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 "الثانیة الحلقة" البریطانیة فى الوثائق یولیو ثورة
  بقلم: د. رءوف عباس

  2002یولیو  19

 الى انضمامھا فى أمال مصر عن الجالء حول للتفاوض انجلترإ على شدیدا ضغطا أمریكا مارسلت
 الغربى الحلف

 عنه سفرتأ لى ماإ األوسط الشرق عن الدفاع مشروع أصول تعود
 المعسكر:  أولهما متباینین معسكرین بروز من الثانیة العالمیة الحرب

 الوالیات الغربى بقیادة المعسكر: السوفییتى وثنیهما االتحاد الشرقى بقیادة
 القیادى فوافق دورها ممارسة المتحدة الوالیات وبدأت.  المتحدة

 "ترومان مبدأ"على )  1947 عام مایو( األمریكى بمجلسیه الكونجرس
. الشیوعى  الخطر من المتوسط البحر شرق نقاذإ لىإ الذى یهدف

 فاعیةد  نظم قامةإ خالل من على المنطقة للهیمنة المتحدة الوالیات أمام الطریق لفتح حربة كرأس المبدأ هذا واستخدام
 محورها مصر تكون ةواحد دفاعیة فى منظومة فیها الموجودة الغربیة العسكریة القواعد وتضم ، المنطقة بالد فیها تشترك

 الوحید الممر  عندئذ  التى كانت ضهاار أفى  السویس قناة ووجود ، قلیمىإلا االستراتیجى ووضعها موقعها األساسى بحكم
 لى الغرب.إ المتجهة البترول لناقالت

 عادةإ بهدف)  1951_  1950( الوفد حكومة دفتها التى أدارت البریطانیة - المصریة المفاضات فشلت عندما لذلك
 الجماهیر وهبت ، على مصر وباال كانت أنها الثانیة العالمیة الحرب ظروف التى أثبتت 1936 عام فى معاهدة رالنظ

 فى وقت فى المفاوضات تقدما یحقق أن الوفد یستطیع ولم.  التام االستقالل وتحقیق لغائهاإب مطالبة 1946 عام المصریة
 الشعبیة للضغوط واستجابة .المصریة القضیة لحل كسبیل ضاتالمفاو  أسلواب سئمت قد یهف المصریة الجماهیر كانت
 لشباب التى أتاحت السویس فى منطقة نجلیزإلا ضد المسلح الكفاح وبدأ 1936 عام معاهدة بالغاء الوفد حكومة قامت

 الكفاح فى حركة االشتراك) الشیوعیة والمنظمات المسلمین خوانإلاو  الفتاة مصر وخاصة( األحزاب لى مختلفإ ینتمون
 .المجال فى هذا مهم دور للعب الفرصة"  األحرار ضباط" لتنظیم أتیحت كما المسلح

 ممارسة لها التى تتیح الفرصة بهذه أمریكا بتحور  ، سیاستها لدعم وتركیا وفرنسا أمریكا الى حلیفاتها بریطنیا لجأت هنا
 تكون األوسط للشرق دفاعیة قیادة نشاءإ بمشروع )1951 اكتوبر 13فى ( الوفد لحكومة األربعة وتقدم ، للغرب قیادتها
 من الدفاعیة على الحاجات زاد ما ینسحب على أن ، المنطقة الشیوعى عن الخطر دفع هدفها ویكون ، لها امقر  مصر
 رفضت الوفد ولكن.  السویس قاة عن المصرى فى الدفاع الجیش مشاركة مع السویس ةقنا قاعدة من نجلیزإلا الجنود

 الحلف علم البریطانى العسكرى تحت الوجود یكرس أن شأنه من إذ ، لمصر الوطنیة المصالح مع یتعارض ألنه ، العرض
 .فى الحلف المشاركة الغرب لدول مرتعا مصر یجعل بل ، الدفاعى الجدید

  أعلن ضباط یولیو میلهم للغرب
 .ورفضهم الشدید للشیوعیة

  عبد الناصر أكثر ثقة بنفسه بعد نجاته
 من محاولة اإلغتیال فى المنشیة.
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 أن وخاصة ، الوفد رفضه بما"  األحرار ضباطال" یقبل فى أن الغرب مالآ نتعشتإ 1952 عام یولیو ثورة قامت وعندما
التى  هى السفارة مریكیةألا السفارة كانت فقد ، الغرب فى نفوس الطمأنینة تبعث جمیعا كانت الثوار طلقهاأالتى  شاراتإلا

ٕ  ، الثورة قیام عیشة غیرها دون بها األتصال تم  سیاسیة رسائل من ادو اأر  ما لتوصیل مریكیةألا السفارة الثوار ستخداموا
 الفساد ومحاربة بالدهم أمور صالحإ هدفهم للشیوعیة معادون ، للغرب میالون أنهم مناسبة من أكثرفى  وأعلنوا  نجلیزإلل
 .جیشها وتقویة مصر اقتصاد لدعم الغرب مساعدة نشدونی أنهمو  ،

 لىإ"  الثورة قیادة مجلس" ولجأ.  فیه مصر ومشاركة ، األوسط الشرق عن الدفاع أخرى مشروع مرة تطرح أمریكا بدأت هنا
 صعوبةال من الشأن  بهذا قرار اتخاذ أن الثورة رجال ذكرف.  بالقبول تلمیح أو صریح رفض دون بالمرونه یتسم خط اتباع

 قناة منطقة تحتل ال تزال الكبرى ألمریكا لیفةالح نیااوبریط ، الغرب دفاعى مع فى حلف مصر تدخل كیف ذإ ، بمكان
 .بریطانى ال الوجود من فى التخلص تساعدها أن الدفاعى علیها حلفالفى  مصر كااشتر  أمریكا تأراد فإذا ، السویس

 من التخلص فتم"  الجدد مصر ماحك" مع فى مفوضات للدخول على بریطنیا شدیدا ضغطا المتحدة الوالیات مارست وهكذا
السیاسى فى  نظامال مستقبل حول واالستفتاء المصیر تقریر حق بمبدأ تذأخ منفصلة تفاقیةافى  بالسودان الخاص الشق

 الوجود من خالیة یریدونها فالمصریون ، قااش كان السویس قناة حول التفاوض ولكن ، دولیة لجنة برعایة السودان
 یریدون نجلیزواإل ، " القاعدة لصیانة خبراء"مسمى  تحت الوحدات بعضب حتفاظالا یریدون نجلیزاإلو  ، نجلیزى تماماإلا

 ضغط ثم ، المفاوضات وقطعت . القید هذا من التخفیف یحاولون والمصریون ، الحرب ةفى حال العودة بحق الجالء ربط
 عام أكتوبر 19( الجالء اتفاقیة توقیع تم ذاإحتى  المفاوضات  الى مائدة للعودة نجلیزاإلعلى  اخرى بشدة مرة مریكاناأل

 وجود مع فى حلف المشاركة بصعوبة المصریون فتعلل ، االوسط الشرق عن الدفاع منظمة موضوع طرح بدأ ، ) 1954
  . أسرائیل

على  فلسطین  لمشكلة ویةتس مشروع بلورة 1955 عام ولى منألا والشهور 1954 عام من األخیرة الشهور شهدت ثم ومن
 مع الصلح برامإفى  مصر مدى جدیة استطالع تطلب ذلك  ولكن.  نئیبالالج الخاصة المتحدة  األمم قرارات تطبیق أساس

 الشرق عن الدفاع مشروع!  بشقیه فى الموضوع نظرهم وجهة المصریون قدم وفى المقابل.  التسویة لهذه وتصورها ئیلسراإ
 توقیع بعد لى مصرإ والبریطانیة مریكیةألا الخارجیة رجال كبار زیارات تعددتو .   الفلسطینیة القضیة وتسویة ، وسطألا

  .الشأن بهذا المناسب ، تمهیدا التخاذ الغرب القرارالمصریة  النظر وجهة الستطالع الجالء معاهدة

، فى المقال السابق  لیهاإ التى أشرنا"  وسطألا الشرق عن  الدفاع ومنظمة مصر" مجموعة من الیوم التى ننشرها والوثیقة
 مارس 11 یوم بالقاهرة)  شاكبور( وسطألا الشرق البریطانى لشئون الخارجیة وزیر مساعد محادثات عبارة عن تقریر عن 

)  الوزراء رئیس( الناصر عبد اشى جمالبالبك مع ثم ، أوال) المصرى الخارجیة وزیر(فوزى  محمود الدكتور مع 1954 عام
 . علیه تعقیبنا ویلیه التقریر یلى نص وفیما) القومى رشادإلا وزیر( سالم صالح الصاغو 

 فى الشرق الدفاعى  التعاون حول وسطألا الشرق لشئون الخارجیة وزیر مساعد محادثات عن تقریر
 .  1954 عام دیسمبر 11 بتاریخ وسطألا

 فوزى وزیر الدكتور مع ساعة لمدة أولهما ، الیوم فى نفس المصریین الوزراء مع لقاءین جراءإب شاكبرو المستر قام
 بموضوعات ى خالصةیل فیماو  .سالم  وصالح الناصر عبد الوزراء رئیس مع ساعات ثالث لمدة ماهوثانی ، الخارجیة

 . المباحثات

 إسرائیل
 برامإ فیه الذى یتم الیوم مجئ مكانیةإ حول التفاؤل فى عدم اتفقوا وقد ، سرائیلإ مشكلة من المصریین الوزراء مواقف تباینت
ٕ و  ، موضوعیة فوزى بروح الدكتور تحدث وقد. ئیلاسر إ مع صلح  مع للتفاوض الممكن األساس حول بناءة تكن لم نا

 بئر جنوب النقب صحراء عن لألردن التنازل ستعدادهاا ئیلاسر إتبدى  أن ضرورة وهو ، لذلك استعدادها فى حالة ئیلاسر إ
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قط الحدودیة التى تكفل تحقیق اتصال أرضى بین مصر واألردن وقطاع غزة حتى یتم ربط مصر الن كل وكذلك ، السبع
  دفع نأ تدرك مصر نأو  ، التسویة مشروع من أیتجز  ال جزء الالجئین تعویض نإ:  فوزى قائال وأضافبالمشرق العربى 

 فى أن مصر التمانع لذلك بالتسویة التقبل یجعلها ثم ومن سرائیلإ قتصادا یدمر سوف  لى حدةع الجئ لكل التعویضات
 . ترتیبه مالى یمكن ى مصدرأ من  التعویضات تدبیر یتم

 ألن 1947 عام المتحدة األمم  بقرارات قبلت حتى لو ، لیسرائإ مع لمستحی السالم أن ذكر فقد ، سالم صالح  الصاغ أما
 سوف سرائیلإلالتجارى الخارجى  النشاط نأو  ، به المصرى الیقبل العام الرأى  وكذلك سرائیلإ مع المسال یرفضون العرب
 ضى العربااألر  الكمل واحدا راسنتیمت یتركو أن الیهود یقبل لن األحوال فى كل نهوأ ، المصریة بالتجارة الضرر أكبر یلحق
 .  لالجئین األساسیة المطالبة تحقق إسرائیل مع اتفاقیة برامإل أساس یوجد ال لذلك ، الحدود على

 العام الرأى أن على یوافق فلم  اعتداال أكثر موقفا واتخذ سالم صالح مقوالت بتصحیح الناصر عبد جمال البكباشى وقام
 إمكانیة من التام تشاؤمه أبدى ولكنه .المبادرة شجاعة یملك لمن الفرصة سنحت إذا رائیلإس مع بالصلح یقبل لن المصرى

 ترابط تحقیق ورةر ض بدوره وأكد.  البعیدة األهداف لتحقیق انطالق نقطة یمثل ، للتفاوض معقوال أساسا اإلسرائیلیین تقدیم
 .ردنواأل مصر بین ممر إقامة مجرد ولیس ، العربى والعالم مصر بین أرضى

 األردن
 العربى الفیلق فى نجلیزاإل الضباط وجود على العربى العام الرأى عتراضا منفصل حدیث فى فوزى الدكتور أثار وقد

 الحكومة رقابة وضد ، الضباط ولئكأ ضد دعائیة حملة تنظم قد مصر أن موقفه من وبدا .جلوب الجنرال وخاصة
 لم الموقف هذا ولكن .العربى الفیلق نفقات لتغطیة األردن علیها تحصل تىال المالیة المعونة صرف أوجه على البریطانیة

 ال مصر أن ذكر بل ، الموضوع فى للخوض مرة غیر تحسن الفرصة أن رغم الوزراء رئیس حدیث فى صدى له نجد
 . األوسط الشرق من بریطانیا إلزاحة تسعى

  العراقى - الباكستانى - التركى الحلف
 أو تركیا عى رسمى معادف لى أى اتفاقإ العراق انضمام لفكرة الشدیدة كراهیتهم عن الثالثة نو المصری الوزراء عبر

 أن تستطیع لن الثالث الدول من أیا ألن. عسكرى  عنف مثل هذا االتفاق عدیم الجدوى ولیس من ورائه  أن ورأوا .باكستان
 من والغرب ناحیة سرائیل منإب تركیا وعالقات ئیلسراإ مشكلة بسبب وذلك ، الحرب وقوع فى حالة األخرى  لنجدة تهب
 -التركى  الحلف أن وذكروا .األخرى العربیة فى البالد  العراقى وكذلك الرأى العام من مرفوض الحلف أن. أخرى ناحیة

 تستخدام قد السعودیة أموال لى أنإ ولمحوا ، انفى باكست الرأى العام عداء أثار  وأنه ، عملیة نتائج له الباكستانى لیس
 المضادة ، وأن مصر قد تقوم بتمویل الدعایة الحلف فى فكرة قدما على المضى  أصر ذاإ عیدنورى الس ضد للتدخل
 . لذلك الحاجة دعت ذاإ للحلف

 الغرب مع الدفاعیة العالقات
 وأن ، العربیة للجامعة ةوالعسكری السیاسیة القوه دعم ساسأعلى  تقوم الحالیة المصریة السیاسة أن الثالثة الوزراء أكد 

 ثالثتهم واتفق. والعراق واألردن مصر مع)   المعاهدات( حالیا ةالقائم التصعلى ال صرتتق أن یجب الغرب مع  العالقات
 ةبنبر  البالد فى تلك قویة حكومات فى قیام هملأما عن وعبروا ، الضعف تعانى من األردن ولبنان سوریا حكومات على أن

  .البالد فى تلك العسكریة االنقالبات شجیعت توحى اعتزامهم

 الشرق ضد الروسى الموجة هدیدالت التى یمثلها الذریة الحرب أخطار عن الوزراء الثالثة على اإلطالق فكرة لدى ولیس
 التى تهدد خطارألا ضد الدفاع الوجودالعسكرى والجوى البریطانى فى توفیر بأهمیة االعتراف تماما ورفضوا .األوسط

 والكفاءة المتقدمبالسالح  تزویدها بعد العربیة البالد لقوات المنطقة عن الدفاع مهمة ترك على ضرورة صرواأو  .نطقهالم
(  المصریة جلیزیةاإلن االتفاقیة على منوال البریطانیة-العراقیة المعاهده مراجعة تتم نأفى  ملهمأ عن وعبروا القتالیة.
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 .السویس بقناة ولیس المنطقة بشمال ترتبط االتفاقیة هذه مثل نأ ى شاكبروأعلى ر  واوافق ولكنهم،  )اكتوبر 19فى  الموقعة
ٕ و  ، بالغموض موقفهم اتسم ، البریطانیة - األردنیه المعاهدة بمراجعة یتعلق وفیما  یقبل عربى واحد بلد الیوجد أنه ذكروا نا
 . السلم زمن على أرضه لى المرابطةإ البریطانیة القوات دعوة

 الصاغ فذكر. الغرب مع رسمیة دفاعیة عالقات قامةإ نحو التوجه ضرورة عدم لتبریر معقدة نظریة المصریون لوزراءا وقدم
وحتى .  المتحدة الوالیات مساندةو  بلفور وعد صنیعة سرائیلإ ألن سرائیلإب العرب فى أذهان یرتبط الغرب نأ سالم صالح

  .مصالحهم تخدم الغرب مع الدفاعیة العالقات أن التى تزعم بالفكرة العربیة الشعوب تقبل لن سرائیلإ مشكلة حل یتم

 ضد الحرب نأ العربیة الشعوب قناعبإ" السیكولوجیة  المعركة" كسب یتم حین أنه الناصر عبد البكباشى جمال وذكر
 العدوان لمواجهة ةالزملا االحتیاطات باتخاذ  - عندئذ -  العربیة الحكومات وتقوم ، راضیهمأعلى  تتم سوف الشیوعیة

فى  الغرب مع باالشتراك العربیة الجامعة قبول یمنع ما هناك یكون لن إنهف ، العربیة المصالح عن الخارجى الروسى دفاعا
 المبرمة الدفاعیة المعاهدات ورأى ان. ذریعة الشیوعیة من تتخذ نماإ نآلا ذلك لتحقیق ى محاولةأو  ، الدفاعیة مشروعاتهم

 منظمة" اقامة فكرة تغنى عن ، الرسمیة غیر واالتصاالت لى المشاوراتإ ضافةإ ، ردنألوا العراق من لوك بریطانیا بین
 " االوسط شرق عن الدفاع

 فى وقت الجالء تفاقیةا معركة نآلا كسب قد انه فذكر فى مصر"  جیةالسیكلو  معاركة" المصرى عن الوزراء رئیس وتحدث
 المحددة العشرین األشهر حتى نهایة تستمر التى سوف بریطانیا مع الثقة معركة ضیخو  نآلا وأنه ، یتوقع كان مما أسرع
الى التروى  میال أنه ویبدو ، ایترك مع العالقات تحسین عن تحدث كما .السویس قناة قاعدة من البریطانیة القوات لجالء

    .تركیا مع التقارب فى تحقیق

...." سیاستى  ان: " قائال نفسه عن آلخر حین من  تحدث - قابلةالم خالل - الناصر عبد جمال أن بالذكر وجدیر
 نجیب على محمد وانتصاره غتیالالا من نجاته بعد له حدث قد كبیرا" تطورا أن ویبدو.... "  بذلك سأقوم.... " "معركتى "
الدستورى  الحكملعودة إلى ا نأ ویبدو .الغرور من قلیل مع فیه مبالغ بشكل ربما بنفسه ثقته فزادت ، نالمسلمی خواناإلو 

 . ستائره الظالم علیها أرخى  قد فى مصر زبیةحال والحیاة

 فلسفة" فى كتابة  الناصر عبد جمال عنها التى عبر األفكار والتى تعكس ، المصریون الوزراء لیهاإ التى یدعو السیاسة نإ
الذى  العربیة الجامعة مجلس ث باستخفاف عنصالح سالم ، فقد تحد عند ضوحو ب التى تبدو اتبالتناقض یئةلم"  الثورة
لى إ أشار كما" مشروخة ونفجرامو  سطواناتا" همفوصب فى المجلس العربیة لى مندوبى الدولإ فأشار ، عندئذ مجتمعا كان

 ئبش"  الدیمقراطیة" أنظمتهم وعن " فیهم أمل ال الذین السیاسیین" عن  وتحدث ، الجامعة أعضاء بین"  السیئة العالقات"
ٕ و .  البریطانیة السفارة رجال بعض شخصى مع فى لقاء السخریة من  الوزراء موقف فان ، السطور مابین قراءة حاولنا ذاا

 على األقل- المرحلة فى هذه  استخدامها أو ، العربیة على الجامعة فى الهیمنة المصریین طموح عن معبرا یبدو المصریین
 . مستقلة سیاسة اعبات من العراق لمنع  -

 وجهة فى طرح"  المصریین الوزراء" التقریر سماهم من بین عجابلإل الذى یدعو التنسیق هذا یدرك الكریم ئر القا ولعل
 الشرق البریطانى لشئون الخارجیة وزیر مساعد مع فى حدیثهم  والحساسیة والدقة ورةطالخ بالغة فى مسائل المصریة النظر

 . الوضوح عدم وأ خبطالت من الدبلوماسى البریطانى نوعا ظنه ألدوارلقرى العب التوزیع من نوع هناك فكان. االوسط

 شرطا ویضع المبدأ  حیث من لى تسویةإ التوصل مكانیةإیوحى ب بما فوزى الفكرة محمود یطرح سرائیلإ عن الحدیث فعند
 نأفوزى  الدكتور علمی شروط وكلها ، جمعیا جئینالال تعویض یتم نأو  النقب صحراء عن سرائیلإتخلى  ضرورة لذلك

 سالم صالح موقف یجد سالم صالح وبصحبته الناصر الدبلوماسى البریطانى عبد قابل وعندما. بها تقبل لن سرائیلإ
 التى تحدث الشروط  عبد الناصر على المبدأ ولكن یؤكد یؤكد على حین ، اسرائیل مع التفاوض لمبدأ تماما رافضا متشددا
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 أمر یعنیهم ال"  المصریین الوزراء" الدبلوماسى البریطانى أن یدرك أال عجب ومن .قبل فوزى من محمود تفصیال عنها
ٕ و  سرائیلإ مع الصلح ابرام  للتسویة سریا مشروعا تضع وأمریكا بریطانیا بدأت على كلو  .خرآمجرى  اتخذ قد حدیثهم كان الا

 . االوسط الشرق عن الدفاع روعالى مش مصر انضمام عقبة لةاز إل ةالمعین األطراف به تقبل أن ملأعلى 

 جدوى المشروع عدم تفنید فبعد ، األوسط الشرق عن الدفاع حول الحدیث التى سادت المراوغة روح القارئ یالحظ كما
 استخدام خالل من وحدهم العرب المنطقة عن یتولى الدفاع على أن  الناصر عبد جمال یصر ، العربیة للدول ةببالنس

 بالتشاور القبول من)   یالمرح( یمانعال و  المتاح : الجامعة العربیة واتفاق الدفاع العربى المشترك ، بىالسیاسى العر  طارإلا
 رفض على تأكید ارر صإ هناك ولكن.  العربیة الدول بعض مع دفاعیة معاهدات التى تربطها بریطانیا الرسمى مع غیر

 الوجود من التخلص لى ضرورةإ واضحة شارةإ فى ، السلم زمن على أراضیهم بالتواجد األجنبیة للقوات السماح العرب
   الوطنى الحقیقى. االستقالل األجنبى لتحقیق

 لى ضعفإ شارةإلى اإل الحدیث یتجه فعندما " المصریین الوزراء" لضمائر قراءة من كاتبه یقدمه ما التقریر فى هذا والغریب
 بتلك تطیح  التى قد العسكریة االنقالبات لمساعدة تلمیحا فى ذلك أن التقریر كاتب یعتبر ولبنان وسوریا األردن حكومات

 العسكریة نقالباتاال بمساعدة أى تهدید األخرى المنشورة التقاریر تتضمن ال كما ، أصال یرد لم ذلك  أن رغم ، الحكومات
 نتهاأعلى طم یحرصون كانوا وقتفى  القوى الغربیة استعداء معناه ألن المصریین القادة من حماقة لكان ذلك حدث ولو ،

 . مصر أرض عن جندى بریطانى  خرآ رحیل حتى یتم

 هذا مثل لمصر  یكن فلم ، نورى السعید ضد السعودیة أموال باستخدام تلمیح من قیل على ما تنسحب المالحظة نفس
 كاتب تبرع ولعل. أیضا ذلك علمت بریطانیا كانت ثم ومن جیدا ذلك تعلم المتحدة الوالیات أن والبد ، على السعودیة التأثیر
 ما وخاصة ، الغرب على مصالح شخصیا الناصر عبد لى خطورةإخفى  طرف من شارةإلا هدفه الضمائر بقراءة التقریر
وهى  ، منطقةالفى  الغرب متاعب هى بذلكتلتن منه التخلص یزكى فكرة مما بنفسه ثقته وزیادة بالسلطة دهاانفر  من لیهإ أشار
 . البریطانیة مخططى السیاسة عن ائبةغ تكن لم فكرة

 


