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العربي الكبري جمــــــال عبدالنا�ســــر 2
 28 �سبتمرب 1970 - 28 �سبتمرب 2010م .. 

40ً عاما على رحيل القائد جمال عبدالنا�صر
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مبنا�سبة الذكرى الأربعني لوفاة القائد 

3العربي الكبري جمــــــال عبدالنا�ســــر
ثورة اليـمن والدعم القومي امل�صـري

حكمت �ساللة الإمامة اليمن ملدة تزيد على 1100 

�سنة وق��د ب��داأ ه��ذا احلكم عندما ذه��ب اليمنيون 

يحيى  الهادي  ملبايعة  ه�   284 �سنة  املدينة  اإىل 

بن احل�سني اإماماً لليمن بعد اأن انت�رشت فيه دعوة 

القرامطة والإ�سماعيلية وقد تعهد الإمام بتحكيم �رشع 

اهلل و�سنة ر�سوله وامل�ساواة بني جميع اليمنيني على 

اختالف مذاهبهم واأ�سولهم. 

ولكن خلفاء الإمام مل يلتزموا بذلك وميزوا اأنف�سهم 

عن بقية ال�سعب على اأنهم ال�ساللة الها�سمية احلاكمة 

و�سمن الأئمة حكم اليمن باإثارة اخلالفات وامل�ساحنات 

بني القبائل وكان ذلك من اأ�سباب النقالبات التي 

تتابعت على اليمن يف منت�سف القرن الع�رشين .

وكان من بني هذه الأ�سباب اأي�ساً اأن اليمن 

ك��ان م��ع��زولً عن التطور والتحديث فقد قال 

الدكتور عبد الرحمن البي�ساين اأنه “كان يوجد 

يف اليمن عام 1950 ثالث �سحف ت�سل من عدن 

و كانت حتت الإدارة الربيطانية ول توجد كهرباء 

يف �سنعاء ويوجد عدد ثالثة اأجهزة راديو بحوزة 

الإم��ام اأحمد والبدر ويل العهد والقا�سي اأحمد 

احل�رشاين”.

وقد وقع اأول هذه النقالبات عام 1948 الذي 

قام به عبد اهلل الوزير وانتهى بف�سله ويف 31 

مار�س عام 1955 حدث انقالب قام به املقدم 

اأحمد يحيى الثاليا وقد قاد املقدم اأحمد فرقة 

من اجلنود ملحا�رشة الإمام يف ق�رشه يف مدينة تعز 

وطالبوا الإمام بت�سليم نف�سه وهو ما حدث وقد 

اختلف قادة النقالب فيما بينهم على م�سري 

الإمام فبع�سهم اقرتح قتله والبع�س الأخر اقرتح 

اأن ي�ستبدل باأخيه الأمري �سيف اهلل عبد اهلل.

ويف اأثناء ذلك قام الإمام بفتح خزائن ق�رشه 

وا�سرتى جنود الثاليا كما قامت �سيدات الأ�رشة 

املالكة بق�س �سعورهن وو�سعوها يف اأظرف 

واأر�سلوها اإىل القبائل وكتبوا لهم “يا غارة اهلل 

بنات النبي” اأي اأنهن بنات الر�سول من الأ�رشة 

وف�سل  تعز  على  القبائل  فهجمت  الها�سمية 

النقالب.

ويف �سيف عام 1959 �سافر الإمام اأحمد اإىل 

روما للعالج من الروماتيزم فاأعتقد البدر اأنها 

نهاية اأبوه فقام باإن�ساء جمل�س نيابي برئا�سة 

اأحد اأبناء ال�سعب وهو القا�سي اأحمد ال�سياغي 

كما قام باإلقاء خطاب ناري �سد الإمام يف احتفال 

للجي�س اليمني الوليد.

فثار الها�سميون �سد البدر ما دفعه لال�ستعانة 

بالقبائل لإخماد ثورتهم ورغم اأن عيون البدر يف 

روما تخربه اأن اأبوه يحت�رش اإل اأن الإمام اأحمد اأفاق 

من مر�سه ورجع اإىل اليمن وقام باإلغاء كل ما قام 

به البدر من اإ�سالحات كما اأمر با�سرتجاع الأموال 

وال�سالح التي اأعطاها البدر للقبائل التي اأيدته 

يف الإ�سالحات. 

وهرب �سيوخ القبائل اإىل ال�سعودية ولكن 

اأحمد وملا  الإم���ام  امللك �سعود �سمنهم عند 

رجعوا اأعطاهم الإمام لبنه البدر فقام بذبحهم 

تر�سية لأبيه وكانت هذه احلادثة دليالً للذين 

عقدوا الآمال على البدر اأنه ل يختلف كثرياً عمن 

�سبقوه.

وعندما مات الإمام اأحمد يف 19 �سبتمرب عام 

1962 خلفه ابنه الإمام البدر وكان قرار تعيني 
عبد اهلل ال�سالل قائداً للحر�س امللكي من اأوىل 

القرارات التي اتخذها الإمام.

ثورة 1962
عندما تويف الإم��ام اأحمد يف 19 �سبتمرب عام 

1962 خلفه ابنه الإم��ام البدر ويف هذه الأثناء 
تناق�س �سباط اجلي�س اإذا كان هذا هو الوقت 

املنا�سب للقيام بالثورة اأو النتظار حتى عودة 

الأمري احل�سن من اخلارج للقب�س عليهما معاً يف 

وقت واحد.

لكن العقيد عبد اهلل ال�سالل قرر التحرك واأمر 

باإعالن حالة التاأهب الق�سوى يف الكلية احلربية 

الأ�سلحة  م�ستودعات  جميع  وفتح  �سنعاء  يف 

ال�سباط ال�سغار واجلنود  وتوزيعها على كل 

ويف م�ساء 25 �سبتمرب جمع عبد اهلل ال�سالل القادة 

املعروفني يف احلركة القومية اليمنية وال�سباط 

الذين تعاطفوا معها اأو �ساركوا يف حماولة انقالب 

الثاليا عام 1955.

وكان كل �سابط وكل خلية �سيتلقى الأوامر 

وبدء التحرك مبجرد بدء ق�سف ق�رش الإمام بدر 

تاأمينها  التي يجب  الهامة  الأماكن  وت�سمنت 

الو�سول  وق�رش  الإم����ام(  )ق�رش  الب�سائر  ق�رش 

)ق�رش ا�ستقبال ال�سخ�سيات الهامة( والإذاعة 

والت�سالت التليفونية وق�رش ال�سالح )خمزن 

الداخلي  الأم���ن  وم��ق��رات  الرئي�سي(  ال�سالح 

واملخابرات. 

ومت تنفيذ الثورة بوا�سطة 13 دبابة من اللواء 

ب��در و6 عربات م�سفحة ومدفعني متحركني 

ومدفعني م�سادين للطائرات وكانت الكلية 

احلربية هي مقر القيادة وال�سيطرة على القوات 

التي تقوم بالنقالب.

توجهت وحدة من ال�سباط الثوريني م�سحوبة 

بالدبابات اإىل ق�رش الب�سائر وقاموا با�ستخدام 

مكربات ال�سوت لدعوة احلر�س امللكي للت�سامن 

القبلي وت�سليم الإم��ام بدر الذي تقرر اإر�ساله 

رف�س  امللكي  احل��ر���س  لكن  ب�سالم  للمنفى 

ال�ست�سالم وفتح النار على وحدة ال�سباط ما دفع 

الثوريني اإىل الرد بقذائف املدافع والدبابات 

فقد قرر الثوار ا�ستخدام الدبابات واملدفعية 

منذ البداية.

ا�ست�سلم  الق�رش حتى  ا�ستمرت معركة  وقد 

احلر�س امللكي يف �سباح اليوم التايل وكانت 

الإذاعة قد �سقطت منذ البداية بعد مقتل �سابط 

ملكي واحد وانهيار املقاومة اأما خمزن ال�سالح 

فكان اأ�سهلها فكان يكفي اأمر مكتوب من العقيد 

ال�سالل لفتح املن�ساأة ثم تنحية امللكيني منها 

وتاأمني البنادق املدفعية والذخرية. 

اأب�ساً  التليفونية  الت�سالت  �سقطت  وقد 

بدون اأي مقاومة. ويف ق�رش الو�سول فقد ظلت 

الوحدات الثورية اآمنة حتت �ستار حماية وتاأمني 

الدبلوما�سيني وال�سخ�سيات الهامة التي جاءت 

لتبارك لويل العهد اجلديد.

ويف �سباح 26 �سبتمرب مت تاأمني كل املناطق 

يف �سنعاء واأعلنت الإذاعة اأنه قد متت الإطاحة 

بالإمام بدر وحلت حمله حكومة ثورية جديدة ثم 

❊ الزعيم جمال عبدالنا�رص والرئي�س الراحل عبداهلل ال�سالل
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العربي الكبري جمــــــال عبدالنا�ســــر 4
بداأت الوحدات الثورية يف مدن تعز وحجة وميناء 

احلديدة وتاأمني تر�سانات ال�سفن واملطارات 

ومن�ساآت امليناء. 

وكان عهد الإمام اأحمد عهد معار�سة وثورات 

وقد تعر�س الإمام اإىل 12 حماولة اغتيال منها 

حماولة فا�سلة لغتياله وهو على فرا�س املوت وما 

كانت الثورة التي قام بها ال�سباط عبد اهلل ال�سالل 

وعبد الرحمن البي�ساين والدكتور حم�سن العيني 

اإل تركيز الن�ساطات الثورية يف جهد منظم واحد 

لالإطاحة بحكم الإم��ام وقد كان قائد املجموعة 

، ال�سالل متاأثراً بقراءاته عن الثورة الفرن�سية 

وكتاب عبد النا�رش فل�سفة الثورة.

مل ي�سارك البي�ساين - وهو مثقف يحمل درجة 

الدكتوراه - روؤية عبد النا�رش على الرغم من اأنه 

كان يريد خلق جمهورية على اأر�س اليمن ولكن 

بدون انتهاج اخلط النا�رشي وهو اخلط الذي اختاره 

عبد اهلل ال�سالل وقد حدثت مناف�سه بني الثنني 

انتهت ل�سالح ال�سالل. 

ويف 28 �سبتمرب اأعلنت الإذاعة موت الإمام بدر 

على الرغم من اإنه كان ل يزال على قيد احلياة ويف 

هذه الأثناء غادر الإمام العا�سمة �سنعاء وهرب 

اإىل مدينة حجة يف ال�سمال وكان ينوي اأن يفعل 

ما فعله اأجداده من قبل بال�ستنجاد بالقبائل يف 

ال�سمال ويف جبال ح�رشموت و�سن حرب ل�ستعادة 

العا�سمة.

ويف 30 �سبتمرب و�سل العميد امل�رشي على عبد 

اخلبري على منت الطائرة لتقييم املوقف وتقدير 

احتياجات جمل�س قيادة الثورة اليمني وعلى الفور 

تقرر اإر�سال كتيبة قوات خا�سة م�رشية )�ساعقة( 

وكانت مهمتها العمل على حرا�سة العقيد عبد 

اهلل ال�سالل وو�سلت هذه الكتيبة اإىل احلديدة يف 

5 اأكتوبر.
وك��ان اأن��ور ال�سادات يعتقد اأن ل��واء مدعوم 

بالطائرات ميكنه تاأمني ال�سالل وجمموعة ال�سباط 

الأحرار اليمنيني ولكن ت�سارعت الأحداث وقامت 

النا�رشي  امل��د  تخ�سى  كانت  التي  ال�سعودية 

باإر�سال قوات اإىل احلدود اليمنية واأر�سل ملك 

الأردن رئي�س اأركان جي�سه اإىل الأمري ح�سن لإجراء 

مباحثات. 

وخالل 8-2 اأكتوبر غادرت اأربع طائرات �سحن 

القبائل  اإىل  لإر�ساله  بال�سالح  �سعودية حمملة 

اليمنية املوالية لالإمام ولكن الطيارون اجتهوا 

اإىل مدينة اأ�سوان امل�رشية وقد اأعلن �سفراء اأملانيا 

، اململكة املتحدة ، الوليات املتحدة والأردن 

دعمهم لنظام الإمام بينما اأعلنت م�رش ، اإيطاليا ، 

ت�سكو�سلوفاكيا دعمها للثورة اجلمهورية

الدعم القومي 

امل�رصي فى 

اليمن

ح��اول املفكرون 

ال����ع���������س����ك����ري����ون 

امل�������رشي���ون تربير 

�سبب اإر�سال القوات 

اإىل اليمن.  امل�رشية 

وقد ذكر اأنتوين نتنغ 

يف كتاباته عن �سرية 

النا�رش  ع��ب��د  ح��ي��اة 

عوامل عديدة دفعت 

ال��رئ��ي�����س امل�����رشي 

لإر�سال قوات م�رشية 

اإىل اليمن. 

وك���ت���ب امل�����وؤرخ 

ال�سيا�سي وال�سديق 

امل���ق���رب م���ن عبد 

حممد   - ال���ن���ا����رش 

ح�����س��ن��ني ه��ي��ك��ل - 

يف ك��ت��اب )مل�����رش ل 

ل��ع��ب��د ال��ن��ا���رش( اأن��ه 

ق��د تناق�س م��ع عبد 

ال��ن��ا���رش يف مو�سوع 

دع����م الن����ق����الب يف 

اليمن وكانت وجهة 

نظره اأن و�سع ثورة 

ال�سالل ل ميكنها من 

احتواء العدد الكبري 

من القوات امل�رشية 

ال��ت��ي ���س��رت���س��ل اإىل 

اليمن لدعم نظامه. واإن��ه من الأف�سل التفكري 

يف اإر�سال متطوعني عرب من جميع اأنحاء العامل 

العربي للقتال بجانب القوات اجلمهورية اليمنية 

وقد �رشب هيكل مثال احلرب الأهلية الإ�سبانية 

للتطبيق يف اليمن ولكن عبد النا�رش رف�س وجهة 

نظره وك��ان م�����رشاً على ����رشورة حماية احلركة 

القومية العربية.

وكان عبد النا�رش يعتقد اأن لواء من القوات 

اخلا�سة امل�رشية م�سحوباً ب�رشب من القاذفات 

املقاتلة ميكنه اأن يحمي اجلمهوريني يف اليمن 

وكان جمال عبد النا�رش يتطلع اإىل تغيري النظام 

اليمني منذ 1957 ويف يناير 1962 وجد الفر�سة 

حركة  بدعم  وذل��ك  تطلعاته  لتحقيق  �سانحة 

ال�سباط الأحرار اليمنيني بالإيواء واملال وعلى 

موجات اإذاعة �سوت العرب.

ومن بني الأ�سباب التي اأدت بعبد النا�رش اإىل 

اإر�سال القوات امل�رشية اإىل اليمن :

تاأثري دعمه حلرب حترير اجلزائر من 1954 اإىل 

.1962
انف�سال �سوريا عن اجلمهورية العربية املتحدة 

عام 1961. 

- تدهور عالقاته من بريطانيا وفرن�سا ب�سبب 

دعمه للجزائريني وكذلك على الأخ�س ب�سبب 

جهوده لتقوي�س حلف بغداد الذي اأدى �سقوطه 

اإىل �سقوط امللكية يف العراق عام 1958. 

- ك��ان عبد النا�رش يعتقد اأن ق��در م�رش هو 

مواجهة ال�ستعمار. 

- كان ينظر للحرب يف اليمن على اإنها و�سيلة 

امللكي  النظام  م��ع  ���رشاع��ه  يف  النقاط  لك�سب 

ال�سعودي الذي اأعتقد عبد النا�رش اأنه �سعى اإىل 

فك الوحدة بني م�رش و�سوريا. 

وقائع القتال

اأدرك عبد النا�رش خالل ثالثة اأ�سهر من اإر�ساله 

القوات اإىل اليمن اأن الأمر يتطلب اأكرث مما توقع 

ويف بدايات عام 1963 بداأ م�سعاه الذي امتد 

اأربعة اأعوام لإخراج القوات امل�رشية من اليمن 

حلفظ م��اء الوجه ولكنه وج��د نف�سه م�سطراً 

لإر�سال املزيد من القوات. 

وك��ان عدد القوات اأق��ل من 5،000 جندي 

1963. وبعد �سهرين ارتفع عدد  اأكتوبر  يف 

القوات النظامية هناك اإىل 15،000 ويف نهاية 

عام 1963 بلغ عدد القوات 36،000 ويف نهاية 

عام 1964 بلغ 50،000 جندي م�رشي يف اليمن 

وبلغ العدد ذروته يف نهاية عام 1965 ليبلغ 

عدد القوات املرابطة هناك 55،000 جندي 

م�رشي مت تق�سيمهم اإىل 13 لواء م�ساة ملحقني 

بفرقة مدفعية فرقة دبابات والعديد من قوات 

ال�ساعقة واألوية املظالت.

وقد اأر�سل ال�سفري اأحمد اأبو زيد - الذي كان 

�سفري م�رش اإىل اململكة اليمنية من 1957 اإىل 

1961 - العديد من التقارير الهامة عن اليمن 
التي مل ت�سل اإىل وزارة الدفاع امل�رشية ويبدو 

اإنها ظلت مدفونة يف اأدراج وزارة اخلارجية فقد 

حذر ال�سفري امل�سئولني يف م�رش - مبن فيهم 

امل�سري عبد احلكيم عامر - من اأن القبائل اليمنية 

�سعبة املرا�س ول متلك اأي اإح�سا�س بالولء اأو 

النتماء للوطن وعار�س ال�سفري اإر�سال القوات 

امل�رشية واقرتح دعم ال�سباط الأحرار اليمنيني 

ال�سعوديني  ان  وال�سالح وح��ذره��م من  باملال 

�سيغرقون اليمن باملال لتاأليب القبائل �سد 

الثورة.

مل يتفهم عبد النا�رش واأع�ساء جمل�س قيادة 

الثورة امل�رشيون اأن متركز قوات م�رشية يف اليمن 

- على اأبواب اململكة العربية ال�سعودية - �سينظر 

اإليه على اأنه م�ساألة حياة اأو موت لعائلة اآل �سعود ، 

وكذلك فاأنه �سيعترب زيادة التهديد على القوات 

الربيطانية املوجودة يف حممية عدن.

ومل ُتاأخذ هذه العوامل يف العتبار عندما مت 

اتخاذ القرار النهائي باإر�سال القوات امل�رشية اإىل 

اليمن. وكان هناك بعد اآخر خفي يف هذا ال�رشاع اإل 

وهو رغبة ال�سعودية يف اأن ت�سبح القوة املوؤثرة يف 

�سبه اجلزيرة العربية وقد �سكلت القوات امل�رشية 

تهديداً لهذا النفوذ التقليدي التي كانت متار�سه 

ال�سعودية على اليمن وعلى دول اخلليج الأخرى.

م�شكلة اخلرائط

ك��ان ال��ق��ادة امليدانيون امل�رشيون يعانون 

من انعدام اخلرائط الطوبوغرافية ما �سبب لهم 

م�سكلة حقيقية يف الأ�سهر الأوىل من احلرب فلم 

ي�ستطع القادة و�سع اخلطط للعمليات الع�سكرية 

اأو اإر�سال التقارير الدورية اأو الإبالغ عن اخل�سائر 

بدون الإحداثيات الدقيقة للمواقع. وكانت لدى 

وح��دات القتال خرائط ت�ستخدم فقط للمالحة 

اجلوية.

وقد اأقر مدير املخابرات العامة امل�رشية �سالح 

ن�رش اأن املعلومات عن اليمن كانت �سحيحة ولأن 

م�رش مل يكن لديها �سفارة يف اليمن منذ 1961 

فقد طلبت معلومات من ال�سفري الأمريكي يف 

اليمن لكن كل ما ار�سله يف تقريره كانت معلومات 

عن القت�ساد اليمني.

وك��ان نق�س اخلرائط الكافية وع��دم معرفة 

❊ من تدريبات اجلي�ش امل�رصي للجي�ش اليمني

❊  اأفراد من قوات احلر�س اجلمهوري
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يوؤدي  املعركة  باأر�س  امل�رشيني 

اإىل ا�ستمرار بقاء القوات امل�رشية 

يف م�ستنقع اليمن وك��ان من بني 

القواد الذين مت اإر�سالهم لتنفيذ 

العملية 9000 - وهو ال�سم الذي 

اطلقه ق��ادة اجلي�س امل�رشي على 

حرب اليمن - لواء م�رشي واحد من 

اأ�سل ميني من قبيلة بني �سند ا�سمه 

طلعت ح�سن علي وكان هذا اللواء 

هو الوحيد الذي ميكن اأن يكون له 

معرفة باليمن.

ومل يعاين ال�سعوديون وامللكيون 

من هذه امل�سكلة ب�سبب الرتباط 

ال�سعودية  القبائل  والتزاوج بني 

وال��ي��م��ن��ي��ة ع��ل��ى ج��ان��ب��ي احل���دود 

قامت  فقد  ذل��ك  اإىل  وبالإ�سافة 

العمال  اآلف  باإر�سال  ال�سعودية 

اململكة  يف  ال��ع��ام��ل��ني  اليمنيني 

العربية ال�سعودية مل�ساعدة الإمام 

بدر.

وك��ان��ت ال��زي��ادة يف اأع���داد ال��ق��وات امل�رشية 

نتيجة مبا�رشة للت�سعيد ال�سعودي الربيطاين ومل 

يكن نتيجة الواقع على اأر�س املعركة اأو حاجات 

ع�سكرية �رشفة وقد اأر�سل العراق اأي�ساً العديد من 

البعثيني اليمنيني على منت الطائرات لزعزعة 

ا�ستقرار نظام ال�سباط الأح��رار اليمني املوايل 

للم�رشيني.

دور القوات اجلوية امل�رشية

ومنذ عام 1962 اإىل نهاية احلرب اأدرك قادة 

الأرك��ان العامة امل�رشية اأهمية اجل�رش اجلوي ومل 

ي��درك امل�رشيون ت��اأث��ريه ج��ي��داً يف اليمن حتى 

اأكتوبر 1963 يف هذا الوقت كان الزعيم اجلزائري 

اأحمد بن بلة متورطاً يف حرب الرمال مع اململكة 

املغربية املوالية للوليات املتحدة على قطعة 

طرد  بعد  للجزائر  اأعطيت  ال�سحراء  يف  اأر����س 

الحتالل الفرن�سي.

وكان اجلزائريون ميتلكون جي�سا 

يعتمد تكتيكات حرب الع�سابات يف 

مواجهة قوات م�سلحة تقليدية وطلب 

بن بلة امل�ساعدة من عبد النا�رش التي 

ج��اءت يف �سورة كميات �سخمة من 

الدبابات والعتاد الذي جاء عن طريق 

البحر واجل�رش اجلوي والتي جاءت على 

ح�سب كالم نتنغ ب�رشعة وكفاءة عالية 

امل�����رشي ومكنت هذه  اجلي�س  م��ن 

امل�ساعدات اجلزائريني من الحتفاظ 

بقطعة الأر�س املتنازع عليها. 

1964 ، ق��ام امللكيون  يف يناير 

�سنعاء  اليمنية  العا�سمة  بح�سار 

فقامت ناقالت الأنتونوف امل�رشية 

بعمل ج�رش جوي لنقل اأطنان من الطعام 

والوقود اإىل العا�سمة املحا�رشة وقدر 

القوات  جتهيز  تكاليف  امل�رشيون 

امل�رشية واجلمهورية اليمنية مباليني 

ال��دولرات وبالإ�سافة اإىل ذلك فقد 

قامت مو�سكو بتجديد مطار الرو�سة 

احلربي خارج �سنعاء.

ال�سيا�سيون  ال��ق��ادة  راأى  ف��ق��د 

ال�سوفييت اأنها فر�سة لك�سب موطئ 

قدم يف �سبه اجلزيرة العربية ولذلك 

قاموا بتدريب املئات من الطيارين 

احلربيني امل�رشيني للخدمة يف حرب 

اليمن وقامت القوات اجلوية والبحرية 

امل�رشية بغارات لق�سف مدن جنران 

وج��ازان اللتني كانتا م��اأوى للقوات 

امللكية.

ويف املقابل قام ال�سعوديون ب�رشاء 

نظام ثندربريد للدفاع اجلوي وقاموا بتطوير مطار 

خمي�س م�سيط احلربي وحاولت الريا�س اإقناع 

وا�سنطن بالرد بالنيابة عنها على امل�رشيني! ولكن 

الرئي�س كينيدي اكتفى باإر�سال �رشب طائرات 

مقاتلة وق��اذف��ات اإىل قاعدة الظهران اجلوية 

لإظهار جدية اأمريكا يف الدفاع عن م�ساحلها يف 

اململكة العربية ال�سعودية.

موقف قائد �شالح اجلو الأردين

يف اأثناء احلرب قامت اململكة العربية ال�سعودية 

والأردن بعقد اتفاقية للدفاع امل�سرتك والتعاون 

الع�سكري ُعرفت باتفاقية الطائف وب�سبب حوادث 

جلوء بع�س الطيارين ال�سعوديني اإىل م�رش ب�سبب 

رف�سهم ق�سف املواقع امل�رشية يف اليمن التجاأ 

ال�سعوديون اإىل الأردن للقيام بالغارات اجلوية.

وب��ال��ف��ع��ل ذه���ب وف���د ع�����س��ك��ري اأردين اإىل 

ال�سعودية يراأ�سه قائد اجلي�س حاب�س املجايل 

ومعه قائد �سالح اجلو �سهل حمزة لالتفاق على 

ال�رشبة  تفا�سيل 

اجلوية التي �سيقوم بها طيارون اأردنيون.

وكانت الأه���داف التي يجب �رشبها مطارات 

���س��ن��ع��اء، احل���دي���دة وت��ع��ز وت��دم��ري الطائرات 

واملعدات املوجودة وال�سفن امل�رشية يف البحر 

الأحمر املتجهة والعائدة من اليمن واإذاعة �سنعاء 

وحمطة الت�سالت الال�سلكية وقلعة حجة واإذاعة 

تعز وميناء ال�سليف �سمال مدينة احلديدة.

وب�سبب طول امل�سافة و�سغر �سعة خزان وقود 

الطائرات فقد مت التفاق على �رشب الأهداف ثم 

الجتاه اإىل القاعدة الع�سكرية الربيطانية يف عدن 

لإعادة التزود بالوقود واإكمال ت�سليح الطائرات 

ويف طريق العودة يتم �رشب اأهداف اأخرى.

ويف اأثناء زي��ارة الوفد الع�سكري غ��ادر قائد 

�سالح اجلو الأردين - �سهل حمزة - ال�سعودية 

اإىل عمان بدون اإبداء الأ�سباب وكان يف نيته مقابلة 

العاهل الأردين ملناق�سته يف جدوى الأمر وعندما مل 

ي�ستطع مقابلته قرر التوجه بطائرته اإىل القاهرة 

ملقابلة عبد النا�رش وقد ذكر �سهل حمزة يف اإحدى 

الأحاديث ال�سحفية اأنه فكر يف الأمر وتو�سل اإىل 

اأنه اإذا رف�س القيام به ف�سيقوم غريه باملهمة، 

واإذا امتثل فهو “عار له ولبلده”.

م�سلحة اإ�رشائيل يف احلرب

من الناحية الإ�سرتاتيجية كانت حرب اليمن 

امل�رشيني  خطط  اأجلت  لأنها  لإ�رشائيل  فر�سة 

وذلك  �سيناء،  يف  و�سعهم  لتقوية  الع�سكرية 

بتحويل انتباه اجلي�س امل�رشي اإىل نقطة اأخرى وقد 

كتب املوؤرخ امل�رشي ح�سنني هيكل اأن اإ�رشائيل 

قامت باإعطاء �سحنات من الأ�سلحة كما اأقامت 

ات�سالت مع املئات من املرتزقة الأوروبيني 

الذين يقاتلون بجانب امللكيني يف اليمن.

وقامت اإ�رشائيل باإن�ساء ج�رش ج��وي ���رشي بني 

جيبوتي و�سمال اليمن واأعطت احلرب الفر�سة 

لالإ�رشائيليني ملراقبة وتقييم التكتيكات احلربية 

امل�����رشي��ة وق��درت��ه��ا على التكييف م��ع ظروف 

املعارك.

القوات امللكية وحلفاوؤها

انفق  وح�����ده   1963 ع����ام  ويف 

ال�سعوديون 15 مليون دولر لتجهيز 

القبائل اليمنية املوالية للملكيني 

بال�سالح لتاأجري املئات من املرتزقة 

الأوروب��ي��ني واإن�����س��اء حمطة اإذاعية 

ببيع  باك�ستان  وقامت  بهم  خا�سة 

بنادق للملكيني وكانت قد راأت فيها 

فر�سة للتك�سب من احلرب. 

وك�����ان ب��ع�����س ع��ن��ا���رش احل��ر���س 

الوطني ال�سعودي يقاتلون يف جي�س 

الإمام وقامت اإيران بدعم امللكيني 

باملال فقد وجد ال�ساه اأنه يجب عليه 

دعم الإم��ام ال�سيعي الزيدي و�سمح 

الربيطانيون مب��رور قوافل ال�سالح 

عرب اأرا�سي اأحد حلفاءهم يف �سمال 

اليمن وهو �رشيف بيحان ال��ذي كان 

حتت حماية الإدارة الربيطانية يف عدن 

وقامت الطائرات احلربية الربيطانية 

اإم��داد  بعمليات نقل جوية لإع���ادة 

قوات الإمام.

قام الإمام البدر بت�سكيل جي�سيني 

- واحد حتت قيادة الأم��ري ح�سن يف 

ال�رشق والثاين حتت قيادته يف الغرب 

و�سيطر اجلي�سان على معظم �سمال 

و�رشق اليمن مبا فيه من مدينتا حريب 

وماأرب. 

كانت  التي  مدينة �سعدة  ولكن 
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لتعطي لالإمام طريق اإ�سرتاتيجيا 

هاما للعا�سمة �سنعاء كانت حتت 

�سيطرة اجلمهوريني وكانت هناك 

م��ن��اط��ق م��ث��ل م��دي��ن��ة ح��ج��ة حيث 

على  ي�سيطرون  امللكيون  ك��ان 

امل�رشيون  �سيطر  بينما  اجل��ب��ال 

واجل���م���ه���وري���ون ع��ل��ى املدينة 

وقلعتها.

وق��د مت اإر���س��ال م��رت��زق��ة من 

فرن�سا وبلجيكا واإجنلرتا من الذين 

حاربوا يف رودي�سيا و�سبه جزيرة 

ماليو والهند ال�سينية واجلزائر 

مل�����س��اع��دة الإم����ام يف التخطيط 

للحرب التدريب واإعطاء القوات 

غري النظامية التابعة لالإمام القدرة 

على الت�سال بال�سعوديني وفيما 

بينهم. 

ك��م��ا ق���ام اأول���ئ���ك املرتزقة 

ب��ت��دري��ب رج����ال ال��ق��ب��ائ��ل على 

ا�ستخدام الأ�سلحة امل�سادة للدبابات مثل املدفع 

عيار 106ملم وكذلك قاموا بتدريبهم على زرع 

الألغام.

ول ي��زال ع��دد املرتزقة الأوروب��ي��ني جمهولً 

وقدرته امل�سادر الغربية باملئات بينما قدرته 

وكانت  مرتزق   15،000 ب�  امل�رشية  امل�سادر 

حرب  ط��رق  يف  حم�سورة  امللكيون  تكتيكات 

الع�سابات لعزل القوات التقليدية امل�رشية - 

اجلمهورية اليمنية والقيام بهجمات على خطوط 

الإمداد.

مراحل القتال

ق�سمت قيادة الأرك��ان العامة امل�رشية حرب 

اليمن اإىل ثالثة اأهداف عملياتية الأول كان ال�سق 

اجلوي وب��داأ هذا ال�سق بطائرات تدريب قامت 

بعمليات مت�سيط كما قامت اأي�ساً بحمل القذائف 

القاذفات املقاتلة  اأ���رشاب من  وانتهى بثالثة 

متركزت بالقرب من احلدود اليمنية ال�سعودية. 

وقام امل�رشيون بطلعات جوية على طول �ساحل 

تهامة ويف مدن جنران وج��ازان وكان هدف هذه 

الطلعات ق�سف ت�سكيالت امللكيني الأر�سية 

وتعوي�س قلة الت�سكيالت امل�رشية على الأر�س 

بالقوة اجلوية وبجانب الغارات اجلوية امل�رشية 

كان ال�سق العملياتي الثاين هوال�سيطرة على 

�سنعاء  للعا�سمة  امل��وؤدي��ة  الرئي�سية  ال��ط��رق 

والطرق التي تربطها باملدن والقرى الرئي�سية.

وكانت حملة “رم�سان” هي اأكرب هجوم ُنفذ 

من اأجل هذا ال�سق العملياتي الذي بداأ يف مار�س 

1963 ودام حتى فرباير 1964 وركز على فتح 
وتاأمني الطرق من �سنعاء اإىل �سعدة يف ال�سمال 

وطريق �سنعاء م��اأرب يف ال�رشق وكانت نتيجة 

جناح امل�رشيني اأن امللكيني �سيتخذون اله�ساب 

واجلبال ملجاأ لإعادة التجمع والقيام بالكر والفر.

هواإخ�ساع  الثالث  العملياتي  ال�سق  وك��ان 

القبائل واإغراوؤهم لتاأييد اجلمهوريني وتطلب 

ذل���ك اإن���ق���اق اأم�����وال ك��ث��رية لإم�����داد القبائل 

بامل�ساعدات بل ور�سوة زعماء القبائل.

وبقدوم عام 1967 متركزت القوات امل�رشية يف 

مثلث احلديدة - تعز - �سنعاء للدفاع عنه وقامت 

بعمل طلعات جوية لق�سف جنوب اململكة العربية 

ال�سعودية و�سمال اليمن وقد اأراد عبد النا�رش 

ان�سحاباً متزامناً للقوات امل�رشية وال�سعودية من 

اليمن حلفظ ماء الوجه. 

ولكن هذه الن�سحاب جاء عند اندلع حرب يونيو 

1967 فعنرتية عبد النا�رش التي ادت به اإىل طلب 
�سحب ق��وات الأمم املتحدة من �سيناء �سجعت 

اإ�رشائيل على القيام بهجوم جرئ على ثالثة دول 

عربية هي م�رش و�سوريا والأردن.

وبعد نك�سة 67 ب��داأ العرب يف الإحت���اد �سد 

اإ�رشائيل. وقد اأعطى ذلك عبد النا�رش الفر�سة 

للخروج من اليمن يف قمة اخلرطوم ومن 1968 

اإىل 1971 ان�سحبت م�رش وال�سعودية ومعهم مئات 

املرتزقة من اليمن

حملة رم�شان

ب��داأت حملة رم�سان يف فرباير 1963 عندما 

و�سل امل�سري عبد احلكيم عامر واأنور ال�سادات 

اإىل �سنعاء وقد طلب عبد احلكيم عامر من القاهرة 

 40،000 اإىل  م�ساعفة عدد القوات املوجودة 

جندي وو�سل منهم 5،000 كدفعة اأوىل ويف 18 

فرباير حتركت فرقة من 15 دبابة وع�رشين عربة 

مدرعة و18 �ساحنة والعديد من �سيارات اجليب 

من �سنعاء متجهة اإىل �سعدة يف ال�سمال. 

وتبعتها العديد من القوات وبعد ب�سعة اأيام 

يف  جندي   350 اأخ��رى يتقدمها  توجهت فرقة 

دباباتهم وعرباتهم املدرعة من �سعدة اإىل ماأرب 

يف اجلنوب الغربي ومل تتجه الفرقة الأخرية اإىل 

ماأرب مبا�رشة. 

بل قاموا بالعبور اإىل �سحراء الربع اخلايل داخل 

الأرا�سي ال�سعودية حيث مت جتهيزهم بوا�سطة 

ج�رش جوي ثم توجهوا اإىل الغرب ويف 25 فرباير 

احتلوا ماأرب ثم حريب يف 7 فرباير وقد ف�سلت 

قوة ملكية من 1،500 رجل مت جمعهم يف جنران 

يف وقف الهجوم عند خروجه من �سعدة. 

وق���د ه���رب ق��ائ��د امل��ل��ك��ي��ني يف ح��ري��ب اإىل 

بيحان اإىل داخل اليمن اجلنوبي الذي كان يحتله 

الربيطانيون ويف معركة العرقوب وتقع على بعد 

25 ميال جنوب �رشق العا�سمة �سنعاء قام 500 
ملكي يقودهم الأمري عبد اهلل بالهجوم على موقع 

م�رشي على قمة اأح��دى اله�ساب وك��ان املوقع 

يحر�سه �ست دبابات �سوفيتية من نوع تي- 54- 

ود�ستة من العربات امل�سفحة ومدافع اآلية.

فقام امل�رشيون بالرد على الهجوم باملدفعية 

وقذائف املورتر وطائرات التم�سيط بينما قام 

امللكيني بالرد بالبنادق وقاذف مورتر واحد معه 

ع�رشين قذيفة ومدفع بازوكا معه اأربعة قذائف. 

وا�ستمرت املعركة اأ�سبوعاً وكلفت امل�رشيني 

ثالث دبابات �سبع عربات مدرعة و 160 قتيالً 

ولكن امل�رشيون كانوا يف مواقع متكنهم من منع 

امللكيني من الإم��دادات يف اجلبال �سمال و�رشق 

�سنعاء.ويف بداية اأبريل عقد امللكيون اجتماعاً 

مع امللك في�سل يف الريا�س .

ومنها  ج��دي��دة  تكتيكات  تطبيق  وق����رروا 

احل�سول على الإمدادات بالدوران حول املواقع 

التي يحتلها امل�رشيون با�ستخدام اجلمال بدلً من 

ال�ساحنات لعبور اجلبال والو�سول ملواقعهم �رشق 

�سنعاء وميكن لقوافل اجلمال اأن 

تدخل الربع اخلايل من بيحان اإىل اليمن �سمال 

ماأرب وقد تقرر اأي�ساً تكثيف عمليات امللكيني 

�رشق اجلبال بوا�سطة ثالثة “جيو�س”.

ويف نهاية اأبريل ب��داأ امللكيون يف ا�ستعادة 

اأخذها  التي  قوتهم وادع��وا ا�سرتجاع املواقع 

منهم امل�رشيون يف اجلوف يف اجلبال واإنهم اأزالوا 

كل املواقع امل�رشية ماعدا موقع احلزم كما اأدعوا 

اأي�ساً ا�سرتجاع مدينة البطانة يف الغرب.

حملة حر�ض

ويف 12 يونيو قام 4،000 جندي من قوات 

اجلمهوري  باجلي�س  مدعمون  امل�رشية  امل�ساة 

واملتطوعني من حممية عدن بغزومدينة بيت 

عداقة التي تقع على بعد 30 ميالً غرب �سنعاء 

حيث متتد جبهة يقودها الأمري عبد اهلل من طريق 

احلديدة عرب حمافظة كوكبان اإىل جنوب حجة.

ويف خالل يومني تقدم الهجوم حوايل 12 ميالً 

قبل اأن يتم �سدهم بهجوم ملكي م�ساد وقد 

250 من جانبهم ثم  اع��رتف امللكيون مبقتل 

هاجم اجلمهوريون مدينة ال�سودة تبعد حوايل 

100 ميل �سمال غرب �سنعاء وقد ا�ستغلوا قلة 
�سعبية الأمري عبد اهلل بني القبائل ل�رشاء �سيوخها 

ودخلوا املدينة بال مقاومة. 

ولكن بعد مرور �سهر بعثت القبائل مبندوبني 

للبدر يطلبون العفو ويطلبون منه املال وال�سالح 

لقتال امل�رشيني وار���س��ل البدر ق��وات جديدة 

وا�ستطاع ا�ستعادة املناطق املحيطة باملدينة 

ولكن لي�س املدينة نف�سها.

قام امل�رشيون بهجوم من قاعدتهم ال�سمالية 

الغربية الرئي�سية يف حر�س وكان عدد القوات 

1،000 جندي م�رشي ي�ساحبهم 2،000 جمهوري 
وكانت اخلطة - على ح�سب رواي��ة املخابرات 

الربيطانية - هي قطع الطريق اجلبلي الذي يبلغ 

طوله 35 ميالً الذي يربط بني اخلوبة على احلدود 

ال�سعودية ومقر قيادة البدر يف جبال القارة ثم 

بعد ذلك ق�سم القوات اإىل ق�سمني حيث تتحرك 

واح��دة اإىل ال�رشق اإىل مقر قيادة البدر والأخرى 

تتجه اإىل ال�سمال ال�رشقي عرب الطريق اجلبلي اإىل 

احلدود ال�سعودية حتت جبال رازح. 

وبداً امل�رشيون حتركهم يف �سباح يوم ال�سبت 

عرب وديان حر�س وتع�رش ويف ع�رش يومي ال�سبت 

والأحد هطلت الأمطار بغزارة وغر�ست اآلياتهم 

املكونة من 20 دبابة وحوايل 40 عربة مدرعة يف 

الوحل ومل يهاجمهم امللكيون حتى فجر الإثنني 

وغادر البدر مقر قيادته يف الثالثة فجراً مع 1،000 

من رجاله للقيام بهجوم م�ساد يف م�سيق تع�رش 

بينما هاجم الأمري عبد اهلل وادي حر�س.

ويف هذه الأثناء خطط امل�رشيون لتحرك من�سق 

من �سعدة اإىل اجلنوب الغربي حتت جبال رازح 

ال��ق��وة القادمة م��ن حر�س وقد  لالن�سمام م��ع 

اعتمدوا على �سيخ قبيلة حملية ال��ذي كان من 

املفرو�س اأن تن�سم قواته اإىل 250 من قوات 

املظالت امل�رشية ولكن ال�سيخ مل يح�رش ل�ستقبال 

املظليني فا�سطروا اإىل العودة اإىل �سعدة وقد 

خ�رشوا بع�سهم بنريان قنا�سة امللكيني. 

ال��ب��در مببعوثني ور���س��ائ��ل ل�سلكية  وبعث 

يف جميع اأنحاء البالد يطلب فيها الدعم وطلب 

ح�سور قوات الحتياط التي تتدرب يف اجلوف وقد 

و�سلت هذه القوات على �ساحنات حتمل مدافع 

عيار 55 و 57 مل ومدافع مورتر عيار 81 ملم 

بالإ�سافة اإىل مدافع اآلية ثقيلة بعد 48 �ساعة.

وقاموا ب�رشب ال�سفوف امل�رشية الغارقة يف 

الوحل داخل الوادي باملدافع وقد اعلن امللكيون 

فيما بعد انهم دمروا 10 دبابات م�رشية وحوايل 

ن�سف عرباتهم املدرعة كما ادعوا اأي�ساً اإ�سقاط 

قاذفة اإليو�سن وقام امللكيون بهجومني اآخرين 

اأحدهما على جهينة وقتلوا العديد من �سباط 

الأركان والثاين كان حماولة لق�سف �سنعاء من 

قمم اأحد اجلبال القريبة.

وقد �سارك يف هذه العملية خرباء بريطانيون 

ومرتزقة فرن�سيون وبلجيكيون من كاتانغا وقد 

قاموا بهجمات خاطفة اأخرى من �سمنها غارات 

على الطائرات والدبابات امل�رشية يف مطار �سنعاء 

اأماكن  على  املورتر  بقذائف  وهجوم  اجلنوبي 

مع�سكرات امل�رشيني واجلمهوريني يف تعز.

وعلى الرغم من اأن امل�رشيني ا�ستطاعوا اإخراج 

البدر من مقر قيادته اإىل كهف يف اجلبال اإل اإنهم 

مل ي�ستطيعوا اغالق الطرق من احلدود ال�سعودية 

الإذاع���ة  يف  احلملة  يف  انت�سارهم  اعلنوا  وق��د 

اإىل املوافقة على  وال�سحف ولكنهم ا�سطروا 

هدنة يف موؤمتر اركويت بال�سودان يف 2 نوفمرب.

هجمات امللكيني

ق��ام امللكيون ب��اإج��ه��ا���س اأرب��ع��ة حم��اولت 

م�رشية لفتح طريق مبا�رش اإىل جبال رازح ما بني 

دي�سمرب 1964 وفرباير 1965 وقد خفت حدة 

هذه املحاولت امل�رشية تدريجياً وفقد امل�رشيون 

1،000 جندي ما بني قتيل وجريح واأ�سري ويف هذه 
الأثناء كان امللكيون يح�رشون للقيام بحملة.

وكان خط املوا�سالت امل�رشي من �سنعاء اإىل 

ماأرب يتخذ طريقاً غري مبا�رش حيث مير بعمران ثم 

وادي اخلريان حيث يتفرع اإىل ال�سمال ال�رشقي اإىل 

حرف �سفيان ومن حرف �سفيان يتحول جنوباً اإىل 

فرح ثم اإىل اجلنوب ال�رشقي اإىل وادي احلميدات 

املطمة واحلزم ومن احلزم اإىل اجلنوب ال�رشقي 

اإىل ماأرب وحريب. 

هذا  من  امل�رشية  الع�سكرية  القوافل  ومت��ر 
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عدد خا�ص ي�صدر عن �صحيفة

مبنا�سبة الذكرى الأربعني لوفاة القائد 

7العربي الكبري جمــــــال عبدالنا�ســــر
الطريق مرتان يف ال�سهر لأن امللكيني اأغلقوا 

الطريق املبا�رش عرب اجلبال بني �سنعاء وماأرب.

وكان هدف امللكيني حتت قيادة الأمري حممد 

ه��وة قطع ه��ذا اخل��ط لإجبارهم على الن�سحاب 

الع�سكرية  احل��ام��ي��ات  على  للتغلب  وخططوا 

املنت�رشة على الطريق واإن�ساء مواقع لقطع الطريق 

على امل�رشيني وقد ن�سقوا مع قبيلة نهم التي 

كانت تتظاهر بالتحالف مع امل�رشيني مل�ساعدتهم 

على عبور طريق اجلبال عري وادي احلميدات ووعد 

امللكيون قبيلة نهم باإعطائهم الغنائم. 

وقد �سعر امل�رشيون باأنه يوجد كمني لهم لأنهم 

قاموا باإر�سال طائرة ا�ستطالع اإىل املنطقة قبل 

الهجوم بيوم وقد قام امللكيون ين�سب ر�سا�سات 

عيار 75 مم ومدافع مورتر على اجلبل الأ�سود 

واجلبل الأحمر امل�رشفني على الوادي.

ويف 15 اأب��ري��ل ب��ع��د اأن ع���ربت اأخ���ر قافلة 

م�رشية قام امللكيون بهجوم مفاجئ وكان عدد 

منهما  لكل   2،000 اجلانبني  م��ن  املتحاربني 

وقامت الر�سا�سات على اجلبلني الأ�سود والأحمر 

بفتح النار وخرج رجال قبيلة نهم من وراء ال�سخور. 

ثم خرجت جنود الأمري حممد.

وكانت هذه العملية امللكية من�سقة بالال�سلكي 

لأول مرة وقد ا�ست�سلم بع�س اجلنود امل�رشيني 

بال مقاومة وهرب اآخرون اإىل ال�سمال ولكن قام 

وحتولت  والت�سليح  التعبئة  ب��اإع��ادة  اجلانبان 

املعركة ما بني حرف �سفيان واحلزم.

ويف هذه الأثناء قام الأم��ري عبد اهلل بن ح�سن 

بغارة على املواقع امل�رشية يف الأعرو�س �سمال 

���رشق �سنعاء وه��اج��م الأم���ري حممد ب��ن حم�سن 

امل�رشيني ب� 500 رجل غرب احلميدات و�رشب 

الأمري ح�سن بالقرب من �سعدة وحترك الأمري 

ح�سن بن احل�سني من اجلماعة غ��رب �سعدة 

اإىل موقع ميكنه من �رشب املطارات امل�رشية 

مبدافع املورتر.

وا�ست�سلم خم�سون م�رشياً يف املطمة بالقرب 

من احلميدات وا�سطر امل�رشيون بعد ذلك اإيل 

اإم��داد احلاميات يف الطرق اجلبلية التي كان 

عددها من 3،000 اإىل 5،000 جندي م�رشي عن 

طريق اجلو.

ويف �سبتمرب 1964 تقابل عبد النا�رش وامللك 

في�سل يف موؤمتر القمة العربية بالأ�سكندرية 

وكان ليزال يف اليمن 40،000 جندي م�رشي 

وُقتل 10،000 جندي اأخر ويف البيان اخلتامي 

للقمة تقرر الآتي:

امل�ساهمة يف ح��ل اخل��الف��ات ب��ني خمتلف 

الف�سائل اليمنية. 

العمل ���س��وي��اً ل��وق��ف ال��ق��ت��ال امل�سلح يف 

اليمن. 

الو�شول اإىل حل بالطرق ال�شلمية. 

ويف 2 نوفمرب من نف�س العام ُعقد موؤمتر �رشي 

يف اأركويت بال�سودان واأعلن املتحاربون وقفا 

لإطالق النار ي�رشي مفعوله ال�ساعة الواحدة من 

ظهر يوم الإثنني 8 نوفمرب.

ويف 2 و 3 نوفمرب تناق�س 9 مندوبون من 

الطرفني ومعهم مالحظني م�رشي و�سعودي 

حول �رشوط الإتفاق ومت الإتفاق على عقد موؤمتر 

مو�سع يح�رشه �سيوخ القبائل يف 23 نوفمرب 

وكان املوؤمتر بالن�سبة للملكيني نواة جمل�س 

ن��واب �سيقوم بتعيني جلنة تنفيذية موؤقتة 

تتكون من اثنيني من كل طرف بالإ�سافة اإىل 

�سخ�س حمايد حلكم البالد موؤقتاً متهيداً لأجراء 

ا�ستفتاء عام لتحديد طبيعة نظام احلكم ملكي 

اأم جمهوري وتقرر تنحية ال�سالل والبدر من اأي 

منا�سب ر�سمية.

ولكن امل�رشيون قاموا بق�سف بع�س املواقع 

امللكية يوم 4 نوفمرب فتاأجل املوؤمتر املو�سع 

اإىل ي��وم 30 نوفمرب ثم اإىل اأج��ل غري م�سمى 

الإتهامات  وامللكيون  اجلمهوريون  وتبادل 

لعدم احل�سور.

حاولت الإذاع���ة امللكية اإث���ارة ال�سقاق بني 

اجلمهوريني ع��ن طريق وع��ده��م ب��الأم��ان بعد 

ان�سحاب القوات امل�رشية من اليمن وقد وعد البدر 

اأي�ساً بت�سكيل “نظام د�ستوري دميوقراطي” 

حمكوم “مبجل�س �سعب ينتخبه �سعب اليمن”.

ال�سالل  اهلل  عبد  النا�رش طلب  عبد  لبى  وق��د 

عندما طلب منه الدعم الع�سكري فبعث له اجلنود 

وال�سالح على طائرة �سحن من القاهرة

وبحلول �سهر اأغ�سط�س كان لدى اجلمهوريني 

�سبعة جيو�س يرتاوح عدد مقاتلي كل جي�س ما 

بني 3،000 و 10،000 مقاتل وي�سل جمموعهم 

ما بني 40،000 اإىل 70،000 مقاتل.

وكان يوجد حوايل خم�سة اأو �ستة اأ�سعافهم 

من رجال القبائل والقوات النظامية حتت قيادة 

الأمري حممد ويف بدايات �سهر يونيو حتركوا اإىل 

�سريوه يف �رشق اليمن ويف 14 يونيو دخلوا القفلة 

واحتلوا ماأرب يف 16 يوليو وطبقاً لالإح�ساءات 

امل�رشية كانت خ�سائر م�رش من القتلى 15،194 

وكانت احلرب تكلف م�رش 500،000 دولر يومياً. 

وخ�رش امللكيون 40،000 من القتلى.

ويف بداية �سهر مايو عزل ال�سالل رئي�س وزراءه 

الفريق ح�سن العمري وعني حممد اأحمد نعمان بدلً 

عترب معتدلً ويوؤمن بجدوى احلل 
ُ
منه وكان نعمان ي

ال�سلمي وقد قدم ا�ستقالته من جمل�س �سورى 

“ف�سل  على  لالحتجاج  دي�سمرب  يف  اجلمهورية 

ال�سالل يف حتقيق تطلعات ال�سعب”. 

وك����ان م��ن اأول 

نعمان  ق�������رارات 

ه���و ت��ر���س��ي��ح 15 

���س��خ�����س��ي��ة لتوىل 

الوزارية  احلقائب 

التي حر�س على اأن 

يتوزعوا بالت�ساوي 

ب����ني ال���زي���دي���ني 

وال�سافعيني.

كانت رحلة عبد 

النا�رش اإىل جدة يف 

عام  اأغ�سط�س   22
منت  ع��ل��ى   1965
هي  احلرية  مركبه 

اأول رحلة له للملكة 

العربية ال�سعودية 

عام1956  م���ن���ذ 

عندما قام بزيارتها 

ل��ل��ح��ج وم��ق��اب��ل��ة 

امل����ل����ك ����س���ع���ود. 

وق����د ق����ام امللك 

بالرتحيب  في�سل 

به ترحيباً كبرياً ويف 

خالل 48 �ساعة تو�سل الإثنان اإىل اتفاق كامل 

على الآتي :

ان�سحاب القوات امل�رشية من اليمن تدريجياً 

خالل ع�رشة اأ�سهر ووقف كل امل�ساعدات ال�سعودية 

للملكيني. 

50 ع�سواً ميثلون  تكوين جمل�س ميني من 

جميع الف�سائل اليمنية ويكون مكلفاً بتكوين 

حكومة انتقالية متهيداً ل�ستفتاء عام لتحديد 

م�ستقبل اليمن. 

موؤمتر حر�ض

ويف 23 نوفمرب التقى اجلانبان يف حر�س 

وكانت اأول نقطة مو�سع النقا�س هي ا�سم 

اأن  املفرو�س  من  التي  املوؤقتة  الدولة 

تقوم حتى موعد ال�ستفتاء العام واأراد 

ك��ل م��ن اجل��ان��ب��ني ف��ر���س ال��دول��ة التي 

اأرادوه���ا مملكة اليمن  يريد فامللكيون 

وق��د مت  اليمن  واجلمهوريون جمهورية 

تاأجيل املوؤمتر اإىل ما بعد رم�سان الذي 

كان �سيبداأ بعد اأ�سبوع.

اع��ت��ق��ال جم��ل�����س ال�����وزراء ال��ي��م��ن��ي يف 

القاهرة

ك����ان ه���ن���اك ال��ك��ث��ري م���ن اخل���الف���ات 

وامل�ساحنات بني عبد اهلل ال�سالل القادة 

الرحمن  عبد  الآخ��ري��ن مثل  اجلمهوريني 

الإرياين، ح�سن العمري واأحمد حممد نعمان 

فقرر عبد النا�رش احتجاز ال�سالل يف القاهرة 

ملدة ت�سل اإىل ع�رشة ا�سهر اأو اأكرث ولكن عبد 

النا�رش �سمح له بالعودة يف �سهر اأغ�سط�س 

من عام 1966. 

اإىل م��ط��ار �سنعاء يف  وو���س��ل ال�سالل 

اأغ�سط�س وك��ان ح�سن العمري ينوي   13
ا�ستقباله يف املطار باملدرعات ولكن اللواء 

ح�سن طلعت قائد القوات امل�رشية منعه من 

ذلك ف�سافر قادة اجلمهوريني اإىل تعز وهم 

م�سممون على اإيجاد طريقة لإبعاد ال�سالل 

واأقرتح بع�سهم الذهاب اإىل بريوت واإعالن 

الأم��ر يف موؤمتر �سحفي وو�سل التفكري 

ببع�سهم اإىل اق��رتاح ت�سعيد الأم��ر لالأمم 

املتحدة.

ولكن الإرياين اقرتح عليهم الذهاب اإىل 

القاهرة ملقابلة الرئي�س جمال عبد النا�رش 

لعر�س امل�سكلة عليه وو�سلوا اإىل القاهرة 

يوم 18 �سبتمرب وقابلوا �سم�س بدران بدلً 

من امل�سري عبد احلكيم عامر وحدثهم �سم�س 

بدران باأنه توجد معلومات عن التخطيط 

لنف�سال على غرار النف�سال ال�سوري. ❊ السالل مستقبال عبدالناصر

❊ العميد كمال حسن علي قائد القوات املصرية في اليمن
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اجلميع  وان�رشف  م�سادة  وحدثت 

اإىل بيوتهم اأو اإىل ال�سفارة اليمنية 

ثم جاءت �سيارات اإىل اأماكن اإقامتهم 

عامر  احلكيم  عبد  ملقابلة  لتقلهم 

- على ح�سب ما اأخ��ربوا به - ولكن 

يف احلقيقة ج��اءت ه��ذه ال�سيارات 

لعتقالهم. وق��د بقوا معتقلني يف 

م�رش اإىل ما بعد حرب 1967.

الو�شع القت�شادي يف م�رص

الدين  ك��ان   1965 ع��ام  بحلول 

اخلارجي امل�رشي قد بلغ 400 مليون 

جنيه م�����رشي وق��د ق��ام عبد النا�رش 

يف  الق��ت�����س��ادي  الو�سع  بتلخي�س 

عيد  مبنا�سبة  األقاها  التي  اخلطبة 

الن�رش يف بور�سعيد بتاريخ 21 دي�سمرب 

1965 ف�سارح ال�سعب باأنه يحتاج 
اإىل 3 مليارات جنيه م�رشي لل�رشف 

على اخلطة اخلم�سية اجلديدة -1965

1970 وباأنه قام برفع اأ�سعار بع�س 
والثالجات  ال�سيارات  مثل  ال�سلع 

والتليفزيونات واأجهزة تكييف الهواء 

وبع�س الكماليات الأخرى. 

الأدوي����ة  اأ���س��ع��ار بع�س  وزادت 

التكميلية مثل الفيتامينات بن�سبة 

%10 وق��ال اأن رفع الأ�سعار يوفر 
100 مليون جنيه �سنوياً كما اأتخذ 
اإجراءات لرفع معدل الإدخار تدريجياً 

من %15 عام 1965 اإىل %25 بحلول 

عام 1970.

وق���د ح���دث ال��ك��ث��ري م��ن التذمر 

والع���رتا����س يف ���س��ف��وف ال�سعب 

امل�رشي من هذه الزيادات يف الأ�سعار 

اخلارجية  ال�سيا�سة  البع�س  ولم 

امل�رشية وم�ساندتها حلركات التحرر 

واأفريقيا وكانت  العربي  العامل  يف 

احل��رب يف اليمن لها الن�سيب الأك��رب من هذه 

العرتا�سات لأنها كانت ل تزال جتري على الأر�س 

وا�ستغلت ال�سحافة الغربية الو�سع القت�سادي 

للهجوم على عبد النا�رش. 

ولكن املدافعون عن �سيا�سة رفع الأ�سعار نفوا 

اأن تكون ال�سيا�سة اخلارجية اأو التدخل يف اليمن له 

تاأثري على الو�سع القت�سادي الداخلي وقد كتب 

هيكل عام 1965 تعليقاً على خطاب الرئي�س اأن 

حرب اليمن مل تكلف م�رش 200 مليون جنيه.

ولكن الو�سع القت�سادي قد و�سل ملرحلة 

�سيئة فعالً بعد حرب 1967 فقد ت�ساعف الإنفاق 

الع�سكري ومت وقف العديد من امل�ساريع ال�سناعية 

الكربى ورفعت اأ�سعار الكثري من ال�سلع خ�سو�ساً 

ال�سلع التكميلية وال�سجائر وتذاكر دور امل�رشح 

وال�سينما كما خ�رشت م�رش الكثري من اإغالق قناة 

ال�سوي�س بالإ�سافة اإىل اآبار النفط يف �سيناء.

الن�شحاب امل�رصي من اليمن

بحلول عام 1967 تركزت القوات امل�رشية يف 

مثلث احلديدة تعز و�سنعاء للدفاع عنه بينما 

قامت القوات اجلوية بق�سف مواقع يف جنوب 

ال�سعودية و�سمال اليمن. ويف اأغ�سط�س قام عبد 

النا�رش با�ستدعاء 15،000 جندي لتعوي�س اجلنود 

الذين ُفقدوا يف حرب 1967.

ويف موؤمتر القمة العربية باخلرطوم الذي ُعقد 

بعد حرب 1967 اأعلنت م�رش باأنها م�ستعدة ل�سحب 

قواتها من اليمن واأقرتح وزير اخلارجية امل�رشي 

حممود ريا�س اإعادة اإحياء اتفاق جدة 1965. وقبل 

امللك في�سل القرتاح ووعد البدر باإر�سال قواته 

للقتال مع م�رش �سد اإ�رشائيل ووق��ع عبد النا�رش 

وامللك في�سل اتفاقية تن�س على �سحب القوات 

امل�رشية من اليمن ووقف امل�ساعدات ال�سعودية 

للملكيني واإر�سال مراقبني من ثالث دول عربية 

حمايدة )العراق، ال�سودان واملغرب(.

ورف�����س ال�سالل الت��ف��اق وات��ه��م عبد النا�رش 

بخيانته وقامت م�رش باإعادة ممتلكات �سعودية 

بقيمة 100 مليون دولر كانت قد جمدتها �سابقاً 

وتراجعت ال�سعودية عن تاأميم ثالثة بنوك مملوكة 

مل�رشيني.

انح�شار �شعبية ال�شالل

كانت �سعبية ال�سالل بني جنوده يف انح�سار 

فبعد اأن تعر�س ملحاولة اغتيال بوا�سطة اثنني 

من جنوده اأتخذ حرا�ساً م�رشيني كما اأمر بالقب�س 

على مدير الأمن العام عبد القادر اخلطري ووزير 

الداخلية الأهنومي بعد اأن قامت ال�رشطة باإطالق 

النار على حمتجني تظاهروا اأم��ام مقر القيادة 

امل�رشية يوم 3 اأكتوبر عام 1967 لرف�سهم ح�سور 

اللجنة العربية املكلفة بتحقيق ال�سالم يف اليمن 

التي رف�س ال�سالل العرتاف بها. 

كما قام بحل احلكومة وق��ام وتعيني حكومة 

جديدة يتوىل ثالثة ع�سكريني ال��وزارات املهمة 

الدفاع  وزي���ري  من�سبي  بنف�سه  وت���وىل  فيها 

واخلارجية ويف م�رش قام عبد النا�رش باإطالق �رشاح 

ثالثة قادة جمهوريني احتجزهم لأكرث من �سنة 

لأنهم كانوا يريدون التفاو�س مع امللكيني وهم 

القا�سي عبد الرحمن الإرياين، اأحمد حممد نعمان 

وح�سن العمري.

اأوائ��ل  وعندما ق��ام ال�سالل ب��زي��ارة القاهرة 

نوفمرب ن�سحه عبد النا�رش بال�ستقالة والذهاب اإىل 

املنفى ورف�س ال�سالل ن�سيحة عبد النا�رش وذهب 

اإىل بغداد طالباً الدعم من البعثيني وبعد اأن غادر 

اإىل قواته تعليمات  اأر�سل عبد النا�رش  القاهرة 

بعدم الوقوف اأمام حماولة انقالب كانت جتري 

�سد ال�سالل وهي املحاولة التي كللت بالنجاح يف 

5 نوفمرب.

ح�شار �شنعاء

مثل ان�سحاب القوات امل�رشية من اليمن بعد 

1967 نقطة �سعف ك��ب��رية يف دفاعات  ح��رب 

ومتا�سك اجلمهوريني فقد اأخذ امل�رشيون معهم 

اأ�سلحتهم الثقيلة واأنعك�س اجتاه اجل�رش اجلوي 

عائداً اإىل القاهرة بدلً من اأن ميد �سنعاء باملوؤن 

وال�سالح.

كما اأن حركة 5 نوفمرب والنقالب على ال�سالل 

اأثناء زيارته لبغداد اأ�سعف من موقف اجلمهوريني 

واأث���ار �سكوك ال��دول الداعمة للجمهوريني يف 

قدرتهم على ال�سمود. وقد ت�سكلت بعد الإطاحة 

بال�سالل حكومة كان بع�س اأفرادها خارج اليمن اأو 

خرجوا منها بعد تعيينهم.

وعلى اجلانب الأخ��ر كان امللكيون متفوقني 

ع�سكرياً من حيث العدة والعدد وي�ساحبهم العديد 

من املرتزقة الأجانب فقرروا حما�رشة العا�سمة 

�سنعاء حل�سم املوقف والق�ساء على اجلمهورية.

ولكن اجلمهوريني ا�ستعادوا متا�سكهم وعينوا 

الفريق ح�سن العمري رئي�ساً للحكومة كما حافظ 

احل�سار  دام  وق��د  للجي�س  كقائد  موقعه  على 

�سبعون يوماً �سهد معارك عديدة داخل املدينة 

وعلى اأطرافها وقد اأح��دث الطريان الع�سكري 

واملدين اجلمهوري فارقاً كبرياً يف املعركة. 

وق��د ���س��ان��دت ال�سني وم�����رش اجلمهوريني 

بطيارين  �سوريا  وبعثت  واقت�سادياً  ع�سكرياً 

لقيادة الطائرات اليمنية املقاتلة التي كانت 

مكونة بالأ�سا�س من طائرات ميج17- واأفادت 

بع�س التقارير الغربية اأن الحتاد ال�سوفيتي بعث 

بطيارين حربيني مل�ساندة اجلمهوريني.

معركة  يف  اجلمهوريني  انت�سار  اأدى  وق��د 

احل�سار اإىل نتائج عديدة منها اعرتاف اململكة 

العربية ال�سعودية فيما بعد باجلمهورية اليمنية 

واكتمال ان�سحاب القوات امل�رشية من اليمن عام 

1971 و�ساحب النت�سار اأي�ساً خروج بريطانيا 
من احتاد اجلنوب العربي يف عام 1967.

توابع احلرب

اإىل  ي�سري املوؤرخون الع�سكريون امل�رشيون 

حرب اليمن باأنها فيتنام م�رش فقد كتب املوؤرخ 

اأن مغامرة م�رش  اأوري���ن  الإ���رشائ��ي��ل��ي ميخائيل 

الع�سكرية يف اليمن كانت كارثة لدرجة اأنه “ميكن 

مقارنتها بحرب فيتنام” وبحلول عام 1967 كان 

هناك 55،000 جندي م�رشي مرابطني يف اليمن من 

�سمنهم الوحدات الأكرث خربة وتدريباً وجتهيزاً يف 

كل اجلي�س امل�رشي.

الف�سائل  �سد  العنيد  قتالهم  من  وبالرغم 

امللكية اإل اأن غيابهم عن اأر�س الوطن خلف فجوة 

يف الدفاعات امل�رشية وقد اأثر ذلك كثرياً على م�رش 

خالل حرب يونيو 1967.

ومبقارنة الأداء امل�رشي يف هذه احلرب مع بقية 

احل��روب التي خا�ستها ف��اإن امل�رشيني اأظهروا 

م�ستوى عاليا من املبادرة والبتكار الع�سكري 

وع��ل��ى �سبيل امل��ث��ال ق��ام امل�����رشي��ون بتعديل 

طائرات التدريب والناقالت ال�سوفيتية للعمل 

كطائرات مت�سيط وقاذفات.

ولكنها تعرثت  تكتيكاتهم  بتطوير  وقاموا 

يف حرب ع�سابات الف�سائل امللكية وقد اأدرك 

خمططو احلرب امل�رشيون اأن م�سيق باب املندب 

يعطي عمق اإ�سرتاتيجي كبري ميكنهم من اإغالق 

و�سول اإمدادات النفط لإ�رشائيل وهو ما حدث يف 

حرب اأكتوبر عام 1973.

❊  عبدالناصر والسالل أمام اجلماهير اليمنية احلاشدة
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نقلت �سحيفة )�سالح اجلو الإ�رشائيلي( عن طيارين 

اإ�رشائيليني م�ساركتهم يف م�ساعدة القوات املوالية 

لنظام الإمام بدر اأثناء ت�سديها للجي�س امل�رشي الذي 

ر�سل اإىل اليمن لدعم الثورة يف �ستينيات القرن 
ُ
اأ

املا�سي. ووفقا لل�سحيفة، فاإن الطريان الإ�رشائيلي 

نفذ عددا من الطلعات اجلوية فوق اليمن اأ�سقط 

اأثناءها ال�سالح والعتاد للقوات املوالية لالإمام بدر 

يف عملية اأعطيت ا�سم »�سل�سة«.

ال�سحيفة ك�سفت قيام �سالح اجلو الإ�رشائيلي 

بتنفيذ 14 طلعة جوية اأ�سقطت اأثناءها الأ�سلحة 

والعتاد الع�سكري والأغذية واملواد الطبية مل�ساعدة 

القوات املوالية لالإمام بدر -اآخر اأئمة اليمن- يف حربه 

�سد اجلي�س امل�رشي وقوات الثوار اليمنيني.

وك�سفت ال�سحيفة وثائق �رشية عن ذلك و�سورا 

لبع�س الطيارين الإ�رشائيليني، اإ�سافة اإىل ن�رشها 

���س��ورا لبع�س م��ن اأ�سمتهم م��وال��ني ل��الأم��ام بدر 

وبحوزتهم ال�سالح الإ�رشائيلي.

اآراء ع��دة يف الأو�ساط  واأث���ار الك�سف اجل��دي��د 

الإ�رشائيلية خ�سو�سا لدى املحللني الع�سكريني، 

عمري  معاريف  ل�سحيفة  الع�سكري  املحلل  فقال 

راب��اب��ورت اإن العملية »مثرية للغاية من الناحية 

الع�سكرية ل �سيما اأنها جرت على بعد 2200 كلم ويف 

مرحلة ال�ستينيات حيث مل تكن الطائرات متطورة 

كما هو اليوم«.

اإ�رشائيل راأت اآنذاك اأن قتال القوات امل�رشية يف 

اليمن �سينهك القدرة الع�سكرية لنظام الرئي�س 

عبد  جمال  ال�سابق  امل�����رشي 

النا�رش ما قد ي�سهم يف اإنهاك 

اجلي�س امل�رشي ويحول دون 

�سنه حربا على اإ�رشائيل.

وي�سيف املرا�سل اأنه عند 

ه��ذه النقطة ب���داأت العالقة 

بني اإ�رشائيل ونظام الإمام بدر 

عرب و�ساطة جمموعة �سباط 

كوماندوز بريطانيني.

ويرجح اأن اإ�رشائيل جنحت اآنذاك يف اخرتاق العامل 

العربي ملواجهة املد النا�رشي ما يكون له اأثر يف 

هزمية اجلي�س امل�رشي اإبان نك�سة يونيو/حزيران 

احتالل  يف  الإ�رشائيلي  اجلي�س  جن��ح  حيث   1967
اأجزاء من اأرا�سي ثالث دول عربية هي الأردن وم�رش 

و�سوريا . 

وقد ك�سفت اإ�رشائيل النقاب للمرة الأوىل عن قيام 

جهاز املو�ساد مب�ساعدة النظام امللكي اليمني اأوائل 

ال�ستينات يف حربه �سد الثّوار الذين تدعمهم م�رش، 

وذلك بغر�س اإ�سعاف القت�ساد امل�رشي، ومعرفة 

حقيقة القدرات الع�سكرية امل�رشية يف فرتة املد 

القومي العربي قبل نك�سة 1967. 

اأو�سح« �سابتاي �سافيت« -  اأبيب..  ففي تل 

رئي�س املعهد الدويل ملكافحة الإرهاب - يف ندوة 

لإرهاب  الت�سدي  »�سبل  بعنوان  املعهد  عقدها 

الن��ت��ح��اري��ني«: اإن���ه وق��ت اأن ك��ان ي��راأ���س جهاز 

املخابرات الإ�رشائيلية »املو�ساد«.. اأ�سدر اأوامره 

ل�سباط اجلهاز مبعاونة قوات الإم��ام بدر امللكية 

حتى ي�ستعيد حكمه الذي اأطاح به الثوار عام 1962، 

وقد قام املو�ساد تنفيًذا لذلك باإمداد امللكيني 

بالأموال وال�سالح، واأر�سل ع�سكريني اإ�رشائيليني 

لتدريب قوات الإمام.

وبرر �سافيت ذلك بقوله: اإن اإ�رشائيل كانت تريد 

اإ�سعاف القت�ساد امل�رشي واإرهاقه بهذه احلرب 

ط فيها بوقوفه بجانب الثوار بجزء كبري 
َّ
التي تور

من اجلي�س امل�رشي يقارب ثلث عدد اأفراده، وباأننا 

ف عن قرب 
َّ
-والكالم ل�سافيت- كنا نريد اأن نتعر

على حقيقة القدرات الع�سكرية للجي�س امل�رشي 

املحارب يف اليمن، وقد �ساعدنا ذلك على اإحلاق 

هزمية مروعة به عام 1967.

وتابع رئي�س جهاز املو�ساد ال�سابق حديثه الذي 

ن�رشته �سحيفة هاآرت�س الإ�رشائيلية الثنني املا�سي 

بقوله: اإن التدخل يف احلرب الأهلية اليمنية كان جزءاً 

من نظرية اإ�سرتاتيجية �ساملة جلهاز املو�ساد الذي 

ي�سعى اإىل اإثارة النق�سامات والنزاعات يف �سفوف 

العامل العربي، والبحث عن حلفاء له يف املنطقة.. كما 

اأن التدخل الإ�رشائيلي يف تلك احلرب مّكن املو�ساد 

من د�ّس عمالء له ليح�سلوا على معلومات حول قدرة 

اجلي�س امل�رشي يف تلك الفرتة احل�سا�سة التي �سبقت 

حرب يونيو عام 1967.

واأ�ساف �سافيت: اإن من اأ�سهر عمالئنا يف تلك 

الفرتة هو بارخ مرزاحي الذي اعتقل يف اليمن عام 

ا يف �سورة مواطن م�رشي، 
ً
1967، وكان يعمل متنكر

وبعد اعتقاله.. �سلمته ال�سلطات اليمنية اإىل م�رش 

د، ثم اأفرجت عنه 
ّ
التي حكمت عليه بال�سجن املوؤَب

بعد حرب اأكتوبر عام 1973 يف اإطار �سفقة لتبادل 

الأ�رشى بني احلكومة امل�رشية والإ�رشائيلية.

وطبًقا للمعلومات اجلديدة التي اأوردها �سافيت 

يف حديثه.. ف��اإن امل��وؤرخ��ني للثورة اليمنية التي 

ا هاًما 
ً
يعتربها كثري من اليمنيني منعطًفا تاريخي

اأخرج اليمن من العزلة احل�سارية التي فر�سها حكم 

الأئمة على البالد طوال عقود طويلة من �ساأنها اأن 

تفتح املجال لإعادة البحث والتنقيب عن اأ�رشار حكم 

الأئمة، واإعادة كتابة تاريخ ثورة ال� 26 من �سبتمرب 

لعام 1962 من جديد.

اخرتاق العامل العربي ومواجهة املد النا�رصي

❊ عبدالنا�رش وال�سالل

15.000 مرتزق مت اإر�صالهم من فرن�صا وبلجيكا 
واإجنلرتا مل�صاعدة الإمام يف احلرب �صد اجلمهورية

وثائق تك�صف دور اإ�صرائيل يف م�صاعدة القوات امللكية املوالية لنظام الإمام بدر

❊ الطاغية البدر مع فلول امللكيني
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وفى القاهرة كانت هناك م�ساورات م�ستمرة بعد اأن 

طلبت الثورة الوليدة جندة من م�رش بدورها وحجمها فى 

العامل العربي يف ذلك الوقت.. 

وك��ان اأن��ور ال�سادات اأك��رث النا�س اهتماماً بهذا 

املو�سوع يف القاهرة لأن اخت�سا�سه ال�سيا�سي فى 

القيادة امل�رشية كان ي�سمل �سمن ما ي�سمل �سئون 

اليمن واجلنوب العربي واخلليج، وكانت تو�سية اأنور 

ال�سادات - يف نطاق اخت�سا�سه - تتلخ�س يف اأن م�رش 

ل ي�سعها اأن تتفرج على ما يجرى يف اليمن مكتوفة 

اليدين، واأن الواجب القومي يحتم عليها اأن تتدخل 

ع�سكرياً - خ�سو�ساً بالطريان - لرد العا�سفة عن 

الثورة اليمنية. 

ودارت مناق�سات وا�سعة ح��ول ه��ذه التو�سية.. 

واأتذكر اأن��ه كان يل يف املو�سوع راأى يختلف، وقد 

قلته جلمال عبد النا�رش، واأجتراأ فاأقول ذلك لأن جمال 

عبد النا�رش اأ�سار اإىل راأيي يف اآخر جل�سة ح�رشها ملجل�س 

ال��وزراء قبل رحيله، وما قاله يف هذا ال�سدد م�سجل 

ب�سوته يف وثائق جمل�س الوزراء... �ساهداً ومرجعاً.. 

كان راأيي يف ذلك الوقت يتلخ�س فيما يلي: 

- اأنني ل اأعرف اإذا كانت الظروف املو�سوعية يف 

اليمن مهياأة لنجاح الثورة.. 

- ثم اأنني ل اأعرف اإذا كانت الثورة 

اأن  ت�ستطيع  اليمن  التي قامت يف 

تتحمل عملياً ثقل التدخل الع�سكري 

امل�رشي يف اليمن، وبوا�سطة القوات 

امل�سلحة امل�رشية. 

و�ساألني جمال عبد النا�رش �سوؤالً 

مبا�رشاً: 

- هل معنى ذلك اأن نرتك الثورة 

اليمنية وحيدة ي�سهل �رشبها... وماذا 

يحدث للحركة العربية العامة اإذن؟ 

وقلت: 

اأهمية جندة ثورة  اأدرك  اإنني   -

اليمن، ولهذا ف��اإين اأق��رتح ت�سكيل 

قوات متطوعني عرب من كل البالد 

العربية يذهبون اإىل اليمن للقتال يف 

�سفوف الثورة«. 

واأ�سفت متحم�ساً: 

اليمن معركة  - مل���اذا ل جنعل 

�سعبية للحرية مبثل ما كانت احلرب 

الأهلية يف اأ�سبانيا معركة �سعبية للحرية، وحتى لو اأننا 

خ�رشنا املعركة فاإن اخل�سارة �ستتحول اإىل اأ�سطورة 

اأجيال بعد  العربي تلهم وتلهب خيال  الن�سال  يف 

اأجيال.. 

ذل��ك اأ�سلم يف راأي��ي من ال��زج بالقوات امل�سلحة 

امل�رشية يف ظروف �ساقة معظمها جمهول..«. 

ثم قلت للرئي�س وقتها: 

- لدى درا�سة قام بها باحث م�رشي عن الأحوال يف 

اليمن وعن تاريخه املعا�رش، واأريدك اأن تقراأها، و�سوف 

اأر�سلها لك.. 

)اأ���س��ار جمال عبد النا�رش اإىل ه��ذه ال��درا���س��ة يف 

الت�سجيل املوجود ب�سوته يف �سجالت جمل�س الوزراء 

يف اآخر جل�سة ح�رشها قبل الرحيل(. 

ك��ان ال��راأي املقابل لراأيي وقتها يتلخ�س فيما 

يلي: 

- اأن اأمن وم�ستقبل احلركة الوطنية العربية معلق 

يف امليزان.. 

- اأن الوقت ل يحتمل الرتدد، واإل �ساعت الثورة 

اليمنية.. 

- اأن تدخل بع�س قوات ال�ساعقة، و�رشب واحد من 

الطريان يكفى.. 

املنطق  وب���ه���ذا 

لنجدة  م�رش  تدخلت 

الثورة يف اليمن وكان 

اأنور ال�سادات ار�سل املدد الع�سكري حلماية الثورة يف 

اليمن واأنني كنت على خطاأ لأنني نظرت اإىل املو�سوع 

من وجهة نظر م�رشية اإقليمية بحتة، وذلك ل يجوز اإزاء 

م�سوؤولية م�رش ودورها القومي.. 

ذلك لأن الزاوية القومية هي الزاوية التي يجب 

اأن نقي�س منها التدخل يف اليمن، فلقد اأحدث التدخل 

امل�رشي يف اليمن اآث��اراً وا�سعة املدى اأخل�سها فيما 

يلي: 

1 - لقد خرج ال�ستعمار الربيطاين من �سبه اجلزيرة 
العربية وا�ستقل اجلنوب وا�ستقل اخلليج. 

2 - حتت �سغط التدخل امل�رشي فاإن ال�سيطرة 
الأمريكية ا�سطرت اإىل اإرخاء قب�ستها امل�سيطرة على 

املوارد العربية يف �سبه اجلزيرة واتخذت موقفاً اأكرث 

تالوؤماً مع الأنظمة الوطنية و�سمحت لها بدور متزايد 

يف توجيه اأمور ثرواتها.. 

3 - اإن ال��دول الوطنية يف هذه املنطقة اجتهت 
حتت �سغط الظروف اإىل »التحديث« وقد كان من 

النتائج املبا�رشة لتطورات املعارك يف اليمن اأن اعتلى 

ال�سعودية،  عر�س  في�سل  امللك 

وب��داأت عملية »التحديث« يف 

اململكة حتت توجيهه، وراحت 

الأ�رشة يف ال�سعودية تتحول اإىل 

دولة.. 

وهذه كلها منجزات تاريخية 

�سخمة ل ميكن تقييم التدخل 

امل�رشي يف اليمن بغري اإدخالها 

عن  النظر  ب�رشف  احل�ساب  يف 

الثمن الذي دفعته م�رش.. واإذا 

الذي  الثمن  اأن نناق�س  اأردن���ا 

دفعته م�رش ف���اإن ذل��ك �سوف 

يقودنا اإىل تاأمل الظروف التي 

ات�سعت فيها حرب اليمن.. 

اإن احلرب ات�سعت ل لأن هذا 

تدخل  ذاك  اأو  العربي  الطرف 

فيها، واإمنا ات�سعت احلرب حينما 

ال�سيطرة  ق��وى  فيها  تدخلت 

العاملية، وفى مقدمتها اإدارة 

املخابرات املركزية الأمريكية التي جندت للحرب اآلفاً 

من اجلند املرتزقة الأجانب - اإجنليز واأملان وفرن�سيني 

واأمريكيني - وق�سة ه��وؤلء ذائعة م�سهورة، ولكن 

ذاكرتنا �سعيفة نن�سى ب�سهولة ما هو حٌق لنا ونبتلع 

ب�سهولٍة دعاوى الآخرين علينا.. 

نن�سى اأن��ه يف وقت من الأوق��ات كان هناك اأكرث 

من خم�سة ع�رش األفاً من اجلنود املرتزقة الأجانب يف 

اليمن.. 

ونن�سى اأن لندن - كما حدث يف حالة اأجنول - كانت 

مركز جتنيدهم وت�سليحهم واإر�سالهم اإىل اليمن.. 

اأكرث من ذلك.. ماذا اأقول؟ 

هل اأقول - والقول �سحيح - اأن املخابرات املركزية 

الأمريكية كانت جتند املرتزقة الأجانب للحرب يف 

اليمن واأنها كانت م�سئولة عن عملياتهم وعن التن�سيق 

بينهم وبني دور لإ�رشائيل فى م�ساعدتهم؟ 

هل اأقول - والقول ال�سحيح - اأن اإ�رشائيل كانت 

تتوىل م�سوؤولية اإلقاء الذخائر والأ�سلحة بالطائرات 

لهوؤلء اجلنود املرتزقة الأجانب يف مناطق حمددة يف 

جبال اليمن؟. 

هل اأقول - والقول �سحيح - اأن الرئي�س الأمريكى 

جون كنيدي كان يعلم بحقيقة ما يجرى يف اليمن، وكان 

اأحد م�ساعديه وهو امل�سرت كومار هو �سابط التن�سيق 

ب��ني البيت الأب��ي�����س واإدارة امل��خ��اب��رات املركزية 

الأمريكية، وكان كنيدي ي�سمى حرب اليمن بقوله: 

»حرب كومار اخلا�سة«؟. 

حرب  و�سعنا  نكون  األ  اإذن   - بذلك  قلت  واإذا 

اليمن يف �سياقها ال�سحيح من ق�سة الن�سال العربي 

املعا�رش.. 

- اإطارها م�سوؤولية م�رش القومية.. 

- ظروفها ال�رشاع املت�سل بني احلركة الوطنية 

العربية وبني قوى ال�سيطرة العاملية. 

- ونتائجها لي�س فقط ما دفعته م�رش من ت�سحيات 

يف اليمن، ولكن هذا التحول ال�سخم الذي نراه الآن 

يف �سبه اجلزيرة العربية، وعند طرفها اجلنوبي، وعلى 

�سطان اخلليج!..

من كتاب ) مل�رش ل لعبد النا�رش - احلديث الرابع 

بعنوان : حكايات املذابح اليمن .. الق�ساء .. حرية 

ال�سحافة ( للكاتب حممد ح�سنني هيكل.

هل ميكن اأن يكون هناك تقييم للتدخل الع�سكري امل�رشي يف اليمن ل ياأخذ يف ح�سابه الظروف ال�سيا�سية التي 

كانت ت�سود العامل العربي وقتها؟ 

كان ذلك بعد موؤامرة النف�سال، ونحن نذكر مالب�ساتها وما جرى يف �سوريا وقتها، وكان ذلك يف 

اأعقاب موؤمتر »�ستورة« الذي اتخذه النظام النف�سايل يف �سوريا منرباً للهجوم على احلركة الوطنية 

العربية، وكان يبدو اأن القوى املعادية للتقدم العربي تريد اأن تخنق كل �سوت ينادى بالتحرر 

العربي.. 

وفى ذلك الوقت جاءت ثورة اليمن، وانق�ست عليها العوا�سف، ول اأريد اأن اأعود 

اإىل التفا�سيل حتى ل اأنكاأ جراحاً قدمية �سفاها الزمن فيما اأمتنى.. 

وفى يوم ع�سيب من اأيام �سهر اأكتوبر 1962 كانت ثورة اليمن الوليدة وحدها يف 

مهب العا�سفة. 

❊ الرئي�س ال�سالل مع اأنور ال�سادات

هيكل يتحدث عن ظروف واآثار الدعم القومي من م�صر عبد النا�صر لثورة اليمن
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الذهب  احتياطى  تبديد  بخ�سو�س   -

امل�����رشى ف��ه��ذا مل ي��ح��دث ب��امل��رة ب��ل كان 

ال��ذه��ب ال����ذى مت ت��وزي��ع��ه ع��ل��ى قبائل 

اليمن من اأموال امللك املخلوع �سعود بن 

عبدالعزيز الذى خلعه اأخوه امللك في�سل بن 

عبد العزيز عن العر�س عام 1964 ، وعا�س 

لجئا فى م�رش وكان يريد ا�سرتداد عر�سه 

عرب حماربة اأخيه فى اليمن ، وكان هو الذى 

اأقرتح على الرئي�س عبد النا�رش فكرة ر�سوة 

روؤ�ساء القبائل اليمنية بالذهب، وحول جزء 

من اأمواله اإىل عمالت ذهبية و�سافر بنف�سه 

مع وفد م�رشى لليمن ملقابلة زعماء القبائل 

هناك ، ومل��ن يريد الإ���س��ت��زادة عن خرافة 

تبديد احتياطى م�رش من الذهب اأن يعود اإىل 

درا�سة sاملرحوم الدكتور علي جنم رئي�س 

البنك املركزى امل�رشى ال�سابق والتى فند 

فيها بالأدلة والوثائق تلك اخلرافة.

- بخ�سو�س تخريب القت�ساد امل�رشى 

ب�سبب ا�سرتاك م�رش فى ح��رب اليمن فى 

الفرتة من 1962 - 1967 ، فالأرقام تخربنا 

بالتاىل :

حققت م�رش ن�سبة من��و م��ن ع��ام 1957 

% �سنويا   7 1967 بلغت ما يقرب من   �

وم�سدر هذا الرقم ت�قرير البنك الدوىل رقم 

] 870 � اأ [ عن م�رش ال�سادر فى وا�سنطن 
بتاريخ 5 يناير 1976.

وهذا يعنى يعنى اأن م�رش ا�ست�طاعت فى 

ع�رش �س�نوات من ع�رش عبد النا�رش اأن ت�قوم 

بتنمية متاث�ل اأربعة اأ�سعاف ما ا�ستطاعت 

حتقيقه فى الأربعني �سنة ال�سابقة على ع�رش 

عبد النا�رش. كانت تلك نتيجًة ل مثيل لها فى 

العامل النامى كله حيث مل يزد معدل التنمية 

ال�سنوى فى اأكرث بلدانه امل�ستقلة خالل تلك 

الفرتة عن اثنني ون�سف فى املائة بل اأن 

ه��ذه الن�سبة ك��ان يعز مث�يلها فى العامل 

املت�قدم با�ستث�ناء اليابان ، واأملانيا الغربية 

، وجمموعة الدول ال�سيوعية، فمث�ال ايطاليا 

وه��ى دول��ة �سناعية مت�قدمة وم��ن الدول 

ال�سناعية الكربى حققت ن�سبة منو ت�قدر ب� 

4.5 % فقط فى نف�س الفرتة الزمنية.
اأجن��ح خطة  تنفيذ  ا�ستطاعت م�رش  كما 

 1965  - 1960 خم�سية فى تاريخها من 

،وبداأت اخلطة اخلم�سية الثانية من -1965

1970 ،بل اأنه وبرغم هزمية 1967 حافظت 
قبل  الإق��ت�����س��ادي  النمو  ن�سبة  على  م�رش 

النك�سة، و زادت هذه الن�سبة فى عامى 1969 

واأ�ستطاع  �سنويا.   %  8 وبلغت   1970 و 

القت�ساد امل�رشى عام 1969 اأن يحقق زيادة 

ل�سالح ميزانه التجارى لأول واأخر مرة فى 

تاريخ م�رش بفائ�س

باأ�سعار ذلك  46.9 مليون جنية  ق��دره 

الزمان.

وف��ى ال��ف��رتة الزمنية نف�سها م��ن عقد 

ال�ستينيات من القرن املا�سى كانت م�رش 

هند�سى  م�رشوع  اأعظم  العاىل  ال�سد  تبني 

وتنموي فى القرن الع�رشين باختيار الأمم 

املتحدة والذى يعادل فى بنائه 17 هرم من 

طراز هرماً خوفو .. وتبنى القطاع العام الذى 

بلغ ثمنه بت�قديرات البنك ال��دوىل 1400 

مليار دولر،كما كان لدى م�رش اأكرب ق�اعدة 

�سناعية فى العامل الث�الث حيث كان عدد 

امل�سانع التى اأن�سئت فى عهد عبد النا�رش 

1200 م�سنع منها م�سانع �سناعات ث�قيلة 
وحتويلية واإ�سرتاتيجية

وهكذا يت�سح لنا اأن م�ساندة م�رش لثورة 

اليمن وم�ساعدتها لل�سعب اليمنى فى التحرر 

من العبودية مل تدمر اقت�سادها .

- وبخ�سو�س ا�ست�سهاد ع�رشات الألوف من 

ً
ً
اأوىل للمتباكني على �صهداء م�صر يف اليمن اأن يبكوا على قتلى حوادث الطرق برقمهم املهول 180 األفا

عبد النـــــــــــا�صر وثورة اليمن
مل يحظ قرار من قرارات الرئي�س عبد النا�رش بانتقادات وا�سعة وهجوم �رش�س مثل قرار م�ساندته لثورة اليمن التى اندلعت يف 26 �سبتمرب 

1962 ، فقد مت اتهام عبد النا�رش اأنه بدد احتياطي م�رش من الذهب هناك ، وخرب القت�ساد امل�رشي،و�سحى باأرواح ع�رشات الألوف من 
ال�سباب امل�رشي على �سفوح جبال اليمن،واأن وجود جزء من اجلي�س امل�رشي يف اليمن )50 األف مقاتل ( كان هو ال�سبب الرئي�سى يف 

كارثة يونيو 1967 .

وهكذا اأ�سبحت م�ساندة م�رش لثورة اليمن هى �سبب كل النكبات وامل�ساكل، وفى ظل مناخ اعالمي معادي للثورة وقائدها راج هذا 

الكالم و�ساع واأ�سبح من امل�سلمات،ولكن بكثري من التدقيق وحماولة قراءة ما وراء ال�سطور �سنكت�سف معاً زيف كل تلك الأقاويل ، 

بل �سنكت�سف اأن ترويجها له هدف اآخر هو ت�سويه ذلك القرار اجل�سور وجعل تكراره من املحرمات واإ�سابة ال�سعب امل�رشى بعقدة ذنب 

وعاهة نف�سية من جمرد ذكر تاريخ م�رش يف اليمن يف عهد جمال عبد النا�رش. ولنبداأ معا تفنيد تلك الأكاذيب:
بقلم : عمرو �شابح

❊ عبدالناصر مستقبالً الرئيس علي سالم البيض عندما كان وزيراً للدفاع في الشطر اجلنوبي من الوطن❊ عبدالناصر والرئيس الراحل قحطان الشعبي 
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العربي الكبري جمــــــال عبدالنا�ســــر 12
ال�سباب امل�رشى ب�سبب حرب 

اليمن، يقول الفريق/حممد 

فوزى فى كتابه)حرب الثالث 

���س��ن��وات( اأن ع��دد �سهداء 

خم�سة  بلغ  اليمن  ف��ى  م�رش 

اآلف �سهيد �سحوا باأرواحهم 

من اأجل حترير اإخوانهم فى 

الدين والعروبة، واأن ال�سباط 

واجل��ن��ود ك��ان��وا يت�سابقون 

ع��ل��ى ط��ل��ب ال����س���رتاك فى 

حرب اليمن ب�سبب ما يعود 

عليهم من امتيازات .

وهكذا ف��اأن الرجل الذى 

ك���ان رئ��ي�����س��ا ل���الأرك���ان فى 

اجلي�س امل�����رشى خ��الل تلك 

احل��رب ،ث��م وزي���را للحربية 

بعد نك�سة 1967 يثبت لنا 

ب���الأرق���ام اأن ع��دد �سهداء 

م�رش فى اليمن لي�س ع�رشات 

الأل����وف كما اأ���س��ي��ع ب��ل هو 

خم�سة األف �سهيد ، ويكفينا 

اأن نعلم اأن��ه ب��دون ح��روب ، 

وفى الفرتة من عام 1980 

 180 2009،تويف  ع��ام  اإىل 

األآف م�����رشى ف���ى ح���وادث 

الطرق مبعدل 6000 قتيل 

�سنويا، بينما فى حرب اليمن 

ا�ست�سهد 5000 م�رشى فى 

خم�س �سنوات من القتال.

وه��ك��ذا ف��اأن��ه م��ن الأوىل 

م�رش  ���س��ه��داء  على  للباكي 

فى اليمن خالل حرب طاحنة 

م�رش  قتلى  على  يبكى  اأن 

فى ح��وادث الطرق برقمهم 

املهول 180 األف قتيل،وهو 

رق��م يزيد على  4 اأ�سعاف 

���س��ه��داء م�����رش ف��ى حروبها 

اخلم�سة �سد اإ�رشائيل والذى 

اأح�����س��ى ال�����س��ل��ي��ب الأح��م��ر 

عددهم ، وق��دره ب�40 األف 

�سهيد.

ت��ب��ق��ى ن��ق��ط��ة اأن وج���ود 

اليمن  فى  امل�رشى  اجلي�س 

كان هو ال�سبب الرئي�سى فى 

كارثة 5 يونيو 1967 .

وهنا يختلف ال�سياق فلم 

يكن وجود جزء من اجلي�س 

امل�رشى فى اليمن هو �سبب 

ال��ه��زمي��ة على اأ���س��ا���س اأن 

اجلي�س الذى كان فى م�رش 

اأن  ،يكفى  مل يكن مكتمال 

ال�ساربة  ال��ق��وة  اأن  نعلم 

امل�رشية كلها كانت فى م�رش 

متمثلة فى القوات اجلوية 

واملدرعات،وقوات الدفاع 

اجل��وى، كانت كل القوات 

ال���الزم���ة للخطة »ق��اه��ر« 

ع��الوة على اأربعة ل��واءات م�ستقلة واأربع 

فرق م�ساة ،وفرقة مدرعة وثالثة لواءات 

مدرعة م�ستقلة مع وحدات �سالح املدفعية 

والهاون و�سالح املهند�سني فى م�رش.

مل تكن حرب اليمن هى �سبب الهزمية 

بل كان ف�سل قيادة القوات امل�سلحة هو 

ال�سبب الرئي�سى فى الهزمية، كان الهمال 

وال��رتاخ��ى والثقة ال��زائ��دة بالنف�س غري 

املربرة، و�سيطرة امل�سري عامر على اجلي�س 

هو و�سلته وعزل الرئي�س عبد النا�رش عن 

حقيقة اأو�ساع اجلي�س امل�رشى، وبالطبع 

التاآمر الدوىل كان له دور كبري اأي�سا فى 

الهزمية.

اإذن ملاذا يوجد هذا الربط الدائم بني 

وجود جزء من اجلي�س امل�رشى فى اليمن 

فى الفرتة من 1962 - 1967 وبني كارثة 

5 يونيو 1967 ؟
هنا لب��د من مراجعة ال��دور ال�سعودى 

فى حرب اليمن وفى التحري�س على حرب 

1967 وهذا الدور ياأتى فى اإطار الروؤية 
الغربية العامة باأن عبد النا�رش تعدى كل 

اخلطوط احلمراء مب�ساندته لثورة اليمن 

ماديا وع�سكريا، واأ�سبح من الالزم حتطيم 

نظامه والطاحه به بعدما جتراأ على ار�سال 

الغربية  احل�سارة  كنز  منابع  اإىل  جي�سه 

وحمركها الرئي�سى )البرتول(، ومناداته 

الدائمة )اأن برتول العرب للعرب ، ويجب 

اأن يتم ا�ستخدامه ك�سالح لتحقيق امل�سالح 

اأخرى  لأ�سباب  بالأ�سافة  ه��ذا  العربية(، 

مثل عدائه لإ�رشائيل ورف�سه ال�سلح معها، 

وحماربته لقوى ال�ستعمار القدمي واجلديد، 

وبناءه منوذجاً تنموياً اقت�سادياً  واجتماعياً 

الراأ�سمالية  الح��ت��ك��ارات  خ��ارج منظومة 

الغربية، و�سعيه للت�سنيع ،وانتاج الأ�سلحة 

وال�سواريخ،وم�رشوع م�رش النووى ،كل تلك 

الأ�سباب جمتمعة مع تاأييده حلرب اليمن 

يونيو  ل�رشبة  الرئي�سى  ال�سبب  �سكلت 

. 1967
ثورة  تندلع   1962 �سبتمرب   26 ف��ى 

ال�سباط الأحرار اليمنيني �سد نظام اأ�رشة 

حميد الدين ال�ستبدادى املتخلف .

ورغ���م ال��ن��زاع��ات ال��دم��وي��ة التاريخية 

واخلالفات احلدودية بني اأ�رشة حميد الدين 

فى اليمن و الأ�رشة احلاكمة ال�سعودية كانت 

ـــر  ـــم ـــل الـــبـــحـــر الأح ـــدخ ـــــــادرة عـــلـــى الــتــحــكــم يف م ــر( اأ�ـــصـــبـــحـــت ق ــم ــت ــب ــص ــر لــــثــــورة )26 � ــص ــ� ــل دعـــــم م ــص ــ� ــف ب

ــق بـــــاب املـــنـــدب ــي ــص ــ� ــــاق م ــــاإغ ـــي وهـــــو مــــا حتـــقـــق فـــعـــا خـــــال حـــــرب 1973 ب ـــوب ـــه اجلـــن الـــ�ـــصـــمـــاىل ومـــدخـــل
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13العربي الكبري جمــــــال عبدالنا�ســــر
ال�سعودية اخلائفة من انتقال الثورة اإليها 

هى التى ب��داأت التدخل فى ث��ورة اليمن 

بالتحالف مع الوليات املتحدة الأمريكية 

و بريطانيا، فقد وقفت ال�سعودية ب�رشاوة 

�سد الثورة اليمنية وعملت على اإجها�سها 

وتبنت الأمري البدر باعتباره اإمام اليمن كما 

قامت بتمويل القبائل اليمنية بالكميات 

ال��الزم��ة م��ن ال�����س��الح وال��ذه��ب وبالفعل 

ي�سقط العقيد على عبد املغنى اأحد اأهم 

قادة الثورة اليمنية وهو يدافع عن مدينة 

�سعدة اليمنية �سد هجوم قبلى �سعودى 

مينى ، وتتحالف ال�سعودية مع بريطانيا 

التى كانت حتتل جنوب اليمن ويقابل الأمري 

في�سل بن عبد العزيز ) وىل العهد واحلاكم 

الفعلى لل�سعودية ( ال�سري دوغال�س رايت 

رئي�س جهاز املخابرات الربيطانى الذى 

يقول لالأمري ) اإن جن��اح الكولونيل نا�رش 

فى احل�سول على موطئ قدم مل�رشوعاته 

النقالبية فى اجلزيرة العربية ، وهى اأهم 

م�سادر البرتول واحتياطاته فى العامل ، هو 

نذير �سوؤم يجب اأن تتعاون الأطراف كلها، 

ممن لهم م�سلحة فى ذلك على مقاومته 

ودح�سه(

اأردن��ى  �سعودى  تعاون  يبداأ  وبالفعل 

الها�سمية  ال�سعودية  احل�سا�سيات  رغ��م 

ما  اأقلقها  التى  بريطانيا  مع  بال�سرتاك 

اعتربته م�رشوعات نا�رش امل�ستمرة لطردها 

من اأخ��ر معاقلها ���رشق ال�سوي�س ، وتكاد 

الثورة جته�س لول طلبها امل�ساعدة من 

اليمنيون من  ال��ث��وار  ال��ق��اه��رة ،فيطلب 

جمهوريتهم  حماية  النا�رش  عبد  الرئي�س 

الوليدة حتى ل ي�سقط اليمن مرة اأخرى حتت 

احلكم المامى املتخلف ، وبالفعل يدعم 

الرئي�س عبد النا�رش الثورة اليمنية ع�سكريا 

بقوات م�سلحة م�رشية فى عملية كربى كان 

اأ�سمها الكودي ) العملية 9000 ( كما تولت 

م�رش مهمة اإدخال احل�سارة اإىل اليمن باإن�ساء 

جهاز للدولة لأول مرة فى تاريخ اليمن ، 

وتاأ�سي�س امل�ست�سفيات واملدار�س و الطرق 

و املوانئ واملطارات من اأجل نقل اليمن اإىل 

القرن الع�رشين ، اأدت هذه التطورات اإىل 

ا�ستعال الثورة فى عدن و اليمن اجلنوبى 

وقد دعمتها م�رش بكل ثقلها فى عملية كان 

اأ�سمها الكودى ) �سالح الدين( .

ينجح عبد ال��ن��ا���رش ف��ى احل�����س��ول على 

اعرتاف الوليات املتحدة بحكومة الثورة 

فى اليمن فى 19 دي�سمرب 1962 مقابل 

اأن يتم �سحب كل القوات امل�ساندة للثورة 

تقدم  ،كما  اليمن  من  لالإمام  وامل�ساندة 

احل��ك��وم��ة الأم��ري��ك��ي��ة م��ع��ون��ات للحكومة 

اجلديدة فى اليمن.

رف�ست ال�سعودية هذا التفاق ووا�سلت 

 ، الإم���ام  حلكم  املوالية  للقبائل  دعمها 

ويتعر�س الرئي�س كنيدى ل�سغوط �سديدة 

م��ت��ع��ددة م��ن ���رشك��ات ال��ب��رتول والبنوك 

الأمريكية اإىل جانب احلكومة الربيطانية 

ب�سبب اعرتافه بالنظام اجلديد فى اليمن 

خلطورة ذلك على اأو�ساع النظام احلاكم 

ف��ى ال�����س��ع��ودي��ة ، وم�����س��ال��ح ال��غ��رب فى 

البرتول العربى ،وبالفعل يتم و�سع خطة 

�سميت ) ال�سطح ال�سلب ( تتعهد فيها 

ال��ولي��ات املتحدة ب�سمان اأم��ن و�سالمة 

ال�سعودية  والأرا���س��ى  ال�سعودى  النظام 

،وبالأموال ال�سعودية ومع م�ساندة بريطانية 

ومن �رشكات البرتول الأمريكية مت ت�سكيل 

حتالف دوىل لتجنيد مرتزقة من كل اأنحاء 

العامل و�رشاء اأ�سلحة للقتال فى اليمن �سد 

القوات امل�رشية التى تدافع عن الثورة كما 

دخلت املخابرات الأمريكية بثقلها اإىل �ساحة 

واأ�سبحت  اليمن  فى  املحتدمة  املعركة 

احلدود ال�سعودية اليمنية مناطق ح�سد لنقل 

ال�سالح والذخرية واملقاتلني املرتزقة اإىل 

اليمن وحتولت احلرب اإىل عملية ا�ستنزاف 

طويلة بني اجلانبني املت�سارعني.

كما اأن�ساأت ال�سعودية للملكيني حمطة 

اإذاعية للتنديد بالنظام الثورى اجلديد ، 

كما وفرت احلماية والغطاء ال��الزم لالأمري 

البدر ليقود امللكيني مدعوما بجيو�س من 

املرتزقة بتخطيط اأمريكى بريطانى ،وبهذا 

عمت ال��ث��ورة اأن��ح��اء اليمن �سمال وجنوبا 

وه��ددت معاقل الرجعية العربية ومنابع 

البرتول �رشيان احلياة للح�سارة الغربية.

فى كتاب املفاو�سات ال�رشية بني العرب 

و اإ�رشائيل – اجلزء الثانى – لالأ�ستاذ حممد 

ح�سنني هيكل ، جند الوثيقة التالية:

�سجل ال�سفري الأمريكى فى جدة ) باركر 

وزارة اخلارجية  اإىل  برقية  ف��ى   ) ه��ارت 

الأمريكية ) وثيقة رقم 36651/43 بتاريخ 

 )  1964 اأغ�سط�س   19
حم�رش مقابلة جرت بينه 

و بني امللك ) في�سل بن 

عبد العزيز (

يقول ال�سفري الأمريكى  

:

ات�سل بى الربوتوكول 

�سباح اأم�س لإبالغى اأننى 

الطائف  ف���ى  م��ط��ل��وب 

ومل   4:15 ال�ساعة  ف��ى 

ال��ربوت��وك��ول  يعطنى 

اأى اإي�ساحات فيما عدا 

�سوف  طائرة  هناك  اأن 

حتملنى اإىل الطائف بعد 

الظهر. ا�ستقبلنى امللك 

في�سل فى ق�رش ال�سربة 

ال�����س��اع��ة التا�سعة  ف��ى 

م�ساء فى ح�سور ال�سقاف 

و فرعون، و قال امللك 

اإن هناك �سيئا حدث وهو 

يريد اإخطارى به بنف�سه 

ىل  �سخ�سى  ك�سديق 

وكممثل لبلد �سديق له 

و لأ�رشته ، ثم قال امللك 

اإنه خالل يومني �سابقني 

 14 و   13 ي����وم����ى   (

اأغ�سط�س ( قامت ثالث 

طائرات م�رشية باخرتاق 

املجال اجلوى ال�سعودى 

جنوب �رشق جيزان فوق 

احل��ارث  قبائل  مناطق 

واأب��و عري�س ، واإن هذه 

بعدة  قامت  الطائرات 

ارتفاعات  على  دورات 

حماولة  ف��ى  منخف�سة 

ظ���اه���رة ل��ال���س��ت��ف��زاز ، 

معلومات  لديه  اأن  كما 

م��ن داخ��ل اليمن توؤكد 

اأن هناك ق��وات م�رشية 

احلدود  �سوب  تتحرك 

ال�سعودية، وقد حاولت 

اأ�ساأل امللك باإحلاح  اأن 

ع����ن ت��ف��ا���س��ي��ل اأك����رث 

ب�ساأن ه��ذه املعلومات 

، ومل يكن لديه �سيئ ل 

حرب اليمن مل تكن �صببا مل�صاكل م�صر ول هي �صبب هزمية 1967 بل 

كانت عما عظيما يعك�س بعد نظر لرجل دولة  موؤمن بوحدة امل�صري العربى

❊ عبدالناصر ملوحاً جلماهير الشعب اليمني في تعز
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عن حجم هذه القوات و ل عن ت�سليحها و 

ل عن مواقعها ، و قد قال امللك اإن هذه 

اأن  ما �سبق  التطورات تثري فى ذاكرته 

�سمعه عن م��وؤام��رة بني م�رش و ال��ع��راق و 

الأردن ) !( لغزو و تق�سيم بالده على النحو 

التاىل : ح�سني ياأخذ احلجاز ، والعراق تاأخذ 

املقاطعة ال�رشقية ، واليمن تاأخذ اجلنوب 

، و باقى اململكة يدخل حتت �سيطرة نا�رش

قال ىل امللك اأي�سا اإن نا�رش اأوحى اإىل 

�سديقه ال�سحفى هيكل ب��اأن ين�رش خطة 

عن منظمة عربية للبرتول ، ثم اأ�ساف اإن 

ال�سعودية حما�رشة ، وقد ل تكون ال�سعودية 

دولة كبرية اأو قوية ، ولكنها دولة تريد 

اأن حتتفظ باأرا�سيها و �رشفها ، و اإذا كان 

نا�رش كما هو وا�سح يريد اأن ي�سع يده على 

اململكة مت�سورا اأن ) في�سل ( �سوف يقف 

�ساكتا فى انتظار اأن يخنق ، فهو خمطئ 

فى ذلك ، واأ�سار امللك اإىل اأنه �سوف يقاوم 

ع�سكريا ، و هو قد اأتخذ عدة قرارات يريد 

اأن يبلغنى بها الأن :

اأن يدخل اأ�سلحة اإىل املنطقة  � قرر   1
املنزوعة ال�سالح على ح��دود اليمن وقد 

اأ�سدر اأمرا فعال بذلك.

2 � اإنه اأعطى اأوامر بالفعل اإىل قواته اأي�سا 
باأن حتت�سد على حدود اليمن لتكون فى 

و�سع ي�سمح لها باأن تدافع عن ال�سعودية.

3 � وهو الأن ل يعترب نف�سه مرتبطا باتفاق 
ف�سل القوات فى اليمن ، و�سوف ي�ساند 

امللكيني باأى طريقة يراها منا�سبة.

اأبديت ده�ستى للملك ، كما اأبديت له 

اإ�ستغرابى لكل ما قاله عن التفاق الثالثى 

بني م�رش و العراق و الأردن، ثم اأطلعنى 

امللك على تقرير خمابرات �سعودى يحوى 

معلومات عن اأن �سباطا من اجلي�س امل�رشى 

رتبوا عملية لقتل نا�رش يوم 26 يوليو ، 

واأ�ساف امللك ) اأن نا�رش مري�س جدا ( ، ثم 

اأمر باإخالء القاعة من كل احلا�رشين عداه و 

عداى ، وانتهزت الفر�سة ورجوت امللك األ 

يبعث بقوات اإىل حدود اليمن ، واأن يحتفظ 

مبا ي�ساء من قوات فى اأو�ساع تاأهب فى 

اأى مكان يراه بعيدا عن احلدود ، فتدخل 

امللك بحدة قائال ) اأخرجوا القوات امل�رشية 

من اليمن و �سوف ينهار هذا النظام الذى 

يدعون مب�ساعدته فى �سهر اأو اثنني على 

اأك��رث تقدير، ثم ا�ستجمع امللك حيويته 

ليقول ىل ) اإنكم يجب اأن تبذلوا اأق�سى جهد 

للخال�س من هذا الرجل الذى يفتح الطريق 

للت�سلل ال�سيوعى ( ، وكان يعنى ) نا�رش ( 

ثم قال ملاذا ت�سربون عليه ؟ األ ترون اأنه 

ل يكف عن مهاجمتكم يوميا ، مرة ب�سبب 

فيتنام ، ومرة ب�سبب كوبا ، ومرة ب�سبب 

الكوجنو ؟ ما الذى يخ�سه فى الكوجنو ؟ اإن 

مقرتحاته ب�ساأن نزع ال�سالح فى جنيف جاءته 

مبا�رشة من فى �سكل تعليمات من مو�سكو ، 

و اأبديت حتفظى ولكن امللك كان ل يزال 

ي�رش على اأن ) نا�رش ( يعادينا و يخدعنا ، 

واإننا مازلنا نحاول ا�سرت�ساءه ، وذكرته اأننا 

عطلنا توريد القمح اإىل م�رش طبقا للقانون 

480 عقابا لنا�رش على �سيا�سته ، وعقب 
اأوقفوا عنه الطعام متاما و�سوف  امللك 

ترون ما يحدث.

يقول الأ�ستاذ هيكل ان هذه املقابلة 

لي�س  للم�سداقية  وفاقدة  غريبة  كانت 

فقط ب�سبب طلب امللك في�سل ) جتويع 

امل�رشيني( ، ولكن لأن الأردن كان حليفا 

وي�سيف   ، اليمن  ح��رب  ف��ى  لل�سعودية 

التحالف  ت�سجع  اأي�سا كانت  اإ�رشائيل  ان 

ولعبت  اليمن  ف��ى  للملكيني  امل�ساند 

دورا فى العمليات الع�سكرية اأطلق عليه 

ال�سم الكودى ) ماجنو (،فعندما ا�ستدت 

حاجة قوات املرتزقة فى اليمن اإىل موؤن و 

ذخائر تلقى على مواقعهم من الطائرات 

بالبارا�سوت ورف�س الطيارون الأردنيون 

وال�����س��ع��ودي��ون ال��ق��ي��ام ب��ذل��ك وتوجهوا 

بطائراتهم اإىل م�رش اأكرث من مرة طالبني 

اللجوء ال�سيا�سى ،وهنا قررت جبهة دعم 

ال�سعودية  بزعامة  اليمن  فى  امللكيني 

الإ�ستعانة باإ�رشائيل، وبالفعل قام الطريان 

الإ�رشائيلى بهذا الدور.

وفى �ستاء عام 1964 يعقد حلف �سمال 

الأطلنطى اجتماعا ملناق�سة ورقة العمل 

الرتكية التى اأعدها وزير اخلارجية الرتكى 

وحتمل عنوان ) ت�سفية عبد النا�رش ( .

وحم�رش هذه اجلل�سة الذى يناق�س ورقة 

العمل الرتكية يتحدث عن الدور امل�ساك�س 

وامل�ساد مل�سالح الغرب الذى تلعبه م�رش 

بزعامة جمال عبد النا�رش عرب العديد من 

امل�سكالت التى ت�سبب فيها عبد النا�رش

اإف�سال فكرة الأحالف الع�سكرية

- �رشاء الأ�سلحة من الكتلة ال�رشقية

- تاأميم القناة

- مت�سري وتاأميم امل�سالح الأجنبية فى 

م�رش

- الوحدة مع �سوريا

ث��م ث��ورة اليمن وه��ى الطامة الكربى 

بالن�سبة مل�سالح الغرب ..

ف��وج��ود اجل��ي�����س امل�����رشى ف��ى اليمن 

مل�ساندة الثوار اأدى اإىل ن�سوء و�سع خطري 

هو حتكم م�رش فى طريق املوا�سالت بالبحر 

الأحمر من ال�سمال عرب قناة ال�سوي�س ، ومن 

اجلنوب عرب م�سيق باب املندب

كما اأن هذا الوجود يهدد بزوال العر�س 

الثورة  يحارب  ال��ذى  ال�سعودى  امللكى 

اليمنية وهو العر�س املواىل للغرب والذى 

ي�سمن تدفق البرتول اإىل الغرب بكل ي�رش 

.

وتعر�س الوثيقة اإىل الأط��راف العربية 

النا�رش  التى تعادى طموحات جمال عبد 

و�سيا�ساته وحتددها فى اململكة العربية 

ال�سعودية الأردن ليبيا حتت حكم امللك 

ال�سنو�سى .

ال��ن��ظ��راإىل ���س��وء العالقات  كما تلفت 

امل�رشية ال�سورية وامل�رشية العراقية كما 

تتحدث عن النفوذ امل�رشى فى اإفريقيا 

املعادى مل�سالح الغرب وتدعو اإىل درا�سة 

القرتاح بتوجيه �رشبة ع�سكرية موجعة اإىل 

اليمن  بتحويل  تطالب  كما  النا�رش  عبد 

اإىل م�ستنقع يغو�س فيه اجلي�س امل�رشى 

ما ي�ساعد على اإجن��اح ال�رشبة الع�سكرية 

املوجهة اإىل م�رش مع التنبيه على اأنه اإذا 

❊ عبداحلكيم عامر❊ عبدالناصر محموالً على األكتاف
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ا�ستمر الو�سع احلاىل فى اليمن فاإن العر�س 

ال�سعودى مهدد بالزوال عام1970 .

وب��ر���س��د امل��خ��اب��رات امل�����رشي��ة لتطور 

الأو�ساع فى �ساحة احلرب اليمنية ومدى 

التى  الدولية  وال��ق��وى  ت�سابك امل�سالح 

تلعب على وت��ر اإط��ال��ة احل��رب فى اليمن 

من اأجل ا�ستنزاف القوات امل�رشية هناك 

وا�ستنزاف الأموال ال�سعودية ، قرر الرئي�س 

عبد النا�رش اأن يزور ال�سعودية فى اأغ�سط�س 

1965 لأداء العمرة ومقابلة امللك في�سل 
للو�سول اإىل حل فى اليمن.

 وفى 22 اأغ�سط�س 1965 و�سل الرئي�س 

عبد النا�رش اإىل جدة وحاول اإقناع امللك اأن 

م�رش ل تريد قلب النظام فى ال�سعودية ول 

تهدف لفر�س �سيا�ستها على ال�سعودية، 

له وثائق عن جتنيد املرتزقة  كما ق��دم 

وجتارة ال�سالح وجتار احلروب الذين وجدوا 

فى حرب اليمن �سوق لك�سب الأموال واإهدار 

يوم  الزعيمان  وتو�سل   ، العربية  القوة 

24 اأغ�سط�س 1965 اإىل ما عرف بعد ذلك 
با�سم اتفاقية جدة التي قررت اأن يتم عمل 

ا�ستفتاء لل�سعب اليمني يقرر فيه نظام 

احلكم الذي يرت�سيه فى موعد اأق�ساه 23 

نوفمرب 1966 وتعترب الفرتة الباقية حتى 

موعد ال�ستفتاء فرتة انتقالية لالإعداد له ، 

مل يتم تنفيذ بنود التفاقية ب�سبب تراجع 

امللك في�سل عن الإل��ت��زام بها ، وي�رشح 

الرئي�س عبد النا�رش ) باأنه ل فائدة ترجى من 

اللقاء مع الرجعيني ، بعد كل ما راآه و�سمعه 

التى  ال�سابقة  ال�سلمية  ال�سيا�سات  فى 

مار�سها اإزاءهم فى اللقاءات واملوؤمترات (، 

وفى 21 يونيو 1966 و�سل امللك في�سل 

فى زي��ارة اإىل الوليات املتحدة و�سبقته 

جمموعة املقدمة ال�سعودية التى اأو�سحت 

امل�سكلة  ان  الأم��ري��ك��ي��ني  للم�سئولني 

بالن�سبة لل�سعودية لي�ست اإ�رشائيل ، واأن 

اخلطر احلقيقى هو حركة القومية العربية 

كما متثلها القاهرة ، واأن ال�سعودية ما�سية 

فى تنفيذ فكرة املوؤمتر الإ�سالمى كبديل 

للجامعة العربية ، وخالل الزيارة التقى امللك 

في�سل بالرئي�س الأمريكى جون�سون ملدة 

ن�سف �ساعة فى اجتماع منفرد مل يح�رشه 

معهما اإل مرتجم من املخابرات الأمريكية 

ولي�س وزارة اخلارجية كما جرت العادة ، 

وقد اأذيع ت�رشيح بعد الجتماع املنفرد جاء 

فيه ) اإن تدهور الأو�ساع فى اليمن بعد 

تعرث اتفاق جده وف�سله قد جرى بحثه بني 

الرئي�س وامللك ، واأن الرئي�س قدم للملك 

تعهد ال��ولي��ات املتحدة ب��اأن ال�سعودية 

ت�ستطيع العتماد على �سداقة اأمريكا مهما 

كانت تطورات الأمور فى اليمن(.

فى كتاب ) عقود من اخليبات ( للكاتب 

حمدان حمدان الطبعة الأوىل 1995 ال�سادر 

عن دار بي�سان فى ال�سفحات من 489 � 

491 ، جند تلك )الر�سالة/الوثيقة( والتى 
اأر�سلها امللك في�سل بن عبد العزيز اإىل 

الرئي�س الأمريكى ليندون جون�سون ) وهى 

 1966 27 دي�سمرب  تاريخ  وثيقة حملت 

املوافق 15 رم�سان 1386 ، كما حملت 

رقم 342 من اأرقام وثائق جمل�س الوزراء 

ال�سعودى ( وفيها يقول امللك العربى ما 

يلى :

من كل ما تقدم يا فخامة الرئي�س ، ومما 

هى  م�رش  اأن  لكم  يتبني  باإيجاز  عر�سناه 

العدوالأكرب لنا جميعا ، واأن هذا العدو اإن 

ترك يحر�س ويدعم الأعداء ع�سكريا واإعالميا، 

فلن ياأتى عام 1970 � كما قال اخلبري فى 

اإدارتكم ال�سيد كريميت روزفلت � 

وعر�سنا وم�ساحلنا فى الوجود

لذلك فاأننى اأب��ارك ، ما �سبق 

للخرباء الأمريكان فى مملكتنا ، 

اأن اقرتحوه ، لأتقدم بالقرتاحات 

الت�الية :

� اأن تقوم اأمريكا بدعم اإ�رشائيل 

بهجوم خاطف على م�رش ت�ستوىل 

به على اأه��م الأماكن حيوية فى 

اإىل  ل   ، بذلك  لت�سطرها  م�رش، 

�سحب جي�سها �ساغرة من اليمن 

فقط، بل لإ�سغال م�رش باإ�رشائيل 

عنا مدة طويلة لن يرفع بعدها اأى 

م�رشى راأ�سه خلف القناة ، ليحاول 

اإع���ادة مطامع حممد على وعبد 

النا�رش فى وحدة عربية.

مهلة  لأنف�سنا  نعطى  ب��ذل��ك 

طويلة لت�سفية اأج�ساد املبادئ 

الهدامة، ل فى مملكتنا فح�سب 

، بل وفى البالد العربية ومن ثم 

بعدها ، ل مانع لدينا من اإعطاء 

املعونات مل�رش و�سبيهاتها من 

الدول العربية اإقتداء بالقول ) 

اأرحموا �رشير قوم ذل ( وكذلك 

فى  الكريهة  اأ�سواتهم  لت��ق��اء 

الإعالم.

ل  التى  الث�انية  �سوريا هى   �

يجب األ ت�سلم من هذا الهجوم ، 

مع اقتطاع جزء من اأرا�سيها ، كيال 

تتفرغ هى الأخرى فتندفع ل�سد 

الفراغ بعد �سقوط م�رش.

� ل بد اأي�سا من ال�ستيالء على 

ال�سفة الغربية وقطاع غزة ، كيال 

جمال  اأي  للفل�سطينيني  يبقى 

للتحرك ، وحتى ل ت�ستغلهم اأية 

دولة عربية بحجة حترير فل�سطني ، وحينها 

ينقطع اأمل اخلارجني منهم بالعودة ، كما 

ي�سهل توطني الباقى فى الدول العربية

� ن���رى �����رشورة ت��ق��وي��ة امل���ال م�سطفى 

ال��ربازان��ى �سمال ال��ع��راق ، بغر�س اإقامة 

حكم  اأى  اإ�سغال  مهمتها  ك��ردي��ة  حكومة 

فى بغداد يريد اأن ينادى بالوحدة العربية 

�سمال مملكتنا فى اأر�س العراق �سواء فى 

احلا�رش اأو امل�ستقبل، علما باأننا بداأنا منذ 

العام املا�سى )1965( باإمداد الربازانى 

باملال و ال�سالح من داخل العراق ، اأو عن 

طريق تركيا و اإيران.

يا فخامة الرئي�ض

اإنكم ونحن مت�سامني جميعا �سن�سمن 

مل�ساحلنا امل�سرتكة و مل�سرينا املعلق ، 

بتنفيذ هذه املقرتحات اأو عدم تنفيذها، 

اأنتهز هذه  اأخ��ريا   ، اأو عدمه  البقاء  دوام 

الفر�سة لأجدد الإعراب لفخامتكم عما اأرجوه 

لكم من عزة ، و للوليات املتحدة من ن�رش 

و�سوؤدد ومل�ستقبل عالقتنا ببع�س من منو 

و ارتباط اأوثق و ازدهار.

املخل�س : في�سل بن عبد العزيز

) ملك اململكة العربية ال�سعودية (

من ق��راءة تلك الوثيقة ميكننا مالحظة 

التاىل :

اخلطة التى يقرتحها امللك ال�سعودى 

للعمل �سد الدول العربية تكاد تكون هى 

خطة احلرب الإ�رشائيلية فى يونيو 1967.

زوال العر�س ال�سعودى عام 1970 اإذا 

ا�ستمرت خطط جمال عبد النا�رش وا�ستمرت 

قواته فى اليمن ، واجلدير باملالحظة اأن عبد 

النا�رش ُهزم ع�سكرًيا عام 1967 م وتوفى 

عام 1970.

عندما ن�رشت مقاىل عن ) غياب عبد النا�رش 

هل كان �سدفة ؟( فى دي�سمرب 2007،ن�رشت 

تلك الوثيقة �سمن املقال الذى كان يبحث 

لغز وفاة الرئي�س عبد النا�رش عام 1970 ، 

و مت ن�رش املقال على موقع الفكر القومى 

العربى ، وموقع منتديات الفكر القومى 

العربى ، وعندما قراأ تلك الر�سالة/الوثيقة  

ال�سيد ) �سامى �رشف ( �سكرتري الرئي�س 

عبد النا�رش للمعلومات ووزير �سئون رئا�سة 

اجلمهورية الأ�سبق قام بكتابة هذا التعليق 

عليها وهو تعليق من�سور فى موقع منتديات 

الفكر القومى العربى :

) كنت فى زيارة لإحدى البلدان العربية 

ال�سقيقة �سنة 1995 وفى مقابلة متت مع 

رئي�س هذه الدولة تناق�سنا فى الأو�ساع 

فى املنطقة وكيف اأنها ل ت�سري فى اخلط 

وحماية  القومى  لالأمن  بالن�سبة  ال�سليم 

م�سالح ه��ذه الأم���ة واتفقنا على ان��ه قد 

حدث ذلك منذ ان �سارت القيادة ال�سيا�سية 

امل�رشية بدفع من اململكة النفطية الوهابية 

والوليات املتحدة الأمريكية على طريق 

من  املقاومة  ثابت  و�سطب  ال�ست�سالم 

ال�رشاع  ف��ى جمابهة  ال�سيا�سة  اأب��ج��دي��ات 

لهذه  و�سلنا  ومل��ا   ، ال�سهيونى  العربى 

مكتبه  اإىل  العربى  الرئي�س  ق��ام  النقطة 

وناولنى وثيقة وقال ىل يا اأبوه�سام اأريدك 

ان تطلع على هذه الوثيقة وهى اأ�سلية وقد 

الأ�سلى فى  ح�سلنا عليها من م�سدرها 

ق�رش امللك في�سل وملا طلبت منه �سورة 

قال ىل ميكنك اأن تن�سخها فقط الآن على 

الأقل وقمت بن�سخها ولعلم الأخوة 

اأع�ساء املنتدى فهى تطابق ن�س 

الوثيقة املن�سورة فى هذا املكان 

وقد راجعت الن�س املوجود لدى 

مبا هو من�سور اأع��اله فوجدتهما 

متطابقني، اأردت بهذا التعليق 

اأن اأوؤك��د روؤية مفادها ان عدوان 

1967 كان موؤامرة مدبرة و�سارك 
فيها لالأ�سف بع�س القادة العرب 

وقد يكون هناك ما زال بعد خفيا 

عنا مما �ستك�سفه الأيام القادمة 

)

�سامى  ال�سيد  تعليق  )انتهى 

�رشف على الر�سالة / الوثيقة(.

� فى الوثائق الإ�رشائيلية اخلا�سة 

قام  والتى   1967 يونيو  بحرب 

برتجمتها ون�رشها الأ�ستاذ حممد 

ح�سنني هيكل فى كتابه )عام من 

الأزمات ( ، اأن الرئي�س الأمريكى 

ليندون جون�سون فى مايو 1967 

اأن مت جتهيز ك��ل اخلطط  وبعد 

ل�رشب م�رش ، اأراد اأن ي�ستوثق من 

احتمالت غ�سب ال�سارع العربى 

حالة  العربية فى  العرو�س  على 

�سن اإ���رشائ��ي��ل احل���رب على م�رش 

وقد ا�ستقر راأيه بعد الت�ساور مع 

بال�سوؤال  التوجه  على  م�ساعديه 

املنطقة  اإىل ملكني فى  مبا�رشة 

تعترب الوليات املتحدة عر�سهما 

 ، القومى  لأمنها  مهامة  م�ساألة 

امللك ح�سني بن طالل فى الأردن 

، و امللك في�سل بن عبدالعزيز 

روب���رت كومار  قابل  وبالفعل   ،

م�ساعد الرئي�س جون�سون امللك 

ح�سني ف��ى عمان ي��وم 28 مايو 

، كما توجه ريت�سارد هيلمز مدير   1967
وك��ال��ة امل��خ��اب��رات امل��رك��زي��ة الأمريكية 

ملقابلة امللك في�سل بن عبد العزيز فى 

ك��ان امللك  التى  لندن  نف�سه فى  اليوم 

في�سل فى زيارة ر�سمية لها من اأجل تخيري 

احلكومة الربيطانية بني حلني :

1 � تاأجيل تنفيذ �سيا�سة الن�سحاب من 
القوات  بقاء  وا�ستمرار   ، ال�سوي�س  ���رشق 

الربيطانية فى املنطقة ل�سنة كاملة على 

ترتيب  م��ن  اجلميع  يتمكن  حتى  الأق���ل 

اأو���س��اع��ه��م ، واإل ف���اإن اإمت���ام الن�سحاب 

عام   ( املعلنة  املواعيد  ف��ى  الربيطانى 

1968 كما اأعلن ر�سميا من جمل�س العموم 
���س��وف يخلق ف��راغ��ا ميلوؤه   ) الربيطانى 

اجلي�س امل�رشى و يدخل اإىل عدن ذاتها .

2 � اأن تبذل احلكومة الربيطانية م�ساعيها 
لإقامة جتمع ي�سم كل دول �سبه اجلزيرة 

العربية و اخلليج لكى يكون للمنطقة جتمع 

 ، العربية  اإقليمى تتمايز به عن اجلامعة 

لل�سعودية فيه دور موؤثر يوازى  ويكون 

ال��دور امل�رشى فى جامعة ال��دول العربية 

التى يوجد مقرها فى القاهرة .

� مت��ت امل��ق��اب��ل��ة ب��ني امل��ل��ك في�سل 

وري��ت�����س��ارد هيلمز ي��وم 29 م��اي��و 1967 

ف��ى ج��ن��اح امل��ل��ك ف��ى ف��ن��دق دور�س�سرت 

وح�رش املقابلة بني امللك وهيلمز ال�سيد 

كمال اأدهم م�ست�سار امللك اخلا�س ومدير 

املخابرات ال�سعودية و�سقيق زوجته امللكة 

) عفت ( ، اأ�ستمر الجتماع من العا�رشة م�ساء 

وحتى الثانية �سباحا وقد مت تاأمني مكان 

الجتماع بوا�سطة خرباء وكالة املخابرات 

، وع��اد هيلمز عقب  الأمريكية  املركزية 

❊ صورة من أول خبر نشر في الصحف املصرية عن ثورة 26 سبتمبر
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عدد خا�ص ي�صدر عن �صحيفة

مبنا�سبة الذكرى الأربعني لوفاة القائد 

العربي الكبري جمــــــال عبدالنا�ســــر 16
الرئي�س  لإخ��ط��ار  وا�سنطن  اإىل  الجتماع 

الأمريكى مبا دار مع امللك

� يقول الأ�ستاذ هيكل فى كتابه ) عام 

من الأزمات ( اأنه فى ربيع عام 1985 تقابل 

مع ال�سيد كمال اأده��م فى بيته فى لندن 

بريت�سارد  امللك في�سل  لقاء  و�ساأله عن 

هيلمز يوم 29 مايو 1967 ، وهل كان امللك 

والإ�رشائيلية  الأمريكية  بالتدابري  يعرف 

مل�رش وجلمال عبد النا�رش ؟ ورد عليه ال�سيد 

كمال اأده��م قائال ) اأ�سمع ل�ست �سيا�سيا 

مثل الآخرين اأق��ول اأى كالم و ال�سالم ، ما 

�ساألتنى فيه لن اأرد عليه ، ولكنى اأريدك 

اأن تعلم ، و اأنا اأقولها لك مبنتهى ال�رشاحة 

، �سديقك الرئي�س جمال كان فى مواجهة 

مفتوحة و عنيفة �سد اململكة ، واملعركة 

كانت �سيا�سية و نف�سية واأخ��ريا اأ�سبحت 

ع�سكرية فى اليمن ، وامللك في�سل م�سئول 

عن مملكته ، م�سئول اأمام اأ�رشته ، م�سئول 

اأمام اأخوته و اأبنائه ي�سلم لهم الأمانة كاملة 

كما ا�ستلمها ، واجبه وا�سح اأم��ام العر�س 

و الأ����رشة، و عليه اأن يت�رشف مب��ا يحقق ) 

امل�سلحة ( وهذا هو كل �سيئ ولي�س هناك 

�سئ اآخر، ل ت�ستطيع اأن ت�سائل امللك في�سل 

اإل فيما هو م�سئول عنه ) العر�س و الأ�رشة 

(، وهل جنح فى حمايتهما طوال حكمه اأم 

مل ينجح ؟ و هل كانت اململكة اأقل اأو اأكرث 

ا�ستقرارا عندما تركها عما كانت عليه عندما 

ت�سلمها ؟هذا هو املحك ، كان اخلطر الأكرب 

علينا اأيام ملكه هو �سديقك الرئي�س جمال 

وبالن�سبة لنا فى اململكة فاإن في�سل اأنت�رش 

فى التهديد الذى مثله علينا الرئي�س جمال، 

ونحن ل نتعب روؤو�سنا بكرثة الأ�سئلة و ل 

باخلو�س فى احلكايات و التواريخ ( ويتابع 

اللقاء  لتفا�سيل  رواي��ت��ه  هيكل  الأ�ستاذ 

)و�سكت ال�سيد كمال اأدهم وهو ي�سعر اأننى 

اأتابعه برتكيز �سديد ثم قال : كنت �رشيحا 

معك مل اأتكلم كالم �سيا�سيني و مل اأتكلم 

كالم رجل غام�س كلمتك ب�رشاحة و اأنت حر 

فيما تفهمه مما قلت !(.

بقراءة كل تلك الوثائق �سنتاأكد بالفعل 

اأن م�ساندة م�رش لثورة اليمن ،ووجود جزء من 

اجلي�س امل�رشى هناك ت�سبب فى اطالق كل 

كالب ال�سيد للق�ساء على جتربة جمال عبد 

النا�رش.

مل تكن م�ساندة م�رش لثورة اليمن م�سادفة 

اأو قرارا ع�سوائيا بل كان مل�رش دور بارز فى 

تفجري ال��ث��ورة م��ن الأ���س��ا���س،وك��ان��ت على 

لل�سباط  ال�رشية  باخلاليا  وط��ي��دة  �سالت 

الأحرار فى اجلي�س اليمنى.

كان قرار عبد النا�رش بتفجري الثورة فى 

اليمن وم�ساندتها ودعمها ع�سكريا نابعا من 

روؤيته لالأمن القومى امل�رشى،راأى عبد النا�رش 

اأن من ي�سيطر على فل�سطني يهدد �سيناء، 

ومن ي�سيطر على �سيناء �سيطر على قناة 

ال�سوي�س ، ومن �سيطر على القناة �سيطر 

على م�رش والبحر الأحمر،ومن �سيطر على م�رش 

�سيطر على الوطن العربى كله.

حدد عبد النا�رش فى تقديره ال�سرتاتيجى 

ملوقف م�رش فى نهاية عام 1952 التى:

- ت����واج����ه م�������رش ع����دوي����ن ف����ى وق���ت 

على  واإ�رشائيل  القناة  فى  واحد:بريطانيا 

احلدود ال�رشقية

- ل ميكن لأية مفاو�سات �سيا�سية مع 

بريطانيا للجالء اأن تنجح اإل مب�ساندة العمل 

الفدائي والع�سكرى فى منطقة القناة.

- م�����رش ل��ن تتمكن م��ن خ��و���س معركة 

ع�سكرية ناجحة �سواء كانت دفاعية اأو هجومية 

�سد اإ�رشائيل طاملا ظلت القوات الربيطانية 

متواجدة فى منطقة القناة 

تهدد خطوط موا�سالتنا نحو 

ال�رشق وتتحكم بها.

فى  الرئي�سى  ال��ع��دو   -

ال��وق��ت احل���اىل ه��و ق��وات 

الح�����ت�����الل ال���ربي���ط���ان���ى 

والعدو الفرعي هو القوات 

ال�رشائيلية.

وبالفعل ينجح عبد النا�رش 

فى توقيع اتفاقية اجلالء مع 

بريطانيا عام 1954،وتتبعها 

ال��ث��ان��ي��ة بتاأميم  اخل��ط��وة 

���رشك��ة ق��ن��اة ال�سوي�س فى 

اأدى  م��ا   1956 يوليو   26
للعدوان الثالثى على م�رش، 

وبف�سل ال��ع��دوان اأ�سبحت 

ق���ن���اة ال�����س��وي�����س م�رشية 

بالكامل،كما األغى عبد النا�رش 

م��ع��اه��دة اجل���الء وا�ستوىل 

الربيطانية  ال��ق��اع��دة  على 

القناة،وبذلك  منطقة  فى 

مت تطهري املدخل ال�سماىل 

للبحر الأحمر،وبقى املدخل 

اجلنوبى عند ب��اب املندب 

الطريق مفتوحا  ،واأ���س��ب��ح 

ال�������رشق ف���ى �سيناء  ن��ح��و 

ل��ل��ج��ي�����س امل���������رشى دون 

تهديد بريطانى للقوات امل�سلحة امل�رشية، 

واأ�سبحت ا�رشائيل هى العدو الرئي�سى مل�رش 

الذى يتحتم مواجهته .

الحتالل  ان��ه��اء  على  النا�رش  عبد  �سمم 

الربيطانى لل�سودان اأول وبعد ذلك الدعوة 

لوحدة وادى النيل من خالل العرتاف بحق 

ال�سعب ال�سودانى فى تقرير م�سريه،وعندما 

اأخ���ت���ار ال�����س��ع��ب ال�����س��ودان��ى ال�ستقالل 

والنف�سال عن م�رش بادر عبدالنا�رش بتاأييد 

ذلك و�سحب القوات امل�رشية من ال�سودان 

للجي�س  ه��دي��ة  الثقيلة  اأ�سلحتها  ت��ارك��ة 

ال�سودانى ما ا�سطر الربيطانيون اإىل �سحب 

جي�سهم لتتحرر ال�سودان ،وبذلك اكت�سبت 

ال�سودانى،وفتحت  ال�سعب  �سداقة  م�رش 

جمال العمل لها فى اأفريقيا كلها باخال�سها 

القارة  والتزامها بت�سفية ال�ستعمار فى 

لل�سعوب  امل�سري  تقرير  وح��ق  ال�سمراء 

الأفريقية،وفى عام 1957 اأ�سبح ال�ساحل 

ونهاية  ك�سال  حتى  الأح��م��ر  للبحر  الغربى 

احلدود ال�سودانية خاليا من القوات الأجنبية 

نهائيا.

حتتل ال�سومال موقع ا�سرتاتيجى مهم فى 

القرن الأفريقى لذا قرر عبد النا�رش م�ساندة 

القوى الوطنية ال�سومالية ودعمها من اأجل 

احلفاظ على مقومات ال�سخ�سية ال�سومالية 

بجذورها العربية والإ�سالمية ووحدة اأرا�سى 

ال�سومال ،وقطع الطريق على اإ�رشائيل التى 

كانت تريد توطيد عالقاتها الإقت�سادية 

بال�سومال لذا ات�سلت م�رش بكل الهيئات 

والتنظيمات ال�سيا�سية ال�سومالية ودعمت 

العربية،  بالكتب  ال�سومال  فى  التعليم 

كما اأمر عبد النا�رش اأن يفتح الأزه��ر اأبوابه 

توافدوا  ال��ذي��ن  ال�سوماليني  ل�ستقبال 

اإر�سال  ،كما مت  هائلة  ب��اأع��داد  م�رش  على 

بعثة اأزهرية كبرية لل�سومال لربط ال�سعب 

ال�سوماىل بدينه احلنيف ،وهكذا عملت م�رش 

اإر�ساء عالقات اقت�سادية وع�سكرية  على 

بال�سومال  وط��ي��دة  و�سيا�سية  وثقافية 

1960 واأن�سم  ال��ذى ن��ال ا�ستقالله ع��ام 

جلامعة الدول العربية،وبذلك �سمنت م�رش 

مكانها فى منطقة القرن الأفريقى وقطعت 

الطريق على اإ�رشائيل ،لتتحكم فى املدخل 

اجلنوبى للبحر الأحمر ثم اندلعت ثورة اليمن 

على اجلانب الأخر من �سواطئ البحر الأحمر 

ال���دور امل�رشى  وك��ان  ال�رشقى(  )ال�ساحل 

وال��وج��ود امل�رشى لدعمها واأ�سبحت م�رش 

قادرة على التحكم فى مدخل البحر الأحمر 

ما حتقق  وه��و  اجلنوبى  ال�سماىل ومدخله 

فعال خالل حرب 1973 باغالق م�سيق باب 

املندب .

وبرغم الهزمية فى عام 1967 وحماولت 

ا�رشائيل لزيادة وجودها فى البحر الأحمر ببناء 

الزوارق  بع�س  �سيناء،ونقل  مطارات فى 

احلربية برا من موانيها فى البحر املتو�سط 

اإىل البحر الأحمر ،وحماولتها �رشقة برتول 

خليج ال�سوي�س اأو التدخل فى عملية فتح 

قناة ال�سوي�س اأجه�ست ال�سيا�سة امل�رشية 

املحاولت  تلك  كل  النا�رش  عبد  عهد  فى 

،وقامت م�رش بن�رش �سفن اأ�سطولها فى البحر 

الأحمر فى املوانئ امل�رشية وميناء بور�سودان 

،كما ن�رشت م�رش قواتها اجلوية فى مطارات 

ال�سودان،ونقلت ج��زءاً من قواتها الربية 

اإىل منطقة جبل الأولياء بال�سودان ،وعندما 

ل�رشقة  عمالقاً  اإ���رشائ��ي��ل ح��ف��اراً  اأ�ستاأجرت 

البرتول امل�رشى فى خليج ال�سوي�س قامت 

املخابرات امل�رشية بتدمريه قبل و�سوله 

للبحر الأحمر .

ورف�ست م�رش ك��ل حم���اولت فتح قناة 

كل  م��ن  ا�رشائيل  ان�سحاب  قبل  ال�سوي�س 

الأرا����س���ى ال��ع��رب��ي��ة املحتلة ع���ام 1967 

وايجاد حل عادل و�سامل لق�سية ال�سعب 

الفل�سطينى، بل اأن الرئي�س عبد النا�رش رهن 

فتح القناة بعودة الالجئني الفل�سطينيني 

اإىل وطنهم.

يقول املفكر الكبري »جمال حمدان« فى 

اأوراقه اخلا�سة :

)اأول  النا�رش هو  الرئي�س جمال عبد  اأن 

ولالأ�سف اآخر( حاكم يعرف ويفهم جغرافيا 

م�رش ال�سيا�سية واأن )النا�رشية هي امل�رشية 

كما ينبغي اأن تكون... اأنت م�رشي اإذن اأنت 

نا�رشي... حتى لو انف�سلنا عنه )عبد النا�رش( 

اأو رف�سناه ك�سخ�س اأو كاإجناز. وكل حاكم 

بعد عبد النا�رش ل ميلك اأن 

يخرج على النا�رشية ولو اأراد 

اإل وخرج عن امل�رشية اأي كان 

خائنا( لأن النا�رشية يف راأيه 

قدر م�رش الذي ل ميلك م�رشي 

الهروب منه.

ال��ن��ا���رشي��ة  اإن  وي���ق���ول 

الطبيعية(  م�����رش  )ب��و���س��ل��ة 

مع احتفاظ كل م�رشي بحقه 

املطلق يف رف�س عبد النا�رش 

لأن امل�����رشي )ن��ا���رشي قبل 

النا�رشية وبعدها وبدونها(.

مل تكن حرب اليمن �سببا 

مل�ساكل م�رش ومل تكن هى 

1967 بل  ���س��ب��ب ه���زمي���ة 

يعك�س  عظيما  عمال  ك��ان��ت 

بعد نظر ملمو�س لرجل دولة 

مهموم بق�سايا اأمته ،موؤمن 

العربى  ب���وح���دة امل�����س��ري 

وب��اأن ا�ستقالل اليمن اأو اأى 

قطر عربى اأخ��ر هو ج��زء من 

ا�ستقالل م�رش .

وب���رغ���م ك���ل امل���وؤام���رات 

وبرغم  اليمنية  الثورة  على 

قامت   1967 يونيو  كارثة 

وخرج  اليمنية  اجلمهورية 

ال�����س��ع��ب ال��ي��م��ن��ى م��ن حكم 

المامة املتخلف، وهبت رياح التغيري على 

امارات  العربى،فا�ستقلت  منطقة اخلليج 

اخلليج كلها واأنتهى الوجود ال�ستعمارى 

يف املنطقة، وحتى حكام ال�سعودية اأعداء 

عبد النا�رش وخ�سوم الثورة اليمنية اأ�سطروا 

لإدخال تعديالت وحتديثات على ال�سعودية 

لتقيهم من رياح الثورة .

وخرجت دولة اليمن اجلنوبية اإىل الوجود 

ال�سماىل  اليمن  توحد  ثم  م�ستقلة  كدولة 

واجلنوبى ف��ى دول��ة واح���دة، وبال�سيطرة 

ال��ع��رب��ي��ة ع��ل��ى ب���اب امل��ن��دب حت��ق��ق حلم 

عبدالنا�رش واأ�سبح البحر الأحمر بحرا عربيا 

بحق.

وب�سبب وجود اجلي�س امل�رشى فى اليمن 

قرب منابع النفط ،غريت �رشكات البرتول 

من اأ�ساليب تعاملها مع حكومات البرتول 

ومنحتها ن�سيباً اأكرب من ثروتها امل�سلوبة.

ك���ل ه���ذه الي��ج��اب��ي��ات ج��ع��ل��ت الغرب 

ال�ستعمارى كله متحالفا مع امللوك العرب 

�سواء في�سل ال�سعودية اأو ح�سني الأردن 

وحتى ح�سن املغرب فى اأق�سى غرب الوطن 

العربى يتكالبون على �رشب منوذج جمال 

عبد النا�رش والطاحة بنظام حكمه الوطنى 

ف��ى م�����رش، وه��و م��ا حتقق ل��الأ���س��ف ولكن 

ل�سخرية القدر مل يتحقق ذلك عقب هزمية 

1967 بل بعد وفاة عبد النا�رش وعقب ن�رش 
اأوراق  كل  ال�سادات  �سلم  عندما   1973
املنطقة اإىل �سديقه الأمريكى اليهودى 

هرنى كي�سنجر مدعوما بن�سائح في�سل 

ال�سعودية .

وه���و م��ا ت��ع��ان��ى م�����رش م��ن��ه ح��ت��ى الآن 

ف��ق��د ف��ق��دت موقعها ف��ى ق��ي��ادة الأم���ة 

القارة  فى  اأر�سدتها  وفقدت  العربية، 

الأفريقية واأنكم�س دورها فى حركة عدم 

متزايدة  عزلة  تواجه  الإنحياز،واأ�سبحت 

فى ظل عالقات خا�سة م�سبوهة جتمعها 

واإ�رشائيل  الأمريكية  املتحدة  بالوليات 

منذ عام 1974 .

�ستظل م�ساندة م�رش لثورة اليمن اأحد 

اأعظم اأعمال الرئي�س عبد النا�رش وم�سدر 

فخر دائم مل�رش مهما كره اخلونة والعمالء.
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عدد خا�ص ي�صدر عن �صحيفة

مبنا�سبة الذكرى الأربعني لوفاة القائد 

17العربي الكبري جمــــــال عبدالنا�ســــر

وي�سيف العيني اأن الكتاب ل يكاد يرتك مو�سوعا اإل 

طرقه، حتدث عن �سنعاء واأ�سواقها ومبانيها، وكوكبان 

وتعز وعدن و�سبام وح�رشموت، عن بازرعة يف القاهرة 

والأدي��ب علي اأحمد باكثري، عن خمبازة ال�سيباين، عن 

امل��راأة اليمنية ودوره��ا يف الق�سة والأزي��اء والفل، عن 

املغرتبني، عن املذهب ال�سيعي واحلوثي وعن القبائل 

والقات وال�سالح. اأما يو�سف ال�رشيف يف مقدمته فينطلق 

من بداية الثورة اليمنية التي ق�ست علي حكم الإمامية 

الذي دام ثالثمائة عام والحتالل الربيطاين الذي دام 

اأكرث من مئة وخم�سني عاما منذ عام 1839م.

مواردها  عباأت  قد  م�رش  كانت  اإذا  ال�رشيف:  يقول 

وح�سدت اإمكاناتها ودفعت بقواتها واأ�سلحتها وعتادها 

عرب ج�رشين بحري وجوي للقتال اإىل جانب ثوار اليمن، 

حيث امتزجت الدماء وتعانقت اأرواح ال�سهداء اليمنيني 

وامل�رشيني، فال �سك اأن هذه امللحمة الن�سالية �سابقة 

�سيا�سية و�سعبية مقدرة يف �سجل التاريخ العربي املعا�رش 

اإىل  بالنظر  العربية،  القومية  لدعوة  وانحياز م�سهود 

النت�سار الذي حتقق للثورتني، ثم تتويج ذلك النت�سار 

املوؤزر باإعالن الوحدة بني �سطري اليمن يوم 22 مايو 

عام 1990 .

اأما عن الدور امل�رشي يف اليمن يف �سوء ح�سابات الربح 

واخل�سارة فيقول اإن امل�رشيني هم الذين تراخوا حكومات 

و�سعبا عن جني الثمرات، ل علي النمط ال�ستعماري، 

واإمنا على النحو الذي يعزز من متتني اللحمة ال�سيا�سية 

وال�سعبية، وتكامل امل�سالح امل�سرتكة، والتن�سيق يف 

اإطار منظومة الأمن القومي العربي، بالنظر ملوقع البلدين 

احلاكم ملدخلي البحر الأحمر ال�سمايل واجلنوبي.

الوحيدة علي هذا  اأن امل��ب��ادرة  ال�رشيف:  وي�سيف 

ال�سعيد، حني كان علي م�رش اإغالق باب املندب يف وجه 

املالحة الإ�رشائيلية اإبان حرب )اأكتوبر( 1973، من دون 

اإذن اأو ت�ساور مع ال�سلطات اليمنية لدواعي املفاجاآت 

الإ�سرتاتيجية، ومل يكن ليتحقق ذلك فيما لو كانت 

الإمامة املتوكلية علي �سدة احلكم يف �سنعاء، وبريطانيا 

متمرت�سة يف قاعدتها الع�سكرية يف عدن.

اأما عن موقف من ي�سميهم يو�سف ال�رشيف ب كتاب 

الردة م�سريا اإىل الهجوم الذي حدث علي املوقف امل�رشي 

من اليمن بعد رحيل عبدا لنا�رش فيقول عنه انه كان 

تنديدا م�سعورا اأنبنى علي كونه �سبب خرابا اقت�ساديا 

مل�رش وت�سبب يف نك�ستها الع�سكرية يف )يونيو( 1967 

علي حد زعمهم، اإيل حد اغتيال �سخ�سية و�سمعة جمال 

عبدا لنا�رش �سمنيا، عرب التكفري بكل ما تبناه ودعا له 

من مبادئ الت�سامن القومي، و�سعيه اإىل دعم حركات 

التحرر العربي.

وي�سيف ال�رشيف هنا: مل تكن رموز الثورة امل�سادة 

متار�س ن�ساطها ال�سيا�سي والفكري والدعائي امل�سبوه 

باإمكاناتها الذاتية، ولكنها وجدت ال�سند والدعم من 

الرجعية العربية وخزائنها، ومن اأعداء حركة التحرر العربي 

دون ح�ساب.

ويرد الكاتب انه علينا اأن نعرتف ب�سدق ومو�سوعية 

اأن دعاة ال��ردة خاب فاألهم وف�سل خمططهم امل�سبوه 

الرامي اإىل ت�سويه الدور امل�رشي يف اليمن اأو تقزميه، 

لأن الذاكرة التاريخية راحت تف�سح كل ما روجوه من 

افرتاءات واأكاذيب عرب الندوات احلوارية والبحثية التي 

جتمع بني النخب الثقافية وال�سيا�سية يف م�رش واليمن 

حتت �سعار متتني وتر�سيد ودعم العالقات بني البلدين، 

و�سهادات ال�سهود الراحلني والأحياء علي ملحمة الن�سال 

اليمني امل�سرتك.

ويقر املوؤلف اأن م��ادة كتابه اعتمدت علي جتربته 

وروؤيته ال�سخ�سية للتطورات والوقائع التي عاي�سها 

وعرب  عنها  الكتابة  يف  ب�سيطا  اأ�سلوبا  اختياره  وعلي 

اختيار ما يوؤكد علي م�سداقيتها من احلكايات والروايات 

املتاحة ولعلها الأحرى باملتابعة والإ�سهام يف ا�ستيعاب 

م�سمونها � ح�سب ال�رشيف � الذي يوؤكد علي حر�سه ق�رش 

كتابته علي ال�سفوة فح�سب بل يكتب للمهتمني وغري 

املهتمني، وي�سري اأي�سا اإيل عبوره �رشيعا علي املعروف 

واملتداول �سلفا من املعلومات والولوج اإىل ما وراء 

الكوالي�س من الدولرات والأ�رشار.

يتناول ال�رشيف العالقات امل�رشية اليمنية يف بعدها 

التاريخي منذ الع�رش الفرعوين، ثم عر�س �سباأ وامللكة 

بلقي�س ثم يكتب تف�سيال عن عمارة اليمني اأول �سفري 

لليمن يف م�رش اإبان احلكم الفاطمي ثم ال�سفري اليمني 

بالقاهرة يف ع�رش الإمام يحيي حميد الدين وهو ال�سيد علي 

املوؤيد، كذلك يتناول جي�س حممد علي وحملته الع�سكرية 

اإىل احلجاز والجتاه اإيل اليمن وانتزاعه تهامة من يد حممد 

بن م�سعود عام 1818 واإعادتها اإىل اليمن اإبان حكم الإمام 

املتوكل علي اهلل اأحمد بن علي، وعودة حممد علي ثانية 

اإىل اليمن ملواجهة النكليز الذين ورثوا النفوذ الربتغايل 

يف املنطقة، اإذ كان النكليز � ح�سب املوؤلف � قد وجهوا 

مدافعهم البحرية وق�سفوا ميناء املخا، ثم اأجربوا اإمام 

اليمن علي منحهم مركزاّ ع�سكريا، حيث متكنت احلملة 

الع�سكرية امل�رشية من حترير جميع مناطق تهامة عام 

1832 وحتى و�سلت اإىل مرتفعات تعز.
يتناول ال�رشيف اأي�سا �سخ�سية الف�سيل الورتالين اأحد 

قادة مترد ثورة الأحرار يف اليمن عام 1948، وهو التمرد 

الذي ف�سل، واأع��دم الإم��ام اأحمد معظم ق��واده، وي�سري 

ال�رشيف اإىل اأن الف�سيل الورتالين اأ�س�س �رشكة جتارية 

مقرها �سوق امللح يف �سنعاء، لتغطية ن�ساطات الن�سال 

الوطني، وكان علي راأ�سها املنا�سل علي حممد ال�سنيدار، 

وجمموعة من التجار امل�ستنريين وغريهم من الأحرار، 

حيث كانوا يعقدون الجتماعات التي ت�ستهدف التخطيط 

للقيام بالثورة، وتاأ�سي�س حكم د�ستوري دميقراطي 

برئا�سة الإمام املرتقب عبداهلل بن الوزير، حتى ان�سم 

اإليهم تباعا عدد من الع�سكريني الذين �سكلوا خلية ثورية 

برئا�سة املنا�سل العراقي الكبري جمال جميل.

وت�ستمر حكايات يو�سف ال�رشيف حول التدخل امل�رشي 

يف اليمن وماأزق الحتالل العثماين، حرب اخلطاط وحرب 

فل�سطني، زعامات الأحرار يف القاهرة، ف�سل ال�سكري يف 

اغتيال الإمام، جملة احلكمة، ا�ست�سهاد ال�سباط الأحرار، 

امللكيون يركبون اجلبال، اليمن ونك�سة حزيران )يونيو(، 

اإغالق باب املندب، �سهادة امل�سري عبداهلل ال�سالل، وهي 

ال�سهادة التي ي�سن فيها هجوما كثيفا علي الدكتور عبد 

الرحمن البي�ساين الذي قدم نف�سه يف بداية الثورة اليمنية 

علي اأنه واحد من املوؤثرين احلقيقيني فيها، ويقول 

ال�رشيف ان البي�ساين علي العك�س من ذلك لعب اأدوارا 

�سلبية يف بداية م�سرية الثورة �سواء يف منازعة الثوار علي 

�سلطة ال�سيادة ومنا�سبها، اأو عرب فتح جبهات للخالف 

الطائفي املرير مع اأن�سار املذهب الزيدي والها�سميني 

ومل تتمكن الثورة بعد من تثبيت اأقدامها، وي�سري ال�رشيف 

اإىل اأن البي�ساين مل يكف عن اإث��ارة النعرات الطائفية 

والدعاء با�سطهاد ال�سوافع حتديد، وهو اأي�سا واحد من 

الذين �سنوا هجوما �سارخا علي جمال عبدالنا�رش.

ويذكر اأي�سا اأن البي�ساين كان قد التحق بحركة الأحرار 

اليمنيني يف القاهرة عام 1960 غري اأنه �رشعان ما ا�سطدم 

مع زعيمي احلركة اآنذاك القا�سي حممد حممود الزبريي 

والأ�ستاذ اأحمد حممد نعمان، وهما قد اأفا�سا يف اأ�سباب 

اإبعاده وعزل من الحتاد اليمني الذي كان ميثل جتمع 

املعار�سة اليمنية، لأنه فاق بتع�سبه الطائفي والعرقي 

ال�سافر كل املتع�سبني من قبله � ح�سب املوؤلف � ويذكر 

ال�رشيف ن�س البيان املعنون الأح��رار اإيل الأح��رار الذي 

ن�رشته جريدة العمال بعدن يف 16 اأيلول )�سبتمرب( عام 

1962 اأي قبل ع�رشة اأيام من اندلع الثورة اليمنية وينقل 
مئة جزء مما قاله الزبريي والنعمان.

يف حق البي�ساين: جاء على اآخر الزمان طارئ جديد 

علي �سفوف احلركة الوطنية يطالبنا باملنكر، ويدعونا 

ايل جرمية الن�سقاق بني اأبناء ال�سعب، والعتماد عليها 

� كما يزعم � يف حتقيق الثورة، وما اأ�سبه طلبه هذا مبن 

ي��ح��اول تطهري قرية م��ن ميكروب امل��الري��ا في�رشبها 

بالقنابل الذرية، ويقول ولقد ذكرنا بالعبد الأبله الذي 

حاول ان يطرّي الذباب عن جبني �سيده، فرمي �سخرة 

�سخمة حطمت جبني �سيده دون الذباب الذي طار قبل 

اأن تلحقه ال�سخرة.

ويقول ال�رشيف: ل اأن�سي وقتئذ اأن جملة )روزاليو�سف( 

تلقت العديد من ر�سائل اليمنيني التي كانت حتتج على 

ن�رش مذكرات البي�ساين عن اليمن، وهكذا تقرر وقفها 

بالتزامن مع ا�ستبعاد البي�ساين من احلديث عن اليمن 

يف اإذاعة �سوت العرب، وقد اعرتف البي�ساين نف�سه يف 

احدي حلظات جتلية اأن جمال عبدا لنا�رش قال له : كيف 

تقبل على نف�سك واأن��ت رج��ل مثقف، اح��رتاف العمل 

الطائفي؟.

اليمن واأهل اليمن .. اأربعون زيارة واألف حكاية
القاهرة/ متابعات:

يف خم�سمائة �سفحة من القطع الكبري ومزود مبلحق من ال�سور �سدر للكاتب وال�سحايف يو�سف ال�رشيف �سفره اجلديد 

)اليمن واأهل اليمن، اأربعون زيارة واألف حكاية( عن دار ال�رشوق للطبع والن�رش ، وقدم للكتاب الدكتور حم�سن العيني رئي�س 

الوزراء اليمني الأ�سبق الذي اأ�سار اإىل اأن عالقة ال�رشيف باليمن بداأت مع ثورة ال�ساد�س والع�رشين من �سبتمرب 1962 مع 

طالئع اليمنيني الأحرار يف القاهرة، غري اأن الكتاب ي�ستعر�س تاريخ اليمن القدمي ويك�سف � ح�سب التقدمي � عن ال�سالت 

بني م�رش واليمن وعالقات وم�سالح اأمنية واقت�سادية واإ�سرتاتيجية، وكذلك تناول العديد من ال�سواهد التي تدل على 

�سلة بني احل�سارة امل�رشية الفرعونية وح�سارة اليمنيني.

ويقول الدكتور العيني: اأبرز الكتاب دور م�رش يف دعم الثورة اليمنية يف ال�سمال ودعم حركة التحرير يف اجلنوب وكذلك 

اإبراز ت�سحيات اجلنود املجهولني وما قدموه من اأجل م�رش ومن اأجل اليمن، وركز علي اأهمية ذلك عرب العالقات التي يجب 

اأن تقوم بني البلدين.

الكاتب وال�شحايف امل�رصي الراحل يو�شف ال�رصيف:
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ولد جمال عبد النا�رص يف ١٥ يناير ١٩١٨ يف ١٨ �سارع قنوات يف حي باكو�س ال�سعبي بالإ�سكندرية . 

كان جمال عبد النا�رص البن الأكرب لعبد النا�رص ح�سني الذي ولد يف عام ١٨٨٨ يف قرية بني مر يف �سعيد م�رص يف اأ�رصة 

من الفالحني، ولكنه ح�سل على قدر من التعليم �سمح له باأن يلتحق بوظيفة يف م�سلحة الربيد بالإ�سكندرية، وكان 

مرتبه يكفي ب�سعوبة ل�سداد �رصورات احلياة . 

جمال عبد النا�رص فى املرحلة االبتدائية: 

التحق جمال عبد النا�رص برو�سة الأطفال مبحرم بك بالإ�سكندرية، ثم التحق باملدر�سة البتدائية باخلطاطبة يف عامي 

 . ١٩٢٣ ، ١٩٢٤

وفى عام ١٩٢٥ دخل جمال مدر�سة النحا�سني البتدائية باجلمالية بالقاهرة واأقام عند عمه خليل ح�سني يف حي 

�سعبي ملدة ثالث �سنوات، وكان جمال ي�سافر لزيارة اأ�رصته باخلطاطبة يف العطالت املدر�سية، وحني و�سل يف الإجازة 

ال�سيفية يف العام التايل – ١٩٢٦ – علم اأن والدته قد توفيت قبل ذلك باأ�سابيع ومل يجد اأحد ال�سجاعة لإبالغه مبوتها، 

ولكنه اكت�سف ذلك بنف�سه بطريقة هزت كيانه – كما ذكر لـ »دافيد مورجان« مندوب �سحيفة »ال�سنداي تاميز« – ثم 

اأ�ساف: »لقد كان فقد اأمي يف حد ذاته اأمراً حمزناً للغاية، اأما فقدها بهذه الطريقة فقد كان �سدمة تركت يف �سعوراً 

ل ميحوه الزمن. وقد جعلتني اآلمي واأحزاين اخلا�سة يف تلك الفرتة اأجد م�س�ساً بالغاً يف اإنزال الآلم والأحزان بالغري يف 

م�ستقبل ال�سنني «. 

وبعد اأن اأمت جمال ال�سنة الثالثة يف مدر�سة النحا�سني بالقاهرة، اأر�سله والده يف �سيف ١٩٢٨ ليقيم عند جده لوالدته 

فق�سى ال�سنة الرابعة البتدائية يف مدر�سة العطارين بالإ�سكندرية . 

جمال عبد النا�رص فى املرحلة الثانوية: 

التحق جمال عبد النا�رص يف عام ١٩٢٩ بالق�سم الداخلي يف مدر�سة حلوان الثانوية وق�سى بها عاماً واحداً، ثم نقل يف 

العام التايل – ١٩٣٠– اإىل مدر�سة راأ�س التني الثانوية بالإ�سكندرية بعد اأن انتقل والده اإىل العمل مب�سلحة البو�سطة 

هناك . 

وفى تلك املدر�سة تكون وجدان جمال عبد النا�رص القومي؛ ففي عام ١٩٣٠ ا�ست�سدرت وزارة اإ�سماعيل �سدقي 

مر�سوماً ملكياً باإلغاء د�ستور ١٩٢٣ فثارت مظاهرات الطلبة تهتف ب�سقوط ال�ستعمار وبعودة الد�ستور. 

ويحكي جمال عبد النا�رص عن اأول مظاهرة ا�سرتك فيها: »كنت اأعرب ميدان املن�سية يف الإ�سكندرية حني وجدت 

ا�ستباكاً بني مظاهرة لبع�س التالميذ وبني قوات من البولي�س، ومل اأتردد يف تقرير موقفي؛ فلقد ان�سممت على الفور 

اإىل املتظاهرين، دون اأن اأعرف اأي �سيء عن ال�سبب الذي كانوا يتظاهرون من اأجله، ولقد �سعرت اأنني يف غري حاجة اإىل 

�سوؤال؛ لقد راأيت اأفراداً من اجلماهري يف �سدام مع ال�سلطة، واتخذت موقفي دون تردد يف اجلانب املعادي لل�سلطة. 

ومرت حلظات �سيطرت فيها املظاهرة على املوقف، لكن �رصعان ما جاءت اإىل املكان الإمدادات؛ حمولة لوريني 

من رجال البولي�س لتعزيز القوة، وهجمت علينا جماعتهم، واإين لأذكر اأنى – يف حماولة يائ�سة – األقيت حجراً، لكنهم 

اأدركونا يف ملح الب�رص، وحاولت اأن اأهرب، لكني حني التفت هوت على راأ�سي ع�سا من ع�سي البولي�س، تلتها �رصبة 

ثانية حني �سقطت، ثم �سحنت اإىل احلجز والدم ي�سيل من راأ�سي مع عدد من الطلبة الذين مل ي�ستطيعوا الإفالت بال�رصعة 

الكافية. 

وملا كنت يف ق�سم البولي�س، واأخذوا يعاجلون جراح راأ�سي؛ �ساألت عن �سبب املظاهرة، فعرفت اأنها مظاهرة نظمتها 

جماعة م�رص الفتاة يف ذلك الوقت لالحتجاج على �سيا�سة احلكومة. 

وقد دخلت ال�سجن تلميذاً متحم�ساً، وخرجت منه م�سحوناً بطاقة من الغ�سب«. )حديث عبد النا�رص مع »دافيد مورجان« 

مندوب »�سحيفة ال�سنداي تاميز« ١٩٦٢/٦/١٨( . 

ويعود جمال عبد النا�رص اإىل هذه الفرتة من حياته يف خطاب له مبيدان املن�سية بالإ�سكندرية يف ١٩٥٤/١٠/٢٦ 

لي�سف اأحا�سي�سه يف تلك املظاهرة وما تركته من اآثار يف نف�سه: »حينما بداأت يف الكالم اليوم يف ميدان املن�سية. �رصح بي 

اخلاطر اإىل املا�سي البعيد ... وتذكرت كفاح الإ�سكندرية واأنا �ساب �سغري وتذكرت يف هذا الوقت واأنا ا�سرتك مع اأبناء 

الإ�سكندرية، واأنا اأهتف لأول مرة يف حياتي با�سم احلرية وبا�سم الكرامة، وبا�سم م�رص... اأطلقت علينا طلقات ال�ستعمار 

واأعوان ال�ستعمار فمات من مات وجرح من جرح، ولكن خرج من بني هوؤلء النا�س �ساب �سغري �سعر باحلرية واأح�س بطعم 

احلرية، واآىل على نف�سه اأن يجاهد واأن يكافح واأن يقاتل يف �سبيل احلرية التي كان يهتف بها ول يعلم معناها؛ لأنه 

كان ي�سعر بها يف نف�سه، وكان ي�سعر بها يف روحه وكان ي�سعر بها يف دمه«. لقد كانت تلك الفرتة بالإ�سكندرية مرحلة 

حتول يف حياة الطالب جمال من متظاهر اإىل ثائر تاأثر بحالة الغليان التي كانت تعاين منها م�رص ب�سبب حتكم ال�ستعمار 

واإلغاء الد�ستور. وقد �ساق امل�سئولون يف املدر�سة بن�ساطه ونبهوا والده فاأر�سله اإىل القاهرة. 

وقد التحق جمال عبد النا�رص يف عام ١٩٣٣ مبدر�سة النه�سة الثانوية بحي الظاهر بالقاهرة، وا�ستمر يف ن�ساطه 

ال�سيا�سي فاأ�سبح رئي�س احتاد مدار�س النه�سة الثانوية. 

وفى تلك الفرتة ظهر �سغفه بالقراءة يف التاريخ واملو�سوعات الوطنية فقراأ عن الثورة الفرن�سية وعن »رو�سو« 

و»فولتري« وكتب مقالة بعنوان »فولتري رجل احلرية« ن�رصها مبجلة املدر�سة. كما قراأ عن »نابليون« و»الإ�سكندر« 

و»يوليو�س قي�رص« و»غاندي« وقراأ رواية البوؤ�ساء لـ »فيكتور هيجو« وق�سة مدينتني لـ »�سارلز ديكنز«.)الكتب 

 �ضرية تاريخية ون�ضالية

18

د.هدى جمال عبد النا�رص

الزعيم الراحل جمال عبد النا�رص..
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التي كان يقروؤها عبد النا�رص يف املرحلة 

الثانوية(. 

كــذلــك اهــتــم بــالإنــتــاج الأدبــــي العربي 

فكان معجباً باأ�سعار اأحمد �سوقي وحافظ 

اإبراهيم، وقراأ عن �سرية النبي حممد وعن 

اأبطال الإ�سالم وكذلك عن م�سطفى كامل، 

كما قراأ م�رصحيات وروايات توفيق احلكيم 

خ�سو�ساً روايــة عودة الــروح التي تتحدث 

عن �رصورة ظهور زعيم للم�رصيني ي�ستطيع 

توحيد �سفوفهم ودفعهم نحو الن�سال يف 

�سبيل احلرية والبعث الوطني.

١٩٣٥ يف حفل مدر�سة النه�سة  وفــى 

الثانوية لعب الطالب جمال عبد النا�رص دور 

»يوليو�س قي�رص« بطل حترير اجلماهري يف 

م�رصحية »�سك�سبري« يف ح�سور وزير املعارف 

يف ذلك الوقت. 

وقد �سهد عام ١٩٣٥ ن�ساطاً كبرياً للحركة الوطنية امل�رصية التي لعب فيها الطلبة 

الدور الأ�سا�سي مطالبني بعودة الد�ستور وال�ستقالل، ويك�سف خطاب من جمال عبد 

النا�رص اإىل �سديقه ح�سن الن�سار يف ٤ �سبتمرب ١٩٣٥ مكنون نف�سه يف هذه الفرتة، فيقول: 

»لقد انتقلنا من نور الأمل اإىل ظلمة الياأ�س ونف�سنا ب�سائر احلياة وا�ستقبلنا غبار املوت، 

فاأين من يقلب كل ذلك راأ�ساً على عقب، ويعيد م�رص اإىل �سريتها الأوىل يوم اأن كانت 

مالكة العامل. اأين من يخلق خلفاً جديداً لكي ي�سبح امل�رصي اخلافت ال�سوت ال�سعيف 

الأمل الذي يطرق براأ�سه �ساكناً �سابراً على اهت�سام حقه �ساهياً عن التالعب بوطنه يقظاً 

عايل ال�سوت عظيم الرجاء رافعاً راأ�سه يجاهد ب�سجاعة وجراأة يف طلب ال�ستقالل واحلرية... 

قال م�سطفى كامل :» لو نقل قلبي من الي�سار اإىل اليمني اأو حترك الأهرام من مكانه 

املكني اأو تغري جمرى ]النيل[ فلن اأتغري عن املبداأ « ... كل ذلك مقدمة طويلة لعمل 

اأطول واأعظم فقد تكلمنا مرات عدة يف عمل يوقظ الأمة من غفوتها وي�رصب على الأوتار 

احل�سا�سة من القلوب وي�ستثري ما كمن يف ال�سدور. ولكن كل ذلك مل يدخل يف حيز العمل 

اإىل الآن«.)خطاب عبد النا�رص حل�سن الن�سار.. ١٩٣٥/٩/٤(.

وبعد ذلك ب�سهرين وفور �سدور ت�رصيح »�سمويل هور« – وزير اخلارجية الربيطانية– 

يف ٩ نوفمرب١٩٣٥ معلناً رف�س بريطانيا لعودة احلياة الد�ستورية يف م�رص، اندلعت 

مظاهرات الطلبة والعمال يف البالد، وقاد جمال عبد النا�رص يف ١٣ نوفمرب مظاهرة من 

تالميذ املدار�س الثانوية واجهتها قوة من البولي�س الإجنليزي فاأ�سيب جمال بجرح يف 

جبينه �سببته ر�سا�سة مزقت اجللد ولكنها مل تنفذ اإىل الراأ�س، واأ�رصع به زمالوؤه اإىل دار 

جريدة اجلهاد التي ت�سادف وقوع احلادث بجوارها ون�رص ا�سمه يف العدد الذي �سدر �سباح 

اليوم التايل بني اأ�سماء اجلرحى. )جملة اجلهاد ١٩٣٥(. 

وعن اآثار اأحداث تلك الفرتة يف نف�سية جمال عبد النا�رص قال يف كلمة له يف جامعة القاهرة 

يف ١٥ نوفمرب ١٩٥٢: »وقد تركت اإ�سابتي اأثراً عزيزاً ل يزال يعلو وجهي فيذكرين كل 

يوم بالواجب الوطني امللقى على كاهلي كفرد من اأبناء هذا الوطن العزيز. وفى هذا اليوم 

وقع �رصيع الظلم والحتالل املرحوم عبد املجيد مر�سى فاأن�ساين ما اأنا م�ساب به، ور�سخ 

يف نف�سي اأن علي واجباً اأفنى يف �سبيله اأو اأكون اأحد العاملني يف حتقيقه حتى يتحقق؛ 

وهذا الواجب هو حترير الوطن من ال�ستعمار، وحتقيق �سيادة ال�سعب. وتواىل بعد ذلك 

�سقوط ال�سهداء �رصعى؛ فازداد اإمياين بالعمل على حتقيق حرية م�رص«. 

وحتت ال�سغط ال�سعبي وخا�سة من جانب الطلبة والعمال �سدر مر�سوم ملكي يف ١٢ 

دي�سمرب ١٩٣٥ بعودة د�ستور ١٩٢٣.

وقد ان�سم جمال عبد النا�رص يف هذا الوقت اإىل وفود الطلبة التي كانت ت�سعى اإىل بيوت 

الزعماء تطلب منهم اأن يتحدوا من اأجل م�رص، وقد تاألفت اجلبهة الوطنية �سنة ١٩٣٦ 

بالفعل على اأثر هذه اجلهود. 

 عبد الناصر اثناء دراسته فى مدرسة حلوان 
الثانوية  

مقال كتبه جمال عبد الناصر بعنوان “فولتير رجل الحرية”  منزل جمال عبد الناصر بحي باكوس باإلسكندرية 
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وقد كتب جمال يف فرتة الفوران هذه خطاباً اإىل ح�سن الن�سار يف ٢ �سبتمرب ١٩٣٥ قال 

فيه: »يقول اهلل تعاىل: )واأعدوا لهم ما ا�ستطعتم من قوة(، فاأين تلك القوة التي ن�ستعد 

بها لهم؛ اإن املوقف اليوم دقيق وم�رص يف موقف اأدق...«.

وو�سف جمال عبد النا�رص �سعوره يف كتاب »فل�سفة الثورة« فقال: »ويف تلك الأيام 

قدت مظاهرة يف مدر�سة النه�سة، و�رصخت من اأعماقي بطلب ال�ستقالل التام، و�رصخ 

ورائي كثريون، ولكن �رصاخنا �ساع هباء وبددته الرياح اأ�سداء واهية ل حترك اجلبال ول 

حتطم ال�سخور«.

اإل اأن احتاد الزعماء ال�سيا�سيني على كلمة واحدة كان فجيعة لإميان جمال عبد النا�رص، 

على حد تعبريه يف كتاب »فل�سفة الثورة«، فاإن الكلمة الواحدة التي اجتمعوا عليها كانت 

معاهدة ١٩٣٦ التي قننت الحتالل، فن�ست على اأن تبقى يف م�رص قواعد ع�سكرية حلماية 

وادي النيل وقناة ال�سوي�س من اأي اعتداء، ويف حال وقوع حرب تكون الأرا�سي امل�رصية 

مبوانيها ومطاراتها وطرق موا�سالتها حتت ت�رصف بريطانيا، كما ن�ست املعاهدة على 

بقاء احلكم الثنائي يف ال�سودان. 

وكان من نتيجة الن�ساط ال�سيا�سي املكثف جلمال عبد النا�رص يف هذه الفرتة الذي 

ر�سدته تقارير البولي�س اأن قررت مدر�سة النه�سة ف�سله بتهمة حتري�سه الطلبة على 

الثورة، اإل اأن زمالءه ثاروا واأعلنوا الإ�رصاب العام وهددوا بحرق املدر�سة فرتاجع ناظر 

املدر�سة عن قراره.

ومنذ املظاهرة الأوىل التي ا�سرتك فيها جمال عبد النا�رص بالإ�سكندرية �سغلت ال�سيا�سة 

كل وقته، وجتول بني التيارات ال�سيا�سية التي كانت موجودة يف هذا الوقت فان�سم اإىل 

م�رص الفتاة ملدى عامني، ثم ان�رصف عنها بعد اأن اكت�سف اأنها ل حتقق �سيئاً، كما كانت 

له ات�سالت متعددة بالإخوان امل�سلمني اإل اأنه عزف عن الن�سمام لأي من اجلماعات اأو 

الأحزاب القائمة لأنه مل يقتنع بجدوى اأي منها ،»فلم يكن هناك حزب مثايل ي�سم جميع 

العنا�رص لتحقيق الأهداف الوطنية«.

كذلك فاإنه وهو طالب يف املرحلة الثانوية بداأ الوعي العربي يت�سلل اإىل تفكريه، فكان 

يخرج مع زمالئه كل عام يف الثاين من �سهر نوفمرب احتجاجاً على وعد »بلفور« الذي منحت 

به بريطانيا لليهود وطناً يف فل�سطني على ح�ساب اأ�سحابه ال�رصعيني.

جمال عبد النا�رص �ضابطاً: 

 ملا اأمت جمال عبد النا�رص درا�سته الثانوية وح�سل على البكالوريا يف الق�سم الأدبي قرر 

اللتحاق باجلي�س، ولقد اأيقن بعد التجربة التي مر بها يف العمل ال�سيا�سي وات�سالته 

برجال ال�سيا�سة والأحزاب التي اأثارت ا�سمئزازه منهم اأن حترير م�رص لن يتم باخلطب بل 

يجب اأن تقابل القوة بالقوة والحتالل الع�سكري بجي�س وطني.

تقدم جمال عبد النا�رص اإىل الكلية احلربية فنجح يف الك�سف الطبي ولكنه �سقط يف 

ك�سف الهيئة لأنه حفيد فالح من بني مر وابن موظف ب�سيط ل ميلك �سيئاً، ولأنه ا�سرتك 

يف مظاهرات ١٩٣٥، ولأنه ل ميلك وا�سطة.

وملا رف�ست الكلية احلربية قبول جمال، تقدم يف اأكتوبر ١٩٣٦ اإىل كلية احلقوق يف 

جامعة القاهرة ومكث فيها �ستة اأ�سهر اإىل اأن عقدت معاهدة ١٩٣٦ واجتهت النية اإىل 

 خطاب عبد الناصر لحسن النشار عن الحركة الوطنية بين الطلبة لعودة الدستور واالستقالل   الحفلة التمثيلية لمدارس النهضة المصرية تعرض مسرحية يوليوس قيصر ..  
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زيادة عدد �سباط اجلي�س امل�رصي من ال�سباب ب�رصف النظر عن طبقتهم الجتماعية اأو 

ثروتهم، فقبلت الكلية احلربية دفعة يف خريف ١٩٣٦ واأعلنت وزارة احلربية عن حاجتها 

لدفعة ثانية، فتقدم جمال مرة ثانية للكلية احلربية ولكنه تو�سل اإىل مقابلة وكيل وزارة 

احلربية اللواء اإبراهيم خريي الذي اأعجب ب�رصاحته ووطنيته واإ�رصاره على اأن ي�سبح �سابطاً 

فوافق على دخوله يف الدورة التالية؛ اأي يف مار�س ١٩٣٧.

لقد و�سع جمال عبد النا�رص اأمامه هدفاً وا�سحاً يف الكلية احلربية وهو »اأن ي�سبح �سابطاً 

ذا كفاية واأن يكت�سب املعرفة وال�سفات التي ت�سمح له باأن ي�سبح قائداً«، وفعالً اأ�سبح 

»رئي�س فريق«، واأ�سندت اإليه منذ اأوائل ١٩٣٨ مهمة تاأهيل الطلبة امل�ستجدين الذين 

كان من بينهم عبد احلكيم عامر. وطوال فرتة الكلية مل يوقع على جمال اأي جزاء، كما 

رقي اإىل رتبة اأومبا�سي طالب.

تخرج جمال عبد النا�رص من الكلية احلربية بعد مرور ١٧ �سهراً، اأي يف يولية ١٩٣٨، 

فقد جرى ا�ستعجال تخريج دفعات ال�سباط يف ذلك الوقت لتوفري عدد كاف من ال�سباط 

امل�رصيني ل�سد الفراغ الذي تركه انتقال القوات الربيطانية اإىل منطقة قناة ال�سوي�س.

وقد كانت مكتبة الكلية احلربية غنية بالكتب القيمة، فمن لئحة ال�ستعارة تبني 

اأن جمال قراأ عن �سري عظماء التاريخ مثل »بونابرت« و»الإ�سكندر« و»جاليباردى« 

و»ب�سمارك« و»م�سطفى كمال اأتاتورك« و»هندنربج« و»ت�رص�سل« و»فو�س«. كما قراأ 

الكتب التي تعالج �سئون ال�رصق الأو�سط وال�سودان وم�سكالت الدول التي على البحر 

املتو�سط والتاريخ الع�سكري. وكذلك قراأ عن احلرب العاملية الأوىل وعن حملة فل�سطني، 

وعن تاريخ ثورة ١٩١٩.)الكتب التى كان يقروؤها عبد النا�رص فى الكلية احلربية(. 

التحق جمال عبد النا�رص فور تخرجه ب�سالح امل�ساة ونقل اإىل منقباد يف ال�سعيد، وقد 

اأتاحت له اإقامته هناك اأن ينظر مبنظار جديد اإىل اأو�ساع الفالحني وبوؤ�سهم. وقد التقى 

يف منقباد بكل من زكريا حميي الدين واأنور ال�سادات.

وفى عام ١٩٣٩ طلب جمال عبد النا�رص نقله اإىل ال�سودان، فخدم يف اخلرطوم وفى 

جبل الأولياء، وهناك قابل زكريا حميي الدين وعبد احلكيم عامر. وفى مايو ١٩٤٠ رقي 

اإىل رتبة املالزم اأول.

لقد كــان اجلي�س امل�رصي حتى ذلــك الوقت جي�ساً غري مقاتل، وكــان من م�سلحة 

الربيطانيني اأن يبقوه على هذا الو�سع، ولكن بداأت تدخل اجلي�س طبقة جديدة من 

ال�سباط الذين كانوا ينظرون اإىل م�ستقبلهم يف اجلي�س كجزء من جهاد اأكرب لتحرير 

�سعبهم. وقد ذهب جمال اإىل منقباد متلوؤه املثل العليا، ولكنه ورفقائه اأ�سيبوا بخيبة 

الأمل فقد كان معظم ال�سباط »عدميي الكفاءة وفا�سدين«، ومن هنا اجته تفكريه اإىل 

اإ�سالح اجلي�س وتطهريه من الف�ساد. وقد كتب ل�سديقه ح�سن الن�سار يف ١٩٤١ من جبل 

الأولياء بال�سودان: »على العموم يا ح�سن اأنا م�س عارف األقيها منني وال منني.. هنا يف 

عملي كل عيبي اإين دغري ل اأعرف امللق ول الكلمات احللوة ول التم�سح بالأذيال.

�سخ�س هذه �سفاته يحرتم من اجلميع ولكن.. الروؤ�ساء. الروؤ�ساء يا ح�سن ي�سووؤهم ذلك 

الذي ل ي�سبح بحمدهم.. ي�سووؤهم ذلك الذي ل يتملق اإليهم.. فهذه كربياء وهم �سبوا 

على الذلة يف كنف ال�ستعمار.. يقولون كما كنا يجب اأن يكونوا. كما راأينا يجب اأن يروا.. 

والويل كل الويل لذلك.. الذي تاأبى نف�سه ال�سري على منوالهم.. ويحزنني يا ح�سن اأن اأقول 

اإن هذا اجليل اجلديد قد اأف�سده اجليل القدمي متملقاً.. ويحزنني يا ح�سن اأن اأقول اأننا 

ن�سري اإىل الهاوية – الرياء – النفاق امللق - تف�سى يف الأ�ساغر نتيجة ملعاملة الكبار. اأما 

اأنا فقد �سمدت اأزال، ولذلك جتدين يف عداء م�ستحكم م�ستمر مع هوؤلء الكبار...«. )خطاب 

عبد النا�رص حل�سن الن�سار..١٩٤١ .. ين�رص لأول مرة( .

ويف نهاية عام ١٩٤١ بينما كان »روميل« يتقدم نحو احلدود امل�رصية الغربية عاد 

جمال عبد النا�رص اإىل م�رص ونقل اإىل كتيبة بريطانية تع�سكر خلف خطوط القتال بالقرب 

من العلمني.

ويذكر جمال عبد النا�رص: »يف هذه املرحلة ر�سخت فكرة الثورة يف ذهني ر�سوخاً تاماً، 

اأما ال�سبيل اإىل حتقيقها فكانت ل تزال بحاجة اإىل درا�سة، وكنت يومئذ ل اأزال اأحت�س�س 

طريقي اإىل ذلك، وكان معظم جهدي يف ذلك الوقت يتجه اإىل جتميع عدد كبري من ال�سباط 

ال�سبان الذين اأ�سعر اأنهم يوؤمنون يف قرارتهم ب�سالح الوطن؛ فبهذا وحده كنا ن�ستطيع 

اأن نتحرك حول حمور واحد هو خدمة هذه الق�سية امل�سرتكة«.

واأثناء وجوده يف العلمني جرت اأحداث ٤ فرباير ١٩٤٢ حينما توجه ال�سفري الربيطاين 

– »ال�سري مايلز لم�سبون« – ليقابل امللك فاروق ب�رصاي عابدين يف القاهرة بعد اأن حا�رص 
الق�رص بالدبابات الربيطانية، و�سلم امللك اإنذاراً يخريه فيه بني اإ�سناد رئا�سة الوزراء اإىل 

م�سطفى النحا�س مع اإعطائه احلق يف ت�سكيل جمل�س وزراء متعاون مع بريطانيا وبني 

اخللع، وقد �سلم امللك بال قيد ول �رصط.

ويذكر جمال عبد النا�رص اأنه منذ ذلك التاريخ مل يعد �سيء كما كان اأبداً، فكتب اإىل 

�سديقه ح�سن الن�سار يف ١٦ فرباير ١٩٤٢ يقول: »و�سلني جوابك، واحلقيقة اأن ما به 
مجلة الجهاد تنشر أسماء الجرحى في مظاهرات نوفمبر 

عبد الناصر وهو طالب في الكلية الحربية بعد 
 المالزم ثان عبد الناصر  ان انتقل اليها من كلية الحقوق  
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جعلني اأغلي غلياناً مراً، وكنت على و�سك النفجار من الغيظ، ولكن ما العمل بعد اأن 

وقعت الواقعة وقبلناها م�ست�سلمني خا�سعني خائفني. واحلقيقة اأين اأعتقد اأن الإجنليز 

كانوا يلعبون بورقة واحدة يف يدهم بغر�س التهديد فقط، ولكن لو كانوا اأح�سوا اأن 

بع�س امل�رصيني ينوون الت�سحية بدمائهم ويقابلون القوة بالقوة لن�سحبوا كاأي امراأة 

من العاهرات. 

اأما نحن. اأما اجلي�س فقد كان لهذا احلادث تاأثري جديد على الو�سع والإح�سا�س فيه، 

فبعد اأن كنت ترى ال�سباط ل يتكلمون اإل عن الن�ساء واللهو، اأ�سبحوا يتكلمون عن 

الت�سحية وال�ستعداد لبذل النفو�س يف �سبيل الكرامة.

واأ�سبحت تراهم وكلهم ندم لأنهم مل يتدخلوا – مع �سعفهم الظاهر – ويردوا للبالد 

كرامتها ويغ�سلوها بالدماء.. ولكن.. اأن غداً لقريب.. حاول البع�س بعد احلادث اأن يعملوا 

�سيئاً بغر�س النتقام، لكن كان الوقت قد فات اأما القلوب فكلها نار واأ�سى. عموماً فاإن 

هذه احلركة اأو هذه الطعنة ردت الروح اإىل بع�س الأج�ساد وعرفتهم اأن هناك كرامة يجب 

اأن ي�ستعدوا للدفاع عنها، وكان هذا در�ساً ولكنه كان در�ساً قا�سياً«. )خطاب عبد النا�رص 

حل�سن الن�سار... ١٩٤٢/٢/١٦(.

وقد قي جمال عبد النا�رص اإىل رتبة اليوزبا�سي )نقيب( يف ٩ �سبتمرب ١٩٤٢. وفى ٧ 

فرباير ١٩٤٣ عني مدر�ساً بالكلية احلربية. ومن قائمة مطالعاته يف هذه الفرتة يت�سح 

اأنه قراأ لكبار املوؤلفني الع�سكريني من اأمثال »ليدل هارت« و»كالوزفيتز«، كما قراأ 

موؤلفات ال�سا�سة والكتاب ال�سيا�سيني مثل »كرومويل« و»ت�رص�سل«. وفى هذه الفرتة 

كان جمال عبد النا�رص يعد العدة لاللتحاق مبدر�سة اأركان حرب. 

وفى ٢٩ يونية ١٩٤٤ تزوج جمال عبد النا�رص من حتية حممد كاظم – ابنة تاجر من 

رعايا اإيران – كان قد تعرف على عائلتها عن طريق عمه خليل ح�سني، وقد اأجنب ابنتيه 

هدى ومنى وثالثة اأبناءهم خالد وعبد احلميد وعبد احلكيم. لعبت حتية دوراً مهماً يف حياته 

خا�سة يف مرحلة الإعداد للثورة وا�ستكمال خاليا تنظيم ال�سباط الأحرار، فقد حتملت اأعباء 

اأ�رصته ال�سغرية - هدى ومنى - عندما كان يف حرب فل�سطني، كما �ساعدته يف اإخفاء ال�سالح 

حني كان يدرب الفدائيني امل�رصيني للعمل �سد القاعدة الربيطانية يف قناة ال�سوي�س 

يف ١٩٥١، ١٩٥٢.

تنظيم ال�ضباط االأحرار: 

�سهد عام ١٩٤٥ انتهاء احلرب العاملية الثانية وبداية حركة ال�سباط الأحرار، ويقول 

جمال عبد النا�رص يف حديثه اإىل »دافيد مورجان«: »وقد ركزت حتى ١٩٤٨ على تاأليف 

نواة من النا�س الذين بلغ ا�ستياوؤهم من جمرى الأمور يف م�رص مبلغ ا�ستيائي، والذين 

توفرت لديهم ال�سجاعة الكافية والت�سميم الكايف لالإقدام على التغيري الالزم. وكنا 

يومئذ جماعة �سغرية من الأ�سدقاء املخل�سني نحاول اأن نخرج مثلنا العليا العامة يف 

هدف م�سرتك ويف خطة م�سرتكة«.

وعقب �سدور قرار تق�سيم فل�سطني يف �سبتمرب ١٩٤٧ عقد ال�سباط الأحرار اجتماعاً 

واعتربوا اأن اللحظة جاءت للدفاع عن حقوق العرب �سد هذا النتهاك للكرامة الإن�سانية 

والعدالة الدولية، وا�ستقر راأيهم على م�ساعدة املقاومة يف فل�سطني.

وفى اليوم التايل ذهب جمال عبد النا�رص اإىل مفتي فل�سطني الذي كان لجئاً يقيم يف 

م�رص اجلديدة فعر�س عليه خدماته وخدمات جماعته ال�سغرية كمدربني لفرقة املتطوعني 

وكمقاتلني معها. وقد اأجابه املفتي باأنه ل ي�ستطيع اأن يقبل العر�س دون موافقة احلكومة 

امل�رصية. وبعد ب�سعة اأيام رف�س العر�س فتقدم بطلب اإجازة حتى يتمكن من الن�سمام اإىل 

املتطوعني، لكن قبل اأن يبت يف طلبه اأمرت احلكومة امل�رصية اجلي�س ر�سمياً بال�سرتاك 

يف احلرب. ف�سافر جمال اإىل فل�سطني يف ١٦ مايو ١٩٤٨، بعد اأن كان قد رقى اإىل رتبة 

�ساغ )رائد( يف اأوائل عام ١٩٤٨.

لقد كان لتجربة حرب فل�سطني اآثار بعيدة على جمال عبد النا�رص على حد قوله: »فلم 

يكن هناك تن�سيق بني اجليو�س العربية، وكان عمل القيادة على اأعلى م�ستوى يف حكم 

املعدوم، وتبني اأن اأ�سلحتنا يف كثري من احلالت اأ�سلحة فا�سدة، وفى اأوج القتال �سدرت 

الأوامر ل�سالح املهند�سني ببناء �ساليه لال�ستجمام يف غزة للملك فاروق.

وقد بدا اأن القيادة العليا كانت مهمتها �سيئاً واحداً هو احتالل اأو�سع رقعة ممكنة من 

الأر�س بغ�س النظر عن قيمتها الإ�سرتاتيجية، وبغ�س النظر عما اإذا كانت ت�سعف مركزنا 

العام يف القدرة على اإحلاق الهزمية بالعدو خالل املعركة اأم ل. 

 عبد الناصر مع الحامية المصرية بالسودان  
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وقد كنت �سديد ال�ستياء من �سباط الفوتيالت اأو حماربي املكاتب الذين مل تكن 

لديهم اأية فكرة عن ميادين القتال اأو عن اآلم املقاتلني.

وجاءت القطرة الأخرية التي طفح بعدها الكيل حني �سدرت الأوامر اإيل باأن اأقود قوة 

من كتيبة امل�ساة ال�ساد�سة اإىل عراق �سويدان التي كان الإ�رصائيليون يهاجمونها، وقبل 

اأن اأبداأ يف التحرك ن�رصت حتركاتنا كاملة يف �سحف القاهرة. ثم كان ح�سار الفالوجا الذي 

ع�ست معاركه؛ حيث ظلت القوات امل�رصية تقاوم رغم اأن القوات الإ�رصائيلية كانت 

تفوقها كثرياً من ناحية العدد حتى انتهت احلرب بالهدنة التي فر�ستها الأمم املتحدة 

» يف ٢٤ فرباير ١٩٤٩«.

وقد جرح جمال عبد النا�رص مرتني اأثناء حرب فل�سطني ونقل اإىل امل�ست�سفى. ونظراً 

للدور املتميز الذي قام به خالل املعركة فاإنه منح ني�سان »النجمة الع�سكرية« يف عام 

.١٩٤٩

وبعد رجوعه اإىل القاهرة اأ�سبح جمال عبد النا�رص واثقاً اأن املعركة احلقيقية هي يف م�رص، 

فبينما كان ورفاقه يحاربون يف فل�سطني كان ال�سيا�سيون امل�رصيون يكد�سون الأموال 

من اأرباح الأ�سلحة الفا�سدة التي ا�سرتوها رخي�سة وباعوها للجي�س. 

وقد اأ�سبح مقتنعاً اأنه من ال�رصوري تركيز اجلهود ل�رصب اأ�رصة حممد على؛ فكان امللك 

فاروق هو هدف تنظيم ال�سباط الأحرار منذ نهاية ١٩٤٨ وحتى ١٩٥٢.

وقد كان يف نية جمال عبد النا�رص القيام بالثورة يف ١٩٥٥، لكن احلوادث اأملت عليه 

قرار القيام بالثورة قبل ذلك بكثري.

وبعد عودته من فل�سطني عني جمال عبد النا�رص مدر�ساً يف كلية اأركان حرب التي كان 

قد جنح يف امتحانها بتفوق يف ١٢ مايو ١٩٤٨. وبداأ من جديد ن�ساط ال�سباط الأحرار 

وتاألفت جلنة تنفيذية بقيادة جمال عبد النا�رص، وت�سم كمال الدين ح�سني وعبد احلكيم 

عامر وح�سني اإبراهيم و�سالح �سامل وعبد اللطيف البغدادي وخالد حميي الدين واأنور 

ال�سادات وح�سني ال�سافعي وزكريا حميي الدين وجمال �سامل، وهي اللجنة التي اأ�سبحت 

جمل�س الثورة يف ما بعد عام ١٩٥٠، ١٩٥١.

ويف ٨ مايو ١٩٥١ رقي جمال عبد النا�رص اإىل رتبة البكبا�سى )مقدم( ويف نف�س العام 

ا�سرتك مع رفاقه من ال�سباط الأحرار �رصاً يف حرب الفدائيني �سد القوات الربيطانية يف 

منطقة القناة التي ا�ستمرت حتى بداية ١٩٥٢، وذلك بتدريب املتطوعني وتوريد ال�سالح 

الذي كان يتم يف اإطار الدعوة للكفاح امل�سلح من جانب ال�سباب من كافة الجتاهات 

ال�سيا�سية والذي كان يتم خارج الإطار احلكومي.

واإزاء تطورات احلوادث العنيفة املتوالية يف بداية عام ١٩٥٢ اجته تفكري ال�سباط 

الأحرار اإىل الغتيالت ال�سيا�سية لأقطاب النظام القدمي على اأنه احلل الوحيد. وفعالً 

بدوؤوا باللواء ح�سني �رصى عامر - اأحد قواد اجلي�س الذين تورطوا يف خدمة م�سالح الق�رص 

– اإل اأنه جنا من املوت، وكانت حماولة الغتيال تلك هي الأوىل والأخرية التي ا�سرتك 
فيها جمال عبدالنا�رص، فقد وافقه اجلميع على العدول عن هذا الجتاه، و�رصف اجلهود 

اإىل تغيري ثوري اإيجابي.

ومع بداية مرحلة التعبئة الثورية، �سدرت من�سورات ال�سباط الأحرار التي كانت تطبع 

وتوزع �رصاً. والتي دعت اإىل اإعادة تنظيم اجلي�س وت�سليحه وتدريبه بجدية بدلً من اقت�ساره 

على احلفالت وال�ستعرا�سات، كما دعت احلكام اإىل الكف عن تبذير ثروات البالد ورفع 

م�ستوى معي�سة الطبقات الفقرية، وانتقدت الجتار يف الرتب والنيا�سني. وفى تلك 

الفرتة ات�سعت ف�سيحة الأ�سلحة الفا�سدة اإىل جانب ف�سائح اقت�سادية تورطت فيها 

حكومة الوفد. 

ثم حدث حريق القاهرة يف ٢٦ يناير ١٩٥٢ بعد اندلع املظاهرات يف القاهرة احتجاجاً 

على مذبحة رجال البولي�س بالإ�سماعيلية التي ارتكبتها القوات الع�سكرية الربيطانية 

يف اليوم ال�سابق، والتي قتل فيها ٤٦ �رصطياً وجرح ٧٢. لقد اأ�سعلت احلرائق يف القاهرة 

ومل تتخذ ال�سلطات اأي اإجراء ومل ت�سدر الأوامر للجي�س بالنزول اإىل العا�سمة اإل يف الع�رص 

بعد اأن دمرت النار اأربعمائة مبنى، وتركت ١٢ األف �سخ�س بال ماأوى، وقد بلغت اخل�سائر 

٢٢ مليون جنيه. 

وفى ذلك الوقت كان يجرى �رصاع �سافر بني ال�سباط الأحرار وبني امللك فاروق يف 

ما عرف باأزمة انتخابات نادي �سباط اجلي�س. حيث ر�سح امللك اللواء ح�سني �رصى عامر 

املكروه من �سباط اجلي�س لرياأ�س اللجنة التنفيذية للنادي، وقرر ال�سباط الأحرار اأن 

يقدموا قائمة مر�سحيهم وعلى راأ�سهم اللواء حممد جنيب للريا�سة، وقد مت انتخابه باأغلبية 

كربى وبرغم اإلغاء النتخاب بتعليمات من امللك �سخ�سياً، اإل اأنه كان قد ثبت لل�سباط 

 خطاب عبد الناصر لحسن النشار يبرز فيه موقفه من أحداث ٤ فبراير ١٩٤٢خطاب عبد الناصر لحسن النشار عن وضع الجيش في جبل األولياء فى السودان  
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الأحرار اأن اجلي�س معهم يوؤيدهم �سد امللك، فقرر جمال عبد النا�رص – رئي�س الهيئة 

التاأ�سي�سية لل�سباط الأحرار – تقدمي موعد الثورة التي كان حمدداً لها قبل ذلك عام 

١٩٥٥، وحترك اجلي�س ليلة ٢٣ يوليو ١٩٥٢ ومت احتالل مبنى قيادة اجلي�س بكوبري 

القبة واإلقاء القب�س على قادة اجلي�س الذين كانوا جمتمعني لبحث مواجهة حركة ال�سباط 

الأحرار بعد اأن ت�رصب خرب عن ن�ساطها .

وبعد جناح حركة اجلي�س قدم حممد جنيب على اأنه قائد الثورة - وكان ال�سباط الأحرار 

قد فاحتوه قبلها ب�سهرين يف احتمال ان�سمامه اإليهم اإذا ما جنحت املحاولة - اإل اأن ال�سلطة 

الفعلية كانت يف يد جمل�س قيادة الثورة الذي كان يراأ�سه جمال عبد النا�رص حتى ٢٥ 

اأغ�سط�س ١٩٥٢ عندما �سدر قرار من جمل�س قيادة الثورة ب�سم حممد جنيب اإىل ع�سوية 

املجل�س واأ�سندت اإليه رئا�سته بعد اأن تنازل له عنها جمال عبد النا�رص. 

بيان الثورة:

وفى �سباح يوم ٢٣ يوليه وبعد احتالل دار الإذاعة متت اإذاعة بيان الثورة التايل: 

»اجتازت م�رص فرتة ع�سيبة يف تاريخها الأخري من الر�سوة والف�ساد وعدم ا�ستقرار احلكم، 

وقد كان لكل هذه العوامل تاأثري كبري على اجلي�س، وت�سبب املرت�سون واملغر�سون يف 

هزميتنا يف حرب فل�سطني، واأما فرتة ما بعد احلرب فقد ت�سافرت فيها عوامل الف�ساد، 

وتاآمر اخلونة على اجلي�س، وتوىل اأمره اإما جاهل اأو فا�سد حتى ت�سبح م�رص بال جي�س 

يحميها، وعلى ذلك فقد قمنا بتطهري اأنف�سنا، وتوىل اأمرنا يف داخل اجلي�س رجال نثق يف 

قدرتهم وفى ُخلقهم وفى وطنيتهم، ول بد اأن م�رص كلها �ستتلقى هذا اخلرب بالبتهاج 

والرتحيب. 

اأما من راأينا اعتقالهم من رجال اجلي�س ال�سابقني فهوؤلء لن ينالهم �رصر، و�سيطلق 

�رصاحهم يف الوقت املنا�سب، واإين اأوؤكد لل�سعب امل�رصي اأن اجلي�س كله اليوم اأ�سبح 

يعمل ل�سالح الوطن يف ظل الد�ستور جمرداً من اأية غاية، واأنتهز هذه الفر�سة فاأطلب 

من ال�سعب األ ي�سمح لأحد من اخلونة باأن يلجاأ لأعمال التخريب اأو العنف؛ لأن هذا لي�س 

يف �سالح م�رص، واإن اأي عمل من هذا القبيل �سيقابل ب�سدة مل ي�سبق لها مثيل و�سيلقى 

فاعله جزاء اخلائن يف احلال، و�سيقوم اجلي�س بواجبه هذا متعاوناً مع البولي�س، واإين اأطمئن 

اإخواننا الأجانب على م�ساحلهم واأرواحهم واأموالهم، ويعترب اجلي�س نف�سه م�سئولً عنهم، 

واهلل ويل التوفيق«.

وبعد جناح الثورة بثالثة اأيام – اأي يف ٢٦ يوليو – اأجرب امللك فاروق على التنازل عن 

العر�س لبنه اأحمد فوؤاد ومغادرة البالد. وفى اليوم التايل اأعيد انتخاب جمال عبد النا�رص 

رئي�ساً للهيئة التاأ�سي�سية لل�سباط الأحرار.

وفى ١٨ يونيو ١٩٥٣ �سدر قرار من جمل�س قيادة الثورة باإلغاء امللكية واإعالن 

اجلمهورية، وباإ�سناد رئا�سة اجلمهورية اإىل حممد جنيب اإىل جانب رئا�سته للوزارة التي 

�سغلها منذ ٧ �سبتمرب ١٩٥٢، اأما جمال عبد النا�رص فقد توىل اأولً من�سباً عاماً كنائب 

لرئي�س الوزراء ووزير للداخلية يف هذه الوزارة التي ت�سكلت بعد اإعالن اجلمهورية. وفى 

ال�سهر التايل ترك جمال عبد النا�رص من�سب وزير الداخلية – الذي توله زكريا حميى 

الدين – واحتفظ مبن�سب نائب رئي�س الوزراء.)قرار املجل�س باإلغاء امللكية( . 

تعيني جمال عبد النا�رص رئي�ضاً ملجل�س قيادة الثورة: 

وفى فرباير ١٩٥٤ ا�ستقال حممد جنيب بعد اأن ات�سعت اخلالفات بينه وبني اأع�ساء 

جمل�س قيادة الثورة، وعني جمال عبد النا�رص رئي�ساً ملجل�س قيادة الثورة ورئي�ساً 

ملجل�س الــوزراء. ويف ما يلي البيان الذي اأذاعــه املجل�س باأ�سباب ذلك اخلالف يف ٢٥ 

فرباير ١٩٥٤:

»اأيها املواطنون ،

»مل يكن هدف الثورة التي حمل لواءها اجلي�س يوم ٢٣ يوليه �سنة ١٩٥٢ اأن ي�سل 

فرد اأو اأفراد اإىل حكم اأو �سلطان اأو اأن يح�سل كائن من كان على مغنم اأو جاه، بل ي�سهد 

اهلل اأن هذه الثورة ما قامت اإل لتمكني امُلثل العليا يف البالد بعد اأن افتقدتها طويالً نتيجة 

لعهود الف�ساد والنحالل. 

لقد قامت يف وجه الثورة منذ اللحظة الأوىل عقبات قا�سية عوجلت بحزم دون نظر 

اإىل م�سلحة خا�سة لفرد اأو جماعة، وبهذا توطدت اأركانها واطرد تقدمها يف �سبيل بلوغ 

غاياتها.

ول �سك اأنكم تقدرون خطورة ما اأقيم يف وجه الثورة من �سعاب، خا�سة والبالد ترزح 

حتت احتالل امل�ستعمر الغا�سب جلزء من اأرا�سيها، وكانت مهمة جمل�س قيادة الثورة يف 

قرار السماح بقيام أحزاب وإلغاء الحرمان من الحقوق السياسية   قرار المجلس بإلغاء الملكية قرار حل جماعة االخوان المسلمين  
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خالل هذه الفرتة غاية يف الق�سوة واخلطورة، حمل اأفراد املجل�س تلك التبعة امللقاة على 

عاتقهم ورائدهم الو�سول باأمتنا العزيزة اإىل بر الأمان مهما كلفهم هذا من جهد وبذل.

ومما زاد منذ اللحظة الأوىل يف ق�سوة وخطورة هذه التبعة امللقاة على اأع�ساء جمل�س 

قيادة الثورة اأنهم كانوا قد قرروا وقت تدبريهم وحت�سريهم للثورة يف اخلفاء قبل 

قيامهم بها اأن يقدموا لل�سعب قائداً للثورة من غري اأع�ساء جمل�س قيادتهم وكلهم من 

ال�سبان، واختاروا فعالً يف ما بينهم اللواء اأركان حرب حممد جنيب ليقدم قائداً للثورة، 

وكان بعيداً عن �سفوفهم، وهذا اأمر طبيعي للتفاوت الكبري بني رتبته ورتبهم، و�سنه 

و�سنهم، وكان رائدهم يف هذا الختيار �سمعته احل�سنة الطيبة وعدم تلوثه بف�ساد قادة 

ذلك العهد.

وقد اأخطر �سيادته باأمر ذلك الختيار قبل قيام الثورة ب�سهرين اثنني ووافق على 

ذلك. 

وما اإن علم �سيادته بقيام الثورة عن طريق مكاملة تليفونية بني وزير احلربية فى 

ذلك الوقت ال�سيد مرت�سى املراغى وبينه وفى منزله حتى قام اإىل مبنى قيادة الثورة 

واجتمع برجالها فور ت�سلمهم لزمام الأمور. 

ومنذ تلك اللحظة اأ�سبح املوقف دقيقاً؛ اإذ اأن اأعمال ومناق�سات جمل�س قيادة الثورة 

ا�ستمرت اأكرث من �سهر بعيدة عن اأن ي�سرتك فيها اللواء حممد جنيب اإذ اأنه حتى ذلك 

الوقت وعلى وجه التحديد يوم ٢٥ اأغ�سط�س �سنة ١٩٥٢ مل يكن �سيادته قد �سم اإىل 

اأع�ساء جمل�س الثورة. 

وقد �سدر قرار املجل�س فى ذلك اليوم ب�سمه لع�سويته كما �سدر قرار باأن ت�سند 

اإليه رئا�سة املجل�س بعد اأن تنازل له عنها البكبا�سى اأركان حرب جمال عبد النا�رص الذى 

جدد انتخابه بوا�سطة املجل�س قبل قيام الثورة كرئي�س للمجل�س ملدة عام ينتهى فى 

اآخر اأكتوبر �سنة ١٩٥٢. 

نتيجة لذلك املوقف ال�ساذ ظل اللواء حممد جنيب يعانى اأزمة نف�سية عانينا منها الكثري 

رغم قيامنا جميعاً باإظهاره للعامل اأجمع مبظهر الرئي�س الفعلى والقائد احلقيقى للثورة 

وجمل�سها مع املحافظة على كافة مظاهر تلك القيادة. 

وبعد اأقل من �ستة �سهور بداأ �سيادته يطلب بني وقت واآخر من املجل�س منحه �سلطات 

تفوق �سلطة الع�سو العادى باملجل�س، ومل يقبل املجل�س مطلقاً اأن يحيد عن لئحته التى 

و�سعت قبل الثورة ب�سنني طويلة اإذ تق�سى مب�ساواة كافة الأع�ساء مبن فيهم الرئي�س 

فى ال�سلطة، فقط اإذا ت�ساوت الأ�سوات عند اأخذها بني فريقني فى املجل�س فرتجح 

الكفة التي يقف الرئي�س بجانبها. 

ورغم تعيني �سيادته رئي�ساً للجمهورية مع احتفاظه برئا�سة جمل�س الوزراء ورئا�سته 

للموؤمتر امل�سرتك اإل اأنه مل ينفك ي�رص ويطلب بني وقت واآخر اأن تكون له اخت�سا�سات 

تفوق اخت�سا�سات املجل�س، وكــان اإ�رصارنا على الرف�س الكلي لكي نكفل اأق�سى 

ال�سمانات لتوزيع �سلطة ال�سيادة فى الدولة على اأع�ساء املجل�س جمتمعني. 

واأخرياً تقدم �سيادته بطلبات حمددة وهى: 

اأن تكون له �سلطة حق العرتا�س على اأى قرار يجمع عليه اأع�ساء املجل�س، علماً باأن 

لئحة املجل�س توجب اإ�سدار اأي قرار يوافق عليه اأغلبية الأع�ساء. 

كما طلب اأن يبا�رص �سلطة تعيني الوزراء وعزلهم وكذا �سلطة املوافقة على ترقية وعزل 

ال�سباط وحتى تنقالتهم؛ اأن اأنه طالب اإجمالً ب�سلطة فردية مطلقة. 

ولقد حاولنا بكافة الطرق املمكنة طوال ال�سهور الع�رصة املا�سية اأن نقنعه بالرجوع عن 

طلباته هذه التى تعود بالبالد اإىل حكم الفرد املطلق، وهو ما ل ميكن اأن نر�ساه لثورتنا، 

ولكننا عجزنا عن اإقناعه عجزاً تاماً وتوالت اعتكافاته بني وقت واآخر حتى يجربنا على 

املوافقة على طلباته هذه، اإىل اأن و�سعنا منذ اأيام ثالثة اأمام اأمر واقع مقدماً ا�ستقالته 

وهو يعلم اأن اأى �سقاق يحدث فى املجل�س فى مثل هذه الظروف ل توؤمن عواقبه. 

اأيها املواطنون 

لقد احتمل اأع�ساء املجل�س هذا ال�سغط امل�ستمر فى وقت يجابهون فيه امل�ساكل 

القا�سية التي تواجه البالد والتى ورثتها عن العهود البائدة. 

يحدث كل ذلك والبالد تكافح كفاح امل�ستميت �سد مغت�سب فى م�رص وال�سودان 

و�سد عدو غادر يرابط على حدودها مع خو�سها معركة اقت�سادية مريرة واإ�سالحاً لأداة 

احلكم وزيادة الإنتاج اإىل اآخر تلك املعارك التى خا�ستها الثورة ووطدت اأقدامها بقوة 

فى اأكرث من ميدان من ميادينها. 

واليوم قرر جمل�س قيادة الثورة بالإجماع ما يلى: 

اأولً: قبول ال�ستقالة املقدمة من اللواء اأركان حرب حممد جنيب من جميع الوظائف 

التى ي�سغلها. 

ثانياً: ي�ستمر جمل�س قيادة الثورة بقيادة البكبا�سى اأركان حرب جمال عبد النا�رص فى 

توىل كافة �سلطاته احلالية اإىل اأن حتقق الثورة اأهم اأهدافها وهو اإجالء امل�ستعمر عن 

اأر�س الوطن. 

ثالثاً: تعيني البكبا�سى اأركان حرب جمال عبد النا�رص رئي�ساً ملجل�س الوزراء. 

ونعود فنكرر اأن تلك الثورة �ست�ستمر حري�سة على ُمثلها العليا مهما اأحاطت بها 

من عقبات و�سعاب، واهلل كفيل برعايتها اإنــه نعم املــوىل ونعم الن�سري، واهلل ويل 

التوفيق«. 

و�رصعان ما مت تدارك مظاهر ذلك اخلالف فقبل جمل�س قيادة الثورة عودة حممد جنيب 

اإىل رئا�سة اجلمهورية يف بيان �سدر يف ٢٧ فرباير ١٩٥٤.

ثم بداأت بعد ذلك اأحداث ال�سغب التي دبرتها جماعة الإخوان امل�سلمني التي اأ�سدر 

جمل�س قيادة الثورة قراراً م�سبقاً بحلها يف ١٤ يناير ١٩٥٤، )قرار املجل�س بحل جماعة 

الإخوان امل�سلمني( وقد تورط اأي�ساً بع�س عنا�رص النظام القدمي يف هذه الأحداث.

وقد جتلى ال�رصاع داخل جمل�س قيادة الثورة يف هذه الفرتة يف القرارات التي �سدرت 

عنه وفيها تراجع عن امل�سي يف الثورة، فاأولً األغيت الفرتة النتقالية التي حددت بثالث 

�سنوات، وتقرر يف ٥ مار�س ١٩٥٤ اتخاذ الإجراءات فوراً لعقد جمعية تاأ�سي�سية تنتخب 

بالقرتاع العام املبا�رص على اأن جتتمع يف يوليه ١٩٥٤ وتقوم مبناق�سة م�رصوع الد�ستور 

اجلديد واإقراره والقيام مبهمة الربملان اإىل الوقت الذي يتم فيه عقد الربملان اجلديد 

وفقاً لأحكام الد�ستور الذي �ستقره اجلمعية التاأ�سي�سية. وفى نف�س الوقت تقرر اإلغاء 

الأحكام العرفية والرقابة على ال�سحافة والن�رص.

وثانياً: قرر جمل�س قيادة الثورة تعيني حممد جنيب رئي�ساً للمجل�س ورئي�ساً ملجل�س 

 إرجاء تنفيذ قرارات المجلس التي صدرت فى ٢٥ مارس ١٩٥٤
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الوزراء بعد اأن تنحى جمال عبد النا�رص عن رئا�سة الوزارة وعاد نائباً لرئي�س جمل�س قيادة 

الثورة. 

واأخرياً قرر جمل�س قيادة الثورة يف ٢٥ مار�س ١٩٥٤ ال�سماح بقيام الأحزاب وحل 

جمل�س قيادة الثورة يوم ٢٤ يوليه ١٩٥٤ اأي يف يوم انتخاب اجلمعية التاأ�سي�سية. )قرار 

املجل�س بال�سماح بقيام اأحزاب(.

وبالرغم من اإلغاء جمل�س قيادة الثورة لتلك القرارات يف ٢٩ مار�س ١٩٥٤ )قرار 

املجل�س باإرجاء تنفيذ قرارات ٢٥ مار�س ١٩٥٤( اإل اأن الأزمة التي حدثت يف جمل�س 

قيادة الثورة اأحدثت انق�ساماً داخله بني حممد جنيب يوؤيده خالد حميي الدين وبني 

جمال عبد النا�رص وباقي الأع�ساء.

وقد انعك�س هذا ال�رصاع على اجلي�س، كما حاول ال�سيا�سيون ا�ستغالله وخا�سة الإخوان 

امل�سلمني واأن�سار الأحزاب القدمية الذين كانوا فى �سف جنيب وعلى ات�سال به. 

وفى ١٧ اأبريل ١٩٥٤ توىل جمال عبد النا�رص رئا�سة جمل�س الوزراء واقت�رص حممد 

جنيب على رئا�سة اجلمهورية اإىل اأن جرت حماولة لغتيال جمال عبد النا�رص على يد 

الإخوان امل�سلمني عندما اأطلق عليه الر�سا�س اأحد اأع�ساء اجلماعة وهو يخطب يف ميدان 

املن�سية بالإ�سكندرية يف ٢٦ اأكتوبر ١٩٥٤، وثبت من التحقيقات مع الإخوان امل�سلمني 

اأن حممد جنيب كان على ات�سال بهم واأنه كان معتزماً تاأييدهم اإذا ما جنحوا يف قلب 

نظام احلكم. وهنا قرر جمل�س قيادة الثورة يف ١٤ نوفمرب ١٩٥٤ اإعفاء حممد جنيب من 

جميع منا�سبه على اأن يبقى من�سب رئي�س اجلمهورية �ساغراً واأن ي�ستمر جمل�س قيادة 

الثورة يف توىل كافة �سلطاته بقيادة جمال عبدالنا�رص.

وفى ٢٤ يونيه ١٩٥٦ انتخب جمال عبد النا�رص رئي�ساً للجمهورية بال�ستفتاء ال�سعبي 

وفقاً لد�ستور ١٦ يناير ١٩٥٦ـ  اأول د�ستور للثورة. 

وفى ٢٢ فرباير ١٩٥٨ اأ�سبح جمال عبد النا�رص رئي�ساً للجمهورية العربية املتحدة 

بعد اإعالن الوحدة بني م�رص و�سوريا، وذلك حتى موؤامرة النف�سال التي قام بها اأفراد 

من اجلي�س ال�سوري يف ٢٨ �سبتمرب ١٩٦١.

وظل جمال عبد النا�رص رئي�ساً للجمهورية العربية املتحدة حتى رحل يف ٢٨ �سبتمرب 

.١٩٧٠

بالوثائق الربيطانية .. هكذا تاآمروا
لقد خرجت م�رص بانت�سار �سيا�سي يف 1956 بعد ف�سل العدوان الثالثي عليها، وهنا 

بداأت خمططات جديدة بهدف حتقيق ما عجز ال�سالح عن فر�سه، فاأ�سبحت منطقة ال�رصق 

الأو�سط حمور �رصاع �سيا�سي �سار بني الغرب وقوى التحرر العربية. وتك�سف الوثائق 

الربيطانية تلك املخططات وت�سجل تفا�سيل ذلك ال�رصاع، وب�سفة خا�سة خالل معركة 

الأحالف الع�سكرية، وبعد حتقيق الوحدة امل�رصية ال�سورية، وخالل مرحلة املد التحرري 

العربي الذي �ساندته م�رص بكل قواها يف اليمن واخلليج وجنوب �سبه اجلزيرة العربية.  

فعلى الرغم من ا�ستمرار قطع العالقات الدبلوما�سية بني م�رص وبريطانيا منذ العدوان 

الثالثي يف 1956، فاإن الوثائق الربيطانية حتتوي على معلومات دقيقة تو�سح اهتمام 

بريطانيا والغرب عموما بتتبع عملية الوحدة، كما تك�سف- وهو الأهم- مدى خطورة 

الوحدة امل�رصية ال�سورية لي�س فقط على امل�سالح الربيطانية والغربية يف منطقة ال�رصق 

الأو�سط، بل اأي�سا على م�سالح الكتلة ال�رصقية التي وقفت من الوحدة منذ البداية موقفا 

معاديا.  

واأخطر ما يف الوثائق الربيطانية املتعلقة بالوحدة امل�رصية ال�سورية التفا�سيل التي 

ذكرت عن خمططات الدول الغربية ملنع ان�سمام اأي من الدول العربية الأخرى اإىل دولة 

الوحدة، وخمتلف الو�سائل التي ا�ستخدمت من اأجل حتقيق هذا الهدف، فلقد قدم الغرب 

الدعم املايل والع�سكري للدول املجاورة مل�رص و�سوريا، بالإ�سافة اإىل تغذية �سكوك 

جميع دول املنطقة يف الدولة العربية الوليدة، وكانت بريطانيا هي املحرك الرئي�سي 

لإثارة خماوف كل من العراق ولبنان والأردن من احتمال تعر�سهم لهجوم ع�سكري، من 

جانب اجلمهورية العربية املتحدة.  

وتو�سح الوثائق الربيطانية تفا�سيل الدور الذي قامت به بريطانيا ملنع ان�سمام 

الأردن اإىل اجلمهورية العربية املتحدة، من خالل نقلها معلومات م�سللة اإىل امللك ح�سني 

عن تقدمي جمال عبد النا�رص الدعم اإىل جمموعة من القوات امل�سلحة الأردنية للقيام 

بانقالب ع�سكري �سده يف17 اأغ�سط�س1958 . 

وقد اأكد ذلك �سلوين لويد - وزير اخلارجية الربيطانية - لل�سفري الفرن�سي يف لندن 

يف23 يوليو1958 بقوله: اإن ان�سمام الأردن اإىل اجلمهورية العربية املتحدة يلحق �رصرا 

�سديدا بامل�سالح الإجنليزية والغربية يف املنطقة، كما اأنه ي�سع اجلي�س امل�رصي على 

حدود اإ�رصائيل من ثالث جبهات، وهذا قد يدفع اإ�رصائيل اإىل القيام بعمل ع�سكري �سد 

الأردن اأو ال�ستيالء على ال�سفة الغربية على الأقل.  

وتف�سح الوثائق الربيطانية اأي�سا ال�سغوط ال�سخمة على لبنان من جانب الوليات 

املتحدة الأمريكية وبريطانيا، لكي يقبل الوجود الع�سكري الأمريكي على اأرا�سيه، حتت 

زعم حمايته من هجوم م�سلح تقوم به قوات اجلمهورية العربية املتحدة، وقد تزامن 

ذلك مع حملة دعائية منظمة �سد دولة الوحدة يف اأو�ساط امل�سيحيني اللبنانيني، كي ل 

يوافقوا على اقرتاح بع�س الطوائف بالن�سمام اإىل الوحدة.  

ويف الوقت نف�سه لعبت بريطانيا دورا كبريا يف اإثارة خماوف العراق من دولة الوحدة، 

بدعوى احتمال قيامها بغزوها ع�سكريا.  

وتك�سف الوثائق الربيطانية عن مقابلة بني نوري ال�سعيد- رئي�س وزراء العراق- 

و�سلوين لويد يف لندن يف اأغ�سط�س1958، اأيد فيها الأخري مقرتحات نوري ال�سعيد 

ب�رصورة اإجها�س الوحدة بني م�رص و�سوريا، على اأن يكون النف�سال ناجما من حترك 

�سوري منفرد يحظى بدعم دول اجلوار. واأ�ساف نوري ال�سعيد اأنه ينبغي اإقامة احتاد 

فيدرايل بديل بني كل من العراق و�سوريا والأردن ولبنان، واأو�سح اأن الهدف من ذلك 

هو عزل م�رص داخل حدودها فقط، وتوجيه �رصبة قا�سية لدور م�رص العربي.  

ويف واقع الأمر لقد اعتربت الدول الكربى قيام الوحدة امل�رصية ال�سورية انقالبا خطريا   إعفاء اللواء محمد نجيب من جميع المناصب التي يشغلها  
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يف منطقة ال�رصق الأو�سط يهدد م�ساحلها تهديدا مبا�رصا، ما حفز هارولد ماكميالن- رئي�س 

الوزراء الربيطاين- على دعوة كل من الوليات املتحدة الأمريكية والحتاد ال�سوفيتي 

وفرن�سا اإىل اجتماع قمة رباعي، يتم خارج نطاق الأمم املتحدة ملناق�سة اأزمة ال�رصق 

الأو�سط، كما كان يطلق عليها يف ملفات وزارة اخلارجية الربيطانية.  

وبالطبع فقد حظي انف�سال �سوريا عن م�رص وانتهاء جتربة الوحدة الأوىل يف التاريخ 

احلديث يف28 �سبتمرب1961 مب�ساحة كبرية من الوثائق الربيطانية، فقد اأوردت ر�سدا 

دقيقا لكل جوانب الو�سع الداخلي واخلارجي يف كل من م�رص و�سوريا، يت�سح منه تبني 

بريطانيا مطالب بع�س الفئات ال�سورية التي اأ�سريت من القوانني ال�سرتاكية التي 

�سدرت يف يوليو 1961 وتك�سف هذه الوثائق اأي�ساً عن اأن غالبية الدول الغربية- وبع�س 

دول املنطقة- قابلت النف�سال بارتياح �سديد.  

اأما اإ�رصائيل فقد حذرها ال�سفري الأمريكي يف تل اأبيب ب�رصورة مراعاة اأق�سى درجات 

�سبط النف�س جتاه الأحداث يف �سوريا، وت�سري اإحدى الوثائق اإىل مقابلة بني ال�سفري 

الربيطاين يف تل اأبيب ومدير عام وزارة اخلارجية الإ�رصائيلية، اأكد فيها اجلانبان اأن 

انف�سال �سوريا عن م�رص ميثل �رصبة �سديدة للفكر الثوري يف منطقة ال�رصق الأو�سط، 

ما يوفر فر�سة مالئمة متاما لكلتا الدولتني للتعاون معا ملحا�رصة م�رص ومنعها من مد 

نفوذها على هذا النحو مرة اأخرى.  

الآن مل يك�سف النقاب بعد عن الدور الربيطاين يف اإمتام عملية النف�سال، نظرا لأن 

هناك 50 ملفا كامال �ستبقى مغلقة ملدة 50 عاما ا�ستثناء من قاعدة فتح الوثائق 

الربيطانية بعد ثالثني عاما، بالإ�سافة اإىل وجود 4 ملفات مغلقة اإىل عام 2055، وهي 

تتعلق بال�سيا�سة الربيطانية جتاه اجلمهورية العربية املتحدة.  
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درج التنظيم الدويل لالإخ�ان امل�ضلمني م�ؤخراً على �ضن حمالت اإعالمية منظمة �ضد عهد الرئي�س الراحل جمال عبدالنا�رص 

عرب خمتلف و�ضائل الإعالم العربية التي ي�جد خلاليا هذا التنظيم نف�ذ اإداري اأو مهني فيها، حيث حتتل قناة )اجلزيرة( 

مركز ال�ضدارة يف اإدارة و�ضن هذه احلمالت التي ي�ضتهدف الإخ�ان امل�ضلم�ن من خاللها تقدمي �ض�رة �ض�داء وقامتة لأو�ضاع 

م�رص يف عهد الرئي�س الراحل جمال عبدالنا�رص، والإفراط يف ت�ض�يه العهد النا�رصي وتقدميه يف �ض�رة نظام ديكتات�ري 

وا�ضتبدادي قمعي.

وكعادتهم دائما داأب الإخ�ان امل�ضلم�ن الذين يهيمن�ن على قناة )اجلزيرة( يف ذكرى وفاة جمال عبدالنا�رص على بث 

برامج ت�ضتهدف النتقام الهمجي من القائد الراحل وال�رصار على ت�ض�يد �ض�رته يف ذكرى رحيله �ضن�يا، وه� ما فعله الخ�ان 

امل�ضلم�ن اأي�ضاً يف الذكرى الت�ضعني مليالد جمال عبدالنا�رص يف �ضهر يناير املا�ضي حيث حر�ضت )اجلزيرة( على بث برنامج 

حتدث فيه عدد من رم�ز الخ�ان امل�ضلمني مبا ي�ضيىء اىل �ض�رة القائد الراحل جمال عبدالنا�رص كذبا وت�ضليال.

واإ�ضهاما يف الت�ضدي للحملة العدوانية الغا�ضمة التي ي�ضنها )اإخ�ان اجلزيرة( على هذا القائد الراحل الذي ارتبط ا�ضمه 

باجنازات تاريخية حققتها حركة التحرر ال�طني العربية �ضد ال�ضتعمار ومن اأجل احلرية وال�ضتقالل، نعر�س يف مايلي 

عددا من الكتب التي تناولت �ضرية العالقة بني جمال عبدالنا�رص والإخ�ان امل�ضلمني مبا يف ذلك بع�س الكتب ال�ضادرة 

عن الخ�ان امل�ضلمني اأنف�ضهم، وغريها من الكتب التي ت�ضمنت عدداً كبرياً من ال�ثائق ح�ل عالقة عبدالنا�رص بالإخ�ان 

امل�ضلمني، وب�ضمنها تلك ال�ثائق التي ن�رصها الكاتب حممد ح�ضنني هيكل يف جملده ال�ضخم »ملف ال�ض�ي�س«، بالإ�ضافة 

اإىل اعرتافات خطية لقادة الإخ�ان امل�ضلمني الذين �ضارك�ا يف م�ؤامرة 1954م وم�ؤامرة 1965م.

يف املدخل ال�ضتهاليل لكتابه التحليلي ال�ثائقي القيم »عبدالنا�رص والإخ�ان امل�ضلم�ن«، اأورد الكاتب الراحل عبداهلل 

اإمام عر�ضاً م�جزاً لالأعمال الإرهابية التي ارتكبها اجلهاز اخلا�س لالإخ�ان امل�ضلمني قبل ث�رة 23 ي�لي�.

وكر�س الكاتب لهذا الغر�س اأكرث من 55 �ضفحة على امتداد هذا املدخل من �ضفحة 17 حتى �ضفحة 73 حيث �ضملت 

هذه ال�ضفحات تلخي�ضاً »لأبرز الأعمال الإرهابية الإخ�انية« التي �ضملت اغتيال عدد من ال�ضخ�ضيات ال�ضيا�ضية والق�ضائية 

وتفجري دور ال�ضينما واإحراق امل�ضارح واملحالت التجارية وحمالت الت�ضجيالت الغنائية ال�ض�تية يف و�ضط العا�ضمة امل�رصية 

القاهرة.

يف هذا ال�ضياق ي��ضح الكاتب ج�انب وا�ضعة من العالقات القدمية التي ربطت قادة ث�رة 23 ي�لي� بجماعة الإخ�ان 

امل�ضلمني، م�ضرياً اإىل اأن هذه العالقات كانت معقدة وبداأت يف الأربعينات حني كان م�رصوع اإعادة بناء الدولة ال�طنية احلديثة 

جمرد فكرة تختمر يف عق�ل ونف��س عدد حمدود من ال�ضباط ال�طنيني الذين تاأمل�ا لأو�ضاع البالد وحاول�ا تلم�س طريق 

اخلال�س من ف�ضاد الأحزاب ال�ضيا�ضية، فلم يجدوا عندهم اأي حل للق�ضية ال�طنية وللق�ضايا القت�ضادية والجتماعية.

مل يعد اأمام ه�ؤلء ال�ضباط يف �ض�ء تلك احلالة املحبطة �ض�ى العتماد على اأنف�ضهم وق�تهم، وال�رصوع يف ت�ضكيل تنظيم 

حمدود �رصعان ما منا وتط�ر واأ�ضبحت له خاليا وفروع داخل �ضف�ف �ضباط اجلي�س.

مل يكن تنظيم ال�ضباط الأحرار م�حد الفكر والأهداف، لكنه كان ي�ضم جمم�عة متباينة من ال�ضباط ال�طنيني الذين 

التق�ا ح�ل عدد حمدود من الأهداف وهي املبادئ ال�ضتة التي اأعلنتها الث�رة.

بيد ان ذلك الت�حد مل يحل دون ان يك�ن لعدد منهم انتماوؤه ال�ضيا�ضي والفكري فكان بينهم الإخ���ان امل�ضلم�ن 

واملارك�ضي�ن والق�مي�ن وغريهم.. وقد بداأت العالقة القت�ضادية بني الإخ�ان وقادة الث�رة منذ الأيام الأوىل للث�رة 

حيث اأ�ضدر جمل�س قيادة الث�رة قراراً بحل الأحزاب، ولكنه ا�ضتثنى جماعة الإخ�ان امل�ضلمني لنها كانت تقدم نف�ضها 

كجمعية دينية دع�ية.

الإخوان يحر�ضون �ضد التعددية احلزبية

كان الإخ�ان امل�ضلم�ن حري�ضني منذ الي�م الأول لقيام الث�رة على حتري�س جمل�س قيادة الث�رة �ضد الأحزاب وتك�ين 

قناعة ب�رصورة حلها. وعندما اقتنع قادة الث�رة بعدم قدرة الأحزاب على حتقيق التغيري الذي يحتاجه ال�ضعب ب�ضبب ف�ضادها 

وترهلها، طلبت وزارة الداخلية من الأحزاب اأن تقدم اإخطارات عن تك�ينها، فقدم املر�ضد العام �ضخ�ضياً اأثناء زيارة مكتب 

�ضليمان حافظ وزير الداخلية اإخطارا »ر�ضمياً« باأن الخ�ان جمعية دينية دع�ية، وان اأع�ضاءها وتك�يناتها وان�ضارها ل 

يعمل�ن يف املجال ال�ضيا�ضي، ول ي�ضع�ن لتحقيق اأهدافهم عن طريق اأ�ضباب احلكم كالنتخابات، ونفى اأن يك�ن ذلك من 

بني اأهداف جماعة الإخ�ان امل�ضلمني، الأمر الذي جعل قان�ن حل الحزاب الذي ا�ضدره جمل�س قيادة الث�رة ل ينطبق على 

الخ�ان امل�ضلمني.

بعد اأربعة اأ�ضهر على قيام الث�رة، وبالتحديد يف �ضبيحة ي�م �ضدور قان�ن حل الأحزاب يف يناير �ضنة 1953م ح�رص اإىل 

مكتب جمال عبدالنا�رص وفد من الخ�ان امل�ضلمني مك�ن من ال�ضاغ الإخ�اين �ضالح �ضادي واملحامي منري الدولة وقال 

له: »الآن وبعد حل الأحزاب مل يبق من م�ؤيد للث�رة اإل جماعة الإخ�ان ولهذا فانهم يجب اأن يك�ن�ا يف و�ضع يليق بدورهم 

وبحاجة الث�رة لهم«، فقال لهما جمال عبدالنا�رص: »اإن الث�رة لي�ضت يف اأزمة اأو حمنة، واإذا كان الإخ�ان يعتقدون اأن هذا 

الظرف ه� ظرف املطالب وفر�س ال�رصوط فاإنهم خمطئ�ن«.. لكنه �ضاألهما بعد ذلك: »ح�ضناً ما ه� املطل�ب ل�ضتمرار 

تاأييدكم للث�رة«؟

فقال له: »اننا نطالب بعر�س كافة الق�انني والقرارات التي �ضيتخذها جمل�س قيادة الث�رة قبل �ضدورها على مكتب 

الإر�ضاد ملراجعتها من ناحية مدى تطابقها مع �رصع اهلل وامل�افقة عليها.. وهذا ه� �ضبيلنا لتاأييدكم اإذا اأردمت التاأييد«.

فقال لهما جمال: »لقد قلت للمر�ضد يف وقت �ضابق اإن الث�رة ل تقبل اأي و�ضاية من الكني�ضة اأو ما �ضابهها.. وانني 

ملاذا يكره الإخوان 

امل�صلمون جمال عبدالنا�صر؟ 
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اأكررها الي�م مرة اأخرى.. وبكل عزم وحزم.

لكنهما اأ�رصا على م�قفهما واأبلغا عبد النا�رص ان مهمتهما يف هذا اللقاء لي�ضت النقا�س 

بل ابالغ مطالب الخ�ان فقط ونقل رد جمل�س قيادة الث�رة اىل مكتب الر�ضاد، ثم جددا 

التاأكيد على مطالب الخ�ان امل�ضلمني وهي:

 بعد اأن يتم عر�ضه على مكتب الإر�ضاد لالإخ�ان امل�ضلمني 
ّ
 ي�ضدر اأي قان�ن اإل 

ّ
اأولً: األ 

ويح�ضل على م�افقته.

 ي�ضدر اأي قرار اإل بعد اأن يقره مكتب الإر�ضاد.
ّ
ثانياً: األ 

وقد رف�س جمال عبدالنا�رص بكل حزم هذين ال�رصطني لأن الإخ���ان اأرادوا من خاللهما 

وغريهما من ال�رصوط الأخرى احلكم من خلف ال�ضتار وعدم حتمل تبعات احلكم الداخلية 

واخلارجية.

كان هذا امل�قف احلازم جلمال عبدالنا�رص من مطالب الإخ�ان امل�ضلمني نقطة التح�ل يف 

م�قفهم من الث�رة وحك�مة الث�رة، اإذ داأب املر�ضد بعد هذا التح�ل على اإعطاء ت�رصيحات 

�ضحفية مهاجماً فيها الث�رة وحك�متها يف ال�ضحافة اخلارجية والداخلية، كما �ضدرت الأوامر 

والتعليمات اإىل هيئات الإخ�ان باأن يظهروا دائماً يف املهرجانات واملنا�ضبات التي يح�رصها 

وينظمها رجال الث�رة مبظهر اخل�ضم املتحدي!!.

وبعد ذلك قابل جمال عبدالنا�رص املر�ضد العام لالإخ�ان امل�ضلمني ح�ضن اله�ضيبي يف 

منزله مبن�ضية البكري يف حي م�رص اجلديدة �ضمال مدينة القاهرة على اأ�ضا�س اأن يك�ن هناك 

تعاون وتن�ضيق بني »الث�رة« و»الإخ�ان« بعيداً عن ال��ضاية الدينية او ال�ضيا�ضية، لكنه 

ف�جئ باأن اله�ضيبي تراجع عن ال�رصوط ال�ضابقة وقدم بدلً عنها مطالب جديدة تتمثل 

يف مطالبة جمل�س قيادة الث�رة باإ�ضدار مرا�ضيم بفر�س احلجاب على الن�ضاء واإقفال دور 

ال�ضينما وامل�ضارح ومنع وحترمي الأغاين و امل��ضيقى وتعميم الأنا�ضيد الدينية وا�ضدار 

مر�ض�م يلزم القائمني على حفالت وقاعات الفراح با�ضتخدام اأنا�ضيد م�ضح�بة بايقاعات 

ال�ضاجات )الدف�ف( فقط، ومنع الن�ضاء من العمل واإزالة كافة التماثيل القدمية واحلديثة 

من القاهرة وكل اأنحاء م�رص.

كان رد عبد النا�رص على هذه املطالب: »لن ا�ضمح لهم بتح�يلنا اإىل �ضعب بدائي 

يعي�س يف اأدغال اأفريقيا مرة اأخرى«، ورف�س جميع هذه املطالب اجلديدة التي تقدم بها 

»الإخ�ان امل�ضلم�ن« وت�ضاءل اأمام مر�ضدهم الإمام ح�ضن اله�ضيبي ب�رصاحة وو�ض�ح: »ملاذا 

بايعتم امللك فاروق خليفة على امل�ضلمني؟ وملاذا مل تطالب�ه بهذه املطالب عندما كانت 

هذه الأ�ضياء مباحة ب�ضكل مطلق؟ وملاذا كنتم تق�ل�ن قبل قيام الث�رة: »اإن الأمر ل�يل 

الأمر«؟!!.

ثم كتب بخط يده حتت ال�رقة التي ت�ضمنت تلك املطالب: »لن ن�ضمح بتح�يل ال�ضعب 

امل�رصي اإىل �ضعب يعي�س حياة بدائية يف اأدغال اأفريقيا«!!.

والالفت للنظر ان الخ�ان امل�ضلمني قبل�ا على م�ض�س �� او تظاهروا بقب�ل �� رف�س جمال 

عبدالنا�رص جلميع املطالب التي عر�ض�ها عليه يف اللقاءات ال�ضابقة، لكنهم اأ�رصوا على مطلب 

واحد يتعلق ب�رصورة ال�رصوع با�ضدار مر�ض�م يق�ضي بفر�س احلجاب على الن�ضاء، وقد حدث 

ذلك عندما ات�ضل به املر�ضد العام ح�ضن اله�ضيبي واخربه بان مكتب الر�ضاد كلف كال من 

حامد اب� الن�رص وال�ضيخ فرغلي مبقابلته لأمر ل يعتقد الخ�ان بانه قابل للتاأجيل. وعندما 

قابل عبدالنا�رص م�فدي الخ�ان عر�ضا عليه ر�ض�ما قال�ا انها تقريبية لثالثة مناذج من 

احلجاب ميكن تطبيقها على مراحل ب�ض�رة تدريجية وف�ر م�ضاهدة عبدالنا�رص لهذه الر�ض�م 

التقريبية �ضحك �ضاخرا وقال لهم )انا م�س عارف �ضبب اهتمامكم با�ضتهداف ال�ضتات!!(.. ثم 

ت�جه اىل حامد اب� الن�رص الذي ا�ضبح مر�ضدا لالخ�ان امل�ضلمني يف وقت لحق من الثمانينيات 

مت�ضائالً: »طيب ليه بناتك �ضافرات يااأ�ضتاذ حامد و ليه متلزمهم�س ب�احد من احلجاب ده 

اللي عايزين من جمل�س قيادة الث�رة فر�ضه على ال�ضتات مبرا�ضيم«!!؟؟

بعد ف�ضل هذا اللقاء حاول »الخ�ان امل�ضلم�ن« �ضياغة اأفكار جديدة ح�ل �ضكل النظام 

ال�ضيا�ضي الذي يجب ان حتدده الث�رة حيث كتب �ضيد قطب مقالً يف جريدة »الأخبار« 

بتاريخ 8 اأغ�ضط�س 1952م.. وجاء هذا املقال يف �ضيغة ر�ضالة مطالب م�جهة اإىل الل�اء 

حممد جنيب رئي�س جمل�س قيادة الث�رة طالبه فيها بد�ضت�ر ل يحمي البالد من ف�ضاد امللك 

وحا�ضيته ولكن من ف�ضاد الأحزاب وال�ضحافة!!.

وم�ضى �ضيد قطب يف هذا املقال/ الر�ضالة قائالً: »اإن مل حتقق�ا اأنتم التطهري ال�ضامل 

الذي ل يبيح احلرية ال�ضيا�ضية اإل لل�رصفاء فال�ضعب الذي احتمل ديكتات�رية طاغية باغية 

�رصيرة قادر على اأن يحتمل ديكتات�رية م�ؤمنة نزيهة، على فر�س ان قيامكم بحركة للتطهري 

يعترب ديكتات�رية باأي وجه من ال�ج�ه«!!.

ملاذا ف�ضلوا الباقوري؟

يف اأيام الث�رة الأوىل وقبل اأن يع�د املر�ضد العام من م�ضيفه بالإ�ضكندرية وقفت الث�رة 

اإىل جانب جماعة الإخ�ان امل�ضلمني ومتثل ذلك يف عدد من القرارات التي اأ�ضدرها جمل�س 

قيادة الث�رة ومن بينها اإعادة التحقيق يف م�رصع املغف�ر له ال�ضيخ ح�ضن البنا، والقب�س 

على املتهمني باغتياله وتقدميهم ملحكمة جنايات القاهرة.. وقد اأ�ضدرت املحكمة برئا�ضة 

الأ�ضتاذ حمم�د عبدالرازق وع�ض�ية الأ�ضتاذين حممد مت�يل وحممد �ضفيع امل�ضرييف اأحكاماً 

قا�ضية بحق املتهمني والزمتهم بالتكافل مع احلك�مة بدفع ع�رصة اآلف جنيه �� وه� مبلغ كبري 

يف ذلك ال�قت � على �ضبيل التع�ي�س لزوجة املرح�م ح�ضن البنا واأولده الق�رص وامل�ضم�لني 

ب�لية جدهم ال�ضيخ ح�ضن البنا!!

كما اأ�ضدر جمل�س قيادة الث�رة عف�اً خا�ضاً عن قتلة امل�ضت�ضار احمد اخلازندار من اأع�ضاء 

اجلهاز اخلا�س لالإخ�ان امل�ضلمني وعن بقية امل�ضج�نني يف ق�ضية اغتيال رئي�س ال�زراء 

النقرا�ضي با�ضا، بالإ�ضافة اإىل العف� عن املحك�م عليهم يف ق�ضية اإحراق مدر�ضة اخلدي�ية 

الثان�ية للبنات من قبل املت�ضددين يف جماعة الإخ���ان امل�ضلمني.. وقد خرج كل ه�ؤلء 

املعف� عنهم من قبل جمل�س قيادة ث�رة 23 ي�لي� من ال�ضجن اإىل مقر اجلماعة و�ضط مظاهرة 

�ضيا�ضية عقدوا يف ختامها مهرجاناً خطابياً كبرياً.

بعد ذلك ا�ضدر جمل�س قيادة الث�رة قراراً خا�ضاً بالعف� ال�ضامل عن كافة املعتقلني 

ال�ضيا�ضيني با�ضتثناء ال�ضي�عيني وبلغ عدد املفرج عنهم 934 معتقالً معظمهم من الإخ�ان 

 جمال عبدالناصر وحامد أبو النور والشيخ محمد علي أثناء اللقاء الذي عرض فيه اإلخوان تصورهم 
لحجاب المرأة  .

المرشد العام حسن الهضيبي يؤم صالة الثورة واإلخوان ويبدو جمال عبدالناصر في الصف الخلفي 
األول من اليسار 



�لأحد 3 �أكتوبر 2010م ـ العدد 14956

Sunday 3 October 2010 - Issue 14956

عدد خا�ص ي�صدر عن �صحيفة

مبنا�سبة الذكرى الأربعني لوفاة القائد 

العربي الكبري جمــــــال عبدالنا�ســــر 30
امل�ضلمني.. كما قامت الث�رة بتقدمي خ�ضم الإخ�ان اللدود اإبراهيم عبد الهادي با�ضا اإىل 

املحاكمة بتهمة تعذيب »الإخ�ان امل�ضلمني«.

كانت الث�رة اأقرت ت�ضكيل حك�مة برئا�ضة حممد جنيب بالإ�ضافة اإىل من�ضبه كرئي�س 

ملجل�س قيادة الث�رة على اأن يك�ن لالإخ�ان حقائب وزارية منها وزيران اأو ثالثة.. وقد ات�ضل 

امل�ضري عبداحلكيم عامر ظهر ي�م 7 �ضبتمرب 1952م باملر�ضد العام الذي ر�ضح وزيرين من 

اجلماعة هما: ال�ضيخ احمد ح�ضن الباق�ري ع�ض� مكتب الإر�ضاد والأ�ضتاذ احمد ح�ضني.

وبعدها بب�ضع �ضاعات ح�رص اإىل مبنى القيادة بك�بري القبة الأ�ضتاذان ح�ضن الع�ضماوي 

ومنري الدولة وقابال جمال عبدالنا�رص وقال اإنهما قادمان ليدخال ال�زارة وم�فدان من املر�ضد 

العام فرد عليهما جمال عبدالنا�رص بق�له: اإنه ابلغ ال�ضيخ الباق�ري واحمد ح�ضني بالرت�ضيح 

و�ض�ف يح�رصان بعد �ضاعة من الآن ليحلفا اليمني.

ات�ضل عبدالنا�رص باملر�ضد العام ف�راً لي�ضت��ضح منه �ضبب تغيري اأ�ضماء املر�ضحني بعد اأن 

مت اإبالغ الباق�ري وح�ضني، فرد املر�ضد العام باأنه �ضيدع� مكتب الإر�ضاد لالجتماع بعد قليل 

و�ض�ف يرد بعد ذلك على جمال عبدالنا�رص ولكنه مل يرد فعاود جمال عبدالنا�رص الت�ضال 

به فف�جئ برد املر�ضد العام الذي اأفاده باأن مكتب الإر�ضاد قرر عدم ال�ضرتاك يف احلك�مة 

اجلديدة، وعندما قال له جمال عبدالنا�رص اإن جمل�س قيادة الث�رة ابلغ ال�ضيخ الباق�ري واحمد 

ح�ضني واأنهما �ضيح�رصان بعد قليل لأداء اليمني رد عليه املر�ضد العام قائالً:»نحن ر�ضحنا 

�ضديقني لالإخ�ان ول ن�افق على ا�ضرتاك الإخ�ان يف ال�زارة«؟!!

يف الي�م التايل ن�رصت ال�ضحف امل�رصية ت�ضكيل ال�زارة اجلديدة بعد اأداء اليمني وكان 

�ضمن اأع�ضائها ال�ضيخ احمد ح�ضن الباق�ري ع�ض� مكتب الإر�ضاد وزيراً لالأوقاف، فاجتمع 

مكتب الإر�ضاد وقرر ف�ضل ال�ضيخ الباق�ري من جماعة الإخ���ان امل�ضلمني وا�ضتدعى 

عبدالنا�رص الأ�ضتاذ ح�ضن الع�ضماوي وعاتبه على هذا الت�رصف وهدد بن�رص جميع التفا�ضيل 

التي لزمت ت�ضكيل ال�زارة لكن الع�ضماوي رجاه عدم الن�رص حتى ل حتدث م�ضكلة مع �ضف�ف 

الإخ�ان ت�ضيء اإىل م�قف املر�ضد العام.

مذكرات حممد جنيب

حتدث الل�اء حممد جنيب يف كتاب له ت�ضمن مذكراته عن بع�س الق�ضايا التي تتعلق 

بالإخ�ان امل�ضلمني حيث قال: »حاول الإخ�ان امل�ضلم�ن الت�ضال يف دي�ضمرب 1953م عن 

طريق حممد ريا�س الذي ات�ضل به ح�ضن الع�ضماوي ومنري الدولة وطلب�ا اأن تتم مقابلة �رصية 

بيني وبينهم واقرتح�ا مكاناً للمقابلة منزل الدكت�ر الل�اء احمد الناقة ال�ضابط بالق�ضم 

الطبي يف اجلي�س وكانت هذه مفاجاأة لأنني عرفت لأول مرة اأن للدكت�ر احمد الناقة ارتباطاً 

بالإخ�ان امل�ضلمني ورف�ضت فكرة الجتماع ال�رصي بهم واأبلغتهم ب�ا�ضطة حممد ريا�س اأنني 

م�ضتعد ملقابلتهم يف منزيل اأو مكتبي، لكنهم اعتذروا عن ذلك وطلب�ا اأن اأف��س مندوباً 

عني للتباحث معهم ف�افقت وعينت حممد ريا�س ممثالً عني لالجتماع معهم بعد اأن زودته 

بتعليماتي واجتمع حممد ريا�س مبمثلي الإخ�ان امل�ضلمني ح�ضن الع�ضماوي ومنري الدولة 

عدة مرات«!!

بح�ضب املذكرات اأو�ضح حممد ريا�س ملمثلي الإخ�ان راأي حممد جنيب يف اإنهاء احلكم 

الع�ضكري احلايل وع�دة اجلي�س اإىل ثكناته واإقامة احلياة الدميقراطية الربملانية وع�دة 

الأحزاب واإلغاء الرقابة على ال�ضحف، ولكنهم مل ي�افق�ا على ذلك بل طالب�ا ببقاء احلكم 

الع�ضكري احلايل وعار�ض�ا اإلغاء الأحكام العرفية وطالب�ا با�ضتمرار الأو�ضاع كما هي على 

اأن ينفرد حممد جنيب باحلكم واإق�ضاء جمال عبدالنا�رص وباقي اأع�ضاء جمل�س قيادة الث�رة 

واأن يتم اأي�ضاً ت�ضكيل حك�مة مدنية ل ي�ضرتك فيها الإخ�ان امل�ضلم�ن، ولكن يتم تاأليفها 

مب�افقتهم.

كما طالب الإخ�ان بتعيني ر�ضاد مهنا وه� »اإخ�اين« قائداً عاماً للق�ات امل�ضلحة بالإ�ضافة 

اإىل ت�ضكيل جلنة �رصية ا�ضت�ضارية ي�ضرتك فيها بع�س الع�ضكريني امل�الني ملحمد جنيب، 

وعدد م�ضاٍو لهم من »الإخ�ان امل�ضلمني« بحيث يتم عر�س الق�انني على هذه اللجنة قبل 

اإقرارها كما تعر�س على هذه اللجنة ال�ضت�ضارية ال�رصية �ضيا�ضة الدولة العامة واأ�ضماء 

املر�ضحني »للمنا�ضب الكربى«.

وي�ضيف حممد جنيب يف مذكراته: )كان الإخ�ان امل�ضلم�ن يريدون بذلك ال�ضيطرة اخلفية 

على احلكم دون اأن يتحمل�ا امل�ض�ؤولية(، ثم مي�ضي قائالً: »رف�ضت جميع هذه القرتاحات 

وانتهت املفاو�ضات ال�رصية التي جرت بني حممد ريا�س وم�فدي الإخ�ان امل�ضلمني.. وقد 

تعر�س حممد ريا�س للمتاعب يف وقت لحق بعد اأن اعرتف ال�ضاغ ح�ضن حم�دة �� وكان من 

الإخ�ان امل�ضلمني �� اأمام املحكمة يف �ضهر ن�فمرب 1954م، باأن ات�ضالً �رصياً مت بيني والإخ�ان 

امل�ضلمني ب�ا�ضطة حممد ريا�س وذكر اأمام املحكمة اآرائي التي نقلها حممد ريا�س اإىل ح�ضن 

ع�ضماوي ومنري الدولة، و�ضدر اأمر بالقب�س على حممد ريا�س بتهمة التخطيط لنقالب على 

جمل�س قيادة الث�رة بالتعاون مع الإخ�ان امل�ضلمني، ولكنه ا�ضتطاع الهرب اإىل املمملكة 

العربية ال�ضع�دية بالطائرة«.

هكذا يناورون!!

تدل العرتافات التي اأدىل بها قادة الإخ���ان بعد اأحداث 1954م مبيدان املن�ضية يف 

ال�ضكندرية على اأنهم بداأوا يعمل�ن �ضد الث�رة يف ثالثة اجتاهات:

الجتاه الأول: معار�ضة املفاو�ضات امل�رصية الربيطانية ب�ضاأن جالء الق�ات الربيطانية 

عن م�رص وت�قيع اتفاقية اجلالء، وكان الإخ�ان اقرتح�ا على جمل�س قيادة الث�رة الت�قف عن 

اأ�ضل�ب املفاو�ضات واإعالن اجلهاد وفتح املجال للمتط�عني من الإخ�ان للقتال..

ومت الرد عليهم باأنكم بهذا املقرتح ت�ضع�ن اإىل ا�ضتنفار الجنليز �ضد النظام اجلديد 

وه� ما مل تفعل�ه مع امللك.. بل اإنكم اأيدمت رئي�س ال�زراء الطاغية اإ�ضماعيل �ضدقي الذي 

وقع مع بريطانيا على معاهدة 1936م املعروفة مبعاهدة �ضدقي � بيفن وخرجتم مبظاهرة 

تاأييد لهذا الطاغية، ووظفتم فيها الدين والقراآن خلدمة اأهدافه ال�ضيا�ضية واأهدافكم 

التي تقاطعت معها حني رفعتم يف تلك املظاهرة �ضعار: »واذكر يف الكتاب اإ�ضماعيل اإنه 

كان �ضادق ال�عد«.

وبعد اإلغاء معاهدة 1936م يف 18 اأكت�بر 1951م حتت �ضغط الكفاح امل�ضلح والعمل 

الفدائي �ضد الجنليز يف قناة ال�ض�ي�س قال املر�ضد العام اجلديد ملندوب جريدة »اجلمه�ري 

امل�رصي« يف 25 اأكت�بر 1951م: »وهل تظن اأن اأعمال العنف �ضتخرج الجنليز من البالد؟.. 

اإن واجب احلك�مة الي�م اأن تفعل ما يفعله الإخ�ان من تربية ال�ضعب واإعداده اأخالقياً فذلك 

الرئيس جمال عبدالناصر بعد إطالق النار عليه من قبل “المجاهد اإلخواني” محمود عبداللطيف في الميدان المنشية باالسكندرية يوم األربعاء 
27 أكتوبر 1954م، ويبدو تحت السهم اإلخواني محمود عبداللطيف الذي حاول قتل عبدالناصر 
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31العربي الكبري جمــــــال عبدالنا�ســــر

ه� الطريق ال�ضحيح لإخراج الجنليز من م�رص، كما خطب املر�ضد العام اله�ضيبي يف �ضباب 

الإخ�ان قائالً: »اذهب�ا واعتكف�ا على تالوة القراآن الكرمي«!!.

وقد رد عليه خالد حممد خالد يف )روز الي��ضف( حتت عن�ان »اأب�رص بط�ل �ضالمة يا ج�رج« 

يف تاريخ 30 اأكت�بر 1951م قائالً: »الإخ�ان امل�ضلم�ن كان�ا اأمالً من اآمالنا مل يحرك�ا ومل 

يقذف�ا يف �ضبيل ال�طن بحجر ول ط�بة، وحني وقف مر�ضدهم الفا�ضل يخطب منذ اأيام يف 

ع�رصة اآلف �ضاب قال لهم »اذهب�ا واعتكف�ا على تالوة القراآن، ول تت�رط�ا بالقتال«.

ويت�ضاءل خالد حممد خالد يف مقاله الذي رد به على خطاب مر�ضد الإخ���ان واأحاديثه 

ال�ضحفية: » اأيف مثل هذه الأيام يدعى ال�ضباب لالعتكاف على تالوة القراآن الكرمي ومر�ضد 

الإخ�ان يعلم ان ر�ض�ل اهلل � �ضلى اهلل عليه و�ضلم � وخيار �ضحابته ترك�ا �ضالتي الظهر 

والع�رص من اأجل معركة«؟!!.

الجتاه الثاين: الت�ضال مب�ضرت ايفانز امل�ضت�ضار ال�ضيا�ضي يف ال�ضفارة الربيطانية بالقاهرة 

حيث عقدوا معه عدة اجتماعات ا�ضتمرت عدة �ضاعات يف منزل الدكت�ر حممد �ضامل الذي 

اأو�ضح مل�ضرت ايفانز م�قف الإخ�ان بان تك�ن ع�دة الجنليز اإىل القاعدة بناًء على راأي جلنة 

م�ضكلة من امل�رصيني والجنليز وان الذي يقرر حظر احلرب هي الأمم املتحدة!

والغريب يف الأمر اأن الجنليز تبن�ا هذا الراأي يف مفاو�ضات اجلالء بعد اأن رف�ضه اجلانب 

امل�رصي وثبت اأن امل�ضرت ايفانز التقى اأكرث من مرة باملر�ضد العام و�ضالح اأب� رفيقة ومنري 

الدولة.

وكانت هذه الت�ضالت م��ضع مناق�ضة اأثناء حماكمة الإخ�ان، حيث ات�ضح من اعرتافات 

املتهمني حقائق كثرية ومنها ان البكبا�ضي الإخ�اين عبداملنعم روؤوف قابل اأي�ضاً م�ظفاً 

كبرياً يف احدى ال�ضفارات الأجنبية واأخربه باأنه يتحدث با�ضم الإخ���ان ومر�ضدهم واأنهم 

�ضيت�ل�ن مقاليد احلكم يف م�رص بالق�ة ويطلب�ن تاأييد ال�ضفارة الربيطانية لالنقالب اجلديد، 

ثم اأ�ضاف اأن »الإخ���ان« على ا�ضتعداد بعد ان يت�ل�ا مقاليد احلكم لال�ضرتاك يف حلف 

ع�ضكري �ضد ال�ضي�عية لن اإ�ضالمهم يحثهم على ذلك، واأن هذا احللف لن يتحقق ما دام 

جمال عبدالنا�رص على قيد احلياة لنه �ضبق وان اأدىل بت�رصيحات ن�رصت يف جميع ال�ضحف 

العاملية عن راأيه يف الأحالف الع�ضكرية واأهدافها ال�ضتعمارية!!.

وكان املر�ضد العام لالإخ�ان امل�ضلمني اقرتح على قادة الث�رة ان تدخل م�رص يف حلف 

ع�ضكري مع الغرب �ضد رو�ضيا وربطت ال�ضحف بني ت�قيت العتداء الذي قامت به اإ�رصائيل 

على احلدود امل�رصية يف رفح وبني حماولة الإخ�ان لبدء تنفيذ خطتهم!!

الجت��اه الثالث: تن�ضيط اجلهاز ال�رصي من خ��الل �ضم 

اأكرب عدد من �ضباط الب�لي�س واجلي�س اإليه، وقد ات�ضل�ا 

بعدد من ال�ضباط الأحرار وهم ل يعلم�ن انهم من تنظيم 

ال�ضباط الأح��رار ف�ضايروهم و�ضاروا معهم يف خطتهم.. 

وكان�ا يجتمع�ن بهم اجتماعات اأ�ضب�عية وياأخذون عليهم 

من هذه الجتماعات عهداً وق�ضماً بان يطيع�ا ما ي�ضدر 

اإليهم من اأوامر املر�ضد العام واأل ينق�ض�ا بيعتهم للمر�ضد.. 

كما جندوا عدداً من �ضباط ال�ضف وعندما جتمعت كل هذه 

املعل�مات ا�ضتدعى عبدالنا�رص ح�ضن الع�ضماوي وقال له: 

»اإنني احذركم من اأن ما يحدث �ضيلحق ال�رصر بالبالد«، ثم 

و�ضع اأمامه كل ما جتمع لدى جمل�س قيادة الث�رة ف�عد بان 

يت�ضل باملر�ضد العام ويبحث معه هذا الأمر ولكنه خرج ومل 

يعد على حد تعبري بيان جمل�س قيادة الث�رة الذي �ضدر 

عقب حماولة اغتيال جمال عبدالنا�رص يف وقت لحق من عام 

1954م مبيدان املن�ضية يف ال�ضكندرية!!.
ويف الي�م التايل ا�ضتدعى جمال عبدالنا�رص ف�ضيلة ال�ضيخ 

�ضيد �ضابق والدكت�ر خمي�س حميدة وابلغهما ما لديه من 

ال�ضابق  الي�م  الع�ضماوي يف  ابلغه حل�ضن  معل�مات وما 

ف�عداه باأن يعمال على وقف هذا الن�ضاط ال�ضار.. ولكن 

الن�ضاط مل يت�قف بل ات�ضع!!.

ومما له دللة عميقة ان املر�ضد العام لالإخ�ان امل�ضلمني 

ل�كالة  1953م  ي�لي�   5 ي���م  �ضحفي  بت�رصيح  اأدىل 

)الأ�ض��ضييتد بر�س( قال فيه: »اعتقد اأن العامل الغربي 

�ض�ف يربح كثرياً اإذا و�ضل الإخ�ان اإىل احلكم يف م�رص، واأنا على ثقة باأن الغرب �ضيفهم 

مبادئنا املعادية لل�ضي�عية والحتاد ال�ض�فييتي و�ضيقتنع مبزايا الإخ�ان امل�ضلمني«.. 

وهكذا قدم املر�ضد العام مزاياه للغرب ال�ضتعماري اآنذاك.. ولعل هذا امل�قف وغريه من 

م�اقف الإخ�ان امل�ضلمني ه� الذي دفع امل�ضرت انت�ين ايدن وزير خارجية بريطانيا اإىل 

اأن ي�ضجل يف مذكراته »اأن اله�ضيبي كان حري�ضاً على اإقامة عالقات ممتازة معنا، بعك�س 

الرئي�س جمال عبد النا�رص«.

كانت املخططات ال�ضتعمارية تت�ا�ضل خالل اخلم�ضينات لتط�يق املنطقة بحلف ع�ضكري 

حتت �ضتار الدين ه� »احللف الإ�ضالمي« الذي رف�ضه عبد النا�رص بق�ة!!

يف هذا ال�ضياق �ضعرت قيادة ث�رة 23 ي�لي� باأهمية اإقامة تنظيم �ضيا�ضي �ضامل اطلقت 

عليه ا�ضم »هيئة التحرير« فذهب املر�ضد العام ملقابلة عبد النا�رص حمتجاً بق�له: »ما ه� 

الداعي لإن�ضاء هيئة التحرير ما دامت جماعة الإخ�ان قائمة«؟!.

يف الي�م التايل لهذه املقابلة اأ�ضدر ح�ضن اله�ضيبي بياناً وزعه على جميع �ُضَعب الإخ�ان 

يف املحافظات، وقال فيه: »اإن كل من ين�ضم اإىل هيئة التحرير يعد مف�ض�لً من الإخ�ان«. 

ثم بداأ هج�م الإخ�ان ال�ضاري على هيئة التحرير وتنظيمها اجلماهريي »منظمة ال�ضباب«، 

وبلغت �رصاوة امل�اجهة بني الإخ�ان و�ضباب الث�رة اإىل حد ا�ضتخدام الأ�ضلحة والقنابل 

والع�ضي واإحراق ال�ضيارات يف اجلامعات ي�م 12 يناير 1954م وه� الي�م الذي خ�ض�س 

لالحتفال بذكرى �ضهداء معركة القناة.

ت�ترت العالقة على اإثر هذا احلادث بني الإخ�ان والث�رة ويف هذه الأج�اء ذهب اأحد اأقطاب 

الإخ�ان وه� عبداملنعم خالف اإىل القائمقام اأن�ر ال�ضادات يف مقر امل�ؤمتر الإ�ضالمي للتحدث 

معه ب�ضاأن الإخ�ان، م�ضرياً اإىل اأن مكتب الإر�ضاد قرر بعد مناق�ضات ط�يلة اإيفاده اإىل جمال 

عبد النا�رص فرد عليه اأن�ر ال�ضادات قائالً: »هذ ه هي املرة الألف التي تلج�ؤون فيها اإىل 

املناورة بهذه الطريقة فخالل ال�ضنتني املا�ضيتني اجتمع جمال عبدالنا�رص مع جميع اأع�ضاء 

مكتب الإر�ضاد مبن فيهم املر�ضد العام ح�ضن اله�ضيبي، ومل تكن هناك اأي جدوى من هذه 

الجتماعات لنهم كما قال عبد النا�رص يتكلم�ن ب�جه، وحينما ين�رصف�ن يتحدث�ن اإىل النا�س 

واإىل اأنف�ضهم ب�جه اآخر«..

ومي�ضي ال�ضادات يف مذكراته قائالً: »كان عندي ويف مكتبي الأ�ضتاذ خالف ي�ضاأل عن 

طريقة للتفاهم.. ويف م�ضاء الي�م نف�ضه كانت خطتهم الدم�ية �ضت��ضع م��ضع التنفيذ اأي 

ي�م الثالثاء.. كان هذا الي�م نف�ضه ه� الذي �رصبته م�عداً لكي يقابل فيه جمال عبد النا�رص 



�لأحد 3 �أكتوبر 2010م ـ العدد 14956

Sunday 3 October 2010 - Issue 14956

عدد خا�ص ي�صدر عن �صحيفة

مبنا�سبة الذكرى الأربعني لوفاة القائد 

العربي الكبري جمــــــال عبدالنا�ســــر 32
الأ�ضتاذ خالف م�فد مكتب الإر�ضاد«!!.

كان عبد النا�رص يلقي خطاباً يف ميدان املن�ضية بال�ضكندرية ي�م 26 اأكت�بر 1954م يف 

احتفال اأقيم تكرمياً له ولزمالئه مبنا�ضبة اتفاقية اجلالء.. وعلى بعد 15 مرتاً من من�ضة 

اخلطابة جل�س ال�ضباك حمم�د عبد اللطيف ع�ض� اجلهاز ال�رصي لالإخ�ان، وما اإن بداأ عبدالنا�رص 

خطابه حتى اطلق ال�ضباك الإخ�اين 8 ر�ضا�ضات غادرة من م�ضد�ضه مل ت�ضب كلها عبدالنا�رص 

، بل ا�ضاب معظمها ال�زير ال�ض�داين مريغني حمزة و�ضكرتري هيئة التحرير بال�ضكندرية 

احمد بدر الذي كان يقف اإىل جانب جمال عبد النا�رص.

وعلى الف�ر هجم �ضابط يرتدي زيا مدنياً ا�ضمه اإبراهيم ح�ضن احلالتي الذي كان يبعد عن 

املتهم بح�ايل اأربعة اأمتار والقى القب�س على ال�ضباك حمم�د عبد اللطيف ومعه م�ضد�ضه.. 

وب��داأت بهذه احلادثة مرحلة جديدة وحا�ضمة من امل�اجهة بني ث�رة 23 ي�لي� وتنظيم 

الإخ�ان امل�ضلمني!.

وزاد من تعقيد امل�قف ان التحقيقات ك�ضفت �ضفر املر�ضد العام ح�ضن اله�ضيبي اإىل 

ال�ضكندرية قبل ي�م واحد من حماولة الغتيال، ثم ظل خمتفياً منذ احلادث لفرتة ط�يلة.. 

وعندما �ضدر احلكم �ضده و�ضد املر�ضد العام بالإعدام قام جمال عبد النا�رص بتعميد احلكم 

على حمم�د عبد اللطيف وتخفيفه على املر�ضد العام ح�ضن اله�ضيبي اإىل ال�ضجن مع وقف 

التنفيذ.. وبعد ذلك ظهر اله�ضيبي اإىل ال�ضطح من خالل ر�ضالة خطية بعث بها من خمبئه 

اإىل جمال عبد النا�رص حاول فيها التربوؤ من الذين خطط�ا ونفذوا هذه اجلرمية.

الغزو من الداخل واخلارج

حتت هذا العن�ان كر�س الكاتب الراحل عبداهلل اإمام الف�ضلني الرابع واخلام�س من كتابه 

)عبد النا�رص والخ�ان امل�ضلم�ن( وا�ضتهلهما بالإ�ضارة اإىل اأن م�رص كانت يف الن�ضف الثاين 

من عام 1965م ت�ضتعد لتنفيذ خطة تنم�ية جديدة بعد جناح خطة التنمية اخلم�ضية الأوىل 

التي حققت اأكرب ن�ضبة تنمية يف العامل الثالث كله باعرتاف الأمم املتحدة التي اأكدت باأن 

معدلت التنمية يف م�رص زادت لأول مرة عن ن�ضبة زيادة ال�ضكان.

وخالل اخلطة اخلم�ضية الأوىل �ضدر د�ضت�ر 1963م امل�ؤقت واأجريت النتخابات ملجل�س 

الأمة اجلديد والقى عبد النا�رص يف اأول اجتماع للمجل�س ك�ضف ح�ضاب للمرحلة كلها التي 

ا�ضماها مرحلة التح�ل العظيم.

يف عام 1965م كانت م�رص تخ��س يف اليمن حرباً اإىل جانب ال�ضعب اليمني دفاعاً عن ث�رة 

26 �ضبتمرب والنظام اجلمه�ري. ويف العام نف�ضه و�ضع الرئي�س الأمريكي »ليندن ج�ن�ض�ن« 
هدفاً اأ�ضا�ضياً لإدارته ه� اإ�ضقاط النظام يف م�رص واأعلن ح�ضاراً اقت�ضادياً لتج�يع ال�ضعب 

امل�رصي، ومنع بيع القمح الأمريكي مل�رص.. وتزامن هذا الإعالن مع اعرتاف وثائق املخابرات 

املركزية الأمريكية بانها اأ�ضقطت )�ض�كارن�( واغتالت )ل�م�مبا( واأبعدت )نكروما( عن 

احلكم كما اأعلنت املخابرات املركزية الأمريكية وق�فها خلف �ضل�ضلة انقالبات يف عدد من 

دول اأفريقيا التي جتاوبت مع جه�د عبد النا�رص الرامية اإىل اإقامة ت�ضامن اآ�ضي�ي اأفريقي 

يف اإطار حركة عدم النحياز.

يف هذه الظروف حترك الإخ�ان امل�ضلم�ن لقلب نظام احلكم واغتيال جمال عبد النا�رص 

وف�ضلت خطة الإخ�ان.. وكان هناك يقني باأن الغزو من الداخل لن ينجح مع م�رص فكان الغزو 

من اخلارج عام 1967م الذي ا�ضتهدف اأي�ضاً اإ�ضقاط النظام يف م�رص بح�ضب اعرتاف زعماء 

اإ�رصائيل.

من املفارقات العجيبة اأن الرئي�س الأمريكي ج�ن�ض�ن كتب يف مذكراته انه عندما جاءته 

اأنباء انت�ضار اجلي�س الإ�رصائيلي قال: اإن هذا اأعظم خرب �ضمعناه، فيما اأعلن اأحد �ضي�خ 

»الإخ���ان امل�ضلمني« البارزين وه� حممد مت�يل ال�ضعراوي انه �ضلى هلل ركعتني �ضكراً 

على انت�ضار اإ�رصائيل وهزمية اجلي�س امل�رصي عندما كان ي�ضتغل بالتدري�س يف اجلزائر عام 

1967م!!؟
وحني ك�ضفت ال�ضلطات امل�رصية م�ؤامرة »الإخ���ان امل�ضلمني« الثانية لقلب نظام 

احلكم قال رم�زهم اإنها متثيلية اأخرى مدبرة، علماً باأن الأ�ضتاذ حممد ح�ضنني هيكل رد 

على الذين زعم�ا باأن حماولة اغتيال جمال عبد النا�رص يف ال�ضكندرية عام 1954م كانت 

متثيلية، حيث ن�رص يف كتابه »ملفات ال�ض�ي�س« اعرتافات املتهمني اأمام املحكمة اإىل جانب 

وثيقتني بخط يد املر�ضد العام ح�ضن اله�ضيبي وال�ضخ�س الذي قام مبحاولة اغتيال جمال 

عبد النا�رص ووثيقة ثالثة اأخرى بخط يد عبد القادر ع�دة ع�ض� مكتب الإر�ضاد املت�رط 

بحادث الغتيال وت�ضمنت هذه ال�ثائق 

اخلطية ب��الإ���ض��اف��ة اإىل الع��رتاف��ات 

معل�مات تف�ضيلية مثرية ح�ل �ضل�ع 

اأقطاب »الإخ�ان« ويف مقدمتهم ع�ض� 

مكتب الإر�ضاد عبدالقادر ع�دة يف هذه 

امل�ؤامرة الدم�ية الدنيئة.

والثابت ان الإخ�ان امل�ضلمني درج�ا 

على و���ض��ف ه��ذه الع���رتاف���ات التي 

ن�رصت ح�ل م�ؤامرة الإخ�ان الثانية عام 

1965م باأنها متت حتت التعذيب بيد 
اأنهم اعرتف�ا بعد �ضن�ات يف كتبهم 

التي ن�رصوها اأواخر ال�ضبعينات واأوائل 

الثمانينات بكل ما �ضبق لهم اأن نف�ه، 

وظهروا اأمام اهلل والنا�س باأنهم كان�ا 

يكذب�ن با�ضم الدين الذين ن�ضب�ا من 

اأنف�ضهم حرا�ضاً عليه يف الدنيا!!

و�ضهد �ضاهد من اأهلها

يف كتابها »اأيام من حياتي« �رصحت زينب الغزايل م�ؤامرة عام 1965م التي كانت واحدة من 

ال�ضالعني فيها وحكم عليها بال�ضجن 25 عاماً ثم اأفرج عنها ال�ضادات يف اأوائل ال�ضبعينات 

اأثناء حتالفه مع الإخ�ان امل�ضلمني.

تروي زينب الغزايل يف الباب الثالث من كتاب »اأيام من حياتي« تفا�ضيل مثرية عن 

عالقاتها بالقيادي الإخ�اين ال�ضيخ عبدالفتاح اإ�ضماعيل الذي تعرفت عليه يف ال�ضع�دية 

عام 1957م، وكيف بايعته يف الكعبة على ال�ضمع والطاعة واجلهاد يف �ضبيل اهلل، وما الذي 

عملته تنفيذاً لهذه البيعة بعد ع�دتها اإىل م�رص؟؟.. ثم مت�ضي قائلة:

»كانت خطة العمل ت�ضتهدف جتميع كل من يريد خدمة الإ�ضالم لين�ضم اإلينا وكان ذلك 

كله جمرد بح�ث وو�ضع خطط حتى نعرف طريقنا.. فلما قررنا اأن نبداأ العمل كان لبد من 

ا�ضتئذان املر�ضد العام الأ�ضتاذ ح�ضن اله�ضيبي لن درا�ضاتنا الفقهية ح�ل قرار حل جماعة 

الإخ�ان امل�ضلمني انتهت اإىل اأنه باطل كما اأن جمال عبد النا�رص لي�س له اأي ولء ول جتب له 

اأية طاعة على امل�ضلمني وال�ضبب ه� اأنه ل يحكم بكتاب اهلل. وت�ضري ال�ضيدة زينب الغزايل 

بعد ذلك اإىل اأن اله�ضيبي اأوكل جميع امل�ض�ؤوليات اخلا�ضة بتنفيذ هذه اخلطط اإىل �ضيد 

قطب!!

ويف �ضهادة اأخرى اعرتف القيادي الإخ�اين احمد عبداملجيد يف كتابه ال�ضادر عام 1991م 

بعن�ان »الإخ�ان ومعركتهم مع عبد النا�رص« انه بحث خطة اغتيال عبدالنا�رص مع �ضيد قطب 

وان مت�يل التنظيم كان ياأتي من اخلارج، وانه كان يتم تدريب ال�ضباب على و�ضع القنابل 

واملتفجرات، م�ضرياً اإىل اأن لقاًء �رصياً انعقد يف منزل علي الع�ضماوي بحي )�ضربا( وح�رص هذا 

اللقاء ال�ضيخ عبدالفتاح اإ�ضماعيل وال�ضيخ حممد فتحي رفاعي.. وقد طرحت يف هذا اللقاء 

ماأم�رية اغتيال جمال عبد النا�رص على اأ�ضا�س اأن يك�ن ما بني ع�رصين اإىل ثالثني ا�ضت�ضهادياً 

م�ضتعدين للم�ت وال�ضهادة، وانهم على �ضلة بالأ�ضتاذ املر�ضد ح�ضن اله�ضيبي.. وانهم 

ا�ضتاأذن�ه لهذا العمل ف�افق. وبالتايل يعترب هذا العمل �رصعياً لنه م�ثق من ويل الأمر 

والقيادة ال�رصعية!!

من جانبه اعرتف علي ع�ضماوي يف مذكراته التي ن�رصها بعد اطالق �رصاحه يف عهد ال�ضادات 

اأن الإخ�ان حاول�ا قتل عبدالنا�رص �ضنة 1954م وكرروا ذلك مرة اأخرى �ضنة 1965م، واعرتف 

اأي�ضاً بخططهم للن�ضف والتدمري وتخزين الأ�ضلحة، كما حتدث عما ا�ضماها جمم�عة »البحث 

العلمي« التي كانت ت�ضم خريجي الإخ�ان من كليات العل�م ق�ضم الكيمياء � الفيزياء � الأحياء 

، وخريجي كلية الهند�ضة وباحثني يف املركز الق�مي للبح�ث والطاقة الذرية وكانت مهمة 

هذه املجم�عة اإجراء البح�ث والتجارب على �ضنع املتفجرات والأحزمة وامل�اد النا�ضفة 

والقنابل وال�ضم�م، خ�ض��ضاً وان احدى خطط الغتيال كانت ت�ضتمل على بدائل وخيارات 

عديدة بينها قتل جمال عبد النا�رص بال�ضم.

البوابة ال�ضوداء

ثمة اعرتاف اآخر لأحد امل�ضاركني يف م�ؤامرة 1965م وه� القيادي الإخ�اين احمد رائف 
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33العربي الكبري جمــــــال عبدالنا�ســــر
الذي اعتاد على الظه�ر يف قناة )اجلزيرة( لت�ض�يه �ض�رة 

الرئي�س جمال عبد النا�رص متنا�ضيا اأنه ا�ضدر عام 1985م 

الطبعة اخلام�ضة من كتابه »الب�ابة ال�ض�داء« الذي اعرتف 

فيه باإعادة بناء تنظيم الإخ���ان امل�ضلمني وزعامة �ضيد 

قطب له بتكليف من املر�ضد العام.

كما اعرتف بخطة اغتيال جمال عبد النا�رص التي و�ضعها 

عبد العزيز علي وبح�ض�لهم على اأ�ضلحة من اإخ�ان ال�ضع�دية 

اإىل قرية )دراو(، م�ضرياً اإىل اأن الهدف من هذه الأ�ضلحة ه� 

اإحداث قالقل يف م�رص مل�اجهة دعمها الع�ضكري وال�ضيا�ضي 

واملادي للث�رة اليمنية، حيث اأفتى �ضيد قطب وال�ضيخ 

عبدالفتاح اإ�ضماعيل باأن من يرف�س ال�ضرتاك يف حرب 

اليمن من ال�ضباط واجلن�د ويتعر�س للمحاكمة الع�ضكرية 

ويعدم فه� �ضهيد من اأهل اجلنة!!

ومي�ضي احمد رائف قائالً: »اإن علي ع�ضماوي خرج من عند الأ�ضتاذ �ضيد قطب م�ضتب�رصاً 

ب�ضبب م�افقة الأخري على خطة ع�ضماوي لقتل جمال عبد النا�رص وعبداحلكيم عامر وعلي 

�ضربي وزكريا حمي الدين.. وكانت ثقة الإخ�ان را�ضخة بان الأم�ر �ضتهداأ بعد قتل ه�ؤلء 

الط�اغيت«.

يف ي�م 7 اأغ�ضط�س 1965م كان الرئي�س جمال عبد النا�رص يلتقي الطلبة العرب الدار�ضني 

يف م��ضك� حيث اأعلن اأمامهم عن �ضبط م�ؤامرة جديدة لالإخ�ان امل�ضلمني، منّ�هاً باأن الث�رة 

رفعت الأحكام العرفية قبل �ضن�ات، و�ضفت املعتقالت واأ�ضدرت قان�ناً لكي يع�د 

املعتقل�ن اإىل اأعمالهم، غري اأن ال�ضلطة �ضبطت م�ؤامرة جديدة مدع�مة بالأ�ضلحة والأم�ال 

التي و�ضلت اإليهم من �ضعيد رم�ضان يف اخلارج.

معامل يف الطريق

يف هذا املناخ ال�ضاخن �ضدر كتاب »معامل يف الطريق« وكان مبثابة برنامج عمل التنظيم 

اجلديد لالإخ�ان امل�ضلمني، وب��ضع الذين قراأوا ما ورد يف هذا الكتاب من اأفكار وما تردد 

يف حماكمة »الإخ���ان امل�ضلمني« ح�ل روؤيتهم للمجتمع املعا�رص باأنه جمتمع جاهلي، اأن 

يالحظ التطابق التام بينها وبني اأفكار وبرامج اجلماعات الإ�ضالمية املتطرفة التي ظهرت 

يف العق�د الثالثة الأخرية من القرن الع�رصين املن�رصم.

يف هذا الكتاب يق�ل �ضيد قطب يف �س )21(: »نحن الي�م يف جاهلية ت�ضبه اجلاهلية التي 

عا�رصها الإ�ضالم يف عهد النب�ة«.

ويف �س )23( يق�ل: »اإن مهمتنا الأوىل هي تغيري واق��ع هذا املجتمع اجلاهلي من 

اأ�ضا�ضه«.

ويف �س )46( يق�ل: »اإن دعاة الإ�ضالم حني يدع�ن النا�س اإىل هذا الدين يجب اأولً اأن 

يدع�هم اإىل اعتناق العقيدة حتى ول� كان�ا يدع�ن اأنف�ضهم م�ضلمني، وت�ضهد لهم �ضهادات 

امليالد والزواج باأنهم م�ضلم�ن، ويعلم�هم اأن كلمة ) ل اإله اإل اهلل( مدل�لها احلقيقي ه� رد 

احلاكمية هلل وطرد املعتدين على �ضلطان اهلل«.

ويف �س )81( يق�ل: »اإن احلاكمية معناها الث�رة ال�ضاملة على حاكمية الب�رص يف كل �ض�رها 

واأ�ضكالها واأنظمتها واأو�ضاعها والتمرد الكامل على كل و�ضع يف اأرجاء الأر�س احلكم فيه 

للب�رص ب�ض�رة من ال�ض�ر«، ويف �س )83( يق�ل »اإن هذا الإعالن العام لتحرير الإن�ضان يف 

الأر�س مل يكن اإعالناً نظرياً فل�ضفياً، اإمنا كان اإعالناً حركياً واقعياً اإيجابياً ومن ثم مل يكن 

بدٌّ من اأن يتخذ �ضكل احلركة اإىل جانب �ضكل البيان«.

ويف �س )90( يق�ل »اإن اجلهاد ���رصورة للدع�ة اإذا كانت اأهدافها هي اإع��الن حترير 

الإن�ضان �ض�اء اأكان دار الإ�ضالم اآمناً اأم مهدداً من جريانه، فالإ�ضالم حني ي�ضعى اإىل ال�ضلم 

ل يق�ضد ذلك ال�ضالم الرخي�س، اأي جمرد تاأمني الرقعة اخلا�ضة التي يعتنق اأهلها العقيدة 

الإ�ضالمية.

ويف �س )105( يق�ل »وكما اأ�ضلفنا فان النطالق باملذهب الإلهي تق�م يف وجهه عقبات 

مادية من �ضلطة احلك�مة ونظام املجتمع واأو�ضاع البيئة وحدود الدول هذه كلها ينبغي اأن 

ينطلق الإ�ضالم ليحطمها بالق�ة«.

اإجنيل التطرف

يجمع الباحث�ن على اأن كتاب »معامل يف الطريق« ه� اجنيل التطرف.. وعلى اأ�ضا�س اأفكار 

هذا الكتاب �ضاغ فقهاء واأمراء اجلماعات الإ�ضالمية 

املتطرفة �ضعاراتهم وبراجمهم.. واإذ يحاول الإخ�ان 

امل�ضلم�ن اإع���الن ب��راءت��ه��م م��ن ه��ذا الكتاب وح�رص 

امل�ض�ؤولية عنه يف �ضيد قطب فقط وتربير تطرف 

اأفكار الكاتب بظروف ال�ضجن التي عا�ضها امل�ؤلف، اإل 

اأن احلقائق تدل على عك�س ذلك وتف�ضح �ضلة الإخ�ان 

واأفكاره  الكتاب  بهذا  العام  ومر�ضدهم  امل�ضلمني 

املدمرة. وافق املر�ضد العام ح�ضن اله�ضيبي على 

كتاب �ضيد قطب الذي اأر�ضله اإليه من ال�ضجن وراجعه 

ملزمة ملزمة واأمر بطباعته وفقاً للروايات التي جاءت 

يف عدة كتب �ضدرت بعد رحيل عبد النا�رص بع�رصين عاماً 

ويف مقدمتها كتاب زينب الغزايل »ايام من حياتي«.

يف هذا ال�ضياق قالت زينب الغزايل يف كتابها »اأيام من حياتي« اإن التنظيم اأعيد بناوؤه 

ب�ض�رة �رصية بعد قرار حله.. وكانت بداية اإعادة البناء �ضنة 1975م بعلم املر�ضد العام 

اله�ضيبي ومباركته على اأن يت�له �ضيد قطب، فيما اأ�ضارت اعرتافات املتهمني مب�ؤامرة 

1965م اأمام املحكمة اإىل اأن التنظيم بداأ بجمع الأ�ضلحة وا�ضتغل طاقات ال�ضباب ب�ضنع 
املتفجرات واإع��داد خطط الغتيالت لعدد كبري من امل�ض�ؤولني ويف مقدمتهم جمال 

عبدالنا�رص.. بل اإن اإحدى اخلاليا اهتدت باملنهاج الدع�ي لالإخ�ان امل�ضلمني الذي يعترب 

الرادي� والتلفزي�ن وال�ضينما والفن�ن وامل��ضيقى والنحت والت�ض�ير اأعمالً حمرمة يف 

الإ�ضالم ومنافية لالأخالق، ولذلك مت و�ضع خطط لتدمري هذه املرافق واغتيال جن�م الفن 

ومن �ضمنهم اأم كلث�م وعبدال�هاب وعبداحلليم حافظ وجناة و�ضادية وغريهم.

كما اقرتحت اخلطط اغتيال عدد من مذيعات التلفزي�ن ومن بينهم ليلى ر�ضتم واأماين 

را�ضد، ثم اأع��دت خطط لغتيال �ضفراء كل من الحت��اد ال�ض�فياتي وبريطانيا وفرن�ضا 

وال�ليات املتحدة الأمريكية، خللق م�ضكلة بني م�رص وهذه الدول. وكان تدريب اخلاليا 

اجلهادية يتم على ثالث مراحل هي: مرحلة الإعداد الروحي، ثم الإعداد اجل�ضدي بامل�ضارعة 

وامل�ضي والطاعة، واأخرياً الإعداد الع�ضكري بالتدريب على ال�ضالح.

ومما له دللة عميقة اأن تنظيم »القاعدة« الذي يق�ده »اأ�ضامة بن لدن« والدكت�ر »اأمين 

الظ�اهري« يتبع نف�س نهج الإعداد اجلهادي لالإخ�ان امل�ضلمني يف عملياته الإرهابية، ما 

يدل على اأن الإخ�ان امل�ضلمني هم الآباء ال�رصعي�ن لكل اجلماعات املتطرفة التي تفرخت 

وتنا�ضخت عنهم.

اأجهزته ال�رصية، ومن بينها جهاز جلمع املعل�مات  كان لتنظيم الإخ���ان امل�ضلمني 

ال�ضتخبارية واآخر لال�ضتطالع وثالث جللب املرا�ضالت والأم���ال من اخلارج ورابع ل�رصاء 

ال�ضالح وتخزينه يف القاهرة بالإ�ضافة اإىل خاليا كيمائية لت�ضنيع و�ضخ امل�اد النا�ضفة 

وامل�اد احلارقة، واأخرى من املهند�ضني ملعاينة الأماكن التي �ضيتم ن�ضفها وبيان اإمكانية 

التنفيذ.

و�ضع التنظيم خططاً لن�ضف عدد من الكباري وامل�ضانع والقناطر وحمطات الكهرباء ومطار 

القاهرة ومبنى التلفزي�ن وبع�س مراكز الب�لي�س ومنازل كبار �ضباط الأمن واملباحث العامة 

بق�ضد اإحداث �ضلل عام يف جميع املرافق فيما اأعدت خرائط مت �ضبطها لهذه امل�اقع كلها، 

وتكليفات بحق عدد من دور ال�ضينما وامل�ضارح واملتاحف لإحداث ذعر، ثم يتقدم التنظيم 

بعد ذلك اإىل احلكم بغري معار�ضة.

قال احد قادة التنظيم املت�رطني يف م�ؤامرة عام 1965م اأمام املحكمة.. »كان الهدف 

ه� اإحداث اأكرب قدر من الف��ضى والذعر، وهذا قد ي�ؤدي اإىل �ضق�ط النظام ليق�م حمله 

جمتمع الإ�ضالم.. وكانت هناك اأكرث من خطة لغتيال جمال عبد النا�رص واحدة منها اأثناء م�كبه 

الر�ضمي يف القاهرة اأو يف ال�ضكندرية، وكان هناك من يراقب �ضري امل�كب يف اأماكن خمتلفة.. 

كما و�ضعت خطة اأخرى لن�ضف القطار الذي ي�ضتقله عبد النا�رص يف طريقه اإىل ال�ضكندرية 

لالحتفال بعيد الث�رة، وثالثة لغتياله يف �ضارع اخلليفة املاأم�ن وه� يف طريقه اإىل بيته يف 

من�ضية البكري ب�ضمال القاهرة.

كانت اخلطط معدة اأي�ضاً لغتيال امل�ضري عامر ون�اب رئي�س اجلمه�رية وعدد اآخر من 

امل�ض�ؤولني.. وعندما بداأ القب�س على بع�س اخلاليا �ضدرت التعليمات بالإ�رصاع يف عملية 

اغتيال عبد النا�رص، ولكنه �ضافر من ال�ضكندرية اإىل ال�ضع�دية.. وكلف التنظيم اإ�ضماعيل 

الفي�مي من حر�س الرئي�س ليت�ىل بنف�ضه عملية اغتياله عند ع�دته من جدة اإىل مطار 
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مبنا�سبة الذكرى الأربعني لوفاة القائد 

العربي الكبري جمــــــال عبدالنا�ســــر 34
القاهرة.. وقد اأثبتت �ضحيفة »الأهرام« بال�ثائق يف عددها ال�ضادر ي�م 10 دي�ضمرب 1965م 

�ضلة حلف بغداد بت�جيه ومت�يل الن�ضاط الإرهابي لتنظيم الإخ�ان امل�ضلمني وكان �ضعيد 

رم�ضان � وه� حلقة ال��ضل بني قيادة التنظيم ومم�ليه يف اخلارج � قام بتحركات مريبة 

وتنقل عدة مرات بني بريوت وطهران وبع�س الع�ا�ضم الأوروبية وكان ي�ضافر بج�از �ضفر 

دبل�ما�ضي اأردين ك�ضفري متج�ل للمملكة الأردنية الها�ضمية.

اأخطر ما يف ال�ثائق التي ن�رصتها �ضحيفة »الأهرام« اأنها اأثبتت كيف كانت خمابرات احللف 

املركزي تن�ضق معل�ماتها ال�رصية با�ضتمرار وبطريقة منظمة مع املخابرات الإ�رصائيلية، وما 

يلفت النظر اأن القيادي الإخ�اين �ضعيد رم�ضان اأثار �ضجة وا�ضعة يف زيارة قام بها جلمه�رية 

�ضيالن.. وكان م�ضيفه فيها وزير الإ�ضكان الذي كان قد عاد لت�ه من زيارة ر�ضمية لإ�رصائيل 

حيث اأثار بع�س الن�اب املعار�ضني حلك�مة �ضيالن اآنذاك � وبينهم الدكت�ر بربرا وزير املالية 

ال�ضابق � هذا امل��ض�ع وقال اأمام الربملان اإن لديه معل�مات م�ثقة ت�ؤكد اأن �ضعيد رم�ضان 

يعتمد يف مت�يله ملركز اإ�ضالمي يديره يف جنيف على عدد من امل�ضادر، منها م�ضادر اإيرانية 

واأمريكية تدفع ملركز �ضعيد رم�ضان اأم�الً �ضخية حتت حجة »مقاومة ال�ضي�عية«.

عقب ك�ضف م�ؤامرة 1965م اأ�ضدر ف�ضيلة الإمام الأكرب ح�ضن ماأم�ن �ضيخ الأزهر بياناً ح�ل 

راأي الإ�ضالم يف م�ؤامرات الإخ�ان قال فيه: »اإن منظمات الدمار ا�ضتطاعت اأن ت�ض�ه تعاليم 

الإ�ضالم يف اإفهام حفنة من النا�ضئني اأن الدع�ة لالإ�ضالم تتم بالإكراه اأو الإرهاب«!

ثم ت�ضاءل �ضيخ الأزهر قائالً: »كيف يدعي �ضخ�س انه يخدم الإ�ضالم ثم ي�ضتعني باأعداء 

الإ�ضالم �ضد امل�ضلمني«.؟!

اإجنازات اإ�ضالمية يف عهد عبد النا�رص

ي�رد العديد من الكتاب ال�ضالميني الذين اأن�ضف�ا الرئي�س جمال عبد النا�رص طائفة من 

الإجنازات الإ�ضالمية التي حتققت يف م�رص اأثناء عهد جمال عبد النا�رص ومن بينها على �ضبيل 

املثال ل احل�رص اأن مادة الرتبية الإ�ضالمية اأ�ضبحت لأول مرة يف تاريخ م�رص احلديث مادة 

اإجبارية يف املدار�س بينما كانت اختيارية يف النظام امللكي ول ميتحن فيها الطالب.

ويف عهد عبد النا�رص �ضدر قان�ن بتحرمي القمار ومنعه، وارتفع عدد امل�ضاجد الر�ضمية 

والأهلية يف م�رص من 11 األف م�ضجد اإىل 21 األف م�ضجد، مبعنى اأن عدد امل�ضاجد التي بنيت 

خالل 18 عاماً اأثناء حكم عبد النا�رص يف م�رص ت�ضاوي عدد امل�ضاجد التي بنيت يف تاريخ هذا 

البلد منذ فتح م�رص يف عهد عمر بن اخلطاب واعتناق امل�رصيني لالإ�ضالم.

و�ضلت الفتاة لأول مرة اإىل التعليم الديني يف عهد عبد النا�رص حيث مت افتتاح معاهد 

اأزهرية للفتيات، واأقيمت م�ضابقات عديدة يف كل املدن لتحفيظ القراآن الكرمي، وطبعت 

ماليني الن�ضخ من القراآن، واأهديت اإىل البالد الإ�ضالمية واأوفدت البعثات للتعريف بالإ�ضالم 

يف كل اأفريقيا، كما متت طباعة كل كتب الرتاث الإ�ضالمية يف مطابع الدولة طبعات �ضعبية 

لتك�ن يف متناول اجلميع، فيما مت ت�ضجيل امل�ضحف املرتل لأول مرة باأ�ض�ات كبار 

املقرئني.

كان جمال عبد النا�رص دائم احلر�س على اأداء ال�ضالة ي�مياً مع زمالئه وم�ظفي مكتبه يف 

القيادة، كما كان حري�ضاً اأي�ضاً على اأداء فري�ضة �ضالة اجلمعة مع امل�اطنني، واأن�ضاأ مدينة 

البح�ث الإ�ضالمية على م�ضاحة ثالثني فداناً ت�ضم طالباً قادمني من �ضبعني دولة اإ�ضالمية 

يتعلم�ن يف الأزهر باملجان ويقيم�ن فيها اإقامة كاملة باملجان اأي�ضاً، وقد زودت املدينة 

بكل الإمكانيات احلديثة وقفز عدد الطالب امل�ضلمني يف الأزهر من خارج م�رص اإىل ع�رصات 

الأ�ضعاف، واأقام عبد النا�رص جامعة حديثة عمالقة ا�ضماها )الأزه��ر( حافظت على الأزهر 

القدمي، فهل كان عبد النا�رص عدو اهلل والإ�ضالم كما زعم الإخ���ان امل�ضلم�ن؟ وهل كان 

ميثل الثقافة الإ�ضالمية العقيمة كما زعم احد الكتاب املنتمني اإىل التنظيم ال�رصي لالإخ�ان 

امل�ضلمني يف اليمن، وكاأنه اأراد الق�ل زوراً وبهتاناً اأن الإخ�ان امل�ضلمني مبنهجهم الظالمي 

ور�ضيدهم الإرهابي واأفكارهم املتطرفة وتاريخهم الدم�ي ميثل�ن الثقافة الإ�ضالمية 

اخل�ضبة؟

كان عبد النا�رص م�ضلماً نقي القلب والت�رصفات من غري ت�ضنع ول افتعال اأو مظهرية.. 

وكان متديناً يف �ضل�كه الي�مي وحياته اخلا�ضة.. ومل يعرف عنه يف حياته العائلية خروج 

عن الإ�ضالم.

يعرف امل�رصي�ن جيداً منجزات عبد النا�رص واأعماله التي ا�ضتقرت يف �ضمائرهم وعا�ض�ها 

واقعاً ملم��ضاً.. وعلى اأ�ضا�ضها وا�ضل بناء م�رص احلديثة، مهما حاول الإخ�ان امل�ضلم�ن ت�ض�يه 

منجزات م�رص عبد النا�رص حتت �ضتار الدين.. ومهما حاول املتاجرون با�ضم عبد النا�رص ال�ضك�ت 

اأمام هذه الهجمة القذرة التي يتعر�س لها 

القائد الراحل من خالل ممار�ضة اأرخ�س اأن�اع النفاق ال�ضيا�ضي والتحالفات النتهازية مع 

اأعدائه التاريخيني احلاقدين.

ويبقى الق�ل اإن عبد النا�رص عا�س من اأجل خدمة ق�ضايا وطنه و�ضعبه واأمته، وكان مع 

الدين يف حياته اخلا�ضة والعامة.. و�ضد كل ما يعادي الدين ا�ضتغاللً ونفاقاً وكذباً وقتالً 

واإجراماً.

حاربوا عبد النا�رص لأّنه يعلم تاريخهم ومناوراتهم

يف ذروة ال�رصاع بني حزب ال�فد والق�رص امللكي ومن خلفه ال�ضفارة الربيطانية هتف 

الإخ�ان يف مظاهرة معادية حلزب ال�فد: »اهلل مع امللك«

فاأطل عليهم امللك من �رصفة الق�رص ورد عليهم جميباً: »نعم.. اهلل معنا«!!!

كان جمال عبد النا�رص يحتفظ بال�ضحف واملجالت واملطب�عات احل�رصية التي كانت ت�ضدر 

يف م�رص قبل الث�رة على الق�رص امللكي لأّنها مراآة حية لأي باحث يف م�ضار احلياة ال�ضيا�ضية.. 

وكان عبد النا�رص يعطي اهتماماً خا�ضاً لت�ثيق املجالت واملطب�عات ال�ضادرة عن الإخ�ان 

امل�ضلمني، وخ�ض��ضاً امل��ض�عات املن�ض�رة فيها والتي ت�ضلط ال�ض�ء على َعالقة الإخ�ان 

بالق�رص امللكي الذي كان رمزاً للف�ضاد واحلكم العميل لال�ضتعمار. تقتب�س لنا الباحثة د . 

كارميان اإبراهيم املغربي يف كتابها »الإخ�ان امل�ضلم�ن من ح�ضن البنا اإىل �ضيد قطب« ما 

يثري الده�ضة من كتابات لل�ضيخ ح�ضن البنا اكت�ضت بالتملق والرياء وما ه� اأكرث من ذلك، 

ففي جريدة »الأخ�ان امل�ضلم�ن« نقراأ: »يق�ل�ن اإّن النا�س على دين مل�كهم ونحمد اهلل 

ون�ضكر ف�ضله على اأّن رب البيت ي�رصب املثل الأعلى يف �ضم� النف�س وعل� الهمة« ثم نقراأ 

اأي�ضاً »يا اأّيها ال�زراء والعظماء هلم�ا اإىل املثل الأعلى �ضاحب اجلاللة فاروق الأول، وما 

دام النا�س على دين مل�كهم فاإّن ال�طن يرج� اأن يتم له على اأيدي ال�زراء والعظماء كل 

خري« »�س 28«.

وتعلق الباحثة كارميان املغربي: »كان تاأييد الإخ�ان للق�رص ك�ضباً كبرياً له، حيث اأّن البنا 

هاجم احلزبية حل�ضاب الق�رص واعتربها مناف�ضة غري �رصعية ل�لية ويل الأمر، ودعا اإىل الغاء 

الأحزاب لآن الإ�ضالم ل يعرف غري حزبني احدهما حزب اهلل ممثالً ب�يل الأمر وطاعته واجبه، 

والثاين حزب ال�ضيطان واجلهاد �ضده و�ضد من واله واجب واأ�ضل معل�م من اأ�ض�ل الدين، 

واأخذ ح�ضن البنا يعمل يف تعزيز �ضلطان امللك، حماولً اأن مينحه ما ظل الق�رص مفتقداً اإياه 

ط�ال حياته من تاأييد جماهريي« »�س 81«.

واإذ ا�ضطدم ال�فد مع امللك خرج الإخ�ان يف مظاهرة �ضاخبة اأحاطت بق�رص عابدين هاتفة 

»اهلل مع امللك« وخرج امللك لتحية املظاهرة �ضت مرات من �رصفة ق�رصه قائالً : »نعم اهلل معنا« 

)نقالً عن الأهرام 1937/12/22م(،وتعترب اجلماعة امللك فاروق اأّنه: »الأ�ض�ة احل�ضنة 

واملثل الأعلى لأمته« »الإخ�ان امل�ضلم�ن 1936/6/16م«.

ثم ي�جه البنا حديثه للملك قائالً : »اإّن �ضعبك الذي عرفك م�ؤمناً �ضاحلاً تقياً ووثق بك 

جماهداً، واأّن هذا ال�ضباب الذي ناديته فلبى، وهبت به فا�ضتعد، ليعلن بهذه املنا�ضبة 

ال�ضعيدة عظيم اإخال�ضه وولئه للعر�س املفدى، وقد عرف فيك �ضعبك املنقذ له، واحلار�س 

لدينه، وال�ضاهر على رعاية م�ضاحله والداعي اإىل اخلري والف�ضيلة فيه بالق�ل والعمل، 

فاأحبك واأخل�س لعر�ضك من قرارة نف�ضه، وعقد على عهدك الرجاء، وكنت عنده رمز الأمل« 
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)النذير 8 حمرم 1358ه� من مقال حل�ضن 

البنا بعن�ان : »ملك يدع� �ضعباً فيجيب« 

اإىل جاللة امللك ال�ضالح فاروق الأول(. 

اأما نهاية هذا التملق فهي معروفة فقد 

دفع البنا ثمناً باهظاً متثل يف حل اجلماعة 

واإنهاء حياته ه�، ومع ذلك ظل الإخ�ان 

يراهن�ن على امللك. وتكرث الروايات عن 

�رص اختيار امل�ضت�ضار اله�ضيبي خلفاً للبنا 

ويردد كثريون حتى من الإخ�ان اأنف�ضهم 

اأ�ضبع الق�رص كانت كامنة خلف هذا  اأّن 

الختيار. واحلقيقة اأّن ال�ضيخ ح�ضن البنا 

ا�ضتمد كل قدراته على املناورة من هذه 

الَعالقة التي جعلت الق�رص امللكي ي�فر له  

دعماً �ضيا�ضيا غري حمدود ، ثم انتهت هذه 

العالقة �� كما ه� معروف للجميع �� اإىل حمنة 

�ضيا�ضية قا�ضية ع�ضفت بكيان اجلماعة، وانتهت مب�ؤ�ض�ضها واإمامها ومر�ضدها اإىل الغتيال 

بعد اأن اكت�ضف الق�رص امللكي ان الخ�ان امل�ضلمني حاول�ا التالعب به فتالعب بهم.

على اأثر اإغتيال ح�ضن البنا، وبعد اأي��ام من اختياره مر�ضداً ت�جه اله�ضيبي اإىل ق�رص 

عابدين ومعه رتل من قادة اجلماعة لي�ضجل�ا يف �ضجل الت�رصيفات ولءهم لقاتل اإمامهم 

ومر�ضدهم.

وبعدها باأيام اأخرى، ا�ضتقل اله�ضيبي واحدة من عربات الق�رص امللكي ليق�م بزيارة 

و�ضفها باأّنها »زيارة كرمية مللك كرمي« ثم قام اله�ضيبي بزيارة اأخرى يف ن�فمرب 1951م، 

اأي يف اأوج التهاب امل�ضاعر امل�رصية �ضد امللك وف�ضاده و�ضد الحتالل، ومع ارتفاع م�جة 

الكفاح امل�ضلح يف القتال.

يف عددها ال�ضادر ي�م 27 اكت�بر1951 كتبت جملة ) النداء ( املقربة من الخ�ان امل�ضلمني 

 : » اعكف�ا على قراءة القراآن« م�ؤكا  اأّن 
ً
ان املر�ضد العام لالإخ�ان دعا �ضباب الإخ�ان قائال 

الإخ�ان ل ي�ضارك�ن يف معركة القتال، واأّن من ذهب منهم فقد ذهب ب�ضفته ال�ضخ�ضية.

ويف 16 يناير 1952م وبرغم ت�ضاعد الغ�ضب ال�ضعبي �ضد امللك و�ضد الحتالل ت�جه 

امل�ضت�ضار اله�ضيبي اإىل ق�رص عابدين مهنًئا مب�لد ويل العهد، ويف الطريق اإىل الق�رص كانت 

املظاهرات �ضاخبة �ضد تعيني امللك حلافظ با�ضا عفيفي رئي�ضاً للدي�ان.

وقد هناأ امل�ضت�ضار اله�ضيبي الق�رص بتعيني حافظ عفيفي وهناأ عفيفي مب�قعه ال�ضامي 

بينما كانت جملة »الدع�ة« التي ي�رصف عليها �ضالح ع�ضماوي »الذي ناف�س اله�ضيبي 

مناف�ضة �ضارية على م�قع املر�ضد العام« تهاجم تعيني حافظ عفيفي. فاأ�رصع اله�ضيبي 

من اأجل عي�ن الق�رص اإىل اإ�ضدار ت�رصيح ر�ضمي ن�رصته جملة )النداء( املح�ض�بة على الخ�ان 

امل�ضلمني يف تاريخ 2 فرباير 1952 يق�ل: »اإّن جملة الدع�ة ل تعرب عن وجهة نظر الإخ�ان 

الر�ضمية«. وكانت هذه هي املرة الأوىل التي يك�ضف فيها املر�ضد العام للجماعة عن وج�د 

خالفات داخل اجلماعة.

والثابت من ال�قائع املن�ض�رة وامل�ثقة يف اأدبيات الإخ�ان امل�ضلمني اأن املر�ضد العام 

ح�ضن اله�ضيبي كان م�ضمما  على م�ا�ضلة �ضيا�ضة التملق للملك واخل�ض�ع له، فعندما 

ا�ضتعلت املظاهرات الطالبية �ضد امللك فاروق وف�ضاد حكمه وف�ضاد اأ�رصته ت�جه اله�ضيبي 

اإىل ق�رص عابدين مرة اأخرى يف 25 ماي� 1952م لي�ضجل ا�ضمه يف دفرت الت�رصيفات معرباً عن 

ولئه للملك وم�ضتنكراً هذه املظاهرات »�س 132«.

ن�س خطاب الرئي�س جمال عبد النا�رصقبل واأثناء حماولة اغتياله على يد )املجاهد الإخ�اين( 

حمم�د عبد اللطيف يف ميدان املن�ضية بالإ�ضكندرية مبنا�ضبة عيد اجلالء �ضباح الأربعاء 27 

اأكت�بر1954م تنفيذاً لتكليف من اجلهاز اخلا�س لتنظيم الإخ�ان امل�ضلمني.

حلظة احلقيقة: 

يا اأهل الإ�ضكندرية الأجماد.. اأحب اأن اأق�ل لكم ونحن نحتفل الي�م بعيد اجلالء.. بعيد احلرية.. 

بعيد ال�ضتقالل، اأحب اأن اأق�ل لكم - اأيها الإخ�ان - اأحب اأن اأتكلم معكم عن املا�ضي وعن كفاح 

املا�ضي.. اأحب اأن اأع�د اإىل املا�ضي البعيد.

اأيها امل�اطن�ن:

اأحب اأن اأتكلم معكم كالماً هادئاً، )ثم ي�جه كالمه بحدة اإىل الذين يهتف�ن قائالً با�ضتنكار( 

كفانا هتافاً - اأيها الإخ�ان - فقد هتفنا فى املا�ضى فماذا كانت النتيجة؟ هل �ضنع�د اإىل 

الرتاق�س مرة اأخرى واإىل التهليل؟! هل �ضنع�د اإىل التهريج؟! اإنى ل اأريد منكم اأن تقرن�ا ا�ضم 

جمال بهذه الطريقة، اإننا اإذا كنا نتكلم معكم الي�م فاإمنا نتكلم لن�ضري اإىل الأمام بجد وبعزم، ل 

بتهريج ول بهتاف، ول يريد جمال مطلقاً اأن تهتف�ا با�ضمه، اإننا نريد اأن نعمل لنبني هذا ال�طن 

بناًء حراً �ضليماً اأبياً، ومل ينب هذا ال�طن يف املا�ضي بالهتاف، واإن الهتاف جلمال لن يبني هذا 

ال�طن، ولكنا - يا اإخ�اين- �ضنتقدم و�ضنعمل.. �ضنعمل للمبادئ.. و�ضنعمل للمبادئ، و�ضنعمل 

للمثل العليا؛ بهذا �ضنبني هذا ال�طن، واأرج�كم اأن ت�ضغ�ا اإيل.

واأنا اإذا كنت اأتكلم معكم الي�م فى الحتفال بهذه التفاقية، وفى الحتفال بهذا اجلالء، وفى 

الحتفال بهذه احلرية؛ فاإمنا اأريد اأن اأذكركم باملا�ضي وبكفاح املا�ضي.. بكفاحكم اأنتم وبكفاح 

اآبائكم وبكفاح اأجدادكم، اأريد اأن اأق�ل لكم لقد بداأت كفاحي واأنا �ضاب �ضغري، من هذا امليدان، 

ففى �ضنة 30 .. يف �ضنة 1930 خرجت واأنا �ضاب �ضغري بني اأبناء الإ�ضكندرية اأنادي باحلرية واأنادي 

بالكرامة لأول مرة فى حياتي، وكان هذا - يا اإخ�اين - اأول ما بداأت الكفاح من هذا امليدان.

واأنا اإذ اأت�اجد بينكم الي�م ل اأ�ضتطيع اأن اأعرب عن �ضعادتي، ول اأ�ضتطيع اأن اأعرب عن �ضكري هلل 

حينما اأت�اجد فى هذا امليدان واأحتفل معكم اأنتم يا اأبناء الإ�ضكندرية، يا من كافحتم فى املا�ضي، 

ويا من كافح اآباوؤكم، ويا من كافح اأجدادكم، ويا من ا�ضت�ضهد اإخ�ان لكم يف املا�ضي، ويا من 

ا�ضت�ضهد اآباوؤكم. اأحتفل معكم الي�م بعيد اجلالء وبعيد احلرية، بعيد العزة وبعيد الكرامة.

)�ُضمع �ض�ت ت�ضفيق من اجلماهري، ثم دوت ثماين ر�ضا�ضات متتالية جتاه الرئي�س، وبعد 

فرتة من الف��ضي يجيء �ض�ت الرئي�س: ي�جه خطابه للجماهري قائالً:

فليبَق كلٌّ فى مكانه..

اأيها الرجال: فليبَق كٌل فى مكانه..

اأيها الرجال: فليبَق كٌل فى مكانه..

اأيها الأحرار: فليبَق كٌل يف مكانه..

دمي فداء لكم.. حياتي فداء لكم..

دمي فداء م�رص.. حياتي فداء م�رص.

اأيها الرجال.. اأيها الأحرار.. اأيها الرجال.. اأيها الأحرار:

دمي فداء لكم.. حياتى فداء م�رص.. هذا جمال عبد النا�رص يتكلم اإليكم - بع�ن اهلل - بعد اأن 

حاول املغر�ض�ن اأن يعتدوا عليه وعلى حياته.. حياتى فداء لكم، ودمي فداء لكم.

اأنا جمال عبد النا�رص.. منكم ولكم.. دمي منكم ودمي لكم، و�ضاأعي�س حتى اأم�ت مكافحاً فى 

�ضبيلكم وعامالً من اأجلكم.. من اأجل حريتكم.. ومن اأجل كرامتكم.. ومن اأجل عزتكم.

اأيها الأحرار.. اأيها الرجال.. اأيها الأحرار:

) ي�جه كلمة »اوعى« لأحد زمالئه الذين يحاول�ن منعه من ال�ضتمرار فى احلديث حر�ضاً عليه 

ثم ي�ا�ضل اأيها الرجال .. اأيها الأحرار:

) ثم يق�ل لزمالئه »�ضيب�ين«(.

اأيها الرجال:

فليقتل�ين.. فليقتل�ين.. فقد و�ضعت فيكم العزة.. فليقتل�ين.. فقد و�ضعت فيكم الكرامة.. 

فليقتل�نى.. فقد اأنبت يف هذا ال�طن احلرية والعزة والكرامة من اأجل م�رص ومن اأجل حرية م�رص؛ 

من اأجلكم ومن اأجل اأبنائكم ومن اأجل اأحفادكم.

يا اأهل م�رص.. يا اأبناء م�رص قمت من اأجلكم .. و�ضاأم�ت يف �ضبيلكم .. يف �ضبيل حريتكم، ويف 

�ضبيل عزتكم، ويف �ضبيل كرامتكم.

يا اأهل م�رص.. اأيها الأعزاء.. اأيها الكرماء:

اأنا فداء لكم، و�ضاأم�ت من اأجلكم.. �ضاأم�ت من اأجلكم.. �ضاأم�ت من اأجلكم.

) ي�ضمع �ضخب هادر.. اجلماهري تريد اأن تطمئن على الرئي�س فيخرج اإليها وي�ضتكمل حديثه 

اإليهم قائالً:

اأيها امل�اطن�ن:

اإذا مات جمال عبد النا�رص فاأنا الآن اأم�ت واأنا مطمئن؛ فكلكم جمال عبد النا�رص.. كلكم جمال 

عبد النا�رص.. كلكم جمال عبد النا�رص؛ تدافع�ن عن العزة، وتدافع�ن عن احلرية، وتدافع�ن عن 

الكرامة.

وال�ضالم عليكم ورحمة اهلل.
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 عندما يقوم جراح جتميل بجراحة جتميلية ,دائما يحتفظ ب�ضورة مري�ضه  قبل وبعد عملية التجميل , ليتباهى بكفاءته 

وعبقريته  ولكن قد تكون  نتائج هذه العمليات ب�ضعة ,حني يكون اجلراح دون امل�ضتوى وهذا ماحدث  مع جمهورية 

م�رص العربية, حيث اأن اجلراح الذي قام  بتغيري �ضورتها كان �ضعيف اخلربة, فاأفقدها كل مالحمها وحولها اىل جمرد 

م�ضخ فم�رص اليوم هي �ضورة م�ضوهة مل�رص الأم�س .

 كنا نعرف م�رص من خالل  اأدوارها املتعددة فهي قائدة التنوير والتحرر يف العامل العربي واإفريقيا وبلد الجنازات 

فم�رص يف عهد الزعيم جمال عبد النا�رص كان لها دور جبار يف دعم حركات التحرر يف اإفريقيا ,فقد دعمت الثورة اجلزائرية 

باملال وال�ضالح والعالقات ومل تبخل بالغايل والنفي�س يف �ضبيل ذلك  .

1 -   الدعم الع�سكري و املادي:
قامت م�رص بدور جبار يف تدعيم الثورة اجلزائرية  ع�ضكريا و ماديا منذ انطالقتها حيث مت �رصف كميات من الأ�ضلحة 

اخلفيفة )بنادق, ر�ضا�ضات,قنابل يدوية( كما ت�ضلم قادة الثورة مبلغ 5000 جنيه لتوفري اكرب كمية من ال�ضالح 

واإعداد اأ�ضلحة للتهريب اإىل اجلزائر مبا�رصة,وقدرت اأول �ضحنة اأ�ضلحة م�رصية بـ 8000جنيه وقد دخلت عن طريق برقة 

)ليبيا(كما اأن اأول �ضفقة اأ�ضلحة من اأوروبا ال�رصقية كانت بتحويل م�رصي بحوايل مليون دولر هذا ف�ضال عن م�ضاهمات 

اجلامعة العربية التي كانت تاأتي عرب م�رص كما قامت احلكومة امل�رصية ب�رصاء املراكب)دفاك�س( من اليونان يف 20 

مار�س 1956م بغر�س نقل الأ�ضلحة اإىل اجلزائر, وقامت هذه ال�ضفينة بنقل ال�ضحنة التا�ضعة اإىل منطقة الأورا�س و 

ق�ضنطينة عرب تون�س وعقب املوؤمتر الأول للمجل�س الوطني للثورة يف 1957م مت اإعداد درا�ضة كاملة للموقف العام 

للثورة وتطوراتها قامت م�رص بت�ضليم مندوب اجلزائر بالقاهرة احمد �ضليم اأربع دفعات)3( بلغت 53طن من الأ�ضلحة 

و الذخرية 

2  - الدعم ال�سيا�سي و الدبلوما�سي:
لعبت م�رص دورا مهماً يف تدعيم م�ضاركة اجلزائر و متثيلها يف موؤمتر باندونغ لن�رصة ال�ضعب اجلزائري ما اأعطى 

حيث  التدويل  نحو  دفعا  اجلــزائــريــة  للق�ضية 

ت�ضامنت معها �ضعوب اآ�ضيا و اإفريقيا و اأوروبا 

وكانت كلها عوامل ل�ضتمرار الكفاح امل�ضلح 

ل�ضرتجاع ال�ضيادة الوطنية, كما كان مل�رص دور 

مهم وفعال يف متكني اجلزائريني من التاأثري 

يف منظمة ال�ضعوب الآفرواآ�ضيوية منذ ن�ضاأتها 

بالقاهرة دي�ضمرب 1957م.

وما ميز موؤمتر باندونغ هو لي�س تدويل الق�ضية 

اجلزائرية وم�ضاندتها ماديا ومعنويا فقط بل اأكرث 

من ذلك حيث التزم اأع�ضاوؤه بتقدمي امل�ضاعدة 

املادية حلرب التحرير اجلزائرية و تاأييد املطالب 

اجلزائرية و �رصعية الو�ضائل امل�ضتعملة )الكفاح 

امل�ضلح(من اجل احلرية وم�رصكانت رائدة التنوير  

فكتاب م�رص  وعلماوؤها واأطباوؤها  واأ�ضاتذتها  كان 

لهم بالغ الأثــر  يف تكوين وعي ال�ضعب العربي   

فكانت م�رص هي جنيب حمفوظ  وطه ح�ضني  وحممد 

ح�ضنني هيكل ومتويل ال�ضعر اوي و اإح�ضان عبد 

القدو�س.وقد عرفت م�رص  بلدا لالإجنازات  بتاأميم 

قناة ال�ضوي�س , وبناء  الهرم الرابع اأ�ضخم م�ضاريع 

القرن الع�رصين ال�ضد العايل.

وعرفناها القلب الناب�س للعروبة حا�ضنة العرب 

واأختهم الكربى. لكن دوام احلال من املحال فم�رص 

اليوم نعرفها بتمزيق ال�ضف العربي وبجدار العار 

وبخنق وجتويع الفل�ضطينيني والـتاآمر عليهم ونعرفها احلامي الأول لأمن الكيان ال�ضهيوين ونعرفها برئي�ضها  العا�ضق 

للحكم, م�رص اليوم نعرفها بقوتها الناعمة الرديئة, م�رص اليوم هي �ضعد ال�ضغري و�ضعبان عبد الرحيم وروبي;ونعرفها 

بنخبتها التي ت�ضب ال�ضهداء ب�ضبب جلد منفوخ, فم�رص تخلت عن ثوب العروبة واأ�ضبحت عارية فال يليق بها غريه.

فيمكن القول اإن م�رص اليوم هي  تقليد �ضيني مل�رص الأم�س ويف النهاية  ميكن القول اإن ال�ضعب الذي اأجنب رجالً 

مثل الزعيم جمال عبد النا�رص لميكن اأن يظل  �ضاكتا قانعا را�ضخا مبا  يفعل بوطنه العظيم واأن يلطخ تاريخه  املجيد 

فالبد اأن ياأتي يوم وتعود م�رص اإىل و�ضعيتها الطبيعية   وتعود م�رص قلبا للعروبة وتتطهر من كل خطاياها فالبد اأن 

يخرج  جراح جتميل كفوؤ ويعيد اليها �ضورتها اجلميلة.

عبدالنا�صر وثورة اجلزائر
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ا و 8 �أ�شهر و13 
ً
التزال الوفاة املفاجئة للرئي�س / جمال عبد النا�رص يوم 28 �شبتمرب 1970 عن عمر 52 عام

يوما تثري الت�سا�ؤالت عما اأمات عبد النا�رص فى هذه ال�سن املبكرة ؟ !.

هل هى االأمرا�س املتعددة التى كان يعاين منها ؟

اأم اأن هناك جهات كان لها م�سلحة فى اختفاء عبد النا�رص فى هذا التوقيت بالذات �فى عام 1970 حتديًدا 

؟

فى هذه الدرا�سة لن اأتطرق للبحث عن اأدلة اأ� �سبهات جنائية فى اأ�سباب �فاة الزعيم ، �لكن �سوف اأقوم 

بعر�س جمموعة من الوثائق التى رمبا توؤدي اإىل الو�سول للإجابة عن �رص �فاة الرئي�س عبد النا�رص يوم 28 

�شبتمرب 1970.

�جميع هذه الوثائق من�سورة فى كتب مطبوعة �موجودة فى املكتبات .

- الوثيقة االأ�ىل:

تقرير لوكالة املخابرات املركزية االأمريكية مت اإعداده اآخر عام 1956 بعد ف�سل العد�ان الثلثي على م�رص،  

�هذا التقرير / الوثيقة ن�رصه الكاتب الكبري حممد ح�سنني هيكل فى كتابه ) �سنوات الغليان ( ال�سادر عام 

1988 عن موؤ�س�سة االأهرام فى �سفحة 986 بامللحق الوثائقى للكتاب
. �يتنا�ل التقرير احتماالت نهاية نظام حكم نا�رص فى م�رص �يحدد ال�سبيل فى خيارين :

1 - هزمية ع�سكرية �ساحقة .
2 - اغتيال جمال عبد النا�رص .

�اأريد من القارئ الكرمي اأن يتذكر هذين اخليارين �نحن نوا�سل عر�س هذه املجموعة من الوثائق.

- الوثيقة الثانية :

قام بن�رصها االأ�ستاذ الدكتور / رء�ف عبا�س فى مقال بعنوان ) حلف االأطلنطي �راء �رصب عبد النا�رص فى 

يونيو(.

يف عدد جملة الهلل امل�رصية ال�سادر فى يونيو عام 2001 .

�الوثيقة التى يعر�سها الدكتور / رء�ف عبا�س هى حم�رص اجلل�سة االأ�ىل من حما�رص اجتماع حلف �سمال 

االأطلنطى فى �ستاء عام 1964م �التي عقدت ملناق�سة �رقة العمل الرتكية التى اأعدها �زير اخلارجية الرتكي 

�حتمل عنوان ) ت�سفية عبد النا�رص ( .

اأما حما�رص اجلل�ستني الثانية �الثالثة لهذا االجتماع فما تزال حمظورة �لن ي�سمح باالطلع عليها قبل عام 

.2014
�حم�رص هذه اجلل�سة الذى يناق�س �رقة العمل الرتكية يتحدث عن الد�ر امل�ساك�س �امل�ساد مل�سالح الغرب 

الذى تلعبه م�رص بزعامة عبد النا�رص عرب العديد من امل�سكلت التى ت�سبب فيها عبد النا�رص من :

- اإف�سال فكرة االأحلف الع�سكرية

- �رصاء االأ�سلحة من الكتلة ال�رصقية

- تاأميم القناة

- مت�سري �تاأميم امل�سالح االأجنبية فى م�رص

- الوحدة مع �سوريا ..

ثم ثورة اليمن �هى الطامة الكربى بالن�سبة مل�سالح الغرب .. فوجود اجلي�س امل�رصي فى اليمن مل�ساندة الثوار 

اأدى اإىل ن�سوء ��سع خطري هو حتكم م�رص فى طريق املوا�سلت بالبحر االأحمر من ال�سمال عرب قناة ال�سوي�س ، 

�من اجلنوب عرب م�سيق باب املندب ..

كما اأن هذا الوجود يهدد بز�ال العر�س امللكي ال�سعودي الذي يحارب الثورة اليمنية �هو العر�س الذي ي�سمن 

تدفق البرت�ل اإىل الغرب بكل ي�رص .

�تعر�س الوثيقة االأطراف العربية التي تعادي طموحات جمال عبد النا�رص ��سيا�ساته �حتددها يف :

اململكة العربية ال�سعودية

االأردن

ليبيا حتت حكم امللك ال�سنو�سي .

كما تلفت النظر ل�سوء العلقات امل�رصية ال�سورية �امل�رصية العراقية

كما تتحدث عن النفوذ امل�رصي فى اإفريقيا املعادي مل�سالح الغرب

�تدعو لدرا�سة االقرتاح بتوجيه �رصبة ع�سكرية موجعة اإىل عبد النا�رص كما تطالب بتحويل اليمن اإىل م�ستنقع 

يغو�س فيه اجلي�س امل�رصى مما ي�ساعد على اإجناح ال�رصبة الع�سكرية املوجهة اإىل م�رص

مع التنبيه على اأنه اإذا ا�ستمر الو�سع احلايل يف اليمن فاإن العر�س ال�سعودي مهدد بالز�ال عام 1970 .

�هنا اأطلب من القارئ الكرمي اأن يلحظ التاريخ عام 1970 العام الذى �سهد �فاة الرئي�س جمال عبد النا�رص 

.

- الوثيقة الثالثة :

فك لغز وفاة الرئي�س 

جمال عبد النا�صر
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�هي من اأخطر ما يكون �تاريخ الوثيقة 27 دي�سمرب 1966

�حتمل الوثيقة رقم 342 من اأرقام �ثائق جمل�س الوزراء ال�سعودي �هي مر�سلة 

من امللك ال�سعودى / في�سل بن عبدالعزيز اإىل الرئي�س االأمريكى / ليند�ن 

جون�سون

�هى من�سورة فى كتاب ) عقود من اخليبات ( للكاتب / حمدان حمدان طبعة دار 

بي�سان فى �سفحتى 489 – 490 من �سفحات الكتاب .

ا الرئي�س االأمريكى :
ً
�فيها يقول امللك العربى خماطب

)من كل ما تقدم يا فخامة الرئي�س ، �مما عر�سناه باإيجاز يتبني لكم اأن م�رص 

هى العد� االأكرب لنا جميعا ، �اأن هذا العد� اإن ترك يحر�س �يدعم االأعداء ع�سكريا 

�اإعلميا، فلن ياأتى عام 1970 – كما قال اخلبري فى اإدارتكم ال�سيد كريميت 

ر�زفلت – �عر�سنا �م�ساحلنا فى الوجود لذلك فاأننى اأبارك ، ما �سبق للخرباء 

االأمريكان فى مملكتنا اأن اقرتحوه ، �اأتقدم باالقرتاحات التالية :

- اأن تقوم اأمريكا بدعم اإ�رصائيل بهجوم خاطف على م�رص ت�ستوىل به على اأهم 

االأماكن حيوية فى م�رص، لت�سطرها بذلك ، ال اإىل �سحب جي�سها �ساغرة من اليمن 

فقط ، بل الإ�سغال م�رص باإ�رصائيل عنا مدة طويلة لن يرفع بعدها اأى م�رصى راأ�سه 

خلف القناة ، ليحا�ل اإعادة مطامع حممد على �عبد النا�رص فى �حدة عربية بذلك 

نعطى الأنف�سنا مهلة طويلة لت�سفية اأج�ساد املبادئ الهدامة، ال فى مملكتنا فح�سب 

، بل �فى البلد العربية �من ثم بعدها ، ال مانع لدينا من اإعطاء املعونات مل�رص 

��سبيهاتها من الد�ل العربية اإقتداء بالقول ) ارحموا �رصير قوم ذل ( �كذلك التقاء 

اأ�سواتهم الكريهة فى االإعلم .

- �سوريا هى الثانية التى يجب اأال ت�سلم من هذا الهجوم ، مع اقتطاع جزء من 

اأرا�سيها ، حتى التتفرغ هى االأخرى فتندفع ل�سد الفراغ بعد �سقوط م�رص .

اأي�سا من اال�ستيلء على ال�سفة الغربية �قطاع غ��زة ، لكيل يبقى  - ال بد 

للفل�سطينيني اأي جمال للتحرك ، �حتى ال ت�ستغلهم اأية د�لة عربية بحجة حترير 

فل�سطني ، �حينها ينقطع اأمل اخلارجني منهم بالعودة ، كما ي�سهل توطني الباقى 

فى الد�ل العربية.

- نرى �رص�رة تقوية املل م�سطفى الربازانى �سمال العراق ، بغر�س اإقامة حكومة 

كردية مهمتها اإ�سغال اأى حكم فى بغداد يريد اأن ينادى بالوحدة العربية �سمال 

مملكتنا فى اأر�س العراق �سواء فى احلا�رص اأ� امل�ستقبل ، علما باأننا بداأنا منذ العام 

املا�سى ) 1965( باإمداد الربازانى باملال � ال�سلح من داخل العراق ، اأ� عن طريق 

تركيا � اإيران .

يا فخامة الرئي�س

اإنكم �نحن مت�سامن جميعا �سن�سمن مل�ساحلنا امل�سرتكة � مل�سرينا املعلق ، 

بتنفيذ هذه املقرتحات اأ� عدم تنفيذها ، د�ام البقاء اأ� عدمه

اأخريا اأنتهز هذه الفر�سة الأجدد االإع��راب لفخامتكم عما اأرج��وه لكم من عزة ، 

�للواليات املتحدة من ن�رص ��سوؤدد �مل�ستقبل علقتنا ببع�س من منو � ارتباط 

اأ�ثق � ازدهار

املخل�س : في�سل بن عبد العزيز

ملك اململكة العربية ال�سعودية.

�اأريد من القارئ الكرمي اأن يلحظ االآتى :

- ال�سيد ) كريميت ر�زفلت ( املذكور فى ر�سالة امللك هو رجل املخابرات 

االأمريكية ال�سهري امل�سئول عن االنقلبات الع�سكرية فى �سوريا اأ�اخر االأربعينيات، 

�هو امل�سئول اأي�ًسا عن خمطط االنف�سال عام 1961 .

- ز�ال العر�س ال�سعودى عام 1970 اإذا ا�ستمرت خطط جمال عبد النا�رص �ا�ستمرت 

قواته فى اليمن .. �هنا نتذكر �رقة العمل الرتكية فى حم�رص حلف �سمال االأطلنطى 

عن ز�ال العر�س ال�سعودى عام 1970 .

- اخلطة التى يقرتحها امللك ال�سعودى للعمل �سد الد�ل العربية تكاد تكون 

هى خطة احلرب االإ�رصائيلية فى يونيو 1967.

ا �م�ستقبل العر�س ال�سعودى عام 1970 ، نعود 
ً
�بالربط بني �رصب م�رص ع�سكري

للوثيقة االأ�ىل للمخابرات املركزية االأمريكية التى ترى اأن احلل بالن�سبة مل�سكلة 

)عبد النا�رص ( هو الهزمية الع�سكرية ال�ساحقة اأ� اغتياله .

ا عام 1967 �توفى عام 1970.
ً
�اجلدير بامللحظة اأن عبد النا�رص ُهزم ع�سكري

- الوثيقة الرابعة :

�قد �ردت فى حلقات برنامج “جتربة حياة”للأ�ستاذ حممد ح�سنني هيكل �التي 

حتمل عنوان )الطريق اإىل اأكتوبر ( �تذاع على ف�سائية اجلزيرة ، حيث ك�سف االأ�ستاذ 

هيكل اأن الرئي�س جمال عبد النا�رص اأمر بزرع اأجهزة تن�ست �ا�ستماع داخل مبنى 

ال�سفارة االأمريكية بالقاهرة فى دي�سمرب 1967 فى عملية اإ�ستخباراتية اأطلق عليها 

اأ�سم ) ع�سفور ( .

�قال هيكل اإن هذه العملية تعد من اأجنح �اأخطر عمليات التج�س�س فى تاريخ 

املخابرات فى العامل �ال تعادلها فى النجاح اإال العملية ) األ��رتا ( عندما جنحت 

خمابرات احللفاء فى حل ال�سفرة االأملانية اأثناء احلرب العاملية الثانية ما جعل 

الربيطانيني �االأمريكيني على علم كامل بكافة التحركات � اخلطط الع�سكرية � 

االإ�ستخباراتية االأملانية قبل حد�ثها .

�اأ�ساف هيكل : كان يعلم ب�رص العملية ) ع�سفور ( حوايل ع�رصة اأ�سخا�س يف م�رص 

كلها .

�اأن نائب الرئي�س عبد النا�رص ال�سيد اأنور ال�سادات مل يعلم ب�رص العملية ) ع�سفور( 

باأ�امر من الرئي�س عبد النا�رص .

يقول االأ�ستاذ حممد ح�سنني هيكل ، اإن ال�سادة )علي �سربي ، �سعرا�ي جمعة ، 

الفريق حممد فوزي ، �سامي �رصف ( رف�سوا بعد �فاة الرئي�س عبد النا�رص اأن يعرف 

الرئي�س اجلديد اأنور ال�سادات ب�رص العملية ) ع�سفور ( ، لعدم ثقتهم فيه ، �الأن بع�س 

ما ��سلهم عرب تلك العملية به ما يدين الرئي�س ال�سادات، �ي�ستوجب حماكمته

�اأن معرفة الرئي�س ال�سادات ب�رص العملية ) ع�سفور ( حدثت قبيل انقلب مايو عام 

1971 �كان االأ�ستاذ هيكل هو الذي اأطلع ال�سادات على �رص العملية ) ع�سفور ( .
�قال االأ�ستاذ هيكل اأن ال�سيد اأمني هويدى مدير املخابرات العامة امل�رصية كان 

يذهب اإىل مكتب الرئي�س عبد النا�رص اأ�سبوعيا ليعر�س عليه تفريغ تقارير اال�ستماع 

للت�سجيلت الواردة من ال�سفارة االأمريكية ، �اأحيانا كان يذهب للرئي�س عبد النا�رص 

بد�ن موعد م�سبق اإذا مت ك�سف معلومة ال ميكن تاأخري علم الرئي�س عبد النا�رص بها. 

���سف هيكل املعلومات التى ح�سلت عليها م�رص بف�سل تلك العملية املتفردة 

بالكنز الثمني �الذى ال يقدر بثمن .

�اأ�ساف هيكل اأن عملية ) ع�سفور ( ظلت ت�سري بنجاح �ظل تدفق املعلومات 

جاريا منذ دي�سمرب 1967 حتى يوليو 1971 عندما اأف�سى الرئي�س اأنور ال�سادات 

�رص العملية ) ع�سفور ( ل�سديقه كمال اأدهم مدير املخابرات ال�سعودية � �ساحب 

العلقات الوثيقة بوكالة املخابرات املركزية االأمريكية �الذى نقل املعلومة فور 

علمه بها للأمريكيني ما اأنهى العملية الناجحة �اأغلق باب كنز املعلومات للأبد .

2 مليون مصري شاركوا في جنازة الزعيم الراحل/ جمال عبدالناصر
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التى ك�سفتها عملية  املعلومات  تقارير  اأخطر  اأح��د  االأ�ستاذ هيكل  �عر�س 

)ع�سفور( عندما توجه ال�سيد اأمني هويدى مدير املخابرات العامة امل�رصية اإىل 

منزل الرئي�س عبد النا�رص فى يوم 6 دي�سمرب 1969 �معه ت�سجيل حلديث دار بني 

الوزير املفو�س االأمريكى فى �سفارة الواليات املتحدة فى اإ�رصائيل �مديرة مكتبه 

مع ال�سفري االأمريكى فى القاهرة �ممثل املخابرات املركزية االأمريكية فى ال�سفارة 

االأمريكية فى القاهرة.

�اأ�ستمع الرئي�س عبد النا�رص بنف�سه اإىل ت�سجيل للحديث، الذى جاء فيه اأن عبد النا�رص 

هو العقبة الرئي�سية يف قيام علقات طبيعية بني امل�رصيني �االإ�رصائيليني.

�اأن هناك حالة من االلتفاف ال�سعبى امل�رصى �العربى حول عبد النا�رص جتعل 

ال�سلم مع اإ�رصائيل بال�رص�ط االأمريكية م�ستحيلً.

�اإن م�رص التي كان من املفرت�س اأنها مهز�مة تبد� منت�رصة يف حني اأن اإ�رصائيل 

التي كان من املفرت�س اأن تبد� منت�رصة تبد� مهز�مة ب�سبب حرب اال�ستنزاف.

�اأن �سمعة “مو�سي ديان”اأكرب بكثري من اإمكانياته ال�سخ�سية .

�اأن قادة اإ�رصائيل ) جولدا مائري ، مو�سى ديان ، اأهار�ن ياريف ، اإيجال األلون ( 

اأجمعوا على اأن بقاء اإ�رصائيل �جناح امل�رص�ع االأمريكى فى املنطقة مرهون باختفاء 

الرئي�س جمال عبد النا�رص من احلياة �اأنهم قرر�ا اغتياله بال�سم اأ� باملر�س .

�اأن جولدا مائري رئي�سة �زراء العد� قالت بالن�س :

) we will get him ( �سوف نتخل�س منه .

� اإال فاأن العامل العربى �سائع ��سيخرج من نطاق ال�سيطرة االأمريكية .

�ل�سدة خطورة تلك املعلومات ف�سّل ال�سيد اأمني هويدي اأن ي�ستمع الرئي�س 

عبدالنا�رص بنف�سه للت�سجيل كامل .

�عر�س االأ�ستاذ هيكل جمموعة �ثائق بخط يد الرئي�س عبد النا�رص عليها تفريغ 

للحديث الذى اأ�ستمع اإليه .

�تعترب هذه هى املرة االأ�ىل التى يعرب فيها االأ�ستاذ هيكل عن �سكوكه فى ظر�ف 

�فاة الرئي�س جمال عبد النا�رص م�ستعينا بوثائق عن القرار االإ�رصائيلي االأمريكي بقتل 

عبد النا�رص �اخلل�س منه نهائيا �باأ�راق بخط يد الرئي�س جمال عبد النا�رص .

تو�سح علم عبد النا�رص امل�سبق باخلطة االإ�رصائيلية االأمريكية الغتياله قبيل �فاته 

بحواىل 10 �سهور .

- الوثيقة اخلام�سة :

ن�سل االآن اإىل اآخر �ثيقة عن مو�سوعنا:

�هى الوثيقة رقم 28 مبلحق �ثائق كتاب ) بني ال�سحافة �ال�سيا�سة ( للأ�ستاذ  

حممد ح�سنني هيكل طبعة دار املطبوعات للن�رص �التوزيع عام 1984 .

�هذه الوثيقة عبارة عن مذكرة بخط الوزير / �سامي �رصف مرفوعة للرئي�س / 

جمال عبد النا�رص بتاريخ 3 يونيو 1970 .

�هى تر�سد جمموعة من التحركات التى تتم �سد م�رص على ال�سعيدين الداخلى 

�اخلارجى �قد قام االأ�ستاذ هيكل بال�سطب على كلم الوزير �سامى �رصف الذى 

ير�سد هذه التحركات العتبارات تتعلق باالأمن القومى �قت �سد�ر الكتاب .

�لكن ما يتعلق مبو�سوعنا هو تاأ�سرية بخط يد الرئي�س جمال عبد النا�رص على 

الطرف االأي�رص اأعلى ال�سفحة كتب فيها : ) لقد تقابل علي اأمني فى ر�ما مع اأحد 

امل�رصيني املقيمني فى ليبيا �قال له اإن الو�سع فى م�رص �سينتهى اآخر �سنة 

.)70
مرة اأخرى عزيزى القارئ عام 1970 ، التاريخ الذى يتكرر فى كل الوثائق 

ا من م�رص بعد اتهام اأخيه 
ً
كحل مل�سكلة جمال عبد النا�رص . لقد كان على اأمني هارب

م�سطفى اأمني بالتج�س�س على م�رص مل�سلحة الواليات املتحدة االأمريكية �كانت 

ال�سبهات حتيط بعلى اأمني اأي�سا لذا ف�سل اأن يظل خارج م�رص .

�لكن كيف علم على اأمني بوفاة الرئي�س )جمال عبد النا�رص ( قبل الوفاة بثلثة 

�أ�شهر ؟!!

�من هو امل�رصى الذى قال له على اأمني اإن الو�سع فى م�رص �سينتهى اآخر �سنة 

70؟
�ملاذا كتب الرئي�س )جمال عبد النا�رص( تلك التاأ�سرية بالذات ؟ �ملاذا تذكر 

على اأمني بالتحديد ؟!

�ماهى التحركات التى ر�سدها الوزير �سامى �رصف �سد م�رص �رفعها فى مذكرة 

للرئي�س ؟

اأمل يحن الوقت بعد للك�سف عن تلك التحركات �سد م�رص التى اأثارت هواج�س 

الرئي�س عبد النا�رص ؟

االآن نحن جميعا نعلم اأن الرئي�س )جمال عبد النا�رص( كان على علم باخلطة 

االأمريكية االإ�رصائيلية لقتله � اأن قرار اإعدامه قد �سدر بالفعل منذ �سهر دي�سمرب 

الوزير ” �سامى �رصف ” عن ر�سد  ، �تاأتى مذكرة  التنفيذ  1969 �فى طور 
موؤامرات �سد م�رص �تاأ�سرية الرئي�س عليها ) بنهاية الو�سع فى م�رص اأخر �سنة 

70( . لتقدم دليل اأخر على �جود موؤامرة حمكمة ت�ستهدف اغتيال الرئي�س ) جمال 
عبد النا�رص(

ال��لزم��ة للحفاظ على حياة الرئي�س )جمال عبد  اأخ��ذ االحتياطات  فهل مت 

النا�رص(؟

من حق كل عربى اأن يعرف حقيقة ملب�سات �فاة اأ�رصف � اأنبل زعيم عربى فى 

التاريخ احلديث .

لقد تويف الرئي�س / جمال عبد النا�رص فى 28 �شبتمرب 1970 اأى قرب نهاية 

العام 70، كما جاء فى تاأ�سريته على مذكرة الوزير �سامى �رصف ، �بعد 10 �سهور 

من �سد�ر القرار االأمريكى االإ�رصائيلى باإعدامه .

�بوفاته انقلبت كل االأ��ساع فى م�رص �فى الوطن العربى .

يحق لنا جميعا اأن نعرف: هل تويف الرئي�س جمال عبد النا�رص بفعل فاعل ؟

هل هناك اأ�رصار مل تك�سف بعد عن حادثة �فاته ؟

�ما هو �رص اإ���رصار الدكتورة هدى جمال عبد النا�رص ��سقيقها املهند�س عبد 

احلكيم جمال عبد النا�رص على التاأكيد بوجود جرمية قتل اأدت لوفاة �الدهما 

الرئي�س جمال عبد النا�رص ؟

االإجابة على كل تلك الت�سا�ؤالت ال يعرفها االآن اإال االأ�ستاذ “حممد ح�سنني هيكل”، 

�ال�سيد”�سامى �رصف ” �زير �سئون رئا�سة اجلمهورية االأ�سبق ��سكرتري الرئي�س 

” جمال عبد النا�رص ” للمعلومات .
�االثنان كانا من اأقرب النا�س للزعيم اخلالد ، ��اجبهما اأمام التاريخ اأن يك�سفا 

لنا كل ملب�سات � اأ�رصار �فاة الرئي�س ” جمال عبد النا�رص “.

�االآن بتجميع كل هذه الوثائق مًعا �باملعانى الوا�سحة التى ن�ست�سفها منها 

اأال ميكن اأن نت�ساءل ما هو �رص �فاة الرئي�س جمال عبد النا�رص فى 28 �شبتمرب 

1970؟
رحم اهلل الرئي�س جمال عبد النا�رص �اأ�سكنه ف�سيح جناته �رمبا تك�سف لنا الوثائق 

التى ما زالت خفية اأ�رصاراً اأخرى عن اأ�سباب �فاته .

نجل الزعيم الراحل يبكي على نعش أبيه
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�صعاد ال�صباح

م�����ن �م�������ر�أة 

ن��ا���ص��ري��ة �إىل 

جمال عبد�لنا�صر

ـ 1ـ  

كنا كباراً معه يف كتب الزمان 

كنا خيولً ت�شعل الآفاق عنفوان 

كان الن�رس اخلرايف الذي ي�شيلنا 

على جناحيه اإىل �شواطئ الأمان 

كان كبرياً كامل�شافات .. 

م�شيئاً، كاملنارات ..

جديداً كالنبوءات ..

عميق ال�شوت كالكهان .. 

وكان يف عينيه برٌق دائم 

ي�شبه ما تقوله النريان للنريان

ـ 2ـ  

كنا �شمو�شاً معه 

نوزع ال�شوء على م�شاحة الأكوان 

كنا جبالً معه حجر ال�شوان 

وكان يحمينا من الركوع والهوان 

كنا ن�شمى .. با�شمه

اإذا ن�شينا مرة اأ�شماءنا 

كنا نناديه جميعاً يا اأبى 

اإذا اأ�شعنا مرة اآباءنا 

فهو الذي اأطلقنا من رقنا 

وهو الذي حررنا من خوفنا 

وهو الذي اأيقظ يف اأعماقنا الإن�شان 

ـ 3ـ  

كان هو الأجمل يف تاريخنا 

والنخلة الأطول يف �شحرائنا 

كان هو احللم الذي يورق يف اأهدابنا 

كان هو ال�شعر الذي يولد مثل الربق 

من �شفاهنا 

كان بنا يطري فوق جغرافية املكان 

م�����ش��ت��ه��زئ��ا م����ن ه�����ذه احل���واج���ز 

امل�شطنعة 

من هذه املمالك املخرتعة 

من هذه املالب�س ال�شيقة امل�شحكة 

املرقعة 

من هذه البيارق الباهتة الألوان 

ـ 4 ـ 

كنا على �شورتنا 

كنا على �شورته 

كان يرى التاريخ يف نظرتنا 

ك��ن��ا ن���رى امل�شتقبل اجل��م��ي��ل يف 

نظرته 

جبهتنا مرفوعة ت�شتلهم ال�شموخ من 

جبهته 

من  القوة  ت�شتلهم  قوية  قب�شتنا 

قب�شته 

اأولنا قد ر�شعوا احلليب من ثورته 

كان هوة القوة يف اأعماقنا 

واللهب الأزرق يف اأحداقنا 

والريح والإع�شار والطوفان 

ـ 5 ـ 

كان هو املهدي يف خيالنا 

وكان هو يف معطفه يخبئ الأمطار 

وكان اإذ ينفخ يف مزماره 

تتبعه الأ�شجار 

وكان يف جبينه �شنابل وحنطة 

وفى رنني �شوته ما ي�شبه الأذان 

وكان يف قدرته اأن يطلع ال�شنابل 

ويجمع القبائل 

وي�شتثري نخوة الفر�شان 

ويرجع امللك اإىل بيت بني عدنان 

ـ 6ـ  

كان هو النجمة يف اأ�شفارنا 

واجلملة اخل�رساء يف تراثنا 

كان هو امل�شيح يف اعتقادنا 

فهو الذي عمدنا 

وهو الذي وحدنا 

وهو الذي علمنا 

اأن ال�شعوب ت�شجن ال�شجان 

واأنها حني جتوع تاأكل الق�شبان 

ـ 7ـ  

يا نا�رس البعيد قد اأوجعنا الغياب 

مند اأيدينا اإليك كلما حا�رسنا ال�شقيع 

وال�شباب 

نبحث عن عينيك فى الليل ول من�شك 

اإل الوهم وال�رساب 

يا نا�رس العظيم اأين اأنت ؟ اأين اأنت ؟ 

بعدك ل زرع ول �رسع ول �شحاب 

بعدك ل �شعر ول نرث ول فكر ول 

كتاب 

بعدك نام ال�شيف يف مرابه وا�شتن�رس 

الذباب 

ـ 8ـ  

يا نا�رس العظيم 

هل تقراأ يف منفاك اأخبار الوطن 

.. وبع�شه موؤجر  فبع�شه مغت�شب 

وبع�شه مقطع وبع�شه مرقع 

ممزق  وبع�شه  م�شت�شلم  وبع�شه 

وبع�شه لي�س له �شقف ول اأبواب 

ي���ا ن��ا���رس ال��ع��ظ��ي��م ل ت�����ش��األ عن 

الأعراب 

فاإنهم قد اأتقنوا �شناعة ال�شباب 

ووا�شلوا احلوار بالظفر وبالأنياب 

وحا�رسوا �شعوبهم بالنار واحلراب 

يا نا�رس العظيم �شاحمني فما لدى 

ما اأقوله 

يف زمن اخلراب ...

عدد خا�ص ي�سدر عن �سحيفة )14اأكتوبر( مبنا�سبة الذكرى 
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