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هذا الكتاب

)1(

أمثال  ستة  ىف   2011 صيف  ىف  األوىل(  )للمرة  تأليفه  من  انتهيت  حني  الكتاب  هذا  كان 
حجمه الذى يصدر فيه اليوم، وألسباب كثرية فقد آثرت أن اخترصه إىل هذه الصورة التى يراها 
القارئ، وأن أجلأ فيه إىل تكنيك جديد ىف كتابة السري السياسية عىل هيئة مونولوج طويل متصل 
وإن كان باإلمكان أن ينقسم هذا املونولوج موضوعيا وتنظيميا وحتريريا إىل فصول متتالية، 

عىل نحو ما فعلت، وهلذا يرى القارئ فقرات الكتاب متصلة الرتقيم ومنفصلة األبواب.

من  كثريا  أحذف  أن  إىل  الصغرية  الشاشة  بأحاديث  املتأثر  األسلوب  هذا  دعانى  وقد 
باملصادر  تسميته  يمكن  بام  مكتفيا  التناقضات  وحتليل  والرؤى  والروايات  االستشهادات 
أحكامهم  التالون  منها  استقى  التى  متطابقني(  ليسا  الوصفان  )وهذان  األصلية-األصيلة 

وحتليالهتم واستنتاجاهتم.

واحلق أن احلرص عىل االختصار هبذه الطريقة أجهدنى بأكثر مما أسعدنى، وربام أظهرنى 
متحامال عىل حممد حممود باشا ومتعاملا بام مل يعلمه، لكنه ىف الواقع أنصف حممد حممود بام ال 
الكلية حتقق من اإلنصاف أكثر مما حتققه  النظرة  يمكن ألحد أن يتصوره، وهو دليل عىل أن 

جمموع الرؤى التحليلية.

)2(

ولست بمستطيع أن أغفل اإلشارة إىل أن أسلوبى ومنهجى ىف هذا الكتاب ال خيتلفان عن 
أسلوبى ومنهجى ىف كتبى السابقة عن أعالم احلقبة الليربالية )النحاس وصدقى وعثامن حمرم 

وإبراهيم عبد اهلادى( حتى وإن اختلفت عاطفتى ورؤاى. 
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وخالصة قوىل ىف حممد حممود أنى أحب ما حيبه عقله، وما متثله جتربته ولكنى أحتفظ عىل 
بعض ما كانت حتبه نفسه، وبعض ما كان حيبه قلبه.وعىل كل األحوال فإنه ىف رأيى رجل عظيم 

وسياسى متميز ما ىف ذلك شك.

وعىل سبيل املثال فإنى أخلص موقف حممد حممود من قضية الديموقراطية ىف أنه كان حيرتمها 
لكنه مل يكن حيبها وقد حتولت الكراهية إىل ترصفات تدل ىف جوهرها عىل ازدراء للديمقراطية 

ونتائجها وثامرها.

وعىل سبيل املثال أيًضا فإنى أذهب إىل أن حبه للحياة احلزبية بتجلياهتا املتناقضة كان يفوق 
حب كل معارصيه هلذه احلياة فقد كان رجال حزبيا من الطراز األول، بل إنه النموذج األبرز 

للزعيم احلزبى ىف نطاق األقلية عىل نحو ما يشري العنوان الذى آثرته هلذا الكتاب.

نكرر هنا ما نحن مؤمنون به من أن حممد حممود كان هو صاحب السابقة األوىل ىف تزوير 
االنتخابات الربملانية ىف مرص، وهو ما اتبعته أنظمة وحكومات عديدة بعدئذ!

كذلك فقد كان حممد حممود هو صاحب فكرة جتزئة االنتخابات من أجل متكني حكومة 
األقلية من فرض إرادهتا، وهى الفكرة التى التزال بمثابة صامم رش يساعد الديكتاتورية عىل 

التحكم ىف مسار االنتخابات.

وقد كانت أبرز إنجازاته املالية ىف جمال الرضائب. فقد قدمت وزارته إىل الربملان مرشوعات 
الرضائبى  النظام  ىف  اجلوهرى  املكون  بمثابة  إقرارها  بعد  أصبحت  التى  الرضائب  قوانني 
املنقوالت واإليرادات، بام ال  العقارات دون  احلديث، وكانت الرضائب قبلها مقصورة عىل 

حيقق العدالة االجتامعية وال اإلسهام املتوازن ىف األعباء العامة.

وبمىض الوقت أصبح بإمكانه أن يدخل كثريا من اإلصالحات املالية والنقدية، وهكذا فإنه 
عدل القانون اخلاص بنظام النقود. كام استصدرت حكومته مرسوما بتخفيض فوائد الديون 
التجارية مع حتريم االتفاق عىل فائدة تزيد  املعامالت  املدنية، و6 % ىف  املعامالت  إىل 5% ىف 
واملقاييس  للموازين  املنظمني  القانونني  استصدار  ىف  الفضل  صاحب  كان  أنه  .كام   %  8 عىل 

واملكاييل، والعالمات والبيانات التجارية.

وهو الذى نقل مصلحة خفر السواحل من املالية إىل وزارة الدفاع الوطنى حيث ال تزال 
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منذ ذلك احلني هبذه التبعية، كام نقل مصلحة مصايد األسامك من وزارة املالية إىل وزارة التجارة 
والصناعة.

وبحكم تأثره بالتعريف اإلنجليزى للثقافة والفنون، فقد كان هو صاحب القرار الذى نقل 
به تبعية كل من مصلحة اآلثار ودار األوبرا من وزارة األشغال إىل وزارة املعارف.

العهد  فقد توىل ىف  املسلحة املرصية،  القوات  تاريخ  بارزة ىف  يد  وقد كانت ملحمد حممود 
الثانى من وزارته إنشاء وتطويرعدد من املؤسسات العسكرية كام بدأ النهوض بسالح الطريان 
املرصى، وتوالت اإلنجازات اللوجستية لوزاراته حتسبا ملواجهة احلرب املحتملة )التى نشبت 

بالفعل وعرفت باسم: احلرب العاملية الثانية(.

ومن السهل أن يقال: إن هذا مل يكن بيده وإنام كان بتوجيه من القوة القاهرة فيام قبل 
هذه احلرب، لكن احلق الذى ال مراء فيه أن الرجل كان صاحب مهة عالية وأنه مل يبخل بأى 
اعتامد ماىل عىل رشاء كل ما يلزم اجليش واألهاىل من اإلمداد والتموين الكفيلني بالتحسب 

آلثار احلرب املحتملة التى وقعت بالفعل. 

وقد استصدر حممد حممود هيكال تنظيميا لضباط سالح الطريان. وبدأ التوسع ىف افتتاح 
ضم  كام  امللكية،  الطريان  لكلية  للتعليم  متوسطة  طائرات  ورشاء  الطريان  تعليم  مدارس 
حممد حممود باشا قسم الطريان املدنى إىل سالح الطريان امللكى، ووسع من سلطات وزارة 

الدفاع الوطنى عىل اجلو والبحر واحلدود. 

)3(

كان حممد حممود ىف جيله بمثابة أبرز نموذج لألرستقراطية الوطنية املحلية، فقد كان الوحيد 
بني معارصيه الذى وصل إىل رئاسة الوزارة، بينام وصل والده إىل منصب وكيل املجلس النيابى، 
ووصل كل من شقيقه وابنه من بعده إىل منصب الوزارة أيضا. ومن حق حممد حممود مع هذا 
أن نكرر القول بأنه كان أبرز َمْن انتبهوا إىل أمهية العناية بالبيئة األساسية، وكان بحكم دراسته 
ومعيشته السابقة ىف بريطانيا واعيا ألمهية إصالح الريف والرقى به، وقد كان مدركا حلقيقة أن 

النهوض بالصحة العامة يمثل أحد أسباب الرقى والتقدم.
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أما ما يذكره التاريخ العلمى املرشف ملرص ىف عهده فإنه وهو رئيس للوزراء منح الصني 
ألف زجاجة من اللقاح املضاد للكولريا )!!( وسبحان الذى يغري واليتغري.

وعىل سبيل املثال أيًضا فإن حممد حممود باشا كان من أوائل الذين نفذوا برامج اإلصالح 
ىف  فدان  آالف  مخسة  بتوزيع  حممود  حممد  وبدأ  اآلن،  ملعرفته  نستغرب  قد  ما  وهو  الزراعى، 

الوجهني البحرى والقبىل.

أبرز  بمثابة  كانت  اإلنجليزية  ثقافة حممد حممود  بأن  القائلة  الفكرة  تكرار  عنه  وقد عرف 
التسيري جيهده إىل حد  التى جعلته يعانى كثرًيا ىف تسيري أمور الدولة، فقد كان هذا  األسباب 
كبري، وجيعله حيس بضيق النفس بأرسع من النحاس باشا ومن صدقى باشا، والسبب ىف هذا 
بسيط، وهو أنه كان يريد أن يقود نظاما فرنسيا بعقلية سكسونية، وربام شعر حممد حممود ىف 
كثري من األوقات أن التفاهم مع السلطات اإلنجليزية يبدو أسهل عليه من التفاهم مع وزرائه 

ومديريه.

سيجد القارئ أنى ركزت ىف رسم صورته عىل مقارنته بصدقى باشا، وهى مقارنة مرشفة 
للرجلني كليهام، وليس رسا أننى ىف اختزاالتى املشهورة التى جعلت فيها لكل من زعامئنا صفة 
واحدة طاغية عىل الصفات املتعددة ىف كل زعيم. فقد اخرتت ملحمد حممود باشا صفة املتكرب 

ىف مقابل صفة املتجرب إلسامعيل صدقى باشا.

ناطقة  وأنداده  أقرانه  وسط  ىف  وإنجازاته  حممود  حممد  سلوكيات  أجعل  أن  حاولت  وقد 
ومعربة، وأن كنت أستبق جهدى ىف هذا التصوير ألشري ىف هذه املقدمة إىل أن أقرب أصدقائه 
كانا أستاذ اجليل أمحد لطفى السيد وشيخ القضاة عبد العزيز فهمى باشا، وقد سبقنى اخلديو 
عباس حلمى إىل تصوير الفارق بينه وبني لطفى السيد ىف اللغة التى أجادها كل منهام، وقد نقلت 
ىف كتابى »ىف رحاب العدالة« كثريا مما صور عالقته هو ولطفى السيد بعبد العزيز فهمى سلف 

حممد حممود وخلفه ىف رياسة حزب األحرار الدستوريني، وعالقة ثالثتهم بسعد وعدىل.

البنا  املقدمة أن حممد حممود باشا اقرتح عىل اإلمام الشهيد حسن  ومما جيدر ذكره ىف هذه 
أن ينشئ شعبا لإلخوان ىف الصعيد ىف األماكن التى ختلو من هذه الشعب، وكانت حفالت 

اإلخوان تقام ىف مضيفة أرسة حممد حممود باشا بأبى تيج. 
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ومن املهم أيضا أن نشري إىل عالقات الود التى عاشتها وزارات حممد حممود الثانية والثالثة 
الكتاب بوجود حتالف بني  إىل قول بعض  األمر  املسلمني، وقد وصل  والرابعة مع اإلخوان 
حممد حممود واإلخوان. مستدلني عىل ذلك بأن احلكومة مل حتل كشافة اإلخوان املسلمني، بينام 

حّلت القمصان الزرقاء للوفد والقمصان اخلرضاء ملرص الفتاة. 

عديدة  انتقادات  وجهوا  قد  دعوهتم  وشبابية  شباهبم  بحكم  املسلمني  اإلخوان  أن  ومع 
لوزارة حممد حممود فقد تعددت مظاهر الود بني اإلخوان ووزراء حممد حممود إىل حد أن جريدة 

اإلخوان وصفت أعضاء وزارته عند استقالتها بأهنم »عىل األقل كانوا يستحون من احلق«. 

)4(

نعيشه  الذى  الراهن  تارخينا  فتح األعني عىل  املتواضع ىف  العمل  أن يسهم هذا  أمل  وكىل 
وعىل صنعنا للتاريخ عىل حد سواء. 

واقتصادنا  وحارضنا  بمشكالتنا  وعينا  تنمية  ىف  الكتاب  هذا  يسهم  أن  أيضا  أمل  وكىل 
وتنميتنا وهياكلنا وعيوبنا وأخطائنا وآمالنا وأحالمنا وتطلعاتنا.

واهلل -سبحانه وتعاىل- أسأل أن جيعل عمىل هذا خالصا لوجهه، وإن كنت أعلم عن نفسى 
أنى ال أخلو من الرياء ىف كل ما أفعل.

واهلل -سبحانه وتعاىل- أسأل أن هيدينى سواءالسبيل، وأن يرزقنى العفاف والغنى، والرب 
والتقى، والفضل واهلدى، والسعد والرضا، وأن ينعم عىّل بروح طالب العلم، وقلب الطفل 

الكبري، وإيامن العجائز، ويقني املوحدين، وشك األطباء، وتساؤالت الباحثني.

واهلل -سبحانه وتعاىل- أسأل أن يمتعنى بسمعى وبرصى وقوتى ما حييت، وأن حيفظ عىّل 
عقىل وذاكرتى، وأن جيعل كل ذلك الوارث منى.

واهلل -سبحانه وتعاىل- أسأل أن يذهب عنى ما أشكو من أمل وتعب ووصب وقلق، وأن 
حيسن ختامى، وأن جيعل خري عمرى آخره، وخري عمىل خوامته، وخري أيامى يوم ألقاه.

واهلل -سبحانه وتعاىل- أسأل أن يعيننى عىل نفسى وأن يكفينى رشها، ورش الناس، وأن 
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ينفعنى، وأن يمكننى من  ما  يعلمنى  بام علمنى، وأن  ينفعنى  بدأت، وأن  ما  أتم  يوفقنى ألن 
القيام بحق شكره ومحده وعبادته فهو وحده الذى منحنى العقل، واملعرفة، واملنطق، والفكر، 
الذى  والذاكرة، والصحة، والوقت، والقدرة، واجلهد، واملال، والقبول وهو -جّل جالله- 
هدانى، ووفقنى، وأكرمنى، ونّعمنى، وحبب ىّف خلَقه، وهو وحده القادر عىل أن يتجاوز عن 
سيئاتى وهى ـ بالطبع وبالتأكيد ـ كثرية ومتواترة ومتنامية فله -سبحانه وتعاىل ـ وحده احلمد، 

والشكر، والثناء احلسن اجلميل.

الجوادى  د. محمد 
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الشخصية والمكانة
الباب األول
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الفصل األول 

مكانة محمد محمود 
فى تاريخ وطنه

)5(

لو أن حممد حممود باشا تأخر عن زمنه عرش سنوات، أو لو أنه سبق زمنه بعرش سنوات، 
ا من شأنه ىف زمانه، فقد وجد ىف زمن أتيح فيه للجامهري أن يروا  لكان له شأن أكرب بكثري جدًّ
يفوق  الذى  صدقى  إسامعيل  دهاء  يدركوا  وأن  وإخالصه،  نقاءه  يفوق  الذى  النحاس  نقاء 
ذكاءه ودهاءه، وهكذا فإن حممد حممود الطامح إىل زعامة الوفد وبالتاىل زعامة مرص كلها، كان 

فيام بينه وبني نفسه ينعى ظلم القدر له وملكانته ىف ذلك الزمان الذى وجد فيه.

حمل  إىل  مكانته  تراجع  ىف  بنفسه  أسهم  ألنه  تصوره  ىف  خمطئا  كان  حممود  حممد  أن  وظنى 
أقل من طموحه غري املحدود )وأنا أقول: طموحه، وال أقول: قدراته(، ومل يكن هذا اخلطأ 
القوة والضعف فيام يتعلق  التصور خطأ وجدانيا، لكنه كان خطأ عقليا بحتا ىف حسابات  ىف 

بمستقبل العمل السياسى بعد ثورة 1919. 

)6(

مل تكن أفكار حممد حممود فيام يتعلق بزعامة األمة إال صورة عاقلة من صور األوهام، فهى 
ىف البداية والنهاية وهم ىف وهم، وإن مل يكن هناك ما يمنع من أن توصف بأهنا وهم عاقل، 

وذلك ىف مقابل األوهام اخليالية التى ال تستند إال إىل أحالم اليقظة أو أضغاث األحالم.
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واملتأمل ىف تاريخ حممد حممود باشا يستطيع أن يدرك أنه رجل قوى ومتزن وعاقل وطموح، 
معنى  رجل  أنه  أيًضا  يدرك  أن  ويستطيع  دارس،  واقتصادى  متميز،  وإدارى  بارز،  وسياسى 
باإلصالح االجتامعى من جذوره، وليس فيه من حيث هو برش ما يتأخر به عن املكانة األوىل بني 
رجال الدولة املتميزين، لكن ديناميات العمل السياسى ال تقوم عىل تقدير الكفاءة ىف إجابة ورقة 
أسئلة االمتحان، وإنام ترتبط ىف ذات الوقت بمواقف الشخص وتوجهاته من احلركة الوطنية ومن 
اإلدارة  واستقالل  التقدم  نحو  الدائبة  التاريخ  حركة  ىف  بأدائه  أيضا  وترتبط  الشعب،  طموحات 

وحتقيق آمال الشعب ىف اإلصالح السياسى واالجتامعى.

وقد كان حممد حممود باشا - شأنه ىف ذلك شأن مصطفى النحاس باشا وإسامعيل صدقى 
باشا - من الذين جاهدوا ىف شباهبم ونفوا مع سعد زغلول باشا ووصلوا إىل رئاسة الوزارة 

بعد ثورة 1919.

)7(

ويالألقدار حني تنبئ عن املسقبل عىل هذا النحو، فإن أبرز الزعامء املتاحني أمام امللك وأمام 
الشعب فيام بعد وفاة سعد وطبقة السياسيني األوىل التى تضم ثالثى ثروت وعدىل ورشدى 

كانوا هم هؤالء الثالثة.

دفع  عىل  ـ  شك  أدنى  بال  ـ  كبري  فضل  الوطنية  وللحركة  زغلول  لسعد  كان  وقد 
هؤالء الثالثة )النحاس ـ حممد حممود ـ صدقى( إىل هذه املكانة املتقدمة، ونالحظ أن 
ثالثتهم ظلوا لفرتة طويلة بمثابة الشخصيات السياسية األوىل البارزة عىل الساحة، ال 
باملنصب وحده ولكن أيضا باملكانة التى أحرزوها، وقد كان النحاس ىف بداياته منتميا 
للحزب الوطنى، وقد اختاره الوفد ليمثل شباب احلزب الوطنى ىف الوفد، وهكذا كانت 
خطوات الزعامة تسعى إليه ألنه يستحقها عن جدارة، وقد بقى النحاس مع سعد مؤمنا 
بالشعب وبسعد ىف الوقت الذى انرصف فيه إسامعيل صدقى وحممد حممود عن سعد 
وعن أمانى الشعب إىل ما ظنوه ـ بناء عىل تفكري عقىل خالص ـ هو الصواب، أو ما ظنوه 

هو املستقبل.
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)8(

ومبلغ علمى وعقيدتى ىف تصوير كفاية حممد حممود أنه ربام يصل إىل كفاية إسامعيل صدقى، 
لكنه يصل إىل هذا املوقع بجهد جهيد.

والفارق شديد بني الرجلني ىف هذه الكفاية، سواء ىف الرش واخلري.

ولعل أبلغ تصوير هلذا الفارق هو تصوير الفارق بني السيدة أم كلثوم والسيدة شهرزاد، 
فقد كان ىف وسع السيدة شهرزاد أن حتقق لنا ىف أحد الكوبليهات النشوة التى تتحقق لنا مع 
أم كلثوم، لكن شهرزاد تفعل هذا بجهد جهيد حتى لنحس أن روحها تكاد تصعد إىل بارئها 
مع هناية الكوبليه، أما أم كلثوم فالناس مجيعا أدرى بكفاءهتا وقوة غنائها وأدائها وقدرهتا عىل 
التعبري، وقد سبقنى إىل هذا التصوير بعبارات أدق وأكثر فنية األستاذ كامل النجمى ىف كتابه 

عن الغناء العربى.

كام سبقنى إىل هذا املعنى الدكتور كامل حسني ىف وصفه ملزايا شعر النابغة الذبيانى، وقد بلور 
نظريته ىف قوله: إنك حتس أن النابغة ينتهى من نظم شعره دون أن جيهد نفسه عىل نحو ما يفعل 

غريه من الشعراء وهم ينتهون من نظم الشعر وقد أخذ منهم اجلهد كل مأخذ.

وعندى صورة رابعة ترسم هذه الفكرة فقد روى ىف هذا املعنى أيًضا عن أحد النقاد أنه قال: 
إنه ليس من العيب أن تعرق ىف شعرك، ولكن العيب أن يشم الناس من شعرك رائحة العرق.

)9(

ويمكن لنا أن نصور الفارق بني أداء حممد حممود وإسامعيل صدقى عىل هذا النحو، فقد 
كان إسامعيل صدقى يسوس األمور ويديرها ىف االجتاه الذى يريده بكفاءة وسالسة، وكانت 
عنده توجهات حاكمة لكل السياسات التى ينبغى له أن ينفذها، وكانت خرباته وقدراته هتيئ 

له اإلنجاز الرسيع عىل نحو ما يريد.

أما حممد حممود فإنه مع كل اجلهد ومع كل نواياه احلسنة والظروف املواتية مل يكن قادرا عىل 
اإلنجاز احلاسم عىل نحو ما كان صدقى يستطيع اإلنجاز.
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)10(

وتقديرى ـ وقد أكون خمطئا ـ أن حممد حممود كان يؤدى مهامه السياسية والتنفيذية بكل 
أو  واحدة  بأصبع  املهام  كثرًيا من هذه  يؤدى  كان  باشا  أن صدقى  كيانه وأعصابه، عىل حني 
إشارة من يده أو لسانه، فقد كان صدقى رجل حسابات دقيقة كفيلة بأن متكن ىف النهاية من 
املقام األول حريصا عىل  أما حممد حممود فكان ىف  فاعلة وجيدة،  توازنات وموازنات  حتقيق 
حتقيق أكرب قدر من األهداف النبيلة والدقيقة، وكانت وسائله أقل طواعية لشخصه من وسائل 
تستقيم  )حتى  النحاس  وهو  وعارصاه  عارصمها  الذى  بالزعيم  هذين  قارنا  ما  فإذا  صدقى، 
املقارنة( فإننا نجد النحاس يتميز عنهام بام هو أهم، وهو تفوق نصيبه من أربع خصال محيدة 
وسحرية ىف الوقت ذاته وهى: االستيعاب اجليد، واإليامن، والثقة، واحلب، وهى عوامل كفيلة 

بتحقيق نجاحات أكثر، وأبلغ وأوقع أثرا حتى من نجاحات صدقى باشا.

)11(

ومن املهم أيضا لكى نفهم معاناة حممد حممود أن نتأمل أن وزاراته ىف العرشينيات والثالثينيات 
وصلت ىف بعض األحيان إىل أكرب عدد من الوزراء حتى ذلك التاريخ، ووزارته الثانية التى 
تشكلت ىف آخر 1937، كانت بمثابة وزارة كربى ضمت بال استثناء كل الشخصيات الكبرية 

ـ غري الوفدية ـ ىف الوطن.

 ونحن ندرك اآلن أن مثل هذا التوسع مل يكن ىف حقيقة األمر بالشىء املفيد، وإنام هو ىف 
ظل ما نعرف عن أخالق املرصيني وممارسات كبارهم ال خيرج عن أن يكون بمثابة عبء كبري، 

وهّم مقيم، ووهّم عظيم.

)12(

ينجح  فإن إسامعيل صدقى كان  السابقة،  الفقرة  املقارنة ىف  بدأناه من  ما  نستكمل  ولكى 
عدد  اخترص  أنه  جربوته  من  بلغ  فقد  السياسة،  هلذه  متاما  املناقضة  السياسة  إىل  جلوئه  بسبب 
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الوزراء إىل ثامنية فقط، ولوال املالمة لتوىل بنفسه كل الوزارات عىل نحو ما فعل ىف اجلمع بني 
املالية والداخلية ورئاسة الوزارة. 

ويبدو لنا - اآلن بعد مرور السنوات ـ أن حدس صدقى كان صادقا، فإن متاعبه مل تأت إال 
من الوزراء ذوى الطموح الشديد كعىل ماهر وحافظ عفيفى، أو ذوى الطموح فوق املتوسط 

كعبدالفتاح حييى.

)13(

نافذ  الرجل  هذا  كتبه  ما  زغلول  سعد  مذكرات  عن  ننقل  أن  هنا  األوفق  من  كان  وربام 
البصرية عن الفروق بني شخصيتى حممد حممود وإسامعيل صدقى ىف أثناء وجودمها معه ومع 

محد الباسل ىف أثناء النفى األول لسعد:

ا ما يقعـ  من وقت آلخرـ  بني حممد حممود وإسامعيل صدقى من سوء تفاهم!  »يؤسفنى جدًّ
ولقد حاولت كثرًيا منعه، فلم تساعدنى حالة حممد حممود باشا عىل الوصول إىل غاية مرضية، 
ألنه كثري االنفعال، ويتأثر ألقل شىء! ويكفى أن خيالف فكره ىف أمر من األمور حتى يغضب، 

ويرمى الغضب من لسانه بعض العبارات اجلارحة. 

»وهو سيئ الظن بى كلام رأى، أو الحظ، أو توهم أنى أميل إىل إسامعيل صدقى«.

كثري من  إسامعيل صدقى( سعة صدر، وسعة حلم، ىف  يعود عىل  )الضمري  أظهر  »وهذا 
أن أختىل عن نرصة حقه، رغم كون  أن أغض من كرامته، وال  فلم يكن يمكن ىل  الظروف، 
قديمة. ولكن وساوس هذا  كبرية، ورغم كونى صديًقا ملحمد صداقة  تكن  مل  بيننا  الصحبة 

جعلته يشك ىف صداقتى، وحيمل عمىل وقوىل ـ ىف أكثر األوقات ـ عىل غري حممله احلقيقى«.

)14(

وقد  زغلول،  سعد  الزعيم  إىل  الناس  أقرب  من   1919 ثورة  قبل  فيام  حممود  حممد  كان 
توطدت عالقتهام إىل احلد الذى كان ال يمر فيه يوم دون أن يلتقيا، وحني كان أهل حممد حممود 
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يفتقدونه كانوا جيدونه ىف بيت سعد، وكان حممد حممود واحًدا من الستة الذين شكلوا الوفد 
)وإذا أخذنا بالقول القائل بأهنم سبعة فقد كان حممد حممود من الستة األوائل، ومل يكن السابع 
املختلف عليه(، لكنه لظروف نعرفها وسوف نتعرض هلا بالتفصيل ابتعد عن تيار الوفد، بل 
ا ىف اجلبهة املناوئة للوفد التى تزعمها حزب األحرار الدستوريني. وأصبح شخصية بارزة جدًّ

الوفد  بني  االئتالف  انعقاد  عند  )أى  يكن من حق حممد حممود ىف 1926  مل  فإنه  وهكذا 
واألحرار الدستوريني( وال بعدها وال قبلها أن يظن نفسه بمثابة الرجل األوىل بزعامة الوفد 

بعد سعد، فإنه كان قد ترك الصف الوفدى قبل هذا برضاه الكامل.

)15(

ومع هذا فإنى أرى إجيابية مهمة ىف حنني حممد حممود إىل أخذ مكانته ىف الوفد وىف زعامة 
)الدفني(  وإيامنه  الرجل  وطنية  مدى  عىل  واضحة  داللة  يدل  احلنني  هذا  فإن  بالتاىل،  األمة 
ىف  ما  بعض  أن  يبدو  لكن  الرشعية،  القناة  خالل  من  خدمته  ىف  وآماله  وبالشعب،  بالوطن 
النفس البرشية من كرب أو تكرب حال بينه وبني أن ينضوى حتت زعامة النحاس للوفد، بل إنه ـ 
وهذا هو األسوأ وهذا هو ما يالم عليه، وهذا هو ما ينتقص أيضا من قدره العظيم عندى ـ مل 
يامنع ىف أن يتزعم مؤامرة )أو عىل أخف وألطف وصف: مناورة( إلحراج النحاس حني كان 
النحاس يرأس وزارة االئتالف الثالثة التى أصبحت بسبب )وال نقول بفضل( مناورة حممد 
استقال هو وثالثة  أن  املؤامرة  االئتالف األخرية، وقد كان جوهر هذه  بمثابة وزارة  حممود 
آخرون من الوزارة بحيث أقال امللك النحاس حتت دعوى أن االئتالف الوزارى قد تصدع، 
اليوم، وشكلها حممد  نفس  التالية ىف  الوزارة  بتشكيل  نفسه  فؤاد حممد حممود  امللك  وكلف 
النحاس وبالتاىل إخراجه  الذين استقالوا معه من أجل إحراج  الثالثة  الوزراء  حممود ضامة 

من احلكم.

وإن املرء ليسأل نفسه وهو يطالع هذا التاريخ: أفبهذا التدبري كان حممد حممود يظن نفسه 
خيلف النحاس ىف زعامة احلركة الوطنية أو يزحيه عنها وعن مكانته؟

أتأتى الزعامة بقرار من امللك أو حاشيته؟
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هذا هو السؤال الذى مل يلتفت حممد حممود لألسف الشديد إىل إجابته، وقد ظن أن حب 
امللك له بأكثر من حبه للنحاس يكفل له مكانة أرفع.

ربام أكون ظامًلا ىف حكمى عىل حممد حممود لكن هذا هو ما حدث!!

)16(

الوزارة وقوة شخصيته كوزير تفوق قدرة  أن قوته ىف  له  وربام سولت نفس حممد حممود 
النحاس باشا الذى كان فيام يبدو رقيق احلاشية لني اجلانب ىف رئاسته، وحريصا عىل إرضاء 
تضييع  إال  تثمر  ال  وهى  األحيان  بعض  ىف  تبدو  التى  الديمقراطية  عىل  وحريصا  اآلخرين، 
الوقت، عىل حني يعتقد من ال يؤمنون بقيمة الرأى اآلخر أن حزم الرئيس وسطوته يوفران 

الوقت.

ربام كان هذا هو ظن حممد حممود الذى دخل أوىل وزارات االئتالف وهى وزارة عدىل يكن 
باشا )يونيو 1926( كوزير للمواصالت ورسعان ما أصبح حلسن حظه وزيرا للاملية عندما 
رأس عبداخلالق ثروت الوزارة )أبريل 1927(، واحتفظ بمنصبه هذا عندما رأس النحاس 
وال  عدىل  وزارة  ىف  عضوا  نفسه  النحاس  يكن  ومل  لثروت،  خلفا   )1928 )مارس  الوزارة 

ثروت، ألنه كان وكيل جملس النواب.

وهكذا ظن حممد حممود نفسه أقدم ىف الوزارة بصورهتا الراهنة من النحاس الذى كان وزيرا 
ىف وزارة سعد زغلول )1924(، ومن باب املصادفة الطريفة فقد كان النحاس وزيًرا ىف الوزارة 
نفسها التى بدأ هبا حممد حممود )وهى وزارة املواصالت( وربام وجد حممد حممود باشا من مطالعته 
ملفات الشئون والقضايا واملشكالت التى تعاجلها وزارة املواصالت أنه يمكن أن يكون بقدر 

من احلزم أو البطش أقدر من النحاس عىل الوصول إىل الصواب أو النفوذ أو القوة.

)17(
هكذا قادت هذه األوهام ومثيالهتا حممد حممود إىل أن يتعجل رئاسة الوزارة عىل حساب 
النحاس، وقد أوهم ىف هذا الوقت واشتد إهيامه وُعمق بأنه احلصان األسود ىف وزارة النحاس، 
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ومل ال ؟ ومل ال يكون كذلك وهو قد دخل الوزارة ىف 1926 فلم يرتكها حتى توىل رئاستها ىف 
.1928

ولو أن حممد حممود استوعب حركة التاريخ لوجد أن وصوله الرسيع إىل رئاسة الوزارة مل 
يكن ىف حد ذاته بامليزة الفريدة،، كام أن بقاءه ىف الوزارة حتى توىل رئاستها مل يكن هو اآلخر 

شأنا ذا بال.

الرئاسة  املثال فقد كان حممد توفيق نسيم قد حقق هذا الوصول الرسيع إىل   وعىل سبيل 
بعد عام واحد، إذ دخل وزارة حممد سعيد الثانية وزيرا لألوقاف، ثم أصبح وزيرا للداخلية ىف 

الوزارة التالية وهى وزارة يوسف وهبة، ورأس الوزارة التالية مبارشة.

ومن قبل حممد توفيق نسيم كان يوسف وهبة وزيرا للاملية باستمرار حتى رأس الوزارة.

)18(
واإلنجليز  القرص  مؤامرات  ضد  النحاس  وساند  النحاس  مع  ظل  حممود  حممد  أن  ولو 
إنجازاهتا، ومحل عن كاهل  الوزارة ومضاعفة  نفوذه وعالقاته ىف دعم  وعمل عىل استخدام 
النحاس بعض مشكالت التنظيم والتمويل والرقابة واملتابعة، وهى مهامت كانت حتى ذلك 
َمْن يقوم بشأهنا من رجال الدولة، لو فعل  الوقت تلقى متاما عىل عاتق وزارة املالية، أو عىل 
حممد حممود هذا لتفرغ النحاس لنجاح أبرز ىف املفاوضات وىف دعم االستقالل وىف النجاح 
ىف حتقيق أمانى الوطن، ولنسب نجاح الرجلني ىف النهاية إىل كليهام ال إىل أحدمها فحسب، ومل 

يكن النحاس باشا أصغر ىف السن من حممد حممود باشا إال بعام واحد أو عامني اثنني.

لكن حممد حممود لألسف الشديد انترص للجزء األنانى من ذاته، وظن نفسه يستحق مكانة 
أرفع وأعىل من النحاس: ومل ال وهو ابن حممود سليامن باشا، وهو املدير السابق، وهو الباشا 
القديم.. إلخ هذه السلسلة؟ ونسى حممد حممود لألسف أو أنسى )وهذا هو االحتامل األكثر 
صوابا( أن النحاس هو زعيم الشعب، ومل يكن حممد حممود ينسى هذه احلقيقة إال ألنه يتصور 
نفسه صاحبها، ومن ثم فهو ال يطيق أن يرى اآلخرين وقد نالوا ما يتمنى هو نواله، أو ما يظن 

نفسه أحق به، وهى طبيعة متأصلة ىف نفوسنا البرشية مجيعا.
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)19(

ومع أن حممد حممود حقق كثريا من اإلنجازات اإلدارية والفنية ىف وزاراته األربع فإن مكانته 
ىف ثورة 1919 تظل األرفع قيمة من إنجازاته التنفيذية ألنه ببساطة شديدة مل يستطع أن يرتجم 
ىف  دوره  خالل  من  الوزارة  توليه  قبل  حققها  التى  والفكرية  السياسية  اإلجيابيات  بارزة  بصورة 
احلركة الوطنية أو ىف ثورة 1919 أو ىف االئتالف )1926(، واملؤسف بحق أنه حتى مل يستطع حتى 

عىل املستوى الشخىص أن يرتجم هذه اإلجيابيات بصورة حتفظ له مكانته ىف احلركة الوطنية.

)20(
فهو عىل سبيل املثال كان قد أصبح وزيرا قبل مكرم عبيد الذى كان بمثابة الرجل الثانى 

ىف الوفد.

ولو أنه بقى مع النحاس ىف االئتالف القائم الذى مل يصدعه أحد سواه حلجب مكرم عبيد 
النحاسية  الوزارة  الثانى ىف  الرجل  بال جدال  املالية، وألصبح مكانه  نوال منصب وزير  عن 

سواء استمرت أو جتددت.

 ولو أنه بقى مع النحاس ىف هذا االئتالف لضعفت إىل حد كبري عصبية األحرار الدستوريني 
ىف االستقالل عن الوفد والتميز عنه، وقد كان هو نفسه مؤمنا بمثل هذا االنضواء )أو االندماج أو 
االستحواذ عىل حد تعبريات االقتصاديات املعارصة(، لكنه لألسف الشديد وقع ىف خطإٍ رهيب ال 
أدرى كيف فات ذكاءه، فقد كان ـ فيام بدا من ترصفاته ـ يظن االنضواء يتحقق عىل مستوى احلزب 

وال يتحقق عىل مستوى شخصه هو.. 

وهكذا ضاع عىل احلركة الوطنية وعىل مرص جهد كبري، وأمل أكرب.

)21(
كان حممد حممود ىف جيله بمثابة أبرز نموذج لألرستقراطية الوطنية املحلية، ويمكن لنا أن 
نلخص نمذجته للعائلة األرستقراطية فنقول: إنه كان الوحيد بني معارصيه الذى وصل إىل 
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رئاسة الوزارة بينام وصل والده إىل منصب وكيل املجلس النيابى، ووصل كل من شقيقه وابنه 
من بعده إىل منصب الوزارة أيضا.

ونفصل القول:

ورئيس   )1907( األمة  حزب  ورئيس  الصعيد  زعيم  باشا  سليامن  حممود  أبوه  كان  فقد 
جملس إدارة اجلريدة، وكان حممد حممود يلجأ كثريا إىل التذكري هبذه احلقيقة ويقول: »أنا ابن من 
ُعرض عليه ملك مرص فأبى«.ومن الطريف أن نذكر هنا أن كثريين يرون أن قصة عرض امللك 
هذه قصة خيالية مل حتدث وليس هلا ما يؤيدها، لكنها مع ذلك ظلت بمثابة »التميمة« التى يلجأ 

إليها حممد حممود وأنصاره حني يريدون احلصول عىل درجة عالية من الفخر.

وكان أخوه حفنى باشا حممود وفديا ثم دستوريا ثم توىل بعد وفاة أخيه منصب الوزير ىف 
أحد االئتالفات التى ضمت األحرار الدستوريني.

)22(

وباإلضافة إىل هذا فإن ابنه حممود حممد حممود كان ىف السنوات األخرية من عهد امللكية 
من املرشحني الدائمني لتوىل الوزارة حتى أصبح بالفعل وزيرا ليوم واحد ىف آخر أيام وزارة 
عىل ماهر باشا الرابعة التى هى أوىل وزارات عهد الثورة، واألهم من هذا أنه كان هو رئيس 
ديوان املحاسبة الذى فجرت استقالته األوضاع الداخلية ىف هناية عهد امللك فاروق حني تقدم 

مصطفى مرعى باستجواب يسأل عن رسها )أى رس االستقالة(.

ومن املهم مع ذلك أال نغفل اإلشارة إىل أن عائلة حممد حممود هذه قد قدمت للفن العربى 
املعارص أحد أبنائها وهو الفنان خمتار عثامن ابن عم حممد حممود باشا.

)23(

أما األهم واألقرب إىل وجدانى ىف تاريخ حممد حممود كله فهو عالقته بالفكر واملفكرين.

وأبدأ بأن أشيد بتبنى هذا الرجل العظيم ملوهبة الشاعر العظيم حممود حسن إسامعيل.
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ومن العجيب أن فضله ىف هذه الناحية من تقدير املوهبة الفكرية ال يدانيه فضل: 

فهو الذى استوزر أمحد لطفى السيد، بل وضغظ عليه حتى قبل الوزارة. � 

 � وهو الذى استوزر الدكتور هيكل والشيخ مصطفى عبد الرازق وجاء هبام إىل الوزارة 
مبكرا.

 � وربام صدق القول أنه لوال إحلاح حممد حممود فلربام ما كان أمحد لطفى السيد وال هيكل 
وال مصطفى عبد الرازق ـ قد عمل وزيرا.

ا أن حممد حممود ألح عىل األستاذ العقاد ىف قبول منصب الوزارة دون جدوى،   � وليس رسًّ
كذلك فإنه ألح عىل فكرى أباظة دون جدوى، فقد حصن هذان الرجالن نفسيهام ضد 

هذا الربيق الذى كان كفياًل بأن يأخذ من بريقهام األسمى.

)24(

أما أطرف ما ىف عالقة حممد حممود بالشعراء وباألدباء فهو حظه السيئ مع أمري الشعراء 
أمحد شوقى، وهى قصة رواها ثروت أباظة ىف مذكراته حني أشار إىل نقاش بينه وبني الدكتور 
هيكل حول شوقى )وكان الدكتور هيكل قد كتب مقدمة ديوان شوقى(، وهو يروى لثروت 
الذى يرويه  النص  يتمها، وهذا  أباظة أن شوقى رشع ىف قصيدة مديح ملحمد حممود لكنه مل 

ثروت أباظة والعهدة عىل الرواى:

باشا حممود وهو رئيس  بدأ يكتب قصيدة ىف مدح حممد  أنه  الدكتور هيكل: تصور  »قال 
وزارة 1928، وسقطت الوزارة فلم يكمل القصيدة«.

»وسأل ثروت: أتذكر معاليك شيئا من هذه القصيدة:

قال: أذكر البيتني اللذين قاهلام.. قال:

رعاهتا»هـات األمانـة يا حممـد هاتـها  وابن  أنت  األمانة  راعى 
حريـاهتا«أنا ال أرى صدأ احلديد عىل يـد األوطـــان  إىل  ردت 
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)25(

ولعل أبرز ما تبقى من حممد حممود ىف أدبيات التاريخ احلديث هو نصوص ذلك الرصاع 
الصحفى ضده، فلم حيدث منذ عهد ثورة 1919 أن جتهمت الصحافة لرئيس وزراء جديد 

وصعدت محلتها ضده كام حدث ملحمد حممود ىف 1928.

ومن الطريف أن نذكر أن عهد وزارة حممد حممود األوىل قد شهد ازدهار جملة روزاليوسف 
كمجلة سياسية وقد عطل حممد حممود هذه املجلة أكثر من مرة، وصدرت املجلة بأسامء أخرى 
أكثر من مرة، وقد صور األستاذ حمسن حممد قصة رصاع جملة روزاليوسف مع حممد حممود 
باشا وحكومته ىف املقال املمتع الذى شارك به ىف العيد التذكارى الذى أصدرته »روزاليوسف« 
عام 2000، ونقل بعض النصوص الزجلية التى انتقمت هبا »روزاليوسف« من حممد حممود 

باشا.

)26(

ومن أطرف صور االنتقام التى مارستها صحيفة روزاليوسف ضد رئيس الوزراء السابق، 
ما صورته املجلة من أن وفد الضفادع زار حممد حممود وقال له:

شعب الضفادع الزم له دكتاتور زيك

طولك وعرضك وىف ضعفك وىف عيك

فتش ىف كل الطغاة ما لقيش فيهم زيك

ضعيف وعامل قوى.. أبكم ويرتافع

ما حترموش دولتك نورك وال ضيك

يرد الباشا:

أنا أسري فضلكم ياضفدع الوادى



29

أنتم عشريتى وأنصارى وأوالدى

لو حد غريكم طلب منى احلكايا دى

أرفض بشدة ولكن جلل خاطركم

فداكم الروح وفيكم أشتهى زادى

»هتاف: ليحيا دكتاتور الضفادع«

)27(

باشا  حممود  حممد  بني  حلوار  زجليا  تصويرا  »روزاليوسف«  تنرش  أخرى  مناسبة  وىف 
وطباخه.

قال الطباخ:

عاوزين ياباشا السنة دى وقتني ياميش

ونص قنطار عسل للكحك والقراقيش

والسمن ـ كلك نظر ـ أدى الصفيحة مافيش

وكل عام وأنت طيب، ونسيت السكر

وبعودة ياباشا باملرة.. فني البقشيش.

يرد الباشا:

عيد إيه ياشيخ اتلهى هيجت أوجاعى

ال العيد دا عيد وال هو عيد اتباعى

ومنني ياعيد قطيع ىف ميتم الراعى

إن ناس زارتنا السنة دى قدم هلم قهوة

دا عيد حزاينى مفيش للكحك فيه داعى.
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الفصل الثانى

شخصيته

)28(

تستحق شخصية حممد حممود كثريا من احلديث عن بعض ما تفردت به فيام بني معارصيه.

وربام أبدا باحلديث عن اجلانب الذى اختذه أعداؤه مدخال للهجوم عليه، فقد كان حممد 
مستوى  عىل  الصحى  وباإلصالح  وبالريف  األساسية  بالبنية  االهتامم  ألمهية  واعيا  حممود 
التى كوهنا الرجل بحكم دراسته ىف  أبرز األفكار السياسية  واسع، وكان هذا االهتامم بمثابة 

إنجلرتا ومعايشته للريف اإلنجليزى عىل نطاق واسع وعميق.

وليس من قبيل االكتشاف اجلديد أن حممد حممود كان أول رئيس وزراء مرصى فاعل ذا 
ثقافة إنجليزية حقيقية، أما السابقون عليه فترتاوح ثقافتهم بني الثقافة الوطنية املوشاة بالثقافة 

الفرنسية، أو الثقافة الفرنسية املطعمة بالثقافة الوطنية.

اآلخرين  زميليه  عن  له  الربيطانيني  تفهم  إىل  أقرب  كان  فإنه  اإلنجليزية  ثقافته  وبسبب 
)النحاس باشا، وصدقى باشا( وذلك بحكم ما جبل عليه الربيطانيون )والفرنسيون( يومها 
من امليل العنرصى الواضح إىل ثقافتهم والتشيع هلا دون أن يعنى هذا أن الربيطانيني ـ أو أنه هو 
شخصيًّاـ  كان يعول عىل مثل هذا امليل.. ودون أن يعنى هذا أيضا تزايد الفرصة حلدوث أى رد 

فعل عكسى كان ينتابه أو ينتاهبم من أجل نفى أو إنكار هذا »التفهم«، وال نقول »التقارب«.

)29(

ثقافة حممد حممود اإلنجليزية كانت  أن  ـ  الرأى  ـ وربام مل يسبقنى أحد إىل هذا  وىف رأيى 



31

بمثابة أبرز األسباب التى جعلت حممد حممود يعانى كثرًيا ىف تسيري أمور الدولة، وقد أرشت إىل 
هذا املعنى ىف املقدمة ، فقد كان هذا التسيري جيهده إىل حد كبري، وجيعله حيس بضيق النفس حتى 
بأرسع من النحاس باشا ومن صدقى باشا، والسبب ىف هذا بسيط وهو أنه كان يريد أن يقود 
نظاما فرنسيا بعقلية سكسونية، وربام شعر حممد حممود ىف كثري من األوقات، كام رأى كثرًيا، أن 
التفاهم مع دار املندوب السامى، ومع السلطات اإلنجليزية يبدو أسهل عليه من التفاهم مع 

وزرائه ومديريه وسكرتاريته.

وقد ظل حممد حممود يعانى اجلهد من أداء وظيفة الرئاسة حتى بعد أن نضج بام فيه الكفاية 
وتوىل الوزارة للمرة الثانية ىف آخر يومني من 1937 وشكل ثالث وزارات متعاقبة استمرت 
لوزير مستقل وترك  الداخلية  لوزير مستقل وترك  املالية  ترك  أنه  حتى خريف 1939، ومع 
اخلارجية لوزير مستقل، مع هذا كله فإنه كان يعانى، وقد كانت معاناته الصحية بالفعل أحد 
أسباب استقالته، بل يمكن القول بأن هذه املعاناة قد أفضت به إىل اإلرهاق الشديد واملميت 

قبل أن ينتقل بالفعل إىل رمحة اهلل.

)30(

عرب الزعيم سعد زغلول ىف مذكراته املبهرة عن جممل تقييمه لشخصية حممد حممود، فقال 
- ضمن نصوص مستطردة عن فرتة نفيهام ىف مالطة -: 

 ».......... صديقى هذا )أى حممد حممود( أصبح يتأثر من كل شىء، حتى الشىء الذى 
ال يمكن أن حيدث عنه منه تأثري ىف النفس أبدا«.

»وال أدرى ما الذى ستؤدى إليه هذه احلالة! 

ولكنى أرجو اهلل -سبحانه وتعاىل- أن يغريها بام هو أحسن منها، ألن هذا التنافر ال يتولد 
عنه ـ ىف حالتنا ـ سوى مضاعفة اهلموم واألكدار. فاللهم الطف بنا، وبرصنا بأمورنا، واهدنا 

إىل سواء السبيل!«.

الباسل، وأظهر ىل كدره من حالة حممد باشا، ومن  »وبعد كتابة هذا، حرض عندى محد باشا 
كونه يسىء الظن كثريا بإسامعيل، ويشك ىف أمرى، وهو متحري حريتى ىف هذا الصديق!«.
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»وفهمت منه أنه أفرغ مجيع ما عنده من الوسائل )يريد سعد أن يقول إن محد استنفد حماوالته( 
لتهذيب أفكاره، وإزالة أوهامه ووساوسه، ولكنه يأسف عىل أنه مل ينجح متام النجاح«.

ما  واجتنبنا  يرىض،  ما  اللتزمنا  يغضبه،  وما  الصاحب،  هذا  يرىض  ما  نعرف  كنا  »ولو 
ليسايرنا ىف  أمور  معه ىف  نتساهل  إننا  ثم  األمرين!  بني  التمييز  ولكننا عاجزون عن  يغضب، 

مثلها أو أقل منها«.

»ولقد أراه يميل إىل الغلو والرتؤس! وال شىء عندى أسهل من أن يكون هو املقدم ىف كل شىء، 
ألننا لسنا ىف مقام التسابق إىل املعاىل، وال التفاخر باأللقاب واالمتيازات، فكلنا هنا ىف املصاب 

سواء، ال فضل ألحدنا إال بالتجلد عىل املكروه، والصرب عىل مضايقات الغربة والسجن. 

»ولقد يكون من املفيد أن نقيد ما يصدر منه حسنا أو غري حسن، حتى نتمكن من معاجلته 
بام جيعلنا ىف أمن من غضبه!«.

)31(

يسميه  ما  السابقة  الذكريات  كتابة  وانتهى من  لنفسه  فرغ  بعدما  وقد خلص سعد زغلول 
حسنات وسيئات حممد حممود عىل النحو التاىل:

»حسناته:

تنازل ىف زمن الربد القارس عن غرفته الدافئة ىل، وأخذ لنفسه الغرفة الباردة التى ال تنفذ 
إليها حرارة الشمس«.

»سيئاته:

1-  يكلم ضابط السجن أمامنا كلام حرض، من غري أن يكلف نفسه عناء ترمجة ما يدور بينهام 
من احلديث، الذى خيتص ىف األغلب بحاجتنا وطلباتنا، ويلوح ىل أنه يفعل ذلك حتى 
يظهر أمام الضابط بأنه مل يكن مرتمجا بل رئيسا! ووجه النقد ىف هذه املسألة أنه ربام غفل 
عن حاجة، أو أبدى رغبة ال توافق اجلميع. وليته كان يسألنا عن رغبتنا قبل حضور 

الضابط حتى يبلغها، لكنه ال يفعل ذلك!
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2-  اتفقنا عىل أن نحسن عىل فقراء األرسى املرصيني بمبلغ مخسني جنيها، فكتب هو األمر، 
وأمضاه، وأرسله إىّل بعد ذلك مع محد باشا من قبيل اإلحاطة! مع أننا مل نتفق سابقا عىل 

أن تكون اإلمضاء منه!

3-  حرض فريق يدعى إحسان باشا أسريا، فزرناه، وأراد أن يرد لنا الزيارة، فأرسل الباشا إليه 
يدعوه إىل تناول العشاء معنا ىف ساعة بعينها، من غريأن يرى مغبات ذلك!

للباقى،  القراءة  غريه  أحد  وتوىل  منها،  العربية  خصوصا  اجلرائد،  لقراءة  جلسنا  4-  إذا 
فيتشاغل عنه بالقراءة وحده! ويغضب إذا دعى لالستامع كالباقى، حتى ترك املجلس 
وأخذ يقرأ وحده! وما يراد باالشرتاك ىف اإلصغاء إال االشرتاك ىف الشعور الذى يتولد 

عن األخبار، خصوصا اخلاصة بنا وبحركتنا.

5–  إذا تناول جريدة إنجليزية ليرتمجها، يغضب إذا غمت عىل السامعني ترمجته! ويغضب إذا 
شاركه إسامعيل فيها، أو وجد شيئا هبا مل يعثر عليه هو! وىف الغالب أنه ال يتتبع كل ما 
فيها من األخبار املهمة لنا، ولكن إسامعيل يعثر ىف الغالب عليها، وكثرًيا ما تكون ترمجته 

ـ عىل ضعفه ىف اإلنجليزية ـ أوضح وأقرب إىل الفهم!«.

)32(
ثم ييلور سعد زغلول رأيه ىف حممد حممود بعد هذا كله فيقول:

»متكرب، معجب بنفسه، مستخف بغريه، غيور، يأكل بعضه إذا عال الغري عليه، وجيهد نفسه 
أن خيفى فضل غريه ليظهر فضله، يضحى باملصلحة العامة للمصلحة اخلاصة، يطلب ىف كل 

عمل يعمله شأنا خاصا، فإن مل جيده، فام أسهل عليه أن هيمله!

سيئ الظن، كثري الوسوسة، غري أمني ىف الرواية، وال روية عنده!«.

)33(
وىف موضع آخر يؤكد سعد زغلول رأيه ىف حممد حممود بعدما ضاق ببعض ترصفاته املثالية:

ا، ومتكرب  ا، وسخيف جدًّ »فمن هذه احلوادث، وأمثاهلا، تأكد ىل )أوال( أن حممد حممود غيور جدًّ
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ا،وأنه يريد أن حيتكر ىف شخصه اللغة اإلنجليزية، وكل عمل  ا، وأمحق جدًّ ا، ومعجب بنفسه جدًّ جدًّ
له صبغة إنجليزية! وأن لطفى بك )أى أمحد لطفى السيد وكان صديقا( يشايعه ىف سخافاته، مليله 

إليه من جهة، وإلرادته حرص كل العمل ىف يديه وأيدى أصدقائه من جهة أخرى!«.

)34(

وننتقل من سعد زغلول )الذى كان يكرب حممد حممود بعقدين من الزمان( إىل أكثر معارصى 
حممد حممود إنصافا له، وهو صديقه وخلفه ىف زعامة األحرار الدستوريني الدكتور حممد حسني 
هيكل )الذى كان يصغر حممد حممود بثامنية أعوام فقط( وهو يرثى حممد حممود ويرتحم عليه 

ىف مذكراته عىل نحو مؤثر فيقول:

»فلام كنا ىف الثلث األخري من يناير سنة 1941 سألت الدكتور عىل باشا إبراهيم عن حال 
مريضنا العظيم، وكان صديقه وطبيبه معا، فأخربنى أنه مل يبق له ىف احلياة إال أيام يسرتيح بعدها 
من علة احلياة وعنائها، وانتصف الليل األخري من يناير ثم تقدم إىل الساعات األوىل من فرباير، 

وبينام أنا ىف رسيرى دق التليفون ونعى الناعى إىل رئيس حزب األحرار الدستوريني«.

»حزنت للنبإ وإن مل يفاجئنى، وإن وجدت فيه نجاة للرجل من آالم مضنية طال عليه 
احتامهلا، وما كان حزنى من شبح املوت وهو غايتنا مجيعا، بل ذكرت ىف هذه اللحظة ما 
اختاره  الذى  التعبري  هو  )هذا  هبة سامح  مواهب وسجايا وهبها مجيعا  للرجل من  كان 
الدكتور هيكل ليعرب به عن معنى قريب مما نسميه: عن طيب خاطر( خلدمة وطنه وأمته 
املواهب والسجايا فيضعها ىف  له هذه  َمْن جتتمع  نعيه، وأشفقت أال جتد مرص  فعز عىّل 
خدمتها بالروح الرفيعة والنزاهة اخلالصة والكرامة التى يعتز هبا صاحبها ويعزها كام فعل 

هذا الزعيم النبيل الذى اختاره اهلل الساعة إىل جواره«.

)35(

وانطباعا  ولقاء  وأنفا  ونظرة  وجها  حممود  ملحمد  تفصيليا  وصفا  هيكل  الدكتور  ويقدم 
فيقول: 
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السوداوان  وعيناه  املستدير  األسمر  وجهه  وكان  اللقيا،  سهل  حممود  باشا  حممد  يكن  »مل 
حادتا النظرة وأنفه الشامخ تصد عنه من ألف رفع الكلفة، وحتمل عىل الظن أن به صلفا عرف 
بجاهه  يعتز  رجل  بأنه  االعتقاد  عىل  يغرى  الطويل  سكوته  وكان  طبقته،  أبناء  من  أمثاله  عن 
وماله فال يعنى بام سوامها. فإذا استطعت أن تكشف لنفسك عن ذات نفسه تبدت لك صورة 
ختتلف عن هذه الصورة الظاهرة متام االختالف، ورأيته رجال ذواقا لألدب يروى منه الشىء 
الكثري، كثري االطالع عىل التاريخ العام، وعىل التاريخ السياسى بوجه خاص، فيه وداعة ورقة، 
وفيه دعابة وظرف، وفيه إىل ذلك كرب عن الدنايا وترفع عن الصغائر، وفيه حب للخري يصاحبه 

طموح ألبعد الغايات وأعز املطالب«.

»وقد أعفاه مال أبيه عن أن يفكر ىف املال ومجعه، وسمت به دراسته صدر الشباب بجامعة 
النافذة ىف حكم مرصحني عاد إىل وطنه وشغل  أكسفورد عن الزلفى لإلنجليز ذوى الكلمة 

وظائف الدولة ىف حكومته«. 

)36(

احلكومية  الوظائف  يرتك  كان  حممود  حممد  أن  إىل  اإلشارة  عىل  هيكل  الدكتور  وحيرص 
والسياسية عن اعتداد واعتزاز: 

»ودفعه سموه عن الزلفى واعتزازه بامله وجاهه واعتداده بنفسه وبكرامته إىل ترك مناصب 
احلكم حني أراد اإلنجليز غري ما يريد، ومل يكن قد بلغ األربعني، وكانت احلرب العاملية األوىل 
اجلامعة  إدارة  جملس  رجال  زمالءه  دعا  باالنتهاء  احلرب  آذنت  فلام  مراحلها،  أشد  ىف  يومئذ 
املرصية األهلية فألفوا الوفد املرصى واختاروا لرئاسته سعد زغلول باشا بعد أن ضموا إليهم 
من رجال اجلمعية الترشيعية َمْن يكفل للوفد متثيل األمة املرصية متثيال شبيها بالرسمى إن مل 

يكن متثيال رسميا«.

هبة سامح  مواهبه  نفسه وحياته وكل  الرجل  اهلل وهب  اختاره جوار  أن  إىل  يومئذ  »ومن 
)قلنا: إن هذا هو التعبري الذى اختاره الدكتور هيكل ليعرب به عن معنى قريب من قولنا: عن 

طيب خاطر( خلدمة وطنه«.
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)37(

ويلخص الدكتور هيكل بعض إسهامات حممد حممود السياسية املبكرة:

»طالب، هو وزمالؤه أعضاء الوفد، اإلنجليز بأن يعرتفوا باستقالل مرص يوم كانت محايتهم 
مفروضة عليها، ويوم أعلنوا هدنة احلرب ظافرين منترصين، اعتقل هو وثالثة من زمالئه أعضاء 

الوفد ىف مالطة فقامت مرص عن بكرة أبيها غداة اعتقاهلم ثائرة باإلنجليز الذين اعتقلوهم«.

داعيا  املتحدة  الواليات  إىل  هناك سافر  باريس، ومن  إىل  الوفد  أعضاء  مع زمالئه  »سافر 
الستقالل وطنه، وعاد إىل أوروبا فاشرتك ىف حمادثات جلنة ملنر، ثم عاد إىل مرص مع ثالثة من 

زمالئه يعرض وإياهم ما انتهت إليه هذه املحادثات عىل الشعب املرصى«. 

»أيد عدىل يكن باشا حني سافر وهو رئيس الوزارة ىف سنة 1921 ليفاوض وزير اخلارجية 
الربيطانية لتقرير استقالل مرص«.

)38(

ويعرض الدكتور هيكل تقييمه السياسى والشخىص ملواقف حممد حممود فيقول:

»وكان ىف هذه املواقف كلها رجل كفاح ورصاحة ونزاهة ال ترقى إليها ريبة وال تعلق هبا 
شائبة. 

َمْن ملرص بمثل هذه املواهب والسجايا هيبها صاحبها هبة سامح خلدمة وطنه وأمته ما وهبها حممد 
حممود خالل هذه السنوات الثالث والعرشين ىف إقدام وجرأة ليس كمثلهام إقدام وال جرأة«.

»ارتسمت أمام ذهنى صورة من هذا التاريخ احلافل هلذا الرجل الذى اختاره اهلل إىل جواره 
قبل أن يتم الرابعة والستني من سنه فحزنت إشفاقا عىل مرص«.

)39(

ومع كل تقديرى ألخالق حممد حممود وأدائه ووطنيته فإنى ال أستطيع أن أغفر له سامحه 
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هبذه احلملة املسمومة )وال أقول تبنيه هلا( عىل مصطفى النحاس باشا فيام يتعلق بقضية سيف 
الدين.

)40(

ولست أعرف عىل وجه اليقني هل كان حممد حممود عىل علم بحقيقة املؤامرة عىل النحاس 
أم ال، ولكنى أعتقد أن حممد حممود بذكائه وقدرته كان قادًرا عىل أن يدرك مدى نزاهة النحاس 
وجترده وبعده عن مواطن الشبهات، وأن يدرك ما هو أهم من ذلك وهو أنه ال يليق برئيس 

الوزراء أن يسمح بمثل هذه احلملة عىل زعيم لألمة.

وربام يرى البعض أنه قد يسمح للخصوم السياسيني أن ينهجوا مثل هذا النهج ىف حتطيم 
خصومهم وتلويثهم، لكنى وقد بلغت من العمر ما بلغت ال أظن أن هذا مما يليق أو مما يغتفر، 

نسأل اهلل لنا ولقرائنا العافية.

)41(

وىف هذا الصدد فإنى أستطيع أن أعرتف ملحمد حممود بأنه كان قادًرا عىل أساليب أخرى 
أرفع مستوى من مثل هذه احلمالت، ذلك أنه كان هو الوحيد الذى نجح ىف استقطاب أحد 
أو  بانشقاق  مرتبطا  اخلروج  هذا  يكون  أن  دون  إليه  لينضم  الوفد  عن  ليخرج  الوفد  أقطاب 

اختالف أو أزمة.

عن  الوفدى  الوزير  ثم  الوفدى  النواب  جملس  وكيل  خشبة  أمحد  خروج  هبذا  أقصد  وأنا 
الوفد وانضاممه إليه ىف تصديع االئتالف الوزارى عام 1928، وربام أرجع البعض السبب ىف 

ذلك إىل ما كان يربط الرجلني من عالقة قرابة، ومسقط رأس.

)42(

ويبدو أن الزمن )والزمن وحده( كان يدفع حممد حممود أن يتنازل عن كثري من سلطويته، 
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وبدون الدخول ىف تفصيالت كثرية فإنه يمكن القول بأن عددا من التفصيالت التى حفلت 
هبا خالفات وزارته الرابعة واألخرية كانت متس هيبته كزعيم كبري، فإذا بوزراء خمرضمني من 
للوزراء،  كرئيس  اختصاصاته  صميم  ىف  شديد  بتعسف  يتحكمون  باشا  صربى  حسن  طراز 

ويتحمل حممد حممود هذا التعسف برحابة صدر مل يكن معروفا هبا.

وليس أدل عىل هذا من هذه القصة التى يروهيا الدكتور هيكل ىف مذكراته عن وقوف 
خال  الذى  املحل  ىف  وزيرا  باشا  أباظة  دسوقى  إبراهيم  تعيني  ضد  باشا  صربى  حسن 
باستقالة رشوان حمفوظ. وىف إطار رواية هيكل للنزاع الذى حدث عند خلو مقعد أحد 

الدستوريني: 

احلر  باشا  حمفوظ  رشوان  مكان  الزراعة  وزارة  ىف  دستورى  حر  حيل  أن  طبيعيًّا  »كان 
إبراهيم دسوقى  يعني  أن  الوزراء  يوما عىل جملس  باشا  اقرتح حممد حممود  ولذا  الدستورى، 
للعلم. لكن األمر ىف  أمام املجلس  للزراعة. ومثل هذا االقرتاح يذكر عادة  أباظة بك وزيرا 
هذه املرة اختلف عام جرت به العادة. فقد اعرتض حسن باشا صربى عىل تعيني دسوقى بك 
أباظة وزيرا، وهدد باالستقالة من الوزارة إذا تم هذا التعيني قائال: إذا دخل دسوقى بك من 

هذا الباب فأنا أخرج من الباب اآلخر«.

»وسئل )أى حسن صربى باشا( عن سبب اعرتاضه، فلم يذكر إال أن دسوقى بك كان 
يدفع للمرشحني ىف االنتخابات من األحرار الدستوريني مااًل. وملا قيل له: إن دسوقى بك 
سكرتري احلزب، وإنه كان يرشف عىل عملية االنتخاب حلساب احلزب، مل يغري موقفه، بل 

أرص عليه«.

)43(

ويبدو حممد حممود باشا ىف رواية الدكتور هيكل مستسلام: 

اسم  يعرض  مل  باشا  حممد  بأن  مقتنعني  كنا  ألننا  وبخاصة  اإلرصار  هلذا  الدهشة  »وتولتنا 
دسوقى بك عىل جملس الوزراء إال بعد أن اتفق عليه مع القرص«.
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»عىل أن حممد باشا آثر أن يرجئ تعيني وزير الزراعة عىل أن حتدث ىف الوزارة ثغرة باستقالة 
حسن صربى باشا، وقد تكون هلذه الثغرة من بعد نتائج غري حممودة«.

بك  حممد  فيه  عني  ثم  قليل،  غري  زمنا  شاغرا  ذلك  بعد  الزراعة  وزير  منصب  »وظل 
رياض«.
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الفصل الثالث

فيما بين أنداده

)44(

هل كان من املمكن ملحمد حممود أن يتزعم حزبا أو جتمعا ائتالفيا يكون مساويا أو قريبا 
من مستوى الوفد؟ 

من احلق أن نقول: إن جهودا خارقة للعادة بذلت ىف هذا السبيل دون جدوى فأصبحت 
هذه اجلهود »اخلارقة« أقرب إىل »الومهية«.

اجلبل األصفر،  فواكه  مزاد مزرعة  الشهري حول  أن اخلالف  ومن سوء حظ حممد حممود 
ودور السعديني ىف إثارته ىف الربملان قد حدث ىف الوقت الذى شهدرغبة متصاعدة أو ملحة ىف 

تتويج حممد حممود زعيام حلزب كبري يتألف من الدستوريني والسعديني.

وقد قدم الدكتور هيكل هاتني القصتني مضفورتني مع بعضهام البعض عىل نحو ما حدثتا 
بالفعل:

»... كانت املسائل تعرض إذن عىل جملس الوزراء فال يتقيد أعضاؤه فيها برأى حزبى، بل 
يناقشها كل وزير حسبام يرى، فيختلف الدستوريون، وخيتلف السعديون، ثم يقر املجلس رأيا 
ينتهى خالفهم عنده. هلذا حسب بعضهم من اخلري أن تندمج اهليئتان، الدستورية والسعدية، ىف 
هيئة واحدة، يكون حممد حممود باشا رئيسها، والدكتور أمحد ماهر نائب الرئيس، وراقت هذه 
الفكرة بعض اجلهات )هل يقصد الدكتور هيكل ببعض اجلهات القرص امللكى؟( فشجعت 

عليها«
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)45(

الدستوريني  األحرار  أن  يعرتف(  نقول:  )وال  إىل  يشري  هيكل  الدكتور  أن  العجيب  ومن 
قبلوا بالفكرة ىف إطار أن يكون السعديون تابعني هلم، أو لرئيسهم، وهو ما عرب عنه بقوله: إن 
رئيس اهليئة اجلديدة سيكون رئيس الدستوريني، وهو ما يدل بوضوح عىل استناد التفكري إىل 

الرغبة ىف تكريس زعامة حممد حممود نفسه: 

رئيسهم.  سيكون  اجلديدة  اهليئة  رئيس  مادام  بأسا  بالفكرة  الدستوريون  األحرار  ير  »ومل 
سعد  ورثة  بأهنم  يؤمن  زعامئهم  بعض  كان  فقد  السعديني،  عند  مقاومة  لقيت  الفكرة  لكن 
زغلول، وبأهنم سيتغلبون عىل النحاس )باشا( ماداموا حمتفظني باستقالهلم، فأما إذا انضموا 
الوحيد  الوارث  عندئذ  يظل  باشا  النحاس  ألن  الفرصة  عليهم  ضاعت  فقد  الدستوريني  إىل 
لسعد زغلول، وتشبث أصحاب هذه الدعوة هبا تشبثا مل يكن يسريا عىل زمالئهم التغلب عليه، 

لذلك استبعدت فكرة اندماج احلزبني ومل يفكر فيها من بعد أحد«.

)46(

كتبه كان حريصا عىل نسف وتسفيه  فيام  نفسه  الدكتور هيكل  أن  بعد هذا  الطريف  ومن 
فكرة الوحدة بني السعديني والدستوريني: 

»وما كان للهيئتني أن تندجما وقد أثبتت األيام أن اشرتاكهام ىف الوزارة مل يزل ما بينهام من 
تنافس دل عليه ىف وضوح حادث وقع رغم تضامنهام ضد الوفد، فقد استغل السعديون هذا 
احلادث استغالال تساءل األحرار الدستوريون عن املقصود منه، ذلك هو حادث مزرعة اجلبل 

األصفر التابعة لوزارة الزراعة«.

تباع كل عام بآالف اجلنيهات بعد  تنتج فواكه  الكبرية  املزرعة احلكومية  »فقد كانت هذه 
طرحها ىف املزاد العلنى، وتم املزاد ىف تلك السنة كام كان يتم ىف السنوات التى كانت قبلها، 

واعتمده رشوان حمفوظ باشا وزير الزراعة«.

»ثم جرت األقاويل بأن إجراءات املزاد مل تكن سليمة، وأن مزايدين تقدموا تلغرافيا بزيادة 
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كبرية عىل العطاء األخري، فلم تعرهم وزارة الزراعة باال، تشبثا منها، فيام قيل، بإرساء املزاد 
عىل شخص معني«.

)47(

ويستعرض الدكتور هيكل مشاعره إزاء تدخل السعديني املفاجئ ىف القضية وطرحها ىف 
استجواب برملانى وكأن هذا مل يكن من حقهم: 

»وإن الناس ليتحدثون ىف هذا األمر، إذ تقدم إىل جملس النواب استجواب عن هذه الصفقة 
من أحد النواب السعديني، املفروض فيهم أهنم يؤيدون الوزارة. وعجب كثريون هلذا الترصف، 
وتساءل بعضهم: »ما بال املعارضني الوفديني مل يقدموا هذا االستجواب، وقدمه السعديون؟«.

وزير  باشا  رسى  حسني  زميىل  أذنى  ىف  مهس  إذ  الكرباء  أحد  جنازة  يوما  ألشيع  »وإننى 
األشغال، وكان يسري إىل جانبى، بأن امللك يرى أن يستقيل رشوان باشا حمفوظ من الوزارة 

حمافظة عىل نزاهة احلكم، وأن رسالة هبذا املعنى أبلغت إىل حممد حممود باشا«.

الوزارة  الوزارة، وقبل جملس  استقالته من  باشا  أيام من هذا احلديث قدم رشوان  »وبعد 
رسى  إىل  وطلب  هلا،  وزير  يعنينَّ  أن  إىل  للزراعة  وزيرا  باشا  رسى  حسني  وندب  االستقالة، 
باشا أن جيرى حتقيقا دقيقا ىف مزاد مزرعة اجلبل األصفر، وندب رسى باشا حممد رياض بك 

املستشار امللكى بلجنة القضايا إلجراء هذا التحقيق«.

)48(

باالنتباه  حتظى  أن  دون  حممود  حممد  ترصفات  حكمت  مهمة  أخرى  جزئية  إىل  ونأتى 
عىل  حتى  الضيق  إطارها  ىف  احلزبية  العالقات  ترتيب  عىل  قدرته  ضعف  وهى  والتحليل، 

مستوى مجاعات النخبة الصغرية العدد:

وقد وجدت نصا يعربفيه الدكتور هيكل بطريقة بديعة ـ دون أن يقصد ـ عن افتقاد حممد 
حممود للقدرة عىل ترتيب احلديث مع اجلامعات املقربة منه، وهو ما كاد يعصف بعالقته )أى 
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عالقة حممد حممود( بكل من هيكل والبندارى عىل نحو ما نقرأ ىف القصة التالية التى وقعت 
أحداثها قبيل تكليف حممد حممود بتشكيل الوزارة ىف هناية 1937.

)49(
وتنبئنا هذه القصة بمدى ثقة الدكتور هيكل راوهيا بنفسه، وليس هذا هو موضوعنا، كام 
أن تضامن األحرار الدستوريني الذى يرى هيكل أنه بمثابة مغزى هذه القصة ليس هو اآلخر 
افتقاد  يعانى من  باشا كان  أن ذكرنا هو أن حممد حممود  موضوعنا، لكن موضوعنا كام سبق 

القدرة عىل تنظيم اجلامعات الصغرية مما أوقعه ىف كل هذا احلرج:

»... وكثر تردد رجال املعارضة من املستقلني عىل منزل حممد حممود باشا وكثرت مداوالهتم 
معه. وعرفنا يوما أن حممد حممود باشا ُدعى ملقابلة امللك فأقمنا نرقب نتيجة هذه املقابلة لنرتب 

عليها خطتنا«.

املستقلني،  به مجاعة من  فألفيت  باشا،  منزل حممد  إىل  اليوم كعادتى  »وذهبت مساء ذلك 
وجدت  كام  الرافعى،  بك  وعبدالرمحن  باشا  عيسى  وحلمى  باشا  صدقى  إسامعيل  منهم 
صديقى األستاذ كامل البندارى املحامى، فجعلنا نتداول احلديث ىف انتظار عودة حممد باشا 

من القرص. 

يبادلنا  برهة  أقام  لكنه  العرش،  صاحب  وبني  بينه  دار  بام  إلينا  سيفىض  حسبناه  عاد  فلام 
الكبري وقال:  بالصالون  املتصل  الصغري  الصالون  قام ففتح باب  احلديث ىف شئون شتى، ثم 
الصغري  الصالون  اختار  أنه  حيسب  وكلنا  واملعاىل،  الدول  أصحاب  يتقدمنا  وقمنا  اتفضلوا، 

خمافة أن يدخل علينا ىف الصالون الكبري َمْن ال يريد الباشا وجودهم معنا«.

»ودخل احلارضون حتى مل يبق إال عبدالرمحن بك فهمى واألستاذ كامل بك البندارى وأنا، 
عند ذلك وقف حممد باشا بالباب وقال: إىل هنا وكفى«. 

)50(
ونصل إىل العقدة ىف قصة خالف هيكل العارض مع حممد حممود: 
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»وأدهشتنى هذه احلركة فقلت ىف هلجة َمْن شعر بكرامته جترح: وأنا أيضا.. أنا ال أدخل؟

قال: نعم، وأقفل الباب.

عند ذلك صعد الدم إىل رأسى، وغىل ىف عروقى، وانقلبت خارجا من الصالون الكبري إىل 
باب الدار، وقد ملكنى أشد الغضب.

وسألنى كامل بك البندارى: إىل أين؟ رويدا، وأجبته وقد فاض بى الغضب: دعنى، إننى 
سأرسل الساعة استقالتى من احلرب، فلن أرىض ما حدث بأى ثمن.. أنا الذى محلت أثقل 

عبء ىف املعارضة يعرضنى حممد باشا هذا التعريض؟!«.

)51(
يطلعنا الدكتور هيكل بدقة عىل عدد من االنطباعات املتباينة التى سجلها لعدد من زعامء 

تلك احلقبة:

»وقال البندارى بك: لقد تعرضت أنا ملثل ما تعرضت أنت له.. وقد جيمل بنا أن ننتظر حتى 
نقف عىل ما قد يكون ىف األمر من رس. 

قلت: أنت وما بدا لك، أما أنا فمستقيل ال حمالة.

قال: إذن أستقيل معك، وسار إىل جانبى حياول تسكني حدتى حينا، ويكرر تضامنه معى 
ىف االستقالة حينا آخر، ثم ركبنا سيارته فسارت بنا إىل منزله عىل مقربة من كوبرى اإلنجليز ـ 
اجلالء اآلن ـ وحررنا كتاب االستقالة ووقعناه معا ثم عدنا به إىل شارع الفلكى، ودفعنا به إىل 

َمْن يوصله إىل حممد باشا. 

وإنا لننتظر ىف جملسنا بالسيارة عودة الرسول يبلغنا أنه أوصل الرسالة، إذ أقبل حفنى حممود 
بك يطلب إلينا أن ننزل لنقابل شقيقه ولنتفاهم فيام حدث. 

ونظر إىّل البندارى بك نظرة استفسار فأجبت حفنى بك جواب من بلغ منه الغضب غايته، 
وقلت لكامل بك: واآلن عد بنا إىل منازلنا، وعاد بنا إىل منزله هو، وجعلنا نتناول باحلديث ما 

كان«.
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)52(

وتبدأ األمور تسري ىف منحنى احلل عىل نحو يعطينا فكرة عن أن حممد حممود كان حمظوظا 
للغاية فيمن حيبونه وحييطون به، او لعله طابع ذلك العرص: 

»وإنا لكذلك إذ أقبل أمحد بك عبدالغفار وطراف بك عىل فعاتبانا عىل ترسعنا ىف االستقالة، 
ىف  فهمى  بك  عبدالرمحن  يرشك  أن  يريد  يكن  مل  ألنه  صنع  ما  صنع  إنام  باشا  حممد  أن  وذكر 
الصالون  إىل  دعوتنا  قبل  جانبا  يدعونا  أن  بمقدوره  كان  فقد  ذلك  يكن  إن  قلت:  احلديث، 
الصغري، وأن خيربنا بام ىف نفسه وأن يطلب إلينا االنتظار، أما وقد فعل ما فعل وأقفل الباب ىف 
وجهنا، فذلك الدليل عىل أنه ال يعبأ بنا، وهلذا لن أعدل عن االستقالة من حزب ذلك موقف 

رئيسه منى، وال فائدة من املناقشة ىف أمر عزمته ونفذته«.

»ورأى أمحد بك عبدالغفار أال رجاء ىف إقناعنا بالذهاب إىل دار حممد باشا فخرج مع طراف 
بك. 

بك  وأمحد  حممود  باشا  حممد  علينا  دخل  ثم  سيارة  بالباب  وقفت  إذ  نتحدث  نحن  وبينام 
عبدالغفار وطراف بك عىل.

وبعد أن جلسوا قال حممد باشا: »تزعل منى أنا ياهيكل، وتتصور أننى أقصد إغضابك، مل 
يكن ذلك ظنى بك«، وأجبته: أما وقد حرضت دولتك إىل هنا فأنا أكتفى هبذا وأعترب املسألة 
منتهية وكأن مل حيدث شىء. وأراد هو أن يتابع احلديث، ولعله أراد أن يفرس موقفه، فقلت: 

وال أزال متجهام: ال رضورة للكالم ىف أمر أعترب أنه مل حيدث«.

»مل يكن ىل أن أصنع ىف مثل هذا املوقف غري ما صنعت، بعد أن رأيت الرجل أقبل غري مرتد 
معطفه ىف هذه الليلة القارسة الربد من لياىل ديسمرب، مسارعة منه ملرضاتنا«.

»مل أكن ألقص هذا احلديث لوال أنه يفرس جانبا من خلق حممد باشا حممود، رغم ما كان 
يوصف به من تعال وكربياء، وأنه يصور تضامن األحرار الدستوريني ىف هذا الظرف الدقيق 

الذى كانت تتخطاه املعارضة ىف مرص«.
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)53(

كان أول عهد حممد حممود باملناصب الوزارية هو توليه وزارة املواصالت ىف وزارة عدىل 
 )1927 أبريل  ـ   1926 )يونيو  شهور  عرشة  استمرت  ائتالفية  وزارة  وكانت  الثانية،  يكن 
اشرتك فيها الوفد والدستوريون، ومن الطريف أن النحاس باشا كان ـ كام ذكرنا من قبل ـ قد 
بدأ مناصبه الوزارية أيًضا بتوىل وزارة املواصالت ىف وزارة سعد زغلول باشا، ومن الطريف 

أكثر أن النقراشى باشا قد بدأ هو أيضاهبذه الوزارة ىف وزارة النحاس الثانية )1930(.

ـ   1927 )أبريل  شهًرا  عرش  أحد  استمرت  التى  ثروت  وزارة  وهى  التالية  الوزارة  وىف 
مارس 1928( وكانت امتدادا للوزارة األوىل صعد نجم حممد حممود ليتوىل وزارة املالية، ومن 

الطريف أنه ىف تشكيل هاتني الوزارتني كان أحدث الوزراء مجيًعا.

الثانية مل تضم وزيًرا جديًدا غريه، عىل حني مل تضم  باشا  أن وزارة عدىل  و األكثر طرافة 
وزارة ثروت الثانية أى وزير جديد، وهكذا ظل هو بمثابة األحدث، بل إنه طوال الفرتة التى 
شملت النصف الثانى من عام 1925 وعامى 1926 و1927 مل يدخل الوزارة وزير جديد 

غريه.

)54(
وملا شكل النحاس وزارته األوىل ىف مارس 1928 كامتداد لوزارتى عدىل وثروت، احتفظ 
حممد حممود بوزارة املالية ىف وزارة النحاس باشا التى استمرت ثالثة شهور )مارس 1928 ـ 

يونيو 1928(.

باشا، وكان  النحاس  ليخلف  الوزارة  إىل رئاسة  املنصب  وقد صعد حممد حممود من هذا 
إىل  امليل  أو  إليه  امليل  الوزراء ذوى  من  وثالثة  استقال هو  بأن  نعرف،  ما  نحو  صعوده، عىل 
األحرار الدستوريني )هم أمحد خشبة باشا وإبراهيم فهمى كريم باشا وجعفر وىل باشا( من 
االئتالف احلكومى احلاكم فتصدع االئتالف وعهد إليه هو نفسه بتشكيل وزارته األوىل )يونيو 
1928 ـ 2 أكتوبر 1929( التى كانت أطول عمًرا من كل الوزارات السابقة عليها، بل هى 
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الثانية عىل مدى عهد امللك فؤاد من حيث طول البقاء )15 شهًرا( )بعد وزارة صدقى األوىل 
التى مل يكن عهدها قد جاء بعد( وىف وزارته هذه احتفظ حممد حممود لنفسه بوزارة الداخلية 

بعد يومني من تشكيل الوزارة.

)55(
وقد اشتهر حممد حممود ىف أثناء هذه الفرتة بأنه صاحب اليد احلديدية، ومن املعروف أن 
جريد«.  من  ذراع  ىف  حديد  من  »يد  املأثور:  بقوله  التسمية  هذه  من  قد سخر  العقاد  األستاذ 
وقد سارت الصحافة وراء األستاذ العقاد فسامت حممد حممود كل أنواع النقد املقبول وغري 

املقبول.

»اليد  باسم  فخم  جملد  ىف  األوىل  وزارته  إبان  حممود  حممد  كلامت  مجعت  فقد  املقابل  وىف 
احلديدية«.

)56(
ىف 30 ديسمرب 1937 بدأت فرتة حممد حممود الثانية ىف رئاسة الوزارة وقد استمرت حتى 
الثانية  وزاراته  مثلت  ومتصلة  متعاقبة  وزارات   3 خالهلا  شكل  وقد   ،1939 أغسطس   18
خيتلط  التى  الوزارات  هذه  بني  نفرق  أن  املهم  ومن  األخرية(،  هى  )التى  والرابعة  والثالثة 
احلديث عنها ىف كثري من أدبيات السياسة، والتى يتناوهلا البعض بصفة إمجالية عىل أهنا وزارة 
واحدة هى وزارة حممد حممود الثانية، ومن التبسيط أن نقول: إن السبب ىف تشكيل وزارتني 
ىف  مهم  لكنه  شكليا،  كان  للثانية،  امتدادا  كانتا  اللتني  والرابعة  الثالثة  الوزارتني  أى  أخريني 

التقاليد الدستورية وتشكيالت الوزارة:

 � فقد أجريت انتخابات وكان البد من تشكيل وزارة )هى الثالثة بني وزاراته( بناء عىل 
نتائجها.

 � أما ثالثة هذه الوزارات )وهى الوزارة الرابعة بني وزاراته( ملحمد حممود فقد تشكلت 
كى تضم السعديني إىل الوزارة.
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)57(

وهكذا يمكن رسد هذه الوزارات وعمرها ومكوناهتا احلزبية عىل النحو التاىل:

، والتى عاشت أربعة شهور وأجرت االنتخابات،   وزارته الثانية ىف 30 ديسمرب 1937 �
وقد شكلها من األحرار الدستوريني وبقايا حزب االحتاد، واحلزب الوطنى.

بعد ظهور نتيجة االنتخابات   والثانية هى وزارته الثالثة التى تشكلت ىف 27 أبريل 1938 �
فوز  عن  أسفرت  االنتخابات  أن  ومع  شهرين،  قرابة  وعاشت  وزارته،  أجرهتا  التى 
احلزبني السعدى والدستورى بمقاعد متقاربة، لكن السعديني آثروا أال ينضموا هلذه 

الوزارة.

الوزارة كى تضم  ، وقد تشكلت هذه  يونيو 1938 � الرابعة ىف 24   والثالثة مع وزارته 
السعديني وتعيد األمور إىل نصاهبا الطبيعى، وقد عاشت هذه الوزارة أكثر من عام.

)58(

وعند تشكيل حممد حممود لوزارته الثالثة )إبريل 1938( احتفظ بالداخلية أيًضا مع الرئاسة 
ملدة ثالثة أسابيع فقط حيث أسندها إىل أمحد لطفى السيد، عىل حني توىل هو املالية ىف الفرتة 

الباقية من حكم الوزارة )18 مايو 1938 ـ 24 يونيو 1938(.

أما ىف وزارته الرابعة فقد اكتفى بالرئاسة دون أن يتوىل املالية أو الداخلية معها، وقد 
ترك هاتني الوزارتني ألكرب قطبني سعديني، وكان نجمهام ىف ذلك الوقت ىف أقوى مراحله 
وقد   ،1938 انتخابات  ىف  كبرية  بأغلبية  وحزهبام  مها  وفوزمها  الوفد  عىل  خروجهام  بعد 
توىل املالية ىف وزارته الرابعة الدكتور أمحد ماهر باشا، عىل حني توىل النقراشى باشا وزارة 

الداخلية.

باشا نفسه عمل وزيًرا للاملية حتت رياسة رئيسني للوزراء  الطريف أن حممد حممود  ومن 
مها: ثروت باشا والنحاس باشا، عىل حني عمل معه ىف وزاراته األربع أربعة وزراء للاملية هم: 
عىل ماهر )ىف الوزارة األوىل(، وإسامعيل صدقى )ىف وزارته الثانية وبداية وزارته الثالثة(، وهو 
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نفسه )ىف بقية وزارته الثالثة(، وأمحد ماهر باشا )ىف وزارته الرابعة(، أى أنه مل يعمل معه كوزير 
للاملية إال رؤساء وزراء الحقون، أو سابقون، أو حاليون )هو نفسه(.

)59(

اشرتك حممد حممود ىف 3 وزارات وشكل 4 وزارات، أى أنه رأس أكثر مما ترأس.

ومل يتول من الوزارات إال ثالًثا: املواصالت، واملالية، والداخلية.

من بني رؤساء الوزارات )حتى عام 2000( يأتى ىف ترتيب متأخر من حيث عدد الوزراء 
اجلدد الذين استوزرهم وأتاح هلم لقب الوزير. إذ يأتى ىف الرتتيب اخلامس عرش )مكرر( بني 

رؤساء الوزراء من حيث عدد املستوزرين اجلدد.

ويأتى ىف ترتيب أكثر تأخرا عن هذا من حيث متوسط الوزراء الذين استوزرهم.

فعىل مدى 4 وزارات مل يستوزر إال 14 وزيًرا بمتوسط 3.75 وزير ىف الوزارة الواحدة.

لكن اجلدير بالذكر أنه مل يكن ـ فضاًل عىل هذا ـ صاحب االختيار ىف كل هؤالء، فقد كان 
َمْن يمثلهم ضمن احلصة  املثال أن خيتاروا  هناك ائتالف وزارى يسمح للسعديني عىل سبيل 

املخصصة هلم ىف الوزارة االئتالفية.

)60(

ىف  ا  جدًّ كبرية  قيمة  ذات  حممود  حممد  وزارات  دخلت  التى  األسامء  بعض  فإن  هذا  ومع 
تارخينا السياسى.

وزارته  ىف  وذلك  عفيفى،  حافظ  والدكتور  السيد،  لطفى  أمحد  استوزر  َمْن  أول   � فهو 
األوىل )1928(.

 � كام أنه هو الذى استوزر حسني رسى باشا، والدكتور حممد حسني هيكل باشا، فضاًل 
الوطنى حممد حافظ رمضان، وذلك ضمن سبعة وزراء ىف وزارته  عىل زعيم احلزب 

الثانية )ديسمرب 1937(.
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)أبريل  الثالثة  وزارته  ىف  باشا  عبدالرازق  مصطفى  الشيخ  استوزر  الذى  هو  أنه   � كام 
.)1938

.) وهو الذى استوزر سابا حبشى باشا ىف وزارته الرابعة )يونيو 1938 �

)61(

وباإلضافة إىل هؤالء األعالم السبعة فقد استوزر أيًضا َمْن هم أقل ذكًرا ىف التاريخ املعارص، 
وإن كانت قيمتهم ىف ميادين عملهم ال تقل عن هؤالء، وهم: حسني رفقى، ومراد وهبة، وأمحد 
كامل، وكامل البندارى ىف الوزارة الثانية، ورشوان حمفوظ باشا ىف الوزارة الثالثة، والدكتور 

حامد حممود، وحممد رياض ىف الوزارة الرابعة.

ومن الطريف أن رئيس الوزراء الوحيد الذى استوزره حممد حممود باشا كان هو حسني 
الذى توىف حممد حممود ىف  الوزراء  املصادفات أن حسني رسى كان رئيس  باشا، ومن  رسى 

عهده، وتقدم املشيعني جلنازته.
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من الوظيفة إلى الزعامة
الباب الثانى
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الفصل الرابع

فيما قبل ثورة 1919

)62(

ولد حممد حممود باشا ىف قرية ساحل سليم التابعة ملركز أبو تيج ىف مديرية )اآلن حمافظة( 
أسيوط ىف 4 إبريل 1878. 

، وقد أصبح رئيسا لـحزب  القوانني  باشا سليامن وكيال ملجلس شورى  أبوه حممود  كان 
األمة عند تأسيسه عام 1907. وكان أيضا من كبار مالك األراىض الزراعية ىف الصعيد ، وعىل 

سبيل التقريب فريوى أنه أورث ابنه 1600 فدان.

ثم  االبتدائية عام 1892،  الشهادة  ونال  أسيوط  بمدرسة  تعليمه  باشا  تلقى حممد حممود 
التحق باملدرسة التوفيقية بالقاهرة، حيث أتم دراسته فيها عام 1897.

بإنجلرتا، وحصل عىل دبلوم ىف علم  باليول جامعة أكسفورد  درس حممد حممود ىف كلية 
التاريخ، وكان أول مرصى خترج ىف جامعة أكسفورد. 

انتقل  ثم   ،)1902  -1901( املالية  بوزارة  مفتش  وكيل  عني  إنجلرتا  من  عودته  عقب 
الداخلية، وعني مساعد مفتش عام 1904، ثم سكرترًيا خصوصيًّا ملستشار وزير  إىل وزارة 

الداخلية اإلنجليزى عام 1905.. 

)63(

كان حممد حممود باشا من أوائل الذين اختريوا لتوىل مناصب املديرين ىف سن مبكرة، وهى 
الكرامة،  عىل  واحلرص  الشخصية  باستقالل  أداؤه  متيز  وقد  العالية،  احلكومية  الوظائف  من 



54

بالنظر ىف تأمل تاريخ حممد حممود قبل انضاممه إىل سعد باشا زغلول ىف  وهى جزئية جديرة 
تكوين الوفد املرصى. 

حلمى  عباس  اخلديو  وزارها  األوىل،  العاملية  احلرب  قبل  للفيوم  مديًرا  حممود  حممد  عني 
ولكنه قطع الزيارة ملا رأى هجوم حممد حممود باشا عىل مأمور زراعة اخلاصة اخلديوية.

)64(

مواضع  للفيوم، وعن  مديًرا  أثناء عمله  اخلديو عباس حلمى، ىف  مع  أزمته  نشأت  هكذا 
عن  يومياته(  )ىف  بيوم  يوما  سجلها  التى  انطباعاته  ننقل  زغلول  سعد  مذكرات  من  متفرقة 

تطورات هذه القصة:

يقول سعد زغلول:

»اجتمعنا بني يدى احلرضة اخلديوية، وكانت )أى احلرضة اخلديوية( عىل أشد حاالت 
االنفعال، وجرى الكالم ىف موضوع املديرين، فتكلم فيه بكالم شديد....

قال: إن مدير الفيوم )يقصد حممد حممود بك.. باشا فيام بعد( قدم استعفاءه، وبلغنى أنه 
ُرفض قبوله، هل هذا صحيح؟ 

فقال ناظر الداخلية: نعم قدم استعفاءه.

فقال: إن املبدأ الذى جرت احلكومة عليه منذ سبعة عرش عاًما، هو أن تقبل احلكومة 
كل استعفاء يقدم هلا! فيلزم قبول هذا االستعفاء حتاًم، حتى يشتغل هذا املدير بالسياسة مع 

لطفى السيد، فيشتغل أحدمها باإلنجليزية، واآلخر بالفرنساوية!

وقد وقف اليوم أمامى متوكئا عىل سيفه، ومجع العمد بواسطة التليفون ليحرضوا خطبة 
لطفى السيد، وأنا ال أقبل ذلك مطلقا، وهذه أحوال ال يمكن السكوت عليها!«.

»ثم قال )أى اخلديو( لبطرس باشا )غاىل( عند االنرصاف: انظر ىل هذه املسألة وابحث 
فيها. وأضاف قائال: وقد بلغنى أن ىف نية البعض عمل مظاهرة! والالزم اختاذ مجيع الوسائل 

ملنع ذلك«.
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)65(

ثم تروى مذكرات سعد زغلول فصال آخر من القصة:

»وفهمت أمس )10 يناير سنة 1909( من حممد سعيد أن اخلديو رفض مقابلة حممد حممود، 
وأنه مرص عىل قبوله استعفاءه، وأنه أعطاه إجازة عرشة أيام حتى هييئ بطرس الوسائل لنهو 

)إهناء( املسألة«.

»وكنت دعوت حممد حممود يوم اجلمعة للحضور عندى، فحرض بعد تردد، وفهمت منه أنه 
متأثر لكونى مل أكاشفه يوم العيد باملسألة، ومل أدخل بيته للمعايدة، فوضحت له احلقيقة«. 

»ثم أخربنى أنه مراقب، وأنه خيشى االجتامع بالناس، حتى ال يمسهم رض«.

»فقلت: ذلك وهم منك، فال تطع الوهم، ومن السهل تأويل حضورك برجاء تبديه«.

»فقال ـ وقد انفعل ـ: أنا لست راجًيا وال أميل للرتجى! 

وانرصف حتت التأثري، بعد أن طلبت منه أن يمر بى، ولكنى مل أره لآلن«.

)66(

وحيلـل سـعد زغلول األحـداث عـىل طريقته املتأثـرة بنظراتـه السـيكولوجية والفلسـفية 
الذكية:

»يظهر ىل من ترصفاته )احلديث عن حممد حممود( ىف حادثته، أنه يريد اجلمع بني الوظيفة 
واإلباء: يود البقاء ىف الوظيفة، ويريد أن يكون بقاؤه فيها مقرونا بالعزة والشمم، لذلك مل يقدم 
االستعفاء مبارشة، بل أرسله ابتداء إىل عبداخلالق ثروت، صديقه وصديق ناظر الداخلية، ثم 

قدمه هو بنفسه!

أنه إن كان اعترب تقديم غريه عليه جارًحا له جرًحا ال يلتئم مع بقائه ىف الوظيفة، ملا  عىل 
تشبث هبذه الوسائل التى ال تعترب إال من قبيل التمحك واالستعطاف، كام أرشت إليه بذلك، 



56

وإن مل يكن اعتربها كذلك، فكان األليق به أن يسكت عن االستعفاء، وأن يلتمس الرتقى 
بغري هذا اإلباء«.

)67(

وىف موضع أخري يروى سعد زغلول املرحلة األخرية من هذه القصة عىل نحو ما حدثت 
ىف وقتها فيقول:

كان  وقد  فيها،  القول  طال  أن  بعد  الفيوم،  مدير  حممود،  بك  حممد  مسألة  »انتهت 
تراءى  لكن  وظيفته،  من  يستعفى  حتى  أسوان  إىل  نقله  أو  برفته،  متشبًثا  العاىل  اجلناب 
للجهة األخرى أن ىف حتقيق ذلك خطًرا عىل املوظفني، فلم توافق عليه، وانتهى احلال عىل 

استبقائه«.

ومن أكثر األمور طرافة أن اخلديو عباس نفسه عاش حتى رأى حممد حممود رئيسا للوزراء:

)68(

القناة ومن الطريف أن مذكرات سعد زغلول  وفيام بعد فإن حممد حممود نقل إىل حمافظة 
تدلنا عىل أن رئاسة الدولة مل تكن مرتاحة هلذا التعيني وكانت تستكثرهذا املنصب عىل حممد 

حممود.

»... وأظهر امتعاضه من تعيني حممد حممود حمافًظا للقنال، وقال: إنه كان يتوهم أنه حمافظ 
لبورسعيد دون اإلسامعيلية والقنال. 

وكاد يسقط التعيني، لكنه عدل بعد إظهار عدم االرتياح«.

)69(

عهد  ىف  للبحرية  كمدير  عمله  أثناء  ىف  له  وكانت  للبحرية،  مديرا  حممود  حممد  أصبح  ثم 
السلطان حسني كامل مشكلة كربى.
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ومن املفيد أن نقرأ بعض الروايات عن أزمته ىف البحرية من خالل مذكرات سعد زغلول  
ونص بديع لتوفيق احلكيم ىف كتابه »عصفور من الرشق«.

ونبدأ بنص احلكيم ألن والده كان هو املستشار الذى أنقذ حممد حممود باشا )رئيس الوزراء 
فيام بعد( من مؤامرات اإلنجليز ضده. 

وقد قص توفيق احلكيم القصة ىف كتابه »عصفور من الرشق« بطريقة فنية شائقة دون أن 
مل  الذى  احلكيم(  إسامعيل  )املستشار  والده  نزاهة  إىل  بوضوح  مشريا  احلقيقية،  األسامء  يذكر 
يقبل التخىل عن ضمري القاىض إرضاء لإلنجليز، وقد كان احلكيم حريصا عىل أن يفخر كل 

الفخر بموقف والدته املؤيد ألبيه ىف هذا السلوك املعىل من قيمة ضمري القاىض.

)70(
وهذا هو نص رواية احلكيم:

»... هو أيضا )احلديث عن بطل العمل الفنى الذى هو احلكيم نفسه( نشأ عىل الكراهية.. 
ـ  مساء  ذات  ـ  البيت  دخل  حني  الشاحبة  أبيه  صورة  قط  ينسى  لن  إنه  اإلنجليز..  كراهية 

مضطربا، متأثرا«.

»كان حمسن يسمع املستشار من فتحة الباب خياطب زوجه، ويقول: إما التخىل عن الوظيفة.. 
وإما التخىل عن ضمريى كقاض.. إن أكل العيش أصبح مهددا«.

متناقضة..  متغرية،  طبيعتها  كانت  بانتفاضة..  فأحست  متيقظة،  عملية،  حمسن  أم  »كانت 
حتب  وهى  وضعيفة..  قوية  وقاسية..  رحيمة  وهى  خائفة..  تراها  ذلك  ومع  شجاعة،  فهى 
تتطلب  والتى ال  كبريا،  تكلف صاحبها شيئا  التى ال  العظمة  لكن  احلدود،  أبعد  إىل  العظمة 

التضحية، وال التى هتدد احلياة، وال حتى األرزاق«.

»كانت تفهم معنى الكلامت الرنانة مثل: الضمري ـ احلكمة ـ الشجاعة«.

بأفكارها..  ترتفع  أن  ىف  ترتدد  مل  ألعوبة،  كان  القاىض،  زوجها  ضمري  أن  علمت  »وحاملا 
ضمري  إن  قائلة:  لزوجها  رأهيا  فأعلنت  املركز،  فقدان  عىل  يرتتب  ما  اللحظة  هذه  ىف  ناسية 

القاىض ورشفه قبل كل شىء«.
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ىف  قضية  عن  يتكلمون  والناس  املوضوع..  هذا  حول  يدور  ما  كل  تعلم  كانت  »لقد 
االستئناف.. واهلمس يدور ىف كل مكان.. إن القضية مؤامرة من مؤامرت اإلنجليز ضد مدير 

أحد أقاليم الدلتا الذى اهتموه بالكربياء«.

)71(
ويرسم توفيق احلكيم بطريقة انتقائية بديعة بعض مالمح شخصية حممد حممود باشا وما 

كان من اضطراب عالقته كمرصى باإلنجليز فيقول:

»وكان املدير ابنا إلحدى األرس الغنية ىف الوجه القبىل، تلقى علومه ىف أكسفورد، وعاش 
مدة كبرية ىف إنجلرتا، وكان حيبها مثلام حيب بالده، بل كان حيب كل ما هو إنجليزى«.

»وجاء إىل بلده، فكان يرسل مالبسه مرتني ىف الشهر إىل إنجلرتا لغسلها وكيها، ثم عني يوما 
مديرا إلحدى حمافظات الوجه البحرى، وهناك اكتشف ألول مرة وجه اإلنجليز احلقيقى«.

»مل يكن ذلك »اجلنتلامن« الذى عرفه ىف إنجلرتا رجال حمبوبا ورشيفا، لقد أصبح كائنا آخر، 
يفرض سلطانه، ويصدر  الذى  احلاكم  إنه  بالده..  اإلنجليزى ىف  مثيله  مع  يتعارض  ذا خلق 
أوامره عىل أكرب الشخصيات املرصية.. إنه ألمر عادى أن يستقبل املدير ـ وهو موظف كبري ـ 

أى موظف إنجليزى صغري يمر باملحافظة«.

»وكان هذا املديرـ  صديق اإلنجليزـ  غري جاهل هذا التقليد املهني، ولكن الشىء الذى كان 
جيهله أن ذاك اإلنجليزى املحتل ال يقر صداقته للمرصى.. إن قاموسه ال حيوى غري كلمتى 

)سيد وعبد(.

)72(
ثم يتعمق احلكيم رسم مالمح تعامل حممد حممود باشا مع اإلنجليز فيقول:

»إن املدير، كان قد قرر االستقالة، وملا علم اإلنجليز بذلك لفقوا له هتمة.. فاهتموه ظلام 
بأنه عذب بعض املتهمني ىف قضية للحصول عىل اعرتافات منهم، وهذا عمل غري مرشوع ىف 

قوانني اإلنسانية، والقوانني املدنية!!«.
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»لقد كانت عمليات ظاهرها الرمحة، وباطنها االنتقام من شخص أرادوا إذالله.. فباسم 
اإلنسانية هيامجون أعداءهم وحياكموهنم،، هذه كانت طريقة اإلنجليز التى يتقنوهنا«.

»وكان ـ ىف احلقيقة ـ مديرنا جيهل كل هذا التدبري.. أن اجلناة يربؤون، واألبرياء يصبحون 
جناة، وهم ىف كل ذلك ال يعدمون الوسائل«.

)73(

)ومها  وزوجته  القاىض  موقف  حكمت  التى  القيمية  الرؤية  منابع  بعض  احلكيم  ويصور 
والداه(، وأثر هذه املالمح ىف تشكيل ضمري القاىض وحكمه ىف قضية حممد حممود باشا.

»وكان أبو حمسن مكلفا بالنطق باحلكم ىف هذه القضية، وبعد أن حقق القضية جيدا، ورأى 
اجلروح املفتعلة ىف أجسام املصابني، وعلم حقيقتها.. خافوا أال تكون هذه أدلة قاطعة، فجاؤوا 

إليه بمن يرس ىف أذنه ويقول له: »جيب أن يكون حكمك مدينا للمدير، وإال..«.

»وكان القاىض يعلم يقينا برباءة املدير، كام كان الرأى العام يعرف ذلك«.

»وجاءت الوعود بعد التهديد لعلها تفيد.. فقد ملحوا له باإلنعام عليه بالرتب والنياشني ىف 
غداة احلكم«.

»فامذا عساه يفعل؟«.

بحسب  احكم  لزوجها:  وتقول  وطبيعتها  نزعتها،  عىل  تتغلب  حمسن  أم  كانت  »لذلك، 
ضمريك ياعزيزى، وليكن ما يكون«.

»وحكم القاىض بالرباءة.. ولكن هذا مل يمنع املعتدين من أن جيدوا نصا قانونيا عاوهنم عىل 
القضية  تلك  بعد  املدير، والذى أصبح  إدانة  يتعاون معهم عىل  القضية إىل قاض آخر  حتويل 

زعيام من زعامء الثورة املرصية«.

)74(

وننتقل إىل النصوص املوجزة التى حتدثت هبا مذكرات سعد زغلول عن هذا الواقعة: 
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»وقعت ىف مديرية البحرية حوادث تعذيب شنيعة جرت عىل أنواع خمتلفة، فرضب البعض 
وجلد، وجوع البعض، وربط البعض مجاعات مجاعات بحبل يشده رشطى عىل جواد ويكرههم 

عىل العدو من إيتاى البارود إىل دمنهور، ومن دمنهور إىل بالد أخرى.

وقد ظهرت آثار الرضب عىل أرجل نحو أربعني رجاًل ومات أحدهم من شدة التعذيب«.

»وكان حممد حممود باشا ىف ذلك الوقت مديًرا للبحرية، وعندما سمع السلطان حسني بام 
حدث أمر بإحالة مديرها إىل املعاش فوًرا، رغم أن السلطة اإلنجليزية كانت هى املسئولة«.

»وقد نظرت حمكمة جنايات اإلسكندرية هذه القضية، وحكمت بحبس احلكمدار سنتني 
بعض  وعىل  أشهر،  ثالثة  ملدة  البسيط  باحلبس  البارود  إيتاى  مركز  مأمور  وعىل  الشغل،  مع 

ضباط الرشطة باحلبس ملدة سنة، مع االحتفاظ باحلق املدنى ألهل الذين ماتوا من التعذيب. 

وصدر قرار بفصل وكيل نيابة املركز املذكور ألنه شاهد التعذيب وسكت عنه«.

)75(

وهى  القضية،  هذه  جتاه  وشكوكه  انطباعاته  عن  بحديث  زغلول  سعد  ويصارحنا 
انطباعات وشكوك توحى بمدى احلنكة التى كان سعد زغلول متتع هبا:

البحرية،  تعذيب  قضية  ىف  والدفاع  املحكمة  بني  تتداول  التى  املناقشة  من  ىل  »ويلوح 
أن املحكمة ستحكم عىل املتهمني فيها، ومن الغريب أنى قرأت ما يدل عىل اندهاشها من 
تندهش من حصول هذه  اإلنجليزية، ومل  اإلدارة  ثبتت عىل  أوراق  املتهمني عىل  حصول 

األوامر وصدورها من مصدر إنجليزى عال!«.

»ولقد سبق إىل وهم املحكمة أن الذى سلم بعض األوراق هو مدير البحرية، لكوهنا 
صادرة إليه من املستشار بصفة رسية، وعندى أن الدفاع، إذا كان صديًقا هلذا املدير، فلم 
يكن له أن يربز هذه األوراق، ألن ذلك يعطى شبه حق للوزارة ىف أن تشتد عليه ىف املعاملة، 

بعد أن مل يكن هلا وجه ىف معاملته بالطريقة التى يعلم أغلب الناس شأهنا«.
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الفصل الخامس

محمد محمود 
وقضية االستقالل الوطنى

)76(

جتمع املصادر التارخيية عىل أن حممد حممود انضم لسعد زغلول منذ بداية احلركة الوطنية 
سعد  رافق  الذى  املفاوضات  وفد  ضمن  وكان  مالطة  إىل  باشا  سعد  مع  ونفى   ،)1919(

باشا.

وفد  بتأليف  نادى  من  أول  كان  غريه(  وليس  )هو  أنه  وحمبوه  حممود  حممد  أنصار  ويرى 
للمطالبة بحق مرص ىف تقرير مصريها وفًقا للمبادئ التى أعلنها الرئيس األمريكى »ولسن« 

عقب انتهاء احلرب العاملية األوىل، )وأن هذا حدث منذ سبتمرب 1918(.

املعنى،   ومن احلق أن نشري إىل أن سعد زغلول نفسه سجل ىف مذكراته ما يشري إىل هذا 
حيث قال:

»فاحتنى حممد باشا حممود ىف أنه ينبغى أن نفكر ىف حالة مرص بعد احلرب، وجيب أن تتحد 
مجاعة من أهل الرأى عىل التفكر ىف هذه املسألة!«.

»فقلت: »ممن تتألف هذه اجلامعة؟«.

وأنا،  حممود(،  حممد  )أى  وهو  ولطفى،  فهمى،  وعبدالعزيز  شعراوى،  ذكر  »فجرى 
وعدىل«.
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»وتأجل البحث فيها إىل فرصة أخرى«.

»وقد ذكرت له طرًفا من سقطات عبدالعزيز، وبينت له كثرًيا من الشكوك ىف سريته. فام 
صدق وال كذب! وتأجل البحث ىف املسألة لوقت آخر«.

)77(
الضوء عىل طبيعة  تلقى  ثورة 1919  تاريخ  نقدم ومضات مركزة من  أن  هنا  املفيد  ومن 

وحجم الدور الذى قام به حممد حممود.

 ىف اليوم السابق ملا عرف بأنه ثورة 1919 اعتقله اإلنجليز مع سعد زغلول ومحد الباسل 
وإسامعيل صدقى، ونفوا إىل مالطة، مما أدى إىل قيام الثورة. 

كان حممد حممود هو األصغر سنا بني هؤالء الزعامء األربعة. 

هلم  الربيطانية  السلطات  وسمحت   ،1919 إبريل   8 ىف  وصحبه،  سعد  عن  اإلفراج  تم 
بالسفر إىل باريس، بعد أن كان مؤمتر الصلح قد اعرتف باحلامية الربيطانية عىل مرص، بمشاركة 
الرئيس األمريكى ولسون، قرر الوفد أن يبعث بمحمد حممود إىل الواليات املتحدة األمريكية، 

ليشرتك مع القاىض األمريكى املسرت فولك ىف الدعاية للقضية املرصية. 

)78(
ثم تبدأ مرحلة املفاوضات واالنشقاق ىف داخل الوفد املرصى حيث أعلن اللورد ملنر وزير 
باريس  إىل  فعاد حممد حممود  املرصى،  الوفد  مع  املفاوضات  بدء  الربيطانى عن  املستعمرات 

ليشارك ىف هذه املفاوضات. 

ىف  املرصيني  رأى  ملرص الستطالع  الوفد  أرسلهم  الذين  األربعة  من  حممود  حممد  كان  ثم 
املقرتحات الربيطانية.

»نبتت فكرة«، واتصاالته  وكان سعد زغلول قد رتب لرفضها من خالل برقيته الشهرية 
الرسية الفاعلة مع سكرتري جلنة الوفد املركزية ىف القاهرة عبد الرمحن فهمى بك. 
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)79(

يدعونا الرتتيب املوضوعى إىل أن نقفز مبارشة إىل 1928 أى إىل عهد وزارته األوىل حيث 
دارت اجلولة الرابعة من جوالت املفاوضات املرصية الربيطانية: 

ىف عهد وزارته األوىل )وبالتحديد ىف يوم 26 يونيو( بدأت دورة املفاوضات الرابعة بني 
مرصوبريطانيا ىف لندن، يتوالها من اجلانب املرصى رئيس الوزراء وحده مع وزير اخلارجية 

الربيطانية هندرسون.

سوى  املفاوضات  تستمر  فلم  تلميعه،  عىل  حريصون  الربيطانيني  أن  الواضح  من  كان 
أسبوعني، بينام كانت مفاوضات ثروت قد استمرت عرشة شهور! 

ىف 3 يوليو أعد اإلنجليز أول مرشوع للمعاهدة واستدعى رئيس الوزراء عبد احلميد بدوى 
باشا إىل لندن لصياغة املرشوع بصفة هنائية. 

)80(

وينشط حممد حممود عىل مجيع اجلبهات:

يتنقل  كان  الذى  فؤاد  امللك  غضب  اخلارجية  وزير  عفيفى  حافظ  الدكتور  إليه  أهنى 
شهدهتا  التى  التفصيالت  عىل  فؤاد  امللك  بإطالع  ونصح  أوروبا  إىل  الطويلة  رحلته  ىف 
املفاوضات. وهلذا سافر حممد حممود إىل باريس يوم 9 يونيو فالتقى بامللك وأطلعه عىل ما 

دار ىف املحادثات. 

عاد حممد حممود إىل لندن يستأنف املفاوضات بعد يومني، وشكلت جلنة وزارية بريطانية 
برئاسة هندرسون ملتابعتها. 

اعرتض رؤساء أركان حرب القوات الربيطانية عىل املرشوع، بينام أيد رئيس الوزراء رامزى 
ماكدونالد مرشوع املعاهدة. 
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)81(

كان مرشوع املعاهدة الذى نجح حممد حممود ىف التوصل إليه يتفوق عىل مرشوع تشمربلني 
- ثروت ىف 3 تنازالت إضافية من جانب اإلنجليز، وهى: 

النقطة  القناة. وهذه  إىل منطقة  القاهرة واإلسكندرية �  الربيطانية من  القوات   انسحاب 
طالب هبا عدىل وثروت ورفضتها بريطانيا التى أرصت عىل انتشار القوات الربيطانية 

ىف كل مدن مرص. 

 � اعرتاف بريطانيا للحكومة املرصية بأهنا »املسئولة منذ اآلن عن أرواح األجانب ومحاية 
األقليات«. 

 � استعداد بريطانيا أن تفحص بروح العطف اقرتاًحا بعودة أورطة مرصية إىل السودان ىف 
الوقت الذى تنسحب فيه القوات الربيطانية من القاهرة. 

)82(
عاد حممد حممود إىل مرص يوم 23 أغسطس ىف صحبة امللك فؤاد. و نظم األحرار الدستوريون 

ىف اإلسكندرية استقبال الفاحتني ملحمد حممود لدى عودته بمقرتحات املعاهدة.

يظهر  بام  بالرفض!!  التعنت  فإما  بمعاهدته  والوفد  النحاس  أن حيرج  حاول حممد حممود 
النحاس مناعا للخري!! وأما القبول بزعامة حممد حممود.

كان النحاس أذكى بكثري حني رد ىف قوة بأن املناقشة املوافقة من شأن الربملان والشعب وىف 
ذلك نعمة، أما ىف غياب الديمقراطية وحكم الشعب فهى نقمة.

أعلن رامزى ماكدونالد رئيس الوزراء الربيطانى أن القرار األخري ىف املقرتحات الربيطانية 
سيكون لشعب مرص بواسطة نوابه املنتخبني. 

إبداء رأى ىف  الوفد  برفض  القاهرة  اجتامع ضخم ىف  أيام ىف  بعد عدة  باشا  النحاس  ورد 
مقرتحات املعاهدة قبل انعقاد الربملان. 
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)83(

وعىل صعيد آخر ىف يوم 2 سبتمرب وصل إىل مرص املندوب السامى الربيطانى اجلديد السري 
برسى لوين فلم يتصل به أى من زعامء الوفد.

ىف اليوم التاىل لوصوله التقى لورين بامللك فؤاد ووعد امللك بتأييد تشكيل احلكومة االئتالفية. 

نجح لورين ىف إقامة اتصال مع الوفد من خالل وسطاء. ونشأت عالقات قبول بني لورين 
وبني زعامء الوفد. 

وكانت التعليامت الواضحة من وزارة اخلارجية للمندوب السامى اجلديد أن يسعى لقيام 
حكومة ائتالفية ىف مرص. وىف يوم وصوله حتدث السري برسى لورين املندوب السامى اجلديد 
إىل حممد حممود عن احلكومة االئتالفية. لكن حممد حممود أجاب بأسى: لقد قيدت ترصحيات 
ماكدونالد حركتى متاما، بينام كان رشطى األساسى عند بدء املحادثات أال تقيد يداى بالطريقة 

التى أعيد هبا الدستور أو أسلوب االنتخابات. 

)84(

ومع ذلك وافق حممد حممود عىل قيام وزارة ائتالفية عىل أمل أن تقبل املقرتحات الربيطانية 
وتصدر املعاهدة. 

وقد كان من املستحيل تشكيل هذه احلكومة دون اشرتاك الوفد فيها. وقد ظل لورين عرشة 
أيام حياول تشكيل هذه الوزارة االئتالفية دون جدوى. 

وهكذا انتهت فكرة االئتالف وأصبحت العودة إىل الوفد حتمية. 

تلقى لورين يوم 25 سبتمرب رسالة واضحة من وزير اخلارجية هندرسون قال فيها: »إن 
عودة الوفد إىل السلطة أمر حتمى«. 

أبدى حممد حممود استعداده أن يستقيل وكانت األحداث تدل عىل حرج مركز الوزارة إزاء 
السياسة اإلنجليزية وإزاء امللك.
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ازداد موقف الوزارة حرجا فكانت صحافة الوفد هتامجها ىف كل صباح وال تستطيع الوزارة 
أن ترد حتى أن الدكتور حممد حسني هيكل كتب مقااًل عنوانه: »أما هلذا الليل من آخر؟!«.

وأصبح رئيس الوزراء نفسه متلهًفا إلهناء املوقف املهني متاًما. ووصلت احلكومة عمليًّا إىل 
حالة شلل تام. وقدم حممد حممود استقالته إىل امللك ىف اليوم التاىل يوم 2 أكتوبر.

)85(

وبحكم الرتتيب املوضوعى نقفز مرة أخرى إىل منتصف الثالثينيات لنقول: أنه بعد هذا 
كله يذكر ملحمد حممود باشا أنه كان واحدا من أبرز أعضاء »اجلبهة الوطنية« التى تألفت ىف سنة 
1936 برياسة النحاس باشا، وفاوضت إنجلرتا وعقدت معها ما عرف باسم معاهدة 1936 

قى 26 أغسطس 1936.

)86(

العالقات اإلسالمية وقضية فلسطين 

من اإلنصاف أن نذكر أن حممد حممود ىف وزاراته الثانية والثالثة والرابعة مل يدخر وسعا ىف 
تأكيد وجود مرص ىف املجتمع الدوىل بعد أن حصلت عىل مزايا عديدة بفضل معاهدة 1936.

بشأن  السعودية  العربية  املربمة بني مرص واململكة  االتفاقية  وىف عهد حممد حممود وقعت 
اصالحات احلرمني الرشيفني بمكة واملدينة واملرافق املتصلة هبام.

وفيام يتعلق بقضية فلسطني فقد تكفلت وزارته باستضافة وفود الدول العربية ملؤمتر فلسطني 
الذى عقد بلندن ىف 14 فرباير 1939، وهو أول مؤمتر مهم ىف تاريخ القضية الفلسطينية وإن مل 
ينته إىل أى اتفاق. ومن الطريف أن الوزارة اعتمدت ألفى جنيه غطت هبا تكاليف ضيافة وفود 

األقطار العربية حلضور املؤمتر.

كذلك فقد قررت وزارة حممد حممود إيفاد جلنة وزارية مرصية حلضور مؤمتر فلسطني ىف 
فلسطني  العربية وعرب  الدول  إىل  املؤمتر  الدعوة حلضور  قد وجهت  بريطانيا  لندن. وكانت 
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والوكالة اليهودية بعد اندالع ثورة العرب ىف فلسطني، وقدمت بريطانيا مقرتحات حلل املشكلة 
رفضها مندوبو كل األطراف، وفشل املؤمتر. 

من اجلدير بالذكر أن املندوبني العرب اجتمعوا ىف طريق العودة بالقاهرة ملواصلة بحث املشكلة. 

)87(

العالقات الصاعدة مع إيران

بني  العالقات  وازدهرت  ومرص،  إيران  شاه  بني  املصاهرة  حدثت  حممود  حممد  عهد  ىف 
البلدين عىل أكثر من صعيد، وتقرر رفع درجة التمثيل الدبلوماسى بني مرص وإيران إىل درجة 

سفارة ىف 22 يناير 1939 واختري يوسف ذو الفقار باشا سفريا ملرص ىف إيران.

اجليش  من  بعثة  إيفاد  الوزراء  جملس  قرر   1938 مارس   26 ىف  فإنه  الطرافة  باب  ومن 
املرصى إىل إيران لالشرتاك ىف حفل زفاف األمرية فوزية شقيقة امللك فاروق إىل وىل عهد إيران 
)الشاه حممد رضا هبلوى فيام بعد( ووافق عىل رصف بدل سفر للموظفني واملستخدمني الذين 
تقرر سفرهم كمرافقني لبعثة الرشف وحاشية حرضة صاحبة اجلاللة امللكة نازىل وأصحاب 
السمو األمريات، واعتمد 1750 جنيها نفقات سفر اليخت امللكى )املحروسة( إىل بريوت 
لنقل حرضة صاحب السمو وىل عهد إيران إىل مرص، ومبلغ 2700 جنيه إلعداد رساى حممد 

طاهر باشا ليقيم هبا سموه.

)88(

مشاركة مصر فى الحرب العالمية الثانية

مل يكن موقف حممد حممود من مشاركة مرص ىف احلرب العاملية الثانية متناسبا مع شخصيته 
ا ال حيتاج إىل اجتهاد وال تأويل  احلاسمة وال مع عالقاته الربيطانية، والسبب ىف هذا بسيط جدًّ

وهو أنه كان مريضا مرض املوت. 



68

وقد خلص الدكتور هيكل موقف حممد حممود من إعالن احلرب عىل نحو موجز واضح ىف 
مذكراته:

»كان حممد حممود باشا مريضا ىف هذه األثناء، اشتدت به العلة فلزم فراشه. وقد كانت 
إعالن  حيث  من  ماهر  أمحد  الدكتور  اجتاه  مع  متفقة  للوزارة،  رئيسا  كان  حني  سياسته 
احلرب، عىل أنه مل يرد ىف هذا املوقف أن يقول شيئا مادام اليستطيع أن يفعل شيئا أو أن 
يضطلع بتبعة، وإن ظل رغم مرضه يتتبع األنباء ويرقب تطور املوقف، وكان يقابل بعض 

أعضاء احلزب ويستمع هلم من غري أن يبدى رأيا رصحيا يطالعهم به«.

»وكنت ىف ذلك احلني من أقل هؤالء الرجال حتدثا إليه ىف شئون السياسة وتطوراهتا، ألننى 
كنت أقدر أنه، وهو ىف علته، حمتاج أشد احلاجة إىل أال يناقشه أحد، أو يثري أعصابه أحد، فكنت 
كلام ذهبت إليه اقترصت عىل االستفسار عن صحته، فإذا تكلم ىف السياسة مل أزد عىل االستامع 

ومل أبد رأيا«. 

)89(
ويعرب الدكتور هيكل عن رأى يكاد يكون مشرتكا فيه مع حممد حممود باشا: 

»ومما كان حيملنى عىل ذلك أن املوقف مل يكن يتحكم فيه الرأى، بل كانت تتحكم فيه األحوال 
املتغرية بتغري جمرى احلرب، فلم تكن القوات اإليطالية قد اقرتبت بعد من احلدود املرصية. 

القوات  مست  إذا  نفسها  عن  الدفاع  موقف  ستقف  مرص  أن  باشا  ماهر  عىل  أعلن  وقد 
وبخاصة  احلوادث،  إليه  تتطور  ما  أرقب  االنتظار  أوثر  كنت  لذا  أراضيها.  سالمة  اإليطالية 
ألننى مل أكن وزيرا أمحل تبعة ما، وألننى ناديت أول ما نشبت احلرب بأن تتألف كتلة من الدول 
النازلة، فلم يسمع ىل أحد ىف مرص وال  العامل من هول الكارثة  إنقاذ  غري املحاربة تعمل عىل 
ىف خارج مرص، وكيف يسمع الناس كالما حني يدوى املدفع، وتئز الطائرة، ومتخر البوارج 

احلربية البحار؟!

عيادة  املجاملة حني  تقتضيه  الذى  بالقدر  إال  احلديث  باشا  أفاتح حممد حممود  أكن  مل  هلذا 
املريض«.
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الفصل السادس

الدستور والديمقراطية

)90(

يتلخص موقف حممد حممود من الديمقراطية، كام قلت ىف املقدمة،  ىف أنه كان حيرتمها، لكنه 
مل يكن حيبها، وقد حتولت كراهيته للديمقراطية إىل ترصفات تدل ىف جوهرها عىل مامل ينتبه هو 

نفسه إليه من ازدراء للديمقراطية ونتائجها وثامرها.

وقد ظل اسمه عىل الدوام بارزا ومتقدما بني الساسة الذين اعتدوا عىل الدستور.

ومن الثابت الذى الجدال فيه أنه هو وليس غريه كان صاحب االنقالب األكرب ىف 1928 
زورت  حكومة  أول  هى  كانت   1938 ىف  حكومته  أن  فيه  الجدال  الذى  الثابت  من  أن  كام 

االنتخابات. 

وىف مقابل هذا يذكر له أنه فيام بني 1928 و1938 وقف مع الشعب والنحاس والوفد ضد 
دكتاتورية صدقى ىف 1930!!

)91(

عمله  أثناء  ىف  للديمقراطية  املعادية  حممود  حممد  ممارسات  مالمح  بعض  باختصار  وهذه 
كرئيس للوزراء ىف وزارته األوىل: 

 � ليس من شك أنه وقف بوضوح ضد الديمقراطية منذ فرتة مبكرة من رئاسته للوزارة، 
بل منذ أيامها األوىل، فقد أجل انعقاد الربملان، وحل املجلسني )جملس النواب، وجملس 

الشيوخ( وعطل الدستور.
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 � وجد هذا الرجل ىف نفسه اجلرأة فأعلن تعطيل الدستور بالكامل وأعلن إمهال احلكم 
الدستورى، وهو ما استمر خالل عامى 1928 - 1929. 

ومنذ األيام األوىل حلكمه اضطر إىل أن يلجأ إىل إجراءات استثنائية حلامية النظام.  � 

العمد واملشايخ  الوفديني وأصبح   � ومارس أعوان احلكومة ىف األقاليم مهمة اضطهاد 
يعزلون ويعينون ألسباب سياسية وشخصية. 

جييز  الذى   ) � 1881( القديم  املطبوعات  بقانون  العمل  أعاد  باشا  حممود  حممد  أن   كام 
تعطيل الصحف وإلغاءها إداريا.

والشاهد أنه ىف تلك الفرتة عطل أغلب الصحف املرصية وصادرها. � 

)92(

ثم إن حممد حممود رسعان ما حاول التكفري عن ذنوبه ىف حق الشعب والديمقراطية فقاوم 
دستورصدقى الذى صدر ىف سنة 1930و أعلن أنه ينتقص من حقوق األمة.

واشرتك ىف معارضة صدقى باشا وحكمه االستبدادى بمقاومة عنيفة انتهت بتقديمه إىل 
حمكمة اجلنايات ىف سنة 1932.

ثم إنه اشرتك ىف سنة 1930 ىف احلرب الشعبية عىل ما سمى فساد احلكم، مطالبا بنزاهته 
بعد ما أثري من اهتامات قوية ضد بعض وزراء صدقى باشا.

و يذكر له أنه أسهم بجهده )املخلص واملتفانى كعادته( من أجل توحيد كلمة األمة ىف سنة 
1935 مما أدى إىل عودة دستور سنة 1923.

)93(

معنيا وحفيا  فقد كان حممد حممود  والديمقراطية  الشعب  اإلنكار حلقوق  مقابل هذا  وىف 
باألخالق الفردية )!!( 
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ومن ثم فإنه شدد العقوبة عىل الرشوة وأدخل ىف العقاب عىل الرشوة كل ما هو قريب منها، 
وعدل من أجل هذا قانون العقوبات.

كذلك فقد كان أول من استحدث النصوص القانونية التى تعاقب عىل اجلرائم التى ترتكب 
بالعفو  قانونا  فقد أصدر حممد حممود ىف عهد وزارته  الرغم من هذا  العام.وعىل  السلم  ضد 

الشامل عن بعض اجلرائم ذات الصبغه السياسية، والتى وقعت ىف عهد وزارة النحاس باشا.

)94(

عىل أن أهم إنجاز حقيقى حققه حممد حممود ملناخ الديمقراطية هو ما قام به ىف عهد وزارته 
الثانية حني توىل إصدار القانون الذى حظر إنشاء اجلمعيات أو اجلامعات »التى يكون ىف جتهيزها 
تشكيالت شبه عسكرية خلدمة حزب أو مذهب سياسى معني« وقد طبق هذا القانون عىل فرق 
القمصان الزرقاء )شباب حزب الوفد( وفرق القمصان اخلرضاء والتى كانت قد أنشأهتا )مجاعة 
سنة  ىف  ومظاهراهتا  الزرقاء  القمصان  فوىض  قاوم  قد  كان  نفسه  هو  أنه  له  ويذكر  الفتاة(  مرص 

1937قبل أن يدعى إىل تشكيل وزارته ىف هناية ذلك العام. 

)95(

وقد عاد حممد إىل سلوكه غري الديمقراطى عندما شكل وزارته الثانية فقد بدأ عمله ونشاطه 
بأن أجل انعقاد جلسات جملس النواب شهرا ثم حله وأجرى انتخابات صنفت ووصفت عىل 
أهنا مزورة، بل إن أقىص ما يمكن ألكثر املراجع جماملة له أن تفعله هو أن تصفها بأهنا انتخابات 

»موجهة تبًعا لرغبة اإلدارة«.

ثم اجتهت وزارة حممد حممود باشا الثانية مبارشة إىل استصدار مرسوم ملكى بحل الربملان 
ىف 3 يناير 1938، وكان الوفد كام هو معروف يمثل فيه األغلبية، واعرتض جملس النواب عىل 

املرسوم وتدخلت الرشطة إلخراج األعضاء من مقر الربملان.

كذلك فقد قامت الوزارة بفصل املوظفني الوفديني وإحالل موظفني آخرين حملهم. 
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)96(

ثم استخدمت وزارة حممد حممود باشا الثانية كل الوسائل لتشكيل برملان اليضم األغلبية 
الوفدية، وكانت الوزارة تطلق عىل مرشحيها صفة )القوميني( عىل أساس أهنا ىف تشكيلها متثل 

ائتالفا قوميا بدون الوفد. 

وقد نال هؤالء املرشحون كل انحياز سافر من رجال اإلدارة ىف فرتة االنتخابات. 

وىف أبريل 1938 أجريت االنتخابات الربملانية وحصل مرشحو احلكومة عىل 193 مقعدا، 
والوفد 12 مقعدا وباقى مقاعد املجلس البالغة 264 مقعدا من األحزاب املوالية للحكومة. 

ومما يذكر أن زعيم الوفد الكبري النحاس وسكرتري الوفد مكرم عبيد قد أسقطا ىف دائرتيهام. 

)97(

نكرر هنا ما نحن مؤمنون به من أن حممد حممود كان هو صاحب السابقة األوىل ىف تزوير 
االنتخابات الربملانية ىف مرص، والتى اتبعتها أنظمة وحكومات عديدة بعدئذ!

كذلك فقد كان حممد حممود هو صاحب فكرة جتزئة االنتخابات من أجل متكني احلكومة 
من فرض إرادهتا بقوة ودأب، وهى الفكرة التى التزال بمثابة صامم رش )وال نقول صامم أمان( 

يساعد احلكومات عىل التحكم ىف مسار االنتخابات.

وقد بدأت هذه الفكرة عىل يديه حني قرر إجراء االنتخابات عىل يومني )1938( وأن يبدأ 
بمحل عصبيته ىف الصعيد حتى إذا ما فازت حكومته باألغلبية ىف الصعيد، كان هلذا أثره ىف 

الصورة التى تشري إىل ما هو مطلوب من نتائج انتخابات الوجه البحرى.. وقد كان.

)98(

ونأتى إىل قضية دقيقة بعض الشىء تتعلق بفهم حممد حممود باشا لفكرة األغلبية.

ا وإن بدا أنه غريب بعض الشىء فحسب!! وسنبدأ بالقول بأن هذا الفهم كان غريبا جدًّ
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ونحن نرى الدكتور هيكل يتبنى ىف مذكراته وجهة النظر الغريبة التى كان هو وحممد حممود 
يروجان هلا ويظنان بمقتضاها أن من حق حزب واحد أن ينفرد باحلكم عىل الرغم من عدم 
حصوله عىل األغلبية املطلقة، وعىل الرغم من وجود حزب آخر متحالف معه حصل عىل نسبة 
الذى كان حيكم  الكامن  القلق  الرؤية عىل مدى  مقاربة من عدد األصوات، وربام تدلنا هذه 

االئتالف بني الدستوريني والسعديني!!

)99(

و يتضح هذا املعنى بصورة أكرب فيام كتبه الدكتور هيكل ىف مذكراته عن قصة تشكيل وزارة 
حممد حممود الرابعة )ىف يونيو 1938(:

تلقيت  إذ  األخري،  األربعاء  يوم  بالوزارة  مكتبى  لفى  وإننى   ،)1938( يونيو  شهر  »أقبل 
دعوة من رئيس الوزراء لتناول طعام الغداء بنادى اليخت امللكى باإلسكندرية ظهر الغد من 
ذلك اليوم! وعجبت! ثم علمت أن الوزارة ُعدلت، وأن رجال »اهليئة السعدية« اشرتكوا فيها، 
وليحلفوا  املائدة،  حول  ليتعارفوا  اجلديدة  الوزارة  ألعضاء  وجهت  للغداء  الدعوة  هذه  وأن 

اليمني بني يدى جاللة امللك بعد الظهر من ذلك اليوم!«.

َ حدث هذا التعديل؟ وأى داع دعا إليه؟  »ملمِ

أكن  مل  ولكننى  ترتدد،  كانت  التعديل  هبذا  شائعات  أن  صحيح  شيئا،  ذلك  من  أعرف  مل 
أصدقها، فقد كنت أؤثر دائام أن يضطلع باحلكم حزب واحد، أما أن يشرتك حزبان أو أكثر 
ىف وزارة فلم يكن مما يروقنى إال إذا قضت به رضورة وطنية استدعت تأليف وزارة قومية، 
ومل أكن أشعر يومئذ بقيام هذه الرضورة، وبخاصة بعد أن انتهت االنتخابات وفاز األحرار 

الدستوريون فيها باألغلبية النسبية جلميع اهليئات التى يتكون منها جملس النواب«.

)100(

هذا  يتخذ  أن  باشا  حممود  بمحمد  حدت  التى  الدوافع  حقيقة  هيكل  الدكتور  ويسجل 
»التوجه االستيعابى« فيقول:
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هذا  ىف  السبب  عن  باشا  حممود  حممد  أسأل  أن  من  قليل،  بعد  يمنعنى،  مل  ذلك  أن  »عىل 
التعديل، وىف إسناد وزارة املالية إىل الدكتور أمحد ماهر، وإسناد وزارة الداخلية إىل النقراشى 
باشا، وهاتان الوزارتان مها أكرب الوزارات وأشدها اتصاال بمصالح اجلمهور املادية العاجلة، 

وأقوى الوزارات لذلك أثرا ىف حياة األحزاب السياسية املرصية«.

»وكان الرجل رصحيا، فقد ذكر أن كالًّ من عىل ماهر باشا وأمحد ماهر باشا رأيا من اخلري 
اشرتاك احلزبني ىف الوزارة، وأنه وافق عىل ذلك ألن البديل هو مناوأة السعديني للوزارة »مناوأة 

ال يستطيع أحد أن يتكهن بنتيجتها!«.

)101(

ومن الطريف أن الدكتور عبد العظيم رمضان يعلق عىل رواية الدكتور هيكل هذه بقوله:

»كشف حممد حممود باشا ملحمد حسني هيكل باشا أن نية القرص ـ قبل أن تسند إليه الوزارة 
ـ كانت تتجه إىل إسناد الوزارة إىل أمحد ماهر باشا!«.

»أما عن إسناد أكرب وزارتني ىف الوزارة لكل من الدكتور أمحد ماهر والنقراشى، فلم يذكر 
حممد حممود باشا سببا إال أهنام رغبا ىف ذلك! وأنه مل ير بأسا بتحقيق رغبتيهام حرصا عىل حتقيق 

الفكرة من اشرتاك احلزبني ىف الوزارة!«.

)102(

 وهذا هو نص استقالة وزارة حممد حممود باشا الرابعة واألخرية عىل نحو ما نرشهتا الصحف 
يوم 14 أغسطس عام 1939:

»موالنا صاحب اجلاللة

أترشف أن أهنى إىل جاللتكم أن األطباء حتموا عىل الراحة التامة فرتة من الزمن، غري أن 
دقة الظروف الدولية تفرض عىل جهدا متصال مل تعد صحتى تطيقه.

أنسى  بقبوهلا، ولن  التفضل  العلية، راجيا  استقالتى إىل جاللتكم  أرفع  أن  لذلك أترشف 
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الثقة  مظاهر  ومن  والرضا،  العطف  آيات  من  وزارتى  مدة  طوال  جاللتكم  من  لقيته  ما 
والتعضيد. 

ولن يفرت قلبى ولسانى عن ترديد أصدق احلمد وتأكيد أخلص الوالء لذاتكم الكريمة. 

خريها  عىل  وسهركم  هلا  حبكم  وبفضل  جاللتكم  ظل  ىف  البالد  بأن  األمل  لوطيد  وإنى 
ستمىض قدما ىف سبيل الرقى واملجد، وأدعو اهلل أن يبقيكم«. 

)103(

 � بعد استقالة وزارته األخرية ترأس املعارضة ىف جملس النواب حتى توىف ىف فرباير سنة 
 .1941

سياسة تخليد ذكرى الرموز

 � ىف عهد حممد حممود قرر جملس الوزراء تعديل أيام االحتفال باألعياد الوطنية فجعل 
يوم 13 نوفمرب من كل عام عيدا للجهاد الوطنى، ويوم 15 مارس عيدا لالستقالل. 

 وىف 27 اغسطس سنة 1938 � أزيح الستار عن متثاىل سعد زغلول باشا بكل من القاهرة 
واإلسكندرية.

 � ورأس امللك فاروق احتفال إزاحة الستار عن متثال سعد زغلول ىف اإلسكندرية.

  وىف أول سبتمرب 1938 � قرر جملس الوزراء إقامة متثال مصطفى كامل باشا ىف ميدان 
العتبة اخلرضاء )حممد عىل الكبري( بعد أن ظل سجينا ىف مدرسة مصطفى كامل منذ أن 
تم صبه ىف فرنسا، وبعد ذلك عدلت الوزارة عن قرارها، واختارت ميدان )سوارس( 
الذى سمى بعد إقامة التمثال فيه )ميدان مصطفى كامل( وقد شهد عىل ماهر باشا رئيس 
الوزراء التاىل ملحمد حممود احتفال إزاحة الستار عن التمثال والقى كلمة تناولناها ىف 

بعض كتبنا. 

 � نال اسم حممد حممود هو نفسه كثريا من التكريم، فقد سمى باسمه شارعه الشهري الذى 
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الشارع، وسميت  يقع ىف هذا  بيته  التحرير حتى قرص عابدين، وكان  يمتد من ميدان 
باسمه مدرسة املحمدية للبنات بالفيوم وكذلك أكرب شارع بقرية ساحل سليم ومدرسة 

حممد حممود باشا النسيجية بمدينة أبوتيج.

 من باب الطرافة فإنه ىف عهده تم ضم املدة التى قضاها الدكتور طه حسني � بك عميد 
كلية األداب - أثناء بعثته اجلامعية بالرسبون بفرنسا إىل املعاش !!
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فى الشارع السياسى
الباب الثالث
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الفصل السابع

الحياة الحزبية وتداول السلطة

)104(

النموذج األبرز  بمثابة  الليربالية  إنه ىف عهد  الطراز األول بل  كان حممد حممود حزبيًّا من 
للزعيم احلزبى ىف نطاق األقلية عىل نحو ما يشري العنوان الذى آثرته هلذا الكتاب.

وعىل سبيل القطع فإنى أذهب إىل أن حب حممد حممود للحياة احلزبية بتجلياهتا املتناقضة 
كان يفوق حب كل معارصيه هلذه احلياة.

بعد  فيام  الذى مهد  انشقاق عىل زعامة سعد، وهو االنشقاق  أول  اشرتك حممد حممود ىف 
لقيام حزب األحرار الدستوريني عام 1922. 

وشغل  قادته  أبرز  ومن  الدستوريني  األحرار  حزب  مؤسسى  أبرز  من  حممود  حممد  كان 
منصب وكيل احلزب، وكان بالفعل رجل احلزب القوى والفاعل.

)105(

بعد خالف األحرار الدستوريني مع زيور باشا وخروجهم من وزارته قام حممد حممود بدور 
مؤثر ىف إقناع األحرار الدستوريني باالنضامم إىل االئتالف مع الوفد حتت قيادة سعد زغلول. 

وملا تم االتفاق عىل توزيع املقاعد بني األحزاب املؤتلفة اختري نائًبا لدائرة الغنايم ىف أسيوط 
عام 1926.

وبحكم طموحه إىل زعامة الشعب كان يقال عنه:إنه وفدى أكثر مما هو دستورى! 
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الذى سعى بكل  الوفد  الوحيد من بني مؤسسى  وبعد وفاة سعد زغلول 1927كان هو 
جهد ىف »االستيالء« عىل الوفد من الداخل، ومع أنه كان معارضا للوفد فقد كان يرى أنه هو 

األوىل برئاسة الوفد! 

)106(

بعد اختيارحممد حممود رئيًسا للوزراء اختريا رئيسا حلزبه وهبذا أصبح بمثابة الزعيم الثالث 
إليه  النظر  العزيز فهمى، وربام يمكن  باشا وعبد  الدستوريني بعد عدىل يكن  حلزب األحرار 
)دون غريه من الرؤساء األربعة الذين قادوا هذا احلزب(، عىل أنه الوحيد من بينهم الذى كان 

متطلًعا بشدة هلذه الرياسة ومؤديا هلا حقها احلزبى.

والسبب فيام ذهبت إليه أن عدىل يكن باشا قبل رئاسة هذا احلزب برشوط، وختىل عن هذه 
التخىل، كام أن عبدالعزيز فهمى قبل هذا املنصب مرتني وهو ينوى  الرئاسة بأرسع ما أمكنه 
التخلص منها بعد حني: هكذا فعل ىف املرة األوىل، كام أنه رسعان ما ختلص منها أيضا بعد أن 

عاد إىل هذه الرياسة بعد وفاة حممد حممود.

وهكذا فإن حممد حممود وهيكل يظالن بمثابة الرئيسني اللذين توليا رياسة هذا احلزب ملدة 
طويلة، لكن قيادة حممد حممود كانت تتميز باحلامس والتأجج إذا ما قورنت بدفء قيادة هيكل، 
زعيمه  يتوىل  أن  دون  متوالية  وزارية  ائتالفات  ىف  يشرتك  هيكل  قيادة  حتت  احلزب  كان  فقد 
رياسة الوزارة، مكتفًيا برياسة الشيوخ، كام أنه مل يكن معنيًّا بصورة أو أخرى بإحداث حالة من 
االستقطاب بينه وبني النحاس زعيم األمة عىل خالف ما كان حممد حممود حريًصا بشدة عىل 

مثل هذا االستقطاب.

)107(

عند تشكيل وزارة حممد حممود الثالثة، وكام أرشنا من قبل، بدا بوضوح أنه يريد أن يضم إىل 
وزارته اجلديدة أكرب عدد من األحرار الدستوريني، باعتباره احلزب الذى حصل عىل األغلبية 
ىف االنتخابات، ورفض القرص عىل أساس أن مثل هذا العمل سوف يؤدى إىل إضعاف الصفة 
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أنه  الطرفني  كال  واعترب  االنتخابات،  أساسها  عىل  متت  التى  الصفة  وهى  للوزارة  القومية 
صاحب النجاح ىف إبعاد الوفد، وكان ذلك بداية الشقاق بني الطرفني.

وهلذا السبب تأخرصدور مرسوم تشكيل الوزارة ألكثر من 3 أسابيع. وبالرغم من عدول 
رئيس الوزراء عن رغبته فإن األزمة ظلت قائمة نتيجة االختالف عىل توزيع املقاعد الوزارية، 

فقد كانت الوزارات ختتلف ىف األمهية تبعا لنفوذها املرتبط بمصالح اجلامهري. 

)108(

الثقل  مركز  يمثل  وكان   - امللكى  الديوان  رئيس  باشا  ماهر  عىل  تقدم  قصرية  فرتة  وبعد 
بالنسبة للقرص- باستقالته إىل امللك مدعيا أنه بعد النجاح ىف جتاوز األزمة الوزارية، وبعد أن 
امللك االستقالة مدعام هبذا عىل  يرفض  أن  انتهت مهمته، وكان طبيعيا  فقد  استقرت األمور 

ماهر ىف مواجهة حممد حممود رئيس الوزراء. 

مع  السعديني  تضم  رابعة  وزارة  تأليف  العمل عىل  حممود  حممد  عرض  الظروف  هذه  ىف 
األحرار الدستوريني، وكان السعديون قد حصلوا عىل عدد كبري من املقاعد ىف االنتخابات ومل 

يشرتكوا ىف الوزارة. 

)109(

كان حممد حممود حياول ختطى العقبات املفروضة عليه، وباقرتاحه ضم السعديني فإنه وضع 
التستند عىل  الديوان  رئيس  برئاسة  جديدة  وزارة  تشكيل  إما  احتاملني،  أمام  امللكى  الديوان 
استقالة  قدم  التأييد، وهكذا  تتمتع هبذا  التى  الوزارة  تشكيله هو  أو  األحزاب،  أى من  تأييد 

وزارته وكأنه ترك للملك اخليار، فقبل امللك االستقالة، وكلفه بتشكيل الوزارة اجلديدة. 

من  بمساندة  مناوراته  إىل  ماهر  عىل  عاد  حتى  الوزارة  تشكيل  عىل  طويل  وقت  يمض  مل 
الوزراء، ودار رصاع استمر عىل  باشا رئيس  القرص، وبعد شهور ساءت صحة حممد حممود 
الوزارة - حواىل 13 شهًرا - وكان حممد حممود يصارع املرض خالهلا، مما  مدى حكم هذه 

اضطره إىل تقديم استقالته.
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)110(
ومن املهم هنا أن نشري إىل عالقات الود التى عاشتها وزارات حممد حممود الثانية والثالثة 
حتالف  بوجود  الكتاب  بعض  قول  إىل  األمر  وصل  املسلمني،  اإلخوان  مجاعة  مع  والرابعة 
ذلك  عىل  مستدلني  واإلخوان،  حممود  حممد  بني  متبادلة(  وتفاهم  ود  عالقة  األقل  عىل  )أو 
بأن حكومة حممد حممود مل حتل كشافة اإلخوان املسلمني بينام حّلت القمصان الزرقاء للوفد 
والقمصان اخلرضاء ملرص الفتاة ىف 8 مارس 1938م وقد قالت احلكومة: إن جوالة اإلخوان 

مسجلة ىف مجعية الكشافة األهلية. 

)111(
أشار األستاذ إسحاق موسى احلسينى إىل أن حممد حممود باشا اقرتح عىل اإلمام الشهيد 
حسن البنا أن ينشئ شعبا لإلخوان ىف الصعيد ىف األماكن التى ختلو من هذه الشعب، وكانت 

حفالت اإلخوان تقام ىف مضيفة أرسة حممد حممود باشا بأبى تيج.

)112(
ومع أن اإلخوان املسلمني بحكم شباهبم وشبابية دعوهتم وجهوا انتقادات عديدة لوزارة 

حممد حممود، فقد تعددت مظاهر الود بني اإلخوان ووزراء حممد حممود )1938 - 1939(:

األقاليم  حكام  ملطالبته  باشا  السيد �  لطفى  أمحد  الداخلية  لوزير  الشكر  اإلخوان   قدم 
بحضور الصلوات اجلامعة حتى يصبحوا قدوة للجامهري.

بإلغاء  خاص  قانون  مرشوع  لبحث  جلنة  تشكيلها  عىل  العدل  وزارة   � وشكراإلخوان 
البغاء الرسمى، وحتريم امليرس، وتقييد رشب املسكرات. 

 وشكراإلخوان وزارة الداخلية � عىل توجيهها ألصحاب املسارح بالبعد عن الروايات 
تراعى  ال  التى  والتمثيليات  لألغانى  الرتخيص  سرتفض  بأهنا  وإشارهتا  املبتذلة، 

األخالق.
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ثكنات  داخل  اخلمر  رشب  بمنع  األمر  إصدار  عىل  الدفاع  وزارة   � وشكراإلخوان 
اجليش. 

 � وشكراإلخوان وزارة املعارف عىل مرشوعها النتشال بنات السبيل مما يرتدين فيه.

)113(

ومن املىضء لقراءة النفوس البرشية ىف تعامالهتا السياسية أن نتأمل هنا حالة حممد حممود 
ىف أواخر عهده برياسة الوزارة، وذلك من خالل نص بديع كتبه الدكتور حممد حسني هيكل 
ىف مذكراته مصوًرا به استقالة حممد حممود من الوزارة وما تراكم قبلها من معاناته املستمرة عىل 

مدى الشهور التى عمل فيها رئيًسا للوزراء:

»طلب رفعته )أى حممد حممود باشا( إىل امللك أن يسافر إىل أوروبا مستشفيا هذا الصيف 
فاعتذر امللك بأن البالد بحاجة إىل بقاء )رفعته( هبا، وذلك رغم أنه كان بحاجة حقا إىل الراحة 

واالستشفاء، بعد ثامنية عرش شهرا قضاها ىف جمهود مضن لألعصاب وللصحة أيام إضناء.

الليل، وإىل ساعة مبكرة من الصباح، مع جلنة  لقد كان ىف فرتة االنتخابات يقىض معظم 
النيلية  الباخرة  إنه سافر جيوب بالد الصعيد وينزل ىف كل بلدة ترسو عليها  الرتشيحات، ثم 

التى كانت تقله، فلام متت االنتخابات، واجهته أزمة تأليف الوزارة اجلديدة«.

»ثم إنه عدل وزارته بعد ذلك وأرشك فيها السعديني، ومل يكن اجلو صفوا من حوله ىف يوم 
املتاعب كلها تضنى األعصاب،  املتاعب ىف كل حني، وهذه  من األيام، بل كان يواجه شتى 
وحممد باشا رجل يعيش بأعصابه لذلك تأثرت صحته فلم تكن بعد هذه الشهور الطوال عىل 

ما ينبغى«.

)114(

ويصل الدكتور هيكل إىل هناية عهد حممد حممود باحلكم ملخصا ما مل يعرفه هو نفسه إال 
ىف مرحلة الحقة: 



84

»كان خيفى عنى وعن أكثر الوزراء ما يلقاه من متاعب وعقبات، ومل يكن يفىض هبا لبعض 
أصفيائه إال ىف النادر. ولقد كان يشعر ىف هذا الصيف من سنة 1939 بأن املتاعب والعقبات 
ترتاكم أمامه لغري علة تقتىض قيامها، بل تراكمها، فكان يزيده شعورا بأن األمور ليست ميرسة 

أمامه«.

»وإننى لفى هبو الفندق ظهر يوم اجلمعة الثانى عرش من أغسطس، إذ لقيته مصادفة، فقال 
ىل بعد أن حييته: لقد قدمت استقالة الوزارة«.

»ومل يدر بخاطرى أن أسأله عن سبب تقديمها، عىل أننى علمت بعد قليل أن سعيد باشا 
ذو الفقار، كبري األمناء، جاء إىل فندق وندسور حيث كان ينزل حممد باشا، وأن رئيس الوزارة 
طلب إليه أن يبلغ امللك استقالته ألنه علم أن عىل باشا ماهر يتصل بأشخاص يعرض عليهم 
االشرتاك معه ىف وزارة جديدة، وقال رجال القرص: إن امللك هو الذى أوفد سعيد باشا ذو 

الفقار يطلب إىل حممد باشا أن يستقيل، حرصا عىل صحته«.

)115(

ومن احلق أن يقال: إن أكثر عالقات حممد حممود باشا صعوبة وحتديا كانت هى عالقته 
باألخوين عىل ماهر وأمحد ماهر.

ونبدأ بعىل ماهر:

ىف روايته الستقالة حممد حممود األخرية فإن الدكتور هيكل ال يفوت الفرصة ىف أن ينعى 
عىل عىل ماهر باشا عدم وفائه ملحمد حممود باشا وال تقديره ملشاعره نحوه، وذلك أن حممد 
حممود كان ىف رأى هيكل ورؤيته متفضال عىل عىل ماهر ىف مسألة النزاع بينه وبني حممد كامل 
النحو الذى  البندارى، ولكن عىل ماهر مع هذا مل جيد حرجا من أن يطعن حممد حممود عىل 

يصوره الدكتور هيكل من وجهة نظره حيث يقول:

»وملا علمت أن عىل ماهر باشا هو الذى يؤلف الوزارة اجلديدة، ذكرت مشورة حممد حممود 
باشا عىل امللك، عندما اشتد اخلالف بني عىل ماهر باشا وكامل باشا البندارى، أن حيتفظ امللك 

بعىل باشا«. 
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ا للجميل، أم أن السياسة ال تعرف عاطفة وال  »وساءلت نفسى: أكان ما حدث اليوم ردًّ

مجيال، أم أن امللك فضل رئاسة عىل باشا ماهر للوزارة عىل رئاسته للديوان؟«.

)116(

ونتناول عالقة الرجلني عىل طريقة السيناريوهات:

 � فلست أدرى هل كان ىف وسع حممد حممود أن يستوعب عىل ماهر ومطامعه، أم أنه بحكم 
ملله من مشكالت السلطة كان قد أصبح زاهدا ىف مثل هذا اإلقناع أو االستيعاب؟

( أنه ىف موقعه   وهل كان ىف وسع حممد حممود أن يلمح لعىل ماهر )ىف 1938 و1939 �
رئيًسا للوزارة ينفذ له كل ما يطلب، وأن بقاء عىل ماهر ىف منصب رئيس الديوان أفيد 
له وأكثر جدوى، ألنه إذا ما جاء رئيسا للوزراء فسيفقد خالل عام أو اثنني أو ثالثة عىل 
أكثر تقدير كل نفوذ، سواء ىف الوزارة أو ىف الديوان،وهو الرجل الذى ال يمتلك حزبا 

باقيا فعاال؟ 

 � أم أن عىل ماهر مل يكن ليقتنع بمثل هذا التفكري املنطقى ىف ذلك الوقت الذى كان ال 
يزال له األثر الطاغى عىل امللك اجلديد، وىف ظل جتربته السابقة حني انتقل ىف هناية عهد 
الديوان شاغرة كأهنا  الوزارة، وظلت رئاسة  الديوان إىل رئاسة  امللك فؤاد من رئاسة 

حمجوزة له حتى عاد إليها؟ 

)117(

والشاهد أن عىل ماهر ظل يتنمر بمحمد حممود حتى خلفه ىف 1939عىل نحو ما خلف 
النحاس من قبل ىف 1936، لكنه ىف هذه املرة بعد أن خرج من احلكم )ىف 1940( مل يعد إىل 

الديوان وال إىل غريه، وظل بعيدا عن مقاعد احلكم كلها حتى بداية 1952.

 � هل كان ىف وسع حممد حممود أن يبرص عىل ماهر بام كان متوقًعا بحكم طبائع األشياء، 
بل وهو ما حدث بالفعل؟
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 � أم أنه كان هو اآلخر عاجزا عن أن يسترشف املستقبل عىل نحو ما حدث؟

عىل كل حال فإننا ندرك بوضوح أن عىل ماهرظل خيلق ملحمد حممود املشكلة تلو األخرى 
حتى أخرجه وخلفه ثم خرج من بعده!!

)118(

ومن أطرف الفقرات التى تصور معاناة حممد حممود من عىل ماهر حني كان األول رئيسا للوزراء 
وكان الثانى رئيسا للديوان، هذه الفقرة التى يصور هبا الدكتور عبدالعظيم رمضان العالقات بني 
هذين القطبني ىف هناية عهد حممد حممود باشا باحلكم، بعد أن أجرى االنتخابات وحصل عىل عدد 

كبري من املقاعد لألحرار الدستوريني وظن أن هذا مما يؤهله ألن يفرض إرادته ورأيه.

 ونحن نرى الدكتور عبدالعظيم رمضان وهو يتحامل بأقسى ما يمكنه من حتامل عىل حممد 
حممود، ومن الطريف أن ظاهر نصوص الدكتور عبد العظيم رمضان يوحى بأن حممد حممود 
مل يستمر ىف احلكم بعد االنتخابات التى أجراها إال لفرتة أقل من التى قضاها قبل إجراء هذه 
االنتخابات )!!(، مع أن احلقيقة )التى مل يلتفت إليها أستاذنا الدكتور عبد العظيم رمضان وال 
أظنه التفت وتعمد اإلقصاء( أن حممد حممود )فيام بعد االنتخابات( قىض ىف احلكم أكثر من 

عام، مستندا إىل هذه األغلبية التى حققها حلزبه وحللفائه من السعديني.

وعىل كل األحوال فإن نص الدكتور عبدالعظيم رمضان جدير باالقتباس والقراءة املتأنية، 
حيث يصور الدكتور عبد العظيم رمضان الرصاع بني الرجلني )حممد حممود وعىل ماهر( ىف 

هناية عهد حممد حممود ىف احلكم عىل نحو بديع.

)119(

الرجلني معا وال جيعل  التصوير يسىء إىل صورة  أن  وتنبع مهارة عبدالعظيم رمضان ىف 
احلركة  تيار  رصاع  يصور  فهو  متوقع،  أمر  وهو  مكرمة،  أهيام  إىل  ينسب  وال  ضحية  أحدمها 
الديمقراطية مع أعدائها، وديناميات رصاع هؤالء األعداء مع بعضهم ودور بعض  الوطنية 

زعامء اجلامعات الصغرية )أمحد حسني( ىف مثل هذه اللعبة السياسية.
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عبدالعظيم  الدكتور  كتاب  ىف  وردت  وقد  بديعة،  بأهنا  وصفناها  التى  الفقرة  هذه  ولنقرأ 
رمضان »قضايا ىف تاريخ مرص املعارص«:

»وقد توهم هذا )الضمري يعود عىل حممد حممود باشا( أن احلكم سوف خيلص حلزبه، عىل 
أن هذه  الرغم من  العام لصاحله! عىل  الرأى  مقياس حتول  الربملان هى  أغلبيته ىف  أن  أساس 

األغلبية جاءت عن طريق التالعب والتزوير، ولكن عىل ماهر باشا رد إليه صوابه«.

الفتاة )هكذا يتحدث الدكتور  »... فقد كلف أحد صبيته، وهو أمحد حسني رئيس مرص 
عبد العظيم رمضان باستعالء غري مربر عىل زعيم مرص الفتاة، لكن انحياز عبد العظيم رمضان 
لليربالية كان يقتىض ويفرس مثل هذا االستعالء(، بتلقني حممد حممود باشا الدرس! وهو ما قام 
به بكفاءة ومحاس، فقد فضح ىف جريدته »مرص الفتاة« كيف ألف عىل ماهر باشا الوزارة ملحمد 

حممود باشا، باستثناء خشبة باشا الذى أدخل ىف آخر حلظة!«.

»وكيف أن عىل ماهر باشا هو الذى جعل من حممد حممود باشا بطل االنقالب احلارض! 

وحماولة  هلا،  وتزويرها  فيها  االنتخابات وتالعبها  الوزارة ىف  تدخل  اجلريدة  فضحت  كام 
إنجاح املرشحني الدستوريني عىل حساب حلفائها السعديني!«.

بحقوقه  التمسك  باشا  حممود  حممد  حماولة  وعالنية  رصاحة  حسني  أمحد  استنكر  »وقد 
كرئيس للوزراء قائال: لقد سارت األمور عىل االعرتاف للقرص بحقوقه، فقد قبل حممد حممود 
باشا وزارة ألفها له رئيس الديوان، ومل يتغري األمر بعد االنتخابات، فمحمد حممود باشا بعد 

االنتخابات، هو حممد حممود باشا قبل االنتخابات!«.

)120(

وننتقل إىل عالقة حممد حممود بأمحد ماهر فإذا هبا متثل كام يقول العامة »صورة من صور 
عىل  بعضهم  اهلل  فيسلط  اجلامهري  عىل  يتسلطون  حني  الساسة  به  جيازى  الذى  اإلهلى«  اجلزاء 

بعض.

 وهذا هو جوهر عالقة كل منهام بالوفد وبالنحاس، فهذان الرجالن اللذان مل يوطئا أكنافهام 
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للنحاس )عىل فرتتني متعاقبتني بني األوىل والثانية عرش سنوات بالضبط 1928 - 1938( مل 
يتمكنا من أن يوطئا أكنافهام لبعضهام البعض، ومع أنه كان ىف وسعهام نظريا أن يكونا حزبا قويا 
ا تكون سمته األساسية أنه حزب »ال نحاسى«، فقد كان النحاس حلسن احلظ بإيامنه وثقته  جدًّ
ىف اهلل وإخالصه أكرب من مثل هذه اجلهود إذا اجتمعت، ومل يكن الشعب يبخل باحلب عىل أمحد 
ماهر وال عىل حممد حممود، لكنه ـ وهذه نعمة من اهلل ـ عىل هذا الشعب املؤمن مل يكن يقتطع هذا 

احلب من حبه للنحاس.

ونحن نرى هذين الرجلني وقد دخال ىف ائتالف كبري كتب عىل ورقة انشقاق، عىل نحو ما 
يصف العامة نوًعا من أنواع الزواج املحكوم عليه بالفشل بأنه زواج عىل ورقة طالق، وهذا 
هو ما حدث بالفعل بني حممد حممود وأمحد ماهر ىف االئتالف الكبري الذى تشكلت به الوزارة 
التى سميت أو وصفت بأهنا وزارة قومية ىف 30 ديسمرب 1937، ومل يلبث السعديون بقيادة 

أمحد ماهر أن تركوا هذه الوزارة ثم عادوا إليها.

)121(

هذه  عاش  الذى  هيكل  الدكتور  تصوير  من  العالقة  هلذه  أفضل  تصويرا  نجد  ال  وربام 
إىل  السعديني  دخول  من  امتعاضه  عن  هبا  عرب  بديعة  فقرات  مذكراته  ىف  وسجل  األحداث 
احلكم مشاركني ملحمد حممود وشيعته من األحرار الدستوريني، وهو ما عرف ىف التشكيالت 
قد  كانوا  بعدما  السعديون  دخلها  التى   )1938 )يونيو  الرابعة  حممود  حممد  بوزارة  الوزارية 

قرروا أال يشاركوا ىف الوزارة السابقة عليها )أبريل 1938(.

ويبدو أهنم قد رأوا رضورة احلصول عىل احلق الذى يؤهلهم له املقاعد الربملانية التى حصلوا 
عليها والتى أتت ىف مرتبة تالية ملقاعد حزب األحرار الدستوريني، ومن العجيب أن املواقع 
الوزارية التى احتلها السعديون ىف وزارة حممد حممود الرابعة )يونيو 1938( كانت أقوى بكثري 
النقراشى باشا  من مقاعد الدستوريني، فقد أصبح أمحد ماهر وزيرا للاملية، عىل حني أصبح 

وزيرا للداخلية )!!(.

مًعا  احلزبني  اجتامع  توهم إلمكان  األمور من  تناولت ىف فصل سابق كيف تطورت  وقد 
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ىف حزب واحد يتزعمه حممد حممود إىل خالف واضح جعل السعديني يعارضون الوزارة ىف 
الربملان. 

)122(

بعهود  التشهري  انتوت  قد  حممود  حممد  وزارة  كانت  فقد  طريفة  بقصة  الفصل  هذا  نختم 
الوزارات السابقة، فشكلت جلنة برئاسة وزير الدولة حلرص االستثناءات التى متت ىف ترقيات 

وعالوات املوظفني والتعيينات التى متت خمالفة للقوانني.

كل  إليها  جلأت  االستثناءات  أن  وجدت  اذ  اهلوى  توافق  ال  نتيجة  إىل  اللجنة  وانتهت   
الوزارات السابقة بام ىف ذلك وزارات حممد حممود ذاهتا. 

وأنه  آخر،  دون  عهد  عىل  »االستثناءات«  إلغاء  قرص  العدل  من  ليس  أنه  اللجنة  ورأت 
فبقيت  املوظفني،  من  عدد  أكرب  لتم ترسيح  العهود  كل  التى متت ىف  االستثناءات  ألغيت  إذا 

االستثناءات السابقة والالحقة.

 ومل ينرش تقرير هذه اللجنة.
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الفصل الثامن

إنجازاته التنفيذية

)123(

نأتى إىل احلديث عن طبيعة إنجازات حممد حممود التنفيذية، وأبرز هذه اإلنجازات.

ومن حق حممد حممود أن نكرر ما ذكرناه ىف املقدمة من أنه كان أبرز َمْن انتبهوا إىل أمهية 
العناية بالبيئة األساسية، وكان بحكم دراسته ومعيشته السابقة ىف بريطانيا واعيا ألمهية إصالح 
الريف والرقى به، كام كان مدركا عن وعى حلقيقة أن النهوض بالصحة العامة يمثل عنرصا 

أساسيًّا ىف الرقى والتقدم.

االحتالل  من  تعانى  كانت  مرص  أن  بحقيقة  القارئ  تذكري  نعيد  أن  إىل  بحاجة  كنا  ربام 
اإلنجليزى لكن ثقافة زعامئها مجيعا كانت فرنسية أو قل إهنا كانت باريسية بالتحديد، وهكذا 
مل يتعمق هؤالء الزعامء مجيعا مدى ما يمكن بل وما جيب حتقيقه من إصالح البيئة ىف الريف 

واألحياء الفقرية.

)124(

وال جدال ىف أن حممد حممود هو أكثر زعامء احلقبة الليربالية اهتامًما بالبيئة والصحة واإلصحاح، 
وقد بذل جهًدا ضخاًم وحثيًثا ىف مكافحة الربك واملستنقعات واحلرشات، وخصص هلذا الغرض 
كثرًيا من االعتامدات وشن احلمالت الدورية واملكثفة من أجل حتقيق هدفه السامى، حتى سامه 

معارضوه من باب السخرية وتقليل قيمة اجلهد »وزير الربك واملستنقعات«.

وكان اهتامم حممد حممود هبذا القطاع يرقى إىل املستوى املؤسسى بحق، ففى عهد وزارته 



91

األوىل )1928 - 1929( صدر قانون مزاولة مهنة الطب، وقانون مزاولة الصيدلة واالجتار 
ىف اجلواهر السامة.

وقد واصل ىف وزاراته الثانية والثالثة والرابعة سياسة إمداد القرى باملياه الصاحلة للرشب، 
كام تبنى مرشوع الوحدات املتنقلة للعالج، ونشطت وزارته من أجل نرش التعاليم الصحية، 

وإنشاء مكاتب الصحة.

)125(

أما ما يذكره التاريخ العلمى املرشف ملرص ىف عهده فإنه وهو رئيس للوزراء منح الصني 
ألف زجاجة من اللقاح املضاد للكولريا )!!( وسبحان الذى يغري واليتغري.

ألف جنيه، فضال عىل  إىل مخسني  املالريا  ملكافحة  التى خصصها  امليزانيات  وقد وصلت 
عرشة آالف جنيه أخرى ملكافحة البعوض واحلمى الصفراء.

مرص،  أنحاء  ىف  بركة  مخسامئة  عىل  يزيد  ما  لردم  جنيه  ألف  مائتى  مبلغ  خصص  عهده  وىف 
وخصص اعتامًدا إضافًيا 200 ألف جنيه أخرى إلنشاء 150 مستشفى جديًدا ىف املدن والقرى.

)126(

وىف عهده متت املوافقة عىل اقرتاح وزارة املعارف العمومية باألخذ بنوع من النظام املتبع 
ىف كثري من البالد األجنبية للعناية بالصحة املدرسية، وهو نظام التأمني الصحى عىل طالب 
املدارس الذى تشدقنا به ىف هناية القرن العرشين وكان أساسه عىل نحو ما صيغ التعبري الدقيق 

ىف عهد حممد حممود: »مسامهة الطلبة ىف النفقات العالجية بقسط من املال ال يرهقهم«.

)127(
املدنى لإلسهام ىف اإلنفاق عىل  املجتمع  انتبه كثريون من رعاة  وىف عهده وبفضل جديته 

اخلدمات الصحية.
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ومن هؤالء الدمرداش باشا الذى تربع بإنشاء مستشفى خريى، ومنح احلكومة قطعة أرض 
تبلغ أربعة أفدنة.

ومن هؤالء أيضا البدراوى باشا عاشورالذى تبنت احلكومة مرشوعه الذى أتم به إنشاء 
مستشفى البدراوى عاشور ىف مزارعه بالقرب من طلخا.

)128(
وعىل نحو ما اهتم حممد حممود بالصحة والبيئة، فقد اهتم بتنظيم التعليم، وقد نال التعليم 
العام ىف عهده دفعة قوية وكان حريصا عىل توسيع قاعدة التعليم ىف مراحله األوىل وعىل إنشاء 

مكاتب جديدة للتعليم اإللزامى.

)129(
للثقافة  اإلنجليزى  بالتعريف  متأثر  راق،  وثقاىف  فنى  يتمتع بحس  كان  الرجل  هذا  وألن 
والفنون، فقد كان هو صاحب القرار الذى نقل به تبعية كل من مصلحة اآلثار ودار األوبرا من 

وزارة األشغال إىل وزارة املعارف.

)130(
وإذا كان النحاس باشا هو الذى أنشأ جامعة اإلسكندرية فإن حممد حممود كان هو صاحب 
القرار اخلاص بإنشاء نواة جامعة ثانية بمدينة اإلسكندرية.وكانت هذه النواة: فرًعا تابًعا لكلية 

الطب جامعة فؤاد األول، وفرًعا للحقوق وفرًعا لآلداب، وإنشاء مدرستني للزراعة والتجارة.

وىف 26 أغسطس 1938 وافق جملس الوزراء عىل االعتامدات التى طلبتها وزارة املعارف هلذا 
الغرض. 

املعلمني  إلغاء مدرسة  بعد  العاىل  الرتبية  بإنشاء معهد  الذى رصح ىف وزارته األوىل  وهو 
العليا، كام صدرت لوائح عدد من الكليات.

وىف عهده أعيد تعيني أمحد لطفى السيد باشا مديرا للجامعة املرصية. 
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)131(
ونأتى إىل االقتصاد بمعناه الواسع:

نبدأ باإلشارة إىل حقيقة تارخيية مهمة وهى أن حممد حممود باشا كان من أوائل الذين نفذوا 
برامج اإلصالح الزراعى، وهو ما قد نستغرب له اآلن، وبدأ حممد حممود بتوزيع مخسة آالف 

فدان ىف الوجهني البحرى والقبىل.

)132(
وعىل الرغم من أننا نضعه ىف مرتبة تالية للنحاس ولصدقى باشا فيام يتعلق بإنجازاته املالية 
واإلدارية، فإنه يتفوق عىل بقية رؤساء الوزراء ىف إجراءات اإلصالح املاىل واإلدارى التى رشع 
فيها، ومن اإلنصاف أن نذكر أنه كانت لديه فكرة إنشاء جهاز للمحاسبات، ووضع فكرة إدارة 

)ديوان( ملراقبة احلسابات لكن امللك فؤاد فيام يروى مل يقتنع بالفكرة. 

ومن اجلدير بالذكر أن حممد حممود باشا كان صاحب الفكرة التى ال تزال آثارها باقية إىل 
اليوم من تبعية رؤساء أو مديرى أقسام احلسابات )أو وكالئهم( ىف مجيع الوزارات بصورة ما 

لوزارة املالية.

)133(
أما أبرز إنجازاته املالية فكانت ىف جمال الرضائب.

إقرارها  بعد  أصبحت  التى  الرضائب  قوانني  مرشوعات  الربملان  اىل  وزارته  قدمت  فقد 
مقصورة  ذلك  قبل  الرضائب  وكانت  احلديث،  الرضائبى  النظام  ىف  اجلوهرى  املكون  بمثابة 
عىل العقارات دون املنقوالت واإليرادات، وكان هذا منافيا للعدالة االجتامعية فأوجدت هذه 

القوانني شيئا من التوازن بني املمولني ىف األعباء العامة:

قانون الرضيبة عىل إيرادات رؤوس األموال املنقولة.  � 

رضيبة األرباح التجارية الصناعية. � 
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رضيبة كسب العمل.  � 

رضيبة رسم الدمغة. � 

رضيبة رسم األيلولة. � 

وقد وفرت هذه الرضائب اجلديدة مليزانية الدولة موارد مالية زادت من قدرهتا عىل مواجهة 
مرشوعات اإلنشاء واإلصالح .

ومن ثم فقد وافق جملس الوزراء ىف عهده عىل االعتامدات الالزمة إلنشاء وظائف جديدة 
بمصلحة الرضائب. 

)134(
عىل  اجلمركية  الرسوم  وعدل   %3 بلغت  الواردات  عىل  رسوًما  حممود  حممد  فرض  وقد 

املنسوجات القطنية وخيوط القطن واألرشطة واجلوارب القطنية.

وقد تولت حكومته تأليف جلنة مشرتكة للتجارة اخلارجية لوضع السياسة العامة للتجارة 
اخلارجية.كام قررت الوزارة تشكيل جلنة وزارية لبحث مسائل التموين.

)135(
وبمىض الوقت أصبح بإمكان حممد حممود أن يدخل كثريا من اإلصالحات املالية والنقدية، 
مرسوما  حكومته  استصدرت  وقد  مرص.  ىف  النقد  بنظام  اخلاص  القانون  عدل  فإنه  وهكذا 
التجارية مع حتريم  املعامالت  املدنية، و6 % ىف  املعامالت  الديون إىل 5% ىف  بتخفيض فؤائد 

االتفاق عىل فائدة تزيد عىل 8 %.

املوازين  بشأن   1939 لسنة   30 رقم  القانون  استصدار  ىف  الفضل  صاحب  كان  أنه  كام 
واملقاييس واملكاييل، والقانون رقم 57 لسنة 1939 بشأن العالمات والبيانات التجارية، وال 
التجارة  واملقاييس ىف  املعايري  تنظيم  الكربى ىف  املكانة  تعديالهتام(  )مع  القانونني  يزال هلذين 

املرصية.
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)136(
وىف جمال اخلدمة املدنية أقرت حكومة حممد حممود الكادر اجلديد للموظفني ىف يناير 1938 
توحيد  أقر  الذى  الكادر  والعالوات وهو  الرتقيات  ينظم  والذى  مايو(  أول  من  ينفذ  أن  )عىل 

الكادرين احلكومى والكادر اخلاص، وبالطبع فقد كان الكادر جاهزا من قبل.

والعالوات  والرتقيات  التعيينات  وقف  حكومته  قررت  أيضا  املدنية  اخلدمة  جمال  وىف 
اللجنة  اقرتاح  وبناء عىل  القصورى  الرضورة  أحوال  إال ىف  واملصالح  بالوزارات  االستثنائية 

املالية.

كام قررت حكومته ختفيض رواتب الوزراء من 3000 جنيه سنويا إىل 2500 جنيه اعتبارا 
من أول مايو 1939 .

)137(
ونأتى إىل القرارات »الشكلية« و»املظهرية«، ولسنا ضد املظهر فإن االهتامم به أمر رضورى، 

لكن طبيعة االهتامم به تعكس ىف الوقت ذاته بعضا من خصال صاحبها. 

وعىل سبيل املثال فإن حممد حممود كان هو صاحب القرار اخلاص بتغيري اسمى وزارتني من 
وزاراتنا القديمة، ومل يكن مثل هذا القرار شيئا مألوفا فيام قبل هذا، فقد ظلت الوزارات عىل 
ا بحكم الظروف، ولكن حممد حممود بدأ سنة تغيري  أسامئها منذ نشأهتا مع استثناءات نادرة جدًّ

األسامء إىل ما يظنه أكثر مجاال أو أحسن وقعا، وهكذا فإنه ىف 1938 قرر:

إطالق اسم وزارة العدل عىل وزارة احلقانية.  � 

واسم وزارة الدفاع الوطنى عىل وزارة احلربية والبحرية. � 

)138(
فاروق  امللك  بنوة  العزف عىل  إىل  تعداه  التسميات عند هذا احلد، وإنام  ومل يقف األمرىف 
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بعض  عىل  اسمه  بإطالق  فؤاد  امللك  ذكرى  ختليد  وزارته  اقرتحت  حيث  فؤاد  امللك  لوالده 
املؤسسات، وهو التقليد الذى قلدته فيه الثورة فيام بعد ذلك، ووصل هذا السلوك إىل حالة 
االنقالب عىل األسامء التى أطلقها حممد حممود نفسه، وهذا من باب الطرافة، وعىل كل حال 

فقد استصدر القرارات اخلاصة بإطالق اسم امللك فؤاد عىل املؤسسات التالية:

اجلامعة املرصية فأصبح اسمها: جامعة فؤاد األول. � 

جممع اللغة العربية فأصبح اسمه: جممع فؤاد األول للغة العربية. � 

املعهد امللكى للموسيقى العربية فأصبح اسمه: جممع فؤاد األول للموسيقى العربية. �

فؤاد  مجعية  اسمها:  فأصبح  والترشيع  واإلحصاء  السياسى  لالقتصاد  امللكية   � اجلمعية 
األول لالقتصاد السياسى واإلحصاء والترشيع.

)139(

بشأن  مرسوما  حممود  حممد  استصدر  احلرب  وارهاصات  الدولية  للظروف  مواجهة  وىف 
إبعاد األجانب بقرار مسبق من وزير الداخلية.

)140(

وعىل مستوى تنظيم اإلدارة احلكومية والبنيان الوزارى كانت ملحمد حممود باشا نظرات 
مبكرة ىف الضم والفصل، وهى نظرات قد يبدو أن هلا ما يربرها، لكن الغريب فيها أنه جعل 

وزارة املالية ـ وكان هو نفسه وزيرا سابقا )والحقا( هلا ـ تتخىل عن مصلحتني من مصاحلها: 

ففصل خفر السواحل ومصايد األسامك عن وزارة املالية. � 

 � وتم إحلاق مصلحة خفر السواحل بوزارة الدفاع الوطنى، حيث ال تزال منذ ذلك احلني 
هبذه التبعية، وقد نشأ منها كام نعرف سالح احلدود.

وتم إحلاق مصلحة مصايد األسامك بوزارة التجارة والصناعة. � 
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)141(
وبنفس املنطق فقد ضم حممد حممود باشا قسم الطريان املدنى إىل سالح الطريان امللكى، 

وهكذا وسع من سلطات وزارة الدفاع الوطنى عىل اجلو والبحر واحلدود.

وقد كان هذا هو نفس منطقه حني فصل مدرسة الطب البيطرى عن مدرسة الطب.

كام تم ىف عهده إلغاء اإلدارة العامة للخزانات بمصلحة الرى.

)142(
التى كانت تصدرها مجاعة  »النذير«  و نختم هذا الفصل بفقرة مجيلة ومتوثبة من جريدة 

اإلخوان املسلمني وهى اجلامعة الصاعدة ىف ذلك الوقت:

»اليوم وقد سقطت وزارة حممد باشا حممود فأصبحت ىف ذمة التاريخ وسيصدر حكمه هلا 
أو عليها، واآلن وقد جترد الوزراء السابقون من سلطاهنم ونفوذهم نستطيع أن نقول ىف غري 

حرج وال مظنة رياء: إن عهد حممد باشا حممود كان فيه خري كثري«.

»وقد كسب منه أنصار الفضيلة واألخالق ودعاة اإلسالم كسًبا غري يسري«.

»نعم مل حتقق وزارة »احلكم الصالح« وهو شعار الوزارة كل ما عقد عليها من آمال، ومل 
تف بأغلب وعودها للتمكني لإلسالم، ولكن كانت احلكومة يتوىل األمر فيها وزراء شيوخ 
ينقصهم جرأة الشباب وروعة الفتوة، وربوا ىف أحضان االستعامر، ونشأوا بعيدين عن التشبع 
بفكرة اإليامن باإلسالم وحضارة اإلسالم؛فام كان هلا أن تفعل أكثر مما فعلت الوزارة السابقة، 
ولعل الوزارة أو عىل األصح خطيبها سعادة هيكل باشا أرسف ىف الوعود وىف التحدث عن 
اإلسالم، فصّدق الناس وهلم العذر وأرسفوا ىف آماهلم وىف رجائهم من عزة ورفعة وجمد ومنعة 

لإلسالم واملسلمني عىل يد الوزراء السابقني«.

احلكم  مناصب  تستمد خطورهتا من  »كبوات« خطرية  الوزراء  لبعض هؤالء  كان   ...«
التى كانوا يشغلوهنا، ولكنا كنا نحاسبهم عليها حساًبا عسرًيا، ونأخذهم بشدة وعنف فام 
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أخذهتم العزة باإلثم، وما حتركت ىف نفوسهم شهوة االنتقام، فمن اإلنصاف أن نقول عن 
حسني  حممد  والدكتور  الرازق،  عبد  بك  مصطفى  الشيخ  أمثال:  السابقني  الوزراء  هؤالء 
كانوا  فإهنم عىل األقل  املسلم«  »للوزير  العليا  املثل  لنا  كانوا مل حيققوا  إذا  إهنم  باشا:  هيكل 

يستحون من احلق«. 
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الفصل التاسع

محمد محمود والقوات المسلحة

)143(

كانت ملحمد حممود يد بارزة ىف تاريخ القوات املسلحة املرصية، وقد توىل هذا الرجل ىف 
العهد الثانى من وزارته إنشاء وتطويرعدد من املؤسسات العسكرية كام بدأ النهوض بسالح 
الطريان املرصى، وتوالت اإلنجازات اللوجستية لوزاراته حتسبا ملواجهة احلرب املحتملة )التى 

نشبت بالفعل وعرفت باسم: احلرب العاملية الثانية(.

ومن السهل أن يقال: إن هذا مل يكن بيده وإنام كان بتوجيه من القوة القاهرة فيام قبل هذه 
احلرب العاملية الثانية، لكن احلق الذى ال مراء فيه أن الرجل كان صاحب مهة عالية، بل إننا 
سوف نورد ىف هناية هذا الفصل انتقادا له ال يستند إال عىل إعادة تصويره عىل أنه كان فاتر اهلمة 

ىف موقف كان يستدعى منه احلامس واإلنجاز.

والشاهد أن حممد حممود مل يبخل بأى اعتامد ماىل عىل رشاء كل ما يلزم اجليش واألهاىل من 
بالفعل وأصبحت  التى وقعت  املحتملة  احلرب  بالتحسب آلثار  الكفيلني  والتموين  اإلمداد 

بمثابة »احلرب العاملية الثانية«.

)144(
كان أهم قرارات حممد حممود ىف وزارته الثانية هو قراره بإنشاء درجة مالية لوظيفة مفتش 
املرصى  عزيز  الفريق  بتعيني  مرسوم  وصدور  احلربية،  وزارة  ميزانية  ىف  املرصى  اجليش  عام 

ا للجيش.  مفتشا عامًّ
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ووافق جملس الوزراء ىف عهده عىل زيادة عدد طلبة الكليه احلربية امللكية إىل 600 طالب ىف 
السنة لتلبية احتياجات الوحدات اجلديدة ىف اجليش وقد كان هذا نتيجة لتوقيع معاهدة 1936 
التى وقعها النحاس باشا، وكان حممد حممود من هيئة املفاوضة من أجل هذه املعاهدة، وهاهو 
أو  باحلرج  إحساس  أى  دون  املرصية  املسلحة  للقوات  إنجازات  عليها وعىل نصوصها  يبنى 

احلقد، مع أن املعاهدة منسوبة للنحاس باشا. 

)145(
وعىل مدى عهد وزاراته الثانية والثالثة والرابعة زاد االهتامم باجليش فاعتمدت املبالغ الالزمة 
لتدعيم خمتلف وحداته وإنشاء إدارات عسكرية جديدة والتوسع ىف إقامة املستشفيات العسكرية. 

)146(
وقد نشأ عن هذا االهتامم املتزايد بالقوات املسلحة أنه عند تشكيل وزارة حممد حممود الثالثة 
أصبحت وزارة احلربية من الوزارات التى برز رصاع حزبى حول من يشغلها وذلك بعد ما 
كان  الذى  االحتالل  ظل  ىف  شأنا  الوزارات  أقل  من  كانت  أن  بعد  وذلك  أمهية  من  اكتسبته 

يرشف عىل مجيع شئون اجليش.

)147(
وبناء عىل رغبة  للجيش  أيضا سوارى  أنشأ  الذى  أنشأ مدرسة اإلشارة. وهو  الذى  وهو 
امللك تم اعتامد مبلغ 6910 جنيهات إلنشاء موسيقى سوارى اجليش التى ظلت حتوز مراكز 

متقدمة ىف املهرجانات العاملية التى تقام ملوسيقات اجليوش ىف العامل. 

)148(
وىف وزارته الرابعة )24 يونيو 1938- 18 أغسطس 1939( تواصلت سياسة زيادة تدعيم 

اجليش واالعتامدات املدرجة للقوات املسلحة ومرشوعات الدفاع الوطنى، والوقاية املدنية.
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واملفرقعات. والذخرية  الصغرية  لألسلحة  مرصية  مصانع  إنشاء  ىف  عهده  ىف  بدئ  كام 
بتكاليف مليون جنيه ترصف عىل 3 سنوات.

ىف عهده تم اعتامد إلنشاء قوة بحرية للدفاع عن شواطئ مرص تشكل من باخرة للحراسة 
و4 القطات لأللغام و4 قوارب طوربيد بتكاليف مليون جنيه.

ا. وقررت وزارته تعميم التعليم العسكرى بمعاهد التعليم الثانوى واجلامعة وجعله إجباريًّ

)149(
وعىل وجه العموم فقد متت زيادة ميزانية احلربية للعام املاىل 1939/38 بمبلغ مليون جنيه 

من أجل:

إنشاءات جديدة للمعدات احلربية والقوارب.  � 

واملبانى الالزمة ألربع بطاريات.  � 

وبلوك لألنوار الكاشفة للدفاع عن سواحل اإلسكندرية. � 

)150(
القرار اخلاص باعتامد مبلغ 160 ألف جنيه  ومن اجلدير بالذكر أن حممد حممود كان صاحب 

إلنشاء طريق من اإلسامعيلية غرًبا إىل حدود فلسطني رشًقا، أى طريق سيناء األوسط.

)151(
ونأتى إىل جمال الطريان احلربى:

الطريان  سالح  إىل  املدنى  الطريان  قسم  ضم  باشا  حممود  حممد  أن  إىل  قبل  من  أرشنا 
التوسع  وبدأ  الطريان.  سالح  لضباط  تنظيميا  هيكال  حممود  حممد  استصدر  وقد  امللكى، 
ىف افتتاح مدارس تعليم الطريان وتم رشاء 23 طائرة متوسطة لتعليم طالب كلية الطريان 

امللكية.
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رسب  إلنشاء  جديدة  طائرات   6 برشاء  احلربية  لوزارة  حممود  حممد  رخص  عهده  أول  وىف 
احلربى،  الطريان  سالح  ىف  جديدين  رسبني  بإنشاء  األمر  وانتهى  جنيه،   7700 بتكاليف  جوى 

وتوىل تدبري ميزانيات املدافع واملهامت واألجهزة الفنية الالزمة لتجهيز 18 طائرة.

الوزراء ىف عهد  وافق جملس  احلربى،  للطريان  الدخيلة  مطار  تم ختصيص  قد  كان  وملا 
حممد حممود عىل جتفيف جزء من بحرية مريوط باإلسكندرية إلقامة ما يعرف اآلن بمطار 

النزهة.

قبلت احلكومة دعوة املفوضية الفرنسية بمرص إىل سالح الطريان املرصى حلضور افتتاح 
مطار بريوت ىف 6 يونيه 1939، وتم إرسال 3 طائرات مرصية لالشرتاك هبا ىف االحتفال. 

)152(
وىف عهد حممد حممود تم إنشاء مصلحة وقاية املدنيني من الغارات اجلوية، وقد حتولت هذه 
ا برشاء األدوات  املصلحة بعد قليل إىل وزارة للوقاية املدنية. وأوىل حممد حممود اهتامما خاصًّ
واملهامت الالزمة للوقاية ضد الغارات اجلوية، وال ننسى أن هذه الغارات كانت شيئا جديدا 

عىل البرشية كلها.

 وىف هذا املجال تم اعتامد 350 ألف جنيه لرشاء مليون كاممة الستخدامها للوقاية من خطر 
واملطافئ.  واإلسعاف  البولس  رجال  يستعملها  التى  من  كاممة  ألف  و15  السامة،  الغازات 

ورشاء األدوات واملهامت الالزمة هلا. 

كذلك تم اعتامد 10 آالف جنيه لرشاء 150 صفارة إنذار من رشكة إريكسون السويدية 
)وبدون مناقصة( لرتكيبها ىف عواصم املدن. وتم رشاء وصنع 1.575 مليون كيس من أكياس 

الرمل لوقاية املبانى من خطر القنابل. 

)153(
ومع كل هذا اإلنجاز الذى حققته وزارات حممد حممود ىف املجال العسكرى، فإن الدكتور 
ا ىف أداء حممد حممود ووزارته،متثلت ىف التقصري  عبدالعظيم رمضان ينبهنا إىل سلبية مهمة جدًّ
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ثم  ومن  إليها،  الربيطانية  القوات  بانتقال  كفيال  بناؤها  كان  التى  العسكرية  الثكنات  بناء  ىف 
جتنيب البالد ويالت اإلغارات اجلوية غري املميزة.

الثكنات  قضية  معاجلة  ىف  حممود  حممد  وزارة  فشل  رمضان  عبدالعظيم  الدكتور  ويصور 
العسكرية عىل النحو التاىل:

»وقد أساءت )أى وزارة حممد حممود باشا( بعد ذلك معاجلة قضية الثكنات التى كان عىل 
القوات الربيطانية أن تنتقل إليها بعد املعاهدة، عىل نحو أدى إىل بقاء القوات اإلنجليزية عند 

نشوب احلرب العاملية الثانية منترشة ىف مجيع أرجاء مرص!«.

»فقد كان مفهوما أيام املفاوضات أن عىل مرص أن تدفع ثالثة ماليني وثالثة أرباع املليون 
من اجلنيهات نصيبها ىف بناء الثكنات، لكن بمقتىض اتفاقية الثكنات التى وقعها حممد حممود 
باشا مع احلكومة الربيطانية، زادت التكاليف التى كان عىل مرص أن تدفعها إىل ستة ماليني أو 

أكثر حسبام تبلغ نصف التكاليف!

وقد ترتب عىل عجز مرص عن دفع هذا املبلغ ىف بناء الثكنات، أن بقيت القوات الربيطانية 
منترشة ىف البالد، بدال من أن تقيم ىف ثكناهتا! 

وبالتاىل أصبحت ىف الوضع الذى يمكنها من التحرك بسهولة ورسعة لرضب التحركات 
الوطنية املرصية، وفرض إرادهتا ـ كام حدث ىف 4 فرباير 1942!«. 

بني  املغرية  األملانية  الطائرات  متيز  مل  الثانية  العاملية  احلرب  أثناء  ىف  أنه  ذلك  عن  نتج  »كام 
املرصيني واإلنجليز بسبب تغلغل القوات الربيطانية ىف مجيع األحياء الوطنية!«.

  


