا فً اللجنة المركزٌة للحزب الشٌوعً وسكرتٌرا عاما فً اللجنة المركزٌة, شارك فً المقاومة ضد 

(, شكل 2556 –2552الٌوؼسبلفٌٌن) للمحاربٌن أعلى كقابد الثانٌة العالمٌة حرباالحتبلل االلمانً خبلل ال
ثم ترأس الحكومة الفدرالٌة وانتخب كؤول ربٌس لجمهورٌة  مإقته بوصفه ربٌسا للجنة التحرٌرحكومة 

 الى قٌصر ٌولٌوس من السٌاسٌٌن القادة اشهرد ٌنظر: تركً ضاهر, للمزٌ .2564ٌوؼسبلفٌا بعد التحرٌر عام 
 .17-16, ص(2553: بٌروت) ,3ط, والنشر للطباعة الحسام دار, عبدالناصر جمال

 االجتماعٌة الطبقات الى تنتمً ألسرة 2115 سنة ولد هندي وزعٌم سٌاسً :(2575-2115)نهرو جواهرالي (4)

 الجامعة من تخرج, كامبردج الى لٌنتقل برٌطانٌا فً Haro( هارو) بمدرسة التحق, الهندوس عند المتمٌزة

, به الصلة وثٌق واصبح المهاتما ؼاندي اسسه الذي الهندي المإتمر بحزب التحق, 2523 عام محامٌا لٌصبح
 2535 عام وفً, البرٌطانً االحتبلل قبل من مرات عدت للسجن تعرض الهند فً الوطنً لعمله ونتٌجة
آب  26 فً للهند وزراء ربٌس اول واصبح الهند استقبلل اعلن 2557 عام وفً, المإتمر لحزب ربٌسا انتخب
 من أي الى االنضمام عدم الى فدعا لئلمبرٌالٌة الرافض السٌاسً بخطابه اشتهر, 2575 وفاته حتى 2557

 الحسٌنً: ٌنظر للمزٌد. االنحٌاز عدم حركة بتكوٌن فكرة ولد الذي االمر, الؽربً وأ الشرقً المعسكرٌن
 .71ضاهر, المصدر السابق, ص؛ تركً 45-31ص, السابق المصدر, المعدي

 .243؛ انتونً ناتنج, المصدر السابق, ص71محمد المعتصم, مذاهب وشخصٌات, ص (5)
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ربٌس  . وكان عبد الناصر متفقا معجزءاً منه جٌرانه الباكستانٌٌن كانوا نتعاطؾ نهرو مرجعه أ

إلقناع عبد الناصر حضور  كبٌراً  مر جهداً نواح سٌاسٌة كثٌرة ولم ٌتطلب األ وزراء الهند فً

 .(2)نفس الوقت وزٌارة الهند فً المإتمر

عمال اللجان سهم فً أفقد أ حلقة داببة من النشاطالمإتمر  انعقاد مدة خبللصبلح سالم  كان     

 كملأمور على أم بما عهد الٌه من اقو الوفود بؤعضاء أعد التقارٌر وأجرى االتصاالت وألتقىو

زٌارة واجتماع الدول من ستؽل صبلح سالم هذه الن ببلده, وأوجه ٌسانده فً ذلك حماسه لرفع شؤ

هدافها وما دها عن توجهات السٌاسة المصرٌة وأوضحه لعدد من ممثلً تلك الدول ووفوخبلل ما أ

خطار األ ألعضابهامام لعشرات السنٌن, كما بٌن صبلح سالم قته الثورة من تقدم دفعها الى األحق

مور التً التً كانت من األ سٌاسة االحبلؾكذلك التً تهدد مصر والمنطقة بصورة عامة 

  .(3)الجدٌدة القٌادة المصرٌة ارفضته

: بقوله اعتماده سبابوأ االنحٌاز لعدم العربً المفهوم سالم صبلح وضحأ طاراإلذات فً و     

 فكرة الناس لبعض تكون فقد, لكم ٌحلو خرآ شًء أي وأ حٌاداا  الجدٌدة سٌاستنا تسمٌة ٌمكنكم"

 أي مع كانت وسٌلة يبؤ التعاون ورفض معاد موقف اعتماد هو نعنٌه وما, الحٌاد عن مختلفة

 .(4)"وٌإٌدنا ٌساعدنا من مع ونتعاون نود بٌنما, وحرٌتنا كرامتنا ضد موقفا ٌتخذ شخص

المإتمر وشنت الصحافة الؽربٌة علٌه موجات من الدول االستعمارٌة معارضة عقد  حاولت     

النقد الشدٌد وحاولت منع الدول الخاضعة لها من الذهاب, كما حاولت قوى كثٌرة تعطٌل سفر 

 وفدال سب على رأاذهبال لم ٌتردد , لكنهالمإتمرعبد الناصر ومنعه من الظهور فً جمال 

صبري  ًفوزي وزٌر الخارجٌة وعلرشاد ومحمود صبلح سالم وزٌر اإل من المصري المشكل

ثمان الى جانب مصر شاركت االوقاؾ. ووالشٌخ حسن الباقوري وزٌر  ٌر مكتب عبد الناصردم

  .(5)االردن, السعودٌة, لٌبٌا والٌمن’ , سورٌا, السودان, لبنان, العراقدول عربٌة هً

فً  توجه 2566نٌسان  1القاهرة ٌوم  حٌنما ؼادر لمصريالوفد ا ومن الجدٌر بالذكر أن     

المسابل المتعلقة  تناوالً همٌتها ملها بحث العبلقات بٌن البلدٌن وأتم خبل الباكستان ةارٌزل البداٌة

جاءت لتهدبة خواطر الساسة  للباكستان ن زٌارة عبد الناصر, كما أفرٌقًاآلسٌوي األبالمإتمر 

ن مإكدٌن لهم بؤ ,ومن مإسسً تلك الحركة التارٌخً لهان الهند الخصم أ باعتبار الباكستانٌٌن

وأكد صبلح سالم خبلل  مسافة واحدة مع البلدٌن, ن مصر تقؾ علىالحركة لٌست ضد أحد وأ

ن مصر تنتهج سٌاسة الحٌاد بٌن المعسكرٌن الدولٌٌن أ ٌةباكستانال كراتشً مإتمر صحفً فً

ن االحبلؾ تهدؾ ضاؾ أوأ ,مصالحها تناقضالتً وهً تعارض فً دخول االحبلؾ الدفاعٌة 

                                                           
, ناتنج انتونً ؛73, ص(د.م, د.ت), 2567-2565نتابج( -احداث-لطٌفة محمد سالم, ازمة السوس)جذور (2)

 .243ص, السابق المصدر
 .75, صمحمد المعتصم, مذاهب وشخصٌات (3)
 .527-526(, ص2516 :)بٌروت, دار اقرأ, 2567-2167لسٌاسً نقبل عن: نجٌب صالح, تارٌخ العرب ا (4)
, بمصر المعارؾ دار, عهدٌن فً ذكرٌاتً؛ صبلح الشاهد, 61, ص3ٌولٌو, ج34احمد حمروش, قصة ثورة  (5)

 .352(, ص2557 القاهرة:, )3ط
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ن مشكلة اسرابٌل هً الدول العربٌة وتقوي اسرابٌل, وأعلن صبلح سالم بؤ الى الفرقة بٌن

خرى كالباكستان والهند ان تولً العرب ورة مشكلة عربٌة وقد تستطٌع دول أجوهرٌا وبالضر

الوفد , كما زارا (2)لعربالتً ٌعالجها انفسها الطرٌقة ب تستطٌع معالجتها بعطفها ولكنها ال

جمال عبد  فٌها ٌام رافقبها عدة أ ىمضالهند التً أالى  فً طرٌقه رما وافؽانستانوبالمصري 

مام ا أخطابً  ٌضاً ح له الخطابة فً جمع حاشد والقى أتاوأ نهرو الناصر ربٌس وزراء الهند

, فكانا الوحٌدٌن العسكريالبرلمان الهندي, وكان جمال عبد الناصر وصبلح سالم ٌرتدٌان زٌهما 

قٌم للوفد المصري فً الذي أ حفل االستقبال الرسمً ثناءوأ .(3)من بٌن قادة الدول من العسكرٌٌن

حتى جاء دور صبلح  عضاء الوفد كما متعارؾ علٌهٌقدم أ عٌل كامل()اسماالهند كان سفٌر مصر

هٌر لكرة القدم, وكان من العب نادي االهلً الشلذي قدمه السفٌر باسم)صالح سلٌم( سالم ا

 ذ كٌؾ تؽطى شهرة العبثاره, إمما أؼضب ذلك صبلح سالم وأ لسان نها كانت زلتالواضح أ

 وهذه.(4)من منصبه قالة السفٌرثرها تم إالثورة, وعلى أعبلم كرة قدم على وزٌر دولة وعلم من أ

 السٌاسٌة الكوادر استبدال على كامل وبشكل ٌعمل لم الجدٌد السٌاسً النظام ان على داللة

 .المصرٌة الدولة فً السابق الملكً للنظام والدبلوماسٌة واالقتصادٌة

علنت القرارات بعد ان أ2566 نٌسان 35 فً ختامٌةال بجلسته نتهىأكمل المإتمر أعماله وأ     

جمال عبد الناصر برفقة عاد , و(5)على الدول دستوراً عتبروها لتً توصل الٌها المشاركون واا

ٌاته بعزل اسرابٌل صدر المإتمر توصأحٌنما  كبٌراً  ا كسباً حرزبعد ان أ الى القاهرة صبلح سالم

 وثابق إلحدى واستناداً  ,ٌد حقوق عرب فلسطٌن المشروعةوأ سٌويعن المجتمع األفرٌقً اآل

فً المطار, كما شارك عمال المصانع  رسمٌاً  استقبل الوفد العابد استقباالً فقد  العراقٌة السفارة

لسٌاسٌة , اضافة الى رإساء البعثات استقبالحفل اال دٌدٌة واالهلٌٌن فًحالحكومٌة والسكك ال

ن وربا الشرقٌة, وتضٌؾ الوثٌقة بؤمإتمر والسفٌر الروسً وممثلً دول أالللدول المشتركة فً 

رإساء  نهم عدوامعللة ذلك الى أ الستقبالً هذا ارإساء البعثات االوربٌة واالمرٌكٌة لم تشترك ف

فة الصحا مإتمر أولى منهم بذلك, ونقلت الوثٌقة ما بررتهكة فً الول المشترالبعثات السٌاسٌة للد

شتراك برٌطانٌا وامرٌكا وفرنسا بصورة خاصة ٌعود الى عدم ارتٌاح حكوماتهم عدم أ عن

        . (6)مإتمر باندونجلمقررات 

 

                                                           
 .2566نٌسان  24, فً (3753)الحٌاة, العدد صحٌفة  (2)
, كتاب المفوضٌة العراقٌة فً القاهرة, المرقم 3777/422 , ملفات الببلط الملكً, ملؾ رقمد. ك. و (3)

 .71, ص37, الى وزارة الخارجٌة, و5/6/2566, المإرخ فً 412/3/21
؛ محمد الجوادي, كٌؾ 275ص, مطبعة المعرفة, )القاهرة: د.ت(ضٌاء الدٌن بٌبرس, اسرار حكومة ٌولٌو,  (4)

 .341وزراء, ص اصبحوا
للتعرؾ على تفاصٌل المإتمر ومقرراته, ٌنظر: سهبلن منذر الجبوري, الصحافة العراقٌة والعدوان الثبلثً  (5)

صحٌفة ؛ 31-25, ص2557جامعة بؽداد(,  :اآلداب, رسالة ماجستٌر ؼٌر منشورة)كلٌة 2567على مصر 
 .2566نٌسان  36, فً (377)الحرٌة, العدد

الى وزارة  , كتاب المفوضٌة العراقٌة فً القاهرة3777/422 الببلط الملكً, ملؾ رقم , ملفاتد. ك. و (6)
 .71, ص37, و5/6/2566فً  , المإرخ412/3/21, المرقم الخارجٌة
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 :عادة تسلٌح الجٌش المصريالجدٌد وإالسٌاسً  النظام: ثانٌاا 

لببل ٌتعرض للضؽوط  تنوٌع مصادر تسلٌح الجٌش المصري حرص جمال عبد الناصر على     

التً  العسكرٌةالحٌاد ومقاومة االحبلؾ من خبلل فرض شروط لتؽٌٌر توجهات الدولة السٌاسٌة ك

قوات ولهما جبلء الأ االنتصار فٌها اال بتحقٌق هدفٌنٌتم  معركة ال تماماً  االستقبللمثل  عتبرهاأُ 

ٌتناسب مع تطور  حدٌثاً  تسلٌحاً والثانً تسلٌح الجٌش المصري  البرٌطانٌة من منطقة السوٌس

 ورة حٌنما صرح محمد نجٌب فًولى للثومنذ األٌام األ االهتمام بتسلٌح الجٌش مبكراً  وبدأ مصر,

 كان ال ٌستطٌع ان ٌحدد من وإذاسلحة حدٌثة من دولة ما, أنه البد من الحصول على أ 2563آب 

اللجوء  ة فمن البدٌهًفً حال امتناع امرٌكا والؽرب عن المساعد باألسلحةالدول التً ستمدهم 

 عقاب الثورةري تإرق النظام الجدٌد الذي قام أقضٌة تسلٌح الجٌش المص وباتت .(2)الى ؼٌرها

, أضافة 2551 عام بلح وفساده خبلل حرب فلسطٌنزمة السأمن بعد أن عانى قادتها العسكرٌٌن 

لذلك كان البد من البحث عن  قامة جٌش وطنً قوي,الثورة فً إا التً رفعته حد المبادئأ الى انه

, ب مع التوجهات الجدٌدة للدولة المصرٌة المعادٌة للؽربسبما ٌتنا وسٌلة لتسلٌح الجٌش

أرسلت الحكومة  ساسذا األرضها, وعلى هتل أٌحالجٌش البرٌطانً ما زال  خصوصاً وأن

من عسكرٌة على رأس لجنة الى واشنطن 2563فً كانون االول عام علً صبري  المصرٌة

لمدة طوٌلة واخذت  استمرت, التً من قبل الوالٌات المتحدة سلحةللتفاوض على صفقة ا الجٌش

 الوفد المصري المفاوض بعدمكً خبر الجانب االمرٌحتى أواهٌة, تإجل ألسباب تطول و هاجلسات

فً رٌطانٌة من بٌنها وجود القوات الب السبلح طالما هنالك قضاٌا لم تحلمصر ب تزوٌد تهماستطاع

ؤي ب القناةلفدابٌة فً العملٌات اوالتخوؾ من احتمالٌة استبناؾ  ,بعد جبلبها السوٌس التً لم ٌتم

مستعدون  والٌس فهم ولذلك, مازالت تدرس وسطدفاع عن الشرق األصورة لل ٌضاً أ هناكووقت, 

 .(3)مناأللحة الخفٌفة لقوات البولٌس وباألس اال لتزوٌد مصر

من خبلل الضؽوطات  االمرٌكٌة على الوالٌات المتحدة واضحاً  البرٌطانً بدى التؤثٌرن أ ٌبدو     

 التً تعرضت لها من قبل تشرشل ربٌس الوزراء البرٌطانً فً حضر السبلح على مصر كً ال

البرٌطانٌة وتبدد التفاإل الذي ؼمر  مع ة االمرٌكٌةهجستخدم ضدها فً قناة السوٌس, وتوافقت اللتُ 

 قٌادة الثورة موقفاً سلحة جدٌدة للقوات المسلحة. ولم ٌقؾ مجلس حتمال وصول أالعسكرٌٌن با

هناك بعض المظاهر  فٌه كانت فً الوقت الذيواجهة الرفض والمماطلة االمرٌكٌة فً م جامداً 

     . (4)المحدودة لبلهتمام بدول الكتلة الشرقٌة

وع الحصول على لفرصة فرٌدة فً نقل موض ٌضاً أ المناسبة الظروؾ باندونج مإتمر تاحأ     

ربٌة, فقد حمل الذي فرضته الدول الؽ كسر االحتكار ألنهاء إٌجابٌةالسبلح الى مرحلة أكثر 

                                                           
 .231جٌفري آرنستون, المصدر السابق, ص (2)
 .357 – 357, ص وجٌه اباضة صفحات من النضال الوطنًعبد هللا امام,  (3)
 .75, ص3ٌولٌو, ج 34احمد حمروش, قصة ثورة  (4)
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 (2)رة االسرابٌلٌة على ؼزةاهموم الؽالمإتمر الى  صبلح سالم وبرفقة جمال عبد الناصر

رار على مقاومة حصولها على السبلح, الى جانب االصوالحصار المفروض على مصر لمنع 

وعلى .(3)جذب بعض دوله الى االحبلؾ العسكرٌةتسرب الوعً داخل الوطن العربً عن طرٌق 

 ان شو) بربٌس الوزراء الصٌنً باندونج مإتمرثناء لك التقى جمال عبدالناصر أؼرار ذ

 متساببلً  معه وتحدث الدولً الموقؾ اللقاء خبللاستعرض معه و "Chou En_Lai"(4)(الي

 نوأ الؽرب مع المتكررة المحاوالت له وروى لمصر السبلح ببٌع الروس بمقدور كان ذاإ عما

 ٌاهاإ واصفاً  ملحة ضرورة صبحأ قد إلسرابٌل العدوانٌة السٌاسة بعد السبلح على الحصول

نتهز صبلح ال )شوان الي( عن موضوع الشرق األوسط أوعندما س.(5)الموت وأ الحٌاة بمسؤلة

االسرابٌلً وحاجتها الملحة الذي ٌتهدد مصر من الجانب الفرصة لٌإكد الخطر الحقٌقً  ,سالم

خرى على االذعان الدول العربٌة األو رؼامهافً إ مبلً أ عنها الدول الؽربٌة هتمنعالذي  للسبلح

فً عقد  السوفٌت لتفت الىأ ن جمال عبد الناصرأحدى الوثابق البرٌطانٌة وذكرت أ.(6)لمطالبها

وجه  التً ٌحتاجها على باألسلحة تزوٌدهس من الجانب الؽربً فً ن ٌؤصفقة األسلحة بعد أ

ٌعنً بؤن مصر  ال ن االتفاق مع السوفٌتأ التهدٌدات االسرابٌلٌة, مفٌداً  للوقوؾ أمام السرعة

 .(7)سوؾ تكون شٌوعٌة

 حول موضوع االسلحة, ولما كانألجراء اتصاالته  وجوده فً باندونج سالم صبلح ستؽلأ     

ان اء الصٌنً )شوبالقرب من مقر ربٌس الوزرٌقع  ٌسكنه خبلل تواجده هناك الذي قامتهإ مقر

حدى الزٌارات ولحرص صبلح أ به وزٌارته, وفًالوقت الكافً لبلتصال ذلك تاح له أ فقد الي(

الملحة بحاجة مصر ه , تحدث معه وصارحلحةعلى اسرؼبة مصر للحصول  تؤكٌدسالم فً 

مبادئ الحٌاد  تبنً جل بناء جٌش وطنً قادر علىومن أ ٌةسرابٌلاإلح فً ردع التهدٌدات لسبلل

عتذر له ؤف ن تقدم له حاجته من السبلحٌن ألصذا كان بمقدور اعما إصبلح سالم  وسؤلهالٌجابً, ا

 مصر أن تحصل علٌه انكوبإم تورد سبلحها من االتحاد السوفٌتًان الصٌن تس قاببلً  ان اليشو

ٌهم فً تصال بالسوفٌت ومعرفة رأواال فً حال موافقته استعداده للتوسطبدى , وأمنهم مباشرة

                                                           
على قاعدة عسكرٌة مصرٌة فً خان ٌونس فً قطاع ؼزة حٌث  هجوماً  2566شباط   31نفذت اسرابٌل فً  (2)

خرى, أضافة الى عدد من الجرحى, كما هاجمت فً وقت سابق مواقع مصرٌة أجندي مصري  31قتل فٌه 
تحدي اسرابٌلً لمصر,   ضربوه فً قدرته وهً ما كان ٌعتبرهاحس جمال عبد الناصر ان االسرابٌلٌون أو

                                                  .Michael J. Cohen, Op. cit, p.87       ٌنظر:للمزٌد 
 .71, ص3ٌولٌو, ج 34احمد حمروش, قصة ثورة  (3)
 الشٌوعً للحزب فرع تؤسٌس فً ساهم, صٌنً دولة ورجل ثوري سٌاسً :(2577-2151)الي شوان (4)

 2535 وفً(, شنؽهاي)فً الحزب قادة كبار من أصبح الصٌن الى عاد وعندما 2532 عام فرنسا فً الصٌنً
 اصبح حٌث كٌانؽس(سوفٌٌت) الى فر 2542 عام وفً, العشرٌنات أثناء الصٌنٌة االنتفاضات فً ساهم

 اعبلن مع للوزراء ربٌسا سمً 2555 عام وفً الشٌوعً للحزب التابع االحمر للجٌش السٌاسً المفوض
, السابق المصدر, الكٌالً الوهاب عبد: ٌنظر للمزٌد. باندونج مإتمر فً ببلده مثل, الشعبٌة الصٌن جمهورٌة

 .551-557ص, 4ج
 .357-357, ص صفحات من النضال الوطنً اباضة هوجٌعبد هللا امام,  (5)
 .244-243صانتونً ناتنج, المصدر السابق,  (6)
(7) F.o,371/113577, 1013/39/55, British Embassy, Cairo, December 22, 1955.        
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ووعده ربٌس  واالقتراح لرأيووافق صبلح سالم على هذا ا موضوع تورٌد السبلح لمصر

     .  (2)بؤقرب وقت ممكن الوزراء الصٌنً ببحث الموضوع مع موسكو

 2566فً اٌار ستقبل صبلح سالمحتى أ ن باندونجعلى عودة الوفد المصري م ٌامأ لم تمض       

حولت  (بكٌن)ن خبره بؤفً القاهرة الذي أ سفٌر االتحاد السوفٌتً D.Solood""دانٌل سولود

سلحة بما فً دها ان تزود مصر بؤٌة كمٌة من األٌسع ن موسكوطلب مصر الى حكومته وقال أ

 ضاؾ ان ببلده, كما أالمصرٌٌنرز اللحدٌثة مقابل سداد مإجل بالقطن وذلك الدبابات والطابرات ا

النٌل فً  نهر مثل بناء سد جدٌد على مستعدة كذلك لمساعدة مصر فً اقامة أي مشروع صناعً

 .(3) المٌاه للري والطاقة الكهربابٌة سوان لزٌادة مخزونأ

صحفً حضرته وكاالت االنباء المختلفة موقؾ ببلده وما  خبلل مإتمرأوضح صبلح سالم      

عرضته مصر من مشروعاتها على مختلؾ الدول ومنها االتحاد السوفٌتً, وهناك احتمال كبٌر 

اتفاق نهابً على التفصٌبلت,  حصلتلك المشارٌع لو مصر مع السوفٌت فً إقامة بعض  أن تتفق

لعلٌا وال ٌمكن المساومة علٌها الكلمة ا ابماً ن مصلحة مصر ستكون لها دوأضاؾ صبلح سالم بؤ

 .(4)شكالكل من األشي بؤ

ٌلحون فً  لقاهرة تحاول ضربهم بالؽرب,ن االذٌن كانت تساورهم الشكوك فً أ السوفٌت بدأ     

حزٌران رأى جمال عبد الناصر خبلل شهر جراء مفاوضات جدٌة حول عرضهم, وعندما طلب أ

ن ٌتفق مع مامه اال ألم ٌكن أ هأي بادرة تدل على اإلذعان لتهدٌداتأن الدول الؽربٌة لم تبد   2566

 بدأتكثر من ذلك. فٌنتظر أ لٌس من الحكمة ترك سولودنه مجلس قٌادة الثورة على أ رفاقه فً

 واخر شهر حزٌرانعلى صبلح سالم فً أ سولود المباحثات مع السفارة السوفٌتٌة وأشار

 صحٌفة ربٌس تحرٌرD.shepilov""دٌمتري شٌبلوؾان تدعو الحكومة المصرٌة  بضرورة

ن بؤ ه سولودسررى الثالثة لقٌام الثورة فقد أالقاهرة بمناسبة الذكلزٌارة "Pravda"البرافدا

ن ٌصبح عما ن المقرر أمو الخارجٌة ً تشكٌل سٌاسة االتحاد السوفٌتًف هاماً  دوراً  ٌإدي شٌبلوؾ

, ولهذا بعث صبلح سالم بعد موافقة مجلس قٌادة الثورة بالدعوة المقترحة للخارجٌة, اً وزٌرقرٌب 

 تم ٌام قلٌلة مشروع اتفاقٌةلقاهرة فً شهر تموز حٌث أتم فً خبلل أالى ا شٌبلوؾ ووصل

من بٌنها مقاتبلت المٌج سلحة السوفٌتٌة ( ملٌون دوالر من األ11) ر ماقٌمتهمص بموجبها شراء

ات العسكرٌة على ان ٌسدد من المعد اوؼٌره بل من طراز الٌوشن ودبابات ستالٌنوقاذفات القنا

تكون هذه المعدات سوفٌتٌة الصنع, على أن سلحة بالقطن المصري, وتم االتفاق على ان األثمن 

, ذلك ألن عبد الناصر كان ٌشعر بؤن هذه الطرٌقة ٌاً رسمكوسلوفاكٌة تسلٌمها التشٌالحكومة تتولى 

الى كتلة معٌنة, السٌما وهو عضو مإسس لحركة  قل مٌبلً ً أفً نظر العالم الخارج ٌبدوتجعله 

  .(5)عدم االنحٌاز

                                                           
 .545ثورة ٌولٌو االمرٌكٌة, ص ؛ محمد جبلل,71, ص3ٌولٌو,ج 34احمد حمروش, قصة ثورة  (2)
 . 71-75ص ,3ج ٌولٌو,34؛ احمد حمروش, قصة ثورة 244انتونً ناتنج, المصدر السابق, ص (3)
 .76, ص3ٌولٌو, ج 34احمد حمروش, قصة ثورة  (4)
 76؛ لطٌفة محمد سالم, ازمة السوٌس, ص247-246انتونً ناتنج, المصدر السابق, ص (5)
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 وكان متردداً  صر لم ٌتعاقدن عبد النااال أ السوفٌٌتهذا العرض المفتوح من جانب  مع وجود     

المتحدة االمرٌكٌة  تبسفٌري الوالٌا خٌرة,, كمحاولة أولذا فقد اتصل ,هذه الخطوة مثل تخاذفً أ

لكن  ها وقبولها ما لم تصله أسلحة من الدولتٌنوحذرهما بعقد وبرٌطانٌا وأبلؽهما أنباء الصفقة

ولم  موسكو إلببلغدون جدوى, فً الوقت الذي كان ٌستعجل فٌه السفٌر السوفٌتً موقؾ مصر 

وأنتهى  سوفٌٌتالمر على مجلس قٌادة الثورة خشٌة تراجع من عرض األ ٌجد عبد الناصر بداً 

ن ٌكون التعاقد بٌن الحكومة الطرفان على أق , وأتفالسوفٌٌتمر بقبول عقد الصفقة مع األ

ن ٌقلل من حجم المشكلة أمام الؽرب خاصة وأ مما ٌة والحكومة التشٌكوسلوفاكٌةالمصر

ثم توقفت  2551 عام ثناء حرب فلسطٌنأ باألسلحةاسرابٌل  مدب ن قامتأ سبق لهاتشٌكوسلوفاكٌا 

و تقدٌم أي مساعدات عسكرٌة أو التً تقضً بعدم التعاون أ (2)(ستالٌن)بعد العودة لسٌاسة 

دولة ؼٌر شٌوعٌة, وكان االتحاد السوفٌتً قد قطع عبلقاته مع اسرابٌل فً شباط  ألياقتصادٌة 

صري سقط مشروع االتفاق الم, وهكذا أارته فً تل ابٌبعقب القاء قنبلة على سف 2564

 . (3)سلحةود التً كان ٌفرضها على تورٌد األالسوفٌتً كل القٌ

 من االسلحة على للحصول اتفاقٌة وقع نهأ 2566 اٌلول 37 فً الناصر عبدجمال  علنأ     

 عن2566 ولاأل كانون 37فً الخارجٌة وزارة علنتوأ (4)المصري القطن مقابل السوفٌتٌة الكتلة

 ولٌةاأل عناصره ستتضمن حٌث, الباردة الحرب فً التعاون عدم بسٌاسة المباشر فً مصر نٌة

 عدد وزٌادة الدٌمقراطٌة المانٌا جمهورٌة مع دبلوماسٌة عبلقات واقامة الشعبٌة بالصٌن االعتراؾ

 عملٌة خطوات اتخذت مصر نأ سالم صبلح علنوأ, السوفٌتٌة الكتلة فً المصرٌة البعثات حجم

, المساواة قدم على والشرق الؽرب فً العالم فً اخرى دول مع أشكاله كل فً التعاون لتقوٌة

 فً مصر لمطالب استجابتها فً اال واخرى دولة بٌن تفرق لن المصرٌة القٌادة ان واضاؾ

 .(5)السٌاسٌة وأ االقتصادٌة سواء المختلفة المجاالت

مكانة مصر دولٌا ثر البعٌد فً ازدٌاد األ كان لها االسلحة السوفٌتٌة صفقةن ٌمكن القول أو     

 ن كسرت احتكار السبلح وكسرت معه سٌاسة التطوٌق واالحتواء الؽربٌة.بعد أ

 :5511عام : القٌادة السٌاسٌة الجدٌدة وقرار تؤمٌم قناة السوٌس ثالثاا 

الطرٌق أمامها  الى احبلؾ عسكرٌةجبلء القوات البرٌطانٌة عن مصر دون انضمامها  مهد       

خر مظهر من مظاهر االستقبلل القابم على التسلط لتخطو الخطوة األخٌرة فً تخلٌص الببلد من آ

 مراً أ التؤمٌمجاءت تلك الخطوة نتٌجة مقدمات جعلت  اال وهو تؤمٌم شركة قناة السوٌس. ,االجنبً

الى  التؤمٌمتً سبقت ال ت السٌاسٌة بٌن مصر ودول الؽرب تعرضت فً المدةفالعبلقا منه ال مفر
                                                           

زعٌم شٌوعً حكم االتحاد السوفٌتً حكما فردٌا مطلقا, برز اسمه بعد وفاة  :(2564-2175)جوزٌؾ ستالٌن (2)
)لٌنٌن( ومع بداٌة الحرب العالمٌة الثانٌة اضحى ستالٌن سٌد االتحاد السوفٌتً وبعدها خرجت روسٌا بزعامته 

السابق,  قوة عسكرٌة عظمى وامتلكت ألول مرة القنبلة الذرٌة فً عهده, للمزٌد ٌنظر: تركً ضاهر, المصدر
57-51 . 

 .71-75, ص3ٌولٌو, ج 34احمد حمروش, قصة ثورة  (3)
(4) F.o, 371/118830, Summary…1955, Op.cit; Michael J. Cohen, Op.cit, p.60.        
 .231جٌفري آرنسون, المصدر السابق, ص (5)
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ومنها  (2)حظ بقبول الؽربتً لم تال موقؾ مصر من القضاٌا العربٌة والدولٌةهزات قوٌة بسبب 

 27فً  الشٌوعٌة بجمهورٌة الصٌن الشعبٌة هااعترافو ,السوفٌتٌة السابقة الذكر سلحةصفقة األ

 واضحاً لهم, مما دفع بالوالٌات المتحدة تحدٌاً  الؽرب تلك االجراءات وعد, (3)2567اٌار 

 تشك نهاأ بحجة 2567تموز 31فً وعدها بتموٌل مشروع السد العالًسحب  وبرٌطانٌا المرٌكٌةا

شركة  تؤمٌمبإعبلن جمال عبد الناصر التحدي  , وردت مصر على ذلك(4)االقتصادٌة مصر بقدرة

موال وحقوق وما علٌها من التزامات وانتقال جمٌع مالها من أ 2567 تموز 37 فً السوٌس قناة

  .(5)لٌتسنى لها بناء مشروعاتها االقتصادٌة بمواردها الخاصة الى الدولة

البرٌطانٌة  كوماتحبتؤمٌم القناة معارضة شدٌدة من قبل ال ةٌمصرال الحكومة قرارواجه      

 هاتموالها ووضعمصر وأ أرصدة جمٌع بتجمٌد ول خطوة لهافً أقامت و والفرنسٌة واالمرٌكٌة

دعت فٌه  2567ب آ 23مشتركا فً  اصدرت الحكومات الثبلث بٌاناً  , كماالدولٌة تحت الرقابة

ى وؼٌرها من الدول التً تستخدم القناة ال (6)2111الدول الموقعة على معاهدة القسطنطٌنٌة عام 

مصر فً تنفٌذ  التخاذ االجراءات والقرارات البلزمة للحٌلولة دون نجاح عقد مإتمر فً لندن

 1فً  ت الحكومة البرٌطانٌةعلنأفً وقت سابق , ودولٌاً  مابٌاً  القناة التً تعد ممراً  بتؤمٌمقرارها 

تحت  وعلٌه البد من وضع القناة على المصالح الدولٌة القناة سٌشكل خطراً  تؤمٌمن بؤ 2567 بآ

                                                           
 345-343ص, 2551, م.د, والمعاصر الحدٌث والسودان مصر تارٌخ فً دراسات, السروجً محمود محمد (2)
مم لم تكن الصٌن فً ذلك الوقت عضوا فً األ. 361ص, 311ص, السابق المصدر, الرافعً الرحمن عبد (3)

 كبر عدد من االصوات لبلعتراؾ بها دولٌاً أفٌها كان البد من ان تحصل على  كعضوالمتحدة وألجل ان تدخل 
وأراد عبد الناصر بهذا االعتراؾ ان ٌثبت للؽرب أنه لٌس تابعا مم المتحدة, مما ٌمهد لدخولها الى رواق األ

االتحاد لبلتحاد السوفٌتً وان هناك اخرٌن ٌمكن ان ٌمدوا له ٌد المساعدة, كما ادرك انه من الممكن مشاركة 
وبالتالً تصبح االبواب موصده أمامه, لذا أعلن رسمٌاً اعتراؾ مصر بجمهورٌة  السوفٌتً فً حظر األسلحة

صٌن ألنها لٌست عضواً فً االمم المتحدة وبالتالً لن تخضع لقرار الحظر أذا أتخذ ومن ثم ٌكون استٌراد ال
, ؛ لطٌفة محمد سالم, ازمة السوٌس212ٌنظر: طارق حبٌب, المصدر السابق, صاألسلحة منها متاح, 

 .17ص
والتعمٌر على عقد قرض لمصر  مصر خبلل مباحثات مع البنك الدولً لؤلنشاء اتفقت 2566واخر سنة أفً  (4)

بدت الحكومة االمرٌكٌة والبرٌطانٌة المساهمة بتقدٌم عون أ( ملٌون تسحب منه عند الحاجة كما 311بمبلػ )
ولى ألنشاء مشروع بناء السد العالً على نهر النٌل والذي ملٌون للمساهمة فً المرحلة األ (71) بمقدار

وزٌادة الرقعة الزراعٌة فً مصر واٌجاد  المتوسط ة فً البحرتتلخص اهمٌته فً حجز مٌاه النٌل المهدر
موازنة بٌن الزٌادة الهابلة فً السكان وحاجتهم الؽذابٌة, الى جانب تولٌد الطاقة الكهربابٌة للمشارٌع الصناعٌة 

 ,المصدر السابق؛ عبد الرحمن الرافعً, 256المستقبلٌة. للمزٌد ٌنظر: صباح ٌاسر, المصدر السابق, ص
 .356-354ص

, تقارٌر المفوضٌة العراقٌة فً القاهرة الى وزارة 5113/422رقم  و, ملفات الببلط الملكً, ملؾ د. ك. (5)
  ؛61, ص43, و2/1/2567, المإرخ فً 7/263الخارجٌة, رقم س/

  F.R.U.S, Sues Crisis, F.R, 1955-1957,Vol. XVI,p.1. 
وعرفت باتفاقٌة القسطنطٌنٌة التً خرج عنها  2111ول تشرٌن األ 35 تانةسعقدت فً اال: 2111اتفاقٌة عام  (6)

والحرب لجمٌع  ن تبقى حرة مفتوحة فً حالتً السلمأو دة وحرٌة المبلحة فً قناة السوٌساتفاق دولً اقر بحٌا
م بؤٌة السفن التجارٌة والحربٌة لجمٌع الدول دون تمٌٌز بٌنها وألزم الدول باحترام سبلمة القناة وعدم القٌا

عملٌات عسكرٌة فٌها, واعترفت بسٌادة مصر على القناة وحقها فً اتخاذ التدابٌر الضرورٌة للمحافظة على 
قناة  انجلو ساماركو, أرضها وسبلمة القناة, وكانت تدٌر القناة شركة قناة السوٌس البحرٌة. للمزٌد ٌنظر:

ؼٌر المنشورة, ترجمة: والء عفٌفً وآخرون,  وفقا للوثابق المصرٌة واالوربٌةالسوٌس تؤرٌخها ومشكبلتها 
 . 676(, ص3126 )القاهرة:دار الكتب والوثابق القومٌة, مطبعة 
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البرٌطانٌة. أما الحكومة لحكومة و موت بالنسبة الى ادولً وعدت ذلك مسالة حٌاة أ شراؾأ

سبب عدد المساهمٌن الفرنسٌٌن فً أسهم التؤمٌم بمثابة كارثة وخٌمة علٌها ب الفرنسٌة فقد اعتبرت

ما الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة فقد اتخذت ادارتها موقفا اكثر الشركة ووجود إدارتها فً بارٌس, أ

 للتقرب من االتحاد ربٌة ومصر تحدٌداً زاء قرار التؤمٌم خشٌة انجرار الدول العإ لٌنا وحذراً 

   .(2)السوفٌتً

, ٌل القناةللنظر فً أمر تدوفً لندن  لٌه برٌطانٌاالذي دعت أ,2567آب  27فً  مإتمرالعقد      

دعت من جانبها الدول المنتفعة  حضور جلساته ولكنها رفضت بعد انووجهت الدعوة الى مصر ل

سفر مإتمر لندن ن ضمان حرٌة المبلحة فٌها, وأبشؤ بالقناة للتشاور فٌما بٌنها للوصول الى اتفاق

تدوٌل قضٌة القناة وفرضه ت المتحدة االمرٌكٌة بعن ظهور مشروع دالس وزٌر خارجٌة الوالٌا

بمقتضى  إدارة دولً ٌنشؤساس إدارتها بواسطة مجلس على أ المشروع ٌقومو ,على مصر

عبد بهدؾ نقل توصٌات المإتمر الى الحكومة المصرٌة ولقاء  (3)وتم تشكٌل لجنة خماسٌة ,معاهدة

         .(4)وقبول هٌبة دولٌة إلدارة القناة المقدم من قبل اللجنة هذا المقترحالذي رفض  الناصر

المإتمر  لحضور2567ب الى لندن فً آ صبلح سالم جواء المضطربة وصلاأل وسط تلك     

 ا فً القناة,وسٌادتهلٌدافع عن حقوق مصر  عة المنتفعٌن بالقناةجمالبرٌطانٌا  دعت الٌه الذي

صبلح سالم  كدأ لدولٌة ومراسلً الصحؾ العالمٌةوخبلل مإتمر صحفً حضرته وكاالت االنباء ا

ن الربٌس جمال عبد الناصر والشعب المصري ٌرفضون أي قرار ٌتخذه مإتمر لندن ٌقضً أ

د للبذل والفداء للدفاع عن ن الشعب المصري على استعداتحت أشراؾ دولً, وأبوضع القناة 

دعوة حضور  عبد الناصر الربٌس جمالسبب رفض  فً القناة, ومضى صبلح سالم مبٌناً  حقوقه

وفً جرأة هدد  لكبرى قد عقدت العزم قبل بدأ المإتمر على تدوٌل القناة,دول ان الالمإتمر بؤ

حرب ضارٌة على طلق عٌار واحد علٌها فستكون ؤنه إذا أعلى القناة ب المتآمرٌنصبلح سالم 

حات التً التصرٌوعقب  ,ما ٌقع من عدوان على مصرولٌة البرٌطانٌٌن مسإ وحمل, المعتدٌن

زٌر المستعمرات البرٌطانٌة االجتماع به فً الوقت الذي ٌناسبه, و أدلى بها صبلح سالم طلب

الزٌارة لصالح  ً كان ٌقصد من ورابها استؽبللالمناورة الت حسن أالدعوة بعد أولكنه رفض 

 . (5)برٌطانٌا

                                                           
(2) F.R.U.S, Sues Crisis, F.R, 1955-1957,Vol. XVI,p.1;                                                       

                                                              .77-76عبد الجلٌل صالح, المصدر السابق, ص       
)روبرت  تزعم ربٌس وزراهاووالسوٌد واثٌوبٌا واسترالٌا اللجنة من الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة  ؤلفتت (3)

الناصر  واجتمعت بجمال عبد 2567اٌلول  5التً وصلت الى القاهرة فً  هذه اللجنة R.Menzieمنزسً(
ٌام دون التوصل الى أي شًء ٌذكر بعد رفض أ خمسة سإولً الحكومة واستمرت مباحثاتهاموعدد من 

واقعٌة. للمزٌد ٌنظر: لإي عبد الرسول حسن, العدوان  رالمقترحات من قبل الحكومة المصرٌة التً عدتها ؼٌ
(, 31)ه, مجلة جامعة تكرٌت للعلوم, مجوموقؾ حكومة نوري السعٌد من 2567الثبلثً على مصر عام 

 .  324-323, ص3124(, 5العدد)
 .373, صالمصدر السابق؛ عبد الرحمن الرافعً, 345, صالسابقالمصدر  محمد محمود السروجً, (4)
 .12-11محمد المعتصم, مذاهب وشخصٌات, ص (5)
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بكل  لهم وادلى اء وجوده فً لندنأثن سالم صبلحن بعدد من الصحفٌٌن البرٌطانٌٌ حاطأ     

مهدداً بذلك  قصؾ القناة سوؾ ٌتمف على مصر فً حال وقوع أي اعتداءنه أجرأة صراحة و

ن ٌفصح صبلح سالم عن خططهم ستٌاء عبد الناصر بؤدى الى ااألمر الذي أ ,هابرٌطانٌا وحلفاب

رسل عبد أوللوقوؾ على آخر تطورات ومستجدات الوضع لمإتمر الدول البحرٌة , بهذه البساطة

 نأ فٌه ذكر بتقرٌر بعث هابؤطراف اتصاله بحكمو ,(2)الى لندنعلً صبري مدٌر مكتبه الناصر 

 اٌلول فًمن لندن  عاد فقد سالم صبلح ماأ ,آخر بعد ٌوم بشاعة ٌزداد وفرنسا برٌطانٌا موقؾ

 وشٌكه الحرب نأ للموقؾ مفاده وهو ٌحمل تقدٌراً  والقلق الشدٌد الهٌاج من حالة فً وكان 2566

وكانت تلك  .(3)الؽضب به أستبد الذي ٌدنآانتونً  ٌدي على شامبلً  دماراً  تواجه مصر نوأ

 عسكرٌة وحشود تحركات بوجود تفٌد السٌاسً الموقؾ عن التً حملها صبلح سالم المعلومات

 تلك عن الناصر عبد جمال بإببلغ سالم صبلح وقام, مصر على الثبلثً لعدوانل خطة وتفاصٌل

 .(4)وحتمً ن العدوان مإكداً وبؤ التحركات

ؾ خطط القٌادة ضافة الى كشصر كان ٌرى فً تصرٌح صبلح سالم, أن عبد الناوٌبدو أ     

 حٌال همنه قد ٌكون عامل ضؽط ٌجبر برٌطانٌا وحلفابها على اعادة ترتٌب مواقفالمصرٌة, بؤ

  .القناة على مصر سٌادة

مع  باالتفاق طتاخطلكن برٌطانٌا وفرنسا  ,مم المتحدة ومشروعاتهادخلت القضٌة أروقة األ     

 توفشل هدافهم فً ضرب مصرٌحقق لهم أ ال اسرابٌل على رفض أي مشروع قرار دولً

ستبعاد سٌاسة السبلم والسعً على ا زمة بعد ان عملتاالمفاوضات التً كانت تهدؾ الى حل اال

تشرٌن  36الدول الثبلث فً  توعقد لة باستخدام القوة ضد مصر,وحل المشك التؤمٌمحباط الى إ

رٌطانٌا وفرنسا, وعلى هذا به اسرابٌل ثم ب بشن هجوم على مصر تبدأاتفاقا  2567ول األ

 االسرابٌلٌة قواتال واجتاحت 2567 ولاأل تشرٌن 35 مساء العدوان االسرابٌلً بدأ االساس

 وشن الشرقٌة الحدود نحو تتحرك المصرٌة القوات توبدأ النقب سرأ وهاجمت مصر حدود

 برٌطانٌا من كل وجهت التالً الٌوم وفً, (5)العدو مواقع على ؼارات المصري الجوي سبلح

 من مٌالأ عشرة مسافة الى العسكرٌة قواتها وسحب الحربٌة عمالاأل بوقؾ لمصر انذاراً  وفرنسا

القوات البرٌطانٌة والفرنسٌة للمواقع الربٌسٌة فً بور  على ان تقبل مصر احتبلل السوٌس قناة

 .(6)سعٌد واالسماعلٌة والسوٌس

                                                           
 .621محمد الجوادي, عسكرة الحٌاة المدنٌة, ص (2)
 .251-257انتونً ناتنج, المصدر السابق, ص (3)
 .451, صالوطنً النضال من صفحاتجٌه اباضة وعبدهللا امام,  (4)
ٌنظر: جمهورٌة مصر, وزارة الخارجٌة, وكالة الشإون السٌاسٌة )ادارة ؼرب أوربا(, تفاصٌل لتعرؾ على الل (5)

 .كانون االول 5-تشرٌن االول 35نشرة الوثابق  ,2جاالعتداء البرٌطانً الفرنسً االسرابٌلً,
, تقارٌر المفوضٌة العراقٌة فً القاهرة الى وزارة 3711/422رقم  ملفات الببلط الملكً, ملؾد. ك. و,  (6)

؛ د.ع. و, ملؾ العالم 21, ص25, و2567/تشرٌن الثانً/2, المإرخ فً 355/41الخارجٌة, رقم س/
 ,السابق المصدر ,سٌاسة خارجٌة, العبلقات مع الوالٌات المتحدة؛ عبد الرحمن الرافعً,2/2415-العربً, م

 .312ص
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ن قبل ألبلنعقاد, ومجلس الوزراء  دعوة الى بادرو جمال عبد الناصرحفٌظة  (2)نذارثار األأ     

اللواء عبد الحكٌم عامر وبصحبته صبلح سالم مام زمبلبه لكً ٌجتمعوا وصل فجؤة ٌتسع الوقت أ

دوبه وكان قد به فظاً تحم فقد ظل بالنبؤن عبد الناصر فوجا أ جتماع خاص, ورؼمعقد ا اوطلب

قرب ما كانا فً حالة أ عامر الحكٌم وعبد, لكن صبلح سالم قرر رفض االنذار الموجه لمصر

نه ٌنبؽً ان ٌتوجه عبد الناصر ورفاقه فً علن كبلهما ببل تردد أوأ والهٌاج ٌكون الى الذعر

ن أ وذكر البؽدادي .(3)البرٌطانٌة وٌعرضوا مباشرة قبولهم للمطلب المقدم الٌهمالحال الى السفارة 

الناصر أن  قترح على جمال عبدوأ والخراب ن نجنب الببلد وٌبلت الحربٌجب أقال صبلح سالم 

 ها ستدعً تجنٌبتمصر مصلحة ن بؤو ٌخبره بمجرٌات االمور المصري على الشعب بٌاناً  ٌذٌع

 الدمار ذلك دون للحٌلولة الوقت فات واال (4)قتالنه سٌطلب وقؾ الأو متكافبةالؼٌر الحرب 

 البرٌطانً العسكري التدخل بداٌة مع االنذار رفض على االصرار نأ مإكداً  ,للببلد الشامل

ان الجٌش  مضٌفاً  يٌد عبد الحكٌم عامر هذا الرأوقد أ ,تحمله لمصر ٌمكن ال أمر هول الفرنسً

ن مصر تقوم به دولتان استعمارٌتان وأ ٌستطٌع ان ٌقاوم ؼزواً  وقد ال نهافً حاله مٌإوس م

 لؾ عامرها أستصاب بدمار تام بقصؾ البرٌطانٌٌن والفرنسٌٌن لها من الجو والبحر مما سٌإخ

ان  البؽدادي عبد اللطٌؾ ورد ,ٌتعرض لهذا العقابي ترك الشعب المصرولن ٌسمح له ضمٌره ب

ب قادتها كد ان من واجاإلرادة لكً تقاتل فً المستقبل, وأ لم تقاتل مصر األن فلن تتوفر لها مطلقاً 

ن على ان مكاننا األ" :حدٌثه قاببل ا تطلب األمر, وأنهىذان ٌذهبوا الى الجبهة وأن ٌموتوا هناك أ

من ان نقع فً  ٌعٌن علٌنا ان ننتحر بدلا  البرٌطانٌون, فاذا هزمنا ولم ٌقتلنا القناة ل فً القاهرة

شار البؽدادي, وسرعان ما أ ً زكرٌا محً الدٌن وساند رأيك استدعزاء ذل, وإ(5)سرى"اٌدٌهم أ

عضاء )سٌانٌد البوتاسٌوم( لكل عضو من أقراص جرعة قاتلة من أ بؤعدادعلٌهم عبد الناصر 

ل نه لن ٌقبعامر وصبلح سالم وأخبرهما بصراحة ألتفت الى عبد الحكٌم ثم أ مجلس الوزراء

ما ه باالستسبلم ووافق على القتال, أوعندبذ سحب عامر طلب شروط االنذار المهٌنة دون قتال,

مع  وهو ٌؽادر االجتماع متوجهاً  تنع بالكلمات الشجاعة التً سمعها وكان ٌبدوصبلح سالم لم ٌق

 (6)ة من ذي قبلٌثر عصبكنه أرباسة الجٌش أعبد الحكٌم الى 

أن موقؾ صبلح سالم ورأٌه المعارض للحرب كانت له اسبابه ومبرراته وهً تجنٌب  ونرى     

و االجتماعٌة ى جمٌع الجوانب سواء االقتصادٌة أالببلد مشاكل كبٌرة قد تعكسها تلك المعارك عل

منذ قٌام  بها صفحة مكملة للرسالة التً قامواولٌست فقط العسكرٌة وهذه وجهة نظره, وهً تعد 

جبنا أو حدث هو  على المستوٌات, وال نعتقد أن مافً حماٌة مصر والنهوض بها الى أ الثورة

   خوؾ وإنما المصلحة العامة للببلد.

                                                           
 .211, صاالعتداء البرٌطانًٌنظر: جمهورٌة مصر,  لبلطبلع على تفاصٌل االنذار (2)
 .314انتونً ناتنج, المصدر السابق, ص (3)
, (ت. د, القاهرة, )الحدٌث المصري المكتب ,2ج,البؽدادي اللطٌؾ عبد مذكراتعبد اللطٌؾ البؽدادي,  (4)

 .456ص
 314ص, السابق المصدر, ناتنج انتونً (5)
 .315, صنفسهالمصدر  (6)
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 الستخدام القوة وذرٌعة برراً رفض االنذار من جانب مصر م ت برٌطانٌا وفرنسا فًدوج     

عندما هاجمت 2567 ولاألتشرٌن  42 فً اإلسرابٌلٌة القوات ب الى جانبرالح ودخولهما هاضد

معارك بٌن ودارت ال ت ؼاراتها على القاهرة والقناة واالسكندرٌةوبدأ قواتها االراضً المصرٌة

    .(2)السوٌس الجانبٌن فً محاور

مصر الجدٌدة فً  العدو مظبلت نزال جنودأنه عندما جاء خبر أ سجل البؽدادي باستٌاءو     

تكلم عبد جمال عبد الناصر عندما  ضطراب تملك البعض وخصوصاً انفعال وعصبٌة واحدث 

نه كان ٌصر على , وأما صبلح سالم فؤجمٌعا وتركونً مع الجٌش" اختفوا" كٌم عامر قاببلً الح

ان ٌذهبوا الى منزله  وطلب منهم جمٌعاً  رع وقت بمؽادرة مبنى القٌادة واالختفاءقٌامهم بؤس

 نه فً الساعة العاشرة والثلث مساءاً أوٌضٌؾ البؽدادي  عن الخطر, قشة الموقؾ بهدوء بعٌداً لمنا

صدر قرار االنسحاب الشامل للقوات المصرٌة من مناطق سٌناء وحتى  ولتشرٌن األ 42من ٌوم 

اظ ر باالنسحاب للحفقنع جمال عبد الناصسالم هو من أ ن صبلحوأ من قطاع ؼزه ورفح والعرٌش

رضً فً الطابق األ قدلذي عُ خبلل االجتماع ا الفكرة التً طرحتوكانت . (3)على القوات هناك

وكل وأ ,اء والدفاع عن القناةباالنسحاب من سٌن تقضً العامةمبنى القٌادة  اللٌلة نفسها فً من

     .(4)الدفاع عن االسماعٌلٌة لكمال حسٌن والسوٌس الى صبلح سالم

كان فٌما  ولاأل عقبا االنذار البرٌطانً الفرنسً,أ نحادثٌن هامٌ ان نسجل نرى من األهمٌة     

وقنابل , رأٌهوكان من  الى مصر عصابه االنذار الذي وجهلم تتحمل أ الذي صبلح سالمب ٌتعلق

 قٌادة مجلس عضاءأ ان البرٌطانٌٌن تتساقط فوق المطارات والمنشبات واالذاعة وبور سعٌد,

 الفرنسً البرٌطانً التدخل هوالأ من الببلد نقاذإل ٌستسلموا ان علٌهم نوأ دورهم أدو قد الثورة

صبلح مما دفع ب تهمه بالجبنم صبلح سالم وأر وهاجٌعجب عبد الناص األمر الذي لم ,ًسرابٌلالا

 عند دخوله علٌهم حامبلً  ان ٌطلب من جندي المراسلة لقاسًا االتهامالذي لم ٌتحمل ذلك  سالم

م الى الى السوٌس وٌنظ بمبلبسه المدنٌة لٌنطلقواستبدلها معه  خلع مبلبسه العسكرٌةٌ ان القهوة

عن  مسإوالً مر بتعٌنه وصدر أ ,دون ان ٌتوجه الى منزله مقاومة العدواناخوانه وزمبلبه فً 

سفن كانت  ؼراق ستةسالم هو إمل قام به صبلح ول عة الشعبٌة فً قناة السوٌس, وكان أالمقاوم

 .(5)ؼبلقهاوبذلك استحالت المبلحة فٌها وتم أسمنتا فً القناة تحمل أ

                                                           
؛ عبد الجلٌل صالح, المصدر السابق, 71, صالبرٌطانً االعتداءلمزٌد من التفاصٌل, ٌنظر: جمهورٌة مصر,  (2)

 .77ص
 .451-441عبد اللطٌؾ البؽدادي, المصدر السابق, ص (3)
 .437, ص17, ص5, جٌولٌو 34احمد حمروش, قصة ثورة  (4)
, الوطنً النضال من صفحات وجٌه اباضة ؛ عبدهللا امام,217, ص3ج, ٌولٌو 34 ثورة قصة, حمروش احمد (5)

 .453-452ص
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مل فً مقاومة عدوان ثبلثً نده أي فسحه من األع نه لم تكفٌما بعد بؤ هموقفبرر صبلح سالم      

نه كان فً موقؾ الجٌش فٌه قد أستكمل معداته وتدرٌبه أو تنظٌمه, وأ مصر فً وقت لم ٌكعلى 

 . (2)ختار مصربٌن جمال عبد الناصر وبٌن مصر, فؤاالختٌار 

حزاب السابقة كانوا قد اجتمعوا وقرروا ان ٌوجهوا رسالة الى أما الثانً فؤن بعض رجال األ     

اهم مع البرٌطانٌٌن والفرنسٌٌن فهم اقدر على التف موران ٌسلمهم زمام األ ر ٌطلبوا فٌهعبد الناص

ودفعه ذلك الى  اصر دعاة استسبلمعبد الن وصلها الٌه العسكرٌون وأعتبرهمالببلد مما أ وإنقاذ

االذاعات المعادٌة  در بحق اللواء محمد نجٌب بعد ان أشاعتصدار قرار باعتقالهم, كما صإ

حزاب السابقٌن خطة العدوان بالتعاون مع رجال األبعد نجاح  عادة تنصٌبه ربٌساً خبر إ لمصر

 . (3)وا من التفاهم معهمحتى ٌتمكن

حول المدٌنة الى حصن كله خنادق مما جعل و فً السوٌس المقاومة الشعبٌة صبلح سالم قاد      

وبدأ .(4)ولىاً فً ذلك على الجماهٌر بالدرجة األعتمدعلى قوات التحالؾ الثبلثً م اقتحامها صعباً 

القوات العسكرٌة انتشرت فً القاهرة ن وأ عما ٌفعله الجٌش ٌعلم شٌباً  نه الجمال عبد الناصر وكؤ

 نه عزل تماماً وأ سٌناء للدفاع عن تلك المنطقة رؼم االتفاق على سحبها من وتركت منطقة القناة

 بما علمه وعدم الجٌش قواتعن عملٌات وتحركات من القٌادة العسكرٌة وال تصله أي معلومات 

لمسإول نه اوكؤالبلد  ٌدٌرهو الذي وأن صبلح سالم  الدولةول فً رؼم أنه المسإول األٌجري 

 وأصبح سالم صبلح تؤثٌر تحت هعووقب عامر الحكٌم عبد وأتهم ,وتنفذ اقتراحاته وٌصدر األوامر

ٌمكن ان  انت تعلم ان لً شخصٌتً ولً راًٌ ول"ولكن عبدالحكٌم رد علٌه  علٌه مسٌطرا

 . (5)"و غٌرهأ سالم انصاع الى صالح

 بدىوحرصة على مصلحة الببلد حٌنما أ صبلح سالمصدق نواٌا  وببل شك ذلكٌعكس      

فما الداعً لمشاركته وهو خارج  الوإ, المعركة هذه فً البلد بإقحام وقراره لعبدالناصر معارضته

 والدفاع القتال جبهات فً المقاتلٌن اخوانه مع االنخراط فً السٌاسة والعسكرٌة نطاق المسإولٌة

   .شعبه بناءوأ بلده تجاهإ والمسإولٌة لمبادبه اخبلصه سوى الوطن عن

فؤصدر مجلس األمن فً الثانً  بظبلله على الساحة الدولٌة مصر على الثبلثً العدوان قىلأ     

ٌة راضً المصرأطبلق النار وانسحاب القوات األجنبٌة من األ بوقؾ قراراً تشرٌن الثانً  من

طوط الهدنة, ولم ٌتوقؾ العدوان الى ما وراء خراضً االسرابٌلٌة القوات المصرٌة من األو

ثر وأ ,لمدن المصرٌةالؽارات الجوٌة على ا واشتدت لقرار بعدم تنفٌذهعلن آٌدن رفضه لأعندما 

 ربٌس وزراء االتحاد السوفٌتً انذاراً "Nikolai Bolganin"  (6)بولجانٌننٌكوالي وجه ذلك 

                                                           
 .217, ص3ج ,ٌولٌو 34 ثورة قصة, حمروش احمد(2)
 .453, صالوطنً النضال من صفحاتوجٌه اباضة عبدهللا امام,  (3)
 .224, ص3, جٌولٌو 34احمد حمروش, قصة ثورة  (4)
 .353محمد جبلل كشك, كلمتً للمؽفلٌن, ص (5)
, أصبح بعد ذلك مارشاالً ثم 2552, شارك فً خطة الدفاع عن موسكو عام 2151نٌكوالي بولجانٌن: ولد عام  (6)

 =ثم ربٌساً للوزراء بٌن 2555ح نابباً لربٌس الوزراء عام وأصب (2555-2557للقوات المسلحة عام ) اوزٌر
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تستطٌع ان  تستهدفان هجوما دول اقوى منهماد "انهما قالى برٌطانٌا وفرنسا قال فٌه: 

اعلنت برٌطانٌا وفرنسا استجابتها  , واخٌراً تضربهما ل بالسفن ول بالطائرات ولكن بالصوارٌخ"

 2567تشرٌن الثانً  7صبٌحة ٌوم  طبلق النارلقرار االمم المتحدة, وتم اٌقاؾ أوقبولها 

  .(2)راضً المصرٌةوانسحاب الدول الثبلث عن األ

 واضطرت هدافه السٌاسٌة فً احتكار القناةتحقٌق أالثبلثً على مصر فً  العدوان فشل     

تحت  2567 االول كانون 34فً مصر رضأ من قواتهم سحب الى وفرنسا وبرٌطانٌا اسرابٌل

 لندن بضرب( بولجانٌن) السوفٌتً االتحاد ربٌس وجهه الذي االنذار الضؽط الدولً بما فٌه

 .(3)النار اطبلق وقؾ لقرار الدول تلك امتثال فً الكبٌر ثراألالذي كان له , بالصوارٌخ وبارٌس

 انالعدو الذي تبناه خبلل فؤن موقفه الرؼم من موقفه قبل العدوانعلى  سالم صبلح انوٌبدو      

صبلح سالم فً قد القى بضبلله على العبلقة بٌنه وبٌن جمال عبد الناصر من جدٌد, فلم ٌبقى 

الصحٌفة الثانٌة للثورة بعد الجمهورٌة, فقد اقٌل بعد  ,دارة صحٌفة الشعبكربٌس لمجلس إمنصبه 

 هناك مواضٌع لٌس من المصلحة ان نخوض بهاالعدوان الثبلثً بخطاب جاء فٌه " موقفه اثناء

االن مما ٌدعوا الى االستؽناء عن خدماتك", وظل صبلح سالم فً منزله ببل عمل حتى اعٌد الى 

 .(4)2565ذار آ 1دار التحرٌر للطبع والنشر فً  دارةلمجلس إ لصحافة مرة اخرى ربٌساً مٌدان ا

 هزٌمة الى دتأ انها الأ بها, لحقت التً العسكرٌة الخسارة رؼم أن مصر القول وخبلصة     

 االمرٌكً االهتمام وظهور المنطقة فً التقلٌدي دورهما اختفاء وبالتالً, سٌاسٌاً  وفرنسا برٌطانٌا

 مصر مكانة رتفاعأ الى أدت نهاأ الى ضافةأ, خاص بشكل ومصر عامة بصورة المنطقة حٌال

 .وكرامتها سٌادتها الٌها واعادة ودولٌاً  عربٌاً 

  

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                     

(, وقدم استقالته بسبب خبلفه مع خروشوؾ سكرتٌر الحزب آنذاك. ٌنظر: كرٌم 2561-2564عامً )=
  .217مساهر, المصدر السابق, ص

, الوطنً النضال من صفحات وجٌه اباضه ؛ عبدهللا امام,215, صانًالبرٌط االعتداءجمهورٌة مصر,  (2)
 .71؛ عبد الجلٌل صالح, المصدر السابق, 445ص

 .233المصدر السابق, ص ن محمد حمودة,ٌحس (3)
 .244-243, ص3, جٌولٌو 34احمد حمروش, قصة ثورة  (4)
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اخلارجية وتداعياتها على حياتو  وجهىده السياسية صالح سامل :املبحث الثاني
 املهنية

خبلل اجتماع مجلس الوزراء الذي حضره فً  رشادسالم استقالته من وزارة اإل قدم صبلح     

االستقالة  نبلحظ أالمو الرحلة, تلك نتابج لعرض رحلته للسودان من عودته بعد 2566ب آ 36

ٌة حول السودان تسوٌة الخبلفات المصرٌة فً الى فشل جهودهترجع فً ظروفها ومبلبساتها 

من قبل عبد الناصر فٌما علم به من  اومناقشتهتلك المشاكل بعد سرد وقابع الوحدة بٌن البلدٌن, 

عمل ما فً وسعه  إذ ان صبلح سالم لرحلة من ظروؾ,قترن باالنتقادات التً وجهت الٌه وفٌما أا

ارة بتوزٌع االموال على السودانٌٌن تارة بالتنازل عن ممتلكات مصر فً السودان وت إلرضاء

فً بعض االمور  خاصه وانه نوقشلم بعدم الثقة به صبلح سا االحزاب السٌاسٌة, وشعربعض 

 ,"عتبر نفسً مستقٌل: "أنً أقالفه ؼضبلسودان مناقشة تفصٌلٌة مما االتً حدثت فً جنوب ا

 اوفً الواقع انه ,االستقالة سبابأ الى ٌشر لم البٌان ولكن بقبولها الثورة قٌادة مجلس بٌان وصدر

 .(2)اعفاء مجرد مرالة بالمعنى المفهوم ولكن كان األلم تكن استق

الشؤن ال ٌستبعدون فً  كثٌر من المطلعٌنن ؤف ,العراقٌة حدى الوثابقألما جاء فً  ووفقاً      

 المجلسالبٌان الذي صدر من ذلك بنصوص مستندٌن  مجلس قٌادة الثورةالى  عودة صبلح سالم

الداخلً ما ن الموقؾ وأ ستقالته من مجلس قٌادة الثورةا و ٌذكرٌشٌر أدون ان  االستقالةبقبول 

شارت بعد استقالة صبلح سالم, وأ عضاء مجلس قٌادة الثورةسبة للعبلقات بٌن أزال ؼامضا بالن

حداثا عامة قبل عودة شقٌقه جمال سالم نابب ربٌس وابر السٌاسٌة المطلعة ال تتوقع أن الدالى أ

أقنع صبلح سالم ولكن جمال عبد الناصر  (3)الوزراء من الهند ومعرفة موقفه من استقالة اخٌه

 الثورة قٌادة بمجلس ٌستمر عضواً و ه من السلطة التنفٌذٌة فقطن ٌكتفً باستقالتوأتفق معه على أ

وافق ف المجلس. وعرض عبد الناصر طلب االستقالة من السلطة التنفٌذٌة على سالم ووافقه صبلح

كانت وجهة , وبؽداديوحسن ابراهٌم وعبد اللطٌؾ كمال الدٌن  علٌها اؼلبٌة أعضابه فٌما عدا

 لسودان وعن عمله كوزٌر لشإنهالة اتنحٌة صبلح سالم عن االشتؽال بمسؤب الكتفاءنظرهم ترى ا

ن بؤ رأٌهم إكدٌن فً, ملئلرشاد القومً صبلح وزٌراً  منه وٌبقى خر بدالً األمر شخص آٌتولى و

وإن أخطؤ  سٌاسة سٌاستهتكن تلك الولم  لسٌاسة المجلس فً السودان صبلح سالم لم ٌكن اال منفذاً 

ن ٌنصب على ٌجب أ انسحابه, والتنفٌذٌة مسإولٌاتهن ٌستقٌل من كل فً التنفٌذ فلٌس هناك داع أل

عنه بتخلً المجلس  سالم الؽرض من ذلك هو اال ٌشعر صبلح قضٌة التً أخفق فٌها فقط, وكانال

مر الذي األ, سنوات تقرٌباً ثبلث القضٌة لمدة  لمضنً والمتواصل الذي بذله فًكلٌا بعد الجهد ا

 خرج وبعد مداوالت بٌن اعضابه هإال أن اذ القرار من قبل المجلس.تخأعند  كان البد من مراعاته

ػ صبلح سالم فً الٌوم بل  استقالته من السلطة التنفٌذٌة, وأُ على قبول  ألؼلبٌةة اوافقبم المجلس

                                                           
 .251؛ طارق حبٌب, المصدر السابق, ص417-417, صالمصدر السابق صبلح الشاهد, (2)
-765/3/1 المفوضٌة العراقٌة فً القاهرة, رقمتقارٌر , 3771/422رقم  ك. و, ملفات الببلط الملكً, ملؾ د. (3)

 .4-3, ص3, و23/5/2566أ, المإرخ فً 
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ن ذ سبق أعبلن استقبلل السودان, إأالتالً عن استقالته من السلطة التنفٌذٌة دون موافقته على 

 .(2)إعبلن استقبللهو تؽٌر السٌاسة المتبعة فً السودانب اشترط صبلح سالم فً قبول استقالته

ن استقالة بؤ تفٌد جدٌدة نظر تاظهرت وجهموقفه اتجاه االستقالة وؼٌر مجلس قٌادة الثورة      

 ضمنٌاً  اعترافاً  سٌعدون استقالتهودانٌٌن وربما ستزٌد من تشددهم وستكون تقوٌة للسصبلح سالم 

, مكانٌة تحقٌق االتحادوهذا سٌقضً على بقٌة األمل فً أ ,السودانمن قبل المجلس على استقبلل 

االستقالة  المجلس قراءةعاد وأ المشروطة باستقبلل السودان, باالستقالة سالم ٌقابلها تمسك صبلح

ومن بٌنهم جمال عبد  ٌد البعض الوجهة التً ترى بؤنها تقبل ذلك الشرطوجهها المختلفة فؤمن أ

خر ٌتولى سلطاته التنفٌذٌة أثناء أجازته شخص آو جازهإعطاء صبلح سالم أ اقترح , ثمالناصر

 .(3)و الاألولى أٌعود وٌستمر فً سٌاسته , لٌتم خبللها اتخاذ القرار فٌما منه بدالً 

بصحبة حسن ابراهٌم  2566 آب 35سالم فً صبلح  ارأنه زالبؽدادي  عبد اللطٌؾ وذكر     

 :همهامن أ مطالبه فً نقاطفً منزله, ولما أثٌر موضوع استقالته لخص لهم 

على ان ٌتم اعبلن  بقبول استقالته من مجلس قٌادة الثورة والوزارةخذ قرار من المجلس أ -2

 ذلك.

 .تب الوزٌرارتقاضى ب تهرؼب صرؾ راتبه التقاعدي لعدمبخذ االجراءات ت  ن تُ أ -3

 .السٌارة الحكومٌةبمسكنه فً قشبلق العباسٌة و االحتفاظ ح له مإقتاً اسمال -4

ممن ٌثق بهم ومنهم  باستثناء بعض عضاء مجلس الثورة بزٌارتهأعدم رؼبته فً قٌام  -5

 حسن ابراهٌم والبؽدادي. 

نظر عضابه واللعرض المطالب أمام أ 2566آب  41 فً الثورة قٌادةمجلس  جتمعك أثر ذلا     

القادر مدٌر لتصرفات حاتم عبد صبلح سالم  ما نقله لهم البؽدادي من استٌاء ٌضاؾ لهافٌها, 

 حاتم نفسه مستقبلً  , إذ عدلئلرشادكوزٌر  والخاضعة ألشراؾ صبلح سالم مصلحة االستعبلمات

فسه دعاٌة فً الصحؾ وتصرٌحاته التً تدعو الى جعل مصلحة خذ ٌعمل لنعن الوزارة وأ

ٌؤخذ  بل أنه بدأ اجراء أي ٌتخذ لم الذي الناصر عبد وبعلم سهااالستعبلمات وزارة مستقلة بنف

مر تم مناقشة أٌة حال وعلى أ .المباشر نه المسإولاته من عبد الناصر ولٌس منه رؼم أتعلٌم

جازة حتى كانون الثانً صبلح سالم فً إ رح أن ٌبق  قتُ ا وأعدمهاالستقالة ومتطلباتها وقبولها من 

   .(4)انتهاء فترة االنتقالو 2567

على موقفه  وظل مصراً  ,تعنً االستقالة جازةالمقترح بحجة أن اإلصبلح سالم على عترض أ     

نهما ٌنفذان سٌاسة وأتهم انور السادات وعلً صبري بؤ ,استقبلل السودان بإعبلن باط استقالتهوارت

فً لجنة  بعد أن اقترح اشراك السوفٌتبعاده عن السودان فً هدمه وأ والبرٌطانٌٌناالمرٌكٌٌن 

ه فٌها ون 2566 بآ 37لته للمرة الثانٌة فً استقا الم حٌنما قدمذكر ان صبلح ستقرٌر المصٌر, وٌُ 

                                                           
 .377-377, صالمصدر السابقعبد اللطٌؾ الؽدادي,  (2)
 .315-313, صنفسهالمصدر  (3)
 .355-356, صنفسهالمصدر  (4)
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مما  ,ٌذكر اسماإهمن لم وأ, بعض االشخاص بالعمل ضد اتحاد مصر والسودان عن اتهامه

لبعض أعضاء المجلس  اصبحت تمثل اتهاماً خطٌرة لة مسؤها عدالتً عبد الناصر جمال ؼضب أ

ذ سٌاسة االمرٌكٌٌن ن عبد الناصر نفسه ٌنفمعنى ذلك أو ٌر مكتبه علً صبريدلمو بالخٌانة

قبول روا تهام صبلح سالم لهم قرؼضب أعضاء المجلس من أ وإزاء والبرٌطانٌٌن, واخٌراً 

فً ؼٌر ممكن واصبح  معه ن التعاونبحجة أمع صرؾ معاش وزٌر له  2566استقالته فً اٌلول 

  .(2)بقابه ضرراً 

مدٌر مصلحة  (3)عبد القادر حاتم ن المقدمأ العراقٌة الوثاق الدبلوماسٌة حدىأ أفادت     

شراؾ بما فً ذلك األ من صبلح سالم بدال   تسلم مهام منصب وزٌر االرشاد القومًاالستعبلمات 

من تولً  حرارولد االستٌاء لدى بعض الضباط األ مر الذيى الصحافة واالذاعة, األالمباشر عل

ما أالطحاوي سكرتٌر عام هٌبة التحرٌر, سهم ابراهٌم لقادر لهذا المنصب الخطٌر وعلى رأعبد ا

 تمو علٌها, باألشراؾوزارة الدولة لشإون السودان فكلؾ زكرٌا محً الدٌن وزٌر الداخلٌة 

 جرٌدة دارةوإ واالذاعة القومً االرشاد وزارة من سالم صبلحل المقربٌن من عدد جاخرا

 حاولو ,داره فً فهاكاعتو صبلح سالم نفسٌاً  انهٌار الىذلك  دىأ, و التحرٌر ومجلة الجمهورٌة

  .(4)جدوى دون لكن به االتصال جانباأل الصحفٌٌن بعض

عن انقطاع بعض زمبلبه  اه صبلح سالم أثرعانحد الصحفٌٌن مما أ هذكرما  ٌجانب ذلك      

 ار الفصلقر درأص أن أختلؾ معه وقاطعه ثم بعد عبد الناصرجمال من ؼضب  زٌارته خوفاً 

, تك من جمٌع االعمال التً تتوالها"تقرر االستؽناء عن خدمابه صبلح سالم فً سطرٌن " ػ  بل  وأُ 

 االستعانة عن نٌة جمال عبد الناصر بالخطؤذاعة لندن اعلنت إعندما  وتبٌنت مواقؾ اولبك

 ن صبلح سالم سٌعود وزٌراً ٌر, وفهم المسبولون عن االذاعة بؤفً منصب كب بصبلح سالم

ربٌس  ن ٌتوجهوا مجتمعٌن معالى أ الخبر دفعهم ذلك, وعن االذاعة القومً ومسإوالً  لئلرشاد

 من قبل للمقابلة رسال بطاقة تهنبة وطلباً أ هان سبقبهذه المناسبة, بعد أ تهلتهنب االذاعة الى منزله

عن فٌه  معبراً  الحدٌث معه ربٌس االذاعة وبدأ ستقبلهم صبلح سالم فً دارهاو ,االذاعة ربٌس

عاشوها خبلل  الفترة التً ممجدٌن وتحدث بعده الجمٌع ممن حضروا برفقته ما سمع,سعادته ل

وقع الخبر علٌهم كالصاعقة ه, ومن جمٌع مناصب صبلح سالم بؤمر فصله بهمفاج حتى عملهم معه,

لتً , اده بكل هدوء لبطاقته الموضوعة على الطاولةمد ٌسفه لما سمع ووأبدى ربٌس االذاعة أ

                                                           
  F. o, 371/118830, Summary…1955, Op.cit؛                                                  (2)

لبلطبلع على قرار مجلس قٌادة الثورة القاضً بقبول استقالة و؛ 25صبلح سالم, ثورة ٌولٌو والسودان, ص
 (.26صبلح سالم ٌنظر الملحق رقم)

, كان من بٌنها 2563تموز  34د من المناصب بعد ثورة عبد القادر حاتم: ضابط عسكري مصري شؽل العدٌ (3)
ثم ناببا لربٌس الوزراء  2572مدٌر مصلحة االستعبلمات فً وزارة االرشاد ومنصب وزٌر الدولة فً 

, ٌنظر: 2572(, ثم ناببا لربٌس الوزراء ووزٌر للثقافة واالعبلم فً 2577-2575ووزٌرا للثقافة واالرشاد )
 .27-26انتونً ناتنج, المصدر السابق, ص

الى وزارة  المفوضٌة العراقٌة فً القاهرةتقارٌر , 3771/422رقم  ت الببلط الملكً, ملؾك. و, ملفا د. (4)
 .4-3, ص3, و23/5/2566أ, المإرخ فً -765/3/1رقم الم, الخارجٌة
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نه ٌرحب بصبلح سالم ضده فٌما بعد على أ ال تكون دلٌبلً  لٌعٌدها الى جٌبه لكً ,ن ارسلهاسبق أ

  .(2)نه لم ٌراه وهو ٌسحب البطاقةشاهده وتظاهر بؤ يالذ

ما بعد  سالم فً مدةقضٌة مهمة عن صبلح  حلمً سبلم فً مذكراته وفً السٌاق نفسه ٌروي     

وبما لٌه الحزن الشدٌد ن خٌم عد أبع صبلح سالم فً دارهزٌارته ل عن االستقالة, حٌث تحدث

وبعد حدٌث , قٌادة الثورة سبعد عبد الناصر فً مجلن كان الرجل الثانً وصلت الٌه الحال بعد أ

 نمالحالة التً ألمت به ضٌفه عن تلك  صبلح سالم محدثاً  بدأ طوٌل مستفسراً به عن أحواله

حدٌثه قضٌة الجبلء  عضاء مجلس قٌادة الثورة, حتى تناول فًأ زمبلبه بعض تصرفات

 الذي التربٌة القومٌة المنهجً باكتً ف سمهعن عدم ذكر أ لوفد المفاوض مستؽرباً ومشاركته مع ا

 ه فً تلكعن عدم ذكر متسابلةعندما جاءته  عن طرٌق ابنتهصدفة  هُ قرأ ٌدرس للطبلب, والذي

قد آلمه ذلك بعد ان أخذ الكتاب , وفٌها اًٌ اسسوأ بارزاً  دوراً  أدى التًمع البرٌطانٌٌن,  اتالمفاوض

الى هذا الحد من  األمورتصل كٌؾ  بلً متساب عٌنٌهٌكاد ٌصدق  نظر بنفسه وهو البنته ومن ٌد أ

ٌؽٌر فٌه ن حد أن التؤرٌخ لٌس من حق أي أأ فً حدٌثه مبٌناً  ,صفحات التارٌخ سمه منحذؾ أ

نه حاول تهدبة صبلح سالم والتخفٌؾ بؤ سبلموٌضٌؾ حلمً  ٌرٌد. وٌضعه حسب ما واحداً  حرفاً 

بحدٌثه الى قضٌة محمد  ملمحاً  ,ٌحدث فٌها شًء كهذاولى التً بؤن هذه لٌست المرة األ عنه قاببلً 

ن ٌكون أحد زمبلبه فً مجلس قٌادة أ ور مطلقاً ٌتص نه الوحذؾ أسمه من كل شًء, وأ نجٌب

 هً ضمابر الصؽار وإنما الكتاباوضات التً اثبتها فسمه من قابمة هٌبة المالثورة أمر بحذؾ أ

مثل هذه التصرفات, وحاول حلمً بعبد الناصر  نهم ٌرضونم أوهامهم المرٌضة أالذٌن تصور له

ٌزال عضوا هل كان لدٌه  نه لو كان مابؤ سؤلهان ٌخفؾ على صبلح سالم صدمته حٌنما  سبلم

مراحلها  على طلبة المدارس وفً مختلؾ المقررةالوقت الكافً والجهد لمراجعة كل كتب القومٌة 

رٌخ ن للتؤمإكدا لصبلح سالم بؤ ,التؤرٌخالدقة واألمانة فً تسجٌل رى مدى التزامها بجانب لٌ

  .(3)مانةعلى وجهه الصحٌح بكل دقة وأما  رجاله الذٌن سوؾ ٌسجلونه فً ٌوماً 

 على مكتبه جدلٌالى عمله فً مجلة االذاعة  متوجهادار صبلح سالم  سبلم ؼادر حلمً    

ن فتحه حتى وجد وما أ ة )مع تحٌات عبد الرحمن الرافعً(سمه مع عبارتب علٌه أمظروؾ ك

ب حتى وصل الى قضٌة الجبلء لٌجد صفحات الكتاٌقلب  خذوأ ٌولٌو 34كتاب المإرخ عن ثورة 

نً عضاء هٌبة المفاوضات الذٌن وقعوا االتفاقٌة مع الجانب البرٌطاأسم صبلح سالم ضمن بقٌة أ

صبلح سالم  لمنزل خذ الكتاب وعاد مسرعاً ؤف رة التربٌة.سمه كما حذؾ من كتاب وزاولم ٌحذؾ أ

لكً تصدق ان " وضع الكتاب بٌن ٌدٌه قاببلً وقبل أن ٌسؤله , هشته عودة حلمً سبلمدالذي أ

فرحه لم  الحزن وؼمرتهذلك عنه  زال ناول صبلح سالم الكتاب وتصفحهت . ولمارٌخ رجاله"للتؤ

 جاء االنه ما أجابه بؤو ٌرٌه ألبنته, لكً عنده الكتاب تركوطلب من حلمً  ن ٌدارٌهاستطع أٌ

مس القرٌب صبلح سالم الذي كان حتى األ د بعدها حلمً الى عمله تاركاً , وعاالؽرض ألجل هذا

                                                           
 .525موسى صبري, المصدر السابق, ص (2)
 . 324-323, صالمصدر السابقحلمً سبلم,  (3)
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, نباءوحدٌث الصحؾ ووكاالت األ ول عهد الثورةونجم الثورة الساطع فً أ ملء سمع الناس

 حد الشعراء قاببل:ولكنها الدنٌا التً كما وصفها أ

 زٌنـى بحـــــــن ٌتؤسـوحزٌى       ـــٌا شجون تلتقــنما الدنأ

 .(2)ـٌنـواؼانٌـــــها معدات األن بكا      ـاحتشاد للسام الدنٌا ـابت  

وانزوى فً بٌته  خٌرة لمدة ثبلث سنوات تقرٌباً ٌس الدار بعد استقالته األجل بقً صبلح سالم     

وعاد لٌعمل  ٌنما عادت عبلقاته مع عبد الناصرح 2565نٌسان 7حتى  من حولهنفض الناس وأ

 .(3)ربٌس لمجلس ادارة تحرٌر الجمهورٌة

 :دارة التحرٌرلمجلس إ صالح سالم رئٌساا  

م من عضوٌته ومن منصبه الوزاري وانتهاء بعد قبول مجلس قٌادة الثورة استقالة صبلح سال     

المرحلة األخٌرة  بدأت, 2567ول كانون الثانً السودانٌة باستقبلل السودان فً أ لةدوره فً المسؤ

, حٌث شؽل فً 2565و 2567تً عمل خبللها بالصحافة بٌن عامً وال فً حٌاة صبلح سالم

 ,ولم ٌمكث فً هذا المنصب طوٌبل 2567حزٌران 5البداٌة رباسة تحرٌر صحٌفة )الشعب( منذ 

حتى عٌن ربٌسا لمجلس ادارة مإسسة دار  فؤقٌل منه خبلل فترة العدوان الثبلثً على مصر

التً تصدر صحؾ الجمهورٌة والشعب والمساء  2565نٌسان  1ٌر للطبع والنشر فً التحر

  .(4)التحرٌر واالذاعة ومجلتً

 طعٌمهاحمد  أشار الٌهن نسجل ما أ الموضوع تفاصٌل ًهمٌة قبل الدخول فنرى من األ     

 اً ربٌس سالم صبلح نٌتعٌ قرار روصد بعد نهأ ذ ذكرإ ,فً هذا الصددبعض المصادر  وأكدته

فرح , الوقت ذلك فً الناصر عبد جمال مع سٌبة عبلقة على وكان, الشعب دار دارةإ لمجلس

ابراهٌم و هو صرأ وقد الصؾ ووحدة الشمل جمعٌ نأ نهشؤ من الذي القرار لذلك الجمٌع

 التهنبة قدموا ان وبعد, لزٌارته فتوجهوا االخوي الفعل هذا على الربٌس تهنبة على الطحاوي

 ورقتٌن, لٌرٌهما, واخرج مكتبهدرج  الى توجه بل حدٌثهم على الناصر عبد ٌعلق لم بالمناسبة

 ٌحدد ولم عنه االستؽناء الثانٌةو التؤرٌخ وحدد سالم صبلح تعٌن ولىاأل بله  ق   من موقعتٌن

 .(5)التارٌخ

 المدى على الناصر عبد له ٌخطط كان ما مدى ن نتصور حقٌقةه ٌمكن أذكروطبقا لما ورد      

 الى وصل والذي المقربٌن وزمبلبه اصدقابه حدأ كان الذي ,سالم لصبلح معاملته فً الطوٌل

 .ومتقدمة مهمة مكانة

                                                           
 ..326-325ص, السابق المصدر, سبلم حلمً (2)
 .652محمد الجوادي, مذكرات الصحفٌٌن فً خدمة السلطة, ص (3)
 .24-23صبلح سالم, ثورة ٌولٌو والسودان, ص (4)
 .345؛ محمد الجوادي, عسكرة الحٌاة المدنٌة, ص 52, ص المصدر السابقاحمد طعٌمه,  (5)
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 الجمهورٌة دارة صحٌفةلمنصب ربٌس مجلس إ سمٌة والفعلٌةلٌة األصبلح سالم المسإو تولى    

طوٌلة من  مع جمال عبد الناصر بعد فترة خٌرةالثانٌة واأل بعد مصالحته التارٌخ المذكور فً

مركز االبحاث فً  سجل و قرابة ثبلث سنوات حتى وفاته, عن الجمهورٌة مسبوالً الجفاء, وظل 

 دارة بعد انور السادات مباشرةبمثابة الربٌس الثانً لمجلس اإل ن صبلح سالم ٌعدؤبدار التحرٌر 

 35انتهت فً  التً انور السادات بعد 2565نٌسان  36سالم ابتدأت فً ن مدة صبلح أ وأعتبر

ها الرابع بعد عهد الجمهورٌة, وٌبدأ لصحٌفة (2), وهو ما اطلق علٌه بالعهد الثالث2565نٌسان 

على  لصبلح سالم كمال الدٌن الحناوي خلفاً وهو حرار من الصؾ الثانً ن أحد الضباط األٌعٌت

على توصٌة من صبلح  المنصب هو مصطفى بهجت بدوي بناءً  لهذان المرشح الرؼم من أ

 .(3)سالم

فقد عمد الى السٌطرة التامة على وسابل  همٌة المإسسة الصحفٌةوإلدراك جمال عبد الناصر أ     

س مجالس إدارات وعٌن على رأ2571فً اٌلول  (4)عن طرٌق تملٌكها لبلتحاد القومً االعبلم

الذي عٌنه فً رباسة دار كان من بٌنهم صبلح سالم و ,للثورة الصحؾ ممن ٌثق فً إخبلصهم

  .(5)لمإسسة االهرام ربٌساً  الذي عٌن محمد حسنٌن هٌكلالتحرٌر و

بصبلح سالم  2567فقد عصؾ العدوان الثبلثً فً تشرٌن الثانً  الشعب ما عن صحٌفةأ     

رسل الٌه , بعد ان أسابقاً  اشرناعدوان, كما فً بٌته على ؼرار موقفه خبلل ال كنه عبد الناصرور

ذكر له فٌه ان عدم امكانٌة التعاون معه تستلزم ابعاده عن رباسة الصحٌفة  عبد الناصر خطاباً 

عاد عبد الناصر صبلح سالم بٌن هذا وذاك الى ان أ الصحٌفةوتوزعت السلطة فً  التً ٌتوالها,

باتت تضم الى جانب صحٌفة  والتً لدار التحرٌر دابرة الظل ربٌساً  من 2565فً نٌسان 

فً صحٌفة الجمهورٌة  دماج الصحٌفتٌن معاً صبلح سالم إ حتى اقترحالشعب  الجمهورٌة صحٌفة

 .عمال الطباعٌة ال الصحفٌةواقتصارها على اال 2565اٌلول  37 الشعب فً واحتجاب صحٌفة

 ٌصبح اسم الصحٌفةرٌر الجمهورٌة ان حد رإساء تحماء الوجه اقترح كامل الشناوي أ وإلنقاذ

, ووضع هذا االقتراح صؽر جرٌدة الشعبتحت هذا العنوان الكبٌر بخط أالجمهورٌة ثم ٌكتب 

مهام عمله  صبلح سالم وبعد أستبلم .(6)عجابا بالحل الذكً الذي اقترحه الشناويأ موضع التنفٌذ

 قترحهوٌ طلبهٌ ذيال الصحفٌٌن المرموقٌن وحسب الراتبدباء وبتعٌٌن عدد من الكتاب واأل قام

                                                           
قسم بعض المإرخٌن جرٌدة الجمهورٌة وحسب تعاقب رإساء مجالس االدارة ورإساء التحرٌر والتً لعلها ال  (2)

 1حتى 2564كانون االول  7ول منذ صدورها فً األ أتنعكس على جرٌدة اخرى, الى عدد من العهود, ٌبد
من التفاصٌل ٌنظر: محمد  . لمزٌد2515, وصوال الى العهد الحادي عشر والذي ٌبدا فً 2567تشرٌن الثانً 

 . 71-61الجوادي, مذكرات الصحفٌٌن فً خدمة السلطة, ص
 .65, صالمصدر نفسه (3)
بعد ان نص الدستور الذي اصدره مجلس قٌادة  2567تشرٌن الثانً  3بموجب مرسوم جمهوري بتارٌخ  تؤسس (4)

على تكوٌن حزب واحد جدٌد ٌحل محل هٌبة التحرٌر. ٌنظر: د. ع. و,  2567كانون الثانً  27الثورة فً 
 .2561الى دستور  2534, مصر)سٌاسة(, نظام الحكومة, من دستور 2/2212-ملؾ العالم العربً, م

 .27, صلمصدر السابقعبد العظٌم رمضان, ا (5)
 .451؛ محمد الجوادي, عسكرة الحٌاة المدنٌة, ص477عبد اللطٌؾ البؽدادي, المصدر السابق, ص (6)
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 وبشهامة مثٌرة للجدل, ولذا كانت ودون أي اعتراض وببل مناقشة مقابلة ولأ فً كل منهم

    . (2)خرمن شخص الى آ متفاوتةالمرتبات بٌن العاملٌن 

ن د أعفب فً بادئ االمر لعدم رواجا,الجمهورٌة فً صحٌفة  لعملاستٌابه ل صبلح سالم أبدى     

عل بالجمهورٌة وخسابرها فماذا أ دارة الصحٌفة قال له صبلح سالمإوكل الٌه عبد الناصر مهمة أ

لجٌدٌن والمهنٌٌن حد الكتاب الصحفٌٌن ااالستعانة بموسى صبري, وهو أ علٌه فؤشار ,المستمرة

 تصل به صبلح سالمالشدٌدة ولذا عندما أومدى عصبٌته  كان ٌعرؾ صبلح سالم جٌداً البارزٌن, و

صبري العمل ومناقشات مستمرة قبل موسى  وبعد جلسات طوٌلة لعمل فً الصحٌفة,عن ا رعتذأ

ستمر وأ (أخبار الٌوم) ستقالته من صحٌفةن قدم ابعد أ مع صبلح سالم فً صحٌفة الجمهورٌة

بر موسى صبري عن ذلك بقوله أنه وجد صبلح للتحرٌر لمدة عامٌن مستمرٌن, وع عمله ربٌساً 

بقوله عن  ممن تعامل معهم فً حٌاته الصحفٌة رؼم فكرته المسبقة عنه, وٌمضً حسنسالم من أ

صعب أٌام هذه الفترة من أ وعد فً عمله مما جعله ٌتفانى ثقة كاملة تماماً  عطاهنه أصبلح سالم بؤ

بؤعمال صحفٌة  ٌسا لتحرٌر الجمهورٌةتعٌٌنه ربوقام موسى صبري بعد , (3)ٌضاً حٌاته وأسعدها أ

 خبار( شكبلً من صحٌفة )األ وأفضل نجحن تظهر صحٌفة)الجمهورٌة( أوكان همه أ عدٌدة

بدعم من محمد حسنٌن هٌكل, وخبلل  دابم مع صحٌفة االهرامكانت فً صراع  التً ,ومضموناً 

ول, وكان صبلح سالم قت عبلقة موسى صبري بصبلح سالم وأصبح صدٌقه األهذه المدة تعم

  .(4)بالنجاح الذي حققته الجمهورٌة ادتهسع الناصر الذي أبدىدة عبلقته مع عبد بعو سعٌداً 

سرة تحرٌر الى أ ضم ناصر الدٌن النشاشٌبً على صبلح سالمصبري  موسى قترحأ     

قنع صبلح سالم بما هو أكثر من ا ن العربٌة, اال أن األخٌرولقسم الشإ وتعٌنه ربٌساً  ورٌةالجمه

وٌذكر أنه طلب من موسى صبري  للتحرٌر للشإون العربٌة, ن ٌصبح ربٌساذلك بكثٌر وذلك بؤ

دبر له موعدا أن  , وبعدالجمهورٌةرؼبته بالعمل فً صحٌفة صبلح سالم حول عند أن ٌتوسط له 

الذي  النشاشٌبً, وأما .(5)للتحرٌر للشإون العربٌة منه بمنصب ربٌس خرج النشاشٌبًالتقى به و

كما اشرنا  -ٌام زٌارته الى لبنان تعود الى أصبلح سالم قدٌمة مع عبلقة مودة وصداقة  ربطته

مكانه ب بلؽهأ ذكر أن صبلح سالم فقدفً مباحثات سرسنك فً العراق,  ٌضاً أ ومرافقته -سابقا

من  صدر له امراً , واستُ الٌوم اخبار صحٌفة من استقالته قدمف ,س تحرٌر فً دار الجمهورٌةكربٌ

للتحرٌر فً دار الجمهورٌة, كما كانت تستوجب القوانٌن بتعٌنه ربٌسا جمال عبد الناصر 

الى القصر  افقتهرم مول اجتماع لرإساء التحرٌر طلب منه صبلح سالن ٌعقد أل أالمصرٌة, وقب

  . (6)مر تعٌنهوٌشكرا الربٌس على إصدار أ الخاص الدفترفً سمٌهما الجمهوري كً ٌسجبلً أ

جرى خبللها التباحث ٌر فً دار الجمهورٌة لرإساء التحر أول اجتماع صبلح سالم ترأس     

للبنوك بمبلػ ن الدار مدٌنه بؤ أخبرهم اللقاءوخبلل  لصحٌفةالحالً ل وضعالحول األمور المتعلقة ب
                                                           

 .255رشاد كامل, الصحافة والثورة, ص (2)
 .47-47, صالمصدر نفسه (3)
 .467موسى صبري, المصدر السابق, ص (4)
 .41-35محمد الجوادي, مذكرات الصحفٌٌن فً خدمة السلطة, ص (5)
 .247, صمصدر السابقناصر الدٌن النشاشٌبً, ال (6)
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دارة لس اإلعضاء مجإدارة البنك تطلب ضمانات أان و ,قل عن سبعمابة ألؾ جنٌه مصريال ٌ

الطلب الذي مستؽربٌن  الكبٌرالمبلػ جل تسدٌد الدٌن, وصدم الجمٌع لهذا منفردٌن ومجتمعٌن من أ

استطاعوا سداد جزء من المبلػ, ورؼم  لمالدٌهم م لو جمعوا كل ما نهؤمبٌنٌن له ب ,ٌفوق قدراتهم

ٌام الى أ هذه الدٌون تعودو سهم صبلح سالم.جمٌع على ورقة الضمان وكان على رأذلك وقع ال

شراء ماكنات , إذ قام ببل تسنم صبلح سالم رباستهاعن الدار ق كان مسبوالً  عندماانور السادات 

لٌة مبلػ مبتً جنٌه بدل فوابد لعدم تسدٌده المبلػ بسبب أ ٌه اضٌؾنصؾ ملٌون جن بمبلػطباعة 

ع انور طالمبلػ الذي لم ٌستعضاء عن كٌفٌة سداد األ دحأ تساءلوعندما  .م رواج الصحٌفةدع

نهم وأ بثقة عالٌة أن ذلك ٌكمن فً تعاون وتكاتؾ الجمٌعجابه صبلح سالم أ هتسدٌدسادات لا

ن ٌصل الرقم لؾ نسخة وٌجب أتوزع اربعٌن أ لجمهورٌة حالٌاً وأهبل للمسإولٌة, فا جدٌرٌن بذلك

عن قسم االعبلنات  صبلح سالم الى وجٌه اباضة المسإول , ثم التفتلؾعن مابة أ ٌقل الى ما ال

 دار من االعبلنات, ثم طلب منمان مورد كاؾ لللض أن ٌبذل مجهود خاص وطلب منهفً الدار 

, الصحٌفةوضع والترقٌات فً الدار لحٌن تحسن  التعٌنات ٌقاؾإ اهٌمسٌد ابر مدٌر االدارة العام

ة انقطاع وصفحة كامل االستمرار فً كتابة المقاالت الٌومٌة بدون من ناصر النشاشٌبًكما طلب 

 وضح فٌه صبلح سالم طرٌقة وجدولة عمل كل عضواً اللقاء الذي أوأنتهى  األسبوعً,فً العدد 

حدي والتصمٌم وبذل كل الجهود من أجل العزٌمة فٌهم والتن بث س االدارة بعد أعضاء مجلمن أ

  .(2)على المستوٌاتجاح عملهم والوصول بالجرٌدة الى أنإ

توزٌع ً ورؼم زٌادة التسوء رؼم النشاط االعبلنلجمهورٌة صحٌفة احوال المالٌة لاأل بدأت     

العبلوات التً ضاعفها صبلح سالم و بات الضخمةالمرت , ولكن عبؤرقام قٌاسٌةالذي وصل الى أ

اب فً ؼٌ جتمع المسإولون عن االدارةذلك أ وعلى ؼرار ا تتحمله مٌزانٌة صحٌفةمن بؤكثر مكا

ؽناء عن خدمات عدد كبٌر من الكتاب صدروا قرارات باالستوأ ,الببلد خارجصبلح سالم 

. ولما عاد ن انتاجهم ال ٌوازي مرتباتهمو أة أالذٌن ال ٌقدمون أي انتاج للصحٌفوالمحررٌن 

ستخدم مبلػ كبٌر , وأالقرارات ارٌٌن الذٌن أتخذوادبطرد اإلصبلح سالم حاول اصبلح الموقؾ 

مساعدة الطلبة لالمساهمٌن القراء بارة عن تبرعات عدد من الشركات وحد البنوك كان عفً أ

حفل ثناء دعوته له الجمهورٌة أتبنتوهو باألساس مشروع قدمه صبلح سالم و. الجامعٌٌن الفقراء

شركات , واستخدم صبلح سالم نفوذه لدى عدد كبٌر من الاته لهذا الؽرضاٌراد تساهر خصص

 صبلح سالم لحلول لم ٌجدد البنوك. وبعد أستنفاذ كل احفً أ لكً تقدم تبرعات ضخمة أودعت

  .(3)عادتهللصحٌفة وتتم إ حسن االحوال المالٌةموال كقرض حتى تتتصرؾ بهذه األأمامه أال ال

بعض الخبلفات وطفت بٌن مختلؾ  فٌما سبق تخذها صبلح سالمجراءات التً أأظهرت اإل     

مدٌر االدارة, وهو ضابط قسام الدار, وما ٌهمنا الخبلؾ الذي وقع بٌن صبلح سالم وسٌد ابراهٌم أ

ضد صبلح سالم من خبلل منشورات ؼٌر  الحربعلن نتٌجة إقالته من الدار أذ إ سابق فً الجٌش,

الى  نه سافروبؤ بالسطو على أموال الجمهورٌةررٌن تتهم االخٌر موقعه توزع فً الدار على المح

                                                           
 .245-241, صالسابق المصدر, النشاشٌبً الدٌن ناصر (2)
  .415–411, ص موسى صبري, المصدر السابق (3)
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 حدى الفنانات, والفً منزل أتهامه بقضاء السهرات ضافة الى اأ على ولده المرٌض لؤلنفاقوربا أ

صح من نفسها فً مواجهه بٌن خصمٌن, وال أ نها اقاوٌل فرضتأم ن صح هذا الكبلم أنعرؾ إ

االتهامات بقولة  تلك الذي نفىعن قرب, مع صبلح سالم  واعمل نحد الصحفٌٌن الذٌأ شهادة

    .(2)"ٌشهد هللا ان صالح سالم كان برٌئا من كل ذلك, بل انه كان اكبر من ذلك"

حٌفة عدد من رإساء التحرٌر ن للصون ٌكخبار فً أأسلوب صحٌفة األ أتبع صبلح سالم     

بٌنهم ربٌس  ن ٌكون منمن شهرتهم ومكانتهم على أ لئلفادةولى تكتب أسمابهم فً الصفحة األ

عن  وهو المسإول الوحٌد قانوناً  ل ربٌس التحرٌر فً اخراج الصحٌفةٌإدي عم تحرٌر تنفٌذي

 الدٌن ناصر عدد من الصحفٌٌن المرموقٌن كان من بٌنهم تعاقد صبلح سالم مع , ولذلكالنشر

فة كربٌس تحرٌر دون سمه على الصحٌوضع أالذي  ,(3)حسٌن وطه, صبري وموسى, النشاشٌبً

تحدث ه, فٌإدي عمل تب ربٌس تحرٌر والار ستبلمبا لم ٌكن راضٌاً و, بؤعمال للصحٌفةن ٌكلؾ أ

وكان من  ,ولذلك قدم استقالته (4)بؽٌر عمل جراً صبلح سالم بهذا الموضوع مبٌناً أنه ال ٌقبل أ مع

لى سمعة ا حدث ضجة كبرى وأساءهتُ س التً ٌقبل صبلح سالم استقالة طه حسٌن المستحٌل ان

عرض كل ه حسٌن على ان تستقر عمل طأ خٌراً وأ توزٌعها ٌزداد, بدأ صحٌفة الجمهورٌة التً

ن صبلح سالم قام و تعدٌلها, والحقٌقة أن تنشر إلقرارها أو رفضها أاألدبٌة علٌه قبل أ المواد

 المكانة التً ٌحظى بها عنده.ولعبلقه االخٌر بجمال عبد الناصر العمل طه حسٌن فً  بإرضاء

بداه لما أو االنهٌار من الجمهورٌة ذوانقابعمل صبلح سالم الناصر  عبد جمالشادة خصوصاً بعد إ

ٌردد جملة  قبل ذلك ن عبد الناصروكا. صاحب امتٌاز اصدارها  نجاح الصحٌفة كونهجهد ب من

" انا مثل  :ٌقول فٌها ٌة من فشل قبل مجًء صبلح سالملمه لما وصلت الٌه الجمهورتعبر عن أ

 برسوب ابنه كل عام فً الجامعة, ولكنه ٌفاجؤسبل الحٌاة لولده كل مالك الفال الثري الذي وفر 

بٌنما ٌرى ابن البواب الذي ٌسكن مع اسرته فً حجرة صغٌرة فً الحدٌقة ٌنجح بتفوق كل 

دات عتماسباب النجاح وخصصت لها الصحٌفة الجمهورٌة كل أعبد الناصر وفر , فبعد أن عام"

شرؾ على التحرٌر وأ رأس مجلس إدارتها انور الساداتضخمة وعٌن محررون عدٌدون و ت

نها لم تكن اال أ ًس التحرٌر حسٌن فهمورأ نابب ربٌس مجلس االدارةالحمصانً جبلل الدٌن 

لمهمة  استبلمهمنذ بداه صبلح سالم ن النشاط الذي أالتوزٌع, وٌظهر أ بالمستوى المطلوب فً

 .(5)رقام قٌاسٌةوصل فٌها التوزٌع الى أ حتى ٌةالجمهور عاد الحٌاة لصحٌفةإدارتها قد أ

                                                           
 .271, صمصدر السابقناصر الدٌن النشاشٌبً, ال (2)
لم بالعلوم الدٌنٌة أبمحافظة المٌنا, حفظ القران و 2115طه حسٌن: كاتب وادٌب مصري ولد فً تشرٌن االول  (3)

 2511الى القاهرة إلكمال دراسته فً االزهر ثم التحق بالجامعة االهلٌة عام  2513والعربٌة, انتقل عام 
عٌن  2536م بالجامعة, وفً عام وعمل بعدها استاذا للتارٌخ القدٌ 2521فً عام  الدكتوراهوحصل على 

, اصدر عدد من الكتب 2555استاذا لتارٌخ االدب العربً ثم مدٌرا لجامعة االسكندرٌة واستقال منها عام 
فاصدر مجانٌة التعلٌم فً الثانوي والفنً. للمزٌد ٌنظر: لمعً  2561والمجبلت, اصبح وزٌرا للمعارؾ عام 

 . 337-331المطٌعً, المصدر السابق, ص
 .14-13, ص المصدر السابقموسى صبري,  (4)
 .411-476, صالمصدر نفسه (5)



 (5591-5511) والتطورات الســياسـية في مصر سالم صالح           :  االول الفصل   

  

 

 
277 

 

 الفصل الرابع

 على ستعانأ نبعد أ بها لبلرتقاء حد بعدأ الى سالم صبلح طموح ةالجمهورٌ صحٌفة عكست    

على عدد من الصحفٌٌن والكتاب ذوي الشهرة على الساحة  االوقات بعض فً التحرٌر رباسة

 وقراءة ةتابعبم أقتصر عمله الذي حسٌن طهكالكاتب  شرفٌة بطرٌقة عٌن هم منمنو الصحفٌة

 .(2)المانشٌتات فً لٌعدالتو الربٌسٌة الموضوعات

ق شهرة عربٌة وعالمٌة كبٌرة وأثارت كتاباته الرأي العام العالمً ٌحقستطاع صبلح سالم تأ    

وهذا دفع بعض المهتمٌن بهذا الشؤن الى تكلٌؾ صبلح سالم بكتابة واعداد تها وقوتها, بجرأ

ربٌس تحرٌر مستر)سٌرٌل مورتون( التقارٌر الصحفٌة المثٌرة للجدل, وكان من بٌن هإالء ال

البرٌطانً سرة الضابط ن ٌكتب رسالة الى أوطلب منه أ البرٌطانٌة)الدٌلً سكنش(  جرٌدة

كتب  .2567الثبلثً على مصر سنة  ثناء العدواند أحتفه فً بور سعٌ )مورهاوس( الذي لقً

 ووصلت ت,ً نفس الوقف والدٌلً سكنش الجمهورٌةنشرت فً صحٌفة و م تلك الرسالةصبلح سال

الحادث وكشؾ المإامرة وفضح مبلبسات صبلح سالم وضح فٌها أ البرٌطانً الضابط والد الى

حٌنما ستوكوٌل  القابد البرٌطانً فً بور سعٌد هوو عن مقتل مورهاوسوالمسبب إول المس

 . (3)فٌها حاصروا بعض المناطق التً كان الضابط البرٌطانً محتجزاً 

فً تشرٌن الثانً  دارةلتولٌه منصب ربٌس مجلس اإلولى فً األٌام األسافر صبلح سالم     

طابرة  االمرٌكً الذي أسقطوالتؽطٌة محاكمة الطٌار  عبلمكرجل إ الى االتحاد السوفٌتً 2565

 , واجتمع سراً وكبٌراً  نجاحاً  ا داخل الحدود الروسٌة, ونجح فً مهمتهالتجسس التً كان ٌقوده

جمال بلػ خطوط سٌاسٌة هامة, وكان صبلح سالم ٌُ على تفق معه بربٌس المخابرات السوفٌتٌة وأ

ها التً توصل الٌ بالنتابجسعد عبد الناصر ول بؤول من موسكو, أ عن أهم محادثاته عبد الناصر

 لٌسو رجاالت ثورة مصر البارزٌن كؤحد وملوفً موسكو عُ  .(4)صبلح سالم خبلل تلك الرحلة

ته لزٌار ووضعت برنامجا خاصاً  رسمٌاً  استقباالً عدت له الحكومة السوفٌتٌة وأ ,فحسب كصحفً

زٌارته من خبلل مراسلٌها  بؤخبار خاصاً  اهتماماً أبدت دول العالم ٌتناسب ومكانته الكبٌرة, و

ثر هام فً تطور العبلقات بٌن لما لها من أ مٌن على وكاالت األنباء واالذاعةندوبٌها والقابوم

الربٌس وخبلل تلك الزٌارة التقى صبلح سالم  واالتحاد السوفٌتً, (5)المتحدة العربٌة الجمهورٌة

                                                           
ر الدٌن النشاشٌبً وابراهٌم كامل الشناوي, اسماعٌل الحبروك, موسى صبري, ناصخرون فهم: ما الخمسة اآلأ (2)

 .65, صفً خدمة السلطة. ٌنظر: محمد الجوادي, مذكرات الصحفٌٌن نوار
, فً (53325) االهرام, العددصحٌفة , (بعنوان)الصاغ صبلح سالم فارس من زمن مضًسٌد صالح, مقالة  (3)

 .3113تموز  21
 .527موسى صبري, المصدر السابق, ص (4)
, حٌث كانت الخطوات االولى نحو فكرة 2561هً الجمهورٌة التً تشكلت من اتحاد مصر وسورٌا عام  (5)

الثبلثً حٌنما اطلق صبلح سالم هذه الفكرة فً اقامة اتحاد فدرالً بٌن االتحاد الفدرالً قد بدأت قبل العدوان 
ت ألجماع االحزاب , ؼٌر ان الظروؾ لم تكن قد هٌؤ2566مصر وسورٌا منذ زٌارته االولى لدمشق فً شباط 

ولذا لم تنفذ مقترحات صبلح سالم سوى المٌثاق العسكري, ولكن بعد االعتداءات االسرابٌلٌة  على هذه الفكرة
وتعزز ذلك الراي بعد العدوان الثبلثً على مصر,  حاجة الى اعادة النظر فً الموضوعشعر السورٌون بال

ل تكن قادرة على فعكرٌة, وألنها لم وان كان من المفترض دخول سورٌا تلك الحرب على اثر االتفاقٌة العس
هى هذا االتحاد عام , وما لبث ان انت2561شًء عملٌا فؤن العدوان دفع بالوحدة خطوات الى االمام عام 

 . 277, ص, للمزٌد ٌنظر: ابراهٌم محمد, المصدر السابق2572
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 ة اربع ساعاتلمد 2565تشرٌن الثانً  6فً "N.khrushahev" (2)خروشوؾنٌكٌتا الروسً 

همٌة العبلقات خبللها خروشوؾ الى صبلح سالم عن أوتحدث  موررأٌه فً مجرٌات األاستطلع 

ً الممتاز وحنكة الحدٌث بلباقة الصحفوسبل توطٌدها, واستطاع صبلح إدارة  بٌن البلدٌن

 العربٌة مةبل األهذا اللقاء بالتطرق الى بعض القضاٌا التً تهم مستقستؽل , وأالسٌاسً المجرب

 ٌن وقضٌة نزع السبلح ونواٌا السوفٌتقضٌة فلسط اومنه ,بصورة عامة ومصر بشكل خاص

ى ورأ مع صبلح سالم اهتمام العالم أجمع,. وقد أثار حدٌث خروشوؾ تموٌل السد العالً اتجاه

ً فدعاه ضمن ضٌوؾ الشرؾ فً ٌوم عٌد مٌبلد الثورة الروسٌة ف تكرٌم صبلح سالم وشوؾخر

ٌام فً االتحاد السوفٌتً كان خبللها موضع الحفاوة وأمضى صبلح سالم بضعة أ تشرٌن الثانً, 7

       .(3)والترحٌب

 الهمةوالتقارٌر  باألخبار ورفدها الجمهورٌةصحٌفة  لتعزٌز موقع صبلح سالم بعملهأهتم      

من دار  عدد من الصحفٌٌن البارزٌن ٌؾكلوطموحاته, ولذا عمل على ت التً تعكس نجاحها

م فً عا ما كلؾ به موسى صبري بٌنها كان منحداث المهمة, الجمهورٌة لتؽطٌة بعض األ

ربٌس الوزراء  تهدٌد االزمة التً ثارت مع العراق بعدحداث لتؽطٌة أللسفر الى الكوٌت  2572

وقت الفً  ضده, برٌطانٌا عسكرٌاً  تدخبلً  ت خبللها التً طلب للكوٌت (4)عبد الكرٌم قاسم العراقً

 هوكانت الكوٌت تنتظر منالناصر وعبد الكرٌم قاسم فٌه العبلقة بٌن جمال عبد الذي تدهورت

فً الصح على فراش المرض,صبلح سالم, وهو  كما كلؾ ,(5)لحماٌتها تدخل عسكري مصري

 صحفٌاً  نصراً فٌه  حققالذي قطاب بالسفر الى بارٌس لتؽطٌة أخبار مإتمر األالنشاشٌبً  ناصر

  .(6)ؼٌرها دون جمهورٌةال صحٌفة بإذاعة خبره تفردت كبٌراً 

وعمل نقابة من المحررٌن  مصرظٌم الصحافة فً وضع قانون جدٌد لتنصبلح سالم اقترح      

 (7)الصحفٌٌن دون اصحاب الصحؾ, وقد فاز صبلح سالم بالتزكٌة لتولً رباسة نقابة الصحفٌٌن

 تؤلٌؾن عمل على استصدار القانون الجدٌد الذي جعل بعد أ 2571فً كانون الثانً كنقٌب لها 

                                                           
, كالٌنوفكا بمقاطعة كورسك فً زعٌم شٌوعً ورجل دولة سوفٌتً ولد :(2572-2155)نٌكٌتا خروتشوؾ (2)

, تمٌز حكمة بإرساء 2575الى  2564حكم االتحاد السوفٌتً من  ,2521انتسب الى الحزب الشٌوعً عام 
زاء بلدان العالم الثالث وبخاصة البلدان إوانتهج  االنفراج الدولً والتعاٌش السلمًالدعابم االولى لسٌاسة 

واعتكؾ فً داره حتى 2575ن االول تشر25ٌالعربٌة سٌاسة انفتاح وتفهم وتؤٌٌد, نحً عن كافة مناصبه فً 
 . 213-51. للمزٌد ٌنظر: تركً ضاهر, المصدر السابق, ص2572اٌلول  22وفاته فً 

 .17-15, ص..محمد المعتصم, مذاهب وشخصٌات (3)
 5حتى  2561تموز  25( ضابط عسكري وربٌس وزراء العراق للفترة من 2574-2525عبد الكرٌم قاسم: ) (4)

ول ثورة ضد الملكٌة عام أقاد , العلٌا لتنظٌم الضباط االحرار رشح ربٌسا للجنة 2567وفً عام  ,2574شباط 
السبلم  قاده عبد فً انقبلب 2574زراء قتل عام وشؽل منصب القابد العام للقوات المسلحة وربٌسا للو 2561

 . 2515مكتبة الشرقٌة, بؽداد, جمال مصطفى مردان, عبد الكرٌم قاسم البداٌة والسقوط, العارؾ. للمزٌد ٌنظر:
 .271موسى صبري, المصدر السابق, ص (5)
 .251-255ص المصدر السابق, لبلطبلع على التفاصٌل ٌنظر: ناصر الدٌن النشاشٌبً, (6)
( صوت, وعبد 317اجتمعت الجمعٌة العمومٌة للصحفٌٌن النتخاب ستة من االعضاء, نال صبلح سالم على) (7)

( صوت, بٌنما 277( صوت وشرٌؾ فاهم على)312( صوت, وصبري ابو المجد على)311العزٌز عبدهللا )
صبلح سالم  ( صوت لكل منهما, ثم اجرٌت انتخابات منصب النقٌب ففاز بها235محمد نجٌب والسعٌد على)

 .2571كانون الثانً  34فً  ,(3336الجمهورٌة, العدد)صحٌفة بالتزكٌة. للمزٌد ٌنظر: 
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تموز  34, ولعله أهم حدث فً تؤرٌخ الصحافة المصرٌة بعد ثورة مجلس النقابة باالنتخاب

بٌنها الحصول على ترخٌص من  تضمن عدة شروط, 2571اٌار  35الذي صدر فً 2563

طار العمل والملكٌة وتم بموجبه تحدٌد أ والعمل بالصحافة,االتحاد القومً إلصدار الصحؾ 

فً نفس الٌوم برقٌة من صبلح سالم  ونشرت صحٌفة الجمهورٌة .(2)وعبلقة الصحؾ بالسلطة

ار قانون تنظٌم الصحافة جاء فٌها الناصر ٌهنبه على اصدٌب الصحفٌٌن الى الربٌس جمال عبدنق

ة من قبل بعض "لقد اكدتم المعانً الصٌلة لحرٌة الصحافة التً كانت تخضع لسٌطرة عاتٌ

و عن طرٌق النشر ألكٌتهم لبعض دور الصحافة وسواء عن طرٌق م اصحاب رإوس األموال

ختتم صبلح وأ رب الخاصة"ا شهره فً وجه الصحافة اصحاب المآسالح العالن الذي طالم

س المال حلقة من حلقات سٌطرة رأ خرقضٌت ٌاسٌادة الرئٌس على آ "وقدسالم برقٌته بقوله 

  .(3)هداف ثورتنا الست"تحقٌق هدف رئٌسً من أ فؤكملتعلى الحكم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
؛ عواطؾ عبد الرحمن, 77-74, صحرٌة الصحافة فً مصرلٌلى عبد المجٌد, لمزٌد من التفاصٌل ٌنظر:  (2)

 .64المصدر السابق, ص
 .54(, ص2576, )القاهرة, 3اخبار الٌوم, طعلً المؽربً, خفاٌا الصحافة, مطابع مإسسة نقبل عن : (3)
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 5511الث: صالح سامل وجهىده يف العمل الصحفي حىت وفاتو املبحث الث

       :الصحافة فً جهوده: ولا أ 

وحتى 2567الشعب عام  صحٌفة دارةمن تسلمه إ عمله الصحفً بدءاً سالم خبلل  كتب صبلح    

تناولت  من المقاالت والتحقٌقات الصحفٌة العدٌد 2565تولٌه رباسة صحٌفة الجمهورٌة عام 

ضواء على بعض المسابل الجوانب والسٌما السٌاسٌة منها والتً سلط من خبللها األؾ مختل

 .واقعً وممٌز بؤسلوبالمهمة 

قة ومرهقة نها مهنة شابؤ رؼم معرفتهار االنتساب الٌها ختأأحب صبلح سالم مهنة الصحافة و     

وهو ٌرى نتاجه بٌن  بها كصحفً ٌحظىن المتعة الٌومٌة المتجددة التً الى اقصى الحدود, اال أ

ٌفخر  هم ماى صبلح سالم ان أأرعمله الٌومً. ٌدي الجمهور تبدد كل تعب ومشقة تصادفه فً أ

كتبها فً مناسبات ثبلثة, كانت األولى فً صحٌفة الجمهورٌة به فً عمله الصحفً المقاالت التً 

لمناقشة موقؾ العراق عقاب مإتمر رإساء الدول العربٌة الذي عقد فً القاهرة فً أ 2566عام 

ضد ول الذي وجه من المعارضة سبلح االتهام األ ت سلسلة المقاالتمن مٌثاق بؽداد, فقد كان

وقد فت فً المإتمر موقفا مابعا, فً مجلس النواب السوري والتً وق (2)حكومة فارس الخوري

خرى من لة ألس النواب, وكانت الثانٌة سلسهذا الى استقالة الوزارة فً مج أدى كشؾ موقفه

اء العراقً نوري السعٌد بعنوان))أنً ربٌس الوزرالمقاالت نشرت فً جرٌدة الشعب ضد 

  .(3)قناة السوٌس تؤمٌماما الثالثة فهً سلسلة المقاالت التً كتبها عقب أتهم((,

 من إدارتها مجلس ربٌس سالم صبلح كتبه بمابصحٌفة الشعب و نبدأ أن األهمٌة من نرى     

 سٌاسة))هما ثابتٌن عمودٌن ٌتجاوز ال فٌها والرأي سٌاسٌة اخبارٌة صحٌفة وهً, فٌها مقاالت

 ثانً وتعد, االولى صفحاتها فً التحرٌر لربٌس مقاالت كذلك((, العرب صوت))و(( عالمٌة

 بما ٌوقع وكان, سالم صبلح برباسة 2567 حزٌران فً 2563 ٌولٌو 34 ثورة تصدرها صحٌفة

 مذكراتهلمقاالته بكتابة  ذ افتتح, إ(4)صاد بتوقٌع واحٌاناً  صبلح باسم واحٌاناً  باسمه ٌكتبه

 حزٌران 5ٌوم منذ أي لمهامها تسلمه من اً ءبد فً هذه الصحٌفةجزء مما كتبه ك الشخصٌة

 سٌاسٌة ٌنشرها أحد قادة الثورةأول مذكرات  وكانت ,ٌومٌة على شكل حلقاتونشرها 2567

قٌادة الثورة لماذا استقلت من مجلس )بعنوان) ولىالحلقة األ وجاءت احٌاء, وشهودها جمٌعا

عدا مرة واحدة ٌوم  صحٌفةفً الصفحة الخامسة من ال وتتابعت الحلقات ٌومٌاً  (ومجلس الوزراء(

                                                           
(: سٌاسً سوري ولد فً لبنان, تلقى علومه االبتدابٌة ثم الثانوٌة لٌلتحق 2573-2174)فارس الخوري (2)

انتسب لجمعٌة  2511, وفً عام 2157بالجامعة االمرٌكٌة فً بٌروت وحصل منها على البكالورٌوس عام 
, عٌن عضوا فً مجلس الشورى وتولى وزارة المالٌة فً العهد الفٌصلً, انتخب ربٌسا االتحاد والتقرقً

, 2557, وعضوا فً مجلس االمن الدولً عام 2555, وربٌسا للوزراء 2547للمجلس النٌابً السوري عام 
    (. 2575, للمزٌد ٌنظر: محمد الفرحانً, فارس الخوري, مطبعة دار الؽد, )لبنان: 2573توفً فً عام 

 .77ص, وشخصٌات مذاهب, المعتصم محمد (3)
 .55لٌلى عبد المجٌد, حرٌة الصحافة فً مصر, ص (4)
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نٌسان لم  32و31ٌومً  بشكل ٌومً فٌما عدا ٌسان كانت فً الصفحة الثالثة, وصدرتن 33

 7د ذلك بشكل طبٌعً حتى كانت الحلقة الثبلثون ٌوم عب تنشر فٌها حلقات المذكرات, وستمرت

علنت الصحٌفة فً الٌوم (, وأ(زمة الجندي المصري والجاوٌش السودانً)أ)عن 2567تموز 

ولكن ذلك لم , تموز 5الثنٌن ٌوم ا ستبنافهاأن مذكرات صبلح سالم سٌتم ا2567تموز  7التالً 

شار الٌه كما أوالٌستبعد,  ً وراء التوقؾقٌقٌعرؾ السبب الح وال ٌنشر بعدهاولم وتوقفت  ٌحدث

ٌفشٌه من معلومات لم ٌكن معظمها  للقٌادة بما بدأ ن نشرها قد سبب حرجاً محقق تلك المذكرات, أ

 ر من المعلومات سوؾ ٌعلنها للناسعلن فٌه ان هنالك كثٌعروؾ حتى اذاعها, فً الوقت الذي أم

 وك ارتبط بضؽوط من زمبلبه, وهو األرجح, أذلو لعل . أ(2)وهو ما ٌوقع الكثٌرون فً مشاكل

عدوان داث التً سبقت الحن منصبه وانخراطه فٌما بعد فً األم بإقالتهرتبط ربما الن ذلك أ

صبح ربٌسا لمجلس ادارة دار التحرٌر فً ؤنه لم ٌعد الستكمالها عندما أالثبلثً وأعقبه, ولذا ف

  .(3)2565نٌسان 

شارك  وأشاهده و عرفه أكل ما  لم ٌرو  و مورعن بعض األ فً مذكراته صبلح سالمتؽاضى      

 فً بداٌتها أنه لن رؼم من قولهعلى قٌد الحٌاة, فبالنشرت وابطالها الٌزالون  ألنهاوربما  فٌه

نه لم ٌلبث ان فترة عاشها ومست حٌاة وطنه اال أرٌخ للن ٌضع فً اعتباره اال التؤٌخفً شٌبا و

مصلحة العامة تقتضً تجنبها ن الأل لى اؼفالهاإ الحقابق قد ٌضطر اضطراراً ذكر ان هناك بعض 

نه ٌكتب المذكرات بعد ان اعتقل قة الثانٌة الى أفً الحل أشارهوثمة ٌسكت عنها الى حٌن,  وأ

من استقالته فً آخر  المدة ولعله ٌقصد كان ٌقاوم فٌها رؼبته فً الكتابةلسانه لمدة ثمانٌة اشهر 

, ولعل فً عبارته 2565نٌسان مذكرات التً كانت تقرٌبا فً نهاٌةكتابته لهذه ال ىحت 2566ب آ

الذٌن لم ٌنشروا نه كان ممنوعا من الكتابة من جانب زمبلبه ٌوحى بؤ ن اعتقال لسانه مابشؤ

ذكر صبلح سالم فً الحلقة عن االضواء. و مذكراتهم اال بعد طبلقهم من السلطة وابتعادهم تماماً 

ٌستطٌع الكشؾ عنها  وقد ال كل سٌاسً ٌستحٌل علٌه ان ٌعلنها ان هناك حقابق تواجهالتاسعة "

الى زمن بعٌد وربما الى ابد االبدٌن وانا وان كنت اعمل االن كصحفً وٌستهوٌنً نشر االسرار 

ؼفال بعض الحوادث والحقابق ألنها اقوى ث الؽامضة اال اننً قد اضطر الى أالمثٌرة والحواد

بً, ونشر مثل هذه الحوادث والحقابق قد ٌإذي المصلحة العامة وٌعرضها لضرر ومن قل ًمن

 . (4)كبٌر"

لم ٌتطرق الى دوره فً الثورة و دون أن تهعن استقال كتابة مذكراته ن صبلح سالم بدأأ بلحظٌُ     

حدث عن همٌتها, فلم ٌتولى رؼم أحداثها فً سنواتها األعنها وعن وقابعها وأ ٌكتب شٌباً 

ضو مجلس قٌادتها وساهم فً صنع وع نه من قادة الثورةموضوعات ربٌسة ؼٌرها رؼم أ

ٌروي و الى الوراء قلٌبلً  عودالسٌاسٌة نقطة البداٌة, لٌ حداث, بل اتخذ من استقالته للمناصباأل

                                                           
 .56-45صبلح سالم, مذكرات الصاغ صبلح سالم, ص (2)
 .32, صصبلح سالم, ثورة ٌولٌو والسودان (3)
 .سالم صبلح الصاغ مذكرات, سالم صبلح (4)
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 ثناء حرب فلسطٌن, وبداٌة اهتمامه بقضٌة السودانأ 2551حرار عام للضباط األ قصة انضمامه

 .(2)ن عبلقته بالقضٌةمر طوال المذكرات ٌروي شهادته بشؤالثالثة لٌست فً الحلقة

السودانٌة ودوره فٌها لة والمسؤ تموز 34حول ثورة ن المذكرات انصبت ٌمكن القول أو     

ولم  ٌٌن أو السودانٌٌن حتى االستقبللالمفاوضات سواء مع البرٌطان من اً ءولى بدبالدرجة األ

نه بواقعه االجتماعً, ولذا نرى أو حتى االخرى ودوره فٌها أ القضاٌا السٌاسٌة بؤهمٌة ٌتناول

 اؼفل جوانب كثٌرة مهمة وكرس حدٌثة حول ملؾ السودان.

مرحلة هامة اجتازتها ببلده ٌوم أن  كفاحه الصحفً فً الذكرٌات لٌبدأ صبلح سالم من نتهىأ     

وٌقؾ صبلح سالم بقلمه كما وقؾ من  ,2567عام  ال عبد الناصر تؤمٌم قناة السوٌسعلن جمأ

 . (3)قبل بسبلحه ٌدافع بجرأة وحزم ن حقوق مصر ومواطنٌها وسٌاسة ببلدة

ها همها مقالته التً كتبكان من أ , بارزةفً صحٌفة الشعب عدة مقاالت كتب صبلح سالم      

وسبلمة  من القناة وحقها الشرعً والدولً بٌن فٌها موقؾ مصر بعنوان ))على بركة هللا((

ؾ فً خطوة عدتها بعض الصح قدمت علٌها الحكومة المصرٌةاالجراءات التً اتخذتها وأ

بدت تعاطفها وهً تدافع عن موقؾ مصر د ان أنه لحق مشروع بعجنبٌة فً مقاالتها الٌومٌة أاأل

ٌل هإالء الحكام لشعوبهم تضلوتفند كل حجج حكام لندن وبارٌس واستفزازاتهم وتوضح مدى 

انها لٌست أرض لندن وبارٌس وواشنطن, أنها " :حق والعدل, وٌمضً صبلح سالموتنكرهم لل

بل ان تخلق بارٌس نها كانت ارضنا قبل ان تخلق لندن وقلٌست أرض الدول المستخدمة للقناة, أ

نذ مر وموكؤن األ صبلح سالم ٌشعر , وبدأ"مرٌكاوقبل ان ٌكتشؾ أجداد اٌزنهاور وداالس أرض أ

المبلحة فٌها, ولذا فهو زهد فً الكتابة وفً مٌدان االقناع ألن مر مر القناة أو أبداٌة األزمة لٌس أ

مر اخضاع المشرق العربً ذي االهمٌة االستراتٌجٌة الهامة والموارد البترولٌة الضخمة أ

ان الؽزاة بتفوقهم الساحق فً  ختتم صبلح سالم مقالته مبٌناً , وأاخضاعه لسٌطرة الؽرب وسٌاستهم

رضنا وعلٌنا ان نفجر كل ذرة منها تحت اقدام الؽزاة لتكتب ا ان ٌهبطوا أالنٌران قد ٌستطٌعو

انصع صفحات التارٌخ, وٌوم ٌتم المتنا طرد الؽاصب عن دٌارنا ونكون بذلك قد شٌدنا صرح 

ى وزراء ))الكتب  2567اٌلول  21ً عددها الصادر فً . وف(4)الستقبللنا, فعلى بركة هللا

وضح فٌها وهو ٌستشكل جنة السٌاسٌة للجامعة العربٌة(( أالى الل -خارجٌة العرب خطاب مفتوح

مر مقترحاً ٌنهً الموضوع وٌحسم األ نفسه قتالو مقدماً فً قة الموقؾ العربً من قضٌة القناةحقٌ

تلخصت فً ان ٌجتمع رإساء  ربع نقاطلخطة فً أ تلٌداً  ومجداً  مبٌناً  نصراً وٌحقق للعرب 

ن ٌعلن وٌقول بؽداد بالذات, وأ ,فً بؽداد الوزارات ووزراء الخارجٌة لكل الدول العربٌة

على  االمرٌكان لهما وتؤٌٌد ة اعتداء البرٌطانٌٌن والفرنسٌٌنالمإتمرون موقؾ حكوماتهم فً حال

قات السٌاسٌة واالقتصادٌة ٌه, فً قطع العبلوٌتلخص هذا الموقؾ, حسب رأ عربٌةأي من الببلد ال

والؽاء المعاهدات والمواثٌق واالتفاقٌات السٌاسٌة  والحكومات المعتدٌةبٌن كل الحكومات العربٌة 

                                                           
 .والسودان ٌولٌو ثورة, سالم صبلح (2)
 .75, صمحمد المعتصم, مذاهب وشخصٌات (3)
 .2567اٌلول  25(, فً 212, العدد )القاهرة )صحٌفة(,,الشعب (4)
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 نسٌة فً العالم العربً ؼٌر شرعٌةوالعسكرٌة, كذلك اعتبار القواعد االمرٌكٌة والبرٌطانٌة والفر

مقاطعتها, كذلك الؽاء العقود الممنوحة وقطع كافة التسهٌبلت الممنوحة لها بحكم االتفاقات و

ات البترول, لشركات الدول المذكورة ومقاطعة العمال العرب لهذه المإسسات ومن بٌنها شرك

افة الدول التً تإٌد اضافة الى السعً لعقد مواثٌق عدم اعتداء وصداقة بٌن الدول العربٌة وك

علن عنها صبلح سالم ترحات التً أان هذه المق . وٌبدوزاء اعتداء الؽرب لهاموقؾ العرب إ

 .(2)جاءت نتٌجة التخبط فً الموقؾ السٌاسً لجامعة الدول العربٌة

كد فٌها موقؾ مصر وجمال زوة كبرى(( أ))اطالب بؽ بعنوان مقاالً  تؤمٌم القناة كتبوبمناسبة      

اصرار  عبد الناصر الرافض لسٌاسة الضؽط والتهدٌد واالرهاب التً ٌمارسها الؽرب, مبٌناً 

ي حال من االحوال عدوان دون التراجع خطوة واحدة بؤ ب المصري على مواجهة أيعالش

سباب مة فً العالم مهما ملكت من أن أي حكوأ وضحأ, ومستلهمٌن عزٌمتهم من اٌمانهم بقضٌتهم

  .(3)ي العام فً معظم الشعوب ضدهاٌع ان تتعرض للسبلم العالمً والرأالقوة لن تستط

عنوان))نمتلك قنابل ذرٌة(( كتب صبلح سالم عن المعركة التً ٌخوضها العالم مقالة بوفً      

على اعتماد هذه  العربً ضد قوى االستعمار الؽربً والرأسمالٌة العالمٌة والصهٌونٌة, مإكداً 

ولى على الثقة بالنفس وقوة االعصاب, فهً كما ذكر لٌست معركة طابرات بالدرجة األ المعركة

مة هو تركٌز تفكٌرها حول قٌاس قواها العسكرٌة ن الخطر الذي ٌواجه األجٌوش بل أوودبابات 

ان تلك المقارنة  مبٌناً  عظمى الؽربٌة العسكرٌة والهجومٌةلقوى الدول ال بالنسبةومواردها الدفاعٌة 

معركة  ارةخس تلقً الشك وربما الٌؤس فً النفوس وقد تإدي الىط الهمم وقد وحدها ربما تثب

ه اتجأ على وجوب ة, واسترسل صبلح سالم فً مقالتهاالعصاب التً ٌشنها االعداء بقسوة بالؽ

خرى على طول الخط, فمع التسلٌم الكامل بمدى تفوق مة العربٌة فً هذه اآلونة وجهه أتفكٌر اال

ً تجعل كثٌر من االسلحة التمتلك الن العرب تاال أ حق فً االمكانٌات العسكرٌةبرٌطانٌا السا

تجعل برٌطانٌا وحلفاإها  سلحة التً فً حوزتهمن هذه األبل أ تفوقها العسكري هذا ال قٌمة له

وا ضعن ٌص واتحاد ومهارة أون بحذق واخبللعبعرفوا كٌؾ ٌمة العربٌة فٌما لو رحمة األتحت 

ن د بٌهمٌة االتحان صبلح سالم كان ٌرمً بذلك الى أأوعلى ما ٌبدو . سره تحت رحمتهمالؽرب بؤ

 . (4)فضل سبلح ٌمكن به مجابهة الدول الطامعةالدول العربٌة باعتباره أقوى وأ

جاء  به ما عاد صبلح سالم من جدٌد لٌكتب ))خطاب مفتوح الى اللجنة السٌاسٌة(( مستكمبلً      

التً سفرت عنه المناقشات األسى واأللم فٌما أفً مقالته السابقة, اال أن هذه المرة كان ٌبدو علٌه 

نظر واتخاذ خطة موحدة لمواجهة األمر وجهات ال هداؾ الرامٌة الى توحٌدٌتفق واأل جاءت بما ال

ال أظن ان األمر ٌدعو الى عناء كبٌر وتفكٌر أنها لؽة الجامعة "من جمٌع جوانبه, وبدأ مقالته 

بعد اجتماعات نهت اعمالها ت اللجنة السٌاسٌة العربٌة التً أنها فقرة هامة فً قراراالعربٌة, أ

أذن لقد تم االتفاق على تنفٌذ خطة الشك انها  ع بضع ساعات,عدٌدة مضنٌة وبعد ان دام كل اجتما

                                                           
 .2567اٌلول  21(, فً 216الشعب, العدد )صحٌفة  (2)
 .211-216, صمحمد المعتصم, مذاهب وشخصٌات (3)
 .2567اٌلول  25(, فً 217الشعب, العدد )صحٌفة  (4)
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مر من جمٌع نواحٌه", ثم لكً تواجه األ ا الساسة الدواهًتلك الخطة التً وضعهجهنمٌة, 

الى رجال االمة العربٌة المتحدة من الخلٌج العربً  سمعوا ٌاٌستطرد القول "انتبهوا ٌا عرب...أ

ٌدة ٌجب ان تصفقوا لها حتى تدمى المحٌط االطلسً... اطمؤنوا الى مصٌركم ..هاكم بشرى سع

نهت اعمالها قد قررت ان الخبر: ان لجنتكم السٌاسٌة وقد أ كفكم وتفرحوا وتهللوا وتكبروا.. الٌكمأ

صبلح سالم وكانه ٌخاطب الشعوب  ا ٌدعو الى ذلك", وبدأأذا جد متظل دورتها مفتوحة لدعوتها 

لٌتهم ألؽوها الى أبد وٌا م بملء فمً ٌالٌتهم اؼلقوهاشعب العرب اقول لك العربٌة قاببل" ولكن ٌا

ل الشعوب العربٌة مان صبلح سالم كان ٌلمح الى خٌبة أ بل ٌالٌتهم واروها التراب. وٌبدوبدٌن اآل

تهم السٌاسٌة فً عدم قدرتها فً اتخاذ القرارات الحاسمة فً نتاب مإسسفً الضعؾ الذي أ

  .(2)رادة السٌاسٌةللدول االستعمارٌة والضعؾ اإل والتصدي المواجهة

حول مشكلة  مإتمرات((و باحثات.. ومشاورات..))مفاوضات وم أستهل صبلح سالم مقالته     

تجري وتلهث وأصبح  خذتأ برٌطانٌا ذكر ان حٌنما خرولكن بشكل آ خرىقناة السوٌس مرة أ

نهم اصبحوا فً مقالته بؤ ٌدن وسلوٌن لوٌد ورفاقهما المإتمرات والمباحثات, مبٌناً الشؽل الشاؼل آل

السعً لفتح صبح شعارهم مناقشات اال لٌدخلوا فً مإتمرات وأ ٌخرجوا من ٌستقر لهم مقام وال ال

, وأخرى معٌة المستخدمٌن, حسب وصفهبجسموه  تارة عن طرٌق ما باب المفاوضات مع مصر,

والمفاوضات  مقفولواصبحوا ٌتكلمون من الباب المفتوح والباب ال عن طرٌق جمعٌة المنتفعٌن

تلك المفاوضات والمباحثات التً  ساخر وتهكمً عن بؤسلوبسرد صبلح سالم والمباحثات. وأ

وتجنب  صرفً القناةوصول الى حلول تضمن حق مطلقتها الدول الؽربٌة مع مصر فً البل أ

الدخول من  مطلقاً من الدخول فً مفاوضات وال ضٌر  نه ال مانعألمنطقة الحرب المدمرة, واكد ا

خرى من المإتمرات, ومن هذا بٌن نع من سلسلة أالمشاورات ال مان فشلت وأ فً مباحثات

ما عن . وأ(3)سلمٌا ولٌس عدوانٌا صبلح سالم رؼبة مصر الحقٌقٌة والمإكدة فً حل المشكلة حبلً 

وما رافق ذلك من اختبلؾ حول تسوٌة مشكلة قناة السوٌس  توتر الموقؾ بٌن امرٌكا وبرٌطانٌا

دت انجلترا اسرابٌل عن مجلس بع  لماذا أ-رٌكا وحلفابهامكتب صبلح سالم ))تحلٌل للصراع بٌن ا

المتحدة وستتوالى  ممض النزاع حول قناة السوٌس على األتم عر من(( جاء فٌه "واخٌراً األ

سابٌع المقبلة لبذل محاوالت ٌابسة فً سبٌل االبقاء على السبلم جلسات مجلس األمن خبلل األ

تحان ٌام ألقسى املدولٌة التً ٌتعرض مصٌرها هذه األالعالمً وعلى كٌان هذه المإسسات ا

ٌعتقد من خبلل وكان صبلح سالم  ,عقاب الحرب العالمٌة الثانٌة"شهدته منذ مولدها الذي جاء أ

 هم بكثٌر من المحادثات التًً أحدٌثه ان المحادثات التً تجري وراء الكوالٌس فً نٌوٌورك له

شارة منه الى ان المشاورات التً فً إ سرٌة مء ظلت جلساته علنٌة أسوا منتدور داخل مجلس األ

الشك سواء جاءت تقبل  صرٌحه ومعتمدة ال اتفاقاتعن األنظار هً فً حقٌقتها  تجري بعٌداً 

ة روقة المجلس بصورور كبٌر فً اتخاذ القرارات داخل أفهً تلعب د جابٌة أو سلبٌةٌبصورة ا

من داخل المعسكر الؽربً هً دثت حداث والتطورات التً حن األعلنٌة, وبٌن خبلل مقالته أ

ث حداشرق المعمورة, ولم تكن هذه األ حبلفه فًأ تؤسستحداث منذ ان أعظم وأهم األ

                                                           
 .2567اٌلول  33 (, ف215ً)الشعب, العدد صحٌفة  (2)
 .2567اٌلول  35(, فً 227, العدد )صحٌفة الشعب (3)
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ة فً اسلوب معالجة قضٌة قناة السوٌس بقدر رجوعها الى لتطورات نتٌجة الختبلفات عنٌفوا

كلما الح فً االفق  كما ان الخبلفات تختفً احٌاناً  التعاون الكبٌر فً مصالح هذه الدول الكبرى,

ة فً النادر من المسببات وكانت مشكلة القناة سرها,جسٌم لكٌان هذه الدول الؽربٌة بؤ الدولً تهدٌد

ع العنٌؾ داخل جدران هذا التارٌخ الحدٌث التً كشفت الؽطاء بقسوة بالؽة عن كنة الصرا

العدٌد من  وراءهوشدد صبلح سالم فً كبلمه على اهمٌة هذا النزاع الدولً والذي تقؾ المعسكر, 

 .(2)على المصالح االستحواذل فً صراع مستمر كان ٌهدؾ الى دخلت بعض الدواألسباب التً أ

هم أالحماسة والواقعٌة, وبطابع  تتسمالتً أ مقاالتهو ومضى صبلح سالم فً حملته الصحفٌة     

 التؤمٌمن بعنوان ))هذٌان(( بٌن فٌه ما أعلن عنه جمال عبد الناصر بؤ ةالما كتبه فً هذه الحملة مق

لمصر فهً التً  مشروع حقاً  التؤمٌمان  عن موقؾ ببلده ومإكداً  مدافعاً  بلحةله بالم ال عبلقة

 وكان .منحت االمتٌاز للشركات المنحلة وهً وحدها تستطٌع فً أي وقت سحب هذا االمتٌاز

 ما وكل التشوٌش وحمبلت استفزازٌة مقاالت من لندن فً الصحافة تنشره ما ٌتابع سالم صبلح

 ٌرسل نأ على سالم صبلح عمل ولذا, شعبها معنوٌات ضعاؾوأ مصر حكومة هز نهشؤ من

 رجل مصر ثورة قابد ان ما ٌكتبه فً مإكداً  وأول بؤول, الحمبلت هذه حقٌقة الشعب لصحٌفته

 الشعب صحٌفة فً نشرت مقالة ما كتب شهرأ بٌن منو, الحمبلت هذه مثل علٌه ال تخٌل عسكري

فً الدفاع  وإصرارهم وشعباً  أوضح فٌها موقؾ مصر حكومةً  ((67 مودٌل الحرب فنون))بعنوان

  . (3)عن بلدهم بما ٌمتلكون من عزم وقوة

ربٌس الوزراء دلى به حول ما أ اسبلة برٌبة الى السٌد نوري السعٌد((مقالة بعنوان)) كما كتب     

ته بحل قضٌة فلسطٌن ول مطالبنوري السعٌد من تصرٌح ألحدى الصحؾ البرٌطانٌة حالعراقً 

ن تحقٌق مثل هذا الحل وصرح أ2551 عام صدرتمم المتحدة التً رات األعلى أساس مقر

"ومع تقدٌرنا البالػ الهتمام  صبلح سالم قاببل لؽرب, وعقبسٌمهد الطرٌق لتعاون العرب مع ا

سبلة الى سٌادته فً توجٌه بعض األ نستؤذنه نال اننا نحب أ..أ السٌد نوري السعٌد بقضٌة فلسطٌن

ضاٌا العرب العدٌدة والمتشعبة" وأشار زاء قمن اتجاهات سٌاسته إ اعنها توضح ما خفً علٌن

صبلح سالم فً مكنون تلك األسبلة لما ورد من أنباء تفٌد بؤن اسرابٌل رفضت قبول هذا األساس 

فً مقالته االدعاءات البرٌطانٌة فً الوقوؾ مع المقررات  مبطبلً  ٌامالذي أعلنه نوري السعٌد منذ أ

بل انها  القراراتبه اسرابٌل فً رفضها المتكرر لهذه  الدولٌة متجاهلة فً نفس الوقت بما تقوم

نهى صبلح سالم مقالته وأ بالسبلح حتى تعزز موقها فً رفضها لهذه القرارات, بتزوٌدهاتقوم 

بعد ان رفضت اسرابٌل الحل  هل لدٌه برنامج لحل المشكلة ل سٌادتهنحب ان نسؤ واخٌراً بسإال "

حل  إلٌجادزمة القناة الحالٌة بحماس بالػ أشتهر خبلل أوان سٌادته  خصوصاً  علنه..الذي أ

 .(4)للمشكلة"

                                                           
 .2567تشرٌن االول  1(, فً 236الشعب, العدد )صحٌفة  (2)
 .12-75, صمحمد المعتصم, مذاهب وشخصٌات (3)
 .2567تشرٌن االول  22(, فً 231الشعب, العدد )صحٌفة  (4)
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تطبٌق ن صبلح سالم قد حمل نوري السعٌد مسإولٌة استخفاؾ اسرابٌل فً عدم ونلحظ أ     

لها جمٌع الدول تتحم من القضاٌا التً ن قضٌة فلسطٌن كانترؼم أ القرارات الدولٌة دون ؼٌره

ن هذا الموقؾ فً بعض مقاالته السابقة, وٌبدو أ اشاد فً اخفاقهأالتً هو نفسه , العربٌة وجامعتها

نوري السعٌد فً العدول عن توقٌع خفاق مصر متمثلة بصبلح سالم فً اقناع ٌعود فً أصله الى أ

 .ٌثاق بؽدادم

لٌة تحت عنوان مقاالت متتا ربعٌضا فً صحٌفة الشعب أصبلح سالم أ وعلى نحو ذلك كتب     

سٌة على الساحة اٌحداث ساسة نوري السعٌد وما رافقتها من أسٌ ٌضاً نً اتهم(( تناول فٌها أ))أ

خذ بنظر إٌاه بعقد االتفاق دون األ متهماً  فً ما ٌتعلق بمٌثاق بؽداد وخصوصاً  العربٌة والدولٌة

, بعد فٌما ٌتعلق بعبلقة مصر مع برٌطانٌا االعتبار الموقؾ الؽربً من القضاٌا العربٌة وخصوصاً 

ودوره فً بث العزٌمة  مشرؾ فً التصدي للٌهود ومجابهتهمان تناول موقؾ الجٌش العراقً ال

وفً الباب الثابت لصحٌفة الشعب:  .(2)والمقدرة للجوش العربٌة فً ردع العدوان االسرابٌلً

لته المعنونة))لماذا فشل سالم فً مقاتناول صبلح  سبوعلٌبل للموقؾ السٌاسً العالمً فً أتح

ت علٌه رضن عمن بعد أحل للنزاع(( النتٌجة التً توصل إلٌها مجلس األ من فً اٌجادمجلس األ

علق علٌها  ل التًآلمابل جاءت مخٌبة ل لم تكن بمستوى الطموحالتً , النزاع حول القناة قضٌة

أخفاق  الثانٌة, وأرجع صبلح سالم, خبلل ما كتب,عالمٌة عد الحرب الضخم اآلمال بسره أالعالم بؤ

العثور على الحل  سببٌن, كان أولهما استحالةنهاء النزاع لسسة الدولٌة فً أو المإهذه الهٌبة أ

شراؾ مصر وحدها على المرافق وبٌن مجموعة بٌن طرفً النزاع إذا ما وضعنا فكرة أ الوسط

لقضٌة من بداٌتها قدر ان رأٌه, ان المتتبع لمن الدول من بٌنها مصر علٌه, وثانٌهما, حسب 

بطال فؤن الجبهة المهزومة ستعمل على أ فكرة من الفكرتٌن المتعارضتٌنٌة المجلس إذا أقر أ

 تؤجٌلدوار للعمل على و, ولذلك بذلت الوالٌات المتحدة أخطر األقراره بما تملكه من سلطة الفٌت

صبلح سالم حدٌثه "وخبلصة القول أننا نإمن  هىنلٌفتٌها وبٌن مصر, وأوقوع أي اصطدام بٌن ح

ان المرحلة المقبلة  عتقدقد ولت منذ زمن بعٌد وال نعتقد أنها ٌمكن ان تعود", وأ ن فرصة العنؾبؤ

ستستخدم فٌها كل وسابل الضؽط واسالٌب الفتن والمإامرات ومن الصراع ستكون قاسٌة عنٌفة 

حداث خطٌرة فً عالمنا العربً لن ٌتسع المقام جدت أوقد سرها, لٌختتم مقالته "بؤ المنطقة فً

 وفً الٌوم التالً جاء بمقالة جدٌدة بعنوان))الفٌتو ,(3)"هللا بؤذنٌوم قادم  فؤلىالٌوم لتحلٌلها 

ا عرضه أن مم المتحدة, وخبلصة مالتدخل االسرابٌلً فً قرارات األ حجم االسرابٌلً(( بٌن فٌها

مم كان ٌضم الدول الخمسة الدابمة العضوٌة هٌبة األ ٌامق ً ومنذمن المعروؾ بمجلس األمن الدول

من قبل بالفٌتو  بل ولم ٌسمع لكن لٌس معروؾ التً تستخدم حق الفٌتو)نقض القرارات(

 وتؤثٌرها اال متناهًروقة المإسسة الدولٌة االسرابٌلً, فً إشارة الى عمل اسرابٌل الخفً فً أ

                                                           
 , العدد2567 االول تشرٌن 21 فً( 246) العدد, الشعب صحٌفة ٌنظر:لبلطبلع على ما ورد فً المقاالت  (2)

 32 فً(, 241) العدد, 2567 االول تشرٌن 31 فً( 247) العدد, 2567 االول تشرٌن 25 فً( 247)
 .2567 االول تشرٌن

 .2567تشرٌن االول  26(, فً 243الشعب, العدد )صحٌفة  (3)
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بشإون العرب ومصالحهم وما تقوم به من عرقلة أي قرار ٌقوم على معظم القرارات المتعلقة 

 . (2)على انصاؾ القضاٌا العربٌة

))كٌؾ ولى من صحٌفة الشعب بعنوانعلى الصفحة األكتبت فً مقالة  ,تناول صبلح سالم     

وما  وربطها بمشكلة قناة السوٌس ربٌةما ٌكتنؾ السٌاسة الع ,ثار المولود فً وجه الوالد المزٌؾ((

بلحة أو مشكلة القناة لٌست مشكلة م ان معبراً  من صراح محتدم فً العالم العربً ٌدور فً فلكها

وكٌان  والً ٌا ونفوذها ومصالحها فً المنطقة أنما مشكلة كٌان برٌطانمرشدٌن أو جمعٌة منتفعٌن وإ

وسط كنقطة األالى أهمٌة منطقة الشرق  , معرجاً واستراتٌجٌة الؽرب كله فً هذه المنطقة ثانٌاً 

ا حلقة عملوا ومنذ زمن لٌس الى ان الؽرب عدوه فً ما كتب التقاء بٌن القارات الثبلثة, مشٌراً 

حكام طوق نفوذه ودفاعاته حول عالم سلة حلقاته التً ٌرٌد من ورابها إبالقلٌل على ضمها الى سل

تمركز الصراع الدولً المصبلح سالم امتداد كد ذاته أ وفً االطار. (3)االتحاد السوفٌتً وحلفابه

ثم حول الحدود االردنٌة الشرقٌة المبلصقة للعراق والؽربٌة  رابة ثبلثة شهور حول قناة السوٌسق

كتبها  مقالةطقة من العالم العربً, خبلل هذا الصراع حول هذه المن واشتداد إلسرابٌلالمبلصقة 

لما كتبه فً مقاالته  ا(( مستكمبلً وربأحداث الؽرب وأ-ق العسكرٌة العربٌة))قصة المواثٌبعنوان 

  .(4)وسط وامتداده الى القارة االوربٌةٌتعلق بالصراع فً منطقة الشرق األالسابقة بما 

نشر صبلح فقد  2565ا فً نٌسان الجمهورٌة التً تولى رباسته ما فً ما ٌتعلق بصحٌفةأ     

كتبه فً صحٌفة الشعب من حٌث نها لم تكن بمستوى ما أال أ ٌهاعدد من المقاالت ف ٌضاً سالم أ

مر به صبلح سالم ان نعلل ذلك الى الوضع الصحً الذي كان ٌ المقاالت التً كتبها, وٌمكن عدد

 بعدته بعض الشًء عن الكتابة.ها من سفرات عبلجٌة خارج الببلد أوما صاحب فً تلك المدة

ع فرٌسة سهلة ألطماٌجعله )) بعنوان مقاالً  الجمهورٌة صحٌفةكتب صبلح سالم فً      

ؾ عبد الكرٌم قاسم منها, ومطالب الحزب حزاب العراقٌة وموقالشٌوعٌٌن(( تناول فٌها وضع األ

 اً الىشٌرٌة, محزاب العراقالوطنٌة لتساعد فً تحقٌق عودة األالشٌوعً بإعادة تشكٌل الجبهة 

هدافه بالنسبة سب الحزب الشٌوعً والسعً لتحقٌق أضمان المحافظة على مكا منها فًالؽرض 

بما فٌها الحزب الشٌوعً  ب الكردٌة وانقسامها الى فرٌقٌنحزاالى األ ٌضاً للمستقبل, وتطرق أ

إٌد تحقٌق تلك الفكرة فً عودة األحزاب العراقٌة ومشاركتها فً وبما ٌصدر من صحؾ تالكردي 

كتب صبلح  2565حزٌران  21العدد الصادر فً  .وفً(5)براز دورها على الساحة السٌاسٌةإ

لوقابع الموقؾ البرٌطانً وموقؾ  بسرد ابتدأهانوان))برٌطانٌا والشرق االوسط(( سالم مقالة بع

كبٌرة لوضع خطة وبما وضعته برٌطانٌا من جهود  قناة السوٌس تؤمٌمعقب  2567ٌدن عام آ

الم بعد سثم عرج صبلح  وسط.ا فً منطقة الشرق األمن نفوذها وهٌبته تستعٌد بها برٌطانٌا جزءاً 

بالعراق والتً عدها الضربة القاصمة التً  2561تموز  25حرار فً ذلك الى ثورة الضباط األ

                                                           
 .2567 االول تشرٌن 27 فً(, 244) العدد, الشعبصحٌفة  (2)
 .2567تشرٌن االول  33(, فً 245الشعب, العدد )صحٌفة  (3)
 .2567تشرٌن االول  35(, فً 257) الشعب, العددصحٌفة  (4)
 .2565حزٌران  2(, فً 2515العدد )الجمهورٌة, صحٌفة  (5)
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ن تؽٌرات فً السٌاسٌة وما رافقها م نت ترنو الٌه السٌاسة البرٌطانٌةبددت السراب الذي كا

ومن " :وفٌما ٌتعلق بالعبلقات البرٌطانٌة االردنٌة تحدث قاببل ,مٌثاق بؽداد الخارجٌة وانهٌار

ال لكً ٌحمً تراث  رةخٌسلحه على نطاق واسع فً الشهور األخذت تالمإكد ان برٌطانٌا قد أ

خرى ؼٌر جبهة اسرابٌل ولن آخر فً جبهة أ ولكن لٌلعب دوراً  اسرابٌلجداده ضد الهاشمٌٌن أ

 .(2)"تكون هذه الجبهة اال إلقلٌم الشمالً من الجمهورٌة المتحدة

كتب  ))االنطبلقة الكبرى(( وتحت عنوان2563 تموز 34عة لثورة السابالذكرى سبة وبمنا      

ٌام فً قٌام ثورة اجتماعٌة حقٌقٌة فً مجتمعنا ٌولٌو منذ أ34لثورة  العٌد السابعصبلح سالم "حل 

بصدور سلسلة ضخمة من التشرٌعات الثورٌة التً تهدؾ الى تؽٌر جذري للمجتمع الذي عشنا 

جل رفع المستوى المعاشً للفرد المصري االجراءات التً اتخذت من أ مبٌناً  الٌه طوٌبل",

أهمٌة   أٌضاً الى صبلح سالم اشاروومحاربة الفوارق الطبقٌة وتحقٌق العدالة االجتماعٌة, 

االجراءات الثورٌة التً مرت  عمقأخطر وأ الببلد, وعدها منق فً ٌتطبة الكٌوشالتطورات 

وامتبلك الدولة لمعظم أدوات االنتاج الصناعً,  الملكٌة الزراعٌةتحدٌد ً فمتمثلة على االطبلق, 

إشراك العمال وتحدٌد الدخل بشكل جذري, ولتصدٌر, جهزة االستٌراد واأشراؾ الدولة على أو

ي شهدته مصر نحو ن التقدم الذ, وأوضح بؤظفٌن فً إدارة الشركات والمإسساتوالمو

نجانب  " وال:سبقتها حٌنما قال انهالدول االوربٌة بل أ من ؼٌرها من فضل بكثٌراالشتراكٌة كان أ

 عددا كبٌرا من العواصم االوربٌة ن القاهرة قد سبقت فً مضمار االشتراكٌةالحقٌقة حٌنما نقول أ

المعنى  فً نفس الوقت , موضحاً بلؽته هذه العواصم" رؼم انها لم تبلػ فً الرقً المادي ما

ن االشتراكٌة لٌست سلب جمٌعا أ"ٌجب ان نفهم  ا وعلٌه ٌقولتطبٌقه الحقٌقً لبلشتراكٌة ومبدأ

عداء االشتراكٌة ضد الى الحمبلت التً قد ٌطلقها أ موال من الؽنً لتوزٌعها على الفقٌر" منبهاً األ

  .(3)هذا االتجاه الذي حرصت علٌة قٌادة الثورة

بما كتبه من مقاالت اتسمت بالحس  وطنٌا كبٌراً  دى دوراً ان صبلح سالم قد أخبلصة القول      

وهذا ما  ,القناة تؤمٌمزمة خبلل أ ما نشره وخصوصاً  نااألالوطنً والطابع السٌاسً المجرد من 

ولم ٌنظر  ٌاستهعن موقؾ ببلده وس وبجرأةالمقاومة من خبلل قلمه ٌدافع  حٌنما حمل عبالمسناه 

ا تملٌه علٌه ظل حتى بعدها ٌكتب بمحاط به من خبلفات مع عبد الناصر بل الى الوراء بما أ

 جمعٌن.به المطاؾ الى حٌث ٌنتهً بالناس أنتهى تمر ٌناضل حتى أسوأ المصلحة الوطنٌة

 :5511وفاته عام ثانٌاا: 

 بالتدهور الصحٌة حالته وبدأت طوٌلة فترة منذ الكلى فً مزمنة متاعب من سالم صبلح عانى     

 بٌن تفاجبه الكلى نوبات وبدأت, 2571ذارآ فً كبٌرة بدرجة ساءت ثم 2565 عام واخرأ منذ

 عضاءأ جمٌع وزاره ٌامأ لبضعة المرض سرٌر على عتكاؾاال الى ضطروأ خرواآل الحٌن

 واحد نأ الإ, الناصر عبد مع الطٌبة العبلقة بعودة سعادته عن لٌهمإ وتحدث الثورة قٌادة مجلس

                                                           
 .2565حزٌران  21(, فً 2551الجمهورٌة, العدد )صحٌفة  (2)
 .2565آب  2(, فً 3711العدد )ٌة, الجمهورصحٌفة  (3)
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 وٌحرض العنٌؾ النقد الٌه ٌوجه كان سالم صبلح نأ مفاده كبلماً  الناصر لعبد نقل حضر ممن

 دون إلٌضاح األمر, لكن به االتصال صبلح وحاول الناصر عبد جمال قاطعه ذلك وبسبب ,ضده

ما جرى,  موضحاً  اً شرح فٌهبه وكتب له خطاب لبلتصال الدٌن محً خالد تطوع حتى ,جدوى

 لكن ,الٌه نسب مما بريء كهذا وهو شًء هلوق من عدم سالم صبلح وأطلعه على حقٌقة موقؾ

 مع هكذا كانوا نهمبؤ تقول سالم صبلح زوجة كانت الصدد وبهذا .موقفه ٌؽٌر لم الناصر عبد

 هذه فً ٌتدخبلن ال نهماأ على الناصر عبد حرم مع اتفقت نهاوأ, الثورة بداٌة منذ بعظهم

وبؤنه  الناصر عبد جمال مهدداً  ٌصرخ وهو سالم صبلح صوت مرة ذات سمعت نهاوأ, الخبلفات

 وبرفقة بعد فٌما قام  الناصر عبد جمال ثم أن. (2ذلك بعد تصالحا ثمسوؾ ٌصدر عنه كتاب اسود 

 الحدٌث من وقتاً  معه مضىوأ صبلح سالمبزٌارة   الثورة قٌادة مجلس عضاءوأ الباقوري حسن

 وطنه فً خٌرةاأل ٌامهأ ٌمضً لكً القاهرة الى نقله طباءاأل دبر نأ وبعد الخارج من عودته بعد

 من ٌحدد الذي وهو سالم جمال شقٌقه المستشفى فً شإنه على ٌشرؾ وكان, سرتهأ فرادأ وبٌن

 .(3)ٌزوره ال ومن ٌزوره

 وزٌراً  كان عندما طعٌمه احمد رواٌة ننقل خرٌنباآل عبلقته طارإ فً مإثر مؽزى له ومما     

 احمد وكان ابراهٌم الطحاوي, طلب منه أن ٌؤتً لزٌارته برفقة سالم صبلح ذكر أنإذ , لؤلوقاؾ

 ما جاء بسب طعٌمه قبل من واالحترام التقدٌر ذلك حقٌقةو ,واالحترام الحب كل له ٌكن طعٌمه

 النقل التحاد زٌارته خبلل عامر الحكٌم وعبد الناصر عبدجمال  مامأ سالم صبلح به وصفه

 سببطعٌمه والطحاوي  ٌعرؾ لم .ذهب ثقله ٌساوي طعٌمه نبؤ ,2565 ذارآ زمةأ فً المشترك

 ٌرٌد نهوأ خٌرةاأل ٌامهأ فًو للؽاٌة مرٌض نهبؤ لهم ومفاجبته ماحضوره عند اال واللقاء الزٌارة

 كانا نهماوأ بشدة ٌهاجمهم كان عندما منه بدر لما هٌسامحا ان امنهم وطلب, نقً وهو هللا ٌلقى نأ

 علٌه ورد ,الثبلثة بكى حتى اً العفو منهمطلب سٌهمارأ لٌقبل سالم صبلح وقام ذلك منه ٌستحقان ال

 .(4)والتقدٌر واإلخبلص المودة الأ قبل من له ٌكنوا لم نهمبؤ طعٌمه

 عبلج رحلة بعد عمره من ربعٌنواأل الثانٌة فً وهو 2573 شباط 21 فً سالم صبلح توفً     

 نأ الى السوفٌتً واالتحاد2572 عام وبرٌطانٌا المتحدة والوالٌات 2571 عام السوٌد فً طوٌلة

 قٌادة مجلس عضاءأ من الراحلٌن ولأ وكان, خٌرةاأل ٌامهأ لٌمضً الطٌران مستشفى فً ستقرأ

 افدةالو الجماهٌر واصطفت لتودٌعه لوؾاأل بلػ كبٌر عدد تجمع وعند سماع خبر وفاته, الثورة

 ٌتوسطهم الثورة قٌادة مجلس عضاءأ الحال بطبٌعة الصفوؾ ٌتقدم وكان الطرٌق جانبً على

 الرسمٌة الجنازات أضخم من واحدة وكانت, جنب الى جنباً  عامر وعبدالحكٌم الناصر عبد جمال

 وعبد الناصر عبد جمال من كبلً  الضخمة الحشود تلك بهرتأ وقد, التؤرٌخ ذلك حتى والشعبٌة

, "الكبٌر العدد هذا جنازتنا فً ٌمشً هل نموت لما حكٌم ٌا ترى ٌا" :سؤله عندما عامر الحكٌم

                                                           
 .526موسى صبري, المصدر السابق, ص (2)
 .523-522المصدر نفسه, ص (3)
 .346محمد الجوادي, عسكرة الحٌاة المدنٌة, ص (4)
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 ٌإٌدها التً الثورة قٌادة مجلس عضو ألنه سالم صبلح تودع كانت الجماهٌر هذه ان ٌضاً أ وعلق

 .(2)الشعب

 الوطنٌة لمواقفهو بعدها وما تموز 34 ثورة خبلل سالم صبلح به قام الذي للدورتقدٌراً و     

 المصري الحربً المتحؾ فً هضعوو له تمثاالً  نصبب مصر كرمته فقد وشعبه وطنه اتجاه

 قرار صدر , كما(3)المعاصر مصر رٌختؤ صناع حدأ ولٌصبح فتراته مدى على رٌخالتؤ لٌستذكره

, القاهرة فً الربٌسٌة القاهرة شوارع حدوأ االسكندرٌة شوارع حدأ علىه سمأ بؤطبلق جمهوري

 عضاءأ علٌها حصل التً وسمةاأل رفعأ وهً (النٌل قبلدة) الناصر عبد جمال الربٌس منحه كما

 .(4)رملتهأ الى القبلدة سلمت وقد ذلك بعد الثورة قٌادة مجلس

    

                                                           
لح, ؛ سٌد صا531؛ موسى صبري, المصدر السابق, ص531, صالمدنٌة الحٌاة عسكرة, الجوادي محمد (2)

( 644, العدد )2573شباط  25( ف643ً, دمشق, العدد), )صحٌفة(البٌان االهرام, العدد السابق؛صحٌفة 
 .2573شباط  31فً

 .363ٌوسؾ صدٌق, المصدر السابق, ص (3)
صحٌفة ؛ سٌد صالح, 271؛ ناصر الدٌن النشاشٌبً, الحبر اسود, ص417صبلح الشاهد, المصدر السابق, ص (4)

 االهرام, العدد السابق.



 
 
 
 
 

 
 اخلامتة

 



      :  االول الفصل   

  

 

 
181 

 

 الخاتمة

الخــــاتمة 

 انه إال, ٌعود فً نسبه الى جذور غٌر عربٌة صالح سالمن أإلى  شارت بعض المصادرأ     

بانتمائه العربً وهوٌته المصرٌة  ا  عتزومن خالل دراستنا له كان عربً الثقافة واللسان ظل م

 منهجه بناء فً قوٌا   دافعا   لدٌه وكان ,مستقبال   توجهاته فً ثرأ ما بناء شعبة وهذاولوطنه وأ

 ,سس حدٌثة ثانٌا  وإعادة بناء الدولة المصرٌة على أ ,اوال   البرٌطانً للمحتل الرافض الوطنً

 .واألخالقً الدٌنً االلتزام عنها عرف التً األسرٌة تربٌته ذلك فً دفعهٌ

العسكري  الجانب نحو ملحوظا   ٌبدي مٌال   كمال دراسته الثانوٌةسالم منذ بداٌة ا صالح كان    

 ما المصري, وهذا الجٌش صفوف فً ضابطا   ٌكون نأ فً واإلصرار ٌصحبها الحماس ورغبة

 لٌتخرج منها ضابطا   الهندسة, لكلٌة وتركه الحربٌة الكلٌة دخوله على إصراره خالل من لمسناه

 بلورة ونضوج ثرت فًأ ملٌئة باألحداث التً فٌها الساحة السٌاسٌة لمصر كانت مرحلة فً

حقٌقة التدخل البرٌطانً فً بداٌات حٌاته العملٌة عندما واجه شخصٌته وهً فً طور التكوٌن, 

أتُه نفسٌا  وفكرٌا  لمرحلة ا هٌ, ممالسٌاسة المنظومة داخل المتغلغل ونفوذه فً شؤون بالده وهٌمنته

 . التغٌٌر وما بعدها

نشاطه العسكري و دوره مع الكٌان الصهٌونً الى إظهار 1848 عام دت حرب فلسطٌنأ     

 عسكرٌة كشخصٌة سالم صالح شخصٌة ابراز فً كبٌر حد الى وأسهمت وجلً,وبشكل واضح 

 بأرفع له رؤسائه جعله ٌحصل على تكرٌم ما وهذا ,علٌها االعتماد ٌمكن وطنٌة بعادأ ذات مؤثرة

 العسكرٌة خالل بإحدى المهام تكلٌفه بعدوعلى نحو خاص  ,علىأ وسمة وترقٌته الى رتباأل

 الى الداعٌة فكاراأل بلورت قد الحرب تلك ان تضحأ كما, والتً نجح فً تنفٌذها آنفة الذكر الحرب

الوطنً والقومً  فكره نضاجإ سهمت فًوأ سالم صالح لدى االستعمارٌة السٌاسة من التحرر

 هدفب بما عرف فٌما بعد)بتنظٌم الضباط االحرار( الجٌش داخل تنظٌم فً لالنخراط وهذا ما دعاه

وظهرت مقدرته العسكرٌة اٌضا  .لبالدا فً خرىالسٌاسً والجوانب األ ضعالو لعمل على تغٌرا

 القرٌبة من القوات البرٌطانٌة على القوات العسكرٌة فً العرٌش رخالل الثورة عندما سٌط

طاحوا , فكان أحد قادة الثورة الذٌن أمحتمل الوضع دون تدخل عسكري برٌطانًوالمحافظة على 

لم  بها مناضال ثابتا مخلصا ألفكاره التً تربا علٌها متمسكا صالح سالم ظل. وبالنظام الملكً

 .مام وطنٌتهٌضعف اال أ

ستلم وزارة كغٌره من الضباط لمأل سالم كونه ادارٌا  ناجحا , فقد أ تمٌزت شخصٌة صالح     

خاللها  ستطاعأو القومً اإلرشاد لوزارة اختٌاره وتم ,الفراغ الذي تركه سٌاسٌو النظام الملكً

 نغالً وال ,جمال عبد الناصر ه بهاعدد من المهام التً كلف تبوأ , ثمثبات حضور سٌاسً ممٌزأ

بما  بل للمقدرة التً كان ٌتمتع بها لم ٌكن اعتباطا   اإلرشاد لوزارة سالم صالح اختٌار نبأ قلنا إذا

حماسه عن  فضال   قناعوأسلوب المحاورة واإل الصحفً القدرة على الخطاب والبٌان ٌحسنه من

 الوطنً.



      :  االول الفصل   

  

 

 
181 

 

 الخاتمة

العربٌة التً ٌمثلها القومٌون  الرادٌكالٌةوجد صالح سالم نفسه فً خضم الصراع بٌن القوى      

ٌؤمنون  العرب بزعامة عبد الناصر والسٌاسٌون العرب المحافظون بزعامة نوري السعٌد الذٌن

      ٌران وتركٌا.الكبٌرة إ اإلقلٌمٌةالدول  وسط ٌشاركهم فٌهابأن أمن واستقرار العرب فً شرق أ

 والتً تمثلت بجوالته العربٌة ت الثورةاعقبخالل الثالث سنوات التً  السٌاسً نشاطه رظه  أ     

القاضً بأبعاد العرب عن دائرة نجاح سٌاسة مصر الخارجٌة فً تدعٌم موقفها على أ حرٌصا   انه

ذلك  جل تحقٌقوأبدى كل ما فً وسعه من أ وادي النٌلنه كان مؤمنا بوحدة كما أ ,حالفاأل

ظهرته , إال أن وكما أالكبٌرة والخطرةكلف بهذه المهمة بعد ان  الهدف فً توحد مصر والسودان

 .سباب ألفشال جهوده تلكعوامل واألالدراسة, قد تداخلت العدٌد من ال

اقفه فً كثٌر من مجلس قٌادة الثورة لم ٌكن منسجما فً مو نالى أ اإلشارةنافلة القول ومن      

 الى دىوأ مبكر وقت فًعضاء مجلس قٌادة الثورة قد بدأ الصراع الداخلً بٌن أ نولذا فأ القضاٌا

 ومن نجٌب محمد اآلخر ومثل ومؤٌدٌه الناصر عبد جمال ولاأل فٌه مثل, سٌاسٌٌن جناحٌن ظهور

 الثورة قٌادة مجلس ورئٌس الجمهورٌة رئٌس نجٌب محمد تهمٌش دور على ولاأل وعمل, ٌسانده

 ,السٌاسٌة الساحة عن ألبعادهوالخارجٌة  الداخلٌة القضاٌا من كثٌر تجاه معٌنةسٌاسة نهج  بعد ان

 على لألول كبٌرا   انحٌازا   وأظهر نجٌب مع صراعه فً الناصر عبد جمال سالم صالح ساند أذ

 منه والتخلص سالم بصالح نجٌب محمد ضرب استهدفتقد  السلطة لعبة نأ وٌبدو, الثانً حساب

 .عن مصر التام باالنفصال السودان فً نهاء دورهأ ثم المعركة هذه فً األخٌر باستنزاف

 بعض الى ٌندفع كانداء مهامه وواجباته, فقد أ رغم الجدٌة التً كانت تتملك صالح سالم فً    

 منٌهتُ  التً الرمٌة تستهوٌه فكانت, االستغالل مجاالت بتعدد الشعور ٌتملكه نأ لمجرد عمالاأل

 فن فً الخبرة وقلة العناء مدى ذلك ٌوضح .هدافأ عدة واحد بسهم ٌصٌب نأ على بالقدرة

 لجان اختصاص من هً مسؤولٌات ٌحمل سالم صالح جعل مما, والتنظٌم السٌاسٌة اإلدارة

 أدارٌه او تنظٌمٌة خبرة ودون بها له قبل ال مرهقة تفاصٌل فً ٌغرق رأٌناه فقد, آخرون وخبراء

  . وبدائلها تنفٌذها سلوبوأ سٌاسٌة رؤٌا دون وربما

كسبته خبرة جدٌدة فً العمل السٌاسً كان قد اإلشارة الى أن تجربته الصحفٌة قد أومن المهم      

كان لشخصٌة صالح  فتقد منها فً التعامل مع الكثٌر من القضاٌا الداخلٌة والخارجٌة. وأخٌرا  أ

 رٌخ مصر السٌاسً المعاصر.ٌمكن التغافل عنه فً تأال  سالم أثرا  



 
 

 املالحق



      :  االول الفصل   
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 المالحق

 (1)(1ملحق رقم)

 بطاقة االثبات الشخصية)هوية االحوال المدنية( لصالح سالم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 القاهرة-سالم صالح عائلة لدى  المحفوظة الوثائق (4)



      :  االول الفصل   
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 المالحق

 (1)(2ملحق رقم)

 الهوية العسكرية لصالح سالم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 القاهرة-سالم صالح عائلة لدى المحفوظة الوثائق (4)



      :  االول الفصل   
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 (1)(3ملحق رقم)

 الدبلوماسي لصالح سالمجواز السفر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 القاهرة-سالم صالح عائلة لدى المحفوظة الوثائق (4)
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 (1)(4ملحق رقم)

 قيادة سيارة)اجازة سوق خصوصي( لصالح سالمرخصة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 القاهرة-سالم صالح عائلة لدى المحفوظة الوثائق (4)
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 (4)(5)رقم ملحق

السودان في وزارة  لشؤون الثورة بتعين صالح سالم وزيراً لإلرشاد القومي ووزيرً  قيادة مجلس قرار

 1553حزيران 11محمد نجيب الثانية في 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .411ص, السابق المصدر, الناصر عبد جمال هدى (4)



      :  االول الفصل   
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 (4)(6ملحق رقم)

 الذي يبين صالح سالم احد أعضائه الموقعين قرار مجلس قيادة الثورة بمصادرة اموال الملك فاروق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 (www. nasser.org:) الموقع على المنشورة غٌر المصرٌة الوثائق (4)



      :  االول الفصل   
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 المالحق

 (4)(7ملحق رقم)

 وصالح سالم احد اعضائه الموقعين المصريينقرار مجلس قيادة الثورة بحل نقابة الصحفيين 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 (www. nasser.org:) الموقع على المنشورة غٌر المصرٌة الوثائق (4)
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 المالحق

 (4)(1ملحق رقم)

 حد اعضائهبتوقيع صالح سالم أ قرار مجلس قيادة الثورة بحل جماعة االخوان المسلمين

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 (www. nasser.org:) الموقع على المنشورة غٌر المصرٌة الوثائق (4)



      :  االول الفصل   
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 المالحق

 (4)(5ملحق رقم)

ويبين توقيع صالح سالم  1554 قرار مجلس قيادة الثورة بإلغاء القرارات التي صدرت في شهر آذار

 احد اعضائه المشاركين في اتخاذه

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 (www. nasser.org:) الموقع على المنشورة غٌر المصرٌة الوثائق (4)



      :  االول الفصل   
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 المالحق

 (4)(11ملحق رقم)

 بتوقيع صالح سالم قرار قبول تخلي الرئيس محمد نجيب عن رئاسة الوزراء

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 (www. nasser.org:) الموقع على المنشورة غٌر المصرٌة الوثائق (4)



      :  االول الفصل   
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 المالحق

 (4)(11ملحق رقم)

في  ن السودانومجلس قيادة الثورة القاضي بتعيين صالح سالم وزيراً لإلرشاد القومي وشؤ قرار

 1554نيسان 17 وزارة جمال عبد الناصر الثانية

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 (www. nasser.org:) الموقع على المنشورة غٌر المصرٌة الوثائق (4)
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 المالحق

 (4)(12)رقم ملحق

  1554تشرين االول 15صورة اتفاقية الجالء بتوقيع صالح سالم وباقي االعضاء في 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ,111ص, السابق المصدر, الناصر عبد جمال هدى (4)



      :  االول الفصل   
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 المالحق

 (4)(13ملحق رقم)

 وبتوقيع صالح سالم قرار مجلس قيادة الثورة بإعفاء الرئيس محمد نجيب من جميع مناصبه

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 (www. nasser.org:) الموقع على المنشورة غٌر المصرٌة الوثائق (4)



      :  االول الفصل   
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 المالحق

 (4)(14)رقم ملحق

محضر وقرارات مؤتمر رؤساء الحكومات العربية الذي كان فيه صالح سالم احد اعضاء الوفد 

 المصري 

 (أ  )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 111-111هدى جمال عبد الناصر, المصدر السابق, ص (4)



      :  االول الفصل   
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 المالحق

 (ب)
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 المالحق

 )ج(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      :  االول الفصل   
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 المالحق

 (4)(15ملحق رقم)

 قرار مجلس قيادة الثورة بقبول استقالة صالح سالم

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
                                                           

 (www. nasser.org:) الموقع على المنشورة غٌر المصرٌة الوثائق (4)
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 المالحق

(4)(16ملحق رقم)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 صالح سالم صورة ل

  1552تشرين الثاني  21أثناء عودته من السودان يوم الجمعة 

 

 

 

                                                           
 .4111 الثانً تشرٌن 11 فً( 11441)العدد, مااالهر (4)



      :  االول الفصل   
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 المالحق

 (1)(17ملحق رقم)                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صالح سالم يتوسط الرئيس محمد نجيب والسير رالف ستيفنسون سفير بريطانيا في مصر خالل  

  1552تشرين الثاني  26االجتماع الثالث لمباحثات السودان في 

                                                           
 .4111تشرٌن الثانً  11( فً 11411, )4111تشرٌن الثانً  11( فً 11448م, العدد)ااالهر (4)



      :  االول الفصل   
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 المالحق

 (1)(11ملحق رقم)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صورة لصالح سالم وهو يرقص مع قبائل )الدنكا( جنوب السودان                   

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 صورة لصالح سالم في جنوب اليمن

                                                           
  المحفوظة الوثائق (4)



      :  االول الفصل   
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 المالحق

 (4)(15ملحق رقم)

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البريطاني الجانب مع الجالء مفاوضات خالل وزمالئه سالم لصالح صور

                                                           
 .111هدى جمال عبد الناصر, المصدر السابق, ص (4)



      :  االول الفصل   
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 المالحق

 (4)(21ملحق رقم )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4111 الثانً كانون11 فً التحرٌر هٌئة احتفالٌة فً سالم صالح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صالح سالم يرد تحية الجماهير له

                                                           
 .111ص, السابق المصدر, البغدادي اللطٌف عبد (4)



   
 واملراجع املصادر
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 قائمت املصادر 

 

 أوالً : الوثائق الغري املنشورة : 
 :_ القاهرةوالمحفوظة لدى عائمتة الوثائق الشخصية لصالح سالم -أ

(, الصادرة من مدٌرٌة محافظة القاهرة, بموجب 11729الشخصٌة, المرقمة) البطاقة .1
 .1957نٌسان  13بتارٌخ 1955( لسنة 181القانون رقم )

 .1951اٌار 1( والمؤرخة فً 901الهوٌة العسكرٌة )الجٌش المصري(, الرقمة ) .2
/ 10( والصادر من وزارة الخارجٌة بتارٌخ 146/55, المرقم)جواز سفر دبلوماسً .3

 .1955ٌار/ا
 والصادة من ادارة مرور القاهرة بتأرٌخ (58118خصة قٌادة سٌارة, المرقمة)ر .4

18/1/1960. 

                 عمى الموقع: قيادة الثورةالخاصة بقرارات مجمس  المصرية غير المنشورة الوثائق -ب
.     (www. nasser.org): 

 فاروق.قرار مجلس قٌادة الثورة بمصادرة اموال الملك  .1
 قرار مجلس قٌادة الثورة بحل نقابة الصحفٌٌن المصرٌٌن. .2
 قرار مجلس قٌادة الثورة بحل جماعة االخوان المسلمٌن. .3
 قرار مجلس قٌادة الثورة بإلغاء القرارات التً صدرت فً شهر آذار. .4
 قرار قبول تخلً الرئٌس محمد نجٌب عن رئاسة الوزراء. .5
  الرئٌس محمد نجٌب من جمٌع مناصبه.قرار مجلس قٌادة الثورة بإعفاء  .6
 قرار مجلس قٌادة الثورة بقبول استقالة صالح سالم. .7

 

 القاهرة:-وثائق وزارة الخارجية المصرية -ج
س, كتاب 4/16, الملفة رقم 456و.خ. م, السفارة المصرٌة فً نٌقوسٌا)قبرص(, رقم القٌد  .1

 .1955ٌن الثانً تشر 12السفارة المصرٌة الى وزارة الخارجٌة, المؤرخ فً 
/س, صدى 5/9)سري(, الملفة رقم 61و.خ. م, السفارة المصرٌة فً كراتشً, رقم القٌد  .2

تشرٌن الثانً  16انضمام اٌران الى حلف تركٌا والعراقً فً باكستان, المؤرخ فً 
1955. 

, الملفة رقم 44و.خ. م, السفارة المصرٌة فً برٌتورٌا)جنوب افرٌقٌا(, رقم القٌد  .3
تشرٌن الثانً  15العراقً فً برٌتورٌا, المؤرخ فً -, صدى  الحلف التركً /س2/1/11

1955. 
/س, كتاب السفارة 16/3/3, الملفة رقم 25و.خ. م, السفارة المصرٌة فً أثٌنا, رقم القٌد  .4

كانون الثانً  25المصرٌة الى وزارة الخارجٌة, االتفاق التركً العراقً, المؤرخ فً 
1955. 

/)سري جداً(, كتاب 6/5/15, الملفة رقم 70المصرٌة فً أنقرة, رقم القٌد و.خ. م, السفارة  .5
السفارة المصرٌة الى وزارة الخارجٌة, تعلٌق االذاعة التركٌة على الموقف بٌن مصر 

 ؛1955أٌار  2وتركٌا, المؤرخ فً 



     :  االول الفصل   
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/سري , صدى 4/13, الملفة رقم 69و.خ. م, السفارة المصرٌة فً مدرٌد, رقم القٌد  .6
 .1955تشرٌن الثانً  10العراقً, المؤرخ فً -اٌران الى الحلف التركًانضمام 

سري, كتاب 4/29س, الملفة رقم 2و.خ. م, السفارة المصرٌة فً بٌروت, رقم القٌد  .7
السفارة المصرٌة الى وزارة الخارجٌة, سٌاسة لبنان إزاء األحالف العربٌة, المؤرخ فً 

 .  1955كانون الثانً  25

 )ممفات البالط الممكي(_ بغداد :العراقية  وظة في دار الكتب والوثائقالمحف الوثائق-د
 

 جهة اإلصدار رقم الملفة تسلسل
الػػػػا و ار  الي رجيػػػػة  ال لػػػػؼ  القػػػػ  ر المفوضػػػػية اليراقيػػػػة  ػػػػ  تقريػػػػر  217/311  1

 .17  ص14المصري السوري  و
 8/4رقم س/المتقرير المفوضية اليراقية    الق  ر  الا و ار  الي رجية  727/311  2

 .146  ص37  و1936 /17/11بت ريخ 
 2/8/94الا و ار  الي رجيػة  المػرقم  تقرير المفوضية اليراقية    جد  2640/311  3

 .72  ص39  و10/6/1954   
المػػػػػػػرقم  الػػػػػػػا و ار  الي رجيػػػػػػػة المفوضػػػػػػػية اليراقيػػػػػػػة  ػػػػػػػ  جػػػػػػػد تقريػػػػػػػر  2642/311  4

 .28-26  ص9  و25/4/1956   والمؤرخ  2/1/189
تقريػػػػػر المفوضػػػػػية اليراقيػػػػػة  ػػػػػ  جػػػػػد   الػػػػػا و ار  الي رجيػػػػػة   المػػػػػرقم  2642/311  5

 .13-11  ص6  و12/3/1955    2/1/87
تقريػػػػػر المفوضػػػػػية اليراقيػػػػػػة  ػػػػػ  جػػػػػد   الػػػػػػا و ار  الي رجيػػػػػة  المػػػػػػرقم  2642/311  6

 .74  ص45  و17/11/1954    6/16/312
  26  والي رجيػػػػػةر  الػػػػػا و ا المفوضػػػػػية اليراقيػػػػػة  ػػػػػ  دم ػػػػػؽتقريػػػػػر  2661/311  7

 .44ص
  المػػػػرقم الػػػػا و ار  الي رجيػػػػة تقريػػػػر المفوضػػػػية اليراقيػػػػة  ػػػػ  القػػػػ  ر   2670/311  8

 .36  ص20  و20/10/1951     4/746/14/2475
  رقػػػػػػم الػػػػػػا و ار  الي رجيػػػػػػة تقريػػػػػػر المفوضػػػػػػية اليراقيػػػػػػة  ػػػػػػ  القػػػػػػ  ر  2671/311  9

 .174  ص45  و15/10/1951أ     -574/2/8
المفوضػػػية المل يػػػة اليراقيػػػة  ػػػ  القػػػ  ر    تػػػ ل و ار  الي رجيػػػة المػػػرقم  2671/311  11

 .127-126  ص33  و28/1/1952أ    -41/2/8



     :  االول الفصل   
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المػػػرقم   ػػػ  القػػػ  ر    تػػػ ل و ار  الي رجيػػػةالمفوضػػػية المل يػػػة اليراقيػػػة  2671/311  11
  37  و1951 نون االول  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 22   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  746/14/30482ع/
 152ص

المفوضػػية المل يػػة اليراقيػػة  ػػ  القػػ  ر    تػػ ل و ار  الي رجيػػة  المػػرقم  2671/311  12
 143  ص37  و1951/ 12/ 22      746/14/30482ع/

المػػػػػرقم   الػػػػػا و ار  الي رجيػػػػػة المفوضػػػػػية اليراقيػػػػػة  ػػػػػ  القػػػػػ  ر تقريػػػػػر  2671/311  13
  89  ص25  و12/2/1952    79/2/10

 2/11أ ر-2/101/2/1المػػرقم  القػػ  ر  تقريػػر المفوضػػية اليراقيػػة  ػػ   2671/311  14
 .70  ص20  و28/2/1952   

 تػػ ل السػػف ر  المل يػػة اليراقيػػة  ػػ  القػػ  ر  الػػا و ار  الي رجيػػة  المػػرقم  2677/311  15
 .23-20  ص14  و20/10/1954أ      797/3/8

 تػػ ل السػػف ر  المل يػػة اليراقيػػة  ػػ  القػػ  ر  الػػا و ار  الي رجيػػة  المػػرقم  2677/311  16
 .120-119  ص52  و16/11/1954أ    -880/2/8

  الػػػػػرقم الػػػػػا و ار  الي رجيػػػػػة تقريػػػػػر المفوضػػػػػية اليراقيػػػػػة  ػػػػػ  القػػػػػ  ر  2677/311  17
 14-13  ص10  و16/11/1954    2/11أ و -881/2/8

و ار  الي رجيػػػػػة  المػػػػػرقم  مفوضػػػػػية اليراقيػػػػػة  ػػػػػ  القػػػػػ  ر  الػػػػػا تػػػػػ ل ال 2677/311  18
 .86-82  ص38  و12/4/1955المؤرخ     329/2/8

 تػػػػػ ل المفوضػػػػػية اليراقيػػػػػة  ػػػػػ  القػػػػػ  ر  الػػػػػا و ار  الي رجيػػػػػة  المػػػػػرقم  2677/311  19
 119  ص52  و16/11/1954أ    -880/2/8

  الػػػػػرقم الػػػػػا و ار  الي رجيػػػػػة ريػػػػػر المفوضػػػػػية اليراقيػػػػػة  ػػػػػ  القػػػػػ  ر تق 2677/311  21
 .13  ص10  و16/11/1954    2/11وأ  -881/2/8

المفوضػػػػية اليراقيػػػػة  ػػػػ  القػػػػ  ر   الػػػػا و ار  الي رجيػػػػة  المػػػػرقم  تػػػػ ل  2677/311  21
 .98-95  ص45  و21/12/1954    157/2/11

 2/11أ ر295/2/2تقريػػػػػر المفوضػػػػػية اليراقيػػػػػة  ػػػػػ  القػػػػػ  ر   المػػػػػرقم  2677/311  22
 .72-71ص  34  الا و ار  الي رجية  و30/3/1955والمؤرخ    

  المػػػػػرقم الػػػػػا و ار  الي رجيػػػػػة  تػػػػػ ل المفوضػػػػػية اليراقيػػػػػة  ػػػػػ  القػػػػػ  ر  2677/311  23
 60  ص27  و4/5/1955      المؤرخ301/2/10
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المػػرقم  الػػا و ار  الي رجيػػة   تػػ ل السػػف ر  المل يػػة اليراقيػػة  ػػ  القػػ  ر  2678/311  24
 .66  ص26  و27/10/1954   2/11أ ر-810/2/8

المػػرقم  الػػا و ار  الي رجيػػة  السػػف ر  المل يػػة اليراقيػػة  ػػ  القػػ  ر تقريػػر  2678/311  25
 67-66  ص29  و27/10/1954   2/11أ ر-810/2/8

أ  المػػؤرخ  ػػ  -754/2/8ريػػر المفوضػػية اليراقيػػة  ػػ  القػػ  ر   رقػػم تق 2678/311  26
 .3-2  ص2  و12/9/1955

 2/11أ ر-899/2/8  ت ل السف ر  المل ية اليراقية  ػ  القػ  ر  المػرقم 2678/311  27
 .62-60  ص25  و22/11/1954  

و ار  الي رجيػػػػػة  المػػػػػرقم  مفوضػػػػػية اليراقيػػػػػة  ػػػػػ  القػػػػػ  ر  الػػػػػا تػػػػػ ل ال 2678/311  28
 .6  ص4  و17/8/1955المؤرخ     679/2/8

 تػػػػػ ل المفوضػػػػػية اليراقيػػػػػة  ػػػػػ  القػػػػػ  ر  الػػػػػا و ار  الي رجيػػػػػة  المػػػػػرقم  2678/311  29
 .9ص  5  و24/8/1955      - 691/2/8

و ار  الي رجيػػػػػة  المػػػػػرقم  مفوضػػػػػية اليراقيػػػػػة  ػػػػػ  القػػػػػ  ر  الػػػػػا تػػػػػ ل ال 2678/311  31
 12  ص6  و24/8/1955  المؤرخ     691/2/8

تقػػػػػػ رير المفوضػػػػػػية اليراقيػػػػػػة  ػػػػػػ  القػػػػػػ  ر  الػػػػػػا و ار  الي رجيػػػػػػة  رقػػػػػػم  2680/311  31
 18  ص14  و1/11/1956  المؤرخ    294/30س/

اليراقيػػػػػػة  ػػػػػػ  القػػػػػػ  ر  الػػػػػػا و ار  الي رجيػػػػػػة  رقػػػػػػم ريػػػػػػر المفوضػػػػػػية تق 4802/311  32
 .50  ص32  و1/8/1956  المؤرخ    7/152س/

تق رير المفوضية اليراقيػة  ػ  القػ  ر   الػا و ار  الي رجيػة  المػؤرخ  ػ   4830/311  33
 .54  ص33  عود  الص غ صالح س لم من اليمن  و18/7/1954

  المػػؤرخ  ػػ  القػػ  ر   الػػا و ار  الي رجيػػةريػػر المفوضػػية اليراقيػػة  ػػ  تق 4830/311  34
 .55  ص33  و18/7/1954

المػػػػرقم  الػػػػا و ار  الي رجيػػػػة  المفوضػػػػية اليراقيػػػػة  ػػػػ   هػػػػران تقريػػػػر  4914/311  35
 .7  ص7  و12/9/1955   2/1س

التر ػػػػػػػػػػػػػ   و ار  الي رجيػػػػػػػػػػػػػة  ت بهػػػػػػػػػػػػػ  المػػػػػػػػػػػػػرقم -الميثػػػػػػػػػػػػػ ؽ اليراقػػػػػػػػػػػػػ  4914/311  36
 6  ص6و  26/10/1955     741/741/6/31101ش/
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المػػػػػرقم    ن  الػػػػػا و ار  الي رجيػػػػػة تػػػػػ ل السػػػػػف ر  اليراقيػػػػػة  ػػػػػ  وا ػػػػػن 4914/311  37
 .1  ص1  و7/2/1956    305/305/16/2924ش/

   
 
 :الوثائق االجنبيت -ذ 

 (Cabinetوثائق مجلس الوزراء البريطاني : ) -1

- CAB/29/83,Conpidential, No:60,Bagdgd pact organization, 17th 

october,1956 
- CAB, 29/83,Confldential, C.p (56)236, 17th October, 1956 

 (Minstery of Foreign) البريطانيت وثائق وزارة الخارجيت -2

- F.o,371/108319, No:61, January 16, 1954  
- F.o,371/108327,  February 25, 1954 
- F.o,371/108327,  No:265, February 25, 1954. 
- Fo.371/108315, (JE/1015/5), March 3, 1954 
- F.o,371/113575, summary of principal Events,1954 

- F.o,371/108318, October 27, 1954 
- F.o,371/108319, No:226, December 11, 1954 
- F.o,371/108318, No:22, November 1, 1954;  
- F.o,371/108319,  December 11, 195 
- F.o371/102743, February 8,1954 
- F.o,371/102701, No:190, Summery of principal Events , 1954 
- F.o,371/108849 , November 23, 1954 
- F.o,371/115487, January 22,1955 
- F.o,371/115488, telegram No:14, 1st February, 1955 
- F.o,371/115488, from Cairo to Foreign office, February 3, 1955 
- F.o,371/118830, (Cairo),Summary of principal Events, 1956 
- F.o,371/113577, 1013/39/55, Cairo, December 22, 1955 
- F.o,371/118830, Summary of principal Events, 1955. 

 املنشورة:  ثانيًا : الوثائق

 

 الوثائق العربية:-أ

, انقالبيات, ثيورة 1/1103-مصر)سٌاسية(, م, ملف العالم العر بيً, الدار العربٌة للوثائق -1
 .1952تموز  23



     :  االول الفصل   

  

 

 
212 

 

 المصادر

, مصر)سٌاسيية(, نظييام الحكوميية, ميين دسييتور 1/1101-, ملييف العييالم العربييً, مد.ع. و -2
 .1958الى دستور  1923

 .ة, العالقات مع الوالٌات المتحدة, سٌاسة خارج1/1304ٌ-, ملف العالم العربً, مد.ع. و -3
 .السورٌة-العالقات المصرٌة ,3/1302-م, سٌاسة(ر), ملفات العالم العربً, مصد.ع. و -4
االخيييوان المسيييلمون مييين , 1/1109 -العربيييً, مصر)سٌاسييية(, م, ملفيييات العيييالم د.ع. و -5

 .التبشٌر الى العمل المباشر
 السورٌة-,العالقات المصرٌة2/1302-د.ع. و, ملفات العالم العربً, مصر)سٌاسة(, م -6

 :الوثائق االمريكية-ب
- F.R.U.S,Telgram:774-00/2-2854, No:1293, Cairo, February 28,1954,F.R, 

1952-1954,Vol. IX.   
- F.R.U.S,Telgram:774-00/2-2754, No:1292, Cairo, February 27,1954,F.R, 

1952-1954,Vol. IX.   

- F.R.U.S,Telgram:77-11/2-2654, No:1290, Cairo, February 25,1954,F.R, 

1952-1954, Vol. IX. 

- F.R.U.S, Sues Crisis, F.R, 1955-1957,Vol. XVI. 

- F.R.U.S, N0:997, Summary of Egypt and Sudan, July 22-23 1952, F.R, 

1952-1954,Vol. IX. 

 الكتب الوثائقية:-ج
دارة غرب أوربا(, االعتيداء إخارجٌة, وكالة الشؤون السٌاسٌة )جمهورٌة مصر, وزارة ال -1

 .1, ج(كانون االول 4-تشرٌن االول 29)البرٌطانً الفرنسً االسرائٌلً, نشرة الوثائق 
قرار تقسٌم فلسطٌن واتفاقٌات اخرى )النص الكامل مع تعلٌق وخرٌطة(, الركن للطباعة  -2

 (.1989 :, )بٌروت3والنشر, ط
ول , )القاهرة: كانون األ1, د. م, طلمحكمة الثورة, اشرف على اعداده : امٌن حسان كما -3

 .1(, ج1953
ٌولٌو: جمال عبد الناصر االوراق 23عاما على ثورة  60هدى جمال عبد الناصر, -4

 .1, ج2015الخاصة, الهٌئة المصرٌة العامة للكتاب, 
 

 الزسائل واألطاريح اجلامعيت: :ثالثاً 
 العربيت: - أ

, 1948-1936البرٌطانٌة فً فلسطٌن اسالم جودت ٌونس مقدادي, العالقات الصهٌونٌة  .1
 .2009, الجامعة االسالمٌة بغزة( -اجستٌر غٌر منشورة, )كلٌة اآلدابرسالة م

دراسة تارٌخٌة, رسالة  1958-1952انوار سعدون نجم, العالقات المصرٌة اللبنانٌة  .2
 .2010جامعة ذي قار(,  -لتربٌةماجستٌر غٌر منشورة,)كلٌة ا

 -ف بغداد, رسالة ماجستٌر غٌر منشورة, )جامعة عٌن شمسجهاد مجٌد محً الدٌن, حل .3
 .1970لٌة اآلداب(, القاهرة, ك
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, رسالة 1970-1956حنان طالل جاسم السارة, سٌاسة جمال عبد الناصر تجاه العراق  .4
 .2006جامعة دٌالى(,  -ربٌةماجستٌر غٌر منشورة, )كلٌة الت

دراسة  1967-1962الٌمن رجاء رحٌم مرسول, اثار التدخل العسكري المصري فً  .5
 .2010جامعة بغداد(, -بناتلل تربٌةتارٌخٌة, رسالة ماجستٌر غٌر منشورة, )كلٌة ال

, رسالة ماجستٌر 1952-1936رحاب حسن عبد المشهدانً, الحركة الوطنٌة فً مصر .6
 .2008جامعة بغداد(,  -اآلداب غٌر منشورة, )كلٌة

, رسالة  1970 -1952الزراعً فً مصررزاق حاجم سلطان الحسناوي, حركة االصالح  .7
 .2014جامعة الكوفة (,  -دابماجستٌر غٌر منشورة, ) كلٌة اآل

زٌنب خالد حسٌن الساعدي, عزٌز علً المصري والحركة القومٌة العربٌة, رسالة  .8
 .2004جامعة بغداد(,  -ٌر منشورة, )كلٌة التربٌة للبناتماجستٌر غ

ف البرٌطانً من سٌاسة محمد علً باشا فً سامً صالح محمد صٌاد الدوري, الموق .9
كلٌة  -, رسالة ماجستٌر غٌر منشورة, )جامعة تكرٌت1841-1821الٌونان وبالد الشام 

 .2002التربٌة(, 
, رسالة ماجستٌر غٌر 1948-1920سبع شافٌة, تطور االنتداب البرٌطانً على فلسطٌن  .10

قطب شتمة(, الجزائر, /ضرجامعة محمد خٌ -ٌة العلوم االنسانٌة واالجتماعٌةمنشورة, )كل
2015. 

, 1956-1952سنان صادق حسٌن الزٌدي, سٌاسة الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة اتجاه مصر .11
 .2001جامعة بغداد(,  -ابن رشدرسالة ماجستٌر غٌر منشورة )كلٌة التربٌة 

–1942ى االوضاع السٌاسٌة فً مصر ثر االغتٌاالت علسهاد جاسم محمد الفهداوي, أ .12
 .2012جامعة االنبار(, -داب)كلٌة اآل, رسالة ماجستٌر غٌر منشورة,1953

, رسالة 1956سهالن منذر الجبوري, الصحافة العراقٌة والعدوان الثالثً على مصر  .13
 .1996جامعة بغداد(,  -دابماجستٌر غٌر منشورة)كلٌة اآل

, رسالة 1961-1952عمار ظاهر الشمري, سٌاسة مصر تجاه العراق وبالد الشام  .14
 .2005جامعة الموصل(,  -اآلدابماجستٌر غٌر منشورة, )كلٌة 

فارس ابراهٌم الكاتب, حلف بغداد فً صحٌفة الزمان, رسالة ماجستٌر غٌر منشورة, معهد  .15
 .2009سات العلٌا, بغداد, التارٌخ العربً والتراث العلمً للدرا

اجستٌر اسة المصرٌة, رسالة محمد العبٌدي, عبد الحكٌم عامر ودوره فً السٌ كرٌم مساهر .16
 .2012جامعة تكرٌت(, -غٌر منشورة )كلٌة التربٌة

-1956مأمون شاكر اسماعٌل, العالقات السٌاسٌة بٌن مصر والوالٌات المتحدة األمرٌكٌة  .17
 .2005,  جامعة بغداد( -ابن رشد )كلٌة التربٌة, اطروحة دكتوراه غٌر منشورة,1963

ونستون تشرشل ودوره فً السٌاسة البرٌطانٌة حتى عام محمد ٌوسف ابراهٌم القرٌشً,  .18
 .2005اطروحة دكتوراه غٌر منشورة, )كلٌة اآلداب: جامعة بغداد(,  ,1945

دراسة تارٌخٌة,  1980-1970محمد ٌوسف عٌدان, التطورات السٌاسٌة الداخلٌة فً مصر  .19
 .2004جامعة الموصل(,  -التربٌةرسالة ماجستٌر غٌر منشورة, )كلٌة 

, رسالة ماجستٌر 1952-1936ال عباس كاظم الخفاجً, العالقات المصرٌة البرٌطانٌة من .20
 .2005جامعة بغداد(,  -للبناتغٌر منشورة, )كلٌة التربٌة 

مٌسون فٌاض ذرب العبادي, علً ماهر ودوره فً السٌاسة المصرٌة, رسالة ماجستٌر غٌر  .21
    .2005جامعة بغداد(,  -ابن رشد التربٌة منشورة, )كلٌة
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جستٌر وسمً صوٌلح سلطان الجمٌلً, صالح نصر ودوره فً السٌاسة المصرٌة, رسالة ما .22
 .2013جامعة تكرٌت(,  -غٌر منشورة, )كلٌة التربٌة

 االجنبية: - ب
1. Robert Eugene Danielson, Nasser and Pan-Arabism: Explaining 

Egypt's RIise in Power, Submitted in partial fulfillment of the 

requirements for the degree of Master of arts in National security 

Affairs, Naval Postgraduate School, University of Washington, 2007. 

 رابعًا: املذكزاث الشخصيت:
, )القاهرة: 1ي الحدٌث, طالمكتب المصرانور السادات, البحث عن الذات قصة حٌاتً,  .1

1978). 
 .(2000, )القاهرة: 3الشروق, طثروت عكاشة, مذكراتً فً السٌاسة والثقافة, دار  .2
 .(1992 , )القاهرة:1ام للترجمة والنشر, طخالد محً الدٌن, االن اتكلم, مركز االهر .3
 (.2010الشروق, )القاهرة: , دار1سلٌمان حافظ, ذكرٌاتً عن الثورة, ط .4
صالح سالم, مذكرات الصاغ صالح سالم, تحقٌق: عبد الرزاق عٌسى, الهٌئة المصرٌة  .5

 .(2013,)القاهرة: 1للكتاب, طالعامة 
صالح سالم, مذكرات صالح سالم: ثورة ٌولٌو والسودان, اشراف ودراسة: احمد زكرٌا  .6

ثائق القومٌة,)القاهرة: الكتب والوالشلق, اعداد وتحقٌق: صفاء محمد شاكر, مطبعة دار 
2012). 

المكتب المصري الحدٌث, )القاهرة:  عبد اللطٌف البغدادي, مذكرات عبد اللطٌف البغدادي, .7
 .1د. ت(, ج

عبد المنعم عبدالرؤوف, مذكرات عبد المنعم عبد الرؤوف: ارغمت فاروق على التنازل عن  .8
 العرش, الزهراء لألعالم العربً, د.ت.

, 2كتب المصري الحدٌث, ط, مذكرات محمد نجٌب: كنت رئٌسا لمصر, الممحمد نجٌب .9
 (1984 )القاهرة:

, 1صحافة, دار الشروق, طعاما فً اقطار ال 50موسى صبري, مذكرات موسى صبري: .10
 .(1992)القاهرة: 

 خامسًا: الكخب العزبيت واملعزبت:
لمصرٌة العامة ئة ا, اله1958ٌ-1943ابراهٌم محمد, مقدمات الوحدة المصرٌة السورٌة  .1

 .1998للكتاب, 
داوي للتعلٌم احمد تٌمور باشا, رسالة لغوٌة عن الرتب وااللقاب المصرٌة, مؤسسة هن .2

 .(2012 :والثقافة, )القاهرة
 :وزٌع, )القاهرةاحمد حافظ, جمال عبد الناصر زعٌم مصر والعروبة, فروس للنشر والت .3

2012). 
 .(1985 :ة مدبولً, )د.ممكتباحمد حمروش, ثورة ٌولٌو وعقل مصر,  .4
 .(1989ل العربً, )القاهرة: , قصة الصحافة فً مصر, دار المستقبــــــــــــــــ .5
 :, )القاهرة2ٌولٌو)خرٌف عبد الناصر(, مكتبة مدبولً, ط23, قصة ثورة ــــــــــــــــ .6

 .5(, ج1984
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والنشر,  العربٌة للدراساتوالعسكرٌون(, المؤسسة  ٌولٌو)مصر23, قصة ثورة ــــــــــــــــ .7
 .1(, ج1974 :)بٌروت

ٌولٌو)مجتمع جمال عبد الناصر(, المؤسسة العربٌة  للدراسات  23قصة ثورة  ,ــــــــــــــــ  .8
 .2(, ج1978والنشر, )بٌروت: 

, ٌولٌو)شهود ثورة ٌولٌو(, المؤسسة العربٌة للدراسات والنشر 23, قصة ثورة ــــــــ ــــــــ .9
 .4(, ج1977 :,)بٌروت1ط

هرام السادات, مطابع اال -عامر-عبدالناصر-احمد طعٌمه, شاهد حق: صراع السلطة نجٌب .10
 .(1999 :التجارٌة, )مصر

امانً الطوٌل, العالقات المصرٌة السودانٌة جذور المشكالت وتحدٌات المصالح قراءة  .11
 .(2012, )بٌروت:1اسٌة, طوثائقٌة, المركز العربً لألبحاث والدراسات السٌ

 .(1993, )القاهرة: 2مدبولً, طانتونً ناتنج, ناصر, ترجمة: شاكر ابراهٌم سعٌد, مكتبة  .12
انجلو ساماركو, قناة السوٌس تأرٌخها ومشكالتها)وفقا للوثائق المصرٌة واالوربٌة غٌر  .13

, 1ئق القومٌة, طالمنشورة, ترجمة: والء عفٌفً عبدالصمد وآخرون, مطبعة دار الكتب والوثا
 .(2015)القاهرة:

كتبة انور الجندي, هذا هو جمال من بنً مر الى الجمهورٌة العربٌة المتحدة, منشورات م .14
 .(1960:المعارف, )بٌروت

انور السادات, اسرار الثورة المصرٌة بواعثها الخفٌة واسبابها السٌكولوجٌة, تقدٌم: جمال عبد  .15
 .1965للطباعة والنشر, الناصر, الدار القومٌة 

 .(1978ة والنشر, )القاهرة: , البحث عن الذات, المكتب المصري الحدٌث للطباعـــــــــــــــــ .16
  .د.ت( :لتحرٌر للطباعة والنشر, )القاهرة, صفحات مجهولة, دار اـــــــــــــــــ .17
 .صة الثورة كاملة, د.م, د.ت, قـــــــــــــــــ .18
رٌب: عبد الرحمن اٌغور بٌلٌاٌف وافغٌنً برٌماكوف, مصر فً عهد عبد الناصر, تع .19

 .(1975 :باعة والنشر, )بٌروتالخمٌسً, دار الطلٌعة للط
مل(, دار طٌبة للطباعة, اٌمن محمد عادل, مذكرات قادة الحرب العالمٌة الثانٌة)مذكرات رو .20

 .(2007: )مصر
ب.ج فاتكٌوتس, جمال عبد الناصر وجٌله, ترجمة: الٌاس سحاب, تقدٌم: سٌد زهران,  .21

 .(1998 :والتوزٌع, )القاهرة للنشرمؤسسة االهرام 
بثٌنة عبد الرحمن التكرٌتً, جمال عبد الناصر: نشأت وتطور الفكر الناصري, مركز  .22

 .(2000, )بٌروت: 1لعربٌة, طدراسات الوحدة ا
تركً ضاهر, اشهر القادة السٌاسٌٌن من ٌولٌوس قٌصر الى جمال عبدالناصر, دار الحسام  .23

 .(1992,)بٌروت: 2ة والنشر, طللطباع
جاك دومال وماري لوروا, جمال عبد الناصر من حصار الفالوجا حتى االستقالة المستحٌلة,  .24

 .(1979, )بٌروت: 5تقدٌم: كمال جنبالط, ترجمة: رٌموت نشاطً, دار اآلداب, ط
 .(1970:ورة والمٌثاق, دار القلم, )بٌروتجمال عبد الناصر, فلسفة الث .25
 .1989م البداٌة والسقوط, المكتبة الشرقٌة, بغداد, جمال مصطفى مردان, عبد الكرٌم قاس .26
 .(1989 :مة والنشر, )القاهرةجمال منصور, فً الثورة والدبلوماسٌة, مركز االهرام للترج .27
 جورج فوشٌة, جمال عبد الناصر فً طرٌق الثورة, تعرٌب: نجدة هاجر وسعٌد الغز, .28

 . (1960 :منشورات المكتب التجاري, )بٌروت
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ة مدبولً, ارونسون, العالقات المصرٌة االمرٌكٌة, ترجمة: السٌد امٌن الشبلً, مكتبجٌفري  .29
 .( 1996)القاهرة: 

جٌمس روبرتسون, السودان من الحكم البرٌطانً المباشر الى فجر االستقالل, تعرٌب:  .30
 .(1996, )بٌروت: 1الجٌل, طمصطفى عابدٌن, دار 

 .(2006وق, )القاهرة: الشر حسٌن حسنً, سنوات مع الملك فاروق, دار .31
حسٌن محمد احمد حمودة, اسرار حركة الضباط االحرار واالخوان المسلمون, الزهراء  .32

 .(1985 :قسم النشر, )القاهرة-لألعالم العربً
 .(1986 :,)القاهرة2ابت للنشر والتوزٌع, طحلمً سالم, انا وثوار ٌولٌو, دار ث .33
 .صف قرن: دراسة تارٌخٌة, د.م, د.توسلبٌاتها بعد ن وف عباس, ثورة ٌولٌو اٌجابٌاتهاءر .34
 .2002ار الهالل للطباعة, , شخصٌات مصرٌة بعٌون امرٌكٌة, دــــــــــــــــ .35
مصرٌة العامة للكتاب, رشاد كامل, الصحافة والثورة ذكرٌات ومذكرات, مطابع الهٌئة ال .36

2002. 
 .(2002 :, )القاهرة1شر, ط, دار الخٌال للن, حٌاة المشٌر محمد عبد الحكٌم عامرــــــــــــــــ .37
رٌاض سامً, شاهد على عصر الرئٌس محمد نجٌب, اعداد: محمد ثروت, المكتب المصري  .38

 .(2002, )القاهرة: 1لحدٌث, طا
سامً شرف, شهادة سامً شرف)سنوات واٌام مع جمال عبد الناصر(, المكتب المصري  .39

 .4(, ج2015, )القاهرة: 2ط  الحدٌث,
مكً, الملفات السرٌة للحكام العرب, عرض: عادل عبد الصبور, الدار العالٌة للكتب  ساندرا .40

 ., )القاهرة: د. ت(والنشر
 :دة العربٌة, )بٌروتسعٌد ابو الرٌش, جمال عبد الناصر اخر العرب, مركز دراسات الوح .41

2005). 
والتوزٌع  سمٌر عبده, التحلٌل النفسً لشخصٌات سٌاسٌة عربٌة, دار عالء الدٌن للنشر .42

 .(1999 :, )دمشق1طوالترجمة, 
رٌة العامة , الهٌئة المص1954-1946سهٌر اسكندر, الصحافة المصرٌة والقضاٌا الوطنٌة  .43

 .2,ج1999للكتاب, 
على مصرعه وسقوط النظام الملكً فً  عاما 50سٌف الدٌن الدوري, نوري باشا السعٌد  .44

 .(2011, )بٌروت:1, الدار العربٌة للموسوعات, ط1958العراق عام 
 .(2000 , )بابل:1للطباعة, طصباح ٌاسر لفتة, انور السادات دراسة تارٌخٌة, دار الفرات  .45
 .(1996, )القاهرة: 2بمصر, طصالح الشاهد, ذكرٌاتً فً عهدٌن, دار المعارف  .46
 .سالم, الجالء, د.م, د.ت صالح .47
 .(2003 :, )القاهرة1روق, طصالح منتصر, من عرابً الى عبد الناصر, دار الش .48
 .بعة المعرفة, )القاهرة: د.ت(ضٌاء الدٌن بٌبرس, اسرار حكومة ٌولٌو, مط .49
 .بة مدبولً, )القاهرة: د.ت(, االسرار الشخصٌة لجمال عبد الناصر, مكتـــــــــــــــــ .50
    آخر ملوك العراق, دار  1958-1935طارق ابراهٌم شرٌف, سٌرة حٌاة الملك فٌصل الثانً   .51

 .2011غٌداء للنشر والتوزٌع, 
. م. , مؤسسة االبحاث العربٌة ش1957 -1952ٌولٌو 23طارق البشري, الدٌمقراطٌة ونظام  .52

 .(1987, )بٌروت: 1م, ط
عها ومعاصرٌها, مركز االهرام من صنا122طارق حبٌب, ملفات ثورة ٌولٌو: شهادات  .53

 .(1997مة والنشر, )القاهرة: للترج
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, دار زهران 2000-1945الطاهر بن عرٌفه, الجامعة العربٌة والعمل العربً المشترك  .54
 .(2011, )االردن: 1توزٌع, طللنشر وال

 .خبار الٌوم, )القاهرة: د.ت(عادل ثابت, عبد الناصر والذٌن غدروا به, مطبوعات ا .55
 , دار1914-1993دسوقً, مقامات ناصرٌة لكشف اكاذٌب خصوم عبد الناصر عاصم ال .56

 .2015الجمهورٌة للصحافة, 
, اقرا 1954اكتوبر 26 الناصر وحادثة المنشٌة بإسكندرٌةعباس حسن السٌسً, جمال عبد .57

 .(1987 :والنشر, )االسكندرٌةللطباعة 
, 1970 -1952الجلٌل صالح موسى, جمال عبد الناصر والقضٌة الكردٌة فً العراق  عبد .58

 .(1013, )دهوك: 1فً دهوك, ط مدٌرٌة الطباعة والنشر
-1952تارٌخها القومً فً سبع سنوات  1952ٌولٌه سنة 23عبد الرحمن الرفاعً, ثورة  .59

 .(1989: , )القاهرة2للنشر, ط , دار المعارف1959
, 1ٌع, طحسنً, العراق فً ظل المعاهدات, الرافدٌن للطباعة والنشر والتوزعبد الرزاق ال .60

 .(2013)بٌروت: 
 .9, ج1988, 7د. م, ط, تارٌخ الوزارات العراقٌة, ــــــــــــــــــــ .61
 الهٌئة المصرٌة لعامة الكتاب ,1952, الوثائق السرٌة لثورة ٌولٌوعبد العظٌم رمضان .62

 .1ج ,1997,
 .(2001 :, )القاهرة1لشروق, طالفضل, كنت نائبا لرئٌس المخابرات, دار اعبد الفتاح ابو  .63
 23عبد القادر البنداري ونجٌب الٌاس, ثورة الحرٌة: عرض وتحلٌل لفلسفة ثورة  .64

 .لقومٌة للطباعة والنشر, د.ت, الدار ا1952ٌولٌو
 .م مصر, مكتبة مدبولً, د.ت, سامً شرف ٌتحدث: عبد الناصر كٌف حكعبدهللا امام .65
 .(1999 :ار الخٌال, )القاهرةالنكسة, د -المخابرات -, صالح نصر: الثورةــــــــــــــــ .66
 .(1986 :ابع روز الٌوسف, )د.م, حقٌقة السادات, مطــــــــــــــــ .67
, وجٌه اباضه صفحات من النضال الوطنً, تقدٌم: محمد حسنٌن هٌكل, عربٌة ــــــــــــــــ .68

 .1995للطباعة والنشر, 
 .1998لٌعة للطباعة والنشر, , دار الط1948عبدهللا عبد الدائم, نكبة فلسطٌن عام  .69
لثقافة عبدهللا عبد الرزاق وشوقً الجمل, تارٌخ مصر والسودان الحدٌث والمعاصر, دار ا .70

 .(1997 :للنشر والتوزٌع, )القاهرة
للنشر والتوزٌع,  عبدهللا فهد النفٌسً, الفكر الحركً للتٌارات االسالمٌة, شركة الربٌعان .71

 .(1995 :)الكوٌت
 .(2005 :, )القاهرة1ز الحضارة العربٌة, طعزة عزت, صورة الرئٌس, مرك .72
, 2للصحافة والنشر, ط عزٌز السٌد جاسم, مقتل جمال عبد الناصر, طبع دار افاق عربٌة .73

1985. 
 د.ت(. القاهرة,) , مطبعة الفكر,1952–1919زمة الحكم فً مصرأعصام محمد سلمان,  .74
 .(1983, )بٌروت: 2المسٌرة,طعصمت سٌف الدولة, هل كان عبد الناصر دكتاتورٌة, دار  .75
 .(1975 :, )القاهرة2الٌوم, طعلً المغربً, خفاٌا الصحافة, مطابع مؤسسة اخبار  .76
, مطابع كلٌة االعالم, عواطف عبد الرحمن وآخرون, القائم فً االتصال بالصحافة المصرٌة .77

1992. 
 , مؤسسة اٌف للطباعة1956 -1924طور الحركة الوطنٌة فً السودان غالب حامد النجم, ت .78

 .(1981, )بٌروت:1والنشر, ط
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, مركز المستقبل للدراسات 1966-1946غسان محمد رشاد, من تارٌخ سورٌا المعاصر  .79
 .(2001 :, )عمان1راتٌجٌة, طاالست

لنشر بع وافاروق فهمً, عبد الناصر من الحصار لالنقالب, مؤسسة امون الحدٌثة للط .80
 .د.ت( :والتوزٌع, )مصر

, 2لنشر, طشهرا مع عبد الناصر, دار الحرٌة للصحافة والطباعة وا 72فتحً رضوان,  .81
 .(1986)القاهرة: 

, 3توزٌع, طكامل الشرٌف, المقاومة السرٌة فً قناة السوٌس, دار الوفاء للطباعة والنشر وال .82
 .(1987 :)القاهرة

, 1959 الى 1948دراسة فً فكر انور السادات من  ٌو:ٌول 23م شبلً, السادات وثورة كر .83
 .1977الموقف العربً للنشر,  تقدٌم: مرسً سعد الدٌن, دار

 , عشرون ٌوما هزت مصر: دراسة ووثائق فً ازمة مارس, دار اسامة للطباعةــــــــــــــــ .84
 .(1976والنشر, )القاهرة: 

عمر, دار االفاق الجدٌدة, تعرٌب: عباس الكالرك ابشلبرغر, االمم المتحدة فً ربع قرن,  .85
 د.ت(. :)بٌروت
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1996).  
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 .2006, 1مطبعة دار الخٌال,طبداللطٌف البغدادي شهٌد النزاهة الثورٌة, , عـــــــــــــــ .95
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Abstract 
 

     The importance of Salah Salem personal's study as one of the 

important military and political figures and prominent that contributed 

in making the events in Egypt at the stage of our research, a stage was 

considered by some researchers important historical turning point in 

changing the course of history in contemporary Egypt, which Salah 

Salem was not so long ago it while he was administrating driving for 

many of the events that followed his graduation from the Naval 

Academy in 1938, started from incident in February 1942, and his 

participation in the 1948 Palestine war, which was one of the results 

of the formation of the first point of the political opposition (the Free 

officers steam) against the policy of King Farouk and British 

influence, who was one of the founders of the first flock in addition to 

his contribution with the popular resistance (fedayeen) in the Suez war 

of 1951 against the British presence down July 23, 1952, which was 

one of its leaders and those responsible for it, beyond when carrying 

political responsibility of the Ministry of National Guidance 1953, as 

it was the Revolution's Representative and spokesman defenders of 

the achievements which appeared personal his efficiency in the 

scientific , local political circles and gave him the ability to become 

more popular within the Egyptian society levels , and he was able to 

appear as a figure more charisma than anyone else in particular,  he 

was one of the closest men of the revolution of Abdel Nasser could 

even say the second man after as the two is no different in that it was 

the most prominent homelands officers, the most enthusiasm, love for 

his homeland and its people.   
     The Thesis Formed, according to the sequence of events and their 

significance to four, covering the first chapter, entitled: Salah Salem 

upbringing and the beginning of the military and political activism 

until 1952, his birth, upbringing captive, his education until he entered 

the Military Academy, as well as his participation in the Palestine war 

against the Zionist entity in 1948, then his involvement of Free 

Officers organization and its role through them, to ensure separation, 

referring to the main events during the period (1949-1952) and his role 

in it. For the second chapter we dealt with Salah Salem and political 

changes in Egypt (Revolution of July 23, 1952) and its contribution to 

where and with respect to its role in the control of the military units 
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within the definitive responsibility in Rafah, then the chapter goes on 

to the political situation that followed the Revolution and the 

accompanying decisions, in addition to this chapter deals with the 

issue of the first controversy that happened in the Revolutionary 

Command Council, the artillery and the role of Salah Salem to 

intervene to end this dispute, as the chapter of the Ministry of National 

Guidance and take Salah Salem in the Ministry of Mohamed Naguib 

second in June 1953, touching the most important administrative 

aspects and functions in determining Revolution Government policy. 

The third chapter: The political activity of Salah Salem in Egypt and 

the Arab countries, we dealt with the position of events and political 

developments during the period (1953-1954), including his position 

on the conflict between President Mohamed Naguib and Gamal Abdel 

Nasser until the crisis of March 1954, the Convention on the 

evacuation and Its role, Add to that chapter dealt with his role in 

resolving the issue of Sudan, and was accompanied by the issue of 

internal and external events have contributed one way or another to 

thwart those efforts as well as its role in the Baghdad Pact through the 

efforts exerted by the convergence of views between Iraq and Egypt 

and Arab countries in order to prevent its implementation this Charter, 

and the dimensions of Iraq and the Arab states of alliances circle. 

      For the fourth chapter entitled: Salah Salem and political 

developments in Egypt (1955-1962), we dealt with the political 

activity during the period 1955-1956 and it was the most important of 

the Bandung Conference and the issue of the nationalization of the 

Suez Canal, the tripartite aggression in 1956 and his position and his 

role in that aggression and also highlighted the his resignation from 

the Revolutionary Command Council and the Council of Ministers 

and its own merits, their causes and the end of his political role, then 

the direction of the exercise activity journalistic work until his death 

in 1962. 

    The study found that Salah Salem his lineage to non-Arab roots, but 

it is during our study it was Arabic culture and tongue remained proud 

of the Arab belonging, Egyptian identity, his country, his people and 

this is what the impact of the orientations of the future, he has a strong 

motivation to build a national approach that rejects the British 

occupier first and rebuilding of Egyptian state on modern bases 
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Second, driven by the Family upbringing that known to be religious 

and moral commitment, Salah Salem was since the beginning of the 

completion of his secondary education shows a noticeable tendency 

toward military side to be an officer in the army, and this is what we 

saw through his insistence on access to the Army war College and left 

for the College of Engineering, the graduating officers in phase Walt 

in the political arena to Egypt was full of events that influenced the 

development of a maturation of his personality is in the process 

configuration when faced early in his career, the fact that the British 

intervention in the affairs of his country, his dominance and influence 

pervasive in the political system, which prepared him psychologically, 

intellectually to the stage of change and beyond. 

    The Palestine war 1948 with the Zionist entity resulted to come out 

his military activity role clearly and obvious, and contributed greatly 

to highlight the personal Salah Salem military figure impressive 

proportions, national reliable,   contributed to fueling national idea, 

national and this is what called him to get involved in organizing 

within the military, what was later known as (Free officers Org) in 

order to work on changing the political situation and other aspects of 

the country. 
 

    He was chosen to the Ministry of National Guidance, and was able, 

during which prove politically significant presence, then held the 

number of tasks entrusted to him by Gamal Abdel Nasser and showed 

his political activity during the three years that followed the revolution 

, marked by Arab tour of duty he was keen on a political Egypt's 

foreign success in strengthening its position to expel Arabs from 

alliances issue, he was also a believer in the unity of the Nile Valley 

and expressed everything in his power to achieve that goal in uniting 

Egypt and Sudan, after being commissioned this large and dangerous 

task, however, as shown by the study, it has overlapped many factors 

and reasons to thwart the efforts of those. The study showed, that the 

dispute between the parties of the Revolutionary Command Council 

must. 
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