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  م���ل� ال���

م�� العالقات ال��اس�ة ب�� لقاء ال��ء على ال���ات ال�ئ���ة في إل هي م�اولةال�راسة  ه�ه

 .ش��ة ق�اة ال����وح�ى تأم�� م��  �اك��ان أ� م�� ن�أة. ١٩٥٦ و ١٩٤٧ يعامو�اك��ان ب�� 

وعلى ال�غ� م� أن م�� ل� ت��� إلى تق��� اله�� �ارت�اح، �ان� في مق�مة ال�ول ال�ي اع��ف� ب�اك��ان 

�اني ال�س�ي م� الق��ة ال����ة ق�ل و�ع� ث�رة ال��قف ال�اك�ل� ��� و  .وأقام� عالقات دبل�ماس�ة معها

ول� ت�ف� . �اه��ام وتأی�� في �اك��ان ١٩٥٢وح��� ث�رة ی�ل�� . �ق�ة ال��قف ال�ع�ي ١٩٥٢ی�ل��  ٢٣

على م�ها  ا�ل ال��اد خ�ارها، ح�صو  ،م�� ع� م�قفها م� ال��اع اله��� ال�اك��اني ح�ل �����

ال��س� في ال��اع ب�� �اك��ان وأفغان��ان، ول�� ل� ت��ح ال�سا�ة،  م��حاول� ق� و  .عالقاتها �ال�ول���

ی��أ ���� إسالمي ����� حلف �اك��ان ل سع���أتها اإلسالم�ة، ن��ا لو . ال��ادل��مة �م�� م�ل� و 

م�� ف��ة ال�خ�ل في حلف ذ� ���عة دی��ة أجه�  رف�ول�� . ال�ول اإلسالم�ة�� و�اك��ان ث� �

ورص�ت ال�راسة اه��ام م��  .ة، وح�ل �اك��ان على أن ت�لي وجهها ن�� الغ�بال��اعي ال�اك��ان�

و��ف� ال�راسة ع� جه�د . �ل خ��ة ت���ها �اك��ان ل����� عالقاتها �الغ�ب والس��ا ال�ال�ات ال����ة�

  .ل��لي ع� ال��اد واالن��از للغ�ب�اك��ان إلق�اع م�� �ا

  

��ان، عالقات س�اس�ة، �����، حلف �غ�اد، ال��اع�ة م��، �اك��ان، أفغان:  ال�ل�ات ال�الة

  .األم����ة ل�اك��ان
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  :مق�مة

ل� تع�ف م�� على م�� تار��ها الع�لة، واح�ف�� دائ�ا �عالقات �الع�ی� م� ال�ول ��ا ف�ها 

معها وتأتي عالقة م�� . ال�ول ال��ی�ة ال��أة ال�ي �ه�ت �ع� ال��ب العال��ة ال�ان�ة وم�ها �اك��ان

وم�ا . ض�� أك�� م� دائ�ة م� دوائ� ال��اسة ال�ارج�ة ال����ة، اإلسالم�ة، واآلس���ة، وال��ق أوس��ة

ع�ز أه��ة تل� ال�راسة ال�ي ب�� أی�ی�ا أن ال�ول��� �ان�ا على ��في نق�� ف��ا ی�عل� �ال��قف م� 

  .ال��ل��� الغ���ة وال��ق�ة

��ات ال�ئ���ة في م��� العالقات ال��اس�ة ب�� وته�ف ال�راسة إلى إلقاء ال��ء على ال�

األح�اث ال��اس�ة ال�ي أث�ت على العالقات  ل�ع�د وأه��ةور��ت على ال�� ال��اسي ن��ا . ال�ول���

  .ب��ه�ا، وألن ال�عاون االق��اد� �ان أضعف ال�لقات في العالقات

�الد دولة �اك��ان م ١٩٤٧ال�� ال�م�ي لل�راسة، ح�� شه� عام  ١٩٥٦و ١٩٤٧ او�ان عام

ف�ان حاس�ا في تار�خ م�� ال�عاص� وفي  ١٩٥٦أما عام . ودخ�لها مع��ك ال��اسة والعالقات ال�ول�ة

  .عالقاتها ����ع ال�ول وم�ها �اك��ان، خاصة م�� تأم�� ش��ة ق�اة ال����

م��  ث� ت�اول� م�قف. ��أت ال�راسة ب��ه�� رص� عالقة م�ل�ي اله�� ���� ق�ل ق�ام دول�ه�و 

م� م�الد �اك��ان، ون�أة ال����ل ال�بل�ماسي ب��ه�ا، وم�قف �اك��ان م� الق��ة ال����ة ق�ل و�ع� ث�رة 

ك�ا تع�ض� الخ�الف . ، وم�قف م�� م� م�اولة �اك��ان ت���� حلف إسالمي١٩٥٢ی�ل��  ٢٣

�راسة م�قف م�� ورص�ت ال. ال�ؤ� ف��ا ی�عل� ���ألة األحالف وأث� ذل� على العالقات ب�� ال�ل�ی�

  .م� ال��اع ب�� �اك��ان واله��، و���ها و��� أفغان��ان

واع���ت ال�راسة على م�ادر م���عة، وفي مق�م�ها ال�ثائ� غ�� ال����رة، وم�ها وثائ� وزارة 

وق�م� ال����ات . ال�ارج�ة ال����ة، ووثائ� م�ل� ال�زراء، ووثائ� وزارة ال����ة، ووثائ� عاب�ی�

  .ال��اجع مادة عل��ة ق��ةوال�ور�ات و 

  : ١٩٤٧عالقة م�� ���ل�ي اله�� ق�ل عام : ت�ه�� 

. )١(��ع�ى أرض، أ� األرض ال�اه�ة" س�ان"��ع�ى �اه�، " �اك"ت���ن �ل�ة �اك��ان م� ق���� 

ل���قة ) تان(ب��اب وأفغان و����� وال���، و��م� ال�ق�ع : وت���ن م� األح�ف األولى ألس�اء وال�ات

                                                 
  .٧١، ص١٩٥٥عبد الحمید البطریق ودمحم مصطفى عطا، باكستان في ماضیھا وحاضرھا، دار المعارف، القاھرة ) ١
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. ١٩٤٦مل��ن ن��ة عام  ٦٠وتقع ه�ه ال�ال�ات ش�ال غ�ب اله��، وت�� ��لة إسالم�ة بلغ� . نبل�خ��ا

و�ان ���لها ح�ب ال�ا��ة اإلسالم�ة، وت�� أن ت���ن م� ه�ه ال�ال�ات دولة إسالم�ة، رم�وا لها ����وع 

وق� . اله��وس�ةو�ان�ا ی�ون أنه خ�� ض�ان ل�ق�ق ال��ل��� وح�ای�ه� م� �غ�ان األك���ة . �اك��ان

  .)١(على أساس ال�ی� �ال��ا�� ال�ي ���� بها ال��ل��� ١٩٤٧قام� �اك��ان في أغ��� 

وتع�د عالقة م�ل�ي اله�� ���� ل�ا ق�ل ق�ام �اك��ان، فل� ���ن�ا ���أ� ع�ها، ف�اع� اله�� 

اس�قل ال�اخ�ة إلى  ١٩٠٥ففي عام . وف�ل��فها دمحم إق�ال ل� ی�ر م� األق�ار الع���ة إال م�� وفل����

وفي م��اء ال���� صع� لل�ف��ة �ع� ال�اعة، واش��� م� . إن�ل��ا، وت�قف� في ع�ن وال���� و��رسع��

أح�ه�، و�ان ی��ل� اللغة األرد�ة، وأخ��ه إق�ال أنه م�ل�، وأخ� ُی�تل �ع� اآل�ات، وال�ف ال�اعة ح�له، 

وه��ا �ان� ال�قائ� ال�ي ه�ف� لل��ع وال��اء تع���ا ع� . ، ودع�ا له �ال��ف��"ما شاء هللا"وأخ�وا ی�ددون 

  .)٢(ق��ة اإلخ�ة اإلسالم�ة

و��� ل��ی� . )٣(ال��اب �ع�وال�قى  ،وفي ب�رسع��، خ�ج إق�ال م���ها، ف�ار ال��ارس وال��اج�

ج�ع�ة م� وصل�ا ف��ا، وأ�ق��ي د���ر اس�ه سل��ان، وقابل� ش�اب : "له ��ف وص�له ب�رسع�� قال

 ل�في �� م �انال�
ّ
  .)٤("ودع�ة ل��ارة القاه�ة � أشه� ال��ام�� �القاه�ة سالما،ال��ل���، وأرسل إلي

. و�ع� ع�دته لله�� �ان �ق�ر م�� وعل�اءها ودوره� في ن�� اإلسالم واللغة الع���ة وال�فاع ع�ه�ا

تعل�� اللغة "أن  أك� ١٩٢٠و��أ ی�جه �الب العل� ل�لقي ال�راسة في م��، ففي رسال�ه ل���قه عام 

ك�ا �ان ی�ا�ع ما ���ر م� ��� في م�� ت�عل� �العل�م اإلسالم�ة، ". الع���ة في م�� أف�ل م� ل��ان

ن�� في م��� ال�اجة إلى ت�و�� الفقه اإلسالمي، ولق� ص�ر في م�� ���� في : "وفي رسالة له �ق�ل

  .)٥("ه�ا ال��ض�ع

                                                 
. في عھد الولید بن عبد الملك أرسل الحجاج بن یوسف دمحم القاسم لفتح الھند، ففتح إقلیم السند حتى الُملتان. ٦١٤، ص"بد هللا عنانالمسألة الھندیة بقلم دمحم ع"، ١٩٤٦في سبتمبر  ١٢مجلة الكاتب المصري، عدد ) ١

واستقر سلطان الغزنویین في البنجاب، وبقیت حتى  ھــ، فدانت لھ البنجاب وكشمیر، ٤١٧و  ٣٩١مرة بین عامي  ١٥وقد عزم محمود بن سبكتكین ثاني ملوك الدولة الغزنویة على فتح الھند، ونزل سھولھا 

ینایر  ٦في  ٧٠٥مجلة الرسالة عدد، . وقد مھد فتح الغزنویین الطریق للھند، فمھد لفتوح الدولة الغوریة ودول إسالمیة أخرى نشأت بالھند. ھـ ٥٥٣تغلب الغوریون علیھم، فاتخذوا من الھور حاضرة لھم عام 

  .٢٠٤، ص "اللغة العربیة في البالد اإلسالمیة غیر العربیة بقلم عد الوھاب عزام"، ١٩٤٧في مایو  ٥، مجلة مجمع اللغة العربیة، عدد ٩، ص"بقلم عبد الوھاب عزاماإلسالم في الھند "، ١٩٤٧

، وینتمي ١٨٧٦ولد إقبال في سیالكوت عام . ٢٢ -٢١، ص١٩٩٩البیان، القاھرة ؛ حازم محفوظ ونبیلة إسحاق، إقبال واألزھر، دار ٤٥، ص١٩٩١سمیر عبد الحمید، إقبال والعرب، دار السالم، الریاض ) ٢

ونال درجة أستاذ في . ١٨٩٩، والماجستیر ١٨٩٧وقد انتقل إلى الھور للدراسة، والتحق بالكلیة الحكومیة بجامعة البنجاب، ونال لیسانس اآلداب عام . ألسرة كانت تقیم في كشمیر ثم ھاجرت إلى البنجاب

، ١٩٣٤یولیو  ٩في  ٥٣مجلة الرسالة، عدد . وقد انتشر شعره وذاع صیتھ، واجتمعت علیھ قلوب المسلمین. فدرس القانون والفلسفة، وعاد بعد ثالث سنوات وعمل بالمحاماة ١٩٠٥وسافر أوروبا عام  األدب،

  ".مات الرجل العظیم"، ٨٠٣، ص١٩٣٨مایو  ١٦في  ٢٥٤، عدد "عودة إلى دمحم إقبال"، ١١٤٨ص

  . ٤٥سمیر عبد الحمید إبراھیم، مرجع سابق، ص) ٣

  . ٤٥، ٢٢حازم دمحم محفوظ ونبیلة اسحاق، مرجع سابق، ص) ٤

  .٢٣المرجع نفسھ، ص) ٥
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ان�ق�وا إن�ل��ا إلص�ارها تعا�ف�ا معه�، و �، فق� وال��ل�� م��ول� ��� م�ل�� اله�� ���أ� ع� 

وح�ن�ا ل�وال ال�ولة الع��ان�ة عام . ت���ح بلف�ر، ونادوا �إنقاذ فل���� �اع��ارها �الد ال��ل��� أج�ع��

  .)١(واس�اءوا ع��ما ق�ف الف�ن���ن دم��. ، ح�� �ان� ت��ل في ن��ه� قلعة اإلسالم١٩٢٣

ة ال�ي عامل� ب���ان�ا بها م�� �ع� مق�ل ال��� لي س�اك، على ال�عامل ١٩٢٤عام اح���ا و 

ق�ارا �أن اإلج�اءات االن�قام�ة ال�ي ات��تها ب���ان�ا غ�� د�����  ٣٠في أص�رت ال�ا��ة اإلسالم�ة 

وأن ال�ا��ة اإلسالم�ة ُتع�ب ع� تعا�فها مع شع� م�� في . م��رة، وته�ف إلى س�� اس�قالل م��

  .)٢(لن�اله م� أجل االس�قال

، و�ان م� األع�اء خان ال���قي رئ�� ١٩٢٦واش��ك م�ل�� اله�� في م�ت�� ال�الفة في مای� 

و�ان�ا على وعي �ال��ارات الف���ة ����، ورأ� إق�ال أن زوال ال�الفة في ت���ا أد� . )٣(دار العل�م �اله��

�س��ر، وأن ال�ور س�أتي على ب�ع� ال�ف���� ���� لالن��اب على الق�آن ال���� ف��ا ی�عل� ����لة ال

  .)٤(ال��ائل الفل�ف�ة ح���ا ی��هي القل� ال��اسي

م�ی� ص��فة الف�اهة، وسأله ع�  ١٩٢٧عام اس�ق�ل فواه�� إق�ال �اس�ق�ال ال�اف�ی� م� م��، 

. ال�ع� ال�� �ق�م ب�ور ر�اد� لل�ع�ب اإلسالم�ة، ف�د أنه ع��ما ت�ال م�� اس�قاللها س�ق�م به�ا ال�ور

  .)٥(األم�القلة  �هز�ارة أك�� دول إسالم�ة وت��ل� في م�� وت���ا، ل�� م�عإق�ال ي العام ال�الي أراد وف

؛ )٦(و�ان سع� زغل�ل مع��ا �ه ف�ه لغان�� م�انة في قل�ب ال������، وفي ال�ق� ال�� �ان�

ال��أة ال��ل�ة  ن��ت م�لة ال���ر مقالة ع� ١٩٢٦وفي ف��ای� . كان� أخ�ار م�ل�ي اله�� م�ل اه��ام

�اله��، أوض�� أن ن�اء األم�اء واألد�اء ال��ل��� �اله�� م����ات ال ���ج� إال لل��ورة، و��عل�� 

وت�اول سالمة م�سى في ال��لة . وأعق�� ال��لة مقال�ها �أخ�� ع� ال��أة �اله��. الق�اءة وال��ا�ة وال��ا�ة

  .)٧(ال��ی�ة أوضاع ال��أة ال��ل�ة �اله��

                                                 
  ".االباكستان وعالقتھا بالعالم العربي واإلسالمي"، ١٦٢٥، ص١٩٤٩نوفمبر  ٢١في  ٨٥٥مجلة الرسالة، عدد ) ١

2) Saeeduddin, Ahmad Dar,Pakistan's Relations With Egypt 1947-71, Ph.D. Disseration, Pennsylvania University, 1975, p.74. 

  ".مذكرات مؤتمر الخالفة اإلسالمیة"، ٢٠٩، ص١٩٢٦ ھیونی ١١في  ٣مجلة المنار، عدد ) ٣

  .٢٤حازم محفوظ ونبیلة اسحاق، مرجع سابق، ص) ٤

  .٢٤المرجع نفسھ، ص) ٥

  .٢٧٤ - ٢٦٨، ص "مھاتما غاندي بقلم إسماعیل مظھر"، ١٩٣٢في مارس  ٣، ج ٨٠؛ مجلة المقتطف، مجلد ٣١٤، ص٢٠١٣ھدى شعراوي، مذكرات ھدى شعراوي، كلمات للترجمة والنشر، القاھرة ) ٦

  ".المراة الھندیة المسلمة"، ١٩٣٥في یولیو  ٧ة الجدیدة، عدد ؛ المجل"المرأة الھندیة"، ١٥، ص١٩٢٦مارس  ٥في  ٧٣، عدد "المرأة المسلمة بالھند"، ١١، ص١٩٢٦فبرایر  ١٢في  ٧٠ر، عدد المصو) ٧
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أوض�� م�لة الل�ائف ال���رة " م�ل�� اله�� �عل��ن ال�هاد"وت�� ع��ان  ���١٩٢٧ وفي أغ

وأن أف�ار . أن أك�� ن��ة ُن��� بها اله�� في ح���ها ال����ة االخ�الفات ال�ی��ة ب�� ال��ل��� واله��وس

�اق ال��ل��� في اله�ر عاص�ة ال���اب اض����، وق�روا مقاومة �ل ح��ة �ق�م بها اله��وس إلل

األذ� �ال��ل���، وعلى رأسه� عال� دی�ي ی�عى ال��� ال��ار�، أعل� ال�هاد، وأم� �ل م�ل� ���ل 

وأوض�� ال��لة أن . سالحه، و�ل م�ل�ة ���ح ز���ها وح�ل خ���ها لل�فاع ع� ال��ف اإلسالمي

  .)١(ل�ع�اء ه�ه ال���ة نف�ذا، وت�د عل�ه� األم�ال م� �ل م�ان

أرسل ش���  ١٩٢٩، ففي أواخ� )٢(قة ���ع�ة ال��ان ال��ل��� ����و�ان ل��ل�ي اله�� عال

علي شق�� زع�� م�ل�ي اله�� دمحم علي خ�ا�ا م� ل��ن إلى ع�� ال���� سع�� رئ�� ال��ع�ة، وأوضح ف�ه 

و�ل� في نها�ة خ�ا�ه إ�الغ . ل���ة ق��ة فل���� ١٩٣٠ع�مه� عق� م�ت�� إسالمي بل��ن في ف��ای� 

وأبلغه أنه س�غادر ل��ن و���ف ب�ول أورو�ا ث� ی�ور م��، و�ل�قى أص�قاءه . �ال��ع�ة سالمه إلخ�انه

  .)٣(���ع�ة ال��ان ال��ل���

و�ان ش��� علي ق� أبلغ ع�� ال���� سع�� أن ص�ة شق�قه ان���� �ع� م�ت�� ال�ائ�ة ال����ی�ة، 

ال��ع�ة �ل�ة ع�� دف�ه �الق�س، وع��ما ت�في ألقى رئ�� . وال��� م�ه وم� أع�اء ال��ع�ة ال�عاء له

وأك� أنه �ان �ع�ل ل���ه ودی�ه، وأن م�ته ل�� خ�ارة لله�� وح�ها بل لإلسالم وال��ق، ألنه ��س ح�اته 

وأنه ع��ما قام� ال��ب وأك�ه� ب���ان�ا اله�� على . ل��مة اإلسالم وم�ل�ي اله�� واألق�ار اإلسالم�ة

شق�قه إلى أورو�ا مع ال �قف�ا في صف أع�اء دولة ال�الفة، وساف�  دخ�لها، ناد� �ع�م االش��اك ف�ها ح�ى

  .)٤(، ول�� ال��ض أنه� ج��هل�ا عاد ُق�� عل�ه، ول� ی��ه ذل�لل�فاع ع� دولة ال�الفة، و 

زار ش��� علي م��، وأقام في ج�ع�ة ال��ان ال��ل���، وت�اف� عل�ه  ١٩٣١وفي أغ��� 

س���ر�ة ����ة ع�� ال���� سع��، وق� اس�ق�له أع�اء ال��ع�ة وزار اإل. أع�ان ال�ال�ات اإلسالم�ة

                                                 
  ".مسلمو الھند یعلنون الجھاد"، ٢٦، ص١٩٢٧أغسطس  ٨ في ٦٥٢اللطائف المصورة، عدد ) ١

وحظرت الئحة النظام األساسي لجمعیة الشبان المسلمین الدخول . كرد فعل لتأسیس جمعیة الشبان المسیحیة ١٩٢٧وكان تأسیسھا في دیسمبر . جمعیة دینیة اجتماعیة، لھا دور بارز في مجال الدعوة اإلسالمیة) ٢

  .٢١٠ - ٢٠١، ص١٩٩١دمحم عبد العزیز داود، الجمعیات اإلسالمیة في مصر، الزھراء لإلعالم، القاھرة . في األمور السیاسیة

  ".خطاب موالنا شوكت علي"، ٢٨٩، ص١٩٣٠، ینایر ٤مجلة الشبان المسلمین، السنة الثانیة، ج) ٣

؛ وقد تمسكوا بقاعدة القومیة في حل المسألة ١٩٣٠ظھرت نیة الھندوس بمؤتمر المائدة المستدیرة عام ". مسلمین في الھندكلمة الدكتور عبد الحمید سعید في حفلة تأبین زعیم ال"، ٣٦١ -٣٥٧المصدر نفسھ، ص) ٤

دمحم علي جناح لدى نائب الملك وسعى . وأقیمت بمقتضاه حكومات بالوالیات، عانى المسلمون في ظل حكومات األكثریة الھندوسیة ١٩٣٥ولما صدر قانون عام . الھندیة، ورفضوا منح المسلمین ضمانات

، ١٩٤٧في فبرایر  ١٧مجلة الكاتب المصري، عدد . ، فكان ھذا نصرا للمسلمین١٩٣٩إلغاء الحكومات اإلقلیمیة في دیسمبر  ١٩٣٥والحكومة البریطانیة، حتى قرر نائب الملك بما لھ من سلطة بدستور 

  .٧٩، ص"عبد هللا عنانمسألة الھند وقضیة الباكستان بقلم "
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وأد� صالة ال��عة ����� ال��ص���، و�ع�ها ألقى ع�� ال���� سع�� خ��ة ع� ض�ورة . وأع�ان ال��ی�ة

وسأل أح� ال�اض��� ش��� علي . ات�اد ال��ل���، ون�ه ��ه�د زع�� اله�� في ال���ة اإلسالم�ة واله���ة

ان��، فأفاض في ش�ح ال��ألة اله���ة وخالفه معه، فأوضح أنه ع�ل معه س��ات و�انا ع� خالفه مع غ

على اتفاق، ول�� غان�� وح��ه أرادوا أن ت��ن اله�� لله��وس، و�ان �ل�ا ُ�ل� م�ه اش�اك ال��ل��� في 

� ح�� وأضاف أن ج�ه� ال�الف ع�م ت�اف. ال���؛ ��ا�ل وُ��جئ ذل� ل�ا �ع� ان�هاء الق��ة اله���ة

إن ح� ال��� م� اإل��ان، وال��� : "ث� قال. ال��ة، وأنه �ع�ل لإلسالم في ح�� �ع�ل غان�� لله��وس

  .)١("ل�� ال�اء وال��� بل ال�ا��ة ال�ي ت��� ال�ع�ب اإلسالم�ة

وفي م�اول�ه ال�أك�� على و���ة م�ل�ي اله��، أك� أن ض�ا�ا ال���ة ال����ة أغل�ه� م� ال��ل��� 

وفي ش�حه . ���ل�ن ر�ع ال��ان، وأنه وشق�قه اعُ�قال إ�ان ال��ب في وق� �ان غان�� ف�ه ح�امع أنه� 

وال�ة خ�� م�ها غال��ة س�انها م�ل��ن وت�ع م�ها األغل��ة  ١٤ل��نامج م�ل�ي اله�� ذ�� أن �اله�� 

�ع��ف غان��  وأك� أنه ع��ما. ه��وس، وأنه ��ال� لألولى ����مة إسالم�ة ولل�ان�ة ����مة ه��وس�ة

  .��ق�ق ال��ل��� س��� ی�ه ل��اف��ه

وفي تغ���ها . وأث�اء وج�ده �اإلس���ر�ة زار األم�� ع�� ��س�ن، ث� زار ال�ل� ف�اد �ق�� ال����ه

ل��ارته أث�� م�لة ال��ان ال��ل��� عل�ه، ووصف�ه �أنه م� ال�ع�اء ال�ی� وقف�ا أنف�ه� على ن��ة الق��ة 

ع�ل لله�� وح�ها، و�ن �ان ���ل ث�ان�� مل��نا م� س�انها، بل �ع�ل ل�ل �الد اإلسالم�ة، وأنه ال �

  .)٢(وأث�� على ت����اته ال����رة �أنه م�ل� ق�ل أن ���ن ه���ا. اإلسالم

وفي غ��ن ذل� ُأخ��� دمحم إق�ال ض�� وف� م�ل�ي اله�� في م�ت�� ال�ائ�ة ال����ی�ة ال�اني 

، وألقى م�اض�ة في ج�ع�ة ال��ان ال��ل��� ١٩٣١في أول د����� وفي ���� ع�دته زار م�� . بل��ن

وال�قى إس�اع�ل . ك�ا ح�� ن�وَة ت���ٍ� له ����ل ش�خ األزه�. ع� أح�ال ال��ل��� والف�� اإلسالمي

د����� زار األزه�، و�اف ��ل��ي ال���عة  ٥وفي . وت��ل �القاه�ة وزار اآلثار. ص�قي رئ�� ال�زراء

و�ان� ال��ارة فات�ة . وزار إدارة ال�عاه�ة ال�ی��ة ��ارع ن��ار، ح�� م��� ش�خ األزه�. واللغة الع���ة

  .)٣(ال�لة ب�� إق�ال واألزه�

                                                 
  ".موالنا شوكت علي في جمعیة الشبان المسلمین"، ٤٠، ص١٩٣١، أكتوبر ١مجلة الشبان المسلمین، السنة الثالثة، ج) ١

  .المصدر نفسھ) ٢

  . ٦٠، ٤٦؛ سمیر عبد الحمید، مرجع سابق، ص٢٦ – ٢٥، ١٥حازم محفوظ ونبیلة اسحاق، مرجع سابق، ص) ٣
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وأث�اء ز�ارته �ان� م�� ت��ج �ق��ة ال����ة ال����ة، وق� ص�ح �أن أهل م�� غ�ق�ا في 

وح�� رأ� م�ل . ف��ة ال����ةدوامة أم�اج ال��ل، وت�اس�ا ج�ع ش�ل ال��ل��� ب�ال م� تف���ه� ت�� 

. ال�ع� إلى ت���� ال�ل� خل�فة، ص�ح �أن ال�الفة ال تع�ي الُ�ل� وال�اج، وأنها أسل�ب ع�ل إسالمي

وت��ى أن ته� ر�اح م� ال����ة الع���ة، وتق�م ال��اح ال���لة �ع�� ال���ة �إ�الغ رسالة الفاروق إلى 

  .)١(فاروق م�� �أن ���ج الفق� وال�ل� في نف�ه

 ١٩٣٣وت�لع م�ل�� اله�� ل��� ل�أی��ه� في م�ال��ه� �االع��اف له� ����� م��قل، ففي ی�ای� 

ال���اب، و�����، وال���، : وجه رح�� علي �ال��ا�ة ع� ثالث�� مل��ن م�ل� في مقا�عات اله�� ال��ال�ة

����ه� ال��اسي ال���قل أن م�ل�ه� ال�� ال ����ون ع�ه االع��اف �"و�ل�خ��ان، ن�اء لل�ل� ف�اد ت��� 

وأع�ب ع� ثق�ه في أن ت�ادف ". ����ه� دس��را ات�اد�ا ألس�اب اج��اع�ة ودی��ة وس�اس�ة وتار���ة

  . ور��ا ل�أوا له �اع��اره أب�ز مل�ك ال��ل��� .)٢(أغ�اضه� تع���ه

لقى م�اض�ة زار القاه�ة دمحم �عق�ب ع��� جامعة عل���ة اإلسالم�ة �اله��، وأ ١٩٣٣ن�ف���  ٧وفي 

���ع�ة ال��ان ال��ل���، وأك� أن م�ل�ي اله�� �الب ح��ة واس�قالل ل���ه�، ول��ه� ی���ون أال ���ن�ا 

م��ه�ی�، و��ع�ن ل��ل م�ا���ه� اله��وس على أال �قف�ا في ���� وص�له� إلى حق�قه� في ال�قاع� 

ل��ا�ة م�ا���ه�، ول�� األك���ة �ل� وأضاف أن م�ل�ي اله�� فاوض�ا في ا. ال��اب�ة وال��اك� ال���م�ة

وفي خ�ام م�اض�ته، . ت�اوغ، ول�ا اض��وا أن ی�جه�ا �ل�اته� لل���مة ع�� ���ها تق��� م��� اله��

  .ع�� على م�� والعال� اإلسالمي إله�اله�ا م�اص�ة م�ل�ي اله��

واقع م�ل�ي  وق� أث�ى رئ�� ج�ع�ة ال��ان ال��ل��� على ال��اض�ة وما ح�ته م� معل�مات ع�

اله��، وعل� �أنه إذا �ان ی��� م� تق��� م�ل�ي اله�� م�ال�ه� لل���مة ال����ان�ة أنه� رض�ا ����أ �قاء 

  .)٣(اله�� في دائ�ة ال���ع��ات فه�ا ال ���� ق��له

لل�راسة �األزه�، ففي إح�اء لل�ل�ة  ه�ول� ی�ق�ع ات�ال م�ل�ي اله�� ����، وجاء �ع�

وشارك أح�ه� في تأس�� . )٤(م� اله�� �٢١ال�ا م�ه�  ٧٢٢، بلغ ع�ده� ١٩٣٥ام األجان� �األزه� ع

                                                 
  . ٦٦ - ٦٠عبد الحمید، المرجع نفسھ، ص سمیر) ١

من أوائل ) ١٩٥١ -١٨٩٧(رحمت علي . ١٩٣٣ینایر  ٢٨، أوراق خاصة بمسألة الثالثین ملیون مسلم بباكستان والمطالبة بضرورة االعتراف بمركزھم السیاسي، ٠٠٦٩ – ٠٠٢٨٠١وثائق عابدین، ملف ) ٢

  .ةفي مؤتمر المائدة المستدیر تم تقدیمھھو كتیب المعروف باسم إعالن باكستان، و ١٩٣٣عام  منشور مؤلف وھو. الحركة الباكستانیة ویُعرف باسم مؤسس أنصار إنشاء دولة باكستان،

  ".مركز مسلمي الھند من مواطنیھم"، ١٨٩، ص١٩٣٣، دیسمبر ٣مجلة الشبان المسلمین، السنة الخامسة، ج) ٣

  ". سىالطلبة األجانب في األزھر بقلم سالمة مو"، ٨٩، ص١٩٣٥في دیسمبر  ١٢المجلة الجدیدة، عدد ) ٤
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ال�عارف واالت�ال ب�� ال�ع�ب اإلسالم�ة و�ذاعة  ه�ف، ب١٩٣٤ عامج�ع�ة ال�عارف اإلسالمي �القاه�ة 

 ١٩١٦وم� أب�ز م� أت�ا لل�راسة في األزه� دمحم ح�� األع��ي، فق� ول� عام . )١(ال�قائ� ع� اإلسالم

��ی�ة أع�� ��ه، ودرس �ال�امعة الفا���ة في س�ارت، وانُ��ب م�رسا ألب�اء زع�� الفا�����، واع�اد إلقاء �

وجاء إلى م�� لالل��اق . م�اض�ات في اح�فاالت ال�ائفة، وسعى لل�ق��� ب�� ال��اه� اإلسالم�ة

  .)٢(لغات ال��ق�ة ��امعة ف�اد�األزه�، ونال ال�هادة العال��ة، وانُ��ب ل��ر�� اللغة األرد�ة ��عه� ال

ف�� األع��ي و�ع� م��لي ال�قافات اإلسالم�ة ال�ق���� �القاه�ة في الع�ل  ١٩٣٧وفي د����� 

واج��ع�ا ��ق� ال�ال�ة اله���ة �القاه�ة، و�ان على . على ت�ادل ال�عارف وال�قافات وال��� ن�� ال�ح�ة

، وال��خ م��فى ع�� ال�ازق، وغ��ه�ا )٣(اللغات ال��ق�ةرأسها ع�� ال�هاب ع�ام ع��� �ل�ة اآلداب وأس�اذ 

وت��ع ن�ا�ها . و�ان مق�ها م��ال �ق�ة الغ�ر� . م� العل�اء واألد�اء، وق�روا إن�اء ج�اعة اإلخ�ة اإلسالم�ة

ول�ا قام� ال��ب واق���� م� . ب�� تعل�� اللغات اإلسالم�ة وال�ع��� �األق�ار اإلسالم�ة وت�ج�ة ال���

  .)٤(عاد س��ت�� ال��اعة لله�� �١٩٤٠ عام ح�ود م�

�ه�ت ف��ة إرسال أول �ع�ة، ح�� ق�رت  ١٩٣٤ول� �غفل األزه� ع� إرسال �ع�ة لله��، وفي عام 

. م���ة األزه� إ�فاد ع�د م� ال�ع�ث إلى م�ا�� م��لفة م� العال�، ف�أت إرسال م�ع�ث إلى س�ارت

  .)٥(ول�� حال� ال��وف دون إرسال ال�ع�ة

                                                 
  .٢٣، ص١٩٣٤إبریل  ١١في  ٣٥جریدة اإلخوان المسلمین، السنة األولى، عدد ) ١

  .٢٣، ١٥ت، ص.؛ دمحم حسن األعظمي، حقائق عن باكستان، الدار القومیة للنشر، القاھرة د٦٠ – ٥٨، ص١٩٥٠دمحم حسن األعظمي وعبد الكریم دمحم، الوحدة في الشرق، دار الكشاف، بیروت ) ٢

ثم بمدرسة  زھرباأل حفظ القرآن وتعلم القراءة والكتابة، والتحق. والده كان عضوا بمجلس شورى القوانین ثم الجمعیة التشریعیة ثم مجلس نواب. في قریة الشوبك بالجیزة من أسرة لیبیة األصل ١٨٩٤ولد عام ) ٣

بقسم اللغات الشرقیة بجامعة لندن، والتحق . واُختیر مستشارا للشئون الدینیة بسفارة مصر بلندن. ١٩٢٣، ونال اللیسانس عام بالجامعة وقد التحق .، فاختیر مدرسا بھا١٩٢٠القضاء الشرعي، وتخرج عام 

على الدكتوراه في األدب الفارسي، وأصبح رئیًسا لقسم اللغات  ١٩٣٢وحصل عام . وبعد عودتھ عُیِّن مدرًسا بكلیة اآلداب. درجة الماجستیر بأطروحتھ عن التصوف عند فرید الدین العطار ١٩٢٨ونال عام 

، ثم كُلف بتأسیس جامعة الریاض ١٩٥٤، ثم سفیرا بالریاض عام ١٩٥٠، ثم سفیرا بباكستان عام ١٩٤٧ل للعمل الدبلوماسي فعمل وزیًرا مفوًضا بالریاض عام ثم انتق. ١٩٤٥الشرقیة، ثم عمیدا للكلیة عام 

، متاح على ٢٠٠٥عي دمحم، عبد الوھاب عزام رائدا ومفكرا، القاھرة ؛ السبا١٧٧، ص٢٠٠٢، بیروت ١٥، دار العلم للمالیین، ط٤الزركلي، خیر الدین، األعالم، ج. ١٩٥٩وظل یدیرھا حتى وفاتھ في ینایر 
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. ١٩٤٠وبدأ في تشكیل فرع لھا في الھور في سبتمبر . ي شارك في تأسیسھا بالقاھرةأراد أن تكون عودتھ للھند امتدادا ألعمال جماعة اإلخوة الت. ٥٨سابق، ص رجعمدمحم حسن األعظمي وعبد الكریم دمحم، ) ٤

یلیة لوفي محاولتھ الدفاع عنھا ومواجھة تعصب الھندوس ضدھا وضد اللغة األردیة، قام بإنشاء الجمعیة العربیة بالھند، واتبعھا بإنشاء مدارس . وقصر جھوده على نشر اللغة العربیة باعتبارھا لغة اإلخوة

 ١٩٤٧باكستان عام وبعد قیام . ى تحقیق فكرة باكستانوقد تحدث مع دمحم علي جناح زعیم مسلمي الھند عن تكوین جماعة اإلخوة اإلسالمیة، فأشار بوجوب العمل أوال عل. شبیھة بالمدارس اللیلیة في مصر

واستأنف جھوده إلنشاء جماعة اإلخوة، فعرض فكرتھا على الوزراء، فأعید تشكیلھا، وتقرر منح القائد األعظم . عیة العربیة بباكستانغادر األعظمي الھند إلیھا، وظل یبذل الجھود لنشر اللغة العربیة باسم الجم

وقد . فبرایر ٢٠ – ١٨اك في المؤتمر الذي عُقد في قررت الجماعة أن تعمل على تحقیق فكرتھا بتكوین مؤتمر إسالمي دائم، ووجھت الدعوة إلى األقطار اإلسالمیة لالشتر ١٩٤٩وفي عام . رئاستھا الشرفیة

وجھت الدعوة إلى البلدان اإلسالمیة لحضور  ١٩٥٠وفي أواخر . وتجنبا لشبھة أیة عالقة باإلخوان المسلمین بمصر، رأى أعضاء جماعة اإلخوة تسمیتھا بالمؤتمر اإلسالمي. قطرا إسالمیا ١٨ضم ممثلي 

  ".لغة المسلمین"، ١٧١٣، ص١٩٤٩دیسمبر  ١٢، في ٨٥٨؛ مجلة الرسالة، عدد ٦٤ – ٥٨نفسھ، ص جعاألعظمي وعبد الكریم دمحم، المر. ١٩٥١ایر فبر ٩الدورة الثانیة للمؤتمر في 

  .٣٢٠٩، ص٢٠١٢كلیة اللغة العربیة بالزقازیق، نوفمبر ھا، عبد المنعم عبد الرحمن، بعثات األزھر األولى لنشر الثقافة اإلسالمیة، أبحاث مؤتمر دور األزھر في النھوض بعلوم اللغة العربیة وآداب) ٥



                                                 دمجلة كلية اآلداب جامعة بورسعي                            ٤٥٧

       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                             م    ٢٠٢٠ -يوليو/  السادس عشرالعدد  

 

ال�ضع ال�ی�ي �اله�� واض�هاد اله��وس لغ��ه� م�ضع اه��ام في م��، ف���ق� ال��لة  و�ان

 ٦٠، وان�ق�ت ال��انة اله��وس�ة، وأب�زت دع�ة زع�� ال����ذی� �اله�� ألت�اعه ال�الغ ع�ده� )١(ال��ی�ة لألم�

ل� تع� صال�ة أن ی�م�  وأك�ت أن اله��وس�ة. مل��نا أن ی����ا اله��وس�ة و�ع��ق�ا اإلسالم أو ال�����ة

  .)٢(بها أ� ه��� ألنها ت��ه� ��ام�ه وت��له م��لة ال�هائ�

فاه�� ش�خ األزه� . أك�ت ال��ف ع�م �ع� ال����ذی� في اله�� اع��اق اإلسالم ١٩٣٦وفي عام 

. )٣(وجاءت ال�دود م��ار�ة. دمحم م��فى ال��اغي �األم�، و�ات� أع�ان ال��ل��� �اله�� لل��ق� م�ا �قال

وق� رد إق�ال �أن ان��ار اإلسالم في ت�ای� . و�ان م�� ��� له� دمحم إق�ال ورئ�� ج�ع�ة ح�ا�ة اإلسالم

ب�� م��لف ال��ائف، وخاصة الف�ات ال�ن�ا آمال في ال��اواة، وأشار إلى اع��اق اب� غان�� لإلسالم، وأن 

ال����ذی� اإلسالم م��لة اللغة؛ ح�� الف�صة سان�ة الن��ار اإلسالم، وأوضح العق�ات ال�ي ت�اجه دخ�ل 

  .ی���ث�ن س� لغات

. ورأ� ال��اغي أنه م� واج� األزه� إرسال �ع�ة إلى اله�� ل��اع�ة ال�اغ��� في اع��اق اإلسالم

و�ع�ض األم� على ج�اعة ��ار العل�اء، رأت إرسال ال�ع�ة، وح�دت مه��ها في دراسة وضع ال����ذی� 

ال�ع�ة ال��خ إب�اه�� ت�أس و . لإلسالم، ودراسة أح�ال ال��ع�ات اإلسالم�ة �اله�� وال�سائل الالزمة له�ای�ه�

  .)٤(ال��خ ع�� ال�هاب ال��ار، وال��خ دمحم الع�و� رافقه ، و ة ��ار العل�اءال��الي ع�� ج�اع

ف�أ� أن تق�م . و��� ال��خ ال��اغي إلى إق�ال �أن ال�ف� س���اج �ع� األف�اد ل��افق�ه في ج�الته

ی�ل�� ق�م �ل�ا لل��ع�ة �أن ُت��ع في ال��افقة  ٢وفي . �ع�ة ح�ا�ة اإلسالم �إرسال م��ج��� مع ال�ف�ج

وصل وف� األزه� اله�ر، واح�فى إق�ال �ه، وراسل  ١٩٣٧وفي ی�ای� . ل�ي ُی�سل ال�د إلى ش�خ األزه�

  .)٥(�ةاألد�اء وال�زراء لل��ح�� �ال�ف� واالس�فادة م�ه في إع�اد ال��اهج ال�راس

ول�ا �ان إق�ال مق��عا �أن األزه� وجامع�ه ال���ذج ال�� ُ����� �العال� اإلسالمي، ف�� في إقامة 

إلى ش�خ األزه� یل��� أن ی�ع� إل�ه عال�ا  ١٩٣٧، وأرسل في أغ��� في ال���ابعلى غ�اره معه� 

                                                 
  .، وصاحبھا ورئیس تحریرھا سالمة موسى١٩٢٩المجلة الجدیدة مجلة ثقافیة شھریة، بدأ صدورھا في مصر في نوفمبر ) ١

وھم رجال الدین ومھمتھم إدارة شئون المعابد واآللھة وسن القوانین، وھم فوق جمیع  البراھمة) ١: (تقسم الھندوكیة المجتمع طبقات". انحطاط الدین بالھند"،٨٩، ص١٩٣٥، دیسمبر ١٢المجلة الجدیدة، عدد ) ٢

) ٤. (ا من فخذهفایشا وھم التجار والمزارعون وأصحاب المھن، وخلقو) ٣. (كاشـاتریا وھم الفرسـان وقـواد الجیـش، وُخلقـوا من یـدي اإللـھ) ٢). (براھما(الطبقات والمختصین بإلھ اآللھة وخالق الكون 

   www.nashiri.net. شودرا أي المنبوذ، وھو إنسان محروم من أي حق

  .٨٦ص  ،١٩٩٢محي الدین الطعمي، النور األبھر في طبقات شیوخ الجامع األزھر، دار الجیل، بیروت ) ٣

  .٣٢١٤ - ٣٢١١عبد المنعم عبد الرحمن، مرجع سابق، ص) ٤

  .٢٩ - ٢٨حازم دمحم محفوظ ونبیلة اسحاق، مرجع سابق، ص) ٥
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األزه� وف�له، ووصفه أنه م��� ون�ه �. ی�ق� اإلن�ل���ة ��ان� العل�م اإلسالم�ة ل�عاونه في إن�اء ال�عه�

ن��� أن ن��ع . أردنا أن ن�س� إدارة ���ن لها شأن مع ال�عاه� اإلسالم�ة"وجاء في رسال�ه . عل�ي ف���

ورد ". رجاال م�� ب�زوا �العل�م ال��ی�ة مع م� ب�ع�ا �العل�م ال�ی��ة، ون�عل له� رواقا ���ن م���ا عل��ا

وأسفه لع�م وج�د أح� م� عل�اء األزه� م���� في اإلن�ل���ة، ح�� ش�خ األزه� م���ا س�وره �الف��ة، 

و���ت إق�ال �ع� أشه� . دخل تعل��ها األزه� م�� عام، واس��هله ل��� ع�دة ال�ع�ة ال�ي ُأرسل� لل��ن

  .والش� أن �ل�ه ی��� تق�ی�ه ل��� واألزه�. )١(مات� الف��ة

إب��ل  ٢١وع��ما ت�في في . ال����ة و�ان إق�ال م�ض�عا لع�ة مقاالت �ال��ف وال��الت

وأنه ���ته فق� ال�اس . ح�ص ع�� ال�هاب ع�ام على تأب��ه، ف�صفه ��اع� اإلسالم وف�ل��فه ١٩٣٨

وأن ش�اب ال��ل��� �اله�� فق�وا م� �ان ی�ع� . وال��ل��ن خاصة شاع�ا ومف��ا م��عا وف�ل��فا ح�ا

  .)٢(ل��ل���لل��� ف�ق �ل عق�ة، وأنه ق� وه� نف�ه وف��ه ل

وفي م�ا�عة ألح�ال اله��، أشادت م�لة ال��ی� ال�ا�عة ل��اعة اإلخ�ان ال��ل��� �االج��اع ال�� 

آالف رجل، وأشاد م� خ���ا ف�ه ب�وا�� ال��اقة ب�� ال��ل���  ��٩ل��ا وح��ه  ١٩٣٨ُعق� في مای� 

  .)٣(اله��د والع�ب وض�ورة تق���ها، وق�روا ع�م االع��اف ب����ح بلف�ر

�ع�ب  )٤(، و���ع م� االس�غاثة، ��� أح� م�ل�ي اله�� إلى دمحم ع�� هللا ع�ان١٩٣٩وفي مارس 

ع� أسفه ألن ال��ل��� �اله�� ان��روا م� ال�جهة االج��اع�ة وال�قاف�ة، وان��ف�ا ع� ال�قال�� ال�ی��ة ن��ا 

وأن األم� ی��ل� . وس�ة وال�����ةل��رة ال��لفات اإلسالم�ة، وُ���ى أن �فق�وا عق��ته� وت��لعه� اله��

وق� ن�� ع�ان ال�سالة، . وج�د م�لفات ع� ال�ی� اإلسالمي، ألن نق�ها س�� ان�الل ال��ل��� �اله��

وأع�ب ع� أسفه ل�ا أصاب م�ل�ي اله��، ونعى على ال������ جهله� أم�ر اله��، ودعاه� لاله��ام 

  .ه��إخ�انه� وت�و��ه� م� العل� ��ا ��ف� عل�ه� دی�

واس��ع� أن . وشارك ع�ام ع�ان في ال�ع�ة لاله��ام �أح�ال م�ل�ي اله�� وت�ث�� ال�وا�� معه�

وأضاف أنه �ع�ف جه�د عل�اء اله�� في ال�فاع ع� اإلسالم . ���ن�ا في ال�الة ال�ي ص�رتها تل� ال�سالة

                                                 
  .٤٧؛ وكذلك سمیر عبد الحمید، مرجع سابق، ص٣١ – ٣٠،  ١٥، ١١المرجع نفسھ، ص ص) ١

دمحم إقبال شاعر "، ٨٩٤، ص١٩٣٨مایو  ٣٠في  ٢٥٦ ، عدد"مات الرجل العظیم"، ٨٠٣، ص١٩٣٨مایو  ١٦في  ٢٥٤، عدد "عودة إلى دمحم إقبال"، ١١٤٨، ص١٩٣٤یولیو  ٩في  ٥٣مجلة الرسالة، عدد ) ٢

  ".دمحم إقبال"، ١١٤٧، ص١٩٣٨یولیو  ١١في  ٢٦٢، عدد "اإلسالم وفیلسوفھ

  ".المؤتمر الھندي"، ٢١، ص١٩٣٨ ھیونی ١٩في  ٤النذیر، عدد ) ٣

  ."عاشق األندلس"، ١٩٨٥راجع مجلة الھالل، ینایر . اشتغل بالصحافة، ونشر العدید من المقاالت. ، اشتھر بمؤلفاتھ في مجال الدراسات األندلسیةمؤرخ مصري) ١٩٨٦ –١٨٩٦( عنان دمحم عبد هللا) ٤
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� إق�ال، م���ا أن ما قام واس��ه� ��ه�د ال�اع. وال�ع�ة إل�ه، ون��ه� ص�ف و��� �األرد�ة واإلن�ل���ة

: �ه خل� �اله�� ج�ال مغ�ما �اإلسالم ف��را �ه، ون���ه ال�� �ع�� �ه ال��ل��� �اله�� ن��� إسالمي

  .)١("ال��� وأرض الع�ب ل�ا، واله�� ل�ا، ن�� ال��ل��ن، العال� �له و���ا"

ه��، وأنه ع��ما �ال�� وق� ذه� أح� ال�اح��� إلى أن ال������ ل� ���ن�ا ی�ر��ن ���ح م�ل�ي ال

ب�ق��� اله�� وق�ام دولة لل��ل���، ل� �عل� زع�� أو ح�ب س�اسي  ١٩٤٠مارس  ٢٣ال�ا��ة اإلسالم�ة في 

في ح�� أب�� م�ل�� اله�� تعا�فه� مع . في م��، واك�ف� ص�فها ب��� األخ�ار ع� و�الة رو���

ع� اح��ال تع�ض م�� وتل� ال�ول م�� وال�ول اإلسالم�ة إزاء ال�����ات ال����رة في س����� 

  .)٢(للع�وان، وأك�ت ال�ا��ة أنه� س�قف�ن ��ان� ال�ول اإلسالم�ة

و���و أن ما ذ��ه ل�� دق�قا، فق� �ان ُی��� في م�� إلى ح��ة م�ل�ي اله�� �إ��اب�ة، و�ان 

�ل��ها، وفي إ�ار االه��ام ���اكل اله�� و�دراكا ل��ال� م. )٣(ال�ع� وال��افة م�عا�ف�� معها

مل��نا م� ال��ل���،  ٦٦مل��نا م� اله��وس،  ٢١٧ اله��في أن  ١٩٤٢م�لة ال�سالة في إب��ل أوض�� 

وشغل� ق��ة اس�قالل  .)٤(وعلى ب���ان�ا أن تل�ف� ل��ال� ال��ل��� ن��ا لع�ده� وت���ه� ���ال�ه�

  .)٥(ن�� ونائ� ال�ل�اله�� ال�أ� العام ����، وأك�ت ال��ف ت��ج ال�الة �ع� ف�ل م�اح�ات غا

  :م�� ون�أة �اك��ان 

، وقابل ال�ل� فاروق، )٦(دمحم علي ج�احم�� زار  ١٩٤٦في ���� ع�دته م� ل��ن في د����� 

ك�ا ال�قى ع�� ال�ح�� ع�ام أم�� ال�امعة الع���ة، وم���د . )٧(وص�ح أنه ف�جئ �أنه ُمل� ����ع ال��ائل

. �ش� العام لإلخ�ان ال��ل���، وم��فى ال��اس زع�� ح�ب ال�ف�ال�ق�اشي رئ�� ال�زراء، وح�� ال��ا ال�

وأك� له� أن ق�ام �اك��ان ل�� فق� ض�ور� لل��ل��� �اله��، ول�� أ��ا لل��ل��� �ال��ق األوس�، وأن 

                                                 
  ".مسلمو الھند بقلم عبد الوھاب عزام"، ٢١، ص١٩٣٩إبریل  ٤في  ١٤الثقافة، عدد ) ١

٢ (Saeeduddin, Op. Cit., p. 74. ١٩٧٥سلفانیا عام الباحث الباكستاني سعید الدین في دراستھ للدكتوراة بجامعة بن.  

3) Khan, Hafeez-ur-Rahman, Pakistan's Relations with The U.A.R., Pakistan Horizon, Third Quarter, 1960, Vol. 13, No. 3, 1960, p. 210. 

  ".الھند بقلم أبو الفتوح عطیفة"، ٤١٧ -٤١٦، ص١٩٤٢إبریل  ٦في  ٤٥٧مجلة الرسالة، عدد ) ٤

  ".قضیة الھند"، ٧، ص١٩٤٠مایو  ٤في  ١١نة الخامسة، عدد مجلة التعارف، الس) ٥

ثم قطع عالقتھ  ،المحاماة، وانضم إلى حزب المؤتمر، وعمل مع غاندي ونھروب ملودتھ عع عدبو. ١٨٩٦في بریطانیا، فدرس الحقوق وتخرج عام  التحق بكلیة لنكولنو، ايفي بومبعلم ، وت١٨٧٦ولد عام ) ٦

. نقطة، وطالب بتخصیص ثلث مقاعد المجلس التشریعي للمسلمین، ووضع تشریع یتضمن حمایة دینھم ولغتھم ١٤بیانا تضمن  ١٩٢٩حركة العصبة اإلسالمیة، وأصدر عام ، وقاد ١٩٢٠بالمؤتمر عام 

. ١٩٤٧أغسطس  ١٤في تحقق ذلك وقد  .وقیام دولة إسالمیة باسم باكستان بتقسیم الھند ١٩٤٠ ارسمنادى في وباستقالل المسلمین ضمن اتحاد فیدرالي ھندي إسالمي،  ١٩٣٧وطالب في اجتماع العصبة عام 

  .٩٦، ص٢٠٠٢، بیروت ٣؛ مجموعة من المؤلفین، موسوعة مشاھیر العالم، ج٩٧، ص١٩٨١، المؤسسة العربیة، بیروت ٢عبد الوھاب الكیالني، موسوعة السیاسة، ج. ١٩٤٨وقد توفي عام 

  .١٩٤٧دیسمبر  ١٩، التقاریر المختلفة للسفارة المصریة في كراتشي، من القائم باألعمال إلى وكیل الخارجیة في ٠٠٧٨ – ٠٤٠٩٦١لف وثائق وزارة الخارجیة المصریة، م) ٧
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وأن اإلن�ل�� ی��ون مغادرة . �ع� اإلم��ا��ر�ة اله���ة �ع�ي نها�ة اإلسالم �اله�� وته�ی� ال�ول اإلسالم�ة

  .)١(��، ول��ان م�ال�ه� س��ل��نها ل���مة ل�� ل�یها تعا�ف مع الع�باله

وذ�� ال�اح� ال�اك��اني سع�� ال�ی� أن ج�اح ف�ل في جعل ال���ة ال����ة ت�فه� م�ال�ه�، 

ال�ح�� ال�� ����� وأن ج�اعة اإلخ�ان ال��ل��� ال. وتأث�� اله�� ال����ان�ة على م��� م�� والع�ب

وه�ا ل�� ص���ا، فق� �ان ه�اك م� ال������ . )٢(اله�� ب�أس�� دولة ال�اك��ان دع� م�ال�ة م�ل�ي

ال������� لق�ام دولة ل��ل�ي اله��، وم�ه� ع�� ال�هاب ع�ام ع��� �ل�ة اآلداب، فق� ال�قى خان ع�� 

  .)٣(وحاول ال�ق��� ب��ه و��� ج�اح. الغفار، وه� م� أق�ب تالم�� غان�� وال�عارض�� لق�ام �اك��ان

م�� م�ألة م��� ش�ه القارة اله���ة، وت�اول� ال��ف الع�ض ال����اني في وتا�ع ال�أ� العام 

س��  ١٩٤٧و�ان ه�اك ق�ر م� ال�عا�ف مع م�ل�ي اله��، ففي ی�ای� . )٤(على اله�� �ال�ح�ة أو ال�ق���

اله�� �ال�غ� م� س�� ع�� ال�هاب ع�ام مقالة في م�لة ال�سالة ع� اإلسالم في اله��، وأوضح أن م�ل�ي 

إنا ل��ق��ن أن م�ل�ي اله�� ماض�ن : "ال���ب ال ی�ال�ن ی�افع�ن ع� أنف�ه� ودی�ه�، وخ�� مقاله �ع�ارة

ی�ل�� رح�� م�لة ال�قافة ���ور قان�ن اس�قالل اله��، وأسه� ال��رخ  ٢٩وفي  ".ح�ى ی�لغ�ا مق��ه�

ی� لله�� وت��لها م� م��ع��ة إلى ن�ام دمحم ع�� هللا ع�ان في ش�ح م���نه، فأوضح أن ال�ضع ال��

وأضاف أن القان�ن �ق�ي . ١٩٤٧األمالك ال���قلة ه� ن���ة ل����ح رئ�� وزراء ب���ان�ا في ف��ای� 

�ق�ام دول���، وتق��� مقا�ع�ي ال��غال وال���اب، وض� الق�� ال��قي لل��غال، والق�� الغ��ي م� ال���اب 

حاك�ان لل�ول��� ال��ی�ت��، فُع�� م�ن��ات� حاك�ا لله��، �دمحم علي ج�اح زع��  وأنه ق� َتَع�َّ�َ . إلى �اك��ان

  .)٥(أغ��� ١٥ال�ا��ة اإلسالم�ة حاك�ا ل�اك��ان، وس���أ ت�ف�� القان�ن ال��ی� م�� 

ومع أنها ل� ت��� إلى تق��� اله�� �ارت�اح، ورأت أنه س���ن خ�مة ل����ان�ا، وس����� في 

ورح�� �اس�قالل . )٧(، أی�ت م�� م�الد دولة �اك��ان م� م��ل� ال�ی�)٦(لقارة اله���ةال����ة على ش�ه ا

�اس�قالل اله�� و�اك��ان الرت�ا�ها به�ا ب�وا�� ثقاف�ة واق��اد�ة ولق��ه�ا م� ال�ول الع���ة، ول�ا 

                                                 
1) Saeeduddin, Op. Cit., p. 75. 

2) Ibid, p. 77. 

  .١٩٥٤بقي خان عبد الغفار معتقال منذ قیام باكستان حتى عام . ١٩٥٤أكتوبر  ٣٠یل الخارجیة في ، السفارة المصریة في كراتشي، من السفیر إلى وك٠٠٧٨ – ٠٤٠٩٥٨وثائق الخارجیة المصریة، ملف ) ٣

  ".، الھند بین الوحدة والتقسیم بقلم سلیمان حزین٣٢، ص١٩٤٧في أكتوبر  ٢٥؛ مجلة الكاتب المصري، عدد ٤، ص١٩٤٧ ھیونی ٢في  ١١١٧االتحاد المصري، عدد ) ٤

  ".الھند ونظام الدومنیون بقلم دمحم عبد هللا عنان"، ٧٧٧، ص ١٩٤٧یولیو  ٢٩في  ٤٤٨دد الثقافة، ع؛ "في الھند بقلم عبد الوھاب عزام اإلسالم"، ٩ص، ١٩٤٧نایر ی ٦في  ٧٠٥الرسالة عدد، ) ٥

6) Saeeduddin, Op. Cit., p. 80. 

  . ١٩٥٣نوفمبر  ١٧شي، من وكیل الخارجیة إلى السفیر المصري في كراتشي في ، السفارة الملكیة المصریة في كرات٠٠٧٨ – ٠٤٠٩٦١وثائق الخارجیة المصریة، ملف ) ٧
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أغ���،  ١١وتا�ع ال�أ� العام اج��اع ج�ع�ة �اك��ان ال�أس���ة في . )١(ی����ه�ا م� م�انة دول�ة

وتا�ع� . واس����� ال��ف ان��اب ج�اح حاك� �اك��ان رئ��ا لل��ع�ة، وم��ه لق� القائ� األع��

وأب�ت أسفها على . االح�فاالت ال�ي ع�� �اك��ان واله��، و��ق�ات ال�ه��ة ال�ي انهال� على العاص����

  .)٢(االنف�ار ال�� وقع �ق�ار �ان ُ�قل م��في ح��مة �اك��ان م� دلهي ل��ات�ي

ن��ت ص��فة ال���� ب�ق�ة وز�� ال�ارج�ة األم���ي إلى ج�ع�ة �اك��ان ال�أس���ة وال�ي أع�ب و 

وتا�ع� ال���فة . ف�ها ع� ق�اع�ه �أن ال�س��ر ال�� س��ع�نه س�ق�م على م�اد� ال���ق�ا��ة وال�الم

عارك ب�� ف�د خالل م ١٠٠االض��ا�ات ال�ي صاح�� ق�ام �اك��ان، ف���ت أن�اء ال��ادمات ومق�ل 

و�ان� ص�ف . )٣(م�ل�ا ١٤ه��د وم�ل��� في ق��ة جااللهاب، وه��م ال��خ على ق��ة خاز���ر ومق�ل 

ال��ع�ات اإلسالم�ة أش� اس���ارا ل�ا ت�ه�ه �اك��ان، م���ة إلى اله��م ال�� ش�ه ال��خ واله��وس على 

  .)٤(ل��ل�ة س�عة مالی��ال��ل���، وأسف� ع� آالف الق�لى وال��حى، وف� ب�ی�ه إلى ال�ولة ا

إن واد� ال��ل ی�ع�� : "ورح�� ج�اعة اإلخ�ان ال��ل��� �ق�ام �اك��ان، و��� م�ش�ها إلى ج�اح

. )٥("و��� أن �فاح� م� أجل م�ل�ي اله�� س���ح، ول�� ه�اك ق�ة ����ها ق�ع روا�� اإلخ�ة اإلسالم�ة

  .)٦(ل���مة اإلسالم�ة ال��ق�ة الف��ةك�ا رح�� ج�ع�ة م�ع ال����ات �ق�ام �اك��ان، ووصف�ها �ا

واه��� م�لة ال�ات� ال���� ب��� م��ق�ل �اك��ان، وأفاض أس�اذ ال�غ�اف�ا ال����ر سل��ان 

في ش�ح ما ت���� إل�ه م� مق�مات، وأنها س���ن أك�� دولة إسالم�ة  ١٩٤٧ح��� في أول ن�ف��� 

امها ����فه �ع� ال�ع��ات، وأولها أنها ت�ق�� �ال��ق، وس���ف ق�امها ق�ة للعال� اإلسالمي، ول�� ق�

ق���� أح�ه�ا في الغ�ب واآلخ� في ال��ق وتف�ل ب��ه�ا م�احة م� أرض اله��، م�ا س���ت� عل�ه 

م��الت في االت�ال االق��اد� وال�فاع، وس��قى ج��ها وأس��لها في مع����� م��اع�ی�، وس��قى 

و�ق�ة ال��ان %  ٧٠م��لة األقل�ات، ألن ال��ل��� ���ل�ن وس��اجه . م�اصالتها في ات�اه�� م��لف��

                                                 
  . ٣٢٤، ص٢٠٠١بنھا، الخریف بعبد اللطیف الصباغ، موقف مصر من قضیة كشمیر، بحث منشور بمجلة كلیة اآلداب ) ١

، ١٩٤٧أغسطس  ١٦في  ١١١٨٠، عدد "الباكستان تكرم دمحم جنھ"، ١، ص١٩٤٧أغسطس  ١٣ في ١١١٧٧، عدد "دولة الباكستان تبدأ"، ٢، ص١٩٤٧أغسطس  ١٢في  ١١١٧٦االتحاد المصري، عدد ) ٢

  ".الھند تشھد أروع یوم في تاریخھا"

  ".أنباء الھند"، ٢، ص١٩٤٧أغسطس  ١١ في ١٥٢٤٤البصیر، عدد ) ٣

  ".سنوات بقلم صالح عشماوي ٥باكستان في "، ١٩٥٢أغسطس  ١٢في  ٧٨مجلة الدعوة، عدد ) ٤

5) Saeeduddin, Op. Cit., pp. 77, 78. 

  .١٩٤٨نوفمبر  ٤باكستان، مذكرة الدكتور أحمد غلوش رئیس جمعیة منع المسكرات إلى وزیر الخارجیة في  –، السلك السیاسي المصري في الخارج ٠٠٧٨ – ٠٢٠٩٥٢وثائق الخارحیة المصریة، ملف ) ٦
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م� اله��وس وال��خ، ول�� م� ال�هل نقل ال��ان وت�ادله� مع اله��، ألن ال��ادل في ن�اق ع��ات 

  .)١(ال�الی�� س���ن أم�ا خ���ا صع�ا

ك���� واه��� م�� �ال�ارثة ال�ي وقع� ���ی�ة ش��اج�نج �ع� شه��� م� ق�ام �اك��ان، ففي أ

تلق� ب�ق�ة م� رئ�� ال�ع�ة ال�ي أوف�تها لله�� الس���اد ال��ت، ی�لغها �ال�ارثة ن���ة ف��ان نه�  ١٩٤٧

. واق��ح ال��اه�ة في إغاثة ال�������. وغ�ق م�اك� مل��ن ن��ة وهالك ماش��ه� وزراع�ه� ،كارنا ف�لي

  .)٢(وق�رت ال���مة ��� األم� �ع� زوال و�اء ال��ل��ا

أرسل  �١٩٤٨ان� اآلخ�، واصل� �اك��ان م�اولة ب�اء عالقاتها مع م��، وفي ف��ای� وعلى ال

ب�ق�ة ته��ة لل�ل� فاروق ���اس�ة ع�� م�الده،  Khwaja Nazimuddinحاك�ها العام خ�اجة ن��� ال�ی� 

  .)٣("م� أه� األم� اإلسالم�ة الع���ة والق���ة م� قل���ا"ووصف ف�ها م�� �أنها 

 Liaquat Ali Khanم� ل��ن في ن�ف��� زار رئ�� وزراء �اك��ان ل�اق� علي خان وخالل ع�دته 

 يأول مقابلة ل�ع�� �اك��انه�ه �ان� ق� و . العال� اإلسالمي ش��ن ال����ل�� �ع� مع  م��، وناق�

ال���� ن���ه مع زار م�� م�ة أخ��، وال�قى  ١٩٤٩وفي مای� . وم���ل�� م����� �ع� ق�ام �اك��ان

  .)٤(� ع�� الهاد�إب�اه�

  :ال����ل ال�بل�ماسي ب�� م�� و�اك��ان  ت�ادل

اه��� �اك��ان م�� �ه�رها ���� ب�صفها م� أه� ال�ول اإلسالم�ة والع���ة، و�ان� في �ل�عة 

ق�ل أ� م�ان آخ� في  ها�ول ال�ي اه��� �ال����ل ال�بل�ماسي معها، ف��ص� على تع��� م��ل لها ف�ال

�ل�  ١٩٤٧وفي أول أغ��� . )٥(ال�ول ال��اورة، �اس���اء أفغان��ان واله�� ال��ق األوس� أو في

 ها،م��وب اله�� بل��ن م� سف�� م�� أن ی��ل ����م�ه ل�ع�فة رأیها في ت�ادل ال����ل ال�بل�ماسي مع

�� ك�ا أبلغ جالل ع�� ال�ح. مل��ن م� ال��ل��� ٤٠وذ�� أنه ی��ل� �اس� اله�� دون �اك��ان، وأنها ت�� 

                                                 
ونال درجة الماجستیر عام . ١٩٢٩داب قسم الجغرافیا عام ، تخرج من كلیة اآل١٩٠٩ عام ولد سلیمان حزین". كستان بقلم سلیمان حزیندولة با"، ٢١٨، ص ١٩٤٧نوفمبر في  ٢٦الكاتب المصري، عدد ) ١

لفرعھا باإلسكندریة، وكلفتھ بإنشاء قسم الجغرافیا،  ١٩٣٨انتدبتھ الجامعة عام . ، ولما عاد عُین مدرسا بقسم الجغرافیا بكلیة اآلداب١٩٣٥من جامعة لیفربول، ثم الدكتوراة من جامعة مانشیستر عام  ١٩٣٢

وشغل . ١٩٥٥عام  جامعة أسیوط وأسس. ١٩٥٠عام  مدرید، والمركز المصري للثقافة العربیة واإلسالمیة ب١٩٤٣وقد أنشأ المعھد المصري للثقافة بلندن عام . ١٩٤٢واستمر حتى أنشئت جامعة فاروق عام 

  ".المشرق العربي والشرق األقصى عالقتھما التجاریة والثقافیة"في مقدمة ترجمتھ لكتاب سلیمان حزین  يدمحم عبد الغني سعود: انظر . ١٩٩٩وتوفي في دیسمبر . ١٩٦٥منصب وزیر الثقافة عام 

  .١٩٤٧وبر أكت ١١، من وزیر التجارة إلى رئیس الوزراء في فیضانالباكستان بسبب شیتاجونج ب، المساھمة في إغاثة منكوبي الكارثة التي وقعت في ٠٠٨١ -٠٨٦٥٢٠وثائق مجلس الوزراء، ملف ) ٢

3) Khan, Op. Cit., p. 212. 

4) Saeeduddin, Op. Cit., pp. 80, 84. 

5) Khan, Op. Cit., p. 210. 
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وال��� . ال���ل ال��ار� لله�� �القاه�ة وزارة ال�ارج�ة ال����ة ب�غ�ة �اك��ان في إن�اء سفارة لها ����

أغ��� رفع إب�اه�� دس�قي أ�ا�ة وز�� ال�ارج�ة  ١٠وفي  .أغ���، ل��ق�م ��ل� رس�ي ١٥ال�د ق�ل 

دولة : �ق�م في اله�� دول�انأغ��� س ١٥م���ة إلى م�ل� ال�زراء أوضح ف�ها أنه اب��اء م� �ال��ا�ة 

لله��وس، وأخ�� لل��ل���، وم� م�ل�ة م�� أن ت�ح� �اس�قالل اله�� ب�ول��ها الرت�ا�ها به�ا ب�وا�� 

وم� . س�اس�ة واق��اد�ة وثقاف�ة، وق�ب اله�� م� ال�الد الع���ة، وأه���ها وات�اع أراض�ها و���ة س�انها

 ١٢وفي . ه�ام� ال�أم�ل أن تلع� دورا مه�ا ف�و . ل�ي اله��ال�ه� أن ت�ادر م�� �إن�اء عالقات مع دو 

  .)١(أغ��� ق�ر م�ل� ال�زراء االع��اف ب�ول�ي �اك��ان واله�� وت�ادل ال����ل ال�بل�ماسي معه�ا

رئ�� وزرائها ��ل� إقامة عالقات دبل�ماس�ة مع نه�و و�ع� ع�ة أ�ام، �ادرت اله�� م��لة في 

ارج�ة م�� أع�ب ف�ها ع� ش��ه لل���مة ال����ة على ته���ها لله�� ف�ع� ب�ق�ة إلى وز�� خ م��،

. ل�ل�غها ال��ت�ة ال�ي تل�� بها، وأضاف أن م�� واله�� ت�ت��ان ب�وا�� ع�ی�ة، واألمل ���وه أن ت�عاونا

  .)٢(وأك� ص�ق أم��ات اله�� ل���، وت�لعها إلن�اء عالقات دبل�ماس�ة مع م�� س��عا

ت�لى ال���وب ال��ار� ال�اب� لله�� ���� رعا�ة ش��ن  ١٩٤٧ن، في أك���� وف��ا ی�عل� ب�اك��ا

وصل ال�اج ع�� ال��ار، ع�� م�ل� ال�ا��ة  ١٩٤٨ هی�ن� ٧وفي . �اك��ان ل��� تع��� سف��

  .)٣(١٩٤٨ هی�ن� ٣٠اإلسالم�ة القاه�ة، وق�م أوراق اع��اده ب�صفه سف��ا في 

ق�رت تع��� عادت و ع��� سف�ٍ� واحٍ� لها في ال�ول���، ث� تال���مة ال����ة في ال��ا�ة رأت ق� و 

ب�م�ا� في وال�ة و�لف� ال��� ال����ي ق��لها . ل��افة ب�� ن��دلهي و��ات�ي��ل ان��ا ل ،سف����

اس�ق�له حاك� �اك��ان ��ف�ه القائ�  ١٩٤٧د�����  ١٩وفي . )٤(ب�عا�ة ش��نها ���ات�ي ل��� تع��� سف��

ع� صع��ة إ��اد م�اك� مالئ�ة لل�فارات، و�ل� م�ه أن �ع��� نف�ه  ت��ث معهو  �أع�ال سفارة م��،

  .)٥(م� ال�اك��ان���، و�ذا أراد مقابل�ه فال ی��دد

                                                 
  .١٩٤٧أغسطس  ١٠اء في ، تخویل وزیر الخارجیة حق االعتراف بدولتي الباكستان والھندوستان وتبادل التمثیل الدبلوماسي معھما، مذكرة إلى مجلس الوزر٠٠٨١ -٠٣١٣٦٧وثائق مجلس الوزراء، ملف ) ١

  .١٩٤٧أغسطس  ١٧، رئاسة مجلس الوزراء، تقاریر سیاسیة من السفارة المصریة بنیودلھي وكراتشي، برقیة من نیودلھي إلى وزیر خارجیة مصر في ٠٠٨١ - ٠٣١٣٧٠، ملف لمصدر نفسھا) ٢

3) Saeeduddin, Op. Cit., p. 80. 

4) Ibid, p. 83. 

  .بشأن مقابلة القائد األعظم ١٩٤٧دیسمبر  ١٩، التقاریر المختلفة للسفارة المصریة في كراتشي، من القائم باألعمال إلى وكیل وزارة الخارجیة في ٠٠٧٨ – ٠٤٠٩٦١ملف وثائق الخارجیة المصریة، ) ٥
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                                                                                             م    ٢٠٢٠ -يوليو/  السادس عشرالعدد  

 

ل���ن أول سف�� ل��� ل�� �اك��ان  )١(وقع االخ��ار على دمحم علي عل��ة ١٩٤٨وفي أك���� 

م� وزارة األوقاف في  ١٩٤٦اس�قال في د����� و�ان ق� . )٢(ن��ا ألنه مع�وف �آرائه ال����ة ل�اك��ان

وق� ت��ث معه رئ�� ال�ی�ان ع� دولة . )١٩٤٧ن�ف���  ١٩ – ١٩٤٦د�����  ٩(ال�ان�ة  وزارة ال�ق�اشي

�اك��ان ال�اش�ة، ف�أله هل �ق�ل سفارة م�� ف�ها ؟ ف�ل� مهلة أس��عا، وق�ل نهای�ه أخ��ه �ق��ل ال�ه�ة 

 ٢٨وق� ُع�� عل��ة �اشا وز��ا مف�ضا في . وق� ُس� رئ�� ال�ی�ان ب�ل�. �هألداء رسالة ی�اها واج�ة عل

و�ان اخ��اره م�ضع ت�ح��، ف��� رئ�� ج�ع�ة م�ع ال����ات ���� إلى وزارة . ١٩٤٨أك���� 

  .)٣(ال�ارج�ة أنها أح��� االخ��ار، وأنه خ�� م� ���ل م�� اإلسالم�ة ب�ل� ال�ولة ال��ق�ة الف��ة

ال����ل ال�بل�ماسي مع اله�� و�اك��ان، تق�ر تع��� صالح ع�� ال���� مل�قا ت�ار�ا و���اس�ة ب�ء 

ول� یل� ذل� ق��ل �اك��ان، . )٤(�اك��ان واله��، و���ن مق�ه ق��ل�ة م�� ب�ال�ة ب�م�ا�ب��فارتي م�� 

له�� ف�ه إی�ار فع��ما أبلغ القائ� �أع�ال سفارة م�� وز�� خارج��ها، رد �أن جعل مق� ال�ل�� ال��ار� �ا

لها على �اك��ان ال�ي ت�غ� ���� ال�وا�� ال�ی��ة وال�قاف�ة مع م�� في تع��� مل�ٍ� ت�ارٍ� خاٍص 

وق� أبلغ� . مع أنه م� على تع���ه س�عة أشه�ها أن ال�ل�� ال��ار� ال�اب� ل� ی�ر ل�اك��ان، الس��ا 

  .)٥(�فارة ��ا س���ق� عل�ه ال�أ�م�� م��لها ب�اك��ان �أن ال��ألة م�ضع ���، وس��� م�افاة ال

أسفه ألنه ل� ��� في  ١٩٤٩وأب�� رئ�� ال�ع�ة االق��اد�ة ال�ي زارت اله�� و�اك��ان في مای� 

�اك��ان ت���ال ت�ار�ا، ألن ال�ل�� ال��ار� ه� نف�ه ال�� �ق�م ب����ل م�� �اله��، وأنه ل� ی�ر �اك��ان 

و�اك��ان تق��ي أن ���ن ل��� ت���ل ت�ار� ق�� ف�ه�ا، ألن م�ة، وأن أه��ة ال����ل ال��ار� �اله�� 

اله�� �الد ����ة ولها ت�ارة واسعة مع م��، و�اك��ان دولة في ب�ا�ة نه��ها االق��اد�ة، وت��لع 

لل�عاون مع ال�ول اإلسالم�ة، ف��� أن ت�� الع�ن م� م��، و���ن ف�ها ت���ل ت�ار� ق�� ���لع به�ا 

                                                 
وفي المنیا ُرزق بابنھ دمحم، وانتقل األخیر مع والده إلى . ألخیر رئیسا لكُتاب مجلس مدیریة المنیاوعمل ا .جرجا ثم انتقل إلى منفلوط ثم أسیوط وفیھا ُرزق بابنھ عليمدینة نزح جده من الحجاز لمصر واستقر في ) ١

تخرج عام قد و ،سة الحقوقثم بمدر ،التحق بالمدرسة الخدیویة الثانویة بالقاھرة ١٨٩١وفي عام . والتحق دمحم علي علوبة بالكُتاب ثم بالمدرسة االبتدائیة. أسیوط عندما نُقل إلى مجلس استئناف وجھ قبلي

حزب ، ثم انشق عن ١٩١٩وكان ضمن رجال ثورة . ١٩١٣الجمعیة التشریعیة في یولیو في وأصبح نائبا  ،تحت زعامة دمحم فرید وانضم للحزب الوطني .كما مارس العمل السیاسي، ومارس المحاماة. ١٨٩٩

، ثم وزیرا لألوقاف )١٩٤٠ ھیونی –١٩٣٩أغسطس (، ثم وزیر دولة للشئون البرلمانیة )١٩٣٦مایو  –ینایر (عُین وزیرا للمعارف قد و. ١٩٣٤ألحرار الدستوریین ثم استقال منھ عام الى حزب إالوفد، وانضم 

ینایر  ١٦في  ١٠٤٤؛ مجلة الرسالة، عدد ٢٩٥، ٦٢، ٤٨، ٤٣ - ٣٤، ١٤، ص ص١٩٨٨دمحم علي علوبة، ذكریات سیاسیة واجتماعیة، الھیئة المصریة للكتاب، القاھرة ). ١٩٤٧مارس  – ١٩٤٦دیسمبر (

  .١٤، ص١٩٦٤

2) Saeeduddin, Op. Cit., p. 83. 

  .١٩٤٨نوفمبر  ٤باكستان، مذكرة الدكتور أحمد غلوش رئیس جمعیة منع المسكرات إلى وزیر الخارجیة في  –، السلك السیاسي المصري في الخارج ٠٠٧٨ – ٠٢٠٩٥٢وثائق الخارحیة المصریة، ملف ) ٣

  .١٩٤٨دیسمبر  ٢٠، السلك السیاسي المصري، الملحق التجاري في الباكستان والھند، مذكرة إلى إدارة الشئون االقتصادیة، في ٠٠٧٨ -٠٢٠٩٥٤لمصدر نفسھ، ملف ا) ٤

  .١٩٤٩باكستان، من وكیل الخارجیة إلى سفیر مصر بكراتشي في فبرایر بشأن تعیین ملحقا تجاریا في الھند و ١٩٤٩ینایر  ١٣المصدر نفسھ، من القائم باألعمال في كراتشي إلى وكیل الخارجیة في ) ٥
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 ع�وأك� أن �اك��ان تُ . �ة ال��ی�ة ال�ي ب�أت ف�ها إلن�اء ال��اعات و�قامة األب��ةالع�ء، و��ا�ع ال�� 

  .)١(اس�قا ج�ی�ا ل��� ���� ت���� �ع� ال����ات ال����ة ف�ه

فق� ال��� أح�� غل�ش . و��زت أ��ا م�ألة تع��� مل�� ثقافي �ع� أ�ام م� تع��� عل��ة �اشا

� ال�ارج�ة ال��اح له ���افقة ال�ف�� ل�عاون�ه في ن�� ال�قافة ال�اصل على د���راة في الفل�فة م� وز�

ون�ه �أن . وأك� أن ال�اع� على ت�ش�ح نف�ه اإلخالص ال���ي وال�ی�ي. اإلسالم�ة و���ن مل�قا ثقاف�ا

اللغة اإلن�ل���ة شائعة في �اك��ان، وأنه مل� بها، ووضع ��ا�ا إل��اح ال�ی� اإلسالمي ذاع ص��ه �اله��، 

وق� ���� وزارة ال�ارج�ة �ل�ه، وأحال�ه . ى خ�ا�ات م� أم�ائها ون�ابها �ال��اء على م�� وعل�ائهاوتلق

وع�ال ب��ص��ه، تق�ر . )٢(أن ���ن ال�ل�� ال�قافي م� رجال ال�ی� ١٩٤٨لل�ف��، فأوصى في ن�ف��� 

أن �ق�م ���اع�ة �اك��ان ن�ب م���د ف�ح هللا األس�اذ ��ل�ة أص�ل ال�ی� مل�قا ثقاف�ا، و  ١٩٤٩في ف��ای� 

  .)٣(في ال�ه�ض �ال�راسات الع���ة واإلسالم�ة ف�ها، وت�ع�� العالقات األدب�ة ب��ها و��� م��

وت�ثق� عالقة ال�ف�� ب�ئ�� ال�زراء . )٤(ب�اك��ان ���انة ع�� ال�اك��ان��� م��وت��ع� سفارة 

أنه ل� ��� ُ��في ع�ه أم�ر �الده،  ��اتهذ�ل�اق� علي خان، ور��� ب��ه�ا ص�اقة، وذ�� دمحم عل��ة في 

ال�غ� �و  .على االس�قالة �١٩٥٠ل عل��ة م��ال ل��� ح�ى ع�م في ی�ای� ق� و . واع���ه م� ال�اك��ان���

� شه���، ف�ل� م�ه الع�دة ، وأبلغه أنه س�ع�د �عذل�م� ص�اق�ه ل�ئ�� وزراء �اك��ان أخفى ع�ه 

أنع� ال�ل� فاروق عل�ه ب���ان، تق�ی�ا ل��ماته خالل الف��ة ال�ي م�ل  وعلى إث� ع�دته واس�قال�ه، .)٥(س��عا

  .)٦(م�ل ف�ها م�� في �اك��ان

وفي غ��ن ذل� . وعه�ت وزارة ال�ارج�ة إلى أح� رجال ال�فارة ب����� األع�ال ل��� تع��� سف��ٍ 

�ل�ه إلى الغالء وأرجع القائ� �أع�ال ال�فارة . إنهاء مه��ه ١٩٥٠ی�ای�  �١٦ل� ال�ل�� ال�قافي في 

ون�رة ال��اك� الالئقة وارتفاع أج�ر الف�ادق وصع��ة ال��اصالت، األم� ال�� ��عل ال�ع��ة في ��ات�ي 

وأضاف أن . ون�ه �أن ه�ا ال�ضع جعل ال�ول ت��ح م��ل�ها م�ت�ات ت��اس� مع ش�ة الغالء. ع���ة

                                                 
  .١٩٤٩ ھأول یونی، ن، تقریر البعثة االقتصادیة إلى الباكستا١٩٥١ – ١٩٤٩، جزء أول اتفاقیات تجاریة واقتصادیة بین مصر وحكومتي باكستان والھند ٠٠٨١ -٠٠٢٧٣٨وثائق مجلس الوزراء، ملف ) ١

  .١٩٤٨نوفمبر  ٤رئیس جمعیة منع المسكرات إلى وزیر الخارجیة في خطاب  مصدر سابق،، ٠٠٧٨  – ٠٢٠٩٥٢لمصریة، ملف وثائق الخارحیة ا) ٢

  .١٩٤٩فبرایر  ٩المصدر نفسھ، مذكرة من مدیر إدارة المستخدمین بوزارة الخارجیة إلى إدارة المراسم في ) ٣

  .بشان الدكتور محمود فتح هللا ١٩٥٠ینایر  ١٦ارجیة في المصدر نفسھ، من القائم بأعمال السفارة إلى وكیل الخ) ٤

  .٣٠١ -  ٢٩٥دمحم علي علوبة، مصدر سابق، ص ) ٥

  .١٩٥٠إبریل  ٢٢، اإلنعام بنیشان إسماعیل على دمحم علي علوبة باشا، من رئیس الوزراء إلى وزیر الخارجیة في ٠٠٨١ -٠٢٠٠٩٧وثائق مجلس الوزراء، ملف ) ٦
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�� انع�� على ما ی��لفه م��ف� ال�فارة �اك��ان ت�ع م�� في ال�قام األول وت��� م�ها م�اال، األم� ال

  .)١(لل��اف�ة على م��� م��

ورح�� �اك��ان ب�ع���ه ل��نه مع�وفا �أنه . ُع�� ال����ر ع�� ال�هاب ع�ام سف��ا ١٩٥٠وفي عام 

فق� �ان م� ال�ه���� �اله�� وم�ل��ها، ودل . )٢(ص�ی� لها، واع���ت تع���ه م�ش�ا على ن�� العالقات

قاالت ال�ي س��ها ق�ل ق�ام �اك��ان، و��ان� مقاالته ع� دمحم إق�ال ق�ل و�ع� وفاته، وع� على ذل� ال�

ت�اول ف�ها ان��ار . اللغة الع���ة �ال�الد اإلسالم�ة غ�� الع���ة: اإلسالم واآلداب �اله��، س�� مقاًال �ع��ان

�عل�ا إال �ع�ف الع���ة و���ل� بها اإلسالم �اله��، وم��� اللغة الع���ة، وأنه قل�ا لقي ���� عال�ا أو م

  .)٣(على ح�اثة عه�ه �ال�الد الع���ة

ول�ا �ان� ال�فارة ال����ة أقل اله��ات األج���ة ���ات�ي ع�دا، وأقل اله��ات ال����ل�ة ال����ة 

ذ�� في  ١٩٥١ففي مای� . �ال�ارج، سعى ع�ام ف�ر تع���ه الس���ال ه��لها اإلدار� ل���لع ب�ورها

أن ال�فارة ��اجة ل���ف�� ح�ى ����ها أداء مه��ها، وح�ى ���ن ل����ل م�� ب�اك��ان م�انة  تق���ه

وأوضح أنه ال ی�ج� �ال�فارة م��ف�ن إال ال���ت��، و�ق�م �األع�ال الق��ل�ة وال��ا�ات وع�ل . الئقة

ق��ي س�عة تع��� ال�ل�� ال��ار�، ال ���� له مه�ا �ان� �فاءته الق�ام ��ل األع�ال، وأن ال�اجة ت

ل�� . مل�� ت�ار� وآخ� ثقافي، وم��ف لألع�ال الق��ل�ة، وُت��ك ال��ا�ات والعه�ة ألم�� ال��ف��ات

وناش� وزارة ال�ارج�ة س�عة . الغ�ض م� ال����ل ال��اسي مع �اك��ان �دق�ام م��ف ��ل األع�ال ل� ی

  .ر أم�� ال��ف��اتتع��� مل�� ت�ار�، و�عادة و��فة ال�ل�� ال�قافي، وس�عة ح�� 

واه��� وزارة ال�ارج�ة �األم�، وأبلغ� ال�ف�� أن تع��� م��ف لألع�ال الق��ل�ة ���� ت�ب��ه، 

وفي أول ی�ل�� ق�رت إن�اء . وأحال� أم� تع��� مل�� ت�ار� وثقافي إلى اإلدارت�� االق��اد�ة وال�قاف�ة

ة والنعاش ال��ادل ال��ار� مع �اك��ان، و�ه�ه ال��اس�. �ال�فارة م��فم��� ت�ار� ���ات�ي وتع��� 

، الئ�ة ال��ارك، وتقار�� ال��ارك �ل� ال�ف�� م�افاته �ال����عات ال�ه�ة لع�ل ال�ل�� ال��ار�، ف�ل�

Egypt Todayو��ان �ال����ردی� وال���ر��، وال��اعات ال����ة، ون��ات ال�عا�ة م�ل 
)٤(.  

                                                 
  .بشان الدكتور محمود فتح هللا ١٩٥٠ینایر  ١٦من القائم بأعمال السفارة إلى وكیل وزارة الخارجیة في  رةمصدر سابق، مذك ،٠٠٧٨ – ٠٢٠٩٥٢، ملف مصریةال وثائق الخارجیة) ١

2) Saeeduddin, Op. Cit., p. 85.  

  .٩، ص"اإلسالم في الھند"، مصدر سابق، ٧٠٥؛ مجلة الرسالة عدد، ٢٠٩، ص"الھندباللغة العربیة   میة غیر العربیةفي البالد اإلسالاللغة العربیة "، ١٩٤٧في مایو  ٥مجلة مجمع اللغة العربیة بدمشق، عدد ) ٣

  .١٩٥١یولیو  ١٤و مایو  ١٥، الملحق التجاري بالسفارة الملكیة المصریة في كراتشي، من السفیر إلى وكیل الخارجیة في ٠٠٧٨ - ٠٢٠٩٥٥، ملف المصریة وثائق الخارجیة) ٤
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ع�� ال�الم  ١٩٥١ار� �اله��، وع��� في مای� وفي ح�� اه��� ال���مة ب���فة ال�ل�� ال��

تع��� مل�� ت�ار�  أم�، ل� ت��� )١(ال���او� ب�ال م� صالح ع�� ال����، وع�زت �ل�ها ب��ان م�هالته

 ١٩٥٢أك����  ٢٦ففي العام ال�الي وت��ی�ا في . ب�اك��ان، و�ل ال�ل�� ال��ار� �اله�� �ق�م ب�ل� ال�ه�ة

ول� ی��� سف�� م�� �اله�� ذل�، وأخ�� . ه ز�ارة �اك��ان ل�راسة اإلن�اج ف�ها�ل�� ال�ارج�ة ال����ة م�

و��� إلى وزارة . ال�ل�� ال��ار� �اس��الة ن��ه ل�ه�ة ال ���� إال ل�فارة م�� ب�اك��ان الق�ام بها

ارة ال�ارج�ة �أن الع�ل �اله�� ���غ�ق وق� ال�ل�� ال��ار� و��ُع� ن��ه ل�أم�ر�ة م� ص��� ع�ل ال�ف

  .)٢(و�ل� ت���� ال�ل�� ال��ار� ��فارة م�� ب���دلهي ل��ا�ها �اله��. ���ات�ي

واه��� سفارة م�� ���ات�ي أ��ا ���ألة تع��� مل�� ص�في، و��� ع�� ال�هاب ع�ام ع�ة 

وفي ی�ل�� . ل�ل� ال�اسةم�ات یل��� تع��� مل�� ص�في ل��ف�غ لل��افة وال�عا�ة، م���ا ال�اجة 

ن ال�ف� ال��في ال�اك��اني ع�� ع�دته م� م�� في أب��ل أشاد ب�عاون إدارة ال��افة أ وضحأ ١٩٥١

واق��ح ن��ه للع�ل �ال�فارة ��ل�� ص�في . ع�� ال���� ال�افعي �اإلدارة ال����رة �ه�دب�زارة ال�ارج�ة، و�

  .)٣(ب�ل� أن رئ�� وف� ال��افة ال�اك��اني أوصى� ن�هو . �اك��انبن��ا ل�ع�ف�ه ب�جال ال��افة 

ودأب ع�ام م�� تع���ه على ت�ص�ة ال���مة �إرضاء �اك��ان وال�ق�ب م�ها ح�ى ال ت��� وح�ها 

في م�اص�ة ال�ال�ات ال����ة م�ل�ة وجهها ع� العال� الع��ي، وح�ى ُ�فاد م�ها في ال�ق��� ب�� م�� 

ي ح��ل م�� وال�ول الع���ة وال�ول الع���ة م� جهة وال�ال�ات ال����ة م� جهة أخ��، واالن�فاع به�ا ف

  .)٤(وأك� أن تع��� ال�لة مع �اك��ان ب�ا�ة االس�ق�ار �ال��ق األوس�. على م�ال�ها

اإلسالم�ة وتع��� ال�لة ب�� األمة  �ا��ة، و�ان داع�ا لل١٩٥٥و�ل ع�ام في م�انه ح�ى عام 

رسالة "إق�ال، وقام ب��ج�ة دی�انه الع���ة واإلسالم�ة، ودراسة أدب ال�ع�ب اإلسالم�ة؛ فات�ه إلى شع� دمحم 

ر ال��اب �أب�ات لل�اع� ���ها ع��ما ت�لى ال�ل� فاروق الع�ش"ال��ق  ك�ا قام ب��ج�ة دی�ان . ، وص�َّ

وفي سع�ه . )٦(و�ان� ت�ج��ه م�ضع اه��ام ب�اك��ان. )٥(، ون��ته ج�ع�ة إق�ال ب�اك��ان"ض�ب ال�ل��"

                                                 
  .١٩٥١مایو  ٥المصدر نفسھ، وزارة االقتصاد، مذكرة في ) ١

  . ١٩٥٣فبرایر  ٤، من السفیر إلى وكیل الخارجیة في ١٩٥٣ینایر  ٣السكرتیر التجاري بالسفارة المصریة في نیودلھي، من وكیل المالیة إلى وكیل التجارة في ٠٠٧٨ -٠٢٠٩٦٠المصدر نفسھ، ملف ) ٢

  .١٩٥١یولیو  ١١، الملحق الصحفي بالسفارة المصریة، مذكرة في ٠٠٧٨ -٠٢٠٩٥٦المصدر نفسھ، ملف ) ٣

  . ١٩٥٣نوفمبر  ٢٨التقاریر السیاسیة، من السفیر إلى وكیل الخارجیة في  –، السفارة المصریة في كراتشي ٠٠٧٨ -٠٤٠٩٥٧المصدر نفسھ، ملف ) ٤

  .١٩٥٢یونیھ  ١٤سفارة باكستان، من السفیر عبد الوھاب عزام إلى حسین حسني باشا السكرتیر الخاص للملك في  –لخارج ، التمثیل السیاسي والقنصلي في ا٠٠٦٩ - ٠٠٢٨٠٣وثائق عابدین، ملف ) ٥

  .١٩٥١مایو  ١٨، مصدر سابق، من السفیر إلى وكیل الخارجیة في ٠٠٧٨ - ٠٤٠٩٥٧وثائق الخارجیة المصریة، ملف ) ٦
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هللا خان وز�� ال�ارج�ة، وش�ا له اإل��اء أح�انا في االس��ا�ة ل�ا ل�ع��� ال�الت ب�� ال�ل�ی�، قابل ُ�ف� 

  .)١(تق��حه ال���مة ال����ة، وض�ب م�ال �ال�عاه�ة ال�قاف�ة واتفاق ال�قل ال��� 

. مارس وصل ع�� ال���� سع�د ��ات�ي ٢٢تع��� سف�ٍ� ج�یٍ� ل���، ففي  ١٩٥٥وشه� عام 

� أوراق اع��اده، ول� ی�ع� ال��ی� ع�ارات ال��املة وذ���ات وزار رح�� و��ل ال�ارج�ة وق�م له ن��ة م

وع��ما قابل ال�ف�� رئ�� ال�زراء، ت��ثا ع� . إقام�ه ����، واس�ع�اده معاونة ال�فارة ف��ا ت��اج إل�ه

أب��ل ق�م أوراق اع��اده إلى حاك� �اك��ان، وأك� األخ�� على  ١٠وفي . العالقات وال�وا�� ال�ی��ة

  .)٢(ل�د�ة ب�� ال�ل�ی�العالقات ا

  : �١٩٥٢اك��ان وال���� م� الق��ة ال����ة ح�ى عام 

على اس���ال اس�قاللها، وأج�ت ) ١٩٤٥ – ١٩٣٩( �ةع�م� م�� �ع� ال��ب العال��ة ال�ان

في ال�ال�ة واس�قال� وزارة إس�اع�ل ص�قي . ل� ت�ف� ع� ن���ة إ��اب�ة ١٩٤٦مفاوضات مع ب���ان�ا عام 

ی�ل��  ٨وفي . ، ورأ� خل�ف�ه م���د فه�ي ال�ق�اشي ع�ض ال��اع على األم� ال����ة١٩٤٦د�����  ٩

 ١٩٣٦أعل� أمام م�ل� األم� أن �قاء ق�ات ب���ان�ة في م�� ی��ه� س�ادتها، وأن معاه�ة  ١٩٤٧

و�ان ال�الف ب�� م�� و����ان�ا . ١٩٤٧س�����  ١٠وق� اس��� ن�� الق��ة ح�ى . ول��ة ال�غ�

ول� ت�ل ح�اثة ن�أتها وع����ها في را��ة ال�ع�ب ال����ان�ة دون تعا�فها ام في �اك��ان، م�ضع اه��

إن ت���� م�� ه� ت����نا، وأ� ن�اح س���ن له ص�� في : "وص�ح دمحم علي ج�اح .)٣(مع م��

ن ح�ل ان��اه �اك��ان، وم�ع�ها ت���ات ب���ان�ا ��أ ١٩٤٨ول�� اح�الل اله�� ل����� عام ". ك�ات�ي

ول� ���ر رئ�� وزراء �اك��ان إعالنا قا�عا ��أن س�اسة ح��م�ه . ك���� م� االن��ار �ق�ة ل���

ن ل�� م�� . وخالل ت�قفه �القاه�ة في ن�ف��� ل� ُ��� لل��اع األن�ل� م��� . ت�اه الق��ة ال����ة ف���َّ

  .)٤(ي فل� ب���ان�اان��اع أن �اك��ان على ال����� ال�س�ي م��الفة مع ال��م��ل� ال�ي ت�ور ف

ناق� ل�اق� علي خان مع ن���ه إب�اه�� ع�� الهاد� ن�اع  ١٩٤٩ز�ارته ل��� في مای�  خاللو 

ومع ذل� ل� ت�� ه�اك ت����ات عامة قا�عة ل��اسة ح��مة ل�اق� علي خان . )٥(م�� مع ب���ان�ا

                                                 
  . بشأن مقابلة وزیر خارجیة باكستان ١٩٥٢أكتوبر  ٧المصدر نفسھ، من السفیر إلى وكیل الخارجیة في ) ١

  .لم تخل المقابلة من المجاملة، فقد أبدى رئیس وزراء إعجابھ بوالعة السفیر، فأھداھا لھ. ١٩٥٥إبریل  ١٠مارس و  ٢٨، من السفیر إلى وكیل الخارجیة في ٠٠٧٨ – ٠٤٠٩٥٨المصدر نفسھ، ملف ) ٢

  .١٩٥٠نوفمبر  ٢١، من السفیر إلى وكیل الخارجیة في ٠٠٧٨ - ٠٤٠٩٥٧وثائق الخارجیة المصریة، ملف ) ٣

4) Saeeduddin, Op. Cit., pp. 87, 88. 

5) Ibid., p. 84. 
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في أ� جان� ���� تعا�ف  ومع ذل� نقل� لل���مة ال����ان�ة ع�� الق��ات ال�بل�ماس�ة. ت�اه ال��اع

  .)١(شع�ها، ح�� �ان� ت�� أن الق��ات ال�بل�ماس�ة أك�� فعال�ة م� ال�����ات

رئ�� ال�ا��ة اإلسالم�ة ال�اب�  Chaudhry Khaliquzzamanوع��ما زار ش�در� خل�� ال�مان 

ن�ا س���� العال� ب�قاء ق�ات في أراض�ها، وأن ب���ا ق�ل، أك� ل�ز�� خارج��ها أن م�� ل� ت)٢(ب���ان�ا

  .)٣(اإلسالمي إذا ق�ل� م�ال� م��، وعل�ها ت��� ع�اق� س�� ال��ل���

 �١٩٥٠الف مع ب���ان�ا عام ول�ا اش�� ال. و�ان ل�� شع� �اك��ان رغ�ة في تق��� ال�ع� ل���

اج��اعات خ�� ف�ها ���� م� ع�ة ت��� م�� وت��ق� ب���ان�ا، وُعق�ت ال�اك��ان�ة ال��ف  ه��

، وأشاد ع�ی�ة ال�هاب ع�ام سف�� م�� إلى حفالت وُدعي ع��. ��ان���، وأعل��ا تأی��ه� ل���ال�اك

ال�اض�ون ���� وف�لها على العال� اإلسالمي، وأع���ا ع� تأی��ها في ن�الها م� أجل جالء الق�ات 

  .)٤(ال����ان�ة وض� ال��دان

أنه "ال�ا��ة سا�قا جاء ف�ه  ن��ت ص�ف �اك��ان ح�ی�ا ل�ئ�� ح�ب ١٩٥٠وفي م���ف ن�ف��� 

إذا أرادت ب���ان�ا أن ُت�ادق ال�ول اإلسالم�ة فعل�ها ن�� س�اس�ها ال�ال�ة س�اسة الق�ة وت����لها ���اسة 

أن "وأضاف ". إداراك ال�قائ� ح�ى ت���� أزمة في ال��ق األوس� وت�قي رد فعل س�ِّئ في �اك��ان

�� �ع� ال��ب م� الق�� األج���ة، ول�� م�� ُتل�م ب�قاء إن�ون���ا واله�� و�اك��ان ودول أخ�� ت�ل

وت�اءل ��ف ���� ال�فاع ". ق�ات �أراض�ها ��عاه�ة سا�قة على ال��ب، وأنها ال تقل ع� أ�ة دولة م��قلة

ع� م��قة الق�اة في أ� ح�ب وأهلها ساخ��ن؟ وأع�ب ع� ده��ه ��ف ت��ن �اك��ان م� ال�ع�ب 

�� ب���ان�ا ال ت�� ف�ها في أم�ر ال��ق األوس� ؟ فإن �ان� تع��� م�ال�ة م�� ال����ان�ة وال����ة ال��

�ال�الء م�ألة خاصة وال ت����� �اك��ان، فه�ا ��الف ما ت�دده �أن أع�اء را��ة ال��م��ل� أس�ة واح�ة 

�ه أن �اك��ان یه�ها خ�� م��، فإن ل� ُت���� في ه"وأضاف . یه�ها �ل ما ی��ل ���ال�ها ال�����ة

   .)٥("ال��ألة ال����ة فال�ا��ة ال����ان�ة خ�افة ووه�

                                                 
1) Hasan, K. Sarwar, The Foreign Policy Of Mr. Liaquat Ali Khan, Pakistan Horizon , Vol. 4, No. 4, December 1951, p. 190. 

ا عُین حاكم ١٩٥٣وفي عام  .ةظل یحظى بمكانلكنھ ، ثم استقال لخالف بینھ وبین الحكومة، و)١٩٤٧ –١٩٣٧(، وكان رئیس حزب الرابطة اإلسالمیة بالھند مدة عشر سنوات ١٨٨٩ولد خلیق الزمان عام ) ٢

  .٣٩٣، ص١٩٦٨عمر فروخ، مكتبة لبنان، بیروت دمحم أیوب خان، أصدقاء ال سادة، ترجمة . عُین سفیرا في إندونیسیا ١٩٥٤باكستان الشرقیة، وفي نوفمبر إلقلیم 

  .١٩٥٠نوفمبر  ٢١كیل الخارجیة في ، من السفیر إلى و٠٠٧٨ - ٠٤٠٩٥٧وثائق الخارجیة المصریة، ملف ) ٣

  . ١٩٥١ینایر  ٩، من السفیر عبد الوھاب عزام إلى وكیل الخارجیة في ٠٠٧٨ -٠٣٩٤٠٩المصدر نفسھ، ملف ) ٤

  .١٩٥٠نوفمبر  ٢١، من السفیر إلى وكیل الخارجیة في ٠٠٧٨ -٠٤٠٩٥٧المصدر نفسھ، ملف ) ٥
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ن�ف��� سف�� م�� أب�� له رغ��ه في عق� م�ت�� إسالمي في  ٢١وع��ما قابل خل�� ال�مان في 

، وأك� أنه س���� ق�ا�ا ال�ول اإلسالم�ة وفي مق�م�ها الق��ة ال����ة، ١٩٥١دم�� في مارس 

 اس�قالل لل��ق األوس� وال ��امة إال ���انة اس�قالل م�� وأضاف أنه ال. وس����ها ض� ب���ان�ا

  .)١(و�ل� م� ال�ف�� رفع األم� م�ف�عا ب��ص��ه لل���مة ال����ة وأع�ان م��. و��ام�ها

و��قارنة م�قف �اك��ان واله��، ن�� أن ص�ف ال�ان�ة �ان� أق�ب لل��اد؛ في ح�� �ان� ص�ف 

وله�ا . )٢( وشار�� في تأی��ها، وقام� م�اه�ات ل���تهاول� ت�� ج�ع�ة إال. األولى م����ة ل���

اق��ح ال�ف�� أن ت�ق�م م�� �اق��اح عق� معاه�ة ص�اقة مع �اك��ان، وأك� أن ذل� س���ن م�ضع 

وجاء رد اإلدارة ال��اس�ة ب�زارة ال�ارح�ة، �أن تأی�� . اس���ان ح��م�ها وشع�ها وس���� تأی��ه� ل���

  .)٣(ن�اعها مع إن�ل��ا ����عي م�ادرة م�� �عق� معاه�ة ص�اقة مع ال�ول��� �اك��ان واله�� م�� في

ومع ذل� ل� ��ل األم� م� م���ی� ل����ان�ا؛ ح�� �ان ل�عای�ها أث�ها، فغ��ت م�قف �ع� 

وأص�ح �ع� . د� ال��لال�اك��ان��� ت�اه ال��اع ال���� ال����اني وم�ال�ة م�� �ال�الء ووح�ة وا

ال�ي ی�� ال�����ن أنها غ�� ذات ج�و� معاه�ة  ١٩٣٦ون رأ� م��، واع���وا معاه�ة ال��ف��� ال ی� 

واج�ة االح��ام، وأن �قاء ق�ة ب���ان�ة ����قة الق�اة ض�ورة تق���ها ال��وف ال�ول�ة، ألن للق�اة م�قعا 

ع األولى �ال��ق اس��ات���ا ی��غي ل����ان�ا االح�فا� �ه، وت�و��ه �الق�ات وال�ع�ات ل���ح نق�ة ال�فا

ول� �ع� ه�الء اه��اما . وادعى ه�الء أن م�� ض��� أس�أ م�ل ب�ق�ها معاه�ة وقع�ها �إرادتها. األوس�

  .)٤(ح� ال��ال�ة ب�غ��� ال�عاه�ة ال�ي ال ت�ف� وم�الح ال�الدرات ال�ي ت��� م�� أنها تع��ها لل��� 

م�قفها م�  ال���مة ال����ة��ن على وأت� ال�عا�ة ب����ة ثان�ة، فأخ� �ع� ال�اك��ان��� �ع�

واس����وا وجهة ن��ها �أنها آث�ت أال ت�ج . م�ل� األم� وام��اعها ع� ال����� مع ق�اره ��أن ��ر�ا

. ب�ف�ها في ال��اع، وت�اس�ا أنها م�� ان��امها إلى األم� ال����ة وقف� دائ�ا ��ان� ال�ول ال���ق�ا��ة

ت�ح�� �ع� ال�اك��ان��� �ق�ارات دول ال�امعة الع���ة ���د ال��ألة و�ان� ال����ة ال�ال�ة لل�عا�ة، 

ال��ر�ة، وأرادوا إ�هار م�� في ص�رة ال�����ة ب�أیها، فأخ�وا �ق�ل�ن أنها ف�ل� في األم� ��ف�دها ول� 

                                                 
  .المصدر نفسھ) ١

  . ١٩٥٠دیسمبر  ١٨المصدر نفسھ، من السفیر إلى وكیل وزارة الخارجیة في ) ٢

  .١٩٥٠دیسمبر  ٢٩قسم آسیا، مذكرة في عقد معاھدة صداقة مع الھند وباكستان،  - المصدر نفسھ، اإلدارة السیاسیة ) ٣

  . بشأن الدعایة البریطانیة بباكستان ١٩٥٠یولیو  ١٩نفسھ، من القائم بأعمال السفارة إلى وكیل الخارجیة في المصدر ) ٤
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ول ول� ی�ق�ل�ا أنها �ام��اعها ع� ال����� أرادت ال�ع��� ع� اح��اج ال�. ت�عله ش�ر� ب�� ال�ول الع���ة

وخ�� القائ� �أع�ال . الع���ة ل�ا تالق�ه الق�ا�ا الع���ة م� تع�� م�� �����ن وده� لل����� ��ان�ه�

  .)١(ال�فارة ب�اك��ان تق���ه �أن ال�عا�ة ال����ان�ة أث�ت على العق�ل وجعل�ها ال ت���� األم�ر على حق�ق�ها

ل�اق� علي خان م�� في م�ت�� ول� ته�� م�� به�ه ال�عارضة، وت�قع� ح��مة ال�ف� أن ی�ع� 

وق� ق�م ل�ف�� م�� . ، ول��ه ل� �ق� �ال�ور ال���قع م�ه١٩٥١رؤساء وزراء ال��م��ل� بل��ن في ی�ای� 

ومع ذل� أع�ب وز�� . بل��ن مل��ا ع� م���ة ال�فاع ع� ال��ق األوس�، آمال أن ی�ث� على القاه�ة

�ده �القاه�ة في ���� ع�دته، أدلى ل�اق� علي خان وأث�اء وج. خارج�ة م�� ع� ام��انه ل�ه�د �اك��ان

وذ�� أن ال�فاوضات م����ة، وأنه �أمل ال�ص�ل . اإلن�ل���  ���� الی�ای� ب��ان ع� ال��اع  ٢١في 

  .)٢(ل����ة م�ض�ة ل���، وص�ح �أن ق�اة ال���� ال ���� أن ت�ف�ل ع� م��

��ال� ل، أعل� تأی��ه ��١٩٥١ای� ف ١٢وع��ما انعق� م�ت�� العال� اإلسالمي في ��ات�ي في 

ون��ت ص�ف  ،س����� اج��ع� ل��ة ال��ت�� ال��ف���ة، وات��ت ق�ارا ب�أی�� م�� ٨وفي . )٣(م��

  .)٤(اج��اع عام في ��ات�ي ل�أی�� م�� عق���أت الل��ة ال��ف���ة لل��ت�� ت��� في و . لق�ارا�اك��ان 

ضات مع ب���ان�ا، و�لغاء و ك���� ق�ع ال�فاأ ٨وعق� إعالن رئ�� ال�زراء م��في ال��اس في 

وق� ب�زت  .دول م�اه�ات داع�ة ل�����أن ال��دان، شه�ت ع�ة  ١٨٩٩ي واتفاق�� ١٩٣٦معاه�ة 

م��را �ال��ف ب�انا �عل��ن  ١٦ال��اع� ال����ة ل��� في �اك��ان، وت��رت ال��ف، ون�� 

�� ال�الب في م�ی�ة ن ١٩٥١ل ن�ف��� وفي أو . تعا�فه� مع ال������ في ه�ه ال��حلة م� ن�اله�

ن�ف���  ١٣وفي . ، و�ال��ا ��الء الق�ات ال����ان�ة م� م��قة الق�اة ووح�ة واد� ال��لم�اه�ة اله�ر

وس��ت . )٥(وأعل� ال�الب اإلض�اب ت�ام�ا مع ال�ع� ال����  ��ات�ي،العاص�ة في ُن��� م�اه�ة 

ت أع��� ف�ها ع� تعا�ف ال�اك��ان��� مع إخ�انه� سل�لة مقاال ��ات�يال�ي ت��ر في ص��فة الف�� 

  .)٦(ال������ في ن�اله�

                                                 
  . المصدر نفسھ) ١

2) Saeeduddin, Op. Cit., pp. 88, 89. 

  .١٩٥١مارس  ٦، أوراق خاصة بتھنئة الملك فاروق، ٠٠٦٩ – ٠١٢٠١٦وثائق عابدین، ملف ) ٣

  .١٩٥١سبتمبر  ١٠، من السفیر إلى وكیل الخارجیة في ٠٠٧٨ - ٠٤٠٩٥٧صریة، ملف وثائق الخارجیة الم) ٤

  .Saeeduddin, Op. Cit., pp. 90, 91؛  ٣١٨، ص١٩٨٥، ترجمة عاطف عبد الھادي، دار الثقافة، القاھرة ١٩٥٢ -١٩٤٥سیرانیان، مصر ونضالھا من أجل االستقالل ) ٥

6) Khan, Op. Cit., p. 211. 
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ق�م م��ل أس��ال�ا ول�ا �ات جل�ا أن ال��اه�ات ال�اع�ة ل��� س���� ال����� ض� ب���ان�ا، 

���ات�ي اح��اجا ل���مة �اك��ان على س�اس�ها في ق�ا�ا ال�ول الع���ة واإلسالم�ة �ق��ة م��، وه�د 

ك�ا . وأك� أن دول ال��م��ل� س�ق�م اح��اجات م�اثلة. م� األسل�ة وم�ا ت�ودها �ه أس��ال�ا ���مانها

  .)١(�ل� ال�� م� ن�ا� سف�� م�� ���ات�ي

ال�� �ان في ���قه ل���أس وف� �الده �األم�  ة �اك��انوعلى ال����� ال�س�ي، �ل� وز�� خارج�

إذا : "وص�ح في م�ار ل��ن. ان��� ت��� االش��اكاتال����ة ����ة ن����ه ال���� وال����اني م� ال�

وفي ب�انه �ال��ع�ة ال�أس���ة، أی� رئ�� ال�زراء خ�اجة ن��� ال�ی� ". اس��ع�ا ال��اع�ة ل� ن��دد

وأنه . )٢(ت����ات وز�� خارج��ه، وأضاف أن �اك��ان ت��� ال�ص�ل ل����ة تل�ي رغ�ات ال�ع� ال���� 

". و�ن�ا ن�ع� �إخ�ان�ا أی��ا �ان�ا. دتها ال�ل�ان اإلسالم�ة أع�اء في ج�� واح�م�� ن�أة �اك��ان اع��� قا"

ول�� ل� یل� . )٣("م�� ج�ء م� ه�ا ال��ال ق��ةإن " لى ن�ال ال�ع�ب اإلسالم�ة، وأضافوأشار إ

  .)٤(، وُوصف �أنه حلُّ وس� ب�� اإلم���ال�ة وال���ة���� م� ال�اك��ان���ال��ان ت�قعات 

اح��اج م��وب أس��ال�ا ق� ُق�م ق�ل إلقاء رئ�� وزراء �اك��ان ب�انه، فق� �ان له أث�ه في ول�ا �ان 

وفي م�اولة م� ح��مة �اك��ان ل����� م�قفها، ص�ح أح� ال�زراء ل�ف�� . ب�انه ع� م�� وق���ها

� ان�ق�ت ��ان �ان م� ال���� أن ���ن أش�، ول�� ح��م�ه الی�ال ل�یها أمل في ال�سا�ة، ولالم�� أن 

  .ل��اف�ة على عالق�ها ب����ان�اا�اك��ان ور��ا أرادت  .)٥(ب���ان�ا واته��ها �الع�وان ل�ا ق�ل� وسا��ها

ومع أن ب���ان�ا ل� ته�� �ع�ض �اك��ان، اع�ق�ت م�� أن الع�ض ق� ����� خالل جل�ة 

�اك��ان على ات�ال مع وفي �ار��، ��ال أساب�ع، �ان وز�� خارج�ة . ال��ع�ة العامة لألم� ال����ة

  .)٦(ول�� ال�ه�د ل� ت�ف� ع� شيء. ن���ه ال���� دمحم صالح ال�ی�

ج�ع�ة عل�اء �اك��ان عق� اج��اع عق� صالة  ، ق�رتفي م��قة الق�اةو�زاء ت��رات األح�اث 

ة ی�ای� زار رئ�� ال��ع�ة القائ� �أع�ال سفار  ٢٢وفي . ال��ألة ال����ة ���ل ١٩٥٢ی�ای�  ٢٥ال��عة 

                                                 
  .١٩٥١نوفمبر  ٢٤، مصدر سابق، مذكرة من السفیر في ٠٠٧٨ - ٠٤٠٩٥٧رجیة المصریة، ملف وثائق الخا) ١

2) Saeeduddin, Op. Cit., pp. 91, 92. 

3) Khan, Op. Cit., p. 211. 

4) Saeeduddin, Op. Cit., pp. 91, 92. 

  .١٩٥١وفمبر ن ٢٤، مصدر سابق، مذكرة من السفیر في ٠٠٧٨ -٠٤٠٩٥٧وثائق وزارة الخارجیة، ملف ) ٥

6) Saeeduddin, Op. Cit., p. 93. 
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وق� رح� ����ر االج��اع على أن ت��ن رئاس�ه أل� ش�� . ���ر االج��اع ورئاس�هدعاه لم��، و 

وفي ال��م . كال�ئ�� ال�اب� لل�ا��ة اإلسالم�ة أو أب� ��� رئ�� ال��ت�� اإلسالمي وع��� جامعة ��ات�ي

عل� أن سف��� ك�ا . ال�الي عل� م� ال��ف أن االج��اع س���ن خاصا ���� وت�ن� ول�� ���� فق�

  .ب���ان�ا وف�ن�ا اح��ا ل�� ح��مة �اك��ان لق��لها عق� اج��اع ی�ع�ض ل��اسة دول��ه�ا

وق� زار سف�� ف�ن�ا القائ� �أع�ال سفارة م��، وأبلغه أنه ال ��انع في أن ی�ع�ض ال���اء 

ل�ه، وأنه ُ���له لل��ألة ال����ة إذ ال دخل لف�ن�ا �األم�، ل�� ال��ی� ع� ت�ن� ال ����ه ال���ت ع

ورد م��ل م�� �أنه ل� �ع�ف أن االج��اع س����ق ل��ألة  .م���ل�ة ما سُ�قال ���د ال��ألة ال��ن��ة

م��ل م�� ع�م ارت�اح �ع� اله��ات ) م�ان�ار(ك�ا أبلغ سف�� ب�رما . ت�ن� إال م� ال��ف

�اك��ان ت��ث إل�ه ع�ا ق� ی��ع ذل�  ال�بل�ماس�ة ب�اك��ان لق��له رئاسة االج��اع، وأن و��ل وزارة خارج�ة

وأب�ق للقاه�ة �ال�ا ال�عل��ات، . وق� رأ� م��ل م�� ع�م ح��ر االج��اع. م� اح��اج �ع� ال�ف�اء

  .)١(م���ا اس�ع�اده ل�ل��ة ال�ع�ة وح��ر أ� اج��اع ل����� ال�أ� العام ب�اك��ان �ق��ة م��

ك��ان ���اس�ة وج�ده �القاه�ة، وأب�ق� للقائ� و���� وزارة ال�ارج�ة األم� مع سف�� م�� في �ا

ك�ا ق�رت ع�دة . �أع�ال ال�فارة ب��ك رئاسة االج��اع لغ��ه، على أن ����ث� م� أنه ُی�جه ل�أی�� م��

  .)٢(ال�ف�� ل�ق� ع�له في ه�ه ال��وف

ع ی�م وم� جان�ه دعا م�ت�� العال� اإلسالمي ال�� ی�أسه أب� ��� ع��� جامعة ��ات�ي إلى اج��ا

وح�� ال��ت�� ح�� م� ال�اك��ان��� وم��لي ال�ول الع���ة . ال��عة أول ف��ای� ل�ع��� م�� وت�ن�

و��أ خ�ا�ه �اس���ار اع��اء ال����ان��� والف�ن���� على شع�ي م�� وت�ن�، وذ�� أن . واإلسالم�ة

ماض في تأی�� إخ�انه ���� ال�ول االس�ع�ار�ة ت�عى لُ��اع� ب�� �اك��ان وشق�قاتها، ل�� شع� �اك��ان 

وأهاب�ا ��ل �اك��اني . ق��فها اإلن�ل�� في م��قة الق�اةوق� ت�الى ال���اء وس�دوا ال��ادث ال�ي ا. وت�ن�

  .)٣(وخ�� ال��ت�� اج��اعه �إعالن تأی�� ل���، ون�د �الف�ائع ال�ي ی�ت��ها اإلن�ل��. ن��ة م��

على ح��م�ه� �ال�عاون مع م�� وال�ول ال�ي وُعق� اج��اع آخ� ل���ة م��، وألح ال���اء 

وناش�وا ح��م�ه� ال��وج م� را��ة ال��م��ل�، . ت�عى لالس�قالل، ونادوا ��قا�عة ال��ائع اإلن�ل���ة

                                                 
  .بشأن یوم مصر وتونس في كراتشي ١٩٥٢ینایر  ٢٤، مصدر سابق، مذكرة القائم بأعمال السفارة إلى وكیل الخارجیة في ٠٠٧٨ - ٠٤٠٩٥٧وثائق الخارجیة المصریة، ملف ) ١

  . ١٩٥٢ینایر  ٢٤ریة بالنیابة في المصدر نفسھ، من وكیل الخارجیة إلى القائم بأعمال السفارة المص) ٢

  . ١٩٥٢فبرایر  ٢المصدر نفسھ، من القائم بأعمال السفارة إلى وكیل الخارجیة في ) ٣
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ودعا ال��ل�ن �ال��اج� ل���، وأق��� صالة . ألن وج�دها ف�ها ��� م� تعاونها مع ال�ول اإلسالم�ة

. اه�ات في ش�ارع ��ات�ي ته�ف ل��� وت�اد� ��ق�� ب���ان�اوسارت ال��. ال��ازة على شه�ائها

ی�ای�  ٢٥وأُغلق� مع�� ال��ال ت�ام�ا مع م�� في ح�ادها على ض�ا�ا م���ة اإلس�اع�ل�ة في 

�اك��ان ص�ف ك�ا ن��ت . وتأی��ه� ال�ام ل���وأعل� ال�ل�ة االم��اع ع� ال�هاب ل��ارسه�، . ١٩٥٢

ق�اة وم��ت شه�اء اإلس�اع�ل�ة، وت���� ت��ی�ا ��ا ارت��ه اإلن�ل�� م� مقاالت أب�زت ح�ادث م��قة ال

  .)١(ف�ائع، و�ل�ا لل�ح�ة لل�ه�اء ال�ی� سق��ا في م��ان ال�هاد

ودعا الج��اع ����له لل��� . وت�ع� خل�� ال�مان رئ�� ح�ب ال�ا��ة ال�اب� ح��ة م�اع�ة ل���

ول�ى ال�ع�ة ���� م� رجال ال��اسة وال�ال ورؤساء . نفي ال��اع�ات ال�ي ���� أن �ق�مها شع� �اك��ا

وق�روا ت���ل ل�ان ل�راسة أوجه م�اع�ة م��، و��فاد م��و��� ل��� ل�راسة ال�الة . ت���� ال��ف

ورأوا إ�فاد �ع�ة ���ة لل��اع�ة في ت���� آالم . وتق��� ما ���� تق���ه م� م�اع�ات ماد�ة ومع���ة

وق� اه��� الل��ة ���ع األم�ال لل��اه�ة في تأد�ة ما . ة، ل�� ُع�ل ع� الف��ةال������ �ال��ادث األخ�� 

وقام دمحم راش�� رئ�� ت���� . ووال� الل��ة ع�لها ی�م�ا ل��ع ال���عات. ت�اه واج�ا ن�� م�� ��ل� شق��

��ه�د  ١٩٥١ال�� س�� وت�أس وف� ال��ف��� ال�اك��ان��� في ز�ارته ل��� عام ) ِس�� أوز��في(ص��فة 

وسع� الل��ة ل�� ال�هات ال����ة ل��ها على نهج س�اسة أك�� تعاونا مع م��، وأن ت�ادر . ك���ة

وان��� ه�الء ی�وج�ن أن وج�د �اك��ان ��ولة م�ل�ة في را��ة . �اك��ان �إ�هار ام�عاضها م� اإلن�ل��

وال�ق�قة أن �الم  .)٢(�ال��م��ل� جعلها م���فة األی�� أمام ال��ادث ال��ام ال�ي ت�ع�ض لها م�

م تق�ال�اك��ان��� ع� تق��� م�اع�ة ماد�ة ل��� ف�ه ���� م� ال��الغة، ف��ف ل�ولة ول��ة ��اك��ان أن 

. ل� ت���� أ�ة إشارة ل�لقي م�� أ�ة م�اع�اتال����ة ال�ارج�ة وزارة وثائ� ك�ا أن . م�اع�ات ل���

  .م�ا �ع�ي أن األم� �ان م��د تعا�ف شع�ي .اول� ت�� ل�ان� تقار�� ال�فارة ال����ة ق� رص�ته

وت��� زع�� ال�ا��ة اإلسالم�ة ال����م خل�� ال�مان لل�عا�ة ال��ادة ل���، ول� ی�اف� على 

األم�  ب�اس�ةه�ف �اك��ان إج�اء اس�ف�اء : "وص�ح �أن. أنها ل� تق�م دع�ها ل�اك��ان في ن�اعها مع اله��

   .)٣(�ال االس�قاللال�اك��اني ل��� ل��أی�� اس���ار ال�ع� أمله  وأع�ب". ��ة، وق� دع��ها م��ال��

                                                 
  . المصدر نفسھ) ١

  . ١٩٥٢فبرایر  ٢المصدر نفسھ، من القائم بأعمال السفارة إلى وكیل الخارجیة في ) ٢

3) Khan, Op. Cit., P. 211. 
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����ر  ١٩٥٢وفي س�اق م��ل، ع��ما انعق� م�ل� ش�ر� م�ت�� العال� اإلسالمي في مارس 

�لغاء معاه�ة و دولة، أك� تأی��ه ل��� في م�ال��ها ��الء ب���ان�ا ع� م��قة الق�اة،  ١٤م��و��� م� 

و�ال� �إج�اء اس�ف�اء �ع� . � أن ال��دان ج�ء ال ی���أ م� واد� ال��لوأك. ١٨٩٩واتفاق  ١٩٣٦

  .)٢(ن ی�ون أن م��� م�� م�ت�� ����� ال��دان� ق� �ان ال�اك��ان�و. )١(ان��اب الق�ات ال����ان�ة

ت��ث وز�� خارج�ة �اك��ان مع سف�� م�� ع� دع�ته رؤساء ال���مات  ١٩٥٢أب��ل  ٢٧وفي 

وأك� أن ح��رها س��ع�ها في ن�اعها مع . أب�� أسفه ألنه ل� ی�ل� ردا م� م��اإلسالم�ة لل��اور، و 

وأضاف أن اإلن�ل�� غ�� م�ل��� في م�ألة ال��دان، . اإلن�ل��، و���ع �ل�ة ال�ول اإلسالم�ة ل�أی��ها

 وأوضح وز�� ال�ارج�ة أنه ال�قى م��لي ح�ب األمة .وق� أی�ه ال�ف��. و��� أن �أخ� ال�����ن ح�ره�

وأضاف أن �ل دولة في . ال��داني، وناش�ه� ع�م ال�قة ب�ع�د اإلن�ل�� �أنه س���ن له� دور في م��ق�له�

را��ة ال�ع�ب ال����ان�ة لها س�اس�ها، ف�ع�ها اع��ف �ال��� ال���ع�ة و�ع�ها ل� �ع��ف، و��ه� 

ع��ف ��ل� م�� مل�ا على و�اك��ان ت����ع أن ت. سف�اء ال�ول ال�ع��فة ���اب اع��اد م� مل� اإلن�ل��

ال��دان، وأنه �لف م��له� �القاه�ة �ال��ی� مع علي ماه� رئ�� وزراء م�� في اع��اف �اك��ان به�ا 

وأك� أن اع��اف دولة في را��ة ال�ع�ب . مع تق���ها أن م�ألة ال��دان ُت�ل ب�� ال������ وال��دان���

  .)٣(، س��ف� ال����ان��� لالع��افال����ان�ة ب�ح�ة م�� وال��دان ت�� ال�اج ال���� 

 ١٩٥١في أغ���  وق�رتول� ��� إ�هار �اك��ان تأی��ها للق��ة ال����ة ل�غفل ع�ه م��، 

ك�ا �ان دع� ال�ع� ال�اك��اني ل��� في ن�الها م�ل تق�ی� ال�ع� . )٤(معها إب�ام معاه�ة ص�اقة

  .ال�س�يال�أی�� ال�أی�� ال�ع�ي فاق و م�ضع اه��ام في �اك��ان،  ق��ة م��وه��ا �ان� . )٥(� ��� ال

  :م�� ورغ�ة �اك��ان في ت���� حلف إسالمي 

أل�  ت���ول�ا �ان� أك�� ال�ول اإلسالم�ة ل�  ،��ل���إلى انق�� العال� �ع� ال��ب العال��ة ال�ان�ة 

وت��ى . )٦(م�ه�ا؛ ف�� الغ�ب في ت���� ��لة ت��ن س�ا ب��ه� و��� ال���ع�ة وع�نا له� ع�� ال�اجة

                                                 
  .١٩٥٢، باكستان مارس ختلفة عن مؤتمر الشعوب اإلسالمیةسفارة باكستان، تقریر مندوبي دول إسالمیة م –، التمثیل السیاسي والقنصلي٠٠٦٩ - ٠٠٢٨٠٣وثائق عابدین، ملف ) ١

  .٢٨٥دمحم أیوب خان، مصدر سابق، ص) ٢

  . ١٩٥٢إبریل  ٢٨، من السفیر إلى وكیل الخارجیة في ٠٠٧٨ -٠٤٠٩٥٧وثائق وزارة الخارجیة المصریة، ملف ) ٣

وأعدت الخارجیة المصریة مشروع معاھدة، أقره . ورحبت مصر. أعربت باكستان لسفارة مصر لدیھا عن رغبتھا في عقد معاھدة صداقة بین البلدین. المصدر نفسھ، معاھدة الصداقة بین مصر والباكستان) ٤

  . ١٩٥٢ر بھا قانون في مارس وصد. أغسطس وقع سفیر باكستان علیھا ٢٨، وفي ١٩٥١أغسطس  ١٩مجلس الوزراء في 

  ".الكتلة اإلسالمیة والسالم العالمي بقلم أبو الفتوح عطیفة"، ٣٩، ص١٩٥٢ینایر  ٧في  ٩٦٦مجلة الرسالة، عدد ) ٥

  . ١٩٥١ینایر  ١٣، مصدر سابق، مذكرة من السفیر في ٠٠٧٨ - ٠٤٠٩٥٧وثائق الخارجیة المصریة، ملف ) ٦
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إس��ات���ة ت���� االت�اد ال��ف��ي وال��لة ال��ق�ة ��ل�لة م� األحالف، خاصة أن أ��ل ح�ود م����ة 

وم� ث� ب�زت ف��ة . لالت�اد ال��ف��ي مع دول إسالم�ة، اب��اء م� �اك��ان وأفغان��ان ع�� إی�ان وت���ا

اك��ان ال�ي �ان االس�قالل ق� رفع ُص�� الف��ة في واش��� ول��ن، واس��ردتها �. إقامة حلف إسالمي

  .)١("أت� �اك��ان، و��� أن تأتي إسالم��ان: "اإلسالم�ة ف�ها، و�ان ل�ان ال�اك��ان���

أن أح� األه�اف ال�ئ���ة ل�ا��ة م�ل�ي اله�� ال�ي جل�� "وص�ح أول رئ�� وزراء ل�اك��ان 

وت���ا مع ذل� اه��� �اك��ان . )٢("العال��اك��ان لل�ج�د، تق��ة ال�وا�� ب�� م�ل�ي ش�ه القارة وم�ل�ي 

�ال�الت اإلسالم�ة، و�ان ال�اك��ان��ن ی���ث�ن ع�ها، و��ون ت���� ��لة إسالم�ة ت��ن وس�ا ب�� 

و�ان وراء رغ��ها ق�اع�ها �أن اله�� ال ت��� أن ت�� دولة إسالم�ة ق��ة ���ارها، . �أس�ال�ةال���ع�ة وال

وأك�ت تقار�� ال�فارة ال����ة وج�د م�ل رس�ي وشع�ي ب�اك��ان الج��اع . )٣(وت�عى لع�لها ل�ي ت�ف��

ال�ول اإلسالم�ة على خ�ة م����ة، وأنها مع��ة ��ع�فة آراء تل� ال�ول في ت�الف ی�د� إلى ان�هاجها 

  .)٤(وأنها س��سل م��و�ا ل�ع�فة آراء ال�ول. س�اسة ال تعاد� أح� الف��ق��

، فقام خل�� ال�مان رئ�� ال�ا��ة ١٩٤٩ة لل�لف في س����� ال�ع� ق� ب�أت �اك��ان  و�ان�

وت�ارك ما ق� تالق�ه ". إسالم��ان"اإلسالم�ة ب�حلة إلى ال�الد الع���ة داع�ا إلى ف��ة ال�لف اإلسالمي 

الف��ة م� ف�ل إذا ت�� و�ان� اله�� تعارضها، ف��� أن ال�ع�ب اإلسالم�ة ل� ت�انع اش��اك أ�ة دولة 

ومع أن ف��ته . و�ل ی��� أن ت���� ال�لف س��� م� أ��اع ال�ول االس�ع�ار�ة. )٥(سالم�ةش�ق�ة غ�� إ

  .)٦(ل� تل� ق��ال، ل� ی��ه ذل�، وأص�ر ب�انا �أه��ة الف��ة، وأرسل ن��ة م�ه إلى سفارة م��

�ال زار م��ُ� أس� هللا م�یُ� ق�� ال��ق األوس� �ال�ارج�ة ال�اك��ان�ة القائ� �أع ١٩٥٠وفي مای� 

� خ�وج األردن على اس�ه�و . ، وأخ��ه أنه سُ�ف�ي له ���ی� ال صلة له �ع�له ال�س�ي)٧(سفارة م��

وأضاف أن . كل�ة ال�ول الع���ة ��أن فل����، وأن ذل� س��د� ل���ع ال�امعة الع���ة ما ل� ی�� تق���ها

                                                 
  ".ف اإلسالمي، بقلم جمال حمدانحلحول ھذا ال"، ١٦ - ١٥، ص١٩٦٦لیو في یو ١١٥مجلة المجلة، عدد ) ١

2) Khan, Op. Cit., p. 209. 

  .١٩٥١یولیو  ١٢، من السفیرإلى وكیل الخارجیة في ٠٠٧٨ - ٠٤٠٩٥٧وثائق الخارجیة المصریة، ملف ) ٣

  .١٩٥١ینایر  ١٣المصدر نفسھ، من السفیر إلى وكیل الخارجیة في ) ٤

  . ١٩٥٠مایو  ١٦كرة اإلدارة السیاسیة قسم آسیا في المصدر نفسھ، مذ) ٥

  . ١٩٥٢فبرایر  ٢المصدر نفسھ، من القائم بأعمال السفارة إلى وكیل الخارجیة في ) ٦

من أھلھا، ثم جاء إلى الھور، وتولى منصب مدیر قسم الشرق األوسط، عاما، ثم سافر للمدینة المنورة، وتزوج  ٣٠دمحم أسد هللا یھودي نمساوي، قرأ عن الشرق واإلسالم، فجذبھ الشرق وھداه اإلسالم فأسلم منذ ) ٧

  .١٩٥١ینایر  ٢٢المصدر نفسھ، من السفیر إلى وكیل وزارة الخارجیة في . وقد ألف كتابا بعنوان اإلسالم في مفترق الطرق. إللمامھ الدقیق بأمور الشرق وباللغة العربیة
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وال���� ال�� ت���ؤه �اك��ان ب�� م�� ح�اها هللا ���انة في العال� اإلسالمي وج�ی�ة ب��ع�ه، وأن م���ها 

ال�ول خل�قان �أن ��عال ال�ول��� تق�مان على عق� معاه�ة ت��� ��ا�ع ال�لف اإلسالمي، وال تق��� على 

وأك� أن م�� إذا أی�ت االق��اح فإنها سُ���� خ�مة لإلسالم، و�ذا ت� ال�لف . م�ل�ل معاه�ات ال��اقة

�ف أمام ت�ار ال���ع�ة ال�� ����ح بل�ان ال��ق، وس���ح ��لة س���ب ال�ول اإلسالم�ة، و����ها ال�ق

وأك� . وأشار إلى معاه�ات ال��اقة ال�ي أب�م�ها �اك��ان مع الع�اق و�ی�ان. ُ�ع�� بها في ال��ال ال�ولي

أنه ���ح أن ی�� م�� الع���ة ت�ت��� مع شق�ق�ها �اك��ان ب��ا� أوث� ی�ع� األخ�ة اإلسالم�ة ب��ه�ا، 

ت� ال�لف أم��ه�ا ال��اور في األم�ر ال�ول�ة وم�اكل ال�ول اإلسالم�ة، وت��ح س�اسة العال� و�ذا 

وخ�� ح�ی�ه �أنه ال��� ب�زارة ال�ارج�ة ل��ق�� ه�ا األمل ال�� . اإلسالمي في ال��ائل ال�ارج�ة م�ح�ة

 .)١(ال�� ال �ع���ه وه� راوده م�� إسالمه، وأنه �أمل أن ی�� ال�ول اإلسالم�ة ت��� وت�ت�� ب��ا� ال�ی�

�ر م�� في ال�ق�مة   . و���و أن �اك��ان �ان� ت��� أن ت���ر ال��ه�، وُت�َّ

تق���ا م� سفارتها ب�غ�ة �اك��ان في  ال�ارج�ة ال����ة�ع� ال��ی� ال�اب�، تلق� على أ�ة حال، و 

��ع ال�ول اإلسالم�ة ت���� حلف ی��أ �ارت�ا� مع م�� ��عاه�ة ت��� ��ا�ع ال�لف اإلسالمي، و���ب ج

  .)٢(في ات�اد حق�قي �قف أمام ت�ار ال���ع�ة و��ق� ال�عاون في �ل ال��االت

ح��مة : "مقاال �ع��ان ١٩٥٠مای�  ٢٣وق� ت��ب م���� ال�ق���، ون��ت ص��فة ال���� في 

�فارة ع� وأشارت إلى تق��� ال". �اك��ان ت�شح م�� ل��ع� حلف ��� ال�ول اإلسالم�ة ل�قاومة ال���ع�ة

وج�ب ت�ح�� �ل�ة ال�ول اإلسالم�ة لُ�ع�� لإلسالم م��ه، وأن ت��اتف م�� و�اك��ان ل����� حلف ت��� 

  .وأضاف� أن ال�ف�� ال��ی� س���ل الق�ار ع�� سف�ه. تل� ال�ول في فل�ه

 مای� ل�قابلة القائ� ٣١، وه�ع م�ی� ق�� ال��ق األوس� ب�زارة ال�ارج�ة في �اك��انس�اءت اوق� 

  :�أع�ال سفارة م�� م���ا اس��اء ح��م�ه، وح�د ال�قا� ال�ال�ة

  .دفع�ه إل�ه حالة ال�قاق ال�ائ� ب�� ال�ول الع���ة اش���ح�ی�ا �ان معه أن ح�ی�ه  .١

أنه ان�ه� ل���ب م���ن ال��ی� ل���فة ال���� ال�ي ش�ه�ه �إضافة أم�ر ل� ت�� في صل�ه،  .٢

ض�عات ال����ة �ال���ة فال ت��اولها األل�� وال ُی��� ع�ها في وأنه �ان �أمل �أن ُت�ا� م�ل ه�ه ال�� 

  .ال��ف ف���ت في مه�ها وال ُ���� لها ال��اة

                                                 
  .١٩٥٠مایو  ٥أعمال السفارة إلى وكیل الخارجیة في من القائم ب ١٠المصدر نفسھ، تقریر رقم ) ١

  .المصدر نفسھ) ٢
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أنه �ان ی��� م� ف��ة ت���� حلف إسالمي اس��جاع م�� ال��ل���، ول� ی���ل أن ی��� م� الف��ة  .٣

ن ما ق��ه م� ت���� سالحا ی�اه� �ه م�اد� اع��قها آخ�ون و�ن �ان� ت��افى مع اإلسالم، وأ

ال�لف ه� ت�ث�� ُع�� اإلخ�ة ب�� ال�ول اإلسالم�ة ال�ي س���ها ال�لف لل�فاع ع� اإلسالم وتعال��ه 

ال اله��م على ال��اد� األخ�� وأسال��ها في ال���، ول� �ف�� في ت���� ��لة ت�اص� االت�اد 

  .ی�ال��ف��ي الع�اء ��ا ق� �ع�ق� قار� ال�قال، فلها دی�ها ول�ا د

� م�� أو غ��ها لل�عامة، بل إن م��� م�� وم�ان�ها یه��ان لها  .٤ ل�� م� ح� �اك��ان أن ُت�ّ�ِ

  .ف�صة تق�م صف�ف ال�الد الع���ة، فال�عامة ال ُت��ح بل ُت����

ونقل لل�ل�ات ال����ة اس��اء . ال���ه�قال م�� أسفه ل��� ال���فة ه�ا ال م��لوأب�� 

ل�رود تف��الت و ال�قال الن��افه ع� الغ�ض ال�� �ان ی�مي إل�ه ُم��ثه، �اك��ان، وأب�� ان�هاشه م� 

، وم�ها خ�اب رئ�� وزراء �ال�ق��� م�ات�ات ب�� ال�فارة وح��مة �اك��انل� ت�د ب�ق���ه، م�ها أنه أرف� 

�اك��ان ب�غ�ة ح��م�ه أن ت��لى م�� زعامة ال�لف، وم�ها أن �اك��ان �لف� سف��ها �إ�الغ ال���مة 

وردت ال�ارج�ة ال����ة م���ة أسفها على ت��ب م���ن ال��ی�، وأك�ت أنها ات��ت . )١(ل����ةا

 .)٢(إج�اءات ل��ع ت��ب ما ی�د إل�ها م� تقار��

 ،وماه�ة اإلج�اءات ال�ي ات��تها ال�ارج�ة ال����ةو�غ� ال��� ع� ت��ب م���ن ال�ق���، 

���ة ب�زارة ال�ارج�ة على دراسة ال���وع ال�اك��اني، ع�ف� ال�ل�ات ال� وال�ي ل� ت��ف ع�ها ال�ثائ�،

وأوض�� م�افاته لل���ع في األحالف اإلقل���ة، ألن األصل في ال�لف أن ���ن ال�اع� عل�ه تقارب 

وأن م��اق جامعة ال�ول الع���ة �اع� . ال�ول في ال�ف��� وال���ة وال��ن�ة واأله�اف، وأال ���ن ال�ی� �اع�ا

سالم�ة وأه�اف ال�امعة، واق��� على أن ���ن حلفا إقل���ا ��� �الد م�قار�ة، و�ذا ُس�ح ب�� الف��ة اإل

وأضاف� اإلدارة ال��اس�ة ق�� آس�ا . له�ه الف��ة؛ ل��لع أب�اء �ل د�انة لعق� حلف، ول� ���ق� العال� وق���

. تق�م بها اله�� ل��ُع� آس�ا أن ال�� دفع �اك��ان لل�ع�ة للف��ة رغ��ها في إ��اد ح��ة م�ادة لل���ة ال�ي

وأن أص�اب ف��ة ال�لف ل� ی�ر��ا أن ال�ول الع���ة م�غ�لة ��الفاتها، وأن �اك��ان ل� ت��ق� أم�رها، ول� 

  .)٣(ت�ل خالفاتها مع جارت�ها اله�� وأفغان��ان

                                                 
  . ١٩٥٠مایو  ٣١المصدر نفسھ، من القائم باألعمال بالسفارة في كراتشي إلى وكیل الخارجیة في ) ١

  . ١٩٥٠یونیھ  ١٤المصدر نفسھ، من وكیل الخارجیة إلى القائم بأعمال السفارة في كراتشي في ) ٢

  . عن رغبة باكستان في تكوین حلف إسالمي ١٩٥٠مایو  ١٦، مذكرة اإلدارة السیاسیة قسم آسیا في المصدر نفسھ) ٣
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ر�ة وفي ض�ء ال����ات ال�ا�قة، ان�ه� ال����ة �ال��ص�ة �إه�ال الف��ة، وأن ال�عاه�ات ال��ا

وأع�ى . )١(وال�قاف�ة وال��اقة ف�ها م��ع �غ�ي ع� ال��ر� في حلف ی���� ��فاء الغ�ض وانع�ام الفائ�ة

�أن األم�  ١٩٥٠ی�ل��  ٦دمحم صالح ال�ی� وز�� ال�ارج�ة تعل��اته �ال�د على ال�فارة ال����ة في 

�ة خ�فا م� إضعاف وه��ا ل� ت�ح� م�� �الف�. )٢(م�ضع ���، وأن ال���مة ل� ت��� أ�ة خ��ة

ور��ا رأت أن الف��ة س�فق� ال�ول الع���ة ع�ف اله��، . )٣(ال�امعة الع���ة وتأل�� ال�ول غ�� اإلسالم�ة

ألن ت���� ه�ه ال��لة س���� ارت�ابها ���� خالفاتها مع �اك��ان، وخ���ها أن ت��� ال��لة اإلسالم�ة 

ي م�اولة م� ال�ول االس�ع�ار�ة، وأن ال�لف ال�� ی�� ك�ا �ان رأیها أن ال�ع�ة ل�لف إسالم. )٤(�اك��ان

  .)٥(ال��و�ج له س�اسي ول�� ف�ه م� اإلسالم إال االس�

في ال��م��ل�، وارت�ا�ها  ة األخ��ةلع���ن��ا و�ان ���ع�ا أن ت�تاب م�� في دع�ة �اك��ان، 

�ة ح��مة وف��ة، ول� ت�� و��ل� ��� األخ� في االع��ار أن ال���مة ال����ة القائ. ���اسة ب���ان�ا

ن ال���رات ال�ي شه�ها ن���ع� أ ال��� أك�ا  .م�ألة ال�ح�ة اإلسالم�ة ل��ف� مع م�اد� ال�ف� الل���ال�ة

، واغ��ال رئ�� ال�زراء م���د ١٩٤٨د�����  ٨؛ م� حل ج�اعة اإلخ�ان ال��ل��� في ال�اقع ال���� 

، ق� أسه�� ١٩٤٩ف��ای�  �١٢ا م�ش� اإلخ�ان في د�����، ث� اغ��ال ح�� ال� ٢٨فه�ي ال�ق�اشي في 

  .الفاتال��في ع�م ت��ي م�� ه�ا ال���ذج م� 

وم� ال���� أن م�قف م�� ال �ع�ي اب�عادها ال�ام ع� م���ها اإلسالمي، فق� أرادت ف�ح معه� 

  .)٦(فاروق لل�راسات اإلسالم�ة �ال��ائ�، ول�� ف�ن�ا رف��

. سف�� اله�� ب�غ�ة �الده عق� معاه�ة ص�اقة مع م�� ص�ح ١٩٥٠على أ�ة حال في د����� 

واق��ح . و�ان ذل� م�ضع اه��ام سفارة م�� ���ات�ي؛ ن��ا لع�م ت�ح�� م�� ب�ع�ة �اك��ان لعق� حلف

في  ال�ف�� أن ت�ق�م م�� �اق��اح عق� معاه�ة، ألن ذل� س���ن م�ضع اس���ان ال���مة وال�ع�

ت��� بها م�اكل، وت��ح في ع�ف ال�ول و ة ناش�ة قام� �اس� اإلسالم، و��ر اق��احه �أنها دول. �اك��ان

                                                 
  . المصدر نفسھ) ١

  . ١٩٥٠یولیو  ٦المصدر نفسھ، مذكرة وكیل الخارجیة إلى القائم بأعمال السفارة بكراتشي في ) ٢

  . ١٩٥٣ایر فبر ٢٢المصدر نفسھ، مذكرة إدارة الشئون السیاسیة بالخارجیة في ) ٣

  ".الكتلة اإلسالمیة بقلم راشد البراوي"، ٤٩٧ - ٤٩٦، ص١٩٥٢ ھفي یونی ٥مجلة الرائد، عدد ) ٤

  .١٦، مصدر سابق، ص١١٥مجلة المجلة، عدد ) ٥

  .ردت مصر بوقف نشاط الھیئات العلمیة واألثریة الفرنسیة بمصر. ٣٨مصدر سابق، ص ٩٦٦مجلة الرسالة، عدد ) ٦
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وأضاف أن . اإلسالم�ة، وتغ�� إذا أع�ض� ع�ها، وس�� أن أب�ت رغ��ها في عق� حلف مع م��

وش�د على أنها أولى به�ه ال�عاه�ة . األح�ال مالئ�ة لعق� معاه�ة معها ت���ال لل�د واع��افا لها �ال���ل

تق��� اله�� في عق� معاه�ة ص�اقة �قلل م� ق��ة ال�عاه�ة ب�� م�� و�اك��ان، فاألخ��ة  وت����ها، وأن

وأضاف أن م�قف . ت��ع في معاونة م�� أك�� م�ا ت��ع اله��، وسُ�غ��ها أن ت�أخ� ع� اله��

�� ال�ول��� م� ن�اع م�� مع ب���ان�ا ی��� أیه�ا أولى �ال�ق���، ف��ف اله�� �ان� أق�ب لل��اد في ح

كان� ص�ف �اك��ان ل�انا واح�ا م����ا ل���، ول� ت�� ج�ع�ة إال أی�ت م��، وقام� ال��اه�ات 

  .)١(س���ن م�ضع اس���انها معاه�ة مع �اك��ان عق�أن ��ر و . ل���تها

أب�ت اإلدارة ال��اس�ة ب�زارة ال�ارج�ة اتفاقها في ال�أ� مع سفارة م��  ١٩٥٠د�����  ٢٩وفي 

، وأنه س���ن في ال��ادرة �عق� معاه�ة ص�اقة مع ة �عق� معاه�ة مع �اك��ان واله��ادر ب�اك��ان في ال��

عل�ها، فاله��  هاق�ل اله�� ما َتُ�ُد �ه على ح�اس �اك��ان وع�فانا ����لها، ول� ���ء اله�� تق����اك��ان 

  .)٢(دولة ت���� على ع�ا�فها وت��� لألم�ر ب�اقع�ة ع�� �اك��ان

أك� سف�� م�� م��دا ل���م�ه وج�د م�ل رس�ي وشع�ي في �اك��ان  ١٩٥١ی�ای�  ١٣وفي 

وأن ح��مة �اك��ان مع��ة ��ع�فة آراء ال�ول . الج��اع ال�ول اإلسالم�ة على خ�ة م����ة م��قلة

وأك� ال�ف�� أن األم� . اإلسالم�ة في ت�الف ب��ها ی�د� إلى ان�هاجها س�اسة ال تعاد� بها أح� الف��ق��

��امها، وعل�ها ال��� ف�ه وت���� رأ� واضح ت�اجه �ه ال�ول اإلسالم�ة ع��ما ُ�ق��ح ه�ا ال�قارب ج�ی� �اه

  .)٣(ب��ها وُت�أل م�� ع� رأیها

�اك��ان إرسال م��وب لل�ول اإلسالم�ة ل�ع�ف آراء  ع�می�ای� أب�ق ال�ف�� للقاه�ة � ٢٢وفي 

ق�  أنهو . ول�ة وات�اذ ن�ام ��علها ��لة لها رأ�ح��ماتها في االتفاق على س�اسة واح�ة في ال��ائل ال�

 ٣٠ن��او� یه�د� أسل� م��  أنهال��ق األوس� ب�زارة ال�ارج�ة، و ُاخ��� له�ه ال�ه�ة أس� هللا م�ی� ق�� 

 ، ومه�� �ال�ق��� ب�� ال�ول اإلسالم�ة، وق�م تق���ا"اإلسالم في مف��ق ال��ق "عاما وألف ��ا�ا �ع��ان 

وأضاف ال�ف�� أنه س��ل . ه اتفاق ال�ول اإلسالم�ة على خ�� في ال��اسة ال�ول�ةل���م�ه �ق��ح ف�

وأنه ی��� مقابلة م��فى . أ�ام ث� ی�ور ال��اض ف�م�� ف���وت ف�غ�اد ف�ه�ان وأنق�ة ١٠القاه�ة خالل 

                                                 
  . ١٩٥٠دیسمبر  ١٨ في ، مصدر سابق، من السفیر وكیل الخارجیة٠٠٧٨ - ٠٤٠٩٥٧، ملف لمصریةا وثائق الخارجیة) ١

  . ١٩٥٠دیسمبر  ٢٩المصدر نفسھ، مذكرة برأي اإلدارة السیاسیة في عقد معاھدة صداقة مع الھند وباكستان، ) ٢

  . ١٩٥١ینایر  ١٣المصدر نفسھ، من السفیر إلى وكیل وزارة الخارجیة في ) ٣
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اء �اك��ان ی�ای� زار أس� هللا ال�ف�� وأبلغه أن رئ�� وزر  ٢٤ول�� في . )١(ال��اس وأم�� ال�امعة الع���ة

  .)٢(و�ل� م� ال�ف�� أن �ع��� ح�ی�ه معه خاصا وال ُ���� �ه سف�� �اك��ان �القاه�ة. أم�ه ب�أج�ل سف�ه

مای�، ت��ث األخ�� ع�  ١٧و�ع� أر�عة أشه�، وفي لقاء سف�� م�� ب�ز�� خارج�ة �اك��ان في 

اش��� ل� تعارض، ل�� دول ات�اذ ال�ول اإلسالم�ة س�اسة واح�ة في ال��وف ال�ول�ة، واع�قاده أن و 

فأك� له ال�ف�� أنه� �ق�ل�ن اج��اع ال��ل��� على خ�ة ما . أورو�ا ق� ت��ى ف��ة ال�امعة اإلسالم�ة

دام� �ف�لة ���ع ال�ول اإلسالم�ة على س�اسة �ع��ة ع� ال���ع�ة، وعلى ال��ل��� أن �عل��ا أنه� 

وق� وافقه وز�� خارج�ة . سالم�ة م� ال���ع�ةأص�قاء ل�ل ال�ول، وأن في اج��اعه� ع��ة لل�الد اإل

وت��ث ع� دع�ة ال�ول اإلسالم�ة إلى . ه�� س���� لل��� مع ه�ه ال����عة�اك��ان، وأضاف أن ال

ت�ح�� س�اس�ها، وأك� أن �اك��ان ال ت��� أن ت��أ �ال�ع�ة ح�ى ال �قال إنها ت�عى لل�عامة، مع أنه ل�� 

ف�د سف�� م�� �أنه إذا رأت ال�ول اإلسالم�ة أن ت���ع على س�اسة فل� . في األم� زعامة ول�� ف�ه أخ�ة

وق� أوضح وز�� خارج�ة �اك��ان أنه قابل ن���ه ال����، وأن ه�اك ت�افقا . ���ل دون ذل� ف��ة ال�عامة

  .)٣(ف�د ال�ف�� �أن اه��ام م�� �الق�ا�ا اإلسالم�ة أمٌ� راسخ في س�اس�ها. ب��ه�ا

ی�ای� ب�أج�ل سف� أس� هللا للقاه�ة، فق�  ٢٤ال�غ� م� ق�ار �اك��ان في  أغ���، وعلى ٢٣وفي 

أخ��ت ال�فارة ال����ة ب��ل�فها له �ال�ف� ل��� ودول ال��ق األوس�، وأع��� ع� رغ��ها في م��ه 

  .)٤(كل ال��ه�الت وت���� ات�اله �ال����ل�� وال������

م�ة، �ان م� ال���عي أن ���ن ل��ادر ال�قارب ول�ا �ان ال�اك��ان��ن ی��لع�ن ل����� ��لة إسال

ب�� ت���ا وال�ول الع���ة أث� على ساسة �اك��ان، فاس�����ا م�اعي ال�امعة الع���ة، �ع�ما �ان�ا 

زادت  ١٩٥١في أك����  ١٩٣٦وعق� إلغاء م�� معاه�ة . )٥(�أخ�ون عل�ها اه��امها �ال�ول الع���ة فق�

  .ول�� ه�ا ل� �غ�� م�قف م��. )٦(� وح�ة العال� اإلسالميت����ات وز�� خارج�ة �اك��ان ع

                                                 
  . ١٩٥١ینایر  ٢٢صدر نفسھ، في الم) ١

  . ١٩٥١ینایر  ٢٤المصدر نفسھ، في ) ٢

  . ١٩٥١مایو  ١٨المصدر نفسھ، في ) ٣

  .١٩٥١أغسطس  ٢٣المصدر نفسھ، في ) ٤

  . ١٩٥١یولیو  ١٢المصدر نفسھ، في ) ٥

  .، مصدر سابق١٩٥٢ ھفي یونی ٥مجلة الرائد، عدد ) ٦
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وف�ال ع� ال��قف ال�س�ي ال�اف� لف��ة ال��الف على أساس ال�ی�، �ان� آراء ال�ف���� أن 

ال�ق� غ�� م�اس�، ألن ال��ل��� ��� أن ��قق�ا ح��اته� أوال ث� ی���وا ثان�ا، ففي م�اض�ة ألقاها 

ى أك� أن ال�� س���� م� وراء ه�ه ال��لة ب���ان�ا و�اك��ان، األول ١٩٥٢ ال����ر راش� ال��او� في مای�

، وال�ان�ة ألن ال�ول اإلسالم�ة س�ل�ف ح�لها ف���ن ق�ة م���ة لها ألنها س���ف الع�ب ع� م��الته�

  .)١(ت���� دفاعي ع� ال���قةإقامة ة وأن الغا�ة ال�ق�ق�. ب اإلسالم�ةوال�اس� ه� ال�ع� . ض� اله��

ن��ت م�لة ال�سالة مقالة رح� �ات�ها  ١٩٥٢ذل� �ان ���� م� ی��� الف��ة، ففي ی�ای�  ومع

وأن العال� اإلسالمي غ�ي . ، وأك� أن اإلسالم أقام أمة سادت ال�ن�ا و�ان� دول الغ�ب ت��اها�الف��ة

وأن . ��لة إسالم�ة �ان ���ا�ة ال��اة لق�ام ١٩٤٥الع���ة عام ال�ول ��، وأن ق�ام جامعة ����ادئه ع� ال��ل

ز�ارة م��ق رئ�� وزراء إی�ان للقاه�ة و�عالنه ال�عاون ب�� ال�ول اإلسالم�ة وعلى رأسها م�� و�ی�ان، 

  .)٢(و��ل� دع� ال�ع�ب اإلسالم�ة ل��� في ن�الها، �ع�ز إم�ان�ة ت���� ال��لة اإلسالم�ة

�ه ��ع�ل ع� ت�جهات وال�اقع أن رف� م�� دع�ة �اك��ان إن�اء حلف إسالمي ال ���� فه

فع��ما ن��� ح�ب ��ر�ا . س�اس�ها ال�ارج�ة، خاصة أنها ت�ام�� مع م�اولة الغ�ب إش�اكها في األحالف

أعل�� م�� أنها ل� ت��� جه�د األم� ال����ة ول� ت�سل ج��دا إل�ها، وص�ح وز�� ال�ارج�ة في ی�ل�� 

ل�� ات�اه . ��اد إذا وقع� ح�ب عامة، وأنها س�قف على الأن م�� ت�اف� به�ا على ال��اد ١٩٥٠

  .)٣(م�� ال��اد� أزعج الغ�ب في وق� �ان ��اول ف�ه ت���� ش��ن ال�فاع ض� اإلم���ال�ة ال��ف���ة

ی�عج الغ�ب، ون��ا لف�ل الغ�ب في ت���� حلف  األوس� لل��ق  ال��ف��ي االت�اد ت�لل ول�ا �ان

ال���و (�وع م���ة ال�فاع ع� ال��ق األوس� دول ال���قة، ف��ز م� م� حلف إسالمي، رأ� إقامة

Mido (وت��� م� ت���ا ح�ى �اك��ان وم� م�� ح�ى إی�ان)ال�ال�ات و�ان ج�ه� ال���وع ق�ام .)٤ 

 ن��ا ل��قعها ووج�د م��، م�ار�ة وعلق� أه��ة ����ة على. ال����ة ب�ق��� م�اع�ات واس���ام ق�اع�

وفي م�اولة الح��اء م�� و���اد حل لألزمة وعلى ه�ا األساس؛ . الع��ي ال���� وم���ها �العال� ق�اة

�اق��اح  ١٩٥١في أك����  وأنق�ة تق�م� واش��� ول��ن و�ار��، ١٩٣٦ال�ي ن��� ع� إلغائها معاه�ة 

                                                 
  .المصدر نفسھ ) ١

  .٣٩، مصدر سابق، ص ٩٦٦مجلة الرسالة، عدد ) ٢

  .٤٦٥، ٤٦٤، ص ص١٩٦٤لنشوفسكي، جورج، الشرق األوسط في الشئون العالمیة، ترجمة جعفر خیاط،، بغداد ) ٣

  .١٦، مصدر سابق، ص١١٥مجلة المجلة، عدد ) ٤
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 .وأن ُت����ل الق�ة ال����ان�ة ����قة الق�اة �ق�ة م� تل� ال�ول إن�اء م���ة دفاع�ة لل��ق األوس�،

� االق��اح، ف�ان ذل� ض��ة ش�ی�ة، ألن إن�اء م�ل ه�ه الق�ادة ال�ق��حة ل� ���ن م�� ب�فو�ادرت 

  .)١(ال����ان�ة ال�� �ان� ت��لع ف�ه إلخ�اج الق�ات في ال�ق� ل�ق�ل ه�ا ت�� ول�. م���ا ب�ون م��

  :١٩٥٢ی�ل��  �٢٣اك��ان وث�رة 

 ٢٣قام� ث�رة  األوس� ع� ال��ق  ال�فاع �ع� أشه� قل�لة م� رف� م�� االش��اك في م���ة

أغ��� ص�ح وز�� خارج��ها م���ا إع�ا�ه ����  ٨، و�ان� م�ضع اه��ام �اك��ان، ففي ١٩٥٢ی�ل�� 

  .)٢(اله�ف وح��ة األسل�ب ال�� ات�عه ال�����ن 

أغ��� أث�� م�لة ال�ع�ة ال����ة  ١٢وت�ام� ذل� مع ال���� ال�ام�ة ل��أة �اك��ان، ففي 

ان، م���ة إلى أنها قام� على أساس اإلسالم، وحار�� ال�هل، ون��ت على ما وصل� إل�ه �اك��

ال��ارس وال����ف�ات، وت��رت م� ال�اح�ة ال��ار�ة وال�ال�ة، وأن ق�تها ت��و في م��ان��ها إذ ت���� 

ك�ا أشادت ���اس�ها، وأنها وقف� . اع��ادات ����ة ل����� ال�راعة وال��اعة و�رسال �ع�ات عل��ة لل�ارج

  .)٣(ان� ال�ول الع���ة واإلسالم�ة، ودافع� ع� ق�ا�اها �ق��ة فل���� و�ن�ون���ا وم����

 ��٣٠ م� الق�ح ُت��� ف�را ل��لها ق�ل  ٥٠٠٠وفي س����� �ل�� �اك��ان م� م�� إعارتها 

وق� أوص� وزارة . س����� ن��ا ل�ق� ال����ل، على أن ت�دها أوائل د�����، وت���ل نفقات ال�قل

 ٥٢٠وزارة ال����� أن رص�� الق�ح أوض�� و . �ة ال����ة �إجا�ة �ل�ها م�اعاة للعالقات ال�د�ةال�ارج

ألف ��، وه�ا الق�ر ��في  ٣٨٠ألف �� ��ان� ال���ات ال��عاق� عل�ها وال�ي س��ل في أك���� وق�رها 

 ع�ا ت���� وأك�ت أن إعارة ه�ه ال���ة ل� ت�ث� على ال���ون اإلس��ات��ي ف�ال. ١٩٥٣ هح�ى ی�ن�

  .)٤(وق� واف� م�ل� ال�زراء على إعارة �اك��ان ما ت��اجه. عل�ه م� ال��املة وال�عاون مع بل� ص�ی�

سأل وز�� خارج�ة �اك��ان سف�� م�� ع� األح�ال ف�ها، فأجا�ه أن  ١٩٥٢أك����  ٧وفي 

فأك� . �ع� ی���هااألم�ر ت��� ���ل ج��، وال���مة جادة في ت�ف�� خ�� اإلصالح ال�ي وضع�ها، وال

و���غي أن ُت�رك . الب� ل��� في ه�ا ال�ق� م� ح��مة م��ق�ة"وأوضح أنه . ال�ز�� أن ه�ا َ�ُ��ُّ ح��م�ه

                                                 
  .٦٤ –٥١، ص١٩٥٢راشد البراوري، مشروعات الدفاع عن الشرق األوسط، مكتبة النھضة المصریة، القاھرة ) ١

  . ١٩٥٢أغسطس  ٨، مصدر سابق، من السفیر إلى وكیل الخارجیة في ٠٠٧٨ - ٠٤٠٩٥٧ئق الخارجیة المصریة، ملف وثا) ٢

  ".سنوات بقلم صالح عشماوي ٥باكستان في "، ١٩٥٢أغسطس  ١٢في  ٧٨مجلة الدعوة، عدد ) ٣

  . ١٩٥٢سبتمبر  ١٦، وزارة التموین، مراقبة الشئون التجاریة، مذكرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء في ١٩٥٢ة ، إعارة مواد تموینیة إلى حكومة باكستان سن٠٠٨١ -٠٣١٣٧١وثائق مجلس الوزراء، ملف ) ٤
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أن ال�ول ت�اق� أع�الها، و�ع�ها ��ای�ها ما دام� ق��ة م���ة، فإن وج�وا ف�صة ل� ی��رع�ا ع� 

ن�ل�� إذا وج�وا ح��مة ق��ة وأمة م���ة فال ان�هازها، والس��ا ال�ول ال�ي ب��ها و��� م�� خالف، فاإل

وأك� أنه ال �ق�� أن اإلن�ل�� ����ون لل��ام ال��ی� في م��، ول�� ل�� . ��ل��ن إال أن ی�فق�ا معها

فأك� ال�ف�� أن األم�ر ت��� ��ا ی��� ". �ع��ا ع� س�اس�ه� أن ی��ه�وا ف�صة أ� خالف أو اض��اب

  .)١(ال���مة ِح�رها �ال���، وأن ال��م �ق��ي أن تأخ�

الل�اء ن��� ب�أی�� شع�ي ب�اك��ان، ففي أواخ� الس��ا و  ١٩٥٢ی�ل��  ٢٣و��جه عام ح��� ث�رة 

أك���� تلق� سفارة م�� خ�ا�ا م� م��ف ����ة ال���ان ال�اك��اني أع�ب ع� ح�ه ل��� وشع�ها 

ق� ���ن و أح� ال����ان���،  وأنه ق�أ في �ع� ال��ف أن ال�ئ�� دمحم ن��� تلقى غل��نا م�. وقادتها

وال��� أال . م���عا م� خ�� سام ومق�م للقائ� دمحم ن���، وه�ه أم�ر غ�� م���ع�ة م� ال����ان���

  .)٢(���ع�ل الل�اء ن��� الغل��ن ال�ه�� له

وفي إ�ار م�ا�عة ال��قف، وتأی�� ال�أ� العام ل���� ورفاقه، ن��ت �اك��ان تا��� مقالة أس��ها 

�ل�� ال���ة ����، و�ان م���نها تأی��ا ل��� و��فا لل��ام�ات ال�ي ُت���ها ال��اب�ات ح�ب اإلن

ت�و� ق�ة م�اب�ات س��ة م� أه� "فق� قال� في مق�مة مقال�ها أنها . ال����ان�ة إلف�ال ال��رة ال����ة

���ة ال����ان�ة الق�� �ال��ق األوس�، وأن م�ع�ها ال��ب ال�ي ی���ها ح�ام م�� ال��د على اإلدارة ال

وأك�ت أن ال��اب�ات . ١٩٥٢و��أت ال���فة �ال��ی� ع�ا �ان� عل�ه م�� ق�ل ی�ل�� ". الع���ة

ال����ان�ة �ان� ت��� م�� وت���� إلى ج��ع ال��س�ات، وأن و�الءها م�ج�دون خاصة في إدارات 

ل�، ول�ا �ان� ت��س ال�الد م�اب�ات ال���، وال���� ال����ص، واإلدارة ال���ة لل�: ال��اب�ات ال�الث

  .)٣(وف� أه�ائها، وت��� األقل�ات ض� األغل��ة، و�ان فاروق ت�� ال�قا�ة

وأك�ت أن ب���ان�ا اس��� بها القل� م� ح�ب . وت�اول� ال���فة ح�ادث اإلس�اع�ل�ة وح��� القاه�ة

أل�� أض�ارا ����آت ال��� وأن ه�ا ال�فاح غ�� ال���� . الع�ا�ات ال�ي ش�ها الف�ائ��ن في م��قة الق�اة

أن القائ��� ���ب الع�ا�ات �ان ی�جهه� و��ر�ه� ��فة س��ة "وأن س�� ن�احه . ال����اني ����قة الق�اة

و�ان ال���� أن ی��ع ح�ادث اإلس�اع�ل�ة انقالب ن���ة ل��ادث القاه�ة . ض�ا� ه� اآلن مع الل�اء ن���

                                                 
  . ١٩٥٢أكتوبر  ٧، مصدر سابق، من السفیر إلى وكیل الخارجیة ٠٠٧٨ - ٠٤٠٩٥٧وثائق الخارجیة المصریة، ملف ) ١

  .١٩٥٢نوفمبر  ٦المصریة في كراتشي في  ، مذكرة من السفارة الملكیة٠٠٧٨ – ٠٤٠٩٦١المصدر نفسھ، ملف ) ٢

  .١٩٥٣إبریل  ٢٢المصدر نفسھ، مذكرة السفیر عبد الوھاب عزام إلى وكیل وزارة الخارجیة في ) ٣
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األ�اد� ال����ان�ة، وق�ل أن �قع ما �ان م�ب�ا؛ غ��ت  في ال��م ال�الي، ل�� األم�ر خ�ج� ع� رقا�ة

ی�ای�، ونقل ب�� ب��ل�� وثائقه وأم�اله إلى خ�ائ� ال��� األهلي،  �٢٥ائ�ات ال���� ال����ان�ة س��ها م�� 

وأن ال��� ال���� تأخ� في إعادة . ال �غادروا م�ازله� في ذل� ال��موتلقى رعا�ا ب���ان�ا تعل��ات �أ

وأن فاروق . �� أث� أن�راوس و���� ثاب� على ال�ل� ب�اء على تعل��ات ال��اب�ات ال����ان�ةال��ام، ح

  .)١("اس���� �ال�فارة ال����ان�ة ع��ما وقع� ح��ة ال���

أك�ت ال���فة أن ال��اب�ات ال����ان�ة ال ت�ال ت��� ال�سائ�، " ال�فاح ال�اض�: "وت�� ع��ان

حق�قة، بل م��د ن��ة ل�ل� القل� أخ�جها  ، ل��� ص��فة)ال���اءال���ة (�ة وأن ص��فة ش��ع�ة س� 

. وأنه� حاول�ا اس���ام �ل ح�لة إلثارة األقل�ات وخل� اض��ا�ات ب�� الع�ال. رجال ال��اب�ات ال����ان�ة

وأنه م�� ت�لي دمحم ن��� ورفاقه اه���ا ب��ه�� ال��س�ات والس��ا ال��اب�ات ال���ة وو�الء ال��اب�ات 

وأن إی�ن رئ�� ال�زراء . تقار�� ال��اب�ات ال����ان�ة �ع����ان�ة، وت� تعق� ���� م�ه� و��ف ال�

  .ال����اني وسف��ه �القاه�ة ی�ون االتفاق مع ن�ام ال��� ال��ی� ����، ل�� رجال ال��اب�ات �عارض�ن 

ة ال��اب�ات أك�ت ال���فة أن ح�ام م�� ��اول�ن إح�ا� م�اول" ال��حلة ال�ل��ة: "وت�� ع��ان

وأن ال���مة ح�دت أسعار ال��اد الغ�ائ�ة، وأن ال����ان��� . ال����ان�ة إلثارة ف�ضى اج��اع�ة واق��اد�ة

����ون ���ات لق�اته� ����قة الق�اة، ف�ل��ا ش�اء ���ات ����ة �أسعار أعلى، إلح�اث اض��ا�ات 

آالف  ١٠إال �األسعار ال�ق�رة و����ة ت�في  اق��اد�ة، وأن ال���مة ال����ة أبلغ�ه� أنه ال ���� ال��اء

  .)٢(و�ان اإلن�ل�� ����ون ال��� ألك�� م� ه�ا ،ألف ف�د في ال���قة ٧٨ول�� �ان ه�اك  .ف�د

وع�دت ال���فة جه�د ال��اب�ات ال����ان�ة ل�ل� ع�م ال�قة في ن�ام ال��� ����، �إح�اث 

وأن ه�اك �ائ�ة تغادر م�ار فای� م�ت�� . ال�ف��ةف�ضى مال�ة ع� ���� ته��� ال�ق�د وال�ه� وال�لع 

واته�� ال���فة ال��اب�ات ال����ان�ة ���اولة . أس��ع�ا له�ا الغ�ض، وأخ�� ته�ب ال���� م� إس�ائ�ل

  .إ��اد شقاق ب�� ن��� ورفاقه ال��ا� ال��ان

��ام ال��ی� دون أوض�� ال���فة أنه ع��ما ت��� ال�الد وراء ال" ال��حلة اإل��اب�ة"وت�� ع��ان 

ول� ت��ن ه��ما لل��� على ال����ان���؛ ل�� . ثغ�ة ت��غلها ال��اب�ات ال����ان�ة ت��أ ال��حلة اإل��اب�ة

                                                 
  .المصدر نفسھ) ١

  .المصدر نفسھ) ٢
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س���ن ح�ب ع�ا�ات، وأن ه�اك مع���ات ت�ر�� أق���، وس�ق�م على ح�ب الع�ا�ات ض�اٌ� ��ال�� 

  .م�ن�ة، وس����ك ف�ها ال�ع� وخاصة الع�ال ����قة الق�اة

ق� ح�ي مقال ص��فة �اك��ان تا��� ع� ال��ب ال���ة ال�ي ���ها اإلن�ل�� ض� ن�ام ال��� و 

  .)١(ال��ی� في م�� �اه��ام �الغ م� ال�وائ� ال��اس�ة في م��

وق��ل سف� حاك� �اك��ان العام في رحلة ت��ل �غ�اد ول��ن و�ار��  ١٩٥٣أك����  ١٦وفي 

أع�ب ع� أمله أن ُ�َ�لُّ ما ب��ها و��� ب���ان�ا، وص�ح أنه �ق�ر وواش��� ث� القاه�ة، قابل سف�� م��، و 

وق� أك� له ال�ف�� أن ز�ارته ل��� و�ن ل� ت�� رس��ة . الل�اء ن��� و��� ف�ه، و�أمل أن ی�ور �اك��ان

وفي ال��م ال�الي أبلغ� ال�ارج�ة ال�اك��ان�ة سفارة م�� أن . س���ن مق�مة ل��ارة رئ�� م�� ل�اك��ان

  .)٢(د�����، وس�ق�ي ل�لة في ال�فارة ال�اك��ان�ة �٢اك��ان س�أتي للقاه�ة في  حاك�

و��ل� أبلغ سف�� �اك��ان ب�اش��� سفارة م�� أن غالم دمحم س��� �القاه�ة، وق� ُ���ل إقام�ه إذا 

وق� رأت ال�ارج�ة ال����ة أن ات�ال سف�� �اك��ان ب�اش��� ی�حي ب�غ�ة . رغ�� ال���مة ال����ة

وأن إقام�ه س��ق� ع�ة ف�ائ�؛ ف��اع� على تفه� س�اسة �اك��ان ال�ارج�ة . ك� �اك��ان في إ�الة إقام�هحا

حلف مع و عق� معاه�ة مع ال�ال�ات ال����ة، �اك��ان  ع�م� ال��ق� موالغ�ض م� ز�ارته ل�اش���، و 

. � ف��ل ال��تق�ة ل�اك��انت���ا و�ی�ان والع�اق، ومع�فة الغ�ض م� ت�ادل ال�ع�ات مع ت���ا وز�ارة ال�ل

و���و أن  .)٣(ولالع��ارات ال�ا�قة تق�ر دع�ة حاك� �اك��ان ع� ���� سفارة م�� بل��ن إل�الة إقام�ه

وجه� م���ة ل�ف��  ١٩٥٣ن�ف���  ٢٨ففي ح��مة �اك��ان �ان� تع�ي ز�ارة حاك�ها للقاه�ة أه��ة، 

  .)٤(ن�ف��� ٣٠ فيو�الفعل وصل حاك� �اك��ان . م��

  :١٩٥٢ی�ل��  ٢٣اك��ان والق��ة ال����ة في أعقاب ث�رة �

عق� ح�ب �اك��ان ال��ة اج��اعا في ح��قة عامة، وخ�� زع�� ال�عارضة  ١٩٥٢ن�ف���  ٢٠في 

�ال��ل�ان وآخ�ون، وان�ق�وا ح��م�ه� �أنها ل� ت��ل معاون�ها ل��� ��ا یل�� ����مة إسالم�ة، وأنها ت���� 

وأب�� الع�ی� م� . )٥(ل أن رئ�� ال�زراء س��ور ل��ن ل���ر حفل ت���ج ال�ل�ة��ل�ها ب����ان�ا، ب�ل�

                                                 
  .المصدر نفسھ) ١

  .١٩٥٣توبر أك ٢١و  ١٩المصدر نفسھ، من السفارة الملكیة المصریة في كراتشي إلى وكیل الخارجیة في ) ٢

  .ت.المصدر نفسھ، إدارة الشئون السیاسیة، مذكرة عن زیارة الحاكم العام في باكستان لبالد الشرق األوسط، د) ٣

  .١٩٥٣نوفمبر  ٣٠یة في ، إشارة تلیفونیة من إدارة المباحث العامة إلى ضابط االتصال بالخارج١٩٥٣نوفمبر  ٢٨المصدر نفسھ، من السفیر عبد الوھاب عزام إلى وكیل الخارجیة في ) ٤

  . ١٩٥٢نوفمبر  ٢٠، من السفیر إلى وكیل الخارجیة في ٠٠٧٨ -٠٤٠٩٥٧المصدر نفسھ، ملف ) ٥
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ال�اك��ان��� تعا�فه� مع م��، وم�ه� دمحم راش�� أح� ال����ات ال�ارزة �ال��� وصاح� ص��فة س�� 

ول�ا ُع�� وز��ا . ، وال�ع�وف ���ه ل���، و�ان �ق�د ح�لة ل�ع�ها في ص��ف�هSind Observerأو��رف� 

  .)١(��مة ال���، ل� ��ف تأی��ه��

وفي ���� ع�دته م� . )٢(وق� حاول� �اك��ان ب�ل ال��اعي ل����ة ال��اع ب�� م�� و����ان�ا

، ت�قف رئ�� وزراء �اك��ان �القاه�ة، ونقل لل�ل�ات وجهة ن�� ب���ان�ا، وأك� ١٩٥٣ هل��ن في ی�ن�

ال����ة ال����ان�ة، حاول� �اك��ان م�اع�ة وع��ما تع��ت ال�فاوضات . تأی��ه ل�جهة ال��� ال����ة

  .)٣(و�ان ال��� ح��� م��لها �القاه�ة وس��ا ودودا لل�ان���. ال�ان��� الس���افها

وق� أع� وز�� س�ر�ا ال�ف�ض ب�اك��ان ب�انا ��أن . و�ان� م�اع�ها م�ضع تق�ی� م�� والع�ب

ه� ما ��ال� �ه �ل ع��ي، وأنها ت��ف� م�ال� م�� ووسا�ة �اك��ان واله��، وأوضح أن ما ت�ال� �ه 

ل�� ی��� ق���ها �ال���ل، وأن ال�ه�د ال�ي ب�ل�ها �اك��ان ُت�اف لل�ه�د ال�ي ب�ل�ها ف��ا یه� العال� 

وأن اه��ام دول��� ����ت�� �ال��م��ل� س���ن له أث�ه في ت���� ال�الف ب�� م�� . الع��ي واإلسالمي

�نة في ��ر�ا وم�ال�ة االت�اد ال��ف��ي ل����ا وال��نان �قلل اح��ال ن��ب و����ان�ا، الس��ا أن ت�ق�ع اله

 م� ال�قاء ����قة الق�اة إال ت��� نفقات �ائلة ل���ها 
َ
ح�ب، وه�ا ��عل ب���ان�ا ت�رك أنها ل� ت��ي

  .)٤(ألف ج��� ٨٠ال��ا�� ف�ها وال�الغ 

رئ�� وزراء  Churchillن���ن ت��شل ال�قى ُ�ف� هللا وز�� خارج�ة �اك��ان و  ١٩٥٣وفي س����� 

س����� ع�� ال�هاب  ٢٣ب���ان�ا في م�اولة لل��س� في ال��ألة ال����ة، وعلى إث� ع�دته قابل في 

ع�ام سف�� م��، وأوضح له أنه ح� ت��شل على الل�� و��� ص�اقة ال������، وأنه ل�ا أجا�ه أن 

ل��انة وال��أة ما ُ�ق�م �ه على حل ال��اكل وَتَ��ُّل الل�� ف�ه تقل�ل م� شأنه، رد �أنه ل�� لغ��ه م� ا

أك� ُ�ف� هللا أنه� إن نال�ا م�ال�ه� . ول�ا زع� أن ال������ ال ُی��� إل�ه� وال ُی�ث� �عه�ده�. ال��عات

وتعق��ا على ق�له أنه ال �ف�� ال�ص�ل التفاق مع القائ��� . س��ال ب���ان�ا ص�اق�ه� وس���ه� أوف�اء

م��، وال ی�ر� أح� ��ف س���ن م���ه�؛ أك� له أنه ل� ��� ح��مة أف�ل م� ال�ال�ة، �األم� في 

                                                 
  .١٩٥٣یولیو  ٣٠، من السفیر إلى وكیل وزارة الخارجیة في ٠٠٧٨ – ٠٤٠٩٦١المصدر نفسھ، ملف ) ١

  . ١٩٥٣فبرایر  ٢٢ارة الخارجیة في ، مذكرة إدارة الشئون السیاسیة بوز٠٠٧٨ -٠٤٠٩٥٧المصدر نفسھ، ملف ) ٢

3) Saeeduddin, Op. Cit., p. 95. 

  ١٩٥٣ ھیونی ٢٧، مصدر سابق، مذكرة من القائم باألعمال في ٠٠٧٨ –٠٤٠٩٦١وثائق الخارجیة المصریة، ملف ) ٤
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وعلى ب���ان�ا أن تق�� ال��ام القائ� في م��، ألن إضعافه ی�د� إلى ف�ضى، ور��ا ت��� ب���ان�ا 

  .ح���� لل��سع في اح�الل م�� ف����ل أع�اء �اه�ة وت��ء س�ع�ها �العال�

وأضاف أن رجل . م�� أنه شع� في نها�ة لقائه ب���شل أنه أص�ح أك�� ل��اوأك� ُ�ف� هللا ل�ف�� 

وأع�ب ع� اع�قاده أن . م�له ��ع� أنه ���� ح�اته و���ص على س�ع�ه، م� األف�ل أن ُی�ق�ب إل�ه

  .)١(األخ��  االتفاق ق���، و���غي أن تع�ل م�� على ��� ثقة ب���ان�ا وال�ول

قابل خل�� ال�مان  �١٩٥٣ان�ة م�ل م�ا�عة �اك��ان، ففي ن�ف��� و�ان� ال��اح�ات ال����ة ال���

حاك� �اك��ان ال��ق�ة ورئ�� ح�ب ال�ا��ة سف�� م��، وعات�ه �أن �ع� وزراء م�� ص�ح�ا أن 

إن�ل��ا اق��ح� ال�ج�ع إلى ق�اة ال���� إذا ه�ج�� �اك��ان أو ت���ا أو إی�ان، ف�ف��ا أن ���ن الع�وان 

وأك� خل�� ال�مان أن . ع���ة ةدولأ�ة وق��وا ه�ا على مهاج�ة  ،ا لل�ج�ع إلى الق�اةعلى �اك��ان م��غ

ه�ا �ان له وقع س�ِّئ ب�اك��ان، وشع� ال�اس ب�ف��� م�� ب�� ال��ل��� الع�ب وغ�� الع�ب، وال ����ع� 

  .أن ت��ن إن�ل��ا اق��ح� ذل� ل��ف�ه م��؛ ف���� رف�ها ذر�عة لل�عا�ة ض�ها

م�� ماذا تع�ل إذا � ت���� األم� ل�ئ�� ح�ب ال�ا��ة، فأجا�ه �أنه ل� ُس�ل� وحاول ال�ف�

، �اة �ع� ال�الء، و�ل����ن ح��اوأن اإلن�ل�� ی���ون ال�ج�ع للق. ؟ ل�ان لها رأ� آخ�ه�ج�� �اك��ان

�أم�  ف���وا اله��م على �اك��ان أو ت���ا أو إی�ان ث� ان�ه�ا أن ���ن له� ح� ال�ج�ع إن وقع� ح�ب ما

وأنه �ان على ال�فاوض . األم� ال����ة، ومع�ى ه�ا أن ح��ا �ال��ب ال��ر�ة ت��غ له� اح�الل م��

ال���� أن �قلل ح��ه�، فإن اس��اع ح�مانه� م� ال�ج�ع ل��� ح�ى إذا ه�ج�� ال�ول الع���ة ِل�ا 

  .�ل�� ل��� �أ�ة ح�ةت�دد، ألن األم� ل�� ان��ار م�� لل�ول اإلسالم�ة إن ه�ج��، ول�� رج�ع اإلن

وأك� خل�� ال�مان لل�ف�� أنه تفه� األم�، و�أمل أن ت��ن ت����ات وزراء م�� أك�� ح�را 

و�ل� م�ه أن ی�ضح األم� في أق�ب م�اس�ة، ف�ف�ل ب�� ان��ار م�� . و����ه�ا ل�سائ� اإلن�ل��

ب�� أن ���ن ب�� م��  ل�اك��ان و��� تعلل اإلن�ل�� ب�اك��ان للع�دة الح�الل م��، و���� الف�ق 

و�اك��ان معاه�ة، و��� أن تأذن م�� إلن�ل��ا �اح�الل أراض�ها إذا ه�ج�� �اك��ان أو أ�ة دول 

  .)٣(وق� أی�ت م�� سف��ها في رده، و�لف�ه ��ع�فة م��ر تل� ال�عل�مات ال�ا��ة. )٢(إسالم�ة

                                                 
  . بشأن مقابلة ظُفر هللا خان وزیر خارجیة باكستان وحدیثھ عن المحادثات المصریة البریطانیة ١٩٥٣سبتمبر  ٢٨، من السفیر عبد الوھاب عزام إلى وكیل الخارجیة في ٠٠٧٨ -٠٤٠٩٥٧المصدر نفسھ، ملف ) ١

  .١٩٥٣نوفمبر  ١٧، مصدر سابق، من السفیر إلى وكیل الخارجیة في ٠٠٧٨ – ٠٤٠٩٦١المصدر نفسھ، ملف ) ٢

  .١٩٥٣نوفمبر  ٢٨المصدر نفسھ، برقیة وزارة الخارجیة إلى سفیر مصر بكراتشي في ) ٣
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ها سف�� م�� ئ� وزراوق� أی�ت �اك��ان م�� في م�ت�� رؤساء وزراء ال��م��ل�، وأ�لع رئ�

ش�ح أث� ال�الف ب��ها و��� ب���ان�ا في زع�عة أنه على وثائ� ت��� أنه �ال� ���ورة االتفاق معها، و 

ك�ا أك� لل�ف�� أن رئ�� وزراء . م�انة ب���ان�ا وال��ل�لة دون اتفاق ال�ول الع���ة على مقاومة ال���ع�ة

ة ��ا ��ف� ��امة إن�ل��ا وم��، وأنه �ع��ف أن اله�� ل� ی���� ل���، وأنه قال ی��غي حل الق��

وه��ا ل� ��ل األم� م�  .)١(زع�اء م�� �����ن خ��ا م���ة، واق��ح أن ُت�ل� الق�اة إلى ش��ة دول�ة

  .م�اولة �اك��ان إثارة م�اوف م�� ت�اه اله��

في تق��� ال��دان  وفي ال�ق� نف�ه أب�ت �اك��ان ارت�احا ل�ا ت�صل إل�ه ال�ان�ان ��أن ح�

قابل القائ� �أع�ال سفارة م�� نائ� وز�� خارج�ة �اك��ان، فه�أ  ١٩٥٣ف��ای�  ٢٠وفي . )٢(م���ه

األخ�� م�� على ال�ص�ل إلى اتفاق ��أن ال��دان، وت�ل� ع� ج�اف�ي س��� م��ل ب���ان�ا �الل��ة 

. �ان، و���� �ال�هاء وال�سائ�ال��اس�ة ال�ي تعاون حاك� ال��دان، فقال إنه �ان أول م��وب ل�الده ب�اك�

ف�د القائ� �أع�ال ال�فارة أن . وأنه �إم�ان م�� أن ت���� إلى م��وب �اك��ان �الل��ة فإنه ل� ���ع

وأنه ��ا��ه ال�أ� في ال��ر م� ج�اف�ي، . م�� تعل� أه��ة على م��وب �اك��ان وت�ل�ه رئاسة الل��ة

  .)٣(اه�ة، و�نه ماك�، و��� ال��ر م�هوأضاف أنه �ان س��ت��ا لل���وب ال�امي �الق

ش�ا ال�ف�� م� ض�اء ال�ی�  ١٩٥٤ف��ای�  ٢٢وفي لقاء سف�� م�� ب�ز�� خارج�ة �اك��ان في 

رئ�� ل��ة ال�اك� العام �ال��دان، وأن أهل ال��دان ال ی�ونه ن��ذجا ل�ولة إسالم�ة ��اك��ان، وأنه �الزم 

وأضاف أنه �ف�� في . ف�ع� وز�� خارج�ة �اك��ان ���اجع�ه. ال���وب ال����اني، و��عف أمام اإلن�ل��

ق��م وز�� ال�راعة ول�ا عل� سف�� م�� أن خان ع�� ال. نقله سف��ا في أس�ان�ا، و�ق�م ال��� ح��� مقامه

  .)٤(، ت��ث ال�ف�� معه في أم� ض�اء ال�ی�، فأك� أن س��اجعهس��ور ال��دان

وفي . ي �انا �ق�ران دور ُ�ف� هللا خان وال��� ح���وال�اقع أن ال��ف�� ال���� وال����ان

ت���ح ص�في اع��ف دمحم ن��� رئ�� ال��ه�ر�ة ���مات �اك��ان للق��ة ال����ة، وأع�ب ع� ش��ه 

                                                 
  . ١٩٥٤فبرایر  ٢٧، من السفیر إلى وكیل وزارة الخارجیة في ٠٠٧٨ -٠٤٠٩٥٧المصدر نفسھ، ملف ) ١

 انتقالیة قیام فترة على ونصت. ١٩٥٣ فبرایر ١٢ المصیر في اتفاقیة الحكم الذاتي وتقریر وتم توقیع .في تقریر المصیر شعب السودان تضمنت حق للحكومة البریطانیة مذكرة ١٩٥٢نوفمبر  ٢ رفعت مصر في) ٢

  .١٩، ص٢٠٠٦حنان الشیخ دمحم، العالقات السودانیة المصریة، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة الدراسات العلیا جامعة الخرطوم . مصر أو االستقالل مع باالتحاد نھایتھافي  مصیر السودان یُحدد

  . ١٩٥٣فبرایر  ٢٠ال إلى وكیل الخارجیة في ، من القائم باألعم٠٠٧٨ -٠٤٠٩٥٧وثائق وزارة الخارجیة، ملف ) ٣

  . ١٩٥٤فبرایر  ٢٧المصدر نفسھ، من السفیر إلى وكیل وزارة الخارجیة في ) ٤
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�اتفاق�ة وم� جان�ها رح�� �اك��ان . )١(ل���م�ها وشع�ها على تعا�فه�ا ودع�ه�ا ل��� في �فاحها

ب�� م�� و����ان�ا، وص�ح حاك�ها أن ذل� ��ه� ال���� ل�ق��ة  ١٩٥٤ال�الء ال�ي وقع� في أك���� 

و�غ� ال��� ع� ت����ات  .)٢(العالقات ب�� ال�ول الع���ة وال�ول الغ���ة و�ق�ار ال�الم �ال��ق األوس�

ول� . ال����ل�� ال�اك��ان��� ال�د�ة، ی��و أن دور �اك��ان ش�ال ل�الح م��، وج�ه�ا ل�الح ب���ان�ا

  .ی� ال����ل�� ال�اك��ان��� مع سف�� م�� م� رسائل غ�� م�اش�ة لل��ام ال���� ال��ی�ت�ل أحاد

  :وم��لة ����� ب�� �اك��ان واله��م�� 

تقع ����� في م��قة إس��ات���ة، ��اورها م� ال���ب ال��قي اله��، وال��ال ال��قي ال���، 

ألف  ٨٤وم�اح�ها . وف�ها م�ا�ع نه� ال���. نوال��ال الغ��ي االت�اد ال��ف��ي، وال���ب الغ��ي �اك��ا

وح��ها . )٣(م� س�انها م�ل��ن % ٦٢وت�اورها مقا�عة جام� و. ك�ل� م��، ومع�� س�انها م�ل��ن 

ث� ح���ها أس�ة . �ق�ادة س�ج حاك� ال���اب ١٨١٩، ث� غ�اها ال��خ عام ١٣٣٩ال��ل��ن م�� ف��ها عام 

وع�� ال�ق��� . ات اله�� ال���قلة ال��ت��ة �ال�اج ال����انيو�ان� م� وال�. ١٨٤٦ه��وس�ة أخ�� عام 

  .)٤(تق�ر أن ت��ن ه�ه ال�ال�ات ح�ة؛ ف��ل م��قلة أو ت��� لله�� أو �اك��ان

ن أغل��ة س�انها ألو�ان م��ق�ًا ض� ����� إلى �اك��ان، خاصة أن اله�� ض�� ح��ر آ�اد 

اله��وسي اتفاقا مع اله��، و��� حاك�ها العام وقع حاك� �����  ١٩٤٧أك����  ٢٧ول�� في . ه��وس

م� ال��ائل ال�الف�ة ُی�جع ف�ها ل�أ�  �ة ماوفقا ل��اس��ا، إذا أص��� م�ألة ان��ام وال: "إل�ه �ق�ل

". ال�ع�؛ فإنه ��أن م�ألة �����، ت��� اله�� أن ُتَ�لُّ �ال�ج�ع لل�أ� العام ف�ر ع�دة االس�ق�ار لل�ال�ة

  .)٥(ق�ات إلى ����� ت�سلب�أت ومع ذل� . اله�� ذل� في ب�ق�ة ل����ه ال�اك��انيو��ر رئ�� وزراء 

و��أت ال���ة في جام�، فق� ُق�ل . ودع�� اله�� حاك� ����� الس���ام الع�ف ض� ال��ل���

وق� ه�ع رجال الق�ائل في ����� ل���ة . آالف على ی� ق�ات ال�ه�اجا وال����ف�� ال��خ واله��وس

                                                 
1) Saeeduddin, Op. Cit., p. 96. 

  ". استقبال حافل للرئیس في كراتشي"، ١٩٥٥إبریل  ١٠األھرام، في  )٢

  ".بقلم أبو الفتوح عطیفة - السیاسة الخارجیة  -لباكستان ا"، ٣٨٨ص ١٩٥٢إبریل  ٧في  ٩٧٩مجلة الرسالة، عدد ) ٣

نشأت مبكرا حركة في كشمیر بقیادة مؤتمر مسلمي الوالیة، تھدف النقاذھا من الحكم الھندوسي، . ١٩٥٥دیسمبر  ٢٤، مذكرة سفیر مصر بمدینة دلھي في ٠٠٧٨ – ٠٤٠٩٥٨وثائق الخارجیة المصریة، ملف ) ٤

صحیفة الشعب، . حزب المؤتمر القومي بوالیة جامو وكشمیر ١٩٣٩وقد انزعج المؤتمر القومي الھندي والحاكم الھندوسي، فأسس عام . ن حركة كشمیر لیست إال حركة إسالمیةوأعلن مؤسسھا غالم عباس أ

  ".قضیة كشمیر حقائق وآالم"، ١٩٩٠إبریل  ٣

  ".ین المنسیةكشمیر قضیة المسلم"، ٦، ص١٩٩٧أكتوبر  ٨في  ٦٦٢صحیفة النور، عدد ) ٥
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واس���� ). آزاد �����(ه�م�ا ج��ش ال�ه�اجا، وأقام�ا ح��مة و���ة �اس� ����� ال��ة إخ�انه�، و 

  .)١(وان�ف�� �اك��ان ل��افع ع� �����. ال�ه�اجا �اله��، فأرسل� ق�ات

ون�� ق�ال ب�� ق�ات اله�� و�اك��ان في �����، ورفع� اله�� األم� ل��ل� األم� في ی�ای� 

وقف إ�الق ال�ار، وت��ی� خ� اله�نة، ����  ١٩٤٩ی�ای�  ��٥ل� في ، و�ل الق�ال ح�ى ق�ر ال١٩٤٨

���� م��قة ����� ال�ي ت��لها ق�ات اله�� ح��مة ب�ئاسة ال��خ ع�� هللا، و���� م��قة ش�ال غ�ب 

إدارة و���ة ت�� إش�اف �اك��ان، و�ج�اء اس�ف�اء ) ك���� ال��ة(ك���� ال�ي ت��لها ق�ات �اك��ان�ة 

و�ان ال��خ ع�� هللا ی�ازر اله��، و��� ض� . ال�ال�ة �ع� س�� الق�ات ال�اك��ان�ة واله���ةل�ق��� م��� 

وج�ت . ال�ال�ة إل�ها، ول�� عاد وف�ل االس�قالل، فاع�قل�ه اله��، وأس��ت ال���مة إلى �اك� غالم دمحم

ل�� تع�� اله�� و . م�اح�ات ���لة ب�� ال��ف�� ل��ف�� ق�اته�ا ������ ت�ه��ا إلج�اء االس�ف�اء

ك�ا قام� ب����ل م�ل� تأس��ي في �����، . و�ص�ارها على االح�فا� ��ا ت��له أف�ل ال�فاوضات

  .)٢(وأوع�ت إل�ه أن ُ���ر ق�ارا �ان��ام ����� لله��

ن���ة ل�ع�ها ل���  األخ��ةفي ال�ق� ال�� �ان� ف�ه ب�� اله�� و�اك��ان وه��ا تفاق� ال��اع 

وص�ح وز�� ال�ارج�ة . مع�� دول ال��ق األوس�و ت��ى ���انة في م��  ؛�فل���� والع�ب ف��ا ی�عل�

، ة م��، وج�ت �اك��ان دائ�ا حل�فاال�ول اإلسالم�ة، وخاص: " ١٩٤٩ هال���� أح�� خ��ة في ی�ن�

 ك�ا �ان� ه�اك م�ال� ل���� م� االت�االت". و�اك��ان وم�� تع�الن ی�ا ب�� ل��ق�� أه�افه�ا

، قال� ص��فة ال���� واع��افا ب�ع� �اك��ان. ال�عل���م� ق�ل ال��ف��� وت�ادل ال�الب و  وال��ارات

  .)٣("م�ل�ة م��ودة ل�ا، و��� أن ن�� أی�ی�ا إل�هاه�ه ی� ع���ة " : "أخ��ا �اك��ان"في اف��اح�ة �ع��ان 

ق� ع ١٩٤٧ن�ف���  ٣وفي غ��ن ذل�، �ان م� ال���عي أن ت��لع �اك��ان ل�ع� م��، ففي 

م��لها �القاه�ة م�ت��ا ص�ف�ا ش�ح ما صاح� ن�أة �اك��ان م� صعاب ت�مي للق�اء عل�ها وت�ق�� حل� 

وت�اول مآسي ه��ة األقل�ات ال��ل�ة، . ه��و�ي ق��� �إن�اء إم��ا��ر�ة ته��� على وس� آس�ا وغ��ها

ع���ة واإلسالم�ة وأهاب ���� وال�ول ال. م� س�انها م�ل��ن %  ٨٠وش�ح م��لة ����� م��ها �أن 

  .ن��ة �اك��ان في م���ها �ال�ع��� األدبي وال�اد�

                                                 
  .٣٨٨، مصدر سابق، ص٩٧٩مجلة الرسالة، عدد ) ١

  .١٩٥٥دیسمبر  ٢٤، مذكرة السفیر مصطفى كامل في ٠٠٧٨ – ٠٤٠٩٥٨وثائق الخارجیة المصریة، ملف ) ٢

3) Khan, Op. Cit., p. 210. 
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أص�ر رئ�� االت�اد و ". م��ة �اك��ان"وتعا�فا مع �اك��ان، س��ت إح�� ال��ف مقاال �ع��ان 

اإلسالمي ب�انا أوضح ف�ه أن االت�اد ن�� في ال�الف ب�� �اك��ان واله��، وق�ر دع�ة ال�ول اإلسالم�ة 

وق�ر إرسال اح��اج ل�اك� اله�� على ق�اره ��� . شع� ����� ةو�ج�اء اس�ف�اء ل�ع�فة رغ� هلل��س� ل�ل

  .)١(�����في وج��د اله��  ت� إذاك���� ث� إج�اء اس�ف�اء ف��ا �ع�، ألن االس�ف�اء ل� ���ن ن��ها 

ا أع�ب ع� أسفه ل�ق�ع ح�ادث �ع�م ١٩٤٧وخالل مقابلة دمحم علي ج�اح ل���ل م�� في د����� 

على ت���ة األم�ر وم�اعاة حق�ق األقل�ات، وأنه ل��ء ال�� �ه�ت م��ل�ا  - ع�� االنف�ال  - ت� االتفاق 

  .)٢(ال�هاج��� و�����، وأنه�ا تأخ�ان مع�� وق�ه

تلقى رئ�� وزراء م�� ب�ق�ة م� رئ�� ح��مة ����� ال��ة أوضح ف�ها  ١٩٤٨إب��ل  ١٨وفي 

وأن مائة ألف ش�� ُ��دوا، . في جام�، وق�ل أر�عة آالف م�ل� أن ال��� اله��� اح�ل م�ی�ة راج�ر� 

  .)٣(و�ات�ا �ال مأو� وال غ�اء ی�ع�ض�ن لل��ت

وق� ات�� م�قف م�� ال�س�ي �ال��اد، به�ف ال�فا� على ال��اقة مع ال�ل�ی�، و�ان� تأمل في 

  . )٤(ب�قف الق�ال ١٩٤٩ال��صل ل����ة، ول�ا رح�� �ق�ار األم� ال����ة في ی�ای� 

وع��ما ق�ر م�ل� األم� إن�اء ل��ة لل�سا�ة ت���ن م� ثالثة أع�اء ت���� اله�� أح�ه�، 

وت��ار �اك��ان ال�اني، و��فقان على ال�ال�، اخ�ارت اله�� ت����سل�فاك�ا، وأراد م��وب �اك��ان اخ��ار 

 تفه� اله�� ال��قف على م�� م��لة ل�الده، ل�� رأت وزارة ال�ارج�ة ال����ة االع��ار ل�اك��ان، ح�ى ال

 �ع�فق� ان�ق�ت . ول� ��� ه�ا ال��قف م�ضع ت�ح��. وات��ت س�ر�ا ال��قف ذاته. أنه ت��� ل�اك��ان

وأع�ب ال�����ن ع� . )٥(ال��ف ال����ة إل��ام ال�ول الع���ة �ال��اد ت�اه ال��اع اله��� ال�اك��اني

  .)٦(م� أجل �����أسفه� ألنه ���� ��وف م�� ال ����ه� فعل ال���� 

، ففي إ�ار م�ا�عة ال�الف ب�� ال�ول���، اه��� امومع ذل�، ل� ��ل ال��اد ال�س�ي دون االه��

أن ض�ا�ا  ب�اش��� وز�� ال����ة أبلغ ال�ل�� الع���� ال���� ق� و  .م�� ب�ص� س�اق ال��لح ب��ه�ا

                                                 
  ".محنة الباكستان"، ٢، ص١٩٤٧نوفمبر  ٤في  ١٥٣١٣البصیر، عدد ) ١

  .١٩٤٧دیسمبر  ١٩، مذكرة القائم باألعمال بباكستان في ٠٠٧٨ – ٠٤٠٩٦١یة، ملف وثائق الخارجیة المصر) ٢

  . ١٩٤٨إبریل  ١٨، برقیة إلى رئیس الوزراء في ٠٠٨١ -٠٣١٣٦٧وثائق مجلس الوزراء، ملف ) ٣

4) Saeeduddin, Op. Cit., p. 96. 

  .٣٢٧عبد اللطیف الصباغ، مرجع سابق، ص) ٥

6) Khan, Op. Cit., p. 210. 
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للغ�ض  های�ورون د� وأن ض�ا�ا ه�. �ة�اك��ان��� �����ن أم���ا ل��اء أسل�ة، وم�ه� س��ت�� وزارة ال���

وأك� أن ات�االت م��و�ي ال�ول��� ل� . األسل�ة ن��ا لل��ت� ب��ه�ا��اء وأشار إلى ت�اف� ال�ول��� ل. ف�هن

وزود ال�ل�� الع���� ال���مة ���ف �ال�ع�ات ال�ي . تق��� على ال�وائ� ال�س��ة بل وش��ات األسل�ة

ب�ص� ال�عاون الع���� ب�� ب���ان�ا و�اك��ان، أ��ا واه��� م��  .)١(ت�اول اله�� و�اك��ان ش�اءها

وتأك��ه  ،فأشارت إلى اج��اعه �قادة ال���. و�ان� ز�ارة مارشال سل�� ��ات�ي م�ضع م�ا�عة سفارة م��

  .)٢(��أن ما ت�ل�ه �اك��ان م� أسل�ة، �أن ب���ان�ا تعامل اله�� و�اك��ان على ق�م ال��اواة 

اإلج�اءت ال�ي ت���ها م�� ت�اه م�ور األسل�ة في ق�اة ال���� م�� ن��ب  وعلى ال�غ� م�

أبلغ� سفارة �اك��ان  ١٩٤٨أك����  ٢٣ففي . ح�ب فل����؛ سهل� ع��ر ش��ات األسل�ة إلى �اك��ان

. ح��مة م�� أن �اخ�ة س��ل ب�رسع�� وس�ع�� الق�اة وعل�ها ع�اد ح��ي، و�ل�� ع�م ال�ع�ض لها

على تل�  هی�ن� �٢٨ارج�ة إلى وزارة ال����ة �ع�م ت���� إعالن ال�اك� الع���� في ���� وزارة الف

و��اء على �ل� �اك��ان، �ل�� وزارة ال����ة م� رئ�� . م�سلة إلى دولة إسالم�ة ص��قة ال���لة ألنها

  .)٣(ل��ة اح��اجات ال��� ع�م ال�ع�ض لع�اد م�سل على �اخ�ت�� ألنه ��� دولة ص��قة

أبلغ� سفارة �اك��ان ب�اش��� سفارة م�� أن أسل�ًة ُش��� على م�� �اخ�ة  �١٩٤٩ وفي مای

فأص�رت وزارة ال����ة تعل��ات ب�ل� إلى ض�ا� االت�ال . س��� �ق�اة ال����، و�ل�� ع�م إعاقة س��ها

، أغ��� ٩ك�ا تعاق�ت �اك��ان على ش�اء مع�ات م� ���ا، وت� ش�� ال�فعة األولى في . )٤(�ال��ارك

 .)٥(� �اك��ان، أع�ى رئ�� ل��ة اح��اجات ال��� ال���� تعل��اته �ع�م ال�ع�ض لل�اخ�ةلواس��ا�ة ل�

  .)٦(Brittaعلى �ل� �اك��ان ع�م ال�ع�ض لألسل�ة ال�ي ت��لها ال�اخ�ة أ��ا وافق� م�� و  .)٥(لل�اخ�ة

Britta)٦(.  

 م�ادرة ت�� ١٩٤٨ن�ف���  ٢٥ففي . لل�اجة إل�ها ول� ��ل األم� م� م�ادرة �ع� األسل�ة

و��اء على . هات�خل� سفارة �اك��ان �القاه�ة لإلف�اج ع�ق� و . ش��ة م��سات على م�� ال�اخ�ة أو�الن�

                                                 
  . ١٩٤٩یونیھ  ٢٢، جھود الھند وباكستان للحصول على األسلحة، السفارة المصریة بواشنطن، من الملحق العسكري إلى وزیر الحربیة في ٠٠٧٦ -٠٠٠٣٠٩وثائق وزارة الحربیة، ملف  )١

  . ١٩٥٠یولیو  ١٢، مصدر سابق، مذكرة القائم بأعمال السفارة في ٠٠٧٨ - ٠٤٠٩٥٧وثائق الخارجیة المصریة، ملف ) ٢

  .١٩٤٨نوفمبر  ٢٨في  لجیشاإلى رئیس لجنة احتیاجات ، مذكرة ١٩٤٨أكتوبر  ٢٨وكیل الحربیة في ، مسائل دبلوماسیة مختلفة، من وكیل الخارجیة إلى ٠٠٧٦ -٠٠٠٣١١وثائق وزارة الحربیة، ملف ) ٣

  .١٩٤٩ ھیونی ٨نة احتیاجات القوات المسلحة إلى مدیر مكتب وزیر الحربیة في ، من رئیس لج١٩٤٩مایو  ٢٢المصدر نفسھ، من وكیل الخارجیة إلى وكیل الحربیة في ) ٤

  . ١٩٤٩أغسطس  ٢٩إلى ضابط االتصال بجمرك بورسعید في  لجیشا، من رئیس لجنة احتیاجات ١٩٤٩أغسطس  ٢٨المصدر نفسھ، إشارة تلیفونیة من وزارة الخارجیة إلى مدیر مكتب وزیر الحربیة في ) ٥

  . ١٩٤٩أكتوبر  ٢٣إلى ضابط االتصال بجمرك اإلسكندریة وبورسعید والسویس، في  جیش، من رئیس لجنة احتیاجات ال١٩٤٩أكتوبر  ١٩ھ، من وكیل الخارجیة إلى وكیل الحربیة في المصدر نفس) ٦



                                                 دمجلة كلية اآلداب جامعة بورسعي                            ٤٩٤

       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                             م    ٢٠٢٠ -يوليو/  السادس عشرالعدد  

 

اق��اح وزارة ال�ارج�ة؛ أوصى ال����ار الق�ائي لل�اك� الع���� وزارة ال����ة ب��� ال��ألة؛ فإذا أم�� 

ورد رئ�� ل��ة اح��اجات . �اك��اناالس�غ�اء ع� ال���سات ی�� اإلف�اج ع�ها، و�ذا تع�ر ُ���ف ث��ها ل

  .)١(ال��� أن ال�اجة دع� إلى م�ادرتها، وأب�� أسفه لع�م ردها مع االس�ع�اد ل�ع��� أص�ابها

ك�ا أوص� وزارة ال�ارج�ة وزارة ال����ة ال��� في م�ألة األسل�ة ال�ي �ان� م�سلة على ال�اخ�ة 

 ١٩٤٩مارس  ١٥وفي . ��ة على إعادة األسل�ةوق� وافق� وزارة ال�� . س�ار أوف �ای�و إلى �اك��ان

  .)٢(دانة إلى �اك��ان ١٠٠٠٠م�فع م�رت� و ١٢٠قام� ���� 

اله��، وخ�فا أن ی�د� اع��اف اله��  ض�وأمام ت�لع �اك��ان ل��� وال�ول اإلسالم�ة ل�أی��ها 

. ال��قف�ض�ح ���ة ب��إس�ائ�ل ل��ل م�� وال�ول الع���ة ل�اك��ان، �لف� اله�� دبل�ماس��ها �ال�ول الع

. �اك��ان سفارة م��، لل�ق�ف على أث� اع��اف اله�� �إس�ائ�لفي زار م��و�ها  ١٩٥٠س�����  ٢٢وفي 

ت�� أن اله�� ت�عى ل�عامة  –�ق�� �اك��ان  –وأك� للقائ� �أع�ال سفارة م�� أن �ع� ال�ول اآلس���ة 

  .�اهل ال�ع�ب اآلس���ة ما تقاس�ه، ول��ها ل� تف�� في ذل�، وت�عى فق� ل��فع ع� اآس�دول 

وسأل م��وب . م��لة ����� ش�حوان�قل لل��ی� ع� ال�الف ب�� �اك��ان واله��، وأسه� في 

واالس��اع إلى �ل�ة  ،فأجا�ه ���ورة أن ت�ل� اله�� و�اك��ان ال��ة. هال�لرؤ��ه اله�� م��ل م�� ع� 

ال����� ل� أو � ال���ي، وأن ال���ن لل�سا�ة شع� �����، وأنه ال خ�� في أ� حل �أتي �الق�ة وال�غ

وسأل م��وب اله�� . �غ�� ش��ا ما ل� �غ��وا ما �أنف�ه�، وأن اتفاقه�ا في ه�ه ال��ألة س�ع�د �ال�فع عل�ه�ا

م�قف اله��د ع� ؟ وت�اءل � ����� ل�اك��ان س���هي ن�اعه�ام��ل م�� هل إذا رأت األم� ال����ة ض

االن�قال لله�� أم س����ن ح��ا على ال��ل��� ان�قاما ق�ل�ن على ت��ها، وهل س� ������ وال�ی� سُ����ون 

ل��ده�؟ وهل ت�ضى �اك��ان ل��ق�� أ��اعها ������ واإل�قاء على أر�عة مالی�� م� ال��ل��� ه�اك أن 

في  ال�ول���ُتلقي �أر�ع�� مل��نا لل�هل�ة ؟ ورد م��ل م�� �أنه ال ی�افقه ال�أ�، و��ر أن م�ل�ة 

  .)٣(�ل ی�ت��ه �اله�ا، واألم� ل�� ع���ا، واس���ار ال���لة س��� ال�ل�ی��ص�ل لال

اق��ح� م�� أن تق�م �ال�سا�ة، ول�� اله��  ١٩٥٠ول� ��� ح�اد م�� سل��ا، ففي أواخ� 

رف��، و�ل�� م� م�� ال��اد ال�ام، ألنه م� غ�� ال���قع أن ت��ن لها مع�فة �اف�ة ����لة معق�ة 

                                                 
  .مسدسا ١٥٠بلغ عدد المسدسات . ١٩٤٩ینایر  ٢٤في  لجیشاة احتیاجات ، مذكرة رئیس لجن١٩٤٩ینایر  ١٣المصدر نفسھ، من المستشار القضائي للحاكم العسكري إلى وكیل الحربیة في ) ١

  .١٩٤٩مارس  ٢٧و  ٣المصدر نفسھ، من وكیل الحربیة والبحریة إلى وكیل الخارجیة في ) ٢

  .١٩٥٠سبتمبر  ٢٢، تقریر القائم بأعمال السفارة المصریة بكراتشي في ٠٠٧٨ -٠٤٠٩٥٧المصدر نفسھ، ملف ) ٣
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ومع ذل� �ان� م�� خالل  .)١(�، وم� غ�� م�غ�ب ف�ه ت�س� ق�ة إسالم�ة ب��ها و��� �اك��انك����

�اك��ان، األم� ال�� أزعج  ض�ه�ه الف��ة م�اال لل�عا�ة اله���ة وال�اك��ان�ة، ول� ت��ح ال�عا�ة اله���ة 

  .)٢("إلسالم�ةألن ه�اك تعا�فا ����ا مع دولة �اك��ان ا"سف�� اله�� في م��، فأع�ب ع� أسفه 

وعلى س��ل ال��ال، . )٣(وخالفا لل��قف ال�س�ي، ناص�ت ال��ف و�ع� ال��ع�ات �اك��ان

لغالم م��ي ال�ی� ص�في ال�اصل على " تار�خ �����"ن��ت م�لة ال�قافة مقاًال اس�ع�ض �ات�ها ��اب 

في �ل ال���  د���راة م� جامعة ال��ر��ن، وال�� ت�اول ف�ه ��ف دخل اإلسالم �����، وت��رها

وأص�ر �ع� عل�اء األزه� ن�اًء ل����� �����، وأعل��ا أن ع�م . )٤(اإلسالمي، وأب�ز عل�ائها وأ��ائها

فل���� ضاع�، : "وذ��وا أن. ت����ها یه�د م��� اإلسالم ف�ها، وعلى �ل م�ل� أن ��اه� ل�����ها

ن��ت ص��فة الف��  �١٩٥٠ ن�ف�� ٣وفي . )٥("و�اك��ان س���ع إن ل� ُت��ر ����� م� ال�فار

وأزعج ذل� سف�� اله��، فه�ع إلى وزارة ال�ارج�ة . ال�اك��ان�ة ال��اء، وأث�� على م�قف عل�اء م��

وق� عال�� ال���مة ال����ة األم�، ف���� ل����ة األزه� �ع�م ت�خل . ال����ة م���ا اس��اء ح��م�ه

  .)٦(� ال��ادالعل�اء في أم�ر س�اس�ة ُت��ج ال���مة وت��� بها ع

ن�ف��� ق�م سف�� اله�� م���ة اح�ج ف�ها على ما ن��ه م��وب و�الة األن�اء ال�اك��ان�ة  ٨وفي 

إرادة "�القاه�ة ل�ف�� م�� ب�اك��ان ع��ة سف�ه إل�ها، م� ح�ی� ع� م��لة ����� وت����ه �أن 

و�ال� ". �� م���ه�ال�ع�ب ��� أن ُت���م وأن اله�� س���� لالع��اف ��� أهالي ����� في تق� 

  .سف�� اله�� �أن ُ���ر سف�� م�� ت��ی�ا ل�ا ُن�� إل�ه

فأك� ال��امه . ع�ا ُن�� إل�هأله واه��� ال���مة �اح��اج اله��، وأرسل� ل�ف��ها ب�اك��ان ت�

�ال��ة ال�ي ت��ه�ها م�� ت�اه ال���لة، وأنه م�� وص�له ��ات�ي ام��ع ع� اإلجا�ة ع� أس�لة 

  .رأ�ا في ق��ة ل� ی�� له دراس�ها�ا أنه ال ����ه أن ُی��� ال��ف��� م��

                                                 
1) Saeeduddin, Op. Cit., p. 97. 

2) Khan, Op. Cit., P. 213. 

  . ١٩٥٠دیسمبر  ١٨، مصدر سابق، مذكرة من السفیر في ٠٠٧٨ - ٠٤٠٩٥٧وثائق الخارجیة المصریة، ملف ) ٣

  ". كتاب كاشیر أو تاریخ كشمیر بقلم مبارك إبراھیم"، ١٣، ص١٩٥٢ینایر  ٢١في  ٦٨٢مجلة الثقافة، عدد ) ٤

  . عن نداء جماعة العلماء بصدد مشكلة كشمیر ١٩٥٠نوفمبر  ٣٠بعنوان موجز لما جاء في جریدة الفجر في  ١٩٥١ینایر  ٢٠، مذكرة في ٠٠٧٨ - ٠٣٩٤٠٩ة، ملف وثائق الخارجیة المصری) ٥

  . ١٩٥١ینایر  ٢٠المصدر نفسھ، مذكرة مدیر اإلدارة السیاسیة بوزارة الخارجیة إلى وكیل الخارجیة في ) ٦
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ع��ما أبلغ� ال�ارج�ة ال����ة سف�� اله�� ذل� ل� �ق��ع، وأرسل م���ة ��ا ن��ته ص��فة ل�� و 

وم�ة أخ�� نفي ال�ف�� . ن�ف��� ع� ت���ح سف�� م�� �أن ح� �اك��ان في ����� واضح ٧الف�� في 

  .)١(ت����ع ت��ی� ما ُن�� إل�ه م�ا ال ی�ف� وال��ادال����ح، ورد �أن ال�زارة 

وال�اقع أن ع�� ال�هاب ع�ام ح�ص م�� تع���ه ب�اك��ان على ال��اد في م�ض�عات ال�الف ب��ها 

وع��ما وصل وسأله م��ل� ال��ف ع� �����، ل� ���ل�ا م�ه على ما ی�ل على م�ل . و��� اله��

  .م ع� �����م�� ل�اك��ان، وساءه� إح�امه ع� ال�ال

وه�� ص�ف �اك��ان ت��� م��،  ١٩٥٠ول�ا تع��ت ال�فاوضات ب�� م�� و����ان�ا عام 

ح�ص ال�ف�� ال���� على ع�م اإلدالء �أ� ت���ح ��الف ال��اد ال�� تل��مه م��، وت��� ذ�� 

 وُدعي ل�فالت ع�ی�ة، وأشاد ال�اض�ون ���� وف�لها على العال� اإلسالمي،. ك���� في أحادی�ه

وفي �ل�اته ال�ي ألقاها ل� ی�د ع� ب�ان ال�الت ب�� م�� و�اك��ان . وأع���ا ع� تأی��ها في ن�الها

. د����� ُألق�� ع�ة خ�� �اللغة الع���ة ٣١ففي حفل ج�ع�ة عل�اء اإلسالم في . واإلخ�ة اإلسالم�ة

ودعا الت�ال عل�اء  وت�اول سف�� م�� في �ل��ه ال�الت ال�قاف�ة ب�� ال��ل��� و��� م�� و�اك��ان،

  .�اك��ان ����، ول� ی��� ����� أو أ� أم� س�اسي

وق� ". ك���� ل��� م�ل واد� ال��ل"ومع ذل� ���� ص�ف �اك��ان أن سف�� م�� ص�ح �أن 

وأضاف أن . نفى ال�ف�� في تق���ه ه�ا ال����ح، وأك� أنه ل� ت��ث ع� ����� ما بلغ �ه الغل� ه�ا

وأن وز�� س�ر�ا ال�ف�ض . ما ی�حي ب�ع� م�� وال ت���� ال�قة ف��ا ت���هص�ف �اك��ان ت�لهف ل��� 

م� اإلخ�ان ال��ل��� و���� �اك��ان في �����، و�ع� ال�اك��ان��� ��ل��ن ب��ه و��� سف�� م�� 

  . ألنه�ا ال�بل�ماس�ان الل�ان یل��ان ال����ش

أن ذل� س���ن له أث� س�ئ وق� �لف سف�� م�� م��وب ص�ف �اك��ان ب���ی� ال���، فأك� له 

. وت� االتفاق على ص�غة ال ُت��� ال��ه�ر وت�ضح أن سف�� م�� ل� ی��ل� ع� �����. على ال�اك��ان���

ول�ا أ��أ في ن�� ما ت� االتفاق عل�ه، أرسل ال�ف�� إلى ص�ف �اك��ان ب�انا �أنه ت��ث ع� ال�الت 

لى سف�� اله�� �القاه�ة ب�����ات ص�ف�ة اته� ومع ذل� أد .اإلسالم�ة ول� ی���ق إلى أ� م�ض�ع آخ�

  .)٢(ف�ها سف�� م�� في ��ات�ي �أن ت���ه ل�اك��ان و����� بلغ درجة أنه ی�ع� لل�هاد

                                                 
  . ١٩٥١ینایر  ٩رة السیاسیة بوزارة الخارجیة قسم آسیا، مذكرة في المصدر نفسھ، اإلدا) ١

  . ١٩٥١ینایر  ٩المصدر نفسھ، من السفیر عبد الوھاب عزام إلى وكیل الخارجیة في ) ٢
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ذه� سف�� اله�� إلى ف��ق �االس ل��اف� وف� ص�افة �الده في ج�ل�ه، ووقف  ١٩٥١ی�ای�  ٧وفي 

�أن �الده ت��هج في س�اس�ها ال�ارج�ة خ�ة في ال�دهة مع ال��ف��� ال������، وت��ث ���ت م�تفع 

ص���ة وما تق�له ل��� تق�له ل����ان�ا، وال ت�اص� دولة على أخ��، وت�ع�� م� ت����ات سف�� 

وأن ت����ات ال����ل�� إذا �ُ��ت تفق� ق���ها . م�� ب�اك��ان، ألنها ت�الف ت�جهات ال���مة ال����ة

ال�أ� لل���ع في م��، وأن أق�اله ال تع�� ع� رأ�ه بل  خاصة إذا ت�اق��، وأنه ش���ا �ق�ل نف�

  .)١(ت�ف� مع آراء ح��م�ه، وأنه ال �ق�ل ال��قف ال�� �قفه سف�� م�� ب�اك��ان م� م�ألة �����

وق� ناش� ع�� ال�هاب ع�ام ال�ارج�ة ال����ة م�اجعة سف�� اله��، وس�اله ع� م��ر أخ�اره، 

وأضاف أن اله�� ل� ���ها ما ُق��ل �ه م� . ل �ه ال���مة ال����ةوم�ال��ه �ال���� م�ا ی�وجه وُ��غ

حفاوة ب�اك��ان، وال ال��اه�ات ال�ي شه�تها تأی��ا ل���، وال ال��اعي ال�ي �ق�م بها لل�ق��� ب�� 

ال�ل�ی�، وخ��� أن ت�د� م�اع�ه ل��ع�� ال�الت ب�� م�� و�اك��ان م�ا ی�ع�� على �الده سل�ا، ول�ا 

  .)٢(ا ض�ة ح�ل ن�ا� سف�� م�� ب�اك��انی��� سف��ه

أن وزارة ال�ارج�ة تلق� م� سف��ها  أبلغه، و ى م��وب ص��فة ال���� سف�� اله��ی�ای� ال�ق ٨وفي 

وق� ساءت . "أسهل أن �ق�ل وما أسهل أن ی�فيما " هف�د �أن. ب�اك��ان ما ی�في ال�����ات ال�����ة إل�ه

، وأب�ق إلى وزارة ال�ارج�ة ی��� أنه ال یل�� ��ف�� اله�� أن �ق�ل ت����ات سف�� اله�� ع�� ال�هاب ع�ام

ذل� ع� سف�� م���، و�ذا �ان سهل عل�ه أن �ق�ل ث� ی�في، فل�� سهال على سف�اء م��، وأن سف�� 

  .)٣(اله�� ت�اوز في ال�الم، وشغل ال���مة ال����ة �أم�ر ال ی��غي أن ��غلها بها

ی�ای� ال�الغ ال�� أص�رته ال�ارج�ة  ١٢امي ب�اك��ان؛ ن��ت في وفي ن��ة دار م��وب اله�� ال�

ون��ت في ال�ف�ة ال�ان�ة �ل�ة ل��� ی�عى ع�� . ال����ة وأك�ت ف�ه ح�اد م�� ب�� �اك��ان واله��

ال���� �ان ق��ال لله�� ���ة، ت�اول ف�ها ما ُن�� لع�� ال�هاب ع�ام في ص�ف �اك��ان، وأب�� ده��ه 

وح�ل . �����ات ع� سف�� م��، وأضاف أنه ی��ل� ع� اإلخ�ة اإلسالم�ة وهي خ�افةأن ت��ر ه�ه ال

  .ج�ر ��ف�� م�� أن ی���ها ���� ج��شهااألعلى �اك��ان ووصفها �أنها مع���ة في �����، و 

                                                 
  .١٩٥١ینایر  ٧المصدر نفسھ، مذكرة مدیر إدارة الصحافة بوزارة الخارجیة في ) ١

  . ١٩٥١ینایر  ٩إلى وكیل الخارجیة في المصدر نفسھ، من السفیر عبد الوھاب عزام ) ٢

  . ١٩٥١ینایر  ١٢المصدر نفسھ، في ) ٣
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وق� أزع�� تل� ال���ة سف�� م��، و��� إلى م��وب اله�� مع��ا له ع� تع��ه ل��� �الم في 

وق� اع��ر م��وب اله�� �أن ال�الغ وصله �ع� إع�اد ال���ة . ال���مة ال����ة ال�س�يال��ض�ع �ع� �الغ 

  .)١(ف�أ� أال ی�خ�ه لل���ة ال�ال�ة

وع��ما ح��ت اله�� ق�اتها على ح�ود �اك��ان، وفي إ�ار م�ا�عة ال���مة ال����ة؛ تلق� في 

��ان ال��ف��� إلى اج��اع عاجل، ی�ل�� ب�ق�ة م� سفارتها ���ات�ي ت���� دع�ة رئ�� وزراء �اك ١٦

ك�ا أشارت ال�فارة إلى دع�ة رؤساء ح��مات األقال�� . وتأك��ه أن ما قام� �ه اله�� ته�ی� ل�المة �اك��ان

إلى اج��اع �العاص�ة، وات�اذ �ع� الق�ارات إزاء ح�� اله�� ج��ها، وت�ل�ف رؤساء وزراء األقال�� 

  .)٢(ق�ارات�ال�ج�ع إلى أقال��ه� ف�را ل��ف�� ال

وأث�ى على . ی�ل��، ان�ق� ع�� ال�هاب ع�ام رف� اله�� ع�ض أس��ال�ا لل�سا�ة ٢٦وفي تق���ه في 

  :رد ل�اق� علي خان على نه�و، ول�� رده في ال�قا� ال�ال�ة

  .خاب رجائي أن� ل� تأم� �إ�عاد ال���ش ع� ال��ود وأخ�ت ت�ه� �اك��ان �ال��ا�لة -١

  .قائ�ة على ال�الم، ول�� اس�ع�ال الق�ة في ����� ی�اق� ذل�ُقل� إن س�اسة اله��  -٢

  .ل�� في �اك��ان دع�� معاد�ة لله�� أك�� م�ا في اله�� م� الع�اء ل�اك��ان -٣

  .ادع�� أن الق�ات اله���ة ُانق�� ه�ا العام وال�اقع غ�� ذل� -٤

 .اق� م�ای�دع�� ح�� �اك��ان ج�� على ح�ود اله�� غ�� ص��ح، و���� ه�ا أ� م�  -٥

ح�� ج��ها على ح�ود �اك��ان، وت����اتها  ج�اء �����ل�ة تفاق� األزمة على اله��وألقى ال�ف�� 

وأك� ال�ف�� أن س�اسة اله�� م�� ال��ا�ة ت�ضح أنها ال تق�ل ال�����، وت���� إذا . �أن ����� أرض ه���ة

 ا�ة ح��مة ال��خ ع�� هللا وال���في رقهل ����� س�� ج�� �اك��ان، و�ج�اء اس�ف�اء ألُأر�� االح��ام 

إج�اء �إنفاذ ق�ارات األم� ال����ة وهي أنها واض�ة، �وصفها و  وأث�ى ال�ف�� على س�اسة �اك��ان .اله���

 هوأنها ت�رك أن اله�� ح��ت ج��ها إلرهابها، وال تق�ل ال�ع�� �أنها ح��ت. اس�ف�اء �ع��ا ع� اإلك�اه 

  .)٣(��ع �اك��ان م� اإلق�ام على ع�ل ماها أرادت االح��ا� ل����� ل�� أنلل�فاع إال إذا �ان� تق

                                                 
  . ١٩٥١ینایر  ٢٢المصدر نفسھ، في ) ١

  . ١٩٥١یولیو  ١٦، من السفیرإلى وكیل الخارجیة في ٠٠٧٨ -٠٤٠٩٥٧المصدر نفسھ، ملف ) ٢

  . أسترالیا بشأن وساطة ١٩٥١یولیو  ٢٦المصدر نفسھ، من السفیرإلى وكیل الخارجیة في ) ٣
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ی�ل�� نه�و أنه ُ���� م� ال��ی� ع� ال��اقة وح�� ال��ار، و��ه�ب  ٣١واته� سف�� م�� في 

م� ت���� �المه، فُ���ح أنه ال ���� ق�اته ألن �اك��ان ت��ع� لل��ب، وال ی��� أن اس�ع�ادها �ان رد 

ت����ات نه�و �أن مع���ات ج�� �اك��ان ق���ة م� ح�ود اله��، وأشار أنه ب�ل�  ك�ا ان�ق�. فعل

ی��اهل أن تق��� ال���اب جعل م�ن �اك��ان ق���ة م� ال��ود، ف��ی�ة اله�ر على �ع� ن�ف ساعة م� 

ما وان�ق� ال�ف�� ت����ات نه�و ��أن ت�ف�� . وغ�� معق�ل أن ُت�ع� �اك��ان ث��اتها ع� اله�ر. ال��ود

وأوضح أنه ��ال� �اك��ان ���� ق�اتها وت�قى ق�اته، . وع�ت �ه األم� ال����ة م� إج�اء اس�ف�اء ح�

وأنه �ع�ل على ت���� ج�ع�ة ص�ر�ة ت�اد� ��� ����� لله��، ث� ت�عي اله�� أن أهل ����� اخ�اروا 

وأك� أن نه�و �ق�ل . ��وأب�� ال�ف�� تع��ه م� ت����ه ال����ر �أن ����� ج�ء م� اله. االن��ام لها

االح��ام إلى أهل ����� ���� أن ت�قى ج��شه، و���ة ال�فاع ع� اله�� ���� ج��شه على ح�ود 

واق��ح ال�ف�� أن تع�ض م�� وسا��ها �أس��ال�ا، وأك� أن �اك��ان سُ�ق�ر ذل�، وت��� م�� . �اك��ان

  .)١(و�ذا رف�� اله�� دل على تع��ها. او���ن ذل� ت����ا ل����ان�ا ���ان�ه. س�عة �العال� اإلسالمي

أوضح ال�ف�� . أغ��� و�ع� ع�ضه لل�سائل ال���ادلة ب�� رئ��ي وزراء اله�� و�اك��ان ٧وفي 

وأن نه�و �غال� ح�� ی�ه� �اك��ان ب�ف� االتفاق، وه� �عل� أنها تق�له إن . أن م��لة ����� ت�داد تعق��ا

ال�ه تع�ض ل���لة األنهار، ول� �قل أنه �ق�ل ال����� ف�ها وأضاف أن نه�و في رس. ق�ل م��أ ال�����

فه� ی��� أن ُتعالج �ل م��لة ��ف�دها، ف�ق�ل ال����� في واح�ة و��ف�ه في األخ��، وال �ق�له في . فق�

وأنهى تق���ه �أن اله�� . والمه ال�ف�� ألنه ل� ی�د في رسال�ه على دع�ة �اك��ان ل��ارتها. م��لة �����

  .)٢(على ال�قاء ������، و�اك��ان عازمة على أال ت���هاعازمة 

ح��ت إلى ال�فارة ال����ة زوجة قاس� رض�� ال�ع�� ال�ی�ي ال�� ح���  ١٩٥٢وفي ی�ای� 

. و�ل�� أن ت��ل م�� م�اع�ها لإلف�اج ع�ه. س��ات عق� ح�ادث ح��ر أ�اد ٧عل�ه اله�� �ال��� 

. ى ال�ل� فاروق وش��� إلى م��فى ال��اس رئ�� ال�زراءوسل�� للقائ� �أع�ال ال�فارة ال��اسا إل

وأضاف� في ش��اها لل��اس أنها . وأوض�� أن زوجها �ان ی�افع ع� �الده ��ا ی�افع �ل زع�� �أبى ال�ل

  .)٣(تعل� أن �ل�ة م�ه إلى نه�و �اف�ة �إ�الق س�اح زوجها وال��اح له �اإلقامة في م�ة أو القاه�ة

                                                 
  . بعنوان نظرة على ھذا الجدل ١٩٥١یولیو  ٣١المصدر نفسھ، مذكرة من السفیرإلى وكیل الخارجیة في ) ١

  .١٩٥١أغسطس  ٧المصدر نفسھ، التقریر الرابع عن الخالف بین الھند وباكستان في ) ٢

  .١٩٥٢ینایر  ١٥ ، مذكرة السفارة المصریة بكراتشي في٠٠٨١ -٠٣١٣٧٠وثائق مجلس الوزراء، ملف ) ٣
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ف��ای� ردت  ١٤وفي . �ها �اله�� �ال�عي ل��ق�� رغ�ة ال���ة ال����رةوق� �لف� ال���مة سف�

ال�فارة أن قاس� رض�� ل�� م� ح��ر أ�اد، وأنه ذه� إل�ها �ع� ال��ب وأن�أ ف�ها ح�ب ات�اد ال��ل���، 

� رة الف��، واح�ل� اله�اس���م نف�ذه ل��ع ال��ام م� االن��ام لله��، ث� اُته� ح��ه �إثا ١٩٤٨وفي عام 

وأضاف� ال�فارة أن اله�� س���� في أم� ال����م عل�ه� س�اس�ا، وأن أغل� . �� عل�ه �ال���، وحُ ال�ال�ة

  .)١(في ال�ق� ال�� ب�أت ت��ق� ف�ه األوضاع هال��ل��� في ح��ر أ�اد �عارض�ن اإلف�اج ع� أم�ال

ا األمل في �ان ���وهو ، ��ا�عةالت��ف �، ول� ١٩٥٢واس���ت س�اسة م�� عق� ث�رة ی�ل�� 

وفي أك���� قابل ع�� ال�هاب ع�ام وز�� خارج�ة �اك��ان، وأع�ب . ت��� العالقات ب�� اله�� و�اك��ان

م� % ٩٠ف�د ال�ز�� أن . ع� سعادته ب����ح م��وب �اك��ان ال��ی� �اله�� ع� ال��اقة ب�� ال�ل�ی�

أع� القائ� �أع�ال  �١٩٥٣ل وفي أب� . )٢(ال�الف ح�ل �����، وأن حلها س��ث� على أح�ال �اك��ان

ع� االح��اك ب�� اله��وس ��ث�ن سفارة م�� تق���ا أوضح ف�ه أن ال��قف ی�أزم، وأن ال�اك��ان��� ی�

و����ث�ن . و��ه��ن اله�� ���� م�اه األنهار و�قامة س�ود ل��ع وص�ل ال��اه ل�اك��ان. وال��ل��� �اله��

وأن م��لة ����� ت��� العالقات تأزما ح�� . اق��اد�ا ع� ته��� ال��ت لله�� لل�أث�� على �اك��ان

وأع�ب تق���ه ع� أمله أن ت�د� ز�ارة وز�� ال�ارج�ة األم���ي ل�اك��ان واله�� . م�� س��ات ول� ُت�ل

 ٢٠وفي . ورح�� م�� �إ�فاد اله�� ل��ة إلى �اك��ان ل��� م�ض�عات ال�الف. )٣(إلى انف�اج األزمة

  .)٤(ی�ل�� ٢٥الل��ة أع�ت ج�ول أع�ال ل��ادثات رئ��ي وزراء ال�ل�ی� في ی�ل�� أوضح ال�ف�� أن 

واه��� سفارة م�� �اله�� �ال���ر ال�فاجئ في ����� وال�الف ب�� ع�� هللا رئ�� ال�زراء وثالثة 

م� ق��ل  ١٩٤٨م� زمالئه ال���ة �ال�زارة، وف��ته ب�غ��ه في ع�م ال�ق�� ��ا أق�ته ح��م�ه عام 

وأن . لله��، ب�ع�� أن ق�اره �ان مف�وضا عل�ه ���� ال��وف وق� دخ�ل ج��ش �اك��اناالن��ام 

وأضاف ال�ف�� أن ق�ار ال��خ ع�� هللا . تق��� م��ق�ل ����� �اس�ف�اء ح� ه� أساس العالقة مع اله��

ش�ح وال��  ١٩٥٣وأرف� ال�ف�� ب�ق���ه ن� ال��ی� ال�� أذاعه رادی� ����� في أغ��� . أزعج اله��

  .)٥(ف�ه رئ�� وزراء ����� ال��ی� غالم دمحم ��وف إقالة ح��مة ال��خ ع�� هللا

                                                 
  .عن االلتماس المقدم من زوجة قاسم رضوي ١٩٥٢مارس  ٢٢المصدر نفسھ، مذكرة في ) ١

  . ١٩٥٢أكتوبر  ٧، من السفیر إلى وكیل الخارجیة في ٠٠٧٨ - ٠٤٠٩٥٧وثائق الخارجیة المصریة، ملف ) ٢

  . ن العالقات بین الھند وباكستانبشأ ١٩٥٣إبریل  ٨المصدر نفسھ، من القائم باألعمال إلى وكیل الخارجیة في ) ٣

  . ١٩٥٣یولیو  ٢٠المصدر نفسھ، من السفیر إلى وكیل الخارجیة في ) ٤

  . ١٩٥٣أغسطس  ١٠، مذكرة من السفارة المصریة في نیودلھي في ٠٠٧٨ -٠٣٩٤٠٩المصدر نفسھ، ملف ) ٥
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ولق�اعة �اك��ان أن ت�جهاتها ال�د�ة ن�� م�� ��� أن ت�ث� على م�قفها م� م��لة �����، 

أك�  ١٩٥٣وفي أك���� . كان� ت����ات ساس�ها أنه� ��ان�ون الق�ا�ا الع���ة وال ����ن ب���ة الع�ب

�� لل���مة ال����ة أنه على ال�غ� م� م�انة الع�ب ب�� أهل �اك��ان، فإنه� عات��ن عل�ه�، و��ون ال�ف

و�ق�ل�ن ی��غي أن ُت��� �ل دولة �ق�ر . أنه� ل� ی���وه� في �����، و��اوون ب�� �اك��ان واله��

  .)١(را لهاع�لها، وأن �اك��ان أك�� ان��ارا للع�ب م� اله��؛ ف���غي أن ���ن�ا أك�� ان��ا

ومع أن تعل��ات ال���مة تق�ي �ال��اد، �ان رأ� سف�� م�� ب�اك��ان أن م��أ ال�عاملة �ال��ل 

�ق�ي �أن ت�ث� م�� �اك��ان على اله��، الن��ار األولى لق��ة م�� والع�ب ب���ا �قل ح�اس 

��ها ل�اك��ان ل� ����ها ومع ذل� �ل رأ� وزارة ال�ارج�ة أنه ال خ�ار لها غ�� ال��اد، ألن تأی. ال�ان�ة

  .وعالق�ها ب����ان�ا ق���هام�� � إن�غالف�ال ع� . )٢(ه�ه ال�ال�ة ول� ُ�ع�� على ت���ة ال���لة

ن�ف��� أن ت����ات نه�و أز��  ٢٧وم�ة أخ�� ألقى ال�ف�� �الالئ�ة على اله��، فأك� في 

ل�سائل ال�فاع ض� ال���ع�ة، وهي ال���مة ل�� اله��د ن�� جارته� ال��ل�ة، وت��ز اخ�الف ن��ته�ا 

�ال���ة لله�� ت���ل في ع�م اس�ع�ال ال�ه�ی� الع����، وم�اصلة اإلصالح االق��اد�، وخ�� تعاون 

و�ال���ة ل�اك��ان ت���ل في ع�م ج�و� الل�� ض� ع�و �اله��، ووج�ب تق��ة . �اك��ان مع الغ�ب

عاتها ل�� �ق�� ال���� م� االت�اد ال��ف��ي، وأك� ال�ف�� أن ت��� �اك��ان ل�ق��ة دفا. دفاعاتها

  .)٣(ول�� وس�لة لل�غ� على اله�� ل�ل ق��ة �����

في ���قة ل���ر م�ت�� �ان�ونج، ش�ح له  ١٩٥٥وخالل ز�ارة ع�� ال�اص� �اك��ان في إب��ل 

وج�د  ����رئ�� وزرائها س�اسة �الده وما ت�ع�ض له م� م�اع�، وأنه مع تق�ی�ه ل�ع��ات م�� 

إس�ائ�ل�� : "إس�ائ�ل على ح�ودها، فعل�ها أن تق�ر أنه على ح�ود �اك��ان إس�ائ�ل أخ�� أخ��، وأضاف

وفي م�اولة ل��� تعا�فه، �ان� ال��اه�� ال�����ة في �ل . )٤("مل��نا ٣٥٠مل��ن ون�ف، و�س�ائ�ل�ا 

مغادرته �اك��ان لله��،  وح�صا على ال��اد، وق�ل". ك���� م��لة العال� اإلسالمي: "م�ان ل����ه ته�ف

                                                 
  .١٩٥٣وبر أكت ٢١، من السفیر إلى وكیل الخارجیة في ٠٠٧٨ – ٠٤٠٩٦١، ملف لمصدر نفسھا) ١

  . ١٩٥٣فبرایر  ٢٢، مصدر سابق، مذكرة إدارة الشئون السیاسیة في ٠٠٧٨ -٠٤٠٩٥٧المصدر نفسھ، ملف ) ٢

  . ١٩٥٣نوفمبر  ٢٧المصدر نفسھ، من السفیر عبد الوھاب عزام إلى وكیل الخارجیة في ) ٣

  .١٩٥٥مایو  ٢ارجیة في ، من السفیر عبد المجید سعود إلى وكیل الخ٠٠٧٨ – ٠٤٠٩٥٨المصدر نفسھ، ملف ) ٤
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. )١(ز�ارة ود�ة، ول�� ل��ه شيء مع�� ی��� ال���ث ف�ه مع ح��م�ها اله��ص�ح لل��ف��� أنه س��ور 

  .و�ع�� ت����ه ح�صه على عالق�ه ال�د�ة مع نه�و

ول� ت�ف� م�� ع� م�قفها، وخالل ز�ارته �اك��ان، ساف� ج�ال سال� نائ� رئ�� وزراء م�� في 

وف�ر وص�له زار م�� . إلى م�ن�ة ب��اور في ز�ارة ل�قا�عة ال��ود ال��ال�ة الغ���ة ١٩٥٥س�����  ٢٤

وص�ح أنه �ان ی�د أث�اء ز�ارته لله�� أن ی�ور �����، ول��ه ف�ل أال �ق�م ب��ارتها ح�ى ال ُ�فه� . خ���

ال��ف���، أك�  وردا على س�ال أح�. وأع�ب ع� أمل م�� أن ُ���� ال�الف ود�ا. على أنه ت�ع�� لله��

  .)٢(أنه ل� �ق�م خ�ماته ألح� ل����ة م��لة �����

د����� �ل�� م�� م� سفارتها �اله�� إب�اء رأیها في ال����ة ال�ي وردت م� ال�فارة في  ١٤وفي 

و�ان� وجهة ن�� ال�فارة �اله�� أن ال��قف تعق� �ع� ق��ل �اك��ان للع�ن . �اك��ان ���د م��لة �����

���ي، إذ ت�رع� اله�� �ه للق�ل ب�غ�� ال��وف ال�ي ت�� ف�ها م�افق�ها على إج�اء الع���� األم

وأن اله�� ات��ت م� ان��ام �اك��ان ل�لف �غ�اد وأنق�ة ذر�عة أخ�� اس���ت عل�ها للق�ل . االس�ف�اء

  .)٣(��قها في االح�فا� ������ ل�غ�� األوضاع

ة ال�ع�اء ال�وس ل�����، وأنها ت��� ال���لة ولف� سف�� م�� �اله�� ن�� ال���مة أله��ة ز�ار 

تعق��ا، وأوضح أن ب�ل�ان�� رئ�� وزراء االت�اد ال��ف��ي وخ�وت��ف س��ت�� ال��ب ال���عي ان�ه�ا 

وال�اني . د����� إلى ����� �اع��ارها ال��ء ال��الي لله�� ٩في األول أشار و . ز�ارته�ا لله�� وزارا �����

�ة م� وال�ات اله�� ق�ره أهلها، وأنه� ال ی���ون أن ت��ن �الده� لع�ة �أی�� ص�ح �أن وضع ����� ��ال

و��ف . و�ان �ع�ي أن ض� ����� إلى �اك��ان مع�اه ات�اذها قاع�ة ع����ة للغ�ب. الق�� االس�ع�ار�ة

���، �ف�� ال��ف��ي ل�یها في ع�م ز�ارة ال�ع�اء ال�وس ل��لف ع� ال�غ�ة ال�ي أب�تها �اك��ان ل� �تخ�و 

وعل� �أن ال��ف��� ال �ق�ل�ن أن ی�جهه� أو ُی��ِّ�ه� أح� ��ا ��� ع�له أو إلى أی� ی�ه��ن وأ� أص�قاء 

���ارون، وأن م�قفه� في م�ل� األم� �ان واض�ا في ض�ورة أخ� رأ� شع� �����، وأن ه�ا ال�ع� 

  .ب�س� آس�ا ت ال��ف���ةق�ب ال��ه�ر�ا ل�ق�عهاوش�د على أه��ة ����� اإلس��ات���ة، . أب�� رغ��ه

                                                 
  ". باكستانر الرئیس یغاد"، ١٩٥٥إبریل  ١٢،"مع مصر هحاكم باكستان یؤكد تضامن" ،١٩٥٥إبریل  ١١في األھرام،  )١

  .١٩٥٥لباكستان، في أول اكتوبر  ، السفارة المصریة في كراتشي، تقریر بشأن زیارة قائد الجناح جمال سالم نائب رئیس وزراء مصر٠٠٧٨ –٠٤٠٩٥٨وثائق الخارجیة المصریة، ملف ) ٢

  .١٩٥٥دیسمبر ٢٤المصدر نفسھ، سفارة جمھوریة مصر بمدینة دلھي، مذكرة السفیر مصطفى كامل في ) ٣
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وق� أك� سف�� م�� أن ت����ات ب�ل�ان�� وخ�وت��ف في م��لة ����� ال�ع�وضة على 

وأوضح أن ال�� دفع ال�وس له�ا ه� م�ل��ه� . م�ل� األم� جعل� ال���� أمام �اك��ان ل�لها ع���ا

  .)١(�ان ال��ال�ه للغ�بفي أن ت��� ����� ال��اخ�ة ل��ودها لله�� ال��ای�ة وال ت��ن ج�ءا م� �اك�

ول� ت��لف وجهة ن�� سف�� م�� ب�اك��ان ع� ن���ه �اله�� ��أن تعق� األزمة �ع� ز�ارة ال�ع�اء 

 م�س��تأی�� لها إزاء  واش���وأك� على ال�ع�ر �اإلح�ا� ال�� ساد �اك��ان لع�م تأی�� . ال�وس ل�����

وز�� ال�ارج�ة  ��Dullesأت ُت��ع أن داالس �ا، و ئ� ال�س��ة ت�اول ت�ف�ف و�اة هلله��، وأضاف أن ال�وا

مارس ���ات�ي، س��ور اله��  ٦في ) ال��ات�(س���� اج��اع حلف ج��ب ش�ق آس�ا ال�� األم���ي 

  .)٢(وس��عى ل����ة م��لة �����

ول� ت��لف وجهة ن�� سف�� م�� �اله�� ع� ن���ه ب�اك��ان، ففي ت�ل�له لل���لة، أك� ح� 

ف�ف�ل . �، ألن غال��ة س�انها م�ل��ن، وألنها ُت��ن وح�ة جغ�اف�ة واق��اد�ة مع �اك��ان�اك��ان �����

اله�� ع� ����� ج�ال اله�ال�ا وت��� ال��ارات لع��ر ���� ج�لي ارتفاعه ع��ة آالف ق�م، وُ�غل� 

ات�اال  ع�� �اك��ان، ال�ي ت��ل. ��لة ال��اء الن��اده �ال�لج، ف���ن االت�ال ع� ���� ال�ائ�ات

وأن رواف� نه� . ���ع�ا ��هل ����� م� ناح�ة م�ی�ة راول����، ال�ي �ان� ال���� ال�ع�اد ل��ارة �����

وأن اق��اد ����� �ع��� على ال��� ال�� �ان ُی�قل . ال��� ال�� ی�و� �اك��ان ت��ع م� ج�ال �����

و�ع� اح�الل اله�� ����� صار ال . �ال��ق ال�ائ�ة ال�ي ت�ه� إلى �اك��ان، وُ���� م� م��اء ��ات�ي

  .)٣(ُی�قل إال ع� ���� ال��ارات ع�� ج�ال اله�ال�ا، وزادت ت�ال�ف نقله، م�ا أض� اق��اد �����

األول، أن �ع��� خ� اله�نة ح�ا، ف���ف� �ل دولة ��ا : وأوضح ال�ف�� أن ه�اك حل�� لل���لة

، ومع�� %٦٠ ه��، ح�� ت��ل القل�لت��له  وه�ا ال�أ� ت�ف�ه �اك��ان، ألن ما. ت��له م� �����

ف���ف� اله�� ��ام�  ،تق��� �����: وال�ل ال�اني. ال�اد� ال�� تقع ف�ه العاص�ة ومع�� س�انه م�ل��ن 

وت��ف� �اك��ان ���ال غ�ب �����، وهي ال���قة . وال��ا�� ال��اورة ل��ودها، وغال��ة س�انها ه��وس

ن أ� اس�ف�اء في أل ،وه�ا ال�ل ت��ل إل�ه �اك��ان. ي م��قة واد� �����ال��اخ�ة لها، و�ج�اء اس�ف�اء ف

  .واد� ����� س���هي �اخ��ار أهله االن��ام لها ألن مع��ه� م�ل��ن 

                                                 
  .المصدر نفسھ) ١

  .١٩٥٦ینایر  ١٨، مذكرة سفیر مصر بكراتشي إلى وكیل الخارجیة في ٠٠٧٨ – ٠٤٠٩٥٩المصدر نفسھ، ملف ) ٢

  .١٩٥٥دیسمبر ٢٤، مذكرة سفیر مصر بمدینة دلھي في ٠٠٧٨ – ٠٤٠٩٥٨المصدر نفسھ، ملف ) ٣
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وعلى ال�ق�� م� م�قف سف�� م�� ب�اك��ان، أك� سف�� م�� �اله�� أنه م�اعاة لعالقة م�� 

اله�� وهي عالقات تأی��ها ل�اك��ان ف����ب عالق�ها � ����ال�ل�ی�، فإن خ�� س�اسة ت��عها ال��اد، فال تُ 

  .)١(���لتأی��ها لله�� ف����ب عالق�ها ب�اك��ان، وهي دولة إسالم�ة ُت�ه� م�دة  ���وال تُ . مه�ة

على أ�ة حال �ل� م��لة ����� ت��ل م�انة في تف��� ال�اك��ان���، وت�ث� في س�اس�ه� 

ل�له لل��قف، ور��ا ألول م�ة، ون���ة عالقة �اك��ان �الغ�ب وحلف وفي ت� ١٩٥٦وفي ی�ای� . ال�ارج�ة

ان�ق� سف�� م�� �اك��ان، وأوضح أن ان�فاعها في م�اه�ة اله��، وات�اع س�اسة �ه� ح�ی�ا؛ �غ�اد ال�� 

و�ذا اخ��� س�اسة ت���ى مع س�اسة اله�� ن�عا ما ألص�ح م� . م�ادة لها؛ ال ��عل اتفاقه�ا أم�ا ق���ا

  .�ل ال�ق��� ب��ه�ا و���اد حل لل��اكل القائ�ة وم�ها م��لة �����ال���

وق� أف�ى م��ل اله�� ب�اك��ان ل�ف�� م�� �أن �الده ت�� أن ام��اع �اك��ان ع� ق��ل ع�ض 

نه�و �إص�ار تعه� م���ك �ع�م الل��ء لل��ب ل����ة ال�الفات؛ ی�حي ب���ها حل م��لة ����� 

  .، أن ه�ا األم� ال ت����عه �اك��ان، وس��د� إلى تعق�� ال���لةو�ان رأ� سف�� م��. �ال��ب

وألول م�ة، ان�ق� سف�� م�� في تق���ه ح�الت ص�ف �اك��ان ض� اله�� ونه�و، وح�ی�ها ع� 

وق� جاء ذل� م����ا مع . )٢(س�ء معاملة ال��ل��� �اله�� وم�اولة ح�له� على اع��اق ال��انة اله��و��ة

  .ل��اقة وال�ئام ب�� دول�ي ع�م االن��از اله�� وم��العالقات ال�د�ة وا

ح��� شه�� سه�ورد� رئ�� ح�ب الع�ام ل�ج رئاسة ال���مة، وت���له وزارة ائ�الف�ة مع  ي��لو�

وفي ال�قابلة ب��ه�ا ت��ث سه�ورد� ع� عالقة . حاول سف�� م�� تل�� ت�جهاته. ال��ب ال��ه�ر� 

ت�ع� �األل� ل�ا ت�اه م� ال�د ب�� م�� ل�ا اله�� أل� أع�ائها، و  م�� �اله��، ف��� أن �اك��ان ت�� في

  .واله��، وت�لي م�� ع� تأی�� �اك��ان في ق��ة ����� مع أنها تقف دائ�ا ��ان� الق�ا�ا الع���ة

وق� ش�ح له ال�ف�� وجهة ن�� م��، فأك� أن س�اس�ها ت�اه م�ألة ����� ��� أن ُت��� في 

ون��ا لق�ة . نها م�� س��ات ت��ض ص�اعا مع ب���ان�ا، دخل م�حلة حاس�ةن�اق س�اس�ها العامة، وأ

ال�ال�ات : ، �ان على م�� أن ت��� ع� أص�قاء �قف�ن ��ان�ها، وأنه� ال ���ج�ن ع� ثالثةاألخ��ة

. يوعلى رأسها اله��، وال��لة ال��ق�ة وعلى رأسها االت�اد ال��ف��) ك�لة �ان�ونج(ال����ة، وال��لة ال��اد�ة 

وأك� ال�ف�� أنه إذا ان�ه�� �اك��ان نه�ا ی���ى مع س�اسة غال��ة دول ال���قة، س��اع� على إ��اد 

                                                 
  .المصدر نفسھ) ١

  .١٩٥٦ینایر  ١٨، مذكرة من السفارة المصریة في كراتشي في ٠٠٧٨ – ٠٤٠٩٥٩المصدر نفسھ، ملف ) ٢
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����� أنها ال ت��� أن ت��ها �اك��ان � ت���ها ��ر بهاحل ل�الفها مع اله��، ألنه م� األس�اب ال�ي ت

  .)١(��قة و���� خ�� ال��بف���ح ل�لفائها الغ����� �إن�اء ق�اع� ع����ة ف�ها، م�ا ��ل �أم� ال�

�اك��ان، وت�اول� ص��فة و اله�� ب�� ��اع الم�� ت��ر في على أ�ة حال تا�ع ال�أ� العام 

وأوض�� ش��� �اك��ان ل��ل� األم�، وم�ال��ها �إخ�اج ق�ات . ال��ه�ر�ة ال�س��ة األح�اث دون تعل��

ون�ه� . ل�ق�ر أهالي ����� م���ه�اله�� م� ����� و�رسال ق�ة دول�ة إل�ها ل��� إج�اء اس�ف�اء 

أن ن�ف مل��ن م� رجال الق�ائل م����ی� على ح�ود �ال���فة ب���ی� م��وب �اك��ان ���ل� األم� 

وع�ج� ال���فة على . ك���� ی���ون دخ�لها ع��ة، وأنه ل� ���ن ه�اك سالم ما دام� م��لة �����

م م���ي ال���و��� ال����اني واله��� وال�فارة ما شه�ته �اك��ان م� م�اه�ات وت��ع ال���اه��� أما

  .ول�� ل� ت�ف� م�� ع� م�قفها ال��اد�. )٢(األم����ة، وأح�ق�ا ت�اث�ل ش�ع�ة ل�ه�و ول�اك� �����

  :ال�ؤ�ة ال����ة ت�اه ال��اع ال�اك��اني األفغاني

لى س�اس�ها عق�ت ب���ان�ا اتفاقا مع أفغان��ان، اح�ف�� ف�ه ��� اإلش�اف ع ١٨٧٩في مای� 

و�زاء اس���ار إغارة الق�ائل األفغان�ة على اله��، اج��ع� �ع�ة ب���ان�ة ب�ئاسة دوران� . ال�ارج�ة وح�ای�ها

Durand  مع أم�� أفغان��ان، وت� عق� اتفاق �ق�ي �إقامة خ� فاصل ب�� أفغان��ان واله�� ١٨٩٣عام .

وت� . )٣(في أفغان��ان وال�ع� اآلخ� في اله��، فأص�ح �ع�ها �ع�� )ال�اتان(وق�� ال�� ق�ائل ال���� 

 ١٩٢١وفي عام . ١٩١٩، وفي ال�عاه�ة ال����ان�ة األفغان�ة عام ١٩٠٥ال�أك�� على ه�ا ال�� عام 

  .)٤(وقع� ب���ان�ا وأفغان��ان معاه�ة �اب�ل �اع��ار خ� دوران� ح�ا ب�� أفغان��ان واله��

لى سه�ل أفغان��ان ل�عي ق�عانها، و�ان� ق�ائل و�ان� ق�ائل ال���� ش�ق خ� ال��ود ت��قل إ

و�ان� ث�رات ق�ائل ال��ود م����ة، ل�ل� �ان� . ل�ان� اآلخ� م� ال��ودلال���� غ�ب ه�ا ال�� ت��قل 

ول�� . تق�م م�اع�ات مال�ة للق�ائل ح�ى ت��� األم� على ال��ودو اله�� ت��ف� �ق�ات في ه�ه ال��ا��، 

  .)٥(و�ان� أفغان��ان ت�اق� م��� الق�ائل ال����ن�ة على ال��ود. أراد �ع� زع�ائه� االنف�ال

                                                 
  .أحادیث مع رئیس الوزراء ١٩٥٦سبتمبر  ٢١المصدر نفسھ، من السفیر إلى وكیل الخارجیة في ) ١

  ".مظاھرات في باكستان تحرق تماثیل شمعیة لنھرو"، ٢، ص١٩٥٦ینایر  ١٧في  ١١٢٣، عدد الجمھوریة) ٢

  .٦٨، ص١٩٦٩أبو العنین فھمي، أفغانستان بین األمس والیوم، دار الكاتب العربي، القاھرة ) ٣

  .٣١١، ٢٩٠، ٢٨٩لنشوفسكي، مرجع سابق، ص ص) ٤

وقاطعت . تنادي بإنشاء دولة ألبناء بشتونستان) خدم هللا(وقبل تقسیم الھند، تكونت جماعة بزعامة عبد الغفار خان في المقاطعة الشمالیة الغربیة باسم  ١٩٤٧ ھفي یونی. ٤٤١أبو العنین فھمي، مرجع سابق، ص) ٥

  .نأغلب قبائل البشتو شرق خط دوراند االستفتاء الذي أجرتھ حكومة الھند لتقسیم شبھ القارة الھندیة إلى دولتي الھند وباكستا
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ول�ا �ان ألفغان��ان أ��اع في تل� ال���قة؛ وتع�ق� أن ح�ودها ��� أن ت��� ش�قا ���ة أن 

وف�� األفغان في م��وع ل����� . إم��ا��ر�ة األفغان �ان� ت��� ق���ا ن�� ال��ق، فق� آزرت ق�ائل ال�اتان

�اس� ����ن��ان ت�� مقا�عة ال��ود ال��ال�ة الغ���ة وج�ءا م� بل�خ��ان وال���، وُت��ح  دولة م��قلة

م��ا ی�صلها إلى م��اء ��ات�ي، وق� رف� ال����ان��ن، �اع��ار أن ال���قة ال����رة م��قة ه���ة وف� 

  .)٢(وأضاف� أن األم� سُ���ك لل���مة ال�ق�لة في �اك��ان. )١(ال�عاه�ات

ا�ة شاب ال��ت� العالقات ال�اك��ان�ة األفغان�ة، ول� َتْ�ُ� ال��اقة ��ا �ان ُی���� م� وم�� ال��

فق� �ل�� أفغان��ان إج�اء اس�ف�اء في وال�ة ال��ود ال��ال�ة الغ���ة ل���ی� ال�هة ال�ي . دول��� م�ل����

ة ال��اد ال�اقعة ج��ب وق� رف�� �اك��ان، ون���ة ل�ل� ورث� م��ق. س���عها مالی�� م� ق�ائل ال�اتان

  .)٤(وق�رت االس���ار في تق��� �ل م�اع�ة له�ه الق�ائل. )٣(خ� دوران�

وادع� أن . وان�ه�ت أفغان��ان ح�اثة �اك��ان وما ت�ابهه م� صع��ات إلثارة م��لة ال��ود

العامة في ال�اتان س�ان إقل�� ال��ود ال��ال�ة الغ���ة أفغان ی��ل��ن لغة ال���� ال�ي تع��� اللغة 

ول� ��ل األم� م� ال�����، ف�ان� اله�� ت�اول . أفغان��ان، وم� حقه� أن ����ا اإلقل�� إلى أفغان��ان

ورأت في م�ال�ة . ض� اإلقل��، ول�ا ف�ل� ع�ل� على إثارة الف�� ف�ه ب�ع�ته لالنف�ال ع� �اك��ان

مق�ا ب���دلهي، وات��ت أفغان��ان في و�ات ل�عاة االنف�ال ع� �اك��ان . أفغان��ان ف�صة، ف�ق��� م�ها

  .)٥(م�ألة ����� س�اسة م�اص�ة لله��، و�ان� ت�سل األف�اد إلى ����� ل�أی�� اله��

 ١٩٤٧و�زاء دع�ة أفغان��ان ت���� دولة ����ن��ان، وقع� ع�ة ح�ادث على ال��ود عامي 

. �اك��ان لل�� م� ع�ل�ها ال���ة، وزاد ال�الف �إدعاء أفغان��ان ح� إقامة م��اء لها على ساحل ١٩٤٩و

  .)٦(و�زاء ذل�، أب�ت م�� و�ع� ال�ول الع���ة اه��اما �ال�سا�ة ب�� ال�ول��� اإلسالم����

وع��ما زار مل� األفغان م��؛ رفع� إل�ه ج�اعة ال�ق��� ب�� ال��اه� اإلسالم�ة وال�ي ت�� 

ك�ا ت��ث . ه ال�الف ب�� دول��� إسالم����ش�خ األزه� و��ار العل�اء، ��ا�ا ی�اش�ونه أن ی��ارك �����

                                                 
  .٧٩عبد الحمید البطریق ودمحم مصطفى عطا، مرجع سابق، ص) ١

  .٤٤١أبو العنین فھمي، مرجع سابق، ص) ٢

  .٣١٠ - ٣٠٩؛ لنشوفسكي، مرجع سابق، ص٢٧٣دمحم أیوب خان، مصدر سابق، ص) ٣

  .٧٩عبد الحمید البطریق ودمحم مصطفى عطا، مرجع سابق، ص) ٤

  .١٩٥١مایو  ٣١، من السفیر إلى وكیل الخارجیة في ٠٠٧٨ – ٠٤٠٩٥٧وثائق وزارة الخارجیة المصریة، ملف ) ٥

  .Saeeduddin, Op. Cit., p. 84؛  ٣١٠ – ٣٠٩لنشوفسكي، مرجع سابق، ص) ٦
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ول�ا ذه� لل��از ت�ل� األم�� ف��ل وز�� ال�ارج�ة . م���ل�ن �ال�امعة الع���ة معه ومع ووز�� خارج��ه

  .ل�� ل� ت��� ال��اوالت، ووقع� ح�ادث على ال��ود. ال�ع�د� معه

م��، وق�أ م���ة س�د ف�ها  واس��عى و��ل وزارة خارج�ة �اك��ان م��لي ال�ول اإلسالم�ة وسف��

أو ال�امعة  م��وق� أب�ق ال�ف�� للقاه�ة ب�ل�، واق��ح أن ت���ع . ١٩٤٨ح�ادث ال��ود م�� س����� 

الع���ة لل�سا�ة، وأن األم� س���ن له أث� �العال� اإلسالمي، وسُ�ع�ز م�انة م�� س�اء ن��� ال�سا�ة 

  .)١(ن ال�سا�ة ف�ضا على ال�ول اإلسالم�ةوأن ����ا م� ال�اك��ان��� واألفغان ی�و . أو ال

س�� سف�� م�� ب�اك��ان تق���ا ��أن ت�ت� العالقات ب�� أفغان��ان  ١٩٤٩وفي م���ف مای� 

و�اك��ان، و��ر اق��احه �ال�ف��� في إزالة ال�الف ب�� ال�ول��� اإلسالم���� ال���اورت�� �ق�ام وزارة 

مای� أب�ق� ال���مة ل�ف��ها ���ات�ي ُت�لفه ��ه�ة  ٢٩في و . ال�ارج�ة �ال�عي ل�� ح��مة أفغان��ان

  .)٢(الع�ل على ال��ف�� ب�� ال�ول��� اإلسالم����

ونقل إل�ه . ی�ن�ه ١٥وع�ال �ال�عل��ات زار دمحم عل��ة وز�� خارج�ة �اك��ان ُ�ف� هللا خان في 

ن، وذل� ب�اء على �ل� وز�� رغ�ة م�� في أن ���ن وس��ا إلزالة س�ء ال�فاه� ب�� �اك��ان وأفغان��ا

و�ل�اقة دبل�ماس�ة رد وز�� خارج�ة . أفغان��ان ال�ف�ض ����، وق��ل م�� ه�ا ال�ل� إذا رغ� ال��فان

�اك��ان أنه س���� ال��ألة، ول��ه ال ����ه إع�اء رأٍ� قا�ٍع ق�ل االت�ال ب�ئ�� ال�زراء �ع� ع�دته م� 

، و�ذا سأل�ه� هل �فة �ل�ات أفغان��ان ألنها م�ه�ةم� معواس���د أن ذل� ال ���عه  .إقل�� ال���اب

وأضاف أن �اك��ان ت�ف� على ه�ه الق�ائل ما . ی���ون ال��خل في ش��ن الق�ائل أو ض�ها، �����ن �ال�في

ال ت����ع أفغان��ان فعله، وتف�ح أراض�ها لق�ائل األفغان على ال��ود ل��خل ل��اء ال��اد الغ�ائ�ة ��ا 

أف�اد ه�ه الق�ائل إخ�ة ی�عاون�ن في و الق�ائل ال��ج�دة داخل ح�ود �اك��ان ت�ه� إلى أفغان��ان، وأن . ت���

  .ال تع�ف س�� ت�م� األفغان وم�ال�ه� ل�ا، و اك��ان ت�اع�ه� �ي ���ن�ا هادئ��وأن �. أم�ر ال��اة

��فارة أن ی��ل  - ق�ل ع�دة ل�اق� علي خان ومع�فة رده  - وسأله سف�� م�� هل ل��ه مانع 

و�الفعل أع� م���ة ل��ل��ها للقائ� �أع�ال سفارة أفغان��ان، . أفغان��ان و�ع�ض عل�ها األم�؟ فل� ی�� مانعا

  .)٣(ن��ا لغ�اب ال�ف�� شاه والي ع� مل� أفغان��ان

                                                 
  .، المصدر السابق١٩٥١مایو  ٣١وثائق وزارة الخارجیة المصریة، من السفیر إلى وكیل الخارجیة في ) ١

  .١٩٤٩مایو  ٢٩وكیل الخارجیة إلى سفیر مصر في كراتشي في ، من ٠٠٧٨ – ٠٤٠٩٦١المصدر نفسھ، ملف ) ٢

  .من دمحم علي علوبة ١٦/٦/١٩٤٩في ) ١(المصدر نفسھ، محضر رقم ) ٣
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وق� أع�ب . ی�ن�ه قابل ال����ي ال���� م���ار ال�فارة القائ� �أع�ال ال�فارة األفغان�ة ١٨وفي 

وأب�� أسفه لل�الة ب�� دول��� . ن��ان ع� ش��ه لل���مة ال����ة، ووع� �االت�ال ����م�هم��ل أفغا

ت�ى� أن َتْ�ُفَل لها ال���ة و وأك� أن ح��م�ه ال ت��� ض� م�ا�� الق�ائل، . إسالم���� ��اك��ان وأفغان��ان

فغان��ان ه�ا ال��قف في وأنه ���ءه أن تقف �اك��ان م� أ. ال�ي �ان� ت���ع بها إ�ان ال��� اإلن�ل��� 

وع�د ال��اقف ال�ي تأخ�ها دول�ه على �اك��ان وم�ها إدعاؤها أن . ال�ق� ال�� ت�اد� ف�ه ���لة إسالم�ة

أفغان��ان ت�ت�ي في أح�ان اله�� مع أنه ال ُ�عقل أن ����� م�ل� إلى ه��� دون أخ�ه ال��ل�، م��اهلة 

و��ل� ادعاؤها أن أفغان��ان وقف� . أث�اء ال��� اإلن�ل��� أن أفغان��ان �ان� ت�اد� ب���ر م�ل�ي اله�� 

م� م�ألة ل���ا م�قفا شاذا مع أن م��و�ها �األم� ال����ة أی� م��وب م�� في ال��ا�ة، ول�� ل�ا ب�ا ال�� 

  . )١(م�اس�ا ل��اح م��وع ب�ف� سف�رزا ام��ع� أفغان��ان �����ا و�ی�ان ع� ال�����

. اخ��ارها ع� مل�ها وشق�� رئ�� وزرائها �أول سف�� لها ب�اك��انودلل على ح�� ن�ة �الده �

ول��ها ل� تق�ر ه�ا، وف�ر ع�دته إلى أفغان��ان في إجازة ب�أت ال�عا�ة ال�اك��ان�ة ت��� ح�له أش�اء ال 

وفي نها�ة اللقاء ع�� ال���� ع� . ك�ا ش�ا م��ل أفغان��ان م� ص�ف �اك��ان. تل�� وأنه ل� �ع�د

  .)٢(حل ال�الف ب�� �اك��ان وأفغان��ان، م���ا أن ال�الفات ت��ث ب�� أف�اد األس�ةأمل م�� 

ی�ن�ه ح�ی�ا ش�ی�  ٢١وعلى ال�غ� م� م�اعي ال�فارة ال����ة، ن��ت ال��ف ال�اك��ان�ة في 

  .)٣(الله�ة ل�ز�� خارج�ة �اك��ان ع� ال��اع ب�� �اك��ان وأفغان��ان

ت ح��م�ه، أبلغ م��ل أفغان��ان سف�� م�� أن ح��م�ه ل� ت�لف ی�ن�ه وف�ر تلق�ه تعل��ا ٢٣وفي 

م��لها �القاه�ة ��ل� ال��س�، واألم� ف��ة ش���ة م�ه، و�ذا أرادت م�� ال��س� عل�ها أن ت�ل� ذل� 

ل�ف�� أن �اك��ان هي ال�ع���ة، وت����ات وز�� خارج��ها تأجج ال�الف، وأن فه� اوأ. م� أفغان��ان

وأن �اك��ان ُت��� . ش��ا ٢١على األهالي في أفغان��ان م�� أ�ام م�ا أد� لق�ل �ائ�اتها اع��ت "

�ل�� أفغان��ان م� م��و��� م� دول أج���ة  ااالع��اء وت��� أن ما ح�ث �ان دفاعا ع� نف�ها، ول�

وأك� أن م�ال� أفغان��ان م��ودة وق���ة ق�م�ها إلن�ل��ا ق�ل تق��� اله��، ". رص� آثار االع��اء

                                                 
دة، وبذلت جھودا لتغییر وجھة نظر بعض الدول تجاه عودة وطالبت مصر بمنح لیبیا االستقالل والوح. المسألة اللیبیة ومصیر المستعمرات اإلیطالیة السابقة ١٩٤٩بحثت الجمعیة العامة لألمم المتحدة في أكتوبر ) ١

  .وما بعدھا ٥٢٧، ص٢٠١٩انظر مرسي مختار قطب، العالقات المصریة اإلیطالیة، دار الكتب والوثائق، القاھرة . اإلیطالیین إلى لیبیا

  .الخطیبمن الحسیني  ١٨/٦/١٩٤٩في ) ٢(، محضر رقم ٠٠٧٨ – ٠٤٠٩٦١وثائق الخارجیة المصریة، ملف ) ٢

  .بشأن النزاع بین باكستان وأفغانستان ١٩٤٩یونیھ  ٣٠المصدر نفسھ، من دمحم علوبة إلى وزیر الخارجیة في ) ٣



                                                 دمجلة كلية اآلداب جامعة بورسعي                            ٥٠٩

       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                             م    ٢٠٢٠ -يوليو/  السادس عشرالعدد  

 

وم�ال�ها ت���� في م�ح اس�قالل ذاتي . ل�اك��ان �ع� ال�ق���، وال مع�ى الدعاء �اك��ان أنها ال تع�فهاو 

  .لق�� م� الق�ائل واس�قالل تام للق�� اآلخ� ال���قل �الفعل، وال ت�ل� ض� أ� ج�ء إل�ها

ل�ق�ق���، و�نه ورد ال�ف�� �أن م�� ت��� لل�ل�ی� �ع�� اإلخ�ة وال ت��� س�� ت�ف�ة األج�اء ب�� ا

وأضاف أنه ال �عل� ب�أ� ال���مة ال����ة ف��ا . ی�ل�ها ��ا ی�ل� �ل م�ل� وج�د س�ء تفاه� ب�� ال�ول���

وق� ���ز إذا رغ�� م�� ال��س� أن ت�ف� أفغان��ان . إذا �ان� هي ال�ي �ل�� ال��س� م� نف�ها

ائ� �أع�ال ال�فارة األفغان�ة أن ح��م�ه ل� ��ر القق� و  .ال��س�، وم�� ال ُتَع�ُِّض نف�ها ل��ل ه�ا ال��

وح�ى ال ی�ع سف�� م�� م�اال لل��؛ أبلغه أنه . ت�ل� ال��س�، و�ذا أرادت م�� فعل�ها أن ت�ل� ذل�

وأضاف أنه سُ��لغ �اك��ان . ك�ا أخ��ه ب�غ�ة وز�� أفغان��ان ال�ف�ض ���� في ال��س� أبلغ �اك��ان

  .)١(ى ���ن دق�قا في م�اع�ه ال�ي ت�ل� م� �ل ش�هة��ا س�عه م�ه ��أن رأ� ح��م�ه ح�

ی�ن�ه  ٢٧و�ال�غ� م� ت�لع �اك��ان ل��س� م�� في ن�اعها مع اله��، أرسل وز�� خارج��ها في 

خ�ا�ا ل�ف�� م��، ت��� أن ح��م�ه ال ت�د ت�س� أ� ��ف في ن�اعها مع أفغان��ان؛ ألن األخ��ة ال 

ش��نها، وت�عي أنها ال ت�د ض� أ� ج�ء، وال ت�د ال�عه� �اإلنفاق  ت��د �ل�ات عادلة، وت��� ال��خل في

، ألن ما ت�فقه �اك��ان ضعف وحق�قًة أنها غ�� قادرة. دوران� على الق�ائل ال�اخلة في �اك��ان وف� خ�

. ، ل�� ال�عا�ة الع�ائ�ة ی��غي أن ت��قف� ل�� ح��م�ه �ل�ات ت��� تق���هاوأك� أنه ل� .)٢(دخل أفغان��ان

، وفي حالة ما إذا �ان ال�الف حق�ق�ا ول�� ت�ق�م ��ل�؛ ی��غي أن ���ن واض�او�ذا أرادت أفغان��ان أن 

  .)٣(؛ س���ن �اك��ان م��ع�ة لل��ادثاتتق��ع أوصالهاو ش��ن �اك��ان  م�اولة لل��خل في

. ال�سا�ة و��اء على رد ال��ف��، ی�� ال�ف��، وأب�ق لل�ارج�ة ال����ة ی�ص�ها �ع�م ال�ف��� في

أفغان��ان ت��� أن ���ن للق�ائل اس�قالل ذاتي ���� وح�ة الل�ان أن ) ١: (اآلت�ة  س�اباألوع�ز رأ�ه �

. تع�یلهان���ة إك�اه إن�ل���، و���  ع���هاوالع���، وال تع��ف �ال�عاه�ات ال�ي أوج�ت خ� دوران�، وت

�اك��ان مع اع��افها ���اقة م�� ال ن أ) ٣. (ت��� أن رغ�ة وز��ها ال�ف�ض ���� ش���ة أنهاو ) ٢(

  .)٤(ت�د ت�س� أ� ��ف خ�فا على سالم�ها واس�قاللها �ال��ود ال��ض�ة �ال�عاه�ات

                                                 
  .١٩٤٩ ھیونی ٢٣دمحم علوبة في ) ٣(المصدر نفسھ، السفارة الملكیة المصریة في كراتشي، محضر رقم ) ١

  .١٩٤٩یونیھ  ٣٠رجیة في المصدر نفسھ، من السفیر دمحم علي علوبة إلى وزیر الخا) ٢

  .١٩٤٩یونیھ  ٢٧المصدر نفسھ، السفارة الملكیة المصریة في كراتشي، ترجمة خطاب وزیر خارجیة الباكستان في ) ٣

  .١٩٤٩یونیھ  ٣٠المصدر نفسھ من السفیر دمحم علي علوبة إلى وزیر الخارجیة في ) ٤
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، وت�ادل�ا االتهامات ع� م���ل�ة ١٩٥٠وق� تأزم ال��قف على ال��ود ب�� ال�ول��� م�� أغ��� 

وأرسل رئ�� ق�ائل ش��ار  .ما ح�ث، وح�ص� م�� على م�ا�عة ال��قف، وح�ص �ل ��ف على ���ها

وأوضح أنه ی��� أن ُ��لع مل�ك ال�ول ". إن�ا ال��م��ن إخ�ة: "ووز��س�ان ع���ة لل�ل� فاروق ب�أها �اآل�ة

�أنها اس�ع�ار�ة، وأن �ائ�اتها ال�ي  هاووصف. الع���ة على �ل� �اك��ان لق�مه وع�ده� س�عة مالی��

ت ل�ق�ل ���� م� ال���خ وال��اء واأل�فال ق�ب أغ��� غارات أد �١٢ق�دها ب���ان��ن ش�� في 

م� ) ب���ان�ا(ف �اك��ان ألفا م� رجال الق�ائل ��ال��ن �����ه� وال�� ل� ی���� سل ١٢ب��اور، واع�قل� 

  .)١(وأنه أراد إ�الغ مل� م�� �����ل�ة �اك��ان ع� ال�ضع ال�أساو� له�. إخ�اعه�

: أك���� وت�� ع��ان ٨ألح�اث، ففي ؤ��ها ل��ان ور و�ان� سفارة م�� ���ات�ي ت��ل ل�أی�� �اك

أن ق�ات أفغان�ة اش���� ، أك�ت ال�فارة "ت�ت� العالقات وتع�� الق�ات األفغان�ة على ال��ود ال�اك��ان�ة"

وأن األخ��ة اح��� ع� ���� سفارتها . مع ق�ائل ال��ود في ال�ع�� على ح�ود �اك��ان أر�ع م�ات

ردت �عادتها ب�في اش��اك ق�اتها، وأك�ت ح�صها على ال��اد ت�اه ث�رات الق�ائل ��اب�ل، وأن أفغان��ان 

  .وال�اقع أن ع��ان تق��� ال�فارة في ح� ذاته ���� إلى تأی�� وجهة ال��� ال�اك��ان�ة. )٢(ض� �اك��ان

وق� اتف� سف�� �اك��ان ���� ع�� ال��ار س�ف ون���ه األفغاني صادق ال���د� على ع�م إثارة 

قاش �ال��ف ال����ة ح�ل ال��اع ب�� ح��م��ه�ا، اح�فا�ا ���دة م�� ����قة لل��ف��، وح�ى ال ن

ول�� سف�� أفغان��ان ال��ی� . ت��ح دولة ص��قة م��حا ل��ل ق� �ع�د �ال��ر على عالقاتها �ال�ول���

  .)٣(أخ� ُی�لي ب�����ات ع� ق��ة ����ن��ان

سفارة �اك��ان و��ل ال�ارج�ة ال����ة، ولف� ن��ه  قابل القائ� �أع�ال ١٩٥٢ی�ن�ه  ٩وفي 

لالتفاق ال�اب�، وأب�� اس��اءه م� س�اسة ال�ف�� األفغاني ال��ی�، م���ا أن ه�ا م� شأنه اس�ف�از ال�ان� 

ووع� م��ل �اك��ان و��ل  .ل ال داعي إلثارته في دولة ص��قةال�اك��اني، و�ذا قام �ال�د س���أ ج�

  .)٤(ن ی�سل له م���ة ع� ق��ة ����ن��ان ح�ى ت���� م�� سالمة م�قف �الدهال�ارج�ة ال����ة أ

                                                 
  .١٩٥٠أكتوبر  ١٠لملك إلى وزیر الخارجیة في ، من رئیس دیوان جاللة ا٠٠٧٨ -٠٤٠٩٥٧المصدر نفسھ، ملف ) ١

  .١٩٥٠أكتوبر  ٨المصدر نفسھ، من دمحم سامي القائم باألعمال بالسفارة إلى وكیل الخارجیة في ) ٢

  .١٩٥٢یونیھ  ٩، وزارة الخارجیة، مكتب وكیل الوزارة، مذكرة في ٠٠٧٨ – ٠٤٠٩٦١المصدر نفسھ، ملف ) ٣

  .١٩٥٢یونیھ  ٩رة، مذكرة في المصدر نفسھ، مكتب وكیل الوزا) ٤
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ی�ن�ه قابل أخ�� ح��� و��ل وزارة ال�ارج�ة  ١٥ول� ت��ف �اك��ان ���اع�ها �القاه�ة، ففي 

م���ار سفارة م��، وأبلغه أن سف�� �اك��ان ال�اب� �القاه�ة ون���ه األفغاني سارا على خ�ة رش��ة 

ال��اع ب��ه�ا في أ�ة أحادی� ص�ف�ة، ث� غ��ت أفغان��ان سف��ها، و��أ ال�ف�� ال��ی� ع�له �ع�م إثارة 

وأضاف أخ�� ح��� أن ح��م�ه ت�د أال ت��ن . ���ت�� ص�في ت��ث ف�ه ع� ن�اع دول�ه مع �اك��ان

ص�ف دولة إسالم�ة ���� مع�ضا لل��اع ب�� دول��� إسالم����، وال��� أن تل�ف� ص�ف م�� ل�ا 

وق� اه�� أح�� ن��� الهاللي رئ�� وزراء م�� �األم�، وأم� �إ�الغ . ت�سله إل�ها ال�ف�ض�ة األفغان�ة

  .)١(سف�� أفغان��ان �ع�م مالءمة إثارة ج�ل ح�ل ن�اع ح��م�ه مع �اك��ان

وع�ال �ال�عل��ات، أبلغ و��ل ال�ارج�ة ال����ة سف�� أفغان��ان ����� �اك��ان م� ال�عا�ة 

فأوضح أنه ق�ل م���ه قابل سف�� �اك��ان ال�اب� ول� ی��� له ش��ا ع� االتفاق ال�� . ���� األفغان�ة

ل� ی���� م� م�اجعة ملفات ال�فارة ل�عل�  وأنه م�� وص�له .ی��دد أنه ت� ب��ه و��� م��ل أفغان��ان ال�اب�

��ي على ق��ة ����ن��ان، ما إذا �ان ه�اك اتفاٌق أم ال ؟ وأن تعل��ات ح��م�ه إ�قاف ال�أ� العام الع

وأضاف . ال��ه�� ب�اك��ان�ع�ي  الم�� في وأن ال�عا�ة للق��ة . وأن س�� إقالة سلفه تق���ه في ذل�

أن سفارة �اك��ان ُت��ر ن��ات ب�جهة ن�� ح��م�ها في الق�ا�ا ال�ي ته�ها �ق��ة ����ن��ان، وم� 

  .)٢(غان��ان ب�ق��� م���ة ���ح ف�ها الق��ةووع� سف�� أف. ح� سفارة أفغان��ان ال�د وت�ض�ح األم�

وزارة تلق� �عل��ات ال، وح�صا على إزالة ش��� �اك��ان، وع�ال �١٩٥٢ی�ل��  ٢٣و����ب ث�رة 

دمحم  ب��ق�عأن ش��ا �ل� م�ه ��اعة م���ر ��القاه�ة  أغ��� �الغا م� م�ی� م��عةٍ  ٣٠ال�اخل�ة في 

وعلى الف�ر تق�ر . أن ال����ر ف�ه تع���ا ب�ولة �اك��انوأنه الح�  .أك�� م��وب ال�ع� ال����ني

ُ��ع ب�اء على �ل� سفارة أفغان��ان، وتع��م إرساله  هت��� أنق� و . ض�� ال����ر و�ج�اء ت���ات

ل�ف�ض�ة األفغان�ة ���ة، وأن القائ� �أع�ال ال�فارة �القاه�ة ت�جه لل���عة الس�الم ال���ة ال�ي ت� ��عها ل

  .)٣(وق� أم� رئ�� ال��ا�ة ب��ل�� ال����ر لل�ف�ض�ة األفغان�ة. ن��ة ٥٠٠ال�ي بلغ� م� ال����ر و 

                                                 
  .بشأن الدعایة التي تقوم بھا أفغانستان بمصر ١٩٥٢یونیھ  ١٥المصدر نفسھ، من السفیر إلى وكیل الخارجیة في ) ١

  .المصدر نفسھ، مذكرة من وكیل وزارة الخارجیة بدون تاریخ) ٢

  .١٩٥٢سبتمبر  ٦المصدر نفسھ، من وكیل وزارة الداخلیة إلى وكیل وزارة الخارجیة في ) ٣
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و���اجعة القائ��� على ال��� ملف العالقات ال�ارج�ة، رؤ� ال��ام ال��اد في ال��اع ب�� �اك��ان 

ص�ف�ة  ومع ذل� ف�ض� األزمة نف�ها على م��ح ال��اسة ال����ة، فعلى إث� ز�ارة �ع�ة. )١(وأفغان��ان

القائ� �أع�ال سفارة  ١٩٥٣مارس  ١٠م���ة م�� خ��� ب�اك��ان، اس��عى و��ل ال�ارج�ة األفغان�ة في 

م��، وأبلغه اس��اء ح��م�ه م� ت���ح ع�� القادر ح��ة رئ�� ت���� ص��فة ال�الغ وع�� �ع�ة 

ك�وا له أنه� راض�ن ت�� ال��افة خالل ز�ارته م�� خ��� ومقابلة زع�اء ق�ائل ال����ن، وت����ه أنه� أ

  .ح�� �اك��ان، وأن أفغان��ان ت��� ال�سائ� ب�� ال����ن���

وأوضح أن ال����ح ال ُ��ه� ال�ق�قة، ألن �اك��ان أت� ب�ع�اء ال����ن ال��ال�� لها لإلدالء ب�ل� 

ت�اه م�� ال�����ات، وه�الء ل�� له� ح� ال��ی� �اس� ����ن��ان �لها، وأن ال����ح ت�ك أث�ًا س��ًا 

وأن ح��م�ه . و�ذا أرادت مع�فة ال�ق�قة ف�ع�اء ال����ن ال�ق�ق��ن م�ج�دون في أفغان��ان. ك�ولة إسالم�ة

  .)٢(تل��� ت��ی� ال����ح ن��ا للعالقات األخ��ة

وردت م�� على ال���مة األفغان�ة �أنها ت�ل� ت��ی� أم� ل� �قله ع�� القادر ح��ة، وأنه ل� �قل 

ئل ال����ن�ة م��ورن �ال��� ال�اك��اني أو أن أفغان��ان هي ال�ي ت��ك ال�سائ�، وما أن زع�اء الق�ا

أح� أن أخ�� ال�قال ��ل�ة ع� ����ن��ان تل� ال�قا�عة ال�ي ق�ل إنها ت��� االس�قالل، ول�� : "قاله

ل� أس�ع ع�ها، أحابي �اك��ان ح�� أق�ر أن�ي ل� أج� لها على ال��ود أث�ا، فق� ذه��ا إلى ح�� ال�اتان و 

وألق�� في ب��اور �ل�ة في حفلة ح��ها رئ�� وزراء مقا�عة ال��ود، فقل� ���ني أن أر� ����ن��ان 

  ".ش��ًا ال وج�د له، فاع��ض ال�اض�ون على �ل�ة ش��ًا وقال�ا إنها ل��� ش��ا

ن�اعًا ب�� و�لف� م�� سفارتها في �اب�ل �ال�د وال�ه��� م� أم� ما ُن��، وال�أك�� على أن ه�اك 

وأن ال��افة ���� ح�ة، . �اك��ان وأفغان��ان على ما ُ���ى دولة ����ن��ان، ول� ُی�ّ� في أم�ها �ع�

  .)٣(و�ص�ار ت��ی� ح���ا ت��� أفغان��ان س�ف�ح �ا�ا ل��ل م� ال���ة ت���ه

ب�أیه� وق� حال� م��لة ����ن��ان دون ه�وء العالقات ب�� أفغان��ان و�اك��ان، وت��� األفغان 

. �أن ال�اتان ال�ی� ی�لف�ن س�عة مالی�� ن��ة له� ال�� أن �ع���ا م��قل�� في دولة ت��ى ����ن��ان

ور��ت ت����ات األفغان على أنه� ال ���ع�ن في تل� األصقاع، و����ون أن ی�وها دولة، وأنه ��� 
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  .١٩٥٣مارس  ١١، السفارة الملكیة المصریة في كابول، مذكرة في ٠٠٧٨ – ٠٤٠٩٦١المصدر نفسھ، ملف ) ٢

  .١٩٥٣مارس  ٢٤ال السفارة المصریة في كابول في المصدر نفسھ، من وكیل وزارة الخارجیة إلى القائم بأعم) ٣



                                                 دمجلة كلية اآلداب جامعة بورسعي                            ٥١٣

       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                             م    ٢٠٢٠ -يوليو/  السادس عشرالعدد  

 

غان��ان، ول� تف�� في إج�اء وذل� مع أن ����ا م�ه� �ع���ن �أف. إج�اء اس�ف�اء ل�ع�فة رغ�ة ال�اتان

  .أما �اك��ان ف��ف� ف��ة االس�ف�اء. اس�ف�اء ب��ه�

وق� ف�� ال��اع ن���ة لل�أث�� ال����اني على ال���م���، وع��ما اس�قال م���د خان م� ال�زارة في 

ران� ال�ي تع��� خ� دو  ١٩٢١، �ل� خل�ف�ه ال���ال دمحم داود م� ب���ای�ا تع�یل معاه�ة ١٩٥٣س����� 

و�ان �ل�ه غ���ا، ألن �اك��ان خلف� ب���ان�ا ��ولة ذات س�ادة . ح�ا ب�� أفغان��ان واله�� ال����ان�ة

بلغ� ال���لة ذروتها ع��ما أعل�� �اك��ان ع�مها ت�ح��  ١٩٥٥وفي مارس  .)١(ج��ب أفغان��ان

راء أن ق�ار �اك��ان ح��ة و�ان رد الفعل األفغاني س��عا، فأعل� رئ�� ال�ز . مقا�عات �اك��ان الغ���ة

وه�ج�� . عل� �اك��انح�ق�ا ألف ش�� سفارة �اك��ان ��اب�ل، وأ ١٥وهاج� . هع�ائ�ة، وأن�رها �ع�اق�

و�ال�� �اك��ان أفغان��ان ب�ق��� اع��ار رس�ي، واس��ع� �ع��ها . ق��ل��ي �اك��ان �ق��هار وجالل آ�اد

ع�ض� القاه�ة وال��اض وسا��ه�ا، وق�م� أنق�ة ق� و . اتوت�ادل�ا االتهام. ال�بل�ماس�ة وأغلق� ال��ود

واق���ت مه�ة ال�س�اء على م�ألة إهانة عل� . و�غ�اد خ�ماته�ا، وشه�ت �اب�ل ن�ا�ا دب�ماس�ا

وق� ان�ه� . �اك��ان وال��ائ�، ح�� اش���� لق��ل ال�سا�ة أن ُ����ع� ال��� في ق��ة ����ن��ان

  .)٢(خارج�ة أفغان��ان عل� �اك��ان على م��ى ال�فارة ال�اك��ان�ة س����� رفع وز�� ١٣األزمة، ففي 

وعلى ال�غ� م� ح�ص م�� على . ان�ه� أزمة إهانة عل� �اك��ان ول� ت��ه ق��ة ����ن��ان

ب��ح�� وال�ات غ�ب �اك��ان �ال���ة لل��اع مع  ١٩٥٥ال��اد، ون��ا أله��ة ق�ار �اك��ان في س����� 

وأوض�� في تق���ها اس��اء أفغان��ان، وس�� . رة م�� ص�� ذل� �أفغان��انأفغان��ان، تا�ع� سفا

  .)٣(وت�قع� ال�فارة أن ت��ء العالقات ب�� ال�ول���. م��لها في ��ات�ي

. وص�ق� ت�قعات ال�فارة، ف��دت أفغان��ان دع�تها الس�قالل م��قة ال��ود و�ج�اء اس�ف�اء ف�ها

وفي ال�قابل دع� ح��مة أفغان��ان م�ل� . ة أفغان��ان ال�عائ�ةن�ف��� اس����ت �اك��ان ح�ل ١٩وفي 

  .)٤(زع�اء الق�ائل األفغان�ة، وق�ر تأی��ها في ع�م االع��اف ب����ن��ان ���ء م� �اك��ان

                                                 
  .٣١٢  -٣١٠لنشوفسكي، مرجع سابق، ص) ١

  .٣١٣ - ٣١٢المرجع نفسھ، ص) ٢

وصدر بالغ . ون توحید غرب باكستانسبتمبر أقرت الجمعیة التأسیسیة قان ٣٠في . ١٩٥٥أكتوبر  ١٠، مصدر سابق، تقریر السكرتیر الثاني بالسفارة، في ٠٠٧٨ – ٠٤٠٩٥٨وثائق الخارجیة المصریة، ملف ) ٣

  .مناطق القبائل في مقاطعة - إمارتا بھاوالبور وخیربور  -مقاطعة بلوخستان  - البنجاب والسند والحدود الشمالیة الغربیة : أكتوبر یصبح إدماج مقاطعات وإمارات الجناح الغربي لباكستان ١٤أنھ ابتداء من 

وصل كابول زعیمان من السوفیت، وأكدا تأییدھما لألفغان بشأن بختونستان وتعھدا بتقدیم المساعدة، وتم توقیع ثالث وثائق تضمنت تعھد  ١٩٥٥دیسمبر  ١٥ في. ٣١٦ -٣١٤لنشوفسكي، مرجع سابق، ص) ٤

  .بالحیاد وعدم االعتداء ١٩٣١بتسلیف أفغانستان مائة ملیون دوالر، وتأیید التعایش السلمي والحكم الذاتي، وتمدید معاھدة 
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و�ل ال�الف ب�� �اك��ان وأفغان��ان م�ضع ح�ی� ب�� ال����ل�� ال�اك��ان��� وسف�� م�� 

� �اك��ان لل�ف�� أن أفغان��ان ت�سل ب�� ال��� واآلخ� م�ل��� ش�ا حاك ١٩٥٦ففي ی�ای� . ���ات�ي

إل�الق ال�ار ع�� ال��ود، وأنها ب�ل� ُت�سل رجالها إل�الق ال�ار على ال�اتان ال�ی� ت�ال� له� ب�ق��� 

ك�ا ش�ا رئ�� وزراء �اك��ان لل�ف�� مهاج�ة رادی� �اب�ل ل�اك��ان وم�اولة إثارة الق�ائل . ال����

ضاف ال�ف�� في تق���ه أن ه�اك م�اوالت الج��اع رؤساء ال���م���، ول�� ل� ت��ح ألن وأ. ض�ها

�اك��ان ت�� ع�م إثارة م�ألة ����ن��ان �اع��ارها م�ألة داخل�ة، ب���ا تع���ها أفغان��ان ال��ألة ال�ح��ة 

، و�ل��م� ال�بل�ماس�ة وه��ا �ان ال��اع ال�اك��اني األفغاني م�ل اه��ام م��� . )١(ال��ی�ة �ال��اح�ات

  .ال����ة �ال��اد ال���ب ���اولة إزالة أس�اب ال�الف ب�� ال�ول���، ول�� دون ج�و� 

  : م�� وم��وع ال��اع�ة األم����ة ل�اك��ان واتفاق �اك��ان وت���ا

قام� ث�رة ی�ل��  ،١٩٥١األوس� في أك����  ال�فاع ع� ال��ق  �ع� رف� م�� ف��ة م���ة

أع�ت  ١٩٥٣قائ��ن عل�ها �العالقات مع �اك��ان، ف�ع� س�عة أشه�، وت��ی�ا في ف��ای� ، واه�� ال١٩٥٢

وجاء ض�� ع�امل ال�قارب أن م�� ت��ل ال��ارة . وزارة ال�ارج�ة م���ة ت�اول� ع�امل ال�قارب وال��ر

لها ال�ول�ة ب�� ال�ول اإلسالم�ة، و�اك��ان دولة ناش�ة ت���� �اإلسالم، وت����ع م�� تأی��ها في م�اك

وأن . وأن م�� و�اك��ان ت����ان في ال����عة اآلس���ة الع���ة. ، وت��� ثقاف�ها ف�هاوفي ت�ع�� م���ها

  . )٢(�اك��ان ته�� ���اكل ال�ول اإلسالم�ة، وم�اقفها م� ق�ا�ا إن�ون���ا وفل���� ت��� ذل�

ت أح�الها ق� ت��لع ل�عامة العال� األولى أن �اك��ان إذا اس�ق� : م�أل���إلى ولف�� ال����ة ال��� 

ال�ان�ة أنها إذا ان��� ل�ول ال��ق األوس� ت��ح أك�� دولة ف�ه ���� م�اح�ها وس�انها، إال و . اإلسالمي

إذا ُأل�ق� اله�� ب�ول تل� ال���قة؛ ف���ف�� م�� م� ت�اف� ال�ول��� في االح�فا� �����ها �عامل مه� 

ة خ��ة أم�ر ت��لف� ال��� في العالقة مع �اك��ان، أولها م�اع�ها ح�دت ال���� ��ا  .لل��ازن ب��ه�ا

ل�� ال�ول اإلسالم�ة ل�أی��ها في ن�اعها مع اله��، وأنه على ال�غ� م� مالح�ة سف�� م�� ل�یها �أن 

اإلن�اف وم��أ ال�عاملة �ال��ل �ق�ي إی�ارها، فإن م�� م��ف�ة �ال��اد، فال خ�ار غ��ه خاصة أن 

واألم� ال�اني ی�عل� ���قف م�� م� . ك��ان ل� ُ����ها ����� ول� ُ�ع�� على ت���ة ال���لةتأی��ها ل�ا

                                                 
  .١٩٥٦ینایر  ١٨، مذكرة السفیر إلى وكیل الخارجیة في ٠٠٧٨ – ٠٤٠٩٥٩وثائق الخارجیة المصریة، ملف ) ١

  . ١٩٥٣فبرایر  ٢٢، مصدر سابق، مذكرة في ٠٠٧٨ -٠٤٠٩٥٧المصدر نفسھ، ملف ) ٢
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ت���� حلف إسالمي،  ١٩٥٠وال�ال� ی�عل� ���اولة �اك��ان م�� عام . ال��اع ب�� �اك��ان وأفغان��ان

. و����ان�اوال�ا�ع أن وز�� خارج�ة �اك��ان ب�ل م�اعي ل����ة ال��اع ب�� م�� . وع�م ت�ح�� م��

  .)١(وال�ام� ی�عل� �االتفاقات ال��قعة، ��عاه�ة ال��اقة، واتفاق لل�قل ال���، ومعاه�ة ثقاف�ة

وتأك��ا ل�ا جاء في ال����ة، وخالل ز�ارته إی�ان؛ ص�ح وز�� خارج�ة �اك��ان أن �الده حاول� 

أنها ته�ف ل��ق�� أغ�اض ال�ق��� ب�� ال�الد اإلسالم�ة، ول�� ق��ل� جه�دها ب���ة �ع� ال�ول ��ا 

خف�ة، ل��ها ال ت��� إال م�ل�ة العال� اإلسالمي، وأنها م�أه�ة الن�هاز �ل ف�صة ل��ع�� ال��اقة ب�� 

  .ال�ول اإلسالم�ة وال ت�الي ��� ُی��� إل�ه الف�ل

�أنها وت����ات وز��  ١٩٥٢د�����  ٢٦وأله��ة تل� ال�����ات، أب�ق سف�� م�� في 

ب���وت ق�ل شه��� ت��� ما أك�ته ال�فارة في تقار��ها م� أن �اك��ان عات�ة على ال�ول خارج�ة �اك��ان 

ك�ا نقل ال�ف�� لل����ل�� ب�اك��ان شع�ر م�� ن�� �الده�، وأن ه�اك ض�ورات ت���ها . اإلسالم�ة

�ان، �ان ی�دده وال�اقع أن ما �ان ی�دده ساسة �اك� .)٢(الت�اذ خ�ة في ال��اسة ال�ول�ة ول�الها ما ات��تها

�ع� ال������، والس��ا اإلخ�ان ال��ل��ن، و�ان م���ن ت����اته� أنه على ال�غ� م�ا ق��ل� �ه 

�اك��ان م� جفاء ال�الد الع���ة، �ل� م���ة ل�ل ق��ة ع���ة، ألنها تفعل ذل� ال ج��ا على س�اسة 

  .)٣(لإلسالم وتعال�� الق�آن ت�ادل ال��افع و�ن�ا ق�اما ب�اج� األخ�ة اإلسالم�ة والفه� ال���ح

في ض� م�� لل�ع��� الغ��ي،  ١٩٥١وال�اب� إنه إزاء ف�ل ب���ان�ا وال�ال�ات ال����ة عام 

ی�ل�� األحالف، ح��تا جه�ده�ا في دول ال��اق ال��الي ال����ة ب�� ت���ا  ٢٣ورف� م�� �ع� ث�رة 

و�ان� أولى ث�ار  .��ي أن ت�خل في اتفاق�اتو�اك��ان، وال�ي ُی���� م�ها ل�ع�رها أك�� �ال�ه�ی� ال��ف

تغفل ال�الت اإلسالم�ة، ب�أت  ١٩٢٣ف�ع أن األخ��ة �ان� م�� عام . اتفاق �اك��ان ت���اه�ه ال��اسة 

وشار�� في ال��ت�� اإلسالمي . وأخ�ت ت�ق�ب ل�اك��ان وت��ادل ال�ع�ات معها. ته�� �ال�ول اإلسالم�ة

  .ح�ى جاء اتفاق ال�عاون ب��ه�ا. )٤(��ان، وم�ت��ات أخ�� ب�اك١٩٥١عام 

                                                 
  . المصدر نفسھ) ١

  .١٩٥٢مبر دیس ٢٦، تقریر السفارة المصریة في كراتشي في ٠٠٧٨ – ٠٤٠٩٦١المصدر نفسھ، ملف ) ٢

  ".سنوات بقلم صالح عشماوي ٥باكستان في "، ١٩٥٢أغسطس  ١٢في  ٧٨مجلة الدعوة، عدد ) ٣

  : ولمزید حول عالقة تركیا بباكستان راجع . ، مذكرة سفیر مصر بباكستان بعنوان صالت مصر بدول العالم٠٠٧٨ - ٠٤٠٩٥٧وثائق الخارجیة المصریة، ملف ) ٤

Naved, Ahmad, Pakistan-Turkey Relations, Pakistan Horizon, First Quarter 1981, Vol. 34, No. 1, PP. 105:108. 
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وعلى ال�ان� اآلخ� �ان� ه�اك م���عة م� الع�امل ال�اخل�ة وال�ارج�ة ت�فع �اك��ان �ال ه�ادة 

��� ال��ی�  ١٩٥٣ومع ب�ا�ة . ن�� االع��اد على الغ�ب، وال��ح�� ����ه لل�فاع ع� ال��ق األوس�

وق� زار سف�� ال�ا�ان القائ� �أع�ال سفارة م�� في . س�في �اك��ان ع� م�ألة ال�فاع ع� ال��ق األو 

فأجا�ه أن م�� وال�ول الع���ة وضع� ش��ا وه� ت�ق�� أمان�ها ال����ة . ی�ای�، وسأله ع� األم� ٢٨

ف��ای� سأل و��ل خارج�ة �اك��ان القائ� �أع�ال سفارة م�� ع�  ٢٠وفي . �إنهاء مفاوضات ال�الء

وس�، وقال ماذا ���ن أم�ه وال�ه�د قائ��ن �ال���قة والع�ب ال �����ع�ن م�ض�ع ال�فاع ع� ال��ق األ

االش��اك معه� ؟ وأن م�قف الغ�ب في ال�اضي أنه ال ���ع م��وعا ال ����ك ف�ه ال�ه�د، وأن الع�ب 

ل� أص�وا على اس��عاده� ل� ���ه� الغ�ب �األسل�ة، وت�اءل هل ی�غ�� م�قف الغ�ب؟ ورد م��ل ال�فارة 

  .)١(م�� والع�ب ��ال��ن ب��ف�� ق�ارات األم� ال����ة، والغ�ب ُم��� ب�� إرضاء الع�ب أو إس�ائ�ل�أن 

ك�ا زار سف�� �اك��ان ���ی�ة الها� وز�� م�� ال�ف�ض، وأسه� في ال��ی� ع� اه��ام 

ل���مة اآلن وق� ان�ه� ا: "ح��م�ه �ق�ا�ا ال�ول اإلسالم�ة، ث� وجه ل�ز�� م�� ال�ف�ض ال��ال ال�الي

ال����ة م� حل ق��ة ال��دان ال�ي �ان� العق�ة في ال�فاوضات ال����ة ال����ان�ة، أال ت��� االش��اك 

رد وز�� م�� ال�ف�ض و " ؟الء ع� ق�اة ال����في حلف لل�فاع ع� ال��ق األوس� إذا ق�ر اإلن�ل�� ال�

ها ال�ول الع���ة، وس��قى م��قة ل� تق�م م���ة واف�ة لل�فاع ع� ال��ق األوس� ما ل� ت���ك ف�"�أنه 

وأنه على ب���ان�ا وال�ال�ات ال����ة أن ت�ازن ب�� ص�اقة . ال��ق األوس� ثغ�ة في دفاع ال��لة الغ���ة

وأضاف أن ال�ل ه� جالء ال�قات ال����ان�ة ". أر�ع�� مل��نا م� الع�ب و��� جاس�س�ة مل��ني صه��ني

  . )٢("�ات ال����ة و����ان�ا ل��� والع�ب اق��اد�ا وع����اف�را ع� م��قة الق�اة، ث� م�اع�ة ال�ال

مای� وخالل ز�ارته �اك��ان، ص�ح داالس وز�� ال�ارج�ة األم���ي أنه على دول ال��ق  ٢٢وفي 

قل��ي ع� نف�ها، وأن دول الغ�ب ل��� في م��� ���ح لها م�ف�دة األوس� أن ُتع� م��وعا لل�فاع اإل

�ات�اذ ت�اب�� دفاع�ة واسعة ض� اع��اء م���ل، و���غي أن ���ن ه�اك م��وع م���ك، ألن ال�فاع 

ال����ك أقل نفقة وأك�� وفاء �ال�ق��د، وأنه ل��� ل��ه خ�ة مع��ة ل��ام ه�ا ال�فاع، ول��ه �ق�ر ما 

  .ن أن تق�م �هت����ع �اك��ا

                                                 
  . ١٩٥٣فبرایر  ٢٠ینایر و  ٢٨المصدر نفسھ، من القائم باألعمال إلى وكیل وزارة الخارجیة في ) ١

  . ٩٥ - ٩٤، ص٢٠١٥ھرة ، دار الكتب والوثائق القومیة، القا١عبد الحمید شلبي، حلف بغداد في الوثائق المصریة، ج) ٢
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وق� أبلغ خل�� ال�مان حاك� �اك��ان ال��ق�ة سف�� م�� أنه ت��ث مع داالس، وأفه�ه أن ه�ه 

ال�ول إسالم�ة، ومه�ا ��� ف�ها م� ن�ام لل�فاع فه� ن�ام ب�� دول إسالم�ة، ف���ه ما ش���، وأن ال��ب 

�ات�� �ال�فاع ع� ه�ه األق�ار، وت���ا ال�ق�لة ل� ت��ن في أورو�ا، وس���� م� ��ر�ا إلى ت���ا ول� تفي ق

وأنه . ل� ت����ع ال���د وح�ها، فالب� م� ن�ام لل�فاع ���ع دول ال��ق األوس� م� �اك��ان إلى ت���ا

ال ���� أن ی�افع ع�ه ال��ق األوس� دول م� خارجه، و�ن�ا ی�افع ع�ه أهله، وه�ا ی��قف على حل م�ألة 

  .)١(ان�ة ع� م��ق�اة ال���� وجالء الق�ات ال����

وز��  ١٩٥٣س�����  ٢٣وحاول سف�� م�� اس���اح م�قف �اك��ان ���رة أدق، فال�قى في 

خارج��ها ف�ر ع�دته م� واش���، وت��ثا ع� خ���ه �األم� ال����ة ع� ق��ة ال�غ�ب وما ح�ث م� 

ی�ون في ع�دته رغ�ة وأوضح ال�ف�� له أن م��و�ي ال��لة الع���ة �األم� ال����ة . ان��اف م��وب ف�ن�ا

ع� االش��اك في م�اق�ة ق��ة ال�غ�ب، و�ع�ق�ون أن �اك��ان غ�� راض�ة ع� ج�اعة تق�دها اله��، 

  .)٢(وق� نفى وز�� خارج�ة �اك��ان ه�ا. وتف�� في ��لة أخ�� ت���ك ف�ها ت���ا والع�اق و�ی�ان

لالتفاق على إن�اء ��لة لل�فاع  وال�اقع أنه �ان� ه�اك ات�االت ب�� أنق�ة و��ات�ي و�غ�اد و�ه�ان

وص�ح م���ث �اس� ال�ارج�ة ال����ة في أواخ� س����� أنه ی��قع عق� اج��اع . ع� ال��ق األوس�

�إح�� ه�ه الع�اص� ل�ضع ص�غة م��وع حلف ت�عه� ���ج�ه ه�ه ال�ول �ال��اف�ة على سالمة ه�ه 

الع���ة �ع� ق��ل الع�اق االش��اك في ال�لف،  وأن االج��اع س����ق ل��قف ال�ول. ال���قة اإلس��ات���ة

س�����  ٣٠وفي . فإذا رؤ� أن ه�اك اس�ع�ادا م� دول ال�امعة الع���ة، س�ُ�لف الع�اق �ال�فاوض معها

ورأت �اك��ان أن �ق��� ال�لف . اج��ع وز�� خارج�ة �اك��ان ��ف��� إی�ان والع�اق و��� معه�ا األم�

سائ� ال�ول الع���ة، وح��ها أنه ی��ل� م� ال�ول الع���ة أن ت�ح� صف�فها  م�ق�ا على ال�ول األر�ع دون 

  .)٣(ق�ل أن ُ��ل� م�ها ال��اه�ة في ال���وع

و�ان ه�ا األم� م�ضع اه��ام الق�ادة العامة للق�ات ال��ل�ة ال����ة، ف�ل�� م� وزارة ال�ارج�ة 

ال�� ق� ت��� له �اك��ان وت���ا  Normedoم�افاتها ��عل�ماتها ع� م�ألة حلف ش�ال ال��ق األوس� 

وق� ردت . و�ی�ان والع�اق، وال�� س��ل م�ق�ا م�ل االق��اح ال��اعي �إن�اء حلف ع���� لل��ق األوس�

                                                 
  . ١٩٥٣مایو  ٢٩، من السفیر إلى وكیل الخارجیة في ٠٠٧٨ - ٠٤٠٩٥٧وثائق الخارجیة المصریة، ملف ) ١

  . ١٩٥٣سبتمبر  ٢٨المصدر نفسھ، من السفیر عبد الوھاب عزام إلى وكیل الخارجیة في ) ٢

  .١٩٥٣شرق األوسط، في أول أكتوبر ، مذكرة بشأن إنشاء حلف دفاعي لل٠٠٧٨ – ٠٤٠٩٦١المصدر نفسھ، ملف ) ٣
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وزارة ال�ارج�ة ال����ة م���ة اه��ام ت���ا ب����� ج�هة م� دول ال��ق األوس� ت�اع�ها لل�ق�ف أمام 

ام م�� وال�ول الع���ة إلى حلف دفاعي ع� ال��ق األوس�، ال��� ال���عي، وأنها ی��� م� ان��

وأن ز�ارة دمحم أی�ب خان قائ� ال��� ال�اك��اني وو��ل وزارة . ول�ل� ت�لع� إلى �اك��ان و�ی�ان والع�اق

ال�فاع ال�اك��ان�ة إس���ر م��زا ل����ا ل��� م��د رد ل��ارة ال�ع�ة الع����ة ال����ة ل�اك��ان، ول��ها 

  .)١(���ضع تعاون ع���� ب�� ال�ول���، ن��ا لل��وف ال�ي ��� بها ال��ق األوس�ت��ل 

وفي إ�ار اه��ام م�� �ان��ام �اك��ان ل�لف ال�فاع ع� ال��ق األوس� ال�� ���� ال��ت�� 

ف�ع� . له، تا�ع� ال�فارة رحلة حاك� �اك��ان ل�ول ال��ق األوس� وأور�ا، وح�ص� على إحا�ة ال���مة

أك� ال�ف�� أنها و�ن �ان� لالس��فاء فإن لها صلة  ١٩٥٣أك����  ٢١ب�ء ال�حلة، وت��ی�ا في أ�ام م� 

. ����وع ال�فاع ع� ال��ق األوس� ال�� ���� م� أجله ت���� حلف ب�� الع�اق و�ی�ان وت���ا و�اك��ان

ل مل� الع�اق ودلل على ذل� ب����ح سف�� الع�اق �أن ز�ارة حاك� �اك��ان ل�غ�اد وز�ارة ال�ل� ف��

وأضاف ال�ف�� أن س�اسة ال�ول الغ���ة �ال��ق األوس� . ال��تق�ة ل�اك��ان م� وسائل ال�ق��� ب�� ال�ل�ی�

م�ت��ة ب����ة ال��اح�ات ال����ة ال����ان�ة، فإذا ن���؛ س���د م�اع�ها ل�لف ال��ق األوس� آملة 

. ها ال�لف ب�� �اك��ان وت���ا والع�اقو�ذا ف�ل� س�ل�أ إلى وس�لة أخ��، وم�. أن ت���ك ف�ه م��

  .)٢(وأضاف أن حاك� �اك��ان س��ور القاه�ة وال��اض، وه�ه ال��ارة س���ف حق�قة رحل�ه

وت�ام� م�ل �اك��ان إلى م��وع ال�فاع ع� ال��ق األوس� مع إب�اء �ع� م���ل�ها اس��اءه� م� 

ن ن�� ال���مة ل�ل�، وجاء في تق���ه أن و��وره لف� سف�� م�� ب�اك��ا. س�اسة م�� وال�ول الع���ة

ال�اك��ان��� ی�ددون أن الع�ب ل� ی���وه� في �����، و��اوون ب��ه� و��� اله��، ول� �����ا �اك��ان 

ل�  ١٩٤٩لل��� ال�ي اق��ح�ها، و��لل�ن على ذل� �أن ال��ت�� اإلسالمي ال�� ُعق� ب�عا�ة ح��م�ه� عام 

و��ل� ال��ت�� . ج��اعه ف�ها، وُ����� م�� س�ة أن ُی�عى لالج��اع ������� م� ح��مة ع���ة ت����ا ال

، شار�� ف�ه دول ع���ة، ول� ت��� ت�ص�اته �إن�اء ه��ة اق��اد�ة إسالم�ة، ث� ١٩٥١االق��اد� عام 

  .قام� ه�ه ال�ول ب�ع�ة �اك��ان له��ة اق��اد�ة ت���ك ف�ها اله��

��ان، أنها دع� الج��اع رؤساء ال���مات اإلسالم�ة وأضاف ال�ف�� أنه م� أس�اب اس��اء �اك

وأن س��ت�� ال�ارج�ة . ل��� إن�اء ه��ة اس��ار�ة تق�ب ب��ه� في األم�ر ال�ول�ة، ول� تل� اس��ا�ة ع���ة

                                                 
  .١١٤، ١١٣، ١٠٢عبد الحمید شلبي، مرجع سابق، ص ص) ١

  .بشأن رحلة الحاكم العام في باكستان ١٩٥٣أكتوبر  ٢١، من السفیر إلى وكیل الخارجیة في ٠٠٧٨ – ٠٤٠٩٦١وثائق الخارجیة المصریة، ملف ) ٢
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وأك� ال�ف�� في تق���ه أن ت���ح ". أن ح��م�ه ضاق� �أع�ال ال���مات الع���ة"ال�اك��ان�ة ص�ح له 

ول� ����ع� ال�ف�� أن تغفل �اك��ان ع� ال�ول الع���ة وت�ای� . ت�ع� �ه ح��م�هال���ت�� �ع�� ع�ا 

وق� أب�� وز�� ال�ارج�ة ال���� . ل��ن وواش���؛ إذا �ل� ال�ول الع���ة ت�الفها ف��ا ت�اها ض�ور�ا لها

  .)١(ذل�، وأم� �إع�اد م���ة ع� م� ال�ول الع���ة اه��اما ��ا رص�ه ال�ف�� م� اس��اء �اك��ان

وأع� ق�� آس�ا ب�زارة ال�ارج�ة م���ة، و�ل� م� اإلدارة الع���ة م�افاته �����ة ع� ال��ت�� 

  .)٢(االق��اد� اإلسالمي وم�قف م��، وما ت� ��أن عق� ل�انه �القاه�ة

ع� وج�د مفاوضات ب�� �اك��ان وال�ال�ات  ١٩٥٣و�ان إعالن رئ�� وزراء اله�� في أول ن�ف��� 

وفي . الف و�ن�اء ق�اع� ع����ة ش�ال �اك��ان ق�ب �����، م�ضع اه��ام م��� ال����ة لعق� ت�

م�ا�ع�ه ال�ق�قة ل�����ات ال�اك��ان��� ��أن ال�خ�ل في حلف لل�فاع ع� ال��ق األوس�، نقل ال�ف�� 

ن�ف��� �أن �اك��ان ل� ت�ل� دع�ة  ٣ل�زارة ال�ارج�ة ت���ح وز�� الع�ل ال�اك��اني ���ل� ال��اب في 

م� أ�ة دولة غ���ة لل�خ�ل في حلف لل�فاع ع� ال��ق األوس�، ول� ت�� أ�ة خ��ة في س��ل حلف 

وف�ر تلق�ها ال��ق�ة أرسل�ها وزارة ال�ارج�ة للقائ� العام للق�ات ال��ل�ة وسف�اء . دفاعي ب�� ال�ول اإلسالم�ة

  .)٣(م�� �أنق�ة و�غ�اد

�ارج�ة األم���ي وج�د مفاوضات ت�عل� �أ�ة وفي ح�� أن�� ال����ل�ن ال�اك��ان��ن ووز�� ال

م�الفة ع����ة، أك� سف�� م�� أن ال�قارب ال ر�� ف�ه، وأن ساسة وع������ أم������ زاروا �اك��ان، 

وأن قائ� ال��� زار . ودلل �أن رئ�� وزراء �اك��ان �ان سف��ا ب�اش���. و�ل الق�ائ� ت�ل على ال�قارب

وأضاف أن م�ح واش��� مل��ن �� ق�ح ل�اك��ان ف�ح قل�ب ال�اس . واش��� ث� زارها حاك� �اك��ان

وأضاف أنها ت�عى ل�قاومة ال���ع�ة، وأملها في اله�� ضع�ف ألن س�اس�ها م�ای�ة، . )٤(وال���مة لها

وت�� أن ت��ها ل�لف ت���ك ف�ه ال�ول الع���ة، . وأنها ت�� في �اك��ان وتق�ر صالتها �العال� اإلسالمي

وخ�� ال�ف�� تق���ه . م� اش��اك الع�ب حاول� عق� حلف م� ال�الد اإلسالم�ة غ�� الع���ةفإن ی��� 

م��را ما س�� أن أوصى �ه م� إرضاء �اك��ان ح�ى ال ت��� وح�ها في م�اص�ة ال�ال�ات ال����ة م�ل�ة 

                                                 
  .المصدر نفسھ) ١

  . ١٩٥٣نوفمبر  ١٥ون السیاسیة بوزارة الخارجیة إلى اإلدارة العربیة في المصدر نفسھ، مذكرة إدارة الشئ) ٢

  . ١٩٥٣نوفمبر  ٤، من السفیر عبد الوھاب عزام إلى وكیل الخارجیة في ٠٠٧٨ -٠٤٠٩٥٧المصدر نفسھ، ملف ) ٣

  :اجع حول أزمة الطعام والقمح في باكستان، والمساعدات األمریكیة لباكستان للتغلب على تلك األزمة ر) ٤

Foreign relations of the United States, 1952 – 1954,Vol. XI, P. 1822, Pakistan’s Food Situation; P. 1828, The wheat Problem. 
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�فاع به�ا ال�قارب �ه�ها للعال� الع��ي، وح�ى ُ���فاد م�ها في ال�ق��� ب�� م�� وال�ال�ات ال����ة، واالن

  .)١(وأك� أن تع��� صالت م�� ب�اك��ان س��ه� لالس�ق�ار �ال��ق األوس�. في ن�ل م�� م�ال�ها

ع� تقارب �اك��ان وال�ال�ات ال����ة، و�م�اد ال�ان�ة  ١٩٥٣وع��ما ت�ای� ال��ی� في أواخ� ن�ف��� 

ردود أفعال ع�ی�ة، واه�� سف�� م�� لها �ع�اد ح��ي وات�اذها ق�اع� ع����ة ف�ها، �ان ل�ل� األن�اء 

ن�ف��� سل� ال�ف�� ال��ف��ي م���ة ل���مة �اك��ان  ٣٠فأوضح أنه في . قاه�ةب�اك��ان ب�ص�ها ونقلها لل

ع� ال�فاوض مع �اك��ان الت�اذ ق�اع� ف�ها و�دخالها في ��لة ���ث أوضح ف�ها أن ص�فا أم����ة ت

�ع غ� ال��ف ع� ه�ه ال�فاوضات؛ ألن ات�اذ ق�اع� في ��تل�  م�س��وأن . ع����ة �ال��ق األوس�

  .)٢(�اك��ان ق�ب ال��ود ال��ف���ة واش��اك �اك��ان �ال��لة ال����رة یه�د سالمة االت�اد ال��ف��ي

وفي ح�� أك� سف�� م�� أه��ة ال��قف ال��ف��ي، ش�� في ت����ات وز�� خارج�ة أفغان��ان، 

�ع�  �اب�لوأك� ال�ف�� أن ز�ارة ن����ن . نائ� ال�ئ�� األم���ي �Nixonأن ال��ألة ل� ُت��� مع ن����ن 

ل على ت����ات وز�� خارج�ة أفغان��ان. ُت��� ال���ك ل��ات�ياله�� ث� ع�دته    .و���غي أال ُ�َع�َّ

وف�� . وق� سأل سف�� م�� ن����ن هل ی��� ز�ارة م��؟ ف�د أنها ل��� ض�� ب�نامج رحل�ه

رة ن����ن لله�� �أنها م�اولة ل���ی� م�اوفها و�فهامها أن تقارب �الده مع �اك��ان ال ال�ف�� لل���مة ز�ا

  .)٣(ُ�ق�� م�ه تق���ها على اله��، ول�� تق��ة ال�ول ال���ق�ا��ة

د����� لل���مة ال����ة ب�����ات رئ�� وزراء �اك��ان في ح�ی�ه  ١٠ك�ا أب�ق ال�ف�� في 

ه ال ول� تفاوض أ� دولة ل���ها ق�اع� ع����ة، وت�ف� ت�خل أ� ال�ه��، ال�� أعل� ف�ه أن ح��م�

وعل� ال�ف�� �أنه . دولة في س�اس�ها ال�اخل�ة وال�ارج�ة، ول�� م� شأن غ��ها ال���ث في ه�ه ال��ائل

ق�� ب�ل� اس���ار ت�خل نه�و في ش��ن �اك��ان وت����اته ال����رة ع� عق�ها ت�الفا ع����ا مع 

ولف� ال�ف�� ن�� ال���مة لل�لة ب�� ال�ال�ات ال����ة و�اك��ان، وأن األولى ماض�ة . )٤(ال�ال�ات ال����ة

في س�اس�ها ل�ق��ة دول آس�ا أمام ال���ع�ة، وت���� حلف ب�� دول ال��ق األوس� له�ا الغ�ض أو على 

  .)٥(األقل م�الفة ال�ول ال�ي ی���ى لها م�الف�ها ل��� عق� ه�ا ال�لف

                                                 
  . ١٩٥٣نوفمبر  ٢٨، من السفیر إلى وكیل الخارجیة في ٠٠٧٨ - ٠٤٠٩٥٧وثائق الخارجیة المصریة، ملف ) ١

  . ١٩٥٣دیسمبر  ١٢یل الخارجیة في المصدر نفسھ، من السفیر إلى وك) ٢

  . ١٩٥٣دیسمبر  ١٢نوفمبر و  ٢٨المصدر نفسھ، من السفیر إلى وكیل الخارجیة في ) ٣

  . ١٩٥٣دیسمبر  ١٠المصدر نفسھ، من السفیر عبد الوھاب عزام إلى وكیل الخارجیة في ) ٤

  . ١٩٥٣دیسمبر  ١٢المصدر نفسھ، من السفیر إلى وكیل الخارجیة في ) ٥
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ها �اله�� إفادتها ���ل عاجل ب�أ�ه في العالقات اله���ة ال�اك��ان�ة، وحق�قة و�ال�� م�� سف�� 

  .)١(م�اعي �اك��ان لعق� اتفاق ع���� مع ال�ال�ات ال����ة، وص�� ذل� �اله��

ون��ا اله��ام اله�� واالت�اد ال��ف��ي و�ن�ون���ا �ال�قارب ال�اك��اني األم���ي، ولل�ع�ف على 

عها أمام صانع الق�ار، ت��ث سف�� م�� مع م��ل اله�� ب�اك��ان، فأك� األخ�� أن ال�ؤ� ال���لفة، ووض

ف�د ال�ف�� أنه إذا �ان� إعانة أم���ا ل�اك��ان . ارت�ا� �اك��ان ب�اش��� ُ��عف ال��لة اآلس���ة الع���ة

� ه�ه ال��لة، ال ت��اوز دع�ها اق��اد�ا وت�و��ها �ال�الح ��ا تفعل مع دول أخ�� فال ت��ج �اك��ان م

أما إذا اق��ى ذل� م�ای�ة �اك��ان لها، فإن ه�ا ُ��عف ال��لة . و���� لله�� أن تأخ�ا م�دا م�لها

و��� ال�ف�� مع م��ل . ف�د م��ل اله�� أنه ال ت�ج� دولة ت�� أخ�� دون أن ُتق��ها ���اس�ها. ال����رة

سعي ال�ال�ات ال����ة إلى حلف ب��  اله�� م�ألة ال�فاع ع� ال��ق األوس�، وت�اءل ع�ا إذا �ان

�اك��ان و�ی�ان وت���ا �ع�ي ان��افها ع� حلف ت���ك ف�ه ال�ول الع���ة أو أنها ت�عى لل�لف األول إلى 

  .)٢(ف�د م��ل اله�� �أنها ال ت��� أن ت��ع ب�� ال�لف��. أن ی���ى لها ال�اني ف���ن خ� دفاع آخ�

ح حاك� �اك��ان �أن �الده ال ت�خل في خ�ة دفاع ع� ولف� سف�� م�� ن�� م��ل اله�� ل����

وأضاف ال�ف�� إما أن ت��ن �اك��ان ��ا قال ساس�ها، و�ما أن . ال��ق األوس� ق�ل حل الق��ة ال����ة

وأسه� م��ل اله�� في ال��ی� . ت��ن واثقة م� إجا�ة م�ال� م�� و�م�ان مفاوض�ها هي وال�ول الع���ة

وق� أی�ه ال�ف��، م���ا أن ح�ادها ُ�َ�ِ��ها م� الع�ل لل�الم وم�ع . س���ة الع���ةع� أه��ة ح�اد ال��لة اآل

  .ال��ام ب�� الف��ق�� ال���ارع��، وت�ع� نف�ها ع� و�الت ال��ب

وق� اس��لع سف�� م�� رأ� ن���ه اإلن�ون��ي، فأك� أن اتفاق �اك��ان وال�ال�ات ال����ة ُ��عف 

  .)٣(ح��م�ه غ�� م����ة ل�ا ُ��اع ع� تفاوض �اك��ان وال�ال�ات ال����ة وأن. ال��لة اآلس���ة الع���ة

واه��� ال���مة ال����ة �األم�، و�ل�� م� إدارة ال���ن ال��اس�ة ب�زارة ال�ارج�ة دراسة م�� 

اس�ع�اد �اك��ان لل���� في االرت�ا� مع الغ�ب وال�ال�ات ال����ة ح�ى ت�اب م�ال� م�� ال�ي ُ��ل� 

  .)٤(���� في عق� م��د معاه�ة ص�اقة مع اله��إل�ها ال

                                                 
  . ١٩٥٣دیسمبر  ١٣لمصدر نفسھ، من وكیل الخارجیة إلى سفیر مصر في نیودلھي في ا) ١

  . بشأن الصالت بین أمریكا وباكستان ١٩٥٣دیسمبر  ١٢المصدر نفسھ، من السفیر إلى وكیل وزارة الخارجیة في ) ٢

  . المصدر نفسھ) ٣

  . ١٩٥٣دیسمبر  ١٧إلدارة السیاسیة في المصدر نفسھ، وزارة الخارجیة، مكتب الوزیر لألبحاث، مذكرة إلى ا) ٤
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د����� لف� ال�ف�� ن�� ال����ل�� ل�����ات رئ�� وزراء �اك��ان �أن ح��م�ه ال  ١٩وفي 

تف�� في إعارة ق�اع� ع����ة لل�ال�ات ال����ة أو ال�خ�ل في خ�ة لل�فاع ع� أ� �قعة غ�� أراض�ها، 

وخ�� ال�ف�� تق���ه �أن الق�اع� . ��ان ل�� أ� ع�وانوأن م�ادثات غ�� رس��ة ج�ت �غ�ض تق��ة �اك

الع����ة ل��� م�ضع ��� اآلن ب�� واش��� و�اك��ان، وأن ال��د ال���ي واقع ال م�الة، وس���ن 

  .)١(ه�اك اتفاق على ش�و� م� �اك��ان �ال�الح

�� ال�قى د��� ٣١ففي . ، وت��� ذل� ت��ی�ها م� اله��جان�ها حاول� �اك��ان ��أنة م�� وم�

رئ�� وزراؤها سف�� م��، وت��ث ع� أ��اع اله��، وأنها ال ت�اف �اك��ان ول��ها ال ت���ل أن ت��ن 

ِن�ا لها، وأن ال��ازن ال�� ی���ث ع�ه نه�و ���ن �ق�ة �اك��ان واس��ادها إلى دول ال��ق األوس�، ول�� 

ال���� م� ن��دلهي للعال� اإلسالمي،  وأضاف أن نه�و ���ى ان�قال. �ق�ة اله�� وت��فها في س�اسة آس�ا

و�ل� م� . وح�ر م� س�اسة نه�و وأ��اعه. و�ن �ل ما �فق�ه م� م�انة ی��قل ل��� ول�� �اك��ان

ال�ف�� إ�الغ أولي األم� ���� أنه آخ� م� �ف�� في ع�ل ��� �العال� اإلسالمي، وأع�ب ع� أم���ه 

  .اك��ان��ن له ول���أن ی�ور ال�ئ�� ن��� �اك��ان ل��� ما ���ه ال�

فأك� األخ�� . ال�ق�ل وت��ث ال�ف�� مع رئ�� وزراء �اك��ان ع� اج��اع ال��لة اآلس���ة الع���ة

أن �ف�د . �اش���ف�أله ال�ف�� ع� م�قف ح��م�ه إذا ُدع�� ل��� صل�ها ب. عارضهال ت أن �اك��ان

ن�� ال ن��ه : "ل�� �ان حاض�ا اللقاءوأضاف ُ�ف� هللا خان ا. �اك��ان ال تق�ل أن ی��� غ��ها ش��نها

االج��اع ل��� أ�ة م�ألة، و�ن دعى أص�قاؤنا ل��� عالق��ا �أم���ا ال ن��ه وال أ��ه� س��ع�ن ل���ها، 

وأن اله�� حاول� إثارة ". و�ن دع�ا ل���ها فإن �اك��ان تأمل أن ت��اور معه� وت�ف� على خ�ة واح�ة

اق �اك��ان وال�ال�ات ال����ة على م�اع�ات ع����ة، وأن نه�و ال�أ� العام �ال��ق األوس� ح�ل اتف

  .)٢(ی�وج �أن ه�ا ��ل �ال��ازن �ال��ق األوس� وُ���جه ع� ال��اد و��قل ال��ب ال�اردة لله�� وج��انها

أرسل القائ� �أع�ال سفارة م�� تق���ا ع� ت����ات ال����ل�� ب�اك��ان،  ١٩٥٤ی�ای�  ١٧وفي 

أن ال��اح�ات مع ال�ال�ات ال����ة ل� ت�ق لل��اح�ات ال�س��ة، وت�اول� ال��ض�ع م� وأوضح أن مل��ها 

وأن ال��اع�ات ال ت�ت�� ����وع أم���ي عام لل��ق األوس�، وأن الف�ق ���� ب�� . ح�� ال���أ

ُت���  ال��اع�ة الع����ة واألخ�� االق��اد�ة، والع��ة ���اسة ال�ولة ال�ي ت�لقى ال��اع�ة، و�اك��ان ال

                                                 
  . بشأن المفاوضة بین أمریكا وباكستان ١٩٥٣دیسمبر  ١٩المصدر نفسھ، من السفیر إلى وكیل الخارجیة في ) ١

  . بشأن الصالت بین باكستان وأمریكا ١٩٥٤ینایر  ٧المصدر نفسھ، من السفیر إلى وكیل الخارجیة في ) ٢
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وأنها ��ولة م��قلة ت����ع �ل� ال�ع�نة م� . ن�ا�ا ع�وان�ة أل�ة دولة، وت�� أن ال�عف ُ�غ�� �الع�وان

أ�ة دولة ص��قة، وال تق�ل ت�خل في م�ألة ال��اع�ة األم����ة وتع���ه أم�ا ���ها، و�ن �ان� ال ت�انع 

ن��� ع� تق��� ال��اع�ة لها ل�ان ذل� وأن أم���ا إذا . في تق��� إ��احات إذا ُ�ل� م�ها ��فة ود�ة

  :وق� عل� القائ� �أع�ال ال�فارة على ت����ات ال�اك��ان��� ��ا یلي. ن��ا ل�وس�ا واله��، ولفق�ت ه���ها

 .إن �اك��ان ماض�ة في ع�مها على تلقي ال��اع�ة األم����ة -١

 .غ��يإنها ج��� ع� م�اولة ت�ع� ��لة ال�ول اإلسالم�ة لل��ل إلى ال�ع��� ال -٢

 .إن نه�و ل� ی��ح ب�رجة فعالة في ال��لة ال�ي ش�ها على م��وع ال��اع�ة األم����ة ل�اك��ان -٣

إذا ت�قق� ال��اع�ة األم����ة ل�اك��ان س��ه� ت�ازن في الق�رة على ال��اومة في ال��ائل  -٤

 .ال�علقة ب�� اله�� و�اك��ان وس��ف ح�ة م��لة ال��ود مع أفغان��ان

 .)١(�ها ت�ر���ا ت�اه ال�ول الع���ة، وس�ل�مها على ع�م م�اص�تهاأنها سُ�غ�� م�ل -٥

وعاد القائ� �أع�ال ال�فارة ال����ة ی��� أن �اك��ان م�ل�ة في تأك��اتها، وأنها ت�غ� في تق��ة 

ج��ها ل�� خ��ة اع��اء س�ف��ي، ول�� خ��ة اع��اء ه���، وأنها ت�� نف�ها إزاء اله�� ض��لة في الع�د 

ول�ل� ت��لع لل��اع�ة . وال ت���ع� أن ت�اول اله�� في ی�م ما إعادة ت�ح�� ش�ه القارة اله���ة والع�اد،

  .)٢(الع����ة األم����ة ل���ی� ما ت�ع� �ه م� خ�� على ��انها

ی�ای� أذاع رادی� القاه�ة مل�� ح�ی� لل�ئ�� دمحم ن��� ی��ق� ف�ه م��وع ال��اع�ة  ٢٦وفي 

�ته ص�ف �اك��ان �ه� ال��م ال�الي، ول� ت���� م� ال�عق�� عل�ه ل�ص�له ون�. األم����ة ل�اك��ان

إن ال��الفة ال�ق��حة م�اولة لف�ل ال�ول الع���ة ع� ال��لة اآلس���ة، وأن : "م�أخ�ا، و�ان ن� ما ن��ته

  .)٣("م�� تع���ها ع�ال ع�ائ�ا ض� ال�ول الع���ة

، وت���� أنها ل� ت�ل� رس��ا ن� ال��ف �ة �األم�، ووزع� ن��ة علىواه��� ال�فارة ال��� 

وفي ال��م ال�الي، واس��ا�ة ل���ة . ال����ح ال����ب ل�ئ�� ال��ه�ر�ة، وأن أ� تعق�� عل�ه سابٌ� ألوانه

 �وأخ� م��و��ها ی��ددون على ال�فارة ��أل�ن ع. ال�فارة، ام��ع� ال��ف ع� ال�عق�� على ال����ح

  .فارة إلى وزارة ال�ارج�ة تل��� م�افاتها �ال�فاص�ل وال�عل��اتوق� أب�ق� ال�. أ�ة إ��احات ل� وص

                                                 
  . ١٩٥٤ینایر  ١٧ألعمال بالنیابة إلى وكیل الخارجیة في المصدر نفسھ، من القائم با) ١

  . ١٣١عبد الحمید شلبي، مرجع سابق، ص) ٢

  . ١٩٥٤فبرایر  ٦، من القائم باألعمال إلى وكیل الخارجیة في ٠٠٧٨ - ٠٤٠٩٥٧وثائق الخارجیة المصریة، ملف ) ٣
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أص�ر رئ�� ه��ة إس�ان ال�هاج��� ب�اك��ان ب�انا ألقى ف�ه �الالئ�ة على  ١٩٥٤ف��ای�  ٣وفي 

سفارة �اك��ان �القاه�ة، وأنها ل� ت�ضح لل�ل�ات حق�قة م��وع ال��اع�ة األم����ة؛ م�ا أثار ش��ك 

فة الف�� ال�ث�قة ال�لة ب�زارة ال�ارج�ة مقاال اته�� ف�ها م��لي اله�� وأفغان��ان ك�ا ن��ت ص��. م��

وأك� ال���فة أن . �القاه�ة ��� ح�لة إلثارة قل� م�� ت�اه ال���وع، وخل� شع�ر ع�ائي ل�اك��ان

  .)١(ل��� ورئ��ها شع��ة، و�ع�ه ال�اك��ان��ن زع��ا للعال� اإلسالمي

�أع�ال سفارة م�� أن ع�م �اك��ان تلقي م�اع�ة أم����ة یلقى تأی��ا  ف��ای� أك� القائ� ٦وفي 

ش���ها ال�ق�ق�ة ن�� اله��، ل��ن �اك��ان أقل م�ها "وأن . ج�اع�ا، وال�ل ی�اها ض�ورة ل�ج�د �اك��ان

وأن . ، وت��دها في م�ألة �����ئ�ةاله�� الع�ا� ت����ات ع�دا وتع�زها الق�رة على ال��لح، ف�ال ع

، وأن م�قع �اك��ان ال��ق�ة ضع�ف وال وقع ص�ام؛ ل� ت��ف اله�� ������ ك��ان��� ی�ون أنه ل�ال�ا

معارضة اله��  في ی�لهف ال�اك��ان��ن لل��اع�ة األم����ة، و��ون  اول�. ها وق� ال���ی���ى ال�فاع ع�

ق�� �اك��ان س�� ما س�ف دل�ال على ن�ا�اها الع�وان�ة، ألن �اك��ان ال ����ها غ�وها، ف�ا ُ����ها أن ت

  ".تلقاه م� مقاومة إذا أق�م� على إج�ارها على ما ال ت�ضاه أو ت�ح�� ش�ه القارة اله���ة �الق�ة

ورص� تق��� ال�فارة ما ی�ل�ه ال�اك��ان��ن م� أه��ة لل��اع�ة األم����ة، فأوضح أنه� ال ��ف�ن 

وال یل�ف��ن ل�ا له م� . ی�ه م��� م� أ� دولةع� ال��ی� ع�ه، و���رون إذا هاج�ه مهاج� و�ف�ح�ن إذا أ

ج�ان� أخ�� ت�ث� في ال�ول ال��اورة وال���قة، و��ف�ن اح��ال دخ�ل �اك��ان ال��ب ال�اردة ب�� 

  .)٢(ال��ل��� أو في م���ة دفاع�ة أو ت��لها ال��امات م�ابهة

�ام م�عا�فا مع و�ان ال�ف�� ع. وع��� ال�ارج�ة ال����ة وسفارتها ب�اك��ان ب��� األم�

وفي م���ته . �اك��ان، و��ر م�اع�ها �ف�لها في م�اول�ها ال�قارب مع ال�ول اإلسالم�ة وخ�فها م� اله��

ف��ای�، أث�اء وج�ده في إجازة �القاه�ة، أب�� ح�صه على العالقات مع ال�ول  ١٢ل�زارة ال�ارج�ة في 

و�ان رأ�ه أن ال�الت ب�� دول آس�ا . ف��ق�ةاإلسالم�ة و�اك��ان، وقلل م� أه��ة ال��لة اآلس���ة األ

، و�ن �ان ��� تق���ها واالن�فاع بها في ال�ق� ارضة، ��� أال ُ�ع�ل عل�ها ����اوأف��ق�ا ضع�فة ع

  .وش�د على أنه ل�ال ���ح اله�� ل�عامة ال��ق و��اه��ها ل�اك��ان ما ت�ددت للع�ب واألفارقة. ال�الي

                                                 
  . المصدر نفسھ) ١
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سالم�ة ل��� أمال بل واقع، وأن لها م�انة ال ت�ازعها ف�ها وأك� أن صالت م�� �األم� اإل

وأن ال�ول اإلسالم�ة . إن�ون���ا أك�� أق�ار ال��ل��� ع�دا وال �اك��ان ال�ي قام� على ق�اع� إسالم�ة

ال��ق�ة ُتق�ر الع�ب، وم�� أك�� ال�ول الع���ة، ولها ص�� �العال� اإلسالمي ن��ا لألزه� ول��م�ها 

ت���ا : وش�د على تع��� العالقات �ال�ول اإلسالم�ة ال��ق�ة ال���قلة ال���. م� الع��ر لل��م�� على

  .)١(و�ی�ان وأفغان��ان و�ن�ون���ا و�اك��ان

و��أت . وأوضح أن ت���ا عادت م�� س��ات قل�لة ته�� �ال�ول اإلسالم�ة ل�ق�� م���ها �ال��ق 

سع� م�ة م�انة �ع� م�� إذ ن�أت �اس� اإلسالم، و وأن �اك��ان أع�� ال�ول اإلسال. ت�ق�ب م� �اك��ان

��ع�� عالقاتها �ال�ول اإلسالم�ة، ألس�اب م�ها أنها ت��ى اله��؛ ألنها ق�ل� ق�امها �ارهة لم�� ن�أتها 

وأملها أن ت�اجه م��الت ُتع��ها ع� ال�قاء، ول�ا اج�ه�ت لع�لها ع� ال�ول اإلسالم�ة، ف�ع� إن�ون���ا 

ون�ه ال�ف�� �أن . ، ودع� ال�ول اإلسالم�ة والع���ة �اس� ال��ق وال��اد���ة الق���ة وآس�ا� ال�قافة اله�اس

الع���ة، ف�ع�ها ل��ت�� و �اك��ان سع� لل�ق�ب م� ال�ول اإلسالم�ة، ول�� ل� ت���� ال�ول اإلسالم�ة 

� تل� دع�ته� ، فل١٩٥٣وحاول القائ��ن عل�ه عق�ه �القاه�ة عام . �١٩٥١اس� العال� اإلسالمي عام 

وأك� ال�ف�� أن تعاون م�� مع �اك��ان ُ����ها م� . و�ع� ه�ه ال��اوالت ب�أت ت��ه وجهة أخ�� . ع�ا�ة

  :وأوصى �أن ت��� س�اسة م�� ت�اه �اك��ان على ال��� ال�ال�ة. ق�ادة العال� اإلسالمي و��فع م�ان�ها

  .سالم�ةال���� �ال��لة اآلس���ة األف��ق�ة وأك�� دولها دول إ) ١(

ت��� م�� صالتها �ال�ول اإلسالم�ة والس��ا �اك��ان، ول�� ه�اك ت�اقٌ� ب�� ال�ق�ب إلى ال�ول ) ٢(

  .اإلسالم�ة وال��اف�ة على ال��لة اآلس���ة األف��ق�ة

أال ت��� م�� م� ال�ق�ب م� ال��لة ال���ع�ة ع�ا تق���ه ال��امالت ال�ول�ة وال��ورات ) ٣(

  .ل�ه�ی� ال�ال�ات ال����ة و����ان�ااالق��اد�ة وما یل�م 

أن ُت�قي م�� على أمل األم���ان واإلن�ل�� ف�ها وفي ال�ول الع���ة، وال ت��ع س�اسة ص���ة في ) ٤(

  .)٢(م�الف�ه� وم�ای�ة خ��مه�

و�ال��ام� مع ذل�، وألول م�ة أشارت ص�ف �اك��ان إلى االتفاق ال����ل ب�� �اك��ان وت���ا، 

ر ب�� ت���ا و�اك��ان لعق� أن م�اح�ات ت�و  ١٩٥٤ی�ای�  ٢٦ت���ة م���لة أك�ت م�اء  وذ��ت أن دوائ�
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، وأن م��دة االتفاق ق� أُع�ت، وأن دوال أخ�� ق� ت��� إل�ه، وأنه س���ن في ش�ل اتفاق ص�اقة اتفاق

قافي ی�ای� ص�ح دمحم علي رئ�� وزراء �اك��ان أنه ی�ح� �اتفاق س�اسي اق��اد� وث ٣٠وفي . وتعاون 

وفي تعل�قها على ذل� ن�ه� سفارة م�� في ��ات�ي �أن م�ألة االتفاق ب�� ت���ا م� ناح�ة . مع ت���ا

ك�ا أك�ت أن ت���ا . و�اك��ان وغ��ها م� ناح�ة أخ�� سُ���� أث�اء ز�ارة ال�ئ�� ال���ي لل�ال�ات ال����ة

ل�ول الغ���ة، وأنها أس�� ج�احا ت��ل م��� ال�قل في ال��ق األوس� في ال����ات الع����ة ل��هة ا

م�ل�ا ع����ا م� ناح��ها الغ���ة مع دول ال�لقان غ�� ال���ع�ة، وت��� تأس�� ج�احا ش�ق�ا م�اثال مع 

ول� ت���ع� ال�فارة أن ت��ن ال�ال�ات ال����ة ���اس�ة ع�مها على م� �اك��ان . �اك��ان ودول أخ�� 

  .)١(� في ���� االتفاق مع ت���ا���اع�ات ع����ة، ق� أوع�ت إل�ها أن ت��

ن��� ص��فة الف��  ١٩٥٤ف��ای�  ٢وت�ال� ال�����ات ال����ة ال�اف�ة له�ه ال��اعي، ففي 

. في م�ل�ة م�� ��ال�اك��ان�ة ت����ا ل�ئ�� ال�زراء ع�� ال�اص� �أن ال���اق ال�اك��اني ال���ي ل

ف�� األم���ي �القاه�ة أن م�� س�قاوم ��ل أن وز�� ال�ارج�ة ال���� ح�ر ال�"وذ��ت ال���فة أ��ا 

 .)٢"(ال�سائل ان��ام الع�اق إلى االتفاق ال���ي ال�اك��اني، ألنه یه�ف إلى إضعاف م�� وق���ها

ف��ای� ص�ر ب�ان م���ك م� ال���م��� ال����ة وال�اك��ان�ة ت��� ع�مه�ا  ١٩على أ�ة حال في 

، وأنه�ا ق� ١٩٥٣ ه، وال�عاه�ة ال�قاف�ة في ی�ن�١٩٥١ی�ل�� عق� اتفاق �ع�ز معاه�ة ال��اقة ب��ه�ا في 

ل��ث�� ال�عاون في ال��االت ال��اس�ة واالق��اد�ة وال�قاف�ة وتع��� "اتفق�ا على دراسة ال�سائل ال����ة 

ك�ا ص�ح رئ�� وزراء �اك��ان أن ". ال�الم واألم� وم�اعاة ل��ل��ه�ا وم�ل�ة ال�ع�ب ال���ة لل�الم

وص�ح وز�� خارج�ة . �ي ات��تها �اك��ان وت���ا ل� ت��ر ع� أ�ة روح ع�ائ�ة ض� أ� دولةال���ة ال

و���و أن ال�ول�ان ق� ح�ص�ا على ع�م اإلشارة إلى . ت���ا أن االتفاق ال��مع عق�ه ل�� اتفاقا ع����ا

  .)٣(�� تعاونه�ا الع����، �غ�ض إزالة م�اوف اله�� م� جهة وت��� االت�اد ال��ف��ي م� جهة أخ

وفي سعي م�� لل�أك� م� أن اتفاق ال��اع�ة األم����ة ل�اك��ان واتفاق �اك��ان وت���ا ل� ی�ث�ا 

 ١٩٥٤ف��ای�  ٢٠على س�اسة �اك��ان ن��ها، ال�قى سف��ها ف�ر ع�دته إلى �اك��ان حاك�ها العام في 

اه م��، وأنه ع��ما �ان وق� ص�ح لل�ف�� أنه ل� ی��اجع ع� م�قفه ت�. وسل�ه رسالة م� ال�ئ�� ن���

                                                 
  . ١٢٩عبد الحمید شلبي، مرجع سابق، ص) ١

2) Khan. Op. Cit., P. 214.  

  . ١٣٢عبد الحمید شلبي، مرجع سابق، ص) ٣
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ون�ه ب�ع�ته لل�ئ�� ل��ارة �اك��ان، ل�ي ُی��ه ح� �اك��ان ولُ����ه م� . �القاه�ة أك� لل�ئ�� تأی��ه ل���

وأك� حاك� �اك��ان أن اتفاق ت���ا و�اك��ان ف�ه خ�� لل��ل���، وأنه ی�غ� في ال�ق��� ب�� . الع�اء أ�اما

م� اع��اض على ال��اع�ة األم����ة واتفاق �اك��ان وت���ا و�ل م�� وت���ا، وأن �ل ما ق�ل في م�� 

وأك� ال�ف�� له أن م�� ت��� أن ت�� �اك��ان  .ما اُته�� �ه �اك��ان ل� ی�ث� ف�ه ول� �قلل ح�ه ل���

ق��ة، ول��ها ت�د أال تغفل ع� تأی��ها وال ت��ى ق���ها في اتفاقها مع ال�ال�ات ال����ة وت���ا، وت��ى 

�ق� األم���ان واإلن�ل�� أن ال�ق��� ب�� �اك��ان وت���ا ُ�غ��ه� ع� م�� وال�ول الع���ة، فال یه���ا أن �ع

  .)١(فأك� حاك� �اك��ان أن �الده ل� تغفل ع� م�� ول� تع�ل ما ُ���� بل�ا إسالم�ا. �ق���ها

ت�الف ف��ای� ال�قى سف�� م�� وز�� خارج�ة �اك��ان، وش�ح له ما ت��اه م�� م�  ٢٢وفي 

فأك� ال�ز�� أن �الده س����� في تأی�� م��، وأنها أی�تها م� . ت���ا و�اك��ان وان��از �الد أخ�� له�ا

ق�ل اع�قادا ال م�املة، وأن اإلسالم �ف�ض عل�ها تأی��ها، وأن ال��لي ع�ها ال �ع� تق���ا بل ُ�ف�ا، وأن 

�اك��ان ت�اه إس�ائ�ل ل� ی�غ�� ول��  وأن م�قف. االتفاق مع ت���ا ل� ی�ث� في صلة �اك��ان ����

والب� أن تع�ل م�� على أن ت��از إل�ها األردن في س�اس�ها  ،الق�اء عل�ها ال ���ن إال �ات�اد الع�ب

وسأل ال�ف�� وز�� خارج�ة �اك��ان هل ت�غ�� س�اسة ت���ا ت�اه إس�ائ�ل �اتفاقها  .وت�ف�ل ع� اإلن�ل��

ب�� الع�ب وت���ا، ول�ا زارها ت��ث مع ال����ل��، ووع�وه ���ادقة  مع �اك��ان؟ ف�د أنه سعى لل�ق���

ول� ُی��� وج�د . وأك� أن الع�اق ل� ُ��ل� م�ه االش��اك في االتفاق، وُأخ�� �أفغان��ان و�ی�ان. الع�ب

ان� م�اٍع لل�ق��� ب�� �اك��ان وأفغان��ان، و�ن ن��� ق� ت��� األخ��ة وس���عها إی�ان، و�ن ت� االتفاق �

  .ه�ه ال�ول خ� ال�فاع األول ع� ال��ق األوس�

فأك� وز�� خارج�ة �اك��ان أن ه�ا ل� ���ث، . ورد ال�ف�� أنه ب�ل� ُتع�ل م�� وال�ول الع���ة

ألن س�اسة �اك��ان إسالم�ة، وس���ج م� را��ة ال�ع�ب ال����ان�ة، وأنها ته�� �ال��ائل اإلسالم�ة 

الع�ب وهي معه�، وض�ب م�ال �ال��لة اآلس���ة اإلف��ق�ة ف��اءل ل�اذا ومع��ها ع���ة، وت��� أن ی�ق�م 

  )٢(ال �ق�دها الع�ب وه� س�ع دول ؟ ول�اذا ُت��ك لله��؟

ف��ای� ال�قى سف�� م�� رئ�� وزراء �اك��ان، وت��ث معه ع� ثقة م�� في �اك��ان،  ٢٢وفي 

س�ها ن�� الق��ة ال����ة، وأمل م�� أن وخ���ها أن ت�ث� عالق�ها �ال�ال�ات ال����ة وت���ا في س�ا

                                                 
  . ١٩٥٤فبرایر  ٢٧ة في ، من السفیر إلى وكیل وزارة الخارجی٠٠٧٨ - ٠٤٠٩٥٧وثائق الخارجیة المصریة، ملف ) ١

  . المصدر نفسھ) ٢
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وق� رد �أن �الده تفعل �ل شيء ألجل . ُت�اعي �اك��ان ه�ا ح�ى ت�ال م�� م�ال�ها ف�فعل ما ت���

وش�د على ض�ورة االت�ال ب�� . م��، وأن صالتها بها أق�� م� أ� صلة ب��ها و��� دول الغ�ب

وأن اتفاق ال�ول . على آخ� دون أن ��ارحه ال��ف�� ب�� ال��� واآلخ� لل�فاه�، وال �ع�� ��ف

وأن في ق�ة �اك��ان واتفاقها مع ال�ول اإلسالم�ة ما . اإلسالم�ة سُ����ها م� ال�أث�� على ال�ول الغ���ة

وأ�لع رئ�� وزراء �اك��ان ال�ف�� . ی��� ق�رتها على دع� م��، ول� ت��ل ت���ا �اك��ان ع� س�اس�ها

م�ت�� رؤساء وزراء ال��م��ل�، وأنه ش�ح أث� ال�الف على م��� إن�ل��ا  على وثائ� �أنه أی� م�� في

  .)١(�العال� الع��ي، وال��ل�لة دون اتفاق ال�ول الع���ة على مقاومة ال���ع�ة

ق�رت تق��� م�اع�ة ع����ة �الده وأعل� أن , ح�� ال�ئ�� أی�نهاور األم� ١٩٥٤ف��ای�  ٢٥وفي 

ول�ا �ان ع�� الق��م وز�� ال�راعة س��ل ال����م . ع�ة لل��ق األوس�ل�اك��ان ل�ع��� الق�رات ال�فا

ل���ر اف��اح ال��ل�ان ال��داني، �ل� ال�ف�� م� رئ�� وزراء �اك��ان ت�ل�فه لل��ی� مع ال����ل�� 

ك�ا قابل ال�ف�� ع�� الق��م، واتفقا . ف�اف� وأك� أنه اخ�اره له�ا الغ�ض. ���� ل���ل ما ی�اوده� م� ش�

  .)٢(ى أن ���ح لل����ل�� ���� س�اسة دول�ه، و�����ه� ل��جهاتها �ع� اتفاقها مع واش��� وأنق�ةعل

مارس  ١٠وفي إ�ار رص� م�� ت�عات م��وع ال��اع�ة األم����ة، أوضح ال�ف�� لل���مة في 

 وقلل م� ص�ق ت����ات �اك��ان �أن ال��د. أن االتفاق ی�ضح ال��اسة األم����ة �ال��ق األوس�

  .ال���ي ال ��اح�ه معاه�ة ع����ة وال ی���� ات�اذ ق�اع� ح���ة ف�ها

وم�ى ال�ف�� ��لل العالقات األم����ة ال�اك��ان�ة، فأوضح أن ال��اسة األم����ة ب�زت ع��ما 

أعل�� واش��� ع�مها إم�اد �اك��ان �أسل�ة، ف�ل ه�ا على أن إم�اد ث�  ،� ت���ا و�اك��ان اتفاقه�اأعل�

وأن واش��� ات��ت ه�ه . واتفاق ت���ا و�اك��ان وجهان ل��اسة واح�ة لل�فاع ع� ال��ق األوس� �اك��ان

ل�ق��� اع� ال��ق األوس�، فأرادت أن ت��ا� � ا ق��ل ال�ول الع���ة خ�ة ال�فاعال��ة ح���ا �ال ان��اره

  .)٣(دت خ��ها ق�ةب�� �اك��ان وت���ا وال�ول غ�� الع���ة، فإن اتفق� �ع� مع ال�ول الع���ة زا

فأك� أن رئ�� . و�لف� م�� سف��ها ���ات�ي ��ع�فة م�قف أفغان��ان م� اتفاق �اك��ان ت���ا

ل�ا ُس�ل هل ت��� أنه و . وزرائها ص�ح �أن اتفاقا لل�عاون ب�� دول��� آس������ ج�ی� �أن ُ���� العالقات

                                                 
  .المصدر نفسھ) ١

  .المصدر نفسھ) ٢

  . ١٩٥٤مارس  ١٠المصدر نفسھ، من السفیر إلى وكیل الخارجیة في ) ٣
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أضاف و  .م� االن��ام ن�اعها مع �اك��ان عهاأفغان��ان، رد �أن ال��اقة قائ�ة ب��ها و��� ت���ا، ل�� ���

وأوضح . وج�د م�اع ل�� أفغان��ان و�ی�ان هفي ح�ی�ه معل� ی��� وز�� خارج�ة �اك��ان ال�ف�� أن 

وأك� أنها سای�ت اله�� في االع��اض على إم�اد . ال�ف�� أن ز�ارة ن����ن ل�اب�ل ت��� ال��اعي األم����ة

ولف�� ال�فارة ن�� ال���مة ل�ج�د م�ادثات ب�� �اك��ان . ��ر ب�انا رس��ا�اك��ان �األسل�ة، ل��ها ل� تُ 

وأن رئ�� وزرائها ص�ح �أنه ق� ت��� م�ادثات مع مل�ك الع�اق وال�ع�د�ة ، و�ع� ال�ول الع���ة

مارس، وأن رئ�� وزراء الع�اق ی���ث  ١٢واألردن ح���ا ی�ورون ��ات�ي، وأن ال�ل� ف��ل س��ورها في 

  .)١(ال�ول الع���ة وحاج�ها لالس�عانة �الغ�بع� ضعف 

م��اقا لل�عاون، ن� على تعاونه�ا في  ١٩٥٤إب��ل  ٢على أ�ة حال عق�ت �اك��ان وت���ا في 

ون� على ت�ادل ال�عل�مات وال�عاون . ال��ال ال�ولي، وفي �افة ال��االت الف��ة، واالق��اد�ة، وال�قاف�ة

. مع ع�م ت�خل أ� ��ف في ش��ن ال��ف اآلخ� ال�اخل�ة الع����، وم�ابهة �ل ع�وان خارجي،

  .)٢(وف��� ال�ادة ال�ادسة ال�اب الن��ام أ�ة دولة ی�� ال��فان في ان��امها فائ�ة

وفي ح�� رح�� ال�ول الغ���ة به�ا ال�لف، وأع��� واش��� ع� أملها أن ���� إلى إی�ان والع�اق، 

ق� وصف�ه م�� �أنه دس��ة ت�مي إلى اس��راج دول ال�امعة ل� ُ�قابل �االرت�اح في ���� م� ال�ول، ف

إن م��د تف��� أ� بل� ع��ي في "، وأعل� ع�� ال�اص� )٣(الع���ة الدماجها في خ��� ال�فاع الغ���ة

االن��ام إلى ه�ا ال�لف ه�م ل�ح�ة ال�ول الع���ة، ور�� له�ا ال�ل� �ع�لة االس�ع�ار، وأن ال��الفات 

  .)٤("�ت في تار�خ ال��ق األوس� �ان� ل��فعة ال�ول الغ���ةال�فاع�ة ال�ي ُعق

على أ�ة حال، إذا �ان� �اك��ان ق� أص��� حل�فة ل����ا، فإنها أص��� حل�فة رس��ا للغ�ب 

ال�قى و��ل ال�ارج�ة  هی�ن� ١٧وفي . )٥(١٩٥٤مای�  ١٩ب��ق�عها اتفاق ال��اع�ة مع ال�ال�ات ال����ة في 

�الده ة �اك��ان، و���ا ش��ن ال�فاع ع� ال��ق األوس�، وأك� األخ�� أن أه�اف األم����ة وز�� خارج�

                                                 
  . المصدر نفسھ) ١

2) Naved, Op. Cit., p. 109. 

  .١٥٠عبد الحمید شلبي، مرجع سابق، ص) ٣

  .٢٢، ص١٩٦٢لدار القومیة، القاھرة رابح لطفي جمعة، سحق العدوان الثالثي، ا) ٤

باكستان لدراسة  Myersنظرا لألھمیة التي تعلقھا الوالیات المتحدة على باكستان، وصلت بعثة عسكریة أمریكیة برئاسة مایرس . ١٢٨، ١٢٧عبد الحمید البطریق ودمحم مصطفى عطا، مرجع سابق، ص) ٥

ولم یذع شيء عن نوع ھذه المساعدات أو كمیاتھا، وإن قدرت مبدئیا بمبلغ . ١٩٥٤مایو  ١٩والیات المتحدة اتفاقیة المساعدات العسكریة مع باكستان في وقد أنجزت البعثة عملھا، ووقعت ال. احتیاجات الجیش

  . المتحدة في كبح جماح األمم التي تعمل على تھدید السالم العالمي وقد وافقت باكستان على أال تستخدم ھذه المساعدة في أغراض عدوانیة، وتعھدت بالتعاون مع الوالیات. ملیونا للتسلیح والتموین ٢٥
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وأع�ب . )١(في حلف لل�فاع ع� ال��ق األوس� الحقا��ار�ة الع�اق و�ی�ان �ت���ا واح�ة، وأب�� ت�ح��ه و 

ئ� ك�ا ت�ثق� عالقة القا. )٢(ع� حاجة �الده ل��اع�ة أم����ة إضاف�ة على وجه ال��عة هی�ن� ٢٢في 

  .)٣(العام لل��� ال�اك��اني ال���ال أی�ب خان �ال�ف�� األم���ي 

وفي غ��ن ذل�، قام وز�� خارج�ة �اك��ان ب��ارة مفاج�ة للقاه�ة ل���ح م�قف �الده، و���� أن 

ل� ی�ث� على عالقاتها �ال�ول الع���ة واش��� ���اق ت���ا �اك��ان وت�ل�ها م�اع�ات م� ل هاان��ام

ت�� ض�ورة عق� اج��اع في الق�س ��� �ل ال�ول اإلسالم�ة ل��� م��لة  هاوأن. �ا�اهاودفاعها ع� ق

وق� اه��� ال��افة ال����ة ب��ارة وز�� خارج�ة �اك��ان للقاه�ة، وعلق� �أنه ش�ح لل����ل�� . فل����

  .)٤(أه��ة م��اق أنق�ة ��ات�ي، وض�ورة ان��ام ال�ول الع���ة إل�ه

خاصة أنه ق� وصلها م� . ع� م�قفها ال�عارض ل���اق �اك��ان ت���اومع ذل� ل� ت�ف� م�� 

  .)٥(سفارتها ب�اك��ان ت�لع رئ�� ال�زراء ال�اك��اني ل�� �ع� ال�ول �ل��ان وس�ر�ا له�ا ال���اق

وفي . ح�ی�ا مع ع�� ال�اص� رئ�� وزراء م�� Le Mondeوق� أج�ت ص��فة الل���ن� الف�ن��ة 

م� �ال��ق ��اق ال���ي ال�اك��اني، أوضح أنه ُعق� ل���ن ب��ال ع� م��اق األع� س�� معارض�ه لل� رده

ال��ق األوس� ما ل� ت���ك  � م���ة ���ن لها ق��ة لل�فاع ع�، وأنه ما ماألوس� ال�� رف��ه م��

  .)٦(وأن م��اق ال��ان ال��اعي الع��ي أساس ل����� ال�فاع �العال� الع��ي. م�� وال�ول الع���ة ف�ها

حلف ی��� "ح�ی�ا ل�ئ�� وزراء م��، وت�� ع��ان  United Statesون��ت ال��ن��� س���� 

، أك� أنه ض� م�اه�ة دولة ع���ة في حلف ت���ا و�اك��ان، وأن اش��اك أ� دولة ع���ة ف�ه س���� "الع�ب

ال�ع�ب الع���ة وأنه ال �ق�ل م��وعا لل�فاع ع� ال��ق األوس� ت�اه� ف�ه ب���ان�ا وأم���ا، ألن . الع�ب

وأنه أفه� داالس أن ف�ض أ� ن�ام على ال��ق األوس� س�ع�د �ال��ر، وس�ه�ئ الف�صة . تع�ه اس�ع�ارا

وأث�ى ع�� ال�اص� على ح�اد اله��، وأع�ب ع� اع�قاده �أنها ��� . أمام ال���ع��� إلثارة ال��اه�ة ض�ه

  .)٧(ال�فاع ع� ال��ق األوس���ر مم��  ت��ن أن ت��ن م��ر لل�فاع ع� آس�ا وال��ق األق�ى، و 

                                                 
1) Foreign relations of the United States,Op. Cit., P.1847, Memorandum of conversation, by The assistant Secretary (Byroade), Washington, June 17, 1954. 

2) Ibid, P.1849, Memorandum of conversation, by The Officer in chargem Economic Affairs (Fluker), Washington, June 22, 1954. 

3) Ibid, P.1856, The Ambassador in Pakistan (Hildreth) to the Department of State, Karachi, July 16, 1954. 

  .١٥٧عبد الحمید شلبي، مرجع سابق، ص) ٤

  .١٥٨المرجع نفسھ، ص) ٥

  ".، حدیث الرئیس عبد الناصر مع صحیفة لیموند١٩٥٤أغسطس  ٣ألھرام، في ا) ٦

  ".جمال عبد الناصر یتحدث عن مشكالت العالم"، ١٩٥٤أغسطس  ٣١المصدر نفسھ، في ) ٧
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وفي غ��ن ذل� ل� ��� غ���ا ح�وث س�ء فه�، ف�ع� ع�دته م� واش��� وت�أسه وف� �الده، ش�ا 

وز�� ال��ارة ال�اك��اني ل�ف�� م�� م� معاملة م���د ع�مي م��وب م�� �األم� ال����ة ل�ف� 

وأنه اع��ر �ع� . ه في الع�اء في قاعة ال�ف�د�اك��ان، م���ا أنه دعاه م�ت�� للغ�اء فل� یل� ال�ع�ة، ورأو 

وق� اه��� ال�ارج�ة ال����ة �االن��اع . �� أن ال�ع�ة م� ال�ف� األفغاني ذل� ألح� أع�اء ال�ف� �أنه

  .)١(و���� ل���و�ها ت��عل� ع� س�� االع��ار. ال��ئ ل�� ال�ان� ال�اك��اني

ة أوضح أنه ُدعي ثالث م�ات ل�فالت ی�ل�� أرسل م��وب م�� �األم� ال����ة م���  ١٢وفي 

وفي ال��ة األولى ت��� ال��ع� في الل��ات األخ��ة، ف�لف . أقامها وف� �اك��ان، و�ان� ل��ه رغ�ة ل�ل���ها

وفي ال��ة ال�ان�ة ذ�� له م� ذ��ه �ال��ع� أن ال�ع�ة م� وف� أفغان��ان، ف�ل� . أح� معاون�ه �االع��ار

وفي ال��ة ال�ال�ة، وح�ى ال ُ��اء فه� ال��قف�� . �ار �الفعل لل�ف� األفغانيم�ه االع��ار، وُأبلغ االع�

وق� ق�ر أح�� ��ار� رئ�� وف� �اك��ان . ال�ا�ق��، ح�ص على تل��ة دع�ة وف� �اك��ان وش�ح ال��وف

ة ال�ائ� �األم� ال����ة األم�، وتفه� أن ما ح�ث وقع ن��ا الن�غال م��وب م�� �األم� ال����ة �الق��

وق� أع�ب ال����ر ع�مي ع� أمله أن ُی��ل ه�ا ال��ان تع�� وز�� ال��ارة ال�اك��اني، وتع�د . ال����ة

  .)٢(األم�ر ل��ابها ب�اك��ان ��ا عادت مع م��و�ها �األم� ال����ة

وعلى ال�غ� م�ا س��، �ل� العالقات ال�اك��ان�ة ال����ة سل��ة، و�ن ل� تع� ود�ة، وواصل� 

ها ل�ع��� روا��ها �ال�ول اإلسالم�ة، وتعاون� م�� معها في الع�ی� م� ه�ه ال�ه�د، �اك��ان جه�د

 .)٣(١٩٥٥ف�ار�� في ال��وة ال�ول�ة لل��اب اإلسالمي في ��ات�ي في ی�ای� 

ومع ذل� انع�� ام�عاض م�� م� ت�جهات �اك��ان ال�ارج�ة على معاملة سف��ها، وشه� عام 

مارس  ١٣ففي . إجا�ة �ل� سف�� �اك��ان ل�قابلة ج�ال ع�� ال�اص� أزمة دبل�ماس�ة ن���ة ع�م ١٩٥٥

اس��ع� ال�ارج�ة ال�اك��ان�ة القائ� �أع�ال سف�� م��، وأبلغ�ه أن سف�� �اك��ان م�� تع���ه حاول 

مقابلة ع�� ال�اص�، ول�� ل� ُتَ�ْح له الف�صة ح�ى �ع� م�ور س�ة أساب�ع، وج�ت مقا�الت لغ��ه م� 

وفي نها�ة اللقاء ت��ث ع� ز�ارة ع�� ال�اص� ال�ق�لة، وأب�� أسفه . ه�ا أم� ال تق�له �اك��ان ال�ف�اء، وأن

و�ل� م� م��ل م�� أن ی��ل �ه ف�ر عل�ه ��عل�مات رس��ة ع� ال��ارة، . أنه عل� بها م� ال��ف

                                                 
  .١٩٥٤یولیو  ٢من وزیر الخارجیة إلى الدكتور عزمي في ، ١٩٥٤یونیھ  ٢٥، من السفیر عبد الوھاب عزام إلى وكیل وزارة الخارجیة في ٠٠٧٨ – ٠٤٠٩٦١وثائق الخارجیة المصریة، ملف ) ١

  .١٩٥٤یولیو  ١٢المصدر نفسھ، مذكرة مندوب مصر الدائم في األمم المتحدة إلى وزیر لخارجیة في ) ٢

3) Khan, Op. Cit., P. 215. 
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لف�صة ل�ف�� وأك� أنها سُ��ع� �اك��ان ح��مة وشع�ا، وغ�� م���� العل� بها م� ال��ف، ول� ُأت��� ا

  .)١(�اك��ان ل�قابلة ع�� ال�اص� لع�ف م�ه تفاص�ل ال��ارة

و�ان ق� . و�ع� أ�ام أثار رئ�� وزراء �اك��ان األم� مع سف�� م�� ال��ی� ع�� ال���� سع�د

ض�ورة ت�ث�� العالقات مارس، ودار ال��ی� ع�  ٢٥وقابله في . مارس مقابل�ه �٢٢ل� ف�ر وص�له في 

وأب�� اس��اءه . � أنه مغ��� ل��ارة ع�� ال�اص� ال��تق�ة، وأنها س��ف� ع� خ�� لل�ل�ی�وأك. ب�� ال�ل�ی�

لل�أخ�� في ت��ی� م�ع� ل�ف�� �اك��ان �القاه�ة ل�قابلة ع�� ال�اص�، ومه�ا ���ت م�اغل ال�ؤساء ی��غي 

بل�ه له، فأوضح وض�ب ل�ف�� م�� م�ال ��قا. أال ت��ل دون ت��ی� م�ع� لل�ف�اء �ع� أ�ام ول�� أساب�ع

  .أن م�ل� وزراءه م�عق� في ال�ق� ال�� ���� ف�ه اللقاء ب��ه�ا، وأنه ت�ك ال��ل� ل�قابله

. ال��اس في ال��اع�� م��د؛ حاول بل�اقة ت���� ال�أخ�� �أنه م�� و�زاء االس��اء ال�� الح�ه سف��

أنه �ع�ه م��ه�ا، ول� ی�ث� على ورد رئ�� وزراء �اك��ان �. وأع�ب ع� أمله أن ���ن أث� ال�ادث ق� زال

 ه مع ال�ئ�� ع�� ال�اص�أب�� ال�ف�� ارت�احه ل��اح�ه، وأع�ب ع� أمله أن ی��� ح�ی�و . ح�ه ل���

وأك� . والح� ال�ف�� أن رئ�� وزراء �اك��ان ل� ��� في ح�ی� س�اسي. ع��ما ی�ور �اك��ان �ال��احة

وفي ال��م . )٢(�� ال�اص�، وأنه ال ی��� ��ف أوراقه ق�لهاال�ف�� في تق���ه أنه تع�� ذل� ان��ارا ل��ارة ع

  .)٣(في ز�ارة رس��ة ١٩٥٥إب��ل  ٩ع�� ال�اص� س��ل في ج�ال ��ات�ي أن في رس��ا ال�الي أُعل� 

، و����أ ال�عاملة �ال��ل؛ أخ�ت �اك��ان تق��� سف�� م�� أوراق �ف��الأزمة تأخ�� مقابلة ل� ت��ه و 

وأك� م�ی� ال��اس� ب�زارة ال�ارج�ة لل�ف�� أن ه�ه أول م�ة . أب��ل �١٠ق�مها إال في  ی�ما، فل� ١٨اع��اده 

ول�ا �ان �ق�� أن سف�� م�� ح�ي ��عاملة . ����قي حاك� �اك��ان سف��ا �ع� تق���ه أوراق اع��اده

لل���مة  وق� أك� ال�ف�� في ب�ق��ه. هم��ازة، أوضح له ال�ف�� أن ه�ا ی�عارض مع تأخ�� تق���ه أوراق

وأنه� . ال����ة أن ال�أخ�� م�ع�� لل�د على ما �ع�ق�ونه م� أن سف��ه� �القاه�ة ل� �عامل معاملة ����ة

ق��وا إشعاره ب�ل� وتع��وا أال ی�الغ�ا ف��ع�ا �ع� ت��فاته� �ال��املة؛ �ال�ع��ل �إجا�ة �ل� ال�ف�� 

  .ال��ر، على األقل م� ال�ان� ال����  وه��ا ب�أت العالقات ت�خل م�حلة. )٤(مقابلة رئ�� ال�زراء

                                                 
  .١٩٥٥مارس  ١٣، مذكرة إلى وكیل الخارجیة في ٠٠٧٨ – ٠٤٠٩٥٨وثائق الخارجیة المصریة، ملف ) ١

  .بشان مقابلتھ رئیس وزراء باكستان ١٩٥٥مارس  ٢٨المصدر نفسھ، من السفیر إلى وكیل الخارجیة في ) ٢

  "..إبریل ٩، الرئیس عبد الناصر یصل إلى كراتشي في ١٩٥٥مارس  ٢٧األھرام، في ) ٣

  .١٩٥٥إبریل  ١٠، من السفیر إلى وكیل الخارجیة في ٠٠٧٨ – ٠٤٠٩٥٨وثائق الخارجیة المصریة، ملف ) ٤
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  :ال��اعي ال����ة ل�� �اك��ان ض� ال��الف ال���ي الع�اقي

ول� ��� األم� سهال، إذ . كان على الع�اق أن �ق�ر االن��ام التفاق�ات دفاع ال��اق ال��الي أم ال

وف��ا ب�� . �� ل� ی��ددل�� ن�ر� ال�ع. إن ان��امه �ع�ي م�الفة دول ال�امعة الع���ة ال�ي تق�دها م��

ی�ای� أن  ١٣زار ع�نان م��ر�� رئ�� وزراء ت���ا �غ�اد، وأعل� ون�ر� ال�ع�� في  ١٩٥٥ی�ای�  ١٤و ٦

وق� أثار ال��ان م��، ول� ت��ح جه�دها إلث�اء الع�اق، وأعل� ن�ر� ال�ع�� . م��اقا لل��اع�ة س��� إب�امه

  .)١(ت�ق�عه مه�ا �ان م�قف ال�ول الع���ة

ته�ها سالمة  ةدولأ� ف��ای� ت� ال��ق�ع في �غ�اد على ال���اق، وت��� إم�ان�ة ان��ام  ٢٤ وفي

وق� عارض� . ال��ق األوس�، وت���ل م�ل� وزراء ل��ف�� ق�ارات ال���اق ع��ما ی�لغ ع�د األع�اء أر�عة

�ة ال�ع�د�ة وعق�ت م��اقا مع ال��ل�ة الع��. م�� ال���اق، وسع� لل��ل�لة دون ان��ام دول أخ�� 

مارس وقع� ب���ان�ا اتفاقا مع الع�اق �ان��امها  ٣٠وفي . وس�ر�ا ی�ازن م�الفات ال��اق ال��الي

  .وف�ح ان��امها ال�اب، ول� �ع� ه�اك ما ���ل دون ان��ام �اك��ان. )٢(لل���اق ال���ي الع�اقي

ك��ان في ماض�ها �ا"وفي إ�ار ال�ه�د ال���ولة في م�� ل��ب �اك��ان، ص�ر ��اب �ع��ان 

أن �اك��ان عان� في  وضحأو ، "ما ت�ج�ه م�� ل�اك��ان" :�ع��ان �هع�� ال�اص� مق�م و���، "وحاض�ها

س��ل ب�اء ��انها، وما زال� تعاني، و�ان م� ال���عي ل�ولة ناش�ة م�لها أن ت��ف س�اس�ها ال�ارج�ة ��ا 

ب��ها و��� ال�ول الع���ة واإلسالم�ة، وم����ة ی�ف� ومع�ق�ها ال�� قام� م� أجله، س�اسة ت�ث�� ال�الت 

وأك� أن ه�ه ال��اسة ان�ه�ها رواد �اك��ان أم�ال ". �أن ال��م��� إخ�ة"ال�ي ت�اد� م� ال�وح اإلسالم�ة 

وأع�ب ع�� ال�اص� ع� ثقة م�� في . �ق�ال وج�اح، وأن خ��ه� وم�اقفه� �ان� ت�سخ ذل�و أح�� خان 

�ع�� ال��لة الع���ة اإلسالم�ة، وس��ارك في م��� ال�ول األس���ة أن �اك��ان س���ار س�اسة ت

وأنهى �ل��ه �أن ذل� ل� ی��ق� إال ب��ف�ة ما . واإلف��ق�ة، ل���ن عامال فعاال في ت�ج�ه ال��اسة العال��ة

  .)٣(���ب العالقات م� رواس� االس�ع�ار ال�� �ل جاث�ا على ص�ور ال�ول الع���ة واإلسالم�ة

ذل� وجه� إن�ون���ا ن�ا�ة ع� اله�� و�اك��ان و�ن�ون���ا و��رما وس�الن دع�ة ل�ول وفي غ��ن 

. ١٩٥٥أب��ل  ١٨قارتي آس�ا و�ف��ق�ا ال���قلة لالش��اك في م�ت�� آس��� إف��قي ُ�عق� ���ی�ة �ان�ونج في 

                                                 
١ (The New York Times, January 17, 1955, p.12. ٢١- ١٩؛ رابح لطفي جمعة، مرجع سابق، ص.  

  .٣٦١ – ٣٦٠لنشوفسكي، مرجع سابق، ص) ٢

  .٧ - ٥عبد الحمید البطریق ودمحم مصطفى عطا، مرجع سابق، ص) ٣
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ال�����  ةمقاوم، و��� ال��ائل ال�ي ته� شع��ها، و تل� ال�ولال�عاون ب�� دع� وح�دت أه�افه في 

ول�ا �ان� أه�اف ال��ت�� ت���ى مع . الع���� واالس�ع�ار، وال��� في م���ها �ال���ة لل��قف ال�ولي

  .)١(أب��ل االش��اك في ال��ت�� ب�ف� ���� ب�ئاسة رئ�� م�ل� ال�زراء ٦في  ق�رتس�اسة م��، 

ا اس�ق�اال ����ا، أب��ل وفي ���قة لل��ت��، وصل ع�� ال�اص� �اك��ان، وأع�ت ح��م�ه ٩وفي 

و�ان في اس�ق�اله رئ�� وزراء �اك��ان . �ائ�ته ح�ى م�ار ��ات�ي��افقة ف�ع�� ب��اني مقاتالت لل��ود ل

م�ال، اح��� آالف ال�اك��ان���، یه�ف�ن  ١٣وعلى جان�ي ال���� إلى ق�� ال�اك� العام ل��افة . وال�زراء

  .م�� ن�أتها، وج��عه� رؤساء دول إسالم�ة و�ان سا�ع رئ�� ی�ور �اك��ان. ل��� وع�� ال�اص�

وألقى �ل�ة وصفه ف�ها �أنه رم�ا ألماني ال�ع� . وأقام حاك� �اك��ان مأد�ة ت����ا لل�ئ�� وم�افق�ه

وأن . ال����، وأن م�� �ال���ة لل�اك��ان��� ل�� بل�ا أج���ا، بل م� أه� أع�اء أس�ة األم� اإلسالم�ة

ع لل�عاون معها في ج��ع ال��االت، وت��ل �ل ما ب�سعها ل����� ال�ع�ب �اك��ان ت��ل لها وّدا وت��ل

وأشاد ب����ة الق��ة ال����ة واالتفاق على م�ع� لل�الء، . الع���ة م� ن�ل حق�قها وخاصة في فل����

ع�ب وأ . وأك� أن ه�ا مه� ال���� ل�ق��ة العالقات ب�� ال�ول الع���ة والغ���ة و�ق�ار ال�الم �ال��ق األوس�

وش�د على راو�� . ١٩٥٥ع� اس��ائه للع�وان ال�� ش��ه إس�ائ�ل على الق�ات ال����ة في غ�ة في ف��ای� 

ال��اقة، وس�وره �ال��اقة ال�ي ن�أت ب��ه و��� ع�� ال�اص� في م�س� ال�ج ال�اضي، ع��ما اج��ع 

روا�� ال��اقة وال�عاون  وأع�ب ع� أمله أن تق�� . ألول م�ة رؤساء ال�ول اإلسالم�ة في م�ت�� إسالمي

وم� جان�ه أع�ب ع�� ال�اص� ع� سعادته . االق��اد� وال�قافي ب�� ال�ل�ی�، و�ق�� ال�فاه� وح�� ال��ة

  .)٢(ب��ارة �اك��ان ووصفها �ال�ق�قة ال�ي ��� لها ه� وال�ع� ال���� �ل ال�� وال�ق�ی�

إب��ل اج��ع مع رئ�� ال�زراء،  ١٠و�ان� ز�ارة ع�� ال�اص� ل�اك��ان حافلة �ال��اح�ات، ففي 

واج��ع �أح� ع�� م� ال�زراء وح�ام األقال��، وفي مق�م�ه� ال���ال إس���ر م��زا وز�� ال�اخل�ة، وح��� 

وت�اول� ال��اح�ات ت���ة . سه�ورد� وز�� الع�ل، ووز��� ال��ارة وال��اعة، واج��ع ��ل م�ه� على ح�ة

لفل������ والالج��� ال��ل��� ل�اك��ان م� اله��، و��ل� ال��ائل ال��ادل ال��ار�، وم��الت الالج��� ا

  .ال�ول�ة وم��الت ال��ق األوس�

                                                 
  .١٩٥٥إبریل  ٥، مذكرة إلى مجلس الوزراء في )باندونج(لشرق األقصى ، رحلة السید رئیس الجمھوریة إلى ا٠٠٨١ – ٠٩٤١٠١وثائق مجلس الوزراء، ملف ) ١

  ". استقبال حافل للرئیس في كراتشي"، ١٩٥٥إبریل  ١٠األھرام، في  )٢
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و�ان� ال�فاوة ال�الغة دل�ال على ما ت�ل�ه �اك��ان ل���، ور��ا أرادت ��أنة ال�ئ�� ع�� 

. ال�اك��ان���وق� وصفه رادی� ��ات�ي �أنه أٌخ ع��ٌ� و��ٌل م�لٌ�، وأن ز�ارته حقق� أم��ة . ال�اص�

وت��رت ص�ره ال��ف، وأف�دت صف�اتها . وأص�رت ال��ف أع�ادا خاصة ���اس�ة أول ز�ارة له

  .)١(لل��ی� ع�ه، وت�اول� مق��فات م� ��اب فل�فة ال��رة

وأك�ت ص��فة . وأك�ت ال��ف على ت�اف� ح�� ال��ة في العالقات، وال�اجة ل���� م� ال�فاه�

. ال�ا��ة اإلسالم�ة أن ال��امات �اك��ان ل� ت��ل دون اس��اب�ها ل��� �اك��ان س�ان�ارد ل�ان ح�ب

وفي ال��اء . و�ذا واجه� م�� والعال� الع��ي أزمة؛ س���ن ال�ولة ال�ح��ة في آس�ا ال�ي س���� دع�تها

أقام رئ�� ال�زراء مأد�ة لل�ئ�� ع�� ال�اص�، و�ع�ها ت�اح�ا ق�ا�ة ساع��� ون�ف، و����ر ال����ر 

أب��ل، و�ع� ز�ارة ع�� ال�اص� ض��ح دمحم علي  ١١وفي خ�ام ال��ارة في  .)٢(ر� وال�اغ صالح سال�ف�ز 

ج�اح م��ئ �اك��ان، ول�اق� علي خان أول رئ�� وزرائها، اج��ع لل��ة ال�ال�ة ب�ئ�� وزراء �اك��ان، 

  .)٣(ج�ا وت�اوال م�ألة ال�فاع ع� ال��ق األوس�، ووصف� ص�ف �اك��ان االج��اع �أنه مه�

 ٢٤إب��ل، و�اإلضافة لل�ول ال�اع�ة له اش����  ٢٤إلى  ١٨وق� ُعق� م�ت�� �ان�ونج في الف��ة م� 

واالع��اف ��� تق��� ال����، . اف��ق�وأ ا�ال�عاون ب�� دول آس: و�ان� أب�ز ق�اراته. دولة إف��ق�ة وآس���ة

واالع��اف . الق�ة ��س�لة ل�ل ال��اكل ال�ول�ةوتأی�� ق��ة ال���ة واالس�قالل، واس���ار االس�ع�ار، ون�� 

  .)٤(وق� ناد� ع�� ال�اص� �ال��اد اإل��ابي وع�م االن��از. ��� الالج��� في الع�دة ل��اره�

مای� ت��ث رئ�� وزراء �اك��ان مع سف�� م�� ع� ال��ت��، وادعى �أن ال��لة ال���نة  ٢وفي 

م��ها ح�ل ال��ت�� على ال��افقة على وجهة ن��ها في �ع� م� �اك��ان وت���ا و�ی�ان والع�اق ول��ان أ

وال�اقع أن  .)٥(��هار ق�ة نه�و ال�ق�ق�ة �أنه ل�� زع��ا لل�ول اآلس���ة ��ا �ان ��� ����ون و  ،ال��ائل

�اك��ان ���و� ال��لة اآلس���ة األف��ق�ة �ان أضعف م� إ��ان م�� واله��، و��ون أن ساسة إ��ان 

  .)٦(، و��� م�� وال��دانل ال�عاون ب�� دول ال�غ�ب الع��ي��الت اإلقل���ة، م�ال��ال أوسع لل�

                                                 
  ". صحف باكستان تصدر طبعات خاصة"، ١٩٥٥إبریل  ١١المصدر نفسھ، في  )١

  ". حاكم باكستان یؤكد تضامن بالده مع مصر"المصدر نفسھ،  )٢

  ". الرئیس یغادر الباكستان الیوم إلى الھند"، ١٩٥٥إبریل  ١٢صدر نفسھ، في الم )٣

  .٦٧ - ٦٦، ص١٩٥٩الجمھوریة العربیة المتحدة، الكتاب السنوي ) ٤

  .١٩٥٥مایو  ٢، من السفیر إلى وكیل الخارجیة في ٠٠٧٨ –٠٤٠٩٥٨وثائق الخارجیة المصریة، ملف ) ٥

  .٢٨٥ - ٢٨٢دمحم أیوب خان، مصدر سابق، ص) ٦
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وق� اس�غل� اله�� ه�ا، وزاد ن�ا�ها �ع� م�ت�� �ان�ونج ل�ع��� الف��ة وس�ء ال�� ب�� م�� 

وال�ول الع���ة م� جهة و�اك��ان م� جهة أخ��، واج�ه�ت في ت���� �اك��ان ��اح�ة م� ال�ول 

��ق األوس�، وأنها أداة ل�ع��� ال��الح االس�ع�ار�ة الغ���ة، وخ�اع ال�ول اإلسالم�ة ل��بها ال�جع�ة في ال

  .)١(إلى ال�ع��� الغ��ي

وشه�ت الف��ة عق� م�ت�� �ان�ونج م�اولة �اك��ان ال�ق��� ب�� م�� والغ�ب، و���ها في ن�اعها 

وخالل ز�ارة ع�� ال�اص�، . ع�اقمع اله��، وأ��ا م�اولة م�� ص�فها ع� االن��ام ل�لف ت���ا ال

حاول رئ�� وزراء �اك��ان أن ی��ر س�اسة �الده وما ت�اجهه م� م�اع� دفع�ها ل�ف��ل األحالف، ون�ه 

  .)٢(�أن خ��رة اله�� على �اك��ان أك�� م� خ��رة إس�ائ�ل على م��

� ال�اص�، مای� أع�ب رئ�� وزراء �اك��ان ل�ف�� م�� ع� اغ��ا�ه ب��ارة ال�ئ�� ع� ٢وفي 

َر . وال�قابلة ال�ي ت�� ب��ه�ا ب�ان�ونج، ولل�ع�ة ال�ي وجهها له ل��ارة م�� و��ر ما ذ��ه لل�ئ�� �أن ُتّقّ�ِ

في وق� أوضح له ال�ف�� أن ق�ة ال�ه�د ال ُتقاس �ع�ده� . م�� أن على ح�ود �اك��ان إس�ائ�ل أخ�� 

ال�؛ ل�یه� تأی�� الغ�ب، وم�� تعل� أنها ال إس�ائ�ل فق�، ف��ان� ال�ع��� ال�� �الق�نه م� یه�د الع

  .ت�اجهه� وح�ه� بل وأص�قاءه�

وفي سع�ه لل�ق��� ب�� م�� والغ�ب، أع�ب رئ�� وزراء �اك��ان ع� ثق�ه أنه إذا غ��ت م�� 

ف�د ال�ف�� �أن م�� ل� ت�ع� ی�ما �أن الغ�ب . س�اس�ها س���ل على م�اع�ات ُت��ل خ�� إس�ائ�ل

ق�ل لها إن ال��اع�ة ُی�اعى ف�ها ال��ازن ب�� إس�ائ�ل وال�ول الع���ة، أ� ب�� مل��ن  ی��� م�اع�تها، بل

وأضاف ال�ف�� أنه إذا �ان رأ� �اك��ان أن ُتع�� م�� ال��� في س�اس�ها ت�اه . ون�ف وأر�ع�� مل��نا

�الده م��ع�ة وق� رد �أن . دول الغ�ب؛ فعل�ها ال�عي ل�� ص��قاتها ه�ه ال�ول ل�ع�یل س�اس�ها مع م��

و���� ح�ی�ه . )٣(و��ر أن م�� س���� ال���� إذا وال� الغ�ب ول� ت��ف�� م� م�افاته. ل��ل ما ب�سعها

فق� �ان ساسة �اك��ان �ع���ون ال��اد نفاقا مغ�ي �ال�ق��، وأن ح�اد . ع�م إ��انه �ال��لة األف�و آس���ة

  .)٤(��اله�� م�اولة لل�ه�ر ���ه� ال��ار وال��� م� ال�ع��� 

                                                 
1) Khan, Op. Cit., P. 216. 
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وفي ال�ق� نف�ه، ب�ل� م�� م�اوالت دبل�ماس�ة ل��ف �اك��ان ع� االن��ام ل�لف ت���ا 

ول�ا أجاب . فق� سأل سف��ها رئ�� وزراء �اك��ان ع�ا إذا �ان� �الده ت��� االن��ام لل�لف. الع�اق

ا ��ف�ها دولة م� �اإل��اب، أك� له أنه ال داعي للع�لة، ألن �اك��ان م�ت��ة ب����ا ��لف، و�����ان�

وأن واش��� و�ه�ان ل� تعل�ا . دول ال��م��ل�، و�أم���ا �اتفاق ال��اع�ات، ول� ت��ف�� ش��ا ج�ی�ا

ورد رئ�� ال�زراء �أن ج��ع ارت�ا�ات �اك��ان ل��� م�الفات، وأن وضعها ���� أن . االن��ام لل�لف

  .)١(نف�ه �الع�وان عل�ها ���ن لها حلفاء ��ا ���� وج�د ت����ات دفاع�ة ل�� م� ت��ثه

ق�ار ح��م�ه �االن��ام  ١٩٥٥وق� ح��� �اك��ان م�قفها، وأعل� رئ�� ال�زراء في أول ی�ل�� 

ل�� األح�اث ال�ي أحا�� . وال�اقع أن ذل� �ان م��قعا م�� ان��ام ب���ان�ا. إلى حلف ت���ا الع�اق

راء ب�� م��� لالن��ام الف�ر� لل�لف و��� وق� انق�� ال�ز . ب�اك��ان أخ�ت ات�اذ ق�ار نهائي في األم�

ناصح �ال����؛ ن��ا الش��اد ال�الف ب�� �اك��ان وأفغان��ان، وال��اح�ات مع نه�و ح�ل �����، 

وت����ات ال��ف��� ��أن ال�الم ال�ولي، و��ء وص�ل ال��اع�ات الع����ة واالق��اد�ة األم����ة إلى 

  .)٢(ال����ان�ة دورهال�� �ان لل�غ�� األم����ة و . �اك��ان

ول�ا �ان� �اك��ان ت�رك م�قف م��، وع��ما ال�قى سف�� م�� ب�ئ�� وزراء �اك��ان، أع�ب 

وق� أع�ب له . األخ�� ع� أمله أال ت��ن �الده م�ضع مهاج�ة ش�ی� في م�� ���� ان��امها لل�لف

�أن م�� ل� تهاج� �اك��ان وأع�ب ع� اع�قاده . ال�ف�� ع� رأ�ه �أن �اك��ان أخ�أت �ان��امها لل�لف

ألن وضعها �ال���ة ل��� ���لف ت�اما ع� الع�اق ال�ي �ان� م�ت��ة ��عاه�ة ال��ان ال��اعي 

وق� أك� رئ�� وزراء �اك��ان أنه� ل� ی���وا ه�ا الق�ار إال �ع�ما تأك�وا م� الفائ�ة ال�ي س�ع�د . الع��ي

وأنه �أمل أن تق��ع م�� �أن م�ل��ها وم�ل�ة . عل�ه� وعلى ال�ول اإلسالم�ة م� االن��ام للغ�ب

  .ال�ول الع���ة في ان�هاج ه�ه ال��اسة، وت��� أم�ها وت��� له�ا ال�لف

وق� أسه� ال�ف�� في ش�ح وجهة ال��� ال����ة؛ م���ا أن الغ�ب دائ� ال�أی�� إلس�ائ�ل، و�ع�ل 

ة م� ال��اع�ات إال الف�ات، ول� ت�� م�ه على ب�ر ب�ور ال�قاق ب�� ال�ول الع���ة، وال �ق�م لل�ول الع���

وخ�� ال�ف�� ح�ی�ه �أن م�� . �ادرة ت�حي �أنه س�ق�م ل��� وال�ول الع���ة ما ت��اجه اق��اد�ا وع����ا

ل� ُتع�ل م�قفها م� األحالف الغ���ة إال إذا ت��� لها ما ی��� ح�� ن�ة الغ�ب ت�اهها وت�اه ال���قة "

                                                 
  .١٩٥٥مایو  ٢، من السفیر إلى وكیل الخارجیة في ٠٠٧٨ – ٠٤٠٩٥٨وثائق الخارجیة المصریة، ملف ) ١

  .١٧٢عبد الحمید شلبي، مرجع سابق، ص) ٢
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�اك��ان ت�� أن ق�ارها �االن��ام لل�لف س��ل� لها ال��� فه�ا شأنها، ول��  و�ذا �ان�. ال�ي تع�� ف�ها

  . )١("م�� ال ت�� ح�ى اآلن خ��ا في ات�اع ه�ا ال�هج

ی�ل�� زار نه�و م��، واج��ع �ال�ئ�� ع�� ال�اص�، ون�دا �ال��الفات  ١١وت��ی�ا في و�ع� أ�ام، 

  .)٢(حلف ت���ا الع�اق الع����ة �اع��ارها مع�قة لل�الم، واس����ا عق�

ی�ل�� ال�قى سف��ها  ٢٦وحاول� م�� م��دا إق�اع �اك��ان �ع�م االن��ام نهائ�ا لل���اق، ففي 

ول� ��ف اع��اضه  -رئ�� ح�ب الع�امي، وال���لع ل�ئاسة ال�زراة  - وز�� الع�ل ح��� شه�� سه�ورد� 

�ل على م�اع�ات م� ال�ول ال�ي على س�اسة م�� في ن�� األحالف في ال�ق� ال�� ت��� ف�ه ال��

و��ر ان��ام �اك��ان ل�لف ت���ا الع�اق؛ �أنه ما دام� أم���ا وراء ت����ه، وت�� . ت�ف� ال��الف معها

وم� جان�ه ش�ح له ال�ف�� س�اسة م�� . �اك��ان �ال�ع�نة، ف���ن م� ن��ان ال���ل أال ت���ها تأی��ها

وأع�ب ع� أم���ه أن ت��هج �اك��ان ه�ا، م���ا أنها . تا�عة له�أنها ت��� أن ت��ن ص��قة للغ�ب ول��� 

إذا ات�ع�ه، م��قة س�اس�ها مع س�اسة جاراتها وشق�قاتها في ال�ی�، س���ل على ما ت��� م� م�اع�ات، 

ألغل��ة، فإذا اع���ت نف�ها م� م���عة لوأنها ���اس�ها ال�ال�ة ت�ع نف�ها في م�ضع األقل�ة ال�عارضة 

ك�ا ت�عارض س�اس�ها مع س�اسة جاراتها . سالم�ة فل�� معها في س�اس�ها إال الع�اق وت���اال�ول اإل

�اك��ان ل� ت����ع ال��اف�ة على م�ال�ها وت�ق�� "وأك� ال�ف�� أن . وغال��ة �الد ال��ق األوس�

تأی�� دول ت�ع� االس�ق�ار إذا �ل� س�اس�ها م��اف�ة مع س�اسة جاراتها وال�ول اإلسالم�ة مع���ة فق� على 

ج��ف س��ث� على م�ألة األحالف، وس�ف�� في وأن ن�اح م�اح�ات األر�عة ال��ار . ع�ها آالف األم�ال

وأنه ل�ل� . ح�اس األم������ لل�ول ال�ي ت���ها م�اع�اتها، وت��ن �اك��ان ق� خ��ت ج��انها وشق�قاتها

  ".ل�لف ل��� وض�ح ال��قف ال�وليمازال ی�� م�ل�ة �اك��ان في ال���� في االن��ام نهائ�ا ل

وع��ما أوضح سه�ورد� أنه مق��ع �أن ال��قف ال�ولي ی�ع� لل����، ول��ه ال ی�ر� ��ف ���� 

ت�ق�� ذل� �ع� أن ت�ر�� �اك��ان مع ال�ول الغ���ة ج�اء ان�فاع �ع� زمالئه، حاول ال�ف�� إق�اعه �أن 

ح م�ادثات األر�عة ال��ار في ج��ف، ح�� ���� ه�اك ف�صة إلرجاء االن��ام رس��ا لل�لف، وهي ن�ا

  .االس��اد إل�ه ل�أج�ل ال�� نهائ�ا في األم�

                                                 
  .١٧٣المرجع نفسھ، ص) ١

٢ (The New York Times, July 13, 1955, p.1. ٦٧؛ الجمھوریة العربیة المتحدة، مصدر سابق، ص.  
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وع��ما اس��ع� سه�ورد� أن ی�اف� زمالؤه على ذل�، قال له ال�ف�� إذا �ان ُم��ا على االس�قالة، 

ول�� على  في ع�م االن��ام لل�لف، فأج�ر �ه أن ���ق�ل لل�الف على ذل� �الدهومق��عا �أن م�ل�ة 

س�اسي ب�اك��ان ���ق�ل ل�الف على س�اسة �الده ال�ارج�ة، م�ا ��في عل�ه أول ���ح فم�ألة ثان��ة، 

  .)١(وعلى ح��ه أه��ة وُ��ه�ه ���ه� ال�� ُ���ي �ال���� في س��ل م�ل�ة �اك��ان العل�ا

�غ� م� اق��اع وفي ب�ق��ه ال�ي س�د ف�ها تفاص�ل ح�ی�ه مع سه�ورد�، عل� ال�ف�� �أنه على ال

س�اء �قي دمحم علي رئ��ا لل�زراء أو خلفه و سه�ورد�، ل��ه ل�� ل��ه ال��اعة لل�ق�ف ه�ا ال��قف، 

، ف�اله�ا م� أن�ار االن��از للغ�ب، وال���قع أن ت��� فل� ���ث تغ��� في م�قف �اك��ان سه�ورد�

  .)٢("لها الق�ل في س�اسة �اك��ان �ات� أن واش��"وخ�� ال�ف�� تق���ه . �ا الع�اق�اك��ان رس��ا ل�لف ت��

رئ�� ال�زراء دمحم علي وق� ف�ل� م�اعي م��، وص�ق� ت�قعات سف��ها، فق� ح��� ت����ات 

��اقة للت��لع أعل� أن ح��م�ه  ١٩٥٥فف�ر ت�ل�ه ال�زارة في أغ��� . ال��ل ��أن ت�جهات �اك��ان

الد وسالم�ها، ب��ل األم�ال ل�ع��� وسائل ال�فاع، ج��ع ال�ول، وتع��� واج�ها األس�ى ال�فاع ع� ال�مع 

وأن . ول�� ن��ا لع�م �فا�ة ال��ارد؛ عق�ت معاه�ة مع ال�ال�ات ال����ة ت��ل ���ج�ها على م�اع�ات

االس�ق�ار �ال��ق األوس� وج��ب ش�ق آس�ا ���ان أم�ها واس�ق�ارها، ول�ا ��� األم� و ح��م�ه تع��� 

  .)٣(ق�ة دفاع�ة لل�فا� على ال�الم في ال���ق��� ال��� مع أص�قائها ل�����

س����� وخالل ز�ارته �اك��ان، وردا على س�ال ع� م�قف م�� م� ان��ام �اك��ان  ٢٧وفي 

ل�لف ت���ا الع�اق، ص�ح ج�ال سال� نائ� رئ�� ال�زراء أن م�� تعارض ن�ام األحالف، وأنها 

ف أن ان��ام �اك��ان لل�لف ال���ي الع�اقي ل� وأضا. أوض�� في م�ت�� �ان�ونج س�اس�ها ال�ارج�ة

  .)٤(ی�ث� في العالقات ال�د�ة ب�� م�� و�اك��ان

الف ب�� م�� و�اك��ان في ت�جهات ال��اسة ال�ارج�ة، ل� ُ�ْ�ِف �ع� �خوعلى ال�غ� م� اال

قان�ن  أغ��� ٢٤ال�اك��ان��� إع�ابه� �ال��ام ال��ی� ����، فأث�اء م�اق�ة ال��ع�ة ال�أس���ة في 

ت�ح�� غ�ب �اك��ان، أشار م�ان جعف� ع�� ح�ب ال�ا��ة اإلسالم�ة وال�ز�� ال�اب� ل�ا أس�اه ح�� 

                                                 
  . ١٩٥٥یولیو  ٢٧، مصدر سابق، من السفیر إلى وكیل الخارجیة، ٠٠٧٨ –٠٤٠٩٥٨وثائق الخارجیة المصریة، ملف ) ١

  .١٩٥٥یولیو  ٢٧المصدر نفسھ، مذكرة بعنوان من تقریر سفیر مصر في باكستان،  )٢

  .بشأن سیاسة الحكومة الباكستانیة الجدیدة ١٩٥٥سبتمبر  ٨المصدر نفسھ، من السفیر إلى وكیل الخارجیة في ) ٣

  .١٩٥٥أول اكتوبر المصدر نفسھ، تقریر بشأن زیارة قائد الجناح جمال سالم نائب رئیس الوزراء لباكستان، ) ٤
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ال��� في م��، ناص�ا أع�اء ال��ع�ة �أال ����ن ح��ا على غ�اره، م���ا ��ا وصل� إل�ه م�� 

  . )١(في �ل ح�� ال���

ال ع�� ال�اص� ب�ق�ة ل����ه وعلى ال�ان� اآلخ�، ع��ما تع�ض� �اك��ان للف��ان أرسل ج�

واس�عل�� . ال�اك��اني أع�ب ع� ال��ام� مع �اك��ان في ال�ارثة ال�ي أدت إلى ت�م�� آالف الق�� 

وق� واف� م�ل� ال�زراء على تق��� . ال���مة م� سفارتها ب�اك��ان ع�ا تلق�ه م� مع�نات ج�اء ال�ارثة

  .)٢(هالل األح�� مع�نات ع���ة وأدو�ةآالف ج��ه ل�اك��ان، وأن تق�م ج�ع�ة ال ١٠إعانة 

  :�اك��ان وصفقة األسل�ة ال�����ة

ص�اه في �اك��ان،  على ت�ر�� أسل�ة ١٩٥٥كان التفاق م�� مع ت����سل�فاك�ا في س����� 

فعلى ال�غ� م� ت�لي ال���ال إس���ر م��زا . وأع�ى دل�ال على ف�ل س�اسة ارت�ائها في أح�ان الغ�ب

و��أت ت�تفع . ، ل� ت��ق� األوضاعأغ���، وت���ل وزارة ائ�الف�ة ٧ العام في م��� حاك� �اك��ان

وتع�د أس�اب ال��م� إلى ع�ة ع�امل م�ها ت����ات ال�ع�اء . أص�ات خاف�ة �ال��م� م� حلفاء �اك��ان

  .ال�وس ال�اع�ة لله�� ��أن �����، و��ء وقلة ال��اع�ات األم����ة، ون�اح ال��اسة ال����ة

 أم����ة��ل م�� على أسل�ة وت�قع ح��لها على ق�ض م� ال��� ال�ولي وم�اع�ات و�ان ح

ل����ل م��وع ال�� مفاجأة لل����ل�� ب�اك��ان، فل� َیُ�ْر ��ل�ه� أن ت��ل م�� على ما  ةو����ان�

��� في ه�ه ص��ح أنه� أعل��ا تأی��ه� ل. القل�ل و���ل�ن عل�ه ��ع��ةه� ت���، ب���ا �����ون 

أن ح��م�ه س���م لع�م م�اراتها  �ان�ا ُیل���ن ل�ف�� م�� ه�ل��ه� شع�وا ���ارة، خاصة أن�ة؛ ال��

  .)٣(لغ�ب، وس��� ال��ا�ا ال�ي س����ع بها ال��ال�ن للغ�ب، وسُ���م م�ها ل��اس�ها ال���م�ة��اسة ال

ل� نائ� ول�ا �ان إعالن م�� ش�اء أسل�ة م�ضع اه��ام في �اك��ان، وخالل ز�ارة ج�ال سا

رئ�� وزراء م�� سأله ال��ف��ن ع� ذل�، ف�د أنه ُع�ض على م�� ش�اء أسل�ة ت��اج إل�ها، وم� 

  .)٤(حقها ق��ل أو رف� الع�ض

                                                 
  .بشأن مشروع توحید غرب باكستان ١٩٥٥أكتوبر  ١٥المصدر نفسھ، تقریر السكرتیر الثاني للسفارة في ) ١

  . ١٩٥٥سبتمبر  ١٤، مذكرة إلى مجلس الوزراء في ٠٠٨١ -٠٣١٣٧١وثائق مجلس الوزراء، ملف ) ٢

  .١٩٥٦ینایر  ١٨إلى وكیل الخارجیة في ، من السفیر ٠٠٧٨ –٠٤٠٩٥٩وثائق وزارة الخارجیة المصریة، ملف ) ٣

  .، مصدر سابق، تقریر بشأن زیارة قائد الجناح جمال سالم٠٠٧٨ –٠٤٠٩٥٨المصدر نفسھ، ملف ) ٤
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وت��ث معه ع� . ن�ف��� اس��عى وز�� خارج�ة �اك��ان القائ� �أع�ال سفارة م�� ٨وفي 

وأك� أن . س�ء تفاه� ی�� إزال�ه أوًال �أولالعالقات ب�� ال�ل�ی�، وأمل ح��م�ه أن ���د ال�د، و�ذا ح�ث 

، وتق�ر لها وج�ب ال��لح ض�انا ل�الم�ها، وال ت�� �أسا م�  م�قف �الده م� ش�اء م�� أسل�ة أخ��ٌّ

ماذا س���ع �أسل��ها ال�ال�ة إزاء األسل�ة ال��ی�ة : "واس���د قائال. ح��لها على أسل�ة م� أ� م�ان

ل�� خ���ا في األسل�ة، ول�� األم� ل� "وق� رد م��ل م�� �أنه " ة؟ال�ي ت��لف ع� األن�اع ال�����م

وفي نها�ة ". ���ن صع�ا، ف���أ ال�عا��ة أص�ح م���ا؛ َفِلَ� ال ُ���� على أسل�ة ال��� ق���ها وح�ی�ها

اللقاء أع�ب وز�� خارج�ة �اك��ان ع� أمل ح��م�ه في اس���ار العالقات األخ��ة ب�� ال�ل�ی� رغ� 

  .)١(وأنه ی��� ز�ارة م�� ل�ا في ذل� م� ف�صة لل�فاه�. وجهات ال��� في ال��اسة ال�ارج�ةاخ�الف 

  :ت���ع م�� ال�عارضة ال�اك��ان�ة ل�ق��� حلف �غ�اد

وح�� االج��اع ال�� ت�أسه . ١٩٥٥ن�ف���  �٢٠ه� حلف �غ�اد في اج��اع عق�ته ُدوله في 

ت���ا والع�اق و�اك��ان و�ی�ان، : ل��قعة على ال���اقن�ر� ال�ع�� رؤساء وزارات دول ال��ق األوس� ا

و��ر ساس�ها ه�ا �أنه ض�ورة س��ها . و��ل� �ات ان��از �اك��ان للغ�ب تاما. ووز�� خارج�ة ب���ان�ا

وس�ل قائ� ال��� ال�اك��اني وق��اك في م���اته أن �الده اضُ��ت أن ت��از . م�قف اله�� الع�ائي

م�ها، ول� ت� في ان��امها لل�لف ما ُ���� ال�ول الع���ة واإلسالم�ة، و�ان� للغ�ب لل��اف�ة على سال

ول�� ل��ء ال�� ل� . ت�� أن ه�ه ال�ول ل� ان��� لل�لف ل�ان ذل� ف�صة ل��قارب وُت��� س�اس�ها

  .)٢(ت��� ال�ول الع���ة لل�لف �ع�� الع�ف، ودفعها إلساءة ال�� �ه أنها قاس� م� ال���ع����

، حاول� ص�ف �اك��ان تغ��ة ذل� �ال��� ع� )٣(ل� م�اولة ض� األردن ل�لف �غ�ادوع��ما ف�

ن�ا� ه��ة ال�لف االق��اد�ة واج��اعها ب�غ�اد، ون�� ما ی�حي أن ح�ادث األردن وقع� �إ�عاز م� 

ل�� ه�ا ل� ���ع ال�اك��ان��� خاصة ���ق �اك��ان م� الق�ل �أن ح��م�ه� ت��ع� في االن��ام . م��

  .)٤(لف، وش�ه� في م��ق�له �ع� ه����ه �األردنلل�

                                                 
  .١٩٥٥نوفمبر  ٨المصدر نفسھ، من القائم باألعمال بالنیابة إلى وكیل الخارجیة  في ) ١

  .٢٤٥، ١٨٨ – ١٨٧دمحم أیوب خان، مصدر سابق، ص ص) ٢

دیسمبر أن الحكومة السابقة  ١٥وعندما أعلن ھزاع المجالي رئیس الوزراء في . كما كان یزورھا العقید أنور السادات. لیدعوھا لالنضمام للحلف ١٩٥٥رئیس األركان البریطاني تمبلر األردن في دیسمبر  زار) ٣

لمزید من التفاصیل انظر لنشوفسكي، مرجع سابق، . وتتابعت األحداث. قنصلیة األمریكیة، وكانت تھتف ضد األحالفكانت قد وافقت من حیث المبدأ على االنضمام للحلف، اندلعت المظاھرات وھاجمت ال

  .١٣٦، ص١؛ عبد الوھاب الكیالني، مرجع سابق، ج٤٣٣ص

  . ١٩٥٦ینایر  ١٨، مصدر سابق، مذكرة السفیر في ٠٠٧٨ –٠٤٠٩٥٩وثائق الخارجیة المصریة، ملف ) ٤
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و���و أن اس��اء م�� م� ان��ام �اك��ان ل�لف �غ�اد انع�� على معامل�ها ل�ف��ها �القاه�ة، 

فق� �ل� سف��ها مقابلة ج�ال ع�� . و�ان م� ال���عي أن ُتف�� �اك��ان م��دا أ� م�قف �أنه م�ع��

فق� �ل� مقابلة . � ذل� على معاملة ح��م�ه ل�ف�� م�� ل�یهاوانع�. ال�اص�، و�قي ثالثة شه�ر ی����

وز�� ال�ارج�ة ورئ�� ال�زراء ال�اك��اني، ودأب� س��تار��ه�ا على االع��ار تارة ���ض رئ�� ال�زراء 

قابل رئ�� وزراء �اك��ان سف�� م��، وأفه�ه  ١٩٥٦ی�ای�  ١٢وفي . وتارة �ان�غاله�ا �ال�س��ر ال��ی�

. معاملة سف��ها �القاه�ة وال�� ُیلح ل�قابلة ال�ئ��، مع أنه �قابل القائ� �أع�ال سفارة اله�� اس��اء ح��م�ه

وق� أك� ال�ف�� في ب�ق��ه لل���مة ال����ة أن . وأنه ال ی�د أن یلقى سف�� م�� ب�اك��ان نف� ال�عاملة

  .)١(ق� أنها وجه� ل�ف��ه�ع�م ت��ی� وز�� خارج�ة �اك��ان م�ع�ا ل�قابل�ه ردا على اإلساءة ال�ي �ع�

ی�ای�، ول� ُی�� م�ألة ع�م مقابلة سف��  ١٦وأخ��ا قابل وز�� ال�ارج�ة ال�اك��اني سف�� م�� في 

وأوضح أن ه�ف االت�اد ال��ف��ي . وت��ث ع� ت��ب ال�ف�ذ ال���عي إلى أفغان��ان. �اك��ان �القاه�ة

�ا م�اخ��ان له، و�ه�ه أن ت�غلغل ف�ه�ا ال��اد� في أفغان��ان و�ی�ان ���لف ع�ه في �اك��ان وم��، فه

أما ال�ول غ�� ال��اخ�ة له؛ ف���� اس��ال�ها . ال���ع�ة ف����ان بل�ی� ش��ع���� ح�ا�ة لل��ود ال��ف���ة

وجاء رد ال�ف�� ق��ا، فأك� أن م�� م� ال�الد القل�لة ال�ي ُت��م ال���ع�ة، . ل���� ح�ادها إذا وقع ن�اع

وف��ا ی�عل� ب���ب . ع�م االن��ام أل� م� ال��ل��� ت�جع لق�اع�ها �أنها ت�د� إلى ال�الموس�اس�ها في 

وأن م�� . ال�ف�ذ ال��ف��ي، أك� ال�ف�� أن ذل� س��ه س�اسة الغ�ب ال�ي أدت ل��� شع�ب ال���قة

ى إضعافها تع�ق� أن ال�ول الغ���ة ال ت��� بها و�ال�ول الع���ة ودول ال��ق األوس� خ��ا بل تع�ل عل

وأن ال�ول الغ���ة ���اول�ها ح�ار االت�اد ال��ف��ي ��� دول ال��ق . وتف��� ش�لها ون��ة إس�ائ�ل

وما �ان . األوس� لألحالف؛ �ان عل�ها أن ت��قع أن یه� ل�قاومة ال��ار وال��خل في ال��ق األوس�

  .م لل�لف��ح ل�ول الغ�ب أن ت��قع �قاءه ساك�ا أمام ال�غ� على إی�ان لالن��ا

وت��ث وز�� خارج�ة �اك��ان ع� حلف �غ�اد؛ فأك� أنه ح�ا�ة م� ت��ب ال���ع�ة، وس��د� 

وض�ب م�ال ��ا ب�له وف� �اك��ان ���ل� ال�لف ع��ما ناد� . ل�ق��ة العال� اإلسالمي ول�� إضعافه

وق� رد . ع� إس�ائ�لب�غ��� دول الغ�ب س�اس�ها �ال��ق األوس� ألنه ل� ���ده االس�ق�ار ما ل� ت�ف ع� د

  .)٢(وتع�ق� أن حلف �غ�اد أداة ل�ف��� الع�ب. ال�ف�� �أن م�� فق�ت ال�قة �ال�ول الغ���ة

                                                 
  .١٩٥٦ینایر  ١٢، من السفیر إلى وكیل الخارجیة في ٠٠٧٨ – ٠٤٠٩٥٨ف المصدر نفسھ، مل) ١

  .١٩٥٦ینایر  ١٦المصدر نفسھ، من السفیر إلى وكیل الخارجیة في ) ٢
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وعلى الف�ر اس��عى و��ل وزارة ال�ارج�ة ال����ة سف�� . نقل سف�� م�� ش��� �اك��ان للقاه�ةو 

ماس�ة ع��ما ��ل��ن مقابل�ه، ول�� �اك��ان، وأفه�ه أن العادة ج�ت أن �قابل ال�ئ�� رؤساء ال�ع�ات ال�بل� 

م�اق��ها  ت���عي ال��� م�ائل م� اخ��اص وز�� ال�ارج�ة و ال��ارة غال�ا ت��ن لل��املة أو ل�ح� أن 

أو  ��ائل ال�ي �عال�ها رئ�� ال���مةول�ا تق�ر أال �قابل إال م� �ان له م�ض�ع ی��ل �ال ،مع ال�ئ��

  .)١(ك�ا أب�ق� ال���مة ب�ل� ل�ف��ها ���ات�ي. ��لهاكان ���ل رسالة م� رئ�� ال�ولة ال�ي �

و�زاء ال��قف ال�� اخ���ه �اك��ان في س�اسة ال�ارج�ة، ونف�ر م�� م� حلف �غ�اد، ن��� 

وال�قى سف�� م�� ب�ئ�� ح�ب الع�امي . ال�بل�ماس�ة ال����ة، وحاول� ت���ع ال�عارضة ال�اك��ان�ة

. � ع� ع�م رضاه ع�ا نال�ه �الده م� ان��امها لل�لفوأع�ب األخ�. وزع�� ال�عارضة سه�ورد�

ف���ه ال�ف�� �أنه ��ع�� لل�عارضة عل�ه أن ی�اد� ب�أ�ه عل�ا ل�ي ی��ه ال�ع� ل��أ ه�ه ال��اسة، 

  .إذا حان� الف�صة ل��ل�ه ال�زارة واش���ه �اع�تل� فف�د �أنه إذا فعل ذل� . وسُ�علي ذل� شأن ح��ه

ك�ا أنه ل� ی��� . �اك��ان على واش��� ل��لي رئاسة ال���مة ةساسرده م�� اع��اد  و��ف

فق� �ان� �اك��ان ح�ى ت�ق�ع اتفاق ال��اع�ة األم����ة م��انا . ال����ان���، و�أنه� اس���ل�ا س��ًا ����

ل����ان�ا، ول� ت��ح ل�اش��� ��� �اك��ان لالت�ال �ال��اسة األم����ة إال �ع�ما ق�ل� أن ت��ن أغل� 

ول�� عق� ه�ه االتفاقات أد� إلى ز�ادة ال�ف�ذ . سل�ة ال�ي س�ق�مها لها ب���ان�ة ت�فع أم���ا ث��هااأل

  .فق� ورث� ال�ال�ات ال����ة نف�ذ ب���ان�ا ال�ي أص��� األس� الع��ز. )٢(األم���ي على ح�اب ب���ان�ا

وص�ح . العالقاتع� ت�ث��  ء، ت��ث رئ�� وزراء �اك��ان مع سف�� م��وفي م�اولة لالح��ا

وأن م�ل�ة . أن االخ�الف في ال��اسة ال�ارج�ة ��� أال ���ل دون ت�ث�� ال�وا�� ب�� بل�ی� إسالم����

وق� جاء ذ�� اله�� . كل م�ه�ا في ق�ة األخ�� ح�ى إن �ان ذل� ����� ��الف ال���� ال�� اخ�ارته

ن ال�ق� س���ه� على ع�م إخالصها، ، وأك� أا رئ�� وزراء �اك��ان ����قة م��أث�اء ال��ی�، ف�صفه

ورد ال�ف�� . وأنها ل� ت��ي �عالقاتها �إس�ائ�ل م� أجل م��، مع أن �اك��ان تقف مع م�� والع�ب

  .)٣(�أن م�� تع�ف م�قف اله�� م�ها، وأن األ�ام س���� ص�اب س�اسة م�� والفائ�ة ال�ي س����ها

                                                 
  .١٩٥٦المصدر نفسھ، مذكرة مدیر المراسم بوزارة الخارجیة إلى سفیر مصر في كراتشي في أول فبرایر ) ١

  .١٩٥٦ینایر  ١٨السفیر إلى وكیل وزارة الخارجیة في  ، من٠٠٧٨ – ٠٤٠٩٥٩المصدر نفسھ، ملف ) ٢

  .المصدر نفسھ) ٣
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� س�اسة �اك��ان ال�ارج�ة، ت�اول أع�ت ال�فارة ال����ة تق���ا ع ١٩٥٦ی�ای�  ١٨في و

وف�ر وص�ل . ال��اع�ات األم����ة، وس�اسة ب���ان�ا وأم���ا ت�اه �اك��ان، وم�اه� ال��م� ل�� ال�ع�

وق� رص� ال�ق��� �ع�  .ال�ق��� أرسل�ه ال�ارج�ة إلى سف�اء م�� بل��ن وواش��� ون��دلهي و�اب�ل

  :م�هام�اه� ال��م� م� س�اسة �اك��ان ال�ارج�ة، و 

وت�� ال��اب وم���ها وز�� ال��اعة   National Reconstructionح��ة إعادة ال��اء ال���ي  -١

ورأیه� أن س�اسة �الده� . و��اد� القائ��ن عل�ها �إعادة ب�اء �اك��ان. األس�� أب� ال��� األصفهاني

  .ق��ت نف�ها بها ال�ارج�ة فاشلة، ألن ما ح�ل� عل�ه م� م�اس� ال ی��اس� مع االل��امات ال�ي

وال�� ��ال� ال���مة �إعادة  ١٩٥٥د�����  ٢٦ق�ار الل��ة اإلقل���ة ل��ب ال�ا��ة ���ات�ي في  -٢

  .ال��� في س�اس�ها ال�ارج�ة، ح�� إن حلفاء �اك��ان ل� �ق�م�ا ب��ف�� وع�ده�

  .تع��� �ع� ال��ف ع� االس��اء م� ف��ر الغ�ب ع� تأی�� �اك��ان في ق�ا�اها -٣

�ان رأ� سف�� م�� أن ح��ة ال��اب ل� ���� لها ال��اح ق���ا، ألنه ل�� ألح� م� م�س��ها و 

وألن ال����ل�� �قف�ن م�ها م�قفا ع�ائ�ا، و��ل� ال��� ال�� �ع� ج��ا ب���ان�ا . شع��ة ب�� ال��اه��

� األوضاع ال�اه�ة في وأك� أ��ا أنه �ال�غ� م� أن ه�ه ال��اه� ج�ی�ة، فإنها ل� تغ�. أك�� م�ه �اك��ان�ا

  .)١(وق� ق��� وال ��� تعل�� أه��ة ����ة عل�ها

ون��ا لالخ�الف في ت�جهات ال��اسة ال�ارج�ة، ح�ص� م�� على رص� وت�ل�ل ن�ا� ال�فارة 

ز�ارة ال�ف�� األم���ي ل��ق �اك��ان  ١٩٥٦في ی�ای� ال����ة وق� رص�ت ال�فارة . األم����ة ���ات�ي

ال��اد ال�ي ت���ها ��لة �ان�ونج وع�م ج�واها ل�اك��ان، وح�� ال��اع�ات األم����ة وخ�ا�ه ح�ل س�اسة 

وأك� سف�� م�� أنه أراد أن ی��� أن ال�ول ال��عاونة ت�ال م�اع�ات أك�� م� . ل�ول آس�ا وال��ق األوس�

وأرجع ال�ف�� . وحاول اس�غالل ت�ی� شع� �اك��ان، ف�اش�ه أال ی�عاون مع ال���ع�ة الالدی��ة. ال��ای�ة

اخ��ار ه�ا ال�ق� إلذاعة خ�ا�ه؛ ل�ا ت�ع� �ه واش��� م� قل� ت�اه ن�اح س�اسة ال��اد، وخ���ها م� 

  .)٢(تأث�� ذل� على �اك��ان، وأنه اخ�ار إقل�� ش�ق �اك��ان ن��ا ل�عارضة غال��ة أهله لألحالف

ف اس���انا، وأن ال�أ� وتا�ع� م�� رد فعل ال�اك��ان��� على ال��اب، وس�ها أنه ل� ��اد

العام ی��اءل ��ف س�ح ال�ف�� ل�ف�ه �إذاع�ه ؟ وأب�� سف�� م�� ارت�احه إلغفال مع�� ال��ف 
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وت��� تعل�قها ان�قاد ال��اب وال��اسة  Times Of Karachi  ،Dawn ،Morningلل��اب ع�ا ص�ف

  .)١(األم����ة، وأن ما ذ��ه ال�ف�� ع� ال��اع�ات �ع��ا ع� ال�ق�قة

ع��ما ن��ت إح�� ص�ف �اك��ان مقاال ع� اح��ال إعادة ال��� في س�اسة �اك��ان ال�ارج�ة، و 

ح�ص� م�� على ال��ق� م� . وأن ت����سل�فاك�ا ع�ض� م�اع�ات ن��� ان��ابها م� حلف �غ�اد

 وق� أك�ت ال�فارة أن إعادة ال��� في س�اس�ها ال�ارج�ة س���ن �ع� اج��اع ال�ئ�� األم���ي. األم�

ول�� ق�له، وأن الغ�ض م� ال�قال ال�أث��  Edenورئ�� ال�زراء ال����اني إی�ن  Eisenhowerإی�نهاور 

وان�ق�ت ال�قال ألنه ت��� دع�ة ل��ع الع�ن ع� ال�ول ال�ي . عل�ه�ا ل�ق�را ما ی���ى مع رغ�ات �اك��ان

  .ت�ف� األحالف أك�� م� م�اش�ة ال�ول الغ���ة تغ��� س�اس�ها

سف�� م�� أن ال�قال م�صى �ه م� ب��ج و��ل خارج�ة �اك��ان، �ل� مقابلة وز�� والع�قاد 

ول�� ال�ف�� تغ���ا في أسل�ب ال��ی� ع� ال��اسة ال����ة، . ال�ارج�ة، وح�� اللقاء و��ل ال�ارج�ة

أن ال�قال ونفى ال�ز�� . فل� ی�لف�ا ��ل�ة ت��ل ان�قادا لها، وال��ما ب����� ال��اسة ال�ي ت��ه�ها �الده�ا

ولف� سف�� م�� ن�� . ك�ا نفى وج�د ع�ض ت���ي. م�صى �ه، وأل�ح أنه �ع�� ع� ال�ع�ر ال�ائ�

وز�� خارج�ة �اك��ان أنه �ان أولى أن ت�اش� ال���فة الغ�ب �ات�اع س�اسة عادلة ب�ال م� دع�ته ل��ع 

ف�ل رده على . ه�� ول�� م��فأجاب ب��ج أن ال�ق��د �ال��ادی�� �ال�قال ال. الع�ن ع� ال�ول ال��ای�ة

فأك� أنها . وأفاض ال�ز�� في ش�ح س�اسة ح��م�ه م�اوال ت���� ان��امها لل�لف. أنه م� أوحى ب���ه

و�ان� تع�ق� أن ال�ول الع���ة س��� م�ل�ة في . ت��� أن ���ن لها أص�قاء ��اع�ونها إذا ه�ج��

  .)٢(� إلى انق�امهااالن��ام له، ف���ن لها أغل��ة ف�ه، ول� ت��قع أن ی�د

وفي ش�حه ل�جهة ال��� ال����ة، أك� ال�ف�� أن م�� ت��� �اك��ان في االع��اد على أص�قاء، 

�� في ن�ا�اه�، وال ل�� ت��لف معها ف��� ُه�؟ وأن ت�ار�ها مع دول الغ�ب ت��� عل�ها ال��ر م� وع�ده�

وأنه� ال �����ن ال�ول م�اع�اته� إال ل�رء وأن س�اس�ه� إضعاف ال�ول الع���ة واإلسالم�ة ول�� تق���ها، 

وال�ل�ل على س�ء ن��ه� حلف �غ�اد، إذ �ان م� أه�افه الف�قة ب�� ال�ول الع���ة . خ�� یه�د م�ال�ه�

وع�ل م�� ع� شق�قاتها، ل�� �ف�ل م�اه�ة ال�ع�ب الع���ة لل�لف ل� ی��ق� اله�ف م�ه وت�ق� 

  .ع��ه وه� ع�ل الع�اق
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ة ال�ي ت��ه�ها م��، أك� ال�ف�� ال���� ل�ز�� خارج�ة �اك��ان أن ال�ول وفي ت�و��ه لل��اس

ال�ي اس���ل� اس�قاللها ح�ی�ا ���� و�اك��ان ��� أن ت��� في إعادة ال��اء ورفع م���� ال�ع��ة، 

ول�ي ت����ع ه�ه ال�ول ب�اء . وت��ع� ع� ال��اكل ب�� ال�ول ال����؛ ح�ى ال ت��ن ألع��ة في أی�یها

ا ��� أن ���د العال� سالم، وأن م�� ت�� أنه �ل�ا ��� ع�د ال�ول ال�ي ال ت�ت�� �أحالف مع نف�ه

ودفاعا ع� س�اسة �الده، أك� وز�� خارج�ة �اك��ان أن اله�� ال  .ال��ل��� ال���ازع��� �ُع� خ�� ال��ب

  .)١(ت��� أن تع��ف �ال�ق��� وت�د اب�الع �اك��ان، و��� أن ُتق�ر م�� ه�ا ال��ف

وم� جان�ه أك� ال�ف�� أن م�� على درا�ة ���اسة اله��، وأن �اك��ان �ات�اعها س�اسة ت�الف 

س�اسة مع�� ال�ول اإلسالم�ة ال�����ة مع س�اسة اله��، تع�ي األخ��ة سالحا ت����مه ض�ها، و���ق� 

ألحالف فإنها ت��ح لل�ول أما إذا ن��ت ا. لها ما ت���اه م� �قاء �اك��ان ��ع�ل ع� غال��ة ال�ول اإلسالم�ة

وت��ق ال�ف�� ل�عي �اك��ان . ل��ل اله�� على تع�یل س�اس�ها ت�اه �اك��ان ل�عياإلسالم�ة ف�صة ل

اع��ر وز�� خارج�ة �اك��ان �أن ح��م�ه �ان� ت�� م�ل�ة ال�ول الع���ة ف ،ل�� األردن ل�لف �غ�اد

�ر ه�ا، وال�ف ع� ال��خل في ش��ن ال�ول ف�قل له ال�ف�� رغ�ة م�� في ع�م ت�. في االن��ام لل�لف

وت��ق وز�� ال�ارج�ة لل�الة في الع�اق ووصفها �أنها غ�� م��ق�ة، ف�أله سف�� م�� ع�  .الع���ة

وفي نها�ة . ف�د �أن م�قف ال�لف س���ح ح�جا. م�قف ح��م�ه م� ال�لف إذا ح�ث تغ���ا في الع�اق

وق� فه� . �ل�� �ال�ل�ی� إلق�ار س�اسة م����ة ت�ق� آماله�اح�ی�ه أع�ب ع� اع�قاده �فائ�ة اج��اع ال���

ال�ف�� أن وز�� خارج�ة �اك��ان ی�د ز�ارة م��، ف�ح� ب�ل�، وأضاف أنه م� األف�ل أن ت��ن �ع� 

  .س��ر واس�ق�ار األح�ال ب�اك��انإق�ار ال�

اسة م�� م�ل�ة وأراد ال�ف�� �ع�م ت���عه على ز�ارة م�� في ال�ق� ال�الي إتاحة الف�صة ل�ر 

م�� في تل� ال��ارة، ف���ا ���ن حلف �غ�اد في دور االح��ار، وق� ���� االن��ار ل�ع�فة ما 

وق� أب�ق ال�ف�� لل���مة . س����� ع�ه اج��اع إی�نهاور و�ی�ن وال��اسة ال��ی�ة ال�ي س���ه�ها الغ�ب

  .)٢(فأی�ته في تأج�لها. إلفادته إذا رأت فائ�ة له�ه ال��ارة

ففي . رح�� م�� ��ا ت�دد ع� ق�ب إج�اء م�ادثات ب�� �اك��ان واالت�اد ال��ف��ي ذل�، لخالو 

ف��ای� وعلى إث� ت���ح ب�ل�ان�� رئ�� ال�زراء ال��ف��ي ب�ل�، قابل سف�� م�� و��ل خارج�ة  ١٠
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��ة �اك��ان، وفه� م� ح�ی�ه أن ح��م�ه س��� م� م�قف ال�ول الغ���ة م�ها، وت����ب ال��اسة ال��

وفي ب�ق��ه لل���مة، أك� ال�ف�� أنه رغ� والء دمحم علي . ال�ي �ه� ن�احها في م�ادثات ال�� العالي

ول�� ذو� . رئ�� ال�زراء للغ�ب، فإنه ی�� أن ال��ائج ال�ي أدت لها ه�ه ال��اسة أح�ج� م��� ح��م�ه

  .)١(��ل �اك��ان ع� س�اس�هاحاك� �اك��ان، ل� ی���وا �ارت�اح الح��ال تو ال�ف�ذ و��ار رجال ال��� 

وال�اقع أن ح�ی� وز�� خارج�ة �اك��ان وو��له ع� ال�ق�ب م� دول ال��ق األوس� ل� ��� م��د 

م�ت��ا ح��ه دبل�ماس��ها في ال��ق األوس�، ) ١٩٥٥ف��ای�  ١٧-١٤(فق� عق�ت �اك��ان في . ت���ح

�� �اك��ان في س�ر�ا ول��ان واألردن سف وت��ث. وُ���� ف�ه س�اسة �اك��ان وال��قف �ال��ق األوس�

ع� مقاومة ال�أ� العام في ال�الد الع���ة ل�لف �غ�اد، وع�م ج�و� االع��اد على ال�ع�اء ال�ی� ی�غ��ن 

  .ون�ح �الع�ل على ��� ثق�ها. وأك� أن م�� ل� ُتغ�� س�اس�ها. في ��� آرائه� ض� رغ�ة ال�ع�ب

ة ن�� حلف �غ�اد �ل�ًة، و���� ال�غاضي ع�ه م�ق�ا م� واُتف� في ال��ت�� على أنه ل�� م� ال���

. وأنه ل�� ه�اك فائ�ة الش��اك دولة ع���ة أخ�� ف�ه. ال�اح�ة ال��اس�ة وال����� على ال�اح�ة االق��اد�ة

و�ان� أه� ت�ص�ات . والع�ل على ت�ع�� ال�وا�� مع ال�ول الع���ة ح�ى ت��� �اك��ان في ق��ة �����

وت�ع�� . ���� االق��اد� ل�ع�ب ال���قة، وال�ع��ل على حلف �غ�اد ل��ق�� ه�ارفع ال�: ال��ت��

  .عالقات �اك��ان ��ع�ب م��قة ال��ق األوس� ع� ���� ال��ادل ال��ار� وال�قافي

وق� اس����ت ال�فارة ال����ة ب�اك��ان ب�ل�، وعلق� �أن م��لي �اك��ان �ال��ق األوس� أخ�وا 

وأن �اك��ان ق� . أن ه�اك م�اولة ل�����ه م� ال�اح�ة ال��اس�ة والع����ةی�ر��ن ضعف حلف �غ�اد، و 

وأن . ت��ن جادة في تع�یل س�اس�ها وان�هاج س�اسة ت���ل� بها م�� وال�ع�ب الع���ة واإلسالم�ة

  .ال�ه�د ال�ي ت��لها م�� ل�� �اك��ان ق� ت���

��ث مع و��ل ال�ارج�ة ال����ة، و�ان سف�� �اك��ان �القاه�ة ق��ل سف�ه ل���ر ال��ت�� ق� ت

  .)٢(و�ان ح�ی�ه م����ا مع �ل ما تق�ر في ال��ت��

وعق� ال��ت��، وما ت�دد ع� اح��ال إعادة �اك��ان ال��� في س�اس�ها، و��اًء على ال�عل��ات، 

وأك� األخ�� أن س�اسة ح��م�ه تق�م على اك��اب أص�قاء، . قابل سف�� م�� وز�� خارج�ة �اك��ان

                                                 
  .بشأن باكستان واالتحاد السوفیتي ١٩٥٦فبرایر  ١٤المصدر نفسھ، من السفیر إلى وكیل الخارجیة في ) ١

  .١٩٥٦فبرایر  ١٩شرقیة واآلسویة في ، مذكرة إدارة البالد ال٠٠٧٨ -٠٤٠٩٦١المصدر نفسھ، ملف ) ٢



                                                 دمجلة كلية اآلداب جامعة بورسعي                            ٥٤٨

       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                             م    ٢٠٢٠ -يوليو/  السادس عشرالعدد  

 

و�عادته ناش� ال�ز�� ال�ف�� أن ُتق�ر . ل� ت�� تع�ق� أن حلف �غ�اد س��د� للف�قة ب�� ال�ول الع���ة وأنها

  .)١(م�� م�قف �اك��ان إزاء اله�� ����ر ل��اس�ها

وت�ف��ا ل��ص�ات ال��ت��، ش�ع سف�� �اك��ان ���ر�ا ول��ان واألردن �ع� ع�دته ل�ق�ه ب���وت في 

و�ان األم� م�ضع اه��ام م���، وسأل سف�� م�� و��ل . عا�ة ل�الدهإن�اء م��� اس�عالمات لل�

خارج�ة �اك��ان ع� س�� اخ��ار ب��وت مق�ا ول�� القاه�ة، أجاب أن ال��افة بل��ان ت���ع ����ة أك��، 

  .)٢(وأن ش�اءها أ��� وأقل نفقة م�ه في م��

فعلى ال�غ� م� . اك��انوعلى ال�غ� م�ا س��، �ل ال�� في اح��ال ح�وث تغ��� في س�اسة �

ع� ع�مه�ا إج�اء  ١٩٥٦ف��ای�  ٢٩ت����ات حاك�ها العام ورئ�� وزرائها عق� إق�ار ال�س��ر في 

ان��ا�ات عامة ق���ا، أع�ب سف�� م�� أنها ل� ت�� ق�ل عام، ألن �ل�ه�ا ی��� ال�قاء أ��ل ف��ة ح�ى 

س�اسة �اك��ان س����� على ما هي  وأن. �����ع ��� أن�ار لالح�فا� �����ه ع� ���� االن��اب

  .)٣(عل�ه ما دام القائ��ن على األم� في م�اك�ه�

وتأك��ا ل�ل�، و�ع� إق�ار ال�س��ر وان��اب ال���ال إس���ر م��زا رئ��ا م�ق�ا، ول�ا �ان ُ�ع�ب ع� 

سف��  ان�ق�. ، ووج�ب ق�ام ح�� على غ�اره في �اك��ان١٩٥٢إع�ا�ه �ال��ام في م�� عق� ث�رة ی�ل�� 

م�� في تقار��ه ذل�، وعل� �أن م��زا فاته أن ج�� �اك��ان �عج �ال��ا� ال����ان���، وأن قائ� الق�ات 

  .)٤(ال���ة ورئ�� أر�ان ح�ب ال����ة ب���ان�ان

وفي إ�ار اه��ام م�� ����ة ال�عارضة في �اك��ان ض� إن�ل��ا وال�ال�ات ال����ة، رح�� ��ا 

وزار سف�� م�� حاك� �اك��ان وسأله ع� رأ�ه في . ن��ات� ع� ز�ارة �اك��انت�دد ع� ع�ول األم��ال م� 

فأ�ه� ع�م رضاه ع�ها، وذ�� أن م�ن��ات� أس�� خ�مة ل�اك��ان وح�ل . ال��لة ض� ز�ارة م�ن��ات�

ك�ا زار ال�ف�� وز�� ال��اعة ال�اب� وال���ك ل���ة إعادة  .ح��م�ه على ب�ع خ�� ق�ع ح���ة لها

���ة، فأع�ب ع� أسفه لع�ول م�ن��ات� ع� ز�ارة �اك��ان، ألن ت�ت��ات اس�ق�اله اس�ق�اال س��ا ق� ال��اء ال� 

                                                 
  . ١٩٥٦فبرایر  ٢٣المصدر نفسھ، مذكرة إلى مدیر مكتب رئیس مجلس الوزراء في ) ١

  .بشأن إنشاء باكستان مكتب للدعایة ببیروت ١٩٥٦مارس  ٣٠المصدر نفسھ، من السفیر إلى وكیل الخارجیة في ) ٢

  .١٩٥٦مارس  ١١إلى وكیل وزارة الخارجیة في ، مذكرة السفیر ٠٠٧٨ – ٠٤٠٩٥٩المصدر نفسھ، ملف ) ٣

  .١٩٥٦مارس  ١٥، مذكرة السفیر إلى وكیل وزارة الخارجیة في ٠٠٧٨ – ٠٤٠٩٥٨المصدر نفسھ، ملف ) ٤
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أُع�ت ج��ا، و�ان� س��ق� ال�ع�ر الق�مي وت�ل� وع�ا س�اس�ا ج�ی�ا، وأع�ب ع� سعادته ألنه ألول م�ة 

  .ُت�لي اله��ات ال�ع��ة إرادتها على ال���مة وت���ها لل���ع إلرادة ال�ع�

في ب�ق��ه لل���مة ش�� ال�ف�� في ادعاء ب���ان�ا أن إرجاء ز�ارة م�ن��ات� س��ه أن قائ� ال����ة و 

ال�اك��ان�ة زار ل��ن م�� ف��ة قل�لة و��� معه ما یه� �اك��ان، وأن رئ�� األر�ان ال����اني س��ور 

وأك� . غ�� مه�ةمارس م�ا ��عل ز�ارة م�ن��ات�  ٦ك�ات�ي ل���ر م�ل� حلف ج��ب ش�ق آس�ا في 

ال�ف�� أن ال��� تع��ة ال�أ� العام ال�اك��اني ض� ال��ارة، وأن ق�ار إلغاء ال��ارة جاء ن���ة ل�ا ل���ه 

  .)١(ب���ان�ا م� اس�ع�اد ل�قابل�ه مقابلة س��ة ت�� به���ها

ه�  ، أك� سف�� م�� أنه على ال�غ� م�اان��اب إس���ر م��زا رئ��ا م�ق�اوفي ت�ل�له لل�ضع �ع� 

. مع�وف ع�ه م� ال��م وال��احة؛ فإن ن�أته وتعل��ه وال��ائف ال�ي ت�الها جعل�ه م��عا �ال�الء ل����ان�ا

وت�قع ال�ف�� أنه س���� . وأن ال��وف األخ��ة ال�ي م�ت بها �اك��ان ج�ب�ه إلى جان� ال�ال�ات ال����ة

ع �ال��م في معال�ة األم�ر ال�اخل�ة، وال ووصفه �أنه ی���. في ه�ا ال���� ول� ���أ على م��له أ� تغ��

وأرجع ذل� ل�عل��ه في ب���ان�ا . ی���ع ب�ل� في معال�ة األم�ر ال�ارج�ة ما دام� ت�� ب���ان�ا وأم���ا

ال�ي اع��� عل�ها  Indian Political Serviceث� ع�له في ح��مة اله�� ال����ان�ة ضا��ًا ث� ال��اقه به��ة 

  .)٢(وأن خ�م�ه ف�ها أك���ه خ��ة ت�ب�� و�ح�ام ال���. س�اس�ه� �اله��ال����ان��ن ل��ف�� 

مارس ال��ل ��أن ما ق� ���أ  ٢٥وص�ق� ت�قعات ال�ف��، وح�� رئ�� �اك��ان ال��ق� في 

وأنها ت�ت�� ب�وا�� روح�ة مع . على س�اسة �الده ال�ارج�ة، فأعل� أنها س���� ن�� م�ادقة ج��ع ال�ول

وع�� ع� اغ��ا�ه . وتف�� ��ا أدته داخل وخارج األم� ال����ة ل��مة العال� اإلسالميال�ول اإلسالم�ة، 

وأك� أن �اك��ان ته�� . �اس�قالل ال��دان �ف�ل جه�د م�� و����ان�ا، وه�أ ت�ن� وم�اك� �اس�قالله�ا

التفاق�ات وأن ه�ه ا. �االس�ق�ار في ال��ق األوس� وج��ب آس�ا، ول�ا اش���� في حلفي ال��ات� و�غ�اد

وأن أغل� االن�قادات ال�ي . دفاع�ة غ�ضها تق��ة االس�ق�ار �ال���قة واإلس�اع في تق�مها االق��اد�

  .)٣(وجه� إلى ه�ه االتفاقات جاءت م�� ی���ون أن ت��ن �اك��ان ضع�فة

                                                 
  .بشأن زیارة األمیرال مونتباتن لباكستان ١٩٥٦مارس  ١١المصدر نفسھ، من السفیر إلى وكیل الخارجیة في ) ١

نص الدستور على أن تنتخب الجمعیة التأسیسیة خالل ثالثین یوما رئیسا مؤقتا للجمھوریة لحین انتخاب رئیس بواسطة الجمعیة الوطنیة . ١٩٥٦مارس  ١٥ر إلى وكیل الخارجیة في المصدر نفسھ، مذكرة السفی) ٢

  .مارس الذي اختیر لیكون یوم الجمھوریة ٢٣وتقرر أن یتولى منصبھ في . یسا مؤقتاوقد نظرت الجمعیة في طلب خمسون عضو ترشیح حاكم باكستان الجنرال میرزا رئ. التي ستأتي نتیجة االنتخابات

  .ت.المصدر نفسھ، مذكرة السفارة المصریة بكراتشي بشأن خطاب رئیس الجمھوریة أمام المجلس الوطني، د) ٣
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وع�زت ه�ه ال�����ات ال��� إلى �اك��ان �أق�ب ال�لفاء لل�ال�ات ال����ة في آس�ا، خاصة أنها 

األم� ال�� جعلها ع�ضة لل�ق� م� جان� اله��، . ال�ولة اآلس���ة ال�ح��ة ال�ي ان��� لل�لف�� معا

والش� أن ه�ا �ان ی��� ام�عاض م�� م� . )١(واع�ادت اتهامها �أنها جل�� ال��ب ال�اردة إلى ش�ه القارة

  .�اك��ان خاصة في �ل ال�قارب ال���� اله���

ال��� إلى جغ�اف��ها، ف�اك��ان ال��ق�ة ت��� بها اله�� م� ثالث ولفه� ت�جهات �اك��ان ی��غي 

وعالقة �اك��ان �االت�اد ال��ف��ي . و�اك��ان الغ���ة تقع ب�� االت�اد ال��ف��ي وال��� واله��. جهات

أما . أما ال��� فعالقة �اك��ان بها ال تع�و ال��امالت. ل��� ق��ة، و�ع���ها تا�عة لل�ع��� الغ��ي

  .)٢(ها �اله�� ف��ف�فة �ال��اكلعالق�

ی�ن�ه  ١٢وفي ح�� أعل� م��زا ت���ه ��لف �غ�اد، ل� ُ�ْ�ِف تأی��ه لع�� ال�اص�، ف�الل حفل في 

، أی� ما قاله م��ل م�� �أن م�� ت��� ن�� ت�ق�� األه�اف ال�ي قام� م� أجلها ال��رة؛ ١٩٥٦

��ل�ة م��، وأنه أد� ل�الده خ�مة إن ناص� له ح� في إت�ام صفقة األسل�ة م�ققا ل: "وأضاف

ناص� ال ی�ر� ال���� ال�� ���� "وع��ما عق� وز�� الع�اق ال�ف�ض �أن ". ب��ل�ه م� االن�هاز���

  ".ال، أعل� ما ی���ه ناص�، وه� �عل� ال���� ال�� ���� ف�ه: "، رد رئ�� �اك��ان"ف�ه

ا ع� أمله أن ی�ور ناص� �اك��ان وق� ت��ث ال�ف�� ال��ف��ي مع القائ� �أع�ال سف�� م�� مع�� 

و����ث مع إس���ر م��زا، ألنه ی��� ال��� ل�ل�ه ل�� ت�ق�ه ال��اعة، خاصة أن ال��� ب���اني 

ال�ع�ر، وال��قة ال�اك�ة إق�اع�ة، وال��ب ال��ه�ر� ال�� ی�ت�� عل�ه ل�� م� ال�ع��ة �ال�رجة ال�ي 

  .)٣(ت��� م��زا م� الق�ام ����ة تق�م�ة ��عاون�ها

وفي غ��ن ذل�، وم�ل�ا رح�� م�� ب����� عالقات �اك��ان �االت�اد ال��ف��ي رح�� 

. ���اعي ال��� إل�عاد �اك��ان ع� ال�عاون مع الغ�ب أوال ث� تعاونها مع شع�ب ال��لة اآلس���ة

���اولة وف��ت ال�فارة ت�ج�ه ال�ع�ة . واس����ت ��ا ت�دد ع� ز�ارة رئ�� وزراء �اك��ان ال��تق�ة لل���

ال��� ت���ل االت�اه ال��اسي ل�اك��ان إلى وجهة ش�ق�ة آس���ة، وح�لها على ن�� الف��ة ال�ي تع��قها 

                                                 
  .٢٠٨دمحم أیوب خان، مصدر سابق، ص ) ١

  .١٨٩ - ١٨٨المصدر نفسھ، ص) ٢

  .١٩٥٦ ھیونی ١٦، من القائم باألعمال إلى وكیل الخارجیة في ٠٠٧٨ –٠٤٠٩٥٨صریة، ملف وثائق الخارجیة الم) ٣
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�أن ت�ق�� أه�افها ���ن ب�عاونها مع الغ�ب، و�شعارها �أن ت�ق�� ه�ه األه�اف ی�أتى ب���رها م� ال�ف�ذ 

  .)١(الغ��ي تعاونها مع شع�ب ال��لة اآلس���ة

 ع�نانل� م�� ح�اسة ت�اه أ� تقارب ت��ي �اك��اني، فق� دع� �اك��ان وعلى ال�ق�� �

وألقى ع�ة . مارس ١٨رئ�� وزراء ت���ا ل��ارتها خالل االح�فال �إعالن ال��ه�ر�ة، ف�صلها في م��ر�� 

ساسة وح� . خ��، ودعا ل�أی�� حلف �غ�اد، واته� ال�عارض�� لل�لف �ال��وج ع� م��اق األم� ال����ة

ع�ال ب��ص�ات م�ت�� م��لي ذل� ل��ه� عارض�ا . ل�غ� على ال�ول الع���ة لالن��ام لل�لف�ا �اك��ان

مارس ُأذ�ع ب�ان م���ك ل�ئ��ي وزراء ال�ل�ی� أعل�ا ف�ه اإل��ان ��لف  ٢٥وفي . �اك��ان �ال��ق األوس�

ت���� العالقة  وق� اتفقا على أن تع�ل �اك��ان على. �غ�اد �����ة دفاع�ة ل��� م�جهة ض� أ� ُق��

  .ب�� ت���ا و�ال م� م�� واالت�اد ال��ف��ي، أمًال في ت�ف�ف مقاومة م�� لل�لف

�ول وق� قابل سف�� م�� رئ�� �اك��ان وت��ث معه ع�ا ت�دد ع� ع�م ت���ا ال�غ� على ال

�ة وق� رد �أنه ال ت���ا وال �اك��ان عازمة على ال�غ� على أ� دولة ع��. �لفلالع���ة لالن��ام ل

أن م��ر�� أك� له أن ت���ا �ات� �وص�ح . ل���� لل�لف، ول�� إذا رغ�� دولة فال ��� ال�ق�ف ض�ها

وق� أك� ال�ف�� في . ت�� م�ل��ها في ات�اد ال�ول الع���ة، وأنها صادقة في ت���� عالقاتها ����

ال�لف م��د أق�ال، تق���ه أن ت����ات �اك��ان ع� ع�م ع�مه� ال�غ� على ال�ول الع���ة لل�خ�ل في 

  .)٢(و�ذا أت��� الف�صة ل� ت��دد

وع�ف� اإلدارة . و�ل ال�قارب ال���ي ال�اك��اني في إ�ار حلف �غ�اد م�ضع م�ا�عة م���ة

و�ان� ق� أوض�� أن ز�ارة ال���ال م��زا . ال��اس�ة ب�زارة ال�ارج�ة على دراسة تقار�� ال�فارة ب�اك��ان

ورص�ت ال�فارة ال��اب ال�� ألقاه في . ل�� �ان� ردا على ز�ارة ن���هی�  ١٥رئ�� �اك��ان ل����ا في 

وان�ق� ال�ف�� ت����ه �أن حلف �غ�اد ال ی��افى مع رغ�ة �اك��ان في إقامة عالقات مع ج��ع . ت���ا

وعل� ال�ف�� �أنه �ان أح�� �ه أن ی���ث ع� فل���� مع عل�ه أن ه�ا ُی�عج ت���ا ال�ي ت��� . ال�ول

وأی� ال�ف�� ت���ح وز�� خارج�ة �اك��ان �أن ه�ف ال��ارة تق��ة حلف �غ�اد �ع�ما فق� س�ع�ه . إس�ائ�ل

ن���ة مقاومة م�� وال��لة ال��ق�ة، واالتفاق على إق�اع إن�ل��ا وال�ال�ات ال����ة �الع�ل على إب�از 

                                                 
  .١٩٥٦ ھیونی ٤المصدر نفسھ، الكتاب الوارد من السفارة المصریة بكراتشي إلى وكیل الخارجیة في ) ١

  .باكستان، بشأن زیارة رئیس وزراء تركیا ل١٩٥٦مارس  ٣٠المصدر نفسھ، مذكرة سفیر مصر بكراتشي في ) ٢
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�ة، وأن إب�از ال�اح�ة ال�اح�ة الع����ة لل�لف وما یل�م ذل� م� وضع ق�ات م� ُدوِله ت�� ق�ادة م��� 

  .)١(االق��اد�ة له و�ه�ال ال�اح�ة الع����ة ُ��عفه

��� ی�ل�� ص�ح م��ر�� أث�اء ز�ارته ��ات�ي �أن �الده ت��� �اك��ان في �����، وس� ٢٥وفي 

وأعل� . ، وأن حلف �غ�اد �ق�م على م��أ ال�عاون ب�� دول م��ة لل�المال��اقة ب��ه�ا م�ه� ال�عاون 

. )٢(��اوالت إضعاف ال�لف، وأن مهاج�ة األحالف غ�� ال��جهة ض� أح� دل�ل على س�ء ال��ةاس��اءه ل

أك� سف�� م�� أن دول حلف �غ�اد ت�عى ل�� دول أخ�� له . وتعل�قا على ت����ات م��زا وم��ر��

ا ح�ى ال ی��هي األم� ب�����ه، وفي مق�مة ال�ول ال�ي ت�عى ل��ها أفغان��ان، وأن م�اوالت ت��له

  .)٣(�اك��ان وت���ا لل�أث�� عل�ها و��عادها ع� االت�اد ال��ف��ي

زار وم�اول�ه�ا ض� دول أخ�� لل�لف،  �اك��انو  ات���وفي ال�ق� ال�� تا�ع� ف�ه م�� تقارب 

ب�اء على دع�ة ال�ئ�� ت��� ل���ر م�ت�� ب���ني ال��  ١٩٥٦ی�ل��  ١٢ع�� ال�اص� ی�غ�سالف�ا في 

  .)٤(ال���� �ال��ادو  ان�ونجو وت���، ح�� ج�دوا العه� ���اد� م�ت�� �ج�ع ع�� ال�اص� ونه� 

ی�ل�� تأم�� ش��ة ق�اة ال����، وتع�ض�  ٢٦في  م�� �وأعل� ،وس�عان ما ت�ا�ع� األح�اث

وألق� ه�ه األح�اث ��اللها على العالقات ب�� . على إث� ذل� لع�وان م� ق�ل إن�ل��ا وف�ن�ا و�س�ائ�ل

  .في تار�خ العالقات ب�� ال�ل�ی� ان ذل� إی�انا ب�ها�ة م�حلة و��ا�ة م�حلة ج�ی�ةم�� و�اك��ان، و�

                                                 
  .١٩٥٦أغسطس  ٦المصدر نفسھ، مذكرة اإلدارة الشرقیة واألسیویة بوزارة الخارجیة في ) ١

  .المصدر نفسھ) ٢

  .١٩٥٦سیویة بوزارة الخارجیة في یولیو المصدر نفسھ، مذكرة اإلدارة الشرقیة واآل) ٣

  .٧٠، ص١٩٥٩الجمھوریة العربیة المتحدة، الكتاب السنوي ) ٤
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  :ال�ات�ة 

عالقة ����، ف�ان� أخ�اره� م�ل اه��ام في  ١٩٤٧كان ل��ل�ي اله�� ق�ل ق�ام �اك��ان عام 

ع�ی� م�ه� ك�ا ال��� ال. م��، و�ان�ا ی��لع�ن ل��� ل�أی��ه� في م�ال��ه� �االع��اف له� ����� م��قل

  .واه�� األزه� �إرسال �ع�ة إلى اله��. �األزه�، و�ان أب�زه� دمحم ح�� األع��ي

و�ان� له� . وزار الع�ی� م� زع�اء م�ل�ي اله�� م��، وفي مق�م�ه� دمحم إق�ال وش��� علي

  .عالقة و���ة ���ع�ة ال��ان ال��ل��� ورئ��ها ال����ر ع�� ال���� سع��

ل� ت��� إلى تق��� اله�� �ارت�اح، �ان� في مق�مة ال�ول ال�ي اع��ف� وعلى ال�غ� م� أن م�� 

��ولة دی��ة م�ل اه��ام ال��ارات وال��اعات  ها�ان �ه�ر و  .ب�اك��ان وأقام� عالقات دبل�ماس�ة معها

  .ال�ی��ة ال����ة ��فة خاصة

ل� ��� �ق�ة  ١٩٥٢ی�ل��  ٢٣وال��قف ال�اك��اني ال�س�ي م� الق��ة ال����ة ق�ل و�ع� ث�رة 

و�ان ذل� م�ضع تق�ی� . ال��قف ال�ع�ي، ف�ان� لل���مة ح�ا�اتها، في ح�� �ان ال�أی�� ال�ع�ي جارفا

  .ال���مة وال�ع� ال���� 

�اه��ام وتأی�� في �اك��ان، و�ان الل�اء دمحم ن��� ورفاقه م�  ١٩٥٢ی�ل��  ٢٣وح��� ث�رة 

  .ال��ا� األح�ار م�ضع إع�اب ال�ع� في �اك��ان

فعلى ال�غ� م� ق�اع�ها، . ول� ت�ف� م�� ع� م�قفها م� ال��اع اله��� ال�اك��اني ح�ل �����

وما جاء ب�قار�� سفارت�ها ب�اك��ان واله�� �أحق�ة �اك��ان في �����، �ل ال��اد خ�ارها، م� م��ل� 

  .ال��ص على عالقاتها �ال�ول���، والق�اعة �أن ال��ل إلى �اك��ان ل� ���� ال�الف

ق� حاول� ال���مة ال����ة ال��س� في ال��اع ب�� �اك��ان وأفغان��ان، ول�� ل� ت��ح تل� و 

  .ال�سا�ة، وت�ج� م�� م�قفها �ال��ام ال��اد

وأك�ت ال�راسة أن خ�ف �اك��ان م� اله�� جعلها ت��ق �ل ال��ل إل��اد حلفاء لها ت��ق�� به�، 

اإلسالم�ة �غ�ة ت���� حلف ی��أ ���� و�اك��ان ث�  و���� ن�أتها اإلسالم�ة، وجه� وجهها ش�� ال�ول

ول�� ن�� م�� ف��ة ال�خ�ل في حلف ذ� ���عة دی��ة أجه� ال��اعي . ��� وراءه ال�ول اإلسالم�ة

  .ال�اك��ان�ة، وح�ل �اك��ان على أن ت�لي وجهها ن�� الغ�ب
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عالقاتها �الغ�ب ورص�ت ال�راسة اه��ام م�� وم�ا�ع�ها ل�ل خ��ة ت���ها �اك��ان ل����� 

و��ف� ال�راسة ع� جه�د �اك��ان إلق�اع م�� �ال��لي ع� ال��اد واالن��از . والس��ا ال�ال�ات ال����ة

ومع �ل . للغ�ب، وجه�د م�� ل��ف �اك��ان ع� ال�خ�ل في األحالف ال�ي ت�وج لها ال�ال�ات ال����ة

ا �الغ�ب، �ان� األخ��ة ت��ص على قل� ��اور م�� إزاء �ل خ��ة ت���ها �اك��ان ل�ع��� عالق�ه

  .��أن�ها، وت�ه� اله�� �أنها م� ت��� ال���ك ال����ة

  ال��ادر وال��اجع

  ):م�ت�ة ح�� أه���ها: (ال�ثائ� غ�� ال����رة : أوال

  وثائ� وزارة ال�ارح�ة ال����ة:  

  .�اك��ان –، ال�ل� ال��اسي ال���� في ال�ارج ٠٠٧٨ – ٠٢٠٩٥٢ملف  -

  .، ال�ل� ال��اسي ال����، ال�ل�� ال��ار� في ال�اك��ان واله��٠٠٧٨ – ٠٢٠٩٥٤ملف  -

  .، ال�ل�� ال��ار� �ال�فارة ال�ل��ة ال����ة في ��ات�ي٠٠٧٨ – ٠٢٠٩٥٥ملف  -
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Abstract  
This study is an attempt to shed light on the main stations in the political 

relations between Egypt and Pakistan from 1947 until 1956—that is, from the 
inception of Pakistan until Egypt's nationalization of the Suez Canal Company. 
Although Egypt did not view the partition of India with satisfaction, it was at the 
forefront of countries that recognized Pakistan and established diplomatic 
relations with it. The official Pakistani position on the Egyptian issue before and 
after the revolution of 23 July 1952 was not as strong as the popular position. 

The revolution of July 1952 received attention and support in Pakistan. Egypt 
has been steadfast in its position on the Indian-Pakistani dispute over Kashmir, 
and neutrality has remained its option, in the interests of its relations with the 
two countries. Egypt tried to mediate in the conflict between Pakistan and 
Afghanistan, but the mediation did not succeed, and Egypt remained committed 
to neutrality. 

Given its Islamic upbringing, Pakistan sought to form an Islamic alliance that 
would start with Egypt and Pakistan and then include Islamic countries. 
However, Egypt's rejection of the idea of entering into an alliance of a religious 
nature thwarted the Pakistani efforts, and forced Pakistan to turn its face towards 
the West. The study notes Egypt's interest in every step that Pakistan takes to 
consolidate its relations with the West, especially the United States. The study 
revealed Pakistan's efforts to persuade Egypt to abandon neutrality and bias 
towards the West. 
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Baghdad Pact, American aid to Pakistan.  

  


