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 )الثالثة الحلقة( البریطانیة الوثائق فى یولیو ثورة
  بقلم: د. رءوف عباس

  2002یولیو  26

 عبدالناصر مع إیدن لقاء
 ُ َ قِّ و  فى جدیدة صفحة وبدأت ،1954 عام خریف فى الجالء اتفاقیة تع

 بریطانیا فى والمخابرات الدبلوماسیة الدوائر كانت ،الغرب مع العالقة
 وضعها التى األخیرة العقبة إزالة على لعملبا مشغولة وأمریكا

 البالد لیضم األوسط الشرق عن الدفاع مشروع طریق فى عبدالناصر
 مصر وتكون) باكستان – ایران – تركیا( االقلیمى الجوار ودول العربیة
 األطراف تقبله إطار عن البحث هى األخیرة العقبة تلك كانت ،قاعدته
سرائیلو  العرب بین للتسویة المعنیة ٕ  كان ،الجهود لتلك مواز خط وفى ،ا
 حلف بعقد الغربى الدفاعى للمشروع الزاویة حجر لوضع متواصال العمل
 أساسیا مصر موقف وكان ،باكستان إلیه تنضم ثم عراقى – تركى

  .العربیة الدول لبقیة الحلف فكرة تسویق لضمان

 حزب رئاسة فى تشرشل وراثة وشك على كان الذى انىالبریط الخارجیة وزیر ،إیدن – أنتونى حرص كان هنا من
 الحرب عصر فى الشرقى المعسكر تجاه الغربیة ةسالسیا صیاغة أركان من عتیدا ركنا وكان ،الوزراء ورئاسة المحافظین

 اجتماع لحضور) بانكوك( التایالندیة العاصمة الى طریقه فى وهو مصر فى التوقف على حرصه كان هنا من ،الباردة
  .آسیا شرقى جنوب لحلف الوزارى المجلس

 األوسط الشرق عن الدفاع منظمة" خالل من معا الترابط الى یحتاجان آسیا شرقى جنوب وحلف" الشمالى الحزام" كان ولما
 االتحاد تطویق الستكمال الحیویة الخطة هذه من مصر فى الجدید النظام موقف على مباشرة التعرف كان فقد ،المقترحة" 

 مصر فى سفارتها من البریطانیة الخارجیة على المتدفقة التقاریر كل أشارت الذى الناصر عبد موقف وخاصة ،وفییتىالس
 عبدالناصر أن إلى جمیعا شارتأ ،الجالء مفاوضات فى البریطانى الوفد تقریر ومن ،مصر على ترددوا الذین رجالها ومن

  .مصر فى للقرار الرئیسى الصانع أصبح

) الخارجیة وزیر( فوزى محمود الدكتور حضره 1955 عام فبرایر 20 یوم عبدالناصر وجمال إیدن بین رسمى لقاء تم وقد
 یضع هیكل حسنین محمد ولكن .بینهما لألدوار منظما توزیعا یشبه فیما ،مصر نظر وجهة طرح الناصر عبد فیه وشارك

 الناصر عبد:  كتابیه فى( الدوبارة بقصر البریطانى یرالسف بیت فى العشاء مائدة على تم) رسمى غیر( آخر اجتماعا
یدن الناصر عبد بین دار ما معظم إلیه نسب ،)السویس وملفات ،والعالم ٕ  الشرق عن الدفاع مشروع حول مناقشات من وا

 وصف وأن .)أمور من الرجلین بین مادار مثل لمناقشة موقعا عادة( تتخذ ال التى االجتماعیة المناسبة هذه إلى األوسط

 على اللقاء فى الضغط یحاول لم إیدن 
 .یهدده ولم ناصر

  إیدن یطلب أن یتوقف صالح سالم عن
 ادیة لبریطانیا.إطالق التصریحات المع

  وضع الغرب مشروعا للتسویة النهائیة
سرائیل فرد بن جوریون  ٕ بین العرب وا

 بالغارة على غزة.
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 للمكان الناصر عبد لتأمل تصویره خاصة ،اإلبهار من یخلو ال محدودا – یبدو ما على – كان الذى الحفل لذلك هیكل
 یشرح استطرد بالنفى الناصر عبد أجاب وعندما ،السفیر لبیت األولى زیارته هذه كانت إذا عما فسأله إیدن انتباه أثار الذى

 وصحبه عبدالناصر تحیة على إیدن حرص عن حدیثه عند وكذلك ،مصر منه تحكم كانت الذى المكان عن انطباعه
 ،أكسفورد فى درسها التى العربیة باللغة) فوزى محمود والدكتور الدین محى وزكریا البغدادى وعبداللطیف عامر عبدالحكیم(

  .معهم حدیثه أثناء فى العربیة الجمل من الكثیر استخدام على یضاأ وحرصه

) إیدن( الخارجیة وزیر مباحثات فى دار عما تقریرا بالقاهرة البریطانى السفیر أعد ،الدبلوماسى العمل فى العادة تجر  وكما
  : الكامل نصه هذا ،1955 عام فبرایر 21 فى البریطانیة الخارجیة إلى أرسله ،المصریین القادة مع

 من السیاسة رجال مامأ به بدت ما نحو على دولیةال لألوضاع خالصة بتقدیم حدیثه) إیدن( الخارجیة وزیر بدأ" 
 والعراق ببریطانیا بعالقتها شبیهة بروسیا مثل عالقة أن یعتقد إنه وقال .بلندن أخیرا عقد الذى الكومنولث أعضاء
 تتجه ألمانیا فى جبهة تكوین روسیا مصلحة من كان وكما .بالنسبیة عموما تتسم الدولیة والعالقات ،وألمانیا

  .االمكان بقدر الشمال أقصى نحو جبهة تكوین فى تشارك أن مصر مصلحة من فإن ،شرقا

 وناقش ،وغربه قزوین بحر شرق لروسیا العام الوضع ،االمبراطوریة للقوات العامة األركان رئیس ذكر عندئذ
یران العراق عبر السوفییت تقدم لتحقیق النووى السالح استخدام ٕ  عبد جمال( صرىالم الوزراء لرئیس وقال .وا
 على یقع التى قاعدته مصر تكون ،دفاعیا تنسیقا تتطلب ،باكستان إلى البوسفور من كلها المنطقة إن) الناصر
  .أراضیها عن الجوى الدفاع عاتقها

 عن الدفاع مشكلة عن باستفاضة تحدث ولكنه ،تقدم ما على التامة موافقته المصرى الوزراء رئیس أبدى وقد
 تأمین یقتضى المنطقة عن الدفاع ولكن ،الشمال من یأتى هجوم ضد للدفاع واحدا خطا تتطلب ال التى المنطقة
 التى الشهیرة نظریته وشرح .العمق عن للدفاع األساسیة العناصر إقامة ثم ،المنطقة بالد فى الداخلى الوضع
) نفسه الناصر عبد فیهم بمن( اشعوبه ألن ،اإلعداد من كبیر قدر إلى تحتاج الداخلیة الجبهة أن إلى تذهب
 .لدیهم مقبول غیر الكبرى الدول إلیه تدعو األحالف من نوع أى وأن ،األجنبیة الهیمنة من الخوف عقدة لدیهم
 الغبار مناسبة دفاعیة ترتیبات تضمنت ،واألردن والعراق مصر مع اتفاقیات بالفعل أبرمت قد بریطانیا أن وذكر
  .علیها

 تحظى ال المقترحة التركیة – العراقیة االتفاقیة أن إلى) فوزى الدكتور( خارجیته وزیر مع عبدالناصر وذهب
 وأضاف.. الغرب یفید لن ذلك فإن ،بغداد فى السیاسیین من حفنة مع إبرامها تم إذا وأنه ،العراق فى أحد بتأیید

 حولها التفاوض فى استمرت تهحكوم ولكن ،االتفاقیة یعارض أنه شخصیا له ذكر العراقى الخارجیة وزیر أن
 على تبرز المتاعب وبدأت ،االتفاقیة تلك معارضة فى بدأت المصریة الدعایة أن وذكر .البریطانى الضغط تحت
 التعاون إعاقة لىإ وأدى ،منعدمة فرصته كانت ثم ومن ،مالئم غیر وقت فى" الحلف" أبرم لقد .الواقع أرض
 عراقیة – انجلیزیة اتفاقیة ترى أن تود كانت مصر إن وقال .خطیرة بصورة العربى والعالم الغرب بین الفعال
 استخدام یمكن حیث العراقى – التركى الحلف من بدال ،)الجالء اتفاقیة( المصریة – االنجلیزیة لالتفاقیة مناظرة
 مع متناغمة تصبح االتفاقیة هذه ومثل ،إیران أو تركیا على عدوان وقوع حالة فى العراق فى الجویة القواعد
  .العراقى – التركى الحلف معها یتعارض بینما ،العربیة المشترك الدفاع اتفاقیة

 الدفاع اتفاقیة أساس على یقوم الذى المنطقة عن الدفاعى نموذجه الناصر عبد جمال البكباشى قدم عندئذ
 لمنع ألمانیا فى العسكریة الفرق من عدد بتكوین معنیا الغرب كان كما بأنه بالقول فكرته ودعم .العربیة المشترك
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 غرض لتحقیق موحدة عربیة قیادة تحت ،عسكریة فرق عشر تكوین على یحرص أن یجب ،هناك السوفییت تقدم
  .مماثل

 وأشار ،الداخلیة للجبهة مفهومه حول الناصر عبد جمال البكباشى لالمبراطوریة  العامة األركان رئیس وناقش
 جاللة حكومة أن) إیدن( الخارجیة وزیر له وأكد. العمق فى نظام إیجاد إلى یحتاج ال دفاعى خط إقامة أن إلى

 الذى نفسه بالقدر ،" الحلف" اتجاه فى والعراقیة التركیة الحكومتین تحرك بها اتسم التى للسرعة دهشت الملكة
  .المصریون به شعر

 لحین المقترحة  العراقیة – التركیة االتفاقیة على حكمهم تأجیل إلى المصریین القادة) إیدن( الخارجیة وزیر ودعا
 عن البحث فى جادین أنفسهم یجدون وقد ،یتصورون ما نحو على اعتراض موضع تكون ال لعلها بنودها معرفة
 وأنها ،االتفاقیة ببنود جاء ما فعال یعرف إنه عبدالناصر جمال البكباشى فقال .علیها اعتراضاتهم لسحب سبیل

  .العربى العام الرأى من اعتراضا یلقى الراهنة الظروف فى إبرامها وأن ،هعتراضا موضع

 ،علمنا حد على اإلبرام إلى طریقها فى فاالتفاقیة ،الحقائق نواجه اآلن أننا إلى) إیدن( الخارجیة وزیر أشار عندئذ
 أن الجاللة صاحبة ةحكوم على یجب إنه قائال فوزى الدكتور فرد ؟ الحالة تلك فى مصر موقف سیكون فماذا
  .ذلك عن بالعدول والعراقیة التركیة الحكومتین تحث

 مع المسألة هذه حول خالفاتهم تسویة إمكان یرون المصریون الوزراء كان إذا عما) إیدن( الخارجیة وزیر وتسائل
 إن قائال صرالنا عبد فرد ؟ والعراق تركیا وزراء رئیسى و الناصر عبد جمال یضم اجتماع فى األخرى األطراف

 االستجابة رفض ولكنه ،القاهرة لزیارة رغبته أبدى) التركى الوزراء رئیس – مندریس عدنان( مندریس \ السید
 قبل االتفاقیة على التوقیع بعدم تعهد إذا مندریس للقاء استعداده أبدى ولكنه ،الشعبى الفعل رد خشیة لطلبه
 .الشرط هذا مثل یقبل أن مندریس \ السید على الصعب من إنه) نإید( الخارجیة وزیر فقال .القاهرة إلى قدومه
  .شك ذلك فى ما بالصعاب محاط األمر إن بقوله ذلك على الناصر عبد وعقب

 یرى الناصر عبد جمال البكباشى كان إذا عما) إیدن( الخارجیة وزیر فتساءل ،إسرائیل مشكلة إلى الحدیث وانتقل
 التى الوحیدة العربیة الدولة – رأیه فى – هى مصر أن وأضاف ،التسویة اهاتج فى تقدم لتحقیق إمكانیة أى

 المسألة بأن المصرى الوزراء رئیس ورد .ممكنا ذلك كان إذا المشكلة حل نحو تتجه أن وضعها بحكم تستطیع
 وال ،لتعقیدا بالغة وحدها الحدود ومشكلة ،مجدیة تكون لن جزئیة حلول أى إن قائال واستطرد ،بالتوقیت ترتبط
 حالة فى إنه وقال ،ذلك على) إیدن( الخارجیة وزیر ووافق .الشاملة التسویة إطار فى إال لها حل إیجاد یمكن
 فإنه ،للمشكلة حل عن البحث فى الجاللة صاحبة حكومة مساعدة طلب وقت أى فى المصریة الحكومة رغبة
  .ذلك طلب فى تتردد لن المصریة الحكومة أن ثقة على

 فى تحسن إلى اإلشارة یكرر المصرى الوزراء رئیس وكان ،والصراحة الصداقة بروح المناقشات اتسمت دوق
 تلك استمرار فى واألمل ،ذلك على المصریة الحكومة تعلقها التى واألهمیة ،البریطانیة– المصریة العالقات
  .المستقبل فى العالقات

 فى) الناصر عبد( المصرى الوزراء رئیس من علم) إیدن( ارجیةالخ وزیر ولكن ،السودان حول قصیر نقاش ودار
 الحكومة ألن ،النیل میاه حول السودان مع اتفاق إلى التوصل فى بالغة صعوبة وجدت مصر أن خاص حدیث

 الخارجیة وزیر وقال .بأسوان العالى السد مشروع فى قدما المضى بإعاقة هدد مما ،مطالبها فى غالت السودانیة
 استعداد على وأنه ،الموضوع هذا حول تمت التى االتفاقیة على كبرى أهمیة تعلق الجاللة صاحبة ومةحك إن

 التصریحات إطالق عن سالم صالح الصاغ یتوقف أن – نفسه الوقت فى – وطلب ،لتدعیمها عمل بأى للقیام
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 مع تحدث أن سبق إنه بقوله اصرعبدالن جمال فرد .المرحلة هذه فى أحدا تفید لن ألنها ،لبریطانیا المعادیة
) الناصر لعبد أى( له فقیل ،السودان موضوع حول معه التحدث فى سالم صالح رغبة حول البریطانى السفیر

  .وقت أى فى )سالم صالح( الوزیر للقاء مستعد السفیر إن

  ."االجتماع نهایة فى مشترك بیان إصدار وتم

  العربى الدفاع
 أن ویالحظ ،إیدن و الناصر عبد بین الوحید االجتماع فى دار ما حول البریطانى السفیر لتقریر الكامل النص هذا كان

 اللقاء هذا فبعد ،األوسط الشرق عن الدفاع مشروع من مصر فى للنظام النهائى الموقف على التعرف هو اللقاء من الهدف
 اسم عالمیاإ حمل الذى الحلف اتفاقیة لتوقیع بغداد لىإ التركى الرئیس وصل) 1955 عام فبرایر 24( فقط أیام بأربعة

 للنزاع تسویة إلى للتوصل الناصر عبد استعداد ومدى " إسرائیل مسألة" حول الحدیث لىإ التطرق كان كما "، بغداد حلف"
 شهور قبل االنجلیز الدبلوماسیین رددها التى بالمطالب الناصر عبد تمسك على للتعرف حاسمة نقطة اإلسرائیلى – العربى

 عن إسرائیل تنازل وهى) المستحیلة( المصریة الشروط طرح فى االستفاضة أمر فوزى محمود للدكتور وترك ،إیدن زیارة من
 األمم قرارات وتطبیق 1947 عام المتحدة األمم أصدرته الذى التقسیم قرار وتطبیق ،السبع بئر جنوب النقب صحراء
 خطة بإعداد الشهور تلك خالل شغلتا قد وأمریكا بریطانیا وكانت .تعویضهم وأ ارهمدی إلى الالجئین عودة بشأن المتحدة
 والضفة إسرائیل بین الحدود فى الطفیفة التعدیالت بعض ذلك فى بما ،التفاصیل أدق تضمنت ،المسألة هذه لتسویة كاملة

 تضمین تم كما ،بدقة تحدیدها تم الغربیة مانیاوأل وفرنسا وبریطانیا أمریكا تدفعها بأموال الالجئین مشكلة وحل ،الغربیة
 فى الممر الستكمال علوى كوبرى إقامة تتضمن هندسیة ترتیبات وفق رضیاأ اتصاال یحقق النقب شمال عبر ممرا المشروع
  .األخیرة الكلمة لیسمع جاء الذى ،إیدن قدوم قبل ذلك كل وتم .إسرائیل بید تظل التى األخیرة المرحلة

 على أیام ثمانیة مرور بعد أى ،)1955 عام فبرایر 28 یوم( غزة على الشهیرة غارتها إسرائیل تشن أن غریبا كنی لم لذلك
 الحرس من به بأس ال عدد عدا شهداء مصریا جندیا 32 الغارة هذه فى وسقط ،ورفاقه الناصر عبد مع إیدن لقاء

  .بغزة آخر مصرى موقع لىع التالى الیوم فى الغارة تكررت ثم ،والمدنیین العسكریین

 مع صلح إلى التوصل على حریصة لیست أنها مؤداها مصر إلى إسرائیل بها بعثت سیاسیة رسالة غزة على العدوان كان
 لفرض تسعى وأنها ،1955 عام ومطلع 1954 عام من األخیرة الشهور فى الغرب صاغه الذى المشروع إطار فى مصر

 المصرى الجیش أمام الجدید الثورى النظام إحراج المدویة الرسالة هذه تضمنت كذلك .وةبالق مصالحها تناسب التى التسویة
 الرسالة تلفت كما ،الحدودیة مواقعه عن یدافع أن عن یعجز به فإذا ،تؤیده التى المصریة الجماهیر وأمام ،یسانده الذى

 ألن ،سراب وراء یجرى إنما المنطقة فى ةالدفاعی الغرب مخططات معارضة فى بمصر االقتداء أن إلى العرب أنظار
  .نفسها حمایة عن عاجزة مصر

 ضمان فى الغرب إلیه یذهب أن یمكن الذى المدى لتقییم جاءت ولكنها ،عادیا دبلوماسیا عمال – إذا – إیدن زیارة تكن لم
 جاء كما( إلیدن ناصرال عبد قال فإذا .المنطقة على للهیمنة وخططه الغرب مصالح مع تماما متناغم مصرى موقف

 ،" مجالس فك" باعتباره عالته على یؤخذ ال كالم فهو ،الغربیة الهیمنة ضد عقدة لدیهم مثله العربیة الجماهیر إن) بالتقریر
جراءات سیاسات علیه وتترتب ،الجد مأخذ یؤخذ بل ٕ   .وا

 ما نحو على" والصراحة الصداقة بروح" ماتس الذى الشجى الحدیث هذا داللة عنهم غاب قد ورجاله عبدالناصر أن أظن وال
 وافقت بغداد حلف میثاق توقیع أعلن وعندما .والسعودیة األردن مع إیدن زیارة انتهاء فور مشاورات فدارت .بالتقریر جاء

 دفاعى تنظیم إقامة ذلك عن ونتج ،والسورى المصرى الجیشین یضم موحد عربى جیش إقامة على سوریا اقتراح على مصر
 أنها السعودیة أعلنتو   ،)1955 عام فبرایر 28( البلدین فى الحربیة الصناعات وتنسیق مشتركة دائمة وقیادة كمشتر 

 فى علیها أصر التى الفكرة یجسد أن الناصر عبد حاول وبذلك ،حذوها الیمن وحذت ،السورى – المصرى تفاقالل ستنضم
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 شئ النیات ولكن .وحدهم العرب مسئولیة العربیة البالد عن الدفاع نأ وتأكید ،األوسط الشرق عن الدفاع لمشروع مناقشاته
 الیمنى - السعودى – السورى – المصرى تفاقاال الغربیة القوى تأخذ فلم ،آخر شئ العربیة العسكریة لآللة المر والواقع
 – األمریكى( الثالثى لبیانبا الغرب تحجیمها تولى التى العربیة للجیوش العسكریة بالقدرات معرفتها بحكم الجد مأخذ

 الدولة أمن ضمان تكفل للمنطقة السالح تورید على قیودا وضع والذى ،1950 عام فى الصادر) الفرنسى – البریطانى
 فى مصر جدیة عدم من التأكد بعد ولكن .مجتمعة العربیة للدول العسكریة القدرات توازن العسكریة قدراتها وتجعل ،العبریة
 العربیة الجیوش قوة العسكریة قوتها كفة ترجح حتى إلسرائیل السالح تورید الغربیة األطراف بعض بدأت ئیلإسرا مع الصلح
  .مجتمعة

 عن الدفاع من تتمكن حتى بالسالح مصر بمد المتحدة الوالیات یطالب فأخذ  ،ورجاله الناصر عبد عن كله ذلك یغب ولم
 استعداد مدى استطالع وطلب ،)1955 عام إبریل( باندونج فى) الصین اءوزر  رئیس( الى شوین لقاء فرصة وانتهز ،نفسها

 األمریكى السفیر الناصر عبد استدعى ،لذلك السوفییت باستعداد الى شوین أبلغه وعندما .بالسالح مصر مد السوفییت
 قرار اتخاذ إلى األمر وانتهى .لمصر السالح تبیع أن – مرة آلخر – المتحدة الوالیات من یطلب إنه له وقال بالقاهرة
 .تشیكوسلوفاكیا واجهة وراء من السوفییتى االتحاد مع الشهیرة األسلحة صفقة وعقدت للسالح الغرب احتكار بكسر تاریخى
  .البریطانیة الوثائق فى الصفقة تلك صدى التالى المقال فى نتناول وسوف

  ھیكل روایة على مالحظات
 وبعض فوزى والدكتور الناصر عبد جمال بین تم الذى التاریخى اللقاء لهذا هیكل حسنین محمد روایة أمام نتوقف أن بقى

 بمكتب تم الذى الرسمى االجتماع وهو ،وفوزى الناصر عبد سوى یورد ال فالتقریر ،)هیكل روایة حسب( الثورة رجال
 وعبد إیدن بین دارت أحادیث نع شیئا التقریر یتضمن وال 1955 عام فبرایر 20 یوم ظهر – الوزراء رئیس – عبدالناصر

 التقالید فى( تتضمن ال اجتماعیة مناسبة وهى البریطانى السفیر بیت فى نفسه الیوم مساء العشاء حفل على الناصر
 مع ناقشها التى الملفات فتح إلى العشاء حفل فى عاد قد إیدن أن أظن وال ،والتفصیل العمق بهذا ،محادثات) الدبلوماسیة

 التلمیح األطراف من لطرف سنحت إذا إال اللهم .لذلك تدعو الحاجة تكن فلم ،الرسمى االجتماع فى وفوزى الناصر عبد
 الناصر عبد هدد إیدن أن من) السویس وملفات ،والعالم الناصر عبد( هیكل بكتابى ورد ما صحیحا ولیس .جدیدة فكرة إلى

ذا. قیعهتو  بعد بغداد لحلف معارضته حالة فى معه حدیثه فى ضمنا ٕ  من لكان اللقاء سیاق فى حدث قد كهذا موقفا كان وا
 على یرد إیدن – ذلك من النقیض على – نجد بل ،له كامال نصا قدمنا الذى الرسمى التقریر فى یسجله أن السفیر واجب
 بالقول ،للقاهرة رتهزیا قبل الحلف میثاق توقیع بعدم) التركى الوزراء رئیس( مندریس عدنان یتعهد بأن الناصر عبد اقتراح

 وما ،ضمنا أو صراحة یهدده لم كما الناصر عبد على الضغط یحاول لم فإیدن .الشرط قبول علیه یصعب مندریس بأن
  .احتواءها) ظنهم فى( سهل ،خارجة تظل أن مصر اختارت فإذا ،بالفعل اتخذ الحلف فقرار ،ذلك إلى بحاجة كان

 عن الناصر عبد سأل إیدن أن ذكر فقد .المنطق مع تستقیم ال اللقاء فى دار الم هیكل تسجیل فى جاءت أخرى مسألة
 بالقول )مبراطوریةإلل العامة األركان رئیس( هاردنج المارشال فسارع ،األوسط الشرق عن الخطر منه یتوقع الذى المصدر

 أن شعر إیدن أن ویبدو:" بقوله لكذ على هیكل ویعقب ،"وحدها؟ إسرائیل من إال خطرا تتوقعون ال انكم" الناصر لعبد
 مثل عن تسمع وألم ،تنتظر أن مناسبا یكن ألم:  له یقول إلیه فالتفت ،أوانه قبل إسرائیل موضوع أقحم قد هاردینج المارشال

 وجاء ،بصراحة االجتماع فى إسرائیل مع الصلح موضوع نوقش التقریر فى رأینا فكما ."الخ... حصانك لسانك یقول عربى
 تقاریر وردت الذین الثورة قیادة مجلس اعضاء وجمیع الناصر عبد أن كما ،الصلح هذا استحالة عن معبرا المصرى لردا

 إلى الحدیث یتطرق عندما دائما یؤكدون كانوا ،بالقاهرة واألمریكیة البریطانیة السفارتین تقاریر فى لهم خاصة أحادیث عن
 لسان على فعال وردت العبارة هذه كانت فإذا ،إسرائیل من یأتى فعال صرم یهدد الذى الخطر أن السوفییتى الخطر

  ." لسانه یمسك"  أن إیدن منه یطلب حتى الحرج إلى یدعو ما هناك كان فما ،هاردنج المارشال
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 نم أو الناصر عبد من سمعه ما على اللقاء فى الناصر وعبد إیدن بین دار لما روایته فى اعتمد هیكل أن الظن أغلب
ن) الدین محیى زكریا و وبغدادى ،عامر أى( العشاء وحفل)  فوزى أى( الرسمى االجتماع حضروا من بعض ٕ  كانت وا
 أورده ما أن یبدو كل على .تماما الصمت یلزمون ثم حاضرین یكونوا أن یعقل وال الرسمى التقریر فى الترد هؤالء اسماء
  .یعرفه أن له محدثه أراد ما وعلى ،السمع على اعتمد هیكل

ذا ٕ ذا"  والصراحة الصداقة روح" سادته قد االجتماع كان وا ٕ  الطیبه العالقة استمرار فى رغبته عن عبر قد الناصر عبد كان وا
 ورغبة الناصر عبد على دفین بحقد إیدن وتصیب ،العالقة هذه أسس لتنسف السریعة المتغیرات جاءت فقد ،بریطانیا مع
" بغداد حلف" على الشرس والهجوم ،السوفییتیة األسلحة صفقة:  التالیة األشهر فى األحداث تسارعت فقد .منه التخلص فى

 العرش وتهدید) جلوب الجنرال( األردن فى رجلها بریطانیا فقد إلى أدى الذى مصر لموقف العربیة الجماهیر وتأیید
 الفور على عبدالناصر وقام العالى سدال مشروع تمویل عرض بسحب الناصر عبد ذراع لى الغرب قرر وعندما .األردنى
 إنهاء عن النهایة فى أسفر الذى ،)1956 عام( مصر على الثالثى للعدوان التنازلى العد بدأ. السویس قناة تأمیم بإعالن
 ،ةالبریطانی االمبراطوریة نعش فى األخیر المسمار ودق ،والوزارة الحزب رئاسة فى حلمه حقق بعدما إلیدن السیاسیة الحیاة
 .العربیة والقومیة الوطنى التحرر لحركة به المعترف الزعیم وأصبح ،رالناص عبد نجم وارتفع

 


