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املذكرات هذه

خواطري لتدوين املرصية» الثورة أعقاب «يف كتاب من فصًال ص أخصِّ أن معتزًما كنت
هذا أن وجدت ثم حياتي؛ ومراحل نفيس، عن التفصيل من بيشء فيها أتحدث ومذكراتي،
الحديثة عهودها مختلف يف القومية الحركة أؤرخ وأنا حقي من وليس يطول، قد الفصل
أن بعد — يل أليس ولكن فيه، ريب ال حق هذا نفيس. عن طويًال حديثًا فيها أُقِحم أن
مائة عىل تزيد والتي أرَّختها التي الزمن من الحقبة تلك يف الشخصيات من ملئات ترجمت
ذلك؛ مثل املتقدمون عِمل لقد لنفيس؟ أترجم أن — مرصالحديث تاريخ من عاًما وخمسني
ه يوجَّ ولم نفسه، تاريخ عن مبارك باشا عيل املرحوم كتبه فصٌل التوفيقية» «الخطط ففي
فقد لنفسه؛ يرتجم أن اإلنسان عىل األمور أشق من إن ا حقٍّ الصدد. هذا يف عتاب أو لوم إليه
أقصد وإنما قط، ذلك من يشء إىل قصدت ما ولكني واألنانية. املباهاة محل عىل هذا يُحَمل
وهي التاريخ. ُكتب له تتسع ال ما والخواطر الحقائق من فيها املذكرات هذه مثل أن إىل
ثم وحقائقه. حوادثه وشاهدت فيه عشت الذي العرص يتفهم أن يريد ملن تفيد قد ذلك مع
مصيبًا أكون ربما الصالح. املواطن تكوين يف مني مساهمة يكون قد نرشها أن أرى إني

أَنشده. الذي الغرض هو هذا ولكن مخطئًا أو الظن هذا يف
حينها يف بعضها فصولها، دوَّنت وقد املذكرات، هذه أنرش الروح، وبهذه القصد، لهذا
حتى وخواطري مشاهداتي عىل تشتمل مجموعها يف وهي حوادثها، وقوع بعد وبعضها

املايض(١٩٥١). العام نهاية
بمشيئة مرهونة عنه ومشاهداتي وخواطري الغيوب، م عالَّ إال يعلمه فال املستقبل أما

هللا.
الرافعي الرحمن عبد
١٩٥٢ سنة فرباير أول





األوىل النشأة

رضوان، محمود الشيخ املرحوم ألمي جدي بمنزل بالقاهرة ١٨٨٩ سنة فرباير ٨ يوم ُولِدت
الخليفة). (قسم الحرص درب بشارع ٢ رقم داود أبو بعطفة

والدتي (1)

كاتبًا كان القاهرة، أهل صميم من رضوان، محمود الشيخ كريمة حميدة، السيدة هي
لصدقه عليها القائمني ثقة موضع وكان الدائرة هذه هللا رحمه خدم وقد الحلمية،1 بدائرة
وذريته هو مستحقيه، ضمن أدخلته وْقفها قادن مهوش األمرية أنشأت وعندما وأمانته.
رئيًسا صار الذي (خايل) املعايرجي أفندي حسن نجله وظيفته يف خَلفه َ تُويفِّ وملا بعده. من
املعايرجي؛ ي وُسمِّ واألمانة، والصدق بالتقوى مشهوًرا رجًال أيًضا وكان الدائرة، هذه لَكتَبة

بالقلعة. الرضب دار معايرجي وظيفة يشغل كان أحمد رضوان الشيخ جده ألن
الخامسة متجاوزة غري ١٨٩٣ سنة يوليو ٢١ يف يت تُوفِّ وقد صميمة، مرصية فوالدتي
طفًال؛ أزال ال وكنت الوالدة، عقب أصابها بريتونيٍّ رحميٍّ التهاٍب إثر العمر، من والثالثني

أشهر. وبضعة سنوات أربع عىل تزيد ال سني كانت إذ
وعىل عيلَّ حنانها وأذكر جيًدا، صورتها أذكر فإني ذاك إذ سني صغر من وبالرغم
بني ُعرفت واألخالق، الصفات كاملة سيدة وكانت وإبراهيم. وأحمد أمني األشقاء إخوتي
من يتيًما بعدها عشت وقد الحميدة. والخصال النفس، وصفاء القلب، بطيبة العائلة أفراد

دائرة ُسميت وقد األول، باشا عباس ابن باشا إلهامي إبراهيم األمري والدة قادن مهوش األمرية دائرة 1

الحلمية. برساي كان مقرها ألن الحلمية



١٨٨٩–١٩٥١ مذكراتي

 أحمد الرافعي
من طلبة األزهر
تويف سنة ١٩٠٣

أم6 بك الرافعي
فقيد الوطن والصحافة

١٨٨٦– ١٩٢٧

إبراهيم الرافعي
أول خريجي اDهندسخانة

 سنة ١٩١٣
تويف سنة  ١٩١٥

األشقاء. إخوتي

هذا من حرماني تأثري كان ماذا أدري وال األمومة. بحنوِّ يحبوني من بعدها أجد ولم األم،
ظللت أني األثر هذا من أدركه أن أستطيع الذي أن عىل وحياتي. ونفسيتي نشأتي يف الحنو
لها مدين بأني شعور الزمن مع وتملَّكني السنني، طوال لذكراها وتمجيدي لها حبي عىل
الحظت ما نفيس يف رسوًخا الشعوَر هذا وزاد ظني). (بحسب مواهب من هللا حباني بما
كان الذي أمني شقيقي ثم أحمد، شقيقي فمنهم ألمي؛ إخوتي يف املزايا هذه اجتماع من

إبراهيم. األصغر شقيقي ثم بسنتني، يكربني
يف ومات واألدب، الشعر إىل وامليل بالذكاء وُعرف األزهر، يف انتظم قد أحمد أخي كان

.١٩٠٣ سنة الشباب رشخ
الصحافة، يف ومكانته الجهاد يف بمنزلته التنويه إىل حاجة يف فلست أمني أخي أما
واألربعني الحادية يتجاوز لم إذ مبكرة؛ سن يف ١٩٢٧ سنة ديسمرب ٢٩ يف هللا توفاه وقد

العمر. من
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األوىل النشأة

حدثني وقد .١٩١٣ عام خريجيها وأول املهندسخانة مدرسة نوابغ من إبراهيم وكان
يف معيًدا ُعنيِّ وقد والتفوق، بالنبوغ بينهم له مشهوًدا كان أنه والتخرج التلمذة يف زمالؤه
ومنها صباه؛ منذ األدب إىل ميله عىل تدل خطابات منه وعندي منها. تخرُّجه عام املدرسة
اشتغايل ملناسبة باملهندسخانة طالب بعُد وهو ١٩١٠ سنة أبريل ٩ يف إيلَّ أرسله كتاب

فيه: قال باملحاماة

بالقصرية ليست مدة مضت تسنيم. من مزاجه تسليم، يتبعه سالم العزيز، أخي
يف سائر أنك علمت كلما أبتهج فكنت أمني، السيد من أخبارك فيها أستطلع كنت
ما هذا سبيلكم سلكوا ممن كثريًا بأن العلم مع وِجل، وال هيَّاب غري النجاح طريق
وأساءوا أنفسهم إىل فأساءوا ُمْدِبرين، أعقابهم عىل ولَّوا حتى بابه طرقوا أن َعتَّموا
هو تقاعس بل وتقاعد دامغة حجًة اتخذهم خربهم وصله من كل ألن غريهم؛ إىل
ولكنك األمة. هذه كيان يف أشلُّ عضٌو أبرت، عضٌو وُهم الُكلُّ فيصبح العمل، عن
هذه يف املكافحة دروس من درًسا إخواني من كثري وعىل عيلَّ ألقيت قد األخ أيها
يف ولتستمر املعمعة، تلك يف املسري ولتُواِصل الجديدة، حياتك يف فلتَِرسْ الحياة.
عىل ولتكن وجيزة، مدة من أساسه يف حجٍر أول وضعت الذي البناء ذلك تتميم
القنوط عليهم استوىل الذين الطلبة من كثرٍي رجاءِ َميَْت ستُحيي أنك من يقني
بإذن ولكنك دونهم، مغلقة وجوههم يف ُموَصدة والنجاح الفوز أبواب أن وظنوا
فيكون حذوك، فيحذون املتقاعدين هؤالء عىل حجًة ستكون وتعاىل سبحانه هللا
ذلك يف دخلت يوم السالم مني فعليك الكمال. ورشف الرشف كمال بذلك لك
بالفوز أعمالك ُكلِّلت وقد منه تخرج يوم عليك وسالم الحياة، من الجديد الدور
بل العثرات، من يصادفهم بما يبالون ال ممن كثري إىل املفتقرة لبالدنا واملنفعة
والسالم. مذكوًرا. شيئًا الحوائل تلك تكن لم كأن األنوف ُشمُّ وهم عليها يمرون
املخلص من
إبراهيم أخيك

يف وهو منيَّته عاجلته أن لوال إبراهيم أخي ينتظر كان زاهًرا مستقبًال أن يل ويبدو
«طامية»، يف إقامته ومحل الفيوم بمديرية للري مهندًسا هللا رحمه ُعنيِّ فقد الشباب؛ ريعان

.١٩١٥ يوليو يف شبابه عىل قضت التي التيفوئيد بحمى هناك وأصيب
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١٨٨٩–١٩٥١ مذكراتي

والدي (2)

بن عمر ساللة من هو إذ الحجاز؛ إىل البعيد أصله ويرجع الرافعي. اللطيف عبد الشيخ هو
القضاء مناصب توىل األزهر. علماء من وهو الفاروقي. ي ُسمِّ ولذلك عنه؛ ريضهللا الخطاب
قاضيًا ونُِقل الرشعية. البحرية ملحكمة قاضيًا والدتي حني وكان .١٨٧٧ سنة منذ الرشعي
للرشقية فقاضيًا ،١٨٩١ سنة سبتمرب يف للغربية قاضيًا ثم ،١٨٨٩ سنة يونيو يف للرشقية
سنة اإلسكندرية لثغر فمفتيًا ،١٨٩٧ سنة الرشعية مرص بمحكمة فعضًوا ،١٨٩٥ سنة
واستقر ،١٩٠٩ سنة ديسمرب يف املعاش إىل أحيل أن إىل املنصب هذا يتوىل وبقي ،١٨٩٨
مرضه مرض وملا املعاش، عىل إحالته بعد بها ومكث لها مفتيًا تعيينه منذ باإلسكندرية

.١٩١٨ سنة يناير ٢٤ يف بها َ تُويفِّ حيث القاهرة إىل انتقل األخري
عىل وإخوتي يعوِّدني فكان الدينية؛ نشأتي عنه تلقيت تقيٍّا، عاِلًما هللا رحمه كان
املسجد يف بالصالة ويأمرنا بحضورنا، القرآن ويرتل أوقاتها، يف نؤديها الخمس الصلوات
ياقوت سيدي مسجد يف الصالة معه ألؤدي الفجر قبل يوقظني كان أنه وأذكر أحيانًا.
أداء بعد املنزل إىل معه وأعود باألنفويش، منزلنا من قريبًا وكان باإلسكندرية العرش
وكان ومألوًفا. عاديٍّا أمًرا أراه وكنت مبكرة، سن يف يده عىل الصوم وتعودت الصالة.
الدين بشعائر التمسك إلينا ويحبب املنكر عن وينهانا باملعروف ويأمرنا يعظنا هللا رحمه
هذه من أفهم الروحية، الدينية الوجهة من الحس مرهف ناحيتي من وكنت وتعاليمه.
عىل والعمل له بالخشوع واستشعار هللا، إىل النفس من اتجاه أنها والتعاليم الشعائر
ورحمته. لطفه إىل الشدة أوقات يف وركون وقدرته، عدله إىل واطمئنان رضاه، اكتساب
كنت ألنني الوطنية؛ حياتي ويف الروحي، تكويني يف كبري دْخل لها كان األحاسيس وهذه
الصمود النفس تعوِّد التي الروحية القوة عليه واالعتماد هللا إىل االلتجاء يف أرى أزال وال

والعقبات. للشدائد

واالبتدائي األوَّيل التعليم يف (3)

الحرص، درب بشارع هالل2 الشيخ ُكتَّاب والكتابة القراءة فيه تلقيت مكتب أول كان
النظامية. املدارس إىل منه انتقلت ثم أشهر، عدة به ومكثت

الحرص. درب شارع ٢٦ رقم عزبان كتخدا حسن مدرسة اآلن 2
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األوىل النشأة

مدرسة فدخلت القضاء؛ مناصب فيها ويلَ التي البالد يف والدي مع أتنقل ورصت
انتقل وملا بالقاهرة، االبتدائية القربية مدرسة ثم ،١٨٩٥ سنة األمريية االبتدائية الزقازيق

االبتدائية. التني» «رأس مدرسة إىل انتقلت ١٨٩٨ سنة اإلسكندرية إىل والدي
والثانوي االبتدائي تعليمي فيها وتلقيت الدراسة، ِسِني معظم باإلسكندرية قضيت
املرحوم املدة هذه طيلة ناظرها وكان الُقطر، مدارس أهم من وكانت التني»، «رأس بمدرسة

«باشا». حسنني بك إسماعيل
كثريًا أفقه ال سني لصغر وكنت 3،١٩٠١ سنة يوليو يف االبتدائية الشهادة فيها ونلت
سارع — أجهله وكنت — بالنبأ علم حني باملدرسة أقراني أحد أن وأذكر الشهادات. معنى
الصغرية املنزل حديقة يف فألفاني بالنجاح، ني ليبرشِّ باألنفويش4 والدي ملنزل الحضور إىل
وجرها ركوبها نتناوب صغرية عربة شبه منه جعلنا الجريد قفصمن يف أمني أخي يجرُّني
عىل وأطلعني بالنجاح فهنأني الخرب، عن أسأله القفص فرتكت لهفة، يف فناداني بحبل،
مغتبًطا فضحكت االبتدائية، الشهادة يف الناجحني ضمن اسمي فيها التي اللواء نسخة
من أيًضا هو وكان واللعب، الجر عملية أمني وأخي أنا لنُتم الجريد قفص إىل عدت ثم

العام. هذا يف الناجحني

الثانوي التعليم يف (4)

ُجل وكان بال، ذا شيئًا الدنيا أمور من أعي — االبتدائية الشهادة نلت أن إىل — أكن لم
حفظه. التلميذ من يُطلب ما وأحفظ وأستذكرها درويس عىل أواظب أن اهتمامي

سنوات ثالث به ومكثت التني، رأس بمدرسة فرنيس) (قسم الثانوي القسم دخلت
أعي ال الثانوية الدراسة سني معظم يف وكنت العهد. ذلك يف الثانوية الدراسة مدة وهي

ومدرستي. والدي منزل غري أعرف وال العامة الشئون من شيئًا أيًضا
كمكان لنا يذكرونها أساتذتنا كان إذ اإلسكندرية؛ بلدية مكتبة عىل قليًال أتردد وكنت

… والتسلية الفراغ أوقات فيه نقيض أن يصح

.١٩٠١ سنة يوليو ٢٨ عدد «اللواء» 3

الشهادة فيه نلت الذي املنزل وهو ،٥٨ رقم التني) رأس قرص شارع اآلن (واسمه سليم السلطان بشارع 4
الحقوق. وليسانس والثانوية االبتدائية
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١٨٨٩–١٩٥١ مذكراتي

التني رأس بشارع أنيقة بلدية قهوة إىل أذهب فبدأت ،١٩٠٤ سنة كانت أن إىل
صاحبها وكان أسبوع، كل من الجمعة يوم إليها نذهب وكنا باشا، محسن رساي تجاه
عىل عَلًما صار حتى اإلتقان كل ويتقنه (الليموناده) الليمون رشاب لنا يقدِّم أحمد» «الحاج
«اللواء» ومنها العهد، هذا يف تصدر كانت التي اليومية بعضالصحف عىل ويُطلعنا قهوته،
الصحف منهج وال منهجه بعُد أتبنيَّ لم ولكن كامل»، «مصطفى الزعيم ومؤسسه لصاحبه
سمعته، أو بعُد رأيته أكن لم إذ كامل»؛ «مصطفى عن صورة أية ذهني يف تكن ولم األخرى.
شيئًا وقتئٍذ الصحف قراءة من أدركت أنني عىل عمري، من عرشة الخامسة يف وقتئٍذ وكنت
دراستي أثناء أسمع وكنت الحقوق. مدرسة يف مداه ويتسع يتفتح أخذ الذي الوعي من
بني علينا يلقيها أحاديث لبيب، بك عثمان املرحوم وهو الرياضة يف لنا أستاذ من الثانوية
العليا املعلمني مدرسة خريجي من هللا رحمه وكان السياسية، البالد حالة عن وآخر حني
وطنيٍّا وكان الحديثة، العليا املعلمني بمدرسة مدرًسا بعُد فيما وصار (النورمال) القديمة
وكيف وحيلة، مرصغدًرا احتلوا كيف لنا ويذكر اإلنجليز سياسة يف يطعن يفتأ ال صميًما،
خالل لنا يقول وكان الوطنية، الروح ويحاربون البالد يف أقدامهم إرساخ عىل يعملون
وأُعجب لها وآنس األحاديث هذه معاني أستشعر فكنت كويس»، اوالد يا «افهموا أحاديثه:
يقفل السياسة يف بالحديث يبدأ حني أنه أالحظ وكنت األستاذ. هذا أجلها من وأحببت بها،
إقفال فكان الفصول، بني مروره عند املدرسة ناظر حديثه يسمع لكيال الفصل باب بنفسه

كثريًا. منها أفدت وقد الوطنية، دروسه بدء إىل إشارة الباب
«بك» إبراهيم أحمد الشيخ التني رأس بمدرسة الثانوي القسم يف أساتذتي من وأذكر
الحكيم عبد والشيخ عابدين، محمد والشيخ غراب، عيل عرفة والشيخ املشهور، الفقيه العاِلم

فرنيس. وكالهما توندور واملسيو هاي املسيو األجانب أساتذتي ومن محمد،

البكالوريا (5)

وكان ،١٩٠٤ سنة مايو يف التني رأس مدرسة من (البكالوريا) الثانوية الشهادة نلت وقد
.١٣٦ عددهم البالغ الناجحني يف الثالث5 ترتيبي

.١٩٠٤ سنة مايو ٢٤ عدد «اللواء» 5
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األوىل النشأة

األزهر يُدخلني أن والدي أراد (6)

املدارس عىل تعودت وبأني سني بصغر اعتذرت ولكني األزهر، يُدخلني أن والدي وأراد
طت وسَّ فقد والدي مراجعة من أخجل كنت وإذ األزهر؛ يف الدراسة نظام آَلف ولم النظامية
يف منهجي لتغيري محل ال أن فأفهموه فكرته، عن بالعدول إلقناعه األقارب بعض لديه
وذكروا فيها، أستمر أن الخري فمن النظامية املدارس يل هو اختار قد دام وما الدراسة،
أن يريد إنه لهم فقال بها. يُلحقني أن إليه بوا ورغَّ الحقوق مدرسة يف الدخول إىل مييل له
ال هو دام وما تطور قد الزمن أن فأجابوه وعمومته، كأبيه األزهر علماء من عاِلًما يجعلني
قاضيًا منها يخرج أن أتريدون فقال: إليها. يميل التي املدرسة له فلتخرت األزهر إىل يميل
تخرُّجه بعد إال فيها البحث وقت يحني ال مسألة هذه فأجابوه: الرشع؟! بغري يحكم أهليٍّا
أن وأراد الجواب، بهذا يقتنع فلم قاضيًا؟! يكون أن املحتم من وهل الحقوق. مدرسة من
بالبكالوريا الوظائف بإحدى يُلحقني أن يف رغبته عن فأعرب اإلحراج، هذا من يخلُص
وهو التوظف، إىل اآلن يميل ال إنه له: فقالوا — العرص ذلك يف كبرية قيمة لها وكانت —
إدارة» «معاون وظيفة له أختار إني لهم: فقال بالوظيفة. يُرهق أن يصح وال السن صغري
ولوالدي: لهم وقلت فاعتذرت، األمر، عيلَّ فعرضوا عناء. إىل تحتاج ال سهلة وظيفة وهي
املدرسة أدخل فدعوني تُتعبني، ال الدراسة وإن الوظيفة، أعباء أحتمل وال السن صغري إني
الحقوق. مدرسة وأدخلني طلبت، ما والدي َقِبل اإللحاح هذا وإزاء نفيس. إليها تميل التي

الحقوق مدرسة يف (7)

سنة أكتوبر يف — الخديوية» الحقوق «مدرسة اسمها وكان — الحقوق كلية دخلت
وكان امللكي، الحرس ثكنات اآلن به الذي املكان يف عابدين بميدان وقتئٍذ ومقرها ،١٩٠٤
وإقامتي انتقايل املدرسة واقتىضدخويل لطفي. بك عمر ووكيلها جرانموالن، املسيو ناظرها

الدراسة. شهور يف بالقاهرة

(١٩٠٤ (سنة كامل؟ ملصطفى تتلمذت متى (8)

وإدراك. فهٍم قراءة الصحف قراءة يف وأخذت الحقوق، مدرسة يف يتقدم السيايس وعيي بدأ
حالة إليه وصلت وما السياسة عن ويتحدثون الفراغ أوقات يف يجتمعون الطلبة وكان
بشارع راقية قهوة والسمر الفراغ أوقات لقضاء واخرتنا الربيطاني. االحتالل تحت البالد
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١٨٨٩–١٩٥١ مذكراتي

الحقوق» «قهوة تُدعى اآلن) الفقار ذو باشا (عيل الصنافريي بشارع ملتقاه عىل عابدين
فيه نقرأ لنا منتًدى لذلك واخرتناها القهوة، اسم أعجبنا وقد أندريا، الخواجة لصاحبها

و«األهرام». و«املؤيد» «اللواء» وأهمها ومذاهبها، ميولها اختالف عىل الصحف
أندريا» «الخواجة قهوة إىل باإلسكندرية، أحمد» «الحاج قهوة من إذن انتقلت
أقرأ وبدأت والسيايس. الوطني اتجاهي يف كبري أثر القهوتني لهاتني وكان بالقاهرة،
(صاحب كامل ملصطفى تتلمذت وقد ومقاالته، روحه فتعجبني وإدراك، فهٍم قراءة اللواء
تلقيت التي املدرسة بمثابة «اللواء» يل وصار أراه، أن قبل السنة تلك أواخر منذ اللواء)

كله. للجيل الوطنية مدرسة كان أنه كما الوطنية، مبادئ عنها
إرضاب أثناء ،١٩٠٦ سنة فرباير ففي كامل» «مصطفى فيها قابلت مرة أول أما
الحقة، مطالبهم يف الطلبة ينارص «اللواء» وكان رؤيته، إىل نفيس تاقت فقد الحقوق، طلبة
تجاه — اآلن باشا نوبار — الدواوين بشارع اللواء دار إىل زمالئي من لفيف مع فذهبت
حديثه، وسمعت مرة، ألول الزعيم وقابلت الحقانية. وزارة اسمها وكان — العدل وزارة
املبادئ، يف الروحي أبي بمثابة يل وصار قلبي، أعماق إىل ينفذ الروحي بتأثريه وشعرت
من علينا يفيض فكان صوته، وأسمع وأراه أقابله لكي اللواء دار عىل الرتدد من وأكثرت
من أكون أن يفَّ توسم قد هللا رحمه ولعله الوطنية، مبادئ نفيس يف غرست التي األحاديث
باريس إىل صحفية بعثة يف يوفدني أن ١٩٠٧ سنة عيلَّ فعرض لعهده، الحافظني تالميذه
ولكن شاكًرا، الثقة هذه فقبلت الحقوق، إجازة عىل حصويل بعد الصحافة يف للتخصص

املدرسة. من تخرُّجي قبل ١٩٠٨ سنة فرباير يف عاجلته املنيَّة

العليا املدارس نادي (9)

دعوة ولبت الوطنية اليقظة روح فيها ظهرت للشباب بيئة أول الحقوق مدرسة كانت
إىل استجابت قد الحقوق طلبة من العظمى الغالبية كانت إذ كامل؛ مصطفى الزعيم

ندائه.
ظهرت فقد والعلمي؛ االجتماعي النشاط يستتبع الصادق الوطني الشعور كان وإذ
لهذه مظهر أول العليا املدارس نادي تأسيس وكان الكفاح، وتنظيم التكتل روح بيننا
قلوب يف تفتحت كامل»: «مصطفى كتاب يف بقويل التطور هذا عن ت عربَّ ولقد الروح،
الوطني بالشعور تجيش وأخذت كامل مصطفى دعوة أنبتتها التي الوطنية زهرة الشباب
عميل بشكل فيهم تظهر والحياة اليقظة عالئم وبدأت وأهدافه، أغراضه نحو وتتحرك

16



األوىل النشأة

ناٍد إنشاء يف منهم طائفة فكَّر أن الجديدة الحياة لهذه مظهر أول وكان ،١٩٠٥ سنة
وخريجيها. املدارس هذه طلبة بني يجمع العليا للمدارس

املدارس طلبة الفكرة يف وشاركهم ١٩٠٥ سنة النادي هذا إنشاء يف الحقوق طلبة فكَّر
الجمعة يوم — التأسيسية الجمعية — له عمومية جمعية أول واجتمعت األخرى، العليا
عدد وبلغ اإلدارة. مجلس النتخاب الطب مدرسة قاعات بإحدى ١٩٠٥ سنة ديسمرب ٨
من لفيف كذلك وحرضه العليا، املدارس مختلف من طالب مائتي الطلبة من الحارضين
وما املثقف للشباب تقديرهم عىل واضًحا دليًال للطلبة ناٍد يف اشرتاكهم وكان املتخرجني،
يف وإياهم يجتمعوا أن يف غضاضة يجدوا لم فإنهم الخريجني؛ من أسالفهم ثقة من نالوه
تقدير بذلك فنالوا وأساليبهم، وأخالقهم شبابهم يف رجاًال كانوا إنهم الحق ويف واحد. ناٍد

لهم. أساتذة بعضهم كان بل سنٍّا، يكربونهم كانوا ممن مواطنيهم
يف طالبًا كنت إذ العليا؛ املدارس لنادي التأسيسية العمومية الجمعية يف اشرتكُت
املرحوم اختيار عن االنتخاب عملية وأسفرت تأسيسه، يف املشرتكني ومن الحقوق مدرسة
أصدقاء خاصة من وكان للنادي، رئيًسا — الحقوق ملدرسة وكيًال وكان — لطفي بك عمر

لطفي. بك أحمد املرحوم وشقيقه هو وأنصاره كامل مصطفى
بالقرب قرصالنيل بشارع ٤ رقم باملنزل له داًرا واتخذ النادي، تأسيس معدات كملت
حفلة حرضت وقد .١٩٠٦ سنة أبريل ٥ الخميس يوم وافتُتح القديمة، أوتيل سافواي من
مشهوًدا، يوًما االحتفال هذا وكان الحقوق. طلبة من فيه املشرتكني إخواني مع االفتتاح
العليا. املدارس نادي إىل أندريا» الخواجة «قهوة من انتقلنا وبذلك بالنادي؛ نجتمع وأخذنا
وبه غنَّاء، حديقة به تحيط فخًما بناءً كان فلقد والنادي؛ القهوة بني كبريًا الفرق لنا وبدا
أندريا، الخواجة قهوة يف ال قبُل، من نعهده لم الذي األمر فاخًرا، تأثيثًا مؤثثة واسعة غرف

باإلسكندرية. أحمد الحاج قهوة يف وال
املحارضات وتعددت والثقايف، العلمي نضجنا يف زاد مما بالخريجني اجتماعنا وكان
من وزدنا دراستنا فيه أكملنا عاٍل علمي معهد شبه لنا فكان النادي، يف واالجتماعات
ساعدتني واملجالت والصحف بالُكتب غنية مكتبة به وكانت كثريًا، منه أفدت وقد ثقافتنا،
إىل به عضًوا وظللت فيه، أُلقيت محارضة تُفتني ولم أفكاري، وترقية مداركي توسيع عىل
األوىل، العاملية الحرب أوائل يف ١٩١٤ سنة الربيطانية العسكرية السلطة بأمر أُقفل أن
بوالق شارع ملتقى عىل الخديوية الخاصة بعمارة باشا حليم بميدان أُقفل حني مقره وكان

باشا». «إبراهيم كامل بشارع «فؤاد»
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١٩٠٦ سنة إرضاب (10)

بداية كان إذ العليا؛ املدارس نادي تأثري يعدل نفيس، يف كبري تأثري اإلرضاب لهذا كان
كامل. مصطفى بالزعيم الوثيق الروحي اتصايل

منه الغرض كان الحقوق ملدرسة نظاًما املعارف وزارة وضعت ١٩٠٦ سنة يناير يف
يكون وقد االبتدائية، املدارس بنظام ومعاملتهم عليهم والتضييق الطلبة شعور استفزاز
إن فما لجماحهم، وكبًحا لهم إذالًال النظام هذا وضع يف دْخل الوطني بالشعور لتظاهرهم
وكانت فرباير، يف الدراسة عن فعًال وأرضبنا عليه. احتجاًجا اإلرضاب قررنا حتى به علمنا

القديم. النظام إىل والرجوع الوزارة وضعته الذي النظام عن العدول طلباتنا
يف التسكع أو الدراسة، عن التعطل يف رغبة وال النظام، عىل خروًجا إرضابنا يكن لم
الوطنية املقاومة مظاهر من مظهًرا كان بل شخصية، مادية ملطالب سعيًا أو الشوارع،

التعليم. يف االحتالل لسياسة
بأرسها، عالية مدرسة شمل ألنه مرص؛ يف نوعه من األول هو اإلرضاب هذا كان
(املعتمد كرومر اللورد ل تدخَّ وقد االحتالل، وضعها التي التعليم سياسة ضد ًها موجَّ وكان
الدروس تعطيل فأعلنت بالشدة، الطلبة تأخذ بأن املعارف وزارة وأمر شأنه يف الربيطاني)
من بأن وأنذرتنا مارس، ٣ السبت يوم حتى ١٩٠٦ سنة فرباير ٢٦ يوم من املدرسة يف
عىل تقوم لجنة لإلرضاب وكان التالميذ. سلك من يُفصل اليوم ذلك يف الحضور عن يتأخر
الربيطاني القضائي املستشار ل وتدخَّ اإلنذار. هذا يف للنظر عجل عىل فاجتمعت تنظيمه،
فوعدهم دنلوب) املسرت (بعكس الطلبة عىل يعطف وكان األمر، يف ماكلريث مالكولم السري
إىل الرجوع عىل رأيًا الطلبة فاتفق الدراسة، إىل يعودوا أن رشط عىل طلباتهم يف بالنظر
وكان نفوسنا، يف أثرها العودة لهذه وكان ،١٩٠٦ سنة مارس ٣ السبت يوم املدرسة
كرومر اللورد وأراد وسياسته. االحتالل عىل سخًطا فزادتنا واإلذعان، الرضوخ معنى فيها
وعليه املعارف، لوزارة ا عامٍّ سكرتريًا الحني ذلك إىل وكان — دنلوب املسرت مركز تثبيت
يف للوزارة مستشاًرا فُرقي — اإلرضاب إىل أدى الذي التعليم بنظام اإلخالل مسئولية تقع

بالشدة. الطلبة أخذه عىل له مكافأًة ١٩٠٦ سنة مارس
الدراسة، إىل رجوعنا يوم كامل مصطفى إىل بها ذهبت اإلرضاب، هذا عن مقالة وكتبت
حديثه من فهمت ولكن عيلَّ، وأثنى الزعيم فقرأها االحتالل، ضد شديدة لهجتها وكانت
مراسلتي بدء تُنرش) لم (التي املقالة هذه وكانت مستقبيل، عىل حرًصا نرشها، يرى ال أنه

للصحف.
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١٩٠٦ سنة دنشواي حادثة (11)

وتعلًقا االحتالل عىل سخًطا فزادتني ،١٩٠٦ سنة يونيو ١٣ يف دنشواي حادثة وقعت
الوطنية. بالحركة

يف أنباءها أطالع وكنت الحقوق، بمدرسة الثانية بالسنة طالبًا وقوعها عام كنت
املحاكمات أصول من نتلقاه كنا ِلما فيها واملحاكمة التحقيق منهج فأدهشملخالفة «اللواء»،
والقواعد الدروس من نتلقاه ما فائدة ما وتساءلت: القوانني، بها تقيض التي الجنائية
«اللواء» يف الحكم تنفيذ وصف تلوت وملا كافة. الناس عىل تنطبق ال كانت إذا القانونية
هوان مبلغ وأدركت قرأت، ما هول من بدني اقشعر محرريه، أحد حلمي أحمد األستاذ بقلم
االستقالل، بغري أبنائها من فرد ألي وال ألمة كرامة أالَّ وتحققت االحتالل، نظر يف املرصي

االستقالل. سبيل يف للجهاد حياتي أخصص أن إىل الحادثة هذه وحفزتني

١٩٠٨ سنة كامل مصطفى وفاة (12)

١٠ االثنني يوم كامل مصطفى بوفاة ُفجعنا ملا الحقوق ملدرسة النهائية السنة يف كنت
فقابلناه املدرسة، يف ونحن بنعيه فوجئنا حني رهيبة لحظة من لها ويا ،١٩٠٨ سنة فرباير
وطنيٍّا إماًما لنا كان الذي الزعيم عىل وأًىس حزنًا دموعنا وفاضت والوجوم، بالذهول
علينا يجب فيما تباحثنا الكارثة هول من أصابنا الذي الذهول غمرة ويف روحيٍّا. وأبًا
عام حداد يوم الزعيم جنازة تشييع يوم اعتبار باإلجماع فقررنا لشعورنا، إظهاًرا عمله
العليا باملدارس واتصلنا الجنازة، تشييع يف طلبتها ويشرتك جميعها املدارس فيه تُعطل
القرار نفس واتخذوا اإلجماع، هذا ونفس الشعور هذا نفس طلبتها من فرأينا والثانوية،
الذين الحقوق طلبة ضمن النعش حملوا ممن وكنت الجنازة، يف واشرتكنا اتخذناه، الذي
تمُحه لم أثر نفيس يف اليوم لهذا وكان العليا. املدارس طلبة جميع ِقبَل من لذلك نُدبوا
الصلة هذه وإىل الوطنية. عقيدتي فصارت الزعيم مبادئ قلبي يف طبع فلقد واألعوام؛ األيام
إليه: الكتاب إهدائي يف قلت إذ ١٩٣٩؛ سنة كامل» «مصطفى عن كتابي يف أرشت الروحية
من وفيٍّا، تلميذًا له وسأبقى روحيٍّا، أبًا يل كان من وطنيٍّا، بعثًا لألمة حياته كانت من «إىل
كتاب أُهدي كامل مصطفى إىل ضائع، وعبث زائل عَرٌض العليا امُلثل بغري الحياة أن علَّمني

العظيمة.» روحه إىل الوفاء هدية كامل» «مصطفى
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فريد بمحمد صلتي (13)

بفريد صلتي إن بل فريد، ملحمد تلميذ كذلك فإني كامل، ملصطفى تلميذًا نفيس أعدُّ إذ إني
محدودة أوقات يف إال كامل مصطفى أدرك لم فإني بمصطفى؛ صلتي من مًدى أطول كانت
أما معدودة، مرات ١٩٠٦ سنة منذ «اللواء» يف أقابله أو ُخطبه لبعض أستمع كنت حني

عديدة. سنني لوائه تحت معه وعملت كثب عن به اتصلت فقد فريد
الحركة زعامة بك فريد توىلَّ حني الحقوق مدرسة من بعد أتخرَّج لم ١٩٠٨ سنة كنت
من تلقيتها كما الوطنية مبادئ عنه وتلقيت «اللواء»، يف كثريًا عليه أتردد وكنت الوطنية،
مصطفى بعد واتخذته واإليمان، العقيدة موضع نفيس من فصادفت مصطفى، عن قبُل
الحقوق. بمدرسة طالب وأنا عهده عىل اللواء يف أكتب وبدأت الوطنية، يف يل وإماًما أستاذًا

١٩٠٨ سنة الصحف يف يل مقالة أول (14)

«تبدد عنوان تحت ١٩٠٨ سنة مارس ٩ يف الصادر بالعدد نُرشت يل مقالة أول أن وأذكر
كامل مصطفى املرحوم وفاة بعد كتبتها «حقوقي»، بإمضاء عه» وتجمُّ الوطني الشعور
املقالة هذه يف لنفيس رسمت وكأنما الجهاد، يف وآمايل خواطري فيها ووصفت بشهر،
يف وتفكريي شعوري من صورة ألنها منها فقرات أنرش أن أود لذلك الحياة؛ يف خطتي

قلت: السياسية، حياتي مستهل
الشعور من القلوب يف تُحرك بما كبري تأثري األمم حياة عىل العظيمة «للحوادث
من خالصها يف سببًا أو أمة حياة َ مبدأ حادثٌة كانت فلربما العواطف؛ من فيها وتستفز
عندنا، الوطني الشعور تكوين يف يد لها التي الكبرية الحوادث ُعدَّت وإذا ظالم. استبداد
نار من كشعلة وفاته كانت فلقد كامل. مصطفى العظيم فقيدنا وفاة مقدمتها يف لجعلنا
لم بمظهر وظهر فانفجر والتأثر، اإلحساس موضع منه وأصابت الوطني الشعور ت مسَّ

وازدياد. نمو يف يزال وال به يتنبأ منا أحد يكن
زادوه منا العاملون الرجال ده تعهَّ إذا االستقالل، مال رأس هو الرشيف الشعور هذا
محددة، منتظمة خطة يف به وساروا والخمود، الفتور دواعي من وحفظوه وشدة قوة

االحتالل. سلطة من التخلص وهي غايتنا إىل رأًسا يجري تيار يف وانحرص
البتة، منه فائدة فال الحاجة تلك لنَيل العمل إىل املرء يدفع لم إذا بالحاجة الشعور إن
الشعور الخارج، يف أثره يظهر لم ما له وجود ال النفس يف معنًى إال الشعور مجرد فليس

والتاليش.» التبدد رش فيأمن واحد طريق يف ينبعث أن برشط ولكن قوة
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األوىل النشأة

أول وكان النفوس، يف االستقالل شعوَر موتُه فهاج كامل مصطفى «مات قلت: أن إىل
الراثني، مع وَرثَْوه الباكني مع فبََكْوه والفكر، العلم يف منا النابغون املصاب بوقع أحس من
مع فيعمل الوطنية الحياة ميدان يف ينزل أن إىل الشعور دفعه منهم أحًدا رأينا ما ولكن
إىل حاجتنا يعلم منا كلٌّ ذكرناها. التي الغاية وإبالغه الوطني الشعور د تعهُّ يف العاملني
مع عنها معزٍل يف نابغينا نرى ولكنا النهضة، تلك سبيل لنا تنري عاملة مفكرة رءوس
رأس محاربة يف البدء إىل صاحبه يدفع الذي هو الصحيح والشعور بَْجَدِتها، أبناء هم أنهم
عاطفة وترسخ الطبقات كافة يف العام الشعور يقوى حتى وجماعات، أفراًدا االحتالل مال
هذه يقال: حينذاك املوت. أو االستقالل أمرين: سوى أمامنا يكون فال القلوب، يف الحرية
يعاملها أن نفًعا منها يريد ملن فخريٌ الرضوخ، عىل املوت تْؤثِر حيث استعبادها محاٌل أمٌة

مهاب. صديق معاملة
نعمل دمنا ما الدرجة هذه إىل الوطني بالشعور نصل أن علينا الصعب من ليس
ألسنا بأنفسنا؛ مقيموه نحن رصحه االحتالل عليه يبني الذي فاألساس منظمة؛ خطة عىل
وتوجهت قويت إذا النفوس من املاليني إرادة أن يُعقل هل كنفه؟ يف نعيش بأن راضني
معدودين؟! أفراد إرادة جماحها وتكبح تصدها أن يُعقل هل واحد، غرض نحو بصدٍق
جوانحنا، بني من نزعناه شئنا وإن استبقيناه، شئنا إن قلوبنا؛ يف االحتالل مال رأس
من به الظن ُحسن عمادين: عىل قائم االحتالل فرصُح ظهرانينا؛ بني مقام له يعود فال
فيهم األجنبي بتحكُّم البرش من ترىضاملاليني الظن فبُحسن أخرى. جهة من والوهم جهة،
خالقوه. هم يشء من فيخافون بها يحلم يكن لم قوة له يعطون وبالوهم سلطانه، فيُثبِّتون
متباعدة؛ بقاع يف املاليني مئات عىل يسودوا أن آالف لبضعة أمكن األساسني هذين عىل
من حبهم باستجالب األمم أعصاب تخدير هي اآلن االستعمار سياسة كانت أن عجب فال
هذا هدم عىل عملنا نحن فإذا أخرى. جهة من سطوتهم من والرعب الهيبة وبإلقاء جهة
التي األمة أن عىل التاريخ دلَّنا وقد االستقالل، بناء بعملنا مقيمني كنا قلوبنا من األساس
الحرية، أبواب عىل تصبح سلطانه من الوهم آثار من وتتخلص االستبداد من أملها يشتد

االستقالل. عاطفة سلطان إزاء الثبات ما قوٌة تستطع ولم
الشعور ودفعهم قاموا بحاجة شعروا إذا فأفَلحوا؛ غرينا سلكه الذي الطريق هو هذا
ورسموا أمامهم، غايتهم فوضعوا يريدون، ما لنَيل العمل عىل وعالنيًة ا رسٍّ التكاتف إىل
من بذلك وكانوا وضعوه، الذي النظام عىل فعملوا معداتها، لها وأعدوا العملية، الخطة لها

الناجحني.»
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العملية احلياة

املحاماة يف (1)

يوليو ١٩ يف املحاماة بجدول اسمي وقيدت 1.١٩٠٨ سنة يونيو يف الليسانس شهادة نلت
«تحت واحًدا شهًرا بأسيوط محاميًا واشتغلت بعُد، العرشين أبلغ لم وكنت السنة، تلك من
أهبة عىل بمكتبه التحاقي وقت وكان «باشا». علوبة عيل بك محمد األستاذ بمكتب التمرين»
«املحامي تلزم التي والتعليمات اإلرشادات عنه أتلقى املكتب لوكيل فرتكني باإلجازة، القيام
عهدي أول يف يل وبدا القضايا، تفهيمي يف لطريقته وال إلرشاداته كثريًا أرتح فلم املبتدئ»،
نفيس: خاصة يف تساءلت أني عن فضًال كثريًا. لها آنس ال وأني تعجبني ال أنها باملحاماة
الشهر هذا فقضيت الجهاد؟ يف وآمايل الحياة يف نظراتي جانب إىل املحاماة يف مصريي وما

وآمايل. وخواطري يتفق آخر طريق إىل أهتدي لعيلِّ األفق إىل أتطلع قِلًقا

الصحافة يف (2)

وبدأت دعوته، قبلت حتى باللواء محرًِّرا بالصحافة أشتغل أن إىل بك فريد دعاني إن فما
كان إذ به؛ صلتي ازدادت يومئٍذ ومن عهده، عىل ١٩٠٨ سنة أكتوبر يف الصحفية حياتي

محمد «باشا»، بدوي الحميد عبد «باشا»، ماهر أحمد :١٩٠٨ سنة الحقوق ليسانس معي نالوا ممن 1

الوكيل كامل «باشا»، إسماعيل منصور «بك»، حمزة امللك عبد «باشا»، نشأت حسن «باشا»، سالم نجيب
يوسف كامل «باشا»، الغرابيل نجيب محمد «بك»، محمود لطفي محمد «بك»، سبع محمد محمود «باشا»،
طاهر «بك»، دوس حبيب «بك»، سالم نبيه محمد كامل، سيد الدكتور وجدي، أحمد األستاذ «بك»، صالح
وكنت «باشا»، بدوي الحميد عبد الناجحني أول وكان إلخ. … «بك» بخيت مختار أحمد «باشا»، محمد

والعرشين. الثاني
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الحقوق. مدرسة من تخرُّجي عام ١٩٠٨ سنة الرافعي الرحمن عبد

أسمع وكنت يوميٍّا، عليه ويرتدد كثريًا فيه ويكتب وتحريره «اللواء» سياسة عىل يُرشف
إسماعيل املرحوم مقاالت العربية اللغة إىل أترجم كنت أني وأذكر أكتب. ما عىل ثناءً منه
اللغة دون يتقنها كان إذ بالفرنسية؛ يكتبها وكان الوطنية، الحركة أعالم أحد بك شيمي
مستًوى يف العربية اللغة إىل أُبِرزها أن يف نفيس فجهدت البالغة، يف آية وكانت العربية،
يراجع بك فريد وكان أرجو، كنت ما بعض إىل ُوفقت ولعيلِّ األصلية، بالغتها عن يقل ال
والرتجمة. الكتابة عىل ذلك فشجعني بها، إعجابه يل ويبدي املقاالت هذه ملعظم ترجمتي
إىل مييل نشأ هنا ومن واحد، موضوع يف املتسلسلة املقاالت كتابة إىل أميل وكنت
أفكر كنت الذي للموضوع تتسع ال الصحف يف الواحدة املقالة أن وجدت إذ التأليف؛

فيه.
يف «آمالنا وعنوانها الدستور، موضوع يف كانت مقاالتي سلسلة أوىل أن وأذكر
وتوليت ،١٩٠٨ سنة ونوفمرب أكتوبر يف باللواء نُرشت مقاالت سبع عدتها بلغت الدستور»،
ذلك يف فكتبت ،١٩٠٨ سنة عن الربيطاني املعتمد جورست إلدون السري تقرير عىل الرد
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العملية الحياة

الوطنية للحركة تحليليٍّا عرًضا تضمنت ١٩٠٩ سنة مايو شهر يف نُرشت مقالة عرشة تسع
حيالها. والحكومة االحتالل وموقف

االحتاللني وعن خطر، من يتهددها وما االقتصادية حياتنا عن مقاالت عدة وكتبت
و٧ فرباير و٢٨ يناير و٢١ و١٤ ١١ (اللواء االقتصادية واالنقالبات واالقتصادي، السيايس

.(١٩٠٩ سنة مارس

الشعب مدارس (3)

نواحيها مختلف يف القومية النهضة بناء يف املساهمة إىل الشباب الوطني الحزب ه وجَّ
مدارس إنشاؤه االجتماعية الناحية يف أعماله ومن واالجتماعية، واالقتصادية السياسية
مجانًا، والعمال الفقراء تعليم منها الغرض وكان ،١٩٠٨ سنة أواخر يف الليلية الشعب
لها برنامًجا الحزب ووضع املدارس، هذه يف للتدريس الشباب من لفيف مع تطوعت وقد
الصحية، واالحتياطات الصحة قانون الدين، دروس والكتابة، القراءة اآلتية: املواد يتناول
دروس االجتماعية، الشئون اليومية، باملعامالت الخاصة القوانني األطفال، برتبية العناية

وآداب. أخالق مرص، جغرافية اإلسالمي، والتاريخ مرص تاريخ الحساب، األشياء،
أقسام يف مدارس أربع ١٩٠٩ سنة القاهرة يف الحزب أنشأها التي املدارس عدد وبلغ
مختلف من تلميذًا وعرشين مائة نحو منها كلٌّ تحوي والعباسية. وشربا وبوالق الخليفة
فيها يُلقي فريد بك محمد وسمعت الخليفة، مدرسة يف الدروس بعض أُلقيت وقد الِحرف،

بوالق. مدرسة يف درًسا يُلقي لطفي بك أحمد أيًضا وسمعت درًسا،
املدارس. هذه غرار عىل أخرى مدارس عدة العليا املدارس نادي وأنشأ

كتابي لتأليف األوىل الفكرة ألهمتني التي فهي عيلَّ، كبري فضل الشعب ملدارس كان
حقوقه الشعب لتفهيم ومحارضات دروس سلسلة هو الكتاب هذا فإن الشعب»؛ «حقوق
الذي لألسلوب مصغًرا نموذًجا بالخليفة الشعب مدرسة يف درويس وكانت وواجباته،

الكتاب. هذا يف انتهجته

املحاماة إىل عودتي (4)

املرحوم وصديقي زمييل أن ذلك ،١٩٠٩ سنة أواخر يف العملية حياتي يف تحوُّل حدث
أترك أن إيلَّ ب رغَّ الشقيق، األخ منزلة نفيس من وأُنزله أُعزُّه كنت الذي وجدي أحمد األستاذ
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شقيقه كان التي الدستور جريدة لتحرير رئيًسا فيها يعمل أيًضا هو وكان الصحافة،
باملحاماة نشتغل أن يمكننا إننا يل وقال إصدارها، يتوىل بك وجدي فريد محمد األستاذ
االنقطاع من أوىل ذلك وإن واملقاالت، اآلراء من نشاء ما الصحف يف نكتب وأن مستقلني،
هذه قبول يف ترددت وقد العملية. حياتنا يف االستقالل ميزة يُفقدنا قد مما للصحافة
أمعنت أن بعد نصيحته قبلت حتى بها يُقنعني زال وما عنها، منرصًفا كنت إذ الفكرة؛
أسدى أنه الزمن مع وأدركت للصحافة، انقطاعي من أصوب جملتها يف ورأيتها فيها النظر
نشتغل كيف فكرته: تحقيق يف الرأي تبادلنا حني صديقي وساءلت نصيحة، أعظم يل
يف كافية مدة يقِض لم أيًضا وهو واحًدا شهًرا إال عليها أتمرن لم وأنا مستقلني باملحاماة
فعوَّلت املجازفة، من كثري يشء عىل تنطوي أن يجب الحياة أن إىل وانتهينا عليها؟ املران
يناير منذ الزقازيق بمدينة املحاماة يف مًعا وعملنا الصحافة، مهنة عن االنقطاع عىل وإياه
ثم قضاياه، مبارشة أتوىل كنت باملنصورة لنا آخر مكتبًا السنة تلك يف وفتحنا ،١٩١٠ سنة
أُنشئت حني ١٩١٣ سنة أكتوبر منذ فيها املقام بي واستقر املنصورة إىل بمفردي انتقلت
يف القاهرة إىل نهائيٍّا انتقلت أن إىل سنة، عرشين نحو بها وظللت االبتدائية، املحكمة بها

.١٩٣٢ سنة ديسمرب
حياتي بدأت قد رأيتُني ألنني املحاماة إىل الصحافة من التحول إىل كثريًا ارتحت وقد
أتخيلها، كنت التي الصعوبة فيها أجد ولم حسنة، بداية (١٩١٠ (سنة املرة هذه املحاماة يف
أن يجب التي املهنة هي أنها وأدركت وأحببتها، فأِلفتها عليها، متمرن كأني شعرت بل
آٍن من املقاالت أكتب وأخذت الشخصية، واجباتي جانب إىل الوطني واجبي ألؤدي أختارها
وأنا يل مقالة أول وظهرت الوطني، الحزب حال لسان «العلم» جريدة إىل بها وأبعث آلخر
وكتبت والحكومة». العام الرأي «قوة عنوان: تحت ١٩١٠ سنة مارس ١٣ عدد يف محاٍم
هنأني لألمم»، مربٍّ خري «الشدائد عنوانها: مطولة مقالة السنة تلك من مارس ٣٠ عدد يف
أرسلتها فقد عجيبة؛ مطابقة فيه نُرشت الذي للظرف مطابقة جاءت إذ بك؛ فريد عليها
أكن ولم شهرين، بإيقافها الداخلية وزارة قرار فيه صدر الذي الوقت يف العلم جريدة إىل
اتخذها التي «االعتدال» جريدة من عدد أول يف الحزب فنرشها القرار، هذا بصدور أعلم
مقابلة إىل فيها دعوت إذ اإليقاف؛ أمر القراء عىل فهوَّنت العلم، إيقاف مدة حاله لسان
ضجة لها فكان الداخلية، وزارة قرار عىل ا ردٍّ ُكِتبت وكأنها والثبات، بالصرب االضطهاد
كتبتها أني علموا حني وبخاصة مجالسهم، يف الناس حديث وصارت كبرية، استحسان
املزيد بك فريد مني وطلب أكتب، بما خريًا واستبرشوا «العلم»، إيقاف بقرار أعلم أن دون
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توطيدها يف وزاد بالصحافة، صلتي توكيد عىل يل حافًزا التشجيع ذلك فكان الكتابة، من
لتحريرها. رئيًسا ثم الوطني الحزب بصحيفة مقيًما محرًِّرا كان «أمني» أخي أن

يف العلم تحرير رئاسة وتولَّيت مكتبي، عن مؤقتًا انقطعت ١٩١٠ سنة سبتمرب ويف
انعقد الذي الوطني املؤتمر جلسات لحضور أوروبا إىل سافر الذي أمني شقيقي غيبة
جاويش العزيز عبد الشيخ وكان املؤتمر، برسائل العلم وموافاة العام ذلك يف بربوكسل
قضية يف مرص جنايات محكمة من عليه بها املحكوم السجن مدة يقيض التحرير رئيس

.١١٦ رقم باملنزل عيل محمد بشارع العلم إدارة وكانت «وطنيتي»،

١٩١٠ سنة بروكسل مؤتمر يف (5)

يف الصحافة «مركز فيه خطبتي موضوع وكان ،١٩١٠ سنة بروكسل مؤتمر يف ساهمت
بك فؤاد عني ألقاها وقد بالفرنسية، االحتالل»2 عهد يف عليها تعاقبت التي واألدوار مرص
تحرير باإلرشافعىل مشغوًال كنت إذ بنفيس؛ أحرضاملؤتمر ولم سبتمرب ٢٤ بجلسة حسيب
يف «إنجلرتا كتابها يف الخطبة هذه إىل آدم جولييت مدام نوهت وقد انعقاده. وقت العلم
ونقلت وصاحبها، الخطبة عىل وأثنت «الصحافة»، فصل يف ١٩٢٢ سنة ظهر الذي مرص»

ملحتوياتها. مؤيدة محبذة بأكملها صحائف منها
املحاماة. يف عميل إىل عدت بروكسل من أمني املرحوم رجع وملا

الوطنية املؤتمرات يف (6)

للحزب العمومية الجمعية فيها تجتمع سنوية مؤتمرات يعقد الوطني الحزب كان
االجتماعات هذه وكانت املنرصم، العام يف الوطنية الحركة تطور بك فريد ويستعرضفيها

و١٩١١. و١٩١٠ ١٩٠٨ سنة مؤتمر وأهمها الوطنية، املؤتمرات ى تُسمَّ
اللجنة يف عضًوا انتُخبت وقد الوطني، الحزب يف كعضو املؤتمرات هذه أحرض وكنت
باشا (عيل الصنافريي بشارع العلم بدار انعقد الذي ١٩١١ سنة مؤتمر يف للحزب اإلدارية

الحياة. مدى رئيًسا بك فريد فيه وانتُخب اآلن)، الفقار ذو

.١٩١٠ سنة أكتوبر ٢٥ عدد «العلم» يف ترجمتها نُرشت 2

27



١٨٨٩–١٩٥١ مذكراتي

أوروبا يف فريد مع (7)

الذي السالم مؤتمر لحضور أوروبا إىل رحلته يف بك فريد صحبت ١٩١١ سنة سبتمرب يف
أثر الرحلة هذه يف إياه ملصاحبتي وكان الشهر. ذلك أواخر يف بروما اجتماعه مزمًعا كان
أخالقه، ودماثة األبوي، وحنانه عطفه من رأيت إذ به؛ الروحية صلتي نفيسوزادت يف كبري
أفدنا وقد وفيق. أحمد األستاذ الرحلة هذه يف وصحبنا نفيس. إىل حبَّبه ما شمائله، ة ورقَّ
يجب ما إىل يرشدنا فكان تامة، معرفة قبُل من أوروبا يعرف كان فريًدا ألن منها كثريًا
الدكتور الرحلة من جزء يف وصحبنا زرناها. التي البالد يف ونشاهده ونعرفه نتعلمه أن

الفقيد. مع لسياحتنا تذكاًرا بباريس صورة لنا وأُخذت رفعت، منصور

.١٩١٢ سنة ديسمرب ٥ يف إيلَّ بك فريد أرسله الذي الخطاب

منها وعدنا باآلستانة، وعرَّجنا والنمسا، وأملانيا وفرنسا إيطاليا زرنا الرحلة هذه ويف
منها السفر، يف وخواطري مشاهداتي عن مقاالت عدة سفري خالل وكتبت مرص. إىل
أكتوبر ٦ عدد يف ونُرشت بإيطاليا تورينو من أرسلتها وأخالق» سيف «األمم بعنوان مقالة

28



العملية الحياة

واملسألة الغرب طرابلس مسألة إفريقية، يف «اإلسالم عن ومقالة العلم، من ١٩١١ سنة
واإلنسانية «الوطنية عن ومقالة أكتوبر، ١٦ عدد يف ونُرشت باريس من أرسلتها املراكشية»
مجلس يف «يومان عنوانها ومقالة أكتوبر، ٢٠ عدد يف نُرشت أوروبا» يف يفهمونهما وكيف

.١٩١١ سنة نوفمرب أول عدد يف ونُرشت اآلستانة من أرسلتها املبعوثان»
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ممكنة؟ هي وهل

البالد تحرير سبيل يف واملساهمة للجهاد نفيس أُعد الحقوق بمدرسة طالب وأنا كنت
لها يزل ولم كان عقيدة أظن) (فيما صار حتى االتجاه هذا نفيس يف رسخ بها. والنهوض
يتفق الذي املبدأ اعتنقت السياسية الوجهة فمن واالجتماعية؛ السياسية حياتي يف أثرها
امُلثل فيهما رأيت اللذين الزعيمني لواء تحت وانضويت الجالء، مبدأ وهو االتجاه هذا مع
لتحقيق متواصل وسعي للوطن، إخالص أنها عىل الوطنية وفهمت الحقة، للوطنية العليا
ومن الشخصية. اإلنسان مصالح عىل العليا ملصالحه وتغليب بحقوقه، واستمساك أهدافه
حياة يحيى أن الوطن من تتطلب الوطنية أن أرى العقيدة هذه جعلتني االجتماعية الوجهة
تخرجت عندما نفيس فتاقت الوطنية. للحياة الوطيد األساس هي املثالية الحياة ألن مثالية؛
الشخصية حياتي يف املثالية أنشد أن العملية الحياة سلك يف وانتظمت الحقوق مدرسة من
أن نفيس عىل أُخفي أكن ولم أيًضا. السياسية الحياة يف أَنشدها وأن واالجتماعية، والعائلية
أن العمر مقتبل يف مثيل شابٍّا تغري بحيث السهولة من وال اليرس من ليست املثالية الحياة
حققت ما مبلغ أدري ولست لنفيس، أَنشدها أن األقدار شاءت هكذا ولكن سبيلها، يسلك
أم نافعة ال، أم ممكنة املثالية الحياة وهل مثايل، غري أو مثاليٍّا كنت مًدى أي وإىل منها،
أم أخطأت وهل ال، أم السياسية الحياة يف ممكنة — خاص بوجه — هي وهل ضارة،

لها؟ نشداني يف أصبت
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فيها البحث فائدة وما عنها، أجيب أن السنني طول بعد أستطيع لست أمور هذه كل
اآلن؟

ما أقىص املثالية الحياة من آخذ أن اجتهدت أني به اإلفضاء يمكنني الذي لكن
التي والبيئة الوسط مبدئيٍّا يتبع منها اإلنسان نصيب إن أقول أن ويمكنني أستطيع،
الصالح، املواطن يحياها أن عىل بداهة يساعد بها يؤمن الذي فاملجتمع فيها؛ يعيش
اإلرادة أن عىل منها. ينشده وما اإلنسان بني ويباعد يخذلها بها يؤمن ال الذي واملجتمع
الصرب، من ذخرية إىل تحتاج حال أي عىل وهي إليها، املواطن توجيه يف دْخل لها الشخصية

واملتاعب. العقبات من يلقاه ِلما مكرتث غري املرء تجعل الوطنية، الصوفية ومن
عىل النفس يقتيضتوطني النضال وهذا العليا؟ امُلثل سبيل يف نضاًال الوطنية أَوليست
وأحالم وخياالت أقوال مجرد هي فهل قالوا! هكذا الوطن؟ محبة سبيل يف األذى احتمال
نكن لم إذا الجيل نفوس يف الوطنية روح نبثَّ أن يمكننا وكيف األعمال؟ تؤيدها أقوال أم

وطنيتنا؟ يف مثاليني
أدري ولست الحقائق، من نصيبًا الخياالت لهذه أجعل أن يف سعيت قد حال أي عىل

ومسعاي؟ تفكريي يف واهًما كنت أم منها شيئًا حققت هل
باألمة النهوض إىل السبل أقوم من أنها اعتقادي املثالية الحياة يف بني رغَّ ومما
واألخالقية الوطنية الوجهة من فيها تتعثر التي والضعف النقص قيود من وتحريرها
أن امليسور من وليس السيايس. التحرير إىل السبيل هو الوطني التحرير وهذا واالجتماعية،
القدوة تكون أن يجب بل والكتابة، بالقول فيها الضعف ومواطن عيوبها من األمة تُحرر
ومواطنًا صالًحا مواطنًا يكون أن اإلنسان فعىل الجهاد، هذا يف السبل أوىل هي الصالحة
أن قبل كنت ولقد القومية. النهضة رصح يف لبنة يقيم بذلك فإنه يستطيع؛ ما قدر مثاليٍّا
واجباتها أداء عن تقاعدها يف األمة من املتعلمة الصفوة أنتقد الحقوق مدرسة من أتخرَّج
أنشد بأن نفيس أخذت ثَمَّ ومن باللواء؛ األوىل مقالتي يف الشعور هذا عن وأعربت الوطنية،
بما نفيس آخذ أن دون غريي عىل املآخذ أعد كيف إذ املثالية؛ الحياة من املستطاع الجانب

يفعلوه؟! أن يجب
هو بل والرياحني، باألزهار مفروًشا وال معبًَّدا ليس املثالية الحياة طريق إن ا حقٍّ
العنت بعض صاحبه عىل جر وربما والعقبات، املتاعب كثري شائًكا يكون قد طريق
عىل ولكن والتنكر. التجهم ورضوب العداوة صنوف من لكثري عرضة وجعله والخذالن
بالشجاعة فليتذرع رشيًفا، الهدف هذا كان فإذا الحياة، يف هدف له يكون أن اإلنسان
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منها، القليل أو ربعها أو نصفها أو غايته هللا بفضل بالٌغ فإنه واإلقدام؛ والقناعة واإليمان
إنها الحياة. من النوع بهذا إال تنهض ال واألمم القويم، الطريق يف حال أي عىل سائر ولكنه
تفيد النفعية الحياة إن الوطنية. بالحياة تنهض وإنما الفردية، النفعية بالحياة تنهض ال
األفراد من مجموعة األمة كانت املواطنني، ت وعمَّ باألنانية اصطبغت إذا ولكنها صاحبها،

عنه. األذى ودفع سبيله يف والبذل بالوطن النهوض يف عليهم يُعتمد ال املتخاذلني
من مًعا تخرَّجنا واإلخالص، الود برباط وإياه ارتبطت الدراسة يف صديق يل كان
البالد خدمة يرى فإنه رسيرته؛ وُحسن واستقامته أخالقه طيبة ومع الحقوق، مدرسة
عىل أن ونظريته املواطنني، ويف املجتمع يف الثقة قليل كان أَنشدها. كنت التي الطريقة بغري
بذلك فإنه املثالية الحياة ينشد أن أما فحسب، ومسلكه ذاته يف قويًما يكون أن اإلنسان
ومحاورات مناقشات آلخر حني من بيننا تدور وكانت نتيجة، بغري لألذى نفسه يعرِّض
يف أخالفه وكنت أَنشدها، كنت التي الحياة مغبة دائًما يحذِّرني وكان الرأيني، مختلف يف
وجدت هي ولو الصحيحة، الصادقة الخدمات بنيها من تلَق لم أمتنا إن له وأقول الرأي،
املتعلمة الطبقة من يجد لم فإذا عليه، هي مما خريًا حالها لكانت الخدمات هذه منهم
اإلنسان يضحي وهل يل: يقول فكان هو أما تنتظرها؟! فممن الخدمات هذه مثل املثقفة
اإلخالص يقدِّر الذي الوسط وأين صاحبها؟ يخذل بل التضحية يقدِّر ال وسط يف بنفسه

العليا؟ وامُلثل
العملية الحقائق وستصدمك األوهام، من جو يف تعيش إنك يل: يقول كان ما وكثريًا
مما بأكثر والوصوليني النفعيني ر يقدِّ بل املثاليني يقدِّر ال املجتمع أن وسرتى الحياة، يف
يف مختلفني نفرتق وكنا هؤالء! يخذل ما بمقدار أولئك وينرص املثاليني ر يقدِّ أنه تتوهم

وجهة. ولكلٍّ صداقتنا، يف الخالف هذا يؤثر أن دون والحجة الرأي
األقل عىل — مخطئًا منا كان ومن حق عىل منا كان من التحقيق وجه عىل أدري لست
أمًرا الرأي بهذا كي تمسُّ يكون وقد برأيي، التمسك عن يرصفني لم هذا كل نفسه. حق يف
مراحل مختلف يف أثرها لها كان ولقد الوجهة هذه نفيس اتجهت هكذا ولكن إرادي، غري

حياتي.
املثالية. بالنظرية متأثًرا الوظيفة عىل وآثرتها املحاماة اخرتت

إذ السنني؛ تعاقب عىل فيها وبقيت املحاماة إىل عدت ثم الصحافة، ثم املحاماة، اخرتت
فسيًحا املجال فيها رأيت يحياها، أن يريد ملن املثالية الحياة فيها أجد أن إىل أقرب أنها رأيت
ومن الكفاح. لهذا ضيًِّقا مجاًال الوظائف يف أرى وكنت الوطني، الكفاح يف بنصيبي ألساهم
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فال أَنشدها، كنت التي الحرية أيًضا املحاماة يف ورأيت الوظائف، عىل املحاماة آثرت هنا
من فأجد سليًما، أراه ما القضايا من أتخري وكنت رقيب. أو رئيس فيها عميل من يحد
حي الرأي مستقل كان مهما املوظف عىل فإن موظًفا؛ كنت لو أجده ال ما االختيار حرية
والنظام امَلواطن، بعض يف ضمريه خالف ولو الرؤساء من به يؤمر بما يعمل أن الضمري
لها تؤهلني كانت التي القضائية املناصب إن ا حقٍّ ذلك. يقتيض االجتماعي بل الحكومي
ولكني استقالًال، وأكثرها الرؤساء بأوامر التأثر عن الدولة مناصب أبعد هي الحقوق إجازة
لو مما الوطني الكفاح ميدان إىل وأقرب واستقالًال حرية أكثر املحاماة يف رأيتني ذلك مع

الوظيفة. اخرتت

(١٩١٢ (سنة الشعب حقوق مؤلفاتي: أول (1)

من فراغي أوقات فقضيت والتأليف، املحاماة بني الجمع إىل ١٩١٠ سنة منذ نفيس اتجهت
تم وقد الشعب»، «حقوق وهو يل كتاب أول تأليف يف بالزقازيق وأنا ١٩١١ سنة املحاماة
رشًحا نته ضمَّ ومعناه. موضوعه عىل يدل وعنوانه 1.١٩١٢ سنة مارس يف وظهوره طبعه
بأنهم الحكام عن فيه ت عربَّ وتعميمها، وتدريسها لتأييدها ووضعته الدستورية، للمبادئ
وجعلت وقوة، حول من أوتيت ما بكل كيانها عن تناضل أن باألمة وأهبت األمة»، «وكالء
بالغرض تعريًفا مقدمته يف وقلت الضعف.» ينتهي حيث القوة «تبتدئ الكتاب: شعار
حياتها لألمم تضمنان اللتان الدعامتان هما العامالن هذان والعلم، «القوة تأليفه: من
كل يف الحرية جنود دائًما كانوا األمة من فئتني أخاطب الكتاب هذا يف جئت وحقوقها.
الذين الغد رجال الشبان إخواني أخاطب جئت الشعب. وجمهور الغد، رجال وهما: بالد،
األمة ونحو هللا نحو به مدينون هم كبريًا واجبًا عليهم أن وأعتقد منهم واحًدا نفيس أعدُّ
يتلقى التعليم مهد يف يزال ال كان سواءً منا، شاب فكل بالدنا؛ لتحرير العمل واجب وهو
يتساءل: ما كثريًا الحياة، معرتك يف دخل أو املدارس، يف املعارف بلبان ويتغذى العلوم
سؤال ألنه السؤال؛ هذا عىل للجواب البحث عنان لنفسه ويطلق بالواجب؟» أقوم «كيف
البحث يف إطالة إىل يحتاج بل واحد، يوم أو واحدة لحظة تفكري عنه للجواب يكفي ال
أالَّ يجب والذي الحياة يف ِوجهته يجعله أن إنسان بكل يجُدر الذي السؤال هذا والتفكري،

.١٩١٢ سنة أبريل وأول مارس و٢٥ و٢١ و٢٠ ١٩ عدد «العلم» 1
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جعلت قد السؤال هذا وعمًال، وفكًرا قوًال عنه يجيب كيف عرف إذا إال رجًال الرجل نعدَّ
أن جهٍة من الكتاب هذا يف «أردت قلت: أن إىل عنه.» أجيب أن الكتاب وضع من غريض
ت تخريَّ ثم األمة، نحو واجبهم أداء عىل للعمل مختًرصا نموذًجا إخواني يدي بني أطرح
واملؤلفات الُكتب وضعوا الذين الغربيني املؤلفني أغلب طريقة وضعه يف أخرى جهة من
الكتاب هذا يكون أن ذلك من وقصدت الدستورية. النظريات ونرش الشعب حقوق لتعميم
حتى والحكومات الشعوب بني العالقات وبسط العمومية الحقوق ملبادئ دروس كمجموعة
حرٍّا.» يكون أن يريد مجتمع لكل الرضورية املبادئ تلك عرفان من القارئني عامة يُحرم ال
من وجمهرة الشباب من فريق بني واجتماعات محاورات قالب يف الكتاب وجعلت

املواضيع. هذه حول الحديث فيها يدور القرويني
وطنية، صحافة البالد «يف يل: وقال بتأليفه وهنأني الكتاب بهذا بك فريد أُعجب وقد
عملت وقد هللا.» وفقك فيه فاستمر السبيل هذا سلكت وقد الوطني، التأليف وينقصها

املستطاع. جهد بنصيحته

منفاه» «يف بك بفريد صلتي (2)

وكنت منفاه، يف به صلتي فاستمرت ،(١٩١٢) السنة تلك يف مرص من فريد محمد هاجر
يف باآلستانة منفاه يف وزرته عهده، عىل وثباتي إخاليصله عن رسائيل يف له وأُعرب أراسله
مطمئنة. ونفسية موفورة صحة يف رأيته إذ كبرية؛ بغبطة وشعرت ،١٩١٢ سنة أغسطس
من ودَّعوه من مع املحطة عىل وودعته فجنيف باريس قاصًدا أغسطس ٢٠ يوم سافر وقد
عدة منه وجاءتني منفاه، يف املراسلة بادلته ثم فيها، رأيته مرة آخر هذه وكانت املرصيني،
بعث رسالة منها وتوكيًدا، توثيًقا به صلتي فزادت يل، وتقديًرا عيلَّ عطًفا تفيض رسائل
فيها: قال ١٩١٢ سنة ديسمرب ٥ بتاريخ جنيف من بوستال» «كرت بريد بطاقة يف إيلَّ بها

الفاضل ولدنا حرضة
الذي الشديد الربد عن رغًما الصحة غاية يف أني األخ فأُخرب وبعُد، وتحية. سالًما
ُحلًة أمس األرضأول كسا الذي الشديد الثلج وعن الصفر، تحت ما إىل اليوم نزل
لحرضة سالمي تبليغ أرجو ثم بنا، املحيطة الجبال جميع وغطى نقية بيضاء

الخري. وعمل العمل لخري وإيانا هللا وفقكم اإلخوان، وباقي األمني الشقيق
فريد محمد
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جنيف: من اآلتي الكتاب ١٩١٢ سنة ديسمرب ٢١ بتاريخ إيلَّ وأرسل

١٩١٢ سنة ديسمرب ٢١ يف جنيف
هللامقامه رفع الصادق أخي

العبارات من به ما صدري وأثلج الجاري، ١٤ رقم جوابك الرسور بيد استلمت
أحب ا جدٍّ مهمة مسألة اآلن لديَّ األسيف. للوطن واإلخالص الصدق عىل الدالة
«إجيبت» جريدة مساعدة عىل معتادين كنا أننا وهي واإلخوان، أنت بها تهتم أن
ودفعنا ١٩١١ سنة يف تماًما دفعناها سنويٍّا جنيه بمائتَي بلوندرة تصدر التي
وإخوانه بلنت مسرت فقام فقط، جنيه ٤٠ وهو ١٩١٢ سنة أوائل يف منها جزءًا
بعض بمساعدة اليوم) صباح (ووصلني منها ظهر عدد آخر إىل بمرصوفها
بنرشها القيام اللجنة إمكان بعدم بلنت املسرت يل كتب واليوم بإنجلرتا، الطلبة
يف املجلة هذه بقاء أن نظري ويف جنيه. مائتا قدرها سنوية إعانة لها ندفع لم ما
أفكارنا عن يعربِّ لسان بال أصبحنا وقد خصوًصا اآلن؛ لنا رضوري الوجود عالم
موجودة. الحالية الوزارة دامت ما العمر قصري هو وطبًعا «الشعب» إال مرص يف
قسطني عىل ولو املبلغ هذا لجمع اإلخوان مع املسألة هذه يف التكلم فأرجوك
التي األمة عىل يصعب ال ألنه مثًال؛ أبريل يف والثاني يناير شهر يف األول يُدفع
العمل هذا ملثل فقط جنيه بمائتي تبخل أال الجنيهات من اآلالف بمئات تجود
األسباب فيها أرشح بالفرنساوية صغرية رسالة وضع يف اآلن أشتغل إني املفيد.
وربما الحرج، املركز وهذا الخطرة النقطة لهذه الَعِليَّة الدولة أوصلت التي

يناير. بحر يف الرسالة هذه ظهرت
دمت تحيتي. ووافر سالمي مزيد اإلخوان وجميع أنت أُهديك الختام ويف

املخلص. والدك أو ألخيك
نادي به يحتفل لم هل الهجرية، السنة رأس لعيد ذكًرا الجرائد يف أَر لم

كاملعتاد؟ العليا املدارس
لك أكون القمر» «حديث الرافعي مصطفى كتاب يل ترسل أن أمكنك إذا
.7 bis Boulevard du Pont d’Arve, Genève الحايل: عنواني الشاكرين. من
فريد محمد
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من البارزين الفقيد أنصار بعض انفضاض بعدها وما ١٩١٣ سنة يف شهدت وقد
الخديو غضب عنه انرصافهم يف وزاد عهده، أنساهم قد املنفى يف وجوده وكأن حوله،
عن الكثريين تقاعس من بأملي بعضرسائيل يف أُفيضإليه وكنت االحتالل. غضب إىل عليه،
فيه يحثني خطابًا ١٩١٣ سنة مارس يف اآلستانة من إيلَّ فأرسل الوطني، بواجبهم القيام
العمل اإلخوان وإىل إيلَّ ب ويرغِّ الصفوف، وتركوا تخلَّفوا للذين التأثر وعدم اليأس عدم عىل
ونشاطها، نموها يف الوطنية الحركة تستمر لكي االقتصادي االستقالل إىل الدعوة نرش يف

قال:

١٩١٣ مارسسنة ٢٥ يف اآلستانة
املخلص والوطني الفاضل األستاذ حرضة

عدم منه وعلمت جنيف، إىل املرَسل الجاري ٩ املؤرَّخ جوابك وصلني عزيزي،
املرسل الطرد أن بي اتصل فقد مستغرب؛ غري وهذا إليك، رسالتي أعداد وصول
إىل أحدهما مرسل آخَرين طرَدين مع اإلسكندرية بجمرك وصودر ُحجز إليكم
امللك، عبد األخ إىل املرسل الطرد إال يفلت ولم السخاوي، إىل واآلخر الكتبي ديمر

أيًضا. هي تُحجز ربما إذ وصلتك؛ املجلة أعداد كانت إذا أدري وال
اليأس عن تشفُّ التي العبارات من املذكور بجوابكم جاء ما ساءني وقد هذا
تلك والضعف، الخور من أبنائها بعض من ظهر ما بسبب األمة مستقبل من
هذا ألنتظر كنت وما البالد، أعداء عميد لدعوة العموم تلبية إىل أدت التي الحالة
كان فإذا الوطنية. وشدة اإلرادة قوة من فيك أعهده ِلما منك اليأس» «الشبه
الوطني، إحساسهم إظهار عدم إىل بالكثريين حَدا السلطة رجال من الخوف
ورشكات كالنقابات االقتصادية، املرشوعات إىل همتهم رصف من يمنعهم فما
استعداد وعىل عظيم نجاح عن منها س أُسِّ ما برهن وقد واملايل، املنزيل التعاون
فيه فادخلوا للجميع، واسع ميدان هذا املرشوعات. هذه مثل عىل لإلقبال األمة

السيايس. الستقاللها مقدمة االقتصادي مرص فاستقالل ونشاط، ة بهمَّ
وتتميم اإلدارية الحزب لجنة تقوية الرضوري من أرى أزل لم أني عىل
تربهن التي األعمال بعض وإتيان إليها وضمهم املخلصني بانتخاب أعضائها

وجودها. عىل
تكون وأن اإلسالم ي ترقِّ جمعية عاملنييف أعضاء إدخال يف االجتهاد أرجوكم
الجمعية هذه فإن السنة)؛ يف فرنًكا عرشون (واالشرتاك املشرتكني مقدمة يف أنت
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أقل وجدت لو اإلسالم جهات جميع يف ال فعَّ وأثر عظيم مستقبل لها سيكون
مساعدة.

السالم. مزيد واإلخوان أنت أُهديكم الختام ويف
فريد محمد

(١٩١٤) التعاون عن كتابي (3)

االقتصادية، والحركة التعاونية الحركة خدمة يف جهودي وضاعفت بنصيحته عملت وقد
النقابات بعض تأليف يف واملساهمة «التعاون» عن كتابي وضع يف ١٩١٣ سنة ورصفت
ميزان عن مقاالت سلسلة «الشعب» يف فكتبت االقتصادية. الشئون بعض ودراسة الزراعية
وعن ،(١٩١٣ سنة أكتوبر و١٤ و١٠ و٥ و٢ وأول سبتمرب ٢٣ (أعداد االقتصادي مرص
الصناعة وعوائق ،(١٩١٣ سنة أكتوبر ٢٤ (عدد منها وخسارتها مرص يف الكماليات

.(١٩١٣ سنة نوفمرب ١٨ (عدد الوطنية
سنة أبريل ٢٢ يف إيلَّ أرسل التعاون، عن كتابي بوضع باشتغايل الفقيد علم وملا

اآلتي: الخطاب ١٩١٣

١٩١٣ سنة أبريل ٢٢ يف البلد اآلستانة
الرافعي أفندي الرحمن عبد الفاضل عزيزي حرضة

املؤلَّف بهذا اشتغالكم ني رسَّ وقد الجاري، ٤ الرقيم خطابك عزيز وصلني
املفيدة؛ الغاية لهذه لطفي بك أحمد همة انرصاف خرب ني رسَّ كما االقتصادي،
استجالبًا بها سيشتغل كتشنر أن الجرائد مطالعة من علمت وقد خصوًصا
تُغشَّ ال حتى العمل؛ لهذا تسبقوه أن عليكم فيجب االحتالل، ونحو نحوه لألمة
أو جديدة نقابات بتشكيل مدة من أسمع لم أني عىل إليه. تنرصف وال األمة
منكم فرد كل قام لو أنكم مع القبيل، هذا من آخر يشء أو تعاون رشكات
بل العرشات قليل وقت يف عددها لبلغ دائرته يف اقتصادية جمعية بتأسيس
عمليٍّا االشتغال من يمنعك أن يجب ال بالتأليف اشتغالك أن أرى ولذلك املئات؛
أسمع ولعلَّني أردتم، لو عليكم بعزيز هذا وما إخوانك، مع النقابات تأسيس يف

الجديدة. والجمعيات الرشكات من سونه تؤسِّ ما بأخبار قريبًا
رأيت وقد بجنيف، وطني مؤتمر عقد من اللجنة قررته ما كذلك ني رسَّ
أن عليك أقرتح وإني األول. املؤتمر انعقاد تاريخ أي سبتمرب ٢٢ يف يكون أن
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وعن عنها إحصائيات وبعض وتاريخها بمرص النقابات حالة عن تقريًرا تكتب
حزب حزبنا أن عىل ونربهن العملية أعمالنا من شيئًا للعالم لنُظهر أعمالها،

به. يتهمونه كما تخريب حزب ال تعمري
اإلسالم. ي ترقِّ جمعية لصالح أعمالك نتيجة بانتظار إني

انعقاد تنتظر أو ألوروبا تحرض هل املقبلة؟ اإلجازة يف عمله تقصد ماذا
لخدمة هللا وفقك املؤتمر. خطباء بني رأيتك لو ا جدٍّ سعيًدا أكون إني املؤتمر؟

آمني. البالد
ولنا. لك هللا حفظه أمني لألخ وباألخص اإلخوان، ولجميع لك سالمي

فريد محمد املخلص:

اآلتي: الخطاب ١٩١٣ سنة يونيو يف منه وجاءني

١٩١٣ سنة يونيو ٦ يف جنيف
الرافعي أفندي الرحمن عبد الفاضل املحرتم ولدي

مدة. املايضمن ١٠ املؤرخ جوابكم وصلني فقد وبعد، هللا. ورحمة عليكم السالم
من اإلسالم ي ترقِّ بمجلة واشتغايل جهة، من الكسل إال عليه الرد عن يمنعني ولم
وأرسلت اآلستانة. من عودتي عقب منها الثاني العدد أصدرت فقد أخرى، جهة

الرحيمة. األبوية حكومتنا تصادرها ولم وصلت لعلها منها، نسخة لك
سبب، من لذلك أدري وال مرصية، أخرى جريدة إال يصلني لم مايو ٧ من
كتبت قد وها الجديد، بعنواني اآلستانة من سفري قبل لإلدارة كتبت أني مع
من عىل بالتنبيه أمني ألخيك التحرير فأرجوك مجدًدا. لإلدارة أيام عرشة من
أو الشعب قطع وعدم مايو ٨ من ابتداءً جميعها املتأخرة النسخ بإرسال يلزم
بالعربية كتشنر تقرير من نسخة يل ترسل أن أرجوك مقامه.2 تقوم جريدة أي
للكتابة رضوري يدي بني وجوده ألن بها؛ ُطِبع كان إن بالفرنسية وأخرى

واملناقشة.

هنا ومن بعضها؛ وتُعطِّل للفقيد ترسل التي واملطبوعات الرسائل بعض تُصاِدر الربيد مصلحة كانت 2

منها. كثري يصله ولم إليه «الشعب» أعداد وصول تأخر
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الحالة هي وما الحكومة؟ عنه سكتت وهل املدارس؟ نادي حال كيف
«مسوكًرا». الجواب يكون وأن مطوًال، تكتبها أن أرجوك باإلجمال؟ العمومية

اشتياق يف بأني وأخربه وفيق، لألخ وباألخص اإلخوان لجميع سالمي بلِّغ
ِمن وَمن بأوروبا، السنة هذه يف أراكم أن أؤمل هل وأخباره. لجواباته زائد

سويرسة؟ ربوع إىل الصيف هذا يف السفر عىل عزم اإلخوان
فريد محمد

اآلتي: الخطاب منه فجاءني التعاون، عن كتابي أهديته ١٩١٤ سنة يونيو ويف

١٩١٤ سنة يوليو ٢٣ يف جنيف
هللا حفظه الرافعي بك الرحمن عبد الفاضل ولدنا حرضة

النقابات تاريخ يف كتابكم وصلني فقد وبعد، هللا. ورحمة عليكم السالم
لألمة أُخرج كتاب أحسن فألفيته آلخره، أوله من وقرأته مرص، يف ومستقبلها
هللا وفقكم تُقدر. ال التي الوطنية الخدمة هذه عىل فشكًرا العام. هذه يف املرصية
النقابات كل أن اآلن واألمل بآرائكم. البالد وأفاد املفيد، الطريق هذا يف لالستمرار
هي تضطر أو نفسه من الحكومة قانون يسقط بحيث حرة تنشأ س تؤسَّ التي

لتعديله.
عن ملندوبني شامًال سيكون أن واملنظور باكر، بعد ينعقد الشبيبة مؤتمر
وبلجيكا وباريس وبرلني لندرة مندوبو لآلن حرض فقد الجمعيات؛ جميع
الظروف وتساعده يوفق علَّه للشعب؛ ونرسلها أعماله وسنجمع واآلستانة،

بعضها. أو كلها نرشها عىل السياسية
فلعيل بها، الفطر عيد ألحرض أغسطس ٢٠ حوايل باآلستانة أكون أن أؤمل

هللا. ورحمة عليكم والسالم وعافية. وصحة بخري بها أراك
فريد محمد

بني املواصالت وانقطعت ،١٩١٤ سنة أغسطس يف األوىل العاملية الحرب نشبت وقد
وانقضت برؤيته، أسعد أن يف رغبتي شدة عىل فريًدا أرى أن يل يُتَح فلم وأوروبا، مرص

مرص. يف الثورة وقامت ١٩١٨ سنة نوفمرب يف الهدنة أُعلنت ثم الحرب، أعوام
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الوطنية، يف بإمامي ألتقي حيث إىل أسافر لكي يل فتُتاح الفرصة تعود أن وترقبت
شخصه عني وغاب أراه، أن وبني بيني وحال ١٩١٩ سنة نوفمرب يف عاجله املوت ولكن

حيٍّا. دمت ما تغيب ولن ذكراه، قط عني تِغب لم ولكن

١٩١٥-١٩١٦ اعتقايل (4)

العسكرية السلطة وأعلنت ،١٩١٤ سنة يوليو-أغسطس يف األوىل العاملية الحرب شبت
تركيا دخول أثر عىل السنة تلك من نوفمرب ٢ من مرصابتداءً يف العرفية األحكام الربيطانية

الحلفاء. ضد الحرب
الربيطانية الحماية فيه أُعلنت الذي املشئوم االنقالب وقع ١٩١٤ سنة ديسمرب ويف
سلطانًا. كامل حسني األمري وُعنيِّ الثاني، حلمي عباس الخديو وُخلع مرص، عىل الباطلة

أمني املرحوم تحريرها رئاسة يتوىل وكان — «الشعب» جريدة احتجبت وقد
البالد حكم العسكرية السلطة وتولت الحماية. إعالن عىل احتجاًجا الظهور عن — الرافعي
فضبطت رجاله، ومطاردة الوطني الحزب اضطهاد لها عمل أول فكان الحرب، خالل يف
أو أعضائه من أنهم يف اشتبهت الذين أو أعضائه شمل وشتتت وسجالته، ودفاتره أوراقه
الحدرة وسجن بالقاهرة، االستئناف سجن عىل ووزعتهم منهم الكثريين واعتقلت أنصاره،
والجيزة وطره الجماميز درب يف خصيًصا لهم أنشأتها التي واملعتقالت باإلسكندرية،
وأذكر االعتقال. أصابهم ممن وكنت وأوروبا، مالطة إىل بعضهم ونفت برش، وسيدي
طلعت، بك هللا عبد بك، كامل فهمي عيل لطفي، بك أحمد وقتئٍذ: املعتقلني أسماء من
املكباتي، بك اللطيف عبد دمنهور، يف املراقبة تحت ُوضع وقد الصوفاني بك اللطيف عبد
الرحمن عبد الرافعي، أمني وفيق، أحمد عيل، زكي محمد متويل، املقصود عبد األساتذة:
حمدي، فؤاد محمد فريد، بك محمد صهر حافظ إسماعيل الشوربجي، مصطفى الرافعي،
شفيق الدكتور يوسف، الفتاح عبد الدكتور متويل، الحليم عبد الدكتور رياض، إبراهيم
أحمد اليوزبايش قبودان، محمود حافظ اليوزبايش زيان، رمضان أفندي أحمد منصور،
اليوزبايش صربي، أفندي يعقوب حمدي، أفندي مصطفى الشافعي، أفندي محمد حمودة،

إلخ. إلخ مروني، إبراهيم الشيخ حسني، أفندي إسماعيل قبودان، نبيه أحمد
متويل، الغفار عبد الدكتور مالطة: وإىل بك، نرصفريد الدكتور أوروبا: إىل نُفوا وممن
محمد األستاذ الدسوقي، إبراهيم محمود األستاذ محمد، عوض محمد الدكتور األستاذ
األمري خليل، فهمي عيل األستاذ الخويل، أفندي سالمة العالييل، بك حامد جربيل، عوض
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،١٨ / ٨ / ١٩١٥ االعتقال: تاريخ وفيها :١٩١٥ سنة الرافعي الرحمن عبد املعتقل تذكرة
اإلفراج عىل تدل ال «١٩١٥ سنة أغسطس ٣٠ للمحافظة، ويُرَسل عنه «يُفَرج وعبارة: واالسم،

الجماميز. درب معتقل إىل االنتقال بل

ومنهم طويلة، مدًدا املنفى يف أو املعتقالت يف لبثوا وقد وغريهم. وغريهم العطار، أفندي
ُقيدت فقد عنهم أُفرج من أما ،١٩١٨ سنة الهدنة بعد ما إىل املنفى أو السجن يف لبث من

املراقبة. تحت وُوضعوا حريتهم

السجن إىل (5)

لفيف اعتُقل اليوم هذا نفس ويف ،١٩١٥ سنة أغسطس ١٧ يوم باملنصورة اعتقايل كان
القاهرة إىل معتَقلني لونا ورحَّ الوطنية، بميولهم ُعرفوا ممن املنصورة أهل خاصة من
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من آخر وبفوٍج أمني بأخي التقيت وهناك الخلق، بباب االستئناف سجن أودعونا حيث
تُخصص أن االستئناف بسجن االعتقال نظام وكان اعتقالنا. بمرصيوم اعتقلوهم الوطنيني
بحسب اثنني كل اختيار نسقوا وقد املعتقلني، من الثنني االنفرادية الغرف من غرفة كل
واملرحوم أنا وضعوني فقد باملنصورة اعتُقلت قد كنت وإذ وشخصياتهم، املعتقلني مراكز
يف بعُد) فيما املرصي الوفد (وعضو الترشيعية الجمعية عضو املكباتي بك اللطيف عبد
ومنزله حميَمني، صديَقني وكنا .٥ رقم العنرب من ١٥ رقم الغرفة وهي واحدة غرفة
ميول وله واألحاديث، الزيارات نتبادل االعتقال قبل وكنا وقتئٍذ، بها منزيل تجاه باملنصورة
بكرامته، واحتفاظه األدبية، وشجاعته وطنيته فيه أقدِّر وكنت الوطني، الحزب مبادئ نحو
«الزنزانة»، يف لصاحبه زميل أنه كالنا علم فلما املمتازة. وكفاءته بشخصيته واعتزازه
موظفو استقبلنا وقد السجن. غضاضة كلينا عن وخففت الزمالة، هذه إىل نفسنا اطمأنت
األخص عىل وعرفوا اعتقالنا، سبب وعرفوا عرفونا ألنهم والتقدير؛ باالحرتام وعماله السجن
لنا وبذلوا وفادتنا فأكرموا االستئناف، سجن نزالء اآلخرين ضيوفهم طراز من لسنا أننا
رؤسائهم من رقباء عليهم ألن اللوائح؛ حدود يف ولكن التسهيالت، من بذله أمكنهم ما كل

املحافظة. يف

الزنزانة يف (6)

طبًقا علينا و«تمموا» بابها علينا وأقفلوا «الزنزانة» يف مرة أول بك واملكباتي أنا التقينا وملا
تصاريف يف نتأمل وأخذنا واستغراب، دهشة نظرة صاحبه إىل منا كلٌّ نظر للتعليمات،
الحكومة سياسة من والسخرية الفكاهة من بيشء الدهشة مزجنا أن لبثنا ما ثم األقدار،
وقد تهمة. أي إلينا توجه أن دون والقانون العدل حدود غري ويف جزاًفا الناس تعتقل التي
قد أنه أظن كنت إذ له؛ تقديري من وزادا بهما، أُعجبت وصربًا جَلًدا املكباتي من رأيت
به، فخوًرا رأيته العكس عىل ولكني االعتقال، إىل به أدى الذي الوطني مسلكه عىل يتسخط
شتى يف نتناولها باألحاديث الوقت نقطع وأخذنا كعادته، الرأس عايل بشخصيته، معتزٍّا

العصيبة. األوقات هذه يف لنا سلوى خري فكانت املواضيع
لنا أعدُّوه معتقل إىل بنقلنا بل رساحنا، بإطالق ال الفرج، جاءنا أغسطس ٣٠ ويف
الستقبال أُعد سجن يف اعتقالنا أن ذلك املعارف؛ وزارة مخازن مبنى يف الجماميز بدرب
الطبقات مختلف من قوبل قد الجرائم يف عليهم يُحكم أن املنتَظر أو عليهم املحكوم
حق حال كل عىل لهم سياسيني كمعتقلني معاملتنا يف رغبة وأبديت واالستنكار، بالسخط
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فيه شعرنا وقد الجماميز. بدرب الجديد املعتقل لنا فأعدوا اإلنسانية، واملعاملة الرعاية
نجتمع أن األقل عىل فيه لنا وُسمح االستئناف، بسجن قورن إذا النسبية الراحة من بيشء
وأن نشاء، ما والكبرية واملتوسطة الصغرية الغرف من نختار وأن نشاء، وقت أي يف مًعا
وقت، كل يف مفتوًحا بابها كان واحدة غرفة أمني أخي مع فاخرتت زمالءه، منا كلٌّ يختار
سجن من انتقلنا بأننا فيه هم أبرشِّ خطابًا ألهيل وكتبت منها. خروجنا يف علينا رقابة وال

فيه. متوفرة الراحة دواعي وأن الجديد املكان إىل االستئناف
الوجوه بعض من يشبه آخر انفرادي سجن إىل ما وقتًا أنتقل أن عيلَّ ُكِتب قد أنه عىل
فيه وأبقوني إليه نقلوني إذ باإلسكندرية؛ العمومي «الحدرة» سجن وهو االستئناف، سجن
باطلة تهمة عن كاذب بالغ يف معنا للتحقيق املنصورة معتقيل من لفيف مع أسبوعني مدة
وأُفرج الحدرة سجن يف بك املكباتي أيًضا صحبني وقد وتلفيقها. كذبها التحقيق من تبنيَّ
عىل وهنَّئُوني والزمالء اإلخوان بنا ب فرحَّ الجماميز، درب معتقل إىل عدنا ثم هناك، عنه

إلينا. ُوجهت التي التهمة بطالن

طره ليمان رحاب يف (7)

ليمان بجوار طره بلدة يف لنا أعدُّوه آخر معتقل إىل نقلونا ١٩١٥ سنة سبتمرب شهر ويف
رأته العسكرية السلطة أن الجديد املعتقل هذا إىل نقلنا سبب أن يل ويبدو املشهور. طره
يوحي عما فضًال الجماميز، درب معتقل من العائلية الزيارات وعن الناس أنظار عن أبعد
الرساح مطَلقي كانوا ملن والفزع الرهبة من — املشهور الليمان حيث — طره يف اعتقالنا به
بمن ضاق الجماميز درب معتقل أن أيًضا النقل هذا أسباب من كان وربما الوطنيني. من
يوم اإلرضاب عىل زمالئهم بتحريض اتُّهموا الذين الحقوق طلبة بعض علينا زاد إذ فيه،

ملدرستهم. كامل حسني السلطان زيارة
سجن مبنى يف بالجيزة لنا أعدُّوه آخر معتقل إىل ١٩١٦ سنة فرباير يف نقلونا ثم
بأول حكومية مباٍن عدة إىل ذلك بعد ل تحوَّ وقد األسود، بالسجن يُعرف كان مهجور قديم

عباس. كوبري من بالقرب الهرم شارع
عرشة معتقلني مكثنا إننا أي ١٩١٦؛ سنة يونيو ١٧ يوم عنا أُفرج أن إىل به ومكثنا

واحد. يوم يف طلعت بك هللا وعبد بك أمني أخي مع عني اإلفراج وكان أشهر،
بإطالق اقرتنت زيارات عدة لنا أعدوا حيث اإلسكندرية إىل الثالثة نحن بنا ذهبوا وقد
كارلتون بمحطة بالرمل منزله يف الوزارة رئيس باشا رشدي حسني فقابلنا رساحنا.
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وعن الحرب رضورات عن إلينا وتحدَّث استقبالنا فأحسن باشا)، رشدي محطة (اآلن
بالنجاح، أخريًا ُكللت حتى رساحنا إلطالق الربيطانية العسكرية السلطة لدى مساعيه
مستشار جراهام رونلد السري ملقابلة نذهب أن إلينا وطلب مسعاه. ُحسن عىل فشكرناه
الوزارة بدار إليه فذهبنا عنا، اإلفراج يف سعى أيًضا هو إنه عنه وقال الداخلية وزارة

طيبًا. شعوًرا نحونا وأبدى وقابلناه ببولكيل

السلطان حرضة يف (8)

بعطف استقبلنا وقد حسني، السلطان له املغفور قابلنا حيث التني رأس رساي إىل ذهبنا ثم
وقال السلطنة، عرش وقبوله العاملية الحرب إعالن منذ سياسته عن يدافع وأخذ وحفاوة،
له: وقال أمني أخي إىل الحديث ختام يف والتفت العلوية، واألرسة مرص خدمة قصد إنه
الشعب (صحيفة الغازيتة إلصدار املالية باملساعدة ووعده بك.» أمني يا الغازيتة «طلع
بالتحيات املقابلة وانتهت أمني، فشكره الحماية)، إعالن عىل احتجاًجا محتجبة وكانت
مدة طيلة الشعب صحيفة إعادة يف يفكر لم هللا رحمه أمينًا أن عىل بالدعوات، املقرونة

الحرب.
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«املنصورة»، يف (املحاماة) مهنتي أزاول عمري من الثالثني يف أزال ال ١٩١٩ سنة كنت
اآلن أما جهادها. يف العنف سبيل األمة تسلك أن إىل وأتوق الشباب نزعة عيلَّ تغِلب وكانت
وبعبارة والتقدم، النجاح إىل وأقربها السبل أقوم وأراه العنف عدم مبدأ إىل أميل فإني
ومع ،évolution النهضة يف التطور عليها وأوثر révolution الثورة دعاة من لست أخرى
تضطرم التي الشعلة بأن هلل والحمد أشعر فإني الجهاد؛ يف نظري وجهة تتغري لم ذلك
الوطنية فاملقاومة أوار؛ لها يضعف ولم حرارة لها تهبط لم كانت كما تزال ال نفيس يف
والثبات منها املزيد للوطن وأنشد إليها أدعو التي السبيل هي وهي الحياة، يف سبييل هي
بد ال إذ العاملي؛ املعرتك هذا خضم يف كيانها عىل املحافظة تريد أمة كل سبيل وهي عليها،
والعنف يشء املناعة أو املقاومة أن عىل الحادثات، بها تدافع املناعة من ذخرية من لها
عليها وأجدى واستمرارها املقاومة لدوام أحيانًا أدعى العنف عدم يكون وقد آخر، يشء

وخمود. تراجع ثم فتور يعقبه عنٍف من
مع جهدي وسعيت املرصي، الوفد تأليف حركة ١٩١٨ سنة نوفمرب منذ تتبعت
وجرت الوفد، هيئة يف الحزب يُمثَّل أن عىل الوطني، والحزب الوفد بني التوفيق يف الساعني
يف إليه للتحدث باشا سعد له املغفور ملقابلة يوًما وذهبت الصدد. هذا يف بينهما مفاوضات
واملرحوم رجائي، الفتاح عبد واألستاذ متويل، املقصود عبد األستاذ يصحبني الشأن، هذا
مبدأ الحزب وَقِبل األساس، هذا عىل االتفاق بُغية السابق، القايض رمضان بك محمد
الذين األعضاء أشخاص عىل الوفد وبني بينه الخالف وقع ولكن الوفد، هيئة يف تمثيله
نفسه تلقاء من الوفد واختار أشخاصهم، عىل االتفاق عدم إىل األمر وانتهى يمثلونه،
مبادئ يمثِّالن أنهما باعتبار «باشا» بك عفيفي وحافظ «باشا» بك النحاس مصطفى

الوطني. الحزب
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الثورة وقائع وشهدت بالعاصمة، األيام معظم أقيض الحركة اشتداد منذ وكنت
تعم والتضحية اإلخالص روح رأيت لألمة، جديًدا بعثًا فرأيت األقاليم، إىل وامتدادها األوىل

ضيقة. دائرة يف محصورة قبُل من كانت أن بعد طبقاتها
الزعيم اعتقال أثر عىل ١٩١٩ سنة مارس ٩ يوم املدارس يف اإلرضاب حدث
بالحرية منادين محتجني متظاهرين معاهدهم من الطلبة وخرج وصحبه، زغلول سعد
الذي اإلخالص جيش طليعة الشباب هذا يف رأينا إذ نفوسنا لذلك فانتعشت واالستقالل،

أجلها. من ويثور ملرص يغضب
الحقوق طلبة إرضاب قبُل من شهدت فلقد نوعه؛ من إرضاب أول هذا يكن لم ا حقٍّ
طلبة فيه يشاركهم ولم الحقوق طلبة عىل اقترص ولكنه بيانه، تقدَّم كما ١٩٠٦ فرباير يف
إىل الحقوق طلبة برجوع وانتهى عليهم، العطف بإظهار اكتفوا الذين األخرى املدارس

السنة. تلك من مارس يف مدارسهم
«مصطفى الزعيم رفات تشييع يوم املدارس جميع يف الدراسة وقف ذلك بعد وشهدت
(١٩٠٨ سنة فرباير ١١) املشهود اليوم ذلك يف معاهدهم من جميًعا الطلبة وخروج كامل»،
جزءًا وكان جميعها، العاصمة مدارس يف حدث عام إرضاب أول فكان لشعورهم، إظهاًرا
كافة الشعب طبقات فيها واشرتكت الجنازة، موكب يف تجلت التي الهائلة املظاهرة من

األول. الوطنية لزعيم وتقديًرا توديًعا
سنة فرباير ١١ إرضاب من مصغرة صورة ١٩١٩ مارسسنة ٩ إرضاب يف رأيت وقد
العظيم. اليوم ذلك مشهد من الوطنية وحي ى تلقَّ قد ١٩١٩ سنة شباب فكأن ،١٩٠٨

،١٩٠٨ سنة منذ شهدتها وأخرى فيها اشرتكت مظاهرات إىل الذكرى بي عادت
عابدين، ميدان يف االحتالل جيش عرض ملناسبة ١٩٠٨ سنة الحقوق طلبة كمظاهرة
ومظاهرات ،(١٩٠٩ سنة فرباير ١١) كامل مصطفى لوفاة األوىل الذكرى وموكب
،(١٩٠٩ سنة (مارس-أبريل املطبوعات قانون وإعادة الصحافة حرية تقييد عىل االحتجاج
،(١٩١٠ سنة (يناير–أبريل السويس قناة امتياز مد مرشوع يف املعارضة ومظاهرات
ملناسبة املتحدة للواليات الرئيساألسبق روزفلت تيودور الكولونل عىل االحتجاج ومظاهرات
للمرحوم تكريًما الشباب ومظاهرات ،(١٩١٠ سنة (مارس االحتالل منارصة يف خطبته
،١٩١١ وسنة ١٩١٠ سنة بالدستور املطالبة ومظاهرات ،(١٩١٠ سنة (ديسمرب بك فريد
وأخذت الوطنية، املظاهرات من ذلك وغري كامل، مصطفى لوفاة السنوية الذكريات ومواكب
تعاقب عىل واشتد نما قد الوطنية غرس أن فرأيت ،١٩١٩ سنة مظاهرات وبني بينها أقارن
أنها إال السابقة السنني ملظاهرات استمراًرا كانت وإن ١٩١٩ سنة مظاهرات إن إذ السنني؛
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مدن ت عمَّ بل العاصمة عىل تقترص ولم وجنوًدا، جموًعا وأكثر منها أضخم مجموعها يف
أكثر الشعب نفوس يف تغلغلت قد والفداء التضحية روح أن فيها يل وبدا وقراه، الوادي
الذين وكان مداها. واتساع الوطنية الروح تطور عىل دليًال هذا وكان قبُل، من كانت مما
مهدها، يف الحركة بإخماد كفيٌل اإلرهاب أن يعتقدون األمة هذه وطنية يف الظن يسيئون
عىل ِبحثِّهم معكوسة نصائح الشباب إىل يُْزُجون لالحتالل املنارصة صحفهم يف وأخذوا
تالشت قد الظنون هذه ولكن مستقبلهم، عىل اإلشفاق ستار تحت واالستسالم الخضوع
أن من بالرغم التالية، األيام يف واستمرارها املظاهرات واتساع اإلرضاب استمرار أمام
مارس، ١٠ يوم منذ املتظاهرين عىل الرصاص بإطالق لها تصدت قد العسكرية السلطة
الشعب، وتقبَّل الشوارع، يف املسفوك الدم رؤية يألفون وأخذوا القتل الناس يرهب فلم
اإلجماع وهذا التضحية لهذه فكان تراجع، وال خوف بال التضحية طبقاته، وسائر شبابه
طيلة خافتًا كان أن بعد العالم، أرجاء يف مدويًا عاليًا مرص صوت رفع يف أثرهما الرائع
السنني طوال باألمة وتزدري االحتالل تمالئ كانت التي الصحف وأخذت الحرب، سني
التقدير ملؤها جديدة بلهجة الوطنية مطالبه وعن عنه وتكتب الشعب وتتملق أسلوبها تغريِّ

واإلعجاب.
كانوا األخطار، من له يُستهدفون ما يبالون وال املظاهرات يف يشرتكون الجماهري رأيت
شجاعة عن تقل ال بشجاعة (املرتاليوزات) الرشاشة واملدافع البنادق رصاص يواجهون

املظاهرات. أثناء قتىل منهم كثريون وسقط القتال، ميادين يف الجند
العلم ورفع غريه تقدَّم بدمائه، مرضًجا املظاهرة موكب يف العَلم رافع سقط إذا كان

نداءه. إخوانه فريدد الوطن، بحياة مناديًا بدله
شاهد ما وكثريًا منهم، ينزف مرصوالدم بحياة ينادون ينفكون ال منهم الجرحى كان
املركبة ستار يرفع ذلك ومع دمه يسيل مظاهرة يف جريًحا تحمل اإلسعاف مركبات املارة

الوطن!» ويحيا «نموت وينادي: الناس عىل ويطل اإلسعاف مركز إىل تسري وهي
وطنية األمم أرقى الضحية يف وحاكى الثورة، بتأثري النفسية الشعب حالة تبدلت

وإخالًصا.
جماعة عىل املظاهرات إحدى يف قبضوا البوليس رجال أن السياق بهذا ويتصل
هذا يرون إخوانهم يكد فلم به، واعتقلوهم القسم إىل وساقوهم املتظاهرين الطلبة من
مع اشرتكوا قد ألنهم كلهم عليهم يُقبض أن وطلبوا القسم إىل جميًعا تقدموا حتى املشهد
أن يريدون وال فيها معهم رشكاء وأنهم جريمة، البوليس يسميه فيما املعتقلني إخوانهم
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وهذه البديع التضامن لهذا فكان الوطن، سبيل يف واأللم التضحية برشف يختصزمالؤهم
الشعب. نفوس يف بالغ أثر التضحية

خطوات خَطت قد الوطنية الحركة أن عىل ناهًضا دليًال وغريها املشاهد هذه كانت
هؤالء فإن الحقة؛ الوطنية أساس هو الذي اإلخالص عنرص فيها وقوَي األمام، إىل واسعة
كانوا بل جهادهم، عىل مكافأة وال جزاءً ينتظرون يكونوا لم والقتل لألذى استُهدفوا الذين
َلَعمري وتلك فحسب، بالدهم نحو واجبًا يؤدون أنهم بحياتهم يجودون وهم يشعرون

والبطولة. اإلخالص درجات أقىص
كانت ا. حقٍّ هائلة كانت فقد الشهداء؛ جنازات نفيسمناظر يف أثَّرت التي املشاهد ومن
جنازاتهم، تُشيَّع الذين الشهداء أو الشهيد شخصية تعرف أن دون فيها تسري الجموع
الشهداء أحد جنازة أن يذاع أن يكفي كان بعًضا. بعضهم املشيعون يعرف أن دون بل
األوساط مختلف من الناس من األلوف يجتمع حتى ما مكان من ما ساعة يف ستُشيع
كنا بل نحيبًا، أو عويًال فيها نسمع نكن لم العميق. الحزن يعلوهم فيها يسريون والطبقات
الشهداء ذكرى بحياة وأخرى آونة بني الهتاف يتخلله رهيبًا وحزنًا وخشوًعا، جالًال نرى
معاني الشعب لتقدير رائعة مظاهر الجنازات هذه فكانت الحرية. وضحايا والتضحية

جديدة. لحياة جديًدا بعثًا كانت والبطولة، التضحية
عىل مقصورة أنها ١٩١٩ سنة ثورة يف األوىل الحوادث وقعت عندما الظن كان
فيها قامت مظاهرات بأن األقاليم مختلف من األنباء غمرتنا أن تلبث لم ولكن العاصمة،
انقطاع بأعيننا وشهدنا الحديدية، السكك قطع عليها وزاد القاهرة مظاهرات غرار عىل
أمام أننا فأدركنا نفسها، القاهرة أحياء بني انقطعت كما واألقاليم العاصمة بني املواصالت
ميل من به أشعر ما مع إنني الحق ويف أقصاها، إىل أدناها من البالد شملت عامة ثورة
هذا وبمثل الظروف، هذه مثل يف ثورة البالد يف تقوم أن أتوقع أكن لم التفاؤل، إىل دائم
يف وحدي أنا أكن ولم .١٩١٩ سنة يف تجلت التي والروعة والقوة الرسعة وبتلك االتساع،
الحوادث من عدَّها الثورة أنباء منفاه يف وهو بَلغته هللاحني رحمه فريًدا إن بل الشعور، هذا
يف بمرص حصل ما منتظرة غري كانت التي األمور «من مذكراته: يف عنها وقال املفاجئة،
األمة فيها اشرتكت عامة ثورة قيام وهو (١٩١٩) السنة هذه من وأبريل مارس شهَري
أظهره ما وإن الحسبان، يف تكن لم الحركة هذه «إن أيًضا: عنها وقال طبقاتها.» بجميع

به.» ليحلم أحدهم كان ما واالتفاق التضامن من املرصيون
األيام مع وأدركت عنها، واضحة صورة ذهني يف وارتسمت الثورة، حوادث تتابعت

مداها. ِعظم
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رست قد الحياة روح أن أدركت إذ تتملكني؛ كبرية بغبطة املشاهد هذه أمام شعرت
الحركة اتساع يف ورأيت واالستسالم. الخضوع أكفان عنها تنفُض أخذت وأنها األمة يف
رأيت كما ونتمناها، ننشدها كنا طاملا التي للوحدة تحقيًقا لوائها تحت الصفوف واتحاد
أساس هي التي الدعوة تلك الجهاد، يف اإلخالص لدعوة نجاًحا التضحية مظاهر تعدد يف

والعزة. الحياة لنفسها تريد أمة لكل النجاح وسبيل قومية نهضة كل

(١٩١٩ (مارسسنة الثورة إبان يف نيلية رحلة (1)

املتظاهرين، من عرش تسعة فيها ُقِتل باملنصورة مظاهرة وقعت ١٩١٩ سنة مارس ١٨ يف
تلك يف الربيطانية العسكرية القوة قائد أن بها وأنا وعلمت القاهرة، يف وقتئٍذ وكنت
عاتق عىل مسئوليتها سيلقي فإنه أخرى مظاهرة حدثت إذا بأنه املدينة سكان أنذر املنطقة
واألستاذ سامي، محمود والدكتور نصري، بك محمود وهم: بأسمائهم عيَّنهم منهم أربعة

مظاهرة. أية قيام حالة يف بالرصاص برضبنا سيأمر وأنه وأنا، الربعي، الوهاب عبد
املعنوية الروح ألتعهد املنصورة إىل العودة معتزًما وكنت منقطعة، املواصالت وكانت
يف أبقى أن إيلَّ ب ورغَّ اإلنذار، هذا بأمر إيلَّ وأفىض منها، قِدم يل صديق فقابلني فيها،
أعرف لم قويٍّا، شعوًرا نفيس يف فرأيت به. دونا توعَّ ما لتنفيذ أُستهدف لكيال العاصمة؛
واألقربني. إخواني تحذير من بالرغم املنصورة إىل العودة إىل يدفعني سببه، أو مصدره
كان منها أُصلح وما مقطوعة، الحديدية السكك وكانت للعودة، سبيل عن أبحث فأخذت
كل ترفض وكانت بالعاصمة، الربيطانية القيادة من برتخيص إال ممتنًعا عليه السفر
بالسيارات، السفر شأن وكذلك املوظفني، غري املرصيون بها يتقدم التي السفر طلبات
سوى يبَق ولم فيها. السري مواصلة تمنع الزراعية الطرق يف فجوات حدوث عن فضًال
يقصدونها، التي الجهات إىل وفروعه النيل بطريق الناس تنقل (املراكب) الرشاعية السفن
فطفقت كبريًا. ارتفاًعا السفن أجور لذلك وارتفعت األيام، تلك يف الطريقة هذه شاعت وقد
نخبة إىل فاجتمعت طريقها، يف التي البالد أو املنصورة يقصدون يل رفقاء عن أبحث
مديرية يف بالدهم بها يقصدون سفينة عن يبحثون أيًضا كانوا واملعارف األصدقاء من
إليها العودة ه ويرسُّ املنصورة من قادًما كان رشاعية سفينة صاحب إىل واهتدينا الدقهلية،
خاطر؛ طيب عن فقبلناها الرحلة، أجرة جنيهات سبعة منا وطلب وإيابًا، ذهابًا فريبح
يف وكانت الوقت، ذلك يف املراكب أصحاب يطلبه كان ِلما بالنسبة زهيدة أجرة كانت ألنها

منا. املقتدرين عىل وزعناها إذ يسرية ذاتها
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الساعة يف ١٩١٩ سنة مارس ٢٦ يوم الفرج روض بمرىس نلتقي أن عىل وتواعدنا
من يلزمنا ما اشرتينا أن بعد السفينة وركبنا املحدد، امليعاد يف فالتقينا الظهر؛ بعد األوىل
املسافة لقطع تكفي التي املدة أنها (الريِّس) املركب ربان قدَّر إذ أيام؛ ثالثة ملدة املئونة
محمود منهم: أذكر الريسوزميله، عدا عرشراكبًا سبعة وكنا واملنصورة. القاهرة بني بحًرا
األستاذ زوجة (اآلن الجندي لطفية اآلنسة وكريمته الجندي، بكري والوجيه النبي، عبد بك
رياض األستاذ زوجة (اآلن الجندي محمود سنية اآلنسة أخيه وكريمة مطاوع)، حسني
الرشعية، أجا محكمة قايض الخشاب محمد والشيخ غنام، بك اللطيف وعبد الجندي)،
وبعض النجا، أبو أفندي محمود وأخاه بالطب)، طالبًا (وكان النجا أبو صدِّيق والدكتور

أسماؤهم. اآلن تحرضني ال الذين الطلبة
الخريية، القناطر إىل اليوم ذلك ظهر بعد الثانية الساعة نحو يف السفينة بنا أقلعت
تجوب كانت التي الربيطانية الدوريات بواخر من حربية باخرة قابلتنا الطريق أثناء ويف
ولكنها السري، متابعة عن تمنعنا أن فخشينا الثورة، قمع عىل املسلحة القوات لتعاون النيل
الشمس، غروب ُقبيل الخريية القناطر إىل فوصلنا السري، وتابعنا بسوء، لنا تتعرض لم
الجو وكان بنها، إىل ليًال السفر وتابعنا ساعة. نحو يف التوفيقي الريَّاح هاويس واجتزنا
السفينة فأخذت بالسحب، مقنعة والسماء مقمر، غري والليل الشتاء، فصل يف كنا فقد بارًدا؛
مرتفعة وشواطئه منخفضة كانت التوفيقي الرياح مياه ألن حذر؛ وعىل بطء يف الُهَويْنا تسري
علينا أشار الليل، منتصف نحو يف بنها إىل الوصول قاربنا فلما الليل. ظلمة يف يزيد مما
املنطقة هذه تجتاز وأالَّ بنها كوبري من كيلومرت بُعد عىل السفينة رسوِّ من بد ال أن النوتي
وهي السفينة يف الليلة فِبتنا الربيطانية، الدوريات من عليها النار إلطالق استُهدفت وإال
نستعدَّ ولم تقريبًا، العراء يف مبيتنا كان إذ الجو؛ بربودة وشعرت الشاطئ، عىل راسية
وقضينا فراش، أو بغطاء نُعنى أن للثورة النفسية والحالة يتفق مما يكن ولم كاٍف، بغطاء
ما أكثر مارس ٢٧ يوم واستيقظنا عناء. أو تعب بأي فيها نشعر لم هادئة ليلة ذلك مع
منرشحني. فأكلنا بسيًطا، طعاًما وكان الفطور، طعام وتناولنا وابتهاًجا، نشاًطا نكون
الثورة معالم الجانبني عىل وشاهدنا التوفيقي، الرياح طول عىل سريها السفينة واستأنفت
نساءً ناحية، كل يف األهلني نرى فكنا الشعب، نفسية يف تغيري من أحدثته وما ومظاهرها،
بهتافات وينادون أشخاصنا، يعرفوا أن دون الجانبني عىل يحيُّوننا وشبانًا، شيبًا ورجاًال،
مرص، لتحَي نداء: نسمع فكنا الرتع، شواطئ وعىل الزراعية الطرق يف قبُل من نعهدها لم
حني بني أسمعه كنت نداء خاص بوجه سمعي واسرتعى الثورة. لتحَي االستقالل، ليحَي
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ظنونا وهل النداء، هذا من القوم يقصد عما أوًال تساءلت وقد العدل». «ليحَي آخر: إىل
العدل يطلبون ال وأنهم الحقيقي شعورهم أدركت ثم بالعدل؟ بينهم لنحكم جئنا قضاة
األمم وبني بينها واملساواة بالعدل إال تطالب تكن مرصلم فإن ملرص؛ يطلبونه بل ألنفسهم،
هذا فأكربت حقوقها، وتُسلب حريتها تهدر أن يشء يف العدل من وليس املستقلة، الحرة

السليمة. فطرتهم عىل ويدل القرويني نفوس به تفيض الشعور
وهي ونتيجتها، الثورة غرس هي الطريق، طول عىل شاهدناها التي الروح هذه
يطالب قوية نهضة نهض شعب يف الحياة عالمة وهي وُعدتها، عتادها أخرى ناحية من

املهضومة. بحقوقه
وشعرت الشعب، نفسية يف التبدل هذا شاهدنا إذ وفرًحا؛ ِبًرشا تفيض نفوسنا كانت
هذه من نيأس أن لنا يجوز ال وأنه تتحقق بدأت قد نفيس يف تجول كانت قديمة آماًال بأن
صادًقا توجيًها دائًما ه توجَّ أن ينقصها إنما للرقي، استعداًدا األمم أكثر من هي بل األمة،
منه نشكو الذي والعيب صادقة، صالحة دعوة كل لتلبية مستعدة وهي العليا، امُلثل نحو
انرصافهم يف أيًضا والعامة أحيانًا الخاصة عيب هو بل الشعب، جمهرة إىل يرجع ال أحيانًا
بالقدوة يزول العيب وهذا الشخصية، األغراض إىل العليا امُلثل عن املواطن من كثري يف
عن املسئولني أول هم فالخاصة العامة؛ فيها يقلدهم ثم أوًال الخاصة بها يُبدأ الصالحة،
عىل تعمل ثم نفسها، تُصلح وأن األخالقي مستواها من ترفع أن الخاصة وعىل األمة، حالة

اإلصالح. بهذا املطالبون فإنهم وترقيته؛ وتهذيبه الشعب أخالق إصالح
نحو يف «طنامل» إىل وصلت حتى الرائعة املشاهد هذه وسط سريها السفينة تابعت
وصلنا ثم أخيه، وكريمة كريمته واآلنستان الجندي بكري فغادَرنا مساءً، السادسة الساعة
صباح ويف بمنزله، الليلة وقضينا النبي عبد بك محمود نزل حيث النبي عبد منشأة إىل ليًال
الغيط» «نوسا إىل وصلنا إذا حتى السفينة، بنا أقلعت مارس) ٢٨) الرحلة من الثالث اليوم
عرص املنصورة إىل وصلنا حتى سريها وتابعت وأخوه، النجا أبو صديق الدكتور بها نزل

اليوم. ذلك
بني عادًة تُقطع املسافة إن إذ املنصورة؛ إىل القاهرة من يل رحلة أطول هذه كانت
هذه قطعناها وقد ذلك، دون بل ساعات، ثالث نحو يف بالسيارة أو بالقطار سواءً املدينتني
الحديدية السكك إنشاء قبل أنهم من أسالفنا به يتحدث كان ما وتذكرت أيام. ثالثة يف املرة
النيل يف املراكب بطريق إما أيام، عدة يف العواصم مختلف بني املسافات يقطعون كانوا
قطع يف املشاقِّ من يعانون كانوا بما شعوًرا فازددت والدواب، اإلبل ظهور عىل أو وفروعه
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الناس عىل التيسري من العرصية واالكتشافات العمران أحدثه وبما الوسائل بهذه املسافات
وحرضهم. وريفهم وإقامتهم سفرهم يف

أهل علم إن وما الصغري، بالبحر ١٩١٩ مارسسنة ٢٨ عرصيوم املنصورة إىل وصلت
بالقاهرة أبقى أن ظنهم وكان ُدهشوا، حتى العصيبة املالبسات تلك يف بحضوري املدينة
عادي. عمل إنه لهم وقلت شجاعة، إنه عنه قالوا عمًال يل وعدُّوها ذلك، يف عيلَّ تثريب وال
وكان املوقف، هذا يل ينسوا لم املنصورة مركز من املجاورة البلدان وأهل أنهم والحظت
إذ ١٩٢٣-٢٤؛ سنة انتخابات يف سنوات وأربع بنيٍف الحوادث هذه بعد نجاحي يف أثر له
فزت فقد الوفد ملرشح معارًضا املنصورة مركز عن للربملان نفيس ترشيح من الرغم عىل
حزبية. أو عائلية عصبية به يل ليست حني يف األول، الربملان يف املركز عن النيابة ونلت عليه
(أحيانًا) يقدِّر الدعايات مختلف من تأثُّره من بالرغم الشعب أن عىل الفوز هذا دلَّني وقد
لخدمته يتصدى بمن يجُدر ولكن كثريًا، يضل وقد حينًا يضل قد إنه ا حقٍّ الناس. أعمال
يثور وال التقدير، يف خطأه الشعب من ينقم أالَّ — فرد كل عىل محتَّم واجب وخدمته —
كانت فإذا مرات. أو مرة تقديره يف يتخطاه أو املواقف بعض يف له يتنكر أن ملجرد عليه
فيه يقع ما أكثر وما عليها؛ يقترص ال العيب هذا فإن يخدمها، ملن أحيانًا تتنكر الجماهري
بإخالصه علًما وأكثرهم بفضله وأعَرفهم اإلنسان إىل الناس أقَرب بَْلَه واملمتازون، املثقفون
الخاصة عذر ما ولكن الحقائق، إدراك عن عجزها أو لجهلها الجماهري تُعذر وقد وخدماته.

عارفون؟ له وهم الحق سبيل تنكُّبهم يف واألقربني واألصدقاء واملثقفني
إىل الرجوع سهل وهو معذور، الشعب فإن وهوادة؛ رفٍق يف الشعب نعالج أن فعلينا
مرشديه واستمساك اإلرشاد، وصدق الكايف، والزمن النصح إال ذلك يف ينقصه وال الحق،
فعىل ِبُمَسيِْطٍر﴾. َعَليِْهْم َلْسَت * ُمذَكٌِّر أَنَْت ََّما إِن ﴿َفذَكِّْر الكريمة: اآلية واتباعهم العليا بامُلثل
مرشدين، ناصحني له يظلوا وأن للهدى دعاًة له يكونوا أن وقيادته إلرشاده يتطوعون من

متجربين. حكاًما وال مستبدين، طغاة ال
يليه، مارسوما ١٨ يوم يف باملنصورة وقعت التي الدامية الحوادث تفاصيل عىل وقفت
من الرغم عىل أهلهم، أن وأدركت العصيبة، األيام تلك يف ُقتلوا الذين الشهداء أسماء وعرفت
وبروٍح والجَلد بالصرب مصابهم قابلوا فإنهم لديهم، الناس أعز لفقد تملَّكهم الذي الحزن
فيهم فأكربت الوطن، سبيل يف التضحية يف بأشخاصشهدائهم ساهموا بأنهم االعتزاز من

للشعب. العامة الروح يف التبدل مظاهر من مظهًرا كانت التي العالية الروح هذه
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وكنت الثورة، إبان يف ١٩٢٠ سنة بها تزوجت املعايرجي. محمد خايل بنت «عائشة» هي
… قصة بها لزواجي وكان عمري، من والثالثني الحادية يف

عندي رجحت وأخريًا أتزوج؟ ال أم أتزوج هل والعزوبة، الزواج بني مرتدًدا كنت فقد
أن إىل يدعوني ما أَر ولم املجتمع. يف لإلنسان العادية الطبيعية الحالة ألنه الزواج فكرة
أختار البيئات أي يف التفكري وهي الثانية، املرحلة جاءت ثم الطبيعية. الحالة هذه عن أشذ

زوجتي. منها
فقال وآخر. آٍن بني نصائحه إيلَّ ويُسدي النصح، يل يُخلص صدوق صديق يل وكان
قال: هو؟» «وما قلت: لك.» أبديه أن أود رأي «يل الزواج: يف بتفكريي يعلم أن دون يوًما يل
الفور: عىل فقال هي؟» «وما قلت: السياسية.» حياتك يف ارتكاز نقطة إىل حاجة يف «إنك
لم تعبريه أن صديقي وشعر نفيس. تقبلها ولم النصيحة هذه فصدمتني غنية!» «زوجة
أن فأبيت ة. ومفرسَّ فة مخفَّ أخرى بصيغة رأيه عن يعربِّ أن وأراد موفًقا، وال رقيًقا يكن

سبييل. يف ومضيت نصيحته إىل أستمع
(ومعذرة األم من يتيًما بعدها وعشت السن صغري وأنا توفيت وقد — ألمي حبي وكان

إليها. البيئات أقرب إىل مبدئيٍّا بي مال قد — التعبري) هذا عن للغويني
«عائشة» عىل أالحظ خئولتي لعائالت زياراتي يف كنت ١٩١٩ سنة ثورة شبَّت فلما
مظاهرة يف واشرتكت ثائرة، كانت وإحساساتها. وتفكريها نفسيتها يف عجيبًا تطوًرا
السياسية الحالة عن أحاديث يف تتدفق وكانت ،(١٩١٩ مارسسنة ١٦) واآلنسات السيدات
فعقدت الوطنية، وروحها وإخالصها وجاذبيتها ذكاؤها منها وأعجبني األمة، تطور وعن
وخاصًة العرص، هذا يف مألوًفا يكن لم ذلك ألن األمر؛ يف أفاتحها ولم بها. الزواج عىل النية
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زواجي عقد تم أن إىل زوجتي، تكون بأن رضاها من واثًقا كنت وألني املحافظة، البيئات يف
.١٩٢٠ سنة مارس ١٢ يف بها

غري ويف تلطُّف يف سألني ثم بحرارة، هنأني بزواجي الصدوق صديقي علم وملَّا
أيًضا أنا أستحق وقف يف يسريًا إيراًدا لها «إن له: فقلت غنية؟» خالك بنت «هل فضول:
سكت ثم التهنئة يل فكرر ثراء.» ذات وال غنية ليست إنها أي نصيبها؛ يماثل بنصيب فيه
أدعى نظري يف وهذا ثراء، ذا وال غنيٍّا لست أيًضا «وأنا بقويل: سكوته وقطعت يتكلم. ولم
فاألغنياء الناس؛ من كثري يتوهم كما عددية ال نسبية مسألة الغنى إن ثم بيننا. لالنسجام
غري يف اإلنسان دام وما يشء، ال واملحتملة؟ املعقولة مطالبهم عن يزيد بما يصنعون ماذا

األغنياء.» أغنى عن غنًى يقل ال فهو الناس إىل حاجة
ولكننا الحق، هو تقوله ما «إن قائًال: عليها ووافقني اآلراء بهذه صديقي اقتنع وقد
اختلفت ومهما الناس. عليها يصطلح اجتماعية أكاذيب أو أوهام وراء ننساق ما كثريًا
بل الغنى، قلة أو الغنى يف ليس الزوجية الحياة يف الجوهري فاألمر الصدد؛ هذا يف اآلراء
أطيب صديقي يا لك وأود الزوجية، حياتك يف التوفيق لك فأرجو الزوجني، بني التوفيق هو

التمنيات.»
رشيكة هلل، والحمد فيها، وجدت إني وتوكيد: صدق يف زوجتي عن أقول أن وأستطيع
الذي العائيل الهدوء وتيسري السعيدة، املنزلية الحياة توفري عىل عاونتني التي حياتي

واإلنتاج. العمل عىل ساعدني
حبٍّا أبادلها ناحيتي من وأنا وراحتي. بصحتي والعناية اإلخالص، صفاتها وأَخصُّ

بإخالص. وإخالًصا بحب،
تتمنى مرض أصابني فإذا أحزن، أو أمرض عندما يتجىل ما أكثر إخالصها ويتجىل
عنايتي ومن بنفسها عنايتها من مريضأكثر يف بي وتعتني عني، بدًال مرضت أنها لو ا حقٍّ
حياتي» من للبالد أنفع حياتك «إن يل: تقول ذلك أالحظ وعندما مرضت، هي إذا بها أنا

الشعور. هذا منها فأُكِرب — تقول هكذا —
باتباعها. إلزاًما تُلزمني وأحيانًا الطبيب تعليمات اتباع يف معي تتشدد وهي

الخطر، بي واشتد شهرين الفراشنحو ولزمت ١٩٢٣ سنة بالتيفوئيد مرضت وعندما
يقيسوها أن قبل حرارتي درجة وجهها مالمح عىل يقرءون يعالجونني الذين األطباء كان

الصحية. لحالتي الصادق الرتمومرت هو وجهها إن ويقولون بميزانهم،
الوفاة، أعقاب يف عدت — بأوروبا رحلة يف وكنت — ١٩٣٤ سنة والدتها توفيت وملا
الحزن باطِّراح وتظاهرت بيضاء، بمالبس وقابلتني الحداد، بمالبس تقابلني أن فأبت
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كتمان عىل وعاتبتها الحنون، أمها لوفاة حزنت أني من الرغم عىل جوانحها، بني وكتمته
حزنها.

مالحظات أحيانًا يل وتُبدي وأكتب، أقول ما كل وتقرأ بإمعان، ُكتبي تطالع وهي
«حديثك يل: قالت مرتني أو ومرة بها، وتُعجب بالراديو أحاديثي كل إىل وتستمع سديدة،
«لعلهم فقالت: هذا؟» غري يل قالوا والناس ذلك «كيف مبتسًما: فقلت ضعيف.» املرة هذه
وحمدت ملالحظاتها، كثريًا فاغتبطت األسباب، وذكرت ضعيف.» الحديث ولكن يجاملونك،

الحد. هذا إىل تراقبني أنها عىل هللا
بالسبيل تتربم مرة أَرها ولم عليها، عني وتشجِّ الوطنية اتجاهاتي يف تشاركني وهي
يصفونها. كما العملية» «الحياة بركب ألحق أن يف يوًما بتني رغَّ وال الحياة، يف سلكتها التي
واإلنتاج، العمل عىل بتوافري كبري حد إىل لها ملدين وإني وكفى، مثالية زوجة إنها

العائلية. حياتي يف والسعادة وبالراحة
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وثيقة، ووشائج وِصالت متني ارتباط بينهما واالقتصاد السياسة أن أعتقد أزال وال كنت
وأن منها، السيايس الجانب عن أهمية يقل ال الوطنية للحركة االقتصادي الجانب وأن
نفسه الوقت يف بها يهيب فإنه سياسيٍّا البالد تحرير إىل النفوس يحفز كما الوطني البعث
قد للثورة «الوفد» زعامة أن الحظت وقد االقتصادي. استقاللها وتحقيق ماليٍّا تحريرها إىل
قورنت إذا الزعامة تلك يف النقص نواحي من ناحية تبدو وهنا االقتصادي، الجانب أهملت
تفُضل — الوطني الحزب زعامة — الثورة قبل زعامة فإن الثورة؛ قبل الوطنية بالزعامة
التعاونية البنوك تأسيس يف أثره بدا مما االقتصادي؛ البعث إىل األمة توجيه يف الوفد زعامة
«غاندي» أن كما والعمالية، النقابية واملؤسسات عامة، التعاون ومنشآت ،١٩٠٩ سنة منذ
الفعال األثر له كان املدى واسع اقتصاديٍّا جانبًا لدعوتهم أيًضا جعلوا قد الهند يف وأنصاره
ه توجِّ فلم الوفد زعامة أما الهند، يف عامة الوطنية الحركة قوة ويف األهلية الثروة زيادة يف

االقتصادي. البعث إىل األمة
االقتصادية، النهضة بعث إىل نفسه تلقاء من اتجه قد السليم الثورة منطق أن عىل

استطعت. ما قدر البعث هذا يف ساهمت وقد

(١٩١٩ (سنة الزراعية النقابات تعميم جمعية (1)

النقابات لتعميم جمعيًة باملنصورة أصدقائي من لفيف مع ست أَسَّ ١٩١٩ سنة يوليو ففي
طبعناه قانونًا لها ووضعنا الدقهلية، بمديرية الزراعية) التعاون (جمعيات الزراعية
ومساعدتها املديرية أنحاء يف التعاونية الجمعيات نرش أغراضها أهم من وجعلنا ووزعناه،
ركدت التي التعاونية الحركة إلحياء سانحة الفرصة أن ووجدت أغراضها، تحقيق يف
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كلٌّ معي عه وقَّ الجمعية هذه إىل لالنضمام نداءً وأذعت األوىل، العاملية الحرب خالل يف
األستاذ هالل، بك حسني بك، الطاهري إبراهيم «باشا»، هيكل حسني محمد الدكتور من:
األستاذ نور، بك الفتاح عبد نصري، بك محمود الوكيل، إبراهيم الدكتور الربعي، الوهاب عبد

موىس. محمود
ووزعناه أساسه، الجمعياتعىل تنشأ زراعية تعاونية جمعية لقانون نموذًجا ووضعنا

بها. التعاونية الجمعيات بعض تأسيس يف صداه له وكان املديرية، أرجاء يف

(١٩٢٠ (سنة الخريية التعاون جمعيات (2)

بالتعاون واتجهنا الغالء، مكافحة عىل بالتعاون االستعانة يف فكرت ١٩٢٠ سنة أوائل ويف
الخريية، التموين جمعيات أسميناها جمعيات بإنشاء مًعا، وخريية اقتصادية ناحية إىل
١٩٢٠ سنة فرباير منذ الرافعي بك أمني أخي أصدرها التي «األخبار» صحيفة يف وكتبت
الخريية»،1 التموين وجمعيات الغالء ملكافحة التعاون مبادئ «تطبيق بعنوان: مقاالت عدة
مارس ٥ يوم الجمعيات هذه إنشاء إىل الدعوة يف األوبرا بدار ُعِقد اجتماٍع يف كلمًة وألقيت
األستاذ املرحوم صديقي وخطيبه االجتماع هذا إنشاء إىل الدعوة صاحب وكان ،١٩٢٠ سنة

بك. يوسف أمني محمد
التنويع هذا فيها أدخلنا وقد التعاونية، للجمعيات وتفريع تنويع هي الجمعيات وهذه
أساس ألن الغالء؛ مكافحة عىل ومساعدتهم بالفقراء الرب وقواعد التعاون قواعد بني للجمع
الحالة ولكن التعاونية. الجمعيات ألعضاء واألساسية الجوهرية فائدته تكون أن التعاون
ومتوسطي الفقراء من املستهلكني جمهور نُعفي أن اضطرتنا ١٩٢٠ سنة واجهناها التي
الخريية التموين جمعية أنشأنا األساس هذا وعىل التعاون، جمعيات عضوية من الحال
ألعضاء وبيعها الرضورية والحاجات الغذائية املواد مشرتى منها والغرض باملنصورة،
وطأة تخفيف بقصد ربح، بدون والفقراء والعمال املستخدمني صغار ولطبقة الجمعية
وجعلنا املمكنة، األسعار بأرخص حاجاتهم عىل الحصول عىل ومساعدتهم عنهم الغالء
عىل تُوزَّع جنيًها خمسون الواحدة الحصة ِقيمة حصص إىل مقسًما الجمعية مال رأس
وقت بالجملة األصناف رشاء الرشكة إدارة مجلس مهمة وجعلنا املدينة. أهل من املورسين

.١٩٢٠ سنة مارس و١٨ و١١ و٣ أول «األخبار» 1
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أعضاء من واملتاجر املزارع أصحاب من ين الخريِّ لدى يسعى أن وعليه أسعارها، نزول
بتوريد منهم تعهدات عىل للحصول غريها أو الدقهلية مديرية يف غريهم من أو الجمعية
األسواق؛ يف بها يبيعون التي األسعار عن تقل بأسعار للتموين الرضورية األصناف بعض
مجلس وعىل عنهم، الرض لدفع الجمعية أُنشئت التي املستهلكني لصغار منهم مساعدًة
للجمعية بعضاألصناف توريد عىل الحكومة جهات من الحصول يف يجتهد أن أيًضا اإلدارة
إىل وعهدنا املدينة، أقسام يف املستهلكني صغار بأسماء كشوًفا وأعددنا مخفضة، بأسعار
وعائلته، منهم كلٍّ حاجات وتقدير قسم، كل يف أسمائهم حرص الجمعية أعضاء من لجان
يأخذ أن اإلدارة وملجلس األصيل، بالثمن املستهلكني لصغار األصناف تُباع أن عىل واتفقنا
من للجمهور األصناف هذه تباع وأن املائة، يف الخمسة عن يزيد ال ربًحا األصناف بعض يف
الجمعية تربحه ما وكل السوق، ألسعار املناسب بالثمن كشوفها يف أسماؤهم املقيدة غري
اإلدارة مجلس وجعلنا املستهلكني. لصغار البيع أسعار بمقداره ض تُخفِّ الباب هذا من

حصصهم. قيمة الحصص لحَملة ضامنًا
ست وأُسِّ ،١٩٢٠ سنة فرباير يف باملنصورة الخريي للتموين التعاون جمعية ست أُسِّ
يف االكتتاب عىل املورسين بعض أقبل وقد املدن، بعض يف الغرار هذا عىل أخرى جمعيات
وقد الجمعية. مهمة انتهاء بعد صاحبه إىل يُرد قرض بمثابة االكتتاب وكان حصصها،
كانوا أيًضا هم وألنهم جهة، من للخري حبُّهم حصصها يف االكتتاب إىل املورسين هؤالء دفع
الحدب من عملهم يف ما إىل هذا املخفضة، باألسعار الجمعية من بالرشاء املستفيدين من

واملحتاجني. الفقراء عىل
أسعار بفضلها وانخفضت املستهلكني، لصغار جليلة الجمعياتخدمات هذه أدت وقد

الغالء. ملكافحة الوسائل خري من فكانت الرضورية، واألصناف الحاجات

بنكمرص أسهم لتوزيع لجنة (3)

الدقهلية، مرصيف بنك أسهم لتوزيع لجنة أيًضا املنصورة يف ست أَسَّ ١٩٢١ سنة أواخر ويف
لالكتتاب دعاية بمثابة كانت مرص» بنك أسهم يف لالكتتاب الدقهلية «لجنة اسمها جعلت
سداد بإيصاالت خطابات إيلَّ يرسل «باشا» بك حرب طلعت املرحوم وكان البنك. أسهم يف
١٩٢١ سنة ذلك كان ،١٩٢٢ وسنة ١٩٢١ سنة يف الخطابات هذه وأغلب االكتتاب، مبالغ
إليها حاجة غري يف هلل والحمد فهو اآلن أما الدعاية، هذه مثل إىل حاجة يف البنك كان حيث

االقتصادية. مرص لنهضة املالية النواة أصبح أن بعد مثلها إىل وال
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جعلتها بولونيا»2 وبنوك مرص «بنك عنوان: تحت «األخبار» يف مقاالت عدة وكتبت
البنك. أسهم عىل لإلقبال دعوة بمثابة

(١٩٢٢ (سنة الوطنية الجمعيات يف كتابي ظهور (4)

وترصيحات مرص، تجاه اإلنجليزية السياسة والتواء ،١٩٢٠ وسنة ١٩١٩ سنة حوادث إن
أقنعني قد أولئك كل املرصية، للمسألة السابقة ودراستي ودسائسهم، ومناوراتهم أقطابها
حل أن البعضمن يظنه كان ما وأن أهدافها، لتحقيق طويل مرصنضال أمام يزال ال بأنه
معنويات وأن األوهام، من وهم هو إنما املنال قريب أمر سليم أساس عىل املرصية القضية
األمم بجهاد بها االشتغال يودُّون من أو الوطنية بالحركة املشتغلون يلمَّ أن إىل حاجة يف األمة
الجهاد هذا من عرضصفحات إىل ١٩٢١ سنة يف فاتجهت واستقاللها. حريتها سبيل يف
موا ليرتسَّ وإخالص، وصدق وثبات مثابرة من تحتويه ما وإبراز املواطنني، أنظار عىل
ثم «األخبار»، صحيفة يف تباًعا املقاالت هذه نرشت الصحيح. للجهاد الصحيحة الخطوات
القومية» النهضات تاريخ من صحيفة الوطنية، «الجمعيات عنوانه: واحد كتاب يف جمعتها
الذات، وإنكار باإلخالص وتدعيمها الوطنية املقاومة بأهداب التمسك إىل فيه األمة دعوت

الكتاب: مقدمة يف الصدد هذا يف قلت
ومرياثها وظروفها أحوالها باختالف وطرائقه جهادها وسائل يف تختلف األمم «إن
املثمر الصحيح الجهاد قوام أن وهي تتغري، وال تتبدل ال ثابتة حقيقة هناك أن عىل القومي.
مبدأ عىل القائمة وقوته الشعب إرادة عىل املرتكزة الوطنية املقاومة تنظيم هو أمة كل يف

الذات. وإنكار اإلخالص
التي الدعامة هي هذه القومية، النهضات عليه تُبنى الذي الثابت األساس هو هذا
تحقيق لألمم تكفل التي السبيل هي هذه الستقاللها، العاملة األمم حياة عليها ترتكز

حني. بعد ولو آمالها
األهواء وراء تسري أو واألحالم لألمانيِّ وتستسلم السبيل هذه تتنكب أمة من وما
تتعثر عرجاء حركة فتصبح بالشلل حركتها وتصاب إال الوطنية املقاومة خطة يف وترتاخى
وتقويض الوطنية لرصح هدم الرجوع هذا ويف الوراء، إىل بها ترجع أن تلبث وال سريها يف
وضحاياها. وآالمها وأحزانها ومتاعبها األمة مجهودات سعىل أُسِّ الذي الوطني الجهاد لبناء

.١٩٢٠ سنة مايو و٢٤ و٢٠ ١٧ «األخبار»: 2

62



واالقتصاد السياسة بني

الستقاللها؛ وسبيلها الحقوق املهضومة األمم سياج هي الوطنية املقاومة سياسة إن
الوطني، االتحاد روح هي والنبل، الشجاعة وقوام األخالق، ومصدر الفضائل مناط فهي
انحالل من الكربى الوقاية هي العمل، عىل أبناءها وتحث تجمعها التي األمة كلمة هي
فيها يكتسب التي الكربى املدرسة هي الكلمة، وتفرُّق النفوس وفساد الهمم وفتور العزائم
مصدر هي العقبات، وتذليل الذات وإنكار واملثابرة والصدق اإلخالص فضائل البالد أبناء
تكونت فبفضلها السياسية، تربيتها وقوام األمم نهضة عماد هي للشعب، املعنوية القوى
الرقي درجات أسمى إىل ووصلت آمالها وحققت الفناء عوامل وقاومت اليأس وغالبت األمم

واالجتماعي. واألخالقي السيايس
أن يجوز فال والتحول، التبدل دائمة وأحواله واحدة، وترية عىل يستقر ال العالم إن
الكمال، نحو حتًما سائرة اإلنسانية فإن العقبات؛ أمام ننثني أو الجهاد طول من نيأس
أرجائها يف تُرشق حتى وئام وال سالم فيها يستقر ال واألرض القوة، لحكم تذعن ال واألمم

االستقالل. ظل يف األمم وتعيش الحرية شمس
تم أن بعد واالستعباد األْرس بسالسل األمم يطوِّقوا أن واالستعمار الفتح أنصار حاول
سلع واألمم يدهم قبضة يف العالم أن وظنوا «األوىل»، العامة الحرب ميادين يف النرص لهم
أحكام، الدنيا يف واملدفع للسيف كان إذا ولكن واألهواء. األطماع سوق يف وتُشرتى تُباع
لها سلطان ال الغشوم فالقوة وآثار؛ أحكاٌم بنيها وإخالص وجدِّها وحزمها األمم فلعزم
إىل تسري أمٍة نهضَة تقف أن مقدورها يف وليس واألفكار، والعقول واملبادئ األرواح عىل

األسمى. املطمح نحو األمام
دوًرا دخل قد العالم أن عىل العامة الحرب انتهاء بعد تعاقبت التي الحوادث برهنت
ومهما مصريها. تقرير يف وحقها الشعوب حرية دور وهو التاريخية، أدواره من جديًدا
تأبى الشعوب فإن املقدَّس؛ الحق هذا مقاومة يف الجهود من واالستعمار الفتح دعاة يبذل
ارتقاء العامة الحرب نتائج أعظم من ألن املستعمرين؛ إرادة تسوقها مستعبَدة تعيش أن
سبيل فال وعملت اتحدت إذا فيها الكامنة القوى تلك أن وإدراكها األمم يف املعنوية القوى

عليها. تتغلب أن للقوة
الحياة ومعاني الحرية مبادئ وقرأت الشعوب، أبصار عن القديمة الغشاوة ُرفعت لقد
التاريخ فإن طوال؛ سنوات أربع القتال ميادين يف اشتعلت التي النار ضوء عىل الصحيحة
أرجاء سائر يف الناس فسمع اإلنسان، بني من املاليني دماء من تُمحى ال بأحرف خطها قد
الشعوب؛ حرية عن دفاًعا تُبذل والضحايا الدماء تلك أن آونة كل يف الحلفاء نداء الدنيا
يف قوة من وما ينسوه، أن وهيهات ووعوه، النداء هذا سمعوا قد األرجاء مختلف يف فالناس
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األرض مشارق يف تتدفق التي الحرية أمواج تصد أو التاريخ سري تغريِّ أن تستطيع العالم
ومغاربها.

التاريخ حوادث أيدت وقد األمم، مصري يف البَتَّ تملك تُعد لم واملعاهدات املؤتمرات إن
وتدوم.» تبقى واألمم وتزول تمر «الحكومات األزلية: الحقيقة تلك

من فائزة األوروبية الدول خرجت أن بعد ١٨١٥ سنة فيينا مؤتمر انعقد فقديًما
أن بعد األمم أقدار يف الترصف عىل قادرون أنهم والسياسيون امللوك وظن نابليون، حروب
تعاهد التي املقدسة» أساس«املحالفة فيينا يف فوضعوا العنيد، القوي خصمهم من تخلَّصوا
الوطنية. للحقوق فيه قيمة وال لألمم فيه رأي ال حكًما الشعوب يحكموا أن عىل فيها امللوك
املرشوعة حقوقها اسرتداد عىل تعمل أخذت الشعوب فإن آمالهم؛ خيبت الحوادث ولكن
التي الحرية مبادئ تأثري تحت تتداعى فيينا معاهدة أركان وأخذت والحياة، الحرية يف
حتى معدودات تميضأعوام تكد ولم نابليون. حروب أثناء يف الغربية الشعوب بني انترشت
حرية عىل املتآمرين السياسيني قوة عىل الشعوب إرادة وتغلبت املقدسة املحالفة عقد انفرط
يف االستبدادية واملطامع السياسة األهواء شيدتها التي واألركان القواعد وتحطمت العالم،

فيينا. مؤتمر
وانتشار الشعوب ارتقاء مبلغ يف عظيم فرٍق مع عام، مائة بعد نفسه يعيد فالتاريخ
أمكنها حرب التاريخ يف فليس غرو وال وغربًا، رشًقا بأْرسها الدنيا ت عمَّ التي الحرية مبادئ
والجمود الخمول بحار يف غارقة كانت التي األمم وتُنبِّه كلها اإلنسانية أعصاب تهز أن
يخُطها لم رسيعة بخطوات األمام إىل اآلن العالم يسري أن عجب فال األخرية. الحرب مثل
بني القومية والنهضات الوطنية الحركات تطور يف للعيان ملاثلٌة ذلك آثار وإن قبُل، من
أن يمكن ال مصريها يف الحلفاء مؤتمرات ترصفت التي فاألمم الحقوق؛ املهضومة األمم
هي وكلمتها أقوى الشعوب ألن املؤتمرات؛ تلك لقرارات تُذعن أن وال الهوى ألحكام تستسلم
التجارب وثمرة واآلالم، األحزان وليدة املتعاقبة، األجيال وليدة الجديدة، واإلنسانية العليا،
من األمم لته تحمَّ ما فحسبها العبودية، ظالم يف اآلن تعيش أن تأبى واملتاعب، واملصائب
استطاعة يف وليس واستقاللها، حريتها وبني بينها يُحول نظام كل من لتنفر املصائب
ونعمة هللا رحمة من األمم يحرموا أن وقوة بطش من أوتوا مهما الشعوب بأقدار العابثني

الحرية.
هو واألمم، الشعوب حرية دور هو العامة الحرب بعد اإلنسانية دخلته الذي فالدور
لجهاد نعمل أن يجب السبيل، لنا ييضء األمل ونور نعمل أن فيجب والعمل، األمل دور

العامة. إرادتها وتُنظمه األمة طبقات فيه تشرتك طويل
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أو الطريق منتصف يف نقف أو الوراء إىل نرجع أن دون سبيلنا يف نميض أن يجب
الجهاد.» طول من نتعب

١٩٢٢ سنة يناير ٢٢

65





النيابية احلياة

(١٩٢٤ (سنة األول الربملان يف (1)

الشهر، هذا من ٣٠ يف األول االنتخاب وقانون ،١٩٢٣ سنة أبريل ١٩ يف الدستور صدر
وقتئٍذ االنتخاب كان وإذ مبارشًة. الدستور صدور عقب العامة لالنتخابات األمة واستعدَّت
والنتخاب ،١٩٢٣ سنة سبتمرب ٢٧ يوم الثالثينيني املندوبني النتخاب ُحدد فقد درجتني عىل
يف املرشح حصول عدم عند منه ١٧ يوم االنتخاب وإلعادة ،١٩٢٤ يناير ١٢ يوم النواب
الحارضين. املندوبني أصوات من واحًدا زائًدا النصف أي املطلقة؛ األغلبية عىل األول اليوم
السيايسيف النضج ارتقاء عىل دل عظيًما اهتماًما بدرجتيها باالنتخابات األمة واهتمت
مختلف يف الشعبية اللجان وتألفت لالنتخابات، التمهيد إجراءات بلهفة الناس وتتبَّع البالد،

«الوفد». لجان من معظمها وكان والقرى، املدن
«وقتئٍذ»؛ االنتخابات يف الساحقة األغلبية سينال الوفد أن عىل تدل الدالئل وكانت
وحدها كانت املرصيني نفوس يف نالها التي واملنزلة لألمة وزعامته زغلول سعد فشخصية
مرتني نفيه وكان زعيمها، كان ألنه الثورة فيه تركزت فقد غرو وال الفوز، بهذا كفيلة
ألن وبخاصة لالنتخابات، الرتشيح يف لندائه وتلبية حوله والتفاًفا به تعلًقا الشعب زاد مما
«وقتئٍذ» الوفد ترشيح فكان وجيزة، بمدة االنتخابات ُقبيل كانت املنفى من الثانية عودته

لالنتخابات. يتقدم من كل فوز الغالب يف يضمن
الثالثينيني املندوبني معظم فإن الثالثينية؛ االنتخابات يف ظهر ما أول الوفد فوز ظهر
بفوز إيذانًا ذلك فكان للربملان، مرشحيه انتخاب عىل تعاهدوا وممن أنصاره، من كانوا

والشيوخ. النواب انتخابات يف الوفد
الوطني الحزب مرشحي من قليل عدد سوى االنتخابات يف الوفد يزاحم يكن ولم
كما البلد يف بعُد األحزاب كثرت قد تكن لم إذ املستقلني؛ وبعض الدستوريني واألحرار
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الجهاد، يف وماضيهم مبادئهم عىل يعتمدون الوطني الحزب مرشحو وكان ذلك، بعد حدث
عصبياتهم عىل مناطقهم يف يعتمدون فكانوا واملستقلون الدستوريني األحرار مرشحو أما

الشخيص. ونفوذهم العائلية
مركز دائرة يف نفيس رشحت فقد االنتخابات؛ هذه يف الجارف الوفد تيار ملست
الوطنية، الحركة يف ومايضَّ وشخصيتي مبادئي إىل ومستنًدا هللا عىل معتمًدا املنصورة

املنصورة. أعيان من الرازق عبد بك عيل ضدي ح رشَّ قد الوفد وكان
عىل املنشورات ع وتوزِّ الدائرة تجوب أخذت ترشيحي لتأييد وطنية لجنة تألفت وقد
تلك عىل قرن ربع من أكثر مىض وقد يل، ويطيب انتخابي. إىل للدعوة والناخبني املندوبني
فضل من عيل لهم بما اعرتاًفا اللجنة، هذه أعضاء من أذكرهم من أسماء ن أدوِّ أن الحوادث،
األستاذ عيل، أفندي سيد الرب، عبد محمد الحاج وهم: الهائلة، املعركة هذه يف نجاحي يف
املستشار «بك عقل السيد محمود األستاذ الطنطاوي، أفندي صالح البيومي، املجيد عبد
األستاذ الرحمن، عبد محمد األستاذ الصباغ، فهمي حسني األستاذ االستئنافاآلن»، بمحكمة
إبراهيم الشيخ هللا، عبد عيل األستاذ العسقالني، أفندي الحسيني الطوبجي، الحميد عبد
هواش، أفندي إسماعيل الجمل، السعيد أحمد الشيخ الوفا، أبو أفندي مصطفى جمعة،
الحق ويف إلخ، … صادق أفندي شكري املجيد، عبد أفندي حامد رمزي، أفندي صالح
بلده يف مكانة ذي أو مندوب كل عىل واملرور بالدائرة الطواف يف كثرية متاعب عانوا إنهم
ترحيبًا أحيانًا وألقى منفردين، أو مجتمعني معهم، أيًضا أنا أمرُّ وكنت بانتخابي، وإقناعهم
الجملة يف كانوا الرأي يف مخالفيَّ فإن هللا؛ بفضل أذى يل يحصل ولم إعراًضا، وأحيانًا
فيها واملكانة الرأي وذوي الدائرة مندوبي جميع عىل وزعت وقد شخصيٍّا. يحرتمونني
الزراعية»، التعاون و«نقابات الشعب»، «حقوق وهي: الحني، ذلك إىل ظهرت التي مؤلفاتي

يل. والناخبني املندوبني وتقدير تزكيتي يف كبري أثر لها فكان الوطنية»، و«الجمعيات
املعركة يف ساهمت بالدقهلية» العامة الطلبة «لجنة ى تُسمَّ لجنة الدقهلية لطلبة وكان
دائرة استثنوا ولكنهم املديرية، دوائر يف الوفد مرشحي يزكون أعضاؤها وكان االنتخابية،
وعملوا الوفد مرشح عىل آثروني وفديني، الغالب يف كانوا أنهم فمع املنصورة، مركز
نجاحي، يف محمود أثٌر جانبي إىل النضمامهم وكان ووجدانهم. ضمريهم من بوازٍع ذلك
املحاماة أو القضاء رجاالت من اآلن صاروا وقد السنني، مدى عىل الجميل هذا لهم وحفظت
األستاذ االستئناف»، بمحكمة املستشار «بك كمال أحمد األستاذ منهم: أذكر الطب، أو
خالف الحميد عبد األستاذ اآلن»، «القايض السعدني عيل األستاذ املحامي، حسني حسني
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بدوي األستاذ منترص، زكي الدكتور النيابة»، «رئيس البحريي محمود األستاذ «القايض»،
رشكة عام سكرتري عاشور محمد األستاذ اآلن»، الدولة بمجلس املستشار «بك حمودة
األستاذ باألوقاف، املفتش الطنطاوي الخالق عبد األستاذ الكربى، باملحلة والنسيج الغزل

إلخ. … النيابة وكيل رمزي عباس
الدستور صدور يوم من أي ،١٩٢٣ سنة أبريل منذ تقريبًا االنتخابية املعركة وبدأت
معركة فكانت االنتخابات، يوم أي ،١٩٢٤ سنة يناير ١٢ إىل واستمرت االنتخابات، وقانون
عىل أمرَّ أن مني مطلوبًا كان إذ جسيمة؛ متاعب فيها عانيت الوطيس، حامية املدى، طويلة
بمرض الحملة أثناء أُصبت وقد لثقتهم. باستحقاقي شخصيٍّا وإقناعهم بالدهم يف املندوبني
يف املرض خطر بي اشتد شهرين، نحو الفراش ولزمت ،١٩٢٣ سنة يونيو يف التيفوئيد
بالعدد «األخبار» جريدة يف بك أمني املرحوم أخي كتب بالشفاء. يل هللا أذن حتى خاللهما،
األستاذ «لزم هللا»: «شفاه عنوان تحت اآلتية النبذة ١٩٢٣ سنة يوليو ٢٧ يوم الصادر
أن نا ويُرسُّ انتابه، ملرٍض أياٍم منذ الفراش باملنصورة املحامي الرافعي بك الرحمن عبد
عىل هللا فنحمد التحسن، يف آخذة صحته وأن عنه الخطر زوال قرَّروا األطباء بأن نعلن

التام.» الشفاء ونسأله وقدره قضائه يف لطفه
الدائرة. يف عني بدًال بالطواف مريض أثناء اللجنة وقامت

سنة حدث الذي االنقسام من األقىص الحد إىل يتأثر لم الشعب ضمري أن الحق ويف
نفوذ أو عائلية عصبية عىل االنتخابية حملتي يف أعتمد لم أني من الرغم فعىل ،١٩٢١
أوجد قد بالوطنية وصفوه ماٍض من عني الناس عرفه ما فإن حزبية؛ قوة أو شخيص

الوفد. مرشح منافيس وبني بيني التوازن من شيئًا

واحد بصوت نجحت

عدد وكان صوتًا، ١٧٠ هو ونال صوتًا ١٧١ نلت إذ واحد؛ بصوت منافيس عىل فزت
مندوبًا. ٣٤١ أصواتهم أعطوا الذين املندوبني

األصوات إعطاء شهدوا الذين وقال مجالسهم، الناسيف حديث الواحد الصوت هذا كان
«املرحوم اللجنة رئيس فسأله صوته، ليعطي دخل السن، يف متقدًما وكان املندوبني، أحد أن
الفور: عىل فأجاب ينتخبه، عمن وقتئٍذ» االبتدائية مرص بمحكمة القايض مكرم بك بيومي
فرفض الرازق، عبد عيل أريد بل قائًال: وتلعثم هنيهة، سكت ثم الرافعي، الرحمن عبد
أنهم الحادث هذا شهدوا الذين وأخربني يل. صوته واعتمد رأيه عن عدوله اللجنة رئيس
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لعيل صوته إعطاء يريد كان بأنه لهم فاعرتف العدول، إىل دعاه عما ذلك بعد الرجل سألوا
خطئه إىل فطن وملا منه، تفكري دون عفًوا لسانه عىل جرى اسمي ولكن الرازق، عبد بك
عيل انتخاب يقصد إنما بأنه اللجنة رئيس فصارح الخطأ يتدارك أن أراد تعبريه) (كذا
يجوز ال تالعب هذا إن وقال العدول، هذا منه فرفض الرافعي، الرحمن عبد ال الرازق عبد

مرة. أول صوته بإعطائه االنتخاب يف حقه استنفد وأنه
صوت إنه الصوفية بعض يل وقال واحد، بصوت نجاحي عن كثريًا الناس وتحدَّث
عىل معتمًدا أزال» «وال زلت وما كنت فعًال إنني لهم وقلت التعبري، هذا لهم فحمدت هللا،

هللا.
يف طويلة فقهية بحوث الطعن واكتنف النواب، مجلس أمام انتخابي يف ُطعن وقد
سببًا وكان امليزان يف كفتي ح رجَّ الذي الصوت هذا قيمة ويف ومدلولها، األغلبية، ِنصاب
عدد أن وبما واحًدا، زائًدا األصوات نصف هي األغلبية أن الطعن محور وكان لنجاحي.
ال ١٧١ ١

٢ األغلبية وتكون واحًدا، زائًدا ١٧٠ ١
٢ نصفها فيكون ٣٤١ أُعطيت التي األصوات

طريقة أن رأت الطعون لجنة ولكن صوت! نصف ينقصني الحساب هذا عىل وأنني ،١٧١
وأقر الكرس، بجرب تكون الحالة هذه يف األغلبية وأن معقولة، غري الشكل بهذا الحساب

الطعن. رفض وقرر اللجنة نظر وجهة املجلس
أو سعد خصوم أشهر االنتخاب يف وفشل النواب، مقاعد من املائة يف تسعني الوفد نال
االنتخابية دائرته يف باشا إبراهيم يحيى الوزارة رئيس وسقط سياسته، يؤيدون ال الذين
ومحافظته بنزاهته له ناطقة شهادة سقوطه وكان الوفد، مرشح عليه وفاز القمح» «منيا
جميع يف الناخبني حرية عىل وضغطها الحكومة ل تدخُّ وتجنيبها االنتخابات حرية عىل
الحرة. لالنتخابات نموذًجا االنتخابات هذه كانت إذ ا؛ حقٍّ بالخري له يُذكر مما املناطق،
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أن شعرت فقد ١٩٢٤؛ سنة األول الربملان يف املعارضة أختار جعلتني التي هي املثالية إن
استمراًرا تكون وأن الوطني، للكفاح أداًة النيابية الحياة من أتخذ أن كنائب واجبي من
القائمة الوزارة عن االستقالل من يشء عىل أكون أن مني يقتيض وهذا املايض، لكفاحي
وأفكار مبادئ عن وأعربِّ فيه، تخطئ فيما وأنتقدها تُحسن فيما فأؤيدها — سعد وزارة —
اتجاًها إذن كان املعارضة إىل فاتجاهي «املعارضة». يسمى ما وهذا األغلبية، بها تدين ال قد
عىل أثرها ظهر كثرية وعداوات متاعب عيلَّ جلبت ذلك مع ولكنها أظن، فيما قويًما سليًما
إن الدستورية. للحياة رضورية املعارضة أن الجميع اعرتاف من بالرغم السنني، تعاقب
ويرتبصون املعارضة يطيقون ال نفوسهم خاصة يف ولكنهم بأفواههم، يقولونه كالم هذا
سنة يل حصل ما وهذا وإسقاطهم، املعارضني الفرصللتخلصمن وينتهزون الدوائر، بها

و١٩٥١. و١٩٣٦ ١٩٢٦
الربملانية للمعارضة الصالحة التقاليد وضع يف وزمالئي إخواني من لفيف مع ساهمت

القويمة.
وكنا الوطني، الحزب نواب من ١٩٢٤ سنة الربملانية الحياة بداية يف املعارضة تألفت
والدكتور وأنا، بك، الصوفاني اللطيف عبد وهم: أربعة عىل نزيد ال النواب مجلس يف
وكانت املعارضة، لواء مًعا حملنا الصوفاني. العزيز عبد واألستاذ سعيد، الحميد عبد
توجيه ومجال البالد، حقوق عن الذود يف جهاد أداة النيابية الحياة من نجعل أن غايتنا
حرصت وقد نزيه. صالح حكم وإقامة نواحيه شتى يف اإلصالح بوسائل لألخذ للحكومة
نفتأ ال فكنا النواب، مجلس داخل الوطني الحزب مبادئ عىل نسري أن عىل إخواني مع
نعالج كنا كما ذلك، يف الجميع يشاركنا أن وننشد النيل، وادي ووحدة بالجالء نتمسك
كخصم سعد وزارة إىل ننظر نكن ولم اإلصالح. يف الصادقة الرغبة بروح الداخلية املسائل
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ميدان يف نالتها التي الوكالة تلك الشعب، عن الوكالة صفة فيها نقدِّر كنا بل نحاربه،
كان فيما نعضدها كنا البالد، لخري الخالص التوجيه موقف منها موقفنا فكان االنتخاب،
أن بخلدنا يُدر ولم فيه، وإياها نختلف كنا فيما ولني رفق يف وننقدها ومبادئنا يتفق
الروح هذه يقابل لم الوفد ولكن إلسقاطها. املساعي يف نشارك أو العقبات لها نخلق
املعارضة اضطهاد تزل) (ولم سياسته كانت إذ موقفنا؛ من حنق بل واالعتدال، بالتقدير
ظواهر مع يتفق بشكل املطلق الحكم فيها يتمثل برملانية ديكتاتورية وخلق واملعارضني،

ومعناه. حقيقته دون الدستور
(جلسة العرش خطاب يف املناقشة ملناسبة كان املعارضة يف يل موقف أول أن وأذكر
تلك من مارس ١٥) الربملان افتتاح يوم زغلول سعد ألقاه الذي (١٩٢٤ سنة مارس ٢٩
مظلوم أحمد الجلسة ورأس الوزراء، وبقية سعد حرضها هامة، جلسة وكانت السنة).
بارتياح الكالم يف حقي ويعطيني واحرتام بود إيلَّ وينظر ا خاصٍّ تقديًرا يقدِّرني وكان باشا،
يأتي الجلسة تلك يف الكالم يف دوري كان املجلس. يف الكالم مهمة يل ييرسِّ كان مما وسهولة
تركه املجلس ولكن مرة، غري العبارات بعض يف قوطع وقد بك، الصوفاني اللطيف عبد بعد
سحىل أبو سليم هارون أذني يف همس خطابه أثناء ويف به، اإلفضاء أراد ما كل يستكمل
كلمتي عن أتنازل أن يل ناصًحا خلفي، ويجلس يل صديًقا وكان فرشوط، نائب «باشا»
يف معارًضا وتكلمت نصيحته إىل بايل ألِق فلم للمعارضة، موائم غري املجلس جوَّ يرى ألنه
هارون يظن كان ما خالف عىل استقبال وُحسن ا تامٍّ إصغاءً املجلس من فألفيت دوري،

الكالم. فيها طلبت مرة كل يف ذلك مثل ورأيت بك،
يف النابية الكلمات أو العنيفة العبارات نجتنب املعارضني نحن ناحيتنا من وكنا
صالحة أُسًسا صارت أنها أظن تقاليد الربملانية الحياة مستهل يف وضعنا وبذلك النقاش،
املستقلني وبعض الدستوريون النواب املعارضة يف إلينا انضم وقد النزيهة. للمعارضة
الردى طوى نائبًا، عرشين عدتنا فبلغت اتجاهاتنا، إىل مالوا الذين الوفديني النواب وبعض
الحميد عبد الصوفاني، اللطيف عبد هم: وجميعهم أربعة، أو ثالثة منهم وبقي معظمهم
شوقي محمد الصوفاني، العزيز عبد العالييل، الحليم عبد الرافعي، الرحمن عبد سعيد،
سمرة، أبو الجليل عبد الرازق، عبد محمود الدكتور خرض، العزيز عبد السيد الخطيب،
أحمد املغازي، الطحاوي عيل سحىل، أبو سليم هارون السعدي، سلطان بسيوني، عيل عيل
القايض، وهبة محمود حسني، أبو هللا عبد رحاب، أبو خليل الرشيعي، محمد املليحي،

إسماعيل. توفيق محمد
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املعارضة؛ بإزاء الصدر واسع الجملة يف كان ١٩٢٤ سنة النواب مجلس أن ومع
املعارضني إىل تنظر كانت فقد الغرار؛ هذا عىل تكن لم — الوفد وزارة — نفسها فالوزارة

الالحقة. االنتخابات يف املحاربة من لنا الوفد أضمره مما ذلك وبدا الحقد، بعني
كان هذا إن وَلَعْمِري سعد، إحراج أريد كنت املعارضة يف بمواقفي إنني عني قيل وقد
الحياة يف أرى كنت بل وزارته، أو سعد إحراج قصدت ما فإني خاطري؛ عن يكون ما أبعد
العدوان سياسة عىل أحمل أفتأ ال فكنت االحتالل، ضد الكفاح الستمرار ميدانًا الربملانية
النواب مجلس يف الوفدية األغلبية اتبعتها التي الخطة وهي املناسبات، مختلف يف الربيطاني

السودان. حوادث ملناسبة ١٩٢٤ سنة ونوفمرب يونيو يف العدوان هذا اشتد حينما
ألنه عليها؛ ويحنق املعارضة يطيق ال كان سعًدا ولكن سعد، إحراج أقصد أكن لم
بجلسة كلمة منه بدرت حني عيلَّ حنقه زاد وقد له. مؤيدين إال النواب من يريد يكن لم
وزير إىل سؤاًال وجهت أني ذلك كبريًا؛ سياسيٍّا ً خطأ عليه ُعدَّت ١٩٢٤ سنة مايو ٢٤
كان التي املرشوعات وقف عىل العمل فيه طلبت باشا» حنا مرقس «املرحوم األشغال
هذه يف سؤايل عىل باشا مرقس أجاب ولقد (بالسودان)، الجزيرة يف يقيمونها اإلنجليز
وجوب إىل التنبيه غريض وكان وبينه، بيني نقاش وحصل مطمئنة، غري إجابًة الجلسة
األوضاع تحدده كما السؤال أن ومع املرشوعات. هذه استمرار من مرص يتهدد خطر درء
وقال النقاش يف ل تدخَّ سعًدا فإن واملسئول؛ السائل بني مقصوًرا يظل أن يجب الربملانية
هذه وقف استحالة يُظهر أن الكلمة بهذه وأراد تجريدة؟» عندكم «هل إيلَّ: الكالم موجًها

املرشوعات.
تعليقي يزد فلم أنا أما عليه، للطعن مادًة خصومه اتخذها كبرية سقطة وكانت
كلمات نسمع أن ال الرئيس دولة كلمات من األمل نستمد أن ننتظر «كنا قويل: عىل عليها
إنني يقولون وكانوا الكلمة تلك مسئولية لوني حمَّ الوفديني ولكن النفوس.» يف اليأس تبعث
لم فسؤايل التجني؛ معرض يف يُسمع ما أغرب من وهذا يقولها! وجعلته سعًدا أحرجت
له تدخُّ وكان الوزراء، أحد إىل ه موجَّ موضوٍع يف نفسه أقحم الذي وهو إليه، ًها موجَّ يكن

الخطأ؟! هذا ل أتحمَّ فكيف هذه، قولته ويف له تدخُّ يف أخطأ قد كان فإذا يل، مفاجأة

الربملان يف وصداها ١٩٢٤ سنة السودان حوادث (1)

يمثِّل وفٍد سفر السودان حكومة منع أثر عىل ١٩٢٤ سنة يونيو يف سياسية أزمة وقعت
اإلنجليز دبَّرها التي االنفصالية للحركة واملقاومني بمرص الرتباطه املؤيدين رجاله خرية
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ويف أعضائه، بعض اعتقلت بل بذلك تكتِف ولم مرص، إىل الوفد هذا سفر منعت فقد هناك؛
الربيطاني. للحكم بالوالء عرائض صنائعها تستكتب أخذت نفسه الوقت

من وكانت ،١٩٢٤ سنة يونيو ٢٣ بجلسة النواب مجلس يف صداها األزمة لهذه كان
قلت ومما بك، الصوفاني اللطيف عبد أيًضا فيها وتكلم فيها، تكلمت الربملان، جلسات أهم

كلمتي: يف
هذه ويف الخفاق، قلبها وهو األمة، ضمري هو الرئيس دولة قال كما الربملان «إن
طبيعية حركة متناقضتان: حركتان هناك تقوم إذ السودان؛ يف خطرية حوادث تدور األيام

اإلنجليزية. السلطة بها تقوم مصطنَعة وحركة السوداني، الشعب أحشاء من صادرة
جماعة من املجلس عىل الوارد التلغراف من عرفناها التي فهي الطبيعية الحركة أما
ملرصإلظهار الحضور بقصد وفًدا ألَّفوا بأنهم ينادون فيه الرأي وذوي السودان رجاالت من
املهمة هذه أداء عن ومنعتهم بالدهم اجتياز من القوة فمنعتهم البالد وملليك ملرص والئهم

الوطنية.
وبعض صنائعها إىل أوعزت فقد اإلنجليزية؛ السلطة فتُدبِّرها املصطنعة الحركة أما
فهذه اإلنجليزي، للحكم بالوالء فيه يتظاهرون صوري اجتماع بعقد السودان موظفي
بها يُقصد إنما اآلن السودان يف تقع التي الحوادث ألن عليها السكوت يمكن ال حركة
السيادة قلت وإذا املرصية، السيادة حقوق وعىل والسودان مرص حقوق عىل االعتداء
التي العامة الوالية حقوق بالسيادة أقصد وإنما والتحكم، االستعمار إىل أرمي فال املرصية

السواء. عىل والسودانيون املرصيون فيها يشرتك
التي الحركة بأن رصاحًة رأينا أجمع للعالم ونعلن نحتج أن يجب الحركة هذه فإزاء
علينا. الوارد التلغراف يف ظهرت التي هي الطبيعية الحركة وأن مصطنعة اإلنكليز يدبرها
التاريخ وإن وتقدُّمه، السودان عمران يهمه من أول أننا العالم نعلن أن يجب سادتي:
من اإلنجليزية السياسة تدَّعيه وما السودان، يف للعمران عونًا الدوام عىل كنا أننا عىل شاهد
الذين هم املرصيني ألن مكذوب؛ قول البالد تلك يف العمران ملصلحة هو سيادتها بقاء أن
وأقاموا الرتع وشقوا املدارس وفتحوا والبنايات القصور وشيدوا الحديدية السكك مدوا
ذلك سبيل يف وا وضحَّ السودان يف العمران دعائم كل وثبَّتوا النيل عىل والجسور السدود
حرضاتكم من وأطلب بك الصوفاني إىل صوتي «فأضم قلت: أن إىل وأموالهم.» بحياتهم
أقام عندما ١٩٢٢ سنة أبريل يف املرصية األمة احتجت كما العمل هذا عىل تحتجوا أن
السوداني الضابط محاكمة جرائها من كان الحركة بهذه شبيهة مصطنعة حركة اإلنكليز
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من جماعة مع تظاهر الحركة بهذه للقيام ساعون اإلنجليز أن رأى ملا ألنه اللطيف؛ عبد عيل
علنًا وأظهروا لعرشمرص، بمرصوبالوالء كهم تمسُّ وأظهروا عواطفهم عن وأعلنوا إخوانه
طلب عىل يشجعنا ومما مصطنعة. حركات اإلنجليز بها يقوم التي الحركات هذه كل أن
أن املسائل، لهذه ا حدٍّ تضع وأن االحتجاج بواجب تقوم بأن الحكومة رجاء وعىل االحتجاج
للدفاع تطوع للمحامني نقيبًا كان أن وقت وقتئٍذ) األشغال (وزير باشا حنا مرقس معايل
بتلغراف فوجئ أنه إال يمنعه ولم للخرطوم السفر عىل وعزم اللطيف عبد أفندي عيل عن
جميًعا؛ فيه نشرتك االحتجاج هذا أن وأظن السوداني. الضابط عىل الحكم بصدور ينبئه
عن الدفاع يف التأييد كل الوزارة نؤيد بأننا علنًا نرصح ونحن بيننا، خالف أي يوجد ال إذ

إخالص.» بكل ذلك يف ونؤيدها والسودان مرص حقوق
فيها: قال بكلمة الجلسة هذه خطباء أقوال عىل سعد ب عقَّ وقد

فيها، رأيها تقول ألن مستعدة الحكومة تكن ولم اليوم السودان مسألة «تحركت
يف املشاركة كل تشارككم الحكومة بأن لحرضاتكم ح أرصِّ أن يمكنني ذلك مع ولكني
السودان يفصل أن شأنه من عمٍل لكل املقت بعني تنظر بل للسودان، بالنسبة شعوركم

مرص. عن
الرحمن عبد املحرتم العضو حرضة قال كما السودان يف اآلن تتم التي واإلجراءات
للحكومة الوالء إلظهار تُعقد واجتماعات تُكتب وثائق األول: نوعني؛ عىل بك الرافعي
والءهم يقدِّموا أن يريدون الذين منع والثاني: املرصية، الحكومة عن والرغبة اإلنجليزية
الثقة اختالس أو االجتماعات عقد وهو األول القسم فأما مرص. إىل بالحضور للحكومة
وال باطل بأنه مكان كل ويف هنا نرصح فإنا اإلنجليزية؛ الحكومة من االمتنان إعالن ألجل

علينا. حجة يُعترب
مرص فلسان بها، التمسك وحصل هيئة أي أو محكمة أي أمام األوراق هذه ُقدمت إذا
يكون أن بها التمسك قبل يجب وأنه املطلقة بالحرية تؤخذ لم ألنها باطلة أوراق إنها يقول

أجنبية. حكومة كل من خاليًا السودان
وهذه األوراق وهذه الوثائق هذه أن من أعلنتم فيما إليكم منضم هذا ترصيحي يف أنا

شك). بدون (أصوات: كاٍف وهذا مطلًقا، لها قيمة ال االجتماعات
أظن فيما وكلهم املخلصني، السودانيني منع وهو أال الثاني بالقسم يتعلق فيما وأما
معتقدون لهم، كإخوان بالسودان بقائنا يف راغبون حكمنا، عن راضون لنا، مخلصون
لجهات ونعلن مستنَكرة، اإلجراءات هذه إن أقول مرص، من يتجزأ ال جزء بالدهم أن
منها صحيًحا يكون ِلما استنكارنا نواب مجلس وبصفتنا حكومة بصفتنا االختصاص
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وسعها يف ما تتخذ وأن تامة ثقة الوزارة هذه يف لكم بأن ملغتبط وإني عليها، واحتجاجنا
السودان.» يف مرص حقوق لحفظ

نصه: وهذا مني، أحدهما اقرتاحني، بتقديم املناقشة وانتهت
عىل عزم الذي السوداني الوفد من النواب مجلس إىل ورد الذي التلغراف أثر «عىل
أثر وعىل بها، باالرتباط كهم وتمسُّ ملرص السودانيني والء عن لإلعراب مرص إىل الحضور
حقوق عىل االعتداء منها يُقصد التي املصطنعة املناورات عن السودان من الواردة األنباء
الوثيق بارتباطهم كهم لتمسُّ جميًعا السودانيني عىل عطفه املجلس يعلن والسودان، مرص
السودان، يف االستعمار دعاة بها يقوم التي املصطنعة للمناورات استنكاره ويعلن بمرص

مرص.» من يتجزأ ال جزء السودان أن وهو الخالد بمبدئها املرصية األمة ك تمسُّ ويعلن
نصه: وهذا هالل، بك حسني من والثاني

الوزراء رئيس الدولة صاحب حرضة أبداها التي الحكيمة الترصيحات سماع «بعد
عن السودان فصل يف للسعي السودان يف اآلن القائمة الرشعية غري اإلجراءات بخصوص

األعمال.» لجدول االنتقال ويطلب بالوزارة التامة ثقته املجلس يكرر مرص،
مًعا. االقرتاحني عىل باإلجماع املجلس فوافق

.١٩٢٤ سنة يونيو ٢٥ بجلسة املعنى بهذا احتجاًجا الشيوخ مجلس وأصدر

اللوردات مجلس يف السودان عن الربيطانية الحكومة ترصيح (2)

بمجلس مناقشة قامت يونيو ٢٣ بجلسة النواب مجلس يف باشا سعد ترصيحات أثر وعىل
املجلس هذا يف الحكومة نائب بارمور اللورد ورصح يونيو، ٢٥ يوم السودان عن اللوردات
لها تحمُّ الواجب التعهدات ر تقدِّ وهي بحال، السودان ترتك ال الربيطانية الحكومة «إن قائًال:
أقول أن وأستطيع عظمى، بخسارة إنجلرتا سمعة تصاب أن غري من تركها يمكن ال والتي
موافقة غري من التغيري ذلك ذ يُنفَّ أن وال بتغيريه يُسمح لن السودان نظام إن تردد غري من

الربملان.»
االستعمارية سياستها يف غريها تختلفعن ال العمال وزارة أن الترصيح هذا من فظهر
سنة يونيو ٢٨ (بجلسة النواب مجلس يف الترصيح هذا عىل سعد رد وقد السودان. يف

فيها: قال خطبة ضمن (١٩٢٤
األمة بأن ح أُرصِّ املوقرة حرضتكم ويف جميعه املرصي الشعب عن بالنيابة «إني
فهي طويل)؛ وتصفيق (استحسان عاشت وما حييت ما السودان عن تتنازل ال املرصية
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ويف فرصة كل يف الحق بهذا تتمسك معتد. كل ضد غاصب، كل ضد بحقها للتمسك تسعى
الحق هذا تحفظ أن ألجل الحق مهضوم كل سلكه مرشوع طريق بكل تسعى زمن. كل
أبناءنا نويص فإننا بحقنا نتمتع أن إىل نصل ال حياتنا يف كنا وإن به، التمتع إىل وتصل
وأبناء أبناءهم هم يوصون وهكذا شعرة، قيد فيه يفرطوا وال به يتمسكوا أن وذريتنا
تضيع ال األمم حقوق إن غرينا. باطل عىل حقنا فيه يفوز يوم يأتي أن بد وال أبنائهم،
ليست كال، أصحابها، دون بها أتمتع أن أريد إني الغاصب يقول أن بمجرد تتأثر وال
دمنا ما ونحن مطالب، وراءه دام ما يموت وال حيٍّا يبقى حق كل بل الوجود، طبيعة هذه
خطواتنا يقتفون أبناؤنا دام وما به، بالتمسك أبناءنا نويص دمنا وما الحق، بهذا مطالبني

(تصفيق).» تعاىل هللا شاء إن هم أو نحن به نتمتع أن بد فال
ستكون إنها الترصيحات: هذه يف جاء فقد باملفاوضات؛ يتعلق فيما «أما قال: أن إىل
هذا أستنكر بأنني مرة غري رصحت وقد «.١٩٢٢ سنة فرباير ٢٨ ترصيح أساس عىل
مناسبة، كل يف استنكرته الوزاري، البيان يف استنكرته الحكومة، خارج استنكرته الترصيح،
فرباير ٢٨ ترصيح قاعدة نتفاوضعىل إننا قالوا وإن إنهم وأقول اآلن، إىل أستنكره أزال وال
الترصيح. هذا أساس عىل تتفاوض أن األحوال من بحال تقبل ال فوزارتنا ،١٩٢٢ سنة
ال فإني األساس هذا غري عىل للمفاوضة طريقًة أجد لم إذا إني لكم قلت أن سبق ولقد
فإني هذا إىل أصل لم إذا إني أيًضا لكم وقلت قويل، عند وأنا أصًال، املفاوضات يف أدخل
والرأي عليه عزمت ما هذا حاشا) أبًدا، (أصوات: التخيل لهذا مستعد وأنا الحكم، عن أتخىل

متواصل).» (تصفيق لكم
فيها: قلت بخطبة سعد خطبة عىل عقبت وقد

الجليل الرئيس دولة إىل والثناء الشكر جزيل بتوجيه كلمتي أبدأ أن عيلَّ واجبًا «أرى
تعبريًا عربَّ األمة، شعور عن الترصيحات بهذه عربَّ ألنه اليوم؛ بها فاَه التي ترصيحاته عىل
السياسة مع رصاع يف نحن سادتي: كاملة. بحقوقها التمسك كل كها تمسُّ عن صحيًحا
يف ينتهي الرصاع هذا أن البتة معتقدين وال السياسة تلك يف منخدعني ولسنا اإلنجليزية،
بالحق متمسكني دمنا ما ولكننا طويًال، يطول وقد سيطول الرصاع وهذا يوم، يف أو ساعة
الترصيحات وما (تصفيق). الباطل وخذالن الحق بفوز ينتهي أن بد ال الرصاع هذا فإن
يرتامى كما املتخاصمون بها يرتاشق سهام إال النواب مجالس يف تُلقى التي السياسية
أخريًا اإلنجليز الساسة بها فاَه التي الترصيحات فهذه القتال؛ ساحة يف بالقنابل املتقاتلون
لرجال غرض وال عزائمنا، من تُثبِّط أن منها يُقصد سهام هي إنما اللوردات مجلس يف
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فيها قويت مناسبة كل يف الطريقة هذه إىل لجئوا ولقد ذلك، سوى اإلنجليزية السياسة
مجلس يف سمعنا ١٩١٩ سنة يف حركتنا قامت عندما أنه تذكرون فإنكم الوطنية؛ الحركة
لم ذلك ومع األخرية، الترصيحات من أشد خطرية ترصيحات اللوردات ومجلس العموم
صادقة بعزيمة األمام إىل نا وِرسْ تخطيناها بل عزمنا من لتفلَّ القديمة الترصيحات تلك تكن
يعتقدون اإلنجليز كان إذا إنه لكم أقول «واآلن قلت: أن إىل بها.» نعبأ ولم لها نكرتث ولم
أقوياء فنحن ماديٍّا ضعفاء كنا إذا وإننا تُنكر، ال معنوية قوة لنا فإن أمامهم ضعفاء أننا
مادية قوة كل تهدم أن تستطيع للشعوب املعنوية القوة أن عىل التاريخ برهن ولقد معنويٍّا،
العمران بقاء يمكن فال السودان، يف العمران مادة هو املرصي أن جميًعا ولنذكر تعرتضها.
منه عاد السودان شئون يف خبري يل قال فقد العمل؛ عن املرصية األيدي انقبضت إذا هناك
يستخدموا لم إذا السودان يف الري مرشوعات يقيموا أن يستطيعون ال اإلنجليز إن أخريًا:
هنوًدا أو صوماليني عماًال يستخدموا أن مراًرا جرَّبوا وقد املرصية، واأليدي املرصيني العمال
العمل، يف يستمروا أن وال املرشوعات هذه يقيموا أن يستطيعوا فلم جنوًدا أو يمانيني أو
عمًال نعمل أن يدنا يف معنوية؛ قوة يدنا ففي مرص. وجنود مرص عمال إىل أخريًا والتجئُوا
تلك يف السودانيني مصلحة وضد مصلحتنا ضد يعملوا أن عىل نساعدهم أال وهو سلبيٍّا
نلجأ إننا أقول ال أنا املعنوية. مرص قوة يتجاهلون اإلنجليز أظن ال الحالة هذه ويف البالد،
وقد العنف، طرق من سالًحا أمىض سلبية قوة يدنا يف ولكن والثورة، العنف طرق إىل
وهي: املؤرخون عليها أجمع التي التاريخية الحقيقة تلك يف ُّ الرسِّ هي القوة هذه تكون
مصداق هي القوة هذه وإن (تصفيق)، الزمان» قديم من الفاتحني مقربة النيل وادي «إن
(تصفيق).» هللا» قصمه بسوء أرادها فمن أرضه يف هللا كنانة «مرص الرشيف: الحديث

الحوادث تالحق (3)

سعد استقالة ثم ،(١٩٢٤ سنة (سبتمرب–أكتوبر سعد-مكدونالد محادثات إخفاق أثر عىل
يف باشا ستاك يل السري الرسدار مقتل ثم استقالته، فاسرتداد ،١٩٢٤ سنة نوفمرب ١٥ يف
والشيوخ النواب مجلَسا اجتمع نهائيٍّا، سعد فاستقالة الربيطانية، فاإلنذارات نوفمرب؛ ١٩
املجلسني كال يف سعد وأعلن مكفهر، مضطرب جو يف ١٩٢٤ سنة نوفمرب ٢٤ مساء يف
يف النواب مجلس وقرر البالد. ملصلحة تشتغل وزارة كل لتأييد واستعداده الوزارة استقالة
إىل االحتجاج صيغة بوضع وعهد الربيطانية، الحكومة ترصفات عىل االحتجاج الجلسة تلك
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خشبة محمد وأحمد الباسل باشا حمد الوكيالن وهم: أعضاء أربعة من املجلس ألَّفها لجنة
املجلس وأقره االحتجاج، صيغة فوضعنا وأنا، «باشا»، عبيد مكرم واألستاذ «باشا»، بك

نصه: وهذا باإلجماع،
املرصية األمة حقوق ضد الربيطانية الحكومة من وقعت التي األخرية االعتداءات «إزاء
ملرصوالسودان التام باالستقالل كه تمسُّ «أوًال»: النواب: مجلس يعلن ودستورها وسيادتها
ومليكها األمة استنكار من بالرغم أنه «ثانيًا»: التجزئة. يقبل ال واحًدا وطنٍّا يكوِّنان اللذين
باشا ستاك يل السري عليه املأسوف ضد ارتُكب الذي الفظيع للجرم وبرملانها وحكومتها
الرتضية من الحكومة قدمته مما وبالرغم العام، السودان وحاكم املرصي الجيش رسدار
له يؤسف ملما فإنه العدالة؛ إىل وتقديمهم الجناة ب لتعقُّ الفعالة الوسائل من اتخذته وما
مطامعها لقضاء املحزن الحادث هذا تستغل أن رأت الربيطانية الحكومة أن األسف كل
حقها قوة عىل تعتمد بريئة أمة من لالنتقام املادية قوَّتها عىل واالعتماد االستعمارية
نفسها بالجريمة يتعلق فيما اإلرهاق حد البالغة مطالبها تقترصعىل فلم قضيَّتها، وعدالة
وإلزام السودان، من املرصية الجيوش بسحب املطالبة إىل وذهبت الدائرة هذه تعدَّت بل
والترصيح السودان، لحاكم الوالء يمني بحلف املرصي الجيش من السودانية الوحدات
من السودان يف الربيطانية االستعمارية الرشكات تستغلها التي األطيان مساحة بزيادة
لرغبات معارضة كل عن املرصية الحكومة وعدول له، نهاية ال ما إىل فدان ألف ٣٠٠
يف جاء ما آخر إىل مرص، يف األجنبية املصالح حماية من تدَّعيه فيما الربيطانية الحكومة
اإلسكندرية جمارك احتالل عليه وزادت به دت توعَّ ما فعًال ذت نفَّ ثم اإلنجليزية، التبليغات
البالد لحقوق منافية الترصفات هذه كانت وملا اتخاذها. تنوي التي التدابري أول أنه معلنًة
حياة وتهديد بدستورها والعبث شئونها يف والتدخل استقاللها عىل االعتداء من فيها ِلما
وال بالجريمة عالقة أي لها ليس االعتداءات هذه أن عن فضًال واالقتصادية الزراعية البالد

التاريخ. يف لها نظري
الترصفات هذه عىل احتجاجه شديد العالم مأل عىل املرصي النواب مجلس يعلن فلذلك
روح مع تتفق ال التي االستعمارية املطامع تلك عىل املتمدينة األمم ويُشهد الباطلة، الجائرة
إىل األمر ويرفع العالم، برملانات احتجاجاته ويُبلغ املقدسة، األمم وحقوق العرص هذا
بحقوقها تتمسك بريئة أمة عن الحيف لرفع األمر يف التدخل إليه طالبًا األمم عصبة مجلس

بديًال.» استقاللها عن تبغي وال والحرية الحياة يف املقدسة
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باإلجماع. النص هذا املجلس وأقر
املعنى. بهذا احتجاًجا الشيوخ مجلس وقرر

١٩٢٥ سنة انتخابات (4)

مرسوًما استصدرت ديسمرب ٢٤ ويف ،١٩٢٤ سنة نوفمرب ٢٤ يوم باشا زيور وزارة تألفت
يمِض ولم االنتخابات مأساة إىل عدت وهكذا جديدة، انتخابات وإجراء النواب مجلس بحل
بسبب الجديدة االنتخابات يف يل الوفد محاربة أتوقع وكنت األوىل. املعركة يف متاعبي عىل عام
مجهودي عن كثريًا يقل ال مضنيًا مجهوًدا املعركة هذه يف فبذلت املعارضة، يف مواقفي
طبعت أن املرة هذه إليه لجأت مما وكان مدى. منها أقرص كان وإن األوىل االنتخابات يف
الرسمية املضابط عن نقًال أعمايل مجموعة فيه أوردت النواب» مجلس يف «أعمايل عن كتابًا
انتخابي، إعادة يف يل شفيًعا ليكون الدائرة بالد جميع يف مجانًا ووزعته الصحف، وأقوال
هذه هنا أنرش أن يل ويطيب االنتخاب. يف املحاربة من سألقاه ما إىل مقدمته يف وأملعت

قلت: السياسية، الحياة يف ومتاعبي وتأثراتي أفكاري من صورة تمثِّل ألنها املقدمة

للمرة لالنتخاب تقدمي ملناسبة أنرشها النواب، مجلس يف أعمايل مجموعة هذه
املنصورة. مركز دائرة األوىل: املرة يف عنها بالنيابة التيرشفتني الدائرة يف الثانية
عن حسابًا لها يقدم أن نائبها من تطلب أن انتخابية دائرة كل حق من إن
النيابة. دار يف أعمايل عن حسابًا وأقدِّم األمانة واجب أؤدي ذا أنا فها أعماله،

مجلس يف أعمايل أواصل لكي املرة هذه تعاىل هللا بمشيئة لالنتخاب أتقدم
أسٍف بكل الظروف وحالت عنها ودافعت قدَّمتها التي املرشوعات وأُتم النواب
تقدمت الغرضالذي لنفس لالنتخاب أتقدم األول. االنتخاب دور يف إنفاذها دون
ف ترصُّ تحت ومعلوماتي وقواي مجهوداتي أضع أن وهو األوىل، املرة يف أجله من
ًدا مجدِّ والسودان، ملرص التام االستقالل وهي غاية كل دونها تقرص التي الغاية
مصلحة كل عن بعيًدا واستقامة ونزاهة إخالص بكل الوطن أخدم أن العهد

حزبية. غاية أو شخصية
سطر كل يف النظر وليُمعن املجموعة، هذه فليقرأ عيلَّ أو يل يحكم أن أراد من
ما وليقرأ النواب، مجلس لجلسات الرسمية املحارض عن املنقولة سطورها من
وليكن ضمريه ذلك بعد ليحكِّم ثم أقوايل، عىل تعليًقا الوفدية الصحف كتبته
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شخصية، ملصلحة لالنتخابات تقدمت ما إني له. مردَّ ال نافذًا الضمري حكم
جررت ما ألني النيابية الحياة عن البتعدت الشخصية مصلحتي أوثر كنت ولو
احتملت ولكني الكثريون، يعرفها بأرضار عيلَّ عادت أنها عن فضًال مغنًما، منها
واالرتياح والرضا بالصرب وأضعافها مثلها أحتمل ألن مستعد وإني األرضار هذه
اإلنسان يرتدد أن الوطنية صدق من وليس الوطن، أمانة جميًعا أعناقنا يف ألن
أن اعتزموا قد قوًما بأن عاِلم وأنا لالنتخابات أتقدم األمانة. هذه احتمال يف
األماجد السادة هؤالء فإىل العقبات، من شاءوا ما طريقي يف ويُلقوا يحاربوني
عن الدفاع عىل حريص بمقدار االنتخابات عىل حريًصا لست إني لهم: أقول

والتاريخ. الحقيقة وعن الوطنية املصلحة
حجتي فهي النواب، مجلس يف أعمايل صحيفة املأل عىل أنرش ذا أنا فها
خصومي أمام الناس، أمام حجتي وهي بثقتهم، فوني رشَّ الذين ناخبيَّ أمام
املقدمة هذه يف أذكر ال أنا التاريخ. أمام حجتي وهي السواء، عىل وأصدقائي
وال املجموعة، هذه يف مدونًة املنصفون يقرأها أن وحسبي املجلس، يف أعمايل
يف يحاربوني أن عىل عزموا للذين صغرية كلمة فقط أقول ولكن نفيس، أزكي
القرار يف الربملان جلسات من جلسة آخر يف تشرتكوا ألم السادة، أيها االنتخابات:
لوضع بك عبيد مكرم األستاذ مع باختياري املجلس أصدره الذي اإلجماعي
وكان الرسدار حادثة بعد اإلنجليزية السياسة اعتداءات عىل املجلس احتجاج
أنا كنت فإذا باإلجماع.» تامة ثقة بهما موثوق اثنني «اختيار عىل مبنيٍّا القرار
يمِض ولم اآلن، أكون فكيف حرًجا، األوقات أشد يف الثقة هذه موضع الضعيف
هذه تكن ألم والتشهري؟! الطعن موضع اإلجماعية، الشهادة هذه عىل شهر
وإني املوقف هذا تقدير لضمائركم أترك إني املجلس؟ يف أعمايل نتيجة الشهادة

والضمري. الحق صوت غد بعد أو غًدا ستجيبون بأنكم واثق
واجبي، أديت ألني مطمنئ وإني حكمت، إذا الضمائر حكم من واثق إني

الحاكمني. خري وهو هللا وسيحكم التاريخ، وسيحكم
َوإَِليِْه تََوكَّْلُت َعَليِْه ِباهللِ إِالَّ تَْوِفيِقي َوَما اْستََطْعُت َما اْإلِْصَالَح إِالَّ أُِريُد ﴿إِْن

أُِنيُب﴾.
الرافعي الرحمن عبد
١٩٢٥ سنة يناير ٥ يف املنصورة
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أحمد لطفي بك
سقط يف انتخابات سنة ١٩٢٦

وتويف يف نفس السنة

عبد اللطيف الصوفاني بك
سقط يف انتخابات سنة ١٩٢٥

وتويف يف نفس السنة 

عبد اللطيف ا?كباتي بك
سقط يف انتخابات سنة ١٩٢٤

وتويف يف نفس السنة

االنتخابات. شهداء

مدير (وكيل «بك» سبع محمد السعيد األستاذ املرة هذه ضدي الوفد رشح وقد
يجتمع الجديد املجلس يكد ولم قليلة، بأصوات عليه وفزت (١٩٥١ اآلن األمالك مصلحة
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االنتخاب يف مجهوداتي فضاعت نفسه اليوم يف ُحل حتى ١٩٢٥ سنة مارس ٢٣ يوم
ُسًدى.

أثر عىل عادت أن إىل أشهر، ثمانية نحو الحل هذا بعد النيابية الحياة ُعطلت وقد
هذا وأعقب ،١٩٢٥ سنة نوفمرب شهر من الثالث السبت يف نفسه تلقاء من الربملان اجتماع

.١٩٢٦ سنة انتخابات ثم الوطني املؤتمر انعقاد ثم األحزاب ائتالف االجتماع
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١٩٢٦ سنة صدمة

االنتخابات شهداء (1)

أصابتني صدمة أشد أن عىل بها. القارئ أشغل أن أريد ال كثرية بصدمات حياتي يف أُصبت
.١٩٢٦ سنة يل وقعت

يف الفوز هذا تفاصيل عن تحدثت وقد لألمة، فوًزا مجموعها يف السنة هذه كانت
من الربملان «اجتماع عنوان تحت (ج١) الثورة» أعقاب «يف كتابي من عرش الحادي الفصل

الدستورية». الحياة وعودة نفسه تلقاء
أن لوال بي تودي كادت محنة بل صدمة السنة هذه فكانت شخصيٍّا، يل بالنسبة أما

والثبات. بالصرب عليها هللا أعانني
اجتماع إىل الرافعي بك أمني املرحوم لدعوة نتيجة الدستورية الحياة عودة كانت
ساهمُت وقد ،١٩٢٥ سنة نوفمرب شهر من الثالث السبت يف نفسه تلقاء من املنحل الربملان
الدعوة، لصاحب وشقيًقا املنحل النواب مجلس يف عضًوا بصفتي الدعوة هذه نجاح يف
برياسة ١٩٢٥ سنة نوفمرب ٢١ السبت يوم الكونتننتال فندق يف فعًال الربملان واجتمع
الوحدة وعودة الدستورية الحياة استئناف نحو خطوة أول االجتماع هذا وكان سعد،
األحرار وحزب الوطني والحزب الوفد وهي وقتئٍذ القائمة األحزاب وائتالف الصفوف إىل
أسفر التي االنتخابية املعركة يف الدخول عىل الثالثة األحزاب بني االتفاق وتم الدستوريني،
أالَّ ظني وكان متنازعة. غري متعاونة متحاربة، غري متفاهمة الوطني املؤتمر انعقاد عنها
الحق يف فإنها ١٩٢٥؛ سنة انتخابات أو ،١٩٢٤ سنة انتخابات يف وجدته الذي العناء أجد
قد االئتالف فإن ١٩٢٦؛ سنة معركة يف أسرتيح أن حقي من وكان وأرهقتني، أضنتني قد
اجتماع يتم أن وقبل بالتزكية. أكثرهم فاز حتى األحزاب من البارزين األعضاء معظم أراح
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والدكتور «باشا» بك رمضان حافظ مع منزله يف سعًدا قابلت نفسه تلقاء من الربملان
وشيوخه الوفد نواب إىل تعليماته ويُصدر الفكرة يؤيد أن عليه وعرضنا سعيد، الحميد عبد
الحديث يف ط وتبسَّ مقابلتنا وأحسن والتحبيذ باالرتياح الفكرة ى فتلقَّ االجتماع، بحضور
األحزاب وتصايف الربملان اجتماع بعد ولكن مبتهجني، مغتبطني وانرصفنا معنا، والتفكه
ترك يف يعارض الوفد بأن ففوجئت املقاعد، توزيع دور جاء بينها، االجتماعات وتبادل

مني. انتزاعها عىل أي الوفد دوائر من تكون أن وأرصعىل يل املنصورة» «مركز دائرة

إقصائي يرصعىل الوفد (2)

يف أن الحزب ورأى نحوي، املوقف هذا بسبب الوطني والحزب الوفد بني أزمة فحدثت
الدائرة هذه عن مرتني انتُخب أعضائه من بارز لعضو وخذالنًا له إذالًال الوضع هذا قبول
ننقضاالئتالف أن يف إخواني وفاتحني الربملان. يف الحزب مبادئ صوت ورفع واجبه وأدى
وأبيت اقرتاحهم، عىل أوافقهم فلم الحد، هذا إىل سليمة غري بدت قد النيات دامت ما
اجتماع يف وثيقته به ُكِتبت الذي امِلَداد يجفَّ وملَّا االئتالف لنقض سببًا مسألتي تكون أن
ونصحوا الربملان، عن إقصائي يف للوفد مسايرًة الدستوريني األحرار من ورأيت الكونتننتال،
ألنني النصيحة هذه إىل حاجة يف يكونوا ولم مسألتي؛ يف بالتساهل الوطني الحزب أقطاب
تهوينهم الدستوريني األحرار من آملني قد أنه عىل قبُل. من بذلك نصحتهم قد نفيس أنا
وكانوا األول، النواب مجلس يف املعارضة عبء عنهم أحمل كنت وقد الحد، هذا إىل لشأني
خذلوني الوفد وبني بينهم وفقنا أن بعد ثم الوفد، عىل لحمالتهم مادة مواقفي من يتخذون

للوفد! إرضاءً
التي الدوائر من املنصورة مركز دائرة ُجعلت بأن شكلية تسوية األزمة ُسويت وقد
الوطني للحزب «يجوز أنه عىل اتُفق فقد منها؛ دوائر ثالث «استثناء» مع للوفد،1 ُخصصت
وعبارة «يجوز» وكلمة املنصورة، مركز دائرة الثالث الدوائر هذه ومن فيها.» الوفد منافسة
التي الدوائر من أصًال هي الثالث الدوائر هذه من كالٍّ أن الذهن إىل توحيان «استثناء»
هذه أن رأيت وقد فيها. الوفد منافسة الوطني للحزب «يجوز» ولكن للوفد ُخصصت
ُخصصت قد الدائرة هذه أن به أواَجه ما أقل ألن االنتخاب؛ يف مركزي تُضعف الصيغة

دوائر. ٩ الوطني وللحزب ،٤٥ الدستوريني ولألحرار دائرة، ١٦٠ للوفد ُخصص 1
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الوفد حق من بذلك فهي فيها، منافسته الوطني للحزب أجيز وقد األحزاب باتفاق للوفد
مرشح مزاحمة الوطني الحزب ملرشح أجيز املجاملة باب من ولكن الوفد مرشح حق ومن

فيها. الوفد
املعارضة يف مواقفي يل ينَس االئتالفلم رغم الوفد أن األزمة هذه مالبسات من وفهمت
الدائرة يف موقفي درست وقد أراد. ما له وتم النيابة، دار عن إقصائي فأرصعىل الربملان، يف
نجاحي احتمال يف أثر من القرار لهذا يكون فيما وبحثنا فيها، أنصاري من لفيف مع
السنة هذه انتخابات ألن وبخاصة سقوطي، معظمهم ح فرجَّ االنتخاب، يف سقوطي أو
املبارش، االنتخاب نظام عىل أي واحدة، درجة عىل تُجرى انتخابات أول كانت (١٩٢٦)
كان إذ الوفد؛ مرشح من وأفضل أكفأ بأني ناخب آالف عرشة نحو إقناع الصعب ومن
األحزاب قرار أن إىل هذا الحني، ذلك يف الجماهري نفوس يف كبري أثر ذاته يف الوفد لرتشيح
تقريبًا شهر زهاء ظللت وقد أصلية. بصفة الوفد مرشح حق من الدائرة هذه جعل املؤتلفة
الرتشيح باب إقفال موعد جاء أن إىل منها، االنسحاب أو املعركة خوض بني مرتدًدا حائًرا

لحظة. آخر إىل ترددي عىل وكنت لالنتخاب
وكان عمرو»، بيد ال «بيدي املشهور باملثل عامًال االنسحاب كفة عندي رجحت وأخريًا
الحياة وعن النيابة دار عن إقصائي معناه ألن نفيس عىل األمور أشق من القرار هذا
بها جوزيت التي املكافأة هو اإلقصاء هذا أن تصورت حني شديًدا أملي كان وكم الربملانية،
السنوات طيلة للبالد إخاليصوخدماتي عىل املكافأة بل الربملان، يف بواجبي قيامي ُحسن عىل
وأن بالدنا، يف مكروهة املعارضة أن وفهمت والوطن! هلل الخالص الجهاد يف قضيتها التي
كالم هو الدستورية الحياة الستقامة رضورية يعتربونها بأنهم والحكام السياسيني تظاهر
سواءً ترصفاتهم لجميع وتأييد تحبيذ أداة يكون أن الربملان من يبغون وأنهم كالم، يف
يصنعون! مما له فالويل الحق عىل كان ولو يعارضهم ومن باطل، عىل أو حق عىل أكانت
من وال املحنة هذه يف يواسيني من أجد لم أني أملي يف وزاد الوضع، هذا من تأملت
العصيبة، األوقات تلك يف يل مواساتهم جميل لهم حفظت الناس من قلة إال عيلَّ يعطف
املمتازة، الطبقة من وخاصًة الناس، بعض من شماتة — أتوقعه أكن لم ما وهذا — ورأيت
سبب هو ما التحقيق وجه عىل أدري ولست قط، منهم أحد إىل أسئ لم ممن األخص وعىل
سبيل يف العوائق أهم ومن املجتمع، عيوب من عيبًا عددتها ولقد رسها! وما الشماتة هذه
املمتازة وغري املتعلمة غري الطبقات من رأيت إني أقول أن الحق ومن ونهوضها. األمة تقدُّم
أحاديثهم يف هذا أسمع كنت عيلَّ، والعطف يل التقدير شعور منهم رأيت الشعور، عكسهذا
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املتعلمة غري الطبقة يف الفضائل وتتجىل الوفاء يغلب كيف فعجبت نظراتهم. يف وأقرؤه
إذ الشعب؛ من الجاهلة بالطبقات إيمانًا ازددت يومئٍذ ومن املهذبة، املثقفة الطبقة دون

املمتازة. وشبه املمتازة الطبقات يُعوز ما الخري من فيها رأيت
يل يُظهرون وكانوا معي، الوفد فعله ما يقرون ال الوفديني أصدقائي بعض ورأيت
األقوياء وأختصم عنهم أناضل الشدة أوقات يف جانبهم إىل وقفت أني يذكرون إذ شعورهم؛
ولكن ار، ِسِنمَّ جزاء معهم صنيعي ُحسن عىل جازوني الدولة لهم عادت إذا ثم أجلهم، من
والفضيلة والرش، الخري فيها أيًضا، بالدنا غري يف وربما بالدنا، يف السياسية الحياة هكذا
إىل وما والخداع، والكذب وااللتواء، والدس والجحود، والغدر والحسد، والحقد والرذيلة،

… ذلك
ينصحني كان بما يذكِّرني وأخذ نحوي، شعوره عن الوفديني من صديق يل أعرب وقد
من ألنسحب فرصة أي بانتهاز عيلَّ أشار إذ الربملان؛ يف تعبريه) (كذا نجمي سطع منذ به
عىل أقدمت أنا إذا ينتظرني باهًرا مستقبًال إن يل قائًال الوفد صفوف إىل وأنضم املعارضة
عىل أعمل وال الوفد وزارة أهاجم ال املعارضة يف بأنني أجيبه كنت وعندما الخطوة. هذه
إن يل يقول كان مني، ترى كما والهوادة االعتدال سبيل معارضتي يف أسلك إني بل إحراجها
وكانت الديمقراطية. والنظم الحرية بعد تألف لم التي البالد يف مكروهة ذاتها يف املعارضة
أزد لم ١٩٢٦ سنة يف األحاديث بهذه ذكَّرني وعندما اتفاق. غري عىل دائًما أحاديثنا تنتهي
الكالم؟ فائدة وما املحنة، تلك يف والصمت السكوت أوثر رأيتني إذ الشكر؛ عن له جوابي يف
عنها أُقصيت أوضح بعبارة أو الربملانية، الحياة من انسحبت وهكذا أتكلم؟ كنت من ومع
منتخبًا عضًوا إليها عدت أن إىل سنة عرشة ثالث عنها مبعًدا وظللت ،١٩٢٦ سنة مرغًما

.١٩٥١ سنة أخرى مرة عنها أُقصيت ثم ،١٩٣٩ سنة الشيوخ ملجلس
للتأثرات فعل رد ولكنه يأًسا، وال مني ضعًفا هذا يكن ولم يفصحتي، املحنة تلك أثرت
يتجلد أن ويستطيع يصرب أن يستطيع فاملرء دفعها؛ عىل لإلنسان ِقبَل ال التي النفسية
تنكًرا مواطنيه من رأى هو إذا باأللم املجاهد أحقَّ وما يتألم، أن من يمنعه ال هذا ولكن
أشهًرا وظللت والتشجيع! التعضيد ينتظر حيث عليه وحربًا التقدير، منهم ينتظر حيث له
تذكرت عندما وخاصًة الضيق، هذا من مخرًجا وألتمس النفسية الحالة هذه أعالج عدة
عىل فإني بحياتهم؛ فأودى الظروف هذه مثل يف األلم بهم ح برَّ الجهاد يف يل إخواٍن مصري
بك اللطيف وعبد ،١٩٢٤ سنة انتخابات يف املكباتي بك اللطيف عبد سقوط أن من يقني
من كان ،١٩٢٦ سنة انتخابات يف لطفي بك وأحمد ،١٩٢٥ سنة انتخابات يف الصوفاني
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ولكن كتابًا، أجل لكل إن ا حقٍّ فيها. سقطوا التي السنوات يف بوفاتهم لت عجَّ التي األسباب
بمقدماتها. مرهونة والنتائج بمسبِّباتها، مرتبطة األسباب

استغرق بعمٍل نفيس أشغل أن فألهمني املحنة، هذه من مخرًجا يل هللا أوجد وقد
الحركة تأريخ وهو الربملانية، الحياة عن طويًال وقتًا ورصفني وجهودي، تفكريي معظم

القومية.
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والنهوض الشعب أخالق لتقويم مدرسًة أراه أزال وال وكنت صباي، منذ التاريخ أحببت
ناجعة وسيلًة التجارب ضوء عىل فيه رأيت أني به تعلُّقي وزاد والقومية، السياسية برتبيته
مع يل فت تكشَّ فلقد النفوس؛ يف القومي والوعي الوطنية مستوى ورفع العقول لتثقيف
يف ضعًفا الحوادث تعاقب عىل ملحت وثقافتنا. أخالقنا ويف مجتمعنا يف نقائصكثرية الزمن
وتدارك الضعف هذا لعالج الوسائل يف فكرت القومي، وعينا يف ونقًصا الوطني، مستوانا
العقول وتثقيف األخالق لرتبية األمم أرقى إليها تلجأ وسيلة التاريخ أن فوجدت النقص، هذا
مدرسة منه أجعل أن أردت بالتاريخ، تعلقي جاء هنا ومن النفوس. يف الوطنية وغرسروح
بُحسن الصالحة الدعوة تتلقى ال والشيوخ الشباب عقول أن وجدت باملجتمع، للنهوض
عىل بالدهم أحوال املواطنون وعرف القومي الوعي تقدم إذا إال الحقائق تتعرف وال القول
صالحية أكثر يكونون التاريخ ضوء فعىل مراحلها، مختلف يف تطورت وكيف حقيقتها
من وسيلة القصص كان وإذا العامة. الشئون يف الحقائق وفهم السليمة األفكار لقبول
وهو بالتاريخ فأجدر النبيلة، والعواطف السامية واألفكار الصالحة املبادئ نرش وسائل
بأخالق والسمو القرائح، ونضج واألفكار، بالعقول للنهوض وسيلة يكون أن واقعية قصة

القومية. الحياة يف العليا امُلثل إىل املواطنني وتوجيه الجيل،
كوطن، مرص تاريخ به وأقصد القومي، بتاريخنا ُعنيت ما أكثر التاريخ من ُعنيت
الحربي، وتاريخها السيايس، تاريخها يتناول فهو تنشدها، عليا أهداف لها كأمة وتاريخها
الشعب نعلِّم أن واجبنا من أن وأيقنت والثقايف. االجتماعي وتاريخها االقتصادي، وتاريخها
الطبقة بتعليم أي أنفسنا؛ بتعليم نبدأ وأن النواحي، هذه يف بالده تاريخ طبقاته بمختلف
بيدها التي حتى الطبقة هذه أن األسف مع أرى ألني القومي، تاريخنا واملمتازة املثقفة
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إىل تصل ال سطحية قشوًرا إال التاريخ هذا من أفرادها من كثري يعرف ال البالد مصاير
القومي الوعي وتأخر اآلراء وارتجال األفكار تبلبل أسباب من هو النقص وهذا اللباب،
بها تعلًقا ويزداد قدرها حق يقدرها وبذلك بالده، تاريخ الشعب نعلِّم أن فعلينا عندنا.
الغالب يف الحارض ليس وَلَعْمِري ومستقبلها. وحارضها ماضيها يف الفهم حق ويفهمها
الصلة وثيق فهو املستقبل شان وكذلك بمقدماتها، مرتبطة ونتيجة للمايض استمراًرا إال
يكون وأحيانًا له وإصالًحا املايض عىل خروًجا الحارض يكون قد ا حقٍّ واملايض. بالحارض
ونفتتح عليها فنخرج نقائصه نتعرف لكي املايض هذا فهم من بد ال ولكن عليه، انقالبًا
ومبلغ بالدنا تاريخ عرفنا إذا إال يكون ال وذاك وهذا واإلصالح، النهضة من جديًدا عهًدا
حياة يف ويتسلسل وينمو يتطور ، حيٌّ كائن فالشعب غرو وال ومستقبلها. بحارضها صلته
وهو بينهما، الفارق هذا مع اإلنسان، حياة يف العمر كمراحل األمم حياة يف واألجيال أجياله،
تتجدد تزول، ال خالدة فباقية االسم بهذا الجديرة األمم أما زوال، إىل مصريه اإلنسان أن

املتعاقبة. أجيالها حياة يف الدوام عىل
لننشئ تاريخه الشعب نعلِّم أن واملعرفة العلم من شيئًا أوتينا الذين نحن فعلينا
بالده بتاريخ معرفًة ازداد كلما الشعب ألن الوطنية؛ روح فيه ونغرس قوميٍّا، وعيًا فيه
يف ما كل بذلوا لبالدهم املواطنون أخلص وإذا لها، أخلص أحبها وإذا لها، حبٍّا ازداد
التاريخ إن قالوا هنا ومن الوطنية، معنى هو وهذا شأنها، ورفعة إلسعادها مقدورهم

للوطنية. مدرسة
الشعب لهذا أؤرخ أن إىل وتحفزني نفيس يف ترتدد كانت واملعاني الخواطر هذه كل
أردت بل التاريخ، لهذا شامل واسع برنامج األمر بادئ لديَّ يكن ولم الحديث، عرصه يف
هذه تضم الحلقات متماسكة بسلسلة أتقيد أن دون فأؤرخها مراحله بعض أتخري أن

املراحل.
كامل، مصطفى للزعيم تاريًخا أضع أن يف ١٩٢٦ سنة سبقت سنني عدة منذ فكرت
يستتبع كامل مصطفى تاريخ أن رأيت ولكني الحديثة، الوطنية الحركة باعث أنه باعتبار
األدوار أدرس فأخذت عليها، تعاقبت التي والتطورات القومية الحركة ظهور مبدأ يف الكالم
رجعت القومية. الحركة مبدأ اعتباره يصح حد عند ألقف كامل تقدمتعرصمصطفى التي
التي والسياسية الفكرية الحركة إىل ومقدماتها أسبابها ترجع بها فإذا العرابية، الثورة إىل
تاريخ يف األوىل تكن ولم فجأًة تظهر لم األخرية الحركة وهذه إسماعيل، عهد يف ظهرت
منذ البالد يف تظهر بدأت التي القومية للروح جديد تطور هي بل الحديث، القومي مرص
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تاريخ يف القومية الحركة بمبدأ نرجع أن يجب العهد هذا فإىل عرش، الثامن القرن أواخر
اعرتضت التي األهلية عرصاملقاومة هو أدوارها من دور أول أن إىل وانتهيت مرصالحديث،
إىل كامل مصطفى تأريخ من عندي الفكرة تطورت ثم ومن مرص. يف الفرنسية الحملة
مسالك وتشعبت البحث، ة ُشقَّ فرتامت مرصالحديث، تاريخ يف القومية الحركة أدوار تأريخ
فأرجأته أبتغيه، الذي الوجه عىل أتمه أن أردت إذا العمل ضخامة واستشعرت الدرس،

أخرى. بعد سنة
عندما يل مادة تكون املعارصة مرص حوادث عن مذكرات ن أدوِّ بدأت ١٩١٤ سنة ويف
،١٩١٥ سنة أغسطس يف اعتقايل ُقبيل املذكرات هذه ُضبطت وقد القومية، الحركة أؤرخ
فكرتي، تنفيذ عن ذلك بعد الحوادث وشغلتني ،١٩١٦ سنة عني اإلفراج بعد إيلَّ أعيدت ثم

وأصولها. ومراجعها عنارصها واستكمال لها التهيؤ أدَع لم أني عىل
القومية، الحركة لدراسة كمقدمة الوطنية» «الجمعيات كتاب أخرجت ١٩٢٢ سنة ويف
خشية تنفيذه أتهيب والتفكري، التحضري حيز يف يزال ال واملرشوع والسنون األيام ومرت
أُبعدت أن إىل وأسوف، أؤجل وأخذت أخرى، بعد حلقة كلها حلقاته إخراج إمكاني عدم
الذي العمل من «عاطًال» وأصبحت بها صلتي وانقطعت ١٩٢٦ سنة الربملانية الحياة عن

صباي. منذ له نفيس أعددت
وأفهمها الحياة يف مسلكي أغريِّ أم األمل؟ وخيبة للهموم أأسرتسل أفعل؟ تُراني فماذا
بأنه وصارحني خذلني قد دام ما الشعب خدمة عن أنرصف أم يقولون؟ كما حقيقتها عىل

وأهدافه؟ حقوقه عن مدافًعا آماله عن ًا معربِّ يريدني ال
بقادته مسوًقا هو أليس الشعب؟ ذنب ما إذ نفيس؛ تقبلها لم التخيالت هذه كل
له تكون أن دون تنتابه التي الحوادث ببعض متأثًرا فيه، النفوذ وذوي وُكَربائه وزعمائه

واألفهام؟ العقول غمراتها يف تضل قد منها وكثري وقوعها؟ يف إرادة
سواه، يف للتفكري مجاًال يل يدَع فال بذهني ويستأثر يشغلني عمٍل من يل بد ال كان
مجال ذهني يف يبقى وال وآملتني همتني التي الحوادث صور نفيس يف تتضاءل وبذلك
يف عميل جانب إىل أنقطع أن فاعتزمت إليها. ونظراتي الحياة يف مسلكي تغيري يف للبحث
القومية الحركة تأريخ وهي أخرى، إىل سنة من تعاودني كانت التي الفكرة لتنفيذ املحاماة
الحركة هذه تأريخ ألن شامًال تفرًغا له أتفرغ أن العمل هذا اقتىضمني وقد ملرصالحديثة،
ملن وخاصًة الصعوبات من كثري يكتنفه أمر — اليوم إىل عرش الثامن القرن أواخر منذ —

ن. ويدوِّ يكتب فيما الحقائق ويتحرى الحوادث يتفهم أن يريد
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اعرتضت التي األهلية املقاومة إىل القومية الحركة أدوار من األول بالدور رجعت وإذ
البالد حالة دراسة يف أتعمق أن الوضع هذا اقتضاني فقد مرص، يف الفرنسية الحملة
شامًال الكتاب أجعل وأن أثنائها، ويف الحملة هذه قبل واالجتماعية واالقتصادية السياسية
عىل ومعروًضا مبحوثًا اليوم، عرشإىل الثامن القرن أواخر منذ الحديث مرصالقومي لتاريخ
القومية نهضاتها تاريخ هو لألمم الحقيقي التاريخ أن عقيدتي ألن القومية؛ الحركة ضوء
بني التام بالتالزم واألعوام األيام مع اعتقاًدا وازددت تطورها. ومبعث أساسوجودها فهي
القومية والنهضة القومي، التاريخ يتألف التالزم هذا ومن نهضتها، وتاريخ األمة تاريخ
صور عليها تنطبع كاملرآة إال القومي التاريخ وما الفياض، وينبوعه التاريخ لهذا معالم هي
وآمالها وأحزانها، وأفراحها وتراجعها، وتقدُّمها وأبطالها، وحوادثها وأطوارها، النهضة

وآالمها.
وما واملذكرات والتقارير واملؤلفات الُكتب مئات تبلغ التي املراجع أمامي تشعبت وقد
كلها، أدرسها أن يل بد ال وكان البحث، مواضع من موضع كل يف بل مرحلة، كل يف ذلك إىل
كليهما. إىل وفقني أن عىل هللا أحمد أني عىل وجَلًدا، صربًا والعناء الجهد يقتيضفوق وهذا

(١٩٢٩) األول الجزء ظهور (1)

ثالث نحو سلخت إنني أي ١٩٢٩؛ سنة يناير أول يف التاريخ هذا من األول الجزء ظهر
كأمٍل خالجتني منذ سابقة سنوات وعدة الفكرة، تنفيذ يف رشعت منذ إخراجه يف سنوات

تحقيقه. أبتغي
لصاحبها النهضة مطبعة يف ١٩٢٨ سنة يونيو ١٠ يوم الجزء هذا طبع يف بدأت
أعرفه وكنت مستقيًما، أمينًا رجًال وكان العزيز، عبد بشارع حمادة أفندي محمود املرحوم
طبعه وأنجز بك، أمني املرحوم أخي عهد يف «األخبار» جريدة ملطبعة رئيًسا كان منذ

.١٩٢٨ سنة ديسمرب أواخر يف (تجليده) وتغليفه
االجتماعية والحالة املماليك، عهد يف الحكم نظام دراسة عىل الجزء هذا يشتمل
ومقدماتها الحملة هذه أسباب ثم الفرنسية، الحملة مجيء قبل البالد يف واالقتصادية
البالد أنحاء مختلف يف اعرتضتها التي األهلية املقاومة ووقائع األوىل، وأحداثها ووقائعها
الحوادث، تطور يف وأثرها نابليون سها أسَّ التي الحكم ونُظم أسوان، إىل اإلسكندرية من

العهد. هذا يف القومي مرص وتاريخ
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الثاني الجزء (2)
القومي مرص تاريخ عىل مشتمًال الثاني، الجزء أخرجت ١٩٢٩ سنة ديسمرب أواخر ويف
الفرنسيني جالء ومن البالد، عن الفرنسيني جالء إىل نابليون عهد يف الديوان إعادة من
الحكم واليته وجعلت ،١٨٠٥ سن مايو ١٣ يوم مرص أريكة الكبري عيل محمد ارتقاء إىل
بدأ الذي القومي العامل أن الوقائع ضوء عىل وأوضحت القومية، الحركة ثمرات من ثمرة
جالء بعد بقوته محتفًظا ظل الفرنسية الحملة خالل السياسية الحوادث مرسح عىل يظهر
يبعدوه أو يقهروه أو يهزموه أن اإلنجليز وال املماليك وال ك الرتُّ يستطع فلم الفرنسيني،
املماليك، حكم عىل الشعب ثورة الفرنسية الحملة انتهاء بعد نتائجه من وكان امليدان، عن
خلقت التي فمرصهي مرص؛ عىل مختاًرا واليًا عيل بمحمد املناداة ثم الرتكي، الوايل عىل ثم
الذي املشهود اليوم هو «هذا :١٨٠٥ سنة مايو ١٣ يوم عن قلت ذلك ويف عيل، محمد
يف املعدودة التاريخية األيام من وهو الشعب، بإرادة مرص حكم باشا عيل محمد فيه توىل
لنفسها مرص وضعت فيه الحكم، نظام يف عظيم انقالب تم ففيه القومية؛ الحركة تاريخ
األمة سلطة تجلت فيه مصريها، تقرير يف حقها عن أعلنت فيه واستقاللها، حريتها أساس
لم الذي الوايل خلع يف األمة سلطة تجلت فيها، الرأي وذوي زعمائها أشخاص يف ممثلة
مرة أول وتلك ووكالؤه. الشعب زعماء انتخبه من إىل األمر والية وإسناد حكمه ترتِض
الوالة كان فقد وإرادته؛ الشعب بقوة بدله ويُختار الوايل يُعزل الحديث مرص تاريخ يف
فوقع شعبيٍّا االنقالب كان املرة هذه لكن املماليك، من رؤسائهم وإرادة الجند بقوة يُعزلون
الفرمان صدور من الرغم عىل للوالية عيل محمد انتخاب ثم الشعب، وبقوة الشعب بإرادة
باشا خورشد تؤيد الرتكية الحكومة أن معروًفا وكان إليه. «جدة» والية بإسناد السلطاني
االستقالل معنى مرصفيه عىل واليًا عيل محمد وانتخاب خورشد فخلع موقفه، يف وتنارصه
يكن لم بأنه االنقالب هذا ويمتاز مرص. حكم يف لها تدخُّ ومقاومة الرتكية الحكومة عن
يرجع أن باشرتاطهم مقرونًا كان بل األمر، لويل الشعب وكالء انتخاب مجرد عىل مقصوًرا
أخرى ميزة وثمة البالد. يف الدستوري الحكم قاعدة بذلك فوضعوا الدولة، شئون يف إليهم
معنى فاتخذ القضاء، ساحة يف املحكمة، دار يف تم أنه ذلك وجالًال، بهاءً االنقالب ذلك أكسبت
نظن وال املرصية، الثورة بها امتازت جليلة فكرة وهي بالحق، والتمسك العدالة إىل االحتكام
املطالبة قوامها كان إذا فالثورة البديع. املعنى هذا إىل تسامت رشقية أو غربية أخرى ثورة
وما وتؤيده، تسنده الشعب قوة ورائه ومن الحق أساسها كان العدل، إىل واالحتكام بالحق
والعدل الحق معاني عىل أدوارها كل يف تحافظ أن إىل القومية والحركات الثورات أحوج
والطغيان.» والفوىض والفساد الرذيلة مهاوي يف االنحدار من تسلم بذلك فإنها والنزاهة؛
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عيل عرصمحمد (3)

وقد املجموعة، هذه من الثالثة الحلقة وهو ،١٩٣٠ سنة ديسمرب يف الكتاب هذا أصدرت
تاريخ من والثاني األول الجزأين إخراج يف بذلته الذي الجهد من أكرب جهًدا مني اقتىض
مدته، وطول مرص، حكم الكبري عيل محمد فيه توىل الذي العرص ألهمية القومية، الحركة
وكانت والقومية. مرصالسياسية حياة يف الضخمة وآثاره ونتائجه ومنشآته، وقائعه وِعظم
الدوريات إليها يضاف الفرنسية، الحملة مراجع من عدًدا وأكثر مًدى أوسع فيه املراجع
الحركة أدوار من دوًرا عيل محمد عرص جعلت وقد إليها. الرجوع من بد ال التي والوثائق
«الجهود هي والتدوين البحث أساس وجعلتها عنيتها كما القومية الحركة إن إذ القومية؛
وتقرير عنها االستبداد قيود وفك األجنبي النري مرصمن تحرير سبيل يف األمة بذلتها التي
تكوين سبيل يف احتملتها التي واآلالم قدمتها التي التضحيات هي السياسية، الشعب حقوق
االعتبار هذا «عىل الكتاب: مقدمة يف الحقيقة هذه عىل تعقيبًا وقلت املستقلة.» الحرة مرص
نشأت ففيه القومية، الحركة صحائف من مجيدة صحيفة عيل محمد عرص نعدَّ أن يجب
بالقيام الكفيلة الدعائم وُشيدت القومي االستقالل تحقق وفيه الحديثة، املرصية الدولة
أُسس ُوضعت وفيه املرصية، والثقافة املرصي واألسطول املرصي الجيش تأسس فيه به،

وعمران.» وحضارة استقالل عرص فهو البالد؛ يف واالقتصادية العلمية النهضة
ونهوضها مرص استقالل تحقيق يف مًعا عيل محمد وفضل الشعب فضل أبرزت وقد
عرصه، يف عاش الذي الجيل يف والتضحية البذل روح بتمجيد وُعنيت النواحي، مختلف يف
عرص يف غمارها خاضت التي الحروب ثمرة كان مرص استقالل «إن الصدد: هذا يف وقلت
من أبنائها، زهرة من اآلالف عرشات أرواح األمة فيها بذلت التي الحروب تلك عيل، محمد
األرض أديم وسقوا القتال ميادين يف واستُشهدوا جاهدوا الذين املجهولني األبطال أولئك
واملورة، كريت وجبال العرب، جزيرة صحاري ويف والسودان، مرص ربوع يف بدمائهم
فال والشام. مرص سواحل عىل أو اليونان، بمياه اليم قاع ويف واألناضول، سورية وبطاح
سبيل يف وتضحية عمًال األجيال أكثر هو عيل عرصمحمد عاشيف الذي الجيل كان أن َجرم
الذُّرى، عايلَ االستقالل رصح قام وضحاياه وبجهوده أكتافه فعىل املستقلة؛ مرص تكوين
القناطر وأقام الرتع، فشق وعمرانها، مرص لحضارة األوىل باألعمال نهض الذي وهو
ودور املوانئ وأنشأ والقصور، والدواوين العمائر وبنى واملعاهد، املدارس وشاد والجسور،
سبيل يف وبذل واالستحكامات، القالع وشيد املعامل، واستحدث (الرتسانات)، الصناعة
عامًال وبناها أنشأها أنه التضحية ميدان يف فضًال ويكفيه وحياته. راحته املنشآت تلك
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من اآلالف عرشات وأن ُشكوًرا، وال جزاءً وال أجًرا جهوده عىل ينال أن دون السخرة عىل
األعمال تلك إتمام سبيل يف احتملوها التي املضنية املجهودات أعباء تحت ماتوا قد بنيه
بعده من املتعاقبة األجيال بذلته وما وتضحياته الجيل ذلك جهود بني قارنت فإذا املجيدة.
القومي الجهاد أعباء يف ومساهمًة بذًال األجيال أكثر أنه تردد غري من حكمت اليوم، إىل
بأن جدير فهو وعمرانها، مرص استقالل سبيل يف واملال والروح بالنفس تضحيًة وأكثرها
راحته وبذل جميًعا، لها عمل ألنه لفضله؛ وتقديًرا لذكراه، احرتاًما املرصية األجيال تنحني
ثمار تجني كي الطريق لها ليعبِّد وحرمان جهد من احتمل ما واحتمل وحياته، ودمه
أن تاريخه يف النظر إنعام من لك تخلُص التي البارزة والحقيقة وآالمه. وتضحياته جهوده
وتوجيهه واستثماره الجهاد ذلك تنظيم يف الكبري الفضل إليها يرجع عيل محمد عبقرية
وماضيها للتقدم استعدادها وُحسن املرصية األمة مواهب أن كما وعظمتها، مرص خري إىل
ن تكوَّ جميعها ومن عيل، محمد لدعوة االستجابة مادة كان أولئك كل القومية، الحياة يف
آخر بلد يف الحكم توىل أنه فلو عرصه. يف شمسها سطعت التي النهضة لتلك النوراني الفلك
امللك ذلك يشيد أن استطاع ومَلا عبقريته، فيه لُدفنت وقتئٍذ العثمانية السلطنة بلدان من
عن كثريًا تختلف ال نهايته ولكانت الجليلة، واألعمال املرشوعات ينهضبتلك أن وال الضخم،
الثامن القرن أواخر يف العثمانية السلطنة عىل الطاعة عصا وا شقُّ الذين الباشوات خاتمة
كان األزمات، اشتداد عند إياه ومنارصته له الشعب تأييد ولكن عرش. التاسع وخالل عرش
طريقه. يف اعرتضته التي والعقبات الدسائس عىل وتغلُّبه ملكه ثبات يف األكرب الفضل لها
إىل ترجع وأن (الكتاب) الجزء هذا مباحث عىل نظرة تُلقي أن الحقيقة لهذه تبيانًا وحسبُك
سواعد عىل أن تجد العمران، وأعمال واألسطول الجيش عن للكالم أفردناها التي الفصول
يستطع لم عيل محمد وأن العظيمة، املنشآت تلك ت العريضوتمَّ امللك ذلك قام قد املرصيني
يف الحربية القوة منها تتألف كانت التي املرصية غري العنارص من النظامي الجيش إنشاء
الذي الجيش ذلك تأسيس إىل يوفق ولم والفوىض، التمرد من عليه ُفطرت ِلما حكمه أوائل

املرصيني.» صميم من ألَّفه أن بعد إال الحديث تاريخها يف مرص به تفخر

عرصإسماعيل (4)

القومي مرص تاريخ عىل ويشتمل إسماعيل» «عرص كتاب أخرجت ١٩٣٢ سنة ديسمرب يف
وأوائل وسعيد عباس عهد عىل األول يحتوي جزأين، يف وهو عيل، محمد خلفاء عهد يف
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«عرص الكتاب أسميت وقد إسماعيل، عهد عن الكالم ختام الثاني ويتضمن إسماعيل، عهد
الحديث. مرص تاريخ من الفرتة هذه يف األهم للجزء تغليبًا إسماعيل»

من بيشء موقفي يف كان من فيه يشعر الذي العرص يف أدخل الكتاب بهذا بدأت
فؤاد امللك له املغفور كان الذي الوقت يف وأخرجته وضعته فقد عنه؛ الكتابة يف الحرج
والده تاريخ بتمجيد اهتمامه مبلغ أعلم وكنت وسلطانه، مجده أوج يف إسماعيل نجل
إىل كلها ترمي مؤلفات عدة صدرت السخية ومساعداته وبتوجيهه شأنه. من والتعظيم
الحسنة، الجوانب هذه أعرف وأنا إسماعيل، الخديو شخصية من الحسنة الجوانب إبراز
لها كان سيئة جوانب إلسماعيل أن أعرف أيًضا ولكني عنه، كتابي يف بإسهاب ذكرتها وقد
يف فكرت أن وبعد تدوينها. من بد وال واالقتصادية، السياسية مرص حياة يف الضار أثرها
يقتيض القومية للحركة كمؤرخ واجبي أن إىل نفيس تلقاء من مدفوًعا وجدتني مليٍّا ذلك
هو الواقع يف وهذا عليه، وما له ما وأذكر إسماعيل الخديو عن كلها الحقائق أدون أن مني
ذكر يف التشنيع أحب وال االعتدال، إىل ميال بطبعي وأنا والشخصيات، الرتاجم يف منهجي
أقول فيما واإلنصاف الحق أنشد ألني عنها، أتجاوز أو أغفلها أن يصح ال ولكن السيئات،
وضعت وقد الحق. بغري أحًدا أحابي أن أيًضا لنفيس أرىض وال أحًدا، أظلم أالَّ وأود وأكتب،
من حلقة كل يف استطعت ما قدر واتَّبعتها املجموعة، هذه سلسلة يف القاعدة هذه لنفيس

إسماعيل. عرص كتاب وضعت األساس هذا وعىل حلقاتها،

اإلنجليزي واالحتالل العرابية الثورة (5)

مني أخذ وقد ،١٩٣٧ سنة فرباير يف اإلنجليزي» واالحتالل العرابية «الثورة كتاب أخرجت
والحديث الثورة، هذه عن مجتمع كتاب قبُل من صدر قد يكن لم إذ تأليفه؛ يف كبريًا جهًدا
وأرشت متضاربة، متباينة عنها واآلراء واملذكرات، واملجاميع املراجع شتى يف مبعثر عنها
واقتضاني تأليفه، يف سنوات أربع نحو قضيت وقد الكتاب. مقدمة يف التضارب هذا إىل
دار يف محفوظة وكانت باشا لعرابي املخطوطة املذكرات إىل أرجع أن حقائقه عن التحري
فيها ساهموا أو الثورة يف اشرتكوا ممن ومعارصوه زمالؤه قاله أو كتبه ما كل وإىل الكتب،
محمد الشيخ ومذكرات الزاخر»، «البحر كتابه يف فهمي باشا كمحمود عرصها، أدركوا أو
الرسمية الوقائع يف النواب مجلس مضابط إىل أيًضا ورجعت بلنت، املسرت كتبه وما عبده،
تصدر كانت التي واملجالت الصحف جميع وإىل الربملان، مكتبة يف املحفوظة أصولها ويف
التي أقوالهم من كثري وفيها العرابيني ومحارضمحاكمة ومحارضالتحقيق، الحني، ذلك يف
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مؤلفات من واإلنجليزية الفرنسية املراجع عدا هذا العرص، ذلك حوادث عىل ضوءًا تُلقي
القول وجملة الثورة. عهد يف يصدر كان مما مصورة، وغري مصورة ومجالت وصحف
من والثاني األول الجزأين يف عانيت مما أكثر الكتاب هذا إخراج يف الجهد من عانيت أني
والطريق متشعبًا، منها كلٍّ يف املوضوع كان إذ عيل؛ محمد وعرص القومية الحركة تاريخ

معبَّد. وال سهل غري فيها

مرصوالسودان (6)

أوائل يف «مرصوالسودان كتاب نرشت األخرية العاملية الحرب إبان يف ١٩٤٢ سنة يونيو يف
فيها رسخت التي الفرتة وهي لالحتالل، األوىل السنوات العرش فيه أرَّخت االحتالل»، عهد
وقد العرابية، الثورة هزيمة بعد األمة نفوس عىل اليأس وخيَّم البالد يف اإلنجليز أقدام
قبل الفرتة هذه أؤرخ أن بد ال وكان االحتالل، أعقب الذي الوطني االنحالل فرتة أسميتها

كامل. مصطفى يد عىل جاءت التي البعث فرتة
وكتاب كامل» «مصطفى كتاب الزمني التحديد جهة من يسبق كان وإن الكتاب وهذا
الشتغايل إخراجهما يف أبطأت قد رأيتني إذ الكتابني؛ هذين بعد أخرجته لكني فريد» «محمد
والسودان مرص كتاب إصدار أؤجل أن فآثرت القومية، الحركة تاريخ من األوىل بالحلقات

إخراجهما. من أنتهي حتى

كامل مصطفى (7)

تاريخ عىل يشتمل الزعيم تاريخ جانب إىل وهو ،١٩٣٩ سنة يناير يف الكتاب هذا ظهر
سلسلة من حلقة يكون أن عىل حرصت وقد .١٩٠٨ سنة إىل ١٨٩٢ سنة من القومي مرص
املنهج وضعه يف سلكت بل فحسب، أستاذه عن التلميذ يكتب كما أكتبه فلم القومي التاريخ
فيه وخصصت املجموعة، هذه حلقات يف اتبعته الذي املنهج وهو التاريخ، كتابة يف العلمي
كل إليه يرجع بحيث الزمن، من الحقبة تلك يف السياسية مرص حوادث عن فصول عدة
أصبت قد وأحسبني السياسية. ميوله عن النظر برصف تاريخها عىل يقف أن يريد من
أن قصدت بل حزبية، أو سياسية دعاية منها أجعل لم فإني ُكتبي؛ يف املنهج هذا اتباع يف
الروح ال الوطنية، الروح أن عىل املعارص. مرص تاريخ يعرف أن يريد ملن مرجًعا تكون
من استلهمتها قد الروح وهذه الحلقات، من غريه ويف الكتاب فصول يف تتمىش الحزبية،
رسد مجرد ليس فالتاريخ أمة؛ كل يف املؤرخ واجب هو هذا أن وأعتقد التاريخ، دراسة
ال جامًدا علًما لكان ذلك عىل اقترص هو ولو فسنة، سنة السنني لحوادث وتدوين للوقائع
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إبراز هو التاريخ بل البصائر، واستنارة املدارك وارتقاء الذهني األفق توسيع يف له أثر
السنني تعاقب عىل وتقدُّمه نموه واطراد الشعب وهو أال الحي الكائن ذلك لتطور وتصوير
حارضه يفهم لكي تامة معرفة ماضيه يعرف أن يجب الحياة يريد الذي فالشعب واألجيال؛
ويرعاها، عليها فيحافظ أمجاده ويعرف ودروسه، بعظاته ويستنري املايض، هذا ضوء عىل
إلظهار كثريًا اغتبطت وقد ويتالفاها. فيتجنبها وعثراته وعيوبه أخطاءه أيًضا ويعرف
القومي البعث من هامة حقبة بتاريخ الجيل أطالع أن يل أتيح إذ كامل»؛ «مصطفى كتاب

األجنبي. لالحتالل فعل كردِّ ظهر الذي

وفيٍّا. تلميذًا له وسأبقى روحيٍّا، أبًا يل كان من كامل: مصطفى الزعيم

فريد محمد (8)

الشهيد، الزعيم تاريخ عىل ويشتمل فريد»، «محمد عن كتابي ظهر ١٩٤١ سنة يوليو ويف
الوطنية النواحي أبرزت وقد ،١٩١٩ سنة إىل ١٩٠٨ سنة من القومي مرص تاريخ ثم
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الحوادث تاريخ مع بالده، سبيل يف وتضحياته الزعيم حياة يف واالجتماعية واالقتصادية
املخلصني للمجاهدين نموذًجا الكتاب فجاء عهده. يف مرص عىل تعاقبت التي واألحداث

السنني. تلك يف مرص لتاريخ شامًال وسجالٍّ ا، حقٍّ البالد بهم تنهض الذين
يف قلت كما فهو القومي، الجهاد تاريخ يف املعرفة حق فضله يُعرف لم فريًدا إن
التي التقلبات زحمة يف ُغمر قد فضله ولكن والتضحية»، اإلخالص «رمز الكتاب عنوان
حتى الفضل هذا بعض أبرزت قد الكتاب هذا بإخراج ولعيلِّ القومية، الحركة عىل طرأت

وتضحياته. وإخالصه فريد لجهاد الخالدة الرائعة الصورة تضيع ال

اليسار: إىل اليمني من وهم ،١٩١١ سنة تالميذه من ثالثة يتوسط فريد: محمد الزعيم
وفيق. أحمد األستاذ رفعت، منصور الدكتور الرافعي، الرحمن عبد

101



١٨٨٩–١٩٥١ مذكراتي

١٩١٩ سنة ثورة (9)

هذه حلقات أهم من وهو جزأين، يف «١٩١٩ سنة «ثورة كتاب ظهر ١٩٤٦ سنة أبريل ويف
كبريًا. جهًدا ذلك يف وبذلت وإخراجه، تأليفه يف سنوات خمس نحو قضيت وقد املجموعة،
العهود عن بذلته ما العناء من أجد ال فيها، وساهمت الثورة عارصت وقد أنني، ظني وكان
الحلقات يف واجهتها التي الصعوبات نفس وجدت العكس عىل ولكني أدركها، لم التي

األخرى.
سننيسبقت عدة إىل بها فرجعت ومقدماتها، أسبابها ناحية من أوًال الثورة درست لقد
قريب بعضها واجتماعية، واقتصادية سياسية عدة، وعوامل أسباب إىل وأرجعتها نشوبها،
ودونت النواحي، هذه من البالد حالة جديد من أدرس أن ذلك فاقتضاني بعيد، وبعضها

الثورة. تاريخ من األول الجزء من والثاني األول الفصلني يف دراستي نتائج
فقد فمعروفة؛ بدايتها أما انتهت، ومتى ابتدأت متى الثورة توقيت يف أيًضا وبحثت
ويف متى ولكن وصحبه، زغلول سعد الزعيم اعتقال أثر عىل ١٩١٩ سنة مارس يف شبت
يف وتاريخ الثورة تاريخ بني ا حدٍّ أضع لكي طويًال بحثت هنا نهايتها؟ كانت سنة أي
حوادثها واستمرت ١٩١٩ سنة مارس يف بدأت أنها إىل البحث بي فانتهى الثورة، أعقاب
فلم السياسية وقائعها أما السنة. تلك من ونوفمرب أكتوبر يف وتجددت أغسطس، شهر إىل
نيًفا األوار مشبوبة مكثت إنها أي ١٩٢١؛ سنة أبريل شهر إىل متتابعة واستمرت تنقطع
يف وإياها يختلف داخيل انقسام أعقبها ثم الثورة، عمر هو نظري وجهة يف هذا وسنتني،
االنقسام؛ هذا فيه أدمج أن املجيد الثورة بتاريخ ضننت وقد واالتجاهات. والروح الحوادث
الثورة أعقاب «يف كتاب من فصًال وجعلته تاريخها، يشمله ال أن لها اإلنصاف من رأيت إذ

املرصية».
وبالرغم ،١٩٢١ سنة أبريل إىل ١٩١٩ مارسسنة من وحوادثها الثورة وقائع درست
والتمحيصملعرفة البحث استلزم الحوادث بعضهذه فإن ذهني؛ يف عالقة صورها أن من
تظهر كانت التي الصحف ألن نادرة قليلة املراجع وكانت التحقيق. وجه عىل وقوعه تاريخ
حوادث أهم تحذف الرقابة وكانت بنرشه، الرقابة تأذن ما إال تنرش ال كانت الثورة أيام يف
عرضة تكون أن الظن كان إذ مقتضبة؛ كانت حينها يف أدونها كنت التي واملذكرات الثورة،

واإلسهاب. التدوين يف الجهد فعالَم ومصادرتها لضبطها وقت كل يف
وقد وجهاده، الشعب تضحيات تسجيل كبريًا عناءً مني واقتىض به ُعنيت مما وكان
منذ البحث هداني التي الناحية وهي الكتاب، صحائف معظم الشعبية الناحية استنفدت
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عن والتنقيب البحث إىل بي حدا ما وهذا القومية، الحركة عماد أنها إىل األوىل اللحظة
معظمهم مجهولون، شهداء الغالب يف وهم أسماءهم، ل أسجِّ لكي الثورة شهداء أشخاص
ثم ومن وثمرتها. الثورة مجد بعد فيما تنازعت التي البيئات غري ومن مجهولة، بيئات من
وتواريخ أسماءهم أتعرَّف أن امليسور من يكن ولم عنهم، البحث يف طويًال زمنًا قضيت
دفاتر وإىل وأقاربهم ذويهم إىل فرجعت أسماءهم، تنرش تكن لم الصحف ألن استشهادهم
دار يف محفوظة كانت منها نسًخا أن الحظ ُحسن ومن الجهات، مختلف يف الوفيات
إذ إحصائهم؛ يف كبرية صعوبة وجدت فقد ذلك ومع إليها، فرجعت بالقلعة املحفوظات
إليها مضاًفا الوفاة مالبسات ولكن الثورة، يف استُشهد فالنًا أن الوفيات دفاتر يف يُذكر ال

الشهداء. أولئك أسماء معرفة عىل تُعينني كانت الخاصة معلوماتي
رأيت لقد الثورة. محاكمات يف عليهم املحكوم أسماء معرفة وهي أخرى، وثمتصعوبة
ولم الربيطانية، العسكرية املحاكم أمام تُجرى وكانت املحاكمات، هذه عن التحدث رضورة
أسماء أعرف أكن لم ولكن معظمها، أعرف وكنت اليسري، النزر إال تنرشعنها الصحف تكن
ُقرباهم، ذوي أو بعضزمالئهم من أسماءهم أتقىصَّ فأخذت فيها، عليهم واملحكوم املتهمني
اآلخر البعض واعتذر املعلومات من لديهم بما البعض فأمدني منهم، الكثريين وراسلت
األشخاص وتُنىس الحوادث تُنىس ما أكثر وما فيها، املتهمني أسماء ونسيان عهدها لِقدم
املحكوم أسماء تحوي شك وال فإنها السجون؛ مصلحة دفاتر إىل ألجأ أن وأردت بالدنا! يف
وأسماء السجن، يف عليه محكوم كل قضاها التي واملدة األحكام، ونوع عام، كل يف عليهم
الدفاتر هذه عىل باالطالع املصلحة يل صت رخَّ أن وبعد اإلعدام، أحكام فيهم نُفذت من
عليها، إطالعي رفض يف األعذار وتمحلت عادت — محفوظاتها يف فعًال موجودة ألنها —
يف يُتبع بما القضايا أقسام استفتاء يجب قانونية مسألة هذه أن به اعتذرت مما وكان
الدفاتر هذه عىل باالطالع يل بالرتخيص فتوى وقتئٍذ القضايا أقسام تُصدر ولم شأنها.
املصلحة ذوي أو الشأن أصحاب من أَُعد ال أني بحجة االطالع من غريض علمت أن بعد
أنَّ فهمت وقد فيها، مرغوب غري مهمة للبالد قومي تاريخ وضع فكأن عليها، االطالع يف
يف اإلنجليز مجاملة أرادت أنها إىل يرجع الدفاتر هذه عىل اطالعي عن املصلحة نُكول
الربيطانية العسكرية املحاكم عليهم حكمت من أسماء عىل التعرف يف مهمتي تيسري عدم
األحكام، هذه تقيصِّ يف كبريًا جهًدا عانيت وقد إنصاف. وال عدل يقرُّه ال معظمها بأحكام
عنها معلوماتهم عىل وأطلعوني فيها، ترافعوا الذين املحامني كرام بعض ذلك يف وعاونني
يف عليهم املحكوم وأسماء واألحكام املحاكمات ودونت معظمها، يف عليهم املحكوم وأسماء

الهامة. العسكرية القضايا كافة
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املرصية الثورة أعقاب يف (10)

يوليو يف الكتاب هذا من األول الجزء أخرجت وقد املرصية»، الثورة أعقاب «يف دور جاء ثم
يشتمل واألول .١٩٥١ سنة أكتوبر يف والثالث ،١٩٤٩ سنة نوفمرب يف والثاني ،١٩٤٧ سنة
سنة أغسطس إىل الثورة نهاية من أي ١٩٢١؛ سنة أبريل من القومي مرص تاريخ عىل
وفاة من الحوادث تسلسل عىل الثاني ويشتمل زغلول، سعد الزعيم وفاة تاريخ ١٩٢٧
عرش فاروق امللك جاللة ارتقاء من والثالث ،١٩٣٦ سنة أبريل يف فؤاد امللك وفاة إىل سعد

.١٩٥١ سنة إىل مرص
الحلقات يف عانيته ما الزمن من الحقبة هذه حوادث استقراء يف العناء من أجد لم
إىل حاجة يف أكن ولم بذهني، عالقة عيني، أمام ماثلة ووقائعها صورها ألن السابقة؛
يدي؛ بني حارضة وثائقها وكانت عنها، ذاكرتي وعته ما هو مرجع أهم فإن فيها؛ مراجع
فإن معنويٍّا؛ عناءً كان الكتاب هذا يف صادفته الذي العناء ولكن حينها. يف أجمعها كنت إذ
نفيس يف لهم وأكنَّ والصداقة الود صالت ببعضهم تربطني أشخاًصا تمس فيه الكتابة
هذا عن ت عربَّ لقد يودون؟ ما غري عنهم أكتب أن يمكنني فكيف والرعاية، التقدير شعور
أضحي أن عيلَّ هل وتساءلت: الكتاب، هذا من الثاني الجزء ثم األول الجزء مقدمة يف الحرج
هو ريب وال هذا إن وقلت األشخاص؟ أولئك تمس أشياء عن أكتب عندما االعتبارات بهذه
هذا يف تدبرت لقد الظروف. ومراعاة املجاملة اسمه يشء الدنيا يف ولكن املؤرخ، واجب
أن التاريخ لكتابة يتصدى ملن يجوز ال أنه إىل والتفكري البحث بي وانتهى كثريًا، الحرج
املحرجة» «الفرتة يدع أن يجامل أن أراد إذا يملك ما وكل يكتب، فيما عنرصاملجاملة يُدخل
يف كان وإذا يرجئها؟ وملاذا يرجئها؟ أجل أي إىل تساءلت: ثم حني، إىل تأريخها ويرجئ
لقد تأريخها؟ عن يتنحى إذن ففيَم سبقتها، التي املراحل أرخ كما يؤرخها أن مقدوره
إىل وانتهيت حرج، من يالبسه وما املوقف دقة نفيس عن أكتم ولم مليٍّا، األمر هذا يف فكرت
قد دمت وما حديث، أو قديم حد عند القومي تاريخنا يف بالكتابة أقف أن حقي ليسمن أنه
الجهد، وسعني ما قدر كاملة الرسالة أؤدي أن فعيلَّ التاريخ هذا وضع مهمة نفيس لت حمَّ
التاريخية القضايا يف يفصل قاضيًا يكون أن رسالته طبيعة يف يشبه بأنه املؤرخ ووصفُت
فكما قضائه، يف يستلهمه الذي العدل روح القايض من يقتبس أن وعليه لها يعرض التي
أحد، عىل يتحامل وال إليه، الناس أقرب كان ولو أحًدا الحق يف يجامل أالَّ القايض واجب أن
واإلنصاف الحق يتحرى أن التاريخ لكتابة يتصدى من فعىل نفسه، إىل أبغضهم كان ولو
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نيتي، عليه وانعقدت قصدي إليه اتجه ما هذا بسبيله، هو ما يف واملحاباة املجاملة ويتجنب
نوى.» ما امرٍئ لكل وإنما بالنيات األعمال و«إنما

كتبي؟ قوبلت كيف (11)

من هللا وهبني ما ولوال حسنة، مقابلة األوىل السنني يف تقابَل لم ُكتبي بأن أعرتف إني
محمد «عرص كتاب عند األكثر عىل أو الثاني، أو األول الجزء عند لوقفت واالحتمال الصرب

القومية. الحركة تاريخ من الثالث الجزء األوىل طبعته يف كان الذي عيل»
أهل به شهد وما القومية، الحركة تأريخ يف بذلتها التي املضنية الجهود من فبالرغم
من وبالرغم الوطنية، والروح البحت العلمي املنهج بني جمعت الكتب هذه أن من الذكر
حتى عناء من ذلك كلفني مهما الثابتة التاريخية الحقائق استقراء عىل الشديد حريص
الكتب هذه فإن ذلك كل من بالرغم معتمًدا، مرجًعا — هلل والحمد — املجموعة هذه صارت

أنتظره. كنت الذي الرواج، أقول وال اإلقبال، تلَق لم
بها، نعرتف أن يلزمنا حقيقة هذه ا، جدٍّ ضعيف القراءة عىل بالدنا يف املثقفني إقبال إن
القول أستطيع إني بل الثقايف، مستواها يف التي األخرى البالد يف املثقفني إقبال من أقل وهو
عىل إقباًال منا أكثر — السودانيني إخواننا وأقصد — الوادي هذا من الجنوب سكان بأن
من واحد غري حدثني وقد الثقافة. من قليل ولو بنصيب وأخذوا تعلَّموا إذا واملطالعة القراءة
ُكتبي قراءة عىل السودان يف املثقفني وأنصاف املثقفني إقبال أن األصدقاء وغري األصدقاء
مرص، يف إخوانهم استيعاب من أكثر محتوياتها باستيعاب واهتمامهم مرص، يف منه أكثر
وأملح الشمال، سكان عنها يتحدث مما بأكثر كتبي عن يتحدثون — هللاخريًا —جزاهم وهم
املرصيني. املثقفني من رأيت ما بخالف تحتويه، ما واستوعبوا قرءوها أنهم أحاديثهم من
سألني ا، حقٍّ الدهشة تثري أسئلة بعضمثقفينا من سمعت أني املثال سبيل عىل وأذكر
سنة ثورة إىل وصلت قد كنت أني مع عيل؟ محمد عرص بعد شيئًا أرَّخت هل بعضهم:
جزء هو فهل مرص، تاريخ يف كتابًا وضعت قد أنك سمعت اآلخر: البعض وسألني ،١٩١٩
لم أنه سؤاله من وفهمت منه، جزءًا عرش اثني أخرجت قد كنت أني مع جزآن؟ أم واحد
وما وأين؟ ُكتبك؟ تُباع هل املجاملة: قبيل من يسألونني ما وكثريًا منها، واحًدا جزءًا يقرأ

… مجانًا يقرأها أن يريد من أو منها شيئًا يقرأ لم من سؤال بالطبع وهذا ثمنها؟
وأين فيه أرَّخته الذي الكتاب اسم وما إسماعيل؟ عرص أرَّخت هل بعضهم: وسألني
دفعني ثم الجواب، بنفس فأجبته السؤال نفس سألني عام وبعد سؤاله، عىل فأجبته أجده؟
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عنه يسألني حتى بالذات الكتاب بهذا اهتمامه سبب عن بدوري أسأله أن االستطالع حب
هذا يف — أدري لست جده أو — والده تاريخ عن يبحث أنه فأجابني عام، كل يف مرة
يف مرص تاريخ عىل يطَّلع أن يريد أنه منه أتوقع كنت إذ الجواب؛ لهذا فُدهشت الكتاب،
أني القول وجملة والده، تاريخ يعرف أن اهتمامه قصارى يكون أن ال إسماعيل عرص

عندنا. املثقفني أغلبية بني الذهني األفق وتوسيع بالقراءة اكرتاث عدم وجدت
من يل بد ال وحقائق مشاهدات هذه ولكن كله، ذلك يف السبب هو ما أدري لست

عالًجا. لها نجد أن بنا يحُسن نفسية حالة ألنها بها اإلفضاء
املجموعة من األوىل الحلقات به قوبلت الذي الكساد أمام نفيس أسائل كنت وقد
والروايات القصص بعض الكتب هذه تساوي أال أتساءل: كنت طويلة، سنوات واستمراره
أن يريد ملن مشوقة واقعية رواية التاريخ أَوليس بالدنا؟ يف الجمهور عليها يُقبل التي
قصته املواطنون يعرف أن الوطن هذا حب يستوجب أال ووطنه؟ بالده قصة يعرف
أو عائليٍّا الحب هذا كان سواءً إنسانًا، يحب من إن والقريبة؟ البعيدة حياته ومراحل
هذا مثل الوطن يستحق فهالَّ وحارضه، وماضيه وأحواله أخباره يتعرف أن يود غراميٍّا،

الشعور؟
إخراجها. من األوىل السنوات يف ُكتبي به قوبلت عما وأتحدث جانبًا، هذا أدع

الصحف فاستقبلته ،١٩٢٩ سنة يناير يف القومية الحركة تاريخ من األول الجزء ظهر
بمثابة عابرة بكتابات بعضها واكتفى قيِّمة، مقاالت بعضها عنه وكتب طيبًا، استقباًال
من إيرادي من أنفقته به، يستهان ال مبلًغا كلَّفني قد طبعه وكان للخانات». «تسديد
كتاب، كل من أطبع ما عندي أختزن أن األوىل كتبي توزيع يف طريقتي وكانت املحاماة.
الكميات هذه ثمن يل وتدفع للجمهور لتبيعها تريدها التي الكميات املكاتب مني وتطلب
حتى يؤجله بل مقدًما الثمن يدفع ال كان وبعضاملكاتب ثمنها، من ٪٢٥ خصم بعد مقدًما
ضئيلة، تطلبها التي والكميات قليلة، املكاتب طلبات أن الحظت وقد الكتب. توزيع يتم
اإلنسان يحس ال بحيث متقطعة مرات عىل يُدفع وكان هزيل، الثمن من منها والوارد

تفاهتها. عىل — بقيمتها
مفيد كتاب كل من نسًخا املدارس يف ملكتباتها تقتني املعارف وزارة إن يل قالوا وقد
كل فعًال عليها فعرضت كتبي، من يظهر ما عليها أعرض أن عيلَّ وأن الطلبة لتثقيف
وكان منه، اليسري النزر تطلب كتاب كل عن الفحص بعض فكانت منها، يصدر كان ما
األجزاء يف زادتها كتاب كل من نسخة ٢٤٠ يتجاوز لم األوىل األجزاء من طلبته الذي العدد
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االتفاق يتم مما املائة يف كذا منه مخصوًما ثمنها تدفع وكانت نسخة، ٣٧٥ إىل الالحقة
العزائم. لتثبيط مظاهر كلها وهذه املؤلف؛ وبني بينها عليه

للنهضة خذالن من فيه ما فيه بل التأليف، عىل يشجع أن يمكن ال التثبيط هذا ومثل
الكساد من الرغم فعىل إياها. نفيس لت حمَّ رسالة أؤدي كنت أسلفت كما ولكني العلمية،
إيرادي من يل وكان التالية، الحلقات إخراج تابعت تاله، الذي ثم األول الجزء صادفه الذي
النرصفت املورد هذا لوال أنه ذلك ومعنى النفقات، يف العجز سد عىل عاونني ما املحاماة من

والوطنية. والتاريخية الثقافية رضورتها مع املجموعة هذه إخراج متابعة عن
بفضلها معرتف وإني حسنًا، استقباًال الكتب من أخرجته ما كل الصحافة استقبلت
أالحظ أن الحق ومن الثاني. الجزء مقدمة يف الفضل هذا إىل نوهت وقد الناحية، هذه يف عيلَّ
تنرش كانت ما فكثريًا عامة؛ باملؤلفات اآلن منها عناية أكثر كانت مىض فيما الصحف أن
تعلم كما واملقدمة مقدماتها، تنقل كانت األحيان أغلب ويف كتبي، عن الضافية الفصول
قبيل من تنرشها عابرة كلمة عىل تقترص فالصحف اآلن أما الكتاب، عن إعالن خري هي
ع يشجَّ الطريقة بهذه وما كتابه، وضع يف السنني يقيض قد الذي للمؤلف الخاطر» «جرب

البالد. يف والعلمية الفكرية الحركة ع وتشجَّ التأليف
ينقيض يكن لم بحيث املجموعة، هذه من األوىل األجزاء إصدار تابعت أني من وبالرغم
األجزاء من خلفه الواقف القطار يجرَّ كان جزء كل أن ومع منها، جزء يصدر حتى عام
قيل لقد حليفها. كان الركود فإن منها؛ جزء لكل الصحف استقبال ُحسن ومع السابقة،
فإن اإلعالن سبيل يف أنفقت ما أنفقت لو أني وأظن الكايف، اإلعالن عنها أعلن لم إني يل
القراءة إىل امليل ضعف هو الركود لهذا سبب أهم أن وأعتقد كثريًا. تتغري كانت ما النتيجة
يعرف فربما بالدها، تاريخ بتعرُّف اكرتاثها وقلة بالدنا، يف املثقفة الطبقة بني امُلجدية

… أمتهم تاريخ عن يعرفون مما أكثر األخرى األمم تاريخ عن بعضهم
عىل مصاريفها، يغطي ال وإيرادها الحركة بطيئة األوىل واألجزاء السنوات انقضت
ألسنا لها. أتحمَّ أن يجب «تضحية» عددتها ألني الناحية هذه إىل كثريًا بايل أُلِق لم أني
يكتنفها ما مع إخراجها عىل نثابر ذلك ومع واالنتشار الرواج تلقى ال قد صحًفا نُخرج
هذه إصدار متابعة عن أعجز لم هلل والحمد وأنا إصدارها؟ عن نعجز حتى الخسائر من

أخرى. بعد حلقة إخراجها سبيل يف فمضيت املجموعة،
أن املخلص الصديق ذلك نصحني إسماعيل» «عرص عن كتابي تأليف يف أخذت وملا
ثالثة أخرجت قد أنت ها يوًما: يل وقال كتبي، لرواج أدعى يكون قد جديًدا سبيًال فيه أسلك
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وعرص الحملة، بعد وما الفرنسية، الحملة عهد فأرَّخت الحديث، مرص تاريخ يف مجلدات
فبأي إسماعيل، عرص إىل طبًعا وستصل عيل، محمد خلفاء دور يجيء واآلن عيل، محمد
التي الروح بنفس عنه سأكتب إني له: فقلت بالذات؟ إسماعيل الخديو عن ستكتب روح
فقال عنه. آرائي يعلم وكان عليه. وما له ما وسأذكر والالحقة، السابقة كتبي يف استلهمتها
يف إسماعيل عن كتابك ستُخرج أنك والحظ الظروف، تراعي أن ويلزمك غبيٍّا، تكن ال يل:
إنك ذلك؟ تفهم أفال فؤاد)، امللك له (املغفور إسماعيل ابن مرص عرش عىل يجلس وقت
وينفق تمجيده، يف عنه ُكتُب بإخراج ويوحي والده، تاريخ بإحياء كثريًا يهتم امللك أن تعلم
الُكتب، وإخراج األصلية مصادرها من ونقلها الوثائق جمع ألن كثرية؛ أمواًال ذلك سبيل يف
نحوك أبدى أنه بذلك) أخربته قد ا (وحقٍّ أخربتني ولقد طائلة، نفقات إىل يحتاج ذلك كل
امللكية الرساي وثائق أن شك وال األول، النواب مجلس يف مواقفك عىل وثناءً طيبًا شعوًرا
وأمر الوثائق هذه بجمع ُعني امللك جاللة ألن بالذات؛ إسماعيل عرص عن املراجع أهم من
الخاصة (ناظر باشا اإلبرايش زكي محمد بصديقك تتصل أن فأرى وترتيبها، بتنسيقها
بعرص الخاصة الرساي وثائق تراجع لكي متصل) قديم ود وبينه بيني وكان امللكية،
ذلك كل من ستجد أنك شك وال حكمه، عن تطلبها التي باملعلومات يمدُّوك ولكي إسماعيل،

العرص. هذا عن (١٩٣١) اآلن تضعه أراك الذي لكتابك غزيرة مادة
وجدت ألني بها؛ أعمل لم فإني إخالصه؛ يف أثق صديق عن صادرة النصيحة أن ومع
مكتبة عىل الرتدد من وأكثرت العليا، الجهات هذه وبني بيني الصلة أحكمت إذا أنني
وكان — إسماعيل أخطاء عن أكتب أن ذلك بعد الذوق من يكون ال فقد امللكي، القرص
واملراجع الخاصة دراستي فإن لنصحه تقديري مع إني لصديقي وقلت — تغطيتها املراد
الوثائق أما صحيًحا، واضًحا تأريًخا ألؤرخه كافية إسماعيل عرص عن طالعتها التي
قد شك وال إنها للتاريخ، الرئيسية الخطوط من تغريِّ أن يمكن ال أهميتها فمع الجديدة
الجوهرية والحقائق ذاتها يف الحوادث ولكن واملالبسات، التفاصيل بعض معرفة يف تفيد

العرص. هذا عن درستها التي العديدة املراجع خالل من تربز التاريخ عماد هي التي
سبييل. أميضيف فرتكني بنصيحته، إقناعي من تُرجى فائدة أالَّ صديقي وجد وقد

وكتابعرصإسماعيل الوزارة (12)

أن عن ١٩٣٣ عام املعارف وزارة امتناع من عنه الرضا عدم يل تبنيَّ الكتاب ظهر وملا
يل وأرسلت السابقة، األجزاء من ملكتباتها تشرتيه كانت الذي اليسري النزر منه تقتني
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إيداعه دون تُحول مآخذ بالكتاب بأن فيه تنبئني ١٩٣٣ سنة أبريل ١٨ بتاريخ خطابًا
فحص «لجنة أسمته ما تقرير من صورة خطابها طيَّ وأرسلت الوزارة، مدارس مكتبات
تحاملت أني وقوامها املزعومة، املآخذ لهذه تعداد وفيه املدارس» ملكتبات التاريخية الُكتب

والتقرير: الخطاب نص وهاك إسماعيل، الخديو عىل

الوزارة خطاب
معه قدَّمتم الذي ١٩٣٢ سنة ديسمرب ٢٩ املؤرخ عزتكم خطاب إىل «إشارة
باألجزاء أسوة تقريره يف للنظر جزأين يف إسماعيل» «عرص كتابكم للوزارة
الوزارة أن عزتكم نفيد القومية»، الحركة «تاريخ كتابكم من تقريرها السابق
دون يُحول ما املآخذ من به فوجدت إسماعيل» «عرص كتاب عن فحصت قد

الوزارة.» مدارس مكتبات إيداعه

الكتب فحص «لجنة إليها قدَّمته الذي التقرير صورة بخطابها الوزارة وأرفقت
نصه: وهذا الكتاب، عن املدارس» ملكتبات التاريخية

التقرير
هذا عىل اطلعنا ١٩٣٣ سنة يناير ٢١ بتاريخ ٩٥٢ رقم الوزارة بخطاب «عمًال
حكم فرتة يف النافعة واألبحاث املعلومات من كثريًا به وجدنا وقد بجزأيه، الكتاب
عقد أجلها من التي األغراض شوَّه أنه املؤلف عىل نأخذ ولكنا إسماعيل، الخديو
الصدد هذا يف أعماله جميع إىل ونظر شامًال، تشويًها بأجمعها قروضه إسماعيل

يأتي: ما منها نورد كثرية ذلك عىل واألدلة أسود، بمنظار

بذخ سرية سار «إسماعيل أن عىل املايل» مرص «تاريخ مؤلِّف أقر أنه (١)
ثاٍن. جزء ص٣١ راجع وإرساف»،

١٨٦٦ سنة حتى إسماعيل الخديو اقرتضها التي القروض أن ذكر (٢)
شخصية مسألة العرش توارث نظام تغيري ألن البالد؛ ينفع ال فيما «ضاعت
الديون هذه اقرتض إسماعيل فكأن وعمه، أخيه أمالك رشاء وكذلك إلسماعيل،
شأن ال عائلية لحزازات وإرضاءً شخصية ألطماع وتحقيًقا أمالكه تتسع لكي

ثاٍن. جزء ص٣٥ راجع فيها»، للبالد
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يف مواله «قلَّد أنه املفتش إسماعيل عن الكالم عرض يف املؤلف ذكر (٣)
والحظايا.» والجواري واألمالك القصور من واالستكثار واإلرساف البذخ عيشة

ثاٍن. جزء ص٣٧
يأتي: ما املؤلف ذكر إسماعيل الخديو حفالت بعض عن الكالم يف (٤)
لإلنفاق االستدانة يف واألعيان الذوات ببعض شبيًها املوقف هذا يف الخديو «فكان
جزء ص٣٩ والبذخ.» الفخفخة بمظهر والظهور والوالئم الحفالت إقامة عىل

ثاٍن.
القروض مأساة عىل األكرب الباعث هو إسماعيل إرساف «إن املؤلف: قال (٥)
غري من األموال وإنفاقه إرسافه هو إسماعيل شخصية من السيئ الجانب إن …
كان فقد الصدد؛ هذا يف األمثال مرضب مراء بال وهو العواقب، يف نظر أو حساب
بناء يف ظهر الخاصة، وحياته العامة حياته يف العيب هذا وظهر للمال، متالًفا
وأفراحه، حفالته يف الخاصة، حياته يف ظهر كما وتجميلها، وتأثيثها قصوره

ثاٍن. جزء ص٥٣ راجع وملذاته.» وأهوائه وسياحاته، ورحالته ومراقصه

الوزارة.» مدارس بمكتبات الكتاب هذا إيداع عىل نوافق ال األسباب لهذه

النقد يف اعتداًال أكثرها وكان الكتاب، حيال الوزارة مسلك الصحف معظم انتقد وقد
يأتي: ما ١٩٣٣ سنة مايو ٢٤ يف الصادر بعددها كتبت فقد «البالغ» صحيفة

يف تتحكم أن يف رغبتها عىل بذلك تدل املعارف وزارة أن هو نحن نقوله «والذي
وكتاب حظريتها. من أقصتهم هواها عىل التاريخ يكتبوا لم إذا بحيث املؤرخني بحوث
يشتمل هو بل إسماعيل، عىل أخذها التي املآخذ هذه عىل فقط يشتمل لم «عرصإسماعيل»
البعثات بإرسال اهتمامه ويف السودان فتحه يف كتبه ما منها يكون أن يكفي له مآثر عىل
منساق وهو كتابه كتب الرافعي الرحمن عبد األستاذ أن منصف كل ليشهد إليه؛ العلمية
يف أن تعلم أنها هذا املعارف وزارة عمل يف والغريب الحقيقة. أنه إىل البحث يهديه بما فيه
«مرص كتاب منها — إسماعيل عهد عىل قاسية أحكام عىل تحتوي كتبًا مدارسها مكتبات

مكتباتها.» من إقصائها يف تفكر لم ذلك ومع — كرومر للورد الحديثة»
وألَّفت كتابي، يف النظر الوزارة أعادت التقرير هذا عىل سنوات ثالث انقضاء وبعد
بالنزر أوافيها أن مني الوزارة وطلبت السابقة، اللجنة تقرير فنقضت لفحصه أخرى لجنة

السابقة. األجزاء غرار عىل منه اليسري
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(١٩٤٣ (سنة كتبي عىل اإلقبال بدء (13)

اختزنته كنت ما بعدد بيانًا املرصية» «النهضة مكتبة مني طلبت ١٩٤٣ سنة أوائل يف
املخزون هذا رشاء يف رغبتها عن يل أعربت البيان هذا عىل أطلعتها فلما وقتئٍذ، كتبي من
كنت التي النسبة من أكثر نسبة منه مخصوًما فوًرا الثمن يل تدفع وأن واحدة، دفعة كله
جنيًها ١٤٢٨ بلغت الثمن حصيلة ألن ا حقٍّ مغريًا العرض فرأيت املكاتب، عليها أحاسب
هذا يف وأدركت مغتبًطا، الصفقة فقبلت جنيًها»، ٨٨٣» املائة يف أربعني خصم بعد صارت
سنة. عرشة خمس من أكثر منذ أنتظره كنت الذي اإلقبال من شيئًا القت قد كتبي أن اليوم
املكانة إىل املفاجئ اإلقبال هذا عزوت وقد الثانية، العاملية الحرب خالل يف ذلك كان
يتحدثون كانوا فقد والخربة؛ العلم ذوي عند الحني ذلك إىل أصدرتها التي كتبي نالتها التي
ذلك إىل أضف السابقة، الكتب يف الحياة يبعث منها يصدر كتاب كل وكان طيبًا، حديثًا عنها
دعاية الثناء هذا فأوجد للطلبة دروسهم خالل يف املجموعة هذه عىل التاريخ أساتذة ثناء
يف والثقايف القومي الوعي تقدُّم وهو الصدد، هذا يف أثره له هام عامل وهناك لها. طيبة
مرصوأهميتها ملركز األذهان تفتُّح يف زاد قد الثانية العاملية الحرب نشوب وكان الجمهور،
امللهمة الروح تلك النفوس، يف الوطنية الروح وبعث الطاحنة، الحرب هذه يف ومصريها

بالدهم. تاريخ بمعرفة الناس اهتمام فازداد أخالقي، أو علمي أو سيايس تقدُّم لكل
من األول الجزء من الثانية الطبعة فظهرت كتبي، طبع أعيد الحني ذلك من وأخذت
الثانية الطبعة وظهرت ،١٩٤٨ سنة الثالثة والطبعة ،١٩٤٤ سنة القومية الحركة تاريخ
،١٩٤٧ سنة عيل» محمد «عرص من الثالثة والطبعة أيًضا، ١٩٤٨ سنة الثاني الجزء من
سنة العرابية» و«الثورة إسماعيل» «عرص كتاب طبع وأعدت ،١٩٥١ سنة الثالثة والطبعة
١٩٥٠ سنة ثم ،١٩٤٥ سنة كامل» و«مصطفى ،١٩٤٨ سنة والسودان» و«مرص ،١٩٤٩

.١٩٤٨ سنة فريد» «محمد وكتاب الثالثة»، «الطبعة
يتعلق فيما أرضبها قد كتبي يف القومي الجانب التزامي بأن أعرتف أن يلزمني أنه عىل
الحكومية، الهيئات فإن الثورة»؛ أعقاب و«يف «١٩١٩ سنة «ثورة كتاب وبخاصة برواجها،
وليس الكتب. هذه تشجيع عن أعرضت قد والتعليم، الثقافة وزارة املعارف، وزارة ومنها
رواج يف كبري دْخل له والتعليم، الثقافة وزارة وبخاصة الحكومية، الهيئات إقبال أن يخفى
الرواج. من حظها تنل لم ولكن اإلقبال لقيت قد كتبي إن القول أستطيع بحيث الكتب،

تُراني ماذا ولكن الرواج، من آفاًقا أمامها يفتح أن يجب كان القومي الجانب إن ا حقٍّ
لم وإن بالرواج، عليها ضن قد الكتب هذه أجله من وضعت الذي الشعب إن أقول؟
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كتبي، عن يتحدثون الناس إن حال. كل عىل له شاكر وإني واإلعجاب، بالثناء عليها يضن
التعضيد بهذا الغالب يف ويكتفون املجموعة، هذه عيلَّ أملت التي الوطنية الروح ويمتدحون

الثقافة. وتعم األفكار وتنترش الكتب تروج املعاونة هذه بمثل وما األدبي،
بطء من نتأثر أن دون القومية النهضة حقل يف الصالح الغرس نبذر أن علينا ولكن
الهدف هذا نجعل وأن الشعب، هذا معنويات رفع عىل عاملني نظل أن ويجب النتائج،
الصدى الشعب لدى نداؤنا يصادف لم وإذا وأفعالنا، وأقوالنا وتفكرينا كفاحنا يف منهجنا
نرتاجع، وال ولنثابر نجزع، وال فلنصرب نتعهده، الذي الزرع بعُد يَيْنَْع ولم نرجوه، الذي
والشعوب؟! األمم أعمار يف والسنني األيام قيمة فما والسنني، األيام تعداد من نسأم وال
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طوسون. عمر األمري له املغفور وطنية، وأعرقهم شأنًا وأنبههم الَعلوية األرسة أمراء أبرز من
مؤرًخا واألدب، للعلم محبٍّا االطالع واسع عاِلًما الُخلق، عظيم النفس كبري هللا رحمه كان
الوطنية، شديد وفضله علمه جانب إىل وكان والقديم، مرصالحديث تاريخ يف حجة محقًقا،
مناسبة، كل يف بها الجهر يبايل ال وسياسته، لالحتالل املستمرة خصومته من وطنيته وتبدو
يعرفون وصنائعه وعماله االحتالل وكان ومقاالته. وأحاديثه وبحوثه مؤلفاته يف سجلها وقد
استُهدف وقد منها، شيئًا عنهم يكتم وال بها يصارحهم ناحيته من وهو امليول، هذه عنه
صيف بأوروبا كان إذ األوىل؛ العاملية الحرب أثناء وخاصًة مرة، غري لغضبهم ذلك أجل من
العسكرية السلطة عارضت الحرب إعالن بعد مرص إىل العودة أراد فلما ،١٩١٤ سنة
السلطان له توسط أن إىل مرسيليا يف املالحظة تحت طويًال وقتًا وظل عودته، يف الربيطانية

مرص. إىل بالعودة له فأذنت الربيطانية السلطات لدى كامل حسني
وحينما كبريًا، تقديًرا منه ألقى وكنت األوىل، العاملية الحرب أثناء عودته منذ به اتصلت
صحبة فأذهب الفرصة هذه أنتهز كنت املنصورة من القريب «دمرية» يف تفتيشه يزور كان
ويفيض الزيارات لهذه كثريًا يُرس فكان هناك، الريفي قرصه يف لزيارته إخواني من لفيف
صلتي ضاعف مما دمرية يف له زياراتي وكانت له. تقديًرا زادتني التي الوطنية أحاديثه يف
فكنت بوعدي بررت وقد إليها، ذهبت كلما باإلسكندرية أزوره أن يف رغبته عن يل وأعرب به،
وقد به. تعلًقا يزيدانني مقابلة وُحسن احرتاًما منه وألقى دائرته يف أقابله إليها ذهبت كلما
مالحظته عن يل يعرب من يل فأرسل أقابله، أن دون اإلسكندرية إىل ذهبت أني مرة الحظ
الذي الوقت بأن واعتذرت يل، وتكريًما تقديًرا واعتربتها املالحظة هذه له فشكرت ذلك، يف
أن عىل حرصت يومئٍذ ومن املقابلة، بهذه يل يسمح لم اليوم هذا يف باإلسكندرية قضيته

إليها. ذهبت كلما أزوره
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الشكر من تستحقه بما هدية كل وأقابل كلها، القيِّمة كتبه إياي بإهدائه أحظى وكنت
والتكريم.

إخراج يف بدأت وملا إليه، تُهدى كانت التي املؤلفات تقدير يف دقيًقا هللا رحمه وكان
شكر، خطابات يل يرسل وكان منها، يصدر كتاب كل أهديته القومية» الحركة «تاريخ
ازدياد عىل يدل مما وتطول تتطور أخذت ثم وجيزة بدأت الخطابات عبارات أن والحظت

الزمن. مع يل تقديره
يف مؤرخ وجيز جواب منه فجاءني القومية، الحركة تاريخ من األول الجزء أهديته

فيه: قال ١٩٢٩ سنة يناير ٢٢

بك الرافعي الرحمن عبد العزة صاحب حرضة
«تاريخ كتابكم من األول الجزء إلهدائنا شخصيٍّا حضوركم عىل حرضتكم نشكر
يف ونضعه النظر بإمعان وسنقرؤه االمتنان بمزيد قبلناه وقد القومية». الحركة

سالمنا. مزيد وتقبَّلوا لكم، تذكاًرا مكتبتنا
طوسون عمر

أعثر فلم محفوظاتي يف كثريًا عنه بحثت خطابًا يل فأرسل الثاني، الجزء أهديته ثم
يف لنرشته كذلك كان لو ألنه بال؛ ذا خطابًا يكن لم أنه يل ويظهر هنا، أنرشه لكي عليه

التالية. الكتب عن األمري خطابات نرشت كما الصحف
الجزء عن يل خطابه بني قارنت فإذا املجموعة، من جزء ظهر كلما يزداد تقديره وأخذ
خطابه يف قال الصدد، هذا يف واضًحا التدرج رأيت عيل» محمد «عرص عن وخطابه األول،

األخري:

بك الرافعي الرحمن عبد الكبري األستاذ حرضة
الحركة «تاريخ البارع كتابكم من والثاني األول الجزء إلينا أهديتم أن بعد
ونرقب الجليل، املبحث هذا تتمة صرب بفروغ ننتظر شغوفني أصبحنا القومية»
سوءٍ غري من لنا تُخرجه البيضاء بيدكم فإذا الكوكبني، هذين ثالث بزوغ بلهف

أخرى. آية
الغاية البعيدة املشقة هذه م تجشُّ إىل بكم حدا الذي الرشيف الباعث وإن
أعينكم، نُْصب وضعتموه الذي الغرض إدراك هو سهمكم إليها صوبتم التي
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يف تجدونه الذي هذا من أكرب الصالح العمل هذا عىل ثوابًا تجدون ال ولعلكم
الحركة تاريخ به خدمتم الذي الخالد الصنيع هذا إلتمام االرتياح من نفسكم
خدمته. يف والتفاني له اإلخالص بصدق وُعرفتم حبٍّا به شغفتم لبلد القومية

عىل واالنكباب الثمني مؤلفكم باقتناء الحظ أسعدهم للذين يكن لم وإذا
الشاكرين. أول فأنا الشكر، إال عليه جزائكم إىل وسيلة من منه واالستفادة قراءته

هللا. ورحمة عليكم والسالم
طوسون عمر
١١ / ١ / ١٩٣١

اآلتي: الجواب منه فجاءني إسماعيل»، «عرص كتاب وأهديته
بك الرافعي الرحمن عبد األستاذ العزة صاحب حرضة

وهو إسماعيل» «عرص كتاب من والثاني األول الجزأين إلينا فأهديتم تفضلتم
القومية). الحركة تاريخ (سلسلة تعالجونه الذي الكبري املؤلَّف من الثالثة الحلقة
واستوعبنا الجديدين ْفرين السِّ هذين مباحث من كثريًا تصفحنا ولقد
إجماًال بهما ونحيط إملاًما بهما نلم جعلنا استيعابًا وأبوابهما فصولهما بعض
قبُل من إلينا فأهديتموها تفضلتم التي السابقة األجزاء كثالثة فألفيناهما
بتلك حلقاتهما متصلة فيه أفرغتموها الذي البديع القالب نفس يف مفرغني

باألبصار. تأخذ صياغة تصوغونها التي الذهبية السلسلة
بعبارة إسماعيل عرص يف حدث ما خالصة عىل ْفران السِّ هذان احتوى وقد
بهذا فجاء واألسانيد الوثائق وذكر واملراجع املصادر إىل العزو مع جزلة سهلة
العرص هذا صورة فيها فتجلت للناظرين جلوتموها صادقة صافية مرآة الصنيع
يف التاريخ حقائق يغىش كان ما يعرف ومن حقيقتها. عىل بالحوادث الحافل
قيمة يعرف أخرى، تارًة واملسخ والتشويه تارًة، والبهرج األطلية من الحقبة هذه
املستطاب، الثناء عليكم ويثني قدره حق عملكم يقدِّر أن إال يسعه وال صنيعكم

الجميل. النسق هذا عىل تتموه حتى عملكم يف ُقدًما فامضوا
هللا. ورحمة عليكم والسالم

طوسون عمر
٥ /٢ / ١٩٣٣
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يف املوضوعات «أهم عده إذ كبريًا؛ ا حدٍّ بلغ العرابية» «الثورة لكتاب تقديره أن ويبدو
متعاقبني: بخطابني بصدده يل وبعث القومية»، الحركة تاريخ سلسلة

األول الخطاب
الرافعي بك الرحمن عبد الكبري األستاذ حرضة

الذي اإلنجليزي» واالحتالل العرابية «الثورة الجديد بكتابكم عظيًما رسورنا كان
سلسلة موضوعات أهم الكتاب هذا موضوع نعد وإننا إلينا، بإهدائه تفضلتم
بموضوعه الهتمامنا معادًال بظهوره رسورنا كان ولذلك القومية؛ الحركة تاريخ

عظيم. بشغف قراءته إىل بالطبع االهتمام هذا وسيحدونا الخطري،
والنَّصب التعب من تجشمتم ما تأليفه يف تجشمتم قد أنكم عندنا شك وال
إتمام إىل ووفقكم خريًا هللا فجزاكم والوطن، للتاريخ منكم خالصة خدمة
وبحث واستقصاء تحقيق من تبتغون ما عىل القومية الحركة تاريخ سلسلة

مستفيض.
وبركاته. هللا ورحمة عليكم والسالم

طوسون عمر
٧ / ٤ / ١٩٣٧

الثاني الخطاب
بك الرافعي الرحمن عبد الكبري األستاذ العزة صاحب حرضة

وقد القومية»، «الحركة القيِّم كتابكم من األخري الجزء إلينا فأهديتم تفضلتم
أننا إليكم كتابنا يف ووعدناكم النفيسة الهدية هذه لكم شاكرين إليكم كتبنا
فاحصني النظر فيه وأنعمنا قرأناه أن بعد واآلن عظيم، بشغف الجزء هذا سنقرأ
أخرجت التي الكبرية الهمة هذه إىل املستطاب الثناء توجيه إال يسعنا ال مدققني
الثورة فإن موضوعه. يف للناس أُخرجت التي الكتب خري من فكان الكتاب، هذا
غامضة منها جوانب تزل لم اآلن إىل حدوثها منذ فيها ُكِتب ما رغم العرابية
من رأينا وقد النقص، هذا وسددتم فجئتم الجالء، إىل االحتياج أشد ومحتاجة
الذين املعارصون يذكره مما كثريًا فيه أوردتم أنكم الكتاب هذا يف حسناتكم
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مغتبطني نذكره لكم آخر فضل وهذا مشاهداتهم، يدونوا ولم الثورة هذه شهدوا
وبركاته. هللا ورحمة عليكم والسالم مبتهجني.

طوسون عمر
 ١٥ / ٥ / ١٩٣٧

والسودان»: «مرص كتاب عن اآلتي الخطاب منه وجاءني

بك الرافعي الرحمن عبد الكبري األستاذ العزة صاحب حرضة
من وتسلَّمنا بزيارتكم رشفتمونا فقد وبعد، وبركاته. هللا ورحمة عليكم السالم
من االحتالل عهد أوائل يف «مرصوالسودان القيِّمة النفيسة هديتكم الكريمة يدكم
بتاريخ االتصال كل لطيفمتصل جزء يف تقع وهي ،«١٨٩٢ سنة إىل ١٨٨٢ سنة
فأهديتموها وتفضلتم عدة أجزاء يف وأخرجتموه ألَّفتموه الذي القومي مرص
القصرية الحقبة هذه تاريخ يبحث الذي الجزء هذا بإهداء بعد وشفعتموها إلينا
محمد الخديو له املغفور حكم مدة االحتالل عهد أوائل مرصيف تاريخ من الهامة

باشا. توفيق
سيكون أنه — الكتاب هذا من السابقة األجزاء عىل قياًسا — عندنا شك وال
مشفوًعا اإلملام كل بها ا ملمٍّ الفرتة هذه يف وقعت التي الحوادث بجزئيات محيًطا
القومية الحركة أسفار يف دوَّنتموه ما غرار عىل والوثائق، األسانيد من يؤيدها بما
تخرجونه فيما شأنكم والنتائج، األسباب يف والبحث والتمحيص التحقيق من

البارع. الفياض قلمكم من
الثناء، أطيب همتكم عىل ونُثني الشكر أجزل الهدية هذه عىل فنشكركم
هذه سلسلة إلتمام الوقت لكم يتسع وأن املبارك، عمركم يف هللا يُفسح أن واألمل
العزيز الوطن إىل أديتم قد بذلك فتكونوا األخري، العهد هذا حتى القومية الحركة
مزيد واقبلوا األعمال، وخالد الجهود صادق من فيكم ويأمله منكم ينتظره ما

تمنياتنا. أطيب مع سالمنا
طوسون عمر
١٩٤٢ سنة يونيو ٢٨
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اآلتي: الخطاب منه فجاءني كامل»، «مصطفى كتاب وأهديته

بك الرافعي الرحمن عبد القدير األستاذ العزة صاحب حرضة
«مصطفى وهي أال قيِّمة جديدة بهدية إلينا العلمية هداياكم فوصلتم تفضلتم
دوَّى الذي الوطني الزعيم هذا تاريخ دفتيه بني يضم الذي ْفر السِّ ذلك كامل»،
فيه تغطُّ كانت طويل ُسبات من مرص فأيقظ طويلة حقبة الوادي يف صوته
هذا لها قيَّضهللا أن لوال الطويلة رقدتها من تهبُّ متى هللا إال يدري وال غطيًطا

الجريء. الفتيَّ الزعيم
هذا عىل الثناء أطيب ونُثني الجليلة الهدية هذه عىل نشكركم فإننا وبعُد؛
قدرها حق لكم يقدِّرها خدمة والبالد التاريخ به خدمتم الذي املتواصل الجهد
هللا فجزاكم ونَصب، عنت من للتأليف نفسه ب نصَّ من كل ينال بما العارفون
وبركاته. هللا ورحمة عليكم والسالم األمة. هذه بمؤلفاتكم ونفع مرصخريًا عن
طوسون عمر
٢٤ / ١ / ١٩٣٩

اآلتي: الخطاب منه فجاءني فريد»، «محمد كتاب أهديته ثم

املحقق واملؤرخ الكبري األستاذ العزة صاحب حرضة
بك الرافعي الرحمن عبد

كتابكم الكريم بشخصكم إلينا أهديتم فقد وبعد، هللا. ورحمة عليكم السالم
فريد»، بك «محمد له املغفور الثاني الزعيم للناسعن آية أخرجتموه الذي الجديد
للِعقد متمًما باشا» كامل «مصطفى األول الزعيم كتاب أخرجتم أن بعد فجاء
والتضحية املبدأ عىل الثبات يف األعىل املثل فهو بك، بفريد حريٍّا وكان الفريد،
النفس حتى الجهاد حق سبيلها يف أخلصملرصوجاهد من وخري واملال، بالنفس

عليني. يف منزله وأكرم هللا رحمه األخري،
بعض حنا تصفَّ فقد الضخم الكتاب هذا لقراءة الوقت لنا يتسع لم وملا
نتوقع نكن لم ولكنا فريد، وتضحية فريد وأعمال بفريد أعرف ونحن صفحاته،
وأن الرائع الفذ البيان هذا نوه تضمِّ وأن البديع اإلخراج هذا كتابه تُخرجوا أن
فيه جمعتم الذي الكبري ْفر السِّ هذا ملء واألسماع القلوب ملء وهو تاريخه يكون
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سلسلتكم به لتصلوا السلسلة هذه يف وأفرغتموه نواحيها، كل من حياته أطراف
البارع قلمكم من منتظرين الناس برح فما القومية، الحركة تاريخ يف الذهبية
إذ أبنائه؛ ونفع الوطن هذا لخري هللا يوفقكم وأن النافع العمل هذا تكملوا أن
صالح عمل من قدَّموه وما بنيها حياة تاريخ من مرص عىل أجدى يشء ليس
منه، وينفرون يعافونه ذميم شائن وآخر فيه، والقدوة به األسوة تحُسن كريم

عليهم. محصية أعمالهم وأن ذكرى الحياة أن ليعرفوا
ِلْلَعِبيِد﴾. ٍم ِبَظالَّ َربَُّك َوَما َفَعَليَْها أََساءَ َوَمْن َفِلنَْفِسِه َصاِلًحا َعِمَل ﴿َمْن
له. أهل خري أنتم مستطابًا ثناءً عليكم ونُثني الشكر أجزل فنشكركم

واحرتامنا. سالمنا مزيد واقبلوا
طوسون عمر
 ٢١ / ٨ / ١٩٤١

الثورة»؛ أعقاب و«يف «١٩١٩ سنة «ثورة عن كتابي الجليل األمري أُهدي أن يل يُتَح ولم
البالد فجيعة وكانت شديًدا، حزنًا عليه وحزنت ،١٩٤٤ سنة يناير ٢٦ يوم املنيَّة وافته فلقد
إىل أحسن بما وأثابه جناته فسيح هللا أسكنه تعوض، ال فيه وخسارتها جسيمة بوفاته

الصادقني. املجاهدين إخالص لها وأخلص البالد
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١٩٣٢–١٩٤٦

،١٩٣٢ سنة أواخر يف االستئناف بمحكمة مستشاًرا «باشا» بك عيل زكي محمد ُعنيِّ أن بعد
مركز شغر وقد القضاء. توىل منذ أخاله الذي مكتبه يف محله وحللت القاهرة إىل انتقلت
بجلستها اإلدارية اللجنة فانتخبتني بك، زكي يشغله كان الذي الوطني الحزب سكرتري
إىل بعُد عدت قد أكن ولم للحزب سكرتريًا ١٩٣٢ سنة ديسمرب ٢٦ االثنني يوم املنعقدة

.١٩٣٩ سنة أكتوبر يف إال الشيوخ بمجلس عضًوا أُنتخب لم إذ الربملانية، الحياة
الحزب يف النشاط فتجدد الجهد، وسعني ما بقدر السكرتريية أعباء حمل توليت
إىل فنبادر التطورات من يقع ما نتتبع كنا بحيث العامة، الشئون يف توجيهاته وبرزت

البالد. مصلحة تقتضيها التي وبالسياسة فيها الحزب برأي الجهر
يناير ٥ يف الوطني للحزب سكرتريًا بصفتي بتوقيعي الصحف نرشته بيان أول وكان
السيايس املوقف حيال الحزب خطة بتوضيح اإلدارية اللجنة من قراًرا متضمنًا ١٩٣٣ سنة
إسماعيل (وزارة القائمة الوزارة تبذلها كانت التي باملساعي ا خاصٍّ كان ما سيما وال وقتئٍذ،

يأتي: ما اللجنة قرار ن وتضمَّ الربيطانية، الحكومة مع معاهدة لعقد باشا) صدقي
مع معاهدة عقد إىل ترمي التي املحادثات أو املفاوضات إلحباط العمل عىل املثابرة أوًال:
حدود «أي والتاريخية الطبيعية حدودها مرصداخل عن الجالء قبل الربيطانية الحكومة

والسودان. ملرص التام باالستقالل االستمساك إىل األمة ودعوة الوادي»
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بإلغاء قوانني مرشوعات تقديم إىل الربملان يف الوطني الحزب نواب حرضات دعوة ثانيًا:
وزارة أية أو القائمة الوزارة وضعتها التي للحرية املقيدة االستثنائية القوانني جميع

سابقة.
الدعوة بث لها يتسنى التي املرصي الُقطر يف الفرعية اللجان تكوين يف النظر إعادة ثالثًا:

مرص. مصري بتقرير الخاصة الحزب مبادئ لتحقيق
يف الحزب تقاليد عىل املحافظة وجوب إىل الوطني الحزب أعضاء حرضات نظر لفت رابًعا:
يقوم ال دام ما القائم للحكم معارضة حزب باعتباره ورسائلهم وترصيحاتهم ُخطبهم

نقيضها. عىل يعمل بل الوطني الحزب مبادئ تحقيق عىل
بعد األعياد، أيام يف جماعة فريد محمد وقرب كامل مصطفى قرب زيارة فكرة وابتكرت
املناسبة. الوطنية الكلمات ونُلقي الرضيحني إىل نذهب فكنا طويلة، سنني انقطعت أن

،١٩٣٣ سنة يناير يف كانت الزعيمني قربَي إىل جماعة فيها ذهبنا مرة أول أن وأذكر
كامل: مصطفى قرب أمام اآلتية الكلمة ألقيت وقد

مصطفى! «أي
الطوال السنني عهدك عىل وحافظوا األوىل الوطنية مبادئ عنك وا تلقَّ الذين أبناؤك
األبناء تحية الكبرية روحك ويحيُّون لك، الوفاء واجب يؤدون فرصة كل ويف اليوم يجيئون
تتجدد وذكراك سنة، وعرشين خمس منذ فارقتنا لقد وإمامهم. ألستاذهم والتالميذ ألبيهم
والجهاد والتضحية اإلخالصوالثبات عرفنا وفيك الوطنية، تعلَّمنا منك يوم، كل نفوسنا يف

األهواء. عن املنزه
فكم وشبابك، بصحتك ضحيت تملك، ما بأعز مرص سبيل يف مصطفى يا ضحيت
الجهاد من به لها طاقة ال ما لها تحمِّ وال صحتك عىل تبقي أن لك ينصحون األطباء كان
والثالثني الرابعة يف حياتك زهرة فذوت وراحتك، صحتك عىل مرص آثرت ولكنك املضني،
األفراد مجد فوق وعظمته الوطن مجد نجعل أن يجب كيف مصطفى يا علمتنا عمرك. من

الحياة. يف وأطماعهم
خصوم إننا مستمسكون، وتعاليمك وبمبادئك باقون، عهدك عىل بأننا نناجيك اليوم
بديًال؛ عنه نبغي ال الجالء بمبدأ مستمسكون وأنصاره، أعوانه خصوم وسياسته، االحتالل

التام. لالستقالل الصحيح الرمز هو فالجالء
مبادئك واتبعوا الجهاد يف شاركوك الذين وأنصارك ونحيِّيصحبك مصطفى يا نحيِّيك
وغريهم ووجدي، ولطفي وفؤاًدا العزيز وعبد وأمينًا وعليٍّا فريًدا نحيي خطاك، موا وترسَّ
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جانبها، إىل تسكن التي الحنون أمك نحيي منك. مقربة عىل أو حولك يرقدون ممن وغريهم،
منها انبعثت التي الصالحة النشأة وتنشئتك األوىل الرتبية تربيتك فضل األمة عىل لها إن
املجاهدين نحيي البقاء، دار يف بك لحقوا الذين بيتك آل من األقربني نحيي الوطنية. شعلة
بأرواحهم جادوا الذين الشهداء سائر أرواح إىل تحياتنا ونرسل عهد، كل ويف حزب كل من
نذكرهم أن علينا واجٌب وهناك، هنا الثرى أطباق تحت ُغيِّبوا الذين أولئك مرص، سبيل يف

الفاتحة!» جميًعا أرواحهم فإىل ذكراهم، ونقدس فضلهم نعرف وأن الدوام عىل
حول اجتمعنا وهناك نفيسة، بالسيدة فريد بك محمد املرحوم قرب إىل هنا توجَّ ثم

اآلتية: الكلمة وألقيت الرضيح،
األخالق هنا فريد، مثوى هنا الوطن، سبيل يف التضحية هنا اإلخالص، رمز «هنا
املكاره، عىل والصرب الدهر مغالبة هنا واملتاعب، بالحرمان املحفوف الجهاد هنا واملبادئ،
بالوطنية يمتزجان امَلْحِتد، وكرم النبل هنا باإليمان، العامر القلب يحتملها اآلالم رمز هنا
الوطنية هنا والنعيم، والثروة العز بعد والترشيد والحاجة النفي احتمال هنا والتضحية،

فريد! يا فيك مجسمة الحقة
يف رشيكتك ودَّعنا باألمس الوطن، وعىل عليها فضلك تذكر قلوب من عليك سالم
الخلد دار يف بك تلتقي اآلن اء، والرضَّ اء الرسَّ قاَسمتك التي النبيلة زوجتك ودَّعنا الحياة،
وحشتك، يف فلتؤنسك مماتك، وبعد حياتك يف الطوال، السنني بينكما الدهر باعد أن بعد
وعىل فعليكما النوى، طول بعد تلتقيان اليوم وغربتك، منفاك يف لقاءها ُحرمت أن بعد

السالم!» الشهداء
إىل توفيت وقد الوفية، البارَّة زوجته وفاة إىل إشارة فريد محمد قرب أمام كلمتي ويف
تشييعها يف وشارَكنا منه، ٢١ يوم جنازتها وشيعنا ،١٩٣٣ سنة يناير ٢٠ يوم هللا رحمة

بك. فريد للمرحوم الشيشيني حيدر الدكتور ملصاهرة الوفد أقطاب
مصطفى ذكرى عن املقاالت سنويٍّا أكتب الوطني للحزب سكرتريًا بوصفي وأخذت
اإلسكندرية، كرضب الهامة التاريخية الحوادث وذكريات فريد، محمد وذكرى كامل

إلخ. … السودان واتفاقية العاصمة، واحتالل
النيابة. دار بشارع ملتقاه يف العيني قرص بشارع للحزب فخًما ناديًا وأنشأنا

123





الوطنية اجلبهة

١٩٣٥-١٩٣٦

خرجت وقد ،١٩٢٥ سنة ائتالف يف قبُل من جاهدت كما ،١٩٣٥ سنة ائتالف يف جاهدت
… املغبون بصفقة املسعيني كال من

معطل، فالدستور الصفوف؛ توحيد إىل ماسة حاجة يف ١٩٣٥ سنة البالد كانت
محمد (وزارة والوزارة أهدافها، تحقيق دون ويُحولون البالد شئون يف يتدخلون واإلنجليز
السياسية واألحزاب العامة، الشئون أهم يف الربيطاني التدخل تُِقر باشا) نسيم توفيق

متخاذلة. متنابذة
،١٩٢٣ سنة دستور يُعد لم ولكن ،١٩٣٤ سنة نوفمرب يف باشا صدقي دستور أُلغي
املسرت لسان عىل الربيطانية الحكومة ورصحت عام، زهاء دستور غري من البالد وبقيت
املرصية الحكومة من استشريت عندما بأنها ١٩٣٥ سنة نوفمرب ٩ يف خارجيتها وزير هور

.١٩٣٠ سنة دستور وال ١٩٢٣ سنة دستور يعاد بأالَّ نصحت
عليه، احتجاًجا الدامية املظاهرات وقامت النفوس، يف أليم أثر الترصيح لهذا كان

الربيطاني. التدخل ملواجهة الصفوف توحيد رضورة إىل األفكار واتجهت
الوطنية». «الجبهة وتأليف الصفوف توحيد يف الساعني أول من الوطني الحزب كان
إيجابية خطوة نخطو أن يف الحزب رئيس «باشا» بك رمضان حافظ مع فكرت وقد

مًعا. يجتمعوا أن إىل وندعوهم شخصيٍّا زعماءها نقابل بأن األحزاب، الئتالف
لنناشده بمرصالجديدة بداره باشا النحاس مصطفى ملقابلة مًعا االثنني نحن فذهبنا

.١٩٢٥ سنة سعد قِبله كما االئتالف يقبل أن



١٨٨٩–١٩٥١ مذكراتي

باشا، الشميس عيل باشا، عفيفي حافظ اليسار: إىل اليمني من :١٩٣٥ سنة الوطنية الجبهة
حلمي باشا، النحاس مصطفى باشا، صدقي إسماعيل باشا، عبيد مكرم باشا، الباسل حمد

باشا. ماهر أحمد بك، الرافعي الرحمن عبد باشا، عيىس

النحاسيرفضاالئتالف (1)

،١٩٣٥ سنة نوفمرب ٢١ الخميس مساء من السادسة الساعة يف داره يف وقابلناه إليه ذهبنا
التي األخطار لدرء األحزاب وائتالف الصفوف وضم الجهود توحيد فكرة عليه وعرضنا
الوحدة أحرصالناسعىل من إنه قال إذ االطمئنان؛ عىل يبعث ال جوابًا فأجابنا البالد. تهدد
مرتني االئتالف هذا جرب قد الوفد فإن األحزاب؛ بني االئتالف بطريق ال ولكن الوطنية
بأن األحزاب بني تعاون يحصل أن يقبل بل التجربة، هذه إىل يعود أن يريد وال فنُقض،
عن اإلنجليز اعتداء رد ثم ١٩٢٣ سنة بدستور التمسك وهو رصيًحا مبدأه حزب كل يعلن
ميثاًقا جميًعا األحزاب إعالن ل يسهِّ قد الزعماء اجتماع إن له فقلت االستقالل. وعن الدستور
أن اإلنجليز ليفهم املبدأ هذا حزب كل يُعلن أن ويكفي لالجتماع لزوم بأالَّ فأجاب عليه. يُتفق
١٩٢٥ سنة ُعقد الذي لالئتالف الدستوريني نقضاألحرار عن طويًال وتكلم بيننا. خالف ال
وعرض قاطًعا. كالمه وكان االئتالف، سياسة إىل نعود أن نريد ال إننا وقال ،١٩٣١ سنة ثم
العصبة عىل املرصية القضية لعرض األمم عصبة إىل وفد إرسال باشا رمضان حافظ عليه
وحملهم اإلنجليز عىل للضغط عملية وسيلة هذه إن وقال اإلنجليزية، بالسياسة والتشهري
وفد إرسال أما عنها، وفًدا هيئة كل ترسل أن يف يعارض ال بأنه فأجاب عدوانهم. كف عىل
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عىل املرصية القضية عرض نتيجة من يثق ال أنه وأضاف عليه، يوافق فال األحزاب يمثِّل
املقابلة وانتهت لصالحنا، تحكم أن يضمن فال فيها السيطرة لها إنجلرتا ألن األمم عصبة
باشا حافظ وسألني سلبية.1 لالئتالف بالنسبة نتيجتها وكانت والنصف السابعة نحو يف
باشا للنحاس مقابلتنا يف لنا بدا ما بعد نعمله أن يحُسن فيما رأيي عن املقابلة بعد
نداءً ننرش أن عليه وعرضت النجاح. من نيأس أالَّ يلزمنا له: فقلت االئتالف. تعذُّر من
فيه نناشد الحزب سكرتري بصفتي وتوقيعي الوطني للحزب رئيًسا بصفته بتوقيعه لألمة
تكون الحركة هذه فلعل األحزاب؛ الئتالف السعي يف معنا تساهم أن يف والطوائف الهيئات
صيغة ووضعت الفكرة باشا حافظ فاستحسن االئتالف، ليقبلوا الزعماء عىل ضغط بمثابة

نصه: وهذا ،(١٩٣٥ سنة نوفمرب ٢٨ (األهرام الصحف يف ونُرش عليها. فوافق النداء

األمة إىل نداء
ما األحزاب وائتالف الصفوف وضم الكلمة توحيد إىل نسعى نزال وال «سعينا
عىل األمة وتتغلب القومية الجبهة تتحد أن وغايتنا سبيًال، ذلك إىل استطعنا
ذلك فإن عقبات الطريق يف اعرتضتنا ولنئ مرص. حقوق عىل املستمر العدوان

ييل: ما باشا» النحاس عند «مقابالت عنوان: تحت ١٩٣٥ سنة نوفمرب ٢٨ يوم الصادر املقطم يف جاء 1

الجديدة بمرص داره يف باشا النحاس مصطفى دولة قابل أمس مساء من الثامنة الساعة منتصف «يف
الرحمن عبد واألستاذ الوطني الحزب رئيس بك رمضان حافظ محمد األستاذ العزة صاحبَي حرضتَي
العقبات وعالج الصفوف توحيد إىل بالدعوة خاصة املقابلة أن واملفهوم الحزب. سكرتري بك الرافعي

الوطنية.» األمنية تلك سبيل يف القائمة
جبهة لتأليف املساعي «نجاح عنوان: تحت ١٩٣٥ سنة ديسمرب ١٥ يف الصادر بعددها األهرام وكتبت
تفاصيل قبُل من للقراء بسطنا «لقد فيه: جاء املساعي هذه نجاح عن طويًال فصًال برشى» وطنية،
حرضات به قام ما وذكرنا واألحزاب، الهيئات جميع تفاهم سبيل يف الخري رسل بها قام التي املساعي
— األحزاب عن مستقالن وهما — بك فهمي الرحمن وعبد باشا يحيى أمني والعزة السعادة أصحاب
وهؤالء العام، الحزب سكرتري بك الرافعي الرحمن وعبد الوطني، الحزب رئيس بك رمضان حافظ ومحمد
تفاصيل نرسد أن قبل يفوتنا وال والتقدير. بالشكر جديرون ذلك بعد االئتالف يف مساعيهم أيدوا ومن
نادى فقد االئتالف؛ فكرة تحقيق يف الشبيبة بفضل أيًضا ننوِّه أن واالجتماعات املباحثات من جرى ما
التضحيات جانب إىل بالذكر، جدير هذا يف وجهدهم إليها، وسعوا ودعوا األوىل، الساعة من الطلبة بها
حركة سجل يف مخلدة الدهور مر عىل ستبقى والتي الوطن قضية سبيل يف بها قاموا التي الخطرية

مرص.» استقالل

127



١٨٨٩–١٩٥١ مذكراتي

مهمة لها نسعى التي املهمة فإن بسبيله؛ نحن فيما السعي متابعة عن يثنينا ال
هوادة. وال ملل غري يف الجهود مواصلة إىل تحتاج دقيقة

عبثًا ليس وقت من إليه تحتاج وما سعي من لها يُبذل ما كل أن ويقيننا
الظروف يف وبخاصة الوطني للكفاح األوىل األداة هو الجبهة اتحاد فإن ضائًعا؛
الرتاشق املهمة هذه نجاح إىل السبيل وليس اآلن، البالد تجتازها التي العصيبة
النفس ضبط إىل نكون ما أحوج نحن بل واألحقاد الضغائن واستثارة بالسهام
من تكتنفها؛ التي والعقبات األشواك بني من القومية الوحدة نستخلص لكي
الكلم قوارص من غضبها يستثري عما تتجاوز أن األحزاب نناشد جئنا ذلك أجل
يقام ال األحزاب بني الفوارق وأن سيما ال الصدر، وسعة بالحلم ذلك تقابل وأن
هذه تحقيق يف تعاوننا أن باألمة ونهيب إليها. نسعى التي الغاية بجانب وزن لها
ونقاباتها وجماعاتها طوائفها تتضافر بأن نجاحها يف عمليٍّا تشرتك وأن املهمة،
جبهة توحيد يف إرادتهم عن لإلعراب ومشاربهم مراكزهم اختالف عىل وأفرادها

الجهاد.
جلية واضحة إرادتها وأظهرت كلمتها األمة أجمعت إذا أنه عندنا ريب وال
بينها الخالف مظاهر من الرغم عىل األحزاب فإن الصفوف؛ توحيد رضورة يف
منها وتستمد باسمها تنطق التي األمة رغبة عىل وتنزل اإلرادة هذه روعة تقدِّر

سلطانها.
إليها. وندعو دَعونا سبيلنا وتلك صادق، وطني كل واجب هو هذا

التوفيق.» ويل وهللا الغاية، تلك إىل جهوده وليوجه واجبه، منا كلٌّ فليؤدِّ
رمضان حافظ
الرافعي الرحمن عبد

االئتالف فيقبل النحاسيعود (2)

٩ يوم كان أن إىل الصفوف، لتوحيد البارزة والشخصيات الطوائف مساعي استمرت
وصاحب املرصي الوفد سكرتري «باشا» عبيد مكرم األستاذ بالتليفون فكلمني ديسمرب
ائتالف فكرة بأن كم أبرشِّ يل: وقال باشا، رمضان حافظ كلم كما وقتئٍذ، فيه النافذة الكلمة
بدار األحزاب زعماء اجتماع لحضور باكر مدعوان وأنتما النجاح، أخريًا لقيت قد األحزاب
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لألحزاب، املمثلة الوطنية الجبهة لتأليف الجديدة بمرص باشا النحاس مصطفى دولة
كبريًا. خريًا االجتماع هذا وراء من لت وأمَّ البرشى، لهذه فاغتبطت

الوطني، والحزب املرصي، الوفد من ١٩٣٥ سنة ديسمرب يف الوطنية الجبهة تألفت
يف القائمة األحزاب جميع أي االتحاد، وحزب الشعب، وحزب الدستوريني، األحرار وحزب

األمة. من عظيم بابتهاج تأليفها قوبل وقد املستقلني. ومن الحني، ذلك
الجديدة، بمرص باشا النحاس بدار ويناير ديسمرب شهر يف اجتماعاتها تُوايل وأخذت
عبيد مكرم ماهر، أحمد النحاس، مصطفى هم: االجتماعات هذه يف األحزاب ممثلو وكان
األحرار حزب عن محمود محمد الوطني، الحزب عن وأنا رمضان حافظ املرصي، الوفد عن
حمد ثم االتحاد، حزب عن عيىس حلمي الشعب، حزب عن صدقي إسماعيل الدستوريني،

املستقلني. عن يحيى الفتاح عبد عفيفي، حافظ الشميس، عيل الباسل،
ممثالن له كان فقد الوفد» «عدا األخرى األحزاب عن ُميز الوطني الحزب أن ويالحظ
بالئه لُحسن تقديًرا التمييز هذا وكان واحًدا، ممثًال آخر حزب لكل أن حني يف الجبهة، يف

الطويل. املايض وجهاده االئتالف سبيل يف
آخر أساٍس عىل ثم ،١٩٢٣ سنة دستور إعادة أساس عىل الوطنية الجبهة تألفت
أركان من ركنًا الجبهة يف بقائه مع األخرى األحزاب عن الوطني الحزب فيه انفصل
الذي املرشوع لنصوص طبًقا وإنجلرتا مرص بني معاهدة عقد عىل العمل وهو االئتالف؛

.١٩٣٠ سنة ربيع يف النحاس-هندرسن مفاوضات إليه انتهت
امللك إىل رفعه عىل الجبهة اتفقت الذي الكتاب صيغة لوضع تحرير لجنة واختريت
سنة ديسمرب ١١ األربعاء يوم اللجنة هذه اجتمعت وقد .١٩٢٣ سنة دستور بإعادة فؤاد
الوفد، عن عبيد مكرم يأتي: كما مؤلَّفة وكانت وقتئٍذ). فؤاد (بشارع املحامني بنادي ١٩٣٥
كامل وأحمد الدستوريني، األحرار حزب عن هيكل حسني ومحمد الوطني، الحزب عن وأنا

االتحاد. حزب عن عيىس وحلمي الشعب، حزب عن
املزمع الكتاب صيغة لوضع آخر اجتماًعا عقدت الكتاب تحرير من اللجنة فرغت وملا
يف للمفاوضة الربيطاني السامي املندوب كيلرن) (لورد المبسون مايلز السري إىل رفعه
يف عليه اتفقنا ِلما تنفيذًا فيه أشرتك ولم االجتماع هذا يف عنها انفصلت وقد املعاهدة، عقد

باملفاوضة. الخاص الجبهة خطاب يف االشرتاك عدم من الوطني الحزب
وُرفع امللك إىل الجبهة كتاب عىل واملستقلون األحزاب رؤساء ع وقَّ ديسمرب ١٢ يوم ويف
املرسوم صدر اليوم ذات ويف وقتئٍذ، امللكي الديوان رئيس باشا ماهر عيل وتسلَّمه إليه
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يف والشيوخ النواب ملجلَيس العامة االنتخابات وجرت ،١٩٢٣ سنة دستور بعودة امللكي
.١٩٣٦ سنة مايو

أخرى مرة الربملانية الحياة عن إقصائي (3)

خرجت كما ١٩٣٥ سنة ائتالف يف مسعاي من خرجت أني إىل النبذة هذه مقدمة يف أرشت
:١٩٣٥ سنة يل حدث ما تفصيل وهاك املغبون، بصفقة ،١٩٢٥ سنة ائتالف من

ومجلس النواب مجلس شملت ألنها كثرية وكانت الربملانية، املقاعد توزيع جاء ملا
ينل لم الذي الوطنية الجبهة يف الوحيد العضو كنت ومعيَّنني، منتَخبني من كله الشيوخ
كليهما، يف مقعًدا أو دائرة يل يرتكوا ولم الشيوخ! مجلس يف وال النواب مجلس يف ال مقعًدا
ملجلس التعيينات يف واملعاهدة للمفاوضة املؤيدة األخرى األحزاب جامل الوفد أن حني يف
كلها (وكانت املعيَّنني الشيوخ مقاعد من مقاعد بأربعة منها حزب كل فخص الشيوخ
الحزب، رئيس طبًعا ناله واحد بمقعد إال عليه يتفضل لم فإنه الوطني الحزب أما شاغرة)،
،١٩٢٦ سنة يل حدث ما مثل تماًما املقاعد، توزيع جاء حني امليدان من أُقصيت وبذلك

نفسه! يعيد والتاريخ
األربعة بهذه عادته) خالف (عىل األخرى األحزاب عىل السخاء من الوفد غرض وكان
جارية املفاوضات كانت التي املعاهدة إبرام عىل له موافقتها يضمن أن منها، لكل املقاعد
املعاهدة لعقد تشرتط كانت الربيطانية الحكومة ألن الربملان؛ يف معارضتها وعدم بشأنها
الوفد جعل ما هو هذا ولعل طبًعا)، الوطني الحزب (ماعدا كلها األحزاب عليها تتفق أن

.١٩٢٦ سنة عنه أقصاني كما ١٩٣٦ سنة الربملان عن يقصيني
وائتالف ١٩٢٥ سنة ائتالف يف مسعاي من املغبون بصفقة خروجي وملناسبة هذا،
.١٩٣٦ سنة شعوري األقل عىل هذا قومي، يف مغبون إني أقول أن يل يحق ،١٩٣٥ سنة

ومرشوعاتي أعمايل يف يل معاونة أجد لم يل؛ الغري معاونة من حياتي طيلة ُحرمت
األفراد من وال الهيئات، من وال الحكومات، من وال املجتمع، من ال الحياة، يف ومنهجي
من أنل لم هللا، معونة من إال سند بال يسري كان معظمه أو كفاحي كل منهم). قليًال (إال
تقريًرا بل املجتمع، يف طعنًا هذا أقول ال ألعمايل، تقدير عالمة أي الحكومات من وال املجتمع
من حرماني جانب إىل بأنني، أعرتف أن ويلزمني الصرب. نعمة هللا، بنعمة وتحدثًا للواقع،
إذا أدري. ال هذا؟ كل وعالَم هناك. ومن هنا من وجحوًدا وتنكًرا عقبات واجهت التقدير،
اعتقادي إن حال كل عىل تقويمه. الناس يتوىل باطل عىل أم الناس، له يتنكر حق عىل كنت
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يقولون: ولكنهم اعتقادي، يف مخطئًا أكون قد قومي. يف مغبونًا كنت وأنني حق عىل أنني
أجران. فله أصاب وإذا أجر فله أخطأ إن نصيب، مجتهد لكل

بل ذلك، عىل املجتمع أحاسب ال أنا لهم، مدين ال للناس دائن إني أقول أن أستطيع
ي يضحِّ أن املثالية قواعد من أليس مدينًا. ال دائنًا أكون أن املطاف بي ينتهي أن ملغتبط إني
وملاذا أغضب فلماذا نطاق، أوسع عىل التضحية رضيبة أؤدي ذا أنا فها للمجتمع؟ اإلنسان
أن أيًضا ريب ال ولكن أجلها، من ون يضحُّ بمن إال تنهض ال األمم إن الواقع ويف أحنق؟!
يف اإلخالص روح الناس نفوس يف تخذل أقدارهم واملجاهدين املواطنني تبخس التي األمة
من الخذالن هذا ولعل املعاملة، هذه يحتملون مالئكة الغالب يف ليسوا الناس ألن خدمتها؛

الرشقية. األمم تأخر أسباب أهم

١٩٣٦ سنة ملعاهدة معارضتي (4)

األساليب، صاخبة النطاق، واسعة بدعاية ١٩٣٦ سنة أغسطس ٢٦ معاهدة الوفد أحاط
فتًحا وعدَّها بها ابتهاًجا واملظاهرات الحفالت وأقام لها، والتحبيذ التأييد رسائل من فأكثر
األمن مجلس يف مرص عىل حجة اتُّخذت التي املشهورة قولته النحاس عنها وقال مبينًا،
استقبال لندن من عودته عند واستُقبل واالستقالل»، الرشف «وثيقة أنها وهي ١٩٤٧ سنة
التي للمعاهدة والدعاية التضليل وسائل من وسيلة االستقبال هذا فكان الفاتحني! الغزاة

مرص. عن عمليٍّا السودان فصل وأقرت البالد يف األجنبي االحتالل أقرت
يُسمع كيف إذ شائكة؛ شاقة مهمة املعاهدة لهذه بالنسبة املعارضة مهمة كانت
وبمظاهر والتمويه املغالطة بدعايات اململوء الصاخب الجو هذا يف صوت للمعارضني

والزمر؟ الطبل
الصحيح، وجهها عىل وفهمتها ودرستها املعاهدة نصوص قرأت أن بعد أنني عىل
يف برأينا نجهر أن علينا وأن الحد، هذا إىل األمة تضليل عىل السكوت يجوز ال أنه وجدت
تظهر يوم يأتي أن بد فال حينه يف يُسمع لم ولنئ يُسمع، لم أم أُسمع سواءً املعاهدة حقيقة

ووجاهته. حقيقته فيه
وجعلت حقيقتها، عىل وإظهارها املعاهدة مساوئ يف ل مفصَّ بحث بوضع فبادرت
رئيس «باشا» الجميل بك أنطون املرحوم عىل وعرضته حماية» أم «استقالل البحث عنوان
تنرش أن األهرام عىل حقنا من بأن ا خاصٍّ جوابًا له وكتبت األهرام، يف لينرشه األهرام تحرير
االستجابة يف هللا رحمه يرتدد فلم واملحبذين. املروجني رأي جانب إىل كمعارضني رأينا
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من أكثر استغرقت وقد ،١٩٣٦ سنة سبتمرب ٢٦ عدد يف كاملة رسالتي ونرش طلبي، إىل
املعاهدة يف بالطعن ارتفع للمعارضة صوت أول فكانت األهرام، من كاملتني صحيفتني
كافية فرتة وانقضت املعاهدة نصوص نُرشت وقد «اآلن بقويل: بدأتها وقد توقيعها. بعد
ترتبط ال ألنها حقيقتها؛ عىل وتفهمها تبحثها أن األمة عىل يجب بها، االبتهاج أرادوا ملن
تقترصنتائجها وال ومستقبله، حارضه يف الوطن بحقوق تتعلق بل وحدهم، األفراد بحقوق
بني الترصفات عقود كانت وإذا املقبلة. األجيال إىل تتعدى بل فحسب الحارض الجيل عىل
بحثها بعد إال فيها الشأن أصحاب يربمها ال ذلك إىل وما والرهن واإليجار كالبيع األفراد
مصري بها يرتبط التي بالعقود فأجدر ومحتوياتها، رشوطها يف النظر وإنعام وتمحيصها
هي مصري أي يتبني حتى كافة األمة طبقات من والعناية الدرس موضع تكون أن أمة

املعاهدة.» قبلت هي إذا عليه قادمة
املعاهدة مروِّجو وانربى العام، الرأي يف بعيد صًدى األهرام يف رسالتي لنرش كان وقد
تأثري يزيلوا أن استطاعوا أنهم أظن ال ولكن األهرام، وغري األهرام يف عليها للرد ومؤيدوها
حتى كبريًا اهتماًما الرسالة القت وقد القوية، املنطقية واألدلة الحجج من عليه احتوت ما
طبعتها إني أي مرتني؛ طبعها وأعدت باألهرام، نرشها بعد حدٍة عىل طبعها إىل اضطررت
بصفتي عتها وقَّ وقد يطلبها، ملن مجانًا أوزعها وكنت األهرام، يف نرشها عدا مرات ثالث
رئيس وأعلن املعاهدة، رفض يف الحزب رأي عن ة معربِّ فكانت الوطني، للحزب سكرتريًا

املعاهدة. رفض عىل متفقة وكلها وآراءهم بحوثهم البارزون وأعضاؤه الحزب

(١٩٣٩–١٩٥١) الربملانية الحياة إىل عودتي (5)

عنها أقصتني أن بعد ١٩٣٩ سنة الربملانية الحياة إىل أعادني الذي هو وحده القَدر إن
سنة. عرشة وثالث نيًفا الوفدية الحزبية

الشيوخ مجلس عضو بك الشناوي محمد محمد املرحوم َ تُويفِّ السنة تلك من سبتمرب يف
ومركز املنصورة مركز من بالًدا تضم وهي الدقهلية،2 بمديرية بدواي كفر دائرة عن
ويذكرون املعرفة حق يعرفونني البالد هذه وأهل دمياط، شطوط إىل وتمتد فارسكور

«دائرة القديم اسمها عاد ثم ،١٩٣٨ سنة بدواي كفر إىل وُعدل فارسكور دائرة قبُل من اسمها كان 2

.١٩٤٩ سنة فارسكور»
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إىل أعود أن إىل يتوقون كانوا منهم وكثريون يليه، والذي األول النواب مجلس يف مواقفي
عدم قرر قد الوفد وكان الشيوخ. مجلس يف أو النواب مجلس يف سواءً الربملانية الحياة
سنة انتخابات يف الحكومة ل تدخُّ بحجة الربملان يف وقتئٍذ تخلو التي للمراكز الرتشيح
الشناوي إلخوة أعربت قد أنني عىل معلوم. زمني مًدى له يكن لم القرار وهذا ،١٩٣٨
الرتشيح يف يرغب منهم أحد هل وسألتهم الدائرة لهذه نفيس ترشيح يف رغبتي عن بك
أوراق وقدَّمت الدائرة، لهذه نفيس ترشيح واعتزمت هللا فاستخرت بالسلب، فأجابوني لها،
منافس يل ظهر ما رسعان ولكن .١٩٣٩ سنة أكتوبر ١٤ يوم الدقهلية بمديرية ترشيحي
،١٩٣٨ سنة انتخابات يف الغالبية أصحاب كانوا الذين الدستوريني األحرار حزب من
قد كان حزبه أن الحظ ُحسن ومن ذلك. يف حزبه وأيَّده نفسه، ترشيح يف رغبته عن وأعرب
سبتمرب يف يستقيل أن إليه ُطِلب أو باشا محمود محمد استقال إذ ذلك؛ ُقبيل الحكم ترك
الدستوريني، األحرار حزب فيها يشرتك ولم باشا ماهر عيل الوزارة وتوىل ،١٩٣٩ سنة
يف مسموع صوت لهم كان النواب مجلس يف الغالبية أصحاب كونهم بوصف أنهم عىل
عدد من ليزيدوا خلت التي الدائرة لهذه منهم واحًدا يرشحوا أن أرادوا وقد الحكومة،

الشيوخ. مجلس يف ممثليهم
ذلك بالتزكية، نجاحي يف أثره له كان ًفا مرشِّ موقًفا بجانبي وقفوا املنطقة أعيان ولكن
«عائلة سعدة أبو ولعائلة له صداقتهم مع بأنهم باشا سمرة أبو الجليل عبد صارحوا أنهم
الدستوريني األحرار مرشح يْؤثروا أن يمكن ال فإنهم سمرة أبو وعائلة الدستوري» املرشح
باشا الجليل عبد فاستجاب بيننا. املزاحمة حصلت إذا صفي يف سيكونون أنهم بد وال عيلَّ
املوقف هذا يرَض ولم للرتشيح، التقدم عن بتنازله قريبه يُقنع أن وارتىض ندائهم، إىل
عىل وتضييعها الدائرة خسارة يف تسببه عىل باشا الجليل عبد مرصوالموا يف الحزب زعماء
تقدَّم هو إذا مرشحهم خذالن عىل أرصوا املنطقة يف وأصدقاءه أقرباءه بأن فاعتذر حزبهم.
األيام العرشة وانتهت آخر مرشح أي ضدي يتقدم لم ثَمَّ ومن مضض؛ عىل فسكتوا ضدي.
من الخامسة الساعة منذ الشيوخ مجلس يف عضًوا رصت وبذلك بسالم. للرتشيح املحددة

.١٩٣٩ سنة أكتوبر ٢٢ األحد يوم مساء
برتشيحي ب رحَّ فإنه نجاحي؛ يف باشا ماهر عيل بفضل أنوِّه أن املقام هذا يف الحق ومن
كان كما اإلدارة، رجال يف صداه لرتحيبه فكان للوزارة، رئيًسا وقتئٍذ وكان حارٍّا، ترحيبًا

له. اإلدارة مساعدة من األمل قطع إذ الدستوري؛ مزاحمي انسحاب تسهيل يف أثره له
يومئٍذ الوفد وكان املعارضني، صفوف يف وانتظمت الربملانية الحياة إىل إذن عدت
مجلس بخالف فيها، وافر عدد له وكان الشيوخ، مجلس يف مقاعدها يشغل املعارضة يف
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يف ألقيتها التي األوىل خطبتي ويف املعارضة. يف عقيدة) (عن معهم تضامنت وقد النواب،
أنهم إىل نوَّهت العرش خطاب عىل الرد ملناسبة ١٩٣٩ سنة ديسمرب ١١ بجلسة املجلس
قد وها كمعارضني، مواقفنا إىل االرتياح بعني ينظرون ال كانوا (١٩٢٤ (سنة مىض فيما
عتابهم معنى طياتها يف تحمل ُخطبتي وكانت املعارضة، صفوف فجمعتنا األيام دارت
تسمحوا أن أرجو األعزاء! «زمالئي يأتي: ما الصدد هذا يف قلت املايض، يف يل محاربتهم عىل
مجلس يف عضًوا كنت لقد املايض. ذكريات إىل قليًال أرجع أن مرة ألول بينكم أقف وأنا يل
خطاب عىل ومالحظاتي آرائي مبديًا املوقف هذا مثل ووقفت ،١٩٢٤ سنة األول النواب
مستهلِّ يف الربملانية الحياة وكانت باشا، زغلول سعد له املغفور وقتئٍذ ألقاه وقد العرش،
خطة أي يف النواب من عزيزة طائفة مع مليٍّا ففكرت علينا، جديدة وتقاليدها عهدها،
بها نؤمن التي املبادئ عن الدفاع هي خطتنا تكون أن عىل فاتفقنا الربملان. يف نسلكها
املبادئ وهذه يتفق ما كل يف الوزارة نؤيد وأن السياسية، حياتنا من جزءًا صارت والتي
فيه. أخطأت أنها نعتقد فيما واللني بالرفق ننقدها وأن البالد، لصالح تعمل ما كل ويف
جعلناها إذ التسمية؛ بهذه فرضينا باملعارضة، الخطة هذه تسمية عىل الناس اصطلح وقد
الزمة هي هل ذاتها: يف املعارضة عىل وقتئٍذ الطويل الجدل ودار والوطن، هللا لوجه خالصة
الثاني، النواب ملجلس ١٩٢٥ سنة انتخابات جاءت ثم ضارة؟ أم نافعة الزمة، غري أم
من الربملانية بالحياة صلتي انقطعت ثم تعلمون، كما عهده يُطل لم ولكن فيه فانتُخبت
أكتوبر يف انتُخبت أن إىل والفكرية، الروحية الناحية من استمرارها مع الرسمية الناحية
طرأت التي التغيريات مدى ألرى الربملان معاهد زرت فلما املوقر. بمجلسكم املايضعضًوا
أُعدت قد فخمة قاعة أن الحظت أني غري هي، هي األوضاع رأيت السنني هذه خالل يف عليها
الشيوخ، مجلس يف للمعارضة أُعدت قد أخرى فخمة وقاعة النواب، مجلس يف للمعارضة
والجدل والقال، القيل موضع املعارضة فكرة كانت أن بعد وهكذا الجديد. اليشء هو وهذا
اعتقاًدا التطور هذا زادني وقد الجميع، من به معرتًفا مستقرٍّا نظاًما صارت والحوار،
واملصلحة الحق تنشد دامت ما املعارضة وأن ،١٩٢٥ وسنة ١٩٢٤ سنة حق عىل كنا بأننا
به تضطلع فيما للحكومة معوان خري وهي النيابية، الحياة أركان من ركن هي الوطنية

الجسام.» األعباء من
يف الباطل الوضع وإقرارها للجالء إهدارها وذكرت ١٩٣٦ سنة معاهدة عىل حملت ثم
املشاهدات من آرائي أستلهم إني بل نظريٍّا، أقول فيما لست «أنا قلت: فيما وقلت السودان،
مواثيق أو الصداقة أو التحالف معاهدات أن نشاهده فالذي يوم؛ كل نراها التي الدولية
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أساس عىل قائمة املشرتكة املصالح بها تربطها التي الدول من وغرينا إنجلرتا بني الضمان
أن يقتيض القاعدة هذه فتطبيق البالد، تلك يف مستديمة بريطانية حربية قوات وجود عدم
مع بريطانيا تعاهدت لقد بريطانيا. وبني بيننا والتعاون التحالف أساس هو الجالء يكون
ذلك ومع عليها، اعتداء أي رد يف بمساعدتها وغريها ورومانيا لليونان تعهدت كما تركيا
أراضيها، يف مستديمة بريطانية حربية قوات وجود الدول هذه مع لها عهد أي يف يكن لم
الغزو لخطر استهداًفا أقل هي وال نفًرا أعز وال قوة منا أكثر ليست اليونان أن خاٍف وغري
لربيطانيا مستديمة قوات بوجود يكون الخطر هذا درء أن أحد يُقل لم ذلك ومع الخارجي،
وكذلك للتحالف، الحايل الوضع نقر أن الجالء بمبدأ املؤمنني من ونحن يمكننا وال فيها،
بني للتعاون الصحيح األساس إن املعاهدة. يف وارد هو كما للسودان الحايل الوضع نقر ال
الربيطاني العموم مجلس يف تشمربلني املسرت به ح رصَّ ما هو استقاللها تحرتم التي الدول
وترى ورومانيا اليونان استقالل يهدد عمل كل إن قال إذ (١٩٣٩) املايض أبريل ١٢ يوم
عمل هو الوطنية بقواها بمقاومته عليها تقيض الحيوية مصلحتها أن رومانيا أو اليونان
الحكومة أو اليونانية للحكومة املساعدة الحال يف تقدِّم بأن الربيطانية الحكومة يُلزم

ونبغيه.» نريده الذي هو األساس هذا الرومانية،
الحربية النهضة وربط الجيش تقوية «وجوب عىل الداخلية الناحية من تكلمت ثم
حاجاته جميع الجيش يستويف أن االرتباط هذا مظاهر أوىل من وأن االقتصادية، بالنهضة
للجيش يتم وبذلك البالد، موارد من وذخائر ومهمات ومدافع وأسلحة ومأكل ملبس من
حربية وغري حربية صناعات البالد يف وتنشأ والكرامة، االستقالل طابع القومي الطابع
جديًدا مجاًال املدبرة والرءوس العاملة األيدي وتجد االقتصادية النهضة آفاق بها تتسع
الوطني الدفاع يقتضيها التي الجنيهات ماليني تكون الوسيلة وبهذه واإلنتاج، للعمل
الدفاع نفقات تكون وال وثروتها، رخائها من وتزيد البالد يف تُستثمر أموال رءوس بمثابة
الصناعي لتقدُّمها سببًا تكون بل البعض، يتوهم كما البالد وعىل امليزانية عىل عبئًا وتكاليفه
القومي. واالقتصاد الوطني الدفاع بني االنسجام يتم أن يجب أخرى بعبارة أو والعمراني،
عيل محمد عهد مرصيف كانت وإذا العناية، كل الناحية بهذه الوزارة تُعنى أن ألرجو وإني
العلم ميادين يف خطت وقد بها فأوىل بأكملها الجيش حاجات ومصانعها بمواردها كفلت قد
الطريقة.» هذه بنفس الحديث جيشها حاجات تكفل أن الواسعة الخطوات هذه والتقدم

به. العناية إىل الوزارة ودعوت طويًال حديثًا التعاون عن تحدثت ثم
انربى فقد وصحتها؛ مرشوعيتها يف طعنًا ١٩٣٦ سنة معاهدة عن كالمي كان وإذ
الحقائق، نتجاهل أن يصح ال «إنه وقال: عنها مدافًعا الجلسة يف الوفديني الشيوخ أحد يل
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عرشين بعد وأنه انتهى احتالله بأن املعاهدة يف األجنبي يعرتف أن نظره) (يف ويكفي
لنا مهمة هي التي السويس قناة عىل نحافظ أن بعدها ونستطيع جيشنا فيها نقوي سنة
ساعتئٍذ األجنبي هذا قال وإذا رجعة. بال البالد من حينئٍذ يخرج أن يكفي (كذا) له ومهمة
الزميل حرضة وكالم األمم. عصبة إىل األمر هذا يف نحتكم أن أمكننا ال، (١٩٥٦ سنة (أي
جبهة يف كلها األحزاب نَظرتها معاهدة املايضواعرتاضعىل إىل رجوع إيلَّ) (مشريًا املحرتم
عىل الحصول اإلمكان يف يكن ولم واالستقالل، الرشف وثيقة ُسميت هذا أجل ومن متحدة؛
وما املرصيني جهود بفضل هذا من خري عىل نحصل أن فيمكن هذا ومع حصلنا، مما أفضل
للديمقراطية.» االنتصار وهو معها املشرتك امُلجدي العمل ويف الحليفة تأييد يف يعملونه

أي دون باملعاهدة للتمسك وإبراًزا إلنجلرتا انتصاًرا الوفدي الزميل حرضة كالم وكان
مقتٍض.

الربملان يف ببطالنها ومناداتي ١٩٣٦ سنة معاهدة (6)

مرشوعية عىل برملانية حملة أول الشيوخ مجلس يف ١٩٣٦ سنة معاهدة عن حديثي كان
أثناء املعارضني من عليها والحمالت الطعن موضع كانت إنها ا حقٍّ إبرامها، بعد املعاهدة
بوصف مؤقتًا عليها الحملة هدأت قبولها الربملان قرر أن بعد ولكن الربملان، عىل عرضها

الدولة. قوانني من قانونًا صارت أنها
املناسبات. مختلف يف املعاهدة عىل الحملة تابعت وقد

يف املجلس تَناقش ماهر باشا عيل وزارة عهد يف ١٩٤٠ سنة يونيو ١٢ جلسة ففي
الوزراء رئيس بيان إىل رسية جلسة يف واستمع الحرب، إيطاليا دخول بعد مرص موقف

اآلتي: القرار علنية بجلسة وأصدر األعضاء، ومناقشات
الوزراء، مجلس رئيس الرفيع املقام صاحب حرضة ألقاه الذي البيان سماع «بعد
ممكنة معونة أكرب تقديم يف الحكومة استمرار يؤيد كما البيان لهذا تأييده املجلس يقرر

والتحالف.» الصداقة معاهدة حدود يف والحرية الحق عن دفاعها يف للحليفة
عدم وأعلنت بالجلسة، عليه اعرتايض وأثبتُّ القرار، من األخري الشطر عىل فاعرتضُت

عليه. موافقتي
الربيطاني التدخل أثر عىل ١٩٤٠ سنة يونيو يف ماهر باشا عيل وزارة استقالت وملا
،١٩٤٠ سنة يوليو ٤ بجلسة الوزاري بيانها نوقش باشا صربي حسن وزارة وتألفت
أجنبي ل تدخُّ أعقاب يف جاءت أنها عىل معارضتي وبنيت املعارضة، موقف منها ووقفت
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عالقة أن بيانها يف أعلنت وأنها االستقالة إىل ماهر» عيل «وزارة السابقة الوزارة اضطر
هذه يف وقلت ونصها، بروحها ١٩٣٦ سنة معاهدة تنفيذ أساسها سيكون بربيطانيا مرص
والظروف املالبسات أولهما أمرين: إىل يرجع تأييدها عدم أو الوزارات تأييد «إن الجلسة:

ومبادئها.» مناهجها وثانيهما الوزارة، فيها تألفت التي
عرَّجت أجنبي، ل تدخُّ نتيجة كانت السابقة الوزارة استقالة أن كيف رشحت أن وبعد
أساس عىل تقوم ألنها الوزارة أؤيد ال فأنا أخرى ناحية «ومن وقلت: الثاني األمر عىل
يف رأينا تعلمون حرضاتكم أن شك وال الوطني، الحزب يف عضًوا بصفتي مبدئي يخالف
يجب التي العالقات يف نظرنا وجهة وتعلمون ،١٩٣٦ سنة أُبرمت التي التحالف معاهدة
أن يجب البلدين بني تكون أن يجب التي فالعالقة العظمى؛ مرصوبريطانيا بني تكون أن
ولذلك السنني؛ طوال به وننادي إليه ندعو زلنا وما دعونا طاملا الذي الجالء أساسها يكون

األساس.» هذا غري عىل تقوم وزارة نؤيد أن القويم املبدأ هذا دعاة ونحن يمكن ال
يف أسرتسل أالَّ املجلس) وكيل سليمان السيد باشا (سليمان الجلسة رئيس أراد وهنا
كالمه يُقرص وأن املوضوع عن يخرج أال املحرتم الشيخ حرضة «أرجو قائًال: الحديث هذا

الوزارة.» بيان عىل
سيكون العظمى وبريطانيا عالقتنا أن فيه جاء الذي الوزارة بيان يف أتكلم «إني فقلت:
بحال.» نُقرُّه ال األساس وهذا ونصها، بروحها والصداقة التحالف معاهدة تنفيذ أساسها
الشيخ حرضة أقسم «لقد قائًال: الوزارة رئيس باشا صربي حسن ل تدخَّ وعندئٍذ

احرتامه.» يجب قانون بها صدر الصداقة ومعاهدة البالد، قوانني احرتام عىل املحرتم
الصداقة معاهدة عارضوا ممن دائًما كنت ولقد برأيي. متمسًكا أزال ال «أنا فأجبته:
نادى طاملا الذي الرأي وهو بالجالء (١٩٤٠) اآلن تطاِلب والجماعات واألحزاب والتحالف،
فيه اتفقت الذي الوقت يف بنا يليق فال صحته. األيام وحققت قديم من الوطني الحزب به
يتفق وال عنه، نتخىل أن بالجالء، تطالب وقامت املبدأ هذا صحة عىل والجماعات األحزاب

األساس.» هذا غري عىل تقوم وزارة نؤيد أن الوطني الحزب مبادئ مع
حرضة يقول وماذا قائًال: أقسمتها التي باليمني يجابهني الوزارة رئيس عاد ثم

البالد؟ قوانني احرتام عىل أقسمها التي اليمني يف املحرتم الشيخ
عىل ورد متبادل) ودٌّ وبينه بيني (وكان الجندي يوسف األستاذ املرحوم ل تدخَّ وهنا
من عضو أي يمنع ال البالد قوانني احرتام عىل القَسم «إن قائًال: الوزارة رئيس اعرتاض
وأطلب قانون أي أعرتضعىل أن ويل «نعم، معقبًا: وقلت تعديله.» طلب أو ما قانون انتقاد
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بها يدين التي املبادئ إن األعزاء! «إخواني األعضاء: مخاطبًا قلت ثم إلغاءه.» أو تعديله
تلقيناه الذي املقدَّس الوطني الرتاث ذلك هي صحتها األيام أثبتت والتي الوطني الحزب
وانتهت بها.» التمسك يف نرتاخى أو عنها نتنازل أن لنا يجوز فال العظام، أسالفنا عن

الحد. هذا عند املناقشة
وزارة عهد عىل العرش خطاب يف ١٩٤٠ سنة ديسمرب ٣١ بجلسة املجلس تناقش وملا
جلسة يف املناقشة حصلت وقد الخطاب، عىل الرد لجنة مرشوع أقرَّ لم باشا رسي حسني
الرأي ألخذ اللجنة مرشوع ُعرض وعندما املعاهدة، بطالن يف نظري وجهة وأبديت رسية
الجلسة يف أبديتها التي «لألسباب نصه: ما وقلت عليه، أوافق لم العلنية بالجلسة عنه

اللجنة.» من املقدَّم الرد مرشوع عىل أوافق ال الرسية
خطاب أن الرسية) الجلسة محرض يف تفصيًال مدونة (وهي األسباب هذه وخالصة
(أساس األساس إقرار عىل يحتويان اللجنة وضعته كما عليه الرد ومرشوع العرش
الرد مرشوع وال الخطاب عىل أوافق ال ثَم ومن االستقالل؛ مع يتناىف الذي املعاهدة)

نظري: وجهة تأييد يف وقلت عليه،
معاهدة يف ورد كما وبريطانيا مرص بني التحالف أساس عىل كثريًا اعرتضنا «لقد
بأننا تنطق الحوادث هي وها متطريون، أو متطرفون أننا عنا يقولون فكانوا ١٩٣٦ سنة
الحقائق كتمان يف البالد مصلحة هي ما أدري وال وتوقعناه، قلناه فيما معتدلني كنا
هو التعاون أو للتحالف الصحيح الوضع إن حقيقتها. غري عىل األمور تصوير أو عنها
لقد وحديثًا؛ قديًما اليونان عاملوا كما يعاملونا أن نريد واليونان؛ بريطانيا بني نراه ما
مستقلة املدة هذه طول وتركوها عام ومائة نيف منذ استقاللها اسرتداد عىل ساعدوها
تقوى تركوها وأسطولها، جيشها وتؤلِّف نفسها عىل تعتمد تركوها صحيًحا، استقالًال
للخطر استقاللها تعرَّض كلما وكانوا أمالكها، توسيع عىل وساعدوها وتنهض، وتنمو
بينهما التعاون أو التحالف رشوط من يكن لم ذلك ومع أجلها. من وحاربوا لنجدتها هبُّوا
يف مستديمة حربية قوات اليونان أرايض من جزء أي يف إلنجلرتا يكون أن حديثًا أو قديًما
بالحكم وتستأثر السيادة وإياها تقتسم أن وال عندنا، الحال هو كما والسلم الحرب حالتَي
التعاون، أو التحالف من النوع فهذا السودان؛ يف الحال هو كما بالدها من جزء أي يف
الغزو ضد الذِّمار عن للدفاع هبَّت قوية دولة أنتج الذي هو الصحيح، السليم النوع هذا

االحتالل. عن ال االستقالل عن تدافع أنها ا حقٍّ تعتقد ألنها اإليطايل
وال تبعية، بغري شكله كان مهما احتالًال أتصور وال الجالء، بغري استقالًال أتصور ال أنا
إحداهما تنازلت إذا إال الجالء، أساس غري عىل يقوم مستقلتني دولتني بني تحالًفا أتصور
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فما األسماء أما املسميات، هي هذه الحقائق، هي هذه االستقالل، جوهر عن أو الجالء عن
يْتُُموَها﴾.» َسمَّ أَْسَماءٌ إِالَّ ِهَي ﴿إِْن أكثرها

باشا ي رسِّ حسني وزارة عهد (يف ١٩٤١ سنة فرباير ١٧ بجلسة املجلس نظر وعندما
ألقاه الذي ترششل املسرت ترصيح عىل االعرتاض يف باشا رمضان حافظ استجواب أيًضا)
الحماية «تحت وهي مرص هاجمت أنها إيطاليا عىل فيه وأخذ ١٩٣٩ سنة ديسمرب يف

االستجواب: هذا يف قلت الربيطانية»،
أن أريد وال املوضوع، هذا يف الوطني الحزب نظر وجهة لحرضاتكم أبنيِّ أن «يهمني
بكل اعرتضت أني أقرر بل املايض، الشهر يف ُعقدت التي الرسية الجلسة يف قلت ما أكرر
الترصيح هذا اعرتايضعىل أن اآلن أقرِّره أن أريد والذي ترششل، املسرت ترصيح عىل قواي
الوطني الحزب نظر وجهة أن أبنيِّ أن يل واسمحوا املعاهدة. اعرتايضعىل عىل أيًضا ينطوي
تتناىف كما الوطني، للحزب األساسية املبادئ من وهو الجالء مع تتناىف ألنها املعاهدة تقرُّ ال
وعىل الترصيح نعرتضعىل نحن لهذا التجزئة؛ يقبل ال ارتباًطا بمرص السودان ارتباط مع
موقف الوطني الحزب موقف كان وقد وتنفيذها، املعاهدة رفضنا وقد البسه، الذي التفسري

املعاهدة.» تنفيذ عىل قامت التي الوزارات كل من املعارضة
النحاس وزارة عهد العرشعىل خطاب فيها نوقش التي ١٩٤٢ سنة يونيو ٣ وبجلسة
العدل ووزير باشا) العرابي زكي (عيل املجلس رئيس وبني بيني طويلة مناقشة حدثت

ومرشوعيتها. املعاهدة شأن يف باشا) علم أبو (صربي
العرش: خطاب عىل ردٍّا قلت فقد

يتعلق فيما جوهريتني نقطتني أهدر، أصح: وبعبارٍة أغفل، قد العرش خطاب «إن
أالحظ وإني بالسودان. خاصة والثانية بالجالء، خاصة األوىل للدولة؛ العامة بالسياسة
من يخلو ال عرش خطاب كل أن هي النظر، تستوقف ظاهرة العرش ُخطب عىل دائًما
التحالف معاهدة هو حكومة كل عليه تقوم أن يجب والذي للبالد الحايل الوضع بأن التنويه
ليست ألنها النقطة هذه عن نتجاوز أن يف مندوحة لنا أن مع ،١٩٣٦ سنة املربمة والصداقة
خطاب أن عليه أعرتض ما وأول لذكرها. رضورة وال العرش خطاب يف جوهرية نقطة
والسيادة االستقالل أركان من جوهريٍّا ركنًا ينقُض أنه موقن وأنا الوضع هذا ذكر العرش
عىل أذكره بل النظريات يف الكالم ملجرد هذا أقول ال بالجالء، الخاص الركن وهو العامة،
يف الذي الوضع هذا بني قارنَّا إذا ألننا االعتبار. موضع توضع أن يجب ثابتة حقائق أنه
واليونان وتركيا أمريكا مثل وحلفائها العظمى بريطانيا بني القائم التحالف مرصووضع
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قواتها بقاء استدامة لها يبيح ا نصٍّ املعاهدات هذه من معاهدة أي يف نجد ال فإننا وغريهم؛
مرص.» يف الحال هو كما الحرب وأيام السلم أيام يف حليفتها بالد يف الحربية

حرضة يعرتض «هل قائًال: باشا) العرابي زكي (عيل املجلس رئيس قاطعني وهنا
املعاهدة؟» عىل املحرتم الزميل

يل قيل وإذا للحكومة، العامة السياسة أنتقد أن وأريد الحق، هذا «يل قائًال: فأجبت
ذلك ومع قانونًا، اعتبارها عىل أوافقكم ال فإني بقانون أُقرت كونها مع يتعارض هذا بأن

إلغائها.» أو لتعديلها تمهيًدا الربملان يف فيها للمناقشة عرضة القوانني كل فإن
خطاب مناقشة صدد يف اآلن إننا قائًال: باشا علم أبو صربي أيًضا عيلَّ فاعرتض

املعاهدة. عن الكالم صدد يف ال العرش
وأرجو والسودان، الجالء عىل ينصبُّ العرش خطاب يف كالمي موضوع «إن فقلت:
فال أحد، يعرتضعيلَّ ولم املوضوع هذا عن سابقة عهود يف تكلمت ألني أتكلم ترتكوني أن

العهود.» تلك صدر به يِضق لم بما اآلن صدركم يضيق أن يصح
مسألة هو الثاني الركن «إن قلت: أن إىل سجاًال الجانبني من املناقشة واستمرت
ورضاؤنا املرصية، اململكة نصف هو السودان ألن بالهينة؛ ليست مسألة وهذه السودان،
من النصف هذا عىل أخرى دولة لسيطرة إقراًرا منا يُعترب للسودان الحايل الوضع عن

لها.» مكمل قلت كما وهو اململكة
املعاهدة عىل يعرتض املحرتم الزميل حرضة «هل ثانية: مرة املجلس رئيس فقال

تعديلها؟» يف ويرغب
فال أقرَّها، ولم أقبلها لم فأنا املعاهدة؛ يف رأيي تعلمون حرضاتكم أن «أظن فقلت:

باملعاهدة.» وني تحاجُّ
املعاهدة عن يتكلم أن يريد املحرتم الزميل حرضة كان «إذا علم: أبو صربي وقال
يف املناقشة أبحنا لو ألننا يريده، بما اقرتاًحا يقدِّم أن هو يسلكه أن يجب الذي فالطريق

ذلك.» من انتهينا مَلا مناسبة كل يف املعاهدة
ولكل نائب «لكل إن وقال: املقاطعات هذه عني يدفع باشا بركات الدين بهي فانربى
يناقش وأن اآلراء من له يعنُّ بما يُدِيل أن العرش خطاب مناقشة عند الحق كل الحق شيخ
بعض عىل املحرتم الزميل حرضة أوافق ال كنت وإن وأنا لها، يعرض أن يريد مسألة كل
باملعاهدة متعلقة أكانت سواءً سياسة أية يعارض أن املطلق حقه من أن أرى لكني آرائه
نصغي أن ويجب مطلًقا، ذلك يف عليه حرج ال إنه «أقول قال: أن إىل بها.» متعلقة غري أم
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لكي إال يوجد لم الربملاني النظام إن تُحرتم. أن يجب حقوًقا أقلية لكل ألن نقاطعه وال إليه
الحكم بني فارق أبرز هو هذا ألن يُسمع؛ محرتم صوت لها ليكون لألقليات املجال يُفسح
سيايسمعنيَّ رأي تقديس أو معاهدة بتقديس القول أما الديمقراطي. والحكم الدكتاتوري
من يُستبعد أن ويجب يشء يف الديمقراطية أو الربملانية النظم من ليس فهذا كان أيٍّا

األذهان.»
عن الكالم مسألة ليست املسألة «إن قائًال: االعرتاض إىل املجلس رئيس عاد وهنا
الزميل حرضة من طلبت وقد ذاته، يف رأي مناقشة صدد يف نحن ولكن األغلبية، أو األقلية
يف رغبة له هل أو تنفيذها، عىل أو املعاهدة عىل االعرتاض يريد هل رأيه: يحدد أن املحرتم

آرائه.» متابعة لنا يتيرس حتى بالدقة أقواله يحدد أن منه طلبت تعديلها؟
املعاهدة.» عىل أعرتض «أنا فقلت:

عىل املناقشة تدور أن عىل أعرتض أزال وال «اعرتضت علم: أبو صربي قال وهنا
رشف بها ارتبط سياسة تتضمن ألنها الربملان وأقرها عقدناها معاهدة تجاهل أساس
ومتوَّجة أقررناها معاهدة عىل للطعن العرشوسيلة خطاب من تتخذ أن ا أمَّ ل!) مرص(تأمَّ
اإللغاء أو بالتعديل االقرتاح أما الحكومة، تقرَّه أن يمكن ال الوضع فهذا امللك جاللة بإمضاء

مفتوح.» فبابه
عليه. الرد مرشوع وال العرش خطاب أقرُّ ال أني إىل كالمي من وانتهيت

التي للمعاهدة وتدعيم ودفاع تأييد موقف املناقشة هذه يف الوفد حكومة موقف وكان
النيل. وادي ووحدة الجالء أهدرت

الوزارة عهد يف أيًضا العرش خطاب عىل الرد ملناسبة ١٩٤٢ سنة ديسمرب ٨ وبجلسة
العرش، خطاب من الخارجي القسم إىل اآلن «أنتقل الخطاب: هذا عىل الرد يف قلت الوفدية،
فيها، نظرنا وجهة تعلمون وحرضاتكم ،١٩٣٦ سنة معاهدة هي فيه االرتكاز نقطة إن
وتتعارض أساسمبادئنا، هو الذي الجالء تتعارضمع ألنها نقرَّها ولم نقبلها لم أننا وهي
هذا منها نقف جعلنا األساسيني املبدأين هذين مع فتعارضها بمرص، السودان ارتباط مع
أنني األذهان بعض إىل يتطرق أال وأرجو لالستقالل، مرادف نظرنا يف والجالء املوقف،
وعن عقيدة عن أتكلم أنا الزمالء! حرضات يا ال الخيال؛ أنشد النقطة هذه يف أتكلم إذ
الحرب هذه ستعقب التي الدولية التطورات بأن أدرى أنكم ذلك إىل وأضيف ثابتة، حقيقة
السياسية النيل وادي ووحدة الجالء كمبدأ املبادئ، لهذه محققة أعتقد فيما ستكون
تشكو التي الحروب أسباب ضمن من أن حرضاتكم عىل أُخفي وال والجغرافية. والتاريخية
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يظهر بدأ النزعة وهذه الضعيف، عىل القوي تغلُّب نزعة االستعمار، نزعة اإلنسانية منها
وراحته العالم سالم أن بحق يعتقدون وهم الديمقراطية، صفوف يف أقوياء خصوم لها
السابع القرنني يف يصلح كان ما ألن النزعة؛ هذه عن بالعدول إال تتحقق ال وطمأنينته
يف سببًا كانت النزعة هذه إن بل العرص، لهذا مطلًقا يصلح يُعد لم عرش والثامن عرش
وسيأتي النيل، وادي ووحدة الجالء بمبدأ نتمسك أن إال علينا فما العالم؛ يف السالم تقلقل

املبدأ.» هذا فيه يتحقق الذي اليوم
«لقد أيًضا: العرش خطاب عىل الرد جلسة يف ١٩٤٣ سنة ديسمرب ٢٩ يوم وقلت
املرصي الشعب أو مرص أن من ختامه يف جاء ما العرش خطاب يف نظري استوقف
تساءلت وقد شائبة. أية تشوبه ال كامًال ا تامٍّ باستقالله يتمتع أن الحرصعىل كل يحرص
يتحقق أن يمكن كيف العرش: خطاب يف أخرى مرة وتلوتها الفقرة هذه سمعت عندما
وال يتحقق ال الصحيح االستقالل إن الجالء؟ بدون شائبة أية تشوبه ال ا تامٍّ االستقالل

الجالء. تحقق إذا إال شائبة أية تشوبه ال كامًال ا تامٍّ يكون
املنرب، هذا فوق من الجالء قضية عن مرة غري دافعت لقد األعزاء! الزمالء حرضات يا
لب هي قضية حقة، عادلة قضية عن ندافع إنما أننا وزمالئي أنا يوم كل أشعر وأراني
ال كامًال ا تامٍّ باستقالله يتمتع البلدان من بلًدا أن مطلًقا يمكن وال وجوهره، االستقالل
الدعوة هذه مثل أن السادة أيها تظنوا وال فعًال. الجالء تحقق إذا إال شائبة أية تشوبه
التي هي الحقيقية الصداقة فإن وبريطانيا؛ مرص بني الصداقة إىل تيسء بها واملجاهرة
بني للصداقة الصحيح األساس هو وهذا األمم، بني للحقوق املتبادل االحرتام عىل تُبنى

الجديد. العالم نظام عليه يُبنى أن يجب الذي األساس هو هذا األمم،
وقت يِحن لم وإذا زمن منذ الجالء وقت حان قد يكن لم إذا السادة، أيها الواقع، ويف

يحني؟ فمتى الشعوب مصري يتقرر عندما الجالء
باشا كامل مصطفى املرحوم إىل أرسله الذي جالدستون املسرت كتاب إىل رجعنا إذا
الترصيح هذا كان فإذا سنني، منذ حان قد الجالء زمن إن فيه يقول نراه فإننا ١٨٩٦ سنة
يف وقع الذي الربيطانية الوزارة رئيس وهو جالدستون املسرت من ١٨٩٦ سنة صدر قد
أما قيمته. وله وزنه له هذا فقوله إنجلرتا، يف األحرار وشيخ ،١٨٨٢ سنة االحتالل عهده
وقع التي السنة من أي ،١٨٨٢ سنة منذ حان قد الجالء زمن أن فنعترب السادة أيها نحن

سبب.» وبغري مربر بغري وقع ألنه االحتالل؛ فيها
العاملية األفكار تطور أن وهو القضية، هذه يؤيد آخر عنرص «هناك قلت: أن إىل
أجنبية حربية قوات وجود يعترب الحرب هذه خالل يف العليا امُلثل إىل الشعوب واتجاه
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فهذا القومية، وكرامته البلد هذا استقالل مع يتفق ال البالد من بلد أي يف مستمرة بصفة
ناجحة. قضية ويجعلها الجالء قضية يؤيد الجديد االتجاه

الربيطانية القوات وجود أن من ملرص بالنسبة األعزاء، الزمالء أيها قيل، ومهما
أن مطلًقا أظن فال السويس، قنال يف املالحة حرية عن الدفاع به يُقصد إنما الحربية
يتفق يُعد لم أنه أعتقد كما التعليل، هذا مع يتفقان السليم واملنطق الصحيحة األوضاع
الشعوب مع العالقة تكون بأن مطلًقا يسمح ال والذي إليه، أرشت الذي العاملي التطور مع
قد العظمى بريطانيا أن خصوًصا املستقل؛ البلد يف أجنبية حربية قوات وجود عىل مبنية
السليم الوضع ،١٩٢٣ سنة لوزان معاهدة ويف ،١٨٨٨ سنة اآلستانة معاهدة يف ارتضت
هذه لضمان أجنبية قوات وجود مع يتفق ال بما السويس قنال يف املالحة حرية لضمان
عليها التوقيع يف اشرتكت التي اآلستانة معاهدة وهي ١٨٨٨ سنة معاهدة ألن ذلك الحرية؛
الدفاع أن وقررت الحياد، عىل يكون أن يجب السويس قنال أن قررت العظمى بريطانيا
املرصية، القوات وإىل مرص إىل أمره يوكل أن يجب السويس قنال يف املالحة حرية عن
للدفاع كافية قواتها تكن لم إذا اللزوم عند تستعني أن — املعاهدة يف نُص كما — لها وكان
معاهدة جاءت فلما تركية. بقوات تستعني أن لها كان السويس، قنال يف املالحة حرية عن
أقرت وحلفائها، العظمى بريطانيا وبني تركيا بني ١٩٢٣ سنة يوليو يف أُبرمت التي لوزان
مرصوالسودان، يف لها حق كل عن تركيا تنازل مع ١٨٨٨ سنة معاهدة يف الواردة األحكام
املالحة حرية عن بالدفاع مرص انفراد ذلك ومعنى لوزان، معاهدة يف رصاحًة هذا عىل نُص
أن يجب السويس قنال أن هو بريطانيا ارتضته الذي الصحيح فالوضع إذن القنال. يف
قنال حياد وأن بها، يمر التي األرض يقتيضحياد السويس قنال وحياد الحياد، عىل يكون
بمرص لها حق كل عن تركيا بتنازل ألنه وحدها؛ مرص كفالة يف يكون أن يجب السويس
هو وهذا القنال. يف املالحة حرية بضمان دولية بمعاهدة منفردة مرص أصبحت والسودان
حرية عن الدفاع بحجة أجنبية جنود بقيت ما فإذا به، نطالب أن يجب الذي السليم الوضع
غرض لها يكون وإنما هذا، هو منها الحقيقي الغرض يكون فال السويس قنال يف املالحة

البالد. كرامة مع وال االستقالل قواعد أبسط مع يتفق ال آخر
أنوِّه أن ويلزمني الحرب، خالل يف الجالء قضية ربحته ما ذكرت األعزاء! الزمالء أيها
أيًضا تؤيد السياسية املراجع بعض إىل تقدمت التي األخرية3 املعارضة مذكرة بأن أيًضا

ص١٣٥. املرصية»، الثورة أعقاب «يف كتاب من الثالث الجزء يف عنها والحديث نصها انظر 3
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الجنود جالء هو العريضة هذه يف املعارضة طلبتها التي املطالب أول ألن الجالء؛ قضية
املرصية.» األرايض عن الربيطانية

اآلن؟ بالجالء املطالبة يمكن وهل قائًال: الوفديني الشيوخ أحد اعرتضني وهنا
«!١٨٨٢ سنة منذ به نطالب «إننا بساطة: بكل فأجبته

تقاربت املطلب هذا إن املناسبة بهذه أقول بأن يل تسمحوا أن أرجو «واآلن قلت: ثم
مطلبًا ال ً مبدأ الجالء فنعترب — القدماء املعارضني — نحن أما به، املناداة عىل األحزاب
جانب إىل ولكنه للمعارضة وسيلة هو فحسب، للمعارضة وسيلة ال عقيدة ونعتربه فحسب،

بدونه.» املعاهدة نقبل ال فإننا ولذلك مبدأ؛ وهو عقيدة، ذلك
كانت إذا «هذا قائًال: العدل) (وزير باشا علم أبو صربي محمد اعرتضني وهنا

معروضة.» تزال ال املعاهدة
بدونه.» املعاهدة نقبل ال فإنا معروضة غري أم معروضة أكانت «سواءً فقلت:

اتفاق وكذلك باطلة ١٩٣٦ سنة معاهدة أن أعلنت ١٩٤٦ سنة ديسمرب ٢٣ وبجلسة
.١٨٩٩ سنة

(الجنرال للسودان العام الحاكم ترصفات ملناسبة ١٩٤٧ سنة يناير ١٣ بجلسة وقلت
،١٩٣٦ سنة بمعاهدة ُصححت قد ١٨٩٩ سنة السودان اتفاقية إن يقال «قد هدلستون):
بمعاهدة الحًقا يزال ال أنه كما بها، الحًقا البطالن زال وما أبًدا ح تُصحَّ لم إنها أقول وأنا
ال التي والحديثة القديمة الدولية األوضاع مع تتعارض املعاهدة هذه ألن ١٩٣٦ سنة
توقيع عىل وإكراهه السالح من أعزل ألنه الشعوب من شعب عىل الضغط مطلًقا غ تسوِّ
مقتضاها ومن قائمة، زالت ما إليها أرشت التي األوضاع وهذه ضده. معاهدة أو اتفاقية
معاهدة منها وتنتزع أخرى دولة أرض يف جيوشها وجود تنتهز أن لدولة يجوز ال أنه
أبرمت عندما مرص عىل الواقع اإلكراه عىل دليًال الزمالء حرضات يا أتريدون اتفاقية. أو
األسف، مع قائًما زال وما الفرتة، هذه يف قائًما االحتالل كان أوًال ١٩٣٦؟ سنة معاهدة
له املغفور لبقة بطريقة اإلكراه هذا أبرز وقد والتعاقد، الرضا يُفسد االحتالل أن شك وال
سنة إنجلرتا خارجية وزير تشمربلن السري يتفاوضمع كان حينما باشا ثروت الخالق عبد
قال فماذا املعاهدة، مرصمرشوع تقبل أن يجب أنه يف بينهما سجاًال الحديث وكان ١٩٢٧
باشا ثروت نرشه الذي األخرض الكتاب يف هذا ورد لقد باشا؟ ثروت له للمغفور تشمربلن
لب إن يأتي: ما باشا ثروت للمرحوم تشمربلن أوستن السري قال ،١٩٢٧ سنة أعقاب يف
استعداد عىل املرصية والحكومة املرصي الشعب كان إذا ما هو الحارض الوقت يف املسألة

144



الوطنية الجبهة

إذا وما األخرى تلقاء وإنجلرتا مرص من كلٌّ فيها ُوجدت التي الخاصة بالظروف لالعرتاف
املشرتكة؛ مصالحنا عن الدفاع لضمان الربيطانية الحكومة مع الودِّي التعاون يف نرغب كنا
يطرأ حادث أدنى رحمة تحت وإنجلرتا مرص بني العالقات ظلت سلبًا الجواب كان فإن

بالقوة. تسويتها إىل العظمى بريطانيا تضطر قد أزمات إىل العالقات تلك وتعرضت
إنجلرتا عالقة فستكون عليها املعروضة املعاهدة مرص تقبل لم إذا أنه معناه وهذا
معنى هذا يف أليس بالقوة، لتسويتها تتدخل أن إىل إنجلرتا تضطر ألزمات عرضة معها
املعاهدة قبول إىل مرص حكومة تضطر لكي إنجلرتا به تواجهنا الذي والغصب اإلكراه
زلت وما كنت وقد منها، للتحلل ١٩٣٦ سنة يف املعاهدة قِبل ملن حجة هذا أقول املفروضة؟
سنة إىل ترجع ومقدماتها املعاهدة بهذه علينا يحتج أو يلومنا الذي من لها. معارًضا
واإلكراه؛ الضغط بطريق املرصية الحكومة من أُخذت أنها عىل تدل الدالئل وكل ١٨٨٢

أصًال.» بها نُلزم وال باطلة إذن فهي
ظل يف يُعقد اتفاق كل إن اإلنجليز قال «لقد :١٩٤٧ سنة فرباير ١٢ بجلسة وقلت
هذه مرص وقبول اإلكراه، رمز هو واالحتالل موجوًدا، االحتالل كان ولقد باطل، االحتالل

مرصبيشء.» يُلزم ال وهو إكراًها يُعترب االحتالل ظل يف املعاهدة

املعاهدة ببطالن املناداة يف زمالئي

والدورات العهود مختلف يف ننادي نفتأ ال الربملان يف الوطني الحزب ممثيل نحن كنا
الشيوخ مجلس يف بذلك نادى واإلكراه، الغصب وليد هي إذ ١٩٣٦؛ سنة معاهدة ببطالن
وفكري بك جالل محمود محمد النواب مجلس يف به نادى كما وأنا، باشا رمضان حافظ
دعوة عام بعد عاًما منا تكرر الذي النداء هذا كان بك. الصوفاني العزيز وعبد باشا أباظة
تتقبل الزمن مع األمة جعل أن هلل والحمد منها، والتحلل املعاهدة عىل لالنتقاض خالصة
أهدافها. لتحقيق جهادها يف لها شعاًرا البطالن هذا من وتتخذ حسن بقبول الدعوة هذه

التعاونية والحركة التعاون (7)

بك عمر املرحوم بإرشاد التعاونية الحركة يف وساهمت ،١٩٠٨ سنة منذ التعاون اعتنقت
الوطنية الحركة ه وجَّ الذي فريد بك محمد املرحوم مرصوتوجيه يف التعاون مؤسس لطفي
لم يومئٍذ ومن السيايس، الجهاد جانب إىل واالجتماعي االقتصادي واإلصالح اإلنشاء إىل

التعاونية. النهضة خدمة يف جهودي تنقطع
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.١٩٠٩ سنة شعبيٍّا التعاون بدأ
التعاون قسم السنة تلك يف وأُنشئ للتعاون قانونًا الحكومة أصدرت ١٩٢٣ سنة ويف
القانون هذا ولكن االجتماعية)، الشئون وزارة وتتبع اآلن التعاون (مصلحة الزراعة بوزارة
أصلها يف هي إذ التعاونية؛ والروح يتفق ال ما وهو بحتًا، حكوميٍّا التعاوني النظام جعل
التعاون عىل مقصوًرا كان القانون هذا أن إىل هذا كذلك، تبقى أن ويجب شعبية، روح

الزراعي.

١٩٢٤ سنة النواب مجلس يف التعاون

خدمات من استطعت ما قبته تحت فأديت ١٩٢٤ سنة النواب مجلس دخويل فرصة انتهزت
للتعاون.

االجتماعية والشئون التعاون لجنة

التي اللجان إىل تضاف جديدة لجنة تأليف ١٩٢٤ سنة مارس ٢٥ بجلسة فاقرتحت
املجلس ل أجَّ وقد االجتماعية»، والشئون التعاون «لجنة تُسمى النواب، مجلس انتخبها
اللجنة «إن قلت: ما ضمن وقلت رشحته وفيها مارس ٣٠ جلسة إىل االقرتاح هذا يف النظر
رشكات فمنها مختلفة؛ أنواع عىل ألنها التعاون رشكات شئون يف تنظر أن يمكنها ال املالية
يف والتعاون والصناعي. املايل التعاون ورشكات املنزيل التعاون ورشكات الزراعي التعاون
دخل وقد البلدان، كافة يف واالجتماعية االقتصادية الحياة أركان من كبري ركن هو الحقيقة
خاص ترشيع يوجد ال ألنه ا جدٍّ بطيئة حركته ولكن عاًما، عرش اثني من أكثر منذ بالَدنا
للتعاون خاصة لجنة أُلِّفت فإذا له. الحكومة مساعدة يضمن نظام يوجد وال بالتعاون
أنواعه: عىل بالتعاون الخاصة واملرشوعات االقرتاحات يف تبحث أن منها الغرض يكون
إن النظام. هذا من املرجوة الفائدة لزيادة داعيًا يكون ذلك فإن واملايل؛ واملنزيل الزراعي
يف النيابية املجالس من كثري اهتم وقد التعاون، إنشاء إىل الحاجة كل محتاجة بالدنا
سنة أنشأ فرنسا نواب مجلس أن وأذكر به، خاصة لجانًا وأنشأت التعاون بنظام أوروبا
املسائل بكل وتختص Prévoyance sociale االجتماعي» «التبرص لجنة لجنتني، ١٩١٥
يمكن أنه وأعتقد والعمال، بالصناع وتختص العمل» «لجنة واسمها والثانية االجتماعية،
األمة عناية زيادة عىل يدل اللجنة هذه وإنشاء ذلك، كل يف تبحث واحدة بلجنة يكتفى أن

عليه.» الرأي أخذ وأطلب هذا اقرتاحي أعرض ولذلك التعاون؛ بأعمال
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أبريل ٧ بجلسة اللجنة تأليف وتم عليه، املجلس أغلبية وافقت وجيزة مناقشة وبعد
.١٩٢٤ سنة

بحث يف جلسة إحدىعرشة فعقدت ومثابرة، جد يف مهمتها تؤدي التعاون لجنة أخذت
التي القوانني ضمن الربملان عىل أحيل الذي (١٩٢٣ لسنة ٢٧ (رقم للتعاون القديم القانون
القانون هذا بإصالح كفيلة رأتها التي التعديالت اللجنة قررت وقد انعقاده، قبل صدرت
وقررت التعديالت، هذه متضمنًا قانون مرشوع وضع وأتمت النقص، من فيه ما وسد
بدون إلقراضها ١٩٢٤ سنة ميزانية من جنيه مليون ربع مبلغ تخصيص وجوب أيًضا
لهذا مقرًرا وانتخبتني الجديد. القانون ألحكام وفًقا املؤلفة الزراعية التعاون لرشكات فائدة
النواب مجلس رئيس إىل اللجنة باسم خطابًا ١٩٢٤ سنة مايو ٢٠ يف فأرسلت القانون،
يعرض «أن الخطاب يف منه ورجوت القانون، مرشوع به أرفقت باشا) مظلوم (أحمد
(١٩٢٤ سنة (دور الحايل الدور هذا يف يتم حتى قريبة جلسة يف املجلس عىل املرشوع
يؤمل والذي عديدة سنوات منذ البالد تنتظره الذي الزراعي التعاون قانون مرشوع تقرير

منه.» املرجوة الفوائد البالد وتنال االقتصادية بالحالة ينهض أن
ميزانية من جنيه مليون ربع سلفة تخصيص قررت اللجنة أن الخطاب يف وذكرت
عىل قريبًا ستُعرض امليزانية كانت «وملا الزراعية التعاون لرشكات إلقراضها ١٩٢٤ سنة
هذه تقرير املجلس هيئة عىل معاليكم تعرضوا أن تأمل فاللجنة وتقريرها لبحثها املجلس
هذا ألحكام طبًقا تؤلف التي أو أُلِّفت التي الزراعية التعاون لرشكات لتخصيصها السلفة
املجلس هيئة عىل القانون مرشوع مع لعرضه ملعاليكم أرفعه اللجنة قررته ما هذا القانون،

يراه.» ما ليقرر امليزانية نظر قبل مستعجلة بصفة لنظرهما
«رشكات عنوان: تحت ١٩٢٤ سنة مايو ٢٥ يف الصادر بعددها «األهرام» كتبت
«ويُنتظر وقالت: القانون مرشوع فيها لخصت مقالة النواب» مجلس يف الزراعية التعاون
فيه.» رأيه ليقرر ١٩٢٤ سنة مايو ٢٥ اليوم اجتماعه يف النواب مجلس عىل يُعرض أن

يف النظر تأجيل الوفديني النواب أحد هالل بك حسني اقرتاح َقِبل املجلس ولكن
ولكن التأجيل هذا يف عارضت وقد امليزانية، درس من املالية اللجنة تفُرغ حتى املرشوع
املرشوع نظر تعطيل إىل يؤدي قد أنه التأجيل هذا من وأدركت سًدى، معارضتي ذهبت
أالَّ ١٩٢٤ سنة مايو ٣١ بجلسة فاقرتحت مقبل. دور إىل التعاونية السلفة تقرير وتعطيل
تلك يف اقرتاحي املجلس فقِبل املرشوع، يف النظر قبل (١٩٢٤ سنة (دور الحايل يُفضالدور
االنتهاء بمجرد انعقاده من الحايل الدور نهاية املجلس «يقرر اآلتي: القرار وأصدر الجلسة
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االستعجال صفة املجلس له يقرر وما الزراعية التعاون رشكات وقانون امليزانية نظر من
األخرى.» القوانني من

املجلس فض أمر يُرتك «أن وقرر يونيو أول بجلسة القرار هذا عن عَدل املجلس ولكن
امللك.» جاللة وحكمة العمل ظروف تقتضيه ِلما

املال من اعتماد فتح املجلس يقرر أن اقرتحت ١٩٢٤ سنة يونيو ١١ وبجلسة
املالية السنة خالل يف الزراعية التعاون رشكات لتسليف جنيه مليون بربع االحتياطي
االقرتاح، هذا يف باشا) نسيم توفيق (محمد املالية وزير فعارض ،١٩٢٤-١٩٢٥ الحالية

التعاون. رشكات قانون نظر وقت إىل فيه النظر إرجاء املجلس وقرر
(سعد الوزارة رئيس طلب ١٩٢٤ سنة يونيو ٨ املجلسبجلسة عىل ُعرضالقانون وملا
مستعدة غري الحكومة أن بحجة املقبل االنعقاد دور إىل فيه النظر تأجيل باشا) زغلول
الوزارة وكيل وألن باشا) بركات هللا (فتح الزراعة وزير لغياب الجلسة تلك يف فيه للمناقشة
ولهذا التعاون، قسم اختصاص من القانون هذا «إن وقلت: التأجيل يف فعارضت ُعزل،
مصلحة ومن املعلومات، من نحتاجه بما نا يمدَّ أن أحدهما فيستطيع ومفتش، مدير القسم
بقوله: معارضتي عىل باشا سعد ب فعقَّ الدور.» هذا يف القانون هذا تقرير القصوى البالد
املوظف التعاون قسم يف يوجد ال ولكن الحايل الدور يف القانون هذا يُنظر أن نود «كنا
بأالَّ يقيض الدستور ألن املجلس؛ أمام الوزارة يمثِّل أن ألجل الدستور يعنيه الذي الكبري
القانون يف النظر تأجيل عىل املجلس فوافق املوظفني.» كبار إال املجلس أمام الوزارات يمثِّل

… املقبل الدور إىل
فلم (١٩٢٤ سنة (ديسمرب املقبل الدور أوائل يف ُحل قد النواب مجلس أن ومعلوم
١٩٢٥ سنة مارس يف ثانيًة الجديد املجلس ُحل ثم السلفة، تقررت وال القانون يُنظر

النيابية. الحياة وُعطلت
بمعظم أخذ وقد السنة، لتلك ٢٢ رقم التعاون قانون الربملان أقر ١٩٢٧ سنة ويف
إذ مجموعه؛ يف صالح قانون وهو ،١٩٢٤ سنة النواب مجلس عىل عرضناها التي التعديالت
التعاون رصح إلقامة تتضافر الجهود أخذت ثَمَّ ومن مًعا؛ وحكوميٍّا شعبيٍّا التعاون جعل

والحرض. الريف يف
الخارج إىل بعثة إرسال اقرتحت امليزانية نظر ملناسبة ،١٩٢٤ سنة يونيو ٢١ وبجلسة
عىل الزراعة وزير نائب فوافق وإيرلندا، وهوالندا وبلجيكا بإيطاليا التعاون نظام لدرس

تنفيذه. وتم االقرتاح هذا
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١٩٣٩ سنة لجنة

االجتماعية الشئون وزارة ألَّفت ماهر باشا عيل وزارة عهد عىل ١٩٣٩ سنة سبتمرب يف
مدير «باشا» بك رشاد إبراهيم الدكتور وهم: التعاونية بالحركة املعنيني بعض من لجنًة
وكيل «باشا» بك حسني أحمد والدكتور بك، الفقار ذو ومحمد وأنا، التعاون، مصلحة
تؤدي التي الوسائل كافة لبحث الدرديري، أحمد يحيى والدكتور وقتئٍذ، التعاون مصلحة

التعاونية. بالحركة النهوض إىل
الغرض، هذا لتحقيق العملية الوسائل خري يف املاضية التجارب ضوء عىل مليٍّا فبحثنا
التعاونية. الجمعيات تمويل (١) ثالث: نواٍح من الحالة هذه عالج يجب أنه ورأينا

التعاون. قانون تعديل (٣) عليها. اإلرشاف (٢)
أو مستقل تعاوني بنك إنشاء إما هي التمويل جهة من عرضناها التي والحلول

تعاوني. بنك إىل الزراعي التسليف بنك تحويل
أعمالها وانتظام لنهضتها رضوري أساس أنه رأينا فقد الجمعيات عىل اإلرشاف أما
ليس ولكن التعاون، مصلحة تتواله اإلرشاف وهذا إدارتها، ُحسن إىل أعضائها وإرشاد
سنة يبلغ كان التعاونية الجمعيات عدد فإن املهمة؛ بهذه للقيام الكافون املوظفون لديها
يكن ولم جمعية،4 آالف أربعة إىل بها نصل أن يلزمنا أنه ورأينا جمعية، ٨٠٠ نحو ١٩٣٩
لهذا بالنسبة واإلرشاف اإلرشاد بمهمة تقوم أن وقتئٍذ بنطاقها التعاون ملصلحة يتسنَّى
مديرية كل يف للتعاون تفتيش إنشاء الرضوري من أنه التقرير يف وأوضحنا الكبري. العدد
ومنظم املديرية، اتساع بحسب مراجعان أو الجمعيات لحسابات ومراجع مفتش قوامه
من الكايف العدد نقل اقرتحنا املوظفني عدد زيادة لصعوبة ونظًرا جمعية. ثالثني لكل
مراجعي بمهمة ليقوموا التعاون مصلحة إىل الوزارات بمختلف العليا التجارة دبلوم حَملة
ومعاونيها الزراعة مهنديس من الكايف العدد بالتدريج إليها يُنقل وأن الجمعيات، حسابات
للجمعيات، كمنظمني للعمل الزراعية التفاتيش موظفي من العليا الزراعة دبلوم حَملة من
الزراعة لوزارة الحديثة التعاليم ونرش الزراعي اإلرشاد مهمة املنظمون هؤالء يتوىل أن عىل

الجمعيات. مناطق يف القطن دودة مقاومة عملية عىل واإلرشاف
إىل نوهت وقد ،١٩٣٩ سنة أكتوبر يف الوزارة إىل املقرتحات بهذه اللجنة تقرير منا قدَّ
وأهبت ١٩٣٩ سنة ديسمرب ١١ بجلسة الشيوخ بمجلس كلمتي يف ومقرتحاته التقرير هذا

.(١٩٤٥ سنة (إحصاء جمعية ٢٠٠٠ عددها صار 4
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التنفيذ موضع الزمن مع صار التقرير هذا أن وأظن بمحتوياته، تعمل أن بالحكومة
التعاونية. النهضة اطراد يف أثره له كان مما تدريًجا،

الدولة ميزانية يف املناقشة ملناسبة الشيوخ بمجلس ١٩٤١ سنة مايو ٢٠ وبجلسة
وأخذت السابقة، وامليزانية املجلس عىل املعروضة امليزانية يف التعاون نصيب عن تحدثت
إنشائها، منذ تقريبًا عامني خالل بالتعاون عنايتها عدم االجتماعية الشئون وزارة عىل
فيها عضًوا كنت التي اللجنة تلك ١٩٣٩ سنة سبتمرب يف ألَّفت أنها عملته ما كل إن وقلت

مقرتحاتها. تنفيذ وطلبت
وإني التعاونيون، لها واغتبط االستحسان بتصفيق املالحظات هذه املجلس قابل وقد
التعاون مصلحة مدير بك رشاد إبراهيم الدكتور قاله ما هنا أُوِرد أن القارئ أستسمح
تحت — ١٩٤١ سنة يوليو عدد — املصلحة تُصِدرها كانت التي التعاون» «مجلة يف وقتئٍذ

قال: الشيوخ»، مجلس يف التعاونية «الحركة عنوان:
إليه دعا من أول كان الذي مرص يف التعاون» «رائد بأنه بك لطفي عمر ذكرنا «إذا
قدَّم إذ مرص؛ يف التعاوني» الترشيع «أبو بأنه كامل حسني والسلطان جمعياته، س وأسَّ
باشا بركات هللا وفتح للتعاون، قانون مرشوع أول ١٩١٣ سنة يف الزراعية الجمعية باسم
والنشاط، بالقوة وأمدَّها مرقدها من التعاونية الحركة بعث الذي التعاوني» «الوزير بأنه
الفاضل ننىسصديقنا ال فإننا املباركة، حركتنا تاريخ يف التعاونيني األعالم هؤالء ذكرنا إذا
وأطلع عمليٍّا وضًعا مرص يف التعاون وضع من أول وهو بك الرافعي الرحمن عبد األستاذ
لطفي عمر تلميذ وهو أنه عىل الحديث. االجتماعي االقتصادي املذهب هذا دقائق عىل األمة
الحركة ساير بل فيه،5 عربي كتاب أول تأليف عند التعاون خدمة يف جهده يقف لم
يزال وال وبأساءها، نعيمها وشاركها اليوم، حتى ١٩٠٨ سنة منذ مرص يف التعاونية
مجلس جلسة يف ذلك كان ما وأقرب ومصالحها، حقوقها عن الدفاع يف عاليًا صوته يرفع
بحالته، عليم به خبري كالم التعاون يف تكلم إذ ١٩٤١؛ سنة مايو ٢٠ يوم مساء الشيوخ
هذه يف وانتشاره تقدُّمه تعرتضسبيل التي العقبات عىل واقف وفوائده، مزاياه عىل ُمطلع

البالد.
وثالثني ثالثة زهاء املحرتم، والشيخ الشهري واملحامي الكبري الوطني هذا ظل هكذا
سبيلها يف مجاهد اتصال، أوثق بها متصل املرصية، التعاونية للحركة مالزم وهو عاًما

وأوروبا». مرص يف وثمراتها وتاريخها نظامها الزراعية، التعاون «نقابات كتاب 5
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لقد لها؟ رضورته بل ملرص ونفعه بالتعاون ثابت إيمان عىل ذلك يدل أفال األبطال، جهاد
وُجربت العالم، نواحي يف شتى اجتماعية نظريات الزمن من الحقبة تلك خالل يف ظهرت
ذلك عىل الرافعي األستاذ واطلع الطبقات، أحوال إلصالح لها عداد ال ووسائل مرشوعات
نظام كل عىل التعاون بفضل إيمانه عىل يزال ال هذا مع ولكنه املؤرخ العاِلم وهو كله

آخر. إصالحي
الثابت الرجل لذلك شهادة أيًضا فيه فإن للتعاون؛ شهادة الثبات هذا يف كان وإذا
ويتفاوتون األصدقاء يتعدد وقد وفائه، وشدة ُخلقه متانة عىل وداللة التعاوني مبدئه عىل
الصديق.» هذا للتعاون فهنيئًا القديم، الصديق هو وأبقاهم أفضلهم ولكن وإخالًصا، مودًة
الكبري األستاذ قاله ما «هذا بقولها: عليها وعلقت باملجلس، كلمتي نص املجلة أوردت ثم
تُردده صًدى لكالمه يكون أن لنرجو وإنا به، العناية ورضورة التعاون يف بك الرافعي
دونها من يمكنها ال والتي لها الواجبة بالرعاية التعاونية الحركة تحظى حتى األرجاء
بل صديقنا إىل الشكر عبارات ه نوجِّ أن ذلك بعد وقليٌل اليانعة، ثمارها وتؤتي تنهض أن
ل يسجَّ سوف الذي البالد هذه يف التعاونية الحركة تاريخ شكر ولكنه الويف، التعاون صديق

نور.» من بأحرف له
بجلسة ألقيتها التي كلمتي يف عرَّجت ١٩٤٢ سنة العرش خطاب عىل الرد وملناسبة
مرة غري مني سمعتم حرضاتكم أن «أظن وقلت: التعاون عىل السنة تلك من ديسمرب ٩
النهضة وتأييد التعاون عن تكلمت لقد اإلمالل، درجة إىل ربما التعاون مسألة عن كالًما
أن أثبتت فالظروف مقتٍض؛ بدون يكن لم املوضوع هذا يف املتكرر وكالمي التعاونية،
نهضًة هلل، والحمد رأينا، ولذلك التوزيع؛ وسهولة الغالء ملكافحة األسلحة أهم من التعاون
ولكن الجمعيات. هذه بمعاضدة الوزارة من ونهضًة التعاونية، الجمعيات إنشاء يف طيبة
عىل الجمعيات هذه عىل بالرقابة خاصة عناية تُعنى أن الحكومة من بإلحاح أرجوه الذي
تكون والرقابة الزمن، بمرور الجمعيات تدهور إىل يؤدي الرقابة إهمال فإن وجه؛ أحسن
«مصلحة تقوى أن يجب أعمالها، عىل واملفتشني لحساباتها املراجعني املوظفني عدد بزيادة
التعاونية الجمعيات تمد أن التموين وزارة عىل ويجب الرقابة، بهذه تقوم التي التعاون»
عىل يساعدها املواد جميع من طلباتها بكل الجمعيات هذه إمداد ألن يشء كل يف بطلباتها
وتراخينا إمدادها يف تراجعنا ما إذا أخىش ألني عليها، إقباًال الجمهور ويزيد أعمالها نمو
سمح ال التعاونية الحركة تعثُّر إىل ويؤدي األثر سيئ فعل رد يحدث أن طلباتها إجابة يف

هللا.»
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(١٩٤٣ سنة يونيو ٥) للتعاون مؤتمر أول

مدينة إلقامته واختارت للتعاون، ا عامٍّ مؤتمًرا التعاون مصلحة أعدت ١٩٤٣ سنة يف
الحركة عىل اإلقبال يف املديريات أُوىل من تُعد التي الدقهلية عاصمة باعتبارها املنصورة
النهوضبالتعاون يف الفعالة العملية الوسائل من ألنه املؤتمر هذا يف ساهمت وقد التعاونية،

فيه. الناس وترغيب له والدعاية
حضور إىل ودعاني وقتئٍذ االجتماعية الشئون وزير الدين رساج فؤاد املؤتمر رأَس
الساعة منذ فيه ساهمت بنظام النهوض أساس عىل قامت ألنها الدعوة فلبَّيت املؤتمر
الواحد عبد الدكتور املرحوم وهو الوفد وزراء من آخر وزير أيًضا املؤتمر وحرض األوىل،

الصحة. وزير بك الوكيل
ا غاصٍّ املكان وكان الجديدة، بالسكة باملنصورة «ركس» سينما يف املؤتمر أقيم
خطبائه من وكان الطوائف. مختلف من واملثقفني واملوظفني األعيان كبار من باملدعوين
يف التعاون خدموا من إىل خطبته يف أشار وقد بك، حسيب محمود وقتئٍذ الدقهلية مدير
الحاد بالتصفيق املكان ضج حتى اسمي الجمهور سمع إن فما منهم، وذكرني مرص،
فاغتبطت وتكراًرا، حدة التصفيق فزاد مبتسًما، وأشكرهم أقف أن اضطررت حتى املتكرر
وأنه ظننت، مما أكرب النفوس يف منزلتي أن وعلمت املفاجئة، الظاهرة لهذه نفيس خاصة يف

وجهاده. عمله يوًما تقدِّر األمة هذه أن من ييأس أن للمجاهد يجوز ال

١٩٤٤ سنة التعاون قانون

٥٨ رقم القانون وهو للتعاون جديد قانون وضع إىل اللجان مختلف بحوث أدت وقد
وضعه إىل دعا وقد الشيوخ، مجلس يف نظره عند القانون لهذا مقرًرا وكنت ،١٩٤٤ لسنة
تمشيًا ١٩٢٧ سنة قانون عىل جوهرية تعديالت إدخال وجوب من التجربة من ظهر ما
القيام يف لها وتعضيًدا ألعمالها وتنظيًما التعاونية للجمعيات وتيسريًا الحديث التطور مع
١٩٤٤ سنة قانون صار بحيث القانون هذا نصوص يف التعديالت هذه وأُدمجت بمهمتها،

التعاون. ألحكام الشامل القانون هو

(١٩٣٢ سنة (نوفمرب االستشارة عن اعتذاري (8)

مستشاَرين «باشا» بك عيل زكي ومحمد بك الشوربجي مصطفى ُعنيِّ عندما ١٩٣٢ سنة يف
العدل وزير باشا ماهر عيل بأن حمدي بك فؤاد املرحوم إيلَّ أفىض االستئناف، بمحكمة
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جوابك مبلِّغ فإني املنصب هذا تقبل كنت إذا يل: وقال مستشاًرا، يُعيِّنني أن يُرسه وقتئٍذ
شكري باشا ماهر يُبلغ أن ورجوته محاميًا بقائي يف رغبتي عن له فأعربت باشا، ماهر إىل
يكن لم ألنه كنت كما أبقى أن إىل نفسه خاصة يف يميل بك فؤاد وكان يفَّ. لثقته وتقديري
ولكي لذمته إبراءً الرغبة هذه أبلغني ولكنه الوطني، الكفاح يف مهمتي عن أتخىل أن يل يريد
املنصب هذا ظل يف فأسرتيح الكفاح من سئمت أو تعبت قد كنت إذا جوابي من يستشفَّ
فقال بعُد. أسأم ولم بعُد أتعب لم وأالقيه لقيته مما الرغم عىل إني له فقلت القضائي،
بهذا عالم إني نعم، قلت: الخط؟ طول عىل كفاحنا يف لنا األمة خذالن تشهد ألم ولكن يل:
الظروف، هذه يف منصب أيَّ يقبل من ألوم ال وأنا سواي، من أكثر منه عانيت وقد الخذالن،
إذا حمدي بك فؤاد بحضور بك زكي مني وطلب الكفاح. يف االستمرار أود شخصيٍّا ولكني
الصدد هذا يف رغبتي أُبلغهما أن الكفاح هذا عناء من الراحة إىل بحاجتي ما يوًما أشعر كنت
التعيني، هذا يقتضيه إجراء أي يكلِّفاني أن دون مستشاًرا لتعييني السبيل يل يهيِّئا لكي
أالَّ نفيس خاصة يف رغبت أني عىل الجميل، هذا لهما وحفظت بذلك ووعدتهما فشكرتهما
االعتذار فكرة نفيس يف قوَّى مما وكان العناء. هذا من الراحة طلب إىل الظروف تُلجئني
من الباقية الحلقات تأليف بسبيل كنت أنني املمتاز القضائي املنصب هذا قبويل عدم عن
األوىل، الثالثة األجزاء سوى الحني ذلك حتى منها صدر يكن ولم القومية» الحركة «تاريخ
فكيف وتأليًفا؛ عمًال السياسة عن بعيًدا يكون أن يجب القايض أن أرى أزل ولم وكنت
حالة يتناول أن بد ال القومي التاريخ يف مؤلًَّفا آلخر آٍن من وأُخرج القضاء منصب أتوىل
للقايض إن ا حقٍّ العملني؛ بني بالتعارض شعرت لقد نواحيها؟! شتى من السياسية مرص
فليكن يتجاوزها أن أراد وإذا القانونية، املسائل يف ولكن والتأليف، القضاء بني يجمع أن
غمارها القايض يخوض أن أرى فال السياسة أما االجتماعية، أو العلمية املسائل يف ذلك
وخالفاتها، وعواطفها السياسة عن بمنأًى يكون أن يجب القضاء ألن إيجابي شكل بأي
أن بالقايض يحُسن واضحة سياسية ميول له تكون أالَّ السياسة يف يكتب ملن يمكن وال
رصفتني التي األسباب أهم من كان القومية الحركة بتأريخ فاشتغايل عنها؛ بعيًدا يكون
كتابي بطبع أقوم العام ذلك يف كنت فقد أخرى جهة ومن القضاء. مناصب قبول عن
طبعه أثناء أتوقع وكنت ،١٩٣٢ سنة ديسمرب أواخر يف فعًال ظهر وقد إسماعيل»، «عرص
بتعييني امللكي املرسوم يصدر أن يف حرًجا فرأيت فؤاد، امللك له املغفور رضاء ينال أالَّ
هذا يُصدر الذي امللك والد عىل املآخذ هذه فيه كتابًا أُخرج شهرين أو شهر وبعد مستشاًرا

اللياقة. من شيئًا فيه أجد لم إذ املوقف؛ هذا لنفيس أرتِض لم التعيني،
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(١٩٤٠ سنة (نوفمرب الوزارة عن اعتذاري (9)

حسن املرحوم وفاة عقب ١٩٤٠ سنة نوفمرب ١٥ يف األوىل وزارته باشا ي رسِّ حسني ألَّف
ووزير الدستوريني واألحرار املستقلني من ألَّفها وقد السابقة، الوزارة رئيس باشا صربي
عىل األمر وعرضت فاعتذرت كوطني، فيها أشرتك أن تأليفها أثناء عيلَّ وعرض اتحادي،

اعتذاري. عىل فأقرَّتني الوطني للحزب اإلدارية اللجنة
مجلس رئاسة دار إىل الوزارة بتأليف اشتغاله أثناء باشا ي رسِّ حسني استدعاني
الوزارة) هذه يف الصحة (وزير باشا إبراهيم عيل الدكتور املرحوم معه وكان الوزراء،
له وقلت يل، تقديره عىل عميًقا شكًرا فشكرته الوزارة، هذه يف اشرتاكي أمر عيلَّ فعرض
ولكن قال: للحزب. اإلدارية اللجنة إىل الرجوع بعد إال النهائي رأيي أبدي أن أستطيع ال إني
اللجنة أعضاء استدعاء اإلمكان يف إن له: فقلت الليلة. الوزارة وستؤلف مستعجل األمر
تبلغني أن قرارها صدور بعد أرجو إذن قال: تراه. ما وتقرِّر اليوم لتجتمع عجل عىل
ألتصل الخاص تليفونه رقم وأعطاني مساءً. السادسة الساعة قبل اليوم تليفونيٍّا بفحواه
بروح تعرضها أن اللجنة عىل املسألة تعرض حني وأرجو قال: الرئاسة، دار يف مبارشًة به
رأيًا واتفقنا واجتمعنا بإخواني اتصلت ثم شكري. له وكررت فوعدته واملوافقة. االعتدال
أنه رأينا وإخواني بشخيصفإني باشا ي رسِّ حسني ظن لُحسن تقديري ومع االعتذار. عىل
بروح ١٩٣٦ سنة معاهدة تنفيذ هو الوزارة برنامج يكون أن من قائمة والحرب بدٌّ يكن لم
وعىل الوطني؛ الحزب سياسة مع يتعارض ما الربنامج هذا يف رأينا وقد واإلخالص، الود
استقر ما إبالغه يف باشا ي رسِّ مع موعدي عىل حافظت وقد االعتذار. من بدٌّ يكن لم ذلك
أنطون مكتب من به أتصل أن إىل اضطررت فقد أزف قد الوقت كان وإذ اللجنة، رأي عليه
الخاصالذي الرقم وطلبت معه، موعد عىل وكنت األهرام، تحرير رئيس «باشا» الجميل بك
الرئيس دولة يا آسف أنا له: فقلت خري! يل: وقال شخصيٍّا، عيلَّ فردَّ باشا ي رسِّ يل أعطاه
لدولتك شاكر حال كل عىل وإني االعتذار، قررت واللجنة باللجنة اجتمعت فقد أعتذر؛ أن
معنا تكون أن أود كنت إني يل: فقال التوفيق. كمال لدولتك وأرجو بي، ثقتكم ُحسن
وكان ذلك. عىل املكاملة وانتهت وشكري، اعتذاري له فكررت البالد. خدمة عىل لنتعاون
حضورك قبل علمت لقد يل: قال انتهت فلما عباراتها، يتتبَّع مكتبه عىل الجميل بك أنطون
باعتذارك أهنئك اآلن ولكني بها، أهنئك أن أود وكنت الوزارة، يف لالشرتاك ُدعيت أنك
كما الوزارة يف اشرتاكك عن ببساطة تعتذر رأيتك وقال: قليًال سكت ثم قبولها. عدم عن
تظن وهل مبتسًما: قال هنيهة سكت أن وبعد شاي! حفلة حضور عن اإلنسان يعتذر
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ذلك، يف أشك إني الفور: عىل فأجبته املواقف؟ هذه مثل تقدِّر األمة أن بك الرحمن عبد يا
الجدد الوزراء عىل قريبًا سيُنَعم أنه أظن وقال: عاد ثم ومطمنئ. مرتاح أنا هكذا ولكن
تستحقها التي الرتبة هذه لتنال سانحة الفرصة تكن أفلم حصل) (وقد الباشوية برتبة
الوزارة عن اعتذرت قد دمت ما له: فقلت متفكًها، ذلك قال باشا؟ الرحمن عبد يا ونناديك

… الباشوية من أهم الوزارة أن أعتقد فإني

(١٩٤٠ سنة (ديسمرب املحامني نقابة وكالة من إسقاطي (10)

مجلس أعضاء بتعيني مرسوم صدر باشا، ماهر عيل وزارة عهد عىل ١٩٣٩ سنة ديسمرب يف
املحامني جمهرة باتفاق املرسوم هذا صدور وكان والوكيل، الرئيس ومنهم املحامني، نقابة
هذا ويف وبعض، بعضهم املحامني بني قائًما كان خالًفا وحسم أحزابهم، اختالف عىل
واألستاذ للنقابة، وكيًال أنا وُعينت نقيبًا، بسيوني محمود األستاذ املرحوم ُعنيِّ املرسوم
سكرتريًا، «باشا» الحق عبد الحميد عبد واألستاذ للصندوق، أمينًا بك خليل توفيق محمد
حمزة امللك عبد ومحمد بك قصريي وإدوار بك سعد وغربيال «باشا» بك صدقي وكامل
الجندي ويوسف أيوب وعيل إسكندر وراغب «باشا» علم أبو صربي محمد واألساتذة بك

أعضاء. لطفي الحميد وعبد صربي ومحمود غنام سليمان ومحمود
وكنت املحامني، نقابة مجلس يف ممثَّلًة كلها األحزاب تكون أن املرسوم هذا يف ولوحظ
ألنه املحامني ارتياح التعيني هذا وصادف الوطنيني، املحامني أمثِّل للنقابة وكيًال بصفتي
يكون أن يمكن وكان املحاماة، محيط يف الكلمة وتوحيد األحزاب بني لالئتالف نموذًجا كان

عامة. القومية املسائل يف األحزاب وائتالف الصفوف لتوحيد مثًال
بني النفوس وصفاء والتضامن الودِّ من روٍح يف كاملة سنة املجلس هذا عمل وقد

األمور. من أمٍر أيِّ يف الحزبية بينهم تفرِّق ولم أعضائه
الجمعة يوم العمومية الجمعية اجتمعت للنقابة السنوية االنتخابات موعد جاء فلما
يف منضدة عىل املجلس أعضاء وجلس امللكة، بشارع النقابة بدار ١٩٤٠ سنة ديسمرب ٢٧
أقطاب أبلغني كما االتفاق وكان بسيوني. محمود األستاذ يمني إىل أنا وجلست املكان، صدر
انتخابي ويعيدوا نقيبًا بسيوني محمود األستاذ انتخاب يعيدوا أن النقابة مجلس يف الوفد
مطمئنٍّا وجلست االجتماع، مكان إىل مطمئنٍّا وذهبت السابق، الوضع كان كما للنقابة وكيًال
يهنئونني الوفديون املحامون وكان العمومية، الجمعية فيها اجتمعت التي املدة طيلة أيًضا
وفاز النقيب انتخاب تم فلما وعودهم. إىل اطمئنانًا فازددت وكيًال انتخابي بإعادة مقدًما
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أُعطيت التي اللحظة إىل أيًضا وكنت الوكيل، انتخاب دور جاء بسيوني محمود األستاذ
يف ولكن للوكالة، انتخابي إعادة إىل مطمئنٍّا النقابة سكرتري إىل مطوية االنتخابات أوراق
وكان علم، أبو صربي محمد لألستاذ أُعطيت كثرية أصواتًا أن الحظت األوراق فرز أثناء
يل، أُعطيت التي األصوات عىل زادت حتى االزدياد يف أصواته وأخذت باملجلس، عضًوا
عىل لحظة آخر يف ا رسٍّ واتفقوا معي عهدهم نقضوا الوفديني أن النتيجة ظهور بعد وعلمت
للوكالة، علم أبو صربي األستاذ بينهم فيما حوا فرشَّ ودًما، لحًما وفدية النقابة يجعلوا أن
ولم سواهم، أحد بها يشعر لم بحيث جماعة إىل جماعة من بينهم تتنقل الرس كلمة وكانت

النقابة! لوكالة االنتخاب يف سقطت ذلك وعىل نفاذها؛ بعد إال باملؤامرة طبًعا أنا أشعر
استياء ضجة الجامحة والحزبية العهد نقض من عليه انطوى وما الحادث لهذا كان
تجمعني كانت الذي الجندي يوسف األستاذ األخصِّ عىل لها واستاء املثقفة، األوساط يف
وكان — معي الوفديني املحامني فعلة واستنكر الشيوخ، مجلس يف املعارضة صفوف وإياه
يف أثر لها يكون أالَّ مني ورجا الفعلة هذه عىل الشديد أسفه يل فأبدى — املؤامرة عن بعيًدا
أساسها ليس معارضتي إن له فقلت معارًضا، بصفتي املجلس يف موقفي من يغريِّ نفيس
فليطمنئ باملعارضة، إيماني أساسها بل — املعارضة يف وقتئٍذ وكانوا بالوفديني— ارتباطي

الناحية. هذه من
هذه فعلوه ما أستغرب فلم الوفديني، من معي العهد نقض دالئل تعددت وهكذا
الطبقة من املختارة الصفوة وهم املحامون يساير أن نفيس يف حز الذي األمر ولكن املرة،
والتقدير االستقامة روح من الخالية املعاملة هذه ويعاملوني امللتوية السياسة هذه املتعلمة

الحد؟! هذا إىل السامية املعاني هذه عىل الحزبية تطغى فهل واإلنصاف،

الوطني الحزب يف الخالف (11)

أعضاء بني كبري لخالف سببًا باشا صربي حسن وزارة يف باشا رمضان حافظ اشرتاك كان
محمود محمد وزارة يف باشرتاكه ضيقة دائرة يف الخالف هذا بدأ وقد الوطني، الحزب
يف فوتح فلما للحزب، اإلدارية اللجنة من قرار بغري اشرتاكه كان إذ ١٩٣٧؛ سنة باشا
عجل، عىل أُلِّفت فإنها الوزارة تأليف قبل اللجنة لعقد يتسع يكن لم الوقت بأن اعتذر ذلك
يشرتك أن دون الثالثة وزارته وألَّف محمود محمد وزارة استقالت حتى اللجنة وسكتت
ماهر عيل وزارة واستقالت ١٩٤٠ سنة يونيو أزمة وقعت فلما باشا. رمضان حافظ فيها
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الحزب يشرتك وهل املوقف يف وبحثت يونيو ٢٤ يوم للحزب اإلدارية اللجنة اجتمعت باشا
أُلِّفت ثم فيها. االشرتاك عدم اللجنة فقررت يشرتك، ال أم لذلك ُدعي إذا الجديدة الوزارة يف
بني اإلدارية اللجنة يف االنقسام فوقع باشا، رمضان حافظ وفيها باشا صربي حسن وزارة
الخالف هذا وبقي موقفه، يف له ومؤيِّد اللجنة قرار ملخالفته باشا حافظ ملوقف ُمعارض
إىل الوحدة وعادت الفريقني بني الصلح تم أن إىل بينهما خالف عىل اللجنة وُشعبتا قائًما

.١٩٤٦ سنة نوفمرب يف اللجنة

(١٩٤٦ سنة (نوفمرب الوطني الحزب فريقي بني الصلح (12)

الحزب يف واالنقسام الخالف أسباب إزالة يف الخري وسطاء من تُبذل املساعي فتئت ما
لذلك، بنفيس أسعى كنت بل الغرض، لهذا مسًعى بكل ب أرحِّ ناحيتي من وكنت الوطني،
وإذ األخرى. تعارض منهما كل للحزب إداريتني لجنتني لوجود مطلًقا مرتاًحا أكن لم ألني
مقبولة تكون لالتفاق لصيغة أسعى كنت فإني االنقسام سبب هو الحكم يف االشرتاك كان
يتعارضمع برنامجها كان إذا وزارة يف الحزب يشرتك أالَّ عىل الرأي اتفق وقد الطرفني، من
وتغيريها وقيامها الوزارات تأليف يف األصل ألن االتفاق؛ أساس هو هذا يكون وأن مبادئه،
يشرتكون واألشخاصالذين الجماعات بها تؤمن معينة وغايات مبادئ تحقيق عىل تقوم أن
وكان .١٩٤٦ سنة إىل استمر ثم أخفق، ولكنه ،١٩٤٣ سنة يف السعي هذا تجدد وقد فيها.
فإنهما باشا؛ أباظة وفكري باشا عيل زكي محمد الصدد هذا يف الخري وسطاء أبرز من
نوفمرب يف الصلح تم وقد االنقسام، أسباب إزالة يف كبري فضل لهما كان — يقال والحق —

وهي: الصحف إىل أبلغناها عامة صيغة عىل واتفقنا ١٩٤٦ سنة
كيانها يف تهددها التي األحداث وحيال البالد تجتازها التي العصيبة الظروف «يف
يعيدوا لكي خالف من بينهم ما يزيلوا أن الوطني الحزب رجال رأى واستقاللها، ووحدتها
االستجابة؛ إىل وأدعى أقوى األمة صفوف وحدة إىل دعوتهم ولتكون صفوفهم إىل الوحدة

والجهاد.» العمل يف متضامنني إخوانًا وعادوا بينهم االتفاق وتم اجتمعوا ولذلك
العمل «يف عبارة: تعديل مع ٧ / ١١ / ١٩٤٦ بعدد الصيغة هذه «األهرام» ونرشت
ولعلها قائمة، تزال ال الصحف عىل الرقابة وكانت البالد»، خدمة «يف وجْعلها: والجهاد»

شيئًا. البيان جوهر من يغريِّ ال الذي التعديل بهذا أشارت
كان الصلح أحاديث صدد يف أنه عىل الحكم، يف االشرتاك عن شيئًا البيان يف نُدِخل ولم
الوزارة برنامج كان إذا إال مشرتًكا أو منفرًدا الحكم الوطني الحزب يدخل أالَّ عىل االتفاق
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عىل واتفقنا اإلدارية، للجنة موكوًال يكون الصدد هذا يف األمر وأن مبادئه، مع يتعارض ال
الخالف. أثناء منهما كل إىل انضموا ومن اللجنة فريَقي من مؤلَّفة اإلدارية اللجنة تكون أن
وسطاء يتالفاه أن أرجو ١٩٥٠ سنة الحزب يف جديد صدع األسف مع حدث وقد

وحدته. الحزب إىل ويعيدوا الخري

(١٩٤٠–١٩٥١) بالراديو إذاعاتي (13)

،١٩٤٠ سنة فرباير ١٠ السبت يوم مساء من الثامنة الساعة يف بالراديو يل إذاعة أول كانت
وقد وفاته. عىل عاًما وثالثني اثنني مرور ملناسبة كامل مصطفى ذكرى عن حديثي وكان
الخطب أو الصحف من بدًال الراديو طريق عن الزعيم ذكرى عن كلمتي أجعل أن يف فكرت
الوسيلة هذه يف رأيت وقد الذكرى، عن الحديث أساليب يف تنويًعا ذلك يف ورأيت املحافل، يف
يف القراءة يحبون ممن أكثر الراديو إىل يستمعوا أن يحبون الذين فإن للحديث؛ تعميًما
مهما اجتماٍع يف الخطيب يسمعون ممن عدًدا أكثر أَوىل باٍب من وهم املجالت، أو الصحف

بالراديو). أذيع إذا (إال كبريًا كان
الشئون وزارة إىل كتبت تقريبًا بشهر موعدها قبل أني يل إذاعة أول عن أذكره ومما
«مصطفى عن حديث إلقاء يف رغبتي بإبداء خطابًا اإلذاعة) تتبعها كانت (التي االجتماعية
تزال ال (وكانت اإلذاعة دار مع واتفقت بطلبي، الوزارة بت فرحَّ وفاته، ذكرى ملناسبة كامل»
جاءني بأسبوع املوعد وقبل حديثي، إلذاعة طلبته الذي املوعد تحديد عىل بريطانية) رشكة
العارشة الساعة يف اإلذاعة دار إىل الحضور إىل فيه يدعوني اإلذاعة عام مراقب من خطاب
هذا من فاستغربت امليكروفون»، عىل «للتمرن فرباير ٩ الجمعة يوم صباح من والنصف
من أصعب امليكروفون يف الكالم يكون هل عجبًا! يا وقلت: أقرؤه وأنا وابتسمت الخطاب،
إىل وذهبت الطلب، لبَّيت فقد حال كل وعىل املحافل؟ يف الخطب أو املحاكم أمام املرافعات
وزميل صديقي وهو «باشا» لطفي بك سعيد وقابلت «للتمرين»، املحدد املوعد يف اإلذاعة دار
لذلك؛ تعجب ال وقال: فضحك االمتحان، ألداء حرضت قد ذا أنا ها مبتسًما: له وقلت يل،
ناجًحا، حديثك يكون أن نريد إننا املحاكم؛ أو املحافل يف الكالم غري الراديو يف الكالم فإن
ودرجة الراديو يف الكالم طريقة تعرف أن بد فال الراديو، يف لك حديث أول وهذا خصوًصا
وما امليكروفون، وبني بينك تكون أن يحُسن التي واملسافة الحديث، إلقاء أثناء الصوت علو
املوظف مع فدخلت االمتحان. ألداء مرتاح وأنا َحَسٌن، فقلت: الفنية، املالحظات من ذلك إىل
بأن عيلَّ وأشار والنوافذ، األبواب مقفلة ضيقة غرفة وهي امليكروفون، غرفة إىل املختص
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الحديث وكان الفنية، املالحظات بعض يل وأبدى متهدًجا، وال عاليًا ال هادئًا صوتي يكون
يل عيَّنه الذي املوضع يف امليكروفون أمام فجلست قبُل، من اإلذاعة عليه ووافقت مكتوبًا
أذنيه، عىل وضعها سماعة من وحده يسمعه هو وأخذ الحديث، إلقاء يف وأخذت املذيع،
كفى يل: قال ثلثه أو ربعه ألقيت أن وبعد إلقائي، لطريقة مرتاح أنه يسمعه وهو يل فبدا

… االمتحان يف نجحت لقد هلل، الحمد فقلت: يمكن، ما بأبدع حديثك تُلقي إنك بك، يا
له واستمع االمتحان، يوم أديتها التي الطريقة عىل ألقيته إللقائه املحدد اليوم ويف
بعض يل وقال ناحية، كل من به إعجابًا وسمعت واملنازل، واملقاهي املدن مختلف الناسيف
قد إنه املناسبة بهذه يل وقال املحافل، يف منك أخَطُب امليكروفون يف إنك الفنيني أصدقائي
والعكس فيه، مرغوبًا يكون ال الراديو يف صوته ولكن الخطباء أعظم من اإلنسان يكون
اإلذاعة أن الحظت وقد الراديو. مع تماًما منسجمان إلقائك وطريقة صوتك وإن بالعكس،
الخطابة أذيعت إذا (إال املحافل يف الخطابة ومن الصحف يف الكتابة من أعمُّ بالراديو
كل أذيع العام ذلك منذ فأخذت الراديو، يف أحاديثي أتابع أن إىل دعاني ما وهذا بالراديو)؛
نوفمرب ١٥ يف والثاني كامل، مصطفى وفاة ذكرى عن فرباير ١٠ يف األول حديثني: سنة

أخرى. مواضيع يف أحاديث من اإلذاعة تطلبه ما عدا فريد، محمد ذكرى عن
،١٩٤٧ سنة السودان عن أحاديث عدة وأذعتها مني طلبتها التي األحاديث أهم ومن
النيل: وادي «وحدة عن ١٩٤٧ سنة مارس ٨ يوم املوضوع هذا يف األول حديثي أذعت وقد
السودان يف االنفصالية «الدعوة عن منه ١٥ يوم والثاني منها»، الغرض هو وما تكييفها
والرابع السودان»، مصري وتقرير «االستفتاء عن منه ٢٢ يوم والثالث استعمارية»، فكرة
«النظام عن أبريل ٥ يوم والخامس السودان»، يف الذاتي الحكم «خدعة عن منه ٢٩ يوم
إذاعتها. عقب املرصية اإلذاعة مجلة يف األحاديث هذه نُرشت وقد السودان»، الحارضيف

(١٩٤١) األدبية كامل مصطفى مباراة (14)

أن العتقادنا الثقافية بالنهضة الوطنية الدعوة فيه تقرتن عمٍل يف فكَّرنا ١٩٤٠ سنة يف
منذ الوطني الحزب عليها سار فكرة وهي الدعوة، بهذه اإليمان عىل يساعد القومي الوعي
وما الشعب مدارس وإنشاؤه واملجالت واملؤلفات الصحف نرشه آثارها من وكان تكوينه،

ذلك. إىل
إخواني مع اجتمعت ،١٩٤٠ سنة مايو يف كامل مصطفى تمثال عن الستار أزيح فلما
مصطفى «مباراة تُسمى مسابقة إىل الدعوة قررنا فيما للحزبوقررنا اإلدارية اللجنة أعضاء
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باشا، عزام الرحمن عبد اليسار: إىل اليمني من :١٩٤١ سنة األدبية كامل مصطفى مباراة
باشا، ماهر عيل باشا، أحمد القوي عبد بك، فهمي الرحمن عبد الدرديري، أحمد يحيى الدكتور
األستاذ باشا، الجميل أنطون مواجهتهم: ويف باشا، حرب صالح بك، الرافعي الرحمن عبد
أباظة فكري باشا، حفناوي توفيق محمود بك، الشوربجي مصطفى سعيد، محمود حسني

باشا.

مصطفى «جهود عن بحث كتابة وموضوعها الجيل، شباب فيها يشرتك األدبية»، كامل
وعالقة واالجتماع واالقتصاد التعليم يف وبخاصة القومي اإلنشائي النشاط نواحي يف كامل
خمسني بمبلغ بك جالل محمود محمد وزمييل صديقي وتربع الوطنية»، بدعوته ذلك
املباراة: رشوط وكانت املباراة. هذه يف السبق قصب يحوزون ملن مكافأة تُعطى جنيًها
الكتابة تزيد أالَّ (٢) سنة. ثالثني عن سنه تزيد ال مرصيٍّا شابٍّا فيها املشرتك يكون أن (١)
لجنة إىل املواضيع تُقدَّم أن (٣) الكبري. القطع من صحائف عرش عن املباراة موضوع يف
أباظة فكري بك، الرافعي الرحمن عبد «باشا»، بك الجميل أنطون من: أُلِّفت التي املباراة

املباراة. عن اإلعالن تاريخ من أشهر ثالثة مدة يف العمري، محمود األستاذ «باشا»، بك
بحثه، منهم كلٌّ وقدَّم متباريًا، عرشين عدتهم بلغت الشباب من كثري الدعوة لبَّى وقد
هذه كل اللجنة قرأت وقد الشباب. أفكار يف كبري تقدُّم عىل ا حقٍّ دلَّت قيِّمة بحوثًا وكانت
بينهم فوزعناها بالجائزة، جديرة منها أربعة أن ووجدت بينها، ووازنت وراجعتها البحوث
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سنة فرباير ٩ يوم الدلة عيل صالة يف فخمة شاي حفلة املناسبة لهذه وأقمنا بالتساوي،
األستاذ من: كلٌّ املباراة يف وفاز الزعيم، لوفاة والثالثني الثالثة الذكرى ملناسبة ١٩٤١
الحقوق، بكلية الطالب منصور وعيل الحديدية، السكك بمصلحة املوظف تاوفيلس نجيب
الخالد محمد واألديب بالدقهلية، القطن مراقبة بتفتيش املوظف السعيد لبيب واألستاذ

مزار. ببني توفيق
األعزاء! «سادتي بقويل: وختمتها املباراة بفكرة فيها نوَّهت كلمة الحفلة هذه يف وألقيُت
الشباب نرى إذ والرسور بالغبطة نشعر كامل مصطفى برسالة نؤمن الذين نحن إننا
والحياة، البعث رسالة إال كامل مصطفى رسالة وما الرسالة، هذه حمل يف معنا يشرتك
رسالة هللاوالوطن، لوجه الخالصة الهوى، عن املنزَّهة الوطنية رسالة والحرية، الحق رسالة
جديرة مجيدة رسالة فهي إىلمصبه؛ منبعه من النيل وادي وحدة رسالة والجالء، االستقالل
حارضها يف األمة حياة يف األعىل املثل هي حملها، يف طبقاته بجميع الشعب يشرتك بأن
تنشدها عليا ُمثل لها كانت إذا إال األمام إىل ُقُدًما تسري وال تنهض ال واألمم ومستقبلها،
ويدركها الرسالة هذه يقدِّر الشباب نرى أن صدورنا ويُثلج ويُرسنا تحقيقها. عىل وتعمل
فالحقائق غرو؛ وال ولسانه، بقلمه ويخدمها وفؤاده، بقلبه بها ويؤمن وبحثه، بفهمه

العاملني.» نصري وهللا والخلود، البقاء لها مكتوب السامية اإلنسانية واملبادئ الكربى

وفريد مصطفى رضيح (15)

املغافر بشارع لوالدته الزعيم شيده الذي املدفن يف القديم كامل مصطفى رضيح أقيم
سنة جوارها إىل وُدفن ،١٩٠٧ سنة األخري مرقدها إىل شيَّعها وقد الشافعي، اإلمام بمدافن
يظهر التصدُّع أخذ حتى تجديده أو املدفن هذا إصالح يف يٌد تعمل لم يومئٍذ ومن ،١٩٠٨
لألمطار يُستهدف أن الطاهر الرضيح عىل يُخىش وصار ،١٩٣٩ سنة وجدرانه سقفه يف
التصدع، هذا تدارك يف إخواني من لفيف مع ففكرت العام. ذلك شتاء يف الجوية واألعراض
تالميذ به اكتتب يسري مبلغ جمع لها وتم الرضيح، إلصالح لجنًة ١٩٣٩ سنة أواخر يف وألَّفنا
حالٍة يف ذلك مع يُعد ولم جزئيٍّا، ترميًما رضيحه منا فرمَّ به، واملعجبون وأنصاره الفقيد
نظر ملناسبة ١٩٤٤ سنة مايو ١٠ بجلسة الشيوخ مجلس يف فاقرتحت الزعيم، بمكانة تليق
رفات يضم جديد مدفن لتشييد جنيه ألف خمسني مبلغ اعتماد األشغال وزارة ميزانية
املدفن تصميم ووضعت االقرتاح، هذا بتنفيذ الجلسة هذه يف الحكومة ووعدت الزعيم،
.١٩٤٩ سنة أواخر يف تشييده وتم القلعة، بجوار الدين صالح ميدان يف وأقيم الجديد،

161



١٨٨٩–١٩٥١ مذكراتي

ريض نفيسة السيدة مقام بجوار العائلة مدفن يف فهو القديم فريد محمد رضيح أما
ال حالة يف واألمطار للعراء ُعرضة السنني طوال وبقي عجل، عىل القرب أقيم وقد عنها، هللا
وقد وحياته. ونفسه وصحته مرصبماله سبيل يف ى ضحَّ الذي الشهيد الزعيم ومنزلة تتفق
مصطفى جوار إىل يُنقل أن االئتالفية باشا ي رسِّ حسني وزارة يف وزيًرا كنت عندما اقرتحت
إىل فريد محمد املرحوم رفات نقل ١٩٤٩ سنة سبتمرب ١٨ يف الوزراء مجلس فقرر كامل،
الوفيَّني والصديقني العظيمني للزعيمني يتاح وهكذا الجديد، باملدفن كامل مصطفى جوار
وأربعني نيًفا بينهما الزمن فرَّق أن بعد واحد قرب ويضمهما النوى طول بعد يلتقيا أن

وفريد». مصطفى «رضيح الجديد الرضيح وأصبح سنة،
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١٩٤١-١٩٤٢

األحكام نظام إىل استناًدا الشبان بعض الحكومة اعتقلت األخرية العاملية الحرب إبان يف
العرفية.

وهل اعتقالهم، سوَّغت التي األسباب عن بسؤال ١٩٤١ سنة نوفمرب ٢٤ يف فتقدمت
وهل املعتقلني، أولئك إىل هة موجَّ معيَّنة تهٌم هناك وهل ماذا؟ أم العمومية النيابة بأمر كان
باطًال االعتقال اعتبار وصيغته السؤال غريضمن وكان ال؟ أم التهم هذه يف تحقيق حصل

النيابة. من بأمٍر يكن لم ما
حسني وزارة عهد «يف ١٩٤١ سنة ديسمرب ٩ بجلسة السؤال هذا عىل الحكومة أجابت
املرحوم وهم: املعتقلني، هؤالء بعض أسماء بالجلسة بياني يف ذكرت وقد باشا». ي رسِّ
وكيلها، السكري أحمد واألستاذ املسلمني، اإلخوان لجمعية العام املرشد البنا حسن األستاذ
وإبراهيم حسني أحمد األساتذة املحامني ومن سكرتريها، عابدين الحكيم عبد واألستاذ
األستاذ املهندسني ومن صبيح، محمد األستاذ الصحفيني ومن طلعت، وإبراهيم الزيادي

الوفا. أبو فتحي
السكري وأحمد البنا حسن األساتذة عن أفرجت أنها السؤال عىل الحكومة جواب كان
الوزارة من فطلبت اعتقالهم»، أمر عليها بُني التي األسباب «لزوال عابدين الحكيم وعبد

بذلك. فوعدت اآلخرين، املعتقلني إىل املنسوبة التهم يف البحث إعادة
وبعد السياسيني، املعتقلني عن الجندي يوسف األستاذ املرحوم من استجواب تقدَّم ثم
أواخر يف ١٩٤٢ سنة يناير ٢٠ بجلسة بنظره املجلس وبدأ االستجواب، بهذا تمسكت وفاته
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الوفدية الوزارة وخلفتها الوزارة استقالت ثم رشحه. يف وأخذت باشا، رسي وزارة عهد
وزاد املعتقلني، اعتقال واستمر ،١٩٤٢ سنة فرباير يف باشا النحاس مصطفى برئاسة

آخرون. معتقلون عليهم
ونُظر الوفدية الوزارة رئيس إىل بتوجيهه االستجواب جددت ١٩٤٢ سنة أبريل ٧ ويف

.١٩٤٢ سنة مايو ٢٠ بجلسة
املطبوعة، املجلس مضابط من كاملة لالستجوابخمسصحائف استغرقرشحي وقد
هي، اعتقلتهم من عليهم وزدت السياسيني، املعتقلني إبقاءها الوفد حكومة عىل وأخذت
حصلت قد الوفد حكومة عهد يف السيايس االعتقال إن وقلت باشا، ماهر عيل مقدمتهم ويف

لألسف. تدعو شديدة مضاعفات له
األستاذ استجواب سابقة بجلسة نظر قد االستجواب هذا أرشح أن قبل املجلس وكان
«االنتقال مناقشته بعد املجلس وقرر ماهر، باشا عيل اعتقال عن بك الشوربجي مصطفى
أن الجلسة انعقاد قبل الحكومة أنصار من األعضاء بعض يل والحظ األعمال»، جدول إىل
غري استجوابي يف ينظروا أن املجلس أعضاء فناشدت استجوابي. يف حجته له القرار هذا

يأتي: ما الصدد هذا يف وقلت السابق، بقرارهم متأثرين
أثره له بالحصانة يتعلق فيما صدر الذي القرار تعتربوا أال حرضاتكم من أرجو «إني
هو إنما باشا ماهر عيل رفعة شأن يف املجلس من صدر الذي القرار ألن استجوابي؛ يف
سلبي قرار هو وإنما مسببًا، وال موضوعيٍّا قراًرا فليس األعمال، جدول إىل باالنتقال قرار
حرضاتكم رأي يف يؤثِّر أن يمكن ال وهذا الفالنية، املسألة إىل الفالنية املسألة من باالنتقال

بُعد. عن أو قرٍب عن املسألة هذه تشبه مسألة عليكم ُعرضت لو فيما
ومنها اإلنسان، حقوق قررت التي السامية املبادئ فإن الزمالء، حرضات يا ذلك، ومع
اإلنساني، وللمجتمع البرشية للحضارة األسايس الحجر بذلك ووضعت الشخصية، الحرية
إىل احتاجت بل والبلدان، العصور مختلف يف الترشيعية املجالس يف واحدة دفعًة تتقرر لم
مكني، أساس عىل األمر آخر استقرت حتى وجْزر، ومدٍّ وجذٍب، وشدٍّ طويَلني، وردٍّ أخٍذ
غامض بعضها والبحوث، القرارات بشتى َلتفيض الترشيعية املجالس هذه مضابط وإن
ُوضعت حتى التطور هذا إىل حاجة يف املبادئ هذه وكانت فصيح. رصيح وبعضها مبهم،
التي املبادئ هذه ألن مرة بعد مرًة املسائل هذه تُعَرض أن أبًدا يضرينا فال ِنصابها، يف
قرائحهم استنفدت واملجاهدين، والسياسيني عني، واملرشِّ والفالسفة العلماء قرائح استنفدت
الكرة، بعد والكرَّة املرة، بعد املرة النظر فيها يعاد بأن جديرة السنني، توايل عىل وجهودهم

اإلنسان. حقوق مقرِّرة الساطعة، ُحلتها ويف الرائعة، حقيقتها يف تربُز حتى
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وآنًا حني، بعد حينًا فيها النظر تعيدوا بأن جديرة الزمالء، حرضات يا املبادئ، فهذه
هذه الحق، أو سابٌق قراٌر ذلك دون يُحول وال مناسبة، كل ويف ظرف، كل ويف آن، بعد
وأن واضحة جليًَّة تربُز أن يمكن حتى وعنايتكم، بتأييدكم تَْحبُوها بأن جديرة املبادئ
الدستور بحكم مكفولة الفرد حرية أن ا حقٍّ فيها يتقرر وحتى الصحيح، ِنصابها يف تُوضع

السامية. املبادئ وحكم
أجدُر وَمن بذلك؛ جديرون وأنتم وعنايتكم، بتأييدكم تَْحبُوها بأن جديرة املبادئ هذه

الحرية؟! وحماة الدستور، وحماة الحق، حماة يا األمة، شيوخ يا بذلك منكم
محرتم، قراٌر وهو منكم، صدر الذي القرار االستجواب موضوع يف إذن يؤثِّْر فال
املوضوع يف يؤثر وال فيه، صدر الذي املوضوع يف وال املوِضع، يف صادًرا قراًرا ليس ولكنه
كل يف الحقيقة تنُشد أنها الكربى القاعة هذه ميزة فإن ذلك ومع عليكم، الليلة املعروض
فيها يُنظر أن وجب مسألة عليها ُعرضت ما فإذا العليا، امُلثل وتنُشد عليها تُعرض مسألة
يل فاسمحوا والدستور. واإلنصاف العدل بعني فيها يُنظر بأن جديرة جديدة مسألة كأنها
ال العرفية األحكام أن يف نظري وجهة حرضاتكم أعرضعىل أن الزمالء، حرضات يا إذن،
القبض تملك ال العسكرية السلطة وأن الدستور، قررها التي األفراد حقوق يف مطلًقا تؤثِّر

الجنايات.» تحقيق قانون يف الواردة الحدود يف إال األشخاص عىل
وخالصتها االعتقال، يف الحكومة سلطة مدى يف نظري وجهة للمجلس رشحُت ثم
اشرتط قد العرفية األحكام قيام أثناء يف أحكامه من حكم تعطيل أجاز إذ الدستور؛ أن
٢٦ يف صدر الذي العرفية األحكام قانون وهو القانون يف املبنيَّ الوجه عىل ذلك يكون أن
يصح التي العرفية األحكام حدد القانون وهذا الدستور. أعقاب يف أي ١٩٢٣؛ سنة يونيو
العام النظام أو األمن تعرَّض كلما تعلن التي وهي الدستور، أحكام من حكم تعطيل فيها
أو املسلحة العدو قوات إغارة بسبب ذلك كان سواءً للخطر منها جهة أي يف أو مرص يف
١٩٣٩ سنة سبتمرب يف أُعلنت التي العرفية األحكام أما داخلية. اضطرابات وقوع بسبب
هو كما ١٩٣٦ سنة ملعاهدة تنفيذًا الربيطانية الحكومة طلب عىل بناءً إعالنها كان فقد
األحكام قانون يف الشارع عناها التي الحالة هي هذه فليست الرسمية. الوثائق من ثابٌت
حدود يف إال بها املساس يجوز وال قائمة ظلِّها يف األفراد حصانة تظل ثَمَّ ومن العرفية؛

الجنايات. تحقيق قانون
بقانون، أُبرمت قد املعاهدة إن وقتئٍذ) العدل (وزير باشا علم أبو صربي قال وهنا
قانونًا. ليست واملعاهدة آخر، يشء والقانون يشء املعاهدة أن وهو آخر رأيًا يل بأن فأجبت
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بناءً ١٩٣٩ سنة سبتمرب يف أُعلنت التي العرفية األحكام أن يف نظري وجهة رشح وتابعت
نوعني هناك ألن األفراد؛ حصانة إهدار فيه يجوز الذي النوع من ليست الحليفة طلب عىل
سنة قانون يف ح املوضَّ وهو «١٥٥» املادة يف الدستور يقصده نوع العرفية: األحكام من
يوضع وهو الدستور كان فما ،١٩٣٦ سنة معاهدة يف التزام عن تولَّد آخر ونوع ،١٩٢٣
بعد أي ١٩٣٦؛ سنة يف أُبرمت ملعاهدة طبًقا ستُعلن عرفية بأحكام يتنبأ ١٩٢٣ سنة يف

الدستور. صدور من سنة عرشة ثالث
بعض واشرتك املعاهدة، عىل فيه ارتكن ا ردٍّ نظري وجهة عىل علم أبو صربي ردَّ وقد
من يطلب أن املجلس يقرِّر أن «أقرتح نصه: هذا اقرتاًحا قدمُت ثم املناقشة، يف األعضاء
قانونية تهمة بأي اتهامهم التحقيق يُثِبت لم الذين السياسيني املعتقلني عن اإلفراج الوزارة

قانونًا.» إدانتهم التحقيق أثبت من املحاكمة إىل يحيل وأن
املجلس من تكليف أنه بحجة دستوري، غري بأنه االقرتاح هذا عىل علم أبو صربي فردَّ
مبارشة يف الحكومة محلَّ املجلَسني أحد يُِحلُّ هذا وأن ، معنيَّ إجراءٍ باتخاذ التنفيذية للسلطة

السلطات. فصل بمبدأ إخالٌل وهذا التنفيذية سلطتها
يقبل أن وهي اآلن إىل ١٩٢٤ سنة منذ مطردة قاعدة عىل سار املجلس بأن فأجبت

برغبات. االقرتاحات
وتقدَّم األعمال. جدول إىل واالنتقال املناقشة باب إقفال الوفديني بعضالشيوخ واقرتح
الدستورية الشئون لجنة إىل االستجواب بإحالة القادر عبد حسن الشيخ من ثالث اقرتاح
أسبوعني، ظرف للمجلسيف تقريرها وتقديم الدستورية الوجهة من وبحثه فيه رأيها إلبداء
سنة يونيو ٩) الجلسة وبهذه تالية. جلسة إىل الثالثة االقرتاحات يف الرأي أخذ ل أُجِّ وقد

«… األعمال جدول إىل «االنتقال عىل األغلبية وافقت (١٩٤٢

(١٩٤٣ سنة (يونيو-يوليو الربيطاني االقتصادي الخبري عن استجوابي (1)

خبريًا الربيطاني االقتصادي باكسرت جيمس املسرت ١٩٤٣ سنة مايو يف الوفد وزارة عيَّنت
أمني وكان سنوات، ثالث ملدة بعقٍد واالقتصادية املالية املسائل يف املرصية للحكومة ماليٍّا

العهد. ذلك يف للمالية وزيًرا باشا عثمان
التعيني هذا مسوغات باستجوابعن رئيسالوزارة إىل ١٩٤٣ سنة يونيو ٥ فتقدمتيف
وغري الرسمية سلطته ومدى راتبه وعن إليه، الحاجة ومبلغ ومالبساته، وظروفه وأسبابه

واملستقبلة. الحالية واملالية االقتصادية مرص سياسة يف وأثره الرسمية
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للدورة جلسة آخر وكانت ،١٩٤٣ سنة يوليو ١٥ بجلسة االستجواب هذا نُظر
أنتظر أن الوفديني األعضاء بعض مني طلب استجوابي رشح يف رشعت فلما الربملانية.
السليم الوضع إن لهم فقلت بعده، أتكلم ثم باشا) (النحاس الوزارة رئيس ردَّ أسمع حتى
الالئحة إىل مستنًدا أوًال الكالم يف بحقي وتمسكت الوزارة، رئيس يرد ثم أوًال أتكلم أن
أقوايل وموجز االستجواب، رشح يف وأخذت مضض، عىل طلبي املجلس فأجاب الداخلية،
التعيني هذا به يوحي ما وأن بالدهشة قوبل الربيطاني الكبري املايل املوظف هذا تعيني أن
أننا مع واملالية، االقتصادية املسائل يف فنيون ممتازون خرباء أو خبري لدينا ليس أن
ممتازة فئة البالد يف وتكونت امليدان هذا يف واسعًة خطواٍت املاضية سنة الثالثني يف خطونا
أن للحكومة يمكن الفئة هذه يف واحد رجل يوجد أفال واملاليني، االقتصاديني الخرباء من
بعد ستنشأ والتي الحرب عن نشأت التي املشاكل يف واملالية االقتصادية بخربته تسرتشد
وإنما فحسب، فنية مسائل ليست واالقتصادية املالية املسائل أن إىل واستطردت انتهائها؟
يكون أن يجب فيها الفن وأن فنية، تكون أن قبل قومية مسائل يشء كل وقبل أوًال هي
وكلها للبالد، االقتصادي االستقالل يسمى بما مرتبطة وهي القومية، األغراض خدمة يف
رشحت أن وبعد دولية. سوًقا مرص تُعترب أن مطلًقا يصح ال ألنه األساس هذا إىل ترجع
الغزو أنواع من نوع هو بالذات التعني هذا أن وهي أخرى فكرة إىل انتقلت الفكرة هذه
الغزو ألن املسلح؛ الغزو من أخطر نتائج له تكون قد pénétration pacifique السلمي
دولة ل تدخُّ إىل يؤدي وربما املعارضة وعدم واالطمئنان الهوادة من يشء يف يسري السلمي

الدولة. شئون يف أجنبية
(محمد أحدهم وصاح الوفديني، الشيوخ بعض اعرتاضات املالحظة هذه أثارت وقد

وكفى!» املجلس استنار «لقد حدة: يف قائًال (… باشا ربه عبد املغازي
زكي (عيل الرئيس وطلب لها.» وتستمعوا كلمتي أُتمم ترتكوني أن «يجب فقلت:

كلمتي. أُتمم يَدعوني أن األعضاء من باشا) العرابي
أن عىل املعاهدة يف والنص الربيطانية العسكرية بالبعثة مثًال ورضبت الكالم فتابعت

أجانب. حربيني بخرباء املرصية الحكومة تستعني أن منها الغرض
الربيطانية.» املرصية املعاهدة يف ذكره يأِت لم االقتصادي الخبري «إن الرئيس: فقال
تعيني يف أم الربيطانية املرصية املعاهدة يف اآلن نتناقش نحن «هل باشا: النحاس وقال

يشء.» يف شيئًا تُدخل ألن داعي وال املعاهدة يف رأيك نعرف إننا االقتصادي؟ الخبري
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أشد وهو االقتصادي الخبري أما املعاهدة، يف عليها نُص العسكرية البعثة بأن فأجبت
الخبري هذا يكون بأن ملَزمني غري نحن وبالتايل املعاهدة، يف عليه يُنص فلم منها خطورة

إنجليزيٍّا.
أخذ ثم ١٨٨٣ سنة بريطاني مايل مستشار تعيني من كان ما إىل حديثي يف وأملعت
ال بأنه كلمتي وختمت الحكومة، يف الفعلية السيطرة له صارت حتى يستفحل نفوذه
التعيني هذا أن عن فضًال املرصية، للحكومة أجنبي اقتصادي خبري لتعيني مسوغات توجد

القومي. االقتصاد مع يتعارض
واملالية االقتصادية املشاكل أن خالصته طويًال، ردٍّا استجوابي عىل باشا النحاس وردَّ
ثم الخبري، هذا تعيني استدعت انتهائها بعد وستواجهها الحرب مرصخالل واجهتها التي
من الخبري يُختار أن الطبيعي من «وكان اإلنجليز: املاليني من اختياره عن يأتي ما قال
وعارًفا ملرص معروًفا يكون وأن وتحالف، وصداقة مودة صالت وبينها بيننا دولة رجال
أمريكي وال أخرى دولة أية من أوروبي خبري اختيار ممكنًا يكن ولم املالية، بظروفها

املرصية.» األنظمة إىل أقرب املايل اإلنجليزي النظام وألن ظاهرة، مادية لصعوبات
… األعمال جدول إىل االنتقال املجلس قرَّر ردِّه من باشا النحاس انتهى أن وبعد

(١٩٤٤ سنة أبريل الشيوخ (بمجلس اإلسرتلينية األرصدة (2)

ومجاملتها الحكومة إهمال بسبب العاملية الحرب خالل تتزايد اإلسرتلينية األرصدة أخذت
الشيوخ مجلس يف الخطر هذا إىل نبَّهت وقد الوفد، وزارة عهد يف التضخم واشتد لربيطانيا،
ذلك وكان للدولة، العامة املالية السياسة يف املناقشة ملناسبة ١٩٤٤ سنة أبريل ١٨ بجلسة
منشأ يف كلمة وألقيت للمالية، وزيًرا باشا عثمان أمني وكان الوفد وزارة عهد يف أيًضا

لها.1 حد بوضع وطالبت وتكييفها األرصدة
التي كلمته يف وتفصيًال وضوًحا وزادها نظري، وجهة باشا بركات الدين بهي وأيَّد
املالية اللجنة «إن قال: ما ضمن وقال ١٩٤٤ سنة أبريل ٢٠ بجلسة املوضوع هذا يف ألقاها
كلها وهي — التضخم نتائج تُثبت بأن واكتفت تضخم عندنا ليس أن تقول أن أرادت
إذن؟ الحقيقة هي فما تضخًما. مرص يف بأن تقول أن تُِرد لم ولكنها — عندنا موجودة

ص٦١. ج١، ،١٩١٩ سنة ثورة كتاب يف ها نصُّ 1
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األجنبية الجيوش وجود وهو اللجنة قالته ما السبب سببها؟ وما الحالة هذه نكيِّف وبماذا
هي إذن ترصفه؛ ما مقابل لنا وتدفع ترصف الجيوش إن هذا؟ كيف مرص، يف املتحالفة
مرص يف يكون أن يمكن كيف إذن تشتغل؛ املرصية واملطبعة البضائع. مقابل يف نقًدا تدفع
موضوع بك الرافعي الرحمن عبد املحرتم الشيخ حرضة زمييل عالج يومني منذ تضخم؟!
عىل الحالة وعرض مسببة دراسة بعد دقيقة معالجة الحالة هذه وعالج مرص يف النقد
عن وال االقتصادية املبادئ عن قاله مما يشء تكرار إىل أرجع أن إىل بي حاجة فال حقيقتها
رضر يف باشا الدين بهي أفاض ثم قاله.» ما كل عىل أوافقه ألني مرص يف العملة تاريخ

الستخالصها. حلول عدة واقرتح اإلسرتلينية األرصدة
وأقوال أقوايل عىل املالية وزير باشا عثمان أمني ردَّ ١٩٤٥ سنة أبريل ٢٥ وبجلسة
«حليفتنا تعهدات يف الثقة إىل فيها دعا عامة عباراٍت عن يزد فلم باشا، بركات الدين بهي
التشكك من حرضاتكم بعض أبداه ما إىل أشري أن املناسبة بهذه «وأود قال: الكربى»،
أذكر أن إىل بحاجة لست ولعيلِّ بريطانيا. به نداين ِلما الحرب بعد اسرتدادنا إمكان يف
بمصري مصرينا علَّقنا أن بعد فيه، التفكري ملجرد بل التشكك لهذا مطلًقا محل ال أنه
ما إىل وبالنظر واملدنية. والعدالة الحرية عن دفاعها يف جانبها إىل ووقفنا الديموقراطيات
ودقة تعهداتها عىل محافظتها وشدة ماليتها سالمة من الكربى حليفتنا عن معروف هو

كذا. «… شك كل عن َمرًقى يف الديون هذه ضمان يجعل مما بديونها وفائها
السياسية البالد حقوق تصان الروح هذه بمثل وال األقوال هذه بمثل ليس وَلَعْمِري
اإلسرتلينية األرصدة من بريطانيا عىل مرص ديون أن عىل الحوادث برهنت وقد واملالية،

اليسري. النزر إال منها توفِّ لم قائمًة انتهائها وبعد الحرب طوال بقيت
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١٩٤٥ سنة يونيو–أغسطس

وكانت للحلفاء، أملانيا استسلمت حني ١٩٤٥ سنة مايو يف أوروبا يف العاملية الحرب انتهت
عليها واجبًا أرى وكنت الحكم، تتوىل األوىل باشا النقرايش فهمي محمود املرحوم وزارة
الهامة، املسألة هذه يف تباطأت ولكنها القومية، مرص بأهداف رسميٍّا املطالبة إىل تبادر أن

الوزارة. رئيس إىل الصدد هذا يف استجوابًا فقدَّمت
به اهتمت وقد الربملان، يف نُظرت التي االستجوابات أهم من االستجواب هذا كان
أول وألنه موضوعه، خطورة مع يتناسب كبريًا اهتماًما العام الرأي به واهتم الصحف

مبارشًة. العاملية الحرب انتهاء بعد األهداف هذه عن الربملان يف ُقدِّم استجواب
وهذا ،١٩٤٥ سنة يونيو ٩ يوم الشيوخ مجلس رئيس إىل االستجواب طلب قدَّمت

نصه:

الشيوخ رئيسمجلس السعادة صاحب حرضة
رئيس الدولة صاحب حرضة استجواب يف أرغب فإني وبعُد، وسالًما. تحية
بأهداف باملطالبة املبادرة عدم إىل الوزارة دعت التي األسباب عن الوزراء مجلس
يحني ومتى النيل، وادي وحدة وتحقيق الجالء مقدمتها ويف األساسية مرص

االحرتام. فائق بقبول وتفضلوا األهداف، بهذه لتطالب الوقت
الرافعي الرحمن عبد
١٩٤٥ سنة يونيو ٩
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يف القومية األهداف فيه أحدد أن أردت ألني طويل، تفكري بعد الخطاب هذا كتبت
شعاًرا ويكون وحكومة شعبًا الجميع اتفاق موضع يكون تحديًدا العاملية، الحرب أعقاب
ويكون فقط بالجالء نطالب هل القومي، مرص تاريخ من الهامة املرحلة هذه يف للجهاد
الطلب؟ هذا يف بينهما الوحدة أين ولكن مًعا؟ والسودان مرص عن الجالء أنه منه مفهوًما
الطلب بهذا النداء ألن بالسودان؛ نطالب أن يف ترددت لقد والسودان؟ بالجالء نطالب هل
عن نعربِّ أن أعتقد فيما يأبون ألنهم الجنوب؛ أبناء من املجاهدين إخواننا شعور يجرح قد
جنوب يف القومي الوعي تقدُّم مع يتفق آخر تعبريًا ويريدون مرص، من كقطعة السودان
عن الجالء قلنا وإذا السودانيني. املجاهدين نفوس يف بالكرامة االعتزاز روح ويوائم الوادي
ما وهذا آخر، قطر والسودان مرصُقطر بأن يوحي قد ما التعبري هذا ففي مرصوالسودان،
الدعوة مع يتعارض ال قد السودان وعن مرص عن الجالء إن ثم للوحدة. كدعاة نرضاه ال
التام االنفصال يمنع ال كليهما عن فالجالء السودان؛ يف االستعمار خلقها التي االنفصالية
ربط مع والسودان مرص عن الجالء ويشمل وجيًزا يكون آخر تعبري من بد وال بينهما،
طبيعية رضورة هي التي الوحدة تلك لها، انفصام ال الوحدة من برباٍط الوادي شطري
«الجالء هو القومية لألهداف تعبري أوجز أن فرأيت الجزأين. لكال وجغرافية وتاريخية
لساني عىل مرة ألول ورد قد التعبري هذا أن القليلون إال يعرف ال وقد النيل»، وادي ووحدة
أعقاب يف الجهاد شعار وصار االستجواب، هذا ويف (ص٩٩) ١٩٤٢ سنة ديسمرب ٨ بجلسة

األخرية. العاملية الحرب
أغسطس و٧ ٦ بجلستَي نُظر أن إىل أخرى إىل جلسة من يؤجل االستجواب هذا أخذ

به. العام الرأي اهتمام يزداد مرة كل ويف ١٩٤٥ سنة
وشيًكا؛ قضيتها ملف مرصفسيُفتح «وأما :١٩٤٥ سنة يونيو ٢٢ بعدد األهرام قالت
املبادرة «عدم عن الحكومة استجواب بك الرافعي الرحمن عبد املحرتم الشيخ طلب فقد
إلينا نمى وقد النيل.» وادي ووحدة الجالء مقدمتها ويف األساسية مرص بأهداف باملطالبة
ليقف فرانسيسكو سان مؤتمر من مرص مندوبي عودة ينتظر الوزارة رئيس دولة أن
الدولية االتجاهات وعن النهائية املؤتمرين قرارات عن ومعلومات بيانات من لديهم ما عىل
بترصيح يديل ذلك بعد ولعله املؤتمر إىل السفر قبل جمعها التي السياسية اللجنة فيجمع

ذلك.» قبل أو إليه اإلشارة تقدمت الذي االستجواب مناقشة خالل الربملان يف
ظهر الوزراء مجلس «ُعقد :١٩٤٥ سنة أغسطس ٢ يف الصادر بالعدد أيًضا وقالت
منتصف إىل منعقًدا وظل النقرايشباشا، فهمي محمود الدولة صاحب حرضة أمسبرياسة
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النقرايش دولة سيلقيه الذي البيان االجتماع هذا يف املجلس عىل ُعرض وقد الثالثة. الساعة
املحرتم الشيخ من املقدَّم االستجواب ملناسبة املقبل االثنني يوم الشيوخ مجلس يف باشا

منها.» الحكومة وموقف القومية مرص مطالب موضوع يف بك الرافعي الرحمن عبد
اليوم ظهر الوزراء مجلس «يجتمع :١٩٤٥ سنة أغسطس ٦ يف الصادر بالعدد وقالت
دولته يلقيه الذي البيان يف للنظر باشا النقرايش فهمي محمود الدولة صاحب برياسة
الرحمن عبد املحرتم الشيخ من املقدَّم االستجواب عىل ا ردٍّ الشيوخ مجلس يف اليوم مساء

القومية.» مرص مطالب موضوع يف بك الرافعي
من صفحات خمس استغرق وافيًا رشًحا أغسطس ٦ بجلسة استجوابي رشحت
املطالبة إىل تبادر أن الحكومة عىل يجب كان أنه الجلسة تلك يف حديثي وخالصة املضابط،
منذ بل أوزارها، األوروبية الحرب وضعت أن منذ األوىل، الساعة منذ القومية مرص بأهداف
وحقوقها، بأهدافها علنًا تطالب دولة كل وكانت ،١٩٤٥ سنة فرباير يف القرم مؤتمر عقد
دوليٍّا، أو ثنائيٍّا أو انفراديٍّا كان سواءً وضع أي تحت األجنبي االحتالل قبول من وحذَّرت
محطة أو دولية سوًقا مرص تكون أن نقبل أن لنا يجوز «ال بقويل: حديثي وختمت
يف األمم أعرق من ألمة وطن وهي وطن، هي بل سوًقا، ليست مرص ألن استعمارية؛

واملدنية.» الحضارة
وادي ووحدة الجالء عىل فيه وافق ا ردٍّ استجوابي عىل باشا النقرايش املرحوم ردَّ وقد
السؤال هو املستجوب حرضة إليه قصد ما كان «إذا الصدد: هذا يف هللا رحمه قال النيل،
هذا أن إال الجواب فليس األهداف، تلك تحقيق إىل السعي تعتزم الحكومة كانت إذا عما
القيام فرصة تفوِّت أن أو أدائه يف ترتدد أن أو عنه تتخىل أن الحكومة يسع ال وطني واجب

به.»
نارصت وقد العهد حفظها عىل الدليل تلو الدليل أقامت مرص إن «ثم قال: أن إىل
من وبذلت املعتدين مقاومة يف العزيمة صادق وأبدت بالء، خري ذلك يف وأبلت حليفتها
انتصار يف أثره وببالغ قدره بجليل املتحدة األمم اعرتفت ما الديموقراطية لقضية املعونة
أحاطت التي القيود إلنهاء سنًدا وأقوى تربيًرا أكثر سبب كله ذلك فوق وليس الحلفاء،
النيل وادي وحدة أما عنها. األجنبية الجنود جالء من مطلبها ولتحقيق البالد استقالل
بتحقيقها جديرة الجديد العهد هذا العالم عىل أطلعها التي املبادئ فإن وسودانه بمرصه
الحكومة تتوقع وال جميًعا، الوادي أبناء رغبات صميم مع تتفق الوحدة هذه وأن سيما ال
من مرص نحو بريطانيا تكنُّه ما تلمس ألنها العظمى بريطانيا مفاوضة يف صعوبة أي
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الظروف بمالءمة الشعور مرص تشاطر أنها يف شك وال الصداقة، وخالص النوايا ُحسن
دون فريق مطالب ال جمعاء األمة مطالب عن ترتجم الحكومة هذه أن اإلدراك حق وتدرك

آخر.»
معيَّنًا. قراًرا شأنه يف يُصدر ولم االستجواب يف دارت التي باملناقشات املجلس واكتفى

(١٩٤٥ سنة (سبتمرب الصدد هذا يف الحكومة قرارات (1)

الحكومة ألَّفتها التي االستشارية السياسية الهيئة اجتمعت ١٩٤٥ سنة سبتمرب ٢٢ يف
كما الوطنية مرص حقوق أن اآلراء بإجماع السياسية الهيئة «ترى اآلتي: القرار وأصدرت
أهل مشيئة وتحقيق الربيطانية القوات جالء هي الحكومة وأعلنتها األمة رأي عليها أجمع
األوقات أنسب الحارضهو الوقت أن الهيئة ترى كما مرصوالسودان، وحدة يف النيل وادي
هذه عىل لالتفاق الحليفة ملفاوضة الوسائل واتخاذ القومية البالد أهداف تحقيق عىل للعمل
من البلدين بني ما يزيد األسس هذه عىل التحالف قيام أن السياسية الهيئة وترى األسس،

ومتانة.» توثًقا والتعاون الصداقة عالقات
القرار. هذا عىل التايل اليوم يف الوزراء مجلس ووافق

القرار هذا عىل تعليقي

رأي عليها أجمع كما الوطنية البالد حقوق بأن رصيًحا إعالنًا جاء الوزراء مجلس قرار إن
هذا وكان النيل، وادي وحدة وتحقيق الربيطانية القوات جالء هي الحكومة وأعلنتها األمة

الوطنية. للقضية مكسبًا القرار
القومية األهداف تحقيق إىل الوسيلة جعل أنه ذلك الوسيلة، نقصيف ناحية فيه ولكن

بينهما. للتحالف أساًسا وجعلها األسس هذه عىل لالتفاق بريطانيا مفاوضة
عن آخر استجوابًا ١٩٤٥ سنة أكتوبر يف باشا علم أبو صربي املرحوم قدَّم وقد
قرار عىل الجلسة هذه يف والحظت ،١٩٤٥ سنة أكتوبر ١٦ بجلسة نُظر القومية األهداف
فأقول «أعود قلت: ما ضمن الصدد هذا يف وقلت الوسيلة يف النقص هذا السياسية الهيئة
يحصل، لم كال النيل؟ وادي عن بالجالء اإلنجليزية الحكومة املرصية الحكومة طالبت هل
بتصفية يتعلق فيما الخمس الدول مؤتمر إىل ُرفعت مذكرة هو الحكومة به تقدمت ما وكل
املذكرة، هذه عىل مالحظاتي لكم أبنيِّ أن حرضاتكم أستسمح لذلك اإليطالية؛ املستعمرات
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الجالء هو واألصل األصل، دون بالفرع اهتمت قد املرصية الحكومة أن أالحظه ما وأول
أنها قرارها عىل أالحظ أن السياسية الهيئة أعضاء حرضات أستسمح وأنا النيل، وادي عن
أعرِّض أن أريد ال وأنا األساس، هذا عىل لالتفاق «الحليفة» ملفاوضة الوسائل تويصباتخاذ

املفاوضة.» طريقة عىل املطالبة طريقة أوثر وإنما السياسة بالهيئة
ثالثة: اقرتاحات املجلس عىل ُعرض االستجواب هذا يف املناقشة انتهاء وبعد

امَلطالب املجلس «يؤيد نصه: هذا باشا علوبة عيل محمد من مقدَّم قرار مرشوع أحدها:
تحقيقها.» عىل بالعمل املبادرة إليها ويطلب الحكومة، أعلنتها التي الوطنية

بالجالء رسميٍّا إنجلرتا مطالبة إىل الحكومة تبادر أن «أقرتح ونصه: مني مقدَّم والثاني:
النيل.» وادي عن العاجل الكامل

«يعلن ونصه: الوفديني زمالئه وبعض باشا علم أبو صربي محمد من مقدَّم والثالث:
فرانسيسكو، سان مرصمليثاق إبرام وبعد الظروف وتغريُّ الحرب انتهاء بعد أنه املجلس
وما بريطانيا مع والصداقة التحالف معاهدة يف فوًرا النظر إعادة املتعني من أصبح
الجديدة الدولية األحوال مع متفقة املعاهدة تصبح حتى مرص، عىل التزامات من توجبه

فرانسيسكو.» سان ميثاق يوجبه ما ومع
باشا. علوبة اقرتاح عىل املجلس أغلبية فوافقت الجلسة هذه يف اآلراء أُخذت وقد

احتكام ال مطالبة الدولية: الهيئات أمام الوطنية القضية تكييف (2)

الجالء. وهو األكرب هدفها عن للبالد رصًفا الجالء قبل املفاوضات يف أرى أزال وال كنت
قضية عرض ١٩٤٧ سنة يناير أواخر يف باشا النقرايش املرحوم وزارة أعلنت فلما
مجلس بأن أثق أكن لم ذلك مع أني عىل للقضية؛ مكسبًا ذلك اعتربت مجلساألمن عىل البالد
من وحذَّرت الكفاح، وسائل من كوسيلة عليه القضية عرض إىل فنظرت سينصفنا، األمن

الدولية. الهيئات إىل االحتكام رضر
فأدليت ،١٩٤٧ سنة فرباير ١٢ بجلسة الشيوخ مجلس عىل املوضوع هذا ُعرض
وعزمها املفاوضات قطع الحكومة إعالن أن شك «ال كلمتي: مستهل يف وقلت نظري بوجهة
إعالن ألن بالغبطة؛ ذاته يف يقابَل قرار هو األمن مجلس إىل املرصية القضية رفع عىل
— قديم من مجدية غري كانت وقد — مجدية غري أصبحت قد املفاوضات أن الحكومة
طريق إىل بااللتجاء كثريًا خرست قد الشديد األسف مع ألنها املرصية للقضية كسبًا يَُعد

املفاوضات.»
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الوطنية القضية «إن وقلت: األمن، مجلس أمام القضية تكييف طريقة عن تكلمت ثم
الصحيح التكييف هو هذا والسودان، مرص عن اإلنجليز جالء هو واحد، أمر يف تنحرص
االحتالل اعتبار يستتبع التكييف وهذا دولية. هيئة أية عىل قضيتنا تُعرضبه أن يجب الذي
هو لوجوده نتيجة االحتالل ظل يف ُعقد أو أُبرم ما كل وأن مرشوع، غري عمًال ١٨٨٢ منذ
١٨٩٩ سنة اتفاقية أن يستتبع وهذا اليوم، إىل واستمر ١٨٨٢ سنة من ابتداءً باطل عمل

باطلة.» كذلك هي ١٩٣٦ سنة معاهدة وأن باطلة، اتفاقية هي بالسودان الخاصة

الجالء يف احتكام ال

لقضيتنا صيانًة لنا يصح «ال الصدد: هذا يف وقلت منه، وحذَّرت االحتكام بمسألة عرَّجت ثم
نطالب ما جوهر ألن االحتكام؛ طريقة إىل نلجأ أن لنا يصح وال كمحتكمني، نعرضها أن
موضع االستقالل يكون أن يصح وال االستقالل، هو الجالء ألن ذاته؛ يف االستقالل هو به
يف التحكيم يكون إنما تحكيم. موضع استقاللها يكون أن تقبل أمة توجد وال تحكيم،
الدولية الهيئات عىل األمر فتعرض آخر، بلد وبني بينها محلية خالفات أو فرعية مسائل
قال لقد خالف. وبينها بينها يكون التي األخرى الدولة وبني بينها لتفصل إليها محتكمة
ويف قرارها، نقبل أن إليها االحتكام ومعنى الدولية، العدل محكمة إىل باالحتكام الكثريون
أمام موقفنا يكون أن يجب بل االحتكام، يصح ال إنه قلت ولذلك فيه؛ ما الرضر من هذا
الجالء هذا ألن بالجالء نطالب أن يجب احتكام، موقف ال مطالبة موقف الدولية الهيئات
الجالء أن وهو األمم مجموعة إلينا يضم أن شأنه من سببًا هناك وألن لنا، طبيعي حق هو

العام.» للسالم الزم أمر
عىل مرص قضية لعرض املناسب الوقت «إن :١٩٤٨ سنة يناير ١٣ جلسة يف وقلت
سوريا قضايا املجلس هذا عىل ُعرضت حيث ١٩٤٦ سنة ومارس فرباير كان األمن مجلس
عىل القضايا هذه ُعرضت قد الوقت هذا يف أنه حرضاتكم تذكرون ولعلكم وإيران، ولبنان
األجنبية القوات جالء وجوب فيها تقرر إذ قضاياها؛ الدول هذه وكسبت األمن مجلس
ونصف عاًما األمن مجلس عىل قضيتنا عرض يف تأخرنا إننا أقول أن يل فاسمحوا عنها.

املفاوضة.» طريق إىل لجأت الحكومة ألن القضية عرض تعطل لقد عام،
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والعقارات الزراعية

األجانب تملُّك بمنع قانون مرشوع الشيوخ مجلس إىل قدَّمت ١٩٤٨ سنة ديسمرب ٨ يف
من غريض وكان املرصية. اململكة يف للبناء ة املعدَّ أو املبنية والعقارات الزراعية لألرايض
وأرفقت للمرصيني، وحفظها األجانب إىل تنتقل أن من املرصية األمالك صيانة املرشوع هذا

فيها: قلت الرئيسية خطوطه وترسم منه الغرض توضح إيضاحية مذكرة باملرشوع

عىل مقصورة ملكيتها وجعل الثابتة أمالكها كيان حفظ عىل األمم «تحرص
بل الوطن بأرض ملتصقة تُعترب منقولة ال ثابتة كونها بوصف ألنها املواطنني؛
الوطن لكيان حفًظا لها األجناب تملُّك الحكومات تمنع ثَمَّ ومن منه؛ جزء هي
عرش؛ التاسع القرن منتصف إىل القاعدة هذه عىل مرص سارت ولقد ذاته.
لألجانب الترصف تجيز ال وقتئٍذ تركيا قوانني من املقتبسة قوانينها كانت إذ
رشوط معارضة يف إسماعيل الخديو حجة هذه وكانت والعقارات، األرايض يف
بمقتضاها وحصلت باشا سعيد عهد يف السويس قناة رشكة نالتها التي االمتياز
القيود هذه من مرصتحللت ولكن األرايضاملرصية، من واسعة رقعة ملكية عىل
عىل فانتقلت السواء، عىل واألجانب للمواطنني ا عامٍّ العقارية امللكية حق وجعلت
فبحسب ورشكات. أفراًدا األجانب األرايضإىل من كبري جزء ملكية السنني تعاقب
تبلغ املرصية اململكة يف الزراعية األرايض مجموع أن يتبني ١٩٤٦ سنة إحصاء
حقوق من لهم ما عدا األجانب يملكها فدانًا ٣٥٧١٩٢ منها فدانًا ٥٩٠٣١٤٣
النظر يستوقف ومما للمواطنني. اململوكة األرايض من كبري جزء عىل عقارية
يبلغ فدان ألفي عىل ِنصابها يزيد التي الزراعية امللكية أن اإلحصاء هذا يف
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ما ومجموع املرصيني من عرش ثمانية منهم الوقف» «عدا مالًكا ٣٥ مالكها عدد
١١٤٦٠٧ يملكونه ما ومجموع األجانب عرشمن وسبعة فدانًا، ٥٤٨٨٢ يملكونه
ك املالَّ كبار يملكه ما ضعف من أكثر يملكون األجانب مالك كبار إن أي فدانًا؛

يخفى. ال ما الداللة من الوضع ولهذا املرصيني؛
أيدي إىل الثابتة األمالك من الكبري الجزء ذلك انتقال يف أن عن وفضًال
هذا يستفحل مًدى أي إىل معروًفا فليس القومي، الكيان عىل خطًرا األجانب
كل من مطلًقا األجانب إىل العقارية امللكية انتقال تُرك إذا املستقبل يف الخطر

قيد.
وتغري تتنوع قد االستغاللية، والوسائل واملالية، االقتصادية فالتطورات
بريًقا ملحوا إذا لألجانب أمالكهم يف بالترصف األساليب بمختلف املرصيني ك املالَّ
الدولة فعىل رسابًا. يكون أن يلبث ال اًعا خدَّ بريًقا كان ولو الوقتي، الكسب من
أيدي إىل بها ترسُّ يمنع ما القوانني من وتضع العقارية امللكية لكيان تحتاط أن
معظم فإن الترشيع؛ يف بدًعا القوانني هذه وليست رشكات. أو أفراًدا األجانب
الوضع، هذا عىل تسري االقتصادي كيانها يُخىشعىل ال التي العظمى حتى الدول
بامتالك لألجانب ص ترخِّ ال بحيث الواقع األمر بموجب أو بمقتىضقوانينها إما
يجرِّب أن الحقيقة هذه من يتثبَّت أن يريد ملن ويكفي بالدها، يف ثابتة أمالك
فإنه البلدان هذه من بلد أي يف مبنية عقارات أو زراعية أرض رشاء طلب
بحكم طلبه يُرفض أو منها ليشء األجنبي تملُّك تحظر بقوانني حتًما يصطدم

البالد. هذه يف به املعمول الواقع األمر
منها يستوحي التي هي املتحرضة الدول يف العقارية للملكية الحماية فهذه

ونصوصه. أحكامه املجلس هيئة عىل املعروض املرشوع
يرسي ال فإنه لألجانب؛ املكتسبة بالحقوق مساس املرشوع هذا يف وليس
ما عىل كذلك يرسي وال لهم، ملًكا يبقى بل قانونًا يصري أن قبل يملكونه ما عىل
لألجانب املكتسبة الحقوق تصان وبذلك اإلرث، بطريق صدوره بعد إليهم يئول

وجه. كل من
عىل املبنية والعقارات البناء ألرايض بالنسبة الحظر قرص قد أنه إىل هذا
الثابتة األمالك من النوع لهذا األجانب تملُّك بذلك فأباح للسكن، منها املخصصة
أالَّ التمييز هذا يف ُروعي وقد املتاجر. أو املصانع إقامة منها الغرض كان إذا
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البالد يف واملايل والتجاري الصناعي االقتصادي النشاط مجال الترشيع يضيِّق
الوارد الحظر يرسي ال الحالة هذه ففي أجنبية؛ أموال رءوس فيه ساهمت إذا
كانت وملا املنقولة. دون الثابتة األمالك يقترصعىل أن فيه األصل ألن املرشوع يف
ملحقاتها تدخل فال الثابتة األمالك من تُعد ال والتجارية الصناعية املنشآت
املرشوع هدف ألن الترشيعية؛ بالحماية املقصودة األمالك مدلول يف العقارية
ال جزءًا تُعد والتي الوطن بأرض وحكًما أصًال امللتصقة امللكية حماية هو إنما

عنه. ينفصل أن يجوز
ضيقة؛ دائرة يف ولكن الحماية بهذه أخذ أن املرصي للمرشع سبق ولقد
أو طبيعي شخص كل عىل ١٩٤٥ لسنة ١١١ رقم بقانون املرسوم يف حظر إذ
بأحد كائنًا عقاًرا اإلرث غري كان طريق بأي يمتلك أن الجنسية أجنبي معنوي
املرسوم هذا يف الحظر ويرسي الحدود، مصلحة إدارتها عىل تقوم التي املناطق

له. عينية حقوق وتقرير أجنبي عىل وقف كل عىل
وأطرافه، الوطن حدود يف واجبة املرشع رآها قد الحماية هذه كانت فإذا

جميعها.» البالد أرجاء تعم أن بها فأوىل
١٩٤٨ سنة ديسمرب ٨

املرشوع خطوات (1)

يلَق ولم كبريًا تأييًدا العام الرأي من لقي أنه ومع الشيوخ، مجلس يف وئيًدا املرشوع مىش
عرقلته. عىل تعمل كانت خفيَّة تيارات أن يبدو لكن ما، معارضة األعضاء محيط من

نظره قبل فقرر ،١٩٤٨ سنة ديسمرب ١٣ بجلسة املجلس عىل مرة ألول ُعرض
جهة ومن الدستورية الوجهة من لبحثه الدستورية الشئون لجنة إىل إحالته موضوًعا

مونرتو. معاهدة عىل انطباقه عدم أو انطباقه
يخالف وال دستوريٍّا مقبول املرشوع أن إىل وانتهت الناحية هذه من اللجنة بحثته وقد
جلسات حرض الذي مندوبها بلسان ذلك عىل الحكومة ووافقت مونرتو، معاهدة أحكام

الصدد. هذا يف مستفيًضا تقريًرا وقدَّمت اللجنة
باإلجماع، عليه فوافق ،١٩٤٩ سنة يناير ٢٤ بجلسة املجلس عىل التقرير هذا ُعرض
بحثًا اللجنة هذه بحثته وقد العدل، لجنة وهي املوضوع لجنة إىل املرشوع إحالة وقرر
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عىل األجانب تملُّك عدم قرصحظر أهمها عليه تعديالت إدخال بعد عليه ووافقت مستفيًضا
مصطفى اللجنة جلسات وحرض للبناء. ة املعدَّ أو املبنية العقارات دون الزراعية األرايض
الحكومة باسم وأعلن باشا، الهادي عبد إبراهيم وزارة عهد يف الدولة وزير بك مرعي
عليه، شكرته حارٍّا دفاًعا عنه ودافع الذكر سالفة التعديالت بعد املرشوع عىل موافقته
مصطفى بذل وقد عليه. واملوافقة قبوله إىل وانتهى املرشوع بحث الوزراء مجلس إن وقال
املرشوع بأن إلقناعها واليونان وفرنسا بريطانيا سفارات لدى موفقة جهوًدا بك مرعي
مرشوع وأنه الزراعية الثروة صيانة إىل يهدف بل لألجانب عدائية روح عىل ينطوي ال
بدفاعه. السفارات اقتنعت وقد واألمريكية، األوروبية الترشيعات يف نظائره له اجتماعي

الحكومة، مع عليها اتفقت التي التعديالت بعد املرشوع عن تقريرها العدل لجنة قدَّمت
حيث من املرشوع عىل فوافق ،١٩٤٩ سنة مايو ١٠ بجلسة املجلس عىل التقرير وُعرض
املجلس قرر أن عليها ترتَّب بعضأحكامه عىل اعرتاضات ثارت املواد تالوة عند ولكن املبدأ،

واملالية. االقتصادية الوجهة من لبحثه مجتمعتنَي والعدل املالية لجنتَي إىل إحالته
سنة مايو ٢٤ يف مجتمعتنَي نظرتاه أن إىل طويًال اللجنتني أمام املرشوع تعطَّل وقد
ونظره املجلس عىل اللجنتني تقرير وُعرض يسرية، تعديالت بعد جديد من وأقرَّتاه ١٩٥٠
اقرتاحات وأُبديت أخرى جديدة مناقشات أثريت وفيها ،١٩٥٠ سنة يونيو ١٢ بجلسة
يف ُقدِّمت التي االقرتاحات لبحث العدل لجنة إىل املرشوع إعادة املجلس فرأى عديدة،
وملا اللجنة. النعقاد الوقت يتسع فلم ذلك بعد الربملانية الدورة وانفضت الجلسة، تلك
االقرتاحات ودرست ١٩٥٠ سنة ديسمرب ١٢ يوم اللجنة اجتمعت الجديدة الدورة حلَّت
تقريًرا وقدمت البعضاآلخر ورفضت بعضها فقبلت نصوصه حول أثريت التي واملناقشات
الحظر قرص يف إال املرشوع جوهر عن تختلف ال وهي إليها، انتهت التي بالنصوص جديًدا
الزراعية لألرايض بالنسبة الحظر وعممت واملباني، العقارات دون الزراعية األرايض عىل
األرايض هذه مآل أن باعتبار الصحراوية واألرايض للزراعة القابلة األرايض إليها فأضافت
األخرى، املواد يف يسرية تعديالت وأدخلت استصالحها، طريق من أرايضزراعية تكون أن
بجلسة فأقرها اللجنة عدلتها كما نصوصاملواد به املجلسمرفًقا عىل اللجنة وُعرضتقرير

.١٩٥٠ سنة ديسمرب ١٨
وصدر أيًضا فأقرَّه النواب مجلس إىل أحيل الشيوخ مجلس يف املرشوع إقرار وبعد
املرصية» «الوقائع يف ونُرش السنة، تلك من مارس ١٠ يف ١٩٥١ لسنة ٣٧ رقم القانون به
الدولة قوانني من نافذًا قانونًا صريورته عىل هللا حمدت وقد ،١٩٥١ سنة مارس ١٧ عدد
البناء. وأرايض للسكن ة املعدَّ املباني شامًال الحظر بجعل املستقبل يف تعديله رجائي مع
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األسماء تتشابه عندما (2)

فمنهم أقاربي، من املمتازين األفراد بعض الرافعي» الرحمن «عبد اسم يف معي يشرتك
والدكتور ،(١٩٥١) اآلن مرص استئناف محكمة وكيل بك الرافعي أمني الرحمن عبد

املعارف. بوزارة املدرسية الصحة مراقب الرافعي الرحمن عبد

عبد الرحمن أم�
الرافعي بك

وكيل محكمة
استئناف مرص 

عبد الرحمن الرافعي
صاحب ا7ذكرات

الدكتور عبد الرحمن
الرافعي مراقب الصحة

ا7درسية بوزارة ا7عارف

األسماء. تتشابه عندما

يحدث ما فكثريًا الطريفة؛ الحوادث من سلسلًة أسمائنا يف التشابه هذا سبَّب وقد
يسألني التليفون ففي والعامة؛ الخاصة الخطابات ويف التليفونية املكاملات يف بيننا اللبس
«واألفوكاتو االستئناف محكمة وكيل الرافعي بك الرحمن عبد أني اعتبار عىل الكثريون
الرافعي، الرحمن عبد الدكتور أني اعتبار عىل أو قبُل»، من النيابة ورئيس العمومي
مقصدهم، عن وأُرشدهم بالكالم املقصود لست وأني غلط» «النمرة أن بلطف فأجيبهم
سنٍة يف حدث وقد بالخطاب. املقصود إىل منا كلٌّ فيعيدها ً خطأ لنا تِرد قد والخطابات
بك» الرافعي الرحمن «عبد تعيني نبأ الصحف يف هامة قضية صاحب قرأ أن أذكرها ال
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آخر يف وكانت القضية، هذه يف وكيله وكنت الخرب، لهذا فانزعج مرص، لنيابة رئيًسا
للنيابة، رئيًسا تعييني بعد املوعود اليوم يف فيها أترافع أن عيلَّ سيتعذر أنه وظن مراحلها،
اعتذر الذي وهو للنيابة رئيًسا يكون أن الرافعي يقبل كيف ويقول: دهشته يبدي وراح
عىل فرآني قضيته، عىل ليطمنئ الخرب عن يسأل مكتبي إىل وهرول الوزارة؟! منصب عن

عمي. ابن هو النيابة رئيس أن فِهم أن بعد واطمأن مكتبي،
إلنقاذ أو مريض إلسعاف بي يستنجد باملتكلم فإذا التليفون، نداء أُلبِّي ما وكثريًا
تليفون رقم إىل وأُرِشده املحامي، بل الدكتور لست أني فأُفهمه الوضع، عىل مرشفة سيدة

الرافعي. الرحمن عبد الدكتور
وإذا الصحف، يف الزواج نبأ ونرش كريمته بزواج احتفل الدكتور أن مرة ذات وأذكر
«دكتور» بكلمة مسبوًقا ذُكر اسمه أن من الرغم وعىل التهاني، وبرقيات رسائل ى أتلقَّ بي
دكتوًرا أكون أن بد ال وأني املقصود أنا أني ظنوا إذ األمر؛ يف يرتددوا لم هنئُوني الذين أن إال
رأيت وقد طوسون، عمر األمري له املغفور من خطاب الرسائل مقدمة يف وكان القانون! يف
خطابًا لسُموِّه فكتبت الرافعي، الدكتور إىل خطابه بإحالة أكتفي أن الالئق من ليس أنه
خطاب ناحيته من الدكتور إليه وأَرسل الدكتور، قريبي عن بالنيابة فيه شكرته رقيًقا

تهنئته. عىل آخر شكر

182



الوزارة دخلت عندما

١٩٤٩ سنة

باشا الهادي عبد إبراهيم وزارة استقالت حينما ١٩٤٩ سنة اإلسكندرية يف أصطاف كنت
وهي الجديدة، الوزارة تأليف باشا ي رسِّ حسني إىل امللك جاللة عِهد وقد يوليو، ٢٥ يوم
واملستقلني. الوطني والحزب الدستوريني واألحرار والسعديني الوفد تمثِّل ائتالفية وزارة
فيه أصطاف الذي املنزل يعرف ال كان وإذ الوزارة، هذه يف االشرتاك إىل باشا ي رسِّ ودعاني
أن الوزارة حرس ضباط أحد إىل عِهد فقد برش) بسيدي فوزية األمرية بشارع ١٤٣ (رقم
إىل الضابط فجاء ببولكيل، الوزارة بدار مقابلته يف رغبته ليُبلغني حكومية سيارة يستقل
وإني الكورنيش عىل أتريض إني له فقيل عني، وسأل يوليو ٢٦ يوم الظهر حوايل املنزل
الكورنيش من جهة أي يف تعرِّفوني أن فأرجو مستعجل األمر إن فقال ساعة. بعد أعود
معه وذهب السيارة يف الخدم أحد فاصطحبه به.» ليعرِّفني خادم «وليحرضمعي يرتيض
ونزل السيارة فوقفت املنزل، إىل عائًدا رأياني حتى دقائق بضع إال هي وما الكورنيش، إىل
أن وبعد اآلن، أقابله أن يف باشا ي رسِّ رغبة وأبلغني الضابط وحيَّاني والخادم. الضابط
فقابلوني الصحفيني من جمًعا هناك ووجدت الوزارة، دار إىل معه ذهبت املنزل إىل عدت
رمضان أيام آخر يف وكنا الوزارة! مربوك فقالوا: إيه؟ عىل فقلت: مربوك! يل: وقالوا متهللني
الوزارة رئيس مكتب إىل دلفت ثم العيد! فمربوك العيد غًدا لهم: فقلت العيد)، (وقفة
أنا فقلت: أيًضا؟ املرة هذه ثقيًال تكون هل يل: قال التحية تبادل وبعد باشا، ي رسِّ وقابلت
سنة األوىل وزارته دخويل عن اعتذاري إىل إشارة املاضية، املرة يف ثقيًال أكن ولم ثقيًال لست
الصفوف توحيد عىل تعمل قومية وزارة أنها فأفهمني الوزارة برنامج واستوضحته .١٩٤٠
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وأؤيده، به أغتبط بل قلت: ذلك؟ عىل توافق أال حرة، انتخابات وإجراء األحزاب وائتالف
ألن قائمة غري أعتربها إني فقال: ١٩٣٦؟ سنة معاهدة تجاه الوزارة موقف هو ما ولكن
وادي ووحدة بالجالء متمسكة فإنها انتقال وزارة أنها مع وزارتي وإن ذلك، أعلنت البالد
مقاعد من الوطني للحزب يكون وكم تلطُّف: يف وسألته أقبل، هللا بركة عىل فقلت: النيل.
السابقة الوزارة يف له كان فقد الوطني للحزب مني تمييز وهذا مقعدان، قال: الوزارة؟ يف
له سيكون واآلن للسعديني، وكذلك وزراء، ستة الدستوريني لألحرار كان حني يف وزيران
إن أي وزراء؛ أربعة والسعديني الدستوريني واألحرار الوفد من لكل أن حني يف وزيران
له ورجوت بشخيص ثقته وعىل حديثه عىل فشكرته وزارتي. يف ارتفعت قد الحزب نسبة
الصحفيون اني فتلقَّ وانرصفت. دقيقة، عرشين نحو املقابلة واستغرقت مهمته، يف التوفيق
األمر إن بقويل: األسئلة زحمة من فتخلصت «مربوك»، وعبارات واالستيضاحات باألسئلة
فأعدت الوزير، معايل يا مربوك نقول أن نريد فقالوا: مشاورة. مجرد يكون أن يعدو ال

الوزارة. نقصد بل فقالوا: العيد. يوم غًدا ألن العيد عىل مربوك قويل: عليهم
نعم. قلت: الوزارة؟ قبلت وهل فقالت: حدث. بما زوجتي وأخربت منزيل إىل عدت
الجديدة الوزارة برنامج ألن تغريت؛ الظروف إن قلت: مىض. فيما رفضتها ولكنك قالت:
قالت: ترين؟ فماذا املشاورة، دور يف يزال ال األمر فإن ذلك ومع مبادئنا، مع يتعارض ال
باألمر. أحًدا أخرب ولم الجواب، لهذا نفيس فارتاحت هللا. بركة عىل فلتَقبل تراه ما أرى إني
األسئلة من بذلك فتخلصت تليفون فيه أصطاف الذي باملنزل يكن لم الحظ ُحسن ومن
ووجدنا ففتحنا الباب، عىل شديد بَطْرق وإذا مساءً العارشة الساعة كانت أن إىل واألجوبة،
عن يبحث ظل قد الضابط وكان أقربائي، أحد يصحبه ظهًرا جاء الذي غري آخر ضابًطا
هو آخر رافعيٍّ عىل الناس دله أن إىل إليه، يهتدي ال وهو ساعة من أكثر ليًال منزيل
االثنان وهنأني معه فجاء منزيل، إىل يصحبه أن لهفة يف إليه فطلب الرافعي، جالل األستاذ
فقلت امللك، جاللة أمام اليمني لحلف مالبيس ارتداء يف أُرسع أن الضابط ورجاني بالوزارة،
أصحاب يحرض أن والتعليمات لها، لزوم ال فأجابني: ردنجوت. هنا عندي ليس ولكن له:
الضابط مع فذهبت الليلة، اليمني ألداء رسمية غري أو رسمية مالبس بأي الوزراء املعايل
رأس رساي إىل سبقونا قد الوزراء أن ووجدنا متأخَرين الوزارة دار إىل الحكومة سيارة يف

امللك. جاللة يدي بني اليمني أقسمنا وهناك بهم فلحقنا التني
املستعجلة. الوزارة شئون بعض أرصف العيد فرتة يف وبدأت التموين، وزارة توليت
بك جالل محمود محمد صديقيَّ أن عىل عام، بارتياح الوزارة دخويل قوبل وقد
خطابًا بك جالل يل وأرسل الوزارة، يف االشرتاك عىل يوافقاني لم العمري محمود واألستاذ

184



الوزارة دخلت عندما

األستاذ أيًضا ذلك مني وطلب الوزارة، من االستقالة فيه مني يطلب جنيف من رقيًقا
سياسة يتعارضمع برنامجها كان أيٍّا الوزارة يف االشرتاك أن ونظريتهما العمري، محمود
األمر أن فهي نظريتي أما برأيي. أقنعتهما وال برأيهما يقنعاني ولم الوطني، الحزب
بطبعي وأنا أقرَّه، لم تشدًدا نظريتهما يف ورأيت وسياستها، الوزارة برنامج إىل مرجعه
اختاليف ومع إليها، األنصار واجتذاب الوطنية الدعوة نرش إىل أقرب وأراه االعتدال إىل أميل
املناسبة هذه يف يل ويطيب والتقدير. الود خالص لهما حفظت فقد الرأي يف وإياهما
زحمة يف املغمورين امللَهمني الوطنيني من فهو العمري؛ محمود األستاذ بفضل أنوِّه أن
التي الهامة املسائل يف أشاوره أن اعتدت وقد املجتمع، فيها يعيش التي والهرجلة البلبلة
املعاهدة، كبطالن فيها، ونظراته وآرائه أفكاره من وأفيد الشيوخ بمجلس فيها تحدثت
واملسائل وامليزانية، الضمان، ومواثيق واملعاهدات اإلسرتلينية، واألرصدة النقدي، والتضخم

ذلك. إىل وما االجتماعية،

الوزارة يف مشاهداتي (1)

أشعر كنت إني ا حقٍّ تعرُّفها، إىل حاجة يف كنت كثرية وحقائق أشياء الوزارة من تعلمت
بغريها. وعرَّفتني بها معرفة زادتني الوزارة ولكن قبُل، من ببعضها

عليه كان ما عىل زاد قد أقاربي حتى الناس احرتام أن الوزارة دخويل بعد الحظت
للجهاد الناس تقدير قلة عىل دلتني فإنها الظاهرة؛ هذه تُرضني ولم مضاعفة. أضعاًفا
للخدمات التقدير وقلة واملناصب، للجاه تقديرهم إىل بالنسبة الحكم مظاهر عن البعيد
أيًضا الظاهرة هذه ومعنى كبري، حكومي مركز ذا صاحبها يكن لم ما للبالد تؤدَّى التي
للناس. وال لنفيس أرَضه لم ما وهذا الوزارة، دخويل قبل الكايف االحرتام محرتًما أكن لم أني
دخويل عىل ُهنئت ما بقدر عمٍل عىل حياتي يف أُهنَّأ لم أني السياق هذا يف ويدخل
التهنئة كانت فإذا لعمل. ابتداءٌ هو بل عمًال ليس ذاته يف الوزارة دخول أن مع الوزارة،
للبالد نافًعا عمًال الوزير يعمل حتى املهنئون فلينتظر نافع عمل عىل الشكر منها مقصوًدا
أي ذاتها؛ يف الوزارة عىل هي التهنئة إن ذلك؛ عكس عىل هنا الحال ولكن عليه. فيهنئونه
عمًال الوزير عمل إذا أنه لواثق وإني الوزارة. كريس عىل أخرى بعبارة أو املنصب، تقلُّد عىل
أحد. إليه يلتفت وال يمرَّ أن الظن وأغلب الكافية، التهنئة عليه يُهنَّأ فقلَّما التهنئة يستحق
التهاني عدا وبريدية، برقية تهنئة ستمائة نحو الوزارة دخلت أن بعد تلقيت
خاصة يف أتساءل كنت وقد تهنئة. وألف نيًِّفا تلقيت إني أي باملئات؛ تَُعد وهي الشخصية
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أو التهاني هذه مثل يستحق الوطنية حياتي يف عمٌل يل يسبق ألم شعري ليت نفيس:
وتقديري هنَّئوني ملن العميق شكري مع إني منها؟ املائة يف واحًدا أو ربعها أو نصفها

عليه. جوابًا أجد فال السؤال هذا نفيس أسأل أن يل كان النبيل لشعورهم

الوزارة يف عميل (2)

أني يظنون الناس بعض وكان حياتي. يف حكومي منصب أول الوزارة بدخويل توليت
ذاتها يف هي وزارٍة بأعباء االضطالع عن أعجز أو سأرتبك الحكومي بالروتني خربتي لعدم
يف وجدت هلل والحمد ولكني التموين). (وزارة مسئوليات أكثرها ومن الوزارات أْعَقد من
االستقامة وأن ودراية، خربٍة إدارَة وأديرها أفهمها أني شئونها توليتي من األول األسبوع
الحكومية األداة بإصالح الكفيلة هي املتوسطة حتى الكفاءة مع وزارة أي شئون إدارة يف

الجمهور. ومصالح البالد مرافق تحقيق إىل أقرب وجعلها
اإلصالح؛ أساس هي الوزراء استقامة أن بالوزارة قضيتها التي األشهر يف أيقنت
عىل السهل ومن وصغاًرا، كباًرا موظفيه نفوس يف االستقامة روح يُشيع املستقيم فالوزير
أن أعتقد وإني الوزارة. يف الفنيني بآراء يستعني أن فنيٍّا يكن لم إذا حتى املستقيم الوزير
يف عليهم االعتماد ويمكن وممتاز حَسن مستًوى هو عندنا الوزارات ملوظفي الفني املستوى
العمل عىل غيوًرا استقامته، جانب إىل يكون، أن الوزير عىل ولكن البالد. بمرافق النهوض
دءوبًا يكون وأن منهم، واملقرصِّ امليسء ويجازي األمني املحسن يكافئ املوظفني، عىل رقيبًا
كله وبذلك الفهم، متوسط يكون أن ويكفي الذكاء من جانب وعىل والبحث الدرس عىل

وتوفيق. بنجاح ويديرها وزارته شئون يفهم
جمعت بالقاهرة الوزارة دار إىل ذهابي وملناسبة أيام ة بعدَّ الوزارة توليت أن بعد
وحي كانت كلمًة فيهم وألقيت الوزارة موظفي كبار وبعض واإلدارات املراقبات رؤساء
ومايضَّ سمعتي إال أملك ال وأنا مرة ألول الوزارة دخلت «لقد قلت: فيما لهم قلت اللحظة.
عىل تحافظوا أن منكم فأنتظر أيديكم، يف وديعة وتاريخي سمعتي جعلت وقد الطويل،
باديًا األثر هذا والحظت نفوسهم يف عميق أثٌر العابرة الكلمة لهذه فكان الوديعة.» هذه

وجوههم. عىل
موظفيها كبار وجدت الوزارة، هذه فيها تولَّيت التي الفرتة يف إني، أقول أن الحق ومن
التي الوديعة عىل فعًال وحافظوا وإخالص، بصدق عاونوني قد وصغارهم ومتوسطيهم
الجمهور، مصالح ورعاية الحق إال أريد ال عميل يف أني مني يرون وكانوا عليها. ائتمنتهم
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لشئون عرضهم طريقة من أمَلح وكنت املستقبل. يف الحارضوال يف ال لنفيسمغنًما، أريد وال
تلبية ون يتوخَّ أنهم الشئون هذه تستدعيها التي املسائل يف آرائهم إبداء وطريقة الوزارة
وآراءهم مذكراتهم أدرس أني لهم مناقشتي من يرون وكانوا الحق. إىل الوصول يف رغبتي
بالصالح عالقة له ما كل يف أتساهل ال الطيبة إىل مييل رغم وأني والتدقيق، الفحص بروح
منهم أحًدا إن أيًضا أقول أن الحق ومن الصالح. هذا ي توخِّ إىل لهم حافًزا هذا فكان العام.

عيلَّ. الغفلة يُدخل أن يحاول لم
كنت بل للموظفني، معاملتي يف وال أعمايل يف الشخصية امليول وال الحزبية أُدخل لم
ال حق له يكن لم ومن يناله، حق له كان فمن واملساواة؛ العدل بعني جميًعا إليهم أنظر
الخطأ عليه يجوز الذي كالقايض التقدير، يف أخطأت أكون قد فيه. حق له ليس ما أعطيه
األمور الستقامة يكفي هذا فإن اإلنسان رائد هو الحق دام ما ولكن أحكامه. بعض يف
أنظر كنت الحاجات، وطالب املصالح ذوي إىل أنظر كنت الروح وبهذه بها. يضطلع التي
وكثريًا حقه. حق ذي كل ويُعطي الناس دعاوى يف يقيض قاضيًا كنت لو كما طلباتهم يف
أو يل قريبًا أو صديًقا ويصطحبون الوزارة يف طلبات لهم أشخاص يل يحرض كان ما
ما إال شخًصا أعطي وال التفاتًا التوصيات هذه أعري ال فكنت منهم، توصيات يُحرضون

حقه. أنه أعتقد
استثنائية. درجًة منهم أحًدا أعِط ولم الوزارة يف أصهاري أو أقاربي من أحًدا أُعنيِّ لم
السابق الوزير عهد يف كانوا كما أبقيتهم بل الوزير مكتب موظفي يف أبدِّل أو أغريِّ لم
والنقص، الزيادة أو والتبديل التغيري من أشاء ما إجراء يف وخوطبت أحًدا. عليهم أزد ولم
وهم املوظفني، لجميع ورئيًسا أبًا نفيس أعترب إني مكانه، يف موظف كل ليبَق أقول: فكنت

والتبديل. للتغيري داعي فال سواء، نظري يف
وبقيت الناس، عىل أتعاظم لم الوزارة، توليت أن بعد طباعي من أغريِّ لم وأحسبني
من كثرية بمظاهر عندنا محاط الوزير منصب أن ا حقٍّ وشعبيتي. بديمقراطيتي محتفًظا
أُعرض كنت بل بايل، إليها أُلِق ولم نفيس يف تؤثر لم املظاهر هذه ولكن والتعظيم. التفخيم
أو الوزارة إىل ذهابه يف الوزير يلقاها التي والتعظيمات التحيات من دعك أحيانًا. عنها
الطريقة أهضم أن أستطع لم ولكني قبولها. من بد وال مألوفة مسائل فهذه منها، خروجه
إىل إحداهما من انتقاله عند اإلسكندرية أو العاصمة محطة يف الوزير بها يقابل التي
ممتاز جندي يتقدمهم الجنود من وثلة ضابطان أو ضابط بي يحيط كان فقد األخرى؛
وطلبت بالذات الوضع هذا أقبل لم املحطة. رصيف عىل يل الطريق يُفسح شاويش) (لعله
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الطلب وكان طلبت، ما ذ فنفَّ أمامي، السري عن بالتنحي الجندي يأمر أن الضابط من
يف بمقعد أكتفي كنت بل لسفري ا خاصٍّ ديوانًا أحجز أكن ولم مرة. كل يتكرران وإجابته
قدميَّ عىل الرتيضسريًا من عادتي أغريِّ لم باإلسكندرية كنت وعندما الهواء. تكييف عربة
للوزارة العودة إىل أضطر كنت التي األيام يف إال الشمس غروب بعد الكورنيش طريق يف
نزهتي يف يرافقني أن بإلحاح مني يطلب الوزارة حرس من يل املرافق الجندي وكان مساءً.
من وال قرب من ال يرافقني بأالَّ آمره فكنت بذلك، تقيضعليه التعليمات ألن عني؛ بعيًدا ولو
كنت — الوزارية الفخفخة مظاهر من وتحرًرا للنفس ترويًحا — األحيان بعض ويف بُعد.
معاريف بعض يلمحني وكان الوزارة، سيارة وأرصف تنقالتي بعض يف الرمل ترام أركب
مرًة وشاهدني الرتام! يركب وزير منظر املنظر: لهذا فيُدهشون الرتام راكبًا وأصدقائي
وشيكة الوزارة وأن وزاريًة أزمًة الجو يف أن فاعتقد «الكتلة» مراسيل أحد الحالة هذه يف
عىل كان إذا إال الرتام، يركب وزيًرا أن ر يتصوَّ لم ألنه بذلك صحيفته إىل وأبرق السقوط

االستقالة. أهبة
، قدميَّ عىل سريًا رياضتي بعد منزيل إىل أعود أني يالحظون املصيف يف جرياني وكان
من بالرغم الوزارة، دخويل قبل عليه كنت عما أتغري لم أني العموم وجه عىل ويالحظون
إىل وما الوزارة وحرس كالكشك منزيل، أحاطت التي الحكومية والرعاية العناية مظاهر
وكانت املنزل أمام التي الرحبة أضاء النور من عموًدا اإلسكندرية بلدية أقامت وقد ذلك.
الطوب أكوام منها وأزالوا أرضها وا وسوَّ نفسها الرحبة عمالها وأصلح ُمظلمة، قبُل من
وزيًرا، جارهم جعلت التي الصدفة هذه الجريان فحِمد فيها، منتثرة كانت التي والحجارة

تواضعي. أفارق لم رأوني إذ والتقدير االنعطاف من شعور نحوي منهم وبدا
املختصني، املوظفني بواسطة وتحقيقها فحصها وأتوىلَّ الجمهور بشكاوى أهتم كنت
وعرض تحقيقها بوجوب بنفيس عليها أؤرش بل املختصة املراقبات عىل بإحالتها أكتفي وال
تُشعر بخطِّي كلها املكتوبة إشاراتي وكانت األخري. القرار فيها ألُبدي عيلَّ التحقيق نتيجة
تأشرياتي نتيجة عن وآخر بنيحني فعًال أسأل وكنت عليهم، رقيب بأني املختصني املوظفني
أهم (أجندة) خاصة مذكرة يف أدوِّن كنت أني ذلك عىل وساعدني الشكاوى. هذه عىل
بكتابة آُمر كنت تحقيقها تأخر وإذا فيها، تم عما فأسأل املناسب الوقت وأنتظر الشكاوى
عىل يساعد وحده وهذا ترقبهم، ساهرة الوزير عني أن املوظفون فأدرك عنها، استعجال

األمور. استقامة
والتقارير املذكرات تحوي محفظًة الوزارة من انرصايف عند يوميٍّا معي آخذ وكنت
وأكوِّن الباكر الصباح يف أو ليًال بمنزيل وأدرسها الوزير من قرار فيها يُطلب التي املهمة
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هذه تفصيالت يف وأناقشهم املختصني املوظفني الوزارة يف وأستدعي الصحيح الرأي فيها
يطابق أنه أعتقد الذي القرار أُصِدر ثم دقيقة، دراسة درستها أني فيعرفون املذكرات
األرشيف، يف للملفات وضع أو تسويف أو إرجاء دون بحضورهم العام والصالح العدل
بنفيس دراستها فأتوىل الوزارة، عمل يستدعيها التي األمور يف البت رسعة إىل أميل وكنت
يتأخر لكيال دراستها أستعجل كنت ما وكثريًا املختصني، املوظفني أو اللجان رأي أخذ بعد

فيها. البت
املنتجني بني واالتجاهات املصالح يف وتضارب احتكاك موضع التموين وزارة إن
أيًضا فكنت والرأسماليني، والرشكات التجار وطبقة الجمهور بني وخاصًة واملستهلكني،

واإلنصاف. العدل بروح خالفاتهم يف أفصل
إنصاف إىل أميل فكنت رأسمالية، ال شعبية — دائًما وستبقى — نزعتي وكانت
متاعب صادفتني هنا ومن الرأسماليني، بعض ضد صفهم يف وأقف الشعبية الطبقات

بعضها. يف برأيي يُعمل ولم منها كثري عىل تغلبت وعقبات
تنقصني أني — الرأسماليني بعضكبار من بإيعاز — بعضالصحف إيلَّ نسبت وقد
النقص. هذا الوزارة رئيس إىل شكا الوزراء بعض وأن التموين، شئون يف الفنية الكفاءة
املحاماة يف إني السادة؟ هؤالء يقصدها كفاءة فأي النبذة؛ هذه قرأت حينما ابتسمت وقد
وما املالية والشئون واملالحة والصناعة والهندسة الطب يف الفنيني آراء أناقش أن أستطيع
وجه أتعرَّف وأن املحاكم، أمام بها يُدلون التي وآرائهم تقاريرهم بني أوازن وأن إليها،
وهي التموين شئون يف الفنية اآلراء فهم عن أعجز فهل يقرِّرون، فيما والصواب الحق

القضاء؟! ساحات تُعرضيف التي دة املعقَّ األمور من بكثري أسهل
عىل تعمل أراها كنت إذ السكر؛ رشكة وبني بيني األخص عىل الخالف اشتد وقد
يف املقررات هذه شحن يف وتتباطأ واملصانع واألفراد للعائالت السكر مقررات إنقاص
كثرية شكاوى وجاءتني السوداء، السوق يف السكر سعر ارتفاع إىل أدى مما املناسب الوقت
ولكني بالتزاماتها، تفي بأن للرشكة التعليمات فأصدرت البالد، مختلف من املعنى هذا يف
(١٩٤٩ لسنة ١٤٤ (رقم وزاريٍّا قراًرا فأصدرت تنفيذها، يف ًدا متعمَّ تلكًؤا منها رأيت
جميع إىل الشهرية السكر مقررات بشحن فيه ألزمتها ١٩٤٩ سنة سبتمرب ٢٩ بتاريخ
ميعاد يف املقررات هذه شحن يتم وأن التموين وزارة تحدده ِلما طبًقا االستهالك مناطق
عليها وحظرت له، املخصصة للشهر السابق الشهر من والعرشين الخامس يتجاوز ال
وألزمتها الوزارة. من ترخيص بغري املكرر أو الخام السكر من نوع أي يف ف الترصُّ
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األسبوع يف ترسل وأن مخازنها، يف الذي للسكر اإلحصائي باملركز الوزارة إىل بيان بإرسال
السابق الشهر من األول اليوم يف املوجود املكرر السكر برصيد بيانًا شهر كل من األول
عقوبات القرار يف وفرضت حدة، عىل كلٍّ الرشكة وبمخازن بالحوامدية التكرير بمصنع
القرار. هذا ألحكام مخالفتهم حالة يف الرشكة ومديري املنتدب اإلدارة مجلس عضو عىل

فصار نفسه، اليوم يف صدر اعتيادي غري عدد يف الرسمية الجريدة يف القرار نُرش وقد
الجمهور وارتاح القرار هذا صدور بعد انتظم قد السكر توزيع أن والحظت نافذًا، قانونًا
الوزارة، رئيس إىل وشكاني ثار قد املنتدب اإلدارة مجلس عضو أن عىل الناحية. هذه من
وقف قد باشا ي رسِّ أن الحق ويف القانون، فوق تجعله باشا ي لرسِّ صداقته أن يظن وكان
اختصايص يف يتدخل ولم سلطتي، حدود يف أترصف وتركني قويًما موقًفا الخالف هذا من
يدل الذي املسلك هذا منه أكربت وقد إجراءات. من اتخذت فيما اعرتاض أي إيلَّ ه وجَّ وال

والنزاهة. االستقامة من محمودة روح عىل
ثم السكر رشكة تجاه املوقف هذا بوقويف السكر أزمة عىل تغلبت أني ظني ويف
وقد املحيل. االستهالك لكفاية الخارج من السكر من كبرية كميات باسترياد بمبادرتي
السكر من طن ألف خمسني استرياد من عليها عرضته ما عىل العليا التموين لجنة وافقتني

منها. خروجي بعد البعض وورد بالوزارة وجودي أثناء بعضها وردِّ
الغزل رشكات تنتجها التي األقمشة أسعار وهي أخرى مشكلة عهدي يف وقامت
زيادة وتطلب األجنبية األقمشة من الوارد مزاحمة من تشكو كانت فقد املرصية؛ والنسيج
وافقوا من ضمن وافقت وقد املحيل. لإلنتاج حمايًة الواردات هذه عىل الجمركية الرسوم
الخارج، من الواردة األقمشة عىل الجمركية التعريفة بزيادة الحماية هذه عىل الوزراء من
التي الشعبية األقمشة أسعار من املستقبل يف تزيد بأالَّ الرشكات تتعهد أن اشرتطت ولكني
يف الوزراء مجلس أقرَّها التي املذكرة يف التعهد هذا إىل وأشري بذلك، تعهدت وقد تنتجها.
وطلبوا أكتوبر أواخر يف قابلوني قد الرشكات هذه مندوبي أن عىل .١٩٤٩ سنة سبتمرب ٤
ذلك فرفضت القطن، أسعار ارتفاع مع تتناسب زيادًة األسعار هذه زيادة عىل املوافقة مني
قد وغريها الرشكات هذه أن وأظن هي. كما األسعار وبقيت السابق، دهم بتعهُّ وذكَّرتهم
االئتالفية؛ الوزارة استقالت حيث ١٩٤٩ سنة نوفمرب ٣ يف الوزارة من لخروجي اغتبطت
تحت خربًا نوفمرب ١٩ يوم الصادر بالعدد «املقطم» صحيفة يف أسبوعني بعد قرأت فقد
والنسيج الغزل رشكات أن فيه جاء مربر» بدون الشعبية األقمشة أسعار «ارتفاع عنوان:
كل يف الزيادة مقدار الصحيفة ذكرت أن وبعد املايض. األسبوع يف منتجاتها أسعار رفعت
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هذه أن تقدَّم ما كتابة بعد علمنا وقد قولها: ذلك إىل أضافت املنتجات، هذه من صنف
األسعار عىل تزيد جديدة أسعاًرا (١٩٤٩ سنة نوفمرب ١٨) أمس صباح أعلنت قد املصانع

.٪٥ بمقدار إليها أرشنا التي
وافقت وهل بذلك، علم فيها املسئولني أو الحكومة عند «هل الصحيفة: وتساءلت
أعباء من يتحمل ما فوق املستهلك سيتحملها التي الجديدة األسعار هذه عىل وافقوا أو
وخفض الغالء مكافحة عن ومساء صباح كل املسئولني وترصيحات يتَّفق هذا وهل جسام؟

األسعار؟»
زيادة من منعها يف عامة الصناعية الرشكات عىل متجنيًا أكن لم أني يقيني ويف
كما واألسعار التكاليف بني املوازنة منشؤها يكن لم الزيادة هذه ألن منتجاتها؛ أسعار
سياسة مناقشة يف الحقيقة هذه إىل أرشت وقد أرباحها. زيادة يف ة امللحَّ الرغبة بل تدَّعي
رشكات إن ١٩٥٠ سنة مايو ٨ بجلسة قلت إذ الشيوخ؛ بمجلس الغالء نحو الوفد حكومة
من منتجاتها أسعار رفعت وإنها ١٩٤٩ سنة سبتمرب يف دها تعهُّ تحرتم لم والنسيج الغزل
أرباح بني وقارنت التاريخ. ذلك يف عليه كانت عما املائة يف «ثالثني» ٣٠ من أكثر األقمشة
يف والنسيج الغزل رشكات أرباح وبني ١٩٤٩ سنة عن تقاريرها واقع من الرشكات هذه
مالها رأس من ٪١٥ بلغت السنة تلك يف الرشكات هذه أرباح متوسط أن فوجدت إنجلرتا،
إن وقلت .٪٣٧ بلغت السنة هذه نفس مرصيف يف والنسيج الغزل رشكات أرباح أن حني يف
بريطانيا، يف الرشكات أرباح مستوى يف لتكون األرباح هذه من تحدَّ أن الحكومة واجب من
ولكن الحق، هذا الوزارة يخول التموين الخاصبشئون ١٩٤٩ لسنة ٩٥ رقم القانون وأن

الرأي. هذا يف عارضني باشا غنام والصناعة التجارة وزير

االئتالف روح (3)

أعضائها، بني االئتالف روح إشاعة من وأنتظره أَنشده كنت ما االئتالفية الوزارة يف أجد لم
وعددتها الحالة لهذه أسفت وقد فيها. املمثلة الكتل مختلف بني شديًدا تنافًرا رأيت بل
جماح يكبحوا أن الوزارة يف زمالئي لبعض أفضيت وطاملا السياسية. حياتنا نقائص من
بعد البالد تشهدها تجربة ألنه االئتالف تدعيم يف جهودهم يبذلوا وأن العنيفة الحزبية
اغتباًطا االئتالف بهذا اغتبطت قد األمة إن لهم وقلت والشقاق. التناحر من طويلة سنوات
فإن فشلت فإذا التجربة، هذه نجاح لهفة يف ترقب وأنها كثريًا خريًا ورائه من لت وأمَّ كبريًا
وإخالصها. بل وقدرتها كفاءتها ويف األحزاب يف ثقتها تزعزعت إذا معذورة ستكون األمة
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تفعل كانت الشقاق تيارات فإن زمالئي من آلرائي تحبيذًا أسمع كنت أني من وبالرغم
خلق عىل تعمل كانت إذ الصحف؛ بعض لهجة ذلك عىل وساعد االئتالف، هدم يف فعلها
وتوزيعها. االنتخابية الدوائر تقسيم يف أشده عىل الخالف وكان لفضه. والذرائع األسباب
كانوا بل االئتالف نقض عىل يعملوا لم السعديني الوزراء أن أشاهده كنت مما يل ويبدو
الوزارة. عهد بداية يف الوفديني شأن أيًضا وكذلك الوطنيون، وكذلك فلكه، يف يسريون
الصدد هذا يف والعجيب الدستوريني، األحرار معسكر من تبدأ االئتالف عىل الثورة ورأيت
عىل تغلبت قد الصاخبة األقلية ولكن االئتالف بقاء إىل ميالني كانوا وزرائهم أغلبية أن

الهادئة. األغلبية
االئتالف إىل ويعيد الشقاق تيارات عىل ذلك مع يتغلب أن الوزارة لرئيس يمكن وكان
عدد سوى بقي يكن ولم بسالم، واجتازتها الوزارة تخطَّتها قد جوهرية عقبات ألن كيانه؛
الدستوريني. واألحرار الوفديني الوزراء بني الخالف عليها اشتد االنتخابية الدوائر من قليل
أمر يف الوزراء رئيس تحكيم عىل الدوائر تقسيم إليها املوكول الوزارية اللجنة وافقت وقد
قِبله أنه ولو التحكيم، هذا قبول عن الوزارة رئيس ى تنحَّ أعرفه ال لسبٍب ولكن الدوائر، هذه
جديًدا عامًال أن يل ويبدو الخالف. مثار كانت التي املعدودة الدوائر عىل الخالف النتهى
الوفديني الوزراء أن وهو مهمتها، تُتم أن قبل بسقوطها ل وعجَّ الوزارة محيط يف ظهر
وتلك محايدة، وزارة محلها لتحل الوزارة إسقاط عىل ويعملون لالئتالف يتنكرون أخذوا

القديمة. أنشودتهم بل أمنيتهم كانت
قلبي كل من هللا أدعو وإنما املوضوع، جوهر هي الوزارية التشكيالت ليست وَلَعْمِري
من البالد أمام ألن وشقاق؛ خالف من بينهم ما حدة وتخف املواطنني نفوس تصفو أن
يف األسلحة أقوى من هي الكلمة وحدة وأن متحدة، بجبهة نواجهها أن يستدعي ما األعباء

القومية. أهدافنا تحقيق
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١٩٥١ سنة أبريل

كل من موقفي الشيوخ مجلس يف الوفد حكومة من وقفت ١٩٥١ وسنة ١٩٥٠ سنة يف
رسمتها التي الخطة هي وهذه تيسء، فيما ومعارضتها تُحسن فيما تأييدها وهو وزارة،
إال يريد ال الوفد ألن الوفد وزارة يرِض لم املوقف هذا ولكن الربملانية. الحياة يف لنفيس
عضويتي مدة أن إىل نظري ولفتوا بعضأصدقائي، ذلك إىل نبهني وقد واإلذعان. الخضوع
فمن للمجلس؛ النصفي التجديد يف االنتخاب وسأدخل ١٩٥١ سنة مايو يف تنتهي باملجلس
املتاعب يل ستجلب املعارضة هذه ألن النزيهة»؛ «املعارضة أسميه عما أكف أن الحكمة
كانت النصيحة أن ومع الربملانية. الحياة عن أقصتني وربما ١٩٢٤ سنة منذ لقيتها التي
النيابة أن تملَّكني ما وكل بها، أقتنع لم ملاذا أدري ال لكني معقولة، العملية الوجهة من
نُقسم ألم ونزاهة؛ إخالص بكل الربملان عضو يؤديها أن يجب حرفة، ال رسالة نظري يف

والصدق؟ بالذمة أعمالنا نؤدي أن الربملان يف علنًا املرة تلو املرة اليمني
يف له مساوئ كل فاقت قد و١٩٥١ ١٩٥٠ سنة يف الوفد وزارة مساوئ كانت وإذ
الحكم،1 يف الوفد سياسة معارضة عن أسكت أن استطاعتي يف يكن فلم مىض، عهد أي
أثار قد املسلك هذا لكن النفس، وضبط االعتدال يف غاية كانت معارضتي فإن ذلك ومع

بعدها. وما ص٢٩٥ ج٣، املرصية»، الثورة أعقاب «يف كتاب املساوئ هذه تفصيل يف انظر 1
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فلما و١٩٣٦، و١٩٢٦ ١٩٢٥ سنة يل حدث كما تماًما الوفد، وزعامة الوفد غضب عيلَّ
سماحة، الرحيم عبد محمد الشيوخ دائرة يف ضدي الوفد رشح النصفي التجديد موعد حل

النواب. بمجلس عضًوا وكان
إذا ألنه املجلس؛ عن إقصائي منه املقصود أن الرتشيح هذا مالبسات من فهمت وقد
لها، متسًعا النواب مجلس يف فإن منافيس؛ مواهب من االستفادة هو منه الغرض كان
ولو .١٩٥١ سنة أبريل يف ذلك وكان االنتخاب، معركة خضت فقد املالبسات هذه ومع
ألن نجاحي؛ يف — أعتقد فيما — شك هناك كان مَلا حرٍّا االنتخاب الوفد حكومة تركت
لعضوية األصلح يختاروا أن أحراًرا تُركوا لو للناخبني يمكن بحيث تنبَّه قد القومي الوعي
حرية يحرتم أن الربملان مجلَيس يف باألغلبية ظفر وقد الوفد عىل الواجب وكان املجلس.
يولِّد — الوفد شعار وهو — املطلق الحكم ولكن عهده. يف خلت التي الدوائر يف االنتخاب
أن وبرغم ُوجدت. أينما الحرية ومحاربة والطغيان االستبداد يف التمادي نزعة النفوس يف
النصفي التجديد انتخابات دخول عن أرضبت قد النتيجة، لهذه توقًعا املعارضة، األحزاب
ومنها — االنتخابات فيها جرت دائرة عرشة ثالث إال يبَق ولم ،١٩٥١ سنة الشيوخ ملجلس
والتزييف اإلرهاب ورضوب الضغط صنوف من فيها أتت قد الوفد وزارة فإن — دائرتي
وقتئٍذ الداخلية وزير الدين رساج فؤاد وتوىلَّ أخرى. وزارة أي عهد يف مثله يحدث لم ما
ولم الدوائر هذه جميع يف الحكومة مرشحو ففاز اإلجرامية، العملية هذه عىل اإلرشاف
أن والحارض املايض بني املقارنة من وتبنيَّ فيها. املستقلني أو املعارضني من أحد ينجح
وطأة؛ وأخفَّ االنتخابات يف التدخل يف الدين رساج فؤاد من أرحم كان صدقي إسماعيل
فرتك ،١٩٤٦ سنة الشيوخ ملجلس النصفي التجديد انتخابات باشا صدقي أجرى فقد
نصف يف هينًا تدخًال ل وتدخَّ وجه، بأي الحكومة فيها تتدخل لم حرة الدوائر نصف حوايل
كل يف االنتخابات بحرية يعصف أن إال أبى فقد الدين رساج فؤاد أما األخرى. الدوائر

جميًعا. فيها الحكومة مرشحي إلنجاح واإلجرام الرش قوات ر وسخَّ الدوائر،
إىل يرجع هذا أن يل ويظهر االنتخاب، يف معي الوفد فعله مما املرة هذه كثريًا أتأثر ولم
املعركة أخرس لم أني وإىل و١٩٣٦، و١٩٢٦ و١٩٢٥ ١٩٢٤ سنة يل الوفد محاربة اعتيادي
الوفد وزارة أساليب عن شيئًا أكتب أن أشأ ولم ووطنيٍّا. معنويٍّا الوفد خرسها ما بمقدار
سكوتي من تأخذ الوفد صحف من وهي «البالغ» جريدة رأيت ولكني االنتخاب، يف معي
الوجيزة الحقائق بعض أذكر أن من ا بدٍّ أَر فلم االنتخابات، حرية من زعمته ما عىل دليًال
.١٩٥١ سنة مايو ٩ بتاريخ الصادر العدد يف فنرشتها البالغ صحيفة إىل بها وبعثت
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أسمت التي الوزارة عهد يف جرى ِلما مصغرة صورة فيه فإن املقال هذا أنرش أن يل ويطيب
قلت: الشعب. وزارة نفسها

األغر «البالغ» تحرير رئيس املحرتم األستاذ حرضة
عدَدي يف وذلك األخرية، الشيوخ انتخابات عن كتبتموه فيما مرتني اسمي أقحمتم
الشواهد نقدم «نحن املقال: عنوان جعلتم بالذات األخري العدد ويف مايو، و٦ ٥
مفتش بمعرفة ُحققت شكوى قدَّمت أني عني وذكرتم االنتخابات»، حرية عىل

اإلدارة. رجال حياد إىل مطمنئ أني التحقيق محرض يف قلت وأني الداخلية
هذه أن عىل موافق أني منه يُفهم قد السياق هذا يف اسمي إقحام أن ولوال
ألني شأنها؛ يف الخوض عن السكوت آلثرت وحرية حياد يف جرت االنتخابات
تعريض مقالكم ويف أما بي. وقع ضيٍم أي من الشاكي موقف أقف أن أستنكف
التدخل هو فارسكور دائرة يف جرى ما بأن عليه ب أعقِّ أن إال يسعني فال بي

التزييف. صنوف وكل واإلرهاب الضغط عىل املبني السافر اإلداري
ل تدخُّ شهر بنحو االنتخاب موعد قبل الداخلية وزير معايل إىل شكوت لقد
وتهديدهم الحكومة مرشح بمساعدة عليهم والتنبيه الُعمد وجمعه املركز مأمور
سنة يناير انتخابات عقب واإليقاف الفصل من الُعمد من لهم لزمالء حدث بما
وحرية حياد يف ستُجرى املرة هذه االنتخابات بأن الوزير معايل يل فأكد .١٩٥٠
بالتزام عليه منبًِّها بحضوري بالتليفون فارسكور مركز مأمور وكلم ني، تامَّ
مفتش الوزير وانتدب منها، شكوت التي الواقعة املأمور ينكر ولم الحياد.
أذكر أن التحقيق من املراد وكان الشكوى. هذه لتحقيق بالدقهلية الداخلية
أسماءهم أذكر أالَّ الحكمة من وجدت ولكني التهديد، ذلك أبلغوني من أسماء
التي برقيتي نته تضمَّ بما واكتفيت والتنكيل لألذى أيًضا هم يتعرضوا ال حتى
كلما الشكوى عن أتردد ال بأني التحقيق محرض يف وقلت الوزير، إىل أرسلتها

اإلدارة. من ل تدخُّ حدث
عثمان» «فؤاد الدقهلية مدير لسعادة شكوت إني لكم قلت إذا ا رسٍّ أذيع وال
مرة كل يِعدني وكان املرات، عرشات اإلدارة ل تدخُّ يوم كل يف وبالتليفون مشافهة
إجازة إعطاؤه وأما الوعود. لهذه نتيجة أجد أن دون التدخل هذا سيوقف بأنه
فقد له؛ تدخُّ من شكواي عقب الحكومة» مرشح «قريب املنصورة مركز ملأمور
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باستمرار ليمر لحرضته املجال إفساح هو اإلجازة هذه من املقصود أن يل تبنيَّ
بأن واملشايخ الُعمد عىل والتنبيه الدائرة بالد معظم يف قريبه مع ونهاًرا ليًال
السابق اليوم يف أنه املأمور هذا فعله ومما مرشحها. نجاح يهمها الحكومة
جميع يف عني اخرتتهم الذين املندوبني أسماء عىل املديرية من حصل لالنتخاب
الوسيلة بهذه اإلدارة ولرجال له وتسنى البيانات، هذه رسية رغم االنتخاب، لجان
عملية يحرضوا لكيال وترشيدهم شخصيٍّا وتهديدهم جميًعا أسمائهم معرفة
الساعة يف أنه ذلك عىل األمثلة ومن الغرض؛ هذا إىل فعًال وصلوا وقد االنتخاب.
منزل يف التليفون جرس دق االنتخاب ليلة منتصف بعد والنصف الواحدة
مركز بالد من العرب كفر لجنة يف مندوبيَّ أحد باملتكلم وإذا باملنصورة، صهري
كفر عمدة أن والفزع الهلع من لهجة يف ويخربني دمياط من يحدثني فارسكور
اإلدارة بأن اللجنة هذه يف اخرتته الذي الوكيل وعىل عليه نبَّهوا وخفراءها العرب
العمدة واضطرهما يغادراها لم إذا بالحبس وتهددهما البلدة بمغادرة تأمرهما
يف يل وتبنيَّ دمياط. إىل ليًال البلدة مغادرة إىل التهديد هذا تأثري تحت والخفراء
عملية حضور من الطريقة بهذه ُمنعوا اللجان يف مندوبيَّ معظم أن الصباح
رجال مأمورية ل سهَّ مما يل؛ ممثلني وجود من اللجان معظم وخَلت االنتخاب،

االنتخاب. تذاكر تسويد يف اإلدارة
الُعمد بعض مع حققت االنتخاب ليلة يف اإلدارة أن التدخل أمثلة ومن
العمد معظم إىل أوحت الذي الوقت يف االنتخابية الدعاية يف مساعدتي بدعوى

الحكومة. مرشح لتأييد بالدهم يف حفالت بإقامة
االنتخاب يوم صبيحة يف البوليس ضابط أمر الحكومة مرشح مندوب وأن
محبوًسا املحامي واستمر األمر، الضابط ذ فنفَّ أنصاري من محاٍم عىل بالقبض
االنتخاب يوم طيلة أي مساءً؛ والنصف الرابعة حتى صباًحا التاسعة الساعة من
نفوسهم. يف الفزع وإلقاء الناخبني من أنصاري تشتيت عليه ترتب مما تقريبًا؛
الواقع التهديد أنباء وتبلغني إال دقائق عرش تمر تكن لم االنتخاب يوم ويف
والعمد والضباط البوليسوالخفراء جنود واحتشاد اللجان جميع الناخبنييف عىل
الشكاوى هذه املدير أُبلغ وكنت الحكومة. مرشح النتخاب الناخبني وتهديدهم
التدخل، بمنع الكفيلة اإلجراءات سيتخذ أنه مرة كل يف الجواب وكان تليفونيٍّا،
وال جدوى ال أن ولعلمي لكثرتها الشكاوى أبلغه أن العبث من رأيت وأخريًا

منها. فائدة
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االنتخاب قبل شخصيٍّا يل قاله بما السياق هذا يف املدير سعادة أذكِّر وإنني
الدائرة، بالد يف تحرياته من عرفه بما الداخلية وزارة أبلغ قد أنه من بأسبوعني
الوفد مرشح أمل فإن الحياد عىل واإلدارة طبيعية الحالة استمرت إذا أنه وهو

مفقود. النجاح يف
بأسبوعني، موعده قبل االنتخاب نتيجة يف املدير رأي هو هذا كان فإذا
للتدخل املبارش األثر أنها سوى ظهرت التي النتيجة نفرس أن يمكن فبماذا

السافر؟ اإلداري

اإلدارة رجال مع السواحل خفر رجال تعاون املقال هذا يف أذكر أن فاتني وقد
خفر مناطق يف تقع النصارى وغيط الربج كعزبة الدائرة بالد بعض فإن إسقاطي؛ يف
عىل الضغط يف اإلدارة رجال مع وجنود ضباط من الرسميون رجالها فتبارى السواحل

رؤسائهم! وثناء بُغيتهم ونالوا الناخبني،
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له كان إذا إال يكفي ال أراه بل السيايس، مذهبي وحده هو النيل وادي ووحدة الجالء ليس
السياسية؛ االستقامة وهو الصالحة، املذاهب األساسلكل هو آخر، جوهري مذهب من سند

عنها. متفرعة الصالحة واملذاهب األصل نظري يف فهي
السياسية، والربامج املذاهب فيها تتعدد أن املتقدمة الحرة املجتمعات طبيعة من إن
ال التي الدكتاتورية روح سادته إذا إال واحد حزب منه يتألف أن حر ملجتمع يمكن فال

واالجتماع. السياسة يف الرأي حرية تحتمل
العامة، البالد بشئون املشتغلني عىل غضاضة السياسية املذاهب اختالف يف أرى ولست
يكون أن يجب مبدأ هناك ولكن السياسة. يف املذاهب وتعدد األحزاب تعدد من أرىرضًرا وال
االستقامة وهو السيايس، كفاحنا ودعامة وبرامجها مناهجها وتعدد األحزاب قيام أساس
إلفادة الفعلية الوسيلة وهي السياسة، مذاهب خري هي السياسية فاالستقامة السياسية؛

وأفراًدا. وجماعات أحزابًا بالسياسة املشتغلني من البالد
والُخلق والنزاهة الصدق جادة بالسياسة املشتغل التزام هي السياسية االستقامة
املذهب هذا يف مني مبالغة هذا أقول ال أيًضا، الخاصة حياته ويف العامة حياته يف القويم
االجتماعية لالستقامة نتيجة تكون ما غالبًا السياسية االستقامة أرى ألني بل السيايس،

والشخصية.
الذي أن ويرون واالستقامة، تتفق ال السياسية الحياة أن يظنون الناس من كثريون
وخداع كذب نظرهم يف السياسة ألن السياسة؛ عن يبتعد أن به يحُسن االستقامة يَنشد
التواء من إلينا رسى وهٌم وهذا الشخصية، املنافع اقتناص عىل وتسابق ورياء ونفاق
السياسية الحياة ر تأخُّ أسباب من شك وال ألنه الوهم هذا نحارب أن فعلينا عندنا؛ السياسة

لذلك. تبًعا املجتمع ر وتأخُّ
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أي الداخلية؛ السياسة هنا بالسياسة وأقصد الناجحة، السياسة أساس هي االستقامة
العامة. الشئون يف ببعض بعضهم الناس عالقات

االستقامة تكون قد وخالف. نظر موضع فيها فاالستقامة الخارجية السياسة أما
ببعض؛ بعضها الدول عالقات يف أي الخارجية؛ السياسة يف فيها مرغوب غري السياسية
من األسف مع تزال ال واملواثيق، العهود ونقض والعدوان، والغصب، والخداع، فالكذب،
العالم يف واإلنسانية السالم محبي فإن ذلك ومع الخارجية. السياسة يف النجاح وسائل
ببعض، بعضها واألمم الدول عالقات يف أي الدولية؛ السياسة يف االستقامة إىل يدعون
ويستنكرون واالستقالل، الحرية يف دولة كل حقوق واحرتام بينها، املساواة إىل ويدعون
ا حقٍّ اإلنسانية. تصيب التي الكوارث مصدر فيها ويرون واإلكراه والغصب الغش سياسة
وتعم تستجاب حتى طويل زمن اإلنسانية أمام يزال وال اآلن إىل تُستجب لم الدعوة هذه إن

جميًعا. الدول
الخارجية، السياسة يف صالحيتها يف مشكوًكا االستقامة كانت فإذا حال أي وعىل
تنهض لكي يجب بل الداخلية، السياسية الحياة يف قطًعا صحيًحا ليس القول فهذا
باالستقامة العامة شئونها عىل والقوامون الساسة يتذرع أن نقائصها من وتتخلص البالد
يجب الصحفية، والحياة الربملانية، والحياة الحزبية، والحياة السياسية، فالحياة والنزاهة؛

للمجتمع. خريًا منتجة ناجحة حياة تكون لكي االستقامة روح تسودها أن
يف املرء يتقدم قد االستقامة؛ سبيل تتنكب عامة حياٍة من تفيد البالد أن أحد يظنن وال
وليس العليا، الوطن مصالح حساب عىل يكون التقدم هذا ولكن االستقامة، بغري املجتمع

املجتمع. لتقدُّم السبيل هو هذا
األساس؛ هذا عىل بناءها نُقيم وأن السياسية، حياتنا يف باالستقامة ع نتذرَّ أن فعلينا
قوام يكون أن يجب واالجتماع. واالقتصاد السياسة يف البالد أهداف بتحقيق الكفيل فإنه
صالحيتها ويعتقدون بها يقتنعون معينة بمبادئ أعضائها إيمان والجماعات األحزاب
أما سبيًال. ذلك إىل استطاعوا ما وينفذونها ويخدمونها، عليها ويسريون بالبالد، للنهوض
والروابط املطاطة، الرباقة والكلمات الجوفاء العبارات أساس عىل السياسية الحياة قيام
العامة الحياة تراجع إىل محالة ال يؤدي هذا فإن الذاتية؛ املصالح وراء والسعي الشخصية،

شئونها. وإصالح األمة تقدُّم ويعرقل
يكون أن عىل — مستقالٍّ أو األحزاب لواء تحت سواءً بالسياسة يشتغل من وعىل
تحقيقها عىل ويعمل يعتنقها عامة مبادئ له تكون أن — حقيقيٍّا استقالًال االستقالل هذا
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ممتاًزا مركًزا لنفسه ينال أن الوحيد هدفه يكون أن ال وترصفاته، أعماله يف عنها ويصدر
فحسب. املجتمع يف

األحزاب إىل انضمامهم بها املشتغلني اتخاذ السياسية الحياة تأخر أسباب من إن
للنهوض السعي عن يرصفهم الهدف هذا فإن فحسب؛ املمتازة املراكز إلدراك وسيلة
ل تنقُّ رسعة وهي عندنا، أحيانًا تبدو التي الظاهرة تلك لنا يفرس هذا ولعل عامة. بالبالد
عميق إيمان عىل تدل ال التنقل هذا فكثرة آخر؛ إىل حزب من بالسياسة املشتغلني بعض
يكون أن أي الوجاهة؛ يف الرغبة عىل تدل بل لالستقامة، تقدير عىل وال السياسية، باملبادئ

املستقيمة. السياسية للحياة القويم الهدف هو هذا وليس املجتمع، يف وجيًها املرء
وارتقاء البالد تقدُّم يف كثريًا السيايسأفادت محيطنا والنزاهة االستقامة روح ت عمَّ إذا
األمة ُعدة فإنها الروح هذه سالمة عىل تحرص أن األحزاب وعىل للمواطنني، العامة الروح
مذاهب لها تكون أن أيًضا األحزاب وعىل واألحداث، للحوادث مواجهتها نهوضها يف وعتادها
عليها املعارضة، يف أو الحكم يف كانت سواءً تنفيذها عىل تعمل املعالم واضحة معيَّنة وبرامج
وجماعاتها بأحزابها األمة ثقة تكتمل لكي للناخبني وعودها وتحرتم برامجها تحرتم أن
هي واملحكومني، الحكام وبني واألمة، األحزاب بني املتبادلة فالثقة شئونها؛ عىل والقائمني

والفساد. الضعف عوامل ومقاومة البالد جبهة تقوية يف الفعالة العوامل من
عن البالد يخدموا أن يريدون ملن األول السيايس املذهب هي والنزاهة االستقامة إن
جعل وإىل الحكم شئون من فسد ما إصالح إىل السبيل وهي بالسياسة، االشتغال طريق
هي االستقامة وكيانها. البالد حقوق عن وذود ومناعة وتقدُّم إنتاج أداة الحكومية األداة
سفيان سأله إذ كافة؛ اإلسالم أطراف هللا رسول فيها جمع وقد وفالح، صالح كل أساس
هللا رسول فأجابه غريه، أحًدا عنه يسأل ال قوًال اإلسالم يف له يقول أن الثقفي هللا عبد بن

استقم.» ثم باهلل آمنت «قل الحكيم: املانع الجامع الجواب بهذا عليه هللا صلوات
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اعرتافايت1

فاعرتاف والنقائص، املآخذ إىل تنرصف القانوني ومعناها اللغوي بمعناها «االعرتافات» إن
بالتهمة، أو بالدَّين اإلقرار هو قانونًا واالعرتاف نفسه، عىل باليشء إقراره هو لغًة اإلنسان
عن يتكلم إنما اعرتافاته عن يكتب فالذي ِبذُنُوِبِهْم﴾؛ اْعَرتَُفوا ﴿َوآَخُروَن الكريم: القرآن ويف
يكون ال ذلك وبغري الحسنات، دون السيئات، نفسه يحيصعىل أن وعليه وعيوبه، نقائصه

«اعرتافات». حديثه موضوع
حياة يف ما أكثر فما عسريًا؛ عنها الحديث وليس «اعرتافاتي»، عن أكتب املعنى بهذا
سيئاته، عىل حسناته تُربَّى أن اإلنسان وحسب ومآخذ! وأخطاء وعيوب نقائص من املرء

نقائصه. عىل مزاياه امليزان يف ترجح وأن
منها أتحرر أن يف أسعى أزال وال جهدي سعيت كثرية، نقائص بي بأن أعرتف إني

وطأتها. من وأخفف

ضعف الحياء (1)

يفارقني ولم صباي النقصمنذ هذا الزمني الحياء، شديد أني نفيس عىل به أعرتف ما وأول
حياتي. أدوار يف

العكس عىل أراه فإني مدحه يف قيل ومهما اإلنسان، يف ضعف الحياء أن أعتقد إني
ومصالح حقوًقا عيلَّ وضيَّع فعًال أرضني بأنه شعرت وقد الزلل، إىل ووسيلة للرضر، مجلبة

ُسًدى. مسعاي ذهب ولكن منه، أتحرر أن يف ا جادٍّ وسعيت كثرية، ومزايا

.١٩٥١ سنة سبتمرب عدد «الهالل» مجلة يف نُرشت 1
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األصلية العنارص من ولعله مني، تمكَّن كيف وال الضعف هذا مصدر أدري لست
هذا عالج عن إرادتي ضعفت فقد اإلرادة ضعيف لست بأني شعوري ومع تكويني، يف

النقص.
وكل طبعي؟ يف النقص هذا ُركب وقد حيلتي ما ولكن أريده، وال الحياء أحب ال أنا
والحمد فإني املجال؛ هذا يف نجحت قد ولعيلِّ جبنًا، عندي الحياء يتحول أالَّ إليه سعيت ما
يف نجحت كيف أقول أن أريد وال الشجاعة، من به بأس ال قسط عندي بل جبانًا، لست هلل
دائرة من خرجت الحديث هذا إىل استطردت إذا ألني نجحت؛ مًدى أي وإىل املسعى هذا

… «االعرتافات»

والحب الحياء (2)

طريق عن الحب يف مرًة تورطت بأني نفيس عىل أِقرُّ فإني «اعرتافاتي» صدد يف دمت وما
الحب منه ينفذ باب وهذا الحس، مرهف بطبعي وأنا الشباب، باكورة يف ذلك كان الحياء،
أمر الحب أن األيام مع أدركت ولكني روحانيٍّا، عاطفيٍّا حبٍّا أحببت ولقد وسهولة، يُرس يف
له كان كما نهايته، يف دْخل للحياء وكان منه، فتخلصت منه، فائدة وال له لزوم ال متِعب
أي العائيل؛ الحب يَنشد أن لإلنسان الخري من أن التجربة هذه من وتعلمت بدايته. يف أثره
الحياة. هذه يف السعادة أركان من فإنه املتصل؛ املعتدل الهادئ الحب الزوجني، بني الحب

والعناد املرونة (3)

يف ومؤدب مهذب أنا املجتمع، يف االنسجام يقتضيها التي الكافية املرونة أملك ال إني
يل يشهدون — أظن فيما — والناس وصغاًرا، كباًرا لهم معاملتي ويف الناس مع أحاديثي
جانب وعندي واجبة، نظري يف واملرونة ينبغي، كما مرنًا لست بأني أعرتف ولكني بذلك.
السبب ولعل أريد، ما أبلغ فلم منه أستزيد أن يف سعيت وقد ضئيل، أنه أعتقد ولكني منها،
هذا جاءني أين من أعرف وال العناد، وهو املرونة، مع يتفق ال آخر عيبًا بي أن ذلك يف

العيب.
وعبثًا عناًدا؟ هذا أليس الغرب، يف أكون وأنا الرشق يف يكونون أحيانًا الناس أرى
الحياء يتفق كيف عنه: باإلقالع نفيس أُقنع لكي وتساءلت أستطع، فلم أعالجه أن حاولت
منهما. التخلص إىل سبيل ال ولكن عيب، كليهما أن إال مقنًعا، جوابًا أجد فلم العناد؟ مع
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عنادي يف أحيانًا نفيس ألعذر إني بل والسخف، التنطع مبلغ بي يبلغ لم العناد أن عىل
فكيف فيه؛ حق عىل بأني عميقة دراسة بعد راسًخا اعتقاًدا أعتقد فيما أعاند إنما ألني
أكاذيب وراء الشئون بعض يف يسريون أراهم ما كثريًا إني ثم الناس؟! نفيسوأصدِّق أكذِّب
يرجعون وأراهم ذلك؟ عىل أوافقهم فكيف دراسة، أو بحث دون عليها اصطلحوا ضخمة
وما أسود، غٍد بعد أو غًدا يرونه أبيض باألمس رأوه فما واتجاهاتهم؛ آرائهم عن أحيانًا
وال أحتمله ال ما هذا إن داروا؟ أينما يوم كل معهم أدور فهل حالًال، اليوم يرونه حراًما رأوه
كتعبري املخففة» «ظروفه له عيب ولكنه عيبًا، العناد وليكن عناًدا، مسلكي فليكن أطيقه،

القانون. رجال

واملآدب الحفالت (4)

عدد أكرب إىل ويتعرف «اجتماعيٍّا»، اإلنسان ليكون العملية الوسائل من واملآدب الحفالت
إىل كثريًا أميل ال بأني أعرتف ولكني والسياسية. االجتماعية منزلته بذلك وتعلو الناس، من
كبري. عيب وهذا منها، القليل إال أحرض وال أكثرها، عن وأعتذر واملآدب، الحفالت حضور
لها الرسميات أن عنها فيصدني واملآدب الحفالت أما االجتماعات، إىل أميل بطبعي إني
املعايل وأصحاب املعايل، أصحاب عىل يقدَّمون والدولة الرفعة فأصحاب فيها؛ األول املقام
يقدَّمون والباشوات الوزراء، غري عىل يقدَّمون والوزراء السعادة، أصحاب عىل يقدَّمون
الرتتيب هذا يالحظون الدعوات وأصحاب جرٍّا، وهلم األفندية، عىل والبكوات البكوات، عىل
الغرار هذا عىل تسري أيًضا والصحافة تنفيذه. عىل يقومون ورقباء عيون ولهم دقة بكل
أهضم وال األوضاع هذه أُِقر ال شخصيٍّا وأنا يحرضونها. من وأسماء الحفالت وصف يف
هذه معظم عن االعتذار إىل أميل هنا ومن امليزان؛ بهذا والحفاوة االحرتام مظاهر توزيع

… الزمن مع سأعالجه كبري نقص شك وال وهذا والوالئم، الحفالت

بالناس ظني حسن (5)

الظن سوء «إن القائل: املثل أتعلَّم أن ويلزمني يجب، مما أكثر بالناس الظن حسن إني
أتبعه. ولم به أعمل لم ولكني كثريًا قرأته لقد الفطن»، أقوى من

من أفيد ال أني ا حقٍّ الغريب ومن فيهم. ظني وخاب كثريين بأناس ظني أحسنت
ظني خيبة من املرة بعد املرة رأيت ما بعد بالناس الظن أيسء أن عيلَّ يجب فكان التجارب،
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فمتى … فيه كنت ما إىل أعود أي بهم؛ ظني فأُحسن أعود ذلك مع ولكني منهم، كثري يف
أتعلَّم؟ — شعري ليت —

وبالحوادث… (6)

تأتي ما وكثريًا ينبغي، مما أكثر متفائل وأني بالحوادث، الظن حسن أني عيوبي ومن
والحوادث. الناس إىل نظري من أغريِّ وال أتعلَّم ال ذلك ومع أتوقع، كنت ما غري عىل النتائج
وأدَّعي نفيس أظلم فال الذهن، بليد وال غبيٍّا لست فإني بالغباوة؛ نفيس أتهم ال أنا
يف عذًرا يل لعل والحوادث؟! بالناس الظن إساءة أتعلَّم وال أتعظ ال إذن ملاذا ولكن الغباوة،
بالناس، ظني وأسأت حقيقته عىل العالم أعرف أن عىل نفيس ُرضت لو فإني العيب؛ هذا
سواسية والحوادث األيام لعل أو األمل، منافذ عيلَّ ولسدَّ للعمل، مجاًال اليأس يل ترك مَلا
تمام: أبو فيها يقول كما إليها ولننظر تها، عالَّ عىل فلنقبلها رش، أو خري من به تأتي فيما

ع��ج��ائ��ب ف��ي��ه��ا ل��ي��س ح��ت��ى ع��ج��ائ��ب ك��ل��ه��ا ِص��ْرَن ق��د األي��ام أن��ه��ا ع��ل��ى

ومناضًال؛ مكافًحا يبقى أن يستطيع لكي متجاهًال، أو متغابيًا اإلنسان وليكن
والنضال. للكفاح مرادفة فالحياة

والخيال الحقيقة (7)

خياليٍّا، أو نظريٍّا أكون أن أقرب وأني واقعيٍّا، وال عمليٍّا رجًال لست أني عيوبي وأظهُر
حقيقتها. عىل الحياة أفهم أن أريد ال وأني

يف غالبًا أعيش أنني وأشعر آخر، يشء والخياالت يشء الحقائق أن العلم حق أعلم أنا
هذا يكون قد أحيانًا. الحقيقة عىل الخيال أوثر فإني بهذا؛ اعرتايف ومع الخيال، من جوٍّ
الخيال يكون فقد بالخيال؛ متعلًقا أبقى أن أود لكني ذلك، إىل ما أو غفلة، أو مكابرة،
تفيد مما أكثر الخيال من األمم تفيد وقد حني، بعد حقيقة يصبح وقد الحقيقة، من خريًا

الواقع! األمر من
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للشباب نصائحي

واجبات من عليهم وما

فالشباب بالدهم؛ ونحو أنفسهم نحو بواجباتهم الجيل شباب بقيام معقودة آمالنا إن
وجه. أكمل عىل واجباتهم يؤدوا أن منهم ننتظر أن حقنا ومن وذخريته، الوطن ُعدة
أستميل إني بل لهم، إرهاًقا أبتغي وال الشباب، واجبات من أذكره فيما شطًطا أريد ولست

بالشباب. والرفق االعتدال روح الكلمة هذه يف
وإني نفسه، نحو شاب كل واجب هو — وفتيات فتيان — الشباب واجبات أول إن
واجب عىل الواجب هذا أقدِّم إذ أحد؛ يدهشن وال واقتناع، عقيدة عن الواجب بهذا ألبدأ
حقيقة والوطنية األمور، لحقائق مطابًقا كان ما النصح خري فإن وطنه؛ نحو الشباب

يدَّعون. كما خيال ال واقعية
أنفسهم تكوين هو املجتمع نحو عليهم واجب أول إن قلت إذا الشباب أتملق ال أنا
مكانة وذا محرتم مركز ذا الشاب كان فكلما املجتمع، يف صالحني مواطنني ليكونوا
عىل يعتمد كان لو مما بأكثر بالده يخدم أن استطاع غريه، عىل عالة يعيش وال مستقلة،

الحياة. يف نفسه غري
يعتربوا وأن املجتمع، يف محرتمة مراكز ألنفسهم يكوِّنوا أن الشباب إىل فنصيحتي
هذه بتكوينهم وأنهم منهم، البالد تطلبه ِلما األسايس الحجر هو أنفسهم نحو واجبهم
وُرقيِّها البالد إحياء سبيل يف املثمر والجهاد املنتج العمل سبيل ألنفسهم يمهدون املراكز

وعظمتها.
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ألنهم ذلك وذويهم، أرسهم نحو واجبهم يتضمن أنفسهم نحو الشباب وواجب
لرتبية جهودهم يبذلون عندما فاآلباء الحياة؛ هذه يف لهم عونًا يكونوا أن منهم ينتظرون
هذا وأن حياتهم، مستقبل يف لهم عونًا يكونوا أن منهم ينتظروا أن لهم يحق أبنائهم

الناس. بني شأنه ويرفع الشاب ف يرشِّ َلمما العون
الواجبات هذه إن أقول وال وطنه، نحو الشباب واجبات الثانية املرحلة يف تأتي ثم
أعظم وطنهم نحو الشباب واجب فإن العكس عىل بل األهمية، من الثاني الصف يف تأتي
من تتألف كبرية عائلة إال هي ما البالد ألن ذلك أنفسهم. نحو واجبهم من مًدى وأوسع
واجباته يؤدي أن عليه نفسه نحو واجبه اإلنسان يؤدي فعندما املواطنني، عائالت مجموع

الوطن. وهي الكربى عائلته نحو
وواجبات سياسية، واجبات أقسام: ثالثة إىل تتفرع وطنهم نحو الشباب وواجبات

اجتماعية. وأخرى اقتصادية،

السياسية الواجبات (1)

النهوض يف وبإخالصه وبكفاءته وبعلمه بجهوده الشاب يساهم أن هو السيايس والواجب
سياسية، عقيدة له تكون أن هو الشباب عىل يجب ما وأول السياسية، الناحية من بالبالد
ما. فائدة منه البالد تفيد قلَّما عقيدة بغري يعمل الذي ألن وطنية؛ عقيدة أوضح بعبارة أو
إىل تدعو البالد وحالة والظروف والوسط البيئة وإن نظري، الكالم هذا إن يقال قد
أال الشباب عىل يجب إنه أقول العكس عىل ولكني سياسية، بعقيدة اإلنسان تقيُّد عدم
يدافع عقيدة له وتكون رأي له يكون أن يجب بل واألحزاب، الحوادث هامش عىل يعيش

واتجاهاته. أعماله يف عنها ويصدر عنها
يتحول وال عقيدته مع تتفق التي السياسية الهيئة لنفسه يختار أن إذن الشباب عىل

العقيدة. هذه عن
أنها كما والكفاح، التقدم أساس ألنها الوطنية بالعقيدة يَحيَوا أن الشباب أدعو إني
للجميل، نكران أو صدمات أو عقبات حياته يف صادفته ما إذا لإلنسان األخري املالذ
إىل األمر آخر يف وينتهي ويرتاجع يتخاذل أن يلبث ال العقيدة من يخلو الذي والرجل

الجهاد. اطِّراح
الناس تقدير يتعجلوا وأال نفوسهم يف الوطنية العقيدة روح تنمية إىل أدعوهم إني
يلبث ال لجهوده الناس تقدير عىل عمله يعلِّق الذي املواطن بأن الناس أعلم فأنا لجهودهم،
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الوطنية أن كما عقبيه، عىل ينقلب أن إىل به تؤدي قد أمل بخيبة املجتمع من يصاب أن
شكوًرا. وال جزاءً الناس من ينتظر أن دون واجبه اإلنسان يؤدي أن أساسها الحقة

يسخطوا أن الخري من فليس بعقيدتهم يتمسكوا أن عليهم يجب كان وإن الشباب إن
إذا عسريًا حسابًا يحاسبوهم أن وال عقائدهم، يف يشاركونهم ال كانوا إذا الناس عىل
أشداء يكونوا أن عليهم ولكن عقائدهم، يف يتشددوا أن لهم إن يعتقدون. فيما خالفوهم
إليها، القلوب واجتذاب عقائدهم لخدمة أدعى ذلك فلعلَّ الناس، عىل رحماء أنفسهم، عىل

ملبادئهم. الزمن مع الناس اعتناق إىل وأقرب
يقابل نداؤنا يكن لم وامللحقات بالجالء ننادي كنا عندما عاًما أربعني خالل يف إننا
األشخاص من بل فحسب، العاديني األشخاص من ال والسخرية، بالتهكم إال الجملة يف
يف يخالفوننا من نناصب أال دائًما أرى كنت ولقد الضخمة، واألسماء الكبرية املراكز ذوي
مبادئنا، إىل األمر آخر يرجعون لعلهم معهم التسامح إىل أدعو كنت بل العداء، عقائدنا
الزمن مع كسبت وأنها املبادئ، هذه تعميم إىل أقرب الخطة هذه أن يف ا محقٍّ كنت وأظنني
مبادئنا يجرحون كانوا الذين أولئك حتى كافة، الشعب طبقات من واملؤيدين األنصار

خيال. يف خياًال ويعتربونها
ال القلوب تأليف عىل دائًما الشباب يعمل أن وهي أخرى، نصيحة أضيف أن وأود
عليها نعتمد التي األسلحة أمىض من الصفوف وتوحيد القلوب تأليف ألن تفريقها؛ عىل

كفاحنا. يف
وانقسام. وكراهية ُفرقة دعاة ال وسالم، ومحبة وئام رسل الشباب فليكن

والتكتل، التماسك يف قدوته يكونوا أن فعليهم الوطن، جيش طليعة هم الشباب إن
رسالتهم. يؤدوا أن الشباب يستطيع ال ذلك وبدون

بأن جديرة وهي قيمتها، لها تضحيته فإن الوحدة؛ سبيل يف ضحى مهما اإلنسان إن
عليها. صاحبها يُشكر

االقتصادية الواجبات (2)

ينحدروا أن بالشباب أربأ خطأ وهذا السياسة، هي الوطنية الحياة أن يظن من الناس من
ألمة يمكن فال واالجتماعي. االقتصادي الجانب تشمل أن يجب القومية الحياة ألن إليه؛
من هي االقتصادية فالنهضة فيها؛ االقتصادية بالناحية تهتم لم إذا أهدافها تحقق أن
ميدان يف أقوى الغنية واألمة الضعيفة، األمم عن القوية األمم بها تتميز التي األسلحة

الفقرية. األمة من السيايس الكفاح
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والثانية؛ األوىل العاملية الحرب نتائج يف ال الفعَّ األثر املال لعامل كان كيف الحظنا لقد
النرص إن قالوا ولذلك املال؛ ميدان يف أعدائها عىل تفوقت التي لألمم النرص ُكِتب فقد

ماًال. وأكثرها األمم ألقوى يكون
فقد االقتصادية؛ بالنهضة اقرتنت قد الوطنية الحركة أن نالحظ أن الخري من ولعل
لطفي وعمر حرب طلعت كان بينما السياسية، الناحية يف يعمل كامل مصطفى كان
ومن لها؛ مكملة بل لألخرى رضورية إذن النهضتني فكلتا االقتصادية، الناحية يف يعمالن
فاألمم اإلنتاج؛ من مرصي هو ما كل تشجيع عىل نتعاون أن علينا الواجب من كان ثَم

آخر. إنتاج أي عىل الوطني إنتاجها تْؤثر األوروبية
اإلنتاج تشجيع إىل دعوتهم أقصد وإنما التعصب، إىل الشباب أدعو أن أقصد ال إني

للبالد. االقتصادي بالنهوض الكفيلة العوامل من هذا ألن املرصي؛
القومية، بالثروة تنهض التي االقتصادية املنظمات يف املساهمة إىل أدعوهم أنني كما
من تعاونية جمعية تخلو ال بحيث التعاونية املنظمات تشجيع إىل األخصِّ عىل وأدعوهم
يف إليها ينضم تعاونية جمعية وجود بعدم أحدهم يحتج أن يصح وال فيها. مساهمتهم
جمعيات إنشاء عىل إخوانه مع يتعاون أن الحالة هذه يف عليه يجب بل بيئته، يف أو بلده
يف يعيش الذي ف املثقَّ الشباب إىل اللوم ه أوجِّ فإني ولذلك واحدة؛ جمعية ال تعاونية

فيها. التعاونية الجمعيات إنشاء عىل يعمل وال املدن أو القرى

االجتماعية الواجبات (3)

املجتمع من العاملية السياسية األزمات مواجهة عىل أقوى السليم الراقي املجتمع أن شك ال
الجمعيات أن مالحظته تجُدر ومما الوطني. الدفاع أعباء احتمال عىل منه وأقدر املتأخر
فعىل املكافحني؛ والجنود الصالحني املواطنني تكوين عىل تساعد أوروبا يف الرياضية
واالجتماعية والتعاونية والصحية الرياضية البالد نهضة يف يساهموا أن إذن الشباب
عينيها نُْصب وضعت قد أوروبا يف املدى الواسعة الرياضية الجمعيات إن والخريية.
رياضيٍّا، قويٍّا جيًال كونت ثَمَّ ومن السليم»؛ الجسم يف السليم «العقل القائل: املثل تطبيق
لضعف للجندية يصلحون ال الجامعة شباب من ٪٨٠ أن نجد مرص يف نحن بينما هذا

صحتهم. واعتالل بنيتهم
هذه يؤسسوا وأن االجتماعي، الرقي عىل للعمل جماعات ينتظموا أن الشباب وعىل
تخفيف عىل عاملني للخري، دعاًة دائًما يكونوا أن عليهم موجودة. تكن لم إن املنظمات
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واملرىض الفقراء عن التخفيف يف ساعني االجتماعية، الخدمات يف مساهمني اإلنسانية، آالم
الناحية هذه إىل اتجهوا فإذا مواطنيهم. بني الثقافة نرش يف يساهموا وأن واملعوزين
بآالم يحس صالًحا مواطنًا اإلنسان من تجعل التي االجتماعية الروح نفوسهم يف نَمت
هذا ويف إسعادهم، عىل فيعمل بشعورهم ويشعر منها، التخفيف عىل فيعمل مواطنيه

الوطنية. يف التسامي معنى
الكفاح. يف لهم وسيلة العنف يتخذوا وأالَّ ر، تطوُّ رسل الشباب يكون أن وأرجو

أالَّ درجاتها اختالف عىل التعليم معاهد يف يزالون ال داموا ما الشباب من وأود
يساهموا أن البالد مصلحة من وال مصلحتهم من ليس إذ الحزبية؛ السياسة يف يساهموا
الجهر يرجئوا أن ذاك أو الحزب هذا نحو ميول لهم كانت إذا وعليهم السياسة. هذه يف
تصان أن يجب املعاهد هذه ألن العلم؛ معاهد من يتخرجوا حتى وتحقيقها امليول بهذه

وتطاحنها. األحزاب لخالفات مرسًحا تكون أن عن
الطلبة. من الشباب عليها يُالم ال التي السياسة وحدها هي الوطنية السياسة إن
وإن الحزبية، والسياسة الوطنية السياسة بني يفرِّقوا أن املثقف الشباب عىل السهل ومن
أن الطلبة فعىل السياستني. بني الفوارق يلهمهم بأن لكفيل نفوسهم يف الوطنية وحي
ويحافظوا الروح هذه يُنموا وأن الحزبية، روح ال الوطنية، روح نفوسهم يف يتعهدوا
حياتهم يف الوطنية روح يستلهموا أن أمكنهم معاهدهم من تخرَّجوا إذا حتى عليها،
يف قنا وتعمَّ بالدنا يف املجتمع نقائص يف النظر أمعنَّا إذا ألننا العامة. وحياتهم الشخصية
يف الوطنية الروح ضعف هو لها سبب أول أن نجد وأسبابها النقائص هذه علل دراسة
وهذه قومية، حياة ال شخصية، حياة يحيا أن إىل باملرء يميل الضعف هذا فإن نفوسنا.
التزامات من عليه يجب ما لبالده يؤدي صالًحا مواطنًا منه تجعل ال النفسية الحالة
والروح الشخصية. أطماعه عىل العامة مصالحها يْؤثر أن االلتزامات هذه وأول وواجبات،
تنشأ أن يجب بل معاهدهم، من الشباب ج تخرُّ بعد تُكتسب ال كاألخالق، هي الوطنية
هذه يف تتكون لم وإذا الجامعة، يف ثم فالثانوية، االبتدائية؛ املدرسة ويف البيت، يف وتتكون

تتكون؟ — شعري ليت — فمتى املراحل
وها وينمُّ الوطنية روح نفوسهم يف يتعهدوا أن العلم طلبة عىل أن القول وصفوة
تخرُّجهم بعد إال العملية بالسياسة يشتغلوا أن لهم ليس ولكن عليها، ويحرصوا ويقدِّسوها

القويمة. باألخالق يتخلقوا وأن والقانون النظام يحرتموا أن وعليهم معاهدهم، من
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األخالق (4)

هي الحصني، وحصنها سياجها هي الركني، وركنها الوطنية أساس هي األخالق! األخالق!
تسري أو الوطنية أعباء تحمل أن تستطيع ال أخالق بال أمة وإن الدائم. وغذاؤها قوامها

األمام. إىل خطوة
األخالق فإن وشبانًا. شيبًا وصغاًرا، كباًرا بنفسه، منا كلٌّ وليبدأ األخالق، فلنتعهد
الصالحة. القدوة إليها الدعوة أساس كان إذا إال تقوى وال تنمو ال الوطنية والفضائل
أعظم يؤدي بذلك فإنه منها؛ السليم ن ويحصِّ منها، املعوج ويقوِّم أخالقه، منا كلٌّ فليتعهد

القومية. والنهضة واإلصالح االستقالل رصح يف لبنة ويضع للمجتمع، خدمة
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