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 1954-1950مصر وحماوالت التسلح من الدول الغربية 

   عمار ظاهر مصلح م.د.

 16/7/2019 تأريخ القبول:         23/5/2019 تأريخ التقديم:
 المقدمة

تعد مسالة الحصول على السالح وتقوية الجيش من المسائل المهمة التي اشغلت      
القرن الماضي، وجاء ذلك الحكومات المصرية المتعاقبة، وبخاصة في بداية خمسينيات 

االهتمام للحصول على السالح بعد قيام دولة إسرائيل التي أصبحت على تماس مباشر مع 
الحدود المصرية من جهة سيناء، ومع قيام تلك الدولة دخلت مصر وبعض الدول العربية 

، والتي انتهت بهزيمة للدول العربية ومنها مصر، والتي 1948حرب عسكرية معها سنة 
ركت بعد ذلك أهمية الحصول على السالح وتقوية الجيش من اجل الدفاع عن الحدود اد

 المصرية ورد أي اعتداء محتمل من قبل إسرائيل.
حاولت مصر في الحصول على السالح من الدول الغربية )بريطانيا، الواليات المتحدة        

السالح ، النها لم تكن ترغب في االمريكية، فرنسا( اال ان تلك الدول جميعها رفضت تزويدها ب
دعم مصر عسكريا اال بشروط لم تقبلها مصر في ذلك الوقت ، االمر الذي اجبر الحكومة 
المصرية بعد ان يئست من تلك الدول ان تتجه نحو االتحاد السوفييتي للحصول على السالح 

 .1955، وهو ماحدث فعال عندما عقدت الصفقة التشيكية سنة 
حث الى المحاوالت المصرية للحصول على السالح منذ تولى مصطفى النحاس تطرق الب     

أي قبل عقد الصفقة التشيكية، وقد قسم على  1954وتوقف عام  1950الحكومة سنة 
، وتأثر 1952محورين تناول المحور األول المحاوالت المصرية قبل اندالع ثورة يوليو/تموز 

أصدرته كل من الواليات المتحدة االمريكية وبريطانيا تلك المحاوالت بالتصريح الثالثي الذي 
في حظر بيع األسلحة للدول المتصارعة المنطقة، اذ اشتراطت تلك الدول  1950وفرنسا سنة 

ان تعترف مصر بإسرائيل مقابل الحصول على السالح، اما المحور الثاني فقد تناول 
، والتي كان من 1952ة يوليو/ تموزالمحاوالت المصرية للحصول على السالح بعد اندالع ثور 

                                                 

  الموصل/ جامعة اإلنسانيةللعلوم التربية قسم التاريخ/كلية . 
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أهدافها تقوية الجيش المصري لذا سعت حكومة الثورة للحصول على السالح، وكان توجه تلك 
الحكومة في البداية نحو الدول الغربية وبخاصة الواليات المتحدة االمريكية، اال انها فشلت في 

 الحصول على السالح من تلك الدول.
 1952ت المصرية قبل اندالع ثورة المحور األول: المحاوال

( يزود بالسالح 1956-1882كان الجيش المصري طيلة عهد االحتالل البريطاني )      
على التحكم في امر تسليح  1882من بريطانيا، التي حرصت منذ احتاللها لمصر عام 

اهما الجيش المصري ، وكانت الحكومة البريطانية هي التي تحدد المقدار والنوع الذي تر 
 (1)كافيين في نظرها لتسليحه 

ان تتضمن  1936عملت بريطانيا بعد عقدها للمعاهدة المصرية البريطانية عام       
المعاهدة مواد تجعل أسلحة الجيش المصري ومعداته من طراز األسلحة البريطانية على ان 

الل البعثات استطاعت بريطانيا من خ تستورد مصر األسلحة والمعدات من بريطانيا ، كما
العسكرية)التي تضمنتها المعاهدة( من ان تسيطر على إدارة وتسليح الجيش المصري ، في 
الوقت الذي عملت على عرقلت انشاء مصانع عسكرية في مصر كي تضمن بقاء مصر 

دخل الجيش  1948بحاجة لها في مجال التسليح. وعندما اندلعت حرب فلسطين عام 
اية ان يحقق النصر لوال تدخل الدول الغربية وفرضها الهدنة المصري الحرب وكاد في البد

على الدول العربية، وامتناع بريطانيا من تزويد الجيش المصري بالسالح والذخيرة، وكان ذلك 
 (2)من أسباب خسارة الجيش المصري في تلك الحرب

باردة، وانتشار ،واندالع الحرب ال 1948و بعد انتهاء الحرب العربية اإلسرائيلية عام       
المخاوف من المد الشيوعي ، رات الحكومة البريطانية بان تزويد مصر بالسالح سيقوي 

                                                 
1

أصولها وابرز مظاهرها وانجازاتها، دار  1952حسن صبحي، اليقضة القومية الكبرى ثورة يوليو  

 . 150(، ص 1965،)القاهرة ، 1المعارف،ط

2
. لقد تضمنت المادة 173، )القاهرة، د.ت( ،ص1956-1943مرسي، العالقات المصرية السوفيتية فؤاد ال 

الثامنة من المعاهدة على نص يقضي بضرورة تسليح الجيش المصري بنفس طراز األسلحة البريطانية، حتى 

،فيستطيع الجيش متاعب وعراقيل من ناحية الذخيرة واألسلحة حين يفرغ المدد مؤقتا اثناء الحرب  أال تنش

المصري اخذ المدد الالزم السلحته من حليفته بريطانيا . للتفاصيل ينظر: عبدالعظيم رمضان ، الجيش 

 344(، ص1977،) القاهرة، 1، الهيئة المصرية للكتاب، ط1936-1882المصري في السياسة البريطانية 
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احتماالت بقاء بريطانيا في منطقة قناة السويس، وهذا يتوافق مع السياسة االمريكية في تلك 
د المدة التي كانت تعمل على كسب مصر الى جانبها وتقويتها كي تمارس دورها في الدفاع ض

العدوان السوفييتي المحتمل، وكانت وجهة النظر االمريكية في تلك المدة ترى ان احتمالية 
سرائيل هو اقل أهمية من الناحية االستراتيجية من الخطر  حدوث حرب ثانية بين مصر وا 

 (1)السوفيتي او المد الشيوعي
عن الشرق األدنى خطتها في الدفاع  1950قدمت هيئة اركان الحرب البريطانية عام        

في حالة وقوع عدوان سوفييتي، ووافقت االدارة االمريكية على تلك الخطة التي دعت الى 
تقوية الجيش المصري من خالل مده بمعدات عسكرية بريطانية ، االمر الذي سيزيد اعتماد 
الجيش المصري على بريطانيا في الحصول على المعدات العسكرية وقطع الغيار، وهو ما 

يقوي فرصة وجود عسكري بريطاني مستمر في منطقة القناة، ومن خالل ذلك فان  سوف
البريطانيين اعتقدوا انهم سيكونون قادرين على جعل المصريين يمتنعون عن المغامرات 
العسكرية التي الترتبط بالدفاع اإلقليمي وأهدافه، في إشارة الى منع مصر من الهجوم على 

االدارة االمريكية لبريطانيا في تزويد مصر بالسالح فقد وجدت  إسرائيل، وبالرغم من تاييد
أصوات مؤثرة في السياسة االمريكية حيث رات في ذلك تحيزا لمصر ضد إسرائيل، االمر 

الى الطلب من  Dean Achesonالذي دفع وزير الخارجية األمريكي دين اتشيسون 
ة من اجل اصدار تصريح علني موجه الى البريطانيين والفرنسيين االتفاق مع االدارة االمريكي

دول الشرق األوسط بعدم االعتداء بعضها على بعض، وكان اتشيسون يرى ان اصدار مثل 
 (2)هكذا تصريح سيزيل المعارضة المؤيدة إلسرائيل على تسليح الجيش المصري

ريكية( وازاء ذلك  اصدرت الدول الغربية )بريطانيا وفرنسا والواليات المتحدة االم      
، والذي نص على "التزام الدول 1950أيار  25التصريح الثالثي عن الشرق األوسط في 

                                                 
1

مين شلبي، مكتبة مدبولي، ، ترجمة ا1956-1946جفري ارنسون، العالقات المصرية االمريكية  

 30(، ص1996،)القاهرة، 1ط

2
 35المصدر نفسه،  
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الثالث بصيانة واحترام السيادة اإلقليمية واالستقالل السياسي لكل بلدان المنطقة، وتنظيمها 
 (1)عملية امداد السالح للمنطقة بحيث ال تدخل دولها في سباق للتسلح"

، إعادة النظر 1950، الذي تولى رئاسة الحكومة المصرية عام (2)حاول مصطفى النحاس   
في العالقة مع بريطانيا وطالبت حكومته بجالء قواتها من منطقة القناة ، وبحسب ماذكرت 
جريدة الوفد ان وزارة الوفد برئاسة النحاس كان من أولوياتها تقوية الجيش المصري ، بينما 

عيفة كي التنسحب منها عندما ينقضي امد معاهدة كانت بريطانيا تريد ان تبقى مصر ض
 (3)1956في عام  1936
الى  1950دخلت حكومة النحاس في مفاوضات مع البريطانيين استمرت من اذار       

، وكانت مسالة تسليح الجيش المصري من المطالب المهمة التي طالبت 1951تشرين الثاني 
 (4)بها الحكومة المصرية خالل تلك المفاوضات 

من الحصول على موافقة بريطانيا على وضع مصر  1950تمكنت حكومة الوفد عام         
في قائمة المشترين لألسلحة الثقيلة مثل )الطائرات النفاثة ودبابات السنتوريون(، وعلى اثر ذلك 
اوفدت الحكومة المصرية لجنة عرفت بلجنة الوكالء برئاسة محمد حيدر باشا، )القائد العام 

قوات المسلحة المصرية( في تلك المدة، الى بريطانيا للتعاقد على صفقة كبيرة ترتبط بمشروع لل
                                                 

1
، معهد البحوث والدراسات 1956-1936احمد عبالرحيم مصطفى ، العالقات المصرية البريطانية   

؛ غسان سالمة ، السياسة االمريكية والعرب ، مركز دراسات الوحدة 81(، ص1968العربية، )القاهرة، 

 .57(، ص1985يروت، ، )ب2العربية،ط

2
في سمنود في المحافظة الغربية، التحق بالمدرسة الخديوية  1879يونيو  15ولد مصطفى النحاس في  

، كان من المؤسسين 1900،وتخرج فيها عام  1896ثم التحق بمدرسة الحقوق عام  1892الثانوية عام 

، تولى 1927بعد وفاة زغلول عام  لحزب الوفد ،وكان الساعد األيمن لسعد زغلول، اختير زعيما الحزب

. للتفاصيل ينظر: طارق البشري، شخصيات 1965رئاسة الحكومة في مصر سبع مرات، توفي عام 

 .136 -61( ،ص ص2010، )القاهرة،1تاريخية، دار الشروق،ط

3
على  1993كانون األول  27عبدالعظيم رمضان ،نضال الوفد لتسليح الجيش المصري، جريدة الوفد  

                                                                  www.cedej.bibalex.org                      عالموق

                                          

4
، 1سعد الدين إبراهيم واخرون ، مصر والعروبة وثورة يوليو، مركز دراسات الوحدة العربية، ط 

 .40(، ص1982)بيروت،
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% من ثمنها بعد موافقة 80تطوير الجيش المصري ، وقامت الحكومة المصرية بتسديد  
بريطانيا عليها ، اال ان بريطانيا تحججت بقانون اإلعارة والتاجير للتهرب من توريد بعض 

، ولكن بريطانيا عادت مرة 1950ووعدت بتسليم بعض الدبابات اثناء عام  أنواع المعدات
أخرى وأعلنت ان طلبات حلف الناتو ودول الكومنولث سوف تؤخر اسبقيتها في الحصول على 

 (1)الدبابات المتعاقد عليها، وبهذا اجلت الحكومة البريطانية توريد السالح الى مصر 
،قائد القوات  William Slimع له مع وليم سليم حدد مصطفى النحاس في اجتما      

مطالب الحكومة المصرية بجالء القوات  1950حزيران  5البريطانية في مصر، في 
، وتحدث النحاس  (2)البريطانية عن مصر، وتزويد الجيش المصري بأحدث األسلحة والعتاد 

لحديثة من جميع األنواع ، اثناء االجتماع قائال "عليكم ان تزودوا الجيش المصري باألسلحة ا
وان تساعدوننا في ذلك مساعدة جدية فعالة بخالف ما تفعلونه االن اذ تعدوننا بارسال الدبابات 
دون ان ترسلونها، فاذا استكمل جيشنا استعداداته العسكرية من السالح والذخيرة وقف الى 

 (3)جانبكم لرد العدوان عن مصر"
مصري محمد صالح الدين في اجتماع له مع المارشال وليم كما طالب وزير الخارجية ال      

بتسليح الجيش المصري، وشكا اليه ان األسلحة القليلة المتفق عليها لم يسلم شيء منها الى 
مصر، ووجهت الحكومة المصرية بيانا الى الحكومة البريطانية انتقدت فيه التاخير في تزويد 

بريطانية تقوية الجيش المصري وتزويده بالسالح ،بينما ربطت الحكومة ال (4)مصر بالسالح
بدخول مصر في مشروعات الدفاع المشترك ضد االتحاد السوفييتي ،وضرورة بقاء القوات 
البريطانية في مصر اوقات السلم ، وهو مالم يقتنع به مصطفى النحاس ، اذ أوضح انه اذا 

بريطانية فيها لذا فمن كانت مصر مهددة بهجوم سوفيتي فانما يكون ذلك لوجود قوات 
الضروري انسحاب القوات البريطانية من مصر وقت السلم، وفي حالة حدوث تهديد لالمن في 

                                                 
1

يوليو، مجتمع عبدالناصر، المؤسسة العربية للدراسات والنشر،  23احمد حمروش، قصة ثورة  

 ، على الموقع31/7/1992؛ ثورة يوليو والجيش المصري، جريدة االهرام  61، ص2(، ج1975)بيروت،

  www.cedej.bibalex.org 

2
 .74؛ مصطفى ، المصدر السابق، ص40، المصدر السابق، صإبراهيم واخرون 

3
 .104المرسي، المصدر السابق، ص  

4
 .40إبراهيم، المصدر السابق، ص 

http://www.cedej.bibalex.org/
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الشرق األوسط ووقع أي اعتداء على مصر، او دخلت بريطانيا في حرب نتيجة وقوع اعتداء 
ودها على احدى الدول العربية المتاخمة، فان مصر ستتعاون عسكريا مع بريطانيا داخل حد

في نطاق امكانياتها للدفاع عن مصر ،وفي هذه الحالة يمكن استقدام قوات بريطانية الى 
مصر، اال ان بريطانيا أصرت على بقاء قواتها في وقت السلم، واستخدمت شحنات األسلحة 

 (1)للضغط على الحكومة المصرية لتغيير موقفها 
تقدم في المباحثات مع الحكومة  كان لشعور بريطانيا باإلحباط بسبب عدم احرازها    

، االمر الذي دفعها الى ان 1950المصرية حتى بعد وصول حزب الوفد الى الحكم عام 
ايقاف تصدير األسلحة الى مصر والتي كان ثمن بعض هذه األسلحة قد دفع فعال ، وقد 
وصف وزير الخارجية المصري محمد صالح الدين هذا العمل في اجتماع له مع روبرت 

، مساعد وزير الخارجية األمريكي لشؤون افريقيا والشرق األدنى في Robert Mcgeeكجي ما
، بانه " مؤامرة من جانب بريطانيا لإلبقاء على مصر ضعيفة وحتى 1950تشرين األول  19

" وحذر صالح الدين 1936اليصبح على بريطانيا ان تنسحب حين ينقضي اجل معاهدة 
لتحول الى الكتلة السوفيتية التواقة لتقديم األسلحة اذا لم ماكجي من ان مصر " قد تضطر ل
 (2)تستأنف شحنات األسلحة البريطانية

أوضح ماكجي بان لالدارة االمريكية شروط محددة يجب على مصر قبولها جميعا من      
اجل الحصول على السالح وهي ان تناصر الحكومة المصرية الدول الغربية مناصرة تامة ، 

ون مع الواليات المتحدة في مكافحة الشيوعية ، وان تعترف بإسرائيل ، اال ان الحكومة وان تتعا

                                                 
1
 ، المصدر السابق عبدالعظيم رمضان ، نضال الوفد 

2
 1993 /27/12نضال الوفد لتسليح الجيش المصري، جريدة الوفد ؛  42ارنسون، المصدر السابق ، ص 

.     كان محمد صالح الدين وزير الخارجية المصري قد سافر www.cedej.bibalex.org .  قععلى المو

لحضور جلسات الدورة الخامسة لهيئة األمم المتحدة والتقى  1950الى الواليات المتحدة في تشرين األول 

البريطاني  هناك بالسيد ماكجي. ينظر: ظاهر محمد صكر الحسناوي، الرؤية االمريكية للصراع المصري

، ) ابوظبي، 1من حريق القاهرة وحتى قيام الثورة، مركز االمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية،ط

 .13( ، ص1999
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المصرية لم تقبل بهذه الشروط ، االمر الذي زاد من ياس هذه الحكومة من الحصول على 
 (1)السالح من مصادر غربية 

تموز  17 ونتيجة لموقف الحكومة المصرية قررت هيئة االركان االمريكية المشتركة في    
حظر تزويد مصر باي أسلحة أمريكية االمر الذي دفع حكومة النحاس الى التوجه  1951

 (2)للبحث عن مصادر أخرى للسالح
في تشرين  1936ومما زاد في هذا التوجه اقدام الحكومة المصرية على الغاء معاهدة      

نيين والمقاومين ، وصاحب ذلك ازدياد االشتباكات المسلحة بين البريطا 1951االول 
المصريين مما دفع بريطانيا الى الغاء كل اشكال االمدادات العسكرية من بريطانيا الى مصر، 

جندي  10400ورفعت عدد القوات البريطانية في منطقة القناة من المستوى المصرح به وهو 
 (3)جندي 80000الى 
ح وزير خارجيتها دين اتشيسون وقفت الواليات المتحدة االمريكية الى جانب بريطانيا وصر     

" ان الواليات المتحدة تؤيد بقاء القوات  1951تشرين األول  17في مؤتمر صحفي في 
 1936البريطانية في منطقة القناة اذ ان لبريطانيا الحق من الناحية القانونية  بموجب معاهدة 

اشد الوزير األمريكي ، ولبريطانيا ان تتمسك بحقوقها المنصوص عليها في هذه المعاهدة " ون
 (4)الحكومة المصرية ان تعيد النظر في موقفها ذاك

اتجهت الحكومة المصرية إزاء هذه االحداث نحو الكتلة الشرقية للبحث عن السالح،      
 (5)وصرح النحاس في خطاب له" ان مصر ستحصل على السالح حتى لو من عند الشيطان" 

اليدين إزاء ذلك فقد استطاع مصطفى نصرت وزير  لم تقف الحكومة المصرية مكتوفة     
الحربية المصري من توقيع عدد من العقود لتزويد مصر بالسالح من عدد من الدول 
االشتراكية كان من بينها جيكوسلوفاكيا، اذ اشار نصرت في تقاريره الى النحاس بانه كان 

                                                 
1
 .175المرسي، المصدر السابق، ص 

2
 ، المصدر السابقعبدالعظيم رمضان ، نضال الوفد  

3
 .59ارنسون ،المصدر السابق، ص  

4
" مجلة اداب المستنصرية، المجلد 1952لمصرية السوفيتية قبيل ثورة فؤاد المرسي خاطر، "العالقات ا 

 .507، ص 1975األول ، 

5
 .209(، ص1965، ) القاهرة، 2، دار مطابع الشعب،ط1952جالل يحيى، أصول ثورة يوليو  
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ة المصري محمد صالح كما صرح وزير الخارجي (1)يتعرض الى مضايقات من قبل بريطانيا
في مؤتمر صحفي عندما سئل هل تقبل مصر شراء  1951تشرين األول  24الدين في 

السالح من االتحاد السوفيتي؟ فأجاب بان مصر على استعداد لقبول السالح من أي دولة من 
 .(2)العالم 
ويدها كان الصرار بريطانيا والواليات المتحدة االمريكية على رفض طلبات مصر لتز      

بالسالح دافعا قويا حدا بالحكومة المصرية الى التطلع للكتلة الشرقية من اجل الحصول على 
التقى وزير الخارجية المصري مع نظيره السوفييتي  1952كانون الثاني  23، ففي (3)السالح 

في باريس وسلمه طلبا مصريا برغبتها في شراء  Andrey Vyshinskyاندريه فيشنسكي 
االتحاد السوفيتي ، ووعد الوزير السوفييتي بتبليغ الرغبة المصرية الى المسؤولين أسلحة من 

في حكومته للنظر فيها، وقد اشيع ان وزير الخارجية المصري طلب شراء كميات كبيرة من 
اال ان هذه الخطوة لم يكتب  (4)األسلحة خاصة االوتوماتيكية والدبابات مقابل القطن المصري 

 .1952يوليو/ تموز 23ب اندالع ثورة لها النجاح بسب
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 .176المرسي ، المصدر السابق، ص 

2
 .513، صالمصدر السابق، خاطر 

3
، رسالة ماجستير، كلية 1961-1952القات العراقية المصرية بين ، العالشيخليصالح الدين إسماعيل  

 .104، ص1980القانون والسياسة، جامعة بغداد، 

4
 .177ص ،المصدر السابق، المرسي؛ 520ص ،المصدر السابق، خاطر 
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 1952المحور الثاني :المحاوالت المصرية للحصول على السالح بعد ثورة 
في مصر، اصبح تسليح الجيش المصري امرا ملحا  1952بعد اندالع ثورة يوليو/ تموز       

تقوية الجيش من ،ومن الطبيعي ان يكون (1)، بل ضمن األهداف التي قامت من اجلها الثورة 
اهداف تلك الثورة على اعتبار انها قامت من داخل الجيش الذي حارب في فلسطين عام 

، االمر الذي جعل قادة الثورة اكثر إدراكا والحاحا في التركيز على خطورة المسالة 1948
الفلسطينية واهمية مسالة الحصول على السالح ، وكان بناء جيش قوي من بين األهداف 

 (2)الي أعلنتها الثورةالستة 
لقد كان قادة الثورة على علم بان المطلب األساس لنجاح ثورتهم هو تقوية القوات       

، واستئناف 1950رسميا من بريطانيا بتنفيذ بنود اتفاق  (3)المسلحة، ولهذا طلب محمد نجيب
كن الحكومة شحنات األسلحة البريطانية وخاصة الطائرات المقاتلة ودبابات السنتريورن، ل

والبريطانية ردت على مصر بان شراء األسلحة الثقيلة من بريطانيا مرتبط بدخول مصر في 
 (4)النظام الدفاعي الغربي في الشرق األوسط 

                                                 
1

-1952سياسة مصر الخارجية وموقف الواليات المتحدة االمريكية منها "خالد سعود كاظم واخرون،    

 .66، ص2017، 29، العدد 9مجلة الدراسات التاريخية والحضارية، مجلد ، "1955

2
. المبادئ الستة التي أعلنتها الثورة هي القضاء على 41ص ،المصدر السابق،ايراهيم واخرون،  

االستعمار واعوانه، والقضاء على االقطاع، والقضاء على االحتكار وسيطرة راس المال على الحكم، 

قوي، وإقامة عدالة اجتماعية ، وإقامة حياة ديمقراطية سليمة. ينظر: محمد طه بدوي، وإقامة جيش وطني 

يوليو برامجها وفلسفتها في ضوء الفلسفات الثورية المعاصرة، المكتب المصري الحديث للطباعة  23ثورة 

 .129(، ص1966والنشر، )اإلسكندرية، 

3
ي الكلية الحربية بمصر وتدرج بالجيش حتى ولد محمد نجيب في الخرطوم ونشأ في السودان ،تخرج ف 

، راس 1952تموز  23، اختاره الضباط االحرار ليكون على راس حركتهم في 1950رتبة لواء في عام 

حيث أعلنت الجمهورية واصبح رئيسا لها، اختلف مع 1953حزيران  18الى  1952ايلول 7الوزارة من 

، واعتقل في ناحية المرج شمال القاهرة ، وبعد وفاة 1954ار أعضاء مجلس قيادة الثورة فقدم استقالته في اذ

افرج عنه السادات. ينظر: عبدالوهاب الكيالي، الموسوعة السياسية ، المؤسسة  1970عبدالناصر عام 

 .1984. علما انه توفي عام 106، ص 6(،ج1979العربية للدراسات والنشر، )بيروت، 

4
 www.cedej.bibalex.org ، على الموقع31/7/1992هرام ثورة يوليو والجيش المصري، جريدة اال 
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بانه" البد ان نحصل على  1952االمر الذي دفع محمد نجيب الى التصريح في اب       
احدد من من الدول سيمدنا باألسلحة في أسلحة حديثة من دولة ما ، وان كنت ال استطيع ان 

حالة امتناع الواليات المتحدة والديمقراطيات الغربية عن مساعدتنا ، فمن البديهي في هذه 
 (1)الحالة اننا سنلجأ الى غيرها" 

كانت الواليات المتحدة االمريكية تامل في احتواء حكومة الثورة المصرية وادخالها في      
وبعد مرور شهر على الثورة صدر  1952اب  28شرق األوسط ، ففي منظمة الدفاع عن ال

تصريح من وزارة الخارجية االمريكية في ان حصول مصر على السالح من الواليات المتحدة 
 (2)مرهون باشتراكها في منظمة الدفاع عن الشرق األوسط،

المصري وهذا ما  كان قادة الثورة يرغبون في الحصول على سالح امريكي لتقوية الجيش      
أشار اليه جمال عبدالناصر عندما ابلغ السفير األمريكي بانه يريد سالح امريكي وتعهد 

 3باستخدام السالح للدفاع عن النفس
قائمة بما تحتاجه من سالح الى  1952قدمت الحكومة المصرية في تشرين األول        

جهيزات لفرقة مدرعة واحدة بدباباتها االدارة األمريكية، وكانت تلك القائمة تشمل معدات وت
 (4)ووسائل نقلها ومدفعيتها المضادة للطائرات وثالث اسراب من الطائرات المقاتلة النفاثة

مساعد وزير الدفاع  William Foster Dullesوعلى اثر ذلك زار وليام فوستر داالس       
مجلس قيادة الثورة وعلى والتقى مع أعضاء  1952تشرين الثاني  5األمريكي القاهرة في 

، وابدى داالس قبوله لذلك (5)راسهم عبدالناصر ، وجرى الحديث عن تسليح الجيش المصري

                                                 
1

-1952حسن علي عبدهللا، الموقف الرسمي والشعبي العراقي من تطورات االحداث السياسية في مصر  

،المصدر السابق، ؛ حمروش  148، ص1986، رسالة ماجستير، كلية االداب ، جامعة البصرة، 1956

، على الموقع 17/1/1994السالح وليس ثورة يوليو ، جريدة الوفد الوفد هو أبو فكرة كسر احتكار ؛ 60ص

www.cedej.bibalex.org 

2
 .125ص ،المصدر السابق،المرسي  

3
 . 84ص،المصدر السابق،ارنسون  

4
 .177ص ،المصدر السابق، المرسي 

5
)بيروت،  1، مركز دراسات الوحدة العربية، ط1982-1945علي الدين هالل ، أمريكا والوحدة العربية  

 .85ص ،المصدر السابق،؛ ارنسون  128(، ص1989



 
 م2020/هـ1441                                             (             81العدد ) –                       

 

 
545 

االمر لدرجة انه طلب قائمة بما تريده مصر من األسلحة ، والتي سلمت اليه في اليوم 
اك ، ووافق الطرفين على االمر من حيث المبدا، ولكن فوجئ عبدالناصر بان هن(1)التالي

 شروط التمام الصفقة تمثلت في :
 دفع مصر جزء من ثمن األسلحة مقدما بالجنيه المصري.ت -1
 تدفع جزء اخر قطنا مصريا لمدة ست سنوات. -2
اذا وافقت مصر على االنضمام لمنظمة الدفاع عن الشرق األوسط تعفى من جميع  -3

 األقساط الباقية عليها.
 (2)ثة عسكرية مصرية الختيار السالح الالزم وطلبت االدارة االمريكية بعد أيام ارسال بع

وتقرر ارسال بعثة عسكرية يراسها قائد الجناح على صبري الى الواليات المتحدة       
كان  (3)، 1952للتفاوض من اجل عقد صفقة اسلحة وبدات المفاوضات كانون األول 
كية للحصول على عبدالناصر قد اقترح الدخول في مفاوضات مع الواليات المتحدة االمري

السالح، أراد من خالل ذلك اختبار مدى جدية التعاون الواليات المتحدة والمدى الذي يمكن ان 
يصل اليه ،واعتبر عبدالناصر ان نجاح هذه المهمة يمكن ان يفتح المجال للتعاون في 
، مجاالت أخرى سياسية واقتصادية، لكن المفاوضات مع الواليات المتحدة طالت دون مبرر 

رئيس  Omar Bradleyوكانت تقارير علي صبري متشائمة ، اذا ابلغه الجنرال عمر برادلي 
األركان المشتركة صراحة انهم اليستطيعون دعم مصر بالسالح طالما ان هناك قضايا لم يتم 
حلها ، وكان يقصد بها مشاريع الدفاع عن الشرق األوسط وقضية الجالء البريطاني عن 

فدائية ضد البريطانيين في قناة السويس، وأشار برادلي ان بالده مستعدة مصر والعمليات ال
 (4)فقط لتزويد مصر بقنابل مسيلة للدموع واسلحة خفيفة لقوات البوليس

                                                 
1

محمد حسنين هيكل، ملفات السويس حرب الثالثين سنة، مركز االهرام للترجمة والنشر، )القاهرة  

 .62ص ،المصدر السابق،؛  حمروش 182(،ص1996،

2
سياسية ، مركز الدراسات ال1954-1951يواقيم رزق واخرون، العالقات المصرية البريطانية  

 .107(، ص1995واالستراتيجية ، )القاهرة، 

3
 .10(، ص 1984عبدهللا امام ، علي صبري يتذكر، المخابرات والثورة، مؤسسة روز اليوسف، )القاهرة ، 

4
، 1(،ج2014، )القاهرة، 2سامي شرف، سنوات وايام مع جمال عبدالناصر، المكتب المصري الحديث، ط 

 .176ص
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كان قادة الثورة غير متفائلين في الحصول على سالح امريكي نتيجة للتقارير التي رفعها      
يات المتحدة االمريكية في إبقاء حضر السالح، علي صبري، والضغوط البريطانية على الوال

وفي هذا الصدد أشار عبدالناصر " انني قلت لبعض إخواننا اننا لن نستلم شحنات سالح 
 (1)امريكي ، والشحنة األولى التي سوف نستلمها سوف تكون علي صبري نفسه"

دون 1953يسان الى ن 1952بقيت البعثة بحدود أربعة اشهرفي أمريكا من كانون األول     
  2الوصول الى نتيجة بسبب التسويف، اذ لم تف الواليات المتحدة االمريكية بوعودها لمصر

وكما توقع عبدالناصر فقد رفضت الواليات المتحدة الطلب المصري، وبررت ذلك       
الرفض بسبب التدخل البريطاني فقد كانت بريطانيا متخوفة من استخدام هذا السالح ضد 

،اذ اتصل ونستون  3))لبريطاني الموجود في منطقة القناة الجبارها على االنسحابالجيش ا
رئيس وزراء بريطانيا بالرئيس األمريكي دوايت  Winston Churchillتشرتشل
( وهنئه بالفوز في االنتخابات الرئاسية  1952-1960) Dwight Eisenhowerايزنهاور

العسكرية التي قدمتها مصر الى الواليات المتحدة ورجاه ان اليسرع في الموافقة على الطلبات 
، ثم اضاف تشرشل " انا الاتصور ان يقوم ايزنهاور بتسليم سالح للمصريين يحتمل استعماله 
في منطقة قناة السويس ضد البريطانيين الذين سبق لهم ان حاربوا تحت قيادته في الحرب 

 (4)ضد هتلر"
ي اناشدك بحق كل ما بين بلدينا من روابط بان التفكر وقال تشرشل اليزنهاور أيضا" انن     

في تقديم أسلحة لمصر قبل ان يحدد الضباط الذين يحكمون مصر االن موقفهم نهائيا من 

                                                 
1

الصحافة والسياسة قصة وثائق معركة غريبة في الحرب الخفية، شركة  محمد حسنين هيكل، بين 

 .62(، ص1984، )بيروت، 5المطبوعات العربية للتوزيع والنشر، ط

2
 .108ص ،المصدر السابق، رزق واخرون  

3
(، 1985محمد حسنين هيكل لمصر ال لعبدالناصر، شركة المطبوعات العربية للتوزيع والنشر، )بيروت،  

، مطابع 1956صر، وزارة الدفاع ، هيئة البحوث العسكرية، حرب العدوان الثالثي مصر ؛  م154ص

 .11االهرام التجارية، ص

4
الوفد هو أبو فكرة كسر احتكار ؛  63ص،المصدر السابق، ؛ حمروش 182هيكل، ملفات السويس، ص 

 www.cedej.bibalex.org ، على الموقع17/1/1994السالح وليس ثورة يوليو ، جريدة الوفد 
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موضوع الدفاع عن الشرق األوسط " كل ذلك دفع بالواليات المتحدة ان تعمل على عرقلة 
 (1)عملية امداد مصر بالسالح

المتحدة االمريكية أيضا في رفضها للطلب المصري من الناحية واستندت الواليات       
، والذي اخذت الواليات المتحدة على عاتقها 1950الشكلية على اإلعالن الثالثي لعام 

بمقتضاه التشاور مع بريطانيا وفرنسا في كل ما يتعلق بسياستها في الشرق األوسط والحفاظ 
قت كانت بريطانيا تعتقد انه من الضروري احباط على توازن القوى في المنطقة، وفي نفس الو 

المطالب المصرية وعدم تشجيع مصر في الحصول على السالح، وكذلك كانت الحكومة 
الفرنسية تريد الشيء نفسه، اذ ان مصر في نظر الفرنسيين تمثل تهديدا خطيرا لمصالحها في 

 (2)المغرب العربي في حالة حصولها على السالح
لقيادة المصرية انه لم يكن لدى واشنطن اية نية لبيع األسلحة لمصر وان ذلك وتبين ل       

 :اآلتيةيرجع الى األسباب 
احتجاج بريطانيا لدى الجانب األمريكي ،اذ عدت حصول مصر على السالح سيزيد قدرات  -1

القوات المسلحة المصرية بما يضر بمركز القوات البريطانية في منطقة قناة السويس، وكان 
ك االمر سببا في التهرب األمريكي سواء بدعوى مفاوضات الجالء وطلب االنتهاء منها أوال، ذل

او المطالبة بعقد للدفاع المشترك مع مصر، االمر الذي رفضه عبدالناصر من حيث المبدأ، 
وان كانت هذه النقطة قد استخدمت من جانب مصر كورقة ضغط على مفاوضات الجالء، 

 الكثير من الوقت والجهد في هذه المفاوضات.مما ساعد في اختصار 
تزامن االتصاالت مع الواليات المتحدة مع تصاعد الدعوة التي اطلقها الرئيس عبدالناصر  -2

القامة نظام لألمن العربي يرتكز على اعتبار الصهيونية هي المصدر األساسي للخطر 
مع المحاوالت االمريكية الموجه لالمة العربية وليس الخطر الشيوعي ، وكان ذلك يتعارض 

  (3)الرامية لفرض وجهة نظر محددة تتمثل بان الخطر الحقيقي هو الشيوعية وليس الصهيونية.

                                                 
1

 .108ص،المصدر السابق،   رزق واخرون 

2
، 1ايغور بيليايف وافغيني بريماكوف ،مصر في عهد عبدالناصر، ترجمة عبدالرحمن الخميسي، دار الطليعة،ط 

 .71(، ص1975)بيروت، 

3
 .178، ،المصدر السابق شرف 
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كانت االدارة االمريكية تتبع سياسة التروي في مسالة منح مصر السالح االمريكي ،         
سوفيتي ، واتبعت في تلك الحقبة سياسة تشكيل االحالف من اجل محاصرة االتحاد ال

واشترطت على الدول التي ترغب في الحصول على سالح امريكي ان تدخل ضمن هذه 
وزير الخارجية  John Foster Dullesاالحالف ، وهذا ما أشار اليه جون فوستر داالس 

حول خطط الواليات المتحدة  1953شباط  1األمريكي عندما سئل في مؤتمر صحفي في 
محدودة فقال" ان هذه مسالة الاستطيع ان اقطع بها بال او لتزويد مصر بمساعدات عسكرية 

نعم فلفترة من الوقت كانت هناك مناقشات حول إمكانية إقامة منظمة االمن اإلقليمي ، التي 
سرائيل وقد ترتبط مع الناتو من خالل تركيا....  سوف تتضمن على ما نامل الدول العربية وا 

بعض المساعدات العسكرية " وأضاف أيضا" اعلم ان واذا ما تم تنفيذها فانها سوف تتضمن 
ثمة مناقشات تجري للسماح للمصريين كي يشتروا من هنا قدرا صغيرا من المعدات العسكرية 

  (1)من النوع الذي لن يكون مالئما الي حرب مع إسرائيل او أي شيء من هذا النوع"
شجيع دولها لالنضمام وقام داالس بجولة في منطقة الشرق األوسط، من اجل ت      

، وأشار الى ان مصر 1953أيار  11لمنظمات الدفاع اإلقليمي )االحالف( وزار القاهرة في 
،  واثناء تلك الزيارة (2)هي من الدول التي ترغب الواليات المتحدة بدعمها بمساعدات عسكرية

المصرية  وزير الخارجية المصري وتم مناقشة العالقات (3)التقى داالس مع محمود فوزي
البريطانية فيما يخص القناة والوضع الدولي، وأشار فوزي في مسالة الحصول على السالح ان 
على الواليات المتحدة ان تثق في ان مصر لن تستخدم قوتها ضد الغرب وانما لصد العدوان 

كما التقى داالس مع الرئيس محمد نجيب وتم مناقشة الموضيع ذاتها ،  (4)الخارجي عليها.
                                                 

1
 . 101-100ص ص،المصدر السابق، ارنسون  

2
 .115ص،المصدر السابق،  هالل  

3
، التحق بوزارة الخارجية 1923، دبلوماسي مصري تخرج في كلية الحقوق عام  1900ولد فوزي في القاهرة سنة  

عين وزيرا للخارجية حتى  1952مندوبا دائما لمصر باألمم المتحدة، بعد ثورة يوليو  1946، اختير عام 1926عام 

. ينظر : الكيالي، المصدر 1972الجمهورية في عام ونائبا لرئيس  1970، عين رئيسا للوزراء في عام 1964عام 

 .1981. علما انه توفي عام 114السابق، ص

4
 للتفاصيل عن المحادثات التي اجراها فوزي مع داالس ينظر:  

Memorandum of Conversation, prepared in the Embassy in Cairo, May 11, 1953, 

in foreign relation of the United States, 1952-1954, V,IX,PP.9-18. === 
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ين اثار نجيب مسالة السالح قال داالس ان تزويد الواليات المتحدة لمصر بالسالح سيكون وح
صعبا بالنظر الى حاجتهم الماسة اليها في جنوب شرق اسيا واوربا، لكن اذا وجد ان المطالب 
المصرية لها ما يبررها فان واشنطن ستكون مستعدة الن تجعل الجيش المصري قوة حقيقية في 

أشار الى عدة شروط مسبقة من اجل تقديم المساعدات االمريكية، وهذه الشروط هي العالم، و 
اتفاق مصري بريطاني بشان الجالء ، والسالم مع إسرائيل ، واالمن الجماعي ، وفيما يخص 
االمن الجماعي اقر داالس بان منظمة الدفاع عن الشرق االوسط غير مناسبة وانه يعتقد ان 

د، وكان هذا الشيء هو حلف جديد عرف فيما بعد بحلف بغداد الذي شيئا اخر يمكن ان يوج
 (1)1955أنشئ في عام 

واثناء تلك الزيارة أيضا التقى داالس بعبد الناصر، وقال داالس " ان موضوع بيع        
السالح لمصر يصبح امرا سهال اذا استطاعت مصر ان تصل الى اتفاق مع الحكومة 

ن ذلك االتفاق في اطار الدفاع الجماعي عن الشرق األوسط كبديل البريطانية ، وحبذا لو كا
للمعاهدة المعقودة بين مصر وبريطانيا " ثم اكد ضرورة إقامة منظومة دفاعية ، واحالف في 

  (2)المنطقة لمواجهة المد الشيوعي ومحاصرته
اسة تضر الرئيس عبدالناصر ان على الواليات المتحدة بدال من ان تتبع سي وأشار       

بحكومة الثورة يجب ان تؤيد جهود هذه الحكومة بتزويدها بالسالح، ومساعدتها على جالء 
القوات البريطانية بشكل كامل، دون أي ارتباط رسمي مصري لمنظمة الدفاع عن الشرق 

 (3)األوسط او أي حلف اخر
ة الحكومة ابلغ الرئيس عبدالناصر السفير األمريكي في مصرجفرسون كافري رغب        

المصرية بشراء سالح امريكي ، وتعهد بعدم استخدام هذه األسلحة ضد القوات البريطانية في 
                                                 

                 www.nasser.orgعلى شبكة االنترنت على الموقع  

1
 .109ص،المصدر السابق، ارنسون،  

2
 .66ص ،المصدر السابق،ون كاظم واخر 

3
 صر وداالس ينظر:للتفاصيل عن مباحثات عبدالنا 111ص،المصدر السابق، ارنسون   

Memorandum of Conversation, prepared in the Embassy in Cairo, May,12, 

1953,in foreign relation of the United State ,1952-1954,V,IX. P.19-25. 

                 www.nasser.org              على شبكة االنترنت على الموقع

http://www.nasser.org/
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، وارفق 1953حزيران  29القناة، وقام كافري بدوره برفع الطلب الى الحكومة االمريكية في 
ناخ مع الطلب تقريرا أشار فيه كافري ان عبدالناصر يسعى الى رفع معنويات الجيش ، ويريد م

متعاطف مع أمريكا داخل الجيش ، ويرغب في ان تكون اول صفقة سالح للجيش من 
الواليات المتحدة ، وأوصى كافري باالستجابة لطلب مصر ودعم النظام الجديد وتقوية االتجاه 

 (1)المؤيد للواليات المتحدة فيه
مصر بالسالح في هذا اال ان االدارة األمريكية رفضت تلك التوصية باعتبارها ان تزويد      

الوقت  امر غير مرغوب فيه ، خاصة وان الواليات المتحدة تعهدت لبريطانيا بعدم القيام 
 (2)بذلك

نتيجة لمواقف الدول الغربية المخيبة لالمال المصرية نالحظ ان تلك المدة لم تخلو من         
ر ارسال بعثة الى محاوالت مصرية للحصول على السالح من االتحاد السوفيتي ، اذ تقر 

الدول االشتراكية برئاسة حسن رجب وكيل وزير الحربية لشؤون المصانع، ونشرت جريدة 
بعنوان رئيسي احمر يقول " الكتلة الشرقية  1953اب  11المصري اخبار هذه البعثة في 

يمكن ان تسد حاجات مصر من األسلحة" ويبدو ان هذه الخطوة كانت نوع من أنواع الضغوط 
 (3)لحكومة االمريكية والبريطانية في محاولة للحصول على السالح على ا
كررت الحكومة المصرية مناشدتها للحكومة االمريكية بتزويد مصر بالسالح، بعد ان       

، 1953اب  28شنت القوات اإلسرائيلية غارة على مخيم البريج الواقع في قطاع غزة في 
خرين ، واقتصرت ردة الفعل للحكومة المصرية تسببت في مقتل عشرين شخصا وجرح ستين ا
اال ان الواليات المتحدة رفضت ايضا المطالب  (4)على تقديم احتجاج الى هيئة األمم المتحدة،

المصرية وتمسكت بالتعهد الثالثي الموقع بينها وبين بريطانيا وفرنسا ، وتكرر االمر نفسه 
سا، اال ان الحكومة الفرنسية رفضت هي عندما حاولت الحكومة المصرية شراء أسلحة من فرن

                                                 
1
 .61(، ص1972، )بيروت، 1صر والعالم، دار النهار،طمحمد حسنين هيكل، عبدالنا 

2
 .128ص،المصدر السابق،هالل  

3
 .64ص  ،المصدر السابق، حمروش  

4
 1سعيد أبو الريش واخرون، جمال عبدالناصر اخر العرب، مركز دراسات الوحدة العربية،ط 

 .91(، ص2005، )بيروت، 
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االخرى ذلك الطلب ، اما بريطانيا فقد امتنعت مصر عن شراء أسلحة من بريطانيا بسبب ازمة 
 (1)الثقة العميقة بينهما ، وبالتالي لم تكن مصر في موقع يؤهلها للرد على الغارات اإلسرائيلية

ابط االستخبارات االمريكية بزيارة ضKermit Rooseveltوعندما قام كيرمت روزفلت       
تجدد الحديث عن التسليح األمريكي لمصر، ورغم التعاطف  1953للقاهرة في تشرين األول 

الذي ابداه كيرميت مع المطالب المصرية،  اال ان الحوار لم يسفر عن شيء يذكر على 
 (2)الصعيد العملي

وهو يتحدث عن السالم وموقف  1953قال عبدالناصر في خطاب له في كانون األول        
بريطانيا " لقد تعاقدنا على شراء دبابات فمنعوها عنا، منعوا بلجيكا وسويسرا والسويد من ان 
تبيعنا السالح وقد دفعنا عشرة ماليين من الجنيهات ثمنا للسالح ولم يصل الينا الن بريطانيا 

 (3)يهمها ان تقوى اسرائيل وتضعف االمة العربية"
الل لقاء جمع بين الرئيس محمد نجيب والسفير السوفيتي في القاهرة بنيامين وخ      
تسال عن احتماالت تسليح السوفييت  1953في كانون األول   Benjamin soloodسولود

لمصر ، وأجاب السفير بانه سوف يوصل الطلب المصري الى المسؤولين السوفييت، وبادر 
واستفسر من المسؤولين السوفييت عن  (4)صريالسفير المصري في موسكو عزيز علي الم

احتمال تسليحهم لمصر، وكان الرد السوفيتي ان تقديم السالح لمصر والجنود البريطانيين 
عاد السفير  1954، ولكن في كانون الثاني (5)يحتلون القناة معناه تسليم السالح للبريطانيين

                                                 
1
 .92المصدر نفسه، ص  

2
 .177ص ،المصدر السابق، شرف   

3
، بناء الثورة في مصر، 1954-1952المجموعة الكاملة لخطب واحاديث وتصريحات جمال عبدالناصر  

 .145، ص1(، ج1995، )بيروت،2مركز دراسات الوحدة العربية، ط

4
، تعلم في مصر ودرس العسكرية في تركيا وألمانيا، التحق بالجيش 1877ولد عزيز علي في القاهرة عام  

، اشترك مع العثمانيين ضد الغزو اإليطالي لليبيا عام 1905الى جمعية االتحاد والترقي عام العثماني، انضم 

مفتشا عاما على الجيش المصري ورئيس  1938، انشا تنظيم سري هو جمعية العهد، عين في عام 1911

مصدر السابق، ، بعد ثورة يوليو عين سفيرا لمصر في االتحاد السوفيتي. ينظر: الكيالي ال1939اركانه عام 

 222ص

5
 .149ص ،المصدر السابق،عبدهللا  
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ي قد وافق من ناحية المبدأ على بيع السالح السوفيتي واخبر نجيب بان االتحاد السوفيت
لمصر، ويبدو ان الرئيس نجيب كان مندفعا في مطالبته للسالح من السوفييت في وقت كان 
عبدالناصر يعتقد فيه ان الوقت لم يكن مالئما بعد التخاذ مثل هذه الخطوة الجريئة، التي تعني 

لم تكن اتفاقية الجالء قد وقعت بعد ،  حدوث صدام مع بريطانيا والواليات المتحدة ، في وقت
ومع هذا كان عبدالناصر يستخدم هذه الورقة للضغط على هاتين الحكومتين من اجل 

 (1)الحصول على السالح منهما
التي سبقت اتفاقية الجالء ، دارت مناقشات أمريكية  1954في األشهر األولى من عام        

نيسان  19وفي ذلك أشار الرئيس عبدالناصر في  مصرية حول مسالة تزويد مصر بالسالح ،
ان رفض الواليات المتحدة تزويد مصر بالسالح قد يجبر مصر على التوجه الى الكتلة  1954

الشرقية للحصول على السالح، وهو تهديد اكتسب بعض المصداقية بعد ان ذكرت مصادر ان 
ية أسباب في سعيها من ضابط صف مصري يتدربون في بولندا، وكان للحكومة المصر  200

اجل الحصول على السالح تتعلق بتوازن القوى مع إسرائيل التي كانت في تلك المدة على 
 (2)وشك ان تعقد صفقة أسلحة سرية مع فرنسا

الى اتفاق اولي بشان الجالء ،  1954توصلت الحكومتان المصرية والبريطانية في تموز      
انها رفعت الحضر الذي كان مفروضا على  1954اب  30وأعلنت الخارجية البريطانية في 

تصدير السالح الى مصر ، ولكنها اضافت بان طلبات السالح ستبحث بالطرق المالوفة على 
 (3)1950ضوء البيان الثالثي عام 

أزال االتفاق المصري البريطاني احد الحواجز امام المعونات االمريكية لمصر،          
خول في مناقشات حول المعونة العسكرية التي ستقدم ، وكانت هذه وشجع الجانبان على الد

المناقشات تجري في جو من التوقعات اإليجابية ، وارسلت بعثة عسكرية الى الواليات المتحدة 
برئاسة اللواء محمد إبراهيم رئيس اركان حرب الجيش المصري، وعضوية  1954في أيلول 

العسكري وعبد المحسن كامل مرتجي مدير مكتب االميراالي مصطفى يوسف مدير التدريب 

                                                 
1
 .66ص،المصدر السابق، حمروش  

2
 .139ص ،المصدر السابق،ارنسون 

3
 .178ص،المصدر السابق،المرسي  
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القائد العام للقوات المسلحة والبكباشي صبري كمال اركان حرب المدرعات ، واستضاف وزير 
رئيس األركان المصري اللواء محمد  Robert Stevesالجيش األمريكي روبرت ستيفيز 

رية االمريكية، وقد عومل إبراهيم خالل جولته التي استمرت ثالث أسابيع في المنشأت العسك
كممثل دولة ستتلقى أسلحة أمريكية ، معاملة ذات امتيازات واضحة بما فيها منحه وسام 
االستحقاق األمريكي، وكان من المتوقع ان تحصلت مصر على أسلحة أمريكية خالل هذه 
نه البعثة، االمر الذي اثار عدد من أعضاء الكونكرس الذين يرفضون إعطاء مصر السالح ال

 (1يعد تهديد إلسرائيل)
يبدو ان اللوبي الصهيوني كان له دور كبير في الضغط على الواليات المتحدة بعدم        

تزويد مصر بالسالح، فقد جاء في برقية ارسلت من وزارة الخارجية االمريكية الى السفارة 
بول مصر لتسوية االمريكية في القاهرة ان النظر في بيع أسلحة الى مصر يتوقف على مدى ق

سلمية مع إسرائيل، وربط المسؤولون االمريكيون مسالة المساعدات العسكرية االمريكية 
باستعداد مصر لعقد اتفاق مع جارتها إسرائيل، وذلك يبين مدى االثر االسرائيلي في العالقة 

بين العرب بين الدول الكبرى والدول العربية، ولعب ذلك االمر دورا كبيرا في تدهور العالقات 
 (2)والغرب
اعلن داالس وزير الخارجية االمريكية ان الواليات المتحدة تربط تزويد مصر بالسالح      

بعقد صلح مع إسرائيل ، وخاصة ان اتفاقية الجالء سوف تؤدي الى انسحاب القوات 
سرائيل لمسالة ،يضاف الى هذه ا (3)البريطانية من القناة التي كانت بمثابة الحاجز بين مصر وا 

عقبة أخرى رئيسة كانت قد وضعتها الواليات المتحدة شرطا من اجل تزويد مصر بالسالح 
، وأشار الى (4)وهي مسالة عقد حلف امني متبادل بين الطرفين، وهو ما كانت ترفضه مصر

                                                 
1
 .66ص ،المصدر السابق،؛ حمروش 159-158ص ص،المصدر السابق، ارنسون  

2
-العربية والعربية  -اسة في العالقات العربيةفواز جرجس، النظام االقليمي العربي والقوى الكبرى، در 

،المصدر السابق، ؛ رزق واخرون 58(، ص1997الدولية، مركز دراسات الوحدة العربية، )بيروت، 

 .102ص

3
 .129ص ،المصدر السابق،هالل  

4
 .58ص ،المصدر السابق، جرجس 
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وزير االرشاد القومي )االعالم( المصري بقوله" ان مصر كان يمكنها  (1)ذلك صالح سالم
بريطانيا في اليوم التالي لمجيئنا للحكم اذا ما كنا مستعدين لقبول مبدأ الدفاع  ضمان تسوية مع

األمني المشترك" ، وتحدث الرئيس عبدالناصر عن ذلك قائال" انني الاريد توقيع اتفاقية أخرى، 
فسوف نبدو وكاننا ندخل في عالقة حماية شبيهة بتلك التي كانت مع بريطانيا، فلماذا ال 

اتفاقية" ،وردت الواليات المتحدة على ذلك بان كثير من الدول تحصل على  نفعلها بدون
  (2)السالح األمريكي وفق هذه الشروط

ارسلت الواليات المتحدة الى مصر ممثلين عنها هما البرت جيرهارد و ويلبور ايفالند في       
صر في تشرين األول ، أي بعد توقيع اتفاقية الجالء بين بريطانيا وم1954تشرين الثاني عام 

من العام نفسه، لبحث األسس التي يمكن من خاللها ان تقوم الواليات المتحدة باعطاء مصر 
األسلحة التي تطلبها ألغراض االمن الداخلي ، اال ان هذه المفاوضات انتهت بالفشل بسبب 

 (3)الشروط التي كانت تضعها الواليات المتحدة مقابل الحصول على السالح
حاولت الواليات المتحدة توجيه نظر مصر الى خطر الشيوعية الدولية ، ففي بيان         

لداالس قال فيه " ان على العرب ان يدركوا ان عدوهم الحقيقي هو الشيوعية  الدولية"، اال ان 
الرئيس عبدالناصر على بيان داالس قائال" لكننا في هذه  الحكومة المصرية لم تقتنع بهذا، ورد

من العالم ال نعرف سوى عدوين، أولهما إسرائيل وثانيهما بريطانيا التي تحتل بعض المنطقة 
المناطق العربية، والعرب اليعرفون شيء عن الروس، ومن الحماقة ان نحاول ان نلفت 

 (4)انظارهم واخافتهم من الغزو السوفيتي"

                                                 
1

كان والده يعمل هناك، انضم  في سنكات في شرق السودان لعائلة مصرية، فقد 1920ولد صالح سالم عام  

، كان عضوا في حركة الضباط االحرار، كان معروفا بشدته وحزم شخصيته، 1938الى الكلية الحربية عام 

سنة بمرض السرطان. ينظر:  41عن عمر  1962شغل عدة مناصب منها وزير االرشاد القومي، توفي عام 

    www.arageek.com/bio/salah-salemما ال تعرفه عن صالح سالم على الموقع:

2
 .160ارنسون، المصدر السابق، ص 

3
، 2محمد جالل كشك ،ثورة يوليو االمريكية عالقة عبدالناصر بالمخابرات االمريكية، المكتبة الثقافية، ط 

 .237( ، ص1992)القاهرة،

4
، ص (1970، )بيروت، 1مايلز كوبالند، لعبة األمم ، ترجمة مروان خير، دار الكتاب العربي،ط 

 .40ص ،المصدر السابق،؛ حمروش 169-167ص



 
 م2020/هـ1441                                             (             81العدد ) –                       

 

 
555 

رافضة العطاء اما فرنسا التي كانت قد عقدت صفقات أسلحة مع إسرائيل ، كانت        
السالح لمصر من أي مصدر كان، فقد كان الفرنسيين منزعجين من مساندة الحكومة 

، االمر الذي اثار حفيظة فرنسا 1954المصرية للثورة الجزائرية التي اندلعت في تشرين الثاني 
ضد مصر وجعلها تمتنع عن بيع السالح لمصر، وطالبت من االدارة االمريكية والبريطانية 

 (1)إعطاء مصر السالح ، الن إعطائها السالح معناه تقوية الثورة الجزائرية ضد فرنسا  بعدم
ان االدارة االمريكية و الحكومة الفرنسية التين كانتا تتحججان بالبيان الثالثي  تجاه بيع        

تحدة األسلحة في المنطقة، لم تنفذا بنود ذلك البيان تجاه بيع األسلحة ، اذ ان الواليات الم
،وفي العام نفسه عقدت فرنسا صفقة  1954كانت قد عقدت صفقة أسلحة مع العراق عام 

دبابة وطائرات ميستير  100أسلحة سرية مع إسرائيل ، وهي الصفقة التي بموجبها تورد 
 (2)الفرنسية الى إسرائيل

مع الواليات كان الرئيس عبدالناصر في السنتين األولى بعد الثورة اكثر ميال للتعاون       
المتحدة االمريكية ، النها كانت من الدول التي اعترفت بالثورة ، وكذلك كان لها دور كبير في 

، اال ان (3) 1954الوساطة بين البريطانيين والمصريين وصوال الى اتفاقية الجالء عام 
 بعدم تزويد مصر بالسالح، 1954كانون األول  31الحكومة االمريكية أصدرت قرارا في 

وذلك لعدم استجابتها للمشاركة في الدفاع المشترك ضد االتحاد السوفيتي وموقفها المعادي من 
 (4)إسرائيل
يشعر انه تعاون كيثرا مع الغرب ، ولكن  1954كان الرئيس عبدالناصر حتى عام       

مالذي جناه من ذلك؟ لم يجني شيء سوى بعض المساعدات االقتصادية من الواليات 
التي كانت تعامل مصر كانها دولة نصف مستقلة، وكانت هذه المساعدات مثقلة المتحدة، 
 (5)بالشروط 

                                                 
1
 .112أبو الريش واخرون، المصدر السابق، ص  

2
 . 106المصدر نفسه، ص 

3
 . 24، ص1986، 7، العدد 93عبدالرحمن شاكر،" عبدالناصر وامريكا"،  مجلة الهالل )القاهرة(، السنة  

4
 Memorandum ………31, 1954 

5
 .130(، ص1959بحث عن الكرامة، دار العلم للماليين، )بيروت ،ويلتون وأين ، عبدالناصر قصة ال 
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تذكر بعض المصادر ان دول المعسكر الغربي لم توافق على امداد الجيش المصري بما       
يطلبه من السالح اال بشروط معينة ،رات فيها الحكومة المصرية مساسا بسيادتها ، في الوقت 

فيه السالح على إسرائيل بحجة العمل على تحقيق توازن القوى في المنطقة ،  الذي اغدقت
وتتوالى تباعا لذلك اعتداءات إسرائيل على  المواقع المصرية ، وكان اكثر هذه االعتداءات 

 ( 1) 1955شباط  28تاثيرا على تفكير مصر هو العدوان على غزة في 
ة العسكرية ، وعرض الحكومة المصرية اظهر ذلك العدوان ضعف مصر من الناحي       

الى تهمة اهمالها الدفاع عن قطاع غزة ، واكد الهجوم اقتناع مصر بان التهديد الخارجي 
 (2)األول لمصر هو إسرائيل وليس االتحاد السوفيتي

الرئيس عبدالناصر بعد ذلك العدوان ان موقف الجيش يحتاج الى عالج سريع،  وجد      
غم رفع بريطانيا الحضر المفروض على مصر ،فانها لم تورد سوى عدد قليل فاالسلحة قديمة ر 

من الدبابات السنتوريون، وتبين ان الواليات المتحدة ترفض توريد األسلحة الى مصر، ليس 
فقط من اجل اجبار مصر على الدخول في االحالف، وانما كان من اجل إسرائيل أيضا، فهي 

 (3)دول العربية على إسرائيللم تكن توافق على ترجيح كفة ال
الرئيس عبدالناصر يخشى من ردة الفعل لدى الجيش المصري، ذلك ان من  كان       

، واظهر العدوان اإلسرائيلي 1948أسباب اإلطاحة بالملك فاروق هو اهماله الجيش في حرب 
الملك بان حكومة الثورة لم تعمل شيئا لتقوية الجيش اكثر مما عمله  1955على غزة عام 

،وخشيت ايضا من حدوث حركة تذمر واستياء داخل الجيش، وطالب عدد من الضباط  فاروق
بالسالح الكافي لمواجهة إسرائيل، ووجد الرئيس عبدالناصر نفسه في موقف حرج جدا فقد كان 

 (4)عليه ان يحصل على السالح بأقصى سرعة ممكنة 
لى السالح من الغرب بعد الغارة حاول الرئيس عبدالناصر مرة أخرى الحصول ع       

دبابة سنتريون كانت الحكومة المصرية  80اإلسرائيلية، فعمل على حمل بريطانيا تزويد مصر 

                                                 
1
 . 236؛ يحيى، المصدر السابق، ص151صبحي، المصدرالسابق، ص  

2
 .170ارنسون ، المصدر السابق، ص 

3
 .67حمروش، المصدر السابق، ص 

4
 .140وأين ، المصدر السابق،  
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تعاقدت على شرائها قبل الثورة وسددت معظم ثمنها ، ولم يرسل البريطانيين سوى عدد قليل 
احتجاج مصر على ذلك من الدبابات دون ان تكون معها طلقة واحدة من الذخيرة، وعلى اثر 

أرسلت بريطانيا عشرة قذائف لكل دبابة، وهوعدد قد اليكفي حتى لمجرد التجارب األولية 
الطالق النار وتحديد الهدف، وأشارت الحكومة البريطانية انها ستسلم الباقي من الدبابات 

 (1)والذخيرة بشرط ان توقف مصر حمالتها على حلف بغداد
بالسفير األمريكي في مصر هنري بايرود  1955الناصر في اذار  الرئيس عبد التقى       

مليون دوالر،  23وطلب منه الحصول على موافقة حكومته على شراء معدات عسكرية بقيمة 
وقال في ذلك " لقد سالت مستر بايرود عن األسلحة وسالته عن الدبابات وطلبت منه بعض 

،وكان هناك  B-17ات وبعض القاذفات القديمة القاذفات، ووافقوا ان يقدموا لنا بعض الدباب
مليون دوالر نقدا وتوقف  29مليون دوالر وقلنا اننا ال نستطيع دفع  29عقبة هي الدفع نقدا 

كل شيء"، ان الجمود المستمر من قبل الواليات المتحدة زاد من احباط المصريين وعلى 
يحات المسؤولين المصريين راسهم عبدالناصر، وغذى قلقهم حول عزلة مصر ، وبدات تصر 

الرئيس عبدالناصر في  توجه لنقد السياسة االمريكية التي كانت تمنع السالح عن مصر وقال
ذلك " تحدث معنا الغرب حول المساعدات العسكرية واالقتصادية وقال انه سوف يعطينا كل 

م تساعدوننا هذا، وقلنا اننا سنقبل المساعدات العسكرية ولكن بدون شروط مفروضة.... انك
عسكريا ومن الطبيعي اننا لن نستخدم السالح اال في حالة الدفاع الشرعي.... وقالت أمريكا 

، وحتى االن 1955-1954مليون دوالر من األسلحة خالل المدة  20سوف نعطيك ما قيمته 
النفوذ فان كل الصفقة الكبيرة لم ينتج عنها شيء اال الكلمات المعسولة.... ان النفوذ اليهودي و 

الصهيوني له اثر ضخم هناك، واعتقد انه ستكون اعجوبة االعاجيب اذا حصلنا على 
 (2)شيء"

حاول االتحاد السوفيتي استغالل المماطلة الغربية من اجل كسب مصر الى جانبه،         
 1955الرئيس عبدالناصر في شباط  فاتجه السفير السوفيتي في القاهرة دانيل سولود لمقابلة

عليه ان يقوم االتحاد السوفيتي بتزويد مصر بما تحتاجه من السالح، لكن االخير لم  وعرض

                                                 
1
 .148ابق، ص؛ تشايلدرز ، المصدر الس179المرسي، المصدر السابق، ص 

2
 .175ارنسون ، المصدر السابق، ص 



 م.د.عمار ظاهر مصلح                                                                  1954-1950مصر وحماوالت التسلح من الدول الغربية  

 558 

يقبل العرض ألول مرة النه كان يامل في اإلبقاء على عالقات طيبة مع الواليات المتحدة، 
وفي إمكانية الحصول على السالح منها، وقام عبدالناصر بمحاولة أخيرة مع األمريكيين 

باستعداد االتحاد السوفيتي لتزويد مصر بالسالح، ولكن الواليات  1955وابلغهم في اذار 
المتحدة رفضت من جديد وأوضحت انها لن تستجيب لمصر اال اذا اذعنت لوجهات النظر 

 (1)االميريكية ، وانها لن ترسل اليها األسلحة اال اذا اشتركت في منظمات الدفاع الغربية
الى موقف أمريكا وبريطانيا من  1955تموز 22ه في وأشار عبد الناصر في خطاب ل       

مسالة السالح فيقول" اما أمريكا فقد سكتت ثم وعدت ثم عدلت وعادت الى السكوت، اما 
بريطانيا وكانت التزال تحتفظ بجزء من ثمن السالح تقاضته منا وناخرت في توريده فقد رات 

 (2)ان تساوم في مسالة تمس شخصيتنا الدولية 

بهذا فشلت مصر في جميع مفاوضاتها للحصول على السالح من الدول الغربية ، وقد و       
دفع هذا االمر الى توجه مصر نحو المعسكر االشتراكي لغرض الحصول على السالح، وقد 

 . 1955تم ذلك من خالل صفقة االسلحة الجيكية عام 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
1
 .180-179المرسي، المصدر السابق، ص ص 

2   .151صبحي، المصدر السابق، ص 
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 الخاتمة
، 1882الجيش المصري منذ احتاللها لمصر عام كانت بريطانيا هي المتحكمة بتسليح        

وهي التي تحدد المقدار والنوع الذي يحتاجه، واستمرت تلك الحال حتى بداية النصف الثاني 
وهزيمة الجيوش العربية في  1948من القرن العشرين، اذ انه بعد اندالع حرب فلسطين عام 

على السالح لتقوية الجيش  تلك الحرب، بدات الحكومات المصرية تهتم بمسالة الحصول
المصري ، وخاصة حكومة مصطفى النحاس التي اثارت تلك المسالة وحاولت عقد صفقات 
مع بريطانيا لتزويدها بالسالح ، اال ان تلك الصفقات بات بالفشل الن بريطانيا اشترطت على 

الن مصر الدخول في االحالف الغربية ضد االتحاد السوفيتي، وعقد صلح مع إسرائيل، 
بريطانيا كانت تخشى من ان تستخدم مصر تلك األسلحة في ضرب إسرائيل او تستخدمها 
ضد قواتها الموجودة في منطقة قناة السويس، وتلك الشروط كانت مرفوضة من قبل الحكومة 

 المصرية االمر الذي تحججت به الحكومة البريطانية في عدم تزويد مصر بالسالح.
اتجه قادة الثورة في مصر في البداية الى الدول الغربية من اجل  1952وبعد اندالع ثورة      

الحصول على السالح منها، فقد كانوا وبخاصة الرئيس جمال عبدالناصر يريدون تسليح 
الجيش المصري بالسالح األمريكي ، وتقدموا بطلب الى االدارة االمريكية التي تعاطفت في 

فض الحكومة المصرية الدخول في حلف بغداد عام البداية مع المطالب المصرية اال ان ر 
والضغط البريطاني على الواليات المتحدة االمريكية في عدم تزويد مصر بالسالح  1955

 افشل المساعي المصرية.
اما فرنسا فانها كانت من الدول الرافضة لتزويد مصر بالسالح ،بسبب مواقف األخيرة من      

رب العربي، اذ كانت مصر من الدول المؤيدة والداعمة للثورة االحتالل الفرنسي القطار المغ
، ولهذا كانت الحكومة فرنسا تعتقد بانه اذا حصلت مصر 1954الجزائرية التي اندلعت عام 

 على السالح سوف تقوم بدعم تلك الثورة عسكريا. 
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Egypt and attempts to Arms from western countries 1950-1954 
Dr. Ammar dhahir muslh 

ABSTRACT 

       The issue of obtainment weapons appeared in the Egyptian 

government in order to strengthen the army during the war of Palestine 

in 1948,  in which the Egyptian army participated and needed weapons, 

and since then successive Egyptian governments have been working to  

obtain arms ,and hope to get them from western countries, and even 

after the outbreak of the revolution of July23, 1952 the leaders of the 

revolution went to western countries especially the United States of 

America to obtain weapons from them, but all these attempts have 

failed. 


