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 الممخص 

وتؤثر عمى سياسات معظم الدول  ثرتأىم الدول العربية التي أتعد مصر من 
العربية  اتفشكل موقعيا الجغرافي وثقميا السياسي متركزًا ميما في عالم السياس ،العربية

عمى ىذا االساس جاء البحث ليستعرض الواقع االقتصادي المصري في ضل ،والعالمية 
ميا الى في القاىرة التي نقمت جميع االحداث بتفصي ةوثائق وتقارير السفارة العراقي

من معاىدات تجارية الى معاىدات صداقة الى تحديات سياسية  ةالحكومة العراقي
واالزمات االقتصادية لدى  ،واقتصادية وعسكرية مع بريطانيا والواليات المتحدة االمريكية

محاولة الحفاظ وأيضا  مصر وكان أىميا أزمة رغيف الخبز المدعوم من قبل الدولة،
واالستفادة  القناةالسفن  في  مرورلسويس وااليرادات اليائمة من في قناة ا مصر عمى حق

منيا في تطوير مصر اقتصاديا واجتماعيا وما يقابميا من عرقة ذلك من قبل بريطانيا 
وحمفائيا حفاظا عمى مصالحيا في مصر ودول الشرق عموما وحماية لمكيان الصييوني 

قناة السويس وشن  تأميمد الناصر الى اعالن جمال عب في ذلك الحين وصوالً  الناشئ
 .6591الدول الغربية العدوان العسكري عام 
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Abstract 

This Egypt is one of the most important Arab countries that 

influenced and influenced the policies of most Arab countries. Its 

geographic location and political weight were important 

concentrations in the world of Arab and international politics. On 

this basis, the research came to review the Egyptian economic 

reality in the shadow of documents and reports of the Iraqi embassy 

in Cairo, which reported all events in detail. To the Iraqi 

government, from commercial treaties to friendship treaties to 

political, economic and military challenges with Britain and the 

United States of America, and the economic crises in Egypt, the 

most important of which was the state-subsidized loaf of bread, and 

also the attempt to preserve Egypt's right to the Suez Canal and the 

huge revenues from the passage of ships in the canal And to benefit 

from it in the economic and social development of Egypt and the 

corresponding ethnicity by Britain and its allies in order to preserve 

its interests in Egypt and the countries of the East in general and to 

protect the emerging Zionist entity at that time, leading to Gamal 

Abdel Nasser announcing the nationalization of the Suez Canal and 

the Western countries launched the military aggression in 1956  .      
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 المقدمة
كانت مصر والتزال نقطة ارتكاز ميمة في سياسات العالم العربي بشكل خاص، والعالم 
الغربي بشكل عام اذ مكنيا موقعيا الجغرافي من فرض اىميتيا االقتصادية والسياسية عمى 
تطوير مجريات االحداث العالمية ، من ىذا المنطق ، جاءت اىمية التقارير االسبوعية والشيرية  

عراقية في مصر بنقل تاثير تمك االحداث والتطورات عمى االقتصاد المصري وعمى لمممثمية ال
الشعب المصري بشكل اشمل  اذا شكل كتمو بشرية ال يستيان بيا في صنع االحداث من 

 منتصف القرن العشرين وصوال الى حدث تاميم قناة السويس .

ضوع ، اال ان التقارير وعمى الرغم من الدراسات العديدة التي غطت معظم جوانب المو 
السرية الحكومية تفرض أىمية خاصة في كونيا تعرض واقع حال السياسي واالقتصادي دون 

 مجاممة او تزييف باعتباره واجبا رسميا تجاه بمد االم .

تطرق البحث في صفحاتو الى أىم محتويات تقارير الرسمية الحكومية لممفوضية والسفارة 
جو االقتصاد المصري، ومنيا عمى سبيل المثال االتفاقات التجارية العراقية في مصر لمعظم أو 

مع دول العالم ، وطبيعة تجارة القطن المصري، وأىم الديون الحكومية االجنبية لمصر وأساليب 
معالجتيا، والتقارب السوفيتي  من مصر لمحد من الييمنة الغربية المتمثمة ببريطانيا والواليات 

ومواضيع السد العالي ، وتا ثير ذلك عمى قرارات مصر وصواًل الى تاميم المتحدة االمريكية ، 
قناة السويس، ومن ثم الرد الغربي بالعدوان العسكري عمى مصر والجيود الشعبية والحكومية 
لحماية المصالح المصرية عمى اراضيا ابتداءًا من مواجية الغالء الى القرارات العديدة لمحكومة 

ضغوطات ومن ثم المساندة الشعبية والعسكرية الرسمية لمحفاظ عمى وحدة المصرية لمحد من ال
 مصر السياسية واالقتصادية .

 أهمية تقارير الممثمية العراقية

 397بموجب االدارة الممكية رقم  6591مثل تاريخ تاسيس وزارة الخارجية العراقية عام 
باستحداث  ةو اخذت الحكومة العراقيتغيرًا كبيرًا في تاريخ العالقات الخارجية لمعراق ، وعمي
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ممثميات ليا في دول الجوار والدول العربية ومعظم انحاء العالم ، فاصبح الموظفون 
الدبموماسيون في تمك الممثميات حمقة الوصل بين العراق والبمد المتواجدين فيو، فكانت التقارير 

اق المختمفة ، نتج عن ذالك توفر اسية واالقتصادية من اىم واجبات ممثميات العر يواالخبار الس
كم كبير من التقارير التي صممت عالقات الدول عمى اختالف مواقعيا وصالتيا مع العراق ، 
فجاءت عمى مستوى عال من الدقة والكفاءة ، زاخرة بالمعمومات القيمة ، متضمنة الكثير من 

ا ييم  الراي العام وعالقة ذلك المعمومات  السياسية واالقتصادية والمجتمعية والثقافية ، وكل م
 (6)بالعراق .

استنادا لما سبق ، عدت تقارير مفوضية العراق في مصر والتي تدرجت فيما بعد الى 
مستوى سفارة ، ذات اىمية استثنائية نظرا لطبيعة العالقات بين مصر والعراق ، وطبيعة مصر 
بذاتيا وثقميا السياسي واىميتيا في صنع القرار العربي ومن دراستنا واطالعنا عمى تمك التقارير، 

شموليا الحداث سياسة محددة وباخرى عامة تبعا لما كان يجري في مصر خالل وجدنا 
 السنوات موضوعة البحث .

لذلك تم اعتماد وحدة الموضوع في الكشف عن جوانب الحياة االقتصادية في مصر من 
خالل تقارير المفوضية العراقية فييا ، ولما وجدتو من االىمية بحيث تدون وتنقل لمدائرة العربية 

 في وزارة الخارجية العراقية.

 صاد المصري في الوثائق العراقية االقت

  6519ذكرت المفوضية الممكية في مصر بتقريرىا لشير تشرين االول من عام 
االحاديث والنقاشات الرسمية في شؤون مصر االقتصادية وبروز تمك االىمية بالنسبة الى 

يما سيكون أساسا لمعالقات المصرية البريطانية بريطانيا العظمى تحديدًا ، وكثرت التخمينات ف
في الجانب االقتصادي ، فكان أىميا ىو قضية ديون مصر عمى بريطانيا، اذ ان تمك الديون لم 
تكن تصل الى ما وصمت اليو لو كانت الواليات المتحدة  تصرف عمى جيشيا ومؤسساتيا في 

ليرات استرلينية تصرفيا عمى جيشيا مصر بالدوالر االمريكي ، بل كانت تحول الدوالر الى 
 .(9)وىذه  عمى راي مكرم عبيد باشا من اغالط الحكومة الوفدية السابقة 
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وفي السياق ذاتو قام محمود الدرويش ـــ وكيل وزارة الشؤون االجتماعيةـ بميمة رسمية في 
اقتصادية لاللتحاق بو الى لندن تعمقت بطريقة تصفية تمك الديون ، واقترح ــ حينيا ــ تشكيل بعثة 

انكمترا عمى راسيا مكرم عبيد باشا وبعض كبار االقتصادين الحكوميين ليقوموا بمباحثات بشان  
الديون وغيرىا مما يخص العالقات االقتصادية بين البمدين، وقد كتبت الصحف المصرية حينيا 

المنتظر سداد بريطانيا بوجوب حفظ حق مصر في تمك الديون ، اذا ما تم العمم انو ليس من 
ليا في ذات الوقت ، وىي بحاجة الى العممة الصعبة ، كما انو من المتوقع ان تطول مدة سداد 
الديون نتيجة تباطؤ االنتاج البريطاني وحاجتيا الداخمية الى بضائع كثيرة حرمت منيا اثناء 

 (7)الحرب العالمية االولى .

تقارير مفوضيو العراق في مصر قضية وفي سياق مشابو ، كان اىم ما نوقش في 
المساعدات االمريكية لمصر، فبعد ان قام جمال عبد الناصر بعقد اتفاقيات الدفاع المشترك مع 
الدول العربية ، راى الكيان الصييوني ان ىذا االمر يشكل تيديدًا كبيرًا عمى كيانو ، اذا ما 

طانية عن قناة السويس بعد سنتين ير الب صر بعقد اتفاقية جالء القواتاضيف اليو نجاح عبدالنا
، عندىا دخمت مصر بمفوضات مع ( 1)من العمميات الفدائية والحصار الذي فرض عمى الثوار

بريطانيا وامريكا والبنك الدولي عى قروض مناسبو لتمويل السد العالي الذي قدرت تكاليفو ــ 
االمريكية وردًا عمى صفقة االسمحة بين ، لكن الواليات المتحدة (9)حينيا ــ بالف مميون دوالر

سحب عرضيا بتمويل السد فسارعت  6591تموز  65مصر وتشيكوسموفاكيا قررت في 
 بريطانيا لرد الفعل ذاتو .

كانت مصر قد ىيات لسفر بعثو مصرية رسمية اقتصادية ومالية الى الواليات المتحدة 
، وعند اعالن  (1)م بناء السد العاليلممشاورة في منح مصر مساعدات مالية التما 6591عام 

الدول الغربية قرارىا لم تتوصل البعثة الى التوقيع حول مساىمة الواليات المتحدة  في المشاريع 
العمرانية المصرية ، اذ اعتذر الجانب المصري عن قبول المبالغ المخصصة لمصر النو وجدىا 

 . (3)زىيدة وال تخدم المشروع
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تمت تقارير وزارة الخارجية بتدوينيا ىو االتفاق التجاري بين مصر ومن المواضيع التي اى
وروسيا في اطار فتح قنوات التعاون والتبادل التجاري مع الدول االشتراكية اذ وقع بعد ظير يوم 

االتفاق التجاري مع روسيا في وزارة الخارجية المصرية وقد  6511االربعاء الثالث من اذار 
جية المصري محمد خشيو باشا وميتشكوف وزير التجارة السوفيتي وقعو كل من وزير الخار 

 المساعد ورئيس البعثة الروسية فاذاعت الحكومة المصرية عمى اثر ذلك البيان التالي :

الحكومة المصرية أسفرت المحادثات التي جرت بين البعثة االقتصادية السوفيتية و )  
ب الروسية عن إتفاق وبروتوكول وقعها القطن المصري بكميات من الحبو لمقايضة كميات 

بوزارة الخارجية حضرت صاحب المعالي احمد محمد خشبة باشا نيابة عن الحكومة المصرية 
وسعادة السيد ميتالكوف وزير التجارة المساعد نيابة عن حكومة اتحاد الجمهوريات 

 ( السوفياتية االشتراكية

جميوريات السوفيتية االشتراكية لمحكومة وبيذا نص االتفاق عمى ان تورد حكومة إتحاد ال
( الف طن متري من 65( الف طن متري من القمح و)961المصرية كمية من الحبوب قدرىا ) 

( الف طن 71الذرة مقابل توريد الحكومة المصرية الى حكومة االتحاد السوفيتي كمية قدرىا ) 
 . (1)متري من مخزون القطن الممموك لمحكومة المصرية 

( الف طن من 91( الف طن فتضمنت )71قة القطن المذكورة والتي قدرت بـ )ان صف
( الف طن من قطن الجيزة ، وان اول شحنة من القمح والذرة ستصل 69قطن الكرنك و)

االسكندرية بعد خمسة عشر يوما من تاريخ تنفيذ االتفاقية ، وىو يوم توقيعيا وعمى اثر ىذه 
عدادىا لبيع مصر كمية من الحبوب ، فكمفت ممثميا االتفاقية حرصت االرجنتين عن است

( الف طن من القمح سنويا مقابل السمع 611الرسمي في االرجنتين بالمفاوضة عمى ان تشتري )
( الف طن من الحبوب عمى اساس 711المصرية ، اذ ان مصر تحتاج سنويا الى حوالي )

( 979قيا  مع روسيا عمى )العجز المالي في المحصول المصري ، وقد حصمت مصر من اتفا
 . (5)الف طن وبقى عمييا الحصول عمى باقي من دول  اخرى
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، ذكرت المفوضيو  وصول وفد تجاري تركي يوم التاسع  6591وفي تقرير نيسان عام 
( عضوا وكان الغرض من قدوميم الدخول في 691من نيسان عام  الى مصر مؤلف من )
مصر ، كما وصمت البعثة التجارية السورية فعقدت  مباحثات تجارية مع الجيات المختصة في

عدة اجتماعات مع نظرائيما المصريين لبحث مبادلة الرز المصري بالقمح السوري ، وفي 
السياق ذاتو عقدت عدة اتفاقيات بين مصر وبمغاريا لمدة سنة قابمة لمتجديد  بدات من السادس 

بادل المنتجات المصرية كالقطن وغزوالتو قابمة لمتجديد ، بموجبيا تم ت 6591من نيسان عام 
الزجاج والخزف والفوسفات والصوف بالمنتجات البمغارية كالفحم والخشب والمواشي والتبغ و 

، كما عقد اتفاق مشابو بين مصر والمانيا ، ومصر واالتحاد السوفيتي الستيراد (61)والطحين
لواحد لحساب مصريا لمطن ا( جنييا 915911( الف طن من الذرة الروسية بسعر )611)

( جنييا لحساب المستوردين ، وقد فتح ليذا الغرض اعتمادا 765911) الحكومة المصرية و
ماليا بمبمغ ثالثة ماليين جنيو في وزارة التموين وشمل االتفاق ان تشتري روسيا مقابل ذلك 

 . (66)( الف بالو من القطن المصري مقابل السكر الروسي71)

 النفطي في مصر شؤون االنتاج 

احتل النفط مكانة متميزة في االقتصاد المصري ، فقد تبوئت صناعة البترول المصرية 
خالل القرن الماضي مكانة ميمة وضعت مصر في مصاف أوائل دول العالم في مختمف 

في  6111الصناعات البترولية التي تميزت بالعراقة ابتداءًا من حفر اول بئر في مصر عام 
واذا ما اخذنا بنظر االعتبار ان الصناعة البترولية تعود الى عصر الفراعنة فعمى  جمسةمنطقة 

جدران المعابد رسمت شخصيات الفراعنة وخدميم وقد استخدموا الزيت كوقود لالضاءة في 
وفي سبيل انعاش االقتصاد ورفده بقوة،  كتب القنصل في المفوضية  ـ(69)المصباح الزيتي

الجادرجي ، انو رددت الصحف والبرقيات الصحفية انباء اكتشاف بئر نفط حكمت  العراقية السيد
في مصر وصفتو بانو ذو تدفق ىائل يحتمل ان يجعل ىذه البالد من المناطق المصدرة لمنفط 
في المستقبل القريب . اذ كان من حظ  مصر ان زاد انتاجيا من النفط زيادة مضطردة في 

سنويا وصل  (67)( الف طن711كان االنتاج قد قدر بحوالي )خالل السنوات االخيرة ، فبعد ان 
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االن الى ما يزيد عمى مميون واربعمئة الف طن وكان من المؤمل بارتفاع ىذا المقدار الى 
مميوني طن بفضل ما وجد من حقول البترول الصغيرة الجديدة في منطقة السدر الواقعة عمى 

نتاج ريما سيكون كافيا لسد حاجة البالد ، اذا ما ضاف جبال بمتاقة في منطقة السويس وىذا اال
اخذ بنظر االعتبار بامتالك مصر مصانع تكرير في منطقة السويس بالرغم من ذلك ذكر 
االخصائيون ان ازمة مصر من البترول في االسواق المحمية راجع الى ضعف انتاج مصانع 

 . (61)التكرير وليس الى قمة كميات النفط المستخرجة

، وشركة ابار الزيوت االنكميزية  (69)ب اخر قدمت شركتا سوكوني فاكيوممن جان
المصرية المتان تعمالن في منطقة سيناء ، قدمتا بيانا اوضحتا فيو ان البئر الذي يقع في سيناء 

، وكانت مدة االختبار تسع  6515قد اجري لو اول اختبار يوم الحادي عشر من كانون الثاني 
كانون 67( برميال من الزيت الخام ، ثم اعيد االختبار يوم 911الليا )دقائق فقط ، انتج خ

الثاني بحضور مدير عام دائرة المناجم ، وكانت مدة االختبار ست دقائق ، انتج خالليا البئر  
( برميال ومن مداخمة القنصل العراقي تبين ان قوة االندفاع  المبدئي لمبئر ىي حوالي 611)
( الف برميل في اليوم ، وقد يكون ىذا 11ة ، اي ان مايوازي حوالي )( برميل في الدقيق93)

الرقم مبالغ فيو ، او ان المعدل الحقيقي لالنتاج ىو خمسة االلف فقط ، وعمى اثر  ىذا االعالن  
 . (61)ارتفعت اسيم شركة الزيت المصرية البريطانية وما صاحب ذلك من دعاية ليذ الغرض

الخارجية والسياحة واالتفاقيات االقتصادية التي تخدم ىذا وفي جانب تنشيط التجارة 
الغرض ، عمدت الحكومة المصرية الى اذاعة بالغا رسميا في الساعة الحادية عشر من مساء 

،اعمنت فيو اتفاقيا مع الحكومة البريطانية عمى اذاعتو في 6515يوم الثامن عشر من ايمول 
تخفيض قيمة الجنيو المصري واالسترليني بالنسبة  الوقت عينو من اذاعة القاىرة ولندن حول

( 95996( وزنو الذىبي )1577( دوالرًا بداًل من )95136لمدوالر ولمذىب فاصبح سعره الجديد )
غرام من الذىب الخالص عمى ان يسري العمل بالسعر الجديد ابتداءًا من يوم االثنين التاسع 
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د ارتفعت اسعار البضائع المستوردة من خارج وكنتيجة ليذا التخفيض فق 6515عشر من ايمول 
مصر مما عممت الحكومة عمى تشديد الرقابة عمى االسعار خشية االستغالل  وعينت مفتشين 
ليذا الغرض كما قررت وزارة المالية عدم بيع القطن في ذات الوقت لحين توضيح المواقف 

ذلك لعالتو بارتفاع سعر القطن و   39جنيو الى 11االقتصادية ، اذ ان سعر القطن قد زاد من 
االمريكي ، فامل المصريون من وراء ذلك التخفيض ان يتوسع نطاق التجارة بينيم وبين بريطانيا 

 . (63)وان يحصل اقبال كبير عمى السياحة الى مصر من الدول الغربية

ية استمرت تقارير المفوضيو العراقية في مصر بنقل الواقع االقتصادي الى وزارة الخارج
العراقية بكل التفاصيل ليستنتج منو بعد ذلك الخطوات والقرارات السياسية ، ومن ثم االقتصادية 
التي تقوم بيا الحكومة المصرية في سبيل الحفاظ عمى قوة وتماسك الدولة ، فقد رفعت 

حول مناقشة الحكومة ووزارة التموين مشروع رفع سعر رغيف 6596المفوضية تقريرىا في اب 
المدعوم ، وعرض ىذا المقترح عمى البرلمان ألستحصال الموافقة عميو ، اذ صرح وزير الخبز 

التموين من ان عدم كفاية االنتاج الزراعي في مصر وتفضيل معظم الزراع زراعة القطن عمى 
غيره نظرا لما يجنوه من ارباح طائمة قد سبب ضرورة استيراد كمية كبيرة من المواد الغذائية 

جة ان ارتفعت اسعار تمك المواد ارتفاعا ارىقت الطبقات الفقيرة من الشعب المصري، فكانت النتي
اذ حرصت السياسة البريطانية عمى تحويل مصر الى وحدة زراعية تابعة لمنظام الراسمالي 

، ولما كان اىم ما ياكمو الفقير ىو  (61)متخصصة في زراعة القطن لمصانع الغزل في النكشير
لقضية زيادة سعره اىمية خاصة استغمتيا المعارضة وىاجموا الحكومة ىجوما  الخبز ، فقد كان

،  6599-6519واسعا ، وتعود جذور ىذه المشكمو  الى سنوات سابقة وبالتحديد الى االعوام 
تضحت كنتيجة ألنياء حالة التعبئة العسكرية وتسريح أعداد كبيرة  أذ تفاقمت مشكمة البطالة وا 

ون في خدمة الجيوش البريطانية وفي الصناعات المرتبطة بالحرب، مما من الذين كانوا يعمم
 ( 65) إضطر الحكومة الى عقد العديد من االجتماعات والمقاءات لعالج تمك المشاكل.
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وبالعودة الى اصل الموضوع ، كانت الحكومة المصرية تساىم ــ ـفي ىذا الشان ــ بمبمغ 
ى سعر الرغيف بمستواه الحالي ، وبسبب ازمة الحكومة ( مميون جنيو سنويا لتحافظ عم71قدره )

( ماليين جنيو سنويا ، لكنيا لم توفق في ذلك ، ولتالفي 1فقد اضافت مميما واحدا لتوفير )
ان االنتاج المحمي السنوي من القمح يبمغ الضغط الحاصل فقد صرح وزير التموين قائال . )) 

مميون ومائتين وستين الف طن سنويا ،  ( الف طن في حين تحتاج مصر الى350حوالي )
((، واضاف  ( الف طن من روسيا وهنغاريا ورومانيا150وعميه تم التعاقد عمى استيراد )

ان الحكومة كانت تتحمل الدكتور حامد زكي وزير االقتصاد الوطني ووزير المالية بالنيابة )) 
الخبز بخمس مميمات ، ( مميون جنيه من اجل ان يباع رغيف 12حوالي ) 1950منذ عام 

( مميون 30وبعد ارتفاع سعر القمح في االسواق العالمية وجب عمى الحكومة ان تتحمل )
((  كل تمك الحجج وغيرىا لم تمق القبول من قبل اعضاء البرلمان لمموافقة عمى  جنيه اضافية

 .(91)المقترح المذكور

مممكة المصرية موضوع درست ال 6596وفي سياق االوضاع االقتصادية الصعبة لعام 
ضم غزة اقتصاديا الى مصر وتطبيق نفس القوانين واالنظمة المصرية عمييا ، وتمييا لحسم 
الموضوع فقد ارسمت وزارة االقتصاد الوطني لجنة خاصة الى قطاع غزة لدراسة احواليا 

، المنطقةردي االقتصادي الذي اصاب ، فوصفت التقرير حالة التنيااالقتصادية وتقديم تقرير ع
وحالة البؤس وتفشي الشيوعية بينيم بسبب الفقر المرقع ، وبعد دراسة كل الظروف قررت المجنة 
برئاسة وزير االقتصاد الوطني وعضوية وكالء الوزارات المعنية بالموضوع عدم ضم غزة  
اقتصاديا الى مصر ، وبررت ىذا القرار بان غزة جزء من فمسطين وىي تعتبر وديعة لدى 

الى ان تتم تسوية القضية الفمسطينية ، اال انو مراعاة لظروفيا االقتصادية السيئة فقد مصر 
قررت المجنة معالجة الظرف االقتصادي فييا وفقا لنظم خاصة وعدم معاممتيا كدولة اجنبية فيما 

 . (96)يخص الصادر والوارد منيا
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، عن الحالة  6596ية عام وفي ذات العام ابمغت المفوضية العراقية بتقريرىا الصادر نيا
االقتصادية في مدن القناة ، وذكرت فيو ان ىجرة العدد الكبير من سكان مدن القناة الى القاىرة 
وغيرىا من المدن وانسحاب القوات البريطانية واالمتناع عن التعامل معيم ادى الى توقف 

محكومة مثال ، حتى االعمال ، فنتج عن ذلك توقف الكثير من التجار عن دفع ما بذمتيم ل
( دعوة ، بل طالبوا الحكومة 6191بمغت دعاوي االفالس بمدينة االسماعيمة عمى سبيل المثال )

،  وبمغ العجز في واردات الكمارك (99)بدفع تعويضات ليم لسد نفقات العمال وصغار الموظفين
تشرين االول و في بور سعيد اكثر من ربع مميون جنيو مصري خالل الفترة التي تقع بين اول 

، والواردات لممدة  6591من تشرين الثاني بالنسبة الى الواردات لنفس المدة من سنة  99
المذكورة تالفت من الرسوم المستحقة عن سحب المستوردين لمبضائع الواردة في مخازن الكمرك 

لشير  6591لغرض االستيالك المحمي ، وفي مقارنة بسيطة بين واردات الكمارك مع عام 
لمفترة ذاتيا واردا مقداره  6596( الف جنيو ، بينما سجل عام  695111تشرين الثاني كانت   

 .(97)( الف جنيو فقط 755957)

مؤشرا ميما لما حصل لمصر في الجانب االقتصادي  6596عد اضراب العمال لعام 
يطانية والمالي ، اذا اضرب العمال عن االلتحاق بوظائفيم ممن عمموا لدى الشركات البر 

والفرنسية ، او ممن استخدمتيم القوات البريطانية في اعمال السخرة ، لكن ىذا االجراء اثر عمى 
مصر ذاتيا وعمى اقتصادىا بشكل سمبي ، وجو وزير المالية فؤاد سراج الدين نداءًا الى العمال 

 اىاب بيم ان يعودوا الى العمل لمصمحة مصر قائال : 

ني الذي دفعكم الى االمتناع عن شحن القطن النكمترا ، ولكن واني اقدر الشعور الوط)) 
الحكومة لو وجدت في هذا االمتناع مسالة وطنية لكانت هي التي اوصت الى العمال باالمتناع 
عن الشحن كما فعمت مع عمال القناة لكن االمتناع عن شحن القطن وهوعماد الثورة 

المتناع عن شحن القطن النكمترا ال يحرمها من المصرية فيه انهيار لالقتصاد القومي ، وان ا
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وصوله اليها ، النها ستحصل عميه عن طريق بالد اخرى بعد ان تخفض قيمته وفي هذا 
% من مجموع 60فائدة لها بطريق غير مباشر اذا ان االسطول االنكميزي تبمغ حمولته 

عن طريق تمك اساطيل العالم التجارية وان كل ما يصل لمصر من التجارة الخارجية 
وعميو خاطب الوزير فؤاد سراج الدين العمال وطمب منيم ابداء الثقة بالحكومة لغرض ((.البواخر

 . (91)اتمام الغاء المعاىدة البريطانية المصرية واتما الجالء عن ارض مصر

كان من محصمة ما يجري في مصر ان رفعت المفوضية العراقية تقريرىا السري عما 
االقتصادية  موجزة بان العناصر المصرية التى تقوم باعماليا في القناة ضد  آلت اليو الحالة

القوات البريطانية، مستمرة في اعماليا وستبقى مستمرة لتشجيع الحكومة ليا وعدم االقدام عمى 
اي عمل اليقاضيا، وبسب ذلك اخذت الحالة االقتصادية تزداد سوءًا يوما بعد يوم ، كما اخذت 

ايد المستمر وليس باستطاعة الحكومة مكافحة ذلك ، فادى ىذا االمر الى التوتر االسعار بالتز 
بين وزراء النحاس والقصر ، وعميو نشرت الصحف حوادث القتال وىي توضح خطورة االمر 
وليس باستطاعة الحكومة الحد من نشاط المصريين او معالجة االوضاع الحالية 

 .(99)واالقتصادية

ان التوترات السياسية المتصاعدة من قبل الدول  الراسمالية الغربية الى لجوء مصر 
الستخدام قناة السويس كسالح سياسي واقتصادي تواجو بو تمك الضغوطات ، اذ نقل  تقرير 

صورة عن التقييدات المصرية عمى المالحة عبر قناة  6596المفوضية العراقية لشير اب عام 
ت ان الحصار المضروب عمى السفن الذاىبة الى )اسرائيل ( عبر قناة السويس ، فقد اورد

ــ  (91)السويس ىو السالح الوحيد الذي حاربت بو مصر والدول العربية المخططات الصييونية
وقد جاء ذلك تنفيذا الحدى القرارات التي اتخذتيا لجنة فمسطين الدائمة بالجامعة العربية ، الن 

س من شانو منع ناقالت البترول الخام من ايصاليا الى معمل التكرير في القيام بسد قناة السوي
حيفا ، االمر الذ ادى الى انقاص انتاج المعمل الى ربع طاقتو ، فكان من المحتمل ان يؤدي 
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، فما كان من الدول الغربية  (93)ىذا االجراء الى غمقو نيائيا سيما وانو تزامن مع االزمة االيرانية
رت عمى تمك التقييدات التي اتخذتيا مصر في حركة المالحة في قناة اال ان اعتض

 . (91)السويس

بعد وزارة النحاس ، وكان من اولوياتيا معالجة سوء   6599جاءت وزارة عمي ماىر باشا
االوضاع االقتصادية ، فوضعت خطة شاممة لمراعاة االقتصاد في نفقات الدولة واالستغناء عن 
الكماليات والتظاىر التي كمفت الخزانة المصرية ماليين الجنييات كل عام ، بينما ىناك مسائل 

رورية لمشعب اليصيبيا شىء من العناية واالنفاق ، كما انيا فكرت في تدارك المال حيوية ض
الالزم لمجابة تبعات تخفيف حدة الغالء الفاحش وتوفير المواد الضرورية لممعيشة، وفي النية 
موازنة المواد الكمركية واعادة النظر في رسوميا المقررة وزيادة الرسوم عمى الكماليات ومواد 

ومن الممفت لالىتمام ان حكومة عمي ماىر اتخذت تدابير اقتصادية لم يسبق ان اتخذتيا الترف 
سابقا وىي الغاء السيارات الحكومية ومنح مخصصات لنقل الموظفين التي تتطمب وضائفيم 
حيازة السيارة وشمل االلغاء حتى الوزراء ، وبيع السيارات الحكومية وتقدير اثمانيا من قبل 

 . (95)اتشركات السيار 

وزيادة عمى ذلك تشكمت لجنة برئاسة رئيس الحكومة عمى ماىر وعضوية بعض الوزراء ووكالء 
الوزارات لمكافحة الغالء وتوفير المواد الغذائية من مواد التموين لمشعب ، واستنادا لذلك قررت 

 -المجنة :

د الى سعر السكر في عي 6596تخفيض القرشين الذين اضيفا في اول اذار عام  .6
 الوزارة السابقة. 

الغاء رسم الدمغة ) الطوابع المالية ( وقدروه ثمانية قروش الذي كان يستوفى عمى  .9
 الطمب الخاص بسكر الطوارىء.
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 كل بطاقة سكر تقل عن خمسة اقات تزداد بمقدار عشرين في لمئة من قيمتيا . .7
لوقت تصميم البطاقات لالسر واالفراد لكي تعطى لمن ليس لدييم بطاقات في ا .1

 الحاضر. 
تيسر استيراد السكر من الخارج بين الحكومة المصرية والحكومات االجنبية بواسطة  .9

 ممثمييا.
 مضاعفة االنتاج المحمي من السمن المحمي . .1
تكميف لجنة فرعية لبحث وسائل مكافحة السوق السوداء بوضع قواعد دقيقة تكفل  .3

 تداول المواد الغذائية باالسعار المقررة .
التبعات المالية الناجمة من مكافحة لغالء عن طريق االقتصاد في المصروفات  مواجية .1

 . (71)العامة والقضاء عمى وسائل الترف في جميع المرافق

كان موضوع لجان التطيير في الجياز االداري لدوائر الدولة في مصر من اىم جوانب 
تاليف   6599مجمس الوزراء في اب  فقرات التقارير المبعوثة لوزراء الخارجية العراقية ، اذ قرر

عدة لجان تقوم تحقيق المسائل التي اثيرت حوليا الشائعات واسند الى بعض المسؤلين استغالل 
مناصبيم لمحصول عمى منافع مادية بطريق االختالس والرشوة ، فقد تشكمت لجنة لتحقيق 

ببيع اراضي الحكومة  عمى اراضي الحكومة والتصرفات المتعمقة المسائل الخاصة باالعتداء
بحموان والحممية والزيتون، ولجنة لمتحقيق في مضاربات البورصة ووقائع باستغالل النفوذ 
وصفقات القطن وما شابييا ، ولجنة رابعة تختص بالتحقيق في المسائل المتعمقة بمجاري 

قق في االسكندرية ومحطة الترشيح والمجموعة الصحية بابي جالل ، ولجنة خاصة تختص بالتح
صفقات الذرة والقمح ولجنة تختص بالتحقق في التصرفات التي تمت في وزراء الحربية والبحرية 
وباالخص في المسائل المتعمقة بحممة فمسطين ، وقد اذاعت الحكومة المصرية بيانا ترجو فيو 

تمك  التعاون مع لجان التطيير في سبيل تطيير االدارة الحكومية من الفساد والمفسدين وتشكمت
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المجان برئاسة احد اعضاء محاكم االستئناف وعضوية احد رؤساء النيابة العامة وخمسة اخرين 
 .(76)من رجال القضاء والنيابة 

كان من نتيجة الظرف االقتصادي المرتبط بواقع السياسة في مصر والذي برر بعد عقد 
ف االعمال وكساد صفقة االسمحة التشيكوسموفية ، تاثر مصر بشكل واضح ما ادى الى وق

االسواق ، وتعرض البيوتات المالية المصرية والسندات التجارية الى ىزات واضحة ، فاضطرت 
الحكومة المصرية الى تحديد االستيراد الى اضيق الحدود ومن ثم الطمب من البنوك االىمية 

يا سبيال المساىمة بشكل فاعل في تقديم القروض لتمويل المشاريع االنشائية التي لم تجد ل
، وقد ساىمت البنوك فعال في  (79)لمتنفيذ في محاولة منيا لمقضاء عمى حالة الركود والكساد

 . (77)عممية تمويل ذلك النوع من المشاريع

وفي السياق ذاتو قامت وزارة المالية المصرية منذ اعالن القرض الخاص بتجميد أرصدة 
، بدراسة الوسائل المؤدية الى استمرار سير تجارة مصر الخارجية في طريقيا  مصر االسترلينية

الطبيعي دون ان تتاثر بيذا القرار ، ونتيجة ليذه الدراسة ، تم االتفاق مع حكومة الصين 
الشعبية عمى تعديل اتفاقية التجارة والدفع المعقودة بين البمدين بما يسمح بتسوية قيمة الصادرات 

بين البمدين بالعممة المصرية والواردات من الصين بدفع الفرق بين قيمة الصادرات والواردات 
المصرية والواردات من الصين بالفرنكات السويسرية وكان ىذا الفرق يدفع من قبل باالسترليني ، 
وكذلك عدل اتفاق الدفع بين مصر واليند تعديال يتيح المبادالت التجارية دون االلتجاء لمدفع 

ترليني ، والمعروف ان رصيد مصر مع اليند يكون دائنا في موسم القطن نتيجة لمشتريات باالس
اليند من القطن المصري ، ولكن ىذا الرصيد ينقمب مدينا في الشيور من تموز الى تشرين 
الثاني وىي الشيور التي تقل فييا مشتريات اليند من القطن المصري وتتزايد فييا مشتريات 

 . (71)لينديةمصر من السمع ا
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وبسبب حركة االقتصاد غالبا ما كانت تستانف مباحثات االرصدة االسترلينية ومنيا 
ستانفت فيما بعد لمتوصل الى اتفاق  6591المباحثات السابقة التي جرت في شير شباط عام  وا 

ان يتم العمل باالتفاقية السابقة والتوصل الى تفاىم حول االفراج عن خمسة وعشرون مميون 
يو من االرصدة المصرية ،غير ان تنفيذ ىذا االتفاق ظل مرىونا بنتائج االنتخابات جن

 .(79)البريطانية

ومن المعروف ان قرار الواليات المتحدة االمريكية سحب عرضيا لممساىمة في تمويل 
السد العالي قد احدث مفاجأة غير متوقعة لمصر، بالرغم من ان السفير المصري لدى واشنطن 

ابمغ الحكومة المحمية بقبول العرض الغربي بصورة رسمية ، لذلك جاء تصريح جون كان قد 
فوستر دالس بسحب عرض الواليات المتحدة بمساىمة بتمويل بناء السد العالي مفاجاة غير 
منتظرة من جانب مصر ، ومما زاد في االمر توترا ىو اعالن وزارة الخارجية البريطانية من 

ا لممشروع ذاتو ، من ذلك يتضح ان اصل الموافقة الغربية عمى جانبيا سحب عرضيا ايض
تمويل مشروع السد العالي ىو ألبعاد مصر عن حاجتيا الى االتحاد السوفيتي ــ السابق ــ 
وبالمقابل امتنعوا ايظا عن تزويد الكيان الصييوني باالسمحة ، خوفا من اضطرار مصر الى 

، يضاف الى ذلك ايظا معارضة الواليات (71)سباق التسمح المجوء الى الكتمة الشيوعية في سبيل 
المتحدة استحصال القوة ضد مصر وتشديدىا عمى مبدأ تسوية المشاكل بالطرق الدبموماسية 

 .(73)والسممية 

وفي المقابل قامت الحكومة المصرية ألستيعاب كل تمك الضغوطات بمحاوالت عديدة 
سياسات الواليات المتحدة وبريطانيا عمييا ، فعقدت لمحد من الحصار االقتصادي الذي فرضتو 

مع عدة دول بشان عقد صفقات تجارية يكون الدفع فييا بالعممة  ومفاوضاتعدة اتصاالت 
السويسرية او المصرية او بالمقايضة ، وقد توصمت الى عقد تمك الصفقات مع الصين الشعبية 

 .(71)وروسيا والمممكة العربية السعودية ولبنان
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، فاعمن  (75)6591ي وتيرة تصاعد االحداث تم االعالن عن عقد مؤتمر لندن عام وف
جمال عبد الناصر من جانبو رفض مصر حضور المؤتمر ، اال ان القيادة السياسية المصرية 
توصموا الى اقتراح ارسال مراقب من مصر ليكون حمقة وصل بين الجيات الرسمية المصرية 

ر االمريكي ىنري بايرود ىو اكثر الشخصيات الميتمة القناع عبد وبين المؤتمر ، وكان السفي
الناصر لحضور المؤتمر، عندىا تم االتفاق عمى ارسال مدير مكتب جمال عبد الناصر السيد 
عمي صبري ليكون عمى اطالع بسير جمسات المؤتمر ، ومن جانبيا ساندت الباكستان حضور 

ذا يوضح الدور الكبير الذي قام بو وزير الخارجية مصر في المؤتمر بانو لمصمحة الجميع ، وى
الباكستاني في سبيل الحفاظ عمى حق مصر في مصالحيا االقتصادية عمى اراضييا ،وفي 
السياق ذاتو صرح السيد مارتينيو وزير الخارجية االيطالي عن الدور الذي قامت بو ايطاليا في 

نتهى الى بعض النتائج االيجابية ، ومع ان )) الراي عندي ان مؤتمر لندن امؤتمر لندن قائال 
مقترحات المؤتمر لم تحظ جميعها باالجماع ، اال ان اغمبية الدول ايدت تشكيل قمة خماسية 

(( ،  (40)لمناقشة اوضاع قناة السويس مع تاييد ايطاليا لمقترح استخدام القناة كطريق دولي
واضاف رغبتو في اتخاذ حمول السالم والتيدئة التي ايدتيا الدول المشاركة مثل الوالت المتحدة 
والحبشة وايطاليا وايران وىولندا والباكستان وتركيا واسبانيا والسويد وغيرىا ، وقد ايدت صحيفة 

 . (16)البويولر ( االيطالية الموقف الذي اتخذه الوفد االيطالي)

كافة االحتياطات لمواجية قرارات المؤتمر ، فتوسعت كتائب التحرير اتخذت مصر 
الوطني ، وانضمت معظم طبقات الشعب الييا وتدربت عمى طرق الكفاح المسمح ،كما بدات 
الحكومة تييىء الراي العام لمواجية شتى االحتماالت واسوئيا ، فصارت تعمن ان القضية ليست 

فييا ، بل ىي قضية قوى االستعمار ضد جميع  قضية قناة السويس وحق مصر الواضح
الشعوب العربية وكان ىذا االمر واضحا من رفض جمال عبد الناصر لمقترحات السيد دالس 

. وبعد سنتين من العمميات (19)بوضع الرقابة الدولية عمى مصر لصيانة حرية المالحة في القناة
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البريطانية عن القناة كان ىذا الموقف متاتيا الفدائية قام عبد الناصر بعقد اتفاقية جالء القوات 
من المحاوالت العديدة التي بذلت لعرقمة المالحة في القناة لكي يثبت الغرب لمعالم فشل مصر 
في ادارة شؤونيا ، فقد اتصمت البعثات االنكميزية والفرنسية بالمرشدين االنكميز والفرنسين وىم 

اة ، وطمب  الييم ان يكون امتثاليم الوامر شركة القناة الذين يقودون السفن عند مرورىا في القن
( 99( مرشدا ،منيم )913ال لمييئة المصرية الجديدة ،ومن المعروف ن عدد المرشدين كان )

( مرشدا مصريا ، والبقية من مختمف الجنسيات ، 11( مرشدا فرنسيا و )96مرشدا بريطانيا و )
اع عن مزاولة اعماليم لعرقمة المالحة واظيار عجز وقد اوعزت الشركة لمعظم موظفييا باالمتن

االدارة المصرية ، فشجعت المرشدين عمى تقديم االجازات المرضية والسفر الى خارج مصر 
فقابمت الحكومة المصرية ذلك بتشديد االجراءات بان يثبت عميو المرض يعرض عمى لجنة 

نع عن اداء واجبو سيحرم من طبية عسكرية اعضائيا من اطباء الجيش المصري ، ومن يمت
 . (17)حقوقو الوظيفية ، ومن العودة مرة اخرى الى مصر

/تموز/ 93وخالصة لكل ما كان يجري نشرت جريدة االىرام في عددىا الصادر يـــــــــــوم 
قناة السويس الذي اعمنو جمال عبدالناصر  تأميم بإعالن(  بيانا 99173، العــدد ) 6591

الشامل وتتييأ الدول الغربية بعدىا لرد ذلك بتنفيذ  بالتأييدر المصرية والعربية لتستقبمو الجماىي
 .(11)6591العدوان الثالثي عمى مصر عام 
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  لخاتمة ا
عمى الرغم من ثبات جميع االحداث التاريخية في وقتيا ووقائعيا ، لكن تظل التحميالت 
السياسية واالقتصادية لكل ما كان يجري تتجدد بمرور السنين ، وىذا ما ينطبق عمى التحديات 
السياسية واالقتصادية في مصر منتصف القرن العشرين من خالل تقارير ومخاطبات المفوضية 

مصر الى وزارة الخارجية العراقية ، وعرض ما كان يجري من وجية نظر السياسة  العراقية في
العراقية ، او نقل االحداث دون تزييف او زيادة بشكميا الواقعي ، وىو ما لمسناه في صفحات 
البحث من استعراض بعض االزمات االقتصادية في الشارع المصري مثل أزمة الرغيف وىو 

البسيط بشكل مباشر ويومي،  وازمة انتاج وتسويق محصول القطن ، أمر يمس بحياة المواطن 
سيما اذا عرفنا ان القطن المصري ذا الجودة والمواصفات العالمية يحتل مكانا ميما في التجارة 
عتماد االقتصاد المصري بشكل كبير عمى الجانب الزراعي واالبتعاد  والصناعة العالميتين ، وا 

ت الدول الغربية المرتبطة بيا ، وايضا المواقف السياسية لشريحة عن االعتماد عمى إقتصاديا
العمال في مصر وتوجيييا نحو اتخاذ مواقف مساندة لمحكومة المصرية في صراعيا مع القوى 

، وجانب االتفاقيات االقتصادية   6596العالمية الغربية وىذا ماجرى في إضراب العمال عام 
ستيراد والتصدير او مبادالت السمع المنتجة في مصر او لدى والتجارية مع مختمف البمدان واال

تمك الدول ، واخيرا موضوع قناة السويس الميم محميا وعالميا ومعظم تفاصيمو وسياسة بريطانيا 
والواليات  المتحدة االمريكية تجاه الحكومة في مصر بيذا الجانب النو يشكل عصب الحياة 

حاولة افشال ما كانت تسعى اليو مصر لتقدم الصناعة االقتصادية بين الشرق والغرب، وم
والتجارة والزراعة فييا ، فكانت تحديات ادارة وتسيير السفن في قناة السويس والضغط الغربي 

 .  6591الفشال مشروع بناء السد العالي حتى شن العدوان الثالثي عمى مصر عام 
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 الهوامش والمصادر 
العربية السعودية بين الحربين السمطة والمتغيرات السياسية واالقتصادية  عماد عبد السالم ، المممكة(6)

 . 916-911، ص 9111في ضوء تقارير المفوضية العراقية في جدة ، دار دجمة ناشرون وموزعون ،

، المفوضية العراقية الممكية في مصر ، الدائرة  766/ 1116دار الكتب والوثائق ، ممف ( 9)
، الى  61/6519/ 3، بتاريخ  959/669اية واالستخبارات الخارجية ، كتاب رقم شعبة الدع ،السياسية

 . وسأرمز ليا د.ك.و.  611، ص  619وزارة الخارجية ، وثيقة 

 . 619، ص  619د.ك.و. ، المصدر نفسو، و  (7)

، الردنمة لمنشر والتوزيع ، عمان ا، دار أسا 9، ج ر ، الموسوعة السياسية والعسكريةفراس البيطا( 1)
 . 6131ص 

 . 6111المصدر نفسو ، ص  (9)

د.ك.و. ، المفوضية العراقية الممكية في مصر ، الى وزارة الخارجية العراقية، كتاب رقم ( 1)
 ، م/ تقرير عام )سري( ، دون رقم وثائقي.  96/5/6591بتاريخ   ،111/9/6

مصر ، الى وزارة الخارجية ، المفوضية العراقية الممكية في  9136/766د.ك.و.، ممف رقم ( 3)
 . 19، ص  99، م/ تقرير عام ، و  9/66/6591، بتاريخ  17/61/65العراقية، كتاب رقم 

د.ك.و. ، المفوضية العراقية الممكية في مصر ، الى وزارة الخارجية العراقية ، م/ االتفاق التجاري  (1)
 . 97، ص  71، و  1/7/6511، بتاريخ  56/9/69بين مصر وروسيا ، كتاب رقم 

؛ صالح الدين نافعة ، النظم  91، ص  71، المصدر نفسو ، و  9136/766د.ك.و. ، ممف   (5)
؛ ولممزيد ينظر  779االقتصادية المعاصرة وتطبيقاتيا ، دراسة مقارنة ، دار المعارف ، القاىرة ، ص 

 لسياسية واالقتصادية .خيري ابو العزايم فرجاني ، مالمح تطور االقتصاد المصري في ظل التحوالت ا

، المفوضية العراقية الممكية في مصر، الى وزارة الخارجية  9136/766د.ك.و. ، ممف   (61)
 . 67، ص 3، م/ تقرير عام ، و  61/1/6591، بتاريخ 996/9/6العراقية، كتاب رقم 

 . 63، ص 3د.ك.و.، المصدر نفسو ، و   (66)
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 .671، ص9191، مصر، في مصر وآفاق تنميتياادر الطاقة محمد منير مجاىد ، مص  (69)

 تم عرض كميات النفط بالطن وليس بالبرميل في الوثائق .  (67)

، القنصمية العراقية الممكية في االسكندرية، الى وزارة الخارجية، 9113/766د.ك.و. ، ممف  (61)
 . 71، ص 97بئر نفط في منطقة سيناء، و ، م/ حول إكتشاف 9/6/6515، بتاريخ 9/9/6كتاب رقم 

% من أسيم شركة 61، إشترت ية ذات إستثمارات عديدة في الشرق، شركة أمريكسوكوني فاكيوم  (69)
جاك بونوا ميشان ،  .أرامكو في الجزيرة العربية لمتنقيب عن النفط ، وليا مشاريع ممثالة في سيناء مصر

 . 699، ص 9163الممك سعود ، الشرق في زمن التحوالت ، ترجمة نيمة بيضون، دار الساقي،

 . 9، ص  73، المصدر السابق ، و 9113/766د.ك.و.، ممف  (61)

،  96/9/6591، بتاريخ  611/9/6، المصدر نفسو، كتاب رقم  9113/766د.ك.و. ، ممف   (63)
؛ منال عباس كاظم الخفاجي ، العالقات المصرية البريطانية  611، ص93م/ تقرير إسبوعي ، و 

ات ؛ أحمد خمف ، قضية االستقالل في المفاوض 9119، دار الكتب والوثائق العراقية، 6571-6599
 .79، ص  9165سات والبحوث ، مصر ، ، مركز الحضارة لمدرا6599-6565المصرية البريطانية 

، المؤسسة العربية لمدراسات  6599-6173راع الطبقات في مصر عبد العظيم رمضان ، ص (61)
 . 73، ص  6531والنشر، بيروت ، 

روبرت تيجور، االقتصاد السياسي لتوزيع الدخل في مصر ، الييئة المصرية العامة لمكتاب ،  (65)
 .19، ص 6557القاىرة، 

مصر، الى  وزارة الخارجية ، ، من المفوضية العراقية الممكية في  9136/766د.ك.و.، ممف   (91)
 . 19، ص 99، م/ تقرير ، و 61/1/6596، بتاريخ 151/9/61كتاب رقم 

أ ، -93/9/1، كتاب رقم  9136/766؛ ممف  11، ص 99د.ك.و.، المصدر نفسو ، و  (96)96
 . 661، ص  95، سري، م/ الحالة في مصر ، و  96/6/6599بتاريخ 

، م/ تقرير عن  6596/ 69/ 97أ ، بتاريخ -1/ 131/9قم د.ك.و.، المصدر نفسو ، كتاب ر  (99)
 . 691، ص 73الحالة االقتصادية لمدن القنال ، و
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، السفارة العراقية الممكية في  9115/766؛ ممف  699، ص  73د.ك.و.، المصدر نفسو ، و   (97)
  ،االقتصادية ، م/ تأثير الوضع الراىن عمى الحالة 1/69/6599، بتاريخ  61/9/61مصر، كتاب رقم 

 .  617، 33و 

، المفوضية العراقية 766/ 9136؛ ممف رقم  619، ص  73د.ك.و.، المصدر نفسو ، و( 91)
 . 11، ص 99، و 69/9/6599، بتاريخ 35/9/61الممكية في مصر ، كتاب رقم 

، م/ الحالة في مصر ،  3/6/6599أ ، بتاريخ -91/9/1د.ك.و.، المصدر نفسو ، كتاب رقم   (99)
 . 615، ص  17و

، م/ تقرير عن ناقالت  91/1/6596، بتاريخ  165/9/6د.ك.و. ، المصدر نفسو ، كتاب رقم   (91)
 . 611، ص  91البترول ومرورىا في القنال ، و 

،  6596/كانون الثاني/66االزمة االيرانية : وىو مانتج عن تأميم صناعة النفط في ايران يوم (93)
، فأتخذت  6567ضد شركة النفط البريطانية العاممة في ايران منذ  قادىا الدكتور محمد مصدق

بريطانيا بالمقابل عدة خطوات ألفشال التأميم منيا فرض المقاطعة االقتصادية عمى ايران ، وعدم قبول 
غالق مصفاة عبادان التي تعتبر من أكبر مصافي العالم . ىاني حبيب ، النفط  شراء النفط االيراني ، وا 

جيا وأمنيا وعسكريا وتنمويا مصدر الثروة والطاقة واالزمات ، شركة المطبوعات لمتوزيع والنشر، إستراتي
 . 39، ص 9111

، المفوضية العراقية الممكية في مصر، الى وزارة الخارجية، كتاب  9136/766د.ك.و.، ممف  (91)
ى المالحة عبر قناة ، م/ تقرير حول التقييدات المصرية عم 61/1/6596، بتاريخ  151/9/61رقم 

 . 16، ص99السويس وقضية ناقالت البترول ، و 

،  99، م/ تقرير عام ، و 69/9/6599، بتاريخ  35/9/6ك.و.، المصدر نفسو ، كتاب رقم  د. (95)
 . 19ص 

 . 17، ص 99ك.و.، المصدر نفسو ، و د. (71)

،  م/ الحالو  61/1/6599أ ، بتاريخ -115/9/1ك.و.، المصدر نفسو ، كتاب سري رقم  د. (76)
 .95، ص 5في مصر ، و 
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 في ارشيف دار الكتب والوثائق المصرية االوضاع االقتصادية

( شركة 711( شركة من مجموع )617كان الييود عمى وجو التحديد يشاركون في إدارة وتوجيو ) (79)
كانت موجوده في مصر في ذلك الحين ، الى جانب مشاركتيم في إدارة وتوجيو البنوك وشركات التأمين 

، البمجيكي والبنك التجاري المصري الىمي المصري ، والبنكوأىميا البنك العقاري المصري ، والبنك ا
وشركة إسكندرية لمتأمين ، وشركة التأمين االىمية ، كما أدت أسر ييودية أدوارا بارزه وىم من أصل 
أجنبي مثل أسرة فطاوي وأسرة ىراوي وأسرة موصري وأسرة كوربيل  في النشاط الزراعي والعقاري 

ين في البورصة المصرية من الييود. محمد % من العامم51حوالي  والمصرفي والصناعي ، وكان
، 6ط، بيروت ، ، ترجمة أحمد واصل ، دار الطميعة6531-6519، الصراع الطبقي في مصر حسين
 . 95، ص 6536

، السفارة العراقية في مصر ، الى وزارة الخارجية ، كتاب رقم 9115/776د.ك.و.، ممف  (77)
 . 635، ص 33، م/ سري لمغاية ، و 5/69/6599، بتاريخ  61/9/61

، السفارة العراقية في القاىرة، الى وزارة الخارجية، كتاب رقم  1116/776. د.ك.و.، ممف (71)
 . 91، ص 65، م/تقرير ، و  91/1/6591، بتاريخ  171/61/91

ارجية ،  كتاب د.ك.و.،  المصدر نفسو  ، المفوضية العراقية الممكية في مصر ،  الى وزارة الخ (79)
؛ المفوضية العراقية  71، ص  67، م/ تقرير إسبوعي ، و  96/9/6591، بتاريخ  9/6/ 611رقم 

، ص  76، م/تقرير اسبوعي ، و  6591/ 3/9، بتاريخ  9/6/ 39الممكية في مصر ، كتاب رقم 
697 . 

، 9/9/361الخارجية، كتاب رقم د.ك.و.، المصدر نفسو ، السفارة العراقية في القاىرة ، الى وزارة  (71)
 . 11، ص  76، م/ التبدل الجديد في سياسة الواليات المتحدة تجاه مصر ، و  99/3/6591بتاريخ 

، بتاريخ  6/1/711د.ك.و.، المصدر نفسو ، السفارة العراقية في واشنطن ، رقم الكتاب س/ (73)
 . 51، ص95، م/ تطور أزمة قناة السويس ، و  1/1/6591

، الى وزارة الخارجية ،  9/5/6591، بتاريخ  191/ 9/71ك.و.، المصدر نفسو ، كتاب رقم  د. (71)
 . 9، ص  7م/ التقرير الصحفي االسبوعي )سري( ، القائم باالعمال المؤقت حكمت الجادرجي ، و 
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مؤتمر لندن : وىو المؤتمر الذي دعت اليو فرنسا وبريطانيا والواليات المتحدة االمريكية يوم  (75)
القناة ،  ردا عمى تأميم قناة السويس ولتكوين جبية دولية ضد قرار عبدالناصر ، وتدويل 61/1/6591

بريطاني ، وكانت ( دولة بحرية وترأس المؤتمر سموين لويد وزير الخارجية ال91)  ـإجتمع المؤتمرون ب
جمساتو سرية ولم تعمن مصر موافقتيا عن قرارات ذلك المؤتمر . محمد حسنين ىيكل ، حرب الثالثين 

 .  515، ص  9111،  6ممفات السويس ، دار الشروق ، ط  ،سنة

، السفارة العراقية الممكية في القاىرة ، الى وزارة الخارجية ، كتاب  1116/766د.ك.و.، ممف ( 11)
 . 65، ص  61،م/ إيطاليا ومؤتمر لندن ، و  71/1/6591، بتاريخ  6/913د/رقم 

،  1/6769د.ك.و.، المصدر نفسو ، صورة كتاب السفارة العراقية في كراتشي ، رقم الكتاب س/ (16)
 . 63،  ص 69تاريخ بال ،  و 

بتاريخ  ، 9/9/166د.ك.و.، المصدر نفسو ، السفارة العراقية في القاىرة، كتاب رقم  (19)
 . 61، ص  3، م/ تطورات قضية تأميم القناة ، و  99/1/6591

 . 66، ص  3و.، المصدر نفسو ، و د.ك. (17)

 97 -أكتوبر  95جمعية المصرية لمدراسات التاريخية، ندوة العدوان الثالثي عمى مصر ،  (11)
،  9111نوفمبر ،  1-1، خمسون عاما عمى العدوان االسرائيمي الفرنسي االنجميزي ،  6591ديسمبر 

 . 36 -11ص 

 
 


