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شكر وعرفـان
»وإن شكرتم ألزيدنكم«العقـل، وقـال  حمد هللا الذي أنعم علينا ووهبنا  ال

فـلك الحمد والشكر حتى ترضى، ولك الحمد والشكر إذا رضيت

فكيف لي بتحصيل الشكر، وشكري إليك يفتقر إلى شكر.

أتقدم بالشكر الخالص إلى أساتذتي الذين رافقوني في مشواري العلمي  
وأخص بالذكر أستاذتي المشرفة شلوق فتيحة على صبرها معي فقد كانت  

خير مرشد وموجه لي في انجاز هذا العمل فكل الشكر والتقدير لها مع دوام  
الصحة والعافية.

هورية مصر العربية  كما أتقدم بالشكر إلى الصديق أحمد محمد علي من جم
الذي ساعدني في انجاز هذا العمل من خالل جمعه للمادة العلمية وإرسالها فـله  

جزيل الشكر واالحترام.

كما أتوجه بالشكر إلى كل من ساندني في عملي ومهد لي طريق البحث من  
قريب أو من بعيد.



مقدمـــة
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ب

شهد القرن العشرین العدید من الثورات واالنقالبات العسكریة، بعضها غیر وجه التاریخ 
مع صعود هذا الشخص أو ذاك لسدة الحكم ،رسائومسیرته وبعضها لم یحدث سوى خدوشا وخ

من بالكثیرالقرن هذاحفلت الحیاة المصریة فيلقد و ، الرؤىدون أي وضوح في األهداف و من 
حداث السیاسیة والمعارك العسكریة، والمتغیرات االقتصادیة واالجتماعیة التي جرت على األ

، ومن وتأثرت بها المنطقة المجاورة وحتى البعیدةالمجتمع المصريتركت آثارها علىأرضها و 
23التي قام بها مجموعة من ضباط الجیش المصري في جیشحركة الاثاألحدتلكبین 
وعلى حركتهم بالحركة المباركة، ، وأطلقوا على أنفسهم تنظیم الضباط األحرار1952یة جویل

وطرحوا المطالب األساسیة لحركتهم من مختلف أبعادها السیاسیة واالقتصادیة، مع تضافر عدة 
أسباب وحوادث تمثلت في التدهور االقتصادي واالجتماعي وفساد في نظام الحكم مع وجود 

حتمت على الجیش ،1952المحتل االنجلیزي جاثما على الصدر، وحادثة حریق القاهرة في 
، ائدة في مصر تحت حكم الملك فاروقالتي كانت ساألوضاعهذه مهمة تغییرأخذ

نظرا على التنازل عن العرش و لكاستطاعت هذه الحركة العسكریة بفضل ضباطها إجبار المو 
وهناك من ،"جویلیةثورةأطلق علیها فیما بعد "،المیادینإلى ما حققته من مكاسب مست جمیع 

.في نظام الحكما بأنها مجرد "انقالب عسكري" نظرا إلى التغییر المفاجئوصفه

تكتسب األحداث أهمیتها في الحیاة بعمق تأثیرها، وال یمكن إسقاط ما یحدث في مسیرة 
هتمامات الكتاب با1952جویلیة 23حظیت حركةالشعوب ألنه سیبقى عالمة بارزة، من هنا 

،مصر ونقطة تحول أساسیة في مسارهثل عالمة بارزة في تاریخ كونها تمالمؤرخین والمحللین،و 
حركة هل تعتبرالتالي: لإلشكال، من خالل طرحنا حقیقة هذه الحركةلذلك نحاول البحث في

أم أنها ال تتجاوز حدود االنقالب ثورة قامت بها طلیعة مسلحة،1952جویلیة 23
العسكري؟

تساؤالت فرعیة :اإلشكالیندرج تحت هذا و 

االنقالت التي شهدها القرن ما هي ابرز الثورات و و ؟الثورة واالنقالبالمقصود بمصطلح ما
العشرین؟

؟هي أهم انجازاتهاماو ؟1952جویلیة 23حركة قیقة لما هي الدوافع الح-
اختیار الموضوع :أسباب
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ج

تعتبر من أكبر ثورات القرن كونها 1952جویلیة 23الرغبة الخاصة في دراسة حركة -
، الشيء الذي أثار فضولي.لم تدم أكثر من ثالثة أیامنجدهاالعشرین في حین

تشجیع األستاذة المشرفة لدراسة هذا الموضوع .-
.حركةصورة واضحة عن هذه الإعطاءمحاولة -
مام الكبیر هتالوكذلك ا،رتمثل نقطة تحول في مسار تاریخ مصأهمیة هذه الحركة كونها -

یبعث في النفس روح التحدي للبحث في طیات هذا الموضوع.الذي نالته
أهداف الدراسة :

مدلول والتعرف على،قالبات التي شهدها القرن العشریناالنعلى أبرز الثورات و التعرف-
.الثورة واالنقالب

بل لیس من أجل استعراضها فحسب،1956جویلیة 23الضوء على ما حدث في تسلیط -
الحدث التاریخي .إثراءللتعرف على مدى مساهمة القلم في 

التعرف على أبرز الشخصیات ا لتي قادت هذه الحركة العسكریة وعبروا عن هموم الشعب -
المصري .

.رفي مص1952جویلیة 23حركةتقییم -
أهمیة الموضوع:

في االهتمام الكبیر الذي نالته هذه الحركة ومازال إلى الیوم محل نقاش تتجلى أهمیة الموضوع
حول طبیعتها، وكذا الدور الذي لعبته على الصعیدین الداخلي والخارجي، وتأثر الشعوب 

العربیة وغیر العربیة بها من حیث أفكارها.
:المنهج المعتمد

ألن البحث یقتضي متابعة على المنهج الوصفيبما أن الدراسة تاریخیة اعتمدنا بالدرجة األولى
األحداث وتسلسلها في الزمان والمكان، باإلضافة التحلیلي ألن طبیعة الموضوع تستلزم تحلیل 
بعض الروایات الخاصة بتنظیم الضباط األحرار للوقوف على نتائج حقیقیة، كما اعتمدنا على 

ة بین أوجه التشابه واالختالف بین أمثلة المنهج المقارن حتى تتضح الرؤیة من خالل المقارن
.1952جویلیة 23من الثورات واالنقالبات التي حدثت في القرن العشرین وبین حركة 
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الموضوع:تقدیم

قسمنا الخطة إلى مقدمة وثالثة فصول المتبعاإلشكالیة ومن أجل تجسید المنهجلإلجابة عن 
بمجموعة من المالحق التوضیحیة، حیث تناولتله وخاتمة مع تثبیت للمصادر والمراجع، وتذیی

الثورة واالنقالب لغة بتعریف ل اإلطار المفاهیمي للدراسة من خالل الفي الفصل األو 
ن الثورات نماذج مختلفة مالقضایا المتعلقة بالموضوع وقدمتواصطالحا لتسهیل دراسة بقیة 

ن هذه ة وكذا الكوبیة، حیث كان لكل مثورة الریف المغربي والثورة العراقیمثل الثورة الصینیة و 
أیضا تمیزت وأمثلة عن االنقالبات التي من حیث ظروف ومكان قیامها،الثورات طابع خاص

ومن االنقالبات التي خصت بالدراسة أسباب قیامها واحدةباختالف المكان والزمان رغم تشابه
تركیا وانقالبات ، وأیضا انقالب انقالب السودان، و 1949لعام انقالبات سوریا الثالثة وأخذنا

.ب فنزویال، وانقال1976-1930في الفترة ما بیناألرجنتین

، حیث تضمن تنظیم الضباط 1952جویلیة 23أما الفصل الثاني فتناول أحداث حركة 
عرفنا ببعض قادة األحرار بدایة بالمالمح األولى لتشكیله ثم تأسیس لجنة الضباط واألحرار كما

تطرقنا إلى أسبابها السیاسیة والعسكریة التي أثرت بدورها على الجانب حركة،ثم هذه ال
االقتصادي واالجتماعي، مما أدى بالضباط األحرار لعقد اجتماع  ووضع خطة للتحرك لتنفیذ 

.1952جویلیة 23حركتهم وهذا ما تناولناه في مجریات حركة 

من خالل االنجازات التي 1952ة جویلی23تقییم حركة حاولناالثالثوفي الفصل
سطرتها في مختلف الجوانب االقتصادیة والسیاسیة والعسكریة وأیضا االجتماعیة التي أثرت 

سیرتها، كما قمنا بإبراز أو سلبیات التي اعتبرت أخطاء في مالعلى الجانب الثقافي، وبدورها
ین الثورة واالنقالب.مجموعة من اآلراء حول حقیقة هذه الحركة التي تأرجحت بتقدیم

على مجموعة من المصادر اعتمدت1952جویلیة 23حركة حقیقة ولتوضیح
دات، وعبد الناصر، كمذكرات الضباط األحرار منها مذكرات عبد اللطیف البغدادي وأنور السا

یولیو 23وعبد الرحمان الرافعي في ثورة ،ألحمد حمروش منها ثورة یولیو وعقل مصرومؤلفات
(دراسة وتقییم) كما استخدمت1952، ومن المراجع نواف نصار في كتابه ثورة یولیو1952

معجم بد الوهاب الكیالي، والمعاجم مثل مجموعة من الموسوعات مثل موسوعة السیاسة لع
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للفیروز آبادي موس المحیطالقاستراتیجیة إلسماعیل عبد الفتاح ،والمصطلحات السیاسیة واإل
لتحدید المفاهیم.

صعوبات البحث:    

والمراجع المصادرإذ البد من الصعوبات التي یتعرض لها الباحث فقد تمثلت في ندرة
، مما اضطرني إلى التواصل مع أساتذة وباحثین من مصر الكلیةمكتبةالتي تتناول الموضوع 

.المادة العلمیةلتوفیر



المفاهیمي للدراسةاإلطارالفصل األول : 

: مفهوم الثورةأوال

: أمثلة عن الثوراتاثانی

: مفهوم االنقالباثالث

: أمثلة عن االنقالباتارابع
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تمهید:

علماء العصر الحدیث ومفكریه بالكثیر من التعریفات والمفاهیم للثورة لقد جاد علینا 
ر ذلك من مجاالت ، وفي غیوالتربیةاالقتصاد النقالب التي نجدها في السیاسة واالجتماع  و وا

، حري بنا أن نعرف بمصر1952جویلیة حركة لذا و قبل أن نشرع في دراسة ، العلم والمعرفة
ة القضایا المصطلحین ما ینیر الدرب في دراسة بقیتعریف فلعل في ،الثورة واالنقالبمدلول 

، خصوصا في عصرنا الحاضر الذي یشهد تداخل في المصطلحات المتعلقة بموضوع البحث
، مع تقدیم نماذج ظل تدفق المعارف وتعدد المدارس وتشعب اآلراءهذا متوقع في والمفاهیم، و 

لكل من هذه الثورات واالنقالبات خاصة وأنهة أكثر،من الثورات واالنقالبات لتوضیح الصور 
، وخلفت نتائج وانجازات.أسباب وظروف مهدت لقیامها باختالف الزمان والمكان
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: مفهوم الثورةأوال

لغة:                    -1
الغضبانتثور: هاج، و الثائر ، : ثار الشيء ثورا ثؤورا ثوراناورد في لسان العربحسب

، یقال للغضبان أهیج ما یكون : قد ثار ثائره وفار فائره إذا غضب وهاج غضبه
كن الثورة ، 'ویقال: انتظر حتى تسثار إلیه ثورا و ثؤورا و ثورانا : وثب . والمناورة : المواثبة .

وهي الهیج .
الدخان والغبار وغیرهما . یثور ثورا ثؤورا ثورنا : ظهر وسطع .ثار 

ثور البرك واستثارها أي أزعجها وأنهضها .ثار به الناس : وثبوا علیه .
وفي الحدیث : فرأیت الماء یثور من بین أصابعه : أي ینبع بقوة وشدة .

1ثارت الحصبة : انتشرت .

ثور: الثور: الهیجان : الوثب والسطوع .نجد:القاموس المحیطوفي 
و نهوض القطا والجراد، وظهور الدم . كالثور والثوران .

.2: رأیت فالنا ثائر الرأس إذا رأیته قد اشعاذ شعره أي انتشر وتفرققال األصمعي
:**الهیجان ، قال الشابيكما وردت الثورة بمعنى

.3لیت لي قوة العواصف یا شعبي           فألقي إلیك ثورة نفسي

هذه المعاني وردت في منجد اللغة واألعالم وفي المعجم الوسیط ففي األول نجد:ونفس

، وثار نة بینهم " ، وهاجت نفسه : جشأت" ثارت الفت. ومنه ثار ثورا وثورانا و ثؤورا: هاج 

.54-53، ص ص 2003، دار صادر، 3،جلسان العرب أبو الفضل جمال الدین (ابن منظور)، - 1

 -:و"الخیل" اإلنسان) لغوي بصري من المشاهیر، من كتبه "خلق 828-740أبو سعید عبد الملك (األصمعي "
، ص 1987لبنان، -، دار المشرق، بیروت29المنجد في اللغة واألعالم، طواألصمعیات في روایة أشعار العرب. أنظر: 

52.
. 426، ص 2005، مؤسسة الرسالة ، 1،جالقاموس المحیط مجد الدین محمد بن یعقوب (الفیروزآبادي)، - 2

الوطنیة للكتاب، ، المؤسسة 7) ، طالقاموس الجدید للطالب( معجم عربي مدرسي ألفبائيعلي بن هادیة وآخرون، -3
.241، ص 1991الجزائر، 
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1.ره یثور فتثور. الثورة: الهیجانوأثاره: صی.ظهرالجراد: و الغبار أو الدخان: ارتفع .

یقال : ثار الدخان و الغبار .و .، ثورا، وثورة : هاج و انتشرناثار ثوراوفي الثاني نجد:

.الغضبوثار به الشر و الحصبة،الدم بفالن، وثارت به وثار

2.ة ، وثار به الناس : وثبوا علیهكذا: نبع بقوة و شدنوثار الماء من بی

لغة هي: الهیجان واالنتشار، أو الظهور والسطوع، یصاحب كل القول أن الثورة إلىونصل 
ذلك القوة ، وتعني الوثوب واالرتفاع والنهوض بشدة.

.75صمرجع سابق،المنجد في اللغة واألعالم،- 1
.426، ص1998، مجمع اللغة العربیة، القاهرة،1،جالمعجم الوسیط،مصطفى وآخرونإبراهیم- 2
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اصطالحا:-2

النظام االجتماعیة والسیاسیة و لتكوینات التحول الجذري في االثورة مصطلحیقصد ب
دائري الذي یكشف العام وفي العالقات والخبرات المتبادلة بین الناس، وقد یقصد به التغییر ال

یقصد به اآلن مقاومة نظام الملكیة ذاته ولیس مجرد التمرد ، كماعن أنماط جدیدة
1.والعصیان

، تغییرات فجائیة للداللة علىرین اصطالح الثورة ستخدم معظم المفكرین المعاصالقد
النظام و یة أي عندما یتم تغییر حكم قائم تتم في الظروف االجتماعیة والسیاسوجذریة

، كذلك هيوأحیانا عنیفة بحكم آخرة فجائیة،بصور القانوني المصاحب لهاالجتماعي و 
ن تمت هذه التغییرات ببطء ودون إ ، حتى و طابع جذري (رادیكالي) غیر سیاسیةغییرات ذات ت

التغییرات فان هذه )( كما هو الحال عندما نقول ثورة علمیة، ثورة فنیة ، ثورة ثقافیةعنف 
، وتعني أیضا ذلك 2في مجاالت متعددة من الحیاةالمعاصرة تستخدم لوصف تغییرات شاملة 

ذلك التبدیل الذي یشكل ،التبدیل السریع والعنیف في الغالب في السیاسة، وفي نظام الحكم
انفصاما في التاریخ وحدا فاصال یقسم األزمنة واألفكار والعادات والمعتقدات والقوانین، 

... ذلك التبدیل الذي ال ومواضیع االهتمام وأسالیب التفكیر والتعبیر والسلوك والممارسات
.3تصور له بدون الجماهیر الشعبیة

ي في المجتمع سیاسیا واقتصادیا واجتماعیا وثقافیا، التغییر األساسي والجذر اویقصد به
آخر قادر على خلق مناخ وٕاحاللفشل في تحقیق مطالب المجتمع، بنظام قدیم اإلطاحةأي 

، وهي أیضا الخروج عن الوضع الراهن سواء إلى وضع أفضل أو أسوأ من 4صحي له اتجاهات
ثورة هو التغییر الذي یحدثه الشعب من الوضع القائم، أما التعریف المعاصر واألكثر حداثة لل

.106ص،2008العربي للنشر والتوزیع، القاهرة،،معجم المصطلحات السیاسیة واالستراتیجیة،إسماعیل عبد الفتاح- 1
.870ص،1974لبنان،-، دار الهدى للنشر والتوزیع، بیروت1،جموسوعة السیاسة،عبد الوهاب الكیالي- 2
.7ص،2010الجزائر، ، دار الغرب للنشر والتوزیع،فلسفة الثورة الجزائریة، البخاري حمانة- 3
.10ص ،2011دار الشروق، القاهرة، ،انتفاضات أم ثورات في تاریخ مصر الحدیث، محمد حافظ دیاب- 4
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أدواته كالقوات المسلحة، أو من خالل شخصیات تاریخیة لتحقیق طموحاته لتغییر نظام خالل 
.1الحكم العاجز عن تلبیة هذه الطموحات، ولتنفیذ برنامج من المنجزات الثوریة غیر االعتیادیة

وعرفها الزعیم الصیني "ماوتسي تونغ" بقوله:       
و أو مقال، أو لوحة، وال قطعة زخرفة، إنها ال تقدم بسهولة أو بطء أ" الثورة لیست حفل غداء،

" ، الثورة عصیان مسلح وعمل عنیف به تقلب طبقة طبقة أخرىحذر أو احترام أو تقدیر أو أدب
ارا" جاء بمفهوم األسلوب التحریضي للثورة في قوله:" أما الثائر البولیفي الشهیر " تشي غیف

2الثورة لیست تفاحة تسقط حین تنضج ، أنت الذي یجب أن تجبرها على السقوط."

وبالنسبة لزعیم الثورة المصریة جمال عبد الناصر فهي:
لموانع التي تعترض طریق حركة شعب بأسره یستجمع قواه لیقوم باقتحام عنید لكل العوائق وا

فالثورة هي الحصول على السلطة من أجل التغییر الواسع ، تغییر المجتمع من الواقع ، حیاته
الذي یثور علیه ، إلى المستقبل الذي یطالب به ، قد تبدأ الثورة بالقلة وان كانت أهدافها تعبر 

حد إلىعن أهداف الكثرة .. ولكن الثورة بالعمل و الممارسة من أجل تحقیق أهدافها تصل 
ة وكل عن الكثرة ... عمل الثورة یتسع و یكبر وتزداد المشاركة فیه كل یوم وكل ساعالتعبیر 

3سنة.

تعني تغییر جذري لألوضاع السائدة نستنتج من التعریفات السابقة أن الثورة هي حركة سیاسیة 
عنیفة.وفي جمیع المجاالت وغالبا ما تكون 

ثانیا: أمثلة عن الثورات

:1949-1911ینیة الثورة الص-1

.5القاهرة، د.س، ص -، دار الكتاب العربي، دمشق1،جثورات غیرت وجه العالم،رمزي المنیاوي- 1
.56ص،2010والتوزیع، عمان، للنشردار المعتز (دراسة وتقییم)،1952ثورة یولیو ،نواف نصار- 2
.176-175ص ، ص1985، دار الوطن العربي،الناصریة (دراسة بالوثائق في الفكر الناصري)،أمامعبد اهللا -3
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ماعیة لألجانب ، اثر سلسلة من اغتیاالت ج1911اندلعت هذه الثورة في أكتوبر عام 
أطاح الدكتور "صن یات 1911امت بها فرقة الملیشا في معظم أنحاء الصین، وفي دیسمبر ق

بأسرة المانشو التي حكمت الصین ألكثر من مائتین وستین سنة، " زعیم الكومنتانغصن
، وفي 1، وأعلنت نهایة النظام السیاسي التقلیدياإلقطاعيووضعت نهایة للنظام الدیكتاتوري 

أنتخب "صن یات صن" رئیسا للجمهوریة ووضع دستور جدید للبالد، وفي العام 1912عام 
" الذي كان ریة لقائد الجیش "یوان شي كاينفسه أرغم على التنازل عن رئاسة الجمهو 

حل "یوان شي" حزب الكومنتانغ باعتباره حزبا مثیرا 1913مدعوما سیاسیا ودولیا، وفي نوفمبر 
للفتن، وبدأ "یوان شي" یمارس سلطات دكتاتوریة فعمد الى القضاء على معارضیه وقید حریة 

لمیة األولى ازداد الوضع تأزما في البالد، لعت الحرب العادالصحافة وحق االجتماع، وعندما ان
حكومة وطنیة بقیادة صن الثورة ومعقل الدعایة الثوریةحقام "صن یات صن" في كانتونأف

أعاد 1923عام" وكان هدف شیانغ توحید الصین وتوحید األحزاب، وفي"شیانغ كاي شك
الدكتور صن تنظیم حزب الكومنتانغ على نسق الحزب الشیوعي الروسي وبدا واضحا تأثره 

توفي صن، وتولى الجنرال شیانغ كاي زمام األمور 1925عامبالمذاهب االشتراكیة، وفي
 -سیاسي صیني ودیمقراطي ثوري، ینحدر من عائلة ریفیة، تلقى التعلیم الثانوي في ): 1925-1866صن(-صن یات

. أنظر: عبیر األطرش، الوسوعة العربیة، هیئة الموسوعة 1892المدارس التبشیریة األجنبیة وتخرج طبیبا من هونغ كونغ عام 
.206، ص 2012سوریة، -العربیة، دمشق

-:مانشو یضم إمبراطوریة، تولى مهمة قلب 1912صن عام -حزب سیاسي صیني أسسه صن یاتحزب الكومنتانغ
" القومیة والدیمقراطیة واالزدهار االقتصادي". أنظر: القوى األربع وهي العمال والبورجوازیة والفالحون والفقراء   وكان شعاره 

.260عبد الوهاب الكیالي، مرجع سابق، ص 
والتوریدات، التسویق، الشركة العربیة المتحدة ، تاریخ العالم الحدیث والمعاصرفائق طهبوب ومحمد سعید حمدان- 1

.   .396، ص 2007القاهرة،
 - :عین حاكما لسیول عاصمة كوریا في 1882والتحق بالجیش عام 1859عام ولد باقلیم هونان یوان شي كاي ،

، 1916-1913ثم بصفة رسمیة 1912، وتقلد عدة مناصب كما تولى رئاسة الجمهوریة الجدیدة بصفة مؤقتة عام 1894
.447. أنظر: عبد الوهاب الكیالي، مرجع سابق، ص 1916حاول فرض نظام دكتاتوري وتوفي في 

 -م/ ن، عرفها العرب قدیما باسم خان فو، مركز صناعي 3مدینة في جنوب شرق الصین نتون أو كوانغ تشو:كا
.456وتجاري، خطوط مالحة مع هونغ كونغ، من أهم مرافىء البالد.أنظر: المنجد في اللغة واألعالم، مرجع سابق، ص 

-إلىاختلف مع ماوتسي تونغ، فلجأ 1947- 1935قائد صیني حارب الیابان :)1975-1878(تشانغ كاي شك
.174). أنظر: المرجع نفسه، ص 1975-1949فورموزا (التایوان) وأسس دولوا لتایوان (
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حتى انتشرت الفوضى في البالد وفصم شیانغ عرى 1927، وما أن حل عام 1وزعامة الحزب
الشمال إلىالجیش الوطني في الجنوب الذي توجه إلىالحزب الشیوعي، وانضم التحالف مع 

، وأخذت قوات الكومنتانغ تصفي الشیوعیین في اإلقطاعیینلمحاربة جنراالت الجیش والحكام 
الجبال وبهربون من وجه القمع إلىونتیجة لذلك بدأ الشیوعیون یلجأون مختلف مناطق البالد

" أبرز هؤالء الشیوعیین، وقد خاض هو ورجاله "ماوتسي تونغوینظمون صفوفهم، وكان 
أن البرد والجوع وقلة األسلحة إال، 1928معارك ضاریة ضد قوات "شیانغ كاي" خالل عام 

هزیمة "ماوتسي تونغ" فسیطر "شیانغ" على شمال الصین وأسس حكومة جدیدة وباشر إلىأدت 
بر على ورق، وواصل شیانغ معاركه و حقق لكنها بقیت حاإلصالحیةبوضع خطط للمشاریع 

"ماوتسي تونغ"، انتصارات وبدأت قوى الغرب تساند تشانغ وتدعمه، كما هاجمت مسقط رأس
انتقمت فنصبت كمینا وأبادت القوات المهاجمة وتم خطف "شیانغ كاي" وطلب لكن قوات ماو

أن إثرهاولكن "ماوتسي" أفرج عنه وعقد مع الشیوعیون هدنة اضطر على إعدامهالشیوعیون 
االشتعال من إلىیقبل مبدأ الوحدة الوطنیة، لكن هذه الهدنة لم تستمر طویال وعادت الحرب 

الیابانیة ، فشنت القوات الیابانیة هجوما -اندلعت الحرب الصینیة1937، وفي عام 2جدید
المدن الصینیة، فتحالف الشیوعیون مع الكومنتانغ ضد الیابان، معظم أثرهشامال احتلت على 

، وفي 3وألحقت قوات الشیوعیون والكومنتانغ بالعدو أفدح الخسائر واستعادة جمیع األراضي
حیث 1949عام إلىظهر التناقض بین الشیوعیین والكومنتانغ من جدید واستمر 1946

هوریة الصین الشعبیة، وانتهت الثورة بهزیمة انتصر "ماوتسي تونغ" وأختیر رئیسا وأنشأ جم

-101، ص ص 2001لبنان، -، دار النهضة العربیة، بیروتتاریخ الشرق األقصى،محمد علي القوزي وحسان حالق- 1
105.


بقریة شاوشان في مقاطعة هونان، وكان قریبا 1839دیسمبر 26ولد في أسرة قرویة متوسطة الحال، في ماوتسي تونغ:- 

، نادى بالثورة 1959-1954من قاع المجتمع الصیني، كان كثیر المطالعة، من مؤسسي الحزب الشیوعي، ثم رئیس دولة 
قادة في العالم، مركز الرایة 10غیر"، أنظر: بكر محمد ابراهیم، أخطر ، له مؤلفات منها "الكتاب األحمر الص1966الثقافیة 

-.168- 166، ص ص 2004للنشر واألعالم، د.م، 
. 906-905، ص ص مرجع سابقعبد الوهاب الكیالي، - 2
.110- 109، ص صمرجع سابقمحمد علي القوزي وحسان حالق: - 3
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"شیانغ كاي شك" وانتصر الشعب الصیني ونال حریته وتخلص من قهر المستعمرین 
.1والرأسمالیینواإلقطاعیین

:1926-1920ثورة الریف المغربي -2
قد برز في و ،الستعمار االسباني و الفرنسيضد امغربي الثورة التي خاضها الشعب الهي 

لثورة والذي  الذي قاد هذه ا،2ياألمیر عبد الكریم الخطابالمنطقة الشرقیة من الریف المغربي 
والحاكم الحقیقي لمنطقته التي ر،بالد المغرب الكبیالتحرر فيأعالمأصبح اسمه علما من 

د الكریم ولما شعر عب،ت وتنافس الدول األوروبیة علیهامما أدى إلى تهافاشتهرت بمعادنها 
مدرید لدراسة علم التعدینالخطابي بأهمیة هذه المعادن سارع إلى إرسال ابنه األصغر إلى

ي ملیلةأما ابنه األكبر فكان قد درس الشریعة واللغة وأصبح قاضیا ف، فتخرج مهندس مناجم
بین أن األمور ستسیر سیرا حسناوخیل للكثیرین ، ارا للحاكم االسباني لشؤون الریفوغدا مستش

.3يمیر الخطاباسبانیا و األ

وهي السنة 1912عاماالسباني للمغرب في-نسيالفر مقاومة االحتالل حركة ت بدأ
وتنازلت ،یها بالده تحت الوصایة الفرنسیةاتفاقیة وضع ف*التي وقع فیها السلطان عبد الحفیظ

الشعب االتفاقیة وقد استقبل،المعقودة بینهما عن منطقة الریففرنسا السبانیا وفقا لالتفاقیة 
ن كانوا ستة من العمال االسبانییإلى قتل عض أهل الریفببىستنكار مما أدبالنقمة واال

احتالل إلىفكان هذا الحادث مبررا لتدخل اسبانیا التي دفعت جندها،یعملون في مناجم الحدید
نیة و استفزازاتها للجماهیر وتزاید ضغط القوات االسبا،1913تطوانمناطق من المغرب مثل

.906، ص ، مرجع سابقعبد الوهاب الكیالي- 1
.273، ص 1979، المكتبة األنجلو مصریة، القاهرة المغرب العربيصالح العقاد، - 2
.425ص ،2000، مكتبة العبیكان ، الریاض ، ، تاریخ العالم العربي المعاصراسماعیل أحمد یاغي- 3

وانصرف الى التألیف، من مؤلفاته: 1912، اعتزل 1908): سلطان المغرب 1937-1863(عبد الحفیظ موالي-*
.364"الجواهر اللوامع" و"یاقوتة الحكام في مسائل القضاء واألحكام". أنظر: المنجد في اللغة واألعالم، مرجع سابق، ص 
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عبد الكریم من األمیر،" المندوب السامي االسبانياحیث طلب الجنرال "غور دان،1المغربیة
زجه و دبض على ابنه األكبر القاضي محمفبادر الجنرال إلى إلقاء الق،رفضه تقدیم الوالء، لكن

مما ،التهدیدات التي وجهت لهمله رغم عوواصل عبد الكریم الخطابي،السجن قرابة سنةفي 
وبدأت العملیات الحربیة بین ،**بيسراح محمد عبد الكریم الخطاإطالقلى أرغم االسبان ع

عبد الكریم بمرض قضى ، وفي هذه األثناء أصیب األمیر1920األمیر الخطابي واالسبان في 
األمیر محمد عبد فخلفه ابنه األكبر القاضي محمد الذي أشتهر فیما بعد باسم،على حیاته

وأصبح لدیه جیش شبه نظامي ،ة قوات الثورةالذي أخذ على عاتقه قیاد،2الكریم الریفي
واستمرت أعمال الصدام مع القوات االسبانیة على شكل اشتباكات كانت منها "معركة أنوال" 

،تحتلهاألف مقاتل واستطاعت أن 25التي زجت فیها السلطة االسبانیة قوة كبرى مكونة من 
الحامیة المدافعة وٕابادةأنوالاالستیالء على فعمل الخطابي بتنظیم هجوم مباغت ونجح في 

فقد عزز النصر إرادة الثائرین الذین ، أصداء بعیدة1921المعركة عام وكانت لهذه،عنها
وأصیبت السلطة االسبانیة بخیبة،من كل أنحاء المغربقوات الثورة إلىأخذوا في االنضمام 
وأسر ،مدفع400بندقیة  و30000جندي،15000تمثلت في  خسارة أمل وخسائر فادحة 

الثوارباإلضافة إلى استیالء ،لیرة استرینیة138بمبلغ أسیر افتداهم االسبان 870الریفیون 
3والمواد التموینیة.خائرعلى الذ

.896، ص مرجع سابقعبد الوهاب الكیالي،- 1

): ولد في مدینة ملیلة، ترعرع في حجر والده الذي كان أستاذه األول حیث 1963-1882(محمد عبد الكریم الخطابي- **
درس مبادىء العلوم علیه، وأتم دراستها األولى في مدارسها ثم سافر إلى فاس ونال إجازة العلوم الدینیة، سافر إلى اسبانیا 

ادة الحقوق واآلداب فیها، وفي أیام العطل كان یدرس تاریخ العرب والحضارات فنمت في نفسه إلكمال دراسته وتحصل على شه
عواطف القومیة. أنظر: رشدي الصالح ملحسي، سیرة محمد عبد الكریم الخطابي(بطل الریف ورئیس جمهوریتها)، المطبعة 

.26- 25، ص ص 1343ومكتبتها، القاهرة، -السلفیة
.425، ص مرجع سابق، إسماعیل أحمد یاغي- 2
. 219، ص 1967القاهرة، المكتبة األنجلو مصریة،،افریقیا في العصر الحدیثشمالزاهر ریاض، - 3
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وتنظیم ،المجاورةسط سیطرته على القبائلومن خالل ذلك تمكن محمد عبد الكریم من ب
أوروبا زار فرنسا إلىكما أرسل وفدا ،ام جمهوریة الریفقیوٕاعالنحكومة عاصمتها (أغادیر)

كاإلدارةفي جمیع المجاالت إصالحاتوقام بعدة ،را للدعایة لقضیة جمهوریة الریفوانجلت
الصحیة وفي مجال االستعداد باألموروالمالیة والتجارة والزراعة وتوسیع نطاق التعلیم واالهتمام 

عملیاته بنطاق محكم وٕاحاطةالقتالي استطاع أن یوفر األمن وتأمین شبكة استخبارات دقیقة 
سیطرةعظم المناطق االسبانیة تحتحتى أصبحت م1924بحیث لم ینته عام من السریة، 

مع محمد عبد وحاولت السلطات االسبانیة االتصال مرات عدیدة ،1م الخطابيمحمد عبد الكری
كن  هذه المحاوالت و ل، السالحإلقاءم مقابل بالحكوٕاغرائهالكریم والدخول معه في مفاوضات 

وتابع األمیر محمد انتزاع البالد من القوات االسبانیة حتى لم یبقى منها سوى" ،انتهت بالفشل
2.تدافع عنهما حامیة اسبانیة قویةسبتة " و"ملیلة" ألنهما كانتا محصنتین و 

،في سیاسة اسبانیاتغییر جذري إلىوقع انقالب في اسبانیا أدى 1923أیلول 12وفي 
" الذي أعلن عن سیاسة جدیدة وهي *اواستلم الحكم اثر االنقالب الجنرال " بریمودي ریفیر 

وفي أثناء ذلك امتد نشاط،مراكز حصینة على الساحلإلىلیة االنسحاب من المناطق الداخ
وأشرف ،وشفشوانوقطعوا الطریق بینها و بین كل من طنجة، تطوانإلىالریفیین حتى وصلوا 

3.م1924م الجنرال بریمودي ریفیرا بنفسه على عملیات االنسحاب خالل النصف الثاني من عا

 - :ن، قاعدة صید. أنظر: المنجد في اللغة واألعالم، مرجع سابق، ص 250,000مرفأ في المغرب على األطلسي، أغادیر
52.
.427ص ، مرجع سابقأحمد یاغي، إسماعیل- 1
.898، ص مرجع سابقعبد الوهاب الكیالي، - 2
جنرال وسیاسي اسباني، تقلد عدة مناصب في اسبانیا، فرض على بالده ): 1930- 1870بریمودي ریفیرا میغویل(-*

18، أدى الى اضطراب سیاسي وحدثت اضرابات وتفاقمت األوضاع االقتصادیة، وفي 1930-1923حكما دیكتاتوریا من 
.541قدم استقالته. أنظر: عبد الوهاب الكیالي، مرجع سابق، ص 1930جانفي 

.428، ص مرجع سابقإسماعیل أحمد یاغي، - 3
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تدخل فرنسا ضد الریفیین:–

م بدأت اسبانیا بمفاوضة محمد عبد الكریم لعقد هدنة، لكن فرنسا 1925عاموفي
أوج قوته وذروة إلىتدخلت ضد حركة الریف االستقاللیة، في الوقت الذي وصل فیه الخطابي 

م، 1924في عام إال، بحیث لم تتم فرنسا احتالل المناطق الجبلیة المتاخمة للریف انتصاراته
لعسكریة ضد المناطق المجاورة للریف وضد القبائل الموالیة لمحمد وتوالت حركات الفرنسیین ا

اتفاق مع فرنسا، فأرسل أخاه إلىحاول محمد عبد الكریم أن یتوصل ، فعبد الكریم الخطابي
كما أرسل مندوبا إلى فاس لالتصال ،للتفاوض مع الحكومة الفرنسیةباریس إلىموفدا 

بالسلطات الفرنسیة في مراكش، إال أن جمیع المحاوالت قد باءت بالفشل، وهدد الزحف الفرنسي 
، 1جمهوریة الریف بإكمال حلقات الحصار حولها

إلىألف جندي 65وكانت قوات فرنسا غیر كافیة لحرب الریف فزادت قوات جیشها من 
وضاعفت اسبانیا هي األخرى قواتها العسكریة حتى زادت ،ئرةطا132ألف جندي، و158
وأشرف على ،60,000ف على تزد قوات جمهوریة الریلم جندي، في حین120,000على 

" و"الجنرال "بیتانكان من بینهم الماریشال وضع الخطط الحربیة ألمع قادة فرنسا العسكریین 
".2"لیوتى

م، فتمكنوا من خرق الجبهة 1925هجومهم على الخطوط الفرنسیة في ربیع عام و بدأ الریفیون 
الفرنسیة وأصبح موقف الفرنسیین حرجا، وفي خریف العام نفسه بدأ الفرنسیون هجوما معاكسا 

، دار القومیة للطباعة والنشر، ص ص 3،جالمغرب الكبیر(الفترة المعاصرة وحركات التحریر واالستقالل)جالل یحي، - 1
980 -981.

 -1940): مارشال ورجل دولة فرنسي، كان رئیس حكومة في ظل االحتالل األلماني 1951-1856(بیتان هنري فیلیب-
، وتقلد منصب رئیس الدولة شكلیا فقط، عقب الحرب العالمیة الثانیة حوكم بتهمة الخیانة وحكم علیه باإلعدام، لكن 1944

.635ق، ص دیغول أبدل الحكم بالسجن مدى الحیاة. أنظر: عبد الوهاب الكیالي، مرجع ساب
-مارشال فرنسي، تولى بسط حمایة فرنسا على بالد المغرب. أنظر: منجد في اللغة 1934-1854(لیوتي لویس :(

.507واألعالم، مرجع سابق، ص 
.275، ص مرجع سابقصالح العقاد، - 2
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وحاول الفرنسیون االتصال ر،سبتمبالیوم العاشر منبعد أن مهدوا له بقصف شدید طوال 
وفشل كل فریق ،األمطار أوقفت الحركات الحربیةمن الساحل، ولكنبالقوات االسبانیة الزاحفة 

وعبر الصراع الدائم معها أن شعرت فرنسا من خالل االحتكاك بقوات الثورة، في تحقیق أهدافه
فأخذت في التمهید لفصل ،هو الذي یجمع فصائل الثورة المختلفةواإلسالمق العروبة وثا
م أن 1926وحاول عبد الكریم الخطابي في مطلع عام ،ربسلمین البربر عن المسلمین العالم

المفاوضات التي وافقت علیها الحكومتان إلىیقوم بنشاط عسكري لكن فشلت محاولته، فلجأ 
ثالثة إلىم واستمرت 1926أفریل 15والتي عقدت في وجدة الفرنسیة واالسبانیة للصلح 

ستمرت العملیات الحربیة بعد ذلكة وااتفاقیإلىأسابیع، ولكن لم یستطع الوفدان الوصول 
الحربیة ات ، فطلب محمد عبد الكریم وقف العملی1والتقى الجیشان بعد عشرة أیام من القتال

الواقعة في "یونونریجزیرة "إلىا على نفیه وعائلته فرنسا واسبانیلت وعرض االستسالم فعم
نه مدغشقر في المحیط الهندي، وأقامت علیه حراسة مشددة ومنعت عمنشرقيالجنوب ال

مكتب "باریس، وبالتنسیق مع إلى، ثم قررت فرنسا نقله الصحف والكتب طوال عشرة سنوات
م قام ملك المغرب" محمد 1960" تم تأمین فراره وأقام بالقاهرة، وفي عام المغرب العربي

بالعودة للوطن لیشهد ثمار نضاله في العیش بین أهله هإقناعالخامس " بزیارة لمصر ونجح في 
2ربوع الوطن.إلىم قبل أن یتمكن من العودة 1963وقومه ولكن المنیة عاجلته في 

.987- 982، ص ص مرجع سابق،جالل یحي- 1
 -:كم 2510، مساحتها 1642جزیرة تقع بالقرب من جزیرة مدغشقر في المحیط الهندي، مستعمرة فرنسیة منذ عام ریونیون

، عاصمتها "سان دنیس" من أهم مدنها سان بول، سان لوي، سان 1948ن حسب تقدیر 525,000مربع، ویبلغ عدد سكانها 
.519وهاب الكیالي، مرجع سابق، ص بییر، یعاني اقتصادها من قلة الموارد الطبیعیة. أنظر: عبد ال

-:من قبل عبد الكریم الخطابي، من أهم انشغاالته الدعایة للقضایا 1947فیفري 16بدأ نشاطه في مكتب المغرب العربي
المغاربیة، شارك في تأسیسه حزب االستقالل من المغرب، وحزب الشعب الجزائري، والحزب الدستوري من تونس. أنظر: محمد 

، منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث في 1962-1954سم وآخرون، القواعد الخلفیة للثورة الجزائریة الجهة الشرقیة بلقا
.167-166ص ص د.س،الجزائر،وثورة أول نوفمبر،ةالحركة الوطنی

.900-899، ص ص مرجع سابقعبد الوهاب الكیالي، - 2
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في العراق:1958ثورة یولیو - 3

نظمها ،للملكیة و األحالف االستعماریةحركة انقالبیة وطنیة جمهوریة معادیةهي
"عبد الكریم قي ومن أبرز قادة الضباط األحرارالضباط األحرار في الجیش العراونفذها تنظیم 

وقد تأثر الضباط األحرار العراقیون بتنظیم الضباط ، 2"****" و" عبد السالم عارف***قاسم
سببا في نقمة 1948كانت حرب فلسطین ، و تشكیله و مواقفهاألحرار المصریین من ناحیة 

اشتد غضب الضباط األحرار في العراق بسبب 1956، و بعد عدوان السویس الجیش العراقي
قیام إلىباب التي أدت ومن بین األس،العدوانإزاء" المتخاذل *السعیدموقف حكومة " نوري 

لم یهتموا باألمور االجتماعیة و لسیاسیةانهماك رجال الحكم بشؤون البلد ا1958ثورة 
احوا یسعون ما أن شباب الجیل الجدید فقد صبره من بطء التقدم فر ، كاالقتصادیة بغیة تطویرهاو 

سوء األوضاع إلىباإلضافة، األسالیب الثوریةإلىباللجوء التطورو دفع عجلة التقدمإلى
.اإلصالحاتوٕاهمالالداخلیة و بخاصة كبت الحریات 

وخاصة خضوع الحكومات لبریطانیا وحلفائها أثناء الحكم سیاسة العراق الموالیة للغرب -
الشباباسیین المعارضین و الدیكتاتوري للحكم الملكي في العراق، كل ذلك أثار حفیظة السی

1.الثوري

، شغل منصب القائد العام 1948، كان مساعد أركان حرب الشؤون االداریة عام 1949ولد عام عبد الكریم قاسم:-***
,Anthony Nutting, Nasser. أنظر:1963، قتل سنة 1963-1958للقوات المسلحة، وتولى رئاسة الوزراء 

constable and company LTD, London, 1970, p 16.
، حكم علیه باالعدام بتهمة 1948): ضابط عراقي، اشترك في حرب فلسطین 1966- 1921(عبد السالم عارف-****

. أنظر: المنجد في اللغة واألعالم، 1966،قتل في 1963، وخفف عنه بالسجن، تولى رئاسة الجمهوریة 1957التآمر سنة 
.362مرجع سابق، ص 

.908، ص مرجع سابقعبد الوهاب الكیالي، -2

، عین قائدا عاما للقوات المسلحة ووزیر الدفاع 1918- 1916، اشترك في الثورة العربیة 1888: ولد عام نوري السعید- *
Anthony Nutting. أنظر: 1958، وفي النهایة لقي مصرعه عام 1957، تولى رئاسة الوزراء الى غایة 1922-1934 ,

op cit, p 20.
.97- 96ص ص،1990، اإلسكندریة، مكتبة الشرق العربي المعاصر(القسم األول الهالل الخصیب)،محمود صالح منسى-1
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كانت الوحدة العربیة هي الدعوة التي تجسد آمال العرب في تحقیق مستقبلهم ، وعندما –
تأسیس ، كما أدىزاد االندفاع عند العراقیین1958في فبرایر - أعلنت وحدة مصر وسوریا 

ذه وه1956الجبهة الوطنیة التي عملت على تكوین لجان ثوریة متعددة بالجیش منذ عام 
هذه اللجان بین صفوف الجیش العراقي وتكونت من ، وانتشرتهي التي حسمت الموقف

الكلیات إلىأبنائهم أبناء الطبقة البورجوازیة الصغیرة بینما انصرف كبار المالك عن توجیه
1.العسكریة

، سوف عبد السالم عارفحرار أنالضباط األتأكد 1958بوع األول من یونیو األسفي 
، فوجد الضباط األحرار في ذلك 1958لمساندة "كمیل شمعون" في لبنان أثناء أزمة یتحرك
د الكریم قاسم و عبد السالم عارف یجب أال تترك ، وكان الثالثي المنظم للثورة من عبفرصة 

قصر الرحاب مسكن بالسیطرة علش یقوم الجیاتفقوا على أنلدراجي الذینوعبد اللطیف ا
ولكن ما كادت تمضي أسابیع قلیلة على قیام ، اإلذاعةوقصر نوري السعید و دار الملك 

منهما یرید أن ن كل حیث كاالسالم عارفف بین عبد الكریم قاسم وعبدالثورة حتى دب خال
الذي ساند ، وفي نفس الوقت حدث توتر في العالقات بین جمال عبد الناصر ینفرد بالحكم

، ح في االنفراد بالسلطة في العراقنجالثورة من أول یوم لها وبین عبد الكریم قاسم الذي 
سادت خالل حكم عبد و الحكم بالسجن إلىوحكم على عبد السالم عارف باإلعدام ثم خفف 

كریم قاسم االنتهازیة فعین في المناصب الكبرى الكثیر من االنتهازیین وأبعد الضباط ال
حدثت ثورة قادها 1958فبرایر عام 8في و رار عن مراكز المسؤولیة في الجیش،األح

أنهت حكم وحیاة قاسم - رمضان14لق علیها العراقیون ثورة والتي أط–الجیش العراقي 
، ولم تطل مدة حكم عبد السالم عارف السجن رئیسا للعراقسالم عارف منوأتت بعبد ال

2.حدة العربیةللعراق الذي كان یمیل بقوة نحو مصر ونحو فكرة الو 

.52- 51ص ، ص1996دار روتابرینت للطباعة، ،تاریخ العرب المعاصر،رأفت الشیخ-1
.97، صمرجع سابقمحمود صالح منسى،- 2
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في حادث تحطم طائرة مروحیة بینما كان في جولة تفقدیة في عبد السالم عارف توفي
تولى رئاسة و مضة تحیط بها الشائعات،في ظروف غا،19661جنوب البالد وذلك عام

تدخل قادة الجیش " الذي لم یضع حدودا كافیة لیبعدالعراق بعده أخوه " عبد الرحمان عارف
أنه تمكن من تحسین عالقات العراق مع جیرانه وكذا مع الغرب غیر رغم و ،في شؤون الدولة

حكم عارف هو اآلخر طویال الذي ، ولم یستمر من دفع البالد كثیرا نحو األمامأنه لم یتمكن
1968.2جویلیة14ب سقط في انقال

:1959الثورة الكوبیة - 4

جزیرة *وعندما اجتاح الثوار بقیادة فیدال كاستر 1959هي الثورة التي اندلعت سنة 
"**اباتیستوأطاحوا بالدیكتاتور"،واقتحموا العاصمة هافانا وسیطروا على مقالید الحكم بهاكوبا

،3رغم تمویل وتسلیح حكومة الوالیات المتحدة األمریكیة له، معلنین بذلك قیام جمهوریة كوبا
عندما أطاح الجنرال باتیستا بالنظام الجمهوري 1952سنة إلىویعود قیام هذه الثورة 

واستولى على السلطة وفرض على البالد حكما دیكتاتوریا متخلفا ومرتبطا بالوالیات المتحدة 
وانتشار الفساد والفقر بین السكان واالغتیاالت السیاسیة التي كانت تنفذها كیة،األمری

الذي زاد النقمة الشعبیة وخلق الظروف االقتصادیة واالجتماعیة المالئمة األمر مخابراته،

.308، ص 1966، دار الطلیعة، بیروت، القضیة الكردیةمحمود الدرة،- 1
 -:1968-1966، تولى رئاسة الجمهوریة ابتداء من 1958، اشترك في ثورة جویلیة 1916ولد عامعبد الرحمان عارف ،

.Anthony Nutting, op. cit, p 15بعد مصرع أخیه الرئیس عبد السالم. أنظر: 
.15، ص230، السیاسة الدولیة، العدد األكراد والوحدة الوطنیة في العراقمصطفى أحمد عبد الرحیم،- 2
، قائد ثوري ورجل دولة كوبي، درس القانون في جامعة هافانا ومارس المحاماة حتى 1917ولد عام فیدال كاسترو: -*

، تولى 1952جویلیة 26مسلحة في ، حین قرر التفرغ للعمل الثوري اثر انقالب الدیكتاتور باتیستا، بدأ بحركة 1952عام 
أصبح رئیسا للدولة، نال عدة جوائز منها وسام لینین، وله مواقف قویة ومؤیدة 1976العدید من المناصب الحكومیة، وفي عام 

.41للحق العربي في فلسطین. أنظر: عبد الوهاب الكیالي، مرجع سابق، ص 
ري كوبي، حكم كوبا فترة طویلة من الزمن وتقلد عدة مناصب سیاسي وعسك):1973-1901باتیستا فولجینسیو(-**

انقالب وعاد إلى الحكم 1952، قاد في 1944أنتخب رئیسا للجمهوریة ظل في الحكم حتى سنة 1940عسكریة، وفي 
ات األمریكیة قاد كاسترو وتشي غیفارا ثورة شعبیة أطاحت به، وفر إلى الوالی1959ثانیة، وتمیزت فترة حكمه األولى، في عام 

.460، ص مرجع سابق. أنظر: عبد الوهاب الكیالي، 1973حتى وفاته 
.223، صمرجع سابقمنیاوي،رمزي ال- 3
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26ض الشباب في حركة ، وقد وجد الشاب كاسترو في هذا المناخ المجال لجمع بع1للثورة
شابا 150جویلیة التي كان هدفها قلب الدیكتاتوریة بقوة السالح، واستطاع  تدریب وٕاعداد 

في هافانا وقاموا بالهجوم على إحدى الثكنات للحصول على السالح وتوزیعه على 
للبدء بحرب العصابات الوعرة المشجرة***إلى جبال سییرا مایستراالمناضلین، ثم لجأوا 

1952رجال وفي أوت 18، ولم یبقى معه سوى وقاموا بعدة هجومات ضد قوات الجیش
عاما، وعلى 15أسرته دوریة وهو نائم مع زمیلین له من شدة التعب وحكم المحكمة بسجنه 

وكان كاسترو منهم، فور أصدر باتیستا عفوا على السجناء1955اثر االنتخابات العامة في 
جویلیة على أسس جدیدة وكانت المهمة 26وبدأ یعید تنظیم حركة المكسیك إلىخروجه لجأ 

، وأثناء انتقائه لرجال 2األولى للحركة تنظیم الجیش الثوري الذي سیتوجه الى كوبا لتحریرها
الذي یقول في مذكراته:" لقد تعرفت على "*راأرنستوا غیفا"رجنتیني الحركة التقى بالثائر األ

لیالي الشتاء الباردة التي تشتهر بها المكسیك، ومازلت على عهدي أتذكر إحدىكاسترو في 
ما دار بیننا حول السیاسة الدولیة، وفي ساعات الصباح األولى في ذلك الیوم كنت قد 

بعد االستعداد واالنتهاء من التدریبات، "،3تحولت الى واحد من أعضاء حملة الفتح القادمة
رجال، وتعرضوا لهجوم من 80ر مركب ولم یكن معهم سوى دخل الثوار الى كوبا  على ظه

، ولكن هذا 4رجال بینهم كاسترو وأخوه راءول وغیفارا10قبل جیش باتیستا ولم یبق سوى 
وبواسطة خطة رسمها غیفارا كثیرین خاصة في المناطق الریفیةالهجوم أكسبهم مؤیدین

مقاتل، وسیطروا 300لى رأس ع1959تمكن الثوار من دخول العاصمة هافانا في جانفي 
انهیار إلىعلى معظم المناطق وبدأت الثورة تحقق االنتصارات الواحدة تلو األخرى مما أدى 

.9، ص 2008مصر، -، دار طیبة للطباعة، الجیزةمذكرات أرنستو تشي غیفارا،هشام خضر- 1
كم 150أعلى قمة جبلیة في كوبا، ملیئة بالغابات الكثیفة ممتدة على طول البحر الكارییبي بطول سییرا مایسترا:-***

.919كم. أنظر: عبد الوهاب الكیالي، مرجع سابق، ص 30وعرض 
.919، ص المرجع نفسه- 2
): ثوري كوبي أرجنتیني المولد، كما ا،ه طبیب وكاتب وزعیم 1967اكتوبر 9-1928جوان 14(أرنستو تشي غیفارا-*

حرب عصابات وقائد عسكري، تأثر بالظلم الواقع من االمبریالیین على المزارع الالتیني البسیط الفقیر، قام بعدة أدوار رئیسیة 
ى المدانین بجرائم الحرب. أنظر: البینة الجدیدة، شخصیات( علاإلعدامللحكومة الجدیدة مثل اعادة النظر في الطعون وفرق 

.17، ص 2012، 1584غیفارا ثائر من زمن آخر، العدد 
.10، ص سابقصدرم، هشام خضر- 3
.21، ص 2011لبنان،-، دار الفارابي، بیروتثورات غیرت وجه العالم،عبد الحسین شعبان- 4
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وانتخب الثوار القاضي الوالیات المتحدة األمریكیةإلىباتیستا وفقدانه األمل في النصر ففر 
بحكم اإلطاحةفي حیاة كوبا بعد ، لیبدأ عهد جدید أورویتالیو مانویل رئیسا للجمهوریة

ومنذ أن تحقق النصر للثورة سار النظام الكوبي على خط اشتراكي، ، 1الدیكتاتور باتیستا
وحصل على دعم فأمم الصناعات والمؤسسات الوطنیة واألجنبیة، وألغى الملكیات الزراعیة،

.المعسكر االشتراكي

.224-223ص ص،مرجع سابق،عبد الحسین شعبان- 1
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االنقالب: مفهوم ثالثا

لغة:-1

اقلب الشيء :  تحول عن وجهه فصار و قلب ، انقلب ، انقالبا . انقلب : ینانقالب مشتقة من 
1."قال تعالى:" ومن ینقلب على عقبیه فلن یضر اهللا شیئا،سفله وباطنه ظاهره أعاله أ

/ جعلقلب : قلبا الشيء : حوله عن وجهه أوحالته انقالب نجد :و في منجد اللغة و األعالم
2.لب األمر ظهرا لبطن " أي اختبرهویقال " قأسفله وجعل باطنه ظاهره .أعاله 

اصطالحا:  -2
ل الحكومة أو رجااالنقالب : هو تغییر فجائي في نظام الحكم تقوم به جماعة من

األبنیة الحكومیة االنقالبات االستیالء علىمدبرواإلیهاومن األهداف التي یسعى الجیش 
ستیالء على المراكز الحیویة لالمحاولة إلى هذه األهداف تحولت، ولكن ضمانا لنجاحها

اإلذاعة و مراكز تولید الكهرباء و الماء والمطارات ومحطات السكك الحدیدیة كمحطات 
3ا.وغیره

هو أیضا، 4صراع مع السلطة بقصد إسقاطها وٕاحداث تغییرات جذریةبهویقصد
كم بالقوة بدون الشرعیة بواسطة القوة المسلحة وتغییر نظام الحاستیالء العسكریین على السلطة 

وعنیف تقوم به فئة أو مفاجئهو عمل أما في موسوعة السیاسة االنقالب5.الرجوع للناخبین
الشرعیة الجیش ضد السلطةإلىمجموعة من الفئات من داخل الدولة تنتمي في بعض األحیان 

ویتخذ االنقالب عدة أشكال ففي ،خطة موضوعة مسبقافتقلبها و تستولي علیها، وذلك وفق
وفي ، ید دون أن یشترك مباشرة في الحكمبعض األحیان یتدخل الجیش لیفرض الحكومة التي یر 

.120، صمرجع سابق،علي بن هادیة وآخرون-1
.648، صمرجع سابق،نجد في اللغة واألعالممال- 2
.141ص،1968النهضة العربیة، القاهرة،، دار5، طلقاموس السیاسيا، أحمد عطیة- 3
.205، ص 2000، دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة،من یكتب ثورة یولیو،روق جویدةاف- 4
.47، صمرجع سابق،اسماعیل عبد الفتاح- 5
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و،1تلم الحكم متذرعا بعجز المدنیین، یتدخل الجیش بقوة و یسحاالت أخرى وهي األكثر رواجا
شكل تغییر فيبدون أن یحدث أي آخردیكتاتورتاتور ویضعها في ید ینزع السلطة من دیك

وقد تكون ، الضیقةوالوالءات  ء األهواو ، وتتحكم فیه العالقات الشخصیةالدولة أو سیاستها
.2الجماعة الحاكمةلحزب أو جماعة من الضباط اختلفت مع 

یعد االنقالب عملیة منظمة لقلب نظام الحكم بالقوة الستبدال سلطة بأخرى، ما یعني أنه 
توزیع السلطة السیاسیة وتغییر قادتها، ویقوم به في العادة فصیل من المؤسسة إعادةیستهدف 

، أي هو قیام أحد العسكریین بالوثوب للسلطة 3وجد معارضة لهإذاالعسكریة، وقد یكون دمویا 
خالل قلب نظام الحكم بغیة االستئثار بالسلطة، والحصول على مكاسب شخصیة من من 

ویقصد به أیضا االنقالب على أفراد ... البعض ذهب والبعض جاء، ثم تسیر ، 4كرسي الحكم
هنا وهناك ال تعالج األساس المریض إصالحیةاألمور حتى یأتي آخرون، ویكتفي بإجراءات 

.5السطحبقدر ما تضع رتوشا لتجمیل 

نظام الحكم واستبداله هو عملیة منظمة یقوم بها الجیش لقلبالقول أن االنقالب إلىونصل 
أو في المجاالت، ویكتفي بدون أن  یحدث أي  تغییر سواء في سیاسة الدولةبنظام آخر،

الجماهیر.إلرضاءهنا وهناك إصالحاتبوضع 

.372، صمرجع سابق،عبد الوهاب الكیالي- 1
.60، صمرجع سابق،نواف نصار- 2
. 21ص ، مرجع سابق،محمد حافظ دیاب- 3
.6- 5، ص ص مرجع سابق،رمزي المنیاوي-4

.70-69ص ، ص1984القاهرة،، مكتبة مدبولى،ثورة یولیو وعقل مصر،أحمد حمروش- 5
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رابعا: أمثلة عن االنقالبات

تطرقنا إلى مفهوم االنقالب حري بنا تقدیم أمثلة عن االنقالبات لتوضیح الصورة أكثر بعد أن 
فقمنا باختیار نماذج لالنقالبات تختلف من حیث المكان والزمان وذلك لتسهیل فهم هذه الحركة 

.العسكریة

االنقالبات في سوریا:-1

:1949مارس 30انقالب حسني الزعیم -أ

في تاریخ سوریا، وقد تم االنقالبأول انقالب عسكري حسني الزعیمقاد قائد الجیش السوري
القبض على رئیس إلقاء، وهي ادة في جمیع االنقالبات العسكریةبالطریقة الروتینیة المعت

والسیطرة على قیادة الشرطة  ذاعةاإل، واحتالل دار ة و رئیس الوزراء وأركان الحكومةالجمهوری
1.البیان األولوٕاصدار، ع التجولالحدود ومنوٕاغالق، األمن العامو 

كان السبب المباشر الذي برر به حسني الزعیم انقالبه هو هزیمة فلسطین وتذمر الناس من 
فساد الحیاة السیاسیة، ونقمة الجیش لتهجم بعض عناصر البرلمان علیه، ولما كان زعماء 

یقومون ببعض _بمجرد تولیهم السلطة _فإنهمتأیید شعبي، إلىاالنقالبات عادة ال یستندون 
قام بعدة فیلتفوا حولهم، وهذا ما فعله حیثالثوریة التي ترضي الجماهیر اإلصالحات
) فقد ألغى 1949أوت 14مارس_30رغم أن عهده لم یعمر سوى خمسة أشهر(إصالحات

بإقامةاهتم الدولة وأباح للمرأة حق التصویت، و إشرافاأللقاب، وجعل األوقاف الخیریة تحت 
بل میناء الالذقیة،إقامةوالبدء في حلب، إلىالمشروعات العمرانیة مثل توصیل المیاه العذبة 

 -:وتلقى 1894هو حسن حسني بن الشیخ رضا بن یوسف بن محمد الزعیم، كردي األصل ولد في دمشق حسني الزعیم ،
الجیش التركي وتلقى العلوم العسكریة في مدارس حلب واستانبول، خدم ضابطا في الجیش إلىتعلیمه االبتدائي فیها، انتسب 

. 1949سوریا دخل في خدمته، اتهم بالخیانة وأعدم في إلى، وعند دخول الجیش الفرنسي 1917العثماني برتبة مالزم عام 
كلیة التربیة، د. -أمریكي، جامعة كركوكحركة داخلیة أو تدخل 1949مارس 30، انقالب حسني الزعیم أدیب صالحأنظر:

.4س، ص 
.385صد.س،، مطبعة البراس، تونس،5،المجلد )1949-1940أحداث العالم في القرن العشرین( ،محمد بوذینة- 1
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زراعي بتوزیع أراضي الحكومة على إصالحوٕاجراءوكان یرغب في تحدید الثروات الضخمة، 
هووأدخل على دمشق كل ماصغار الفالحین، كما أعاد تسلیح الجیش ورفع من معنویاته،

1عصري وحدیث، وأخرج المجتمع الدمشقي من تعصبه.

یة، اعتقادا منه بأنه سیكون نهایة لعهد من اوقد رحب الشعب السوري بهذا االنقالب في البد
به فإذا، رواالستقراواإلصالحالفوضى السیاسیة وفساد الحكم وبشیرا بعهد جدید من التقدم 

دیكتاتوریة عسكریة ویجر على البالد سلسلة من االنقالبات التي لم إلىیؤدي بعد مدة قصیرة 
2تعد علیه بفائدة.

الزعیم  بسبب:انتهى حكم حسني أسباب سقوط حكم حسني الزعیم:

نین المدنیة الحدیثة الستیالء الدولة على األوقاف، واقتباس القوااإلسالمیةالدوائر انزعاج-
ث أصبح یحیط واالستیاء بین ضباط الجیش حتى ممن عاونوه في االنقالب حیانتشار السخطو 

اعتماده على األقلیات العنصریة والطائفیة فكان یولي إلىإضافةنفسه بشيء من العظمة، 
غضب مما أثار، وتوثیق العالقة بفرنسایش األكراد والعلویین المناصب الحساسة في الج

هیئة سیاسیة بدیلة عن األحزاب إنشاءتعطیل نشاط األحزاب، وعدم الوطنیین، زیادة على ذلك 
3لالتصال بالجماهیر.

: 1949أوت 14انقالب سامي الحناوي في سوریا - ب

العاصمة السوریة إلىقامت وحدات الجیش السوري بالزحف ،1949أوت14في فجر یوم
(دمشق) في هدوء، وتقدمت نحو منزل رئیس الجمهوریة حسني الزعیم فألقت القبض علیه وعلى 

سبع مجموعات لكل منها إلىوانقسمت الفرقة المدبرة لالنقالب رئیس وزرائه محسن البرازي،
عتقال الثانیة المهمة، قاد المجموعة األولى سامي الحناوي الحتالل األركان، والمجموعة 

.194، صمرجع سابق،محمود صالح منسى- 1
.385، ص مرجع سابق،وذینةمحمد ب- 2
.194،ص مرجع سابق، محمود صالح منسى- 3
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الزعیم، والمجموعة الثالثة لدعم المجموعة الثانیة من الخلف، والمجموعة الرابعة العتقال 
البرازي، والخامسة الحتالل مقر الشرطة العسكریة، والمجموعة السادسة للقبض على قائد 

زة إلى قلعة الموساروا، 1الحسیني"، والسابعة لحراسة البنك السوريإبراهیمالشرطة العسكریة "
وتألف مجلس عسكري برئاسة الكولونیل "سامي ، التي تبعد حوالي عشرة كیلومترات عن دمشق

رمیا بالرصاص ونفذ إعدامهماالحناوي"، وحوكم الزعیم والبرازي بتهمة الخیانة وقرر المجلس 
.2الحالفيالقرار

بأن الجیش قد تولى مقالید الحكم وأعلنوا في بیانهم األول والصادر ثم أعلن سامي الحناوي
بسبب إلیهابعد االنقالب بأنهم أرادوا لسوریا الخالص من الحالة السیئة والمتردیة التي وصلت 

:4وهذا نص البیان،3حل األحزاب وانتشار الرشوة والعبث بالقوانین
مارس الماضي لینقذ البالد من الحالة السیئة التي 30ام جیشكم الباسل بانقالب یوم لقد ق" 

من قبل ولقد استقبلتم ذلك العمل بالفرح والتقدیر لما وعد به زعیم ذلك االنقالب إلیهاوصلت 
عزتها وكرامتها في بیاناته األولى، ولكن ما لبث حین إلىوٕاعادتهاالبالد من فوضاها إنقاذمن 

والباطل، باإلثمأموال األمة فیبذرونها إلىاستتبت له األمور حتى أخذ یتطاول هو وحاشیته 
وٕاذاوحریات األفراد، والى كرامة البالد ومقدساتها فیدوسونها ویلوثونها ویعبثون بقوانین األمة

سیاستنا الخارجیة رأینا أي إلیهاتلك الفوضى التي صارت هذه الفوضى الداخلیةإلىأضفنا 
مصیر سيء قد بلغته البالد، ولهذا وبعد االعتماد على اهللا القوي العزیز عزم جیشكم الذي ال

من الطاغیة الذي استبد وعتا هو ورجال حكومته المسخرة، یخلصهاالخیر للبالد أن إالیرید 

.175، ص 2008)، دار الجابیة، د. م ،(دراسة نقدیة2000-1918الجیش والسیاسة في سوریا ،بشیر زین العابدین- 1
.397، صمرجع سابق،محمد بوذینة- 2
 -:وتلقى تعلیمه فیها وتخرج من دار المعلمین 1898ولد سامي محمد حلمي سامي الحناوي في حلب عام سامي الحناوي ،

، دخل المدرسة العسكریة في استانبول تخرج برتبة ضابط، بقي یتدرج في رتبه العسكریة حتى رتبة مقدم بعد 1916بدمشق عام 
الب سامي الحناوي وتأثیره على األوضاع االقتصادیة اشتراكه في حرب فلسطین. أنظر: باسل نصیف جبر الكبیسي، انق

.281، ص 2012، 2واالجتماعیة في سوریا والموقف البریطاني منه، مجلة جامعة األنبار للعلوم االنسانیة، العدد
.281، صالمرجع نفسه- 3
.176، ص مرجع سابق،بشیر زین العابدین- 4
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ثكناتهم لتنظیم الجیش وترك إلىاهللا والتاریخ أنهم سیعودون وان الجیش وقواده لیعاهدونكم أمام
أمور السیاسة لزعماء البالد."

ولعله یقصد وقد برر سامي الحناوي انقالبه في تنفیذ األهداف التي تنكر لها حسني الزعیم
مختلف األحزاب فرصة االشتراك في ورأى الحناوي أن یتیح للساسة من االتحاد مع العراق،

مؤقتة إلى أن تجرى االنتخابات، على أن یكتفي الجیش بالمراقبة ممثال في مجلس ة حكوم
.1عسكري برئاسة الحناوي وجرت االنتخابات في نوفمبر وأنتخب "هاشم األتاسي" كرئیس للدولة

الجمهوریة بین من یرید أن ینص القسم على "تحقیق وحدة ندلع جدال حول صیغة قسم رئیسوا
األقطار العربیة" وبین من یرى أن ینص على "المحافظة على النظام الجمهوري"، وبدا واضحا 
أن األغلبیة ترجح كفة تحقیق المشروع الوحدوي مع العراق، فتحركت وحدات الجیش السوري 

.        2على الكیان الجمهوريفي حركة انقالبیة خاطفة تهدف الى المحافظة 

:1949دیسمبر 19انقالب أدیب الششكلي في سوریا -ج

مناقشة الدستور ونص القسم حتى برزت الحلقة الثالثة من سلسلة االنقالبات في لم تكد تنتهي 
، وقد جاء هذا ي، بصیغة بالغ أصدره أدیب الششكل1949دیسمبر عاممن شهر19صباح 

بالحكم االنقالبي نقالب مطیحا بالحكم االنقالبي لسامي الحناوي الذي كان بدوره قد أطاح اال
لحسني الزعیم، وأكد انقالب الششكلي أن الجیش السوري وبالتحدید جیل الضباط الشبان فیه 
أخذ ینتزع لنفسه مركز في هرم السلطة وبات المحرك الحقیقي للسیاسة السوریة ولو من وراء 

.3الستار

.195، ص مرجع سابق،محمود صالح منسى- 1
.183، ص مرجع سابق،بشیر زین العابدین- 2
 -ولد في مدینة في حماة، ألسرة مالكة ومزارعة وذات نفوذ، وعندما تولى رئاسة البالد 1968-1909(أدیب الششكلي :(

.118. أنظر: عبد الوهاب الكیالي، مرجع سابق، ص 1953ألغى األحزاب ووضع دستور جدید عرف بدستور 
.409ص مرجع سابق،،محمد بوذینة- 3
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یمتاز الششكلي عن سلفیه بأنه أكثر منهما درایة بالشؤون السیاسیة، ولعل ذلك هو الذي جعل 
: وفیها اكتفى بدور 1951-1949األولى من ول عمرا، وینقسم عهده إلى فترتین، عهده أط

وتشكیل الحكومات، ولكنه المراقب تاركا الجمعیة التأسیسیة تؤدي مهمتها في وضع الدستور 
: وفیها تولى السلطة 1954-1951الثانیة من في حالة ظهور مشكالت شائكة، و یتدخلكان 

، وحولت نفسها بعد ذلك 1950بنفسه، وقامت الجمعیة التأسیسیة بوضع دستور في سبتمبر 
أن 1950الى مجلس نیابي لمدة أربع سنوات، وكان وكانت أبرز المبادئ التي أرساها دستور 

.1ربیة وأن الشعب السوري جزء من األمة العربیةالجمهوریة السوریة جمهوریة ع

ثار جدل حول موضوع دین الدولة الرسمي وأمكن التوصل إلى حل وسط وهو النص على أن 
، ورغم قیام النظام الدستوري في سوریا فان األوضاع اإلسالمدین رئیس الدولة یجب أن یكون 

بین الداخلیة لم تستقر، وكثرت الخصومات بین الجیش والحكومة، وزاد استمرار الخالفات 
القیادة العسكریة وحزب الشعب الذي كان یتولى الحكم باالشتراك مع بعض المستقلین، فقد قام 

.19512الششكلي بانقالب آخر في

:1954_1951المباشر حكم الششكلي

من عامدیسمبر28اشتد الخالف بین الجیش والنظام المدني، حیث قام الششكلي في 
بما یمكن اعتباره انقالبا جدیدا، فلجأ إلى إجراءات عنیفة فأعتقل أعضاء الوزارة ولم یكن 1951

ع ذلك كان قد مضى على تشكیلها یوم واحد، واصطدم بكافة القوى السیاسیة واالجتماعیة وم
تأمیم فقد شهدت سوریا عدة إصالحات هامة كللفترة التي قضاها في حكم البالد أثر كبیر 

بعض الشركات األخرى التي لها فروع في سوریا بأن یكون وٕالزامبعض الشركات األجنبیة، 
دیدة على خروج األموال من البالد، ورفع وضع قیود شفي البالد من المواطنین، و ممثلوها 

.196، ص مرجع سابق،محمود صالح منسى- 1
.191-190ص ، صمرجع سابق،بشیر زین العابدین- 2
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، وزیادة حصة 1951ٕاصدار قانون بتحدید الملكیة الزراعیة في جانفي الضریبة على الدخول، و 
.1من المحصول بدال من النصف%75إلىالفالحین المستأجرین 

فكثر ، 1953وتوالها بمقتضى استفتاء جویلیة فكر الششكلي في أن یتولى الرئاسة بنفسه
الجیش، فكثرت الفوضى والمظاهرات ضد لىإسخطه على األحزاب السیاسیة وامتد أیضا 

حكمه، ومع ذلك لم یكن من الممكن إزاحته إال إذا تدخل الجیش وفعال استولوا على السلطة ولم 
.2یجد الششكلي بدا من االستسالم لإلنذار الذي وجه إلیه بمغادرة البالد

:1958نوفمبر17انقالب السودان-2

في السیاسة معلما بارزا في تاریخ السودان، اتضحت صورته وبشكل جلي من الجیشیعد تدخل
التغیرات السیاسیة عن طریق االنقالبات العسكریة، ولعل إلحداثخالل سعي القائمین علیه 

من أبرز تلك االنقالبات حیث تشابكت عدة مؤثرات أجنبیة 1958" عام عبودإبراهیمانقالب "
وعربیة، مع احتدام شدید للصراع السیاسي الداخلي والتي تضافرت جمیعها في تهیئة األجواء 

االنقالب.إلحداثالسیاسیة المناسبة 

خیبت إذ، مرحلة جدیدة في مسار تطورات السیاسة الداخلیة1958دخل السودان بعد انتخابات 
االئتالف مع إلىآمال األحزاب التقلیدیة والتي كان منها حزب األمة الذي اضطر االنتخابات

حزب الشعب الدیمقراطي، وواجه حزب األمة صعوبات كبیرة لالتفاق مع حزب الشعب وباقي 

.199-198محمود صالح منسى، مرجع سابق، ص ص - 1
-1943العوامل الداخلیة والخارجیة المؤدیة الى عدم االستقرار السیاسي في سوریا(،عزو محمد عبد القادر ناجي- 2

.6، ص 2011مصر،،3267السیاسة والعالقات الدولیة، العدد مجلة ، )1971
 -:1914، من قبیلة الثایقیة شرق السودان، التحق بقسم الهندسة بكلیة غوردن بالخرطوم عام 1900ولد سنة ابراهیم عبود

باحدى الكتاتب السودانیة بالجیش المصري، وتدرج في الوظائف 1925- 1918ثم بالكلیة الحربیة وعمل مهندسا عسكریا 
.19لوهاب الكیالي، مرجع سابق، ص العسكریة، كما شغل منصب رئیس جمهوریة السودان. أنظر: عبد ا
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الحزبین، واختالف توجهاتهما في السیاسة الخارجیة ومبادئاألحزاب لتباین واختالف أفكار 
.1سودانیة، فنشأ عن ذلك انتشار الفوضى في الداخل واضطراب في جهاز الحكومةال

ولو بدرجة أقل من الوالیات المتحدة األمریكیة وحلفائها تأثیراته على السوفیاتيكان لالتحاد 
ل من االتحاد السوفیاتي والوالیات المتحدة التطور السیاسي والفكري في السودان، حیث حاول ك

األحالف والمعاهدات خصوصا إقامةإلىاحتواء السودان وربطها بمخططهما الهادف األمریكیة
معروفة "لعبد اهللا خلی"وأن السودان كانت تعاني اقتصادیا من كساد القطن، وكانت حكومة 

ماي 09األوضاع فقامت مظاهرات شعبیة واسعة في تأزم إلىبوالئها للغرب، مما أدى 
مصري هو اآلخر لعب دورا بارزا في تطور الحركة السیاسیة ، كما أن التأثیر ال19582

ویمكننا أن نتبین ، 1952السودانیة من خالل النشاطات السیاسیة والعسكریة المصریة لسنة  
حجم التأثیر المصري على الساحة السودانیة من خالل ما أحدثه العدوان الثالثي على مصر 

التي قامت بمؤازرة مصر مادیا ومعنویا اثر ، من ضغوطات على حكومة عبد اهللا خلیل1956
.المعارضة التي تمت داخل البرلمان وخارجه وفي التظاهرات الشعبیة الواسعة

من الجیش تسلم السلطة، "عبد اهللا خلیل"الظروف الداخلیة والخارجیة سببا في طلب هذهكانت
یجة لتأزم األوضاع الداخلیة ، ونت1958نهم وكان أول لقاء في سبتمبر اثر لقاءات متعددة بی

بدوره باالتصال بكبار الضباط وتم وضع خطة الذي قام"إبراهیمبعبود "لعبد اهللا خلیاتصل 
باالنتشار إبراهیمالعسكریة السودانیة وبرئاسة عبود ، وعلى هذا األساس بدأت القوات3ركللتح

وجه بعض هذه القواتنوفمبر، فت17في العاصمة الخرطوم في ساعة مبكرة من صباح یوم 
كما أحكمت نحو القصر الجمهوري ومبنى البرلمان والمباني الحكومیة الرئیسیة ومكاتب البرید،

، مجلة أبحاث كلیة في السودان1958المؤثرات والضغوطات الخارجیة ودورها في انقالب ،ذاكر محي الدین عبد اهللا-1
.232ص )،240-232(عدد الصفحات،2007،العراق، جامعة الموصل،2، العدد 6التربیة األساسیة، المجلد

ص ص،1983بیروت،مركز دراسات الوحدة العربیة،،3، طالنظام االقلیمي العربي،الدین هاللجمیل مطر وعالء - 2
63-64.

.239- 237، ص ص مرجع سابق،ذاكر محي الدین-3
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، وبدأت اإلذاعة السودانیة 1هذه القوات قبضتها على الطرق الرئیسیة والجسور في العاصمة
مة دون مقاومة تبث األناشید العسكریة لتهیئة الرأي العام، وهكذا سیطرت القوات على العاص

ودون إراقة قطرة دم واحدة، وأذاع إبراهیم عبود بیانه األول والذي حاول فیه إضفاء الشرعیة
منتقدا سیاسة الحكومات المدنیة السابقة ومتهما إیاها على حركته وٕاظهارها بمظهر ثوري 

.2بالفساد والفوضى وعدم االستقرار والقصور في تحقیق تطلعات جماهیر السودان

:1960ماي27انقالب تركیا-3

تركیا، السیاسیة السمة األكثر بروزا فيتعد سوء األوضاع االقتصادیة واالجتماعیة والفوضى 
قبل حدوث أي انقالب عسكري ونتیجة لهذه األوضاع السیئة والمتردیة، فمن الطبیعي أن تزداد 

تعزیز مندریس الوزراء رئیس حاول ، 3معها النقمة والعصیان الجماهیري ضد سیاسة الحكومة
، وكان نهج هذا الحزب سببا وتقویة وجهة نظره عن طریق حزبه السیاسي "الحزب الدیمقراطي"

، 4للجمهوریة التركیةفي غضب المؤسسة العسكریة التي اعتبرته انحراف عن األسس العامة 
غضب قائد إثارةإلىكما أن استخدام مندریس لوحدات من الجیش ضد حزب الشعب أدى 

كورسیل رسالة بعثنتیجة لذلك القوات البریة جمال كورسیل الذي لم یستشر ولم یعلم عن ذلك، 
دور اإلسالمي، وكان للنشاط 5طالبا منه االستقالة1960مارس 3الرئیس جالل بایار في إلى

دینیة في قیام االنقالب حیث أصبح نشاطا علنیا ودخل في اتجاهات متعددة سیاسیة وثقافیة و 
واجتماعیة، وسمحت الحریة التي حصل علیها اإلسالمیین بعد وفاة أتاتورك بزیادة نشاطهم 

، أطروحة دكتوراه، معهد الدراسات القومیة 1964-1956التطورات السیاسیة في السودان ،سرحان غالم حسین- 1
.71ص غیر منشورة،،1990الجامعة المستنصریة، بغداد، واالشتراكیة، 

.240، ص مرجع سابق،ذاكر محي الدین- 2
، مجلة )1980- 1960ظاهرة االنقالبات العسكریة واالستیالء على السلطة في تركیا(،علي حمزة سلمان الحسناوي- 3

.1ص )،1(الصفحاتعدد ،2010العراق،،3، العدد 8جامعة كربالء العلمیة، المجلد 
: یوسف ابراهیم الجهماني، دار ، ترالصراع السیاسي في تركیا األحزاب السیاسیة والجیش،ففالدمیر ایفانوفیتش دانیلو - 4

.60، ص 1999سوریا، -، دمشقوالنشر والتوزیعحوران للطباعة 
.248، ص 2011والتوزیع، عمان، ، دار زهران للنشر النظام السیاسي في تركیا،أحمد نوري النعیمي- 5
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واتساع رقعة عملهم، بحیث أصبح لهم أثر كبیر على السیاسة وخاصة على قادة الحزب 
.1الدیمقراطي

بقیادة كورسیل ومجموعة من1960ماي 27لهذه األسباب جمیعا قامت الحركة االنقالبیة في 
الضباط فسیطروا على المراكز الحیویة والقصر الجمهوري، وأذیعت بعدها بیانات تطالب 

ى السلطة "لجنة الوحدة الوطنیة" السكان بالتزام مساكنهم، وشكل االنقالبیون بعد السیطرة عل
:2علىهاالتي تكونت من سبعة وثالثین عضو، وتركز برنامج

األتراك، وتأیید هذه المثالیة في أقطار أخرى.إدامة العدالة والحریة بین المواطنین -
المساعدة في أن تحافظ تركیا على النشاط والتوسع االقتصادي الذي یصون دور تركیا في –

المجال الدولي، وضمان األعمال الجیدة، ومقاییس العیش العالي وزیادة الفرص لجمیع 
. المواطنین

بإعدامفقد قامت الحكومة االنقالبیة راطي مأساویة كما كانت نهایة حكومة الحزب الدیمق
أن لم یلبث و سجن معظم الجهاز الحكومي في مقدمتهم جالل بایار، و مندریس وبعض الوزراء،

.3الحكم المدنيإلىبدأ الصراع بین أعضاء هذه اللجنة حول الرجوع 

االنقالب الذي وقع یمكن تشبیهه إنوقد علق فریق من الغربیین على هذه الحركة بقولهم:" 
."4بالحركات االنقالبیة المعتادة في أمریكا الالتینیة والشرق األوسط

:أمریكا الالتینیةاتانقالب-4

، ص ص 2014د.م،دار العلوم العربیة للطباعة والنشر،،دراسات في تاریخ تركیا الحدیث، ديكریم مطر حمزة الزبی- 1
183 -184.

.259-250ص ، صمرجع سابق، أحمد نوري النعیمي- 2
.206، ص مرجع سابق،كریم مطر حمزة الزبیدي- 3
، ص 1975الحریة للطباعة، بغداد، ، دارالسیاسة الخارجیة التركیة بعد الحرب العالمیة الثانیة، النعیميأحمد نوري - 4

150.
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من أبرز الظواهر السیاسیة التي تتمیز بها أمریكا الالتینیة، تدخل العسكریین في السیاسة 
واعتالئهم الحكم، حیث شهدت المئات من االنقالبات العسكریة في مختلف دولها، واخترنا 

كنموذج األرجنتین وفنزویال. 

انقالبات األرجنتین:-أ

، في ظل أوضاع سیاسیة تتصف 1976-1930شهدت األرجنتین ستة انقالبات عسكریة بین 
لصراع على السلطة وعدم االستقرار السیاسي، مما باالضطرابات الداخلیة والمنافسة الشدیدة وا

تغیرات جذریة برزت إلى، وخضوع التطور االجتماعي فیها أثر على النمو االقتصادي وتدهوره
.1في الروح الثوریة

جعل البالد تحت سیطرة العسكریین، مما فسح 1943االنقالب العسكري الذي تم عام إن
" أحد الضباط الشباب الذي شارك في االنقالب، مما دومینغوالمجال لظهور شخصیة "بیرون

، 1946فیفري 24أن أنتخب رئیسا للجمهوریة في إلىجعله یستلم عدة مناصب سیاسیة 
ق العدالة االجتماعیة وحمایة العمال، وصادر األمالك الكبیرة تمیزت سیاسته بالسعي لتحقی

ووزع األراضي وأمم المصرف المركزي والخطوط الحدیدیة والتجارة الخارجیة ورسم خطة 
مع الكنیسة عندما أباح الطالق وقرر اسیة للتصنیع وشجع الزراعة، كما دخل في صراعخم

الحكومة والمناهج إشرافالمدارس تحت وأیضا عندما وضع جمیع،2فصل الدین عن الدولة
ساتذة الجامعیین األخاصة عندما أقالحوادث عنف خطیرةإلىما أدى بما یتفق ومصالحها، م

القبض على المئات من الطلبة، السبب الذي عجل في سقوطه في انقالب من مناصبهم وألقى

، 2012األهرام، ،3266العدد السیاسة الدولیة،مجلة،الصراع بین العسكریة والبیرونیة في األرجنتین،نزیرة األفندي- 1
.8ص 

 -تقلد عدة مناصب 1940): سیاسي أرجنتیني، أصبح عقیدا في الجیش سنة 1974- 1895(بیرون خوان دومینغو ،
به في انقالب عسكري، عاد مجددا ورشح نفسه اإلطاحةنیا بعد ااسبإلى، نفي 1955-1946وتولى رئاسة الجمهوریة عام 

عبد الوهاب الكیالي، مرجع سابق، . أنظر:1974جویلیة 01ى تاریخ وفاته في ، حت1973أكتوبر 12للرئاسة وتوالها في 
.645ص 

.645، ص المرجع نفسه- 2
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د، وتولى الرئاسة " ادوارد على مغادرة البالوٕاجبارهعلى ید قیادات بحریة ، 1955عسكري عام
في انتخاباتإجراءإلى، حدثت مقاومة شعبیة ضد حكمه دفعه 1955نوفمبر13لوناردي" في 

"، الذي حاول الحفاظ على الحكم وتقویة الوحدة الوطنیة فاز بها " أرتورو فروندیري1958
.1أنه واجه هو اآلخر معارضة من العسكریین في كل ذلكإالوتنشیط االقتصاد، 

فنزویال:انقالب- ب

بإقرار ، شهد النظام السیاسي في فنزویال ضغوطات كبیرة دفعت به إلى تبني الخیار الدیمقراطي
االنتخابات الرئاسیة وسط تصاعد حركات االحتجاج الشعبي، والتي أدت لإلطاحة بالنظام 

لیتسلم الرئیس "كارلوس أندریاس" السلطة، وشرع في طرح برنامج ، 1988العسكري في 
التصحیح االقتصادي وتحریر األسعار وتخفیف القیود على الشركات األجنبیة، لكن هذه 
اإلصالحات زادت من تأزم األوضاع االجتماعیة بسبب الفساد الذي عم البالد، وانتشار 

.2على الطبقات الفقیرةباسلالفوضى التي زادت من تردي األوضاع وانعكست

" بمحاولة انقالب فاشلة ضد كارلوس وأودع على إثرها إلى *قام "هوجو شافیز1992وفي 
أطلق سراحه وأسس مع بعض أصدقائه حركة تعلن أنها الناطق باسم 1994السجن، وفي 

في انتخابات دیسمبر %56فقراء فنزویال مما أكسبه تأیید شعبي كبیر، وحصل على نسبة 
، وبفوزه أعلن عن برنامجه الذي تضمن العدید من اإلصالحات الهامة والتي كان من 1998

 -1962رئیسا لألرجنتین حتى 1958، سیاسي ورجل دولة أرجنتیني، أنتخب عام 1908: ولد عام أرثورو فروندیزي ،
.523أطاح به انقالب عسكري. أنظر: عبد الوهاب الكیالي، مرجع سابق، ص 

.4- 3سابق، ص ص نزیرة األفندي: مرجع - 1
عدد ،والقانون، جامعة ورقلة، دفاتر السیاسة التحوالت الدیمقراطیة في أمریكا الالتینیة(نماذج مختارة)مساعید فاطمة: - 2

.223ص ،)242- 211(عدد الصفحات،2011أفریل الجزائر،خاص،
بسابیناتا بوالیة باریناس في الجنوب الغربي لفنزویال، نشأ في أسرة 1954جویلیة 28المولود في هوجو شافیز:-*

ضابطا في سالح الطیران، كما توسع في 1975عاما التحق بالقوات المسلحة، وتخرج عام 18متواضعة عندما كان عمره 
. أنظر: عادل 2006، كما أعید انتخابه عام 1998دراسة التاریخ والعالقات االجتماعیة، تولى رئاسة الجمهوریة عام 

.62، ص 2007القاهرة، -، دار الكتاب العربي، دمشقأمریكاهوجو شافیز أسد فنزویال ومرعبالجوجري، 
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أهمها تغییر اسم الدولة إلى "جمهوریة فنزویال البولیفاریة" وسن قانون جدید لزیادة فترة الرئاسة 
إلى ست سنوات مع إمكانیة إجراء انتخابات فوریة یتم فیها االتصال مباشرة بین الرئیس 

العدید من التعدیالت في الجانب وٕاجراء بتوزیع األراضي على الفقراء،، كما قام1والشعب
االجتماعي كتحدیث السیاسة التعلیمیة، والعنایة بالحقوق االجتماعیة واالقتصادیة بإدخال 
إصالحات تأخذ بعین االعتبار الفئات االجتماعیة األكثر هامشیة، أثرت هذه التغییرات التي 

ى تكوین مؤسسات سیاسیة على الحیاة الحزبیة فقد واجهت أزمة داخلیة أدت إلأدخلها شافیز 
خالف بین شافیز والكنیسة عندما حاول إدخال إصالحات على النظام التعلیمي البدأو جدیدة،

كما عارضت فئة من المؤسسة العسكریة تقدیم الخدمات األساسیة للمواطنین واعتبرته انتهاكا 
تنظیم انقالب عسكري فاشل نظمته األوساط العسكریة والنقابیة إلىلكرامتها، أدى كل هذا 

. 20022بمباركة الكنیسة في 

:خالصة 

نستنتج من خالل ما سبق أن الثورة حركة سیاسیة تعني الخروج عن الوضع الراهن 
ویقوم بها في العادة ع تغییر جذري یمس مختلف الجوانباألفضل أو األسواء، مإلىسواء 

الشعب، وقد تطور مفهومها خصوصا في عصرنا الحاضر، وقد تكون ثورة ضد نظام
، أو ضد االستعمار كما هو حال ثورة 1949-1911دیكتاتوري إقطاعي كالثورة الصینیة 

التي 1958بقیادة الكریم الخطابي، أو مثل الثورة العراقیة 1926-1920الریف المغربي 

.64، 63، ص، ص مرجع سابقعادل الجوجري: - 1
.236، 235، ص، ص مرجع سابقمساعید فاطمة: - 2



اإلطار المفاھیمي للدراسة:                                              األولالفصل 

33

كة انقالبیة ضد الملكیة واألحالف االستعماریة والتي ینطبق علیها التعریف المعاصر تعتبر حر 
1959للثورة وهو التغییر الذي یحدثه الشعب من خالل القوات المسلحة، أو كالثورة الكوبیة 

ي قامت ضد نظام دیكتاتوري، كما أن االنقالب هو ، فهي انقالب ثور خاصالتي كان لها طابع
والسودان 1949ى السلطة یقوم به في العادة الجیش مثل االنقالبات السوریة االستیالء عل

وانقالب تركیا وانقالبات أمریكا الالتینیة المشهورة.
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تمهید:

1936المصریة عام -بعد المعاهدة البریطانیةالمصري تغیرت األوضاع بالنسبة للجیش

وقد نتج عن ذلك عن الطبقة االجتماعیة، تقضي بفتح الكلیة الحربیة، بصرف النظروالتي 
كما أن ،بهاعدد من األحداث التي أثرت وتأثر تخرج جیل من الضباط توالى علیه وعلى بلده

ظهور إلىمما أدى الضباط،اهتماماتاألوضاع التي كانت سائدة في مصر في تلك الفترة
، 1952جویلیة 23ألحرار الذي قاد حركة تنظیم الضباط اجیش عرف باثرة داخل الجیوب متن

الحركة؟هذهقیامإلىهي األسباب التي أدت ومنه كیف تشكل هذا التنظیم؟ وما
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أوال: تنظیم الضباط األحرار

مالمح تشكیل الضباط األحرار:- 1

هم للضباط التي تشكل منها فیما بعد تنظیماألولىتكونت المجموعة األربعیناتفي أوائل 
هذه وبدأتالكلیة الحربیة، ا من الشباب الضباط صغار الرتب، غالبیتهم تخرجوا منكانو 

، 1939في سلم العمل العسكري مع نشوب الحرب العالمیة الثانیة في خطواتهاأولىالدفعات 
بأن تقدم على 1936معاهدة ألزمتهاكانت مصر لم تدخل رسمیا في هذه الحرب، فقد وٕاذا

جریان حرب أنالعدید من الخدمات المدنیة والعسكریة للقوات البریطانیة المحاربة، كما أرضها
القوات البریطانیة، و األلمانیةاالیطالیة ثم المصریة بین قوات المحور األراضيالصحراء في 

احتالل مصر من قبل القوات ش المصري بعض النشاط العسكري، كذلكاقتضت من الجی
، من هنا بدأ الترابط بین النشاط السیاسي المصري العام،أراضیهاالبریطانیة المحاربة وشمول 

1والنشاط الخاص بالضباط المصریین.

هذه الحركة السیاسیة ما یالحظ علىوأولحركة الضباط كأي حركة سیاسیة، بدأتو 
اجتماعیة جدیدة وال تمیزت عن أوسیاسیة بأهدافنموها لم تتعلق في بدایتها وفي أنهاللضباط 

كانت سمتها الجوهریة الممیزة وٕانما، وأسالیبأهدافغیرها بما تتمیز به الحركات السیاسیة من 
تتعلق بأصل وضعها وقیامها بین الضباط وداخل المؤسسة العسكریة، وهي إن كانت تمثل 

2عمار البریطاني واحتالله بالدهم.استجابة من شباب مصریین لروح العداء لالست

الثالثینات، في لقاءات شباب من الضباط في أواخربدأت هذه المجموعات في 
لطیف البغدادي ومنهم جمال عبد الناصر، ومجموعة عبد ال1938معسكرهم في منقباد سنة 

والثقة تامة متآلفینأصدقاءكنا «بر عنه البغدادي في مذكراته بقوله وهذا ما ع1940سنة 

.50ص ،1987، مؤسسة األبحاث العربیة، لبنان، 1952الدیمقراطیة ونظام یولیو،طارق البشري- 1
.52-51المرجع نفسه، ص ص -2
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ومن جهة أخرى كان كل ضباط الحركة من جیل 1»على عمل تنظیم سريبیننا، واتفقنا 
ومصر شباب الثالثینات، وهو جیل تفتح إدراكه السیاسي على حركتي اإلخوان المسلمین

، ومنهم من شارك تلمیذا بالمدارس الثانویة في مظاهرات، ومنهم من كان على 2الفتاة
باألحزاب مما أدى إلى خلخلة التشكیل العسكري لهم حسب وحدات عملهم بالجیش اتصال 

ولكن ما لبثت الغالبیة من هؤالء الضباط أن انصرفت عن االرتباط بأي من التنظیمات 
3نشاطهم السیاسي على المؤسسة العسكریة.تصرقاواألحزاب السیاسیة، و 

تكوین الضباط األحرار:-

ذاع صیته مثلما جرى لتنظیم الضباط أنجیش أيخل لم یسبق لتنظیم سري دا
عقب عودة الجیش المصري من 1949الذي أنشأه جمال عبد الناصر في سبتمبر األحرار

إدارة، التي كشفت عن ما كان یجري من خیانة ورشوة وفساد في 19484حرب فلسطین في 
في نفوس الضباط روح النقمة على ذلك األعمالالجیش وتسلیحه وتموینه واستفزت هذه 

أنه التنظیم الوحید الذي تمكن من إلىالسبب في هذه الشهرة یرجع أنالنظام، وال شك 

.12، ص 1977، المكتب المصري الحدیث، القاهرة، 1، جمذكرات عبد اللطیف البغداديعبد اللطیف البغدادي، -1
 -:في مدینة االسماعیلیة 1929سیاسیة دینیة تهدف القامة الدولة االسالمیة، أسسها عام حركةاالخوان المسلمین

المصریة الشیخ حسن البنا، انتشرت بسرعة في مختلف أرجاء مصر والوطن العربي. أنظر: عبد الوهاب الكیالي، مرجع سابق، 
.113- 112ص ص 

- :على ید أحمد حسین، تحت اسم جمعیة مصر الفتاة ثم تحولت الى 1933أكتوبر 21حزب تأسس في مصر الفتاة
الفتاة وظل على هذا ، ثم عاد الى تسمیة مصر 1940، ثم الى الحزب الوطني االسالمي عام 1937حزب مصر الفتاة سنة 

. أنظر: 1952أقوى البرامج السیاسیة قبل ، عندما تغیر االسم الى حزب مصر االشتراكي، وكان من 1944االسم الى غایة 
.71، ص 1987لبنان، - عبد الناصر وتطور الفكر الناصري، دار الشروق، بیروتبثینة عبد الرحمان التكریتي، 

، 1977بیة للدراسات والنشر، بیروت،، المؤسسة العر 4)، جیولیو (خریف عبد الناصر23ة ثورة قص، أحمد حمروش-2
.213ص

.53، ص مرجع سابقطارق البشري، -3
.21، ص 2008، دار الشروق، القاهرة، محمد نجیب زعیم ثورة أم واجهة حركةرفعت یونان، -4
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یر األوضاع البالیة التي كان ینوء بها تحقیق الهدف الكبیر الذي شكل من أجله وهو تغی
1الشعب المصري.

ل، إال مثار خالف أو جد1949ولم یكن أمر تكوین، عبد الناصر لهذا التنظیم عام 
صدر أنور السادات كتابه بعد وفاة الرئیس جمال عبد الناصر فقد أأن األمر قد اختلف

هكذا قام أول تنظیم سري من الضباط وكان ذلك في «الذي یقول فیه »البحث عن الذات«
ني ..... كان ضمن أعضائه عبد المنعم عبد الرؤوف وكان یعتبر الرجل الثا1939سنة 

2»بعدي ...... وعبد اللطیف البغدادي....

األحرارالسادات عن تنظیم الضباط أنوریتحدث »قصة الثورة كاملة«وفي كتابه
في ذلك األحرار وكان تنظیم الضباط «یقول:إذ، 1948بأنه كان قبل حرب فلسطین عام 

وفي بدایة حدیثه عن تنظیم ، 3»المعركة في فلسطینأثناءالوقت قد لحقته خسائر شدیدة 
واآلن «ر "خالد محي الدین" أحد قادة ذلك التنظیم، فیقول في كتابه یشیاألحرارالضباط 

في النصف األول، واجتماعها األولىالخلیة إنها«:األحرارعن بدایة الضباط »أتكلم 
مختلفة.....ولست أرید أن .... ألن الكثیرین حاولوا تقدیم روایات.1949الثاني من عام 

أنفي عن هؤالء أنهم كانوا یعملون في الجیش معنا أو حتى قبلنا، فلقد تمكن بعضهم من 
إقامة مجموعات منظمة في الجیش قبل الضباط األحرار، ولكنها كانت شیئا آخر غیر 

4.»الضباط األحرار

هذا االسم ومما سبق یتضح أنه لم یتم تكوین تنظیم سري یستحق أن یطلق علیه 
داخل الجیش المصري إال تنظیم الضباط األحرار، وهو ما اعترف به أنور السادات في 

.26، ص 1989، دار المعارف، القاهرة، یولیو23، ثورة عبد الرحمان الرافعي-1
.60- 59ص ، ص1979القاهرة، ، المكتب المصري الحدیث،3، طالبحث عن الذاتأنور السادات،-2
.30، ص 1965، دار الهالل، القاهرة، قصة الثورة كاملة، أنور السادات-3
.67، ص1992القاهرة، ، مركز األهرام للترجمة والنشر،، واآلن أتكلمخالد محي الدین-4
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نهایة كتابه " أسرار الثورة المصریة" أن عبد الناصر هو الذي شكل أول تنظیم سري داخل 
1949.1الجیش وان اسم الضباط األحرار قد ظهر ألول مرة في عام 

ار:اللجنة التأسیسیة للضباط األحر -2

كان الجیش یعاني من آثار الهزیمة التي 1949مارس11من فلسطین في بعد االنسحاب
ال یعد أحد مسؤوال عنها، بل العكس تماما كان موقف الجیش الذي قاتل وحقق االنتصارات، 

و لم تكن هناك اتفاقیات وخدع كان الجیش ضحیة لها، أن یحتفظ بما حقق لوكان ممكنا 
بدأه قبل الحرب، في تحمل المسؤولیة وواصل جمال عبد الناصر الدور الكبیر الذي كان قد 

فكانت في األحزاب والجماعات، في تجمیع شتات الضباط الموزعین بین فصائل عدیدة 
وخالد إبراهیمحسن الناصر و جمال عبد مكونة من:1949عام أواخرفي التأسیسیةاللجنة 

ولم یكتمل الشكل التنظیمي عبد المنعم عبد الرؤوف، محي الدین وكمال الدین حسین و 
صالح سالم، وعبد اللطیف ، عندما تم ضم كل من:1950للحركة إال في مطلع عام 

2جمال سالم.البغدادي، وعبد الحكیم، وأنور السادات، و 

خابات لرئاسة هذه الهیئة، فانتخب جمال عبد أجریت االنت1950من عاموفي جانفي
اسمها فیما صار 1952جویلیة 23حركة ، وهذه الهیئة هي قوامباإلجماعالناصر رئیسا لها 

وٕایمان، وعلى جانب كبیر مؤلفة من رجال ذوي عقیدةأنها ، میزتها3بعد مجلس قیادة الثورة
مخلصین وشركاء في الجهاد والنضال، كانوا أصدقاء ، من األقدام والشجاعة ورباطة الجأش

متقاربین متفاهمین، وجمیعهم من بیئة واحدة وأفكارهم مشتركة، یدینون بمبادئ واحدة، 
م األحداث أو النزاعات الشخصیة، ، وقد استمروا في اتحادهم ولم تفرق بینهمتقاربةوأعمارهم

وا الخطط، وكانیضعوا كان أعضاء الهیئة یجتمعون بین الحین واألخر لیتدارسوا الوضع و 

.73، ص1985العربي، القاهرة، ، الزهراء لإلعالم أسرار حركة یولیو واإلخوان المسلمونحسین حمودة،-1
.194-193، ص ص مرجع سابقنواف نصار، -2
.104، ص 1987، دار المعارف، القاهرة، مقدمات ثورة  یولیوعبد الرحمان الرافعي، -3
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جتماعاتهم مرة بعد ویغیرون أماكن ا، وخططهم بالسریة والكتمان الشدیدیحیطون اجتماعاتهم
1عبد الناصر.هم منها بیتتقام في بیوتحتى أنها كانتمرة 

بتوقیع "الضباط األولولما اكتمل التشكل التنظیمي لهذا التجمع، صدر منشورهم 
، وقد كتبه عبد الناصر وخالد محي الدین، فكان ذلك مؤشرا واضحا عن 1950" في األحرار

المنشور تحت عنوان " نداء ، جاء في الجیشاألخرىاستقالل التنظیم عن القوى السیاسیة 
یشترك في حرب بدون استعداد الأن بتحذیر للجیشتضمن )-01-أنظر الملحق("وتحذیر
ووضعت اللجنة مباديء ستة ،الفاسدةاألسلحةي تحقیقات تحذیر للملك من التدخل فمسبق و 

2لتوضیح أهداف التنظیم وهي:

ء على االستعمار وأعوانه الخونة.القضا-1
القضاء على اإلقطاع -2
القضاء على سیطرة رأس المال على الحكم.-3
إقامة عدالة اجتماعیة.-4
إقامة جیش وطني قوي.-5
إقامة حیاة دیمقراطیة.-6

ثم قام الضباط بجمع ثمانین ،موظف بسكة الحدید اسمه "شوقي عزیز"طبع من طرف
ما بیناألولجنیها واشتروا بهذا المبلغ " آلة رونیو" لطباعة منشوراتهم، وطبع من المنشور 

دیق الضباط والسیاسیین والصحفیین، وقد كان لهذا على صنانسخة، ووزعت600–500
وسط الضباط، الكثیرین بدؤوا یتدفقون حماسا ویسألون عن "الضباط المنشور األثر الواضح

الجیش، واالهم من هذا بدایة لحملة تجنید وسط" وكانت المناقشات حول المنشوراألحرار
ارتفع عددهم وحققوا األولح مواقف العدید من الضباط فعند طبع المنشور ا وبوضو أنه حدد

.33، ص مرجع سابقحسین حمودة، -1
.11- 10ص ، ص1997، الهیئة المصریة العامة للكتاب، ثورة یولیو والحقیقة الغائبة،عبد العظیم رمضان-2
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ر المنشورات بتوقیع الضباط األحرار انعطافا ایجابیا یعد صدو إضافة إلى ذلك،نفوذا واسعا
1ومسیرتها.1952جویلیة23حركةكبیرا في تاریخ

الضباط األحرار:أهم - 3

بعدما تعرفنا عن تنظیم الضباط األحرار، وجب علینا التعریف بتلك الكوكبة من الضباط 
مصر وتطورها وهم:، وكان لهم الدور األكبر في سیاسة لحركةاألحرار الذین خططوا لتنفیذ ا

جمال عبد الناصر: -أ

قرى الصعید المصري، وقد عمل إحدىقریة بني مر، إلىینتسب جمال عبد الناصر 
تزوج عبد 1917موظفا صغیرا في مصلحة البرید، وفي عام والده عبد الناصر حسین 

ولد 1918جانفي 15وبتاریخ باإلسكندریةمحمد حماد ابنة تاجر صغیر فهیمهالناصر 
االبتدائیة في سن السابعة من عمره، لتحق بالمدرسةإجمال عبد الناصر في الخطاطبة، أین 

عند عمه خلیل وأقاممدرسة النحاسین بالجمالیة بالقاهرة، إلىانتقل منها 1925وفي عام 
ة العطارین االبتدائیة في والده بمدرسألحقهتوفیت أمه، وبعد عامین1926حسین، وفي 

إلتحق بالقسم الداخلي لمدرسة حلوان الثانویة 1929لیقیم عند جده ألمه، وفي اإلسكندریة
ویة الواقعة بالقرب التین الثانرأسثم انتقل في العام التالي لمدرسة وقضى فیها عاما واحد.

2من قصر الملك.

خلیل وٕالتحق بمدرسة النهضة القاهرة لیعیش مع عمهإلىعاد جمال 1933وفي عام 
لیة الحربیة إلتحق بالكط طالبها السیاسي وحماسهم الوطني، ثم التي عرفت واشتهرت بنشا

ثم م ثان في منقباد في محافظة أسیوطبرتبة مالز 1938عامتخرجشهرا، لی16وقضى فیها 
وفي أولرتبة مالزم إلىرقي 1940وعمل في الصحراء الغربیة وفي عام اإلسكندریةإلىنقل 

.196-195ص ، صمرجع سابقنواف نصار،-1
.57ص،مرجع سابق،بثینة عبد الرحمان التكریتي-2
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تاجر من ابنة تزوج تحیة محمد كاظم وهي 1944وفي نقیب)، (رتبة یوزباشىإلى1942
1هم خالد وعبد الحمید وعبد الحكیم.أبناءمنها هدى ومنى وثالثة وأنجبإیرانرعایا 

قوم بتدریب المجاهدین في وكان ی1948عامشارك عبد الناصر في حرب فلسطین
بعد عودته من فلسطین وسام النجمة العسكریة تقدیرا لدوره 1949عامفلسطین، منح 

ینظم المجموعات والتنظیمات باتجاهاتها السیاسیة أنواستطاع ،2المتمیز في الحرب
الذي شارك فیه، وتم انتخابه في األحراروهو تنظیم الضباط ،المتنافرة في تنظیم واحد

كانت محطات هامة في حیاته إصالحاتبعدة رئیسا للجمهوریة وقام عبد الناصر 1956
، وتأمیم قناة السویس في نفس السنة، وقیام 1956لعام الدستور المصريإعالنمنها

1961في عدة مؤتمرات مثل مؤتمر، واشتراك مصر 1958الجمهوریة العربیة المتحدة عام 

1970.3بتمبر س28في ، والعدید من المشاریع االقتصادیة، لیتوفى دول عدم االنحیازل

أنور السادات:- ب

م، وفیها تلقى في قریة میت أبو أكر 1918ر دیسمب25نور السادات في ولد محمد أ
سجن في عام ، 1938تخرج من الكلیة الحربیة عام على كتاب القریة، األوليتعلیمه 
للمساعدة على األلمانالتصاله مع بعض الضباط 1943عام أخرى، ودخل مرة 1941
4.األحرارلتنظیم الضباط 1951االنجلیز من مصر، انضم عام إخراج

رئاسة تحریر جریدة الجمهوریة، واختاره عبد الناصر إلیهجویلیة أسندت 23بعد حركة 
وأصبح، 1970نائبا له، وظل في هذا المنصب حتى وفاة عبد الناصر في 1969عام 

وعلى 1981دة قرارات منها، في ، وقد اصدر ع1970أكتوبر15لسادات رئیسا للبالد في ا

.461–460ص ، صمرجع سابق،نواف نصار-1
.60، ص مرجع سابقبثینة عبد الرحمان التكریتي،-2
.368، ص 2012، دار المعارف، القاهرة، الناصر وعصرهجمال عبد عادل غنیم،-3
.79-78ص ، ص 1983للتوزیع والنشر، بیروت، ، شركة المطبوعات7، طخریف الغضبمحمد حسنین هیكل،-4
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إثر حدوث اضطرابات رفضا لمعاهدة كامب دیفید التي وقعت في والیة میریالند قرب 
من السادات بأوامرمناحیم بیغن، قامت الحكومة اإلسرائیليواشنطن مع رئیس الوزراء 

ت اإلسالمیة معتقال من الصحفیین والكتاب والقیادا1536بحملة اعتقاالت واسعة شملت 
ین المعارضاغتاله أحدأكتوبر7یوما من تلك الحملة وفي 31بعد والمسیحیة والطالبیة، 

، لدیه تسع مؤلفات وجماعته في العرض العسكري بمناسبة الذكرى الثامنة لحرب أكتوبر
.1یا ولدي هذا عمك جمال، البحث عن الذات، قصة الثورة كاملة، صفحات مجهولةمنها:

نجیب:محمد -ج

، حیث كان والده 1901فیفري 19ولد محمد نجیب بمدینة الخرطوم بالسودان في 
بكتاب لتحفیظ في سن الثالثة ألحقه والده ، مصري بالسودانیوسف نجیب ضابطا بالجیش ال

حلفا وعین مأمورا انتقل والده إلى وادي 1908عام م القراءة والكتابة وفي القرآن الكریم وتعل
بها، واستقرت األسرة فیها حوالي خمس سنوات فبدأت دراسته النظامیة في مدرسة حلفا 

ثم إلتحق ،19132االبتدائیة، وبعد الدراسة االبتدائیة، إلتحق  بكلیة غوردون بالخرطوم في 
حق ، وٕالت1927بالكلیة الحربیة وتخرج منها برتبة مالزم، وحصل على البكالوریا في عام 

1929عام اسات العلیا في االقتصاد السیاسي بكلیة الحقوق، كما حصل على دبلوم الدر 

وأصیب عدة مرات 1948شارك في حرب فلسطین ، 1931ودبلوم القانون الخاص عام 
وأصبح أول رئیس للجمهوریة 1952جویلیة 23وأثرت فیه كثیرا مما جعله یشارك في حركة 

قدم استقالته إثر خالفات بینه وبین الضباط وأعید 1954م ، وفي عا1953عند إعالنها في 
للرئاسة مرة أخرى، لكن الخالفات تجددت فیما عرف بأزمة مارس وفرضت علیه اإلقامة 

1984.3أوت28الجبریة، وتوفي في مستشفى المعادي في 

.480- 479، ص ص مرجع سابقنواف نصار، - 1
.10، ص مرجع سابقرفعت یونان،-2
.474-473ص ، صمرجع سابقنواف نصار، -3
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عبد الحكیم عامر:-د

،1920ي دیسمبرریة أسطال في محافظة المنیا فولد محمد عبد الحكیم عامر في ق
، شارك في 1937التحق بكلیة الزراعة وأمضى بها ستة شهور ثم التحق بالكلیة الحربیة عام 

، وتمت ترقیته وعین قائد للقوات 1لى جانب جمال عبد الناصرإ1948حرب فلسطین 
مناصبه وأحیل للتقاعد، وفي اعفي من جمیع،، وعین أیضا نائب أول1953المسلحة في 

.2توفي1967دیسمبر 15

عبد اللطیف البغدادي:- ه

كم عن المنصوریة، من أسرة 4في قریة "شاوه" التي تبعد ب1917سبتمبر عام 20ولد یوم 
میسورة الحال وكان والده عمدة القریة، تعلم القراءة والكتابة فیها ثم التحق بالمدرسة االبتدائیة 

، 1948، شارك في حرب فلسطین 1936عام بالمنصورة، تحصل على شهادة الباكالوریا 
، كما تولى وزارة الشؤون البلدیة والقرویة عام 1953وتولى عدة مناصب منها وزیر للحربیة عام 

19543.

1952جویلیة23حركةأسبابثانیا:

تأثر الجیش وخاصة الضباط األحرار باألوضاع التي كانت تحیط بمصر وبالسیاسة 
ها أسباب، من 1952ة جویلی23القیام بحركةإلىالعقیمة التي تمارس فیها مما أدى بهم 

:نجد

األسباب السیاسیة:- 1

.34- 33، ص ص 2002لندن، - الخیال، القاهرة، دارحیاة المشیر محمد عبد الحكیم عامر،رشاد كامل- 1
.476، ص مرجع سابقنواف نصار، -2
.46، ص 2002لندن، -، دار الخیال، القاهرةعبد اللطیف البغدادي شهید النزاهة الثوریة،محمد الجوادي- 3
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أول هذه األسباب هو السخط والمرارة من رؤیة االحتالل البریطاني على ارض الوطن، 
كان االستعمار غصة في حلق المصریین، «ل كمال الدین حسین أحد الضباط األحرار ویقو 

وللقوات المسلحة وضع خاص من هذه الغصة، إذ یشعروا أنه ال معنى لوجودهم ..... مادام 
1.»جیش أجنبي یحتل أرض الوطن

فساد فاروق ونظامه وضعف شخصیته واستهتاره خاصة وقد عین ملكا في سن 
ه حیث كان اغتیاالتخالقیة من اللهو والقمار، وكثرة أاته الالوتصرفالعمرالسادسة عشر من 

ما 1944الحیلة، وقد شكل في نهایة عام هیما اعتإذاتصفیة خصومه جسدیا إلىیلجأ 
ییق على الحریات السیاسیة ونشاط التضام االغتیال، و مهسمي " بالحرس الحدیدي" ألداء

وفرض الرقابة على الصحف ورسائل البرید والبرقیات والمخاطبات خاصة، األحزاب
غیاب الدیمقراطیة حتى البرلمان كانت وظیفة دعم الملكیة إلى، الشيء الذي أدى واإلذاعة
ال غایة لها سوى خدمة الطبقة الحاكمة والطبقة الدولة أصبحت أجهزةكل ، و 2وٕاسنادها

غرائز هما بعیدا عما وإلرضاءمكاسب لهما واللوائحالتالیة لها، فكل القوانین اإلقطاعیة
3یحتاجه الشعب الفقیر والطبقة الدنیا التي ال تحظى بشيء.

ي الحرائق المفتعلة التمن مجموعةالذي كان عبارة عن1952عام حریق القاهرة في
بلغ واإلتالفعدد حوادث الحریق أن، وورد في تقریر 1952جانفي 26حدثت یوم السبت 

عبد الناصر ، ویعلقمطاعم وفنادق ومتاجروأیضاحانة ومخزن، 92نحو السبعمائة منها 
26حرقت القاهرة وحرق معها كفاحنا في القتال، ومن ذلك الیوم «على حریق القاهرة 

نصرع الفساد قبل أنالصبر، وبدأنا نفكر في العمل االیجابي وآثرنا بدأنا نفقد 1952جانفي 
4.»یحطمناأنیصرعنا وان نحطم الطغیان قبل أن

.85، ص مرجع سابقنواف نصار،-1
.189، ص مرجع سابقعبد الرحمان الرافعي، -2
.151، ص 2005، دار الشروق، القاهرة، فاروق األول وعرش مصرلطیفة سالم،-3
.118ص ، سابقمصدر، مقدمات ثورة یولیوعبد الرحمان الرافعي،-4
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األسباب العسكریة: -2

تأزمت األوضاع وتضاعف التوتر النفسي إثر هزیمة الجیش المصري في حرب 
عدم استعداد الجیش ، واكتشاف أمر تزویده باألسلحة الفاسدة، إضافة إلى 1948فلسطین 

البنادق التي استعملها الجیش أحوال الجیش في تلك الحرب أن عنقریر كتب للقتال، وفي ت
في الذخیرة، وكذا في معدات مستشفى سیئة والرشاشات ال تقل عنها تلقا ونقصبحالة 

.1المیدان واألطباء والممرضین

وجاءت حرب فلسطین «یقول:إذیؤكد ما سبق المؤرخ المصري "رؤوف عباس" 
التنظیمات السریة داخل الجیش فأتاحت أعضاءلتمثل نقطة تحول في تفكیر الضباط 1948

2.»لهم أحادیث السخط على نظام الحكم الذي ورطهم في حرب لم یعد لها عدته

الطبقیة والجیش حیث كانت الطبقة االرستقراطیة تتجنب إلحاق أبنائها بالجیش ألنها 
الجیش إلىضیعة ال تلیق بها وهذا یوضح أن الطبقة العلیا لم تنتمي ترى فیه مهنة و 

من أبنائهاالمصري وال لوطنها مصر ولم تكن لها أدنى رغبة في الدفاع عنه بسواعد 
التي نصت على إشراف 1936إلغاء معاهدة الضباط والجنود، ومن األسباب أیضا 

وزراء "مصطفى النحاس" عند إلقائه بریطانیا على الجیش المصري وهذا ما أكده رئیس ال
ومن أجل مصر أطالبكم الیوم 1936من أجل مصر أبرمت معاهدة «بیانه أمام البرلمان 

3.»بإلغائها

.110، الدار القومیة للطباعة والنشر، د.س، ص 1952ة نیولیو س23قضیة الجالء وثورة وفیق عبد العزیز فهمي، - 1
.51–50ص ، ص2003، دار الهالل، القاهرة، ثورة یولیو ایجابیاتها وسلبیاتهارؤوف عباس،-2
 - نصت على زوال االحتالل البریطاني لمصر،1936فیفري 13عقدت في :1936المعاهدة البریطانیة المصریة ،-

یعقد تحالف بین الطرفین المتعاقدین لتوطید الصداقة والتفاهم الودي - اعترفت انجلترا بأن مصر دولة مستقلة ذات سیادة،
لتوزیع المطبوعات، القاهرة، ، المكتب المصريتاریخ مصر المعاصروحسن العالقات بینهما...أنظر: شوقي عطا اهللا الجمل، 

.52-50ص ، ص2000
.1992المصریة العامة للكتاب، القاهرة، الهیئةیولیو، 23ثورة أحمد حمروش، -3
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األسباب االقتصادیة واالجتماعیة:

االقتصادیة:-أ

االنتفاض والعمل إلىتحفز النفوس 1952سنة أوائلاالقتصادیة في األوضاعكانت 
على تحریر البالد من عوامل الفقر التي كانت تتراء فیها، وكان االستعمار یحبط كل خطة 

اقتصادیا ومن ي ما جعل مصر من البلدان المتخلفةالمصر اقتصادیة للنهوض باالقتصاد 
فقد زادت الواردات على الصادرات، مما التخلف العجز في المیدان التجاري، هذا مظاهر 

سنة ذا العجز في السنوات السابقة لاألوربیة وقد بلغ هى إلى ارتفاع الدیون لصالح الدولأد
:)01كما هو موضح في الجدول (التالیة1األرقام1952

1951-1946): حجم الدین المصري ما بین 01الجدول رقم(

194619471948194919501951السنة

ملیون 14حجم الدیون
جنیه

ملیون 12
جنیه

ملیون 30
جنیه

ملیون 40
جنیه

ملیون 38
جنیه

ملیون 39
جنیه

.169، مرجع سابق، ص 1952یولیو سنة 23عن: عبد الرحمان الرافعي، مقدمات ثورة 

، مما أدى النمو االقتصادي كان بطیئا جدا بالمقارنة مع الزیادة الكبیرة في عدد السكان-
.2السیاسیةاالقتصادیة ومنه أحوال البالدسیطرة االستعمار البریطاني علىإلى 

في اإلنتاجعبد الناصر في مؤتمر ذلك، وقد أكدميالدخل القو سیطرة البرجوازیة على-
المصري ال یكاد لإلقلیمكان الدخل القومي 1952وفي سنة «:في قوله1967عام 

ظلم فادح في توزیع هذا ملیون جنیه.... وفي نفس الوقت كان هناك700إلىیصل 
جنیهات للفرد الواحد شهریا وهناك 3. فكان الدخل القومي »الدخل القومي الضئیل

.168، صسابقصدرم، مقدمات ثورة یولیو،عبد الرحمان الرافعي- 1
.188، صمرجع سابق، عبد اهللا امام-2
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باإلضافة إلى امتالك ،1أعداد  كبیرة من الطبقة الدنیا دخلهم ال یصل إلى ذلك الرقم
عدد قلیل من العائالت كل أسباب الثراء، واحتكرت األراضي الزراعیة المجال الوحید 

الطبقة الكادحة، فكانت القرارات في ید هذه العائالت وموجهة لمنفعتها ومصلحتهال لعم
ب یتسر باستغالل ثروات البالد، وهذامع الشركات ورؤوس األموال األجنبیة فيوتعاونها 

االنقسام الطبقي الواضح ، دون أن ننسى میزانیتها وأموالها للخارج وبالذات إلى بریطانیا
%10بین الفالحین الفقراء الذین یمثلون األغلبیة وٕاقطاعیین انتهازیین یمثل أقل من 

2من المجتمع.

االجتماعیة: - ب

االنتفاض، وأهم مظاهرها فقدان العدالة إلىأیضاكانت الحالة االجتماعیة تدعوا 
الواحدة هو األمةأبناءوجود فوارق في الثروة بین أن، مع 3االجتماعیة بین طبقات الشعب

طبیعي لكن االتجاه السلیم یقتضي تقلیل الفوارق الشاسعة بین طبقات الشعب، فقد كانت أمر
جعل الغالبیة العظمى من الزراعیة وهذا التوزیع األراضيالبالد تشكو من سوء توزیع ملكیة 

ار ال یكفي لسد حاجة نحو ربع فدان، وهو مقدصغار المالك الزراعیین یملك الواحد منهم 
تفشي الظلم االجتماعي ویضیف كمال الدین حسین أحد الضباط من السكان، و هذه الطبقة 

مجتمع المصري موضوعا جوهریا في لقد كان موضوع الظلم االجتماعي في ال«:األحرار
4.»دعوتنا وسط الضباط

، وسوء  العنایة الصحیة وتخلف مستواهارداءة األحوال الصحیة للطبقة الكادحة، وغیاب-
، فقد كان مقصورا على الطبقة االرستقراطیة ولغایات محددة، وكانت نسبة أحوال التعلیم 

، إال 1944، ومع أن الدولة أصدرت قانون محو األمیة في 1937عام %85األمیة 

.102، صسابقمرجع ،وفیق عبد العزیز فهمي- 1
.102، ص مرجع سابقنواف نصار،-2
.35، ص 1988، دار المعارف، القاهرة، 2، جفي أعقاب الثورة المصریةعبد الرحمان الرافعي،-3
.92، ص سابقمصدر ،ثورة یولیو وعقل مصرأحمد حمروش، -4
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الخطط إلبقاء أن قصور إمكانیات الوزارة وتحایل الرأسمالیین أدى إلى عدم متابعة تلك
.1الشعب جاهال ال یعرف حقوقه

1952جویلیة 23ثالثا: مجریات حركة 

كانت الظروف السیاسیة من فساد في نظام الحكم وكذا تدهور في األوضاع االقتصادیة 
لتغییر هذه األوضاع، لقیام بعمل ما لاألحراردور كبیر في تخطیط الضباط واالجتماعیة

تنفیذ الحركة.في تعجیل ، للقد دفعتهم  بعض األحداثو 

:األحراراجتماع الضباط - 1

لتنظیم الضباط التأسیسیةكان تقدیر الهیئة 1951من عام حتى منتصف شهر دیسمبر
، ولما 1955عون القیام بأي عمل قبل عام یال یستطأنهمبرئاسة جمال عبد الناصر األحرار

التي كانت بمثابة1951دیسمبر 31نادي الضباط في ، في انتخابات2أثبت التنظیم قدرته
قرر محمد نجیب ترشیح نفسه رئیسا الملك،وأنصاراألحرارالضباط أنصارمعركة بین 

، وهزیمة مجموعة األحراروانتهت هذه المعركة بفوز مجموعة الضباط النادي، إدارةلمجلس 
الئحة النادي لكنه فشل، فأمر بحل تعدیلذي لم یقبل هذه النتیجة بالطبع، وحاولالملك ال
نار الرغبةإشعالالشيء الذي أدى إلى ، 19523جویلیة 17نادي الضباط یوم إدارةمجلس 

طرح إلىفي الشروع سریعا في عمل ما، مما أدى في االنتقام والرد علیه مما دفع بالضباط 
عدة طرق منها:

إرسال برقیات احتجاج للملك.-

النادي بالقوات المسلحة.احتالل -

.216ص مرجع سابق،،قصة الثورة كاملة،أنور السادات-1
.73، ص مرجع سابق،صالح منتصر-2
.35–34ص  ، صمرجع سابق،رفعت یونان-3
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اعتقال كبار الضباط في الجیش ثم إمالء الشروط على الملك.-

اقترح عبد الناصر سلسلة من االغتیاالت تشمل عددا من الشخصیات الموالیة للملك، وقد 
الوعد الجدید لتنفیذ العملیة فأصبحلحملة من االعتقاالت، ستعرضهملكن فكرة االغتیاالت 

كتیبة عود كون الضباط قد استلموا رواتبهم وتحتى ی1952أوتالخامس من  أوثفي الثال
1جندیا.817تضم ألنهاأساسیامصر وكان االعتماد علیها إلىمن رفح اة شم

الضباط أسماءیعرف أصبحالملك فاروق أنلسبب خطیر وهو لكن الموعد تغیر
أنفسهموأنه یفكر في القبض علیهم، وهكذا وجد قادة التنظیم الذین یحركون الجیش األحرار

خالد محي الدین ، في هذا الصدد یصف2األخركسبه یقضي على في سباق مع فاروق من ی
22وفي الساعة الثانیة عشر بعد الظهر «:هقولالتحضیرات في األحرارأحد الضباط 

حسن و جمال عبد الناصرینا: التقوفي بیتي، األخیرجویلیة عقدت لجنة القیادة اجتماعها 
وتغیب جمال سالم، ، خالد محي الدینو عبد اللطیف البغداديو ین حسینكمال الدو إبراهیم

صالح سالم، وأنور السادات وحضر معنا زكریا محي الدین وحسن الشافعي وعبد المنعم 
التحرك أمین وٕابراهیم الطحاوي، وكان حضورهم مبرر اآلن زكریا شارك في إعداد خطة

والطحاوي سیقود تحرك سالح خدمة الجیش والشافعي سیقود تحرك الفرسان وعبد المنعم 
3.»سیقود تحرك المدفعیة

خطة التحرك:-2

مراحل 3قد بینت على و ا من بساطتها،كانت بسیطة للغایة واكتسبت عناصر نجاحه
:4كما یرویها عبد اللطیف البغدادي وهي

.297، ص 1965، دار القومیة للطباعة والنشر، أسرار الثورة المصریة،أنور السادات-1
.46، ص سابقصدرم، 1ج،عبد اللطیف البغدادي-2
.133، ص سابقصدرمخالد محي الدین، -3
.51- 50، ص ص سابقصدرم، البغداديعبد اللطیف- 4
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: العمل على السیطرة على القوات المسلحة لالستیالء على مبنى القیادة المرحلة األولى-
إمكانیةبمنطقة كوبرى القبة واعتقال بعض كبار ضباط الجیش حتى نضمن بذلك عدم 

تحرك قوات عسكریة للتصدي لنا.
بدین.عاوالتلفزیونات وقصراإلذاعةالسیطرة على المواقع المدنیة مثل :المرحلة الثانیة-
األخیرهذا الغرض إخفاءتعمل على أنالتحرك لعزل الملك وكان البد :لة الثالثةالمرح-

القوات البریطانیة طالبا الحمایة وما إلىیلجأ الملك أنلحظة، خوفا من آخرحتى 
تلك هي الخطوط العریضة «ویضیف البغدادي:أخطاریترتب عن هذا التدخل من 

كلمة السر هي أن. وانتهى االجتماع، واتفق الضباط على »لتنفیذ االنقالبواألساسیة
"نصر".

لیلة تنفیذ الحركة:- 4

تفشل هذه أنكانت ساعة الصفر هي موعد تحرك الضباط لتنفیذ الخطة، وكادت 
أبلغني «بسبب تعجل أحد الضباط وهو "یوسف صدیق" الذي یروي بنفسه فیقول:األخیرة

علیها اسم " نصر " ولكنأطلقناصفر للخطة التي الضابط زغلول عبد الرحمان بساعة ال
في السمع فتصورتها الساعة الحادیة عشر بدال من الساعة الصفر، ولذا أخطأتیبدوا أني
1.»القوات مبكرا أعددت

22/23لیلةاألحرارساعات من خروج القوات التي حركها الضباط أربعوبعد 
ومحاصرة المناطق التي تقع فیها األسلحةمن السیطرة على قیادات مختلف جویلیة، وتمكنت

، وتمت )01مثل ما هو موضح في الشكل رقم(معظم وحدات الجیش والكلیة الحربیة
.2واإلذاعةالسیطرة على محطة مصر ومبنى التیلیفون 

.13، ص 2002، أطلس للنشر واإلنتاج اإلعالمي، مصر، االنقالب على ثورة یولیو،عاطف عبد الغني-1
.77، ص مرجع سابقصالح منتصر، - 2



1952جویلیة23أحداث حركةالفصل الثاني:                          

52

علیها مخطط یوضح وحدات الجیش والكلیة الحربیة التي تمت السیطرة ):01الشكل رقم(
.1952جویلیة23في 

.31ص ، مرجع سابق، 1952یولیو سنة 23، ثورة عبد الرحمان الرافعيعن: 

وفي الرابعة صباحا ابلغ اللواء محمد نجیب بالنجاح الذي تحقق دون مقاومة أو 
خسارة، وكانت المهمة الثانیة تعریف العالم والملك والشعب من هم وماذا یریدون، وقد تولى 

) -02-(أنظر الملحق1اد وعبد الحكیم ترتیب األفكار إلذاعة البیان األولجمال حم

یوسف صدیق قد أنیمكن القول «ویقر خالد محي الدین بدور یوسف صدیق فیقول:
إذاعةوبعد ، 2»حركتناإنجاحبشكل كبیر ومباشر في أسهمحقق عمال تاریخیا هاما، وأنه 

رأي، واستقر إلیهمواالنضماماألحرارالضباط والجنود على تأیید الضباط إقبالالبیان، بدأ 

.77، ص مرجع سابقصالح منتصر،-1
.151، ص سابقمصدرخالد محي الدین،-2
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جویلیة اللواء محمد 25في اإلسكندریةإلىالضباط على عزل الملك فاروق، حیث وصل 
عبد الرؤوف وزكریا محي الدین وحسن نجیب وأنور السادات ویوسف صدیق وعبد المنعم

طلب من لذي حاول بدوره توسیط األمریكیین بالالشافعي، وقد تم وضع خطة لعزل الملك ا
توجه محمد جویلیة 26یوم وفي الساعة التاسعة صباحا من، 1االنجلیز للتدخل لنجدته

(أنظر 2إنذار للملكه تسلیملمقابلة علي ماهر و إلى رئاسة الوزارةوأنور الساداتنجیب
اشترط أن یودع على الصورة التي تلیق اإلنذار، وبعد سماع الملك بفحوى )-03-الملحق

بملك نزل على العرش باختیاره وأن یصطحب معه زوجته ناریمان وابنه الطفل أحمد فؤاد، 
.3)-04-(أنظر الملحقن العرش وقام بتوقیعهاله وثیقة التنازل عوقدمت

.226–223ص ، صسابقمرجع نصار، نواف -1
.38، ص 2011، المكتب المصري الحدیث، القاهرة، 3، طكلمتي للتاریخمحمد نجیب،-2
.230، صمرجع سابق،نواف نصار- 3
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:خالصة 

الثالثینات وبدایة األربعینات، نستنتج مما سبق أن تنظیم الضباط األحرار بدأ في أواخر 
، ویخوضوا في مواضیع سیاسیةفي شكل لقاءات بین شباب من الضباط لیتدارسوا وضع البالد

لتأجج النار وترتب الخطوط وذلك لما كشفت عنه من خیانة 1948حرب فلسطین وجاءت
كما أن الظروف السیاسیة واالجتماعیة التي سادت مصر من الفساد والفوضى وعدم ،ورشوة

سببا حتمیا في قیام االستقرار السیاسي، وتدخل النفوذ االنجلیزي، وترسیخ الفقر والجهل واألمیة 
وفق خطة بسیطة تمكنت من السیطرة 1952جویلیة23الضباط األحرار بالحركة العسكریة في 

26عن العرش في بنظام الملك فاروق وتوقیعه وثیقة التنازلاإلطاحةكنوا من على الوضع وتم

.1952جویلیة 
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تمهید:

عندما تولى الضباط األحرار مقالید الحكم في مصر، بدأوا في تنفیذ األهداف التي قامت 
من أجلها، ومنذ البدایة قرروا دفع عجلة التنمیة بقوة إلحداث 1952جویلیة 23حركة 

التغییرات المطلوبة في جمیع نواحي الحیاة السیاسیة، االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة لتحقیق 
عانى األمرین من  االحتالل األجنبي وفساد الملك فاروق آمال وأحالم الشعب المصري الذي

وبال شك كان لهذه الحركة وهي في مسیرتها انجازات حققتها وتفتخر بها، وبجوارها ،ونظامه
وقد أخذت سلبیات وأخطاء ارتكبتها، كما أن هناك من یربط بین االنجازات وطبیعة هذه الحركة

وما هي سلبیات الحركة؟ وما هي ، ومنه فیما تمثلت هذه االنجازات؟ما بین الثورة واالنقالب
حقیقتها؟
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:                                            1952جویلیة 23انجازات حركة أوال:
حركة سیاسیة فقط، بل كانت حركة اقتصادیة واجتماعیة 1952جویلیة 23لم تكن حركة 

وذلك من خالل االنجازات التي قامت بها ومست جمیع المیادین منها:

في الجانب االقتصادي:-1

الزراعي اإلصالحقانون إصدارعمل هام للحركة هو أولكان اإلصالح الزراعي:-أ
واالستغالل ومهد لخلق طبقة من صغار اإلقطاعالذي قضى على 1952سبتمبر 9في 

أليالزراعي نصاب الملكیة الزراعیة، فقضى بأن ال یجوز اإلصالحالمالك، وقد حدد قانون 
أكثریمتلكوا أنلألفرادمن مائتي فدان، ویجوز أكثراعیة الزر األراضيیمتلك من أنشخص 

الصحراویة الستصالحها، ویجوز للشركات واألراضيالبور األراضيمن مائتي فدان من 
الزراعیة یكون ضروریا لالستغالل الصناعي ولو زاد األراضيتمتلك مقدار من أنالصناعیة 

ترة االستیالء من هذا النصاب، وحددت فلى الزائد على مائتي فدان، وتستولي الحكومة ع
1بخمس سنوات من تاریخ العمل بهذا القانون.

من المالك بعد ترك األراضيالزراعي لتتولى استمالك اإلصالحوقد أنشئت لذلك جهات 
المعدمین العاملین جراءاألالنسبة التي حددها القانون لهم، وتوزیع باقي المساحة على الفالحین 

یقول عبد الناصر في خطاب في ، وفي هذا الصدد مالكإلىجراءأ، لیتحولوا من األرضبنفس 
... من أجل الدیمقراطیة االجتماعیة أصحابهاإلىاألرضنعید األمورالیوم نصحح «:1959

نشعر أو، أرضناننعم بحقوقنا في نشعر بالكرامة الوطنیة، أو أنأنأبدالن نستطیع ألننا
.2»سادت في مجتمعنا دیمقراطیة اجتماعیة حقیقیةإنأالبوجودنا 

.56، ص سابقصدر م،1962یولیو 23ثورة ،عبد الرحمان الرافعي-1
.96، ص مرجع سابق،صالح منتصر-2
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سنتمكن من توزیع هذه األراضي بین الفالحین الذین عانوا «ویقول في خطاب آخر:
1.»الحرمان كل حیاتهم، وورثوا الحرمان من آبائهم بسبب الهیمنة واالستغالل

الزراعي بتحسین شكل الملكیات اإلصالحزت التجربة المصریة في مجال وقد تمی
وٕاحداث تغییر في هیكل الملكیة الزراعیة بما یقضي على والعالقات بین المالك والمستأجر، 

التفاوت الكبیر بین الطبقات المختلفة ویحقق حدا أدنى من العدالة االجتماعیة، فضال عن الحد 
طق الزراعیة لتوفیر مستلزمات من سیطرة كبار المالك، ونشر التعاونیات الخدمیة في كل المنا

اإلنتاج وتسویق المحاصیل بهدف السیطرة على الفائض الزراعي، ووضع حد أدنى ألجر 
2العامل الزراعي بما  یضمن له توفیر االحتیاجات األساسیة.

عدل قانون عقد العمل بما یكفل حقوق العمال وقانون نقابات 1953و 1952وفي سنة 
قانون بشأن التامین والتعویض عن 1958عمال، كما صدر في مصالح اللرعایة العمال

من أجره إذا أصیب بعجز كامل، %60إصابات العمل وقد جعل العامل الحق في معاش قدره 
3یعطى ألسرته وذویه.%50وقرر معاشا للعامل إذا توفي قدره 

.258–257ص  ، صمرجع سابق،نواف نصار-1
.163–162ص ، صمرجع سابق،مجدي حماد-2
.508، ص سابقصدرم، 1952یولیو 23ثورة عبد الرحمان الرافعي، -3
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السد العالي:-ب

طرحه إلى المهندس الیونانيیرجع الفضل فيمشروع السد العالي هو مشروع قدیم 
وقد سبق أن تقدم به ألكثر من حكومة مصریة قبل حركة جویلیة ولكنه لن یلقى " دانینیوس"

تقدم بمشروعه من جدید إلى أعضاء الحركة، ولكن هذه المرة 1953أدنى استجابة، وفي عام 
الفنیین والهیئات حظي باهتمام كبیر، وكلف جمال سالم بتولي مسؤولیة هذا المشروع إلى جانب

لبناء السد األولیة، وقدرت التكالیف 1سیتولون البحث والدراسةالذینوالمهندسین المتخصصة 
والتعمیر طالبة التحویل لإلنشاءملیون جنیه، ولما لجأت مصر للبنك الدولي 400ب: 

معونة، ثم تلقت أيتقدیم أمریكاطلبها على الدول الغربیة، رفضت أیضاوالمساعدة وعرضت 
أمریكاجانب إلىوالتعمیرلإلنشاءیقتضي بأن یتولى البنك الدولي 1955عرضا سنة 

وبریطانیا عرضهما أمریكاسحبت 1956یا تمویل مشروع السد العالي، وفي سنة وبریطان
والتعمیر وذلك بسبب عدم قبول مصر بالشروط التي فرضتها لإلنشاءوتبعهما البنك الدولي 

.2وبریطانیا المذلةأمریكا
متر فوق قاع 110والمشروع عبارة عن سد من ركام الجرانیت یبلغ ارتفاعه حوالي 

كیلو متر مربع، 5000متر، ویغطي حوضه مساحة سعتها نحو 5000حوالي النهر، وطوله 
وهي بحیرة صناعیة تتسع للمخزون من میاه النهر ، وهذا المشروع یكفل االستغالل الكامل 

.3الفیضان التي تذهب سدى كل عاملمیاه
جرت مفاوضات مع السوفییت لتمویل السد، وبعد فشل العدوان الثالثي على مصر، 

موجبها المعونة االقتصادیة والفنیة لبناء قدموا ب1958دیسمبر27ووقعت معهم اتفاقیة في 
المختصة تعد الدراسات الخاصة ، وبدأت الهیئات السوفیاتیةالمرحلة األولى من السد العالي

، 2014، المكتب المصري الحدیث، القاهرة، 1ج،شرف)سنوات وأیام مع جمال عبد الناصر(شهادة سامي،سامي شرف- 1
.204ص 

.264- 262، ص ص مرجع سابق،نواف نصار- 2
.482، ص سابقصدرم، 1952یولیو 23ثورة ،عبد الرحمان الرافعي- 3
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لزیارة الموقع ودراسة بعض األمور سافرت أول جماعة من الخبراء1959بالمشروع وفي مارس 
الفنیة عل الطبیعة، وبعد أن تم االتفاق بین الجمیع صادق عبد الناصر على المشروع النهائي 

ر قراره التاریخي معلنا اتخذ الزعیم عبد الناص1960جانفي 9وفي یوم ،19591جوان 26في 
بدایة العمل في بناء السد العالي وكانت الغایة من هذا المشروع تخزین المیاه لالنتفاع بها في 

البور وتولید الطاقة األراضيالجفاف، وحمایة البالد من خطر الفیضانات واستصالح أوقات
ي خطط التطویر الكهربائیة لدعم خطط التصنیع، ویعد المشروع من الركائز العظیمة ف

.2ستهدف مضاعفة الدخل القومياالقتصادي والتي ت
االیجابیة للسد العالي اآلثارأهم، ویمكن تلخیص األغراضیعتبر السد العالي مشروعا متعدد 

3:األتيفي 

بالزراعة والتوسع فیها، وبالطاقة الكهربائیة الالزمة للتوسع فوائد اقتصادیة: تتعلق
الصناعي.

اجتماعیة: تتركز في خلق فرص عمل جدیدة لمالیین من السكان.فوائد
 استقرار الزراعة إلىأدىلمصر، والوقایة من الفیضانات مما المائياألمانتوفیر

كانت خاضعة لتقلباته.أنمرة، بعد ألولالمصریة، حیث أصبحت مصر تتحكم في النهر 

.70- 67، ص ص 1985، القاهرة، الهیئة المصریة العامة للكتاب، هل نهدم السد العالي؟،فیلیب جالب- 1
.266-265، ص ص  مرجع سابقنواف نصار، -2
.169، ص مرجع سابق،مجدي حماد-3
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تأمیم قناة السویس:-ج

ارتبطت قناة السویس بتاریخ مصر الحدیث والمعاصر ارتباطا وثیقا، وشكلت جزءا من 
كفاحها الطویل، ومنذ حفر القناة والشركة الفرنسیة التي حصلت على امتیازها تتحكم فیها، 

بریطانیا وغدت إلىاألسهمونتیجة لظروف مالیة صعبة مرت بها مصر، آل نصیبها من 
على القدر الضئیل، وعلى سبیل إالالقناة أرباحمصر تحصل من شریكة لفرنسا، ولم تكون 

، وبلغ نصیب 1955ملیون دوالر عام مئة أيملیون جنیه 35المثال فقد وصل دخل القناة 
، وتعود بعد 1968مصر ملیون جنیه فقط، وكان میعاد انتهاء عقد امتیاز الشركة یحین عام 

تعود القناة أنى شركة قناة السویس، واستبعدت ذلك التاریخ لملكیة مصر، فسیطر التوتر عل
نیویورك، واتصل بشركات البترول إلىالفرنسي ، وكثفت جهودها، فذهب مدیرها العاملمصر

عن رغبة الشركة في الغرب، وتحدثإلىبالقناة طریق البترول الهتمامها األمریكیة الكبرى
، فلن تتمكن 1968امتیاز الشركة ینتهي عام مكلفا وعقد األمرتوسیع القناة، وأنه لما كان هذا 

في مد امتیاز الشركة عشرین سنة من تغطیة مصروفاتها وطلب أن تسانده شركات البترول
أخرى، وكان عبد الناصر یعي الموقف جیدا، ویدرك أن شركة القناة تعد األمر عدته ولن تدعه 

1یمر طبیعیا.

1956لسنة 285صدور قانون رقم ن ن أعلن الرئیس جمال عبد الناصر عجوا26في 

حتى تستطیع مصر بموارد القناة )- 05-(أنظر الملحقشركة قناة السویسبتأمیمالذي قضى 
ونص على أن تنتقل للدولة المصریة جمیع ما للشركة من أموال ها السیر قدما في بناء اقتصاد

حالیا على إدارتها، وقد وحقوق وما علیها من التزامات وتحل جمیع الهیئات واللجان القائمة

، ص 1996)، مكتبة مدبولي، القاهرة، 1957–1954أزمة السویس ( جذور، أحداث، نتائج من ،لطیفة محمد سالم-1
.148–147ص 
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تفال بالذكرى الرابعة لحركة أعلن هذا القرار في الخطبة ألقاها باإلسكندریة بمناسبة االح
1.جویلیة

االقناة من المواطنین بالحماسة واالبتهاج، فقد جاء نصرا قومیا واستردادتأمیمقوبل قرار 
، وكان هاالمكافحة في سبیل حریتها واستقاللاألمملشأنها بین وٕاعالءلحقوق مصر في السیادة 

الدول أماكان مثال یحتذي به في مناهضة االستعمار، إذاله صداه في العالم العربي، 
تتقدم أیة حكومة في مصر على هذا أناالستعماریة فقد فوجئت بهذا القرار، ولم تكن تتوقع 

التأمیمیكون لقرار أنما خشیت العمل ولو فكرت فیه مجرد تفكیر لكان سببا في سقوطها، ك
صداه في الشعوب العربیة التي تخضع لالحتكارات االستعماریة، وان الشعوب ستتخذ مصر 

تضرب مصر ضربة أنتلك الدول فأرادتقدوة لها في مقاومة هذه االحتكارات والتحرر منها، 
2یكون لها صداها في الدول العربیة.

، قدمت بریطانیا وفرنسا التأمیمالناصر قرار عبدإعالنوبعد 1956جویلیة 27في
بشرعیة القرار كما أعلنتا على عدم اعترافهماوأعلنتا، التأمیممذكرتي احتجاج لمصر على قرار 

«وقد جاء في احتجاج الحكومة البریطانیة ما یلي:3عن تجمید األرصدة واألموال المصریة،
أصدرت الحكومة المصریة، قانون یهدف إلى تأمیم شركة قناة السویس... وان حكومة حضرة 
صاحبة الجاللة تحتج على هذا العمل التعسفي الذي یمثل انتهاكا خطیرا لحریة المالحة في 

4»مجرى مائي ذي أهمیة دولیة حیویة...

، ص 1956، المكتبة التجاریة الكبرى، اإلسكندریة، )1956–1804انجلترا وقناة السویس (،محمد مصطفى صفوت-1
.226–225ص  
.265–264، ص ص  سابقمصدر، 1952یولیو 23، ثورة عبد الرحمان الرافعي-2
.225–224، ص ص  مرجع سابقمحمد مصطفى صفوت، -3
.265، ص سابقمصدر، 1952یولیو 23، ثورة عبد الرحمان الرافعي-4
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تطویر الصناعة:-د

ار البالد صناعیا، وجعلها عالة على فقإلقد عمل االستعمار منذ أجیال طویلة على 
الصناعیة، فأخذت حكومة مصر تعالج هذا الوضع بخطوات فأنشأت عام الخارج في حیاتها 

لها كل ما یتعلق بشؤون التصنیع، واستغالل الثروة المعدنیة وكان وأوكلوزارة للصناعة 1956
المشروعات الصناعیة نشاءإلها فضل كبیر في التوجیه الصناعي، كما أخذت في العمل على 

، والتوسع في استخراج أسوان: تولید الكهرباء من خزان وأهمهاالقومي اإلنتاجالتي تزید من 
دة معامل عأنشأت و ما ینقصها من البترول المكررالبترول وتكریره لتستغني البالد عن استیراد

صناعة الحدید والصلب وذلك بالتعاون مع شركة ألمانیة إقامةمعالقاهرة،و اإلسكندریةفي له
الالزمة للمشروع، واآلالتواألجهزةمصر كمیات ضخمة من الماكینات إلىشحنت التي 

، كما عملت على تشجیع وتطویر 1955لهذا المصنع في األساسيووضع عبد الناصر الحجر 
الغذائیة وصناعة الزجاج وغیرها المواد صناعة الغزل والنسیج وصناعة الحریر وحتى صناعة 

1من الخزف.

كان الهدف من هذه الحركة الصناعیة المصریة، إقامة قاعدة صناعیة متكاملة تحقق 
1970اإلنتاج للمجتمع لرفع مستواه وخفض تكالیف معیشته، وقد حققت مصر في أواخر عام 

إلنتاج بحیث تكتفي ذاتیا ما كانت تحاول الوصول إلیه وهو أن یقوم قطاع الصناعة بكل هذا ا
وان تصدر فائض اإلنتاج، وقد كان برنامج الصناعة المصري تخطیطا وتنفیذا على سواعد 

2المصریین وجهودهم.

.464- 456، ص ص سابقصدرم، 1952یولیو 23ثورة ،عبد الرحمان الرافعي-1
.354- 353، ص ص مرجع سابق،نواف نصار-2
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في الجانب السیاسي والعسكري:- 2

:1953اتفاقیة السودان -أ

عالج مشكلة أنفي مصر، رأت الحكومة المصریة1952حركة جویلیة بعد قیام 
إنجلترا تتستر خلف حق السودانیین في تقریر السودان كفیل بحل مشكلة الجالء، ولما كانت 

رأت حكومة لى الحكم واإلدارة بالسودان،مصیرهم وتتخذ من ذلك حجة الستمرار سیطرتها ع
ن تتیح الفرصة للسودانییأن مصر أن تقدم مذكرة للحكومة البریطانیة، تعلن فیها رغبتها في

1لتقریر مصیرهم.

وطیدا بحق السودانیین في تقریر إیماناالحكومة المصریة تؤمن جاء في المذكرة أن
مصیرهم وفي ممارستهم له ممارسة فعلیة في الوقت المناسب وبالضمانات الالزمة، وكفلت 

التغیرات إدارة بالدهم، والقضاء على التام على اإلشرافمصر بذلك كل حقوق السودانیین في 
لذلك لم تجد بریطانیا بدا من الموافقة، 2التي یمكن لالستعمار الدخول منها لعرقلة نمو السودان،

وقعت في القاهرة اتفاقیة بین الحكومتین المصریة والبریطانیة بشأن 1953فیفري 12وفي 
3الحكم الذاتي وتقریر المصیر للسودان، ونصت على ما یلي:

تقریر مصیره.حق الشعب السوداني في -
تعطى فترة انتقال یتم من خاللها تصفیة اإلدارة الثنائیة.-
عضو مصري، عضو (یعاون الحاكم العام في فترة االنتقال لجنة من خمسة أعضاء-

بریطاني، واثنین من السودان، وعضو باكستاني.

لنشر والتوزیع، القاهرة، الثقافة ل، دار تاریخ مصر والسودان الحدیث والمعاصر،عبد اهللا عبد الرزاق إبراهیم وشوقي الجمل-1
.30، ص 1997

.17، ص مرجع سابقعادل غنیم،-2
)، ترجمة هنري ریاض وآخرون، الدار السودانیة، 1969–1900تاریخ الحركة في السودان (محمد عمر بشیر،-3

.233، ص 1978الخرطوم، 
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ات سیادة بالدهم ومنحهم كافة الحریإلى تمكین السودانیین من وكانت كل البنود تهدف 
أعلنت الحكومة السودانیة عن قیام 1956جانفي 01بالدهم، وفي إدارةوالسلطات المطلقة في 

حكومة مصر اعترافها بالسودان دولة مستقلة ذات سیادة، كما أعلنتالجمهوریة السودانیة، كما 
.1اعترفت انجلترا بالوضع الجدید وهكذا یكون عبد الناصر قد كسب صداقة الشعب السوداني

:1954اتفاقیة الجالء على مصر - ب
تعددت المفاوضات بین مصر وانجلترا لحل مشكلة وجود القوات البریطانیة في مصر، 
ولم تنجح هذه المفاوضات المتعددة بشأن جالء القوات نهائیا عن مصر، ولكن بعد حل مشكلة 

بطلب ألن تنسحبالسودان التي كانت في مقدمات العقبات، وجدت انجلترا نفسها مضطرة 
جالء القوات البریطانیة، وانتهى الجانبان المصري والبریطاني إلى عقد اتفاقیة الجانب المصري

جالء القوات و البریطاني،االحتالل إنهاءالتي نصت على1954،2أكتوبر سنة 19الجالء في 
على ا من تاریخ التوقیع المصریة خالل فترة عشرین شهر األراضيالبریطانیة جالء تاما على 

یتجزء من مصر وله أن قناة السویس جزء ال ، كما نصت على 1936معاهدة ٕالغاء و االتفاق،
.3والتجاریة واإلستراتیجیةالدولیة من النواحي االقتصادیة أهمیته

لحظة مجیدة في تاریخ نعیش اآلن إننا":وفي هذا الصدد یقول عبد الناصر عن الجالء
نقف على عقبة مرحلة حاسمة من مراحل كفاح شعبنا... فقد وقعنا اآلن بالحروف وطننا، إننا

عملیة جالء القوات البریطانیة عن ارض مصر الخالدة، اتفاقا ینهي االحتالل وینظماألولى
.4"عزیزة منیعةألبنائهوبذلك تبقى ارض الوطن 

.69، ص مرجع سابق، ، تاریخ مصر والسودان الحدیث والمعاصرعبد اهللا عبد الرزاق إبراهیم وشوقي الجمل-1
.70-69ص المرجع نفسه، ص-2
.121، ص مرجع سابقوفیق عبد العزیز فهمي،-3
.153، ص 1992، دار الهدى للنشر والتوزیع، القاهرة، ، ثورة الجنرال جمال عبد الناصررفعت سید أحمد-4
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األراضيطانیة جالء تاما من تجلو القوات البریأنكما رأینا سلفا من اتفاقیة الجالء على 
جوان 13في فاق، وقد تم الجالء نهائیامصریة خالل فترة عشرین شهرا من تاریخ توقیع االتال

:)02(مثل ما هو موضح في الجدول 19561
): تاریخ ونسبة القوات البریطانیة المنسحبة02الجدول رقم(

نسبة القوات البریطانیة المنسحبةخـاریـالت
شهور.4تاریخ توقیع االتفاق زائد -
شهور.8تاریخ توقیع االتفاق زائد -
شهرا.12تاریخ توقیع االتفاق زائد -
شهرا.16تاریخ توقیع االتفاق زائد -
شهرا.20تاریخ توقیع االتفاق زائد -

-22%.
-35%.
-54%.
-75%.
-100%.

.139، ص مرجع سابقعن: وفیق عبد العزیز فهمي، 
تعزیز التوجه القومي:-ج

وجدت القومیة العربیة في شخص جمال عبد الناصر رائدها، وفي حرب فلسطین كانت 
العربیة ورسختها في نفوس ضباط الجیش بالقومیة إیمانابدایتها، حیث زادت هذه الحرب 

الدائرة العربیة یعاني نفس صفه عبد الناصر ب. فقد كان الوطن العربي أو كما ی2المصري
، ووقع تحت االستعمار، كما أنه امتزج بالتاریخ والدین، هذه األزماتنفس المحن، ویعیش

األخیرة التي تدفع الشعوب العربیة للوقوف مع كل دولة عربیة تتعرض لألذى، فما كان یحدث 
ومادامت المنطقة واحدة وأحوالها ومشاكلها ، في فلسطین یمكن أن یحدث ألي دولة عربیة أخرى

.3العدو واحد، فلماذا تتشتت الجهود؟واحدة ومستقبلها واحد و 

.139، ص مرجع سابقوفیق عبد العزیز فهمي،-1
.412، ص سابقمصدر، 1952یولیو23ثورة ،عبد الرحمان الرافعي-2
.102–86ص ، ص1996، د.م، فلسفة الثورة، بیت العرب للتوثیق العصريجمال عبد الناصر، -3
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جویلیة كانت إذن نقطة انطالق للقومیة العربیة، وبأن العرب في حاجة إلى التكتل 23فحركة 
إال ویؤكد والتضامن لرد المؤامرات االستعماریة، ولم یترك الزعیم الراحل عبد الناصر فرصة 

.1بیةفیها عمق إیمانه بالقومیة العربیة وسعیه الدائب في جمع شمل األمة العر 

مساندة حركات التحریر العربي:-د

البدایة إیمانها بالوحدة العربیة، وان هناك عوامل منذ1952جویلیة 23حركةأعلنت 
تؤكد حقیقیة هذه الوحدة كوحدة اللغة ووحدة التاریخ، وقد ساندت مصر، حركات المقاومة 

من حرب مساندة للشعب الفلسطیني في كفاحه أكثرالوطنیة في كافة البالد العربیة، وخاضت 
جبها نحو الدول العربیة في كفاحها ضد بوا، وقامتأرضهحقه في ضد الصهیونیة والسترداد

ویؤكد دعمه لحركات التحرر العربي إالاالستعمار وكان الزعیم عبد الناصر ال یترك مناسبة 
.2بكل شجاعة ووضوح غیر عابئ بردود الدول المستعمرة

 :كان لعبد الناصر دور كبیر في دعم الثورة الجزائریة، حیث قدم لها دعم ثورة الجزائر
الناصر والصحافة المصریة دور والمادي والعسكري، كما كان لعبد واإلعالميلسیاسي العون ا

كبیر وفاعل في مساعدة القضیة الجزائریة والتندید بأسالیب االستعمار وفضحه أمام العالم، 
حیث أشار أن مصر تؤید حق تقریر المصیر للجزائر وتدعوا الستقاللها وتقف وراء ثورتها، ولم 

.3أمام فكرة التدخل المسلح معهمیتردد لحظة 
بالنسبة للدعم المصري لتونس، فقد طالب عبد الناصر بضرورة أما: مساعدة تونس

االعتراف إلىم، 1955االحتالل الفرنسي، فاضطرت فرنسا في عام وٕانهاءاستقالل تونس 
بالحكم الذاتي، كما اهتمت بدعم القضیة التونسیة في المحافل الدولیة، وفي خطاب لعبد 

كانت تونس تكافح االحتالل الفرنسي واالستعمار وكانت «ذكر:1958نوفمبر 26في الناصر

.378، ص مرجع سابق،نواف نصار-1
.74، ص مرجع سابق، تاریخ مصر المعاصر،شوقي الجمل وعبد اهللا عبد الرزاق ابراهیم- 2
.20-19، ص صمرجع سابق،عادل غنیم- 3
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، وقد »الجمهوریة العربیة المتحدة تجند كل ما یمكن أن تجده في خدمة قضیة استقالل تونس
1ل الدعم أیضا في اإلمدادات العسكریة والمادیة.تمث

1957في أوت عام لهاجتیاحهولما تعرضت سوریا لتهدید تركي با:الوقوف مع سوریا ،
سوریا التي تسیطر علیها روسیا تهددهم بالخطر، وفي نفس الوقت وجهت العراق أنبحجة 

ریة نزلت في میناء قوات مصإرسالإلىولبنان اتهامات مماثلة لدمشق، سارعت مصر 
طلب الوحدة مع مصر في العام التالي، إلىالالذقیة، وقد دفع هذا الموقف المصري سوریا 

2فكان لها ذلك.

یعد نموذجا 1962جانب ثورة الیمن في سبتمبر عام إلىوقوف مصر :مساندة الیمن
بارزا على التزام حركة جویلیة بدعم حركات التحرر العربیة، وقد قامت الثورة الیمنیة في ظروف 

صعبة، فقد انقضى عام على انفصال سوریا عن مصر وكانت الساحة العربیة تعج إقلیمیة
اء الثورة الیمنیة وقد استقبلت القاهرة أبنمصر خاصة،إلىبالمؤامرات االستعماریة الموجهة 

الیمن لدعم الجیش الیمني في مواجهة الوجود إلىبعثة عسكریة بترحیب بالغ، وأوفدت
الیمن بعض الطالب للدراسة بالكلیة الحربیة المصریة، كما كانت وأوفدتالبریطاني في عدن، 

عسكریة بعد مساعداتقدمت، و اإلمامملجأ لبعض عناصر المعارضة الیمنیة ضد حكم مصر 
ما اعترفت بالنظام الجدید لجمهوریة الیمن وتمت تغطیة هذه المساعدة بتوقیع اتفاقیة دفاع 

3مشترك.

حیث كان لتأیید عبد األقصى، والمغرب 1958في عام كما ساندت مصر ثورة العراق
التحریریة على مؤازرة الحركاتاألمرالفعال في استقالل المغرب، ولم یقتصر األثرالناصر 

بالذات إفریقیاوفي األقطارالحركات التحریریة في كافة في البالد العربیة فقط بل ساندت
4.اإلسالمیةكالصومال من أجل المحافظة على مقومات الشخصیة الصومالیة بجذورها العربیة 

.19، ص مرجع سابقعادل غنیم، -1
2 - Anthony Nutting, op cit, p 243.

.229–228، ص ص مرجع سابق،رؤوف عباس- 3
.75، ص تاریخ مصر المعاصر، مرجع سابق،عبد اهللا عبد الرزاق إبراهیم وشوقي الجمل-4
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 ثر في مؤتمر كما قامت بتعزیز حركة عدم االنحیاز من خالل الدور الفعال والمؤ
الذي كان البدایة الحقیقة لحركة عدم االنحیاز التي استضافت القاهرة 1955عام باندونغ
ة في مناصرة والمتمثلوأهدافهاوفیه وضعت مبادئ الحركة وغایاتها 1964عام لها مؤتمر

العسكریة وحق االستقالل التام هو حق أحالفوالقضاء على االستعمار ونبذ قضایا التحریر 
طبیعي یجب االعتراف به، وكذا تعزیز مجاالت التعاون الثقافي والعلمي والتربوي بین دول عدم 

كان من مقرراته أهمیة وضع برنامج لمعالجة الدول النامیة وضرورة حل كمااالنحیاز. 
.1ةالمنازعات الدولیة بالطرق السلمی

ي:تأسیس جیش قو - ه
كان قادة حركة جویلیة وعلى رأسهم الزعیم عبد الناصر، مدركین تماما أهمیة الجیش لقد

لدولتهم، لذلك كانت تقویة الجیش وتطویره وتحسین مستواه وأدائه ضرورة حتمیة، خاصة أن 
مصر كانت وما زالت مستهدفة من قبل الدول االستعماریة، وقد كان لالتحاد السوفیتي في هذا 

بذلت ، وقد2ر في تزوید مصر باألسلحة واألدوات الحربیة الالزمة لبناء جیشهاالمجال دور كبی
، وزودت بأحدث المعدات واآلالت واألجهزة، المصانع الحربیةإنشاءجهودا في رحكومة مص

وحققت االكتفاء الذاتي، وحررت البالد من احتكار السالح الذي كان یفرضه علیها االستعمار 
ألهوائه، وقد أمدت البالد العربیة بما تحتاج إلیه من السالح والعتاد، ومن ویجعلها خاضعة 

، ومصنع الذخیرة المضادة 1954جویلیة عام 26المصانع، مصنع الذخیرة الصغیرة في 
1954.3أوت 14للطائرات في 

- دولة أفروآسیاویة، من أهدافه التعاون 29، حضرته 1955أفریل 24- 18عقد في مدینة بانونغ األندونیسیة ما بین
أنظر: عبد الوهاب الكیالي، مرجع سابق، والتضامن بین دول األعضاء وتعزیز نضال شعوب العالم الثالث من أجل االستقالل.

.490ص 
.404-402ص ، صمرجع سابقنواف نصار،-1
.321، ص المرجع نفسه-2
.644، ص سابقمصدر، 1952یولیو 23ثورة ،عبد الرحمان الرافعي-3
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:1958إعالن الجمهوریة العربیة المتحدة -و

بمؤازرة ومساندة ما اختص األمرصر في الواجهة إذالقد كان زعیم مصر عبد النا
حركات التحرر الوطني العربیة، فكان یقدم جمیع أنواع الدعم للوطن العربي من المادي إلى 

تهدید تركي إلىالمعنوي وحتى العسكري إذا تطلب األمر، وخیر مثال عندما تعرضت سوریا 
إلىجیشها إرسالبلها بالمرصاد وقدمت المساعدة ، وكانت مصر 1957باجتیاحها في عام 

وقد ،1فتم لها ذلكطلب الوحدة مع مصر، إلىسوریا، فدفع هذا الموقف المصري، سوریا 
نبه لذلك عبد الناصر في المحادثات فترة قیام الوحدة بشيء من الغموض والتداخل،اتسمت
ضرورة إیجاد قاعدة نقوم علیها الوحدة ووضع شروط لیكون دیة لقیام الوحدة، وكان یرىالتمهی

2كال الطرفین متفاهمین ویسود الجو شيء من الوضوح.

صدر بیان مشترك أعده الرئیسان جمال عبد الناصر وشكري 1958فیفري 1وفي 
المصریة والسوریة، وأعلن فیه أنه تم االتفاق على أسس الحكومتینأعضاءالقوتلي بحضور 

21بین البلدین، وأنه تقرر إطالق الجمهوریة العربیة المتحدة على دولة الوحدة، وفي الوحدة

أجري استفتاء على أسس قیام الوحدة، وعلى ترشیح عبد الناصر رئیسا للجمهوریة 1958فیفري 
أعلنت نتیجة االستفتاء التي جاءت شبه اجتماعیة في 1958فیفري 22العربیة المتحدة، وفي 

لصالح قیام الوحدة، وانتهوا إلى أن الوحدة هي ثمرة القومیة العربیة وهي طریق مصر وسوریا
3الحریة والسیادة وتحققت من خاللها أماني العرب بإقامة أول دولة عربیة متحدة.

في الجانب االجتماعي والثقافي:- 3
تطویر التعلیم:-أ

، مركز الدراسات السیاسیة واإلستراتیجیة، أربعون عاما على الوحدة المصریة السوریة،جمال الدین اآلتاسي وآخرون-1
.69–68، ص ص  1999القاهرة، 

»,1970)-Rivals (1958andNasir-AlGamal AbdMalcolm Kerr, the Arab cold war «-2

oxford université Press, London, 1971, p p 37,38.
.76–75ص  ، صمرجع سابقین اآلثاسي وآخرون، جمال الد-3
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حق كل مواطن في العلم بقدر ما یتحمل «ورد في المیثاق لجمال عبد الناصر أن:
استعداده ومواهبه، إن العلم طریق تعزیز الحریة اإلنسانیة وتكریمها، كذلك فإن العلم هو الطاقة 

.1»القادرة على تجدید شباب العمل الوطني، وٕاضافة أفكار جدیدة إلیه كل یوم
والنظام التعلیمي في بناء الكبرى للدور الذي یلعبه التعلیماألهمیةومن هنا جاءت 

، كان للثقافة الوطنیةاألساسیةاللبنات التعلیم هو الذي یرسيأنالمشروع النهضوي، ذلك 
مما سبب ،2خاضعا لالستعمار الذي تدخل في رسم سیاسته1952التعلیم في مصر قبل 

فرعیةأنظمةة والقیم القومیة، فكانت هناك عدواألهدافتناقضا ملحوظا بین المحتوى التعلیمي 
1952، ثم جاءت حركة األهلي، والتعلیم العام الخاص والعاماألجنبيالتعلیم الدیني، والتعلیم ك

لتحدث تحول في تاریخ النظام التعلیمي المصري، فأصبح هناك نظام قومي موحد ومجاني، 
واألهليبياألجنالقومیة والتنمویة، وحتى ما تبقى من نظام التعلیم الخاص باألهدافومرتبط 

صارم من الدولة، ویلتزم بالمناهج التربویة وبخاصة في اللغة العربیة إلشرافیخضع أصبح
أبوابفتحت و نظام التعلیمي فقد تم توسیعهاوالتاریخ والجغرافیا والدین، ومن حیث قاعدة ال

الشعب، وكان من نتائج ذلك ارتفاع عدد التالمیذ أبناءكافة لمستویاته كل التعلیم على
أوائلمالیین في 6إلىالخمسینات أوائلوالطالب في مراحل التعلیم المختلفة من ملیونین في 

ء المدارس والمعاهد السبعینات، ولكي یصبح التعلیم واقعا فعلیا ولیس مجرد حق شكلي، تم بنا
العمال والفالحین أبناءأمامفتح ذلك فرصة المصریة وقد األرضكلطولوالجامعات في 

3الذین عاشوا طویال على هامش الحیاة بكل جوانبها.

، وفي ثالث مدارس1951سنة فقد كان في عدد المدارس ومما یدل على تقدم التعلیم،
بمعدل أيمدرسة، 1235من الحركة كان مجموع ما بني من المدارس األولىالسنوات الخمس 

والمجلس واآلدابلرعایة الفنون األعلىالمجلس 1956مدرسة في كل عام، وأنشئ سنة 248

.76، الدار القومیة للطباعة والنشر، القاهرة، ص المیثاقصر،جمال عبد النا-1
.339، ص مرجع سابقنواف نصار،-2
.187–186، ص ص 1993، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، لبنان، 1952یولیو 23ثورة ،مجدي حماد-3
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المركز القومي للبحوث اكبر مجمع للبحوث في وأصبحللعلوم، وأنشأت عدة مراكز األعلى
جنیه، فصارت 195426.800.000–1953الشرق، وقد كانت میزانیة التعلیم في سنة 

جامعات والكلیات في جمیع عدد المدارس والملیون جنیه واستمر 195745،في سنة 
.1التحصصات في الزیادة

تطویر الرعایة الصحیة:- ب

، 1956–1952دة ما بین تحسنت فرص المصریین في الحصول على الغذاء في الم
حریریة، سعرة2600إلى2300فقد ارتفع عدد السعرات الحراریة للفرد المصري یومیا من 

غراما، في هذا الصدد وصلت تغذیة الفرد 50إلىغراما 35وزادت نسبة البروتین من 
المستوى العالمي المقبول، كما تحسنت فرص المصریین في الحصول على إلىالمصري 

طبیب سنة 18000إلى1952طبیب عام 5000من األطباءالرعایة الطبیة، فقد تزاید عدد 
ك في معدل الوفیات والمتوسط العمري للمصریین، فقد انخفض المعدل وانعكس كل ذل1970،2

، وارتفع المتوسط 1970سنة باأللف13إلى1952سنة باأللف18عدد الوفیات من أي
حركة سنة، وكانت المیزانیة المخصصة لوزارة الصحة قبل53إلىسنة 42العمري من 
ملیون جنیه، وتكتمل 44.3إلى1965–1964ارتفعت عام ملیون جنیه، 1952،10.1

الصورة الطبیة لالنجاز الصحي بالتأمین الصحي الذي شمل كل العمال والموظفین بغض 
.3النظر عن عددهم في كل مؤسسة

التنمیة الثقافیة:-ج
تزدهر الثقافة أنمي، یلقد كان من الطبیعي في ظل هذا التحول الهائل للنظام التعل

بصورة غیر مسبوقة، فشهدت سنوات الستینات نهضة ثقافیة جاءت ثمرة التجاهین مختلفین، 
شملت فنون هو االنفتاح على ثقافات العالم كله من خالل حركة واسعة للترجمة األولاالتجاه 

.516-513ص ، صسابقمصدر، 1952یولیو 23، ثورة عبد الرحمان الرافعي-1
.190، صمرجع سابقمجدي حماد،-2
.358، ص مرجع سابقنواف نصار، -3
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العلمیة التراث القومي بكل جوانبه الدینیة و إحیاءوآداب وعلوم العصر، االتجاه الثاني هو 
وزارة 1952وقد اهتمت حركة جویلیة بالثقافة ونشرها في البالد، فأنشأت في نوفمبر 1والفنیة،
، واألدبيما یرفع مستواهم المادي إلىوٕارشادهماألمةأفرادالقومي، ومهمتها توجیه اإلرشاد

الوطن، وتقویة روحهم المعنویة وشعورهم بالمسؤولیة، وتحفیزهم للتعاون والتضحیة لخدمة 
حة االسیلمكافحة جمیع اآلفات والعادات المؤذیة، وتیسیر سبل الثقافة الشعبیة وتنظیم وٕارشادهم

وٕادارةكمصلحة الفنون، وٕاداریةفنیة أجهزةهذه الوزارة إلىفي مصر وتنشیطها، وقد ضمت 
.19582للثقافة عام األعلىللثقافة والنشر، ومراكز للفنون الشعبیة، والمجلس 

كما قامت بعدة خطط منها التطویر في مجال الكتاب والنشر حیث قامت بمشروع " 
جانب كتب إلىوشمل هذا المشروع كتب تمثل المراحل التاریخیة 1957األلف كتاب" في عام 

مترجمة، " والمكتبة الثقافیة" التي صدرت من أجل القارئ العادي لكي یعرف ذاته وتراثه، أخرى
" المؤسسة العامة لفنون المسرح والموسیقى" كما بإنشاءالموسیقى قامت وفي مجال المسرح و 

جوائز رفة صناعة السینما المصریة" وقدمت" غ1952اهتمت بالسینما فأنشأت في عام 
اهتمت و ارج من أجل دراسة فن السینما،بعثات للخبإیفادالجیدة كما قامت لألعمالتشجیعیة 
والمتاحف وقامت بعدة نشاطات ثقافیة ومشاریع األثریةق للحفاظ على المناطاآلثاربمجال 

المصریة وحث العالم على اآلثارإلىاألنظارجذب إلىأدىالهول مما وأبوالجیزة بأهرامات
أكادیمیة" لها كما عملت على فتح مثل مساعدة " منظمة الیونیسكوإنقاذهاالمشاركة على 

قصور الثقافة من أجل وٕاقامةللفنون ومجموعة من المعاهد لرعایة المواهب والفنون والفنانین، 
تذوق الریف إلىأدىمما 1959تطویر الثقافة وبث قواتها في نواحي الریف المصري منذ عام 

المصري طعم الثقافة وخلق جیل جدید من كتاب القصة والمسرح والشعر والزجل والموسیقى 
3.وغیرها

.189، ص مرجع سابقمجدي حماد، -1
.76، ص سابقمصدر، 1952یولیو 23ثورة ،عبد الرحمان الرافعي-2
.328–318، ص ص مرجع سابقعادل غنیم، -3
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سلبیات حركة جویلیةثانیا: 
غیاب القواعد الكوادر:- 1

) الواعیة المثقفة التي تدافع اإلطاراتبتربیة وبناء الكوادر ( 1952لم تهتم حركة جویلیة 
" حسن األحراروكذلك غیاب القواعد، وهذا ما أكده أحد الضباط 1عن الجماهیر والتنظیمات،

الثورة لم تبني لنفسها القواعد والكوادر التي أنهناك خطأ وقعنا فیه، وهو أناعترف «:"إبراهیم
تدافع عنها... وتبریر ذلك ناتج عن التخلف واالنهیار الذي ورثناه من العهد الملكي وقمنا 

2.»كبر شاغل لناأن االنجازات كانت إ بمحاربته، و 

الدیمقراطیة:أزمة- 2

تحققت الدیمقراطیة إذاإالتحقق أنیمكن الدیمقراطیة في مفهوم عبد الناصر الإن
تأمین الرزق للعامل وتأكید الرزق للفالح، والقضاء على االستغالل ة التي یقصد بهااالجتماعی

ن الحریة تعني التحرر السیاسي ثم تعني أالسیطرة الداخلیة بكل معانیها، و أوبكل معانیه 
.3واالحتكار وسیطرة رأس المالاإلقطاعالتحرر االجتماعي وكالهما یطالبان بأن نقضي على 

، أن أكبر األخطاء التي تورطت 1952لیة معظم من كانت لهم ید في حركة جویرأىوقد 
من أجلها، ویقول الكاتب " فیها هي غیاب الدیمقراطیة التي كانت أحد أهم المبادئ التي قامت

4»إن الدیمقراطیة كانت هدفا مثالیا للثورة، ولكن اعتقد أنه تقهقر مع الزمن«أحمد بهاء الدین": 

أن أساس سلبیاتها هو عدم تحقیق الدیمقراطیة السیاسیة في الوقت «ویرى "كمال الدین حسین":

.30، ص مرجع سابقرؤوف عباس،-1
.198–197ص  ، صسابقمصدر، ، ثورة یولیو وعقل مصرأحمد حمروش-2
.165–164ص، صمرجع سابقرفعت سید أحمد، -3
.193، ص سابقمصدر، ثورة یولیو وعقل مصر،أحمد حمروش-4
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والفرد معرض للخطأ والعجز والمرض المناسب، ألن آفة الحكم االستبداد الذي یتحكم فیه الفرد،
.1»ومغریات الحیاة

غیاب الدیمقراطیة ما ذكره "یوسف صدیق" أحد أبطال حركة علىأیضاوما یدل 
بدأت 1952طبیعیا أن أكون عضو في مجلس قیادة الثورة، وبقیت كذلك، وبعد نكا«جویلیة:

التي قامت من أجلها ویقصد خاصة إقامة حیاة دیمقراطیة سلیمة، األهدافالقیادة تتجاهل 
2.»صفوف الجیشإلىفحاولت أكثر من مرة ترك المجلس والعودة 

جانبا مهما منها، فقد األحزابالدیمقراطیة تحتل مسألة إلغاء أزمةولدى الحدیث عن 
ضیاع إلىأدىي الذالشيءالسیاسیة،األحزابقانون بحل جمیع 1952أصدرت الحركة في 

، ولم 3فرصة الشعب لممارسة حقه والتعبیر عن رأیه واحتكار العمل السیاسي في ید العسكریین
یكشف قادة الحركة في البدایة عن خطتهم تجاه األحزاب، فاكتفوا بمطالبتها بتطهیر نفسها من 

إلشراف األحزاب إخضاعالفساد فاستجابت األحزاب لذلك، ثم سنت قانون جدید قصدت به 
وسیطرة وزارة الداخلیة لتتمكن من تنفیذ قرار الحل، وكان عبد الناصر یخشى من وجود األحزاب 

.4السیاسیة ظنا منه أنها ستصبح عمیلة للقوى األجنبیة

التعذیب:- 3

السیاسیة، بدأت العالقات تتوتر بین ضباط الحركة وعلى األحزاببعد صدور قانون حل 
المسلمین الذین رفضوا هذا القرار، فتصاعد الصراع بین اإلخوانعبد الناصر وجماعة رأسهم

أنواعالمسلمین وكل من كان یعارض وتعرضوا لجمیع اإلخواناعتقال إلىأدىالطرفین مما 

218، ص سابقمصدر، ، ثورة یولیو وعقل مصرأحمد حمروش-1
.216، ص 1999، الهیئة المصریة العامة للكتاب، أوراق یویف صدیقضان،عبد العظیم رم-2
.385، ص 1977، مكتبة مدبولي، القاهرة، 5، ج)عبد الناصریولیو ( خریق23قصة ثورة أحمد حمروش،-3
.2010، دار الشروق، القاهرة، ثورة یولیو والحیاة الحزبیةأحمد زكریا الشلق، - 4
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الذي ولد اإلعدامبحقهم من أصدرتالتي األحكامإلىإضافةهانات، ة واإلالعذاب المختلف
1نتیجة التوسع في االعتقاالت.باألمنال یحسون وأصبحوااألفرادالرعب في نفوس 

بین قادة الحركة آلخرعرفت بمراكز القوى وهي اختالف من وقت أخرىوهناك سلبیات 
الخالف الذي وأبرزهابمصالح البالد، ومن مظاهر ذلك واإلضرارتكوین شلل إلىأدىمما 

هذا الصراع وقد تصاعدة، وقع بین عبد الناصر وصدیق دربه عبد الحكیم عامر حول السلط
، مما جعل الموقف الداخلي في مصر غیر طبیعي، لدرجة أثرت على صنع 1962منذ عام 

فرصة لقیادات بها خبرة إعطاءوأیضا عدم ،19672القرارات وهذا ما ظهر جلیا في هزیمة 
لصداقة اأساسومسؤولیة في الشؤون السیاسیة، وتم وضع قیادات ال خبرة وال مسؤولیة لها على 

ادة وأصبح عبد الناصر یصدر قراراته دون الرجوع إلى مجلس القیأعضاءوالقرابة، كما ابعد كل 
أحد مما أدى إلى إهمال اإلدارة وتجمدها وأصبح العامل یبحث عن حقوقه فقط، كما أن عبد 
الناصر كان یستعین بأشخاص آخرین غیر هؤالء الموجودین في مواقع العمل مما زاد األمور 

3سوءا.

الثورة واالنقالبما بین:اثالث

تسمیات كثیرة االنقالب، الثورة، والحركة المباركة 1952جویلیة23حركةلقد أطلق على
األمر، حتى بین الضباط األحرار كان البعض یقول انقالب بادئولم یحدد اسم لها في 

والبعض اآلخر یعبر عما حدث بالحركة المباركة، بینما كان آخرون یطلقون علیها اسم الثورة، 
، 4جویلیة23حتى عبد الناصر نفسه كان یستخدم في بادئ األمر كلمة االنقالب للتعبیر عن 

عملوا لفظة الثورة بل كانوا یعبرون عنه "بحركة الجیش" وحتى في بیانات الضباط األحرار لم یست

.268، ص مرجع سابقعادل غنیم، -1
.438–436، ص ص مرجع سابقنواف نصار، -2
، مكتبة 2)، ج1970سبتمبر 28حتى 1961یولیو 23من ما ال تعرفه عن ثورة یولیو (لطفي عبد القادر، -3

.11–10مدبولي، القاهرة، د. س، ص ص 
.150، ص مرجع سابق،رفعت سید أحمد- 4
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الشعب " ال تقولوا ثورة... بل قولوا حركة إلىوعلى رأسهم محمد نجیب في ندائه المشهور 
یقول فیه" وقد أعددنا لكل شيء 1952جویلیة 24مباركة" وفي البیان الذي تم إذاعته یوم 

جویلیة 23التشریعات التي صدرت بعد ىة"، وحتنجاح حركتنا المباركإلىعدته... فاطمئنوا 
صدر مرسوم لحمایة حركة 1953، وفي سنة كانت تصدر " وبعد موافقة رئیس حركة الجیش"

وفي المذكرات التي كتبها الضباط األحرار كمذكرات )،-06-(أنظر الملحق1952جویلیة 23
وهذا ألن هدفهم في البدایة ،1عبد اللطیف البغدادي كان یعبر عما حدث بعبارة حركة الجیش

بالسلطة اإلمساككان االستیالء على السلطة داخل الجیش ولیس داخل الدولة، على أساس أن 
الملك فاروق على االستجابة لمطالبهم لتطهیر الجیش من إجبارداخل الجیش یمكنهم من 

وذكر .2ول للحركةالمرتشین والفاسدین الذین تسببوا في هزیمة فلسطین كما جاء في البیان األ
قصة جندي فر من المیدان وسأله ألم یكن من واجبك أحد الضباط األحرار،صالح سالم

الدفاع عن الوطن؟ فأجابه الجندي" ماذا لدي في هذا الوطن حتى أدافع عنه"، فرد علیه صالح 
.3سالم "ان الحركة المباركة قامت لتجعل لكل مواطن نصیبا في وطنه"

تاریخا فرضته الظروف لیهب الضباط األحرار بحركتهم خالل إالجویلیة 23ولم یكن 
كانت انقالبا إذاثالثة أیام فقط، ومن هنا تبدأ وجهات النظر نحو هذه الحركة العسكریة وعما 

ة وقد عسكریا منعزال عن جماهیر الشعب، أم أنها كانت حركة ثوریة قامت بها طلیعة مسلح
23ضمت مجموعة من اآلراء لشخصیات شاركت في حركة ،ظر متباینةكانت وجهات الن

جویلیة وأخرى كانت قریبة منها، وقبل ذلك نقوم بتقدیم هذه الشخصیات ثم نعرض وجهات 
ة.نظرهم حول حقیقة هذه الحرك

من مؤسسي حركة الضباط األحرار، كان قائد سالح الطیران قبل حركة ـ ابراهیم حسن: 1
عدها تقلد عدة مناصب منها رئیس هیئة السد العالي ونائب رئیس الجمهوریة.، وب1952جویلیة 

.88، ص سابقصدرم، ثورة یولیو وعقل مصر،أحمد حمروش- 1
.93، ص مرجع سابق،صالح منتصر- 2
.17-16، ص ص مرجع سابق،رؤوف عباس- 3
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أصبح سكرتیر لحزب الوفد 1952، وبعد 1952وزیر دولة في وزارة الوفد ـ ابراهیم فرج:2
الجدید.

رئیس تحریر جریدة صباح الخیر، وأثناء حركة جویلیة كان رئیس تحریر ـ أحمد بهاء الدین:3
أصبح كاتب صحفي في األهرام.1952الشعب وبعد 

رئیس الحزب االشتراكي(مصر الفتاة). ـ أحمد حسین:4

: كاتب صحفي.نصورـ أنیس م5

1952من الضباط األحرار، كان بكباشي في سالح الفرسان وأثناء حركةـ حسین الشافعي:6
أصبح وزیر أوقاف ثم وزیر حربیة، ثم نائب رئیس الجمهوریة.

من مؤسسي حركة الضباط األحرار، كان صاغ في سالح الفرسان، كما ـ خالد محي الدین:7
تولى رئاسة مجلس إدارة أخبار الیوم.

مقدم أركان حرب 1952طالب بكلیة أركان حرب، وأصبح عام نقیبـ شعراوي جمعة:8
یش كما تقلد عدة مناصب كنائب رئیس المخابرات العامة ومحافظ السویس.رئاسة الج

من مؤسسي حركة الضباط األحرار، كان قائد جناح في سالح ـ عبد اللطیف البغدادي:9
وزیر حربیة وبعدها نائب رئیس الجمهوریة.1952الطیران، وأثناء 

أصبح مدیر مكتب القائد 1952مدیر مخابرات السالح الجوي، و في أثناء ـ علي صبري:10
تولى عدة مناصب منها رئیس الوزراء 1952العام للقوات المسلحة لشؤون الطیران، وبعد 

1964.

1952رئیس تحریر مجلة الدعوة وبعد 1952محام كما أصبح عام ـ عمر التلمساني:11
رئیس جماعة اإلخوان المسلمین.
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منصب وزیر مواصالت ثم ووزیر ثقافة.1952محام وكاتب تولى أثناء ـ فتحي رضوان:12

رئیس حزب 1952سكرتیر عام الوفد ووزیر الداخلیة والمالیة، وبعد ـ فؤاد سراج الدین:13
الوفد الجدید.

مدرس اقتصاد سیاسي في كلیة حقوق االسكندریة، تولى عدة مناصب منها ـ فؤاد مرسي:14
.1972خلیة وزیر تموین وتجارة دا

كاتب صحفي ومؤسس جریدة أخبار الیوم.ـ مصطفى أمین:15

كان كاتب ومدیر 1952في الشؤون العامة بالجیش، أثناء نقیبـ مصطفى بهجت بدوي:16
.مجلة التحریر ثم كاتب في األهرامإدارة 

انقالب:1952جویلیة 23حركة -1

أنها انقالب عسكري ولیست رأىالذي إبراهیم فرجهناك من رأى أنها انقالب مثل 
ثورة، ألن الثورة تصدر من الشعب إلى أن تصل السلطة، أما االنقالب فهو الذي یأتي من 
األعلى أي من داخل السلطة على السلطة ذاتها، كما أنها لم تمر بما یتعین أن تمر به 

د السلطة الثورة من مراحل، فهو انقالب أیده الشعب ورضى به ألنه رأى فیه خالصا من فسا
وعودة الى الدیمقراطیة وهذا ما كان یعلنه رجال حركة الجیش من أول لحظة وبذلك ضمنوا 

إذا أخذنا من ناحیة الشكل الذي یقول" أیضاخالد محي الدین، وهذا رأي "1والء الشعب
فهي انقالب عسكري ألن الجیش استولى على السلطة التامة وأزاح السلطة القائمة، ولكن 

معنى األهداف التي حققتها مثل اإلصالح الزراعي، العدالة االجتماعیة دیمقراطیة هي ثورة ب
23سلیمة،   التصنیع، غیرت وجه المجتمع في مصر تغییرا كبیرا، ولذلك فان ما جرى لیلة

من الناحیة الشكلیة اتخذت شكل فؤاد مرسي، وهذا رأي جویلیة یعتبر انقالبا عسكریا
فؤاد ظروف، وهذا ما أكده ةولى تنظیم الضباط األحرار تنفیذه لعداالنقالب العسكري الذي ت

.72- 67، ص ص سابقصدرم، ثورة یولیو وعقل مصرحمروش،أحمد - 1
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تعتبر بالمفهوم 1952جویلیة 23ال جدال في أن الحركة العسكریة لیلة سراج الدین
العلمي انقالبا عسكریا ولیست ثورة، ألن الثورة یقوم بها الشعب ضد السلطة وتبدأ من 

الضباط قاموا باالستیالء على مقر قیادة جویلیة أن لفیف من23الشارع وما حدث لیلة 
الجیش ودار اإلذاعة تم كل ذلك والشعب في سبات عمیق وأستیقظ في الصباح على أول 

تكن في الحقیقة ثورة.. بأنهاأنیس منصور ، كما یؤكد ذلك 1بیان أذاعه أحد هؤالء الضباط
ه.. انقالب عسكري أنك ألن ثورة بمعنى أن یكون عندك برنامج شامل لتغییر المجتمع وتغیر 

، وهناك رؤیة 2جویلیة23وهذا ما حدث لحركة ملت تعدیل ولكن لیس عندك برنامج ع
" في تقییمه لها الیعازربعیرجویلیة حیث یقول المؤرخ اإلسرائیلي" 23غربیة حول حركة 

بأنها انقالب لكن یختلف عما سبقه من االنقالبات في العراق وسوریا، كونه أقام نظاما 
ستقرا كما أنه یعد ظاهرة جدیدة ألن أعضائه من الضباط أصحاب الرتب المتوسطة م

أن  ال یعدو أن یكون انقالبا هادئا لم یحدث فیه دم وال عمر التلمساني، ویرى 3والصغیرة
صبیحة حدوثه، فالثورة شعب بأسره یثور ویشارك إالاشتباكات وال عنف، لم یشعر به أحد 

داث الدامیة وهذا واضح في كل ما قرأناه في التاریخ عن الثورات، ویبارك وینتصر في األح
.4ه أضفى على الحركة وصف االنقالبانهیار الملك ومن حولأنكما 

ثورة: 1952جویلیة 23حركة - 2

الذي یرى أن مفهوم الثورة هو عبد اللطیف البغداديوهناك من اعتبرها "ثورة " مثل 
القیام بانتزاع السلطة مع تغییر جذري في األوضاع االجتماعیة واالقتصادیة والسیاسیة، وٕاذا 
نظرنا إلى األهداف الستة التي أعلنت الحركة علیها وبدأت في تطبیقها فور استقرار الوضع لها 

.89-87المرجع نفسه، ص ص  - 1

)، مركز األهرام للترجمة والنشر، القاهرة، من صناعها ومعاصریها122ملفات ثورة یولیو( شهادات طارق حبیب، - 2
.67، ص 1997

.55، ص مرجع سابقرفعت سید أحمد، - 3

.83، ص سابقصدریولیو وعقل مصر، مثورة أحمد حمروش، - 4
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الذي یرى علي صبريي الرأي جویلیة كانت ثورة، ویقاسمه ف23یتضح أن حركة الجیش لیلة 
بأنها ثورة بكل المعاییر، ألنه لم یكن الغرض منها االستیالء على السلطة فقط والعمل على 
اإلصالح السیاسي واالقتصادي، بل كان تغییر شامل للمجتمع المصري بمعنى أن نظام الحكم 

ة الشعب وهذا ولكن عملت الثورة ومنذ قیامها لمصلحاإلقطاعیینكان لمصلحة 1952قبل 
أنها لیست ثورة فحسب بل نموذج یحتذى به فتحي رضوانیعتبر تغییرا جذریا وثوریا، كما یرى 

ألنها غیرت المجتمع تغییرا تاما، فالملك زال، واالحتالل اختفى، والسیطرة على التعلیم والثقافة 
أن االنقالب ینأحمد بهاء الد، كما یرى 1انتهت، ونشأت المصانع...، وهذا هو جوهر الثورة

هو االستیالء على السلطة دون هدف من تغییر ما،أما الثورة فهي تغییر في السلطة مع إحداث 
أیضا بأنها حسین الشافعي تغییر في األوضاع السیاسیة واالجتماعیة لصالح الجماهیر، ویرى 

لحسن إبراهیمثورة ألنها غیرت األوضاع السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة، ونفس الرأي كان 
ثورة ألنه كانت لها إنهافعال ثورة على أوضاع كانت قائمة ومرفوضة من الشعب إنهاالذي قال

على أنها ثورة شعراوي محمد جمعة أهداف اجتماعیة وثورة إلیمانها باألمة العربیة، ویؤكد 
یة، فقد أكدت مقاییس الثورة الوطنیة التي تتجاوز نطاقها المحلي وتأخذ أبعادا قومشاملة بكل

ت تغییرا جذریا  في أوضاع جوار الثورات التي أحدثإلىبانجازاتها أنها ثورة تحتل مكانة 
.2الشعب

انقالب وثورة:1952جویلیة 23حركة -3

مصطفى وهناك من رأى بأنها بدأت في شكل انقالب عسكري تم تحولت إلى ثورة مثل 
ألحمد الذي قال في األول كان انقالب ثم تحول بعد ذلك إلى ثورة، ونفس الرأي كان أمین

بأنها بدأت في صورة انقالب عسكري ولكنها كانت تتطور في كل ساعة، في كل دقیقة، حسین
حتى  وصلت خالل ثالثة أیام فقط إلى ثورة فعندما طرد فاروق خرج األمر عن كونه انقالبا 

.85-81ص المرجع نفسه، ص - 1
.74- 67، ص ص سابقصدرثورة یولیو وعقل مصر، مأحمد حمروش، - 2
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نفس الرأي  ولمصطفى بهجت بدري . 1صالحات لتغیر المجتمع من جذوره عسكریا وتوالت اإل
حیث یقول بالمفهوم الذي عبر به القائمون بها في ذلك الحین أنها حركة جیش وفي تعبیر 
بعض الصحف وقطاعات من الشعب أنها انقالب عسكري، لكن بعد خلع الملك فاروق، ثم 

. 2بدایة تنفیذ اإلصالحات اتضح أنها ثورة

تفتح صفحة جدیدة قد تعرف إنماإن الحركات التاریخیة تتقدم وتنتكس ولكنها ال تموت، 
االنتصار وقد تعرف االنكسار، وتبقى عالمة فارقة بین عصرین أو مرحلتین، وهذا ما حدث 

قارنها بالثورات مثل وٕاذاناجحة، عسكریةفهي حركة تاریخیة1952جویلیة23بالنسبة لحركة 
الریف المغربيثورة و أ1949-1911ودامت من اإلقطاعالثورة الصینیة التي قامت ضد 

أو غیرها من الثورات األخرى فهي تختلف 1926- 1920من بقیادة عبد الكریم الخطابي
، ومن حیث صدورها أي من الشعب تطور األحداث وتسلسلها والوقائععنها كثیرا من حیث

االنقالبات التي سبقتهاإلىفهي قریبة العسكریة ما تم مقارنتها باالنقالباتوٕاذاالسلطة، ضد
لسیطرة على وتسلسلها من وضع خطة لوالسودان وتركیا من حیث األحداث1949في سوریا 

،لكسب التأیید الشعبيإذاعة البیان األولثمودار اإلذاعةوالمراكز الحیویةالحكومیةلمباني ا
بطرح برنامج من ن حیث قیام رجال من الجیش أو المؤسسة العسكریة بتنفیذها، كما تقوموم

ا ما حدث هذو كل االنقالبات العسكریة تسیر على هذا المنوال فاإلصالحات إلرضاء الجماهیر،
.1952جویلیة 23لیلة 

جویلیة 23أن حركة الضباط األحرار لیلة إدراكوعلى ضوء كل ذلك أصبح من السهل 
فهي تعتبر، رغم صبغتها العسكریة وطبیعة قیادتها وما اتسمت به تحركاتها 1952سنة  
هو أن الذین قاموا به كانوا من الضباط یهوالنوع الجدید فمن الناحیة الشكلیةعسكريانقالب 

.66ص ، مرجع سابقطارق حبیب- 1
.105، ص سابقصدر، ثورة یولیو وعقل مصر، مأحمد حمروش- 2
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أما من ناحیة جنراالت،یقوم بها جرت في االنقالبات أنأصحاب الرتب الصغیرة، ألن العادة 
حققتها في مختلف المیادین التي سبق ذكرها فهي نتائج ثوریة.التي واالنجازاتاألهداف



1952جویلیة23تقییم حركة الفصل الثالث:                  

85

:خالصة 

جویلیة استطاعت في فترة قصیرة أن تحقق عدة انجازات 23نستنتج مما سبق أن حركة 
قوانین إصدارعن طریق مست مختلف المجاالت، حیث قامت بتوزیع األراضي على الفالحین 

الزراعي، وبناء السد العالي وتأمیم قناة السویس، ووقعت اتفاقیة الجالء عن أرض اإلصالح
المعاهد إنشاء، كما قامت باالهتمام بالتعلیم وتطویره من خالل 1954الوطن نهائیا في 

العالم، هذا على الصعید ازدهار الثقافة الوطنیة واالنفتاح علىإلىوالجامعات مما أدى 
أما على الصعید الخارجي، فقد ساندت حركات التحرر في البالد العربیة كالجزائر الداخلي، 

الشعوب عقد أول مؤتمر تضامن بینإلىل، كما دعت وسوریا وتونس واإلفریقیة كالصوما
، وساهمت في تطور فكرة القومیة العربیة ونمو الوعي  1958واآلسیویة في القاهرة اإلفریقیة

وترسیخها وهذا ما تجسد في القضیة الفلسطینیة.

ونتیجة لكل هذه االنجازات التي حققتها فقد اعتبرها البعض بأنها ثورة كونها غیرت وجه 
الحیاة على أرض مصر، في حین هناك من وصفها بأنها مجرد انقالب عسكري هدفه 

قامت ببعض التغییرات لتظهر بشكل ثوري. على السلطة وعندما وجدت الفرصة االستیالء
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النتائج إلىتوصلناالمصریة1952جویلیة 23موضوع  حقیقة ثورة لمن خالل دراستنا
التالیة:

في ظل تدفق المعارف وتعدد المدارس وتشعب اآلراء واختالف مجاالت العلم والمعرفة، أخذ -
مفهوم الثورة واالنقالب عدة تعریفات، لكن یبقى هناك تعریف متعارف علیه للمصطلحین وهو 

وضع آخر قد یكون أحسن أو إلىالخروج عن الوضع الراهن تعني یقوم بها الشعب و أن الثورة 
أسوأ كما تقوم بتغییر جذري للمجتمع الذي تمت فیه، وقد تختلف ثورة عن ثورة من ناحیة السبب 

، وثورة الریف اإلقطاعيالنظام الدیكتاتوريالذي قامت من أجله فالثورة الصینیة قامت ضد
ة العراقیة ضد النظام الملكي ضد االستعمار األجنبي بقیادة عبد الكریم الخطابي، والثور المغربي

أوال واألحالف االستعماریة، وتمیزت الثورة الكوبیة عن كونها ثورة انقالبیة على نظام الحكم
كما أن االنقالب هو قیام ،الفالحین والمثقفین..مختلف الفئاتوثورة عندما ضمت الثوار من

هذا ما حدث في االنقالبات مجموعة من الجیش أو السلك العسكري باالستیالء على السلطة و 
السوریة وانقالب السودان وتركیا وانقالبات أمریكا الالتینیة، وتمیز االنقالب السوداني بمیزة هي 

یزت االنقالبات التركیة بظاهرة تمومة المدنیة هي التي طلبت من الجیش التدخل، و كأن الح
التدخل في للجیشة ویحقتمثلت في استقالل المؤسسة العسكریة عن المؤسسة السیاسیهامة

أي وقت لقلب نظام الحكم إذا ما شعر بانحراف زعماء األحزاب عن الكیان التركي. 

التي قضت بفتح الكلیة الحربیة دون 1936المصریة عام –بعد توقیع المعاهدة البریطانیة -
تخرج جیل من الضباط ومنهم تكونت مجموعة الضباط ، أدى إلىماعیةمراعاة الطبقة االجت

األحرار مثل جمال عبد الناصر و عبد الحكیم عامر وأنور السادات ومحمد نجیب وغیرهم ممن 
، وقد تعددت أسباب قیام الحركة بین األسباب السیاسیة والتي 1952جویلیة 23قادوا حركة 

باإلضافة إلى االحتالل البریطاني، طیةیمقرادتمثلت في فساد نظام فاروق وجهازه وغیاب ال
مع تدهور على نفسیة الضباط وما كشفت عنه من خیانة ورشوة،1948وتأثیر هزیمة فلسطین 

االقتصاد وسیطرة االستعمار علیه وفقدان العدالة االجتماعیة ورداءة األحوال الصحیة وانتشار 
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، 1952كحریق القاهرة یامها الجهل والفقر، باإلضافة إلى بعض الظروف التي عجلت من ق
بالنظام الملكي واالستیالء اإلطاحةفاتفق الضباط على وضع خطة تمكنوا من خاللها على 

.1952جویلیة 26الملك فاروق على التنازل یوم وٕارغامعلى السلطة، 

، بعد فترة قصیرة من استیالئهم على السلطة تحقیق 1952جویلیة 23ضباط حركة استطاع -
عدة انجازات غیرت وجه المجتمع المصري في جمیع الجوانب، وكان أول عمل لها في الجانب 

وتوزیع األراضي اإلقطاعاالقتصادي هو إصدار قانون اإلصالح الزراعي الذي قضى على 
رمان كما تم تعدیل قانون عقد العمل لرعایة مصالح العمال،كما الذین عانوا الحعلى الفالحین 

قامت ببناء السد العالي الستغالل میاه الفیضانات التي تذهب سدى، وأممت قناة السویس التي 
شكلت جزءا من كفاح مصر الطویل،كما اهتمت بتطویر الصناعة الثقیلة وصناعة الیدویة، أما 

وحكم أنفسهم من خالل ق السودانیین في تقریر مصیرهمفي الجانب السیاسي فقد اعترفت بح
المصریة وبعد حل مشكلة -بین الحكومتین البریطانیة1953التوقیع على اتفاقیة السودان 

السودان اضطرت انجلترا أن تنسحب بطلب الجانب المصري جالء القوات البریطانیة عن أرض 
من خالل على تعزیز التوجه القومي كما عملت ،1954أكتوبر 19مصر وتم توقیعها في 

مساندتها لحركات التحرر في الوطن العربي كدعمها للثورة الجزائریة ومساعدة تونس في نیل 
جانب سوریا عندما تعرضت لتهدید تركي باجتیاحها ومساندة الیمن في إلىاستقاللها، ووقوفها 

تحقیق الوحدة ملت على كالصومال، كما عاألخرى، وفي باقي األقطار1962ثورتها عام 
، وعلى المستوى الدولي قامت 1958السوریة -تجسدت في الوحدة المصریةالتي العربیة و
عقد مؤتمر تضامن یضم الشعوب اآلفروآسیاویة وتعزیز التعاون بینها في كافة إلىبالدعوة 

عقد صفقة بعملت على بناء جیش وطني قوي كما قامتالمجاالت، وفي الجانب العسكري
ظام التعلیمي وعملت في الجانب االجتماعي على توحید الن، 1955األسلحة التشیكوسلوفاكیة 

بناء المدارس والمعاهد على طول األرض المصریة، كما تحسنت فرص ومجانیته، فعملت على
المصریین في الحصول على الرعایة الصحیة الغذائیة منها والطبیة مما انعكس على معدل 
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العمري للمصریین، وفي ظل هذا التحول التعلیمي من الطبیعي أن تزدهر الوفیات والمتوسط
القومي مهمتها رفع المستوى المادي واألدبي اإلرشادوزارة 1952الثقافة حیث أنشأت في سنة 

والشعر وتقویة الروح المعنویة، وأنشأت مركز مختلفة للثقافة والفنون والمتحف ودور للسینما
.تنشیط السیاحة من خالل االهتمام باآلثارو والموسیقى والمسرح 

لم تخلو من السلبیات والتي تمثلت في غیاب القواعد فإنهاكما كان للحركة ایجابیات -
ع عنها، وأیضا غیاب الدیمقراطیة التي المثقفة التي تدافاإلطاراتوالكوادر فهي لم تبني لنفسها 

ظهور صراع بین إلىالتي أدت السیاسیةكانت تنادي بها وتجسد ذلك في حل جمیع األحزاب 
الخالفات التوسع في االعتقاالت و التعذیب، كما أثرت إلىقادة الحركة و األحزاب مما أدى 

بین عبد الناصر وعبد الحكیم التي كانت تحدث بین وقت آلخر بین قادة الحركة مثل الصراع 
القرارات مما جعل الموقف في مصر غیر طبیعي.صنععلىعامر

اهتمام كبیر حول حقیقتها، فهناك من رأى بأنها ثورة مثل 1952جویلیة 23نالت حركة -
دور فیها، كما هذه الشخصیات لوفتحي رضوان وكانت إبراهیمعبد اللطیف البغدادي وحسن 

كان من بین هذه الشخصیات وهو خالد محي الدین الذي یرى بأنها انقالب عسكري وأیده في 
بأنها انقالب سراج الدین ، كما كان لي رأي من خالل دراستي للموضوع وفؤادفرج إبراهیمذلك 

.عن طریق ثورة
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.1950المنشور األول للضباط األحرار عام : 01ملحق رقم 

، المكتب المصري الحدیث، 2)، ط1952–1945جمال الدین منصور، ثورة الجیش المصري ( وثائق اإلعداد والتمهید عن:
.235، ص 2007القاهرة، 
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المصریة.1952جویلیة 23البیان األول لثورة : 02ملحق رقم 

.186، ص 2009مكتبة اآلداب، القاهرة، زین العابدین شمس الدین نجم: وثائق من تاریخ مصر في القرن العشرین،عن: 
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الذي وجه للملك فاروق للتنازل عن العرش.اإلنذار:03ملحق رقم 

.188سابق، ص مرجع زین العابدین شمس الدین نجم: :عن
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وثیقة تنازل الملك فاروق عن العرش: 04ملحق رقم 

.189مرجع سابق، ص زین العابدین شمس الدین نجم: :عن
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قرار تأمیم قناة السویس:05ملحق رقم 



المالحق
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.338المرجع السابق ، ص : زین العابدین شمس الدین نجم: عن
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.1952جویلیة 23مرسوم حمایة حركة : 06ملحق رقم 

.221، ص المرجع السابق: زین العابدین شمس الدین نجم: عن



والمراجعالمصادرقائمة

قائمة المصادر والمراجع



قائمة المصادر والمراجع

100

المصادر: -أوال

بالعربیة:باللغةالكتبـأ 

أحمد حمروش:ـ 1

.1992یولیو،الهیئة المصریة العامة للكتاب،23ثورة -أ

.1985، مدبولى،القاهرةمكتبة ثورة یولیو وعقل مصر،-ب

.                         1984القاهرة،،مكتبة مدبولى،2طالناصر)،قصة ثورة یولیو(خریف عبد- ج

أنور السادات: -2

.1965أسرار الثورة المصریة،الدار لقومیة للطباعة والنشر،-أ

.1979القاهرة،،المكتب المصري الحدیث،3طالبحث عن الذات،-ب

.1965القاهرة، الهالل،قصة الثورة كاملة، دار -ج

)،1952-1945والتمهید اإلعداد(وثائق ثورة الجیش المصري،ن منصورجمال الدی-3
.2007، القاهرةالمكتب المصري الحدیث،2ط

جمال عبد الناصر:-4

. 1996د م، بیت العرب للتوثیق العصري،فلسفة الثورة،-أ

.، د سالمیثاق، الدر القومیة للطباعة والنشر، القاهرة-ب

.1992، ، القاهرةخالد محي الدین، واآلن أتكلم، مركز األهرام للترجمة والنشر-5

.2003القاهرة،دار الهالل،وسلبیاتها،ارؤوف عباس،ثورة یولیو ایجابیاته-6

تاریخ مصر في القرن العشرین، مكتبة اآلداب، زین العابدین شمس الدین، وثائق من -7
.2009القاهرة، 



قائمة المصادر والمراجع

101

، القاهرة، الحدیثالمصري ، المكتبع جمال عبد الناصروأیام م، سنواتسامي شرف-8
2014.

عبد الرحمان الرافعي:-9

.1988، دار المعارف، القاهرة، 2أعقاب الثورة المصریة، جفي-أ
، القاهرة، المعارفالقومي في سبع سنوات)، دار(تاریخنا 1952یولیو23ثورة -ب
1989.

.1987، القاهرة، المعارف، دارمقدمات ثورة یولیو-ج
:رمضانعبد العظیم-10

.1999، للكتاب، القاهرةالمصریة العامة ، الهیئةأوراق یوسف صدیق-أ

.1997ثورة یولیو والحقیقة الغائبة،الهیئة المصریة العامة للكتاب،-ب

عبد اللطیف البغدادي، مذكرات عبد اللطیف البغدادي، المكتب المصري الحدیث، -11
.1977القاهرة، 

الحریة للصحافة و النشر ، دار2، طشهرا مع جمال عبد الناصر72، فتحي رضوان-12
.1986، القاهرة، والتوزیع

.2011، القاهرة، ، المكتب المصري الحدیث3، طللتاریخ، كلمتيمحمد نجیب-13

محمد حسنین هیكل:-14

.، د ساألهرام، القاهرة، مركز1، طسنوات الغلیان-أ

.1983، شركة المطبوعات للتوزیع والنشر، بیروت، 7خریف الغضب، ط-ب

.2008مصر، -هشام خضر، مذكرات أرنستو تشي غیفارا، دار طیبة للطباعة، الجیزة-15

األجنبیة:الكتب باللغة - ب



قائمة المصادر والمراجع

102

16- Anthony Nutting, Nasser, constable and company LTD, London,
1970.

المراجع:ثانیا

.2010القاهرة،دار الشروق،ثورة یولیو والحیاة الحزبیة،أحمد زكریا الشلق،-1

:أحمد نوري النعیمي-2

.2011التوزیع، عمان، زهران للنشر و النظام السیاسي في تركیا دار-أ

أحمد نوري النعیمي، السیاسة الخارجیة التركیة بعد الحرب العالمیة الثانیة، دار- ب
.1975الحریة للطباعة ، بغداد، 

.2000إسماعیل أحمد یاغي، تاریخ العالم العربي المعاصر، مكتبة العبیكان، الریاض، -3

القاهرة،دار الشروق،عبد الناصر وتطور الفكر الناصري،بثینة عبد الرحمان التكریتي،ـ 4
1987.

(دراسة نقدیة)، دار الجابیة، 2000- 1918بشیر زین العابدین، الجیش والسیاسة في سوریا ـ 5
2008.

.2010البخاري حمانة، فلسفة الثورة الجزائریة، دار الغرب للنشر والتوزیع، الجزائر، -7

.2004قادة في العالم، مركز الرایة للنشر واألعالم، 10، أخطر إبراهیمبكر محمد ـ 8

، دار 3، جر واالستقالل)جالل یحي، المغرب الكبیر(الفترة المعاصرة وحركات التحری-9
.1966، القومیة للطباعة والنشر

عاما على الوحدة المصریة السوریة، مركز الدراسات آخرون، أربعون جمال الدین األتاسي و ـ 10
. 1999السیاسیة واإلستراتیجیة، القاهرة، 

العربیة،مركز دراسات الوحدة ،3طالعربي،اإلقلیميجمیل مطر وعالء الدین هالل، النظام ـ 11
.1983بیروت، 



قائمة المصادر والمراجع

103

حسین محمد أحمد حمودة،صفحات من تاریخ مصر(أسرار حركة الضباط األحرار -12
.1985العربي،القاهرة،لإلعالمالمسلمین)،الزهراء واإلخوان

.1996رأفت الشیخ، تاریخ العرب المعاصر، دار روتابرینت للطباعة، -13

.2002ر، دار الخیال، القاهرةـ لندن، رشاد كامل، حیاة المشیر عبد الحكیم عام-14

رشدي الصالح ملحسي، سیرة محمد عبد الكریم الخطابي(بطل الریف ورئیس جمهوریتها)، -15
.ـه1343ومكتبتها، القاهرة، -المطبعة السلفیة

.1992رفعت سید أحمد، ثورة الجنرال عبد الناصر، دار الهدى للنشر والتوزیع القاهرة، -16

.2008القاهرة،الشروق،دارمحمد نجیب زعیم ثورة أم واجهة حركة،یونان،رفعت -17

القاهرة، -ار الكتاب العربي، دمشق، د1رمزي المنیاوي، ثورات غیرت وجه العالم، جـ 18
د.س.

.1967القاهرة، المكتبة األنجلو مصریة،في العصر الحدیث،إفریقیازاهر ریاض، شمال ـ 19

.1990، القاهرةدار نهضة الشرق،،رتاریخ مصر الحدیث والمعاصزكي البحري،-20

:إبراهیمشوقي الجمل وعبد اهللا -21

.1997، القاهرةدار الثقافة للنشر والتوزیع،تاریخ مصر المعاصر،-أ

دار الثقافة للنشر والتوزیع، القاهرة، تاریخ مصر والسودان الحدیث والمعاصر،-ب
1997.

.1979العقاد، المغرب العربي، المكتبة األنجلومصریة، القاهرة، صالح -22

.2003صالح منتصر، من عرابي إلى عبد الناصر، دار الشروق، القاهرة، -23

.1999، دار الخیالالنكسة،-المخابرات-الثورة،رصالح نص-24



قائمة المصادر والمراجع

104

-بیروتالعربیة،مؤسسة األبحاث ،1952یولیو 23الدیمقراطیة ونظام البشرى،طارق-25
.1987، لبنان

عادل الجوجري، هوجو شافیز أسد فنزویال و مرعب أمریكا، دار الكتاب العربي، دمشق ـ -26
.2007القاهرة، 

.2012القاهرة،المعارف،دارجمال عبد الناصر وعصره،عادل غنیم،-27

، اإلنتاج اإلعالمي، مصرس للنشر و عاطف عبد الغني، اإلنقالب على ثورة یولیو، أطل-28
2002.

.2011لبنان، -عبد الحسین شعبان، ثورات غیرت وجه العالم، دار الفارابي، بیروت-29

.1985، الناصریة(دراسة بالوثائق في الفكر الناصري)، دار الوطن العربي، إمامعبد اهللا ـ 30

القاهرة،والتوزیع،دار غریب للطباعة والنشر من یكتب ثورة یولیو،فاروق جویدة،-31
2000.

.1985فیلیب جالب، هل نهدم السد العالي؟، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة، -32

فائق طهبوب ومحمد سعید حمدان، تاریخ العالم الحدیث والمعاصر، الشركة العربیة -33
.2007المتحدة للتسویق والتوریدات، القاهرة، 

دراسات في تاریخ تركیا الحدیث، دار العلوم العربیة للطباعة كریم مطر حمزة الزبیدي، -34
.2014والنشر، د.م، 

.1997،القاهرةمكتبة مدبولى،،2جما ال تعرفه عن ثورة یولیو،لطفي عبد القادر،-35

:لطیفة محمد سالم-36

.1996القاهرة،مكتبة مدبولى،،2ط،1952-1936فاروق وسقوط الملكیة -أ
)، مكتبة مدبولى، القاهرة، 1957-1954أحداث،نتائج من أزمة السویس(جذور،-ب

1996.



قائمة المصادر والمراجع

105

.2005فاروق األول وعرش مصر، دار الشروق، القاهرة، -ج

.1994لبنان،-بیروت، مركز دراسات الوحدة العربیةثورة یولیو،مجدي حماد،-37

، 1962- 1954الجزائریة الجهة الشرقیةالقواعد الخلفیة للثورة محمد بلقاسم وآخرون، -38
منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنیة وثورة أول نوفمبر، الجزائر، 

د.س.

، مطبعة 5)، المجلد1949-1940محمد بوذینة، أحداث العالم في القرن العشرین(-39
البراس، تونس، د.س.

.2006ید النزاهة الثوریة،دار الخیال،محمد الجوادي،عبد اللطیف البغدادي شه-40

.2011القاهرة،انتفاضات أم ثورات،دار الشروق،محمد حافظ دیاب،-41

-محمد علي القوزي وحسان حالق، تاریخ الشرق األقصى، دار النهضة العربیة، بیروت-42
.2001لبنان، 

.1966محمود الدرة، القضیة الكردیة، دار الطلیعة، بیروت، -

.1990محمود صالح منسى، الشرق العربي المعاصر، مكتبة اإلسكندریة، -43

، المكتبة التجاریة الكبرى، 1956ـ 1804مصطفى محمد صفوت، إنجلترا وقناة السویس -44
.1956اإلسكندریة، 

.2010، عمانوالتوزیع،المعتز للنشر ، دار(دراسة وتقییم)1952یولیو، ثورةنواف نصار-45

، الدار القومیة 1952یولیو سنة 23الجالء و ثورة العزیز فهمي، قضیة وفیق عبد-46
للطباعة و النشر، د.م، د.س.

كتب باللغة األجنبیة:-ب
47- Malcolem Kerr, The Arab cold wae « Gamal Abd Al-nasir and
Rivals(1958- 1970) », oxford université press,London ,1971.



قائمة المصادر والمراجع

106

كتب مترجمة:-ج

فالدیمیر إیفانوفیتش دانیلوف، الصراع السیاسي في تركیا (األحزاب السیاسیة و الجیش)، -1
تر یوسف إبراهیم الجهماني، دار حوران للطباعة و النشر و التوزیع، دمشق ـ سوریا، 

1999.
)، تر هنري ریاض وآخرون، 1969-1900تاریخ الحركة في السودان(محمد عمر بشیر، -2

.1978الدار السودانیة، الخرطوم، 

:المجالت-

باسل نصیف جبر الكبیسي، انقالب سامي الحناوي وتأثیره على األوضاع االقتصادیة -1
، 2واالجتماعیة في سوریا والموقف البریطاني منه،مجلة جامعة األنبار للعلوم األساسیة، العدد

2012 .

في السودان، 1958ذاكر محي الدین عبد اهللا، المؤثرات والضغوطات ودورها في انقالب -2
.2007، جامعة الموصل، 2، العدد6حاث كلیة التربیة األساسیة، المجلدمجلة أب

عدم االستقرار السیاسي في إلىوالداخلیة المؤدیة ةعزو محمد عبد القادر، العوامل الخارجی-3
.2011، مصر، 3267)، السیاسة والعالقات الدولیة، العدد1971-1943سوریا(

ة في أمریكا الالتینیة ( نماذج مختارة) ، دفاتر السیاسة مساعید فاطمة، التحوالت الدیمقراطی-4
.2011و القانون، عدد خاص، جامعة ورقلة الجزائرـ ورقلة، أفریل، 

على السلطة في االستیالءالعسكریة و االنقالباتعلي حمزة سلمان الحسناوي، ظاهرة -5
.2010، العراق، 3، العدد8) مجلة جامعة كربالء العلمیة، المجلد 1980ـ 1960تركیا(

نزیرة األفندي الصراع بین العسكریة و البیرونیة في األرجنتین، السیاسة الدولیة ، األهرام، -6
د.س.

:رسائل جامعیة- د



قائمة المصادر والمراجع

107

، اطروحة دكتوراة، 1964ـ 1956سرحان غالم حسین، التطورات السیاسیة في السودان ــ 1
، غیر منشورة.1991المستنصریة، بغداد، معهد الدراسات القومیة واالشتراكیة، الجامعة 

:الموسوعات والمعاجم العربیة-ه

.2003، دار صادر،3جلسان العرب،ابن منظور،-1

. 1998القاهرة،مجمع اللغة العربیة،،1المعجم الوسیط،جابراهیم مصطفى وآخرون،-2

.1968، دار النهضة العربیة، القاهرة، 5أحمد عطیة، القاموس السیاسي، ط-3

العربي للنشر والتوزیع،معجم المصطلحات السیاسیة واالستیراتیجیة،اسماعیل عبد الفتاح،-4
.2008القاهرة،

، لبنان-بیروتدار الهدى للنشر والتوزیع،،1جموسوعة السیاسة،عبد الوهاب الكیالي،-5
1974.

الوطنیة للكتاب،المؤسسة القاموس الجدید للطالب،علي بن هادیة وآخرون،-6
.1991الجزائر،

.2005مؤسسة الرسالة،،1القاموس المحیط،جمجد الدین الفیروزآبادي،-7

.1987لبنان،-، دار المشرق، بیروت29المنجد في اللغة واألعالم، ط-8



ارسـالفه



الفھارس

109

فهرس المخططات 
الصفحةالعنوانالرقم
مخطط یوضح وحدات الجیش والكلیة الحربیة 01

1952جویلیة 23التي تمت السیطرة علیها في 
53

لجداولفهرس ا
الصفحةالعنوانالرقم
195148-1946المصري ما بین الدین01
67تاریخ ونسبة القوات البریطانیة المنسحبة02
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فهرس المالحق
الصفحةالعنوانالرقم
195092المنشور األول للضباط األحرار عام 01
93المصریة1952جویلیة 23البیان األول لثورة 02
94الذي وجه للملك فاروق للتنازل عن العرشاإلنذار03
95تنازل الملك فاروق عن العرشوثیقة04
98-96قرار تأمیم قناة السویس05
195299جویلیة 23حركة لحمایة مرسوم06



فهرس المحتویات



113

:فهرس المحتویات

الصفحةالموضوع
اإلهداء
الشكر

ه-أ مقدمة 
1الفصل األول: اإلطار المفاهیمي للدراسة

2تمهید

3أوال: مفهوم الثورة

3لغـــة.-1

5اصطالحا.-2

7عن الثوراتثانیا: أمثلة

1949.7–1911الثورة الصینیة -1

1926.9–1920ثورة الریف المغربي -2

1958.14الثورة العراقیة -3

1959.17الثورة الكوبیة -4

19ثالثا: مفهوم االنقالب

19لغة.-1

19اصطالحا.-2

21رابعا: أمثلة عن االنقالبات 

1949.21االنقالبات السوریة -1

1958.26السودان انقالب-2

1960.28انقالب تركیا -3

30فنزویال)–انقالبات أمریكا الالتینیة ( األرجنتین -4

33خالصة 

1952.34جویلیة 23الفصل الثاني:أحداث حركة 
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35تمهید

36أوال: تنظیم الضباط األحرار.

36مالمح تشكیل الضباط األحرار.-1

39األحرار.اللجنة التأسیسیة للضباط -2

41أهم الضباط األحرار.-3

1952.45جویلیة 23ثانیا: أسباب حركة 

45األسباب السیاسیة.-1

46األسباب العسكریة.-2

47األسباب االقتصادیة واالجتماعیة.-3

1952.50جویلیة 23ثالثا: مجریات حركة 

50اجتماع الضباط األحرار.-1

51.خطة التحرك-2

52تنفیذ الحركة.لیلة-3

55خالصة 

1952.56جویلیة 23الفصل الثالث: تقییم حركة 

57تمهید

1952.58جویلیة 23أوال: انجازات حركة 

58في الجانب االقتصادي.-1

65في الجانب السیاسي والعسكري.-2

72في الجانب االجتماعي والثقافي.-3

1952.75جویلیة 23ثانیا: سلبیات حركة 

75غیاب القواعد والكوادر.-1

75أزمة الدیمقراطیة.-2

77التعذیب.-3

78ثالثا: ما بین الثورة واالنقالب

81.انقالب1952جویلیة 23حركة -1
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82.ثورة1952جویلیة 23حركة -2

83.انقالب وثورة1952جویلیة 23حركة -3

85خالصة

86نتائج الدراسة

90قائمة المالحق 

99المصادر والمراجعقائمة 

108الفهارس

109فهرس المخططات

109فهرس الجداول 

110فهرس المالحق

113-111فهرس المحتویات
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