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شهد العالم في ظل الحرب الباردة تطورا ملحوظا في الصراع بین الشرق و الغرب، بحیث 
بالغة األهمیة و خاصة في منطقة الشرق األوسط و شمال  اعرف العالم بعد هذه الحرب أحداث

القارة اإلفریقیة، و كل هذه التطورات أدت إلى توتر األوضاع في العالم و بروز أزمات دولیة 
حادة كادت أن تؤدي بالعالم إلى حرب كونیة ثالثة، و من بین هذه األزمات التي عرفها العالم 

األزمة إحدى أهم جوالت الصراع العربي اإلسرائیلي و نوایا العربي، أزمة السویس إذ تعتبر هذه 
األطماع االستعماریة اإلنجلوفرنسیة في المنطقة، و تعرف هذه األزمة على الصعید الدولي 

األثر البالغ في تغذیة  هذه األزمة التي كان لها، 1956بالعدوان الثالثي على مصر عام 
أزمة دولیة  یعالج تكمن أهمیة هذا الموضوع في كونه الصراعات الدولیة في المنطقة العربیة، و

ساهمت في حدوثها مجموعة من الدول العظمى اشتركت في سبب واحد و هو تأمیم شركة قناة 
السویس، و اختلفت في العدید من األسباب، وبناءا علي ذلك فإن هذه الدراسة جاءت لتحلل 

  : وتجیب عن اإلشكال التالي

        األوسط و شمال إفریقیا في مرحلة ما بعد قیام دولة إسرائیلشهدت منطقة الشرق 
خاصة في مصر، فما هي باندالع الثورة الجزائریة تطورات جد هامة في المنطقة العربیة و و 

؟ و ما أثرها؟ و تندرج تحت هذا اإلشكال العام تساؤالت مصرهذه التطورات الحاصلة في 
  : فرعیة و هي كاألتي

األسباب التي أدت إلى العدوان الثالثي على مصر؟ وفیما تتمثل طبیعة ردود ما هي 
الفعل الدولیة على قرار التأمیم؟ و ما هي ابرز المواقف اإلقلیمیة و الدولیة اتجاه هذا العدوان و 

  ؟الدول المعتدیة علیها على ما نتائجه على مصر و

هي الرغبة في اإلطالع واإللمام نذكر األسباب الذاتیة و : أسباب اختیار هذا الموضوع
بأحد األسباب التي ساهمت في هذا العدوان وهي الثورة الجزائریة، اما بالنسبة لألسباب 
الموضوعیة نذكر منها محاولة جمع ما یمكن من المادة العلمیة المتوفرة عن العدوان الثالثي 

اكادیمیة بین أیدي الطالب علي مصر والقیام بتحلیلها وترتیبها، إضافة إلي وضع مادة علمیة 
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تمكنهم من االستفادة منها في مشوارهم الدراسي، كما أن هذا الموضوع جد مناسب لدراسة هذه 
الفترة، فضال عن تمیزه بالدقة و الوضوح من حیث معرفة أهمیة هذا الموضوع و صلته 

توفره على باألسباب التي أدت إلى حدوثه و معرفة الرؤیة المستقبلیة لهذا الحدث، كذلك 
  .مصادر و مراجع بشكل ال باس به

ما ذكر ل عرضالم یكن الهدف من هذه الدراسة تكرارا أو : أهداف اختیار هذا الموضوع 
في مؤلفات اآلخرین، و الدخول في تفصیالت المعارك و الوقائع و إنما الهدف هو الوقوف 

ثي على مصر و نقدها و تحلیلها أمام األحداث و القضایا و المشاكل التي تتعلق بالعدوان الثال
و استنباط الحقائق التاریخیة، ووضع حلول مناسبة للعدید من التساؤالت التي فرضت نفسها 
خالل المعالجة الفعلیة لموضوع البحث، و استخالص اسلم النتائج و أصحها و تفسیرها تفسیرا 

  .منطقیا

      اسة فهو المنهج الوصفيأما فیما یخص المنهج الذي تم االعتماد علیه في هذه الدر 
التحلیلي، بحیث اعتمدنا علي المنهج الوصفي من خالل وصف طبیعة ردود الفعل و المنهج 

الدولیة علي قرار تأمیم قناة السویس وكذا مجریات أحداث العدوان  على مصر، أما المنهج 
ا في قالب التحلیلي فمن خالل جمع المعلومات والحقائق المتعلقة بموضوع البحث ووضعه

  .محكم مع إجراء دراسة تحلیلیة من أجل الوصول لنتائج موضوعیة وتحلیلها تحلیال منطقیا 

  :أهم المصادر و المراجع المعتمدة     

المصادر من بین هذه اعتمدنا على مجموعة من المصادر و المراجع في هذه الدراسة و 
الناصریة ویتحدث عن هذا كتاب نصار نواف حرب السویس و شروق شمس  و المراجع نجد

الموضوع بإسهاب كبیر و تفاصیل هامة غیر انه  یربط قرار تأمیم القناة بشخصیة جمال عبد 
الناصر إضافة إلى عاطف السید في كتابه عبد الناصر وأزمة الدیمقراطیة حیث یتحدث عن 

  .مجریات هذا العدوان وعن أهم نتائجه
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ویس، یتحدث عن مدى عظمة و قوة الدول كما نجد مؤلف محمد حسنین هیكل قصة الس 
المتحالفة في هذا العدوان و عن سریة المؤامرة المدبرة و كذلك عن تحالف بعض األطراف 
العربیة المناوئة لمصر و خاصة شخصیة نوري السعید إضافة إلى السیدة لطیفة محمد سالم في 

قف الدولیة من العدوان مؤلفها أزمة السویس جذور أحداث و نتائج و التي تكتب عن الموا
الثالثي على مصر و خاصة هیئة األمم المتحدة و االتحاد السوفیتي، أیضا السید محمد 
مصطفى صفوت في كتابه انجلترا و قناة السویس و یتحدث عن المواقف العربیة و الغربیة بعد 

  .قرار تأمیم شركة السویس

عبد العظیم رمضان في كتاب المواجهة المصریة اإلسرائیلیة في البحر األحمر وطه  اما 
الغرنواني في كتاب الصراع العربي اإلسرائیلي في ضمیر دبلوماسي مصري ویتحدث عن 
مواقف دول المغرب العربي اتجاه هذا العدوان إضافة إلى مجموعة من المراجع التي تتحدث 

التخصص في تفاصیل هذا الموضوع، كما هناك  بعض عن موضوع الدراسة لكن دون 
المصادر و المراجع التي تتحدث عن دور و أهمیة القضیة الفلسطینیة و الثورة الجزائریة في 
هذا العدوان على مصر من خالل ذكر دعم مصر لفلسطین و وقوفها معها في الحروب العربیة 

فلسطین و الجزائر، و مریم الصغیر في نجد احمد الشقیري في كتابه دفاعا عن . اإلسرائیلیة
كتابها مواقف الدول العربیة من القضیة الجزائریة التي تتحدث عن الموقف المصري من الثورة 
الجزائریة و دعمها لها من خالل الدعم المادي و المعنوي و نجد أیضا احمد توفیق المدني 

  .أسباب العدوان الثالثي على مصر الذي یتحدث في كتابه كفاح حیاة عن الثورة الجزائریة كأحد

احتوت  مقدمة الدراسة و التي: أما بالنسبة إلعداد خطة المذكرة فجاءت على الشكل التالي     
على تمهید شامل ثم مدخل رئیسي جاء في نهایته طرح اإلشكال العام لموضوع الدراسة ثم 

ربعة فصول یندرج داخلها ترقیم التساؤالت الفرعیة، أما بالنسبة للفصول فقد تم تقسیمها إلى أ
مستمر للعناصر بحیث یأتي في بدایة هذه الفصول الفصل التمهیدي و الذي جاء بعنوان 

  .األوضاع السیاسیة في مصر قبیل العدوان الثالثي
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: جاء الفصل األول بعنوان أسباب العدوان الثالثي على مصر و الذي تم تقسیمه إلى أوال
األهمیة الجغرافیة لمصر و قناة السویس ثم رقم -1جاء داخله رقم  األسباب الداخلیة للعدوان

  .تدهور العالقات المصریة مع أطراف العدوان -2

الجزائر ( دعم مصر للثورات العربیة -1األسباب الخارجیة للعدوان جاء فیه رقم : ثانیا
ئریة و احد أطراف ، و قد تم اختیار الجزائر أنموذجا بحكم العالقة بین الثورة الجزا)أنموذجا 

  . دعم مصر للقضیة الفلسطینیة -2العدوان أال و هي فرنسا، ثم رقم 

تأمیم قناة : الفصل الثاني بعنوان تأمیم قناة السویس و ردود الفعل الدولیة ، جاء داخله أوال
  قرار تأمیم القناة  - 2تطور األوضاع قبیل تأمیم القناة و رقم  -1السویس و قسم إلى رقم 

ردود فعل الدول  -1ردود الفعل الدولیة على تأمیم قناة السویس و جاء داخله رقم  :ثانیا
  .ردود فعل الدول العربیة -2الغربیة و رقم 

الفصل الثالث جاء بعنوان مجریات أحداث و نتائج العدوان الثالثي على مصر و تم 
الدولیة ، و جاء فیه أحداث العدوان الثالثي والمواقف : تقسیم هذا الفصل إلى عنصرین، أوال

المواقف اإلقلیمیة و الدولیة من  -2التحضیر للخطط و إعالن العدوان ثم رقم  -1رقم 
نتائجه على  -1نتائج العدوان الثالثي على مصر و أطرافه و جاء فیه رقم : العدوان، ثم ثانیا

  .نتائجه على أطراف العدوان -2مصر و رقم 

فیها خالصة ما تم استنتاجه من هذه الدراسة تلیها  قائمة ثم خاتمة الموضوع والتي تناولنا 
المالحق التي احتوت على مجموعة من الخرائط التوضیحیة إضافة إلى مالحق أخرى و جاء 

  .في األخیر قائمة المصادر و المراجع

الدراسات السابقة، حیث ومن خالل المسح لبعض ندرة بالنسبة للصعوبات فتكمن في 
 قمت جد مذكرة تحمل نفس المادة العلمیة التي أة على المستوى المحلي، لم المذكرات المتوفر 

بدراستها، إذ جل المذكرات تتحدث عن العدوان بصفة عامة و نجدها تتوفر خاصة في 
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تخصص العلوم السیاسیة والقانون، تدرس الجریمة والعدوان في القانون الدولي وتشیر إلى 
یة العدوان فیها، إذ لم تتخصص هذه المذكرات في بعض األحداث التاریخیة ومدى مصداق

موضوع العدوان الثالثي على مصر، حیث أن التقاطع بین هذه المذكرات و موضوع الدراسة 
یكمن في أوجه التشابه في دراسة أسباب العدوان و نتائجه بصفة عامة أما أوجه االختالف في 

تمكن من اقتناء بعض المراجع بالرغم من جوهر الحدث و مجریاته التاریخیة، إضافة إلي عدم ال
  .     أهمیتها نظرا لعدم إرجاعها إلي مكتبة الجامعة خاصة المذكرات 
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 العدوان الثالثي

 



 الفصل التمھیدي                                    األوضاع السیاسیة في مصر قبیل العدوان الثالثي
 

9 
 

 األوضاع السیاسیة في مصر قبیل العدوان الثالثي : الفصل التمهیدي

الثانیة فقد ألغیت األحكام  ا بعد الحرب العالمیةلقد عرفت األوضاع المصریة تحسن 
یة و أبیحت االجتماعات العامة، كما استمرت مصرفي عالقاتها مع بریطانیا وذلك وفقا العرف

یل المعاهدة، رب العالمیة الثانیة طالب المصریون بتعدحإال انه وبعد نهایة ال (1) 1936 لمعاهدة
 سألة الجالء عن مصر بشرط اشتراكهاأ كانوا یریدون ربط م.م.وعلى رأسها الو ولكن بریطانیا و

في المنضمات العسكریة وسیاسیة التي كانت تسعى لتكوینها في ذلك الوقت لتطویق اإلتحاد 
  (2) انتشار الشیوعیة ول الكتلة الشرقیة لمنعاتي ودالسوفی

كري بین بریطانیا ومصر الموقف السیاسي العس یعد نقطة التحول في 1948أن تاریخ إال 
جاءت تعبیرا عن  1948ومن المؤكد أن حرب  1948مصر رسمیا في حرب  حیث إشتركة

تأیید شعبي للقضیة الفلسطینیة، سواء من خالل جمع التبرعات أو من خالل التطوع في حرب 
1948 (3) .  

خلت الجیوش العربیة عام عندما تد حیثهناك حقائق مرة ال ینساها التاریخ إال انه توجد 
نتج عن هذه الحرب من صفقة األسلحة الفاسدة والعتاد المتفجر نصرة فلسطین وما ل 1948

   (4) .1948ما تبقى من أرض فلسطین بعد نكبة  ضیاع  إلى أدىما لذي وصل للمجاهدین ا

  

                                                             
، الشركة العربیة المتحدة للتسویق والتوریدات بالتعاون جامعة القدس المفتوحة، تاریخ العرب المعاصر، زهدي عبد المجید سمور(1) 

  . 15، ص2008القاهرة، مصر 
  . 240، ص2011، األردن ، دار المیسرة، عمان1، طتاریخ العرب الحدیث والمعاصرزین العابدین شمس الدین نجم، (2) 
مركز دراسات الوحدة العربیة،  ،1، طةاإلعالم والرأي العام دراسة حول تطبیع العالقات المصریة اإلسرائیلیعادل عبد الغفار خلیل، (3) 

  .133، ص2000
  .14، ص)بدون تاریخ( ،، مطبعة البحث، قسنطینةصراع العربي اإلسرائیلي ما أشبه الیوم بالبارحةالمحامي،  عبد القادر رزیق(4) 
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بعد هذه الحرب قرر المجتمع الدولي في إطار األمم المتحدة تقسیم فلسطین بین العرب 
مع الیهود تباعا، وقد  أخذوا كل فلسطین و أرغم العرب على إبرام اتفاقیات الهدنة الذین والیهود

   (1) :جاءت هذه االتفاقیات كما یلي 

 1949نسیان  03وواحدة مع األردن في ،  1949آذار 23اتفاقیة مع لبنان كانت بتاریخ  
  (2) مع إسرائیل، ورفض العراق التوقیع على أي هدنة 1949تموز  20واألخرى مع سوریا في 

أما مصر فتعتبر هي أولى الدول العربیة التي وقعت على اتفاقیات هدنة مع إسرائیل، إذ 
 1949فبرایر  24جزیرة رودس  ة بین مصر و إسرائیل فيتعد فترة توقیع اتفاقیة الهدنة الدائم

حافلة باألحداث السیاسیة  1956أكتوبر  29وحتى بدایة حرب العدوان الثالثي على مصر 
والتحوالت الجذریة في مواقف األطراف بل إنها حفلت أیضا باألحداث العسكریة على خطوط 

  (3) الهدنة

بدایة وحتى  1949وقد فشلت كل المفاوضات واالتصاالت الجاریة طوال عام 
الذین تم أسرهم في حرب  سرىاألالخمسینیات في التواصل إلى اتفاق یضمن لمصر عودة 

  .(4) مقابل عالقات طبیعیة مع إسرائیل 1948

 /الممتدة منذ نجاح الثورة في تموز إال أنه توجد العدید من الكتابات تؤكد على أن الفترة
بالتواطؤ مع    1956صر عام على م بهجوموحتى قبیل قیام إسرائیل  1952یولیو عام 

شهدت العدید من االتصاالت المباشرة وغیر المباشرة بین مصر و  بریطانیا وفرنسا، انه قد
   (5) .إسرائیل

                                                             
  .449، ص2009دار الهدى، الجزائر، ،  3ج، موضوعات وقضایا من تاریخ الجزائر والعربیحي بوعزیز، (1) 
  . 230، ص2010، األردن  عمان، دار الفكر، 1، طتاریخ العرب الحدیث والمعاصریاسین نمیر طه، (2) 
  .70، ص2005، مكتب الشروق الدولیة، مصر، 1، إعداد احمد رأفت، طالصراع العربي اإلسرائیليواصل  الفریق عبد المنعم، (3) 
  . 133، صالمرجع السابقخلیل، عادل عبد القادر (4) 
  .37، ص1948، العربیة، لبنانمركز دراسات الوحد ،1ط والصراع العربي اإلسرائیلي، مصرحسن نافعة، (5) 
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رسمیة أو غیر رسمیة  إال أن هذه االتصاالت بین إسرائیل ومصر سواء كانت اتصاالت
بقطعها عقب اشتراك إسرائیل في العدوان الثالثي على مصر عام  (*) عبد الناصر جمال قام

1956  (1)   

إن تلك الفترة التي تزید سبع سنوات ونصف لم تكن فترة هدوء وسكون على الحدود 
المصریة اإلسرائیلیة و إنما حفلت بالعدید من الصراعات، سواء على الصعید السیاسي أو على 

تراتیجیة في عدم احترام القرارات والمعاهدات الدولیة و الصعید العسكري لمصر إذ أن اإلس
اعتبارها مجرد إطار یمكن دائما من خالله تنفیذ األمر الواقع بالقوة و استنادا إلى ما تتمتع به 
من حمایة الدول الغربیة، وفي ظل اتفاقیة الهدنة الساریة بین مصر و إسرائیل تقدمت القوات 

، ثم حولتها 1949مارس  10رشراش األردنیة و استولت علیها في اإلسرائیلیة إلى قریة أمر ال
بدوى من منطقة  3500قامت إسرائیل بطرد  1950فیما بعد غلى میناء إیالت وفي عام 

   (2) العوجة المنزوعة السالح طبقا التفاقیة الهدنة مع مصر

ت أقدامها من وقد عملت الدول الغربیة االستعماریة دائما على دعم نفوذ إسرائیل  وتثبی
الثالثي  قرارأ وبریطانیا وفرنسا ما یعرف باسم ال.م.أصدرت الو 1950مایو  20المنطقة ففي 

)The Anglo-American-French Agrément(، وقد جاء في هذا التصریح ما یلي :
تقرر الحكومات الثالث بأن الدول العربیة ودولة إسرائیل في حاجة إلى االحتفاظ بمستوى معین 

   (3) .القوات المسلحة لتضمن أمنها الداخلي ودفاعها الشرعيمن 

                                                             
ولد باإلسكندریة ببلدة بني مرة بأسیوط تعلم بالقاهرة التحق بكلیة الحربیة ،تقلد العدید من المناصب له كتاب فلسفة الثورة برز في   (*) 

  1970في سبتمبر وأصبح رئیسا لمصر توفي  1956العدید من المواقف السیاسیة دعم حركات التحرر، قام بتأمیم شركة قناة السویس 
  . 179،ص 2004، دار أسامة للنشر ، األردن ،  1، طموسوعة التاریخ العربي المعاصر والحدیثمفید الزیدي، انظر، 

  .134، صالمرجع السابقعادل عبد الغفار خلیل، (1) 
  . 71، ص1، طالسابق المصدر، واصل  الفریق عبد المنعم(2) 
  .329، ص2005، مصر اإلسكندریة دار المعرفة الجامعیة، ،الحدیث والمعاصرتاریخ العرب عمر عبد العزیز عمر، (3) 
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أما بالنسبة لتورید أسلحة ومواد حربیة إلیها سیظهر فیها، كما تؤكد الحكومات الثالث 
 1949أغسطس  04الصادر  من مندوبیها في ملس األمن یوم  قرارأیضا على أحكام ال

إسرائیل، كما تعلن هذه الحكومات الثالث القاضي بمعارضة سباق التسلح بین الدول العربیة و 
عدواني إزاء لألسلحة ال تعتزم القیام بأي عمل أنها ستعمل على أخذ ضمان من الدول المشتریة 

اجل توطید أركان ثالثي الفرصة بتقدیم المساعدة من ال قرارأیة دولة أخرى وتنتهز صاحبة ال
ال القوة أو التهدید بین الدول في هذه السلم واالستقرار في هذه المنطقة ومعارضتها الستعم

  .  (1) المنطقة

انه إذا علمت أن إحدى هذه الدول تستعد على الحدود أو  قرارو أعلنت في نهایة هذا ال
الخطوط الهدنة لدولة أخرى فإنها ستتخذ إجراءات سواء في نطاق هیئة األمم المتحدة أو 

إال أن هذا البیان لم تكن له مصداقیة حیث أن إسرائیل انتهكته و انتهكت  ارها،باعتب اخارجه
  (2) جمیع االتفاقیات مع العرب ومصر

أعلن رئیس الوزراء المصري مصطفى النحاس في مجلس النواب  1951وفي عام 
 1899و اتفاق  1936معاهدة  غي لادثات السیاسیة مع بریطانیا، و أالمصري قطع المح

ة السودان، وقدم مشروعا لمجلس النواب بهذا المعنى للمصادقة علیه وعدل الخاص بإدار 
الدستور لیصبح لقب فاروق ملك مصر والسودان، واحتل البریطانیون كثیرا من مراكز الجیش 

وعلى إثر هذه األحداث اضطرت بریطانیا إلى إرسال قواتها ،  (3) المصري في قناة السویس
   (4) .رجل 10000وتعزیز وحداتها العاملة في السویس بـ  الفنیین البحریة إلجالء

                                                             
  . 330، ص سابقالع المرج ،تاریخ العرب الحدیث والمعاصر عمر عبد العزیز عمر،) 1(

  .329،330، صنفسه(2) 
  .215، صسابقالمرجع ال، زهدي عبد المجید سمور(3) 

  .271، ص1993، دار الجیل، بیروت، لبنان، 1، تعریب یوسف ضومط، ط1991-1945تاریخ العالم المعاصر یاكل، بیار م )4(
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، 1952القناة  ونتیجة لذلك كله هب الشعب المصري لمحاربة القوات اإلنجلیزیة في
  1)(  1952إلى قیام ثورة  هذه األسباب أدتكل  1952وتغییر الوزارات السریع في منتصف 

ت له الذي كان ،یرة االستعمارأس كانت معظم الدول العربیة أن 1952سنة  إن ما یمیز
في البالد  بامتیازاتها االقتصادیة المتنوعةاستعماریة تحتفظ حتكاریة وشركات ا قواعد عسكریة

) العربیة 2 لعربیة ومنها الثورة األسباب قامت العدید من الثورات اوكنتیجة لهذه الظروف و  (
قام بها فریق من  الجیش، ، وهي ثورة التحریر،أو حركة1952یولیو/ تموز 23یوم المصریة 

   . (3) 1952 یولیو -تموز 23األحرار في منتصف  الجیش المصري بتدبیر لفیف من الضباط

و مجموعة من  جماعة اإلخوانوجمال عبد الناصر و   (*) نجیب محمد قاد اللواء      
عدید من والتي قامت بال المصریة، الثورة الضباط المصریین ما یطلق علیه المؤرخون المصرین

عن على التنازل و أرغم الملك فاروق  ،    (4) أهمها إصدار قانون اإلصالح الزراعي اتهامساإل
و أقیم للملك  1952من تموز  26مغادرة البالد في  العرش البنه الصغیر أحمد فؤاد ومن ثمة

إلغاء أعلن مجلس قیادة الثورة برئاسة اللواء محمد نجیب الصغیر مجلس وصایة ، ثم الطفل 
وحل األحزاب السیاسیة و إلغاء الدستور الملكي  ،1953یة و إعالن النظام الجمهوري الملك

  .(5) ووضع دستور جدید للبالد 1923الذي بدأ عام 

                                                             
  .271، ص2000، ، مكتبة العبیكان، السعودیة 1ط، تاریخ العالم العربي المعاصري، إسماعیل أحمد یاغ(1) 
  .130، ص2003، دار الهومة، الجزائر، المزهرین التاریخ المعاصرمحمد بلعباس، (2) 
  .  172، ص 2010، مركز الكتاب األكادیمي ، األردن، 1، طحرب السویس و شروق شمس الناصریة نصار نواف، (3) 
وهو ضابط وسیاسي ولد في الخرطوم وتلقى علومه  1901وهو الرجل األول الذي اختیر لجمهوریة مصر بعد الثورة ، ولد عام  (*)

أرسل إنذار للملك فاروق لمغادرة البالد   1950ة حتى نال رتبة لواء عام بالسودان ثم التحق بالمدرسة الحربیة وتدرج في المناصب العسكری
شكل الوزارة و عینه مجلس قیادة الثورة رئیسا لجمهوریة مصر في الثامن عشر من حزیران  1952دیسمبر / و في التاسع من كانون األول 

كان أكبر سنا من زمالئه ورفاقه ، وافته المنیة عام   1954ثم أقیل من منصبه على وقع خالفات داخل تنظیم الضباط عام  1953/ 
  .183، ص2010، دار أسامة ، األردن ،  التاریخ العربي بین الحداثة والمعاصرة مفید الزیدي،أنضر،  1984

  .99، ص2011، ، دار الحامد، عمان األردن1، طتاریخ الوطن العریفوري، إبراهیم الفاع) 4(

    .271، صالمرجعنفس  یاغي،إسماعیل أحمد (5) 
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و من أهم انجازات الثورة المصریة في مجال السیاسة الخارجیة أنها عملت على تشجیع 
كما اتخذت سیاسة الحیاد االیجابي مبدأ أساسیا في سیاستها  ،حركات التحرر من االستعمار

وضع أول خطة للتنمیة في مصر وكان أحد عن  عبد الناصر، و قد أعلن جمال  (1) الخارجیة
جر األساس إلحداث ، وهو التنمیة التي كانت ح1952ثورة لاألهداف اإلستراتیجیة األساسیة 

بناء القاعدة  و في نظام و أسلوب الحكم ونمط الحیاة ومنطق البناء المتكامل التغییر الواسع
أمرا بحل  1953جانفي  16وبعد الثورة المصریة اصدر اللواء محمد نجیب في ، (2) السلیمة

  (3) جمیع األحزاب في مصر ومصادرة أموالها لصالح الشعب وتم تولیه رئاسة الجمهوریة

ین جمال عبد الناصر رئیسا للوزراء ویعتبر هذا التاریخ بدایة ع 1954أبریل  17وفي       
رسمیة للتحول في مسار الصراع بین عبد الناصر ومحمد نجیب و أعضاء مجلس الثورة هذا 

هذا االغتیال الذي یقال انه  ، (4) 54.11.26األخیر الذي استغل محاولة اغتیال عبد الناصر 
، كما قرر من جمیع المناصب التي كان یشغلهامحمد نجیب  بإعفاء  و أصدر قرار كان مدبرا،

 الذي كان (5) في تولي جمیع سلطاته بقیادة جمال عبد الناصر ار المجلسستمر االثورة مجلس 
هو الرئیس الفعلي للجنة التأسیسیة للضباط األحرار ومن ثم استطاع عبد الناصر وبعد صراع 

 14 /هـ1374ألول ربیع ا 17ینهیه لصالحه في  شدید على السلطة بینه وبین محمد نجیب أن
في منزله و استحوذ عبد  بعد أن اعتقل محمد نجیب وفرضت علیه اإلقامة 1954نوفمبر 

 19لجالء قواتها عن مصر في الناصر بالسلطة، كما استطاع إن یعقد اتفاقیة مع بریطانیا 
  .(6) السودان االستقاللوأن یتم منح  1954أكتوبر

                                                             
  .99المرجع السابق، ص  وري،ابراهیم الفاع(1) 
  .247، ص1997، لبنان  ، دار الجیل، بیروت1، طعبد الناصر كیف حكم مصر سامي شرف،(2) 
  .178المرجع السابق، صنواف،نصار (3) 
  .96، ص2006ار فلمنج، اإلسكندریة مصر، ، دعبد الناصر و أزمة الدیمقراطیةعاطف السید، (4) 
  .96،97نفسه، ص(5) 
دار األهلیة،  ،1راجعة وتدقیق عبد اهللا المغربي، طم ،)دینیة، أدبیة، سیاسیة، علمیة، فلسفیة(أعظم شخصیات التاریخ حسن، ال ىعیس(6) 

  .199، ص2010األردن، 
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االستفتاء الذي جاء بإجماع الشعب السوداني على رغبته في االستقالل، كما كل هذا بعد 
مع تقدیم مصر التسهیالت الالزمة للقوات البریطانیة في  1956تم الجالء البریطاني في یونیه 

عبد عمل جمال كما   (1) حالة وقوع هجوم من دولة أجنبیة على إحدى الدول العربیة أو تركیا
شاركه مصر في  في بالده كما لتغییراتمجموعة من اإدخاله لعلي الناصر بعد هذه المرحلة 

  :في اندونیسیا والذي صدر عنه مجموعة قرارات منها 1955نسیان  24مؤتمر باندونغ في 

 (2) التعاون االقتصادي والتجاري و االجتماعي بین بلدان آسیا و إفریقیا -1

 .للدول الشعوب التابعة االعتراف بحق تقریر المصیر -2

 (3) الخ...العرب في العودة إلى دیارهم نالالجئی بحق االعتراف -3

وذلك بالوساطة شراءه لألسلحة بعد مؤتمر باندونغ  األخريإصالحات عبد الناصر بین ومن      
 باألسلحة من خالل تزوید مصر  بطلب من جمال عبد الناصر، »أليشوا إن 	«التي قام بها 

إبرام أول صفقة أسلحة سوفیاتیة  وكان مصدر هذه األسلحة من االتحاد السوفیاتي و قد تم 
  (4) 1955لمصر عن طریق تشیكوسلوفاكیا سنة 

إضافة لإلصالحات السالف ذكرها أرادت مصر أن تدخل إصالحات تمس المیدان      
ة أمام تزاید عدد عیة، وخاصمساحة األراضي الزرا ةدازیاالقتصادي لذا ركزت مصر علي 

لعالي على النیل، وبشكل ، فبان في األفق مشروع إنشاء السد ا وبصورة مستمرة ومذهلة الشعب
، إال أن هذا المشروع زیادة األراضي المزروعة هذا المورد االقتصادي ل یسمح لمصر باستغالل

، وكذا وحدها تهانیالضخم بمیزاواجه مشكلة صعوبة قدرة مصر علي تمویل هذا المشروع 
  (5) صعوبة االعتماد على قروض أجنبیة تربط سیاسة البالد ومستقبلها

                                                             
  .241مرجع سابق، صزین العابدین شمس الدین ، (1) 
  .200المرجع السابق، صنصار نواف، (2) 
  .201ص ،نفسه (3)
  .313، ص2009، األردن ، دار الشروق، عمان 1ط، العرب والعالم المعاصرمفلح محافظة،  ىعل(4) 
  . 586، ص2001 عي الحدیث، األزاریطة مصر،المكتب الجام،  3، جالعالم العربي الحدیث والمعاصریحي جالل، (5) 



 الفصل التمھیدي                                    األوضاع السیاسیة في مصر قبیل العدوان الثالثي
 

16 
 

 54حیث عرف المشروع في المرحلة األولى من تنفیذه تعهد أمریكا أن تقدم قرض بمبلغ      
البنك الدولي بتقدیم قرض بمبلغ و  ملیون دوالر، 16وبریطانیا بتقدیم قرض بمبلغ  ،ملیون دوالر

إال أن خبراء الصهیونیة واالستعمار أدركوا ما یمكن أن یقدمه هذا المشروع  .ملیون دوالر 200
صر قبول طلب البنك الدولي من م عملوا على إعاقة هذا المشروع حیث لمصر وشعبها، لذلك

ال تعقد مصر دیونا خارجیة وال تبرم اتفاقیات ما لم تحصل على الوصایة األنجلوأمریكیة وأن 
  .(1) شراف البنك والحكومة المصریةإل العالي أن یخضع مشروع السد والدولي موافقة البنك 

اللها من الهدنة إلى تطور وتبلور الموقف ا توم 1948لحرب أدت السنوات التالیة        
   :بین مصر والدول المعتدیة بحیث أصبح الموقف كاآلتي الخارجي والداخلي 

ها رغبة في السالم التي أطلقتاستمرار العداء بین مصر و إسرائیل رغم دعاوى ال -1
 .المصریة في فترات مختلفة و ألسباب مختلفةالحكومة اإلسرائیلیة اتجاه القیادة 

بریطانیا وفرنسا من جانب آخر،  جانب وتعاظم حالة العداء والكراهیة بین مصر من  -2
خاصة ثورة العربیة خاصة بعد الموقف المصري المناصر لحركات التحریر في المنطقة 

 .تعماریة للدولتین تتراءى أمامهازائر، مما جعل شبح انهیار الهیمنة االسالج

رغبة حكومة الثورة بقیادة جمال عبد الناصر في االتجاه إلى البناء الداخلي و إصالح  -3
الموقف االقتصادي في مصر، حیث نالحظ أنه من الشائع أن تأمیم قناة السویس غداة رفض 

علیه مصر آماال كبیرة في النهضة  العالي الذي بنت تمویل مشروع السدالبنك الدولي 
أن  ةالحقیق ان هو المحرك األساسي للعدوان الثالثي علي مصر، إال أنك و االقتصادیة لمصر

، و إسقاط الملكیة في 1948وذلك منذ نكبة فلسطین  ، (2) األسباب تراكمت قبل ذلك بكثیر
    (3) .قناة السویسشركة من تأمیم  وما تبعها 1952یولیو  -تموز 23مصر بقیام ثورة 

                                                             
  .204،205، صالمرجع السابقنواف، نصار (1) 
  .72،73سابق، ص مصدر، المنعمواصل الفریق عبد (2) 

، مركز 40، ع1ط، 1967وحرب حزیران، یولیو  ةدراسات إستراتیجیة إسرائیل والوالیات المتحدة األمریكیأحمد سلیمان البرصان،  )3(
  .27، ص2000، اإلمارات اإلمارات للدراسات والبحوث اإلستراتیجیة، أبو ظبي
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من هنا جاء رد الفعل المباشر للدول المعتدیة علي القرار الذي اتخذه جمال عبد الناصر 
بتأمیم قناة السویس على إثر انسحاب البنك  1956یولیو /زالسادس والعشرین من تمو  في

وفي تشرین حیث    (1) العاليمشروع بناء السد الدولي والوالیات المتحدة وبریطانیا من تمویل 
 ، وبریطانیا على مصر كرد فعل عليوفرنسا  ،إسرائیلكل من اعتدت  1956األول أكتوبر 

   (2).شركة القناة تأمیم

 

                                                             
  .183مرجع سابق، ص الحداثة والمعاصرة،خ العربي بین التاریمفید الزبدي، (1) 

  . 179، مرجع سابق، ص موسوعة التاریخ العربي المعاصر و الحدیثمفید الزیدي ، ) 2(
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نتناول في هذا الفصل األول أسباب العدوان الثالثي على مصر، و من الشائع أن تأمیم 
األسباب  قناة السویس هو السبب الرئیس لهذا العدوان، غیر انه و في الواقع توجد العدید من

العمیقة التي آدت إلى هذا العدوان و من بین أهم هذه األسباب، األهمیة الجغرافیة اإلستراتیجیة 
لمصر و قناة السویس التي تربط بین القارات، و هي معبر بحري هام یسیطر على منافذ بریة 

میة و بحریة ما یكسب مصر موقع جیواستراتیجي هام، و إضافة إلى أسباب أخرى ال تقل أه
عن سابقاتها و المتمثلة في تطور العالقات المصریة مع بریطانیا و فرنسا و إسرائیل، التي 
عرفت تدهورا كبیرا خاصة بعد قیام دولة إسرائیل في فلسطین و موقف مصر منها، و اندالع 
الثورة الجزائریة و دعم مصر لها، و هي إحدى ابرز األسباب التي ساهمت في العدوان الثالثي 

  . ى مصر، و سوف نتحدث عن هذه األسباب بأكثر دقة في هذا الفصل األولعل
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  .الداخلیة للعدوان الثالثي على مصراألسباب : أوال       

هذه  أهمالعدوان الثالثي على مصر و من بین  إلى أدتالحقیقیة التي  األسبابتوجد العدید من 
  .التي سیتم التطرق إلیها بالتفصیل في هذا الفصل األسباب

 .لمحة تاریخیة عن قناة السویس

له أثر في العالقات السیاسیة ، وقع الحدث الذي كان 1869نوفمبر  17في مثل هذا الیوم 
والتجاریة والمالیة لدول العالم، وهو یوم فتح قناة السویس، وقد ساهم في هذا االفتتاح ستة آالف 
شخص و أبرز الشخصیات السیاسیة وعلى رأسهم زوجة اإلمبراطور نابلیون الثالث، إمبراطور 

إدوارد السابع وزوجته و أمیر هولندا فرنسا و إمبراطورة النمسا والمجر وولي عهد بریطانیا الملك 
  .(1) الخ...ي إسماعیلوجته، واألمیر عبد القادر والخدیو رفقة ز 

ها، و أدخلتها في دوامة صراع دولي قرابة قرن فر أعطت قناة السویس مصر طابعا دولي منذ ح
، 1801قرن یاسي واالقتصادي، حیث غزیت القناة في مطلع من الزمان في مستقبل مصر الس

، المعروفة بحملة فریزر، 1807تها الحملة الثانیة إبان الحملة األولى الحملة الفرنسیة، ثم تل
  .(2) 1882والحملة الثالثة سنة 

لوید بعد تقلده منصب المندوب السامي البریطاني في مصر، عن قناة  جورج حیث عبر السید
هكذا أصبحت مصر بسبب قناة و  (3) السویس و أهمیتها كشریان حیوي لإلمبراطوریة البریطانیة

  .(4) السویس منذ إنشائها موضوع مساومات ومؤامرات في السیاسات الدولیة
  
  

                                                             
  . 1، ص1999، المطبعة العصریة، مصر، قنال السویس نبذة تاریخیة ومالیةعزیز خانكي بك، (1) 

  .3، ص1979، الهیئة المصریة للكتاب، مصر، 1، ط1882-1869الصراع الدولي حول إستغالل قناة السویس جالل حسین،  )2(
  . 07، ص1982، دار المعارف، مصر، الشیطان تاریخ مصر بالوثائق السریة البریطانیة واالمریكیةمحمد حسن، (3) 

  .4، صنفس المرجع، جالل حسین) 4(
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      :األهمیة الجغرافیة لمصر وقناة السویس         1- 

 )  1 انظر الخریطة رقم ( :الموقع الجغرافي لمصر            1-1 

قارة إفریقیا، ویحدها البحر المتوسط شماال تقع مصر في الزاویة الشمالیة الشرقیة من       
1) فلسطین وخلیج العقبة والبحر األحمر شرقا، السودان جنوبا ولیبیا غربا : تبلغ حدودها. (

كلم مع  1150كلم مع فلسطین المحتلة، و 255كلم مع قطاع غزة، و 11كلم، منها 2689
االسم الرسمي هو ،2كلم 1.002.000كلم مع السودان، تبلغ مساحة مصر حوالي  1273لیبیا، 

  :منهامتمیزة مواقع إستراتیجیة مصر ل، (2) جمهوریة مصر العربیة وعاصمتها مدینة القاهرة

وهو ذو موقع فرید لوقوعه بین القارات الثالث مشكال حلقة اتصال بین  :البحر األحمر - 1
البحار الشرقیة والغربیة، فهو یصل المحیط الهندي بالبحر المتوسط بواسطة قناة السویس، 

 .كلم 340كلم إلى  280كلم وعرضه ما بین  2000ویبلغ 

ردن، إسرائیل، كلم، وتطل علیه أربع دول السعودیة، األ 176وطوله  :خلیج العقبة - 2
 .كلم 244مصر، یصل طول ساحلها إلى 

وعلیه  200،300كلم، وعمقه  32.28كلم، وعرضه  260ویبلغ طوله  :خلیج السویس - 3
 .لتجارة الشرقمیناء مهم 

 (3) كلم، ویصل البحر األحمر بخلیج عدن والمحیط الهندي 36عرضه  :باب المندب - 4

كبیرة، فهو المخرج المائي الوحید للنشاط البحري حیث یظفر باب المندب بأهمیة إستراتیجیة 
األطلسي عبر البحر المتوسط، كما أنه المدخل الرئیسي للنشاط النفطي الخلیجي بخاصة 

  (4) والنشاط البحري للمحیط الهندي بعامة دول البحر المتوسطیة وغرب أوروبا

                                                             
  .182ص ،2008، األردن ، دار دجلة، عمانموسوعة الوطن العربيمحمد مرسي محمود، (1) 
  .197، ص2012، األردن ، مكتبة المجتمع العربي، عمان1، طجغرافیا الوطن العربينبیل موسى الجبالي، (2) 
  .12، صسابقمرجع ، نصار نواف(3) 
، دار الیـازوري العلمیــة، األردن، 1، طجغرافیـة الــوطن العربـي دراسـة إقلیمیـةمحمـد أزهـر سـعید الســماك ولطیـف محمـد عبــد اهللا علیـا، (4) 

  .18، ص2011عمان، 
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یبلغ طوله إفریقیا،  بین أوروبا وبین آسیا و وهو البحر الفاصل :البحر األبیض المتوسط - 5
یربط بین المحیط األطلسي ، متر 5500ملیون كلم ومعدل عمقه  2.5كلم، ومساحته  3700

والبحر األحمر من الشرق ومضیق جبل طارق من  ،والمحیط الهندي بواسطة قناة السویس
أكبر الدردنیل وبحر مرمره ومضیق البوسفور،الغرب ویرتبط بالبحر األسود بواسطة مضیق 

 (1) كریت وقبرص وسردینیا وكورسیكا وصقلیة جزره

 ).3و 2الخریطة رقم انظر(:قناة السویسالموقع الجغرافي ل 2- 1

كان یبلغ طول القناة عند اإلفتتاح  )2( 1869مارس  18یعود تاریخ حفر قناة السویس إلى     
مترا، وعرضها  92كلم وعرضها  195أما الیوم فیبلغ طول القناة  )3( متر 60كم وعرضها 175

عند السطح، وهو ما یسمح بمرور السفن الكبیرة، وهي مجرى  مترا 226مترا و 19عند القاع 
صناعي یصل البحرین األحمر واألبیض المتوسط مارة ببحیرة التمساح عند مدینة اإلسماعیلیة 

آسیا و إفریقیا، كما تفصل بین اإلقلیم المصري وصحراء والبحیرات المرة، ویفصل بین قارتي 
لذا ساهمت قناة السویس في ، )4( 1869و انتهى عام  1859سیناء، وقد بدأ الحفر فیها عام 

تحكمت في طرق التجارة بین الشرق و الغرب، وتعد قناة  ییر العالقات المكانیة للعالم إذتغ
، وقد زادت أهمیتها كثیرا بزیادة حركة التجارة السویس أهم طریق مالحي في مصر وفي العالم

العالمیة من جهة وكشف البترول في منطقتي الشرق األوسط واألقصى من ناحیة أخرى، ونقله 
بامتالك مصر لشركة قناة السویس سوف یكون لها  و،  )5( إلى جهات غرب أوروبا و أمریكا

  . )6( االستعمار قوة تساهم في تهدید معاقل

  
                                                             

  .15، صالمرجع السابقنصار نواف، (1) 
  .183،ص 2011، دار ومكتبة الحامد ،عمان األردن ،  1، طجغرافیا الوطن العربي، إبراهیم الفاعوري) 2(
  .119،ص 2006، دار الشرق العربي ،بیروت األردن ،أطلس التاریخ الحدیثسیف الدین الكاتب وآخرون، ) 3(
  .13ص  ،نفس المرجعنصار نواف، ) 4(
  .208، ص 2011اللبنانیة، مصر،  ة، الدار المصری 1، طجغرافیة الوطن العربيحسام الدین جاد الرب،) 5(
  .527،ص2003، دار المعرفة الجامعیة ،مصر،1، طدراسات في تاریخ مصر الحدیث والمعاصر عمر عبد العزیز عمر، ) 6(
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العالقات المصریة مع أطراف العدوان                                                                                            تدهور - 2     

   :العالقات المصریة البریطانیة 1- 2     

عدة أسباب جعلت الصدام محتما بین مصر وبریطانیا  20ن تضافرت في خمسینیات القر      
حیث كانت هناك محادثات بین  ،وذلك للتناقض الشدید بین السیاسیتین المصریة والبریطانیة

مایو  12الجانبین المصري و البریطاني التي انتهت في أولها بتوقیع اتفاقیة السودان یوم
ق یقضي بجالء القوات البریطانیة عن مصر في وفي الثانیة تم التوصل فیها إلى اتفا ،1953
إال إن العالقات بین الدولتین لم  ،1954أكتوبر  19شهرا من تاریخ توقیع االتفاقیة  20مدى 

سبب قیام حلف بغداد  ورفض جمال عبد الناصر االنضمام عد عن احتماالت الصدام، بتبت
أن یغیر موقف  1955فبرایر 20مال عبد الناصر في ، ولم یستطع إیدن أثناء لقائه بجإلیه

جاء طرد الجنرال  ماألخیر من الحلف، وبدأت على إثره بریطانیا تساعد إسرائیل ضد مصر، ث
لیزداد الصراع بین الطرفین، حیث  1956جلوب قائد الفیلق األردني من األردن في أول مارس 

هرة ما هي إال مؤامرة اعتبر انطوني إیدن رئیس الوزراء البریطاني أن ما حدث في عمان والقا
  (1) ضده، وبعد طرد جلوب عزم إیدن على تحطیم جمال عبد الناصر

التي كانت تنظر إلى القیادة الثوریة في مصر على أنها في أ .م.وقف الوموخاصة بعد      
غایة األهمیة بالنسبة للعالم العربي، فكانت أمریكا هنا ال تمانع في زیادة مصالحها االقتصادیة 

التي اتبعت العدید من  األخیرةهذه  ،(2)  والبترولیة حتى و إن كان ذلك على حساب بریطانیا
حیث كان التعلیم  السیاسات المجحفة في حق مصر سیاسیا، عسكریا، اقتصادیا و حتى تعلیمیا

    (3) :في مصر كالتالي

                                                             
  .99،100، صمصدر سابقعاطف السید، (1) 
  .588، ص، مرجع سابقیحي جالل(2) 

، دار العلم واإلیمان،اإلسكندریة  1ط) الكشوف،اإلستعمار،اإلستقالل(تاریخ افریقیا الحدیث والمعاصرعلي تسن هریدي فرغلي، )3(
  .272،ص2008مصر،
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مدرسة إنجلیزیة و  28ریكیة و مدرسة أم 21مدرسة إیطالیة و  26مدرسة فرنسیة و  156     
وهذا من اجل طمس هویة األمة ولقطع صلتها بتراثها وماضیها  ،رس بجنسیات أخرىمدا 9

 البنات الذكور و همة االنجلیز المشؤومة في منع التعلیم تتجه إلىموكانت  ، (1) اإلسالمي
، 1925عام منعوا التعلیم الثانوي للبنات ولم نستطع إیجاد مدرسة ثانویة إلى في بخاصة، حیث 

قوا بأیة جامعة، وكانت وزارة المعارف ترسل البعثات إلى أوروبا وتشترط على أعضائها أال یلتح
ذا فعلوا یتم فصلهم حیث أن االنجلیز وضعوا التعلیم   ،حرموا من اإلعانة المالیةیمن البعثة و  وإ

قون فیما أهم غایة و أغلى هدف لشن الحرب ضده والقضاء علیه، وواضح أنهم مبدعون خال
نفسه أن  أو غیر المعلنة على كل من تسول لهیبتكرونه من أسالیب لتنفیذ هذه الحرب المعلنة 
  (2) ! یلتحق بالمدرسة ، أو أن یصبح شیئا ما یوما ما

  :العالقات المصریة الفرنسیة- 2- 2      

هذه  اإلفریقي العربیة ضد فرنسا، مة تضطرم في دول الشمال ر عا اتكانت هناك ثور       
ونسي من أجل الشعب الت ناصرت مصر ت مصر في موقف معاد لفرنسا حیث ضعو  اتالثور 

ملك  كما وقفت ضد فرنسا بسبب نفي السلطان محمد الخامس الحصول على استقالله،
اندالع ثورة  ساعد ثوار الجزائر ضد االستعمار الفرنسي منذعلي م مصر المغرب، كما عملت

  . (3) 1954نوفمبر  أول

كانت التي  ، والمناضلین الساعین لتحریر المغربرعایتها للجنة مصر ففرنسا لم تنسى ل     
انت تونس أو المغرب أو الجزائر، وك تسواء أكان تدعو للحریة و االستقالل في بالد المغرب

صوت العرب من القاهرة تعتبر عامال فعاال في زیادة یقظة أبناء المغرب العربي والتفاهم  إذاعة
  )4(. حول جبهات التحریر و إلخراج فرنسا من بالدهم

                                                             
  .272، صالمرجع السابقعلي تسن هریدي فرغلي، (1) 
  .35،36المرجع السابق، ص، نصار نواف(2) 
  .103مصدر سابق، صعاطف السید، (3) 

  .588ص المرجع السابق ،یحي جالل، ) 4(
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، إفریقیاألسلحة إلى شمال  صول بعضزاد شعور فرنسا بالخوف من مصر حین علمت بو 
فعاال یدعم هرة تعتبر عامال و أیقنت أنها قد أتت من مصر، ورأت فرنسا أن حكومة القا

استمرار الثورة الجزائریة ضد حكمها االستعماري، وهكذا كانت المصالح الفرنسیة متضاربة مع 
كان وقوف عبد الناصر مع ثورة الجزائر السبب ، حیث  (1) عربيال دعم مصر لثورات المغرب

 لتناللثورة الجزائر وراء مشاركة فرنسا في العدوان الثالثي، ولم ینكر عبد الناصر دعمه 
  . (2)ا استقالله

جمال  دعالمشاركة مصرفي مؤتمر باندونغ دور فعال في مناقشاته وقراراته، حیث  تكان     
عتراف بالحقوق المشروعة لشعب الجزائري ، ضرورة اال،احترام حقوق الدول ،و عبد الناصر إلى 

  .)3(ما زاد حدة التوتر بین مصر وفرنسا 

مصر شعبا وحكومة دورا في تدعیم حرب التحریر الجزائریة، فمن األسباب حیث لعبت       
األساسیة لمشاركة فرنسا في العدوان الثالثي على مصر كان تأیید هذه األخیرة لحرب الشعب 

  ( )   4( .الجزائري ضد االستعمار الفرنسي

كانت  1956في ربیع سنة  «: یقول یشمون بیریز في مذكراته عن جمال عبد الناصر      
ي مولیه من درج مكتبة یس، وذات یوم أخرج لي غار بأة بشدة ضد جمال عبد الناصر في بمع

نحن و انتم أمام هتلر جدید  :لجمال عبد الناصر، وقال لي ˝فلسفة الثورة  ˝نسخة من كتاب 
ال فاتتنا الفرصة، كما فشلنا من  في العالم العربي و اإلسالمي، وال بد أن نضرب مخططاته، وإ

  .(3). )5( »قبل حین لم نفهم مقاصد هتلر من كتابه كفاحي

  
                                                             

  .588مرجع سابق، صیحي جالل، (1) 
  .58مرجع سابق، صر نواف، اصن(2) 

  .526، المرجع السابق ،صدراسات في تاریخ مصر الحدیث والمعاصرعمر عبد العزیز ،وعصمت محمد الحسن، ) 3(
  .68،ص 2009، دار هومة ، الجزائر، 1954،1962السیاسة العربیة والمواقف الدولیة تجاه الثورة الجزائریة إسماعیل دبش، ) 4(
  .104، صالمصدر السابق، عاطف السید) 5(
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  :العالقات المصریة اإلسرائیلیة-3.2     

سالم التي أطلقتها الرغبة إلي الإسرائیل رغم دعاوى لقد استمر العداء بین مصر و 
بشن غارة  لتان من جنود المظالت اإلسرائیلیةقامت فصی 1955فبرایر  28، ففي یوم إسرائیل

تخطیط من بن جوریون الذي كان قد عاد من ة على معسكر مصري في قطاع غزة،وذلك بلیلی
خسائر جسیمة  إلحاق في  حیث نجحت القوات اإلسرائلیة العزلة السیاسیة التي اختارها 

  .(1) بالمعسكر المصري وقد خلفت خسائر فادحة

حاولت إسرائیل دائما أن تكون حجرة عثرة أمام مصر، حیث عملت إسرائیل في أوائل      
الخمسینیات إلى عقد معاهدة عسكریة مع الوالیات المتحدة األمریكیة، وعارضت قبول الصین 

ل كال من فرنسا وبریطانیا في مهاجمة مصر شاركت إسرائی 1956في األمم المتحدة، و في 
ئما في قیام إسرائیل بهجوم أصبح االحتمال قا .(2) فیما یعرف بالعدوان الثالثي على مصر

إحیاء جماعات یعمل على  جمال عبد الناصرشامل ضد الجیش المصري،هذا ما جعل 
اإلسرائیلیة بدال من القوات ، واستخدامها للرد على الغارات ین وتقویتها عددا وتسلیحاالفدائی

كما قامت القیادة المصریة بعرض لطلب األسلحة من الوالیات  النظامیة غیر المستعدة بعد،
لوضع شروط قاسیة للدفع، ولم یكن في طاقة وا وافق األمریكیون في البدایة، ثم عاد .المتحدة

ت األسلحة الفرنسیة وفي الوقت نفسه بدأت تتكشف صفقا .(3) الوفاء بهانة المصریة الخزی
أصبحت فرنسا  1954أكتوبر  19إلسرائیل، فبعد توقیع اتفاقیة الجالء بین بریطانیا ومصر في 

، وكان ن لمواجهة الخطر المصريطالبة العو  لیهاإعلى عالقة وثیقة بإسرائیل التي سعت 
مال ش يالشعور الفرنسي معبأ ضد العرب عامة ومصر خاصة بسبب فقدان فرنسا لمراكزها ف

  .(4) إفریقیا، واستجابت فرنسا إلسرائیل وعقدت معها صفقات سریة لتزویدها باألسلحة

                                                             
  .73، صمصدر سابق، واصل الفریق عبد المنعم(1) 
  .99ص، 1980، دار الحكمة، لبنان، 1، طالماإلسرائیلي للسمصر في المشروع محمد حسن، (2) 
  .74نفس المصدر، صواصل الفریق عبد المنعم، (3) 
  .105-104، صالسابق المصدر، عاطف السید(4) 
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إزاء هذا الوضع لم یكن أمام القیادة المصریة سوى التوجه إلى اإلتحاد السوفیاتي، وفي  
مداد باألسلحة، تي اإلجابة على طلب اإلایطلب عبد الناصر من السفیر السوف 1955مایو  18

أعلن رسمیا عن اتفاق شراء السالح بین مصر  1955سبتمبر  27وفي  سریعاوجاء الرد 
من صفقة  1955خشیت بریطانیا وفرنسا في عام  ، (1) وتشیكوسلوفاكیا التي رشحتها روسیا

األسلحة التشیكوسلوفاكیة، وخاصة عندما جاءت األنباء بعد ذلك بأنها تشتمل على طائرات 
المیج والیوشین التي تتفوق على الطائرات الفرنسیة والبریطانیة، وقد تؤثر في موقف مصر في 

كانت جویة أو بحریة عبر قناة اء بخطوط المواصالت الدولیة، سو  المنطقة وفي عالقاتها
السویس، ولكن مما ال شك فیه أن تأثیر وصول هذه األسلحة على إسرائیل كان أقوى، حاولت 
إسرائیل أن تقوم باالعتداء على الحدود المصریة، و اعتدى الیهود على خان یونس بدعوى 

  .(2) ة، كما هاجموا منطقة العوجمحتلةتسلل الفدائیین إلى األراضي ال

عسقالن، (وفي تلك الفترة نفسها احتفل الجیش الیهودي بالذكرى السنویة الحتالل مثلت 
متطلعا إلى میاه  قائد الجیش موشي دیان في ذلك الوقت یخطب ووقف) بئر السبع، ایالت

إن ایالت بوابة إسرائیل إلى البحر األحمر و المحیط الهندي، إننا  «: ویقولاألحمر البحر 
وب ولن تمنعنا المدافع المصریة في مداخل الخلیج من النفاذ إلى الحبشة و نتطلع نحو الجن

هو من القیم األساسیة  ت یسندها الجیش الیهودي و إن النقبإفریقیا و إلى الصین، إن رایة ایال
عندما  1956، و أثبتت هذه التحدیات نفسها في أواخر عام »في مستقبل األجیال الیهودیة

. (3) یة الیهودیة للتجارة ولصید األسماك بین ایالت وراس الرجاء الصالحاقتحمت الخطوط البحر 
ما یحدث في فلسطین وباقي الدول العربیة هو تحدي صهیوني، لذلك یعد حل القضیة ف

  .)4( الفلسطینیة هي مسؤولیة كل العرب
                                                             

  .74،75المصدر السابق، صواصل الفریق عبد المنعم، (1) 
  .589، صالمرجع السابقیحي جالل، (2) 
  .134،135، ص1983بیروت، لبنان، أ، ، دار إقر 1، طالعصر اإلسرائیلي من قناة السویس إلى باب المندبنجیب صالح، (3) 

،الشـركة العربیـة المتحـدة للتسـویق والتوریـدات ، مصـر،  الـوطن العربـي والتحـدیات المعاصـرةأحمـد سـعید نوفـل وأحمـد جمـال الظـاهر، ) 4(
   .16، ص 2008
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  . األسباب الخارجیة للعدوان الثالثي على مصر: ثانیا     

 ).الجزائر أنموذجا(العربیة دعم مصر الثورات - 1     

 :الدعم المعنوي للثورة الجزائریة- 1- 1     

كانت مصر قبلة العرب ومعقال لثوار المغرب العربي، حیث فتحت صدرها للجزائریین         
وناصرت قضیتهم، فاتحة لهم المجال إلسماع صوتهم من خالل المكاتب و تأسیس اللجان، 

عمل فیه  (1) العربي الذي باشر نشاطه السیاسي من القاهرةوكان أهمها تأسیس مكتب المغرب 
مال عبد كل من عالل الفاسي و الحبیب بورقیبة و أحمد بن بلة وزمالئه، وكانت شخصیة ج

  .(2) السیاسي تجذب إلیه و إلى هذه العاصمة، قادة العرب من كل مكان الناصر مع مساره

بین أعضاء اللجنة السداسیة بدار السید  1954أكتوبر  23بعد االجتماع الذي عقد في      
 1954نوفمبر  01فيتقرر تحدید تاریخ تفجیر ) البوات بسكاد(راد بوقشرة ببلدیة الرایس حمیدوم

وتكوین جبهة التحریر وجیش التحریر الوطنیین، و إعداد بیان أول نوفمبر، الذي وزع سریا في 
ضروري على مفجري ثورة نوفمبر توزیع ، كان من ال1954أكتوبر  31الجزائر وذلك خالل 

، البیان خارج الحدود الجزائریة ولیس هناك ما هو أضمن من نجاح العملیة غیر أرض مصر
  .(3) وفعال فإنها كانت أقرب لهم من غیرها من الدول األخرى وذلك لجانبین اثنین

  یة وتعاطف معها الشعب المصري الشقیق تعامل منذ البدایة مع القضیة الجزائر أن  كون: أوال

ظهور تیار قومي عربي بزعامة جمال عبد الناصر دعم من قوة الجزائریین وحماسهم في : ثانیا
  .(4) تفجیر الثورة و إحساس أشقاهم العرب بها

                                                             
  .183ص، 2010، دار الحكمة، الجزائر، 1954،1962لدول العربیة من القضیة الجزائریة مواقف امریم صغیر،  )1(

  .319، صمرجع سابقعلى تسن هریدي فرغلي، (2) 
  .187نفس المرجع، صمریم صغیر، (3) 
  .188،190، صنفسه (4) 
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من إذاعة القاهرة صوت العرب، لذا اعتبر الفرنسیون  1954أذیع بیان نداء أول نوفمبر      
، (1) لدعم الثورة الجزائریة مصر المصدر األساسي) ركةالح(ء االستعماریون وحلفائهم من العمال

العون المادي والمعنوي للجزائریین و إذا كان الرئیس  قدیمبتتعهدت القیادة المصریة  حیث
المصري جمال عبد الناصر وبعض أعضاء مجلس قیادة الثورة قد أعطوا الضوء األخضر لدعم 

هناك تیار داخل مجلس قیادة الثورة المصریة، كان الثورة انطالقا من قناعاتهم كعرب فإن 
رافضا لدعم ومساندة الجزائریین على اعتبار أن الثورة داخل مصر ما زالت فتیة وتحتاج إلى 
نضال طویل تتطلبه أوضاع البالد الداخلیة، و أن األولویات هي إصالح هذه األوضاع قبل 

لكن التیار الناصري داخل مجلس قیادة  ارجیة بإمكانها إضعاف مصر داخلیا،فتح جبهات خ
  :الثورة استطاع إقناع التیار الرافض لدعم الثورة الجزائریة بعدة معطیات موضوعیة تضمنت

 . لجزائریة قضیة مصر واألمة العربیةاعتبار الثورة ا - 1

 .الجزائر كجبهة ثوریة تشكل خط دفاع أمامي بالنسبة للثورة المصریة - 2

 . (2) لمصر و األمة العربیة في نضالها لالستعمار بكل أشكاله الثورة الجزائریة، سند - 3

ال یضمن للثورة المصریة بیة المستعمرة، إن استقالل مصر دون باقي الدول العر  - 4
 .لمدى على حد سواءااالستقرار الداخلي والخارجي لتحقیق أهدافها البعیدة والقریبة 

ستقالل الشعار ال یمكن تحقیقه دون ارفع القیادة المصریة لشعار الوحدة العربیة، فهذا  - 5
 .ها الكليالعادلة من خالل دعملجزائر و قضیتها بالدرجة األولى ا باقي الدول العربیة و

بة حتى تسهل عملیة الكفاح ر اتقریب وجهات النظر بین األشقاء المغ ىعل مصر عملت     
وتوحید الصف المغربي في إطار التعاون العربي ولم الشمل، وذلك من خالل عقد  المسلح

   )3( حضره عن الجانب الجزائري أحمد بن بلة ومحمد 1955جانفي  11اجتماع موسع في 

                                                             
  .68مرجع سابق، صإسماعیل دیش، (1) 
  .190، صالسابق المرجعصغیر، مریم (2) 

  .191،192نفسه،ص) 3(
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بوضیاف والعربي بن مهیدي وحسین آیت أحمد ومثل الجانب المغربي عالل الفاسي بحضور 
ولعبت مصر دورا ریادیا على مستوى جامعة الدول  السیدین فتحي الذیب وعزت سلیمان،

الحكومة المصریة دورا في تعبئة الرأي  ، كما عملت (1) العربیة في التنسیق مع أمینها العام
العام المصري والعربي لصالح الثورة الجزائریة، مستغلة نفوذها وسمعتها التقدمیة والقومیة التي 

نظمت أسابیع و أیام مهرجانیة خاصة ب، حیث في ضمیر ووجدان الشعو أصبحت تحضى بها 
بجمع  خاصة قامت لجنة 1956بالجزائر، وبمناسبة أسبوع الجزائر الذي أقیم بمصر 

  .(2) انون بإقامة الحفالتالمساعدات من الشركات والمحالت وكذلك الفن

  :الدعم السیاسي للثورة الجزائریة- 1-2    

الجزائریة، تابعت الحكومة المصریة كل تطوراتها بدقة، حیث منذ األیام لالندالع الثورة      
صالح سالم، بوفد من المغرب العربي، ضم من وزیر اإلرشاد القومي المصري  اجتمع كل

األمیر عبد الكریم الخطابي عن مراكش، والشیخ البشیر اإلبراهیمي، والفضیل الورتالني، ومكي 
ة الموقف في الجزائر بعد اشتداد الثورة وعلى اثر ، وقدم هذا الوفد وضعیالناصري عن الجزائر

وتدعیم كفاحهما حتى االستقالل،  ،الوزیر بتقدیم اإلعانة لشعبي المغرب والجزائر ذلك تعهد
وبعد هذا اللقاء عملت مصر على عرض مشكلة الجزائر رسمیا على اللجنة السیاسیة للجامعة 

مم المتحدة، كما عملت مصر على توضیح العربیة التي بدورها قامت بعرضها على هیئة األ
موقفها للمسؤولین الفرنسیین إزاء الثورة الجزائریة، وقد وافقت هیئة األمم المتحدة على عرض 

مة لألمم المتحدة عام وذلك بإدراج القضیة الجزائریة في دورة الجمعیة العا، العربیة  الجامعة
  .(3) من هیئة األمم المتحدة وفدهالدورة و أنسحب قاطعت فرنسا اجتماع ا ، وعلیه1955

                                                             
  .193-191، صالمرجع السابقمریم صغیر، (1) 
، المركـز الـوطني للدراسـات والبحـث فـي الحركـة الوطنیـة وثـورة أول نـوفمبر الـدعم العربـي للثـورة الجزائریـةعمار بن سلطان و آخرون، (2) 

  .190-179، ص2007، الجزائر، 1954
  .172،173ص ،نفسه(3) 
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استعمال أراضیها  وطنیة الجزائریة عليسمحت الحكومة المصریة لكل الشخصیات ال    
للنشاط الدبلوماسي السیاسي قصد دعم القضیة الجزائریة، حیث تم تكلیف األستاذ توفیق المدني 

على الجرائد والصحف بإعداد نشرة إخباریة یومیة عن حوادث الثورة الجزائریة وتوزیعها 
سیاسیا ودبلوماسیا لعبت مصر دورا هاما في تدعیم مشاركة الجزائر ، أما  (1) ووكاالت األنباء

  .(2) 1955ماي  في وتمثیلها في مؤتمر باندونغ

التزام أعضاء المؤتمر  ،على غرار تدویل القضیة الجزائریة مساندتها معنویا في مؤتمر باندونغ
عیة دیة لحرب التحریر الجزائریة وتأكید مطالب الشعب الجزائري وشر بتقدیم المساعدة الما

  .(3) من أجل االستقالل والحریة) العمل المسلح(الوسائل المستعملة 

قامت الحكومة المصریة بعدة جهود إلیجاد حل سلمي للقضیة الجزائریة، حیث وافق      
القاضي بالتوسط لدى جبهة بعرض وزیر الخارجیة الفرنسي بینو،  الرئیس جمال عبد الناصر

ة، التحریر الوطني من أجل إقناع الجبهة التحریریة الجزائریة بالتفاوض مع الحكومة الفرنسی
جمال عبد الناصر هذا العرض اعترافا ضمنیا من فرنسا ، معتبرا 1956وكان ذلك في أبریل

 ،بعد حادثة اختطاف زعماء الثورة الجزائریة أحمد بن بلة .(4) بالقیادة الشرعیة للثورة الجزائریة
قامت وزارة  1956أكتوبر  22وحسین آیت أحمد یوم  ،ومحمد خیضر ،ومحمد بوضیاف

الخارجیة المصریة بإعالم كل السفارات العربیة و األجنبیة بمالبسات القضیة، و أخبرت األمین 
دعت إلى  وخل لإلفراج عن المختطفین الجزائریین، العام لألمم المتحدة بذلك وطالبت منه التد

    .(5) م كرهائنعض الشخصیات الفرنسیة بمراكش و أخذهاختطاف ب

                                                             
  .192المرجع السابق، صمریم صغیر، (1) 
  .71سابق، صالمرجع الإسماعیل دبش، (2) 
  .73صنفسه، (3) 
  .174المرجع السابق، صعمار بن سلطان، (4) 
  . 194،195، صنفس المرجعمریم صغیر، (5) 
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رسمي وصفت فیه ما بیان  ت الحكومة المصریة هذا العمل اإلرهابي بإصداراستنكر 
ته من أقدمت علیه سلطات فرنسا بأنه إجراء مخالف لمبادئ القانون الدولي منتهكة بذلك ما وقع

  :وقامت الحكومة المصریة بعدة إجراءات تمثلت فیما یلي   (1)للطیران اتفاقیات دولیة

إلى سفیر مصر بتونس لالتصال بالملك محمد  برقیة قیام وزارة الخارجیة المصریة بإرسال :أوال
  .زعماء المعتقلین الجزائرینلإلفراج عن ال ، من اجل السعيالخامس والرئیس بورقیبة

جمیع السفارات المصریة بالدول لمصریة بإرسال برقیة عاجلة إلى قیام وزارة الخارجیة ا :ثانیا
یعها على إرسال برقیات ، لالتصال بالهیئات الوطنیة وتشجالعربیة و اآلسیویة و األفریقیة

احتجاج إلى فرنسا بخصوص القبض على الزعماء الخمس، وكذا برقیات لألمین العام لألمم 
  المتحدة

قام ،حیث بشن حملة دعائیة قویة لتأكید استمراریة الثورة »صوت العرب«تكلیف إذاعة  :ثالثا
مندوب مصر لدى األمم المتحدة بالتنسیق مع ممثلي خمسة وعشرین دولة من دول الكتلة 

صدار بیان یعبر عن استیائهم من اعتقال الزعماء الجزائریین مطالبین بعرض فروآسیویة إلاآل
    (2). 1956ئر على الجمعیة العامة لألمم المتحدة للمرة الثانیة خالل عام مشكلة الجزا

وجد ثوار الجزائر في عبد الناصر سندا كبیرا لهم في حربهم التي سعوا بعناد شدید إلى     
بین المتمردین  جمیع االتصاالت  یه یرغب في قطعن مولوقد كا،  لدى األمم المتحدة تدویلها

حرب الجزائر مشكلة  أن بین األشقاء المصرین ،إذ اعتبر جي مولیهو  على حد قوله الجزائریین
  .( 3).   )3( داخلیة

  

                                                             
  .176، صالسابق المرجععمار بن سلطان،  -) 1( 

  .177نفسه، ص -) 2( 

  .212،213مرجع سابق، صمیكال،  رببا) 3(
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  .الدعم العسكري للثورة الجزائریة- 3- 1     

مفجري الثورة البحث عن قوة عربیة لدعمها مادیا، فكانت مصر قبلتهم على كان لزاما      
ذلك ألن الثورة اعتمدت على وسائل تقلیدیة ومتواضعة مقارنة  ،األولى لدعمهم بالسالح

وعلى  ،من األسلحةبالمستعمر، وكان لزاما على مسؤولي الثورة أن یوفروا الوسائل الضروریة 
و احمد بن بلة قصد اإلمداد باألسلحة، وبحث الطرق  األساس كان اللقاء بین فتحي الدیبهذا 

سالح للجزائر، حیث كانت تشترى من المهربین الدولیین عن والوسائل الممكنة لتأمین وصول ال
و  لیبیا و مصرقرب المسافة بین ل طریق مصر وهم یقومون بعد ذلك بإیصالها إلى الجزائر و

  .(1) سمح للجزائریین باستعمال أراضیها لعبور األسلحة من مصر ما استقرار هذه األخیرة،

ة أن أول شحنة البعثة الجزائریة بالجمهوریة العربیة المتحدأكد السید توفیق المدني، ممثل      
كما ، )لیبیا(تم تمریرها عن طریق برقة جنیه، و  8000قدرت بحوالي سالح جاءت من مصر 

، وكانت مصر )والي ملیون دوالرح(كانت أول صفقة سالح من أوروبا الشرقیة بتمویل مصري 
أن إضافة إلى  لثورة الجزائریة ،ل امعة العربیةمن األموال التي تقدمها الج %75 ةنسبتساهم ب

  .(2) أهم التدریبات العسكریة لجیش التحریر الوطني خارج الجزائر كانت تتم بمصر

في بدایة األمر تتم بواسطة السفن  باألسلحة كانت عملیات إمداد جیش التحریر الوطني     
أقلعت سفینة االنتصار من مصر في اتجاه إحدى  1955سبتمبر  6إلى  5المصریة، ففي لیلة 

الیخت «تم شحن  1955إلى الجزائر، وفي مارس  ة الواقعة شرق طرابلس، ومنهاالموانئ اللیبی
لتي اشتهرت بحمل السالح إلى بالسالح إلى المجاهدین الجزائریین، ومن السفن األجنبیة ا »دینا

  ˝آنوس˝هذا إلى جانب السفینة الشهیرة  ˝جود هوب˝والیخت  ˝نمو˝الثورة الجزائریة هناك الیخت 
   )3( .أمرها  الجزائر، لكن الفرنسیین اكتشفوا التي كانت محملة بالسالح في اتجاه

                                                             
  .203-202المرجع  السابق، صمریم صغیر، (1) 
  .71السابق، صالمرجع إسماعیل دبش، (2) 

  .204،205نفس المرجع، صمریم صغیر، ) 3(
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 ،الحكومة المصریةوهذا ما دفعهم إلى تقدیم شكوى شدیدة اللهجة إلى مجلس األمن ضد 
لتدریب الجزائریین على حرب مركز  ولم ینحصر الدعم العسكري على األسلحة بل كانت القاهرة

  .(1) تحاق بالثورةعصابات ثم إیفادهم إلى الجزائر لاللال

أن القیادة الثوریة في القاهرة یجب  كانت القیادة العسكریة الفرنسیة مقتنعة تماما أن تصفیة    
بهذا و بأهمیة مساعدات مصر للثورة  منهم الثورة الجزائریة، وذلك اقتناعابق تصفیة تس

ر یده عن ثورة الجزائر لو رفع ناص «:كان جي مولیه واضحا وصریحا حین قال الخصوص
 »جي مولیه«هدت مجيء شوكانت القاهرة قد ، (2) »أربع وعشرین ساعةلقضینا علیها في 

تدریب إلى جمال عبد الناصر عدم السماح ب یطلب ، لكي1956رئیس وزراء فرنسا في عام 
بأن  ˝مولیه جي˝ صرح حیث، والذخائراألسلحة  ئر في مصر، وعدم إمدادهممجاهدي الجزا

  .(3) القضاء على ثورة الجزائرلسویس هي مفتاح عملیة ا

كان لمساندة مصر العسكریة والمادیة و اإلعالمیة للثورة الجزائریة أثر في انضمام فرنسا      
یقول ، (4) فیما عرف بالعدوان الثالثي 1956إنجلترا و إسرائیل عام ، لدول العدوان على مصر

في هذه األثناء واجهتنا صعوبة أخرى عظیمة عاقت  ˝:أحمد توفیق المدني في كتابه حیاة كفاح
النا مدة قصیرة من الزمن أال وهي وقوع العدوان الثالثي اإلجرامي على مصر في أواخر أعم

وحالت الحرب التي وقعت فیها البالد المصریة و انقطاع المواصالت الجویة  1956أكتوبر 
 باستمرار المددأن نطالب إخواننا المصریین لخارج فلم یكن في استطاعتنا والبحریة بیننا وبین ا

الذي كان مشرف على عملیة نقل العتاد الحربي لنا ) حادث الملحق العسكري المصري( ...و 
  .˝ (5)نا علیها فعال بلغفعملنا على التغلب على هذه الصعوبة الجدیدة وت

                                                             
  .206-204المرجع السابق، صمریم صغیر، (1) 
  .59مرجع سابق، صنصار نواف، (2) 
  .319مرجع سابق، صعلي تنس هریدي فرغلي، (3) 
  .71مرجع سابق، صزین العابدین شمس الدین نجم، (4) 
  .496، ص2010، دار عالم المعرفة، الجزائر، 3، ج3مج، حیاة كفاح مذكراتأحمد توفیق المدني ، (5) 
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تروي لنا سجالت التاریخ أن اللورد شافنسبورى اقترح  :دعم مصر للقضیة الفلسطینیة- 2      
كوسیلة لالستخدام ما ، یهودي في ظل الضمانات الدولیة مشروعا لالستیطان ال 1840عام 

  .(1) لفة تطویرا اقتصادیالتطویر منطقة متخ یتمتع بع الشعب الیهودي من ثراء وكفایة في العمل

لقد أقام الصهاینة دولتهم الغادرة والمعتدیة في فلسطین العربیة على أشالء الشعب  
یل تقاعتمدوا في سیاستهم على الغدر و العدوان وتیة، و الفلسطیني وعلى حساب حقوقه الشرع

) الشعب الفلسطیني 2 وفیها اتحدت األحزاب والتنظیمات  1936ثورة ، وكرد فعل جاءت (
لمساندة االفلسطینیة في هیئة عربیة علیا لمواجهة تفاقم الخطر الصهیوني واالحتالل البریطاني 

ء الثوار بمهاجمة المستعمرات الصهیونیة ودعت إلى اإلضراب العام الذي عم فلسطین وبد، له 
ام وقد استمرت الثورة واإلضراب الع ،التي هجرها الیهود وقطعت خطوط  االتصال والمواصالت

والي ستة أشهر لم تتمكن القوات البریطانیة من قمعها أو إیقافها وقد تمثلت مطالب الثوار ح
  :في

  وقف الهجرة الیهودیة إلى فلسطین تماما - 
  انتقال األراضي إلى الیهودمنع  - 
 .(3) إنشاء حكومة وطنیة فلسطینیة برلمانیة - 

كان للرأي العام المصري موقف ناضج عقب قیام ثورة الشعب العربي الفلسطیني عام     
، وذلك من خالل جمع التبرعات لضحایا الثورة بمجهود الهیئات والتنظیمات الشعبیة 1936

ومصر الفتاة في الوقت  ،والشباب المسلمین ،ن المسلمینذات الصبغة اإلسالمیة مثل اإلخوا
الذي لم تشترك فیه الحكومة المصریة في جمع التبرعات لضحایا الثورة تحت الضغوط 

   .)4( البریطانیة كما شكلت لجان لجمع التبرعات و أرسلت احتجاجات عدیدة لسلطات االحتالل

                                                             
  .52، ص1962، مطبعة دار الكتب، الواد، 1، تعریب خیري حماد، طدفاعا عن فلسطین والجزائرأحمد الشقیري، (1) 
  .457، صمرجع سابق، یحي بوعزیز(2) 
  .252،253، ص2010أیلة، عمان، األردن، ، دار 1،  طتاریخ الوطن العربي الحدیث المنهج والوقائعمحمد مظفر األدهمي، (3) 

  .132، صمرجع سابقعادل عبد الغفار خلیل، ) 4(
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البریطاني ومناشدة نساء العالم لمساندة القضیة الفلسطینیة، والدعوى إلیقاف الهجرة الیهودیة 
،  (1)الفلسطینیة  ثورة الشعبیةالوظهر واضحا في أعمال الشعراء والكتاب التعاطف الكبیر مع 

ة م وبعد انتهائها وتشكیل هیئة األمم المتحد 1945-1939قامت الحرب العالمیة الثانیة عام 
  .(2) 1947عرض مشروع تقسیم فلسطین من جدید فأقرته في تشرین الثاني عام 

تابع الرأي العام المصري جمیع مراحل بحث القضیة الفلسطینیة داخل األمم المتحدة والتي      
وقد كان لهذا القرار صداه في الشارع  ،1947انتهت بقرار التقسیم في تشرین الثاني نوفمبر 

اح الجماهیر سخط عارم، وبدأت المظاهرات واإلضرابات تعم البالد احتجاجا المصري، إذ  اجت
على قرار تقسیم فلسطین، ونظمت الهیئات والتنظیمات الشعبیة حمالت للتبرع، وبدأت الدعوة 
إلى الكفاح المسلح في فلسطین والتي احتفلت یصددها القوى الوطنیة حیث أیدته بعض القوى 

  .(3) یاسیة أخرىالسیاسیة، وعارضته قوى س

وقف دیفد  ،1948مایو / أیار 14عن فلسطین في البریطاني  بعد رحیل المندوب السامي     
بن غوریون في أوسع قاعات تل أبیب یومها لیعلن وثیقة االستقالل، والتي تضمنت قیام دولة 

ا و أصبحت عندها بادرت الوالیات المتحدة واالتحاد السوفیاتي باالعتراف الفوري به ،إسرائیل
  .1949مایو عام / أیار 11عضوا رسمیا في هیئة األمم المتحدة في 

، وذلك حرصا منها على 1948مایو /أیار 15-14دخلت الجیوش العربیة فلسطین في      
ربیة یساندها الرأي العام عدم ضیاع األرض العربیة و استقرارها بید الیهود، فتقدمت الجیوش الع

العامل الذي سیؤدي في نهایة له ، جد الیهودي ومساندة بریطانیا الذي نظر للتوا العربي
  .(4) المطاف إلى ترحیل العرب من دیارهم

                                                             
  .132المرجع السابق، ص، عادل عبد الغفار خلیل(1) 
  .254،  صالمرجع السابقمحمد مظفر األدهمي، (2) 
  .133،  صنفس المرجع، عادل عبد الغفار خلیل(3) 
  .116،117، ص2010الحامد، عمان األردن، ،  دار العربي اإلسرائیليالقدس في صراع محمد عوض الهزایمیة، (4) 
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 1948، فمن المؤكد أن حرب 1948أیا كانت دوافع مصر الرسمیة لالشتراك في حرب       
جاءت تعبیرا عن تأیید شعبي جارف للقضیة الفلسطینیة حیث تدفقت أعداد كبیرة من 

، 1948ریر فلسطین دخل الجیش المصري لتح ، حیث (1) المتطوعین المصریین على فلسطین
  .(2) من احتالل النقب، وساحل فلسطین ت القوات الیهودیةولكنه هزم وتمكن

بالكارثة بدل أن  حیث غدر فاروق بالجیش المصري، وقدم لهم أسلحة فاسدة عادت علیه     
، وبقي األمر هكذا حتى قام الضباط األحرار في جیش مصر تنال من العدو الصهیوني 

  .(3) 1952جویلیة  23بثورتهم البیضاء ضد العرش الفاسد، فاروق، یوم 

ما یعرف باسم أصدرت الوالیات المتحدة األمریكیة وبریطانیا وفرنسا  1950مایو  20في      
أنها  قرارفي نهایة ال) أ أو بریطانیا وفرنسا.م.الو(أعلنت الحكومات الثالث  الثالثي حیث قرارال
الدول تستعد على الحدود أو خطوط الهدنة لدولة  إذا هي علمت أن إحدى هذه ...لن تتواني  «

  .»...األمم المتحدة لتمنع هذا االعتداءأخرى على اتخاذ اإلجراءات في نطاق هیئة 

كان الهدف الحقیقي من هذا البیان هو إرساء ضمانات جدیدة للكیان اإلسرائیلي في      
وضحت الدول الثالث فیما بعد أو . ادة أراضیهم بالقوةن وتهدید العرب إذا فكروا في استعفلسطی

حمایة إسرائیل من اعتداء العرب، أما اعتداء إسرائیل على أنها لم تكن تعني بتصریحها هذا إال 
ة تها في المنطقة والهادفة إلى إعاقالعرب فهي تغمض أعینها عنه ألنه یتفق تماما مع مخططا

  .(4) تقدم العرب

       

                                                             
  .133ص، المرجع السابق، عادل عبد الغفار خلیل(1) 
  .115صمرجع سابق، زهدي عبد المجدي سمور، (2) 
  .457صالمرجع السابق، یحي بوعزیز، (3) 
  .329،330صتاریخ العرب الحدیث والمعاصر، مرجع سابق، عمر عبد العزیز عمر، (4) 
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أبعاد المشكلة الفلسطینیة وعمق المأساة التي  ،في مصر 1952تموز  23أدركت ثورة 
األرض  أو من بقى یعیش في، یعیشها شعبنا العربي الفلسطیني سواء من شرد من أرضه ودیاره

وحددوا عوامل النكبة االجتماعیة منها والسیاسیة و االقتصادیة وقد استندت القیادة المغتصبة ، 
  .المصریة سیاستها إزاء فلسطین على دعامتین

  .العربیة فلسطینرض بحركة الجهاد العربي السترداد أن بالنهوض بالوطن و موتك: األولى

   تحریر فلسطینجبهة ل تجمیع حركة النضال العربي والقوى العربیة وزجها في: الثانیة
من الكیان الصهیوني لضرب  وال سیما البریطاني والفرنسي وبتحالف ، فكان التآمر الدولي

سحبت الوالیات المتحدة األمریكیة التي  1956التجربة التحریریة العربیة في مصر، ففي عام 
كانت قد عرضت مساعدتها المالیة لمصر إلقامة مشروع السد العالي في أسوان، وردت 

ذت على الحكومة المصریة على الموقف األمریكي بإعالن تأمیم الشركة قناة السویس و أخ
وقد برزت المقاومة الفلسطینیة ضد الكیان الصهیوني إثر الثورة المصریة  .(1) عاتقها إدارة القناة

لقت من إذ انط 1952یولیو /زتمو  23التي قام بها الضباط األحرار بقیادة جمال عبد الناصر 
دت و استمر العمل الفدائي ضد إسرائیل زهاء سنتین كما تجد،  1953 قطاع غزة في سنة

نوفمبر، ونجاح تأمیم قناة  ة الجزائریة في أولالحركة الوطنیة الفلسطینیة إثر اندالع الثور 
  (2) من قبل النظام الناصري رغم العدوان الثالثي البریطاني الفرنسي الصهیوني 1956السویس 

خلص مما تقدم إلى إن الرأي العام المصري كان واعیا لما یجري من أحداث في فلسطین، ن 
ان مدركا لألخطار التي تنتظر مصر بقیام دولة یهودیة على حدودها الشرقیة، لذلك عملت وك

عن هذا في الخمسینیات  ˝غوریون˝وقد عبر بن  كیان الصهیوني،مصر على إعاقة قیام هذا ال
  .)3( »إن مصر هي العدو الرئیسي إلسرائیل«: من القرن الماضي قائال

                                                             
  .231ص  سابق،مرجع یاسین نمیر طه، (1) 
  .221، ص2009، دار الحامد، تونس، 1ط، فمقاومة ،فاستعمار ،العالم العربي الحدیث والمعاصر تخلفعلي المحجوبي، (2) 

  .+77، ص1989، دار النفائس، بیروت لبنان، 1، طةالتوسع في اإلستراتجیة اإلسرائیلیعدنان السید حسین، ) 3(
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  : خالصة

إن ما نستخلصه من هذا الفصل الذي یتحدث عن أسباب العدوان الثالثي على مصر، أن هذا 
بریطانیا، فرنسا، ( السویس بحیث نالحظ أن أطراف العدوان العدوان یتعدى فكرة تأمیم قناة 

كانت تسعى الن تحقق أهدافها، و أن اشتراك كل دولة في هذا العدوان یختص ) إسرائیل 
بأسباب خاصة لكل دولة، حیث أن بریطانیا كانت قد فقدت في مصر أهمیتها و منافذها 

وسط، أما فرنسا فرأت أنها إذا قضت اإلستراتیجیة في المنطقة و خاصة في منطقة الشرق األ
على الدعم الذي تمده مصر للثورة الجزائریة فإنها ستقضي علیها متجاهلة بذلك أهمیة األسباب 
الداخلیة التي تساهم في إشعال الثورة التحریریة، أما بالنسبة إلسرائیل فكان شغلها الشاغل هو 

انت تسعى إلى التوسع أكثر حتى تمنع الوطن القومي، و حتى رغم قیام دولتها في فلسطین ك
 .قیام أي قوة حدودیة مع فلسطین الن هذا یهدد مصالحها في المنطقة



  

 

  

  

  

  

  

  

 تأمیم قناة السویس: أوال. 

 .تطور األوضاع قبیل تأمیم القناة - 1

 .قرار تأمیم القناة  - 2

 ردود الفعل الدولیة على التأمیم: ثانیا. 

 .ردود فعل الدول الغربیة  - 1
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رغم أن تأمیم شركة قناة السویس هو إحدى األسباب التي أدت إلى العدوان الثالثي على 
مصر، إال أننا قمنا بدراستها في الفصل الثاني باعتبارها القطرة التي أفاضت الكأس و على إثره 

العدوان، و قد أولینا األسباب التي تم ذكرها في الفصل جاءت ردود الفعل الدولیة الغربیة ب
األول نظرا ألنها األسباب الجوهریة للعدوان الثالثي على مصر و یعتبر قرار تأمیم شركة قناة 

مرحلة من مراحل تحریر مصر من القیود االقتصادیة، بعد أن  1956یولیو  26السویس في 
هذا القرار هو رد فعل على فشل مشروع السد تحررت من قیودها السیاسیة و العسكریة، و 

العالي الذي رفضت تمویله الدول الغربیة حیث ساندة الدول العربیة مصر في قرارها ، هذا 
القرار الذي جاء لدول المساهمة في شركة القناة ضربة قاصمة الحتكاراتها االستعماریة في 

، و قد تم تحالف أ.م.و حتى في الو المنطقة و على إثره تم تجمید األرصدة في دول العدوان،
 29كل من بریطانیا و فرنسا و إسرائیل بعد تحضیر المؤامرة للعدوان الثالثي على مصر في 

  .1956أكتوبر 
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  :تأمیم قناة السویس: والأ     

 :تطور األوضاع قبیل تأمیم القناة -1  

دورا بارزا في إظهار العداء  ،بقیادة جمال عبد الناصر 1952لعبت الثورة المصریة  
القائل  لمصر وخاصة من طرف إسرائیل وفي كثیر من المواقف، وهذا ما یؤكد التحلیل السائد

  .(1)إسرائیل عدوة لألنظمة العربیة وخاصة لمصر بأن
هذا  ،التي قادها محمد نجیب وجمال عبد الناصر، و  1952عرفت مصر بعد ثورة 

وحتى مارس ، (2)األخیر الذي تخلص من أعضاء مجلس قیادة الثورة وعلى رأسهم محمد نجیب
عبد الناصر بین رئاسة جمال جمع  ، حیثتغیرات وزاریة متالحقة عرفت مصر 1954

   (3)الجمهوریة ورئاسة الوزراء في أربع وزارات متعاقبة
 1955وذلك  عام تكار األسلحة من كسر اح الرئیس الراحل جمال عبد الناصرمكن ت     

هذا المشروع الذي رفضت بریطانیا و الوالیات المتحدة ة تمویل السد العالي والتغلب على أزم
وبروز فكرة تأمیم قناة األمریكیة تمویله ، رغم قبولها في مرحلة من المراحل بهذا المشروع ، 

  .(4) 1956 التي تم تجسیدها فعلیا عام  السویس
ر الذي لعبه الرئیس جمال عبد الناصر في مؤتمر باندونغ ، الصدى األول و كان لدو      

التأثیر البالغ في تطور األوضاع في مصر، وخاصة في القرار المصیري الخاص بموقعة 
  . )5(السویس ، أو تأمیم شركة قناة السویس 

  

  

                                                             
  .54، ص2008، األردن، المؤسسة العربیة للدراسات،  1، ط عن عرفات و اوسلو وحق العودة و إلغاء المیثاق ،بالل الحسن(1) 

  .89سابق، ص مصدر ،عاطف السید) 2(
  .21، ص1995، مطابع الهیئة المصریة العامة للكتاب، مصر، 1، طهیكل والكهف الناصرىعبد العظیم رمضان، (3) 
  .38، ص1981، یولیو 61، مجلة السیاسة الدولیة، ع» العالقات العربیة في األزمة والمسار «محمد أحمد عبد العاطي، (4) 

  .10، ص2002والدولي ، مصر ، ي، الدار المصریة للنشر العرب2،ط2001التائه يكالم في السیاسة ،العربمحمد حسین هیكل ، ) 5(
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اعتمدت مصر في تفكیرها بتأمیم شركة القناة على مجموعة من المعطیات، إذ بعد  
على مصر،جاءت من بعدها معاهدة  ةانتهاء تبعیة مصر لتركیا وفرض الحمایة اإلنجلیزی

، أن الدفاع غن القناة موكل لمصر دون غیرها، وهذا ما 153فرساي والتي قررت فیها المادة 
  .)1(ا في تأمیم القناة استشفت منه مصر مشروعیته

عملت مصر على تبني سیاسة مغایرة، وهى محاربة سیاسة األحالف بمختلف أشكالها 
فقد كان لجمال عبد الناصر مواقفه الوطنیة الواضحة إزاء هذه السیاسة ،حیث شن عبد الناصر 

بغداد  ، وأول هذه األحالف حلف)2(حملة عنیفة ،ألن هذه األحالف ستجر األمة إلى االستعمار
حیث رفضته  مصر ووقفت  1956، فهو یعتبر أحد دوافع الغرب في الهجوم على مصر عام 

ضد العراق، وخاصة نوري السعید الذي یقال عنه أنه كان یعلم بالمؤامرة التي تحاك ضد مصر 
  . )3( 1956سنة 
وذلك سنة  ،إیدن في مجلس العموم البریطانيأنتوني صرح رئیس الوزراء البریطاني السید      

  بأنه صاحب فكرة حلف بغداد، و أن میثاق بغداد تعزیز لنفوذ بریطانیا في  1956
إیدن في  نيدعي أنتو ، حیث )4(الشرق األوسط، و أنه ال یتعارض مطلقا مع مصالح إسرائیل

 العموم البریطاني إلى أن حكومة بریطانیا تسعى على مساندة العرب في تحقیق وحدتهم مجلس
إیدن أنه أحد مخططي الهجوم الثالثي  ة والسیاسیة، والمعروف عن أنطونيوالثقافیاالقتصادیة 

بما وارد مصر انتزاع متحقیق أهدافه، ب ىعمل عبد الناصر عل ،)5( 1956 عام على مصر في
ل عبد الناصر یواصل حركات التحرر في أكثر من قطر عربي، وهذا ما جع برزت فیها شركة

  .)6(1یسبما فیها شركة قناة السو رد مصر واانتزاع متحقیق أهدافه ب
                                                             

  .77، ص1993العربي ، مصر،  لدارا لمستقب، صفحات من تاریخ مصر ،محمد مندور) 1(
  .   47،48مرجع سابق، ص نصار نواف،) 2(
  .96، ص1990، مطابع الهالل الخصیب ، مصر،  1ج الشرق العربي المعاصر ، محمود صالح منسي ،) 3(
  .48نفس المرجع، ص ،نصار نواف) 4(
  .66، ص2001، دار الحامد،األردن، 1، ج1، طالعربیةموسوعة المنضمات الدولیة جامعة الدول  سهیل حسین الفتالوي ،) 5(
  .69، ص2002، الدار العربیة ، مصر، 1، طالعرب و تحدیات المصیر  كاظم حطیط ،) 6(
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خاضت مصر معركة لتنمیة بالدها فعملت على استغالل جمیع إمكانیاتها وخاصة قناة  
السویس بصفتها صاحبة هذه القناة والشركة التي تشرف على المالحة في هذه القناة، وبذلك 

  .(1)التجأت مصر إلى البنك الدولي للحصول على القرض الالزم لتمویل مشروع السد العالي
ریخ تفكیر مصر بتأمیم شركة قناة السویس، حیث یشیر كنیتالف تختلف اآلراء في تا

˝kennett love˝  أن تأمیم شركة قناة السویس  1966أن جمال عبد الناصر قد صرح سنة
وهذا ما قاله كذلك سفیر مصر في الوالیات المتحدة  ، جاء كفكرة  لتمویل مشروع السد العالي

جمال عبد  ملحقا عسكریا لمصر في باریس، أن كاشة وكانعأحمد حسین ویذكر ثروت 
أعد لجنة من الخبراء لالهتمام اتخذ قرار  تأمیم شركة القناة و  الناصر قد أفضى له بأنه

فیشیر إال انه سمع بالقرار عن طریق  النسبة إلى ما جاء في مذكرات البغداديبالمشروع، أما ب
ه عه مع عبد الناصر في منزله اخبر ، وقد كان هناك لقاء جم1956یولیو  21على صبرى في 

في كتابه دخل القناة وهذا ما ذكره روبرتسون ثره بأنه سوف یشید السد العالي من على إ
  .(2) 1956یولیو  21أن قرار التأمیم كان یوم السبت  ˝األزمة˝

شركة أمم  أنه عاته في ردود فعل الدول الغربیة لولقد عبر جمال عبد الناصر عن توق
خالل أسبوع من قرار التأمیم حتى   %80تقدیري إن التدخل العسكري ضد ناسیكون «: القناة

فهل صدقت توقعات جمال عبد  »...ثم یبدأ بالتالشي بعد ذلك %30نهایة أكتوبر بنسبة 
  .(3)الناصر
  
  
  
  
 

                                                             
  .108-106مرجع سابق، صیحي جالل، (1) 
  .108-106المصدر السابق، صعاطف السید، (2) 
  .208صالمرجع السابق، نصار نواف، (3) 
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  :مشكلة تمویل السد العالي 1- 1
مع الثورات كان لوقوف مصر ضد حلف بغداد، واالعتراف بالصین الشعبیة، ووقوفها 

 56العربیة وخاصة الثورة الجزائریة من خالل االجتماع الطارئ للجامعة العربیة في مارس 
بأن الطریق للقضاء على  «: یقول احد القادة العسكریین ، حیث كان لها البعد القومي(1)بالقاهرة

  .(2)»الثورة الجزائریة یمر بتخریب القاهرة
الغربیة اتجاه مشروع السد العالي حیث یمص  وتبعا لمواقف مصر كان رد فعل الدول

إیزنهاور في مذكراته لم ییأس عبد الناصر من أمریكا فعرض على رئیسها تمویل بناء السد 
العالي بأسوان بالتعاون مع البنك الدولي فتم نفس الضغط من جانب داالس للرفض إلى جانب 

  .(3)لعربحاسما لظهر اذي كان یعتبر القضاء على مصر قصما إیدن ال
وقد تم تحقیق هذه الغایة بإعالن داالس وزیر الخارجیة األمریكیة عن سحب الموافقة 

، فیرد جمال عبد الناصر أنه سیمول هذا المشروع 1956لدعم مشروع السد العالي في یولیو 
  .(4)بتأمیم القناة

سیعلنها وقد صرح جمال عبد الناصر للوزراء بأنه أعد وثائق تأمیم قناة السویس و أنه 
بعد خطبته، وقال أن داالس قد بالغ في اإلساءة لمصر عند إعالنه سحب تمویل مشروع السد 

اجتماع ألعضاء مجلس قیادة الثورة حضره كل قام جمال عبد الناصر بعقد ، حیث  (5)العالي
البغدادي، وزكریا محي الدین، و بعد العدید من  عبد الحكیم عامر وعبد اللطیفمن 

  .)6(تم الموافقة على هذا المشروع االجتماعات 

                                                             
  Elmassadir, «revue semsentriell par le centre national d’études et de recherche sur le mouvement )1(  
national et la révolution du 1er novembre 54» numéro 14, 2eme semestre 2006, p277. 

  .40، ص1992، 142، عاللسان المركزي للمنظمة الوطنیة للمجاهدینأول نوفمبر، (2) 
  .11، ص2001دار الكتاب العربي، دمشق، القاهرة،  الحكام العرب في مذكرات زعماء وقادة ورجال المخابرات،كامل،  يمجد (3) 

، ترجمة عبد العلیم إبراهیم األبیض، الدار الدولیة، مصر ،1945منذ  اریخ الوالیات المتحدة ت، ونورمان لنجر دافیرف  لدانیا  )4(
  .113، ص1990

  .76ص،  1986،  ، دار الحریة 2، طشهرا مع عبد الناصر 72الحریة كتاب رضوان،  يفتح  )5(
  .4ص المرجع السابق،، نصار نواف) 6(
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  :قرار تأمیم قناة السویس - 2      

ملیون دوالر، حیث وافقت كل من بریطانیا  1300احتاج مشروع السد العالي إلى حوالي 
وفرنسا على تقدیم القرض لمصر، وعلى إثره جاءت لجنة أمریكیة بریطانیة لتشرف على 

 سنة، 16ة تسلیف مصر مبلغ مالي مقابل قرض مدالمشروع في سنته األولى، كما اقترح بالك 
  .(1)السوفیاتي تقدیم المساعدة المالیة لمصر قتراح االتحادفضال عن ا

دعي جمال عبد الناصر في مؤتمر بریوني عالنیة إلى حل مشكلة فلسطین استنادا 
ة بحل المشكالت الدولیة و هذا ما مساندة الثورة الجزائریة والمطالبكذا و ، لقرارات مؤتمر باندونغ

التي تبنتها  ترا و فرنسا على سیاسةأ و إنجل.م.قف كل الدوائر السیاسیة في الوامو أثر في 
  .(2)مصر

أقطاب الحیاد اإلیجابي في جزیرة بریوني وهم جمال  هذا االجتماع الذي حضره على إثر
علما أنه كان هناك  (3)وتیتو أعلن الغرب أنه لن یمول مشروع الید العالي ،ونهرو، عبد الناصر

 01الناصر في لوید وزیر خارجیة بریطانیا والسید جمال عبد  لقاء جمع بین كل من سلوین
لدراسة السد العالي، إضافة  مشروع  دارت بینهما محادثات حول تمویل حیث 1956مارس 

  (4) الشرق األوسطفي ألوضاع ا
التي  على غرار مصرشهدها العالم ، تطورات سیاسیة و اقتصادیة  عرفت هذه الفترة

ضاعها ، خاصة االقتصادیة هذا ما جعل الرئیس جمال عبد كانت تسعى إلى تحسین أو 
وكان ذلك في  القناة، شركة  تأمیم الناصر یفكر في تأمیم قناة السویس لیعلن هذا األخیر عن

  . (5)  1956 جویلیة 26

                                                             
  .590،591المرجع السابق، صجالل،  يیح (1) 

  .223، المكتبة التجاریة الكبرى، مصر، دون تاریخ، ص1956-1854انجلترا وقناة السویس وت، مصطفى ضف دمحم  )2(
  .142، منشورات مكتبة حسین النوري، دمشق، دون تاریخ، صكفاح القومیة العربیة في القرن العشرینالحلو،  مإبراهی (3) 
  .57، ص1986، شركة المطبوعات، بیروت، لبنان، 1، طقصة السویس آخر المعارك في عصر العمالقةین هیكل، نحس دمحم (4) 

Andrés Avila, frank pinto, historikal General assembly, the 1956 suez crisis, noxenu international, )5 (  

,2012 p15. 
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بتأمیم شركة قناة السویس حتى تستطیع یقضى  1956سنة  285رقم  جاء قرار قانون      
تطور مسألة القناة مرتبط بمنطقة الشرق  نأ، والواضح هاتبني اقتصاد مصر بموارد القناة أن

بعد قرار تأمیم ، وخاصة   (1) لدى دول الغربیة من أهمیة إستراتیجیة ذه المنطقةله وما األوسط 
هذه الدول شركة قناة السویس و إلغاء شركة القناة التي كانت تدیرها وتملك معظم أسهمها 

  .(2) ، وهذا ما یهدد مصالحها في المنطقة)بریطانیا وفرنسا (الغربیة
إغالق مضیق تیران الذي یتحكم  عن 1956تشرین األول  24بعد إعالن مصر في       

، ، الذي یمثل الشریان الحیوي ، والخط المالحي إلسرائیل وهذا ما یهدد مصالحها بخلیج العقبة
بدأت  1956أواخر عام ، حیث في  (3) ضد مصر لحرب وقائیة إلى الدعوة  بیغن لذلك عملو 

، من خالل الهجمات البریة علي الحدود اإلسرائیلیة المصریة  إسرائیل في االعتداء على مصر
 في هذه المؤامرةكل من فرنسا و إنجلترا إلى جنب إسرائیل  ودخلت إلى جانب هذا االعتداء

 ،وفرنسا ،واطؤ بین كل من إسرائیلوقد جاء هذا الت (4) المدبرة مسبقا لالعتداء على مصر
ذه الدول الثالث وخاصة إسرائیل التي كانت تأمل إلى غزو صحراء وبریطانیا تلبیة لرغبات ه

  .(5) منطقة القناة عبر قطاع غزةسیناء ودخول إلى 
في عید الثورة المصریة، وفي میدان أحمد عرابي باإلسكندریة وقف رئیس الجمهوریة 

أن مصر اضطرت إلى أن تكافح من اجل قناة السویس لتخلصها من المصریة یشرح لشعب 
   (6) االحتالل األجنبي شارحا بذلك الضغوط التي تحملها مصر من الغرب

  

                                                             
  .7، ص1998، مكتبة المصطفي، مصر، دراسات في تاریخ مصر والسودان الحدیث و المعاصر محمود السروجي ،  دمحم (1) 
  .117، ص2002، دار نوبلیس، بیروت لبنان، 1ط، االتفاقیات العربیة اإلسرائیلیة، طوق يالخور  فجوزی (2) 
، 1984، ید، مركز الدراسات العسكریة، سوریاسمیح الس، ترجمة محمد سبب محتمل لحرب عالمیة ثالثةإسرائیل ، یةغرانوتی رببرنا (3) 
  .44ص

، مركز وثائق وتاریخ مصر المعاصر، 1956- 1948والعدوان الثالثي  الیهود في مصر بین قیام إسرائیل، عبد الحمید أحمد لنبی  )4(
  .44، ص1991مصر، 

  .361، ص2003لبنان،  ، مركز دراسات الوحدة العربیة،1، ترجمة عطا عبد الوهاب، طفلسطین والفلسطینیون، فرنسون حسمی (5) 
  .593ص ، المرجع السابق،یحي جالل(6) 
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ا في حفل شعبي ،  خطاب1956) یولیو(تموز  26في مساء یوم  ألقي جمال عبد الناصر      
، كما أشار إلي أن ؤسسة مصریة وجعلها م ،ضخم باإلسكندریة أعلن فیه انه أمم قناة السویس

وقد حضر هذا الخطاب  (1) تعترف بكافة الحقوق المشروعة لحملة أسهم الشركة المنحلة مصر
جموع غفیرة كما انضمت جموع من اإلخوان المسلمین وسارع السجناء إلى إرسال برقیات 

بد العظیم رمضان أنه لقرار یقول ع، رغم أن هذا القراره  لجمال عبد الناصر یعلنون فیها تأیدهم
   (2)  .، و ان جمال عبد الناصر لم یوفق في هذا القرار المتسرعمصر خسائر هائلة أورث
عالنه تأمیم شركة قناة السویس في خطاب جمال عبد الناصر قرار إمضمون  قد جاء في     

أنظر ( ومن مقتطفات خطاب جمال عبد الناصر والمواد التي جاءت فیه 1956یولیو  26
  .(3) )01الملحق رقم 

على أساسها قرار ندا على دراسات و استنتاجات اتخذت مصر كان قرار هذا التأمیم مست
إلي رد عدم إمكانیة لجوء بریطانیا لوحدها  ،التأمیم لشركة القناة و من بین هذه االستنتاجات

 عسكریة ضد م بالتنسیق مع فرنسا و إسرائیل على القیام بعملیةفعل علي هذا القرار أو حتى  
  .(4) في المنطقة مصالحهاب الن هذا یضرصر 

  

  
  
  
  
  

                                                             
  .7ص، 1958، سوریا العرب، دمشق ، مطابع فتىصراع القومیة العربیة من معركة القناة إلى ثورة العراق، إمیل الغوري (1) 
  .310، ص1998، الهیئة المصریة العامة، مصر، 1، جعبد الناصر وحقوق اإلنسان، عبد العظیم رمضان (2) 
  .217-213سابق، المرجع ال، نصار نواف (3) 
  .13، المرجع السابق، صأخر المعارك في عصر العمالقة  قصة السویس، هیكل حسنینمحمد  (4) 
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  :مشروعیة التأمیم 1- 2      

إن مصر في تأمیمها لشركة قناة السویس، لم ترتكب عمال جائزا، فهي دولة مستقلة ذات 
یا ففرنسا وبریطان ،سیادة، مارست حقا مشروعا ولم تحترق أحكام القانون الدولي الخاص والعام

  .(1) اإلقتصادیةوتجاریة و  صناعیةیرة عددا من الشركات خالل الثالثین عاما األخأممتا 
وتعلمنا تجربة السویس أسلوبا في ... «: یقول محمد حسین هیكل في كتابه قصة السویس

إدارة الصراع ما زلنا بحاجة إلى دراسته فلم تكن السویس مغامرة یائسة، وال كانت أسبابها قرار 
داالس بسحب  على قرار اتخذه جون فوستر الناصر بتأمیم قناة السویس ردا اتخذه جمال عبد

قناة حیث عبرت مصر عن حقها في امتالك  ،(2)  »...المساهمة األمریكیة في بناء السد العالي
مصریة یجب إخضاع مرافقها لإلدارة  هي شركة القناةوشركة  ،مرفق مصري باعتبارها السویس

  .(3) مباشرةالمصریة 
ما توصلت إلیه اللجنة الخاصة من آراء ممثلي الدول األعضاء حول مسالة وضع تعریف رغم 

هذا  لم ترضى بوضع یات المتحدة األمریكیةواللإال أن بعض األعضاء كا 1956العدوان سنة 
 ةعنلشر د المرونة التي تتمتع بها أجهزة األمم المتحدة وهي حجة التعریف للعدوان ألنه سوف نفق

  .(4) العدوان
شهدت األزمنة المعاصرة الكثیر من سیاسات التدخل، وكذلك المبررات التي تساق 

  .(5) إسرائیلي ضد مصر-سوننجلو فر ومن بین هذه التدخالت التدخل اإل لشرعنتها ال تكاد تعد،
  

                                                             
  .14السابق، ص ، المصدرإمیل الغوري(1) 

  .14المرجع السابق، ص،  قصة السویس أخر المعارك في عصر العمالقةمحمد حسنین هیكل، ) 2(
  .78سابق، ص، مصدر فتحي رضوان(3) 

جامعة محمد خیضر    مذكرة ماجستیر حقوق تخصص قانون دولي عام،،  مةالمسؤولیة الشخصیة عن الجری، الباسط محدة عبد) 4(
  .46، ص2012، 2011السیاسیة، قسم الحقوق، والعلوم كلیة الحقوق  بسكرة ،

جامعة محمد  ، مذكرة ماجستیر حقوق تخصص قانون دولي عام،لعدوان في ضوء أحكام ومبادئ القانون الدولي، اساكري  عادل(5) 
  .126، ص2012-2011والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، كلیة الحقوق  خیضر بسكرة ،
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رغم مشروعیة القرار الذي اتخذته مصر بتأمیم شركة السویس، إال أنها شهدت تدخال 
    1956-07-26إعالن قرار التأمیم  ، فوربریطانیا وفرنسا عنیفا شاركت فیه كل من عسكریا

على  اقد عملو  ك الدوليبمساهمة من البنو علما أن أحد أطراف هذا االعتداء ، وهي بریطانیا 
طأت في ذلك اوقد تو  (1) لتمویل مشروع السد العالي سحب العرض الذي كانوا قد تقدموا به،

لعدوان الثالثي على ، هذا التدخل الذي یطلق علیه المؤرخون انیة إسرائیلالتدخل الصهیو 
القومیة العربیة، وخاصة  ا لإلبعاد االستعمار والصهیونیة من أجل ضربمصر، ویعد ذلك مؤشر 

 إذ تعتبر الصهیونیة العالمیة و إسرائیل هما العدو األول، (2) اقلها ومن بینها مصرفي مع
، حیث تساهم في هذا العداء الدول الغربیة، وتغذیه الوالیات المتحدة للعرب والمسلمین والمباشر

  .(3)األمریكیة 
، حیث بدأت على الحدود اإلسرائیلیة المصریة  صراع مسلح 1956ع في عام لاند

من تشرین األول أكتوبر بعملیات عسكریة ضد مصر، انضمت إلیها في ذلك  29إسرائیل في 
العسكري لها  دعمتقدیم المساندتها و  وذلك من خاللوالمملكة البریطانیة المتحدة كل من فرنسا 

  .(4)في هذا الهجوم  ةمن تسلیح وذخیرة وكذا بالمشارك
إلى تحقیق غایاتها والحصول على مكاسب  إسرائیل من حرب السویس، لقد كانت تهدف

حتالل سیناء بة، ثم التمكن من اة المالحة بخلیج العقحری المتمثلة فيو إستراتجیة في المنطقة، 
   (5) .في البالد العربیة إقامة مستعمرات یهودیة، وعلى رأس هذه األهداف النفط أبار  ونهب

  

                                                             
، تاریخ العالم العربي الحدیث والمعاصر من الفتح العثماني إلى الوقت الحاضر، اهللا عبد الرزاق إبراهیموعبد ، شوقي عطاء اهللا الجمل(1) 
  .160، ص2007، المكتب المصري، القاهرة، 1ط

  .107، ص1995، ینایر، 19ع ،مجلة السیاسة الدولیة ،»ملف السیاسة الدولیة والجامعة العربیة و األمن القومي «،طه المجدوب(2) 
  .7، ص2002، دار الشروق، مصر، 1، طإرهاق الوجود اإلسرائیلي، حسین الشافعي(3) 
  .101، ص2011، دار البدایة، األردن، 1، طفلسطین بین القانون الدولي واالتفاقیات الدولیة، بشیر شریف یوسف(4) 
  .29، ص2007الكتاب العرب، دمشق،  ت اتحاد، منشورااالحتالل اإلسرائیلي وشرعیة المقاومة والعملیات االستشهادیة، حسین غازي(5) 
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 ىعل اعتمدت إسرائیل على خطة إستراتجیة في هجماتها على مصر، وذلك بالتركیز      
على الدعم العسكري الجوي  ، وقد إعتمدة إسرائیل في هجماتهاغزة وصحراء سیناء منطقة قطاع

  .(1) ، وساهمت في نجاحهوالبحري الذي قدمته لها فرنسا
، برغم انه لم تبنى نظریة الحرب الخاطفة على جیش اإلسرائیلي منذ تأسیسهلقد اعتمد ال

بعد العدوان الثالثي  أنه الجو والمدرعات، إال تكن تتوفر لدیه إمكانیات هذه الحرب من سالح
  (2) تمكنت إسرائیل من تقویة وتطویر إمكانیاتها الحربیة وبشكل جد متطور ،1956على مصر 

وبین االمبریالیة، تصاعد هذا الصراع الذي  صراع بین الحركة القومیة العربیةمن خالل ال
تغذیة الدول   الذي أخذ یواكبه صراع مماثل بین مصر و إسرائیلفیما بعد إلى استعمار،  تحول

  .(3) الغربیة

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .57، ص1992ربد، األردن، إ، دار 1، طدراسات في القضیة الفلسطینیة، عصام أرشیدات، وآخرون (1) 
  .37، ص2008، دار الفرابي، بیروت، لبنان، ، تقدیم نبیه بدى1، طالشرق األوسط تحوالت إستراتیجیة، محمد خواجة (2) 

  .80، ص1956، ، مطابع روز الیوسف، مصر1979- 1949المواجهة المصریة اإلسرائیلیة في البحر األحمر ، عبد العظیم رمضان )3 (
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  .ردود الفعل الدولیة على تأمیم قناة السویس: ثانیا     

 : ردود فعل الدول الغربیة -1   

  :بریطانیا وفرنسا 1- 1
إني مقتنع أن عبد الناصر لن .. «: 1956مارس  08 بتاریخ في مذكراتهور نهایقول إیز 

برسالة إلى  1956سبتمبر  02ور في ، حیث توجه إیزنها»..یقوم بأي حركة من أجل السالم
إن لدینا في منطقة الشرق األوسط، وخاصة من بین العرب حلفاء أعربوا ... «: قول فیهایإیدن 

  .(1)  »...لنا عن رغبتهم في تحجیم عبد الناصر

ه ، عن رأي حكومت1956أغسطس  18أعلن أنتوني إیدن رئیس حكومة بریطانیا في 
إن تأمیم عبد الناصر قد أوجد حالة خطیرة و إن  «: قناة قائالكة الوموقفها إزاء تأمیم مصر لشر 

وقد أید رئیس (2)  »...وضع هذه القناة تحت إشراف دولي مسألة حیاة أو موت بالنسبة لبریطانیا
بذلك إلى ركب السیاسة البریطانیة من خالل لینضم وزراء نیوزلندا بریطانیا عند قدومه إلى لندن 

قد  ن وثیقصحة تعاو  علىتؤكدأعدت تقاریر  كما .(3) بریطانیا في قناة السویسدعمه لموقف 
  .(4) رف اإلسرائیلي ودول الغرب، فرنسا وبریطانیا بخصوص توجیه ضربة لمصرطتبلور بین ال

شهرا مع عبد الناصر أن الجنرال كوستا أخبره  72الحریة  ،یقول فتحي رضوان في كتابه
بأن لدیه معلومات تؤكد أن بریطانیا وفرنسا تعدان العدة لحملة عسكریة ضخمة ضد مصر و 
أن بریطانیا انتهزت فرصة تأمیم مصر للقناة وقررت أن تستعید جمیع األراضي التي فقدتها في 

   (5) :الشرق العربي

                                                             
  .11،12، ص، مصدر سابقكاملمجدي (1) 
  .227ص ، مرجع سابق،محمد مصطفى صفوت(2) 

 lyon peter : the commonwealth and the suez crisis, in suez 1956 the crisis and its conséquences  )3(        
edited by W M roger louis and royer gwen ( no date).p265, 266. 

  .41، ص1994، دار المستقبل العربي، مصر، الصراع العربي اإلسرائیلي في ضمیر دبلوماسي مصري، طه الغرنواني(4) 
  .63سابق، صال مصدرال، فتحي رضوان(5) 
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في في المنطقة ككل، ف هدفهافها ضد مصر كانت تسعى إلى تحقیق أإن بریطانیا في موق 
الیوم الثاني من إعالن مصر التأمیم احضر شمعون بیریز المدیر العام لوزارة الدفاع اإلسرائیلیة 

عملیة مشتركة فرنسیة  قال لي موریس بورجیس، تم رصد.. «: یقول بیریز ،وعرض علیه خطة
، ..في قناة السویس فإذا قبلت إسرائیل االشتراك فیها وبریطانیة ستنفذ، للحفاظ على حقیهما

  .(1)  »..ز إلى إسرائیل مصطحبا معه خطة الهجوم الثالثيیوعاد بیر 

، وهناك اجتمع قصد بن غورین رئیس وزراء إسرائیل وزیر الدفاع فیها فرنسا بصورة سریة 
وتم في  ˝ال كوبالىلفی ˝ه وزیر خارجیة فرنسا في فیال بضواحي باریس معروفة ب ي مولیبج

  .(2) هذا االجتماع وضع خطة للعدوان على مصر وضرب القومیة العربیة

 جتماعا لمناقشة مشكلة التأمیم،حیثأركان الحرب ا مع وزرائه ورؤساءعقد أنتوني إیدن 
أرسل برقیة لرئیس األمریكي یدعوه فیها إلى عدم السماح لعبد الناصر بتأمیم القناة ألن ذلك 

القناة رأسمال عالمي لمن یسطر علیه، وهذا بریطاني األمریكي في المنطقة، و ینهي النفوذ ال
یعني ضیاع مصالح الغرب و أمواله في الشرق األوسط و إفریقیا، والحل العسكري بات 

  .(3) مطروحا

وتقول أن االتفاق كان  ˝فیلال كوبالي˝وقد فضحت جریدة فرنس أوبسر فاتور اجتماع 
) و إسرائیل، وبمشاركة بریطانیا في الهدف مقتصرا على فرنسا 4 حیث أعلنت حكومة ،  (

هذا العدوان ضد  یه بأنها ستعمل على دعمبریطانیا بلسان متحدث رسمي بیانا لها، صرحت ف
  .(5) مصر بكل إمكانیاتها

                                                             
اعیل الكردي، دار سي، تدقیق إسم، ترجمة سالم العی1، طإسرائیل والعرب حرب الخمیس عاما، الطهريهرون بریغمان، وجیهان أ(1) 

  .64، ص2002، سوریا دمشق األوائل،
  .142، مرجع سابق، صإبراهیم الحلو(2) 
  .232،233، مرجع سابق، صنصار نواف(3) 
  .143ص ، نفس المرجع،إبراهیم الحلو(4) 

، مكتب 1، ج1956دیسمبر  04 -أكتوبر 29االعتداء البریطاني والفرنسي ، وزارة الخارجیة البریطانیةنهي حقي، نشرة ووثائق  )5(
  .346، دون تاریخ، صمصراإلسكندریة، 



  قناة السویس و ردود الفعل الدولیة تأمیم                                                    الفصل الثاني
 

54 
 

  :الوالیات المتحدة األمریكیة - 2.1 

جون  في على تضلیل العرب، حیث ذهب المستر على المراوغةأ .م.ساسة الو اعتمد 
بریطانیا وفرنسا فور  تشارك.م.د التفاهم والوئام رغم أن الوداالس یدعو إلى اعتما فوستر

وعملوا على مقاطعتهما  ،بتجمید أرصدة مصر في عواصمهم وذلك صدور قرار التأمیم
  .(1) اقتصادیا وتجاریا

لم تجد بریطانیا تأیدا من دول الكومنولث الستخدام الضغط ضد مصر، سواء أكان ذلك 
لندا، و أعلن نهر و انه بالنسبة لكندا أو بالنسبة للهند، إال أنها خطیت بتأیید استرالیا ونیوز 

  .(2) بر منهل بریطانیا من خطأ كبیر إلى خطأ أكاقتنیخشى من ا

انعقاد  لقد تم أعقاب تأمیم قناة السویس بروز العدید من ردود الفعل الدولیة ،حیث تم
كان بتاریخ  والمؤتمر الثاني ،1956أب  23-16 المؤتمر األول بتاریخ كان ،مؤتمرین بلندن

وذلك بسبب زیادة المعارضة الموجهة ، (3) »3و 2«أنظر الملحق رقم  1956أیلول  19-21
 ، هذا ما أدى إلى تخوفحكومة لندن وباریس على الصعید العالمي وداخل البالد نفسهاضد 

  .(4)األوروبي و العالمي حكومتي لندن وباریس من االنهزام أمام الرأي العام 

 والتي م لجنة مانزیسغرب بتوجیه لجنة إلى القاهرة،عرفت هذه األخیرة باسقامت دول ال 
یل وزراء ونائب وك ،ثیوبیا، إالسوید، وزراء خارجیة إیران لیا، وضمت رئیس وزراء خارجیة أسترا

ول غیر أن هذه األخیرة لم أیل 03عبد الناصر یوم جمال اللجنة بأ وتم إلتقاء هذه .م.خارجیة الو
  .(5)تغیر من الموقف شيء 

  
                                                             

  .18- 16، صمصدر سابق، إمیل الغوري (1) 
  .597، مرجع سابق ، صیحي جالل (2) 
  .251-243، المرجع السابق ، صنصار نواف (3) 
  .598المرجع، ص، نفس یحي جالل (4) 
  .246، ص ، نفس المرجعنصار نواف (5) 
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  :األمنمجلس  -3.1

مصر باستصدار حاولت الدول الغربیة أن تعوض خسارتها في معركتها الدبلوماسیة ضد 
حیث ، (1) الدبلوماسیة المصریة ، لكن دون جدوى وذلك بفضلقرار من مجلس األمن لمصلحتها

بمذكرة لمجلس األمن ورد فیها عن النوایا العدوانیة لفرنسا  1956أیلول  17تقدمت مصر 
وبریطانیا تجاه مصر، وفي المقابل تقدمت بریطانیا بشكوى لمجلس األمن ألضعاف الشكوى 

صریة، حیث عقد مجلس األمن في تشرین األول اجتماعا حضره محمود فوزي وزیر خارجیة الم
مصر وسلوین لوید وزیر خارجیة بریطانیا من أجل حریة المالحة و إدارة القناة بواسطة هیئة 

  .(2) دولیة

أ في األمم المتحدة على مجلس .م.كما اقترح مستر هنري كابوت لودج رئیس وفد الو
، وذلك لتسویة مسألة القناة وفق مجموعة من المطالب لكل أطراف 1956أكتوبر  13األمن في 

المبادئ الستة لحل مشكلة ) أكتوبر(تشرین األول  15حیث اقر مجلس األمن في  (3) الصراع
  :القناة وهي

 .احترام السیادة المصریة -

 .سویس مفتوحا وحرا بدون أي استثناءیكون المرور عبر قناة ال  -

 .الرسوم بواسطة اتفاق یعقد بین مصر والدول المنتفعة بالقناةتحدید  -

 .عزل موضوع إدارة القناة عن سیاسة أي دولة -    

 .تخصیص نسبة عادلة من الرسوم  -

 )4( بین مصر وشركة القناة عن طریق هیئة تحكیماألمور الخالفیة أن تسوى   -

                                                             
  .34المصدر السابق، ص، إمیل الغورى )1(

  .254، المرجع السابق ، صنصار نواف(2) 
  .346، المصدر السابق ، صوزارة الخارجیة البرطانیة نهي حقي نشرة ووثائق (3) 

  .37، ص نفس المصدر إمیل الغوري،) 4(
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  :تيااإلتحاد السوفی -4.1      

فرنسا وبریطانیا، كون أن  مشاریع السوفیاتي لم یكن حجر عثر أمامبالنسبة لإلتحاد 
شوف یدرك تلن یكون جدیا، ألن خرو  المؤید لقرار تأمیم قناة السویس موقف االتحاد السوفیاتي

،إال أنه ورغم ذلك فإن  (1) خطر خوض حرب ضد أطراف تدعمها الوالیات المتحدة األمریكیة
أبدى استعداده حیث ي مرحلة مبكرة من الصراع الموقف السوفیاتي كان مؤیدا لمصر و ف

موقف حیث ساهم  (2) تحققت مصداقیته فیما بعد الذي  ومبادرته لتمویل مشروع السد العالي
یالیة لیة لإلمبر اكحركة مو  ،طابع التاریخي األساسي للصهیونیة في إبراز 1956عام  س.إ

  .(3) العربیةاألمریكیة التي ورثت أهداف و مهام االستعمار البریطاني في المنطقة 

ه لم یساهم في كبح المؤامرة التي كانت إال أن، رغم الموقف السوفیاتي والمؤید لمصر
سرائیل،وبریطانیا،فرنسا( الدول المتآمرة ، حیث باشرت هاتحاك ضد  ،على تنفیذ خطتها ) وإ

فاشتركت هذه الدول في هجوم جوى استهدفت فیه المناطق اإلستراتجیة لمصر، وقد بدأت 
هذا العدوان في امتداد ساهم حیث  (4) 1956-10-29مساء العدوان الثالثي شن  عملیات

حیث  ،(5) لدول اإلفریقیة التي أقامت عالقات دبلوماسیة مع إسرائیلل النفوذ اإلسرائیلي وصوال
عن رغبتها في حل هذه المشكلة، وذلك بعقد اجتماع  تلتدخل فأعربلالفرصة وسیا انتهزت ر 

لمناقشة هذه المسألة ولكن الغرب  »الهند ومصر، انجلترا ،فرنسا ،روسیا، أمریكا «:الدول الست
  .(6) رفض هذا االقتراح ألنه ال یرغب في اشتراك روسیا في مسائل البحر األبیض المتوسط

  
                                                             

  .143سابق ، ص، مرجع إبراهیم الحلو (1) 
  .235ص ، المرجع السابق ،نصار نواف (2) 
  .86، ص2002، عین الدراسات والبحوث اإلنسانیة و االجتماعیة، مصر، سرائیلإ الدیمقراطیة المزعومة في، محمد صالح سالم (3) 
  .57ص ، مرجع سابق ،عصام أرشیدات (4) 

)5(internazionalipapers. , political and financial developments,in cooperation-AfroarabNabya Asfahariy, 
stiuto affars intermazionali pepers,1977,p11-12.  

  .529، مرجع سابق، صدراسات في تاریخ مصر الحدیث، عمر عبد العزیز عمر، وعصمت محمد حسن (6) 
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 :الدول العربیةردود فعل  - 2     

ها في تأمیم شركة قناة أجمعت الشعوب العربیة على تأیید مصر في موقفها وقرار 
الحكومات العربیة عن استعدادها لتعضید  السویس، كما أعربت جل البالد العربیة بما فیها

قامت في البالد العربیة إضرابات شاملة وذلك  ، حیث(1) ، والوقوف معها في هذا القرارمصر
احتجاجا على مواقف الدول الثالث من التأمیم، وبدأت مصر تتلقى برقیات التأیید من حكام 

وبعد تأمیم قناة السویس بیوم واحد، بدأت ... « :إیدن و في هذا الشأن یقول مالعرب وقیاداته
  .(2)  »...س بل قناة العرباألصوات في العالم العربي، هذه لیست قناة السوی

العرب لالستغالل االستعماري ، ونضرا ضرورة مقاومة  حسین في عمانأعلن الملك  
موقف مصر كل  یؤید نورى السعید في بغداد إلى التصریح بأنهلهذه المواقف العربیة، اضطر 

دعما من بالد المغرب  ، حیث وجد یقول طه الغرنواني انه عین سفیر بالرباط، (3) التأیید
، كما رغم ضغط االحتالل الفرنسي على هذه المستعمرات. الجزائر المغرب و، العربي تونس 

، بالعمل مع القیادات والشعب المغربي 1956في منتصف سبتمبر  یقول طه الغرنواني بدأت
   (4). وعلى رأسهم هواري بومدین

لمصر بأكثریة ساحقة لتمثیل المصري،  بعد االنتخابات في األردن تم تشكیل برلمان موال
 سوریة ة عسكریةوبعث ،حیث اجتمعت بعثة عسكریة مصریة برئاسة اللواء عبد الحكیم عامر

في عمان على دن، أسفرت هذه المحادثات التي تمت    مع األر كذا توفیق نظام الدین و  برئاسة
الثالث  لة من هذه الدولعلى أي دو فإذا حصل عدوان إنشاء قیادة مشتركة لجیوش الثالث ، 

  .(5) یتم تنفیذ اتفاق القیادة المشتركة

                                                             
  .25السابق ، صالمصدر ، إمیل الغوري (1) 
  .241المرجع السابق ، ص، نصار نواف (2) 
  .598، المرجع السابق ، صیحي جالل (3) 
  .41، ص ، مصدر سابقطه الغرنواني (4) 
  .105، ص1967، المكتب التجاري، لبنان، 1، طالكرامة  قراءة في كتاب جمال عبد الناصرالبحث عن ، ولتناوین ناصر العربي (5) 
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تصاعدت على الحدود بین مصر و إسرائیل اشتباكات و أعمال فدائیة وغارات وصلت 
وكرد فعل على القیادة المشتركة للقوات المشتركة  ،إلى حد االشتباك بالمدفعیة والدبابات

ما اعتبرته إسرائیل تطورا خطیرا یعكس االستعداد  یة، وهولمسلحة المصریة والسوریة و األردنا
  .(1) ة، وعلیه  تحالفت إسرائیل و بریطانیا وفرنسا لضرب هذه القوات العربیة المشتركللهجوم

، أصدرت اللجنة السیاسیة لجامعة الدول العربیة 1956) سبتمبر(أیلول من  19في 
تأیید وبیروت، قرارا باإلجماع ل د ، عمانبغدا كل من دول بحضور و اشتراك ممثلي حكومات

) مصر في موقفها ورفض مقررات مؤتمر لندن ومشروع جمعیة المنتفعین 2 وقد توالت ، (
االجتماعات اإلسرائیلیة الفرنسیة االنجلیزیة حول الحملة على مصر، وتم االتفاق على اشتراك 

 .(3) طالدول الثالث في الحملة ضاربین المواقف العربیة والدولیة عرض الحائ

  

  

                                                             
  .77، مصدر سابق ، صواصل الفریق عبد المنعم  (1) 
  .26، المصدر السابق ، صإمیل الغوري (2) 
  .118، مرجع سابق ، صجوزیف الخورى طوق (3) 
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  :خالصة     

تالقت أهداف الدولتین العظیمتین انجلترا و فرنسا مع أهداف إسرائیل في معاداتها لنظام 
الحكم في مصر و القضاء علیه، إذ أن أبعاد العدوان الثالثي على مصر یتعدى تأمیم شركة 
قناة السویس إلى تحقیق أبعاد أكثر أهمیة تتمثل في تحقیق السیطرة السیاسیة و االقتصادیة، و 

كات التحرر في الوطن العربي الذي كانت تدعمه مصر بالسالح و المال و اإلعالم، ضرب حر 
فضال علي أهداف إسرائیل المبیت في الهجوم على سیناء و تحقیق السیطرة علي مضیق تیران 
المتحكم في الطریق البحري إلي ایالت عبر خلیج العقبة ما یضمن لها و لحلیفتیها فرنسا 

معنویة و العسكریة على المنطقة، لذا رأت دول التحالف الثالثي في قیامها وبریطانیا السیطرة ال
بالعدوان على مصر تحقیق لغایاتها و على إثره تم تحضیر العسكري  لتجسید هذه المؤامرة 

  . على ارض مصر



 

 
 

  

  

  

 أحداث العدوان الثالثي والمواقف الدولیة: أوال. 

 .التحضیر للخطط و إعالن العدوان  - 1

 .المواقف اإلقلیمیة والدولیة من العدوان  - 2

 نتائج العدوان الثالثي على مصر و أطرافه: ثانیا. 

 .نتائجه على مصر  - 1

  .نتائجه على أطراف العدوان  - 2

  

  الفصـل الثالث
مجریات أحداث ونتائج العدوان الثالثي 

 على مصر
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الغربیة على قرار تأمیم مصر لشركة قناة السویس عنیفا جدا،  جاءت ردود فعل الدول
حیث كان هناك تخطیط بریطاني و فرنسي مع التحالف اإلسرائیلي في الهجوم العسكري على 
مصر، علما أن كل من فرنسا و بریطانیا قد خرجتا من الحرب العالمیة الثانیة بقوة عسكریة 

ة إسرائیل العسكریة، بحیث ساعدت هذه القوة الدول تملك احدث األساطیل الحربیة فضال عن قو 
المعتدیة في حملتها العسكریة ضد مصر و قد حاولت هذه األخیرة صد هذا العدوان بقوتها، كما 
بدأت المواقف الدولیة تتحرك و تتبلور بعد هذا العدوان و منها المواقف العربیة التي شجبت هذا 

ثلت في موقف هیئة األمم المتحدة و االتحاد السوفییتي العدوان و المواقف الغربیة و التي تم
الذي كان موقفه حاسما و فاصال لهذه الحرب، حیث نجم عن هذا العدوان نتائج كثیرة طالت 

  .مصر و الدول المتحالفة ضدها، و في هذا الفصل سوف نستوفي كل هذا التفصیل
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  .مجریات أحداث العدوان الثالثي على مصر: أوال     

 .التحضیر للخطط و إعالن حرب العدوان - 1

 : نوایا العدوان 1-1   

إن األطراف المتحالفة في حرب ) قصة السویس(حسین هیكل في كتابه  یقول محمد
أما الطرف ) إسرائیل وفرنسا وبریطانیا(، هم أربعة ولم یكونوا ثالثة 1956السویس ضد مصر 

الرابع فهي أمریكا، التي تواطأت مع المتحالفین الثالث في  أهداف العدوان و اختلفت معهم في 
العدوان الثالثي على مصر التي تم ذكرها في الفصل األول والتي إضافة ألسباب ، )1(الوسائل

مهدت لنوایا العدوان الثالثي نجد أسباب أخرى مهدت لنوایا العدوان وكانت أسباب عمیقة من 
بینها معركة النفوذ في الشرق األوسط والتي وقفت مصر حائال دونها، وكذا معركة عدم 

  .)2(ن االستعمار لتأتي معركة التأمیماالنحیاز والقضاء على الرجعیة و أعوا

عمل اإلسرائیلیون على االستعداد للحرب باكرا، حیث أمر غوریون بالتجنید العام، و 
وقد كان هناك تفاهم كبیر بین  )3(اتخذت تدابیر أمن مشددة وبالسریة المطلقة للشؤون العسكریة

سكریة واالستناد إلى القواعد وهذا باستخدام القوة الع المتحالفین الستخدام العنف ضد مصر
وقد جسدت تلك النوایا عند الهجوم الشامل الذي  )4(العسكریة واالعتماد على إسرائیل في ذلك

قام به الجیش اإلسرائیلي ضد مصر، حیث اعتقد أطراف العدوان أنه بإمكانهم تحقیق النصر 
تمیة مصر لن تصمد على مصر، بحكم التفوق على القوات المصریة عدتا وعتادا، وكنتیجة ح

   )5(أمام هذه القوة الغربیة أكثر من ثالثة أیام

                                                             
  .17سابق، ص ، مصدرقصة السویس آخر المعارك في عصر العمالقة، ین هیكلنمحمد حس) 1(
  .257، صالمرجع السابق، ، نصار نواف) 2(
  .156، مرجع سابق، صولنتاوین ناصر العربي) 3(
  .602سابق، صالمرجع ال، یحي جالل) 4(
  .17سابق، صال المصدر، إمیل الغورى) 5(
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أبطلت مصر هذه الفرضیة وذلك من خالل إظهارها للقدرة على التصدي ألي عدوان  
كما  )1(وذلك بتعزیز قواتها المسلحة وتقسیمها إلى مجموعات وتوزیعها تفطننا ألي هجوم مباغت

  .)2(یل وعلى مواقع ومراكز ساحل البحر المتوسطتم توزیع قواتها على الحدود مع إسرائ

تشرین  29بعد المباحثات واالتفاق الذي توصلت إلیه أطراف العدوان، تم تحدید یوم  
حیث بدأت الحملة العسكریة في الساعة الخامسة  )3(موعدا لتنفیذ خطتهم الحربیة 1956األول 

شرم الشیخ التي تتحكم في مضایق  واستولت القوات الحربیة على )4(أكتوبر 29من مساء یوم 
وقد  )5(تیران ومدخل خلیج العقبة وعمق سیناء وفق خطة جد مدروسة وذات أبعاد إستراتیجیة

اشتركت كل من فرنسا وبریطانیا في هذا الهجوم اإلسرائیلي على مدن القناة والمدن المصریة 
  .)6(شركة قناة السویس األخرى رغم االتفاق السابق الخاص بإیجاد حل سلمى لمشكلة تأمیم

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

  .115، مصدر سابق، صعاطف السید) 1(
  .603سابق، صالمرجع ال، یحي جالل) 2(
  .145ص سابق،المرجع ال، إبراهیم الحلو) 3(
  .117ص سابق،المرجع ال، جوزیف الخوري طوق) 4(
  .331، مرجع سابق، صوالمعاصرتاریخ العرب الحدیث ، عمر عبد العزیز عمر) 5(
  .41،42المصدر السابق، ص، طه الغرنواني) 6(
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  :لعدوان الثالثي على مصراأهداف  2- 1

التي  هدفت كل من بریطانیا وفرنسا وربیبتهما إسرائیل من وراء هذا العدوان تحقیق غایاتهم
تعددت ومنها إسقاط نظام الحكم في مصر، و اغتصاب قناة السویس بإنشاء هیئة دولیة تدیرها 
وتستغلها، و إرغام مصر على نبذ سیاستها المستقلة عن دول الغرب ودعم حركات التحرر 

حیث یشیر بهذا الخصوص السید توفیق المدني في  )1( وخاصة الثورة الجزائریة ودعمها لها
لى مصر انه كان هناك تنسیق  بین جمال عبد الناصر والثورة الجزائریة من خالل رحالته إ

إن إخواننا المصریین ... «: عملیات مرور األسلحة إلى الجزائر فیقول في رحلته الرابعة
حیث جاء  )2( »....قد فقدوا اتزانهم عندما وقع العدوان الثالثي... وخاصة ملحقهم العسكري

  .)3( للعدوان على مصر انتقاما من منها لمساندتها للثورة الجزائریة 1956انضمام فرنسا في 

سعت كل أطراف العدوان لتحقیق أهدافها من وراء العدوان حیث وبعد إعالن مصر تأمیم 
قناة السویس مباشرة تم االتفاق مع الوالیات المتحدة األمریكیة علي تجمید األرصدة الدوالریة 

، صرح بن جوریون )4( بریطانیا و أمریكا و أخضعوها لنظام الترخیصالمصریة لدى كل من 
بأن أهداف القوات اإلسرائیلیة من العدوان على مصر هو احتالل سیناء، وتحریر هذا الجزء من 

 )5( الوطن الذي احتله الغزاة، ویقصد بذلك المصریین

إسرائیل ، من  أهدافاعترف رئیس مكتب األركان اإلسرائیلي العقید مردخاي بارأون، أن  
  .)6( هذا العدوان هو السیطرة على مضائق تیران وشرم الشیخ لتأمین المالحة

  
                                                             

  .331، المرجع السابق، صتاریخ العرب الحدیث والمعاصر، عمر عبد العزیز عمر) 1(
  .200،201ص، 1995لجامعیة، الجزائر، ، المطبوعات ااتجاهات الرحالین الجزائریین في الرحلة العربیة الحدیثة،  بن قینة عمر) 2(
  .153، ص1997، ، دار الثقافة للنشر، مصرتاریخ مصر المعاصر، الجمل، وعبد اهللا عبد الرزاق إبراهیم عطاءاهللا شوقي) 3(
)4 (the inpoitance of Having Money  the iconomic diplomacy of the suez crisis in suez 1956 Kunz Diane, 

            .p217.           ( sans date)edited by WM roger louis and roger owenand its consequences   the crisis  
  .10، مرجع سابق، صالبرصانأحمد سلیم ) 5(
  .259سابق، صال المرجع، نصار نواف) 6(
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  :حیث جاءت هجومات هذه الحرب على الشكل التالي :إعالن حرب العدوان 3- 1

  : الهجوم اإلسرائیلي على صحراء سیناء - 1.3.1

إسرائیل خطوط الهدنة، ضاربة المعاهدات  ، اخترقت قوات1956أكتوبر  29في مساء 
عرض الحائط و اعتدت على األراضي المصریة بدعوى تأمین سالمة إسرائیل من تهدید مصر 

  :كما قامت بالهجوم على سیناء و اعتمدت في هجومها على ثالث محاور )1( في القناة

الهجوم في یومه و توضح الخریطة هنا بدأ  ).4أنظر الخریطة رقم : (المحور األول
حیث یبدأ الهجوم بإسقاط كتیبة مظالت على المدخل الشرقي لممرمتال، ثم یلحق بقوات ، األول

  .)2( مضلیه اتجاه النقب و الكونتال بهدف الوصول إلى القناة وشرم الشیخ

 تهو توضح الخریطة سیر الهجوم في مرحل ).5أنظر الخریطة رقم : (المحور الثاني
أكتوبر وكان  30ذا المحور بالهجوم على القصیمة و أبوعجیلة من صباح ویبدأ ه، ثانیةال

  .)3( الهجوم من الجنوب والشرق تم تتابع التقدم في اتجاه اإلسماعیلیة

توضح الخریطة الهجومات االسرائیلیة في  ).06أنظر الخریطة رقم : (المحور الثالث
والعریش ویستهدف الهجوم على بور فؤاد وبور سعید وكان  حوهو محور رفمرحلتها الثانیة، 

  .)4( یشمل على لواء مدرع مع ثالث لواءات من المشاة بالتعاون مع محور أبوعجیلة

  

  

                                                             
  .4سابق، ص مصدر، وزارة الخارجیة البریطانیة  حقي نشرة ووثائقنهي  )1(
  .80سابق، صالمصدر ال، الفریق عبد المنعم واصل) 2(
  .120سابق، صال المصدر، عاطف السید) 3(
  .603سابق، صالمرجع ال، یحي جالل) 4(
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واجهت القوات المصریة في أبوعجیلة وشرم الشیخ الهجوم اإلسرائیلي وكبدته خسائر 
كتابه یومیات معركة سیناء ببسالة فادحة بحیث یعترف أحد القادة اإلسرائلین موشى دیان في 

من بین أمثلة االستماتة  )1( وشجاعة قوات أبوعجیلة، وبالخسائر التي منیت بها إسرائیل
  .)2( أكتوبر مع فرقة دمیاط بشرم الشیخ 31الدفاعیة بجیش المصري معركة 

   :الفرنسي- اإلنذار البریطاني - 2.3.1

بریطانیا وفرنسا تنویان توجیه إنذار أعلن إیدن أن  1956من تشرین األول  30في 
أمیال عن جانب القناة  10للقوات المصریة و اإلسرائیلیة مفاده انسحاب الطرفین إلى مسافة 

وقد كان الغرض من توجیه هذا  )3( ساعة لتنفیذ اإلنذار و إال تدخلت الدولتان مباشرة 24مهلة 
ل بین القوات الیهودیة والمصریة ألن اإلنذار الثنائي لمصر و إسرائیل، ذلك ألجل وقف القتا

ذلك یهدد مصالح الدولتین في تعطیل المالحة عبر القناة ، حیث كان رد فعل الیهود علي هذا 
اإلنذار القبول و استقبلت فیه إسرائیل هذا اإلنذار بصدر رحب، ألن هذا االنسحاب سیمنحها 

ي بالغ رسمي إلى حكومتي صحراء سیناء، رفضت مصر هذا اإلنذار و أعلن عبد الناصر ف
  .)4( بریطانیا وفرنسا رفضه لإلنذار، ما اعتبرته فرنسا و بریطانیا خرقا لمیثاق األمم المتحدة

و قد اتخذت الدولتان صاحبتا اإلنذار من قرار مصر برفض اإلنذار وعدم الموافقة على 
سي على السالح الجوي االنسحاب ذریعة لتنفیذ التهدید وذلك من خالل الهجوم البریطاني والفرن

  .)5( 1956تشرین األول  29المصري إبتداءا من 

  

  
                                                             

  .121، صالمصدر السابق، عاطف السید) 1(
  .107، ص1970، دار النهضة، القاهرة، مصر، الفدائیون العرب ونهایة إسرائیل، محمد الحسین خلف) 2(
  .157ص، ، مرجع سابقولنتاوین ناصر العربي) 3(
  .81-69سابق، ص مصدر، إمیل الغوري) 4(
  .231، مرجع سابق، صیاسین نمیر طه) 5(
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  :فرنسيال یزيإلنجلاالتدخل العسكري  - 3.3.1

ما ال شك فیه أن التخطیط البریطاني الفرنسي لغزو مصر جاء تتقید الخطة عسكریة 
حیث جاء الهجوم اإلسرائیلي تمهیدا للهجوم اإلنجلو فرنسي، فقد تم  )1( متكاملة ومنسقة جدا

استعداد القوات البریطانیة والفرنسیة في قبرص و بإمكانیات متفوقة طیران، أساطیل بحریة 
  .)2( وقوات المدفعیة و المشاة والمظلیین

 تشرین األول اجتماعا لبحث مسألة العدوان الیهودي على 30عقد مجلس األمن في 
مصر و اقترح بعض أعضائه وجوب وقف إطالق النار، غیر أن كل من إیدن و أمام مجلس 
العموم البریطاني ومولیه أمام الجمعیة الوطنیة الفرنسیة صرحا أن الدولة الیهودیة على حق في 

  .)3( عدوانها و أن إلجراءاتها العسكریة ما یبررها

التي بدأت فیها قاذفات القنابل ، 1956أكتوبر  31كانت الساعة السابعة من مساء 
كما توجهت قوات الغزو  )4( البریطانیة من طراز كانبیرا قذف المطارات المصریة والقاهرة

الفرنسیة صوب بورسعید، وبدأت بضرب المراكز العسكریة المصریة والقواعد الحربیة  ةالبریطانی
غزو االنجلو فرنسي على وقد كانت سیرورة هذا ال )5( في معظم أماكن الجمهوریة المصریة

الخ ، وقد حشدت ...مصر وفقا لمجموعة من المعارك المنفصلة في أبوعجیلة ورفح وبور سعید
  .)6() 07أنظر الخریطة رقم (لهذه المعارك قوة حربیة ضخمة 

  

  
                                                             

  .10سابق، ص مصدر، الفریق عبد المنعم واصل) 1(
   .605سابق، صالمرجع ال، یحي جالل) 2(
  .69سابق، ص مصدر، غوريالإمیل ) 3(
  .121سابق، ص مصدر، عاطف السید) 4(
  .606، صنفس المصدر ،یحي جالل) 5(
  .83، صنفس المصدر، الفریق عبد المنعم واصل) 6(
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  :یلي نذكر ما 1956العدوان الثالثي على مصر  معارك من أبرز

 ) 08أنظر الخریطة رقم : (عجیلةمعركة أبو  - 1

، حیث حقق الجیش المصري نصرا أولیا ،غیر 1956أكتوبر  31بدأت هذه المعركة في 
أكتوبر  31من عبور مضیق الضیقة والسیطرة على مدخله الشمالي یوم  تمكنوا ائلیوناالسر  أن

ركزت الهجمات البریطانیة والفرنسیة في قصفها المستمر على أبو سویر والمطار و  )1( 1956
 ، )2( وعلیه تراجعت القوات المصریة إلى قواعد سریة في سوریة والسعودیة الدولي في القاهرة،

 وان دون مساعدة الدول العربیة،إالورغم التعبیر الذي جاء مفاده أن مصر تصدت بمفردها للعد
من المصریین والسوریین كانت لهم مشاهد بطولیة  نعلى أبطال فدائیی هذا العدوان قد كشف أن

انعقدت القمة العربیة في أنشاص والتي غابت مدة عشرة سنین أي منذ كما  )3( استشهادیة
  .)4( لدعم مصر ضد العدوان 1956القضیة الفلسطینیة وعادت لالنعقاد في  1946

 ).09أنظر الخریطة رقم : (رفحمعركة  - 2

حیث  1956نوفمبر  01 -أكتوبر 31جرت معركة رفح في االتجاه الشمالي لسیناء في 
  .)5( و انسحاب قواتهاعملت البواخر اإلسرائیلیة والفرنسیة بقصف المواقع المصریة 

  : معركة بورسعید - 3
حیث ألحق الجیش المصري الهزائم بالعدو وتمكن من مواجهة  31/10/1956في   

ضلت القوات المصریة في مجابهة قوات االحتالل حتى و نسي القصف البریطاني والفر 
  )6( 1956دیسمبر  23انسحبت في 

                                                             
  .88ص المصدر السابق ،الفریق عبد المنعم واصل )1(
  .287، مرجع سابق، صنصار نواف) 2(
  .109، صسابقالمرجع ال، لفمحمد الحسین خ) 3(
  . 38، ص2009، منشورات الهیئة العامة السوریة للكتاب، دمشق، سوریا، القمة وقضایا األمة، ریاض نعسان آغا) 4(
  . 280، صنفس المرجع، نصار نواف) 5(
  . 94، صنفس المصدر، الفریق واصل عبد المنعم) 6(
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 :المواقف اإلقلیمیة والدولیة من حرب العدوان - 2     

      :مواقف الدول اإلقلیمیة من حرب العدوان 1-1  

  :موقف الدول العربیة 2-1-1  

أمصارها، تناصر مصر وتعمل على تأییدها قامت الشعوب العربیة في سائر أقطارها و    
بكل ما أوتیت من قوة و بجمیع الوسائل ففي العراق شجب نوري السعید والملك فیصل الثاني 
العدوان اإلسرائیلي، ولم یذكر العدوان البریطاني الفرنسي، في حین تظاهر الشعب مطالبا 

طوع، كما أعلنت سوریا قطعها باالنسحاب، وتجمع األلوف أمام السفارة المصریة طالبین الت
   )1( العالقات مع إنجلترا وفرنسا وخرجت المظاهرات مؤیدة لمصر في كفاحها ضد العدوان

وفي لبنان وقف الشعب اللبناني إلى جانب مصر وبذل كل جهد مستطاع لتأییدها، كما    
ع دولتي وقفت المملكتان الیمنیة والسعودیة العربیة إلى جانب مصر وقطعتا كل عالقة م

  )2( العدوان وعملت المملكة السعودیة على منع مرور البترول إلى فرنسا وبریطانیا

أما بالنسبة  لدول المغرب العربي فقد أیدت مصر وذلك بشجبها للعدوان و أدانته جل قیادات 
جیش التحریر المغربي، وعلى رأسها الدكتور الخطیب كما دعت الدول العربیة إلي المزید من 
اللقاءات الرسمیة والشعبیة بین مصر و األمة العربیة لمواجهة خطر العدوان وخاصة التطرف 

  .)3( اإلسرائیلي

  

  

  
                                                             

  . 300، المرجع السابق، صنصار نواف) 1(
  . 103-102السابق، ص ، المصدرإمیل الغوري) 2(
  . 41سابق، ص مصدر، طه الغرنواني) 3(
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  :المواقف الدولیة من حرب العدوان 2- 2      

  :موقف األمم المتحدة و اإلتحاد السوفیتي -1.2.2   

  : موقف األمم المتحدة 2.2.2-1   

استوعب أعضاء جمعیة األمم المتحدة  أیام من الهجوم الثالثي على مصر ةبعد مرور عد
فعقدت اللجنة العامة لألمم المتحدة اجتماعا  )1( المؤامرة الثالثیة بین بریطانیا وفرنسا و إسرائیل

أكتوبر، و أصدرت  31، وذلك وفقا لقرار مجلس األمن في 1956نوفمبر  01غیر عادي في 
حیث قد أعلن جمال عبد الناصر في نفس  )2( نوفمبر قرار بوقف إطالق النار فورا 02في 

 02الجمعیة العامة في و تضمن قرار  )3(الیوم أن مصر ومهما كان لن تستسلم للعدوان 
  :قرارا ینص على مجموعة من المطالب نذكر منها ما یلي 1956نوفمبر 

 .دعوة الدول الموقعة على اتفاقیات الهدنة بأن تسحب قواتها خلف خطوط الهدنة -

 .إعادة فتح قناة السویس ودعوة حریة المالحة فور تنفیذ قرار وقف إطالق النار -

، وافقت 1956نوفمبر  04وفي .)4( ویقصد بذلك إسرائیل احترام أحكام اتفاقیات الهدنة -
  )5( الجمعیة العامة على مشروع قرار تقدمت به كندا بإنشاء قوة طوارئ دولیة في المنطقة

قوة طوارئ دولیة وصلت إلى قناة  1956نوفمبر  07وقد شكلت األمم المتحدة في 
لألمم المتحدة بتشكیل لجنة ثالثیة  مع المستشار القانوني  السكرتیر العام، وقام )6( السویس

  .)7( لألمم المتحدة یدعو فیه أطراف الصراع إلى ترك العداء واالستجابة لإلدارة الدولیة

                                                             
  . 67، ص، مرجع سابقأهرون بریغمان وجیهان الطهري) 1(
  . 89، مرجع سابق، ص1979- 1949المواجهة المصریة اإلسرائیلیة في البحر األحمر ، عبد العظیم رمضان) 2(
  . 152، ص، مرجع سابقنبیل عبد الحمید احمد) 3(
  . 332مرجع سابق، ص تاریخ العرب الحدیث والمعاصر،، عمر عبد العزیز عمر) 4(
  . 89، المرجع السابق، ص1979- 1949المواجهة المصریة اإلسرائیلیة في البحر األحمر ، عبد العظیم رمضان) 5(
  . 45، ص، مرجع سابقبیرنارعزانوتییه) 6(
وت، لبنان، ، شركة المطبوعات للتوزیع والنشر، بیر 2، ط1957-1954أزمة السویس جذور أحداث ونتائج ، محمد سالم ةلطیف) 7(

  . 263، ص1999
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  ).اإلنذار الروسي: (موقف االتحاد السوفیاتي 2- 2.2.2   

إسرائیل النتهاكهم میثاق تقدم مندوب االتحاد السوفیاتي بطلب إلدانة إنجلترا وفرنسا و 
األمم المتحدة، وقد صرح المندوب بأن بریطانیا وفرنسا قد حردتا إسرائیل للهجوم على مصر 

س بهذا العدوان، إال أن .وقد ندد إ )1( منطقة القناة و مناطق النفوذ في الشرق األوسط لالحتال
حتى أرسل خرتشوف إنذاره الشهیر إلى  )2( المتحالفین الثالث لم یأبهوا لهذا التصریح السوفیاتي

كل من فرنسا وبریطانیا و إسرائیل، وقد كلف خرتشوف بهذه المهمة رئیس الحكومة السوفیاتیة 
، )3( س.بولجانین والذي جاء  مفاده أن بریطانیا وفرنسا قد تصبحان هدف نسف ذري من قبل إ

لة إلى الرئیس إیزنهاور بعث الماریشال بولجانین رسا 1956من تشرین الثاني  05، وفي )3(
األمریكي من اجل وقف العدوان، كما وجه بولوجانین تحذیرا في هذا الیوم إلى إیدن ومولیه 

  .)4( مفاده أن القنابل والصواریخ الروسیة تستطیع تدمیر لندن وباریس

سرائیل وخاصة الحكومة البریطانیة التي وجدت  وقد أثار هذا اإلنذار مخاوف فرنسا وإ
وقد اهتزت كل من لندن وباریس وواشنطن  )5( ام خطر تدهور سعر اللیرة اإلسترلینیةنفسها أم

حیث وجه  )6( تشرین الثاني على رادیو موسكو 06لإلنذار الروسي الذي تم إذاعته في 
ثالث رسائل حادة اللهجة إلى المعتدین كانت األولى موجهة  1956نوفمبر  05بولجانین في 

ر مباشر، ورسالة الثانیة إلى مولیه بنفس المعني، ورسالة الثالثة إلیدن وتضمنت تهدیدا غی
ماذا ستفعل بریطانیا وفرنسا ...«:س واصفا االعتداء قائال.إ.لرئیس الوزراء اإلسرائیلي، وقد عبر

  .)7(  »...إذا وجدت نفسها تتعرض لهجوم دول أخرى تملك كل أنواع أسلحة الدمار الحدیثة

                                                             
  . 19، مصدر سابق، صالبریطانیة ووكالة الشؤون السیاسةوزارة الخارجیة ) 1(
  . 148، مرجع سابق، صإبراهیم الحلو) 2(
  . 158، مرجع سابق، صولنتاوین ناصر العربي) 3(
  . 79، المصدر سابق، صإمیل الغورى) 4(
  . 159، نفس المرجع ، صولنتاوین ناصر العربي) 5(
  . 80، نفس المصدر، صإمیل الغورى) 6(
  . 264، المرجع السابق، صلطیفة محمد سالم) 7(
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  :العدوان مصرانسحاب قوات  -3.2

قامت بریطانیا بسحب وحداتها  السوفیاتي، تلبیة للموقف الجمعیة العامة، واإلنذار
، 1956یونیه / ألف عنصر من األراضي المصریة في حزیران 27العسكریة التي یبلغ عددها 

و أعلنت الحكومة الفرنسیة  )1( وتضمنت اعترافا بأن قناة السویس جزء من األراضي المصریة
ث قواتها غادرت مصر، و أصدر اإلسرائیلیون بیانا بأنهم سحبوا كتیبتین من قواتهم في أن ثل

  .)2( أعلنت القوات البریطانیة والفرنسیة انسحابها من مصر 1956دیسمبر  22سیناء وفي 

أما بالنسبة إلسرائیل فقد انسحبت من شبه جزیرة سیناء و أبت التخلي عن قطاع غزة 
وطبقا  )3( ضمانات حمایتها من غارات الفدائیین  وفتح مضایق تیران وشرم الشیخ، إال مقابل

 07لقرار مجلس العموم بوقف إطالق النار، عملت القیادات البریطانیة والفرنسیة والیهودیة في 
  .)4( تشرین الثاني على سحب قواتها ووقف إطالق النار

انسحاب القوات المعتدیة س إلى جانب مصر األثر الكبیر في .إ أ و.م.كان لوقوف الو
من مصر، وتنفیذا لقرار األمم المتحدة، وموافقة الجمعیة العامة على تشكیل قوات طوارئ دولیة 
للفصل بین القوات المصریة و اإلسرائیلیة، وقد ساهمت هذه القوات في دعم الوجود اإلسرائیلي 

  .)5( في المنطقة

  

  

  
                                                             

، دار الحرف العربي، بیروت، 1،  ترجمة المقدم الركن الیاس فرحات، طالحروب العربیة االسرائیلیة وعملیة السالم، لي سیدنيبی) 1(
  . 105، ص1992لبنان، 

  . 90السابق، صالمصدر ،  1979-1949المصریة االسرائیلیون في البحر األحمر المراجهة ، عبد العظیم رمضان) 2(
  . 333سابق، صالمرجع ال، تاریخ العرب الحدیث والمعاصر، عمر عبد العزیز عمر) 3(
  . 80،81ص ، المصدر السابق،إمیل الغورى) 4(
  . 124،125ص ، مصدر سابق،عاطف السید) 5(
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  . رافهالثالثي على مصر و أط نتائج العدوان: ثانیا

 .نتائجه على مصر - 1      

 .النتائج اإلیجابیة 1- 1     

س بالتدخل العسكري، و احتجاج .بفضل التضحیات التي قدمتها مصر وشعبها، وتلویح إ
أ، قد حقق أهداف مصر و اضطر القوات المعتدیة البریطانیة والفرنسیة و اإلسرائیلیة .م.الو

علما أن مسألة نجاح مصر في تسییر الخط  )1(لالنسحاب و أعیدت المالحة لقناة السویس
 .)2(المالحي عبر القناة قد خطط له قبل اكتشاف المؤامرة العدوانیة ضد مصر

من مكاسب مصر أن أخفق العدوان الثالثي في تدویل قناة السویس التي أصبحت هیئة 
له في مصریة عرفت باسم هیئة قناة السویس تشرف على مرفق القناة و إدارته و استغال

هذا ما یفسر ردود الفعل لدى دول العدوان على تأمیم شركة  )3(النهوض باالقتصاد المصري
القناة على عكس كندا التي لم یشكل لها تأمیم لشركة القناة أهمیة ألن تجارتها ال تعبر وال 

  .)4(تستخدم القناة

االقتصادیة وفي أصبحت إیرادات هذه القناة تعود لمصر، وبالتالي تسویة مشاریعها 
وقد أتاح اشتراك بریطانیا في هذا العدوان لمصر إلغاء اتفاقیة الجالء  )5(مقدمتها السد العالي

   )6( .1954أكتوبر  19التي وقعت بین مصر وبریطانیا في 

                                                             
  . 232ص ، مرجع سابق،یاسین نمیر طه) 1(
)2(Amin Hewedy, Nsser and the crisis of 1956, the crisis andits consequences edited by W.M roger         

louis and roger Owen (sans date) , p165                                                                                                                    
         .                                                                                                                             

  . 334، المرجع السابق، صتاریخ العرب الحدیث والمعاصر، عمر عبد العزیز عمر) 3(
)4(Michel Fry, canda the north atlantic triangle, and the united nations, in suez 1956, the crisis its          

consequences, edited by WM roger louis and roger owen (sans date) p288-291 .                                          
               .   

  . 340، مرجع سابق، صنواف نصار) 5(
  . 130، صالمصدر السابق، عاطف السید) 6(
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وهكذا تخلصت مصر من قاعدة عسكریة أجنبیة في القناة، وقامت بتمصیر االقتصاد 
جاء العدوان الثالثي على مصر ، )1( ؤسسات البریطانیةالمصري وفرض الحراسات على الم

، إال )فرنسا والثورة الجزائریة(كوسیلة لتحطیم القوى التحرریة وجبهات التحریر في شمال إفریقیة 
و  )2( أنه حقق االنتصار لحركة التحرر في بالد العالم العربي، ودعم فكرة الوحدة العربیة نفسها

) 3( 1957الوحدة، وكانت المقدمة لهذه الوحدة بین مصر وسوریا أصبح عبد الناصر رائد هذه 

  .)4( و ربح جمال عبد الناصر هذه الحرب ولقي تأیدا دولیا كبیرا

أدى هذه االنتصار إلى نمو الشعور القومي بضرورة اإلتحاد والتضامن للوقوف في وجه 
الحرب والمعارك إلى االرتباط المعتدین سعیا للوصول إلى الحریة واالستقالل، وقد زادت هذه 

وخرجت مصر وقیادتها أخرى مما  )5( بین الجیش والشعب المصري بالقیادة السیاسیة والعسكریة
مما كانت علیه وزاد االرتباط بینها وبین اإلتحاد السوفیاتي ودول الكتلة الشرقیة وذلك في 

وقد ظلت  )6( م اقتصاديالتسلیح والتدریب مقابل القناعة السیاسیة باألسلوب االشتراكي كنظا
العالقات بین مصر و االتحاد السوفیاتي قویة طوال الزمن الناصري، وتجسد ذلك في المساهمة 

  .)7( الكبیرة اللتحاد السوفیاتي بمشروع بناء السد العالي

  

  

  

                                                             
  . 334، صالمرجع السابق، تاریخ العرب الحدیث والمعاصر ،عمر عبد العزیز عمر) 1(
  . 610سابق، ص، المرجع الیحي جالل) 2(
  . 150ع السابق، صالمرج، إبراهیم الحلو) 3(
  . 159، المرجع السابق، صولنتاوین ناصر العربي) 4(
  . 341، المرجع السابق، صنصار نواف) 5(
  . 96، مرجع سابق، صالفریق واصل عبد المنعم) 6(
  . 340، صع، نفس المرجنصار نواف) 7(
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  :النتائج السلبیة -2.1

منیت مصر بهزیمة عسكریة ساحقة، كان جمال عبد الناصر في غنى عنها، لو أنه 
أحسن تقدیر الموقف و اتخذ قرار مبنینا على حسابات صحیحة، إذ أن القوات المسلحة 

وقد بلغت خسائر  )1( المصریة هي الضحیة األولى لقرار جمال عبد الناصر غیر المحسوب
الجیش المصري ألف شهید، و أستشهد المئات في عملیات المقاومة الشعبیة في بور سعید، 

  .)2( طیني معظمهم من قطاع غزة، وقد كان عدد الضحایا كبیراوأسر ستة أالف مصري وفلس

لم تساهم القوة العسكریة لمصر بهذا الحد في إنقاص موقف عبد الناصر، هذه القوة التي 
أصبحت رمز القومیة العربیة في جمیع  أرجاء الشرق األوسط، و إنما أخطاء بریطانیا وفرنسا 

  .)3( قف لعبد الناصروقوة الرأي العالمي هي التي حسمت المو 

 1956بعد أ إلى أن ترث بریطانیا وفرنسا في تلك المنطقة الحیویة .م.سرعان ما سعت الو
الذي قید الدول العربیة باتفاقیات  1957من خالل العدید من التدخالت أبرزها مشروع إیزنهاور 

بتأمیم شركة قناة ، كما أتاح قرار عبد الناصر الفردي والمتسرع )4( اقتصادیة وعسكریة جائرة
السویس، إلسرائیل االستفادة بمزایا موقعها و زیادة النشاط اإلسرائیلي البحري انطالقا من ربط 

كما نجم  )5( العالقات االقتصادیة والسیاسیة والعسكریة مع بعض الدول اإلفریقیة و اآلسیویة
وصول )  6( ر ولفلسطینعن فتح خلیج العقبة ومضیق تیران أمام المالحة اإلسرائیلیة نكسة لمص

ثم وضعه لدستور  1956یونیو  24وصول جمال عبد الناصر إلى السلطة في مصر في 

                                                             
  . 129، المرجع السابق، صالسیدعاطف ) 1(
  . 341، المرجع السابق، صنصار نواف) 2(
  . 161ص ، المرجع السابق،ولنتاوین ناصر العربي) 3(
  . 335، المرجع السابق، صتاریخ العرب الحدیث والمعاصر، عمر عبد العزیز عمر) 4(
  . 125، المرجع السابق، صعاطف السید) 5(
  . 334، صنفس المرجع ،عمر عمر عبد العزیز) 6(
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 البالد، وفي هذا الشأن تعلق الحكومة البریطانیة إن حكومة مصر ستبقي دكتاتوریة عسكریة
)1(.  

 : نتائجه على أطراف العدوان - 2      

ء األقوى، و اثبتت فكرة أن على لقد اثبت الصراع في حرب السویس سقوط نظریة البقا
الكبار اإلدراك بأن األمم الصغیرة قادرة على االنتصار، حیث انهار مركز كل من بریطانیا 

وكان من آثار سقوط بریطانیا في هذه  )2(وفرنسا وزال نفوذها في منطقة الشرق األوسط
 14تموز في العراق في  المنطقة، سقوط األنظمة التابعة لها نتیجة الثورات ومن ذلك قیام ثورة

  .)3(ومقتل نورى السعید 1957تموز 

أخفقت بریطانیا وفرنسا في تحقیق هدفیهما وهو القضاء على نظام الحكم الثوري في 
مصر، وتدویل قناة السویس أو بعث شركة قناة السویس المؤممة و إعادتها إلى وضعها 

وخاصة بریطانیا  )4(ومالیة و اقتصادیةالسابق، كما منیت الدولتان بخسائر عسكریة وسیاسیة 
أ بالدوالر بعدما كانت تصدره ألمریكا بالدوالر، وذلك .م.التي اضطرت إلى شراء البترول من الو

ملیون جنیه، وخسائر أخري  279كما انخفض رصید الذهب إلى  )5(بسبب إغالق قناة السویس
اضطر السفن البریطانیة  ملیون جنیه بسبب نسف أنابیب النفط، مما 235أخري تقدر بحوالي 

  .)6(الستعمال طریق رأس الرجاء الصالح ما زاد خسائر االحتیاطي من الدوالرات

باإلضافة للخسارة االقتصادیة فقد منیت بریطانیا بخسائر عسكریة وذلك عند خسارتها 
للقاعدة العسكریة الضخمة في منطقة القناة بعد مصادرة مصر لجمیع المخازن البریطانیة و 

                                                             
  . 58، المرجع السابق، صسالملطیفة محمد ) 1(
  . 109السابق، ص المصدر، إمیل الغوري) 2(
  . 340، ص، المرجع السابقنوافنصار ) 3(
  . 333، المرجع السابق، صتاریخ العرب الحدیث والمعاصر، عمر عبد العزیز عمر) 4(
   .130السابق، ص المصدر، عاطف السید) 5(
  . 343، نفس المرجع، صنوافنصار ) 6(
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، والتي كان بموجبها الحق في هبوط الطائرات الحربیة 1954عالن الرسمي بإلغاء معاهدة اإل
  .)1(البریطانیة في منطقة القناة، وهكذا خسرت بریطانیا مركز نفوذ مهم في الشرق األوسط

كانون ثاني  19من نتائج هذا العدوان سقوط أنتوني إیدن الذي اعترف بالهزیمة في 
، وهذا یعني سقوط 1957أیار  21ن منصبه، لیلیة  جي مولیه في ثم استقالته م 1957

إمبراطورتین عظیمتین هما بریطانیا وفرنسا و بروز عالقات دولیة جدیدة تسیرها الوالیات 
المتحدة األمریكیة و االتحاد السوفیاتي ، لتصبح بذلك أمریكا هي الوریث الوحید للغرب في 

السوفیاتي القوة الفاعلة في المنطقة، و أصبحت له  منطقة الشرق األوسط و أصبح االتحاد
عالقات متنوعة مع دول العربیة في آسیا و إفریقیا، حیث نجد هناك من الدول العربیة من تبنة 

  .)2(النظام الشیوعي

منیت كل من فرنسا وبریطانیا بخسائر فادحة، وذلك في المجال الدبلوماسي نتیجة التأیید  
العدید من الدول العربیة عالقاتها معهما مثل السعودیة و األردن  الدولي لمصر، حیث قطعت

حیث إلي سقوط مكانة الدول االستعماریة خاصة لدي مستعمراتها،  ىمما أد )3(والعراق وسوریا
  .)4(اخذ استقاللها خاصة في البالد العربیة و اإلفریقیة منتمكنت العدید من الدول 

وقرر مصیرهم بالهجرة  )5(دهم ومصادرة أمالكهمأما فیما یخص یهود مصر فإنه تم طر 
والرحیل بأعداد كبیرة كما یقول شحاتة هارون الیهودي المصري عن حال الیهود بعد العدوان 

إال أنه ورغم  )6( »...هجرة الیهود الجماعیة الثانیة عن مصر... «: 1956الثالثي على مصر 
ورغم ذلك خرجت إسرائیل الوحیدة من بین أطراف العدوان محققتا لمكاسب، حیث نجحت في 

                                                             
  . 160ص ، المرجع السابق،العربيولنتاوین ناصر ) 1(
    . 342-338، المرجع السابق، صنصار نواف) 2(
  . 161، صالمرجع السابق، ولنتاوین) 3(
  . 310،311، دار النهضة العربیة للنشر، بیروت، لبنان، دون تاریخ، صتاریخ العرب المعاصر مصر والعراق، عبد العزیز نوار) 4(
  . 341، صنفس المرجع، نوافنصار ) 5(
  . 158سابق، صمرجع ، نبیل عبد الحمید أحمد) 6(
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تامین حریة المالحة في خلیج العقبة عبر مضیق تیران إلى میناء إیالت وذلك بعد أن تمركزت 
   )1(قوات طوارئ دولیة في شرم الشیخ إلنهاء العدوان

سرائیل إال أنها ساهمت في تحقیق رغم وضع هذه القوات الدولیة لفض النزا ع بین مصر وإ
أهداف الیهود حیث ساهمت هذه القوة في تسییر االتصال البحري بین إسرائیل ودول القارة 
اإلفریقیة وبذلك نجحت إسرائیل في قطع الطریق أمام أیة محاولة عربیة من اجل االتحاد 

  .)2( ئیلضدها، وبالتالي فشل كل عملیات السالم بین العرب و إسرا

، في تدهور مكانة بریطانیا وفرنسا، اللتان 1956لقد ساهم العدوان الثالثي على مصر 
أصبحتا في حاجة إلى المساعدات االقتصادیة األمریكیة، وبذلك وجدت الوالیات المتحدة 
األمریكیة الفرصة الذهبیة كي ترث مناطق نفوذهما وخاصة مناطق نفوذ بریطانیا في الشرق 

  )3(. صةاألوسط خا

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  . 95، صالسابق مصدر، الالفریق واصل عبد المنعم) 1(
  . 333، المرجع السابق، صتاریخ العرب الحدیث والمعاصر، عمر عبد العزیز عمر) 2(
  . 131، صالسابق المصدر، عاطف السید) 3(
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  : خالصة

إن الهدف من هذا العدوان هو اإلطاحة بالسیاسة الثوریة القومیة التي انتهجتها مصر من 
اجل إزالة النفوذ األجنبي و دعم القضیة الفلسطینیة و الثورة الجزائریة، و یعتبر موقف االتحاد 

القوة النوویة ضد باریس و السوفییتي حاسما بحیث أمر المعتدین باالنسحاب، و هدد باستعمال 
لندن و كانت لهجة اإلنذار الذي وجه إلسرائیل أكثر حدة، كما أظهرت أمریكا اعتراضها على 
التدخل العسكري و أصدر قرار من مجلس األمن یقصي بانسحاب القوات المعتدیة من منطقة 

عالقات دولیة القناة و إرسال قوات دولیة إلى المنطقة حیث ساهمت هذه األزمة في انبثاق 
جدیدة و بدأ االتحاد السوفییتي یجني ثمار موقفه من العدوان الثالثي على مصر وذلك من 
خالل تسرب نفوذه إلى منطقة العرب هذا ما سوف یؤدي إلى اهتزاز العالقات بین دول 
المعسكرین من اجل مناطق النفوذ، و بهذا نستنتج أن قرار مصر بتأمیم شركة قناة السویس قد 

هم في كثیر من النتائج االیجابیة و السلبیة في نفس الوقت على مصر و البالد العربیة وكذا سا
 .الدول الغربیة 
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تشیر معظم الدراسات التي تتعلق بالعدوان الثالثي على مصر إلى أن أهم أسباب هذا 
العدوان تعود إلى تأمیم شركة قناة السویس، غیر أن هذا السبب في الواقع هو إحدى األسباب 

الموضوع الذي تراكمت أسبابه منذ فترات ماضیة من تاریخ مصر و العرب، حیث  العدیدة لهذا
نستنتج أن أبعاد هذا العدوان تتعدى قرار تأمیم القناة و هذا یعود لتوفر العدید من األسباب التي 

  .ساهمت فیه

نجد أن أبعاد هذا العدوان كانت رؤیة مستقبلیة ألطرافه، حیث تطلعت إلى المناطق األكثر      
إستراتیجیة و هي منطقتي شمال القارة اإلفریقیة و منطقة الشرق األوسط، لتتجسد هذه األسباب 
في أطراف العدوان ، فنجد الثورة الجزائریة التي ضغطت على االحتالل الفرنسي و اعتبرت 

نسا أن هذه الضغوطات تعود إلى دعم مصر للثورة الجزائریة متجاهلة أن اندالع الثورة في فر 
داخلیا و بإمكانیات محلیة و أن اشتداد هذه الثورة هو رد فعل على سیاسة  سببها الجزائر كان

استعماریة قبل أن یكون قائم على دعم عربي إضافة إلى أهم القضایا، القضیة الفلسطینیة و 
اإلسرائیلي في ارض قومیة تلم شتاتها فیها ،حیث تعتبر إسرائیل مصر هي أولى قبلة  الحلم

الفلسطینیین و حجر العثرة أمام التوسع اإلسرائیلي أما في ما یخص بریطانیا فضال عن فقدانها 
لالمتیازات التي كانت لها في مصر فان قرار تأمیم شركة قناة السویس یمثل لها خسارة على 

  .دة حیث ستفقد بریطانیا منافذها البحریة الهامة ما یؤثر على اقتصادها بشكل كبیرمستویات ع

و نظرا لجملة هذه األسباب كانت ردود الفعل الدولیة على قرار التأمیم فهذا القرار كان 
القطرة التي أفاضت ألكاس و على أساسها كانت طبیعة هذه الردود و التي تمثلت في حرب 

، رغم التأكید العربي لقرار تأمیم القناة و تندیده بطبیعة 1956ى مصر عام العدوان الثالثي عل
هذه الردود إضافة إلى ردود الدول الغربیة على هذا العدوان و المتمثلة في هیئة األمم المتحدة 
و دورها االیجابي في فرض االنسحاب على الدول المعتدیة، رغم تملص هذه الدول لقرارات 

ظال عن الدور الفعال لالتحاد السوفیتي الذي كان له الفضل في انسحاب الجمعیة العامة، ف
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الدول المعتدیة من مصر و ذلك من خالل تهدیده لها باإلنذار السوفیاتي المشهور المتمثل في 
  .قنبلة عواصمها و نسفها عن أخرها

  :و من بین أهم النتائج المستخلصة

ا و االتحاد السوفیتي،وبروز دور .م.نجم الوتراجع القوة البریطانیة و الفرنسیة و بروز  
  .كتلة  دول باندونغ و خاصة جمال عبد الناصر كقائد للوحدة العربیة التي لم تعرف االستمراریة

رغم االمتیازات التي حصلت علیها إسرائیل  1957تطهیر القناة و استئناف المالحة في  
فید الوحید من مجموع أطرافه، فقد في المنطقة حیث خرجت إسرائیل من هذا العدوان المست

حققت مكاسب ذات أبعاد إستراتیجیة لها رؤیة مستقبلیة ساهمت في فشل كل عملیات السالم 
و من كل هذا نستنتج أن العدوان الثالثي على مصر هو > .بین إسرائیل و العرب في المنطقة

تساهم فیها مجموعة من رد فعل طبیعي على تأمیم منشأة إستراتیجیة و هي شركة قناة السویس 
بریطانیا، إسرائیل و فرنسا غیر انه قد توفرت جملة  الدول و هي صاحبة العدوان على مصر

من األسباب الجوهریة اختلفت فیها أطراف العدوان و اشتركت في سبب واحد أال و هو تأمیم 
  .قناة السویس
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  ) 01( الملحق رقم 

 26 اإلسكندریة( یمثل مقتطفات من خطاب جمال عبد الناصر عند تأمیم قناة السویس      
  ): 1956یولیو 

فهي شركة مساهمة ... هذه القناة ملك لمصر ... و ستعاد حقوقنا في قناة السویس ...  «
إننا سنبني السد ... حفرها المصریون، و مات في أثناء حفرها أالف من المصریین... مصریة 

و سنبني مصر القویة، و قد وقعت الیوم و وافقت الحكومة ... العالي و سنحصل على حقوقنا
  :ألتيعلى القانون ا

  :باسم األمة

تؤمم الشركة العالمیة للقناة، و تنتقل إلى الدولة جمیع مالها من أموال و حقوق،  -1مادة      
و ما علیها من التزامات و تحل جمیع الهیئات و اللجان القائمة حالیا على إدارتها، و یعوض 

  .المساهمون و حملة حصص التأسیس عما یملكونه

یتولى إدارة مرفق المرور بقناة السویس هیئة مستقلة تكون لها الشخصیة  -2مادة      
االعتباریة، و تلحق بوزارة التجارة، و یصدر بتشكیلها و تحدید مكافأة أعضائها قرار من رئیس 

  .الجمهوریة

تجمد أموال الشركة المؤممة و حقوقها في جمهوریة مصر و في الخارج و  - 3مادة      
  .ك و الهیئات و األفراد التصرف في تلك األموال بأي وجه من األوجهیحظر على البنو 

ن ــــــتحتفظ الهیئة بجمیع موظفي الشركة المؤممة و مستخدمیها و عمالها الحالیی - 4مادة 
ألي سبب من األسباب إال  ...ال یجوز آلي منهم ترك  علیهم االستمرار في أداء أعمالهم، و و

 (1).بإذن من الهیئة المنصوص علیها في المادة الثانیة

                                                             
  .595، 594، مرجع سابق، ص جالل یحیى) 1(
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  ) 2( الملحق رقم 

  :1956آب  23- 16یمثل مقتطفات من مؤتمر لندن األول       

لما كانت مصر قد قررت عدم حضور مؤتمر لندن، كلف عبد الناصر السید علي صبري 
المؤتمر، و لیكون همزة وصل بینه و بین الوفدین الهندي و السوفییتي، و أقام علي لمتابعة 

صبري في السفارة المصریة في لندن مراقبا لإلحداث و انقسمت الدول المشاركة إلى ثالث 
  :مجموعات

و هي مؤیدة للدول الثالث بریطانیا و فرنسا و الوالیات المتحدة، و  :المجموعة األولى
  .ا و نیوزیلندا و كندا و هولندا و البرتغالتضم استرالی

و هي مترددة في تأیید مواقف الدول الثالث، و تضم ایطالیا و ألمانیا  :المجموعة الثانیة
الغربیة، و الدول االسكندینافیة مشروع التأمیم، و لكنها أیدت مبدأ دولیة القناة، أما ایطالیا 
فكانت مع التأمیم بدایة، ثم تعرضت للضغوط من الدول الثالث و خاصة أمریكا فغیرت 

  .كان من ایطالیا منها تماماموقفها، أما ألمانیا فما 

معرضة للدول الثالث و منها اسبانیا و الیونان و كالهما كان مؤیدا  :المجموعة الثالثة
موقف  كانلمصر، و كانت لباقي الدول مواقف متباینة، و قد انقسمت إلى ثالث مجموعات، 

االتحاد السوفیتي و الهند و سیالن و اندونیسیا الذي كان مؤیدا و بقوة للموقف المصري، و 
رغم هذا االنقسام في المواقف،ال تتمكن الدول الثالث المعادیة لمصر و صاحبة مشروع التدویل 

دولة اتفقت على إیفاد لجنة خماسیة یرأسها اوبیرت مانزیس  18من أن تطوي تحت جناحها 
ئیس حكومة استرالیا، و تضم اللجنة ممثلین عن استرالیا و إیران و إثیوبیا و السوید و الوالیات ر 

))1(. المتحد، و قد عارضت تألیف هذه اللجنة الهند و االتحاد السوفیتي و اندونیسیا 1   

                                                             
  .245- 243، مرجع سابق، ص نصار نواف) 1( 
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  ) 03( الملحق رقم 

  :یمثل مؤتمر لند الثاني و الثالث      

  :1956أیلول  12- 19مؤتمر لندن الثاني 

عقد هذا المؤتمر من اجل بحث تقریر لجنة مانزیس، و اقتراحات مصر بتشكیل هیئة 
لموقف مصر في مباحثاتها  امفاوضة دولیة لحل مشكلة القناة، و كان االتحاد السوفییتي مؤید

مع لجنة مانزیس، فقد صرح السوفییت في رسالة لبولجانین رئیس الوزراء السوفییتي للحكومات 
إن الحكومة السوفییتیة تعتبر أي اعتداء مسلح على مصر، فإنها لن تقف منفردة ،  «العربیة 

ن تقف منفردة و كما أعلنت الصین الشعبیة انه إذا وقع اعتداء مسلح على مصر، فإنها ل
ازدادت مهاجمة نهرو للغرب، فهاجم مشروع الجمعیة المقترحة و انتقل إلى مهاجمة إیدن 
شخصیا بصورة أزعجت الكومنولث البریطاني و قد أیدت مصر في موقفها قبل المؤتمر كل 

ة، الصین االتحاد السوفییتي، تشیكوسلوفاكیا، رومانیا، المجر، بلغاریا، بولندا، ألمانیا الشرقی: من
الشعبیة، الهند، باكستان، سیالن، بورما، كمبودیا، اندونیسیا، أفغانستان، نیبال، المغرب، تونس، 

  .لیبیا، السعودیة، السودان، الیمن، العراق، األردن، سوریا، لبنان، بنما، الیونان، اسبانیا

  :تشرین األول 4مؤتمر لندن الثالث 

دولة بتحفظ، و إعادة بحث مشروع إنشاء  18كان الغرض من هذا المؤتمر الذي حضرته 
هیئة المنتفعین بالقناة، و انضمام الدول إلیها، و قد رفضت إثیوبیا و الباكیستان و الیابان، 

إلى برلماناتها، أبدت كل من إیران و االشتراك فیها ، و أعلنت هولندا و النرویج ضرورة الرجوع 
فرنسا و السوید تحفظات بشان انضمامها للهیئة، انتهى المؤتمر باإلخفاق، و وصفه األعضاء 

   (1). المشتركون بأنه كان صوریا

                                                             
  .253-251، المرجع السابق، ص نواف نصار) 1(
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  :01خریطة رقم 

   تمثل الموقع الجغرافي لمصر      

  

  

  19ص ، مرجع سابق،  محمد مرسي محمود
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  02خریطة رقم 

   مثل الموقع الجغرافي لقناة السویست      

  

  .11مرجع سابق، ص سیف الدین الكاتب وآخرون ،
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  03ملحق رقم 

   السویس ةلقنا الجغرافي لموقعایمثل 

  

  .151، ص 1984، دار المعارف، القاھرة، مصر، 4، طمحمد فرید رمز االخالص و التضحیةعبد الرحمان الرافعي، 
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  04خریطة رقم 

   - أ -سرائیلي على مصر في المرحلة مثل الھجوم اإلت       

  

  .121، ص مرجع سابق،  جوزیف الخوري طوق
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  05خریطة رقم 

   - ب –مثل الھجوم اإلسرائیلي على مصر في المرحلة ت       

  
  .129المرجع السابق ، ص جوزیف الخوري طوق، 
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  06خریطة رقم 

    - ج - مثل الهجوم اإلسرائیلي علي مصر في المرحلةت      

  
  .126المرجع السابق، صجوزیف الخوري طوق، 
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   07خریطة رقم    

  ھجوم االنجلیزي الفرنسي على مصر مثل الخارطة ت      
  

  

 

  .35مرجع سابق ، ص ،  واصل الفریق عبد المنعم
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  08خریطة رقم 

   ابوعجیلةمثل معركة ت       

 
  .123المرجع السابق ، صجوزیف الخوري طوق ، 
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  09خریطة رقم 

    مثل معركة رفحت       

  

 
  .11المرجع السابق ، ص ،جوزیف الخوري طوق
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