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  !السامى المندوب جناب
  عباس رءوف. د

  2007ارس م13 الثالثاء، 

 الثورة بھزیمة بدأ ،البریطانى حتاللاإل براثن بین مصر فیھ كانت عھد. .واألوان العصر سالف فى. .كان یاما كان
 من ئتالفإ ادھاق أمة حركة عن تعبیرا ولیست فرد نزوة كانت وكأنھا تبدو حتى عرابى أحمد إلى نسبت التى المصریة
 لتبدو العرابیة بالثورة سمیت ،لألجانب مغنما مصر جعل الذى المطلق الحكم من البالد لتخلیص والعسكریین المدنیین

  .تبعات من علیھ وماترتب ،حتاللاإل مسئولیة  -وحده– عرابى أحمد البطل ولیتحمل ،الوطن تاریخ لحن فى نشازا

 القوانین ویسن ،والنظم القواعد یضع للبالد فعلى حاكم إلى مصر فى بریطانیا ممثل تحول التبعات تلك بین من
 مصر كانت .الوزیر إلى المدیریة مدیر إلى القریة عمدة من مستویاتھا بمختلف التنفیذیة اإلدارة فى ویتدخل والتشریعات

 بریطانیا ممثل یدیره" العثمانى للسلطان سمیةإلا السیادة ظلت وإن" البریطانى للتاج ملكا" زراعى تفتیش" بمثابة  -عندئذ–
 وحتى بعدھا یعرف أصبح ثم" البریطانى المعتمد" باسم 1914 عام البریطانیة الحمایة إعالن قبل عرف الذى مصر فى

" التفتیش" صاحب  وكیل ."السامى المندوب" أو" البریطانى الممعتمد" كان ."السامى المندوب" باسم 1936 معاھدة إبرام
 فى التفتیش أرجاء مختلف فى تنقلھ خالل من" خولى جمع" "الخولیة" عمل یراقب الذى" العام  المفتش" فھو ،إدارتھ فى

  .التعلیمات ویصدر ،والشكاوى یررالتقا یتلقى ،الحكام ستقبالإ یستقبل حیث الدیار خاللھا یجوس فتیشیةت جوالت

  ،وعرضھا البالد طول فى جوالتھ فى كرومر اللورد یفعلھ ماكان على یقف البریطانى اللحتاإل عھد تاریخ فى یقرأ ومن
 ینتظرون ،خاشعین یدیھ بین یقفون اإلدارة رجال كان وكیف ،والترحیب بالحفارة وھناك ھنا یانعاأل یستقبلھ كان وكیف

  الدوبارة قصر فى بریطانیا  لممثل رسمىال المقر كرومر شید وعندما .تلبیتھا إلى یسرعوا حتى" جنابھ" توجیھات
     یستخدمھا التى" الدھبیة" فیھ ترابط الذى  الرصیف حیث النیل ضفة إلى ممتدا جعلھ ،"اآلن البریطانیة السفارة"

 قصر بین الصلة قطع وكان ھون ماكما حتى جورست من خلفاؤه علیھ حافظ تقلید وھو ،التفقدیة جوالتھ فى" "جنابھ
 سورھا وراء السفارة وحصر ،1952 یولیو ثورة عھد بدایة فى النیل كورنیش طریق شق عند النیل ةفوض بارةالدو

ً بعید الحالى  ستقاللاإل تحقیق أجل من النضال أیام عاش الذى الجیل عند العمیقة السیاسیة داللتھ لھ إنجازا النیل ضفة عنا
  .النبیلة الغایة ھذه أجل من وضحى ،الوطنى

 یلعبھ الذى بالدور المصریین تذكیر فھاھد ،فحسب رمزیة السامى المندوب أو البریطانى المعتمد جناب جوالت تكن ولم
 ،مصر فى بریطانیا مصالح لخدمة ستخدامھاإ یمكن التى العناصر كتشافإ -أیضا-  ھدفھا كان بل ،بالدھم فى حتاللاإل

 الطرق ھبتلع الذى الدور أھمیة - مثال – كرومر اكتشف الجوالت تلك فى .البریطانى الوجود على خطرا تمثل التى وتلك
 بتأسیس كرومر فقام ،مریدیھ جانب من الطریقة شیخ بھ یتمتع الذى األعمى الوالء وذلك ،المصرى الریف فى الصوفیة

مشایخ الطرق یختارون لرئاستھ واحدا منھم یحمل لقب "شیخ  ،الطرق  شیوخ جمیع یضم الصوفیة للطرق أعلى مجلس
 من قائمة ھناك كان كما تماما ،"جنابھ محاسیب" من أصبحوا الذین  المشایخ ألولئك مكتبھ أبواب" جنابھ" وفتح الصوفیة"
" المعتدلین"بـ السنویة تقاریره فى" جنابھ" وصفھم ممن الصحف وكتاب ،الموظفین وكبار ،األعیان بعض تضم المحاسیب

 ،البالد أرجاء فى" جنابھ"  جوالت نتقدتإو ،وسیاستھ حتاللاإل ناھضت التى الوطنیة العناصر عن لھم یزاتمی"  العقالء"و
  ."الجھالء"و" المتعصبین"و" بالمتطرفین" تقاریره فى وصفھم فقد ،بالجالء المطالبة من یوما یكلوا ولم

 وانتھت تقدیر أقل على الثانیة العالمیة الحرب نھایة حتى الطابع  روتینیة السامى المندوب لجناب التفقدیة الجوالت ظلت
 مدیر دور لعب یستطیع أجنبى سفیر أى یعد فلم ،1952 یولیو ثورة قیام عشیة التام الوطنى االستقالل تحقق عندما تماما

  ،ألحد ملكا تعد لم مصر أن ھو بسیط لسبب ،والعمالء  الزبائن ویربى شاء متى البالد فى یتحرك العزبة ناظر أو التفتیش
 أشار الذى الناصر عبد جمال حدیث یكن ولم .ةلأنم قید الوطنى االستقالل فى التفرط خالصة وطنیة كانت السلطة وألن

 یكن لم ،الكبرى العواصم من غیرھا أو موسكو أو واشطن أو لندن من ولیس القاھرة من تحكم مصر أن - مرة غیر – فیھ
  .للعیان ماثلة ،فیھا المراء حقیقة كان بل ،الفارغة الدعایة قبیل من أو لغوا الحدیث ذلك

 ،الوطنیة الحرمات فیھ ستبیحتإ ،الذكریات عداد فى فیھ الوطنى االستقالل أصبح عھدا لنشھد نعیشأن  لنا قدر. .ولكن
 إلى أقصاھا من الدیار خالل جوسی الذى  - المرة ھذه – األمریكى" السامى المندوب جناب" أخبار تتبع إلى فیھ عدنا

 ةوبالحفا یستقبل الجوالت تلك فى وھو ،أمریكیة معونة تتلقى التى المشروعات متابعة بدعوى تفقدیة جوالت فى أقصاھا
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 للغة معرفتھ فى البریطانیین الجناب أصحاب من أسالفھ على یتفوق أنھ وخاصة ،واألعیان الموظفین كبار من ،والتكریم
 مستضیفیھ موائد على المصرى الطعام افنأص تناول على وإقبالھ بھم یلتقى من كل مع بھا التواصل على وقدرتھ ،العربیة

  .منھا إلیھ یستمع ما على الضحك فرط من قفاه على یستلقى أنھ حتى المصریة" للنكتة" تذوقھ عن قیل وما

ً تمام ستوعبإ"  األمریكى السامى المندوب جناب" ولعل  بالطرق ھتماماإل حیث من ،كرومر األول سلفھ تجربة دروسا
 حاجة فى أنھ أظن وال  ،مواللح الفتة أناجر فى الطعام ومشاركتم ،إلیھم والتودد ،الطرق مشایخ إلى والجلوس ،الصوفیة

 شاء ما تمریر خاللھم من یستطیع الذین" الزبائن" من النوع ھذا" تربیة" یھمھ ما فكل ،الذكر حلقات مشاركتھم إلى على
  .والقبول الرضا اتنفح إلى یتطلعون الذین مریدیھم إلى الرسائل من

 سفراء من أسالفھ سلكھ لنھج متابعة ھو بل ،بدعا لیس" الحالى ىالسام المندوب" ریتشاردونى فرانسیس یفلعھ وما
 وثیقة أمریكیة بحثیة لھیئة وسمح ،نطقةالم فى أمریكا رجل لیكون نفسھ السادات رشح منذ مصر فى المتحدة الوالیات
 ،الریف لتنمیة المقترحة روعاتشالم دراسة بحجة المصرى الریف عن معلومات بجمع المركزیة بالمخابرات الصلفة
 أربعة عن المعلومات أدق تجمع"  المصریین الشباب من المئات جندت التى"  األمریكیة البحثیة الفرق خاللھا راحت
 إال البحوث ھذه مثل إلجراء قواعد وضع یستطیع ولم ،التدخل من المصرى القومى األمن خاللھا منع ،یةمصر قریة آالف

 األمریكان من ودب ھب من لكل الغارب على الحبل إطالق أسلوب عاد ثم ،مبارك حسنى عھد أوئل فى معدودة لسنوات
القومى المصرى   باألمن االھتمام قیمة وما ،لمصرىا القومى باألمن واألون العصر سابق فى یعرف كان لما عتبارإ دون

  ! ؟ العربى القومىبعدما استبیح األمن 

 حتجاجإ عبارة قرأت أنتى أذكر فال" السامى المندوب جناب" جوالت الصحف بھا تغطى التى الطریقة للنظر الالفت ومن
 قبل الصعید إلى جنابھ زیارة لخبر الصحف إحدى صیاغة عدا فیما ،الوطنیة السیادة فى البین التفریط ذلك على ةواحد

 یقوم التى الزیارات بھذه واألمن اإلدارة لارج علم مدى حول ستنكاریةاإل والتساؤالت الخبر بین تجمع بطریقة أسبوعین
 والأم أن على االطمئنان دییر فالرجل ،جمیلت دون طبیعتھا على األمور یرى حتى مفاجئة طریقةب عادة" جنابھ" بھا

  !!  موضعھا تصرف األمریكى واطنملا یدفعھا التى الضرائب مصلحة من ھى التى األمریكیة المعونة

 األمریكى السفیر مایفعلھ حول بریئا سؤاال یطرح أن یحاول لم االستنكارى الخبر ذلك صاغ الذى الصحفى أن والغریب
 اإلسرائیلى للمواطن الشھرى النصیب قدر حتى األمریكیة والمدنیة العسكریة المعونة من قدر أكبر تتلقى التى إسرائیل فى
 یقوم أن إسرائیل فى األمریكى السفیر یستطیع ھل ترى ،شھریا دوالر وخمسمائة ألف ینحو األمریكیة المعونة من

 الحكومة تسمح وھل! ؟ إلسرائیل بالده تقدمھا التى الضخمة المعونة استخدام حسن على لالطمئنان تفتیشیة بجوالت
 الخبر صاغ من باستطاعة كان ،مشروعة استنكاریة تساؤالت وغیرھا التساؤالت ھذه! ؟ استئذان دون بذلك لھ اإلسرائیلیة

  ."السامى المندوب جناب" جوالت على عتراضاإل" شبھة"فى نفسھ یورط أن دون یطرحھا أن

 السفیر دم وخفة نشاط عن فیھ تحدث قلةمست یومیة بجریدة األعمدة أصحاب أحد دبجھ الذى المقال ذلك من عجبواأل 
 أو الحراسة فى المبالغة دون جم بتواضع وعرضھا البالد طول فى المیمونة جوالتھ إلى وأشار ،ریشاردونى فرانسیس

 المصریة لألكالت وعشقھ ،بلغتھم معھم التواصل على وحرصھ الناس مع بھا یتعامل التى والبساطة ،بالرسمیات عتداداإل
 المسئولین على الكاتب عىین ثم ،الفیشاوى قھوة رواد ومن ،الخلیلى بخان محفوظ نجیب بمطعم دائم زبون أنھ حتى

 البالد أحوال فیھا المبالغ األمن إجراءات تعطل حیث األقالیم یزورون عندما السفیر بجناب االقتداء عدم المصریین
  .والعباد

 أو ،جوالتھ مشروعیة عدم أو مشروعیة مناقشة دون ،یحتذى أن یجب أعلى مثال" السامى الندوب جناب" أصبح وھكذا
 األمن متطلبات أبسط فى بین تفریط من منھا السلبى النظام موقف یمثلھ وما ،الوطنیة بالسیادة مساس من مالھا إدراك
  .القومى

 مجلة فى كتبھ ،الندیم هللا عبد مالعظی الثائر الصحفى 1882 -1881 عام الوطنیة الثورة لخطیب مقال إلى بالذاكرة عدت
 من السلبیة ومواقفھم المثقفین بعض أحادیث فیھ تناول" األنطاع سھرة" بعنوان عاما 115 منذ یحررھا كان التى" األستاذ"

 الموقف ھذا فنعتبر المصطلح ھذا نستخدم أن لنا فھل ،النطاعة من نوعا ذلك عتبرإو مصر فى البریطانى االحتالل سیاسة
  ! ؟ النطاعة ضروب من" السامى المندوب جناب" جوالت من السلبى

 السیادة من مابقى على حریص وطنى كل غیرة تثیر أن یجب اردونىشریت فرانسیس بھا یتصرف التى الطریقة إن
 السیاسیة ركةالح تعبر وأن ،الوطن حقوق فى البین التفریط ھذا ستنكارھاإ عن الحرة الوطنیة األقالم تعبر وأن ،الوطنیة

 جناب جوالت مقاطعة على والعمل ،المصرى القومى األمن حمایة عن النظام لتقاعس ورفضھا حتجاجھاإ عن المصریة
 فى أمریكا صورة تحسین تستھدف التى" والعقول القلوب كسب" عتماداتإ تجمعھم الذین أولئك وفضح ،السامى المندوب
 ریتشاردونى فرانسیس أخبار حتاللإ یفسر ذلك ولعل باإلقلیم األمریكیة سفاراتال مفاتحیھا تملك والتى ،األوسط الشرق

 هللا لعن ."العقول وتضلیل الجیوب حشو" خطة بفضل الحالى للنظام موازایة"  سلطة" باعتباره الیومیة الصحف صفحات
  .الوطنیة الحقوق وسماسرة وتجار ،واألنطاع النطاعة

 


