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 املصرية-العالقات األمريكية
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  لص امل  
املصرية منذ أن بدأت تلك العالقات رمسيا بفتح قنصلية للواليات املتحدة باالسكندرية يف  -تشري دراسة العالقات األمريكية     

اعالن أن هذه العالقات مل تصل اىل مستوى املطلوب بسبب  عندما كانت مصر احدى واليات الدولة العثمانية،1832عام 

سياسة منع التدخل االمريكي يف شؤون العامل واالقتصار على شؤون القارة  1823الرئيس االمريكي جيمس مونرو يف عام 
، وبعد احلرب العاملية االوىل اصبحت الواليات يف شؤنها الداخلية واخلارجية االمريكية، للحيلولة دون تدخل الدول االوربية

املتحدة االمريكية دولة فعالة سياسيا واقتصاديا وعسكريا حبيث كان يطمح بان يكون هلا مصاحل ومستعمرات يف ارجاء العامل 
 وينافس الدول الكربى مثل بريطانيا وفرنسا واالحتاد السوفييت.

احلرب العاملية الثانية وبعد تراجع بريطانيا وفرنسا بسبب الدمار اهلائل اليت اصابهما نتيجة احلرب اصبح  اما بعد     
الواليات املتحدة االمريكية الدولة اليت تسيطر على نصف العامل مناصفة مع االحتاد السوفييت واصبحا قطبني منافسني على 

صراع اثر على طبيعة العالقات الدولية وعلى عالقاتهما مع الدول  االخرى،  السيطرة العاملية من مجيع النواحي ونتج بينهما
والهمية الشرق االوسط وخاصة مصر ملكانتها االسرتاتيجية اهتم الواليات املتحدة االمريكية مبصر رغم وجود عقبات من جهة 

القات الدولية والن الواليات املتحدة االمريكية حليفتها بريطانيا احملتلة ملصر، وسبب اختيارنا هلذة املوضوع الهمية دراسة الع
الدولة اليت تقود عامل احلر واملصر صاحبة التاريخ واحلضارة واملوقع االسرتاتيجي على البحرين االمحر واالبيض املتوسط، 

 واليت تربط القارات الثالث اسيا واوربا وافريقيا.

-العالقات االمريكية ، والثاني: 1945املصرية حتى عام -قات االمريكيةالعال وينقسم البحث اىل حمورين االول:             

، اضافة اىل املقدمة واخلامتة، وحاولنا يف حبثنا هذا أن نصلت الضوء على اجلوانب اخلفية يف 1945-1952املصرية 
جوه، وكانت املصادر العربية العالقات بني الدولتني وحنللها، مستصدمني منهجية التحليل التارخيي للوصول اىل النتائج املر

واالجنبية اضافة اىل املصادر باللغة الكردية اغنى البحث باملعلومات قيمة، وخاصة االطاريح والرسائل اجلامعية اليت ارشدتنا 
 مبعلومات لوالها ملا اجنزت البحث بهذه الشكل، ويف نهاية نرجو من اللة التوفيق.

 يةالدولالعالقات ، البلدان االسالمية، التحليل التارخيي، املصرية -العالقات األمريكية :كلمات مفتاحية
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 1945عام  املصرية حتى-العالقات االمريكية -اوال
مل يكن للواليات املتحدة االمريكيةة حتةى احلةرب العامليةة االوىل سياسةة واضةحة او موقفةا حمةددا بشةذن مصةر، ا  كةان            

، ا  جاء أول متثيل أمريكي يف مصر باإلسكندرية (1)اهتمامها يقتصر فقط على اجلوانب الثقافية والتجارية والتبشريية احملدودة

 كيل القنصلي بريطاني يدعى جون جليدون.وكان الو 1832يناير  12يف 

جيةد ان عةدم اهتمةام احلكومةة االمريكيةة       1914ان املتتبع للعالقات االقتصادية بني الواليات املتحدة ومصر حتى عام 
بتطوير جتارتها مع مصر، ا  كان ميثلها يف مصر وكالء حمليني، وكانت هناك ثالث شركات تعمل يف مصر حتت امسائهةا الفعليةة   

 .(2)هي :شركة فاكوم أويل وشركة سنجر ملاكنات اخلياطة وشركة ميالخرينو لصناعة السجائرو

توضح  لك، ا  تراوح حجم التعامل التجاري  1914ولعل نظرة سريعة على االحصائيات التجارية بني البلدين حتى عام 

دوالر مةن   1.660.333يةة قيمتهةا   اسةتوردت مصةر بضةائع امريك    1913% من امجالي جتارة مصةر، ففةي عةام    4% و3مابني 

 19.707.828مليون دوالر، كما ان صادرات مصر اىل الواليات املتحدة يف نفةس العةام بلغةت     137امجالي واردات بلغ قيمتها 

 . (3)مليون دوالر 156دوالر من قيمة صادرات مصر اليت بلغت 

اىل السياسة االمريكية القائمة على العزلة اسةتنادا  ويبدو ان ضعف العالقات التجارية االمريكية مع مصر تعود باالساس 

القائم على اساس سياسة منع التدخل االمريكي يف  (4)1823اىل مبدأ مونرو الذي اعلنه الرئيس االمريكي جيمس مونرو يف عام 
 .(5)ود به الدول االوربيةشؤون العامل واالقتصار على شؤون القارة االمريكية، وعدم التدخل الدول االخرى يف شؤون امريكا املقص

اال ان عمليات احلرب العاملية االوىل دفعت بصانع القرار السياسي اخلارجي االمريكي اىل انهاء العمل مببدأ مونرو وتبين 
سياسة الباب املفتوح بعدما حاولت املانيا وقف التجارة االمريكية مع بريطانيا بواسطة غواصاتها البحريةة، فذعلنةت الواليةات    

احلرب على املانيا النها لن حتتمل تعرض االرواح االمريكية خلطر املوت نتيجة تعرض التجارة االمريكية للةدمار، وقةد    تحدةامل
اكد الرئيس االمريكي ارنولد ويلس ان احلرب ليست موجهة ضد الشعب االملةاني ولكنهةا موجهةة ضةد حكومتةه االسةتبدادية، ويف       

عرض ويلسن املبادئ االربعة عشر املشةهورة كذسةس لسةالم     1918المريكي يف كانون الثاني الرسالة اليت وجهها اىل الكونكرس ا

                                                           
 .89، ص1985، ترمجة دار طالس، دمشق، 1975-1784توماس بريسون، العالقات الدبلوماسية االمريكية مع الشرق االوسط  (1)
، ترمجة فاطمة علم الدين، اهليئة املصةرية العامةة   1914-1830ازاء مصر لينوار تشامربز رايت، سياسة الواليات املتحدة االمريكية  (2)

 .238، ص1987للكتاب، 
 .240املصدر السابق، ص لينوار تشامربز رايت،  (3)
، 92/93نهى كادروس، السياسة اخلارجية االمريكية بني التدخل العسةكري واهليمنةة االقتصةادية،  لةة شةؤون فلسةطينية، العةدد        ( 4)

 .88-58، ص1979اغسطس -يوليو
 .72-55، ص1966السيد رجب حراز، مبدأ مونرو وازمة التضامن االمريكي،  لة السياسة الدولية، القاهرة، العدد الرابع،  (5)
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عادل، ون  املبدأ الثاني عشر على منح احلكم الذاتي ملمتلكات الدولة العثمانية وحق تقرير املصري لشةعوب تلةك الدولةة، كمةا     
 .(6)ساواة لكل من الدول الكبرية والصغرية على السواءطالب بتكوين عصبة من االمم لتوفري تلك الضمانات وحتقيق العدل وامل

وبذعتبار مصر احدى الواليات العثمانية، كانت تعلق على )مبادئ ويلسن( اماال كثرية، اال انها صةدمت بةاعرتاا الةرئيس    
صةريني يف مةؤمتر   االمريكي ويلسن باحلماية الربيطانية على مصر، وايدت الواليات املتحةدة بريطانيةا وفرنسةا بعةدم متثيةل امل     

، مما اعطى االنطباع باملرارة وخيبة االمل للشعب املصةري، واالدراك بةان الةرئيس االمريكةي ويلسةن مل يكةن       (7)الصلح يف باريس
جادا مببادئه، ورمبا يعود  لةك اىل ان الواليةات املتحةدة كانةت حريصةة علةى عةدم االصةطدام مةع بريطانيةا خدمةة ملصةاحلها             

 جم احلقيقة القائلة بذن السياسة هي مصاحل وليست مبادئ.، وهذا مايرت(8)العليا

اال ان تغريات واضحة طرأت على السياسةة االمريكيةة جتةاه مصةر ابةان سةنوات احلةرب العامليةة الثانيةة، ا  ان الةرئيس           
هؤالء مجيعا يعتقةدون ان  االمريكي فرانكلني روزفلت ومن خلفه االدارة االمريكية كان مدرك متاما حلركة موازين الصراع، ا  كان 

الدور االمرباطوري يف السيطرة الغربية قد انتقل بالفعل من بريطانيا اىل الواليات املتحةدة االمريكيةة، فقةد اسةتغلت الواليةات      
املتحدة االمريكية ظروا احلرب العاملية الثانية وقامت برتسيخ نفو ها يف املنطقة مبا فيها مصر، و لك من اجل ترسيخ وتنميةة  

، وباتت السفارة الربيطانية يف القاهرة تراقب حبذر شديد النشاط االمريكي وتقوم بارسال عشرات (9)نفو ها يف الشرق االوسط
التقارير اىل لندن اليت تؤكد ان مثة تقارب كبري حدث بالفعل بني القاهرة وواشنطن، فضال عن وجود ميل كبري من جانةب القةوى   

 .(10)اليات املتحدة االمريكيةالوطنية املصرية اىل جانب الو

ويبدو ان القوى الوطنية املصرية كانت تةرى يف الواليةات املتحةدة االمريكيةة الدولةة القةادرة علةى اجيةاد حةل للمسةذلة           
املصرية من خالل امكانية ضغطها على احلكومة الربيطانية مستندين بذلك اىل املصاحل االمريكية اليت تعمةل الواليةات املتحةدة    

 يتها واحملافظة عليها يف املنطقة.على تنم

ومما يرتجم التوجه اجلديد يف السياسة االمريكية جتاه مصر، الزيارة اليت قام بها الرئيس االمريكي روزفلت اىل مصةر،  

يف عةرض الةبحريات املةرة     1945شةباط   13ا  حرص االخري على مقابلة امللك فاروق يف طريق عودته من مؤمتر يالطا ظهر يوم 

                                                           
 .185-184، ص1976حسني فوزي النجار، امريكا والعرب، مكتبة مدبولي، القاهرة،  (6)
، القةاهرة،  1، ج1919، ينظر:عبةد الةرمحن الرافعةي، ثةورة سةنة      1914كةانون االول   18اعلنت بريطانيا احلماية على مصةر يف   (7)

 .29-28، ص1959
foundation.org https://wikimedia 

(7)
 

 .37، ص1975حممد حسنني هيكل، ملفات السويس، مركز االهرام للرتمجة والنشر، القاهرة،  (9)
 :التفاصيل ينظر: الوثائق الربيطانيةللمزيد من  (10)

F.O.371/4/397, Doc.No991.Mars.19.1944; F.O.371/397.Doc . No. 668.Apr, 4,1944. 

https://wikimedia/
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، وقد ركز امللك فاروق حديثه مع الرئيس االمريكي على متاعبه مع لوردكيلرن السفري (11)السويس على ظهر الطراد كوينس بقناة

اصبح ميلك والحيكم، ويف املقابل وعد الةرئيس االمريكةي امللةك فةاروق      (12)1942فربابر 4الربيطاني يف مصر وانه منذ حادث 
قالال تاما، اال ان روزفلت كان حذرا النه كان يعرا ان مصر هلا اهمية خاصة بالنسبة بذنه سوا يبذل قصارى جهده ملنح مصر است

 . (13)لربيطانيا، وان عملية ازاحة النفو  الربيطاني من مصر، والدخول االمريكي يف اعقابه تقتضي العمل بسياسة املراحل

       1945-1952املصرية -العالقات االمريكية-ثانيا

وغةري   (14)الواليات املتحدة األمريكيةة بعةد احلةرب العامليةة الثانيةة بانتهةاج )اسةرتاتيجية مرنةة(        متيزت دبلوماسية 
مباشرة، لتحقيق أهدافها يف منطقة الشرق األوسط فقد أدركةت حكومةة واشةنطن مةن احلقةائق التارخييةة مةا تسةبب لربيطانيةا          

يف فةرض سياسةتها مثلمةا فعلةت الةدولتان ثةم ان ظهةور         وفرنسا نتيجة لسياستهما يف املنطقة لذلك مل تتورط بطريقة مباشةرة 
االحتاد السوفيييت كقوة عظمى يف مقابل قوة الواليات املتحةدة وققامةة نظةام عةاملي ثنةائي القطبيةة أثةر هةو ااخةر يف مسةار           

 . (15)السياسة االمريكية
للعالقات الدولية حيةث انبثةق نظةام    ( اىل نشوء العديد من االوضاع اليت اثرت يف البناء العام 16أدت احلرب الباردة )

ومضمونه وجود مركزين متفوقني من مراكز القةوى يف السياسةة الدوليةة وحيةيط بكةل       (Bipolar system)القطبية الثنائية 
مركز قوى عدد من الدول التابعةة واالقةل كةثريا  يف امكانةات القةوى ومقةدراتها ويكةون حةق التوجيةه ورسةم السياسةات وا ةا              

 (17)املهمة احتكارا  للدولة املسيطرة يف داخل كل واحد من هذين احملورين الدولينيالقرارات 

                                                           
مصر، من سلسلة وثائق وكر اجلاسوسية، منشورات الوكالة العاملية، الطبعة االوىل، بريوت، -تدخالت امريكا يف البلدان االسالمية ( 11)

 .108،ض1991
 .1964، القاهرة، 1942فرباير 4ينظر: حممد انيس، حادثة  1942فرباير 4للمزيد من التفاصيل عن حادثة  (12)
 .42حممد حسنني هيكل، ملفات السويس، ص (13)
االسرتاتيجية املرنة: تعين هذه االسرتاتيجية ان الواليات املتحدة تواجه أي حماولة توسع شةيوعية بذسةاليب رادعةة اوال ، وتكةون  لةة       (14)

الردع فيها االسلحة اليت التؤدي اىل حرب شاملة وامنا تكون احلد الوسط بةني الةدمار الشةامل واالستسةالم املطلةق العتةداءات اخلصةم        
 ومات؛  ملزيد من املعل

http://mostakbliat.com/link91.htm / 
، رسالة ماجستري، كليةة الرتبيةة/ ابةن رشةد، جامعةة بغةداد،       1956-1952سنان صادق حسني، سياسة الواليات املتحدة جتاه مصر  (15)

 . 35، ص2001
ينظر: د.ئاراس فريق زةينةلَ، ميَذووي ئةمريكا لة كؤنةوة تا ئةمرؤ، ضاثصانةي ثةيوةند،  احلرب الباردة للمزيد من التفاصيل عن(16)

  .348،ال 2010سليماني، 
ميسون عباس حسني اجلبوري، أزمة السويةس واملوقةف الدولي، رسالة ماجستري مقدمة قلةةى كلية الرتبية للبنات جامعة (17)

 .7،ص2005بغداد،

http://www/mostakbliat.com/link91.htm
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شهدت نهاية احلرب العاملية الثانية تطورا ملحوظا يف العالقات االمريكية املصرية، ا  رفعت درجةة التمثيةل الدبلوماسةي    

حممةود حسةن سةفريا ملصةر واملسةرت بةنكيت تةو         من مستوى املفوضية اىل مستوى السفارة، ومت تعيني  1946بينهما يف حزيران 
 .(18)سفريا للواليات املتحدة االمريكية يف القاهرة

مشروع اتفاقيةة دفةاع مشةرتك، ورفضةتها      1946وعندما وقع امساعيل صدقي يف لندن مع املسرت بيفن يف تشرين االول 

، اعلنت الواليةات املتحةدة   (19)1946كانون االول  8القوى الوطنية املصرية، مما ادى اىل تقديم امساعيل صدقي استقالته يف 
موقفها، ا  رأت فيها انها اتفاقية دفاع بني طرفني: مصر وبريطانيا دون الن  صراحة او ضمنا على الواليات املتحدة االمريكية 

مةع السياسةة   كطرا ثالث، مما دفع حكومة واشنطن اىل الضغط علةى بريطانيةا اللغةاء مشةروع هةذه االتفاقيةة النهةا تتعةارض         
، وهكذا اصةبح واضةحا ان بريطانيةا مل تكةن مبفردهةا هةي الةيت تقةرر سياسةة الشةرق           (20)االمريكية يف منطقة الشرق االوسط

 االوسط.

جبس نبض االمةريكيني   1947الربيطاني و لك مبحاولتها يف ايار -حاولت احلكومة املصرية استغالل التناقض االمريكي
، ويف احلقيقة، فذن االمريكيني كانوا هم الةذين احملةوا   (21)ن للمشاركة يف تدريب طيارين مصرينيبسؤاهلم عما ا ا كانوا مستعدي

، زار رئيس أركان اجليش املصةري القواعةد العسةكرية واملصةانع األمريكيةة.. ويف سةبتمرب       1947للملك فاروق بذلك، ويف أبريل 

، اال أن احلكومة الربيطانيةة مل تسةكت علةى هةذه     (22)صرية طلبت مصر رمسيا  بعثة عسكرية أمريكية لتدريب القوات امل 1947

                                                           
، ترمجةة املصةابرات العامةة، د.م، د.ت،    1947-1942ستيفن، الصهيونية االمريكية وسياسة الواليات املتحةدة اخلارجيةة    ريتشارد (18)

 .65ص
، رسالة ماجستريمقدمة اىل كلية 1950 – 1875مازن مهدي عبد الرمحن الشمري، قمساعيةةل صدقةةي ودوره يف السياسة املصرية( 19)

 .202،ص 2005د،جامعة بغدا –الرتبية )قبن رشد( 

 
 .12، ص1971، املكتب املصري احلديث، القاهرة، 1954-1882امساعيل صدقي، مذكراتي، القضية املصرية  (20)
، 1954، معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة، 1956-1936الربيطانية -امحد عبد الرحيم مصطفى، العالقات املصرية (21)

 .50ص
foundation.org https://wikimedia 

 (22)
 

https://wikimedia/
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احملاوالت، وامنا قررت التصدي هلا يف مهدها حبزم وشدة، ا  اوضحت احلكومة االمريكية ان استصدام معلمني عسكريني امريكيني 

 .(24)1936لعام  (23)املصرية-للصدمة يف مصر، يتعارض مع بنود املعاهدة الربيطانية

على  لس االمةن، سةارع املنةدوب االمريكةي      1947متوز  11كومة النقراشي باشا القضية املصرية يف وعندما عرضت ح
هيشيل جونسون بالقول اىل ان حكومته تعطف على مطالةب مصةر الوطنيةة يف االسةتقالل التةام، واكةد يف نهايةة خطابةه رغبةة          

 .(25)حكومته يف توصل الطرفني املصري والربيطاني اىل اتفاق فيما بينهما

مل تكةن الةدول العربيةة مسةتعدين العسةكريا والسياسةيا للتصةدي         1948ايةار   15وعندما اندلعت حةرب فلسةطني يف   
 السرائيل، وارجع العرب مسؤولية اهلزمية على عاتق كل من بريطانيا والواليات املتحدة بفضل محايتهما وتوجيههمةا السةرائيل  

(26). 

مبةدأ   1949ريكية هذه التهم، باصدار رئيسها هاري ترومان يف كةانون الثةاني   وسرعان ما واجهت الواليات املتحدة االم
الذي عرا بة )النقطة الرابعة( واليت جاء كرابع نقطة  يف خطابه، واليت نصت على عزم الواليات املتحدة على تقديم املساعدة 

 .(27)الفنية اىل الدول االقل تقدما

مليةون   45اىل الكونكرس برسالة يطلب فيها املوافقةة علةى اعتمةاد مبلةغ     تقدم الرئيس ترومان  1949حزيران  24ويف 
دوالر، للبدء يف تنفيذ مشروع املساعدة الفنية للدول غري املتقدمة،وهو املبلغ الالزم لةدفع نصةيب الواليةات املتحةدة يف تكةاليف      

 .(28)املساعدة الفنية اليت يستقدمها الواليات املتحدة للدول غري املتقدمة مباشرة

متةوز مةن العةام     15ويف املقابل قابل السفري املصري يف واشنطن كامل عبد الرحيم وبصحبة املستشار التجاري املصري يف 
نفسه املسرت ثورب مساعد وزير اخلارجية للشؤون االقتصادية واملشةرا علةى شةؤون مشةروع املسةاعدة الفنيةة، حيةث مت تنةاول         

                                                           
عقدت صيغة اتفاق تقوم على اساس مبدأ املساواة والند للند، وتنازلت بريطانيا عن املركز املمتاز ملمثلها كمندوب  1936ويف عام  (23)

الرمسية على ان تنسحب قواتها زمن السلم من أراضي مصر كلها وترتكز سام ليصبح سفريا  كغريه من سفراء الدول االخرى كما قبلت املوافقة 

 .20ميسون عباس حسني اجلبوري، املصدر السابق،صيف منطقة القناة وحدها.ينضر: 

 .82-81حممد حسنني هيكل، ملفات السويس، ص (24)
جوطرايف(، و:علي حاجي زةلَمي، ضاثصانةي رؤ هةالت، -ئابوورى-الل ة قوريشي، ميَذووي ئة مريكا )سياسي فضل. د (25)

.                                      268، ال 2011هةوليَر،  
 .84حممد حسنني هيكل، ملفات السويس، ص (26)

(27)  Professor Salim Yaqub, The United States and the 

Middle East: 1914 to 9/11, The Teaching Company Limited Partnership, U.S.A,  2003, PP.18-

21. 
(28)  Harry Truman, Memoirs, VOL1, United States, 1955, P.45. 
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ري املصري املسرت ثورب أن مصر قةد أنشةذت أخةريا هيئةة لفشةراا علةى توجيةه الشةؤون         املشروع بالبحث والدروس، وقد ابلغ السف
، وطلةب  (29)االقتصادية للبالد تلحق مبجلس الوزراء، كما قن لدى مصر مشروعات معدة فعال للنهوض ببعض النةواحي االقتصةادية  

ر شامل من مصر عن خمتلف نواحي النشةاط فيهةا،   وزير اخلارجية األمريكي من السفري املصري أن توافيه احلكومة املصرية بتقري
واملشروعات املصتلفة اليت ترى قنشاءها سواء أكانت حكومية أم خاصة، وسواء أكانت اقتصادية أم اجتماعية أم صحية أم زراعيةة  

 .(30)أم تعليمية أم عمرانية

ي على ماجاء يف تقرير السفارة املصرية مذكرة للملك فاروق حتتو 1949رفع رئيس الديوان امللكي يف االول من ايلول عام 
بواشنطن من ان الكوجنرس االمريكي اقر مشروع انشاء جلنة الحباث الشةرق االدنةى  ةت  بالقيةام جبميةع االحبةاث الالزمةة        
 للتمهيد لوضع مشروع لتنمية موارد الشرق االدنى االقتصادية وترقية مستوى معيشته ماديا وصحيا وثقافيا. وقد اسةرتعى نظةر  
السفري كامل عبد الرحيم باشا يف هذا املشروع ماجاء على لسان انصار املشةروع مةن وصةف الشةرق االدنةى، بالتةذخر يف مسةتوى        
معيشته ويف احواله الصحية وطرق حكمه بينما افاظوا يف مدح اسرائيل واعتربوها قنطرة للدميقراطية اىل بةالد الشةرق االدنةى    

طار الشرق االدنى بالنواة الضرورية من الفنيني والعمال املهرة متهيدا لرتقية تلةك الةبالد.   ومركزا صناعيا يف مقدرته تزويد اق
واوضحت املذكرة توجس السفري من هذا املشروع الن اغلب مقرتحيه من اليهةود وخيشةى ان يكةون القصةد منةه ان متةر املعونةة عةن         

لتعاون معها اقتصاديا وسياسيا. وهلذا نصح السفري كامةل عبةد   طريق اسرائيل مساعدة هلا واللزام الدول االخرى احمليطة بها با
 .(31)الرحيم بالرتيث يف ابداء الرأي يف املشروع حتى يتضح ماخيفى وراءه من اغراض ومآرب

وحاول امللك فاروق عن طريق السفري االمريكي كافري احلصول على اسلحة مةن الواليةات املتحةدة الةيت اخةذت متاطةل يف       
مللك فاروق سعيدا برفض الواليات املتحدة امداد مصر باالسلحة السيما وانه كان يرى ان اسرائيل مل تكن جتد أية  لك، ومل يكن ا

صعوبة يف احلصول على االسلحة منها ومن غريها. فبموجب برنامج املساعدات العسكرية االمريكية، الذي متصضةت عنةه احلةرب    
ن يف الواليات املتحةدة، فتقةديم قطةع الغيةار واملوافقةة املمنوحةة للربيطةانيني        الباردة، مل يكن ملصر سوى مثانية ضباط يتدربو

قطع االسلحة اليت كانت قد اعطيت اليهم مبوجب قانون االعةارة والتةذجري مل تكةن كافيةة يف      الف قطعة من 350العادة نقل 
 .(32)ربيطانينظر امللك فاروق، الذي كان يذمل يف تطوير املساندة االمريكية لتصفيف النفو  ال

اقر الرئيس ترومان اعتةزام الواليةات املتحةدة توسةيع املسةاعدات االقتصةادية املتعةددة         1949تشرين الثاني  20ويف 
االطراا والثنائية للعامل العربي واسرائيل ضمن الصراع ضد الثورات االجتماعية املعاديةة للغةرب. وكانةت احلاجةة اىل سياسةة      

                                                           
 .300، ص1993شبلي العيسمي، ملا ا الوحدة العربية وكيف، دار الشؤن الثقافية العامة، بغداد،  (29)
ميَذووي طؤرانكاريي كؤمةلَايةتي وسياسي ئةمريكا، و: هةورامان فةريق كةريم، ئةنديشة بؤ ضاث فرشتة نورايي، .(30)

.239، ال2013وبلَاوكردنةوة،ضاثي دووةم، سليماني،  

224السابق، ص فرشتة نورايي، املصدر  
 

(31)
 

)                               .112مصر، املصدر السابق، ص-تدخالت امريكا يف البلدان االسالمية (32
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الربيطانية اليت اجراها مسؤولون بريطةانيون يف واشةنطن يف   -ضع حبث يف احملادثات االمريكيةامريكية اكثر نشاطا يف مصر مو

 ، وكانت معونات النقطة الرابعة هي رد الغرب على السياسة السوفيتية املتنامية يف الشرق.(33)1949كانون االول  19

مةن قبةل االحتةاد السةوفييت الةذي بةدأ يهةاجم        وجدير بالذكر ان الواليات املتحدة اعتقدت ان امنها القومي بةات مهةددا   
املعسكر الغربي يف اكثر من موقع: غرب اوربا، جنوب شرق  سيا، الشرق االقصى حيث احلرب الكورية ممةا جعةل ساسةة الواليةات     

لةيس كافيةا للحفةةاظ علةى االمةن القةةومي      1949املنشةذ حةديثا يف نيسةةان   -املتحةدة يةدركون يقينةةا ان حلةف الةال االطلنطةةي    
 .(34)مريكياال

وكانت منطقة الشرق االوسط متثل نقطة الضعف يف نظام الدفاع الغربي، ورأى اخلرباء العسكريون االمريكيون انه ميكةن  
االن دفع اخلطر الشيوعي بانشاء حلف احلزام الشمالي من الدول اليت تقع جنوب االحتاد السوفييت مباشةرة وهةي: باكسةتان،    

احللف ميكن منع اخلطر الشيوعي من النفا  اىل قلب منطقة الشرق االوسط، وباالمكان مد مشةروع  ايران، العراق وتركيا ا  بهذا 
الدفاع عن الشرق االوسط شرقا اىل اهلند والشك ان هذه املنطقة شاسعة مع مالحظة انه يف حالة ضم اهلنةد جيةب بالتةالي ضةم     

 .(35)سرتاتيجية:افغانستان وباكستان الن كال منهما يكمل االخر من الناحية اال

وهةو واحةد مةن اكفةذ      1949كانت الواليات املتحدة قد عينت املسرت جيفرسون كافري سفريا هلا يف مصر يف تشرين االول 
املصةرية اىل درجةة كةبرية مةن      -. ودفع كافري بالعالقات االمريكيةة (36)دبلوماسيها سرعان ما اصبح صديقا شصصيا للملك فاروق

بعث جيفرسون كافري بتقريةر شةامل اىل واشةنطن يتضةمن رأيةه عةن االحةوال الداخليةة          1949ل تشرين االو 28التقارب. ويف 
واخلارجية املصرية وقد اكد يف تقريره بذن كراهية امللك فاروق لربيطانيا ترجع اىل القيةود الةيت يفرضةها االحةتالل العسةكري      

 ( 37) السياسية واالقتصادية مع الواليات املتحدة. الربيطاني. كما اكد كافري: ان امللك فاروق يرغب يف تدعيم العالقات

                                                           
(33)  Foreign Relations, 1949, VOL. Introductory Discussions at the Washing, Ton talks", 14 

Nov.1949. 
(34)
Professor Salim Yaqub,P.25.  

، 1اللةة، ضةاثصانةي ضوارضةرا، ض   د. عبدالرمحن السبعاوي، ميَذووي نةويَ وهاوجةةرخي ئةةمريكا، و:عمةاد جةالل حبيةب       : للمزيد ينظر
 .246،ال2013سليماني، 

،رسالة ماجستري مقدمة اىل  لس معهد التاريخ العربي والرتاث  1967-1945سيامند كريم حممود، تركيا والقضايا العربية   (35)
 .35-30، ص2004العلمي للدراسات العيا،بغداد،

(36)  Professor Salim Yaqub,P.30.  

جون و. سبانري، السياسة اخلرجية االمريكية منذ احلرب العاملية الثانية،ت: سامي حسن سري، الدار القومية للطباعة والنشر،  ( 37)
 .29،ص1964القاهرة، 
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وبذا كانت الواليات املتحدة تزاول ضغطا مكثفا على بريطانيا لوضع حل للمسذلة املصرية ا  الميكن اقامة قيادة الةدفاع  
صاحب االغلبيةة  عن الشرق االوسط دون موافقة مصر اوال.كما زاولت حكومة واشنطن ضغطا على امللك فاروق للسماح حلزب الوفد 

 .(38)ليتوىل احلكم

ان وزارته  1950كانون الثاني  16وقد اعلن مصطفى النحاس رئيس الوزراء يف خطاب العر  الذي القاه بذسم امللك يف 
ستبذل اصدق اجلهود وامضاها حتى يتم اجلالء عن وادي النيل وتصان وحدته حتت التاج املصري. كما بعث حممةد صةالح الةدين    

مشةريا اىل ترحيةب مصةر بالةدخول يف مفاوضةات مةع        1950ا ار  17ية برسالة اىل وزير اخلارجية الربيطانية يف وزير اخلارج
بريطانيا للتفاهم على ماجيب عمله ملواجهة االخطار اليت تهةدد االمةن الةدولي واسةتقالل الشةعوب بقصةد الوصةول اىل تسةوية         

 .(39)للمسذلة املصرية على اساس اجلالء

صدر قرار معاهدة الضمان اجلماعي العربي وجاء هذا القرار العربي كرد فعةل لسياسةة الواليةات     1950نيسان  13ويف
املتحدة اليت درجت عليها عقب احلرب العاملية الثانية بضرورة انشاء قيادة الدفاع عن الشرق االوسط، ومةن ثةم جةاءت معاهةدة     

سياسة التعاون مع الغرب لدرء اخلطر الشةيوعي احملتمةل، وكانةت    الضمان اجلماعي العربي املشرتك معربة عن الشعوب الرافضة ل
 .(40)الدول العربية املتعاقدة تعترب أي اعتداء على أية واحدة منها اعتداء عليها

ووضعت اجهزة السياسة اخلارجية االمريكية ردها على املطالبة بسياسة امريكية بشةذن امةداد مصةر باالسةلحة يف االشةهر      

، وحبلول شهر ابريل كان الرئيس ترومةان ومستشةاروه يف وزارة اخلارجيةة والبنتةاجون قةد قبلةوا خطةط        1950االوىل من عام 
املصري للمعاونة يف الةدفاع عةن   -رؤساء االركان الربيطانيون حيث كانت خططهم تدعو اىل شكل من التحالف العسكري االنكليزي

اخلطط ايضا اىل تقوية اجليش املصري مبعةدات عسةكرية بريطانيةة    ، وتدعو هذه (41)الشرق االدنى يف حالة العدوان السوفييت
مع التحكم يف قطع الغيار للسيطرة على زمام االمور. وكان الربيطانيون خيططون يف اخر االمر الجتذاب الدول العربيةة االخةرى   

االسةرتاتيجي للغةرب يف الشةرق     واسرائيل اىل ترتيبات الدفاع املتطورة يف الشرق االدنى، ومبثل هذه الوسائل سيتحسةن الوضةع  
 .(42)االدنى

                                                           
.30املصدر نفسه، ص (38)  

 .1950كانون الثاني  17صحيفة االهرام، يف   (39)
 .1963واالتفاقيات، معاهدة الدفاع العربي املشرتك، القاهرة، وثائق جامعة الدول العربية،  موعة املعاهدات   (40)
 .42جون و. سبانري، املصدر السابق،ص(41)

(42)  Foreign Relations, 1949, VOL.6, P.132; NSC Foreign Relations, 1949, VOL.6, P.210. 

65:US Policy Toward Arms Shipments to the Near East,28 Marc 1950.see Foreign Relations, 

1950 VOL.5.P.138:Arms Shipment to Arab States and Israel.20 April 1950. 
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حيث رأت فيها الدول الغربيةة الةثالث:    1950نيسان  13ومل يكن يعلن عن توقيع معاهدة الضمان اجلماعي العربي يف 
 الواليات املتحدة، اجنلرتا وفرنسا خطرا يهدد مستقبل اسرائيل وأمنها، ومتثل رد الفعةل لةدى الةدول الغربيةة الةثالث يف اصةدار      

. وجاء هذا التصةريح بايعةاز مةن الواليةات املتحةدة محايةة لكيةان ووجةود         1950ايار  25بيانها املعروا بالبيان الثالثي، يف 
اسرائيل، والشك ان صدور البيان الثالثي لةدليل قةاطع علةى فقةدان بريطانيةا زمةام املبةادرة وانتهةاج سياسةة منفةردة، بةل ان            

 .(43)صبحت تابعة للسياسة االمريكيةا 1950السياسة الربيطانية مع بداية 

. ايقنةت  1950وازاء احساس الواليات املتحدة بذهمية الشرق االوسط يف سياستها الدفاعية عقب نشوب احلرب الكوريةة  
انه البديل القامة قيادة الدفاع املشرتك، عن الشرق االوسط ملواجهة اي خطر من قبل االحتاد السوفييت الذي بدأ يتحرك يف كل 

 .(44)اه بهدا كسر احلصار املضروب حوله من قبل الواليات املتحدةاجت

لذلك كانت واشنطن ترى شرعية استمرار الوجود العسكري الربيطاني يف مصةر، ومل يكةن يف واشةنطن مةن يعتقةد بصةورة       
طةوير عالقةات   جادة ان مصر قادرة على تنظيم الدفاع عن نفسها، ويف هذا اجلةو السةائد مل تكلةل بالنجةاح حمةاوالت مصةر لت      

عسكرية مع الواليات املتحدة بشكل مستقل عن بريطانيا. فطلب بعثة عسكرية امريكية مل يكةن موضةع تشةجيع وكةذلك     -سياسية
 .(45)االستفسارات اخلاصة باشرتاك مصر يف حلف الال االطلسي او يف حلف يف البحر املتوسط يكمل حلف الال االطلسي

الربيطاني الكامل، كما كانت تتعاطف بدرجات متفاوتة مع الفرصة القائلة بذن  وكانت واشنطن تعي تفضيل مصر اجلالء
بقايا االمربيالية الربيطانية كانت تضر باخلطط املعاصرة للعالقات الدوليةة. ومةع  لةك ظلةت الواليةات املتحةدة حتةابي جهةود         

 .(46)الربيطانيني البقاء وجودهم العسكري يف السويس

لسفري املصري يف واشنطن كامل عبد الةرحيم مةع املسةرت مةاك جةي مسةاعد وزيةر اخلارجيةة         التقى ا 1950متوز  17ويف 
وتساءل عما ا ا مل يكن مبقدور الواليات املتحدة ان تقدم للربيطةانيني نصةيحة وديةة لةدفع حمادثةات اجلةالء املتعثةرة، واشةار         

ع مشةرتك تنضةم اليهةا الواليةات املتحةدة ان تقةوم       السفري اىل انه عقب اجلالء الربيطاني عن السويس سيكون مبقدور هيئةة دفةا  
بتنسيق الدفاع عن مصر، واوضح ماك جي للسفري املصري ان الواليات املتحدة ليست مستعدة للمشاركة يف مثل هذا الرتتيةب، ومل  

 .(47)صرية املتعثرةامل-ينجح السفري يف دفع الواليات املتحدة لتقديم مساعيها احلميدة او يف االسراع باحملادثات االجنليزية

واعتقدت الواليات املتحدة انه بامكانها كسب تذييد بعض الدول العربية يف املنطقة مةن خةالل برنةامج النقطةة الرابعةة،      
 باالضافة اىل اتفاقات التعاون املتبادل اليت بدأت الواليات املتحدة تعقدها مع دول املنطقة.

                                                           
 .167، ص1984ود السروجي، سياسة الواليات املتحدة اخلارجية منذ االستقالل اىل منتصف القرن العشرين، القاهرة، حممد حمم  (43)
 .127لينزوسكي، جورج مصاحل الواليات املتحدة يف الشرق االوسط، ترمجة املصابرات العامة، ص  (44)

(45)   Foreign Relations, 1949, VOL.1, P.346. 
(46)   Foreign Relations, 1949, VOL.1, P.347. 
(47)  Ibad, P.313.  
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عاملها مع الواليات املتحةدة يف املوضةوعات املتعلقةة بالنقطةة الرابعةة،      ولذلك فذن اخلارجية املصرية كانت حريصة يف ت

تشكلت جلنة بوزارة اخلارجية املصرية مثلت فيها وزارات املالية واالقتصاد الةوطين والتجةارة والصةناعة     1950فصالل شهر اب 
مةن املعونةة الفنيةة، وبعةد دراسةة املوضةوع        والتموين واملعارا واملواصالت واالشغال والشؤون االجتماعية لبحث موضوع االسةتفادة 

 1950اب  20تفصيليا يف جلنة فرعية شكلت هلذا الغرض وعرض توصياتها على اللجنة بكامل هيئاتها قررت اللجنةة بتةاريخ   
يت انه اليوجد مامينع من قبول املعونة الفنية طبقا للنقطة الرابعة من مشروع الرئيس ترومةان علةى ان ال ةرج االتفاقيةة الة     
 .(48)تعقد مع الواليات املتحدة لتنظيم تقديم املعونة الفنية عن املبادئ الواردة يف قرارات االمم املتحدة خبصوص املعونة الفنية

تلقت وزارة اخلارجية املصرية مذكرة مةن السةفارة االمريكيةة بالقةاهرة تتضةمن اسةتعداد حكومةة         1950ايلول  16ويف 
الطلبات اخلاصة باملعونة الفنيةة طبقةا لتشةريع النقطةة الرابعةة للتعةاون الفةين الثنةائي وان          الواليات املتحدة من االن لتلقي

السفارة على استعداد للقيام باملساعدة يف حتضري املشروعات املطلوبة توطئة الرسةاهلا اىل وزارة اخلارجيةة االمريكيةة وكةذالك     
ومةة املصةرية بشةذن املسةاعدات الفنيةة للمشةروعات الةيت تةود         على استعداد للدخول يف حمادثات مفصلة مع املصتصني مةن احلك 

 .(49)احلكومة املصرية ابداءها

رفع وزير اخلارجية بالنيابة السفري عبد الرمحن حقي مذكرة اىل  لس الوزراء يطلةب فيهةا    1950تشرين االول  6ويف 
رغبتها يف االفادة من برنامج النقطة الرابعة للمعونةة  السماح لوزارة الشؤون االجتماعية االتصال بالسلطات االمريكية لتحقيق 

الفنية و لك بايفاد موظفني مصريني للتدريب يف الواليات املتحدة االمريكية وطلب خرباء امريكيني لالستعانة بهم يف مشروعاتها 

 .(50)1950تشرين االول 8، وقد وافق  لس الوزراء على املذكرة جبلسته يوم 

وقةد   1950تشةرين االول   19التقى الدكتور حممد صالح الدين وزير اخلارجية باملسرت مةاك جةي يةوم    ويف  لك الوقت 
وصف حممد صالح الدين وقف امدادات االسلحة بذنه جزء من مؤامرة اىل جانب الثالثة الكبار البقاء مصر ضعيفة حبيث التضطر 

اخذ الدكتور صالح الدين حيذر ماك جي من ان مصر قةد  . و1936عندما تنقضي مدة معاهدة  1956بريطانيا لالنسحاب عام 
 .(51)تضطر اىل اللجوء للكتلة السوفيتية اليت تتلهف على تقديم االسلحة ا ا مل تستذنف شحنات االسلحة الربيطانية

                                                           
 .1950اب  22صحيفة االهرام يف   (48)
 .1950ايلول  17صحيفة االهرام يف   (49)
 .1950تشرين االول 9صحيفة االهرام يف   (50)
 .40-39، ص2003الشروق، القاهرة، صالح منتصر، من عرابي اىل عبد الناصر قراءة جديدة للتاريخ،الطبعة االوىل، دار  ( 51)
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-ةوعندما عجز السفري املصري يف واشنطن كامل عبد الرحيم عن كسب تذييد الواليات املتحةدة يف املفاوضةات االجنليزية   
املصرية اجملمدة فقد اثار بشكل غري رمسي امكانية ارتباط مصر حبلف الال االطلسي، وكان بيفن وحممد صالح الدين قد حبثا 

 .(52)، وقد اثار االقرتاح اهتمام بيفني1950الفكرة عندما كان االثنان يف االمم املتحدة يف اواخر ايلول 

 وقت سابق مع مسؤولني يف سالح اجلو االمريكي مزايا اشرتاك مصر يف قد ناقش يف -احد معاوني بيفني -وكان مايكل رايت
حلف الال االطلسي وخباصة اقامة قاعدة للحلف يف ابو صوير. اال ان وزارة اخلارجية االمريكية كانت تعةارض الفكةرة، وكةان    

عنويةة قويةة ولكةن الجيةب ان نعطةيهم      املسرت ماك جي يعتقد ان الواليات املتحدة جيب ان تساند بلدان العامل العربي مسةاندة م 
 .(53)التزامات مماثلة لتلك اليت يف حلف الال االطلسي

بةني انشيسةون    1950وكان االقرتاح املصري على سبيل االختيار اىل درجة انه مل يكن موضع حبث يف لقاء تشةرين االول  
التذكيد االمريكي للموقةف الربيطةاني يف احلةرب    وصالح الدين يف واشنطن، وكانت السياسة االمريكية يف  لك الوقت تفرق بني 

الباردة وبني عدم قدرة الواليات املتحدة على املساعدة يف حرب ساخنة، على االقل يف السنوات االوىل فيتيعني على الربيطةانيني  
اليةات املتحةدة كمةا    ببساطة ان يضطلعوا مبسؤوليتهم باعتبارهم اول املدافعني عن الشرق االوسط يف حالة نشوب احلةرب الن الو 

تعللت بذلك، تفتقر اىل امكانات االمداد والتموين والقدرات املادية اليت متكنها من االضةطالع مبسةؤولية عمليةات الةدفاع عةن      
 .(54)السويس وما وراءها

املصةرية،  -ةاال ان الربيطانيني الذين كانوا مازالوا يواجهون املشكلة السياسةية الكةربى املتمثلةة يف االتفاقيةة االجنليزية     
مصةرية بشةذن القاعةدة املوجةودة يف السةويس،      –اجنليزيةة   -اقرتحوا خالل احملادثات توقيع اتفاقية قاعةدة ثالثيةة امريكيةة   

ووصلت حمادثات اجلالء اىل طريق مسدود حول وضع املنشآت اليت يسيطر عليها الربيطانيون يف وقت السلم، وهدد النحاس باشا 

، ورغم ان الفكرة الربيطانية كانت غري عملية اىل حةد مةا فذنهةا اوضةحت  لة       1936 ء معاهدةبالغا 1950فعال يف نوفمرب 
 .(55)الربيطانيني من االوهام بشذن الرتتيبات الثنائية اليت تهدا اىل ضمان اهليمنة العسكرية الربيطانية يف املنطقة

االهتمامةات االسةرتاتيجية االمريكيةة     الضةوء ايضةا علةى االختالفةات بةني      1950وقد سلطت حمادثات تشةرين الثةاني   
والربيطانية يف الشرق االوسط وهي االختالفات اليت كانت نذيرا لتفضيل الواليات املتحدة فيما بعد ملا صار يعرا بذسةم احلةزام   

ق االوسةط  الشمالي فربيطانيا بالبقايا املستنزفة لسيادتها العسكرية اليت كانت تفصر بها يف وقةت مةا والواقعةة يف قلةب الشةر     
ومصةر علةى وجةه اخلصةوص. امةا الواليةات املتحةدة املنشةغلة بهةوس احتةواء االحتةاد             -كانت مهمته باحللقة الداخلية للمنطقةة 

                                                           
(52)  Ibad, P309.  
(53)   Foreign Relations, 1950, VOL.5, P.312; see also Aronson, Geoffrey. OP. cit, PP.55-58. 

(54)   Foreign Relations, 1950, VOL.5, P.234; United States minutes of United States. 

(55)  Foreign Relations, 1950, VOL.5, P.231-330; For a review of the British Proposal and the 

United States reaction. 
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السوفييت وبالقلق على النفط يف مناطق يتواجد بها فراغ احلرب الباردة فإنها كانت تفضةل تةرك مصةر ملبةادرات الربيطةانيني،      
باحللقة اخلارجية للشرق االوسط وهي ايران وتركيا والعراق والسعودية حيث كان يتوجه القسط على حني تهتم هي بدرجة اعمق 

 .    (56)االعظم من املعونات االمريكية املصصصة للشرق االوسط

واستمرت وزارة اخلارجية االمريكية يف تقييمها الذي يفيد بذن الوجود الربيطاني يف منطقة القنةاة هةو بكةل تذكيةد رمةز      
من شذنه ان يضفي على املنطقة درجة من االستقرار. ومع  لك فقد كانت واشنطن تدرك بصورة جادة املذزق الذي كان الضعف  للقوة

 .(57)الربيطاني ميثله بالنسبة لسياسة االحتواء

املوافقة مبذكرة اىل  لس الوزراء تطلب فيها  1950كانون االول  5ويف  لك الوقت تقدمت وزارة اخلارجية املصرية يوم 
علةةى املعونةةة الفنيةةة طبقةةا للنقطةةة الرابعةةة و ويةةل وزارة اخلارجيةةة طلةةب املعونةةة الفنيةةة مةةن احلكومةةة االمريكيةةة بالنسةةبة  

علةى  ويةل    1950كةانون االول   12للمشروعات اليت تتقدم بها الوزارات  ات الشذن. وقد وافق  لس الوزراء جبلسةته يةوم   
 .(58)ية بالنسبة للمشروعات املصتلفة اليت تتقدم بها الوزارات  ات الشذن طبقا للربنامج املذكوروزير اخلارجية طلب املعونة الفن

اصبحت الواليات املتحدة تشعر ان الغرب يطلب حدا ادنى بالنسبة ملصر، اال وهو ان تكةون قاعةدة    1950ويف نهاية عام 
يف احلرب. وتذسيسا على االعتبارات السابقة ، اقرتح خرباء السويس يف ايد امينة وان تكون يف حالة تسمح باستصدامها الفوري 

 .(59)الشرق االوسط االمريكيون يف واشنطن ان يكون الرد الفعال على املشكلة هو نظام جديد متعدد االطراا

اىل  1951ومت ايفاد جةورج مةاك جةي بعةد ان رأس اجتمةاع الدبلوماسةيني االمةريكيني يف اسةتانبول يف منتصةف شةباط           
رة لتحديد االراء االمريكية، وقةد حضةر االدمةريال روبةرت كةارني القائةد االمريكةي السةطول البحةر املتوسةط اجتماعةات            القاه

استانبول عقب حضوره مباشرة مؤمترا دفاعيا للحلفاء يف مالطة. كما كان امللحقون اجلويون االمريكيون جيتمعون ايضةا يف  لةك   
 .(60)على تزايد االهتمام االمريكي بالتصطيط الدفاعي للشرق االوسطالوقت يف انقرة. مما يشكل دليال اضافيا 

                                                           
(56)  Foreign Relations, 1950, VOL.5, P.231: minutes of Conversation: Middle East and Iran, 

24october, 1950. 
اطروحه دكتورا تقدم اىل كلية الرتبية ] ابن  ،م1952-1945التطورات االجتماعية يف مصر ، مجال فيصل محد صاحل احملمدي  (57)

 .67-60،ص2004،رشد [ جامعة بغداد
(58)

   Foreign Relations, 1950, VOL.5, P.695 the internation-alization of Jerusalem Palestinian 

problems, and other. 
(59)   Aronson Goeffirey, From Sidesow to center Stage u.s.policy to ward Egypt 1946-1956, 

U.S.A, 1986, P.33. 
 .76-72ينظر لينزوسكي، جورج، املصدر السابق، ص  (60)
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-وعرض ماك جي على مصر مساعدة عسكرية واقتصادية امريكية حمددة كجزء من جهد مضاعف لعرقلة النفو  الشيوعي
ام تعزيةز حتةالف معةاد    ولصد الغزو السوفييت ا ا لزم االمر. وعرب عن قلق الواليات املتحدة من ان احلياد املصري يشكل عقبة ام

 .(61)للسوفيت يف الشرق االوسط

وشعر املصريون خبيبة امل من ان ماك جي كان يطرح فيما يبدو شروطا المداد االسلحة اكثر تطرفا من تلك اليت وردت من 
املتحةدة   قبل االعالن الثالثي. كما الحظت الصحافة املصرية ان ماك جةي مل يعةرض سةوى احتمةال ضةئيل يف ان تبةذل الواليةات       

 .(62)مساعيها احلميدة يف املفاوضات بشذن جالء الربيطانيني

و كر انشيسون ، ان احلاجة كانت ماسة لتنظيم ما اعقب احلرب من تقسيم للمسؤولية الغربية عن معسكر الشرق االوسةط  
يق جهةود كةل دول املنطقةة    بريطانية مشرتكة لتنشةيط وتنسة   -يف احلرب الباردة، واقرتح انشيسون ضرورة انشاء وكالة امريكية

واململكة املتحدة والواليات املتحدة للدفاع عن املنطقة ككةل وخللةق اسةتقرار يف عمةق الةدول العربيةة واسةرائيل حبيةث تسةتطيع          
اليونةةان وتركيةةا وايةةران ان تسةةتصدم بشةةكل فعةةال القةةوة القتاليةةة الةةيت كانةةت الواليةةات املتحةةدة االمريكيةةة تطورهةةا يف هةةذه 

 .(63)املنطقة

اعلن ترومان برنامج االمن املتبادل كذداة يف الصراع ضد نزعة احلياد والثورات االجتماعية. وكةان هةذا    1951ويف ايار 
الربنامج موجها يف االساس حنو اجلانب االخر من سياسة االحتواء وهةو تةدعيم العناصةر املواليةة للغةرب داخةل الةدول املتلقيةة         

 .(64)للمعونة

وصى قرار هيئة االركان املشرتكة االمريكية باال حتصل مصر علةى ايةة اسةلحة امريكيةة سةوى      ا 1951متوز عام  17ويف 

حتى يتم تعديل عدد من االمور السياسية والعسكرية الةيت تةؤثر علةى     -MSP–تبادل ملتلك اخلاضعة ملتطلبات برنامج االمن ا
 .(65)مصر والبحر املتوسط

فان االدارة االمريكية اخذت يف البحث عن نظةام جديةد حيةل حمةل القةوة      ونتيجة للمشكالت السياسية االمريكية مع مصر 
، ولتنظيم الدفاع عن املنطقة كان جيب اوال تسوية خالفات الثالثة الكبةار بشةذن   (66)الربيطانية اليت كانت اخذة يف االضمحالل

لةف الةال االطلسةي، وكةان واضةعوا      تنظيم الدفاع عن البحر املتوسط، فضال عن القرار اخلةاص بعضةوية اليونةان وتركيةا يف ح    
االسرتاتيجية الربيطانية يفضلون اشرتاك تركيا واليونان يف حلةف للشةرق االوسةط يضةم ايضةا الةدول العربيةة ورمبةا اسةرائيل          

                                                           
(61)  Aronson, Geoffrey, OP.Cit, P.70-72. 

 .1951شباط  21صحيفة االهرام يف   (62)
(63)  Aronson, Geoffrey.OP.Cit, PP.75-78. 

(64)  Truman.Harry.Memoirs,VOL.1,PP.120-122. 

(65)  Aronson, Geoffrey.OP.Cit, PP.87-89. 

(66)  Ibid, PP.90-91. 
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وباكستان وايران، ووافق املصططون االمريكيون على نظةام دفةاع متعةدد االطةراا يف الشةرق االوسةط شةريطة السةماح بانضةمام          
قادرة على تولي القيادة االولية  اليت كانت الواليات املتحدة ترى انها-. كما ان تركيا(67)تركيا حللف الال االطلسياليونان و

 .(68)يف املنطقة قد رفضت التعاون مع منظمة دفاع الشرق االوسط حتى تتذكد من قبوهلا يف حلف الال االطلسي

املتحدة على شكل قيادة الشرق االوسةط الةيت طةال انتظارهةا.      مت االتفاق بني بريطانيا والواليات 1951ايلول  8ويف 
لقد ايدت وزارة اخلارجية االمريكية قيادة الشرق االوسط وجنحةت يف اقنةاع الةرئيس االمريكةي بقيمتهةا. ومةع اسةتمرار اصةرار         

ن اخليارات اليت امامهةا مل تكةن   الواليات املتحدة على االبقاء على الربيطانيني باعتبارهم القوة العسكرية االوىل يف املنطقة فا
كثرية. فمع ادراك اهليمنة الربيطانية هي اثر من املاضي يعتمد على الواليات املتحدة فان واشةنطن القةت بتذييةدها وراء اخلطةة     

 .(69)على امل ان يكون ارتباطها العلين بها عامال حامسا

 رقةم واحةد   يناملتحدة يف طريقها الن تصبح العدو العل وكتب انطوان فتال يف صحيفة البورص املصرية يقول "ان الواليات
 .(70)يف عني الرأي العام املصري"

. وبةذلك انهةت مصةر    1936اعلن مصطفى النحاس قرار احلكومةة املصةرية بالغةاء معاهةدة      1951تشرين االول  8ويف 

الواليةات املتحةدة وبريطانيةا    -ول االربعاكتوبر قدمت الد 13االساس الذي كانت تقوم عليه العالقات املصرية الربيطانية. ويف 

. ون  االقرتاح على انشاء قيادة متحالفة للشةرق االوسةط تشةرتك    1936وفرنسا وتركيا اقرتاحها اىل مصر عقب الغاء معاهدة 
صةر يف  فيها الدول االربع على قدم املساواة وحينئذ توافق بريطانيا على سحب قواتها اليت ال ص  للقيادة املتحالفة وتقدم م

. على ان يتضمن هذا يف حالةة احلةرب. اسةتصدام املةوانمل واملطةارات واملواصةالت       (71)اراضيها التسهيالت االسرتاتيجية والدفاعية
املصرية كما تكون مصر مقر القيادة املتحالفة وتسلم القاعدة الربيطانية يف قناة السويس بصفة رمسية اىل مصر علةى ان تصةبح   

الداخلة يف التحالف وتشرتك مصر اشرتاكا كامال يف ادارتها يف اوقات السلم واحلرب ويف نظري  لك تتصلى قاعدة مشرتكة للدول 

 .(72)، وتسحب القوات الربيطانية اليت ال ص  للقيادة مبوافقة االعضاء املؤسسني1936بريطانيا عن متسكها مبعاهدة 

ل حمل املعاهدة املصرية االجنليزية املعقودة بني طرفني غري كان االمل معقودا على ان تقبل مصر فكرة مشاركة متكافئة حت

ولكن هذه املقرتحات اغفلت ثالثة عوامل كربى وقفت عقبة يف وجه اي تعاون بني املصريني وبني احللفاء  1936متكافئني يف عام 

                                                           
(67)  Foreign Relations, 1951, VOL.1, P.131. 

 .35سيامند كريم حممود، املصدر السابق،ص (68)

(69)  Ibid.P.145. 

 .1951ايلول  10االهرام يف  صحيفة  (70)
 .64سيامند كريم حممود، املصدر السابق،ص (71)
 .1969، القاهرة، 1956-1914مونرو اليزابيث، خطة بريطانيا يف الشرق االوسط   (72)
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ود دولة اسرائيل وتذييده هلا. وثانيا الغربيني لسنوات طويلة. كان العامل االول يرتكز يف ان الغرب مكروه لقيامه خبلق ودعم وج
الن املصريني مل يشعروا خبوا حقيقي من العدوان السوفييت، النه لو حدث ووقع مثل هذا العدوان فالبد ان مير اوال على تركيةا  

املنطقة. وكان وايران. واخريا كان املصريون يشعرون ان اي مشاركة جديدة لن تكون اال  رد حيلة الستمرار سيادة بريطانيا على 

وكذلك الغاء نظام احلكةم الثنةائي االجنليةزي املصةري علةى السةودان املقةرر يف عةام          1936الرد املصري هو الغاء معاهدة سنة 

 .(73)وكذلك مطالبة بريطانيا باالنسحاب من قاعدة قناة السويس 1899

 موقفها وان تدرك انه من مصلحتها معاونة وقد ناشد دين انشيسون وزير خارجية الواليات املتحدة مصر ان تعيد النظر يف
 .(74)غريها من دول العامل االخرى على تنظيم الدفاع عن منطقة الشرق االوسط ومحايتها من اخلطر املشرتك

كانون الثاني اليت راح ضحيتها مجيع افراد قوات البوليس مببنى  25مذحبة االمساعيلية يوم  1952وشهد بداية عام 
 بها املظاهرات اليت عمت ارجاء القاهرة يف اليوم التالي. وتطورت االحداث لتؤدي اىل احرتاق القاهرة،ثم اعق -احملافظة

يف الوقت الذي عملت فيه الواليةات املتحةدة األمريكيةة علةى زيةادة نفو هةا السياسةي يف مصةر وبةدأت تسةوق االحةداث            
دة األمريكية تنظر اىل احداث مصر نظرتها اىل احداث اليونان ملصلحتها حني كتبت صحيفة التاميز االمريكية "ان الواليات املتح

عندما ضعفت بريطانيا هناك للحلول حملها كما كانت تقوم بالدور نفسه يف ايران عنةدما خاضةت ظروفةا  مشةابهة      1947عام 
 (75)بتذميم النفط".

ثم املصابرات االمريكية يتوقع ان تصبح هي  ويف مصر كان الضباط االحرار يريدون بصورة اجيابية للغاية التصل  من فاروق ومن
االمر السائد، واكدوا يف تقاريرهم ))كان عبدالناصر حيظةى مبسةاندة مةن وكالةة املصةابرات املركزيةة االمريكيةة للوصةول اىل         

نية اليت بطريقة سرية و لك ضد السياسة الربيطا باط االحرارض،)) وقام كريميت روزفلت بنصح ومتويل زعماء ال( 76) السلطة((
حتاول اجناح النظام امللكي للملك فاروق، غةري انةه بالنسةبة  لالخةوة داالس كةان حمةاوالت الربيطةانني السةتمرار يف اسةتصدام          

، وكةان افضةل طريةق    ( 77) النما ج االستعمارية االوىل ليس اكثر من دعوة للشيوعيني الوطنيني، وهي مبثابة امر توجيهي هلم((
هو االستعانة باالمريكيني وكان وجود كريميت روزفلت والسفري كافري الذي كان يطمةح يف حتقيةق السةالم    ملنع حترك الربيطانيني 

 بني مصر واسرائيل ميثالن عوامل اجيابية للضباط االحرار يستغلونها ضد امللك فاروق، والظاهر ان هذا هو ما حصل.

                                                           

.71املصدر السابق، ص ،مجال فيصل محد صاحل احملمدي                        . (67) 
 .561صلينزوسكي، املصدر السابق،   (74)
 .22-21ميسون عباس حسني اجلبوري، املصدر السابق، ص(75)

، 1989عادل ثابت، فاروق االول امللك الذي غدر به اجلميع، ترمجة: حممد مصطفى غنيم، اخبار اليوم، الطبعة الثانية، القاهرة،  (76)
 .215ص

 .218عادل ثابت، املصدر السابق، ص( 77)
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 (78)عند اقرتاب موعد قيام الثورة اقرتح احد الضباط االحرار وهو عبد اللطيف البغدادي على عبد الناصر ارسال )علي صربي(  
قىل السفارة االمريكية يف القاهرة إلعطائهم فكرة عن اهداا الثورة وطبيعتها، حلماية الثورة من احتمال التدخل الربيطاني ضد 

ون الضباط االحرار الضوء االخضر للقيام بثةورتهم، وان الوعةد االمريكةي يف محايةة الثةورة مةن أي       الثورة، حيث اعطى االمريكي
 (79) تدخل بريطاني حمتمل ا ا كانت الثورة غري شيوعية وال تهدد مصاحل امريكا.

وكان هذا الوضع دفع الواليات املتحدة ان تزاول ضغطا مكثفا الستئناا املفاوضات مةع مصةر، ا  كانةت الواليةات املتحةدة       
تلقي اشد اللوم على بريطانيا لتشددها ازاء املسذلة املصرية وهذا التشدد مل يعد مقبوال لدى حكومة واشةنطن ففةي  لةك الوقةت     

االوسط غري مستقر، كما ان الوضع يف مصر كان مضطربا، ووسط هذه الظروا الصةعبة اخةذ    كان وضع الواليات املتحدة يف الشرق
 جيفرسون كافري حياول اقناع احلكومة املصرية بضرورة االنضمام اىل احللف الدفاعي عن الشرق االوسط.

 اخلامتة

ويبةدو ان   ،قفةا حمةددا بشةذن مصةر    مل يكن للواليات املتحدة االمريكية حتى احلرب العاملية االوىل سياسة واضةحة او مو  -1
ضعف العالقات التجارية االمريكية مع مصر تعود باالساس اىل السياسة االمريكية القائمة على العزلة استنادا اىل مبةدأ  

 .القائم على اساس سياسة منع التدخل االمريكي يف شؤون العامل 1823مونرو

انتهج سياسة اقتصادية مفتوحه حنو العةامل، وخاصةة    عاملية االوىلاحلرب ال يف لواليات املتحدة االمريكيةا بعد انتصار -2
 الشرق االوسط، واصبح شريكا اقتصاديا مع الدول املنتصرة.

ترى يف مصر املوقع االسرتاتيجي الذي تربط بني القارات الثالث اسيا واوربا وافريقيا من  لواليات املتحدة االمريكيةكان ا -3
 خالل البحر االبيض املتوسط والبحر االمحر مرورا بقناة السويس.

لواليةات  ا بعد احلرب العاملية الثانية انقسم العامل اىل قطبني يقودان احلرب االيدولوجي للسةيطرة علةى العةامل وهمةا     -4
 واالحتاد السوفييت، مسيت باحلرب الباردة. دة االمريكيةاملتح

ان تدخل مصةر يف االحةالا العسةكرية لتطويةق االحتةاد السةوفييت لكنةه، واقنةاعهم          لواليات املتحدة االمريكيةا حاول -5
جةل  بالدخول يف عملية سالم مع االسرائيل، اال انهم مل ينجحةوا يف  الةك بسةبب الةرفض املصةري الةذي كةان يكةافح مةن ا         

 االستقالل عن بريطانيا.

                                                           
علي صربي: وهو مدير خمابرات الطريان يف حكومة امللك فاروق، الذي كان قد ارسل ضمن بعثة اىل امريكا، وهو على عالقة حسنة  (78)

، مقالة، ثورة يوليو بني  (D.L. Evans)باالمريكان وحتديدا  امللحق اجلوي االمريكي يف السفارة االمريكية د.ل. ايفانز 

، السنة العشرون، 221وماسية االحتواء األمريكية،  لة املستقبل العربي، بريوت، العدد سياسة التهديد الربيطانية ودبل

 .53، ص1997
 .29ميسون عباس حسني اجلبوري، املصدر السابق، ص(79)
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توصل املصابرات املركزية االمريكية اىل قناعة االزاحه بامللك فاروق وبالدور الربيطاني ايضا كي يتفردوا مبصر، و الك  -6
    مبساندة الضباط االحرار.
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American-Egyptian Relations, 

 1952-1945 

Abstract 

The case of American-Egyptian relations began officially by opening a consulate of the 

United States in Alexandria in 1832, when Egypt was one of the states of the Ottoman 

Empire. These relations did not reach the required level due to an announcement by US 

President James Monroe in 1823 that urged the policy of preventing America's 

intervention in the affairs of the world and it must be merely exclusive to the internal 

ones of the American continent, and to stop the interference of European countries in 

their internal and external affairs. After World War I, the United States became a 

politically, economically and militarily effective country that aspired to have interests 

and colonies throughout the world, and started competing with major countries such as 

Great Britain, France and the Soviet Union. 

 

After the Second World War and after the decline of Britain and France because of the 

massive destruction caused by the war, the United States of America, which controlled 

the half of the world in equal share with the Soviet Union, became rival poles of global 

control in all respects and resulted in a conflict on the nature of international relations 

and their relations with other countries, and the importance of the Middle East, 

especially Egypt for its strategic position. The reason for choosing this topic to be 

tackled is the importance of studying international relations and the United States of 

America the country that leads the free world and Egypt with its strategic location on the 

Red and White Mediterranean Sea which connects the three continents Asia, Europe and 

Africa. 

The research is divided into two parts: the first; American-Egyptian relations up to 1945, 

and the second: American-Egyptian relations 1945-1952. In addition to the introduction 

and conclusion, the research sheds light on the hidden aspects of relations between the 

two countries.  

 

 


