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حكاية ثورة
في سنة  9191قامت الحرب العالمية األولى ودخلت تركيا
الحرب إلى جانب ألمانيا والنمسا ضد إنجلترا وفرنسا ،فأعلنت
إنجلترا الحماية على مصر وأنهت عالقتها بالدولة العثمانية التي
استمرت  144سنة تقريبا.
استمرت الحرب ألربع سنوات عانت فيها مصر التي كانت
خاضعة لسلطة االحتالل البريطاني منذ عام  9881شدائد جديدة
فوق شدة االحتالل؛ فمع اشتعال الحرب سنة  9191فرضت
األحكام العرفية على البالد ،وأعلنت الحماية البريطانية رسميا،
كما جمع اإلنجليز مئات من المصريين وحشدوهم حشدا
ليشاركوا في الحرب ،هذا فضال عن أن بعض المعارك بين الحلفاء
وخصومهم دارت على أرضنا.
وفي أواخر عام  9198الحت في األفق بوادر انتهاء الحرب،
وكانت بلغاريا هي أول دولة تلقي بالسالح ،وأعقبتها تركيا التي
وقعت الهدنة مع بريطانيا وحلفائها يوم  19أكتوبر سنة ،9198
وفي  99نوفمبر من نفس العام عقدت الهدنة بين ألمانيا والحلفاء،
لتنتهي أكبر حرب عرفتها البشرية حتى ذلك الوقت ،ولتخرج
إنجلترا وحلفاؤها منتصرون.
وقبل إعالن الهدنة بساعات تقدم سعد زغلول باشا الوكيل
المنتخب للجمعية التشريعية ،وزمياله في الجمعية عبد العزيز
فهمي بك وعلى شعراوي باشا بطلب لمقابلة السير ريجنلد
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ونجت المندوب السامي البريطاني لطلب الترخيص لهم بالسفر
إلى لندن لعرض مطالب األمة المصرية.
وتحدد للمقابلة يوم  91نوفمبر سنة  ،9198الذي صار منذ ذلك
الحين عيدا للجهاد الوطني ،ورفع الزعماء الثالثة مطالب األمة في
االستقالل وإنهاء األحكام العرفية وإلغاء الرقابة على الصحف إلى
المندوب السامي البريطاني في مصر ،وقد تم ذلك كله باالتفاق
ما بين الزعماء الثالثة وحسين رشدي باشا رئيس الحكومة.
وعقب المقابلة تألفت هيئة تسمى "الوفد المصري" إشارة إلى
أنها وفد مصر للمطالبة باستقاللها ،وقد تألف الوفد من  :سعد
زغلول باشا وعلي شعراوي باشا وعبد العزيز فهمي بك ومحمد
محمود باشا وأحمد لطفي السيد بك وعبد اللطيف المكباتي
ومحمد علي علوبة بك وكانوا جميعا أعضاء في الجمعية
التشريعية ما عدا محمد محمود وأحمد لطفي السيد.
وحتى يثبت الوفد المصري نيابته عن األمة تم االتفاق على
صياغة توكيل يوقع عليه أعضاء الهيئات النيابية القائمة في ذلك
الحين ،كالجمعية التشريعية ومجالس المديريات والمجالس
البلدية وغيرها ،وأكبر عدد ممكن من أصحاب الرأي ..ثم اتسع
نطاق الحملة ليشمل األمة جمعاء ،وقد طبع التوكيل وتم توزيعه
على أعضاء الهيئات النيابية والجماعات المصرية للتوقيع عليه،
فأقبل الناس من كافة طبقات األمة بحماسة شديدة على توقيع
التوكيل.
وامتدت حركة جمع التوقيعات من القاهرة إلى األقاليم وساعد
على نجاحها التعليمات التي أصدرها رئيس الحكومة حسين
رشدي باشا إلى مديري األقاليم بعدم التعرض لحركة التوقيع
على توكيل الوفد.
ومن ناحية أخرى ضم الوفد إليه أعضاء جددا وسعى سعيا
متواصال للحصول على ترخيص للسفر لحضور مؤتمر الصلح وعرض
مطالب األمة المصرية ،األمر الذي رفضته بإصرار سلطات االحتالل
البريطاني.
وأمام تعنت السلطات البريطانية توجه سعد وصحبه بمذكره
إلى مندوبي الدول األجنبية في مصر يشرحون فيها مطالب األمة،
أما رئيس الحكومة فقد تقدم باستقالته احتجاجا على رفض
بريطانيا للتفاوض مع الحكومة المصرية.
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وخالل شهري يناير وفبراير سنة  9191تصاعدت حركة الوفد
المصري واتسع نطاقها وتنوعت أشكالها ما بين جمع التوقيعات،
وعقد االجتماعات العامة ،وإلقاء الخطب في المحافل المختلفة،
وإصدار النشرات التي تعرف الناس بنشاط الوفد وسعيه لتحقيق
االستقالل.
وفي عصر يوم  8مارس  9191وصلت األمور إلى منتهاها عندما
ألقت السلطات البريطانية القبض على سعد زغلول وثالثة من
صحبه هم محمد محمود باشا وإسماعيل صدقي باشا وحمد
الباسل باشا ورحلتهم في اليوم التالي إلى بورسعيد ومن هناك
أقلتهم إحدى السفن إلى المنفى في مالطة.
ولم يكد خبر القبض على سعد وصحبه يشيع بين الناس حتى
انفجر غضبهم يوم  1مارس  9191لتبدأ بذلك الثورة...ثورة سنة
.9191
تعالوا معا نعرف الحكاية من البداية إلى النهاية...

4

()9
وسكتت المدافع في نوفمبر
غريب جدا أمر المصادفات التاريخيةة ،ففةي يةوم  99نةوفمبر عةام
 9198سةةكتت المةةدافع فةةي أوروبةةا بعةةد أربةةع سةةنوات مةةن الحةةرب
الضارية التةي قامةت بةين الةدول االسةتعمارية األوروبيةة مةن أجةل
اقتسةةام النفةةوذ ،الحةةرب التةةي سةةميت وقتهةةا الحةةرب الع مةةى،
ونطلق عليها اليوم الحرب العالمية األولةى ،والتةي كةان لهةا تةأثيرا
بالغا في تاريخ مصر الحديث ،رغم أن مصر لم تكن طرفا أصيال في
تلك الحرب.
في نفس اليوم ،يوم  99نةوفمبر وقبةل أربةع سةنوات علةى نهايةة
الحرب وإعالن الهدنة ،وبعد أسابيع قليلة من اشتعال نيران الحرب
وجه الخديوي عبةاس حلمةي الثةاني منشةورا إلةى األمةة بةإعالن
الدسةةتور بنةةاء علةةى نصةةيحة الةةزعيم محمةةد فريةةد رئةةيس الحةةزب
الوطني الذي كان يعيش في المنفى في أوروبا.
أربع سنوات تفصل بةين إعةالن الخةديوي عبةاس حلمةي وإعةالن
الهدنة ،كانت سنوات تغير فيها وجه مصةر ،واختمةرت فيهةا الثةورة،
الثةةورة الشةةعبية الكبةةرى فةةي تاريخنةةا الحةةديث ،ثةةورة  9191التةةي
احتفلنا بعيدها التسةعيني منةذ شةهور قليلةة ،فةي نةوفمبر سةنة
 9198كانت البداية ،كانةت فةي يةوم  91نةوفمبر  9198علةى وجةه
التحديد ،اليوم الذي أصبح عيدا للجهاد الوطني ،ظلت مصر تحتفل
به لسنوات باعتباره أهم أعيادنا الوطنية.
لكن قبل يوم البداية البد من العودة إلى الوراء قليال ،لنةرى كيةف
جاءت تلك البداية؟
خضةةعت مصةةر لالحةةتالل البريطةةاني عةةام  ،9881ورغةةم أن القةةوة
الحقيقية في مصر كانت للمعتمد البريطاني لكن الوضةع القةانوني
لالحتالل ظل مخلخال ،بسةبب تبعيةة مصةر مةن الناحيةة الرسةمية
للدولةةة العثمانيةةة ،وبسةةبب ضةةغوط الةةدول األوروبيةةة المنافسةةة
لبريطانيا ،وفي عام  9141استقر وضع االحتالل إلى حد كبيةر بعةد
االتفةةاق الةةودي بةةين فرنسةةا وبريطانيةةا ،ذلةةك االتفةةاق الةةذي تةةم
بمقتضةةاه االتفةةاق بةةين الةةدولتين االسةةتعماريتين الكبيةةرتين علةةى
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تحديد مناطق النفوذ بينهمةا ،والةذي جةاء فيةه فيمةا يتعلةق بوضةع
مصر النص التالي:
"إن حكومة جاللة الملك (ملك بريطانيا) تصرح بأنها ال تقصد تغييةر
الحالة السياسية في مصر ،وحكومة الجمهوريةة الفرنسةية تصةرح
بأنها ال تعترض عمل بريطانيا الع مى فةي مصةر ،ال بطلةب تعيةين
أجل لالحتالل وال بأمر آخر"...
وسةةرعان مةةا انضةةمت حكومةةات ألمانيةةا والنمسةةا وإيطاليةةا إلةةى
االتفاق ،بذلك أصبحت بريطانيا مطلقة اليد فةي مصةر ،خصوصةا أن
السلطان العثماني الحاكم "الشرعي" لمصر لم يكةن بقةادر علةى
التصدي لبريطانيا أو مواجهتها ،فضال عن إنه كان قد ساعدها فةي
احتاللها للبالد قبةل ذلةك بةأكثر مةن عشةرين سةنة؛ عنةدما أصةدر
فرمانا بعصيان أحمد عرابي سنة .9881
فةةةي السةةةنوات التةةةي أعقبةةةت الوفةةةاق الةةةودي تحةةةول التيةةةاران
الرئيسيان في الحركة الوطنية المصرية إلةى حةزبين :حةزب األمةة
والحزب الوطني ،وكان للحزبين الفضةل فةي تمهيةد األرض للثةورة،
فكما يقول المؤرخ الراحل الدكتور عبةد الع ةيم رمضةان فةي كتابةه
المهم "تطور الحركة الوطنية في مصر":
"إذا كان الحزب الوطني قد غرس في تلك الحقبة من تةاريخ مصةر
بذرة الكراهية لالحتالل ومقاومته في نفةوس الشةعب ،فةإن حةزب
األمةةة قةةد ثبةةت بةةدوره أسةةس القوميةةة المصةةرية ،وألقةةى بةةذور
االستقالل عن كل من تركيا وبريطانيا ،وبمعنى آخر أنه بينمةا كةان
عمل الحزب الوطني قائما على هةدم االحةتالل ،كةان عمةل حةزب
األمة قائما على بناء أسس مصةر الحديثةة المسةتقلة ،وواضةح أن
العمليتين :الهدم والبناء يكمل كل منهما اآلخر".
لقد مهد الحزبان األرض فأثمر زرعهما الثورة.
فةةي  9191نشةةبت الحةةرب فةةي أوروبةةا بةةين معسةةكرين ،بريطانيةةا
وفرنسةةا وإيطاليةةا وروسةةيا فةةي جانةةب ،وألمانيةةا والنمسةةا والمجةةر
وبلغاريا ثم تركيا في الجانب اآلخر ،بةدأت المعةارك فةي أغسةطس
بعد اعتداء ألمانيةا علةى بلجيكةا ،وتصةاعدت المعةارك بطةول أوروبةا
وعرضها ،وامتةدت إلةى منطقةة المشةرق العربةي والمسةتعمرات،
كانت أول حرب في تاريخ اإلنسانية تمتد بهذا االتساع.
كانت مصر بين ناريين في هذه الحرب فعلى أرضها قوات االحتالل
البريطاني منذ أكثر من ثالثين عاما ،وفي نفس الوقت هةي واليةة
تابعة لتركيا من الناحية الرسمية ،وتنازع رجال السياسة في مصر
اتجاهين :األول يراهن على انتصار ألمانيةا واهمةا أن هةذا االنتصةار
سيقود إلى استقالل مصر ،أما االتجاه الثاني فكةان يةؤمن بانتصةار
6

الحلفاء ويرى في بريطانيةا شةرا أهةون مةن شةر ،كمةا كةان هةؤالء
يتصورون أن مساندة مصر لبريطانيا الع مةى فةي الحةرب سةيدفع
بريطانيةةا إلةةى تقةةدير هةةذه المسةةاعدة ،وسةةيؤدي إلةةى مةةنح مصةةر
استقاللها.
مع بداية الحرب في أغسطس  9191أعلةن مجلةس الن ةار منةع
التعامل مع ألمانيا ورعاياهةا ،ومنةع السةفن المصةرية مةن االتصةال
بالموانئ األلمانية واحتجاز السفن األلمانية فةي الثغةور المصةرية،
ومةةنح القةةوات البريطانيةةة حقةةوق الحةةرب فةةي األراضةةي والميةةاه
المصرية.
وفي  1نوفمبر  9191أعلن الجنرال مكسويل قائد جيش االحتالل
في مصر وضةع القطةر المصةري تحةت الحكةم العسةكري ،وفرضةت
الرقابة على الصحف كنتيجة إلعالن األحكام العرفية.
يوم  99نوفمبر  9191أعلةن الخةديوي عبةاس حلمةي الثةاني مةن
استنبول منشورا إلةى األمةة بةإعالن الدسةتور الكامةل فةي مصةر،
والحقيقة أن اإلعالن كان يهدف إلى حشد الشعب المصري خلةف
الدولة العثمانية ،ومحاولة الحصةول علةى تأييةد المصةريين للزحةف
التركي على البالد.
وفةةي  98ديسةةمبر  9191أعلنةةت بريطانيةةا الحمايةةة علةةى مصةةر،
وأنهت عالقتها بالدولة العثمانية ،وعزلت الخةديوي عبةاس حلمةي
الثاني ،وحولت مصر إلى سلطنة ،وعينت السلطان حسين كامةل
سلطانا على البالد تحت الحماية البريطانية.
وقد شةارك الجةيش المصةري فةي المعةارك إلةى جانةب الجةيش
البريطاني ،وشارك سالح المدفعية المصرية فةي التصةدي للقةوات
التركية عند قناة السويس ،وساهم فةي تحقيةق االنتصةار عليهةا،
واستشةةهد فةةي الموقعةةة المةةالزم أول أحمةةد حلمةةي قائةةد بطاريةةة
المدفعية المصرية.
أما الموقف العام للشعب المصري فكان كاشةفا عةن تحةول فةي
المشاعر ،فلم يبد المصريون تعاطفةا مةع األتةراك أو إكتراثةا بهةم أو
بمصةةيرهم ،ولةةم تشةةهد سةةنوات الحةةرب مقاومةةة لالحةةتالل سةةوى
بعض العمليةات الصةغيرة ألعضةاء الحةزب الةوطني وأنصةاره ،لدرجةة
دفعت القيادة البريطانية إلةى سةحب جةزء مةن القةوات المخصصةة
لتأمين الجبهة الداخلية إلةى جبهةة القتةال عنةدما استشةعرت أن
األمور آمنة في الداخل.
وعندما سكتت المةدافع يةوم  99نةوفمبر  9198كانةت هنةاك مصةر
جديدة.
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 91نوفمبر يوم تغير فيه التاريخ
يوم  99نوفمبر سنة  9198سكتت المدافع على جميع الجبهات،
وانتهت الحرب العالمية األولى بانتصةار الحلفةاء ،بريطانيةا الع مةى
وفرنسا وإيطاليا ،انتصةارا كةامال علةى دول المحةور بقيةادة ألمانيةا،
توقفت الحرب بعةد أربةع سةنوات وبضةعة أشةهر عةرف فيهةا العةالم
ويالت لم يعرفها في تاريخه من قبل.
كان المصريون ينت رون نهاية الحرب حتةى تنتهةي معةانتهم مةن
حةةرب لةةم يكونةةوا طرفةةا فيهةةا ،سةةق فةةي المعةةارك شةةهداء مةةن
المصريين ،وصةادرت سةلطة االحةتالل دوابهةم ومحاصةيلهم لصةالح
المجهود الحربي ،وتحملت الخزانةة المصةرية ثالثةة ماليةين ونصةف
مليون جنيه دعما لبريطانيا الع مةى فةي حربهةا ،لكةن المصةريين
أيضا كانوا ينت رون على أمل أن ينتهي االحتالل البريطةاني لمصةر
مع نهاية الحرب مثلما انتهى الحكم العثماني مع بدايتها.
كانت آمال المصريين تستند إلةى مةا قةدموه مةن دعةم لبريطانيةا
أثناء الحرب ،كما كانت تستند إلى الوعود البريطانية ،فقد جاء في
رسةةالة الحكومةةة البريطانيةةة إلةةى السةةلطان حسةةين كامةةل عنةةد
تنصيبه مكان الخديوي عباس حلمي الثاني:
"قد أصبح من الضروري اآلن وضع شكل للحكومةة التةي سةتحكم
البالد بعد تحريرها"...
كما تضمنت وعدا بالن ر في ن ام االمتيازات األجنبيةة بعةد انتهةاء
الحرب.
ومع اقتراب نهاية الحرب بدأ التفكير جديا فةي ن ةام جديةد إلدارة
البالد ،وقد وضع بالفعةل السةير ولةيم برونيةت المستشةار المةالي
البريطاني مشروعا لقانون ن امي لمصر ،لكةن النخبةة السياسةية
المصةرية رفضةةته تمامةةا ألنةه وضةةع مصةةر فةي مرتبةةة المسةةتعمرات
وحرمهةةا مةةن مجلةةس تشةةريعي منتخةةب ،وكةةان أول مةةن تصةةدى
للمشروع حسين باشا رشدي رئيس الحكومة.
وفي عام  9191أعلن الرئيس األمريكي ويلسون مبةادؤه األربعةة
عشر التي تضمنت حق تقرير المصير للشةعوب ،وقةد أحيةت هةذه
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المبةةادا اآلمةةال فةةي نفةةوس المصةةريين ،فقةةد تصةةوروا أن الةةدول
المنتصرة سوف تلتزم بهذه المبادا وتعمل بها بعد نهاية الحرب.
ورغم إعالن األحكام العرفية وفرض الرقابة على الصحف وتعطيةل
الجمعيةةة التشةةريعية أثنةةاء سةةنوات الحةةرب األربعةةة ،إال أن الةةروح
الوطنية كانت تنمو بب ء في تربة هيئتها سةنوات النضةال الةوطني
والديمقراطي منذ مطلع القةرن ،فقةد كانةت السةنوات األولةى مةن
القرن العشرين سنوات للبعةث الةوطني ولتمهيةد التربةة مةن أجةل
المطالبةةة باالسةةتقالل والدسةةتور بفضةةل التيةةارين الفةةاعلين فةةي
الحركة الوطنية المصرية ،تيار الحزب الوطني وتيار حزب األمة.
ومع نهاية الحرب حدث ما لةم يكةن فةي الحسةبان ومةا لةم تكةن
تتوقعه سلطات االحتالل التي تصورت واهمة أن الهدوء الذي خةيم
على البالد أثناء الحرب كان خنوعا من المصريين وقبةوال لالحةتالل،
فقبل أن تنتهي الحرب اتفق سعد باشةا زغلةول الوكيةل المنتخةب
للجمعية التشةريعية وزعةيم المعارضةة بهةا وزميليةه فةي الجمعيةة
عبد العزيز فهمي بك وعلي شعراوي باشا على أن يطلبوا من دار
الحماية تحديد موعد لهم ليقةابلوا السةير رجنلةد وينجةت المنةدوب
السامي البريطاني للتحدث إليه في طلب الترخيص لهةم بالسةفر
إلى لندن لعرض مطالب البالد على الحكومة اإلنجليزية.
وقبل أن تعلن الهدنة بساعات تقةدم سةعد ورفيقيةه يةوم االثنةين
 99نوفمبر بطلةبهم إلةى دار الحمايةة بوسةاطة مةن حسةين باشةا
رشدي رئيس الوزراء ،فاستجابت دار الحماية لطلبهم وحددت لهم
موعدا يوم األربعاء  91نوفمبر  9198الساعة الحادية عشر صةباحا،
وقةةابلوا المنةةدوب السةةامي ودار بيةةنهم حةةوار طويةةل اسةةتمر لمةةدة
ساعة.
وقد أورد المؤرخ عبد الرحمن الرافعي فةي كتابةه عةن ثةورة 9191
نصةةا للحةةوار الةةذي دار بةةين الزعمةةاء الثالثةةة والمنةةدوب السةةامي
البريطاني ،حيث طالب سعد زغلول بإلغاء األحكةام العرفيةة وإنهةاء
مراقبة الصحف والمطبوعات ،تلك الرقابة التي ضاق بها المصريون.
وقال سعد" :المصريون لهم الحق في القلق علةى مسةتقبلهم"،
وعندما رد عليه ونجت مطالبا إياه والمصريين بعدم التعجةل والن ةر
للعواقب البعيدة ،علق سعد على مقولة ونجت بأنها عبارة مبهمة
غير مفهومة.
وقد وجه ونجت أثناء الحديث انتقادات لمحمد فريد ورجةال الحةزب
الوطني ،أوضح علةي شةعراوي باشةا دوافةع الحةزب الةوطني فةي
اتخاذ المواقف المتشددة.
وقال" :نريد صداقة الحر للحر ال العبد للحر"...
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عندها قال ونجت في استنكار" :إذا فأنتم تريدون االستقالل"...
فرد سعد" :ونحن أهل له"...
حاول ونجةت أن يقلةل مةن شةأن الشةعب المصةري ومةن قدرتةه
على حكم نفسه بنفسه ،مرة بالتأكيةد علةى ضةرورة التةدرج فةي
االستقالل ،ومرة بحجة عدم أهلية المصريين ،ومةرة ثالثةة بةدعوى
أمية المصريين ،ومرة رابعة باإلشارة إلى موقع مصر الةذي يجعلهةا
مطمعا للطامعين.
ففند الزعماء الثالثة دعواه الواحدة بعد األخرى ،وأكد عبةد العزيةز
بةةك فهمةةي علةةى مطالةةب األمةةة قةةائال" :نحةةن نطلةةب االسةةتقالل
التام" ....وأكد على أن للحةزب الةوطني وحةزب األمةة هةدف واحةد
وطريقيين مختلفين للوصول إليه.
بعةد أن انتهةى اللقةاء توجةه الزعمةاء الثالثةة إلةى وزارة الداخليةةة
لمقابلة حسين رشدي باشا فةي مكتبةه بةالوزارة وأبلغةوه بمةا دار
في اللقاء.
وكان رشدي باشا قد أعد في نفس اليوم خطابا للسلطان أحمد
فؤاد يستأذنه فيه السماح له ولعدلي يكن باشا بالتوجه إلى لندن
للسعي نحو تحقيق استقالل مصر.
وفي نفةس اليةوم أيضةا التقةى رشةدي بالسةير ونجةت ،فتسةأل
األخير كيف يتحدث ثالثة رجال باسم األمة؟
وعندما علم سعد من رشدي باشا بما دار في لقائةه مةع ونجةت
اجتمع مةع رفيقيةه للتشةاور فةي أسةلوب يثبةت جةدارتهم بتمثيةل
األمة ،فاتفقوا على تأليف هيئة تسمى الوفد المصري في إشةارة
إلى أنها وفد مصر للمطالبةة باسةتقاللها ،وأن تحصةل هةذه الهيئةة
على توكيالت من األمة للحديث باسمها.
كان يوم األربعاء  91نوفمبر  9198يوما تغير فيه وجه التةاريخ فةي
مصر ،كان يوما له ما بعده.
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ميالد الوفد المصري
مع مغيب شمس يةوم  91نةوفمبر  9198كانةت مصةر جديةدة قةد
ولدت ،لذلك استحق اليوم أن تحتفل بةه مصةر كلهةا باعتبةاره يومةا
للجهةةاد الةةوطني ،يةةوم توجةةه نةةواب األمةةة ،سةةعد ورفيقيةةه ،لةةدار
المندوب السامي البريطاني مطالبين باستقالل البالد ،يوم سعت
الحكومةةة برئاسةةة حسةةين باشةةا رشةةدي مةةن أجةةل تشةةكيل وفةةد
رسمي يتجه إلةى لنةدن للبحةث فةي إجةراءات االسةتقالل ،كانةت
األمة كلها "على قلب رجل واحد" كما يقولون ،كان التنسيق تامةا
بةةين سةةعد ورفاقةةه مةةن ناحيةةة ورئةةيس الةةوزراء رشةةدي باشةةا وزيةةر
المعارف في حكومته عدلي باشا يكن من ناحية أخةرى ،كةان كةل
طرف يبلغ الطرف اآلخةر بمةا يقةوم بةه أوال بةأول ،كةان اليةوم مةيالد
لعهد جديد في تاريخنا الوطني.
مساء  91نةوفمبر  9198أخةذ سةعد وزميليةه عبةد العزيةز فهمةي
وعلي شعراوي يتشاورون في الطريقةة التةي يعلنةون بهةا حقهةم
في التحدث باسم األمة ،فاتفقوا على تأليف هيئةة تسةمى الوفةد
المصري ،إشةارة إلةى أنهةا وفةد مصةر للمطالبةة باسةتقاللها ،كمةا
اتفقوا على أن يعملوا على أن تحصل هةذه الهيئةة علةى تةوكيالت
من األمة تمنحها بمقتضاها هذه الصفة.
استغرق تأسيس هيئةة الوفةد المصةري عشةرة أيةام بةين  91و11
نوفمبر سنة  ،9198وتألف الوفد في تشكيله األول يوم  91نةوفمبر
برئاسة سةعد زغلةول باشةا وعضةوية علةي شةعراوي باشةا وعبةد
العزيز فهمي بك ومحمد محمةود باشةا وأحمةد لطفةي السةيد بةك
وعبد اللطيةف المكبةاتي ومحمةد علةي علوبةة بةك ،وكةانوا جميعةا
أعضةاء فةي الجمعيةةة التشةريعية باسةتثناء محمةةد محمةود وأحمةةد
لطفي السةيد ،كمةا كةان أغلةبهم مةن الميةالين لتيةار حةزب األمةة
باستثناء محمد علي علوبة عضو اللجنةة اإلداريةة للحةزب الةوطني
وعبد اللطيف المكباتي المؤيد لتيار الحزب الوطني ،واتفةق أعضةاء
الوفد على قانونه الذي تضمنت مادته األولى أسماء أعضاء الوفةد،
ونصت مادته الثانية علةى أن مهمةة الوفةد هةي السةعي بةالطرق
السلمية المشروعة ،حيثما وجد للسةعي سةبيال ،فةي اسةتقالل
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مصةةر اسةةتقالال تامةةا ،وقةةررت المةةادة الثالثةةة مةةن القةةانون أن الوفةةد
يستمد قوته مةن رغبةة أهةالي مصةر التةي يعبةرون عنهةا رأسةا أو
بواسطة من يمثلةونهم بالهيئةات النيابيةة ،كمةا أشةار القةانون فةي
مادته الثامنة أن للوفد أن يضم إليه أعضاء آخرون ،األمر الذي حدث
بالفعل خالل األيةام واألسةابيع التاليةة ،وقةد صةدق األعضةاء علةى
قانون الوفد في  11نوفمبر سنة .9198
لم يكن الوفد المصري بهذه الصورة التي بةدأ بهةا حزبةا بةالمعنى
الدقيق للكلمة ،بل جماعة من الساسة تنوب عةن األمةة وتمثلهةا
في المطالبةة باسةتقاللها ،فقةد عرفةت مصةر األحةزاب السياسةية
بشكل جنينةي فةي سةبعينيات القةرن التاسةع عشةر ،ثةم عرفةت
التشكليات الحزبية المكتملة في العقد األول من القةرن العشةرين
بتأسةيس حةةزب األمةةة والحةةزب الةوطني ،باإلضةةافة إلةةى عةةدد مةةن
األحزاب الصغيرة األخرى ،ولةم يكةن الوفةد عنةدما قةام حزبةا علةى
شاكلة هذه األحزاب ،كان تجمعا مةن الساسةة حةول هةدف واحةد
محدد وبرنامج من نقطة واحدة هةي السةعي مةن أجةل اسةتقالل
مصر استقالال تاما.
عن ةدما تأسةةس الوفةةد كةةان الحةةزب الةةوطني ال يةةزال قائمةةا رغةةم
مالحقة سلطات االحتالل لقادتةه أثنةاء الحةرب ،وكةان رجةال حةزب
األمة قد تحولوا إلى االهتمةام بالقضةايا االجتماعيةة والثقافيةة بعةد
إغةةالق جريةةدة الحةةزب سةةنة  ،9191وتحةةول بعةةض شةةبابهم إلةةى
الكتابة في مجلة السةفور ،وعقةب الحةرب وتأسةيس الوفةد شةكل
مجموعة من هؤالء الشباب الحزب الديمقراطي المصةري ،وحةاولوا
االنضمام للوفد ،لكن مسةعاهم لةم يكلةل بالنجةاح فلةم يكونةوا قةد
أعلنوا عن حزبهم بشكل رسمي بعد ،ولم يقبلهم سعد في الوفد
رغم قربهم من تيار حزب األمة سياسيا وفكريةا ،وانتمةائهم بدرجةة
أو أخرى إلى مدرسته.
ولتةةةأليف الوفةةةد المصةةةري قصةةةة تثيةةةر الخةةةالف بةةةين الساسةةةة
والمةةؤرخين حةةول صةةاحب فكرتةةه ،لقةةد تعةةرض كثيةةر مةةن الساسةةة
والمؤرخين لقضية صاحب فكرة تةأليف الوفةد فةي كتابةاتهم ،مةنهم
أحمد شفيق باشا وإسماعيل باشا صدقي ومحمود غنام ومحمةد
أبةةو الفةةتح وعبةةد الةةرحمن الرافعةةي ،وتناولهةةا بالدراسةةة والتحليةةل
المؤرخ الراحل الدكتور عبد الع يم رمضان في كتابةه الرائةد "تطةور
الحركة الوطنية في مصر" ،وحاول أن يميز بين المطالبةة باسةترداد
مصر لحقوقها وفكرة تأليف الوفد كآداة السةترداد الحةق ،فقةد كةان
السعي لنيل مصر الستقاللها مطلبةا عامةا لرجةال السياسةة فةي
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مصةةر ،بةةل حلمةةا لمجمةةل المصةةريين ،وكةةان التفكيةةر فةةي وسةةيلة
لتحقيق هذا الهدف شغال شاغال لكثير من الساسة المصريين.
ويلح السؤال ،هل كان صاحب فكرة تشكيل الوفد هو سعد باشا
الذي تزعم الوفةد يةوم تأسيسةه؟ أم أن الوفةد كةان فكةرة شةخص
آخر؟
وهنا ي هر اسم األمير عمر طوسون أحد إمراء أسرة محمد علةي
الةةذين عرفةةوا بمةةواقفهم الوطنيةةة ،كمةةا يتةةردد اسةةم حسةةين باشةةا
رشدي وزير الداخلية.
فمن منهم كان صاحب الفكرة؟
سؤال ُيطرح بإلحاح بين المؤرخين والساسة منةذ تسةعين سةنة،
وتنحصر نسبة فكرة تشكيل الوفةد المصةري بةين ثالثةة مةن رجةال
ذلك العصر:
أولهم سعد باشا زغلةول مؤسةس الوفةد وزعيمةه ورئيسةه األول
الذي كان وكيال منتخبةا للجمعيةة التشةريعية ونةاظرا ة أي وزيةرا ة
للمعارف والحقانية في عدة تشكيالت وزاريه قبل الحةرب العالميةة
األولى ،والذي يعتبره المؤرخون أول ناظر مةن أبنةاء الفالحةين فةي
عصر االحةتالل ،وترجةع عالقتةه بالعمةل الةوطني إلةى زمةن الثةورة
العرابية وبداية عصر االحتالل.
وثانيهم حسين رشدي طبةوزاده باشةا رئةيس الةوزراء ذو األصةول
التركية ،الذي كةان يشةغل منصةب رئةيس مجلةس الن ةار أو نةاظر
الن ةار منةةذ أبريةل سةةنة  ،9191وعاصةر إعةةالن الحمايةة البريطانيةةة
على مصر وكان وقتهةا نائبةا للحضةرة الخديويةة أثنةاء سةفر عبةاس
حلمي الثاني خارج البالد إلى جانب عمله كنةاظر للن ةار ،وحمةل
على كاهله عبء التعامل مع سلطات الحماية فةي فتةرة االنتقةال
من ن ام الخديوية إلى ن ام السلطنة ،وكان أول مةن حمةل لقةب
رئيس مجلس الوزراء في مصر فةي إطةار التحةوالت التةي صةاحبت
إعةةالن السةةلطنة فةةي مصةةر ،وذلةةك فةةي ديسةةمبر سةةنة ،9191
واسةةتمر فةةي منصةةبه حتةةى  11أبريةةل سةةنة  ،9191أي أنةةه عاصةةر
سنوات الحرب كلها واستمر حتى قيام الثورة.
أما ثالث الثالثةة فهةو األميةر عمةر طوسةون سةليل أسةرة محمةد
علي ،المعروف بمواقفة الوطنية المشوبه بميول عثمانيةة وبعدائةه
لالحتالل البريطاني وكذلك بميوله اإلصالحية ،وكان األمير يعد مةن
المناصةةرين للحركةةة الوطنيةةة داخةةل األسةةرة العلويةةة ،واسةةتمرت
مواقفه في الدفاع عن االستقالل والدستور مع مجموعة من أمراء
أسرة محمد علي في مرحلة ما بعد ثورة .9191
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ولكل واحد من الثالثة قصة مع تشكيل الوفد المصري ،إنها ثةالث
قصص متقاطعة تنتهي كلها إلةى مةا حةدث يةوم  91نةوفمبر سةنة
 9198وما تاله من أيام مجيده في تاريخ مصر الحديث.
األمر المؤكد أن النخبةة السياسةية المصةرية كانةت تنت ةر انتهةاء
الحرب الع مى كي تحصل مصر علةى اسةتقاللها التةام ،فالعالقةة
بالدولة العثمانية قد انتهت رسميا وفعليا ،بةل إن الدولةة العثمانيةة
نفسها كانت توشك على أن تلقى حتفهةا ،ومبةرر إعةالن الحمايةة
البريطانية علةى مصةر ينتهةي بانتهةاء الحةرب ،وبالتةالي فةالمنطق
الطبيعي البد أن يقود إلى إعالن اسةتقالل الةبالد بةإعالن الهدنةة،
كذلك أحيا إعالن الرئيس األمريكي ولسةن لمبادئةه األربعةة عشةر
الشهيرة ،ثةم لمةا ردده فةي خطبةه السياسةية فةي العةام األخيةر
للحرب حول حق تقرير المصير لشعوب األرض اآلمال في النفوس.
لكن هل يحصل المصريون على استقاللهم دون مطالبة؟
بالطبع ال ،البد مةن هيئةة أو وفةد مصةري يفةاوض مةن أجةل هةذا
االستقالل ويطالب به.
ال شك إذا في أن فكرة المطالبةة باالسةتقالل بعةد الحةرب كانةت
تشغل الساسة المصريين ،لكن ممن جاءت البداية؟
يكاد الجميع يتفقون على أن األميةر عمةر طوسةون كةان أول مةن
طرح الفكرة بشكل واضح ومستقيم ،ويقةول األميةر عةن ذلةك بعةد
سةةنوات مةةن األحةةداث" :إن فكةةرة إرسةةال وفةةد رسةةمي للمطالبةةة
بحقوق مصر في مؤتمر الصلح ،الذي أزمع عقده في نهاية الحةرب
العالمية األولى قد خطرت ببالنا بعدما صرح الدكتور ولسةن رئةيس
جمهورية الواليات المتحدة بمبادئه األربعة عشر المشهورة فةي 8
يناير سنة  ،9198تلك النقاط التي تمنح الحق لكةل أمةة صةغرت أو
كبرت في تقرير مصيرها ،ولما كانت مسألة مصةر ،بنةاء علةى هةذا
االعتبار ،مسألة دولية ،وليس لدولةة دون سةواها أن تنفةرد بةالن ر
فيها ،وأن مثل هةذه المسةألة الهامةة تحتةاج إلةى درس وتمحةيص
قبل اجتماع المؤتمر ،حتى ال يةأتي يةوم انعقةاده إال ونحةن جميعةا
مستعدون للمطالبة بحقوق بالدنةا كاملةة ،وال يضةيع علينةا الوقةت
سدى ،فقد دفعنا ذلك إلى التكلم مع المرحوم محمد سعيد باشا
في شأنها (كان محمد سعيد نةاظرا للن ةار قبةل حسةين رشةدي
باشا كما عاد إليها مرة أخرى بعةد اسةتقالة رشةدي سةنة )9191
فةةاقترح علينةةا أن نةةتكلم فيهةةا مةةع المرحةةوم سةةعد زغلةةول باشةةا
لشخصةةةيته البةةةارزة فةةةي الهيئةةةة االجتماعيةةةة وفةةةي الجمعيةةةة
التشةةريعية ،فاستصةةوبنا هةةذا الةةرأي وصةةممنا عليةةه ،ولةةم تمكنةةا
المقةةادير مةةن مقابلةةة سةةعد باشةةا إال فةةي الحفلةةة التةةي أقامهةةا
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المرحوم رشدي باشا في ليلة  1أكتوبر سنة  9198بكةازينو سةان
استفانو احتفاال بعيد جلوس المغفور لةه الملةك أحمةد فةؤاد األول،
وذلك قبل الهدنة والصلح ،ألن نهاية الحرب كانت قد بدأت في هذا
التةةاريخ ،وفةةي تلةةك الليلةةة ذكرنةةا لسةةعد باشةةا قةةرب انتهةةاء الحةةرب
وانعقاد مؤتمر الصلح ،وإنه يحسن بمصر أن تفكر فةي إرسةال وفةد
للمطالبة بحقوقهةا أمةام هةذا المةؤتمر .فاستحسةن الفكةرة ووعةد
بةةالتكلم مةةع أصةةدقائه فيهةةا عنةةد عودتةةه إلةةى القةةاهرة وأن يخبرنةةا
بالنتيجة".
هذه رواية األمير للموضوع ،فماذا كانت رواية سعد زغلول؟
تتفةةق روايةةة سةةعد زغلةةول فةةي مذكراتةةه مةةع روايةةة األميةةر عمةةر
طوسون ،حول طرح األمير للفكرة في حفةل  1أكتةوبر سةنة 9198
بسان استفانو باإلسكندرية في حوار جانبي بينهمةا ،ويزيةد سةعد
معةه فةي الموضةوع
على ذلك أن األميةر عةاد مةرة أخةرى للنقةا
بعةةدها بأيةةام قليلةةة ،فةةي حفةةل آخةةر أقامةةه السةةير رجنلةةد ونجةةت
المنةةدوب السةةامي البريطةةاني فةةي مصةةر تكريمةةا للسةةلطان فةةؤاد
باإلسكندرية يوم  11أكتوبر ،وألتقيا فةي اليةوم التةالي فةي القطةار
فةةي طريةةق عودتهمةةا للقةةاهرة وتحادثةةا فةةي الموضةةوع مةةرة ثالثةةة،
وحسب رواية لسعد زغلول فإنه رحب بالفكرة عندما عرضها عليةه
األمير ولكنه قال له إن الفكرة "قامت في بعةض الةرؤوس مةن قبةل
وقد آن اآلن أوانها" ،األمر الذي أكد عمةر طوسةون أنةه ال يتةذكر أن
سعد زغلول قاله له.
وفةةي يةةوم  99نةةوفمبر أبلةةغ سةةعد زغلةةول األميةةر عمةةر طوسةةون
بموعده مع المنةدوب السةامي البريطةاني يةوم  91نةوفمبر بمجةرد
تحديةد الموعةةد ،فقةةرر األميةةر عقةد اجتمةةاع بقصةةره بشةةبرا يةةوم 91
نوفمبر  9198لمناقشةة أمةر تشةكيل الوفةد ووجةه الةدعوات ،إال أن
الحكومة قررت منع االجتماع ،وتم إبالغ األمير فأرسةل للمةدعويين
خطابات بتأجيل عقد االجتماع ،ويةذكر عبةد الةرحمن الرافعةي فةي
كتابه عن ثورة  9191أنه تردد أن اإللغاء كان باتفاق بةين السةلطان
ورشدي باشا وسعد زغلول.
سعى األمير عندما شعر باتجةاه سةعد زغلةول وحسةين رشةدي
إلةةى اسةةتبعاده لتكةةوين وفةةد مةةوازي ،وجمةةع بعةةض المقةةربين إليةةه
وبعض رجال الحزب الوطني ،وبدا أن الحركةة الوطنيةة فةي طريقهةا
لالنقسام ،لكن األمير عمر طوسةون تلقةى رسةالة مةن السةلطان
على لسان أمين يحيى باشا يدعوه فيها للكةف عةن التةدخل فةي
هذه المسألة.
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ويةةرى الرافعةةي أن سةةعد اعتبةةر دخةةول األميةةر فةةي الوفةةد يعنةةي
رئاسته بالضرورة له ،وبالتالي فقد سةعى ألن يشةكل الوفةد بعيةدا
عنةةه ،وسةةواء صةةحت تفسةةيرات الرافعةةي أم ال فةةإن شةةعبية الوفةةد
وابتعةاده عةةن أن يشةةكل تحةةت رئاسةةة أحةةد أمةةراء األسةةرة العلويةةة
الحاكمة حتى لو كان هذا األمير من أصحاب المواقف الوطنية مثةل
األمير عمر طوسون قد أعطاه قوة وتأثير أكبر ،وكما سةجل الةدكتور
عبد الع يم رمضان في كتابه المهةم "تطةور الحركةة الوطنيةة فةي
مصةةر" فةةإن سةةعد وصةةحبه كةةانوا يريةةدونها "حركةةة شةةعب ال إمةةارة،
وحركة استقالل ال خالفة".
ومع ذلك يؤكد سعد زغلول في مذكراته على فضةل األميةر عمةر
طوسةةون فيقةةول بةةالحرف الواحةةد" :إن األميةةر يسةةتحق تمثةةاال مةةن
الذهب لو نجحت المهمة".
في نفس الوقت كان حسين رشدي باشا يفكر مع نهاية الحةرب
في الوسيلة التي يتحقق بها وعد اإلنجليز بمةنح مصةر اسةتقاللها
مقابل موقفها أثنةاء الحةرب العالميةة األولةى ،ولمةا كةان هةو الةذي
تعامةةل مةةع سةةلطات االحةةتالل منةةذ اللح ةةة األولةةى لقيةةام الحةةرب
وإعالن األحكام العرفية باعتباره قائم مقام خديوي مصةر ،كمةا أنةه
كان أول رئيس وزراء بعةد إعةالن السةلطنة ،وكةان عليةه مسةئولية
التعامل مةع سةلطات الحمايةة البريطانيةة ،ورغةم أن قةرار الحمايةة
والمراسالت الموجهة لرئيس الوزارة المصري ال تحمل وعدا صريحا
باستقالل مصةر بعةد الحةرب ،إال أن رشةدي باشةا ورجةال حكومتةه
ومنهم عدلي باشا يكن كانوا على قناعة كاملة بأن استقالل مصر
مرتب بانتهاء الحرب وانتصار بريطانيا وحلفائها ،ومن هنا فقد كانةت
الحكومة المصرية وعلى رأسها حسةين رشةدي تفكةر فةي سةبل
المطالبة باستقالل البالد ،وتعد العدة لتشكيل وفد رسمي يتوجةه
إلى لندن لمناقشة حكومة جاللة الملك في أمر مصر بعد الحةرب،
وكانت رؤية رشدي وعدلي أن وجود وفد غير رسمي أو "شةعبي"
إلى جانب الوفد الرسمي يدعم المطالبة باالستقالل ،ويعزز جهود
الحكومة التي ال تستند إلى أي مشروعية شعبية ،وسةعد يملةك
هذه المشروعية باعتباره الوكيةل المنتخةب للجمعيةة التشةريعية،
وبخبرته السياسية الطويلة فإنه أفضل من يرأس هذا الوفد ،لةذلك
كان التنسيق كامال بين سعد ومجموعتةه ورئةيس مجلةس الةوزراء
حسين باشا رشدي.
يبقى شةخص رابةع لةم يفكةر فةي إرسةال وفةد بةل قةام بنفسةه
بالفعل ومنذ سنوات ما قبل الحرب برئاسة عدة وفود فةي محافةل
دولية مختلفة للمطالبة باستقالل مصر ،إنه محمد فريد بك الزعيم
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المنسةةي ،خليفةةة مصةةطفى كامةةل فةةي رئاسةةة الحةةزب الةةوطني،
الرجل الذي اختار المنفى ليواجه من خالله االحةتالل ،فمنةذ عةام
 9194يشارك الزعيم محمد فريةد فةي مةؤتمرات السةالم العالميةة
ويلقي فيها الخطب ويقدم المذكرات شارحا القضية المصرية ،كةان
أول مؤتمر للسالم يشارك فيه مةؤتمر اسةتوكهلم فةي أغسةطس
سةةنة  ،9194وشةةكل بعةةده جمعيةةة السةةالم العةةام بةةوادي النيةةل،
ليشارك بعدها في مؤتمر جنيف في سبتمبر سنة  ،9191ومةؤتمر
الهةةاي فةةي أغسةةطس سةةنة  9191علةةى رأس وفةةد مصةةري ضةةم
محمد عبد الملك حمزة بك ومحمد علي بةك المهنةدس واألسةتاذ
محمد السادة واألستاذ السيد منصور ،كمةا شةارك فةي مةؤتمرات
األجنةاس المضةةطهدة بلنةدن فةةي فبرايةر  ،9191ولةةوزان فةي يونيةةو
 ،9191كمةةا تقةةدم كةةذلك بمةةذكرة لمةةؤتمر االشةةتراكية الدوليةةة
باستوكهلم سنة  ،9191وفي أكتوبر مةن نفةس العةام وقبةل طةرح
فكرة الوفد المصري بعام أرسل بمذكرة للدول المتحاربة والمحايدة
يطلب فيها اإلقرار باستقالل مصر التام وحريتها عنةد انعقةاد مةؤتمر
الصةةلح ،وتوالةةت مذكراتةةه ورسةةائله مةةن المنفةةى إلةةى كةةل محفةةل
دولي يمكن أن يخاطبه ،بما في ذلةك مةؤتمر الصةلح نفسةه الةذي
أرسل إليه ثالثة تقارير في ديسمبر  9198ويناير  9191طالب فيهةا
باستقالل وادي النيل وقبول مصر في عصةبة األمةم وتمثيلهةا فةي
مؤتمر الصلح وحماية حرية المالحة في قناة السويس.
لقد كانت هنةاك رؤيتةان داخةل الحركةة الوطنيةة رؤيةة األميةر عمةر
طوسون والحزب الوطني وترى تدويل القضية وعرضها على مةؤتمر
الصلح ،ورؤية سعد زغلول ومجموعته وحسةين رشةدي وحكومتةه
وترى االتجاه إلى بريطانيا والحوار معها.
وقد نجح سعد زغلول في األيام األولى للحركةة فةي لةم الشةمل
الةةوطني مةةن خةةالل ضةةم أعضةةاء جةةدد للوفةةد يمثلةةون االتجاهةةات
المختلفة في الحركة الوطنية.
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()4
بيت األمة
بةةين يةةوم  91نةةوفمبر  9198يةةوم المقابلةةة التاريخيةةة بةةين سةةعد
وزميليةةه والسةةير ونجةةت ويةةوم  11نةةوفمبر  9198يةةوم اإلعةةالن عةةن
تصديق أعضاء الوفد علةى قانونةه كانةت مصةر كلهةا تتحةرك ،لكنهةا
حركة هادئة.
عنةةدما شةةعر سةةعد ببةةوادر االنقسةةام بةةين الةةوطنيين اتجةةه لضةةم
عناصر جديدة للوفد المصري ،من مجموعةة الحةزب الةوطني ومةن
القريبين إلى األمير عمر طوسون ،فدخل في مفاوضات مع الحةزب
الوطني لكنها انتهت إلى الفشل بسبب الخةالف علةى األسةماء،
فتصرف سعد من طرف واحد وقام بضم كل من مصطفى النحةاس
بك والدكتور حافظ عفيفي بةك علةى اعتبةار أنهمةا يمةثالن الحةزب
الوطني فقد كانا مةن المعتنقةين لمبادئةه حسةب تعبيةر الرافعةي،
وضةةم عناصةةر أخةةرى تمثةةل عناصةةر مختلفةةه مةةن األمةةة هةةم :حمةةد
الباسةةل باشةةا وإسةةماعيل صةةدقي باشةةا ومحمةةود بةةك أبةةو النصةةر
وسةةنيوت حنةةا بةةك وجةةورج خيةةاط بةةك وواصةةف غةةالي بةةك وحسةةين
واصف باشا وعبد الخالق مدكور باشا.
كانت الخطوة التالية التي ينبغةي أن يتحةرك الوفةد فةي اتجاههةا
هي اكتساب الشرعية لوجوده من خالل الحصول على توكيل من
األمة بتمثيلها ،وكانت صيغة التوكيل تقول" :نحةن المةوقعين علةى
هذا أنبنا عنةا حضةرات سةعد زغلةول باشةا وعلةي شةعراوي باشةا
وعبد العزيز فهمي بك ومحمد علةي بةك وعبةد اللطيةف المكبةاتي
بك ومحمد محمود باشا وأحمد لطفي السيد بك ،ولهم أن يضةموا
إليهم من يختارون ،فةي أن يسةعوا بةالطرق السةلمية المشةروعة
حيثما وجدوا للسعي سبيال في استقالل مصر استقالال تاما".
وكةةان يفتةةرض أن يوقةةع علةةى التوكيةةل أعضةةاء الهيئةةات النيابيةةة
القائمةةة وقتهةةا مثةةل :الجمعيةةة التشةةريعية ومجةةالس المةةديريات
والمجةةالس البلديةةة ،وأكبةةر عةةدد ممكةةن مةةن الساسةةة والكتةةاب
والمفكرين ،ثم أعيان البالد ومن يتيسر من المواطنين من مختلف
الطبقات.
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كانت الفكةرة عبقريةة ،وتتبةدى عبقريتهةا فةي طبيعتهةا القانونيةة
وقدرتها على حشةد النةاس فةي ذات الوقةت ،فالتوكيةل إنابةة مةن
األمةةة فةةردا فةةردا للوفةةد للحةةديث باسةةمها فةةي قضةةية االسةةتقالل،
وحركة جمع التوقيعات على التوكيالت في حةد ذاتهةا دفعةت مصةر
لتتحرك من ثباتهةا ،وكانةت فرصةة للدعايةة للقضةية بةين الجمةاهير
ولحشدهم خلف زعامةة شةعبية حقيقيةة يشةعر كةل مةواطن أنهةا
تمثله فعال.
لكةةن تلةةك الصةةيغة لةةم تكةةن هةةي مةةا اقترحةةه أعضةةاء الوفةةد فةةي
البداية ،كانت الصيغة األولى تقول:
"نحن الموقعين على هذا قد أنبنا عنا حضرات سعد زغلةول باشةا
وعلي شعراوي باشةا وعبةد العزيةز فهمةي بةك ومحمةد علةي بةك
وعبد اللطيف المكبةاتي بةك ومحمةد محمةود باشةا وأحمةد لطفةي
السيد بةك ،ولهةم أن يضةموا إلةيهم مةن يختةارون ،فةي أن يسةعوا
بالطرق السلمية المشروعة ة حيثما وجدوا للسعي سبيال ة فةي
استقالل مصر ،تطبيقا لمبادا الحرية والعةدل ،التةي تنشةر رايتهةا
دولةةةة بريطانيةةةا الع مةةةى وحلفاؤهةةةا ويؤيةةةدون بموجبهةةةا تحريةةةر
الشعوب".
ومبادا الحرية والعدل التي نذكرها وثيقةة التوكيةل فةي صةيغتها
األصلية هي المبادا األربعة عشر التي أعلنها الةرئيس األمريكةي
ولسون في رسالته إلى مجلس الشيوخ األمريكي في يناير سنة
 9191عنةةد دخةةول الواليةةات المتحةةدة الحةةرب إلةةى جانةةب الحلفةةاء
والتي أكد فيها على حق تقرير المصير لكل الشعوب.
لكن كيف تم تغيير صيغة الوثيقة؟
لتعديل الصيغة قصة طريفة يرويها عبد الرحمن الرافعي
بالتفصيل.
لما نشرت الصيغة وتم تداولها القت اعتةراض الجنةاح الراديكةالي
في الحركة الوطنية ،والذي كان يمثله الحزب الوطني ،وقد تركةزت
االعتراضات على ثالث نقاط :النقطة األولى إغفةال صةيغة التوكيةل
للنص صراحة على االستقالل التام باعتباره هدفا لسعي حةاملي
التوكيل عن األمة ،وعدم اإلشارة إلى السودان من قريب أو بعيةد،
حيث كان قطاعا كبيرا من الحركةة الوطنيةة يعتبةر مصةر والسةودان
بلدا واحدا ،أما األمر الثالث الذي أثار االعتراض فكةان العبةارة التةي
تذكر بريطانيا الع مةى وتشةير إليهةا باعتبارهةا تنشةر رايةة الحريةة
والعدل في الوقةت الةذي كانةت تحتةل فيةه مصةر ألكثةر مةن سةتة
وثالثين سنة منذ عام .9881
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وتحمس أربعةة مةن أعضةاء الحةزب الةوطني هةم :عبةد المقصةود
متةةولي ومصةةطفى الشةةوربجي ومحمةةد زكةةي علةةي ومحمةةد عبةةد
المجيد العبد وذهبوا إلى بيت سعد لمناقشته في صيغة التوكيةل
وإبداء اعتراضهم عليها.
وقةةد اسةةتقبلهم سةةعد ودار بيةةنهم حةةوار حةةول التوكيةةل وصةةيغته،
بةةين سةةعد وضةةيوفه ،فقةةد غلبةةتهم
وسةةرعان مةةا احتةةدم النقةةا
الحماسة الوطنية واحتدوا فةي لهجةتهم علةى الشةيخ فةي بيتةه،
واعتبر سعد أنهم قد أهةانوه فغضةب وقةال لهةم" :كيةف تسةمحون
ألنفسكم بهذه الحدة وكيف تهينوني في منزلةي" ،فأجابةه محمةد
زكي على الفور قائال" :إننا نعتبةر أنفسةنا فةي بيةت األمةة ال فةي
بيت سعد الخاص".
فسر سعد من التسةمية وراقةت لةه الفكةرة ،وابتسةم لمحدثيةه
وقال لهم" :لقد تنازلت عن مالح اتي".
اجتمع أعضاء الوفد عقةب انتهةاء المقابلةة وبحثةوا تعةديل صةيغة
التوكيل وانتهةوا إلةى الصةيغة المعروفةة التةي تةم جمةع التوقيعةات
عليها ،والتي تتوافق مع رأي رجال الحزب الوطني رغةم عةدم ذكةر
السودان فيها ،وقد فسر الوفديون عدم ذكر السودان فةي الصةيغة
بأنهم يعتبرون أن مصر تعني مصر والسودان معا.
وهكذا توحدت األمة حول صيغة واحةدة للتوكيةل ،بفضةل سةرعة
بديهة محمد زكي ورحابة سةعد زغلةول .ومةن يومهةا أطلةق علةى
بيت سعد اسم "بيت األمة" وصار بيته بيتا لألمة بحق.
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()5
مصر في حركة
كانت الخطوة األساسية علةى طريةق حشةد الشةعب المصةري
وتن يمه في اتجاه الثورة حركة جمع التوقيعات على توكيةل الوفةد
المصري في السعي مةن أجةل اسةتقالل الةبالد ،لقةد أتةى رفةض
سةةلطات االحةةتالل االعتةةراف بسةةعد وزمالئةةه كوفةةد يمثةةل األمةةة
بعواقب وخيمة على االحتالل ،فكانت الفكةرة البسةيطة والعبقريةة
في ذات الوقت هي أن يحصةل الوفةد علةى تفةويض أو توكيةل مةن
األمة بتمثيلها في التفاوض من أجل اسةتعادة حريةة الةبالد ،وكةان
جمع التوقيعات من المصريين فردا فةردا سةبيل الوفةد إلةى توحيةد
الشارع المصري خلف السعي نحو االستقالل ،وكان بداية الطريق
إلى ترسيخ قيادة الوفد لألمة ،وإبراز سعد زغلةول كةزعيم للحركةة
الوطنية المصرية.
فبعد أن أقر الوفد صيغة التوكيل النهائي في أعقاب الحوار الذي
دار بين سعد وأعضاء من الحزب الوطني في بيت سعد الذي
أصبح بيتا لألمة ،انطلقت حركة جمع التوقيع على التوكيالت بطول
البالد وعرضها ،ومعها انطلقت روح جديدة في األمة ،كانت البداية
لحركة التوقيعات على التوكيالت بعد طبع الصيغة األخيرة ،ووزعت
التوكيالت أوال على أعضاء الهيئات النيابية ،ثم امتد توزيعها بين
مختلف الجماعات والتجمعات ،وسرعان ما انتشرت حركة جمع
التوقيعات على التوكيل من القاهرة إلى المدن والقرى في
شمال البالد وجنوبها ،وشاعت الحركة بين مختلف طبقات األمة.
ويجمع المؤرخون الذين درسوا ثورة  9191وأرخوا لها على أن
الموقف الوطني لحكومة حسين باشا رشدي ساعد على انتشار
الحركة واتساعها ،فقد كانت حركة الوفد المصري تتم بالتنسيق
الكامل بين سعد وزمالئه من ناحية ورئيس الوزراء حسين رشدي
وعدلي يكن أهم أركان وزاراته من ناحية أخرى ،وكان هناك دعم
واضح من الحكومة لحركة التوكيالت ،كان الجميع يوقن أن هناك
هدفا مشتركا يتمثل في الوصول إلى استقالل البالد ،وإن التكاتف
والتعاون والوحدة سبيال ً وحيداً لتحقيق هذا الهدف.
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لقد أصدر رئيس الحكومة ووزير الداخلية حسين باشا رشدي
تعليمات صريحة إلى مديري األقاليم بعدم التعرض لحركة التوقيع
على توكيل الوفد ،وال شك في أن هذا الموقف دعم الحركة
وطمأن الناس ودفعهم للتوقيع على التوكيل بسهولة ويسر.
وفي نفس الوقت الذي بدأت فيه حركة جمع التوقيعات في
النصف الثاني من شهر نوفمبر سنة  ،9198وفي  14نوفمبر 9198
على وجه التحديد ،تقدم سعد زغلول بطلب لقيادة الجيش
البريطاني في مصر بالتصريح له بالسفر إلى إنجلترا هو وزمالؤه
لعرض القضية المصرية ،لقد كانت البالد خاضعة لألحكام العرفية
وال يصرح لمصري بالسفر للخارج إال بإذن السلطة العسكرية.
في نفس اليوم  14نوفمبر سةنة  9198كتةب أمةين بةك الرافعةي
العضو القيادي البارز في الحزب الةوطني والشةقيق األكبةر للمةؤرخ
عبد الرحمن الرافعي مةذكرة عةن المسةألة المصةرية ،عةرض فيهةا
قضية البالد بشكل وافي من النواحي السياسية والقانونية ،جمع
فيهةةا بةةين خبةةرة السياسةةي وحنكةةة المحةةامي وبالغةةة الكاتةةب
الصحفي ،وقةد ترجمهةا إلةى الفرنسةية وقةدمها لمعتمةدي الةدول
األجنبية في مصر ،إلبالغها إلى الةرئيس األمريكةي ويلسةن وإلةى
بقية رؤساء الحكومات المشتركة فةي مةؤتمر الصةلح ،وفةي نفةس
الوقت نشر أصلها بالعربية بةين الساسةة المصةريين وفةي صةفوف
الشةةباب المهتمةةين بالقضةةية الوطنيةةة ،وقةةد نشةةر عبةةد الةةرحمن
الرافعي نص المذكرة في كتابه "ثورة  "9191وشغلت المةذكرة 14
صفحة من صفحات الكتاب.
كان رجال الحزب الوطني فةي مصةر يعملةون مةن جةانبهم علةى
الدعاية بشكل مةواز ومسةتقل للقضةية المصةرية ،حقةا لقةد انضةم
منتمون للحزب الوطني ومتعاطفون مع خطةه للوفةد المصةري بعةد
أن قام سعد بزيادة أعضاء الوفد ،لكن هذا لةم يسةن رجةال الحةزب
عن الحركةة المسةتقلة فةي الدعايةة للقضةية المصةرية بمةنطقهم
الجةةذري ،ولةةم تكةةن مةةذكرة الرافعةةي هةةي الجهةةد الوحيةةد للحةةزب
الوطني في الدعايةة للقضةية المصةرية ،كةان الةزعيم محمةد فريةد
يجوب المحافل الدولية ويسةعى مةن خاللهةا لطةرح القضةية داعيةاً
إلى استقالل البالد اسةتقالال ً تامةاً ،ولمةا عقةد مةؤتمر الصةلح فةي
باريس أرسل محمد فريد وزمالؤه من أعضاء اللجنة اإلدارية للحزب
الوطني الذين كانوا في سويسرا تقريراً في  1ديسمبر  9198إلى
الرئيس ويلسن عقب وصوله إلى باريس وأعقبوه بتقريةرين آخةرين
فةةي أواخةةر ديسةةمبر  9198وأوائةةل ينةةاير  ،9191وقةةد رد سةةكرتير
الرئيس ويلسن على فريد في  19يناير بخطاب يؤكةد فيةه تسةلم
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الرئيس للمذكرة الموقعة من فريد وأعضةاء اللجنةة اإلداريةة للحةزب
الوطني في سويسرا ،ويعده بأن تلقةى المسةألة المصةرية عنايةة
الرئيس الخاصة ،وكان لتحركات فريةد ورجةال الحةزب الةوطني فةي
الخارج أصداؤها في الداخل ،مثلما كانت لكتابات رجاله ونشةاطهم
في الداخل أصداؤها أيضا.
لقد كانت مصر كلها تتحرك ،فماذا كان رد فعل سلطات االحتالل؟

23

()6
الشعب أسير في بلده...
يبدو أن سلطات االحتالل البريطةاني لةم تةدرك للوهلةة األولةى
خطةةورة الحركةةة ،ولةةم تكةةن تتصةةور االسةةتجابة الشةةعبية الهائلةةة
لسةةعي الوفةةد المصةةري مةةن أجةةل تحقيةةق اسةةتقالل الةةبالد ،لكةةن
التوكيالت وصلت إلى  1مليون توكيةل فةي شةعب كةان تعةدده 91
مليونةةا ،وفقةةا لمةةا ذكةةره المةةؤرخ المصةةري المعاصةةر ألحةةداث الثةةورة
محمةةد صةةبري الشةةهير بالسةةوربوني ،فةةي الجةةزء األول مةةن كتابةةه
"الثورة المصةرية" الةذي ألفةه بالفرنسةية أثنةاء الثةورة ،وصةدر فةي
فرنسةةا فةةي إطةةار حملةةة الدعايةةة للثةةورة التةةي ن متهةةا الجمعيةةة
المصرية بباريس .لقةد أثبةت نجةاح حركةة التةوكيالت إجمةاع األمةة
على االلتفاف حول الوفةد المصةري ومةؤازرة مطالبةه بالسةفر إلةى
إنجلترا وفرنسا للدفاع عن القضية المصرية وعرض مطالب األمة.
كانت السلطات البريطانية في مصر تكتفي بالمماطلة في الةرد
على طلةب سةعد وأعضةاء الوفةد المصةري بالسةفر ،وتمنةيهم بةأن
األمر محل دراسة ،نفس الشيئ فعلته مع رشةدي باشةا وعةدلي
يكن باشةا ،لكةن اتسةاع حركةة التوقيةع علةى التةوكيالت وانضةمام
ضةةباط الجةةيش والمةةوظفيين العمةةوميين لهةةا ،ومباركةةة الحكومةةة
للحركة دفعت السةلطات البريطانيةة لتغييةر موقفهةا ،فقةد شةعرت
سلطات االحتالل البريطاني بخطورة الحركة فقةررت التصةدي لهةا،
فأصدر المستر هينز المستشار اإلنجليزي لةوزارة الداخليةة أوامةره
إلةةى مةةديري المةةديريات باسةةتخدام القةةوة لمنةةع حركةةة التوقيعةةات
وبمصادرة التوكيالت.
وجاء رد سعد زغلول في رسالة وجهها إلى حسين رشدي باشا
رئةةيس الةةوزراء ووزيةةر الداخليةةة يةةوم  11نةةوفمبر  9111أوردهةةا عبةةد
الرحمن الرافعي في كتابه عن ثورة  ،9191قال فيها:
"حضرة صاحب الدولة رئيس الوزراء ووزير الداخلية
أتشرف بأن أرفةع لةدولتكم مةا يلةي :ال يخفةى علةى دولةتكم أنةه
على أثر فوز مبادا الحرية والعدل التي جاهةدت بريطانيةا بريطانيةا
الع مى وشركاؤها لتحقيقها ،ألفت مةع جماعةة مةن ثقةات األمةة
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ونزابها وأصحاب الرأي فيها وفدا لينوب عنها في التعبيةر عةن رأيهةا
في مستقبلها تطبيقا لتلك المبادا السةامية ،لةذلك شةرعنا فةي
جمع هذا الرأي بصيغة توكيل خاص ،فوق ما لكثير منا مةن النيابةة
العامة ،فأقبل الناس علةى إمضةاء هةذا التوكيةل إقبةاال ع يمةا مةع
السكينة والهدؤ ،هذا أقل م هةر نعرفةه مةن م ةاهر اإلعةراب عةن
رأي األمة في مصيرها ،لكنةه قةد اتصةل بنةا أن وزارة الداخليةة قةد
أمرت بالكف عن إمضاء هذه التوكيالت ،ون را إلى أن هذا التصةرف
يمنع من ظهور الرأي العام في مصر على حقيقته ،فيتعطةل بةذلك
أجل مقصد من مقاصد بريطانيا الع مةى وشةركائها ،وتحةرم األمةة
المصرية من االنتفةاع بهةذا المقصةد الجليةل ،ألةتمس مةن دولةتكم
باسم الحرية والعدل أن تأمروا بترك الناس وحريتهم يتمون عملهم
المشروع ،وإذا كانت هنةاك ضةرورة قصةوى ألجةأت الحكومةة علةى
هذا المنع ،فإني أكون سعيدا لو كتبتم لي بذلك حتى نكون على
بصيرة من أمرنا ،ونساعد الحكومة بما في وسعنا على الكف عةن
إمضاء تلك التوكيالت.
وفي انت ار الرد تفضلوا يا دولة الرئيس بقبول شكري سلفا على
تأييةةد مبةةادا الحريةةة الشخصةةية وع ةةيم احترامةةي لشخصةةكم
الع يم.
الوكيل المنتخب للجمعية التشريعية ورئيس الوفد المصري
سعد زغلول"
وقد أكد حسين رشدي باشا في رده على سعد موقف
حكومته المؤيد لحركة جمع التوقيعات على التوكيل...فاتسعت
الحركة وازدادت نشاطا.
وعنةةدما بلةةغ قيةةادات الوفةةد اسةةتمرار السةةلطات فةةي مصةةادرة
التوكيالت الموقعة ،أرسل سعد خطابةا ثانيةا إلةى رشةدي يةوم 11
نوفمبر  9198يشكو فيه من "أن رجال الحكومة لةم يقتصةروا علةى
منع التوقيع على التوكيالت بل تجاوزوه إلى مصادرة ما تم التوقيةع
عليه منها"...
ووفقا لتفسير الدكتور عبد الع يم رمضان في كتابه "تطور الحركة
الوطنية" فإن الهدف من الخطابين كان إثبات واقعة المصةادرة أكثةر
مما كان الهدف منهما وقف إجراءات منع حركة التوكيالت.
وفي اليوم التالي يوم  11نوفمبر  9198رد حسةين باشةا رشةدي
على سعد زغلول مؤكدا أن المصادرة جاءت بأوامر من المستشةار
البريطاني استنادا إلى استمرار األحكام العرفية.
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واستمرت حركة التةوكيالت فقةد شةعر رجةال اإلدارة أن الحكومةة
توافق عليها وتساندها فتراخوا في التصدي لها.
وفي يوم  18نوفمبر  9198أرسل سعد إلى السلطات العسكرية
البريطانية يستعجل التصريح له بالسفر ،فجاءه الرد بعد يةوم واحةد
بأنه "قد عرضت صعوبات تمنع مةن إجابتةه إلةى طلبةه فةي الوقةت
الحاضر ،ومتى زالت تلك الصعوبات تبادر بإعطائه وصةحبه الجةوازات
التي يطلبونها"...
كشف الجةواب نوايةا السةلطة العسةكرية البريطانيةة تجةاه قضةية
سفر الوفد المصري ،ومدى اسةتهانة سةلطات االحةتالل بالشةعب
وبإرادته ،فخاطب سةعد المنةدوب السةامي البريطةاني فةي نفةس
اليةةوم مطالبةةا إيةةاه بتةةذليل الصةةعوبات أمةةام سةةفر الوفةةد المصةةري
ليتمكن من الوصول إلى لنةدن قبةل موسةم األعيةاد فةي األسةبوع
األخير من ديسمبر ،عندئذ أسفرت دار الحماية عن موقفها وأبلغت
سعد بخطاب رسمي في  9ديسةمبر بةرفض سةفره هةو وزمةالؤه،
وإن علةةيهم أن يقةةدموا تصةةوراتهم كتابةةة إلةةى المنةةدوب السةةامي
البريطةاني بمصةةر ،علةى أن ال تخةةرج تلةك المفترحةةات عةن الخطةةة
التي رسمتها الحكومة البرطانية لمستقبل مصر.
"كان الشعب المصري أسيرا داخل حدوده".
هكذا وصفت مجلة "أوروبا الجديدة" حال الشعب المصري عقب
الحرب العالمية األولى ،لقةد انتهةت الحةرب لكةن األحكةام العرفيةة
ظلت قائمة في البالد ،لم يكن أحد من المصريين يستطيع السفر
إلى خةارج الةبالد إال بتصةريح مةن السةلطة العسةكرية البريطانيةة،
حتى لو كان المسافر الوكيل المنتخب للجمعية التشةريعية سةعد
زغلول ،بل أن رئيس الوزراء المصري حسين باشا رشدي كان هةو
اآلخر يحتاج لمثل هذا التصريح ،وعندما تقةدم هةو وعضةو حكومتةه
عةةدلي يكةةن باشةةا بطلةةب للسةةفر إلنجلتةةرا للتفةةاوض ،ماطلتهمةةا
سلطات االحتالل مثلما ماطلت سعد وصحبه.
ويقول المؤرخ المصري المعاصر للثورة محمد صةبري السةوربوني
في كتابه" :الثورة المصرية من خالل وثائق حقيقية وصور التقطةت
أثناء الثورة" واصفا حال البالد:
"إذا كانت إنجلترا قد اسةتطاعت حةبس شةعب مةن أربعةة عشةر
مليون نسمة ،إال أنها عجزت عن خنق صةرخته التةي كانةت تعلةو،
لكنها نجحت في الوصول بإحباطه وآالمةه إلةى أعلةى درجةة .لقةد
أصبحت مصر بةإرادة إنجليزيةة كاإلنةاء المكتةوم ...أمةاني مرتعشةة،
وانفعاالت تغلي ،وغضب يعتمل.
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وكانت أوروبا تجهل كل هةذا ،ألةم يكةن وادي النيةل بالنسةبة لهةا
غير مستعمرة إنجليزية؟
كانةةت وزارة الخارجيةةة البريطانيةةة تعلةةم ذلةةك ،ولكنهةةا كانةةت تأمةةل
معالجة المرض بإنكار وجوده .إنهةا سياسةة تبسةيطية ذات نتيجةة
مدمرة".
وبالفعةةل كانةةت مةةدمرة ...مةةدمرة لخطة بريطانيةةا فةةي السةةيطرة
على مصر...
عقب رفض اإلنجليز التصةريح بسةفر الوفةد المصةري إلةى الخةارج
لعةةرض القضةةية المصةةرية ،والمماطلةةة الواضةةحة فةةي سةةفر رئةةيس
الوزراء بدعوى إنشغال وزير الخارجية البريطاني باالستعدد للسةفر
لمؤتمر الصلح أخذت األمور في مصر تسير في مسارات أخرى.
بدء سعد زغلول حملة مضادة لمنعه من السفر ،فأرسل خطابةا
إلى السةير ونجةت المنةدوب السةامي البريطةاني يةوم  1ديسةمبر
 9198يسجل فيه احتجاجه وأعضاء الوفد على منعهم من السفر،
وأكد في رسالته بشةكل واضةح علةى أن الوفةد يتحةرك فةي ضةوء
الوكالة التي منحتها له األمة مرسةيا مبةدأ جديةدا فةي السياسةة
المصرية يلتزم فيه المفاوض المصري برأي الشعب الذي أوكةل لةه
المفاوضة باسمه ،فقال:
"...ليس في وسعي ،وال في وسع أي عضو من أعضاء الوفةد ،أن
يعرض اقتراحات ال تكون مطابقة إلرادة األمة المصرية المعبةر عنهةا
في التوكيالت التي أعطيت لنا".
ويرى الدكتور عبد الع يم رمضان فةي تحليلةه لخطةاب سةعد أن
هةةذا الخطةةاب يؤكةةد علةةى رفةةض الوفةةد المصةةري للتفةةاوض علةةى
أساس الحماية ،ويعتبر الدكتور رمضان أن هذا الرفض "دليةل علةى
فساد الرأي القائل بأن االستقالل الذي كان يطالةب بةه الوفةد هةو
االستقالل الذي ال يتعارض مع الحماية".
ولما كانت خطوات الوفد تةتم كلهةا بالتنسةيق مةع رئةيس الةوزراء،
فقةةد أرسةةل سةةعد رسةةالة إلةةى حسةةين رشةةدي باشةةا فةةي اليةةوم
التالي يبلغه فيه بتطورات األمور ويطلب منه الضغ من أجل سةفر
الوفد ،لكن حسين رشدي نفسه كان ممنوعا من السفر.
ولم يكتف سعد بمخاطبة رئةيس الةوزراء المصةري الةذي لةم يكةن
يملك من أمر نفسه شةيئا مثلةه مثةل سةعد ،فأرسةل فةي نفةس
اليوم برقية احتجاج إلى لويد ﭼورﭺ رئيس الوزراء البريطةاني ،وقةال
في برقيته:
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"إن األمةةة المصةةرية بأسةةرها ،مةةن أكبةةر وزيةةر إلةةى أصةةغر فةةالح
محبوسون داخل حةدود بالدهةم ،وال يسةمح ألحةد مةنهم بةالخروج
من هذا الحصار الشديد"...
ثم بدء الوفد اتجاها جديدا بتةدويل القضةية وإخراجهةا مةن الجةدل
ثنائي األطراف ،الجدل المصري البريطاني ،فأرسل الوفد نداء إلةى
معتمدي الدول األجنبية إلعالنهم بتةأليف الوفةد وأهدافةه ،وبتعنةت
السلطات العسكرية البريطانيةة تجاهةه ،ويختلةف المؤرخةون حةول
تاريخ هذا النداء فيذكر عبد الةرحمن الرافعةي أنةه كةان فةي يةوم 1
ديسمبر  9198بينما يشير أحمد شفيق إلةى أن النةداء صةدر يةوم
 94يناير  ،9191وقد حدد النداء بوضوح مطالب الوفد المصري التةي
هي في ذات الوقت مطالب األمة التي وكلت الوفةد فةي الحةديث
باسمها.
وركز النداء على مطلبين رئيسيين أولهما االسةتقالل التةام الةذي
يعةد حقةا طبيعيةا لألمةم ،وأكةد النةداء أن مصةر لةم تهمةل أبةدا أمةةر
المطالبة بهذا االستقالل بل سةفكت فةي سةبيله دم أبنائهةا فةي
ميةةادين القتةةال ،وقةةد حةةاول النةةداء أن يةةرب هةةذا االسةةتقالل عةةن
بريطانيةةا بسةةعي المصةةريين لتحقيةةق اسةةتقاللهم عةةن تركيةةا منةةذ
ثالثينيات القرن التاسع عشر ،مرسخا بذلك للمنهج المصةري فةي
الحركة الوطنية الذي يخالف منهج الحزب الةوطني الةذي قةام فةي
البدايةةة علةةى مماحكةةة قانونيةةة تعتمةةد علةةى السةةيادة الرسةةمية
للدولة العثمانية علةى مصةر .أمةا المطلةب الثةاني فكةان الحكومةة
الدستورية.
وفةةي نفةةس الوقةةت أكةةد النةةداء علةةى تعهةةد مصةةر المسةةتقلة
الدسةةتورية بةةاحترام امتيةةازات األجانةةب ،والتزامهةةا بن ةةام للمراقبةةة
المالية يتم االتفاق عليه ويتولى األشةراف علةى تطبيقةه صةندوق
الدين العام ،كما أكد النداء على استعداد مصر لقبةول االحتياطةات
التي تراها الدول للحفاظ على حياد قناة السويس.
وانتهةى النةةداء إلةةى أن مصةةر "تعتبةر نفسةةها حةةائزة ألكبةةر شةةرف
بوضع استقاللها تحت ضمانة جمعية األمم ،تشترك بهةذه المثابةة
بقدر ما لديها من الوسائل في تحقيق مبادا العدل والحةق علةى
النم الحديث".
وفةةي نفةةس الوقةةت أرسةةل سةةعد زغلةةول برقيةةة إلةةى الةةرئيس
األمريكي ويلسن يطلب إليةه تحقيةق مسةعى الوفةد فةي السةفر
لحضور مةؤتمر الصةلح فةي بةاريس ،لةيعلن بةذلك عةن توجةه جديةد
للحركة الوطنية المصرية.

28

()7
طريق الثورة
تطةةورت األمةةور بسةةرعة خةةالل شةةهر ينةةاير  9191لتشةةق طريةةق
الثورة ،كان يوم  98يناير الموعد المحدد الفتتاح مؤتمر الصةلح فةي
باريس يقترب ،وال توجد بشائر لحل أزمة سفر الوفد المصري إلةى
الخارج ،سواء إلى لندن للتفاوض مع الحكومةة البريطانيةة ،أو إلةى
باريس لعرض القضية المصرية أمام المؤتمر الةذي كةان يفتةرض أن
يرسم خريطة العالم ما بعد الحرب ،بات واضحا أن رسائل الوفد لم
تجد نفعا ،ال رسائله إلى المعتمد البريطاني في القاهرة ،وال تلةك
التي أرسلها سعد إلى لويد ﭼورﭺ رئيس الوزراء البريطةاني ،كةذلك
لم يحرك سفراء الدول األجنبية في القاهرة الةذين خةاطبهم الوفةد
سةةاكنا ،إذاً ال أمةةل فةةي مسةةاندة خارجيةةة للقضةةية المصةةرية دون
حركة الشعب ،هذا ما أدركه سعد ورجال الوفد.
بدأ الوفد أسلوبا جديةدا فةي التحةرك ،االتجةاه إلةى الةداخل مةن
أجل الضغ على الخارج ،كان حشد الجماهير قد بدأ بالفعةل منةذ
اليوم األول لتشكيل الوفد من خةالل حركةة جمةع التةوكيالت التةي
قةةةدمت نموذجةةةا فةةةي النضةةةال الةةةوطني السةةةلمي القةةةانوني
والسياسي ،فعلةى الصةعيد القةانوني أعطةى التوكيةل مشةروعية
للوفد في تمثيةل األمةة ،وعلةى الصةعيد السياسةي وفةرت حركةة
جةةامعي التوقيعةةات فرصةةة أمةةام أنصةةار الوفةةد لالتصةةال بالجمةةاهير
وشرح القضية ،ومن ناحية أخرى كان التوكيةل بمثابةة عقةد التةزام
بين الوفد وجماهير الشةعب ظةل يشةكل قيةدا علةى كةل محاولةة
للتفري في حقوق األمة في المفاوضات السياسية مةع بريطانيةا،
كانت حركة جمع التوكيالت قد مهدت األرض أمام دعوة الوفد ،لكن
عدم الترخيص للوفد بالسفر كان يحتم على قادته التحرك بشةكل
أوسع بين الشعب.
ولما كانت األحكام العرفيةة مطبقةة ،ويحةول تطبيقهةا بةين الوفةد
وتن يم اجتماعات جماهيرية ،فقد اتبع قادة الوفد خطة بديلة تقوم
على تن يم لقاءات واسعة في منازلهم ،وكانت البداية بدعوة مةن
حمد باشا الباسل الجتماع في منزله القريب من بيةت األمةة يةوم
 91يناير  ،9191وحضر االجتماع عةدد كبيةر مةن الساسةة والكتةاب
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وأعضاء الهيئات النيابية واألعيان ،وألقةى سةعد زغلةول أول خطةاب
"جماهيري" له بعد تشكيل الوفد المصةري ،وقةد صةادف االجتمةاع
مرور شهرين على الزيارة التاريخية التي قام به سعد ورفيقيه لدار
المعتمةةد البريطةةاني يةةوم  91نةةوفمبر  ،9198والتةةي كانةةت نقطةةة
البداية ألكبر ثورة شعبية في تاريخ مصر الحديث.
وفةي خطابةه أكةةد سةعد علةى أن المطالبةةة باالسةتقالل ليسةةت
جديدة على المصريين ،فقد بدأت عقةب االحةتالل مباشةرة ،وروى
قصة تشكيل الوفد ومنعه من السةفر ،وتحةدث عةن مةؤتمر الصةلح
ومبادا الةرئيس األمريكةي ولسةن ،ثةم شةرح مطالةب الوفةد فةي
االستقالل التةام ،وأكةد أن هةذا االسةتقالل يشةمل السةودان كمةا
يشمل مصر باعتبارهما من وجهة ن ر الوفةد كيةان واحةد ،وتحةدث
بإسهاب عةن األجانةب فةي مصةر فةي محاولةة جديةدة لطمةأنتهم،
وأشةةار إلةةى حاجةةة مصةةر لوجةةود األجانةةب وإلةةى أهميةةة اسةةتمرار
االمتيةةازات كمرحلةةة انتقاليةةة ،وأكةةد أن االمتيةةازات ال تتنةةافى مةةع
االسةةتقالل ،وخةةتم خطابةةه بةةاقتراح إرسةةال برقيةةة إلةةى الةةرئيس
األمريكي باسم المجتمعين يحيونه فيها ويعلنون تأييدهم لمبادئه،
ولم يكتف سعد بإلقاء خطابه في حشد واسع ،بل قام الوفد بطبع
الخطاب وتوزيعه على أوسع نطاق في القاهرة واألقاليم.
الطريةةف فةةي األمةةر أن الصةةحف الخاضةةعة للرقابةةة لةةم تشةةر إلةةى
خطاب سعد ،ويقول المؤرخ عبد الرحمن الرافعةي فةي كتابةه عةن
ثورة  9191أن ما أوردتةه صةحيفة األهةرام فةي عةدد  91ينةاير كةان
"نبذة عابرة ال يفهم منها شيئ" ،قالت األهرام فةي خبرهةا الةذي
أنقله بنصه من كتاب الرافعي:
"دعا أمس حمةد الباسةل باشةا العضةو فةي الجمعيةة التشةريعية
جماعة كبيرة من أعيان العاصمة واألقاليم إلى تنةاول الشةاي فةي
منزله بشارع الداخلية ،فلبى دعوته نحو  911ذاتةا ووجيهةا وأديبةا،
وضةةرب فةةي حديقةةة داره الواسةةعة سةةرادقا جمةةيال نسةةقت فيةةه
الكراسي والمقاعد واألخونة على أجمل طراز ،ثم قةدمت الحلةوى
وأطايب المآكل للحاضرين مع الشاي والقهةوة ،فقضةوا جميعةا مةن
السةةاعة الرابعةةة إلةةى الس ةاعة السادسةةة بأطيةةب األحاديةةث ،ثةةم
انصرفوا رويدا رويدا وجماعات جماعات ،وهم يتحدثون بفخامة هةذا
االجتمةةاع وبفضةةل الةةداعي وكرمةةه ،وكةةان سةةعادته وشةةقيقه وآلةةه
يقةةابلون المةةدعوين بمةةا فطةةروا عليةةه مةةن اللطةةف والكةةرم العربةةي،
ويمتعون أسماعهم مع أصدقائهم وصةحبهم بمةا يشةنفها ،وتمنةى
الكل لو كثر مثل هذا االجتماع الكبير".
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استمرت األمور في تصاعدها ،وقدم رشدي باشةا رئةيس الةوزراء
استقالته تضامنا مةع الوفةد واحتجاجةا علةى منةع الوفةد الرسةمي
والوفد الشعبي من السةفر ،لكةن السةلطان فةؤاد رفضةها ،وقامةت
بريطانيةةا باسةةتدعاء منةةدوبها السةةامي السةةير ونجةةت إلةةى لنةةدن
للتشاور معه في أحوال البالد ،فغادر مصةر عةن طريةق بةور سةعيد
يوم  19يناير.
فكر سعد في تكرار تجربة اجتماع دار حمةد الباسةل باشةا ،فةدعا
إلى اجتماع في بيةت األمةة يةوم  19ينةاير  ،9191لكةن السةلطات
البريطانيةةة قةةررت منةةع االجتمةةاع ،وبالفعةةل أرسةةل الميةةةﭼور ﭼنةةرال
واطسةةن قائةةد القةةوات البريطانيةةة خطابةةا إلةةى سةةعد باشةةا قبةةل
االجتماع بأربعة أيام يطلب منةه إلغةاء الةدعوة ،وقةد نشةر الرافعةي
نص الخطاب الذي يقول فيه واطسن:
"علمت أن سعادتكم تعدون اجتماعا فةي منةزلكم بمصةر فةي 19
الجاري يحضره نحو الستمائة أو السبعمائة شخص ،وإنةي أرى إن
مثل هذا االجتماع قد يحدث منةه إقةالق لألمةن ،فبنةاء علةى هةذا
األعالن الصادر تحت األحكام العرفية المعلنة بتاريخ  1نوفمبر سةنة
 ،9191أرجو أن تتكرموا بالعدول عن إقامة هذا االجتماع".
وأرسةةل سةةعد اعتةةذارا إلةةى المةةدعوين يةةبلغهم فيةةه أن االجتمةةاع
ألغي بةأمر السةلطة العسةكرية ،وفةي نفةس الوقةت أرسةل الوفةد
برقيتي احتجاج إلى رئيس الوزراء البريطةاني والةرئيس األمريكةي،
وأعقبهما ببرقية إلى ﭼورﭺ كليمنصو رئيس وزراء فرنسا الذي كةان
رئيسةةا لمةةؤتمر الصةةلح للمطالبةةة بضةةرورة عةةرض القضةةية المصةةرية
على المؤتمر.
وهكذا سدت السلطات العسكرية البريطانيةة منفةذ االجتماعةات
الحاشدة في المنازل فماذا فعل الوفد؟
قرر الوفةد وزعيمةه سةعد أن ال يفةوت فرصةة لمهاجمةة االحةتالل
والدعاية لقضية االستقالل إال ويستغلها أفضل اسةتغالل ،خصوصةا
بعد أن صادرت السلطات العسكرية البريطانيةة حةق الوفةد ورجالةه
في االجتماع بمنازلهم.
وجاءت الفرصة على طبق من ذهب بمناسبة مناقشةة مشةروع
قانون العقوبات الجديد الذي كانت سلطات الحماية البريطانية فةي
مصر تعد إلصداره ضمن سلسلة مةن التعةديالت التشةريعية التةي
ترسةةخ سةةلطة االحةةتالل فةةي مصةةر وتجعةةل مةةن ن امهةةا القةةانوني
ن اما تابعا ،بما في ذلةك إصةدار قةانون أساسةي (دسةتور) جديةد.
وهي التعديالت المعروفة بقوانين برونيت نسبة إلةى السةير ولةيم
برونيةةةت مستشةةةار دار الحمايةةةة البريطانيةةةة فةةةي مصةةةر ،وكةةةان
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المستشارون اإلنجليز يروجون لهذه التعديالت التشريعية ويقومون
بالدعاية لها في األوساط القانونية والتشريعية المصرية .وفي هذا
السياق دعت الجمعية السلطانية لالقتصاد السياسةي والتشةريع
واألحصاء الجتمةاع فةي مقرهةا يةوم  1فبرايةر سةنة  9191لسةماع
المحاضةةةرة مسةةةتر بريسةةةفال المستشةةةار بمحكمةةةة االسةةةتئناف
األهلية ،وكان بريسفال قد ألقى محاضرة في نفس الموضوع يةوم
 91يناير ،وتلك كانت محاضرته الثانية في نفس الموضوع.
ذهب سعد وعدد كبير من أعضاء الوفد المصري لحضور االجتمةاع
ضمن حشد ضخم من رجةال السياسةة والقةانون مةن بيةنهم عبةد
الخالق باشا ثةروت وزيةر الحقانيةة ،وبعةد أن انتهةى بريسةفال مةن
محاضةةرته التةةي ألقهةةا بالفرنسةةية ،إعتلةةى سةةعد منصةةة الخطابةةة
وأعلن أن لديه مالح ات على المحاضرة وعلى مشةروع القةانون،
وتحدث بالعربية موضحا أن بريسفال يعةرف العربيةة ،لكةن الحقيقةة
أن سعد لم يكن يقصد برسفال بحديثةه ،إنمةا كةان هدفةه جمهةور
الحضور وعبرهم كل أبناء الشةعب المصةري ،كمةا أن نقةد مشةروع
القةةانون الجديةةد لةةم يكةةن هةةدف سةةعد األساسةةي مةةن الحضةةور
والتعليةةق بةةل طةةرح قضةةية االسةةتقالل مةةن خةةالل مناقشةةة هةةذا
القةةانون ،إنةةه أسةةلوب فةةي النضةةال السياسةةي يتبعةةه المناضةةلون
عندما تضييق عليهم السلطات سبل التعبيةر عةن أرائهةم ،ابتدعةه
سعد وسار على خطاه أجيال وأجيال.
استهل سعد كلمته قائال:
"أيها السادة ،إني أشكر المحاضر على ما قالةه مةن أنةه يريةد أن
يكون لمصر في المستقبل شرع خاص ،ولكنةي أقةول لحضةرته إن
هذا الشرع موجود فعال منذ أمةد بعيةد ،إن أمتنةا المصةرية ليسةت
من قبيل األقوام الهمج الذين ليست لهم شرائع مقةررة ،إنمةا بلةد
كبلدنا تكون له حياة عريقة في القوانين والشرائع فإن مةن الخطةر
أن يعمد إلى تغيير كلي في شرعه بدون أن تةدعو الضةرورة لةذلك
أو تهةةدي إليةةه التجربةةة واالختبةةار ،إن قةةانون العقوبةةات المصةةري
المأخوذ عن القانون الفرنسي جرى عليه العمل منذ زمةن طويةل،
فهو جزء من محصةولنا القةانوني تشةربته أفئةدة قضةاتنا ومحامينةا،
وسرى في أخالق األمة سير الدم في الجسد"...
وانطلةةق سةةعد بةةةذكاء شةةديد مةةن المناقشةةةة القانونيةةة إلةةةى
المناقشة السياسية ،فانتقد اسةتخدام الجمعيةة العلميةة وسةيلة
للتةةرويج لقبةةول األمةةة بهةةذا التشةةريع وتمريةةره دون عرضةةه علةةى
الجمعية التشريعية ،ثم انتقل إلةى مهاجمةة القةانون ألنةه يسةتند
فةي مةةواده علةى حالةةة الحمايةةة ،وقةال عةةن الحمايةة إنهةةا" :حالةةة
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سياسية ال وجود لها اآلن بمصر" ...واستطرد قائال" :إن بالدنةا لهةا
اسةةةتقالل ذاتةةةي ضةةةمنته معاهةةةدة  ،9814واعترفةةةت بةةةه جميةةةع
المعاهدات الدولية األخرى ،وعبثا يحاولون االعتماد على ما حصةل
من تغيير هذا الن ام السياسةي أثنةاء الحةرب ،إنكةم أيهةا السةادة
تعلمون وكل علماء القانون الةدولي يقةررون أن الحمايةة ال تنةتج إال
من عقد بين أمتين ،تطلب أحداهما أن تكون تحت رعاية األخةرى،
وتقبل األخرى تحمل أعبةاء هةذه الحمايةة ،فهةي نتيجةة عقةد ذي
طرفين موجب وقابل ،ولم يحصل من مصر ولن يحصل منها أصال".
وأكد على أن الحماية التي أعلنتها بريطانيا من جانب واحد سنة
 9191باطلة ال وجود لهةا قانونةا ،وإنهةا كانةت ضةرورة مةن ضةرورات
الحرب تنتهي بنهايتها...
وقد قضت كلمة سعد على مشروع برونيت تماما.
واستقبلت الكلمة استقباال حماسيا من الحاضرين ،وسرعان مةا
ذاع خبرها وانتشر نصةها بةين المصةريين ،وأصةبحت حةديث األمةة،
رغم تجاهل الصحف لها بسبب الرقابةة واألحكةام العرفيةة ،لدرجةة
أن جريدة وادي النيل التةي كانةت تصةدر فةي اإلسةكندرية أشةارت
إلى الموضةوع فةي خبةر مقتضةب بعنةوان" :فةي جمعيةة االقتصةاد
والتشريع" جاء فيه:
"ألقى المستر بريسفال المستشار بمحكمة االسةتئناف األهليةة
بعةةد ظهةةر الجمعةةة الماضةةية بقيةةة محاضةةرته الخاصةةة بالتشةةريع
المصري الجديد في جمعيةة االقتصةاد والتشةريع ،وبعةد أن انتهةى
من إلقائه وقف أحد السامعين وبسة بعةض مالح ةات ثةم انفةض
االجتماع".
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()8
وعادت الروح
"إن هذا الشعب الذي تحسبه جاهال ليعلم أشياء كثيةرة .ولكنةه
يعلمها بقلبه ال بعقله .إن الحكمة العليا في دمه وال يعلةم .والقةوة
في نفسه وال يعلم .هذا شعب قديم .جئ بفالح من هؤالء وأخرج
قلبه تجد فيه رواسب عشرة آالف سنة من تجاريب ومعرفة رسب
بعضها فوق بعض وهو ال يدري.
نعم هو يجهل ذلك .ولكن هنةاك لح ةات حرجةة تخةرج فيهةا هةذه
المعرفة وهذه التجاريب فتسعفه وهو ال يعلم من أين جاءتةه .هةذا
ما يفسر لنا تلك اللح ات من التاريخ التةي نةرى فيهةا مصةر تطفةر
طفرة مدهشة في قليل مةن الوقةت ..وتةأتي بأعمةال عجةاب فةي
طرفة عين".
تحمل كلمات توفيق الحكيم في روايته "عودة الروح" رؤيته لحةال
الشعب المصري ،التي عبر عنها على لسان أحد شخوص روايتةه
مسيو فوكيه عالم اآلثار الفرنسةي ،فةي حةواره مةع مفةتش الةري
اإلنجليز مستر بالك ،وكلمات الحكيم تعبر بصدق عن حال الشعب
المصري قبيل الثورة ،فلم يكن اإلنجليز يتصورون عندما منعوا سفر
الوفد المصري لعرض قضية الةبالد علةى مةؤتمر الصةلح ،وال عنةدما
رفضوا سفر رئيس الحكومة رشدي باشا إلى لنةدن للتفةاوض ،لةم
يكونوا يتصورون أن الشعب يمكن أن يثةور ،كةان مغةروريين بقةوتهم
العسكرية وبأحكامهم العرفية التي توهمةوا أنهةا سةتمنع الشةعب
مةةن الحركةةة إذا أراد ،لقةةد خةةدعهم موقةةف الشةةعب المصةةري أثنةةاء
الحةةرب العالميةةة األولةةى ،كةةان اإلنجليةةز يخشةةون عنةةدما أعلنةةوا
حمايتهم على مصر وعزلوا عبةاس أن يثةور المصةريون ،لكةنهم لةم
يفعلوا ،كان اإلنجليز يخشون عندما دارت المعارك مع األتراك علةى
جبهة سيناء أن تنفجر مصر من الداخل وتهب لتساند تركيا ،لكنهةا
لم تفعل ،اعتقد اإلنجليز أن المصريين أضعف من أن يثةوروا ،وظنةوا
أن روح المقاومة قد ماتةت فةيهم ،لةم يةدرك اإلنجليةز أن اسةتبدال
حسين كامل بعبةاس حلمةي ال يشةغل بةال المصةريين وال يهتمةوا
له ،ولم يفطنوا إلى أن الدولة العثمانية ال تعني للمصةريين شةيئا،
وإنها ال تستحق أن يثوروا ألجلها ،إن هذه األمةور لةم تكةن تشةغل
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بةةال المصةةريين باسةةتثناء قلةةة محةةدودة مةةن النخبةةة السياسةةية
والفكرية المصرية المعزولة عن الشعب المصري وهمومه الفعلية.
أما ما حدث في مصر منذ يوم  91نةوفمبر سةنة  9198فكةان أمةر
مختلةةف ،لةةم يشةةعر اإلنجليةةز ورجةةالهم فةةي مصةةر وأعةةوانهم مةةن
المصةةريين بهةةذه الةةروح الجديةةدة ،فتمةةادوا فةةي غةةيهم ،وزادوا فةةي
تعنتهم ،وفةي المقابةل كانةت روح المقاومةة تسةري بسةرعة فةي
النسيج المصري ،وقيادة الوفد بزعامةة سةعد زغلةول تةزداد إصةرارا
على المواجهة وتصعد من مواقفها طوال شهر فبراير سةنة ،9191
وحسين رشدي باشا رئيس الةوزراء يقةدم خطةاب اسةتقالة جديةد
للسلطان فؤاد في  94فبراير سنة  9191يكشف عن ما كان عليةه
ساسة ذلك الزمن من قوة موقةف واعتةداد بةالنفس وحفةاظ علةى
حقوق الوطن واألمة ،قال رشدي باشا موجها خطابه للسلطان:
"على أثر كتابي المرفوع إلى سدتكم العليةة بتةاريخ  14ديسةمبر
سنة  9198الذي ألححت فيه ذلك اإللحاح علةى ع مةتطم بقبةول
استعفائي قد كنت رضيت من باب التوفيق باالتفةاق اآلتةي بيانةه:
وهةةو أن صةةاحب المقةةام الجليةةل المنةةدوب السةةامي ينتهةةز فرصةةة
سفره إلى لندرة فيشةرح شةفهيا للحكومةة البريطانيةة أننةي بعةد
وصول الحالة إلى الحد الذي بلغتةه أصةبحت ال أكتفةي بمةا عةرض
ي وقتئذ من سفري أنا وزميلةي عةدلي باشةا إلةى لنةدره فةي
عل ّ
النصف األول من فبراير وإنني اشةترط لسةحب اسةتعفائي شةرطا
أساسيا هو إباحة السةفر إلةى أوروﭙا لمةن يطلةب مةن المصةريين،
وكان من ضمن ذلك ورود جواب الحكومة البريطانية بةالتلغراف فةي
بحر مةدة مناسةبة مةن وصةول المنةدوب السةامي إلةى إنجلتةرة...
على أنه قد مضى عشرة أيام على األقل بعةد الوقةت الةذي ال بةد
أن يكون المندوب السامي وصل فيةه إلةى لنةدره ،ومةع ذلةك فلةم
ي أن أقبل أي تأخير جديةد ،وإننةي
يصلني جواب ما ،ويستحيل عل ّ
ُ
أعتبر في حةل مةن القيةام ولةو مؤقتةا بةأي عمةل ،حتةى ولةو كةان
مستعجال ...فأعود إلى التمسك بكتةابي المشةار ...وألةتمس مةن
ع متكم بكل إلحاح إنهاء حالة شاذة قد زاد طول العهد عليها".
عقب االستقالة قبلت الحكومة البريطانية دعةوة رشةدي وعةدلي
وحدهما إلى لندن ،إال أنهما رفضا السفر قبل السماح ألي مصري
يرغب في السفر بممارسة حقه الطبيعي ،فأضطر السلطان فةؤاد
إلى قبةول اسةتقالة الحكومةة فةي أول مةارس سةنة  ،9191وفةي
اليةةوم التةةالي وجةةه الوفةةد المصةةري خطابةةا شةةديد اللهجةةة إلةةى
السلطان فؤاد ينتهي بالعبارة التالية:
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"...دفعنا واجب خدمةة بالدنةا وإخالصةنا لموالنةا أن نرفةع لسةدته
شعور أمتةه التةي هةي اآلن أشةد مةا تكةون رجةاء فةي اسةتقاللها
وأخوف ما تكةون مةن أن تلعةب بةه أيةدي حةزب االسةتعمار ،والتةي
تطلب إليه بحقها عليه أن يغضب لغضبها ،ويقف في صفها ،فتنةال
بذلك غرضها ،وإنه على ذلك قدير".
وفي  1مارس أرسل الوفد خطاب احتجةاج إلةى معتمةدي الةدول
األجنبية في مصر يفضحون فيه السياسةة البريطانيةة فةي الةبالد،
وبعةةدها بيةةومين اسةةتدعى الميجةةر جنةةرال وطسةةن قائةةد القةةوات
البريطانيةةة فةةي مصةةر بالنيابةةة رئةةيس الوفةةد وأعضةةاءه إلةةى فنةةدق
سافوي بميدان سليمان باشةا ،حيةث مقةر القيةادة وتلةى علةيهم
إنذارا بريطانيا رسةميا بتطبيةق األحكةام العرفيةة علةيهم فةي حةال
استمرارهم في معارضة السياسة البريطانية.
كان رد الوفد واضحا في اليوم نفسه بإرسال برقية احتجةاج إلةى
لويد ﭼورﭺ رئيس وزراء بريطانيا ،قبةل أن تمضةي  18سةاعة ،وفةي
يةوم  8مةارس سةةنة  ،9191كانةت السةلطات البريطانيةةة قةد ألقةةت
القبض على سعد زغلول ومحمد محمود باشا وإسماعيل صةدقي
باشا وحمد الباسل باشا وأودعتهم ثكنات قصر النيةل ،وفةي اليةوم
التالي تم ترحيلهم إلى بور سعيد ومنها إلى مالطة منفيين بعيةدا
عن الوطن ،شاع الخبر بسرعة في العاصمة ومنهةا إلةى األقةاليم،
ما هي إال ساعات قليلة وبدأت الثورة صباح األحةد  1مةارس سةنة
 ،9191وكانت البداية مةن طلبةة مدرسةة الحقةوق ،واشةتعلت نةار
الثورة في مصر من أقصاها إلى أقصاها.
وصدقت كلمة الحكيم:
"احترس ...احترسوا مةن هةذا الشةعب فهةو يخفةي قةوة نفسةية
هائلة".
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()1
سعد في المنفى
بعةةد رحيةةل سةةعد زغلةةول زعةةيم ثةةورة  9191وقائةةدها فةةي 11
أغسطس  9111صدرت عدة كتب عنه ،منهةا كتةاب صةغير للكاتةب
الصحفي كريم ثابت بعنوان "سعد فةي حياتةه الخاصةة" صةدر فةي
 11أكتوبر سنة  ،9111جمع فيه مؤلفه معلومات مختلفة عن حياة
سعد الخاصة منذ طفولته إلى يوم وفاته ،سمع بعضةها مةن سةعد
نفسه وبعضها اآلخر جمعه مةن المقةربين منةه فةي حياتةه أو بعةد
وفاته ،وكان كريم ثابت قد نشةر بعضةا منهةا فةي مقةاالت بمجةالت
"العةالم" و"كةةل شةيئ والعةةالم" و"المصةور" ،ثةةم جمعهةا فةةي هةةذا
الكتاب الذي أهداه إلى أم المصريين شريكة سعد في جهاده.
من ضمن فصول هذا الكتاب فصل بعنوان "سةعد ومعيشةته فةي
مالطة" يحكي فيه كريم ثابت تفاصيل عن حياة سعد في المنفى
نقال عن حمةد الباسةل باشةا أحةد قةادة الوفةد البةارزين الةذين تةم
نفةةيهم مةةع سةةعد فةةي مةةارس  ،9191والةةذي يةةروي تفاصةةيل قصةةة
النفي منذ القبض عليهم ،ويكشف عن مشاعرهم وأفكارهم فةي
هذه الرحلة العصيبة ،وكيف علموا بخبر الثورة ،يقول حمد باشا:
"قبيل غروب شمس يوم من األيةام اعتقلةت السةلطة العسةكرية
سعد باشا وصحبه الثالثة ،ونقلنا جنةدها إلةى ثكنةات قصةر النيةل،
وهناك أبلغونا أننا سنسةافر فةي صةباح الغةد ،وإنةه يحسةن بنةا أن
نأخةةذ معنةةا مةةن الثيةةاب والمالبةةس مةةا يكفينةةا لشةةهر علةةى األقةةل،
فسألنا إلى أين سنسافر؟ فأجابونةا بأننةا سةننقل إلةى بقعةة غيةر
معلومة ،فألححنا في معرفة هةل تقةع هةذه البقعةة فةي األراضةي
المصرية أو فيما يجاورها من الةديار الفلسةطينية؟ أم أننةا سةنجتاز
البحار وننفى إلى غير بالد الشرق من األمصةار؟ فكةان الجةواب أن
الجهة التةي سةنرحل إليهةا يجةب أن يبقةى اسةمها مجهةوال عنةا،
فأذعنا للقوة واستسلمنا لمشيئة خالقنا ،ورضةى رجةال السةلطة
بأن نجلب من منازلنا ما نحتاج إليه من الحاجيات فةي رحلتنةا كمةا
أنهم سمحوا لكل منا بأن يستصحب معه خادمه.
وفي صباح اليوم التالي وضعت أمتعتنةا فةي سةيارة مةن سةيارات
الجيش الكبيرة ،ودعينا نحن إلى ركوب سيارات صغيرة نقلتنةا مةن
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ثكنات قصر النيل إلةى محطةة العاصةمة ،ووقفةت بنةا علةى رصةيف
القطار الذي أقلنا في الساعة الحادية عشرة إلى بورسعيد ،وكان
يحرسنا في ديواننا اثنان من الضةباط وأربعةة مةن الجنةود الشةاكي
السالح...
ولما دنا القطار من اإلسماعيلية أخذنا نتسأل هةل سةننزل فيهةا
توطئة لنقلنا إلى السويس ومنها إلى سةيالن أو إلةى غيرهةا مةن
بةةالد ا الواسةةعة أم سنسةةتأنف سةةفرنا إلةةى مةةا بعةةدها مةةن
المحطةةات ،فلمةةا بلغنةةا اإلسةةماعيلية ولةةم يبةةد حراسةةنا حركةةة أو
إشارة ،أدركنةا إننةا قاصةدون إمةا إلةى القنطةرة فنةذهب منهةا إلةى
فلسةةطين أو إلةةى بورسةةعيد لتركةةب منهةةا مةةتن البحةةر األبةةيض
المتوس  ،ولكننا لم ننزل فةي القنطةرة فقلنةا إلةى بورسةعيد إذن،
ولمةةا وصةةلنا إليهةةا قادونةةا إلةةى بةةاخرة كانةةت راسةةية فةةي مينائهةةا
واسةةمها كالةةدونيا ،ولةةم يكةةن فيهةةا سةةوى جنةةد وضةةباط مةةن رجةةال
الجيش البريطاني ،وكانوا مسافرين إلى أوروبا.
وركبنا الباخرة ونحن نجهل الجهة التي نقصد إليها ،ولكن لةم تكةد
الباخرة تقلع بنا وتمر أمام تمثال دي لسةبس حتةى جاءنةا الضةاب
المكلف بحراستنا وأخبرنا إننةا ذاهبةون إلةى مالطةة التةي اختارهةا
والة األمور منفى لنا اعترضنا عندئذ على استصحاب خدمنا معنةا،
وقلنا إنه إذا كنا نحن قد اتينا عمال ت ةن السةلطة العسةكرية ،إننةا
نستحق النفي عقابةا عليةه ،فمةا ذنةب هةؤالء الخةدم الم لةومين
الذين لم يكن لهةم فةي الموضةوع ضةلع ،فلمةا سةمع خةدمنا هةذا
الكةةالم احتجةةوا عليةةه وأقسةةموا أن يرافقونةةا فةةي جميةةع غةةدواتنا
وروحاتنا ،ويشاركونا في سرائنا وضرائنا.
وفي اللح ة التي خرجت فيها الباخرة مةن الميةاة المصةرية قيةل
لنا أن البحةر ال يةزال مملةوءا باأللغةام التةي بثهةا األلمةان فةي كةل
مرحلة من مراحله القتناص بواخر الحلفةاء كمةا قيةل لنةا أنةه يجةب
علينا أن نكون دائما على استعداد لكي ننجةو بأنفسةنا فةي حالةة
حدوث انفجار ،ولكي ال نؤخذ على غةرة أخةذوا يةدربونا مةع الجنةود
الذين كانوا مسةافرين معنةا علةى سةبل النجةاة والخةالص ،فكةانوا
يعطون كل واحد منا طوقا من الفلةين ويرشةدونه إلةى مكانةه فةي
قةةارب النجةةاة المعةةين لنزولةةه فيةةه فةةي حالةةة حةةدوث انفجةةار فةةي
الباخرة ،ثم يمثلون رواية الغةرق بجميةع أدوارهةا ليتأكةدوا مةن إننةا
استوعبنا الدروس التي ألقوها علينا في هذا الشأن.
ولما صرنا على مقربة من مالطة توقفت البةاخرة عةن السةير ،ثةم
لم نلبث أن أبصرنا زورقا بخاريا يدنو منها قادما من الجزيةرة فأدركنةا
في الحةال أنةه الةزورق المعةد لنقلنةا إلةى البةر ،ولمةا صةار محاذيةا
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للباخرة صعد منه إليها ضةاب فةظ الطبةاع شةرس األخةالق فحيانةا
بعجرفة وخاطبنا بغطرسة قائال :إنةه ال يسةمح لكةل منةا إال بحمةل
حقيبة صغيرة ،أمةا الحقائةب الكبيةرة فيجةب أن نتركهةا ورائنةا فةي
الباخرة ألن ال محل لها فةي الةزورق ،واتفةق أن ربةان البةاخرة كةان
واقفا بجانبنا ساعتئذ فلما سةمع اللهجةة التةي يخاطبنةا بهةا هةذا
الضاب دنا منه وقال له أنه يحمل توصية بوجوب معاملتنا بةاحترام،
فلم يسعه عندئذ سوى اإلذعان ورضةى بةأن نأخةذ معنةا مةا نريةده
من حقائبنا وأمتعتنا.
ولمةا وطةةأت أقةةدامنا البةةر ألفينةا مركبةةة صةةغيرة ذات عجلتةةين فةةي
انت ارنةةا فأركبنةةا فيهةةا سةةعد باشةةا وأحةةد األصةةحاب ،وسةةرت أنةةا
والصاحب الرابع بجانبها على األقدام.
وبعد مةا سةرنا مسةافة طويلةة وصةلنا إلةى قشةالق فةرداال الةذي
اختاره والة األمور البريطانيون ليعتقلونةا فيةه ،فخصصةوا لكةل واحةد
منا غرفة للنوم وغرفة للجلوس وحماما ،وكانت غرفنةا كلهةا واقعةة
في صف واحد بعيدا عن أماكن الجنود ،فاسترحنا واغتسلنا وأبدلنا
مالبسةةنا ،ثةةم سةةألنا عةةن التةةدابير التةةي أتخةةذت إلعةةداد طعامنةةا
فأجابونا :إنهم سيصرفون لنا كل يوم كذا دراهةم مةن الخضةار وكةذا
دراهةةم مةةن الزبةةدة ،فاعترضةةنا علةةى هةةذه المعاملةةة ،فقةةالوا إنهةةم
سيختارون لنا طاهيا ألمانيا بارعا ليطبخ لنا ما نشةاء مةن األطعمةة
وأصناف المأكوالت بما يصةرفونه لنةا كةل يةوم مةن المةواد الغذائيةة،
وذادوا على ذلك إنه إذا كنا نبغي أن نحصل علةى مةأكوالت أخةرى
ففي طاقتنا أن نحصةل عليهةا مةن كةانتين الضةباط علةى أن نةدفع
نحن ثمنها من مالنا الخاص ،فسررنا بذلك وجمعنا ما كان معنا من
مال يسير وأخذنا ننفةق منةه علةى شةراء مةا كةان يطيةب لنةا مةن
المةةأكوالت واألطعمةةة ،وطلبنةةا مةةن القةةائمين علةةى حراسةةتنا أن
يسمحوا لنا بمكاتبةة أهلنةا ليبعثةوا إلينةا بمةا نفتقةر إليةه مةن مةال
فقالوا لنا إنهم سيؤدون عنا هذه المهمة ،وفعال أخبرونا بعد يومين
أن كال منا تلقى خمس مئة جنيه من مصر ،وإن هةذا المبلةغ أودع
باسمه في صندوق مكتب القشالق ،فكنةا إذا اشةترينا شةيئا مةن
الكانتين أمضينا على الفاتورة فيأخذها مةديره ويقةبض قيمتهةا مةن
مكتب القشالق الذي كان يخصم ما يدفعه عنا من المةال المةودع
عنده باسمه.
وبعد ما استقر بنا المقام في مالطة قال لنا سعد باشةا فةي يةوم
من األيام أنه فرغ من إعداد برنامج معيشةتنا فةي منفانةا فخصةص
بعةةض سةةاعات النهةةار للةةدرس والمةةذاكرة وخصةةص سةةاعات أخةةرى
للمطالعةةة والمحادثةةة وخصةةص مةةا بقةةى مةةن السةةاعات للتةةريض
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والتفكه ،وإذ كان رجال القشالق يطفئون أنةواره السةاعة التاسةعة
مساء طلبنا أن يةدعوا أنةوار غرفنةا مضةاءة حتةى السةاعة الحاديةة
عشرة فأجابونا إلى طلبنا.
والتقيت في مالطة برجل ألماني ،من المعتقلين األلمةان ،عرفتةه
في الفيوم وكان يعطينةي دروسةا فةي اللغةة اإلنجليزيةة ،فسةررت
بلقائه ،ولما عرف سعد باشا تاريخ عالقتةي بةه كلفنةي أن أطلةب
منه أن يعطيةه دروسةا فةي اللغةة اإلنجليزيةة ،فرضةي الرجةل عةن
طيب خاطر ،وأخذ الرئيس يتلقن تلك اللغة على يده.
وكنا حتى ذلك الحين نجهل تماما ما حدث في مصر من الحةوادث
عقب إبعادنا عنها ،إذ أن القائمين على حراستنا كانوا يحولون دون
تسرب الجرائد إلينا ،ولكن أحد الضباط المكلفين بمراقبتنةا قةال لنةا
مرة :إنكم غادرتم مصر بعدما صيرتموها شعلة من نةار ،فأدركنةا أن
في مصةر حالةة غيةر عاديةة ،لكننةا لةم نشةأ أن نكثةر مةن السةؤال
واالستقصاء كي ال تحوم ال نون حولنا.
وبعد يومين دخل علينا طاهينا األلماني وأخرج من حذائةه نسةخة
من جريدة التيمس ،ودفع بها إلينا فقرأنا فيها أن الشعب المصةري
هاج وماج علةى أثةر القةبض علينةا وإبعادنةا ،وإن مصةادمات شةتى
وقعةةت بةةين الطلبةةة والجنةةود البريطانيةةة ،وإن الطيةةارات اإلنجليزيةةة
ألقةةت قنابلهةةا علةةى عربةةان الفيةةوم وقتلةةت أربةةع مئةةة مةةنهم ،وإن
الجماهير تبدي مقاومةة فةي كةل مكةان ،وإن وإن وإن....إلةى غيةر
ذلك من أخبار الحركة التي كنا نجهل أمرها كةل الجهةل ،فترحمنةا
عندئذ على الموتى ،وأدركنا أن الشعب المصري جاد فةي نهضةته
ماض في نضاله ،فأقسةمنا سةاعتئذ علةى أن نفنةى فةي خدمتةه
وفي سبيل الدفاع عن قضيته ،وأن ننبذ الحياة المادية وال نهتم إال
بالشؤون المعنوية ،وبتنا على أحةر مةن جمةر نرقةب مةا تخبئةة لنةا
األيام من مفاجآت"....
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( ) 90
كرة الثلج
كان اإلنجليز يتصورن أن نفي سعد سيمر مثلما مةرت تةدخالتهم
السابقة ،لقد عزل إسماعيل ونفةي ،ونفةي أحمةد عرابةي ورفاقةه
بعةةد محاكمةةة سياسةةية ،واختةةار محمةةد فريةةد االبتعةةاد عةةن الةةوطن
تحاشيا لالعتقال والسجن ،وعزل الخديوي عبةاس حلمةي الثةاني
ومنع من العودة إلى مصر ،وفي كل هذه الحاالت لم تشةهد مصةر
احتجاجا أو اعتراضا له قيمة أو تةأثير ،لكةن الحةال هةذه المةرة كةان
مختلفا ،فإسماعيل وعباس حةاكمين ال يهةتم الشةعب كثيةرا بةأمر
عزلهما أو نفيهما ،وعرابةي نفةي بعةد معركةة خةرج منهةا الشةعب
المصةةري مهزومةةا ومنكسةةرا فاقةةدا لطاقةةة المقاومةةة لسةةنوات ،أمةةا
محمد فريةد فةرغم حركةة البعةث الةوطني التةي بةدأت مةع بةدايات
القرن العشرين بقيادة مصةطفى كامةل ،إال أن تلةك الحركةة كانةت
محصةةورة إلةةى حةةد كبيةةر فةةي إطةةار النخبةةة السياسةةية وطةةالب
المدارس العليا.
لكةةن األمةةر كةةان مختلفةةا تلةةك المةةرة ،ففضةةال عةةن التحةةوالت
االجتماعية واالقتصادية التي مرت بها مصةر خةالل سةنوات الحةرب
العالمية األولى ،كان الوفد المصري قةد نجةح فةي حشةد الشةعب
كله حول قضية االستقالل من خالل حملة جمةع التوقيعةات علةى
التوكيالت ،لذلك عندما صحت مصر يوم  1مةارس علةى خبةر نفةي
سعد زغلول ورفاقه إلى مالطة هبةت ثةائرة ،ويةروي عبةد الةرحمن
الرافعي الذي كان معاصرا لألحةداث القصةة فةي كتابةه عةن "ثةورة
 ،"9191فيقول:
"بدأت الثورة بم اهرات سلمية ألفها الطلبة يوم األحد  1مارس،
إذ أضربوا عن تلقي الدروس ،وخرجوا من مدارسهم ،وساروا بةادا
األمر في ن ام وسكينة ،تتقدمهم أعالمهةم وهةم يهتفةون بحيةاة
مصر والوفد المصري وسعد ،وسقوط الحماية اإلنجليزية.
كان طلبة مدرسة الحقوق أول المضربين ،فقد امتنعوا عن تلقي
الدروسةةمنذ صةةبيحة هةةذا اليةةوم ،واجتمعةةوا فةةي فنةةاء المدرسةةة
بالجيزة ،يعلنون إضرابهم ،فنصحهم المستر والتون نةاظر المدرسةة
بالعةةدول عةةن اإلضةةراب ،وكةةان يخةةاطبهم بلطةةف فلةةم يسةةتمعوا
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لنصةةيحته ،فاسةةتدعى المسةةتر مةةوريس شةةلدون إيمةةوس ،نائةةب
المستشار القضائي البريطاني لوزارة الحقانية ،فجاء علةى عجةل،
وكةةرر علةةيهم النصةةح بةةالعودة إلةةى دروسةةهم ،ودعلهةةم إلةةى تةةرك
السياسة ألبائهم ،فأجابوه إن آباءنا قد سجنوا ،وال نةدرس القةانون
في بلد يداس فيه القانون".
خةةرج طةةالب مدرسةةة الحقةةوق إلةةى الشةةارع مت ةةاهرين وانضةةم
إليهم طالب المهندسخانة والزراعة ،ثم عبروا النيةل وتوجهةوا إلةى
مدرسة الطب بقصر العينةي ،فانضةموا لهةم ،وذهةب الجميةع إلةى
مدرسة التجارة العليا بالمبتديان (التةي يشةغل مكانهةا اآلن معهةد
التعاون) واتجهت الم ةاهرة الضةخمة إلةى ميةدان السةيدة زينةب،
فانضم إليها أثنةاء سةيرهم طةالب دار الغلةوم والتجةارة المتوسةطة
ومدرسة القضاء الشرعي ،كما انخرط في الم اهرات بعض طالب
المدارس الثانوية.
واشةةتبك المت ةةاهرون مةةع قةةوات البةةوليس التةةي كةةان يقودهةةا
الحكمدار اإلنجليزي رسل ،وانتهى اليوم بإلقةاء القةبض علةى 144
مت اهر أودعوا في قسم السيدة زينةب ،ومنةه تةم تةرحيلهم إلةى
باب الخلق ،ثم إلى القلعة ليال .ولم يسق في هذا اليوم شهداء.
في اليوم التالي امتدت اإلضرابات والم اهرات إلى األزهر وباقي
المدارس العليا والثانوية ،وانضمت جموع الشعب إلى الم اهرات،
وشهد اليوم الثاني للثورة إطالق النار من جانب القوات البريطانيةة
علةةى المت ةةاهرين فةةي منطقةةة الةةدواوين ،وقةةد اختلفةةت الروايةةات
التاريخيةةة حةةول اليةةوم الةةذي سةةق فيةةه أول شةةهيد مصةةري ،لكةةن
المؤرخ المدقق عبد الرحمن الرافعي بحسه القانوني سةعى إلةى
تحقيق الوقائع ،فراجع دفتر الوفيات بقسةم السةيدة زينةب ،وتةيقن
مةةن تسةةجيل استشةةهاد "مصةةري مجهةةول" ،كمةةا راجةةع دفةةاتر
مستشفى قصر العيني فوجد مسةجال بهةا وفةاة "غةالم مجهةول"
يةةوم  94مةةارس أيضةةا ،ومسةةجل أمةةام كةةل منهمةةا أنةةه أصةةيب فةةي
م اهرة.
وقةةد شةةهد اليةةوم الثةةاني بعةةض أعمةةال تحطةةيم عربةةات التةةرام
وواجهةةات بعةةض المحةةالت التةةي يملكهةةا األجانةةب ،فأصةةدر طةةالب
المدارس العليا نداء إلى الشعب المصةري يناشةدونه فيةه التوقةف
عن تحطيم المرافق العامة وعدم االعتداء على ممتلكات األجانب.
كما أصدروا بيانا موجها لألجانب المقيمين في مصر يعتذرون فيه
عما حدث ،جاء فيه:
"إلى حضرات إخواننا ومواطنينا األجانب ،قد تأسفنا نحن معاشةر
الطلبةةة المصةةريين ممةةا وقةةع مةةن الغوغةةاء عنةةد قيامنةةا بم اهراتنةةا
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السةةلمية التةةي مةةا قصةةدنا بهةةا ،إال إظهةةار عواطفنةةا وشةةعورنا مةةع
محبتنا لمواطنينا األجانب األعزاء ،وهكذا فلةنكن أحبةاء كمةا عشةنا
مدى األزمان".
في اليوم الثالث اتسعت الثةورة ،وأضةرب سةائقو التةرام وسةائقو
األجرة ،فشلت حركة المواصالت في القاهرة ،وأقفل مع م التجار
محالتهم ،كذلك أغلقت البنوك والبيةوت الماليةة أبوابهةا خوفةا مةن
تكرار حوادث التعدي على المحال األجنبية واتساعها.
أمةةا القيةةادة البريطانيةةة فبةةادرت إلةةى إصةةدار إنةةذار شةةديد اللهجةةة
للمواطنيين تذكرهم فيه بأن األحكام العرفية ما زالت مفروضة في
البالد ،وأن المحاكمات العاجلة تنت ر المت اهرين والمتجمهرين.
لكن الثورة كانت قد بدأت تتحرك ،وكانت ككةرة الةثلج التةي تكبةر
كلما تحركت.
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( ) 99
أيام الثورة
منذ اليوم الثالةث للثةورة وعلةى مةدار شةهر كامةل أخةذت الثةورة
تتسةةع ،والشةةهداء يتسةةاقطون ،فةةي اليةةوم الثةةاني للثةةورة سةةق
شهيدان مجهوالن ،وفي اليةوم الثالةث سةق أول الشةهداء الةذين
عرفت أسماؤهم ،الطالب محمد عةزت البيةومي ،الةذي استشةهد
برصاص اإلنجليز عنةد كةوبري شةبرا مةن ناحيةة بةاب الحديةد ،وقةد
حقةةق وفاتةةه المةةؤرخ عبةةد الةةرحمن الرافعةةي فةةي كتابةةه عةةن ثةةورة
.9191
وإذا كةةان طةةالب المةةدارس العليةةا والمةةدارس الثانويةةة هةةم الةةذين
فجروا الثورة ،إال أن الثورة امتدت بسرعة إلى مختلف فئات األمةة،
فانضم إليها طالب األزهر وسةائقو التةرام واألتةوبيس واألجةرة ،كمةا
انضمت جموع المواطنيين في الشةوارع إلةى الم ةاهرات فزادتهةا
قوة.
وانضم المحامون إلى الثورة ،فأضربوا عةن العمةل ابتةدأ مةن يةوم
 99مارس سنة  ،9191وأصدروا بيانا يعلنةون فيةه إضةرابهم جمعةوا
عليه التوقيعات فيما بينهم ،وقد اتخذ مجلس نقابتهم قةرارا بتأييةد
اإلضراب وأبلغ المجلس القرار لرئاسةة محكمةة االسةتئناف ،ورغةم
محاولة وزارة الحقانية بتعليمةات مةن السةلطات البريطانيةة إحبةاط
اإلضراب إال أن مع م القضاة تعاطفوا مةع موقةف المحةامين ،وكةان
إضراب المحةامين قةد اتخةذ طابعةا قانونيةا ،حيةث تقةدم المحةامون
أفرادا ومجموعات بطلبات إلى رئاسة محكمةة االسةتئناف لةنقلهم
إلى جداول غير المشتغلين.
وفةةي القةةاهرة شةةهد يةةوم الجمعةةة  91مةةارس م ةةاهرات عنيفةةة
بشارع عباس (رمسيس حاليا) والسيدة زينب سق فيهمةا ثالثةة
عشر شهيدا وسبعة وعشرين جريحا برصاص اإلنجليز ،كما سةق
اثنا عشر مصليا قتلى برصاص اإلنجليز بعةد أدائهةم صةالة الجمعةة
بمسجد الحسةين ،حيةث تصةور الجنةود البريطةانيون أن المصةليين
المغادرين للمسجد عقب الصالة مت اهرين ففتحوا عليهم النيةران
بشكل عشوائي.
44

وفةةي اليةةوم التةةالي ،يةةوم السةةبت  91بةةدأ إضةةراب عمةةال عنةةابر
السةةكك الحديديةةة ،وامتةةد إغةةالق التجةةار للمحةةال التجاريةةة إلةةى
المناطق الشعبية بعد أن كان قاصرا على منطقةة وسة المدينةة.
وفي يوم  91مارس انضمت النسةاء إلةى الثةورة فةي أول م ةاهرة
نسائية في الثورة شاركت فيها قرابة  144إمرأة تتقدمهن السيدة
هدى شعراوي ،وتلتها م اهرة نسائية أخرى يوم  14مارس.
أما أكبر م ةاهرات الثةورة فةي القةاهرة وأكثرهةا تن يمةا فكانةت
م اهرة  91مةارس التةي شةارك فيهةا أكثةر مةن  14ألةف مت ةاهر
واسةةتمرت لثمةةان سةةاعات منطلقةةة مةةن األزهةةر مةةرورا بالحلميةةة
الجديدة وعابدين ووس المدينة منتهيةة قةرب ميةدان بةاب الحديةد
دون أن يحدث فيها حادث عنف واحد ،وكان الثوار قةد شةكلوا فةرق
للشةةرطة الوطنيةةة تضةةع شةةرائ حمةةراء علةةى أذرعهةةا لحمايةةة
الم ةةاهرات وتن يمهةةا وضةةمان عةةدم وقةةوع حةةوادث إعتةةداء علةةى
الممتلكات الخاصة ،وكانت تلك الم اهرة مةن الم ةاهرات القليلةة
التي لم تشهد اعتداءات مةن القةوات العسةكرية البريطانيةة علةى
المت اهرين.
لم تكتف السلطات البريطانية بإطالق النار على المت اهرين ،بل
بدأت تشدد من إجراءاتها فشكلت محاكم عسكرية فةي الشةوارع
لمحاكمة المت اهرين ،وأصدرت أحكامةا بةالحبس والجلةد والغرامةة
عليهم.
لم تكن الم اهرات النشاط الوحيد للثوار ،فإلى جانب م ةاهرات
الشةةوارع أصةةبحت هنةةاك منتةةديات للثةةورة يتجمةةع فيهةةا النةةاس
لالستماع إلى الخطباء ومناقشة أوضاع البالد ،وفي مقدمةة هةذه
المنتديات كان الجامع األزهر الذي تحول إلى معقةل للثةوار ومركةزا
للخطابة ،وإلى جانبه كان هنةاك بيةت األمةة وجروبةي شةارع عبةد
الخةةالق ثةةروت ومحةةل صةةولت بشةةارع فةةؤاد ومقهةةى ريةةش بشةةارع
طلعت حرب اآلن ،وقهةوة الجنةدي وقهةوة السةالم بميةدان األوبةرا.
هذا إلى جانب منازل عدد من الساسةة والكتةاب مةن أمثةال عبةد
الرحمن فهمي وأمين الرافعةي ومحمةود باشةا سةليمان وإبةراهيم
ي
باشا سعيد والشيخ مصطفى القاياتي ،سؤال يطرح نفسةه علة ّ
بإلحةاح :كةم مةةن هةذه األمةةاكن مةا زال باقيةةا لةم يزلةةه عةدوان مةةن
يرغبون في محو ذاكرتنا الوطنية؟
وإذا كانت الثورة قد بدأت في القةاهرة فلةم يمةض علةى بةدايتها
أربعة أيام إال وكانت قد انتقلت إلى مع م مدن مصر وقراها ،فمنةذ
يوم  91مارس انتقلت الثةورة إلةى محاف ةات مصةر المختلفةة ،مةع
وصةةول نبةةأ نفةةي سةةعد وزمةةالءه ،وانتقةةال أخبةةار الم ةةاهرات فةةي
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القاهرة مع الطالب الذين عادوا إلةى بالدهةم بعةد توقةف الدراسةة
في المدارس العليا والثانوية.
فخرجت الم ةاهرات فةي اإلسةكندرية وطنطةا والمحلةة الكبةرى
والمنصورة ودسوق وقلةين وكفةر الشةيخ ودميةاط وسةمنود وميةت
غمةةر ودمنهةةور ورشةةيد وبةةور سةةعيد وشةةبين الكةةوم وبركةةة السةةبع
والزقةةازيق والفيةةوم والواسةةطى وبنةةي سةةويف والمنيةةا وأسةةيوط
وجرجا ،أمةا زفتةى فقةد أعلنةت الجمهوريةة شةكلت لجنةة شةعبية
منتخبةة لحكةةم المدينةة قادهةةا يوسةةف الجنةدي المحةةامي وتعةةاون
مأمور زفتى إسماعيل بك حمد الذي كان رجةال وطنيةا مةع اللجنةة
الشةةعبية ،وقةةد شةةهدت بعةةض المةةدن الصةةغيرة فةةي مصةةر تجةةارب
مشةةابهة مصةةغرة ،ولةةم تقتصةةر الثةةورة علةةى عواصةةم المحاف ةةات
والمدن الكبرى بةل امتةدت إلةى المةدن الصةغيرة والقةرى ،وأخةذت
الثورة طابعا قويا في الريف والصعيد فقةام الفالحةون بقطةع قضةبان
السكك الحديدية وخطةوط التلغةراف والتليفةون ،ونجحةوا فةي شةل
حركةةة االتصةةاالت فةةي مصةةر ،وحتةةى المنةةاطق التةةي لةةم تشةةهد
م ةةاهرات كبيةةرة مثةةل محةةاف تي قنةةا وأسةةوان ،شةةهدت عمليةةات
واسعة لقطع السكك الحديديةة وطةرق المواصةالت ،فعمةت الثةورة
مصر كلها خالل أيةام قليلةة ،وكةان سةقوط الشةهداء فةي المةذابح
التي نفذها اإلنجليز يزيد الثوار إصرارا على الثةورة ،وكانةت جنةازات
الشهداء تتحول إلى م اهرات جديدة.
كةةان الجةةامع األزهةةر قةةد تحةةول مةةن مسةةجد جةةامع فةي المدينةةة
القديمةةة يؤمةةه المسةةلمون للصةةالة أو لطلةةب العلةةم إلةةى سةةاحة
رئيسية من ساحات الخطابة أثناء الثورة ،يتجمع فيه خطباء الثةورة
ويحتشد داخله جموع المصريين بغض الن ةر عةن ديةنهم ،فخطةب
على منبره الشيخ القاياتي والشيخ الزنكلةوني والشةيخ دراز إلةى
جانب القمص سرجيوس والقمص بولس غبريال واألساتذة يوسةف
الجندي وإبراهيم عبد الهةادي ومحمةد عبةد المجيةد بةدر والةدكتور
زكي مبارك والدكتور محجوب ثابت.
ولمةةا استشةةعرت السةةلطات البريطانيةةة خطةةر تحةةول األزهةةر إلةةى
معقل من معاقل الثورة حاولت أن تسد هذا الباب ،فاسةتدعت دار
الحماية الشيخ محمد أبو الفضةل الجيةزاوي شةيخ الجةامع األزهةر،
وطلبت منه إغالق أبواب األزهر أمام النةاس ،فةرفض بشةده ،وأكةد
أن األزهةةر مسةةجدا جامعةةا تقةةام فيةةه الصةةلوات وال يمكةةن أن يغلةةق
أبوابةةه فةةي وجةةه مةةن يؤمةةه مةةن المصةةلين ،فطلبةةت السةةلطات
البريطانية منه فتحه في مواقيت الصلوات الخمةس والجمةع فقة ،
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فرفض أيضا وأصر على أن ي ل األزهر مفتوحا طةوال النهةار والليةل
كما هي العادة.
وأعةةد الثةةوار العةةدة لعقةةد اجتمةةاع حاشةةد يةةوم  1أبريةةل ،وتمةةت
الترتيبات لعقةده بةاألزهر باعتبةار سةاحته أكبةر السةاحات المتاحةة
واآلمنةةة فةةي نفةةس الوقةةت ،ووصةةلت أنبةةاء اإلعةةداد لالجتمةةاع إلةةى
السلطات اإلنجليزية ،فسدت الطرق والمنافذ المؤدية إلى منطقةة
األزهةةر ،وفرضةةت حصةةارا علةةى الجةةامع والحةةي ،وحشةةدت قةةوات
عسكرية ضخمة بصورة تمنع وصول الجمهور إلى الجامع.
عندها قرر الداعين لالجتماع نقله إلى مكان آخر ،واتجه تفكيرهم
إلةةى جةةامع ابةةن طولةةون الةةذي يقةةع فةةي موقةةع حصةةين فةةوق ربةةوة
مرتفعة مجاورة لقلعة الكبش وتالل زينهم ،في مكان متوس بةين
حةةي السةةيدة زينةةب وحةةي الخليفةةة ،وحتةةى ال تةةتمكن القةةوات
البريطانية من الوصول إلى الجامع ومنع االجتماع مثلما فعلت فةي
األزهر ،قام األهالي بحفةر الخنةادق ووضةع المتةاريس فةي الطةرق
والشوارع المؤدية إلى جامع أحمد ابن طولون ،خصوصا في شةارع
الصليبة الطولونية.
وعندما توجهةت فرقةة عسةكرية بريطانيةة إلةى المكةان أعةاقتهم
الخنادق والمتاريس عن الوصول ،وتلقفهةم األهةالي بالحجةارة مةن
كل اتجاه ،فأطلقوا النار بشكل عشوائي علةى الجمةاهير ،فسةق
عدد من الشهداء وعدد من الجرحى ،كان من بيةنهم غةالم صةغير
مشهور بابن القباقيبي ،ربما ألن والده كان صانعا للقباقيب أو بائعا
لها.
فماذا فعل الفتى؟
أقام الفتى الصغير حصنا ترابيا عند سبيل أم عبةاس لمنةع تقةدم
الجنةةود إلةةى الجةةامع مةةن ناحيةةة القلعةةة ،فأردتةةه رصاصةةة جنةةدي
إنجليزي قتيال وهو واقف فوق حصنه الذي بناه.
وقد حقةق عبةد الةرحمن الرافعةي قصةة هةذا الفتةى وسةأل أهةل
الحي عنه ،فعرف أن اسمه محمد إسماعيل ويسةكن فةي شةارع
الركيبة بقسم الخليفة ،وأن سنة  91سنة ،وأن الوفاة نجمت عةن
طلةةق نةةاري مةةن بندقيةةة جنةةدي إنجليةةزي ،وقةةد ُ
سةةجلت الواقعةةة
وسبب الوفاة في دفاتر الوفيات التي رجع له عبد الرحمن الرافعي
للتأكد من رواية أهل الحتة وتاريخها ومكان وقوعها.
وقد شيع األهالي جنازة الفتى الشهيد في اليةوم التةالي يةوم 1
أبريل في موكب ضخم تحرك مةن الصةليبة الطولونيةة إلةى مةدافن
اإلمةةام الشةةافعي ،وفةةي نفةةس يةةوم الجنةةازة أصةةدرت السةةلطات
البريطانية بالغا عسكريا أشارت فيه إلى مقتل الصبي فقالت:
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"إن جمهةةورا معاديةةا هجةةم صةةباح أمةةس علةةى دوريةةة فةةي حةةي
السيدة زينب فاضطرت إلى إطالق النيةران وقةد قتةل لسةوء الحةظ
ولد في العاشرة أو الثانية عشرة من عمره كان بين الجماهير".
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( ) 99
 7أبريل
لم يكد يمض شهر واحد حتى أدركت بريطانيا أن عليها أن تقدم
تنازالت للمصريين.
في صباح السابع من أبريةل سةنة  9191صةحت مصةر علةى خبةر
اإلفراج عن سعد ورفاقه ،وإلغاء القيود على سفر المصريين ،فبعةد
أقل من شهر على نفي سعد يوم  8مارس واشتعال الثورة يوم 1
مارس رضخت سلطات االحتالل لمطالب المصريين ،تلك المطالةب
التةةي انفجةةرت ثةةورة مةةارس مةةن أجلهةةا ،عةةودة الزعمةةاء المنفيةةين،
السماح لهم بالمشةاركة فةي مةؤتمر الصةلح فةي بةاريس وتمثيةل
األمة المصرية فيةه ،لقةد أدركةت ريطانيةا الع مةى بعةد شةهر مةن
القمع الوحشي للثورة أنها عاجزة عن إخمادها ،وفي نفس الوقت
كانت بريطانيا قد ضمنت أن مؤتمر الصلح لن يأخذ قةرارا باسةتقالل
مصر ،فقررت أن تهادن المصريين وتتراجع خطوتين إلى الةوراء ،عةل
المالينة تنجح فيما فشلت فيه سياسة البطش والقوة.
مساء  1أبريل أصدر السلطان فؤاد منشةورا إلةى األمةة يةدعوها
فيه للراحة والسكون وإلى إنصراف كل إلى عملةه ،لكةن المنشةور
حمل في طياته لهجةة جديةدة علةى فةؤاد السةلطان الةذي نصةبه
اإلنجليز على العر  ،فقد تحدث ألول مرة عن تضامنه مع الشعور
الةوطني للشةةعب ،وعةةن حبةةه للةةوطن واهتمامةةه بتحقيةةق سةةعادة
البالد وخيرها.
كان منشور فؤاد تمهيدا لما أعلنه الجنرال أللنبةي صةبيحة اليةوم
التالي ،يةوم  1أبريةل سةنة  ،9191ففةي ذلةك اليةوم أصةدر النائةب
الخاص لجاللة ملك بريطانيا في مصر ،الجنرال أللنبي منشورا جةاء
فيه:
"اآلن وقد عاد الن ام بنجاح ع يم ،فباالتفاق مةع حضةرة صةاحب
الع مة السلطان أعلن أنه لم يبق حجر علةى السةفر ،وإن جميةع
المصريين الذين يريدون مبارحة البالد تكون لهم هذه الحريةة ،وقةد
قررت عالوة على ذلك أن كال من :سةعد زغلةول باشةا وإسةماعيل
صدقي باشا ومحمد محمود باشا وحمد الباسل باشا يطلقون من
االعتقال ويكون لهم حق السفر".
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مثلما سرى خبر القبض على سعد وزمالئه بسرعة بةين النةاس
فقامت الثورة قبل أن تنقضي أربةع وعشةرون سةاعة علةى نفةيهم
إلى مالطة ،شاعت فحوى منشةور أللنبةي فةي صةفوف الشةعب،
وأدرك المصريون أن تضحياتهم لم تذهب هبةاء ،وإن دمةاء الشةهداء
لم تضع هدرا ،وإن صةمودهم ورفضةهم كةل محةاوالت إثنةائهم عةن
مواصلة الثورة جاءت بنتيجة.
لكن هل كان هذا يعني توقف الم اهرات وأعمال الثورة؟
اإلجابة جاءت بالنفي.
لقةةد اسةةتمرت الم ةةاهرات وزاد عةةدد المشةةاركين فيهةةا ،لكنهةةا
تحولت من م ةاهرات للغضةب واالحتجةاج والمطالبةة بةاإلفراج عةن
الزعماء المنفيين وإنهاء الحماية البريطانية ،إلةى م ةاهرات للفةرح
واالبتهاج بتحقيق أول خطوة على طريةق النصةر ،وإلعةالن مواصةلة
الكفاح حتى تحقيق االستقالل التام.
تحولت الم اهرات الغاضبة يوم  1أبريل إلى مواكب شةعبية ترفةع
األعةةالم والزهةةور وأغصةةان األشةةجار ،امةةتالءت شةةوارع القةةاهرة
بالمت اهرين ،وفي األيام التاليةة امتةدت الم ةاهرات إلةى عواصةم
المحاف ات والمدن الكبرى في الدلتا والصعيد .ورغم أن م ةاهرات
1أبريل كانت سةلمية وكانةت احتفاليةة فقةد سةق فيهةا شةهيدان
برصاص قوات االحتالل البريطاني.
قرر القاهريون تن يم مسيرة ضخمة يوم  8أبريل شارك فيه مئةات
اآلالف صبقا لتقديرات عبد الرحمن الرافعةي ،وربمةا كةان هةذا أكبةر
عدد من المت اهرين في مسيرة واحدة منةذ بةدأ الثةورة ،انطلقةت
المسيرة في الثالثة عصرا من ميدان باب الحديد في اتجاه ميةدان
عابدين ،واستقبلهم عند السراي سعيد باشا ذو الفقار كبيراألمناء
بالقصر وأبلغهم تحية السلطان فؤاد لهم ،ثم اتجهت المسيرة إلى
بيةةت األمةةة ،وخةةرج إلةةى الشةةوارع آالف آخةةرين لمشةةاهدة موكةةب
مسيرة االبتهاج ،وقد تقدم المسيرة المشايخ والقسةس والقضةاة
والمحةةامين ،وسةةار فيهةةا ممثلةةين للمهنيةةين والمةةوظفين والطلبةةة
والعمةةال وطوائةةف الحةةرفيين ،وكانةةت كةةل مجموعةةة تحمةةل رايةةات
وأعالم خاصة بهم ،وسارت خلف المسيرة عربات تحمةل مجموعةة
من السيدات والبنات ،وتعرضت المسيرة إلطةالق النةار مةن جانةب
الجنود البريطانيين عند منطقة األزبكية ،فسق عدد من الشةهداء
بينهم فتى عمره  91سنة من باب الشةعرية ،ولةم يةرد المصةريون
في هذا اليوم على اعتداءات القوات البريطانية ،ولتهدئةة الخةواطر
فقةةد أصةةدرت القيةةادة البريطانيةةة بيةةانين يةةومي  8و 1أبريةةل تأسةةف
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فيهما لحادث إطالق النار وسقوط الضحايا ،وتبرره بأنه سةوء فهةم،
وتعد بالتحقيق ومعاقبة المخطئين ،األمر الذي لم يحدث بالطبع.
وفي يوم  1أبريةل اسةتمرت الم ةاهرات وتكةرر إطةالق النةار مةن
جانةةب القةةوات البريطانيةةة لكةةن المصةةريين ردوا االعتةةداء فةةي هةةذه
المرة وسق قتلى من الجانبين ،وفي نفس اليوم أعةاد السةلطان
فؤاد تكليةف رشةدي باشةا بتشةكيل الحكومةة مةرة أخةرى بعةد أن
ظلةةت الةةبالد بةةال حكومةةة منةةذ اسةةتقالة حسةةين رشةةدي فةةي أول
مةةارس ،وقةةد قبةةل رشةةدي باشةةا تةةأليف الةةوزارة مةةرة أخةةرى علةةى
أساس أن إنجلترا رضخت وقبلةت مطالةب المصةريين بإلغةاء القيةود
على السفر عامة والسماح بسفر الوفد المصري الذي سافر إلةى
باريس يوم  99أبريل ،واستبعد رشدي من وزارتةه الجديةدة الةوزراء
الثالثة الذين لم يتضمنوا مع موقفه المساند لمطالب األمةة وهةم:
إسماعيل سري باشا وأحمد حلمي باشا وأحمد زيور باشةا الةذي
شكل فيما بعةد أول حكومةة إنقةالب دسةتوري بعةد صةدور دسةتور
.9111
اسةةتمرت الثةةورة بعةةد ذلةةك أيامةةا وشةةهورا خاصةةة بعةةد أن تبةةين
للمصةةريين أن مةةؤتمر الصةةلح كةةان قةةد أنهةةى أعمالةةه وأقةةر سةةيطرة
بريطانيا على مصر ،واستقال رشدي باشةا بعةد أسةبوعين عنةدما
عجز عن تنفيذ ما تعهد به عند تشكيل الحكومة من الوصةول إلةى
"حل يرضي األمة" ،وعادت البالد بال حكومة يديرها وكالء الةوزارات
بناء على مرسوم من الجنرال أللنبي حتةى  14مةايو  9191عنةدما
شكل محمد سعيد باشا وزارته الثانية التي استمرت فةي الحكةم
لمدة ستة أشهر تواصلت خاللها أعمال الثورة.
وعلى مدى أكثر من عامين استمرت الثةورة ،اختلفةت األسةاليب
واقتصةةر األمةةر علةةى الم ةةاهرات واإلضةةرابات ،واتسةةعت أشةةكال
االحتجةةاج السةةلمي األخةةرى مةةن إصةةدار البيانةةات واتبةةاع أسةةلوب
المقاطعة ،وتراجعت تدريجيا أعمال الثورة المسلحة.
لقد أنتجت ثورة  9191أشةكاال نضةالية متنوعةة ومتعةددة ومتغيةرة
بتغير ال روف طوال الحقبة الليبراليةة ،وكانةت التةوكيالت الشةعبية
للوفد أول هةذه األشةكال النضةالية وأهمهةا ،لقةد كانةت التةوكيالت
وسةةيلة لحشةةد الجمةةاهير والدعايةةة ألهةةداف الثةةورة ولتشةةكيل
مجموعات من مة نشطت لعدة شهور ونجحت فةي تفجيةر الثةورة
واالستمرار بها إلى أن أرغمت السلطات البريطانية على التراجةع،
كما كانت في نفس الوقت بمثابة عقد وكالة واتفاق بةين الشةعب
وقيادته ،تلزم هذه القيادة بعدم الخروج عن حةدود الوكالةة ،وتحةدد
أهداف النضال وتقييد إمكانيات التنازل ،وقد ظهر ذلةك جليةا عنةدما
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قبل سعد زغلول تشةكيل الةوزارة بعةد االنتخابةات البرلمانيةة التةي
اكتسةةحها الوفةةد عقةةب صةةدور دسةةتور  ،9111لقةةد رد سةةعد علةةى
الملةةك فةةؤاد فةةي خطةةاب قبولةةه تشةةكيل الةةوزارة معلنةةا أنةةه يقبةةل
تشكيل الوزارة في حدود الشروط التي تقبلها األمة.
وطوال مرحلة الثورة وما أعقبها استخدمت كل األشكال النضالية
وفقةةا لل ةةروف ،لجةةأت إلةةى أشةةكال االحتجةةاج السةةلمي كجمةةع
التوقيعةةةات علةةةى العةةةرائض والخطابةةةات المفتوحةةةة للسةةةلطات
وللمجتمةةع الةةدولي واإلضةةرابات واالعتصةةامات والت ةةاهر السةةلمي
والمقاطعة بما فيهةا حمةالت مقاطعةة البضةائع األجنبيةة ،كمةا لجةأ
الثةةوار إلةةى األشةةكال العنيفةةة كقطةةع السةةكك الحديديةةة وخطةةوط
التلغراف والطرق البرية ،واألعمال المسةلحة المختلفةة ضةد قةوات
االحةةتالل ،ووصةةل األمةةر فةةي نهايةةة الحقبةةة الليبراليةةة إلةةى إتبةةاع
أسلوب الكفاح المسلح المن م ضد الوجود البريطاني في منطقةة
القنةةاة ،وأبةةدعت الثةةورة سةةنة  9191وفةةي ذروة األحةةداث شةةكل
نضاليا جديدا تمثل في إعالن استقالل بعض المةدن وإدارتهةا إدارة
ذاتية ،وأشهرها جمهورية زفتى.

52

() 91
الرجل الذي قاد سعد الثورة من خالله
قبل سفر قيادة الوفد لباريس تألفت لجنة مركزية للوفد في
مصر لجمع التبرعات لتغطية احتياجات الوفد في الدعاية للقضية
المصرية ،وكان رئيس اللجنة محمود سليمان باشا ،وسكرتيرها
العام عبد الرحمن فهمي بك ،وقد لعب هذا األخير دورا رئيسيا
في األحداث التي أعقبت مرحلة الثورة العنيفة .بل أن البعض
يذهب إلى أن عبد الرحمن فهمي كان هو الرجل األول المحرك
لكل شيء داخل مصر بالتنسيق مع الزعيم سعد زغلول الذي
كان يرأس الوفد المصري في باريس.
ارتب فهمي بالعمل السياسي من بعيد ،فقد كان شقيقه
األكبر محمد ماهر باشا من أصدقاء الخديوي عباس حلمي ،وكان
من الوطنيين المصريين المعارضين لالحتالل ،وانتقل عبد الرحمن
فهمي بين الجيش والبوليس وأصبح مديرا للجيزة ،وترك منصبه
بسبب صدامه مع اإلنجليز سنة  ،9199فانتقل للعمل في أوقاف
الخديوي ،وهناك اصطدم بالخديوي شخصيا فأحاله إلى المعا
سنة  ،9191وكان عبد الرحمن فهمي يتمتع بصالت طيبة بكل من
سعد وعدلي وكذلك قيادات الحزب الوطني ،األمر الذي أهله
لتوحيد كلمة التيارات المختلفة ،ولم شملها خلف قيادة الوفد.
وعقب وصول قادة الوفد إلى باريس اكتشفوا أن األمور انتهت
وأن مصر سلمت لإلنجليز ،فأرسل سعد برقية إلى محمود
سليمان باشا رئيس اللجنة المركزية للوفد ،وصلت إليه في 91
مايو سنة  ،9191يسميها عبد الرحمن فهمي التلغراف المشئوم
جاء فيها:
" منذ وصولنا وجدنا جميع األبواب موصدة في وجوهنا وكل
الجهود والمساعي لم تؤد إلى نتيجة ففي النص التمهيدي
لمحادثات الصلح أعترف األلمان بالحماية"
وخشي عبد الرحمن فهمي من آثار إذاعة التلغراف على
المصريين ،وخاف من تسرب أخباره فقرر أن يلجأ إلى الحيلة،
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فأوهم أعضاء اللجنة المركزية أن التلغراف مزور ومدسوس على
سعد ،وقال :إن التلغرافات ال بد أن تكتب على ورق الكربون
وت هر عليها الكتابة من الوجهين ،اخترع عبد الرحمن فهمي
القصة ليقنع األعضاء بزيف البرقية ،وقد صدقوه جميعا ،ثم جعلهم
يقسمون على عدم الحديث عن هذا الموضوع بتاتا .وأرسل من
جهته برقية إلى سعد زغلول يعاتبه بأسلوب غير مباشر:
"جاء تلغراف لسعادة محمود باشا سليمان فلم يخامرني أي
شك في أن هذا التلغراف مفتعل وغير صادر منكم ألنه يصعب
علي جدا أن اعتقد أن سعد باشا زغلول ذلك الرجل الع يم يفتكر
أن أمته من البالهة لدرجة أن ت ن أن االستقالل عبارة عن طرد
أو شيء موجود في مخازن اللوفر أو غيرها بباريس يمكن مشتراه
في بضعة أسابيع والعودة إلى مصر .فإذا كانت األبواب الرسمية
قد أقفلت في وجه الوفد فهناك األبواب غير الرسمية كالمجالس
والهيئات النيابية والجرائد والرأي العام صاحب السلطان األكبر
على الحكومات وكل هذه األبواب مفتحة الطريق أمام الوفد"
وكان رد سعد زغلول على عبد الرحمن فهمي" :أنا يجب أن
أبين لك الحالة هنا تماما وأنت لك أن تذيع في األمة ما يصح
نشره وتخفى عنها ما ال يصح العلم به".
كانت األمور تحتاج إلى قناة اتصال مستمرة بين زعيم الوفد
وسكرتير اللجنة المركزية بعيداً عن أعين الرقابة ،قناة تنقل لسعد
الموقف بدقة في مصر ،وتنقل لعبد الرحمن فهمي توجيهات سعد
زغلول .كانت هذه القناة أحد موظفي الجامعة المصرية وأسمه
محمد وجيه كان يعمل مع سعد من قبل فطلب إجازة ليعمل
سكرتيرا خاصا لسعد في باريس ،وحل محله األستاذ محمد
صادق فهمي الذي أصبح فيما بعد وكيال لكلية الحقوق ،ومن
خاللهما تم تبادل المراسالت ،وقد سهل األمر وجود األثري علي
بهجت وكيال للجامعة ،وكان من العناصر الوطنية .وألفت سكرتارية
فنية لمساعدة عبد الرحمن فهمي ضمت د .أحمد ماهر واألستاذ
محمد صادق فهمي.
كان االتصال يتم بالحبر السري المصنوع من ماء البصل ،فيدون
محمد وجيه تعليمات سعد به على صفحات مجلة علمية أجنبية
دون أن يفتح أوراقها من أعلى ،بل يفك خي التجليد ثم يعيد
تجليدها مرة أخرى بعد تدوين التعليمات ،وترسل المجالت إلى
الجامعة فيتسلمها محمد صادق فهمي ويسلمها إلى عبد
الرحمن فهمي ،ويتولى الرجالن ومعهما أحمد ماهر فك المجالت
وكي صفحاتهم لت هر الكتابة وتقرأ الرسالة.
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وكانت رسائل عبد الرحمن فهمي إلى سعد تكتب أيضا بالحبر
السري ،واستخدم عبد الرحمن فهمي بعض المسافرين من
المصريين واألجانب ليحملهم الرسائل إلى سعد ،ومن الرسائل
التي وصلت إلى عبد الرحمن فهمي مشروع بيان إلى األمة كتبه
سعد وترك لفهمي تقدير مدى مالئمة إذاعته ،وجاء فيه:
"إلى أبناء وطني األعزاء
يحاول األقوياء بجميع الوسائل أن يأخذوا منكم رضاء بحمايتهم
ليزدادوا قوة ويزيدوكم ضعفا فال تنخدعوا إذا خدعوكم .وال تخافوا
إذا هددوكم واثبتوا على التمسك بحقكم في االستقالل التام فهو
أمضى سالح في أيديكم وأقوى حجة لكم فإن لم تفعلوا خذلتم
نصرائكم وأهنتم شهداءكم وحقرتم ماضيكم وأنكرتم حاضركم
ومددتم للرق أعناقكم وأعطيتم للذل ظهوركم وأنزلتم مأمنكم ذال
ال يرفع عنه عز ،وإن تفعلوا كما هو أكبر ظني في ع يم أخالقكم
ومتين اتحادكم فقد استبقيتم ألنفسكم عين الحق وأعددتم
لنصرتكم قوة العدل ،فال تذلوا ولو قهرتم وال تخسروا ولو ظلمتم
وال بد من يوم يعلو فيه حقكم على باطل غيركم وينتصر فيه عدل
ا على ظلم خصومكم ويتحقق بإذن ا أملي وأملكم في
االستقالل التام"
لكن مع أهمية دور عبد الرحمن فهمي في الثةورة هةل يمكةن أن
نعتبره زعيمها الحقيقي؟
بالطبع ال ،لكل الثورات جهازها السري لكن هذا الجهاز ال يستطيع
أن يقود الثورة وحةده وال أن يحشةد الجمةاهير ويحركهةا ،لقةد كةان
الحزب الوطني يمارس طوال سنوات الحةرب أعمةاال مشةابه لتلةك
التي كان يقودها عبد الرحمن فهمي لكنهةا لةم تتحةول إلةى ثةورة
أبدا ،لقد كان دور عبةد الةرحمن فهمةي فةي الثةورة مهمةا لكنةه ال
يلغي دور زعيمها الحقيقي سعد زغلول.
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( ) 94
هل نجحت ثورة 9191؟
هل نجحت ثورة  9191في تحقيق أهدافها؟
سةةؤال تةةردد بقةةوة منةةذ األشةةهر األخيةةرة لعةةام  ،9191تةةردد بةةين
الساسة المصريين المعاصرين ،وبين الجماهير التي شةاركت فةي
الثورة أوال ،هل كان هناك مقابل للتضةحيات التةي قةدمها الشةعب
من شهداء وجرحى ومعتقلين ومحكوم عليهم باإلعةدام والسةجن
والحبس والجلد والغرامة.
وبعد أن هدأت األمور واستقرت األحةوال وصةدر تصةريح  18فبرايةر
 9111من جانب بريطانيا الذي اعترفت فيه بمصر مملكة مسةتقلة
مع أربعة تحف ات تحد من هةذا االسةتقالل ،وصةدر دسةتور ،9111
تجددت التساؤالت ،وتعددت اإلجابات باختالف مواقف مةن يجيبةون
علةةى السةةؤال ،خاصةةة أن االنقسةةامات واالنشةةقاقات كانةةت قةةد
تسةةربت إلةةى صةةفوف الوفةةد ،ودارت فةةي مع مهةةا حةةول أسةةلوب
التفاوض مع اإلنجليز ،والموقف مةن العةروض البريطانيةة .وقةد وقةع
أول انشقاق في الوفد المصري في يوليو  ،9191عندما قةرر الوفةد
اعتبار إسماعيل باشا صدقي ومحمود بك أبو النصر منفصةلين مةن
عضويته لمخالفتهما خطة الوفةد السياسةية كمةا تةم كةذلك فصةل
حسين باشا واصف ،ثم توالت االنقسامات.
لكي نجيب عن السؤال :هةل نجحةت الثةورة؟ البةد أن نحةدد مةا
األهةةداف التةةي قامةةت مةةن أجلهةةا الثةةورة ،ومةةدى تحقيقهةةا لتلةةك
األهةةداف ،حتةةى نسةةتطيع أن نجيةةب عةةن السةةؤال ،باإليجةةاب أو
النفي ،ونقول أن الثورة قد نجحت أو نقول أنها فشلت.
لقةةد بةةدأت أحةةداث الثةةورة يةةوم  1مةةارس  9191ردا علةةى نفةةي
الزعمةةاء ،سةةعد وزمةةالؤه إلةةى مالطةةة ،إذن كةةان المفجةةر المباشةةر
للثورة الذي حولها من حركة سلمية هادئة إلى ثورة عارمة عنيفة
القبض على زعمةاء الوفةد ونفةيهم ،هةذا التصةرف الةذي قامةت بةه
سةةلطات االحةةتالل البريطةةاني حةةول حركةةة جمةةع التةةوكيالت للوفةةد
المصري وسعي الوفد للسةفر لمةؤتمر الصةلح ،تلةك الحركةة التةي
ولدت يوم  91نوفمبر  ،9198من حركة سلمية إلى ثورة عنيفة.
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ومن هنا فقد كان الهةدف األول للثةورة عةودة الزعمةاء المنفيةين
والسماح لهم بالسةفر إلةى مةؤتمر الصةلح ،وقةد رضةخت سةلطات
االحةةتالل قبةةل مةةرور شةةهر علةةى الثةةورة وأفرجةةت عةةن الزعمةةاء،
وسةةمحت لهةةم بالسةةفر إلةةى بةةاريس ،وألغةةت القيةةود علةةى سةةفر
المصريين لخارج البالد ،استجابة لمطلب ألح عليه المصةريون منةذ
انتهةةاء الحةةرب الع مةةى فةةي نةةوفمبر سةةنة  ،9198وكةةان تعنةةت
السةةةلطات العسةةةكرية البريطانيةةةة وفرضةةةها القيةةةود علةةةى سةةةفر
المصةةريين بمةةن فةةيهم رئةةيس الةةوزراء سةةببا فةةي اسةةتقالة وزارة
حسين باشا رشدي.
وهكذا تحقةق أول انتصةار للثةورة بةاإلفراج عةن الزعمةاء المنفيةين
وسفرهم لباريس ،وإقرار مبدأ حق المصريين فةي السةفر للخةارج،
وقياسا على مةا حةدث ألحمةد عرابةي وزمالئةه مةن زعمةاء الثةورة
العرابية الذين طال نفيهم لسنوات فقد كان هذا نجاحا لثورة 9191
ال شةةك فيةةه وتحقيقةةا للهةةدف المباشةةر الةةذي انفجةةرت الثةةورة مةةن
أجله.
أما األهداف األهم واألعمةق واألبعةد للثةورة فهةي نفةس أهةداف
النضال الشةعبي المصةري التةي أخةذت تتبلةور تةدريجيا منةذ ثةورة
المصريين في يوليو سنة  9111ضد طغيان مراد بةك وإبةراهيم بةك
زعيمي المماليك ،لقد أخذت أهةداف المصةريين تسةير فةي اتجةاه
أساسي :انتزاع حقهةم فةي إدارة أمةور بالدهةم بأنفسةهم ،أو مةا
عبرت عنه الحركة الوطنية المصرية منذ سةبعينيات القةرن التاسةع
عشةةر وصةةاغته فةةي شةةعار "مصةةر للمصةةرين" ،ذلةةك الشةةعار الةةذي
تحول منذ مطلع القرن العشرين إلى مطلبين محددين :االستقالل
والدستور ،وكان المطلبان هدفين كبيرين لثورة .9191
واتسم النضال من أجل تحقيق االستقالل والدسةتور عبةر عقةود
طويلة بالتدرج والمعارك الجزئية الصةغيرة والكبيةرة ،المعةارك التةي
يتحقق من خاللهةا نصةر هنةا وآخةر هنةاك لنصةل إلةى الهةدف فةي
النهاية.
وكانت ثورة  9191واحدة من هذه المعةارك ،بةل أكبرهةا وأهمهةا،
فماذا حقق الشعب فيها من خطوات فةي اتجةاه تحقيةق الهةدفين
الكبيرين لنضاله :االستقالل والدستور؟
لقد نجحت الثورة في إلغاء الحماية رغم إقرار مؤتمر الصةلح لهةا،
فكان الستمرار الثورة ألسابيع وشهور بعد اإلفراج عن الزعماء أثةره
في إنهاء الحماية البريطانية علةى مصةر وسةعي بريطانيةا للةدخول
في مفاوضات لتحديةد شةكل عالقتهةا بمصةر ،وفةي هةذا السةياق
تشكلت لجنة ملنر البريطانية لتضع تصورا من خالل اسةتطالع رأي
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المصريين ،ومرة أخرى كانت مقاطعة المصةريين للجنةة تعبيةرا عةن
اسةةتمرار الثةةورة ورفةةض المماطلةةة البريطانيةةة ،حتةةى أضةةحى هةةذا
الموقةةف مةةثال فةةي الثقافةةة المصةةرية يشةةير إلةةى حةةدة المقاطعةةة
والخصام ،عندما توصةف مقاطعةة إنسةان آلخةر بأنهةا "وال مقاطعةة
لجنة ملنر" ،أو عندما يقول شخص مبينا موقفةه مةن شةخص آخةر
"هاأطعه مؤطعة لجنة ملنر".
لقةةد انتجةةت الثةةورة بعةةد ثةةالث سةةنوات مةةن تحقيةةق االعتةةراف
باسةةتقالل مصةةر مةةن جانةةب واحةةد بصةةدور تصةةريح  18فبرايةةر سةةنة
 ،9111الذي اعترفت فيه بريطانيا بمصر مملكة مستقلة ،مع بعض
التحف ات التي شكلت انتقاصا من هذا االستقالل ،دون أن تقبةل
الحركة الوطنية بالتصريح.
كان التصريح تعبيرا عن التوازن الذي انتهى إليه الحةال بعةد ثةورة
 ،9191فاستمرار الحماية مستحيل ،لكن حركةة الجمةاهير أضةعف
من أن تحقق االستقالل التام في ضربة واحدة.
وقد أفرز الواقع الجديد دستورا للبالد ،دستور  9111الذي يعد مةن
أفضل الدساتير فةي تةاريخ مصةر ،وكةذلك حيةاة نيابيةة تقةوم علةى
التعددية الحزبية ،وكانت الحيةاة النيابيةة ومبةدأ المواطنةة المصةرية
الةةذي صةةاغته ثةةورة  9191مةةن خةةالل شةةعارها الملهةةم "الةةدين
والوطن للجميع" من أهم المكاسب التي حققتها ثورة  9191فةي
طريق النضال من أجل الدستور واالستقالل.
وطةةوال الحقبةةة الليبراليةةة اسةةتمرت الةةروح الثوريةةة وتجةةددت فةةي
مواجهةةةة اسةةةتمرار الوجةةةود العسةةةكري البريطةةةاني واالمتيةةةازات
األجنبيةةةة ،كمةةةا تصةةةاعدت الحركةةةات الجماهيريةةةة فةةةي مواجهةةةة
االنقالبةةات الدسةةتورية وفةةي مقةةدمتها انقةةالب إسةةماعيل صةةدقي
سنة  ،9114كان المصةريون يبتكةرون األشةكال النضةالية المالئمةة
لكل مرحلة ،حقا لم يحققوا نصةرا بالضةربة القاضةية لكةنهم نجحةوا
في انتزاع مكاسب تدريجية.
كما فتحت الثورة آفاق بعث جديد في الفنون تجلى في مجاالت
الفنون التشكيلية والموسةيقى والغنةاء وتحةول وضةع هةذه الفنةون
بعةةد الثةةورة والتحمةةت بالجمةةاهير وقضةةاياها ،وفةةي اآلداب تطةةورت
الكتابة الروائية والكتابةة المسةرحية بشةكل الفةت للن ةر وارتبطتةا
بةةالتحوالت االجتماعيةةة الجديةةدة .فبقةةدر مةةا سةةاهمت األعمةةال
اإلبداعيةةة فةةي الحشةةد للثةةورة والتعبيةةر عنهةةا وإيصةةال رسةةالتها
للجماهير ،أو اتخذتها موضوعا لها فةي السةنوات التاليةة ،بقةدر مةا
كانت التغير ات المجتمعيةة التةي أحةدثتها الثةورة فةي مصةر دافعةا
لتطور اإلبداع األدبي والفني .وقد اختلف التفاعل بين الفن والثورة
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من نوع فني أو أدبي إلى نوع آخر ،فبينما كان تعبير بعةض األنةواع
عن الثورة ابن اللح ة التاريخية للثةورة وحاشةدا للجمةاهير حولهةا
ووسيلة من وسائل حمل أهداف الثةورة إلةى النةاس ،أي آداة مةن
أدوات الدعاية الثورية مثلها في ذلك مثل منشةورات الثةورة ،كانةت
أنواع أخرى ُموثِقة للثورة ومسجلة لها مةن خةالل النةوع األدبةي أو
الفنةةي ،عبةةر اسةةتخدام حةةدث الثةةورة موضةةوعا لإلبةةداع بعةةد انتهةةاء
الحدث .إذا كانت فنون الشعر والموسيقى والغناء قد واكبت الثورة
وعبرت عنها وكانت آداة للتحةريض الثةوري فةي صةفوف الجمةاهير،
فإن األعمال الروائية المهمة التي اتخذت ثةورة  9191موضةوعا لهةا
كانت في مع مها بعيدة زمنيا عن الحدث ،ولعل أجلةى التعبيةرات
األدبية عن الثورة جاءت من خالل "عودة الةروح" للحكةيم و"قنطةرة
الةةذي كفةةر" لمشةةرفة والجةةزء األول مةةن ثالثيةةة محفةةوظ "بةةين
القصرين" .أما الفن التشةكيلي والةذي كانةت أجلةى تعبيراتةه عةن
الثورة تمثال نهضة مصر لمختار فقد جمع بةين الخاصةيتين ،ففكةرة
التمثال كانت وليدة اللح ة الثورية وتعبيرا عنها ،لكن تنفيذ العمةل
الذي استغرق ثمان سنوات حتى يستوى كتمثال ميدان في بةاب
الحديد ،جعل منه تخليدا لها عبر الزمن ،كذلك كةان تمثةالي سةعد
زغلول في القاهرة واإلسكندرية لمختةار توثيقةا لحةدث الثةورة بعةد
سنوات على وقوعها.
لقد واكب الثورة جيل من المبدعين ولد مع مهم فةي السةنوات
األخيةةرة مةةن القةةرن التاسةةع عشةةر والسةةنوات األولةةى مةةن القةةرن
العشةةرين ،وقةةد تميةةز أبنةةاء ذلةةك الجيةةل بةةأنهم نبغةةوا فةةي مرحلةةة
الشباب المبكر ،فةأغلبهم قةدم إنجةازا مهمةا وهةو بعةد فةي العقةد
الثالث من عمةره ،كمةا أنهةم عرفةوا كيةف يتمةردون علةى الثوابةت
ويتجاوزوا الواقع متطلعين إلى المستقبل ،فكانوا بذلك بنةاة نهضةة
حقيقية ،ثم جاءت ثةورة  9191لتطلةق أقصةى طاقةاتهم اإلبداعيةة،
حيث ارتبطةوا بةالثورة وبالحركةة الوطنيةة المصةرية وأصةبحوا لسةان
حالها في الفن واألدب والثقافة ،لقد حولتهم الثورة التةي انةدمجوا
بمسيرتها إلى شموس في سةماء الةوطن ،ومةن بةين هةؤالء كةان
سيد درويش الذي كان صوت الثورة وأغنيتها وكان في ذات الوقةت
ثورة في النغم والغناء ،ومختار الةذي عبةر عةن الثةورة نحتةا وشةق
للفن التشكيلي طريقا جديدا في مصر ،وربمةا كةان سةيد درويةش
ومختار من بين أبناء جيلهما ،هما األكثر تعبيةرا فةي مجةال الفنةون
عن الثورة المصرية وقيمها ،واألبلغ في التعبيةر عةن أبنةاء الشةعب
البسطاء صانعي الحضةارة مةن فالحةين وحةرفيين وعمةال ،واألقةدر
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على استلهام أعمالهما من روح هذا الشعب وتراثةه ،وعلةى حةل
إشكالية األصالة والمعاصرة.
كمةةا كانةةت الثةةورة دافعةةة لالنطالقةةة السياسةةية للمةةرأة المصةةرية
ولسةةعيها بقةةوة مةةن أجةةل انتةةزاع حقوقهةةا .فقةةد أدت المشةةاركة
اإليجابية الفعالة للمرأة المصرية في الثورة والتي بدأت بالم ةاهرة
النسةةائية يةةوم  91مةةارس  9191إلةةى تغيةةر جةةوهري فةةي ن ةةرة
المجتمع إلى المرأة ،كما حققت هذه المشاركة مكاسةب عديةدة
للمةةرأة فةةي مصةةر ،وكانةةت تلةةك الم ةةاهرة نقطةةة انطةةالق لحركةةة
نسائية وطنية ،وانبثةق عنهةا تأسةيس لجنةة سةيدات الوفةد كةأول
تن يم سياسي نسائي في مصر الحديثةة ،ثةم االتحةاد النسةائي
المصري بعدها بأربع سنوات.
وفي منتصف األربعينات أعاد مؤرخ الحركة الوطنيةة عبةد الةرحمن
الرافعةي طةرح السةؤال مجةددا فةةي ختةام كتابةه عةن ثةةورة ،9191
ورغم انتمائه للحزب الوطني الذي كان على خالف مع الوفةد فقةد
اتسم حكمه بالحياد والموضوعية ووضع معايير ليقيس عليها مدى
نجاح الثورة ،وكان معياره "تعةرف الحالةة التةي كانةت عليهةا الةبالد
قبل الثورة ،والحالة التي وصلت إليها بعد الثةورة ،وهةل تقةدمت أم
تأخرت ،وما عالقة الثورة بهذا التقدم أو التأخر؟"
وفي ضوء هذا المعيار انتهى الرافعةي إلةى نجةاح الثةورة بشةكل
عةةةام ،وكةةةان مأخةةةذه األساسةةةي إغفةةةال قيةةةادة الثةةةورة للجانةةةب
االقتصادي وإن كان قد أشار إلى أن الواقةع الجديةد بعةد الثةورة قةد
دفع تلقائيا في اتجاه تطور االقتصاد.
ففي االقتصاد كانت الثورة دافعا لحلم راود المصريون منذ عقةود،
حلم بناء اقتصاد وطني في مواجهة االمتيازات األجنبية ورغما عةن
وجودها ،فشهدت البالد نهضة صناعية جديدة أثرت على المجتمع
كله وعلى أفكاره.
بعد كل هذا فاإلجابة على السؤال في ضوء ما تحقق من أهةداف:
نجحت ثورة .9191
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