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 )الرابعة الحلقة( البریطانیة الوثائقى ف یولیو ثورة
  بقلم: د. رءوف عباس

  2002 أغسطس 9

 الروسى السالح صفقة
 التى جعلت العوامل بین من 1948 عام فلسطین حرب ماسأة كانت
التى  العناصر من" األحرار الضباط" تنظیم یقیم الناصر عبد جمال
 حزبیا منها كان من سواء ،یشالج داخل مختلفة تنظیمات تضمها كانت

 جبهة قامةإ بهدف ،ذلك غیر كان سیاسى مدنى أو بتنظیم متصال أو
 عن الذى عجز الفاسد الحكم نظام ریلتغی الوطنیة الثورة طلیعة تمثل

 الضعف حالة وراء والذى كان ،فى االستقالل األمانى الوطنیة تحقیق
 ...لسطینف نكبة علیها والتى ترتبت الجیش التى عانى منها

 الشهیرة الستة األهداف بین وطنى قوى من جیش قامةإ هدف كان ولذلك
فى  كان فقد ،المتقدم والتدریب الحدیث الجید على التسلیح الوطنى القوى تتوقف الجیش قامةإ كانت ولما  .یولیو لثورة

 لى هناكإ عسكریة بعثات وأرسلت ،سالحالمصرى بال الجیش تزوید المتحدة لى الوالیاتإ الثورة التى قدمتها المطالب مقدمة
 المتحدة الوالیات حرص بسبب بخفى حنین عادت ولكنها ،والطائرات السالح أنواع مختلف من مصر مطالب لتقدیم بالفعل

 لى تسلیحإ االرتیاح بعین التنظر بریطانیا وألن ناحیة من العربیة والدول سرائیلإ العسكرى بین بالتوازن خاللإلا على عدم
 .البریطانى للخطر الوجود یعرض مما هیمنتها تحت یعد المصرى الذى لم جیشال

 فى السنوات على مصر ترددوا الذین مبعوثى الغرب مع لقاءاتهم فى معظم بالسالح الجدد مصر ماحك مطالبة وتكررت
التى ) 1955 فبرایر 28( ةز ى غعل ةلیسرائیإلا الغارة وجاءت مراوغة ردودا یتلقون كانوا مرة وفى كل ،لثورةلاألولى  الثالث
 النظام وأن بالتفاض ولیس السالح بقوة التى تریدها التسویة على فرض قادرة ئیلاسر إ أن مؤداها سیاسة رسالة حملت

كبدیل لمشروع  األوسط الشرق عن عربیا دفاعیا نظاما یتزعم أن یستطیع ال ثم ومن حدوده عن الدفاع عن المصرى عاجز
 .الغرب الذى یطرحهوسط الدفاع عن الشرق األ

 باندونج فى مؤتمر الناصر عبد جمال شتركإ وعندما .لمصر بالنسبة حیویة مسألة على السالح الحصول أصبح وهكذا
 السوفییت ستعدادامدى  یستطلع أن منه وطلب المسألة هذه فى) الصین اءوزر  ئیسر (الى  شوین فاتح) 1955 بریلإ(

 للسفیر وجه السالح من مصر طلبات لتلبیة السوفییت استعداد یفید ما الناصر عبدتلقى  وعندما بالسالح مصر لتزوید
 فى طریقها مصر أنو   ،اوراءه ما األكمة وراء نأ القوى الغربیة وفهمت  .لمصر السالح لبیع نداء خرآ األمریكى بالقاهرة

 .للسالح كمورد الشرقیة الكتلة مع لى التعاملإ

 على  كان على غزة سرائیلإ غارة بعد
أى  من على ااسالح تحصل أن مصر

 مصدر.

  شوین الى ونهرو وستیفنسون نبهوا
لن یقبل عبد الناصر إلى أن الغرب 

بسهولة إدخال السالح السوفییتى إلى 
 المنطقة.
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 الى نظره شوین لفت فقد ،للسالح كمصدر فییتسو ال مع التعامل مغبة من أطراف عدة من ذیراتحت الناصر تلقى عبد وقد
 من مشابها وتلقى تحذیرا ،لى المنطقةإالسوفییتى  السالح دخلتأ  ذاإ مصر تالقیها أن التى یمكن والمخاطر لى المتاعبإ

 ،لمنصبة تركه بمناسبة لوداعة الناصر دعب جمال قابل عندما) البریطانى فى مصر السفیر( ستیفنسون فلرا ومن ،نهرو
 .ذلك عن یشاع ما صح ذاإ للسالح كمصدر الغربیة الدول غیر مع التعامل بعدم فنصحه

 وتحرك ،الغربیة للدوائر ائهانبأ وتسرب ،لها غطاء تشیكوسلوفاكیا التى اتخذت الصفقة باكتمال القاهرة تأحس وعندما
 أقامته للصور معرض افتتاح بحضور الطریق علیهم قطع ،الناصر لى عبدإ انذار ةالفعلى وتوجی للتدخل المتحدة الوالیات
  .الصفقة نبأ كله المصرى والعالم على الشعب أعلن حیث )1955 سبتمبر 27  ومی( المسلحة بالقوات العامة الشئون

 بها الخاصة تفاقیةإلوا ،محضة تجاریة الصفقة أن المسئولین من وغیره الرئیس على لسان المصریة الحكومة هأكدت ما ورغم
 من مصر قدمته وما ،صناعه ولیس بالسالح التى تمسك لیدا تحددها السالح هویة وأن ،سیاسیة أى بنود تتضمن ال

 ذلك رغم .أرضیتهم عن الدفاع عن وعجزا ضعفا یزدادون والعرب ،وعدوانا تسلحا تزداد سرائیلإ أن مؤداها منطقیة تبریرات
 خترناإ ،حدث ما مواجهة بطریقة والسیناریوهات التصورات توضع وبدأت الناصر وعبد مصر ضد ربالغ قیامة قامت كله
 سبتمبر 23 یوم وذلك الموقف لتقدیر ،البریطانیة خارجیةلاألدنى با الشرق قسم أعدها مذكرة حداهماإ:  وثیقتین هنا منها

. )التالى فى الیوم نیاابریط وأبلغت ،سبتمبر 21 كان رةبالقاه مریكیةألا لى السفارةإ الصفقة معلومات تسرب تاریخ( 1955
 .البریطانى الخارجیة لوزیر مرفوعة مذكرة فى شكل تعلیق الوثیقة وعلى هذه

 فى محاولة) 1955 اكتوبر 3فى ( البریطنیة والخارجیة األمركیة ممثلى الخارجیة اجتماع محضر فتمثل الثانیة الوثیقة اما
 الناصر عبد عالنإ من أسبوع بعد األوسط الشرق فى منطقة"  خطیرال" التطور ذلك جاه ت موحدة لى سیاسةإ للتوصل

 .عنها رسمیا

  1955\9\23األدنى  الشرق قسم مذكرة
 برنامج وكان ،لمصر السالح لبیع ارتیاحهم عدم األمریكان أبدى فقد أیام منذ الروسى متوقعا السالح صفقة موضوع كان

 ولكن ،دوالر مالیین عشرة األولى منها للمرحلة خصصت ،دوالر ملیون 27 قیمته ما تضمنی لمصر السالح لبیع أمریكا
 األمریكان نفاقإل التى تخصص المحلیة بالعملة ثمنها یدفعوا على أن  B 26 طراز من قاذفة بثالثین مدهم طلبوا المصریین
 .فى مصر

 :یلى  فیما تتمثل األسیاسیة النقاط فان ةاألخیر  التطوارت من موقفنا علیة یكون أن یجب بما یتعلق وفیما

 على حین العراق فیها ؤیدت ظروف نشأت ذاإ الكارثة حد األمر یصل فقد ،خطى األمریكان تجاوز ستطیعتال  .1
 .مصر المتحدة الوالیات تؤید

 ءهاعدا وأعلنت ،السویس اةنق من وأخرجتنا ،ولیبیا فى السودان نیاابریط ضد تعمل كانت مصر أن العرب یعلم .2
 فى الهجوم والیمن السعودیة مع واشتركت ،باألردن على وضعنا الـتـأثیر مصر العراقى وترید - التركى للحلف
 .والیمن بعدن یتعلق فیما علینا

لى أى إ الیقین على وجه نعرف وال ،فى باندونج حدث ماو على نح الحیاد نحو الناصر عبد اتجاه العرب یدرك .3
 المعسكر دخل أنه روسیا مع أسلحة صفقة یعنى عقد وال ،وسطألا الشرق نهرو نیكو  أن الناصر عبد مدى یرید
 .والغرب الشرق بین رددهت تعكس ولكنها ،الروسى

فى  العرب  یجد فسوف ،المصریة على الطریقة زازاابت باعتبارها المسألة بمعالجة واألمریكان نحن قمنا ذاإف .4
 محط العراق أصبح وقد ،الغرب مع التعاون من لهم نفعا كثرأ ،الفدیة دفع علیها كرهینة الغرب مع التعامل
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 علیه حصل ما كان ،التحالف هذا من شهور تسعة وبعد ،تركیا مع تحالف األخرى منذ العربیة الدول أنظار
 .سنتوریون دبابة 12 العراق

 الموالیة بالعر  یؤذى مشاعر سوف )للروس منافسة( لمصر سخیة أسلحة صفقة تقدیم أن لنا یتضح تقدم مما .5
 .للغرب

على ما   سرائیلإ تحصل أن دون الغرب من السالح مصر تنال أن المعقول غیر فمن ،سرائیلإ وتبقى مشكلة .6
 لزیادة مضطرین أنفسنا سنجد وبذلك ،السالح على شراء القدرة لى الذى الیملكإ ذلك ویمتد ،السالح ذلك یوازن
 .منافسة جویة بقوة ناألرد وتزوید ،كبیرة العربى زیادة الفیلق معونة

 : الخالصة

 یحققان والحیاد االبتزاز أن  یفهمون العرب نجعل أال ویجب .اتباعها نعتزم فى أى سیاسة معنا األمریكان یشترك أن البد
 على أن.تصرفاتها حسنت ذاإ لى مصرإالغربى  السالح بتزوید  نسمح أن یجب ،ذلك عن النظر صرفوب ،نمامغ مهل

ٕ و  سرائیلإل السالح مد طالقإ ذلك  یتضمن   .أیضا العراق وربما فى األردن المال من أكبر قدر نفاقا

 : نصها الخارجیة لوزیر موجهة مذكرة األوسط الشرق لشئون البریطانیة الخارجیة وزیر مساعد التقریر بهذا وألحق

 ،،،،،،، الخارجیة وزیر سعادة

 العربیة الدول أو ئیلاسر إلى إ مصر مع تعاوننا لى تحویلإ ذلك عنایدف فقد ،وتحذیرنا حتجاجناإل الناصر عبد یستجب لم ذاإ
 قال حین )أبیب بتل األمریكیة السفارة مستشار( اسل/ر السید لیهاإ التى لمح وهى السیاسة  .معا هما أو العراق التى تقودها

 قبل أمنها سرائیلإل وتضمن ،ىالشمال الحزام لى حلفإ المتحدة الوالیات تنضم سوف مصر مع المشكلة تفاقم فى حالة نهإ
 .فى أى تسویة الدخول

 قامةإ على فكرة غبار الو  .األوسط فى الشرق الغرب بمصالح بلیغا ضررا وتضر عملیة غیر السیاسة هذه وفى رأیى تعد
 مصر یابغ أن من تبین ما رغم ،الدفاعى النظام بناء وفى مرحلة ،السلم فى زمن وتركیا العراق تقودها شمالیة عربیة كتلة

 ومن .واقعى غیر تفكیر ،الحیاد موقف مصر منه  تقف حلف فى تأسیس التفكیر ولكن .ضعیفا لهجع الحلف عن وسوریا
  .لى مصرإ سوریا نضمتإ ذاإ وخاصة ،الحلف ضعافإلى إ یؤدى ذلك قد الجغرافیة ناحیةال

 التعاون من مزید تجاه بالتحرك لشمالى مقترناا الحزام كتلة إلى التحول كان ذاإ ،أكبر بدرجة األخطار هذه مقتتفا وسوف 
 .سرائیلإتحابى  غربیة فى سیاسة طرفا یكون أن قبلی العرب القادة من وغیره نورى السعید أن الؤكد من فلیس .سرائیلإ مع
 وضد اسرائیل ضد تطرفا المواقف المصرى الذى یتبنى أكثر لى الموقفإ االنضمام غراءإ مقاومة العرب یستطیع ولن

   .األمبریالیة

 سرائیلإعلى  تماما عتمادسوى اإل خرآ بدیل لدینا ولیس هالعربى كل العالم معها نفقد فسوف مصر فقدنا لو أننا القول وجملة
 .البترولیة العربى وموارده العالم -أیضاً - یفقدنا مما

 الذى قد الثمن كان مهما ى جانبنالإ بقى مصرنُ  أن علینا وهى أن ،مواجهتها من البد مرة حقیقة أمامنا ،لذلك ونتیجة
 ولما ،فیه تتدخل تكن لم روسیا ألن األوسط فى الشرق وضعنا ستعدناإ أننا واضحا كان لقد ،سرائیلإ عن التخلى یتضمن

ال  ،علیهم نتفوق أن فعلینا ،ضدنا المزاد دخلوا قد الروس كان ٕ  .األن قتصادناإ هعلی الذى یعتمد القوة مصدر خسرناوا

 .ذلك كیدألت مناسبة وهذه ،مصالحنا مع یتوافق ال سرائیلإل الدائم دعمنا أن على یقین دائما ولكنى كنت ،الةطإلل عفوا
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ممثلى  اجتماع محضر یلى نص وفیما ،البریطانیة األدنى بالخارجیة شرقلبا المختصین جانب من الموقف تقدیر ذلك كان
 .األوسط فى الشرق ازینو الم التى قلبت السالح صفقة من موحد موقف عن بحثا مریكیةألاو  البریطانیة وزارتى الخارجیة

  1955 أكتوبر 3 بتاریخ إجتماع محضر
 داالس فتساءل فى القاهرة التى حدثت للتطورات باستعراض المناقشة  تبدأ أن )البریطانى الخارجیة وزیر( ماكمیالن اقتراح 
 التسلیم وتواریخ مصر التى تسلمتها السالح كمیات عن جدیدة معلومات هناك كانت ذاإ عما )اآلمریكى الخارجیة وزیر(

 داالس فقال .العقد حسب شهور خمسة فى غصون تكتمل سوف الصفقة وأن ،قدیمة معلومات هناك نإ هیر المستر فقال
 فى مساعدتهم علیهم عرضوا كما أیضا اقتصادیة معونات على مصر عرضوا الروس أن فى القاهرة سمع اآلن المستر أن

 .العالى فى أسوان السد بناء

 أو الناصر عبد لدى بالتدخل تحجیمها على اآلقل أو الصفقة یقافإل لى السعىإ اتجهت النیة نإ هیر ریموند المستر وقال
 أن فى اعتبارنا نضع أن علینا أخرى لذلك مرة ذلك ولنااح لو فى نجاحها ونشك المحاولة هذة الفشل فأصاب ،موسكو لدى

 ألفا عملیة وضع نحاول أن ،اتباعها یمكن للعمل خطوات ثالث وهناك .معهانتعایش  أن علینا وأن ةمستمر  الصفقة
ALPHA  )سو  العرب بین النزاع بتسویة الخاصة ٕ  ،فى القاهرة البریطانى السفیر لیهإ یذهب ما على نحو فى المقدمة) رائیلا

 السیاسة هذه فشلت فاذا) المثال على سبیل والسعودیة یاسور ( فى المنطقة العدوى انتشار على عدم نعمل نفسه وفى الوقت
 یخلف من مشكلة تبرز وهنا .مصر بعزل نقوم ثم أوال ضده فنعمل الناصر عبد من حازم موقف فى اتخاذ نظرن أن یجب
 الغرب مع أحدهما :العربى الى قسمین العالم نقسم تقتضى أن الحكمة وهل ،فیه مرغوب مصر عزل هل ؟ الناصر عبد

  ؟ السوفیت مع األخرو 

 جاء قد نهأ یبدوأال  فیجب مطلوبا فى مصر التغییر كان ذاإف ،نآلا عنیفا موقفا یتخذ أن یرید ال نهإ داالس المستر قال
 بمصالحنا الضرر یلحق قد مما ،السوفیتى للتغلغل تقبال اكثر ویجعله ،العربى ضدنا العالم ذلك یقلب فقد ،لتهدیداتنا نتیجة

 أن یرید ولكنه السوفیت فى أحضان االرتماء الیرید الناصر عبد أن عن انطباعا لدیه نإ وقال ،والبترولیة ةاالستراتیجی
 مع نفسه یورط أن من على أى حال أفضل وهذا علیه الحصول على أقصى مایمكن الطرفین من فیحصل تیتو دور یلعب

 الذى تم السالح حجم معرفة على ضوء عمله یمكن ماحتى نرى  ،أفضل الهدوء لتزاما أن رأى داالس ذلك .خرآلا الطرف
 ولكن .ككل وسطألا فى الشرق تأثیرها ونراقب ،لمصر بالنسبة األسلحة فى جدوى هذه نشكو  .العسكریة وقدرتة هتورید

 وبیع االقتصادیة فى المعونات لى التوسعإ یرمون السوفییت كان ذافإ ،العرب ولیس السوفییت هو ساسى هناألا العامل
حتى  علیهم ضغطا نمارس أن یجب الحالة وفى هذه ،معهم عالقتنا لى توترإیؤدى  ذلك فان ،وسطألا فى الشرق السالح

 لعدم طرحها داالس أنإال  مغریة لیست السیاسیة  هذه أن ورغم .الحالیة الحادثة عزل نحاول أن االفضل ومن ،واعیتراج
 .بدائل وجود

 ،السودان عن الكثیر تعرف ال األمریكیة الحكومة أن رغم ،مناسبة أداة یصبح سودانال نإف على مصر نضغط أن أردنا وأذا
عبد الناصر قد ارتبك بسبب ردود أفعالنا إزاء  أن البریطانى فى القاهرة السفیر تقاریر من انطباعا  لدیه نإ ماكمیالن فقال

 نفهم أننا قالئین لیةإ هى الذهاب نجاحا تحقق التى قد السیاسة نأو  ،معنا فى نزاع وأنه ال یرغب فى أن یدخل ،الصفقة
 ولیس األسف بلهجة معه نتحدث أن یجبو  .علیها التغلب أجل من معه للتعاون على استعداد وأننا ،التى یواجهها الصعاب
 ذیتخ بأن نطالبهو  .لى مصرإ بالقدوم السوفییت نیللفنی یسمح وأال للصفقة حدودا یضع أن منه ونطلب ،والغضب التأنیب
 عن لرى وادى األردن( جونسون لمشروع تأییده یعلن أن ،شیئا تكلفه التى لن األفعال ومن ،نیاته على حسن تدل أفعاال
  .)هناك جئینالال بعض لتوطین تمهیدا المیاه توزیع عادةإل مشروع طریق

 برامإ هو التى تواجهه شكالتعلى الم بللتغل الوحید السبیل بأن الناصر عبد قناعإ علینا أن قائال یالنمماك واستطرد
 .ذلك أجل من علیه ضغطنا یستجیب لم ذاإف ،ALPHA  بمشروع للدفع الفرصة هذه وننتهز ،سرائیلإ مع الصلح
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 فیقال له إنه رغم ،على عبد الناصر طرحها أخرى یتم نقاطا) أبیب بتل أمریكا السیاسى بسفارة المستشار( راسل واقترح
 فى الشرق التغلغل یریدون فهم ذلك غیر یرون السوفییت نإف ،تجاریا عمال باعتبارها حالسال صفقة بمعاملة مطالبته
 البالد حدود یضمنون سوف السوفییت أن معلومات لدینا تتوفر وأنه ،والسالح االقتصادیة المعونات خالل من األوسط
 قدموا وقد .فى المنطقة التقدم یریدون ییتالسوف أنو  ،سرائیلإ أمنى مع على حلف المتحدة الوالیات توقیع فى حالة العربیة

 یعنى عدم ذلك نإف ،السوفییتى النیر تحت رقبته لوضع استعداده عدم الناصر أبدى عبد ذاإف ،والسعودیة لسوریا عروضا
 .السوفییت مع بالتورط قبوله

 لمساعدته ستعداداعلى  ناأن الناصر لعبد نقول أن:  شقین ذات تكون أن یجب سیاستنا أن ماكمیالن المستر قال عندئذ
  .قلقنا وتثیر علیها تترتب التى قد السیاسیة النتائج ومنع ،التى عقدها الصفقة زلععلى 

 أثر على تبدید یساعدان سوف معا لخطاناو   .معنا المتعاونة العربیة البالد مع أكبر جهد بذل ذلك یصاحب أن ویجب
 .السوفییت السیاسى الذى حققه االنتصار

 قال داالس أن غیر ذلك  فنفى ماكمیالن ؟ الصفقة فى تلك دورا لعب قد نهرو كان ذاإ عما ماكمیالن المستر سداال وسأل
  .فى ذلك دورا لنهرو بأن حساساإ لدیه أن

 الناصر عبد یعلن أن یتطلب مما ،العربى على العالم خطر المصرى من النموذج یمثله لى ما‘ النظر هیر المستر ولفت
  .تماما مختلفة العلنیة تأتى تصریحاته ،الخاصة فى األحادیث قال فمهما ،السوفییت نحو تعنى التوجه ال الصفقة أن

فى  فاصلة ناآل أصبحت الخطوط أن له وقال ،)سبتمبر 30فى (  زاره )انایب أبا(األمریكى  السفیر أن داالس المستر وذكر
 وأن إسرائیل ،سرائیلإ یدعم أن على الغرب وجب ثم ومن ،ربالغ ضد لى السوفییتإ الناصر عبد اتجه فقد ،األوسط الشرق
 أن راسل وأضاف. مصر ضد وقائیة بحرب رائیلإس قیام مكانإلى إ انایب أبا ولمح لى السالحإ ضافةإ أمن بمیثاق تطالب

 .المصرى عبانالث یبتلعه أن الذى ینتظر المذعور األرنب جلسة تجلس لن سرائیلإ یفزیونى بأنلت فى لقاء صرح انایب أبا

لى إ السالح تورید بتقیید الخاص( 1950 عام الثالثى الصادر التصریح استخدام الممكن من كان ذاإ عما داالس ساءلتو 
 وأن فى المنطقة التسلیح فى مراقبة الثالث الدول كااشتر  ساسأعلى  قام التصریح نإ ماكمیالن فقال )،األوسط الشرق
   .اسرائیل مع الصلح العرب ابرام على ضرورة نركز أن األفضل ومن ،نآلا تغیر  الوضع

***     

الروسى  السالح صفقة  ازاء عمله یمكن ما لدراسة معاونیهما وبعض وداالس ماكمیالن اجتماع ینتهى محضر لى هناإ
 ینب الواضح التباین نالحظو  .على عقب رأسا الغرب مخططات قلب ،الحین فى ذلك مهما استراتیجیا متغیرا التى كانت

 قتصادیاا مدى أهمیتها ویعرفون ،وتاریخا وثقافة لغة المنطقة یعرفون الذین الخبراء رأى األولى تقدم فالوثیقة:  الوثیقتین
ٕ و  للعرب السالح تورید الحل یكون أن یقترحون نجدهم لذلك اشعوبه مع المثلى للتعامل والطرق ،للغرب واستراتجیا  ئیلاسر ا

ٕ  1950 الثالثى عام التصریح االتى وضعه القیود أى كسر ،معا فى  أساسیا دورا الغرب یلعب یقتضى أن ذلك كان نوا
رأى  ومثل .األوسط الشرق عن الدفاع فى مشروع استیعابها مكانإ هناك كان طالما ،الطرفین بین الصدام دون ةلالحیلو 
 مساندته جراء من الغرب التى لقیها متاعبلبا ذكر حین جرأة أكثر موفقا األوسط للشرق البریطانیة الخارجیة وزیر مساعد

 التزام فیها أكد على الوثیقة یده بخط كتبه قصیر فى تعلیق الخارجیة وزیر رفضه ما وهو ،بالتخلى عنها ونصح ،رائیلإلس
  .وأمنا وجودا اسرائیل تجاه الغرب

 ومن ،على عقب رأسا فى المنطقة األمور المصرى الذى قلب الزعیم ذلك مع الحلیفتین حیرة فتمثل ،الثانیة الوثیقة أما
 عمیال أو شیوعیا لیس أنة فهى على ثقة ،الناصر عبد شخصیة یمدتق أحسنت األمریكیة دارةإلا أن للنظر فتالوال الغریب
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 لم واحدة كلمة .فى یوغوسالفیا تیتو فعل كما تماما الطرفین من مكاسب لبالده یحقق أن یرید ولكنه ،الغرب وأ للسوفییت
 معناه كان ذكرها ألن ،بالده على استقالل حریصا كان وهى أنه تكمله أن الممكن من كان الصحیح التقییم افى هذ ترد

 ،انفعال ودون بهدوء الموقف مع التعامل تخیری نفسه داالس نجد لذلك  .ولى قد قلیمإلعلى ا الهیمنة زمام بأن تسلیمهم
 من" والسلوك السیر حسن" على شهادة حصوله مقابل لتكرارهایسعى  وأال الصفقة بهذه باالكتفاء الناصر عبد قناعإ ومحاولة
ٕ و  العرب بین الصراع وهو أال ،باألرق صابهمى أالذ الصراع لهذا حد وضع هو عندهم األمثل والحل .الغرب  سرائیلا

ٕ و  العرب بین الصلح تحقق لى تسویةإ وبالتوصل سرائیلإ بقاء وتضمن  لهذا العرب وتقبل سرائیلإ بقاء وتضمن سرائیلا
فى ( الناجح الحل هذا أن یرون وهم  .الدفاعى للغرب فى المشروع المنطقة بالد مع سرائیلإ دمج فرصة یتیح مما الوجود
  .سرائیلإ مع الصلح على ابرام إلرغامه الناصر على عبد الضغط ممارسة یحتاج )رأیهم

لى إ األمریكان اتجاه ولعل ،مصر تجاه مشتركة یاسةعلى س الى االتفاق - الوثیقة من یبدو كما - االجتماع یتوصل لم
 فى سحب اشتراكه فكأن ،للغرب مدویة السالح صفعة رأى فى صفقة الذى ألیدن یرق لم اللین من بقدر الموقف معالجة
 فثم بدأ اإلعداد للعدوان الثالثى وموق ومن ،السویس قناة تأمیم عالنإلى إ الناصر عبد العالى الذى دفع السد تمویل
  بعد. فیما العدوان ضد أمریكا موقف یفسر ،الذكر سالف فى االجتماع داالس

 


