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 وسائل حماية السكان المدنيين بمدينة اإلسكندرية خالل الحرب العالمية الثانية
 م1939-1945

 إعــــداد
 علي د/ رضا عبد الفتاح أحمد

 مدرس التاريخ الحديث والمعاصر
 جامعة المنوفية -كلية اآلداب 

 الملخص
لقــاا الءــوا علــة ا يعــة الحيــاإل  مدينــة ا ســكندرية فــة إيســتفده اــلا ال حــث 

 .1945-1939ن الحرب العالمية الثانية  ين عامةزم
ولمــا كانــي مدينــة ا ســكندرية العاصــمة الثانيــة للــ اد ومقــر  اعــدإل ا ســـاو  
ال ريااني فة ال حر المتوسا إ ان الحـرب ومركـز مصـر الصـناعي الثـاني  عـد القـاارإل 

جـ  أللا كان ءـروريا ان ت ـادر الحكومـة المصـرية الـة وءـط اللاـا والسياسـاي مـن 
 ا سكندرية.حماية ارواح حياإل السكان المدنيين  مدينة 

واة الفتـرإل التـي  ـدأي  1945و 1939و د انحصري تلك الدراسة  ين عامي 
 فيفا الحكومة اجراااتفا لحماية سكان المدينة من لار الغاراي الجوية.

وتتنــاو  اــلد الدراســة الاــرء وااجــراااي التــي لجــصي الحكومــة المصــرية اليفــا 
دلــا  ن ــت التن يــر  صــفاراي اانــلار و ــي إرواح ســكان مدينــة ااســكندرية مــن أصمين لتــ

حدوث الغاراي الجوية, وتقييد ن ت ااءااإل ليا و ناا الملـا   كماجـ  لااـالي مـن 
ه الجوي ووءط اللاا لحماية اا نية العامة والحكومية وتـوفير امكانـاي صلار الق

, وكــللك  نــاا لاــا لتفجيــر ا اــالي مــن المدينــة ااســعاه واللدمــة الا يــة للمصــا ين
اــت النتــالت التــي توصــ  أو ــي ادــتداد الغــاراي, وفــة نفايــة ال حــث اســتعر  ال احــث 

 ليفا من لا  تلك الدراسة.إ
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  مقدمة:
احتف ي مدينة ا سكندرية منل ندصتفا  مميزاي المو ط والمناخ والقدرإل ال درية, التة  

نية  عد عاصمة ال اد, أو كما يالء عليفا اآلن العاصمة الثانية جعلتفا تحت  المرت ة الثا
للقار, ومط توالة القرون تزداد المكانة السياسية واا تصادية للمدينة, لصوصًا  عد و وع 
مصر تحي ااحتا  ال رياانة, اللى أصر علة جع  مدينة ا سكندرية نقاة الوص   ين 

مارى فة أفريقيا وآسيا, و عد الحرب العالمية ا ولة ال حر المتوسا ومجا  امتدادد ااستع
تزداد ا امية الصناعية وااستراتيجية للمدينة  عد أن نقلي  رياانيا مركز عملياي ال حر 
المتوسا من مالاة الة ااسكندرية لتص ح  اعدإل لاساو  ال حرى ال رياانة فة مصر منل 

 . 1936عات 
ازدادي  1938الحرب العالمية الثانية فة لريه وعندما تل دي سماا أورو ا  غيوت 

اواجس اللوه لدى الحكومة المصرية علة حياإل السكان المدنيين  مدن الدريا الساحلة 
والقناإل عامة ومدينة ا سكندرية مقر  اعدإل ا ساو  ال رياانة لاصة, للا  اردي الحكومة 

لسكان القاانين  تلك المدن إلا ما المصرية فة ال حث فة إمكانية توفير س   ا مان لفؤاا ا
و عي الحرب وأص حي تلك المدن ولصوصًا مدينة ا سكندرية ادفًا لغاراي االراي 

 المحور.
و د  ني الحكومة المصرية تحركاتفا لحماية أرواح المدنيين  المدينة  التعاون  ين 

القومسيون ا دارى مصلحة الو اية و لدية المدينة الممثلة فة القومسيون ال لدى المؤ ي و 
 ومحاف ة ا سكندرية مستعينة  ل راا الو اية فة الجيش ال رياانة.

والجدير  اللكر أن الحكومة  د صادفي صعو اي ا تصادية وعسكرية جمة ناتجة 
, فءا عن اجتياح ال اد لو الة الماريا والحمة 1936عن التزاماي مصر فة معاادإل 
ما نا   ا دك من جفود الحكومة فة مساعيفا لحماية  التيفوسية لا  فترإل الحرب, واو
 السكان المدنيين  مدينة ا سكندرية.

وعلة الرغت من ان مصر لت تعلن الحرب علة دولة من دو  المحور فة اور ا واو 
ما يعنة ان مصر كاني  لدًا محايدًا فة تلك الحرب, اا ان الحليفة  رياانيا لت ت ل  اى 

ي  ا عاد مصر عن ملاار تلك الحرب  ماال تفا دو  المحور جفد د لوماسة فة س 
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 اعت ار المدن المصرية المكت ة  السكان كالقاارإل وااسكندرية مدنًا  مفتوحة حتة ا 
تتعر  للءرب ك اريس و روكس   اللتين تت ااعان عنفما كمدن مفتوحة اثناا الحرب 

 العالمية الثانية
او إلقاا الءوا علة سياسة الحكومة ومن ثت كان الفده من للك ال حث 

المصرية, ومدى  درتفا فة زمن الحرب العالمية الثانية وما   لفا  قلي  فة توفير س   
الحماية للمدنيين من سكان واحدإل من أات مدن القار, فة و ي كاني فير مصر تمر 

  صصعب ال روه اا تصادية والعسكرية.
عدد من الوحداي ا رديفية العر ية غير  و د اعتمد ال احث فة الد الدراسة علة

المندورإل والمندورإل التة أفاد منفا كثيرا كمحاءر جلساي مجلس الوزراا المصرى فة أثناا 
الحرب العالمية الثانية, وكلا محاءر جلساي القومسيون ا داري المؤ ي لمدينة ااسكندرية, 

نواب( ومما يؤسه لر أن ال –وكلا مءا ا جلساي ال رلمان المصرى )مجلسة الديوخ 
محاءر جلساي القومسيون ال لدى المؤ ي لمدينة ااسكندرية والمحفو ة  دار الوثالء 

, 1943وحتة  1934القومية  القاارإل فقدي منر محاءر الجلساي للسنواي ما  ين عامة 
كما أفاد ال احث ايءا من  ع  أعداد الصحه المصرية اليومية التة تا عي فعالياي أثر 

حرب علة مصر وسياساي الحكومة لو اية المدنيين كا ارات ومصر والوفد المصرى ال
 والحوادث والدستور والمصرى والمقات.

وتعالت الد الدراسة سياساي الحكومة المصرية, وا مكاناي التة وفرتفا لو اية 
  إدلا  مدينة ااسكندرية علة اعت ار انفا المدينة ا كثر عرءة للار الغاراي الجوية, مث

ن ات التن ير  صفاراي ا نلار, ووءط ن ات لاص  ا ءااإل  لفاا معالت المدينة و ي 
حدوث الغاراي ليًا, وأيءا  ناا الملا    يواا المدنيين من ألاار  نا   الغاراي الجوية, 
وأيءًا وءط الحكومة سياسة لحماية ا  نية العامة التة يرتاداا المدنيين لقءاا مصالحفت 

و للترفير, وتنا ش الدراسة أيءا ما أعدي لر الحكومة من امكاناي اللدمة الا ية أ
وااسعاه لمصا ة الغاراي, وأليرا عالجي الدراسة سياساي الحكومة نحو تفجير ا االي 
المدنيين من سكان ا سكندرية,  فده إ عادات عن مواجفة ألاار الغاراي, مط مراعاإل 

 الصناعية والمعيدية  المدينة.ا  قاا علة حيوية الحركة 



 على رضا عبد الفتاح أحمد د/ 

 

 312 مجلة بحوث كلية اآلداب  

 نظام االنذار المبكر من اخطار الغارات الجوية )صفارات االنذار(
عندما احي ُنلر الحرب فة أورو ا وتو ط امتداد أثراا إلة مناقة الدرء ا وسا, 
كان ال حث عن وسيلة  نلار أاالة المدن المكت ة  السكان من لار الغاراي الجوية علة 

مصلحة الو اية المدنية, وللك لتوفير الوسيلة الكفيلة  رفط درجة استعداد  رأس أولوياي
المدنيين لتو ة الحلر   ي  و وع أي غارإل جوية تستفده منازلفت أو ا ماكن العامة التة 
يتواجدون فيفا و ي اللروإل كمنااء التجمعاي فة ا ندية الرياءية وموا ه السياراي 

 صالح الحكومية وغيرااومحااي الترات وا سواء والم
وفة الا اااار و    أن تندلط عملياي الحرب فة أورو ا, أسرعي مصلحة الو اية  

إلة تدكي  لجنة من ل رالفا الفنيين فة وسال  ااتصااي تحي رلاسة ل ير فنة إنجليزى 
 د فة الا المجا  وللك لل حث عن الوسيلة الناجعة  نلار ا االة  لار الغاراي الجوية, و 

ااتدي اللجنة إلة ا لل  وسيلة ا نلار  الصفافير عالية الصوي والتة تعم   الفواا 
المءغوا, واة فكرإل دجط علة ا لل  فا الل ير ا نجليزى  عد أن أجرى مداوراي مط 
مصلحة الو اية ال رياانية, التة أللي فة العم  علة ندر الا النوع من ا جفزإل فة عموت 

 عد أن ث تي فعاليتر فة مدن ألرى فة أورو ا التة من المتو ط امتداد أثر  الجزر ال رياانية
  (1)الحرب إليفا ك اريس و رلين و رن و روكس  وفيينا.

و عد فحص ا مر من الناحية الفنية, فءلي اللجنة استلدات أجفزإل ا نلار  
ركب أسف  )الصفافير( التة تعم   الفواا المءغوا اللى يسف  تحءيرد فة أساوانة ت

الجفاز تكفة لعم  الجفاز  ر عين غارإل, فءا عن أن عملية تحءير الفواا المستلدت 
, ومن ثت ال ي مصلحة الو اية  ناًا علة (2)لعم  الد ا جفزإل  د تت تجري ر فة مدن السويد

( ERICSONتوصية ل ير المصلحة ا نجليزى ملاا ة الحكومة لدركة اريكسون )
رتين لتجر تفما, و عد تجر ة الد الصفاراي  دك  محدود فة  ع  السويدية لدراا صفا

 

 1939مجلس الوزراء، محفظة )بدون رقم( محاضر الجلسات، جلسات شهر يناير ( 1)

 .1939محاضر الجلسات، جلسات شهر يناير  نفس المحفظة،مجلس الوزراء، ( 2)
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ءواحة القاارإل وت ين صاحيتفا,  رري مصلحة الو اية دراا ما تحتاجر مدينتا ا سكندرية 
 ( 3)صفارإل. 150والقاارإل من الد الصفاراي, وكان العدد المالوب او 

الو اية علة دراا أجفزإل  ون رًا لما لفلد المسصلة من الصفة العاجلة أ دمي مصلحة 
ا نلار المالو ة من دركة إريكسون السويدية الوحيدإل فة العالت المتلصصة فة صناعة 

 ( 4)الد ا جفزإل  كام  معداتفا.

و النس ة لمدينة ا سكندرية فقد حازي علة نصه العدد اللى استوردتر المصلحة  
الد الصفاراي, و د روعة عند  من أجفزإل ا نلار, وعفدي المصلحة إلة مفندسيفا تركيب

التركيب أن تث ي الد ا جفزإل فوء أساح ا  نية العالية لءمان اتساع دالرإل الصوي الُمنلر 
الصادر من الد ا جفزإل, و د ثٌَ تي واحدإل من الد الصفاراي فوء م نة ملفر العاارين 

ط أرجاا وءواحة اللى ُاتلل كمركز رليسة  دارإل عملياي التن ير  صلاار الغاراي لجمي
المدينة, وجرى التنسيء الفندسة الد يء عند القيات  عملياي التركيب, حيث روعة إنداا 
د كة اتصا   ين جميط أجفزإل ا نلار  ءواحة ا سكندرية ومركز إدارتفا الكالن  ملفر 
العاارين,  حيث يتت تدغي  الد ا جفزإل فة و ي واحد عند اكتداه اللار  ادمَا نحو 

 .(5)نةالمدي
ون رًا لامتداد العمرانة العدوالة لارج حدود المدينة در ًا وغر ًا وجنو َا, ون رَا  

ا تعاد سكان تلك المنااء عن  لب المدينة, واو ما يجعلفت  عيدين عن تصثير دوى صفاراي 
ا نلار التة تت تركي فا دال  المدينة, ال ي  لدية ا سكندرية من مصلحة الو اية تركيب 

 

 .1939مجلس الوزراء، محفظة )بدون رقم( محاضر الجلسات، جلسات شهر يناير  (3)

 .1939إبريل  10األهرام، عدد ( 4)

 .1939إبريل  18( الحوادث، عدد 5)
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س صفاراي إءافية, تدم  تلك الءواحة العدوالية التة ا تلءط إداريا ل لدية المدينة, لم
 (6)و د تت تركي فا  الفع  فة تلك الجفاي.

و عد أن تت تركيب الد ا جفزإل  ءواحة المدينة, نَواي مصلحة الو اية عن إجراا  
موعدًا  1939إ ري   22ت تجر ة عامة  جفزإل ا نلار للتصكد من فعالية عملفا, و د حددي يو 

 .(7) جراا الد التجر ة

ولما كاني الا يعة المنالية الملتلفة لمدينة ا سكندرية عن  ا ة مدن الدال ,  
لتعر  المدينة فة دفور اللريه والدتاا لعدد من النواي والرياح دديدإل السرعة س  ًا فة 

إلة  قاا ا االة  -ا و اي  أدى فة كثير من -تعا  عم  الد ا جفزإل, واو ا مر اللى 
للا  ادري مصلحة الو اية  (8)لارج منازلفت, ا سيما فة الملا   لتعا  عم  الصفاراي.

 المدينة الة  ال حث فة تافة الا ا دكا , ولحاجة الد ا جفزإل للصيانة الدورية لءمان 
المدينة علة تحم  فعالية عملفا فة ا نلار, فقد تت ااتفاء  ين مصلحة الو اية و لدية 

ا ليرإل لعبا أعما  الصيانة لفلد ا جفزإل. وفة إاار حرص الحكومة علة توفير أجفزإل 
الصيانة و اط الغيار  جفزإل ا نلار لءمان استمرار عملفا دون تعا  أو تو ه, وافء 

علة الالب اللى تقدمي  ر دركة  1939مجلس الوزراا فة جلسة الرا ط من ا ري  
 عفاا أدواي الو اية من الغاراي الجوية التة تستورداا الدركة من  Marconiماركونة 

الرسوت الجمركية, وللك  مكان ااستفادإل  ل راي تلك الدركة فة صيانة أجفزإل ا نلار  ما 
 (9)لديفا من  اع اوي  و ل رإل فة مجا  اندسة ااتصااي

ديســم ر  اســتلدات  13و 12مةوفــة لاي الجلســة  ــرر القومســيون اجــراا منــاوراي تجري يــة يــو 
صــفاراي اانــلار الم كــر دــملي أغلــب ءــواحة المدينــة, و ــد تاحــ  و ــي إجــراا التجر ــة أن 
دركة سكة حديـد الرمـ  الكفر اليـة  ـد تو فـي عـن العمـ  فـة تمـات السـاعة السـا عة مسـاا ممـا 

 

 . 1940إبريل  18( الحوادث، عدد 6)

 .( نفس المصدر7)

 . 1940يوليو  31( الدستور، عدد 8)

(، محاضر الجلسات، مذكرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء، جلسة 366مجلس الوزراء، )محفظة ( 9)

ندرية، محاضللر الجلسللات، محلللر جلسللة ، القومسلليون اادارل لمدينللة ااسلل 1939إبريلل  14

 .11، ص1940أغسطس  21
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التـرات أحدث ارت اكا واءحا فة حركة نق  الركـاب  وسـا المدينـة لصوصـا وأن عـدد مرك ـاي 
كان  لي  جدا آنلل واو ا مر اللى استدركتر ايلـة القومسـيون فال ـي مـن محـاف  ااسـكندرية 
ملاا ــة دـــركة ســكة حديـــد الرمـــ   عــدت تعايـــ  ســير مرك اتفـــا علـــة لاوافــا و ـــي حـــدوث 

 (10)مناوراي احقا
 تقييد اإلضاءة فى الشوارع والمنازل

ة المدن المصرية الرليسية ا تءي الءرورإل تو يًا لفجوت االراي المحور عل 
المستفدفة ليًا, وءط التدا ير المناس ة للتموير,  غر  إلفاا معالت الد المدن, لصوصًا 
و ي الغاراي الليلية, للا و ط العبا علة مصلحة و اية المدنيين دراسة اللاا المرت اة 

مدن وسكانفا المدنيين,  تدديد  يود ا ءااإل ليًا لتوفير الحماية السل ية لجميط مرافء تلك ال
 1939وفة الا الصدد ألاعي مصلحة و اية المدنيين فة النصه ا لير من دفر إ ري  

تعليماي مدددإل علة المدنيين أصحاب المتاجر والمصانط والمعام  والمناز  والسياراي, 
ار الصادرإل  ءرورإل التزود  المواد ا ساسية من ا لوان القاتمة والستالر السوداا,  لفاا ا نو 

من منازلفت أو متاجرات أو سياراتفت, أما ا ءااإل العامة الصادرإل من فوانيس الدوارع فقد 
اكتفي مصلحة الو اية  إءااإل أ   عدد ممكن منفا او  مدإل الحرب, وللك صيانة لامن 

  .(11)وتيسيرَا لحركة المرور فقا, مط مراعاإل دان الد الفوانيس  اللون ا زرء
ا سكندرية ا كثر عرءة للار الغاراي, اعتزت محاف  المدينة إجراا وفة مدينة  

تجر ة إافاا ا نوار  المدينة, من لا  غارإل وامية للتعره علة مدى استجا ة ا االة 
لتعليماي مصلحة الو اية, حيث ألاعي المحاف ة علة الجمفور  يانًا أوءحي فير أنر متة 

لمنتدرإل فة ءواحة المدينة علة ا االة ا سراع  إافاا تالء صفاراي ا نلار الميكانيكية ا
جميط ا نوار الصادرإل من المحا  العامة والمناز , وللك  إغاء ا  واب والنوافل, وأن يتلل 
ا االة جميط الوسال  الازمة للتصكد من عدت تسرب الءوا إلة لارج محا  السكن, وأن 

أن تلاع صفارإل ا مان  انتفاا الغارإل الوامية,  تستمر الد ا جراااي نافلإل المفعو , إلة
وعلة جميط السياراي  مجرد سماع سالقيفا ا نلار أن يو فوا السير  جوار ا رصفة, وأن 

 

 .9-8ص ص  1939ديسمبر  6القومسيون اادارل، جلسة ( 10)

 .1939مايو 1الدستور، عدد ( 11)
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يافلوا جميط ا نوار, وتو يه سير محركاي مرك اتفت, ومنط استعما  الكاكسون وا  واء 
قوموا  رفط "ال وش" من السلك الكفر الة, المن فة, وعلة سالقة الترات الو وه فة الحا  وأن ي

أما المرك اي التة تجراا الليو , فعليفا أن تعود لدى سماع ا نلار إلة ااصا اي 
 (12)وتستمر أن مة السير علة الا النسء إلة أن يعلن انتفاا تلك الغارإل التجري ية.

 عءالر وفة الا السياء نا ش القومسيون ا داري للمدينة امكانية التصريح 
 المرور فة الدوارع و ي انااء صفاراي اانلار ليتفقدوا ا يعة سير عم  ااحتياااي 
الازمة لو اية المدنيين وتقديت العون الازت فة أعما  الاوارئ إلا استلزت اامر للك, و د 

 (13)استقر المجلس علة منح تصاريح لمن يالب من ا عءاا لم ادرإل الا ا مر.
أااب القومسيون ا داري  قلت المرور  المدينة ءرورإل اتلال ما  ومن جفة ألرى

يلزت لتن يت سير المداإل وراك ة الدراجاي فة الدوارع التة يتت إافاا ا نوار  فا منعًا لو وع 
 (14)الحوادث

ورغت نجاح تلك التجر ة  مدينة ا سكندرية إلة حد ك ير إا أن او  الفترإل ما  ين 
 د  1940لمدينة للار الغاراي الجوية  واساة االراي المحور سنة الد التجر ة وتعر  ا

أتة علة جدية المسلولين  المدينة فة التدديد علة  يود ا ءااإل المفروءة علة ا االة 
تءار  -مط  داية تعر  المدينة لملاار الغاراي  -واو ما جع  محاف ة ا سكندرية  

إل. فعلة أثر انفيار العديد من المناز  وءياع إلة التددد فة فر   يود جديدإل علة ا ءاا
أرواح الملاي من الءحايا فة الموجاي ا ولة من الغاراي أصدر محاف  المدينة وحاكت 
مناقتفا العسكرية أمرًا عسكريًا مدددًا ألغة  ر جميط ا جراااي السا قة المرت اة  قواعد 

 صنر  1940أغساس  20فة  ا ءااإل, حيث ألزت ا مر العسكرى اللى أصدرد المحاف 
علة جميط ا االة عدت إ فار أى نوع من ا ءواا, وعدت ااكتفاا  غلء ا  واب والد ا يك 
ما لت ٌتغَا  اللون ا زرء, وعلة أصحاب ا ماك والمستصجرين أن يفتموا  الد ا يك 

كما ألزت  الموجودإل فة الجفاي ا مامية من منازلفت ولصوًصا المالة علة أحواش الم انة,

 

 .1939إبريل  19األهرام، عدد ( 12)

 .9-8ص ص  1939ديسمبر  6القومسيون اادارل، جلسة ( 13)

 .5ص  9193أكتوبر  25القومسيون اادارل، جلسة ( 14)
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ا مر العسكرى أصحاب العقاراي  ءرورإل حجب أنوار السالت ومناور المصاعد حج ًا تامًا, 
أما  النس ة للمداإل اللين يتواجدون فة الدوارع  حكت الءرورإل  فة أثناا ا عان عن حدوث 
 غارإل جوية فيجوز لفت استلدات  اارياي جافة لإلءااإل الُمَردَّدإل  درا أن يكون زجاجفا

 مداونًا  اللون ا زرء القاتت مط التن ير عليفت  عدت تصوي فا إلة أعلة دون التلويح  فا.
 لي إجراااي التدديد فة  يود ا ءااإل تتس ب فة إغراء مدينة ا سكندرية فة  

ال ات الدامس ليلة  عد ألرى مط تزايد ألاار الغاراي, واو ما أصاب المدينة  حالة من 
اااتفا, لصوصًا  عد أن غدا لار الحرب  ري ًا جدًا من المدينة, فة الركود فة كافة ند

كت من المدينة وتحديدا فة 130   المواجفاي العسكرية الااحنة التة  اتي علة  عد 
 (15)مناقة العلمين.

 د حم  ال درى  االة ا سكندرية علة أثر  1942وفيما ي دو أن دفر أكتو ر   
ي الحلفاا فة معركة العلمين, وتراجط  واي المحور  عيدًا عن اندحار  واي المحور أمات  وا

مصر, واو ا مر اللى دفط المجلس ا دارى لمدينة ا سكندرية إلة إعادإل الن ر فة  يود 
ا ءااإل الصارمة التة ُتغرء المدينة فة ال ات ك  ليلة, حيث االب المسيو اسكاريس 

Lascars يه القيود المفروءة علة ا ءااإل العامة أحد أعءاا المجلس منا دة أمر تلف
 المدينة, و عدما نا ش المجلس الا الالب وا تناعر  مدروعية تنفيلد  عد ا تعاد لار 
الحرب عن المدينة رفط المجلس إلة الحاكت العسكرى للمدينة ملكرإل يالب فيفا تلفيه  يود 

  (16)ا ءااإل.
ون ا دارى لتلفيه  يود ا ءااإل و د نق  الحاكت العسكرى للمدينة رغ ة القومسي 

إلة مصلحة الو اية, و عد ألل ورد  ين الحاكت العسكرى للمدينة ومصلحة الو اية, ت ين أن 
الا الالب سا ء  وانر, وأن تغير ا حوا  العسكرية فة الصحراا الغر ية لصالح الحلفاا 

عن مرمة غاراي  عد معركة العلمين ليس معناد أن مدينة ا سكندرية أص حي  عيدإل 
االراي المحور, وأن اللار ر ما يزداد فة المستق   فة صورإل أعما  انتقامية,  د تنفلاا 

 

 .1942نوفمبر  23الوفد المصرل، عد ( 15)

، القومسلليون اادارل لمدينللة ااسلل ندرية، محاضللر 1942نللوفمبر  23الوفللد المصللرل، عللدد ( 16)

 .11، ص1940أغسطس  21الجلسات 
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وتحديدًا  واي الحلفاا فة المنااء المالة علة ( 17) واي المحور ءد الحلفاا فة مصر.
 واو ما سيعر  مصر للار دديد. ساح  ال حر المتوسا

فادحة نتيجة دفعفا أمواًا االلة فة دك  ورغت تك د  لدية ا سكندرية للسالر  
الفرنسية المسلولة عن إءااإل المدينة نتيجة  يود Lebon تعويءاي لدركة لي ون 

لت يكن أمات المسلولين فة محاف ة ا سكندرية سوى ا عان  التن ير علة ( 18)ا ءااإل.
ااإل, ومراعاإل القيود ا االة  مواصلة ااستمرار فة تنفيل ا جراااي المدددإل  النس ة لإلء

اللاصة  ا  ات, والتة تت ااتفاء  دصنفا  ين المحاف ة و ومسيون المدينة علة ترسيخ م دأ 
 (19)التمسك  تعليماي ا مان اللاصة  مسصلة ا ءااإل كما كاني دون تلفيه.

و عد اااملنان النس ة  ا تعاد لار الغاراي عن مصر, وتحي ءغا الحاجة إلة  
ءااإل عن  ع  المرافء الحيوية حتة تستعيد المدينة توازنفا اا تصادى, رأي رفط  يود ا 

مصلحة الو اية التلفيه الجزلة من  يود ا ءااإل فة  ع  المنااء الحيوية التة ا غنة 
عن استلدات اا ة الكفر اا والنور  فا, فحينما الب مدير مصلحة الموان  والمنالر  المدينة 

عادإل إصاح رفط  يود ا ءااإل فة  أ نية مصلحتر وافقي وزارإل المواصاي علة ال ر, وا 
انش المااف  اللاص  تلك المصلحة حتة يقوت  مفمتر إلا دعي الءرورإل عند حوث 

 (20)غاراي ليلية علة مندآي المصلحة.

و عد أن زاد اااملنان إلة عدت عودإل الصراع الحر ة إلة  1943وفة أوالر عات  
صوصًا  عد انسحاب  واي المحور من القارإل ا فريقية, وتحي ءغا مناقة درء المتوسا ل

الدكاوى المتوالية من ا االة وأصحاب المصالح لوزارإل الو اية لرفط  يود ا ءااإل,  دأي 
وزارإل الو اية فة دراسة إمكانية التلفيه من  يود ا ءااإل فة المدن الداللية ال عيدإل عن 

 

، 1942نلوفمبر  25القومسيون اادارى لمدينة ااس ندرية، محاضر الجلسلات، محللر جلسلة ( 17)

 .7-6ص ص 

فبرايللللر  25ن اادارى لمدينللللة ااسلللل ندرية، محاضللللر الجلسللللات، محلللللر جلسللللة القومسلللليو( 18)

أغسللطس  13محفظللة )بللدون رقللم(، محلللر جلسللة مجلللس الللوزراء ، ، 7-6ص ص ،1942

 .36، ص1941

 .1943يونيه  3الوفد المصرى، عدد ( 19)

، مجلللس الللوزراء، محفظللة )بللدون رقللم( محاضللر 1943أغسللطس  23الوفللد المصللرى، عللدد ( 20)

 .1939ديسمبر  24ات محلر جلسة الجلس
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أن اللوه من تحو  ميزان الحرب مرإل ألرى لصالح مرمة غاراي االراي المحور, غير 
المحور سيجع  لار الحرب علة مصر أك ر, ومن ثت  رري الوزارإل ا  قاا علة  يود 

 (21)ا ءااإل كما اة فة الوجر ال حرى والمحاف اي ا كثر عرءة لنداا االراي المحور.
 (22)ولففي من الد القيود فة  اد الوجر الق لة.

 سكندرية  ا يعة الحا  تلءط لقيود ا ءااإل الصارمة إا  ع  استمري مدينة ا 
المنااء الحيوية التة سمحي فيفا الحكومة  استلدات الاا ة الكفر الية لإلءااإل, حتة ا 

, و عد أن ما  1944يتو ه دواب النداا اا تصادى  المدينة إلة أن ح  صيه عات 
ثق  الحرب إلة الدرء ا  صة أللي وزارإل ميزان الحرب لصالح الحلفاا تمامًا, وانتقا  

الو اية المصرية فة دراسة التعدياي الواجب إدلالفا علة ن ات ا ءااإل, حيث تدكلي 
لجنة  وزارإل الو اية  رلاسة وكي  الوزارإل وسكرتيراا العات ومدير الفندسة  الوزارإل لوءط 

 (23)تدرج.التعدياي,  ما يسمح  إعادإل ا ءااإل إلة كافة المدن  دك  م
 إنشاء المخابئ العامة

كاني الفكرإل ا ساسية التة تسيار علة سياساي مصلحة الو اية المصرية مط  
 داياي  فور لار الحرب وتو ط ا ترا ر من مصر تتجر فة ال داية إلة ر ا مع ت 
ااستعداداي للو اية من لار الغاراي الجوية,  إجراااي و اية السكان المدنيين من ألاار 

. ومن ثت تركزي جفود (24)غازاي السامة التة داع استلدامفا فة الحرب العالمية ا ولةال
الحكومة فة الفترإل السا قة علة إعان الحرب فة أورو ا علة إنداا عدد من اللنادء 
المفتوحة, وتوفير أدوية معالجة االتناء والكماماي والقناعاي الوا ية, الا  ا ءافة إلة 

سعاه والتافير فة المنااء المعرءة للار الحرب مث  الحجرإل النمولجية توفير مراكز ا 

 

، حللديل لويصللا واوللر اوزيللر الوقايللة المدنيللةا علل  1943نللوفمبر  7الوفللد المصللرى، عللدد ( 21)

 تخفير قيود االضاءة واالجراءات الواجب اتخاذها لتفادى اخطار الغارات الجوية .

 .1944مايو  28الوفد المصرى، عدد ( 22)

 .1944مايو  28الوفد المصرى، عدد  (23)

 .1941يونيه  24فى  40مجلس الشيوخ، محاضر الجلسات، محلر الجلسة ( 24)
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للو اية من الغازاي السامة التة أندصتفا  لدية المدينة  دار الصحة الكالنة  دارع 
 (25)المتحه.
وفة مدينة ا سكندرية وتنفيلًا لفلد السياسة التة رسمي مامحفا مصلحة الو اية  

 رلاسة ك  من ع د السات الداللة مدير 1939و  من ف راير  المدينة عقد اجتماع فة ا 
مصلحة الو اية, ومحاف  المدينة, وحكمدار  وليس المدينة, والل ير الفنة للو اية 
 ا سكندرية, و عد الل ورد تقرر ا سراع فة تعميت إجراااي الو اية التة أللي مصلحة 

ستحولي مسصلة إنداا اللنادء المفتوحة و تًا الو اية فة ااحتياا  فا لو اية المدنيين, و د ا
اويًا من زمن للك ااجتماع,  عداا تقرر إنداا عدد ك ير من اللنادء المفتوحة  صنحاا 

 ( 26)دتة من المدينة.

وفة نفس ااتجاد اتفقي مصلحة الجمارك مط مصلحة الو اية  ا سكندرية علة إنداا لمسة 
ا و  منفا  الدور ا رءة لعيادإل جمعية الحمالين, مراكز للتافير من الغازاي السامة, 

والثانة  الدور ا رءة لملجص ال حرية, والثالث  م لرإل تفتيش الركاب القديت, والرا ط  كرنتينة 
المفروزإل واللامس  عيادإل مصلحة الموان  والمنالر, و د ا تدأي مصلحة الجمارك فة إعداد 

 (27)ن ا االة والعاملين  تلك الجفاي.الد ا ماكن كماج  لحماية المدنيين م
ومن جفة ألرى اتفقي ك  من مصلحة الجمارك والموان  والمنالر علة تقسيت  

الميناا إلة تسعة أ سات ت تدئ من أو  حو  الترسانة حتة ملازن النتراي  المكس  نداا 
 (28)ماج  عامة للمو فين والعما  دال  الد المناقة الجمركية.

مسصلة من أامية  الغة,  رر  ست الو اية  المدينة انتداب  عثة فنية إلة ولما لفلد ال 
مدينة القاارإل لمعاينة الملا   التة أندلي  فا, للو وه علة المستوى الفنة والفندسة اللى 
أندلي علير تلك الملا  , وماا قتفا ادتراااي الصحة العامة وعوام  ا مان, و د ترأس 

 

، مجلس 24/12/1935مجلس الوزراء، محفظة )بدون رقم( محاضر الجلسات، محلر جلسة ( 25)

 9، اللبغ,، علدد 25/2/1939 الوزراء، محفظة )بدون رقم( محاضر الجلسات، محللر جلسلة

 .1939فبراير  5، األهرام عدد 1939إبريل 

 .1939فبراير  4المقطم، عدد ( 26)

 .1939مارس  14الوفد المصرى، عدد ( 27)

 نفس المصدر.( 28)
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الديب رليس  ست الو اية  المدينة, و رفقتر مفندس متلصص فة  الد ال عثة اللواا حمدى
, و عد المعاينة الفنية التة أجرتفا ال عثة (29)إنداا الملا   واللنادء وعدد من الفنيين

الملكورإل لملا   القاارإل, ت ين لفا أن تلك الملا   ءيقة جدًا, وا يتعدى أ صة اتساع لفا 
لة وسال  الراحة, فءا عن أنفا غير آمنة فة عر  من ثت تفتقد إ 2ست60اكثر من 

أو اي تدافط الجمفور إليفا و ي الغاراي, ولللك  رري تلك ال عثة مراعاإل مءاعفة اتساع 
و الفع  عندما أ دت  ست الو اية  مدينة ( 30)عر  اللنادء المزمط إ امتفا  ا سكندرية,

وكوت الدقافة, روعة فيفما ا سكندرية علة إنداا أو  مل صين نمولجيين  كوت الدكة 
المواصفاي الفنية المالو ة, و عد اانتفاا من إنداا أو  مل صين دعة المستر  ري سميث 

Bert smith ,ت ين أنفما , و عد المعاينة (31)ل ير الغازاي  مصلحة الو اية لمعاينة المل صين
 نداا مالة مل ص فة وافيان  الغر , ومن ثت ألل  ست الو اية  المدينة فة تعميت التجر ة 

ءواحة المدينة  نفس القياساي الفنية والفندسية والصحية التة تتوافر فة المل صين الللين تت 
 ( 32)إنداؤاما  دك  تتوفر فير المواصفاي الفنية المالو ة.

غير أن إنداا مالة مل ص  المدينة ُدفعة واحدإل كان أمرًا  الغ الصعو ة, ن رَا لما  
ية من صعو ة ك يرإل, ترت ا  إمكاناي إدارإل المحاف ة لتوفير ا راءة يكتنه الد العمل

الفءاا القري ة من المنااء السكنية المزدحمة أو تلك التة تتلللفا, ولللك اتجفي إدارإل  ست 
الو اية  المدينة إلة ال حث عن ال دال  السريعة, حتة يتيسر لفا الحصو  علة  اط من 

 (33)يز العمرانة لل دا فة تنفيل مدروع المالة مل ص.أراءة الفءاا القري ة من الح

و عد مدارسة ا مر  ين  ست مصلحة الو اية  المدينة والقومسيون ا دارى 
والمحاف ة, استقر الرأى علة تدكي  لجنة مدتركة لل حث عن ا ماكن التة تصلح  عد 

السكنية المزدحمة إعداداا  ن تكون ملا  , وكلا  اط ا ر  الفءاا التة تتلل  الكت  
  امة ملا   عليفا, و عد ال حث ت ين وجود العديد من ا ماكن التة تصلح  ن تكون 

 

 .1939مارس  21األهرام، عدد ( 29)

 .1939إبريل  10األهرام، عدد ( 30)

 .1939إبريل  18األهرام، عدد ( 31)

 .1939إبريل  10األهرام، عدد ( 32)

 .1939إبريل  19الدستور، عدد ( 33)
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ملا   عامة تنتدر  ءواحة المدينة كا   ية الرومانية القديمة الموجودإل فة مناقة حو  
القمرية  جوار أرصفة اللدب  المكس, واة مقا ر  مراا من العصر الرومانة, واة ع ارإل 

آاه دلص وأنر  عد  5عن أر عة أ  ية مرتفعة السقوه محفورإل فة الصلر وتسط لنحو 
. وكلا ا   ية السفلية الوا عة أسف  مسجد (34)تن يففا واالفا ستكون ع يمة الفالدإل للو اية

أ ة الع اس المرسة, وحتة يتسنة استلدامفا لفلا الغر  لااب  ست الو اية إدارإل ا و اه 
 ( 35)تة ردي  الموافقة علة الب  ست الو اية. المدينة وال

ولمحاولة توسيط ر عة ن ات حماية المدنيين من لا  الملا  , اتسعي دالرإل 
التفكير فة تحوي  ا ماكن المفجورإل وا  نية السفلية من  دروماي  يوي ا االة وصفاريت 

در محاف  ا سكندرية ال ترو  القديمة, و ع  اآل ار إلة لنادء للو اية, و ناًا علير أص
عداداا إعدادًا   رارًا  تحوي  آ ار  ديمة  حة رأس التين وحة الق ارى إلة ملا   عامة, وا 

, ومن جفة ألرى تت ااتفاء  ين (36)يوالت و يفتفا كملا   من حيث الن افة والتفوية
ملا    المحاف ة و ست الو اية علة تحوي   دروماي ال ناياي العامة وا الية الك رى إلة

ك دروت المحكمة الملتلاة, و دروت م نة  لت العقود و دروت المحكمة ا الية, و دروت ال نك 
العثمانة وعمارإل الكوني زغيب  دارع فؤاد ا و , وعمارإل ا مير عمر اوسون  دارع 

و عد  ( 37)اسام و  والتة إن تت إعداداا ستسط فة مجملفا  كثر من عدرين أله دلص.
تلك ال دروماي ت ين حاجتفا الة تقوية جدرانفا واسقففا فقرري ايلة القومسيون  معاينة حالة

, ولفلا (38)تسنيد  دروماي تلك اا نية  ا لداب كة يتت إعداداا كملا   عامة للجمفور
جنير مصرى لدراا الداب لتقوية  دروماي  4,392,915 رر القومسيون اعتماد م لغ 
 (39)الية ومسجد سيدى ا ة الع اسالمحكمة الملتلاة والمحكمة ا 

 

 .1939يونيه  14رى، عدد الوفد المص( 34)

 .1939إبريل  10الحوادث، عدد ( 35)

 .1939يونيه  14الوفد المصرى، عدد ( 36)

 .1939يونيه  14الوفد المصرى، عدد (37)

 .25ص  1939أكتوبر  14القومسيون اادارل، جلسة ( 38)

 .10ص  1939سبتمبر  17القومسيون اادارل، جلسة  (39)
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ومن جفة الرى  رر القومسيون ا داري للمدينة  تحوي  الصفريت الكالن  دارع ساحة  كير  
(  40)" الكالن  دارع اللديو ا و  إلة مل صين.73 كوت الناءورإل, وكلا الصفريت القديت ر ت "

لة المدينة  إعداد وفة الا اااار كله القومسيون ا داري ثاثة مفندسين من مقاو 
المقايساي والرسوماي وا دراه علة ا عما  ومرا  ة الحسا اي اللاصة  تحوي  تلك 

 (41)الصفاريت الة ملا   عامة

والحقيقة ان مجلس القومسيون فة إ دامر علة تحوي  الد الصفاريت وتلك 
لتوفيء إلة ال دروماي الة ملا   عامة للجمفور من لار الغاراي  عد إعداداا  د حالفر ا

 -التة تت تعيينفا لتحوي  الد ا ماكن  فا إلة ملا   عامة  -درجة ك يرإل فتلك ا حياا 
أحياا تكت   السكان وا قة المياد فيفا  ري ة جدًا من ساح ا ر  واو ما سيعر   ناا 

 (42)اللنادء فيفا لمداك  فنية كثيرإل
  عليفا  ين ا حياا أما  النس ة لاراءة الفءاا التة تصلح   امة الملا 

المكت ة  السكان, فقد اتءح للجنة أن التوافر عليفا  اي ءر ًا من المستحي  ولللك استقر 
الرأى علة استلدات سلاة ا حكات العرفية  ااستياا علة المناز  القديمة والمفجورإل, وكلا 

واستلدامفا كملا    ما يت ط الوزاراي والفيلاي الحكومية من أراٍ  وأ نية دال  الد ا حياا
عامة  دًا من إادار الو ي فة ال حث عن ديا يصعب توافرد, وتفعيًا لفلد السياسة  رر 
مجلس الوزراا السماح لوزارإل الداللية  معاينة وحصر المناز  التة تصلح موا عفا كملا   

ا من لت عامة للجمفور, وللك  ااستياا عليفا, وادمفا  عد دفط التعويءاي  صحا فا, أم
يق   التعوي  من ا االة, فقد لو   رار المجلس لمسلولة الداللية سلاة ااستياا علة 
عداداا كملا    لالفا من سكانفا إن كاني مصاولة, وا   دروماي  ع  المناز  القوية وا 

    (43)عامة وللك علة نحو ما ات ط فة حة الجمالية والدرب ا حمر  القاارإل.

 

، 1940إبريلل  10اسل ندرية، محاضلر الجلسلات، محللر جلسلة القومسيون اادارى لمدينلة ا( 40)

 .13-11ص  -ص 

أكتوبر  3امذكرة المدير العام للقومسيون بتاريخ  1939أكتوبر  14القومسيون اادارل، جلسة ( 41)

 .25ا ص 1939

 .26القومسيون اادارل، نفس الجلسة ص ( 42)

 .1941فبراير  10محلر جلسة مجلس الوزراء، محفظة )بدون رقم(، محاضر الجلسات، ( 43)
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صدور  رار مجلس الوزراا, و عد المعايناي وحصر  وفة غءون أس وع من 
المناز  وا راءة التة تصلح موا عفا كملا   عامة, أصدر الحاكت العسكرى لمدينة 
ا سكندرية أمرًا  ااستياا علة أر  فة أحياا المندية وسيدى جا ر ومحرت  ك وميناا 

المواصاي وتسليمفا ال ص , والتة تملكفا وزارإل ا و اه ومصلحة ا ماك ووزارإل 
واة  دوراا تسلمفا للمقاولين اللين يتولون تنفيل عملياي ا نداا, و د أدى ( 44)لل لدية.

استلدات الحكومة لسلاة الحاكت العسكرى إلة سرعة توفير ا راءة الازمة ل ناا الملا   
ة   داية فلت تكد تمءة عدرإل أيات علة صدور  رار مجلس الوزراا والحاكت العسكرى للمدين

حتة  1941ف راير  23ولت يكد يح  يوت ( 45) اعة أر . 46ااستياا حتة تت تسليت 
 اط ألرى دال  المدينة فة جفاي الرم   9أصدر الحاكت العسكرى  رارًا  ااستياا علة 

 (46)والحدراا ومحرت  ك والمندية.

رار وزارى ولتعوي  أصحاب ا راءة والعقاراي التة تت ااستياا عليفا صدر   
و اية(  تدكي  لجنة للن ر فة تقدير التعويءاي المناس ة لااالة اللين يتنازلون عن  7)ر ت

أما  ع  ا  نية التة لت يق   أصحا فا التعويءاي و  لوا تصجيراا فقد  أراءيفت أو عقاراتفت.
زية دفرية ن ت القومسيون ا دارى الد المسصلة علة أن تكون إيجاراي الد ا  نية  صجرإل رم

 (47)وا لرى  صجرإل سنوية مناس ة لقيمة العقار.
 لي سياسة ااستياا علة ا راءة وال دروماي وا دوار السفلية من  ع   

عداد الملا   عليفا سارية حتة دفر يونيو  لتص  أعداد الملا    1941ال ناياي القوية, وا 
( مل ص, غير أن 155 المدينة ) التة أعدتفا مصلحة الو اية علة ا راءة المستولة عليفا

اله نسمة من تعداد سكان  51,000الا العدد من الملا   لت يكن يسمح سوى  إيواا 
اله نسمة أى أن نس ة استيعاب  750,000 1941المدينة ال الغ عددات حتة صيه عات 

واو ما عر  سياسة الحكومة فة الا  %10الملا   المندصإل لنس ة عدد السكان يق  عن 
 

 .1941فبراير 19الدستور، عدد ( 44)

 .1941فبراير 19الدستور، عدد  (45)

 نفس المصدر.( 46)

القومسلليون اادارل ، 588ص ،1941مللايو  5فللى  38م. النللوا ، محاضللر الجلسللات، جلسللة ( 47)

 .12-10ص  –، ص 1941يونيه  4لمدينة ااس ندرية، محاضر الجلسات، محلر جلسة 
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انب لموجة من اعتراءاي أعءاا ال رلمان لا  الد الحق ة والتة تس ب فة  فوراا, الج
و وع العديد من الغاراي علة المدينة وسقوا ملاي الءحايا, حيث دفدي  اعتا مجلسة 
الديوخ والنواب حالة من الءجر أ دااا أعءاا المجلسين إزاا التقصير اللى واجفي  ر 

التعساا اللين تحصد أرواحفت  نا   االراي المحور, و د ع ر الحكومة حاجة أاالة المدينة 
أعءاا ال رلمان عن غء فت فة دك  أسللة واستجوا اي إلة حسين سرى رليس الحكومة 
استعر  لالفا النواب وأعءاا الديوخ العيوب التة أحااي  عملية توفير الملا   الازمة 

اي, وكلا العيوب الفنية التة  فري فة للعدد الكافة لسكان المدينة لحمايتفت من الغار 
الملا   التة ُ نًيي أو تت إعداداا علة عج , و فر مط تعر  المدينة لملاار الغاراي 
أن ما  فا من ملا   ا يفة  متال اي ا مان الكافية لحماية المدنيين من ا صا اي 

تا عة لدولتة المحور لصوصًا  عد أن ادتدي اجماي القواي الجوية ال (48)الم ادرإل للقنا  ,
 ( 49) صورإل لت يس ء لفا مثي .1941علة مناقة جنوب المتوسا لا  دفر يونيو عات

وكرد فع  علة حالة الت رت التة  فري فة ال رلمان تجاد سياسة الحكومة لتوفير  
س   الحماية للمدنيين فة مدينة ا سكندرية من الغاراي  س ب عدت توافر العدد الكافة من 

أكتو ر  8 – 1942ف راير  4 , أسرعي وزارإل الو اية التة أندصتفا حكومة الوفد )الملا 
( إلة ملاا ة محاف ة ا سكندرية تالب تقديت الماك اللين لت يقوموا  تنفيل ا مر 1944

 . (50)العسكرى اللاص  إنداا الملا   فة منازلفت إلة المحاكت العسكرية
( مل ًص جديدًا فة ا حياا الدع ية 226) ولتعوي  الو ي درعي الو اية فة  ناا

(  حة الجمرك أما 25( منفا فة كرموز و)80 مدينة ا سكندرية, تت توزيعفا كالتالة: )

 

 44، م. النلوا ، الجلسلة 1941يونيله  24فلى  4لمزيد م  التفاويل أنظر م. الشليوخ، الجلسلة ( 48)

م. ،  528ص ،1941ملللايو  29فلللى  45م. النلللوا ، الجلسلللة  521ص ،1941ملللايو  28فلللى 

  1941يونيه  18فى  54، م. النوا ، الجلسة 1941يونيه  17فى  53النوا ، الجلسة 

(49) American foreign relations. The Minster in Egypt (Kirk) to the 

secretary of state cairo-june23-1941.    

 .1942سبتمبر 19الوفد المصرى، عدد ( 50)
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مل ص ال ا ية فتت توزيعفا علة الءواحة وا حياا ا لرى علة أن ينتفة العم  من  125الـ
 (51)الا المدروع فة  ره ثاثة دفور.

ة ك يرإل إلة إنداا ملا   فا يات تمءة ومعفا ارواح  درج كاني الحاجة ملحة 
المدنيين اللين يتعرءون  دك  مفاج  وعدوالة لملاار غاراي االراي المحور, للا كان 
ءروريًا ااسراع فة رتت العم   نجاز اك ر عدد من الملا  , وفة الا ا اار و ناًا علة 

فة التعام   الددإل مط المقاولين  تعليماي محاف  ا سكندرية  دأ القومسيون ا دارى
عداداا, ففة جلسة   رر القومسيون  1942يناير  28المتعفدين  عملياي إنداا الملا   وا 

ا دارى تو يط غراماي فادحة علة عدد من المقاولين اللين ت االوا فة تسليت الملا   التة 
جفة ألرى  امي  لدية  ومن( 52)ُعفد إليفت  إنجازاا فة مواعيداا المحددإل  دروا التعا د.

المدينة  حملة صيانة موسعة للملا   التة عجلي عيوب ا نداا  تداور حالفا, وكلا 
واستمري سياسة  (53)الملا   التة لحقي  فا أءرار ك يرإل نتيجة ا صا اي الم ادرإل للقنا  .

ر الحكومة و ومسيون المدينة علة الا النحو, إلة أن و عي معركة العلمين وا تعد لا
 الحرب عن مصر  عد انسحاب  واي المحور من دما  إفريقيا.

 حماية األبنية العامة
لمــــا ا تءــــي الءــــرورإل  فــــة أثنــــاا فتــــرإل الحــــرب أن ت ــــ  أ نيــــة المصــــالح العامــــة  

 ااسـتمرار فــة دوات العمــ , وحفا ــًا علــة أرواح جمـااير رواداــا والمــو فين والعمــا  القــالمين 
و اي الدوات راعي مصلحة الو ايـة فـة حسـ انفا أن تـوفر لفـلد علة العم   تلك المصالح فة ا

ا  نيــة ورواداــا مــن المــو فين وا اـــالة ســ   الحمايــة مــن لاـــر الغــاراي الجويــة, لــلا ومـــط 
ـــة ا  نيـــة  ـــة لحماي ـــا وفـــة إاـــار لاـــة مصـــلحة الو اي تعكـــر جـــو العا ـــاي الدوليـــة فـــة أورو 

جميــط الــوزاراي والمصــالح الحكوميــة للتنســيء والمندــآي داري ااتصــااي  ــين وزارإل الدالليــة و 
ـــة مـــو فة الحكومـــة ورواد المصـــالح العامـــة مـــن  ـــلاتة الازمـــة لو اي ـــدفاع ال  عـــداد وســـال  ال

 

، ص ص 1942ينللاير  28القومسلليون اادارى لمدينللة ااسلل ندرية، محاضللر الجلسللات، جلسللة ( 51)

15،16. 

 .16ص، 1942 نفس الجلسةات، القومسيون اادارى لمدينة ااس ندرية، محاضر الجلس(52)

ص  -، ص1942إبريلل 15القومسيون اادارى لمدينة ااس ندرية، محاضلر الجلسلات، جلسلة ( 53)

13-15. 
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ا االي من الغاراي. و د ان ثقي جفود وزارإل الداللية فة الا ااتجاد عـن تدـكي  لجنـة للن ـر 
مصــلحة الو ايــة الــوزاراي  ءــرورإل وال ــي ( 54)فــة ااجــراااي الواجــب اتلالاــا فــة اــلا الدــصن

 (55)عم  إحصاا لمو فة ك  مصلحة.

ووفقا لفلد التعليماي الصادرإل من وزارإل الداللية و ست الو اية  محاف ة ا سكندرية  
 دأ القومسيون ا داري  المدينة في دراسة الوسال  اآلمنة التي يجب التوفر عليفا لتصمين 

, وانتفة القومسيون  عد التداور مط ل راا  ست الو اية ا  نية العامة والمصالح الحكومية
 المدينة إلة ءرورإل  ناا الُستر الوا ية لواجفاي الد ا  نية ومداللفا وللك من لا  توفير 
أكياس الليش المع صإل  الرم  لصففا أمات أ نية المصالح العامة كدروع و اية ءد د ايا 

وكي  المجلس  Thorntonالكولوني  ثرنتون القنا  , وفة الا الصدد كله القومسيون 
يوليو  27وتفعيًا لللك وفة جلسة ( 56) وءط مدروع لتوفير الا النوع من وسال  الحماية.

 القومسيون ا داري للمدينة, تقدت الكولوني  ثرنتون  مدروع للتعا د مط دركة النق   1940
ح الحكومية وا  نية العامة فة المصرية, وللك لم ا ونق  أكياس الرم  وصففا أمات المصال

  (57)ءواحة المدينة.
و د صاده للك ا جراا عق ة تمثلي فة تصك  أكياس الرم  التة تت تع لتفا من  

. (58)تا  الرما  المد عة  ملح ال حر, واو ا مر اللى أدى إلة تآك  الليش المع ص  الرما 
ب ا االة علة درالر استلدامر الا  ا ءافة إلة ندرإل الليش الموجود  ا سواء لتكال

للاي الغر  لحماية مساكنفت, ومن ثت استحث القومسيون ا دارى للمدينة غرفة تجارإل 
ا سكندرية لعقد اجتماع  ين ك ار مستوردى الليش, للو وه علة ااحتياجاي الازمة من 

ا تصادية أجولة الليش وس   توفيراا, و د استغلي غرفة تجارإل المدينة وجود ال عثة ا
الرومانية  القاارإل, فانتد ي عن تجار الليش  المدينة اللواجة أسعد  اسيلة,  جراا 

 

. 1939إبريللل  13مجلللس الللوزراء، محفظللة )بللدون رقللم(، محاضللر الجلسللات، محلللر جلسللة ( 54)

 .1939اغسطس 15مجلس الوزراء، محفظة )بدون رقم(، محاضر الجلسات، محلر جلسة 

 .1939إبريل  8المقطم، عدد ( 55)

 .20، ص1940يوليو 27القومسيون اادارى لمدينة ااس ندرية، محاضر الجلسات، جلسة ( 56)

 .نفس المصدر( 57)

 نفس المصدر.( 58)
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مفاوءاي مط رجا  ال عثة الرومانية, علة اعت ار أن رومانيا أك ر دولة مصدرإل للليش إلة 
  (59)مصر وللك لالب كمياي من الليش تفة  ا غرا  المالو ة.

من الحصو  علة الكمياي التة ال تفا من أكياس و عد أن تمكني  لدية المدينة  
الليش, أجري منا صة ادتراي فيفا تع لة أكياس من رم  مناقة الرأس السوداا, واة 
ءاحية درء المدينة يللو رملفا من التد ط  ملح ال حر, وعلة الفور  امي دركة دوب 

صادفتفا مدكلة  غير أن إدارإل القومسيون  د (60) تنفيل المدروع. dub shakosتداكوس 
ألرى  عد أن انتدري أكياس الرما  فة دوارع المدينة وا  دات ا االة والمسلولين عن المحا  
العمومية علة إ امة سياجاي لد ية,  غر  تث يي أكياس الرما  لحماية واجفاي تلك 
ا  نية من  نا   الغاراي, واو ا مر اللى أدى إلة تعا  حركة سير المرك اي والمداإل 

 Rioصوصًا فة الدوارع الرليسية التة تنتدر  فا أ نية المحا  العمومية كدار سينما ريو ل
التة أ ات المسلولون عن إدارتفا سياجًا لد يًا للو اية من الغاراي الجوية واو ا مر اللى 
أدى إلة دغ  جانب ك ير من الرصيه, ليتس ب فة إعا ة مرور المداإل عند ملتقة ارء 

  (61)ة المرور ليًا ونفارًا.تدتد فيفا حرك
وفة ا اار لاتر, ولما كاني مدينة ا سكندرية من أدفر مدن مصر ااتماًما  

 الحركة الفنية واو ما أدى إلة انتدار محا  اللفو العامة فة ءواحيفا من مرا ص 
 وكازينوااي وماد ومسارح ودور العر  السينمالة, واة ا ماكن التة يتدافط إليفا الجمفور
 صعداد غفيرإل ليًا, مما يعر  رواد الد المحا  العامة إلة ا لاار الم ادرإل و ي حدوث 
الغاراي لتكدس أعداد ك يرإل من الجمفور دال  الصااي, للا كان من الا يعة أن تسرع 
دار المحاف ة  التنسيء مط مصلحة الو اية المدنية إلة إصدار الندراي المتوالية التة ُتَحمِّ  

لين عن تلك المحا  والجمفور مًعا مسلولية االتزات  إرداداي ا مان فة حا  تعر  المسلو 

 

 .1939نوفمبر  26الدستور، عدد ( 59)

، ص 1940أغسللطس 28القومسلليون اادارى لمدينللة ااسلل ندرية، محاضللر الجلسللات، جلسللة ( 60)

16. 

،ص ص 1940أكتللوبر 16القومسليون اادارى لمدينلة ااسل ندرية، محاضلر الجلسلات، جلسلة ( 61)
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أصدر محاف   1940, ففي ا و  من أغساس (62)المدينة  لاار الغاراي الجوية
ا سكندرية  ياًنا موجفًا إلة رواد دور السينما المكدوفة والمسقوفة, ورواد المااة الفنية 

لة الم سلولين عن الد المحا   ءرورإل ا سراع  فتح جميط أ واب محاتفت,  كافة أدكالفا, وا 
يقاه آاي السينما وحركة  افاا جميط ا نوار ماعدا المصا يح المغااإل  اللون ا زرء, وا  وا 
التمثي  وما دا ر عند سماع الصفاراي المنلرإل  غارإل جوية, وعلة الجمفور فة تلك اللح ة 

ات تحي إدراه ال وليس إلة منازلفت إلا كاني  ري ة أو إلة أن يغادر تلك المحا   فدوا ون 
لا تعلر للك فعليفت ا يواا فة ممراي أو أمكنة  أ رب مل ص إلا كاني منازلفت  عيدإل, وا 

 (63)مسقوفة تكفة  يوالفت.

للمدينــة اــي  (64)ولمــا كانــي لجنــة التيــاتراي والمســارح الملتلاــة  القومســيون ا داري 
 عـــة دـــروا ا مـــان  صـــااي عــر  ا عمـــا  الفنيـــة, لـــلا فقـــد دأ ـــي اـــلد الجفــة المعنيـــة  متا

اللجنــة علــة متا عــة أعمالفــا فــة دور المااــة منــل تــوتر الجــو فــة أورو ــا فعلــة ســ ي  المثــا  
 مناســـ ة تجديـــد  1938و عـــد المعاينـــة التـــة  امـــي  فـــا اللجنـــة لـــدار ســـينما رويـــا  فـــة أ ريـــ  

مســلولة الــدار  ءــرورإل إدلــا  تعــدياي مفمــة لزيــادإل تــرليص اــلد الــدار  ــرري اللجنــة إلــزات 
معــد  ا مــان فــة أثنــاا تــدافط الجمفــور لللــروج مــن الــدار فــة حــا  تعرءــفا للاــر الغــاراي 
زالـــة  حيـــث ألزمـــي اللجنـــة المســـلولين  إندـــاا ســـلت لـــارجة للاـــوارئ مـــن الاـــراز الحـــديث, وا 

ت محـــاواي أصـــحاب دور الســـينما المقاعـــد الجان يـــة الزالـــدإل والمقاعـــد الملتصـــقة  الحـــالا, ورغـــ
للعـــدو  عـــن اـــلد التعـــدياي غيـــر أن اللجنـــة حـــرري محاءـــر  الملالفـــاي, وصـــدر الحكــــت 

  (65) إغاء دار السينما  دك  مؤ ي لحين اانتفاا من إجراا التعدياي المالو ة.

 

 .1940أغسطس  14الدستور، عدد ( 62)

 .نفس المصدر (63)

 1911لجنة التياترات والمسارح المختلطلة هلى لجنلة تلم تهليفهلا بمجللس بلديلة ااسل ندرية علام ( 64)

ن دور اللهو والمسارح، وقد تم تلهلير هلذا اللجنلة مل  عناولر كلجنة دائمة لمراقبة ومتابعة شئو

وطنية وأجنبية م  أعلاء مجلس بلدية المدينة وح مدار بوليس ااسل ندرية .اأنظلر القومسليون 

 .7صا1942نوفمبر  25اادارى، محاضر الجلسات، محلر جلسة 

مسليون اادارى ، محللر . أنظلر القو1938تقرير لجنة التياترات والمسلارح المختلطلة إبريلل ( 65)

 .24، ص1938إبريل  12جلسة 
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و د واجفي الد اللجنة صعو اي ك يرإل فة تا يء دروا ا مان فة الد المحا   
جة تراكت ملالفاي محا  اللفو القديمة التة مءة علة إندالفا عدراي السنين, العامة نتي

ورغت ماال ة اللجنة  توفير عناصر ا مان  تلك الدور إا أن المسلولين عنفا لجلوا فة كثير 
من الحااي إلة المراوغة وعدت تنفيل ادتراااي اللجنة لتوفير ا مان  تلك المحا  ومنفا 

اللى  رري اللجنة  عد المعاينة أنر مكان يصعب فير إجراا  Hambraمسرح الفم را 
عملياي ا نقال لروادد فة حا  تعرءر للغاراي  س ب ءيء ممراتر, وكلا ءيء الممراي 
 ين صفوه الصالة الرليسية  المسرح فالمسافة  ين الصه واآللر حسب تقرير اللجنة اة 

ة للمرور عند الحاجة إلة تدافط الجمفور غير كافي  -كما رأي اللجنة -ست, واة مسافة 36
 (66)لارج المسرح و ي الغاراي.

ورغت تدديد  ومسيون المدينة ا دارى علة المسلولين عن إدارإل المحااي العامة  
 عدت إاما  الملالفاي التة ترصداا لجنة التياتراي إا أن الوا ط كان ين    وءط كارثة 

, (67)تعرءي الد المحا  لقنا   االراي المحور دال   اعاي وصااي الد المااة إلا
و د ت ين للك من لا  التقرير اللى رفعتر لجنة التياتراي, والمسارح إلة ايلة القومسيون 

, حيث أكدي اللجنة علة أن  روه الحرب الحاءرإل تقتءة 1942فة الثالث من ف راير 
 (68)اي.التددد فة الماال ة  تحسين مقتءياي ا مان دال  الد القاع

وعنــــدما نــــا ش القومســــيون ا دارى اــــلد المســــصلة مــــن لــــا  التقريــــر وجــــد أن حالــــة  
المسارح والمااة العامة  اتي أكثر لاورإل فة  ـ   ـروه الحـرب الحاءـرإل, وأن توصـياي 
اللجنـة المــلكورإل  تحســين مقتءــياي ا مــان الراانــة غيـر كافيــة لتحــو  دون و ــوع كــوارث  تلــك 

 

ص  –، ص 1942ملايو  13القومسيون اادارى لمدينة ااس ندرية، محاضر الجلسات، جلسلة ( 66)

22-24. 

، ص  ص 1942يونيلو  10القومسيون اادارى لمدينة ااس ندرية، محاضلر الجلسلات، جلسلة ( 67)

24 ،25. 

ص  -، ص 1942ملايو  13 ندرية، محاضلر الجلسلات، جلسلة القومسيون اادارى لمدينة ااس( 68)

22 - 24. 
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 ــد آن ا وان لفــر  تــدا ير ألــرى عاجلــة لمواك ــة  ــروه تاــور عمليــاي الــدور العامــة, وأنــر 
 .(69)الحرب

وتصسيســًا علــة تلــك النتيجــة غيــر الماملنــة التــة ت ــدي امــات مســلولو الو ايــة عــن حالــة دور  
اللفو  المدينة أعاد مجلس القومسيون الن ـر فـة الحـة لجنـة التيـاتراي والتـة تـت وءـعفا عـات 

ريا  فا حتة حينر, وللك لتعـديلفا,  حيـث تتءـمن  نـودًا أكثـر فاعليـة ومازا  العم  جا 1911
لمواك ــــة تاــــوراي الحالــــة الحاءــــرإل, و الفعــــ  و عــــد عــــدإل اجتماعــــاي عقــــدتفا لجنــــة التيــــاتراي 
ءـــافتر فـــة  نـــود الحــة اللجنـــة, حتـــة تكـــون الالحـــة  والمســارح,  ـــرري مـــا اســـتوجب حلفــر وا 

 (70)دور المااة العامة.المعدلة  ادرإل علة توفير ا مان لرواد 
إلة مجلس القومسيون,  1942 دمي اللجنة تقريراا فة الرا ط عدر من نوفم ر   

و د جعلي اللجنة مسصلة منافل اللروج من دور المااة العامة عند تعرءفا للار الغاراي 
والحرالء علة رأس مقتءياي التعدي , حيث  رري اللجنة أنر علة ك  ملفة ُيدَرع فة 

د أن يكون لر علة ا    واجفتان من واجفاتر علة دوارع عمومية, ا يق  عرءفا تدييد
أمتار حتة يسف  إلاا جمفور رواد الصااي العمومية منر, كما رأي اللجنة أيءا  6عن 

منط  ناا السالت الحلزونية  دال  القاعاي, كما  رري أيءا وءط حد أدنة للمسافاي  ين 
اي أو الردااي, الا  ا ءافة إلة أنر يجب إعداد ا جراااي صفوه المقاعد وعر  الممر 

اللاصة  صه المكاتب والمدارب دال  القاعاي,  حيث ا تعوء مرور الجمفور دال  
الصااي, كما  رري اللجنة منط إ امة المقاعد ا مامية والجان ية  الصااي, وللك لتيسير 

 ي ا عان عن غارإل جوية  دك  حركة المرور علة الجمفور لللروج من القاعاي و 
 (71)انسيا ة ميسر.

 

، ص، ص 1942يونيلو  10القومسيون اادارى لمدينة ااس ندرية، محاضر الجلسلات، جلسلة ( 69)

24 ،25. 

، ص، ص 1942نوفمبر  25القومسيون اادارى لمدينة ااس ندرية، محاضر الجلسات، جلسة ( 70)
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وفة السياء نفسر لصص مجلس الوزراا م لغ أله ومالة جنير مصرى لتد ير وسال  
الحماية لتمثا  محمد علة  ادا  ميدان المندية, وكلا تمثا  إسماعي   ادا الموجود  الميدان 

 (72)الما  علة المسرح الرومانة  المدينة.
 واإلسعاف لمصابى الغارات الخدمات الطبية

كان من الءرورى     أن تندلط عملياي الحرب العالمية الثانية أن تستوفة 
الحكومة المصرية حاجاتفا من المستلزماي الا ية من أدواي الجراحة الءرورية وا جفزإل 

اج الا ية وا دوية النا صة والاعوت الازمة لحااي الاوارئ, التة  اي فة حكت المؤكد احتي
مستدفياي وزارإل الصحة لفا, للا  ادر مجلس الوزراا إلة الموافقة علة فتح اعتماد مالة 

ج ت فة ميزانية وزارإل الصحة, لدراا مفماي وأدوية لحااي الاوارئ, وفة 60.000 م لغ 
 رر مجلس الوزراا ءت الدكتور علة إ راايت وزير الصحة  1940نفس اااار وفة عات 

لتد ير وسال  و اية المدنيين من الغاراي الجوية  غر  اادراه علة  الة اللجنة المدكلة
سعاه مصا ة الغاراي.  (73)التدا ير الصحية الواجب التحوا  فا لحماية وا 

وفة مدينة ا سكندرية ُدِغَ  القومسيون ا دارى فة الدفور القليلة   ي  انداع 
اي المدينة لعاج المصا ين فة الحرب  مسصلة توفير ا دوية والاعوت الازمة لمستدفي

تدكلي لجنة ملتلاة  1939حوادث الغاراي الجوية المتو عة, ففة السا ط عدر من س تم ر 
لفحص مسصلة ا دوية والاعوت التة تحتاجفا مستدفياي  (74)من أعءاا ايلة القومسيون

من الاعوت  أله أن وب 30المدينة. و عد الدراسة  دري اللجنة حاجة مستدفياي المدينة إلة 

 

 .1941نوفمبر  29لس الوزراء )محفظة بدون رقم( محاضر الجلسات ، محلر جلسةمج( 72)

مللذكرة مرفوعللة الللى مجلللس ا ، محاضللر الجلسللاتا 1537 امجلللس الللوزراء، محفظللة رقللم( 73)

 ، محاضللر الجلسللات366ء، محفظللة رقللم ، مجلللس الللوزرا 1939فبرايللر 3، جلسللة االللوزراء

، مجللس اللوزراء محفظلة بلدون 1939ريلل ب14مذكرة مرفوعلة اللى مجللس اللوزراء، جلسلة ا

 1940نوفمبر  29رقم، محاضر الجلسات، محلر جلسة 

تش لت هذا اللجنلة مل  أعللاء القومسليون اادارى للمدينلة وكلان تشل يل اللجنلة مل  األعللاء ( 74)

بللو ومسلليو بازيليللادس، نجيللب عيللاد، انظللر  تللون )كولونيللل( ود/ فالنسللياثوزن -1التللالى ذكللرهم  

 .7، ص 1939سبتمبر  17اادارى لمدينة ااس ندرية، محاضر الجلسات، جلسة  القومسيون
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. ولتوفير الد الكمية من (75)المستعملة ءد الميكروب الِس حة والعنقودى واالتفاب الرلوي
فصجا تر الوزارإل  توفير الكمية  1939الاعوت لااب القومسيون وزارإل الصحة فة أكتو ر 

 (76).1940المالو ة مما الب فة منتصه يناير 
استق ا  حااي ا صا ة الناتجة عن و النس ة للمستدفياي التة سٌيًعو  عليفا فة 

فرد من  3000الغاراي, نا ش القومسيون ا دارى لمدينة ا سكندرية ما يلزت لتد ير   و  
المصا ين فة حوادث الغاراي, وأنر ن رًا لما  د تصادفر وزارإل الصحة من صعو اي فة 

 (77)اا تءاا. عاج عدد ك ير من الجرحة اللين يتعلر إرسالفت إلة لارج المدينة عند
الدكتور الس اعة حسنين ك ير ا ا اا  وزارإل  1940انتد ي  لدية ا سكندرية فة يوليو 

الصحة  مدينة ا سكندرية ا ي ًا أو  لدى الحاكت العسكرى للمدينة, وأص ح او المسلو  عن 
 (78)ا دراه العات علة اللدماي الا ية فة عملياي الدفاع السل ة عن المدينة.

جنير مصرى لدراا الداب  4,800اااار  رر القومسيون اعتماد م لغ وفة لاي
  امة عنا ر لد ية  يواا الجرحة من مصا ة الغاراي, وارحي منا صة عامة علة وجر 

 (79)ااستعجا  لللك
ون رًا للاورإل ا وءاع ا منية علة المصا ين من الجرحة والمرءة فة حالة 

فيفا تحديدًا للار الغاراي, رأى القومسيون ا دارى للمدينة تعر  المدينة وا  نية العاجية 
أنر يجب العم  علة إيوالفت فة مستدفياي لارج المدينة للا كان من الءرورى التنسيء  ين 

و عد ااتصااي المت ادلة  ين  (80)محاف ة ا سكندرية ووزارإل الصحة لح  للك ا دكا .

 

ص، ص 1939سلبتمبر  17القومسيون اادارى لمدينة ااس ندرية، محاضلر الجلسلات، جلسلة ( 75)

6 ،7. 

إبريللللل  15القومسلللليون اادارى لمدينللللة ااسلللل ندرية، محاضللللر الجلسللللات، محلللللر جلسللللة ( 76)

 .15،ص 1940

، ص ص 1939أكتلوبر  11ادارى لمدينة ااس ندرية، محاضر الجلسلات، جلسلة القومسيون ا( 77)

7- 8. 

، ص 1940أغسللطس  28القومسلليون اادارى لمدينللة ااسلل ندرية، محاضللر الجلسللات، جلسللة ( 78)

 .17 -16ص

 .10، ص 1939سبتمبر  17القومسيون اادارل، جلسة ( 79)

، ص ص 1939أكتلوبر  11الجلسلات، جلسلة القومسيون اادارى لمدينة ااس ندرية، محاضر ( 80)

7 - 8. 
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إل حاجة مصا ة الغاراي الجوية  المدينة للمستدفياي الجان ين و عد أن ت ين لوزارإل الصحة دد
لتلقة العاج, دًكلي وزارإل الصحة لجنة من ك ار أا الفا لمنا دة إمكانية إنداا عدد من 
المستدفياي لارج نااء دالرإل اللار اللى تتعر  لر المدينة, واتءح  عد منا داي الد 

د المستدفياي إنما تقط فة زمات المنااء اللجنة أن ال ؤر التة استفدفتفا وزارإل الصحة  عدا
التة أعدتفا الحكومة سلفا  يواا مفاجرى المدينة, حيث اتفء رأى أعءاا اللجنة علة 
التيار مدينتة كفر الدوار ودمنفور  عداد  ع  م انة المدينتين الحكومية وتحويلفا إلة 

الدوار فقد اتفء الرأى علة مستدفياي, تكون جاازإل استق ا  جرحة الغاراي, ف النس ة لكفر 
سرير, و د  دأي الوزارإل العم   الفع  لتجفيز  400إعداد مستدفااا إعدادًا كافيًا  حيث يسط 

الا المستدفة فصندلي  فا العنا ر الكافية, وأعدي  فا أيءًا مناز  لاا اا والممرءاي, 
ط المرافء الازمة كما درعي وزارإل الصحة فة إمداد المستدفة  غره لادعة, وتوصي  جمي

 (81)للدماتفا.
أما  النس ة لمدينة دمنفور, فقد استقر رأى وزارإل الصحة علة تحوي  المدرسة 
الثانوية  المدينة إلة مستدفة ووءعر تحي تصره وزارإل الصحة, علة أن تتعفد ال لدية 

عدادد  المرافء استق ا  جرحة الغاراي.  ما يلزت  (82) ا نفاء علة عملياي تجفيز الم نة وا 
 ينما تتعفد وزارإل الصحة  تقديت دعمفا الفنة  (83)من أسرإل وغره عملياي ونقاة إسعاه.

وا دارى من المو فين وا داريين والمفماي وا دوية  سعر  درد عدرإل  روش عن اليوت 
وامتدادًا لفلد السياسة زار مدير  (84)الواحد لك  سرير  ما فة للك الغلاا للمرءي.

وزارإل الصحة مدينة اناا  دراج مستدفة المدينة فة لاة الوزارإل لتكون إحدى المستدفياي  
النقاا الا ية  وسا الدلتا لتقديت العاج لمصا ة الغاراي فة مدينة ا سكندرية, كما تت 

 (85)إعداد مستدفة مدينة تا للغر  نفسر.

 

 .1940يوليو  3الدستور، عدد ( 81)

 نفس المصدر.( 82)

 نفس المصدر.( 83)

 17، ص1940أغسطس  28القومسيون اادارى لمدينة ااس ندرية، محاضر الجلسات، جلسة ( 84)

 .1940يوليو  3الدستور، عدد  ،

 . 1940يوليو  3الدستور، عدد ( 85)
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ك لت يكن أما مستدفياي مدينة ا سكندرية ورغت تعرءفا لللار الدالت إا أن لل
يعنة أنفا كاني لارج نااء اللدمة الصحية المزمط تقديمفا لمصا ة الغاراي, حيث تت 
تلصيص العديد منفا استق ا  حااي ا صا ة  س ب الغاراي, مث  دار التوليد الكالنة  حة 
ا نفودة, التة لصصتفا مصلحة الو اية  ااتفاء مط القومسيون ا دارى للمدينة, كة 

 (86)فة لحوادث الغاراي.تكون مستد
كما أعدي إدارإل القومسيون ا دارى  المدينة  اعة  المستدفة ا ميرى للمدينة 
لصصتفا لعر  الجثث من ءحايا الغاراي  جوار مدرحة المستدفة كة يسف  لااالة 

ولحاجة الد المستدفياي وغيراا والكالنة  المنااء المعرءة  (87)التعره علة جثث لويفت.
راي  المدينة لاتفا  اقت اللدمة الا ية من أا اا وممرءين اعتزمي وزارإل للار الغا

الصحة     انداع الحرب تن يت الدراساي اللاصة  إعداد ا ا اا المدنيين وتدري فت علة 
 (88)أعما  الصحة العسكرية استدعالفت و ي الءرورإل.

د نجاح وزارإل ومط  دا عملياي الحرب وتعر  ال اد للار الغاراي الجوية و ع
الصحة فة إعداد عدد ا  صس  ر من أا الفا وتدري فت علة أعما  الصحة العسكرية, كان 
ا يعيًا أن تتحو  سياسة الحكومة فة الا الصدد لتفعي  دور الد الكوادر الا ية التة تت 

 تكليه أا اا  1941إعداداا, حيث صدر ا مر العسكرى فة  الثامن عدر من ف راير 
صحة  التواجد فة مراكز ا سعاه والمستوصفاي والمستدفياي لمعالجة مصا ة وزارإل ال

الغاراي, و د حدد ا مر العسكرى المدن التة يندب إليفا ا ا اا واة المدن الوا عة فة 
 (89)نااء لار الغاراي وعلة رأسفا مدينة ا سكندرية.

ا ي ًا أجن يًا, ووءط  79ا ي ًا وانيًا و497وتنفيلًا لامر العسكرى تت  يد أسماا 
وفة  الصدد نفسر  رر  ومسيون  (90)ن ات لاستعانة  لدماتفت فة مراكز ا سعاه الملتلفة.

مديرًا  دارإل  Edward Faltaziaا سكندرية ا دارى تعيين الا يب ا نجليزى ادوارد فالتزيا 
 

 .20، ص1940يوليو  27ون اادارى لمدينة ااس ندرية، محاضر الجلسات، جلسة القومسي( 86)

  .1940إبريل  18األهرام، عدد ( 87)

 .1941فبراير  19الدستور، عدد ( 88)

 .744،ص1941يناير 17فى  53ضر الجلسات، جلسة مجلس النوا ، محا( 89)

 نفس المصدر.( 90)
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أا اا وزراد اللدماي الا ية ءد الغاراي الجوية  المدينة للمساامة فة تنسيء أعما  
 (91)الصحة وما يقدمر القومسيون ا داري من لدماي فة الا الجانب.

و النس ة لمراكز ا سعاه والعاج السريط وعملياي نق  المصا ين إلة المستدفياي 
فقد أولي وزارإل الصحة ااتمامفا  فلد المسصلة, لتدعيت أعما  ا سعاه وفر فا التا عة لجمعية 

كومة فة العم  علة توفير متال اي مراكز ا سعاه من مفماي ا سعاه, حيث أللي الح
وأدوية وسياراي, ف لغ مجموع ما أنفقتر وزارإل الصحة فة الا الدصن حتة نفاية عات 

, 1941ج ت, واستمري سياسة الوزارإل فة الا ااتجاد اوا  عات  7,841ما يمتر 1940
ه جنير احتياجاي جمعية آا 8,000حيث أنفقي الوزارإل فة الا الصدد ما يقرب من 

 (92)ا سعاه.
ومن جفة ألرى أدللي الوزارإل تعدياي علة أ نية مراكز ا سعاه  إءافة غرفة 
إلة ك  مركز من مراكز ا سعاه ليص ح ك  مركز مكونًا من غرفتين واحدإل انت ار 

 اب  المصا ين و فا أسرإل للحااي السيلة وألرى لإلسعافاي السريعة؛ كما فتحي الحكومة
التاوع لمحااي ومراكز ا سعاه, ونتيجة لفلا ااجراا تدافعي جموع الد اب للتاوع فة 

 (93)متاوعًا. 247نحو 1941جمعية ااسعاه حتة  لغ عدد المتاوعين فة نفاية عات 
أما  النس ة لقااع النق  و ا سعاه السريط للمصا ين فقد واجفي فير الحكومة 

كانية ااستيراد من اللارج, حيث لجصي الحكومة إلة ااستعانة عجزًا ك يرًا, وفة    عدت إم
 سياراي النق  )اللورياي( المغلقة لفلا الغر , حيث  رر الحاكت العسكرى لمدينة 
ااسكندرية  ناا علة الب ال لدية ااستياا علة عدد من السياراي  ااتفاء مط  لت المرور 

 4, وBick upسياراي نق  فورد  يك اب 6وعدد  سيارإل لنق  المصا ين, 25 المحاف ة منفا 
سياراي نق  ك يرإل, ولتنفيل الا اامر  ااتفاء مط أصحاب الد السياراي, تت تدكي  لجنة 

 (94)تقدير عَينفا الحاكت العسكرى لصيصًا لتقدير أثمان تصجير الد السياراي.
 

 .745، 744،ص ص 1941يناير  17 فى 53مجلس النوا ، محاضر الجلسات، جلسة ( 91)

 .745 - 744، ص ص1941يناير  17فى  53مجلس النوا ، محاضر الجلسات، جلسة  (92)

 .745، 744جلس النوا ، محاضر الجلسات، نفس الجلسة ،صم( 93)

، 17ص 1940اغسلطس 28القومسيون اادارى لمدينة ااس ندرية، محاضر الجلسات، جلسلة ( 94)

 .1942مارس  7ينة ااس ندرية، محاضر الجلسات، جلسة القومسيون اادارى لمد
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إدارإل القومسيون  و النس ة لنقاا ومراكز ا سعاه فة مدينة ا سكندرية, فقد  ادري 
ا دارى لمدينة ا سكندرية إلة تعزيز  دراي مراكز ا سعاه  المدينة, تو يًا لكثرإل عدد 
الحااي المصا ة  فع  الغاراي, و نجاز سرعة نقلفت إلة المستدفياي, فقد تت ااتفاء  ين 

دلة عما تؤدير ال لدية وجمعية ا سعاه, علة أن تتحم  ال لدية ك  النفقاي ااستثنالية النا
 (95)جمعية ا سعاه من لدماي للو اية المدنية.

 1941ومن جفة ألرى تقرر عقد اتفاء  ين ال لدية وجمعية ا سعاه  المدنية عات
تءط  مقتءاد الجمعية تحي تصره ال لدية ك  ليلة عدر سياراي وعدرين متاوعُا فة 

ج ت ك  دفر من 100ط ال لدية مراكز الو اية والدفاع السل ة للعم  عند الحاجة وأن تدف
أج  الد ا عما . وعندما ا تعد د ح لار الحرب عن مصر  انتصار الحلفاا فة معركة 

لففي  لدية المدينة من إجراااتفا ااحترازية فة عملياي إسعاه  1942العلمين فة أكتو ر 
عاه  حيث عًدلي  لدية ا سكندرية اتفا فا مط جمعية ا س 1943المرءي, ففة دفر يونيو 

يق  عدد السياراي التة تءعفا ا سعاه تحي إمرإل ال لدية من عدر سياراي إلة لمس 
فقا, وأن يكون عدد المتاوعين عدرإل أفراد  دًا من عدرين فة جميط مراكز الو اية, 
وتحس ًا لعودإل لار الحرب من جديد إلة مصر, تت ااتفاء  ين الجفتين علة إ قاا ااتفاء 

 (96).1943اية عات ساريًا حتة نف
 تهجير سكان مدينة اإلسكندرية

 دأ اااتمات  تفجير السكان المدنيين وترحيلفت من المدن الساحلية  ا ءافة للقاارإل 
واة المدن المعرءة  لاار الغاراي الجوية مط اءاراب الحالة الدولية وتو ط انداع 

لك الحكومة المصرية منل اوال  حرب عالمية جديدإل يمتد أثراا إلة مصر, و د انت في الة ل
 (97).1938لريه عات 

 

 .7، ص 1942مارس  7القومسيون اادارى لمدينة ااس ندرية، محاضر الجلسات، جلسة ( 95)

ص  -، ص1943يونيللو  2القومسلليون اادارى لمدينللة ااسلل ندرية، محاضللر الجلسللات، جلسللة ( 96)

2- 5. 

املذكرة مرفوعلة لمجللس اللوزراء  1941ايو مل 19مجلس الوزراء، محاضر الجلسات، جلسة ( 97)

 .اع  الهجرة والترحيل الناشئي  ع  الغارات الجوية وقت الحر 
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كان القااع الساحلة الغر ة فة مصر ا تداًا من مدينة ا سكندرية وحتة آلر  
نقاة علة لا الحدود المصرية اللي ية, او أكثر المنااء المعرءة لفلا اللار وللك 

ة للك القااع  ادًا  مرين ا و : اعت ار المدن ومراكز التجمعاي السكانية الوا عة ف
مكدوفة, يسف  وصو  الاالراي المغيرإل إليفا وءر فا, واصا ة أك ر عدد من م انيفا 

 وسكانفا المدنيين.
والثاني: لكون للك القااع ا  رب إلة حدود لي يا التة تعد اك ر مركز لتجمط القواي 

 د دفدي اعلة  1939ا ياالية فة الدرء ا وسا, لصوصًا وأن الدفور ا ولة من عات 
مراح  التع لة العسكرية للقواي ا ياالية فة لي يا, تصا ًا استلدامفا لتفديد ا نجليز فة 

( 98)مصر. ومن ثت صاري تلك المناقة جزاًا من مسرح عملياي الحرب فة الدرء ا وسا

 ون را لتصاعد حدإل اللوه علة حياإل السكان المدنيين فة الد الجفاي أصدري وزارإل الدفاع
وتفعيًا  (99) راراا  ترحي  السكان المدنيين فة مناقة الصحراا الغر ية إلة دال  ال اد.

للاة الحكومة لتوفير الحماية لفؤاا السكان فقد تت توزيط مندوراي تتءمن التعليماي 
الموج ة لسرعة ااستعداد للفجرإل, و د وزعي الد المندوراي علة أاالة الء عة وفوكة 

  .(100)يدى  رانة والسلوتومرسة ماروح وس
أله نسمة,  750أما مدينة ا سكندرية العاصمة الثانية للقار وال الغ عدد سكانفا 

حدى ٌك رياي  واعد ا ساو   ومركز الصناعة الثانة من حيث ا امية  عد القاارإل, وا 
ال رياانة فة ال حر المتوسا, و عد أن  دأي حالة من الفلط تنتاب السكان المدنيين من 
الوانيين وا جانب عفد محاف  ااسكندرية إلة ك ار رجا  ال وليس و ومسيون المدينة 

 

(98) Hallidy. Fred. The Middle East in international Relation power. 

politics and Ideology, Cambridge university press, 2005p 202, G. 

Steven. Gorginia, the united states and the Middle East. Ayer 

publishing, 1975, pp54, 55 

املذكرة مرفوعلة  1941ملايو  19، محاضر الجلسات، جلسلة محفظة )بدون رقم(  مجلس الوزراء،

 . لمجلس الوزراء ع  الهجرة والترحيل الناشئي  ع  الغارات الجوية وقت الحر 

 Africanمراقبللة الصللحر الغربيللة، وللحيفة  وزارة الداخليللة، إدارة المطبوعللات والللرخ ،( 99)

World 1939أغسطس  28األهرام، عدد  ،1939يناير  19عدد. 

 .1939فبراير  18المقطم، عدد ( 100)
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ا دارى ومصلحة السكة الحديد   حث الوسال  الممكنة, وارء التنفيل المالمة لتفجير سكان 
جلسة لاصة  دار  1939المدينة عند اا تءاا, ولفلا عقدي فة السا ط من إ ري  

حكمدار  وليس ا سكندرية ءت إليفا  يكر اثنين من ك ار  Bakerالمحاف ة  رلاسة  يكر
, وُارح علة مالدإل المنا دة (101)الء اا  ا سكندرية ل حث وسال  نق  المفاجرين وار ر

مصمور الحركة فة السكة الحديد يقءة  تيسير  Dicksonمدروعًا تقدت  ر مستر ديكسون 
, وللص ااجتماع إلة أن الحالة الد يقة نق  مالة أله دلص من ا سكندرية فة أر عة أيات

التة تمر  فا ال اد  د تقءة  ءرورإل التعجي   نق  النساا وا افا  من ملتله أ سات 
 (102)المدينة إلة أماكن  ري ة فة إ ليت ال حيرإل ككفر الدوار والعاه وأ ة حمص.

ــت يقتصــر ال حــث حــو  مســصلة الفجــرإل علــة إمكانيــة نقــ  المفــاجرين لــارج الم دينــة ل
فحســب  ــ  تعــدااا ال حــث إلــة منا دــة حيــاإل اــؤاا المفــاجرين  عــد تــرحيلفت, ولفــلا عقــد  ــدار 

ل حـــث مســـصلة ا مـــاكن التـــة  1939المحاف ـــة اجتماعـــًا آلـــر ماـــو  فـــة الثـــامن مـــن إ ريـــ  
ـــــة مـــــن  ـــــة مـــــا إلا دعـــــي الءـــــرورإل  لـــــاا المدين تصـــــلح  ن يلجـــــص إليفـــــا الســـــكان فـــــة حال

د داري اتصـــااي م ادــرإل مـــط مديريــة ال حيـــرإل لتردــيح ا مـــاكن وفــة اـــلا الصــد (103)ســكانفا.
الصــالحة   امــة مراكــز تجمعــاي لماجــ  يلجــص إليفــا ســكان مدينــة ا ســكندرية عنــد إلالفــت, 

لمناس ة   امة معسـكراي الاجلـين و د أ لغي مديرية ال حيرإل محاف  ا سكندرية  صن ا ماكن ا
ســـتكون فـــة جفتـــة العاـــه وكفـــر الـــدوار,  نفـــا أمـــاكن يســـُف  إ امـــة عدـــش وأكدـــاك علـــة 

و ــد أ لــغ مــدير ال حيــرإل محــاف   (104)أراءــيفا علــة غــرار العدــش المقامــة  مصــيه رأس ال ــر.
وعدـش  ا سكندرية  صن النية تتجر منل اللح ة اآلنيـة فـة ال ـدا فـة عمـ  أكدـاك مـن اللدـب

 (105)من الحصير استعدادًا لمواجفة تاوراي الوءط فة ا سكندرية.

 

 Theوزارة الداخليلللة، إدارة المطبوعلللات واللللرخ ، مراقبلللة الصلللحر الغربيلللة، ولللحيفة ( 101)

Egyptian Gazette  1939إبريل  9، األهرام، عدد 1939فبراير  24عدد. 

 .1939إبريل  10، واألهرام عدد 1939إبريل  9األهرام، عدد ( 102)

 .1939إبريل  9األهرام، عدد ( 103)

 .1939بريل  9الحوادث، عدد ( 104)

 .1939إبريل  3المصرى، عدد ( 105)
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محاف  ا سكندرية  1939ا ري  19وفة غءون أيات  ليلة, سافر إلة دمنفور يوت 
يرافقر ا ميرااى  يكر حكمدار  وليس ا سكندرية لتفقد ااستعداداي الجارى تنفيلاا فة تلك 

جاي المفاجرين من أاالة ا سكندرية فة حا  تعر  المدن التة تت ترديحفا استق ا  مو 
المدينة للار الغاراي الجوية, و عد الجولة أ دى المحاف  لمراسلة الصحه ااملنانر 
للترتي اي التة وءعي, وكلا التدا ير الجارى التوسط فيفا لءمان إيواا المفاجرين فة  يلة 

 (106)مستقرإل.تتوفر فيفا وسال  الحياإل التة تساعد علة ا  امة ال
وفة الا ا اار نداي مصلحة الو اية فة جمط ال ياناي عن اللين تدعو الءرورإل 
إلة ترحيلفت إلة الريه فة حالة حدوث غاراي جوية علة تلك المدن المعرءة لللار, 

 (107)كالديوخ والمرءة والمقعدين والءعفاا وا افا , وكلا الجفاي التة يراد ترحيلفت إليفا.
نقــ  المفــاجرين ومــا يــرت ا  فــا مــن رغ ــة فــة تــوفير ا مــان  فــواج  و اميــة عمليــة

ــــين محاف ــــة  المفــــاجرين, وتن ــــيت حركــــة ســــير وســــال  نقلفــــت, داري اجتماعــــاي متواصــــلة  
, حيـث (108)ا سكندرية ومصلحة الو اية ومصلحة السكة الحديد لتن يت وسال  نق  المفـاجرين

م  لحركـة سـير القاـاراي و ـي الحـرب, أعلني مصلحة السكة الحديد عن وءعفا مدروع دـا
أوءــحي فيــر عــن لاتفــا  إلغــاا حركــة ســير القاــاراي ال ايلــة فــة ال دايــة وا تصــار حركــة 

 (109)السير علة القااراي السريعة  مكان المساامة فة عملية ا لاا السريط.
وعلــة جانــب آلــر ال ــي مصــلحة الو ايــة إلــة وزاراي الحكومــة ومصــالحفا الملتلفــة 

فا   يان عن عدد المو فين اللين ا يمكن ااسـتغناا عـنفت فـة إدارإل ا عمـا  الحكوميـة موافات
المفمـــة إلا حـــدثي الحـــرب كجـــزا مـــن لاـــة الاـــوارئ اســـتعدادًا لللاـــر الـــلى غـــدا يلـــوح فـــة 

  (110)ا فء.
استمري ا جراااي ااحترازية اللاصـة  ـالفجرإل وتـصمين حيـاإل سـكان المـدن المعرءـة 

ويــة تحكمفــا عا ــة ارديــة  تاــور ا حــوا  السياســية والعســكرية فــة أور ــا, للاــر الغــاراي الج
 

 .1939إبريل  19الدستور، عدد ( 106)

 .1939إبريل  9األهرام، عدد ( 107)

 .1939إبريل  19الدستور، عدد ( 108)

 .1939أغسطس  28مصرى، عدد ال( 109)

 .1939إبريل  9األهرام، عدد ( 110)
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وا تراب لار الحرب من مصر. فجاا التحرك احترازيًا فقا, واحت  مساحة ك يرإل علـة الـورء 
أكثــر مــن احتالــر علــة الوا ــط, غيــر أن جــو الحالــة الدوليــة فــة أور ــا  ــد تعكــر فجــصإل  غ ــار 

مــا  ندــوب الحــرب, وامتــداد أثراــا إلــة مصــر إلــة حيــز فقفــز  احت 1939الحــرب فــة لريــه 
الوا ــط, ومــن ثــت عنــدما احــي فــة ا فــء نــلر الحــرب  ــدأنا نلحــ  ااتمامــًا  حيــاإل ســكان المــدن 

 .1939الرليسية المعرءة للار الحرب مط انداع الحرب رسميًا فة أورو ا فة س تم ر 
كَّ  مجلـــس الـــوزراا فـــة الدـــفر نفســـر لج نـــة مـــن ممثلـــين لـــوزارإل وفـــة اـــلا اااـــار دـــَ

الصحة ومصلحة الو اية و وليس القاارإل, لمنا دة دلون المـدن الواجـب الفجـرإل منفـا والجفـاي 
التـة يقصـد إليفـا المرحلـون وفلـاي السـكان الــلين يتالـب تـرحيلفت و الفعـ  وعنـدما عقـدي اــلد 

اــــت  اللجنــــة جلســــاتفا, حــــددي فلــــاي الســــكان الــــلين وءــــعتفت علــــة  ــــوالت الترحيــــ , وأوللــــك
اللارون علة ا من وغير المرغوب فيفت, واللين يلدة علـيفت مـن لاـر الحـرب مـن فلـاي 
ا افا  اليتامة المودعين فة الماج  ولوى العااـاي والكفـو  والسـيداي وا افـا , حتـة ا 
عـالتفت  يعيقوا أعما  الو اية وال وليس, كما أ ري اللجنـة تلصـيص اعتمـاداي ماليـة  يـوالفت وا 

ا جــراااي الصــحية  دــصنفت, و ــد حصــري اللجنــة عــدد ا دــلاص المتو ــط تفجيــرات, واتلــال 
كــان نصــيب مدينــة ا ســكندرية وحــداا مــن اــلا العــدد  (111)نســمة 242,093فكانــي جملــتفت 

حســب التقريــر الــلى تقــدت  ــر كولونيــ  ثورنتــون عءــو القومســيون  (112)ألــه نســمة 100اــو 
اب لاـر الحـرب مـن مصـر, تقـدمي مصـلحة الو ايـة ولما زاد ا تـر  (113)ا دارى   ا سكندرية.

عالــــة   1,549,396إلــــة وزارإل الدالليــــة تالــــب فــــتح اعتمــــاد  م لــــغ  جنيــــر مصــــرى  يــــواا وا 
ــــة رأســــفا مدينــــة  المفــــاجرين الــــلين تــــت حصــــرات فــــة الــــ اد المعرءــــة للاــــر الغــــاراي وعل

ا مـــن اللدـــب أو ا ســـكندرية, وللـــك   امـــة معســـكراي ا يـــواا التـــة تـــت ااتفـــاء علـــة إندـــالف
مليمــًا عــن كــ  يــوت لمــدإل ســتة  30القمــاش أو الحصــير, علــة أن تتكلــه إعالــة الفــرد الواحــد 

 (114)أدفر.
 

 

 .1939نوفمبر  6األهرام، عدد ( 111)

 .6، ص 1939نوفمبر  5القومسيون اادارى لمدينة ااس ندرية، محاضر الجلسات، جلسة ( 112)

 .1941مايو  19، محاضر الجلسات، جلسة محفظة )بدون رقم(  مجلس الوزراء،( 113)

 .1940مايو  21، محاضر الجلسات، جلسة محفظة )بدون رقم(  ،مجلس الوزراء( 114)
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لصوصًا  عد التاوراي العسكرية  1940ومواك ًة لتاوراي الحالة الدولية فة صيه
التة دفدتفا مناقة الدرء ااوسا, وتقدت  واي المحور من جفة الغرب  اتجاد مصر, 

حيث توالة انعقاد جلساي مجلس الوزراا ل حث  (115)اا علة الحدود المصرية اللي ية,وتمركز 
الد التاوراي وانعكاساتفا علة حالة سكان المدن المصرية المعرءة للار الحرب, حيث 

ثاث جلساي  1940دفد ا س وع ا لير من دفر مايو وا و  من دفر يونيو سنة 
لفجرإل لسكان تلك المدن, و د ان ثء لا  المنا داي استغرء ج  و تفا فة منا دة مسصلة ا

 رار  تدكي  لجنة من أ رز ال رلمانيين منفت الدكتور محمد حسين ايك , وع د المجيد 
 رر المجلس  1940مايو  26وفة جلسة  (116)إ راايت صالح وزير المعاره والمواصاي.

عامة وا لاا الجزلة من الموافقة علة م دأ إلاا المدن المعرءة  لاار الحرب  صفة 
 (117)القاارإل وا سكندرية والمدن الساحلية ا لرى  صفة لاصة.

وفة رحت منا داي الد اللجنة, ان ثقي فكرإل ءيوه القرى علة غرار ما او معمو  
 ر  فة انجلترا  إيواا ص ية الماج  واليتامة وأواد الدوارع علة حساب الحكومة فة 

ستءافة  ا ة المفاجرين المحتاجين فتكون علة حساب أاالة أما ا( 118)تفاتيش ا و اه.
من سكانفا علة أا يَرحلوا إا  صمر من الحكومة, وأن ُيعتمد  %2القرى  نس ة ا تزيد علة 

فة حسن استءافتفت علة لجان إ ليمية يتت تدكيلفا  قرار من مجلس الوزراا لإلدراه علة 
 (119)أحوا  المفاجرين.

 1940ا   االراي المحور علة مدينة ا سكندرية فة صيهومط  داية تسا ا  ن
 دأي جموع ا االة فة الفجرإل من المدينة إلة  اد الريه, وكان أكثرات ممن تحملوا نفقاي 

 

(115) Heinz Wemer Shmit, With Romel in the desert, Harrap, 1951 pp 161.  

مللذكرة  ا1941مللايو  19حاضللر الجلسللات، جلسللة ، ممحفظللة )بللدون رقللم( مجلللس الللوزراء، (116)

، االغارات الجوية وقت الحلر  مرفوعة إلى مجلس الوزراء ع  الهجرة والترحيل الناشئي  ع 

قرار مجلس الوزراء  ا1940يوليو سنة  15مجلس الوزراء، محاضر الجلسات، محلر جلسة 

 .ابتش يل لجنة لإلشراف على ترحيل ووقاية المدنيي 

مللذكرة ا1941مللايو  19اضللر الجلسللات، جلسللة ، محمحفظللة )بللدون رقللم( مجلللس الللوزراء،( 117)

 .اهجرة والترحيل الناشئي  ع  الغارات الجوية وقت الحر مرفوعة إلى مجلس الوزراء ع  ال

 نفس المصدر.( 118)

 .1940يوليو  6الدستور، عدد ( 119)
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وكان مع مفت من المتدردين النازحين إلة المدينة من ا رياه  (120)السفر علة حسا فت
مدينة فة حراسة ال وليس, وعلة أفواج وأ اصي  اد الصعيد و الفع  تت ترحيلفت لارج ال

 (121)متواترإل  دك  غير من ت.
أمـــا المو فـــون مــــن غيـــر القــــادرين علـــة تغايـــة نفقــــاي ســـفر عــــالاتفت مـــن مدينــــة  

ـــاي إلـــة وزيـــر الماليـــة  ـــر مـــنفت فـــة ا داراي التـــة يعملـــون  فـــا  ال  ا ســـكندرية فقـــد تقـــدت نف
ــت تمــانط الــوزارإل فــة   راءــفت راتــب دــفر كمعونــة لفــت علــة ترحيــ  عــالاتف ت إلــة الريــه, ول

, و دأي  الفع  أفواج المفاجرين السـكندريين تتـدافط إلـة ا ريـاه القري ـة مـن (122)إجا ة ال فت
المدينـــة  عـــد أن أعلنـــي مصـــلحة الســـكة الحديـــد مجانيـــة النقـــ  مـــن المدينـــة إلـــة أى جفـــة مـــن 

ري الحكومــة  , وللــك  صــره تــلاكر مجانيــة لســفر غيــر القــادرين,(123)جفـاي ا ريــاه و ــد يســَ
فــة جفتــة الترحيــ  وااســتق ا  ســ   دوات اتصــا  أر ــاب العــالاي  عــالاتفت لمداومــة ا نفــاء 
ـــيفت, حتـــة ا تقـــط تلـــك العـــالاي فـــة  ـــراثن الحاجـــة والعـــوز, و ـــد وءـــعي الحكومـــة فـــة  عل
حســ انفا تقاــط أســ اب الــرزء  صر ــاب تلــك العــالاي, ومــن ثــت كــان علــة الحكومــة أن تتكفــ  

ؤاا, ولفلا  رري الحكومة وءـط اعتمـاد مـالة تحـي تصـره مـديرى المـديرياي التـة تتـدفء ا
لصوصـًا وان دلـ  ( 124)إليفا جموع المفاجرين, يـتت تلصيصـر مـن أمـوا  مجـالس المـديرياي

 

 .1940يوليو  13الدستور، عدد ( 120)

 .1940يوليو  20الدستور، عدد ( 121)

 .1940يوليو  13الدستور، عدد ( 122)

ملذكرة ا. 1941ملايو  19، محاضلر الجلسلات، جلسلة محفظلة )بلدون رقلم(  مجلس الوزراء،( 123)

 .امرفوعة إلى مجلس الوزراء ع  الهجرة والترحيل الناشئي  ع  الغارات الجوية وقت الحر 

مللذكرة ا. 1941مللايو  19، محاضللر الجلسللات، جلسللة محفظللة )بللدون رقللم( مجلللس الللوزراء، (124)

 .امرفوعة إلى مجلس الوزراء ع  الهجرة والترحيل الناشئي  ع  الغارات الجوية وقت الحر 
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ويقدر ت عًا ل روه كـ  مديريـة وعـدد  (125)الفرد فة مصر آنلاك لت يكن يتجاوز المالة دوار,
 (126)يلفت لإلنفاء منر علة الحااي الفقيرإل.المفاجرين المراد ترح

ومن جفة ألرى, يَسري الحكومة لللين ا صلة لفت  الريه ويريدون الفجرإل إلير, 
حيث مكنتفت الحكومة من التيار المديرية التة يريدون المفاجرإل إليفا إا إلا كاني الد 

 لدات, ثت تَعين لفت المديرية المديرية  د اكت ي  المفاجرين, فعندلل تَعين لفت أ رب مديرية ل
  (127)الجفة التة يصوون إليفا ا قًا ل روه ك  مديرية.

و ناًا علة ما  ررتر اللجنة الوزارية السا قة ا دارإل إليفا, وجفي مصلحة الو اية 
الدعوإل  االة مدينة ا سكندرية للفجرإل إلة الريه, و دأي  الفع  محاف ة ا سكندرية فة 

و عدما ُأعلن رسميًا دلو  إيااليا الحرب ءد الحلفاا,  (128)من المدينة. فتح أ واب الفجرإل
ولا  تلك الفترإل  دأي  1940ووصو  االراتفا المغيرإل فوء سماا ا سكندرية فة يونيو 

 (129) الفاي القنا   التا عة للمحور تقوت  غاراتفا علة مدينة ااسكندرية و ورسعيد والقنا .
لنس ة للجالياي ااجن ية ولصوصًا اليفود اللين اعادوا ترتيب غدا الوءط اكثر تداؤما  ا

اوءاعفت لتن يت اجرتفت من المدينة أما أاالة ا سكندرية من المصريين الفقراا فقد تدافعي 
موجاتفت إ  اًا علة الفجرإل ع ر وسال  النق   السكك الحديدية  المجان, ولجصي جماعاي 

االتزات  لاا الحكومة لإليواا, و د ساعد و ي  منفت إلة الفجرإل إلة جفاي دتة دون
الصيه وعالة المدارس علة ازدياد إ  ا  الناس علة الفجرإل, حتة  لغ من فروا من المدينة 

 

(125) G. Steven. Georgina, The United states and the Middle East. Ayer 

puplishing, 1975, p, 55. 

مللذكرة ا. 1941مللايو  19، محاضللر الجلسللات، جلسللة محفظللة )بللدون رقللم( مجلللس الللوزراء،( 126)

 .امرفوعة إلى مجلس الوزراء ع  الهجرة والترحيل الناشئي  ع  الغارات الجوية وقت الحر 

 نفس المصدر. (127)

مللذكرة ا1941مللايو  19الجلسللات، جلسللة ، محاضللر محفظللة )بللدون رقللم(  مجلللس الللوزراء،( 128)

 .امرفوعة الى مجلس الوزراء ع  الهجرة والترحيل الناشئي  ع  الغارات الجوية وقت الحر 

(129) Sulzberger. Cyrus Leo, World war II, Houghton Mifflin, 

Harcurt,1985 p102. Botman. Selma, The Egyptian rise 1939-1970, 

Syracuse University W. D, p11. 
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نسمة  102,109نسمة سافر منفت  207,739نحو 1941حتة أوالر دفر يونيو 
 (130) استماراي السفر المجانية  السكك الحديدية.

المفاجرين يتت إيواؤات أو ءيافتفت  الريه  معرفة الحكومة, ولما كان أغلب اؤاا 
للا كان عليفا متا عة أحوا  اؤاا المنكو ين, حيث انتد ي مصلحة الو اية  ع  مو فيفا 

 (131)لتفقد حالة المفاجرين.
غير أن تجر ة إنزا  أاالة ا سكندرية ءيوفًا علة أاالة الريه ومكوثفت  عيدًا عن 

صعو اي ك يرإل  للي من فرص نجاح الد التجر ة علة المدى الاوي  مساكنفت  د صادفي 
وللك  س ب عدت وجود ااستعداداي الكافية استيعاب احتياجاي أفواج المفاجرين فة  يلاي 
مكاناي اللدمة عن أوساا المدن المتحءرإل التة ندلوا  فا, فا  تلتله من حيث الا يعة وا 

حالة التواءط الدديد فة مستوى اللدماي الصحية  وجود لوسال  الراحة أو اللفو, وكللك
والتعليمية  الريه, الا  ا ءافة إلة الصعو اي المالية التة واجفي محدودى الدل  من 
فلاي العما  وأر اب الحره, عاوإل علة عجز أاالة القرى عن استءافة المفاجرين  , 

لإل امة فيفا  الريه صادففت  حتة القادرين من المفاجرين اللين أ دموا علة استلجار  يوي
جدط أصحاب الد ال يوي اللين تعمدوا رفط  يمة إيجار الد ال يوي, فءًا علة المءايقاي 

ولللك  ادري أعداد غفيرإل من  (132)ا لا ية التة تعرءي لفا أسر اؤاا المفاجرين.
منية واحتما  المفاجرين إلة العودإل إلة مساكنفت  مدينة ا سكندرية رغت لاورإل ا وءاع ا 

 (133)سقوا الملاي منفت ءحايا للغاراي التة تتعر  لفا مدينة ا سكندرية.
تواتري اان اا المؤكدإل  نية اانجليز رفط درجة  1941ولا  دفر إ ري  عات 

استعدادات العسكرى للفجوت علة  نغازى مركز ثق   واي المحور فة لي يا, واو الديا اللى 
ة المصرية حسا ر تو يا لفجوت مءاد  د تدنر  واي المحور من ا د ان تحسب لر الحكوم

 

  1941يونيه  18في  54م. النوا ، محاضر الجلسات/ محلر جلسة  (130)

مللذكرة مرفوعللة لمجلللس الللوزراء علل  الحالللة العامللة امجلللس الللوزراء، محاضللر الجلسللات، ( 131)

 .ا1941يوليو  6بااس ندرية م  أول يونيه حتى 

مللذكرة ا. 1941مللايو  19، محاضللر الجلسللات، جلسللة محفظللة )بللدون رقللم( مجلللس الللوزراء،( 132)

 .امرفوعة إلى مجلس الوزراء ع  الهجرة والترحيل الناشئي  ع  الغارات الجوية وقت الحر 

 .1939إبريل  9األهرام، عدد ( 133)
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لي يا علة مقر تمركز القواي ال رياانية فة مصر ولصوصًا  مدينة ااسكندرية, ورغت للك 
سمحي الحكومة المصرية للعديد من عالاي المفاجرين      1941و    حلو  دتاا عات 

درية يومًا  عد آلر, ولت ي ء منفت إا القلي  حلو  العات الدراسة  العودإل إلة مدينة ا سكن
 (134)ممن تر افت صاي وديجة  من نزلوا ءيوفا عليفت من سكان القرى.

و ينما عملية إنزا  ءيوه القرى تسير علة  دت وساء نا دي مصلحة الو اية 
تقرير لجنة الو اية ال رياانية عن ن ات ءيوه الريه فة إنجلترا واللى اتءح أنر ن ات 

د   عد أن  لغي نس ة من عادوا من الريه إلة مدنفت ا صلية  إنجلترا  د وص  إلة فا
, عندلل تو عي الحكومة المصرية وسا حالة عدت الرءا التة عمي  ين أوساا 84%

المفاجرين أن الفد  ياحء الا الن ات ومن ثت عدلي مصلحة الو اية عن ااستمرار فة 
 (135)ا لل  ر.

مة المصرية  د حاد عن سياستفا التوفيء فة الا الجانب, من الواءح أن الحكو 
أن الحكومة  أوالها  فاللاة التة وءعتفا لتفجير سكان المدينة كاني تفتقر إلة نواح عديدإل 

علة الرغت من علمفا  ملاار الغاراي التة ستتعر  لفا المدينة إا أنفا لت تعد المفاجر 
سمة من سكان المدينة, وتءمن لفت حياإل كريمة أله ن 100المناس ة التة تستق   أكثر من 

أن الحكومة المصرية انسا ي وراا ما أللي  ر الحكومة ال رياانية  الثانى فة الد المفاجر.
والمعروه  ن ات الءيافة, غير ُمراعيًة ل روه أا  الريه وعاداتفت, واو ما أفد  الا 

 الن ات  دك  واءح.
كارثية جراا الغاراي الجوية التة كاني دون و وع حوادث  1941مءة دتاا عات 

تتعر  لفا مدينة ا سكندرية علة فتراي مت اعدإل  واساة االراي المحور, غير أنر  حلو  
تغير الحا , وعلة مدار دفر وأكثر تعرءي مدينة ا سكندرية  1941دفور صيه عات 

 

(134)American foreign relations. The Minster in Egypt (Kirk) to the 

secretary of state cairo-April4-1941, Thomas E. Gniess, The second 

world war, Square on Publishers Washington 2002 p202. 
مذكرة مرفوعة لمجلس الوزراء عل  الحاللة امجلس الوزراء، محفظة )بدون رقم(، محاضر الجلسات، ( 135)

 19، مجلس الوزراء، محاضر الجلسات، جلسلة ا1941يوليو  6العامة بااس ندرية م  أول يونيه حتى 

مذكرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء ع  الهجلرة والترحيلل الناشلئي  عل  الغلارات الجويلة  ا.1941مايو 

  .اوقت الحر 
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وحتة الثامن من  1941لسلسلة من الغاراي الجوية المكثفة فة الفترإل من الرا ط من يونيو
الدفر نفسر, نفلي لالفا االراي المحور عدراي الغاراي التة سقاي  نا لفا علة المدينة 

 (136)جريحا. 556 تيا و 450راح ءحيتفا  1941يومة السا ط والثامن من يونيو 
تحم  أاالة ا سكندرية أر عة أيات االي فيفا سماا المدينة  وا   من القنا   

حتة 1941المحور علة مساكن المدنيين ا تداًا من يوت الرا ط من يونيو أسقاتفا االراي 
اليوت الثامن من للك الدفر, وكان علة الحكومة المصرية التحرك سريعًا لتيسير س   
مفاجرإل ا االة واحتواا حالة الفلط التة استولي عليفت, ولللك وفة ص اح يوت الثامن من 

لين  المدينة للسماح لااالة  ركوب القااراي صدري التعليماي للمسلو  1941يونيو 
 (137)المتوجفة لارج المدينة فورًا و مجانًا.

وفة ص اح للك اليوت, اندفط سي  المفاجرين من أحياا المدينة وءواحيفا الملتلفة 
إلة محااي السكة الحديد  ا سكندرية حتة تكدسي  فت محااي ا سكندرية والق ارى 

دود التة ماي أرصفة المحااي وساحاتفا والدوارع القري ة منفا ومحرت  ك, ووسا الد الح
استحا  علة المسلولين ورجا  ال وليس تن يت التفجير لصوصًا وأنر  د صدري التعليماي 
لرجا  ال وليس  ءرورإل التعام   الحسنة والرعاية والنصح  وللك المنكو ين, فلت يستاط 

  (138)ك اادقياا اللين اندسوا وسا المفاجرين.رجا  ال وليس االل  يد الددإل علة اولل
كان من الا يعة والحا  علة الا النحو أن تءار الحكومة إلة سرعة دحن أك ر 
عدد من تلك الحدود الفاللة المتكدسة  المحااي الثاث والدوارع الجان ية لفا لدية انتدار 

ءرب  القنا  , ا مرا  أو حدوث عم  كارثة علة أثر تعر  إحدى الد المحااي لل
 (139)ومن ثت كان ا يعيًا أن يتت دحن الد الحدود  ا فرز أو فحص.

أمات الد الحالة, كان ا يعيًا أن تستمر ا جراااي ااستثنالية التة أ رتفا مصلحة 
السكة الحديد لتيسير س   نق  المفاجرين علة متن  ااراتفا, والتة أعلني عنفا فة إاار 

 

 .1939إبريل  9األهرام، عدد ( 136)

 .نفس المصدر (137)

 .1941يونيه  12فى  51م. النوا ، محاضر الجلسات، الجلسة ( 138)

 .722ص1941يونيه  12فى  51وا ، محاضر الجلسات، الجلسة م. الن (139)
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عاوإل علة للك كان ءروريًا أن يءاه إلة الد  (140).1939لاا الاوارئ سنة 
ا جراااي استثناا آلر, جاا الد المرإل من جانب وزارإل ا دغا , حيث أصدر وزير ا دغا  
تعليماتر  ءرورإل استمرار حركة النق  السريط مقصورإل علة اللا الرليسة  ين ا سكندرية 

 (141)والقاارإل.
لتنسيء  ين وزارتة المواصاي  دأي  الفع  وحسب اللاة الموءوعة و  ا

وا دغا  عملية نق  المفاجرين المتكدسين فة محااي ا سكندرية ع ر  ااراي السكة 
الحديد إلة محاة القاارإل, التة تكدسي  فا حدود ا االة المفاجرين اللين ا مصوى لفت 

حدر من أصو  انت ارًا  يوالفت, أما تلك العالاي التة كاني تقان مدينة ا سكندرية وتن
صعيدية وا ترغب فة ال قاا  مدينة القاارإل, فقد أصدر وزير ا دغا  أوامرد  صن تستمر 
رحاي القااراي القادمة من مدينة ا سكندرية  جموع المفاجرين إلة القاارإل إلة مقر سكنة 
عالاتفت  صعيد مصر واو ا مر اللى للء مدكلة ك يرإل أمات عملية نق  المفاجرين من 

 سكندرية, حيث تس  ي الرحاي الاويلة التة كاني تقاعفا القااراي من محاة القاارإل ا
فو ط ما ا  (142)إلة جنوب مصر فة تعاي  عودإل تلك القااراي إلة مدينة ا سكندرية,

يحمد عق اد, فالحدود لت تله واصتفا فة ا سكندرية رغت أن ك   اار كان يحم  أكثر من 
 (143)مفاجر. 1600

لللك عمي الفوءة, وفدلي ا جراااي التة  دمتفا الحكومة لتيسير نق   ونتيجة
المفاجرين  اريقة آمنة لمفاجرى ا سكندرية, ففة المحاة الرليسية لمدينة ا سكندرية تكدس 
عدراي ا اه انت ارًا لعودإل القااراي من الصعيد لنقلفت من ا سكندرية يعانون الزحات 

تفت, وحدود ألرى  اآلاه فة محاة القاارإل تنت ر القااراي الدديد والجوع وسر ة امتع
القادمة من ا سكندرية, استكما  رحلة اجرتفت إلة  راات ا صلية  الصعيد, وفة الجفتين 
كان الءحية أوللك المفاجرين المنكو ين, ففة ا سكندرية من لت تستاط اعداد ك يرإل منفت 

 

 .1939إبريل  9األهرام، عدد ( 140)

 .723، ص 1941يونيه  12فى  51م. النوا ، محاضر الجلسات، الجلسة ( 141)

 .نفس المصدر (142)

 .801، ص 1941يونيه  17، فى 53م. النوا ، محاضر الجلسات، الجلسة ( 143)
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اءاروا لللءوع لجدط سالقة سياراي ا جرإل اللين اانت ار لعودإل القااراي من الصعيد, ف
 الغوا فة تقدير تعريفة نق  ا سر من ا سكندرية إلة ا رياه حتة  لغي تكاليه نق  

فاءار الملاي إلة استلجار سياراي تاكسة لنقلفت فقا  (144)ااسرإل الواحدإل عدرإل جنيفاي,
 ين ا سكندرية ودمنفور وصاروا  لارج ا سكندرية ا تصادًا فة النفقاي, فتكاثري أعدادات

 (145)يفتردون ا ر   صسرات علة الاريء الزراعة  ين المدينتين.
أما من فازوا  فرصة اللحاء  صحد القااراي المتوجفة إلة القاارإل واحتددي أعدادات 
 محاة المدينة, وكان  قاؤات علة المحاة  ا يات  د أوجد لدلاا السوا الفرصة لاندساس 

اتفت, واو ما عر  عالاي المفاجرين للمءايقاي, الا فءًا عن أن ال ناي  ين عال
القاصراي الالة فقدن عالاتفن فة الغاراي كن ادفًا للقوادين والنساا السا ااي اللين 
اندسوا  ين جموع المحتددين, واو ما جع  وزارإل الداللية تقدت علة انتداب مل ريفا السريين 

عن ا من  ين جمفور المفاجرين, و د أسفري جفود الداللية فة الا لكتا ة تقارير يومية 
الصدد عن ء ا أر عة من القوادين وأر عة من السا ااي فة  ءايا الدروع فة إغواا تلك 

 (146)الفتياي علة الرليلة.
إن دلي تلك الم اار الفوءوية علة ديا فإنما تد  علة أن الحكومة المصرية 

اي علة أنفا عم  مفاج  لت تكن تتو ط حدوثر منل س تم ر  د تعاملي مط  ءية الغار 
رغت تاوراي الحالة الدولية وا تراب لار الحرب من مصر  عد دلو  إيااليا  1939

 .1940الحرب إلة جانب المحور فة صيه 
ورغت تمكن عدراي اآلاه من سكان المدينة من النجاإل من جحيت الغاراي  الفجرإل 

ؤا  اللى يارح نفسر اآلن يتارء إلة امرين رليسين ا و  او "ا  لارج المدينة إا أن الس
نجحي الحكومة فة توفير الس   اآلمنة الميسرإل فة عملية نق  المفاجرين؟" والثانة او "ا  
فكري الحكومة واة تفتح أ واب المدينة علة مصاريعفا لمن يريدون الفجرإل فة مصير 

 

 .822، ص 1941يونيه  18، فى 54ات، الجلسة م. النوا ، محاضر الجلس( 144)

 .731، ص1941يونيه  12، فى 51م. النوا ، محاضر الجلسات، الجلسة ( 145)

 .844، ص1941يونيه  23، فى 55م. النوا ، محاضر الجلسات، الجلسة ( 146)
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ب من نصه سكانفا علة النداا الصناعة عاصمة القار الثانية وتصثير اجرإل ما يقر 
  المدينة؟" ويعتقد ال احث أن ا جا ة عن تلك ااسللة لت تكن تتوفر عند الحكومة.

أما  النس ة  جراااي اسعاه المفاجرين اللين صاروا يتدافعون  اآلاه نحو 
ر ًا من محااي السكة الحديد  ا سكندرية وع ر الاريء الزراعة السريط والارء الفرعية ا

والتة راح ءحيتفا  1941جحيت  نا   الغاراي لصوصًا غارتة السا ط والثامن من يونير 
ساعة. فقد أوءح وزير ا دغا  سياسة الحكومة فة الا  48 تيًا فة  450أكثر من 

الجانب فة معر  ردد علة أسللة  ع  أعءاا مجلس النواب فة الجلسة التة انعقدي 
داري حو  مو ه الحكومة من الغاراي التة تعرءي لفا مدينة والتة  1941يونيو  12فة 

, حيث أوءح وزير ا دغا   صن الحكومة 1941ا سكندرية يومة السا ط والثامن من يونير 
كاني  د أعدي سلفًا ا ماكن التة يلجص إليفا المفاجرون فة المديرياي والمحاف اي القري ة 

أحااي المديرين والمحاف ين علمًا  فا والماج  اة من مدينة ا سكندرية,, وأن الوزارإل  د 
المدارس ا ميرية وا لزامية ومحا  اللير كماج  ا يتات والم راي وما إليفا ودون 

و د أعدي الحكومة فة الد ا ماكن لوازت ا يواا من الفرش وا سرإل, وفة  (147)القان.
و استق لي مدينة القاارإل اآلاه من الساعاي ا ولة التة أعق ي غارتي السا ط والثامن يوني

 40مفاجر, كما استق   ملجص الفياتت  600المفاجرين, حيث استق   ملجص ءرب الحجر 
مفاجرًا, وكللك ملجص أت المحسنين أنزلي فير  73مفاجرًا, أما ملجص السيوفية فاستق   

س وزارإل المعاره مفاجرًا فة مناز  العما   إم ا ة, وأما مدار  155مفاجرًا و 160الحكومة 
 (148)مفاجر.600 القاارإل فقد استق لي 

أله مفاجر, وزعوا علة  نادر المديرية  20أما مديرية الغر ية فقد استق لي نحو 
ومراكزاا استوع تفت المدارس اا تدالية والتكايا والجامط ا حمدى وجمعية حف  القرآن 

 (149)وماج  ا يتات.

 

 .726، ص1941يونيه  12فى  51م. النوا ، محاضر الجلسات، محلر الجلسة ( 147)
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التة تت ترديحفا استق ا  المفاجرين إا أن  أما مدينة دسوء رغت أنفا من المدن
اكت ا  المدينة  السكان كان س  ًا فة إنداا مستعمرإل لإليواا السريط لارج ناا فا العمرانة, 
ففور و وع غاراي السا ط والثامن من يونير, داري اتصااي سريعة  ين وزارإل ا دغا  

ايت الدسو ة  يواا ا عداد التة تتوافد ومديرية الغر ية  نداا مستعمرإل من ليات سيدى إ را
 (150)علة المدينة من مفاجرى ا سكندرية.

مفاجر أنزلتفت المديرية علة  8,000و النس ة لمديرية ال حيرإل فقد استق لي نحو 
 المحالت ودون القان,  3000 المساجد و 500 المدارس ا لزامية و 4500النحو التالة 

العزب والقرى الصغيرإل القري ة من المدن الك يرإل  وال قية فءلي سكنة المناز  فة
 (151) المديرية.

مفاجرًا  المدارس ا ولية  د را الليمة و نفا  1081أما مديرية القليو ية فقد نز   فا 
 (152)ود ين القناار.

ومن جان فا, أللي مصلحة الو اية المدنية علة عاتقفا, تكليه مندو يفا  ال حث 
جيراا لتوفيراا كمناز  للمفاجرين الاجلين, و د سادي حالة من عن المناز  اللالية لتص

الفوءة عمي ال اد التة نز   فا اؤاا المفاجرين, غير أن الحكومة  صجفزتفا الملتلفة 
و ع  الجمعياي وأا  اللير  د تكاتفي من أج  تقديت العون للمفاجرين النازحين, فعلة 

إلة محاة القاارإل استق لفت مندو و جمعية الفا  أثر نزوح ا فواج ا ولة من المفاجرين 
ا حمر من الرجا  والسيداي, و ع  مقاماي ا سرإل المالكة لتقديت الاعات ثاث دفعاي 

 (153)يوميًا, كان الا الاعات من الل ز والج ن والفو  وال ايخ والدمات.
كة, ومن جفة ألرى, تلقي الحكومة المصرية معونة من الصليب ا حمر ا مري 

جوا  من ال سلة  30,000لتوزيعفا علة المنكو ين من المفاجرين, والد المعونة كاني 
 (154)عل ة. 48صندوء ل ن مجفه  ك  صندوء  1000جوا  من ا رز و 1000الجافة و

 

 .733، ص1941يونيه  12فى  51م. النوا ، محاضر الجلسات، محلر الجلسة ( 150)

 نفس المصدر.( 151)
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وحتة يتت توزيط الد المعونة علة مستحقيفا من المفاجرين ألفي وزارإل ا دغا  
فا  ا حمر المصرى أحمد كام   ادا والقنص  لجنة  مدينة ا سكندرية من رليس ال

ا مريكة ورليس جمعية العروإل الوثقة ووزير ا دغا , وأسند لجمعية الفا  ا حمر تنفيل 
  (155) راراي الد اللجنة فة أمر توزيط المعونة  مساعدإل المتاوعين اللين يملكون السياراي.

ن ديارات وصار أافالفت وك ار أما واجب الرعاية الصحية للمفاجرين اللين نزحوا ع
السن فيفت عرءة لامرا  فقد وءعي وزارإل الصحة  رنامجًا منفصًا عن تكليفاتفا 
لمفتديفا وأا الفا اللين كلفتفت  مرا  ة ا حوا  الصحية للمفاجرين  القرى الملصصة لفت, 

فاجرين فة حيث كلفي وزارإل الصحة أحد ك ار مو فيفا متا عة أعما  المرا  ة الصحية للم
 (156)الوجر ال حرى وآلر للوجر الق لة وللك  ااتفاء مط مديري المديرياي.

و النس ة للمفاجرين النازحين  ين ا سكندرية ودمنفور, فقد كلفي وزارإل الصحة ك ير 
أا الفا  ا سكندرية  متا عة أوءاع المفاجرين  ين ا سكندرية ودمنفور, و عد تفقدد للمناقة 

فيل مدروعاي المياد النقية والدوراي الصحية فة  رى المفاجرين  ين أوصة  سرعة تن
 (157)المدينتين.

 مالجئ وقرى المهاجرين
 امــي وزارإل ا دــغا  علــة أثــر حــدوث الموجــاي ا ولــة مــن الغــاراي التــة اســتفدفي 

إلــــة تدــــكي  مكت ــــين  مصــــلحة الو ايــــة  ا ســــكندرية,  1941مدينــــة ا ســــكندرية فــــة صــــيه 
ي رلاسة مفتش مدروعاي رى ال حيرإل, ووكلي إلير مفمـة ا سـعاه السـريط وءعي ا و  تح

وللــك  إندــاا عــدإل آاه مــن ا كدــاك ( 158) يــواا جمــوع المنكــو ين الــلين فــروا مــن المدينــة.
اللدــــ ية وا لــــرى المصــــنوعة مــــن الحصــــر والكتــــان والليــــات فــــة المناقــــة مــــا  ــــين دمنفــــور 

 

  .815، ص 1941يونيه  17فى  53م. النوا ، محاضر الجلسات، محلر الجلسة ( 155)

يونيله  18فلى  54)بدون رقم(، محاضر الجلسلات، محللر الجلسلة  مجلس الوزراء ، محفظة( 156)

1941. 

ملذكرة مرفوعلة ملذكرة مرفوعلة ا)بلدون رقلم(، محاضلر الجلسلات،  مجلس الوزراء، محفظة( 157)

 .اإلى المجلس ع  الحالة فى ااس ندرية

ملذكرة مرفوعلة لمجللس اللوزراء ا)بدون رقلم(، محاضلر الجلسلات،  مجلس الوزراء، محفظة( 158)

  .ا1941يوليو  6ع  الحالة بااس ندرية م  أول يونيه حتى 
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مـط ا لـل فـة ااعت ـار تـوفير كافـة وسـال   (159).وا سكندرية فة جفاي العاه وكفـر الـدوار
غير أن و يفة الد الماجـ  سـتتعا   (160)المعيدة من المياد العل ة ودوراي المياد الصحية.

 حلو  الدتاا  نفا ستكون عرءة للتفالك, ومن ثت كان علة وزارإل ا دغا  إعادإل الن ـر فـة 
وزارإل ا دــغا  مكت ــًا ثانيــًا تحــي رلاســة تــد ير وســال  إيــواا ألــرى أكثــر أمنــًا, ومــن ثــت أندــصي 

مدير الدلون القروية  وزارإل الصحة جعلـي مفمتـر ا ساسـية اـو كيفيـة تـد ير المسـاكن الدالمـة 
للمفاجرين فة تلك الجفاي, وللـك  إندـاا  ـرى  ـالاوب ا لءـر )النيـ ( فـة أمـاكن كـان  ـد 

ودإل المفــاجرين إلــة ديــارات عنــد تــت تحديــداا ســلفًا, علــة أن يــتت ااســتفادإل  تلــك القــرى  عــد عــ
 (161)انتفاا الحرب.

أما ال اد التة تت ترديحفا ل ناا القرى علة أراءيفا فقد روعة أن تكون  ري ة من 
ا سكندرية أو علة ا    يسف  وصو  المفاجرين إليفا, ولللك كاني مديريتا ال حيرإل 

يعاب جملة المفاجرين من والغري ة اما المديريتان اللتان و ط عليفما االتيار است
 (162)ا سكندرية.

و د التيري مجموعة من المدن وال اد  فاتين المديريتين, ومن  ين الد المدن 
مدينة دسوء حيث راعي وزارإل ا دغا  وجود المعفد الدينة ا زارى  المدينة, وكللك مدينة 

  الد كفر الدوار لوجود عدد من مدروعاي  نك مصر  المدينة, ويكثر  فا عما
المدروعاي, وكلا الحا  فة مدينة المحلة الك رى, أما  لدإل أ و حمص فعلة الرغت من عدت 
وجود  نية صناعية أو إدارية  فا فان مو عفا الجغرافة القريب من ا سكندرية  د ردحفا 
 نداا إحدى  رى المفاجرين علة أراءيفا, و د  رري وزارإل ا دغا  السير فة  ناا  رية 

ين فة الد ال لدإل علة م دأ نزع الملكية وللك  ااتفاء مط مديرية ال حيرإل, وكاني المفاجر 
ال لدإل من ال اد المكت ة  السكان يملك زمامفا ورثة اللواجة ساسون إسرالي  ودريكر 

 

 .1939إبريل  9الحوادث، عدد ( 159)

ملذكرة مرفوعلة لمجللس اللوزراء  ا)بدون رقلم(، محاضلر الجلسلات، مجلس الوزراء، محفظة( 160)

 .ا1941يوليو  6ع  الحالة بااس ندرية م  أول يونيه حتى 

ملذكرة مرفوعلة لمجللس اللوزراء  امحفظلة )بلدون رقلم(، محاضلر الجلسلاتمجلس الوزراء،  (161)

 .ا1941يوليو  6 ندرية م  أول يونيه حتى ع  الحالة بااس

 1941يوليو  15مجلس الوزراء، محفظة )بدون رقم( محاضر الجلسات، جلسة يوم ( 162)
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اللواجة مارك إسرالي  الا عاوإل علة أن ثلث م انة القرية القديمة مملوكة أيءًا لعاللة 
 ا ة ادتراد ا االة من الماك اللين يسيرون علة سياسة عدت  يط أماكفت إسرالي  والثلث ال
 الا عاوإل علة مدن ألرى  المديريتين الملكورتين. (163)ما أمكنفت للك.

 
 والجدول التالى يوضع أسماء البالد المرشحة لبناء قرى المهاجرين فيها وعدد األشخاص 

 ف الالزمة إلتمامهاالمقرر تسكينهم فيها وعدد المنازل والتكالي
 التكاليف التقريبية عدد المنازل عدد األشخاص البلدة

 17500 280 5000 طنطا

 14000 220 4000 دسوق

 7000 120 2000 فوه

 3500 65 1000 كفر الزيات

 3500 65 1000 كفر الشيخ

 3500 700 1000 المحلة الكبرى

 3500 700 1000 دمنهور

 1400 220 4000 أبو حمص

 17.500 280 5000 ر الدوار قبلىكف

 10500 190 3000 كفر الدوار

 17.500 276 5000 عزبة خورشيد

 

50.000 3140 175000 

2.000 
 

1905.000 

ومن لا  الجدو  يتءح لنا أنر حسب ا ر ات المقترحة فإن وزارإل ا دغا   د   
 وءعي ا ولوية للم انة الدالمة واة كالتالي: 

 ج ت للفرد.4,00اوب الني  ال لدى ما عدا دوراي المياد م اٍن  ال -1
 ج ت للفرد .5,50م اٍن  الاوب الني  مط أساس من الاوب ا حمر  -2

 

ملذكرة مرفوعلة لمجللس اللوزراء  محفظلة )بلدون رقلم(، محاضلر الجلسلاتامجلس الوزراء، ( 163)

 .ا1941يوليو  6ع  الحالة بااس ندرية م  أول يونيو حتى 
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ج ت علة أن يكون السقه فة جميط الحااي 7,00م اٍن من الاوب ا حمر  -3
 السا قة  اللدب.

زير ج ت للفرد, واالب و 8م اٍن  الاوب ا حمر وأسقه من اللرسانة المسلحة  -4
 (164)ا دغا  إدلا  مدينة القاارإل فة تلك اللاة تحس ًا ل روه ااعتداا عليفا.

التة والي الحكومة تنفيل  -و النس ة لمسصلة إمداد المستعمراي و رى المفاجرين 
 المرافء الصحية, فقد كاني مستعمرإل كفر الدوار أولة  -إندالفا  مديريتة ال حيرإل والغر ية 

ثت أللي الحكومة فة تنفيل مدروعاي  (165)إيصا  المياد النقية إليفاالمستعمراي التة تت 
المرافء الصحية للقرى ا لرى مث   رية أ ة حمص من لا  إ امة لزاناي مياد 

أما  رى المفاجرين  مديرية الغر ية فقد  لي محرومة من المرافء الصحية  (166)الدرب,
حتة أتمي وزارإل ا دغا   1943عات سواا دوراي المياد أو لزاناي مياد الدرب حتة صيه

 (167)المقايساي الازمة لتوصي  المياد إليفا  ااتفاء مط إدارإل ال لدية  المديرية.
استمري عملياي م ادرإل ا صاحاي والتوسعاي  تلك القرى ملقاإل علة مديرى  

, المديرياي التة  فا  رى للمفاجرين وللك  تمات عملياي المرافء الصحية لتلك القرى
الا  ا ءافة لعملياي  (168)لصوصًا  رى المفاجرين  ال حيرإل القري ة من مدينة ا سكندرية.

الترميت المستمر للم انة التة تصثري  فع  الدتاا لصوصًا تلك التة  نتفا الحكومة من 
الاوب الل ن مثلما حدث  قرية المفاجرين  كفر الدوار, التة تصثري م انيفا الم نية من 

ن  صماار الدتاا وأص حي حياإل السكان  تلك القرى معرءة لللار, ومن ثت الاوب الل 
 ادري  ع  ا سر  العودإل إلة ا سكندرية,  عد أن  رري مديرية ال حيرإل إلاا  يوتفت 
عادإل  نالفا, ومن جفة ألرى نالي  رية المفاجرين  ص ة   مستعمرإل كفر الدوار لفدمفا وا 

 

 ا1941يوليله  15لجلسلات، محللر جلسلة زراء ، محفظة )بدون رقلم(، محاضلر امجلس الو( 164)

 .ا1941يوليو  10للمذكرة المرفوعة م  وزير األشغال إلى رئيس الوزراء يوم  13ملحق رقم 

 .1942سبتمبر  20الوفد المصرى، عدد ( 165)

 .1943أكتوبر  19الوفد المصرى، عدد ( 166)

 .3194يوليو  6الوفد المصرى، عدد ( 167)

 .1943يونيه  3، الوفد المصرى، عدد 1943يوليو  14الوفد المصرى، عدد ( 168)
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وسط فة تلايافا العمرانة حتة تتسط  كثر من ثمانية حمص  ساًا من العناية,  غر  الت
 (169)آاه مفاجر.

مكاناي اللدمة للا راعي  ولما كاني أغلب الد القرى تفتقر إلة م اار الترفير وا 
الحكومة متا عة الد ااحتياجاي, ففة زيارتر لقرية المفاجرين  ص ة حمص و عد تفقدد للقرية 

 ءرورإل إجراا عملياي التنسيء حتة تكون وافية أوصة ففمة ويصا واصه وزير الو اية 
 (170) غر  ا  امة الدالمة والمريحة.

 لي الد القرى تؤدى و يفتفا التة أندلي من أجلفا واة إيواا مفاجرى 
ا سكندرية فة زمن الحرب العالمية الثانية من ألاار الغاراي الجوية إلة أن ا تعد لار 

ثت  دأي الحكومة مط عودإل المفاجرين إلة  1943الحرب تمامًا عن مصر مط نفاية عات 
 مدينة ا سكندرية فة إعادإل تو يه الد القرى  عد للواا من سكانفا المفاجرين.

 

 .1943أكتوبر  13الوفد المصرى، عدد ( 169)

 نفس المصدر.( 170)
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 خاتمـــة:
مما س ء يتءح لنا أن الحكومة المصرية  د  للي ج  مجفوداا علة كافة 

ة ا سكندرية ألاار ا صعدإل, فة حدود ا مكاناي المتاحة لمفاداإل السكان المدنيين فة مدين
, 1945-1939الغاراي الجوية التة تعرءي لفا المدينة  فة أثناا الحرب العالمية الثانية 

غير أن النتالت المرجوإل فة الا الصدد لت تحققفا الحكومة علة النحو اللى كاني تتمناد, 
لوماسة لدى و د ساعد علة للك عوام  كثيرإل: منفا أن الحليفة  رياانيا لت ت ل  جفداا الد 

الدو  الك رى     انداع الحرب لتحييد ال اد المصرية من عملياي الحرب فة حا  و وعفا, 
أو علة ا    نق  معسكراي ومراكز تجمعاتفا العسكرية  مصر لارج المدن الك رى 
المزدحمة  السكان, حتة ا تكون تلك المدن ادفا لاالراي المحور, غير أن ما حدث و فع  

حليفة  رياانيا فة توفير الحماية الد لوماسية لمصر ان تعرءي  اد كثيرإل غير تقاعس ال
ا سكندرية للار الغاراي الجوية  واساة االراي المحور, كمدن القناإل و اد الدريا 
الساحلة  الدلتا,  ا ءافة إلة القاارإل وا سكندرية التة نالي النصيب ا وفة من الد 

 الغاراي.
وام  أيءا أن الحكومة المصرية  د تعاملي مط مسصلة ااحتراز ومن  ين الد الع

لملاار الغاراي  ديا من التفاون رغت ان د ح الحرب  د اح فة ا فء من  عيد  عد 
ومحاصرتفا منااء النفول ال رياانة فة مصر والسودان  1935احتا  إيااليا للح دة 

إل ألرى فة الدرء ا  صة فة صيه وجنوب ال حر ا حمر, ثت يعود للك الد ح لل فور مر 
عندما غزي اليا ان مندوريا واددي  قوإل منااء نفول الحلفاا فة الدرء  1937عات 

, واو ما كان يؤدر 1938اا صة, ثت تًج ر القوى الك رى فة أورو ا فة صيه عات 
 وءوح  الغ  الة ا تراب العالت من حافة حرب عالمية جديدإل, ورغت ك  للك لت تنت ر 

حكومة المصرية لك  للك ولللار المقدر الزاحه إليفا فتصلري فة القيات  إجراااتفا ال
ااحترازية لحماية سكان العاصمة الثانية لمصر وأك ر مدن القار علة ال حر المتوسا, 
ومركز مصر الصناعة الثانة  عد القاارإل, ومقر أك ر  واعد ا ساو  ال رياانة درء 

و داية تصثر المدينة  1939حرب رسميا فة ا و  من س تم ر المتوسا. و مجرد إعان ال
عداد   حالة الحرب ساد ااءاراب فة لاا الحكومة لتنفيل عملياي إلاا السكان ونقلفت وا 

 المفاجر المناس ة لفت.
ومن  ين العوام  التة س  ي فة تقلي  فرص نجاح جفود الحكومة فة حماية 

ؤاا  سياسة  رياانيا فة تفجير  ع  فلاي سكان مدينة السكان المدنيين  المدينة او ا تفا
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لندن إلة الريه فيما عره  ن ات ءيوه القرى  عدما تعرءي مدينة لندن للغاراي ا لمانية 
غير مراعية التاه ال روه والعاداي والتقاليد فة ال يلة المصرية التة تلتله كليا عن 

جرين لمءايقاي ألا ية ومعيدية فة ال يلاي الغر ية, واو ما تس ب فة تعري  المفا
مفاجرات الجديدإل ما اءارات إلة العودإل مرإل ألرى إلة منااء اللار  ا سكندرية لتلاب 

, ومن ثت تس  ي الد ا مور 1941أرواح الملاي منفت فة غارتة السا ط والثامن من يونير 
نة ا سكندرية فة فة إصا ة تحركاي الحكومة  اارتجالية فة مساعيفا لحماية سكان مدي

 زمن الحرب العالمية الثانية.
ورغت ك  للك فإننا ا نستايط أن ننكر  ع  الجوانب ا يجا ية التة تملءي 
عنفا جفود الحكومة فة عملياي الو اية, فعلة صعيد جفوداا  عداد مفاجر مستديمة 

التحتية ل ع   لسكان المدينة لارج ناا فا العمرانة فإنر  د ترتب علة للك تاوير لل نة
المدن القري ة من ا سكندرية والتة و ط االتيار عليفا  نداا  رى المفاجرين ومستعمراتفت 
 فا ككفر الدوار والعاه ودمنفور ودسوء والمحلة الك رى من مرافء صحية وعاجية وأ نية 

 تت ااستفادإل  فا  عد عودإل المفاجرين.
التة وفرتفا الحكومة لمصا ة  وعلة جانب آلر, ا دك أن اللدماي الصحية

الغاراي كاني ناجحة إلة حد ك ير فة الحد من معداي اللسالر ال درية للمصا ين من 
سكان المدينة  عد أن تت توسيط دالرإل ااستعداداي الا ية والعاجية لمصا ة الغاراي لتدم  

  ادًا مث  دمنفور واناا وتا.
دينة ااسكندرية علة الياي تنفيل سياساي ومن ناحية ألرى وعلة الرغت من توافر م

ومقتءياي الو اية من دار المحاف ة ولجنة الو اية  المدينة والقومسيون ا داري والقومسيون 
ال لدى المؤ ي  فا فان للك لت يكن يعنة انفصا  سياساي الو اية  المدينة عن من ومة 

ة التة  فري فة عفد حكومة الوفد الو اية التة تءط لاافا مصلحة الو اية ثت وزارإل الو اي
وكلا الوزاراي االرى المعنية  المساامة فة اعما  الو اية كوزارإل الصحة 1943-1944

 والدلون ااجتماعية واادغا  ومصلحة السكة الحديد.
ومن جفة الرى كان لو وع أغلب الغاراي التة دنتفا االراي المحور من  الفاي 

ة ليًا كان ا يعيًا ان تستولة عملياي توفير س   ا مان لرواد القنا   علة مدينة ا سكندري
المااة الليلية  المدينة علة جزاً ك ير من ااتماماي مسلولة الو اية  ا سكندرية, وللك 

 ءمانا ل قاا استمرار النداا الحيوى  المدينة و ي الحرب.
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 مصادر البحث                              
 أوالً: الوثائق

 وثائق غير منشورة

 أوال: وثائق عربية

 .1935ديسمبر  24مجلس الوزراء، محفظة بدون رقم، محاضر الجلسات، جلسة •

 .1939مجلس الوزراء، محفظة بدون رقم، محاضر الجلسات يناير •

 .1939إبريل  13محاضر الجلسات، جلسة  366مجلس الوزراء، محفظة رقم  •

 .1939إبريل  14سات، جلسة محاضر الجل، 366مجلس الوزراء، محفظة رقم •

 1939فبراير 3محاضر الجلسات، جلسة ، 1537مجلس الوزراء، محفظة رقم،  •

 .1939اغسطس 3مجلس الوزراء، محفظة بدون رقم، محاضر الجلسات، جلسة  •

 .1939نوفمبر 29مجلس الوزراء، محفظة بدون رقم، محاضر الجلسات، جلسة  •

 .1940مايو  21لسات، جلسة مجلس الوزراء، محفظة بدون رقم، محاضر الج •

 .1940فبراير  10مجلس الوزراء، محفظة بدون رقم، محاضر الجلسات، جلسة  •

 .1941مايو  19مجلس الوزراء، محفظة بدون رقم، محاضر الجلسات، جلسة  •

 .1941يوليو  6مجلس الوزراء، محفظة بدون رقم، محاضر الجلسات، جلسة  •

 .1941يوليو  15لجلسات، جلسة مجلس الوزراء، محفظة بدون رقم، محاضر ا •

 وثائق منشورة:

 القومسيون اإلدارى لمدينة اإلسكندرية

القومسيون اادارى لمدينة ااس ندرية، محاضر الجلسات، محاضر جلسات شهر  •

 ، د.ت، د.ط.1939سبتمبر، أكتوبر، نوفمبر 

القومسيون اادارى لمدينة ااس ندرية، محاضر الجلسات، محاضر جلسات شهور  •

 ، د.ت، د.ط.1940ريل، يوليو، أغسطس، أكتوبر إب

 1941يونيه  4القومسيون اادارى لمدينة ااس ندرية، محاضر الجلسات، جلسة  •

 د.ت، د.ط..

القومسيون اادارى لمدينة ااس ندرية، محاضر الجلسات، محاضر جلسات شهور  •

 ، د.ت، د.ط. 1942يناير، مارس، إبريل، مايو، يونيه ونوفمبر 

ون اادارى لمدينة ااس ندرية، محاضر الجلسات، محاضر جلسات شهر القومسي •

 د.ت، د.ط. 1943يونيه 

 1941مجلس النوا ، الهيئة النيابية السابعة، محاضر الجلسات يناير، مايو، يونيه  •

 .1942المطابع األميرية 

 24مجلس الشيوخ، دور االنعقاد العادى الثام  عشر، محلر الجلسة األربعي  في  •

 .1942المطابع األميرية  .1941يه يون

وزارة الداخلية، إدارة الرخ  والمطبوعات، رقابة الصحر األجنبية، وحيفة  •

African World د.ت ،. 
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 ثانيا: وثائق أجنبية:

• American foreign relations. The Minster in Egypt (Kirk) to the 

secretary of state cairo-jun231941 

• American foreign relations. The Minster in Egypt (Kirk) to the 

secretary of state cairo-April1941. 

 :الدوريات

 .1939األهرام، األعداد في شهور إبريل، فبراير، إبريل، أغسطس •

 .1940األهرام، أعداد إبريل  •

 .1939الدستور، أعداد شهر مايو  •

 .1940ور يوليو، إبريل، يوليو، أغسطســـــــــــــــــــــــــــــــــــــ، أعداد شه •

 1941ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، أعداد شهور فبراير •

 .1939.الوفد المصرى، أعداد شهور مارس، يونيه •

 .1942الوفد المصرى، أعداد شهور سبتمبر، أكتوبر، نوفمبر •

 .1943بر، أكتوبر، نوفمبرـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، أعداد شهور أغسطس، سبتم •

 .1939المصرى، أعداد شهرى إبريل وأغسطس •

 ..1939المقطم، أعداد شهور فبراير، إبريل •

 .1939الحوادث، أعداد شهر إبريل •

 .1940الحوادث، أعداد شهر إبريل •
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This research aims at shedding light on the nature of life in 

Alexandria during World War II between 1939-1945. 

The city of Alexandria is the second capital of Egypt and the       

headquarters of the British fleet in the Mediterranean Sea and the 

second industrial symbol of Egypt after Cairo, so it was necessary for 

the Egyptian government to accelerate the development of policies 

and plans to protect the lives of civilians in Alexandria of the dangers 

of air raids of the axis. 

The study was limited between 1939 and 1945, when the 

Egyptian government began to take measures to protect the population 

of the urban city of Alexandria. The study deals with the policies, 

procedures and plans adopted by the government to secure the lives of 

the city's residents by introducing alarm system at the time of air raids, 

control of lighting systems at night, building shelters as shelters for 

the people from the danger of air libel and setting plans to protect 

public buildings and government. As well as the construction of plans 

to displace people from the city at the time of intensified air raids, and 

at the end of the research reviewed the most important results reached 

through this study. 

 


