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مقدمة

إىل إنشائها يف الفرنسيون فكَّر أن وقت من السويس قناة بإزاء إنجلرتا موقف يف كتاب هذا
املاضية. السنة أواخر قرب

يشء. كل قبل العلمية التاريخية الناحية من وعرضه املوضوع تبسيط حاولُت ولقد
القناة أصبحت إذا حتى قوة؛ من أوتيت ما بكل القناة مرشوع إنجلرتا حاربت لقد
األمر أول من وحرصت منها، استفادة الدول أُوىل إنجلرتا كانت ،١٨٦٩ سنة يف حقيقة
أسهم فاشرتت األيام ساعدتها ثم رشكتها، إدارة عىل أو عليها واحدة دولة تسيطر أالَّ عىل
ومرص القناة إنجلرتا احتلت وقد إال سنوات ثماني تُمرَّ ولم ،١٨٧٥ سنة يف القناة يف الخديو
لنفسها إنجلرتا واحتفظت ذلك، يف ريب ال القناة يف ممتاز فعيل مركز لها وأصبح جميعها،
من لنفسها ادَّعته الذي الحق أساس عىل مرص، يف اإلنجليزي االحتالل بقي ما املركز بهذا
وقتي يف وغريها الحربية للسفن القناة يف املرور حرية حماية غريها من أكثر يهمها أنه

والحرب. السلم
هي أراضيها يف القناة تمر التي فمرص، املركز؛ بهذا ما يوًما تعرتف لم مرص أن عىل
معاهدة عىل اعرتاًضا تُبَِد ولم لها، الطبيعي الحارس وهي القناة، يف األول الحق صاحبة
إنجلرتا. ومنها جميًعا الدول بها اعرتفت والتي القناة مركز َدْت حدَّ التي الدولية، ١٨٨٨ سنة
يف دائًما ا حقٍّ لربيطانيا يعطي أن ١٩٣٦ سنة معاهدة يف املرصي الجانب يُِرِد ولم
املرصي. للجيش عنها الدفاع يف األول الحق بريطانيا بموافقة جعل بل القناة، عن الدفاع
بريطانيا ظلت ١٩٥١ سنة أكتوبر ٨ يف ١٩٣٦ سنة ملعاهدة مرص إلغاء بعد أنه عىل
املتحدة والواليات هي تقدمت أن بعد السويس قناة يف بمركزها الحارضمتمسكة الوقت إىل



السويس وقناة إنجلرتا

القناة يف موقفها إنجلرتا وبررت مرص، فرفضتها األربع، الدول بمقرتحات وتركيا وفرنسا
يأتي: بما

والعالم األوسط الرشق عن للدفاع قاعدة تصلح اسرتاتيجية منطقة القناة منطقة أن (١)
. الُحرِّ

إنجلرتا يهم ال أْمٌر — إنجلرتا ترى كما — وهذا القناة، يف املرور حرية حماية (٢)
قائد روبرتسون الجنرال أعلن كما — إنجلرتا وجود وما جميًعا، العالم يهم بل وحدها
الحكومة باسم يتكلم وكان ،١٩٥١ سنة آخر يف األوسط الرشق يف اإلنجليزية القوات
الحر واملعسكر العالم ولكن الحر»، العالم عن الدفاع يف منها مساهمًة «إال — الربيطانية
الحرب انتهاء منذ القناة مرصصاحبة ترَض ولم املهمتني، بهاتني للقيام إنجلرتا ينتدبا لم
إلنجلرتا مرة من أكثر بذلك رسميٍّا ورصحت القناة، يف اإلنجليز وجود عن الثانية العاملية

نفسها. ١٩٣٦ سنة معاهدة وألغت بل األمن، مجلس يف املمثل وللعالم

املوقف استمرار فإن واملستقبل، الحارض إىل النظر به يمتد أن للمؤرخ كان وإذا
ولن آمنة، تكون لن فالقناة حال؛ بأي سياستها وال إنجلرتا رغبات يحقق ال الحارض
كانت إذا وإال مطمئنة، فيها املوجودة القوات كانت إذا إال غناء ذا اسرتاتيجيٍّا مركًزا تكون
الغذائية واملواد العاملة األيدي كانت إذا وإال آمنة، القنال منطقة يف أنواعها بكل املواصالت

املعاهدة. إلغاء بعد تتوفر لم أمور وكلها متوفرة، فيها
االسرتاتيجي املوقف ١٩٥٢ سنة يناير ٢ يف األسبوعية التيمز صحيفة وصفت ولقد
إنجلرتا مصلحة «إن ملخصه: ما فقالت اإلنجليزية، النظر وجهة حيث من السويس قناة يف
وجه يف بها التمسك ولكن قيمة، فيها الحربية قواعدها وأن عظيمة، القناة يف االسرتاتيجية
األمور اضطراب معناه داٍع؛ دون القوات من كبري عدد ربط معناه ومقاومتها مرص عداء
هي السويس قناة قواعد وقيمة قوية، مرص يف الربيطانية القوات إن األوسط، الرشق يف
تستطيع فمنها جنوبًا، األحمر وبالبحر شماًال املتوسط األبيض بالبحر اتصالها سهولة يف
وهو وجودها، من اآلخر الغرض وأما واسعة، مساحة يف جهة أية إىل قوات إرسال إنجلرتا
مشغولة القواعد هذه يف املوجودة القوات كانت إذا ولكن ثانوي، أمر فهذا القناة، عن الدفاع

كثريًا.» تقل القواعد هذه قيمة فإن نفسها، عن بالدفاع الوقت طول
القناة. مشكلة تَُحلَّ لم التاريخ هذا وإىل
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مقدمة

محمد العزة صاحب لحرضة الكبري بالفضل أعرتف أن إال الكتاب هذا يف يسعني وال
مشكور. وعون قيِّم ونقد طيبة اقرتاحات من به تفضل ملا بك غربال شفيق

هذا يحمل أن فقبلت تفضلت التي التاريخية للدراسات امللكية الجمعية أشكر كما
اسمها. الكتاب

صفوت مصطفى محمد
١٩٥٢ سنة مارس يف اإلسكندرية
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األول الفصل

والغرب بنيالرشق للتجارة مرصطريق

أواخر منذ الدهر من مذكوًرا حينًا والغرب الرشق بني التجارة طريق عىل مرص أرشفت
انتصف أن إىل الوسطى العصور خالل الطريق هذه عىل ترشف وظلت القديمة، العصور

امليالدي. عرش الخامس القرن تقريبًا
وتوابله وكنوزه نفائسه الوسطي؛ العصور يف الرشق تجارة من كبري جانب وكان
إىل واألقىص األوسط الرشقني من تأتي ومعادنه والصوفية الحريرية ومنسوجاته وعطوره
برية أو مائية طريق يف ثم السويس خليج يف املرصية األرايض عرب لتنتقل األحمر البحر
وهو البحر ذلك يف تنتقل ثم املتوسط، األبيض البحر عىل مرص ثغور إىل ومنها النيل، إىل
البندقية أهمها ومن إيطاليا، ثغور عىل ترسو حيث للمواصالت، املهمة العاملية الطريق
أجزاء بقية يف توزع غنيتني، قويتني دولتني أصبحتا اللتني املدينتني هاتني ومن وجنوه،

والوسطى. الغربية أوروبا
أرباًحا — الغالب يف كماليات تجارة وكانت — الغنية التجارة هذه من مرص وجنت
أو بنقل تقوم كانت التي األبيضاملتوسط، البحر سواحل عىل املطلة األمم كل وكذلك طائلة،
التجارة هذه عىل املفروضة الرضائب أصبحت فلقد عليها، اإلرشاف أو التجارة هذه توزيع

املرصية. اإليراد موارد من ا مهمٍّ مورًدا
املرصيون وكان والغرب، الرشق بني املواصالت سلسلة يف مهمة حلقة مرصإذن كانت
بالدهم، حدود داخل التجارة هذه انتقال عىل بالفعل يرشفون الذين هم العصور مختلف يف
هذه فيها تمر التي الطريق عىل الهيمنة أو التدخل حق له أجنبي عنرص هناك يكن ولم
البحر عىل التامة بالسيطرة تمتع العصور من كثري يف مرص حكومة وكانت التجارة،
بما الترصف يف املطلقة الحرية لها وكانت املتوسط، األبيض البحر رشقي وعىل األحمر

املرصيني. ومصالح الخاصة مصالحها تمليه
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بني العاملية للتجارة طريق أهم املتوسط األبيض البحر أصبح أن ذلك عىل وترتب
واملايل. التجاري املضمارين يف التفوق مياهه بها تتصل التي لألمم وأصبح والغرب. الرشق
العالم فشاهد امليالدي، عرش الخامس القرن ينتهي كاد أن إىل ذلك عىل الحال وظلت
شاهد العالم، تجارة فيها تسري التي الطرق يف وإنما املختلفة، النقل وسائل يف ال ا هامٍّ تغريًا

األطلنطي. املحيط إىل املتوسط األبيض البحر عن واضًحا تحوًال
الحديثة العصور يف ظهوًرا البحرية الدول أُوىل وهم الربتغاليون، كشف أن بعد وذلك
الرئييس الدافع وكان الصالح، الرجاء رأس حول الطويلة الجديدة البحرية الطريق تلك
عن فيه الثروة مواطن إىل والوصول الغنية، الرشق تجارة عىل االستحواذ هو الدولة لهذه
مرص عليه تهيمن وال العثمانيون، األتراك عليه يسيطر وال املسلمون عليه يرشف ال طريق
وقلبه اإلسالم مركز الحديثة العصور وأوائل الوسطى العصور أواخر حتى كانت التي

الحصني. وحصنه املتفوقة وقوته النابض
كان أن بعد العاملية، للتجارة البرشية تاريخ يف مرة ألول األطلنطي املحيط إذن فتح
الدول نشاط إليه وتحول واملخاطر، واألرسار الغموض يكتنفه مغلًقا بحًرا الظلمات، بحر
والنمو للوحدة الدول هذه استيقظت لقد أوروبا، غرب يف نشأت التي األوربية القومية
والقوة، والغنى الثروة تجلب التي الرشق تجارة عىل واالستحواذ والتوسع واالستعمار
وتمزقت والوهن، الضعف بها حل التي الرشق شعوب الستغالل الدول هذه استيقظت

حكوماتها. وتدهورت وحدتها،
— املنخفضة واألرايض وفرنسا وإنجلرتا الربتغال الناشئة: الدول هذه أهم وكان

هولندا.
األقىص، والرشق الهند إىل واملغامرة للكسب وحبها نشاطها يدفعها الدول هذه سارعت
تنشئ القصصالغريبة، ونسجتحوله واألساطري، األرسار الذيتجمعتحوله العجائب بلد
األقىص الرشق ويف الهند يف وتكونت البحرية، والقواعد واملستعمرات التجارية املحطات

والهولندية. والفرنسية اإلنجليزية القوية االستعمارية اإلمرباطوريات خاصة بصفة
أخريًا وانتهى والفرنسيني، اإلنجليز بني يَذَر وال يُبِقي ال وحاًدا عنيًفا النزاع وقام

امليدان. ذلك يف اإلنجليز بتفوق
للحياة ترشئب — أوروبا غرب دول — الدول هذه فيه كانت الذي الوقت هذا ويف
الرشق، تجارة عىل ازدهرت التي املتوسط األبيض البحر دول كانت واالستعمار، والتوسع
األتراك باحتالل األمر وانتهى بالتدريج، وتضمحل ضعف عىل ضعًفا تزداد مرص، وخاصًة

امليالدي. عرش السادس القرن أوائل يف ملرص الحربي
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ازدادت بل النيل، وادي يف األحوال تحسن عىل يعمل لم ملرص األتراك احتالل ولكن
واالقتصادية السياسية النواحي؛ كل من ُسوء عىل ُسوءًا الطويل األتراك عهد خالل الحال
الضعف يف عرش السابع للقرن الثاني النصف منذ أنفسهم األتراك أخذ ثم واالجتماعية،
البحر رشقي يف امتدت التي ودولتهم هم أصبحوا أن إىل األمر بهم وانتهى واالنحالل،

الغربية. األوربية للدول مطمًعا املتوسط األبيض
كيفية يف جديٍّا تفكر األوربية الكربى الدول أخذت وقد إال عرش الثامن القرن يأت ولم
واحدة نظرة فإن مرص؛ طريق للتجارة؛ القديمة الطريق إحياء ويف األتراك ممتلكات تقسيم
أوروبا الثالث؛ القارات ملتقى هي منطقة يف مرصتقع أن ترى ألن تكفي العالم خريطة إىل
وأنه والغرب، الرشق بني طريق وأيرس أقرب هي الجغرايف بموقعها وأنها وأفريقيا، وآسيا
بطريق أو برية بطريق إما واألحمر، املتوسط األبيض البحرين وصل املستحيل من ليس

الوسطى. العصور ويف القديم يف الطريقان وجدت فلقد مائية،
القرن منذ تحاول فحكومتها فرنسا، الطريق هذه بفتح اهتمت التي الدول أهم ومن
ذلك يف وبذلت الرشقية، للتجارة الطريق هذه فتح بقيمة العثمانيني تقنع أن عرش السابع
وقت يف وخاصًة إنجلرتا، حسد أثارت الناحية هذه يف فرنسا جهود ولكن محاوالت، جملة
الرشق يف إنجلرتا مواطني بعض ووجد أشده، عىل الدولتني بني االستعماري التنازع كان
تحولت ربما التي الطريق هذه فتح يف يشارك أن لوطنهم الخري من كان ربما أنه األدني
العميم، بالخري إنجلرتا عىل تعود قد الطريق هذه فتح فإعادة والرشق، الهند تجارة إليها

الربيطانية. التجارة نمو عىل عملت وربما
ملرصبعض وأعاد العرب، بالد عىل وسيطر مرص، يف الحكم الكبري بك عيل تبوَّأ إن وما
السبيل، ذلك يف جهودهما ببذل واإلنجليز الفرنسيني اهتمام زاد حتى القديم؛ مركزها
من اآلتية لسفنهم السويس إىل األحمر البحر طريق فتح لو يودون ناحيتهم من فاإلنجليز
عن الرشق تجارة عىل االستيالء استطاعوا لو يودون والفرنسيون الهندي، واملحيط الهند

مرص. طريق إىل تحويلها طريق
كأْداء عقبات وجدوا فقد بنجاح؛ األمر آخر يف يظفروا لم والفرنسيني اإلنجليز ولكن
أنها إال آرائهم؛ إىل باإلصغاء تظاهرت وإن العثمانية فالدولة تذليلها، من بد ال طريقهم يف
يف العثمانية الدولة ممتلكات تجعل التي الطريق هذه بفتح تأذن أن من أحرص كانت

األوربي. والتوسع للتنافس جديًدا ميدانًا املتوسط األبيض البحر رشقي
األوربية املالحة بأن الكبريتني الدولتني لدى هذا مسلكها العثمانية الدولة بررت ولقد
يكون وال املسلمني، بني مركزها احرتام العثمانية للدولة فرضوري األحمر، البحر يف محرمة
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سفن شواطئها عىل ترسوا أن من اإلسالمية املقدسة األماكن حرمة عىل باملحافظة إال ذلك
أوربية. مسيحية

برعوا ساستها ولكن الحربية، الوجهة من ضعيفة كانت وإن العثمانية، والدولة
بني بما االنتفاع يف واملهارة السيايس النظر بُْعد من لهم فكان السياسة، فن يف حقيقًة
الدولية التيارات وسط الدولة عىل املحافظة من مكنهم ما ومنافسة أحقاد من الدول
بكوات موارد زيادة مرصعىل طريق إحياء يعمل أن يخشون الساسة هؤالء وكان العنيفة،
وعملوا السلطان، سلطة العملية الناحية من واحتقروا مرص، بأمور استقلوا الذي املماليك

العثمانية. الدولة عن االنفصال عىل
املادية، أغراضهم إىل للوصول آخر بابًا يلُِجوا أن والفرنسيون اإلنجليز حاول ولقد
يف والنفوذ الفعلية السلطة أصحاب أنفسهم املماليك بكوات مع معاهدات عقد فحاولوا
مستقرة، تكن لم السياسية مرص فأمور نتيجة، عن تسفر لم املعاهدات هذه ولكن مرص،
عىل أحًدا، تربط وال بها يوثق ال املماليك بكوات وعهود مضطربة، الداخيل األمن وأحوال
نتيجًة ومستقبلها مرص بأمور اهتمتا وفرنسا إنجلرتا أن هو املكان هذا يف يهمنا ما أن
متاجر لها سيجلب الطريق هذه فتح أن ترى ففرنسا القديمة، الطريق بفتح الهتمامها
يف يرون ناحيتهم من واإلنجليز البليغ. الرضر اإلنجليز أعدائها بتجارة وسيلحق الرشق،

والنفقات. الوقت يف كبريًا واقتصاًدا لتجارتهم كبريًا ُغنًْما الطريق هذه فتح
جعلوا وقد عرشفاتحني، الثامن للقرن األخريتني السنتني مرصيف إىل الفرنسيون وأتى
الطريق وفتح األدنى، الرشق يف للتوسع مركًزا واتخاذها مرص استعمار األوىل أهدافهم من

واألحمر. املتوسط األبيض البحرين تصل التي املائية
البحرين توصيل مرشوع دراسة يف أخذوا أرضمرصحتى يف أقدامهم استقرت إن وما
يف ُشغلوا املدى، قصري كان مرص يف فبقاؤهم النجاح، لهم يهيأ لم ولكنه جدية. دراسة
اإلنجليز، وأمام األتراك وأمام املرصيني األهايل أمام البالد هذه يف مركزهم عن بالدفاع أثنائه
مستوى من أعىل البحرين أحد مستوى أن ظنوا قد للمرشوع دراستهم يف أنهم عن فضًال

اآلخر.
السياسة نظر — يريدون ال وهم — وجهوا أن بعد البالد، هذه من الفرنسيون وخرج
املواصالت ناحية ومن والحربية، االسرتاتيجية الناحية من البالد هذه أهمية إىل اإلنجليزية

العاملية.
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والغرب الرشق بني للتجارة طريق مرص

التاسع القرن مطلع يف أسسها وضعت مرص نحو خاصة سياسة إلنجلرتا وأصبحت
ولن مرص، عىل باالستيالء أوربية لدولة تسمح لن فإنجلرتا طويلة، مدة اتبعتها عرش،

إنجلرتا. مصالح تهدد مرص يف قوية حكومة بقيام تسمح
أذهان يف حيٍّا ظل فلقد الفرنسيني، بخروج ينته لم البحرين وصل مرشوع أن عىل
به، مرحبني كانوا بل له، معارضني األمر أول يف اإلنجليز يكن ولم الفرنسيني، بعض
صحيحة، علمية أسس عىل قائمة دراسة املرشوع دراسة واإلنجليز الفرنسيون وحاول
العظيم مرص عاهل ولكن الكبري، عيل محمد عهد يف تحقيقه جاهدين الفرنسيون وحاول
وإن تنفيذه، عن النظر يغض جعله ما الدويل املوقف وفهم السيايس النظر بُعد من له كان
إىل اإلسكندرية من مرص خالل تمر التي الربية الطريق فتح إىل كربى عناية وجه قد كان
بأفضليتها اإلنجليزية الحكومة اقتنعت الطريق هذه السويس، إىل القاهرة ومن القاهرة
فتح إىل سيؤدي القناة مرشوع تنفيذ أن اعتقدت إنها إذ السياسية، الناحية من القناة عىل

مرص. احتالل إىل يضطرها وربما جديد بوسفور
البالد، ربوع كل يف والطمأنينة األمن استتباب عىل املستنري عىل محمد حكم عمل ولقد
محمد خشيه وما والغرب، الرشق بني مهمة صلة لتكون ا تامٍّ إعداًدا الربية الطريق وأعدت
إنشاء من البالد هذه مستقبل عىل يخشاه كان ما هو الفرنيس املرشوع من الكبري عيل
من وتُغريِّ البحرين بني ما تصل بحرية قناة إنشاء عواقب يخىش كان جديد، بوسفور
إنشاء أن يرى عيل محمد كان األوربي، للتنافس ميدانًا منها وتجعل الجغرايف مرص مركز
تحديد يف التدخل جميًعا البحرية الدول يهم دولية مرصمشكلة مسألة من سيجعل القناة

مصريها.
الكبري عيل محمد خطة لنفسه ويرتسم مرص، حكم ليتوىل األول باشا عباس يأتي ثم
إنجلرتا وأيدت شديد، نضال يف وفرنسا إنجلرتا اشتبكت فلما القناة، يختصبموضوع فيما
والقاهرة اإلسكندرية بني الحديدية للسكة مرشوع بوضع كامًال تأييًدا الربية الطريق إحياء
لها ما ذلك سبيل يف واستغلت شديدة، معارضة املرشوع ذلك فرنسا عارضت والسويس،
التنفيذ، دور يف ودخل النجاح له كتب اإلنجليزي املرشوع ولكن وتركيا، مرص يف نفوذ من
واعتىل األول، باشا عباس مات واإلسكندرية مرص بني الحديدية السكة إنشاء أثناء ويف

مرص. يف الحكم منصة باشا سعيد
املرشوع نجح كما — القناة إنشاء مرشوع — الفرنيس املرشوع ينجح أن هللا وشاء
ومثابرته وصربه املرشوع، صاحب لسبس دي فردنند لشخصية وكان قبُل، من اإلنجليزي

15



السويس وقناة إنجلرتا

حيز إىل الفرنيس املرشوع إخراج يف كبري أثر الجديد مرص بوايل الوثيقة لصلته ثم وجرأته،
والتحقيق. الحياة

مرص بحقوق ُمْجِحفة برشوط السويس قناة امتياز لسبس دي باشا سعيد ومنح
تسخري عىل السويس لقناة العاملية للرشكة املمنوح االمتياز نصيف فلقد املرصيني، وصاِلح
فرمان أعطاها كما أغراضها، وتنفيذ الرشكة لخدمة املرصيني الفالحني من كبري عدد
القناة منطقة يف األرايض من شاسعة مساحات حيازة ومن امللكية امتيازات من االمتياز
عليه، التعليق أو االمتياز ذلك نصوص لرشح املجال هنا وليس نظري، له يسمع لم ما
العالم خدمة إىل يرمي فهو عاملية، كانت باشا سعيد نظر وجهة إن نقول: أن يكفي ولكن
تدعيم سبيل يف يشء كل ويبذل التسهيالت كل يقدم فهو ولذا يشء؛ كل قبل والحضارة

املرشوع. تحقيق سبيل ويف القناة رشكة مركز
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الثاني الفصل

السويس قناة امتياز من موقفإنجلرتا
(١٨٥٤–١٨٦٩)

شأنه من يشء كل قبل فرنيس كمرشوع السويس قناة مرشوع إىل تنظر إنجلرتا كانت
لخدمة عاملية طريق يف التحكم من يمكنهم مرص يف كبريًا نفوذًا للفرنسيني يجعل أن

الخاصة. أغراضهم
عهد يف عرش التاسع للقرن الخمسينات يف بفرنسا إنجلرتا تربط كانت حقيقة
يف األوارص متني تحالف إىل فتحولت نََمْت وصداقة ُودٍّ صالت الثالث؛ نابليون اإلمرباطور
الروس، أطماع ضد العثمانية الدولة مع جنب إىل جنبًا الدولتان وقفت حني القرم؛ حرب
حوض يف القديم تنافسهما أبًدا الدولتان تنس لم الحلف ذلك وجود من بالرغم ولكنه

االستعمار. ميدان ويف املتوسط األبيض البحر
أن يف الحق يعطيها وهذا البحر، ذلك عىل تطل الجنوبية سواحلها أن ترى ففرنسا
ذلك يف حروبها فذكريات األدنى، والرشق مرص يف وخاصة فيه، نفوذها تفوق عىل تعمل
العثمانية، الدولة مع الكربى الكنيسة بنت بصفتها ومعاهداتها صليبييها وذكريات البحر،
شمايل مرصويف يف خاصة وبصفة البحر، ذلك يف لفرنسا زاهر مستقبل إىل تشري هذه كل
يف التاسع لويس فيه جاهد الذي امليدان هي فرنسا نظر يف مرص كانت ولقد أفريقيا،
التي املشهورة بحملته الحرب رجال من فرنسا أبناء أنبغ إليه وجاء الصليبية، حملته
الفرنسيون، احتلها التي البالد هي ومرص الوسطى، العصور سبات من مرص أيقظت
البالد هي ومرص املجيد، ماضيها عن الستار وأزاحوا العظيمة، بمرشوعاتهم فيها وقاموا
رجال حسنًا بالءً منهم وأبىل الكبري، عيل محمد عهد يف الحديثة نهضتها عىل ساعدوا التي
عهده. يف التعليم وتدعيم أسطوله، وبناء جيشه تكوين يف الكبري، املصلح ذلك خدمة يف



السويس وقناة إنجلرتا

ريب بال عاملة عرش التاسع القرن من األربعينيات يف فيليب لوي سياسة وكانت
تنفصم، ال صداقة بحبال بفرنسا وربطها املتوسط البحر يف الصغرية الدول إحياء عىل
بنفوذ تمتع أن الحق ولها والتها، وعىل مرص عىل دالَّة لها أن ترى الوقت ذلك يف ففرنسا

النيل. وادي يف متفوق
يف بإنجلرتا الفرنسية الدولة تربط كانت التي والود الصداقة صالت من فالربغم ولذا،
— رسمية غري بصفة — الفرنسية الحكومة عملت فلقد الثالث، ونابليون فيليب لوي عهد
العثمانية، الدولة يف املتوسط؛ األبيض البحر يف مكان كل يف اإلنجليزي النفوذ مكافحة عىل

خاصة. بصفة مرص ويف أفريقيا، شمال يف
فربيطانيا مرص، باحتالل ذلك يكون ال مرص؟ يف نفوذها نمو عىل فرنسا تعمل وكيف
حرب يف للدخول االستعداد قدم عىل هي بل أبًدا، بذلك تسمح ولن باملرصاد، لها واقفة
يدير كان الذي الثالث نابليون إن ثم الجريئة، املحاولة هذه حاولت إذا فرنسا مع رضوس
بأي يقوم أن عن تفكريًا الناس أبعد كان الوقت ذلك يف والخارجية الداخلية فرنسا شئون
بَْت رحَّ التي الكربى الدولة هي فإنجلرتا بإنجلرتا؛ الطيبة عالقاته إفساد شأنه من عمل
عقبات تثر ولم ه، َعمِّ وعداوة تاريخ ونسيت بحكمه، رسميٍّا اعرتفت التي وهي بمقدمه،
األخرى؛ صديقته مع حرب يف الدخول أبًدا يرى ال الثالث فنابليون ذلك وبعد وجهه، يف
وحارب صفها يف وقف أن بعد وخاصًة مرص، عىل السيادة صاحبة العثمانية الدولة
ممتالكتها. وسالمة كيانها عىل املحافظة بسياسة تمسكه إعالنا أعلن أن وبعد بجانبها،

عىل الفرنسيون يعمل أن من مانع الكبري فرنسا عاهل لدى يكن لم ذلك مع ولكنه
العظيمة واملرشوعات باألعمال بالقيام وذلك املرشوعة، بالطرق مرص يف فرنسا نفوذ زيادة

والعالم. مرص يف فرنسا مركز من ريب بال سرتفع التي
وتعرتض ذهنه املرشوعات تمأل وخياالت، عواطف رجل ذلك بعد الثالث ونابليون
شمال يف عربية إمرباطورية إنشاء يف يفكر تارة فهو تفكريه، الغامضة اآلمال من كثري
تصل التي العاملية الطرق أهم عىل فرنسا لسيطرة صور خلده يف تدور وتارة أفريقيا،

والغرب. الرشق بني
كل له وبذل النجاح، له وتمنى عطفه لسبس دي مرشوع أوىل إذا إذن عجب فال
أخذت حكوميٍّا مرشوًعا ليس لسبس دي فردنند مرشوع وأن سيما ال ممكن، سيايس تأييد
أحد به يقوم خاص، فردي مرشوع هو وإنما تنفيذه، عاتقها عىل الفرنسية الحكومة
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األدنى بالرشق وشخصية سياسية وثيقة صالت قبل من ولعائلته له الفرنسيني، األفراد
وبدراسته، باملرشوع اهتم قد أنه ١٨٥٦ سنة يف مراًرا الثالث نابليون أعلن وقد ومرص،

وحمايتي.» تأييدي عىل تعتمد أن تستطيع «إنك لسبس: لدي مرة وأكد
تقدم حتى القناة امتياز فرمان لسبس دي يمنح باشا سعيد يكد لم إنه والواقع

دونور. اللجيون نيشان باشا سعيد فمنح الثالث نابليون
التي الفرنسية الصحافة لسبس دي مرشوع عىل عطفه يف الثالث نابليون وشارك
يف العلوم أكاديمية وخاصًة العلمية الهيئات وكذلك قومي، كمرشوع املرشوع أيدت
النمساوية الدولتني من فرنسا خارج العطف من كثريًا كذلك يجد املرشوع وكان باريس،

املرشوع. بقيمة تؤمنان كانتا فقد والروسية،
وعملها الفرنسية، السياسة مرامي جيًدا تفهم كانت فلقد اإلنجليزية الحكومة وأما
ولذلك فرنسية؛ بحرية إىل املتوسط البحر لتحويل وسعيها بل األدنى، الرشق يف التفوق عىل
اإلنجليزي، النفوذ تفوق عىل والعمل النفوذ ذلك لوقف جهودها تبذل اإلنجليزية فالحكومة
البحري، وتفوقها إنجلرتا قوة ولكن البحر، ذلك عىل مطلة سواحل إلنجلرتا تكن لم حقيقة
تربطها كانت التي والتحالف الصداقة وصالت ومالطة؛ طارق جبل يف الحصينة وقواعدها

البحر. ذلك يف وممتاًزا بل قويٍّا مركًزا لها جعل ذلك كل العثمانية؛ بالدولة
املتوسط األبيض البحر يف صغرية دول إنشاء عىل جاهدة تعمل فرنسا كانت وإذا
يف ونجحت املحاولة هذه بقوة إنجلرتا ناضلت فلقد واستقاللها؛ بوجودها لفرنسا مدينة
االستقاللية حركته يف عيل ملحمد فرنسا تأييد يف النضال ذلك ظهر مذكوًرا، نجاًحا ذلك
حدٍّ ووضع ،١٨٤٠ ،١٨٣٩ سنتي يف العثمانية الدولة عن االنفصال إىل ترمي كانت التي
وآمال آماله عىل وقضائها طريقه يف إنجلرتا وقوف ويف البالية، العتيقة الرتكية للسيادة

االستقالل. يف مرص
هذه تنفيذ عاتقهم عىل وقناصلها املتوسط البحر بلدان يف إنجلرتا ممثلو أخذ ولقد
زمالئهم وبني بينهم وقام حماستهم، واشتدت كبريًا، غلوٍّا ذلك يف وغَلْوا بحذافريها، السياسة
آداب األحيان من كثري يف فيه تُنُوِسيَْت أَواُره َحِمي ونضال بل شديد تنافس الفرنسيني
الشخصية، صالتهم قطعوا أن حد إىل الفريقني بني الخصام ووصل الشخصية، املجاملة
فيكتب الكثرية، والتهم القاتمة بالصور وامتألت وطالت، حكوماتهم، إىل تقاريرهم وكثرت
ونشاط بهمة كافحوا الذين اإلنجليز القناصل من وهو — ود ريتشارد اإلنجليزي القنصل
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الشغب أثاروا الذين وأحد أفريقيا، وشمال األدنى الرشق يف طويلة مدة الفرنيس النفوذ
أغسطس ٢٠ بتاريخ حكومته إىل مطولة مذكرة يكتب — الشام يف الكبري عيل محمد عىل
يف — ففرنسا املتوسط، البحر يف فرنسا ملشاريع قائمة صورة فيها يرسم ،١٨٥٩ سنة
لتضم العثمانية، الدولة عن وتونس مرص فصل سبيل يف مضنية جهوًدا تبذل — نظره

مناسبة. فرصة أول يف مرص ولتحتل الجزائرية، ممتلكاتها إىل تونس
يجد ال املتوسط؛ األبيض البحر يف وإنجلرتا فرنسا مركز القنصل ذلك يصف وحني
فرنسا أن ووجد إنجلرتا، بمصالح الرضر إلحاق محاولة سوى الخارجية فرنسا سياسة يف
وتركيزها الجزائر، إلقليم احتاللها بعد وخاصًة البحر، ذلك يف قوي مركز لها أصبح قد

أفريقيا. شمال يف كبرية وبرية بحرية لقوات
دائًما فهي بإنجلرتا؛ اإلرضار أرادت إذا فرنسا أن املذكورة مذكرته يف يسطر وهو
الفرنسيون إليه يرمي ما أن وبنيَّ املتوسط، البحر يف اإلنجليزية املصالح مهاجمة إىل تلتجئ
الفرنسيني صداقة عن فيه تستغني ال مركز يف إنجلرتا يضعوا أن هو الجهود؛ هذه بذل من
سبيل يف يستخدمون الفرنسيني إن وقال الهند، يف ممتلكاتها عىل املحافظة أرادت إذا

مرشوعة. غري أو كانت مرشوعة الوسائل كل بغيتهم إىل الوصول
مرص وايل من امتياز عىل الحصول من الفرنسيني منع سبيل يف تكافح إذن فإنجلرتا
حماسة ازدادت مرشوعهم تعضيد يف الفرنسيني حماسة ازدادت وكلما القناة، بشقِّ خاصٍّ
وهو الفرنيس، للمرشوع منافًسا مرشوًعا إنجلرتا وضعت لقد بل معارضته، يف اإلنجليز
مع ذلك يف ونجحت والسويس، والقاهرة اإلسكندرية بني الحديدية السكة إنشاء مرشوع
تستطيعه ما مقدار وعرف ١٨٤٠ سنة درس ينَس لم الذي األول باشا عباس مرص وايل
تنفيذ عىل العزم لديها إنجلرتا أن من األول باشا عباس تيقن اإلنجليزية، البحرية القوة
يف مرص نرصة عن تخاذلت أخريًا ثم وأنذرت، فرنسا فيه هددت الذي الوقت يف سياستها
الفرنيس، املرشوع ويؤجل إنجلرتا يجامل أن مرص وايل رأى ،١٨٤٠ سنة الشديدة أزمتها

مرص. والية عن عزله عىل العايل الباب لدى بالعمل له فرنسا إلنذار كثريًا آبٍه غري
بقيمة األول عباًسا يقنع بأن مرص يف العام قنصلها إىل تعليمات إنجلرتا أرسلت
واملال، والوقت الجهد من يطاق ال ما يكلف القناة مرشوع وبأن الحديدية، السكة مرشوع

تنفيذه. عىل وعمل اإلنجليزي املرشوع ناحية الوايل فمال
مرص إىل فيسارع باشا سعيد تويل فرصة ينتهز أن استطاع لسبس دي فردنند ولكن
كبريًا، ترحيبًا الجديد الوايل من ويجد القديمة، الوثيقة بصالتهما الجديد الوايل مذكًرا
وال البحرين، وتوصيل البحرية القناة فتح يف الفرنيس املرشوع بقيمة إقناعه يف وينجح
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من باشا سعيد أمام لسبس دي وضع وماذا حديث، من بينهما دار ماذا بالدقة أحد يدري
االمتياز، ذلك مثل ملنح دوافع من مرص وايل بخلد يدور كان ماذا بالضبط ندري وال آمال،
وتأييدها فرنسا صداقة اكتساب عىل العمل كان الوايل غرض أن يظن البعض كان وإن

مرص. عىل السيادة صاحب العايل الباب وبني بينه األمور تأزمت ما إذا الستقالله
القناة فتح بمرشوع الخاص االمتياز لسبس دي فردنند منح عىل باشا سعيد يوافق
نوفمرب ٣٠ يف ذلك ويتم املتوسط، بالبحر األحمر البحر مياه فيها تتصل التي البحرية

.١٨٥٤ سنة
سعيد بتصميم فجأة مرص يف ممثلها بروس فردرك أخذ فلقد إنجلرتا، يد يف ويُسَقط
حتى رأيه؛ عن الوايل تحويل يف يفلح ولم املرشوع ذلك وتنفيذ االمتياز ذلك منح عىل باشا
فهو املرشوع؛ ذلك عىل توافق أن تستطيع ال اإلنجليزية الحكومة بأن منذًرا أعلن أن بعد
تنفيذه، ملحاولة املالئمة الظروف وال الوقت يِحن ولم عميل، وغري خيايل مرشوع نظرها يف

السويس. إىل القاهرة من الحديدي الربية الطريق مرشوع إتمام هو منه خريًا وأن
ضد للوايل رسميٍّا إنذاًرا تقدم أن الوقت ذلك يف تجد لم اإلنجليزية الحكومة أن عىل
جيدة، عامة بصفة كانت الفرنسية الحكومة وبني بينها فالعالقات املرشوع، ذلك تنفيذ
الفرنسيني مصالح رسميا تحارب اإلنجليزية الحكومة أن معناه اإلنذار ذلك مثل وتقديم
ذلك إىل الذهاب ترد ولم الخطوة، هذه مثل تتخذ لم اإلنجليزية فالحكومة ومشاريعهم،

الحدِّ.
الدولة عليه وافقت إذا إال كبرية؛ أهمية بذي ليس لالمتياز باشا سعيد منح إن ثم
تبذل أن املرشوع عرقلة أرادت إذا اإلنجليزية الحكومة فعىل مرص، عىل السيادة صاحبة
بعدم تنصحه وأن مرص، يف الرسمية السلطة صاحب فهو العايل، الباب لدى مساعيها

فيه. النظر بتأجيل األقل عىل أو االمتياز عىل املوافقة
— ردكليف دي سرتاتفورد العثماني البالط لدى اإلنجليزية الحكومة سفري وكان
العايل للباب تبنيِّ أن إنجلرتا عىل أن يرى كان — له نظري ال بنفوذ األستانة يف يتمتع وكان
املرشوع ذلك وراء من فرنسا تريده فما العثمانية، الدولة عىل الفرنيس املرشوع خطر
حربيٍّا، دفاعيٍّا خطٍّا يكون ألن يصلح مائي بممر العثمانية الدولة عن مرص فصل هو
ولذا ذلك؛ بعد مرص كل عىل السيطرة ثم مرص، رشقي يف فرنسية مستعمرة وإنشاء
بل ذلك، عىل سرتاتفورد محاوالت تقترص ولم االمتياز، عىل يصدق أالَّ العايل للباب فخريٌ
الخارجية وزير كالرندن، لورد وجد ولذا موقفه؛ تؤيد حكومته من رسمية تعليمات طلب
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نظر وجهة له ليبني لندن يف الفرنسية الحكومة بسفري االتصال رضورة الربيطانية،
ييل: فيما تتلخص الوجهة فهذه القناة، مرشوع يف الربيطانية الحكومة

سيايس. منه الواضح فالغرض كثرية، نفقات يستلزم املرشوع تنفيذ ألن نظًرا (١)
السويس. إىل اإلسكندرية من الحديدية السكة مرشوع إتمام يؤخر واملرشوع (٢)

فرنسا. ناحية من ملرص بالنسبة عدائية سياسة وليد املرشوع (٣)

بأهمية وإقناعه بسرتاتفورد، االتصال يف لسبس دي فردنند محاوالت تجد ولم
مرصية مسألة املسألة وأن اإلنجليزية، اإلمرباطورية املصالح مع تعارضه وعدم املرشوع

الفرنيس. أو اإلنجليزي الحكومي للتدخل فيها داعي ال يشء، كل قبل تركية
لدي األمور د عقَّ مما العايل، للباب نصحه يف ردكليف دي سرتاتفورد نجح ولقد
خطابًا إنجلرتا ملساعي نتيجة العايل الباب أرسل بل الحد، هذا عند األمر يقف ولم لسبس،

الجريء. عمله عواقب فيها يحذره مرص يف باشا سعيد إىل اللهجة شديد
صالح يف النمساوية الدولة لتدخل نظًرا البقاء الفرنيس للمرشوع قدر فقد ذلك ومع

كبريًا. تعضيًدا الفرنيس املرشوع تعضد كانت فلقد لسبس، دي
بينهما وهاجت املرشوع هذا يف والفرنسية اإلنجليزية املصالح اصطدمت ولقد
عىل املحافظة رضورة والفرنسية اإلنجليزية الحكومتان وجدت أن حد إىل القديمة اإلَِحن
ال الفعيل التدخل عن تمتنعا أن عىل بينهما فيما فاتفقتا الطيبة، وعالقاتهما تحالفهما
الربيطانية الحكومة يمنع لم االتفاق هذا ولكن فشله، عىل بالعمل وال املرشوع بتعضيد
اضطر املوقف وهذا الفرنيس، املرشوع أمام والعراقيل العقبات بَثِّ يف خطتها تتابع أن من

ذاتها. إنجلرتا يف للمرشوع بالدعاية للقيام املرشوع صاحب
الرجل يمثل وهو بامرستون، لورد الوقت ذلك يف إنجلرتا يف الوزارة رأس عىل وكان
لعظمتها ويعمل إنجلرتا، بتفوق مؤمن فهو تمثيل، أصدق اإلنجليزي والسيايس اإلنجليزي
آلراء تستمع أن األخرى الدول عىل الواجب من أنه ويرى يشء، كل قبل مصالحها وخدمة
فيه تؤثر وال بالخياالت كثريًا يتقيد ال وهو العالم، يف ممتاز مركز من لها بما إنجلرتا
بأمور تماًما ُمِلمٌّ وهو الحقيقية، إنجلرتا مصالح مع تعارضت ما إذا العاطفية النواحي

أمورها. من كبرية وال صغرية تفوته ال الخارجية السياسة
وطرق مواصالتها حماية برضورة القائلني ومن اإلمرباطورية، دعاة أكرب من وهو
أن غريبًا إذن فليس األدنى، الرشق يف التقليدية إنجلرتا سياسة وضع الذي وهو تجارتها،
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أن يرى ألنه القناة؛ مرشوع عىل يوافق ال فهو فرنيس، مرشوع كل الرجل هذا يعارض
األمور استقرار يف كثريًا يثق ال وهو اإلمرباطورية، إنجلرتا مصالح مع يتعارض املرشوع
أن يجب إنجلرتا أن ويرى الحكم، بنظام منها يتعلق ما وخاصًة فرنسا، يف السياسية

بالفعل. عليه مرشفة وهي عليه، اإلرشاف تستطيع ألنها األطلنطي بطريق تتمسك
يضمن أن يستطيع ال ولكنه إلنجلرتا، صديقة الثالث نابليون حكومة بأن يعرتف فهو
الطريق هذه تستغل فقد إنجلرتا، والء عىل ستحافظ املستقبل يف تخلفها التي الحكومة أن

البحار. وراء فيما اإلنجليزية املصالح ومحاربة الربيطاني النفوذ ملناوأة الجديدة
بنيَّ فلقد صاغيًة، أذنًا منه يجد لم به االتصال لسبس دي حاول حني ولذلك
بأنه السياسية، ترصيحاته كل يف شأنه ووضوح، برصاحة املرشوع لصاحب بامرستون

تنفيذه. يمكن وال عميل غري فهو املرشوع ذلك عىل يوافق ال
إىل أو القنوط إىل لسبس دي يدع لم العدائي اإلنجليزية الحكومة موقف أن عىل
كوبدن، أمثال من اآلخرين اإلنجليز بالزعماء االتصال يحاول فهو ولذا فكرته؛ عن التنازل
من املرشوع بقيمة يقنعه اإلنجليزي، العام بالرأي االتصال كذلك وحاول وجالدستون،
الربملان أعضاء إىل خطابات أرسل واإلنسانية، الحضارية الناحيتني ومن العملية الناحية
التجارية، الغرف وأعضاء السفن، وأصحاب الرشقية، الهند رشكة إدارة وإىل اإلنجليزي،
الناحية من املرشوع بفائدة يقنعهم أن يحاول املصارف، وأصحاب الصناعة رجال وكبار
رشكة أظهرت فلقد جدوى، دون لسبس دي مساعي كل تذهب ولم واملالية، العملية
رشكة سيما ال املالحة خطوط رشكات بعض وكذلك مرشوعه، عىل عطفها الرشقية الهند

.P. & O. ال
كانت كما املرشوع، معارضة عىل مجمًعا يكن لم الربيطاني العام الرأي أن والواقع
للمرشوع، التجارية للناحية محبذًا منه جانب كان فلقد له، معارضة اإلنجليزية الحكومة
العام للرأي يبني وأن طريقه، ويف مرشوعه يف قدًما يسري أن عىل لسبس دي شجع وهذا
املهندسني تقارير أن فأعلن العملية، الناحية من تنفيذه ممكن املرشوع أن اإلنجليزي
املرشوع أن الشك تقبل ال بطريقة أثبتت قد بك وموجل بك لينان أمثال من الفرنسيني

تنفيذه. وممكن عميل الهندسية الناحية من
موقن بمرشوعه، ممتلئ النشاط َجمُّ رجل فهو ذلك، عىل لسبس دي يقترص ولم
كبار من عدًدا إليها ضم دولية لجنة لسبس دي كوَّن تحقيقه، يف األمل كبري بقيمته،

تنفيذه. إمكان عن والتقرير ودراسته املرشوع لفحص أنفسهم اإلنجليز املهندسني
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يناير يف التقرير وضع من وانتهت ،١٨٥٥ سنة يف عملها الدولية اللجنة بدأت ولقد
إنشاء الدولية اللجنة أيدت التقرير ذلك ويف ذلك، بعد إال ينرش لم أنه ولو ،١٨٥٦ سنة
يتصور كما صعبًا ليس التنفيذ أن وبينت البحرين، بني ما تصل التي البحرية القناة

ممكن. املرشوع إنجاز يف النجاح وأن املعارضون،
اإلجابة ١٨٥٧ سنة يوليو يف لسبس دي حاول الجديد، التقرير هذا أساس وعىل
وفنية تجارية أسس عىل قائمة االعرتاضات هذه أن وبنيَّ بامرستون، اعرتاضات عىل
بيان، إىل ذلك يحتاج ال إلنجلرتا، تُقدَّر ال املرشوع قيمة التجارية الناحية فمن وسياسية،
والجهد، واملال للوقت توفري هذا ويف الرشق إىل الطرق أقرب — تمت إذا — القناة فطريق
من عدًدا أعضائها بني تجمع التي الدولية اللجنة تقرير فهذا العملية الناحية من وأما
التقرير هذا أيدت وقد تنفيذه، وممكن عميل املرشوع بأن يقول اإلنجليز املهندسني كبار
فآراء السياسية الناحية من وأما الفرنيس، اإلمرباطوري واملعهد باريس يف العلوم أكاديمية
وال العثمانية، واإلمرباطورية الهند عىل وهمية أخطار أساس عىل قائمة بامرستون لورد
ومالطة طارق جبل اإلنجليز يملك طاملا القناة مرشوع من اإلنجليزية الدولة عىل خطر
الدولية، واملواثيق باملعاهدات مضمون فمركزها العثمانية الدولة أما پريم، وجزيرة وعدن
مركًزا لها سيجعل إذ األوربية الدول أطماع عن بمنأًى مرص سيجعل القناة فتح إن بل
عىل املحافظة يف التقليدية اإلنجليز لسياسة تأييد لسبس دي يرى كما هذا ويف محايًدا،

العثمانية. الدولة سالمة
فال معقولة، وغري منطقية وغري متناقضة بامرستون لهجة أن يرى لسبس دي كان
هي فرنسا وأن مريبة، فرنسا سياسة أن بامرستون يعتقد ألن لسبس دي نظر يف داعي
الذي هو فرنسا ملك فيليب لوي ذهب وأنَّ إنجلرتا، مناوأة عىل عيل محمد شجعت التي

إنجلرتا. مناوأة إىل يرمي القناة مرشوع وأن اإلسكندرية قالع أنشأ
باشا سعيد من الدولية اللجنة تقرير أساس عىل لسبس دي نال فلقد حال أي وعىل
عىل فيه نصَّ فلقد إنجلرتا، مخاوف بعض مقابلة فيه روعى بالقناة خاًصا جديًدا امتياًزا
أيًضا فيه نص كما فرنسيون، ال مرصيون بالتنفيذ سيقومون من معظم وأن القناة، حياد
التي والنتيجة الدولية، اللجنة هذه تكوين كان ولقد العايل، الباب موافقة رضورة عىل
من كبريًا جانبًا وضمت مرشوعه، يف لسبس دي ثقة زادت التي العوامل من إليها، وصلت

الجريء. مرشوعه يف صفه إىل والعاملي اإلنجليزي العام الرأي
املوقف ذلك وبررت للمرشوع، معارضتها يف استمرت اإلنجليزية الحكومة أن عىل
فاصًال سيوجد وأنه العثمانية، الدولة إزاء التقليدية إنجلرتا سياسة مع املرشوع بتعارض
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العموم مجلس يف تامة برصاحة الرأي هذا بامرستون وردد وتركيا، مرص بني مائيٍّا
العموم مجلس يف القناة موضوع ثار فلما ،١٨٥٧ سنة يولية شهر يف الربيطاني
انحالل عىل سيعمل املرشوع تنفيذ أن بامرستون أعلن ،١٨٥٨ سنة يونية يف الربيطاني
واإلسكندرية القاهرة بني الحديدية السكة وأن والربيطانية، العثمانية اإلمرباطوريتني
الجلسة يف جالدستون وأبان القناة، حفر من بكثري أكثر إلنجلرتا مصالح لخدمة تكفي
يد يف تقع أن لها قدر وإذا مائي، مجرى القناة أن وذكر الفكرة، هذه ضعف عن نفسها
ينظروا أن األعضاء من وطلب إنجلرتا، وهي البحرية الدول أقوى يد يف فستقع دولة، أية
آراء ولكن يشء، كل قبل تجاري كمرشوع ولكن سيايس كمرشوع ال القناة مرشوع إىل
الربيطانية الحكومة تحول لم أنها إال الربيطاني العام الرأي يف أثًرا تركت وإن جالدستون

رأيها. عن
يف الربيطانية الحكومة رأي عن ذاك إذ الخارجية وزير كالرندون لورد عرب فلقد
املمنوح االمتياز عىل صدق إذا بأنه العايل الباب وأنذر بل املرشوع، أمام الوقوف رضورة
األوربية الكربى الدول من غريها أو بريطانيا تستمر أن ينتظر أال فيجب لسبس، لدي
اإلمرباطور محاوالت تُْجِد ولم سالمتها، وعىل العثمانية الدولة عىل املحافظة سياسة يف

معارضتها. عن بالكف الربيطانية الحكومة إلقناع الثالث نابليون
الالزم املال جمع استطاع فلو مرشوعه، تنفيذ يف امليضِّ من لسبس دي هذا يمنع ولم
غري املرشوع بأن اإلنجليزية الحكومة حجج من قوية حجة هذا َلهَدم املرشوع، لتنفيذ
يف االكتتاب باب لسبس دي فتح ملا ولذا أحد؛ فيه املساهمة عىل يقبل لن وأنه عميل،
املرشوع تقوية عنارص من االكتتاب نجاح فكان أوروبا، يف الناس عليه تهافت املرشوع

لهم. مخصصة كانت التي األسهم يف يكتتبوا لم اإلنجليز كان وإن وتأييده،
األمر أول يف صعوبات من القاه وما باهظة نفقات من املرشوع تنفيذ تطلبه ما ولكن
ومن الفرنسيني إمرباطور من القاه الذي والتأييد العطف لوال املرشوع، بكل يودي كاد

الفرنيس. العام والرأي الفرنسية الحكومة
الصحف كتبت الحفر، أعمال القناة رشكة تابعت أن بعد ١٨٦٠ سنة يف إنه إذ
َحْفر السهل من أن وتبني املرشوع، من تسخر و«التيمز» نيوز» «الدييل مثل اإلنجليزية
جديد، من الحفر فيغطى الرياح، تذروه الذي الرتاب من أكوام وجمع الصحراء يف ُحَفر
القيام تستطيع ال التي النفقات من كثريًا وسيكلف محالة ال فاشل املرشوع أن عن وأبانت
املرشوع إن بامرستون: فقال اإلنجليزي، الربملان يف القول هذا وردد خاصة، رشكة بها
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القناة، رشكة تستطيعه ال ما والعمل واملال الوقت من سيكلف وإنه وخداع، جعجعة مجرد
للوفاء مارسيليا يف مرصف االقرتاضمن إىل اضطر قد مرص وايل أن كالمه خالل يف وذكر

القناة. رشكة إزاء التزاماته ببعض
املرشوع ضد شديدة املعارضة اإلنجليزي الربملان يف ثارت مايو يف التالية السنة ويف
من عميل غري األعضاء بعض نظر يف فاملرشوع السابق، الطعن نفس وتكرر الفرنيس،
فهو ذلك كل وفوق املساهمني، عىل الخسارة كبري النفقات كثري فهو التجارية، الناحية
الفرنسية الحكومة وأن القناة، مرصحول قلب يف أرايضشاسعة الفرنسية الرشكة يعطي
املنطقة مركز من واالستفادة الخاصة ملصلحتها األرايض هذه استخدام تستطيع قد
االسرتاتيجية، قيمته له فرنسا نظر يف املرشوع أن األعضاء بعض وذكر االسرتاتيجي،
الفرنيس الشعب باسم تتكلم رشكة فهي خاصة، رشكة القناة رشكة اعتبار يمكن ال وأنه
عدد زيادة إىل وأشري حني، كل يف تأييدها وتطلب الفرنسية الحكومة تمثل أنها وتدَّعي
الحكومة من تستوضح أن اإلنجليزية الحكومة إىل وطلب مرص، يف الفرنسيني الرعايا

املرشوع. هذا إزاء موقفها الفرنسية
فهي تتغري، لم بريطانيا سياسة بأن الربملان يف الربيطانية الحكومة ممثل وأجاب
تنظر ولكنها تجاري كمرشوع املرشوع عىل تعرتض ال وهي متناهية، بدقة املوقف تراقب
إنجلرتا يكفي بأنه األعضاء بعض ونادى السيايس، مرص مركز وإزاء لرتكيا بالنسبة إليه
ألنه فرنسا؛ يدي بني إنجلرتا يضع ملرشوع معنى ال وأنه واحد، بوسفور عىل املحافظة
بني املواصالت وقطع برسعة، أساطيلها إرسال فرنسا تستطيع فعندئٍذ املرشوع؛ نفذ إذا

املرشوع. معارضة من إلنجلرتا مناص فال ولذا والهند؛ إنجلرتا
مسألة فأثارت أخرى، ناحية من التنفيذ دور يف املرشوع عرقلة إىل إنجلرتا ولجأت
عىل الفالحني تسخري اإلنجليزية الصحف فهاجمت الحفر، أعمال يف الفالحني تسخري
عذاب من العمال هؤالء يالقيه ما ووصفت ، الرِّقِّ صور من صورة إال ليس أنه أساس

املتحدة. للواليات الجنوبية الواليات يف الرقيق مثل ذلك يف مثلهم وقسوة،
الحكومة النواب بعض وطالب اإلنجليزي، الربملان يف السخرة موضوع مراًرا أثري ولقد

البؤساء. هؤالء وشقاء آالم من للتخفيف وسعها يف ما تعمل بأن اإلنجليزية
أرسع فلقد كثريًا، تنجح لم الناحية هذه من املرشوع عرقلة اإلنجليز محاولة أن عىل
واقع، أمر أمام واإلنجليزية العثمانية الحكومتني ليضع مرشوعه تنفيذ يف لسبس دي
أموال وحماية املرشوع تأييد برضورة الفرنسية الحكومة يقنع أن شأنه من والتنفيذ
املتوسط األبيض البحر مياه وصلت ١٨٦٢ سنة أكتوبر ١٨ ويف الفرنسيني، املساهمني
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منطقة يف املغامرين من فرنسا أبناء أعظم أحرزه الذي فالنجاح التمساح، بحرية إىل
واإلنجليزي. األوربي العام الرأي عىل املشهود أثره لها كان صحراوية،

فعادت ولتنفيذه، للمرشوع عدائها وعن رأيها عن الربيطانية الحكومة هذا ل يُحوِّ ولم
السلطان بحقوق مجحفة بينت كما رشوط فهي االمتياز، رشوط عىل الشديد االحتجاج إىل
تنتهي أن إىل موافقته إرجاء برضورة العايل الباب وأقنعت مرص، عىل واليه وحقوق

املرصيني. الفالحني تسخري من الرشكة
كاألنعام الحفر أماكن إىل بهم ويُساق جمًعا، يُجَمعون املرصيون الفالحون كان ولقد
السنة أيام طوال ألًفا عرشين إىل تصل قد كبرية أعداد يف وذلك الذليل، كالرقيق أو
حقوق لهم كآدميني بمعاملتهم وال بصحتهم يُعنى فال الخسف يُسامون وهناك تقريبًا،
كذلك بل وحدهم، العمال هؤالء عىل تقترص ال واآلالم «املتاعب وكانت العادي، اإلنسان
تتوقف الرشكة كانت ما وكثريًا عائل، بغري يُرتكون كانوا الذين وأطفالهم زوجاتهم عىل
خصوم قاله ما هذا جوع.» من تغني وال تسمن ال التي الزهيدة أجورهم دفع عن
أجزاء كل من يُجمعون كان العمال أن والواقع الربيطاني، النواب مجلس يف الفرنسيني
املسافات يقطعون ثم الحفر، مناطق إىل يصلوا حتى الطويلة املسافات ويسريون مرص،

ذلك. سبيل يف األمرين ويقاسون لهم، املعطاة الصكوك لرصف القاهرة إىل الطويلة

كانت وإن املرشوع، إنجاز عىل الرشكة تصميم يف كبريًا تأثريًا باشا سعيد موت يؤثر ولم
من مؤيًدا الرشكة، حظ لحسن كان باشا إسماعيل ولكن كبريًا، عونًا فيه فقدت قد الرشكة
ممتاًزا مركًزا ملرص فسيجعل إنجازه تم إذا املرشوع أن يرى فهو للمرشوع، املبدأ ناحية

قبل. من له يكن لم دويٍّا مرص حاكم السم وسيجعل العالم، يف
متصًال كان ما وخاصًة االمتياز، رشوط كل عن يرىض يكن لم باشا إسماعيل ولكن
الخسارة مقدار ورأى املرصيني، الفالحيني تسخري عن لريىض يكن فلم بالسخرة، منها
يشء، كل قبل زراعي بلد الوقت ذلك يف مرص إذ ذلك، جراء من والزراعة بمرص تحل التي
اإلنسانية. مبادئ أبسط مع يتناىف الشكل بهذا املرصيني الفالحني تسخري أن عن فضًال

ترى اإلنجليزية الحكومة كانت فما لصالحها، الجديد املوقف هذا إنجلرتا واستغلت
انتهاز أرادت فلقد الرشكة، لصالح بسهولة تمر املرصيني الفالحني تسخري مسألة ترتك أن

عليه. املربم القضاء يكن لم إن املرشوع، وعرقلة الرشكة إلرهاق الفرصة هذه
شملت كما إنجلرتا شملت التي اإلنسانية الحركة اإلنجليزية الحكومة استغلت لقد
املرشوع أمام العراقيل لبث مرص، يف الخاصة مصالحها لخدمة الدول، من غريها
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السرتقاق الفرنسيني مهاجمة يف اإلنجليزي العام والرأي الصحافة فاستمرت الفرنيس،
لحرمان وسيلة الحركة هذه يف اإلنجليزية الحكومة ورأت املرصيني، للفالحني الرشكة
بأن ذلك عىل لسبس دي فردنند وأجاب عليها، تعتمد التي العاملة األيدي من الرشكة
استخدمت قد السخرة أن إنجلرتا نسيت فلقد إخالص، فيها وليس مفتعلة كلها املسألة
الحكومة تحتج أساس أي فعىل القاهرة، إىل اإلسكندرية من الحديدي الخط إنشاء يف

اآلن؟! اإلنجليزية
يف اإلنجليزي السفري فزار خطتها، يف السري اإلنجليزية الحكومة تابعت ولقد
عىل بنفسه ليطَّلع باشا سعيد عهد أواخر يف مرص بولور، هنري سري استامبول،
تحصينات تقيم الفرنسية الرشكة كانت إذا ما لريى يشء، كل وقبل القناة، يف الحفر أمور
وربما القناة، شق يف املرصيون الفالحون يسخر حد أي إىل وليعرف القناة، منطقة يف
أن من خشيته وأبدى القناة، منطقة يف األمور لبعض وصفه يف بولور هنري سري بالغ
عن كشف كما فرنسية، ومستعمرات مدن إىل القناة منطقة يف تنشأ التي املدن تتحول

املنطقة. هذه عىل الفرنسيني إرشاف من تخوفه
قًرسا، حقولهم من ينزعون الذين الفالحني عدد كثرة إىل مبالغة غري يف وأشار
هنري سري ووصف يسخرون، حيث إىل األلوف، عرشات وهم األحيان، بعض يف وينقلون
وكانت يقاسونها، التي واآلالم يعانون، الذي والبؤس حالهم وسوء أجورهم، قلة بولور
إىل جانبها من أرسعت التي العايل الباب حكومة عىل كبري تأثري بولور هنري سري آلراء

السخرة. بإلغاء املرصية الحكومة مطالبة
البليغة األرضار له وبينت نفسه، باشا بإسماعيل اإلنجليزية الحكومة اتصلت وكذلك
من كبري جانب من حرمت التي املرصية الزراعة يف ذلك وأثر الفالحني، تسخري عن الناشئة
املرشوع، إلنجاز مؤيًدا كان وإن باشا، فإسماعيل ولذا فيها؛ تشتغل التي العاملة األيدي
إلغاء إىل يرمي إذن فهو مرص، حقوق فيها تراَع لم التي الرشوط إلغاء يرى كان أنه إال
لألرايض الرشكة امتالك إلغاء يرى هو وثانيًا: ذلك، يف إنجلرتا تؤيده القناة حفر يف السخرة
أجنبية جاليات وضع الرشكة األرايضيخول فامتياز القناة، منطقة يف أخذتها التي الكبرية
يف األجانب بها يتمتع التي االمتيازات بنفس تتمتع أن لها الجاليات وهذه الستغاللها، فيها
األرايضمستعمرات هذه تغدو أن تخىش ألنها الناحية هذه يف تؤيده إنجلرتا وكانت مرص،

القناة. منطقة يف فرنسية
مصلحة إىل االمتياز يف الرشطني هذين إلغاء وراء من يرمي باشا إسماعيل كان ولذا
بد ال فرصة يف الزراعة، يف العاملة األيدي نقص ومعالجة املرصيني، اعتبار رد إىل قومية،
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القطن إىل الحاجة وزيادة األمريكية، األهلية الحرب قيام بعد سيما وال انتهازها، من
إنشاء إىل كذلك يطمح باشا إسماعيل إن ثم كبريًا، ارتفاًعا أسعاره ارتفعت الذي املرصي
أداتها هو الفالحني عىل يعتمد الذي والجيش العظيم، جده كإمرباطورية إمرباطورية
إىل ترمي التي اإلنسانية الحركة جانب إىل صوته أعلن قد ذلك بعد باشا وإسماعيل األوىل،
القناة. حفر يف الفالحني تسخري إللغاء حاسمة بمحاولة يقوم أن عليه فكان الرقيق، إلغاء
يف لهم فرنسية مستعمرات إنشاء من الفرنسيني منع إىل تهدف فهي إنجلرتا وأما
القطن بزراعة لالهتمام الفالحني من الالزم العدد توفري الوقت نفس يف تريد وهي مرص،
لقد األمريكية، األهلية الحرب لقيام نظًرا إليه الحاجة أشد يف إنجلرتا مصانع كانت التي
التصاله القناة مرشوع شأن الخفضمن وحاولوا والرق. القناة مرشوع بني اإلنجليز ربط
رشكة دوائر يف واالضطراب القلق من كثري إحداث يف وأفلحوا الفالحني، تسخري بمسألة

القناة.
دي العام الفرنيس بالقنصل باشا إسماعيل عالقة ساء الذي للجفاء إنجلرتا ت وُرسَّ
به، قام ما كل يف لسبس دي تأييد يف مستطاع جهد كل بذل قد القنصل فذلك بوفال،
كثريًا الربيطانية الحكومة تحزن ولم القناة، بشأن املرصية الحكومة من مطالبه كل ويف
موقف عىل اآلمال من كثريًا تبني إنجلرتا وكانت مرص، من له الفرنسية الحكومة لسحب
وإرجاع السخرة بإلغاء باشا إسماعيل مطالب يف وترى القناة، امتياز بإزاء إسماعيل

إنجازه. وعدم الفرنيس املرشوع فشل إىل تؤدي قد مسألة األرايضملرص ملكية
إلغاء يف الجدي باشا إسماعيل تفكري أن ما وقت يف القناة رشكة اعتقدت ولقد
دوائرها، لذلك واضطربت كله، باملرشوع تذهب قد رضبة له إنجلرتا وتأييد السخرة
اإلنجليزية الصحافة وجدت ولقد املرصيني، العمال إزاء سياستها تعديل يف تفكر وأخذت
أثمان انخفضت وفعًال القناة، ملرشوع مهاجمتها لتشديد تأييًدا باشا إسماعيل موقف يف

املساهمني. بني الذعر وساد القناة، أسهم
الثالث نابليون إىل يلتجئ فهو مرشوعه، نجاح يف األمل يفقد لم لسبس دي أن عىل

الفرنيس. املرشوع لحماية
فهو فرنسا، أمام تأييده يطلب العايل الباب إىل يلتجئ أن إىل باشا إسماعيل واضطر
إنجلرتا، إىل جانبه من العايل الباب والتجأ الفرنسية، الحكومة غضب الحال بطبيعة يخىش
يوافق لم طاملا له قيمة ال املمنوح االمتياز أن يف رأيه استامبول يف إنجلرتا سفري فأبدى
الخطوة هذه مثل اتخاذ عىل تجرؤ تكن لم العثمانية الحكومة ولكن عليه، العايل الباب
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سنوات، أربع مدة التنفيذ دور يف الفرنيس املرشوع سار أن بعد وخاصًة االمتياز، وتلغي
رعاياها. وأموال مصالح عىل تحافظ حتى املرشوع تحتضن وأن بد ال الفرنسية فالحكومة
سنة الرتكية العاصمة يف باشا إسماعيل وجود فرصة الربيطاني السفري وانتهز
تقوم لن فإنجلرتا فرنسا، أمام الصمود عىل العايل الباب وحكومة هو ليحضه ١٨٦٣
من مناص ال أنه للفريقني وبنيَّ واستقاللهما، مصالحهما عىل حافظا إذا إال االثنني بتأييد
لهم، معقولًة أجوًرا الرشكة تدفع أن من بد وال املرصيني، الفالحني لتسخري حدٍّ وضع
العثمانية، الحكومة رشوطه كل عىل وافقت إذا إال ملزًما يصبح ال االمتياز عقد أن إىل ونبَّه
وليس مرص، وملصلحة ملصلحتها منافية تراها التي الرشوط تعديل تستطيع إذن فهي
لحماية التدابري كل اتخاذ العثمانية الدولة عىل وأن االحتجاج، حق إذن الفرنسية للحكومة
السري ذكَّر وقد الكربى، للدول قراراتها تبلغ وأن الئم، لومة ذلك يف تخىش ال مصالحها
الباب سيادة ترى أن ترضيها لن اإلنجليزية الحكومة أن العثمانية الحكومة بلور هنري
إليه ترنو الذي الهدف وكان أجنبية، دولة لنفوذ ستاًرا مرص يف الوايل وحكومة العايل
تقيض وأن كبرية مالية أزمة يف القناة رشكة توقع أن هو هذا كل من اإلنجليزية الحكومة

فيها. الثقة عىل
باشا إسماعيل أن علمت حني انهارت املرشوع عىل القضاء يف إنجلرتا آمال ولكن
اعرتاف فيه الرشكة مع االتفاق فهذا القناة، رشكة مع اتفاق إىل مرصوصل إىل رجع حني
الرتعة حفر عاتقها عىل املرصية الحكومة أخذت فلقد املرشوع، وبقيمة بمركزها ضمني
األرايض يف حقوقها عن الرشكة تنازل مقابل يف الطميالت وادي إىل القاهرة من العذبة
التي املدد تقصري عىل الرشكة مع أيًضا باشا إسماعيل واتفق الرتعة، جانبي عىل الواقعة

األسهم. ثمن من املستحقة األقساط املرصية الحكومة فيها تدفع
جهدها وبذلت العام، قنصلها الربيطانية الحكومة ووبخت لذلك، إنجلرتا ثائرة ثارت
الوايل، سلطة من ينتقص لسبس دي بأن تنذره إسماعيل إىل وأرسلت االتفاقية، إللغاء
ولكن للفرنسيني، واستمع الخطوة هذه يف استمر إذا بمركزه محدق شك ال الخطر وأن

صماء. أذنًا اإلنذار لهذا وجه باشا إسماعيل
خوًفا الزياة هذه يف إنجلرتا عارضت مرص، زيارة العزيز عبد السلطان أراد وحني
املرشفني بمراقبة إنجلرتا واهتمت عليه، والتأثري مرص يف به االتصال الرشكة تحاول أن من
أرسل الغرض ولهذا السلطان، بحاشية اتصالهم مدى ومعرفة مرص، يف الرشكة أمور عىل

مرص. إىل سكرتريه استامبول يف الربيطاني السفري
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العثماني السلطان لزيارة يتوقون جانبهم من مرص يف الرشكة عىل املرشفون وكان
األمر وأويل العظماء دعوة الظروف هذه مثل يف الرشكة خطة كانت فلقد القناة، منطقة
لها دعاية ذلك يف ترى وكانت الحفر، مناطق وزيارة التنفيذ دور يف وهو املرشوع لرؤية

والخارج. مرص يف ملركزها وتقوية
تماًما ارتاحت إنجلرتا ولكن السلطان، بحاشية فعًال االتصال لسبس دي حاول ولقد
املناطق، هذه زيارة عدم بالفعل منه طلبت قد وكانت الحفر، مناطق السلطان زيارة لعدم
كلٍّ إىل سياسية بمذكرة بعث بل بذلك، يكتف ولم إنجلرتا، ملشورة السلطان انقاد ولقد
تعديل برضورة يختص فيما نظره وجهة فيه يبني والفرنسية اإلنجليزية الحكومتني من
وكما الرشكة، من القناة حول األرايض واسرتداد بالسخرة يتعلق فيما االمتياز رشوط
متنبهة الفرنسية الحكومة كانت كثب، عن بدقة الحالة تراقب اإلنجليزية الحكومة كانت
أن قبل القناة مرشوع يمس بعمل القيام عواقب باشا إسماعيل تحذر فهي للموقف،
التيقظ كل متيقًظا ناحيته من مرص يف العام الفرنيس القنصل وكان بذلك، علًما يحيطها
أو املرصية الحكومة به تقوم وما القناة، بمرشوع املتصلة األمور كل يف حكومته يخابر

املرشوع. ذلك مستقبل يف تؤثر قد خطوات من مرص يف إنجلرتا قنصل
قبل أن إىل السويس قناة ورشكة باشا إسماعيل بني قائًما النزاع استمر ولقد
وايل أجيب بأن وذلك النزاع، ذلك ففضَّ الثالث، نابليون اإلمرباطور تحكيم باشا إسماعيل
القناة رشكة وبامتالك املرصيني الفالحني بتسخري الخاصني الرشطني تعديل إىل مرص
من ماليني ثالثة يبلغ للرشكة تعويًضا باشا إسماعيل دفع نظري الذكر، سالفة لألرايض
وبقي فدان ألف ١٨٠ مرص حوزة إىل رجع وبذا عاًما، عرش خمسة عىل تدفع الجنيهات

ألًفا. ٣٠ للرشكة
الذي الحكم يف وال الفرنسيني إمرباطور تحكيم يف تعارض أن إنجلرتا تستطع ولم
تنفيذ يف تسري أن من وتمكنت بها، الثقة وزادت قوة، القناة رشكة مركز زاد وبذا أصدره،

إنجازه. أخريًا استطاعت حتى مرشوعها
بعد وخاصًة — العايل الباب يجد لم والرشكة، باشا إسماعيل بني االتفاق تم أن وبعد
قناة لرشكة املمنوح االمتياز عىل املوافقة من ا بدٍّ — به عالقته باشا إسماعيل أصلح أن
من املرشوع مهاجمة بمستطيعة إنجلرتا تعد ولم قانوينٍّا، بذلك مركزها فأصبح السويس،
عرقلة إنجلرتا ملحاولة نهائيٌّ حدٌّ وُوضع لذلك، نتيجة الرشكة مركز وَقِوَي الناحية؛ هذه

املرشوع.
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ومثابرته، لسبس دي فردنند صرب ولوال للمرشوع، والنمسا فرنسا من كل تأييد ولوال
عىل نهائيٍّا القضاء يف إنجلرتا محاوالت لنجحت املرشوع، عىل باشا إسماعيل عطف ولوال

املرشوع.
دي كالرندن لورد اإلنجليزية الخارجية وزير وهنَّأ ،١٨٦٩ سنة يف القناة وافتتحت
دي اإلنجليزية الحكومة ومنحت الفرنسية، والحكومة الفرنيس الشعب هنأ كما لسبس،

مشهوًدا. استقباًال لندن يف واستُقبل النياشني، لسبس
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الثالث الفصل

السويس ديزرييلوقناة

١٨٧٥ سنة القناة يف الخديو ألسهم إنجلرتا رشاء

التي السويس قناة أصبحت األحمر، والبحر املتوسط األبيض البحرين وصل تم وملا
آسيا قارتني، بني فصلت أنها ولو العالم، يف البحرية املائية املجاري أهم من بينهما توصل
أقرص وأصبحت بينهما، الصلة وأحكمت والغرب، الرشق بني ربطت أنها إال وأفريقية،

الرشقية. ومستعمراتها اإلمرباطورية األوربية الدول بني طريق وأقرب
وتجارتها وإلمرباطوريتها لها بالنسبة القناة مرشوع قيمة القدر حق إنجلرتا وقدرت
أنبغ من رجٌل لها ُقيَِّض فلقد العالم، يف ظهرت استعمارية بحرية دولة كأكرب وحياتها

املادية. مصالحها مبارشة غري بطريقة ليخدم حياته طوال جاهد فرنسا، أبناء
حماية املتفوقة ببحريتها تستطيع بريطانيا بأن الجديدة الطريق هذه وتمتاز
تحت كبري حد إىل أصبحت الطريق هذه فيه افتتحت الذي الوقت ومن وسفنها، تجارتها
السياسية الكارثة بعد وخاصًة البحرية، بريطانيا قوة رحمة تحت البحرية، القوة رحمة

.١٨٧٠ سنة األملانية الفرنسية الحرب يف بفرنسا حلت التي الكربى والحربية
يف القناة أهمية تعد ولم الجديدة، القناة يف املرور يف الدول أوىل إنجلرتا وستصبح
الطريق القناة أصبحت إذ الحرب، وقت يف كذلك بل السلم، وقت عىل قارصة نظرها
والرشَقنْيِ أفريقية رشقيِّ إىل الربيطانية الحربية واملعدات والقوات السفن ملرور الرئيسية
بريطانيا نفوذ مَلدِّ الرئيسية الطريق القناة أصبحت ونيوزيلند. وأسرتاليا واألقىص األوسط
واالستعمار اإلمربيالزم فيه يطغى بدأ وقت يف وخاصًة آسيا، ويف العالم رشقيِّ يف وسلطانها

أوروبا. غرب ويف إنجلرتا يف الناس عقول عىل
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اختلفت أو الحزبية ألوانها تعددت مهما الربيطانية الحكومات كل ستهتم ولذا
التجارية السفن لكل فيها املرور يَّة بُحرِّ وإنما القناة؛ بحياد ال السياسية برامجها

والحرب. السلم وقت يف والحربية
ستزداد األوقات، كل يف القناة وسالمة القناة يف املرور بحرية إنجلرتا الهتمام وتبًعا
اإلنجليزية السياسة ربطت لقد الرشقية، أجزاءها القناة تخرتق التي مرص أهمية نظرها يف
مرص. مشكلة كبري حد إىل القناة مشكلة وأصبحت القناة، بمصري مرصومستقبلها مصري
تبيَّنت أن بعد اإلنجليزية الحكومة عىل الواجب من إن تقول: التي الفكرة ونشأت
القناة، إدارة عىل ا تامٍّ إرشاًفا واإلرشاف جميعها الرشكة رشاء لها، الحيوية القناة أهمية
عىل إنجليزية رشكة تستويل أن يفضل كان إسماعيل الخديو أن الناس بعض ظن وربما
العايل والباب الخديو إن تقول: التي اإلشاعة ١٨٧٤ سنة يف فعًال ثارت ولقد القناة، إدارة
بعد بالقناة اهتماًما الدول أكثر بريطانيا ألن لربيطانيا؛ القناة بيع يف يٍّا ِجدِّ يفكران كانا
أيًضا، مرص يف العام إنجلرتا قنصل ستانتون الجنرال رأي من كان هذا إن ويقال: فتحها،
ولكن اإلنجليزية، الوزارة أعضاء بعض وأيده الشأن، هذا يف حكومته خاطب الذي فهو
أن رفضا إذ صماء، أذنًا الفكرة لهذه ها وجَّ جرانفل لورد ومعه الوزارة رئيس جالدستون
أيًضا: ويقال مادية، خسارة من بهم لحق عما القناة أسهم حَمَلة بتعويض إنجلرتا تقوم
رفض جرانفل الخارجية وزير ولكن الغرض، لهذا لندن إىل ذهب لسبس دي فردنند إن
لتناقضت الفكرة هذه تحققت ولو القناة، بيع رشوط يف هيئة أو فرد أي مع املناقشة
القناة هذه َوْضع فإن السويس، لقناة العاملية الرشكة عليه قامت الذي األسايس املبدأ مع
الذي االمتياز عليها قام التي العاملية الفكرة مع تماًما يتناقض واحدة دولة إرشاف تحت

للرشكة. ُمنح
التي والخسارة املادية الصعوبات أمام يفكر، نفسه لسبس دي فردنند كان وربما
وذلك األوربية، البحرية للدول الرشكة تُباع أن يف األوىل، ِسِنيها يف القناة رشكة القتها
هذه عىل توافق لم الربيطانية الحكومة ولكن وحيادها. دوليتها تماًما يضمن حتى
تتعارض التي املشاريع هذه ملثل أبًدا لتنصت كانت ما العثمانية الحكومة وكذلك الفكرة،
والتقاليد للقوانني خاضعة مرصية رشكة القناة فرشكة سيادتها، حقوق مع الحال بطبيعة

العثمانية.
القناة تدير بأن تقيض مصلحتها أن األوقات بعض يف تظن إنجلرتا كانت وربما
١٨٧٤ سنة يف الربيطانية الخارجية وزير داربي لورد أعلن ولقد فرنسية، ال دولية رشكة
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الطريق هذه وجود أن أساس عىل ،١٨٧٥ سنة يف الرأي هذا وكرر ذلك، يف يمانع ال أنه
مثل ولكن والتعقيدات، الصعوبات من كثريًا يثري قد خاصة رشكة يد يف العظيمة العاملية

هي. كما القناة رشكة وظلت التنفيذ، حيز إىل تخرج لم األفكار هذه
موجًها اإلنجليزية، الحكومة ورئيس إنجلرتا، يف املحافظني زعيم ديزرييل كان وبينما
مفاوضات وجود علمه إىل وصل إذ ١٨٧٥ سنة يف الرشقية املسألة تطور إىل نظره
قناة يف إسماعيل الخديو أسهم لرهن فرنسية ورشكة املرصية الحكومة بني باريس يف
اإلنجليزية الصحافة رجال من البارزين أحد جرينورد فردريك اتصل ولقد السويس،
هذه نبأ وأكد الربيطانية، الخارجية وزير داربي بلورد مال» «پال ال مجلة يف واملحرر
هذه فتشرتي الربيطانية الحكومة ترسع أن تقتيض إنجلرتا مصلحة أن وبنيَّ املفاوضات،
أصاب ما هو البيع أو للرهن األسهم هذه إسماعيل الخديو تقديم يف والسبب األسهم،
عليه وكان الفادحة، فوائدها أو املرتاكمة الديون أقساط سداد عن عجز من مرص ميزانية

الجنيهات. من ماليني أربعة مبلغ إسبوعني خالل يف نوفمرب شهر يف يجد أن
الرشكة ووضعت للبيع، تقديمها أو األسهم هذه رهن إما إسماعيل الخديو أمام وكان
املبلغ الخديو إلقراض قاسية رشوًطا املفاوضات هذه معها تُجرى كانت التي الفرنسية

رشوطها. عىل النهائي التصديق يف كثريًا يرتدد جعلته املطلوب،
يكن ولم كثريًا، داربي بها يرحب لم اإلنجليزية الحكومة عىل الفكرة ُعرضت وحني
كثري يف الجرأة وتنقصه ضيًقا، كان خياله أفق ولكن صحيح، تفكري أو قناعة عن ذلك

األمور. من
الناحية من إلنجلرتا الصفقة أهمية برسعة لحظ ديزرييل بنجامن الوزارة رئيس ولكن
١٨ يف فكتوريا للملكة وكتب السياسية. الناحية من وخاصًة واإلمرباطورية، السياسية

يقول: ١٨٧٥ سنة نوفمرب

قناة يف أسهمه بيع يف يرغب وإنه املايل، اإلفالس وشك عىل مرص خديو إن
أربعة ماليني مسألة إنها … ستانتون بالجنرال الغرض لذلك واتصل السويس،
القناة، إدارة يف متفوًقا يكن لم إن عظيًما نفوذًا ملالكها تعطي ولكنها األقل، عىل
القناة تصبح أن العصيب الوقت هذا يف ومركزك جاللتك لسلطة حيوي وإنه
تحول بأهمية إقناعه يف ونجحت داربي، أقنع أن حاولت ولقد … إلنجلرتا ملًكا

إلينا. الخديو مصالح
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إلنجلرتا، الصفقة بأهمية الوزارة يف زمالءه يقنع أن بالفعل ديزرييل حاول ولقد
الخديو ألسهم اإلنجليزية الحكومة رشاء مبدأ عىل جميًعا موافقتهم األمر آخر يف ونال
لحظة، آخر إىل الفكرة بمعارضة منهم عدد تمسك أن بعد السويس، قناة يف إسماعيل
بذلك هم اعرتفوا كما — الحوادث ألن رئيسهم؛ رأي األمر آخر يف جميًعا استصوبوا ولقد

نظره. بُعد وأثبتت وجهته، أيدت قد —
إن حيث واحًدا، يوًما تتأخر أال اإلنجليزية الحكومة عىل يجب أنه ديزرييل رأى
إىل الحاجة أشد يف إسماعيل والخديو الرسيع، االنهيار طريق يف سائرة املالية مرص حالة
كارًها فرتة إسماعيل الخديو ظل ولقد متيقظون، اإلنجليزية للحكومة واملنافسون املال،
معنى تماًما يفهم كان إذ ترصفها، وتحت اإلنجليزية الحكومة يدي بني نفسه يضع ألن
من يكن لم إن الصعب من كان ولكن السياسية. الناحية من األسهم لهذه إنجلرتا رشاء
الحكومة بها قامت التي الشديدة املعارضة أمام فرنسا يف له الالزم املبلغ إيجاد املستحيل

اإلنجليزية.
شديد وكان الوقت، ذلك يف الفرنسية الخارجية وزير ديكاز الدوق خيش ولقد
١٨٧٥ سنة ربيع أزمة يف فرنسا جانب إىل وقفت التي فهي إنجلرتا، صداقة عىل الحرص
إذ الفرنسية الرشكة لتأييد يتدخل أن ديكاز خيش أملانيا، أظفار من وأنقذتها الشديدة،
بالنسبة اإلنجليزية الحكومة موقف عىل أثر من التدخل لذلك سيكون ما يعرف كان
الخطر أمام وتضعضعت قوتها ولتخاذلت أوروبا، يف فرنسا مركز لتزعزع إذن لفرنسا،
أال وجد إذا عجب فال ولذا فرنسا؛ يف املحافظني حكومة دائًما يتهدد كان الذي األملاني
ومعها الرهن مسألة بفشل األمر انتهى ذلك وعىل معونة، أية الفرنسية للرشكة يقدم

الفرنسية. الرشكة مرشوع
للمبلغ فائدة ٪١٨ املال، رأس عىل فاحًشا ربًحا الواقع يف طلبت قد الرشكة هذه كانت
وقت يف املال ذلك لها يدفع أن عن مرص حاكم عجز فإذا إسماعيل، للخديو تقدمه الذي
األسهم وتصبح السويس، قناة لرشكة السنوية األرباح من ٪١٥ يف حقه يضيع معلوم
النهائي املوعد ١٨٧٥ سنة نوفمرب ٢٦ يوم جعل عىل الفريقني بني واتفق للرشكة، ملًكا

الرشوط. هذه عىل للموافقة
ستقرض التي الرشكة هذه يؤيد السويس قناة رشكة مدير لسبس دي فردنند وكان
ولقد لها، الالزم املال بجمع الفرنسيني الرأسماليني إقناع يحاول وكان إسماعيل، الخديو
لصالح التدخل — املحافظني حكومة وكانت — الفرنسية الحكومة من بالفعل طلب

أمامها. املوجودة املالية العقبات وإزالة سياسيٍّا، وتأييدها الرشكة
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يشء كل وقبل أوًال تهتم مرتددة، ضعيفة كانت الوقت ذلك يف الفرنسية الحكومة ولكن
الخارجية، الناحية من هذا األصدقاء، وكسب األملاني الخطر ومراقبة أوروبا يف بمركزها
يهددها أنفسهم، عىل امللكيني النقسام مزعزًعا مركزها فكان الداخلية، الناحية من وأما
لها السيايس إنجلرتا تأييد إىل شديدة حاجة يف كانت ولذا باستمرار؛ الجمهوري الحزب
يف فرنسا وبمركز فرنسا يف املحافظني بحكم تودي قد خارجية مشاكل إثارة عدم وإىل

أوروبا.
أعلن فلقد املوضوع، ذلك يف بالضبط موقفها بينت قد اإلنجليزية الحكومة وكانت
الربيطانية الحكومة بأن لندن، يف فرنسا ممثل لجافارد اإلنجليزية الخارجية وزير داربي
لالطمئنان وسيلة السويس قناة رشكة أسهم من كبري لجانب الخديو مْلكية يف ترى كانت
تعارضمعارضة أن إال إنجلرتا أمام فليس ولذا وحدهم؛ للفرنسيني ملًكا ليست القناة بأن
حالته تسمح لن الرهن تم إذا فالخديو فرنسية؛ رشكة يد يف األسهم هذه وقوع يف شديدة
الرشكة يد يف األسهم هذه بوقوع إذن األمر فسينتهي فوائده، وال املبلغ بسداد املالية

نهائيٍّا. الفرنسية
وسائل أبسط تمليه رضوريٍّا هذا موقفها تعترب داربي، أضاف كما إنجلرتا، وإن
ذلك يف الربيطانية الخارجية وزير يرى كما — السويس فقناة مصالحها، عن الدفاع
التجارة أخماس أربعة ولربيطانيا الهند، إىل الربيطانية املواصالت سبيل هي — الوقت
أكرب وإدارتها السويس قناة حماية يف بريطانيا مصلحة أن لذلك يرى وأنه بها، تمر التي

أخرى. دولة أية مصلحة من بكثري
يبني أن فعليه مرص، يف معتمدها ستانتون إىل بذلك تعليمات لندن حكومة وأرسلت
لدى األسهم هذه برهن تسمح لن الربيطانية الحكومة بأن وقوة جالء يف إسماعيل للخديو
حتى مدة؛ الفرنسية والرشكة مرص عاهل بني املفاوضات وقف من بد وال فرنسية، رشكة

املوضوع. يف رأيها إلبداء فرصة الربيطانية الحكومة تعطى
الجنيهات، من ماليني أربعة القناة أسهم يف الخديو نصيب لرشاء ديزرييل وعرض
٢٤ يف الثمن عىل ووافق املوضوع، يف نظر الذي الربيطاني الوزراء مجلس إىل األمر وقدم
بريطانيا، قنصلية دار األسهم وأُودعت القاهرة، يف العقد أمىض نوفمرب ٢٥ ويف نوفمرب،

أيام. عرشة خالل يف إسماعيل الخديو أسهم عىل االستيالء لإلنجليز تم لقد
يف برسعة النظر من بد ال كان األسهم، رشاء عىل الربيطانية الحكومة موافقة تمت وملا
املبلغ تدبري يمكن وال منعقًدا، يكن لم اإلنجليزي فالربملان للرشاء، الالزم املبلغ تدبري كيفية
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يقبل يكن لم املوضوع ولكن املسألة، هذه يف للنظر برسعة عقده يمكن وال موافقته، بغري
آل من أصدقائه إىل ديزرييل ذهن تحول ولذا إنجلرتا؛ من الصفقة ضاعت وإال االنتظار،
معه املرصف هذا تعاون من متأكًدا ديزرييل وكان إنجلرتا، يف املعروفني املاليني روثتشيلد
لو يحدث فماذا الخطري، العمل هذا ملثل سابقة هناك تكن لم ولكنه املرصية، سياسته يف
عىل املسئولية أخذ ديزرييل ولكن املبلغ، ذلك اعتماد يجتمع حني اإلنجليزي الربملان رفض
الربيطانية والحكومة بديزرييل تنتهي ال ثقة رثتشيلد لبيت كان ثابتة ناحية ومن نفسه،

القرض. هذا ضمنت التي
من ماليني أربعة مبلغ اإلنجليزية الحكومة إقراض عىل رثتشيلد بيت إذن وافق
الحكومة أصبحت وبذلك صفقته، إجراء نهائيٍّا لديزرييل وتم مخفضة، بفائدة الجنيهات

السويس. قناة يف مساهم وأكرب األسهم خميس تملك الربيطانية
نجاًحا كانت فلقد بها، قام التي الصفقة بعظم بإنجلرتا املحافظني زعيم أحس ولقد
وأن الصفقة، نالت قد بأنها يقول فكتوريا للملكة نوفمرب ٢٤ يف وكتب له، نظري ال
مسلًكا روثتشيلد بيت سلك ولقد … جهودهم بذلوا أن بعد أمرهم عىل غلبوا قد الفرنسيني
مغريٍّا عرًضا لحظة آخر يف لسبس دي قدم ولقد … قليلة بفائدة الالزم املال فقدم بديًعا،

إنجلرتا. أمام وألغلقتها لفرنسا ملًكا القناة ألصبحت نجح ولو للخديو،
دول من التهاني وجاءتها العمل، هذا بإنجاز عظيًما فرًحا فكتوريا امللكة وفرحت
هذا البلجيك ملك ليوبولد واعترب فرنسا، تجامل أن أرادت التي روسيا باستثناء أوروبا
الصفقة هذه اإلنجليزي العام الرأي قابل ولقد الحديثة، السياسة يف حادث كأعظم العمل
أن رسهم إذ الصفقة، لهذه األحرار من للحكومة املعارضون وطرب كبري، بحماس
العام الرأي يهتم ولم السويس، قناة رشكة أسهم من املهم النصيب هذا بريطانيا تنال
يف فرأيه الصفقة، لهذه للحكومة املعارضني زعيم جالدستون بانتقاد كثريًا الربيطاني
ديزرييل من الغرية كان األول ودافعه األحرار، حزب يمثل ال شخصيٍّا كان املسألة هذه

إليه. ينظر لم فانتقاده ولذا له؛ والحسد
األسهم هذه رشاء إن ملخصه: ما — قائًال اإلنجليزي الربملان يف نورثكوت خطب لقد
رشكاءها، أصبحنا التي الرشكة ومصلحة مرص، ومصلحة إنجلرتا مصلحة يف نعتقد كما
يف الرغبة ولدينا ومتبنيها، مؤسسها ونحو العظيمة الرشكة هذه نحو بالود لنشعر وإنا
عدم يف كبريًا ً خطأ ارتكبت إنجلرتا أن أعتقد وإني الخطري، املرشوع هذا يف املساهمة
هذا يف املساهمة يف كثريًا متأخرين لسنا أننا وأؤمل األمر، أول يف املرشوع بقيمة االعتقاد
جميًعا البرشية ملك يكون أن املرشوع لهذا وسيقدر … وأثمر نضج أن بعد اآلن املرشوع
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يف بمهمتها قامت إنجلرتا أن نرى أن الكبري االغتباط دواعي من وإنه الدهر، مدى عىل
العظيم. املرشوع ذلك مستقبل تأمني

تغتبط أن إنجلرتا عىل بأن رأيه — األحرار زعماء من وهو — هارتنجتن لورد وأبدى
اإلنجليز الساسة بعض فهم هكذا القناة»! عىل الخديو سيادة حقوق إليها «انتقلت إذ اليوم
القناة رشكة اضطرت أن الصفقة لهذه نتيجة وكانت القناة، يف الخديو أسهم رشاء صفقة

إدارتها. مجلس يف إنجليز أعضاء ثالثة قبول إىل
عىل ساطًعا دليًال وكانت أوروبا، أرجاء كل يف كبري َدِويٌّ الصفقة لهذه وكان
وزارته يف جالدستون مسرت استنها التي السلبية السياسة نهائيٍّا غادرت إنجلرتا أن
اإلمربيالزم سياسة ديزرييل وبدأ نشيطة، خارجية سياسة تتبع اآلن أصبحت وأنها األوىل،
باحتالل عرش» «التاسع القرن ذلك نهاية يف أوجها ستبلغ التي االستعماري» «التسلط
آسيا. يف كبرية مناطق عىل واإلرشاف أفريقيا وتقسيم فيها البقاء عىل والتصميم مرص

األملاني املستشار بسمرك ضد موجهة رضبة الصفقة هذه يف فكتوريا امللكة وجدت
أن والواقع خطرها، يخىش كبرية سياسية قوة تعد لم إنجلرتا أن أعلن أن سبق الذي
جديد إذالل — ناحية من — ففيها الصفقة؛ لهذه كثريًا ُرسَّ بسمرك األملاني املستشار
يف اإلنجليز لتدخل تمهيد — ثانية ناحية من — وفيها لسياستها، وهزيمة فرنسا لعدوته
يعتقد فهو مرص، أخذ برضورة اإلنجليزية الحكومة ينصح أخذ الحني ذلك ومن مرص،

أبًدا. الفرنسيون لهم يغفر فلن ذلك، اإلنجليز فعل إذا أنه
اإلنجليزية الحكومة جانب من الحركة هذه إىل الفرنسية الحكومة نظرت ولقد
ورأت املالية، أمورها يف للتدخل األقل عىل أو ملرص، اإلنجليز الحتالل تمهيدية أوىل كخطوة
كان إنجلرتا دفعته الذي فاملبلغ املالية، مرص حالة لسوء استغالًال إال ليس العمل هذا أن

ملرص. إنصاف فيه وليس السوق ثمن من أقل
املحافظني مركز ومن اإلنجليزية الحكومة يف ديزرييل مركز من الصفقة هذه قوت
مرص، يف إنجلرتا نفوذ من زادت كما والعالم، أوروبا يف إنجلرتا مركز ومن إنجلرتا، يف
أن يرون املرصيون فأصبح السويس، قناة من فائدة كل من مرص الصفقة هذه حرمت
العمال تسخري عىل وقامت مرص، أجزاء بني وقسمت أرضمرص، يف تسري التي القناة هذه
تجن لم طويلة، مدة منهم الزراعة وحرمان ودمائهم، حقوقهم وإهدار املرصيني والفالحني
وسبعني خمسة طيلة ومستقبلها حياتها عىل كارثة أصبحت بل تذكر، فائدة منها مرص
األمم اهتمام زاد األدنى الرشق يف خاًصا اسرتاتيجيٍّا مركًزا ملرص القناة جعلت لقد عاًما،
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واستقاللها مرصونموها بمصالح الدول هذه ضحت أن حد إىل به االستعمارية اإلمربيالية
فيه. والتحكم عليه اإلرشاف سبيل يف ومستقبلها

يف القناة أهمية عظم ١٨٨٠ سنة إىل تماًما يفهم لم ديزرييل أن يظهر أنه عىل
الطريق عىل ترشف التي هي األستانة أن يرى فكان الرشق، إىل اإلمرباطورية املواصالت

السويس. قناة وال مرص ال الهند إىل
إنجلرتا احتالل أن ويرى ذاتها، الصغرى آسيا عىل االستيالء دائًما يفضل كان ولذا
عالقاتها كبري حد إىل سيفسد بل كثريًا، يفيدها لن الحارض الوقت يف السويس وقناة ملرص

فرنسا. مع
بسمرك، لعروض كبريًا انتباًها توجه عهده يف اإلنجليزية الحكومة تعد لم ولذا
عىل وترشف مرص عىل إنجلرتا تستويل أن يرى الوقت ذلك يف األملاني املستشار كان
والتدهور، الضعف يف أخذت التي العثمانية الدولة ممتلكات من كنصيبها السويس قناة
الروسية، الدولة سيطرت إذا إلنجلرتا كبري تعويض — يرى كما — والقناة مرص ففي
حرص ولقد األسود، البحر مداخل وعىل البلقان رشقي عىل الرشقية، صديقته وهي
الرشقية املسألة فرصة النتهاز الربيطانية الحكومة نظر توجيه عىل شديًدا حرًصا بسمرك

مرص. واقتناص
إنجلرتا سياسة عليه تكون أن يجب فيما استشري إذا أنه بنيَّ له مطولة مذكرات ففي
روسيا، تنتهجه الذي السنن نفس العظمى بريطانيا تنتهج أن يقرتح فإنه الخارجية،
عىل بالسيطرة لها الالزمة االسرتاتيجية النقط عىل تستحوذ أن تريد روسيا كانت فإذا
تقابل أن اإلنجليزية الحكومة فعىل األستانة، عىل واإلرشاف والدردنيل، البوسفور املضايق؛
تأخذ أن لربيطانيا الخري من «إنه يقول: وكما السويس، وقناة مرص عىل بالسيطرة ذلك
عرى تتوثق وحده وبذلك روسيا، عىل الحرب تعلن أن من بدًال واإلسكندرية السويس قناة

أوروبا.» يف السلم
عداء السياسة، هذه مثل اتباع من الربيطانية الحكومة خشيت إذا أنه يرى وهو
إىل األدنى الرشق تقسيم أمر الفرنسيني مع تبحث أن إال عليها فما ومناوأتها، فرنسا
نظري السويس، وقناة مرص يف اإلنجليزي النفوذ تفوق عىل فرنسا فتوافق نفوذ، مناطق

سوريا. يف الفرنيس النفوذ تفوق عىل اإلنجليز موافقة
هذه مثل بسهولة تقبل كانت ما — املحافظني حكومة — اإلنجليزية الحكومة ولكن
صفقة عقد الذي هو أنه من بالرغم بيكونزفيلد» «لورد ديزرييل فرئيسها االقرتاحات،
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بمرص الكبري تعلقه من وبالرغم فيها، إسماعيل الخديو أسهم فاشرتى السويس، قناة
وسيلة ملرص اإلنجليز احتالل يف يرى ال الوقت ذلك يف كان أنه إال وآثارها، وحضارتها
مفتاح هي السويس قناة وال مرص ال فاألستانة األدنى؛ الرشق عن الرويس الخطر لدرء

الهند. إىل الطريق
بسمرك، عروض كثرة من نفسه خالج الذي والشك عجبه بيكونزفيلد أبدى ولقد
ورضب الطيبة، الفرنسية اإلنجليزية العالقات إتالف هو غرضه أن تظن كانت فإنجلرتا

فرنسا. وإذالل إنجلرتا إرضاء واحد، بحجر عصفورين
١٨٧٧ سنة يف لندن إىل ذهب حني باشا لنوبار اإلنجليز الوزراء يصغ لم كذلك
شديًدا إهماًال وأهملوه مرص، عىل الربيطانية الحماية بسط فكرة قبول عليهم ليعرض
األسد بأن لندن يف أملانيا لسفري ورصح السياسة، بأمور جهلهم عليهم نعى أن حد إىل

يستيقظ. أن دون منه سترسق أظفاره وأن نومه، يف مستغرق الربيطاني
روسيا بني الحرب وقامت ،١٨٧٧ سنة يف الرشقية املسألة تعقدت حني أنه عىل
وقناة بمرص يختص فيما الروسية للدولة موقفها الربيطانية الحكومة حت وضَّ وتركيا،
عمًال عليها االعتداء وتعترب والقناة، مرص إىل الحرب امتداد أبًدا تقبل لن فهي السويس،
الرويس للسفري اإلنجليزية الخارجية وزير بذلك رصح ذاتها، إنجلرتا إىل موجًها عدوانيٍّا

لندن. يف
ومرص السويس قناة إىل العسكرية الروس أعمال تمتد أن تخىش إنجلرتا كانت
رد ولكن روسيا، مع حرب حالة يف أصبحت التي العثمانية الدولة من جزءًا بصفتهما
لدينا فليست نمسهما، لن فنحن ومرص، السويس لقناة «فبالنسبة مطمئنًا: جاء روسيا
لالتفاق استعداد عىل ونحن … العمل ذلك بمثل للقيام الوسائل وال الرغبة وال املصلحة
ممتلكاتها يف إنجلرتا معاكسة يف مصلحة لنا وليست … املسائل كل عىل لندن حكومة مع
إفساد تريد روسيا تكن لم ذلك.» تتطلب ال الحالية فالحرب مواصالتها، يف أو الهند يف
تركيا. مع الحرب بنار الروسية الجيوش فيه تصطيل الذي الوقت يف إنجلرتا مع عالقاتها
حني الربيطانية، الخارجية وزارة يف داربي خلف الذي سولربي لورد سياسة تكن ولم
الدولة تأييد وهي القديمة، الربيطانية السياسة بأهداب التمسك الرشقية، املسألة تعقد زاد
الخطة تنقصها الخارجية سياستنا «إن يقول: كما وإنما عليها، واملحافظة العثمانية
املواصالت طرق عىل الفعيل اإلرشاف هي نظره يف العملية فالسياسة ولذا املوضوعة.»
الدولة عىل القضاء عىل والعمل وكريت، السويس وقناة مرص باحتالل الهند، إىل املائية

العثمانية.
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احتالل برضورة تقول التي الفكرة إنجلرتا يف نشطت ١٨٧٧ السنة هذه خالل يف ولذا
ألمها إنجلرتا ملكة بنات إحدى تكتب السنة هذه من يوليو ١١ ففي والقناة، ملرص إنجلرتا
ألقدامهم اإلنجليز بوضع تسمح التي الفرصة هذه إىل يتوق إنجلرتا يحب من كل بأن
بأن يقول فكتوريا امللكة إىل ديزرييل الحكومة رئيس يكتب الوقت نفس ويف مرص. يف
القديمة بفكرته متمسًكا ظل ديزرييل ولكن مرص، عىل سيادته لبيع ميال العايل الباب

مرص. ال الصغرى آسيا عىل االستيالء يفضل بأنه
إنجلرتا فيه تحتل الذي اليوم سيأتي بأنه االعتقاد من ديزرييل يمنع لم ذلك أن عىل

إنجلرتا. عىل مقيض حتم ذلك وأن السويس، وقناة مرص
يف يسري الخارجية وزارة إىل سولسربي مجيء بعد إنجلرتا يف االتجاه إذن فكان
يؤيد من اإلنجليز الساسة رجال من بسمرك وجد ولقد بسمرك، رسمها التي الطريق
الوزارة أعضاء ولكن أودورسل، لورد برلني يف اإلنجليزي السفري مثل نظره، وجهة
فرنسا، عداوة خشية وذلك لذلك، مناسب الوقت أن يرون يكونوا لم جميعهم اإلنجليزية
من إنجلرتا منع هو ١٨٧٨ سنة يف الخارجية فرنسا سياسة يف األول الركن كان فلقد

القناة. أو النيل وادي يف متفوق بنفوذ االستئثار
مؤتمر مناقشات يف مرص مسألة تدخل بأال فرنسا اقرتاح عىل إنجلرتا وافقت ولقد
عن واستعاضسولسربي مرص، احتالل عدم فرنسا لصداقة استبقاء ورأت ،١٨٧٨ برلني
عىل ترشف التي قربص جزيرة باحتالل — السويس وقناة مرص احتالل عن أي: — ذلك

مًعا. القناة ومدخل الصغرى آسيا
املالية املسألة لتحرج إسماعيل الخديو عهد أواخر يف املرصية املسألة تعقد ازداد ثم
القومي الشعور لنمو ثم أخرى، ناحية من الكربى األوربية الدول ومحاولة ناحية، من
الخديو عزل العايل الباب من فطلبتا وفرنسا، إنجلرتا مخاوف أثار حدٍّ إىل املرصي

مرص. والية إىل توفيق الخديو وجاء ،١٨٧٩ سنة يف أرادتا ما لهما وتم إسماعيل،
الرأي أمام وال األوربيتني، الدولتني سيطرة أمام بالهينة الجديد الخديو مهمة تكن ولم
مستقبل هدد مما املرصية، الحياة مرافق كل يف األجانب تدخل ساءه الذي املرصي العام
وخشيت تعقيد، عىل تعقيًدا األمور فزادت العرابية، الثورة جاءت ثم ونموها، البالد
مياه إىل الحربية سفنهما وأرسلت مرص، يف مصالحهما عىل والفرنسية اإلنجليزية الدولتان
إليجاد ١٨٨٢ سنة األستانة يف الكربى الدول من مؤتمر عقد فرنسا واقرتحت اإلسكندرية

العرابية. الثورة عىل والقضاء املرصية للمسألة حاسم حل
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مدينة يف الكربى الدول مؤتمر اجتمع ١٨٨٢ سنة يونيو شهر من األخري األسبوع أول يف
عىل التامة باشا عرابي بسيطرة نظرهم يف تفاقمت التي املرصية املسألة يف للنظر األستانة

املرصية. الحكومة وعىل الجيش
مرص يف األمور تطور من واستيائهم سخطهم بإعالن أعمالهم املؤتمر أعضاء وبدأ
دولة ألية يجوز ال أنه إعالن إىل ذلك بعد وانتقلوا بالشدة، أيقظها ومن الثورة وأخذ
األخرى، للدول تكون ال النيل وادي يف بحقوق لنفسها تستأثر أن املؤتمر يف اشرتكت
خليق غري وأنه عاملية، دولية مسألة مرص مسألة أن الوقت نفس يف املؤتمر أعضاء وسجل

الكربى. الدول من سواها دون البالد هذه مصري بتقرير تنفرد أن واحدة دولة بأية
والنمسا وروسيا وأملانيا فرنسا فيه اشرتكت كما املؤتمر، ذلك يف إنجلرتا اشرتكت
إنجلرتا هما املرصية باملسألة حقيقًة تهتمان اللتان الدولتان وكانت وإيطاليا، واملجر
عىل مرص، يف الحوادث بتطور علم عىل يكونوا فلم األخرى الدول مندوبو وأما وفرنسا،
يسفر بما أو املؤتمر، بمناقشات تتقيد أال قررت التي الوحيدة الدولة كانت إنجلرتا أن
مع تختلف قد قرارات من عنه ينفضُّ بما أو السطحي، تفكريه أو النظري، جدله عنه
يف مصالحها ورعاية خطتها تنفيذ عىل وهدوء بنشاط تعمل وأن اإلنجليزية، املصالح

الفرصة. واتت ما إذا املناسب الوقت
الذي جالدستون — األحرار حكومة وهي — اإلنجليزية الحكومة رأس عىل كان
ونصري الصغرية، إنجلرتا دعاة ومن واالستعمار اإلمربيالزم عدو نفسه أعلن أن سبق
توىل ملا ولكنه الحكم، خارج وهو اآلراء هذه جالدستون أعلن أمرها، عىل املغلوبة الشعوب
الثقافية، ورسالتها الحضارية إنجلرتا بمهمة اإلمرباطورية، رجال يدعيه بما آمن الحكم
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اإلنجليزية الخارجية السياسة ونفذ االستعمار، رجال به يؤمن ما بكل جالدستون آمن
بحذافريها.

كانت فوزارته اإلمرباطورية، التوسعية ديزرييل لسياسة انتقاده من فبالرغم ولذا
هذا املتوسط، األبيض البحر يف أسطولها تقوية يف سائرة الحربية، استعدادتها يف جادة
الشكلية واجتماعاتهم النظرية مناقشاتهم يف املؤتمر أعضاء فيه انهمك الذي الوقت يف
أن بعد طريقه يف عثرات من يعانيه املؤتمر كان عما فضًال العقيمة، واستفساراتهم

فيه. االشرتاك مرص عىل السيادة صاحبة الدولة رفضت
قائدها إىل وأرسلت واهتمام، عناية بكل مرص يف األمور تطور تراقب إنجلرتا كانت
سيمور، بوشومب وهو اإلسكندرية، مياه يف األسطول من بقطع يرابط كان الذي البحري
يف املرصية الحربية السلطات به تقوم ما يراقب وأن يديه، من تفلت فرصة يدع بأال
أو امليناء مدخل لسد تبذل محاوالت أو تقام تحصينات هناك أن الحظ فإذا املدينة، هذه
يف املدينة قالع تسليم منها ويطلب السلطات هذه ينذر أن فعليه خطرية، عسكرية حركات
حصونها وهدم اإلسكندرية رضب يف يرتدد ال إنقضائها بعد ساعة، وعرشين أربعة مدى

واحتاللها. دفاعها وإسكات
تكن ولم ضدها! موجًها عدائيٍّا عمال بالدهم لتحصني املرصيني عمل إنجلرتا اعتربت
بما وأرسلت الدول، بها صارحت بل الخفاء، يف الخطة هذه لتتخذ اإلنجليزية الحكومة

األستانة. يف املجتمعني الدول مندوبي إىل قررته
يف الجيش سيطرة اعتربته ما عىل القضاء ترىرضورة الربيطانية الحكومة كانت لقد
اإلسكندرية مدينة ورضبت بالفعل، خطتها ونفذت ١٨٨٢ سنة أغسطس شهر قبل مرص
يف جديدة قاعدة اتخاذ إىل العرابيون واضطر مشهوًدا، دفاًعا أهلها دافع أن بعد واحتلتها

النهاية. إىل البالد عن والدفاع الدوَّار كفر
أو جميعها مرص احتالل معناه يكن لم اإلسكندرية ملدينة اإلنجليز احتالل أن عىل
شيئًا وجد حني أعلن، قد رومه يف إنجلرتا سفري كان وإن بأكملها، املرصية املسألة حل
وأن الظروف، هذه تشكر أن أوروبا دول عىل يجب بأنه إيطاليا يسود والقلق الضيق من
الرشق يف أوروبا مركز رفعة شأنها من خطوات اتخاذ عىل اإلنجليزية الحكومة تحمد

األدنى!
التي الضعيفة النقطة فهي السويس، قناة يف هو مرص مسألة حل أن إنجلرتا وجدت
يف — رأينا كما — إنجلرتا عارضت لقد حقيقًة مبارشًة، مرص إىل منها تنفذ أن تستطيع
استفادة الدول أكثر أصبحت ولكنها مرشوعها، تنفيذ محاولة وعرقلت القناة، هذه حفر
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مهمة حيوية مصلحة القناة وأصبحت الحربية، أساطيلها وملرور لتجارتها فتحها، من
رضب بعد اإلنجليز الساسة أذهان القناة حماية مسألة شغلت ولذا إنجلرتا، مصالح من

القناة. مصري عىل قلقها تبدي الكربى الدول إىل لندن حكومة فبعثت اإلسكندرية،
السويس قناة رشكة إدارة تساءلت العرابية، الحركة فيه استفحلت الذي الوقت ومنذ
احتاللها؟ تنوي وهل القناة، إزاء إنجلرتا ستتخذه الذي املوقف عن الخوف من يشء يف
إنزال أو القناة، من جزء أو القناة احتالل دولة ألية يمكن ال أنه الرشكة مدير بنيَّ ولقد

سواحلها. عىل جنود
إىل برقية لسبس دي فردنند أرسل السويس بقناة تلحق قد التي األخطار ولتفادي
ترسل أن القناة يف املرور بحرية تهتم دولة كل فيها ينصح باريس يف الكربى الدول ممثيل
بأية أو حربي عمل بأي القيام محرم أنه وبنيَّ بورسعيد، عند للمراقبة حربية سفينة
ُقرِّرت العاملية القناة هذه َحيْدة وأن شواطئها، عىل أو القناة مدخل عند حربية مظاهرة
الحرب يف العملية الناحية من لوحظت قد الحيدة هذه وأن للرشكة، املمنوح االمتياز يف

.١٨٧٧ سنة الرتكية الروسية والحرب ،١٨٧٠ سنة األملانية الفرنسية
يف املرابط اإلنجليزي البحري القائد طلب حني املوقف هذا لسبس دي فردنند اتخذ
أن الرشكة مدير يجد ولم السويس، قناة يف للمراقبة حربية سفينة إرسال بورسعيد مياه
يف بحقوق إنجلرتا انفراد من عليه ترتتب قد التي العواقب من خوًفا الطلب ذلك يجيب
عىل مديرها به قام ما عىل الرشكة إدارة مجلس وافق ولقد األخرى. للدول تكون ال القناة
يف نفسها تربك أن يجب ال ولذا يشء؛ كل قبل تجاري مرصي مرشوع الرشكة أن أساس

حربية. أو سياسية عمليات
يجب فيما لندن يف حكومتهم الرشكة إدارة مجلس يف اإلنجليز األعضاء استشار ولقد
القناة رشكة استغالل يريدون أو يفهمون كانوا أنهم ويظهر موقفهم، عليه يكون أن
القناة بمصلحة يهتمون ال األزمة هذه خالل فهم ولذا السياسية؛ إنجلرتا مصالح لخدمة
اعتبار، كل فوق وضعوها التي والحربية السياسية إنجلرتا مصالح يستلهمون ما بقدر
الحرب ورجال البحرية رجال من للقناة إنجلرتا الحتالل حماسة أكثر كانوا أنهم والواقع
الرشكة؛ إدارة مجلس يف اإلنجليز األعضاء نفوذ لتفوق وسيلة خري ذلك يف ويرون اإلنجليز،
احتجاج أو مرشوع أو اقرتاح كل محاربة عاتقهم عىل أخذوا قد األزمة هذه يف فهم ولذا
أمام العقبات وضع أو إنجلرتا سياسة عرقلة شأنه من مرشوًعا أو قانونيٍّا كان مهما
السوابق وكل القناة لرشكة املمنوح االمتياز وفرسوا القناة، يف سفنها أو جنودها حركات
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ومصالح يتالءم تفسريًا املختلفة الحربية الظروف يف القناة بتاريخ مرت التي العملية
خالل القناة بشأن حكومتهم من إليهم ترد التي التعليمات بتنفيذ اهتموا كما إنجلرتا،

وملرص. للقناة اإلنجليز باحتالل انتهت التي األزمة هذه
العرابيون يقوم أن — تدعي كما — جانبها من تخىش اإلنجليزية الحكومة وكانت
وتنذر بالتشاؤم، ممتلئة إنجلرتا ممثيل تقارير وكانت إتالفها، أو احتاللها أو القناة بردم
اإلشاعات وتواترت املهمة، البحرية الطريق هذه عىل الشديد بالخطر اإلنجليز يقول كما
أن أي بالقناة؛ املارة السفن مهاجمة عىل يعملون للقناة املجاورين البدو بأن تقول التي

مضمونة. وال مكفولة تعد لم القناة يف املرور سالمة
يف البحري لقائدها تعليمات اإلنجليزية الحكومة أرسلت ١٨٨٢ سنة يوليو ١٦ ويف
حماية أمر يف الفرنيس األسطول قائد مع يتعاون بأن هوسكنز أدمريال الرير بورسعيد

مباغت. خطر حدوث حالة يف تردد بغري يعمل وأن القناة،
الدولة أن اإلنجليز أعلن القناة، منطقة عىل فهمي باشا عيل باشا، عرابي عني وملا
حقوق غري مرص يف تحرتم ال وأنها وأتباعه باشا عرابي مع حرب حالة يف الربيطانية

الخديو.
الفنية الوجهة من مستعدة — جالدستون حكومة — اإلنجليزية الحكومة كانت لقد
الخطر وصف يف تبالغ التي الشائعات وتصديق بالتشاؤم املمتلئة التقارير كل لتقبل
لفقدان كثريًا يهتزُّوا لم العرابيني وأن وخاصة مقتضاها، عىل والعمل بالقناة، املحدق
بالفعل وأخذوا األمر، كلفهم مهما البالد عن الدفاع يف عزمهم عن يرجعوا ولم اإلسكندرية،

والحرب. الدفاع وسائل وإعداد مرص تحصني يف
تشري القناة، أمر يهمها التي لكربى بالدول االتصال يف إذن اإلنجليزية الحكومة أخذت
بحكومة اإلنجليزية الحكومة اتصلت حمايتها، ورضورة القناة، يتهدد الذي الخطر إىل
الخارجية وزير أجاب إذ يبتغون، كانوا ما اإلنجليز تعط لم رومة حكومة ولكن رومة،
أمر للمرور وقت كل يف وفتحها فيها املالحة وحرية القناة مصري بأن مانشيتي اإليطايل
نوع وبالتفصيل أوًال تتبني أن تريد إيطاليا ولكن ذلك، يف ريب ال جميًعا، اإليطاليني يهم

بالذات. املسألة هذه يف اتخاذها إنجلرتا تريد التي اإلجراءات
األزمات تالحقها الربملان، من خشية يف دائًما كانت فلقد الفرنسية، الحكومة وأما
تسعى أن اإلنجليزية الحكومة اقرتحت ولذا وصغريها؛ املسائل لكبري والسياسية الوزارية
انتدابهما بأمر إلقناعه األستانة يف منعقًدا زال ما الذي املؤتمر لدى الكبريتان الدولتان
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عليها، واملحافظة — اإلنجليز نظر يف — تهددها التي األخطار من السويس قناة لحماية
وكانت القناة. ويف مرص يف الكربى املصالح صاحبتا — تعتقدان كانتا كما — فالدولتان
انتدابها عىل املؤتمر وافق إذا أنه تعتقد — فريسنيه دي حكومة — الفرنسية الحكومة
تربر أن تستطيع فإنها فيها؛ املرور حرية عىل واملحافظة القناة، لحماية وإنجلرتا هي
عىل تجرؤ ال ذلك وبغري موافقته، عىل تحصل أن وتستطيع الفرنيس، الربملان أمام عملها

إنجلرتا. مع التدخل
ملا التدخل يف جالدستون حكومة عن رغبة تقلُّ تكن لم إذن الفرنسية فالحكومة
والتعاون التدخل استطاع لو يود نفسه فريسنيه دي وكان القناة، حماية من تدَّعيه
زعيم وكان لها، واحتاللهم اإلسكندرية ملدينة اإلنجليز رضب بعد وخاصة اإلنجليز، مع
مسائل كل يف إنجلرتا، مع التعاون برضورة دائًما ينادي نفسه فرنسا يف الجمهوريني
ذلك حاول ١٨٨٢ سنة يوليو ١٩ جلسة يف الفرنيس الربملان ففي املتوسط، األبيض البحر
ولكن فرنسا، مصالح عىل للمحافظة إنجلرتا مع التعاون برضورة الربملان يقنع أن الرجل
النيل، وادي يف فرنيس حربي تدخل أي عىل أبًدا يوافقون كانوا ما الفرنيس الربملان أعضاء
الفرنسية الحكومة الفرنيس النواب مجلس يف البارزين األعضاء أحد كلمنصو؛ شكر ولقد
وعىل اإلسكندرية، مدينة رضب يف اإلنجليز مع االشرتاك عدم عىل الجلسة هذه نفس يف

إنجلرتا. أذيال يف السري بسياسة وندد الحربية، املغامرات كل عن االمتناع
يف األملانية الدولة رأي عىل يتعرف أن الربيطانية الخارجية وزير جرانفل وحاول
زال ال أنه بسمرك األملاني املستشار فبنيَّ السويس، قناة حماية موضوع املوضوع؛ ذلك
عليها، واإلرشاف القناة حماية يف األول الحق صاحب هو العثماني السلطان أن يعتقد
عىل كان املهمة، بهذه القيام يف راغبًا السلطان يكن لم فإذا ممتلكاته، من جزء هي إذ
لن األملانية الدولة فإن مصالحها، بحماية الدول هذه قامت فإذا تعمل، أن األخرى الدول
أملانيا توافق لن كذلك تُتخذ، قد التي اإلجراءات عن أو العمل هذا عن مسئولية أية تتحمل
للقيام دولتني أو دولة انتداب فكرة عىل أبًدا توافق ولن املوجودة، املعاهدات تعديل عىل
أن عىل جميًعا، الدول ذلك يف تشرتك أن يرى األملاني فاملستشار السويس، قناة بحماية
ذلك، األمر استلزم إذا بحرية بوليسية تدابري اتخاذ يف متساوية جميًعا حقوقهم تكون
روسيا الخطة هذه عىل ووافقته األملاني، العام الرأي اتجاه هو هذا إن بسمرك: وقال

وإيطاليا. واملجر والنمسا
يف املوقف بأن أملانيا ممثل إقناع جرانفل الربيطانية الخارجية وزير حاول ولقد
معه تستطيع مركز يف ليست الخديو، حكومة وهي الرشعية، فالحكومة غريب، القناة
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القائمة هي بالسلطة تمتع التي الفعلية والحكومة عنها، الدفاع أو السويس قناة حماية
صاحب العثماني والسلطان وسالمتها، القناة كيان عىل يخىشخطرها التي وهي بالثورة،
مثًال ورضب القناة، سالمة تكفل إجراءات أية اآلن إىل يتخذ لم مرص يف السيادة حقوق
عىل العمل يف املنزل ذلك سكان يرتدد أال فيجب منزل، يف النريان اشتعلت إذا بأنه لذلك
يرى كما — فهذا منه، إذن عىل والحصول املنزل صاحب ملجيء انتظاًرا النريان إخماد
إىل اإلنجليزية الحكومة وأضافت السويس، لقناة بالنسبة إنجلرتا موقف هو — جرانفل

كثريًا. تغني ال ضفتيها عىل جنود إنزال بغري للقناة البحرية الحماية بأن ذلك
رأيه، عن يتحول ولم اإلنجليزية الحكومة برأي بسمرك األملاني املستشار يقتنع لم
حماية عىل العزم وطنت قد فهي الحد، هذا عند تقف لم اإلنجليزية الحكومة ولكن
السواء؛ عىل واألتراك املرصيني حقوق وتجاهل القوة استعمال األمر أدى ولو مصالحها،
أربعة مدى يف الكربى الدول دعوة يُجب لم إذا بأنه إنذاًرا العايل للباب ترسل أن قررت ولذا
الحكومة ستعترب املرصية، الثورة عىل والقضاء حده عن عرابي لوقف ساعة وعرشين
القناة، يف مصالحها لحماية رضوريٍّا تراه ما حينئٍذ وتتخذ سلبًا، إجابته الربيطانية
مما القناة، حماية يف فعلية تدابري اتخاذ عىل بعزمها تنبئهم الكربى بالدول واتصلت
الحكومة تدخل جادة تبغي ال الربيطانية الحكومة أن تعتقد اإليطالية الحكومة جعل
فعل ورد سيئًا أثًرا ريب بال سيُحدث للسلطان ُقدِّم إذا اإلنذار هذا مثل ألن العثمانية؛
يف إنجلرتا من األوامر فيه يتلقى ذليل مركز يف أصبح السلطان أن معناه إذ لديه، شديد
وجدت وملا له، تابعة بأنها الدول كل اعرتفت بالد أمر يف سيادته بحقوق تختص مسألة
بذلك تبعث لم العنيفة الخطوة هذه مثل تقر ال األخرى الدول أن اإلنجليزية الحكومة

اإلنذار.
قربص إىل جديدة بقوات وأرسلت للطوارئ، تجهزها يف بنشاط استمرت ولكنها
البحر قائد إىل البحرية وزارة وأرسلت واالستعداد، األهبة تمام عىل لتكون ومالطة
ألمري مكتوبًا ترصيًحا اإلسكندرية يف املرصية الحكومة من يطلب بأن سيمور بوشومب
حكومة باسم ليعمل بورسعيد مياه يف الربيطانية البحرية القطع قائد هوسكنز البحر
باشا عرابي يحرم وأن اإلسماعيلية، عىل يستويل وأن السويس، قناة منطقة يف الخديو

والسويس. اإلسماعيلية بني الحديدية السكة استخدام من وأتباعه
بإنزال القناة، لحياد اإلنجليزية الحكومة انتهاك عىل لسبس دي فردنند احتج ولقد
يف املرور حرية حربية وغري حربية جميًعا للسفن أن وأعلن اإلسماعيلية، يف عسكرية قوات
قد الحياد هذا بأن فكرته وكرر أراضيها، أو مياهها يف عدوانية بأعمال القيام دون القناة،
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الروسيا تعتِد فلم الرتكية، الروسية والحرب األملانية الفرنسية الحرب إبان بالفعل م احُرتِ
وذكر معها، حرب حالة يف هي التي الرتكية الدولة ممتلكات من جزء أنها ولو القناة عىل

النار. إطالق تتبادل أن دون القناة يف تقابلت قد املتعادية السفن أن لسبس دي
تأسف قد للمستقبل، خطرية سابقة تكون — وضح كما — اآلن اإلنجليز فأعمال
معادية دولة أية تستطيع املستقبل يف سياسية أزمة أية يف إنه إذ نفسها، بريطانيا لها
عىل النريان وإطالق القناة ضفتي إحدى احتالل السابقة، هذه أساس عىل لربيطانيا،

مرورها. أثناء اإلنجليزية السفن
العمل. ذلك مثل يقوم فلن اآلن القناة حياد احُرتم إذا ولكن

الحربية للعمليات كقاعدة السويس قناة استخدام يجب ال أنه لسبس دي كرَّر ولذا،
نفسه باشا عرابي أن هذا، احتجاجه يف لسبس دي وبنيَّ حرب، ميدان إىل تحويلها أو
يف قوات يحشد فلم القناة، حياد بالفعل احرتم قد الحرب» اإلنجليز عليه أعلن «الذي
لم طاملا الخطة هذه يف سائر وأنه نفسها، القناة يف املرور حرية يمس ولم منطقتها،

الحربية. بأعمالها للقيام معادية قوة القناة تستخدم
فهؤالء الرشكة، إدارة مجلس يف اإلنجليز األعضاء هذا لسبس دي احتجاج يرق ولم
رضورة من موقفه بها برر التي لسبس دي حجج أمام األيدي مكتويف يقفوا لم األعضاء
وال باشا، عرابي نيات يف الثقة يستطيعون ال أنهم فأعلنوا القناة، لحياد إنجلرتا احرتام
بالتجارة اإلرضار ينوي باشا عرابي أن بهم اتصل قد وأنه القناة، لحياد احرتامه يف
يمكن ال وكذلك فيها، الربيطانية السفن ومهاجمة القناة يف املرور حركة بوقف اإلنجليزية،

باملستقبل. يختص فيما وعوده عىل االعتماد
الخطر، ذلك لدرء إال ليس القناة يف البحرية بريطانيا قوات دخول أن كذلك وبينوا
القناة، وتعطل الخطر يتفاقم حتى االنتظار ال اآلن، اإلجراء بذلك القيام الخري من وأن
التدابري، بهذه للقيام اضطراًرا اضطرت قد حكومتهم أن ذلك إىل اإلنجليز األعضاء وأضاف
غرض وأن الثائر، الجيش ضد الرشعية حكومته وباسم الخديو باسم بها قامت قد وأنها
خطة وأن البالد، يف الرشعية السلطة وحماية مرص يف والنظام األمن حماية هو إنجلرتا

حيادها. عىل اعتداء ال القناة صالح يف هي اتخذتها التي اإلنجليزية الحكومة
دي وأشار اآلخرين، األعضاء وال القناة رشكة مدير يقنع لم القول ذلك مثل ولكن

غريها. دولة أية من أكثر إنجلرتا صالح يف هو القناة حياد عىل املحافظة بأن لسبس
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إىل الربيطانية الحكومة ترسل أن عىل القناة ورشكة لسبس دي موقف عمل ولقد
اإلنجليزية، القوات إنزال ضد لسبس دي به يقوم عمل كل من تحذرها فرنسا حكومة

نفسها. القناة رشكة ضد تدابري اتخاذ إىل اإلنجليزية الحكومة اضطرت وإال
باحرتام اإلنجليز إقناع سبيل يف تكافح تزال ال الرشكة إدارة كانت الوقت نفس ويف
إدارة مجلس فاجتمع السويس، البحرية هيويت قوات احتلت أن بعد وخاصًة القناة. هذه
حياد أعلن القناة مرشوع أصحاب باتفاق أنه اآلتي: القرار اآلراء بأغلبية وقرر الرشكة،
القيام يحرم نفسه االمتياز وهذا للرشكة، منح الذي االمتياز أساس الحياد هذا وأن القناة،
أي عىل باملوافقة أبًدا لها يسمح ال موقف يف فالرشكة ولذا القناة؛ يف حربي عمل بأي
لن هذا وعىل الشعوب، لكل املرور حرية ريب بال يتضمن الذي القناة، حياد عىل اعتداء
الشعوب كل حقوق عىل االعتداء مسئولية بقبول الرشكة إدارة إقناع حكومة أية تستطيع
فليس تجارية، يشء كل قبل الرشكة صبغة كانت وملا القناة، يف املالحة بحرية تهتم التي

السياسية. املسائل اعتبارها يف تدخل أن لها
أنملة. ِقيَد رأيها عن يزحزحها ولم اإلنجليزية الحكومة موقف يف يؤثر لم هذا ولكن
إيطاليا حكومة كانت للطوارئ، أهبتها تأخذ لندن حكومة فيه كانت الذي الوقت ويف
نفسها من تجد وال وهن، عىل وهنًا يوم كل تزداد فرنسا وحكومة والصرب، بالرتيث تنصح
الحكومة من تستفرس عادت ولذا اإلنجليزية، الحكومة ورغبات رغباتها مع لتتمىش القوة
السويس قناة حماية يف لالشرتاك لها اإلنجليز دعوة من فرنسا تفهم هل اإلنجليزية:
ضفتي عىل النقط بعض واحتالل بحرية حربية مناورات ببعض القيام عىل االقتصار
احتالًال جميعها مرص احتالل إىل ترمي البالد داخل عسكرية بحملة القيام أو القناة،

عسكريٍّا؟
اإلنجليزية الخارجية وزير يمنع لم الفرنسية الحكومة جانب من الرتدد هذا أن عىل
االنتداب، لفكرة األملاني املستشار رفض من بالرغم فرنسا مع جهوده مواصلة من جرانفل
تفكر فهي — وتدخلت حدث إذا — تدخلها نوع تحدد أن الفرنسية الحكومة رأت ولذا
أما فقط، فيها املرور حرية عىل واملحافظة السويس قناة بحماية يختص فيما التدخل يف
واحتالل العرابية الثورة عىل للقضاء ذلك بعد حملة إرسال اإلنجليزية الحكومة أرادت إذا
معها، التعاون أو فيها لالشرتاك مستعدة غري الفرنسية فالحكومة املرصية، العاصمة

برنامجها. تنفيذ حاولت إذا إلنجلرتا معارضة أي بإثارة جانبها من تقوم لن ولكنها
يختص فيما لفرنسا فكرته يوضح أن الربيطانية الخارجية وزير أراد ولهذا
بني القناة عىل اإلرشاف بتوزيع الخاصة التفصيالت ووضع الدولتني، بني بالتعاون
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بني ما املنطقة عىل للقناة، الشمايل الجزء عىل الفرنسيون فيرشف والفرنسيني؛ اإلنجليز
الفرنسيون ويحتل القناة، أجزاء بقية عىل اإلنجليز ويرشف وبورسعيد، اإلسماعيلية
الطرفان يرىض وبهذا والسويس. اإلسماعيلية اإلنجليز ويحتل والقنطرة، بورسعيد
جرانفل تناىس الحل هذا ويف القناة، بسالمة يختص فيما تماًما ويطمئنان ويتعاونان،
السيادة، صاحب السلطان وحقوق األصليني، القناة أصحاب املرصيني، حقوق تماًما
هذا هل هذا برنامجه يف جرانفل يبني ولم القناة، لرشكة املمنوح االمتياز ونصوص

نهائي. أم مؤقت االحتالل وذلك التعاون
القناة، حماية يف اإلنجليزية الحكومة مع التعاون يف راغبة فريسنيه حكومة وكانت
٢٤ جلسة ففي القناة، يف بالنفوذ وتنفرد وحدها تتدخل إنجلرتا ترك يريد ال ففريسنيه
الحتالل األكثر وعىل القناة لحماية اعتماًدا الحكومة رئيس طلب الفرنيس الربملان يف يوليو
٢٩ جلسة يف الطلب ذلك الفرنيس النواب مجلس وناقش العذبة. املياه لضمان الزقازيق
حماية غايتها وإنما الفعيل، التدخل يف نية لفرنسا ليس أن للمجلس فريسنيه فبنيَّ يوليو،
القناة، حماية يف املصالح نفس لها الدول فكل ذلك، يف للسياسة دخل ال وأن القناة،
مشاركة هو ذلك من فرنسا غاية وأن الحربي، التدخل إىل تؤدي ال القناة حماية أن ووضح
عىل كلمنصو وأجاب اإلسالمية. الشعوب أمام الضعف بمظهر فرنسا ظهور وعدم إنجلرتا
باحتالل تكون ال القناة حماية وأن القناة، مسألة مرصعن مسألة فصل يمكن ال بأنه ذلك
تتعقب أن لفرنسا يمكن وال إنجلرتا، تدخل رس هو وهذا القاهرة، باحتالل وإنما القناة،

اإلنجليز. ظهر لتحمي القناة بحماية فرنسا تقوم ألن داٍع من وليس إنجلرتا، آثار
ندد أن بعد واضحة، بأغلبية الفرنسية الحكومة طلب الفرنيس الربملان ورفض
مغامرة أو حربي عمل بأي القيام عىل املوافقة ورفضوا الحكومة، برأي املعارضون
أوروبا يف قواتها بكل تحتفظ أن فرنسا عىل إن تقول: التي الفكرة وانترصت خارجية،
أو الخارجي التوسع إىل يرمي رأي كل ترفض وأن والحيوية، املهمة مصالحها لحماية

االستعمار.
إرسال ويف السويس، قناة حماية يف اإلنجليز مع إيطاليا تعاون أمر حيث من وأما
إقناع رومه يف اإلنجليزي السفري حاول فلقد املرصية، البالد داخل إىل مشرتكة حملة
التعاون فائدة له ووضح الربيطانية، النظر بوجهة اإليطالية الخارجية وزير مانشيني
له وبنيَّ بالذات، املسألة هذه يف وخاصًة املتوسط، األبيض البحر مسائل يف بريطانيا مع
مؤتمر يف االشرتاك يف متأخرة جاءت التي العايل الباب موافقة أن عليه مزيد ال جالء يف
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التي خطتها عن تعدل الربيطانية الحكومة تجعل مرصلن إىل جنوده إرسال وعىل األستانة
الحربية، استعداداتها يف االستمرار من الربيطانية الحكومة تمنع ولن لنفسها، استنتها
العرابية الثورة قمع ويف القناة منطقة يف تراها التي املراكز احتالل يف قدًما امليض ومن

الخديو. سلطة عىل املحافظة ويف
لم اإليطايل السفري مع لندن يف وجرانفل رومه، يف الربيطاني السفري محاوالت ولكن
عدم عىل تنطوي مانشيني اإليطالية الخارجية وزير إجابة كانت فلقد كبريًا، نفًعا تجد
مرص مسألة مناقشة معنى يفهم ال أنه أدب يف بنيَّ فلقد اإلنجليزية، النظر بوجهة اقتناعه
اآلن، معروضة والقناة مرص فمسألة واحد، وقت يف مختلفني مكانني يف السويس وقناة
شأنها، يف اآلراء أعضاؤه يتبادل األستانة، يف املنعقد املؤتمر أمام الكربى، الدول كل باتفاق

حاسًما. عالًجا لها يجدوا أن ويحاولون
تعاون ال الكربى، الدول كل فيه تشرتك الذي الجمعي العمل يفضل فمانشيني ولذا
تربر ال الحارضة الظروف أن يرى كان مانشيني أن الواقع ويف وحدهما، وإيطاليا إنجلرتا
موقفه يف وأيده القومية، آمالها تحقيق إىل تسعى ناشئة بالد يف الحربي إيطاليا تدخل
والحرية. الوحدة يف الشعوب حق يؤيدون فتئوا ما الذين اإليطايل الربملان أعضاء بعض

املحارضات بإلقاء مغرًما وكان اإليطايل، البالط لدى اإلنجليزي السفري الحظ ذلك وعند
العرض ذلك اإليطالية الحكومة تنىس أال ينبغي بأنه الناشئة اإليطالية الدولة عىل السياسية
كما أنانية، خاصة سياسة اتبعت بأنها املستقبل يف الربيطانية الحكومة تتهم ال حتى
ثورة عىل القضاء أو القناة حماية يف دولة أية معاونة إىل محتاجة غري بريطانيا أن ذكر

مرص. يف الجيش
وزير نظر يف فاملهم له، اغتبطت بل هذا، إيطاليا موقف عىل بريطانيا تحتج ولم
اقرتاح بقوة ورفض إيطاليا، مجاملة يف رغبتها أظهرت قد دولته أن إنجلرتا خارجية
قناة يف املرور حرية عىل لإلرشاف دولية بحرية بوليسية قوة إنشاء اإليطالية الحكومة

أجزائها. من جزء ألي احتالل دون السويس
يحتل بأن بورسعيد يف البحري لقائدها فرصحت خطتها، يف السري إنجلرتا وواصلت
مرص إىل حملة إرسال وقررت حربية، قاعدة القناة التخاذ رضوريٍّا يراه ما القناة أجزاء من
بقيادة جنديٍّا ١٤٧٩٤ من الحملة هذه وتتكون القناة، إىل تستند ثم القناة بطريق تسري
إليها تنضم كما جنديٍّا، ٤٥٨٦ قوامها الهند من آتية قوة إليها تنضم ولسيل، جارنت السري
قائد سيمور بوشمب ويقوم رجًال، ٦١٨٦ من املكونة اإلسكندرية يف الربيطانية الحامية
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بحماية يقوم بأن األسطول إىل تعليمات وأرسلت الحملة، هذه بمعاونة البحرية القوات
لها. قاعدة القناة اإلنجليزية الحملة تتخذ وأن القناة،

القناة أن للدول أعلنت قد إنجلرتا كانت أغسطس شهر من األول األسبوع نهاية ويف
إىل وصل قد وأنه سيما وال ضفافها، عىل النقط بعض باحتالل إال تماًما حمايتها يمكن ال

القناة. منطقة من قريبًا الجنود يجمع باشا عرابي أن اإلنجليزية الحكومة علم
عىل يجيب السويس قناة رشكة مجلس يف ستاندن إدوارد مسرت كان األثناء هذه ويف
الكربى الدول آراء أن فبنيَّ القناة، حياد احرتام برضورة لسبس دي فردنند احتجاجات
للحكومة أعلنت قد كانت قريب وقت إىل نفسها فرنسا وأن املوضوع، لهذا بالنسبة مختلفة
القناة، من الشمايل الجزء تحتل وأن بورسعيد، إىل جنود إنزال يف تمانع ال أنها اإلنجليزية
الحربية السفينة فقائد القناة، منطقة يف جنود إنزال فكرة عىل وافقت قد نفسها أملانيا وأن
األملان الرعايا لحماية بحارته من عدًدا بالفعل أنزل قد بورسعيد مياه يف الراسية األملانية
القناة، حياد احرتمتا بأنهما لسبس دي عنهما يقول اللتان الدولتان فهاتان املدينة، هذه يف

القناة. حياد عىل اعتداء العمل هذا مثل يف تريا لم
يف الدول ممثيل إىل أرسل الذي الرشكة مدير عند قبوًال يجد لم الرأي هذا أن عىل
،١٨٥٦ سنة يناير ٥ امتياز أساس عىل محايدة القناة بأن فيه يكرر منشوًرا باريس
اإلمرباطورية الجاللة صاحب تصديق بعد — وحلفاؤنا نحن «نعلن تقول: منه ١٤ فاملادة
عليها القائمة واملوانئ بلوز إىل السويس من الكربى البحرية القناة بأن — «العثمانية»
أو لشخص تفضيل أو تمييز دون التجارية السفن لكل محايد كممر دائًما مفتوحة

العاملية.» القناة رشكة تقررها التي الرسوم دفعت إذا لجنسية
االمتياز املمنوحة العاملية القناة لرشكة يجوز ال لذلك «ونتيجة تقول: ١٥ ومادة
األشخاص أو السفن لكل تكون ال امتيازات بإعطائهم شخص أو رشكة أو سفينة تفضيل

الظروف.» نفس يف الرشكات أو
الحكومة حق من أن عىل العارشة املادة تنص ١٨٦٦ سنة فرباير ٢٢ امتياز ومن

البالد. عن للدفاع الزمة أنها ترى التي القناة عىل الواقعة األرايض تحتل أن املرصية
وأكد النقط، هذه باريس يف الدول ممثيل إىل لسبس دي أرسله الذي املنشور شمل
املنشور وبنيَّ بالقناة، تمر تجارة لها التي الدول لكل القناة حياد عىل املحافظة أهمية
الحتالل الوسائل كل سيتخذ أنه وأعلن بل لهذا، يأبه لم اإلنجليزي البحر قائد أن كذلك
من اإلنجليز البحر قواد بها يقوم التي الحربية املظاهرات أن املنشور ووضح القناة،

الحرب. منطقة يف القناة تدخل وبهذا األهلني، إثارة شأنها
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حماية يف يرتكز القناة ملسألة الوحيد الحل أن املنشور ذلك يف لسبس دي ويرى
منها، ألجزاء احتالل أو القناة ضفتي عىل جنود إنزال دون الدول كل فيها تشرتك بحرية
صاحب السلطان أقره الذي القناة حياد عىل محافظة — اتُِّخذ إذا — اإلجراء هذا مثل ويف

السيادة.
الحكومة طلبت فلقد إنجلرتا، عزيمة من يثبط لم الجديد املنشور هذا أن عىل
السفن عىل الربيطانية الحربية السفن مرور تفضل أن القناة رشكة من اإلنجليزية
القناة رشكة رفضت إذا ذلك، لتنفيذ القوة إىل حتًما ستلجأ إنجلرتا أن وبينت األخرى،
يبثها التي العراقيل بشأن الفرنسية للحكومة تحذيرها وأعادت الطلب، ذلك عىل املوافقة

إنجلرتا. أمام لسبس دي
القناة رشكة إدارة مجلس يف اإلنجليز األعضاء إىل أغسطس ١٤ يف جرانفل وأرسل
عىل الرشكة إدارة ملجلس القناة يف الحربية بريطانيا أعمال بتفسري يقوموا أن منهم يطلب

اآلتي: النحو

وذلك والسلطان، الخديو مع متعاونة إنجلرتا تعمل أن الرضوري من أصبح لقد
فرباير ٢٢ امتياز من ١١ ،١٠ ،٩ ملواد وفًقا القناة، ضفاف عىل قوات بإنزال
هذه من مارس ١٩ يف السلطان عليه صدق والذي بالقناة، الخاص ١٨٦٦ سنة
متعلقاتها، وكل القناة يف تنفيذية بحقوق مرصلنفسه وايل احتفظ ١٨٦٦ السنة
يف الربيطانية البحرية القوات لقائد الحايل مرص وايل سمح الحق لهذا ووفًقا
املرور لحماية رضورية يراها التي القناة عىل الواقعة األماكن باحتالل بورسعيد
تعرتف ال قوة كل عىل والقضاء منطقتها، يف والسكان املدن وحماية القناة يف
كانت التي السويس ملدينة البحرية إنجلرتا قوات احتالل هذا واستتبع بسلطته،
خارج تقع املدينة هذه أن ترى الوقت ذلك يف إنجلرتا «وكانت بالتدمري مهددة
وإلرجاع حولها، وما لحمايةالقناة اإلسماعيلية مدينة احتالل ثم القناة»، منطقة
فالحكومة القناة، قرب إلنجلرتا املعادية القوات لوجود ونظًرا مرص، إىل النظام

املنطقة. هذه يف القوات من كبري عدد تركيز إىل مضطرة إذن الربيطانية

املمكنة التسهيالت كل بتقديم الرشكة تقوم أن أيًضا الربيطانية الحكومة وطلبت
الربيطانية الحكومة طلبت وكذلك األخرى، السفن كل عىل تقدمها وأن الجنود، ناقالت ملرور
أمام الوقوف عواقب الرشكة يحذروا أن الرشكة إدارة مجلس يف اإلنجليز األعضاء من

البالد. يف الرشعي الحق صاحب الخديو أوامر وتجاهل إنجلرتا طلبات
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باستخدام التهديد إىل ولجأت القناة، بإزاء مسلكها اإلنجليزية الحكومة بررت هكذا
القناة. رشكة أمامها وقفت إذا القوة

الحكومة ولكن الفرنسية، الحكومة إىل تلتجئ أن إال القناة رشكة أمام يكن ولم
لوال القناة، لحماية إنجلرتا مع التدخل إىل ميالة — رأينا كما — نفسها كانت الفرنسية
إنجلرتا مسلك تنتقد أن تستطيع ال املبدأ ناحية من فهي لها، الفرنيس الربملان معارضة
مركز يف الفرنسية فالحكومة ذلك وبعد القناة، رشكة تؤيد أن وال بالذات املسألة هذه يف
تستلزم التي واألمور الخارجية األمور يف الترصف حرية لها ليست عليه، تحسد ال ضعيف
طالبة إليها تتقدم أن تستطيع القناة رشكة كانت فما األخرى، الدول أما القوة، استخدام
للتدخل تدعوها مرص أو القناة يف مهمة مصالح لها ليست الدول فهذه التأييد، أو املعونة
صاحبة العثمانية الدولة وأما إنجلرتا، عرقلة عىل حريصة ليست إذن فهي الرشكة، لنجدة
رأسها وعىل الثورة حكومة وأما الربيطانية، الحكومة تتحدى أن من أضعف فهي السيادة،
رشقي عىل اإلنجليزي العدوان ملنع أو القناة لحماية إجراءات أية تتخذ فلم باشا، عرابي

دفاع. بغري القناة منطقة تركت بل مرص،
وأوقفوا جميعها، القناة منطقة البحرية قواتهم فاحتلت الفرصة هذه اإلنجليز وانتهز
تعرب أن ولسيل جارنت سري بقيادة اإلنجليزية الحملة واستطاعت القناة، يف املرور حركة

مرص. غزو يف األساسية كقاعدتها القناة إىل تستند وأن مطمئنة آمنة القناة
الجلسات هذه أنهى ثم جلساته، يف مستمًرا األستانة مؤتمر كان األثناء هذه ويف
املناقشات واستمرت مرص، مسألة حل يف واألتراك اإلنجليز تعاون عىل وافق أن بعد
يتعدى أال العايل الباب واشرتط بينهما، التعاون وحدود نوع عىل واألتراك اإلنجليز بني
شهور، ثالثة من أكثر اإلسكندرية يف يلبثوا وأال اإلسكندرية! مدينة حدود اإلنجليز الجنود
القوة تزيد بأال أوامر الواقع يف هي باقرتاحات جانبها من اإلنجليزية الحكومة وتقدمت
اإلنجليزية. القوات قائد بموافقة إال مرص يف تتحرك وأال رجل، آالف خمسة عىل العثمانية
بمهاجمة فجأة انقطعت ثم آخر، حينًا وتتقدم حينًا تتعثر املفاوضات واستمرت
اإلنجليز ودخول الكبري التل موقعة ووقوع مرص رشقي عىل وزحفهم للقناة اإلنجليز

ملرص. واحتاللهم القاهرة
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الخامس الفصل

القناة مركز وحتديد إنجلرتا
(١٨٨٣–١٨٨٨)

تكن فلم مزعزًعا، ظل مركزها ولكن ،١٨٨٢ سنة خريف يف والقناة مرص إنجلرتا احتلت
مركز أصبح إذ راضية، غري ففرنسا البالد، هذه يف رشعي بمركز لها تعرتف الدول
إذ حزينة فرنسا وحكومة ذلك، يف شك أي يخالجها يعد لم مرص، يف متفوًقا اإلنجليز
وإيطاليا األقل، عىل القناة وحماية الحربي التدخل يف اإلنجليز مع تشرتك أن تستطع لم
يف الكربى الدول كل اشرتكت لو تود كانت فلقد املنفرد، اإلنجليز عمل عن راضية غري
انتداب عىل يوافق لم وروسيا واملجر والنمسا أملانيا من وكل القناة، يف املالحة تأمني مسألة
العمل ويفضل مرص، يف األمور وإقرار السويس قناة حماية مهمة املهمة، لهذه إنجلرتا
إنجلرتا، جانب إىل العايل الباب تدخل ترى الدول هذه كانت األقل عىل أو الدويل، الجمعي
يف دولتان تتناطح ال القانونية الناحية من مرص عىل السيادة صاحب هو العايل فالباب
لرأيه، لتأبه إنجلرتا تكن ولم رأيه، يؤخذ لم والقناة مرص صاحب املرصي والشعب ذلك،
بالرغم ولكنه وحياته، ترصفاته عىل رقيبًا االحتالل جيش ووضعت قًرسا البالد دخلت بل
ربقته. من للتخلص الفرص يتحني وأصبح األيام، من يوم يف االحتالل يقبل لم ذلك من
تُِثر لم الكربى األوربية الدول أن وحقيقة بالقوة، قمع املرصي الشعب أن حقيقة
االحتجاج عىل اقترص العايل الباب أن وحقيقة املنفرد، اإلنجليز تدخل عىل قويٍّا اعرتاًضا
إنجلرتا مركز ولكن جديٍّا، تحديٍّا إنجلرتا بتحدي له يسمح موقف يف يكن ولم اللفظي،
اآلراء فيها واختلفت الضعف، بذلك نفسها إنجلرتا وأحست ضعيًفا، ذلك من بالرغم كان
املمتلكات إىل مرص ضم يرى كان الربيطاني العام الرأي من ففريق مرص، مصري عىل
أو مستورة حماية فرض يرى ثالث وفريق عليها، الحماية بسط يرى وفريق الربيطانية،
الخديو. سلطة استقرار بعد عنها الجالء يرى وخامس حيدتها، إعالن يرى ورابع مقنعة،
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له وكانت بسمرك، األملاني املستشار نصيحة تتبع أن رأت اإلنجليزية الحكومة ولكن
االحتالل يف إنجلرتا تستمر أن هي النصيحة وهذه أوروبا، يف سياسية زعامة الوقت ذلك يف

هي. كما الرتكية السيادة ترك مع الزمن من حينًا
الظروف حسب آلخر حني من أعلنت بل ذلك، عىل الربيطانية الحكومة تقترص ولم
هذه ستغادر وأنها مرص، يف الدهر مدى البقاء تنوي ال أنها األوربي العام للرأي إرضاءً

نهائيٍّا. فيها استقر قد واألمن النظام أن ترى حني البالد
لم نفسها قرارة يف ولكنها العاملي، العام للرأي الربيطانية الحكومة أعلنته ما هذا
الخاصة، مصالحها مع الجالء هذا يتعارض ال حني إال مرص عن الجالء يف تفكر تكن

املسألة. هذه يف تفكر أن تريد اإلنجليزية الحكومة تكن لم ذلك؟ سيكون ومتى
الباب وأرغمت ممتلكاتها إىل نهائيٍّا مرص ضم قررت اإلنجليزية الحكومة أن ولو
من بالرغم القناة وألصبحت مرص، عن العثمانية السيادة لزالت ذلك، قبول عىل العايل
لو وكذلك مصريها، يف بتت قد إنجلرتا ولكانت إلنجلرتا، تابعة مرص، أرض يف تجري أنها
العام. إنجلرتا إرشاف تحت السويس قناة ألصبحت مرص عىل الحماية إنجلرتا فرضت

مجًرى القناة فظلت هو، كما والدويل السيايس مرص مركز ترتك أن رأت إنجلرتا ولكن
السيادة حيث من أرايضمرص بقية عىل ينطبق ما عليها ينطبق أرايضمرصية، يف مائيٍّا
باألمر تعرتف حتى الدول ترتىض أن األمر أول من اإلنجليزية الحكومة ووجدت العثمانية،
أرايضمرص كل عىل العسكرية إنجلرتا سيطرة هو مرص يف الواقع واألمر مرص. يف الواقع
عىل املحافظة تقتيض إنجلرتا مصلحة أن اإلنجليزية الحكومة وجدت القناة، فيها بما
حرية عىل منها، البحرية وخاصًة الدول، تطمنئ أن وأرادت مرص، يف األوربية املصالح

والحرب. السلم وقتَِي يف والحربية التجارية السفن لكل السويس قناة يف املرور
بسيطرتها إنجلرتا أن األخرى األوربية الدول تعتقد أن تخىش إنجلرتا كانت فلقد
الخاص. لصالحها وتستغلها السويس قناة عىل وحدها تسيطر أن مرصتريد يف العسكرية
يف السفن لكل فيها املرور وحرية القناة مسألة أن الوقت ذلك يف ترى إذن فإنجلرتا
عامليٍّا، مجًرى افتتاحها بعد أصبحت قد فالقناة جميًعا، الدول تهم دولية مسألة وقت كل
عاملية فهي مرصية كانت وإن رشكة أمورها تدير وغربيِّه، رشقيِّه العالم جزئي بني يربط

أيًضا.
وأكدت القناة، يف املرور حرية للدول ضمنت إذا أنها ترى اإلنجليزية الحكومة وكانت
فهي ولذا مرص، عن اإلنجليز جالء موعد عن الدول تتسائل لم ربما الدولية، القناة صفة
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يف رغبتها عن تعلن القاهرة، جيوشها بدخول سيطرتها استقرار بعد األوىل، اللحظة من
لضمان الدول جميع عليه توافق نظام لوضع األوربية الدول مع مفاوضات يف الدخول

القناة. يف املرور حرية
القناة تفتح أن تريد فهي القناة، بحياد أبًدا لرتىض اإلنجليزية الحكومة تكن ولم
وجدت ولقد والحرب، السلم أوقات كل يف وغريها الحربية السفن كل مرور لحركة دائًما
التاسع القرن من الباقية املدة خالل يعرتف لم الذي العايل، الباب من تأييًدا الفكرة هذه
بالنسبة الحياد أو الحيدة فكرة يعارض العايل الباب كان الربيطاني، باالحتالل عرش
الفكرة ألن األخرى؛ الدول مع أو إنجلرتا مع مفاوضاته كل يف أيًضا ملرص وبالنسبة للقناة
أثناء واضح بشكل ذلك ظهر ولقد املرصية، األرايض عىل سيادته مبدأ مع تتعارض
للنظر استامبول إىل سولسربي حكومة أوفدته الذي درمندولف هنري سري مع مفاوضاته
الدول مع مناقشاته يف وكذلك ١٨٨٥–١٨٨٧ مرص عن اإلنجليزية القوات جالء أمر يف

القناة. يف املرور حرية لتأكيد دويل نظام لوضع
الدول إرضاء يف رغبتها عن ناشئًا يكن لم املرور وحرية بالقناة إنجلرتا واهتمام
احتاللها مرصبعد يف به تقوم واجب أهم أن إنجلرتا وجدت وإنما فحسب، األخرى األوربية
وقوع من الناشئة املصالح هذه والحربية، االسرتاتيجية الخاصة مصالحها حماية هو

والبحرية. الربية العاملية الطرق ملتقى يف مرص
الدول مع القناة يف املرور حرية لتأمني نظام وضع يف إنجلرتا رغبة ظهرت ولقد
٣ يف واملؤرخ األوربية، الدول إىل جرانفل اإلنجليزية الخارجية وزير منشور يف األخرى

.١٨٨٣ سنة فرباير يف املؤرخ دفرن لورد تقرير ويف ،١٨٨٣ سنة يناير
األخرى، بالدول تتعلق مسائل قسمني: إىل مرص مسائل جرانفل منشور قسم ولقد
الداخلية، مرص بأمور تختص ومسائل الكربى، األوربية الدول موافقة فيها ورضوري
القريبة الحوادث نتائج من كان املنشور: فيقول السويس، قناة مسألة األوىل املسائل فمن
األوىل الفرتة يف لها مهدًدا كان الذي للخطر أوًال: السويس؛ قناة إىل خاص انتباه توجيه
قاعدة واتخاذها الخديو باسم لها الربيطانية القوات الحتالل نتيجة وثانيًا: الثورة، لنجاح
قناة رشكة اتخذته الذي للموقف وثالثًا لسلطته، وتأييًدا سموه ملصلحة الحربية للعمليات

الحربية. العمليات أثناء خطري وقت يف السويس
كل يف املالحة حرية أن امللكة جاللة حكومة تعتقد األوليني، للنقطتني وبالنسبة

الشعوب. لكل مهمة مسألة الحرب بأعمال إتالفها أو عرقلتها وعدم األوقات
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املالحة لحماية امللكة» جاللة «حكومة اتخذتها التي اإلجراءات أن به املعرتف من وإن
عىل اعتداء حال بأي ليس سلطته، اسرتجاع لغرض املحيل الحاكم باسم القناة واستعمال

العام. املبدأ ذلك
فرتى املمكنة؛ األخطار ضد التدابري والتخاذ املستقبل، يف القناة مركز ولتوضيح
الدول تدعى الكربى، الدول بني اتفاقية إىل الوصول من بد ال أنه امللكة جاللة حكومة

أن: أساس عىل عليها للموافقة األخرى

الظروف. كل يف السفن كل ملرور حرة القناة تكون (١)
أال ويجب القناة، يف الحربية السفن فيه تبقى الذي الوقت يحدد الحرب وقت ويف (٢)

حربي. عتاد أو جنود فيها ينزل
وال املرصية، املياه يف مكان أي أو مداخلها يف أو القناة يف عدوانية أعمال تقوم ال (٣)

املتحاربني. أحد كانت إذا تركيا ذلك من يستثنى
القناة. عن للدفاع مرص تتخذها التي اإلجراءات عىل الرشطان هذان يطبق وال (٤)

نفقات بدفع الدول هذه فتكلف الدول، إحدى سفن من بالقناة تلف أي حدث وإذا (٥)
اإلصالح.

سفن النتقال وضعت التي الرشوط لتأييد قواتها حدود يف التدابري كل مرص تأخذ (٦)
الحرب. وقت يف املتحاربني

منطقتها. يف أو القناة عىل تحصينات تقام ال (٧)
ذكر. مما أكثر مرص حكومة حقوق عىل يؤثر رشط أي االتفاق يف يوضع ال (٨)

ويف ،١٨٨٤ سنة نوفمرب ٢٩ يف القناة بشأن وفرنسا إنجلرتا بني املفاوضات وقامت
الفرنيس الوزير اقرتاح عىل اإلنجليزية الحكومة وافقت فيها يناير) ٢١) ١٨٨٥ سنة أوائل
الكربى، الدول فيها تمثل لجنة وتكوين معاهدة، يف القناة مركز تنظيم بشأن فري جيل
املختلفة، األوربية العواصم بني املفاوضات قيام يفضل جرانفل اإلنجليزي الوزير وكان

الفرنيس. الرأي عىل أخريًا وافق ولكنه
دي فردنند بفضل اعرتاًفا االجتماع مكان باريس تكون أن الفرنيس الوزير واقرتح
داعي وال لندن، يف بدأت املفاوضات بأن اإلنجليزي الجانب واعرتض األقل، عىل لسبس

الفرنيس. الرأي عىل وافق وأخريًا اإلنجليزية، العاصمة لتغيري
عىل متفقة الكربى الدول إن حيث من وهو: اآلتي اإلعالن عىل الدولتان ووافقت
لقناة الدول كل استخدام حرية لضمان نهائي نظام لوضع املفاوضة؛ برضورة االعرتاف
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مندوبني من مكونة لجنة تكوين عىل السبع الحكومات اتفقت فقد األوقات، كل يف السويس
ملفاوضتهم أساًسا يتخذوا أن عىل مارس، ١٠ يف باريس يف ويجتمعون الحكومات تعينهم

.١٨٨٣ سنة يناير ٣ املؤرخ جرانفل لورد منشور
والنمسا وروسيا وإيطاليا وأملانيا وفرنسا إنجلرتا الكربى السبع الدول اتخذت ولقد
مندوب ومعهم الدول هذه مندوبو وقعها التفاقية أساًسا جرانفل لورد ترصيح واملجر
الدول هذه ممثيل من يتكون باريس يف مبدئي مؤتمر لعقد ١٨٨٥ سنة مارس يف تركيا
األخرى الدول بعض مندوبو ذلك بعد إليهم «وانضم مرص، خديو لدن من مندوب ومعهم
االتفاقية هذه السويس، قناة بشأن دولية اتفاقية أساس لوضع وهولندا» إسبانيا مثل
رضوريٍّا التعديل ذلك وجدت أو أرادت، إذا فيها وتعدل بعد، فيما الحكومات تدرسها

بينها. فيما جميًعا باتفاقها
الخاص للنص أساًسا بالقناة الخاصة املبدئية االتفاقية هذه إنجلرتا جعلت ولقد
بجالء الخاصة ،١٨٨٧ سنة يف العايل الباب مع درمندولف هنري سري اتفاقية يف بالقناة
يهدد خارجي أو داخيل خطر قام إذا إليها ورجوعهم معينة برشوط مرص عن اإلنجليز
السلطان ألن نتيجة؛ إىل األخرية االتفاقية هذه تصل لم حال أي وعىل وأمنها، مرص سالم

عليها. التصديق رفض
بونسفوت جوليان سري إنجلرتا ومثل ١٨٨٥ سنة مارس ٣٠ يف اللجنة اجتمعت ولقد
قناة أن أعلن الذي فري جيل الفرنيس الوزير اللجنة اجتماع وافتتح ولسن، ريفرز وسري
هذه لتأكيد وأنه وإنسانية»، وأوربية عاملية يشء كل قبل «وأنها عبقرية فكرة السويس
النزاع اللجنة هذه مناقشات يف وظهر أعمالها، اللجنة هذه ستفتتح للقناة الدولية الفكرة
انتهت أن وبعد جلسة، عرشة ست اللجنة أعمال واستغرقت وإنجلرتا، فرنسا بني الشديد
إىل فرنسا فاضطرت املوضوع، إنهاء يف السري عن إنجلرتا تقاعدت مناقشاتها، من اللجنة

والقناة. مرص عىل اإلنجليز بسيطرة أبًدا تسمح لن بأنها إنجلرتا تهديد
االعرتاضات، من كثريًا وأبدت املرشوع يف السري متابعة إىل سولسربي وزارة واضطرت
سنة يونيو ٢٥ يف وأرسلتا النظر، وجهات توحيد إىل األمر آخر يف وصلتا الدولتني ولكن

عليه. للتصديق ولرتكيا األخرى للدول بمرشوعهما ١٨٨٥
يختص فيما فكرتها نفذت إنجلرتا أن بالقناة الخاصة النهائية االتفاقية يف ويالحظ
القناة يف املرور حرية وهو جميًعا، الدول مندوبو عليه اتفق يشء أول فكان املرور، بحرية
حقوق إنجلرتا أكدت كذلك والحرب، السلم وقتي والحربية التجارية الدول جميع لسفن

املرصية. األرايض من جزء فهي القناة؛ عن الدفاع يف املرصية الحكومة
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العثمانية الدولة مندوب محاوالت من وجدت ملا املرصية الحكومة حقوق إنجلرتا أكدت
العثماني. السلطان ونفوذ العثمانيني حقوق تسجيل

أقرت كما وأكدته، الدول بني املساواة مبدأ قررت قد االتفاقية هذه أن من وبالرغم
احتاللها بحكم إنجلرتا أن إال القناة، منطقة يف متفوق بنفوذ دولة أية انفراد عدم
نفوذ العملية الناحية من بالفعل لها أصبح قد فيها، املمتاز ومركزها للبالد العسكري

القناة. يف متفوق
جعل قد املرصية الحكومة إىل االتفاقية تنفيذ أمر يوكل أن عىل إنجلرتا فإرصار
سلطة له تكن لم العايل فالباب اإلنجليزية، الحكومة إىل تنفيذها أمر مبارشة غري بطريقة
يلتجئ فلن املرصية الحكومة إليه تلتجئ لم وإذا املرصية، الحكومة إليه تلتجئ فلن فعلية،

أبًدا. املوقف هذا مثل إىل املرصية الحكومة تلجئ لن إنجلرتا ألن الدول؛ إىل بدوره هو
— االتفاقية هذه نصوص من سنرى كما — مرص عن الدفاع حالة يف وكذلك
وضع يف الحق وحدها فلها االتفاقية، هذه رشوط بعض من املرصية الحكومة استثنيت
فيها، املشتبه السفن تفتيش حق وحدها ولها القناة، منطقة يف الحربية والسفن الجيوش
املرصي الجيش وعىل املرصية الحكومة عىل بالفعل ترشف اإلنجليزية الحكومة كانت وملا
هي كانت اإلنجليز، من وقواده ضباطه وعينت الجيش عدد بتحديد قامت التي فهي مًعا،

موجوًدا. االحتالل نظام ظل طاملا العملية، الناحية من الحق بهذا تتمتع التي
موقف تنظيم أن وهو به، انفردت بحق لنفسها إنجلرتا احتفظت فقد ذلك ومع
يف الربيطانية الجيوش حركات يعرقل بشكل ينفذ أن يمكن ال مستديمة بصفة القناة
بهذا القيام تستطيع ال وهي مرص، أمور عىل اإلرشاف بحق لنفسها ادعت فإنجلرتا مرص،

الترصف. حرية لجنودها تكن لم إذا الواجب
اتفاقيتها إنجلرتا عقدت أن إىل ،١٩٠٤ سنة إىل االحتالل بقي ما بقي التحفظ وهذا

املشهورة. كامبون النزدون اتفاقية فرنسا، مع
املحاربة الدول وكانت القناة، يف كبري نفوذ الفعلية الناحية من إذن إلنجلرتا أصبح
طلبت أن عجب فال ولذا القناة؛ من للمرور الحربية سفنها إرسال تريد حني بها تتصل
ذلك. إىل وأجيبت التحفظ هذا رفع ١٩٠٤ سنة يف إنجلرتا مع مفاوضاتها أثناء يف فرنسا
عن مرص مسألة فصل السهل من ليس بأن دائًما تؤكد إنجلرتا أن الدول رأت وملا
مندوبي جعل هذا خاص، مركز بالفعل لها سيكون لالحتالل نتيجة وأنه القناة، مسألة
أنها أساس عىل إلنجلرتا خاصة امتيازات عىل االتفاقية تنص أن عىل يوافقون ال الدول
األخرى، الدول من أكثر — تدعي كما — القناة يف حقيقية مصالح لها أو ملرص محتلة
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حربية نقط احتالل أو بجوارها أو القناة عىل تحصينات إقامة جواز عدم عىل نصوا كما
حربية أعمال بأية القيام جواز عدم سجلوا وكذلك عليها، املرشفة األماكن أو منطقتها يف
الباب التحريم هذا وشمل ملداخلها، اإلقليمية املياه يف أو منطقتها يف للحرب استعدادات أو

السيادة. صاحب أنه ولو العايل
يف وأمضيت مادة، عرشة سبع من الدول إليها وصلت التي االتفاقية هذه وتتكون
وإسبانيا واملجر والنمسا وأملانيا بريطانيا وقعتها ،١٨٨٨ سنة أكتوبر ٢٩ يف استامبول

وتركيا. وإيطاليا وروسيا وهولندا وفرنسا
االتفاقية: هذه نص هو وهذا

سفينة لكل والحرب السلم وقتي يف ومفتوحة دائًما حرة السويس قناة تكون األوىل: املادة
عىل املتعاقدة السامية الدول تتفق هذا وعىل لجنسيتها، تمييز دون حربية أو تجارية

والحرب. السلم وقت يف القناة استخدام حرية تعوق أال
الحصار. حق ملزاولة أبًدا القناة تخضع وال

عن أبًدا تستغني ال البحرية القناة بأن تعرتف املتعاقدة الدول كانت وملا الثانية: املادة
العاملية السويس قناة رشكة أمام الخديو سمو التزامات كل تسجل فهي العذبة، القناة
١٨ املؤرخة االتفاقية يف االلتزامات هذه عىل نص وقد العذبة. بالقناة يختص فيما

… ١٨٦٣ سنة مارس
قيامها تعطيل وال وفروعها، الرتعة بوجود املساس بعدم املتعاقدة الدول وتتعهد

بوظيفتها.
القناة وأشغال ومباني منشآت جميع باحرتام املتعاقدة الدول وتتعهد الثالثة: املادة

العذبة. والقناة البحرية
حتى حر كممر الحرب وقت مفتوحة ستظل البحرية القناة كانت وملا الرابعة: املادة
املتعاقدة الدول فإن املعاهدة، هذه من ١ لنصوصمادة وفًقا الحربية، املتحاربني لسفن
عرقلة شأنه من عمل أي أو عدائي عمل أو حربي بعمل القيام يحق ال أنه عىل متفقة
أميال ثالثة مدى يف أو مداخلها عىل ترشف التي املوانئ يف أو القناة يف املالحة حرية
املتحاربة. الدول إحدى العثمانية اإلمرباطورية كانت ولو حتى مداخلها؛ من بحرية

الرضورة حالة يف إال موانيها يف وال القناة يف التزود املتحاربني لسفن يجوز وال
وفًقا ممكن وقت أقرص يف السفن هذه مرور ويكون ا، جدٍّ الرضوري وللحد القصوى،

بها. املعمول للوائح
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وعرشين أربع من أكثر السويس أو بورسعيد يف تبقى أن السفن لهذه يجوز وال
مستطاعة. فرصة أول يف ترحل أن وعليها القصوى، الرضورة حالة يف إال ساعة
متعاديتني. سفينتني إبحار بني ساعة وعرشين أربع فرتة تمر أن ويجب

مواد أو جنوًدا تأخذ أو تنزل أال املتحاربني سفن عىل الحرب، وقت ويف الخامسة: املادة
موانيها. ويف القناة يف حربية

يف جنود فصائل تنزل أو تأخذ أن لها يجوز القناة يف عطل حدوث حالة يف ولكن
حربي. عتاد من يلزمهم ما ومعهم رجل، ألف منها كل يتجاوز ال موانيها

الحربية. املتحاربني سفن لها تخضع التي القواعد لنفس الغنائم تخضع السادسة: املادة
فيجوز ذلك، ومع القناة، مياه يف حربية بسفن لنفسها الدول تحتفظ ال السابعة: املادة
الحق هذا يكون وال دولة، لكل اثنتني عددها يتجاوز ال القناة مدخيل يف سفنًا تضع أن

املتحاربني. لسفن
ففي التنفيذ، بمراقبة املعاهدة هذه عىل املوقعة الدول معتمدو ويقوم الثامنة: املادة
عىل بناءً املعتمدون هؤالء يجتمع القناة يف املرور حرية سالمة يهدد خطر حدوث حالة
الحكومة ينبئون الذين وهم السياسية، الهيئة عميد االجتماع ويرأس منهم، ثالثة طلب
حرية وحماية القناة لحماية التدابري اتخاذ تستطيع حتى رأوه الذي بالخطر الخديوية

املعاهدة. تنفيذ ملراقبة السنة يف واحدة مرة يجتمعوا أن وعليهم استخدامها،
تعينه الغرض لهذا خاص مندوب رياسة تحت تكون األخرية االجتماعات وهذه
ويرأسه االجتماع، يحرضهذا أن الخديو ملندوب ويجوز العثمانية، اإلمرباطورية حكومة

العثماني. املندوب تغيب إذا
الفرمانات، إياها تخولها التي السلطات حدود يف املرصية الحكومة وعىل التاسعة: املادة
املذكورة. املعاهدة هذه لتنفيذ التدابري تتخذ أن املعاهدة، هذه تعينها التي الظروف ويف
تطلب أن عليها الالزمة، الوسائل املرصية الحكومة لدى يكن لم إذا ما حالة ويف
أن وعليها الطلب، ذلك إلجابة الالزمة اإلجراءات تتخذ التي العثمانية الحكومة من
معهم، تعمل وأن علًما ١٨٨٥ سنة مارس ١٧ املؤرخ لندن إلعالن املوقعة الدول تحيط

ذلك. الرضورة استدعت ما إذا
هذه بحكم الشأن هذا يف تتخذ التي اإلجراءات سبيل يف ٨ ،٧ ،٥ ،٤ مواد تقف وال

املعاهدة.
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صاحب يتخذها التي اإلجراءات سبيل يف ٨ ،٧ ،٥ ،٤ مواد تقف ال وكذلك العارشة: املادة
الفرمانات حدود يف اإلمرباطورية الجاللة صاحب باسم الخديو وسمو السلطان الجاللة
وجد إذا ما حالة ويف العام، النظام وصيانة مرص عن للدفاع قواته بواسطة املمنوحة
باالستثناءات االنتفاع رضورة الخديو العظمة صاحب أو السلطان اإلمرباطورية صاحب
لندن. إلعالن املوقعة الدول العثمانية الحكومة تنبئ أن عىل املادة، هذه تقررها التي

الحكومة تتخذها التي اإلجراءات سبيل يف املذكورة األربع املواد تقف ال وكذلك
الشاطئ عىل الواقعة ممتلكاتها عن قواتها بواسطة لتدافع اإلمرباطورية العثمانية

األحمر. للبحر الرشقي
١٠ ،٩ مواد يف املبينة للحاالت وفًقا تتخذ التي اإلجراءات وإن عرشة: الحادية املادة

القناة. استخدام حرية سبيل يف تقف أن يجب ال املعاهدة لهذه
.٨ مادة نصوص مع ذلك يتناقض بحيث دائمة تحصينات إنشاء كذلك يجوز وال
لحرية بالنسبة املساواة ملبدأ تطبيقها يف املتعاقدة الدول وإن عرشة: الثانية املادة
أال عىل توافق املعاهدة، هذه أسس من أساس هو الذي املبدأ ذلك القناة، استخدام
تحتفظ كذلك … امتيازات أية للقناة بالنسبة لنفسها تأخذ أن منها واحدة تحاول

الحقوق. بكل املالكة كالدولة لرتكيا
تمسحقوق ال املعاهدة هذه مواد تقررها التي االلتزامات وباستثناء عرشة: الثالثة املادة
سمو وامتيازات حقوق وال السلطان، اإلمرباطورية الجاللة صاحب يملكها التي السيادة

الفرمانات. إياها تمنحه التي الخديو
هذه من الناتجة االلتزامات أن عىل توافق املتعاهدة الدول وإن عرشة: الرابعة املادة

السويس. لقناة العاملية الرشكة امتياز بقاء بمدة تحد ال املعاهدة
املطبقة الصحية اإلجراءات مع املعاهدة هذه تتعارضرشوط ال عرشة: الخامسة املادة

مرص. يف
هذه عىل للموافقة األخرى الدول بدعوة املوقعة الدول تتعهد عرشة: السادسة املادة

املعاهدة.
املعاهدة. هذه عىل بالتصديق تختص عرشة: السابعة املادة
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ولكنا الدول، بقية أمضتها كما بالقناة الخاصة ١٨٨٨ سنة اتفاقية إنجلرتا أمضت لقد
عىل وإرشافها العسكري احتاللها بحكم الفعلية الناحية من تمتعت إنجلرتا أن وجدنا
وضعته الذي التحفظ ذلك ثم السويس، بقناة يختص فيما ممتاز بمركز املرصية الحكومة

األخرى. للدول ليست بحقوق انفرادها معناه كان
املعلقة املسائل تسوية وفرنسا إنجلرتا من كل وجد أن إىل ذلك عىل املوقف واستمر
بني النزاع َحِمَي فلقد صالحهما، غري يف بينهما أواره اشتد الذي النزاع كان فلقد بينهما،
فاشودة أزمة يف بينهما تقع أن الحرب كادت درجة إىل مرص مسألة بخصوص الدولتني

.١٨٩٨ سنة
الرويس، التحالف عىل االعتماد يمكنها ال أنه العنيفة األزمة هذه أثناء فرنسا وجدت
يف اإلنجليزية البحرية أن الفرنسية الحكومة لدى ثبت فلقد إنجلرتا، مناضلة يمكنها وال

الفرنسية. البحرية عىل ا تامٍّ تفوًقا متفوقة املتوسط البحر
مرص يف مركزها لتأمني بفرنسا عالقاتها إصالح مصلحتها من أن إنجلرتا ووجدت
الوحيدتان الدولتان هما الروسيا وحليفتها فرنسا كانت فلقد نهائيٍّا، السويس وقناة
عىل الربيطانيني وسيطرة مرص يف الربيطاني االحتالل استمرار شدة بكل ناوأتا اللتان
ما أثاروا الذين هم القناة رشكة إدارة مجلس يف الفرنسيون واألعضاء السويس، قناة
الدول بقية وأما ،١٨٨٢ سنة يف الربيطانية الحربية العمليات وجه يف عقبات من استطاعوا
ما إذ نهائيٍّا، فرنسا مع عالقاتهم تسوية اإلنجليز حاول ولذا حقيقية؛ معارضة تثر فلم
حلف بمعاونة الفرنسيون استطاع إذا االسرتاتيجية، الناحية من السويس مرصوقناة قيمة
مسيطرون فهم املتوسط، األبيض للبحر الغربي الجزء يف البحرية الطريق قطع خارجي

مراكش. يف كبري ونفوذهم والجزائر تونس عىل
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حالتها ولساءت املتوسط، البحر يف إنجلرتا مركز لتزعزع مدة واستمر ذلك حدث ولو
متعلق كلها اإلمرباطورية املواصالت مستقبل أن تعتقد إنجلرتا أصبحت ولذلك التجارية،
لها سيصري التي الدولة أن إىل تطمنئ أن ورأت الشمايل، األفريقي بالشاطئ كبري حد إىل
برسعة تنمو أخذت قد البحرية أملانيا قوة وأن وخاصًة لها، صديقة دولة مراكش يف النفوذ
األطلنطي املحيط يف الربيطاني األسطول من كبري جانب حجز شأنه من وهذا كبرية،

الشمال. وبحر
إنجلرتا عىل الكارثة لكانت فرنسا، مع إيطاليا وحليفتها أملانيا واتفقت حدث فلو
يف وأملانيا فرنسا اتفقت أن حدث ولقد والعالم، املتوسط األبيض البحر يف مركزها وعىل
أن إىل واضطرت الجالء، يف تفكر وأخذت مرص، يف إنجلرتا مركز فتزعزع ١٨٨٥ سنة
إىل واضطرت البحار، وراء باملستعمرات يختص فيما والفرنسيني األملان بمطالب تسلم
سنة يف االتفاق نفس تكرر فإذا فرنسا، تريض تسوية مرص يف املالية املسألة تسوي أن
فماذا األملاني، املعسكر إىل االنضمام يف جديٍّا تفكر فرنسا وكانت ،١٩٠٠ سنة أو ١٨٩٨

العالم؟ أجزاء وبقية السويس وقناة مرص يف إنجلرتا مركز يكون
وقواعدها السويس قناة عىل مرصوإرشافها يف مركزها إىل تماًما إنجلرتا تطمنئ فلكي
املسائل كل وتسوية فرنسا مع تام اتفاق إىل الوصول من بد ال ومالطة، طارق جبل يف
«النزدون االتفاقية يف ذلك وتم والقناة، مرص مسألة وخاصًة بينهما، عليها املتنازع

.١٩٠٤ سنة ربيع يف كامبون»
إنجلرتا وضمنت ملرص، اإلنجليزي لالحتالل الحقيقية املعارضة زالت االتفاقية وبهذه
إىل حاجة يف تعد لم وبذلك والقناة، النيل ضفاف عىل مركزها تفوق حني وإىل نهائيٍّا

.١٨٨٨ سنة باتفاقية ألحقته الذي التحفظ
الدولتان وأعلنت التحفظ، ذلك زوال عىل السادسة املادة يف الجديدة االتفاقية فنصت

.١٨٨٨ سنة معاهدة وبرشوط القناة يف املرور بحرية تمسكهما
اإلنجليزي لالحتالل الروسيا معارضة كذلك زالت وفرنسا إنجلرتا بني االتفاقية وبهذه
االتفاقية، هذه من سنوات ثالث بعد اإلنجليزي الفرنيس الوفاق إىل الروسيا وستنضم ملرص،
األوىل الكربى الحرب قيام فإيل وإيطاليا، واملجر والنمسا أملانيا مثل الكربى الدول بقيت
جدية معارضة االحتالل معارضة إىل تدعوها ومهمة مبارشة مصالح الدول لهذه تكن لم

القناة. يف املمتاز إنجلرتا مركز مناقشة أو
طريق إنشاء أملانيا محاولة وهي للقناة، بالنسبة النظر تستوقف مسألة هناك ولكن
بغداد). بيزنطة، (برلني، ب. ب. ب. طريق وهو والغرب، الرشق بني للمواصالت آخر
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سكة إلنشاء ١٩٠٠ سنة بعد من العثمانية الدولة يف املمتاز مركزها تستغل أملانيا أخذت
إىل الحديدية السكة تكمل ومنها بغداد، إىل والعراق والجزيرة األناضول تخرتق حديدية
من كبري جانب تحويل إمكان ألملانيا ُهيئ وبذلك الفاريس، الخليج مدخل عىل البرصة

الجديدة. الطريق إىل السويس قناة طريق عن الرشق تجارة
امتياز تأخذ أن أملانيا استطاعت ١٩٠٣ سنة ففي مرشوعهم، تنفيذ يف األملان وأخذ
الجسيم الرضر إلحاق يمكن أنه الوقت ذلك يف يرون األملان وكان بغداد، حديد سكة
إرشافها انتهاء معناه ليس ملرص إنجلرتا فقدان وإن مرص، هي واحدة نقطة يف بإنجلرتا
ورشق أواسط يف ممتلكاتها ضياع أيًضا معناه ولكن الهند، إىل والطريق السويس قناة عىل
عطب فأي اإلمرباطورية، رشايني من حيويٍّا رشيانًا السويس قناة األملان اعترب أفريقيا،

جسيمة. بخسارة إنجلرتا يصيب به يلحق
بل األمر، أول من الجديد الخطر ذلك الربيطانية الحكومة تلحظ لم حال أي وعىل
بالسيطرة أرسعت املرشوع لخطر تنبهت حني ولكنها األملاني، املرشوع تمويل يف وساهمت
قامت ثم مًعا، واألتراك األملان حركة لتشل روسيا مع حلًفا وعقدت الفاريس، الخليج عىل
طريق وظلت األملان، يبغي كان كما املرشوع تنفيذ يكمل فلم األوىل، الكربى العاملية الحرب
العراق عىل إنجلرتا سيطرت الحرب هذه انتهاء بعد إنه إذ منافس، بغري السويس قناة
عدم تضمن تحالف معاهدة معه عقدت ثم ملدة، السياسية الناحية من كاملة سيطرة
الفاريس الخليج طريق إحياء عىل إنجلرتا تعمل فلم ذلك ومع أعدائها، جانب إىل انضمامه

السويس. قناة طريق ينافس بحيث األبيض؛ البحر — العراق —
واليابان، روسيا بني األوىل الحرب حربان؛ قامت األوىل، الكربى الحرب قيام وقبل
من الروسيا تخرج أال الحال بطبيعة ويهمها لها، وحليفة لليابان صديقة إنجلرتا وكانت
مرور عىل توافق أن ١٨٨٨ سنة اتفاقية تنص كما إنجلرتا عىل وكان منترصة، الحرب هذه
األمر، أول يف اإلنجليزية الحكومة وترددت األقىص، الرشق إىل القناة يف الرويس األسطول

اليابانية. املياه يف حتفه ليلقى فمر املرور، من منعه تحاول لم ولكنها
بسبب ،١٩١١ سنة يف وإيطاليا العثمانية الدولة بني الحرب كانت الثانية املرة ويف
من جزءًا كانت والتي عليها، االستيالء إىل ترمي إيطاليا كانت التي طرابلس مسألة

العثمانية. الدولة ممتلكات
زالت ال الدويل القانون ناحية ومرصمن الغربية، الناحية ملرصمن مجاورة وطرابلس
دامت ما السويس قناة عىل وتعتدي تهاجمها أن إليطاليا ويحق العثمانية، السيادة تحت
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العثمانية للدولة التابعة الدوديكانيز جزر هاجمت كما العثمانية، الدولة مع حرب حالة يف
أيًضا.

بني التام الحياد موقف مرص يف إنجلرتا تقف لم لو هذا، حدوث املمكن من كان
معارضة تثري أال عىل ١٨٧٨ سنة صيف منذ وافقت قد كانت إنجلرتا أن والواقع املتحاربني،
قربص، احتالل قررت حني الفكرة هذه إنجلرتا قبلت طرابلس، إىل اإليطاليون ذهب إذا
الفريق عىل املتحاربني من فريًقا تساعد أال املرصية الحكومة من إنجلرتا طلبت ولذلك
يف الطرابلسيني مساعدة استطاع لو يود كان املرصي العام الرأي أن من بالرغم اآلخر،
بعد — العثمانية الحكومة طلبت حني ولذا أرادت، ما إلنجلرتا تم وفعًال الشديدة، محنتهم
مرص، يف العثمانية الجنود مرور — عليها البحري الحصار بالقوة اإليطاليون فرض أن
من فرقة إرسال مرص حكومة من العثمانية الحكومة طلبت ملا وكذلك إنجلرتا، توافق لم
ذلك، عىل كتشنر هربرت الربيطاني املعتمد احتج طرابلس، يف األتراك ملساعدة جيشها
حينئٍذ نفسها إنجلرتا فستجد طرابلس، إىل جيشها من جزءًا مرص أرسلت إذا أنه وبنيَّ
كتشنر وذكَّر راضية، تركيا تقبله ال الذي األمر مرص، يف جنودها عدد زيادة إىل مضطرة

مرص. يف لجيوشها إنجلرتا تعزيز عىل أبًدا توافق ال كانت أنها العثمانية الدولة
القناة. أو مرص عىل باعتداء إيطاليا تقوم أن دون الطرابلسية الحرب مرت ذلك وعىل
مد موضوع ١٩٠٩ سنة يف السويس قاة رشكة أثارت الطرابلسية الحرب قيام وقبل
هذا يف تتدخل أال جانبها من الربيطانية الحكومة ورأت القناة، لرشكة املمنوح االمتياز
لم ١٩٠٩ سنة نوفمرب يف اإلنجليزي الربملان يف املسألة هذه أثريت حني ولذا املوضوع،
إن قال: أن عىل واقترص املوضوع، يف برأي يديل أن الربيطانية الخارجية وزير جراي يرد
مرصسري يف الربيطاني املعتمد أن يظهر ولكن فيه. رأيها إلبداء مرص عىل معروض األمر
يهم االمتياز مد أن اعتقد فلقد االمتياز، ملد حكومته من حماسة أكثر كان جورست إلدن
تأييًدا املرشوع ذلك تأييد عىل تشجعه لم حكومته ولكن ومستقبلهم، املرصيني حارض

فرفضته. ١٩١٠ سنة فرباير ٩ يف مرص عىل املرشوع وعرض عمليٍّا،
لرفض تحزن لم فإنها بالعكس بل معينًا، موقًفا الربيطانية الحكومة تتخذ فلم
النواب بعض ذكر الربيطاني، العموم مجلس يف املوضوع ذلك أثري ملَّا إذ له، مرص
عن اآلخرين النواب بعض وسأل مرص، يهم كما إنجلرتا يهم القناة مستقبل أن اإلنجليز
والتجارية املالية الربيطانيني مصالح لحماية الربيطانية الحكومة اتخذتها التي التدابري
يتعلق أمر هذا بأن جراي لورد أجاب املد، مرصمرشوع رفضت أن بعد السويس قناة يف
تستشري أن قبل املد تؤيد أن يجب ال بريطانيا وأن القناة، وبرشكة املرصية بالحكومة

70



(١٨٨٨–١٩٣٥) والقناة إنجلرتا

الرشكة، إدارة مجلس يف اإلنجليز األعضاء رأي أوًال تعرف أن فيجب الخاصة، مصالحها
التجارة. وزارة ورأي الربيطانية الخزانة رأي وتعرف

االمتياز مد بمسألة كثريًا يهتمون يكونوا لم بريطانيا يف السفن أصحاب أن ويظهر
األوىل، الكربي الحرب قامت وحني الربيطانية، الحكومة وكذلك القناة، لرشكة املمنوح
الحكومة أعلنت األوربية، الوسطى والدول أملانيا جانب إىل العثمانية الدولة وانضمت
وأصبح الربيطانية، الحماية وقيام الرتكية السيادة زوال ١٩١٤ سنة أواخر يف الربيطانية
توافق لم واحد جانب من جاء اإلعالن هذا أن من بالرغم القناة عىل ا تامٍّ إرشافها بذلك

مرص. وال أصدقاؤها، وال تركيا الحال بطبيعة عليه
ملعاهدة يعد ولم يشء، كل قبل وحلفاؤهم هم الربيطانيني، مصالح إنجلرتا وراعت
ما إال قراراتها من ينفذ فلم حقيقي، وجود األوىل الكربى الحرب أزمة خالل ١٨٨٨ سنة
يف املعادية السفن عىل وقبضت املرور، حرية فيها إنجلرتا تراع فلم الحلفاء، صالح يف كان
عرقلة عىل تعمل أو القناة يف عدوانية بأعمال القيام تنوي السفن هذه أن بحجة مياهها

فيها. املالحة حرية
الرشقية، الناحية من دفاع خط القناة اتخاذ كذلك الربيطانية الحكومة وقررت
السفن مرور ومنع حربية، عمليات وموضع عسكرية منطقة إىل القناة بذلك فتحولت
ثالثة إىل القناة قسمت الحلفاء، مصالح يكفل للقناة خاص نظام ووضع فيها، املعادية
يف ووضعت اإلسماعيلية، يف املدافعة القوات مركز وجعل عنها، الدفاع لتنظيم أجزاء
لديها ما القناة رشكة ووضعت الدفاع، يف لتساهم وفرنسية بريطانية حربية سفن القناة
املرصية الحكومة وعاونت الدفاع، خدمة يف وعمال ومهندسني وأدوات ومعدات سفن من
بالقناة، يلحق تلف أي ملنع االحتياطات باتخاذ وقامت وموارد، قوة من تستطيع ما بكل

القناة. شواطئ بحراسة الهجانة قوات وقامت
معارك بالفعل ونشبت القناة، بمهاجمة باشا جمال بقيادة واألملان األتراك قام ولقد
القناة، منطقة من وانسحابهم األتراك بانهزام انتهت والفرنسيني اإلنجليز وبني بينهم
بعد عليهم، الضغط خف إذا القناة، عىل الهجوم إىل سيعودون األتراك أن يظن وكان
بذلك يقوموا لم األتراك أن عىل الدردنيل، عىل االستيالء يف ا تامٍّ فشًال الحلفاء فشل أن
أن إىل كذلك وظلت مرص، رشقي يف الحربية العمليات مركز القناة ظلت ذلك ومع الهجوم،
بالهجوم، هم وقاموا العريش إىل اإلنجليز وتقدم ١٩١٧ سنة يونيو يف أللنبي الجنرال عنيِّ

القناة. عىل الرتكي الخطر انتهى فحينئٍذ سينا، جزيرة شبه وطهروا
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األتراك سلطة تحويل عىل فرساي معاهدة يف ١٥٢ مادة نصت الحرب انتهت وحني
من الرسيان إىل وعادت ،١٨٨٨ سنة معاهدة نصوص وأكدت إنجلرتا، إىل القناة حماية يف

جديد.
جميعه، األدنى الرشق يف الجانب مهيبة املركز قوية الحرب هذه من بريطانيا خرجت
عىل بحمايتها واعرتفت بها، واملحيطة القناة عىل املرشفة املناطق كل عىل سيطرت فلقد

األردن. ورشق لفلسطني، وانتدبت السواء، عىل املنهزمة والدول املنترصة الدول مرص
الحماية انتهاء جانبها من إنجلرتا أعلنت ١٩٢٢ سنة فرباير ٢٨ ترصيح ويف
هذا يف ويهمنا األربعة، بالتحفظات مقيًدا مرص باستقالل واعرتفت مرص، عىل الربيطانية
اختالف عىل اإلنجليزية الحكومة وكانت الربيطانية، باملواصالت الخاص التحفظ املكان
يف إنجلرتا فكأن اإلمرباطورية، املواصالت هذه يف املهمة الحلقة هي القناة أن ترى ألوانها
والدفاع فيها، املرور وحرية السويس قناة حماية بحق لنفسها احتفظت قد التحفظ هذا
كانت إنجلرتا أن هنا ننىس أال يجب أنه عىل ناحية، أية من اعتداء عليها قام إذا عنها،
مرص أن تعتقد إنجلرتا كانت الوقت ذلك ففي مرص، بمسألة دائًما القناة مسألة تربط
إنجلرتا عىل يجب اإلمرباطورية املواصالت خطوط يف حلقة السويس قناة فيها بما كلها
مرص. عن الدفاع بحق لنفسها احتفظت ولذلك اعتداء، كل ضد عنها والدفاع حمايتها

الزمة تراها التي مرص جهات كل يف االحتالل بقاء إنجلرتا بررت األساس هذا وعىل
والغرب. الرشق بني الربيطانية املواصالت ولحماية للدفاع

للتخلص مرص جهاد تاريخ هو ١٩٢٢ سنة بعد من السيايس مرص تاريخ كان ولذا
اآلخر. تلو الواحد فرباير، ٢٨ ترصيح فرضها التي القيود من

كل عن اإلنجليز جالء وجوب وهو العادل، ومطلبها بفكرتها متمسكة ظلت فمرص
تدعيه الذي الحق ومنها لها، حقوًقا تراه بما متمسكة ناحيتها من وإنجلرتا أرايضمرص.
والحرب السلم أوقات كل يف والحربية التجارية سفنها مرور حرية ضمان من لنفسها
هذه حراسة لترتك استعداد عىل تكن ولم واألقىص، األوسط الرشقني يف مصالحها لحماية

لغريها. لها حيوية تعتربها التي الطريق
من بالرغم بمرص بريطانيا عالقات يحدد الذي هو مدة فرباير ٢٨ ترصيح وظل
حل إىل للوصول املختلفة العهود يف مفاوضات وجرت به، يعرتف لم املرصي الجانب أن

الطرفني. يريض املرصية للمسألة
ومسرت باشا زغلول سعد بني قامت ما املفاوضات أو املحادثات هذه أهم وكانت
تتنازل أن نبحثه الذي باملوضوع يختص فيما املرصي الجانب فاقرتح مكدونالد، رمزي
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ال أنه الربيطانية الوزارة رئيس وأعلن األمم، لعصبة السويس قناة حماية عن إنجلرتا
اإلمرباطورية، الربيطانية للمواصالت السويس قناة أهمية وأكد الفكرة، هذه قبول يستطيع
لها، حليًفا كان ولو حتى لغريها الحق هذا إعطاء بريطانيٌة حكومٌة تستطيع ال أنه وذكر
تؤمن تكن لم أنها إال األمم عصبة نظام بناء يف اشرتكت قد كانت وإن إنجلرتا أن ويظهر

مصالحها. حماية عىل بقدرتها تماًما
الربيطانية الخارجية وزير تشمربلن أوستن سري بني جرت التي املفاوضات ويف
لم معاهدة، مرشوع وضع إىل وانتهت ١٩٢٧ سنة يف الوزراء مجلس رئيس باشا وثروت
املواصالت خطوط ذكرت وإنما املرصية، املسألة عن منفصلة كمسألة القناة مسألة تذكر
ملك جاللة «يسمح املرشوع: ذلك فيذكر جميًعا، املرصية األرايض تشمل كأنها الربيطانية
الربيطانية، اإلمرباطورية املواصالت خطوط لحماية ضمانًا بريطانيا ملك لجاللة مرص
ووجود الغرض، لذلك الالزمة القوات له تكون بأن قريب، تاريخ يف اتفاقية لعقد وانتظاًرا
سنوات عرش مرور وبعد مرص، سيادة حقوق يمس وال احتالًال معناه ليس القوات هذه
القوات، هذه فيها توضع التي األماكن مسألة تجاربهما ضوء يف املتعاقدان الطرفان ينظر
يف األمم عصبة مجلس حكم فإن األمم، عصبة عىل األمر يعرض اتفاق إىل يصال لم فإذا
خمس انقضاء بعد املرصية الحكومة طلب عىل بناءً فيه النظر يعاد مرص، صالح غري

العصبة.» قرار من سنوات
عىل األجنبي الطريان املرصية الحكومة تحرم املرشوع بذلك املتصلة امللحقات ويف

بريطانيا. عىل الحال بطبيعة التحريم هذا ينطبق وال القناة، منطقة
أن الربيطانية الحكومة تستطيع ملا األقىص الحد ومعه مرص إىل باشا ثروت ورجع

املرشوع. ذلك مرص فرفضت عليه، توافق
لغرض ١٩٢٩ سنة يف لندن إىل الوزراء مجلس رئيس باشا محمود محمد ذهب وحني
اإلنجليز وبني بينه محادثات قامت األمم، عصبة يف مرص ولقبول االمتيازات نظام تعديل
لوضع الفرصة هذه انتهاز يف املرصية الوزارة رئيس يرتدد ولم مفاوضات، إىل تطورت
الربيطانية الخارجية وزير وبني بينه املناقشة وبدأت ومرص، إنجلرتا بني لتسوية أساس
سنة مرشوع أجلها من فشل التي الحربية املسائل يف هندرسون آرثر مسرت الوقت ذلك يف

.١٩٢٧
مرص ملك الجاللة صاحب «يسمح وهو: القناة بمنطقة يختص نص لذلك ووضع
اإلمرباطورية مواصالت خطوط لحماية وضمانًا تسهيًال بريطانيا ملك الجاللة لصاحب
وهذا الغرض.» لهذا الالزمة القوات الكبري التل رشقي املنطقة يف يضع بأن الربيطانية
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ذلك ترك فلقد ،١٩٢٧ نوفمرب تشمربلن أوستن باشا ثروت مرشوع من ٧ مادة عىل تقدم
وذلك تختاره، مكان أي أو اإلسكندرية أو القاهرة يف قواتها وضع حق لربيطانيا املرشوع
موضوع يثار سنوات العرش مرور وبعد املعاهدة، لتنفيذ التالية األوىل العرش السنوات يف
الطرفان يستطع لم إذا األمم عصبة عىل األمر ويعرض الربيطانية القوات أمكنة تحديد

اتفاق. إىل الوصول
هي — باشا محمود هندرسون-محمد معاهدة مرشوع يف — هندرسون ففكرة ولذا
عن الوقت نفس يف وبعيدة القناة، من قريبة بمنطقة الربيطانية القوات أمكنة تحديد
القديمة الفكرة انتهت وبذلك املرصي، الشعب أنظار عن بعيدة أي واإلسكندرية؛ القاهرة
إىل الربيطانية املواصالت سلسلة يف حلقة كلها مرص بأن مدة بريطانيا بها تمسكت التي

األقىص. والرشق الهند
مرص يف الربيطانية القوات بقاء من الغرض بأن تقول التي الجديدة الفكرة وأكدت
الحكومة تختار كما ال القوات هذه أماكن حددت كما السويس، قناة حماية هو إنما

الدولتان. عليها تتفق خاصة أماكن يف ولكن الربيطانية،
السويس قناة حماية «لضمان يأتي: ما عىل املعاهدة هذه مرشوع يف نص ولذلك
مرص ملك جاللة يسمح الربيطانية، اإلمرباطورية أجزاء بني للمواصالت أساسية كوسيلة
٣٢ خط رشقي إىل عليها اتفق جهات يف املرصية األرايض يف يضع بأن إنجلرتا ملك لجاللة
ال القوات هذه ووجود الغرض، لهذا الزمة بريطانيا ملك جاللة يراها التي القوات رشًقا

السيادة.» يف مرص حقوق يمس وال احتالًال يعني
رسميٍّا إنجلرتا أكدت — ١٩٢٩ سنة أغسطس ١٣ مرشوع — املرشوع هذا ففي
ولذا عنها، الدفاع حق لنفسها وأعطت اإلمرباطورية، ملواصالتها السويس قناة أهمية
الربملان يف له خطاب يف هندرسون مسرت أعلن ولقد منطقتها، يف جنودها تعسكر أن قررت
،١٩٢٧ سنة ملفاوضات امتداد هي املفاوضات هذه أن ١٩٢٩ ديسمرب ٢٣ يف اإلنجليزي
محمد ووافق املرصي، الشعب عىل املرشوع ذلك يعرض أن هندرسون مسرت واشرتط

ذلك. عىل باشا محمود
مع املفاوضات يف لتستمر ،١٩٣٠ سنة يناير أول يف الحكم إىل الوفد وزارة جاءت ثم
واصف خارجيته وزير ومعه الوزراء، مجلس رئيس باشا النحاس ووصل العمال، وزارة
املرصية الحكومتني بني وود صفاء جو يف ١٩٣٠ سنة مارس ٢٦ يف لندن إىل باشا غايل

مارس. ٣١ يف املفاوضات وبدأت والربيطانية،
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املرصي الجانب واقرتح السويس، قناة عن الدفاع مسألة يف طويًال الطرفان وتناقش
يقبل ولم القنطرة، أو فؤاد بور يف للقناة الرشقية الحافة عىل الربيطانية القوات كل وضع

االقرتاح. ذلك هندرسون رأسهم وعىل اإلنجليز املفاوضون
وتقصري اإلسماعيلية، بقرب اإلنجليزية القوات تركيز عىل املرصي الجانب وافق ثم
إىل املفاوضات استمرت ولقد عاًما، عرشين إىل عاًما وعرشين خمسة من هناك بقائها أجل
فشل املرشوع هذا ولكن ملحقات، ومعه اتفاق مرشوع إىل الطرفان يصل وكاد مايو، ٥

السودان. مسألة عىل االختالف بسبب نهائيٍّا
لصداقتهما تأكيًدا الطرفني بني تحالف إنشاء االتفاقية هذه مرشوع اشرتط
التاسعة املادة نصت القناة بموضوع يختص وفيما الطيبة، وعالقتهما الودي وتفاهمهما
هي مرص، من يتجزأ ال جزء هي التي السويس قناة ألن نظًرا ييل: ما عىل املرشوع هذا من
الربيطانية، لإلمرباطورية املختلفة األجزاء بني للمواصالت مهمة ووسيلة عاملية، طريق
مركز يف أصبح املرصي الجيش أن عىل املتعاقدان الطرفان فيه يتفق الذي الوقت فإيل
يسمح مرص ملك جاللة فإن القناة، يف املالحة وسالمة حرية حماية بموارده فيه يستطيع
امللحقة باملذكرة املحددة املنطقة يف اإلسماعيلية من قريبًا يضع بأن بريطانيا ملك لجاللة
يف املرصية القوات مع التعاون هو وهدفها عليه، املتفق العدد عن عددها يزيد ال قوات
قري أبو من الربيطانية امللكية الجوية القوات مركز ينقل الغرض ولنفس القناة، حماية

السيادة. يف مرص حقوق يمس وال احتالًال يعني ال القوات هذه ووجود فؤاد، بور إىل
خالف حدث إذا ،١٤ مادة يف املبينة سنة العرشين مدة نهاية يف أنه املفهوم ومن
املرصي الجيش ألن الربيطانية؛ القوات بقاء لزوم عدم مسألة عىل املتعاقدين الطرفني بني
الخالف هذا فيعرض القناة، يف املالحة حرية حماية من بموارده تمكنه حالة يف أصبح

األمم. عصبة عىل
بموافقتهما تبدأ أن يصح املعاهدة تنفيذ من سنوات عرش انتهاء فبعد ذلك ومع

املعاهدة. يف تعديل أي إلجراء املفاوضات
ال جزء القناة بأن رسميٍّا مرة ألول اعرتفت إنجلرتا أن املرشوع هذا يف يالحظ
الربيطانية للمواصالت مهمة وسيلة وأنها عاملية، طريق بأنها واعرتفت مرص، من يتجزأ
عن الدفاع يف األول الحق له املرصي الجيش بأن اعرتفت كما اإلمرباطورية، أجزاء بني
يف أماكنها وحددت الريطانية، القوات معه فتتعاون الراهنة لحالته نظًرا ولكن القناة،

الناحية. هذه من ١٩٢٨ سنة مرشوع عىل تقدم شك بال وهذا اإلسماعيلية،
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العالقة وظلت مايو، ٥ يف الوفد ووزارة العمال وزارة بني املفاوضات انقطعت ولقد
الكرة تعيد ألن مستعدة الربيطانية الحكومة وكانت بالقوي، الضعيف عالقة الدولتني بني
االحتالل جيش وجود وكان الربيطانية، السياسة املرصيون تحدى كلما القوة استعمال يف
عداء عالقة عامة بصفة الفريقني بني العالقات فكانت وقمعهم، املرصيني الستذالل رمًزا

مسموًما. بينهما والجو
استخدام إىل ولجأت الثورة، لقمع ١٩١٩ سنة مارس يف القوة بريطانيا استخدمت
برية بقوات مرص إىل فأرسلت ،١٩٢٤ يف ستاك يل السري مقتل عقب والتهديد القوة
إىل مالطة من أرسلت ١٩٢٧ سنة مايو ٣٠ ويف عنيفة، رشوًطا وفرضت جديدة وبحرية
املرصي، الجيش بتنظيم خاصة مسائل يف إنجلرتا رأي لتأييد حربية بوارج ثالث مرص
حربية سفن خمس وجاءت القاهرة، حكومة عىل إنجلرتا ضغطت تقريبًا بسنة ذلك وبعد
قامت وملا الربيطانية، للحكومة النهائي اإلنذار لتأييد ١٩٢٨ سنة أبريل ٣٠ يف بريطانية
اإلسكندرية إىل حربية سفنًا إنجلرتا أرسلت ١٩٣٠ سنة يوليه يف االضطرابات بعض

يتغري. أن الجو لذلك هللا وأذن ١٩٣٥ سنة جاءت ثم والسويس، وبورسعيد
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الحرب تلت التي عاًما عرش الخمسة طوال إنجلرتا اعتادته الذي السيايس الجو تغري
األوىل. الكربى

يف إنجلرتا وُهددت القديم، يف كانت كما إلنجلرتا مواتية تعد لم الدولية فالظروف
املوسولينية إيطاليا قوة فظهرت املتوسط، األبيض البحر يف مركزها ويف البحرية قوتها
وتنتظر الداخلية شئونها تنظم دورها يف الروسيا وقبعت الهتلرية، أملانيا وأيدتها جارفة،

األوربية. الرأسمالية من لتنال الفرصة
االنهيار، يف اليشء بعض إليها ركنت قد إنجلرتا كانت التي الدولية النظم وأخذت
منها يديها األمريكية املتحدة الواليات نفضت أن بعد كبري احرتام لها يعد لم األمم فعصبة
ونفوذها إنجلرتا تفوق وهددت آسيا، رشقي يف اليابان قوة ونمت األوربية، األمور ومن
الربيطاني الحكم عىل دائمة ثورة يف الهند وأصبحت آسيا، رشقي جنوب ويف الصني يف
يف وثابرت مصريها تقرير يف بحقها املهضومة الشعوب ونادت باالستقالل، مطالبة
مصلحتها أن ووجدت إلنجلرتا، بالنسبة القوة باستخدام التهديد عهد فانتهى كفاحها،
إنجلرتا وكانت اإلنجليزية، باملصالح االهتمام بجانب الشعوب مصالح إىل النظر تقتيض

اعتبار. كل فوق وتضعها وحدها مصالحها إىل تنظر ذلك قبل
موقف مرص نحو إنجلرتا سياسة توجيه يف األكرب األثر لها كان التي العوامل وأهم
تسوية إىل الوصول ومرصرضورة إنجلرتا من كل فتبينت أثيوبيا، من الفاشستية إيطاليا

جديد. أساس عىل عالقتهما ووضع بينهما عليها املتنازع األمور
ميول كانت فلقد بليًغا، أثًرا فيها الحبشية األزمة تركت فلقد مرص حيث من أما
مرص عىل وكان حريتهم، عن يناضلون كانوا الذين األحباش جانب إىل وعواطفها مرص
الناحية من ملرص جارة فإيطاليا جارتيها، بني املحتوم النزاع هذا يف موقفها تقرر أن
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يف تمر الجارتني بني تصل التي والطريق السودان، ناحية من جارتها والحبشة الغربية،
السويس. قناة وهي أرايضمرص،

ومن الغربية حدودها ناحية من بالخطر، محفوف مركز يف نفسها مرص وجدت
لربيطانيا بالنسبة مرص موقف أن ارتباًكا املوقف وزاد الرشقية، الجنوبية الحدود ناحية

محدود. وغري واضح غري كان
العالقات موضوع بعث مرص، بحدود املحدق والخطر الجديد، الدويل فاملوقف
الرشق يف بريطانيا مركز وعىل مرص عىل الخطر وازداد جديد، من الربيطانية املرصية

إيطاليا. عىل عقوبات فرض يف األمم عصبة تفكري بعد األدنى،
أثيوبيا، يف وقوتها نفوذها تنمية عىل مساعيها تقترص ولم جامدة، إيطاليا تقف ولم
فلقد آخر، حساب السويس وقناة ومرص األبيض البحر يف ملركزها يعمل أن طلبت بل
لألسطول مساٍو مركٍز إىل القوة يف اإليطايل األسطول ووصل ليبيا، يف حامياتها عزرت
حمولة مجموع من ٪٣٥ إىل حمولته وصلت إذ املتوسط، األبيض البحر يف الربيطاني
تجعل جوية قوة تعزره نشأته، يف أحدث اإليطايل األسطول وكان كله، الربيطاني األسطول
إذا شديد، خطر يف والقناة واإلسكندرية مالطة يف وقواعده الربيطاني األسطول مركز
لم إنجلرتا وأن سيما ال الوقوع، محتملة الحرب هذه وكانت بريطانيا، بني حرب قامت
إيطاليا، وبني بينها األمور تحرجت إذا لها البحري فرنسا تأييد من تماًما واثقة تكن
يف إنجلرتا ممتلكات عىل لتسطو الفرصة هذه اليابان تنتهز أن الوقت نفس يف وتخىش

العالم. من الجزء هذا يف نفوذ من إلنجلرتا ما عىل وتقيض األقىص، الرشق
لسياسة مسايرتها يف املرصية للحكومة مساعًدا املرصي العام الرأي اتجاه كان ولقد
عىل عملت التي األمم عصبة خارج الوحيدة الدولة مرص كانت فلقد إيطاليا، بإزاء إنجلرتا
الشديد إيطاليا احتجاج وكان إيطاليا، عىل األمم عصبة فرضتها التي العقوبات تنفيذ
اإليطايل بالخطر مرص فأشعرت عادت التي العوامل من العقوبات، لهذه مرص تنفيذ عىل
إغالق العقوبات ضمن يكون أن السياسية األوساط بعض يف اقرتح وأنه سيما ال الداهم،

اإليطالية. واملعدات السفن وجه يف السويس
رشق يف الجديد مركزهم دولة تحدت إذا جديد العتداء مستعدين اإليطاليون وكان
من لهم خري هذا إنجلرتا، مع اتفاق إىل يصلوا أن لهم أفضل أنه املرصيون ورأى إفريقية،

الوقوع. محتمل إيطايل لغزو فريسة الوقوع
يف مركزها بضعف االحتالل، قوات وجود من بالرغم ناحيتها، من إنجلرتا وشعرت
كانت الذي الوقت يف هذا القوة، باستخدام والتهديد القوة عىل قائًما كان فمركزها مرص،
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إىل االلتجاء إيطاليا عىل تعيب — الظاهر يف وحكومتها وصحفها، برملانها — إنجلرتا فيه
حرياتها. ولقمع األخرى الشعوب مع منازعاتها لفض كوسيلة القوة

التقرب عىل مرص تحض وساق قدم عىل قائمة إنجلرتا ضد اإليطالية الدعاية وكانت
رشكة إدارة يف بنصيب وتطالب مرص، يف اإلمرباطورية إنجلرتا بسياسة وتندد إيطاليا، من
كيد فيه وإنما للمرصيني إساءة فيه ليس األخري مطلبها أن إيطاليا وظنت السويس، قناة
تغلق أن دائًما تخىش إيطاليا فكانت القناة، إدارة يف األسد نصيب لها كان التي لفرنسا
يف بنصيب إيطاليا طالبت وكما اإلمرباطورية، مواصالتها طريق ويف سفنها وجه يف القناة
القناة. يف املرور حركة عىل الرشكة تفرضها التي الرسوم بتخفيض طالبت القناة إدارة
الحرية لها تزال ال إنجلرتا وجدت ١٩٣٥ سنة خريف يف اإليطالية الربيطانية فاألزمة
ولقد وجويٍّا، وبريٍّا بحريٍّا القناة فيها بما املرصية واألرايض املوانئ استخدام يف املطلقة
حولت قد إنجلرتا بأن القائلة الفكرة املرصيني لدى مرص يف الربيطانية القوات تركيز أثار
لإلنجليز املعادية الدول اعتداء يربر أن شأنه من وهذا إليطاليا، معاٍد معسكٍر إىل مرص

مرص. عىل
املرصية العالقات يف النظر إعادة مسألة أثارت الحبشية اإليطالية فاألزمة ولذا
إىل مضطرة نفسها إنجلرتا ووجدت ،١٨٨٢ سنة صيف منذ متوترة ظلت التي الربيطانية

اإليطايل. الخطر ملقابلة مرص يف قواتها تعزيز
قد ذلك عىل فالسكوت الجديد، املوقف ذلك عن يرىض يكن لم املرصي الشعب ولكن
إىل الوقت نفس يف يؤدي وقد املستقبل، يف اإلنجليز عليها يستند خطرية سابقة إىل يؤدي
البالد، يف الوطني بالشعور اإلنجليز استهتار من فيه ما فيه ثم مرص، عىل إيطاليا اعتداء
أن ١٩٣٥ سنة أكتوبر ١٨ يف له انتخابي خطاب يف رنسيمان مسرت أعلن أن بعد سيما ال

مالطة. من بدًال اإلسكندرية يف املهمة البحرية قاعدتها جعلت قد إنجلرتا
ألقاها التي الخطب يف ظهر بإنجلرتا، البالد عالقة لتوضيح مرص يف الحاجة ظهرت
وبيًال، مرصرضًرا عىل مرصسيجلب يف إنجلرتا مركز أن البالد يف املختلفة األحزاب زعماء
واضطرت متحدة، جبهة بتكوين العام الرأي وطالب فائدة، أقل البالد منه تستفيد أن دون
يف هور سميول سري ألقاهما خطابني ويف مرص، نحو سياستها تبني أن الواقع يف إنجلرتا
املوقف استغالل إىل تسع لم إنجلرتا أن فيهما أعلن ١٩٣٥ سنة ديسمرب و٥ نوفمرب، ٩
األماني عىل تعطف بريطانيا وأن املرصية، املصالح حساب عىل مصالحها لخدمة الحارض

املرصية.
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سنة دستور بإزاء اإلنجليزية الحكومة ملوقف مرص يف قبوًال يجدا لم الخطابني ولكن
الفعلية للمفاوضات بعد يحن لم الوقت بأن هور سميول وإلعالن مناسب، غري بأنه ١٩٢٣

بمرص. إنجلرتا عالقة لتحديد
إنجلرتا أن أوًال: الربيطاني الترصيح معنى ألن عنيفة؛ احتجاجات مرص يف فثارت
ملرص، حيوية مسألة أن وثانيٍّا: للبالد، الداخلية األمور يف التدخل عىل مرصة زالت ال
اإليطالية العالقات بعد الثانية املرتبة يف إنجلرتا تضعها لها موت أو حياة مسألة هي
سنة يف مرص وفد مع املرصية املسألة ملناقشة إنجلرتا رفض املرصيون وتذكر اإلنجليزية،

.١٩١٩
فلقد ،١٩٣٥ سنة يف مركزها من بكثري أقوى إنجلرتا مركز كان ١٩١٩ سنة يف ولكن
١٩٣٥ سنة يف بينما الوجوه، لها تعنو منترصة األوىل العاملية الحرب من إنجلرتا خرجت

منتهاها. تعرف ال بحرب مهددة إنجلرتا كانت
متحدة، جبهة مرصوتكوين يف الجهود تآلف إىل هذا إنجلرتا موقف دعا حال، أي وعىل
وجاءت الدستور، وعاد ،١٩٢٣ سنة دستور رجوع يف تمانع ال أنها إنجلرتا بينت ذلك، عند
إليه وصل بما بريطانيا تقيد أن تريد الجديدة املرصية الحكومة وكانت الوفد. حكومة
الجديدة املفاوضات ترتكز وأن الحربية، املسائل عىل االتفاق وخاصة ،١٩٣٠ سنة اتفاق

السودان. مسألة وهي عليها، اختلفت التي املسائل يف
باب فتح عىل وافق عندما الجديد الربيطانية الخارجية وزير إيدن مسرت ولكن
اتفق قد كان التي املسائل هذه جديد، من الحربية املسائل تنظر أن عىل صمم املفاوضات،
اإلنجليز برر ولقد ملرص، جديدة صدمة اإلنجليزي الجانب من التصميم هذا فجاء عليها،
املوقف وأن املعاهدة، قوة له تصبح لم ١٩٣٠ سنة مرشوع أن أساس عىل املوقف ذلك
فاإليطاليون ،١٩٣٠ سنة يف املوقف عن كثريًا تغري قد ١٩٣٦ سنة يف العاملي االسرتاتيجي
مرص حدود جانب وعىل ليبيا، يف مرص غربي يف قواتهم وعززت والقناة، ليبيا يهددون
أو اإلنجليز الساسة به يتكهن يكن لم الجديد املوقف وهذا الحبشة، ناحية من والسودان

.١٩٣٠ سنة يف املرصيون
يف الربيطاني املعتمد المبسون مايلز سري قدم عندما كانت الكربى الصدمة ولكن
إذا بأنه الربيطاني املعتمد بنيَّ إذ املفاوضات، باب فتح عىل إيدن مسرت موافقة مرص
هذا فكان مرص، بإزاء موقفها يف النظر ستعيد بريطانيا فإن املرة، هذه املفاوضات فشلت
فرض إذا بأنه التهديد ذلك وصول قبل يؤملون املرصيون وكان ملرص، رصيًحا تهديًدا
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يف الدخول قبل عليه كانت ما إىل مرص يف الحالة فتعود نتيجة، إىل املفاوضات تصل ولم
املفاوضات.

معتمدها جانب إىل إنجلرتا وضمت املفاوضات، بدء عىل الطرفان وافق حال أي وعىل
من املرصي الجانب ن وتكوَّ والطريان، والبحرية الحرب رجال كبار من الفنيني مرص يف

جميًعا. مرص زعماء
إىل يرجع ذلك يف والفضل نجحت، ولكنها التشاؤم، من جو يف املفاوضات وبدأت
البحر يف مطالبها وزادت إيطاليا، مطامع زادت فلقد مبارشة، غري بطريقة موسوليني

مًعا. واإلنجليز املرصيني مخاوف فأثارت املتوسط، األبيض
الدراسة هذه يف تهمنا التي وهي الحربية باألمور بدئ املفاوضات افتتحت وعندما
أول يف االتفاق يستطيعا ولم الفريقني، آراء واصطدمت السويس، قناة بمسألة التصالها
املوقف الزيارة هذه وأنقذت بحكومته، ليتصل لندن إىل يسافر أن مايلز سري ورأى األمر،
تعثر يف السبب أن بتلخيص: — يونيو ١٠ يف «التيمز» صحيفة بينت ولقد حينذاك،
الفكرة سخف وأوضحت طلباتها، يف الربيطانية العسكرية الهيئات غلو هو املفاوضات
وشعور عواطف ضد املائة، يف مائة كاملة، إنجلرتا مطالب تنفيذ برضورة تقول التي
معاهدة أية وأن عاًما، عرش أربعة منذ باستقالله ذاتها إنجلرتا اعرتفت ناهض شعب
ويجب القومي، املرصيني شعور احرتام عىل املعاهدة هذه تعمل أن فيجب نجاحها أريد
فال الجانبني، بني املتبادلة الثقة عىل وإنما اإلمالء، قوة عىل ال التفاوض حرية تقوم أن
الحكومة عىل وأن حقوقه، عن التنازل عىل املفاوض اآلخر الجانب إرغام طريق عن تكون
الوقت نفس يف وتراعي تشاورهم ولكنها فحسب، العسكريني آلراء تصغي أال الربيطانية

الحربية. االعتبارات بجانب السياسية املسائل أهمية
من املفاوضات بدأت عاد وحني لندن، يف مايلز سري نظر وجهة املقال هذا أيد ولقد

العسكرية. املسائل عىل اتفاق إىل الفريقان وصل يوليه ٢٢ ويف جديد،
هو مطالبها يف الربيطانية العسكرية الهيئات غلو سبب أن اإلنجليز الُكتَّاب ويرى
صقلية يف إيطاليا بقوات محاطة أصبحت مالطة فقاعدة ومداها، الحرب وسائل تغري
احتج أن فكان اإليطالية، الرشقية إفريقية بجانب َعَدن قاعدة مركز َضُؤَل وكذلك وليبيا،
قناة عىل مرص، كل عىل مرشفة كانت التي القوات مركز قرص عىل اإلنجليز العسكريون

فقط. السويس
يف اإلنجليز بقوات االحتفاظ — وجدا كما — املتفاوضني الجانبني عىل إذن فكان
مرص بني طيبة عالقات نمو سبيل يف وجودها يقف ال حتى ظاهرة؛ غري جهة يف مرص
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الخرباء وكان ،١٩٣٠ سنة مرشوع عن قليًال القوات هذه عدد يزاد أن عىل واتفق وإنجلرتا،
القوات تقرصهذه أن عىل ووفق كذلك كثريًا. عددها يزيد أن يريدون اإلنجليز العسكريون
من عاًما عرشين القناة يف بقائها مدة وجعلت فقط، السويس قناة عىل السلم وقت يف

املعاهدة. تنفيذ وقت
بقاء أمر يف النظر إعادة تطلب أن املرصية الحكومة تستطيع املدة هذه انتهاء وعند

القناة. يف اإلنجليزية القوات
يكون أن وهي مسائل، ثالث عىل املرصي الجانب وافق السابقة، الثالث املسائل ونظري
باستخدام الربيطانية للبحرية ويسمح الجوية، الربيطانية للقوات مباًحا كلها مرص جو
للجيش السماح الثالثة: واملسألة املعاهدة، إمضاء من سنوات ثماني ملدة اإلسكندرية ميناء
للقوات وسهلت ومطاراتها، أرايضمرصومياهها كل باستخدام الحرب وقت يف الربيطاني
عىل املرصية الحكومة أخذت بأن وذلك مرص، أجزاء بني التنقل وسائل كل الربيطانية
الربيطانية الحكومة أعطيت كذلك معينة، حديدية وسكك طرق وإصالح إنشاء عاتقها
ملسائل الغربية الصحراء إىل مدنية» ثياب «يف اإلنجليز الضباط من بعثات إرسال يف الحق

تكتيكية.
نوفمرب ٢٤ الربيطاني العموم مجلس يف له حديث يف إيدن مسرت وضح ولقد
واإلسكندرية القاهرة احتالل عن التنازل إىل إنجلرتا حكومة دعا الذي السبب ١٩٣٦ سنة
إنشاء وبعد ميكانيكية، أصبحت إنجلرتا قوات أن هو السويس، قناة منطقة عىل واالقتصار
اإلنجليزية الفرق تستطيع املعاهدة، عليها تنص التي الحديدية والسكك املعبدة الطرق
إنجلرتا لقوات سمح ثانية ناحية من ثم الخطر، وقت عظيمة برسعة مرص خالل االنتقال
نفس الجوية مرص لقوات وأعطيت الحاجة، وقت جميعه، مرص جو يف بالطريان الجوية

بريطانيا. يف الحقوق
مرور بعد واإلسكندرية القاهرة من اإلنجليز الجنود رحيل أن إنجلرتا ظنت ولقد
أن دائًما يسوءُهم كانوا الذين املرصيني لشعور إرضاء فيه القناة منطقة إىل سنوات ثماني
الُكتَّاب لبعض وُخيِّل لهم، ميناء أكرب ويف عاصمتهم يف معسكرة الربيطانية القوات يروا
املساواة وجود عدم فكرة معه يحمل ال أخرى دولة بالد يف أجنبية قوات وجود أن اإلنجليز

ذلك. عىل الطرفني اتفاق بعد سيما ال الفريقني، بني
املعاهدة: هذه من السويس بقناة الخاص الجزء نص هو وهذا

عاملية طريق هي مرص، من يتجزأ ال جزء هي التي السويس قناة أن بما :٨ مادة
لإلمرباطورية املختلفة األجزاء بني أساسية للمواصالت ووسيلة للمواصالت،
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الساميان املتعاقدان الطرفان فيه يتفق الذي الوقت حني إىل فإنه الربيطانية،
القناة، حماية بموارده فيه يستطيع موقف يف أصبح املرصي الجيش أن عىل
ملك الجاللة لصاحب مرص ملك الجاللة صاحب يخول فيها، املالحة وحرية
يحددها التي املنطقة يف القناة، منطقة يف األرايضاملرصية يف قواته وضع إنجلرتا
عن الدفاع يف املرصية القوات مع التعاون لضمان وذلك املعاهدة، لهذه امللحق
بحقوق املساس وال االحتالل معنى له يكون ال القوات هذه ووجود القناة،

مرص. يف السيادة
لم إذا ١٦ مادة يف املذكورة سنة العرشين نهاية يف أنه املفهوم ومن
غري أصبح الربيطانية القوات وجود أن عىل الساميان املتعاقدان الطرفان يتفق
القناة حماية عىل بموارده قادًرا أصبح املرصي الجيش ألن نظًرا رضوري،
ليحكم األمم عصبة مجلس عىل يعرض النزاع هذا فإن فيها، املالحة وسالمة
أمضيت الذي الوقت ذلك يف به املعمول العصبة ميثاق مواد أساس عىل فيه
يرتضيها التي بالطريق فيه ليحكم هيئة أو شخص عىل أو املعاهدة، هذه فيه

الساميان. املتعاقدان الطرفان

جندي، آالف بعرشة الربية املسلحة الربيطانية القوات عدد حدد ٨ مادة وملحق
والعمال. نَّاع والصُّ والُكتَّاب املدنيون فيها يدخل ال األعداد وهذه بأربعمائة. والجوية

ثكنات من يلزمها وما والجوية الربية القوات فيها توضع التي األماكن وحددت
عىل اإلقامة وتسهيالت الثكنات بإنشاء املرصية الحكومة وتقوم اإلقامة، وتسهيالت
ومن اإلسكندرية، إىل اإلسماعيلية من الطرق وصيانة بإنشاء تقوم كما الخاص، حسابها
إىل امُلرَّة البحرية ومن السويس، إىل اإلسماعيلية إىل بورسعيد ومن القاهرة، إىل اإلسماعيلية
كما لتعبيدها، ورشوط الطرق لهذه خاصة مقايسات ووضعت القاهرة، السويس طريق
وحاجات الجديدة الظروف ملقابلة الحديدية بالسكة النقل تسهيل عىل الحكومة وافقت
والعتاد للمواد والسويس بورسعيد يف تسهيالت عمل عىل وافقت كما حديث، جيش

الربيطانية. للقوات الالزم الحربي
تنفيذ عىل سنة عرشين انتهاء بعد وقت أي «ويف يأتي: ما عىل فتنص ١٦ املادة وأما
مفاوضات يف أحدهما، طلب عىل بناءً املتعاقدان، الساميان الطرفان يدخل املعاهدة، هذه
يعرض اتفاق، إىل الوصول استطاعتهما عدم حالة ويف االتفاق، رشوط يف النظر إلعادة
إمضاء وقت املوجودة امليثاق ألحكام طبًقا فيه، للقرار األمم عصبة مجلس عىل الخالف
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لهذه تعديل أي أن املفهوم ومن الطرفان، يرتضيها هيئة أو شخص إىل أو املعاهدة هذه
املتعاقدين. الساميني الطرفني بني التحالف استمرار عىل ينص أن يجب املعاهدة

من سنوات عرش انتهاء عقب مفاوضات يف الدخول بينهما، باالتفاق للطرفني ويجوز
تعديلها.» يف للنظر املعاهدة هذه

بلندن. الخارجية وزارة دار يف ١٩٣٦ أغسطس ٢٦ يف املعاهدة وأمضيت
باشا، ماهر أحمد باشا، النحاس مصطفى املرصي: الجانب من املعاهدة هذه أمىض
باشا، غايل واصف باشا، يحيى الفتاح عبد باشا، صدقي إسماعيل باشا، محمود محمد
حافظ باشا، عيىس حلمي باشا، النرص سيف حمدي باشا، النقرايش باشا، محرم عثمان

باشا. عفيفي
هاليفاكس، سيمون، جون مكدونالد، رمزي إيدن، أنتوني اإلنجليزي الجانب ومن

المبسون. ميلز
أن سبق القناة، يف بمطالب طالبت قد إيطاليا كانت املعاهدة، هذه إمضاء وقبل
دولية تؤكد وأن الرسوم، تخفض وأن القناة، رشكة يف إيطاليا تمثل أن وهي: ذكرت،
والخاصة بينهما املعلقة املسائل لتسوية مفاوضات يف وإيطاليا إنجلرتا دخلت ولقد القناة،
الطرفني احرتام فيه سجل ،١٩٣٨ سنة أبريل يف اتفاق إىل الفريقان ووصل بالقناة،
هذه ألن الدولتني؛ بني االتفاقية بهذه املرصية الحكومة واعرتفت ،١٨٨٨ سنة ملعاهدة

القناة. يف املرصية الدولة مركز تقوي االتفاقية
فبالرغم بنارها، السويس قناة اصطلت الثانية، العاملية الكربى الحرب قامت وحني
والغرب، الرشق بني املالحة أمام كبري حد إىل أغلق قد املتوسط األبيض البحر أن من
أن إال حامية، ناًرا مالطة وإمطارهم وكريت اليونان بالد عىل األملان استيالء بعد وخاصًة
بطائراتهم، األملان فهاجمها وحلفائهم، األملان نشاط من به يستهان ال جانبًا رأت القناة
كما بحري أو بري لغزو تتعرض لم ولكنها فيها، املالحة وتعطيل إتالفها وحاولوا

الغربية. مرص أجزاء تعرضت
فقامت القناة، يف عمليٍّا حقوقها إلثبات الفرصة هذه مرص انتهزت فلقد العموم وعىل
تامة استفادة استفادت إنجلرتا ولكن الجوية، الناحية من عنها والدفاع القناة، بحماية
عىل جويٍّا اعتُِدَي أن بعد وخاصة ،١٩٣٦ سنة معاهدة من الحال بطبيعة وحلفاؤها هي
اإلنجليز أرشف األملان يد يف باريس سقطت وحني األعداء، سفن أمام القناة فأغلقت القناة،

القناة. إدارة عىل
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وأنها أغراضها، استنفذت املعاهدة أن املرصية الحكومة وجدت الحرب انتهاء وبعد
لحقوق ضمان فيه املتحدة األمم فميثاق العاملي، السالم سبيل يف عثرة حجر أصبحت
له، مربر ال أصبح القناة منطقة يف الربيطانية القوات وجود وإن للسالم، املحبة الشعوب
أخذ وكذلك ،١٩٣٩ سنة حرب إبان الجوية الناحية من القناة عن دافعت التي هي فمرص
وجود وإن بعيًدا، شوًطا ذلك سبيل يف وقطع والتسلح، والقوة النمو يف املرصي الجيش
أعلنها التي واملواثيق أبًدا يتفق ال أصبح رضاها بغري صديقة دولة بالد يف أجنبية قوات

موقف. من أكثر يف الحلفاء
من الدولتني بني العالقات تحديد برضورة نفسها الربيطانية الحكومة اعرتفت لقد
الحكومة اعرتفت أن بعد وخاصًة الحرب، بعد جدت التي العاملية للظروف وفًقا جديد
تعرضت إذ حسنًا، بالءً إنجلرتا أعداء ضد الحرب هذه يف أبلت مرص بأن نفسها الربيطانية

الحلفاء. لخدمة وموانيها ومواصالتها مرافقها جميع ووضعت للغزو أراضيها
أساس عىل السويس، وقناة مرص عن الجالء مبدأ بالفعل الربيطانية الحكومة قبلت
نشوب وحني السلم وقت يف للجانبني مطمنئ أساس عىل البلدين بني العالقات وضع

املشرتك. الدفاع فكرة وظهرت بها، التهديد أو الحرب
الجالء يتم أن عىل بريطانيا وافقت بيفن أرنست ومسرت باشا صدقي مرشوع ويف
قسمت ولقد ،١٩٤٩ سنة يف السويس قناة وعن ،١٩٤٧ سنة يف واإلسكندرية القاهرة عن
جديدة، بمعاهدة خاص األول الجزء أجزاء: إىل االتفاق مرشوع الربيطانية الحكومة
عىل التصديق يصح أنه إىل بيفن مسرت ونبه بالسودان، والثالث بالجالء، خاص والثاني
للوصول الجزء هذا يرتك وعندئٍذ الثالث، الجزء عىل خالف حدوث حالة يف األولني الجزأين
املرشوع نجاح يف الكأداء العقبة ولكن أيًضا، املفاوضات طريق عن بعد فيما له تسوية إىل

املتبادل. التعاون أو املشرتك الدفاع مسألة أيًضا بل فحسب، السودان مسألة تكن لم
ال ارتباًطا بريطانيا رسمته الذي بالشكل املشرتك الدفاع ذلك يف مرص وجدت لقد
آماًال مرص بنت لقد حريتها، من تضيق بقيود ويقيدها الغرم، سوى مرص منه تجني
ساسة به تفوه وما املاضية، العاملية الحرب يف بالءها أن وظنت العمال، وزارة عىل كبرية
والكرامة الحياة يف الشعوب حقوق احرتام رضورة من الحرب إبان وزعماؤها إنجلرتا
كل القوة، يف تدانيهم ال التي الشعوب لبالد احتالل من األملان عىل نَعْوه وما واالستقالل،
والتهديد، واإلرهاب القوة عهد انتهاء يف األمل بعض املرصيني من كثري عند أوجد هذا
إنشاء بعد وخاصًة العادلة، ومطالبها الشعوب حقوق تحرتم فيه جديد عهد فجر وبزوغ

األمم. وكرامة يتفق له ميثاق ووضع املتحدة األمم هيئة نظام
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من بالرغم العمال، وزارة أظهرت فلقد الحرب، بعد طويًال تعمر لم اآلمال هذه ولكن
أنها من وبالرغم املاضية، الحرب خالل وبالئها الجسيمة مرص بتضحيات اعرتفت أنها
ال أنها أعلنت أنها من وبالرغم املعاهدة، تعديل يف للنظر املفاوضات باب فتح عىل وافقت
الخارجية إنجلرتا سياسة عن تنحرف لم أنها إال عرش، التاسع القرن باستعمارية تتمسك
املتوسط، والبحر السويس وقناة األدنى بالرشق يختص فيما العرشين القرن يف التقليدية
السويس قناة قيمة أن الشك يقبل ال بشكل أثبتت قد املاضية الحرب تجارب كانت وإن
وإمرباطوريتها بريطانيا بني وخاصًة والغرب، الرشق بني املواصالت يف مهمة كحلقة
إيطاليا يف املتوسط، البحر وسط عىل تسيطر التي الدولة كانت إذا تنعدم تكاد الرشقية،
الحرب وسائل شمل الذي الهائل التطور بعد سيما ال إلنجلرتا، معادية دولة تونس، أو
القوة عن أهمية تقل ال الحرب يف أساسية البحرية القوة أصبحت أن وبعد وخططها،
للمواصالت مفتوح املتوسط البحر أن عىل قائمة السويس قناة فأهمية الجوية، أو الربية
إغالقه، إلنجلرتا معادية املتوسط البحر عىل تطل دول أو دولة استطاعت فإذا العاملية،
معادية جوية قوة فأية ذلك ومع خاللها، الحركة وتضاءلت السويس، قناة قيمة تضاءلت

فيها. املالحة وعرقلة القناة يف املرور حركة تعطيل تستطيع قريبة قاعدة من
جنود ببقاء تتمسك لم إذن فهي الحقيقة، هذه األمر أول يف العمال حكومة فهمت
املصالح تضاءلت أن بعد جوهري داٍع من هناك يكن ولم السويس، قناة يف االحتالل
نظام ضمن ودخولهما والباكستان الهند باستقالل الرشقية اإلنجليزية واإلمرباطورية
مشرتك تعاون أو بتحالف مرص يربط أن ذلك نظري أراد بيفن أرنست ولكن الكومنولث،
كما — األوسط أو األدنى الرشق يف العامة إنجلرتا سياسة يخدم والحرب السلم وقتي يف
الطرفني أن عىل: ٢ املادة يف بيفن باشا-مسرت صدقي فينصمرشوع — عليه يطلق أصبح
دخول حالة يف أو مرص عىل مسلح اعتداء حالة يف أنه عىل متفقان الساميني املتعاقدين
يتخذان ملرص، — مالصقة — جارة بالد عىل مسلح العتداء نتيجة حرب يف املتحدة اململكة
التدابري األمن مجلس يتخذ أن إىل الزمة يريانها التي اإلجراءات ومتشاورين متعاونني
بني واملساعدة املتبادل التعاون لضمان أنه: عىل ٣ مادة وتنص السالم. إلعادة الرضورية
املتبادل، للدفاع تتخذ التي اإلجراءات يف التنسيق وإليجاد الساميني، املتعاقدين الطرفني
الحربية الهيئات من تتكون مشرتكة للدفاع لجنة إنشاء عىل املتعاقدان الطرفان يتفق
دراسة … وظيفتها استشارية، واللجنة تعيينه، الدولتان ترى َمن يساعدها للدولتني
ذلك يستلزمه ما وخاصًة والجو، والبحر الرب يف … للطرفني املتبادل الدفاع مشاكل

بنجاح. االعتداء ملقاومة املسلحة … الطرفني لقوى الالزمة والخطوات التعاون
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عنها والدفاع السويس قناة احتالل عن استعاضت املرشوع هذا يف إنجلرتا فكأن
اإلنجليزية، النظر وجهة يف تطور — ريب بال — وهذا املشرتك، التعاون هو جديد برأي
بريطانيا عادت — سنجد كما — إذ طويًال، تستمر لم الجديدة الفكرة هذه كانت وإن
كدولتني مرص وبني بينها التحالف روابط تأكيد هي سياستها أن فأعلنت ١٩٥٠ سنة يف
سحب ذلك عىل تقرتح املتحدة اململكة حكومة وأن … مشرتكة مصالح لهما متساويتني
وتاريخ مراحل باملفاوضات تسوى وأن املرصية، األرايض من والجوية البحرية قواتها كل
أو الحرب حالة يف الدولتني بني التعاون تسهيل شأنها من التي والتنظيمات الجالء ذلك

بالحرب. التهديد
— سكسس ليك يف املرصية الحكومة رئيس قال كما — الربيطانية الحكومة فكأن
تحالف ملعاهدة مرشوًعا األساس هذا عىل وقدمت مرشوًطا، مرص عن الجالء جعلت قد
كانت التي البغيضة الحربية الرشوط عىل تقريبًا يشتمالن حربية ملعاهدة ومرشوًعا
سافر أن إىل الجانبني، من كل من اقرتاحات هذا وتبع ،١٩٣٦ سنة معاهدة عليها تنطوي
الطرفان ووصل الربيطانية، الخارجية وزير بيفن بمسرت ليتصل لندن إىل باشا صدقي
صدقي رجع أن بعد وذلك النظر، وجهات اختالف بعد فيما فيه ظهر التفاق، مرشوع إىل

مرص. إىل باشا
الحكومة رئيس خطاب نص كما واإلنجليزي املرصي — الطرفان يستطع ولم
أن إال مرص أمام يبَق لم ولذا عليه؛ اختلفا فيما حاسمة نتيجة إىل الوصول — املرصية
يكن ولم الدولية، للمالحة وأهميتها االسرتاتيجية القناة قيمة تؤكد األمن، ملجلس تتقدم
أرادته كما املشرتك بالدفاع يستبدل أن أو الرأي هذا يقبل أن بمستعدٍّ املرصي العام الرأي

القناة. عن الجالء إنجلرتا
بل تلته، التي املفاوضات وفشل صدقي-بيفن، مرشوع فشل أسباب من كان فهذا
معاهدة أن ١٩٤٧ سنة يناير أواخر يف باشا النقرايش الحكومة رئيس فأعلن وقطعها،
بأحكام تمسكه العموم مجلس يف جانبه من بيفن مسرت وأعلن قائمة، غري ١٩٣٦ سنة
إىل التقدم من ملرص َمْعَدى ال وأصبح جديد، من األزمة واشتدت ،١٩٣٦ سنة معاهدة

بها. املعرتف القائمة الدولية الهيئة وهو األمن، مجلس
إىل بشكوى ١٩٤٧ سنة نوفمرب ٨ يف تتقدم أن من ا بدٍّ املرصية الحكومة تجد لم لذلك
هيئة يف اشرتكت التي مرص يف السلم وقت يف أجنبية قوات وجود أن معلنة األمن، مجلس
اعتداء وفيه مستقلة، كدولة بوجودها استهتار فيه املرصيني، رضا وبغري املتحدة، األمم
وقرارها املتحدة األمم هيئة ميثاق مع رصيح وتناقض لشعورها، وجرح كرامتها، عىل
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ومنطقتها القناة يف اإلنجليز الجنود وجود إن بل ،١٩٤٦ سنة ديسمرب ١٤ يف صدر الذي
مستقلة، كدولة مرص نمو مع ويتعارض العاملي، السالم عىل كبريًا خطًرا طياته يف يحمل
املستقبل، يف حرة يجعلها ولن املايض، يف حرة املفاوضات يجعل لم املحتلني هؤالء ووجود
مع لتعارضها مرص، تربط تعد لم ١٩٣٦ سنة معاهدة أن املرصية الحكومة وأعلنت
للقوات التام بالجالء مرص تطالب ولذلك املتحدة؛ األمم هيئة ميثاق هو وأوسع أعم ميثاق

أيًضا. السودان وعن مرص عن الربيطانية
خطاب ويف سكسس، ليك إىل ذاك إذ املرصية الحكومة رئيس باشا النقرايش وذهب
أن وبعد الثانية، العاملية الحرب انتهاء بعد من اإلنجليزية املرصية العالقات وصف طويل
أبان األطلنطي، ميثاق تضمنها التي واملبادئ األمم هيئة ميثاق عدالة يف التامة ثقته أعلن
هي بل فحسب، دولتني تمس محلية مسألة تعد لم وبريطانيا مرص بني النزاع مسألة أن
وطال تريثت قد مرص وأن األوسط، الرشق كل يف السالم تمس كبري خطر ذات مسألة
عالقاتهما، أمر يف بريطانيا لتناقش األخرية العاملية الحرب انتهاء إىل انتظرت تريثها،
لم ولهذا يحتلونها، التي املناطق كل عن اإلنجليز جالء عىل مجمع املرصي العام والرأي
اإلنجليزية الحكومة إىل املرصي الشعب بمطالب تتقدم أن من ا بُدٍّ املرصية الحكومة تجد
عن تماًما تختلف خاصة دولية ظروف يف عقدت قد ١٩٣٦ سنة معاهدة أن مبينة
إنجلرتا ولكن مؤقتة، خاصة مسائل ملعالجة وضعت موادها وأن الحارضة، الظروف
بأن إنصافها تطلب عادت ولكنها مرص، يف الحربية قواعدها بقاء عىل األمر أول يف أرصت
بغري والسودان السويس قناة عن مرص؛ عن مبارشة اإلنجليز بجالء املجلس هذا يحكم
حقوقه، املرصي للجانب يكفل الحرية من جو يف تقم لم ١٩٣٦ سنة فمعاهدة رشوط،
تسفر لم إذا بأنه التهديد، تحت عقدت مرص، يف قائمون االحتالل وجنود عقدت فلقد

جديًدا. موقًفا لنفسها إنجلرتا فستتخذ نتيجة عن املفاوضات
١٨٨٨ سنة يف عقدت التي الدولية املعاهدة مع متعارضة املعاهدة فهذه ذلك، وبعد
السلم وقتي السفن لكل مفتوحة القناة أن عىل نصت والتي السويس، بقناة الخاصة
املعاهدة هذه نقضت قد فربيطانيا املرصية، للحكومة موكول عنها الدفاع وأن والحرب،

القناة. حماية الفعلية الناحية من ١٩٣٦ معاهدة يف لنفسها أعطت إذ الدولية،
عىل تنص فهي املتحدة، األمم هيئة ميثاق مع متناقضة ١٩٣٦ فمعاهدة ذلك، وبعد
مشرتكة، روابط وال مرص مع حدود لربيطانيا فيه ليست الذي الوقت يف أبدي، تحالف
ذاته يف وهذا الربيطاني، االستعمار بعجلة مرص تربط أن هو بريطانيا تريده ما فكل
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نص قد فامليثاق املتحدة، األمم ميثاق عليه ينص الذي املساواة مبدأ املخالفة كل يخالف
فلن ولذا األمم؛ هيئة يف املشرتكة الشعوب لكل السيادة حقوق يف املساواة مبدأ احرتام عىل
وقت يف وخاصًة رضاها، بغري بالدها يف أجنبية قوات وجود قبول أبًدا مرص تستطيع
ٌة َلُمستعدَّ الجماعي التعاون فيه نظام يف الدخول قبلت التي مرص وإن السلم، فيه يسود

املسئولية. من نصيبها ل لتحمُّ
مجلس يف يمثله كان الذي الربيطاني الجانب وأما املرصي، الجانب حجج هذه كانت
فقوات ولذا بعد، تنته ولم موجودة املعاهدة أن ذكر فلقد كادوجان، ألكسندر سري األمن

السويس. قناة يف باقية إنجلرتا
الجالء يتم أن عىل باشا-بيفن صدقي مرشوع يف وافقت قد الربيطانية الحكومة وأن
وعدوا ما نفذوا قد اإلنجليز وأن ،١٩٤٩ سنة سبتمرب أول يف السويس وقناة مرص عن
الذي املرشوع ولكن ،١٩٤٧ سنة مارس ٣١ يف واإلسكندرية القاهرة من انسحبوا إذ به
بروتوكول عىل وافقت مرص أن ولو مرص، رفضته ١٩٤٦ سنة أكتوبر أول يف عليه ووفق
ولكن املرضوب، املوعد يف اإلنجليزية القوات جالء لتم املتبادل التعاون ومعاهدة الجالء
عن الجالء ملسألة فالبنسبة ولذا السودان، مسألة عىل االتفاق لعدم رفض كله املرشوع

األمن. ملجلس تقدمها قضية ملرص ليس القناة
معاهدة ظلت املرشوع ذلك مرص رفضت ملا بأنه كادوجان ألكسندر سري وأضاف
نظر بوجهة يديل إنجلرتا مندوب ورشع ،١٩٥٦ سنة إىل وتبقى باقية، ١٩٣٦ سنة

قانونية. معاهدة ١٩٣٦ سنة معاهدة بأن اإلنجليزية الحكومة
وميثاق يتناىف ال القناة يف الربيطانية القوات وجود أن عىل يدلل ذلك بعد أخذ ثم
غري يجعله هذا املعاهدة، عليه نصت قد القوات هذه وجود فطاملا املتحدة، األمم هيئة
أنه وذكر املعاهدة، إمضاء يف واالختيار الرضا مسألة عىل عرج ثم امليثاق، مع متناقض
ممثلو كان فهل إنجلرتا، مع معاهدات مشاريع بالفعل ترفض ومرص ١٩٢٢ سنة منذ
ثروت أو ١٩٣٠ يف باشا النحاس من حرية أقل — يقول كما — ١٩٣٦ سنة يف مرص
عىل عرضت املعاهدة هذه أن ذكر ثم ١٩٢٩؟ يف باشا محمود محمد أو ١٩٢٧ يف باشا
ترصيحات ببعض واستشهد صوتًا، ١١ إىل ٢٠٣ بأغلبية عليها ووافق املرصي الربملان
رآه فيما يعدد واستمر املعاهدة، لهذه مؤيدة الوقت ذلك يف املرصيني السياسة لرجال

املعاهدة. لهذه محاسن
ال بمعاهدة القناة يف اإلنجليزية القوات وجود أن كادوجان ألكسندر سري وذكر
النوع، هذا من ملعاهدات أمثلة برضب ذلك عىل دلل السيادة، يف مرص حقوق من ينقص
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يقول كما — ١٩٤١ اتفاقية ففي محالفة؛ دولة بالد يف أجنبية قوات وضع عىل تنص
واالتحاد … بريطانيا أرض عىل قواعد جملة يف قوات بوضع املتحدة الواليات تتمتع —
بورت ثغر استخدام يف الحق له أصبح الصني مع ١٩٤٥ أغسطس بمعاهدة السوفييتي

… عاًما ثالثني ملدة والجوية والبحرية الحربية لقواته آرثر
ال أو اآلن املرصي الشعب يرىض أن ذكر ما بعد يهم ال أنه خطابه آخر يف وقال

القناة. يف اإلنجليز وجود عن يرىض
القرن استعمارية تربر التي املتكررة النغمة لهذه دهشته عن املرصي الجانب ورصح
الجانب أخذ والنازية، الفاشية عىل بالقضاء نهائيٍّا انتهت أنها ظن والتي عرش، التاسع
يف اإلنجليزي الحكم تاريخ مستعرًضا مرص يف الربيطاني االحتالل مساوئ يردد املرصي
ليست ١٩٣٦ سنة معاهدة مسألة بأن األمن مجلس وذكَّر ،١٨٨٢ سنة منذ النيل وادي
يف الحكم ليست — األمن مجلس أعضاء يخاطب — «فمهمتكم فحسب، قانونية مسألة
واألمن، السالم عىل املحافظة هي األوىل مهمتكم إن القانونية، املتخاصمني الطرفني حقوق
ما وكثريًا … الشعوب بني والسلمية الودية العالقات فيها تنمو التي الظروف إيجاد هي

السالم.» اضطراب إىل الفاسدة املعاهدات أدت
أي قيمة أن وبنيَّ ا، نصٍّ ا نصٍّ ١٩٣٦ سنة معاهدة املرصي الجانب استعرض ثم
الصداقة روح يف وإنما تسطر، التي النصوص أو تكتب التي الرشوط يف ليس تحالف

وأبقى. خري شك بال فهو … الشعوب بني يربط الذي
السودان، مسألة يف نظره وجهة ووضح الحجة، بريطانيا املرصي الجانب قارع
قد االختالف حالة يف إليه االحتكام عىل املعاهدة نصت الذي األمم عصبة نظام أن وأبان
األمم هيئة وهي املوجودة، الدولية الهيئة إىل اآلن لجأت قد مرص وأن الوجود، من زال

مطالبها. وتحقيق اإلنصاف ترجو املتحدة،
املرصية املطالب تحقيق يف نتيجة إىل يؤد لم األمن مجلس إىل مرص احتكام ولكن
أجمع العالم أسمعت ذلك من بالرغم مرص أن عىل والسودان، السويس قناة عن والجالء
العالقات يف رأيها عن الدول جميع من مشهد عىل رسميٍّا حكومتها وأفصحت شكواها،

اإلنجليزية. املرصية

خطوات، وتتأخر خطوة تتقدم مستحكمة، وإنجلرتا مرص بني السياسية األزمة وظلت
اإلنجليز استمر حقوقها، وبعدالة بقضيتها، إيمانًا تزداد مرص فيه كانت الذي الوقت ويف
بالدفاع الوقت من مرصفرتة شغلت ثم عنها، يتزحزحون ال لها محتلني القناة عىل مرشفني
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املرصية العالقات تحديد مسألة عادت الهدنة، وقعت إذا حتى العرب؛ وحقوق فلسطني عن
حاسًما. حالٍّ تستلزم ثانية مرة الظهور إىل اإلنجليزية

وزارة وأرادت اإلنجليزية، بالحكومة جديد من االتصال إىل املرصية الحكومة فعادت
ويف بريطانيا وبني بينها الجو تصفية عىل العمل ١٩٥٠ سنة أول يف توليها منذ الوفد
القوات «جالء هي مطالبها أن مبينة الربيطانية الحكومة إىل وتقدمت األوسط، الرشق
أساس وعىل املرصي»، التاج تحت والسودان مرص وحدة وصيانة ناجًزا، جالءً الربيطانية

العاملي. السالم سبيل يف واجبها تأدية مرص تستطيع املطلبني هذين تحقيق
واقرتح املفاوضات، باب بفتح بيفن أرنست مسرت رحب ١٩٥٠ سنة صيف أوائل ويف
وبني سليم وليام سري مارشال فيلد اإلمرباطورية حرب أركان رئيس بني أوًال يجرى أن
الرشق يف تواجهنا التي للمسألة العسكرية للنواحي رسمي رصيح بحث املرصية الحكومة
أن ورأى العسكرية، النواحي غري املسألة لهذه أخرى نواحي ثمة أن إىل وأضاف األوسط،

العالنية. من يمكن ما بأقل املباحثات هذه تسري
املوافقة أساس عىل رأيها إىل الربيطانية الحكومة إجابة إىل املرصية الحكومة وأرسعت
االتصال يف رغبتها بينت كما والسودان، مرص ووحدة الربيطانية، القوات جالء مبدأَْي عىل

وصوله. لدى الجديد الربيطاني بالسفري
بوالة واتصل ،١٩٥٠ يونيو ٥ صيًفا الوقت وكان مرص، إىل سليم املارشال وجاء
العسكرية، عن السياسية املسألة فصل يمكن ال أنه أوًال: جالء يف لهم وبنيَّ مرص، يف األمور
الوحيد الحل وأن مقاومته، واحدة لدولة يمكن ال وأنه الداهم الرويس الخطر وجود وأكد
والتنازل والصناعية، العسكرية الوجهتني من مقاومته يف املصلحة ذات الدول تكتل هو
بعض عن وغريها نفسها إنجلرتا تنازلت وقد املاضية، وتقاليدها سيادتها بعض عن
العزلة سياسة املتحدة الواليات وتركت بالدها. يف أجنبية قوات وجود وقبلت السيادة

الغربي. العالم عن الدفاع يف فعليٍّا اشرتاًكا واشرتكت القديمة،
مواضع من موضًعا مرص فستكون الحرب نشبت إذا بأنه سليم املارشال وأضاف
يف الربيطانية القوات وجود إن تقولون: وقد … األوسط والرشق هي … السوفييت اهتمام
ثروة ذات بلد فأنتم مرص، هو يبتغون ما ولكن منها، لطردهم إليها الروس يجتذب مرص
الرشق مفتاح فمرص مرص، يملك أن يجب األوسط الرشق يملك أن يريد من وكل وموارد

قائًال: ومىض األوسط،

إال الحياد تستطيع ال إذ الحياد؛ عىل ببقائها بمنجاة تقف أن ملرص يتسنى وال
… فيها مطمع ال صغرية أو الدولة، هذه مرص وليست قوية إما دولتني؛ إحدى
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يستلزم والدفاع الدفاع، إال أمامها ليس نظره ففي الحياد، مرص تستطع لم وإذا
باإلعداد اإلرساع تستلزم والحرب الحرب، يستلزم والدفاع الحليف، هي وبريطانيا حلفاء،
إىل الوصول نريد «إننا وهو: الحقيقي بريطانيا هدف إىل سليم املارشال انتقل ثم لها،
هذا يف تريد ال بريطانيا أن وذكر محًضا.» دفاعيٍّا اتفاًقا وسيكون معكم عسكري اتفاق
يظهر للدفاع نظام إىل يتطلع وأنه «الرشيك»، موقف بل «املعلم» موقف تقف أن التحالف
حال، بأية االحتالل معنى له ليس السويس قناة يف الربيطانية الجيوش وجود أن بجالء
تستطيع املرصية العسكرية السلطات وأن الدويل، املوقف ملواجهة الدفاع إىل يرمي ولكنه

املشرتكة. بلدينا ملصلحة نظاًما تجد أن
املرصية، الحكومة رأي عن يبني أن باشا النحاس رفعة املرصية الوزارة رئيس ووجد
نظريات يقبل أو جديدة لوعود يركن أن أبًدا يمكن «ال املرصي الشعب بأن فيقول
صفة.» بأية أو اسم أي تحت مرص يف أجنبية قوات بقاء إىل النهاية يف ترمي مستحدثة

ومعنوية مادية معاونة لكم يبذل أن إىل الشعب ووجهت جانبكم إىل وقفت ولقد …»
بقضية إيمانًا فعلته وإنما فحسب، ١٩٣٦ ملعاهدة طبًقا ذلك أفعل ولم األخرية، الحرب يف
يمكن ال أمامنا ماثل املايض فإن املايضوالحارض، بني الصلة قطع أستطيع وال … الحرية
الشعب ثقة إن تتحقق، لم التي والوعود الطويل االحتالل يف ويتلخص نسيانه، أو تجاهله
العالم، عىل املسيطرة الكربى الدول وكذلك ونظرياتكم، وعودكم يف ضعفت قد املرصي
ومرافقنا مواردنا ونفقد للخراب، وأراضينا للقتل، أنفسنا ونعرض جانبكم إىل نقف ملاذا

«… الثالثة املرة هذه يف ستحقق مطالبنا أن يقينًا نعرف نكن لم إذا
قناة عن الجالء يحقق جديد نوع من تعاون يف أخرى طريقة عن نبحث أن «يجب
إقناع تستطيع قوة العالم يف ليس أنه تعرف أن وأحب املشرتكة، املصالح ويكفل السويس
يسبب فإنما باالعتداء، أو بالهجوم لذاتها مقصودة ستكون مرص بأن املرصي الشعب
رئيس وطالب الرويس. العدوان إليه يوجه الذي هو بالدنا يف أجنبي جيش وجود ذلك
سيتمتع املرصي فالجيش املرصي، الجيش تسليح يف مخلصة إنجلرتا بمعاونة الحكومة
قوة من سيزيد الوطن أرض عن جالءكم إن باستقالله، شعر كلما عالية معنوية بروح

املشرتك.» السالم قضية خدمة يف يتفانى الجيش ويجعل الروح هذه
غزة، أو فلسطني يف وليس القناة يف قواتكم تبقون «ملاذا العبارة: بهذه كالمه وختم
وتكون أسبوع، مدى يف إلينا تصل أن يمكن والخفيفة منها الثقيلة القوات هذه أن مع

الحرب؟» وقت عندنا
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يحمل ال الجيوش وجود بأن تقول التي الفكرة عن سليم املارشال دافع وعندئٍذ
يستطيع ال وأنه املساواة، عىل قائم فحسب مشرتك دفاع نظام هو وإنما االحتالل، معنى
الدفاع؛ بشأن أفكارها يف تتقدم إنجلرتا وأن القناة، عن التام بالجالء حكومته يويص أن
األرايض عن التام الجالء من صدقي-بيفن مرشوع يف قبلته ما اآلن تقبل ال فهي ولذا

السويس. وقناة املرصية
١٩٥٠ يونيو ٦ يف اإلنجليزي للجانب يديل أن باشا النحاس رفعة اضطر ولذلك

قال: كما فهو السويس، قناة عن الجالء أهمية وعن مرص، مطالب عن شامل ببيان

… الطبيعي مرص حق (أ)
الحكومة قبلته ما آخرها كان وعًدا الستني جاوزت قد بالجالء بريطانيا وعود (ب)
عليه كانت عما الظروف بتغري االدعاء يصح وال … بيفن-صدقي مرشوع يف الربيطانية
الرويس الخطر توقع فإن الحرب، انتهاء منذ تتغري لم الدولية فالظروف ،١٩٤٦ سنة يف

الحني. ذلك منذ قائم
املتحدة. األمم هيئة وقرارات امليثاق أحكام (ج)

منطقة يف املحدود العدد بهذا االحتفاظ يجعل واألسلحة العسكرية الفنون تقدم (د)
العسكرية. الناحية من الجدوى عديم القنال

مرص املحدود، العدد بهذا عدًدا أكثر مرصية قوات مرص تستبدل أن امليسور من (ه)
الوطنية. بقواتها الفراغ هذا سد تستطيع

املرصي. الشعب ثقة كسب إنجلرتا مصلحة ومن (و)
بقوات االحتفاظ يربر الحارض الوقت يف بالحرب التهديد حالة بأن القول بأن (ز)
زوال، له يرجى ال الخطر هذا ألن االحتالل؛ تأييد معناه السويس قناة يف بريطانية

الحرب. خطر بوجود التعلل دائًما امليسور من وسيكون
املبارش الغزو لخطر واملعرضة وإيران تركيا مثل نفسها لروسيا املجاورة الدول أن (ح)

أجنبية. احتالل قوات فيها توجد ال

بمرص، املحيطة البالد يف واالسرتاتيجية الجوية القواعد من كثريًا بريطانيا وتملك
الحرب. مرصزمن إىل منها القوات إرسال يسهل التي واألردن، وبرقة وقربص مالطة مثل
بالنسبة — الوزارء رئيس بيان يقول كما — املتحدة واململكة مرص بني املقارنة وأما
القوات تلك وجود أن يف نزاع ال أْن (١) فالجواب: بريطانيا يف أجنبية قوات لوجود
املساواة. قدم عىل الدولتني ألن نظًرا الربيطانية بالسيادة مساس أي عىل ينطوي ال
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(٣) عاًما. ستني ظل الحتالل امتداًدا فيعترب مرص يف أما ومؤقت، طارئ املوقف هذا (٢)
تباين (٤) فوًرا. ذلك لفعلت أراضيها عن قواتها بإجالء أمريكا طالبت إنجلرتا أن لو
… أراضيه يف األجنبية القوات تلك وجود إىل والربيطاني املرصي الشعبني من كل نظرة

اآلتي: الوجه عىل يعالج أن ينبغي األمر أن مرص وترى

ناجًزا. جالءً السويس» «قناة مرص عن الربيطانية القوات جالء (أ)
والعتاد، األسلحة بأحدث وتزويده جيشها بتقوية العناية شديدة مرص كانت ملا (ب)
أن يقتيض ذلك كل املواصالت، ووسائل الالزمة، والعسكرية املدنية التجهيزات وإتمام

السبيل. هذا يف مرص مطالب إلجابة معونتها ببذل بريطانيا تبادر
فيما الرأي تتبادالن الحكومتني فإن األوسط الرشق يف األمن تهدد حالة قيام عند (ج)

باملوقف. يتصل
لوقوع كنتيجة الحرب بريطانيا دخلت إذا أو مرص عىل مسلح اعتداء وقع إذا (د)
داخل يف عسكريٍّا تتعاون مرص فإن ملرص، املتاخمة الدول إحدى عىل مسلح اعتداء
هذا وتفصيالت مرص، عن للدفاع العظمى بريطانيا مع إمكانيتها نطاق ويف حدودها

بعد. فيما عليها االتفاق يجري التعاون
األرايض إىل بريطانية قوات استقدام الرضوري من أنه تبني إذا األحوال هذه مثل ويف
االتفاق يمكن والتي الستقبالها، الالزمة التسهيالت جميع تلقي سوف فإنها املرصية،
الربيطانية القوات فإن الحربية العمليات انتهاء بمجرد أنه املقرر ومن مقدًما، عليها

املرصية. األرايض تغادر
أن طاملا الربيطاني الجانب من مقرتحات أي لبحث مستعدة املرصية الحكومة وأن

املرصية. األرايض عن الناجز الجالء أساسها

نظر وجهتي بني التوفيق املرصية الوزارة رئيس فيه حاول الذي البيان ذلك ولكن
القوات وجود رضورة عىل أرص الذي سليم املارشال عند القبول يلَق لم وإنجلرتا مرص
تكن لم إذا مرص ملساعدة قوات إرسال تقبل ال الدومنيون دول ألن السلم؛ وقت الربيطانية

بالفعل. القناة يف مرص يف بريطانيا قوات
نفس الربيطاني السفري حاول السنة، هذه نفس من يوليو يف تقريبًا، شهر وبعد
املنشآت إزالة مرص مصلحة من ليس أن فبنيَّ املرصية، الخارجية وزير مع املحاولة
فهذا جديد أساس عىل ذلك بعد إعادتها محاولة ثم السويس، قناة من الربيطانية والقوات
عسكرية قاعدة وجود — للدفاع — حال أية عىل الرضوري من «إن وقال: عمليٍّا، ليس
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وموظفون فنيون بها يكون وأن قصري، وقت يف باستخدامها تسمح حالة يف لتكون
الفنيني.» من اآلن السويس قناة منطقة يف القوات وأغلب إداريون،

مرص أن فبنيَّ ذكره، السابق الحكومة رئيس بيان املرصية الخارجية وزير وردد
برشط بريطانيا مع دفاعية محالفة عقد عىل توافق وهي نفسها، عن الدفاع عىل مصممة
وأجاب املساواة، قدم عىل للند الند معاهدة املعاهدة هذه تكون وأن الكامل، الناجز الجالء
واكتساح الجنوبية كوريا بمسألة أخرى مقابالت يف اإلنجليزي الجانب استشهاد عىل
من أمريكية قوات الجنوبية بكوريا كان أنه لو يحدث كان ما الذي األمر لها، الشيوعيني
مالصقة ليست روسيا فمثًال املسألتني، بني شاسع البون بأن الخارجية وزير فأجاب قبل،
ضوء عىل املوقف إىل ينظر أال الفكرة هذه أثار الذي سليم مارشال الفيلد من ورجا ملرص،
أيًضا، املرصي للشعب النفسية الحالة إىل ينظر وأن وحدها، البحتة العسكرية الحقائق

وأخلص. أقوى حليًفا تكون االحتالل قوات من املتحررة فمرص
جميع الستقبال معدة تكون قاعدة توفر رضورة عىل أرص الربيطاني الجانب ولكن

السويس. قناة هي القاعدة وهذه وإقامتها، الحال يف النجدات
عقد إذا إال غزة يف القاعدة هذه إنشاء يمكن ال بأنه ١٩٥٠ سنة أغسطس يف وبنيَّ
مواصالت فيه فليس صالًحا مكانًا ليست ذلك بعد غزة إن ثم وإرسائيل، مرص بني صلح
ال مرص ألن القناة؛ يف الحالية القاعدة بقاء من بد ال فإذن عاملة؛ قوة أو موانئ أو
بقاء من بد وال مساعدتنا، دون القاعدة بصيانة تقوم أن الفنية النظر وجهة من تستطيع

املشرتك. الدفاع
الربيطاني السفري يقول كما هذه، نظرها بوجهة بريطانيا تمسك األسايسيف والسبب
حلقة وهي السويس، لقناة وامتالكها الجغرايف، مرص موقع «هو :١٩٥٠ أغسطس ٢٤ يف
تسلمونا أن منكم نطلب ال ونحن … البحرية الدول جميع بها تهتم حيوية مواصالت
يف جزء وأهم القنال، منطقة عن الدفاع يف معكم نشرتك أن نطلب ولكنا القنال، منطقة
جوي دفاع لها يكون أن عىل توافق أن مرص عىل ويجب الجوي، الدفاع هو هنا الدفاع

بمفردها.» القناة منطقة عن تدافع أن تستطيع ال إنها إذ مشرتك
باشا الدين صالح املرصية الخارجية وزير دعا الربيطاني الجانب من التمسك وهذا
أن بحق تعترب مرص «إن الربيطاني: السفري مع أغسطس ١٤ مقابلة يف — القول إىل
أن يف الحق كل فلها بسيادتها، ُمِخلٌّ صفتها، كانت مهما أرضها، يف لكم قوات وجود
عىل … لكم بالنسبة االسرتاتيجية السويس قناة أهمية تكن مهما … االحتالل هذا ترفض
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أن ذلك ودليل العسكرية، الوجهة من السابقة األهمية هذه لها تعد لم السويس قناة أن
رأس من تمر األخرية العاملية الحرب أثناء يف كانت األقىص الرشق إىل النقل حركة أكثر
عليه ألقيت إذا طويًال وقتًا القنال يف املالحة تعطيل إمكان عن فضًال الصالح، الرجاء
الحقيقي مطلبكم هي نفسها مرص إن يقال: أن يمكن هذا ومن الذرية؛ القنابل من قنبلة

السويس.» قنال ال
النظر وجهة أخرى مرة الربيطاني السفري ردد ،١٩٥٠ أغسطس ٢٤ مقابلة ويف
نقاتل مستقبًال يواجه فكالنا الترصف، حرة مرص أو بريطانيا «ليست فقال: اإلنجليزية،
حرية اآلن تواجه مرص إن منعزلني، الحياة يف نؤمل أن يمكننا وال حياتنا، أجل من فيه
مطالبها أخرى جهة من تحقق وأن نفسها، عن تدافع أن جهة من تريد فهي شديدة،
أن املرصية الحكومة عىل ويجب واحد، آن يف بلوغهما يمكن ال الغرضان وهذان القومية،
مع يتفق ال السويس قناة عن الناجز الكامل الجالء أن وهي القاسية، الحقيقة هذه تقبل
كرامة وبني العاجلة الدفاع مطالب بني للتوفيق وسيلة نجد أن ويجب البالد، عن الدفاع

«… القومية مرص
بوجهة استمساًكا إال يزد ولم الفكرة، بهذه يقتنع لم املرصية الخارجية وزير ولكن

املرصية. الحكومة عنها عربت التي النظر
الرأي نفس إال يجد لم لندن، يف بيفن مسرت املرصية الخارجية وزير زار وحني
بالغة مسئولية تكون بأنها يشعر إنه :١٩٥٠ ديسمرب ٤ يف بيفن مسرت فيقول السابق،
العبارة وأن … محلها ليحل فعال تدبري إعداد دون ١٩٣٦ معاهدة تركت إذا الخطر
البناء يمكن عمليٍّا أساًسا تنهض ال والسودان مرص ووحدة الجالء عن املعادة املرصية
مناقشات إىل لإلشارة داعي ال وأنه بالخطر، يهدد الذي الدويل املوقف إىل وأشار عليه.

وإنجلرتا. مرص بني ١٩٤٦
أبريل ١١ يوم يف إال حكومته من فعلية مقرتحات الربيطاني السفري يقدم ولم
يف أثاره الذي الحقيقي السخط الوقت نفس يف موضًحا الدفاع، مسألة لحل وذلك ،١٩٥١

السويس. بقناة تمر التي البرتول ناقالت عىل القيود استمرار بريطانيا
ألن استعداد عىل املتحدة اململكة يف امللك جاللة حكومة إن هو: املقرتحات هذه ونص

.١٩٣٦ سنة املعقودة التحالف معاهدة لتعديل املفاوضات تستأنف
الحكومة تواجه التي الكبرية بالصعوبات املتحدة اململكة يف امللك جاللة حكومة تعلم
اآلخرين حلفائها نحو التزاماتها إىل بالنظر تستطيع ال أنها عىل املسألة، هذه يف املرصية
بمقدرتها ترض تدبريات أية اتخاذ تبعة تقبل أن األوسط الرشق ويف األطلنطي شمال يف
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يكون لن الدفاع هذا ومثل معتٍد، أي ضد بنجاح املنطقة هذه عن الدفاع يف املساهمة عىل
معدة تكون بحيث وظيفتها أداء يف املستقبل يف املرصية القاعدة استمرت إذا إال ممكنًا

مكفوًال. مرص عن الجوي الدفاع كان إذا وإال الحرب، وقت فوًرا
يف املعقودة التحالف معاهدة تعدل أن املتحدة اململكة حكومة تقرتح الظروف فلهذه

يأتي: ما عىل تنص بحيث ١٩٣٦ سنة

هذا ويبدأ مراحل، عىل — السويس قناة مرص— من الربيطانيني الجنود انسحاب (أ)
.١٩٥٦ يف وينتهي املعاهدة بتعديل اتفاق عىل سنة انقضاء بعد االنسحاب

بإحالل ،١٩٥٦ سنة لغاية ذلك يتم أن ويقرتح تدريجيٍّا، املدنيني إىل القاعدة تحويل (ب)
بعد بالقاعدة ويعهد املنسحبني، العسكريني املوظفني محل الرضوريني املدنيني املوظفني
العسكرية للسياسة وفًقا تدار أن عىل عليها، للمحافظة املرصية املسلحة القوات إىل ذلك

إنجليزي-مرصي. إرشاف ملجلس العام اإلداري اإلرشاف تحت الربيطانية
الجوي. للدفاع األجل طويل إنجليزي-مرصي نظام إنشاء (ج)
باألسلحة. املرصي الجيش بإمداد بريطانيا بتعهد تختص (د)

يخىش مفاجئة دولية حالة قيام أو الداهم الحرب خطر أو الحرب حالة ويف (ه)
والقوات تمنحها أن وعىل الخطر، ملدة الربيطانية القوات عودة عىل مرص توافق خطرها،
واملطارات املوانئ استعمال ذلك يف بما واملساعدات التسهيالت جميع لربيطانيا الحليفة

املرصية. املواصالت ووسائل

بأن القائل الرأي إقرار تقبل أن تستطيع ال إنجلرتا أن الربيطاني السفري وأضاف
الدفاع. مسألة عن فصلها يمكن ال السودان مسألة

قدمتها ناحيتها من اقرتاحات فوضعت الرفض، عند تقف لم املرصية الحكومة ولكن
ويبدأ املوقف، حل يف نظرها وجهة نهائيٍّا تحدد ١٩٥١ أبريل ٢٤ يف الربيطاني للسفري
يرفض أن وبعد املؤملة، األمل وخيبة البالغ مرص أسف عن بالتعبري املرصية الحكومة رد

اآلتية: باملقرتحات يتقدم وتفصيًال جملًة املقرتحات هذه املرصي الرد

عقد بمجرد — السويس قناة — مرص عن الربيطانية القوات إجالء يف الرشوع (١)
سنة. تتجاوز ال مدة يف وبحرٍّا برٍّا الجالء هذا إتمام ورضورة مبارشًة، االتفاق

الجالء. إتمام بمجرد املسلحة املرصية القوات إىل القاعدة تسليم (٢)
أقرب يف الالزمة واملعدات باألسلحة املرصي الجيش لتزويد خاصة أولوية إعطاء (٣)

اسرتاتيجية. منطقة يف قائمة مرص باعتبار وقت
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املرصي. التاج تحت والسودان مرص وحدة (٤)
بالسودان. خاص (٥)

التي الجهات إىل الربيطانية القوات عودة بمقتضاه يمكن الطرفني بني اتفاق عقد (٦)
ما حالة يف مرص عن الدفاع يف للمعاونة إليها، عودتها رضورة عىل الحكومتني بني يتفق
العتداء كنتيجة حرب يف املتحدة اململكة اشتباك حالة يف أو مسلح، اعتداء عليها وقع إذا

ملرص. املتاخمة العربية البالد عىل مسلح
يف الرشوع فيتعني السابق، للبند وفًقا مرص إىل الربيطانية القوات عادت إذا (٧)
أََجٍل يف وجوٍّا وبحرٍّا برٍّا الجالء يتم أن عىل الحربية، العمليات انتهاء بمجرد عنها إجالئها

أشهر. ثالثة أقصاه
١٨٩٩ سنة اتفاَقْي وكذلك ملحقاتها، وجميع ١٩٣٦ أغسطس ٢٦ معاهدة إلغاء (٨)

الجديد. االتفاق رسيان بمجرد

لديها يكن لم أنه والواقع التمهل، وأطالت الرد، يف الربيطانية الحكومة تمهلت
املشكلة إن حينًا: فقيل والشائعات، األقاويل وكثرت تقدمه، الوقت ذلك يف جديد يشء
وحلف الكومنولث دول قبل التزاماتها عىل باملحافظة اهتمامها هي نظرها يف الرئيسية
معرفة دون السويس قناة عن الجالء مثل مسألة يف البتَّ تستطيع ال فهي األطلنطي،
وزراء يضع حتى تنتظر لذلك وهي وموافقتهم، استشارتهم ودون هؤالء رشكائها رأي
إنشاء دراسة هو لندن يف اجتماعهم من الغرض وكان تقاريرهم، الكومنولث يف الدفاع
الرشق دول بني دفاعي نظام إقامة من بدًال املتوسط البحر رشق منطقة يف لألمن نظام
الدول مع متعاونة إنجلرتا مع املتحدة الواليات اشرتاك أن املؤتمر ذلك وجد ولقد األوسط،
قيام عقب خطره يخىش كان الذي الشيوعي التوسع أمام سد إقامة يف رضوري العربية
عىل االجتماع ذلك يف أخريًا اآلراء اتجهت لقد البرتول، مسألة عىل اإلنجليزي اإليراني النزاع
وتركيا وفرنسا املتحدة والواليات إنجلرتا من األوسط الرشق عن للدفاع هيئة إنشاء اقرتاح

الكومنولث. دول من يريد ومن
امليثاق ذلك وحده، الجماعي الضمان ميثاق يف كثريًا أو قليًال تثق إنجلرتا تكن ولم
وجوب عىل ينص الذي امليثاق هذا األردن، رشق باستثناء العربية الدول عقدته الذي

دائم. عسكري مجلس وإنشاء أعضائه بني املتبادل التعاون
الفريق لذلك كبريًا حسابًا تحسب أن مضطرة العمالية اإلنجليزية الحكومة وكانت
تركها أن ويرى القناة، يف بالبقاء بالتمسك يطالب كان الذي اإلنجليزي العام الرأي من
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ترى إكسربس الدييل صحيفة مثل الصحف فبعض بليًغا، رضًرا الربيطانية املصالح يضري
وعد أي قيمة وما الحيوية، الربيطانية للمصالح خيانة إال يكون ال القناة عن الجالء أن
الربيطاني الربملان يف املحافظون وحمل بالعودة؟ للربيطانيني بالسماح املرصيون يقدمه
ال قوة املحافظون وكان مرص، بإزاء العمال لوزارة املرتاخية السياسة عىل عنيفة حملة
هؤالء وكان العسكريني، آراء املحافظني آراء إىل وأضيفت حسابها، ويحسب بها يستهان
عىل غريها من أقدر إنجلرتا أن ويرون السويس، قناة قاعدة يف بالبقاء تمسًكا الناس أشد
عندهم مانع ال وأنه كلية، لغريها املهمة تلك ترتك أال ويجب وصيانتها، القاعدة هذه حماية
القاعدة، هذه عن والدفاع الصيانة أمر يف بريطانيا مشاركة أرادت إذا مرص إرشاك من
وهي السويس، قناة عن الجالء يف مطلبها إىل مرص إجابة العمال حكومة تر لم كله لهذا

االنتظار. وفضلت الصمت، آثرت أنها إال الخطة، هذه اتخذت قد كانت وإن
ورأت صربها، ونفد االنتظار ملت التي املرصية الحكومة يرق لم املوقف ذلك ولكن
سنة يوليو ٦ يف الربيطانية السفارة إىل اللهجة قوية مذكرة ترسل أن من مناص ال أن
حكومة التفات توجه ألن مضطرة نفسها تجد املرصية امللكية الحكومة بأن تُذكِّرها ١٩٥١
بني الجارية املحادثات يف َحدٍّ غري إىل االستمرار تعذر إىل املتحدة اململكة يف امللك جاللة
وأن املطاولة، هذه من شيئًا تخرس لن إنجلرتا وأن ،١٩٥٠ سنة يوليو شهر منذ الطرفني
قبول املرصي العام الرأي وعىل عليها املستحيل من أصبح قد املرصية امللكية الحكومة

أخرى. فرتة الحالة هذه استمرار
السفري ستيفنسون رالف السري اجتمع املذكرة هذه فيه قدمت الذي اليوم نفس ويف
مرشوع يف التعاون قيمة يبني الربيطاني السفري وأخذ باشا، الدين بصالح الربيطاني

أمرين: من واحد أمام أنها تدرك أن أوًال املرصية الحكومة عىل وأن مشرتك، دفاع

كلية. الغزو مرص يجنب قد واٍف دفاع مرشوع يف التعاون (١)
املعتدين. لطرد واآلخر البالد، الحتالل … أحدهما لغزوين: مرص تتعرض أن (٢)

يبيح املتحدة األمم ميثاق أن عن فضًال ملرص، فائدة أكثر دفاع مرشوع يف والتعاون
عن واعتذر اإلقليمي، األمن لضمان اتفاق عقد تحاول إنجلرتا وأن اإلقليمية، االتفاقات

الكثرية. مشاغلها من ناشئ بأنه الربيطانية الحكومة رد تأخري
مشاغل بأن يالحظ ألن مضطرٍّا نفسه املرصية الخارجية وزير وجد هذا وأمام
وهي ملرص، بالنسبة موت أو حياة مسألة املرصية املطالب بأن وأبان تنتهي، لن إنجلرتا
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اإلدالء إىل قليل بعد مضطرة املرصية الحكومة وأن العاملي، السلم تهم ذلك مع مسألة
للربملان. املفاوضات هذه عن ببيان

والسودان مرص يف بريطانيا تتبعها التي السياسة أن تعتقد مرص حكومة وأن
وملبدأ السيادة، يف املساواة ملبدأ منافية فهي وروحه، نصه يف املتحدة األمم مليثاق منافية
عن دولة كل امتناع بوجوب يقيض الذي وللمبدأ وسيادتهم، األعضاء الدول استقالل
هيئة قرار تنايف أنها كما أراضيها، بوحدة أو األعضاء الدول من غريها باستقالل املساس
وأما رضاها، بغري املحتلة الدولة أرايض عن األجنبية القوات جالء بوجوب املتحدة األمم
وأن واالختيار، بالرىض تعقد أن يجب املرصية الحكومة نظر يف فهي اإلقليمية املحالفات
بوحدتها. والعبث أراضيها احتالل أساس عىل محالفة أي يف ترغب ال وحكومًة مرصشعبًا
١٩٥١ سنة صيف يف أخرى ناحية من ومرص إنجلرتا بني العالقات توترت ولقد
إرسائيل، إىل القناة خالل للبرتول الناقلة السفن مرور عدم عىل مرص إلرصار نتيجة
أنها وأعلنت إنجلرتا، فاحتجت روش، إمباير الربيطانية السفينة حادث بعد وخاصًة
بعض وطالب األحمر، البحر إىل مدمرات أربعة وأرسلت األمن، مجلس إىل مرص ستشكو
لحراسة حربية سفن إرسال برضورة اإلنجليزية الحكومة الربيطاني الربملان يف األعضاء
الحكومة ورفضت مرص، لها تتعرض ال حتى بالقناة مرورها أثناء الربيطانية السفن
عىل املرصيني تشجع ال حتى البرتول؛ ناقالت بحماية املحافظني رأي اتباع الربيطانية
وزير أعلن املوقف هذا وأمام األمن، مجلس إىل التجأت ولكنها القناة، بتأميم املطالبة
فضه يمكن السويس قناة يف املالحة عىل النزاع بأن األمريكي للسفري املرصية الخارجية
الغربية. الدول بني قطيعة ستحدث األمن مجلس يف إثارته وأن الدبلوماسية، بالوسائل

وربما ومرص، إنجلرتا بني للتقريب العوامل من القناة يف املالحة مسألة إذن تكن لم
اإلنجليزية. املرصية العالقات عىل السيِّئ أثرها لها كان

عىل بريطانيا من مرضية إجابة تنتظر ومرص شديد، بطء يف سائرة األمور وبينما
الربيطاني العموم مجلس يف يعلن الربيطانية الخارجية بوزير إذ قدمتها، التي املقرتحات
بحجة املشرتك وبالدفاع نظرها بوجهة الربيطانية الحكومة تمسك ١٩٥١ يوليو ٣٠ يف

الدولية. الرضورات
األوسط الرشق تجاه الربيطانية الحكومة سياسة بيانه يف موريسون مسرت بسط
غري الحالية العاملية الظروف هذه يف بريطانيا أن عليه مزيد ال بوضوح وبنيَّ ومرص،
قناة عن الربيطانية القوات بجالء يختص فيما املرصية النظر وجهة لقبول مستعدة
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يف الخطاب هذا وكان األوسط، الرشق وعن مرص عن بالدفاع يختص وفيما السويس،
املقرتحات. هذه إزاء إنجلرتا ملوقف وتربيًرا املرصية، املقرتحات عىل حاسًما ا ردٍّ الواقع

موريسون: مسرت يقول

أية مصالح دعم يمكن وال واحدة، مجموعة يف أعضاء األمم كل أصبحت فاليوم
الدول. لبقية املرشوعة والحقوق الحاجات حساب عىل دولة

أحجار من يعدان وبريطانيا مرص بني الوثيق والتعاون القويمة والصداقة
مركز نقدر أن حاولنا وقد وسالمته، األوسط الرشق أمور استقرار يف الزاوية
نواجه نزال وال وإدراك، صرب من أبديناه ملا استجابة نجد لم ولكننا مرص،
يف العاملي املوقف بحقائق عالقة أية لها ليست مطالب عىل يلني ال تصميًما

الحارض. الوقت
بريطانيا إال تعني ال مشكلة يعد لم مرص يف الربيطانية القوات ووجود
الغرب وحلفاء الكومنولث دول عن بالنيابة تحمل دولة فنحن وحدهما، ومرص

كربى. مسئولية
بأنها مرص تتظاهر أن خادع لرساب وإنه األوسط، الرشق مفتاح ومرص

دويل. نزاع أي يف جانبًا الوقوف تستطيع
بني البحرية املواصالت عىل وتسيطر قارتني، بني ا هامٍّ جًرسا تحتل فمرص
املرشق عىل تعتدي دولة ألية ا جدٍّ هام هدف وهي والغربي، الرشقي العاملني

املتوسط. للبحر الرشقي والحوض
من وليس وثيق، برباط مرتبط وحضارتيهما وبريطانيا مرص ومصري
برفض الخطر من النجاة استطاعتها يف أن مرص تدعي أن يشء يف الواقعية

املنطقة. عن الدفاعي النظام يف االشرتاك وعدم بريطانيا مع التحالف
أرضها، عن لتدافع وحدها تقف أن مرص استطاعة يف ليس ذلك وفوق
اضطر إذا أنه من الثقة تمام لواثق وإني ذاتها، بريطانيا مثل ذلك يف ومثلها
كما جانبه إىل سيقف املرصي الشعب فإن الحرب، غمار خوض إىل الحر العالم

العدوان. يقاوم املايض يف وقف
الالزمة التدابري عىل االتفاق عدم هو وبريطانيا مرص بني خالف وأهم
وقت يف النطاق واسعة استعدادات وبدون القبيل، هذا من طارئ أي ملواجهة

املعركة. تبدأ أن قبل قضيتنا ستتعقد السالم
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وباألخطار منها، مفر ال التي الحقيقة تلك بمواجهة مرص إقناع ومهمتنا
إىل مرص أدعو املنرب هذا فوق ومن االستعدادات، هذه إهمال عىل ترتتب التي
العالم، سالم لتأمني املشرتكة الجهود يف املساواة قدم وعىل بنصيبها املساهمة
تلك مرص رفضت إذا ولكن الجدة، كل جديد أساس عىل عالقاتنا ننظم أن نريد
للوفاء جهودنا بعرقلة الرفض هذا عن ينشأ الذي للموقف نسمح فلن الدعوة،

الدولية. بالتزاماتنا
حتى نفسها تلقاء من معنا باملساهمة مرص إقناع من نيئس لن ذلك ومع

مهمتنا. تسهل

مثًال ترضب أن يجب الفريد الجغرايف بموقعها «فمرص خطابه: آخر يف مرص وقرَّع
املالحة.» واتفاقية الدولية املعاهدات إىل اإلساءة من بدًال الدويل السلوك عىل

األوسط. الرشق يف املرشوعة بريطانيا مصالح حماية برضورة حديثه وختم
صحيفة فتقول اإلنجليزية، الصحف بعض يف ترديًدا موريسون نغمة وجدت ولقد
بريطانيا ترغب بينما أنه موريسون هربرت أوضح أغسطس): ٢٠ األهرام (عن «األبزرفر»
القاعدة تلك عىل بريطانيا ستحافظ القاعدة، هذه بشأن مرص مع اتفاق إىل الوصول يف
مؤملة، رضورة وهذه … ترض لم أو مرص رضيت الراهنة التوتر فرتة يف بها وتتمسك
الصداقة برباط معها االرتباط إىل حاجتنا عن مرص مع النزاع يعمينا أال يجب ولكن
دول يضم عام حلف يف تشرتك مرص لجعل مساعينا نواصل أن علينا ويجب والود،
وأغلب الدفاعي، نطاقها من جزءًا أرضها عىل املوجودة القواعد تبدو حتى األوسط الرشق
التمسك األمريكيني بتأييد نزمع أننا واضًحا كان إذا النجاح السياسة لهذه يكتب أن الظن
… شيئًا منه تغري أو القرار هذا تبدل لن كانت مهما االحتجاجات وأن القناة، بمنطقة

الرد رضورة املرصية الخارجية وزير وجد فلقد املرصي، الجانب ناحية من وأما
الربملان يف أغسطس ٦ ففي مرص، يف كبرية ة رجَّ أحدث الذي موريسون ترصيح عىل
أمر يف وتخاذلها إنجلرتا تواكل عن وأبان السيئة، وآثاره االحتالل عن تحدث املرصي
فقال: ماثًال، الحرب خطر بوجود موريسون فكرة عىل ورد املرصي، الجيش تسليح
ثوب يلبس دويل خالف الدوام عىل وسيكون … الحرب؟! خطر من العالم خلص «ومتى
نقبل بأن منصف يطالبنا أن يمكن فهل السالم، يهدد بأنه القول ويجوز الحرب، خطر
بحقوقها مرص تمسك عن وأبان «… اآلبدين؟! أبد االحتالل عار واستقاللنا سيادتنا عىل
بخطابه موريسون مسرت أن وأعلن املتحدة، األمم هيئة بميثاق واستمساكها ومطالبها،

املفاوضات. باب أوصد قد هذا
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نظر وجهتي بني تفصل التي الهوة» «عمق إذن املرصية الحكومة وجدت لقد
الحكومة «إلرصار أكتوبر: ٨ يف باشا النحاس رفعة بيان يقول كما وذلك الطرفني،
التبعات وانتحال املسئوليات ادعاء سياسة القديمة، االستعمارية سياستها عىل الربيطانية

والتعالت.» الحجج بشتى الوطنية الحقوق ومقاومة
لباب رصيًحا إغالًقا الربيطانية الخارجية وزير ترصيح املرصية الحكومة اعتربت
الحكومة إىل له خاص خطاب ويف تراجع، موريسون مسرت ولكن الدولتني، بني املفاوضات
لعالج جديًدا مرشوًعا تدرس الربيطانية فالحكومة مفتوًحا، زال ال الباب أن ذكر املرصية
السويس قناة عن الربيطانية القوات جالء بأن املرصية الحكومة وأجابت الدفاع، وسائل
واكتفت يتجزأ، ال كلٌّ املرصية القضية وأن منها، جزء هو وإنما املرصية، القضية كل ليس
مقرتحاتها إلرسال محدوًدا موعًدا تعني أن تستطع فلم بالصمت، الربيطانية الوزارة

الجديدة.
ال الصمت عن خرجت وإذا ردودها، يف تؤجل الربيطانية الحكومة كانت وهكذا
يضعف وال يضريها ال فاالنتظار الوقت، كسب وتحاول نهائيٍّا، واضًحا رأيًا تعطي
من يلزمها ما مرص مع عالقاتها إىل توجه لم الربيطانية الحكومة أن ويظهر مركزها،
ورجال العسكريني آلراء وخضعت املرصي، القومي الوعي ونمو تتفق ودراسة عناية

املرصية. النظر وجهة فهم تحاول فلم الحرب،
بيفن إرنست موت بعد الربيطانية الخارجية وزارة توىل الذي موريسون أن والواقع
وليس امليدان، ذلك يف عملية خربة لديه وليست الخارجية، السياسة بأمور عهد حديث كان
املشاكل عليه تراكمت ما ورسعان أخرى، ويؤخر رجًال يقدم فهو يرى، ما لتنفيذ العزم له
بالنسبة تعقًدا الدويل املوقف فازداد خطر، بشكل أمامه املصاعب وتجمعت جانب، كل من
عىل املحافظون أرص فلقد الربملان، يف صعبًا العمالية الحكومة موقف كان لقد إلنجلرتا،
تضيع أن من خشيتهم عن وأعلنوا مرص، نحو سياستها وهاجموا أمامها، املشاكل إثارة
ونعوا ،١٩٣٦ سنة بمقتىضمعاهدة بريطانيا عليها حصلت التي االمتيازات العمال وزارة

تتبعها. التي التهدئة سياسة عليها
أمام سوءًا الربيطانية املالية حالة ازدادت فلقد الحد، هذا عىل اقترص األمر وليت
التسلح مسألة بشأن املتحدة الواليات مع إنجلرتا واختلفت التسلح، إىل التسابق حركة
نفسه، عىل العمال حزب انقسم ثم الكورية، والحرب الشيوعية بالصني االعرتاف ومسألة
تكلف أال يرى وفريق األمر، إنجلرتا كلف مهما التسلح سياسة يف االستمرار يرى فريق
املنشقني، الوزراء أحد بيفان، أنيورين فحذَّر تطيق، ال ما امليدان هذا يف نفسها إنجلرتا
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وازدياد البطالة انتشار وتوقع األمريكية، الرأسمالية فوىض ركاب يف السري من بريطانيا
يف االشرتاك مسألة عىل أوروبا غرب دول مع أيًضا إنجلرتا واختلفت بريطانيا، يف التضخم

األوربي. الجيش
البرتول بشأن اإلنجليزية اإليرانية العالقات تعقدت إذ الحد، هذا عند األمر يقف ولم
واضطر بينهما، الطيبة بالعالقات ذهب الدولتني بني خطري نزاع وقائم وتأميمه، اإليراني
تأييد أي تقديم املتحدة الواليات رفضت أن بعد عبادان، من االنسحاب إىل آسفني اإلنجليز

لهم. سيايس
الثانية، الكربى الحرب بعد اإلنجليز تلقاها قاسية سياسية رضبة أول هذه فكانت
لسياسة يعد ولم والضعف، التضاؤل يف بعدها األوسط الرشق يف اإلنجليز نفوذ أخذ
من قرن ربع منذ قبل من لها كان الذي االحرتام نفس السمها وال الخارجية إنجلرتا

الزمان.
معاهدة إللغاء آن قد الوقت أن ١٩٥١ سنة أكتوبر أوائل يف املرصية الحكومة ورأت
الربملان يف أكتوبر ٨ يف بيانه يف الوقت ذلك يف الحكومة رئيس ل فصَّ فلقد .١٩٣٦ سنة
امللحقات). (انظر الحاسمة الخطوة هذه اتخاذ إىل املرصية الحكومة دعت التي األسباب
الربيطانية الحكومة ولكن السويس، قناة يف اإلنجليز بمركز تعرتف مرص تعد لم
من بالفعل ألغيت وأنها واحد، جانب من اإللغاء حق عىل تشتمل ال املعاهدة أن أعلنت
تقر أن تستطيع ال وأنها اإلنجليزي، الجانب موافقة بغري املرصي الجانب هو واحد جانب
غري عمل املعاهدة إلغاء عىل املرصية الحكومة إقدام نظرها ففي الخطوة، هذه عىل مرص
من الناشئة االلتزامات احرتام عىل مقدمته نصت الذي األمم هيئة ميثاق مع يتناىف رشعي
املفاوضات، يف راغبة تزال ال كانت وإن فهي ولذا األخرى؛ الدولية واالرتباطات املعاهدات
احتالل يف اإلنجليز استمرار تربر التي املعاهدة بهذه متمسكة ستظل ذلك أثناء أنها إال

.١٩٥٦ سنة إىل السويس قناة
الحكومة أن يظهر ،١٩٣٦ بمعاهدة تمسكها إنجلرتا إعالن من بالرغم ولكنه
أعوام بخمسة ذلك قبل هي أقرت أن بعد حجتها، بقوة تماًما مؤمنة تكن لم اإلنجليزية
مرص مسألة يف نهائيٍّا تفصل أن تستطيع ال هي ثم والقناة، مرص عن التام الجالء مبدأ
يف مستقلة سياسة إلنجلرتا فيه كان الذي الوقت انتهى فلقد بمفردها، األوسط والرشق
واألتراك بل والفرنسيني، األمريكيني من حلفائها إىل أرسعت ولذا العالم؛ من املنطقة هذه
وحلفاؤها هي فتقدمت املرصية، املشكلة لحل والنجدة لسياستها التأييد منهم تطلب

امللحقات.) (انظر األربع. الدول بمرشوع
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الدول فيه تشرتك األوسط، للرشق متحالفة قيادة إنشاء عىل املرشوع ذلك وينص
املتحالفة القيادة هذه يف مرص وتشرتك األوسط، الرشق عن الدفاع وتستطيع تريد التي

املساواة. أساس عىل
للقيادة تخصص ال التي الربيطانية القوات سحب عىل إنجلرتا توافق وعندئٍذ
هذا يف ويدخل والدفاعية، االسرتاتيجية التسهيالت أراضيها يف مرص وتقدم املتحالفة،
مقر مرص تكون كما املرصية، واملواصالت واملطارات املوانئ استخدام الحرب حالة يف
إىل رسمية بصفة السويس قناة يف الربيطانية القاعدة وتسلم للمحالفة، العليا القيادة
يف نصيب ملرص ويكون التحالف، يف املشرتكة للدول مشرتكة قاعدة تصبح ولكنها مرص،

والسلم. الحرب وقتي إدارتها
الخارجي العدوان ضد األوسط الرشق عن الدفاع أن أساس عىل املرشوع ذلك وبُنِي
بالتعاون إال عمليٍّا الدفاع هذا يكون ولن الغربي، املعسكر أي: الحر؛ للعالم حيوي أمر

األمر. يهمها التي الدول مع
املقرتحات. هذه ترفض أن املرصية الحكومة وجدت ولقد
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الربيطانية السفارة إىل املرصية للحكومة مفكرة
١٩٥١ سنة يوليو ٦ يف

قد املتحدة اململكة يف امللك جاللة حكومة تكون أن املرصية امللكية الحكومة ترجو (١)
سلم التي املقرتحات وهي بالجالء، الخاصة املضادة املرصية املقرتحات دراسة من فرغت
شك وال املايض، أبريل ٢٤ يف الربيطاني السفري إىل بها مفكرة املرصية الخارجية وزير
يف الرأي وإبداء الدراسة هذه إلتمام كافية كانت التاريخ ذلك منذ انقضت التي املدة أن

إليها. املشار املضادة املقرتحات
جاللة حكومة التفات توجه ألن مضطرة نفسها تجد املرصية امللكية والحكومة (٢)
الطرفني بني الجارية املحادثات يف حدٍّ غري إىل االستمرار تعذر إىل املتحدة اململكة يف امللك

… ١٩٥٠ سنة يوليو شهر منذ
املطاولة، هذه من شيئًا تخرس ال املتحدة اململكة يف امللك جاللة حكومة أن وواضح
املرصي العام الرأي وعىل عليها املستحيل من أصبح فقد املرصية امللكية الحكومة أما

أخرى. فرتة الحالة هذه استمرار قبول
مرص حقوق بني للتوفيق طاقتها يف ما كل املرصية امللكية الحكومة بذلت فقد

… العظمى بريطانيا تدعيها التي واملصالح
الوطنية الحقوق بعض بني تفرق أن املرصية امللكية الحكومة يسع ال وكذلك (٣)
تحت والسودان مرص وحدة ومسألة الجالء مسألة بني الفصل فتقبل اآلخر، وبعضها
وأن واحد، وقت يف حلهما ويتحتم يتجزأ، ال كل اعتبارها يف فاملسألتان املرصي، التاج

الطرفني. بني يعقد اتفاق أي مًعا يشملهما
بالسودان. خاصة رشوط (٤)
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محرضمحادثة

رالف سري الربيطاني والسفري باشا الدين صالح محمد الدكتور الخارجية وزير بني
بموضوع التصاله هنا وأوردناه بالدفاع، يختص فيما ،١٩٥١ سنة يوليو ٦ يف ستيفنسون

القناة:

يف بالسالم يتعلق فيما صورة أي عىل يتحسن لم املوقف إن الربيطاني: السفري
املرصية الحكومة مطلب من اقرتاب أي نقرتب أن املستطاع من يكن ولم األوسط، الرشق
وعندما الدفاع، ملسألة مشرتك عالج طريقة اآلن ندرس ونحن الكامل. بالجالء الخاص
اتفاق، إىل الوصول من يائًسا ولست بها، علًما سأحيطكم املوضوع هذا يف تعليمات أتلقى

أمرين: من واحد أمام أنها تدرك أن أوًال املرصية الحكومة عىل أن بيد

كلية. الغزو مرص يجنب قد واٍف دفاع مرشوع يف التعاون (١)
واآلخر البالد، الحتالل الرشقي الشمال من أحدهما لغزوين؛ مرص تتعرض أن (٢)
والتعاون التأكيد، تمام مؤكد أمر وهذا املعتدين، لطرد الغربية الدول به تقوم الغرب من
الحربني يف وقع كما الغزو لتجنب طيبة فرصة بالتأكيد لكم يتيح مشرتك دفاع مرشوع يف
ملسألة مشرتك عالج طريقة نجد أن املستحيل من ليس أنه من يقني عىل وإني املاضيني،

الدفاع.

أن ينتظر هل عام: بوجه أسأل أن أود تعليقكم عىل أرد أن قبل الخارجية: وزير
بالجالء؟ الخاصة املضادة مقرتحاتنا عىل قريبًا الرد نتلقى

أعلم أني بيد السؤال، هذا عىل اإلجابة أستطيع وال أدري، لست الربيطاني: السفري
لعالجها، مشرتكة طريقة عىل العثور وتحاول املسألة يف تنظر امللك جاللة حكومة أن

أخرى. بمسائل الحارض الوقت يف مشغولة تعلمون كما الربيطانية والحكومة
بالصعوبات كبري حد إىل مشغولة الربيطانية الحكومة أن أعرف الخارجية: وزير
الخارجية وسياستها تنتهي، ال الربيطانية الحكومة متاعب ولكن إيران، يف تواجهها التي
حل تعطيل األخرى العالم أرجاء يف تصادفها التي املتاعب عىل رتبنا فإذا املدى، واسعة
حيث ومن ذاتها يف أهمية تقل ال املرصية واملسألة تنتهي، فلن وبينها بيننا املعلقة املشاكل
من الكثري ترجح لعلها بل أخرى، عاملية مسألة أية عن العام السالم بقضية اتصالها
حياة مسألة إلينا بالنسبة هي بل إليها، نحن نظرتنا هي األقل عىل وهذه املسائل، هذه
وفوق كافيني املضادة املقرتحات سلمناكم منذ انقضيا اللذان الشهران كان وقد موت، أو
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أن وأود األخرى، مشاغلكم كانت مهما املقرتحات هذه عىل ردكم منكم يصلنا ألن الكفاية
ال اليوم إليكم سلمتها التي املفكرة يف وضحت كما املرصية الحكومة أن لسعادتكم أؤكد
نفسها الربملانية الظروف إن بل أخرى، طويلة فرتة املحادثات هذه يف تميض أن تستطيع
املحادثات بهذه للوصول أمل أي هناك كان إذا ما فيه نعرف أن يجب الذي األجل تحدد
استقالل واحرتام السيادة يف واملساواة والعدل الحق من أساس عىل موفقة، نتيجة إىل

الفشل؟ إال لها نتيجة ال أنه أم أراضيها، ووحدة الشعوب
فض قبل مضطرة والحكومة تنتهي، أن توشك مرص يف الحالية الربملانية الدورة إن
يعرفوا أن األمة ممثيل حق من إذ املحادثات؛ عن ببيان الربملان إىل تديل أن إىل الدورة
املحادثات لفشل الطبيعية والنتيجة نجحت؟ أم املحادثات فشلت هل دورتهم فض قبل
إال تقدم ما عىل أضيفه ما لدي وليس الربملان، إىل تفصيالتها جميع وتقديم قطعها هي
أننا مع والغزو، والقوة الحرب لغة يف أفرغ أنه الجالء شأن يف تعليقكم عىل أالحظ أن
الحق وإقرار الدويل واألمن السلم بلغة نتحدث أن يجب املتحدة األمم هيئة يف كأعضاء

… أراضيها ووحدة الشعوب سيادة واحرتام والعدل
أن عىل العزم وطدت قد املرصية الحكومة أن هذا من أفهم هل الربيطاني: السفري

الحالية؟ الربملانية الدورة انتهاء قبل املحادثات هذه عن ببيان تديل
تأكيد. بكل الخارجية: وزير

تعليق والقوة الحرب لغة يف مفرغ بياني بأن تعليقكم أن أظن ال الربيطاني: السفري
امليثاق نص وقد مرص، عن األمم هيئة ملبادئ إخالًصا أقل بريطانيا أن أظن وال عادل،

اإلقليمي. األمن لضمان اتفاقات نعقد أن نحاول ونحن اإلقليمية، االتفاقات عىل نفسه
والسودان مرص يف بريطانيا تتبعها التي السياسة أن نعترب نحن الخارجية: وزير
وملبدأ السيادة، يف املساواة ملبدأ منافية فهي وروحه؛ نصه يف املتحدة األمم مليثاق منافية
عن دولة كل امتناع بوجوب يقيض الذي وللمبدأ وسيادتهم، األعضاء الدول استقالل
هيئة قرار تنايف أنها كما أراضيها، بوحدة أو األعضاء الدول من غريها باستقالل املساس
إلخ. … رضاها بغري املحتلة الدول أرايض عن األجنبية القوات جالء بوجوب املتحدة األمم
يجب املحالفات هذه ولكن يبيحه، امليثاق أن أعرتف فأنا إقليمية محالفات عقد أما
أي يف ترغب ال وحكومًة شعبًا مرص أن البيان عن وغني واالختيار، بالرىض تعقد أن

بوحدتها. والعبث أراضيها احتالل أساس عىل محالفة
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قد نهائي ببيان املحادثات عن اإلدالء يف الحكومة قرار هل الربيطاني: السفري
لهذا يكون قد أنه وأظن ببيان؟ اإلدالء إىل الحالة هذه يف أيًضا امللك جاللة حكومة تضطر
مواصلة أو عنها الرتاجع الصعب من يجدان علنية ببيانات الجانبان يديل إذ سيئ؛ أثر

املستقبل. يف املفاوضات
العلنية البيانات بهذه ستتأثر املستقبل يف البلدين عالقة أن شك ال الخارجية: وزير
استئناف مسئولية عاتقها عىل أخذت الحالية الحكومة … برملانه يف طرف كل يلقيها التي
سليم مارشال الفيلد مباحثات اعتربنا إننا إذ الكايف، الوقت لها وأفسحت معكم املحادثات

… شهًرا عرش خمسة من أكثر استغرقت قد محادثاتنا تكون املحادثات. لهذه بداية

يف أنها واملفروض قطعها، حتًما سيستتبع املحادثات فشل أن ذكرت أن سبق ولقد
فشلت إنها للربملان: وسيقال للربملان، الحقائق إيضاح قبل فصلت قد ستكون الحالة هذه

… قطعت وإنها

الحكومة رئيس باشا النحاس رفعة بيان
الربملان يف ١٩٥١ سنة أكتوبر ٨ يف

١٩٣٦ سنة معاهدة بإلغاء الحكومة وقرار وإنجلرتا مرص بني املفاوضات مراحل بشأن
اإللغاء. هذا عليها قام التي واألسس

تولية عن فأسفرت العامة، االنتخابات مرص يف أجريت ،١٩٥٠ سنة يناير شهر ويف
من أحد عنه يشذ ال إجماًعا األمة أجمعت لقد … الوفد» «حكومة الحارضة الحكومة
مجده ليسرتد واستقالله، حريته يقيد ما كل من وسودانه مرص وادينا تحرير عىل أبنائها

… العاملية الحياة ميدان يف به الالئق الكريم املكان ويتبوأ القديم
يف خطواتها أوىل تكون أن ورأت به، وعدت ما إنجاز يف الفور عىل الوزارة ورشعت
االتصاالت من طويلة سلسلة يف معهم فدخلت اإلنجليز، مع االتفاق محاولة السبيل هذا
وطالت االتصاالت وتعددت الحق، حكم عىل وينزلون بالحجة يقتنعون لعلهم واملحاوالت،
مواجهة املشكالت واجهت بل تتعجل، فلم والصرب بالحكمة الوزارة وتذرعت املحادثات،
ال والتي الوطنية مرص حقوق بني للتوفيق العملية، الحلول باقرتاح وعالجتها واقعية
ذلك من شيئًا ولكن اإلنجليز، بها يتعلل التي الدولية املالبسات وبني عنها، التحول يمكن
أن ا حقٍّ شاءوا إذا مرص، حقوق احرتام برضورة وإقناعهم عنتهم عن رصفهم يف يفلح لم
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العرش خطاب تعلن أن من ا بُدٍّ — هذه والحالة — الحكومة تجد فلم بصداقتها، يحتفظوا
معاهدة إلغاء من مناص ال أنه ١٩٥٠ نوفمرب ١٦ يوم املرصي الربملان يف ألقي الذي
… الوطنية األهداف تحقيق يف إبطاء أو تردد دون ماضية الحكومة وأن ،١٩٣٦ سنة
إنهاء إعالن من ذلك يتبع وما ،١٩٣٦ سنة معاهدة إلغاء إعالن الوسائل هذه طليعة ويف

السودان. يف الثنائي بالحكم الخاصتني ١٨٩٩ سنة يوليو ١٠ يناير، ١٦ اتفاقيتي
مع تباحث حيث لندن، إىل املرصية الخارجية وزير وقصد املحادثات، استمرت ثم
بأن ،١٩٥٠ سنة ديسمرب ١٥ يف املباحثات هذه وانتهت طويًال، الربيطانية الخارجية وزير
محضة شخصية بصفة الوزراء مجلس عىل عرض أنه الربيطانية الخارجية وزير قرر
يقوموا أن مستشاريه املجلس فكلف الدفاع، ملشكلة جديد عالج طريقة تتضمن مقرتحات
املرصية الحكومة إىل اإلفضاء من يتمكن أن يرجو وهو املقرتحات، هذه ببحث الفور عىل
أرسع يف أو ١٩٥١ سنة يناير أواسط يف املذكورة العالج بطريقة حكومية دراسة بنتيجة

التاريخ. ذلك بعد مستطاع وقت
١٩٥١؛ سنة أبريل ١١ يف إال املرصية الحكومة إىل تصل لم املوعودة املقرتحات ولكن
تحقيق عن تكون ما أبعد ذلك مع جاءت وقد أشهر، بثالثة املرضوب التاريخ بعد أي:

الوطنية. املطالب
جملتها يف املقرتحات هذه برفض املرصية الحكومة ردت ،١٩٥١ سنة أبريل ٢٤ ويف

السودان. مرص ووحدة الجالء بشأن مضادة مقرتحات مقدمة وتفصيالتها،
لم رده ولكن عليها، والرد املضادة املقرتحات هذه بدراسة الربيطاني الجانب ووعد

.١٩٥١ سنة يونيو ٨ يف إال يصل
ألقى تتعثر، سائرة هي وبينما السودان، حول البحث ودار املحادثات استؤنفت ثم
سنة يوليه ٢٠ اإلثنني يوم الربيطاني العموم مجلس يف املعروف بيانه الخارجية وزير
السلم، وقت يف املشرتك والدفاع باالحتالل الربيطانية الحكومة تمسك فيه يعلن ،١٩٥١
بحجة املرصي التاج تحت والسودان مرص وحدة ومعارضتها الدولية، الرضورات بحجة

السودانيني. مشيئة استطالع
الحكومة إلرصار الطرفني، بني تفصل التي الهوة بعمق ناطقا البيان هذا جاء وقد
التبعات وانتحال املسئوليات ادعاء سياسة القديمة؛ االستعمارية سياستها عىل الربيطانية

والتعالت. الحجج بشتى الوطنية الحقوق ومقاومة
إن فيه: قال البيان، هذا عىل املرصية الخارجية وزير رد ١٩٥١ سنة أغسطس ٦ ويف
املحادثات، باب العموم مجلس يف األخرية بترصيحاته أغلق قد الربيطانية الخارجية وزير

111



السويس وقناة إنجلرتا

املحادثات، باب أغلق أنه فيها ينفي شخصية برسالة بعث الربيطانية الخارجية وزير ولكن
الدفاع، مسائل لعالج جديًدا مرشوًعا االستعجال وجه عىل يبحث العكس عىل إنه ويقول:
مجلس يف خطابه أن املرصية الحكومة اعتربت أجلها من التي األسباب مبينًا عليه فرددت
شطر إال ليس الربيطانية القوات جالء أن وأضفت املحادثات، باب أغلق الربيطاني العموم
املرصي، التاج تحت والسودان مرص وحدة وهو اآلخر الشطر هناك وأن املرصية، القضية

… يتجزأ ال كل الشطرين وأن
اآلن، حتى املقرتحات هذه تصل ولم ،١٩٥١ سنة أغسطس ٢٦ يف الرد هذا أُرسل
شخصية رسالة ١٩٥١ سبتمرب ٢١ يف الربيطانية الخارجية وزارة من تلقيت ولكني
مقرتحاته، إلرسال تاريًخا التحديد وجه عىل يعني أن يستطيع ال إنه فيها: يقول أخرى،

قريب. موعد يف ذلك يكون أن يتوقع ولكنه
الخارجية وزير يبلغ أن الرسالة هذه حمل الذي الربيطاني السفري سعادة كلفت وقد
االنعقاد دور فض قبل الربملان يف خطتها بإعالن مرتبطة املرصية الحكومة أن الربيطانية
تصل أن من — هذه والحالة — معدى فال تقدير، أكثر عىل أكتوبر شهر أوائل يف الحايل

التاريخ. ذلك قبل الوطنية املطالب تحقيق أساس عىل الجديدة املقرتحات
يخرس ال الربيطاني الجانب أن البيان عن وغني اآلن، حتى املحادثات تاريخ هو هذا

… السويس قناة يف قائم فاالحتالل والتأخري، التطويل هذا من شيئًا
،١٨٩٩ سنة واتفاقيتي ،١٩٣٦ معاهدة إلغاء يف مرص حق يف اإلنجليز جادل لقد
واحد جانب من الدولية واالتفاقات املعاهدات إلغاء سوابق عىل تنقصنا ال األمثلة ولكن

مثًال). عرش ثمانية رفعته (وذكر

املعاهدات إلغاء سوابق عىل واألسباب والظروف التاريخ متفاوتة كثرية أمثلة هذه
جواز يف يجادل بالطبع اآلخر الجانب كان وقد واحد، جانب من الدولية واالتفاقات
يقال: وقد األحوال، جميع يف القانونية آثاره وأنتج تم ذلك مع اإللغاء ولكن اإللغاء، هذا
صحيح، هذا املادية. القوة عىل تعتمد كانت اإلجراء هذا إىل لجأت التي الدول أكثر إن
الواضح الحق عىل إال … نعتمد ال فنحن حالتنا؛ عىل ينطبق أن عن يكون ما أبعد ولكنه

… املتحدة األمم ميثاق يتضمنها التي السلمية واملبادئ الناطقة والعدالة
اآلن: أجملها التي اإللغاء أسباب

الكامل االختيار رشط يكن فلم الربيطاني؛ االحتالل ظل يف عقدت املعاهدة هذه أن أوًال:
بيفن مسرت له املغفور الربيطانية الخارجية وزير رأي «هذا» … املرصي للجانب متوفًرا

112



ملحقات

قال إذ اإليراني، الرويس النزاع عليه طرح عندما األمن مجلس يف العبارة برصيح أعلنه
من انتزع قد أنه يبدو اتفاق أي ليؤسفها الربيطانية الحكومة «إن الواحد: بالحرف
كما إيران.» من جزءًا السوفيتي االتحاد حكومة تحتل حني عىل قًرسا اإليرانية الحكومة
نمثل ولكنا الكبار، بالثالث أحيانًا توصف قوية، دول «نحن نفسها: املناسبة يف قال

املفاوضات.» يف حسابها — شك وال — وللقوة ريب، دون القوة
القوات وجود أن تضمن: فيما قراره فتضمن الرأي، بهذا األمن مجلس أخذ وقد

املفاوضات. يف االختيار حرية يسلبها الدول من دولة أرض يف األجنبية
التي االتفاقات عىل الربيطانية الخارجية وزير وحكم األمن، مجلس حكم هو هذا
واالحتالل عقدت التي ١٩٣٦ سنة معاهدة عىل الحق الحكم وهو االحتالل، ظل يف تعقد

إيران. يف الحال كان كما أجزائها بعض يف ال كلها مرص يف قائم الربيطاني
أكرهنا أحًدا أن القصد ليس االحتالل، بضغط نقصده عما أفصح أن هنا يل بد ال
تساور كانت التي األدبي اإلكراه حالة نقصد ولكننا املعاهدة، توقيع عىل ماديٍّا إكراًها
العابث مرافقها كل يف املتغلغل االحتالل ضغط تحت تختنق مرصتكاد نرى إذ نفوسنا،
هذا من لها نلتمس أن فأردنا صدرها، عىل الجاثمة األجنبية واالمتيازات مصالحها، بكل
الستكمال أوسع خطوات تتلوها أوىل خطوة ويكون عقالها من يطلقها مخرًجا اإلسار

واستقاللها. وحدتها
… املعاهدة فيها عقدت التي الظروف تغري ثانيًا:

منها أوىل وكالهما املتحدة، األمم ميثاق ومع السويس قناة اتفاقية مع تتناقض أنها ثالثًا:
متعددة، دول بني طويل بزمن قبلها عقدت السويس قناة فاتفاقية واالحرتام، بالتنفيذ
بني التام املساواة قدم عىل فيها املرور وحرية القناة حيدة هو عام دويل وضع لتقرير

الجميع.
مزايا عىل الحصول محاولة عليها املوقعة الدول عىل االتفاقية هذه حرمت ولذلك
القناة، بشأن املستقبل يف يعقد دويل اتفاق أي يف أخرى مزية أية أو تجارية أو إقليمية
حيدة عن الدفاع حق — اإلقليم صاحبة الدولة وهي — وحدها بمرص ناطت كما
ليست إذ تاًما، إهداًرا ١٩٣٦ سنة معاهدة أهدرته ما وهذا فيها، املرور وسالمة القناة
حساب عىل وحدها بريطانيا ملصلحة الصارخة امليزات من مجموعة إال املعاهدة هذه
أن ١٨٨٨ سنة اتفاقية يف النص برصيح لربيطانيا كان وما وسيادتها، مرص استقالل

املزايا. هذه عىل لنفسها فتحصل االحتالل فرصة تتنهز
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يتناقض ما عىل أحكامه تغليب وجوب «فرضوري» املتحدة، األمم هيئة ميثاق أما
األخرى. واالتفاقيات املعاهدات أحكام من معها

اإلنجليز أن والواقع املتحدة، اململكة جانب من املعاهدة بأحكام اإلخالل تكرار رابًعا:
مرص بوحدة العبث أو االحتالل لتأييد عليه يعتمدون فيما إال باملعاهدة يتمسكون ال
القناة، منطقة يف بإبقائها املعاهدة ترخص التي القوات عدد يتجاوزون فهم والسودان،
التي والجمركية الصحية لإلجراءات الخضوع ويأبون لها، املحددة املناطق ويتجاوزون
أن من بدًال وتجهيزه املرصي الجيش تدريب ويحاربون املرصية، القوانني تفرضها
أال عليهم توجب املعاهدة إن … املعاهدة يف لتعهدهم وفًقا وتقويته إعداده يف يتعاونوا
إىل رفعته «يشري املحالفة مع يتعارض موقًفا األجنبية البالد مع عالقاتهم يف يتخذوا

إرسائيل». من إنجلرتا موقف
القانوني حقها حدود يف تعمل إنما مرص إن … حقوقنا حدود يف نعمل إننا

… بأحكامها العمل وتنهي ١٩٣٦ سنة معاهدة تلغي إذ والدويل،
املعاهدة. إلغاء قانون ملرشوع تفسريية مذكرة البيان هذا اعترب ولقد

األربع» الدول «مرشوع الرباعية املقرتحات
١٩٥١ سنة أكتوبر ١٥ نرشيف

املتحدة، اململكة يف الجاللة صاحب حكومة من تعليمات عىل بناءً الربيطاني السفري يترشف
واململكة مرص بني القائمة الخالفات لتسوية مقرتحات املرصية الحكومة إىل يقدم بأن
بوجه الدفاع مسألة ويف السويس، قناة منطقة يف بريطانيا قوات وجود مسألة يف املتحدة
املتحدة والواليات وفرنسا تركيا حكومات عليها توافق التي املقرتحات وبمقتىضهذه عام،
األوسط، الرشق عن للدفاع هيئة، أساس عىل املسائل هذه فتقام وتؤيدها، تامة موافقة

األمر. يهمها التي األخرى الدول مع كرشيك مرص فيها تساهم
هذه لتسوية املدى بعيدة اقرتاحات أن بجالء أبلغت قد املرصية الحكومة وكانت
إللغاء ترشيع تقديم إىل أكتوبر ٨ يف عمدت عندما إليها تقدم أن وشك عىل كانت املسائل
يف الثنائي الحكم بشأن ١٨٩٩ سنة واتفاقيتي املرصية اإلنجليزية ١٩٣٦ سنة معاهدة

السودان.
الحكومة به قامت الذي العمل إدراك يف امللك جاللة حكومة حرية من الرغم وعىل
وفرنسا تركيا حكومات مع باالتفاق قررت أنها إال برشعيته، االعرتاف يمكنها وال املرصية،
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أكرب تعريها أن بأمل املقرتحات، هذه املرصية الحكومة إىل تقدم أن املتحدة والواليات
ومدى دقيقة دراسة من املسائل هذه أوليت ما مبلغ وإلظهار الجديدية العناية من قسط
سبيل يف للسري األمر، يهمها التي الحكومات سائر مع متحدة امللك جاللة حكومة استعداد
الهامة املنطقة هذه عن الدفاع واحتياجات جهة، من الوطنية مرص آمال ملالقاة رغبتها

أخرى. جهة من

األوسط الرشق وعن عنها الدفاع فإن وبالتايل الحر، العالم دول من دولة مرص أن (١)
السواء. عىل الديمقراطية ولألمم لها حيوي أمر عموًما

العدوان ضد األوسط الرشق يف األخرى الدول مرصوعن عن الدفاع تأمني يمكن ال (٢)
األمر. يهمها التي الدول جميع بني بالتعاون إال الخارجي

الرشق منطقة عن الفعال الدفاع طريق عن إال مرص عن الدفاع ضمان يمكن ال (٣)
املتاخمة. املناطق عن الدفاع مع وتنسيقه األوسط

تشرتك األوسط، للرشق متحالفة قيادة إنشاء فيه املرغوب من يبدو ذلك، عىل بناءً (٤)
املتحدة اململكة وإن فيه، املساهمة يف والراغبة املنطقة عن الدفاع عىل القادرة الدول فيها
األمر يهمها التي األخرى الدول مع تشرتك ألن مستعدة وتركيا وفرنسا املتحدة والواليات
قد أفريقيا جنوب واتحاد ونيوزيلندا أسرتاليا أن عن فضًال القيادة، هذه مثل إنشاء يف
يف االشرتاك عىل املبدأ حيث من ووافقت املنطقة، هذه عن بالدفاع اهتمامها عن أعربت

القيادة.
عىل األوسط، للرشق املتحالفة القيادة يف مؤسس كعضو لالشرتاك مدعوة مرص (٥)

اآلخرين. املؤسسني األعضاء مع واملشاركة املساواة أساس
األوسط للرشق املتحالفة القيادة هيئة يف الكامل للتعاون مستعدة مرص كانت إذا (٦)
املوافقة يف راغبة جانبها من تكون امللك جاللة حكومة فإن املرافق، امللحق ألحكام وفًقا
للرشق املتحالفة للقيادة تخصص ال التي الربيطانية القوات تلك مرص من تسحب أن عىل
مؤسسني كأعضاء كذلك، املشرتكة الدول وحكومات املرصية الحكومة بني باتفاق األوسط،

األوسط. للرشق املتحالفة القيادة هيئة يف
املتحالفة القيادة ترصف تحت وضعها املزمع املسلحة بالقوات يختص وفيما (٧)
كالقواعد القيادة هذه إىل االسرتاتيجي للدفاع الرضورية التسهيالت وتقديم األوسط، للرشق
مساهمتها تبذل أن مرص من ينتظر فإنه إلخ، … واملوانئ واملواصالت والجوية العسكرية

املشرتكة. األخرى الدول مع املساواة قدم عىل
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السلطة حيث من عاٍل مركز لقبول مرص تدعى الرتتيبات، هذه روح مع وتمشيًا (٨)
هيئة يف إلدماجهم مرصيني ضباط ولتعيني األوسط، للرشق املتحالفة القيادة يف واملسئولية

األوسط. للرشق املتحالفة القيادة حرب أركان
يف املشرتكني األعضاء قبل من قواتها وإعداد لتدريب التسهيالت مرص إىل ستقدم (٩)

بتقديمها. يسمح مركز يف هم الذين األوسط للرشق املتحالفة القيادة
التفصييل النظام بينها، فيما بالتشاور بعد، فيها األمر يهمها التي الدول ستضع (١٠)
األطلنطي، شمال معاهدة بهيئة عالقاتها وتحدد األوسط، الرشق عن للدفاع املتحالفة للهيئة
األوسط للرشق املتحالفة للقيادة املؤسسني األعضاء جميع يرسل أن يقرتح الغرض ولهذا
تفصيلية مقرتحات إعداد بغرض القريب املستقبل يف يعقد اجتماع إىل عسكريني ممثلني

الشأن. صاحبة الحكومات عىل لعرضها

ملحق

عن الدفاع يف مماثل بقسط تساهم التي املشرتكة األخرى الدول مع باملساهمة (١)
املنطقة:

تسهيالت أرضها عىل املقرتحة األوسط الرشق قيادة تمنح أن عىل مرص توافق (أ)
األوسط الرشق عن الدفاع لتنظيم الالزمة األخرى التسهيالت وجميع االسرتاتيجي للدفاع

السلم. وقت
التسهيالت جميع األوسط للرشق املتحالفة القيادة قوات تمنح بأن مرص وتتعهد (ب)
دولية حالة قيام أو وشيكة بحرب التهديد أو الحرب حالة يف الرضورية واملساعدات

املواصالت. ووسائل واملطارات املوانئ استعمال ذلك يف بما خطرها، يخىش مفاجئة

أرضها. يف للحلفاء األعىل القائد قيادة تكون أن عىل مرص توافق أن كذلك ويؤمل (٢)
مفهوًما: يكون الرتتيبات هذه روح مع تمشيًا (٣)

مفهوًما يكون أن عىل فيها، الحالية الربيطانية القاعدة رسميٍّا مرص إىل تسلم أن (أ)
مع األوسط الرشق يف املتحالفة القيادة تتبع للحلفاء قاعدة الوقت نفس يف تصبح أنها

الحرب. وقت ويف السلم وقت يف إدارتها يف ا تامٍّ اشرتاًكا مرص اشرتاك
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املتحالفة القوات عدد مرص فيها بما املشرتكة األمم بمعرفة آلخر وقت من يحدد (ب)
التابعة القوات نمو الطراد تبًعا وذلك السلم، وقت مرص يف ترابط التي املشرتكة لألمم

األوسط. الرشق يف املتحالفة للقيادة

ومتحالفة مرصية قوات تضم الدويل للدفاع هيئة تنشأ أن كذلك مفهوًما ويكون (٤)
يف املتحالفة والقيادة املرصية الحكومة نحو مشرتكة مسئوليات ذي ضباط قيادة تحت

الحلفاء. وقاعدة مرص لحماية وذلك األوسط، الرشق

١٩٥١ سنة أكتوبر ١٣
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