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القارئ إىل

أهتم لم ألني شيئًا؛ منها دونت أكن لم املذكرات هذه نرش «املصور» مني طلب عندما
لدي يكن لم — األصح عىل — أو يل، مذكرات أدوِّن أن يف أفكر ولم حياتي، طول بنفيس
وما وكهولتي، وشبابي لصباي صوًرا أجمع أو نفيس، عن أكتب ألن فسحة الوقت من
يف هديف ألن الصحف؛ يل سجلته ما إال البعض، يفعل ما نحو عىل أحداث من فيه اشرتكت
وفيما ينفع فيما نشاطي وأرصف واجبي، أؤدي وأن العامة، امليادين يف أعمل أن الحياة
إىل أجلس أن دون امليادين هذه يف عاًما خمسني طويت ولهذا املجموع؛ عىل بالخري يعود

بشخيص. الناس وأشغل حياتي، عن ألكتب مكتبي
… السنني هذه طيلة خدمتها التي األمة حياة من مادة هي العامة حياتي لكن
الحديث، مرص تاريخ تحقيق يريد الذي املؤرخ يساعد ما حوادثها تدوين يف يكون وقد
مراحل ويف الكربى، األحداث من الكثري يف اشرتكت ألني أرسارها؛ عن اللثام ويكشف
يدونوا أن الغرب رجال اعتاد وقد … اليوم إىل العرشين القرن فجر منذ املرصي التطور
األمة لتاريخ متمًما وجزءًا املقبلة، الحارضلألجيال الجيل عىل فرًضا واعتربوها مذكراتهم،
الذاكرة، به تسمح ما بقدر املذكرات هذه أميل وبدأت «املصور»، لدعوة استجبت ولذلك …

الحقائق. تدوين عىل حريص جد وأنا
صدقي إسماعيل





نشأيتاألوىل

الخامسة يف اآلن فأنا إسماعيل، الخديو عهد يف باإلسكندرية ١٨٧٥ سنة يونيو ١٥ يف ولدت
زمان، كل شأن رسيعة الكثرية، بحوادثها السنون هذه مرت وقد عمري، من والسبعني

بك: شوقي أحمد املرحوم قال ما نحو عىل

ث��وان غ��ي��ر ت��ك��ن ل��م ت��ق��ض��ت س��ب��ع��ي��ن إن
ال��زم��ان! ع��م��ر إل��ى ـ��س��ت ق��ي��ـ إن ك��ال��ل��ح��ظ��ة ه��ي

أوج يف والدتي، وقت إسماعيل الخديو ووزير املفتش، باشا صديق إسماعيل وكان
أبناءهم يسمون حني الناس عادة هي كما باسمه، والدي فسماني وسلطانه، مجده
ووزيره الخديو، اسمي بني يجمع اسم وهو املشهورين، والوزراء العظماء بأسماء

… املعروف
الرشيد هارون غضب كما وزيره، عىل األمر ويل غضب أن بقليل ذلك بعد وحدث
ذهب، أين إىل يعرف ولم وذهب الواقعة، ووقعت األيام، به وعبثت الربمكي، جعفر عىل
بتحويره فأرسع املنكوب، للوزير بوالئه يشعر ما وقتئذ اسمي يف يكون أن والدي فخيش

صدقي»! «إسماعيل إىل صديق» «إسماعيل من
االسم. بهذا ُعرفت العهد ذلك ومن



مذكراتي

ووالدتي … والدي

القرن أواسط منذ اشتغل املرصي، الريف صميم من بيت يف بل مرصي، بيت يف نشأت
والثروة والتعليم العلم من حظ عىل أفراده وكان الدولة، وسياسة بالحكم عرش التاسع
الخديو عهد يف الحكومة رجال كبار من باشا» شكري «أحمد والدي فكان والجاه،
باشا أحمد سيد محمد كريمة هانم» «فاطمة والدتي وكانت توفيق، والخديو إسماعيل

الكبري. باشا عيل محمد األمري ابن باشا سعيد محمد األمري ديوان رئيس
ثم «الحقوق»، امللكية اإلدارة علم فيها وتلقى القلعة، مدرسة يف والدي درس وقد
العلوم يف للتخصص باشا سعيد األمري أرسلها بعثة أول يف فرنسا إىل للسفر انتُخب
محمد فيها زمالئه ومن تلميذًا، وعرشين واحًدا البعثة هذه أعضاء عدد وكان السياسية،
راشد أحمد والقائد إسماعيل، الخديو عهد يف املشهور املرصي الجيش رسدار باشا راتب

باشا. النرباوي ويوسف باشا حسني
إىل عاد فرنسا يف دروسه أتم وملا زفتى، ملركز التابعة الغريب بلدة من وهو
محافًظا أصبح أن إىل وظائفها يف وتقلب الحكومة، بخدمة والتحق ١٨٦١ سنة مرص
السودان عموم إدارة «مدير تقلدها التي الوظائف ومن الداخلية، لوزارة فوكيًال للقاهرة،
تقلد وقد الحني، ذلك حتى موجودة الوظيفة هذه وكانت املهدية. الثورة أيام وملحقاته»
ثم سنوات، عرش به وظل للداخلية، وكيل وهو املعاش إىل وأحيل أسيوط، مدير منصب

.١٨٩٥ سنة الوفاة أدركته

جدي! يعتقل باشا سعيد

والحظوة املكانة أصحاب من أبي عم وابن والدتي» «أبو باشا أحمد سيد محمد جدي كان
عليه ويعتمد الرتكية، إجادته جانب إىل العربية اللغة يجيد وكان باشا، سعيد األمري عند
وعنده بشربا، فخًما قًرصا يسكن وكان والخاصة، الرسمية رسائله تحرير يف باشا سعيد
جارية ثالثني القرص بهذا طفولتي يف رأيت أني وأذكر الكثريون، والحشم الخدم من
يسمونهم ممن بعضهم اآلخرين، والخدم الطهاة عدا بيضاء، جارية وثالثني سوداء،

رشكيس. أصل من وهم املماليك
كوامن ذلك فأثار ورعايته، عطفه من بالكثري جدي يؤثر باشا سعيد األمري وكان
للخري وميله قلبه، طيبة مع األمري وكان الحاشية. رجال بعض نفوس يف والحسد الحقد
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األوىل نشأتي

يسمعه، بما التأثر رسيع مخالطيه، آراء إىل ينصاع والرتدد، التقلب كثري اإلرادة، ضعيف
ذات عليه فغضب بجدي، أحدهم عنده وىش أن وحدث … الرضا قريب الغضب، رسيع
قلعة يف واعتقاله عليه بالقبض فوجئ أنه يعرف ولكنه غضب، ملاذا يعرف لم وهو يوم،
ومريدوه، أصدقاؤه عليه أشفق حتى أشهر، تسعة بها معتَقًال فمكث تحقيق، بال قري أبي
«أمني الصغريين: نجليه إىل فأوعزوا معتقله، يف نسيه قد مشاغله لكثرة األمري أن وظنوا
القرص، من خروجه عند األمري سمو ينتظرا بأن ومحمود، باشا»، أحمد سيد عباس والد

أبيهما. عن يفرج بأن له ضارعني قدميه عىل ويرتميا
الصبيان، فتقدم الحاشية، رجال وحوله التني، قرصرأس من سموه خرج يوم وذات
باشا سعيد فسأل املعتقل، أبيهما عن العفو ويتلمسان يقبالنهما، قدميه عىل وارتميا
الصبيني حالة فاستدرت «باشا»، بك أحمد سيد محمد نجال إنهما له: فقيل أمرهما عن

عنه! باإلفراج توٍّا فأمر عطفه،

غطاس بركة

وإنه مبلغه، اليأس به بلغ وقد حدث مما شيئًا يدري ال القلعة يف جالًسا جدي كان
ما ولكنهم خيفة، منهم فأوجس معتقله، ويطرقون إليه يأتون األمري برسل إذا لكذلك

التني. رأس بقرص ملقابلته يذهب بأن وأمروه األمري، بعفو برشوه أن لبثوا
لسمو الشكر لتقديم وذهب الكريم، العطف بهذا مغتبًطا باشا أحمد سيد خرج
سموه تربع تتضمن «حجة» ومنحه برعايته، وشمله حسنة، مقابلة سموه فقابله األمري،
«بركة يف فدان تسعمائة مساحتها البحرية بمديرية الخاصة أمالكه من بضيعة له
التي هي الضيعة وهذه !… فدان» «مائة املعتقل يف قضاه شهر كل عن أي غطاس»؛

!… اآلن إىل راحتي أوقات بعض فيها أقيض
مغادرته عند أنه نابليون مذكرات يف قرأت أنني أذكر غطاس» «بركة وبمناسبة
البالد من إقالعه يوم سبقت التي الليلة، تلك فيها بات الفرنسية الحملة نهاية يف ملرص

فرنسا. إىل املرصية
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مذكراتي

الحقوق مدرسة دخويل

الحني، ذلك يف الناس عليها يقبل التي األجنبية الثقافات أوىل هي الفرنسية الثقافة كانت
لنجله يختار أن طبيعيٍّا فكان بثقافتها، وتثقف فرنسا، يف دراسته أتم قد والدي كان وملا
يف الفضل لها فكان الفرير، مدرسة إىل عمري من السادسة يف فأرسلني الثقافة، هذه
.١٨٨٩ سنة «البكالوريا» عىل منها حصلت حتى بها مكثت وقد الفرنسية، للغة إتقاني
الوقت يف بها عنايتها يومئذ العربية بدراسة تعنى األجنبية املدارس تكن لم وملا
منها انتقلت إذا حتى بها، وجودي أثناء اللغة هذه يف بقصوري أشعر كنت فقد الحارض،
أساتذتي من كان وقد خصوًصا العربية، اللغة بإتقان عنايتي بدأت الحقوق مدرسة إىل
بك. محمد وسلطان ناصف، بك حفني املرحومني أمثال وآدابها اللغة هذه فطاحل بعض
باشا مبارك عيل للمرحوم فضًال هنا أذكر الحقوق، بمدرسة التحاقي ذكر وعىل
عرشة، الرابعة تتجاوز ال «البكالوريا» عىل حصويل وقت سني كانت فقد املعارف، ناظر
الخامسة عن تقل ال املدرسة هذه يف األوىل بالسنة للملتحقني القانونية السن وكانت
اتصل فلما السن، هذه أبلغ حتى دخولها من بحرماني يقيض القانون فكان عرشة،
هذه يف بقبويل ا خاصٍّ أمًرا وأصدر القاعدة، هذه من باستثنائي أذن املعارف بناظر ذلك

املدرسة.

كامل مصطفى مع

لطفي وأحمد نسيم توفيق محمد «الفصل» يف زمالئي من وكان الحقوق، مدرسة دخلت
ثروت. الخالق وعبد كامل، مصطفى املدرسة يف زمالئي ومن السيد،

أكون فسنة االمتحانات، يف األولية نتناوب الدراسة سني طول نسيم وتوفيق وكنت
١٨٩٤ سنة الحقوق ليسانس امتحان كان حتى بالعكس، وأخرى الثاني، وهو األول

الثاني. ترتيبه وكان باألولية، فظفرت
يف كامل مصطفى مع فحررت املدرسة، بهذه دراستي أثناء بالصحافة اشتغلت وقد
مجلة وهي «الرشائع»، مجلة السيد لطفي مع أنشأت ثم أنشأناها، التي «املدرسة» مجلة
املسائل إىل بطبعي مياًال وكنت واالقتصاد، القانون يف فصوًال فيها أحرر فكنت قانونية

االقتصادية.
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األوىل نشأتي

بالدستور الهتاف

مظاهرة تنظيم يف كامل مصطفى مع اشرتكت بالحقوق الثالثة بالسنة وأنا أنني وأذكر
أمام حلمي عباس الخديو مرور أثناء فاجتمعنا الدستور، البالد بمنح للمطالبة للطلبة
بالدستور منادين وهتفنا فحييناه، العزيز، عبد بشارع بنائها يف وقتئذ وكانت املدرسة،
ذلك واعترب التحية، ورد ابتسم بل الهتاف، لهذا وال املظاهرة، لهذه الخديو يغضب فلم

يرعاها. كان التي الوطنية وللحركة للطلبة، سموه من خفيٍّا تشجيًعا
عىل طبع وقد الشباب، لتشجيع مياًال شابٍّا الحني ذلك يف عباس الخديو كان وقد
العكس عىل بل يغضب، وأال يبتسم، أن غريبًا يكن لم ولذلك الوطنية؛ الحركة تشجيع
كان إذ الرشعية، لسلطته وتدعيًما لعرشه، تقوية الوطنية الحركة تقوية يف يرى كان

واستقاللها. حريتها عىل وحصولها مرص، عن املحتلني جالء هو الهدف
وحب بالدنا، وخدمة وطننا حب األول واجبنا بأن نشعر طلبة ونحن نشأنا وكذلك
نعمل وأن (٢) عليها. للحصول ونسعى بحقوقه نتمسك أن (١) بشيئني: يكون الوطن
الحقيقي. االستقالل إىل بالعلم لنصل بل باالستقالل، جديرين لنكون العلم لتحصيل
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الوظائفاحلكومية يف

وظيفة يف ُعينت فقد فرقتي أول كنت أني ومع ،١٨٩٤ سنة الحقوق مدرسة يف تخرجت
جنيهات! خمسة بمرتب بالنيابة كاتب

معروًفا مرصيٍّا وكيله وكان لوجريل، مسيو العهد ذلك يف العمومي النائب وكان
زمن الوظيفة بهذه فمكثت «باشا»، بك عاصم حسن يدعى أخالقه وسمو بوطنيته
تعليًما مني أقل هم من يمارسها صغرية لوظيفة ممارستي من أستنكف ولم التمرين،

منها. بد ال التي الحياة تجارب من تجربة يل كانت بل وثقافة،
سكرتريًا ُعني قد بسنة يسبقني كان الذي ثروت الخالق عبد وزمييل صديقي وكان
فنُقلت جنيًها، ١٥ مرتبه وكان القضائي، للمستشار وسكرتريًا القضائية، املراقبة للجنة
لم سنتني الوظيفة هذه يف فقضيت جنيهات»، «ثمانية بمرتب اللجنة هذه إىل بمساعدته
يكفيني. يكن لم املرتب هذا أن من الرغم عىل بالحياة أتربم ولم شيئًا، فيهما مرتبي يزد
أسكن وكنت جنيهات، بعرشة نيابة مساعد وظيفة يف البارود إيتاي بلدة يف ُعينت ثم
أحدهم الحقوق خريجي من غريي ثالثة مع متواضعة، عيشة فيه أعيش بسيًطا منزًال
إىل عدت ثم املحلة، إىل ثم طنطا، إىل منها ونُقلت خانكي، بك عزيز األستاذ صديقي

طنطا.
عرشة عن يزد لم وبمرتب ترقية، بال الريفية البالد هذه يف التنقالت هذه كانت
انتهاز وعىل هللا عىل معتمًدا بنفيس أضق لم ذلك ومع سنوات. أربع خالل جنيهات

الفرص!



مذكراتي

جنيًها ٣٠ إىل جنيهات ١٠ من

سعيد «دولة بك سعيد محمد صوت فسمعت طنطا، محطة يف واقًفا كنت يوم وذات
وعضًوا اإلسكندرية، نيابة رئيس وقتئذ وكان يناديني، بعد» فيما الوزارة رئيس باشا
يف باإلسكندرية معه أُنقل أن عيلَّ فعرض وظيفته، بحكم املدينة بهذه البلدية مجلس يف
وهو وبمرتبي نيابة» «مساعد وظيفة يف ونقلت فوافقت، بطنطا، أشغلها التي وظيفتي

جنيهات. عرشة
إداري سكرتري وظيفة أن الجرائد يف إعالنًا قرأت يوًما بعميل أقوم كنت وبينما
أيام، عرشة بعد ملسابقة معروضة فيها القضايا قسم ورئيس اإلسكندرية، بلدية مجلس
سني وكان املسابقة، هذه إىل فتقدمت الشهر، يف جنيًها ثالثون الوظيفة هذه ومرتب
األجانب، املحامني من أكثرهم شخًصا خمسني من أكثر فيها تقدم وقد عاًما، ٢٣ وقتئذ
تكون أن األفضل «هل يأتي: فيما الفرنسية باللغة الكتابة املسابقة موضوع وكان

أهلية؟!» رشكة يد يف أم الحكومة يد يف املدينة مواصالت
إىل تؤدي ألنها األهلية؛ اإلدارة أفضلية ورجحت بإسهاب، املوضوع هذا يف فكتبت
الحكومة بإدارة الخاصة النظر وجهة أيًضا وبينت باملسئولية، والشعور العمل إتقان

النظريتني. كلتا فصلت كما
بتعييني وأوصت بكتابتي، أعجبت اللجنة أن سمعت املسابقة لهذه التايل اليوم ويف

!… جنيًها ثالثني إىل جنيهات عرشة من مرتبي ارتفع وبذلك الوظيفة، يف

باشا بطرسغايل مقتل

املدير محل يحل للبلدية ا عامٍّ سكرتريًا خاللها عينت سنوات عرش الوظيفة هذه يف مكثت
الكثري اليشء أفادتني مدة البلدية ملجلس كسكرتري وظيفتي مدة كانت وقد غيابه، عند
فروع كل تشمل مصغرة حكومة إال البلدية فما ذلك، بعد طريقي شق عىل وساعدتني
وزيًرا باشا سعيد محمد فاختري ١٩٠٨ سنة وكانت الحكومة، يف نظائر لها التي اإلدارة
الوزارة، هذه يف للمعارف وزيًرا زغلول سعد وكان باشا، غايل بطرس وزارة يف للداخلية
باشا وفخري والحربية، لألشغال باشا رسي وإسماعيل للحقانية، وزيًرا رشدي وحسني

والخارجية. للرياسة باشا وبطرس للمالية،
فأنشأ وصداقته، ثقته يوليني باشا سعيد محمد وكان عاًما، ٣٣ وقتئذ سني كانت
الوكيل، اختصاصات إيل وأسند إليه، ونقلني الوزارة، عام سكرتري منصب الداخلية يف
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مصلحة ومدير السجون، كمدير للداخلية التابعني اإلنجليز لكبار رئيًسا أصبحت وبذلك
ينعقد وكان للبلديات، األعىل املجلس منها مجالس الوزارة لهذه وكان والبلديات، الصحة
الوضع هذا عىل املجلس جلسات يحرضوا أن اإلنجليز هؤالء عىل فكرب رياستي، تحت
لحضورها، بوكالئهم بعثوا األوىل الجلسة موعد حان فلما لبعضهم، مرءوًسا كنت أن بعد
كل إىل وبعثت آخر موعًدا وحددت السبب، لهذا الجلسة فأجلت إليه، يرمون ما وأدركت

القادمة. الجلسة لحضور بخطاب منهم
اإلنجليز، عقالء من وكان شتى»، «مسرت يدعى رجًال وقتئذ الداخلية مستشار وكان
إلنجلرتا، مصلحة السياسة هذه يف ويرى تشجيعهم، إىل ويميل املرصيني، صداقة يحب
جلسة املوظفون هؤالء يحرض لم إن باالستقالة وهددت حدث بما وأخربته به، فاجتمعت
فعلوا، ما عىل والمهم إليهم وبعث باألمر، الرجل فاهتم حددتها، التي القادمة املجلس

الجلسات. حضور عن يتخلفوا لم اليوم ذلك ومن
ظهًرا جالًسا كنت ١٩١٠ سنة فرباير ٢٠ ويف الوظيفة، هذه يف سنتني قضيت
الخارجية وزارة سلم عىل باشا غايل بطرس الوزارة رئيس بمقتل فأُخطرت بمكتبي،

الحقانية. وزارة بمبنى
الحادث، مكان إىل وأرسعت سيئًا، موقًعا عندي ووقع النبأ، هذا خطر من أشفقت
ثروت الخالق وعبد باشا رشدي حسني وحوله الوزارة، فناء يف منطرًحا الرئيس فوجدت
وقد الورداني، إبراهيم ووجدت الحقانية. وكيل زغلول فتحي وأحمد العام، النائب باشا
األخري، النزع يف وكان الجريح يسعف فأخذ الخادم، سعد الدكتور واستدعي عليه، قبض

ملتون. الدكتور مستشفى إىل فُحمل
الواحدة الساعة يف النظارة من يخرج أن اعتاد باشا بطرس أن يف الحادث ص ويلخَّ
باشا وثروت باشا، رشدي حسني يصحبه وكان اليوم، ذلك يف فخرج الظهر، بعد
منه دنا العربة بركوب هم وعندما الخارجي، السلم عند فارقهم ثم باشا، زغلول وفتحي
كاد وما رصاصتني، عليه وأطلق عريضة، إليه يرفع أن يريد بأنه متظاهًرا الورداني
إىل وُحمل عربته، بجوار بدمائه مرضًجا فسقط رصاصات، أربع عليه أطلق حتى يلتفت

الوزارة. داخل
إىل الظهر قطار ركب قد الداخلية» «وزير الداخلية ناظر سعيد محمد وكان
إذ الغربية مدير باشا محب بمحمد توٍّا فاتصلت األسبوعية، راحته ليقيض اإلسكندرية؛
… فوًرا القاهرة إىل ليعود طنطا إىل وصوله عند بالحادث يبلغه أن إليه وطلبت ذاك،

ففعل.
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ثقته من به يتمتع كان ملا وزرائه، رئيس يُقتل أن عباس الخديو عىل عز وقد
وجهه يف وقبَّله غرفته يف عليه ودخل حالته، عن يستفرس املستشفى إىل وذهب ومحبته،
… أفندينا يا العفو يقول: فجعل قليًال، تنبه قد املصاب وكان عينيه، تمأل والدموع

!… متشكر … أفندينا يا العفو … متشكر
… نحبه قىض حتى مساء الثامنة الساعة تأِت لم ولكن جراحية، عملية له وأجريت

سعيد محمد وزارة

فقال منزله، يف باشا سعيد محمد مع — النظار رئيس وفاة ليلة — الليلة تلك يف جلست
!… إسماعيل يا الوزارة طارت وهللا يل:

… املقبل النظار رئيس بأنك أتنبأ فإنني … بالعكس له: فقلت
الوزارة تأليف عباس الخديو إليه فعهد به، تنبأت ما التايل اليوم يف حدث وقد
ويوسف للحقانية، باشا حشمت وأحمد والداخلية، والخارجية للرياسة هو فكان الجديدة،
باشا زغلول سعد وخرج والحربية، لألشغال باشا رسي وإسماعيل للمالية، باشا سابا

الوزارة. من باشا وفخري
وعينت بالباشوية، عليه وأنعم للخارجية، وكيًال باشا بطرس نجل غايل نجيب وعني
لهذه العام السكرتري وظيفة وألغيت أيًضا، بالباشوية عيل وأنعم للداخلية، وكيًال أنا

النظارة.

الخديو أمام وخطابه كتشنر

صحته ساءت وقد مرص، يف لربيطانيا معتمًدا الحني ذلك يف غورست الدون السري كان
بتعيني وفاته إثر عىل األنباء وجاءتنا ،١٩١١ سنة يوليو ١٣ يوم فتويف عهده، أواخر يف
الدوائر يف قلًقا تعيينه فأثار لندن، يف وقتئذ وكان له، خلًفا مرص يف كتشنر اللورد
شئون يف التدخل إىل ويميل الطبع، جاف عسكريٍّا، رجًال كان ألنه والوطنية؛ السياسية

الداخلية. مرص
من صورة الربيطانية الوكالة أرسلت حربية سفينة يف مرص إىل حضوره وقبل
يف رغبته تفيد معاٍن عىل يشتمل به وإذا الخديو، أمام إلقاءه ينوي كان الذي الخطاب

مرص. شئون صميم يف التدخل
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رئيس باشا سعيد محمد فدعا وللوزارة، للخديو ومحرًجا غريبًا الخطاب هذا كان
فيما للتشاور اإلسكندرية؛ برمل منزله يف باشا زغلول وسعد باشا رشدي حسني الوزارة
نتشاور وأخذنا إليه، فذهبت باشا سعيد استدعاني ثم الربيطاني، املعتمد عىل للرد يُكتب
من حملت ما فوق تحملها وال البالد، مصلحة ترض ال بطريقة املوقف ملعالجة األمر يف
بالفرنسية، فوضعته الرد، بكتابة باشا سعيد وكلفني … املحتلني وسياسة االحتالل أعباء
ملوقف بيان من الحال اقتضته ما كل عىل واشتمل الخديو، ألقاه الذي هو الرد هذا وكان

الداخيل. كيانها عىل بمحافظتها يختص فيما مرص

بالعزل الخديو يهدد كتشنر

كان فإنه الخديو، أمام ألقاه الذي وخطابه كتشنر، اللورد لتدخل رفضنا من الرغم عىل
ملحاربة مقصوًدا تدخله كان وقد الداخلية، مرص شئون يف يتدخل وكان بذلك، يأبه ال
بوست املورننج جريدة كتبت تعيينه إثر عىل أنه وأذكر االحتالل، سياسة وتوطيد الخديو

تقول:

أساس وضعوا الذين أعظم من ألنه املنصب؛ هذا يف ُعني قد كتشنر اللورد إن
… قبله كانوا الذين اإلدارة رجال عظماء عمل يف واشتغل مرص، يف مركزنا
االرتباك، محو مع التمدن ينرش وأن النظام، يعيد أن كتشنر اللورد مهمة إن

… جديدة حكومة وإيجاد

لتدعيم وسيلة اإلصالح يتخذ ولكنه اإلصالح، إىل ينزع كان الرجل أن والحقيقة
البالد. يف الربيطاني النفوذ ونرش االحتالل،

تكن ولم األوقاف»، «ديوان يدعى لديوان تابعة وقتئذ األهلية األوقاف وكانت
برشاء علم قد كتشنر وكان رأًسا، للخديو تابعة كانت بل مسئول، ناظر لها «نظارة»
هذه إن ذاك: إذ وقيل جنيه، ألف ستني بمبلغ الخديو ملك من املطاعنة أرض األوقاف
رشعية، دينية املسألة كانت وملا باألمر، فاهتم للخديو، محاباة وفيها غبن، فيها الصفقة
ذلك يف األعظم الصدر حليم سعيد األمري بمساعدة العايل الباب لدى كتشنر سعى فقد
بعدائه معروًفا األمري هذا وكان اإلسالم، شيخ وموافقة موافقته، عىل حصل حتى الحني،
يف الترصف حرية لكتشنر تركت قد الربيطانية الخارجية وزارة وكانت … للخديو
بلغ فلما نظارة، إىل األوقاف ديوان تحويل يف النظار رئيس إىل برأيه فبعث املوقف،
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وال لكتشنر يحق ال دينية، مسألة هذه قال: الربيطاني، املعتمد به بعث ما الخديو
فيها. التدخل لحكومته

سعيد لألمري العرش أسلم فأنا املوافقة، يريد ال الخديو كان إذا كتشنر: رد فكان
!… األعظم الصدر حليم

محمد غياب بسبب الربيطانية؛ الوكالة دار يف ملقابلته كتشنر اللورد واستدعاني
وجدت حتى غرفته، أدخل كدت فما إليه، فذهبت باإلسكندرية، اليوم ذلك يف باشا سعيد
تدري «هل كتشنر: يل فقال عنده، من خارًجا مرص يف االحتالل لجيوش العام القائد
الخديو توقف أجل من ذلك أن من يعنيه ما وأدركت فسكت، عندي؟!» القائد كان ملاذا

… املطلوبة النظارة إلنشاء ومعارضته األمر يف
مرص بني املخاطبات ودارت حدث، بما باشا سعيد أخربت عنده من عدت وملا
«نظارة إىل بتحويلها األمر وانتهى باشا، رشدي وحسني باشا، سعيد بوساطة واستانبول
ومحمد لألوقاف، ناظر أول باشا حشمت أحمد واختري ،١٩١٣ سنة نوفمرب يف أوقاف»
حلمي أحمد فاختري الوزارة وُعدلت أعىل، مجلس لها وأُلف لها، وكيًال باشا شفيق

للزراعة. باشا محب ومحمد للمالية، الفقار ذو وسعيد للمعارف،

مرة ألول وزيًرا ُعينت كيف

خدمة بل املرصيني، يف حبٍّا ال تركيا، عن مرص فصل إىل ترمي الربيطانية السياسة كانت
االحتالل. لسياسة وتدعيًما االستعمارية للسياسة

وإعداد القوانني، شورى مجلس اختصاص توسيع عىل كتشنر اللورد عمل لذلك
.١٨٨٣ سنة وضع الذي القديم النظام محل يحل جديد نظامي قانون

تحل ترشيعية جمعية بإنشاء يقيض وهو ،١٩١٣ سنة الجديد القانون صدر وقد
لهذه رئيًسا باشا مظلوم واختري مديرية، كل يف مجلس وتأليف الشورى، مجلس محل

منتخبًا. وكيًال باشا زغلول وسعد معينًا، وكيًال باشا يكن وعديل الجمعية،
بنفسه! ألقاه بخطاب الجمعية عباس الخديو افتتح السنة تلك من ديسمرب ٢٢ ويف
عليه غضب قد الخديو وكان باشا، سعيد وزارة سقطت ١٩١٤ سنة فرباير ٥ ويف
للحكومة باشا سعيد باعها والتي لسموه، ملًكا كانت التي مريوط حديد سكة بسبب
مربحة، غري الصفقة هذه يعترب الخديو وكان … فقط جنيه» ألف ٣٩٠» بمبلغ املرصية
اإليطالية الحكومة وكانت برأيه. يحفل وال كتشنر، ملشورة تبًعا يسري كان بأنه اتهمه وقد
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باشا سعيد موقف لوال املبلغ، هذا من أكرب بمبلغ تشرتيها أن سموه عىل عرضت قد
كتشنر. واللورد

بها فأنشأت للزراعة، ناظًرا فاختارني باشا، رشدي حسني بعده النظارة توىل وقد
مداه، بلغ قد كتشنر واللورد عباس، الخديو بني الخالف وكان األعىل، الفني املجلس
العاملية الحرب كانت حتى عليه، الخناق وضيق العرش، عن بإقصائه مرات عدة وهدده
إستانبول يف إليه وأرسلت عزله، إلعالن الربيطانية للحكومة سانحة الفرصة فكانت األوىل،

مرص. إىل الحضور من تمنعه
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عباس واخلديو بنياإلنجليز السودان

مكانته كانت وكيف ،١٩١٠ سنة النظار رئيس باشا غايل بطرس مقتل عن تحدثت
يف وقبَّله لزيارته املستشفى إىل بنفسه وذهب ملرصعه، بكى إنه حتى عباس الخديو عند

املوت. سكرات يعاني وهو وجهه
عىل أو مقتله، حادث يصوره كما لبالده، خائنًا يكن لم باشا بطرس أن والحق
وكانت بالده، لحرية محبٍّا لوطنه مخلًصا — هللا رحمه — كان فقد قاتله، اعتقاد يف األقل
األجنبي. من خالصها يف ورغبته أمته، بحقوق إيمانه مبلغ عىل تدل الوزارة يف مواقف له
الحركة يشجع كان الذي عباس، الخديو ثقة حاز ملا الصفة بهذه يكن لم ولو
االحتالل يسومها ال مستقلة حرة أمة رأس عىل يكون أن ويتمنى لها، والعاملني الوطنية

!… وآخر حني بني البالد أريكة عن بالخلع املحتلون يهدده وال الهوان،
السودان، شئون يف التدخل إىل بعيد زمن من تهدف اإلنجليزية السياسة كانت
الحملة انتهاء أثر فعىل مرص، دون بحكمه التفرد األصح عىل أو حكمه، يف واالشرتاك
املرصيني عىل وكان املرصي، الجيش مع فيها أنفسهم اإلنجليز أقحم التي السودانية
ننىس أن يمكن ال إذ دائًما، الحال كان كما واألموال، األنفس يف تضحيات من األعظم العبء
لم الربيطانيني من قواد إمرة تحت وهو الدراويش، حوادث يف أبيد قد املرصي الجيش أن
١٨٩٨ سنة كرومر اللورد سافر الحملة تلك انتهاء أثر وعىل — األمور ترصيف يحسنوا
أغراض فيهما وضحت خطبتني «الخرطوم» ويف درمان» «أم يف وخطب السودان، إىل



مذكراتي

فقد السودان»، «اتفاقية بعد فيما تضمنتها التي األغراض، تلك — الربيطانية الحكومة
كرومر: اللورد قال

حكومة استبداد من الخالص عىل ألهنئكم لكم بمقابلتي سعيًدا نفيس أعد إني
تدبري يف الحذق من وضباطه كتشنر الرسدار أظهره ما بفضل الدراويش،
والثبات. الشهامة من واملرصية الربيطانية الجنود عليه برهنت وما القتال،

ويف املكان، هذا عىل يخفقان واملرصي اإلنجليزي العلمني شاهدتم وقد
مرص. وخديو إنجلرتا بملكة املستقبل يف ستُحكمون أنكم إىل إشارة هذا

سيكون واملرصية، الربيطانية الحكومتني عن السودان يف الوحيد والنائب
ثقتهما. تمام الخديو وسمو امللكة جاللة فيه أودعت الذي الرسدار سعادة

لندن، من وال القاهرة من أحكامها تستمد ال السودانية البالد أن واعلموا
التعويل يجب فال بينكم، فيما بالعدل سيقوم الذي هو وحده الرسدار إن بل
ترجون. ما كل لكم ويحقق أمانيكم، يحقق أنه يف أشك ولست غريه، أحد عىل

الترصيحات لهذه وكان بعام، السودان اتفاقية قبل كرومر اللورد قاله ما هذا
وسائر الخديو عند دهشة وأحدثت املرصية، األوساط جميع يف شديد وقع الخطرية

والسودان. مرص مصري عن واملسئولني الوطنيني

السودان اتفاقية

يف إنجلرتا وكانت بعد، فيما السودان اتفاقية مرشوع يف الترصيحات تلك آثار ظهرت
العاملية، السياسة توجيه يف وقتئذ الوحيدة الدولة وهي العالم، يف دولة أقوى الحني ذلك
إىل خرجت قد اآلن نسمعها التي الحديثة املبادئ تكن ولم األمم، مصري يف والتحكم
له الربيطاني املعتمد وكان وخطره، سلطانه له زال ما ملرص احتاللها وكان الوجود،
املايل املستشار كان كما الشئون، من الكثري يف يتدخل وكان البالد، يف الفعلية السلطة

النظار. مجلس جلسات يحرض اإلنجليزي
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سيادتها وكانت االحتضار، دور يف الزمان ذلك يف السيادة صاحبة تركيا وكانت
من فكان النيل، ضفاف عىل نفوذها يماثل البسفور ضفاف عىل إنجلرتا نفوذ وكان اسمية
وإن طوًعا، إن أقدارها يف الترصف عىل تجرؤ وأن مرص، يف بريطانيا تطمع أن الطبيعي
املغصوب عىل القاهر الغاصب من إمالء بمثابة السودان اتفاقية كانت ولذلك … كرًها

املكبل. الضعيف عىل الجبار القوي ومن العاجز،
تلك وبعد السودان، يف رحلته بعد عباس الخديو كرومر اللورد زار أن وحدث
اللورد أن إىل معه حديثه يف فأشار أهاليه، عىل ألقاها التي الخطرية الترصيحات
مرصي إنجليزي اتفاق بمرشوع إليه بعث الربيطانية الخارجية وزير سالسبوري
باشا. غايل بطرس املرصية الخارجية لوزير منه نسخة سلم وأنه بالسودان، يختص

الرتكية، السيادة عىل اعتداء فيه الوجه هذا مرصعىل مع سيايس اتفاق عقد أن ومع
واهنة السيادة هذه صاحبة وكانت اسمية، كانت ألنها بها؛ يأبهوا لم اإلنجليز أن إال

األقوياء. اإلنجليز أمام الشأن ضعيفة القوى
واستطاعت للتنفيذ، مهيأ مكتوبًا لندن من جاء قد االتفاقية هذه مرشوع وكان
النظار مجلس يضطر وأن بحذافريه، قبوله مرصعىل تجرب أن الظروف هذه يف بريطانيا

.١٨٩٩ سنة قبوله إىل
إقحامهم عىل فيها حصلوا التي االتفاقية، هذه عقد بعد اإلنجليز أن الغريب ومن
الحملة يف اإلنجليزية الجنود نفقات لهم تدفع بأن مرص طالبوا قد السودان، حكم يف

!… مرغمة مرص دفعتها وقد السودانية،
إذا ولكني العامة، حياتي بدأت قد ذاك إذ أكن لم ألني للتاريخ؛ تقدم ما كل ذكرت
عىل مرص سيادة لبعث األخري سعيي بأن أشعر السودان، اتفاقية وذكرت ذلك، ذكرت ما
— أدنى أو قوسني قاب كان مما — املرصي التاج تحت كاملة وحدة وجعلها السودان،
يف به سنفوز كنا بما الحني ذلك يف فيه كنا ما القارئ قارن ما إذا يرشفني، سعي هو

!… األخرية مفاوضاتي
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فؤاد بامللك اتصايل

ألنه العايل؛ التعليم وبخاصة التعليم، محاربة إىل ترمي مرص يف اإلنجليز سياسة كانت
واالستقالل. بالحرية والتمسك االحتالل محاربة إىل املرصيني ويدفع البصائر، ينري

يصادف لم ،١٩٠٦ سنة األهلية املرصية الجامعة إنشاء مرشوع نجح عندما ولهذا
بأن وينادي الكتاتيب، إنشاء إىل ويدعو يحاربه، كرومر اللورد وقام نفوسهم، يف هوى
يعبَئوا لم املرشوع بهذا القائمني ولكن العايل، التعليم قبل األويل التعليم إىل حاجة يف األمة

األويل. التعليم نرش إىل الدعوة من استفادوا إنهم بل طريقهم، يف وساروا بذلك،
فيه زمالئي من وكان أعضائه، أحد وكنت األهلية، الجامعة إدارة مجلس تألف وقد
ومرقس باشا حسنني وإسماعيل باشا، علوي ومحمد باشا، ثروت الخالق عبد املرحومون

وغريهم. بك بهجت وعيل باشا، حنا
وقد األول»، فؤاد «امللك فؤاد أحمد «األمري» عىل الجامعة لرياسة اختيارنا وأجمع
وكان والعمرانية، العلمية املرشوعات تشجيع من به ُعرف ملا ا، عامٍّ ارتياًحا ذلك صادف
ُضمت، أن بعد ثم الحكومة، إىل تُضم أن قبل املرصية الجامعة نجاح يف الفضل له
أقول: أن يرسني الشخصية جهتي ومن الجامعات، أكرب من املشكورة بجهوده وأصبحت
العظيم أثره له وكان نما، الذي االتصال هذا فؤاد، امللك باملرحوم يل اتصال أول كان إنه

بعد. فيما

عباس الخديو سياسة

بعض ولكن صميًما، وطنيٍّا شك وال وكان شاب، وهو مرص أريكة عباس الخديو توىل
مرص. شئون يف التدخل زيادة لإلنجليز أتاحت وترصفاته سياسته نواحي

من تحولت حتى األوقاف، يف التدخل من كتشنر اللورد مكن أنه كيف رأيت وقد
إىل مريوط حديد سكة مسألة يف املادة وراء السعي به أدى وكيف وزارة، إىل ديوان
ومساعدته األملان، من الخديو تقرب عن اإلشاعات كانت وقد … اإلنجليز وبني بينه أزمة
منه، أخافهم مما حوله، الطوائف وجمع لإلنجليز، املعادية للحركات وتشجيعه للطليان

العرش. عن إقصائه يف ذلك بعد أثره له وكان
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قام التي الرحلة تلك منه حذرهم يف وزاد عباس، الخديو إىل اإلنجليز نبه مما وكان
رشدي وزارة يف للزراعة «وزيًرا» ناظًرا وقتئذ وكنت ،١٩١٤ سنة البحري الوجه يف بها
باالستقباالت حافل برنامج لها وُوضع ضخًما، إعداًدا الرحلة هذه أُعدت فقد باشا.
مرافقة ورئيسهم «الوزراء»، النظار يتناوب أن وتقرر املدن، من كثري يف واملظاهرات
إيتاي من معيته يف أكون أن نصيبي من وكان مناطق، إىل الرحلة وُقسمت الخديو،

بعطفه. بل بثقته، أتمتع وقتئذ وكنت اإلسكندرية إىل البارود
الزراعية التعاونية الجمعيات قانون مرشوع عرض أن الرحلة هذه قبيل وحدث
باشا زغلول سعد املرحوم رأسهم عىل األعضاء من فريق وكان الترشيعية، الجمعية عىل
الجمعيات عىل الحكومة رقابة تقرير يف الخالف وجهة وكانت املرشوع، هذا يف معارضني
كما الجمعيات، هذه عىل رقابتها وجوب يف الحكومة رأي عن للدفاع فذهبت التعاونية،

األغلبية. بموافقة أفوز أن واستطعت األخرى، البالد يف الشأن هو
الرأي وألن العامة؛ للمصلحة بفائدته العتقادي كثريًا به اغتبطت مما الفوز هذا كان
وجهي عىل االغتباط هذا آثار ظهرت وقد للموضوع، كله االهتمام اهتم قد كان العام
واغتباطي، انرشاحي سبب عن سموه فسألني البارود، إيتاي يف للخديو مقابلتي عند
عىل برقابتها يتعلق فيما بمطلبها اليوم فازت قد حكومتكم ألن أفندينا؛ يا ذلك فأجبت:

التعاونية. الجمعيات
ولكنه نجاحه، عىل وزيره يهنئ وأن الفوز، بهذا يبتهج أن سموه من أنتظر وكنت
فعل وماذا وقال: وجهي، يف عبس حتى عبارتي أتم كدت ما ذلك، من العكس عىل كان

زغلول؟ سعد
وقد املوضوع، هذا يف املعارضة بيتته بما عامًلا كان أنه ذلك من وأدركت … وسكت

!… الزمان من فرتة عابًسا بقي

وعرشمرص خان أغا

العاملية الحرب تقوم أن وقبل العام، ذلك صيف يف استانبول إىل عباس الخديو سافر
فهمي ومصطفى باشا زغلول سعد معي كان أن وصادف فيىش، إىل وسافرت بقليل،
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فيىش من يستدعيني الخديو فبعث وقتئذ، الكربى الحرب وأُعلنت غريهما، وكثريون باشا
سوف اإلنجليز أن وتوقعت الظروف، هذه يف إليه السفر أستطع فلم استانبول، إىل
توقعته، ما ذلك بعد صح وقد مرص، عرش عن إلقصائه الحرب قيام فرصة ينتهزون
فأشيع الحني، ذلك يف ملرص حرض قد خان أغا وكان خلعه، أعلنوا ثم العودة من فمنعوه
لم اإلشاعة هذه ولكن عليها ملًكا سيختارونه اإلنجليز وأن البالد، لعرش املرشح هو أنه
مرص، عىل الحماية وأعلنت كامل، حسني السلطان واختري الصحة، من نصيب لها يكن

معروف. هو ما نحو عىل

الصناعي الرقي

توليت التي املدة يف الوزارة يف زاملته وقد يل، صديًقا باشا رشدي حسني املرحوم وكان
عن بعيًدا ورصت الحرب أثناء منها استقلت فلما األوقاف. وزارة ثم الزراعة، وزارة فيها
والصناعة، التجارة للجنة رئيًسا فاختارني تجاربي، من يستفيد أن أراد الحكومة قيود
ذلك يف مرص ألن الصناعة؛ مقدمتها ويف االقتصادية الشئون ترقية منها الغرض وكان
من الرغم عىل بمهمتها اللجنة هذه قامت وقد الزراعية، بثروتها مكتفية كانت الحني
الصناعة عن ا هامٍّ تقريًرا وضعت وقد العقبات، سبيلها يف يضعون كانوا اإلنجليز أن
وترقيتها، املرصية الصناعات إلحياء يقوم أن يجب الذي والنظام مرص، يف والتجارة
وزارة ثم والصناعة، التجارة مصلحة عليه قامت الذي الدستور هو التقرير هذا وكان

بعد. فيما والصناعة التجارة
الصناعات تحمي صورة عىل جعلها الجمركية للرضيبة جديًدا نظاًما تضمن وقد
الذي الباهر الرقي أساس هي الحماية هذه وكانت األجنبية، املنافسة من املرصية
ال مكانة ذات مرص يف الصناعية الثروة أصبحت حتى الصناعات؛ هذه إليه وصلت
زراعيٍّا بلًدا الحني ذلك إىل مرص كانت وقد الزراعية، الثروة مكانة عن أهميتها يف تقل

فقط.
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سعيد. محمد األمري ديوان ورئيس لوالدته، باشا صدقي إسماعيل جد باشا أحمد سيد محمد

عهدي يف الداخلية لوزارة وكيًال كان … باشا صدقي إسماعيل والد باشا شكري أحمد
وتوفيق. إسماعيل



إيتاي بلدة يف نيابة مساعد وظيفة يف كان حينما … العرشين سن يف باشا صدقي إسماعيل
البارود.

توفيق محمد اليسار: من الجالسون الحقوق، مدرسة من الثانية السنة طلبة بني باشا صدقي
… الجندي الهادي عبد فمحمد بيومي، فمحمد السيد، لطفي فأحمد زكي، فمحمد نسيم،
محمد، فبيومي صدقي، فإسماعيل فهمي، فمحمد الطوير، محمود اليسار: من والواقفون

الحكيم. فإسماعيل حقي، فتوفيق



بعض بني وقف وقد الحقوق، ليسانس نال حني ١٨٩٤ سنة يف باشا صدقي إسماعيل
فمحمد صدقي، فإسماعيل الغفار، عبد محمود اليمني: إىل اليسار من الواقفون وهم زمالئه،
لطفي أحمد اليسار: من والجالسون … بيومي فمحمد الطوير، فمحمود الجندي، الهادي عبد

حقي. فتوفيق زكي، فمحمد السيد،





الوطني اجلهاد اشرتاكييف

أربع اشتعلت أن بعد نريانها وخمدت ،١٩١٨ سنة األوىل العاملية الحرب رحى وقفت
ولسون مبادئ وأذيعت األنفس، ماليني وأهلكت والقرى، املدن عامر فيها دكت سنوات
يف الحق لها صغرت مهما أمة كل أن عىل تنص التي الحرة، املبادئ تلك — عرش األربعة

وحريتها. إرادتها بمحض ترضاه الذي الحكم وتقرير مصريها، اختيار
ورفرف الحرب، غمة زالت أن بعد عليها املبادئ هذه تطبيق انتظار يف مرص لبثت
وُمنيت الحرب، خالل يف للحلفاء العظيمة بمساعداتها قامت قد وكانت العالم، عىل السالم
يفوا لم فإنهم املساعدات، بهذه اإلنجليز اعرتاف من الرغم وعىل شتى. بمتاعب بسببهم

الحال. تتغري ولم لها، بوعودهم
يف وطني نحو واجبي من فوجدت العام، باالقتصاد أشتغل الحكم خارج وقتئذ كنت
بوضع فبدأت حقوقه، عىل للحصول الساعني مع وأسعى لخدمته، أتقدم أن الظروف هذه
إنجلرتا، من مرص مطالب ضمنتها صفحة، ستني بلغت الفرنسية باللغة ضافية مذكرة
أنني وحدث التأليف، دور يف وقتئذ املرصي الوفد وكان … واملستندات بالوثائق وعززتها
وفكرنا طوسون، عمر باألمري فاجتمعنا باشا، سعيد محمد دولة مع اإلسكندرية يف كنت
سعد باملرحوم فاتصل الجهاد، بواجب نقوم أن جهتنا من ورأينا يعمل، أن يجب فيما
االتفاق وتم بالقاهرة، شربد فندق يف به واجتمعنا إلينا، فبعث اعتزمناه، ما باشا زغلول

املرصي. الوفد يف مًعا نتعاون أن عىل
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فناقشها الفرنسية، املذكرة إليه فقدمت الوفد، يف عضًوا الحني ذلك منذ أصبحت
وتلخيصها نواحيها، بعض يف التنقيح من يشء بعد املذكرة هذه وكانت عليها، ووافق

بفرساي. الصلح مؤتمر إىل بعدئذ املرصي الوفد قدمها التي هي

قارعة من بد ال

وكان والبيانات، االحتجاجات تحرير عىل مقصورة الوطنية الحركة مبدأ يف أعمالنا كانت
ففي العالم، أنظار تلفت منا حركة أية هناك تكن لم ولكن متحفًزا، الوطني الشعور
لم ما لها نتيجة ال الحالية مساعينا أن أشعر إني إلخواني: قلت الوفد جلسات إحدى

… األنظار يلفت يشء يصحبها
…؟ تعني وماذا باشا: سعد فقال

قارعة! البالد يف تقوم أن يعني السيد: لطفي قال
ماذا؟ … كارعة كاًفا: القاف فيها يقلب كان التي املعهودة بلهجته سعد فقال

… بالكالم حقوقنا إىل نصل ال أننا باشا يا أعتقد قلت:
خريية حفلة إىل مدعوين كنا أننا اليوم نفس يف وحدث … هللا رحمه — فسكت
يوميٍّا، مائدته عىل معه نتغدى األيام تلك يف الوفد أعضاء وسائر وكنا امللكية، باألوبرا
األوبرا، إىل مًعا ذهبنا املساء ويف كبريًا، علينا عطفه وكان لطيًفا، أنيًسا معاًرشا وكان
واستُقبلنا والتصفيق، بالهتاف أرجاؤها دوت حتى بابها وندخل عليها، نهلُّ كدنا وما
بارك معه: فيها كنت التي املقصورة يف يل وقال باشا، سعد منه ُدهش باهًرا استقباًال

!… قارعة من بد ال … إسماعيل يا ا حقٍّ … األمة هذه يف هللا
الوطنية. الثورة بدأت الليلة هذه ومن

بريطاني! إنذار

بالسفر لنا الترصيح طلبت وقد الحكم، يف باشا رشدي حسني دولة وزارة كانت
الوفد وظل السبب، لهذا تستقيل أن الوزارة ورأت اإلنجليز، يوافق فلم الصلح ملؤتمر
الوزراء جميع املرصي الوفد مع وتضامن بنتيجة، يظفر فلم بالسفر، له السماح يحاول
أية تأليف يف االشرتاك عن وامتنعوا البالد، إلدارة الكفاية ذوي الرجال وسائر السابقني،
رائع، موقف ذلك يف باشا لثروت وكان الزمان، من مدة حكومة بال البالد وبقيت وزارة،

األوحد. موقفه يكن لم وإن
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الوفد رجال نحن — فاستدعانا العسكرية، األحكام تحت وقتئذ مرص كانت وقد
،١٩١٩ سنة مارس ٦ يوم سافوي بفندق الربيطانية للقوات العام القائد — املرصي
علينا وألقى النيل، قرص شارع يف بهلر عمارة فيه تقوم الذي املكان يف الفندق هذا وكان

باإلنجليزية: التايل البالغ

العقبات تقيمون وأنكم املناقشة، موضع الحماية مسألة تضعون أنكم علمت
الوزارة. تأليف منع يف بالسعي الحماية تحت املرصية الحكومة سري يف

أي أن أنذركم أن يلزمني لهذا العسكرية، األحكام تحت البالد إن وحيث
الشديدة للمعاملة عرضة يجعلكم اإلدارة سري عرقلة إىل يرمي منكم، عمل

األحكام. هذه بموجب

ال فصاح: بمناقشته، باشا زغلول سعد َهمَّ البالغ هذا تالوة جنابه أتم أن وبعد
.No discussion مناقشة
… وانرصف وتركنا،

الحكومة «رئيس إىل برقية وحررنا منزله، إىل سعد مع وعدنا «سافوي» من انرصفنا
فيها: جاء اإلنذار هذا عىل ا ردٍّ الربيطانية»

قبلت الوفد سفر عىل استقالتها سحب علقت ملا باشا رشدي وزارة أن تعلمون
قضيتنا عرض وبني بيننا الحيلولة إال معنى لذلك وليس نهائيٍّا، استقالتها
أهلية مرص رجال أعظم أن السياسة هذه من نتج وقد السالم، مؤتمر عىل
التي األمة، مشيئة تعارض وزارة تأليف رفضوا قد األيام هذه يف البالد إلدارة

االستقالل. طلب عىل أجمعت
عىل حكومة بال البالد بقاء مسئولية تقع أن لذلك الطبيعية فالنتيجة
السلطة أن غري وأمتهم، ضمائرهم أمام حرج مركز يف هؤالء وضعوا الذين
قبولها، عن للوزارة املرشحني امتناع مسئولية تحميلنا إىل عمدت العسكرية
تجهل ال وهي العسكري، العقاب بأشد وتوعدتنا اليوم، السلطة أنذرتنا وقد
تعلم كما مرشوعة، غري الحماية ونرى التام، االستقالل لبالدنا نطلب أننا
بالطرق أدائه عن نتأخر ال وطنيٍّا واجبًا عاتقنا عىل أخذنا قد أننا بالرضورة

ذلك! كلفنا مهما املرشوعة
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العالم سخط يجلب الذي الجائر، الترصف هذا لكم نذكر أن وحسبنا
الشعب! بال فريتاح الوفد، بسفر األزمة هذه حل يف تفكروا حتى املتمدين

مالطة يف االعتقال

حكومة رئيس إىل الربقية هذه رفع من مرص يف الربيطانية العسكرية السلطة اتخذت
يف عقيدتهم وتزعزع املرصيني، ترهب بذلك أنها وظنت القوة، الستعمال مربًرا لندن

… قضيتهم عدالة
سعد ملكتب مجاورة غرفة يف مكتبي إىل أجلس كنت ١٩١٩ سنة مارس ٨ يوم ويف
ضابط بحضور ينبئني الدار خادم فجاءني بالكتابة، مشغوًال وكنت بمنزله، زغلول
سعد عن سأل ثم اسمي، عن فسألني الضابط قابلت ثم باشا، سعد فأبلغت إنجليزي،
األوراق بجمع دوماني أفندي جورج إىل وأرسرت مكتبي، إىل رست ثم إليه، فأوصلته باشا

وإخفائها.
ركوب إىل دعاني ثم عسكرية، عربة يركب أن باشا سعد من طلب قد الضابط وكان
محمد عىل قبضوا قد كانوا نفسه الوقت ويف النيل، قرص ثكنة إىل بنا وذهب أخرى، عربة

غرفة. منا لكل وخصصوا باشا، الباسل وحمد باشا، محمود
ما منازلنا من نستحرض أن منا طلبوا الصباح ويف الثكنة، هذه يف ليلتنا أمضينا
وأركبونا … خادم باصطحاب منا لكل وسمحوا ومالبس، أمتعة من أشهر لبضعة يلزم
بنا فسار انتظارنا، يف خاصة عربة كانت حيث املحطة، إىل نقلتنا عسكرية سيارات

الرشقية. الناحية إىل القطار

الغرق عىل التدريب

نحو القطار بنا واتجه اإلسماعيلية، إىل وصلنا فلما منفانا، يكون أين نعلم نكن لم
أو األوقيانوس جزر أو الهند إىل بنا يذهبوا أن نخىش كنا ألننا الصعداء؛ تنفسنا بورسعيد
ديلسبس، تمثال اجتازت حتى بنا فسارت «كاليدونيا» الباخرة أركبونا ثم أفريقا، جنوب
وأفهمنا بحراستنا، املكلف الضابط إلينا صعد األثناء هذه ويف … األبيض البحر ودخلت

«مالطة». وجهتنا أن
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البحر إن لنا: قيل املرصية املياه فيها اجتزنا التي الساعة ويف الباخرة، بنا سارت
يجب إنه لنا: قيل كما الحلفاء، لبواخر األملان بثها التي باأللغام مملوء املتوسط األبيض
يدربوننا وأخذوا انفجار، حدوث حالة يف بأنفسنا ننجو لكي استعداد؛ عىل دائًما نكون أن
إىل ويرشدونه الفلني، من طوًقا منا كالٍّ يعطون فكانوا النجاة، طرق عىل الجنود مع
لنا يمثلون ثم الباخرة، يف انفجار حدوث حالة يف لنزوله املعني النجاة قارب يف مكانه

أدوارها. بجميع الغرق رواية
… عسكري حصن إىل فنُقلنا مالطة، إىل ووصلنا … أمان يف البحر رحلة مرت

لنا سمحوا وقد والتكريم، باالحرتام محوطة الجزيرة هذه يف حياتنا كانت وقد
لنا واخرتنا املعتقلني، من لغرينا يكن لم الحرية من نوًعا وأعطونا والقراءة، بالرياضة
الحرب خالل واعتقل بالقاهرة، معروف مطعم له كان «ماربورج» يدعى أملانيٍّا طاهيًا
آخر يف ولكن منها، خروجنا بعد مرص يف حدث ما ندري نكن ولم األملان، من غريه مع
مالطة يف تنترش كانت التي التلغرافات، بعض من بها علمنا الحال اشتداد وبعد األمر

املصري. إليه سيكون بما فتفاءلنا

عنا اإلفراج

خطرية ثورة قيام عنها نتج التي السياسة، هذه يف االستمرار إىل سبيل ال أن إنجلرتا رأت
وقتئذ وكنا … ١٩١٩ سنة أبريل ٧ يوم عنا اإلفراج وأعلنت عنها، فعدلت البالد، يف
بريطاني، ضابط علينا فدخل الحديث، أطراف نتجاذب معتقلنا يف األربعة نحن جالسني

لنا: وقال

باريس. إىل بالذهاب لكم وسمح رساحكم، أطلق فقد غًدا، للسفر استعدوا

حينما دهشتنا كانت وكم … أمتعتنا وحزمنا اغتباط، أيما البرشى بهذه اغتبطنا
مرص يف وراءنا خلفناهم الذين املرصي الوفد أعضاء من إخواننا فوجدنا الباخرة، صعدنا
لعرض وسافرنا فتعانقنا باريس، إىل الصطحابنا ومتأهبني الباخرة، ظهر عىل موجودين

الصلح. مؤتمر عىل قضيتنا
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لنشرتك ١٩١٩؛ سنة أبريل ٧ يف مالطة يف معتقلنا من عنا اإلفراج بعد باريس إىل ذهبنا
جاء بيان بنرش املؤتمر هذا استقبلنا وقد فرفضه، إليه طلبًا قدمنا وقد السالم، مؤتمر يف
وكان مرص، عىل الربيطانية بالحماية اعرتافها أملانيا عىل سيُفرض ما ضمن من أنه فيه

الفشل. بنذير وهلة ألول أشعرنا كريم غري استقبال
وصولنا عند ذهب املرصي الوفد رئيس باشا سعد أن هنا يُذكر ما غريب ومن
عىل يجيبوا فلم باسمه، بطاقة له وترك املؤتمر، هذا أعضاء من عضو كل مقر إىل بنفسه
وقتئذ. اإليطالية الحكومة رئيس أورالندو، السنيور هو منهم واحًدا عدا ما املجاملة هذه
املذكرة تقديم من يمنعنا لم ذلك فإن تجاهلنا، كانت املؤتمرين هؤالء خطة أن ومع

مطالبنا. عدالة تتضمن والتي السابق، املقال يف عنها تحدثت التي الفرنسية،
ذلك أكان سواء النطاق، الواسعة الدعاية نرش إىل ذلك أثر عىل خطتنا اتجهت وقد
أعضاء غري من حتى السياسة رجال إىل التعرف طريق عن أم الصحف طريق عن
للغة وإجادتي بباريس معرفتي له رشحتني شأن ذو دور ذلك يف يل وكان املؤتمر،

منهم. للكثريين ومعرفتي بالغربيني اتصايل وكثرة الفرنسية،
الفرنسية الخارجية وزارة بتعليمات مقيدة فرنسا يف الصحافة كانت الحني ذلك ويف

الربيطانية. الخارجية وزارة بتعليمات — أصح بعبارة — أو
باشا النقرايش فهمي محمود دولة صادفه ما بمناسبة الوضع هذا تذكرت وقد

نيويورك! يف ووفده
وزارة حال لسان هي التي الفرنسية، الطان جريدة يف مقاًال وقتئذ كتبت ملا ولذلك
هنأوني الذين الفرنسيني، بعض من وعلمت عظيًما، فوًزا ذلك اعتُرب الفرنسية الخارجية

السالم. مؤتمر أروقة يف بالًغا أثًرا أحدث أنه املقال عىل
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آرائي وجدت أن إىل باشا، سعد برياسة املرصي الوفد يف أعمل باريس يف ومكثت
تحكيم إىل أميل ال زلت وما كنت ألني أعضائه؛ بعض آراء تخالف األمور ترصيف يف
إىل الوصول إىل وترمي املفيد، الواقع نحو تتجه الدوام عىل خطتي إن بل العواطف،

أعضائه. بعض وتبعني مرص، إىل وعدت الوفد، عن فانفصلت النتائج،
لندن، إىل ذهبت أنني إيل ونسبوا أستقل، ولم الوفد من ُفصلت إنني وقتئذ قيل
أثر عىل أنه بدليل يحصل، لم ذلك أن والواقع اإلنجليز، الساسة بعض مع واتفقت
لجيش العام القائد إيل بعث الوطنية، الحركة يف تردد بال واشرتاكي القاهرة، إىل عودتي
إقامتي تكون بحيث القاهرة، عن بعيًدا ضياعي إحدى إىل أسافر بأن وألزمني االحتالل،
اإلقامة فاخرتت كيلومرتات، ستة عن يقل ال بما مدينة أية عن تبعد التي القرى إحدى يف
جاء حينما ملنر اللورد من باشا عديل طلب أن إىل بها معتقًال وبقيت (الغريب)، بلدي يف
قلت البعض، نسبه ملا تكذيبًا األثناء هذه يف أذعت وقد … عني اإلفراج التحقيق، لجنة يف

فيه:

رونالد الرس فيه وقابلت لندن، إىل ذهبت أنني مقتضاه من الذي الخرب إن
كان التي الفرعية، اللجنة يف عضًوا أكن لم كوني عن فضًال مكذوب، جراهام

الرئيس. طلب عىل بناء لندن إىل إيفادها رأى قد الوفد
االستقالل أساس عىل إنجلرتا مع املفاوضة طلبت بأنني القائل: الخرب وأما
الرئيس معايل لدى وأن طرقها، عدم يرى الوفد كان أبوابًا وطرقت الداخيل،
املستندات هذه نرش أنتظر وإني صحيح، غري فقول ذلك تثبت قوية مستندات

بطمأنينة.

كرزون – عديل مفاوضات

سياسية وزارة أول وكانت األوىل، باشا يكن عديل وزارة تألفت ١٩٢١ سنة مارس ١٦ يف
رئيًسا، باشا عديل اختري وقد ،١٩١٩ سنة الرابعة باشا رشدي وزارة استقالة منذ
واخرتت للداخلية، وزيًرا باشا ثروت الخالق وعبد للرئيس، نائبًا باشا رشدي وحسني
وزيًرا باشا يكن مدحت وأحمد للمعارف، وزيًرا باشا ويل وجعفر للمالية، وزيًرا أنا
باشا زيور وأحمد والبحرية، والحربية لألشغال وزيًرا باشا شفيق ومحمد لألوقاف،
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باشا غايل بطرس ونجيب للحقانية، وزيًرا باشا يحيى الفتاح وعبد للمواصالت، وزيًرا
للزراعة. وزيًرا

بني الجديدة العالقات بتحديد «ستقوم أنها الوزارة هذه برنامج يف جاء ما وأهم
مرص.» استقالل يحقق اتفاق إىل للوصول وبريطانيا مرص

بالتأييد، األمة أفراد وسائر الوفد وأعضاء باشا سعد من الوزارة هذه تأليف قوبل
استقباًال واستقبل باريس، من وإخوانه سعد وعاد عليه، كان ما إىل األمة اتحاد وعاد
بتأليف وذلك اإلنجليز، ملفاوضة االستعداد يف الوزارة وأخذت له، نظري ال حافًال وطنيٍّا

األمة. زعماء وعضوية الحكومة رئيس برياسة رسمي وفد

الرياسة! عىل الخالف

الوفد رياسة تكون أن أوًال؛ سعد طلب فقد باشا، وسعد الوزارة بني الخالف كان وهنا
فريقه. من الوفد هذا أغلبية تكون وأن له، املفاوض

جميع يف السياسية التقاليد أن املسألتني، هاتني يف وقتئذ باشا سعد عىل ردنا وكان
تتفاوض هيئة يف مرءوًسا الحكومة رئيس يكون أن األحوال من بحال تسمح ال البالد
من بل الرئيس حق من ليس املفاوضات يف الترصف أن عن فضًال أخرى، حكومة مع

الهيئة. حق
جانب عىل لجانب أغلبية تحقيق ليست املسألة فإن الوفد، أغلبية جهة من وأما
متشبعني واحدة خطة عىل متفقني مرص مستقبل لتقرير املفاوضات يف نميض ألننا آخر؛
منهم تتألف الذين األشخاص، عىل االتفاق السهل فمن كذلك األمر دام وما واحد، بمبدأ

املفاوضات. هيئة
اتحادها، بعد األمة وانقسمت مًعا، واختلفنا الرأي، بهذا يقتنع لم باشا سعد ولكن

… جدٍّا والكثري الكثري، االتحاد هذا من تكسب كانت وقد
إىل مقسًما وكان كرزون، اللورد مع املفاوضة وفد وتألف خطتها، يف الوزارة مضت

لجان: عدة

وإسماعيل باشا، رشدي حسني وعضوية: باشا عديل برياسة السياسية اللجنة (١)
باشا. سليمان ويوسف باشا، وطلعت باشا، شفيق ومحمد صدقي،

وفؤاد باشا، الفتوح أبو محمد وعضوية: صدقي، إسماعيل برياسة املالية اللجنة (٢)
بك. نحاس ويوسف بك، سلطان
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ويوسف باشا، طلعت وعضوية: باشا، رشدي حسني برياسة القضائية اللجنة (٣)
بك، أمني وأحمد بك، مصطفى الحميد وعبد بك، بدوي الحميد وعبد باشا، سليمان

بك. دوس وتوفيق بك، خليل محمود ومحمد
بك. حلمي ومحمود باشا، عزمي محمود وقوامها: الحربية، اللجنة (٤)

بك عمر املجيد عبد وأعضاؤها: باشا، شفيق محمد برياسة الهندسية اللجنة (٥)
أحمد. أفندي القوي عبد وسكرتريها بك، فايد ومحمود بك، سامي ومحمود

املفاوضة؟ قطعنا ملاذا

كرزون اللورد وبني بينه املفاوضات وجرت لندن، إىل املرصي الرسمي الوفد هذا سافر
يحقق ال بمرشوع اإلنجليز علينا خرج الطويلة املفاوضات هذه وبعد … أشهر أربعة
يف عليه ردنا وكان املفاوضة، وقطعنا فرفضناه املرصية، املسألة يحل وال مرص، مطالب

اآلتية: املرشفة الوثيقة يف يتلخص بما ١٩٢١ سنة نوفمرب ١٥
رئيس إىل كرزون اللورد سلمه الذي املرشوع عىل املرصي الرسمي الوفد «اطلع
يتعلق فيما تضمن املرشوع هذا أن رأى ولقد ،١٩٢١ سنة نوفمرب ١٠ بتاريخ الوفد
نفس أشهر؛ أربعة منذ تبادلناها التي واملذكرات مناقشاتنا تناولتها التي املسائل، بأكثر

حينئذ. نقبلها ولم املفاوضات بدء عند علينا عرضت التي والصيغ النصوص
قاومناه الذي الحل املرشوع استبقى كربى، أهمية ذات وهي العسكرية، املسألة فعن

وطأة. أشد جعله بما مرماه يف توسع بل ذلك عىل يقترص ولم املقاومة، أشد
الصيغة فيها عدلت التي الوحيدة املسألة وهي الخارجية، العالقات مسألة أما
التمثيل، مبدأ بقبول وذلك وضعتها، قد الربيطانية الخارجية وزارة كانت التي األوىل،
بمثابة معها أصبح كثرية بقيود به لنا اعرتف الذي الحق أحاط قد املرشوع فإن
ملزًما كان إذا املرصية الخارجية لوزير الحرية تتوافر أن يتصور ال إذ وهمي، حق
يكون أن معناه ذلك فإن السامي، باملندوب وثيق اتصال عىل يبقى بأن رصيح بنص
مسألة تأجيل فإن أخرى، جهة ومن … الخارجية األمور إدارة يف مبارشة ملراقبة خاضًعا

املعاهدة. يف عليها النص إىل حاجة تبق لم بأنه االعتقاد إىل دعانا االمتيازات
إدارة يف وبتدخلهما والقضائي، املايل «القومسريين» باملندوبني يتعلق فيما وأما
سلطة شل إىل يصل قد تدخًال األجنبية املصالح حماية باسم كلها الداخلية الشئون
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يف االعرتاضات من إبداؤه لنا سبق ما نكرر أن هنا نريد ال فإننا والربملان، الحكومة
مذكراتنا.

أن إىل النظر توجيه من بد فال البحث، تناولها قد يكن لم التي السودان مسألة أما
تكفل ال النصوص هذه فإن بتاتًا، جانبنا من بها التسليم يمكن ال بها الخاصة النصوص
السيطرة وحق فيه، نزاع ال الذي السيادة حق من البالد تلك عىل لها بما التمتع ملرص

النيل. مياه عىل
بنجاح بالتفاؤل لنا تسمح كانت مناقشاتنا سادت التي املساملة روح وإن …
أماني يحقق اتفاق إىل الوصول يف األمل يحقق لم أمامنا الذي املرشوع ولكن املفاوضات،

الوطنية.» مرص
الوثائق إحدى وهي كرزون، مرشوع عىل بها رددنا التي الوثيقة ملخص هو هذا
كنا أننا من عنا يقال ما كل وتنفي املفاوضات، هذه يف موقفنا عن ترتجم التي املرشفة

!… اإلنجليز نمالئ
أحدهما الوطني؛ االستقبال من نوعني بني املقارنة هنا أذكر أن الطريف يكون وربما
والثاني املفاوضات، هذه أثناء لندن يف املرصية البعثات طلبة جانب من به خصصنا
لويد مع الوقت نفس يف يتفاوض كان الذي األيرلندي، للوفد األيرلندية الجالية استقبال
سيئًا، استقباًال لنا املرصيني الطلبة هؤالء استقبال كان فقد أيرلندا، مصري عىل جورج
وايت شارع يف أيام بعد رأيناه الذين وصحبه لديفالريا األيرلنديني استقبال كان بينما
بجماهري له املجاورة والشوارع الشارع هذا اكتظ فقد مشجًعا، وطنيٍّا استقباًال هول،
الدعوات يتلون خشوع يف ركبهم عىل راكعني كانوا ورجاًال، نساء األيرلندية الجالية من
عىل األيرلنديون يعلقه ما جورج لويد وإلفهام ديفالريا، لنجاح عالية بنغمات والصلوات
هؤالء ولكن مرص، يف عليها اتُفق التي تلك إال نحن مطالبنا تكن ولم أيرلندا، مطالب

باألشخاص! ال باملبادئ يعنون — مرص يف ما خالف عىل — كانوا األيرلنديني
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كرزون، مع املفاوضات فشل أثر عىل لندن من عودتنا بعد باشا عديل وزارة استقالت
من بد ال أن وقتئذ السامي املندوب اللنبي اللورد ورأى وزارة، بال مدة البالد وبقيت
ونزع البالد، حقوق واغتصاب العنف، عىل تقوم التي مرص، يف الربيطانية السياسة تغيري
الجديد، االتجاه هذا وبي باشا وثروت باشا بعديل واتصل والتفاهم، املساملة سياسة إىل
اللنبي اللورد وبني بيننا مقابالت حدثت ثم األمر، يف وتشاورنا الثالثة نحن واجتمعنا
املقبلة، للمفاوضات أساًسا يكون أن يمكن مرشوع لوضع طيبًا استعداًدا منه ووجدنا

بيشء. مرص يقيد أن دون اإلنجليز وبني بيننا مقبل والتفاق
أنهم لعلمه وبينه؛ بيننا يدور ما مرص يف اإلنجليز املوظفني عن سعادته وأخفى
خطر ألنها مرص؛ يف الربيطاني النفوذ إضعاف إىل ترمي سياسة كل يف يعارضون
يستعني أن واستطاع ثقته، محل كانوا منهم ثالثة يف ضالته وجد ولكنه وظائفهم، عىل
باترسون رجنلد والسري الحقانية، أيموسمستشار موريسشلدن السري وهم: بمشورتهم

الداخلية. مستشار كاليتن والجنرال املالية، مستشار
كبار عقالء عن البحث إىل اتجه الثالثة هؤالء مساعدة سعادته كفل ما وبعد
عمل كل أن موقنًا كان ألنه سياسته؛ تأييد يف عليهم يعتمد أن يستطيع الذين األوروبيني،
أصحاب من األوروبيون عنه ريض إذا إال يبغيه الذي بالنجاح يكلل ال مرص يف يعمله
باملحاكم عموميٍّا نائبًا كان الذي بوش»، دي فان «فرمن بالبارون جنابه فبدأ املصالح،
يود التي الجديدة السياسة يف برغبته إليه وأفىض زيارته، إىل فدعاه يومئذ، املختلطة
البارون وكان املوافقة، هذه إىل اللورد وارتاح فرمن، البارون فوافقه مرص، يف انتهاجها

وصداقته. فؤاد» «السلطان بثقة يتمتع فرمن
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اللنبي، اللورد وبني جهة، من وصدقي» «ثروت، االثنني: نحن بيننا املحادثات ودارت
يف منه وإرشاد باشا بعديل اتصال عىل كنا إننا أقول: فإني وصدقي» «ثروت قلت ما وإذا
باللغة املرشوع هذا تحرير وتوليت فرباير، ٢٨ ترصيح مرشوع وضعنا وقد األدوار، كل

الفرنسية.
أن عىل به ترصح وأن حكومته، إىل يقدمه أن عىل اللنبي اللورد مع اتفقنا وقد
أوضاع عىل ذلك بعد تفاهمنا ما إذا حتى وحدها، إنجلرتا جانب من الترصيح هذا يكون

مقيدين. غري أحراًرا عليها دخلنا تماًما، البلد أهداف تحقق جديدة
املرشوع: هذا يف جاء ما وأهم

نتائج من عليه يرتتب وما باستقاللها، واالعرتاف مرص، عن الحماية رفع إعالن (١)
وداخلية. دولية

.١٩١٤ سنة نوفمرب يف أعلنت التي العرفية األحكام إلغاء (٢)

كل من مرص عن والدفاع الربيطانية، املواصالت بتأمني إنجلرتا احتفاظ مع هذا كل
اتفاقية إبرام يتسنى حني إىل وذلك السودان، ومسألة األجانب، وحماية خارجي، اعتداء

… وإنجلرتا مرص بني
املستشارون وبرفقته لندن، إىل اللنبي اللورد سافر ١٩٢٢ سنة يناير أوائل ويف
يف مقاومة اللنبي سعي صادف وقد الخطوة، بهذه حكومتهم إلقناع الثالثة اإلنجليز
الحكومة وافقت وتردد تباطؤ وبعد الخارجية، ووزارة الربيطانية الحكومة رياسة أروقة
فناقشته. العموم، مجلس إىل قدمته ثم السنة، تلك من فرباير ٢٨ يف إعالنه عىل الربيطانية
السلطان أصبح أن عليه ترتب الذي مرص، استقالل أعلن ١٩٢٢ سنة مارس ١٥ يوم ويف

… ملًكا فؤاد

ثروت حياة عىل التآمر

ترصيح مرشوع لعرض اإلنجليز املستشارين مع لندن إىل اللنبي اللورد سافر ملا
وذات النجاح، له نود الذي املرشوع، هذا عىل لنطمنئ لندن؛ أخبار نرتقب كنا فرباير، ٢٨
مني وطلب باشا، ثروت بالتليفون فخاطبني ليًال، عيل محمد نادي يف جالًسا كنت ليلة،
بعربتك، إيل ترسل أو أنت تحرض أن فإما عربة، عندي ليس له: فقلت إليه، أحرض أن
النادي، من فخرجت هام، ألمر حضورك من بد وال معي، موجودة غري عربتي إن فقال:
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جاءه اللنبي وكيل وهو املفوض الوزير بأن فأنبأني إليه، ووصلت أجرة، عربة وركبت
يف النجاح من اليأس إىل تقريبًا انتهى اللنبي اللورد أن يف تتلخص وهي األنباء، بآخر
أذهب أن مني وطلب … جورج لويد مقابلة يستطع لم الساعة هذه حتى وأنه مهمته،
أقدم ألنك أنت؛ اذهب «بل له: فقلت فؤاد، السلطان لعظمة ذلك إلبالغ عابدين رساي إىل
أعلم أكن ولم عابدين، إىل ذهابي عىل هو وأرص فأرصرت، فرفض، املقدم» وأنت مني
أن وأخربني فيه، نحن بما يتعلق التفصيل من بيشء بعد فيما سأخربك وقال: شيئًا،

ببقائها. أمر ألنه عابدين؛ إىل ستحملني بها وصلت التي العربة
حاًال، بها يل فسمح فؤاد «السلطان» عظمة مقابلة والتمست عابدين، إىل وصلت
املطالب استكثرت الربيطانية الحكومة «لعل يل: فقال باشا ثروت إياه أبلغني ما وأخربته

«!… تطلبونها التي
أقابل كنت الذي الوقت يف أنه فعلمت باشا، ثروت إىل وعدت عنده، من وخرجت
قرص كوبري عند باشا ثروت اغتيال تريد كانت جماعة عىل البوليس قبض السلطان فيه
يرسل ولم إليه، طلبني ولذلك املؤامرة؛ هذه نبأ به اتصل وقد بعربته، يمر حينما النيل
ال الجناة أن إىل مطمئنٍّا السبب لهذا هو يذهب أن دون «عابدين» إىل وبعثني عربته،

!… باشا ثروت عربة لشكل معرفتهم إال مؤامرتهم، بتنفيذ القيام إىل يرشدهم

ثروت وزارة يف اشرتاكي

أكون أن الرشف يل كان ثم فرباير، ٢٨ ترصيح واضعي أحد أكون أن الرشف يل كان
بخمسة الترصيح هذا إعالن بعد مرص، استقالل أعلنت التي باشا، ثروت وزارة يف عضًوا

يوًما. عرش
الوزارة بتأليف باشا ثروت الخالق عبد املرحوم إىل السلطان عظمة أمر صدر فقد

أسماؤهم: اآلتية حرضات ومن برياسته، فتألفت السنة، تلك من مارس أول يف
للحربية «وزيًرا باشا فتحي وإبراهيم للمالية»، «وزيًرا باشا صدقي «إسماعيل
للمعارف»، «وزيًرا باشا ماهر ومصطفى لألوقاف»، «وزيًرا باشا ويل وجعفر والبحرية»
وحسني للحقانية» «وزيًرا باشا فتحي ومصطفى للزراعة» «وزيًرا باشا شكري ومحمد
وكان … للمواصالت» «وزيًرا باشا سميكة وواصف لألشغال» «وزيًرا باشا واصف
يف أحدث الذي فرباير، ٢٨ ترصيح هو الحني ذلك يف الوزارة عليه قبلنا الذي األساس

كليٍّا.» تغيريًا السياسية الحالة
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منهم وقع قد البالد ملصلحة املحبني جميع أن للتاريخ يسجل أن يجب ومما
حياتها أطوار من جديًدا طوًرا بمقتضاه مرص اجتازت إذ حسنًا، موقًعا الترصيح هذا
الحوادث ودلت أثرها، لها كان الوطني جهادها مراحل من مرحلة وقطعت السياسية،
تبدأ أن للوزارة وأتاح املفاوضات، دخول عىل مرص ساعد الترصيح هذا أن عىل بعد فيما
يف تترصف وأن الدستورية، املبادئ أحدث عىل دستوًرا لنفسها تضع وأن جديًدا، عهًدا

سيادة. ذات مستقلة كدولة شئونها

الدستور لجنة

مرحلة املرصية املسألة دفعت وطنية خدمة من السبيل هذا يف به قمنا بما قمنا أننا ومع
لم أنها عىل السياسيني، خصومها من نقًدا لقيت باشا ثروت وزارة فإن األمام، إىل
ذوي تدعو وأخذت طريقها، يف فسارت املعارضني، معارضة وال الناقدين، بنقد تكرتث
تلبية املعارضة فريق فأبى الدستور، وضع يف لالشرتاك الهيئات جميع من الكفايات
رجال ومن السابقني، الوزراء من لجنة واختارت خطتها، يف الوزارة فمضت الدعوة،
رشدي حسني اللجنة هذه رئيس وكان واألعيان، الروحانيني والرؤساء والقانون، العلم

باشا. حشمت أحمد الرئيس ونائب باشا
األشقياء»، «لجنة املعارضة سمتها فقد اللجنة، هذه أعضاء مكانة من الرغم وعىل

الغرض. لهذا تنتخب وطنية» «جمعية الدستور وضع يتوىل أن يرون وكانوا
وضعت التي البالد ألن بها؛ نأخذ لم الوطنية الجمعية فكرة إن أقول: أن أحب وهنا
السلطة فيها زالت استثنائية ظروف يف كانت الجمعية هذه مثل جمعية دساتريها
جرى وقد الفرنسية، الثورة يف حدث ما نحو عىل مؤقتة سلطة محلها وحلت الرشعية،
إنشاء يف ذلك أكان سواء وحده، األمر ويل من القوانني تصدر أن عىل مرص يف العرف
من ذلك تال فيما أم مرص يف الديمقراطي النظام وضع يف حجر أول وهو الوزراء، مجلس
دساتريها وضعت والنمسا والربتغال، وإيطاليا، كاليابان، كثرية بالًدا أن عىل … النظم

وطنية. جمعيات تضعها ولم العادية، بالطرق
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ثروت وزارة أعمال

اللجنة هذه وكانت وضعه، من الدستور لجنة انتهت حتى باشا ثروت وزارة بقيت
فقامت والسودان»، مرص «ملك امللك جاللة بتلقيب مادة الدستور نص يف وضعت قد
للمفاوضة بها املحتفظ املسائل من السودان مسألة بأن صحفهم: وقالت اإلنجليز، قيامة
الوزارة وأرسلت اللجنة، رأي نرى كنا ولكننا والربيطانية، املرصية الحكومتني بني املقبلة
يف واستمرت معارضة، بأية تعبأ وملا الترشيعية اللجنة إىل هو كما الدستور، مرشوع

بشجاعة. أعبائها حمل
يأتي: فيما أعمالها وتتلخص

سيادة. ذات مستقلة دولة مرص أن وأعلنت الحماية، ألغت (١)
الترشيعية. اللجنة إىل وإحالته وضعه عهدها يف وتم الدستور، لجنة ألفت (٢)

غريها. دون الوطنية حكومتها بوساطة البالد إدارة أساس وضع يف نجحت (٣)
إال منهم تستبق ولم الحكومة، وزارات يف اإلنجليز املستشارين وظائف ألغت (٤)

واملشورة. الرأي إبداء عىل مهمتهما قرص مع والحقانية، املالية، مستشاري
الوزراء. مجلس جلسات املايل املستشار حضور من العمل عليه جرى ما أبطلت (٥)
بعثات وأرسلت الحكومة، وظائف يف األجانب محل املرصيني إحالل يف أخذت (٦)

للتخصص. ألوروبا
سواه. دون املرصي الوزير لسلطة تابعني األجانب املوظفون أصبح (٧)

العسكرية. األحكام إلغاء اشرتط التي العسكرية، اإلجراءات قانون وضعت (٨)

من أكثر ألنتجت الحكم يف أطول مدة تبقى أن لها أتيح باشا ثروت وزارة أن ولو
العصيبة. الظروف تلك يف وعظمته جالله مع اإلنتاج، هذا

فرباير ٢٨ ترصيح ضد بدعايات ُسممت قد الحني ذلك يف البالد أن له يؤسف ومما
إمضاء بعد جرى مما بمثلها الدعايات هذه وتذكرني استقالتها، سبب ما أهم من كانت

بيفن». – صدقي «مرشوع املسمى األخري املرشوع
سياسيٍّا تراثًا لخلفها وتركت ،١٩٢٢ سنة نوفمرب ٢٩ يف ثروت وزارة استقالت وقد

… مجيًدا
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١٩٢٢ سنة نوفمرب يف أعضائها أحد كنت التي باشا، الخالق عبد وزارة استقالت
لجنة وألفت مرص، استقالل وأعلنت الحماية، ألغت التي هي الوزارة هذه وكانت …
أثناء صيانته يف ونجحت الترشيعية، اللجنة إىل وأحالته وضعه، عهدها يف وتم الدستور،
السياسة رجال بعض يف ممثلة كانت التي الرجعية، العنارص به تعبث أن من وجودها

!… واملستوزرين
أن الوزارة هذه استقالة بعد — وأنا وثروت، عديل، — الثالثة نحن همنا وكان
الحيلولة يف العنارص تلك تنجح وأال رسيًعا، يصدر وأن عبث، أي من الدستور يصان
الديمقراطية الصبغة فيه تضعف بحيث تعديله، أو لتأخريه تعمل أو إصداره، دون
الطابع من خوفهم كل كان إذ الدستور، عىل معنا متفاهمني وقتئذ اإلنجليز وكان …
«ملك بلقب الخاصة املادة عىل إال خالف وبينهم بيننا يكن ولم … للحكم االستبدادي
يف بها املحتَفظ املسائل من السودان مسألة أن يرون كانوا ألنهم والسودان»؛ مرص

فرباير. ٢٨ ترصيح
الرجعية، املساعي عىل للقضاء األمة كلمة جمع سبيل يف جهود بُذلت الوقت هذا ويف
تصل لم الجهود هذه أن من الرغم وعىل الدستور، إصدار تأخري إىل ترمي كانت التي
محاربة عىل الهيئات جميع بني ا عامٍّ تفاهًما أوجدت أنها إال أغراضها، جميع تحقيق إىل

محاوالتهم! عىل والقضاء الرجعيني
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االنتخابات؟ يف كيفسقطت

االنتخابات أعلنت ثم ،١٩٢٣ سنة الدستور إصدار إىل الوصول يف مساعينا نجحت وقد
بلدتي تتبعها التي بسط، سندا دائرة يف النواب ملجلس نفيس فرشحت ١٩٢٤ سنة لربملان
فرشح باشا، زغلول سعد برياسة الساحقة األغلبية فكرة نشأت ذاك وإذ «الغريب»،
رجًال كونه من الرغم وعىل باشا»، الغرابيل «نجيب الغرابيل نجيب األستاذ أمامي الوفد

بها. معروًفا يكن ولم الدائرة، ابن يكن لم فإنه فاضًال
يف ومايضَّ بالدي، خدمة يف جهودي ألن دائرتي؛ يف سأنجح أنني أعتقد وكنت
يضمن مما ذلك كل كان فرباير، ٢٨ بترصيح مرص باستقالل الفوز يف واشرتاكي الجهاد
الوقت ويف جبارة، شخصية كانت الحني ذلك يف زغلول سعد شخصية ولكن النجاح.
وأصبح يشء، كل أمامها واجتاحت تأثريها، وشدة بقوتها، البالد غمرت جذابة نفسه
األصوات، ثلث من بأقل إال االنتخابات يف أفز فلم باألنبياء، االعتقاد يشبه فيها االعتقاد

!… الدائرة ألهل ذاك إذ املعروف غري الوفدي منافيس أمام وسقطت
أنه ذلك من أقصد وال … حرة تكن لم االنتخابات إن أقول: أن أستطيع هنا ومن
أوجدته نفساني ضغط هناك كان أنه أعني بل ضدي، استُعمل إداري ضغط هناك كان
درجة إىل بعد تصل لم بلد يف سواء، اإلداري والضغط وهو القوية، زغلول سعد شخصية

الدستورية. الروح فيها تتكون ولم السيايس، النضوج
سقطت قد دمت ما الشيوخ مجلس يف أعني لم ملاذا السؤال: هذا سائل يسأل وربما
الشيوخ يف وعينت ذلك حدث لو أنه هو: السؤال هذا عن وجوابي النواب؟ انتخابات يف
أنه تنس ال ثم … العام للرأي تحدٍّ أنه عىل التعيني هذا لُحمل النواب يف سقوطي بعد
!… الدستور قيام يف السبب كانوا الذين أولئك يحب ال نفوذ، ذو رجعي فريق هناك كان

باشا زيور وزارة يف

عىل حصلوا والذين أنا الربملان، يف اشرتاكي وعدم االنتخابات، يف سقوطي من الرغم عىل
وقد … البالد بها فازت التي األوىل املرحلة لهذه مرتاًحا كنت فإنني والدستور، االستقالل
له املغفور وزارة قيام مدة طوال سيايس نشاط أي يف أشرتك فلم الحياد، وقتئذ لزمت
ألنها — «كارثة» وأقول — الرسدار مقتل كارثة وقعت حتى الحكم، يف باشا زغلول سعد
لالشرتاك ُدعيت حني ولهذا كسبناه؛ ما علينا وتضيع البالد، باستقالل تعصف كادت
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من أن شعرت ألني القبول؛ يف أتردد لم سعد وزارة خلفت التي باشا، زيور وزارة يف
صيانة عىل أعمل وأن ورطتها، من البالد إنقاذ يف أساهم أن الظروف هذه يف واجبي

استقاللها.
بعد عظيمة مسئوليتها وكانت الداخلية، وزارة شئون الوزارة تلك يف توليت وقد
كما نصابه، إىل األمن يعود أن همي وكان الشديدة، االضطرابات إبان ويف الكارثة، تلك
لو أو نفعل، لم لو ألنه الرسدار؛ قتلة عىل بالقبض أعنى أن واجباتي أول من كان
عليه نص وقد خصوًصا … اإلنجليز وبني بيننا سوءًا الحالة الزدادت ذلك، يف قرصنا
لهدم تعمل أجنبية أيد هناك كانت أنه عن فضًال باشا، لسعد املوجه الربيطاني اإلنذار

والسودان. مرص حقوق وضياع االستقالل،

ملرصسودانها! حفظت

عن السودان لفصل ذريعة الرسدار مقتل من يتخذوا أن يريدون اإلنجليز كان وقد
خالل يف األمر «صدور باشا سعد لحكومة إنذارهم تضمن وقد ا، تامٍّ فصًال مرص
السودان، من املرصي الجيش ووحدات املرصيني، الضباط جميع بإرجاع ساعة ٢٤
تكون سودانية، مسلحة قوة إىل املرصي للجيش التابعة السودانية الوحدات وتحويل
وباسمه العليا، العام الحاكم قيادة وتحت وحدها، السودانية للحكومة ووالية خاضعة

للضباط!» الرباءات تصدر
اإلنجليز وكان «السودان»، خصوًصا بعضاملهام وقتئذ إيلَّ يوكل أن باشا زيور ورأى
املرصي، الجيش طرد من فعلوا ما عىل عالوة مرص، عن فصله يف يتمادوا أن يريدون
إال معه العالقات من لنا يبق فلم شئونه، بإدارة واالستقالل به، العسكرية عالقاتنا وقطع
سنويٍّا، مرص تدفعه الذي السودان، ميزانية يف العجز بمبلغ الخاصة املالية العالقة تلك
اإلنجليز فأراد السودانيني، إخواننا ملصلحة مقرر يشء السودان ميزانية أن ومفروض
يف للتدخل لها حجة أية وال به، صلة أية ملرص تصبح ال حتى أيًضا العالقة هذه قطع

شئونه!
وهو مرص، ملصلحة كأنه ظاهره يف إليه ينظر الذي العمل هذا عاقبة من خفت
عىل فعملت القطر، هذا يف وحقوقها مصالحها بمستقبل ومرض عليها، حجة الواقع يف
وقد يذكر، تأثريًا ميزانيتها يف يؤثر ال والذي للسودان، مرص تدفعه الذي املبلغ هذا بقاء

53



مذكراتي

بالنظرة اآلخرين من املسألة هذه إىل نظر أنه ولو ملرص فوًزا واعتربته ذلك، يف نجحت
!… ا حقٍّ والباطل باطًال، الحق تقلب التي الحزبية،

السودان يف مرصوالري

مساحة توسيع بالسودان يختص فيما طلبوا قد الربيطاني إنذارهم يف اإلنجليز وكان
ملا تبًعا محدود غري مقدار إىل فدان ألف ثالثمائة من الجزيرة يف تُزرع التي األطيان،

!… الحاجة تقتضيه
طبًقا ألنه ألوانه؛ سابق بأنه الطلب هذا عىل استقالتها قبل باشا سعد وزارة فردت
املندوب بعث وقد الطرفني، باتفاق املسألة هذه تحل أن يجب املتكررة للترصيحات
حكومة إىل أرسل قد بأنه ينبئها بمذكرة اليوم نفس يف الوزارة إىل اللنبي اللورد السامي
إىل الجزيرة يف تروى التي املساحة، زيادة يف الحرية مطلقة أصبحت بأنها السودان،

!… محدود غري مقدار
شائكة، السودان مسألة وكانت صعبة، باشا زيور إيل وكلها التي مهمتي كانت وقد
تلك يف استطعت ولكنني أخرى، صعوبات أمامنا وضعوا صعوبات من خرجنا وكلما
مطلًقا تنوي ال بأنها الربيطانية الحكومة من تأكيد عىل أحصل أن العصيبة الظروف
اللنبي اللورد وبعث النيل، مياه يف وطبيعية تاريخية حقوق من ملرص ما عىل االفتئات

فيه: ويقول الحقوق، بهذه يعرتف رسمي بخطاب الوزارة إىل

إىل تعليمات إلصدار مستعدة نيتها، لحسن إثباتًا الربيطانية الحكومة أن عىل
يتعلق فيما التعليمات، من إليها إرساله سبق ما تنفذ بأال السودان حكومة
من خرباء لجنة تؤلَّف أن عىل له، حد ال توسًعا الجزيرة ري نطاق بتوسيع
واملسرت الحكومتني، باتفاق عليه االختيار وقع وقد رئيًسا، كريمر كانرت املسرت
صاحب حرضة حكومة قبل من املعني بريطانيا مندوب جريجور ماك م. ر.
الحكومة من املعني مرص مندوب باشا سليمان الحميد عبد ومن الجاللة،

… املرصية

واقرتاح للدرس، ١٩٢٥ سنة فرباير ١٥ يف الحكومتني باتفاق اللجنة اجتمعت وقد
… بمقتضاها الري إجراء يمكن التي القواعد
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ملرص حفظ اتفاق بشأنها تم النيل مياه يف مرص حقوق أن ذلك كل من والنتيجة
اآلن. حتى القائمة هي معاهدة ذلك يف ووقع الحقوق، هذه كل

١٩٢٥؟ سنة النواب مجلس حللنا ملاذا

الظروف علينا أملتها جريئة إجراءات عىل أقدمنا قد باشا زيور وزارة يف أننا أنكر ال
به يعصف أن من البالد استقالل عىل خوفنا عليها وشجعنا الحني، ذلك يف العصيبة
إخالص بكل نرغب وكنا لهدمه، — االضطرابات فرصة — الفرصة تنتهز أو عاصف،

املحتلة. الدولة وبني بيننا العالقات وتحسني الهدوء، من دور يف ندخل أن
مقتل بعد خصوًصا الدولة لهذه متحديًا عدوٍّا الحني ذلك يف يعترب الوفد وكان
قانون تعديل عىل أقدمنا لذلك الوفد؛ إىل املنتسبني بعض فيه اتهم الذي الرسدار،
جبارة شخصية قلت كما سعد شخصية كانت فقد ذلك، من الرغم وعىل االنتخابات،
وملا خطر، ذات تكن لم أنها ولو باألغلبية، االنتخابات هذه يف الوفد ففاز البالد، غمرت
وعرشين وثالثة بمائة زغلول سعد فاز الرياسة انتخابات وأجريت النواب مجلس انعقد
هذه أن فرأينا صوتًا، وثمانني بخمسة فاز الذي باشا، ثروت الخالق عبد ضد صوتًا
يف ننشده كنا الذي الهدوء، تحقق أن عن بعيدة سياسة إىل ستدفعنا املجلس يف النتيجة

الحني. ذلك
نعيد ولكي العليا؛ الوطنية للمصلحة رعاية املجلس هذا حل عىل أقدمنا لهذا
هادئ جو يف خري من لها ننشده ما إىل بالبالد نصل حتى نصابها إىل الحسنة العالقات

العنف. وعدم التفاهم، يسوده
املرصي الجانب من إجراء كان بل إنجليزيٍّا، يكن لم اإلجراء هذا أن يتبني ذلك ومن

فقط.

جغبوب واحة

الغربية الحدود مسألة إلنهاء مفاوضة الطليان وبني بيننا جرت ١٩٢٥ سنة أواخر يف
لجنة وتألفت برياستي، لجنة املرصي الجانب من فتألفت جغبوب، واحة أمر يف والبت
مرة غري املفاوضات توقفت وقد كامبيازو، نجروتو املركيز برياسة اإليطايل الجانب من
باشا، زيور وزارة من باالستقالة خروجي وبعد … الفريقني نظر وجهتي اختالف بسبب
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.١٩٠٢ للسودان زيارته حني للسودان، العام الحاكم رساي من خارًجا عباس الخديو

كنت ألني ومرص؛ إيطاليا بني ما بالحدود الخاصة مفاوضاتي أميضيف أن الحكومة رأت
يف النتيجة فكانت بشأنها، موسوليني ملقابلة إيطاليا إىل ذهبت بل بأطرافها، أملمت قد

كعادتها. سوداء بصورة الحزبية السياسة صورته الذي االتفاق، جرى أن األمر آخر
تعلو التي الهضبة وعىل السلوم، خليج عىل تحصل أن االتفاق هذا يف مرص هم كان
املكان هذا احتلوا قد اإليطاليون وكان غربًا، بردية بلدة إىل حولها التي واملنطقة السلوم،
ألنها مرص؛ تهم التي هي املنطقة هذه فكانت املرصية، املدينة هذه عىل يرشف الذي
البالد منه يدخل أن غاصب أي يستطيع الذي الطريق هي وألنها أراضيها؛ عىل ترشف
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صدقي إسماعيل يساره وإىل باشا، زغلول سعد األربعة: الزعماء بني تجمع تاريخية صورة
فجر يف مالطة جزيرة يف معتقلون وهم … باشا الباسل وحمد باشا، محمود فمحمد باشا،

الوطنية. الحركة

التي جغبوب، بواحة يحتفظوا أن يهمهم كان فقد الطليان أما الغرب، جهة من املرصية
يف وحكمهم سياستهم، ضد تعاليم اعتقادهم حسب منه تنبعث للسنوسيني رضيح بها
وكان أفدنة، عرشة عن مساحتها تزيد ال الواحة وهذه املشكالت، لهم تخلق طرابلس
األوىل العاملية الحرب مدة يف اعرتفت نفسها إنجلرتا أن لها مرص ملكية يف حججنا من

السنوسيني. مع عقدتها التي شاليوت، معاهدة يف ملرص بملكيتها
داخلة جغبوب وواحة طرابلس، والية يف األتراك ورثة أنهم فهي الطليان حجة أما
الوالة كان العلية للدولة بالوالء يدينون السنوسيون كان بينما وأنه الوالية، هذه ضمن
مدارس يف املقررة الجغرافية الكتب بعض إن بل طرابلس، أعمال ضمن يعدونها األتراك
لجنة راجعتها الكتب وتلك طرابلس، خريطة يف جغبوب وضعت املرصية املعارف وزارة
لطولها، املفاوضات هذه تفاصيل يف الخوض أريد ولست … واعتمدتها الوزارة هذه من
من أهمية ذات غري الواحة هذه كانت فقد النتيجة، يف املهم ولكن مناقشاتها، واحتدام

السلوم. عىل املرشفة املنطقة ويف الشمال، يف كلها األهمية ولكن العسكرية، الوجهة
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يساره إىل جلس وقد باشا، زغلول سعد ويرى باريس، يف وجودهم أثناء املرصي الوفد أعضاء
الصف يف — والواقفون … بك حنا فسينوت باشا، الباسل فمحمد باشا، علوبة عيل محمد
باشا، عفيفي فحافظ باشا، صدقي فإسماعيل باشا، النحاس مصطفى اليمني: من — األول
باشا، السيد لطفي فأحمد بك، املكباتي اللطيف فعبد باشا، محمود فمحمد بك، رمضان فعيل

باشا. شعراوي فعيل بك، خياط فجورج

ذلك حتى بها يحتفظون كانوا الذين الطليان، من عليها الحصول يف نجحنا وقد
نظريتنا صدق وعىل العسكرية، أهميتها عىل األخرية العاملية الحرب برهنت وقد الحني،

األوضاع. تعكس التي الحزبية بالنظرة حينه يف إليه نظر أنه ولو االتفاق، هذا يف

باشا لسعد صداقتي

قد وكنت ،١٩٢٦ سنة يونيو ٧ يف استقالت فقد طويًال، باشا زيور وزارة تستمر لم
بني وقع الذي الخالف أثر عىل بفيىش مصيفي يف وأنا ذلك، قبل منها باستقالتي بعثت
وأصول «اإلسالم كتاب بسبب باشا فهمي العزيز وعبد باشا، إبراهيم يحيى رئيسها نائب
سعد برياسة الوفد بني االئتالف قيام استقالتها يف العوامل أهم من وكان الحكم»،
برملان قيام عن االئتالف هذا أسفر وقد باشا، عديل برياسة الدستوريني واألحرار زغلول،
نال مجهوًدا فبذلت فيه، املالية اللجنة برياسة إيل وعهد أعضائه، أحد وكنت ،١٩٢٦ سنة
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بأن رشفني — هللا رحمه — إنه حتى وأعضائه، باشا زغلول سعد املجلس رئيس تقدير
طويًال. املجهود هذا يمتدح ووقف الخطابة، منصة إىل الرئاسة كريس من نزل

الوطنية الحركة فجر ويف النواب، مجلس يف باشا سعد باملرحوم زمالتي أن والواقع
أعرتف كنت وكما التقدير، وحسن بالصداقة تمتاز كانت مالطة يف اعتقالنا وأثناء
يف لالصطياف سافر وملا وتقديره، بعطفه دائًما يرشفني كان العظيمة، بشخصيته
دائًما إيلَّ يبعث كان قائمة، باشا-تشمربلني» ثروت «محادثات وكانت وصيف، مسجد
عنها سألني األنباء عنه انقطعت ما وإذا املحادثات، هذه أنباء من يصله فيما للتشاور
ملسجد املتاخمة «الغريب» بلدي يف وقتئذ وكنت باشا، بثروت الخاصة لعالقاتي نظًرا

بالتليفون. دعاني عنه تأخرت ما وإذا يوميٍّا، أزوره أن عىل يرص فكان وصيف،
حب كل له وأضمر بتقديره، يغمرني أصدقاء، ونحن — هللا رحمه — تويف وقد

الذكريات. بأجمل اآلن حتى له وأحتفظ وإعجاب،
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لزعيمها البالد فقد كان فيها حادث وأهم ،١٩٢٧ سنة إىل السابقة الكلمة يف انتهيت
بك مرت كما له، وصداقتي به، اتصايل كان كيف بك مر وقد زغلول، سعد العظيم
يف معهما واشرتاكي لهما، وصداقتي باشا وثروت باشا يكن عديل للمرحومني زمالتي
وصلت وقد الحارض، للجيل املفيد من ولعل فرباير، ٢٨ وترصيح واملفاوضات، الحكم

الثالثة. العظماء هؤالء من كل يف كلمة أقول أن الذكريات من املرحلة هذه إىل

زغلول سعد

بادئ يف به عالقتي فكانت مركًزا، وأعىل سنٍّا، مني أكرب عرفته عندما زغلول سعد كان
مستشاًرا هو كان بينما للنيابة مساعًدا حياتي أوائل يف كنت فقد بكبري، صغري عالقة األمر
بتقديره تمتعت بل األرس، يف ورافقته الوطنية الحركة يف به اتصلت ثم االستئناف، يف
ولطف النفس كرم من فيه فشهدت صديقه، عن الصديق يعرفه ما صفاته من وعرفت
به، وتعلقهم له وحبهم أصدقائه، احرتام محل جعله ما الصغائر عن والرتفع الشمائل،

الجميع. عىل تسيطر كانت التي الوطنية وزعامته القوية، شخصيته إىل هذا
«زعيم» كلمة أن ولو املعاني؛ من الكلمة هذه تؤديه ما بكل وطنيٍّا زعيًما سعد كان
صارع بارًعا وربانًا الشدائد، أوقات يف ماهًرا وقائًدا قديًرا، سياسيٍّا كان أنه تمنع ال
نفسه جربوت من تزعزع ولم عزيمته، يف تؤثر فلم األخطار، وواجه واألمواج، األنواء

وإرادته.



مذكراتي

بني العميق التأثري له هيأ مما تجاربه وكثرة إطالعه، وسعة وبالغته شجاعته وكانت
وإصغاؤها رأي، من يبديه ما لكل وانقيادها به، وإعجابها له، حبها فاشتد الجماهري،
األكرب. الزعيم حياته طول وبقي والنفوس، األفئدة فامتلك قول، من به يهتف ما لكل

ال الذي ذا ومن — أخطاء للرجل كان أنه وصحيح معه، اختلفت أنني صحيح
التي العيوب الفرنسيون، يقول كما ولكنها عيوب، فيه كانت أنه وصحيح — يخطئ
ألقاها عبارات تصديق إىل دعاه ما باريس يف عني قيل وقد الكبرية، الصفات تالزم
ولم تفاهمنا، أن نلبث لم الحقيقة عىل ووقف تالقينا عندما ولكن الواشني، بعض إليه
ملصلحة الرأي يف مختلفني رجلني بني يكون ما إال املواقف بعض يف وبينه بيني يكن
الخالف أسباب زالت إذا حتى بتقديره، يشملني وكان اإلجالل، كل أجله فكنت بلدهما،
والتقدير والعطف جانبي، من واإلجالل االحرتام بقي وقد مًعا، وتعاوننا اتصالنا عاد
بشخيص يختص فيما تمتاز أيامه أخريات وكانت — هللا رحمه — تويف حتى جانبه من
فقدناها التي العظيمة مواهبه أمامي تمثلت ذكرته فإذا فائقة، بمحبة بل شامل، بعطف

الوجوه. كل من مرص وخرستها

يكن عديل

كان وقد ومركًزا، سنٍّا يكربني باشا كسعد وكان ومحبته، بصداقته باشا عديل رشفني
التي للوزارة رئيًسا وكان منتخبًا، وكيًال سعد وكان الترشيعية، للجمعية معينًا وكيًال
أوالد تعليم تعلم رجل أنه ومع الوزارة، تلك يف وزيًرا وكنت كرزون، اللورد فاوضت
يف طويًال عاش ولكنه عالية، شهادات يحمل يكن ولم عرش، التاسع القرن يف الذوات
لنوبار سكرتريًا حياته مبدأ يف وكان القوم، كبار وخالط كثرية، تجارب به ومرت فرنسا،
أن له أتاح مما مناصب عدة يف وتقلب الخديوين، عهد يف املرصية الوزارة رئيس باشا

النظر. وبعد الحكم وقوة الرأي سداد يف منها ويستفيد عدة، حوادث يشهد
عىل وكان السياسة، رجال أكرب من رأيي يف هو بل حكيًما، سياسيٍّا باشا عديل كان
عالية وهمة قوية، إرادة صاحب وهمة، عزم عىل يدل ال الذي ومظهره ترفعه من الرغم
يوازن التفكري كثري كان ألنه األشياء؛ عىل حكمه وصحة اتزانه الكربى صفته وكانت …

موضوع. أي يف قرار اتخاذ يف رشع إذا االعتبارات كل بني
ومع الرخيصة، الحزبية الخصومات عن بالرتفع — هللا رحمه — عديل امتاز وقد
حزبيته تدفعه ولم ا، عامٍّ قوميٍّا رجًال كان بل حزبيٍّا رجًال يكن فلم حزبًا، ترأس أنه
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نزاهته، إىل هذا شخيص، جدال يف الدخول إىل أو أحد، مخاصمة إىل األيام من يوم يف
التأثر عن بعيًدا الهادئ املفيد العمل يؤثر وكان واإلرشاد، التوجيه عىل الكبرية وقدرته
حق أي يف بالتفريط تسمح وطنيته تكن ولم الجماهري، أهواء مع االندفاع أو بالعواطف،
وكيف كرزون، اللورد مع مفاوضاته من موقفه كان كيف رأيت وقد بالده، حقوق من

وشمم. بإباء الوزارة وطلق رفضها

ثروت الخالق عبد

كنا ومنذ الصبا، منذ يل وصديًقا زميًال كان وقد فيه، أقول فماذا باشا، ثروت املرحوم أما
طول ورفيقني صديقني عشنا وقد بسنتني، يسبقني كان الحقوق؟! مدرسة يف تلميذين
ذكائه يف شخًصا رأيت أنني أذكر وال والنبوغ، الذكاء من متوقدة شعلة وكان الحياة،
من عظيم جانب عىل يكون أن اطالعه وسعة العالية ثقافته له أتاحت وقد وأملعيته،
قانونيٍّا ومرشًعا بليًغا، كاتبًا يكون وأن واإلنجليزية، والفرنسية العربية باللغات اإلملام

األول. الطراز من ودستوريٍّا األوىل، الطبقة من
معه التفاهم يل سبق قد كان ،١٩٣٠ سنة يف الحكم قبلت ملا إنه اليوم: أقول أن ويل
طغيان من الدستور هذا به يسمح ما نتفادى حتى الدستور، تعديل شأن يف وفاته قبل
لكان الحني ذلك يف حيٍّا كان لو أنه وأعتقد ذلك، عىل وافقني وقد األقليات، عىل األكثريات
وقف من باشا محمود محمد وزارة به قامت الذي اإلجراء، إىل منه التعديل إىل أميل

سنوات. لعدة النيابية والحياة الدستور
طبقة من وكان املظاهر، عن راغبًا التواضع، جم وفضله علمه إىل باشا ثروت وكان
يبحث الذي هو الحكم إن بل الحكم، وراء يسعون ال الذين الكرامة ذوي الرجال أولئك

… إليهم ويسعى عنهم
ويف وطنيته، يف متعصبًا كان بل فيها، شائبة ال رصيحة صافية وطنيته وكانت
سنة نوفمرب يف نهايتها األوىل وزارته القت وقد بالده، ودستور أمته بحقوق التمسك
الكيد تحاول كانت التي الرجعية، العنارص أمام الحازم الوطني موقفه بسبب ١٩٢٢
للجيش اإلنجليزي العام املفتش أزمة بسبب تستقيل الثانية وزارته وكادت للدستور،
املرحوم إن حتى املفتش، هذا منصب إلغاء من موقفه عىل باشا ثروت وإرصار املرصي
أن مني طلب — االئتالف أيام النواب ملجلس رئيًسا وقتئذ وكان — باشا زغلول سعد

الدقيق. الظرف هذا يف غلوائه من ليخفف معه صداقة من يل بما لديه أسعى
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بحرصه يشهد ما األخرى الوطنية املواقف من باشا ثروت املرحوم ولصديقي
الوزارة رياسة رفض أنه وأذكر خدمتها، سبيل يف وتضحياته بالده، مصلحة عىل الشديد
لعدم باشا؛ رشدي استقالة بعد ١٩١٩ سنة الوطنية الثورة فجر يف عليه عرضت حني
سنه، صغر من الرغم عىل وذلك الصلح، مؤتمر إىل بالسفر املرصي للوفد اإلنجليز سماح
محل كان مما الشباب نظر يف وبخاصة عظيم، مقام من املركز لهذا مما الرغم وعىل

الحني. ذلك يف باشا سعد إعجاب

العام املفتش أزمة

وبترصيح باشا، بثروت لعالقتها العام املفتش أزمة عن كلمة أقول أن من يل بد وال
النواب مجلس يف الحربية لجنة أن حدث فقد فيه، االشرتاك رشف يل كان الذي فرباير ٢٨
مع لتنافيه باشا؛ سبنكس الرسدار منصب إلغاء الجيش مليزانية نظرها عند اقرتحت
املدرسة يف التعليم وترقية وأدواته، الجيش أسلحة وتحسني الربملان، أمام الوزير مسئولية
سبنكس يكون ال بحيث الجيش، مجلس قانون تعديل أعضائها بعض واقرتح الحربية،
بدار االقرتاحات هذه نبأ فاتصل اإلنجليزي، الجيش مجلس مثال عىل فيه عضًوا باشا
بريطانيا لسلطة تحديًا ذلك فاعترب لويد، جورج اللورد وقتئذ وكان السامي، املندوب
باشا ثروت وبني بينه وتبودلت فؤاد، امللك جاللة بمقابلة وحظي مرص، يف الحربية
الربيطانية، النظر وجهة فيها يرشح املرصية الحكومة إىل مذكرة قدم ثم املقابالت،
دولة أية تدخل منع الذي فرباير، ٢٨ ترصيح تحفظات أحد أن يف املذكرة هذه وتتلخص
باشا ثروت ورد املرصي، الجيش عىل اإلرشاف حق إلنجلرتا يجعل مرص شئون يف أجنبية
الجيش مسألة ترد ولم فرباير، ٢٨ ترصيح أدوار جميع يف اشتغلوا الذين من كان بأنه
الحكومة ترى السبب ولهذا مفاوضاته؛ من مفاوضة أية يف وال منه، نص أي يف البتة
ولم الرد، هذا إىل بريطانيا ترتح فلم بها. الخاصة املسائل من املسألة هذه أن املرصية
بقصد املرصية املياه إىل بوارج ثالث بريطانيا فأرسلت موقفه، عن باشا ثروت يتزحزح
الكياسة من يشء عىل تنطوي تكن لم البحرية املظاهرة هذه أن والحقيقة التهديد،

السياسية!
العموم مجلس يف الربيطانية الخارجية وزير تشمربلن أوستن السري ألقى وقد
رئيس إىل أوجه أن واجبي من فرأيت الحني، ذلك يف املرصي الجيش مسألة عن ترصيًحا
ما إذا ا رسٍّ أفيش وال اإلنجليزية، البوارج شأن ويف الشأن، هذا يف سؤاًال املرصية الحكومة
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الشعب بأن أشعر إني …» فيه: قلت وقد باشا، ثروت مع عليه متفق سؤال إنه اآلن قلت
التفاهم حسن دوام يف رغبته شدة املرة بعد املرة ممثليه بلسان أظهر وقد — املرصي
قوبل قد التفاهم ذلك عىل حرصه أن يرى إذ كله؛ األلم يتواله — اإلنجليزية الدولة مع

املتخاصمني. بني إال به العادة تجر لم الذي اإلجراء، بذلك الربيطانية الحكومة من
لم بأنه الشعور غري وقعه من يخفف فال الربيطانية، الخارجية وزير بيان وأما
من زاد والذي … صحيح حكم عليها يبني أن يمكن التي الحقائق، كل بعد إليه تصل
البوارج إرسال أن من الخارجية وزير بيان يف جاء ما الحارضة، اآلونة يف مرصي كل ألم
اضطراب إلثارة تُبذل ومساٍع مجهودات، هناك أن من اعتقدوه ما عىل بني قد الحربية

… الخطر ألكرب ومصالحهم األجانب أرواح يعرِّض سيايس،
بعض عىل يبعث ما — النوازل أكثر يف الشأن هو كما — املأساة هذه يف كان وإذا
تسوى أن يف الرغبة من الربيطانية الخارجية وزير به رصح فيما يكون فقد التسلية،
اليوم وجهت إذا وإني … الحكومتني مصالح تصون ودية، بطريقة الحارضة املشكلة
ال فإني الحارضة، الحوادث تلقاء الحكومة تنويه ما بشأن الوزراء رئيس دولة إىل سؤايل
موقف عودتنا كما سيكون الدستورية، حكومتنا ستتخذه الذي املوقف أن يف لحظة أشك

البالد.» مصالح عىل املحافظة عىل األكيد التصميم فيه يتجىل وحكمة حزم
زيارة األزمة هذه أعقبت ثم حكيًما، سياسيٍّا ا ردٍّ ذلك عىل باشا ثروت رد وقد
جو يف ظهرت التي السحب، تبددت أن الزيارة هذه شأن من فكان إلنجلرتا، امللك جاللة
شخصية محادثات يف الدخول عىل باشا ثروت وساعدت اإلنجليزية، املرصية العالقات
لتسوية رسمية؛ ملفاوضات أساًسا يصلح اتفاق إىل للوصول تشمربلن أوستن السري مع
«مرشوع سمي ما إىل املحادثات هذه أدت وقد الوجوه، جميع من املرصية املسألة
فرباير، ٢٨ ترصيح بعد األمام إىل خطوة أنه وقتئذ فيه رأيي وكان ثروت-تشمربلن»،
الحل أصحاب هم واإلنجليز البالد، عىل مهيمنة زالت ما اإلنجليزية السيطرة وكانت
بل واحدة، طفرة تحل بالتي — الوضع هذا يف — املرصية املسألة تكن ولم والعقد،

… تفاهم يتلوه بتفاهم
كان وقد — لويد جورج اللورد نجم أفول إىل ستؤدي باشا ثروت سياسة وكانت

باملرصاد! له الحزبية السياسة كانت فقد األسف مع ولكن — ساطًعا نجمه
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فشل بسبب باشا؛ ثروت الخالق عبد املرحوم استقالة عند السابقة الكلمة يف بكم وقفت
األحرار أصدقائه موقف الفشل هذا أسباب أهم من كان وقد ثروت-تشمربلن، مرشوع
العادة، هي كما اإلداري مؤتمرهم ذلك يف عقدوا لقد حتى له، وخذالنهم منه الدستوريني
أربعة غري تعمر لم وزارته ولكن باشا، النحاس مصطفى االئتالفية الوزارة يف خلفه وقد

الوزراء. محاكمة قانون أزمة يف وأقيلت أيام، وتسعة أشهر

محمود محمد ال صدقي

يوليو يف باشا النحاس إقالة أثر عىل الوزارة لتأليف اختياري إىل متجهة الرغبة كانت
أسماء وضعت بل لتأليفها، وتهيأت رسمي، شبه خطابًا ذلك يف وخوطبت ،١٩٢٨ سنة
يف الربيطاني السامي املندوب وكان معي، ليتعاونوا اختياري عليهم وقع الذين الوزراء
يف تربى شخص إىل أميل يكون أن الطبيعي من وكان لويد، جورج اللورد هو الحني ذلك
الواحدة، اإلنجليزية واملدرسة الواحدة، العلمية البيئة بتأثري باشا محمود كمحمد إنجلرتا

الوزارة. لتأليف باشا محمود محمد اختيار إىل العليا املشاورات أدت وقد
القرص إىل الدعوة بيتي يف منتظًرا كنت بينما السنة، تلك من يوليو ٢٦ مساء ويف

الجديد. بالقرار بالتليفون خوطبت
الربملانية، األوتوقراطية تقيضعىل أن هدفها وكان باشا، محمود محمد وزارة جاءت
عىل عندها الرأي فاستقر األقلية، عىل األكثرية بطغيان ١٩٢٣ سنة دستور أتاحها التي
البالد فأصبحت للتجديد، قابلة سنوات ثالث الدستور وتوقف النيابية، الحياة تؤجل أن

برملاني. غري حكًما تحكم بذلك



مذكراتي

وخلفتها ،١٩٢٩ سنة أكتوبر يف استقالت فقد طويًال، باشا محمود محمد وزارة تعمر لم
باشا، النحاس وزارة أعقبتها انتقال وزارة وكانت الثالثة، باشا يكن عديل املرحوم وزارة
١٩٣٠ سنة يونيو يف واستقالت يوًما، و١٨ أشهر خمسة غري تلبث لم الوزارة هذه ولكن

هندرسون. مفاوضات يف نجاحها عدم أثر عىل

الوزارة لتأليف رشوطي

وكان لورين، بريس مرصسري يف محله وحل إنجلرتا، إىل نُقل قد لويد جورج اللورد كان
الذي اليوم ويف … باملرونة ممتاز سيايس بأنه سلفه عن يختلف الجديد السامي املندوب
ونقل عيل، محمد نادي يف باشا اإلبرايش زكي قابلني باشا النحاس وزارة فيه استقالت
يأتي: ما جاللته يبلغ أن فرجوته الجديدة، الوزارة لتأليف دعوتي يف فؤاد امللك رغبة يل

لهذا اختياري تم إذا أنه أخربه أن أود ولكني بي، جاللته بثقة أفخر إنني
أنظم وأن عليه، وما له بما املايض أمحو أن سياستي فستكون الخطري، املركز

الحكم. واستقرار الدستور يف ورأيي يتفق جديًدا تنظيًما النيابية الحياة

إىل جاللته ارتياح فأبلغني عاد ثم امللك، جاللة إىل ذلك باشا اإلبرايش زكي فنقل
بعض وخاطبت زمالئي، اختيار يف فأخذت الوزارة، لتأليف تعييني وتم السياسة، هذه
األحرار من أنتظر وكنت االتحاد، وحزب الدستوريني، واألحرار املستقلني من أصدقائي
ماهر وعيل أنا إليه فذهبت باشا، محمود محمد فرفض معي، يتعاونوا أن الدستوريني
هو ألف الذي الغرض لنفس جئت بأنني إليه وأفضيت ذلك، يف معه وتحدثت باشا،
بعض أمام وعاهدته واألسلوب، الطريقة يف اختالف مع ١٩٢٨ سنة أجله من وزارته
بالنص: له وقلت الغرض، هذا وتحقيق رسالتي، أداء بعد الحكم أترك أن عىل زمالئنا

عن تخليت الفوىض عىل القضاء يف مهمتي انتهت ومتى سبيل، عابر إني
الوزارة.

إىل أتجه أن لنفيس فسمحت معي، يتعاون أن وأبى موقفه، عىل محمود فأرصمحمد
وزارتي وتألفت األحزاب، عن مستقالٍّ باشا عفيفي حافظ منهم إيل فانضم رجاله، بعض
أسماؤهم: اآلتية حرضات ومن واملالية، والداخلية للرياسة مني ١٩٣٠ سنة يونيو ١٩ يف
للحقانية» باشا يحيى الفتاح و«عبد والبحرية» للحربية باشا رفعت توفيق «محمد
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و«محمد العمومية» للمعارف باشا ماهر و«عيل والزراعة» لألشغال باشا حسن و«حافظ
للخارجية». باشا عفيفي و«حافظ لألوقاف» باشا عيىس حلمي

بريسلورين وبنيسري بيني

السامي املندوب أقابل ريثما منزيل يف وتركتهم استأذنتهم، زمالئي اخرتت أن وبعد
يف أبلغته وقد السياسية، الشئون بعض يف معه للتحدث لورين، بريس سري الربيطاني
النبأ، هذا وصله قد الساعة هذه حتى يكن ولم الوزارة، بتأليف تكليفي نبأ املقابلة هذه
يف أتيت أنك أرى ولكني التكليف، هذا عن اآلن قبل شيئًا أعلم ال إنني سعادته: فقال

مناسب! غري وقت
وملاذا؟ له: فقلت

اتفاق مرشوع لوضع األغلبية زعماء مفاوضة يف شهر نحو أمضيت ألنني فأجاب:
اتفاق. إىل للوصول املخرج نجد أن أميل وكان وبريطانيا، مرص بني

فرباير، ٢٨ ترصيح يف ساهمت وقد الوزارة، بتأليف امللك من مكلف إنني له: فقلت
،١٩٢١ سنة باشا عديل مع الثاني املفاوض كنت أن يل سبق وقد واضعيه، أحد إني بل

… حبلها انقطع التي املفاوضات معكم أستأنف أن اإلمكان ويف
ذلك! عىل يل اعرتاض فال الوزارة، بتأليف كلفكم قد فؤاد امللك دام ما قال:

عنهم تغيبت قد وكنت منزيل، يف زمالئي حيث إىل السامي املندوب دار من وخرجت
حدث. بما أخربتهم عدت وملا قلقوا، حتى طويلة مدة

الربملان وتأجيل املعارضة

شهًرا فأجلته الربملان، أؤجل أن إلنشائه جئت الذي الجديد للنظام ألمهد يل بد ال كان
شديدة بمعارضة اإلجراء هذا يقابَل أن املنتظر من وكان الدستور، بذلك يسمح كما
هذه تكون أن أنتظر أكن ولم الحني، ذلك يف املجلسني عىل املسيطرة األغلبية جانب من
مؤملة، حوادث لألسف حدثت ولكن الحكم، كرايس مبعثها أهلية حربًا تشبه املعارضة
إال فيها حيلة للحكومة يكن ولم الريف، مدن بعض أو اإلسكندرية يف أو مرص يف سواء
الرغم وعىل القوانني، وتحدي باألمن، اإلخالل من العابثني ومنع النظام، عىل املحافظة
أن وقتئذ استطعت فقد البالد، ومصلحة تتفق ال أعمال من البعض يدبره كان مما

االضطراب. عىل أقيض وأن الحكومة، هيبة عىل أحافظ
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اإلنجليز من موقفي

لبعض سانحة فرصة كانت العهد هذا أوائل يف حدثت التي االضطرابات أن ومع
بتحريض منها االستفادة عىل والعمل املرصية، الحكومة كفاية من للحط املغرضني
أعالج أن استطعت فقد وأموالهم، األجانب أرواح حماية بحجة التدخل عىل بريطانيا
االضطرابات هذه خالل يف أنه ذلك يف وأذكر وكرامتها، حقها للبالد حفظ بما املوقف
ماكدونالد، رمزي املسرت إىل خطابًا مرص يف الربيطاني االتحاد رئيس بييل املسرت بعث
السياسة هذه أن إىل ويشري مرص، مع اللني بسياسة فيه يندد الربيطانية الوزارة رئيس
مجلس وبتعني املفاوضات، باب بقفل ويطالب املرصيني، بني هيبتها بريطانيا أفقدت قد

الربيطاني. السامي املندوب مركز لتقوية استشاري
يوليو ١٦ يف ماكدونالد املسرت املحافظني زعيم بلدوين املسرت سأل أن ذلك أعقب وقد
ترصيًحا فألقى مرص، يف الحالة عن يلقيه ترصيح لديه كان إذا عما العموم، بمجلس

فيه: جاء

صاحب حكومة أرسلت مرص يف الحالية الدستورية األزمة بوادر ظهرت ملا
التام، الدقيق الحياد خطته يف يراعي أن السامي، املندوب إىل تعليماتها الجاللة
يذكر أن — املوقف هذا عن الخروج دون — الحرية له تركت قد كانت وإن

املعاهدة. مفاوضات فيه انتهت الذي الطيب، بالجو الفريقني
اإلسكندرية حوادث عن لها يؤسف التي األنباء، لندن إىل تصل أن وقبل
أن العبارة برصيح يبني لكي السامي؛ املندوب إىل أُرسلت قد التعليمات كانت
وعىل املرصي، الدستور عىل لالعتداء ما أداة تتخذ أن تنوي ال جاللته حكومة

االنتخاب. قانون تغيري يف ضلع لها يكون أن يمكن ال ذلك
السامي؛ املندوب إىل التعليمات أُرسلت أمس وقعت التي للحوادث ونظًرا
األجانب أرواح حماية عن مسئوًال نعده أن بد ال أننا باشا صدقي دولة ليبلغ
النحاس يبلغ بأن أيًضا لورين بريس السري كلف وقد مرص، يف وممتلكاتهم
األجانب أرواح تتعرض أن دون الداخلية، مرص مشاكل تُحل أن يجب أنه باشا

!… الحكومة مع مسئوًال كذلك نعده وأننا للخطر،
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التبليغ عىل ردي

إىل أرسلته الذي التبليغ لهذا عجبي وزاد مسئول، وزارة رئيس من الترصيح لهذا عجبت
املسئولية يف باشا النحاس فيه وأرشكت السامي، املندوب طريق عن الربيطانية الحكومة
فيما خالصته للتاريخ أسجل بما التبليغ هذا عىل بالرد فأرسعت الحكم، عن بعيد أنه مع

ييل:

الذي املوقف أن إيل، بإرساله تفضلتم الذي التبليغ يف املرصية الحكومة ترى
بأنها املتكررة، ترصيحاتها مع يتفق يكاد ال أخريًا الربيطانية الحكومة اتخذته
ذلك فإن الدقيق، الحياد مقتضيات الداخلية، مرص ملسائل بالنسبة سرتاعي
تدخل كل مانًعا ويراه فرباير، ٢٨ ترصيح إىل فيه يشري الذي الحني يف التبليغ
أن تنوي ال الحكومة بأن يعقب الدستورية كاملسألة محضة داخلية مسألة يف
الربيطانية الحكومة نية إلعالن يكون وقد الدستور، عىل لالعتداء أداة تكون
ولكنها الغرض، ذلك تنفيذ يف معونتها التمست املرصية الحكومة أن لو محل

ذلك. تفعل أن مستقلة دولة ومرص لها كان وما تفعل لم
أنه عىل إال يؤول أن يمكن ال الربيطانية الحكومة جانب من اإلعالن فذلك
فرباير ٢٨ ترصيح ينكر لم التي الداخلية، الشئون تلك يف معني بمعنى تدخل

فيها. الترصف يف املطلق مرص حق نفسه
املحافظة بأن — ذكرت ما أعيد بأن وأترشف — لسعادتكم ذكرت وقد
الساعة منذ كانت ومصالحهم طمأنينتهم وعىل مرص، يف األجانب أرواح عىل
بواجب شعوري وتلقاء … الشاغل من وزارتي به عنيت ما صدر يف األوىل
أتخىل بأن لحظة نفيس تحدثني لم الوسائل، من أملك بما وثقتي حمايتهم،
من يكن لم وإن الربيطانية، الحكومة تبليغ إليها أشار التي املسئوليات عن
إىل بها القيام حال أي عىل اعتزمت مهمة أداء عيل يسهل أن التبليغ ذلك شأن

… النهاية
تراه عما الربيطانية للحكومة تعربوا أن سعادتكم أرجو أن إال يبق ولم
وإن فإنها غريها، مسئولية إىل تشري التي التبليغ، عبارة يف املرصية الحكومة
وأموالهم األجانب أرواح عىل املحافظة عىل الحرص إال طبًعا يهمها لم كانت
انفرادها يف وتشكيك القائمة، الحكومة سلطان من غض أنها عىل تحمل قد
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الشأن، هذا يف وتخاطب البالد، حالة عن تسأل التي وحدها وهي باملسئولية،
التدابري قوة من يعيق قد مما اإلشارة تلك من إليه قصد ما غري إىل ذلك فيجر

النظام. إعادة بها تقيض التي

الصحف قالت حتى كله العالم يف بل إنجلرتا، يف ا جدٍّ كبري شأن الرد لهذا كان وقد
الربيطانية الواليات بصداها تحس لطمة لُطمت قد الربيطانية الحكومة إن اإلنجليزية:
للتهديد أرسلتها كانت التي البوارج بعودة ذاك إذ أمرت وقد كونغ، هونج لغاية لندن من
هذا اتهمت املعارضة أن كان — باألسف — مرص يف تأثريها ولكن … الطريق وسط من
قليلة سنوات منذ وكانوا اإلنجليز، مع عليه متفًقا يكون أن إال يمكن ال بأنه القوي الرد

لآلبار. تسميم إنه فرباير ٢٨ ترصيح عن قالوا قد
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اختياري يف فؤاد امللك جاللة له املغفور رغبة باشا اإلبرايش زكي املرحوم إىل نُقل ملا
أن سياستي فستكون ذلك، تم إذا أنه جاللته يُبلغ أن رجوته ،١٩٣٠ سنة الوزارة لتأليف
يتفق جديًدا تنظيًما والدستورية النيابية الحياة أنظم وأن عليه، وما له بما املايض أمحو
لإلصالح الجدي والسعي الفوىض، عىل والقضاء الحكم واستقرار الدستور، يف ورأيي
بعد فيها راغبًا كان إنه بل السياسة، هذه عىل فؤاد امللك جاللة وافق وقد … القومي
لعلها بل األمام، إىل خطوة البالد تتقدم أن دون كاملة، سنوات سبع تجارب مرت ما

… الخلف إىل تأخرت
يعمل أن يجب فيما أفكر أخذت حتى الوزارة تأليف من أنتهي كدت ما ولذلك
فعل ما نحو عىل — دستوري غري بإجراء القيام يف أرغب ولم الحارضة، الحالة لعالج
سنوات ثالث الربملان وتأجيل الدستور، وقف من باشا محمود محمد املرحوم صديقي
،١٩٢٣ سنة دستور رسمه الذي التعديل، طريق أسلك أن رأيت بل — للتجديد قابلة

الدستورية. الحياة من البالد أحرم ال حتى

بدستور؟ دستوًرا أبدلت ملاذا

بعبارة أو ،١٩٢٣ سنة دستور نقحت ملاذا له أبني أن الحارض الجيل يهم مما ولعل
جديًدا؟ دستوًرا به استبدلت ملاذا أخرى

العموم، وجه عىل فإنه باملايض، الصلة منقطع ١٩٢٣ سنة املرصي الدستور وضع
الترشيعية، الجمعية نظام وبني بينه ليس بدرجتني، االنتخاب من به أحتفظ ما عدا وفيما

نسب. أو سبب العمومية والجمعية القوانني شورى مجلس نظام من سبقه ما أو
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الدساتري من غريه من مستعريًا البلجيكي، الدستور نظام عىل الدستور هذا وضع
تعترب أن بحق يصح مجموعة كله ذلك من فكان وهناك، هنا من مختلفة أحكاًما الحديثة
املطَّلع ويعلم … الحديث العرص يف أوروبا يف الديموقراطية بلغته ملا صادقة، صورة
بلد أي واحدة طفرة يبلغها لم األخرية الصورة هذه أن األوروبية الدساتري تاريخ عىل
وفق بلد كل يف وضعت الدساتري وأن النيابي، النظام فيها وترعرع نشأ التي البالد، من
يكون مداها تبلغ أن بعد واالجتماعية االقتصادية التطورات وأن لها، املعارصة أحوالها
وتغيريه، الدستور قلب بطريق تارة يجيء تعديًال الدساتري، تلك تعديل يف أثرها لها

نفسه. الدستور رسمها التي بالطرق وطوًرا
واضعي من كثريًا أن مالحظة، تفوته لن الدساتري وضع أخبار يستقرئ ومن
ما مراعاة دون الدستورية، األمور يف الغري بخربة االنتفاع إىل يعمدون الحديثة الدساتري
آخر أن خطأ ويظنون االجتماعية. والنظم والطباع الخلق، يف الفوارق من وبلد بلد بني
ناجح بد ال بلد يف نجح ما أن أو أكملها، املخرتعات أحدث أن كما إطالًقا، خريها األوضاع
البحث كان إذ نصبًا، وأهون كلفة أقل الغري عن النقل أن ويرون البالد، من غريه يف

الشقة. طويل املسلك صعب أمًرا بلد كل حال ويالبس يناسب فيما واالستقراء

أوروبا مرصليست

التعليم حيث من خصوًصا مرص، يف العامة واالقتصادية االجتماعية األحوال أن يف شك وال
الدستور عنها نقل التي البالد، أحوال كثري يف تشبه ال وتوزيعها، العامة الثروة ونوع
بني الخالف فيه بلغ وقت يف وضع الدستور هذا أن أحد يجهل وال ،١٩٢٣ سنة املرصي
يفرَّق أن الواجب من كان ولهذا الفتنة؛ حد لهم واملشايعني العامة، باملسائل املشتغلني
ما بقدر لنا، يوضع ما وبني طويًال دهًرا النيابي النظام عالجت التي البالد، دساتري بني
الدستور، يجعل أن الواجب من كان كما وأحوالها، أحوالنا بني الشبه اختالف يقتضيه

جوها. يف ولد التي الفتنة آثار به تعلق ال بحيث
مما األخرية الغاية هذه كانت ماذا نعرف أن وحده، التاريخ يعني بل يعنينا، ليس
دستور أن هو نقرره أن يعنينا الذي وإنما الدستور، وضعوا الذين يحققها أن يمكن كان
تمتعت، ما خري أنه من اآلمال من عليه ُعقد ما السنني تلك يف يحقق لم ١٩٢٣ سنة
العامة األمور وتوجيه والسالم، النظام بإقرار وأكفلها الحكم صور من البالد به وتتمتع

عليه. القادرين لذلك، الصالحني يد عىل الغايات، خري إىل
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الربملانية! الوفد أوتوقراطية

فيها النجاح سبيل يف استعملت مرة ألول االنتخابات جرت منذ أنه تقدم ما عىل والدليل
وأخرج الدساتري، رشعة يف مقبولة تكون أن عن بعيدة ودعايات البالد، تألفها لم طرق
أحكام يف ذلك حدث كما األصيل، وضعه وعن غرضه، عن االنتخاب قانون أحكام من كثري
االستغالل، من النوع ذلك أحسن فريق ملصلحة النهضة تاريخ واستغل املرشحني، تزكية
لشهوات موافقة النواب، مجلس يف أو الشيوخ مجلس يف سواء االنتخابات، نتيجة فجاءت
قيمة، ملعارضة مكانًا يرتك لم بحيث الظفر له تم وقد بالغلبة، الظفر يف الفريق ذلك
الربملاني النظام لب خالفوا كما الحقيقية، مصلحتهم بذلك خالفوا أنهم الظافرون وفات

برملانية»! صورة يف جديدة «أوتوقراطية مرص يف اليوم ذلك من وأسست وجوهره،
الطوارئ تلك بفضل أوتيته سلطانًا لنفسها تستديم أن األوتوقراطية تلك وأرادت
انتخاب إىل الدرجتني ذي االنتخاب تحويل نظرها إليه اتجه ما أول فكان العارضة،

للناس! أخرج نظام خري هو االنتخاب من النوع هذا أن موهمة مبارش،
فليس األنظمة، خري بأنه الحكم أنظمة من نظام يوصف أن يمكن ال أنه الحق ويف
الواحدة األمة بل األمم، دامت ما ومكان زمان لكل صالًحا يكون أن نظام أي طبيعة يف
لقد حتى حياة، وأسباب وعادات طباًعا االختالف من نعرف ما هي العصور توايل عىل
تبلغ مهما األنظمة بأن الشعوب وطبائع االجتماع سنة «جرت الحكماء: أحد بحق قال
الرضرين»! أخف تفضيل ونتيجته مرماه وتقديًرا، حسابًا إال الواقع يف ليست الكمال من
صورة من أكثر أنفسهم محبذيه نظر يف ليس به العمل شاع إن املبارش واالنتخاب
رضورة منها وجعل أوروبا، يف االجتماعية األحوال تطور إليها أفىض الحكم، صور من
خالف، عىل أمره يف الرأي فأهل ذلك ومع فيها، النيابي النظام رضورات من حارضة
الدرجتني، ذي االنتخاب نظام عليه يؤثرون الربملانية األنظمة أزمة يف كتبوا ممن وكثري

ينبوعه.» يغري أن دون وصفاء نقاء أشد ماء يعطيك «كاملرشح إنه ويقولون:

الحكم يف األوتوقراطية

فأبدى الحكم، يف مرات عدة جرب قد كان األوتوقراطية فريق إن قلت إذا مرسًفا أراني ال
لم أنه ذلك … بليًغا رضًرا وسمعتها بالبالد مرة كل يف يلحق أن وأوشك عجًزا، فيها
لنفسه، والسلطان النفوذ أسباب باستدامة ُشغل فقد املستقيم، السبيل الحكم يف يسلك
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عىل توفر من الحكم يقتضيه عما خصومه، من والثأر ألنصاره املنافع وجوه وبتوفري
ورقيها. البالد إسعاد سبيل يف وتضحية اإلصالح، ورضوب البالد حاجات يف النظر

الدعاية، من اتخذت فئة طغيان الحني ذلك يف كان الوبيل البالد داء أن يف شك وال
أقصيت هي فإن والتحكم، للحكم ممدوًدا سببًا جميًعا والنواب الناخبني بني تنرشها التي
استقالل عن تارة لدفاعها اضطهادها بدعوى الجماهري عطف استثارة حاولت الحكم عن
البالد ترصف كانت الخاصة مصلحتها سبيل يف فهي أخرى! تارة الدستور عن ثم البالد،

شئونها. وإصالح مشاكلها حل عن وتشغلها الخري، سبيل عن
يمحوا أن أقدارها عىل القائمني عىل تفرض الكربى البالد مصلحة أن رأيت لذلك
تاريخها يف جديدة صفحة به تستفتح جديد دستور يصدر وأن عليه، وما له بما املايض
للحياة العام فالتاريخ السبيل، هذه انتهاج إىل ألجأتني الرضورات كانت وإذا … الحديث

… بدستور دستور إبدال ظاهرة الظاهرة، هذه بمثل حافل النيابية

الجديد والدستور الديوان رئيس

رفعت فلما باشا، نسيم توفيق محمد املرحوم الحني ذلك يف امللكي الديوان رئيس كان
عدة ضمنها مذكرة باشا نسيم وضع الجديد، الدستور مرشوع فؤاد امللك جاللة إىل
امللك ولكن اقرتحتها، التي الصورة عىل إصدارها وعارضيف مواده، بعض عىل مالحظات
أن عليه عز وقد الحكم، استقرار إىل يميل وكان املالحظات، هذه عىل يوافقه لم فؤاد
أوصالها، الجامحة الحزبية وتقطع مصالحها، العجز يضيع هي حيث واقفة بالده يرى
بها للسري ونزاهة، وحزم بعزم شئونها يتوىل من تجد وال لإلصالح، فيها العمل ويهمل
— مرص من شأنًا أقل هي التي األمم حتى — األخرى األمم نرى حني يف األمام، إىل
لهذا جاللته ارتاح ولذلك واملجد؛ للرقي السري يف وتجدُّ مشاكلها، معالجة يف تتسابق
فيها حكمت التي الفرتة خالل يف واستطعت فيه، فمضيت عليه، وشجعني الدستور
آثارها زالت ما العام، اإلصالح يف هامة بأعمال أقوم أن الجديد الدستور صدور بعد
وتعلية والري، الرصف كمرشوعات الزراعي اإلصالح نواحي يف سواء اآلن، حتى باقية
طريق وإنشاء املدن، وتجميل الجسور، كإقامة العمراني اإلصالح يف أو أسوان، خزان
والعمل االقتصادية، األزمة كمعالجة االقتصادي اإلصالح يف أو باإلسكندرية، الكورنيش
التي األزمة أن يخفى وال … آثارها باقية تزال ال تدابري بعدة مرص يف وطأتها لتخفيف
فعملت مثلها، العالم يشهد لم عاملية أزمة كانت بل فحسب، مرصية تكن لم قائمة كانت
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أكثر عليهم واقًعا األزمة هذه أثر كان ممن ومورسين فقراء السكان بيد األخذ عىل
وجعلتهم فأقرضتهم عنهم، املرابني أيدي إبعاد عىل فعملت املزارعون، وهم غريهم من
وكان أنشأته، الذي الزراعي التسليف بنك أذكر أن يصح وهنا … بسالم األزمة يتخطون
الطيب أثره دام وقد األجانب، من وأكثرهم املرابني عىل ونقمة املرصي، بالفالح رحمة

الحارض… وقتنا حتى الصالح

الشعب حزب

طول أنضم لم ولذلك باألحزاب؛ التقيد يحبون وال الحزبية، إىل يميلون ال الذين من أنا
األحرار حزب تألف وقد حزبًا، أؤلف ولم حزب إىل ١٩٣٠ سنة قبل السياسية حياتي
صديًقا كان وكالهما باشا، ثروت زمييل فيه واشرتك باشا، يكن عديل برياسة الدستوريني

الحزب. هذا عضوية يف يوًما أشرتك ولم إليهما، أنضم لم ذلك ومع يل، حميًما
لقيام االنتخابات وإعالن ،١٩٣٠ سنة دستور ووضع للوزارة، تأليفي بعد ولكن
برملانية، أغلبية إىل استنادها من للوزارة بد ال أن رأيت الدستور هذا ظل يف جديد برملان
نظًرا االتحاد؛ حزب أيدني كما الدستوريني، األحرار حزب يؤيدني أن أؤمل كنت وقد
املسائل أن له يؤسف ومما القويم، الطريق سلكت بأني شعروا الذين ألعضائه لصداقتي
توليت عندما بإخالص قلته ملا حساب يعمل ولم املمقوت، دورها ذلك يف لعبت الشخصية

سبيل»! عابر «إني وهو: الحكم
قد وكانوا — الوفد مع ائتلفوا الدستوريني األحرار من الباقني أن العجيب، ومن
هم أنهم وفاتهم — ١٩٢٣ سنة دستور عىل اعتديت أنني بحجة عانوه ما منه عانوا
البالد وحكموا للتجديد، قابلة سنوات ثالث الدستور وأوقفوا النيابية، الحياة أجلوا الذين

ديكتاتوري! حكم بأنه هم وصفوه حكًما؛ شهًرا عرش أربعة
يسمى أن األمر أول يف ورؤي الشعب»، «حزب أؤلف أن الظروف تلك يف رأيت لذلك
وحزب الدستوريني األحرار حزب أعضاء من عدد إليه انضم وقد اإلصالح»، «حزب

واملستقلني. االتحاد
الحكم، يف بقائي طول يل مؤيًدا وبقي االنتخابات، يف باألغلبية الحزب هذا ظفر وقد
تخليت باشا يحيى الفتاح عبد دولة إىل بها وعهد الوزارة، من استقلت عندما أنه عىل
الحزبية عن البعد يف طريقتي إىل أعود أن ورأيت عضويته، من استقلت ثم رياسته، عن

واألحزاب.
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الربملانية األوتوقراطية وعن ،١٩٢٣ سنة لدستور العامة العيوب عن سبق فيما تحدثت
املصلحة خدمة عن رصفها ا، خاصٍّ توجيًها البالد ووجهت عنه، نشأت التي والحكومية
وااللتفاف الحزبية، املصالح خدمة إىل شئونها وترقية مشاكلها، بحل واالهتمام العامة
وإخراجه تنقيحه، إىل دعاني مما الناخبني بني والسلطان النفوذ ونرش األشخاص، حول

جديد. شكل يف
استفحال عىل أعانت خاصة عيوب من الدستور هذا يف يوجد عما القراء أحدث وهنا
املساس دون إضافته أو تعديله ليمكن مكافحته، عىل يعني مما منه خال وماذا الداء، هذا

الثابتة. بأصوله

النواب عدد كثرة

الحكم، رضورات تقتضيه مما أكثر النواب مجلس ألعضاء بعدد ١٩٢٣ سنة دستور جاء
فكان األهايل، من ألًفا ستني إىل نائب بنسبة التمثيل جعل فقد الحارضة، البالد وحالة
ذلك يف أجري الذي اإلحصاء نتيجة ظهرت فلما ،١٩٢٧ سنة قبل نائبًا ٢١٤ النواب عدد
كل اطراد عىل النسبة بتلك يزداد العدد ذلك يزال وال نائبًا، ٢٣٥ العدد ذلك أصبح العام

ثالثمائة. عىل اآلن أربى حتى سنوات عرش
الترشيعية الجمعية أعضاء وعدد ،٣٠ القوانني شورى مجلس أعضاء عدد كان وقد
يف واملشاهد االجتماع علوم يف واملعروف ضآلة، أو قلة األخرية من أحد شكا فما ،٣٨
الرأي واستقالل جدوى، أقل املناقشات كانت العدد ازداد كلما أنه العدد الكبرية املجالس
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الدول بعض ملثال احتذاء العدد هذا الدستور لجنة حددت وقد سببًا، أضعف ونضوجه
األجنبية.

السياسية، الرتبية رقى فيه يلحظ الدول تلك يف النواب عدد من االستكثار أن عىل
ينطق ممثل املختلفة واملصالح املتباينة، لآلراء يكون لكي واختالفها؛ املصالح وتعدد

بلسانها.
األنصار الستهواء مستحبة أداة الكبري العدد هذا يف األوتوقراطية» «فريق وجد وقد
األنصار هؤالء وبني بينه نشأ بما وسلطانه نفوذه الستدامة معبًدا وطريًقا إرضائهم، أو
ذلك عىل يجزيهم وهو املجلس، يف له باالستسالم يؤيدونه هم والتعاون: االتفاق من
بل عنه، الدفاع يف وتفانيًا به، االحتفاظ عىل حرًصا أكثر تجعلهم أخرى ومنافع تعضيًدا،
بها تقيض ال زيادة املديريات مجالس أعضاء عدد من فزاد الكبري، العدد هذا يكِفه لم

النواب. عدد ضعفي املجالس هذه أعضاء من جعلت مصلحة تربرها وال رضورة،

النواب مستوى تحسني

االختالف وجوه وقلة املرصية، الحياة نواحي يف الشبه غلبة مع أنه يف شك من وليس
التمثيل حاجات كل لقضاء بكثري العدد ذلك من أقل عدد يكفي السياسية، الرتبية ودرجة
بطبيعة يكون أوسع دوائر عن سينتخب الذي األقل العدد هذا إن بل النواب، مجلس يف

النواب. متوسط من جدارة وأكثر مستوى، أرفع الحال
زاد كلما الزيادة له تعرض ال بحيث ثابتًا، العدد يكون أن الشأن هذا يف واألمثل
وجه عىل األعضاء عدد زيادة إذ سنوات، عرش كل اإلحصاء يثبته ما بحسب األهايل عدد
يف اإلمكان بقدر روعي إذا رضورة ذلك يف وليست العمل، يف االرتباك تسبب االطراد

السكان. عدد يف تساويها االنتخاب، دوائر عىل األعضاء عدد توزيع
دائرة، كل يف واحدة بنسبة العموم وجه عىل يحصل السكان عدد ازدياد أن وبما

فيه. التساوي الطراد عادًال بذلك يظل فالتمثيل
املتحدة، والواليات وفرنسا، كإنجلرتا، الدستورية البالد أغلب يف أيًضا املألوف أن عىل
لقد بل السكان، عدد بتغري يتغري ال اإلدارية أقسامها عىل يوزع ثابتًا عدًدا للنواب أن
وهذا — العدد ذلك حيث من املختلفة، الدوائر بني ظاهر تفاوت بعضها عن عرف
نطاقها، واتساع الصناعة، رقي عن الالزم العمران نتيجة يكون ما كثريًا الذي التفاوت

طويلة. فرتات بني التوزيع يف النظر إعادة إىل يدعو الذي وحده هو
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ال بحيث ،١٩٣٠ سنة دستور يف النواب مجلس أعضاء عدد أحدد أن رأيت ولهذا
حدد قانون بمقتىض واملحافظات املديريات عىل العدد هذا وزع وقد نائبًا، ١٥٠ عن يزيد

الحني. ذلك يف االنتخابية الدوائر

الدرجتني املبارشوذو االنتخاب

بذلك وصدر درجتني، عىل االنتخاب طريقة جعلت قد ١٩٢٣ سنة الدستور لجنة كانت
بدعوى مبارش، انتخاب إىل الدرجتني ذا االنتخاب هذا حول الحكم الوفد توىل فلما قانون،

األمة. رغبة عن للتعبري وأصدق طبيعي حق أنه
يجب لذلك وأنه السواء، عىل الكافة به يتمتع حق ال وظيفة، االنتخاب أن والصحيح

االختيار. حسن من به يناط ملا الالزمة الكفاية الناخب لدى تكون أن
السياسية، الرتبية أسباب مرصتعوزها يف الناخبني هيئة أن عىل دليل إىل نحتاج وما
أدنى يراه من ليؤثر الحكم؛ ومشاكل السياسة، قضايا يف الحكم من الناخب تمكن التي

وفهمه. قلبه إىل
املحافظات، تسكن التي املجاميع عدا وفيما زراعية، بلد مرص أن يجهل من وليس
العامة، الحياة أساس فإن السكان، عدد ربع تبلغ ال والتي واملراكز، املديريات وعواصم
حوايل بني سكانها يرتاوح القرى ومعظم القرية، هي االنتخاب عمليات يف األوىل والخلية
أن ولو القياس، ويجري الحكم يبنى سكانها وطبائع القرية وعىل اآلالف، وأربعة األلف
يحسنوا بأن خليقني لكانوا بذمتهم يثقون من بينهم من يختاروا أن سئلوا القرية أهل
املجتمع هذا يف األسباب موفور واملقدرة الخلق معرفة من ذلك يقتضيه ما ألن االختيار؛
وعن عنهم، يتحدث رجل الختيار القرية، أفق يتجاوزوا أن سئلوا لو لكنهم الضيق،
ألعوزتهم ألف» «مائة نحو أو ألًفا» «ستني انتخابية دائرة مجموعهم يكون ممن أمثالهم
فيه يتجادل مما بيشء العلم عىل يعتمدوا أن إال إذن يبق فلم … شك بال املبارشة املعرفة
بينها. والتميز ونزعاتها ومبادئها أحزابهم، مايض من بطرف اإلملام وعىل املرشحون،

مرص؟! يف الناخبني سواد ذلك يستطيع فهل
يشء أنه لو أو اليومية، الناخب حياة بأسباب يتصل أنه لو مستطاًعا يكون هذا مثل
أدعى الدرجتني ذو االنتخاب كان ذلك أجل ومن وتربية، إعداد إىل فيه حاجة وال يرتجل
وأكثرهم القرية أهل أفضل ينتج أن شأنه من فإن املرشحني، بني السليم التعبري إىل

العامة. بالشئون العلم إىل أقربهم وبالتايل بالرجال، ومعرفة للمدن، غشيانًا
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ال نائبًا ينتخب الفالح يجعل املبارش االنتخاب أن كلمتني: يف تقدم ما ونلخص
!… يعرفه

الشيوخ مجلس عيوب

يف يقال االنتخاب وطريقة الثبات، حيث من النواب مجلس أعضاء عدد يف يقال وما
ال ثابتًا يكون الشيوخ عدد أن عىل ١٩٣٠ سنة دستور نص ولهذا الشيوخ؛ مجلس

درجتني. عىل يكون املنتخبني انتخاب أن وعىل املائة، يتجاوز

باشا. صدقي إسماعيل بخط فرباير ٢٨ ترصيح مسودة من األخري والجزء … األول الجزء

مجلس يف روعي فقد لآلخر، منهما كل ونسبة واالنتخاب، التعيني مسألة بقيت
سنة دستور أن غري منتخبني، اآلخر والبعض معينني، أعضائه بعض يكون أن الشيوخ
امللك لتعيني وترك األعضاء، أخماس ثالثة له فجعل األكرب، بالعدد االنتخاب آثر ١٩٢٣

الخمسني.
صناعة السياسة جعلت أنها النيابية األنظمة عىل يعاب ما أخص يزال وما كان وقد

قليل. غري عدد ويحذقها يحرتفها،
األحزاب، صفوف تكوين يف أمثالهم إىل للحاجة تجنبه يستطاع ال مما ذلك كان وإذا
يستطيعون أشخاص هؤالء جانب إىل يكون أن للبالد السياسية األداة يقوِّم مما فإنه
االستقالل كل األحزاب عن مستقلني يكونوا أن خدماتهم بسابق أو االجتماعية، بمكانتهم
التي واألعمال الصناعات، يف تجربة أو علم من لهم اجتمع بما يستطيعون كما بعضه، أو
النعرة من خلت ونزعات ومشاعر ناضجة، آراء السياسية الحياة يف يُدخلوا أن زاولوها

الحزبية.
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اللجنة. رئيس باشا رشدي حسني يتوسطهم الدستور لجنة أعضاء

عن لكرامتهم صونًا االنتخاب؛ معامع يخوضوا أن يأبون هؤالء من كثريًا ولكن
وسواء الشيوخ، مجلس أبواب البالد من كثري يف لهم تفتح لذلك واملناضالت؛ املنازعات
طوائف مزاحمة إلبعاد فإنه االنتخاب، بطريق أو التعيني بطريق فيه الدخول أكان
األعمال، أو الوظائف من خاصة رشوط يدخله فيمن يشرتط أن رأيت السياسة، محرتيف
إىل خمسيه من املجلس هذا يف املعينني نسبة الدستور يف وزدت الثروة، أو الصناعات أو
تحرم ال حتى املنتخبني، من أكثر الشيوخ من املعينني نسبة فأصبحت أخماسه، ثالثة

األكفاء. رجالها من عدد خدمات من البالد
املاضية السنوات تجارب دلت التي ،١٩٢٣ سنة دستور عيوب أخوضيف أن أريد ال
أشري ولكني الثابتة، بأصوله املساس دون تنقيحه عىل وحملتني إصالحها، وجوب عىل
يظهر ١٩٣٠ سنة دستور كاد وما الدستور، إصالح يف الرغبة تبدو كادت ما أنه إىل هنا
الوفد يشن أن طبيعيٍّا وكان شعواء! حمالت اإلصالح هذا عىل الوفد شن حتى للوجود
ولكن والربملاني، الحزبي سلطانه من ا حدٍّ الجديد الدستور يف وجد ألنه الحمالت؛ هذه
الجديد الدستور من الدستوريون األحرار يقف أن الحني ذلك يف الطبيعي من يكن لم
البالد ملصلحة واملحبني العقالء سائر يشكو كما يشكون كانوا فقد املعارضة، موقف
إىل التفكري هدى وقد العالج، طرق عن أبحث كما يبحثون وكانوا الحزبي، الطغيان من
يقيض عالج األول: املخرج؛ أريد إذا أحدهما اختيار من مندوحة ال العالج من صنفني
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األمور تجري حتى مسمى، غري أجل إىل تعطيلها أو ا، تامٍّ إلغاءً النيابية الحياة بإلغاء
بالخدمة ويتعهدوها البالد، مصالح إىل السياسة رجال ويلتفت الطبيعية، مجاريها يف

الخالصة.

.١٩٢٢ سنة فرباير ٢٨ ترصيح بطال باشا ثروت الخالق وعبد باشا، صدقي إسماعيل

النظم عيوب من ظهر ما إلصالح الوسائل أرفق تلمس به يراد فعالج الثاني، وأما
أسباب كل منه وتنعدم التطور، ناموس وفق هوادة يف يتم إصالًحا مرص، يف النيابية

األمور. به وتستقر الشكوى،
الدستوريني، األحرار تجربة أمامنا وكانت العالجني، هذين أحد نختار أن علينا كان
يف وظامًلا قاسيًا، عالًجا كان ولكنه ،١٩٢٨ سنة وطبقوه األول، العالج فضلوا الذين وهم
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الرضورة عند إال إليها االلتجاء يجوز ال التي البرت بعملية يشء أشبه ألنه نفسه؛ الوقت
عنها. مندوحة هناك تكون ال حني القصوى،

موقف وكان املصري، سوء من الوطن إنقاذ وهديف الثاني، العالج أنا اخرتت ولذلك
املواقف! أعجب من العالج هذا من الدستوريني األحرار
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كامعرفته فؤاد امللك

والقيادة، اإلمارة صفات فيه فعرفت … وملًكا وسلطانًا، أمريًا، فؤاد امللك املرحوم عرفت
للرقي وتعشقه األمم، تقدم يف برسالته وإيمانه للعلم، حبه فيه وعرفت وامللك، والعظمة،
والسياسة. العلم رجال من النابهني بكبار للتعرف وميله للعلماء، وتشجيعه والحضارة،
رئيًسا اخرتناه حينما — سابقة كلمة يف بينت كما — به اتصايل أول كان وقد
بهذه معروف أمري يومئذ وهو ،١٩٠٦ سنة يف تأسيسها بُعيد األهلية املرصية للجامعة
والخارج، مرص يف السياسة رجال واحرتام العلماء، تقدير أكسبته التي الغراء الشمائل
األمراء من وجعله أوروبا، يف السياسية األندية يف ممتاًزا مركًزا له هيأ الذي االحرتام ذلك
البالد يف حتى ملك، عرشها يتبوأ أن لبلد أريد ما إذا األنظار إليهم تتجه الذين املعدودين
… العاديني األمراء منزلة عىل تسمو كانت ومواهبه فؤاد األمري منزلة إن أي األوروبية؛

مرص. عرش بل بلده، عن غريبًا عرشه يكون أال أراد هللا ولكن
الدين كمال األمري نجله تنحى كامل حسني السلطان مات ملا أنه الطالع حسن ومن
وكان فؤاد، إىل فانتقل بتبوئه، عليه اإلنجليز إلحاح من الرغم عىل العرش، عن حسني
مرص؛ عىل هللا فضل ومن معروفة، تكن لم كلها مواهبه ألن عليه؛ هللا فضل من ذلك
يميل وكان موفقة، مباركة نهضة الحضارة طريق يف بها نهض — هللا رحمه — ألنه
يف بالده تجعل التي املفيدة، الناحية هذه يف إسماعيل الخديو املرحوم والده تقليد إىل

عيوب. أو أخطاء من غريه فيه وقع ما متجنبًا الطليعة،
فؤاد األمري تويل حادث — السعيد الحادث هذا إىل بالذكريات أعود أن ويرشفني
برمل جليمونوبلو بمحطة مقيًما كان فقد — حسني السلطان وفاة بعد مرص عرش
الدوام عىل نتقابل وكنا قريبة، بمحطة بمنزيل أنا أقطن وكنت الحني، ذلك يف اإلسكندرية



مذكراتي

التليفون، جرس دق الغداء، من انتهيت وقد يوم، وذات … الشئون مختلف يف للحديث
أراك. أن أود يقول: به وإذا «األمري»، باملتكلم وإذا

تريدون؟ وقت أي يف فقلت:
هامة! ملسألة أريدك … اآلن قال:

فقد وحديثة، قديمة النفسية بالكتب املكتظ بمكتبه فاستقبلني إليه مرسًعا فخرجت
القاهرة يف اليوم طلبت أنا … باشا إسماعيل يا يل: وقال … والقراءة بالكتب مولًعا كان

… النبأ هذا أنبئه من أول أنت تكون أن وأردت …
!… أفندينا يا خري لعله قلت:

رأيك؟ فما … عيل العرش عرض يراد حسني السلطان أخي وفاة أثر عىل إنه قال:
خريًا املركز لهذا اختيارك تجعل املمتازة ومواهبك العظيمة صفاتك إن له: فقلت
عهد عهدك يكون أن هللا وأسأل يهنئك، من أول أكون أن ويرسني … ألهلها ونعمة ملرص،

البالد. عىل وبركة يمن
اآلن؟ معي تسافر أن تريد أال فقال:

وقد الفائدة! بعض لوجودي أن فيه ترى الذي للوقت هذا تؤخر أن أرجو قلت:
أنساه. ال عطًفا عيل عطفه وكان بأيام، ذلك بعد وطلبني حصل،

أنموذجي! ملك

آبائه، تراث عىل يحافظ أن عليه فكان دقيقة، ظروف يف املرصية األريكة األول فؤاد توىل
املرصية األمة مشاكل ويحل الصعوبات، ويذلل العرش، دعائم يوطد أن عليه وكان
عاًما. وثالثني خمسة عهده إىل امتد الذي واالحتالل، الحماية نري تحت وقتئذ الرازحة

كانت ثم قائمة، زالت ما األوىل العاملية والحرب األريكة هذه األول فؤاد توىل
أو مصريها تعرف أمة هناك تكن ولم العالم، أنحاء بعض ويف مرص يف االضطرابات
ذلك يف والسلطان الحكم بمهام — هللا رحمه — فاضطلع األيام، به تأتي بما تتكهن
وثقافته الفطرية، مواهبه وساعدته البالد، أزمة عىل حكيمة بيد وقبض العصيب، الوقت
السياسية نهضتها نواحي من ناحية كل يف حازمة قيادة أمته قيادة يف املتنوعة الواسعة

والعمرانية. والعلمية
املرشد القائد موقف فيها موقفه وكان جاللته، يشغل ما أهم املرصية املسألة وكانت
وقد األمة، مطالب لتحقيق الفرص وانتهاز الروية ويؤثر صالًحا، توجيًها يوجه الذي
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سنة فرباير ٢٨ ترصيح يف السديدة توجيهاته وحسن بإرشاداته باشا وثروت أنا انتفعت
انتهى. حتى بدأ منذ ألدواره متتبًعا كان الذي ،١٩٢٢

ال قوية ونفس وثبات، بصرب الدوام عىل يلقاها فكان كثرية، أزمات به مرت وقد
كثري كان أنه غري باملستقبل، واألمل التفاؤل يف مثل أحسن وكان وامللل، اليأس تعرف
ما إذا املرصيني السياسة رجال بمواقف يضيق وكان متاعب، من بلده يصيب ملا التأثر
كان عندما وكذلك ملرص، فائدة بال األشخاص بمجد االشتغال إىل الجنوح منهم آنس

الكربى. املسائل من موقفه عىل تسيطر البعض أحقاد يرى
أو نفسه لخدمة عليه يحرص مما تكن لم العرش والية أن املناسبة بهذه وأذكر
إمارته، أيام بها يقيم كان التي البستان رساي يف مدة مكث إنه حتى شخصية، ملنفعة
وكنت الرسمية، لألعمال إال عابدين إىل ينتقل يكن ولم وملًكا، سلطانًا يصبح أن وقبل
خدمة يف أنجح لم إذا حتى أنا حيث أبقى أن أحب إنني يقول: فكان ذلك، يف إليه أتحدث

العرش! عن تخليت بالدي

العرش وكرامة فؤاد امللك

الخارج، يف طويًال عاش أنه مع وملرصيته، لوطنه متعصبًا صميًما وطنيٍّا فؤاد امللك وكان
من اإلفادة يف رغبته عىل مقصوًرا كان إعجابه ولكن الغربية، البالد بحضارة وأعجب

والنجاح. الرقي طريق يف خطوات مرص يدفع بما الغرب حضارة
الصغائر، عن الرتفع عظيم الكبري، وتواضعه ونزاهته نفسه سماحة إىل وكان
لعظمة رمًزا العرش يرى كان ألنه العرش؛ وكرامة كرامته عىل املحافظة عىل حريًصا
بلد يف خصوًصا بعيد أو قريب من يشء يمسه أن عن به ينأى فكان ومجدها، األمة

رشقي.
أمريًا كان منذ عنى وقد والعرفان، العلم عىل يبنى أن ينبغي نظره يف الحكم وكان
اهتم العرش توىل وملا لألمة، العقلية الحياة ترقية عىل جهوده ووقف العلمي، مرص بتقدم
جالئل من به اهتم فيما — لرقيها األول والعامل رئيسها كان التي — املرصية بالجامعة
بالجمعيات اهتم كما الجامعات، كربيات من وأصبحت الحكومة إىل ونقلها األعمال،
االقتصاد جمعية جديد من وتأسست نشاطها، وجدد الجغرافية الجمعية فأحيا العلمية،
الصحي، فؤاد متحف وأنشأ املائية، األحياء معهد وأنشأ والترشيع، واإلحصاء السيايس
تم الذي األبحاث، مجلس بإنشاء — هللا رحمه — وأمر الصحراوية، البحوث ومعهد

األول. فارق امللك نجله من بأمر رئاسته إيلَّ وأسندت وفاته، بعد تأليفه
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أعظم وهو املجر، عاصمة ببودابست الزراعي املتحف لزيارة دعاني أنه وأذكر
بأمره، فصدعت مثاله، عىل متحف مرص يف يكون أن وأحب العالم، يف نوعه من متحف
الزراعي فؤاد متحف بإنشاء جاللته رغبة تحقيق عىل عملت عدت وملا املتحف، هذا وزرت

العظيم. املتحف هذا غرار عىل
والعمرانية االقتصادية الحياة به نهضت ما العمراني األثر من فؤاد للملك كان وقد
التجارة وزارة عهده: يف فأنشئت والزراعة، الصناعة برقي جاللته اهتم فقد مرص، يف
الوطنية الصناعات لتبلغ بيدهم؛ واألخذ الصناع وتشجيع املنتجني، ملساعدة والصناعة
املرصي االتحاد وبإرشاده عهده يف تألف وقد الراقية، األمم صناعات بلغتها التي املكانة،
املرصيني، للمزارعني رحمة البنك هذا وكان الزراعي، التسليف بنك وتأسيس للصناعات،
غري إىل التعاونية، الجمعيات وتألفت فؤاد، امللك عهد يف املرصية الزراعات أنواع وتقدمت

بمرص. واالقتصادي االجتماعي التقدم يف األثر أكرب له كان مما ذلك

للعمل وقته كل

من رسالة تسلم كأنه كان الحكم، توىل ملا أنه حد إىل األطوار، عجيب فؤاد امللك وكان
للعمل مكرًسا وقته كل فكان البلد، عىل نعمة يكون بأن — وتعاىل سبحانه — املوىل
ال ما الحكومة أعمال من يعلم كان فؤاد امللك أن الناس لبعض غريبًا كان وربما …
درس قد أنه نعلم ونحن معه، لالجتماع نذهب الوزراء نحن وكنا أنفسهم، الوزراء يعلمه
وبيانات مذكرات، من له ُقدم ما عىل وزاد ضافية، دراسة فيها سنتناقش التي املسائل

عنده. من وأبحاث بمراجع
املحبوب ملليكنا هم أكرب يرى إذ الحارض، الوقت يف سني يف هو من يرتاح وكم
العظيم. سلفه يعمل كان كما يعمل أن — استطاع لو — ويحب بوالده، يقتدي أن فاروق
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وأول ،١٩١٧ سنة بالعرش فؤاد امللك هنأ من أول كنت أني االتفاق محاسن من لعل
عن التنازل عىل الثاني حلمي عباس السابق الخديو مع باالتفاق عرشه لتوطيد عمل من

.١٩٣١ سنة مرص عرش
بعد عليه العرش عرض بنبأ جاللته أنبأني كيف السابقة، الكلمة يف بك مر وقد
اتفاقي عن أتحدث واليوم السعيد. النبأ لهذا هنأته وكيف كامل، حسني السلطان وفاة

… فؤاد امللك عمه لجاللة مرص عرش عن التنازل عىل عباس الخديو مع

ينازع! ال حق

الحرب قامت فلما ،١٩١٤ سنة صيف يف اآلستانة إىل سافر قد عباس الخديو كان
ومنعوه الحرب، تلك قيام فرصة اإلنجليز انتهز مرص، إىل العودة وأراد األوىل العاملية
سنة ديسمرب ١٩ يف خلعه أعلنوا ثم أعدائهم، إىل انضمامه بحجة بالده إىل العودة من
عمًال العلوية، األرسة أمراء أكرب باعتباره كامل حسني السلطان إىل الحكم فآل ،١٩١٤
مرص والية أن عىل ينص والذي ،١٨٤١ سنة مايو يف صدر الذي تركيا سلطان بفرمان

أوالده. وأوالد الذكور باشا عيل محمد أوالد ألكرب تنتقل
وألن تركيا؛ سلطان من يصدر لم ألنه الخلع؛ بهذا يعرتف لم عباس الخديو ولكن
من باشا إسماعيل الخديو عليه حصل الذي ،١٨٦٦ سنة بفرمان ألغي قد الفرمان ذلك
توىل وقد طبقة، بعد طبقة الوايل أنجال ألكرب تكون مرص والية أن عىل وينص السلطان،
صاحب فهو بمقتضاه، العرش هو توىل كما الفرمان، بهذا باشا توفيق الخديو والده

ينازع! ال الذي الحق
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فؤاد بأحمد بريطانيا واعرتفت ،١٩٢٢ سنة مارس ١٥ يف مرص استقالل أعلن وقد
نظاًما فؤاد امللك ووضع فاروق»، «لألمري العهد بوالية اعرتفت كما مرص، عىل ملًكا األول
جهته من تنازل قد الخديو يكن ولم ملكي، أمر به وصدر املرصية، اململكة عرش لتوارث
نهائية تسوية املسألة هذه تسوية املهم من فكان النظام، بهذا يعرتف ولم حقه، عن

هللا. شاء ما إىل معلقة تبقى ال حتى
عارصت وقد شغلني، ما أهم من املسألة هذه كانت ١٩٣٠ سنة الحكم توليت وملا
ودامت عهده، يف للزراعة وزيًرا أصبحت أن إىل شبابي يف معه وعملت عباس، الخديو
كما عيل، والعطف املودة كثري وكان ألوروبا، زياراتي أثناء خلعه بعد حتى به عالقتي
وكنت وثقته، بصداقته وتمتعت وكهولتي، شبابي يف معه وتعاونت فؤاد امللك عارصت
باهتمام أشعر كنت كما به، وإعجابه له وحبه فؤاد امللك لعمه عباس الخديو تقدير أعرف
من الظروف صنعته ما يمحو لها نهائي حد وضع يف ورغبته املسألة، هذه بحل جاللته

أخيه. ابن وبني بينه غشاوة

هللا! بركة رسعىل

البرشي هللا عبد سويرسا من مرص إىل وصل أن اتفق املوضوع هذا يف أفكر كنت وبينما
،١٩٣١ سنة يناير يف ذلك وكان ملقابلتي، سموه من موفًدا عباس الخديو سكرتري بك،
وأنه الحال، هذه من ضجًرا آنس قد الخديو سمو بأن إيل وأفىض منزيل، يف به فاجتمعت
إخالصه، صادق عن يعرب وأنه العرش، عىل خالف من عمه وبني بينه ما يزيل أن يود

مثلك. له صديق يد عىل ذلك يتم أن يود كما مرص، خدمة يف التوفيق له ويود
فيه يوفقني أن ورجوته عليه، هللا وحمدت تفاءلت بل العرض، لهذا أنا وارتحت

بالدي. وعرش مليكي لخدمة
حمله ما جاللته يدي بني ووضعت وقابلته، امللك، جاللة استأذنت االجتماع وبعد

«… هللا بركة عىل «رس يل: وقال به، فابتهج الخديو، رسول
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يعلم! ال الوزراء مجلس

جاللة بعد — مرص يف بها يعلم أحد يكن ولم بك، البرشي وبني بيني املقابالت وتعددت
لم الوزراء مجلس إن حتى الشديد، الكتمان وروعي االثنني، نحن غرينا — فؤاد امللك

منزيل. يف به أجتمع وكنت املفاوضات، بهذه يعلم يكن
تونس، يف سموه وكان الخديو، ملقابلة بك البرشي سافر ١٩٣١ سنة فرباير ١٠ ويف
ما تفاصيل فيها عليه عرض أيام بضعة معه ومكث به، فلحق الجزائر، إىل تركها ثم
واستأنف سموه، بتعليمات مزوًدا مارس أول يف مرص إىل عاد ثم وبينه، بيني جرى
نصوص معه أضع فأخذت التنازل، مبدئيٍّا قبل عباس الخديو أن وأبلغني معي البحث
إىل ففعل النهائية، الصيغ يضع أن باشا بدوي الحميد عبد إىل طلبت قد وكنت االتفاق،
سموه ملقابلة لها مندوبني املرصية الحكومة توفد أن عىل معه اتفقت ثم منها، انتهينا أن

بسويرسا. للخديو مقابلته بعد تلغرافيٍّا به يخربني موعد يف وذلك االتفاق، وإنجاز
سمو إن فيه: يقول تلغراف منه وصلني ثم بك، البرشي سافر مارس ٢٦ ويف
امللكي املستشار باشا أنيس أمني سعادة فانتدبت أبريل، ١٥ يف بلوزان سيكون الخديو
وصحبهما املرصية، الحكومة قبل من كوفد املحامي، بك بتيس واألستاذ الحني، ذلك يف
مع املقابالت وجرت … عابدين برساي اإلفرنجية اإلدارة رئيس (باشا) بك جالد يوسف
سموه وكان أخرى، تارة باالس لوزان فندق ويف تارة، سافوي فندق يف السابق الخديو
تم حتى ديفون، يف مقيًما كان إذ االتفاق، عىل لإلرشاف بسيارته يوميٍّا لوزان إىل يقصد

.١٩٣١ سنة مايو ٦ يف الوثيقة سموه وأمىض النهائية، الصيغ وضع
من الثاني اليوم وكان امللك، لجاللة فأبلغته تلغرافيٍّا، التوقيع نبأ الوفد وأبلغني
العامر، القبة قرص يف فؤاد امللك برياسة الوزراء مجلس فاجتمع املبارك، األضحى عيد

البالد. يف رسميٍّا وأعلناه النبأ، بهذا زمالئي إىل وأفضيت

التنازل وثيقة

بدافع العرش عن التنازل عباس الخديو قبل وقد مساومة، أية االتفاق هذا يف يكن لم
يتخىل أن خاطر طيب عن وريض عاًما، ٢٣ خدمها التي وألرسته لعمه والحب الوطنية،
باشا عيل محمد أنجال أكرب هو العرش عىل الجالس ألن رشط؛ وال قيد بدون حقه عن
ولكن تعويًضا، املرصية الحكومة تدفع ولم إسماعيل، الخديو أنجال أكرب أنه كما الكبري،
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أن فتقرر عرشها، يتوىل كان التي البالد وكرامة أوروبا يف الخديو كرامة تصان أن رؤي
منها يرصف وال املايض، عىل تنسحب ال جنيه ألف ثالثني مبلغ سنويٍّا له الحكومة تدفع
من غريه عىل امتياًزا وال للتنازل، ثمنًا هذا يكن ولم الوفاة، بعد ورثته من ألحد يشء

نصها: فهذا التنازل، وثيقة أما املخلوعة، العروش ذوي

ثالث مدى لها كرست وأني وإخالص، بأمانة بالدي خدمت بأني موقن إني
حياتي. أيام وخري قواي كل — الظروف دقة من بالرغم — سنة وعرشين

أسباب من تحرزه زالت ال وما البالد، أحرزته ما كثب عن تتبعت وقد
النواحي. جميع يف التقدم

استقاللها، توثيق سبيل يف الثابتة خطاها من أراه بما مغتبط وإني
وأمانيها. حاجاتها وبني السيايس، نظامها بني والتوفيق

إخاليص وتأكيد السيايس، مرص نظام حيال موقفي تحديد يف مني ورغبة
رقم امللكي باألمر املقرر للدستور اتباعي أعلن فإني املعظم، ملكها ذات نحو
مطابقة خطة الظروف جميع يف سأتوخى بأني وأرصح ،١٩٣٠ لسنة ٧٠

البالد. لقوانني املقرر للنظام
أبريل ١٣ يف الصادر امللكي لألمر احرتامي أعلن الخصوص وجه وعىل
٢٨ نمرة والقانون املرصية، اململكة عرش لتوارث نظام بوضع ،١٩٢٢ سنة
من يتجزءان ال جزءان وهما أمالكي، تصفية بإقرار الخاص ١٩٢٢ سنة
اتباعي وأعلن ،١٩٢٣ سنة ٢٥ نمرة التضمينات وقانون املرصي، الدستور

جميًعا. لها
بأنه إسماعيل بن األول فؤاد امللك الجاللة صاحب لحرضة أقر كنت وملا
كما مرص، عرش عىل دعوى كل عن تنازيل بهذا أعلن فإني الرشعي، مرص ملك
وجهها، كان أيٍّا ملرص خديويٍّا كنت أني عن ناشئة مطالبة كل عن تنازيل أعلن

املستقبل. عن أم املايض عن سواء
عن لجاللته أعرب األول فؤاد امللك لجاللة الدائم املطلق والئي تأكيد ومع
فاروق واألمري جاللته ليحوط الدعوات بصالح هللا إىل وأتوجه إخاليص، صادق
ومستقبلها. حارضها يف مرص إسعاد يف ليزيد عنايته، بعني اململكة عهد ويل

من الحكومة مندوبي عودة بعد فؤاد امللك جاللة إىل الوثيقة هذه رفعت وقد
أن وأراد النتيجة، بهذه جاللته فُرس جاللته، إىل الخديو شخيصمن خطاب مع سويرسا،

94



العرش عن عباس الخديوي تنازل

األكرب بالوشاح حرمي السيدة املرحومة عىل باإلنعام لشخيصالضعيف تقديره عن يعرب
يف بوجودها وعلم السامي، اإلنعام لهذا الشكر آيات لرفع ذهبت وملا الكمال، نيشان من
الدولة، أوسمة كل حاز قد زوجك «إن لها: وقال إليها، — هللا رحمه — انتقل الحرملك
يف إليه أقدمها أن أستطيع التي املكافأة، ليكون الكمال وسام لك أقدم أن فكرت وقد

شخصك.»

الخديو من خطاب

فيه: قال الخديو سمو من خطاب وصلني االتفاق هذا أثر وعىل

العقد وإمضاء املفاوضات، انتهاء وبمناسبة … الشكر عظيم دولتكم نشكر …
ما كل يف التوفيق دوام لدولتكم ونرجو وارتياحنا، برضانا دولتكم نخرب
واقتصاديٍّا سياسيٍّا، مرص لسعادة الكثري العمل صالح من به وتقومون قمتم
من به اشتهرتم وما والكفاية، القدرة من دولتكم عن عرف بما وإداريٍّا،

للبالد. وحبكم الرأي وأصالة الحكمة،
العاملية األزمة هذه من مرص إلنقاذ الحكيم عالجكم بالذكر ونخص
إصداركم كذلك ماليتها، وتثبيت مرصالعزيزة، عىل وطأتها وتخفيف الطاحنة،
تقدم كلها وحياة طمأنينة ظله يف البالد تمنح أن نرجو الذي الجديد للدستور
تصبو ما إىل أبنائها، من املخلصني وسعي سعيكم، بحسن تصل حتى ورخاء،

… مجدها وتوثيق استقاللها إتمام من إليه
حلمي عباس

واسعة. رحمة هللا رحمه يده؛ بخط مكتوبًا الخطاب هذا كان وقد
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إىل أميل ال ألني األيام؛ من يوًما لحزب رئيًسا أصبح أو حزبًا، أؤلف أن أريد أكن لم
لفكرة أو شخيص، كان ولو األشخاص، من لشخص التشيع طبيعتي من وليس الحزبية،
… القيود من قيد أو غرض كل عن مطلًقا إيمانًا بها مؤمنًا كنت إذا إال األفكار من
إىل ألستند الشعب»؛ «حزب تأليف إىل اضطرتني الدستورية والحياة الحكم ظروف ولكن
ملعارضتي، الوفد إىل وانضم األحرار، حزب من شأن ذو جانب عني تخىل بعدما تأييده
بعض الحزبي التيار وسايرت الحكم، تركت إذا حتى ،١٩٣٠ سنة دستور ومحاربة
فيها بينت مسببة استقالة واستقلت معني، بحزب اتصايل من فائدة ال أن ملست الوقت،
صفة ذات عندنا ألنها نفع؛ للبالد منه يتحقق الذي النوع من ليست مرص يف الحزبية أن
تنضج لم التي البالد يف شأنها وذلك باملبادئ، ال باألشخاص تتصل إنها أي شخصية؛
الناس يجتمع حيث الديموقراطي، الحكم مبادئ فيها تستقر ولم النيابية، الحياة فيها
مىض، زمن يف اليونان بالد حال هي هذه كانت وقد … مبادئ حول ال أشخاص حول
رؤسائها. بأسماء األحزاب تسمى كانت أن إىل االتجاه ذلك يف البالد هذه وصلت لقد بل
جمعتهم أفراد عندنا فاألحزاب يشء، يف ذلك عن نختلف ال مرص يف أننا والواقع
حزبها عن انفصلت أحزاب من أقسام أو مشرتكة، ذكريات أو صداقة، أو حال، وحدة
كله لهذا أدري ولست أحزابًا، األحزاب من فكوَّنوا النظر، بعضوجهات يف الختالف األول
جميع استعرضت إذا وأنت !… الحكم أسباب للمتحزبني تهيئ التي تلك غري فائدة من
يل كان وإذا … بينها فارق بأي تُفز لم العامة، اتجاهاتها واستطلعت املرصية، األحزاب
عىل الربامج هذه تعرض وأن برامجها، وضع عىل األحزاب تعمل أن فهو نصًحا، أبذل أن
شئون من وهناك … نرصتها عىل العاملني مريديها جمهرة األحزاب حول لتتكون البالد؛
تتكون لم مرص يف فإننا نحوها، البالد اتجاه الحكام يفهم أن بد ال كثرية مسائل الحكم
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مجرد استقالل هو هل … االستقالل من نريده ما بكنه تتعلق عامة فكرة اآلن حتى لنا
الدول، باقي مع التعاون عىل مبني استقالل أم مراميه، يف ضيق أي بالغري؛ االتصال عن
ولم وغربية، رشقية كتلتني إىل العالم انقسم ما بعد الخارجية سياستنا يف رأيًا نكون ولم
لصيانة إليها لالنضمام األصلح هي الكتلتني أي نقرر أو منهما، كل من موقفنا نحدد
القضايا يف صالحة خطة نكون لم بل … ذلك نفعل لم … أهدافنا وتحقيق استقاللنا،
واالقتصادية املالية القضايا يف وال الحارض، الوقت يف كبري خطر ذات وهي االجتماعية،
وإنما األخرى، البالد يف الدقيقة األبحاث مثار هي التي القضايا تلك التعليم، وسياسة

املسائل! هذه من يشء لهم عرض كلما االرتجال، هو حكامنا من نراه الذي
ما بالواجب الشعور ومن املران، من لها يتكون أن الربملانية الهيئة يف كله وأمىل
بحوثها نتائج نرى التي األخرى، البالد غرار عىل فيه تسري جديد نهج إىل يدفعها

الشعب. وإسعاد البالد، رقي نحو الطيبة ومساعيها

ملوسوليني! مقابلتي

قابلت وقد وزير، وأنا ١٩٢٥ سنة بروما ملوسوليني مقابلتي إىل سابقة كلمة يف أرشت
املقابلة وكانت للوزارة، رئيس وأنا ،١٩٣٢ سنة أغسطس يف ثانية مرة السابق الزعيم هذا
دخلت وحينما البندقية، قرص يف رسمية مقابلة كانت فقد الثانية أما رسمية، غري األوىل
شديد الرجل بأن منه شعرت حديثًا معي يتحدث وأخذ الغرفة، أول من استقبلني عليه
من عنها ينجم ما بسبب البالد، رقي دون — رأيه يف — تحول التي النيابية للنظم املقت
اللتان عيناه شكله يف نظري لفت والذي … بالسياسة املشتغلني بني شخصية خالفات
الزيارة بادلني وقد … الحجب تخرتق نظراتهما وتكاد عظيم، بريق منهما ينبعث كان

إيطايل. وسام أرفع إيطاليا ملك باسم بيده يل وقدم املرصية، املفوضية يف
أنه درجة إىل شديًدا كان باإلصالح اشتغاله أن وأذكر طويًال، حديثنا استمر وقد
عظيم أنه فأخربته معبًدا، كان وهل وروما، نابيل بني فيه رست الذي الطريق، عن سألني
اصطيافك يف تعود أن أتعشم فأجاب: بسيط، بقلق تشعر فإنها نابيل، مدينة مخارج عدا

كان! وقد … معبًدا فتجده الطريق، نفس من
السياسية الحياة نواحي كافة يف والرقي وقوتها، إيطاليا تقدم عن كلمني وهنا
إليه؟ أنت تتوق ما إىل اإليطاليني بأخالق ترقى أن استطعت هل ولكن فسألته: والقومية،
أعتقد وإني … الجديدة إيطاليا ستكون التي وهي الشبيبة، برتبية أعني إني يل: فقال …

!… األملانية الشبيبة عن العلم ويف األخالق، قوة يف تقل ال اآلن اإليطالية الشبيبة أن
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قد يكن ولم الكالم، هذا يل قال حينما واهًما كان يظهر ما عىل موسوليني ولكن
يف الذريع الفشل ورس االنقالب، رس هو وهذا … األخالقي للرقي بالده أهل استعداد قدر

والحربية! السياسية مرشوعاته

به! حوربت سالح أقوى الصحافة

منها أشد الهدم يف واستطاعتها تهدم، أن وتستطيع تبني، أن تستطيع قوة الصحافة إن
ولو الذاتي. التفكري يتعود ولم الكايف النضوج بعد ينضج لم بلد يف خصوًصا البناء، يف
دستور محاربة يف ينجحوا أن خصومي استطاع ملا قوية مؤيدة صحافة جواري كان أنه
من كان والذي ودقة، وروية بعناية وضع كيف بينت الذي الدستور ذلك ،١٩٣٠ سنة
من خاليًا كان إنه بل ،١٩٢٣ سنة لدستور بالنسبة عيوبًا وأقلها العالم، دساتري أرقى
أن استطاعوا خصومي ولكن اآلن! وتعانيها املايض، يف البالد عانتها التي العيوب تلك
حزبية دعايات ذات صحافة لهم كانت وقد «الصحافة»، وهو سالح، بأقوى يحاربوني
الدستور هذا أغراض تشوه أن فأمكنها قيد، كل من حرة وكانت البالد، يف تنرشها
يجاريها من أو الدعايات، هذه يصدق من قرائها من ووجدت الحقة، ومبادئه الجديد،

الظروف. وأقدار السياسة، أهواء تحت

اإلبرايشباشا! تدخل

خصومي ويشنها الصحافة، تشنها كانت التي الشعواء، الحرب هذه من الرغم وعىل
ال شخصية إنها قل أو حزبية حربًا كانت ألنها للحكم؛ توليتي أثناء بذلك أعبأ لم فإني
كانت أنها ولو معني، حزب أو شخص مصلحة إىل تهدف بل العامة، املصلحة إىل تهدف
كانت التي الصفة هذه أخذت ملا الشهوة عن بعيدة العليا البالد وملصلحة الوطن لوجه
لخدمة أعمل سنوات ثالث مكثت أنني عىل … الحكم يف وجودي مدة طول بها تتسم
ووزيًرا للمالية، ووزيًرا للوزارة رئيًسا وكنت الجديد، الحكم وبنظام ومليكي بالدي،
وسًعا مدخر غري ونهاًرا ليًال نفيس وشغلت واإلدارة، السياسة أعباء حملت وقد للداخلية،
هوس. مينا يف واعتكفت مرضت، حتى صحتي عىل مشفق وغري بواجباتي، القيام يف

الحكم شئون يف ويتدخل نفوذه، يبث وأخذ باشا، اإلبرايش زكي املرحوم برز وهنا
نطاقه، واتسع باشا اإلبرايش نفوذ فزاد لالستشفاء، أوروبا إىل وسافرت … والسياسة
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جاللة قابلت ملا ولكني االستقالة، فاعتزمت تطاق ال الحال وجدت أوروبا، من عدت وملا
االستقالة. عن أعدل جعلني ما ورعايته عطفه من رأيت ذاك إذ فؤاد امللك

باشا صربي حسن املرحوم تعيني أزمة كانت حتى قصرية، فرتة إال تمِض لم أنه عىل
املواصالت وزارة يف يعني أن ورأيت للمالية، وزيًرا يعني أنه رؤي فقد وزارتي، يف وزيًرا
ذلك يصادف فلم للمالية، وزيًرا باشا عفيفي حافظ يعني أن عىل أخرى، وزارة يف أو
واجبي أديت أن بعد ،١٩٣٣ سنة يناير ٤ يف الحكم عن أتخىل أن عندئذ فرأيت قبوًال،

للبالد. خريًا أراهما كنت التي وبالسياسة بالطريقة، لوطني
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محمود دولة منها استقال أن بعد الوزارة لتويل دعيت ١٩٤٦ سنة فرباير منتصف يف
النظام وألن جهة؛ من سني لتقدم القبول؛ قبل كثريًا ترددت وقد باشا، النقرايش فهمي
كليات عن الحكم أداة يرصف مما رأيي يف كان — الربملاني النظام وليد وهو — الحزبي
بمصلحة اشتغالها قبل كيانها يهم بما األحزاب اشتغال بسبب وذلك جزئياتها، إىل األمور
أنني أولهما العتبارين: القبول إىل األمر آخر دفعني لبلدي حبي أن عىل … املجموع
العزيزة، بالدنا تقدم دون حالت التي الثالثة األعداء محاربة يف املساهمة إىل أتوق كنت
الجهل، وأقصد: … الريف أوساط يف وباألخص الفقرية، الطبقات نشاط عىل وقضت
وقد — الحرب نتائج من استفادت قد بالدي أرى أن همي أن والثاني واملرض، والفقر،
الدولة بمفاوضة القومية أهدافنا تحقيق إىل فنصل — الجهود بشتى كسبها يف ساهمنا

شئون. من بيننا معلق هو فيما املحتلة
عضًوا كنت أثناء النواب مجلس يف العرش لخطاب ملناقشاتي املتتبعون كان وقد
إذ املرصية، املسألة لحل العمل إىل الحكومة دعوة هو منها يل غرض أهم أن يرون به،
أني وتذكرون … النيل وادي ووحدة الجالء، يف البالد أهداف لتحقيق أوانها هذا كان
املحافظني وزارة محل إنجلرتا يف االشرتاكية الوزارة وحلت مستشفيًا، حيفا يف كنت ملا
يف نرشت وقد املجلس، عىل تعرض لم (أظنها النواب مجلس لرئيس طويلة بربقية بعثت
بدل الحرية، بحب لهم مشهود قوم بحلول السانحة الفرصة إىل فيها نبهت الصحف)

… املرصية القضية حل يف للبدء االستعمار حب عىل ُربوا قوم
نشدتها، طاملا أغراض إىل للوصول فرصة للحكم قبويل كان االعتبارات من تقدم ملا
موطنًا الفقرية، الطبقات حال لتحسني والعمل السياسية، البالد أهداف تحقيق وهي
فليس — النجاح صادفها قد مهمتي بأن فيه أشعر الذي اليوم يف أتركه أن عىل النفس
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من لها يعمل أن البالد حق من فأصبح بالخذالن، منيت أو — لبقائي ذاك إذ داٍع من
من املعاونة طلبت التقاليد، عىل املحافظة ومع ذلك، أجل ومن … مني استعداًدا أكثر هو
قيام. خري برسالتهم قاموا وقد اإلنتاج، عىل القدرة فيهم أنست من األحزاب رجال غري
االجتماعي، اإلصالح ناحية من أما … الرسالة أداء يف أقرص لم بأني أشعر واآلن
األهداف تحقيق ناحية من وأما البناء، إال يبق ولم أسسه ألفتها التي الوزارة وضعت فقد
إنجلرتا، خارجية وزير ومن مني أمىض الذي «املرشوع» إىل منصفة فنظرة القومية،
فصول من يأتي مما ذلك وسيتبني مطالبها، من قوسني قاب كانت مرص أن عىل تدل

وتفاصيل.

تمهيدية محادثات

لتحقيق السعي مهمتها رأس يف ووضعت ،١٩٤٦ سنة فرباير ١٦ يف وزارتي ألفت
املرصي الوفد تأليف إىل امللك، لجاللة رفعته الذي الكتاب يف وأرشت الوطنية، األهداف
إلرادة تحقيًقا قيد، كل من طليقة حرة مفاوضة العظمى بريطانيا بمفاوضة يقوم الذي

إعالنًا. أعلنتها التي األمة
يوًما، عرش بثمانية الوزارة تأليف بعد أي: مارس، ٨ يف الوفد هذا تألف وقد
حسني ومحمد باشا، ماهر وعيل باشا، صربي رشيف محمد حرضات: وعضوية برياستي
باشا، النقرايش فهمي ومحمود باشا، رسي وحسني باشا، يحيى الفتاح وعبد باشا، هيكل
باشا، عفيفي وحافظ باشا، عبيد ومكرم باشا، الشميس وعيل باشا، السيد لطفي وأحمد

باشا. الهادي عبد وإبراهيم
أحد منزل يف أو تارة، منزيل يف الربيطاني السفري بمحادثة األمر أول يف وانفردت
املحادثات ألن الوزراء؛ مجلس رياسة يف أو الربيطانية السفارة يف أو لكلينا، األصدقاء
عىل الخلف مسافة وتقريب العدة، إعداد شأنها من وكان للمفاوضات، تمهيدية كانت
به عهدي يرجع قديم، صديق كامبل، رونالد سري الربيطاني والسفري … الرئيسية املبادئ
سنة بني الفرتة يف للوزارة رئيًسا كنت حني السامي املندوب بدار وزيًرا اشتغاله وقت إىل
املفاوضات وفد يكن ولم الخاصة، اجتماعاتنا يف كصديقني تحدثنا فقد و١٩٣٣، ١٩٣٠

… بعد تألف قد الربيطاني
الرأي وقلق املرصية، للمفاوضات وفدها بريطانيا تؤلف ولم أسابيع، ثالثة ومضت
السفري حرض ١٩٤٦ سنة مارس ٣٠ السبت يوم كان فلما االنتظار، هذا جراء من العام
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وسألته: الفرصة، هذه فانتهزت رسمية، زيارة يف الوزراء مجلس لرياسة الربيطاني
مفاوضاتنا؟» يف رسميٍّا تبدأ «متى

وقد ألسأله، بيفن بمسرت فوًرا سأتصل أنني مرة أول مقابلتنا يوم «وعدتكم قال:
ورود وعند منه، تعليمات اآلن حتى إيل تصل لم — األسف مع — ولكن فعًال، به اتصلت
مع تكلم باشا عمرو أن «وعلمت قال: ثم «… حاًال بها علًما سأحيطكم التعليمات هذه

«… منك طلب عىل بناء كان هذا وأن الربيطانيني، املفاوضني شأن يف بيفن مسرت
ولعلك إليه، سبقتني ولكنك املوضوع، هذا يف أحدثك أن أريد كنت «أجل فقلت:
ما الربيطاني الجانب من املفاوضني مسألة إن الخاصة مقابلتنا يف لك قلت أني تذكر
أن شأنه من ذلك يف التأخري ألن تماًما؛ أتبينها أن يحسن وكان عيل، «غامضة» زالت
يف تجري أن يجب يخفى ال كما هي إذ املفاوضة، مصلحة مع يتفق ال مرصجوٍّا يف يخلق
ريبًا إن لك أقول أن وآسف … والظنون الريب به تحيط جو يف ال الطمأنينة تسوده جو
الربيطاني، الجانب من املفاوضني ملسألة بالنسبة الظهور يف وبدأت نبتت، قد وظنونًا
تكفي كانت مدة من للمفاوضة واستعدت املفاوضني، هيئة عينت قد مرص أن تعلم وأنت
أن «الواقع فقال: جانبنا»، من ظهر الذي االهتمام، هذا مثل جانبكم من يظهر ألن
االختيار، عليهم وقع أو ُعينوا قد وكانوا العسكريني، الخرباء أخرى بعبارة أو املفاوضني،
املسألة قبل العسكرية املسألة تثار أن تريد ال أنك أفهمني معي املايض حديثك ولكن
قد كنا التي للرتتيبات بالنسبة الوضع غري قد وهذا األول، املقام لها التي السياسية،
يحسن أنه رأيت ولهذا … العسكريني من معاوني يكون أن يف تتلخص وهي أعددناها،

السفارة.» موظفي كبار من معاوني يكون أن وهي ،١٩٣٦ سنة طريقة أتبع أن
معاونيك أن عرف إذا أنه املوضوع، هذا يف برصاحة أكلمك أن يل «اسمح فقلت:
الرأي يف طيب أثر لذلك يكون فلن السفارة، موظفو هم السياسية املسائل يف الرسميني

ثالثة: العتبارات وذلك مرص، يف العام
مرص ألن الترصف؛ هذا جراء من محالة ال ينترش االرتياح بعدم الشعور أن األول:
منهم وكثري العرش، عىل وصيٍّا أحدهم وكان املفاوضة، لهذه رجالها خري جمعت
أعظم املفاوضات هذه نتائج عىل نعلق ألننا ذلك فعلنا وقد سابقة؛ حكومات رؤساء
الصورة؛ هذه عىل مكون وهو املرصي الفريق يواجه أن املعقول غري فمن األهمية،

السفارة! من بموظفني
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األخري العهد يف اتبعت التي السياسة أن ينسون وال يعتقدون، مرص يف الناس أن الثاني:
يف اشرتك قد طيبًا)، أثًرا نفوسهم يف ترتك لم سياسة (وهي الحرب زمن يف سيما ال

… السياسيني معاونيك تريدهم الذين السفارة، رجال وتنفيذها وضعها
نفوس يف عنهم سائدة العقيدة هذه ولكن وأقدرهم، شخصيٍّا أعرفهم إني
أنه باشا عمرو من سمعت قد كنت أني عن فضًال إزالتها؛ ا جدٍّ الصعب ومن املرصيني،
أنه وأذكر الرشق، بشئون والعلم الخربة ذوي من رجال املفاوضة يف معكم سيكون
تعيينه يف فكر قد األوسط، الرشق لشئون الخارجية وزارة وكيل هاو مسرت أن يل ذكر
مهمتي. تسهل حتى كله املوضوع يف النظر تعيدوا أن أرجو ولهذا معكم؛ مفاوًضا

يف تجري التي واملفاوضات ،١٩٣٦ سنة مفاوضات بني املقارنة تجوز ال أنه الثالث:
اعتربناها ومرشوعات مباحثات، أسس عىل تجري كانت األوىل ألن ذلك … ١٩٤٦ سنة
نهاية يف فنحن اليوم أما نفسه، االستقالل ال االستقالل، طريق يف مرحلة أو خطوة،
يعطيها أن ا جدٍّ يحسن ذلك أجل ومن حاسمة، نتائج املفاوضات ولهذه املراحل،
نحن أعطيناها كما آثارها، وخطر وطبيعتها يتفق الذي االهتمام الربيطاني الجانب

جانبنا.» من
أني يكفي أم بيفن؟ بمسرت باشا عمرو طريق عن أتصل أن تريد «هل قلت: ثم
نصابها يف ووضعها األمور، عالج عىل جانبك من لتعمل كلها؛ االعتبارات بهذه إليك أدليت

الصحيح؟»
أنا بل لألمور، الحايل الوضع عن مسئول غري بيفن مسرت أن «الواقع السفري: قال
من عدد جانبي إىل يكون بأن تقيض كانت يل أعطيت التي التعليمات ألن عنه؛ املسئول
املفاوضة، يف سياسيون معي يكون أن تحب أنك منك فهمت فلما العسكريني، كبار
فكرت املرصية، املسألة تماًما ويفهمون السفارة، يف يعاونونني موظفني عندي ورأيت
سأتصل فإني املوقف، تالبس التي واالعتبارات نظرك وجهة يل بينت وقد أما فيهم،
إليك»، سأبلغها التي الجديدة تعليماته منه وأتلقى بالتفاصيل، علًما وأحيطه بيفن بمسرت
املفاوضة إىل أرتاح الواقع يف إني التعليمات، هذه ورود يتأخر أال وأرجو «حسن، فقلت:
يمثل من الربيطانية الخارجية وزارة من إليك يرسل أن أفضل ولكني وحدك، معك

املفاوضة.» وأهمية ويتفق السياسية، الناحية
أعرضه.» ما هذا «سيكون قال:

االنتظار.» يف ضاع قد طويًال وقتًا أن تعلم ألنك رسيًعا؛ الرد يكون أن «ورجائي قلت:
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يكفي.» الخارجية وزارة من واحًدا كبريًا أن ترى هل ولكن هذا، «أرجو فقال:
«… عندي بأس «ال قلت:

هذا من سعادته فهم وقد مارس، ٣٠ يف الربيطاني السفري وبني بيني جرى ما هذا
فوًرا عينت إذا إال إياها، احرتامها ملرص تثبت أن يمكن ال الربيطانية الحكومة أن الحديث
وحسن واهتمامها، عنايتها لها أظهرت إذا وإال املرصي، وفدها ملفاوضة الشأن كبري وفًدا

عادًال. حالٍّ املرصية املسألة حل إىل الوصول يف نواياها

املفاوضات قبل بريطانية اقرتاحات

للسفري الزيارة ألرد الربيطانية السفارة إىل ١٩٤٦ سنة أبريل ٢ يوم صباح يف توجهت
زيارته يف له أبديت كنت أنني ذلك سارٍّا، خربًا لديه بأن سعادته فبادرني الربيطاني،
يكون أن اقرتح فلما الربيطانيني، املفاوضني تعيني عدم سببه الذي االمتعاض يل، األخرية
مسرت لدى بمساٍع فقام ذلك، عىل اعرتضت السفارة موظفي من السياسيون املفاوضون
مجلس يف املساء هذا سيلقي بيفن مسرت أن يخربني أن واستطاع الشأن، هذا يف بيفن
برياسة لنفسه سيحتفظ وأنه الربيطانيني، املفاوضني تعيني فيه يعلن ترصيًحا العموم
وسينتهز السياسية، الحالة بسبب الحارض الوقت يف سيعتذر أنه غري الربيطاني، الوفد

مرص. إىل بنفسه للحضور فرصة أقرب بيفن مسرت
وزير ستانسجيت لورد حرضات: سيكونون أنهم فعلمت اآلخرون املفاوضون أما
الشئون واملتويل السابق، السفري كورنواليس كيناهان وسري كامبل، رونالد وسري الطريان،
بالسفارة، األوسط الرشق إدارة مدير أوفرتون رونالد ومسرت األوسط، للرشق االقتصادية
العام القائد باجت والجنرال األوسط، الرشق ألسطول العام القائد تينانت واألمريال
جاكوب الجنرال عليهم زيد وربما ميدهرست، الطريان وماريشال األوسط، الرشق لجيش

فيه.) واشرتك الوفد إىل فعًال ُضم (وقد العامة الحرب أركان هيئة من
الحكومة برئيس باالتصال عليه تقيض وصلته التي التعليمات أن السفري وأضاف
اآلتي الغرض إىل يرمي وأن الحارض، الوقت يف بحتًا شخصيٍّا ذلك يكون أن عىل املرصية،

بيانه:

اآلن، يل سيرشحه كما وجوهها جميع من لندن يف املرصية املسألة درست
ألنه الربيطانية؛ االقرتاحات يف رأيي السفري له يبني أن يف بيفن مسرت ويرغب
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شيئًا يعرف أن قبل املرصي الرسمي بالوفد الربيطاني الوفد يتصل أال يريد
عني لذلك منها؛ مخرج ال صعوبات إىل يؤدي قد مما املرصية، النظر وجهة عن
راجيًا الربيطانية، النظر وجهة يل يبني بأن لندن تعليمات عىل بناء السفري
عىل الطرفني، أحد ارتباط بدون املوضوع هذا يف التمهيدي رأيي عىل الوقوف

بعد. فيما رسمية بصفة املسائل هذه تدرس أن

كان إذ السفري به أدىل الذي البيان، التقريب وجه عىل حرفيٍّا منقوًال ذا هو وها
مكتوبة: مذكرات إىل يرجع

يف قواعد استخدام إىل يرمي ثنائي اتفاق يف تفكر ال الربيطانية الحكومة إن
يقع اعتداء ملواجهة أو الربيطانية، اإلمرباطورية عن للدفاع املرصية األرايض
جميع سالمة أساس عىل مشرتكة تدابري يف تفكر هي بل فقط، مرص عىل

بالدينا. وبخاصة األوسط، الرشق يف حيوية مصالح لها التي الدول،

فأجاب: ذكرها، التي «الدول» كلمة منطوق يف العربية البالد تدخل «هل فسألته:
فقال: بيانه، يف السفري استمر ثم كذلك»، «هو

الوجهة من البالدين بني العالقات مسألة لبحث مستعدة العظمى بريطانيا إن
ليحل ١٩٣٦؛ سنة معاهدة إلغاء شأنها من جديدة، بطريقة االسرتاتيجية

املتحدة. األمم هيئة نطاق يف أوسع اتفاق محلها
من اتفاق كل يف العظمى بريطانيا إليه ترمي الذي املحدد والغرض
إيجاد رضوريٍّا يكون وقد عملية، مفاوضات موضوع سيكون القبيل هذا
يرمي الذي االتفاق هذا إىل لالنضمام األخرى؛ األوسط الرشق لدول الفرصة

السالمة. عىل املحافظة إىل
تمكنها جهات يف الربيطانية القوات ترابط أن بالطبع يقيض االتفاق وهذا
رأي يف — يعني وهذا األوسط، الرشق عىل باالعتداء تهديد كل مراقبة من
نواة تكون قاعدة إبقاء العادية، السلم أيام يف يجب أنه — الربيطانية الحكومة
شأنها من وسيلة إىل الوصول فينبغي األوسط، الرشق منطقة يف عسكرية لقوة
بكرامتها أو مرص بسيادة مساس دون املشكلة حل أو الوضع، هذا تحقيق

القومية.
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أهمية لها ألن املسألة؛ هذه خاصة بعناية الربيطانية الحكومة درست وقد
الحكومة وألن األوسط؛ مرصوالرشق لسالمة االسرتاتيجية الوجهة من أساسية
إبطاء. بدون ١٩٣٦ سنة معاهدة تعديل إىل مرص إجابة يف ترغب الربيطانية
العسكرية واملنشآت الوحدات، سحب الربيطانية الحكومة تقرتح ولذلك

واإلسكندرية. القاهرة من والجوية والبحرية
لألسلحة العسكريني الرؤساء واستشارة للموضوع، عميقة دراسة وبعد
الرشق إىل موجه اعتداء أي صد يمكن ال أنه الربيطانية الحكومة رأت الثالثة،
إبقاء يقتيض مما السويس قناة جوار يف مناسبة قاعدة وجود دون األوسط
إىل الغرض هذا تحقيق ويتوقف نواة، لتكون القناة منطقة يف عسكرية منشأة

نفسها. مرص عىل كربى درجة
رئيس رأي عىل الوقوف يف الرغبة شديدة الربيطانية الحكومة فإن لذلك

الرسمية. املفاوضات يف البدء قبل شخصيٍّا املرصية الحكومة
تؤجر أن شأنه من املرصية، الوزارة رئيس عىل اقرتاحه يجوز حل وهناك
تبقى السويس، قناة منطقة يف األرض من قطعة العظمى لربيطانيا مرص
خول الذي االتفاق، غرار عىل يوضع اتفاق بموجب املرصية السيادة تحت
القواعد مثل األرضية، الكرة من الغربي النصف يف قواعد املتحدة الواليات

ونيوفوندالند. برمودا، جزائر يف القائمة
القاعدة إبقاء اعتبار عىل إقليمي اتفاق إىل الوصول أيًضا املمكن ومن
الشأن. صاحبة األوسط الرشق دول من مشرتك طلب عىل بناء الربيطانية؛

وإذا الربيطاني، الجانب من اقرتاحات سوى ليست الحلول هذه إن السفري: قال ثم
وأكد عليها، الوقوف يرسها الربيطانية الحكومة فإن الشأن، هذا يف اقرتاحات يل كانت
من قيد، بأي املرصية الحكومة رئيس تقييد إىل يرمي ال الربيطاني الجانب أن السفري
الشأن هذا يف مشرتك تفاهم إىل الوصول هي الكربى الطرفني مصلحة أن يرى بل اآلن،

الرسمية. املفاوضات بدء قبل
املهم من إنه إذ الحال، يف برأي إليه أفيض أن استطاعتي يف كان إذا السفري وسألني
أبدي بأن يل تسمح ال بيانه أهمية بأن فأجبته … ممكن وقت أقرب يف العمل يف البدء
صلب يف اقرتاحات يتناول املوضوع ألن كتابة؛ عليه للرد وتدعوني الحال، يف رأيي له
سيادة احرتام الربيطاني الجانب اعتزام إن اآلن: القول من يمنعني ال وهذا املفاوضات،
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بالرغم القومية، ومطالبنا تتفق حلول، إيجاد عىل يساعد أن شأنه من وكرامتها مرص
الذكر. اآلنفة واالقرتاحات االعتزام هذا بني التوفيق صعوبة من

مجلس رياسة يف يزورني حني شخصية بإجابة أوافيه أن عىل السفري مع واتفقت
شخيص الحديث هذا «إن السفري: وقال النظر، وجهات لنتبادل املقبل؛ اإلثنني يوم الوزراء
عليه، إطالعهما يجب بشخصني يختص فيما إال كذلك سأعتربه بأني فأجبته بحت»،
له الذي املرصية الخارجية ووزير به، علم عىل يكون أن يجب الذي مليكي جاللة وهما:

رأيه. استطالع عيل يجب والذي علًما، به يحاط من أول يكون أن يف الحق

الربيطانية املقرتحات عىل ردي

عىل ردي تحوي مذكرة فسلمته ،١٩٤٦ سنة أبريل ٤ يوم كامبل رونالد السري وزارني
… السابق الحديث يف إيل سعادته بها أفىض التي الربيطانية، الحكومة اقرتاحات

عسكرية قوات بقاء مسألة األوىل هامتني: مسألتني عىل الرد املذكرة هذه وتتضمن
جزءًا تأجريها بطريق أو حدودها، داخل قواعد منحها بطريق القنال منطقة يف بريطانية

الغرض. لهذا أراضيها من
بعض إرشاك يف الرغبة من الربيطانية االقرتاحات تناولته ما هي الثانية واملسألة
تكون جديدة معاهدة يف املنطقة هذه عن الدفاع أمر يهمها التي األوسط، الرشق بالد

وحدهما. ومرص بريطانيا تعقده ثنائي اتفاق من مدى أوسع
يأتي: فيما األوىل املسألة عن الرد ويتلخص

أوقات يف أجنبية قوات بقاء عىل يسبغ أن يمكن الذي القانوني الوصف كان «مهما
غري أو مبارشة للسيطرة رمز هو الحالة هذه عىل وجودها مجرد فإن مرص، يف السلم
قد عسريًا أمًرا املايض يف بها التسليم كان التي القديمة النظريات تلك أن عىل مبارشة،
ضمان الرئيسية أغراضها من كان حرب بعد فيه، التسامح يمكن ال مما اليوم أصبحت

الشعوب. حرية
يسجل ثم املرصي، الشعب رغبات يحقق اتفاق وجود املرء يتصور أن يمكن وال

املرصية! األرايض يف أجنبية قوات بقاء ما صورة يف االتفاق هذا
األمريكية املتحدة الواليات منحت قد الربيطانية الحكومة أن فيه شك ال مما إنه نعم
أن لو ولكن الربيطانية)، (الجزر األصيل الوطن أرض عن نائية جزر يف حربية قواعد
وبريطانيا، مرص بني عقد العظيمتني الدولتني هاتني بني املربم القبيل هذا من اتفاًقا

االختالف! كل مختلفان ومعنى مدى له لكان الوطن، أرض من جزءًا وشمل
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األحزاب اتفقت فقد األوىل، الشعبية الوزارة أنقاض عىل قامت التي باشا زيور وزارة تعمر لم
سعد تصدرها وقد االئتالف، أركان لتدعيم أقيمت التي الكربى الحفلة هي وهذه املرصية،
فإسماعيل باشا، بركات هللا ففتح باشا، ثروت يساره وإىل باشا، عديل يمينه وإىل باشا، زغلول

باشا. صدقي

عسكرية تدابري يشمل ال املتحدة األمم هيئة قررته الذي املشرتك األمن مبدأ إن ثم
عىل فإن … السلم وقت يف أخرى دولة أرض يف أجنبية عسكرية قوة ترابط كأن وقائية،

… املسلحة الوطنية قواتها بواسطة أرضها يف األمن تحقق أن دولة كل
فيجب املتحدة، األمم ميثاق مبادئ مع تماًما تنسجم ١٨٨٨ سنة اتفاقية إن ثم
عىل … األمن مجلس إرشاف تحت امليثاق هذا حدود ضمن جديد من وتطبيقها احرتامها
قناة عن الرضورية الدفاع وسائل كافة بنفسها تتخذ أن يف تقرص ال سوف مرص أن
الذي النمو العسكرية لقواتها تهيئ بأن وذلك التامة، حريتها اسرتدت متى السويس،

«… مركزها إليه يدعو
األوسط، الرشق بالد وبعض مرص يشمل باتفاق الخاصة وهي الثانية، املسألة أما
عقد عىل دائًما منصبٍّا كان املرصي الجانب رأى بأن املذكرة تلك يف عليها ردي فيتلخص
املعروضة الطريقة عىل الطريقة هذه أفضل وإني ومرص، بريطانيا بني ثنائي اتفاق
املرصية، الربيطانية املحالفة يف األوسط الرشق دول بعض اشرتاك تتضمن التي اآلن
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يمني إىل باشا صدقي إسماعيل ويرى ١٩٢٥ سنة اجتماعها أثناء باشا زيور أحمد وزارة
الوزراء. رئيس

مرص، بني وعسكرية سياسية تعهدات تشمل اتفاقات إنشاء فكرة أؤيد ال شخصيٍّا وإني
رابطة أساس عىل الواقع يف أنشئت إنما الجامعة هذه فإن العربية، الدول جامعة وبالد
وموقع املشرتك، والتاريخ واللغة الجنس يف التشابه من الناتجة أعضائها، بني األخوة
معاهدات بينها تربم بأن االلتزام من املذكورة الدول تعفي األخوة وهذه الجغرايف، البالد

معينة. عسكرية أو سياسية
ممتاز أدبي ومركز خاص، بنفوذ الجامعة هذه يف تتمتع مرص أن ولو — أرى وإني
عالقاتها لتسوية الصديقة؛ الدول هذه من غريها عن مستقلة تعمل أن عليها يتعني أن —
بني العالقات وأن … اآلن عنها للتحدث محل ال العتبارات وذلك العظمى، بريطانيا مع
يف مرص نفوذ فإن ومرضية، سليمة قواعد عىل استقرت إذا ومرص العظمى بريطانيا
للدول بل لربيطانيا، تجلب أن شأنها من بكيفية الحالة هذه يف سيعمل األوسط الرشق

واملزايا. املنافع من كثريًا نفسها العربية
العالقات تكون أن يرى املرصي الجانب أن عن املذكرة هذه يف أعربت وقد هذا
بروح مشبًعا يكون البلدين بني تحالف بتحقيق تسمح حالة، يف وبريطانيا مرص بني
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اليسار: إىل اليمني من ظهر وقد … ١٩٣٠ سنة تعديلها بعد باشا صدقي إسماعيل وزارة
ماهر وعيل األوقاف، وزير باشا عيىس وحلمي األشغال، وزير باشا كريم فهمي إبراهيم
رئيس باشا صدقي وإسماعيل الحقانية، وزير باشا يحيى الفتاح وعبد املعارف، وزير باشا
دوس وتوفيق الزراعة، وزير باشا حسن وحافظ الحربية، وزير باشا رفعت وتوفيق الوزراء،

باشا. أحمد سيد ومراد املواصالت، وزير باشا

نمط عىل جديدة معاهدة بعقد إال التحالف هذا تحقيق يمكن ال وأنه املتبادلة، الصداقة
املعاهدة هذه تشمل وأن مختلفة، دول بني ١٩٤١ سنة منذ أبرمت التي املعاهدات،
أحدهما يثرها لم حرب نشوب حالة يف لآلخر منهما كل يقدم بأن الطرفني من التزاًما
أجل من األمن مجلس يقررها التي الوسائل تنشأ أن إىل وذلك وغريه، حربي تعضيد كل

السالم. عىل املحافظة
التعضيد، هذا تبادل كيفية عىل البلدين كال يف العسكرية السلطات تتفق أن ورأيت
بني التعاون لتحقيق وسيلة السلم أوقات يف تهيأ أن يجب ذلك وعىل املساعدة، وتلك
الشأن، هذا يف خربة من لربيطانيا عما تغفل لم مرص وأن الدولتني، حرب أركان هيئتي
يؤدي لن االستعداد هذا أن مفهوًما يكون أن يجب ولكن لتنفيذه، وسائل من لها وما
بالعكس بل السلم، أوقات يف املرصية األرايض يف أجنبية قوات مرابطة إىل حال بأية
القوات بجالء وذلك الحايل، املوقف انتهاء يتضمن ا نصٍّ الجديد االتفاق يشمل أن «يجب

مرص.» عن ا تامٍّ جالءً الربيطانية
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اقرتاحات عىل ا ردٍّ الربيطاني السفري إىل قدمتها التي املذكرة خالصة هي هذه
مع اتفاق يف أمل ال أن السفري فهم وقد املفاوضات، يف البدء قبل الربيطانية الحكومة
مرص أرض عىل احتفاظ غري يف وجوٍّا، وبحًرا برٍّا التام الجالء أساسه يكن لم إذا مرص

… عسكرية أم كانت مدنية بريطانية قوة بأية
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ستانسجيت مقاباليتللورد أوىل

١٩٤٦ سنة أبريل ١٨

نبأ السفري سعادة يل نقل وكيف الربيطاني، الوفد تأليف عن املايض املقال يف تحدثت
املرصي املفاوضة وفد تأليف عن أسابيع ثالثة نحو تأخريه عىل اعرتايض أثر عىل تأليفه
وزير بيفن مسرت رئيسه تخلف وقد بالطائرة، الربيطاني الوفد حرض أبريل ١٥ ويف …

ستانسجيت. اللورد عنه وأناب األخرى، الدولية ملشاغله الربيطانية الخارجية
ستانسجيت اللورد بالزيتون بمنزيل زارني الوفد هذا حضور من يومني وبعد
هذه فشكرا صديق»، ومنزل صديق، بلد يف «أحييكما لهما: فقلت كامبل، رونالد والسري

العبارة.
وسعد كنت حينما املاضية، الحرب بعد ١٩١٩ سنة منذ عنك «أسمع للورد: قلت ثم
إذ أننا يدهشك وربما لالستقالل، نسعى بباريس املرصي الوفد أعضاء وباقي زغلول
وعن مرص، عن مدافًعا العموم مجلس يف تخطب كنت إذ فيك آمالنا بعض وضعنا ذاك
زرت قد وكنت الشعوب، حق عن مدافًعا كنت أن حصل «نعم فقال: الحرية»، مبادئ

محاربًا.» ذاك إذ مرص
آمال مناط لست واآلن اآلمال، بك نعلق كنا كيف تفهم فأنت «إذن، له: فقلت

املفاوضة.» بتوليك حقائق مناط أنت بل فحسب،
يف أعددتها كنت مذكرة السفري وسلمت سلمته وهنا … وشكر الجملة، لهذه فتأثر
وجهة تتضمن املفاوضات، بأعباء اضطالعه قبل املرصي الرسمي الوفد باسم مارس ٢٥
بالنسبة املرصية للمسألة السيايس الوضع ويف ،١٩٣٦ سنة معاهدة يف املرصية النظر
بسحب الحارضة للحالة حد وضع من امليثاق هذا يوجبه وما املتحدة، األمم هيئة مليثاق
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أخربت أن يل سبق «لقد للورد: وقلت … كامًال نهائيٍّا سحبًا مرص من الربيطانية القوات
الرسمية.» للمفاوضة حرضت قد دمت ما هي فها املذكرة، هذه أقدم سوف بأني السفري
حدثته لقد بل أخرى، مذكرات السفري مع تبادلت «لقد قائًال: الحديث استأنفت ثم
الحالية، املذكرة أما املرصية، للمسألة والنفيس اإلنساني الوضع عن بيننا مقابلة أول يف
وجهة عرضعيل أن للسفري سبق وقد مرص، ملطالب والسيايس القانوني الوضع عن فهي
رد أن السفري: يل وقال أخرى، بمذكرة عليها رددت مذكرة يف دونه مما حكومتكم نظر

االنتظار.» يف ذا أنا وها … إيل أنتم به ستفضون مذكرتي من نتج الذي الفعل
فقد تقديرنا، عن لكم أعرب لكي يل؛ أتيحت فرصة «هي ستانسجيت: اللورد فقال

شعوركم.» عليكم تميل التي الطيبة الروح وأدركت املذكرة، تلك عىل اطلعت
وطريقته؟» عملنا ترتيب يكون أن ترون «وكيف اللورد: قال ثم

ال ما وهو األوىل، مذكرتي عن نجم الذي الفعل رد أوًال أعرف أن أود «كنت قلت:
أن قبل أحب كنت واحدة، مذكرة ال مذكرتان لديكم أصبح وقد واآلن … أنتظره أزال
أن للسفري سبق وقد فيها، برأي منكم أظفر أن املفاوضات من الرسمي الدور يف ندخل
أجل ومن — حق وهذا — مأزق إىل تؤدي ال أعمالنا أن لو تود حكومتكم إن يل: قال
أو يحقق املفاوضة مبدأ كان إذا عما غضونه يف نتفاهم ا، خاصٍّ حديثًا إليكم أطلب ذلك

الجالء.» وهو: األسايس مرص هدف يحقق ال
من يل ويبدو الحديث، لهذا مستعد وإني حقك، من ذلك أن أرى «إني اللورد: فقال

سنتفق.» أننا السائدة الروح
مستعجل»، غري أو مستعجًال كنت إن بك رهن والوقت الوقت، فلنحدد «إذن فقلت:

املرصية.» القضية إال املشاغل من عندي وليس بمستعجل، لست «أنا فقال:
معقود وأميل القضية، لهذه كلها جهودي كرست فإنني شأني، أيًضا هو «هذا قلت:
تحقيق فيه األمم جمعية إىل األمر رفع أن شك فال معكم، ودية مفاوضة يف بنجاحها

مرص.» ألهداف
أيام من ألنهما واإلثنني؛ األحد يومي بعد االجتماع يكون أن عىل تفاهمنا وهنا
فإني هذا «ومع له: وقلت املقبل، الثالثاء يوم االجتماع يكون أن عىل واتفقنا األعياد،
يسبق الذي الوقت أطيل أن أريد ال ألني ذلك؛ قبل وقت أي يف معك للتكلم مستعد

الرسمي.» الوفد أعضاء لزمالئي واملوقف املركز، بحقيقة اإلفضاء
عىل متفاهمني كنا إذا ألننا هينة؛ نظره يف املسألة أن ستانسجيت اللورد كرر وهنا
منا كل يؤدي كيف إال يبق فلم متحالفني»، صديقني نكون «أن وهي: اآلتية، النقطة
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من الدفاع واجب يؤدى كيف يف آراءهم يبدون خرباء مسألة املسألة وتصبح واجباته،
جانبنا.

إذا والصداقة صداقة، مسألة بل دفاع، مسألة فقط ليست املسألة «إن له: فقلت
املرصيون أجمع وقد مرص، كرامة احرتام مع إال تكون لن مرص، جانب من أردتموها
أرضهم!» من ا تامٍّ جالءً األجنبية القوات جلت إذا إال يكون لن كرامتهم احرتام أن عىل

فهز مثيل؟» ذلك تفهم «أال بجواره: للسفري وقال ذلك»، أفهم أنا نعم، «نعم، فقال:
يجاوب! ولم رأسه، السفري

الجسم هذا أن بد «ال :Marrons glacés به بجانبي صحن إىل مشريًا للورد فقلت
املادي األثر إزالة رضورة إىل إشارة الغرفة!» هذه خارج مكان إىل هو حيث هنا من ينقل

لالحتالل.
إىل تنظر أنك أظن وال حلوى، به الصحن فإن بالك، «خذ ضاحًكا: اللورد فقال

حلوى!» صحن كأنه االحتالل
إذ عبارته إىل عدنا ثم املرح، لبعض مثاًرا العبارة هذه وكانت … جميًعا وضحكنا
يجب ولكن الدفاع، ضمان وسائل عن يبحثوا أن لخربائك إن فقلت: الخرباء، عن تكلم
فقط، دفاع مسألة ليست املسألة أن إىل تتنبهوا أن السياسيون وأنتم جانبكم من أيًضا
فقد أجنبية، قوة بقاء نظركم يف الدفاع وسيلة كانت فإذا وصداقة، تفاهم مسألة بل

بالصداقة. تظفرون وال بالدفاع، تظفرون
أوضاع من وضع أي عىل وسائلهم يرتبوا ال حتى ذلك، الخرباء يفهم أن «يجب

االحتالل.»
الذين الحديث، الزمن جنود من هم خرباءنا وإن جيًدا، «فهمتك اللورد: فقال

حقائقهم.» جانب إىل الحقائق كل يدركون
تتبني أن لربيطانيا كما أنه من السفري إليه نبهت أن سبق فيما أسهبت وهنا
الدفاع واجب تؤدي أن عىل العزم وطدت ومرصقد أيًضا، تتبينها أن ملرص فإن واجباتها،
كان كما تتعثر لم إذا الواجب بهذا تقوم وسوف املتحدة، األمم هيئة نطاق يف نفسها عن

الحقائق. إىل تستند ال سياسة يف املايض يف الشأن
فقاطع «… املاضية الحرب يف نياتها حسن عىل دلتكم مرص «إن أيًضا: له وقلت

قيام.» أحسن بنصيبكم قمتم «إنكم وقال: اللورد
وهذا — نستطيع كنا أننا نيتنا حسن دالئل من «إن قائًال: عبارتي واستأنفت
فرضتها التي بالواجبات ونكتفي نحوكم، الواجبات كل من نتحلل أن — الكثريين رأي
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بصداقة نحتفظ أن يرون بالدنا يف املسئولني ولكن املتحدة، األمم جمعية وعليكم علينا
األوارص من بيننا وأن خصوًصا للمستقبل، احتياًطا منها نجعل وأن وحلفها، بريطانيا

محقق.» لنفع مؤديًا دولتينا بني حلف كل يجعل ما
التحالف يف االستمرار يف املرصيني رغبة أملت التي للروح، ارتياحه اللورد فأبدى

«… الخري إىل تؤدي سوف كهذه روًحا «إن وقال: إنجلرتا، مع

القنال منطقة

أبديت رغبة وهي جديد، من مقابلتي يف الربيطاني والسفري ستانسجيت اللورد رغب
نفسه. اليوم يف قابالني أن بعد األمس مساء تليفونيٍّا باسميهما

بمنزيل خاصة زيارة أبريل ١٩ صباح من عرشة الحادية الساعة يف االثنان زارني
قائًال: الكالم السفري وتناول والثلث، عرشة الثانية الساعة حتى املقابلة ودامت بالزيتون،
أن عن تغفل ال التام، الجالء تطلب إذ مرص أن أبريل ٤ املؤرخة مذكرتك يف جاء «قد
بني تفاهم هناك يكون أن السلم وقت يف تستدعي إنجلرتا وبني بينها تقوم التي املحالفة
ألغراضه»، تماًما محقًقا الدفاع يكون أن تضمن التي الوسائل، يف الدولتني حرب أركان
ومن بريطانيا، خربة من االستفادة عىل ستحرص مرص أن ذلك عىل زدت «وقد قال: ثم
عسكريني بحثنا محل الجملة هذه كانت «ولقد السفري: أضاف ثم «… الكربى وسائلها
الدفاع واجبات تقتضيه وما الشخصية، آرائكم بني نوفق حتى الجهد وبذلنا وسياسيني،
أن نرجو والتي لكم، اآلن أسلمها التي املذكرة أعددنا ذلك أجل ومن … لنا بالنسبة
الثالثة نحن قرأنا وقد باإلنجليزية)، مكتوبة صفحتني من مذكرة (وهي اآلن تقرأها
وتتلخص منا، كل من ورد أخذ ومحل الشفوي، بحثنا محل وكانت اجتماعنا، يف املذكرة

يأتي: فيما الربيطانية املذكرة هذه
توطيد هي الجديدة التحالف معاهدة يف بريطانيا إليه تسعى الذي الغرض «إن
مرص، أمن يهدد أن املمكن ملن وإنه … بعيد أمد منذ البلدين بني نشأت التي الصداقة،
وهذا األوسط، الرشق منطقة عىل يشن بهجوم حيويٍّا تهديًدا الربيطانية األمم ومجموعة
نفسها عن دافعت مهما الصغرية األمم وأن … حربني خالل نهائي بشكل تبني ما
يف يكن لم ما قوية معتدية دولة ضد الحديثة الحرب يف فرصة لها تتاح ال بصالبة،
دولة من السلم، وقت يف العدة له تعد أن بد ال ومباًرشا، كامًال عونًا تتلقى أن مكنتها
تتحقق أن ينبغي ولذلك املعتدية؛ الدولة إىل بالقياس فعالة واقتصادية حربية قوة ذات

خطري. تهديد أمام مبارشة معونة من مرص
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تقوم باقرتاحات سيتقدم الغرض هذا إىل الوصول سبيل يف الربيطاني الوفد وأن
اآلتية: القواعد عىل

التابعة املحاربة القوات وكافة املقاتلة، البحرية الربيطانية القوات كافة ستسحب (١)
وستسحب برنامج، وفق االنسحاب هذا وسينفذ كلية، مرص من الربيطاني للجيش
أرساب من قليل عدد بقاء يقرتح أنه ولو الربيطاني، امللكي الطريان سالح أرساب كافة
إعداد يف املرصي امللكي الطريان سالح مع للتعاون القناة؛ منطقة يف املقاتلة الطائرات

جوي. دفاع
الحكومة تتعهد وأن املشرتكة، املعونة تقديم عىل املعاهدة يف ينص أن ينبغي (٢)

… متحالفة إدارية لقاعدة التسهيالت بإيجاد املرصية
كافة يف األمن تدابري لتنسيق متحالفة؛ قيادة مركز وجود الجوهري من سيكون (٣)
تقدم وأن القناة، منطقة يف القيادة هذه مركز يكون أن ويقرتح األوسط، الرشق أنحاء
دعت كلما املنطقة هذه يف للمرور تسهيالت الربيطانية الحكومة لقوات املرصية الحكومة

الحاجة.»

والسفري ستانسجيت اللورد قدمها التي الربيطانية، املذكرة خالصة هي تلك
يمكن املذكرة هذه إليها تشري التي اإلجراءات أن يل «يلوح لهما: فقلت الربيطاني،
أو حكمكم تحت إما وبالد، أراٍض املرصية البالد حول وعندكم مرص، خارج تنفذ أن

ذلك؟» يف تفكروا لم فهل اإلجراءات، هذه مثل فيها ترتبوا أن بنفوذكم تستطيعون
الدفاع عصب تكون أن يجب التي النقطة أن عندنا العسكريون «يعترب السفري: قال

الربيطانية.» الحكومة تقره رأي وهو خربائنا، رأى وهذا القنال، منطقة هي
التي لألغراض تصلح القناة منطقة حدود يف وهي فلسطني، «أليست قلت:
يف نفذت ما إذا ضيق نطاق يف الحال بطبيعة ستكون األغراض هذه وبينما تتوخونها؟

كفلسطني.» عليه تسيطرون بلد يف واسع نطاق يف ستكون فإنها أراضينا،
اعتبارهم بقدر نفسها القناة حماية ليس الغرض أن الخرباء «يرى السفري: قال

كله.» الدفاع لرتكيز صالحة كمنطقة االسرتاتيجية، الناحية من القناة منطقة
الشمال تحكم التي الوحيدة هي القناة نقطة «إن ستانسجيت: اللورد وقال

البحرين.» عىل منافذ ولها والجنوب،
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من قليل عدد إليواء معدة بأنها الطريان نقطة عن عربتم وقد أفهم، «ال قلت:
العدد يأتي أن من بد ال بل االعتداء، يدفع الذي هو العدد هذا يكون أن املقاتلة، الطائرات
مرص.» غري يف املوجودة األخرى مطاراتكم عن الدفاع تتوىل التي الطائرات، من األكرب

حضورها عند الالئق املكان تجد األخرى طائراتنا أن هو «الغرض السفري: قال
الستقبالها.»

القادمة طائراتكم ستستقبل — حلفاء ونحن — املرصية مطاراتنا «أليست قلت:
حرب أركان بني متبادلة وبآراء معكم، باالتفاق ستُعد املطارات وهذه الحرب، حالة يف
تكون أن يف الرغبة إال منه يُفهم ال الذي الوضع هذا من الفائدة فما الدولتني؟
عن أيًضا تتكلمون أنكم ذلك إىل يضاف املرصية؟ األرايض يف عسكرية قواعد لكم
«إدارية» تسمونها التي القاعدة هذه وتشمل للحليفتني»، إدارية «قاعدة تسمونها قاعدة
إن تقولون: أنكم ولو إلخ … للصناعة ودوًرا رادار، واستعدادات وإشارات، مطارات،
خصوًصا العسكرية، القاعدة صفات كل لها فإن بالخرباء، ستغذى اإلدارية القاعدة هذه

الحربية.» التسهيالت لبعض استعدادات عن أيًضا تتكلمون وأنتم
كله الحرص حريصون العسكريني خرباءنا أن «الحقيقة واللورد: السفري قال وهنا
وتلقيها، الستقبالها قائًما استعداًدا الربيطانية القوى تجد الحرب، وقوع حالة يف أنه عىل
هو بل احتالًال، ليس هذا أن مفهوًما يكون أن ونود واسع، نطاق يف اآلن حاصل وهذا
الخطر.» كبري يكون أن يمكن الذي الحربي املوقف يقتضيه الحليفتان به تقوم استعداد
كانت وإن السابقة، السفري ومذكرة اليوم مذكرة بني يذكر فرًقا أرى ال «إني قلت:
من يكن ومهما املرصيني، الخرباء استشارة إىل تدعوني فنية صبغة ذات اليوم مذكرة

خربائنا.» ملكاشفة اضطرار يف اآلن فإنني خاصة، سميت التي أحاديثنا أمر
النطاق يف وأنت نحن نظل أن عىل تماًما، ذلك نفهم «إننا واللورد: السفري قال

لألحاديث.» الخاص
يف وأنا طويًال، استبقاءه أستطيع ال لألحاديث «الخاص» الطابع هذا «إن قلت:

زمالئي.» ملكاشفة حاجة
آخر.» حديث معك لنا يكون حتى املكاشفة هذه تؤخر أن نرجو «نحن السفري: قال
ال حتى الخرباء؛ استشارة بعد اإلثنني أو األحد يوم ا ردٍّ مني ستتلقون «إذن قلت:

الزمالء.» مكاشفة كثريًا أؤخر
«أنتم لهما: وقلت السيايس، الوضع إىل العسكري الفني الحديث من انتقلت وهنا
تأثًرا يتأثر وكيف البالد، يف السيايس الوضع — يل يظهر ما عىل — تماًما تدركون ال
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بصبغة صبغها وحاولتم صورتموها، مهما هي أوضاع عىل بالتصميم وخطريًا خطًرا
يف اآلن البالد إن له! لزوم ال الذي االحتالل بل بعينه، االحتالل فهي مقبولة، تظنونها
يف فالفضل العنف، من حالة إىل بعد ينتقل لم الغليان هذا كان وإذا فكري، غليان حالة

الحكومة. بها تقوم التي والتدابري لإلجراءات ذلك
هذه ومن تحفز، حالة يف وكلها متنوعة، متعددة هيئات اآلن بالبالد إن «نعم
هيئات ومنها والعمال، كالطلبة، صاخبة، لطوائف هو ما ومنها سيايس، هو ما الهيئات
الفقرية، الطوائف أحوال تحسني يف الراغبني أولئك من واجتماعية اشرتاكية متعددة
تجب لم إذا بانفجار ينذر هذا كل — الشيوعيني وغري للشيوعيني الرسية الهيئات ومنها
أنها شخصيٍّا أرى أوضاع عىل ترصون تزالون ال كيف ملندهش وإني البالد، مطالب
أحسن يف الدفاع ناحية من بواجبها تقوم أن مرص استطاعة يف بينما لها، لزوم ال أوضاع

األوضاع؟!» من يمكن ما
للحالة وصفي من والسفري ستانسجيت، اللورد تأثر وقد الحديث، نهاية هذا وكان

اآلن. مرص عليها التي الفكرية

١٩٤٦ سنة أبريل ٢٢

كان أنه وأذكر — صباًحا عرشة الحادية الساعة منتصف يف الزعفران قرص إىل ذهبت
سلمتهما التحيات تبادل وبعد انتظاري، يف واللورد السفري فوجدت — النسيم شم يوم
أبريل، ٢١ بتاريخ وكلتاهما السياسية، ومذكرتي العسكريني املرصيني الخرباء مذكرة
الربيطانية املقرتحات جميع رفض يف قاطعتان وهما املذكرتني، قراءة يف وقتًا أمضيا وقد
بعض إىل جنوحي من الرغم عىل أنه عجيبًا وكان أبريل، ١٩ مذكرة عليها اشتملت التي
اعرتض بأن اللورد اكتفى بل مناقشتها، يحاوال لم السياسية املذكرة عبارات يف الشدة
هذا وجود اقرتاحنا «إن فقال: الطريان، بفرقة ا خاصٍّ املرصيني الخرباء بمذكرة جاء ما عىل
قوتها ويوهن يرهقها، قد بعيدة مسافات من مجيئها ألن هو؛ املرصية باألرايض الفرقة
يف الطائرات هذه تبقى أن إال يقصدون ال خرباءنا «إن فقلت: امليدان»، إىل تنزل أن قبل

مرص.» إىل املعادية الطائرات سبيل لتعرتض الغزو؛ طريق
فهم ببعيد، ليس مكان من إليكم تحرض قد الغزو طائرات «ولكن اللورد: فقال
أن روسيا تستطيع التي البقعة وهي بالدردنيل، لروسيا قاعدة إنشاء عن اآلن يتحدثون

املتوسط.» البحر عىل منها ترشف
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إنشاء وليس املضايق، حرية إطالق يل يلوح ما بحسب روسيا مطالب «إن فقلت:
للقناة، بالنسبة يقولون ما عىل موقفها هو وهذا الدول، من لدولة تعطى عليها سيطرة
أن تقبل ال — املتحدة الواليات ومعارضة معارضتكم فوق — تركيا أن عندي شك وال
والتهويش، اإليهام عىل قائمة روسيا وسياسة الدردنيل، عىل حربية قاعدة لروسيا تكون

والعنف!» التنفيذ عىل ال
املتحدث وكان «إدارية»، يسمونها التي القاعدة موضوع إىل الحديث انتقل ذلك وبعد
الحالية، مذكرتك ومن أمس، أول حديثك من ظاهر «إنه فقال: السفري، هو الغالب يف
عىل تعتدي قد وأنها الواضحة، غري النوايا بعض إلنجلرتا أن تعتقدون تزالون ال أنكم
واخرتنا الغزو، ضد مرص «تأمني هو: واحد يشء إىل إال نقصد ال أننا والواقع سيادتكم،
التدابري لب أن ترون أنتم وها االحتالل، بفكرة التشبث فكرة عن بعيد حل كل لذلك

يشء.» يف السيطرة تمثل أن عن بعيدة واحتياطات فنية، شئون إىل يرجع
بحت.» احتالل مظهر وهي الطريان، بفرقة تتشبثون ال أنتم «إذن قلت:

«… اإلدارية القاعدة عن اآلن نتكلم «نحن قال:
إذن فهي الربيطانية، للقوى تابعني وجنود ضباط عىل تشتمل القاعدة «إن قلت:

العسكري!» االحتالل عنارص من
املدنية؟» املالبس يرتدوا وأن العسكرية، ببزتهم يظهروا أال يرضيك هل «إذن فقال:
عسكريون!» أنهم أمرهم حقيقة كانت إذا متنكرين يكونوا أن الغرض «ليس فقلت:

مدنيني؟!» الواقع يف يتحولوا أن يرضيك «هل فقال:
مرصية السلطة كانت فإذا يتبعونها، التي السلطة مسألة هي املسألة «إن قلت:
فإن كثريًا، تقدمنا قد نكون فال بريطانية، سلطة كانت إذا أما املوضوع، يف النظر جاز
الجالء تحقيق دون تحول اليوم بدت التي املطالب مثل إن سيادتنا، عىل اعتداء ذلك يف

املطلق.» نصه عىل املعاهدة واشتمال الشامل،
سيادتكم.» نمس أن نريد ال ونحن صحيح، «هذا ستانسجيت: اللورد قال

عن بالعدول سلمتم ما إذا الجديد الوضع يل تصوروا أن «أرجو وقلت: فشكرته،
الطريان.» فرقة

ضد موجهة مقاصد من لدينا ليس أن لكم لنثبت نجاريكم «قد السفري: فقال
خرباء.» كلمة: يف املوضوع حرص املمكن ومن وسيادتكم، استقاللكم

شأنهم املرصية، الحكومة خدمة يف كانوا إذا بريطانيني بعضخرباء نقبل قد فقلت:
يتفق الذي الزمن إال الخدمة هذه يف يبقوا أال عىل الصنف، هذا من عندنا من باقي شأن
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يدرب من املرصيني العمال من يكون وأن إليهم، فيه ماسة الحاجة أن عىل الطرفان
املصانع إقامة تعتزم مرص أن والسفري اللورد علم يف وليكن إلخ. محلهم، للحلول معهم

ذلك.» كل يف وسأفكر بيننا، بعيدة الشقة فليست لخربائكم، نحتاج وقد الحربية،
أيام.» بعض تأخذ وقد املراجعة، إىل نحتاج قد أيًضا «ونحن اللورد: فقال

زمالئي.» ملراجعة حاجة يف أيًضا «وأنا قلت:
الجانب رغبة هو واحًدا، وجًها إال اليوم لحديثنا تجعل أال أرجو «إني اللورد: قال

«!… الحلول من حل أي عرض عند مرص سيادة احرتام يف الربيطاني
الساعة. ونصف ساعة دام وقد ذلك، عند الحديث وانتهى

ال اليوم بدت التي املطالب مثل إن قلت: الحديث أثناء يف أنه أذكر أن فاتني وقد
تكون أن عىل املطلق، نصه عىل املعاهدة واشتمال الشامل، الجالء تحقيق دون تحول
ترتيبات ألنها الدولتني؛ ممثيل بني تدور مكاتبات محل الجانبني من واالشرتاطات التدابري

األسايس. املوضوع تمس ال مؤقتة
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املفاوضات، قبل بيان إصدار عىل الربيطانية الحكومة حمل يف نجاحي عن تحدثت إذا
أريد فلست املرصية، األرايض عن وجوٍّا وبحًرا برٍّا التام الجالء عىل موافقتها فيه تعرض
الربيطانية، الحكومة من بذلك ظفر من أول بأني بالدي عىل أمنَّ أو بجهودي، أفاخر أن
من مناص ال رشط أنه عىل ال القوم عليه وافق قد الجالء» بعد إال مفاوضة «ال مبدأ وأن
كنا التي والعسكرية السياسية والرضورات لالعتبارات، الحتمية النتيجة ألنه بل قبوله؛

معالجتها. بصدد
عىل تهدف كانت ستانسجيت، واللورد الربيطاني السفري مع محادثاتي أن والواقع
مع محالفة أو اتفاق، يف أمل ال بأنه األوىل اللحظة منذ صارحتهما وقد ذلك، إىل الدوام
أو أرضمرص عىل احتفاظ غري يف وجوٍّا، وبحًرا برٍّا التام الجالء أساسها يكن لم إذا مرص
ضؤلت، مهما الجوية أو البحرية أو الربية القوات بقايا من بقية بأية هوائها أو مياهها
«إن أبريل: ٢٢ يف معهما محادثاتي يف وقلت … بدت لباس وبأي ظهرت، مظهر وبأي
املعاهدة واشتمال الشامل، الجالء تحقيق دون تحول ال اليوم بدت التي املطالب مثل
تدور مكاتبات محل الجانبني من واالشرتاطات التدابري تكون أن عىل املطلق، نصه عىل

مؤقتة.» ترتيبات ألنها الدولتني؛ ممثيل بني
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١٩٤٦ سنة أبريل ٣٠ (1)

والسفري ستانسجيت، اللورد الوزراء مجلس برياسة زارني اليوم ذلك صباح ويف
قائًال: حديثه السفري وبدأ الربيطاني،

جئناكم فإننا أعباء؛ تقتيضتحملنا أنها ومع املحالفة، بواجبات مشبعون نحن
كلها. مرص ألرض الربيطانية، القوات إخالء لنقبل اليوم

ناحيتها، من واجبها ستؤدي املرصية الحكومة بأن لثقتنا ذلك قبلنا وقد
الربيطانية الحكومة ويرس مرص. أرض عن للدفاع الالزمة االستعدادات فتقيم
جاء التي باإلجراءات القيام أجل من عليكم تعتمد وهي العرض، هذا تقدم أن
الخرباء، تقبل تسهيل يف عليكم تعتمد كما املرصيني، الضباط مذكرة يف ذكرها

املاضية. الجلسة يف حديثنا محل كان الذي للمرشوع وفًقا
مرهونة ألنها الجالء؛ عملية إلتمام الوقت لبعض الحال ليحتاج وإنه
يسمح ما يعد لم أخرى جهة ومن جهة، من هذا … املادية باالستطاعة
الجالء دام ما املدن يف املوجودة جيوشنا لنقل مرص يف أماكن عىل باالعتماد
ونحن قواتنا، إليواء أراضيكم خارج أماكن إلعداد وقت لنا ويلزم ا، تامٍّ سيكون
الدلتا، ومن املدن من النقل هي األوىل، املرحلة مرحلتني: للجالء أن نقدر
هائلة استعدادات من عندنا ما وباقي القوات، باقي نقل هي الثانية، واملرحلة

املرصي. بالقطر موجودة

بريطانية مذكرة (2)

الجانب من رد وهي اإلنجليزية، باللغة مكتوبة مذكرة ستانسجيت اللورد سلمني وهنا
جانب من التأييد فيها أن كما املرصيني، العسكريني ومذكرة مذكرتي، عىل الربيطاني

أبريل. ٢٢ يوم حديث عليه اشتمل ملا لندن حكومة
بعض يل عنت ما إذا وجودهما، من أستفيد حتى املذكرة عىل أطلع أن يف فاستأذنت
أنها باعتبار املفاوضات لهيئة معدة املذكرة هذه هل أعرف أن «أود وقلت: … األسئلة

الرسمية؟» املفاوضة يف للدخول
الفقرة يف مذكور هو مما الغرض عن فسألت لذلك»، معدة «إنها اللورد: فأجاب
بهذه االضطالع يف مرص تساعد أن العظمى لربيطانيا يتسنى «لكي أنه: من الرابعة
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وبني الحكومتني، بني الوثيق للتشاور تدابري وضع امللك جاللة حكومة تقرتح التبعة،
املعونة من الرضورة إليه تدعو ما لتقديم بريطانيا تقوم وأن الدولتني، حرب أركان
أنها عن تخرج ال هنا املسألة «إن وقلت: الطرفان؟!» عليه يتفق أساس عىل ملرص الفنية
من بد ال ذاك وإذ تفاهم، إىل العسكريون يصل ال «قد السفري: فأجاب عسكرية»، مسألة
أن يجب فيما تفاهم إىل الحكومتان وتحتاج ملبًدا، األفق يكون وقد الحكومتني، تفاهم

تعمال.»
ذكره وسيجيء الثاني، الوضع عىل اعرتاًضا يل ولكن األول، الوضع أفهم «إني فقلت:
للجالء، اقرتحتموه الذي الزمن عىل كله االعرتاض أعرتض أن يل «اسمحوا قلت: ثم «…
املفاوضون عليه وسيعرتض مرص، يف أحد يقبله أن يمكن ال فإنه سنوات خمس وهو
الجالء، أمد تقصري عىل ستعملون إنكم تقولوا أن أفهم كنت … االعرتاض كل املرصيون

املعقولة.» بالرضورات وتربطونه
ذلك ومع أقل، يكون وقد األقىص، الزمن هو طلبناه الذي الزمن «إن اللورد: فقال
موضع املسألة هذه ستكون حال كل وعىل املدة، لهذه احتياجنا أسباب تبني املذكرة فإن

وبينكم.» بيننا تفاهم
الجالء، شئون يف املرصية الحكومة جانب من مساعدة عن تتكلمون «إنكم فسألته:

تقصدون؟» فماذا
النقل.» يف املساعدة هو الغرض كان «ربما تردد: بعد اللورد فقال

يف أرى ولكن االستطاعة، عىل مرتتب تحديدها أن الجالء مدة من «املفهوم فسألت:
السياسية الحوادث تؤثر قد أنه أفهم أن يل فهل ،events كلمة استعملتم أنكم املذكرة
بالحوادث املدة تأثر قبول يمكن ال إنه فأقول كذلك، األمر كان إذا …؟ الجالء موعد يف
البقاء لطلب بها تحتجون يجعلكم ما الحوادث هذه عىل يطرأ أن يحدث وقد السياسية،
لألخذ واسًعا بابًا يفتح الخطر هذا تقدير فإن قبوله، يمكن ال وهذا ترونه، لخطر وفًقا

والرد.»
موعد عىل اتفقنا متى يمكن «ال فأجبت «… نية حسن مسألة «إنها اللورد: فقال
تبنى أال وأرى ذلك، تقتيض العالم أحوال أن بسبب تغيريه؛ لطلب مجال هناك يكون أن

ماديٍّا.» الوقت من إليه يحتاج ما عىل إال الجالء مدة
«… الوضع هذا أقبل «إني اللورد: فأجاب
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مسألة والدلتا، املدن إخالء أن فأالحظ الخمس، السنوات مسألة إىل أعود «قلت:
املنشئات إقامة يف إرساعنا يسهله قد القناة ملنطقة إخالءكم أن حني يف سنوات، ال أشهر

للدفاع.» الالزمة والقواعد
الجانبني.» من العسكريون فيها يتفاهم أن أود التي املسائل من «إنها السفري: فقال

اآلن؟» منذ االجتماعات بشأن برنامجكم هو «ما اللورد: سأل وهنا
تجتمع متى يقرروا أن هم وعليهم غًدا، لالجتماع زمالئي سأدعو «إني فأجبت:

الهيئتان.»
املرصية بالهيئة لالجتماع مستعدة الربيطانية املفاوضات هيئة «إن اللورد: فقال

العسكريني.» مندوبيكم ملقابلة مستعدون الربيطانيني العسكريني فإن كذلك،
إىل اجتماعنا يمتد وقد املرصيني، نحن غًدا اجتماعنا إىل يرجع هذا كل «إن فقلت:
بزمالئهم اجتماعهم يكون أن املرصيون املفاوضون يرى فقد العسكريون، أما آخر، يوم

املرصية.» املفاوضة هيئة بحضور الربيطانيني

املفاوضة هيئة رد (3)

١٩٤٦ سنة مايو ١

أحاديث، من جرى ما بكل إليهم وأفضيت املرصيني، املفاوضني بزمالئي اجتمعت
العرض دام وقد األخرية، الربيطانية املذكرة ومنها املذكرات من إلهام عىل وأطلعتهم
عىل كلمتنا اتفقت وقد وتهنئتهم، الزمالء تقدير بحسن نهايتها يف حظيت ساعتني زهاء
النقط يف تتلخص مايو، ٧ يف الربيطاني الوفد إىل الهيئة باسم قدمت بمذكرة عليها الرد

اآلتية:

أن يجب الجديدة املعاهدة أن يف رأيه الربيطاني الوفد املرصي الوفد يشاطر •
املتحدة. األمم هيئة نطاق ضمن املعونة تبادل عىل اتفاًقا تكون

السيادة. يف ا تامٍّ تساويًا متساويتني دولتني بني اتفاًقا املعاهدة تكون أن ويجب •
يتخذ أن إىل مسلح، اعتداء كل ضد املشرتك للتعاون هي الجديدة املعاهدة إن •

الدويل. واألمن السالم لصون الالزمة التدابري األمن مجلس
بريطانيا نية عىل يدل بأنه يؤول أن يمكن نص كل املعاهدة تتجنب أن يتعني •

مرص. شئون يف التدخل يف
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الربي للدفاع ومنشآت؛ مطارات تشمل إدارية بقواعد وحدها مرص تتكفل •
والبحري. والجوي

الدولتني، حرب أركان هيئتي بني وثيق تعاون قيام عىل املرصي الوفد يوافق •
يف فنيني أو لخرباء، الحكومة استخدام إىل إشارة أية املعاهدة تتضمن أال برشط

الربيطانيني. من العسكرية الشئون
أقىص ا حدٍّ اعتربت وإن — الربيطانية القوات لسحب الخمس السنوات مدة أن •
واحد. عام مدى يف الجالء يتم أن ويمكن يجب، مما كثريًا أطول مدة هي —

ملعاونة وسعها يف ما كل املرصية السلطات تبذل أن عىل املرصي الوفد يوافق •
الخرباء تكليف وعىل جالئها، عند الربيطانية القوات نقل يف الربيطانية السلطات
وسحب مرص، يف اإلدارية الهيئة لتصفية برنامج إعداد الوفدين يف العسكريني

الربيطانية. القوات

الجالء ترصيح (4)

وسلمتهما الربيطاني، والسفري ستانسجيت باللورد اجتمعت ١٩٤٦ سنة مايو ٧ ويف
الهيئة استعداد فأبلغتهما املفاوضات، موعد عن بيننا حديث وجرى املرصية، املذكرة
يوافق الربيطاني الوفد أن فأبلغاني مايو، ٩ يوم يف الرسمية املفاوضات الفتتاح املرصية
من بإعالنه ُكلفا الذي الجالء، عن الربيطاني البيان عىل أطلعاني ثم املوعد، هذا عىل

موافقتي. بعد الربيطانية الحكومة

١٩٤٦ سنة مايو ٨

يأتي: ما الصحف يف الربيطانية السفارة أذاعت اليوم هذا صبيحة ويف

أن باشا صدقي إسماعيل دولة بموافقة للمفاوضات الربيطاني الوفد قرر
التكهنات كثرت التي املفاوضات، هذه يف الربيطانية السياسة عن بيانًا يصدر

البيان: نص ييل وفيما األخرية، اآلونة يف حولها
املتحدة اململكة يف الجاللة صاحب لحكومة املقررة السياسة «إن
أمتني بني املساواة أساس عىل مرص مع محالفتها توطيد هي (بريطانيا)،

مشرتكة. مصالح بينهما تجمع
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النية، وحسن املودة من جو يف املفاوضات بدأت السياسة بهذه وعمًال
والجوية والربية البحرية قواتها جميع تسحب أن الربيطانية الحكومة فعرضت
واملوعد جالئها، مراحل تحديد باملفاوضات يتقرر وأن املرصية، األرايض من
يف التعاون لتحقيق املرصية الحكومة تتخذها التي والتدابري فيه يتم الذي

للمحالفة.» طبًقا الوقوع وشيك حرب خطر أو الحرب، حالة

أول وهو وفدها، لسان عىل الربيطانية الحكومة به رصحت الذي البيان هو هذا
الربيطانيني، املحافظني حزب من يقابل لم أنه وخطره أهميته عىل ويدلك نوعه، من بيان
عليه معرتًضا العموم مجلس يف وقف أنه وأذكر باالرتياح، ترششل مسرت رأسهم وعىل
خطري البيان هذا «إن قائًال: اهتمام يف نهض فقد آتيل، مسرت ألقاه عندما االعرتاض كل
مرصسحب عىل يعرض إذ … بيانات من املجلس هذا يف ألقي ما أخطر من وهو الشأن،
معها املفاوضات يف الرشوع عند أراضيها، من والجوية والبحرية الربية قواتنا جميع
البالد هذه يف أحًدا تسترش لم أنها اللحظة هذه يف أسجل أن الواجب من أرى وإني …
… ساعة بنصف تالوته قبل إال القرار هذا أعرف لم شخصيٍّا وإني كانت، طريقة بأية
جهة ومن عليها، املسئولية تقع أن فيجب نفسها، تلقاء من الحكومة وضعتها خطة إنها

الحالة. خطورة إىل اإلشارة عليها الواجب من ترى املعارضة أن يل يبدو أخرى
الدبلوماسية من سنة ستني خالل البالد تلك يف به قمنا الذي العظيم العمل ذلك إن

والهوس!» الخزي من كثري يف به ألقي قد واإلدارة،

وعىل أهميته، عىل يدلك وهو الربيطانية، املعارضة من البيان هذا به قوبل ما بعض هذا
للمفاوضات. ومباركة سعيدة فاتحة كان ملرص بالنسبة أنه
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سفري باشا عمرو من بالشفرة رسالة إيل وصلت أيام ببضعة املفاوضات افتتاح قبل
اليوم صباح من عرشة الحادية يف أقابله أن بيفن مسرت إىل «طلب فيها: جاء بلندن، مرص
إيل، ليتحدث خصيًصا الريف من أتى إنه قائًال وابتدرني الخارجية، بوزارة أبريل) ١٩)
ما هذا يف ويرى حسنة، بداية القاهرة يف املحادثات تبدأ أن يف الجدية رغبته عن وأعرب
كنت بكهام يف وأنا «إني قائًال: فأجبته عامة، عطلة يوم يف الريف من إياي دعوته يربر
الصعاب عن يتحدث بيفن بدأ وعندئذ «… وسعي يف ما بكل للمساعدة استعداد عىل
الخارجية) وزراء (مؤتمر باريس مؤتمر املثال سبيل عىل وأقلها تواجهه، التي الجمة
ثم بها، يضطلع التي األخرى األعباء إىل املتحدة، األمم مجلس ثم قريبًا، سيعقد الذي
القليلة األسابيع يف شهدناه مما روسيا مسلك جراء من قلقه يخفي أن يرغب ال إنه قال:
البرتول، احتكار يف الروس «رشاهة اآلتية الكلمات يف يلخص أن يمكن وما األخرية،
وأعرب أمس، زاره تركيا سفري إن قائًال: بيفن مسرت إىل وأرس السيطرة». عىل وحرصهم
مسرت إىل طلب ما نص وهذا الشأن: هذا يف أيًضا تركيا يساور الذي العظيم القلق عن له

املرصية: الحكومة إىل أنقله أن بيفن

جو يف املفاوضات تبدأ أن عىل يحرص إنه الربيطانية الخارجية وزير يقول
عىل املستقبل يف عالقاتنا تُبحث أن يجب أنه ويرى الصداقة، من صالح
املستقبلة صداقاتنا تُدرس أن يجب الجو هذا ويف مستقالن، ندَّان أننا أساس
املشرتك التعاون والثانية: التحالف، األوىل: مسألتني؛ تتناول أن نرجو التي

… األوسط الرشق يف األمن عىل للمحافظة
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قال: ثم

الواسع التدبري إزاء عنها ننزل قد ١٩٣٦ سنة بمقتىضمعاهدة حقوًقا لنا وإن
فإذا الجديدة، املعاهدة عليه تشتمل أن يتعني والذي آنًفا، وصفته الذي املدى
الرضوري من كان األوسط للرشق نطاًقا أوسع نظام يف مًعا نعمل أن لنا كان
وهذا … عليه نحافظ وأن التدبري، هذا ننفذ أن به نستطيع مركز لنا يكون أن
املشرتكة بالتزاماتنا للقيام مالءمة األمكنة أكثر يف يكون أن فيه يشرتط املركز

الدفاع. شئون يف
املكني، الود من جو البداية منذ يسود بأن االهتمام شديد الخارجية ووزير
ليدرك وإنه الوقتية، العقبات من سبيلهما يف تقم مهما متساويني وفدين بني
االصطياد يحاول آخر، طرف بسبب املحادثة أثناء يف تنشأ قد صعوبة أية أن
بأي نتجنب أن مصلحتنا من فإن ولذلك فوًرا؛ تستغل فإنها العكر، املاء يف

… الحارض الوقت يف ذلك مثل حدوث ثمن

ألنه النقطة؛ هذه إلثارته رسرت أني أخربته وقد بيفن، مسرت كلمات انتهت وهنا
جو وتهيئة ودية، عالقة لخلق وسعنا يف ما كل فعلنا قد املرصية الحكومة جانب من
الذي الترصيح، اإلنجليزية الصحف يف قرأت أن بعد أني بيد أهميته، يل أكد مما صالح
أن أستطيع ال — للسودان العام الحاكم إىل املعزو الترصيح ذلك — الذهول إىل يدعو
شأنها من إليهم، نسبت أو مسئولون أشخاص أبداها التي املالحظات، هذه مثل أن أرى

وجوده. يف بيفن مسرت يرغب الذي املطلوب األثر خلق
بهذا يفيض بأن تعليمات العام للحاكم منه تصدر لم إنه قائًال: بيفن مسرت فرد
املساعد، الخارجية وكيل «هاو» مسرت فوًرا استدعى ثم علًما، به يحط لم الذي الترصيح،
أن «هاو» من بيفن مسرت وطلب … الترصيح بهذا التام جهله عن بدوره أعرب الذي
كان وإن الصمت، يلتزموا أن الشأن هذا يعنيهم من كل يأمر وأن األمر، هذا يف يحقق

به. سيديل الذي هو وحده بيفن مسرت فإن ترصيح، ألي داٍع هناك
الخارجية لوزير ورغبات آراء من تضمنته وما باشا، عمرو رسالة نص هو هذا
مرص بني مرٍض اتفاق إىل للوصول صالح جو يف املفاوضات تسري كي الربيطانية؛

مشرتكة. مصالح لهما متساويتني، كأمتني وبريطانيا
سنة أبريل ١٧ يف به أدىل الذي فهو إليه، املشار العام السودان حاكم ترصيح أما
معنية السودانية الحكومة «أن يف ويتلخص االستشاري، املجلس افتتاح عند ١٩٤٦
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من لجنة ألفت وأنها االستقالل، إىل الوصول بقصد السودان يف الذاتي الحكم بإقامة
تهدف الحكومة هذه وأن السودنة، مرشوعات لبحث والسودانيني الربيطانيني املوظفني
وأنه ومرص، بريطانيا مع عالقاته نوع بنفسه يحدد أن يستطيع مستقل حر سودان إىل
من عدد بمعاونة ذلك إىل للوصول السودانيني؛ تكفي سنة عرشين فرتة أن من واثق

السودانيني.» غري من الخرباء
حينه يف عليه رددت وقد املفاوضات، أبواب عىل ونحن العام الحاكم ترصيح ذلك
وقد السودان، مسألة يف مرص رأي عن يعرب ال وأنه به، تتقيد ال املرصية الحكومة بأن

رأيه. عن يعرب وال يجهله أنه وأكد باشا، عمرو رسالة يف رأيت كما بيفن مسرت نفاه
كان التي السياسة، حقيقة عن الصادق املعرب إال هو إن الترصيح هذا أن عىل
وقد البلدين، بني الفصل سياسة أي اتباعها؛ عىل يعملون الربيطانيني من السودان حكام
بيفن»، – «صدقي مفاوضات نتائج ظهور عند وأخريًا املناسبات، شتى يف آثارها ظهرت
انتهى الذي والرد األخذ محل كان مما مرص، عن االستقالل يف السودان بحق طالبوا إذ

االتفاق. آثار بضياع

الرسمية املفاوضات

الثانية الساعة يف الرسمية املفاوضات تُفتتح أن عىل والربيطاني املرصي الوفدان اتفق
والسفري ستانسجيت اللورد مع وكنت ،١٩٤٦ سنة مايو ٩ الخميس يوم ظهر عرشة
بيفن مسرت بها أشار التي التمهيدية، املحادثات يف كبريًا شوًطا قطعنا قد الربيطاني
عن املفاوضات قبل الربيطاني الوفد أعلنه الذي للبيان كان وقد الصعوبات. بعض لذليل
صالح، جو تهيئة يف األثر أبلغ — «باملصور» املايض الفصل يف ونُرش — التام الجالء

سعيد. وافتتاح
اجتمع — املفاوضات افتتاح يوم — التاريخي اليوم ذلك من املحدد املوعد ويف
للتاريخ هنا أسجلها التي املرصي الوفد كلمة وألقيت املرصية، الخارجية وزارة يف الوفدان

املذكرات: هذه يف ولألهمية

سادتي اللورد، عزيزي
أرحب أن — املرصي املفاوضات ولوفد للحكومة كرئيس — العظيم الرشف يل
العملية حياتي يف به أعتز ما وأبقى أغىل من سيكون رشف وهو بيننا، بكم

الطويلة.

131



مذكراتي

خالل أنني األول، املرصي املفاوض بصفتي الكبري حظي ملن وإنه
وحليفنا؛ صديقنا العظيم للبلد املمتازين املمثلني مع التمهيدية محادثاتي
األخرية، الحرب ولدتها التي الجديدة، األفكار تلك يدي متناول يف وجدت
املبدأ بذلك أعني الشعوب، يف املنبعثة الجديدة الروح قدسيتها كفلت والتي
حق وأن بلده، يف سيًدا شعب كل يكون أن من أجمع العالم من به املسلَّم
االجتماعية الكفالة يف يوضع أن ينبغي الحرية يف السواء عىل والشعوب األفراد

غاياتها. ونسقت أقدارها، من الحرب قربت وقد األمم، ملجموعة
املتحدة واململكة مرص، ممثلو استطاع املبادئ يف االتفاق هذا لواء وتحت
بغري االتفاق فيه يتحقق أن يجب ميدان، يف يتقابلوا أن األوىل محادثاتهم يف
البيان يف ذلك أُعلن كما فعًال، املتحدة اململكة حكومة قبلت ولقد عناء، كبري
قواتها جميع املرصية األرايض من تسحب أن الربيطاني الوفد نرشه الذي
تربم أن إىل ترمي سياستها أن هذا فوق ورصحت والجوية، والربية البحرية
لهما متساويتني أمتني بني تُعقد التي املحالفات، غرار عىل محالفة مرص مع

مشرتكة. مصالح
األسس، هذه فوق بناءكم تشيدوا أن السادة أيها بكم يتعلق ألمر وإنه
هذا من أكنتم سواء — تحدوكم إذ محادثاتكم، نتيجة أن يف األمل لكبري وإني
وطننا استقالل إكمال عىل تعملوا أن يف الصادقة الرغبة — ذلك أم الجانب
دائمة لصداقة أساسيٍّا رشًطا الكامل احرتامه يعد الذي االستقالل ذلك العزيز،

مثمرة.
سيجدون إنهم الكلمة: هذه أختتم أن قبل املرصيني لزمالئي أقول أن وأود
رشف يل كان اللذين — كامبل رونالد وسري ستانسجيت لورد صديقي يف
وتقدير بالوضوح، يمتاز إدراًكا — شاقة طويلة مناقشات يف معهما االشرتاك
واصلون أننا من ثقة لعىل وإني ومصالحهما، البلدين من كل ملوقف الحقائق

النتائج. أسعد إىل بذلك

الربيطاني، الوفد كلمة وألقى ستانسجيت، اللورد وقف الكلمة، هذه إلقائي أثر وعىل
فقال:

الرسمي االجتماع هذا يف بنا الودية حفاوتكم عىل لدولتكم بالشكر مدين إني
ألعرب الفرصة هذه أنتهز أن وأود واملرصي، اإلنجليزي املفاوضات لوفدي األول
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كل يف به قوبلنا ملا بريطانيا من معي حرضوا الذين وزمالئي، أنا امتناني عن
من بالدكم إىل وصولنا منذ وذلك ضيافة، وحسن لها حد ال حفاوة من مكان

أسابيع. أربعة
ملرص الويف الصديق اآلن أنا كما نفيس أعد بأن أفخر الدوام عىل كنت ولقد
التي الهامة، املحادثات هذه يف الربيطاني الوفد أترأس أن ليرشفني وأنه …
الربيطانية العالقات يف والتناسق االستقرار من جديد بعهد مؤذنة شك بال هي
مع العظيمة املسائل هذه بحث نستطيع أن الفخر دواعي ملن وإنه املرصية،

كوفدكم. القدر رفيع ممتاز وفد
يف يكون أن يستطيع ال بيفن املسرت أن عىل نأسف جميًعا أننا شك وال
ما تقدرون ولكنكم الربيطاني، الوفد رأس عىل مكانه ليأخذ بيننا اآلونة هذه

وباريس. لندن يف أخرى جسيمة مسئوليات من عاتقه عىل يقع
االجتماع لهذا تمهيًدا وإياكم؛ تبادلناها التي الرسمية غري املحادثات إن
وكان التفاهم، وحسن الود يسودها دولتكم ذكرتم كما كانت األول الرسمي

… الربيطانية للحكومة كربى غبطة مصدر هذا
األرايض من نسحب أن املرصية للحكومة اقرتاحنا املأل عىل أعلنا وقد

الربيطانية. والجوية والربية البحرية القوات جميع املرصية
االنسحاب، لهذا برنامًجا نضع بأن وذلك املايض، نصفي أن علينا يبقى
بالنسبة وهذا — مثمًرا تحالفنا استمرار لجعل الالزمة الرتتيبات عىل نتفق وأن

قصوى. أهمية ذو أمر للمستقبل
ستحل أنها من واثق إني بل حلها، يمكن األمور هذه بأن ثقة لعىل وإني
التي الوثيقة املشرتكة واملصلحة الصداقة روابط وأن الطرفني، يريض بما
معاهدة أساس عىل وذلك املقبلة، السنوات يف قوة وتزداد ستبقى بالدينا تربط
النرص لنا جلب عسكريٍّا حلًفا اليوم لندعم وإننا املحادثات، هذه قوامها جديدة

قلوبنا. بني صادق باتحاد
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أويل بريطاني مرشوع

املفاوضات وقطعت التفاهم، يسوده كان الذي الصالح الجو هذا يف مفاوضاتنا بدأنا
الربيطاني الخبري «بيكيت» مسرت استدعاء تقدمها عىل دليل أكرب ولعل بعيًدا، شوًطا
سريًا املباحثات سارت وقد … القانونية النصوص لوضع املعاهدات كتابة يف املتخصص
قاعدة بشأن مطالبهما عن بالعدول اإلنجليزية والحكومة اإلنجليزي الوفد فاقتنع حسنًا،
يحتفظوا أن وعن املرصية، األرايض يف مطارات إنشاء عن وعدلوا مرص، يف دائمة حربية
ويف املحالفة مدة ويف السودان، مسألة يف محادثات ودارت حربية، كقاعدة باإلسكندرية

املسائل. هذه يف يلتقيان الطرفان كان الربيطاني، السفري مركز
يف نصه سيأتي مايو، ١٩ يف الجديدة للمعاهدة مرشوًعا املرصي الوفد وضع ثم
كان املرشوع هذا أن وعلمت رفضه، ثم الربيطاني الوفد درسه وقد … املقال هذا آخر
بمرشوع اإلنجليز رد حتى يوم يمض ولم رشط! وال قيد بال تسليم وثيقة كأنه نظره يف
يف ذلك قبل لهم بعثنا قد وكنا … ١٩٣٦ سنة معاهدة عن كثريًا يختلف ال بريطاني
األحداث، بعد املعاهدة تلك يف املرصيني نظر وجهة فيها أبنَّا ضافية، بمذكرة مارس ٢٥
من عقب عىل رأًسا الدولية األوضاع وقلبت ماضية، سنوات عرش خالل يف تعاقبت التي
سليًما يبق ولم الزمن، طواها ظروف يف أمضيت وقد والعسكرية، السياسية الناحيتني

الرابعة. املادة حددته كما التحالف مبدأ إال أحكامها من
املسائل من كثري يف ١٩٣٦ سنة ومعاهدة الجديد الربيطاني املرشوع هذا ويتفق

منها:

واملساعدات، التسهيالت جميع بريطانيا ترصف تحت تضع بأن مرص تلتزم أن (١)
خطرها. يخىش مفاجئة دولية حالة قيام أو داهم، حرب خطر حالة يف وسعها يف التي
دخول يف الحرية كامل إليها املشار الحالة هذه يف الربيطانية للقوات يكون وأن (٢)
وسائر املرصية، الحديدية والسكك والطرق املوانئ تستخدم وأن فيها، والتنقل مرص

والالسلكية. السلكية واالتصاالت املواصالت وسائل
ذلك يف بما والترشيعية، اإلدارية اإلجراءات جميع املرصية الحكومة تتخذ وأن (٣)

العرفية. األحكام إعالن
تكون معينة، منشآت وصيانة بإنشاء السلم وقت يف مرص ملك جاللة يقوم (٤)

املرصية. والحكومة الربيطانية الحكومة قوات لخدمة رضورية
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وقد األويل، وزارته أثناء ألفه الذي الشعب حزب اجتماعات أحد يرأس باشا صدقي إسماعيل
كامل أحمد خلفهما وظهر باشا، امللوم هللا وعبد باشا، كريم فهمي إبراهيم يمينه إيل جلس

الحزب. أعضاء من لفيف حولهم ومن البييل، الرحمن وعبد باشا،

واملنشآت الثكنات مرص تتسلم أن عىل ذلك عن فضًال الربيطاني املرشوع وينص
من بها االحتفاظ بريطانيا ترى التي واملهمات األسلحة تبقى أن برشط ولكن العسكرية،
تكون بحيث عليها، باملحافظة مرص وتتعهد (إنجلرتا)، املتحدة للمملكة الطوارئ أجل
أي يف بريطانيا ترسلهم إنجليز لخرباء ثكناتها أبواب تفتح وبأن جيدة، حالة يف دائًما
للمحافظة بريطانيني موظفني مرص تعني التي واملهمات األسلحة، هذه الختبار وقت

استعمالها. عىل املرصيني ولتدريب عليها؛
جزءًا باعتبارها السويس قناة حماية بها مقصوًدا ١٩٣٦ سنة معاهدة كانت وقد
املختلفة األجزاء بني للمواصالت عاملي طريق الوقت نفس يف وهو مرص، من يتجزأ ال
نطاق يف التحالف يكون أن رأى الربيطاني املرشوع ولكن … الربيطانية لإلمرباطورية
األوسط، والرشق ملرص املجاورة البالد يف السالم استتباب رضورة إىل أشار فقد أوسع،
فيها تتوىل مرص يف قاعدة إيجاد هو فيه املرغوب أن املرصي الجانب منه فهم بمعنى

األوسط. والرشق املجاورة، والبالد مرص حماية العدوان وقت بريطانيا
يف أي — األوسط الرشق يف يحدث عدوان أي أن اإلنجليزي النص من ويستنتج
إىل أوتوماتيكيٍّا تتحول مرص يجعل — ذلك غري أو العراق حدود أو تركيا ويف إيران
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للسنيور زيارته بعد روما مدينة يف املجهول الجندي قرب إيل طريقه يف باشا صدقي إسماعيل
موسوليني.

العرفية، األحكام بإعالن املطالبة الربيطانية الحكومة حق من ويكون حربية، قاعدة
الحلفاء. قوات ظهر لحماية االستثنائية الترشيعات وإصدار

النظر وجهة ولكن عاًما، ١٥ املرصي الوفد قدمه الذي املرشوع يف املحالفة مدة وكانت
املرشوع يف املدة هذه جاءت ثم أبدية، تكون ألن متجهة كانت األمر بادئ يف اإلنجليزية
عام ينقيض أن إىل سارية ذلك بعد وتظل رسيانها، بدء تاريخ من سنة ٢٥ الربيطاني

الدبلوماسية. بالطرق بإنهائها لآلخر املتعاقدين الطرفني أحد إعالن عىل
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إسماعيل جاللته يمني وقف وقد … ١٩٤٦ سنة املفاوضة وفد يتوسط فاروق امللك جاللة
جاللته يسار وإىل باشا هيكل حسني ومحمد باشا، النقرايش فهمي ومحمود باشا صدقي
باشا، عبيد ومكرم باشا، السيد لطفي وأحمد باشا، رسي وحسني باشا، صربي رشيف

باشا. الشميس وعيل باشا، يحيى الفتاح وعبد

املفاوضات وقف

املرشوع يف إليها املشار املسائل هذه يف والربيطانية املرصية النظر وجهتا إذن تلتِق لم
املرشوع هذا عىل االطالع بعد املرصي الوفد أعضاء ولزمالئي يل وتأكد الجديد، الربيطاني
أرص وملا ،١٩٣٦ سنة معاهدة ببقاء ضمني وتسليم الوراء، إىل رجوع له قبولنا أن
لورد أبلغت مرشوعه، يف وكبرية صغرية بكل وتمسكه موقفه، عىل الربيطاني الجانب
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مسرت باستشارة فوعدني املرشوع، هذا يف الواردة املسائل قبول استحالة ستانسجيت
:١٩٤٦ سنة مايو ٢٣ يوم اآلتي البيان إصدار عىل معه واتفقت بيفن،

الوفد رأى التي املسائل، بعض هناك أن أظهر قد الوفدين بني اآلراء تبادل إن
الوقت. بعض هذا ويتطلب … بيفن املسرت إىل فيها الرجوع رضورة الربيطاني

أم هنا تجري التي تلك سواء املفاوضات، روح يف تغريًا هناك أن ذلك من وجدت
من شملتني التي املرارة وأظهرت باشا، وعمرو بيفن مسرت بني إنجلرتا يف تجري التي
رجال من الربيطانية الخارجية وزارة عىل الواقع الضغط منها والحظت األوضاع، هذه
إال النهاية، إىل للوصول بمساعدتي الفوز يستطيع لن أنه وفهمت فيها، القديمة السياسة
بدور يقوم كان هذا كل يف ستانسجيت اللورد أن والحق تتقلص، الروح هذه كانت إذا

… طيبة نتائج إىل الوصول يف الرغبة وحسن بالعطف، اململوء الوسيط
بال ألفاظ عىل اعتماًدا ذلك يكن فلم املفاوضات، إىل عدنا قد ذلك بعد كنا إذا ونحن
يؤسف مما أن غري عليها، يقىض أن بد ال الروح هذه بأن التأكيد عىل بناء بل تعبريات،
الخارجية وزارة ترصفات يف آلخر وقت من تظهر كانت وأنها باقية، تزل لم أنها له
تلك وهي الوزارة؛ هذه يف بيفن مسرت وجود إال حدتها من يكرس يكن ولم الربيطانية،
ثم املعروفة، الوثيقة بيفن مسرت مع إمضائي بعد أيًضا املصاعب أوجدت التي الروح،

املفاوضات! قطع بعد فيما عليها ترتب التي هي

واملفاوضات املحافظني حزب

املحافظني موقف الربيطانية املرصية املفاوضات عانتها التي الصعوبات من كان وقد
العمال، حكومة مسلك عىل باعرتاضهم مرص نحو نياتهم كوامن عن كشفوا وقد منها،
عند يربرها ما لها كان التي املعاهدة تلك ١٩٣٦؛ سنة معاهدة دعاة يزالون وما كانوا إذ
اإلمرباطورية تهدد كما مرص تهدد حربية وأخطار سياسية حالة وليدة ألنها توقيعها؛
وهم املحافظني ولكن ضمانات، الحالة تلك بسبب تتخذ أن مستساًغا فكان الربيطانية،
يعملون زالوا ما رجعة، غري إىل زال قد املحور عن الناجم الخطر أن اليقني علم يعلمون
حوًال؛ عنها يبغون ال فربوحها، بنصها تكن لم إن ،١٩٣٦ سنة بمعاهدة االحتفاظ عىل
يف والتدخل مرص، عىل السيطرة يحقق ما الحربية األغراض جانب إىل فيها رأوا ألنهم

املشهورة. االستعمارية بنزعاتهم مسوقون وهم شئونها،
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ومسرت ترششل مسرت موقف ذلك وآية املحافظني، بعض نيات يجهل من منا وليس
ذكر رجالها ألسنة عىل ورد كلما العمال، حكومة عىل بالالئمة إنحائهما من أيدن
حتى فقط؛ الكربى املرصية املدن عن بالجالء يكتفي أن يجب كان أنه ولديهما «الجالء»،
العهد رجال من وأمثالهما فهما أوساطهم، يف املتغلغلني الجنود لرؤية املرصيون يتألم ال
مسرت قال وقد املعنويات! تدرك ال سطحية نظرة األمور إىل مرصتنظر أن يظنون القديم
أية الحرب غضون يف ملرص زيارته عند محدثيه من يسمع لم إنه له: خطاب يف أيدن
بل حال، بأية املرصيني كرامة إىل تيسء ،١٩٣٦ سنة املربمة املعاهدة أن إىل تشري عبارة
أولئك هم من شعري ليت فيا املعاهدة! هذه إىل ارتياحهم عن له يعربون املرصيون كان
لم أنها صح إذا التي القائمة، للمعاهدة ارتياحهم أيدن للمسرت أظهروا الذين املرصيون،
خطوة أنها عىل إال إليها لينظروا كانوا ما املرصيني فإن الحرب، أثناء السخط محل تكن
للمطالبة هبوا أوزارها الحرب وضعت ما إذا حتى االستقالل، سبيل يف خطوات تتلوها

القوية. وحجتهم الواضح حقهم عىل هللا بعد معتمدين كاملة، بأهدافهم
معاهدة آلثار املحبذين أولئك بني من يكون أن بلدنا يف القوم بوطنية ألربأ وإني
رأوها ألنهم بيفن» – صدقي «معاهدة وجه يف قاموا الذين السادة نفس ،١٩٣٦ سنة

… ملرص يبتغون كانوا ملا العليا املثل تحقق أن من أقل
يف والظنون الريب يشيع ترششل بمسرت إذا به، رصح بما يرصح أيدن مسرت وبينما
مساعدتها يف الرائع موقفها ملرص امتدح طاملا الذي وهو بتعهداتنا، التمسك عىل مقدرتنا

الحلفاء!
وبسط السيطرة، ألداة فقدانًا الجالء يف ألن جالء؛ يريدون ال املحافظني أن والواقع
يف وهم نفوذهم. يمس ال الذي بالقدر إال املرصيني بصداقة يعنون ال وهم السيادة،
إذ والتطرف، الغلو يف غاية هو ما العبارات من يستعملون مرص قضية محاربة سبيل
املصالح تعريض التعاقد هذا شأن من إن مرص مع التعاقد يف العمال رغبة عن يقولون

للدمار! الربيطانية
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ينقطع لم أمل

بيفن، مسرت الربيطانية الخارجية وزير عىل املحافظني حزب حملة من الرغم وعىل
حق ومن مرص، حق من بأن يرصح العموم مجلس يف يقف نراه مسلكه، عىل واعرتاضهم
وأنه عادل، سليم حل إىل تصال أن الحرب أعقبت التي الجديدة الحالة يف معها بريطانيا
حق من الدفاع بل واحدة، دولة كاهل عىل تلقى تبعة الدفاع يكون أن املألوف من ليس
العالقات يف املألوف من وليس الجميع، إيمان هذا أصبح وقد متعاونة، متفاهمة األمم
عىل املؤسسة األساليب «إن ويقول: أخرى، شعوب بالد يف أجنبية قوات تبقى أن الدولية
العموم مجلس أعضاء استطاع إذا طيبًا يكون وأنه بالية، عتيقة أصبحت قد ذلك مثل
هناك وأن الحكومة، تقرره ما ينفذوا أن الحرب أركان رؤساء مهمة وأن … ذلك تحقيق
البحث بميزان األسباب تزن أن الربيطانية الوزارة عىل ولكن الرأي، يف خالف بعض
عنها.» الناجمة التبعة تقبل وأن السياسية، القرارات تتخذ أن عليها ويجب والتمحيص،
يف بعثت وقد الشجاعة، عىل تنطوي بيفن مسرت بها أدىل التي العبارات هذه كانت ولقد
بسبب ضاقت قد الربيطانيني وبني بيننا الشقة ألن أوًال: وقتذاك؛ واألمل التفاؤل نفيس
وروح العمال، حكومة روح ألن وثانيًا: … الطرفان يعالجها التي املسائل أكثر يف تفاهمنا
طال ومهما األمر، نهاية يف ستؤدي أنها أعتقد كنت روح هي خاصة، بصفة بيفن مسرت

تحقيقه. إىل منا كل يتوق الذي الغرض إىل الوصول إىل جدلنا
سياستها يف بريطانيا «إن العموم: بمجلس له مناقشة يف بيفن مسرت رصح وقد
الصداقة.» اختارت وإنها الصداقة، وإما القوة، إما تختار أن عليها كان األوسط بالرشق
كانت الروح هذه وألن تنقطع، لم ألنها املفاوضات؛ وقفت حني األمل أقطع لم لذلك
لهم املحافظني مهاجمة من التخلص يف العمال رغبة كانت مهما وألنه سائدة، تزال ما
لم ولهذا بمبادئهم؛ واإلخالل تعهداتهم نقض درجة إىل يصلوا فلن العموم، مجلس يف

بعد. فيما املفاوضات استؤنفت أن تلبث

املرصي املرشوع

الفصل هذا يف ذكره وجاء الربيطاني، الوفد رفضه الذي املرصي املرشوع نص هو وهذا
املذكرات: من

املتاخمة البالد يف العظمى بريطانيا ضد املوجه املسلح االعتداء حالة يف األوىل: املادة
يف التي املعونة وكل وغريه، عسكري تأييد كل لها تبذل أن األخرية هذه تتعهد ملرص،
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واألمن السلم عىل للمحافظة الالزمة التدابري األمن مجلس يتخذ أن إىل وذلك وسعها،
الدولتني.

تبذل بأن العظمى بريطانيا تتعهد مسلح العتداء مرص تعرضت إذا ما حالة ويف
مجلس يتخذ أن إىل وذلك وسعها، يف التي املعونة وكل وغريه، عسكري تأييد كل لها

الدوليني. واألمن السلم عىل للمحافظة الالزمة التدابري األمن
ملرص، املتاخمة البالد يف يقع لم العظمى بريطانيا ضد املوجه االعتداء كان وإذا
عمل بأي القيام يف للنظر الحال؛ يف يتشاوران املتعاقدين الساميني الطرفني فإن

السلم. عىل للمحافظة الزم أنه يريان مشرتك،
البالد يف العظمى بريطانيا ضد املوجه املسلح االعتداء حالة يف األوىل: للمادة نصآخر
بأي القيام يف للنظر الحال يف املتعاقدان الساميان الطرفان يتشاور ملرص، املتاخمة

السلم. عىل للمحافظة الزم أنه يريان مشرتك، عمل
تبذل أن العظمى بريطانيا تتعهد مسلح العتداء مرص تعرضت إذا ما حالة ويف
مجلس يتخذ أن إىل وذلك وسعها، يف التي املعونة وكل وغريه، عسكري تأييد كل لها

الدوليني. واألمن السلم عىل للمحافظة الالزمة؛ التدابري األمن
أي يف يشرتكا أو تحالًفا، يربما ال أن املتعاقدان الساميان الطرفان يتعهد الثانية: املادة

أحدهما. ضد موجه حلف
وااللتزامات بالحقوق الحالية املعاهدة أحكام من حكم أي يخل ال الثالثة: املادة
ميثاق بمقتىض املتعاقدين الساميني الطرفني ألحد ترتتب أن يمكن التي أو املرتتبة،
األمم ومبادئ أغراض مع يتفق ال نحو عىل يطبق أو يفرس أن وال املتحدة، األمم

املتحدة.
بصدد بينهما ينشأ خالف أي أن عىل املتعاقدان الساميان الطرفان اتفق الرابعة: املادة
مبارشة بمفاوضات حله لهما يتسنى وال تفسريها، أو الحالية، املعاهدة أحكام تطبيق

املتحدة. األمم ميثاق ألحكام وفًقا يسوى
الوثائق من غريها أو القائمة، االتفاقات كل الحالية املعاهدة تلغي الخامسة: املادة

أحكامها. مع تتعارض التي
التصديق تبادل تاريخ من سنة عرشة خمس هي الحالية املعاهدة مدة السادسة: املادة
اآلخر الطرف وأعلن تجديدها، املتعاقدين الساميني الطرفني أحد ير لم فإذا عليها،
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ضمنيٍّا تجديًدا مجددة تعترب األقل، عىل شهًرا عرش باثني املدة تلك انقضاء قبل بذلك
جرا. وهلم سنوات خمس ملدة

والعربية اإلنجليزية نصوصها تعترب التي الحالية، املعاهدة عىل يصدق السابعة: املادة
تنفيذها ويبدأ ممكن، وقت أقرب يف التصديق وثائق وتتبادل لها، أصًال السواء عىل

عليها. التصديق وثائق تبادل عقب مبارشة
املتحدة. األمم هيئة سكرترية يف الحالية املعاهدة وتسجل

أختامهم ووضعوا املعاهدة، هذه ذكرهم السابق املفوضون ع وقَّ تقدم، بما وإقراًرا
عليها.

بروتوكول

يف الحكم نظام لتقرير مفاوضات؛ يف فوًرا بالدخول املتعاقدان الساميان الطرفان يتعهد
تحت النيل وادي وحدة أساس وعىل السودانيني، األهايل مصالح نطاق يف وذلك السودان،

مرص. تاج
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أنها إال — رسميٍّا ُقطعت قد تكن لم وإن — املفاوضات أن إىل املايض الفصل يف انتهينا
تحسن ذلك بعد املسائل من جرى ما تفصيل يف الدخول وقبل املوقوفة، حكم يف كانت
املفاوضات، وقف عليه ترتب الذي النص املرصي الوفد عىل أملت التي الروح، إىل اإلشارة
وجهة يف الوفد هذا أعضاء بني خالف هناك كان إذ بسهولة، يأِت لم النص هذا فإن
حرضات بعض كان فقد الحليفة، لربيطانيا مرص تقدمها التي املساعدة، نوع إىل النظر
جانبها من عسكري بإجراء القيام املحالفة هذه يف منها يُطلب ال مرص أن يرى األعضاء
عىل — املاضية الحرب يف كانت كما — مقصورة املساعدة تكون بل إنجلرتا، مساعدة يف
السياسية اللجنة أن ولوال للخطر، سكانها أرواح وال البالد، كيان تعرض ال مساعدات
مرص بقاء من بد ال أنه اآلراء بإجماع قررت قد كانت باشا ماهر أحمد املرحوم عهد يف
أنه ولو — البعض لكان املتحدة، األمم هيئة وجود من الرغم عىل كربى، لدولة حليفة
وسيادة الجالء، أجل من باملفاوضة واالكتفاء االرتباط، عدم إىل أميل — جدٍّا العدد قليل
كان كما — القائل الفريق تغلب األمر نهاية يف أنه عىل … ووحدتهما السودان عىل مرص
ال إلنجلرتا، الند مظهر يف بظهورها مرص لكرامة صونًا تقيض املحالفة بأن — منتظًرا
رأى وقد العسكرية، األعباء من جانبًا تتحمل أن يجب ذلك أجل ومن التابع، بمظهر
مرص مساعدة تكون أن هو وسًطا حالٍّ الساحقة، املرصي الوفد أغلبية وهو الفريق هذا
ويربر ملرص، املتاخمة البالد عىل االعتداء وقوع عىل الحرب وقت يف مقصورة لربيطانيا

… للخطر تعرضت قد الحالة هذه يف تكون املرصية البالد أن ذلك
الربيطاني. الوفد وقبله املفاوضات، آخر حتى بقي الذي هو النص وهذا
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دفاعية محالفة

العسكرية الوجهة من كانت فيها نتفاوض كنا التي املحالفة، أن إىل أشري أن هنا وأحب
دفع شأنها من يكن ولم يصفها، أن البعض شاء كما «هجومية» وليست «دفاعية»،
يطلب قد الجيوش هذه أن من وقتئذ قيل كما ال املتاخمة، األقطار غري إىل مرص جيوش
يف وهي األرض، أقطار يف وتشتت مستعمراتها عن أو نفسها، إنجلرتا عن تدافع أن منها
التعاون عىل مقصور فيها االلتزام ومدى حدوده، تتجاوز ولم املتحدة، األمم ميثاق حدود
دفاعية حرب يف إنجلرتا اشرتكت إذا لها املتاخمة البالد عن أو مرص، عن االعتداء لدفع
إنما املعاهدة، مرشوع نص يف ملرص املتاخمة بالبالد املقصود أن وجيل البالد، هذه عن
معروف األردن ورشق فلسطني، يف إنجلرتا ومركز وليبيا، األردن ورشق فلسطني هي
يف السابق االعتبار عىل كانت فقد ليبيا أما الحني، ذلك يف عليه األمر كان ما باعتبار

العدوانية. الحروب من بمنجاة الدويل الوضع
أثناء ملرص، العسكري التدخل مدى ملوضوع يتعرضوا لم اإلنجليز أن أقرر وهنا
املفاوضة هيئة ولكن ،١٩٣٦ سنة معاهدة يف الوضع هو كما إنجلرتا، عىل تشهر حرب
بني فيما وينفي بريطاني، نفوذ منطقة مرص من يجعل الوضع هذا أن بحق رأت
مظهر يف ويظهرها البالد، استقالل يف يقدح الذي األمر والتعادل، التكافؤ فكرة الدولتني
حدود يف تنتهي دائرة مرص ملعاونة تكون بأن فتمسكت الغري، نفوذ تحت الواقعة البالد
مرص أن عن فضًال مستقلة، كدولة الحالية قدرتها مع يتفق مما املتاخمة، األقطار
ومن العربية، الوحدة يف داخلة شقيقة أقطار عن الدفاع لها يتاح أن شك، وال يرسها،

الدفاع. هذا نطاق يف جميًعا العربية البالد إرشاك إىل ذهب من الفضالء املفاوضني
للند، الند محالفة تكون أن هو بريطانيا محالفة من الدوام عىل هدفنا أن عىل
مع املفاوضات كانت منذ املرصية، السياسة أساس هو إنما املحالفة لهذه والعمل
السياسية الهيئة به أخذت حتى كذلك استمر وقد ،١٩١٤ سنة حرب أعقاب يف بريطانيا
الشيوخ مجلس أن تذكرون ولعلكم … الرسمي املفاوضات وفد به وأخذ مداوالتها، يف
رسي، اجتماع يف الحكومة وناقش ،١٩٤٦ سنة مايو ٢٧ بجلسة املسألة هذه تناول
الجالء أساس عىل بريطانيا مع ومحالفة معاهدة عقد وهي سياستها، الحكومة فوضحت
اآلتي: القرار املجلس فأصدر السودان، بشأن املفاوضة مبارشة تعقبها أن عىل التام،

دارت التي واملناقشات الحكومة، رئيس دولة ألقاه الذي البيان سماع بعد
املفاوضني تأييد من تضمنه بما الخارجية لجنة تقرير املجلسعىل يوافق حوله،
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إرادة لتحقيق به؛ قاموا ما إىل واالطمئنان موقفهم، سالمة وتقرير املرصيني،
النيل. وادي ووحدة التام بالجالء وتمسكهم األمة

الخالف يف أمريكا تدخل

قدمه الذي األويل املعاهدة مرشوع بسبب وبريطانيا؛ مرص بني املفاوضات توقفت ملا
١٩٣٦ سنة معاهدة بروح مشبًعا وكان مايو، ١٩ يف املرصي الوفد إىل الربيطاني الوفد
امللك، جاللة مقابلة مرص يف أمريكا وزير سعادة طلب — السابق الفصل يف بينا كما —
أنه الوزير من وعلمت جاللته غياب بسبب الوقت؛ ذلك يف تعذرت املقابلة هذه ولكن
جاللة إىل ليبلغها األمريكية؛ الخارجية وزير طريق عن ترومان الرئيس من رسالة يحمل
ألرفعها الرسالة؛ بهذه املفوض األمريكي الوزير سعادة إىل بعث وقد … فاروق امللك
سبق قد إذ بها، باإلفضاء لنفيس أسمح التي الرسالة تلك نص هو وهذا … جاللته إىل

حقيقتها: عىل تعلم أن للبلدين املصلحة ومن أمرها، يف خاضت أن للجرائد

الوزراء رئيس عزيزي
برينز، جيمس املسرت الخارجية وزير من شخصية رسية رسالة أمس تلقيت
جاللته إىل أفيض وأن امللك، الجاللة صاحب مقابلة ألتمس أن إيلَّ يطلب
عن الدفاع مسائل بكافة املتحدة الواليات حكومة باهتمام رسمية غري بطريقة
نظًرا استقبايل لجاللته تعذر وقد أما العربية. البالد وأمن األوسط، الرشق
أفيض بأن يرحب امللك جاللة أن القرص أنبأني فقد وسفره، الوقت لضيق

كتابة. إليه برسالتي
التي للصداقة، نظًرا أنه جاللته أبلغ أن يف إيل الخارجية وزير ورغب
برفاهية البالغ واهتمامها العظمى، وبريطانيا مرص نحو حكومتي بها تشعر
بريطانيا بني املفاوضات تقدم كثب عن تتابع فهي األوسط، الرشق شعوب كل
تأمل املفاوضات، هذه نجاح يف رغبتها عن تعرب وهي حكومتي وأن ومرص،
لسيادتها املرضية الضمانات ملرص تكفل بطريقة تنتهي أن ممكنًا زال ما أنه
أو األوسط، الرشق أمن عىل بالقضاء ذلك سبيل يف تخاطر أن دون التامة،

الوقوع. محتمل اعتداء ضد املنطقة هذه عن الدفاع تضعف
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الواليات أن بجالء أوضح أن الشأن هذا يف حكومتي أبلغتني وقد هذا
بالنسبة أساسية أهمية ذات مسألة كله األوسط الرشق أمن تعترب املتحدة،

خاصة. ألمنها
الحكومة بأن مقتنعة حكومتي أن لدولتكم أنهي أن ُكلفت الختام ويف
الرشق أمن ملسألة حل إىل الوصول يف صادقة رغبة ترغب الحالية، الربيطانية
غري باستقالل التمتع من املنطقة تلك يف الواقعة البالد يمكن ، حالٍّ األوسط
يشجع أن شأنه من موقف، خلق إىل الوقت نفس يف يفيض ال استقالل مقيد؛

الخارج. من اعتداء وقوع
االستعجال، بطريق أنشاص يف جاللته إىل ترفعوا أن دولتكم أرجو وإني
وزير من تلقيته ما األمر واقع يف وهي هذه، رسالتي احتوتها التي املعلومات

الخارجية.

األمريكية الخارجية وزير عىل ردي

ألرفع ١٩٤٦؛ سنة مايو ٢٧ يف املفوض أمريكا وزير بها بعث التي الرسالة هي هذه
املرصية، املسألة حيال موقفها يف إنجلرتا تأييد عن تنم وهي امللك، جاللة إىل مضمونها
عىل رددت وقد األوسط، الرشق عىل الرويس الخطر من خوًفا املفاوضات يف وتشددها

يأتي: فيما نصها أسجل برسالة أمريكا وزير رسالة

الوزراء رئيس إىل املتحدة الواليات وزير سعادة سلمها التي الرسالة إن
العرش قبل من العناية كل لقيت قد امللك، الجاللة صاحب حرضة إىل لرفعها

… والحكومة
بمفاوضات تتعلق أنها الرسالة هذه تثريه الذي االهتمام مبعث وليس
الواليات بتوسط أيًضا يتعلق األمر ألن بل فحسب؛ ملرص حيوية أهمية ذات
عن البعد من عنها عرف ملا اآلمال، أكرب دائًما عليها تعلق ومرص املتحدة،

… الخارجية سياستها أغراض يف والسمو األنانية
— هي كما — الوقائع إدراك وليد الرد يكون أن االهتمام بهذا وجدير
حكومة «تطمني» إىل املبادرة عىل مرص تحرص إذ — خالًصا سليًما إدراًكا

نواياها. حقيقة عىل املتحدة الواليات
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املتحدة الواليات تشارك — األوسط الرشق بالد من باعتبارها — فمرص
حرصها أن توضح أن تود مرص ولكن املنطقة، تلك بأمر االهتمام من تبديه ما
منقوصة. غري كاملة حرياتها استعادة برضورة لديها مرتبط األمر، هذا عىل
املرتتبة الضمانات تلك النظر عن يغيب أال يجدر أنه دائًما تدرك وهي
الترصيح إىل تسارع ولكنها العظمى، بريطانيا مع ١٩٣٦ سنة معاهدة عىل
التحالف استند لو ثباتًا تزداد أن إال شأنها، من يكون لن الضمانات هذه بأن
يتوافر وال والصداقة، الثقة من أساس عىل العظمى بريطانيا مع عقده املراد

مرص. استقالل باحرتام إال هذا
األمم ميثاق أحكام من أيًضا مستمد رشط وهو — وحده الرشط وبهذا
أن ملرص يتسنى — إليه انضمت التي الدول طليعة يف مرص وكانت املتحدة،
بفضل ذلك ستعمل وهي … العاملي السلم توطيد يف جدية مساهمة تساهم
عاتقها عىل تقع التي الجديدة، بواجباتها العميق وشعورها الخاصة، مواردها

مستقلة. كدولة
القلق من جوٍّا يخلق ملما عالجها يف والتسويف الحالة هذه تجاهل وأن
وهو أال املنشود، بالغرض إرضار فيه — التوتر من جوٍّا نقل لم إن —
األوسط الرشق يف السلم الستقرار الالزمني املتبادل والتفاهم االنسجام تهيئة

نهائيٍّا. استقراًرا
حكومة من فتطلب لها، املتاحة الفرصة تلك بارتياح تتقبل مرص وإن
املبذولة؛ األخرى الجهود كافة إىل القوية جهودها تضم أن املتحدة الواليات

االنسجام. ذلك لتهيئة

… األمريكية الرسالة عىل ردي هو هذا
وزارة يف املسئولني وليقابل نظري؛ وجهة ليعرف بأمريكا؛ وزيرنا إىل أبرقت وقد
يف حديثه تتضمن برقية منه فجاءتني املوقف، يف آراءهم ويتعرف األمريكية، الخارجية

فيها: يقول الوزارة تلك رجال مع الشأن هذا

الربيطانية للحكومة املتحدة الواليات حكومة مشاركة مدى تعرف يف رغبت
الرشق يف السياسة عن املسئولني مع طويًال فتحادثت مرص، من مطالبها يف
لتعضيد آسف إنني بقويل: فبدأت األمريكية، الخارجية وزارة يف األوسط
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الحالية املصاعب إيجاد عىل ساعد مما الربيطانية، للمطالب األمريكية الحكومة
بقولها محتجة هذا قول عىل الرسمية الدوائر فردت املفاوضات، سبيل يف
يف ورد ما يتعدى وال معروف، الشأن هذا يف األمريكية الحكومة موقف إن
عن مرص، وزراء مجلس رئيس إىل الجمهورية رئيس بها بعث التي الرسالة
املنطقة هذه يف األمن يسود بأن تهتم أمريكا أن ومؤداها — أمريكا وزير طريق
مع التشدد عىل اإلنجليز تشجع وهي غامضة، الرسالة هذه إن قلت فلما …
يظل املنطقة هذه يف السلم فإن وبالتايل، حل، غري من املرصية املسألة ترك
من إليه ترمي الذي الغرض يكن لم هذا بأن الرسمية الدوائر أجابتني مهدًدا،
عن تتوانى ال فإنها ذهني، يف قائًما كان لو االعتقاد هذا أن وأضافت الرسالة،
ستفعل. أنها يف الشك يخامرني وال — لإلنجليز أخرى مرة موقفها إيضاح

من إيل فأفىض الرويس، الخطر مسألة أحاديثي تناولت الحال وبطبيعة
نظًرا خصيبًا؛ مرعى مرص يف سيجد الرويس النفوذ أن باعتقادهم حادثتهم
معالجة يف آخذة الحكومة إن فقلت: فيها، الشعب طبقتي بني الهائلة للفوارق
راجع فيها السبب ولكن امللك، الجاللة صاحب حرضة بمعاضدة الحالة هذه
ذلك — إنجلرتا من الواقع الضغط أعني خطورة، أكثر خارجي عامل إىل
مصافحة عىل العنارص، بعض حمل إىل الزمن بمرور يؤدي قد الذي الضغط
وأن الضغط، هذا عن تكف أن للديمقراطيات ينبغي ولهذا إليها؛ املمدودة اليد
ترحب ال الشعوب هذه فإن األوسط، الرشق شعوب صداقة كسب وراء تسعى

متبادلة. بينها الصداقة ترى بأن ترحيبها بيشء
الحكومات بذلتها التي املستمرة املجهودات من فبالرغم ذلك، عىل وعالوة
األحزاب بقية وعناية عنايتها كل فإن بالشعب، للنهوض املتعاقبة املرصية
متى أنه واثق وإنني األجنبية، السيطرة مقاومة إىل منرصفة كانت السياسية
الجميع يرجوها التي الداخلية اإلصالحات فإن الخارجي، العامل هذا زال

رسيعة. بخطى وستسري ستتحقق،
مسألة يف للمناقشة مرص استعداد أخرى مرة الدوائر لهذه أكدت لقد
املتحدة، األمم هيئة ميثاق حدود يف املشرتك للدفاع الالزمة االسرتاتيجية القواعد
كربيطانيا بمفردها لدولة ا خاصٍّ امتياًزا تمنح أن بحال يمكنها ال أنه غري

العظمى.
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عىل أمريكا يف القوم يعلقه كان ما مدى يتبني سبقها الذي والخطاب الربقية، هذه من
بالنظرية مقتنعني — يظهر ما عىل — كانوا وكيف الربيطانية، املرصية املفاوضات نجاح
وكان املرصي، الوفد رفضه الذي الربيطاني املعاهدة مرشوع تضمنها التي اإلنجليزية،
ويحولها مرص، عىل السيطرة يحقق الذي املرشوع وهو املفاوضات، وقف يف سببًا رفضه

الحرب. زمن يف وحلفائهما وأمريكا، إلنجلرتا منطقة إىل
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تذليل عىل يعمال أن الفريقني واجب كان الربيطانية، املرصية املفاوضات توقفت ملا
حل، إىل الوصول ومرص بريطانيا مصلحة من ألن واستئنافها؛ إلعادتها الصعوبات
اتصال عىل كنت ولقد … والتفاهم الثقة من أساس عىل املستقبل يف عالقتهما وإقامة
هذا وبني بيني اتصاالت عدة وحدثت مرص، يف إنجلرتا وسفري لندن يف بسفرينا دائم
يف ظهرت حتى وقت يمِض ولم القائمة. العقبات عىل التغلب منها الغرض كان األخري،
يضمن ما عىل املعاهدة باشتمال يتعلق فيما مرص، آمال من االقرتاب يف قوية رغبة األفق
تسليم ومع … إنجلرتا جانب من سيطرة أو تدخل أي عن واالبتعاد القومية، سيادتها
كحليفة بها، الالئق املستوى يف قواها تضع أن مرصهو تنتويه ما بأن اإلنجليزي الجانب
املعاهدة إمضاء بعد تطول قد الوقت من فرتة هناك أن من تخوًفا أبدوا فإنهم إلنجلرتا،
الوضع يالئم كافيًا، حربيٍّا استعداًدا فيها استعدت قد مرص تكن لم التي الفرتة وهي —
من الربيطاني الجيش من إخالئها وعىل جهة، من استقاللها عىل املبني الجديد الدويل
من وغريه بيفن لسان عىل vacuum فراغ بكلمة الفرتة هذه عن وعربوا — أخرى جهة

… رجالهم
وهو به، سلمت قد كنت الذي املبدأ إىل اإلنجليز وعودة طويلني، ورد أخذ وبعد
بني فعًال املوجود النظام اقرتحوا البلدين، كال يف العسكريني الرؤساء بني التشاور مبدأ

املشرتك». الدفاع «لجنة نظام وهو — عسكرية بمعاهدة املرتبطني وكندا إنجلرتا
رونالد سري الربيطاني السفري قابلني ،١٩٤٦ سنة يونيو ١٨ الثالثاء يوم ويف
املرصي الجانب وافق إذا أنه وأبلغاني االقرتاح، هذا إيلَّ وقدما بوكر، مسرت ومعه كامبل،
وتستأنف ثانية، مرص إىل سيحرض ستانسجيت اللورد فإن اللجنة، هذه إنشاء مبدأ عىل

املفاوضات.
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إجماع، بشبه املبدأ حيث من عليه فوافقوا زمالئي، عىل االقرتاح هذا عرضت وقد
يتناقشان والربيطاني املرصي الوفدان وأخذ املفاوضات، واستؤنفت ستانسجيت، وعاد

التفاصيل. يف

املشرتك الدفاع لجنة

الجديدة. باملقرتحات مذكرة الربيطاني الوفد قدم ستانسجيت اللورد عودة أثر عىل
املعاهدة مرشوع من والسادسة والخامسة الرابعة املواد تعديل تتناول وهي
تضمنت وقد املفاوضات، أجله من وتوقفت املرصي الوفد رفضه الذي السابق، الربيطاني

يأتي: ما الجديد وضعها يف
الطرفني عىل مشرتًكا واجبًا يكون املشرتك) الدفاع بلجنة الخاصة (وهي الرابعة: املادة
أراضيهما، عن فعًال يدافعا وأن املشرتكة، سالمتهما يكفال أن املتعاقدين الساميني
الساميني الطرفني بني املتبادلة واملساعدة التعاون ولكفالة مواصالتهما، يحميا وأن
ملك الجاللة صاحب حرضة وافق املشرتك الواجب يف منهما كل ومساهمة املتعاقدين،
للدفاع»، «لجنة إنشاء عىل مرص ملك الجاللة صاحب وحرضة العظمى، بريطانيا
يعاونهما املتعاقدين، الساميني للطرفني املختصة العسكرية السلطات من تؤلف

تعيينهم. الحكومتان ترى الذين اآلخرون املمثلون
اللجنة: اختصاصات وتكون

مرص يف عنهما املشرتك الدفاع الوجوه كل من تكفل التي التدابري تنسيق (١)
املشرتكة. مواصالتهما حماية ذلك يف بما املجاورة واألرايض

املوظفني مسائل من بها يتصل وما والجوية، والبحرية الربية املسائل دراسة (٢)
املتعاقدان. الساميان الطرفان فيها ينظر التي الخطط وإعداد والعتاد،

املنصوص االختصاصات بهذه لالضطالع — األمر احتاج كلما — اللجنة وتجتمع
للحكومتني، النصح إسداء بقصد وتتشاور الدويل، املوقف استعراض وملواصلة عليها؛
الرشق سالمة تهدد التي الحاالت كل يف املناسب العمل من به تقومان بما وتوصيتهما

ملرص. املتاخمة األرايض كافة ذلك يف بما األوسط،
ميثاق أحكام مراعاة مع الحرب) لخطر بالتعرض الخاصة (وهي الخامسة: املادة
يف — املسلحة قواتهما تتخذ أن عىل املتعاقدان الساميان الطرفان اتفق املتحدة، األمم
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يف للخطر سالمتهما تعريض شأنها من ويكون أحدهما، فيها يشتبك حرب حالة
الوثيق بالتعاون الالزمة التدابري ملرص— املجاورة األرايض ذلك يف بما األوسط، الرشق
العمل املتحدة لألمم األمن مجلس يتوىل وحاملا املتبادلة، املساعدة ألغراض بينهما
فإن نصابهما، إىل إعادتهما أو الدوليني، واألمن السلم عىل للمحافظة اتخاذه الواجب
تنسيقها يجري املتعاقدين الساميني للطرفني املسلحة القوات اتخذتها التي التدابري

األمن. مجلس به يقوم الذي العمل مع
يقوم التي الطريقة أن عليه املتفق من الالزمة) بالتسهيالت (الخاصة السادسة: املادة
األوضاع األخص وعىل اآلخر، للطرف املساعدة املتعاقدين الساميني الطرفني أحد بها
لتمكني اتخاذها يجب التي والخطوات السابقة، املادة يف إليه املشار للتعاون الفنية
بطريقة االعتداء مقاومة فيه تستطيع مركز يف تكون أن من الساميني الطرفني قوات
باالتفاق تسوى التي األمور من وهي الالزمة، بالتسهيالت القيام ذلك يف بما فعالة،

ومرص. املتحدة اململكة حكومتي يف املختصة العسكرية السلطات بني

املشرتكة اللجنة يف الربيطانية النظرية

استئناف عند الربيطاني الوفد بها تقدم التي الجديدة الربيطانية املقرتحات هي هذه
الوفد هذا أرفق وقد املشرتك، الدفاع بلجنة الخاص االقرتاح فيها ما وأهم املفاوضات،
فيما وتتلخص اللجنة، هذه يف اإلنجليز نظرية فيها يرشح ضافية بمذكرة اقرتاحاته

يأتي:

الذي املعاهدة، طرف ملصلحة العمل التزام املساعدة لتبادل محالفة كل تقيض •
مشرتك، بعمل الحكومتني بقيام وذلك حرب، يف يشتبك أو االعتداء عليه يقع

الحرب. نشوب بمجرد املسلحة قواتهما وبتآزر
وحده الوطني الجيش قيام إن بل السلم، وقت منذ املشرتك للدفاع التمهيد يجب •
عىل فيجب ومستمرٍّا، طويًال استعداًدا سيستلزم الدولة، أرايض عن بالدفاع
املواقع. وتحديد القوات، لتوزيع االسرتاتيجية الخطط وضع الحرب أركان هيئة
فينبغي أرضه، ليست أرض عىل ويقاتل هذه بصفته يأتي مدد، الحليف الجيش •
الوطني، الجيش اتخذها التي والرتتيبات البلد معالم تألف أن حربه أركان لهيئة
سيتعاونان اللذين الجيشني مواقع طويل بزمن قبل من بدقة تحدد أن ويجب

الحرب. يف
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الرتتيبات، هذه توضع لم إذا جدواه من كثريًا دولتني بني املشرتك العمل ويفقد •
يف الفرنسية الربيطانية الجيوش هزيمة أسباب من أن يف اليوم أحد ينازع وال
الحملة، لتلك الالزم الحربي االستعداد انعدام ،١٩٤٠ مايو يف وهوالندا بلجيكا
البلجيكية الجيوش مع تعاونهما وسائل ارتجال إىل الحلفاء قيادة واضطرار
أدى ١٩٤١ سنة يف وكذلك … دراستها لهما يسبق لم أراٍض يف والهوالندية
تعذر إىل اليوجوساليف والجيش املتحالفة، القوات بني التمهيدي التنسيق انعدام

الحلفاء. إمداد عىل الجيش هذا اعتماد
أنه مع ،١٩٤٠ سنة وكندا املتحدة الواليات بني للدفاع املشرتكة اللجنة أنشئت •
الحرب يف مشرتكة كندا كانت إذ مساعدة، اتفاق أو معاهدة بينهما هناك تكن لم
هذه تنشئ أن يف األخرية ترتدد فلم الحياد، عىل الوقت ذلك يف املتحدة والواليات
البلدين عىل الواجب العسكرية التدابري تنسيق بقصد للدفاع، املشرتكة اللجنة

املشرتك. لدفاعهما تأمينًا اتخاذها
التمهيد املستساغ من أصبح رصيحة بمعاهدة دولتان ارتبطت إذا أوىل باب من •
يف اآلخر بمؤازرة الطرفني من كل بالتزام املعاهدة تقيض إذ املشرتك، للعمل

الحرب. حالة
الحرب، أركان هيئات بني العمل تنسيق أهمية األوىل العاملية الحرب أظهرت •
النقل مسائل مثل الحربية بالعمليات عالقة لها التي املدنية اإلدارات بني وكذلك

إلخ. … والتموين الذخرية وصنع
بالنص احتفظ قد ،١٩٢٢ سنة وبريطانيا فرنسا بني املعاهدة مرشوع إن •
بني دواًما قائًما التفاهم «يظل بأن الثانية مادته يقيضيف والذي قديًما، املعهود
أن السابقة للتدابري يكفل أن بقصد الساميني، للطرفني الحرب أركان هيئتي

إليها.» الحالة دعت ما إذا فعالة تكون
أي — ١٩٤٢ سنة يف قررت األرجنتني) عدا (ما الجنوبية أمريكا جمهوريات إن •
للدفاع مشرتكة لجنة فوًرا تنشئ أن — أسابيع ببضعة الياباني االعتداء بعد
القارة عن للدفاع الالزمة التدابري دراسة إليها يوكل األمريكية، الدول جامعة عن

الدول. هذه حكومات إىل توصياتها وتقديم األمريكية،
بني اتفاق بمقتىض دفاع هيئة إىل الحرب بعد الكندية األمريكية اللجنة حولت •

البلدين.
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— التجارب علمتها أن بعد — األخرى األمريكية والدول املتحدة الواليات قررت •
الحرب؛ وقت يف مشرتك بعمل للقيام االستعداد عدم خطأ ارتكاب إىل تعود أال
سنة مايو ٦ يف املتحدة الواليات يف النواب مجلس إىل قانون مرشوع قدم ولهذا
عقد بقصد األمريكية»؛ الدول بني العسكري التعاون «قانون عنوانه ١٩٤٦

األخرى. األمريكية الدول وبني الدول هذه بني اتفاقات
للتمهيد الرئيسية؛ الهيئة هي األمريكية القارة يف للدفاع املشرتكة اللجنة أصبحت •
سائًدا املشرتكة اللجان نظام أصبح كما ولتنفيذه، الحرب زمن يف مشرتك لعمل

القارة. هذه يف إال
األمم كافة بني النطاق واسع حلف بمثابة هو الذي فرنسيسكو سان ميثاق إن •

الدعائم. موطدة للدفاع دائمة هيئة أنشأ قد االعتداء، ملكافحة املتحدة

املرصي الوفد مالحظات

يأتي: فيما إجماله يمكن ما السابقة الربيطانية املقرتحات عىل املرصي الوفد الحظ وقد

إنشاء الرابعة املادة تقرر بينما الحرب، وقت يف التآزر مبدأ الخامسة املادة تقرر •
التآزر، لتحقيق وسيلة إال الواقع يف ليست اللجنة وهذه للدفاع، مشرتكة لجنة

الخامسة. املادة بعد املادة هذه تأتي أن فيجب
االقرتاح حق يقع املرصي الدستور بمقتىض بأنه االعرتاض الخامسة املادة تثري •
ال ولهذا غريها؛ دون الحكومة عاتق عىل تبعاتها وحمل التدابري، معظم يف

عسكرية. هيئة إىل ذلك يف سلطانها عن تنزل أن تستطيع
الحرب حالة يف إال للمساعدة محل هناك يكون ال املتحدة األمم هيئة مليثاق طبًقا •
بصيغة إحداهما» فيها يشتبك حرب «حالة تستبدل أن يجب ولهذا الدفاعية؛
املتاخمة البالد يف وبريطانيا مرص فيها تتعرض التي الحالة، تتناول أخرى

مسلح. العتداء ملرص
شأنه من واضح، تكرار واحدة معاهدة يف جنب إىل جنبًا و٦ ٤ املادة وجود إن •

اتباعه. الواجب اإلجراء يف لبًسا يخلق أن
األمريكية، الدول دفاع ولجنة وكندا، املتحدة الواليات بني املشرتكة اللجنة حالة يف •
السادسة. املادة عليه تنص ما يماثالن آخر منهاج وال أخرى، هيئة توجد ال
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تقدم أن هو للدفاع، املشرتكة اللجنة دور أن بوضوح الرابعة املادة تبني ال •
الذي املبدأ هو ذلك فإن فيها، البت سلطة تملكان اللتني للحكومتني مقرتحات
الدول دفاع ولجنة وكندا، املتحدة الواليات بني للدفاع املشرتكة اللجنة عليه تقوم

األمريكية.
اختصاصات هي الرابعة املادة يف عليها املنصوص االختصاصات أن كما •
عىل بالتحديد ينص أن يجب ولهذا عسكرية؛ هيئة تملكها أن يمكن ال سياسية،
عن بناء إال تجتمع ال االستثنائية، االختصاصات بهذه يتعلق فيما اللجنة أن

الحكومتني. دعوة

املالحظات، هذه يف طويًال الربيطاني والسفري ستانسجيت اللورد مع تحادثت وقد
الدفاع لجنة اختصاصات نحدد أن فيها استطعنا مقابالت عدة وبينهما بيني وجرت
أم العسكرية بالناحية يتعلق فيما سواء املرصية، النظر وجهة يحقق تحديًدا املشرتك
أما عسكرية، مسائل من تتناوله وما تأليفها، شكل بوضوح قررنا بحيث السياسية،
إال والربيطانية، املرصية الحكومتني حق من هي بل حقها، من فليس السياسية املسائل
البحت، السيايس املوقف تبحث أن لها ليس ولكن ذلك، إىل الحكومتان هاتان دعتها إذا

عليه. املرتتبة العسكرية اآلثار تبحث بل
بمذكرة إلينا الربيطاني الوفد وبعث والربيطاني، املرصي الجانب اتفق ذلك وعىل

يأتي: ما عىل نصت واختصاصاتها، اللجنة تأليف عن

بريطانية، والثانية مرصية، األوىل شعبتني: من املشرتكة اللجنة وتتألف
نظًرا ولكنه العسكريني؛ من وأغلبهم األعضاء، عدد يف متساويتان والشعبتان
املدنية، اإلدارات عمل يف تدخل فنية مسائل أيًضا تتضمن العسكرية املسائل ألن
السلطات ملساعدة الحكومتان تختارهم مدنيون أعضاء اللجنة إىل ضم فقد

العسكرية.
املتبادل بالدفاع املتعلقة املسائل دراسة هو اللجنة اختصاصات وأول
العتاد مسائل من بذلك يتصل وما والجو، والبحر الرب يف املتعاقدين للطرفني
اتخاذها الواجب والتدابري لتعاونهما، الفنية األوضاع خاصة وبصفة والعمال،
مقاومة عىل بالفعل قادرة تكون أن للطرفني املسلحة للقوات يتاح لكي

االعتداء.
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عن — ما ثمرة لها تكون أن أردنا إذا — الدراسة هذه تسفر أن ويجب
يف يراعى أن أخرى جهة من ويجب الحكومتني، إىل تُرفع عملية واقعية نتائج
أن الح إذا كما معينة، سياسية لحوادث االسرتاتيجية، واآلثار الخطط وضع
مفاجئة زيادة الدولة هذه قوات زادت إذا أو العدوان، منها يقع قد أخرى دولة
شأنها من يكون قد الحوادث هذه فإن جديدة، تحالف ملعاهدات عقدها بسبب
لتجعلها وضعتها؛ قد تكون التي الخطط تعديل عىل املشرتكة اللجنة تحمل أن

الجديدة. لألوضاع مطابقة
العسكرية اآلثار — الحال اقتضت إذا — لتبحث اللجنة تجتمع ولهذا
وتقدم األوسط، الرشق يف األمن تهدد قد التي الحوادث وكل الدويل، للموقف

الشأن. هذا يف املناسبة التوصيات
ناحية يتضمن ذلك إن إذ نفسها، تلقاء من تجتمع أن للجنة ليس ولكن
املسائل هذه اللجنة تبحث فلن ولهذا وحدها؛ الحكومات حق من هي سياسية
تبحث أن لها يكون فلن ذلك عىل وعالوة … الحكومتني من دعوة عىل بناء إال

عليه. املرتتبة العسكرية اآلثار تبحث وإنما البحت، السيايس املوقف
فنية هيئة إال هي فإن قرارات، إصدار سلطة حال أية يف للجنة وليس
بحق سيادتهما بموجب تحتفظان اللتان فهما الحكومتان أما استشارية، بحتة

اللجنة. درستها التي باملسائل يتعلق فيما القرارات اتخاذ
اللجنة تدرس أن بعد يأتي: كما عادة العمل بها ستجري التي والطريقة
من كل وتقوم عليها، االتفاق إىل انتهت التي النتائج تثبت معينة مسألة
الحكومتان؛ أقرتها فإذا حكومتها إىل القرارات هذه برفع ذلك بعد الشعبتني
يحدث قد كما عليها تصديقها تثبت خطابات أو مذكرات تتبادالن فإنهما
وتعدال ترفضا وأن للمسألة، جديدة دراسة يف ذاتهما الحكومتان ترشع أن

املشرتكة. اللجنة مقرتحات
هي التنفيذ، موضع قرار أي يوضع أن فيها يمكن التي الوحيدة والحالة
أو مذكرات بمقتىض الحكومتني بني التام االتفاق فيها يتحقق التي الحالة
ال — املشرتكة اللجنة إنشاء عىل يرتتب ال أنه هذا ومعنى متبادلة، خطابات

الحكومتني. اختصاصات عىل تعدٍّ أي — فعًال وال قانونًا
املتعاقدتني. الدولتني باستقالل مساس فيها ليس وبالتايل
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والحماية … الدفاع لجنة

استشارية لجنة أنها الذكر السالفة املشرتك الدفاع لجنة اختصاصات من القارئ يرى
ذلك يف املغرضون أراد كما مرص، عىل الربيطانية الحماية لبسط لجنة وليست بحتة،
الربيطانية القوات جالء أن يتجاهلون وهم العام، الرأي أمام يشوهوها أن الوقت
السيادة يف حقوقها كامل بذلك ستسرتد مرص وأن وجوٍّا، وبحًرا برٍّا سيتم مرص عن
بمرص إنجلرتا عالقة تكون فلن وإذن الحقوق، هذه تشوب شائبة أية دون واالستقالل
رأيت كما — لجنة سوى املشرتكة اللجنة وما الدول. من غريها كعالقة إال ذلك بعد
وهي املدنيون، أم العسكريون منهم سواء واإلنجليز، املرصيني عدد فيها يتساوى —
تعدلها، أو ترفضها أو مشورتها تقبل أن الدولتني من لكل قلنا، كما محضة استشارية
هيئة لنظام خاضعة وثيقة إال املشرتكة اللجنة فيها بما وبريطانيا مرص بني املحالفة وما
أعمالها، يراجع أن تشكيله يتم أن بمجرد الهيئة هذه حرب أركان وملجلس املتحدة، األمم

الهيئة. ميثاق يطابق فيما خطأها ويوجه
الوقت ذلك يف سمموا الذين ألولئك أقول أن حقي من كان ذلك كل ذكرت فإذا
ألصقوا إنهم الربيطانية: للحماية قبول هو اللجنة هذه قبول أن بزعم البالد، هذه جو
يف الربيطاني الجانب يقوله ما أن يوهموا أن أرادوا أو توهموا فهو التهم، أشنع ببالدهم
رغم — اللجنة توصيات أن توهموا كما محالة، ال املرصي الجانب سيقبله اللجنة هذه
ضعيفة، ومرص قوية إنجلرتا ألن مرصية؛ حكومة ألية ملزمة ستكون — استشارية أنها
يف أمًال املفاوضة، قطع تمني إىل به دفع شخيص هوى عن صادر اتهام محض وهذا

الوزارة. مركز إحراج
املحافظة مرص باستطاعة اإليمان يف ضعف عن صادر الوهم أو اإليهام هذا أن عىل
كلما ،Inferiority complex النقص مركب بشبه ورميها االستقالل، يف ا تامٍّ حقها عىل
مرص مصالح واجهت كلما أو األعمال، من عمل أي يف إنجليزيٍّا ممثًال املرصي واجه

امليادين. من ميدان أي يف إنجلرتا مصالح
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الشعبة ورئيس نيويورك، محافظ «الجورديا» مسرت يوًما زارني قد أنه وأذكر
الكنديني وشعور شعوره عن وسألته وكندا، أمريكا بني املشرتك الدفاع للجنة األمريكية

بالنص: يل فقال املشرتكة، اللجنة أعمال يف الفريقني بني املساواة وجوب ناحية من

الكندي الجانب إن لك أقول أن حقي من كان وربما هذا عن تسألني أنت
وأكثر مطالبة أشد — الضعيف الجانب يمثل الذي وهو — اللجنة هذه يف
والطول! الحول صاحب األمريكي الجانب من غايته إىل ووصوًال فيها تصميًما
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والربيطاين املرصي بنيالوفدين

التي الشئون يف واملباحثات املناقشات كانت أنطونيادس، قرص ويف اإلسكندرية، بمدينة
يوليو ٢٥ يف به بعثت خاص خطاب من مقتطًفا وإليكم واإلنجليز، نحن عليها اختلفنا

يأتي: كما وهو فيه كنا الذي الوضع لتبيان العليا؛ الجهات إحدى إىل ١٩٤٦ سنة

يؤسفني ساعات، ثالث دام والسفري اللورد وبني بيننا باألمس حديث جرى قد
القوم أن (١) يل: تبني وقد موضوع، أي يف تفاهم إىل يؤد لم إنه أقول: أن
حتى نطاقها من الخروج يستطيعون ال لندن من بتعليمات مرتبطون هنا
عسكرية قاعدة مرص استمرار أو جعل فكرة أن (٢) … النظر بإعادة بالوعد
بمركز ملرص االعرتاف عن بعيدين يزالون ال إنهم (٣) … السائدة هي تزال ال
لم أشهر أربعة دامت مفاوضات بعد إنهم (٤) … السودان يف معنوي ولو
األمر نهاية يف قالوا وقد نواحيها، من ناحية أية يف املرصية العقلية يدركوا
وتلقاء لندن، من ويستمدونها نهائية، تكن لم السودان بشأن تعليماتهم إن
إىل تليفونيٍّا ألنبهه الواحدة؛ الساعة اليوم باشا عمرو مع الكالم رتبت كله ذلك
إىل الحربية مرص التزامات امتداد (١) أي: فيه نحن الذي املركز يف البقاء أن
يف الربيطانية الجيوش لعودة مرص تعريض (٢) … املتاخمة البالد من أكثر
عن الجالء عدا فيما الجالء يف التلكؤ (٣) … األوسط بالرشق الخطر حاالت
داخل يف آخر إىل مكان من انتقال بل بجالء، ليس وهو الكبريتني، املدينتني



مذكراتي

بغري السودان مسألة يف املفاوضة تجري أن إىل السعي (٤) … املرصي القطر
أمر يف جدي تفاهم إىل يؤدي ال ذلك كل السيادة، شأن يف جانبنا من تحفظ
األمور، ترصيف بيده ممن رسيًعا ردٍّا باشا عمرو من وسأطلب التحالف،
يسلم ال لألمم جامعة هناك أن يتجاهلون هنا املفاوضني القوم أن ويلوح

جانب. عىل جانب من بسيطرة ميثاقها

الربيطاني للجانب مرصي بالغ

قصدت ،١٩٤٦ سنة يوليو ٢٩ اإلثنني يوم صبيحة من عرشة الثانية الساعة منتصف ويف
الربيطاني، والسفري ستانسجيت لورد ملقابلة سابق ملوعد وفاء أنطونيادس رساي إىل
املقرتحات بشأن املرصية املفاوضات هيئة قرار إلبالغهما حرضت إنني لهما: فقلت

نصه: وهذا عليهما، فتلوته كتابة ذلك أعددت قد وكنت األخرية، الربيطانية

وكنت ومرص، إنجلرتا بني لالتفاق منارصة املرصيني أخلص من أنني أعتقد
االتفاق. هذا بناء يف العاملني طليعة يف أكون أن كذلك آمل

اجتماعه يف للمفاوضات املرصي الوفد أن أبلغكم أن عيل يشق ولهذا
اتخذه الذي األخري، للموقف مضاد موقف اتخاذ اآلراء بإجماع قرر قد األخري،
الثانية املادة (١) يأتي: ما عىل ينصب املرصي الوفد وقرار الربيطاني، الوفد
املجاورة بالبالد الخاصة الربيطاني الوفد من املقدم املعاهدة مرشوع من
عدم (٣) … الجالء بربنامج الخاص الشفوي البيان (٢) … الحرب وخطر
للمفاوضات مرص طلبتها التي األساسية، املبادئ شأن يف طيبة داللة أية وجود

بالسودان. الخاصة
التي األسباب، ترشح مذكرة أيام بضعة خالل يف إليكم وستقدم هذا

هذا. قراره إصدار يف املرصي الوفد إليها استند
التقدير عواطف من تكنُّونه بما لعلمي أنني شخصيٍّا جهتي من وأضيف
دراسة أن آمل عدالتها، يف نزاع ال التي القضية تلك وقضيتها؛ ملرص والود

نظرنا. بوجهة األخذ إىل بكم ستؤدي للموقف منكم جديدة
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تنسم من شعور أنه إيل خيل ما عليهما ظهر البالغ هذا تالوة من فرغت فلما
السفري: قال ثم يتوقعه، كان مكروه من الخالص

باألمور السري تعجيل فيه يرجى كان وقت يف بيفن مسرت ملرض آسف إنني
إىل يحرض أن ينوي كان بيفن مسرت أن أسفي يف زاد ومما إليه، والرجوع

التمام. إىل طريقها يف أو نهايتها آذنت قد واملفاوضات مرص،

للمعاني يكن «ألم فتساءل: يومئذ، زيارتي موضوع يف الكالم إىل السفري انتقل ثم
املرصيني؟ املفاوضني نفوس يف أثر أي الثانية املادة لتعديل ذكرناها؛ التي واالعتبارات
ال واملحالفة ،effective فعالة قيمة ذات املعاهدة هذه جعل يف محصور غرضنا كل إن
الحروب أن تماًما تدركون أنكم شك وال بها، عرضناها التي بالصورة إال كذلك تكون

الفائقة.» الرسعة تستلزم الحديثة
يف فيه أطلنا وكالم مىض، فيما بحثًا قتلناها مسائل هذه السفري سعادة «يا فقلت:
تُرفض أن إال يمكن ال تقرتحونها التي بالصيغة املادة أن لكم وأوضحت سابقة، فرص
املوافقة يمكن ال الذي الحرب خطر موضوع إىل بنا تعود تكاد جهة من ألنها باإلجماع؛
تفكريكم يف دائًما هي التي األتوماتيكية الحالة نحو تدفعنا أخرى جهة من وألنها عليه،
ثالثة جهة من وألنها الطرفني؛ بني تشاور أي يمتنع أن شأنها من والتي يظهر، ما عىل
مقبول، غري هذا وكل املعاهدة، بمقتىض مرص عىل املفروضة االلتزامات أعباء من تزيد

أخرى.» مرة مرص الربيطانية القوات لدخول السبيل يمهد أن شأنه من يكون وقد
وأغراضهما نيتهما حسن يبينا أن الربيطاني والسفري ستانسجيت اللورد حاول هنا
جديدة صيًغا وضعا قد ذلك إثبات يف منهما رغبة «إنه السفري وقال مرص. إزاء السلمية
منتصف يف الطرفني بني يجمع ما إحداها يف ولعل املعاهدة، محور هي التي الثانية للمادة
األوىل إىل الحقيقة يف ترجع متشابهة صيغ وهي الثالث، الصيغ عىل وأطلعاني الطريق.»

يأتي: كما وهي منها

املتعاقدان، الساميان الطرفان اتفق دائًما املتحدة األمم ميثاق أحكام مراعاة مع
يف سالمتهما للخطر وتعرض أحدهما، فيها يشتبك حرب حالة يف أنه عىل
قد الذي اإلجراء بينهما الوثيق بالتعاون يتخذان املجاورة، األرايض أو مرص
السلم إلعادة الالزمة التدابري األمن مجلس يتخذ حتى وذلك برضورته، يسلم

نصابه. إىل
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املفاوضات. من كبريًا جانبًا شهدت التي باشا صدقي إسماعيل بمنزل الذكريات قاعة

ألن الذكر؛ تستحق فروًقا أرى ال إني الصيغ: هذه عىل اطالعي بعد لهما قلت وقد
خاصة فكرة كل يبعد نص يف أفكر «إنني ستانسجيت: اللورد فقال واحدة، كلها أهدافها
فشكرته «… الفعلية الحرب حالة عىل إال الثانية املادة تنصب ال وحتى الحرب، بخطر

املوقف. تحسني يف الرغبة دليل فإنه التفكري، هذا عىل

والسودان الجالء

هي «وما ستانسجيت: اللورد فقال الجالء، مسألة إىل ذلك بعد الكالم انتقل ثم
الجالء؟» تفصيالت عىل اعرتاضاتكم
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لدرس أنطونيادس قرص يف عقدت التي االجتماعات أحد يف املرصيني املفاوضني هيئة
الربيطاني. الجانب بها تقدم التي االقرتاحات

املطلوب الجالء وليس ،١٩٣٦ سنة معاهدة جالء هو تعرضونه الذي هذا «إن فقلت:
وإنما جالء، هذا فليس السويس، قناة منطقة إىل الداخل من قواتكم تنقلون إنكم اليوم،

أخرى!» مرصية أرض إىل مرصية أرض من انتقال هو
الجالء؟» مدة مسألة يف يرضيكم وماذا الجالء، مراحل هذه «إن فقال:

واالمتعاض بالرفض تلقت قد املفاوضات هيئة إن القول: أصارحك «إني قلت:
قبل ذلك يف رأيي عليكم أخف ولم الجالء، لتنفيذ سنوات خمس املتضمن اقرتاحكم
عرضه يمكن ما آخر إىل وصلنا قد إننا صدقني املرصية، املفاوضات هيئة عىل عرضه
جالء أن نعلم إننا مرصي، يقبلها أن يمكن ال فرتة فهي سنوات خمس أما قبوله، أو
استعجال بل األعداء، استعجال نستعجلكم ال ونحن طويًال، زمنًا يستغرق ال املحاربني
الجالء إلتمام املعقولة الفرتة تقدير، أكثر عىل سنتني أو ونصف، سنة يف ولعل األصدقاء،
أنتم بل عجل، عىل تخرجوا حتى ظهوركم يف السنج نضع فلسنا مهل، عىل الكامل

مرارة.» وراءه يرتك ال كريًما خروًجا مهل عىل قلت كما تخرجون
صمت. يف أطرقا بل السفري، وال ستانسجيت ذلك عىل يرد فلم
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عن كتب ما كل قرأ أنه ستانسجيت: اللورد فقال السودان، مسألة يف فاتحتهما ثم
إحداها يف يجد فلم املعاهدات، مرشوعات أو املاضية واملعاهدات املفاوضات يف السودان

اآلن. املرصي الجانب يقرتحه الذي كهذا كالًما
موضوعاتها، يف وال اتجاهاتها يف حاسمة املاضية املفاوضات تكن «لم له: فقلت
عىل املرصية السيادة حق إن يريض، وجه عىل املشاكل كل من نفرغ أن نريد اآلن ونحن
السيادة، بهذه التسليم نطلب ونحن مىض، فيما أنفسكم به اعرتفتم قديم حق السودان

املعاهدة.» تتم ال وبدونها األهمية، درجات أقىص يف ونعتربها
أي نصوصها يف ليس أن فيها جاء ١٩٣٦ سنة معاهدة «إن ستانسجيت: فقال

اآلن؟» كهذا لنص نلجأ ال فلماذا السودان، عىل السيادة بمسألة مساس
إننا معلقة؟ تركها من الغرض وما املسألة؟ هذه يف البت تفادي معنى «وما فقلت:

نهائية.» مفاوضات تكون أن نريد
مباحث تجري اإلنجليزية املرصية املعاهدة إمضاء بعد أنه عىل نتفق «ألم فقال:

اآلن؟» أمرها يف التعجل معنى فما السودان؟! يف الحالة بشأن
أمور يف البت نتعجل الذين نحن ولسنا فيها، نزاع ال بدهية مسألة «هذه قلت:
سياسة ووضع الخطط، رسم يتعجلون الذين هم السودان يف رجالكم وإنما السودان،
ذلك يف ما إىل نظره الفتًا العام الحاكم إىل الكتابة إىل اضطرني مما للسودان، املستقبل

السفري.» إىل بذلك كتبت كما مخالفات، من
خاص مبدأ يف اآلن من البت يحسن هل هي املسألة «إن ستانسجيت: اللورد قال
هو وهذا عليها، املتفق املباحثات إتمام بعد ما إىل مؤقتًا البت ترك يحسن أو بالسودان،

الصحيح!» الوضع
بشأن نياتكم يف الثقة فقدوا قد املرصيني بأن أصارحكم أن آسف «إني فقلت:

سبيل.» من فصمها إىل ليس كثرية، أوارص والسودان مرص بني إن السودان،
يف أو مرص، يف بيفن مسرت ملقابلة قريبًا الفرصة يل تتاح أن يف أمنيتي أبديت وهنا
ستانسجيت. اللورد فضحك البالد، هذه إىل الحضور من تمكنه ال مشاغله كانت إذا لندن
يف أنطونيادس قرص لكم تقدم أن تستطيع ال الربيطانية الحكومة «ولكن وقال:

لندن!»
قديم.» من كرمكم نعرف ونحن ذلك، إىل حاجة «ال مبتسًما: فقلت
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والربيطاني املرصي الوفدين بني

بيفن ومسرت باشا عمرو بني

وطلبت باشا، عمرو الفتاح عبد سعادة لندن يف بسفرينا تليفونيٍّا اتصلت أنني أسلفت
الوفد موقف عن نجم الذي بالحرج ويكاشفهم األمور، ترصيف بيدهم من يقابل أن إليه

رسيع. برد إلينا ويبعث املفاوضات، يف األخري الربيطاني
الخارجية وزارة ورجال باشا، عمرو بني عدة محادثات ذلك بعد جرت وقد
قابله فلما الخارجية، الشئون يتوىل أتيل مسرت وكان بيفن، مسرت مرض أثناء اإلنجليزية
يخِف ولم مرص، مع املفاوضات إليها وصلت التي الحالة عىل محنًقا وجده باشا عمرو
الذي األخري، مرشوعه عن يرتاجع أال عىل مصمم الربيطاني الوزراء مجلس أن باشا عمرو
إلينا، بها بعث التي رسالته يف باشا عمرو وقال الربيطاني، والسفري ستانسجيت قدمه
موظفي ألسنة عىل ذلك تجىل وقد مرص، مع املفاوضات قطع إىل منرصفة كانت النية إن
ملقابلة يسعى أن املصلحة من رأى الروح، هذه باشا عمرو وجد فلما الخارجية، وزارة
معه، الطيبة الشخصية بعالقاته ذلك يف استعان وقد ملرضه، معتكف وهو بيفن مسرت
أتيل مسرت طليعتهم ويف الربيطاني، الوزراء مجلس أن ترى «أنت بيفن: مسرت له قال وقد
اختمرت قد رجل أنني ولوال العسكريون، وكذلك مرص، مسألة يف ضدي اآلن أصبحوا قد
هذه وترك املفاوضات، قطع من مندوحة هناك كان ملا لتحقيقها أعمل فكرة رأسه يف
ولذلك تفاهم؛ بينهما يقوم أن مًعا وإنجلرتا مرص مصلحة من أنه أرى ولكني املسألة،
سالم رسول تكون أن ورجائي الحديث، هذا وتبلغه باشا، بصدقي تتصل أن أرجوك

يشء.» كل ضاع وإال وتوفيق،
«إن قال: وأبداه، قدمه ما عىل مصمم املرصي الجانب إن باشا: عمرو له قال فلما
هذا عىل وال الروح بهذه تعالج ال الكربى واملسائل فيه، جدوى وال له معنى ال التصميم
من إنقاصها يمكن الجالء سنوات أن ذكر أتيل مسرت أن بلغه قد إنه قال: ثم «… الشكل

أربع! إىل سنوات خمس
وزارة محاميي أحد عنده وجد بيفن ملسرت باشا عمرو من ثانية زيارة ويف
املفاوضات، شئون يف الثالثة فتحادث — بيكيت مسرت يكن ولم — الربيطانية الخارجية
النص عىل وتفاهموا ذاتها، باملعاهدة يتعلق فيما الثانية املادة يف اآلن انحرصت التي

املادة: لهذه اآلتي

البالد أو مرص، أصبحت إذا ما حالة يف املتعاقدان الساميان الطرفان اتفق
بينهما فيما الوثيق بالتعاون يقوما أن عىل — مسلح اعتداء محل لها املتاخمة
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الالزمة التدابري األمن مجلس يتخذ أن إىل وذلك رضورته، تتبني الذي بالعمل
نصابه. إىل السلم إلعادة

دولة أية سالمة تهديد حالة يف املتعاقدان الساميان الطرفان واتفق
رضورته، تتبني الذي بالعمل القيام بقصد يتشاورا أن عىل ملرص، مجاورة

نصابه. إىل السلم إلعادة الالزمة التدابري األمن مجلس يتخذ حتى وذلك

املبارشة النتيجة هي الصيغة هذه بأن له رصح بيفن مسرت إن باشا عمرو قال ثم
وكان الربيطانية، املرصية النظر وجهات بني أمكن ما التقريب بها يقصد التي ملساعيه

املتاخمة. بالبالد الخاص النص إبقاء الصادقة الرغبة هذه شأن من
بني العالقة تكون الحرب لخطر تعرضت إذا املجاورة بالبالد يختص وفيما
وال جربية، التزامات عىل ينطوي ال التشاور وهذا التشاور، عىل مقصورة الحليفتني

عليها. االعتداء حاالت غري يف مرص الربيطانية الجيوش دخول عليها يرتتب

سنوات ثالث

خمًسا ال سنوات ثالث تكون أن عاتقه عىل سيأخذ إنه الجالء: مدة عن بيفن مسرت وقال
«ال باشا: لعمرو قال وهنا أتيل، مسرت قال كما — أربًعا وال — األمر أول طلب كما —
الواقع يف إننا كثريًا، ذلك من أهم املسألة إن سنة، كسب كله هذا من الغرض أن تظن
موت أو حياة واملسألة شديًدا، تهديًدا الرويس الخطر فيها يتهددنا دقيقة مرحلة نجتاز
الجيوش من خالية تكون أن املرحلة هذه يف مطلًقا مرص مصلحة من فليس ولكم، لنا
نرتك أن نستطيع ال إننا قلت: حني إليه قصدت ما وهذا أنفسنا، وعن عنها تدافع التي
األمن، مجلس إىل الذهاب تريدون أنكم سمعت «إنني قال: ثم ،«vacuum فراًغا وراءنا
القضية بهذه أذهب أن مطلًقا بالحرج أشعر وال الطريق، هذا اخرتتم إن عندي مانع وال

بها. اإلدالء أستطيع قوية حجًجا عندي فإن املجلس، هذا إىل
يستطيع ال الربيطاني الوزراء مجلس بأن أصارحك فإني يختصبالسودان، فيما أما
وأن يشاء، ما يطلب أن املرصي وللجانب مرص، تريده الذي النص عىل املوافقة مطلًقا

يعلنه. وما يريده بما مقدًما نسلم أن عىل يرص أن له ليس ولكن يشاء، ما يعلن
وحدة تمثل الثالث املسائل هذه أن له وتؤكد باشا، لصدقي هذا كل تقول أن وأرجو

عندنا.» ما آخر هذا وأن اآلخر، البعض ورفض بعضها قبول يجوز ال
… بيفن ومسرت باشا عمرو بني الحديث انتهى وهنا
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عن الربيطانية الخارجية وزير بيفن بمسرت أتصل أن إىل بي حدت التي الفكرة أن شك ال
جرت التي األحاديث فإن موفقة، فكرة كانت بلندن، سفرينا باشا عمرو سعادة طريق

فيها. شك ال تحسينات املوقف عىل أدخلت إنها بل طيبة، نتائج لها كانت بينهما
إبدال يف املرصي، الجانب من البادية الرغبة عىل نزل بيفن املسرت أن حدث فقد
املتاخمة»، «البالد بعبارة املعاهدة مرشوع من الثانية املادة يف املجاورة» «البالد عبارة
مرص عىل املسلح االعتداء هي فقط واحدة حالة يف إيجابي عمل للمحالفة يكون وبذلك
ثالث إىل الجالء مدة يخفض أن عاتقه عىل بيفن مسرت أخذ وقد … الحرب خطر مع

األقل. عىل أربًعا أو سنوات خمس تكون أن يرون اإلنجليز كان أن بعد سنوات،
ما تطلب أن ملرص أن بمعنى كان، كما املوقف ظل فقد بالسودان يتعلق فيما أما
أو مرص تريده بما ترتبط أو مقدًما، إنجلرتا تسلم أن دون تشاء ما تعلن وأن تشاء،

تعلنه.
… السودان موضوع عدا فيما التفاؤل من بيشء يسمح بحيث املوقف أصبح إذن
أن بمكان الصعوبة من كان ببعض، بعضها الصيغ يربط اإلنجليزي الجانب كان وإذ

السالمة. بر إىل باملفاوضات يصل حل إىل ننتهي

من كثري مع أنوه أن الوفدين، بني بمرص جرى ما موضوع إىل ننتقل أن قبل بي ويجدر
لباقته، إىل يرجع طيب أثر من باشا عمرو سعادة بلندن سفرينا لجهود كان بما االرتياح
وما الربيطاني، الوسط يف نفوذ من له ما وباألخص اإلنجليزية، العقلية لدقائق ومعرفته

بيفن. مسرت القدير السيايس صداقة من كسبه
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ما أيًضا فأذكر الحوادث، أستبق أن فيل باشا، عمرو جهود آثار هنا ذكرت وإن
بنحو ذلك بعد بيفن» – «صدقي مفاوضات إليه أدت فيما كبري وأثر شأن من له كان

شهرين.

األوضاع عىل املرصي الوفد يف املناقشات احتدمت فقد حينذاك، مرص يف جرى ما أما
هذه يف البارز املظهر كانا اللذين والرد، األخذ طول مل قد الوفد هذا وكان الجديدة،

املفاوضات.
ابتكار يف رغبة من اإلنجليز ناحية من به يشعر كان ما املرصي الوفد سئم لقد
تكون أن عىل تحرص فيما تشعر ال حيث من مرص، وقوع إىل أدت ربما التي الصيغ،
بعد إليها، اإلنجليزية الجيوش عودة عليه يرتتب وضع يف البالد وجود وهو — عنه بمنأى
واملذكرات، بالصيغ املراشقة لذلك فكانت … وهمية ألسباب أو األسباب ألقل عنها جالئها
ما هي بها التمسك املرصي الوفد رأى التي املعاهدة، ملرشوع األخرية الصيغة وكانت

الديباجة: بعد يأتي
سنة أغسطس ٢٦ يف لندن يف عليها املوقع التحالف بمعاهدة العمل ينتهي األوىل: املادة
واالتفاق واملذكرات عليه، املوقع واالتفاق واملذكرة عليه املتفق املحرض وكذلك ،١٩٣٦
وذلك بها، املرفقة وامليزات اإلعفاء بشأن ١٩٣٦ سنة أغسطس ٢٦ يف عليه املوقع

الحالية. املعاهدة رسيان بمجرد
اعتداء وقوع حالة يف أو مسلح، العتداء مرص تعرضت إذا ما حالة يف الثانية: املادة
الساميان الطرفان يتشاور ملرص، املتاخمة البالد يف العظمى بريطانيا ضد مسلح
مجلس يتخذ حتى وذلك برضورته، يسلم مشرتك عمل أي اتخاذ ألجل فوًرا املتعاقدان

نصابه. إىل السلم إلعادة الالزمة التدابري األمن
الساميني الطرفني بني املتبادلني واملساعدة التعاون كفالة يف رغبة الثالثة: املادة
املشرتك للدفاع اتخاذها الواجب التدابري تنسيق خاصة بصفة يتاح ولكي املتعاقدين؛
من مؤلفة للدفاع مشرتكة لجنة إنشاء عىل املتعاقدان الساميان الطرفان اتفق عنهما،
تعينهم الذين اآلخرون املمثلون يساعدها الحكومتني، يف املختصة العسكرية السلطات

الحكومتان.
التدابري الحكومتني عىل تقرتح أن بقصد — تدرس أن اللجنة اختصاص ويكون
يف املتعاقدين الساميني للطرفني املشرتك بالدفاع الخاصة املسائل — اتخاذها الواجب

170



… املفتوح الباب

األوضاع خاصة وبصفة والرجال، العتاد مسائل من بذلك يتصل والجو، والبحر الرب
للطرفني املسلحة للقوات يتاح لكي اتخاذها؛ الواجب والتدابري لتعاونهما الفنية

االعتداء. مقاومة عىل بالفعل قادرة تكون أن املتعاقدين الساميني
بناء أيًضا وتجتمع املهام، بهذه قيامها إىل الرضورة دعت كلما اللجنة وتجتمع
الدويل، للموقف العسكرية اآلثار — الحال اقتىض إذا — لتبحث الحكومتني دعوة عىل
للحكومتني وتقدم األوسط، الرشق يف األمن تهدد قد التي الحوادث كل وخاصة

الشأن. هذا يف املناسبة التوصيات
يف يشرتكا أو تحالًفا، يربما ال بأن املتعاقدان الساميان الطرفان يتعهد الرابعة: املادة

إحداهما. ضد موجه حلف أي
األحوال من حال بأية يمس أن يمكن ما املعاهدة هذه أحكام يف ليس الخامسة: املادة
أو املتعاقدين، الساميني الطرفني ألحد ترتتب قد التي أو املرتتبة، وااللتزامات الحقوق

املتحدة. األمم ميثاق بمقتىض عليه
بينهما ينشأ خالف أي أن عىل املتعاقدان الساميان الطرفان اتفق السادسة: املادة
مبارشة بمفاوضات حله لهما يتسنى وال تفسريها، أو الحالية، املعاهدة تطبيق بصدد

املتحدة. األمم ميثاق ألحكام طبًقا يسوى
يف القاهرة يف عليها التصديق ويتبادل الحالية، املعاهدة عىل يصدق السابعة: املادة
الحالية املعاهدة وتبقى عليها، التصديق تبادل تاريخ من بتنفيذها ويبدأ وقت، أقرب
ينقيض أن إىل سارية ذلك بعد وتظل رسيانها، بدء تاريخ من عاًما عرشين ملدة سارية
الدبلوماسية. بالطرق بإنهائها لآلخر، املتعاقدين الساميني الطرفني أحد إعالن عىل عام

خاصبالسودان بروتوكول

نظام تحديد بقصد مفاوضات؛ يف فوًرا بالدخول املتعاقدان الساميان الطرفان يتعهد
النيل وادي وحدة أساس عىل السودانيني األهايل مصالح نطاق يف السودان يف الحكم

مرص. تاج تحت
محل ال ضافية بمذكرة أرفقت وقد للمعاهدة، املرصي املرشوع صيغة هي هذه
لم الربيطاني الجانب ولكن وأهدافها، أغراضها عىل تدل النصوص فإن هنا، إليرادها
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باإلجماع، قرار إصدار إىل وانتهى للمفاوضات، املرصي الوفد فاجتمع عليها، يوافق
نصه: وهذا الربيطاني، والسفري ستانسجيت لورد إىل بتسليمه كلفني

آمًال بدأها التي املفاوضات ألن أسفه؛ عن يعرب أن إال املرصي الوفد يسع ال
أن إال معها يمكن ال نقطة إىل وصلت قد البلدين، يريض حل إىل الوصول يف
املرصي مرشوعه يف األخرية النصوص تضمنتها التي باملرشوعات، يستمسك

الربيطاني. للوفد سلم الذي

أغسطس ٢١ حديث

وتمسك املرصي، للمرشوع الربيطاني الجانب من املعارضة موقف — املوقف هذا أثر عىل
ستانسجيت لورد قابلت حيث قرصأنطونيادس، إىل ذهبت — املرشوع بهذا املرصي الوفد
قرار وسلمتهما أغسطس، ٢١ يوم صباًحا عرشة الحادية الساعة يف الربيطاني والسفري

يأتي: ما هي شفهية بعبارة القرار تسليم أردفت ثم للمفاوضات، املرصية الهيئة

السعادة صاحبي يا
«إن إليكما: قدمتها التي الشفهية املذكرة إىل كلمات بضع أضيف أن أود
وإني — املرصية املفاوضات هيئة وكذلك برياستها، أترشف التي الحكومة
الصداقة عالقات دعم يف مرص بمصلحة الشعور يتملكهما — أقول مما لواثق
الحالية باملرحلة الخاص القرار يعتربان ال أنهما حد إىل بلدينا، بني تربط التي

لها. قطع بمثابة اآلن، إياه أبلغتكم والذي للمفاوضات،
عىل املحافظة عىل يعلق تمثلونه الذي العظيم، البلد بأن كذلك ملقتنع وإني
عىل تقدروا أن منكم أنتظر أن يل يسوغ ما األهمية، من بيننا الطيبة العالقات
الحالية، املحادثات يف إليها وصلنا التي النقطة نفسها االعتبارات هذه ضوء

قدرناها. كما
التي الحاسمة، للعبارات نظًرا أنه الصدد هذا يف تقدروا أن ألرجوكم وإني
من أساسية نقًطا ألن ونظًرا األخرية؛ بياناته يف الربيطاني الجانب استعملها
صبغة من لها ملا وزنًا تقم لم مقابلة ننتظر، كنا ملا خالًفا قوبلت، قد مطالبنا
من بد لنا يكن لم أنه تقدروا أن أرجو ذلك كل إىل نظًرا إنه أقول: رشعية،

لكما. أوضحته الذي املسلك انتهاج
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املوقف، يف النظر إعادة بعد أنها، حكومتكم جانب من أنتظر فإني ولهذا
عىل يحرص الذي الشعب لهذا الرشعية بالحقوق لالعرتاف وسيلة سنجد
معكم يبحث أن يف حارة رغبة املرصي الجانب من دائًما وستجدون صداقتكم،
مطرًدا. نموٍّا بيننا العالقات إنماء عىل تعاون نتيجة إىل تؤدي التي الحلول،

الجالء مدة عن

يستطيع لو ويود عناية، بكل عبارتي إىل استمع إنه قائًال: الحديث اللورد يل ووجه
وما أغسطس، أول بمذكرة التمسك املرصية الهيئة قرار تضمن وقد — مني يفهم أن
نص عنها يرد لم التي الجالء ملسألة بالنسبة الحال هو ما — للمواد صيغ من صاحبها
الجالء، ملدة صيغة لكم أرسل ما يتضمن لم «نعم له: فقلت … املرصي الجانب من
«إنكم فقال: «… سنة عىل تزيد أال يجب الجالء مدة أن نرى إننا املذكرة: يف قلنا ولكننا
أخطاء، يتضمن الثانية مادته يف بيفن املسرت مرشوع إن قابلتكم: حيث أمس أول يل قلتم

األخطاء؟» هذه أين أفهم أن يل فهل
إنجلرتا، ذكر فيها يرد لم أخريًا صيغت التي الثانية املادة ألن واضح؛ «هذا فقلت:
تشتبك حيث يكون املتاخمة البالد عن املرصي الدفاع أن عىل قبل من اتفاق عىل كنا بينما
عالقة مرصال أن تعرفون وأنتم الجديدة، الصيغة يف ذلك أهمل وقد بها، حرب يف إنجلرتا
حيث إال التدخل تستطيع ال وهي بإنجلرتا، إال املعاهدة هذه يف السياسية الوجهة من لها
مثًال؛ فلسطني عن أدافع ال فأنا املرعية، القواعد يخالف الجديد فالتعبري حليفتها، تهاجم
بل املبدأ، هذا أقررتم أن لكم سبق وقد دفاعية، حرب يف اشتبكت قد حليفتي ألن إال

تتضمنه.» منكم صيغ هناك
املالحظة. هذه عىل السفري من وال اللورد، من اعرتاض يبُد فلم

للفقرة أليس «ولكن وقال: الثانية، املادة من الثانية الفقرة إىل اللورد انتقل ثم
عىل الحرب بخطر تتعلق الثانية الفقرة «إن فقلت: محلها؟» الثانية املادة من الثانية
الغرض فيها تركز التي الثانية املادة محله ليس هذا الحرب وخطر املجاورة، البالد
الثالثة، املادة يف تكون أن بها أوىل الجديدة والفقرة الحرب، حالة يف للمحالفة األسايس
الرشق، أحوال تتبع عن أيًضا وتكلمت واختصاصاتها، املشرتكة اللجنة عن تكلمت التي
من بشأنها يتخذ وما املحتملة الحرب أخطار ومن كثب، عن األحوال هذه ومراقبة
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خطر ذكر يجيء ألن معنى فال كذلك األمر كان وإذا … إجراءات يعقبها قد مشاورات
أعدت قد املذكورة الثالثة املادة أن ويالحظ مختلفني، املعاهدة من مكانني يف الحرب
تقرتحون التي الثانية فالفقرة املعاهدة، أغراض لذكر وليس واالستعدادات، البحوث ألمر

الثالثة.» املادة يف فعًال وارد هو ما عنها يغني الثانية للمادة إضافتها
كل مختلفتني مادتني يف الخطر ذكر تكرار من يضريكم «وماذا اللورد: فسألني
للطوارئ، محتاطني نكون أن عىل حرصنا شدة تعرفون وأنتم غرضها، لها منهما
تبدو فإنه املعاهدة، مركز هي الثانية املادة كانت وإذا بالتزاماتنا؟ القيام عىل ساهرين
يخلق الذي الرتكيز هذا «هو فقلت: «… املادة تلك يف الخطر هذا عىل النص أهمية لكم
قد الحرب بخطر اهتمامكم فإن الدوائر، كل يف ملستها التي والهواجس، القلق عندنا
تثري والضعيف القوي بني املشاورة ولكن مشاورة، هناك إن نعم ملرص، متاعب إىل يؤدي
االلتزامات أن ذلك إىل أضف جانبكم، من الضغط استعمال فكرة دائًما املرصي عند
األثر، واضح واقعي عمل الحرب ألن إليها؛ اإلشارة السهل من فعلية حرب من الناتجة
وقت كل يف يستعمل وقد للضغط، يستعمل وقد الوهم، وليد يكون فقد الحرب خطر أما
من متطرفة وإذاعة «برافدا»، جريدة يف متحمس مقال عىل بناء مثًال تقول قد إنك …
كل رجالكم ويلتمس لها، نهاية ال مناقشات يف فندخل قائم، الخطر إن موسكو: راديو
املرصيني جميع يخشاه ما وهذا إجراءات، التخاذ يدعو ما هناك أن عىل للتدليل األسباب

الخشية.» كل
ربما الحالية الصياغة أن وأفهم الوضع هذا أدرك إني «نعم ستانسجيت: لورد فقال
ال بيفن ومسرت بيفن، مسرت موقف تفهموا أن أود ولكني الحيطة، من يشء إىل تدعوكم
الجالء مسألة إىل انتقل ثم «… النية وسالمة العطف موقف إال املرصية املسألة من يقف
أنها الهيئة قرار من وظاهر الجالء، مدة أمر يف املوقف هذا مثل أنتم تقفون «وهل قائًال:
الالزمة املدة أمر يف البحث معاودة بعد أننا تذكر «أظنك فقلت: فقط؟» بسنة تطالب
أن يف يعارض ال املرصي الجانب أن أعتقد إنني للسفري: وقلت لك، قلت قد كنت للجالء
فقلت: ونصف»، سنتني إىل ذهبت أنك أذكر إني «بل السفري: وقال سنتني.» املدة تكون
مدة بشأن بيفن املسرت طلب أن أظن أني عىل األمر، عليك اختلط وربما هذا، أقل لم «ال،

اآلخرين.» املطلبني عىل اعرتاضنا قوة يف اعرتاًضا مطالبه باقي مثل يثري ال الجالء،
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السودان مسألة عن

هيئة اطلعت وهل السودان؟ عن نتكلم أن تسمح «هل ستانسجيت: لورد قال وهنا
النص، عىل املفاوضة هيئة اطلعت «لقد فقلت: إليكم؟» قدمته الذي النص عىل املفاوضة
برفضها اصطدمنا إذ مشتمالتها يف املادة نناقش لم أننا عىل بمهارة، ُكتب بأنه ووصفته

املطالب.» أقدس من نظرنا يف وهذا السيادة، ملطلب
مصالح الحرصعىل عىل مبني موقف إنجلرتا موقف «إن السفري: وأيده اللورد فقال
بمطالبهم.» يصطدم أن يمكن ما مقدًما نقبل أن حقنا من وليس وحقوقهم، السودانيني
شأن ذي فريق عند جديٍّا اعرتاًضا ستثري املرصية السيادة مسألة أن يف أوًال «أشك فقلت:
أن يف يرغب السودانيني من املثقف الفريق أن بالعكس أعتقد إني بل السودانيني، من
هو املرصي املطلب هذا أن تفهما أن وأريد … مرص ملك رعايا من السودانيون يكون
ذلك عدا وما قومي، معنوي حق وهو السودان، يف حق من عليه نحرص ما جل تقريبًا
النيل وجريان الجوار يتطلبها التي األغراض تلك إال السودان يف املطالب من لنا فليس

والجنسية. والثقافية االقتصادية الشئون وبعض البلدين، أرايض وسط
مرصيون موظفون لنا يكون أن يف نطمع ال ماديٍّا، كسبًا السودانيني من نريد ال نحن
فإذا … أنفسهم أمر السودانيون فيه يتوىل الذي اليوم قريبًا نرى أن نود بل بالسودان،
ما وإذا السودان؟ هذا من لنا بقي فماذا التاج، يف املمثلة السيادة هذه أمر ناقشتم ما
يرتجم الذي الوضع هذا فيه بما يشء كل عىل اعرتضتم فكأنكم السيادة، عىل اعرتضتم
التفكري نتيجة تكون أن أنتظر هذا يف مليٍّا فكرتم ما فإذا … النيل وادي وحدة عن
صديق لهم يتمنى أن يمكن ال الذين السودانيني مصلحة يف أيًضا وهو نطلب، بما التسليم
االحتفاظ مع املرصي للوطن بانتسابهم يغتبطون أنهم أعرف وأنا وطن، بال يكونوا أن

شئونهم.» إدارة يف حقوقهم وبكامل الخاص، بكيانهم
عبارة جاءت قد وصحيح السودان، عن الكثري قرأت «إني ستانسجيت: لورد فقال
ورد أخذ املوضوع هذا يف هناك ولكن كرومر، لورد مثل بعضساستنا لسان عىل السيادة
الخديو به تسمى الذي وهو السودان، مللك اتخذ الذي العنوان أن أيًضا وهناك طويل،
أدخلت وبالد السودان من خرجت بالد فهناك اآلن، الواقع عىل ينطبق يعد لم إسماعيل
سنة منذ جانبكم إىل نكن لم أننا لو وصدقني السودان، عىل وقعت اعتداءات وهناك فيه،
إىل إمرباطوريتهم مد حاولوا كم الذين للفرنسيني، سائغة طعمة السودان لكان ١٨٩٨

«… باملرصاد لهم ونحن النواحي هذه
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عاطفة، وأمر كرامة أمر لنا بالنسبة األمر ولكن طيب، كالم هذا «كل فقلت:
«كم فقال: مقدًسا»، وضًعا يعتربونه بما التمسك شديدو املوضوع هذا يف واملرصيون
مصلحة أساسها عملية، معالجة املسألة هذه تعالج أن أود وكم التمسك! هذا أخىش أنا
مطالبون وأنتم ونحن التنازع، يوجب عما االثنني نحن ابتعادنا مع فقط، السودانيني
«إني فقلت: االثنني»، نحن إلينا أمره املوكول السوداني الشعب هذا مصلحة نرعى بأن
الذي وهذا وضعه، حقيقة وتبينت السودان، عن الكثري قرأت أنك فهمت وقد أخاطبك
غرض لك قلت كما وهو املرصيني، غرض تحقيق عىل يساعد من فيكم أرى أن يطمعني

الذاتية.» األطماع وعن الكسب وعن املادة، عن بعيد

املفتوح الباب

كل يتضمن مدون هو كما الحديث أن ولو كبري اختصار وفيه الحديث، انتهى هنا وإىل
املفاوضة هيئة قرار أن كالمي مستهل يف أبنت «إني قلت: وهنا … تبادلناها التي املعاني

رأيكما.» هذا يكون أن وأؤمل ،rupture القطع إىل يدعو مما ليس املرصية
الغرض تحقيق إىل للوصول املفاوضة استمرار يف الراغبني أول «إني اللورد: قال
بعبارتكم أوصدتموه وقد مفتوًحا، الباب يكون كيف ولكن االثنني، نحن قصدناه الذي

القاطعة؟»
جهدنا يتضافر أن إال يمكن فال واحد، أسايس غرض لكلينا دام ما «إنه فقلت:
املرصية للحكومة كرئيس جهتي من وأنا لتحقيقه، العقبات من سبيلنا اعرتض مهما
إىل مثيل تهدفون أنكم فهمت وقد إنجلرتا، مع معاهدة إىل تتوق مرص أن لكما أرصح
متقابلتني؟» الرغبتان دامت ما املرجوة النتائج إىل ننتهي ال كيف أدرك فال الغاية، هذه
عليكم نعرض أن علينا فرض بيفن مسرت أن علمتم «لقد والسفري: اللورد فقال
لكم نوضح أن إىل ذهبنا بل الربيطانية، للحكومة النهائي الرأي أنها باعتبار مقرتحاته
نستطيع ال بأننا نشعر ونحن للتجزئة، قابلة غري وحدة تمثل املذكورة االقرتاحات أن
وبهذا بيفن، مسرت مقرتحات تقبلوا لم أن بعد املفاوضات، يف امليض إمكان عن التكلم

الحال.» حقيقة مع مختلف مفتوح الباب بأن منا التسليم يصبح
أجبتكم كثرية أشياء استوضحتموني أن من يمنع لم ولكنه صحيح «هذا فقلت:
فأظن املناقشة، يف امليض يف رغبة بيفن مسرت لدى تثري قد هذه ردودي أن وبما عنها،
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بيفن مسرت فتحرموا مفتوح، غري املفاوضات باب تعتربوا أن املستساغ غري من أنه
الخالف.» عليها جرى التي املسائل يف الرأي تبادلنا من وحكومتكم

بيفن، للمسرت سيبلغ قراركم أن اليوم نرشنا إذا أننا ترى أال «ولكن اللورد: فقال
الكفاية؟» ذلك يف أن ترى أال عدمها؛ أو باملوافقة يرد أن وله

قطع وأثر بالدي ملصلحة أنظر بينما شكلية، بمسألة اآلن تهتمون «إنكم فقلت:
وبينهم الغرض، صاحب وبينهم أهلها، من الكثرية الطبقات يف إنجلرتا مع املفاوضات
دمتما وما املفاوضات، قطع يتمنون األشخاص من كثرية طوائف وبينهم املشاغب،
بعدم التفاهم، هذا تسهيل عىل معي تعمال أن وجب بلدينا بني التفاهم اطراد تتمنيان

مرص.» نحو النية بسوء يرمونكم ملن جديدة حجة إعطاء
عىل الربيطانيني املفاوضني حرص ثناياه من يل ظهر طويل حديث جرى وهنا
فيما مخالف رأي من للندن يكون قد ما عىل خروجهما من وتخوفهما تعليمات، انتظار

املفاوضة. قطع عليه يرتتب لم كأنه جرى، ما قبال إذا
وتناقشنا عليهما، عرضته الذي البيان هذا قبول إىل املناقشة بعد الحال وانتهى

اآلتية: الصيغة إىل منه وانتهينا طويًال، فيه أيًضا

لورد إىل سلم قد للمفاوضات املرصي الوفد ورئيس الوزراء مجلس إن
العرشين يف املذكور الوفد اتخذه الذي القرار، كامبل رونالد وسري ستانسجيت

نصه: وهذا ،١٩٤٦ سنة أغسطس شهر من
من جاءتها التي والصيغ، البيانات يف ترى ال املرصية املفاوضات هيئة «إن
تتمسك ذلك عىل بناء وهي موقفها، تعديل عىل يحملها ما الربيطاني الجانب

النصوص. من صاحبها وما أغسطس، أول يف املقدمة بمذكرتها
إىل بها انتهوا الثالثة، املفاوضني بني عام طابع ذات محادثة دارت وقد
إىل الوصول بقصد اآلراء؛ يف جديد لتبادل مفتوًحا يزال ما الباب أن اعتبار

البلدين.» ملصالح مالئمة نتيجة

بعد واألربعني الخامسة والدقيقة الواحدة الساعة كانت حيث املقابلة انتهت وقد
الظهر.
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والسفري ستانسجيت اللورد وبني بيني جرى ما بعض عن املايض الفصل يف تحدثت
فيها يقفون أنهم اإلنجليز من بدا وقد السودان، مسألة حول حديث من الربيطاني
النظرية عن أتحدث أن هنا وأود البالد، هذه عىل مرص لسيادة الشديدة املعارضة موقف

عليها. رددنا وكيف السودان، يف اإلنجليزية
١٨٨٤ سنة يف املهدي أصبح ملا أنه هي اإلنجليزية النظرية يف االبتداء نقطة إن
حقوق انتقلت مغادرته، إىل املرصية الجيوش واضطرت السودان، أرايض عىل مسيطًرا
ملا أنه وهي النظرية، لهذه أخرى رواية وهناك … املهدي إىل ملرص كانت التي السيادة
نتيجة من كان ولكن الخديوي، حقوق يرث لم فإنه به؛ يُعرتف ولم ثائًرا، املهدي كان
ال «ماًال السودان أصبح أن البالد، لتلك املرصية واملدنية العسكرية السلطات مغادرة

له.» مالك
بريطانيا بفضل إال ممكنًا يكن لم غزوه إعادة أو السودان غزو إن اإلنجليز: ويقول

يأتي: ما ويالحظون العظمى،

حولته بريطانيا بأنظمة وزودته املرصي، الجيش تنظيم أعادت قد بريطانيا إن (١)
املهدي. تهزم أن مقدورها يف أصبح قوة إىل

السودان. حملة يف فعًال اشرتكت الربيطانية الوحدات إن (٢)
املرصية للخزانة وأتاحوا املرصية، املالية تنظيم أعادوا الذين هم الربيطانيني إن (٣)

املهدي. ضد املوجهة الحملة مصاريف تتحمل أن
وعىل فاشودة، عىل استولت قد فرنسا لكانت تدخلت قد إنجلرتا تكن لم لو إنه (٤)

معي.) له حديث يف ذلك إىل ستانسجيت اللورد أشار (وقد السودان، جنوب
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باحتالل أمرها عىل مغلوبة الحني ذلك يف كانت السيادة صاحبة مرص أن والواقع
اتصال أي االحتالل هذا قبل لربيطانيا يكن ولم ،١٨٨٢ سنة منذ عسكريٍّا بريطانيا
السودان؛ فتح إعادة يف تشرتك ولم السودانية، الشئون يف تتدخل لم وهي بالسودان،
جراي إدوارد سري بذلك رصح كما — «إنجلرتا وألن مرص؛ من جزء اإلقليم هذا ألن إال
القيم مركز هو ا خاصٍّ مركًزا تشغل — ١٨٩٥ سنة مارس ٢٨ يف الربيطاني الربملان يف

مرص.» مصالح عن للذود
حملة قبل سواء السودان، عىل مرص سيادة يف قط تنازع لم بريطانيا أن عىل
األجنبية، الدول تجاه السيادة هذه أيدت العكس وعىل بعدها، أو خاللها يف أو السودان
الحملة قائد مارشان» «الكولونل إىل نفسه «كتشنر» كتب فاشودة حادثة وقعت وحني
وأنه فاشودة»، مديرية عىل املرصية السيادة إلعادة تعليمات «تلقى إنه يقول: الفرنسية
أبلغ ذلك وبعد الخديو»، سمو ممتلكات عىل الفرنيس العلم رفع من وقع ما عىل «يحتج
الحكم والية رسميٍّا مرص استعادت اليوم من «اعتباًرا يأتي: ما الفرنيس القائد كتشنر

فاشودة.» املنطقة؛ هذه عىل
هو واحًدا موضوًعا إال تتناوال فلم ،١٨٩٩ سنة يوليو و١٠ يناير ١٩ اتفاقيتا أما
جزء عن التنازل وأن السيادة، يف مرص حق يمسا لم وهما السودان، يف اإلدارة تنظيم
يستفاد أن يمكن وال وقاطعة، خاصة وثيقة بموجب إال يقع أن يمكن ال الحق هذا من
للنظام بل للسيادة، تتعرض ال ١٨٩٩ سنة اتفاقيتي كنصوص نصوص من التنازل هذا

السودان. يف اإلداري

املرصية الحكومتني بني ١٩٣٠ سنة مفاوضات يف السودان مسألة تسوية كانت وقد
أدت التي وهي وأهمية، حدة املناقشات أكثر بشأنها قامت التي املسألة هي والربيطانية،
التي العقبات من تكن لم السودان عىل مرص سيادة مسألة أن عىل املفاوضات، قطع إىل
األول املرشوع تضمن فقد … ذلك من العكس عىل األمر بل االتفاق، سبيل يف قامت
نصها ١٣ املادة هي مادة ١٩٣٠ سنة أبريل ٣ يوم املرصي الوفد قدمه الذي للمعاهدة

كاآلتي:

الحقوق، بجميع االحتفاظ ومع مقبلة، بمفاوضات السودان مسألة تُحل أن إىل
فعليٍّا اشرتاًكا بينهما باالشرتاك السودان إدارة املتعاقدان الطرفان يبارش

٢٨ صفحة العربية الطبعة – األخرض الكتاب
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عىل النص يريد كان الذي الربيطاني، الوفد قبل من اعرتاضات النص هذا أثار وقد
من الربيطاني الوفد عارض كما عنهما، الناشئ والنظام ١٨٩٩ سنة اتفاقيتي يؤيد ما
١٤ يف املرصي الوفد فقدم السودان، إدارة يف فعليٍّا نصيبًا مرص منح يف أخرى ناحية

هو: ١٣ للمادة جديًدا ا نصٍّ ١٩٣٠ سنة أبريل

سنة اتفاقيتي لتعديل مقبلة مفاوضات يف اتفاق عقد بحرية االحتفاظ مع
السودان، عىل مرص سيادة بحق إخالل وبدون السودان، مسألة وحل ،١٨٩٩
من الناشئ املركز هو السودان مركز يكون أن عىل املتعاقدان الطرفان يتفق

املذكورتني. ١٨٩٩ سنة اتفاقيتي

من (ص٨٤ النص هذا بعد األخرض الكتاب يف بعد اآلتية املالحظة وردت وقد
العربية). الطبعة

إىل يشري أن املرصي الفريق قبل السودان بمسألة الخاصة وهي ،١٣ باملادة يتعلق فيما مالحظة:
أن خاص حديث يف باشا النحاس دولة من هندرسون مسرت طلب أن بعد ،١٨٩٩ سنة اتفاقيتي
العموم، مجلس أمام ملهمته تسهيًال بالسودان؛ الخاصة املادة يف ١٨٩٩ سنة اتفاقيتي ذكر يقبل
االتفاقيتني، هاتني ألحكام تطبيق بأنه اإلدارة، يف الفعيل االشرتاك طلب عن يدافع أن يستطيع حتى
عىل الكاملة املرصية السيادة حق عىل أيًضا النص رشط عىل ذلك منه باشا النحاس دولة فقبل

ذلك. يف هندرسون مسرت يعارض فلم السودان،

النص الربيطاني الوفد اقرتح (١٩٣٠ سنة أبريل و١٥ ١٤) العارشة الجلسة ويف
اآلتي:

سنة اتفاقيتي لتعديل املستقبل؛ يف جديدة اتفاقات عقد بحرية االحتفاظ مع
مرصومصالحها بحقوق إخالل بغري أنه عىل املتعاقدان الطرفان يتفق ١٨٩٩
١٨٩٩ سنة اتفاقيتي من الناشئ املركز هو السودان مركز يكون املادية،
الطرفني عن بالنيابة يبارش العام الحاكم يظل ذلك عىل وبناء املذكورتني،
الفريق فقبل إليهما»، املشار االتفاقيتان إياه خولتها التي السلطات املتعاقدين
املذكرة الوقت نفس يف الربيطاني الفريق يقبل أن عىل اإلضافة هذه املرصي
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نصها: اآلتي
تظل السودان عىل مرص سيادة حقوق أن ١٣ املادة بتطبيق «املفهوم
باالشرتاك السودان إدارة يبارشان املتعاقدين الفريقني وأن نص، غري من سليمة

… فعليٍّا اشرتاًكا بينهما
للتعاون مرصيون وموظفون العام، للحاكم مرصي وكيل يعني عليه وبناء
السودان إىل املرصية الجنود وتعود السودان، إدارة يف الربيطانيني املوظفني مع
يتعلق فيما املرصيني عىل قيد أي يوضع وال املعاهدة، عىل التصديق بعد

(.٩٠ األخرضصفحة (الكتاب واملتاجرة»، والتملك بالهجرة،

بحق املتعلقة املسألة هي جدًال تِثر لم التي املذكرة هذه يف الوحيدة واملسألة
الوفد جانب من قوية معارضة أثارت قد املذكرة أحكام باقي فإن السيادة، يف مرص
االقرتاح حول وكذلك حولها، طويلة مناقشات التالية الجلسات يف ودارت الربيطاني،
أجل من املعاهدة، عىل فيها يصدق التي السنة، خالل محادثات يف بالدخول املرصي

وتطبيقهما. ١٨٩٩ سنة اتفاقيتي تنفيذ
العكس عىل — تكن فلم املادية»، ومصالحها مرص بحقوق إخالل «بغري عبارة أما
الوفدين، من ُقدمت التي التالية النصوص جميع يف وأضيفت مناقشة، محل — ذلك من
الوزراء مجلس رفض وقد النهاية، يف الطرفني من كل قبله الذي النص تضمنها كما
يف بالدخول التعهد عىل فقط تنصب معارضته بأن أعلن ولكنه النص، هذا الربيطاني
أن ذلك من ويتبني ،١٨٩٩ سنة اتفاقيتي تطبيق بشأن سنة؛ بحر يف ودية محادثات

مرص. لحقوق املتضمنة الصيغة قبل قد الربيطاني الوزراء مجلس
الثالث النقط عىل االتفاق لعدم نتيجة كان املفاوضات قطع فإن ذلك عىل وزيادة

اآلتية:

.١٨٩٩ سنة اتفاقيتي تطبيق بشأن ودية محادثات يف الدخول (١)
السودان. إىل مرصية كتيبة رجوع (٢)

والتملك بالهجرة يتعلق فيما السودان، يف املرصيني عىل املفروضة القيود إلغاء (٣)
واملهاجرة.

بني فيها، يعارض الربيطاني الجانب يعد لم التي مرص، سيادة مسألة ترد ولم
املفاوضات. لقطع سببًا تكن لم كما عليها، االتفاق تعذر التي الثالث النقط
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لها، السابقة الحكومات موقف يطابق ١٩٣٠ سنة يف الربيطانية الحكومة وموقف
سنة اتفاقيتي وعقد السودان، فتح إعادة وقت قائمة كانت التي الحكومات تلك وخاصة

.١٨٩٩
أو السودان، حملة قبل سواء السودان عىل مرص سيادة يف بريطانيا تنازع لم
األجنبية، الدول تجاه السيادة هذه أيدت قد فإنها العكس وعىل بعدها، أو خاللها يف
نشري أن ويكفي … الخديو سلطة إلعادة إال السودان يف تعمل ال بأنها دائًما ورصحت
حادث وقت مارشان الكولونيل إىل كتشنر كتبها التي الخطابات إىل املناسبة هذه يف
فاشودة، مديرية عىل املرصية السيادة إلعادة تعليمات تلقى أنه فيها يخطره فاشودة،

اإلقليم. هذا عىل الحكم والية رسميٍّا استعادت قد مرص وأن
اتصال أي ١٨٨٢ سنة يف عسكريٍّا مرص احتالل قبل العظمى لربيطانيا يكن ولم
جراي إدوارد سري بذلك رصح كما — ألنها إال فتحه؛ إعادة يف تتدخل لم وهي بالسودان،
القيم مركز هو ا، خاصٍّ مركًزا تشغل — ١٨٩٥ سنة مارس ٢٨ يف الربيطاني الربملان يف
باملساعدة تتذرع أن — هذه والحالة — إذن وسعها يف يكن فلم مرص، مصالح عن للذود
التي األقاليم عىل سيادتها من جزء من لتجردها الظروف؛ هذه يف ملرص بذلتها التي
لفرماني طبًقا — املستطاع من يكن لم ذلك عىل وزيادة جديد. من فتحها عىل عاونتها
الحكومة من برتخيص إال السيادة هذه من جزء عن التنازل — ١٨٧٩ سنتي يف التولية

العثمانية.
اإلداري؛ امليدان يف نصيبًا تُمنح بأن العظمى بريطانيا طالبت فقد العكس عىل بل

السودان. حملة يف اشرتاكها عىل لها مكافأة
السودان، يف اإلدارة تنظيم هو واحًدا موضوًعا إال ١٨٩٩ سنة اتفاقيتا تتناول ولم

… السيادة يف مرص حق يمسا لم وهما
الحكومة اكتسبتها التي الحقوق تبني ١٨٩٩ سنة اتفاقية ديباجة أن يف شك وال
هذه بمقتىض العظمى بريطانيا به طالبت الذي ولكن الفتح، حق بمقتىض الربيطانية
املذكور والترشيعي اإلداري النظام وضع ويف الحالية، التسوية يف «االشرتاك هو الحقوق

بها.» والنهوض التنفيذ موضع
األول الشأن وصاحب بريطاني سيايس أقدر من وهو كرومر، لورد فإن ذلك وفوق
سنة اتفاقيتي مدى يوضح أن يمكنه الذي هو نعالجه، الذي باملوضوع يتعلق فيما
أالحظ يأتي: ما ١٩٠١ سنة تقريره يف كتب فقد وضعه، من كانتا إنهما إذ ،١٨٩٩
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املرصوفات عىل يوافق املجلس أن العام هذا ميزانية عن الترشيعي املجلس تقرير يف
الرأي وهذا … مرص من يتجزأ ال جزءًا السودان يعترب أنه عىل بناء للسودان؛ املخصصة
لم ١٨٩٩ سنة املربمة االتفاقية أن ألبني الفرصة؛ هذه أنتهز وإني … جوهره يف صحيح

الرشعية. مرص حقوق من االنتقاص بوضعها يقصد
السودان، يف املرصي العلم جانب إىل الربيطاني العلم رفع مراًرا به أحتج ومما
كرومر لورد ولكن السودان، يف الربيطانيني وجود عىل شاهًدا مظهًرا هذا يف أن باعتبار
سئل أنه ١٩٠٣ سنة عن تقريره يف أوضح فقد مداه، وتحديد ذلك تفسري توىل ذاته
ما السودان، يف اإلدارة مصاريف من جزءًا الربيطانية الخزانة تتحمل ال «ملاذا أحيانًا:
هذا عىل الجواب أن ذكر وقد املرصي؟» العلم جانب إىل عليه يخفق الربيطاني العلم دام
لغرض ا؛ خاصٍّ سياسيٍّا نظاًما للسودان وضعت قد ١٨٩٩ سنة اتفاقية ألن سهل؛ السؤال
اإلقليم، هذا حاكمة بصفتها أيًضا مرص تخليص ثم ومن السودان، تخليص هو مقصود
إىل أضاف ثم املرصية»، اإلدارة تعقيد زادت التي املتعبة الدولية األنظمة هذه كل من
أن إىل البحتة، الربيطانية النظر وجهة من يدعو، ما هنا كان ملا االعتبار هذا «ولوال ذلك:

طنطا.» أو أسوان شأن ذلك يف شأنها الخرطوم، يف مرفوًعا الربيطاني العلم يكون
— مرصي إداري نظام إلقامة نتيجة إال السودان يف الربيطاني العلم رفع فليس
االشرتاك هذا فإن السيادة، يف اشرتاك عىل عالمة وليس مرص، نظام عن منفصل إنجليزي

رصيحة. دولية وثيقة بمقتىض إال لربيطانيا ليتوفر كان ما
تنازع لم التحالف، معاهدة مفاوضات وقت إىل السودان حملة منذ فإنه وهكذا
ذاتها ١٩٣٦ سنة معاهدة ويف السودان، عىل السيادة بحق مرص انفراد يف بريطانيا

مستقبًال. تجري ملباحثات املسألة هذه تُركت
واضح، جديد طريق يف مًعا السري عىل العظمى وبريطانيا مرص عزمت وقد واليوم،
بمصالح االحتجاج يجوز ال كما املوضوع، هذا بحث تجنب املستطاع غري من أصبح
من املقدم الربوتوكول مرشوع أن الواقع إذ مرص، بسيادة االعرتاف لتأجيل السودانيني
مع املستقبلة عالقاتهم تقرير يف أحراًرا السودانيون يكون «لن أنه: يقدر الربيطاني الوفد
ويف شئونهم.» بإدارة القيام عىل قادرين يصبحون حني إال املتعاقدين، الساميني الطرفني
مصريه، تقرير عىل الراهنة اللحظة هذه يف قادر غري السوداني الشعب بأن اعرتاف هذا

عديدة. سنني منذ قائمة سيادة رفض عىل قادر غري إذن فهو
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به يتمتع حق بأي مساس املعاهدة بروتوكول يف املرصية السيادة ذكر يف فليس
اختياره بمحض موقف اتخاذ له يتسنى فلن الحارض، الوقت يف السوداني الشعب

الكافية. األهلية له تتوفر حينما األيام، مستقبل يف إال السيادة لهذه بالنسبة

الربيطاني الجانب مع جرت التي املناقشات أثناء املرصي الجانب ملوقف تلخيص هو هذا
السودان. مصري بشأن

الطرفني بني تبودلت مذكرات ويف شفهية، بحوث يف دار مما متخذ تلخيص وهو
سيأتي أخرى مناقشات هناك إن بل املرصي، الجانب من عرض ما كل ليس أنه عىل
وبني بيني الحديث عليه جرى ما ضمن وهي السودان، بروتوكول بشأن عنها الكالم
إنجلرتا إىل باإلجازة السفري فيه سافر الذي الوقت يف بمرص، بريطانيا وزير بوكر مسرت
أثناء جرت السودان من بموقفنا تتعلق أخرى أقواًال أن كما حينه، يف ذكره سريد مما
لندن، محادثات عن التحدث عند ذكرها سريد مما نفسه، بيفن مسرت مع املفاوضات
التي السيادة ومسألة بالسودان، متعلًقا كلها كان األخرية املحادثات هذه أن ومعروف

االعرتاف. لهم سبق كما بها يعرتفوا أن الحارضة اآلونة يف اإلنجليز يقبل لم
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الربيطاني، للجانب بإبالغه للمفاوضات املرصي الوفد كلفني الذي البيان نص أوردنا
وما أغسطس، أول يف املقدمة بمذكرته ويتمسك نظره، وجهة عىل الوفد يرص وفيه
وبني بيني والرد واألخذ املناقشة بعد إنه وقلنا: نرشها. سبق نصوص من صاحبها
الباب أن بمقتضاها أعلنا صيغة إىل انتهينا كامبل، رونالد والسري الربيطاني الوفد رئيس
البلدين ملصالح مالئمة نتيجة إىل الوصول بقصد اآلراء يف جديد لتبادل مفتوًحا يزال ال
هي العقد عقدة أن — الرسمية الناحية من األقل عىل وهذا — مفهوًما كان وقد …
مرص حق ينازعون اإلنجليز بدأ التي عليه، «السيادة» مسألة وباألخص السودان، مسألة
األخري الدور بها تميز التي الحادة املناقشات غضون يف تبني قد أنه عىل فيها، الرصيح
يرجع بعضها املوقف، عىل سيطرت جديدة عوامل أن املرصي النطاق يف املفاوضات من
خفية بدأت تيارات إىل وبعضها املعاهدة، أغراض تلقاء العامة النظر وجهة يف تحول إىل
السياسية املؤثرات صنع من وأكثرها سافرة أصبحت ثم — واضحة غري األقل عىل أو —
تتغذى خصيبًا مرًعى املضنية، ومداوالتها املعاهدة مناقشات يف وجدت التي والحزبية،
دائرة إىل امتدت أنها أسف ومن … املحض الداخيل الطابع ذات واألطماع املساعي فيه

والتدبريات. املساعي حرمها إىل تتطاول أال يجب كان التي وهي نفسها، املفاوضة

الجو لتعكري جديدة محاولة

له صوروا الذي العام، الرأي من فريق لدى ممقوتًا بريطانيا مع املحالفة أمر غدا وقد
يف الحال كان كما نريه تحت فرتزح مرص، به تكبل جديد قيد صورة يف املحالفة هذه
إنجلرتا معاملة ومن الضغط، من بيشء أنه يعتقد الفريق هذا وأصبح الغابر، الزمن
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الدفاع لجنة من لذلك تبًعا ونتخلص والتزاماتها، املحالفة من نتخلص والحزم بالشدة
ونضطرها الناجز، التام الجالء إنجلرتا عىل نحن ونفرض وأخطارها، مخاوفها ومن
ومن منازع غري من القطر هذا عىل بحقوقنا االعرتاف وإىل السودان، ترك إىل اضطراًرا

مقابل! غري
كل من ِحل يف ونحن وحدها، بريطانيا جانب من االعرتاف يكون «كيف سألت: وإذا
بطشها عظم مهما قوة سبيلها يف تقف ال التي والعدل الحق قوة حسبنا قالوا: يشء؟»
العرب من الطبيعيون حلفاؤنا وعندنا وإلنجلرتا لنا «ما أيًضا: وقالوا … خطرها واشتد
بنا وأحدقت األمر، حزب متى لنجدتنا يهبون والذين املتينة، األوارص بهم تربطنا الذين

«!… األخطار
وليد وباألخص الناضجة، غري واألفكار األوهام وليد — األسف مع — ذلك كل وكان
طاملا التي السياسة وهي حساب، ألف لها يعملون الساسة كان التي املزايدة، سياسة

… آمالها وخيبت جهودها ثمار مرص عىل أفسدت
يف الكبري األثر إنجلرتا مع محالفة كل عىل باالعرتاض املرصي الوفد لبيان كان وقد
الترصف حسن من رأيت وهنا … القول لنا سبق كما والسأم، امللل توالهم قوم أذهان
يف ذاكًرا امللكية، السدة إىل الوزارة استقالة أرفع أن الصحيح، نصابها يف لألمور وضًعا
منها، كبريًا شوًطا وقطعنا املفاوضات، بمهمة القيام يف وزمالئي مضيت قد «أني كتابي
متاعب أن غري وتوفيق، نجاح يف نجتازها أن الرجاء كبري زلت وما كنت مرحلة إال تبق ولم
يف أستمر أن عيل العسري من وأصبح وزن، له مربر بغري أمرها وتفاقم نبتت، قد داخلية
وأن لغريي، الطريق أفتح أن رأيت وقد املتاعب؟ هذه وجه يف الجسيم بالعبء االضطالع
وليستطيع السامية؛ بحكمتكم فيه لتترصفوا امللك) جاللة (مخاطبًا يديكم بني األمر أضع
رجوناه ما للبالد يحقق بما املفاوضات، شئون من الباقية البقية يعالج أن يخلفني من

القومية.» الكرامة ظل يف وحرية استقالل من لها
،١٩٤٦ سنة أكتوبر أول يف السامي النطق إىل ووجه تقبل لم االستقالة هذه أن عىل

أمانينا.» أعز هي التي الوطنية البالد أهداف «تحقيق عىل العمل يف استمر بأن
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التفاؤل

وقتذاك املفاوضات يف امليض إىل بي حدت التي التفاؤل، أسباب إىل أشري أن هنا ويحسن
محاوالت ورغم وسأم، ملل من مرص يف القوم توىل وما متاعب، من بها أحاط ما رغم
عنارص عىل والتطرف املزايدة، عنارص بتغليب بمرص السيايس الجو إفساد عىل العاملني

… واالعتدال الحكمة
التفاؤل توائم قد بل واإلخفاق، الفشل معناها ليس املصاعب ألن متفائًال؛ كنت وقد
كبرية قضية أن العقالء من يتصور كان الذي ومن … به عليها ويستعان تعالج، وقد
الصدر بضيق تُحل أو املذكرات، تبادل يف أو كلمات، يف تنتهي املرصية كالقضية الشأن
أرباع ثالثة كانت فقد ذلك ومع كليهما، من أو املتفاوضني الجانبني أحد من الصرب وقلة
بل التام، التفاهم إىل انتهت قد وبريطانيا مرص بني املفاوضة تناولتها التي املسائل،

منها. مفروًغا فصار املالئمة، الصيغ لها وضعت

الوادي ووحدة … السيادة مسألة

وجهتي بني اختالف من عليه تنطوي بما بوادرها أشعرت التي فهي السودان، مسألة أما
إىل يوفق سوف املرصي الجانب أن يف األمل كبري كنت أنني غري الحل، واستعصاء النظر
بحقوق االعرتاف نطلب وإنما موجود، غري جديًدا نطلب ال بأننا الربيطاني، الجانب إقناع
النيل وادي عىل السيادة فإن والفعلية، القانونية مظاهرها إىل مستندة فيها شك ال قائمة
الحكام محاولة برغم ملموستان حقيقتان املرصي، التاج يف املمثلتني الوادي ذلك ووحدة

شأنهما. من الغض أو تجاهلهما، منهم املحليون وباألخص الربيطانيني،
إىل ميل أو استعمارية، نزعة إىل مستنًدا السودان مسألة يف مرص مطلب يكن لم
وإنما قلوبهم، عىل عزيًزا شقيًقا شعبًا يعتربونه شعب عىل املرصيون يتوالها سيطرة
ما عىل املؤسسة الشاملة، الكاملة األخوة عهد السودان ألهل يحفظوا أن املرصيون يقصد

الصغري. واألخ الكبري األخ بني والتحاب التعاطف من الطبيعة أوجدته
يتجاىف بما يتشبثوا أال يف عظيًما الرجاء كان الحقائق هذه اإلنجليز تبني ما فإذا
املرصيني استمساك واضًحا صار وقد خصوًصا بالسودان، يتعلق فيما السليمة واألوضاع
يف أنهم حني يف حال بأية عنها التغايض يستطيعون ال التي األساسية، األوضاع بهذه

والغرض. الشهوة مظنة عن منزهون هذا استمساكهم
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رونالد السري يمينه وإىل ستانسجيت، لورد يتوسطهم املفاوضات يف الربيطاني الوفد أعضاء
العسكريان. املستشاران يساره وإىل الربيطاني، السفري كامبل

وفد رئيس ستانسجيت، لورد يمينه وإىل املرصيني، املفاوضني رئيس باشا صدقي إسماعيل
مسألة بشأن دار الذي النقاش عقب الزعفران، برساي هادئة جلسة يف اإلنجليز املفاوضني

السودان.
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… العرب برج يف طويًال الربيطاني السفري كامبل رونالد بالسري باشا صدقي إسماعيل اختىل
فرتة خالل العرب برج منطقة عىل أدخلت التي اإلصالحات عن السفري إىل يتحدث هنا وهو

املفاوضات. من االسرتاحة

منه بد وال … قائم التحالف

من بنا تكن لم أنه كما عليها، التدليل إىل بحاجة نكن فلم معهم، التحالف يف رغبتنا أما
وبني بيننا فإن … الخطر وقوع عند وتساعدنا تساعدها كبرية أمة عن للبحث حاجة
من اإلنجليز وجنى األخرية، الحرب أثناء يف أثره ظهر فعًال قائًما حلًفا العظمى بريطانيا
اإلنجليز، حلف عن النكول يف مصلحة ذوي نكن فلم املرصيون، جنى ما بقدر مزاياه

أخرى. دولة ذلك من فتستفيد
مع العهد تجديد يف األسايس رشطها جاعلة هذه، النظر وجهة مرص أقرت وقد
الجالء مظهره فيه، شائبة ال صحيًحا استقالًال البالد استقالل رضورة العظمى بريطانيا
الوضع من واالنتهاء السودان، مسألة حل وهي أخرى غالية بأمنية مستمسكة التام،
السوداني الشعب لرفاهية تامة رعاية يف الوادي أساسوحدة عىل وذلك الخاصبه، الشاذ

الشقيق.
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ويف الربملان، وثقة املليك برىض مؤيدة مركزها يف الوزارة بقاء أعقبت التي الفرتة يف
مع االتفاق إتمام إىل الوصول يف املفاوضة هيئة غالبية برغبة شعوري كان الذي الوقت
متأثرة كانت التي الربيطانية، الناحية من جاءت التي املصاعب برغم قويٍّا يزال ال إنجلرتا،
الداخلية متاعبنا ورغم السودان، مسألة خاصيف بنوع تركزت قديمة، استعمارية بنزعة
طويًال فكرت املفاوضات، هذه أثناء جفن لها يغمض كان ما التي الجامحة واملعارضة
البالد أهداف بشأن الوزاري الربنامج تنفيذ سبيل يف املقبلة خطواتي تكون أن يجب فيما
كان مما البالد، غادرا قد الربيطاني والسفري الربيطانية املفاوضة هيئة رئيس وكان …
إفشال عىل املتضافرة القوى جميع غضونها يف تعمل طويلة فرتة تميض أن معه يتوقع

والتوفيق. التفاهم مساعي
الناحيتني يف السائد الرأي عن نعدل أن الخري من أنه إىل أوًال التفكري هداني وقد
األوىل مرحلتني: عىل السودان مشكلة تسوية تكون أن ومؤداه واملرصية، الربيطانية
األوضاع عىل للتفاهم الجانبان به يقوم الذي التحقيق، تشمل والثانية املبدأ فيها يتقرر
املفاوضة تكون أن رأيت وقد … والرقي الرفاهية من قسط أكرب للسودان تهيئ التي
الدولة مع عالقاتنا تتعثر ال حتى واحدة، دفعة السودان مسألة إنهاء إىل مؤدية الحالية
منها كان ما سواء املشرتكة، املصالح بكل يودي قد ورد أخذ يف جديد من الربيطانية
بتضمني الغرض هذا يتحقق وقد … نفسها بمرص ا خاصٍّ كان ما أو بالسودان، متعلًقا
طريق عن واإلنجليزية املرصية للدولتني تسمح التي واملبادئ األساسية، الخطوط االتفاق
وضع هو واحد بشعور مستعينني وانسجام، هدوء يف مهمتهما بمبارشة حكومتيهما،
تسليم أن فيه تريان الذي الزمن يأتي حتى السودان، خدمة يف ومقدرتهما خربتهما

… محتوًما واجبًا أصبح ألهله الحكم مقاليد
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كل بني النظر وجهات واختالف السودان، بأمور تحيط التي الدقة أن أدركت وقد
تستطيعان اللتني الجهتني بني املناقشة حرص يقتضيان األمور، هذه ملعالجة تصدوا من
شخصيٍّا، بيفن مسرت مقابلة فكرة عندي نبتت ولذلك حاسمة؛ نهاية إىل النتائج توجيه
يكن ولم مرص، بأغراضمرصوبموقف تماًما أحاط قد يكن لم — فهمت ما عىل — وهو
بحسب املسألة وكانت منه، إنجلرتا ومركز اإلقليم هذا نحو نوايانا ناحية من اطمأن قد
رئيسية مصالح عىل واطمئنان ثقة، مسألة بيفن مسرت عند تكون أن تعدو ال تقديري،

العليا. السياسة تهم ال أوضاع عىل ال إلنجلرتا،
عودتي عند الربيطاني السفري عن النائب املفوض الوزير بوكر املسرت قابلت وإذ
حددت قد كنت إذا عما فسألني املقابلة، هذه أمر يف شافهته اإلسكندرية مصيف من
عىل مبنية ولكنها بعد، تختمر لم الفكرة أن فأخربته بيفن، مسرت مع الحديث موضوعات
لضمائرنا واملريحة الالئقة الحلول نجد لعلنا الخالف موضوعات استعراض يف الرغبة
— الشاغل شغيل أنها ولو — السودان مسألة أن بوكر مسرت عىل أخف ولم … جميًعا
التنقيح لبعض تحتاج نفسها املعاهدة نصوص فإن هواجيس، يثري ما كل هي ليست

الشبهات. إلزالة السعي مع والتنوير
كنت إذا عما لندن)، مع مخابرات يف أمضاها (ولعله أيام بعد مني استعلم وإذا
التسليم هذا «أن أفهمته السيادة، يف مرص بحق االعرتاف أمر يف السعي استئناف أنتوي
تقف كربى صعوبة هناك «إن فقال: السعي»، لهذا األسايس الغرض هو ناحيتكم من
منحهم عىل نعمل سوف بأننا للسودانيني تعهدنا وهي بالسيادة، االعرتاف سبيل يف

االستقالل.»
فمرص ذلك ومع طويًال، يكون وقد الزمان من يأتي ما عىل ينصب تعهد «إنه فقلت:
أنني عىل … أوانه آن متى لالستقالل تصبو التي الشعوب، رغائب تحقيق تعرتضعىل ال
يف السيادة تتمثل أن من يمنع ما أرى ال — السودانيني إخواننا شعور عىل محافظة —

مرص.» تاج وهو للبلدين املشرتك التاج
ولذلك رسمية؛ صفة ذات غري خاصة أحاديث بوكر مسرت مع أحاديثي كانت ولقد
اآلخر. عىل الطرفني أحد بها يتمسك أن يمكن فال محارض، أو مذكرات يف تدون لم فإنها
الربيطانية الحكومة إن يل: وقال أخرى، بأيام ذلك بعد بوكر مسرت قابلني وقد

ضيافتها. أقبل أن ترجو وأنها الزمالء، من أريد من مع بقدومي ترحب
عرضت أن وبعد جاللته، من تام وبرىض امللك، جاللة استئذان بعد قررت وهكذا
الوزراء حرضات وعىل بالفكرة، أكثرهم رحب الذين املفاوضة هيئة أعضاء عىل األمر
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املرصية، القضية سبيل يف جديد سعي من أنتويه كنت ما عىل املوافقة كل وافقوني الذين
وزمييل أسافر أن قررت باشا، الهادي عبد إبراهيم (معايل) خارجيتنا وزير مع به أقوم
املرصية السكرتريية هيئة بعض معنا وكان إنجلرتا، إىل أقلتنا خاصة طائرة عىل لندن إىل

… والصحفيني
التكريم مظاهر من الكثري باليشء الربيطانية الحكومة أحاطته فقد استقبالنا أما

واالحرتام.

كان التي العالية بالروح هنا أنوه أن املفاوضة مجريات إىل االنتقال قبل بي ويجدر
املناقشة، يف السائدة تكون أن عىل حريًصا القدير، العصامي الرجل ذلك بيفن، املسرت
متساوون، أنداد وإياه بأننا لدينا — العقيدة بل — الشعور إثارة عىل جنابه حرص وقد
أيد ومن اإلقناع، طريق بغري انتزاعه إىل لنا سبيل ال حق طالب كنا أننا من الرغم عىل

وسائلها! وبقوة بأسها بشدة أحسسنا طاملا
لورد ومنهم أعوانه، ومع الربيطاني الوزير مع مفاوضاتنا كانت أن ليؤسفني وإنه
حالتي ألن راحتهم؛ يف كبري إقالق إىل ذاك إذ أدت قد كامبل رونالد وسري ستانسجيت
يف التعب من الكثري الجميع تجشم إىل أدت إلنجلرتا لوصويل التايل اليوم منذ الصحية
مجاملتهم نفيس يف تركت وقد الضيافة، محل إىل هول» «هوايت من االنتقال مداومة

األثر. من الكثري مرص؛ ملمثل الكريمة
وزارة رئيس آتيل مسرت بها قابلنا التي اإلكرام، بمظاهر التنويه من أيًضا يل بد وال
كان أن روعتها يف زاد مظاهر وهي سرتيت، بداوننج الحكومة رئاسة مقر يف إنجلرتا
… السياسية إنجلرتا أحداث أهم شهد الذي املشهور، التاريخي املكان ذلك يف االستقبال
إىل الربيطانية الدولة رجاالت أكرب دعوة عىل الحكومة رئيس حرص معانيها يف وزاد

مرص. ممثيل تكريم يف ليشاركوه الغداء مائدة
اإلشادة إال الطيبة، نتائجها وإىل املفاوضة موضوع إىل االنتقال قبل يسعني وال
ولحسن للهمة حي كعنوان سعادته يل بدا وقد … وكسفري كرجل باشا، عمرو بصفات

تقدير. وكل ثناء كل معه يستحق ما مرص لقضية الخدمات من قدم كما الترصف،
الحايل، حكومتنا رئيس باشا الهادي عبد إبراهيم زمييل أن أنىس فهل نسيت وإذا
جني أوان آن متى يستطيع الثورة رجل أن بلندن جرت التي املفاوضات مناسبة يف أثبت
يستوقفه فال األفق، ناظريه أمام يفسح وأن الدقيق، الحازم السيايس يكون أن ثمراتها

املحسوس. الواقع عن الكاذب الخيال يلهيه وال جهوده، ويعطل األمر من التافه
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انتهت التي الربيطاني، السفري نائب بوكر املسرت مع أحاديثي إىل أرشت سابق فصل يف
املسرت ارتياح يفيد بما رسميٍّا جنابه أخربني أن بعد إنجلرتا، إىل السفر اعتزامي إىل
أشري أن بلندن جرت التي املباحثات، عن أتحدث وأنا هنا بي ويجدر … لقائي إىل بيفن
والحذر التحفظ وجو بمرص، كنا فبينما … ومفاوضة مفاوضة بني الكبرية الفوارق إىل
نعالجها كنا التي الشئون، من وكبرية صغرية كل كانت وبينما جانب، كل من بنا يحيط
والسأم القلق إثارة درجة إىل ولندن القاهرة بني طويلني ورد ألخذ مدعاة املفاوضة يف
صادفنا الذي الجو وإذا لندن، إىل جئنا — املفاوضات مصري ناحية من التشاؤم بل —

والوساوس. الريب كانت حيث تحل الرصاحة وإذا التلبد، بعد الصفاء إىل يتحول
الوقت يضيعون ال الذين للسياسيني، الجديد الطراز من بيفن مسرت فإن غرو، وال
الحجة، أسعفتهم ما إذا بالحجة مزودين املوضوع عىل ويهجمون واملداورة، اللف يف
يف والتفكري البحث يعاودون ريثما آخر موضوع إىل انتقلوا موقفهم بضعف شعروا فإذا
«مناكفة» أو طويل تردد غري يف اآلخر الطرف نظر بوجهة يسلمون أو األول، املوضوع
تزاحم ألن بل ديدنه؛ يف الرسعة ألن ال الرسيع؛ االنتهاء يف الوزير برغبة أشعر وكنت …
بموعد مرتبًطا كان الرجل أن تقدم ما إىل أضف … ذلك يقتيض كان العاملية القضايا
أن رأى التي الهامة، الشئون بعض يف للمباحثة واشنجتون يف قالئل أيام بعد يحل

األمريكيني. الساسة مع بنفسه يعالجها
عبارات بعد — معه لنا جلسة أول يف قال إذ بيفن، مسرت نزعة وضحت وقد
دائًما يعمل إنه — املناقشات بها تدار أن نرى التي الكيفية عن واالستفسار الرتحيب
أسهل ذلك فإن املائدة، عىل مكشوفة اللعب أوراق «وضع وهي املعروفة، لنظريته وفًقا

األغراض.» تحقيق إىل وأدنى
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أيام، ثمانية من أكثر تستغرق لم فهي طويًال، تُدم لم لندن محادثات أن الواقع ويف
التحرير، هيئة أو الخرباء عقدها جلسات بضع إليها يضاف جلسات، خمس فيها عقدنا
بك سعيد وحسن باشا، وعمرو باشا، الهادي عبد إبراهيم املرصي الجانب من وحرضها
اإلنصاف واجب ويدعوني املفاوضة، هيئة سكرتري سابا حنا واألستاذ السفارة، مستشار
وأن الفنية، أو السياسية سواء املناقشات جميع سادت التي الطيبة، بالروح أنوه أن
أنه يبدو كان الذي هاو» «مسرت الخارجية وكيل قدمها التي القيمة املساعدات إىل أشري
أصبح الذي هو هذا هاو» و«مسرت … املفاوضات هذه شئون يف بيفن ملسرت األول املعاون

السودان. عام حاكم هاو» روبرت «سري ذلك بعد

البحث تناولها التي املسائل كربى

النصيب لها كان التي السودان، مسألة خاصة صورة عىل أحاديثنا يف البحث تناول ولقد
الجالء ومسألة املشرتكة الدفاع ولجنة املعاهدة أغراض تحديد كان كما املداوالت، يف األوىف
يفخر أن املرصي للجانب أن هنا أقرر أن وأستطيع … البحث بشأنه دار ما أهم من
وإن ملعالجتها، تعرض التي النواحي املتشعبة القضايا هذه كل يف واضح محقق بنجاح
إليه ذهب ما بتأييد كفيلة بلندن الرأي عليه اتفق الذي املعاهدة، ملرشوع منصفة نظرة
هيئة إليها انتهت التي الصيغ، يف التحسني من حقق لندن» «مرشوع أن من الرأي، أولو
كل من القومية األهداف تحقيق إىل وأدنى أفضل جعله ما بالقاهرة املرصية املفاوضة

… سواه مرشوع

السودان مسألة

الجانب يبديه الذي البالغ لالهتمام دهشته بيفن مسرت أظهر السودان عن تحدثنا وإذ
… الدهشة إىل يدعو الذي هو االهتمام عدم أن عليه ردي فكان اإلقليم! هذا بشأن املرصي
مرص أليست النيل»؟ «هبة هي سنة ألفي من أكثر من «هريودتس» كتب مرصكما أليست
السودان عىل يدها تضع أن كيانها مقومات ومن الحيوية، مصلحتها من رأت التي هي
قد «هتشبسوت» امللكة شقيقته كانت بينما الثالث، تحتمس عهد يف سنة آالف ثالثة منذ

الصومال؟ بالد وغزت الرشقي، السودان عىل استولت
الجدل، وال الشك تحتمل ال مرص سيادة أن األمر آخر يف بيفن مسرت أدرك ولقد
غري بها، االعرتاف — كرومر لورد وأخصهم — الربيطانيني الساسة من لغريه سبق وقد
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املستعمر صورة مرصيف إلظهار بالسيادة مطالبتنا سيستغلون القوم أن الحظت إذ أنني
بتقديم لها يسمح الذي الوضع، استظهار غري منها تقصد ال مرص أن أوضحت الطامع،
الحول ذي الكبري شقيقه من األصغر الشقيق ينتظرها التي املعاونة، صنوف جميع
يف تبعات من يالزمها وما املعاني هذه تتمثل وقد والحب. بالعطف املمتزجني والخربة
يف يعيش أن السودان يسعد الذي الرمز وهو املشرتك»، مرص تاج تحت «الوحدة كلمة

… ظله
بيفن مسرت وعاد املذكرات، بشأنه وتبادلنا السودان، أمر يف مناقشاتنا طالت ولقد
بذلتها إنجلرتا إن يقولون «وعود»، من إليه أشار قد بمرص وزيره بوكر مسرت كان ما إىل
البلد أن ردي وكان الوقت. وجاء الساعة حانت متى بالدهم، استقالل بشأن للسودانيني
وتضع وجهه، يف تقوم التي هي ليست — دائًما مرص كانت كما — االستقالل إىل التواقة
وإنجلرتا، مرص بني تربم معاهدة محله ليس االستقالل هذا أن غري العراقيل، سبيله يف
ومتى حان، قد وقته أن عىل تفاهمنا متى الصغرى لشقيقتها ما يوًما مرص ستمنحه بل

الطرفني. مصالح تحقق التي األوضاع عىل اتفقنا
الصيغ عىل نظرنا بوجهة سلم الذي اإلنجليزي، الجانب مع األمر آخر يف انتهينا وقد
بسالمة املقرتن التشدد من كثري يشء إىل احتاج بحثًا وكان السودان، بشأن األخرية
السوداني الربوتوكول صيغة وضع من الفراغ إن حتى بالحق، اإليمان ومن التقدير،
إمضاء قبل أي ١٩٤٦؛ سنة أكتوبر ٢٥ ليلة من والربع التاسعة الساعة يف إال يتم لم

يسرية. بفرتة املعاهدة مرشوع
تاج تحت الوادي بوحدة الربيطاني الجانب باعرتاف فزت وقد ألتصور كنت وما
كل من واالعرتاض فج، كل من الصعاب الباهرة النتيجة هذه وجه يف تقوم أن مرص،
السودانية األوساط بعض ويف الربيطانية، الناحية يف الفعل رد أفهم إذ وإني ناحية،
يكون كيف أفهم ال السودان، حكومة موظفي من االستعماري الفريق تأثري تحت الواقعة
املرصية! األوساط بعض يف — املقاومة محل بل — االنتقاد محل إليه وصلنا الذي الحل
بالقرص ليًال لالتصال دفعتني التي الدرجة، إىل النتيجة هذه لبلوغ رسوري بلغ وقد
عاد قد مرص ملك وأن جديدة، بدرة ازدان قد مرص تاج بأن إلبالغه باإلسكندرية؛ امللكي

التاريخ! وسجلها الطبيعة رسمتها التي الحدود إىل
يف أغفلت إذ آسف أنا كم له: أقول أن التاريخ عن التكلم بمناسبة القارئ وأستميح
ذاك إذ مني جهًال وذلك السودان؛ يف حقوقنا إثبات بشأن قيمته له مستنًدا الحني ذلك
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لذلك بها قمت جديدة زيارة أثناء فقط أسبوعني منذ اإلخصائيون أرشدني فقد بوجوده!
الفن، يف إتقان من أحرزته وما مجد ومن عظمة من مرص بلغته عما املعلن الرائع األثر
الثالث بتحتمس الخاص املعبد واجهة إىل أرشدوني إنهم أقول — الكرنك أثر به وأقصد
ومن الفاتح، امللك تمثل املذكورة الواجهة تعلو التي بالنقوش وإذا الكبري، املعبد داخل يف
باملقاطعات يتعلق الرموز هذه من كبري جانب وإذا فتوحاته، إىل تشري التي الرموز حوله
خط إىل الجنوب يف تمتد وهي املرصية، اإلمرباطورية إىل عهده يف ُضمت التي السودانية،

االستواء!
دولة به تفز لم مما السنوات، من آالف بضعة إىل يرجع الذي املستند هذا أليس

الطامعني؟! رشه أمام حقها عن الدفاع صدد يف مرص غري أخرى

أغراضاملعاهدة

الطرفان توخاها التي باألغراض املتعلقة وهي املعاهدة، مرشوع من الثانية املادة كانت
هللا بحمد أدى لندن، يف مستفيض بحث محل العدوان، لدرء ببعض بعضهما ربط من
وقرص الحدود، أضيق يف الربيطاني التدخل وحرص املرصية، النظر وجهة تحقيق إىل
… حدودها عن وذوًدا هي لحقوقها مرصصونًا ملصلحة الزم هو ما عىل املرصية املعاونة
مرص قبول يف لندن إىل ذهابنا قبل يلح كان الربيطاني الجانب أن القارئ ويذكر
الجانب هذا وكان … املعتدين نوايا والحت الخطر، حالة وجدت متى التدخل لنظرية
البالد عىل ال «املجاورة»، البالد عىل االعتداء حالة إىل مرص التزامات مد يف أيًضا يلح
الجيوش لعودة البالد تعريض عدم األول همه كان فقد املرصي، الجانب أما … «املتاخمة»
أوهام عىل بناء أو الخيال، نسج من تكون قد بأسباب تذرًعا جالئها؛ بعد الربيطانية
مرص إىل يمت ال دويل نزاع أو سياسية، النقالبات نتيجة الربيطانيني أذهان يف تقوم
التي الحدود، ضمن التزاماته حرص يف الرغبة شديد املرصي الجانب كان كذلك بسبب.
الزمن إنجلرتا مع العسكرية املحالفة تتعدى ال أن بمعنى املتحدة، األمم ميثاق رسمها
كان وأخريًا الخاصة. بوسائلها العدوان درء عىل قادرة األمم جامعة فيه تصبح الذي
تتحرك أن قبل الحليفتني، بني مشاورات إجراء رضورة إىل بشدة يرمي املرصي الجانب
بينها تباعد التي الحلول إيجاد عىل تعمل أو تقرتح، أن ملرصمن تمكينًا وذلك جيوشهما؛

… الحروب تجرها التي املخاطر وبني
املادة وأصبحت هذه، رغائبنا جميع قبول عىل الربيطانيني حمل يف نجحنا وقد
وحرصت جميًعا، األخطار مواطن مرص جنبت بحيث املعاهدة، مرشوع من الثانية
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عىل التحسني أدخل تحديًدا الصيغ تحديد من مكنت بل الحدود، أضيق يف التزاماتها
بمرص جرت التي املناقشات، موضوع إىل انتقلنا متى عنه الكالم سيأتي ما مرص، مركز

لندن. رحلة من عودتنا بعد
نأتي ثم الجالء»، و«موعد املشرتكة» الدفاع «لجنة عن القادم املقال يف وسنتحدث

مالبساتها. وعىل بلندن صيغت كما املعاهدة، مرشوع نصوص عىل ذلك بعد
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لندن مفاوضايتيف

املشرتك الدفاع لجنة

أن من الكثريين ذهن يف رسخ ما إلبعاد املستطاعة؛ الجهود بذل من لنا بد ال كان
من الربيطانية الدولة مندوبو يستمدها سيطرة، شبه إىل وجودها يؤدي قد اللجنة هذه
املرصيني عىل الضغط طريق من باملطالب مرص فرتهق وسائلها، وعظم دولتهم قوة
املالبسات إدراك عن وأبعد الربيطانيني، زمالئهم من خربة أقل وهم اللجنة، أعضاء من
بدراسة اللجنة اشتغال أثر للمفاوضات املرصي الوفد خيش وقد … والحربية السياسية
يجرنا قد مما السالم؛ عىل منها الخطر ومبلغ مرص من القريبة البالد يف القائمة األحوال

واملخاطر. املصاعب يف الوقوع إىل تؤدي قد مشكالت يف نشعر ال حيث من
إزالة عىل العمل السياسة حسن من أن كبري عناء بغري الربيطاني الجانب أدرك
ما اإلنجليز املفاوضون فقبل الناحية، هذه من املرصيني نفوس يف القائمة الوساوس
ذلك، من أهم هو ما وقبلوا للجنة، االستشارية الصفة عىل الرصيح النص من عرضناه
طلبت إذا إال الدولية»، الحالة عىل املرتتب األثر «لبحث اللجنة تعرض عدم به وأعني
من وواضح … البحث هذا عىل تعني التي املعلومات لها وقدمتا ذلك منها الحكومتان
ال بتدابري تشري ألن أو القرتاحات، اللجنة تتعرض ألن مجال يبق لم أنه القيد هذا مثل
كان أيان تدبريًا أو عمًال تعمل لن أنها وثقنا ما فإذا نفسها. الحكومات مصدرها يكون
ناحية من للريبة داٍع كل امتنع وبموافقتها، مرص حكومة من بوحي كان إذا إال خطره،
عن بعيًدا واختصاصها الفني، البحث عىل مقصوًرا عملها يصبح التي اللجنة، ترصفات

التنفيذ. صفة
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بمرص واجهتها التي االعرتاضات تفاصيل يف ندخل عندما أي بعد؛ فيما وسنتكلم
قدمناه وما االعرتاضات هذه قيمة عن املشرتكة، باللجنة الخاصة الصيغة عرض لدى
من كثري يف أنشئ وقد — اللجنة هذه أن إىل أشري أن ويكفي أثرها، قلة عىل أدلة من
قوة بها بلغت قد — إقليمية التفاقات نتيجة عسكرية بمحالفات ارتبطت التي البالد
الدولة، نطاق عن خارجة مخصوصة إدارات إنشاء معها روعي درجة االرتباطات هذه
ما باختصاصات مزودين الحلف يف الداخلة البالد أحد يف يقيمون أجانب قواد وتعيني

بعيد! من ولو بها شبيًها أو مثلها لنقبل كنا

وموعده … الجالء

العطف يستدر بأن واكتفى الجالء، موعد بتقريب يتعلق فيما بجديد بيفن مسرت يأت لم
أخطارها عانى التي الرضوس الحرب متاعب بعد يزال ال الذي الربيطاني، الجندي عىل
التي الراحة استحق قد بينما وصحاريها، مرص فيايف يف بالخيام يقيم بنارها واكتوى
يظهر الذي املوعد عن سنة تأخري وما خاص، بنوع وملرص لإلنسانية خدماته لها تؤهله
موعد يكون أن يطلب لذلك وهو الكثري؛ باليشء الخرباء لرأي اتباًعا تقبله قد مرص أن
الالزمة األبنية إلقامة الكايف الوقت كسب يمكن بذلك إذ ،١٩٥٠ سنة نهاية التام الجالء

… مرص عن جالئها بعد الجنود إليها تنتقل التي بالبالد،
لهم مرهًقا املرصيون يعتربه أن ينبغي ال الجالء تأخري إن بيفن: املسرت ويقول
للسالم التواقة العالم بالد وعىل مرص عىل تعود لنتائج له إن بل لشعورهم، وجارًحا
بالعدوان، عرفت دوًال العاجل الجالء يحدثه الذي «الفراغ» يغري فقد الفوائد، بأعظم
من جعلتها التي الغايات قضاء يف فيستخدمه العالم، عىل السيطرة فرص وباقتناص
ألف الخصوم لها يعمل التي القوة، بقاء سبيل يف سنة كسب أن شك وال … أهدافها

… السالم مصلحة يف إال يكون لن حساب
املرصيني، إحساس يف تأثري من لها ما وذكرنا املسألة، هذه يف كثريًا تحدثنا وقد
يف جديد من الشكوك دبت فإذا لهم، بذلت التي بالوعود الوفاء طويًال انتظروا الذين
التي الثقة من الكثري أضعنا العاجل، للجالء الربيطانيني استعداد حق نحو نفوسهم
آخر يف انتهينا وقد … املعاهدة عليها تستند التي القوية الدعامة باعتبارها ننشدها،
وبحًرا جوٍّا الشامل الجالء عمليات إلتمام ١٩٤٩؛ سنة سبتمرب أول يوم تحديد إىل األمر
ليقدروا كانوا ما العسكريني خربائنا غالبية إن أقول: أن من اآلن ِحل يف وأظنني وبرٍّا،
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لندن يف مفاوضاتي

رأيًا ذلك يف أبدى قد رئيسهم وكان بلندن، قبلناها التي تلك من أقل مدة الجالء لنهو
وبني بينه يبق لم الكالم هذا فيه أسطر الذي اليوم أن لألسف يدعو ملما وإنه … قاطًعا
الظروف أصبحت هل نفيس: ألسائل وإني أشهر، بضعة غري للجالء عليه املتفق املوعد
الذي املوعد يف الجالء إنجاز معه يؤمل مما املوقف، عىل السائدة والعسكرية السياسية

بتحديده؟ فزنا

زمالءه يقنع بيفن

الثانوية املسائل من طائفة وهناك لندن، مباحثات أجلها من دارت التي املسائل هي هذه
ال مما موضوعاتها ألن بحثه؛ أرجأنا ما املسائل من أن كما أيًضا، عليها اتفقنا التي

املعاهدة. رشوط عىل تؤثر ال هي بينما عاجل، لتدوين يحتاج
وكنا ،١٩٤٦ سنة أكتوبر ٢٥ يوم من مساء والربع التاسعة الساعة جاءت وإذ
التي الوثيقة، بيفن املسرت تال «كالردج» بفندق لنا املخصصة االستقبال بغرفة مجتمعني
يؤيد بأن باشا صدقي وعد قد كان إنه وقال: املعاهدة، ملرشوع مرافقة تكون أن اقرتح
أن باشا صدقي ليكفي إنه قائًال: ومىض الوزراء، مجلس لدى املرشوع هذا «بحرارة»
للمرشوع املجلس إقرار سبيل يف ستُبذل — بيفن مسرت جهود أي — جهوده أن يعلم
مسرت قاله الذي هو هذا … منصبه من استقال اإلقرار بهذا يفز لم فإذا املعروض،
مجلس أطلع قد بأنه إيل وأرس ذلك، بعد بي اختىل أنه عىل الحارضين، جميع أمام بيفن

رسمية. غري بصفة عليه فوافق املرشوع، عىل فعًال الوزراء
ولورد بيفن مسرت أسماء من األوىل باألحرف وأمضيت للمرشوع، صور عملت وقد
نص ييل وفيما … واسمي كمبل، رونالد وسري باشا الهادي عبد وإبراهيم ستانسجيت

بيفن.» – صدقي «معاهدة اسم عليها أطلق التي املعاهدة مرشوع
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بيفن – صدقي معاهدة

الفرنسية باللغتني لندن يف ُوضع الذي املعاهدة، ملرشوع الرسمي النص هو هذا
وقعه الذي بيفن، أرنست املسرت مع اسمي من األوىل بالحروف ووقعته واإلنجليزية،
النص ترجمت وقد والربيطاني، املرصي الجانبني ممثيل وبقية هو األوىل بالحروف

سواه: دون الصحيح الرسمي النص هي الرتجمة هذه وأعترب بنفيس،

وراء الربيطانية واملمتلكات وأيرلندة العظمى بريطانيا ملك الجاللة صاحب
الهند. وإمرباطور البحار

مرص. ملك الجاللة وصاحب
التفاهم وحسن الصداقة، عالقات تمكني يف الخالصة برغبتهما مدفوعني
الصداقة. هذه لتقوية أدعى أسس عىل العالقات هذه وتأسيس بينهما، فيما

من بينهما ما تدعيم هدفها متبادلة؛ مساعدة معاهدة عقد يف وراغبني
تقوية عىل — واملساعدة املعاونة تبادل بوساطة — والعمل املودة، روابط
السالم، حفظ سبيل يف به االضطالع منهما كل يستطيع الذي النصيب،

املتحدة. األمم هيئة مليثاق طبًقا الدويل، األمن وصيانة
عنهما. مفاوضني كونهم بصفة … بعد: املذكورين عينا فقد

٢٦ يف بلندن عليها املوقع التحالف بمعاهدة العمل ينتهي األوىل: املادة
املذكرات وكذلك بها، امللحقة املقبولة واملذكرة ،١٩٣٦ سنة أغسطس
واملزايا، اإلعفاءات بخصوص ١٩٣٦ سنة أغسطس ٢٦ يف املؤرخة واالتفاق

املعاهدة. بهذه أيًضا امللحقة



مذكراتي

إذا ما حالة يف أنه عىل املتعاقدان الساميان الطرفان اتفق الثانية: املادة
املتحدة اململكة اشتبكت إذا ما حالة يف أو مسلح، اعتداء مرصمحل أصبحت
فإنهما ملرص، املتاخمة البالد عىل مسلح اعتداء لوقوع كنتيجة حرب يف
ريثما رضورته، تتبني إجراء أي املشاورة؛ وبعد الوثيق، بالتعاون يتخذان

السلم. إلعادة الالزمة الوسائل األمن مجلس يتخذ
الساميني الطرفني بني املساعدة وتبادل للتعاون تحقيًقا الثالثة: املادة
املشرتك، لدفاعهما تتخذ التي التدابري تنسيق من وتمكينًا املتعاقدين،
السلطات من مشرتكة دفاع لجنة تكوين عىل اتفقا قد فعاًال، تنسيًقا
إليها ضمه الحكومتان ترى من يعاونها الحكومتني، لدى املختصة الحربية

املندوبني. من
تقدم لكي — تدرس أن مهمتها استشارية أداة هي اللجنة وهذه
الخاصة املسائل — اإلجراءات من به تويص عما الحكومتني إىل اقرتاحاتها
بما والجو، والبحر الرب يف املتعاقدين الساميني الطرفني عن املشرتك بالدفاع
الرشوط من يتعلق ما وخصوًصا بها، املتعلقة والرجال العتاد مسائل ذلك يف
بصفة املسلحة، قواتهما بها تتمكن التي والتدابري الفريقني، بتعاون الفنية

االعتداء. مقاومة من فعالة،
مأموريتها، ملزاولة ذلك رضورة اتضحت كلما اللجنة هذه وتجتمع
وعىل الحكومتني، دعوة عىل بناء — أيًضا اللجنة تدرس االقتضاء وعند
الدولية، للحالة العسكرية العواقب — كلتيهما من املقدمة املعلومات أساس
وتقدم األوسط، الرشق يف األمن تهديد شأنهما من حوادث أية وبخاصة
الحكومتني عىل ويكون املالئمة، التوصيات الحكومتني إىل الصدد هذا يف
أن ملرص؛ املجاورة البلدان من بلد أي ألمن مهددة حوادث وقوع حالة يف

رضورتها. ترى قد إجراءات أية بينهما باالتفاق تتخذا لكي تتشاورا
ما، محالفة يعقدا ال بأن املتعاقدان الساميان الطرفان يتعهد الرابعة: املادة

أحدهما. ملصالح مضادة أغراضهما تكون قائم، حلف يف يندمجا وال
تأثريًا، يُحدث املعاهدة هذه رشوط من رشط أي أن يجوز ال الخامسة: املادة
لواحد ترتتب، قد التي أو املرتتبة وااللتزامات الحقوق يف كانت، صورة بأية
املتحدة. األمم هيئة ميثاق عىل املتعاقدين، الساميني الطرفني من اآلخر أو
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بيفن – صدقي معاهدة

عدم مع — أنه عىل املتعاقدان الساميان الطرفان اتفق السادسة: املادة
من ٣٦ املادة من ٢ للفقرة تطبيًقا كليهما؛ من إعالنه صار بما املساس
نصوص تفسري أو تطبيق، عىل خالف كل — الدولية العدل محكمة نظام
يصفى بينهما، تجرى بمفاوضات حله عليهما تعذر قد يكون املعاهدة هذه

املتحدة. األمم هيئة لنصوص طبًقا
نصاها يُعترب (التي املعاهدة هذه عىل التصديق يجب السابعة: املادة
أقرب يف القاهرة يف التصديق وثائق وتتبادل رسميني)، والعربي اإلنجليزي
هذه تبادل تاريخ من التنفيذ دور يف املعاهدة وتدخل مستطاع، وقت
تاريخ من عاًما عرشين ملدة املفعول نافذة املعاهدة هذه وتبقى الوثائق،
أن إىل املفعول نافذة ذلك بعد تستمر أنها كما التنفيذ، دور يف دخولها
الساميني الطرفني أحد من تجديدها عدم يعلن أن بعد عام، مدة تنقيض

الدبلوماسية. بالطرق اآلخر الطرف إىل املتعاقدين

… تقدم ملا وتأييًدا

خاصبالسودان بروتوكول

نطاق يف السودان، يف باتباعها املتعاقدان الساميان الطرفان يتعهد التي السياسة إن
األسايس هدفها سيكون مرص، تاج هو مشرتك تاج تحت والسودان مرص بني الوحدة
ومزاولة القانوني، للحكم مجدة تهيئة وتهيئتهم مصالحهم وتقدم السودانيني، رفاهية

مستقبًال. السودان يف الحكم نظام اختيار حق من عليه يرتتب ما
استشارة وبعد بينهما، باالتفاق املتعاقدان الساميان الطرفان يستطيع ألن وانتظاًرا
من ١١ املادة أن كما ،١٨٩٩ سنة بمعاهدة يحتفظ األخري الهدف تحقيق السودانيني
باملعاهدة املرفقة املذكرة من و١٦ ١٤ والفقرتني وملحقاتها، ١٩٣٦ سنة معاهدة

املعاهدة. هذه من األوىل املادة لحكم اعتبار دون املفعول، نافذة تبقى املذكورة
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مذكراتي

خاصبالجالء بروتوكول

(مرص) املرصية األرايض عن التام الجالء أن عىل املتعاقدان الساميان الطرفان اتفق
.١٩٤٩ سنة سبتمرب أول يف تم قد يكون أن يجب الربيطانية، القوات بوساطة

مارس، ٣١ قبل أخليت قد تكون أن يجب والدلتا واإلسكندرية القاهرة مدينتي وأن
املنتهية املدة أثناء منقطعة غري املرصية، األرايض باقي إخالء يف يستمر وأن ،١٩٤٧ سنة

األوىل. الفقرة يف املقرر بالتاريخ
واملزايا باإلعفاءات الخاصة ١٩٣٦ سنة أغسطس ٢٦ اتفاقية نصوص وتستمر
تعديل وكل مرص، من سحبها أثناء الربيطانية القوات لصالح انتقالية، بصفة نافذة،
٣١ قبل واملدينتني، الدلتا إخالء لزوم لداعي رضورته تتضح ذكرها البادي لالتفاقية
قبل الحكومتني بني فيه املفاوضة تحصل جديد باتفاق تقريره يصري ١٩٤٧ سنة مارس

التاريخ. ذلك
أنه عىل املراجعة، سبيل عىل إال توضع لم طيه املرفقة املستندات أن عىل اتفق قد
بعد تعديل أي املرصية الحكومة جانب من عليها يدخل لم إذا ما حالة يف أنه املقرر من

بقبولها. الربيطانية الحكومة سيويص بيفن املسرت فإن رسميٍّا، عليها عرضها

ملحقات

مرصية. إنجليزية معاهدة مرشوع (١)
بالسودان. خاص بروتوكول مرشوع (٢)
بالجالء. خاص بروتوكول مرشوع (٣)

املستند: هذا عىل اآلتية األوىل الحروف وضعت

باشا. صدقي إسماعيل دولة أي: س.) (أ.
بيفن. آرنست املسرت سعادة أي: ب.) (أ.

ستانسجيت. اللورد أي: (س.)
باشا. الهادي عبد إبراهيم معايل أي: (ه.)
كامبل. رونالد السري سعادة أي: ك.) (ر.
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املفاوضات الوادييف وحدة

تنوون «ماذا اآلتي: السؤال بيفن مسرت يل وجه لندن ملفاوضات األخرية قبل الجلسة يف
مشرتك؟ تاج يف الوادي وحدة تمثيل عىل اتفق متى مرص، ملك يتخذه الذي اللقب أمر يف
فأجبته «إسماعيل»؟ الخديو لنفسه اتخذه قد كان الذي القديم اللقب هو يكون وهل
وصاحب مرص «خديو» وهو العثمانية، الدولة ذاك إذ به اعرتفت الذي اللقب ذلك أن
مع تفاصيله يف يتفق ال قد … والسنار وكردفان والدارفور، النوبة بالد souverain
والسودان» مرص «ملك اللقب يكون أن إىل تتجه النية فإن ولذلك الحالية؛ األوضاع بعض
النص قبل فقد اعرتاض، اللقب هذا عىل له يكن لم بيفن مسرت أن وضح وقد … وكفى

املوحد. املشرتك التاج نص وهو السودان، بربوتوكول ذلك إىل يشري الذي
مني يصدر أن — منهم للرسميني حتى — غريبًا الربيطانيني لبعض بدا وقد
ويقيني … التاج يف ممثلة الوحدة تحقيق إىل وصلت أنني يفيد ما ملرص عودتي بعد
ومغادرة املرشوع، عىل التوقيع ومن املحادثات، من انتهائي فور للندن مغادرتي أن
من كأن واشنجتون، إىل شاخًصا الربيطانية للعاصمة نفسه الوقت يف بيفن مسرت
سواء بريطانيا، تصوير منها الغرض كان التي الدسائس، لشتى املجاالت إفساح شأنهما
لفريق أو املفاوضني، نحن توخيناها التي األغراض بحقيقة امللمني غري للربيطانيني
صورة يف السودان، حكومة موظفي من االستعمار دعاة تأثري تحت الواقعني السودانيني

«السودان»! آمال حساب عىل املرصية األطماع خدمة إىل الجانح للعهد، الناقض



مذكراتي

سبق وقد املتفاوضني، طريف من أحد إليه ليهدف يكن لم ذلك من شيئًا أن والواقع
بأن ناطقة املفاوضة فمحارض للريبة، وال للبس مجاًال يدع ال بما ذلك أوضحت أن يل
وباألخص لغريها، االستقالل تحقيق دون تقف لن لالستقالل، بفطرتها التواقة مرص
األمة وبلغت أوانه، آن متى هو موعده كان وإذا الشقيق، الشعب هو الغري هذا كان إذا

لها. وننشده تنشده الذي الشأو السودانية
سواء املغرضون، رددهما اللتني وللضجة للصيحة يدعو ما هناك يكن لم إذن
بيفن مسرت مني فهم وقد القطرين، بني الوحدة بتحقيق علموا ملا بلندن، أو بالخرطوم
السودان، استقالل يف تعارض لن مرص أن املفاوضة؛ جلسات مضابط يف مدون هو مما
األغراض عىل وتوافقا تفاهما هناك وأن حان، قد موعده أن عىل الجانبان يتفق أن عىل
عرضه الذي النص يقبل أن بيفن ملسرت كان ما ولعمري القطرين، بني املشرتكة واملصالح
ومسألة ليقبله، كان ما — املرامي األغراضمستكمل نصواضح وهو — املرصي الجانب
الدوائر بعض آراء فيها تركزت التي النقطة محادثاتنا، يف الشائكة النقطة هي السودان
أن عىل — املرصيني نحن — حرصنا ولكننا العقائد، مصاف إىل فرفعوها الربيطانية،
املرشوعة، األهداف لكل محققة بريئة صيغة معاٍن من إليه تؤدي وما الصيغة، تكون
الرجل وهو — بيفن مسرت ذلك أيقن فلما السودانيني، إلخواننا يشء كل قبل ومرضية
من حتى إدراك سوء أو عنت من يلقاه بما عابئ غري االعتبارات كل بني يوازن الذي
الحق بها يسلم مصلحة أية مع تتعارض ال التي املرصية، الرغبة عىل نزل — مواطنيه

العدل. ويقتضيها

من الصحية حالتي وكانت لندن، من عائدين أملاظة مطار إىل معي ومن وصلت لقد
بأعضاء قليًال إال االتصال من أتمكن ولم الفور، عىل األطباء أمري تسلم بحيث السوء،

املستنرية. طبقاته يف ممثًال العام وبالرأي بل املرصية، املفاوضة هيئة
من هناك أن أدركت بالقصري، ليس بوقت ذلك وقبل مرص، غادرت منذ أنني عىل
فاملعارضة أثره، ويحدث فعله يفعل أن من بد ال كان ما والخفية السافرة العوامل
بعض اتجاهات من عرف قد كان ما وشجعها والرد، األخذ طول غذاها وقد باملرصاد،

… املفاوضني حرضات
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الخفاء يف تلعب شيوعية يد

إحدى مساعي أن هنا أذكر أن وللتاريخ، للحقيقة بد، فال الخفية العوامل ذكرت وإذا
للتقرب محاولة كل إفشال إىل وسائلها، وبكل قوتها بكل اتجهت الكربى، الشيوعية الدول
بأن منا، الكثريين إقناع يف الخصوص عىل الدولة هذه نجحت وقد … وإنجلرتا مرص بني
كفيلة وأنها املتحدة، األمم ومنظمة األمن مجلس يد عىل إال حل من لها ليس مرص قضية
إلنجلرتا تمكني دون مرص، أغراض يحقق ما إىل الهيئات هذه بتوجيه الدولة) هذه (أي:
يمتد سوف الذي الحلف بمزايا وتستأثر العنان، ملطامعها فتطلق بمرص تنفرد أن من

جميًعا! األدنى الرشق إىل — تقديرها بحسب —
املطلعون منها وعرف مرص، إىل سبقتني قد كانت املفاوضة أنباء أن من الرغم وعىل
تأييًدا ألقى لن أنني فهمت فقد عام، بوجه مرضية أنها املطلعني وغري بل الحقائق، عىل
إىل كانوا الذين أولئك آراء تغيري من ذلك ووضح نتائج، من عليه حصلنا ما مع يتفق
امللموس، التحسني ذلك عليها يدخل أن قبل حتى للمعاهدة، متحمسني األخري العهد
التزامات، من تستتبعه وما املحالفة، يطيق يعد لم العام الرأي أن البعض حجة وكانت
إنجلرتا عىل وما السودان، عىل مرص بسيادة واالعرتاف الجالء تحقيق يف إال يرغب وليس

إمهال! بغري املكان وتخيل أمتعتها، تحزم أن إال
تعود أن املستنريين، وغري منهم املستنريين املعارضني أولئك مع تحاول كنت وعبثًا
ماهر أحمد املرحوم عهد يف السياسية الهيئة قرار به صدر الذي اإلجماعي الرأي إىل بهم
ساعد يقوى أن إىل وذلك بأس، ذو حليف لها يكون أن من ملرص بد ال أنه من باشا،
الرأي نفور بدعوى يرتطم القول هذا كان فقد حالها، وينتظم الجديدة األمم جامعة

خلفه! من كامن األجنبي الضغط أن دائًما يظنون اتفاق كل من العام

أمل خيبة

هيئة أعضاء إطالع يف عني ينوب أن باشا الهادي عبد إبراهيم زمييل ذاك إذ رجوت ولقد
إيل عاد وملا املهمة، بهذه وقام فتفضل نتائج، من إليه وصلنا ما عىل املرصية، املفاوضة

األمل! خيبة من يشء عىل يدل ما عباراته يف لحظت املرض فراش عىل وأنا
أول من يل تبني منزيل، أبرح أن دون بالهيئة أتصل بأن الطبيب يل سمح وملا
الجديدة، املعاهدة مزايا استظهار عىل ال حريصني كانوا غالبيتهم يف الزمالء أن اجتماع
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مناقشات كانت وهكذا … للنقد محالٍّ يكون أن يمكن ما كل وراء التنقيب عىل ولكن
مرص بني ما تصفية إىل التواقني جميع آلمال املخيبة املظاهر من مظهًرا املفاوضة هيئة
األمنيتني وحققنا الحل هذا إىل وصلنا فلما … حلها أمد طال مشكالت من وإنجلرتا،
وباالعرتاضات، بالعراقيل اصطدمنا — الوادي ووحدة الجالء — العزيزتني الغاليتني
عليه سنقيم مما وقوتها إليها وصلنا التي النتائج، جدية أمام يذكر وزن ذات غري وكلها
أهدافه تحقيق إىل يسعى بلًدا يصادف أن يمكن ما أغرب من حالة يف أصبحنا وقد الدليل،
من حرية يف والكل السواء، عىل األصدقاء ومن الخصوم، من مرأى عىل تقوم حالة …
أن ينتظر كان ما فوق أفادت مرص أن فيتبينون اإلنجليز، من املستعمرون يفيق أمرنا:
الواضحة البارزة مكاسبنا تصوير عىل منا البعض يعمل بينما ساستهم، سخاء من تفيد
الفائز، يكون بأن الحال فينتهي املواطنني، أفكار وتبلبل الريب تثري التي الصورة، يف
مساعينا أفزعته قد كانت الذي املستعمر ولكن — بالنجاح سعينا كلل وقد — نحن ال

ناحيته. من ال نحن ناحيتنا من والخالص الفرج يأتيه أن ليقدر كان وما الناجحة،
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يف املربمة املعاهدة ملرشوع املفاوضة هيئة غالبية معارضة عن السابق الفصل يف تحدثنا
بإقامة ووعدنا يذكر، وزن لها أسباب عىل مبنية تكن لم املعارضة هذه إن وقلنا: لندن،
ذا تحسينًا يعترب لندن من به عدنا ما أن من قلناه ما وعىل موقفنا، سالمة عىل الدليل
هو ما قبول يمكن ال الذي املرشوع باإلجماع اعترب الذي الهيئة، مرشوع عىل حتى شأن
أنا أقررناه الذي املرشوع مىض فيما نرشنا وقد — اإلنصاف ويقتضينا … منه أدنى
غالبية نرشته الذي البيان، نص هنا نورد أن — ١٩٤٦ سنة أكتوبر ٢٥ يف بيفن ومسرت
هذه دعت التي األسباب تضمن وقد ،١٩٤٦ سنة نوفمرب ٢٦ يف املرصية، املفاوضة هيئة

الجديد: املرشوع عىل املوافقة عدم إىل الغالبية

اتفاق بمرشوع الربيطاني الجانب تقدم ١٩٤٦ سنة سبتمرب ١٧ بتاريخ (١)
سالمة تهديد حالة «يف أنه عىل منه الثانية املادة من الثانية الفقرة يف نص
يتشاورا أن عىل الساميان الطرفان اتفق ملرص، املجاورة الدول من دولة أية
األمن مجلس يتخذ أن إىل وذلك رضورته، تتبني الذي بالعمل القيام ألجل مًعا؛

نصابه.» إىل السلم إلعادة الالزمة التدابري
٢٣ بجلسة أقرتها التي اإلجماعية، مذكرتها يف رفضته الهيئة ولكن
مرص اتخاذ إىل يؤدي قد به االرتباط أن من لها تبني ملا ١٩٤٦ سنة سبتمرب
إىل الربيطانية القوات عودة احتمال من ذلك يستتبع وما حربية، ألعمال قاعدة
تحتمل مطاطة عبارة السالمة» «تهديد عبارة أن عن فضًال أراضيها، احتالل

متباينة. تأويالت
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قد كان وإن النص، هذا أن يتبني صدقي» – «بيفن مرشوع وبمراجعة
مع يتفق ويكاد معناه، كل يحقق بما أضيف أنه إال الثانية املادة من حذف

الثالثة. املادة إىل حرفه،
وال باإلجماع، رفضه تقرر أن سبق ما نقبل أن املستطاع من يكن ولم
يكون قد محددة، غري تدابري اتخاذ يف االشرتاك إىل البالد يجر ا نصٍّ نجيز أن
مرافقنا تسليم أو أخرى، ودولة مرص بني الودية العالقات صفو تعكري منها
القول سبق كما — يؤدي مما الربيطانية، العسكرية السلطات إىل بعضها أو

حربية. ألعمال قاعدة مرص اتخاذ إىل —
ألن شيئًا؛ املوقف من يغري ال فإنه «تدابري»، بكلمة «عمل» كلمة إبدال أما

خطرية. نتائج ذات أو عدائية أعمال إىل ينتهي قد ما التدابري من
وقع فقد النيل، وادي ووحدة الجالء األساسيني: األمة مطلبي عن أما (٢)
أجًال سنوات ثالث تقدير أن عىل — بالجالء يختص فيما — الهيئة إجماع
بكثري األجل هذا من أقل يف مستطاع الجالء وأن فيه، مبالغ تقدير إلتمامه
ا تامٍّ توقًفا توقفت الحربية العمليات أن لوحظ إذا وخاصة املادية، الناحية من
جلبت التي الربيطانية، القوات تبدأ أن املفروض من وكان سنة، من أكثر منذ
العمليات توقف عقب املرصية، واألرايض املدن عن الجالء يف الحرب بسبب
إال لهم تجز لم نفسها ١٩٣٦ سنة معاهدة وأن سيما ال مبارشة، الحربية
آالف عرشة عىل تزيد ال العدد محدودة وبقوات محدودة، منطقة يف البقاء

طائرة. وأربعمائة جندي
اقرتحته الذي للنص طبًقا بالسودان، الخاص الربوتوكول كان وقد (٣)
تحديد بقصد مفاوضات يف فوًرا «بالدخول الطرفني تعهد يتضمن الهيئة
أساس عىل السودانيني، األهايل مصالح نطاق يف السودان يف الحكم نظام

مرص.» تاج تحت النيل وادي وحدة
الطرفان يتعهد التي «السياسة، بأن األخري االتفاق مرشوع النصيف وجاء
املشرتك مرص تاج تحت والسودان، مرص وحدة نطاق يف السودان يف باتباعها
مصالحهم وتنمية السودانيني، رفاهية تحقيق األساسية أهدافها ستكون
النظام اختيار حق ممارسة لذلك وتبًعا الذاتي، للحكم فعليٍّا إعداًدا وإعدادهم
هذا تحقيق بينهما باالتفاق للطرفني يتسنى أن إىل وأنه للسودان، املستقبل
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يلقي ستانسجيت اللورد وقف وقد والربيطانيني، املرصيني املفاوضني وفد بني األوىل الجلسة
كامبل. رونالد سري — الربيطاني السفري يمينه وإىل خطابه

وكذلك سارية، ١٨٩٩ سنة اتفاقية تظل السودانيني مع التشاور بعد الهدف،
من ١٦ إىل ١٤ من والفقرات ملحقها، مع ١٩٣٦ سنة معاهدة من ١١ املادة

نافذًا.» املذكورة للمعاهدة املرافق عليه املتفق املحرض
يتبني: النصني بني املقارنة ومن

السياسة، إىل األوىل الفقرة يف — صدقي بيفن — مرشوع يشري بينما أنه أوًال:
والسودان مرص وحدة نطاق يف السودان يف باتباعها الطرفان يتعهد التي
خصائصها. كل من الوحدة تجرد تلتها التي الفقرات فإن مرص، تاج تحت
يعد أن دون السودان، يف الراهنة بالحالة إليه املشار النص يحتفظ ثانيًا:
تحت البلدين بوحدة االعرتاف مع يتفق بما لتعديلها مفاوضات أية بإجراء

مرص. تاج
السبيل يمهد املستقبل نظامه اختيار حق السودان تخويل النصعىل أن ثالثًا:
ذلك ويف الفصل، مبدأ بقبول اآلن منذ ويلزمنا مرص، عن السودان لفصل
يف فعًال جار هو بما ذلك قورن فإذا ذاتها، يف االسمية للوحدة حتى هدم

النص. هذا عىل املرتتبة النتائج خطورة تبينت اآلن السودان
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مع املفاوضات الستئناف ١٩٤٦ سنة أكتوبر ١٧ يف لندن إىل باشا صدقي إسماعيل وصل
اتيل كليمنت مسرت انتظار يف وقفا وقد — الربيطانية الخارجية وزير — بيفن أرنست مسرت

الوزارة. رئيس

من باشا صدقي دولة أعدها التي التفسريية، املذكرة يف جاء بما عربة وال
الوحدة، نطاق يف يكون إنما السودان يف الحكم نظام عىل يطرأ تعديل كل أن
صدقي دولة تفسري فإن الصدد، هذا يف جلية النص عبارة أن عن فضًال فإنه

الربيطاني. للطرف ملزم غري واحد جانب من تفسري باشا
فعلية وحدة النيل وادي وحدة تحقيق عىل حرصنا أن البيان عن وغني
جاء حرص ولكنه االستعمار، أو التوسع نوايا من نية أية عىل ينطوي ال
الروابط تؤكدها وحدة تأليف يف النيل، وادي شعب رغبة من تجىل ملا محقًقا
املرصيني رغبة مع تتعارض وال والروحية، واالقتصادية والجغرافية التاريخية

عليه. تساعد بل للسودان، الذاتي الحكم إقرار يف مًعا والسودانيني
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البيان هذا إصدار ورأينا الجديد، بوضعه املرشوع رفضنا األسباب لهذه
املوكولة لألمانة وتأدية بواجبنا، قياًما آثرناه الذي للموقف توضيًحا املوجز؛

إلينا.
– ماهر عيل – صربي رشيف
– رسي حسني – يحيى الفتاح عبد
عبيد مكرم – السيد لطفي أحمد – الشميس عيل

أهميته املرصيني املفاوضني من الغالبية أعضاء حرضات أعلنه الذي للبيان كان وقد
األثر هذا يمتد لم وإن العام، الرأي عىل شأن ذو أثر الحال بطبيعة له وكان وخطورته،
وأخصها املرشوعات، مختلف يف وضعناه الذي املقارن البحث اليوم وننرش … الربملان إىل

لندن. ومرشوع املفاوضة هيئة مرشوع
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التي املرصية، املفاوضة هيئة غالبية وضعته الذي البيان نص السابق الفصل تضمن
محل البيان هذا يكن ولم الجديد، وضعه يف لندن من به عدنا الذي املرشوع رفض رأت
التفصيلية البيانات لعرض جديد، من عقدها مزمًعا كان التي الهيئة، يف ومداولة بحث
انتهينا التي اآلراء وبصواب موقفنا، بسالمة الهيئة إقناع معها نؤمل كنا التي والردود
التي واملفصلة، العامة التوجيهات مع بل فحسب، البالد مصلحة مع ال واتفاقها إليها،
مما منها، أفضل هو ما إىل الربيطاني الجانب مع فوصلنا بها، أشارت قد الهيئة كانت
«املصور» نرشه مقارنًا بحثًا ذلك أجل من وضعنا قد وكنا بالتفصيل، سبق فيما بيناه
جاء ما فيه وفندنا والواقع، الحقيقة أنوار عليه وسلطنا إال اعرتاًضا وال ا نصٍّ فيه نرتك لم
اآلن وضع وقد — املذكور البحث أن عىل … اعرتاض من الهيئة أعضاء بعض لسان عىل
موقفها عىل أرصت التي الهيئة، غالبية جانب من عناية بأية يفز لم — الكافة نظر تحت
بحث ما بغري الرفض عىل واإلرصار جديدة، مداولة كل تجنب معها رأت التي الدرجة إىل

مناقشة. وال
الرسمي الوفد بحل مرسوم استصدار إىل الشذوذ الواضحة الحالة هذه أدت وقد
الجارية، املفاوضات يف رأيها جهاًرا أعلنت الهيئة هذه أغلبية أن عىل بني للمفاوضات،
الربيطاني الجانب مع عليه املتفق كان وملا … موضوع ذات غري مهمتها أصبحت وبذلك
مجلس أن تلغرافيٍّا باشا عمرو أبلغنا فقد وزرائهم، مجلس عىل املرشوع عرض هو
فيه النظر أعاد قد فأقره، لندن من عودتنا لدى املرشوع عليه عرض الذي الوزراء،
بذلك املجلس يكتف ولم أعضائه، آراء بإجماع األول قراره فأيد خاصة، بجلسة تفصيًال
مرشوع يكون أن — النواب بمجلس تقدمت استجوابات بعض أثر عىل — رأى بل
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الالزمة الثقة منحها الحكومة فيها تطلب رسية، جلسة يف الهيئة هذه بحث محل املعاهدة
البالد. وأهداف يتفق تحديًدا الربيطانية املرصية العالقات تحديد يف للميض

تحت ووضعت الوزراء، مجلس لقرار التايل اليوم يف النواب مجلس جلسة عقدت وقد
املفاوضة، هيئة غالبية اعرتاضات فيها بما باملوضوع الخاصة البيانات جميع أنظاره
أصوات، ثالثة امتناع مع صوتًا ١٥٩ بغالبية الثقة الحكومة فنالت عليها، وردودنا
يف يشرتكوا ولم املجلس من فانسحبوا الجلسة، رسية عىل اعرتضوا نائبًا، ٥٥ وتخلف

املداوالت.
هيئة يف عضًوا كان وقد — باشا» «النقرايش له املغفور أن بالذكر جدير هو ومما
يقني، ويف بالغة يف مبينًا املرشوع، عن الدفاع الجلسة هذه يف توىل قد — املنحلة املفاوضة
كان وقد االتفاق، كل البالد مصلحة مع متفًقا مرشوًعا منه جعلت التي العديدة النواحي
بالحكومة الثقة نحو النواب، رأي توجيه يف الكبري األثر السعدي الحزب رئيس لبيان

ترصفها. عىل واملوافقة

األطلنطي وحلف … املشرتك الدفاع

الدفاع لهيئة الجديدة واألوضاع املحالفة، ورشوط السودان مسائل أن البيان، عن وغني
الرأي تأليب بها حاولوا التي التكأة منها فجعلوا وأقعدتهم، الكثريين أقامت التي املشرتك
باقتناع انتهينا اللذين والرد، األخذ من للكثري مثاًرا ذلك كل كان … املعاهدة عىل العام

به. بالرتحيب بل نصوصه، بكامل املرشوع بصالحية النواب
الوقت يف اإلنصاف ومن الخري، من يكون لعله املشرتك، والدفاع املحالفة ذكر وعىل
أجمعت الذي الرأي تأييد إىل اإلشارة الربيطانية، املرصية املعاهدة مرشوع لواضعي ذاته،
أخريًا عقد الذي األطلنطي»، «حلف نصوص يف ممثًال األخرية، اآلونة يف الغرب دول عليه
عن للدفاع املتماثلة؛ املصالح ذات الدول بني التحالف رضورة إىل ومرده عدة، دول بني
بُني وقد … بها االستمساك رضورة الدول هذه رأت التي املبادئ وعن املشرتك، الكيان
من جعل التي املشرتكة، الدفاع مجالس إنشاء رضورة عىل بني ما أول األطلنطي حلف
أدوات تنسيق — الربيطاني املرصي املرشوع يف الحال كان كما — إليها املوكولة املهام
الحريات، عىل ومحافظة اإلنسانية، لرتاث صونًا وتقويته؛ التسليح أمور وتتبع الدفاع،
قد بل بعض، عىل الدول بعض سيطرة إىل مؤدٍّ الهيئات هذه أمثال إيجاد أن أحد يقل ولم
الطمأنينة، نرش إىل ومؤدٍّ الحقوق، جميع باحرتام كفيل الجديد الوضع أن الجميع شعر

والخصومات. الحروب رش اإلنسانية وتجنيب
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املرشوع؟ فشل ملاذا

بالتصديق يتوج أن املعاهدة، مرشوع املرصي الجانب أقر أن بعد املنتظر كان وقد
إليها أرشنا التي والدسائس ساهرة، كانت االستعمار عني ولكن الطرفني، من الرسمي
الخارجية وزارة دوائر وبعض ناحية، من السودان حكومة دوائر ومقرها — سبق فيما
ُسلمت مذكرة عن ذلك كل فتمخض عملها، تعمل كانت — أخرى ناحية من الربيطانية
هذه ويف لورودها، التايل اليوم يف بمذكرة عليها رددنا ،١٩٤٦ سنة ديسمرب ٦ يف إلينا
كنت التي الوزارة، عهد يف املرصي للموقف األخرية األوضاع بيان بها نختتم التي املذكرة
يف ليبدي واملرامي؛ الحوادث تتبع يف راغب كل إليه يحتاج ما جميع برئاستها، مترشًفا

عادًال. صحيًحا حكًما وبريطانيا مرص بني األخرية املفاوضات أمر
التخيل وضعها بعد ورأينا الصدد، هذا يف وضعناها التي املذكرة ترجمة ييل وفيما
مثل يف الحكم بتويل األوىل أن رأينا، ألننا أو بنا؛ استبدت صحية لحالة سواء الحكم، عن
يف ممثًال العام بالرأي االستعانة عىل منا أقدر يكون من يومئذ صادفتنا التي الظروف

األغلبية. صاحبة األحزاب

الربيطانية للحكومة األخرية مذكرتي

إىل ١٩٤٦ سنة ديسمرب ٦ يف سلمت التي الربيطانية، الجاللة صاحب مذكرة عىل تعقيبًا
فيما ترد بأن املرصية امللكية الحكومة تترشف العظمى، بريطانيا يف مرص سفري سعادة

إليها. املشار املذكرة يف عولجت التي املسائل مختلف عىل ييل
ومن بيفن، مسرت أعده الذي الخطاب مرشوع من يتضح بالسودان، يتعلق فيما
منح عىل سينص السودان بروتوكول أن العموم، مجلس يف بها يديل قد التي الترصيحات
التام االنفصال حق أخرى بعبارة أي التام؛ باالستقالل املطالبة حق اآلن من السودانيني
يوافقوا أن وسعهم يف يكن ولم — يوافقوا لم املرصيني املفاوضني لكن … مرص عن
والسودان مرص بوحدة بموجبه العظمى بريطانيا تعرتف الذي النص يكون أن عىل —
بمنح السيادة هذه عن التخيل واحد آن يف متضمنًا املرصي، التاج هو واحد، تاج تحت

مرص. عن واالنفصال باالستقالل املطالبة حق السودانيني
حق فيه ذكر لربوتوكول، مرشوًعا الربيطانيون املفاوضون اقرتح أن فعًال حدث وقد
وأقر النص، هذا رفضوا املرصيني املفاوضني ولكن استقاللهم، يعلنوا أن يف السودانيني

الرفض. هذا الربيطاني الفريق
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أنه عن فضًال الذاتي، الحكم غري به يقصد لم للربوتوكول النهائي النص إن بل
حق بأنه فوصفه املقبل، السودان نظام اختيار يف السودانيني حق تحديد عىل حرص
يعني وال الداخلية، الذاتية اإلدارة يتعدى ال أي نفسه» إدارة عىل الشعب «قدرة عن ناتج

مرص. عن سياسيٍّا االنفصال مطلًقا
أن يجب السودان، يف املتعاقدين الساميني الطرفني سياسة فإن تقدم، عما وزيادة
مرص اعرتاف يستبعد وهذا املرصي، التاج تحت والسودان مرص وحدة نطاق يف تطبق
مرص وتاج بمرص تربطهم التي العالقات، قطع يف السودانيني بحق العظمى وبريطانيا

ا. تامٍّ قطًعا
تفسري من دهشتها تبدي أن إال املرصية امللكية الحكومة يسع فال هذا، وعىل
وكل معنى كل الربوتوكول هذا يفقد تفسريًا الربوتوكول، لنصوص الربيطانية الحكومة

مفعول.
عىل مرص سيادة أن أخرى، مرة توضح أن عىل حريصة املرصية امللكية والحكومة
بريطانيا اعرتاف عن النظر برصف والرشعية، التاريخية الوجهتني من قائمة السودان
يخضع الذي النظام تعديل شأنه من جديًدا حادثًا ليست فهي السيادة، بهذه العظمى
تعرتض أن دولية هيئة أية وسع يف ليس قائمة لحالة تسجيل هي بل السودانيون، له

عليها.
ففي مرص، مع االتحاد عىل االستقالل السودانيون يؤثر أن املستقبل يف يحدث وقد
مرص تربط التي األخوية الروابط عليها تمليه الذي القرار، مرص ستتخذ الحالة هذه

بالسودان.
والدولة االستقالل، يطلب الذي الشعب فقط تهم قومية مسألة االستقالل أن غري
االشرتاك حق لها كان ولو حتى دولة، أية شأن من وليس به، تعرتف أو تمنحه التي
يملك ال استقالًال الشعب هذا باسم فتطلب تتدخل أن األمر، يهمه الذي الشعب إدارة يف

به. للمطالبة قدرة بعد الشعب
يف محدودة غري ملدة السودان، عىل املرصية السيادة عن التخيل فإن هذا، عن وفضًال
عرشين ملدة تعقد ثنائية، تحالف بمعاهدة ملحق بروتوكول يف تسجيله يصح ال املستقبل

سنة.
تفسري عىل توافق أن — الصدد بهذا — املرصية امللكية الحكومة يسع ال فلهذا
مسرت بها يديل قد التي الترصيحات يف سواء السودان، لربوتوكول الربيطانية الحكومة

امللكية. الحكومة عىل عرضه الذي الخطاب مرشوع يف أو الربملان، يف بيفن
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السودان يف الحارض الحكم نظام أن قاطعة بصورة مفهوًما يكون أن بيفن مسرت وطلب
اإلداري، النظام أن عىل لندن يف املرصيون املفاوضون وافق وقد … محرتًما سيظل
املوافقة أن غري نافذًا، سيظل ١٩٣٦ معاهدة وعدلته ،١٨٩٩ اتفاقية عليه نصت الذي
نافذًا يظل أن يجب النظام هذا أن مطلًقا تعني ال معني، إداري نظام استمرار عىل
يكون أن عىل ينص نفسه الربوتوكول فإن بالعكس، بل تعديل، أي بدون املستقبل يف
وإنماء السودانيني، ورفاهية املتعاقدين، الساميني الطرفني لسياسة الجوهري الهدف
حق من عنه ينتج ما ملمارسة ثم ومن الذاتي، للحكم باطراد وإعدادهم مصالحهم،

للسودان. القادم النظام اختيار
وفًقا تسري الحالية اإلدارة أن من تتأكد أن إذن املرصية الحكومة واجب فمن
قابل غري نهائيٍّا ليس اآلن القائم اإلداري فالنظام الربوتوكول، رسمها التي للتوجيهات،
الطرفان حدده الذي الهدف لبلوغ يتطور أن يجب فإنه — بالعكس بل — للتعديل
تبدي أن عليها ويجب ملرص، يحق التطور، هذا ولتحقيق … املتعاقدان الساميان
ا تامٍّ اطالًعا االطالع من لها بد ال أنه كما الزمة، تراها التي واالقرتاحات املالحظات
التي السياسة لتنفيذ السودان؛ يف الحارضة اإلدارة تتخذها التي التدابري، عىل ومستمرٍّا

… السودان يف تطبيقها عىل املتعاقدان الساميان الطرفان تعهد
التمسك يريد الربيطاني الطرف أن يبدو الذي النحو عىل الربوتوكول فتفسري
بها تعهد التي والسياسة بالسودان، الخاص الربوتوكول نص تجريد معناه يكون به،

بتاتًا. مفعولهما من املتعاقدان، الساميان الطرفان

عن الدفاع تأمني بحق العظمى لربيطانيا االعرتاف أيًضا الخطاب مرشوع ويحوي
النص هذا من ويبدو … تطلبها قد التي والتسهيالت املسلحة القوات بوساطة السودان،
ملرص أن حني يف وحدها، العظمى بريطانيا عاتق عىل تقع السودان عن الدفاع مهمة أن
أن إذن مرص فعىل … الصدد هذا يف العظمى بريطانيا حق مع متساويًا األقل عىل ا حقٍّ
عن الدفاع من جزء ألنه السودان؛ عن بالدفاع املتعلقة املسائل يف كلمتها أيًضا تقول
إن إذ السودان، يف توجد قد التي الربيطانية بالقوات املتعلقة املسائل ويف نفسها، مرص
تكون أن يجب املسائل فهذه … إليه مرصية قوات إرسال إىل تضطر قد نفسها مرص
وأن خصوًصا العظمى، وبريطانيا مرص جانب من للبحث موضوًعا املناسب الوقت يف

مرص. جانب من اعرتاض موضع يكن لم السودان يف اآلن بريطانية قوات وجود
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«الرتانزيت» أو املرور حق األوىل: أخريني، مسألتني أيًضا يمس الخطاب ومرشوع
مدة خالل مرص جو يف الربيطانية الطائرات تحليق وحق مرص، يف العظمى لربيطانيا
الناتجة املالية االلتزامات بقاء والثانية: … الجالء بعد الطائرات تحليق حق ثم الجالء،

املعاهدة. هذه إلغاء بعد ١٩٣٦ معاهدة تطبيق عن
الجالء بعد الطائرات، تحليق مسألة تكون أن عىل لندن يف االتفاق تم وقد
أما الصدد، بهذا اتفاق إىل للوصول املعاهدة عىل التوقيع بعد تجرى مناقشة موضع
أن بعد إال إجراؤها يمكن ال فإنه بالطرفني، الخاصة املالية وااللتزامات الحقوق تصفية
بني اتفاًقا تتطلب التصفية هذه أن عن فضًال التنفيذ، موضع الجديدة املعاهدة توضع

الحكومتني.
إىل الرامي الربيطاني االقرتاح لندن محادثات يف املرصيون املفاوضون رفض وقد
يكرر أن يشأ لم املرصي الطرف فإن باملعاهدة، تلحق رسائل بموجب املسائل هذه حل
بلدين بني املثالية التحالف معاهدة أن باعتبار ،١٩٣٦ معاهدة يف اتبع الذي اإلجراء،
واضح، بسيط اتفاق غري تكون أن يمكن ال واستقالله، اآلخر بسيادة منهما كل يعرتف
بنوًدا تحوي أنها هذا فمعنى مفصلة، عديدة مالحق إضافة املعاهدة هذه اقتضت وإذا

مثالية. تحالف معاهدة مع تنسجم ال عادية غري
يف نشأت إذا أنه — محقون هذا يف وهم — املرصيون املفاوضون رفض وقد
يف املسائل تلك الحكومتان تدرس أن فاملفهوم تكميليٍّا، اتفاًقا تقتيض مسائل املستقبل

متبادل. بتفاهم حلها إىل الوصول بغية وقتها،
عىل بالتوقيع بيفن مسرت اقرتاح تقبل أن املرصية امللكية الحكومة يسع ال كله، لهذا

أعده. الذي الخطاب مرشوع

الحكومة فإن الحارضفيه، اإلداري النظام وباستمرار السودان، باستقالل يتعلق فيما أما
مرشوع يف موضح هو كما الربيطاني، الجانب تفسري قبول أيًضا يسعها ال املرصية امللكية
العموم. مجلس يف بيفن مسرت بها يديل قد التي للترصيحات ملخص يف أو الخطاب،

النصوص مقدمة أن أخرى، ناحية من توضح أن عىل امللكية الحكومة وتحرص
الحكومة عىل النصوص هذه تُعرض بأن تقيض لندن، يف األوىل بالحروف عليها وقع التي
الربيطانية الحكومة توصية إىل بيفن مسرت عمد عليها وافقت ما إذا حتى املرصية،

أيًضا. موافقتها بإعطاء
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الوزراء مجلس النصوص عىل يوافق ولم الرشط، هذا املرصي الجانب نفذ وقد
الحكومة، أثبتتها التي السياسة عىل وافق قد أيًضا النواب مجلس إن بل فحسب،
الختامية املرحلة بمثابة عليها، الحكومتني وموافقة النصوص هذه تكون أن يجب فكان
املفاوضات، فتح إعادة تريد الربيطانية الحكومة أن اآلن يبدو أنه غري … للمفاوضات
الحكومة ألن فيها؛ االشرتاك املرصيون املفاوضون يرغب ال جديدة مرحلة يف وإدخالها
بيفن. مسرت أقرها والتي عليها، وافقت التي بالنصوص تتمسك أن إال يسعها ال املرصية
تقدم، فيما املوضحة االعتبارات أن يف شك املرصية امللكية الحكومة يخامر وال
التي النصوص، الربيطاني الوزراء مجلس عىل يعرض أن عىل بيفن مسرت ستحمل
االعتبارات وأن إضافة، أو تعديل أي بدون األوىل، بالحروف ووقعت لندن يف وضعت
التي النصوص، عىل املوافقة عىل ناحيتها من الربيطانية الحكومة ستحمل إليها املشار

عليها. وافقت أن املرصية للحكومة سبق
١٩٤٦ ديسمرب ٧
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بحثمقارن

املعاهدة مرشوعات مختلف يف

الثانية املادة

اململكة اشتباك حالة يف «أنه تضمنت التي الثانية للمادة الجديدة الصيغة تقتيض (١)
مجتمعة؛ رشوط ثالثة توافر ملرص» املتاخمة البالد عىل اعتداء بسبب حرب يف املتحدة

هي: الرشوط وهذه حرب، يف مرص تشتبك لكي

هجومية. حرب يف اشرتاك بذلك فخرج مسلح، اعتداء هناك يكون أن (أ)
ملرص. املتاخمة البالد إحدى عىل االعتداء هذا يقع وأن (ب)

وقع فإذا املعتدي، البلد ضد حرب إىل بريطانيا االعتداء، هذا فعًال يجر وإن (ج)
حرص يف منها رغبة عسكريٍّا، التدخل عدم العظمى بريطانيا ورأت متاخم، بلد عىل اعتداء
الربيطانية القوات هوجمت إذا الشأن وكذلك الحياد، عىل مرص بقيت مثًال، محليٍّا النزاع
عىل التزام أي ذلك عىل يرتتب ال فإنه سكانه، أو البلد هذا قوات بوساطة متاخم بلد يف

نفسه. البلد عىل يقع لم االعتداء ألن مرص؛
هيئة أبدتها التي الرغبات، تحقق األوىل الصيغة عىل تمتاز التي الصيغة وهذه

املرصية. املفاوضات
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الجديدة الثانية املادة يف جاءت عمل أي اتخاذ قبل مقدًما املشاورة تبادل فكرة أن (٢)
وإن املفاوضات، هيئة ارتأتها كما للمادة، األصلية للصيغة املدلول حيث من مطابقة،

الصياغة. يف عنها اختلفت
أن ذلك جديًدا، كسبًا يعد املادة من األخرية العبارة عىل أُدخل تعديًال هناك أن عىل
الوثيق بالتعاون — يقوما بأن الجديد النص بمقتىض التزما قد يكونا وأن املتعاقدين
مشرتك»، «عمل بأنه يوصف لم العمل هذا أن إال رضوريٍّا، يريانه الذي بالعمل — بينهما
التعاون كان وقد األصلية، املادة يف واردة كانت التي األخرية العبارة هذه حذفت إذ
أن لزاًما كان أنه بحكم نفسه العمل للعمل االستعداد عن فضًال يتناول، املتعاقدين بني
القرار ينتهي أن الجائز من فإنه الجديدة، الصيغة بحسب أما مشرتًكا»، «عمًال يكون
وألهداف األخرى، عن منفردة والربيطانية املرصية القوات من كل تعمل أن إىل مثًال
بها تقوم مرص خارج الحربية العمليات أن عىل االتفاق يتم أن أو مختلفة، وأغراض
عن للدفاع املرصية؛ الحدود داخل املرصية القوات تبقى بينما وحدها، الربيطانية القوات

عليها. املحافظة أو االسرتاتيجية املراكز
أن والبحرية الجوية القوات يف العظمى بريطانيا لتفوق نظًرا أيًضا؛ الجائز ومن

الربية. بالعمليات املرصي الجيش يقوم بينما والجوية، البحرية العمليات هي تتوىل
من البلدين بني ملا نظًرا األشياء؛ طبائع بها تقيض التعديل هذا عىل املرتتبة والنتائج
حدود يف الحربية العمليات يف مرص اشرتاك يكون أن ولرضورة القوات؛ يف التناسب عدم
بالعمل القيام يكون أن بالزم ليس أنه دام وما واملالية. واالقتصادية العسكرية مقدرتها
أثره ولذلك أراضيها؛ عن الدفاع يف أوسع حرية ملرص فسيكون مشرتًكا»، «عمًال الواجب
القوات عن مستقالٍّ يعمل أن اآلن من املرصي للجيش أن دام ما املشرتكة اللجنة أبحاث يف
بينهما. باالتفاق املوضوعة للخطط طبًقا معها وثيق اتصال يف بقائه مع الربيطانية،

الثالثة املادة

هذه وأهمية استشارية»، هيئة اللجنة «أن الجديدة الثالثة الفقرة إىل أضيفت (١)
وبصورة رصيح، بإعالن تقرر إنها إذ تعليق إىل تحتاج ال بحيث الوضوح، من العبارة
لعمل االستشاري الطابع وهذا استشارية، هيئة مجرد اللجنة هذه أن الجدال تقبل ال
الفقرة إىل أخريًا أضيفت التي العبارة، فيها بما بأكملها املادة أحكام إىل منرصف اللجنة
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لتحديدها، أساًسا وسيكون املشرتكة، اللجنة اختصاصات مجموع يتناول ألنه الثالثة؛
الحكومة حاولت إذا أو للجنة، املخولة السلطة مدى حول خالف قام إذا أنه فالواقع
عىل رصاحة النص فإن اللجنة، بوساطة نظرها وجهة إقرار الضغط بطريق الربيطانية
التي االدعاءات عىل فعالة، بصورة تعرتض أن من مرص يمكِّن استشارية هيئة اللجنة أن

الربيطاني. الجانب من وقوعها البعض يخىش
دعوة عىل «بناء عبارة بعد األصلية، املادة من الثالثة الفقرة إىل أضيفت (٢)
تحد األخرية العبارة وهذه منهما»، املقدمة البيانات أساس «وعىل عبارة الحكومتني»
وأن اللجنة، عىل طرحها يراد التي املسألة تعني أن من مرص وتمكن اللجنة، سلطة من

اللجنة. عىل عرضها قبل فيها نظرها وجهة تبدي وأن مداها تحدد
اللجنة ألن إظهاًرا Si؛ besoin en est بعبارة Le cas echeant عبارة استبدلت وقد

الحاجة. عند إال الثالثة الفقرة يف عليها املنصوص اختصاصاتها تبارش ال
يف تُزيد ال الثالثة، املادة من األخرية الفقرة عىل لندن يف أدخلت التي اإلضافة إن (٣)
بعد املناسبة، بالتوصيات التقدم لها يجيز األصيل النص كان فقد اللجنة، اختصاصات
تشمل عامة عبارة وهذه األوسط، الرشق يف األمن يهدد أن شأنه من حادث أي درس

ملرص. املجاورة البالد طبًعا
لها، تهديًدا وأكثر مرص إىل أقرب املجاورة البالد يهدد الذي الخطر كان ملا أنه عىل
بتبادل الحكومتان تقوم توصياتها اللجنة تقدم أن بعد أنه عىل الجديدة املادة نصت فقد

اتخاذها. رضورة يرى التي التدابري جميع اتخاذ بقصد بينهما، فيما الرأي

الوحدة بميثاق معها مرص ارتبطت التي العربية، البالد هي املجاورة البالد وهذه
إحدى ضد اعتداء أي وقوع حالة يف بأنه امليثاق هذا من السادسة املادة وتقيض العربية،
أن يف الحق لها يكون باالعتداء املهددة أو عليها، املعتدى الدولة فإن األعضاء، الدول
رضورية يراها التي التدابري باإلجماع يحدد أن للمجلس وبأن فوًرا، املجلس انعقاد تطلب

االعتداء. لرد
إليها؛ املشار الثالثة الفقرة يف عليها املنصوص الحالة هي الحالة هذه تكون وتكاد
العظمى بريطانيا كانت وملا عربي، لبلد موجه تهديد حالة الواقع يف تتناول كلتيهما ألن
بينها مشاورات التهديد هذا يقتيض أن الطبيعي من فإنه األردن، ورشق للعراق حليفة
الغرض، لنفس مشاورات من العربية البالد بني يدور قد ما بخالف وذلك حليفتيها، وبني
أن منه ظنٍّا املفاوضة؛ هيئة أعضاء أحد مخاوف «… اتخاذ «بقصد عبارة أثارت ولقد

231



مذكراتي

وجوب الحاالت جميع يف كذلك تقرر ولكنها فحسب، التشاور وجوب تقرر ال العبارة هذه
موضوع تحدد إنما تدابري» اتخاذ «بقصد عبارة أن عىل املشاورة، هذه عقب تدابري اتخاذ
أثر عىل اتخاذها حتًما يجب تدابري هناك أن تعني ال ولكنها منها، والغرض املشاورة،
وهذا تدبري. أي اتخاذ عدم املستحسن من أنه إىل املشارة تنتهي فقد املشاورات، هذه
أو اتفاق إبرام أو معاهدة يف النظر إعادة بقصد مفوضون اجتمع ما إذا يحدث قد ما
االتفاق عدم بسبب األمر ينتهي فقد معينة، مسألة تسوية بقصد دويل مؤتمر عقد عند
املطروحة املسألة تبقى أن أو إبرامها عدم أو املعاهدة يف النظر إعادة عدم إىل الرأي يف
التدابري، اتخاذ آلية وبصفة حتًما تقتيض املشاورة بأن إذن فالقول حل، بغري للنظر

التقدير. حرية عىل تقوم التي التشاور فكرة مع يتناىف
ينص إنه إذ الخصوص، هذا يف رصيح الثالثة الفقرة نص أن ذلك إىل يضاف
هناك يكون أن إذن فيتعني بينهما، «باالتفاق اتخاذها يجب التدابري هذه أن عىل رصاحة
تنفيذ يمكن ولكي صحيًحا؛ القرار يكون لكي املرصية؛ الحكومة جانب من رصيح قبول
من الذي األمر برضورته، معرتًفا يكون أن يجب التدبري أن عن فضًال هذا تدبري، أي
توصية برفضكل لها يسمح وأن املطلقة، التقدير حرية املرصية للحكومة يرتك أن شأنه

فيه.» الرضورة وجه ترى ال بأنها ذلك يف متذرعة اقرتاح أو
الفقرة يف إليها املشار اإلجراءات مراحل جميع يف املرصية للحكومة يكون وهكذا
يحاول طريق يف السري النص هذا بمقتىض ترفض أن يف الحق الثالثة، املادة من األخرية

فيه. يدفعها أن الربيطاني الجانب
مًعا، الحكومتني من املشرتكة للجنة الدعوى توجيه يكون أن أوًال املتعني فمن
الحكومة تملك ال وإذن منهما، املقدمة البيانات أساس عىل اللجنة بحث يكون أن ويجب
الحالة يف توصيات تقديم أو املسائل، إحدى درس اللجنة إىل تطلب أن وحدها الربيطانية

الثالثة. املادة يف عليها املنصوص
أن تستطيع ال معينة، مسألة عليها تطرح عندما اللجنة فإن ذلك عن وفضًال
وملا والربيطانيني، املرصيني املندوبني رأي باتفاق إال للحكومتني، توصية بشأنها تقدم
فليس متساوية، حقوق منهما ولكل املساواة، قدم عىل اللجنة يف ممثلني البلدان كان
تكون فال الدولتني مندوبو يتفق لم فإن أقلية، عىل إرادتها إمالء تستطيع أغلبية هناك
والواليات كندا بني املشرتكة اللجنة ويف الحكومتني، إىل اللجنة تقدمها توصيات هناك
يف البلدين هذين ممثلو يكون الربيطانية املرصية اللجنة فكرة عنها أخذت والتي املتحدة،
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الفريقني؛ هذين موافقة وتتعني أمريكي، واآلخر كندي أحدهما مستقلني، فريقني اللجنة
أو التوصيات عىل املوافقة الحكومتني من ولكل للحكومتني. بتوصية التقدم يمكن حتى
التوصية وضع يمكن ال وهكذا التوصية، رفض أو بتعديالت األخرى الحكومة مطالبة
هذا يف مذكرات تبادل طريق عن الحكومتان فيها تتفق التي الحالة يف إال التنفيذ موضع

الخصوص.
كانت وملا والربيطانية، املرصية املشرتكة للجنة داخلية الئحة بعد فيما وستوضع
ذاك عند تطالب أن حقها من فإن الزمة الالئحة هذه عىل املرصية الحكومة موافقة
بطبيعة يجب التي هي الكندية األمريكية اللجنة إن إذ ذكرها، املتقدم القواعد بتطبيق

عليها. للسري نموذًجا اتخاذها الحال
الحكومة تتخذها أن يمكن الثانية، للمادة الجديدة الفقرة أن من املخاوف أثريت لقد
مجاور بلد يف األمن تهديد حالة يف املرصية البالد إىل قواتها إلعادة ذريعة الربيطانية

ملرص.
يراد التي األخرى الحاالت يف كما الخاصة، الحالة هذه يف أنه تقدم فيما بينا وقد
يف تعارض وأن االقرتاح، ترفض أن املشاورة أثناء يف ملرص يجوز معني، تدبري إنفاذ فيها

تنفيذه.
عمل عن تتكلم إنما الثانية املادة أن تقدم ما جانب إىل يالحظ الخصوص هذا ويف
يف املتحدة األمم ميثاق ويفرق ،Mesures تدابري عن تتكلم الثالثة املادة بينما ،Action
العمل بني كاملة «تفرقة السلم تهديد حاالت يف األعمال من يتخذ بما الخاص الفصل
بنوع يشري ٤٢ املادة يف عليه املنصوص فالعمل أخرى»، جهة من والتدابري جهة من
وغريها والحرص املظاهرات العمل يشمل أن ويجوز املسلحة، القوات استعمال إىل خاص
عىل فإنها التدابري كلمة أما العسكرية، القوات هذه بوساطة تنفذ التي العمليات من
استعمال عىل تنطوي وال األوىل، املرحلة يف األمن مجلس تدخل طريقة بها يراد العكس
الخالف، لتسوية الودي والتدخل والتوسع التوفيق محاولة فيها وتدخل املسلحة، القوة
جزئيٍّا، أو كليٍّا قطًعا نوع أي من واملواصالت االقتصادية العالقات قطع بعد فيما ثم

امليثاق.» من و٤١ و٤٠ ٣٩ املواد «تراجع الدبلوماسية، العالقات قطع وكذلك
ولكني «العمل»، كلمة الثالثة املادة يف تتضمن الربيطانية املقرتحات كانت وقد
ولذلك األمن»؛ «تهديد وفكرة «العمل» فكرة بني ما ارتباط هناك يكون أن رفضت
كلمة به تستبدل أن واقرتحت النص، هذا عىل بيفن مسرت مع محادثاتي يف اعرتضت
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مسرت أقر وقد واقتصادية، سياسية صبغة ذات بتدابري يتعلق األمر أن مالحًظا «تدبري»
القرتاحي. وفًقا املعدل النص وقبل هذه، النظر وجهة بيفن

يف املتحدة األمم هيئة رأي يف يدخل الربيطاني املرصي كاالتفاق اتفاًقا فإن وأخريًا
تم، عمل كل عىل اإلرشاف األمن ملجلس يكون الوصف وبهذا اإلقليمية، االتفاقات عداد
من عمل أي اتخاذ يجوز ال أنه كما ،«٥٤ «مادة إقليمية التفاقات طبًقا اتخاذه يراد أو

.«٥٣ «مادة األمن مجلس إذن بدون االتفاقات، هذه ملثل تنفيذًا القمع أعمال
الحكومة جانب من ضغط حصول احتمال معه تأمن ملرص إضايف ضمان هذا ويف
يف مرص أرض بريطانية قوات كدخول ترضاها ال تدابري قبول عىل لحملها الربيطانية؛

حرب. بوقوع التهديد حالة
عىل املرصية األرايض إىل قواتها العظمى بريطانيا أعادت أن الجالء بعد حدث فإذا
وال خطورة يقل ال اعتداءً، الدويل القانون عىل معتدية تكون بذلك فإنها مرص، إرادة غري
الحالة هذه يف لها يكون فقد معاهدة، أية وبينه بينها ليس بلد، عىل اعتدائها عن جرأة
لتحقيق العمل يف االنفراد إىل ألجأتها الرضورة وأن روابط، وجود بعدم تدفع أن األخرية
الربيطاني املرصي االتفاق قيام مع الوجه هذا عىل ترصفها أن بيد نفسها، عن الدفاع
إعالن من أوًال مرص يمكِّن الذي األمر وقعتها، التي النصوص رصيح عىل خروًجا يعترب
مجلس إىل تطلب أن من وثانيًا يكن، لم وكأن الغيًا يعترب املتبادلة املساعدة اتفاق أن

رصيحة. تعهدات حرمة انتهاك أساس عىل يتدخل أن األمن

السادسة املادة

املعاملة األخرى البالد بأغلب أسوة ١٩٣٩ سنة يف املرصية الحكومة قبلت أن سبق
االختصاص قبلت كما الدولية، العدل محكمة نظام من ٢ فقرة ،٣٦ املادة بمقتىض
هذه يف ذكرها الوارد القانوني، الطابع ذات الخالفات فض يف املحكمة لتلك اإللزامي

املادة.
مانع ثمة يكون فال الرشط، هذا األخرى هي قبلت قد العظمى بريطانيا كانت وملا
النصوص، إىل جديًدا التزاًما يضيف ال هذا أن دام ما املعاهدة، يف ذلك إىل اإلشارة من

املرصية. املفاوضات هيئة قبلتهما أن سبق التي
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خاصبالسودان بروتوكول

هي وهذه املرصي، التاج تحت والسودان مرص وحدة إعالن أوًال الربوتوكول يتضمن
دولية، وثيقة يف رصيًحا قاطًعا اعرتاًفا العظمى بريطانيا فيها تعرتف التي األوىل املرة
التي للسياسة، نهائيٍّا ا حدٍّ يضع أن شأنه من االعرتاف وهذا السودان، عىل مرص بسيادة
السيادة من جزءًا لنفسها تضمن لكي السودان؛ يف ممثلوها أو العظمى بريطانيا تتبعها
املرصية اإلنجليزية باملمتلكات الرسمية الوثائق يف كتسميته مختلفة، بطرق السودان عىل
سيادة وجودة تفرض التي التسمية تلك ،Condominium angol-égyptien املشرتكة
السودان، مرصيف حقوق عن الخارج يف خاطئة فكرة السياسة هذه أوجدت وقد مشرتكة.
املعروف الفقيه املثال سبيل عىل منهم نذكر الفقه، ورجال الحكومات ممثيل بني حتى
تحت السودان ذكر فقد العام» الدويل «القانون املعنون كتابه يف Fauchille فوشيل
السيادة عن يتكلم وهو ،Copropriété, condominium, Co-impérium عنوانه باب

السودان. عىل العظمى وبريطانيا مرص بني املشرتكة
السودان عىل وحدها مرص سيادة سيجعل أنه وهو كربى، مزية الربوتوكول ولهذا
لو فيما كربى أهمية املستقبل يف لذلك يكون وقد فيه، جدال ال أمًرا الدول جميع نظر يف

بالسودان. تتعلق ما مسألة املتحدة، األمم هيئة أمام يوًما طرحت
ا خاصٍّ الربوتوكول يف ورد ما أساسه اعرتاًضا لقي السيادة هذه إعالن أن غري
هدفها يكون أن عىل نص والتي السودان، يف املتعاقدان سيتبعها التي بالسياسة،
املرتتبة الحقوق ومبارشة الذاتي، للحكم الفعيل وإعدادهم السودانيني، رفاهية األسايس

املستقبل. يف السودان يف الحكم نظام اختيار وهي ذلك، عىل
بالحكم املقصود املعنى تحديد أوًال يتعني النص هذا مدلول تفهم يمكن ولكي
لكلمة معادلة تعترب ال الدويل القانون بحسب العبارة وهذه ،self-government الذاتي
«الحكم عبارة املتحدة األمم ميثاق استعمل وقد السيادة»، «حق لعبارة وال «االستقالل»
املطرد التقدم عن تكلم عندما وذلك الدويل، الوصاية بنظام الخاص الباب يف الذاتي»
املذكور امليثاق من ٧٦ املادة عنه عربت الذي األمر للوصاية، الخاضعة البالد لسكان

اآلتي: بالنص

Their progressive development towards self-government or
independence.
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كاآلتي: بالفرنسية وترجمته

Leur évolution progressive vers la capacité â s’administrer
eux-mêmes ou l’indépendance.

Autonomie اإلداري الذاتي الحكم إال Self-government عبارة تفيد ال هذا وعىل
عن الصادر األخري الرسمي التفسري إليه انتهى ما بحسب وذلك administrative
ومعهما العظمى، وبريطانيا مرص أقرته الذي التفسري وهو مختصة، هيئة أكرب
عن يختلف اإلداري الذاتي الحكم وهذا املتحدة، األمم ميثاق عىل املوقعة الدول جميع
La souveraineté الداخلية السيادة بأنه الفقهاء عرفه الذي Indépendance االستقالل

.intérieure
من كل فرق فقد بلندن، محادثاتنا يف اعرتاض أي تثر لم املسألة هذه أن عىل

االستقالل. وبني الذاتي الحكم بني والربيطاني املرصي الطرفني
إدارة السودانيون يتوىل أن يف نرغب أننا متعددة مناسبات يف وضوح يف بينت لقد
السودان. عىل السيادة حق ملرصمن ما مع يتناىف ما ذلك يف ليس وأنه بأنفسهم، شئونهم
السودانيون يطالب أن احتمال الخصوص، عىل بيفن مسرت بال يشغل كان مما ولكن
يستطيع وال السودانيني، ِقبل التزامات عليه أن املحادثات بدء يف يرى كان فقد باالستقالل،
ا نصٍّ املعاهدة يف يدخل أن يرى كان لذلك عراه؛ تفصم ال برباط بمرص يربطهم أن
املقدمة املرشوعات أحد يف نص وقد االستقالل، مسألة عن للسودانيني تأكيدات يتضمن
يف يختاروا أن من السودانيني تمنع ال الربوتوكول، أحكام أن عىل الربيطاني الجانب من
األطلنطي، ميثاق ألحكام وفًقا ا، تامٍّ استقالًال بالدهم استقالل يتضمن نظاًما املستقبل
تفيد إشارة أية الربوتوكول يف ترد أن باتٍّا رفًضا ورفضت النص هذا حذفت ولكنني

السودان. عىل مرص سيادة عن الفرض بطريق ولو التنازل،
عن بانفصالهم يوًما السودانيون يطالب أن يتصور ال أنه بيفن ملسرت بينت لقد
االتفاق بينما البعيد، املستقبل يف إال يقع ال قد فرض مجرد حال كل عىل هذا وأن مرص،
حريته، بلد كل يسرتد بانتهائها سنة، عرشين مدة له محدد العظمى مرصوبريطانيا بني
لحلها استعداد مرصعىل فإن املسألة، هذه أثريت إذا أنه أخرى جهة من له أوضحت كما

املتحدة. األمم ميثاق ألحكام طبًقا الكاملة الصداقة تسوده بروح السودان مع

236



مقارن بحث

السيادة عن بعد فيما والتنازل االستقالل، فكرة استبعاده مع بيفن مسرت أن غري
يضمن أن أرصعىل لذلك مصريهم؛ عن تأكيدات السودانيني يعطي أن يريد كان املرصية،

للسودان. املقبل النظام عن إشارة الربوتوكول
Self-government كعبارة يحددها قانوني تعريف لها ليس Statut نظام كلمة إن
وتالفيًا فيها، تستعمل التي للمناسبة تبًعا التفسريات لشتى تتسع عامة كلمة هي بل
املرصي الجانب انتهى ،Statut نظام لكلمة تعريف وجود عدم عن تنشأ قد التي للعيوب
التي الصيغة وهي الربوتوكول، يف الواردة الصيغة اختيار إىل الصيغ مختلف بحث بعد
الذاتي الحكم عىل ترتب الصيغة وهذه قبولها، عىل األمر نهاية يف بيفن املسرت وافق
يمنح ال النص هذا فإن وإذن املستقبل، يف الحكم نظام يختاروا أن يف للسودانيني الحق
الحكم نطاق عن يخرج شيئًا بعد فيما يمنحهم ثم الذاتي، الحكم األمر بادئ السودانيني
عىل بل مرص، عن االنفصال يتضمن قد دويل سيايس نظام اختيار حق وهو الذاتي،
يأتي إنما املستقبل، يف الحكم نظام اختيار حق أن بجالء يبني النص هذا إن العكس
استقالًال يكون أن يعدو ال الذاتي الحكم كان وملا الذاتي، الحكم لتطبيق تبعية كنتيجة
وال الذاتي، لالستقالل املرسومة الحدود يتجاوز أن يمكن ال املقبل النظام فإن إداريٍّا،

داخيل. استقالل أو إداري نظام مجرد سوى يكون أن يمكن
املنصوص Statut futur املقبل الحكم نظام بأن االدعاء أريد إذا أنه جانب إىل هذا
نصوص رصيح مع يتعارض ما ذلك يف فإن دويل، سيايس نظام هو الربوتوكول يف عليه
ستجرى املتعاقدتني، الحكومتني سياسة أن يوضح الربوتوكول فإن نفسه، الربوتوكول
هذه تكون وإذن املرصي، التاج هو واحد تاج تحت والسودان مرص وحدة نطاق يف
تدابري السياسة هذه تتضمن أن يمكن ال ذلك وعىل مرص، سيادة ملبدأ خاضعة السياسة
ما ذلك ويف واحد، تاج تحت البلدين وحدة نطاق عن تخرج أو السيادة حدود تتعدى
عليهم. ملرص التي السيادة رابطة بقطع السودانيني مطالبة حق أو االنفصال حق ينفي
الحكم نظام أن تضمنت الربوتوكول من الثانية الفقرة فإن تقدم، ما عىل وزيادة
نظام اختيار حق كان فإذا السودانيني، استشارة بعد املتعاقدين باتفاق سيتقرر املقبل
عن االنفصال يف السودانيني حق يشمل الذاتي الحكم عن املتفرع السودان يف الحكم
يتم أن يجب السودانيون، اختاره ما إذا التام االستقالل نظام أن الواضح من فإنه مرص،
السودانيني. استشارة بمجرد املتعاقدين، الطرفني بموافقة يكون أن مرصال تدخل بدون
مرص سيادة فإن الحالية، للنصوص يعطى أن يراد الذي التفسري وجه يكن ومهما
املستقبل، يف مرص من يصدر رصيح تنازل بمقتىض إال تزول أن يمكن ال السودان عىل
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مرص، له فرتضخ بالقوة انفصال أو السوداني، الشعب بها يقوم ثورة عقب إما وذلك
يف رغبتهم إعالن حق للسودانيني بأن جدًال التسليم حالة يف وذلك اختياري، بتنازل وإما

الربوتوكول. أحكام عىل الخروج من ذلك يف ما عىل االستقالل
باالنفصال. املطالبة حق الربوتوكول نص بمقتىض للسودانيني ليس أنه فالواقع

ولو السيادة هذه إنهاء أو مرص، سيادة عن التنازل عىل النص أن هذا إىل يضاف
بمعاهدة يلحق القبيل هذا من بروتوكول يف درجه يجوز مما ليس للمستقبل، بالنسبة

ثنائية.
إال يتم أن يمكن ال بالسودان، مرص عالقة يف الخطري التغيري هذا مثل إحداث إن
إىل ذلك بعد يعلن ثم قبوله ويجوز السوداني للشعب أوًال يعلن ورسمي رصيح بإعالن
الدول. لجميع بالنسبة وذلك املعاهدة قبل قائمة مرص سيادة ألن املتحدة؛ األمم جميع
فهو بها، يتعلق فيما الوضع هذا عىل العظمى بريطانيا موافقة الربوتوكول تضمن وقد

السيادة. هذه ينشئ لم
بريطانيا عىل يفرض منه، األوىل الفقرة تضمنته فيما نفسه الربوتوكول أن والواقع
كان وإذا السودانيني؛ ملصلحة بل مرص ملصلحة ال وذلك الحايل؛ النظام تغيري العظمى
وقتي، طابع له ذلك عكس عىل الحايل اإلداري النظام فإن الدوام، صفة لها مرص سيادة
تدريًجا. السودانية العنارصغري استبعاد أي الذاتي؛ الحكم إىل يتدرج أن يجب أنه دام ما
يقتيض الحايل النظام يف التغيري أن عىل ذلك، عىل عالوة الربوتوكول نص وقد

أنفسهم. والسودانيني العظمى وبريطانيا مرص اشرتاك
إدخالها الواجب اإلصالحات إعداد يف االشرتاك حق اكتسبت قد مرص تكون وبذلك
التي التعديالت تقرتح وأن تدرس، أن اآلن من وعليها السودان، يف الحكم نظام عىل
تنتهجاها، بأن العظمى وبريطانيا مرص تعهدت التي السياسة لتحقيق رضورية تراها
تتحقق وأن تبحث، أن يف الحق ذكرها املتقدم التعديالت إقرار قبل أيًضا، لها وسيكون
السودانيني، رفاهية كافية بصورة يحقق ١٨٩٩ سنة باتفاق املقرر النظام كان إذا مما
أساًسا يصلح النظام هذا كان إذا ومما املتعاقدان، إليها يهدف التي األغراض من وهي

الذاتي. الحكم عليه يقام
السودانيني، مصالح تحمي أن من واإلرشاف التدخل حق من لها مرصبما وستتمكن
من أخرى جهة من وتحللها جهة، من الحق هذا وبفضل حالهم. تحسني عىل تعمل وأن
من األقل عىل بعًضا ولو تسرتد، أن استطاعتها يف سيكون الربيطانيني والنفوذ االحتالل
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السودانيني نظر يف أهم ميدان يف نشاطها ستبارش ألنها السودان؛ يف ونفوذها سلطانها
وتسوية السودانية، القومية اآلمال تحقيق هدفه سيكون أنه باعتبار العادية، اإلدارة من

دائمة. تسوية السودان مستقبل
ولكن املقبلة، املفاوضات إىل اإلشارة من خلوٍّا جاء أنه الربوتوكول عىل اعرتض لقد
تحت والسودان مرص بوحدة اعرتف أن بعد الربوتوكول، بأن عليه مردود االعرتاض هذا
كادت وما بانتهاجها، املتعاقدان يلتزم التي املقبلة السياسة حدد قد املرصي التاج

السياسة. تلك تحديد سوى أخرى، أغراض إىل لرتمي املحادثات
املقبل الحكم نظام وتحديد الذاتي، الحكم السودانيني منح السياسة هذه ومؤدى
دراسات يقتيض بل الحال، يف تفصيًال تحقيقه يمكن ال األمر هذا أن غري السودان، يف
السياسة هذه وتنفيذ سنوات، يستغرق مطرد بتطور يتعلق األمر إذ طويلة، ومباحثات
بني باالتفاق طويل وقت إىل تحقيقه يحتاج عمل نهائيٍّا أغراضها الربوتوكول سجل التي
فضًال الربامج وإعداد ومناقشات، بينهما النظر وجهات تبادل يستلزم وهو الحكومتني،

القادمة. السنوات خالل يف دائم شبه طابع لها يكون قد مفاوضات يف الدخول عن
لجنة إلنشاء ميله عن بيفن املسرت أعرب لندن، يف جرت التي املحادثات أثناء ويف

بالسودانيني. النهوض وسائل بدراسة تقوم للسودان، دائمة مشرتكة
الشئون يف التدخل مرص بها تستطيع وسيلة أفضل معرفة اآلن من ويصعب
باالشرتاك أو منفردة إما السودان، يف بدراسات القيام مصلحتها يف يكون قد السودانية،
دائم، مكتب أو دائم ساٍم ممثل الخرطوم يف لها يكون أن تفضل وقد الربيطانيني، مع
املسرت اقرتح التي املشرتكة اللجنة طريق عن تعمل أن لها األفضل من يكون قد وأخريًا
ترتبط أن ملرص بالنسبة الحوادث سبق من يكون فقد األمر، يكن ومهما إنشاءها، بيفن

الخصوص. هذا يف اآلن من
أكثر تراها التي وبالوسائل يقظة يف تبارش أن القادمة املرصية بالحكومات ويتعلق
إعداد يف واملساهمة الحايل النظام ومراقبة ملرص، بها االعرتاف تم التي الحقوق مالءمة،

السودان. يف املقبل الحكم نظام
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