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 )ولىاأل الحلقة( البریطانیة الخارجیة وثائق فى یولیو ثورة
  بقلم: د. رءوف عباس

  2002یولیو  12

 !مصر فى الجدد الحكام مساندة الى بالده حكومة یدعو البریطانى السفیر
 منذ الحدیث مصر تاریخ لدراسة مهماً  مصدراً  البریطانیة الوثائق تعد

 السابقة القلیلة الشهور حتى )1882 عام( لمصر البریطانى االحتالل
 مصر فى بریطانیا ممثل حرص فقد). 1956 عام( الثالثى العدوان على
 األوضاع عن مفصلة بمعلومات البریطانیة الخارجیة وزارة یوافى نأ على

 واألمنیة داریةإلوا قتصادیةالا:  أبعادها بمختلف مصر فى الداخلیة
 الوزارات مختلف فى زاالنجلی المستشارین وجود بفضل. والسیاسیة
 المتعاونة العناصر ووجود ،)1936 معاهدة توقیع قبل فیما( المصریة

 وكان. 1952 عام یولیو ثورة قیام حتى المصریة اإلدارة فى االنجلیز مع
وعلى  ،المستویات مختلف فى موجودین المصریین من بریطانیا عمالء

ا السفیر البریطانى كان مصدر البرقیة الشفریة التى أرسله ،سبیل المثال
فى القاهرة بعد انفضاض الجلسة السریة التى عقدها مجلس الشیوخ 
المصرى بعشرین دقیقة وقرر فیها اشتراك مصر فى حرب فلسطین عام 

فقد هرع أحد أعضاء المجلس بسیارته إلى السفارة بقصر  .1948
 ،وأنهى للسفیر كل ما دار فى الجلسة ،الدوبارة فور انتهاء الجلسة

  یصوغه األخیر فى برقیة سریة نسب فیها المعلومات إلى عضو الشیوخ المصرى ولكن برقمه الكودى.ل

 السفارة الى الدقیقة المعلومات عبرها تمر ،كالغربال كانت -مستویاتها بمختلف- المصریة اإلدارة إن القول خالصة
 والتمحیص بالتحلیل خبیرة أید هناك تتناولها حیث ،ندنل الى المرسلة السفراء وبرقیات ومذكرات تقاریر لتتضمنها البریطانیة

  .موضوعات من سیاسیة أهمیة له یكون قد ما إزاء اتباعه یجب بما السفارة تزود ثم

 الجاریة الشئون فى نظرهم بوجهة البریطانیة السفارة مد على یحرصون استثناء دون األحزاب مختلف من الساسة كان كذلك
 السیاسة فى"  المیزان رمانة" دور تلعب السفارة بأن مسلمین) رسمیة وغیر رسمیة( متعددة لقاءات خالل من مصر فى

 الحركة تلك التكون حتى موقفه توضیح على یحرص أو ،كفته لترجیح حركتها تتجه أن حزب كل یحرص التى ،المصریة
 الخارجیة إلى عبرها وانهمرت وصوب حدب كل من البریطانیة السفارة على المعلومات تدفقت وهكذا. یتمناه ما عكس

 والهند البحریةو  والحرب المستعمرات لوزارات ترسل والمذكرات والبرقیات التقاریر تلك من نسخ كانت ما وكثیرا البریطانیة
 إلى المعلومات تلك من االستراتیجیة باألهمیة یتسم ما إبالغ على البریطانیة الخارجیة تحرص كانت بل ،)الغائها قبل(

  .بریطانیا یفاتحل بعض

 القدامى للسیاسین یولیو ضباط اعتقال 
 مصادر كل من البریطانیة السفارة حرم

 السفیر على فاعتدوا المعلومات
 .االمریكى

  السفیر یقول: مجلس قیادة الثورة واقعى
ویدرك تماما أن التسویة مع إسرائیل ال 

 .بد أن تتم إن آجال أم عاجال

  خ خرج من الجلسة عضو بمجلس الشیو
السریة لدخول حرب فلسطین إلى 
السفارة البریطانیة وأبلغهم بكل ما دار 

دقیقة كانت تفاصیل الجلسة  20وبعد 
 فى لندن.
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 بإلقاء األولى أیامها فى الثورة حكومة قامت بعدما دامس ظالم فى عاشت البریطانیة السفارة أن النظر یلفت مما ولعل
یداعم واالحزاب السیاسة رجال جمیع على القبض ٕ  الغنى المصدر هذا اختفاء أدى فقد" العسكریة الثانویة المدرسة" معتقل وا

 ،المعلومات لمصادر السفارة فقدان إلى ،"التطهیر حركة" بعد المصریة اإلدارة مع االتصال تقنوا وانقطاع للمعلومات
 یصل ما أو ،معلومات من البریطانى لزمیله) كافرى جیفرسون( بالقاهرة األمریكى السفیر یقدمه ما على تعتمد فأصبحت

   . السفارات تقیمها التى لاالستقبا حفالت خالل من أخبار من البریطانیة السفارة رجال مسامع إلى

 البریطانیة الوثائق أصبحت ،)بریطانیا مع العالقات قطع علیه ترتب الذى( 1956 عام وعدوان 1952 عام یولیو بین وفیما
 المعلومات وندرت الثورة قیادة مجلس اعضاء وبین ورجاله البریطانى السفیر بین الرسمیة دیثألحاوا الصالت فقط تعكس

  .األهم مصدرها قبل من البریطانیة السفارة كانت التى للبالد اخلیةالد االوضاع عن

 دون یحل لم وما ،كتابتها تاریخ على عاما ثالثین انقضاء بعد الوثائق عن اإلفراج على البریطانیة الحكومة درجت وقد
 أو ،عاما خمسین بعد عنها یفرج قد عندئذ ،البریطانى القومى األمن أو الخارجیة بالسیاسة تتصل اعتبارات عنها االفراج

 عن اإلفراج تقرر ذاإف " والمفتاح القفل تحت تحفظ" الحالة هذه مثل فى المستخدم التعبیر حد على أو ،محظورة تظل
 الوثائق من مجموعة أو وثیقة أى من نسخة على الحصول فى رغب فإذا ،مجانا علیها طالعإلبا یشاء لمن سمح الوثائق
 صورة على الحصول یشاء من باستطاعة كما).للصفحة واحد استرلینى جنیه الیوم أسعار( ظةباه رسوم مقابل له صورت
 على ینفق الوثائق تصویر من فالعائد ،المطلوبة الرسوم سدد طالما كاملة أرشیفیة مجموعة ألى )میكروفیلم( مصغرة فیلمیة

 اجراءات فى الدخول إلى األمر الیحتاج لوثائقا على باالطالع سمح وطالما. عندهم الوثائق بدار الخدمة وتطویر تحسین
نما ،غیرها أو أمنیة جهات من موافقات على الحصول مرألا یتطلب وال) عندنا یحدث كما( شهورا تمتد عقیمة ٕ  یصدر وا

  .الطالب شخصیة من التحقق بعد االطالع تذكرة البریطانیة الوثائق دار على المترددین خدمة قسم

 تباع كتب فى معین بموضوع تتصل التى الوثائق من مجموعات نشر البریطانیة لوثائقا دار اختصاص فى ویدخل
 من التسعینات اوائل فى هناك لجنة شكلت وقد ،والمؤرخین المتخصصین من فریق تحریرها على االشراف یتولى ،للجمهور

 مختارة وثائقیة مجموعات فیها نشرت" انیةالبریط لالمبراطوریة االخیرة االیام" عن مختارة وثائق تجمیع تولت العشرین القرن
 بعض وكذلك "، الشمس عنها تغیب ال التى االمبراطوریة" ضمن كانت التى اسیا شرقى جنوب ببالد تتصل مجلدات فى

 1500 حوالى یضم أجزاء ثالثة من مجلدا المشروع هذا فى مصر نصیب وكان .البریطانیة المستعمرات من افریقیا بالد
 مصر" عنوان الثالثة بأجزائه المجلد وحمل ،1955 عام نهایة حتى الثانیة العالمیة الحرب نهایة من رةالفت عن صفحة

 هذا على"  الهالل دار" حصلت وقد 1998 عام المجلد هذا ونشر" 1955 – 1945 األوسط الشرق عن الدفاع ومنظمة
  .مكتبتها إلى وضمته ،المجلد

 بعض على الضوء بإلقاء ،یولیو لثورة الخمسین بالعید مصر حتفالإ فى ةالمشارك على حریصة" المصور" كانت ولما
 أن ففضلت السیاق هذا فى المقاالت بعض لكتابة احمد محمد مكرم ستاذألا من كریمة دعوة تلقیت فقد ،الثورة تاریخ جوانب
 الذكیة السیاسیة المعركة المحم عن الذكر سالف المجلد ضمها التى البریطانیة الوثائق بعض الكریم القارئ یدى بین أضع
 عام عدوان جاء التى ،)1955( الفاصلة السنة فى خاصة وبریطانیا عامة والغرب" الثورة قیادة مجلس" بین دارت التى

  .بالغرب مصر عالقات فى جدیدة صفحة لیفتح بعدها 1956

 ستیفنسون رالف السیر بالقاهرة البریطانى السفیر كتبها التى المذكرة نص بنشر المقاالت من المجموعة هذه أبدأ أن وفضلت
 القاهرة فى عمله سنوات طوال خبرته خالصة متضمنة البریطانى الخارجیة وزیر إلى وأرسلها ،بمصر عمله مدة انتهاء عند

 لما المقاالت لهذه كفاتحة ،1955 عام یولیو من العاشر فى حررت التى المذكرة لهذه اختیارى وجاء .)1950-1955(
  .مصر فى بریطانیا ممثل بعیون المعاصر مصر تاریخ فى حسما السنوات ألكثر شاملة رؤیة من تقدمه
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 المذكرة هذه فى یطرحه ما مفندا ،حدیثه على بالتعقیب أقوم ثم - القارئ عزیزى–إلیك یتحدث ستیفنسون رالف أترك وسوف
  من آراء.

 بتاریخ الخارجیة وزیر إلى یفنسونست رالف السیر من مقدم مصر فى حدثت التى التغیرات عن تقریر
10/7/1955  
 شهدتها التى التطورات عن انطباعاتى هنا أسجل أن رأیت فقد ،االنتهاء على توشك بمصر سفیراً  خدمتى مدة كانت لما

 فى یخلفنى من أو ،الخارجیة وزارة لعل .المستقبل واحتماالت ،مصر على وأثرها ،االخیرة الخمس السنوات فى مصر
  .ماینفع فیها جدی منصبى

 حكومة تعود حتى الجاللة صاحبة حكومة بذلتها التى المضیئة بالجهود) 1951-1950( خدمتى من األولى السنة تتمیز
 وكانت .فاروق والملك الوفد بین العالقة بتدهور تمیزت كما المصریة- االنجلیزیة بالمسألة یتصل فیما رشدها إلى الوفد

 حرب تشبه حالة وقیام ،العظمى بریطانیا مع المبرمة 1936 معاهدة إلغاء: باألحداث حافلة التالیة األربع السنوات
 فى العسكریة والثورة ،البریطانیین بعض أرواح إزهاق من علیه ترتب وما القاهرة وحریق ،السویس قناة منطقة فى العصابات

برام ،العرش عن فاروق الملك وتنازل ،1952 عام یولیو ٕ عالن ،بالسودان الخاصة المصریة-یزیةاالنجل االتفاقیة وا ٕ  قیام وا
 متقطعة مفاوضات بعد السویس قناة قاعدة عن بالجالء الخاصة المصریة-االنجلیزیة االتفاقیة وتوقیع ،المصریة الجمهوریة
  .الحلقات متشابكة األبعاد متداخلة بصورة السنوات تلك خالل االحداث فتتابعت ،نجیب محمد اللواء وعزل ،ومضنیة

 الوطنیة الحركة مد ارتفاع أن یضاأ الواضح من كان كما واضحا السیاسى لمستقبله بالنسبة فاروق الملك تشاؤم كانو 
 إن السویس قناة قاعدة بشأن مصریة -انجلیزیة تسویة إلى التوصل یجعل سوف الدولیة للشئون العام والتطور المصریة

 یتوقع كان -الوفد رجال جمیع ذلك بما - المصریین السیاسین من احداً  أن أعتقد ال ولكنى. منه مفر ال أمراً  أجال أم عاجال
 الوفد(للطرفین الدرامیة النهایة هذه إلى یؤدى قد ،1936 معاهدة إلغاء فى تسبب الذى والملك الوفد بین الخالف أن

لى ،)والملك ٕ  فیتم ،الماضى فى یتصادمان والملك الوفد ماكان وكثیرا .)الجالء اتفاقیة(المصریة-اإلنجلیزیة االتفاقیة ابرام وا
  .بعد فیما موقعه الوفد یسترد ثم ،القصر حكومات من حكومة الوزارة تشكیل وتتولى ،الحكم من الوفد طرد

 والهزیمة الملك تجاوزات أضعفته نظام على استعصت درجة القوة من بلغت قد الوطنى العمل خمیرة كانت المرة هذه ولكن
 مع السیئة العالقات عن الناتج التوتر لعب كما .لها التصدى یستطع فلم ،واإلدارة التشریع وفساد ،فلسطین حرب فى

" األحرار الضباط"ولكن 1952 عام من األول النصف فى متوقعاً  التغییر أنواع من نوع أى وقوع فكان ،أیضا دوره بریطانیا
 لهم هیأ ،والشجاعة السرعة من بقدر یولیو 23 بانقال تدبیر فى ونجحوا ،السبق قصب أحرزوا الطیران وسالح الجیش فى

 بذلك وأزیحت ،البالد الملك غادر ،أیام ثالثة وخالل ،األولى خطواتهم خطوا منذ حالفهم الذى الحظ حسن من االستفادة
 قناة دةقاع بشأن بریطانیا مع اتفاقیة إلى للوصول ساسیاأ متطلبا كانت( بالسودان خاصة اتفاقیة إلبرام الرئیسیة العقبة

  ).السویس

 سقوط من ذلك تبع وما ،العرش عن الملك بتنازل یتعلق فیما محدوداً  كان المصریین عند الفعل رد أن ،الغریب ومن
لى ،الحكم بشكل المصریین اهتمام عدم إلى ذلك ویرجع .الملكیة ٕ  یبذل ولم ،األصل أجنبیة كانت الحاكمة األسرة أن وا
 واستفاد تركى أصل من انحدروا الذین أولئك عند حتى ،الشعبیة إلى افتقروا ثم ومن ،شعبال مع التواصل فى جهداً  أفرادها

  .النظام ذلك لمصلحة التحرك یحاولوا فلم ،الملكى النظام من باؤهمآ

 الداخلیة التغیرات تلك إن القول یمكن ولكن ،مصر على التطورات هذه آلثار تقییما نقدم أن اآلن بمكان الصعوبة ومن
 من تغیر التى تلك هى االعتبار بعین تؤخذ التى الداخلیة فالتغیرات .حلقاتها وتواصل ،تداعیها رغم ،حقیقیة ولیست ةظاهری
 فقط یتصل ال التأثیر وهذا. التأثیر من القدر هذا إلى یفتقر مازال تغیرات من حدث ما أن غیر ،الدولى مصر وضع
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 المنتجة البالد فى االستقالل ومتطلبات للثروة السریع بالنمو -  أیضا – یتصل ولكنه ،بریطانیا مع المزمن النزاع بتسویة
 .مصر من الشرق إلى تقع التى للبترول

 أظافر وقص ،السیاسیة االحزاب وحل ،الزراعى االصالح طریق عن المالك كبار نفوذ وتصفیة ،الملكیة إلغاء ورغم
 ذلك ویرجع ،وتهدئتهم إسكاتهم یسهل ،االنفعال سریعى ،نطیعی كادحین:  حالهم على المصریون ظل ،المسلمین االخوان

 ،هنا فعلها تفعل - الشرق فى مستحدثة تعد التى - القومیة خمیرة ولكن. القرون مر على األجنبى للحكم خضوعهم إلى
 وقلة ،المتاعب كانت مهما فضلأ مستقبل نحو والتطلعات الصراعات معها جالبة ،البالد من مصر غیر فى الحال هو كما

 الیه یتطلع ما وهذا ،خالصة مصریة بدایة تكون ان یجب ولكنها ،ما یوما بدایة هناك تكون ان والبد .التقدیر وسوء ،الحیلة
  .الجدد مصر حكام الشباب

 مصر أعتمدت الذى" الفالح" هو البلد هذا فى الفرید الرصین العنصر نإ أمالهم؟ علیه یبنون الذى ساساأل ماهو ولكن
 ولكن .وجودها استمرار وفى بل ،ثروتها تكوین وفى ،والحاضر الماضى فى حضارتها صنع فى المحدود غیر هصبر  على

 طبقة مصر فى بعد تتكون ولم .الحكم بشئون لالهتمام وقتا له یترك لم ،االرض فالحة فى ،العائد المحدود الشاق العمل
 لحكام دائمة شكوى موضع كان ما وهو التواضع بالغة كفاءتها تزال ال اإلدارة علیها تعتمد التى والعناصر ،حقیقیة وسطى
 العقبة ولكن .الظروف تلك على للتغلب الجهد أقصى یبذل الحالى والنظام .له حل ایجاد عن عجزوا الذین السابقین مصر
  .البالد امنه تعانى التى المستعصیة والسكانیة االقتصادیة المشكالت مواجهة فى تكمن طریقم تعترض التى الكبرى

 ،القدامى والسیاسیین المالك كبار نفوذ من التخلص بعد الإ سلیمة تنمیة تحقیق فى أمل ال أنه "الثورة قیادة مجلس" رأى وقد
 مسئولیات بتركیز الفراغ سد یحاولون وهم .البناء من سبیال أیسر دائما الهدم ولكن ،حق على كانوا وربما .االعمال ورجال
 توافر عدم أن والشك .مهامهم أداء فى لمساعدتهم علیها االعتماد یمكن عناصر عن الدائب البحث مع ،أیدیهم فى السلطة
 ،المصریة االدارة فى الكافى بالقدر الصفات هذه تتوفر ومالم .والنزاهة العلیا للمثل خصبة ارضا یوجد ال المادى الضمان
 فى همحونجا ،كسرها الجدد الشباب الحكام أولئك یحاول تىال الفساد حلقة هى تلك. كبرى معضلة االستقرار تحقیق سیظل
-تظل سوف مصر أن غیر .وسطألا الشرق بمعاییر عملهم نتائج تقاس ان یجب ولكن ،بالطبع شك موضع ذلك تحقیق

  .حافتها على الوقوف دون الكارثة قمة حول االلتفاف فى الفطریة بمهارتها محتفظة -دائما كعهدها

 كل نسمة الملیون بنحو المصریون یتزاید إذ المخیفة السكان مشكلة مع التعامل فى الحالى للنظام رئیسىال ملاأل كان وربما
 لم واذا .االجنبى للنقد كمصدر واحد محصول على ویعتمدون ،الضیق الزراعى الشریط فى محشورین یعیشون سنوات ثالث

 قامةإ على والعمل نافعا استخداما النیل میاه من نقطة لك استخدام من مفر فال ،وفیرة بكمیات البترول على العثور یتم
 شراعها ترفع ان تستطیع ال مصر ان. بالدهم انقاذ على العمل للمصریین قدر اذا ،الكفاءة من كبیرة درجة على صناعة
 تمویل  على قادرة مصر بأن القول من بعضهم یردده ما رغم ،جیدا ذلك یعلمون الجدد وقادتها ،العنكبوت من بحبال

  .الذات على باإلعتماد التنمیة مشروعات

 إدراكا المصریة-االنجلیزیة االتفاقیة مغزى بعد یدركوا لم ،خاصة منهم المتعلمین نصافأو  والمتعلمین ،عادة المصریین ان
 ثابت ،الجالء قبتحقی البریطانیة الحكومة تأكیدات رغم القناة منطقة فى باقیة ستظل البریطانیة القوات بأن فاالعتقاد .تاما
دراك ،القاعدة من التام االنسحاب إال یزحزحه ال ،المصرى الوعى فى ٕ  والحكومة المتعلمین صفوف بین یتزاید االمور واقع وا

 عن نظاراأل صرف الیوم بعد یستطیعوا لن مصر حكام ان مؤداها التى المزعجة الحقیقة معه االدراك هذا ویجر ،المصریة
  .نجلیزاإل الى ماللو  بتوجیه دائهمأ سوء

 من نابعة كانت التى الظاهریة الصداقة محل -رأیى فى-تحل سوف المصریة-االنجلیزیة الحقیقیة الصداقة ان اشك وال
 تناول عند وحنكة وقتا یتطلب ذلك ولكن ،مصر فى االنجلیز فعله لما التقدیر من ولیس ،البریطانى العسكرى الوجود هیبة
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 الشعب هذا یتخلص ان نتوقع ان الحكمة من ولیس .العمل یعززها ان یجب ولكن ،ةمتوفر  فالرغبة ،المصرى الشأن
 نتحلى ان ویجب وضحاها عشیة بین ،االجنبى للحكم الخضوع من عدیدة قرون من ورثها التى العقد من الطفولى االنفعالى

 ،وباكستان للهند زیارته عند رعبدالناص لجمال ماحدث نحو على التفتح من بقدر المصریون ویتحلى ،الصبر من بالمزید
 جو ولكن ." مبریالیینإلا الممقوتین" واالنجلیز البلدین شعبى بین طیبة عالقة من شاهده لما -  علمت فیما - دهش فقد

 .المستقبل فى االمل یبعث مما ،واعتداالً  صفاء اكثر اصبح ،الجالء اتفاقیة توقیع من شهور بعد ،اآلن مصر مع العالقات
 رىأ ان یدهشنى لن أنه إال القادمة السنوات فى تطورات من المستقبل به یأتى قد ما استشراف استطیع ال انى ورغم

  .مصالحنا مع یتناسب ما وفق عدة لمرات تمدیدها تم وقد السویس قناة بقاعدة الخاصة المصریة -االنجلیزیة االتفاقیة

 السیطرة جناح تحت من البالد خرجت منذ ،مرة ألول دیدللته االوسط الشرق فى جیرانها بین النسبى مصر وضع ویتعرض
 مصر لحكام ذلك ویسبب .البریطانى الوجود مظاهر خرآ من مصر فیه تتخلص الذى الوقت فى ذلك ویحدث ،جنبیةاأل

 ولكن .العربیة الدول قیادة من یمكنها وضع فى تكون ان یجب مصر ان یرون ألنهم ،االمل وفقدان الحیرة من نوعا الجدد
 .ذلك منها طلب اذا مصر وراء الوقوف الى تحتاج تعد لم -كبیرة بترولیة ثروات علیها هبطت التى تلك وخاصة-الدول ههذ

 ولكن .سرائیلإ مع الصلح الى ودفعها ،مصر عزل الى تهدف"  امبریالیة مؤامرة" فهناك ،تقلیدیاً  المصرى الفعل رد وجاء
 وضع ان یدركون انهم كما ،جالآ مأ عاجال ان تتم ان البد اسرائیل مع التسویة أن تماما ویدرك واقعى " الثورة قیادة مجلس"

 معالجة فى تحقیقها یمكن التى النجاح درجة على - البعید المدى فى -یعتمدان،  الداخلى واستقرارهما ،الدولى مصر
  .والمالیة االقتصادیة مشاكلها

 مما العرش عن فاروق الملك بتنازل السودان على السیادة مشكلة حل مت .آنفاً  ذكرت وكما ،السودان عن شیئا قولأ أن بقى
 مزاج نأ ولىألا الوهلة منذ بدا فقد .انفسهم السودانیین بید السودان على السیادة ان یعلن ان الثورة قیادة لمجلس اتاح

 درجة یبلغوا لم السودان سكان بقیة ان ورغم .المصیر تقریر حق على الحصول نحو یتجه سیاسیا الواعین السودانیین
 المصریة- االنجلیزیة االتفاقیة ابرام وبعد قبل ولكن .المصیر تقریر بحق المطالبة یؤیدون كانوا انهم إال ،لذلك االستعداد
 السودانیین ان یظنون كانوا أنهم بالسودان جهلهم وبلغ .جوانبه وأسوأ أقبح عن" الثورة قیادة مجلس" أسفر ،بالسودان الخاصة

 بالدعایة السودانیین على التأثیر یحاولون جعلهم مما ،لصدهم"  نصارألا" هب وقد ،أحضانهم فى لالرتماء یهرعون سوف
 ولكن .یضاأ ذلك زیف تضحإ وقد .مصر مع الوحدة یؤیدون هؤالء ان منهم ظنا نتخاباتإلا "الختمیة" یكسب حتى والرشوة

 طریق عن السودانیة الحكومة إضعاف على بالعمل خطرة لعبة آلنا یلعب فهو ،بعد الدرس یع لم" الثورة قیادة مجلس"
 التوصل فى اآلن حتى فشلوا فقد ،وحده السیاسى الجانب على السودان فى ملألا خیبة تقتصر وال .ضدها الجنوب تحریض

 السد مشروع ةإقام ألن ،اآلن عاجلة صبحتأ الصعبة المسألة وهذه ،النیل میاه اقتسام بشأن السودانیین مع اتفاق إلى
  .المشروع تنفیذ فى قدما المضى قبل تسویتها تتطلب سوانأ فى العالى

 ولكن .بریطانیا ذلك فى بما المعنیة طرافألا كل مصلحة من ستكون والسودان مصر بین الطیبة العالقات نأ وبدیهى
 ذاإف . كثیرة سبابأل السودانیین یرفضه ما وهو ،الوجه ماء لها تحفظ السودان مع دستوریة رابطة تحقیق لىإ تسعى مصر
 ویمكن ." النیل" وهى البلدین بین تجمع التى الوحیدة الرابطة على یركزوا أن علیهم فإن ،البصیرة ذوى من مصر حكام كان

 عملیة رابطة تحقیق یتم وبذلك ،البلدین مصالح لخدمة النهر واستغالل ،بالنیل االستفادة تنسیق یتولى مشترك مجلس إقامة
  .السیاسیة الظاهریة الرابطة عكس على عةناف

 على القائمة السیاسات ألن ،فعال طالت التى المذكرة هذه فى الداخلیة السیاسة عن یذكر شیئا أقل لم أو القلیل ذكرت لقد
 مهما خرىأ لسنوات غائبة ستظل أنها ویبدو .سنوات ثالث منذ المصرى السیاسى المسرح عن غابت نیابیة دستوریة حكومة
 أضیف أن أستطیع ولكننى .البرلمانیة بالدیمقراطیة العمل بإعادة" الثورة قیادة مجلس" یطلقها التى والوعود االشارات كانت
  .له بالنسبة المستقبلیة والتوقعات النظام بطبیعة یتصل فیما شیئا



6  www.RaoufAbbas.org 

 أن ذلك یعنى وال. السابقة المصریة الحكومات شأن ذلك فى شأنه ،معدودات أشهر سوى الجدید النظام شعبیة تستمر لم
 ال كهذا شیئا ولكن .وشیكة بكارثة التنبؤ من ثقیلة بریاح معبأ والجو ،قلق حالة هناك ولكن ،أحد تفكیر موضع الملكیة عودة
 النقد غیاب أن غیر ،عقبات دون مهامه ممارسة على النظام تساعد الصحف على الرقابة وهذه ،الصحف فى بنشره یسمح
 ال الحكومة هذه إن اإلجمال وجه على القول ویمكن .الخبرة إلى یفتقرون الذین الشباب الحكام ولئكأ مصلحة فى لیس

 من شیئا تفعل أن تحاول كونها فى إال ،1922 عام منذ البالد حكم على تواترت التى الحكومات من غیرها على تتمیز
  .الوعود ببذل تكتفى أن من بدالً  الشعب أجل

 ،بواجبهم االلتزام شجاعة لدیهم ولكن ،منها المزید فى یقعون وسوف ،األخطاء من العدید فى الشباب الحكام أولئك وقع لقد
 واستقرار. بریطانیا لهم تقدمه نأ یمكن الذى الدعم كل - رأیى فى -  ویستحقون ،الشخصیة مصالحهم لخدمة یعملون وال

 وال ،بصعوبة علیها تغلبوا الماضى فى خالفات بینهم كانت فقد"  الثورة قیادة مجلس" وحدة على الحفاظ على یعتمد البالد
 وعالقتهم ،الجیش على كبیرا اعتمادهم یظل وسوف أخرى. مرة الخالفات دائرة فى بالدخول ألنفسهم یسمحون أنهم أظن
 عالوض یظل سوف كل وعلى .السلطة إلى الوصول فى ساعدهم الذى ،الهویة مجهول"  حرارألا الضباط" بتنظیم وثیقة
 ال التغییر ولكن .الفردیة المبادرة أمام المجال یفسح وال ،االدارى الجهاز حركة یعوق السلطة تركیز فى التوسع ألن ،هشاً 

  .عندهم الرحمة توفر یندر الذین المتطرفون إال علیه یقدم ال ما وهو ،القوة بغیر یتم أن یمكن

****  

 بتقریره جاء ما معظم ولكن .)1955-50(الخمس السنوات فى مصر فى تجربته خالصة البریطانى السفیر قدم وهكذا
 صعید على الداخلیة حداثألبا حافلة كانت ،أعوام ثالثة بعد عمرها من مضى قد یكن لم التى یولیو ثورة على ینصب
 ،مقراطیةالدی وقضیة وأسلوبه الحكم طابع حول الثورة قیادة مجلس أعضاء بین نشبت التى الخالفات وتسویة ،الثورة تأمین

 إلیها الرجوع یتم أن یجب التى الجیش لحركة" العمومیة الجمعیة" أنهم تصوروا الذین" األحرار الضباط"و المجلس بین ثم
 تم كما ،المعارضین بإبعاد البعض وبعضهم المجلس أعضاء بین الخالفات تسویة تمت وقد .المهمة القرارات اتخاذ عند

 وظائف إلى ونقلهم الضباط من العدید وتسریح ،الفرسان سالح بمحاكمات" حرارألا الضباط" تنظیم وصایة من التخلص
 المسلمین االخوان مع والصدام والدستور حزابألا إلغاء الداخلى السیاسى العمل صعید على هذا وصاحب .مدنیة

. العادیة المطالب ضبع رفعوا عندما الدوار كفر عمال إلى وجهت التى الضربة تلك ذلك إلى أضفنا فإذا .والشیوعیین
عدامهم عسكریة لمحكمة قادتهم وتقدیم ٕ  تمض لم ولكن .للنظام الشعبى الحماس فتور من السفیر یذكره ما یفسر ذلك كل وا

 عبدالناصر جمال قیادة وتبرز حوله الشعب فیلتف بالمقاومة تمسكه النظام ویثبت الثالثى العدوان ووقع قلیلة شهور إال
  .النظام وشعبیة شعبیته إلیها ارتكنت التى الوطنى لتحررا لحركة زعامته وتتدعم

 الحكام" أدارها وكیف ،المفاوضات معركة عن شیئا یذكر ال فهو  ،الجالء اتفاقیة إبرام بعد مذكرته أعد قد السفیر كان ولما
 بعدم التعلل فى وسطاأل الشرق عن دفاعى نظام فى مصر إلشراك مریكاأ لدى الملحة الرغبة استخدموا فقد"  الجدد الشباب

 على شدیدا ضغطا المتحدة الوالیات فمارست ،السویس قناة فى نجلیزإلا وجود مع الشأن بهذا قرار اتخاذ مصر استطاعة
 الشرق عن والدفاع القاعدة بین االستراتیجى الربط یقبلوا أن" الجدد الحكام"واضطر المعاهدة إبرام على وافقت حتى حلیفتها

 .خارجى لعدوان ایران أو تركیا أو العربیة البالد تعرض حالة فى القاعدة استخدام بریطانیا حق من حأصب عندما وسطاأل
 وهو .للعودة مبررا یعدموا لن نجلیزإلا أن المصریون ظن فقد ،الشعبى الحماس فتور سبابأ من الشرط بهذا القبول وكان
 وتوقعه بل ،الممكنة المساعدات لهم تقدم أن لحكومته عوتهود" الجدد الحكام" عن البریطانى السفیر رضا اسباب من أیضا

  .أخرى لمدد االتفاقیة تجدید هؤالء یقبل نأ

 مشروع على عندئذ العمل بدایة إلى فمرجعه ،مصر أحوال لتحسین كضرورة إسرائیل مع الصلح بشأن السفیر یذكره ما أما
 إلى االنضمام طریق فى جدیدة عقبة" الجدد الحكام" وضع عندما وحلفاؤهما وبریطانیا أمریكا فیه تضامنت للتسویة سرى
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 المرة هذه فتعللوا الجالء اتفاقیة بتوقیع البریطانى العسكرى الوجود حجة انتهت بعدما ،وسطألا الشرق عن الدفاع مشروع
  .القادمة المقالة فى عنده نقف سوف للتسویة كامل مشروع لتزعم امریكا دفع مما ،سرائیلإ بوجود

 أن والغریب .قمعه یصعب وال الكثیر یتحمل الذى" الطفولى االنفعالى"المصرى الشعب لموقف السفیر تحلیل فى مسألة تبقى
 استنكر فقد ،الشهیرة 1918 عام نوفمبر 13 مقابلة فى الوفد لزعماء السامى المندوب" ومجت" رددها التى هى الفكرة هذه

 مما أكثر نفسه یضر الحریة أعطى لو الذى ،الرشد سن یبلغ لم الذى فلبالط المصرى الشعب واصفا باالستقالل مطالبتهم
 وأحداث ،1919 عام ثورة من االنجلیز عاناه ما رغم الحد هذا إلى جامدا بریطانیا ممثل تفكیر یظل أن عجب ومن .ینفعه
 .السویس قناة فى المسلح الكفاح وأخیرا ،1946 عام هبة

ذا  ٕ منظار السفیر البریطانى، فهو یعكس العقلیة اإلستعماریة، كان التقریر یقدم رؤیة لثورة یولیو فى سنواتها الثالث األولى بوا
كان من حسنات الثورة التسلیم بحق تقریر المصیر للشعب السودانى، وطرح فقد  .حدث عن السودانوخاصة عندما یت

على التمسك بالسیادة  "الحكام الجددیصر "لیة. ولم مستقبل العالقة السیاسیة بین البلدین إلستفتاء شعبى تحت رعایة دو 
كیف یدّعى السیادة على السودان من على السودان ألنها كانت مثار سخریة السودانیین (وخاصة النخبة المتعلمة). إذ 

ستخدم اإلنجلیز موضوع  ٕ دائما للتهرب من  السودانیفتقدها فى بلده؟ كانت مصر ال تزال تحت نیر الهیمنة البریطانیة، وا
فى إطار مبدأ حق تقریر  السودانموضوع تسویة البدء بعلى  "مجلس قیادة الثورة"إبرام تسویة مع مصر، فكان إقدام 

یة، السودانصحیحا أن مصر لعبت بورقة الجنوب ضد الحكومة ولیس المصیر موقفا تقدمیا راقیا ما فى ذلك شك. 
نفردوا بإستخدامها. ٕ   فاإلنجلیز وحدهم كانوا صناعها وا

 


