تقنوع ن حيث نعياي القصنيف ،فيكون أتساتسها الدة أا
املذهب أا املشرب الثلايف أا الطائفة أا ةكون أتساتسها
اللغة أا اللهجة ،أا ةكون أتساتسها اإلقليم أا اللبيلة أا
العشرية أا األتسرة أا غري ذلك ن نعاةري القصنيف ..ان
هذه الوحدات تظهر يف كل نرحلة اتيخيية احدة االنقماء

قضية االستقالل يف املفاوضات املصرية

العانة اليت تعقرب احلللة الكربى ااألتساتسية اليت ةقشكل
اجملقمع اف ًلا ملا تفيده ،االيت تعقرب الوحدة احلاكمة لغريها،

الربيطانية ()9191-9191

أمحد خلف



اتقبلوي احدة االنقماء اف ًلا لألاضاع القايخيية ااالجقماعية
اليت ترشحها ألن تل وم ابلوظيفة األتساتسية اأن تيقجيب

"االستقالل ينمو ابلتآخي  ...ويضمر ابلشقاق
ويستدق"

للقحد ات األتساتسية اليت تواجه اجلماعة بوحداهتا كافة يف
نرحلة اتيخيية نعينة"( ،)2اهذا القبلوي كما ميك أن ةكون

إلياس أبو شبكة

بصوية طبيعية أا تللائية ،فإنه ميك أن ةكون بصوية غري
قدي ن االفقعا أا اللير ااإلكراه أا
طبيعية أا هبا ٌ

مقدمة

القغرةر.

تعد قضية االتسقللا ن اللضا ا اوحمويةة االقستسييية
ألي أنة أا شعب ،ذلك أن االتسقللا مييز اةرتسم هوةة

اإذا كانت نصر كدالة قد عرفت هبذا القصوي الذي
هي عليه اآلن ن جتانس جغرايف ااجقماعي احتل ٍ
ُّق ملصاحل

تلك األنة اذلك الشعب ع غريه ،احيدد البلعة اليت
قديا ن الندةة يف علاقة األنة أا الشعب
ةيكنها ،اةليم ً

القجمع البشري حو هنر النيل
اققصادةة انادةة هبذا
ُّ
اإطلا على البحرة األمحر ااألبيض ،بشكل أتساتسي ننذ
العصوي اللدمية أكثر ن أي دالة أخرى حوهلا ،فإن أهم نا

ابألنم االشعوب األخرى ،ااالتسقللا كلمة أتيت ن الللة،
القصرفات اغريها،
أي تلليل املؤثرات يف اللرايات ا ُّ
فاالتسقللا ابلرأي ةعين االنفراد به اعدم إشراك الغري فيه،

قام به أعداؤها أهنم حاالوا تلليص نفوذها يف حميطها
اجلغرايف ايف نيقوى علاقاهتا نع العاملني العريب ااإلتسلاني
احوض البحر األبيض املقوتسط اهنر النيل ،اهذا الذي قانوا
به قد أصاب نصر بلد ٍي كب ٍري ن الشلل يف حركقها

ااالتسقللا اليياتسي كما تعرفه املعاجم هو القحري ن أي
تسلطة خايجية ،ااتسقللا بلد نا ةعين أنه اتسقكمل تسيادته
انفرد إبداية شؤانه الداخلية ااخلايجية ،اال خيضع يف ذلك
ا َ
( )1
لرقابة دالة أخرى .

اأتثريها ،بل ااحلفاظ على أننها اللوني نفيه ،اكما ةلو
امليقشاي طايق البشري" :فالكائ احلي الذي امسه «نصر»

ااجقماع جمموعة ن الناس داخل إطاي دالة أا قونية

صوب الرصاص
توجد أنعاؤه خايج جيمه يف اجلنوب ،اة َ
مشاال بشرق ،ان هنا
إىل يأتسه ن خايج حداده املقامخة ً
متانا ن الناحية
فإن اجلماعة املصرةة -اإن كانت نقجانية ً

ااحدة ةعود لعدة أتسباب تقضافر نع بعضها فقكيب
مجاعة أا مجاعات تفضل أا ةكون نناتسبًا أن ةفرض عليها
نعا لقشكل قونية دان تسائر األقوام األخرى،
أن جتقمع ً
اكل "جمقمع ةقكون ن احدات ٍ
انقماء ال حصر هلا ،اهي

البشرةة االثلافية االقايخيية -إال أن الليم الغالب ن أننها
ةلف خايج حدادها ،فهي غري نكقملة ،اإن هذه احلداد

 ابحث مبركز احلضاية للدياتسات االبحوث.
( )1انظر يف ذلك :تعرةف انعىن كلمة "اتسقللا " على نوقع قانوس

( )2طايق البشري ،ننهج النظر يف النظم اليياتسية املعاصرة لبلدان العامل
اإلتسلاني( ،اللاهرة :داي الشراق ،)2112 ،ص ص  01-83ابخقصاي.

املعاين ،اتيةخ االطلاع 22 :فرباةر  ،2102نقاح عرب الرابط القايل:
http://bit.ly/2SmSkXQ
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نوفمرب  0203أثناء القداعي العاملي حلضوي نؤمتر الصلح
ببايةس بعد انقهاء احلرب العاملية األاىل ،اتسعي العدةد ن
الدا لنيل اتسقللاهلا ن خلا القوافق الدايل على ذلك،

ت هبا نصر ،لييت إال نقاج عمل اتسقعمايي غريب
اليت حد ْ
أقرتْه ااق ْعقه نعاهدة لندن يف  ،0301ايتسم هذا ُّ
احلد يف

لندن ،امل جتقمع الدا األايابية الكربى على أنر كما

اجقمعت على هذا األنر اققها"(.)3

خاصة نع اللوى الكربى امليقعمرة ،فوضع الرافعي نذكرة
تسياتسية تناا فيها امليسلة املصرةة اأتساس تسعيها

إن قضية االتسقللا تبدا ذات بعد نفيي بلدي نا
لدةها ن بعد نادي ،فهي ذات ب ٍ
عد نفيي ن حيث
الشعوي العام ابهلوةة اجلمعية ،احاجة اجلماعة إىل

للاتسقللا  ،تسواء ع الدالة العثمانية القابعة هلا نصر تبعية
حتقل نصر فعليًّا ننذ ،0330
امسية ،أا برةطانيا اليت كانت ُّ

اقد ترجم الرافعي نذكرته إىل الفرنيية اقدنت إىل نعقمدي
الدا يف نصر إلبلاغها إىل الرئيس األنرةكي اليون

القوحد ااتسقللا
االتسقللا االقماةز ع الغري ،االرغبة يف ُّ
أةضا ن
قراي اجلماعة ااألحلية يف ذلك ،اذات بعد ناد ٍي ً

صاحب املبادئ األيبعة عشر الداعية التسقللا الشعوب
احلها يف تلرةر املصري ،اكذلك إىل بلية يؤتساء احلكونات

حيث ضراية توافر األتسباب املادةة اليت تعني على حتليق
هذه املشاعر النفيية ،ن توافر البلعة اجلغرافية املناتسبة ن

املشرتكة يف نؤمتر الصلح.

حيث املوقع االقضايةس ااألن  ،اتوافر أتسباب اللوة املادةة
ن حيث الثراة اللونية لألنة االلدية على توفري نا ةلزم ن

بدأ الرافعي حدةثه يف املذكرة ع امليسلة املصرةة ببيان

أتسباب الدفاع ع النفس انهامجة الغري إن اققضى األنر

أمهية نوقعها اجلغرايف اأهنا نلقلى ثلاث قايات امير فيها

نواجهة نع خصوم أا طانعني يف ثراة األنة اأيضها أا

أكرب طرةق جتايي يف العامل ،الذلك فلد اهقم هبا العامل ألن
تيلُّط أي دالة عليها ةؤثر يف القوازن الدايل ،الذلك اتسقلر

اتسققناا هذه الويقة قضية "اتسقللا نصر" ن حيث
ناهية هذا االتسقللا اكيف نشس القصوي ع اتسقللا
نصر يف العصر احلدةث ،مث تقناا تسعي احلركة الوطنية

قراي تساتسة أايااب يف  0301على أن جيعلوا نركزها داليًّا،
اةضمنوا اتسقللاهلا مبعاهدة دالية خشية أن تطمح أنظاي
إحدى الدا إليها ،فيؤدي ذلك إىل اشقعا احلرب بني

اإلضراي هبا.

أنم نقعددة.

لقحليق هذا االتسقللا ننخلا املفااضات بني اجلانبني
حتو
املصري االربةطاين ننذ ثوية  0202اليت نثلت نلطة ُّ

ن أجل ذلك فإن برةطانيا حني احقلت نصر ايتفعت
أصوات االحقجاج ن كل صوب ،فضلا ع احقجاج
املصرةني انطالبقهم امليقمرة جبلاء اإلجنليز ع بلادهم ايد

يف القايةخ املصري احلدةث ،حىت إلغاء نعاهدة 0281
بقغري املنا
تسنة  ،0220اكيف أتثر اليعي للاتسقللا
ُّ

االتسقللا إليها ،ابلرغم ن اإلجراءات غري الشرعية اليت
كانت ت قخذ ضدهم.

اغيااب على
حضويا
الدميلراطي احا اإليادة الشعبية
ً
ً
امليؤالني الرمسيني املمثلني إليادة األنة ااملعربة ع
تطلُّعاهتا.

بني الرافعي يف نذكرته أن أتساس املركز اللانوين ملصر
ةعود إىل نعاهدة لندن تسنة  ،0301االفرنان الصادي ن

أوال -املسألة املصرية
ً

الباب العايل يف فرباةر  ،0300االفرنان املقمم له يف أا
ةونيو ن نفس العام؛ فهذه الواثئق الثلاث هي اليت ةلوم
احتريها ن تسيادة الغري عليها،
على أتساتسها اتسقللا نصر ُّ

لعل ن املناتسب يف نلام احلدةث ع قضية اتسقللا
نصر يف العصر احلدةث انصادي صياغقها على الوضع
احلايل أن نعود إىل نذكرة أنني الرافعي اليت اضعها يف

أةضا أيض اليودان اليت ةرجع الفضل يف
اةشمل ذلك ً
بيط الييطرة عليها إىل حممد علي ،اأن هذه األياضي

( )3املرجع اليابق ،ص .013
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تفقح نصر أثناء حرب نعها ،بل أنزلت جنودها حبجة
إعادة اليلطة إىل اخلدةوي ،امل ةقناز أح ٌد ع نصر
حتقج بكل شدة على
إلجنلرتا ،فإن األنة املصرةة نا فقئت ُّ

كانت اتبعة لألياضي املصرةة ننذ عهد الفراعنة ،اهو األنر
الذي أتة َد ٍ
بعدد ن الفرناانت اليت صديت حىت تسنة
 0322امتنح حكام نصر الييطرة ااإلشراف على أيا ٍ
ض

االحقلا  ،االدالة العثمانية كانت حتقج على االحقلا
اتطالب ابجللاء ،امل توكل الدا إجنلرتا يف احقلا نصر،

تسودانية ،اأن ذلك مل ةك ألتسرة حممد علي خاصة ،بل
أةضا ،اأن أايااب اضعت اتسقللا نصر حتت
ملصر ً
ضماانهتا ،اابلقايل فإن أي احقلا أجنيب ملصر ةكون
نطبوعا بطابع عدم الشرعية ،انصداق ذلك أنه عندنا
ً

يت عدم انفراد أةة دالة بشؤان نصر ،اابلقايل فإن
بل قر ْ
بنيل اتسقللاهلم الداخلي
ن حق املصرةني أن ةطالبوا ْ

نعا،
ااخلايجي ً
بضمان نعاهدة

اقعت االضطراابت يف نصر أاائل تسنة  ،0332اجاءت
بناء
إىل اإلتسكنديةة تسف األتسطولني الربةطاين االفرنيي ً

أةضا علد نؤمتر دايل ع
على اقرتاح فرنيا ،اليت اقرتحت ً
الشسن املصري علد ابآلتسقانة اقع أعضاؤه على الرباتوكو

فقمقُّع نصر ابالتسقللا الداخلي احده
 0301مل ةع ْد كافيًا ،ألن نصر أنة ةزةد
نليوان ن عنص ٍر ااحد ،هلم
تسقة عشر ً

عدد تسكاهنا ع
قونية نعلونة الغة ااحدة ،اثراة كبرية ،احيث إن اليودان
ٍ
ننفصل ع نصر مبلقضى املعاهدات االفرناانت،
غري
فضلا ع أن بني البلدة ياابط عدةدة جتعل حياهتما
ً

املعراف مبيثاق النزاهة يف  22ةونيو  ،0332نص على أن
احلكونات اليت اقعت على هذا اللراي "ال تبحث ع
ٍ
شيء ن أياضي نصر ،اال على احلصو على
احقلا

نقوقفة على احتادمها ،احيث إن قناة اليوةس جيب أن

انقيا ٍز ٍ
خاص هبا ،اال على ْنيل انقياز جتايي لرعا اها ةكون

دائما انفقوحة يف أاقات احلرب كما يف زنان
تكون حرة ً
اليلم ،فحرةة امللاحة فيها تعين الدا كلها.

غري ممك لرعا ا احلكونات األخرى ْنيله" انع ذلك فإن
برةطانيا أخذت تضرب اإلتسكنديةة يف  00ةوليو 0332
ننعلدا ،اقد يفضت فرنيا االشرتاك يف هذا
ااملؤمتر ال ةزا
ً
األنر اتسحبت أتسطوهلا حىت ال ت قهم ابمليؤالية عنه ،انز

اكان أتكيد نذكرة الرافعي يف خقانها ااض ًحا يف
املطالبة جبلاء اإلجنليز ع البلاد ااتسقللا نصر االيودان
اتسقللاال ات ًّنا نع احرتام حيدة قناة اليوةس(.)4

اجليش الربةطاين إىل الرب ،اقري املؤمتر تكليف الباب العايل

ن الواضح يف نذكرة أنني الرافعي حبكم توجيهها
للدا األايابية بشكل أتساتسي فإهنا انطللت ن إقراي هذه

إبيتسا جنود للمع الفقنة يف نصر ،اانفض املؤمتر على أن
جيقمع عند احلاجة ،فانفردت إجنلرتا ابألنر اأخذت تشرتط
ةضعها املؤمتر،
على تركيا إليتسا جنودها شراطًا كثرية مل ْ

الدا مببدأ اتسقللا نصر الداخلي ع الدالة العثمانية
اإطلاق ةد حممد علي اأتسرته ن بعده يف شؤاهنا ،اأن

ايف هذه األثناء كان اجليش اإلجنليزي ةزحف على اللاهرة،

االحقلا اإلجنليزي هو احقلا ابطل حىت مبلاةيس نا
ميك تيميقه اققها بشرعية االتسقعماي أا االحقلا ابلنيبة

حىت إذا دخلها أيتسلت احلكونة اإلجنليزةة إىل الباب العايل
تنبئه أبن ال حاجة إىل إيتسا جنود ألن جيش عرايب قد
تشقت ،اأن جزءًا ن اجليش اإلجنليزي اتسقدعي ،فسجاب
نيقفهما ع يحيل بلية اجلنود اإلجنليز ،فلم
الباب العايل
ً

لألياضي اليت ال حتظى بييادة نقعايف عليها افق األمناط
احلدةثة ملظاهر الييادة اتباد العلاقات ،أا حىت بيبب
النزاع املقباد االدخو يف حرب تربي الو ااقعيًّا غنيمة
املنقصر ألنلاك املهزام ،كما أكد على عدم اجود اعرتاف
دايل هبذه الييادة اإلجنليزةة على نصر ن الدا األايابية

ةقلق جو ًااب ،ااتسقمر االحقلا ابقيًا.

اأاضح الرافعي أن هذا االحقلا مل تك له أي صفة
أيضا نباحة ال تسيادة
شرعية يف أي حلظة ،فمصر مل تك ً
عليها ،بل كانت ذات تسيادة ،اقري نؤمتر اآلتسقانة أن ال

( )4انظر نذكرة أنني الرافعي يف :عبد الرمح الرافعي ،ثوية ،0202
(اللاهرة :داي املعايف ،ط  ،)0231 ،0ص ص .003-021

ختقص أي دالة يف نصر مبيزة ًّأ ا كان نوعها ،اإجنلرتا مل
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 -9مفاوضات سعد زغلول وملنر

صاحبة احلل االعلد يف العامل يف ذلك الوقت ،اأك َد إبصراي
كبري على تبعية اليودان ملصر ،اأن ذلك ن نلريات
العلاقة بينهما اضراياهتا احليوةة .اإغراء للدا األايابية

عدد ن
جرى بني اجلانبني املصري االربةطاين ٌ
املفااضات بعد اندالع ثوية  0202اإصراي املصرةني على
نطالبهم جبلاء اإلجنليز ازاا االحقلا انيل االتسقللا ،
اتصدي الوفد بزعانة تسعد زغلو املشهد الوطين ابعقبايه

ابملوافلة فلد أكد على أن حيدة نصر اجمراها امللاحي
ضماان للاتسقلراي
األهم يف العامل "قناة اليوةس" ميثل
ً

العاملي ،اأنه يف ظل شيوع نبادئ الرئيس األنرةكي اليون
فإن ن حق نصر بعدد تسكاهنا الكبري اجتانيها اجلغرايف

اللوة اليياتسية الشعبية األكرب دان ننافية تلرةبًا ن اللوى
األخرى ،اجايته احلكونات اليت تشكلت يف تلك الفرتة يف

االبشري ااحدهتا اللونية االلغوةة أن تنا اتسقللاهلا القام
داخليًّا اخايجيًّا اأن تكون على قدم املياااة يف ترتيب

القجااب نع نطالبه اعدم الشذاذ ع الثوابت الوطنية اليت
تبناها الوفد يف قيادته للحركة الوطنية على األقل ،اكانت
احلكونات تيقليل إذا مل تيقطع تلبية تلك املطالب.

شؤاهنا على حنو نا عليه الدا املقحضرة يف عامل ذلك
الزنان.

كانت املفااضات األاىل بني تسعد زغلو انلنر ازةر

اثنيًا -املفاوضات املصرية الربيطانية
هذه العناصر الثلاثة :اتسقللا نصر ،اتبعية اليودان

امليقعمرات الربةطاين الذي ترأس جلنة لبحث األاضاع يف
نصر ،اقوبل اجلنقه مبلاطعة ااتسعة يف نصر قادها الوفد ،مث

ملصر ،اجلاء اإلجنليز ،ظلت هي العناصر األتساتسية اليت
متيكت هبا احلركة الوطنية املصرةة يف تسعيها انطالباهتا

قبل الوفد افق ظراف تلك الفرتة أن ةلبل ابجللوس نع نلنر
يف لندن برائتسة تسعد زغلو  ،ااتسقمرت تلك الللاءات ن

امليقمرة ن إجنلرتا يف نراحل القفااض املخقلفة ،تسواء ن
أبرز ممثلي اإليادة الشعبية أا ن أشد املعادة هلا ،حيث

 2ةونيو  0221حىت انلطعت يف  2نوفمرب .0221
مث جاءت نفااضات عديل ةك يئيس احلكونة

ظلت هذه العناصر هي جوهر نطلب االتسقللا اليت ال

املصرةة نع اللويد كريزان ازةر اخلايجية الربةطاين االيت بدأت

تلبل احلركة الوطنية أبدىن ننها ،فلم ةك إبنكان أشد

يف  02ةوليو  0220اانلطعت يف  02نوفمرب .0220

املقياهلني أا "املعقدلني" كما كان ةطلق عليهم يف "الوفد"
(مث األحراي الدتسقويةني) أن ةنز داهنا ،على األقل ظاهرًّ ا

على أن نباحثات تسعد زغلو اينزي ناكداانلد
لقعقرب املفااضات األاىل اليت جرت بني البلدة بعد صداي

ايف اخلطاب العام للجماهري ،لك نعىن االتسقللا ظل
لدى عموم املصرةني االوفد هو نا ةعين االتسقللا القام ن

تصرةح  23فرباةر  0222الذي أهنى احلماةة الربةطانية
بلدا نيقللا ذا تسيادة ،كما ان
على نصر ،ااعرتف هبا ً

حيث كونه إهناءً للحماةة اجلاءً لللوات األجنبية ع نصر
انفيًا للنفوذ الربةطاين ع احلكونة املصرةة( .)5افيما ةلي
نيقعرض أهم املفااضات اليت جرت بني اجلانبني انضمون
ٍ
كل ننها ،اذلك على النحو القايل:

هذه املفااضات جاءت بعد العمل بدتسقوي  ،0228اهي
هبذه املثابة أا جتربة ملفااضات ع امليسلة املصرةة جترةها
حكونة دميلراطية ملصر امليقللة ،اجيرةها ع نصر أا ن
مجع بني الزعانة الشعبية االرائتسة الرمسية يف اتيةخ نصر
احلدةث(.)6

ملا جاء اللويد نلنر إىل نصر ،الل ي ن نلاطعة جلنقه
نا يأى ،عاد إىل لندن ايف جعبقه الرغبة يف نفااضة الوفد

( )5طايق البشري ،تسعد زغلو ةفااض االتسقعماي ..دياتسة يف املفااضات
املصرةة الربةطانية ( ،0220 - 0221اللاهرة :داي الشراق ،ط ،0
 ،)2102ص .18

( )6املرجع اليابق ،ص ص .00-08
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املصري ،إذ أديك اهو يف نصر أن الوفد ال أيىب القياهل
االقناز يف تسبيل االتفاق االقفاهم ،اأن يف ةده نؤق قًا نفقاح
هذا القفاهم ،فعهد إىل اللويد هرتست أحد أعضاء جلنقه أن

ةلي:

● يف امللابل َّ
مشروعا آخر ،تضم نا
أعد الوفد
ً

( )0انقهاء احلماةة الربةطانية على نصر اليت أعلنقها
ننذ  0200ااالحقلا العيكري ،ااتسرتداد نصر كانل
تسيادهتا الداخلية ااخلايجية )2( .جلاء اجلنود الربةطانيني

ةقوجه إىل ابيةس ليدعو الوفد إىل اجمليء إىل لندن للمفااضة
نع اللجنة ،فسيتسل الوفد ثلاثة أعضاء ننه إىل لندن مللابلة
اللويد نلنر اليقبينوا نبلغ اتسقعداد احلكونة الربةطانية حنو
املطالب اللونية ،فسظهر نلنر اتسقعداده للقفااض دان قيد

ع اللطر املصري ن اتيةخ العمل هبذه املعاهدة)8( .
ننح تعوةض للموظفني اإلجنليز اااللقزام حبي نعانلقهم ن

اال شرط ،اأنه إذا اققنعت إجنلرتا يف هناةة املفااضات
بضمان نصاحلها اخلاصة ،فإهنا تعجل ابالعرتاف ملصر

جانب احلكونة املصرةة )0( .ختفيف نضاي االنقيازات
األجنبية ابتسقعما برةطانيا هلا ابتسم الدا األجنبية بكيفية
نعينة تقضم نوافلة برةطانيا على الز ادات االقعدةلات اليت
تدخل على الئحة ترتيب اوحماكم املخقلطة )2( .قبو نصر

مبعاهدة حمالفة نيقدمية بني برةطانيا انصر ،ةقلري فيها نا
أييت:

يف حا إلغاء اوحماكم اللنصلية أن ة َعني أحد يجا اللانون
ن القبعية اإلجنليزةة يف اظيفة النائب العموني لدى اوحماكم

( )0تقعهد برةطانيا بضمان تسلانة أيض نصر
ااتسقللاهلا كمملكة ذات نظام دتسقويي )2( .تقعهد نصر

املخقلطة اليت حتاكم األجانب ،اعلى برةطانيا أن تلري أهنا
عانا يف نيسلة إزالة
نيقعدة للنظر نع نصر بعد ً 02

ابتسقللاهلا القام(.)7

● تضم مشروع ملنر نا ةلي :إبدا احلالة احلاضرة

املياس احلاصل بييادة نصر على تسكان بلادها بيبب نا
لألجانب ن انقيازات يف القشرةع االلضاء املخقلط،

أبال تعلد أي نعاهدة تسياتسية نع أي دالة أخرى بدان
يضاء برةطانيا )8( .تعطي نصر لربةطانيا احلق يف إبلاء قوة

احتفظ نصر لنفيها احلق يف يفع هذه امليسلة إن اققضى

عيكرةة ابألياضي املصرةة احق اتسقعما املواين ااملطايات
ُّ
القمك ن الدفاع ع اللطر املصري،
املصرةة لغرض

احلا إىل عصبة األنم بعد امليعاد املذكوي )1( .توافق نصر

ااوحمافظة على نواصلات برةطانيا نع أنلاكها )0(.تعيني
نيقشاي نايل ة عهد إليه جبميع االخقصاصات املخولة

على أن تعني نوظ ًفا تسانيًا ختقايه برةطانيا ،ةكون له نا
للونييون صنداق الدة العموني ن االخقصاصات،
تصرف احلكونة املصرةة يف كافة نا ترغب
اةكون حتت ُّ
تكليفه ن االتسقشايات ااملهمات املالية )1( .يف حا نا

ناتسا حبلوق األجانب الشرعية أا
تنفيذ أي قانون ةكون ًّ
املقبع يف البلاد املقمدنة ،نع اإلبلاء على قضاء اوحماكم
حيل حملها ع األنظمة املماثلة هلا ،ابإلضافة
املخقلطة أا نا ُّ
لقمييز نركز ممثل برةطانيا ع غريه ن ممثلي الدا األخرى

يأت برةطانيا لزام إنشاء نلطة عيكرةة هلا على نصايةفها

ألعضاء صنداق الدة حلماةة حلوق دائين نصر)2( .
القدخل بواتسطة ممثليها يف نصر إلةلاف
متنح برةطانيا حق ُّ

ابلشاطئ اآلتسيوي للناة اليوةس فلها ذلك على أن ةكون
حتدةد ننطلة هذه النلطة فيما بعد امبعرفة جلنة ن خرباء
عيكرةني ن الطرفني ٍ
بعدد نقياا ،اأن إنشاء هذه النلطة
القدخل يف أنوي نصر ،اال
ال ةعطي لربةطانيا أي حق يف ُّ
خيل أدىن إخلا ٍ مبا ملصر ن حلوق الييادة على تلك
ُّ

ابعقبايها الدالة احلليفة )1( .تلوم حكونة برةطانيا بقمثيل
نصر يف أي بلد ال ةكون فيها ممثل نصري ،اليس ملصر أن

املنطلة اليت تبلى خاضعة ليلطة نصر اننفذة فيها
قوانينها ،اةعاد النظر يف ندى لزام بلاء هذه النلطة
العيكرةة بعد نضي عشر تسنوات )3( .يف حا نا يأت

تعهد هبذا القمثيل لغري برةطانيا...
( )7عبد الرمح الرافعي ،ثوية  ،0202نرجع تسابق ،ص ص -010
.012

نصر اليت هلا حق القمثيل اليياتسي أال تعني هلا انئبًا نصرًّ ا
5

لدى أي ٍ
بلد ن البلاد فإهنا تعهد ابملصاحل املصرةة يف هذا
البلد إىل انئب برةطانيا ،اهو ةقوىل الدفاع ع تلك املصاحل
افق آياء ازةر اخلايجية املصري )2( .علد نعاهدة دفاعية

بصوية حتفظ الكثري ن كرانة نصر ،ابإلضافة إىل نيسلة
اليودان االيت تسقظل نلطة حمويةة يف كل املفااضات
ااملطالبات ابالتسقللا الذي ةعين احدة األياضي املصرةة

بني البلدة ملدة ثلاثني تسنة مبلقضاها تدافع برةطانيا ع
األياضي املصرةة ضد أي اعقداء عليها ،اتقعهد نصر عند
حصو ٍ
تعد على برةطانيا ن جانب أي دالة أايابية أبن

االيودانية ،اهي النلطة اليت جتاهلها نشراع نلنر اكذلك
كل نا بعده ،حيث أصرت برةطانيا على يفض كل
املطالبات املصرةة بقبعية اليودان هلا.

تلوم داخل حدادها لربةطانيا جبميع نا حتقاجه حربيًّا ن
تيهيل تسبيل املواصلات اأعما النلل )01( .أال تعلد
نصر أةة حمالفة نع أةة ٍ
دالة أخرى بدان االتفاق نلد ًنا نع

اقد قام نلنر بعد نطالعة نشراع الوفد بقعدةل
نشراعه مبا ال خيل ابملضمون اليابق بيانه ،اقد اقع
اخللاف بني الوفد يف الرأي حو املشراع اانقهوا إىل عرضه

نوضوعا التفاق خاص،
برةطانيا ،اتكون نيسلة اليودان
ً
اأن تلبل برةطانيا بدخو نصر ن اآلن جبمعية عصبة

على األنة التسقطلاع يأةها ،فسبدت شخصيات اهيئات
عدة العدةد ن القحفُّظات اليت قام بعرض بعضها تسعد

نا تضمنه هذان املشراعان ةوضح أهداف انيعى

زغلو ازنلاؤه على اللويد نلنر اجلنقه مث انقهى األنر إىل
يفض اللجنة اتسقكما الللاءات اإعلاهنا أن أي تيوةة

كل طرف ،فربةطانيا ال متانع ن ننح نصر احلق يف

تسقكون ن خلا احلكونقني الربةطانية ااملصرةة ،اانقهت

األنم بوصفها دالة حرة نيقللة(.)8

هذه اجلولة ن املفااضات ابلفشل(.)9

اتسقللا شكلي نع تفرةغ هذا االتسقللا ن نضمونه
ابإلبلاء على حلها يف االحقفاظ بلوة عيكرةة على
األياضي املصرةة ااتسقخدام املطايات ااملواين ،ااالحقفاظ
أةضا،
ابنقيازات قضائية اقانونية لرعا اها الألجانب ً
ااحقكاي احلق يف متثيل نصر خايجيًّا اعدم متكني نصر ن

ن املهم اإلشاية إىل أن مثة علاقة تلازم اثيق بني
الوجود العيكري األجنيب ابني الييطرة األجنبية على
أجهزة احلكم ،االوجود العيكري ضان هلذه الييطرة،
اجلعل النصائح نلزنة ،احتوةل اخلربة إىل تسلطة ،االوجود

يف حني كانت أهداف الطرف املصري إهناء احلماةة

أةضا .اليس ن جيش
العيكري نضمون هبذه الييطرة ً
حمقل ةطمئ ُّ إىل اتسقمراي اجوده يف ٍ
بلد ٍ
حمقل إال إذا انعكس

اإديا ًكا ن اجلانب املصري ملوازة اللوى ،فلد قدم نا
أنك له ن تنازالت لربةطانيا كخطوة نرحلية عرب أتقيت

حيلق نصاحل اوحمقلني .أديكت احلركة الوطنية هذه العلاقة مما
عرب عنه تسعد زغلو نر ًايا أبن يقابة أجنبية تيقند إىل قوة

حرةة احلركة خايجيًّا إال برضاء برةطانيا.

اتنا داخليًّا
الربةطانية على نصر ااتسقللا نصر اتسقللاال ًّ
اخايجيًّا ،اجلاء قوات برةطانيا ع األياضي املصرةة،

هذا الوجود تسيطرةً على الدالة ،ااالحقلا نلصود به يف
اققصاد ا إىل نا
النهاةة حترةك تسياتسة البلد اوحمقل تسياتسيًّا ا
ًّ

املعاهدة بثلاثني تسنة ميك بعدها االتفاق بني الدالقني على
جتدةدها أا تعدةلها ،االيماح لربةطانيا إببلاء نلطة
عيكرةة شرق قناة اليوةس ،ااإلبلاء على ٍ
عدد ن

عيكرةة هو احلماةة عينها(.)10

قا نلنر ليعد يف  20ةوليو إابن نفااضاهتما :إننا
اآلن يف نصر حائزان على كل شيء ،ايف قبضقنا كل

االنقيازات اللضائية االلانونية لألجانب ،االيماح بلد ٍي
ضماان حللوق
ن القدخل الربةطاين يف الشؤان املالية للدالة
ً
الدائنني ،نع نلاحظة حرص الوفد على صياغة القنازالت

( )9املرجع اليابق ،ص .203

( )8عبد الرمح الرافعي ،ثوية  ،0202نرجع تسابق ،ص .031

( )10طايق البشري ،تسعد زغلو ةفااض االتسقعماي ،نرجع تسابق ،ص
.22
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شيء ،انرةد أن نقخلى لكم عما يف أةدةنا يف نظري أن
كزا شرعيًّا.
تلبلوا أن ةكون نركزان
ُّ
الفعلي عندكم نر ً

امللابل إال أن ةدفع الكل ،ااخلطوة األاىل ل تقلوها خطوة
اثنية(.)12

فرد عليه تسعد :إننا ال نيقطيع نطل ًلا أن نوافق على
كزا شرعيًّا،
تصحيح نركزكم يف نصر ،فيصبح املركز الفعلي نر ً
ألن هذا ةناقض االتسقللا على ٍ
خط نيقليم ،انا أتينا إىل

 -1مفاوضات عديل يكن وكريزون
حني ت تكليف عديل ةك بقشكيل حكونقه أةدها
تسعد زغلو يف البداةة ،قبل أن ةلع اخللاف بينهما فيما

هنا إال حبثًا ع االتسقللا  ..اال نلبل أن ةكون لربةطانيا
نراقبة علينا نيقندة إىل قوة عيكرةة يف بلادان ،إننا نا أتينا

بعد بيبب اخللاف على يائتسة افد املفااضات القالية نع
برةطانيا ،االيت أجرةت بني عديل اكريزان (ازةر خايجية

إىل هنا إال للخلاص ن هذا(.)11

برةطانيا) يف نوفمرب .0220

للد كان جهد احلركة الوطنية -يف هذه الفرتة -نكر ًتسا

يف هذه املفااضات اليت متت نع افد يمسي ميثل
نشراعا أتسوأ
احلكونة املصرةة اةرأتسه يئييها ،قدم كريزان
ً
ن نشراع نلنر ،فرد عديل على هذا املشراع مبذكرة خقمها
حملا ألنل يف الوصو إىل اتفاق،
أبن هذا املشراع ال جيعل ً
اتسلم ببلاء قوة عيكرةة ،اانلطعت املفااضات اغادي

للحفاظ على اضع شبه إمجاعي ،اهو هدف ن أشق نا
ةكون يف املمايتسة اليياتسية ،اإن تقبُّع نفااضات تسعد-
نلنر حيبما كشفت عنها نذكرات األتسقاذ حممد كانل
تسليم ،لقكشف ع ندى اجلهد الذي بذله نلنر مبعاانة
عديل ةك لقعميق اخللاف داخل قيادة الوفد بني املعقدلني

لندن ،اقدم اتسقلالقه علب عودته ،اقا ضم تلرةره ع
املفااضات لليلطان فؤاد" :أخذان على أنفينا أن نيعى

ابني تسعد زغلو ان اقف نعه ،اندى اجلهد الذي
حااله تسعد زغلو ابلصرب ااملصابرة ااملنااية ليكون انليام
املنليمني ن املعقدلني حمض انيلا ألفراد يف قيادة الوفد
ال ةصدع اال ميس القكقُّل اجلماهريي العرةض ،ان هنا
ٍ
كحزب ن األحزاب ،اأن
كان حرص الوفد على أال ةظهر

للاعرتاف مبصر دالة نيقللة يف الداخل ايف اخلايج اإللغاء
احلماةة إلغاءً صرحيًا ،الكننا ألغينا املشراع الذي متخضت

عنه نفااضات طوةلة عيرية ال حيلق الغاةة اليت جئنا

للمفااضة ن أجلها ،فكان حلًّا علينا أن نرى املفااضات

كيلا ع األنة اليس
ةضطرد أدبه اليياتسي على ذكر كونه ا ً
"افدا" اليس مجاعة ن اجلماعات ،لقظل له
حزًاب ،أي ً

غري ننقجة اأال نيرتتسل فيها ألكثر ن ذلك"(.)13

مث صدي تصرةح  23فرباةر  0222الذي ابت

اللدية على اتسقيعاب «املصرةة» .ان هنا ةظهر أن تسعد
ةصا على أن ةبلي صيغقه اليياتسية حمدد ًة يف
زغلو كان حر ً

األتساس الذي قانت عليه املفااضات اليت جرت بني
اجلانب الربةطاين ااجلانب املصري للمرة الثالثة ،اكان هذا

نيسليت «االتسقللا » ا«الدميلراطية» بوصفهما اجلانع
مجيعا نع
الشانل .ان هنا كان حرص تسعد يف نفااضاته ً

القصرةح قد صدي إبيادة ننفردة ن جانب برةطانيا بعد
فشل املفااضات اليت جرت نع عديل ةك ان قبلها
املباحثات اليت متت نع جلنة نلنر اننها تلك اليت جرت بني
نلنر اتسعد زغلو  ،كما تسبلت اإلشاية ،على أن هذا

اإلجنليز أن ةرفض تسياتسة اخلطوات ،فإنا أن ةقحلق
اتسقللا اتم فعلي اإال فلا اتفاق ،اأن أي اتفاق على

خلاف ذلك حىت لو حلق كيبًا جزئيًّا كان خلي ًلا أبن
القجمع العرةض اجيرد الوفد ن نكنة اتسقيعاب
ةفض
ُّ
«املصرةة» ،اإذا قبل الوفد أخذ اجلزء فإنه ل ةيقطيع يف

القصرةح ةعقرب أحد املكاتسب املباشرة لقشدُّد تسعد زغلو
يف نفااضاته نع نلنر ،اأنه نكيب حصل للحركة الوطنية
( )12املرجع اليابق ،ص ص .22-20
( )13عبد الرمح الرافعي ،يف أعلاب الثوية املصرةة ..ثوية ،0202
(اللاهرة :داي املعايف ،ط  ،)0231 ،0ج  ،0ص ص .83-82

( )11املرجع اليابق ،ص .28
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االتسقللا القام احلليلي ،اانقهاج تسياتسة خايجية نيقللة
ال تعرتف ابنقياز نا لدالة نا خيالف االتسقللا القام(.)15

املصرةة دان أن تلدم تنازال يف امللابل لربةطانيا ،الذلك
اتسقمر تسعد زغلو يف إعلان يفضه هلذا القصرةح ،اإن
انقفع آباثيه.

احني صرح يانزي ناكداانلد -يئيس أا ازاية عمالية

 -3مفاوضات سعد زغلول وماكدوانلد

لربةطانيا يف نفس الشهر الذي توىل فيه تسعد يائتسة أا
ازاية افدةة -أبن حكونقه نليدة بقحفُّظات تصرةح 23

كان صداي تصرةح  23فرباةر ضراية لربةطانيا ،قا

فرباةر ،احقج الوفد على هذا القصرةح ،اقا تسعد مبجلس
النواب :إن حكونقه ال تدخل نفااضة إال حرة ن كل قيد

اللنيب :إن كل قراي ال ةيلم مببدأ اتسقللا نصر اةيقبلي
جير ال حمالة إىل خطر جدي ن نشوب ثوية يف
احلماةة ُّ
البلاد مجيعها ،اةفضي إىل الفوضى القانة اليت تكون
احلكونة نعها نيقحيلة(.)14

اأنه ال ةدخل املفااضات إال على أنل احلصو على
االتسقللا القام ملصر االيودان ،اإن مل ةك هذا األنل
أةضا ،مث
نوجودا فإنه ال ةدخلها ،بل ال ةبلى يف احلكونة ً
ً
أدىل حبدةث صحفي ملراتسل جرةدة "القاميز" قا فيه" :إن

ابعد صداي هذا القصرةح أعل ع اتسقللا نصر
ااضع دتسقوي  0228اعلى أتساتسه أجرةت انقخاابت
 0220اليت حاز الوفد بليادة تسعد زغلو على أكثر ن
 % 21ن نلاعد أا برملان ننقخب بعد دتسقوي ،0228

دخوله يف أةة نفااضة ال جيب أن ةفهم ننه أي تناز أا
ٍ
ختل ع حلوق نصر اال اللبو حبالة ممقازة لربةطانيا
ابلنيبة ملصر ،اأنه ةرفض املفااضة طب ًلا ملا صرح به
ناكداانلد على أتساس تصرةح  23فرباةر"(.)16

تردد ن قبل تسعد زغلو أن ةرأس احلكونة ،احرص
ابعد ُّ
أن ةذكر يف جواب قبو الوزاية الذي أيتسله إىل امللك فؤاد

اقد انقهى األنر أبن أعل ناكداانلد يف النهاةة صيغةً
اتسطًا ،اهي أن توضيح أي طرف ملوقفه يف املفااضات ال
ةليد الطرف اآلخر ابالعرتاف هبذا املوقف ،مث أاضح بعد
ٌّ
نيقعد ليماع أةة اقرتاحات ةلدنها تسعد ،اأن
ذلك أنه

أن األنة مجعاء تقميك مببادئ الوفد اليت ترني إىل ضراية
متقُّع البلاد حبلها الطبيعي يف االتسقللا احلليلي ملصر
االيودان ،نع احرتام املصاحل األجنبية اليت ال تقعايض نع
هذا االتسقللا  .فلما افققح الربملان أشاي إىل نهمة حتليق

ليعد حرةة إضافة أي نيسلة إىل جدا األعما ( .)17اقد
كان ذلك بيبب نا أثري يف الفرتة اليت تسبلت املباحثات

االتسقللا القام للبلاد اأن حكونقه نيقعدة للقفااض نع
برةطانيا نفااضات حرة ن كل قيد لقحليق اآلنا اللونية

بني تسعد اناكداانلد حو نيسلة اليودان اتبعيقها ملصر،
اتصرحيات انواقف أخرى ن اجلانبني كادت تفشل

ابلنيبة ملصر االيودان ،اأن على نصر أن تقبوأ نكاهنا بني
الدا إبجياد علاقات الوداد اتوكيدها نع مجيع الدا ن

نياعي علد الللاء بينهما.

غري تفضيل اال انقياز خيالف نبدأ اتسقللالنا القام ،ااألنل
يف تقوةج احلرةة اليياتسية ملصر بدخو نصر يف مجعية األنم
كدالة اتنة االتسقللا  .اهبذا حتددت تسياتسة الوزاية الوفدةة
ن البداةة برفض ُّ
حتفظات تصرةح  23فرباةر ،ااشرتاطها

نشراعا ةقعني النظر إليه يف ضوء
قدم ناكداانلد
ً
نلاحظقني ،مها :أن املشراع ةقضم اإلطاي العام فلط
ااحلد األدىن الذي ال ميك النزا عنه ،اأنه صيغ ليمنح
برةطانيا تسلطات ااتسعة ،الكنها نصوغة بشكل ميك
حكونة نصر ن أن تربي نوقفها أنام نلد الوطنيني هلا،

للمفااضة أن تكون طليلة ن كل قيد ،نع اتسقهداف

( )15املرجع اليابق ،ص ص .12-10
( )16املرجع اليابق ،ص ص .11-12
( )17املرجع اليابق ،ص .022

( )14طايق البشري ،تسعد زغلو ةفااض االتسقعماي ،نرجع تسابق ،ص
.20
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فلد نص املشراع على إقانة حلف بني البلدة اتسيطرة
يمسية على شرق قناة اليوةس غري نليدةٍ مبدة نا ،اجعل
أتساس الوجود العيكري الربةطاين يف شرق قناة اليوةس

اجلانب قاد ثويًة ن قبل ،اله اللدية على تفجريها ن
جدةد ااإلضراي مبصاحل الطرف اآلخر ،اذلك على عكس
نا عونل به عديل ةك (.)18

اهو اجود ُّ
حتدةدا
انقدادا غري حمدد
ميقد إىل غرب اللناة
ً
ً
جغرافيًّا اإن كان جيد حداده يف االتسقفادة الدائمة املنظمة

حني القلى تسعد مباكداانلد يف  22تسبقمرب 0220
بدأ احلدةث بقباد األتسف حو نا اقع ن أحداث

بكافة املرافق اقنوات االتصا كاملطايات ااملواين االيكك
احلدةدةة احمطات اللاتسلكي ،اأتسلط نشراع ناكداانلد

أبعدت ياح القفاهم ،اتباد العزم على إعادة حي النية،
مث عرج ناكداانلد على الفوي إىل نوضوع اليودان الذي

نا تسبق أن ايد مبشراعي نلنر اكريزان فيما ةقعلق
ابمليقشاية املايل االلضائي ،اهو هنج ال شك يف أفضليقه

اتسقنفد اجللية كلها ،حيث يأى ناكداانلد أن تصرحيات
تسعد ع اليودان أغللت الباب إىل ٍ
حد نا دان اتفاق،

للمصرةني ،اهو هنج فرضه على اجلانب الربةطاين أن
نشراعه هو أا نشراع ةصاغ بعد تنفيذ تصرةح  23فرباةر

اأصر تسعد على أن هذا نطلب نصري دائم ابتسقللا
اليودان (أي ع برةطانيا اتبعيقها ملصر) ،اأبدى تسعد

الذي اعرتف ابتسقللا نصر ،ابعد صداي دتسقوي 0228
نظانا برملانيًّا ةقعايض نع أي تسلطات ختو
الذي أقام ً

صلابة شدةدة جتاه اجهة النظر الربةطانية ،اةلو
تسعدا اإن أبدى صلابة
امليقشاي /طايق البشري :إن ً
شدةدة اشجاعة ااضحة يف إدانة اليياتسة الربةطانية يف

مليقشاية برةطانيني على احلكونة املصرةة ،اأتسلط املشراع
نا ايد يف املشراعات اليابلة ن قيود تقعلق بيياتسة نصر

اليودان ،فإن هذا املوقف اإن كان ظاهره اللوة فإن ابطنه

اخلايجية اعلاقاهتا نع الدا األخرى ،ااإلشراف الربةطاين
على تلك اليياتسة ،اصيغ الوضع املمقاز لربةطانيا يف نصر
الذي حرصت املشراعات اليابلة على أتكيده ،صيغ يف
ٍ
شكل أكثر لباقة اهو أن ةكون القمثيل اليياتسي بني

الضعف؛ ألنه اتسقغرق يف نناقشة أحداث اليودان األخرية
دان أن ةظهر أن مثة يؤةة تسياتسية نيقلبلة هتدةه يف نوقفه
العملي ،احياا طرحها يف النلاش .اكما غلب على
تصرحياته اليودانية اليابلة على اوحماداثت طابع احلدةث

ةرد يف املشراعات
املشراع ابلنيبة لليودان على نا مل ْ
ٍ
أتكيد على اتفاقية  0322اليت كان ةنادي
اليابلة ن
املصرةون ببطلاهنا ،ان إطلاق تسلطات احلاكم العام

اجملرد ع احللوق ةغطي هبا غموض األهداف العملية،
غلب على حدةثه نع ناكداانلد االتسقغراق يف نناقشة
األحداث القفصيلية ،ةغطي هبا فيما ةبدا غموض األهداف
اليياتسية العملية ،فكان حمانيًا ةلف عند حداد القفاصيل

البلدة هو الوحيد الذي ةقم على نيقوى اليفراء ،انص

اأتكيد هيمنقه على أجهزة احلكم ابليودان ،اتلليص

اجلزئية أكثر ننه تسياتسيًّا ةيقشرف امليالك العملية ،ااهقم
بقلدمي احلجج ال بطرح احللو  .اأصر تسعد يف للائه الثاين

الوجود املصري العيكري إىل كقيبة ااحدة ،اإقراي نصر
صراحةً بفصل اليودان عنها حتت عباية "اتسقللا
اليودان".

مباكداانلد على البدء ابحلدةث ع نصر حىت اافله
تسعدا مل ةك لدةه نا ةلوله
ناكداانلد على نضض ،إن ً
ع اليودان ،اكان ةنظر إىل امليسلة اليودانية كسنر نرجس

إن هذا املشراع ابلرغم مما ايد فيه ن أنوي ال ميك

ال تثوي املفااضة بشسنه إال بعد تصفية امليسلة املصرةة
تصفيةً تلبلها احلركة الوطنية ،امل ةك نرجع هذا إىل ضعف

ليعد زغلو أن ةلبل هبا ،إال أنه صيغ على حنو ةقناتسب
ن حيث الشكل نع نا ةليق ٍ
بدالة نعرتف ابتسقللاهلا
ٍ
خلاف بينه ابني
الييت اتبعة اال حممية ،اهذا اجه
تسوابله .كما أنه صيغ بلهجة تسياتسية نهذبة تليق بكونه
ةلدم إىل ٍ
زعيم نعرتف به يف بلده اشعبه ،زعيم نرهوب

يف قديات تسعد زغلو على املفااضة ،بل لعل إصرايه على
( )18املرجع اليابق ،ص ص .002-000
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حمطات بغرض محاةة اللناة ،اقا تسعد إن قناة اليوةس
نصلحة عاملية فلماذا ةطلب اإلجنليز احقكايها؟!
اناكداانلد ةلو  :أال ضمان ملصاحل برةطانيا بغري اجليش،

إيجاء هذه امليسلة كان نيقهدفًا الفقلاده اضوح الرؤةة
بشسهنا(.)19
أنا حني انقلل احلدةث إىل نصر ،اقف تسعد على

اتسعد ةلو  :أال ضمان التسقللا نصر نع اجود هذا
اجليش ،اانقهت هذه اجلولة ن املفااضات إىل الفشل(.)20

نصادنا ال ةقهرب اال ةلقوي ،بدأه
اضحا
أيضه ًّ
ً
قو ا ا ً
ناكداانلد ابليؤا عما ةطلبه؟ فسجاب تسعد أبن الداي

إن نوقف اجلانب املصري ن نباحثات  0220كان
ةعكس يف صميمه يفض املصرةني االعرتاف بشرعية اجود

دايه ،اأن نصر للمصرةني ،فما عيى أبن ةطلب
اقعا اتسعد
أنرا ا ً
ناكداانلد؟ فلا ناكداانلد :إن هناك ً
اقع شاذٌّ،
األنر الو َ
ةرةد تغيريه ،فماذا ةرةد؟ فلا تسعد :إن َ
اإنه ةرةد اتسقللا نصر ،مث عرضا لعناصر امليسلة ،فيسله

الوجود اإلجنليزي على حاله
أجنيب على أيضهم ،اأبلى
َ
اليابق ن الللق ،اأبلى احلركةَ الوطنيةَ املصرةةَ على حاهلا
بعده ،امل ةلدي لإلجنليز
ن القهيُّؤ ،اأتعب تسع ٌد املفااضني َ
أن حيصلوا على نا ظنُّوه مثنًا العرتافهم ابتسقللا نصر مما
كانت تعقربه نصر جمرد اتسرتداد ٍ
حق هلا اغقالوه ااتسرتدته

ناكداانلد عما ةرةد ابلنيبة للموقف العيكري؟ فسجاب:
جيشا يف نصر اأنه ةرةد انيحابه ،مث أال
إن للربةطانني ً

نوع ن الرقابة على احلكونة
متايس احلكونة الربةطانية أي ٍ
املصرةة ،اإن امليقشاية املايل االلضائي شسهنما كشسن

قنصا بكافحها اثويهتا .امل تربم نعاهدة بني نصر
هي ً
ابرةطانيا إال بعد اثنيت عشرة تسنة يف ظراف تسياتسية نصرةة

اجليش ةقعني تسحبهما ،مث أال ت َليد علاقات نصر ابلدا
األجنبية ابإلعلان الربةطاين إىل هذه الدا يف  02نايس

ادالية خمقلفة ،اأبرنها الوفد يف  ،0281ففوجئ مب ةذكره
مبوقف تسعد يف .)21(0220

 ،0222اأن ةكون ممثل برةطانيا كغريه ن الدبلوناتسيني،
مث أ ن تقناز برةطانيا ع دعواها محاةة األجانب مبصر
ااألقليات اقناة اليوةس ،هنا توقف ناكداانلد ااتسقعاد
تسعدا ،هل ةلصد أال تقدخ ل برةطانيا يف محاةة اللناة؟
ً

 -4مفاوضات عبد اخلالق ثروت وتشامربلني:
ايف  0221تفاهم عبد اخلالق ثرات نع اليري أاتسنت
تشانربلني ازةر اخلايجية الربةطاين أثناء اجود ثرات يف لندن

فسجاب تسعد :إطلاقًا ،فعلق ناكداانلد أبنه أيتسف ليماع
أةضا
أةضا "ألييت اللناة ً
ذلك ،فرد تسعد أبنه أيتسف هو ً
يف نصر".

نشراعا أعاد فيه
بصحبة امللك فؤاد ،حيث قدم تشانربلني
ً
جوهر نا تسبق أن قدنه كريزان انلنر ن نشراعات ،اقد

يفض جملس الوزياء هذا املشراع ،فلدم ثرات اتسقلالقه(.)22

هكذا كان طرةق "املطالب املصرةة" طرة ًلا نغل ًلا يف
اجه االتصا املصري الربةطاين ،الك بلي طرةق "املطالب
الربةطانية" .ان هنا كان تسعد حملًّا يف أن ةلرتح يف البداةة

 -9مفاوضات حممد حممود وهندرسون
مث قدم هنديتسون ازةر خايجية برةطانيا يف احلكونة
أةضا،
العمالية الثانية اليت تشكلت برائتسة ناكداانلد ً

طرح املوضوع ن اجهة املطالب الربةطانية لوال أن
ناكداانلد أصر على البداةة ن "األنر الواقع" أي الوجود

نشراعا يف  0222اعرضه على يئيس الوزياء آنذاك حممد
ً
قيودا ن نشراع
حممود ابشا ،اقد اصف أبنه أقل ً

الربةطاين مبصر.

أةضا على بلاء اللوات الربةطانية
تشانربلني ،لكنه أكد ً

ايف االجقماع الثالث بينهما بدأ ناكداانلد بلناة
اليوةس ااجوب محاةة برةطانيا هلا ،فرد تسعد أبن القحالف

( )20املرجع اليابق ،ص ص .020-020
( )21املرجع اليابق ،ص .010

ةكفي محاةةً هلا ،ايفض اختاذ جيوش برةطانيا نواقع تقخذها

( )22عبد الرمح الرافعي ،يف أعلاب الثوية املصرةة ..ثوية ،0202
(اللاهرة :داي املعايف ،ط  ،)0233 ،8ج  ،2ص ص .80-21

( )19املرجع اليابق ،ص ص .020-002
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اجللاء» ،األن أتساس املفااضة كان نشراع تسنة 0281
الذي فشلت املفااضات بشسنه.

ننفصلا ع نصر ،مما ةهدم فكرة
ابلاء اليودان
ً
االتسقللا الوطين ،اقد جتااب نع هذا املشراع حممد
ٍ
بشكل كبري ،احدث تناغم يف امللرتحات االرداد ن
حممود

تشكلت هيئة املفااضات املصرةة ن  :نصطفى

اجلانبني حىت اكقمل املشراع ،اكان الدتسقوي نعط ًلا اكذلك
احلياة النيابية ،فرفض الوفد نناقشة املشراع قبل عودة احلياة

ئييا اعضوةة حممد حممود اإمساعيل صدقي اعبد
النحاس ي ً
الفقاح حيىي اااصف بطرس غايل انكرم عبيد اعلي

الدتسقويةة ،اأصر على اتسقلالة حكونة حممد حممود حىت ال
تنظم االنقخاابت ،اضغط يف هذا اليبيل ،حىت اافلت

الشميي احممد حلمي عييى احممود فهمي النلراشي
اعثمان حمرم اأمحد محدي تسيف النصر ،ابدأت

برةطانيا على شراط الوفد ،فيلطت ازاية حممد حممود امل
ةقم نشراع نفااضاته نع هنديتسون(.)23

املفااضات يف قصر الزعفران يف  2نايس اانقهت بوضع
نعاهدة  21أغيطس  0281يف لندن.

 -6مفاوضات النحاس وهندرسون

اقد نصت هذه املعاهدة على حتدةد اللوات الربةطانية
بعشرة آالف جندي ا 011طياي انا ةلزم ن نوظفني

ايف  0281قري جمليا الشيو االنواب تفوةض ازاية

إدايةني افنيني يف اقت اليلم ،الربةطانيا احلق يف ز ادة هذه
اللوات يف اقت احلرب ،اتنقلل هذه اللوات إىل ننطلة

نصطفى النحاس ابلقفااض نع احلكونة الربةطانية ،فقسلف
افد يمسي برائتسة النحاس ابشا اتسافر إىل لندن للقفااض

شرق قناة اليوةس ااإلمساعيلية اجنوب اشرق ندةرةة

نع هنديتسون يف نايس ،افيه بدأت املفااضات قبل أن
تلطع يف  3ناةو بيبب خلاف على نيسلة اليودان(.)24

الشرقية ،اذلك بعد بناء اجلانب املصري للثكنات اللازنة
هلذه اللوات اإصلاح الطرق املوصلة هلا اإنشاء املطايات
ااملواين اللازنة ،اأن تلدم نصر يف حالة احلرب القيهيلات
ااملياعدات اللازنة لربةطانيا ،ات أتقيت املعاهدة بعشرة
عانا ةبحث الطرفان بعدها إذا كان اجود اللوات الربةطانية
ً

 -7معاهدة 9136
ايف  0281علب افاة امللك فؤاد اايتلاء فاياق
عرش نصر (عرب جملس اصاةة لصغر تسنه حىت أت 03
عانا يف  )0281انعلدت نفااضات بني نصر ابرةطانيا،
ً
بعد طلب الوفد إجراء نفااضات نع اجلانب الربةطاين
بشسن القحفُّظات األيبعة املقعللة ببلاء اللوات الربةطانية

مل ةع ْد ضرايًّ ا ،كما نصت على حق نصر يف املطالبة إبلغاء
االنقيازات األجنبية ،اإلغاء مجيع االتفاقيات ا الواثئق
املنافية ألحكام هذه املعاهدة اننها تصرةح  23فرباةر
بقحفظاته األيبعة ،احرةة نصر يف علد املعاهدات اليياتسية

أتنينًا لطرق نواصلاهتا ،احق برةطانيا يف الدفاع ع نصر،
ابلاء االنقيازات األجنبية ،انيسلة اليودان .اقد تداعت

نع الدا األجنبية بشرط أال تقعايض نع أحكام هذه
املعاهدة ،اتباد اليفراء نع برةطانيا ،ابلاء اجلنود

الشخصيات االلوى اليياتسية إلعادة العمل بدتسقوي
 0228بدال ن دتسقوي  ،0281ااشرتطت برةطانيا أن

الربةطانيني يف اليودان بلا قيد أا شرط ،اإداية اليودان
اف ًلا ألحكام اتفاقية  0322نع االحقفاظ حبرةة تعدةلها

تكون املفااضة نع هيئة متثل مجيع األحزاب حىت تضم
نوافلقهم ،اابلفعل شايكت مجيع األحزاب عدا "احلزب

نيقلبلا .اتنفي ًذا للمعاهدة قدنت نصر طلبًا ابالنضمام
جلمعية األنم ،ااافلت اجلمعية العمونية على قبو نصر
إبمجاع اآلياء(.)25

الوطين" اتياقًا نع نبدئه يف أنه «ال نفااضة إال بعد

( )23املرجع اليابق ،ص ص .001-23
( )24املرجع اليابق ،ص ص .020-002

( )25للمزةد انظر اآليت:
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برائتسة إمساعيل صدقي ،اهي اليت تولت أنر املفااضات
اجلدةدة نع برةطانيا.

ابذلك تبدا هذه املعاهدة أفضل قليلا ن املشايةع
اليابلة ،فيما ةقعلق مبصر ،اأتسوأ فيما ةقعلق ابليودان،
املصري ألا نرة ابتفاقية  ،0322أي
حيث أقر اجلانب
ُّ
القيليم ُّ
اقعا فعلا
بقحكم برةطانيا هبا ،اهو أنر اإن كان ا ً

تشكل افد للمفااضات برائتسة صدقي اضم أعضاء
ٍ
عدد ن الشخصيات البايزة ااألحزاب األخرى

ن
متي ًكا برائتسة الوفد
ابتسقثناء الوفد الذي يفض املشايكة ُّ
اطلب أن تكون أغلبية افد املفااضات ن نصيبه ،ااحلزب
متي ًكا بيياتسقه «ال نفااضة إال بعد اجللاء»،
الوطين ُّ

آنذاك ،فإنه مل ةك حمل اعرتاف أا تيليم نصري.

 -8مفاوضات إمساعيل صدقي وبيفن
يف  21دةيمرب  0202تسلم تسفري نصر يف لندن

اابلرغم ن إصراي اجلانب الربةطاين على اإلبلاء على قاعدة
عيكرةة يف ننطلة قناة اليوةس يف اقت اليلم ااحلرب يف

(عبد الفقاح عمرا) إىل ازاية اخلايجية الربةطانية نذكرةً ن
حكونة النلراشي ابشا طلبت فيها الدخو يف نفااضات
بني الدالقني إلعادة النظر يف نعاهدة  ،0281ايف 21
ةناةر  0201يدت احلكونة الربةطانية على هذا الطلب

دفاع نشرتك ،مما ةنفي فكرة االتسقللا إال أن
شكل ٍ
املفااضات ظلت نيقمرة ن دان جداى ،حىت إذا
اصلت األنوي لطر ٍةق نيداد ،تلدم إمساعيل صدقي

مبذكرة أعلنت فيها أن املبادئ األتساتسية اليت قانت عليها
نعاهدة  0281تسليمة يف جوهرها ،اأن تسياتسة احلكونة

ابتسقلالقه يف  23تسبقمرب  0201اعهد إىل شرةف صربي
بقشكيل ازاية قونية توحد صفوف األحزاب ،لكنه مل ةنجح

براح ن الصراحة االود القعاا َن
الربةطانية هي أن تدعم ٍ
الوثيق الذي حللقه نصر اجمموعة األنم الربةطانية

فكلف امللك فاياق إمساعيل صدقي ابالتسقمراي يف يائتسقه
للحكونة ،فلري اليفر إىل برةطانيا بعد تعثُّر املفااضات يف
نصر ،اذهب ليلابل امليرت بيف ازةر خايجية برةطانيا،
اأجرى نعه نفااضات انقهت إىل توقيع نعاهدة تضمنت:
إلغاء نعاهدة  ، 0281انعاانة نصر لربةطانيا إذا نا
ٍ
اعقداء نيلح على البلاد
اشقبكت يف حرب كنقيجة لوقوع

ااإلنرباطويةة يف أثناء احلرب العاملية الثانية ،اأبدت
اتسقعدادها إلعادة النظر نع احلكونة املصرةة يف أحكام
املعاهدة على ضوء جتايهبما املشرتكة ،..احني تبني للرأي
العام تسوء نية اإلجنليز حنو نصر اإصرايهم على إبلاء قواعد
نعاهدة  0281كستساس للعلاقة بني البلدة ؛ اندلعت
نظاهرات عمت أيجاء البلاد ،اننها نظاهرة الطلبة الشهرية

دفاع نشرتكة ن اليلطات
املقامخة ملصر ،اتشكيل جلنة ٍ
احلربية لدى احلكونقني ،اأن ةقعهد الطرفان بعدم علد
حمالفة أا االندناج يف حلف قائم تكون أغراضهما نضادة

يف  2فرباةر  0201اليت خرجت ن اجلانعة ااجتهت حنو
كوبري عباس قاصد ًة قصر عابدة  ،فواجهقها قوات

عانا،
ملصاحل أحدمها ،اأتقيت ندة هذه املعاهدة بعشرة ً

البوليس اأصيب حوايل  30طالبًا ،اقد اتسقلالت ازاية
النلراشي يف  02فرباةر  0201على إثر هذه
االحقجاجات اليت عمت البلاد ،اتشكلت ازاية جدةدة

اابلنيبة لليودان اتفق الطرفان على أن اليياتسة اليت

ةقعهدان ابتباعها يف نطاق الوحدة بني نصر االيودان حتت
اتج نشرتك هو اتج نصر تسيكون هدفها األتساتسي يفاهية
اليودانيني اتلدُّم نصاحلهم اهتيئقهم للحكم اللانوين انزاالة
نا ةرتتب عليه ن حق اخقياي نظام احلكم يف اليودان
انقظايا لقحليق هذا اهلدف حيقفظ مبعاهدة
نيقلبلا ،ا ً
 0322اتبلى املادة  00ن نعاهدة  0281انلحلاهتا
انفذة املفعو  ،ات حتدةد ٍ
نوعد جللاء اللوات الربةطانية يف

 نعاهدة  ،0281نوقع امللك فاياق ،اتيةخ االطلاع 02 :نايس ،2102نقاح عرب الرابط القايلhttp://cutt.us/f9pQX:
 عبد الرمح الرافعي ،يف أعلاب الثوية املصرةة ..ثوية ( ،0202اللاهرة:داي املعايف ،ط  ،)0232 ،2ج  ،8ص ص .02- 20
 حممد شفيق غراب  ،اتيةخ املفااضات املصرةة الربةطانية( ،اللاهرة :نكقبةالنهضة املصرةة ،)0222 ،ج  ،0ص .822
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فيه أن احلكونة الربةطانية ال تفكر يف إدخا أي تغيري على
اضع اليودان ،ااصف تصرحيات صدقي أبهنا نغرضة
انضللة ،اأن نا جرى ال ةعدا أن ةكون حماداثت متهيدةة،
اأن الطرفني مل ةقفااضا على ٍ
شيء ٍ
بصفة هنائية .ابعد فشله

أا تسبقمرب  .0202ات القوقيع ابحلراف األاىل على هذه
املعاهدة بني اجلانبني.
ابعد عودة إمساعيل صدقي اعرض نشراع املعاهدة
على افد املفااضات الرمسي ،قري تسبعة ن الوفد الرمسي،
بياان إىل الرأي العام يف  22نوفمرب 0202
اأصدياا بذلك ً

يف املفااضات ااخقلافه نع اإلجنليز؛ قدم صدقي اتسقلالقه

يف  3دةيمرب .)26(0201

نذة ًلا بقوقيعاهتم ،اهم :على ناهر ،شرةف صربي ،عبد
الفقاح حيىي ،حيني تسري ،علي الشميي ،أمحد لطفي

 -1عرض قضية مصر على جملس األمن

ألن العبايات اليت جاءت هبا نطاطة حتقمل أتاةلات
نقباةنة ،اجير البلاد إىل االشرتاك يف اختاذ تدابري غري حمددة،

بعد ذلك شكل حممود فهمي النلراشي حكونة
جدةدة ااتسقسنف املفااضات نع اليفري الربةطاين يف نصر
اليري ياانلد كانبل؛ فللي إصر ًايا ن احلكونة الربةطانية
على نوقفها ،فلري جملس الوزياء يف  22ةناةر 0201

الييد ،نكرم عبيد .اانصب اعرتاضهم األتساتسي على نص
ٍ
اعقداء نيلح
املعاهدة على نعاانة نصر لربةطانيا عند اقوع

اقد ةكون ننها تعكري صفو العلاقة بني نصر ادالة أخرى
أا تيليم نرافق نصر أا بعضها إىل اليلطات العيكرةة
الربةطانية ،مما ةؤدي إىل اختاذ نصر قاعد ًة ألعما ٍ حربية،

عرض قضية البلاد على جملس األن  ،اأتلف افد برائتسة
النلراشي اعضوةة عبد الرزاق الينهويي ازةر املعايف،
اممداح ي اض ازةر القجاية االصناعة ،اعبد اجمليد صاحل
ازةر األشغا  ،اأمحد ينزي عضو جملس الشيو  ،احممود

اأن تلدةر أند اجللاء بثلاث تسنوات فهو تلدةر نبالَغ فيه،

اأن اجللاء نيقطاع يف أقل ن هذا األجل بكثري ،خاصة
اتنا ننذ أكثر ن
أن العلمليات احلربية قد توقفت توقُّ ًفا ًّ
تسنة ،اأن النص اخلاص ابليودان ابلرغم ن إقرايه للوحدة
يف نطلعه إال أنه جرد الوحدة ن كل خصائصها يف

حي تسفري نصر يف ااشنط  ،احممود فوزي ازةر نصر
املفوض لدى هيئة األنم املقحدة ،اقد قري الوفد املصري أن
نصر تلع حتت احقلا غري نشراع ن جانب برةطانيا ننذ
 ،0332اأبدى يفضه التفاقية  0322فيما ةقعلق

الفلرات القالية له نع االحقفاظ ابحلالة الراهنة يف اليودان
دان اعد إبجراء أةة نفااضات لقعدةلها ،كما أن النص
على ختوةل اليودان حق اخقياي نظانه امليقلبل ميهد
اليبيل لفصل اليودان ع نصر.

ابليودان ،اكذلك نعاهدة  ، 0281إال أن اجمللس جتاهل
يف النهاةة نطالب نصر أنانه امل ةقوفر العدد الكايف ألي
اقرتاح ت طرحه بشسن هذا النزاع(.)27

يد إمساعيل صدقي على هذا البيان الذي
اقد كان ُّ
أصديه تسبعة ن أعضاء افد املفااضات ،أن اتسقصدي
نرتسونا يف  21نوفمرب حبل الوفد الرمسي للمفااضة.
ً

( )26للمزةد انظر اآليت:
 عبد الرمح الرافعي ،يف أعلاب الثوية املصرةة ،نرجع تسابق ،ج  ،8صص .222 ،221-202 ،200-031
 صفاء شاكر ،إمساعيل صدقي ..الواقعية اليياتسية يف نواجهة احلركةالوطنية( ،اللاهرة :داي الشراق ،ط  ،)2113 ،2ص  10انا بعدها.

اكان صدقي حني عاد ن لندن قد صرح أبنه جنح
يف نهمقه اليت اعد هبا اهي أن الوحدة بني نصر االيودان
حتت القاج املصري قد تلريت بصفة هنائية .فلانت
نظاهرات عنيفة يف اخلرطوم ن جانب االنفصاليني،

 إمساعيل صدقي ،نذكرايت( ،اللاهرة :نؤتسية هندااي ،)2100 ،نيخةإلكرتانية ،ص .220

ااعقداا فيها على أنصاي الوحدة ،اصرح كليمنت أتلي
ٍ
نضاد قري
ةح
يئيس الوزاية الربةطانية يف جملس العموم بقصر ٍ

( )27عبد الرمح الرافعي ،يف أعلاب الثوية املصرةة ،نرجع تسابق ،ج ،8
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 - 91مفاوضات حكومة الوفد األخرية

تسعد زغلو إىل هتاان إمساعيل صدقي مث ةرتفع قليلا يف
حماداثت حكونة الوفد األخرية.

ت اإلعلان يمسيًّا ع قيام إتسرائيل يف  0203بعد
ٍ
حرب جرت بني عصاابهتا االلوات العربية ،ابذلك
خنجرا غرز يف هذه املنطلة ليلوم بداي
أصبحت إتسرائيل
ً
حمويي حيدد نيقلبلها.

كما ةبدا للمققبع هلذا املياي أن الوحدة الوطنبية بني
نكوانت الشعب املخقلفة اقواه اليياتسية اتنظيماته املقنوعة
تضم قوة كربى للمفااض املعرب ع نبض الشعب اآناله
االياعي لقحليق طموحاته اأحلانه ،فلد كان جليًّا ندى
نظرا لشعبيقه
نا متقع به تسعد زغلو ن قوة يف نفااضاته ً

احني عاد الوفد إىل احلكونة بزعانة نصطفى النحاس
بعد فوزه ابالنقخاابت ،اتكليف النحاس بقشكيل حكونقه

جدةرا
اجلايفة بني أبناء الشعب الذة يأاا فيه ً
زعيما اطنيًّا ً
اباللقفاف حوله اننح القسةيد له ،فقحلق ن آاثي نفااضاته

الوفدةة ،عادت املفااضات بني اجلانبني املصري االربةطاين،
بشكل ٍ
ٍ
تسري يف البداةة حو بعض الرتتيبات العيكرةة يف
اللناة ،مث تناالت اوحماداثت بليادة حممد صلاح الدة ازةر
اخلايجية اللضا ا األخرى ،اأمهها اجللاء ااحدة اادي

نع اوحمقل الربةطاين بشكل غري نباشر تصرةح  23فرباةر
 0222الذي قدنت برةطانيا ن خلاله تنازالت للحركة
الوطنية مسحت بصداي دتسقوي  0228اإجراء انقخاابت
نيابية حرة ،اتشكيل أا حكونة ننقخبة ،اذلك دان أن

ُّدا عما كان عليه
النيل ،لك الوفد هذه املرة بدا أكثر تشد ً
يف  ،0281احاالت الوال ات املقحدة األنرةكية أن تلوم

افضا هلذا القصرةح
ةلدم تسعد زغلو أي تناز  ،بل ظل ي ً
كما تسبلت اإلشاية .اإن إدياك تسعد زغلو للمغزى

بداي احلكم االوتسيط يف هذه اوحماداثت اكذلك بعض
األطراف العربية األخرى نثل العراق االيعودةة ،إال أن

القايخيي لوقفقه أنام أقوى دا األيض على حد تعبريه ،اقد
قوي جدًّا
كانت برةطانيا كذلك يف ذلك احلني ،اإدياكه أنه ٌّ
ابحلق االعد  ،هذا اإلدياك هو مما اتسقحق به تسعد أن
اقائدا لثوية ،انا كان ليقبوأ نكان
زعيما لشعب ً
ةكون ً

تشدُّد اجلانب املصري حا دان الوصو إىل اتفاق ،يغم
تلوحيه بويقة العيش يف تسلام نع إتسرائيل ،لك ترتيبات
اللوى االتسقعمايةة بشسن إتسرائيل ادايها كان أكرب مما قدنه
املفااض املصري ،اكان هدف الدا االتسقعمايةة إشراك

الزعانة لوال فهمه ملكان اللوة يف شعبه اقديته على القعبري
عنها ،اهبذا النظر ايتفعت هانقه اليياتسية لقطل علينا إىل
اليوم بعربة الديس احكمقه).(29

إتسرا ئيل يف أحلاف اتفامهات نع نصر ادا املنطلة،
األنر الذي يفضه الوفد ،اتفاقمت حدة اخللاف اتوترت
األجواء ،ااصلت املفااضات إىل طر ٍةق نيداد ،مما حدا

تفرق األنة اخاصة خنبقها اليياتسية فإن
يف حني أن ُّ
ذلك مما ةضعف نوقف املفااض ،اقد كان جليًّا نا حدث
ن آاثي القنافر الذي اقع بني إمساعيل صدقي اعدد ن

ابلنحاس أن ةعل إلغاء نعاهدة  0281اليت تسبق اأن
اقعها هو ،اقا كلمقه الشهرية« :ن أجل نصر اقعت
املعاهدة ،ان أجل نصر أعل إلغاءها» ،اذلك يف 3
أكقوبر .)28(0220

أعضاء افد املفااضات الذي كان ةرأتسه ،اكذلك عند
عرض قضية نصر على جملس األن حيث أيتسل الوفد

خامتة

برائتسة النحاس يتسالة إىل جملس األن خيطره فيها أن
احلكونة املصرةة اليت يفعت الدعوى أنانه ال متثل على أي
اجه شعب اادي النيل الذي تؤةد أغلبيقه الياحلة الوفد

ةبدا ن العرض اليابق أن نياي املفااضات بشسن
االتسقللا ميك يمسه على شكل ٍ
خط هابط ن تشدُّد
( )28جنوى إمساعيل ،حكونة الوفد األخرية( ،0222-0221 ..اللاهرة:

( )29طايق البشري ،تسعد زغلو ةفااض االتسقعماي ،نرجع تسابق ،ص
ص .21-22

اهليئة املصرةة العانة للكقاب ،تسليلة اتيةخ املصرةني  ،)222،2102ص
ص .013-021
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املصري ،اأن شكواها إىل جملس األن ال ميك أن تكون
هلا قيمة الوثيلة اللونية املعربة ع نطالب الشعب(.)30
كان ملصر نصيب نقجدد يف بلائها ن خنبقها ،تسواء
ن حيث الفرقة ااقوع اخللاف االشلاق بينها ،أا ن
حيث القعايل عليها ااالتسقبداد بشؤاهنا اإمها آناهلا
اطموحاهتا ،اقد كان هلذا أثره على املفااضات اليت فشلت
أكثر ن نرة بيبب ُّ
تيل برةطانيا ن عدم جداى
االتسقمراي فيها نا دام الطرف املفااض ال ةعرب ع أغلبية
شعبه ،احدث أكثر ن نرة أن قطعت املفااضات بيبب
إعلان الوفد صاحب الشعبية احلليلية يفضه ٍ
لعدد ن تلك
املفااضات.
قدي كبري ن فشل املفااضات بشسن اليودان إىل
ةلع ٌ
اللوى اليياتسية املصرةة اليت أصرت على احدة اادي النيل
أثر يف
يف نطالبها ن برةطانيا دان أن ةكون هلذا املطلب ٌ
تكوةناهتا اهليكلية ،اهذا أنر عام يف مجيع األحزاب تلرةبًا،
فلم ةوجد هبا أي قيادة ن اليودان ،ابدا األنر حماالة ن
املفااض املصري لإلبلاء على تبعية اليودان ملصر ،اليس
إبلاءً على احدة جتمع بني أهل نصر االيودان على قد ٍي
ن املياااة االعدالة.
ميك اتسقنقاج أن الوفد عاد يف النهاةة بعد جتربة
القناز يف نفااضات  0281ا 0281إىل ننهج تسعد
زغلو نرة أخرى ،حيث قام إبلغاء نعاهدة 0281
فعادت له شعبيقه اجلايفة ،اكانت برةطانيا يف نوقف
الياعي لعدم إلغاء املعاهدة ،خشية ن آاثي هذا اإللغاء
على اضعها اخططها يف املنطلة.

( )30عبد الرمح الرافعي ،يف أعلاب الثوية ،نرجع تسابق ،ج  ،8ص
.201
15

