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الف�سل الثالث

مر�ض رئي�ض الوزراء اإيدن واأزمة ال�سوي�ض

لن أفعل ذلك أبًدا إذا كان يتعارض مع األميركيين،
وإذا ما بدأت فلن يتجرأ أحد على إيقافي

وينستون تشرشل 1956م )1)

البريطاني  العموم  مجلس  في  عضًوا  انتخب  المعة.  السياسية  إيدن  أنطوني  حياة  كانت 
والثالثين،  الثامنة  بلغ  عندما  1935م،  عام  في  أصبح  ثم  والعشرين من عمره،  السادسة  في 
رفض  بسبب  1938م  فبراير   20 في  واستقال  العشرين)*(،  القرن  في  خارجية  وزير  أصغر 
نيفيل شيمبرلين رئيس وزرائه مبادرة الرئيس األميركي فرانكلين روزفلت حول أوروبا إال 
أنه سرعان ما عاد لتولي منصب وزير مكلف بالدفاع في حكومة وينستون تشرشل في عام 
ُعّين لورد  1941م عندما  الخارجية مرة أخرى في عام  يتولى منصب وزير  أن  1940م، قبل 

تشرشل  خسر  ولما  واشنطن.  لدى  سفيًرا  تشرشل،  بثقة  يحظى  يكن  لم  الذي  هاليفاكس، 
المعارض،  المحافظين  حزب  لزعيم  نائًبا  إيدن  أصبح  1945م،  عام  في  العامة  االنتخابات 
وعاد إلدارة وزارة الخارجية عندما فاز المحافظون على حزب العمال في االنتخابات العامة 

في عام 1951م. معنى هذا أن الرجل قضى أكثر من عشر سنوات كوزير للخارجية.

وكان إيدن أنيًقا ووسيًما، حتى أنه دائًما ما كان يثير إعجاب الكثير من النساء في حزب 
المحافظين. وكان يحظى بشعبية في أوساط الحزب. ومن باب أولى وأحرى ووفًقا لمعايير 
اإلنصاف، كان على تشرشل، الذي كان يعاني من مخلفات تعرضه مرتين لجلطة قلبية، في 

 Quoted in Anthony Montague Browne, Long Sunset: Memoirs of Winston Churchill’s Last  (1(
Private Secretary (London: Cassel, 1995(, p.213.

تولى سعود الفيصل وزارة الخارجية وعمره 35 سنة، كما أن عبد اهلل بن زايد تولى وزارة الخارجية وعمره 33 سنة.  )*(
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عام 1949م، كان عليه التقاعد ومنح الفرصة ألنطوني إيدن لقيادة الحملة االنتخابية كزعيم 
االنتظار  جراء  باإلحباط  إيدن  فشعر  الحزب.  في  عمله  في  واستمر  صمد  لكنه  للحزب، 
قه  أرَّ وقد  واألخرى،  الفينة  بين  تأتي  قد  التي  للساحة  المسن  الزعيم  لمغادرة  المتواصل 
ذلك كثيًرا وساهم في توتره ونوبات غضبه التي كثيًرا ما كانت تظهر عليه في حياته الخاصة 
وحول سفاسف األمور أكثر منها حول المسائل الجدية. وقد أثر ذلك على شخصيته الجذابة 

والودودة في مناسبات عديدة.

ومن سوء حظ ليس أنطوني إيدن فقط، بل الدبلوماسية الدولية في األعوام الالحقة، أن 
المرارة  الستئصال  لندن  مصحة  في  الخارجية  لوزير  أجريت  عادية  روتينية  جراحية  عملية 
 Horace إيفانز  السير هوراس  بتوصية من  الجراحية  العملية  لم تنجح)1). وقد أجريت تلك 
Evans طبيب إيدن بسبب معاناته في مرات سابقة من بعض اآلالم في البطن بسبب اليرقان 

والحصوات. واقترح إيفانز على إيدن ثالثة جراحين مشهود لهم بالخبرة في جراحة السبيل 
الصفراوي. غير أن إيدن رفضهم جميًعا، واختار بداًل منهم جون هيوم الجراح العام البالغ 

من العمر 60 عاًما. ألن هذا األخير حسب إيدن »استأصل له الزائدة الدودية في شبابه«)2).

من  يقرب  لما  تأجلت  األولى  الجراحية  العملية  أن  حتى  جًدا،  مضطرًبا  هيوم  كان  لقد 
الساعة عسى أن تهدأ أعصابه، وعلى إثر تلك العملية الجراحية ومالبساتها، شعر هيوم أنه 
لن يستطيع قيادة طاقمه الطبي في العملية الجراحية الثانية. فتولى اإلشراف على الطاقم بداًل 
منه غاي بالكبيرن مساعده في العملية األولى. وقد كانت هذه العملية الجراحية »أكثر توتًرا 
من األولى، حتى أن إيدن كاد أن يلفظ أنفاسه أثناء العملية الجراحية التي طالت مدتها في 
العملية  في  الخطأ  طريق  عن  قطعت  الصفراوية  القناة  أن  للظن  والغالب  مرة«)3).  من  أكثر 
الجراحية األولى نتيجة »انزالق المشرط»)4)، وهو ما أيَّده مؤلف سيرته. وصنف مصدر آخر 

 Lord Owen, Lord Henry Cohen History of Medicine Lecture, February 2005 subsequently  (1(
 published as »The Effect of Prime Minister Anthony Eden’s Illness on His Decision-Making
during the Suez Crisis«, QIM (2005(, vol. 98,pp. 387 - 402.

 Gabriel Kune, »Anthony Eden’s Bile Duct: Portrait of an Ailing Leader« ,ANZ Journal pp.  (2(
 of Surgery (2003(, vol 341 345 ـ.

 D. R. Thorpe, Eden: The Life and Times Anthony Eden, First Earl of Avon 1897-1977   (3(
(London: Chatto & Windus, 2003(, pp. 384 386 ـ.

 Robert Rhods James, Anthony Eden (London: Weidenfeld & Nicolson, 1986(, pp. 362-364.  (4(



السجالت الطبية للحالة المرضية                                                                                                                                                  175

أن ما حدث في إحدى العمليتين على أنه »خطأ طالب صغير« في الجراحة حيث »ربطوا عن 
غير قصد القناة الصفراوية كما لو كانت تخرج من الكبد«)1) مما ترتب عنه مشكل انسداد في 

السبيل الصفراوي)2).

منذ  إيدن  متابعة سير عالج  الوزراء على  ورغم حرص وينستون تشرشل بصفته رئيس 
البداية متابعة تامة، إال أن تلك المتابعة لم تكن ناجعة. فقد ظل يذّكر هيوم بأهمية مريضه 
وبأنه شخصية بارزة ومهمة، ولكن تشرشل تدخل مرة أخرى بعد العمليتين اللتين أجريتا في 
لندن من اقتراح إجراء عملية جراحية ثالثة، تكون هذه المرة في الواليات المتحدة. وطلب 
إيفانز من ريتشارد كاتيل الخبير ذائع الصيت دولًيا في مجال الجراحة، الذي التقاه صدفة لما 
جاء لزيارة لندن إللقاء محاضرة، بأن يفحص إيدن. وأصر كاتيل على نقل إيدن الى بوسطن 
إلجراء العملية الجراحية الثالثة، ووافق إيفانز على ذلك، غير أن لورد موران، وقد كان طبيًبا 
إليدن، رأى أنه يمكن إجراء العملية الجراحية في لندن. وقد اعتبر تشرشل في بادئ األمر، 
أن نقل وزيره إلى العالج في الخارج قد يسيء الى سمعة بريطانيا، ودون شك، كان موران 
داوننغ   10 في  مقره  في  إليه  ذهبا  إيفانز وكاتيل  أن  رأيه حتى  تغيِّر موقفه. وأصر على  وراء 
ستريت. وفي قاعة اجتماعات مجلس الوزراء تحدث تشرشل عن خضوعه لعملية جراحية 
الستئصال الزائدة الدودية فوق طاولة مطبخ. وإلقناعه بوجوب سفر إيدن إلى أميركا شرح 
الطبيبان الوضع بأناة وتؤدة، مبيِّنان أن عملية استئصال الزائدة الدودية عملية جراحية بسيطة 

نسبًيا، بينما عملية رتق القناة الصفراوية مختلفة تماًما ومعقدة، وتحتاج الى مهارة عالية)3).

كاتيل عملية جراحية معقدة إليدن في بوسطن،  1953م أجرى  23 حزيران/يونيو  وفي 
وفي اليوم ذاته تعرض تشرشل في لندن لجلطة دماغية خطيرة أثناء حفل عشاء رسمي أقيم 
على شرف رئيس الوزراء االيطالي دي غاسبيري حيث اختل توازنه بشكل مفاجئ وأصبح 

Sir Christopher Booth, speaking on Case History: Anthony Eden, BBC Radio 4, 1998.  (1(

يعتقد األستاذ غابريال كون Gabriel Kune، المختص في جراحة القنوات الصفراوية، أنه في مرحلة ما من عمليتي   (2(
لندن أصيب الجزء األيمن من الشريان الكبدي. ويستند في فرضيته تلك إلى ما الحظه من إصابة بليغة في القناة الكبدية 
أثناء العمليتين اللتين أجريتا على إيدن من جديد ببوسطن. وكذلك لما أجريت عليه عملية مجدًدا في العام 1970م، 
تبّين أن فص الكبد األيمن صغير بشكل غير طبيعي، حتى أن كون افتراض أنه لما أصيبت القناة الصفراوية ُربط الشريان 
الوريد  للدم عن طريق  ثان  إمداد  للكبد  الدم. ولما كان  احتباس محدود في  الكبدي األيمن عن غير قصد، وحدث 
البابي، فقد أدى إلى نشوء تضيِّق وضمور في فص الكبد. وليس ثمة ما يدل، رغم ذلك، على أن أيض الكبد قد أصيب.

Thorpe, Eden, p. 385.  (3(
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حديثه متقطًعا. وفي صبيحة اليوم التالي شلت ذراعه اليسرى ولم يعد يقوى على المشي من 
دون مساعدة. ولكنه، رغم ذلك، ترأس اجتماع مجلس الوزراء في صباح ذلك اليوم. وبعد 
ص حالة تشرشل بأنها جلطة. ولكنها  االجتماع استدعى موران السير راسل براين الذي شخَّ
كانت خفيفة، وكان تشرشل يشكو من »انعدام توازن بسيط» في مشيته. وبعد الفحص قدم 

تشرشل لبراين خطاًبا حول السياسة الخارجية. 

»ناقش تشرشل مشكلة إيدن قائاًل: إذا تخلى إيدن عن مسؤولية وزارة الخارجية وعّين 
لها شخًصا آخر، فلن يجد إيدن منصًبا يتواله عند عودته، وكان واضًحا أنه إذا اضطر 

تشرشل لالستقالة ألسباب صحية، فإن باتلر سيتولى رئاسة الوزراء»)1).

26 حزيران/يونيو، وقد كانت حالته الصحية آنذاك  وبعد ذلك التقى براين تشرشل في 
منهارة. وكان يعاني من عسر التلفظ بشكل كبير. وكانت يده اليسرى واهنة، كما كان يشكو 
من انعدام التوازن في مشيته. لم يكن يقوى على المشي في الفترة الممتدة بين فحوصات 
براين في 28 حزيران/يونيو و3 تموز/يوليو، لكن بدأ يتحسن. ولما لقيه براين في 28 آب/
التعب كثيًرا غداة  الوزراء أعياه  10 داوننغ ستريت، الحظ أن رئيس  أغسطس في مقره في 
تقاعد  أن  بعد  تشرشل،  أن  بالمالحظة  الجدير  ومن  أسبوع.  منذ  الوزراء  مجلس  اجتماع 
 22 لقيه في شاتروال في  الذي  براين  أكده  ما  ثانية، وهذا  1955م، تعرض لجلطة  يونيو  في 

حزيران/يونيو، قبل أن يلقاه مرة أخرى في 20 تشرين األول/أكتوبر 1956م. 

واستعاد إيدن عافيته بعد العملية الجراحية، ومن ثمة عاد إلى بريطانيا لتولي مسؤولياته 
1954م  عام  حتى  »وذلك  جيدة  بصحة  يتمتع  حينها  كان  وقد  للخارجية.  كوزير  جديد  من 
1955م في ثالث مناسبات. إال أنها لم تكن حادة ولم تدم  ت به الحمى في عام  عندما ألمَّ
طوياًل في أّي من تلك المناسبات«)2). وقد أيقن إيدن أن صحته بعد العملية الجراحية تسمح 
إيفانز  هوراس  السير  وطبيبه  لزوجته  ووفًقا  الوزراء.  رئاسة  منصب  في  تشرشل  بخالفة  له 

 W. Russull Brain, Clarssa Eden: »A Memoir-From Churchill«, Medical History (2000(, vol.  (1(
44, pp. 12-13.

الثاني/نوفمبر  في تشرين   Jhon W. Braasch الدكتور جون براش  أميركي،  نشرت مراجعة في مقال مميز لجراح   (2(
2003م تحت عنوان: »قصة أنطوني إيدن الطويلة مع مرض القنوات الصفراوية«.

 Anthony Eden’s (Lord Avon( Biliary Tract Saga (Annals Surgery, Vol. 238, pp 272 275 ـ(.  
الثالثة العملية  بمهمة  اطَّلع  الذي  كاتيل  مع  تواصل  وقد  1970م،  عام  في  إيدن  على  جراحية  عملية  بارش  أجرى   =
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جيدة  صحة  في  ليس  أنه  أنطوني  عن  يسمع  »لم   :1955 شباط/فبراير   14 في  التقاه  الذي 
الوزراء، وهذا طبيعي«)1). وأخيًرا تخلى تشرشل  تولي منصب رئاسة  بحيث يستحيل عليه 
انتخابات مبكرة،  إيدن إلجراء  1955م فدعا  نيسان/أبريل   6 الوزراء في  عن منصب رئاسة 
وفاز في أيار/مايو بأغلبية مقاعد مجلس العموم من 70 إلى 89 مقعًدا أي: بنسبة 49،7 بالمائة 
من مجموع األصوات، وهي نسبة عالية لم يفز بها أي حزب في فترة ما بعد الحرب. رغم أن 
فوزه جاء مغايًرا جزئًيا لما كانت تشير إليه استطالعات الرأي دائًما من أن إيدن من بين أكثر 

السياسيين شعبية في عصره.

لقد أعقبت االنتخابات العامة قمة األربع للقوى العظمى في جينيف في تموز/يوليو، وقد 
أعلن فيها الرئيس األميركي أيزنهاور أنه كان أبدى دعمه السياسي إليدن قبل االنتخابات. 
دعم  عن  امتنعا  وأيزنهاور  إيدن  من  كاًل  فإن  1953م،  في  قمة  عقد  على  تشرشل  أصرَّ  وإذ 
هذه الفكرة، اعتقاًدا منهما أن الزعيم السوفياتي الجديد لم يبد استعداده لمفاوضات جدية 
بعيد وفاة ستالين بقليل. لقد أصبح إيدن قادًرا على تقييم موقف الوفد السوفياتي المفاوض 
الذي قاده كل من نيكوالي بلغانين ونيكيتا خروتشيف حول ما إذا كان يمكن إحراز تقدم 
على  تعدياًل  أجرى  األول/ديسمبر،  كانون  وفي  النووية.  باألسلحة  المتعلقة  المسائل  في 
حكومته شمل الممانع هارولد ماكميالن الذي نقله من وزارة الخارجية إلى وزارة الخزينة 
عام  وفي  الخارجية.  وزارة  على  سيطرته  إيدن  استعاد  وبذلك  لويد،  سلوين  مكانه  وعيَّن 
1957م، كتبت كالريسا إيدن في مذكراتها: »كان أنطوني إيدن يشعر باإلعياء وانخفاض في 

بالصائم  الكبدية  القناة  مفاغرة  عبر  الصفراوية  القناة  رتق  أجل  من  جراحي  تدخل  بشأن  أما  1957م.  عام   
Hepaticojeunostomy فقد تم استخدام أنبوب مطاطي في حزيران/يونيو 1953م. وقد أجرى كاتيل عملية رابعة 
على إيدن في أميركا في نيسان/أبريل 1957م. وقد كان الرجالن منتسبان إلى مصحة الهاي في ماساشوستس، وما 
جاء في تشخيصهما الجراحي هو  األقرب لما حدث من كل التشخيصات السابقة. حاول براش بكل ما أوتي من جهد 
لندني  نه جراح  دوَّ أقلية،  بما ذلك رأي  أّي رأي  يتجاهل  فلم  المعنية  تعامله مع جميع األطراف  أن يكون منصًفا في 
متقاعد، زعم أنه من القالئل الذين يعلمون الحقائق، وال حتى رأي جراح آخر من الواليات المتحدة ادَّعى أنه أثناء 
رتق القناة المرارية التي انتفخت بعد العملية الجراحية األولى، فقد تم تنفيسها من الهواء أثناء عملية إعادة االستكشاف 
الثانية في 29 نيسان/أبريل. فقد تبيَّن أن قناة إيدن المشتركة لم تصب إطالًقا، وأنه عندما غادر إلى أميركا كان الناسور 
الصفراوي قد جف، ولم يصب إيدن باليرقان بل كان في صحة جيدة. وال بد أن يكون كاتيل قد فهم الرسالة، فلم يكن 
فقط أحد كبار جراحي البطن في القرن العشرين، بل كان أيًضا رجاًل نبياًل، حتى لم يكن يهتم لعدة تصريحات مهينة 

ضده.
 Clarissa Eden, Clarissa Eden: A Memoir-From Churchill to Eden, ed. Cate Haste (London:  (1(
Weidenfeld & Nicolson, 2007(, p. 183.

=
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األداء طوال الوقت، كما كان يشعر باإلحباط من الصحافة ومن روسيا ومن األردن«)1).

لى إيدن فيه رئاسة مجلس الوزراء، عصيًبا، فقد  لقد كان عام 1956م، هو العام الذي توَّ
بدأ بحملة انتقادات واسعة في الصحافة ال سيما في مقال جارح، نشر في صحيفة: »ديلي 
تلغراف» المؤيدة للمحافظين في الثالث من يناير جاء فيه: »كان على رئيس الوزراء التركيز 
على ما ينبغي مواجهته أواًل، أال وهو كسر اليد المفتوحة للطرف اآلخر، ولكن نادًرا ما ُسمع 
تبدي قوة  ينتظرون عبًثا من الحكومة أن  الناس كانوا  الكسر» وتابع يقول: »إن  صوت هذا 
وحزًما»، وقد حزَّ ذلك في نفس إيدن، وقد تجلى ذلك في إصراره على التصرف بقوة وحزم 
في وقت الحق من ذلك العام في مواجهة أزمة قناة السويس لما نشبت. كما أثار ذلك المقال 
بأيام:  نشره  بعد  صرح  حيث  العموم،  لمجلس  رئيًسا  حينها  كان  الذي  باتلر،  راب  حفيظة 
بغير تردد ودون  الوزراء في مواجهة ما يتعرض له من صعوبات»، ثم أجاب  »أدعم رئيس 
تحفظ على سؤال مراسل جمعية الصحافيين المشحون: »عما إذا كان إيدين أفضل رئيس 
وزراء»، بأنه كذلك. لقد كان في جواب باتلر شيًئا من المواربة، ولكن يستحيل على إيدين 

أن ينسى ما خلَّفه عنوان المقال في نفسه من أذى أبًدا.

وكتب إيدن لزوجته كالريسا في 6 شباط/فبراير من مقر الحكومة في أوتاوا يقول: »أنا 
كامل  الفراش  أغادر  لم  إني  مرهقا جًدا، حتى  باألمس كنت  اآلن في صحة جيدة، ولكني 
النوم وما  قلة  يقلل من شأن  المناسب. وكثيًرا ما  الرجل  اليوم». وال يستقيم هذا مع وضع 
الشهر  القرار. وفي  الناس على صانعي  أثر صحة  تقييم  إعياء عند محاولة  يترتب عليه من 
التالي، وفي أعقاب نقاش حاد دار في مجلس العموم حول الوضع في األردن، فقد إيدن، 
على غير عادته، أعصابه، فانطلقت صيحات االستهجان من المعارضة تدعوه إلى االستقالة!. 
ووفًقا لمؤلف سيرته روبرت رودس جيمس، كتبت زوجته كالرسيا في مذكراتها في 7 آذار/
مارس: »لقد هّزت األحداث الجارية في األردن أنطوني حتى أصبح يعاني من اإلرهاق الذي 
أنها في  بيد  النقاش فوضى عارمة«)2).  ليلة اختتام  التفكير، لقد خلَّفت  استنزف قدرته على 
مرهقة  األردن  أحداث  كانت  »لقد  يلي:  ما  فقط  فيه  جاء  يومياتها  على  يعتمد  الذي  كتابها 
غلوب  باغوث  جون  الجنرال  وكان  اإلعياء.  من  المعاناة  إلى  اإلشارة  دون  لألعصاب«)3) 

Ibid, p. 225.  (1(

 James, Anthony Eden, p. 432.  (2(

 Eden, Clarissa Eden, p. 228.  (3(
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القائد العسكري البريطاني للجيش األردني قد ُعزل من منصبه من قبل الملك حسين، وقد 
استنكر إيدن ذلك نائًحا باللوم على الرئيس جمال عبد الناصر الذي أثَّر على الملك حسين.

من  أخرى  نوبة  عن  الخارجية  لوزير  مساعًدا  حينها  كان  الذي  ناتينغ  أنطوني  وتحدث 
الفارغ حول فرض عزلة على  نوبات غضب إيدن وهو يصيح في الهاتف: »ما هذا الكالم 
عبد الناصر أو »تحييده« الذي تتحدث عنه؟ إني أريد تحطيمه، أال تفهم ذلك؟ أريد تنحيته 
وإذا كنت ووزارة الخارجية ال توافقان على ذلك، فعليك الحضور إلى مجلس الوزراء لتبرير 

.(2 ذلك«)1)

عبد النا�سر
التأثير  في  واستمرت  1922م(،  عام  وحتى   1882( عام  منذ  مصر  بريطانيا  حكمت  لقد 
على الحكم الملكي فيها تأثيًرا قوًيا، إلى أن قام جمال عبد الناصر باالنقالب على الملك 
1952م، وكان إيدن وجيله يعتبرون حرية المالحة عبر قناة السويس مسألة  فاروق في عام 

Anthony Nutting. No End of a lesson: The Story of Suez (London: Constable, 1967(, pp. 34 ـ  35.  (1(

م له أحد  هناك العديد من الروايات حول تهيج إيدن المفرط، منها ما هو صحيح ومنها ما هو خاطئ، ويذكر أنه لما قدَّ  (2(
محامي وزارة الخارجية تقريًرا حول تأميم عبد الناصر لقناة السويس يفيد بأن ما أقدم عليه هذا األخير عماًل مشروًعا 

تماًما طالما أنه لم يغلقها، »احتجَّ بشدة ومزق التقرير ورماه في وجهه».
 Donald Neff, Warriors and Suez: Eisenhower Takes Amaricans into the Middle East (New(  
York: Linden Press/Simon & Schuster 1981(.
وعالوة على أن أمين سره الذي كان حاضًرا في تلك المناسبة تقريًبا قد نفى هذا األمر، فإنه ال يمكن أن نتخيل بأن   
إيدن قد تصرف تماًما كما جاء في هذه الرواية. ومن ثمة علينا أن نتحرى جّيًدا بشأن مدى صحة مثل هذه الروايات. 
ويمكن أن نضرب على ذلك مثاًل ما جاء في لقاء أجرته صحيفة: »التايمز« في عددها الصادر بتاريخ 29 تشرين الثاني/
نوفمبر2003م ديفيد كورنويل Cornwell المعروف أكثر باسم جون لوكاريه Le Carré، الذي كان أستاًذا في إيتون 
Eton خالل أزمة السويس. وقد جاء في مجمل حديث كورنويل أنه خالل أزمة السويس كان إيدن يستقل سيارة رئاسة 
الحكومة في عديد الليالي، متوجًها إلى إيتون ليلتقي أستاذه الخاص القديم للتزود بنصحه ومشورته حول ما ينبغي 
د أن  يا في ذلك كاتب سيرته ريتشارد ثورب الذي أكَّ عمله. وقد كان هناك شخصان على علم بتحركات إيدن وقد تحدَّ
هذا األستاذ الخاص القديم توفي في شباط/فبراير 1956م. ورغم أن لوكاريه اعتذر للجميع ووعد بالتراجع، فإن هذه 
الرواية تبدو ضمن مستوى معين وكأنها غير مجانبة للصواب. وهناك مثال آخر يتعلق بحادثة وردت في كتاب ليونارد 
موسلي حول جون فوستر داالس، مفادها أن إيدن رمى محبرة في وجه القائد التاريخي والخبير العسكري المحترم 

ليدل هارت أثناء لقاء جمع بينهما في مقر الحكومة في 10 داوننغ ستريت. 
 Leonard Mosley, Dulles: A Biography of Eleanor, Allen and Jhon Foster Dulles and Their  
 Family Network (London: Hodder & Stoughton 1978, p 409(.
ده كّل من زوجة ليدل هارت وابنه، ال سيما وأن الرجلين لم  بيد أن هذه الرواية هي أيًضا تبدو محض خيال، وهذا ما أكَّ  

يلتقيا أصاًل أثناء أزمة السويس.
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بالعداء الشخصي لعبد ناصر. وكان  يتنامى لدى إيدن شعور  بالنسبة لبريطانيا. وبدأ  حيوية 
قد التقاه مرة واحدة في القاهرة عندما كان وزيًرا للخارجية. وفي 20 شباط/فبراير 1955م 
وصفت كالريسا إيدن الجنرال عبد الناصر في مذكراتها بعد لقائه في حفل عشاء أقيم في 
البريطانية في القاهرة قائلة: »كان الجنرال ناصر في الخامسة والثالثين من عمره،  السفارة 
البتة وهو غامض ومهذب جًدا مع اإلنكليز المعتدلين«. كما كتبت الحًقا  ولم يغادر مصر 
أن عبد الناصر استاء كثيًرا في تلك الليلة، ألنه كان يعتقد أن على إيدن أن يحضر إلى لقاءه 
بصفته رئيًسا، مرتدًيا بذة رسمية ال أن يكتف بربطة عنق سوداء. و»أخيًرا فقد استاء لمخاطبة 
الواقع بشجاعة وتفاوض حول  إيدن واجه في وقت سابق  أن  بالعربية«)1). رغم  له  أنطوني 
اتفاقية قاعدة قناة السويس، وانسحاب القوات البريطانية في عام 1954م، إال أن هذا األمر لم 
يستسغه تشرشل ولقي انتقاًدا حاًدا في أوساط حزب المحافظين، وهي االتفاقية التي غادر 

بموجبها آخر جندي بريطاني مدينة بور سعيد في 13 حزيران/يونيو 1956م. 

وبصفته رئيًسا للوزراء شارك إيدن في المفاوضات األميركيةـ  البريطانية حول تمويل السد 
العالي في أسوان، وهو أحد أهم المشاريع المصرية. وفي حين كان الرئيس أيزنهاور منشغاًل 
السوفياتي  بالنفوذ  منشغاًل  االلتهاب، كان وزير خارجيته جون فوستر داالس  بالتعافي من 
بذ دعم مشروع السد. وفي 17 تموز/يوليو أبلغ السفير البريطاني  المتزايد في مصر، وال يحِّ
لدى أميركا واشنطن بأن المملكة المتحدة ال تؤيد االنسحاب من ذلك المشروع، غير أن 
موقف،  تسجيل  أجل  من  يتحدثون  البريطانيين  أن  ذلك،  في  محق  وهـو  استنتج،  داالس 
ويعنون ذلك تماًما، وأعلن داالس الذي واجه ضغوًطا من الكونغرس، انسحاب الواليات 
المتحدة في 19 تموز/يوليو. وفي لندن، ذهب رئيس مجلس التجارة بيتر ثورنيكروفت للقاء 
إيدن إلقناعه بمشروع السد العالي، ولكنه واجه إحدى نوبات غضب إيدن الشهيرة، الذي 
المشروع ملغًيا،  يعتبر  إنه بعد قرار األميركيين،  استاء من تدخل ثورنيكروفت، حيث قال: 
موران  لورد  كتب  إيدن.  مزاج  تقلب  على  مؤشر  وهذا  الئقة،  غير  إحيائه  إلى  الدعوة  وأن 
في مذكراته في 21 حزيران/يونيو: »لقد كان عالم السياسة في مقر الحكومة في 10 دواننغ 
ستريت يخضع بشكل تام لمزاج إيدن». وقبل يوم وافقت الحكومة على أن تسحب المملكة 

المتحدة أن تمويل السد.

Eden, Clarissa Eden, pp.186.  (1(
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ك عبد الناصر، ففي يوم 26 تموز/يوليو ذكرى تخلي  وبعد مضي ستة أيام من ذلك، تحرَّ
المنشية في اإلسكندرية  ألقاه في ميدان  الملك فاروق عن العرش، وفي خطاب حماسي 
أعلن عبد الناصر عن تأميم شركة قناة السويس. وجاءت تلك الخطوة في جزء منها كرد 
فعل على القرار الخاص بمشروع السد العالي، وعندما وردت أنباء خطبة عبد الناصر، كان 
إيدن صدفة في حفل عشاء في مقره في 10 داوننغ ستريت على شرف الملك فيصل، ملك 
العراق، ورئيس وزرائه نوري السعيد. وقد نصح العراق بضرب عبد الناصر ضربة موجعة 
إذا  القائم باألعمال األميركي ساعًيا ـ ويا للمفارقة،  وسريعة، وبعد العشاء استدعى إيدن 
استدعى  البداية، كما  منذ  األميركيين  ـ إلشراك  الالحقة  األحداث  االعتبار  في  ما وضعنا 
أيًضا السفير الفرنسي للمشاركة في النقاش حول خطوة عبد الناصر، باإلضافة إلى أربعة 
وزراء هم صديقه المقرب وزير الخارجية سلوين لويد، وماركيز سالزبوري، وفيسكونت 
إليك  السير  وكذلك  للوزراء،  رئيًسا  الحًقا  سيكون  الذي  هاوم،  دي  وإيرل  كيلموير، 
اثنين من رؤساء األركان، هما فيلد مارشال والسير  دوغالس ـ هاوم، كما استدعى أيًضا 

جيرالد  تمبلر واألدميرال إيرل مونتباتن، واستمر االجتماع حتى الساعة الرابعة فجًرا.

البريطانية،  للمصالح  مباشًرا  تهديًدا  السويس  قناة  تأميم  البريطاني  الوزراء  رئيس  اعتبر 
بأال  إيدن علنًا  الثالثينات، وتعهد  بمثابة موسوليني  1956م،  الناصر عام  يعتبر عبد  بدأ  وقد 
يسمح لعبد الناصر »أن يخنقهم«، كما صرح بوضوح أنه على استعداد تام الستخدام القوات 
تدفق  شأن  في  المصري  التدخل  يمثِّله  قد  الذي  التهديد  على  للقضاء  المسلحة  البريطانية 

السفن عبر قناة السويس. 

وفي واقع األمر، كان عبد الناصر حريًصا على إظهار أن مصر ليست لديها أي نية للتدخل 
في حركة السفن التابعة ألي دولة،  فقليلة هي الدول، خالًفا إلسرائيل كانت تخشى ذلك، 
وفضاًل عن ذلك حاول عبد الناصر من خالل الطريقة التي أعلن بها تأميم شركة قناة السويس 
األسهم حسب سعر  تم شراء حصة  فقد  قانونية،  غير  بطريقة  يتصرف  لم  أنه  إثبات  بذكاء، 
اإلقفال في بورصة باريس، في الوقت الذي أعلن فيه عبد الناصر قراره، كما أن الرأي العام 
العالمي لم يكن يعطي أهمية كبرى للعالقات المتنامية لمصر مع االتحاد السوفياتي، واألهم 
القناة بالخطر  أيزنهاور لم يكن على استعداد لربط االستيالء على  الرئيس  من ذلك هو أن 
أنه الشخص الوحيد األكثر أهمية الذي  العالم  له االتحاد السوفياتي، وقد أدرك  الذي يشكِّ

فهم أزمة قناة السويس وتوقع مآالتها.
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هو  تموز/يوليو   26 في  الناصر  عبد  خطاب  بعد  مباشرة  إيدن  اتخذه  الذي  والقرار 
االستعداد، ولكن تأجيل تسديد ضربة عسكرية فورية أمر مفهوم، إذا ما أخذنا في االعتبار 
رأي رؤساء هيئة األركان الذين لم يبدوا حماًسا تجاه العمل العسكري، إال إنه يمكن القول 
أن قرارات إيدن جاءت حذرة للغاية هذه المرة، ويتناقض هذا األمر بصورة كبيرة مع التهور 
في قراراته منذ 14 تشرين الثاني/أكتوبر، عندما شكلت صحته عاماًل مهًما. ففي اليوم التالي 
لخطبة ناصر لم يتبن إيدن مباشرة الرأي القانوني الذي قدمه كيلموير، بأن بريطانيا تستطيع 
الناصر تصرف  عبد  أن  االدِّعاء  أساس  السويس، على  قناة  بسبب  العسكري  التدخل  تبرير 
بطريقة غير قانونية، كما لم يأخذ إيدن أيًضا برأي أحد أصدقائه القدامى المقربين، فيسكونت 
سيلسينين، الذي كان حينها لورد األدميرالية، والذي أشار عليه بأنه إن كان ال بد من استخدام 
القوة، فيجب أن يتم ذلك في أقرب وقت خالل فصل الصيف، وقد ثبت أن نتائج التأجيل 
الناصر، حسب سيلسينين، أن »يؤمن  كانت سلبية. فما إن حلَّ الخريف حتى استطاع عبد 
الكثير من مساراته»)1). ومع ذلك فقد أقرت اللجنة الفرعية لمجلس الوزراء لمعالجة قضية 
30 تموز/يوليو أن الهدف المباشر هو »اإلطاحة برئيس الحكومة المصرية»،  السويس في 
وبالتالي فإن مسألة تغيير النظام كانت حاضرة منذ البداية، وقد كان سيلسينين يرى أيًضا أن 
إيدن الذي لم يعمل البتة في الواليات المتحدة، ال يفهم تأثير االنتخابات الرئاسية الوشيكة 
المقرر إجراؤها في تشرين الثاني/نوفمبر على استجابة األميركيين تجاه أّي خطوة بريطانية 

تتخذ ضد مصر.

وليس هناك ما يدل على أن إيدن استبعد مشاركة القوات البريطانية المتمركزة في ليبيا 
خشية ردة الفعل العربية، وكان استخدام تلك القوات مسألة تناقش بشأنها مع تشرتشل أثناء 
زيارته السرية له في 6 آب/أغسطس. وترك تشرشل مذكرة كان قد أمالها في السيارة وطبعها 
عندما كان ينتظر أثناء توقف السيارة على حافة الطريق في طريقه إلى منزل رئيس الوزراء في 
ر فيها رئيس الوزراء إيدن من االكتفاء باالستيالء على القناة، والحال أن مركز  الريف، حذَّ
سلطة عبد الناصر الفعلية في القاهرة. وكان من الواضح أنه يعتقد أن تهديد القاهرة وغيرها 
من المدن الكبرى يتطلب استخدام كتيبة مدرعة بريطانية متمركزة في ليبيا، وجاء في مذكرة 

تشرشل قوله:

Thrope, Eden, pp. 475 1)  .481 ـ(
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ينبغي  كبيرة  هوة  هناك  ذلك.  أكره  ما  بقدر  القناة،  على  االستيالء  في  أفكر  ما  »بقدر 
جسرها تتهددها سلسلة من األلغام. وإننا لملومين كثيًرا لتوقفنا عن هذا األمر، إذا دقت 
ساعة الهجوم ولم نكن حاسمين. القاهرة هي مركز سلطة عبد الناصر. ُسررت كثيًرا 
لما سمعت أنه ال مجال للقلق بشأن ليبيا حسب رأي ]...[)1). رئيس الوزراء...، إلخ، 
دون  الجوية،  بالقوات  خاصة  بصفة  مدعومة  المدرعة،  الِفَرق  استخدام  ينبغي  ولكن 
حاجة إلى قوات إضافية. ومن ناحية أخرى، إن أي تغير مفاجئ في الموقف، يجب 
أن يعيد النظر في ضرورة موقفنا من إسرائيل. علينا أن نجرهم لتهديد المصريين، وأن 

يحكموا قبضتهم عليهم ال إلى مواجهة األردن«)2).

القاهرة،  الهجوم على  يتضمن  أن  الناصر يجب  أن إسقاط عبد  يعتقد  لقد كان تشرشل 
غير أن مجلس الوزراء كان يرى أن وجود ثالث كتائب بريطانية في منطقة القناة، سيجعل 
عبد الناصر يخشى المواجهة. وكانت خطتهم تقوم على قصف المواقع العسكرية فقط على 
طول القناة، وال يمتد القصف إلى القاهرة، فالهدف السياسي هو إسقاط عبد الناصر، بيد أن 
هذا األمر قلل من شأن المشاعر الوطنية التي أطلقها عبد الناصر، فهو يستطيع السيطرة على 
تلك  فإن  ولذلك  الغازية،  القوات  كما سيتمكن من شن هجمات على  القاهرة،  من  البالد 

الخطة ال تخلو من نقص أساسي.

وفي 7 آب/أغسطس وزع هارولد ماكمالن الذي كان يشغل منصب وزير المالية »مذكرة 
موجزة« على »لجنة مصر« تعبِّر عن آرائه حول الغزو، عكست آراء تشرشل التي أبلغها إلى 
إيدن قبل يوم من ذلك، وقال إيدن لماكمالن: إنه ال يحق له توزيع مذكرات من دون استشارته 
بصفته رئيًسا للوزراء، وكان ذلك مؤشًرا على التوتر الذي احتدمت وتيرته بين الرجلين)3). لم 
يتصرف القادة البريطانيون بحكمة في مواجهة أزمة السويس برمتها، فلم يكونوا منسجمين 

وال حاسمين، وكانوا يتوجسون خيفة من طول أمد احتالل مصر.

وفي 17 آب/أغسطس كتب إيدن إلى تشرشل يقول: »أنا آسف على غيابي يوم االثنين، 

كلمة مكتوبة بخط اليد غير مقروءة في النص األصلي )أضيفت أثناء سير السيارة(.  (1(

 Memorandum from Sir W. Churchill, 6 August 1956. Avon Papres, PM Personal   (2(
 Special Collections, University of Birmingham. Also  ,24/33/Correspondence, ref. AP20
quoted in Martin Gilbert, Winston S. Churchill S. Churchill, vol. 8: «Never Despair» 1945-
1965 (Oxford: Heinemann, 1988(, pp.1203 1204 ـ.

Eden, Clarissa Eden, p. 237.  (3(
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فقد كنت بحاجة إلى بعض ساعات من الراحة» وأضاف: »إن ما هو أهم من كل ذلك هو 
أن األميركيين أبدوا تأييدهم لنا بقوة حيال مسألة تأميم قناة السويس». غير أن أيزنهاور لم 
يخف معارضته الستخدام القوة عن إيدن أبًدا، وفي 3 أيلول/سبتمبر كتب إلى إيدن: »ال بد 
أن أقول لك بصراحة، إن الشعب األميركي يعارض بشدة استخدام القوة، وحقيقة ال أرى 

أي جدوى من استخدامها».

وقد كان هنالك اختالف واضح في المصالح بين بريطانيا والواليات المتحدة خالل تلك 
األزمة، فبريطانيا لم تكن فقط مهتمة بسالمة السفن العابرة لقناة السويس، بل إن الحكومة 
البريطانية كانت ترغب في السيطرة على القناة، كما أن اعتبارات الوضع الخاص لبريطانيا 
ل الحكومة بشكل صريح، وبات بين مسألة  وهيبتها كانت أمًرا مهًما بالنسبة لها، ولم تفصِّ
القناة ونظام جمال عبد الناصر. وقد كتب غاي ميالرد سكرتير إيدن الخاص في عام 1957م 
الفترة)1)،  تلك  في  الخارجية  وزارة  حول  تفصياًل  الخاصة  التاريخية  الروايات  أكثر  إحدى 
وقت  في  المشكلتين  حلَّ  حاولت  لما  أخطأت  بريطانيا  أن  مفادها:  نتيجة  إلى  توصل  وقد 
واحد، وهذا االنتقاد للسياسة البريطانية صدر عن األميركيين خالل األزمة، إذ أن بريطانيا 
لم تكن مهتمة فقط في التوصل إلى ترتيب لحماية السفن التي تستخدم قناة السويس، كما 
تصور جون فوستر داالس في مبادرة هيئة مستخدمي قناة السويس، بل إنها كانت ترغب في 
اختيار حكومة جديدة في مصر، ولكن وكما حدث في غزو العراق في عام 2003م، لم تبِد 
بريطانيا استعدادها لتأييد فكرة تغيير النظام علنًا، بل استخدمت تهديد المالحة كذريعة، كما 
استخدمت بريطانيا والواليات المتحدة قضية أسلحة الدمار الشامل كذريعة بعد مضي 46 

عاًما من ذلك.

من�سط »القلوب الأرجوانية«
البعض  التالية،  الثالثة  االشهر  خالل  وسلوكه  إيدن  صحة  حول  الكثير  وقيل  ُكتب  لقد 

 Guy Millard, «Memorandum on Relations between the United Kingdom, the United   (1(
 States and France in the Months Following Egyptian Nationalisation of the Suez
 Canal Company in 1956».  )Paper written in August 1957 and published by the Cabinet
 This .3314/Office for UK Eyes Only on 21 October 1957(. National Archives CAB 21
 document does not spell out the detail of the collusion between France , Israel and
 the UK but is not exactly as originally written by Millard; that original version has
disappeared.
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النميمة والبعض اآلخر تكهنات، وهنالك بعض الحقائق. وفيما يتعلق  منه يدخل في باب 
وأطباء  إيفانز  هوراس  السيد  استشار  أنه  مقابالته  مذكرات  تكشف  األزمة،  خالل  بصحته 
آخرين في عشر مناسبات على األقل بين تأميم قناة السويس ونهاية تشرين األول/أكتوبر)1). 
كما أنه أمضى نهاية أسبوع 5 ـ 8 تشرين األول/أكتوبر في المستشفى، وتكاد تكون مذكرات 

إيدن الخاصة أثناء أزمة السويس معدومة. ونقرأ في إحداها ما يلي:

بسبب  فجًرا  الثالثة  الساعة  منذ  أستيقظ  مشؤومة.  ليلة  بعد  شديد  بتعاسة  شعرت 
الوقت  أن األطباء تدخلوا في  الميثادون. غير  تناول  إلى  النهاية  األلم حتى اضطر في 
نظام مختلف  اتباع  نحاول  أن  علينا  من هوراس.  تفاءاًل  أكثر  كلينغ  المناسب. وكان 
قلياًل. كان هناك إجماع على أال ُيتخذ أي قرار، بات عسى أن تمنحني العطلة فرصة 

اتخاذ القرار وأنا في صحة جيدة.

عقار  له  وصف  وقد  أخرى،  جراحية  عملية  إجراء  إمكانية  النهائي»  »القرار  كان  وقد 
بيثيدين، وهو عقار مستخلص من المورفين للتخفيف من حدة اآلالم، وبالرغم من تعاطي 
في  كما  النهار،  ساعات  في  الوزراء  مجلس  اجتماعات  إيدن  ترأس  فقد  المذكور،  الدواء 
أيلول/  7 اليوم. وفي  ذلك  في  أخرى  مرة  أطباءه  نفسه الحًقا على  يعرض  أن  قبل  المساء 
تتجاوز  لم  لمدة  وإن  انقطاع  دون  األقل  على  نمت  هادئة،  ليلة  »بعد  يقول:  علَّق  سبتمبر 
بيومين  »لقد مررت  إيدن:  أسبوع الحًقا كما جاء في مذكرات  الخمس ساعات«. وخالل 

عصيبين في مقر الحكومة، لقد شعرت بإعياء شديد مع نهاية النقاش«.

في  وزارًيا  منصًبا  شغل  الذي  ديدس  لورد  البارز  الصحافي  صرح  2004م  عام  وفي 
حكومة إيدن، في التلفزيون، أنه أثناء أزمة السويس كان إيدن يتعاطى أدوية: )كالتي يتعاطاها 
Barbiturates لمساعدته على النوم والراحة،  الناس في الخمسينات عادة مثل الباربتيريت 
واألمفيتامين Amphetamines من أجل استعادة النشاط والحيوية وهي تتوافق مع ما نسميه: 
»المنشطات والمهدئات«()2). إن ما رواه صحيًحا ال سيما وأنه يتناقض مع رأي أرملة إيدن 
الخاطئ حيث اعتبرت أنه لم يتعاط »المنشطات والمهدئات«. أما المؤرخ هيوج توماس فقد 

 David Dutton, Anthony Eden: A Life and Requtation, pb ed. (London: Arnold, 1997(, p.  (1(
423.

Lord Deedes, speaking on The Downing Street Patient, BBC2, 29 February 2004.  (2(
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زعم أن إيدن قال ألحد مستشاريه: بأنه عملًيا يعيش على البنزدرين )Benzedrine(1 رغم أن 
ليدي آفون تقول بأنه لم يتناوله قط في األسبوعين األخيرين قبل استقالته)2). 

وفي يناير 2005م، سمحت لي كالريسا، التي قالت بأنها شعرت في ذلك الوقت وكأن: 
»قناة السويس تدفقت عبر غرفة الجلوس في منزلها»، بكل رحابة صدر سمحت لي بأن أطلع 
على ما لم ُيفصح عنه من سجالت زوجها الطبية في أرشيفات جامعة بيرمنغهام الخصوصية 
حيث عثرت على رسالة هامة لم يقع التفطن إليها حتى ذلك الحين. كتبها إيفانز في 15 كانون 
الثاني/يناير 1957م، وهي رسالة مفتوحة أمام أي طبيب يريد االطِّالع على حالة إيدن عندما 

زار نيوزيلندا مباشرة بعد استقالته من رئاسة الوزراء، جاء فيها: 

ى عصية عن التفسير، قد تكون  عانى إيدن طيلة الستة أشهر الماضية من نوبات ُحمَّ
جراء تعفنات فيروسية، غير أن أكثرها إثارة للريبة، نوبة حادة جًدا أصابته فجأة لم 
تصاحبها أّي أعراض أخرى. وكان ُيعتقد في وقت سابق أن جميع نوبات الحمى 
حجمه  التهاب  على  تؤشر  أنها  بيد  جًدا،  ا  حادًّ كان  بعضها  أن  رغم  عرضية،  هذه 
تدفق  هناك  أن  األخيرة  الفحوصات  بعد  تبّين  وقد  الكبدية.  القنوات  في  تزايد  في 
دم ارتجاعي داخل القناة الصفراوية المشتركة، وال يوجد صمام في منفذها. ومن 
ناحية أخرى أثبت آخر فحص باألشعة السينية، أنه ال دليل على اتساع في السبيل 

الصفراوي.

ثم واصل إيفانز يقول متحدًثا عن العالج:

تناول مفرط  بفضل  يرام  ما  الماضي بصفة عامة على  العام  امتداد  كانت صحته على 
غرام، كل ليلة، وأقراص   1،5 غرام وثاني أنزيل   3 لفيتامين العالجي صوديوم أميتال 
أشهر  الستة  طيلة  ا  حقًّ جوهرية  العالجات  كانت  لقد  يومًيا.  صباح  كل  الدريناميل 
الماضية. وقبل فترة النقاهة في جامايكا كانت حالته بشكل عام تتسم بالتوتر الشديد 
مع إجهاد بدني عصبي، ويبدو أنه استفاد في ذلك الوقت من فترة النقاهة، إضافة إلى 

الترفيع في مستوى التخدير نسبًيا وفيتامين B12 العالجي)3). 

دواء  يحتوي على عذق  مختلط من عائلة األمفيتامين، صنع في الثالثينات واستخدم  موسعا للقصبات الهوائية وأوقف   (1(
هذا اإلستخدام وثم منبها منذ األربعينيات.

Countess of Avon speaking on Case History: Anthony Eden, BBc Radio 4, 1998.  )((
 Avon Papers, ref. AP39/4/2.  )((
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للدكستروـ  إيدن  تعاطي  عن  الطبي  التحليل  فيها  كشف  التي  األولى  المرة  تلك  كان 
مع  دمج  إذا  مسكنًا  ويكون  األميلوبربتون،  مع  دمج  إذا  منشًطا  يكون  الذي  أمفيتامين)1)، 
الدريماتيل. وتسمى هذه التركيبة أيًضا »الديكساميل» في بعض البلدان، وتستخدم كبديل عن 
»القلوب األرجوانية». وقد تطورت لدى إيدن كل صباح بعض اآلثار الجانبية غير الخطيرة 
من استخدامه للدريناميل بداية من تموز/يوليو عام 1956م. ويبدو أنه اضطر إلى مضاعفة 
األول/ تشرين  في  أخرى  مرة  وربما  آب/أغسطس   21 في  العالج  فترة  بعد  الدواء  جرعة 
الثاني/نوفمبر. فال يمكن أن نتصور بالضبط كم من  التام في تشرين  انهياره  أكتوبر، وأثناء 
أقراص الدواء التي يتناولها إيدن في اليوم، وخاصة في الفترة الممتدة بين 5 تشرين األول/
أكتوبر و19 تشرين الثاني/نوفمبر، حتى أن اطباؤه انزعجوا بشأن حالته الصحية، فاقترحوا 
عليه أن يخرج في عطلة يقضيها في جامايكا، فقد كان لألدوية التي يتعاطاها أثاًرا جانبية مثل 

األرق، وانعدام الصبر والتوتر والتهيج المفرط، والنشاط المفرط والثقة المفرطة.

وفي الذكرى الخمسين ألزمة السويس قال مالكولم ليدر أستاذ الصيدلة اإلكلينيكية في 
»يكون سلوكهم  الدريناميل  يتعاطون  الذين  إن األشخاص  لقاء صحفي:  في  لندن،  جامعة 

من  مجموعة  تكون  )ميتادرين(  أمفيتامين  الميتيل  مع  الدكسترو-أمفيتامين،  الدكسترو،  من  وتركيبته  األمفيتامين   (1(
المنشطات التي تعمل عن طريق إفراز أحاديات األمين monoamines في محطات الدماغ العصبية، النورأدرينالين 

noradrenaline والدوبامين dopamine الذي يعتبر أهم الوسائط في هذا الترابط. 
 H. P. Rang, M. M. Dale and R. M. Ritter, Pharmacology (Edinburgh : Churchill Livingstone,(  
 (1955, p. 637(.
تلك منشطات تفرز اإلحساس بالحيوية والثقة المفرطة والنشاط والخفة. وقد تم تركيبها ألول مرة عام 1887م ولم   
تعتمد إكلينيكًيا إال في عام 1932م وسميت البنزدرين Benzedrine. وقد استخدمت في شكل أقراص إبَّان الحرب 
نطاق  على  ذلك  بعد  األمفيتامين  استخدام  انتشر  ثم  باإلعياء،  يشعرون  الذي  الجيش  عناصر  لفائدة  الثانية،  العالمية 
واسع في خمسينات وستينات القرن العشرين. وفي عام 1964م، اضطر األطباء إلى التقليل من استخدام األمفيتامين 
وال  قانونيتها.  وال  استخدامها  سوء  تجاه  فزع  صيحة  أطلقت  التي  المتحدة،  المملكة  في  الصحافة  ضغط  تحت 
إفراز  جراء  الجسم  من  أخرى  أعضاء  وعلى  القلب  وعلى  الرئتين  أيًضا على  بل  فقط،  الدماغ  األمفيتامين على  يؤثر 
الربط، خاصة عند االستخدام المفرط لهذا المنشط. أما إذا استخدم بمقادير معتدلة فينتج  النورأدرينالين من مواقع 
الحيوية  األمفيتامين  يخلق  المفرطة. ال  والثقة  المفرط  والنشاط  المفرط  والتهيج  والتوتر  الصبر  وانعدام  األرق،  عنه 
وعادة  اإلعياء.  يعقبه  ما  فدائًما  معتدل،  بمقدار  وإن  طويلة،  لفترة  استخدم  إذا  وأما  بكثرة،  استخدامه  حال  في  حتى 
المفاجئ«  »االنهيار  بـ  يسمى  ما  األمفيتامين  استخدام  يعقب  وقد  النوم.  في  أيًضا مشكلة  »اإلعياء«  هذا  ما يصاحب 

Martin A. Plant, Drugs in Prespective (Sevenoaks: Hodder & Stoughton, 1981(, pp. 37- 40  
تعطى  وال  الدماغ.  في  والدوبامين  لإللنورأدرينالين  العادية  القصص  استنزاف  عن  ناتجة  اآلثار  تلك  مخلفات  إن   
هذه المنشطات في المملكة المتحدة اآلن إال في حدود ما تسمح به الالئحة الثانية، حول سوء استخدام المنشطات 
Schedule 2 of Misuse of Drugs. وسنرى في الفصل القادم أهمية الدور الذي لعبه األمفيتامين فيما يتعلق بصحة 

جون كينيدي. 
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العظمة و»تصبح  يقول: يصيبهم جنون  منهم، كما  ينسجم مع طباعهم. وكثير  فاضح« وال 
أصبح  ذلك  وألجل  بالواقع«)1)  االتصال  يفتقدون  قصوى  حاالت  وفي  ـ  واهية  قراراتهم 
القرار  على  السلبي  تأثيره  جيًدا  يدرك  الطب  أن  باعتبار  جًدا  نادًرا  الدريناميل  استخدام 
والحيوية والمزاج. وألجل ذلك أيًضا سعى الطب جدًيا لتحري األثر العميق ألي صنف من 
الدماغ وعلى مستويات  في  والدوبامين  النورأدرينالين  األمفيتامين على مستويات  أصناف 
ز هذه المواد الدماغية أثناء فترة الزعامة الطويلة شديدة التوتر. سأتطرق إلى ما قد يكون  تركُّ

تفسيًرا علمًيا عصبًيا لمتالزمة الغطرسة في الفصل التاسع. 

بعـد  حتى  الدريناميل  تعاطى  زوجهـا  يكون  أن  مـذكراتها  في  إيدن  كالريسا  أنـكرت 
االجتياح:

لم يبدو لي البتة أن صحة أنطوني أثرت على قراراته، وهذا رأي أولئك الذين عملوا 
معه. ال أتذكر أبًدا إن كان يعتمد يومًيا على المنشطات، لم أكن أفارقه لياًل ونهاًرا، 
قد يكون هوراس إيفانز وصفها له، لكن أنطوني لم يكن يتمنى المجازفة بقراره)2).

وكـتبت أيًضا: »الحًقا، قبل وبعد عـودتنا مـن جـامايكـا، تناول جرعـة موصوفة من 
الدريناميل«.

د أنه استخدم األمفيتامين بإفراط، وال أي  لم أعثر على أي دليل من أي من أطِّباءه يؤكِّ
ففي  وبالفعل  عليه.  إدمان  أي  أو  اعتمادية  أّي  وال  سرًيا،  له  استخدامه  يؤكد  طبي  سجل 
رسالة إلى طبيب في مصحة الهاي بتاريخ آذار/مارس 1971م، عبَّر عن حذره الخاص إزاء 
بينها)3). وأمام هذا التعارض بين المؤيدات يمكن للمرء أن يقنع  المنشطات وتفاعلها فيما 

 Interview with Professor Malcolm Lader, The Sunday Programme, GMTV, 5 November   (1(
2006.

Eden, Clarissa Eden, p. 260.  (2(

جاء في رسالة إيدن إلى طبيب في مصحة الهاي ما يلي: "لدي مشكلة أيًضا مع الحبوب المنومة. كما تعلم أني أتناول   (3(
األسبرين. أليس في األمر ضرًرا أن أتناول ما يعادل أربع حبيبات صفراء أو اثنين من الحبيبات الحمراء من حين آلخر 
أثناء الليل؟ لقد تبّين لي أحياًنا أنه من األفضل أن أتناول حبيبة صفراء قبل الذهاب إلى النوم بساعة أو أكثر، وحبيبة 
صفراء أخرى عندما أطفئ النور، وحبيبة حمراء كلما استيقظت عند الساعة الثانية فجًرا مثاًل. بداًل من ذلك، يمكن لي 
أن أتناول حبيبة حمراء عند الذهاب إلى النوم، وحبيبة صفراء حوالي الساعة الثالثة فجًرا وأظل مستيقًظا حتى الساعة 
إذ من عادتي  أتعود عليهما،  الطريقتان لم  النوم. وهاتان  إلى  إذا ما لم أذهب  فأتناول حبيبة أخرى  الخامسة صباًحا، 
االكتفاء بحبيبة حمراء وأخرى صفراء في الليلة، وإن كنت أستخدمهما أحياًنا. ويعتقد طبيبي الشخصي أنه ال ضرر في 
ذلك، ولكن كان علّي التثبت من األمر منك«. )مقتطف من رسالة كتبها إيدن إلى جون نوركروس في مؤسسة مصحة 

الهاي بتاريخ 24 آذار/مارس 1971م(.
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بأن الحقيقة تكمن في أن األطباء على بّينة أن أفضل عناية بالمرضى أثناء فترات التوتر حتى 
يشعروا ببعض الراحة األولية، هو زيادة جرعة األمفيتامينات إلعطائهم حيوية ظرفية، دون 
أن يخبروا أحًدا بذلك، بما في ذلك األطباء أو األقارب. ونعلم أيًضا أن إيدن تناول أقراص 
البيتيدين لتخفيف األلم وهناك تقارير عن »تداويه بنفسه بما في ذلك حقنه من قبل مخبره 

الشخصي«)1). 

ه إيدن ليبلغ به مجلس الوزراء في 9 كانون  جاء في مالحظات في بيان استقالته الذي أعدَّ
إلى  بصراحة  أشار  لقد  المنشطات.  اعتماده على  إخفاء  يحاول  لم  إنه  1957م  الثاني/يناير 
زيادة معتبرة في استخدامه األمفيتامينات التي يسميها منشطات، منذ تموز/يوليو. ورد النص 

الكامل حول هذا في بيوغرافيا روبرت رودس جيمس، وجاء فيه: 

أثناء األشهر الخمسة األخيرة، منذ أن استولى عبد الناصر على قناة السويس في تموز/
يوليو، اضطررت إلى الزيادة في جرعات المنشطات. وقد أثر ذلك سلًبا على وضعي 
كان  إن  األطباء عما  استشارة  هو  به  قمت  أول شيء  الحال،  وبطبيعة  الهش.  النفسي 
بإمكاني أن أستمر في ذلك حتى الصيف أو عطلة عيد الفصح على أقصى تقدير. فأبدوا 

تحفظهم ونصحوني بأنه ليس علي االستمرار في ذلك أكثر من ستة أسابيع)2). 

ى التي كان يعاني منها إيدن، في رسالته  ويبدو توصيف السير هوراس إيفانز لنوبات الُحمَّ
بتاريخ 15 كانون الثاني/يناير 1957م أقرب إلى أعراض التهاب األقنية الصفراوية)3). ويقينًا 
القنوات  في  عابر  التهاب  تؤشر على  الجسم،  ارتجاف  تسبب  التي  أو  ة  األكثر حدَّ تلك  أن 
الكبدية التي عالجها إيفانز عن طريق منشطات كبريتية خفيفة)4). وكانت أكثرها خطورة تلك 
التي أصابته في مساء الجمعة 5 تشرين األول/أكتوبر عندما كان في زيارة زوجته التي كانت 
تحت الرقابة الطبية في المستشفى الجامعي، حيث شعر فجأة ببرودة شديدة، وبدأ يرتجف 
حتى فقد التحكم في نفسه بسبب الحمى. ولزم الفراش في غرفة قريبة من غرفة زوجته بناء 

 Hugh L’Etang, Ailing Leaders in Power 1914 - 1994 (London: Royal Society of Medicine  (1(
Press, 1995(, p. 10.

.James, Anthony Eden, p. 597  (2(

)3)  التهاب األقنية الصفراوية هو عبارة عن تجرثم )البكتريميا( أو تسمم في الدم حيث الجراثيم تشبه تلك التي نجدها 
في التهاب القناة الصفراوية، ويمكن عالجها عبر زراعة الدم. إنه مرض خطير وموهن، ويؤثر على الدماغ كما يتضح 
من التغيرات في مركز تنظيم الحرارة بالدماغ وأيًضا الشعور بالضبابية، وصعوبة في القرار، وهذا ما ذكره أولئك الذين 

يعانون من هذه الحالة، ويفترض أنه ناتج عن الجراثيم والسموم التي تبلل الدماغ.
Ibid.m p. 366.  (4(
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وهي  فهرنهايت،  مقياس  على  درجة   160 حرارته  درجة  وبلغت  األطباء،  من  نصيحة  على 
8 تشرين األول/أكتوبر،  بالمغادرة يوم االثنين  له  بالنسبة لسنه. وُسمح  درجة مرتفعة جًدا 
أكثر انتعاًشا، كما قيل. إال أن ذلك اإلحساس كان ظرفًيا فقط: فلقد خضع الجسم لضغط 
ى الحادة تلك، واحتاج إلى وقت لكي يستعيد عافيته. واستمر إيدن في  كبير خالل نوبة الُحمَّ
ممارسة واجباته الرسمية، بينما كان معظم الناس بمن في ذلك زمالؤه ال يعلمون عن ذلك 

شيًئا، كما الحظ ذلك كاتب سيرته الرسمي، »بدأ ناقوس الخطر يدق».

ا�ستنتاج
بقليل،  المواجهة  تنشب  أن  قبل  األول/أكتوبر  تشرين    5 في  بالحمى  إيدن  لقد أصيب 
إبرام االتحاد  فقبل يومين من ذلك أبلغ إيدن مجلس الوزراء أن: »هناك خطًرا من إمكانية 
السوفياتي اتفاق تعاون مشترك مع مصر، وأنه إذا ما تم ذلك فستكون هنالك حظوًظا أوفر 
لمحاولة تسوية هذا النزاع باستخدام القوة»، وكان على اطِّالع بأن القوات البريطانية مستمرة 
وفي  الحرب،  في  تدخل  قد  لحظة  أيِّ  في  وأنه  أخرى،  أماكن  وفي  قبرص  في  الحشد  في 
حول  المتحدة  األمم  في  األمن  مجلس  إلى  شكوى  مصر  قدمت  األول/أكتوبر  تشرين   5

تحركات القوات البريطانية والفرنسية.

وفي يوم االثنين 8  تشرين األول/أكتوبر، يوم خروج إيدن من المستشفى، كان على راب 
باتلر ترؤس لجنة مصر في غياب رئيس الوزراء. ولكن بحلول السبت في ذلك األسبوع كان 
أقيم  الذي  المحافظين  إلقاء خطاب في مؤتمر حزب  إيدن في صحة جيدة بحيث يستطيع 
ب أنصار الحزب بالفقرة التي قال فيها: »إننا نقول دائًما إن القوة آخر خيار  في ويلز، ورحَّ
ا كانت  قد نلجأ إليه، ولكن ال يمكن استبعاده. إننا نرفض القول إننا لن نستخدم القوة البتة أيًّ

الظروف، ال يمكن لحكومة مسؤولة أن تتعهد بذلك أبًدا«. 

الوزراء  ناتينغ أن رئيس  أبلغه أنطوني  إيدن خطابه ذاك،  فيه  ألقى  الذي  اليوم  وفي ذلك 
يلتقي بشكل عاجل مبعوثين من باريس. وفي مساء  إيدن أن  الفرنسي غي موليه طلب من 
13 تشرين األول/أكتوبر، بعد أن أن عاد رئيس الوزراء إلى تشيكرز )منزل رئيس الوزراء في 

الريف( من المحاضرة، أبلغه ناتينغ بالهاتف زيارة السير غولدوين جيب السفير البريطاني 
في باريس إلى لندن، وكشف جيب أن الفرنسيين سلموا 75 طائرة مقاتلة »مستير» من آخر 
إجراءات  ذلك  تتطلب  كما  واألميركيين،  البريطانيين  مع  التشاور  دون  إسرائيل،  إلى  طراز 
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ون االسرائيليين لضرب األردن؟  االتفاق الثالثي. وسأل إيدن ناتينغ إن كان الفرنسيون يعدَّ
وهو أمر كان يقلق البريطانيين كثيًرا في ذلك الوقت.

وتناول إيدن الغداء مع ناتينغ يوم األحد 14 تشرين األول/أكتوبر وبعث رسالة تهنئة الى 
سلوين لويد في نيويورك، الذي بدا وكأنه قد أحرز تقدًما في المفاوضات مع الدكتور محمود 
فوزي وزير الخارجية المصري، ولكنه في المساء عقد اجتماًعا ثبتت خطورته مع مبعوثي 
غي موليه وهما الجنرال موريس شاليه نائب رئيس هيئة األركان للسالح الجوي الفرنسي، 
ناتينغ)1)  أنطوني  الفرنسي، كما حضر االجتماع  الخارجية  بأعمال وزير  القائم  وألبير غزييه 
وتقوم خطة شاليه على التآمر مع إسرائيل، والتي تحولت إلى أداة سياسية مركزية في تعامل 

إيدن مع أزمة السويس.

حتى موعد ذلك االجتماع، لم تكن لدى إيدن أدنى فكرة بأن الفرنسيين كانوا متواطئين 
إلى أبعد حدٍّ مع اإلسرائيليين ضد مصر، فقبل أسبوعين، في 30 أيلول/سبتمبر، اقترح وفد 
غزو  على  الخطة  وتقوم  الحرب.  لفرض  ذريعة  خلق  فكرة  الفرنسيين  على  سًرا  إسرائيلي 
إسرائيل لمنطقة قناة السويس، بتفاهم مع القوات البريطانية والفرنسية التي ستتدخل عندها 
لفض النزاع بين القوات اإلسرائيلية والقوات المصرية، مقدمة نفسها إلى العالم كقوات حفظ 
سالم بين قوتين متقاتلين. وستواجه قوة الطيران البريطاني الطائرات المصرية التي قد تهدد 

األراضي اإلسرائيلية.

السويس. قناة  قاعدة  اتفاقية  حول  إسرائيل  مع  وثيق  اتصال  على  الفرنسيون  كان  ولقد 
كان  بينما  في ورطة،  البريطانية من مصر جعلها  القوات  انسحاب  أن  إسرائيل  فقد شعرت 
يواجهونه في  الذي  والسياسي  العسكري  التحدي  في  المصريين  الفرنسيون تدخل  يخشى 
الجزائر. وكان لدى الفرنسيين 400 ألف جندي في الجزائر، وكان عبد الناصر يؤيد الثورة 

يعتبر البعض أن ذلك مؤشًرا على أن إيدن يعاني من جنون العظمة، ذلك أنه لما كان غي ميالرد يعدُّ تقريًرا حول هذا   (1(
اللقاء، قال له إيدن: »ال حاجة ألن تدون شيًئا، غي». ولكن حتى ننصف إيدن، كلما دون شيًئا، إال ُعمم على نطاق 
واسع في وزارة الخارجية، وكان ذلك سلوًكا عادًيا في تلك األيام. وكان من المستحيل تقريًبا عدم تعميمه، على األقل 
على السكرتير الدائم لوزير الخارجية بصفة خاصة، ومن الصعب جًدا منع تعميمه على األقل على كبار الديبلوماسيين 
اآلخرين، وقد يعمم برقًيا على وزير الخارجية في نيويورك. فدائرة من ينبغي أن يكونوا على علم موسعة ال محالة. من 
المشروع جًدا أن يقر ر إيدن في تلك المرحلة المبكرة بنفسه من ينبغي له أن يكون على علم، ولكن ذلك كان مؤشًرا 
مبكًرا هاًما على قناعته بأن العمل مع فرنسا قد يكون وسيلة لحل مشكلته. وقد شدد ميالرد في لقائه معي بأن إيدن لم 
ُيخطر مسبًقا بشأن مشاركة إسرائيل. )ورد في شريط وثائقي بثته القناة التلفزيونية GMTV حول حالة إيدن الصحية 

إبان أزمة السويس في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2006م(.
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الجزائرية، وبالتالي ثمة ما يحفز الفرنسيين على التخلص منه. وقد غيَّرت مبيعات األسلحة 
الفرنسية إلسرائيل من توازن توفير األسلحة في االتفاقية الثالثية التي وقَّعتها فرنسا مع كل 

من الواليات المتحدة وبريطانيا.

السياسات  الواسعة في مجال  الخبرة  إيدن ذي  ناهيك عن  وبالنسبة ألي رئيس وزراء، 
الخارجية، حيث تولى منصب وزير الخارجية، فإن اقتراح شاليه بالتواطؤ مع إسرائيل يبدو 
خطة محفوفة بالمخاطر السياسية داخلًيا وخارجًيا. ومنذ اللحظة التي ُيعلن فيها عن مشاركة 
إسرائيل، سيستبعدها إيدن. فهو يعلم أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي تمنع مصر سفنها 
إيدن  السيطرة عليها. وكان  مباشرة في  لديها مصلحة  السويس، وبالتالي  قناة  من استخدام 
يعلم بأنه إذا كان على بريطانيا أن تغزو، فمن األفضل لها أن تفعل ذلك مع فرنسا فقط وقبل 
انتقادات دولية واسعة، لكن  المتحدة األميركية. وقد واجه قراره ذلك  انتخابات الواليات 
ته تكمن في زعمه أن غرضه احترام روح اتفاقية قاعدة قناة السويس، التي كان إيدن قد  مزيَّ

قاد مفاوضاتها وكان عبد الناصر طرًفا فيها.

إشراك  استبعاد  السابق،  يتوقع، حسب سجله  للعرب،  بطبعه والمؤيد  الحذر  إيدن  كان 
إسرائيل منذ أن علم بذلك. وبالرغم من أن إيدن لم يلزم نفسه رسمًيا بذلك، فإن عدم رفض 
تترك لدى  لم  أن أسئلته  قبواًل بمشاركتها، كما  ذاته  د في حدِّ  يعُّ حضور إسرائيل االجتماع 
بينما شعر  الفرنسيين أدنى شكل حول قبوله للفكرة. فقد فهم شاليه أن إيدن كان متحمًسا 
مقرًبا  السابق  في  كان  الذي  ناتينغ  تساءل  وقد  غير.  »أثار فضوله» ال  إنما  األمر  بأن  ميالرد 
ولماذا  وكيف  القاتل؟  القرار  هذا  إلى  التوصل  تم  ولماذا  »كيف  كتابه:  في  إيدن  من  جًدا 
تماًما  يتناقض  بشكل  يتصرف  أن  التفاوضية،  بعبقريته  السياسية  حياته  طيلة  تميز  لشخص 
البتة،  مفاجأة  األمر  في  وليس  بكارثة،  انتهت  بالخداع  بدأت  التي  والحرب  طبعه؟»)1).  مع 

والشخص المسؤول عنها، أي: إيدن، لم يكن في أفضل حاالته لما اتخذ مثل ذلك القرار.

وما هي إال أيام قليلة حتى قرر إيدن كذلك أنه يتعّين عليه المضي قدًما على أساس عدم 
عن  سرية  بالخطة  إسرائيل  عالقة  تظل  أن  بحماقة  واعتقد  نواياه،  على  األميركيين  اطالع 
األميركيين، وكان ذلك خطأ في التقدير من جميع النواحي. وكان ذلك نتيجة مشؤومة للتآمر 
مع إسرائيل وفرنسا، وأعتقد أنه لو كان إيدن في أفضل حاالته، ألدرك أن مثل ذلك العمل 

Nutting, No End of a Lesson.  (1(
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كيركباتريك  أيفون  السير  الخارجية  وزارة  وكيل  كان  وربما  الدمار.  بذور  طياته  في  يحمل 
أن األميركيين كانوا  يعتقد  العسكري،  التدخل  إلى  انحاز  الذي  الوحيد  الرفيع  الدبلوماسي 

لون عدم االطِّالع على الخطط البريطانية الخاصة باستخدام القوة. يفضِّ

كان إيدن يأمل أن استعداد بريطانيا في المضي قدًما مع الواليات المتحدة في مبادرة هيئة 
مستخدمي قناة السويس الداعية إلى وضع القناة تحت اإلشراف الدولي ـ »فكرة كما يقول 
عنها ملتوية، ولكن إذا انخرطت فيها أميركا فال ضير في ذلك» ـ قد يقود إلى فرض عقوبات 
اقتصادية ثم قد يفرض على جون فوستر داالس في نهاية المطاف على مضض دعم العمل 

العسكري)1). بيد أن هذا األمر بدا كأنه صعب المنال بحلول تشرين األول/أكتوبر.

قرر إيدن إبالغ سلوين لويد شخصًيا بمقترحات شاليه. وكّلف إيدن ناتينغ بإبالغ اثنين 
فقط من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية، وعزل بصفة خاصة المستشار القانوني لوزارة 
الدولي.  القانون  مع  تعارضه  بدعوى  إيدن  اقتراح  سيعرقل  أنه  يقينًا  يعلم  الذي  الخارجية 
واضطر إيدن بداًل من ذلك إلى توسل نصيحة رئيس القضاء اللورد كيلموير الذي أّكد أنه 
يمكن تبرير التدخل العسكري قانونًيا)2)، غير أن رئيس القضاء ال يعد، من الناحية الدستورية، 
الذي  ـ  ناتينغ  أجرى  وقد  العام.  النائب  مهمة  فتلك  الوزراء،  لمجلس  القانوني  المستشار 
قبل  لويد  مع  ـ  محادثة خاطفة  التنفيذ  موضع  حال وضعها  واستقال  الخطة  تماًما  عارض 
اجتماع مجلس الوزراء حول ما يخطط له إيدن، وزعم أن لويد ردَّ عليه بتلقائية: »أنت على 
حق، وليس لنا ما نفعله مع خطة فرنسا». وتحدث إليه ناتينغ ثانية بالهاتف بعد تناوله الغداء 
ر منعه من اإلصغاء إلى حججه، ثم سافر مع إيدن إلى  مع إيدن لكنه تبّين له أن صفوه المعكَّ
فرنسا. ولم يذعن وزير الخارجية ذو الخبرة المحدودة، إلى خطة شاليه فقط، بل قال: بأن 
اتفاقه في نيويورك مع وزير الخارجية المصري في ستة بنود للتعامل مع األزمة لم يزكيه عبد 

الناصر.

كان ذلك أيًضا مؤشًرا على تهور إيدن، حتى إنه صار على استعداد على أن يأخذ في عين 

 William Roger Louis, End of British Imperialism: The Scramble for Empier, Suez and  (1(
Decolonisation (London: I. B. Tauris, 2006(. Pp. 653 - 656.

 Geoffrey Marston, »Armed Intervention in the 1956 Suez Canal Crisis: The Legal Advice  (2(
 Tendered to the British Government«, International and Comparative Law Quarterly (1988(,
vol. 37, pp. 773-817.
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وزير  عن  استغنى  قد  وكان  الناصر.  عبد  لهزم  الفرنسيون  سيتوخاها  التي  الطريقة  االعتبار 
خارجيته في باريس خالل ساعات من وصوله إلى نيويورك، دون أن يحضر معه أي ممثل 
إيدن استفاد من دعم كيركباتريك. وليس  أن  الخارجية لمساعدته، رغم  رسمي عن وزارة 
الطابع  أمثلة عديدة عن  من  واحد  ولكنه  في شيء.  إيدن  التشاور من طباع  في  الفشل  هذا 
فترة  ففي  ستريت.  داونينغ   10 في  إيدن  قرارات  إليه  آلت  الذي  المؤسس  وغير  الشخصي 
تعمل  الثانية  العالمية  الحرب  أثناء  الوزراء  مجلس  في  الحرب  لجنة  كانت  تشرشل  حكم 
على أتمِّ وجه، وساهمت مختلف مؤسسات الدولة في ذلك. وقد كان ذلك دأب إيدن نفسه 

كإجراء مناسب.

في مذكرة حملت توقيع لويد في 18 تشرين األول/أكتوبر، توثق ما جاء في لقاء باريس في 
16 تشرين األول/أكتوبر الذي جمع إيدن شخصًيا وموليه وكريستيان بينو، وزير الخارجية 

ز حول مناقشة وتقييم  الفرنسي، ودون حضور مسؤولين رسميين، كان واضًحا أن اللقاء تركَّ
ما قد يكون ردُّ الواليات المتحدة األميركية إذا هاجمت إسرائيل مصر: 

في  عمل  أي  يزعجها  لن  المتحدة  الواليات  حكومة  أن  )إيدن(  الوزراء  رئيس  يعتقد 
إطار اإلعالن الثالثي، أكثر مما يزعج حكومتي فرنسا أو إنكلترا. وقال رئيس الوزراء: 
إنه سيطلب خالل زيارته إلى واشنطن في الفترة األولى من العام من الواليات المتحدة 
القوات  تشارك  أن  قبل  الكونغرس،  بموافقة  تحظى  أن  ذلك،  في  عليها، ال جدال  أن 
انتهاء  قبل  إذا تدخلت إسرائيل  أنه  االتفاق على  تم  أّي عمل عسكري.  األميركية في 
األميركية  المتحدة  للواليات  الكونغرس،  يخول  قد  األميركية  االنتخابات  حملة 
الذي  اإلجراء  بشأن  اتفاق  إلى  األمن  مجلس  يتوصل  أن  مرجًحا  يكن  ولم  التدخل. 
يتعيَّن اتخاذه. وعلى أيِّ حال إذا كان ال يمكن لمجلس األمن أن يتخذ قرارات حازمة، 
فإن الحكومة الفرنسية، بحسب موليه، بوصفها معنية مستعدة إلدانة إسرائيل باعتبارها 
دولة معتدية إذا هاجمت مصر اعتباًرا للطريقة التي انتهجها المصريون. وتتمثل الفكرة 
التي تقدم بها بعد ذلك موليه في أنه يمكن للقوات الغربية أن تتدخل لوقف القتال في 
منطقة القناة. وليس راجًحا أن الواليات المتحدة تريد االلتحاق بتلك العملية ال سيما 

وأنها تعيش على وقع الحملة االنتخابية)1).

 Selwyn Lloyd personal papers, National Archives, ref. FO800/728 53 ـ 52 ـ.  (1(
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ن لويد في 24 تشرين األول/أكتوبر أنه في اليوم السابق، خالل لقاء جمعه في لندن  ودوَّ
ببينو، التحق به إيدن،

لقد أثيرت مسألة المناقشات مع األميركيين. ال نية إلقحام األميركيين في المفاوضات 
بيننا وبين الفرنسيين اعتباًرا النشغالهم بالحملة االنتخابية، ولعدم رضاهم على طبيعة 

تبادالتنا مع داالس حول ردة الفعل األميركية بشأن أي إجراء)1).

يبدو تفسير لويد ذا أهمية بالنسبة لما ُيقال حول األميركيين. وجاء في مذكرات كالريسا 
إيدن بتاريخ 24 تشرين األول/أكتوبر: »حل بيننا بينو في ذلك المساء. وبعد العشاء تحول 
أنطوني إلى حدائق كارلتون. وأكد بينو أن الفرنسيين أبلغوا بن غوريون بأننا على استعداد 
لدعم إسرائيل إذا ما عزمت على مهاجمة مصر منفردة، في حين أن أنطوني رفض دعمها منذ 

البداية»)2).

إننا على بينة ساعتها أن إيدن اعتمد حصًرا على حدسنا السياسي، وكان في أسوء حالته 
المهدئات  تناول خليط من  إلى  ى حادة مما اضطره  بدنًيا. فقد أصابته منذ أسبوع فقط ُحمَّ
من أجل النوم، والمنشطات لتجنب اآلثار الجانبية لألدوية، وكان يعاني من توتر امتد منذ 
بالنسبة  القرار  اتخاذ  السياسي وقدرته على  ماذا عن حدسه  نهاية شهر تموز/يوليو. ولكن 

لمعاصريه الذين ال يعرفون الكثير عن حالته الصحية؟.

وكان اللورد هوم كثيًرا ما يبدي تأييده لسياسات إيدن، ويعمل بكل ما في وسعه لتبريرها 
وقد عمل في إطار لجنة مصر في رئاسة الوزراء، وال يفتأ يشيد بأعضاء إدارة إيدن في كل 
اجتماع)3). »فكانوا ال يهدئون إال قلياًل»، و»يقينًا لم يكن رئيس الوزراء في صحة جيدة. وال 
قائاًل:  المؤخرون الحًقا» ويضيف هوم  إليه  تأثر بذلك خالًفا لما ذهب  أعتقد أن قراره قد 
»لم تكن اجتماعات إيدن في ذلك الوقت من الناحية المنهجية مرتبكة». وأما سكرتير وزارة 
أه إيدن منزلة عليَّة، فقد وصف إيدن: »بأنه  الدفاع الدائم السير ريتشارد باول، الذي كثيًرا ما بوَّ
الناصر  فوبيا عبد  نسميه  أن  يمكن  ما  لديه  »تطور  ويعتبره كشخص  متقلب وعصبي جًدا»، 
ويعيش حالة هي بمثابة ضرب من التسامي...فلم يكن قادًرا أبًدا على التحكم في نفسه بنسبة 

)1)  )المصدر السابق، ص 58(.

 Eden, Clarissa Eden, p. 248.  (2(

 Canal Too Far, BBC Radio 3, 31 January 1987.  (3(
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1957م،  مائة بالمئة وهذا غريب عن طبعه»)1). وفي حديثه لجون كولفيل في نيسان/أبريل 
هيئة  لجنة  رؤساء  شرمان  ديكسون،  وليام  السير  المارشال  الجوية  القوات  قائد  استعمل 
األركان، العبارة ذاتها: »التسامي»، قائاًل إن: »إيدن في أيامه األخيرة كان بمثابة نبي يوحى 
إليه، فقد استغنى عن وزرائه وقادة أركانه، وكان يستخف بأي حجة تناهض موقفه ويتحامل 
د »كحالة نفسية حادة مبالغ فيها أو مميزة  على الجميع من منطلق تساميه». إن التسامي ُيحدَّ
أو كحالة من االنتشاء الوهمي»، ويضيف ديكسون: أنه »لم يسبق أن تحدث إليه في حياته 
قادة  يكن  ولم  العصيبة»)2).  األيام  تلك  خالل  الوزراء  رئيس  إليه  بها  تحدث  التي  بالطريقة 

األركان متحمسون جًدا للتحالف مع اإلسرائيليين)3).

ومن بين األمثلة الغريبة عن حالة إيدن النفسية، أنه طلب من سكرتير تشرشل الخاص 
بدون  إلى حكومته كوزير  االنضمام  يقترح على تشرشل  أن  براون،  مونتاغ  أنطوني  آنذاك، 
حقيبة، وكان تشرشل عندها في الثانية والثمانين من عمره. فرد عليه مونتاغ: »ال أعتقد أنه 
سيرضى باختصاص العاهرة»، في إشارة إلى التهكم الشهير لستانلي بالدوين ـ وهو صاحب 
صحيفة ـ: »أن تكون في السلطة دون مسؤولية، فذلك اختصاص العاهرة على مر العصور». 
والحًقا تحدث تشرشل مع سكرتيره مازًحا بشأن التراجع دون أن يطلب منه رأيه. ولكن في 

الحقيقة كان إيدن هو المهرج في اتخاذ مثل هذا االقتراح)4).

الخارجية  بالشؤون  يتعلق  فيما  الهامة  إيدن  لقاءات  كل  يحضر  ميالرد  غي  يكن  لم 
فقط، وهو كبير مساعديه الخاص في وزارة الخارجية خالل الحرب العالمية الثانية في 10 
الليل وفي ساعات الصباح األولى يقرأ مالحظاته  إليه في آخر  داوننيغ، ولكن كان يحضر 
حول مختلف الملفات، ويستمع إلى مكالماته التليفونية العديدة. وجاء في مذكرات وزارة 
في  النفسية  إيدن  حالة  1956حول  الثاني/نوفمبر  تشرين   1 بتاريخ  الديبلوماسية  الخارجية 

 Transcript of interview with Sir Richard Poweell, papers of the Suez Oral History Project  (1(
 1989-91, Liddell Hart Centre for Military Archives, King’s College, London, ref. SUEZOHP
16.

 John Colville, Fringes of Power: Downing Street Diaries 1939 - 1955, rev. Ed. (London:  (2(
Weidenefeld & Nicolson, 2004(, pp. 671 672 ـ.

Eden, Clarissa Eden, p. 250.  (3(

Thorpe, Eden, p. 519.  (4(
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أكتوبر: »يقول غي ميالرد لم يكن مخبواًل بل كان مرهًقا جًدا»)1). يقينًا لم يكن إيدن مخبوالً 
وال مخدًرا بحيث ال يقوى على أداء مهامه اليومية كرئيس وزراء. لقد كان يتمتع بقوة على 
ى التي أصابته في أكتوبر. لكن تؤكد  التحمل رهيبة ضمن بعض الوجوه، ال سيما بعد الُحمَّ
عديد المالحظات الصادرة عن أشخاص بمن فيهم معاصريه على تقلب سلوك إيدن خالل 

أزمة السويس، وهذا يتوافق مع ما يبديه بعض أولئك الذين يتعاطون منشط الدريناميل. 

لقد أكدوا أيًضا على أن إيدن كان يعمل بشكل مختلف تماًما كلما تعلق األمر بالسياسات 
الخارجية خالل العقدين الماضيين، وحتى خالل بضعة شهور سابقة، من ذلك مثاًل أنه كان 
يفاوض بحكمة ويفحص القضايا بعناية خالل فترة خيبة أمله من نيفيل تشمبرالين التي أدت 
1938م. وتشير بعض المصادر الموثوقة أن إيدن ساعد تشرشل على  إلى استقالته في عام 
ت قرارات  تخطي عقبة ضالل قراراته في مناسبات عديدة خالل الحرب العالمية الثانية. وُعدَّ
إيدن فيما يتعلق بالسياسات الخارجية بعد 1951م مبررة في ذلك العصر، رغم أنها وضعت 
شعبية حزبه على المحك، وهي قرارات اتخذت بصفة موضوعية على غرار اتفاقية قاعدة 
1956م، تبّين أن  قناة السويس. وعلى ضوء تحليل ما جرى في شهر تشرين األول/أكتوبر 
إيدن رجل شريف وشجاع تحمل المرض واإلعياء، أرهقته عديد المسائل العويصة، ولكنه 
التاريخي  المحلل  الرصين. وخلص  تتوافق مع ماضيه  آنذاك قرارات كثيرة متقلبة ال  اتخذ 
 Anthony Eden: A Life ،«البروفيسور ديفيد داتون في كتابه: »أنطوني إيدن: حياة وسمعة
يتملص من  أن  أن عليه  إيدن  اعتقد  لماذا  نفهم  أن  الصعب  أنه: »من  إلى   and Reputation

الخطة الفرنسية اإلسرائيلية وأخفى ذلك عن الواليات المتحدة، إال إذا اعتقدت أن قراره لم 
يكن قد اتخذه وهو في أحسن حاالته الصحية». ولم يتوقف عند هذا الحد بل قال أيًضا: »إن 
ذلك دليل قاطع على أن إيدن كان في أسوأ حاالته الصحية في تلك الفترة...ففي بداية شهر 
تشرين األول/أكتوبر كان مريًضا ومنهًكا وفي أمسِّ الحاجة للراحة، وربما كان على وشك 

االنهيار العصبي«)2).

 Diary of Sir Evelyn Shuckburgh, Shuckburgh papers, ref. MS 191, Special Collections,  (1(
 University of Birmingham. Also published in edited form as Evelyn Shuckburgh, Descent to
  Suez: Diaries 1951-56, ed. John Charmley (London: Weidenfeld & Nicolson, 1986(.

Professor David Dutton speaking on Case History: Anthony Eden, BBC Radio 4, 1998.  (2(
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التوتر. ويعتبر وزير دفاعه، والتر مونكتون السنيور الوحيد من بين  لقد كان إيدن شديد 
18تشرين  القوة حتى  شخصيات حكومته الذي حافظ على منصبه ممن عارضوا استخدام 
خمسة  اجتمعت  مصر  لجنة  أن  االنشقاق  انعدام  ويفسر  يتنحى.  أن  قبل  األول/أكتوبر، 
وثالثين مرة بين 27 تموز/يوليو و17 تشرين األول/أكتوبر، ولكن لم تنعقد في اجتماعها 
البريطاني  الملكي  الجو  سالح  قصف  من  يوم  بعد  الثاني/نوفمبر،  تشرين   1 حتى  المقبل 
المطارات المصرية)1). وقد عارض األدميرال لورد مونتباتن، قائد أركان البحرية، بصعوبة 
في  األول  اللورد  آنذاك  كان  الذي  هايلشام،  للورد  استقالته  قدم  لقد  المناورة)2).  هذه 
األدميرالية. ويذكر هايلشام في مذكراته، A Sparrow’s Flight »طيران عصفور» أنه اقتدى 
بتشرشل في الحرب العالمية األولى مع لورد البحر األول، األدميرال جاكي فيشر. وقد أخبر 
مونتباتن في مذكرة مكتوبة أنه يحقُّ له أن يحمي نفسه بأمر مباشر، وأخبره أن يبقى في منصبه 

ده.  حتى أوامر أخرى. وقد ُأعلم إيدن بما أتاه هايلشام وأكَّ

لم يكن مونتباتن زمياًل لين العريكة. فلقد كان سابًقا قائًدا أعلى في آسيا، ثم نائب ملك 
الهند وعضًوا في العائلة الملكية، وكان جذاًبا بكل معنى الكلمة، ولكن بصيرته كانت تثير 
داوننغ، جادل   10 ألفريد غرونثير في  الجنرال  الشكوك، فذات مرة، بعد عشاء على شرف 
مونتباتن مسألة الغزو، و»ظل يجادل ويجادل، وفق كالريسا، حتى قال له أنطوني: إن السياسة 
الوقت لالهتمام بمونتباتن  المشير جيرالد تمبلر  ليست من مشموالتك»)3). ولم يكن لدى 
انطالق  وبعد  قلياًل.  إال  اهتماًما  إيدن  يعره  لم  حين  في  صواب،  على  يكن  لم  أنه  ويعتقد 
العملية العسكرية، اتصل مونتباتن هاتفًيا بإيدن، مستفيًدا من وضعه المميز، يحثُّه على وقف 
المطارات المصرية عن طريق سالح  إثر قصف  القناة على  الغزو الذي شارف على تخوم 
الجو الملكي البريطاني، إال أن إيدن رفض هذه النصيحة رفًضا قطعًيا. ومع ذلك، رغم أن 
مونتباتن كان زمياًل صعب المراس، فقد كان جدًيا، واستطاع أن يفحص التفاصيل السياسية، 

وكان على صواب سياسًيا، وعسكرًيا بشأن موقفه من غزو السويس. 

 Peter Hennessy, The Prime Minister: The Office and Its Holders since 1945 (London: Allen  (1(
Lane, 200(, p. 235.

)انظر: الهامش في الفصل الثامن(.  (2(

Eden, Clarissa Eden, p. 250.  (3(
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الغزو
بقيادة قائد  إنزال قوات مظالت إسرائيلية في سيناء  تشرين األول/أكتوبر جرى   29 في 
عسكري مغمور حينها هو أرييل شارون. وفي اليوم التالي، وحسب االتفاق مع اإلسرائيليين، 
أصدر البريطانيون والفرنسيون إنذاًرا يطالب بوقف إطالق النار والتهديد بالتدخل إذا لم يتم 
31 تشرين األول/أكتوبر  االتفاق حول ذلك، إال أن جمال عبد الناصر رفض اإلنذار وفي 

وبدأ الغزو العسكري األنجلو ـ فرنسي.

بدا إيدن حينها هادًئا. رغم الضغط والقلق حول 30 تشرين األول/أكتوبر، فقد كان في 
غاية البرود عندما بعث ببرقية إلى الرئيس أيزنهاور بعد الغزو. ففي 31 تشرين األول/أكتوبر 
عندما شنت القاذفات البريطانية ضربات ضد القواعد المصرية، كتبت إليزابيث زوجة لورد 
هيوم أنها: »أعجبت بالطريقة الجيدة التي بدأ بها رئيس الوزراء وكل من أعضاء الحكومة»)1). 
ولكن يبدو أن ذلك كان وضًعا مؤقًتا. فقبل ساعات من بيان إذاعي وجهه إيدن للمواطنين 
3 تشرين الثاني/نوفمبر، رأى مندوب هيئة اإلذاعة البريطانية الذي اسُتدعي الى  مساء يوم 
مقر رئيس الوزراء، حيث كان إيدن مسترخًيا على سريره، وبجانبه عدد من زجاجات الدواء، 
وكان يبدو مرهًقا حتى أنه اقترح أن يأخذ رئيس الوزراء قسًطا من الراحة قبل إذاعة البيان. 
المتحدة، وما  بيان جاء فيه قول إيدن: »أنا رجل سالم ورجل عصبة األمم، ورجل األمم، 

زلت كذلك». 

وقد اعترض سكرتير إيدن الخاص فريدي بيشوب »عن تمويل الغزو أو أن يتخلى عنه«. 
من السهل أن تتخذ موقًفا أخالقًيا بشأن االنتصار في الحرب، بيد أن التواطؤ قد حصل فعاًل. 
حكومة  وزراء  غالبية  أن  ناهيك  العصر،  ذلك  في  التواطؤ  تجنب  ممكنًا  يكن  لم  وإنه  هذا 
الثاني/ كانون  منذ  الوزراء  رئيس  مكتب  وثائق  كشفت  وقد  متواطئين.  كانوا  ولويد  إيدن 
30 سنة من نهاية حكم إيدن للعموم عن تواطؤ فرنسا وإسرائيل في  1987م، أي: بعد  يناير 
التواطؤ  ذلك  باإلجماع  تتحدى  أن  آنذاك  الحكومة  على  وكان  األول/أكتوبر.  تشرين   23

وقرار إيدن. لكن ما الذي حال دون ذلك؟ وما الذي جعلهم يوافقون قراره رغم معارضتهم 
المبدئية. 

 Thorpe, Eden, p. 520 521 ـ.  (1(
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إنها سياسة األمر الواقع باختصار، فعلى أي رئيس وزراء أن يدعم وزير خارجيته الذي 
له تأثير قوي على قرار الحكومة فيما يتعلق بالشؤون الخارجية، حتى أنه قد يكون في منزلة 
رئيس الوزراء أو يفوقه كلما كان مدعوًما من قبل وزير المالية فيما يتعلق بالشؤون المحلية. 
بالنسبة  سيما  ال  أيًضا،  ذلك  في  دوًرا  الحكم  في  ومشاركته  الشخصي  لطموحه  كان  وقد 
لهارولد ماكميالن وزير المالية. وقد اعتبر هارولد ويلسون الحًقا: »أن موقف ماكميالن هو 

األول واألخير«.

وكان وزير المالية هارولد ماكميالن ملتزًما التزاما تاًما بسياسات إيدن)1). وقد نبَّه إيدن 
بعد لقائه أيزنهاور على انفراد في البيت األبيض في 25 كانون األول/ديسمبر أن: »أيزنهاور 
مصرٌّ بطريقة أو بأخرى على إسقاط عبد الناصر. وقد شرحت له صعوباتنا االقتصادية فيما 
يتعلق باستخدام نفوذنا، وقد أبدى تفهًما«. ولم يطلع السفير البريطاني المرافق لماكميالن 
أيزنهاور. ولكن  لتفاؤل هارولد بشأن دعم  أنه ال أساس  آنذاك، والحًقا علَّق  على مذكرته 
الخارجية  فوستر داالس وزير  لقائه مع جون  إيدن حول  إلى  تقريًرا  ا  أيًضً أرسل  ماكميالن 
األميركية آنذاك. وأبلغ إيدن أن دالس قال: على الرغم من أنه لن يكون لقضية السويس تأثيًرا 
تأثير كارثي».  له  يكون  قد  إذا وقع أي شيء  »فإنه  الوقت:  االنتخابات في ذلك  كبيًرا على 
مه لنا من مساعدة هو والرئيس أيزنهاور في أيار/مايو 1955م بالموافقة على  وذكرني بما قدَّ
االجتماع بالقوى األربعة لكبار على أعلى مستوى، والتي بال شك كانت ذات فائدة عظيمة 
في حملتنا االنتخابية. ورأى أن أفضل رد للجميل لقاء ذلك، أن نعمل على إيقاف كل شيء 

إلى ما بعد 6 تشرين الثاني/نوفمبر. 

أية خطوة إلى ما  بتأجيل  التصريح الصادر عن داالس يحمل أكثر من تلميح  كان ذلك 
بعد االنتخابات األميركية. كما أن إيدن أبلغ بأسلوب واضح بحساسية االنتخابات األميركية 
في مراسالت متبادلة مع أيزنهاور)2)، ولكن مع مرور شهر تشرين األول/أكتوبر لم يبدو أن 

 Alistair Home, Macmillan 1894 1956 ـ: Volume I of the Official Biography (London:  (1(
Macmillan, 1998(, pp. 420 423 ـ.
تلقى أيزنهاور رسالة »صديقه العزيز إيدن» يوم 5 تشرين األول/أكتوبر الذي يطلب منه فيها أن »يعلن التبريرات العامة   (2(
النووية  األسلحة  استخدام  لها  يتسنى  حتى  البريطاني،  الجو  لسالح  األميركية  الجوية  للقوات  التقني  الدعم  ألهمية 
األميركية«. فرد عليه يوم 12 تشرين األول/أكتوبر بأنه لن يفعل ذلك اعتباًرا »لعديد من المسائل الحساسة سواء تعلق 
الثاني/ 6 تشرين  األمر بسياساتنا الداخلية أو بعالقاتنا بحلفائنا اآلخرين«، أما وضعيتنا الداخلية فعالقتها بانتخابات 
األول/ تشرين   30 وفي  األول/أكتوبر.  تشرين   28 بتاريخ  صمت  بعد  رسمًيا  إيدن  قبل  وقد  عليها.  غبار  ال  نوفمبر 
أكتوبر اعتبر أيزنهاور في رسالة إلى »عزيزه إيدن» بأن إيدن »صديقه منذ فترة طويلة» لكنه رغم ذلك حّذره بشأن العملية 
=العسكرية اإلنكليزية   ـ الفرنسية ـ اإلسرائيلية وختم »يبدو لي أن األكثر أهمية أن تحدد المملكة: والواليات المتحدة
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إيدن أو ماكميالن قادران على تقدير تأثير عملية غزو مصر عشية االنتخابات الرئاسية على 
أيزنهاور. وهذا غريب أن يخاف ُجلُّ القادة السياسيون تقريًبا خسارة االنتخابات مهما كانوا 
أيام  قبل  تشكيك  أي  ويكرهون  الرأي،  استطالعات  في  يتحكمون  أنهم  حتى  ديمقراطيين 
إيدن وماكميالن هذا األمر في االعتبار.  يأخذ  الحماقة أال  قليلة من االستطالع. وكان من 
يوم  أعرت  »ربما  مذكراته:  في  مؤخًرا  ماكميالن  به  اعترف  ما  وهو  إذن.  خاطئ  لتقدير  إنه 

االنتخابات الرئاسية وزًنا كبيًرا».

 6 ـ   5 ليلة  للمالية، وعند استالمه رسائل من واشنطن في  كان ماكميالن، بصفته وزيًرا 
تشرين الثاني/نوفمبر أول من أدرك خطأ تقديره لردة فعل أيزنهاور ـ فقد كان لألزمة تأثير 
وكان  األجنبي.  النقد  من  بريطانيا  احتياطيات  على  وأثَّرت  اإلسترليني،  الجنيه  على  كبير 
الدولي، ولكن  النقد  احتياطي من صندوق  الحصول على قرض  إلى  في حاجة  ماكميالن 
أميركا  مساندة  أن  أبلغ  أنه  غير  المتحدة،  الواليات  دعم  على  الحصول  سيستدعي  ذلك 
لإلسترليني تعتمد على وقف إطالق النار بحلول منتصف الليل.هذا إلى جانب األنباء حول 
مضايقة األسطول السادس األميركي لسفن البحرية البريطانية قبالة شاطئ بور سعيد، التي 

نقلت إلى ماكميالن الذي غيَّر موقفه فيما يختص بدعم العمل العسكري فوًرا )1).  

ولم تواجه سلطة إيدن هّزة أكثر من تلك التي واجهتها في 6 تشرين الثاني/نوفمبر، وكان 
ماكميالن الشخص الوحيد الذي يمكنه تحدي تلك السلطة علنًا، ويستطيع تحريض مجلس 
الوزراء الذي فقد تماسكه وقدرته على تنحية إيدن. غير أن إيدن بادر أواًل، حيث استدعى 
ربًعا  إال  العاشرة  الساعة  في  العموم  مجلس  في  مكتبه  في  يعقد  الجتماع  الوزراء  مجلس 
المجلس لالستمرار في تلك  أنه ال يستطيع الحصول على األغلبية في  صباًحا وهو يدرك 
السياسات، وقال: إن األميركيين قد يدعمون فرض عقوبات اقتصادية عبر مجلس األمن في 
وقت الحق من ذلك اليوم، وال يوجد بديل سوى اإلعالن عن وقف إلطالق النار، ووفًقا 

مواقفهما قبل بقية الدول بشكل سريع وصريح، ومهما حدث سنجد طريقة لتركيز أفكارنا وخططنا بحيث ال يجوز لنا،   
مهما اشتدت األزمة، أال تكون لنا القدرة على القيام بما يجب بسبب سوء فهم اآلخرين« وفي اليوم ذاته كتب إيدن 
رسالة أخرى يعد فيها أيزنهاور بقبول خطته، إال أن اإلنذار األخير اإلنكليزي ـ الفرنسي قد أعلن في وسائل اإلعالم 
قبل أن يصل إلى أيزنهاور. فكتب إليه بصفته الرسمية: »السيد رئيس الوزراء» يوم 30 تشرين األول/أكتوبر، وبنفس 

الصيغة خاطب الوزير األول الفرنسي غي موليه. 
 (Peter G .Boyle (ed((; The Eden-Eisenhower Correspondance 1955-1956 (Chapel Hill:  
University of North Carolina Press ; 2005(.

 Dutton, Anthony Eden, p. 442.  (1(

=
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لعضو في مجلس الوزراء فقد كان ماكميالن: »شديًدا للغاية في تحذيره بما يمكن أن يقدم 
عليه األميركيون»، وأوضح للمجلس خطورة الوضع المالي بصفته وزيًرا للمالية)1). 

تحدث  عظمى  قوى  البتة  أر  »لم  أيزنهاور:  قال  فقد  دبلوماسية،  ورطة  تلك  كانت  لقد 
مثل هذه الفوضى وتربك األوضاع»، وحدث تراجع مخزي لفرنسا وبريطانيا بعد أن فقدتا 
أصدقاءهما، وكان ذلك أكثر أهمية من الضغوط األميركية على الجنيه اإلسترليني وخطاب 
التهديد الذي بعثه نيكوالي بولغانين بخصوص قضية السويس، )وكان بولغانين حّرك في 
فجر يوم 4 تشرين الثاني/نوفمبر 200 ألف جندي سوفياتي و4 آالف دبابة نحو بودابست( 

وقد تجلَّت تلك العزلة بشكل تام في مجلس األمن. 

كان من األفضل من وجهة نظر إيدن الشخصية، وبالنسبة لسمعة البريطانيين والفرنسيين 
في الشرق األوسط، تأجيل الدعوة إلى اجتماع مجلس الوزراء حتى 7 تشرين الثاني/نوفمبر 
لكسب الوقت واحتالل القناة بالكامل، وفي الوقت ذاته استخدام حق النقض مع الفرنسيين 
ضد أي قرار يدعو لفرض حظر صادر عن مجلس األمن، وقد كان هذا ما يفضله رئيس وزراء 
فرنسا غي موليه ورئيس الوزراء اإلسرائيلي ديفيد بن غوريون، إال أن إيدن الذي اضطر إلى 

استباق ماكميالن وحكومته، لم يكن على استعداد لالنتظار وتحدي مجلس األمن. 

وقال موليه الحًقا في لقاء جمعه يوم 6 تشرين الثاني/نوفمبر بالمستشار األلماني كونار 
إديناور: »ال يمكن مقارنة القوتين الفرنسية واإلنكليزية بالواليات المتحدة األميركية... وال 
بألمانيا. إنهما يحتفظان بطرقهما الخاصة للعب دور حاسم في العالم: إنه توحيد أوروبا... 
لبناء  األولى  اللبنة  روما  معاهدة  وتعتبر  أوروبا».  إال  لكم  عزاء  ال  للسخافات،  لنا  وقت  ال 
صرح االتحاد األوروبي. وقد وقَّعت عليها الدول األوروبية القارية الست باستثناء بريطانيا 

سنة 1957م.

الت�ستر
العملية  شن  خالل  العموم  لمجلس  بالنسبة  إسرائيل  مع  تواطؤ  بوجود  يشي  شيء  ال 
العسكرية وهذا مبرر. ولكن األمر الغريب وما يشير إلى أن إيدن كان يعتقد أن التستر يمكن 
أن يستمر لفترة أطول، هو قراره ببعث دبلوماسيين اثنين إلى باريس في محاولة لجمع كل 

 Horne, Macmillan 1894-1956, p. 447.  (1(
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الباريسية  نسخ ما عرف في وقت الحق بـ »بروتوكول سيفر»)1) الذي سمي باسم الضاحية 
التي عقدت فيها االجتماعات والتخلص منها كافة. وكان لويد قد حضر أولى اجتماعات 
الثاني باتريك دين الدبلوماسي الرفيع والسكرتير الخاص  سيفر، في حين حضر االجتماع 
للويد، دونالد لوغان. ووافق غي موليه وديفيد بن غوريون، اللذان حضرا االجتماعين، على 
إلى  السرية  التزام  أنه ال يمكن  إيدن أن يدرك  يتعيَّن على  التامة)2)، ولكن كان  السرية  التزام 
األبد في البلدان الديمقراطية. فالقادة الفرنسيون واإلسرائيليون الذين أغضبهم قرار مجلس 
الوزراء البريطاني بوقف تقدم القوات في منطقة القناة، ولم يكن لديهم شعور بالذنب جراء 

تلك العملية العسكرية، وما كانوا سيحفظون السر.

كما كانت نظرة إيدن القائلة: إن التستر سينجح في إبعاد أنظار االستخبارات األميركية 
لفترة أكثر من بضعة أسابيع في أفضل األحوال، واألرجح بضع ساعات، نظرة غير واقعية 
تماًما. بل في واقع األمر، زعمت االستخبارات األميركية أنها على علم بالعملية خالل جميع 
اّدعى  29 تشرين األول/أكتوبر عندما  أدلة تشكك في ذلك. ففي  مراحلها، غير أن هنالك 
الفرنسيين وليس  جون فوستر داالس أن أول مرة سمع فيها باالعتداء اإلسرائيلي، ظن أن 
البريطانيين متورطون فيه. وأنه فقط بعد اإلنذار األخير الذي أعلنه الفرنسيون والبريطانيون، 
اإلنكليزية  بالشؤون  المكلف  نوايا خفية)3)، وطلب من جون كولسون  أدرك داالس وجود 
أراضيهم  عن  يتخلوا  أن  يمكن  عليهم،  المعتدى  المصريون،  كان  إذا  عما  التالي  اليوم  في 
هذه  مضجع  يقض  »ما  يقول:  لويد  إلى  كولسون  وأبرق  جديد.  من  لالحتالل  والخضوع 
فعلية  إن لم يكن مؤامرة  المتعمد من جانبنا،  أنه اإلخفاء  يعتقدون  ما  أكثر، هو  الجماعات 
إيدن،  أكثر واقعية من  الذي كان  بينو،  أبلغ كريستيان  الفرنسيين واإلسرائيليين»)4). وقد  مع 
الواليات المتحدة عن حقيقة تواطؤهم، بينما كان إيدن ال يزال يتظاهر أمام األميركيين بأنه 

ال وجود ألي تواطؤ، مما زاد من غضبهم.

عشر  على  تزيد  فترة  منذ  أيزنهاور  يعرف  كان  إيدن  أن  االعتبار  عين  في  أخذنا  ما  وإذا 
تلك  يرد على تضليله في مثل  لن  أنه  بالنسبة لشخصه االعتقاد  التقدير  سنوات، فمن سوء 

James, Anthony Eden, p. 331.  (1(

 Thorpe, Eden, pp. 515 519 ـ.  (2(

Louis, Ends of British Imperialism, p. 658.  (3(

Coulson to Lloyd, 30 October 1956, FO 800/741.  (4(
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له من خالل  إيدن  بخيانة  أيزنهاور  به. وقد شعر  يثق  كان  يد شخص  الحيوية على  القضية 
أميركا  لدى  البريطاني  السفير  ما ذكره الحًقا  الواقع، ووفق  أمر معقول. وفي  سلوكه وهذا 
في  الكبرى  الخيارات  يقرر  كان  من  داالس  خارجيته  وزير  وليس  أيزنهاور  فإن  آنذاك)1)، 
بإبحار  أمر  عندما  أيزنهاور  عدائية  هوم  اللورد  انتقد  وقد  األميركية.  الخارجية  السياسة 
األسطول السادس األميركي جنًبا إلى جنب مع القوة البريطانية الغازية)2)، ولكن على غرار 
معتبًرا  داالس  على  حقده  جام  إيدن  وصبَّ  الودودة)3).  بشخصيته  بشدة  استخف  الكثيرين 
نظر  وجهة  أن  ذلك  فداء،  كبش  كان  داالس  لكن  وجل»)4).  دون  جريح،  كثعبان  »ملتو  إياه 

الواليات المتحدة األميركية كانت واضحة دائًما. 

وقد أضر استمرار إيدن في التستر بموقفه، وعندما قال في مجلس العموم في 20 كانون 
األول/ديسمبر أنه لم »يكن على علم مسبق بأن إسرائيل سوف تهاجم مصر»)5) كانت تلك 
كذبة. والكذب أمام مجلس العموم أمر لم يلجأ إليه إيدن البتة طوال أكثر من اثنين وثالثين 
ل  عاًما، كان فيها عضًوا في البرلمان. وكان ذلك أمًرا مخالًفا لسلوكه وشخصيته، وقد عجَّ
بتركه منصبه. ففي األول من كانون الثاني/يناير عام 1957م أكد هوراس إيفانز أن على رئيس 
إلى  األطباء  أحد  وأشار  المطاف.  نهاية  في  لالنتحار  سيضطر  فإنه  وإال  االستقالة،  الوزراء 

Lord Sherfield, speaking on A Canal Too Far, BBC Radio 3, 31 January 1987.  (1(

 Lord Home, speaking on A Canal Too Far.  (2(

استنتج أيزنهاور من قراءته لرسالة إيدن: »مما ال شك فيه أنه لما أدرك معارضتنا الشديدة الستخدام القوة، قرر اعتماد   (3(
الخطة التي مضى فيها في صمت تماًما».

 (Dwight D. Eisenhower, Ike’s letters to a Friend 1941-1965, ed. Robert Griffith (Lawrence:  
 Kansas University Press, 1984(, p. 176.
كبير  بشكل  الشعبية  صورته  ميز  ما  وأما  للغاية،  جيد  بشكل  إيدن  مع  المراسالت  من  عامين  من  أيزنهاور  خرج  لقد   
هو اعتباره رئيًسا شبه منفصل ومنشغل بالخليج. إيدن، الذي كان يعلم كل األسباب من اتصاله الشخصي، أنه تهور 
في تجاهله لرأي أيزنهاور، وبحسب لهجة الرساالت السابقة لن يفعل ذلك قبل تشرين األول/أكتوبر 1956م، وهو 
باالعتقاد  نفسه  يخادع  ألن  حاجة  في  ليس  إيدن  أن  أيزنهاور  اعتبر  اإلسرائيلي.  بالخيار  إيدن  فيه  ابتلي  الذي  الوقت 
بأنه ـ أيزنهاور ـ، يمكن أن يتحمل عشية االنتخابات الرئاسية أن يرى األميركيون سلطته الدولية ُتداس علنًا من قبل 
البريطانيين. وأما بعد انتخابه لوالية ثانية، فقد كان أيزنهاور أكثر سخاء إليدن من داالس. طلب أيزنهاور مقابلة إيدن 
وكان في ذلك الحين داالس، عندما كان في المستشفى، أقنعه بعدم مقابلة إيدن وموليت وذلك بعد وقت قصير من 
وقف إطالق النار. وعلى ضوء هذا التفاعل، كان غزو قناة السويس قد انطلق خالل بضعة أسابيع الحًقا، أما رد فعل 

أيزنهاور فقد كان أكثر تحفًظا.
James, Anthony Eden, p. 617.  (4(

Hansard, HC Deb, 20 December 1956, vol. col. 1518.  (5(
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إصابته بأضرار في الكبد)1). وفي الواقع فقد استقال إيدن ألسباب سياسية ال صحية. وأعلم 
إيدن وينستون تشرشل مسبًقا بقراره. ومن بين آخر ما قام به من مهام كرئيس للوزراء إمالء 
اليوم  الثاني/يناير قبل تقديم استقالته في  9 كانون  الملكة في  له مع  لقاء  مذكرة حول آخر 
سوى  خيار  أي  يترك  لم  الملكة  عليه  اطَّلعت  الذي  األطباء  تقرير  أن  أبلغتها  »لقد  التالي: 

التخلي عن واجباتي كرئيس لوزرائها«)2).

ا�ستنتاج
ما مدى أهمية مرض إيدن في كارثة السويس؟ يقول المؤرخ والنائب البرلماني السابق 
عن حزب المحافظين روبرت رودس أنه ليس من الهين عليه: »تحديد العوامل التي دفعت 
إيدن لاللتزام بموقف شرعي تماًما إلى آخر يكاد يكون غير شرعي»)3). وهنالك من تشكك 
في أن يكون مرضه قد شكل عاماًل مهًما. وقد كتب هيغ توماس أن أحد األطباء ممن أشرفوا 
على وضعه الصحي، قد يكون الدكتور تي هانت، اعتقد أن إيدن ما كان سيتصرف بطريقة 
مختلفة للغاية في شأن أزمة السويس لو كان يتمتع بصحة جيدة. غير أنني ال أعتقد أن تلك 
ل الذي قدمته حول توقيت  المالحظة يمكن تبريرها عند األخذ بعين االعتبار التحليل المفصَّ
قرارات إيدن الخطيرة، والحالة الصحية التي كان يمر بها. إن كعب أخيل في أزمة السويس 
ليس الخطوة العسكرية، بل قرار التواطؤ مع إسرائيل من دون دعم أميركي.وإذا كان إيدن 
في حالة صحية جيدة حينها، فإن اإلدلة تشير، بالنسبة لي، إلى إنه كان سيرفض السير في مثل 

ذلك المسار.

ويقينًا، يعزى اعتقاد إيدن في الحاجة إلى اتخاذ موقف قوي إلى نظرته إلى أزمة السويس 
بوصفها جزًءا من مشكلة أشمل، يمثلها في رأيه التهديد السوفياتي. وال عالقة لنظرته تلك 
بحالته الصحية. وقد اعتبر إدين االتحاد السوفياتي ونواياه القريبة والبعيدة المدى في الشرق 
االوسط تهديًدا خطيًرا. وقد عبَّر عن مواقفه تلك في رسالة كتبها إلى عضو مجلس العموم، 
»الدائرة  مذكراته:  في  والحًقا   .(4(1956 األول/أكتوبر  تشرين  في  وارد،  إيرين  المحافظة 

Eden, Clarissa Eden, p. 261.  (1(

 Avon Papers, ref. AP20/33/12A.  (2(

.James, Anthony Eden, p. 532  (3(

كتب إيدن: »من الغريب أن يقارن البعض، كما اتفق، هذه األحداث عام 1938م، وإن كانت شبيهة بها. بطبيعة الحال   (4(
=مصر ليست ألمانيا، لكن مصر ال تعدو أن تكون سوى بيدًقا لروسيا. لدي شك أن في ذلك الوقت، أو إلى ذلك الحين،
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الكاملة» Full Circle. قدم إيدن تفسيًرا خاًصا ومقتضًبا لتبريراته للتدخل العسكري األولي، 
ثم انسحابه إلى سكرتيره الخاص السابق بوب بيرسون ديكسون والذي ال زال يثق به جًدا، 
الناصر  عبد  قيام  يخشى  إيدن  وكان  نيويورك.  في  المتحدة  األمم  األخير  هذا  غادر  عندما 

المتهور المسنود بدعم سوفياتي بتحرك ضد إسرائيل في ربيع عام 1957.

يثبت  أن  بإمكانه  أحد  أال  في  يتمثل  المشكل  أن  إال  يقينًا.  في محله  التدخل  لقد كان 
قط أن الوضع كان يمكن أن يكون أسوأ إذا لم ُتتخذ التدابير الالزمة. إنه يعتقد أن عبد 
ما ضده  بشيء  القيام  بد من  ثمة ال  يختلف في شيء عن موسوليني، ومن  الناصر ال 
لوقف ديكتاتوريته. وحتى نأخذ مثااًل آخر، عندما تحركنا ضد هتلر أكثر من راينالند، 
واجهنا العديد من االنتقادات، ولكن ذلك ما كان يتعين فعله من أجل إنقاذ الماليين من 
األرواح. وفي تقديره إن ناصر والروس سيتحركون في الشرق األوسط )من المحتمل 
ضد إسرائيل( في آذار/مارس أو نيسان/أبريل من العام التالي تقريًبا. وألنه ال يمكن 
للقوات أن تبقى معلقة إلى أجل غير مسمى في قبرص، اعتقد أنه لزاًما عليه أن يتخذ 

القرار في نهاية تشرين األول/أكتوبر حتى يغير قبل المصريين. 

وفي صبيحة اليوم الذي ُأعلن فيه وقف إطالق النار، هاتفه الرئيس وقال له: إنه سعيد 
بذلك. وأضاف: كلما كنا واقعيين، كلما حصلنا على كل ما نحتاجه. لم يكن السير 
أنطوني قادًرا على مواصلة المكالمة، إذ كان خارج مجلس العموم لإلعالن عن وقف 
الغداء  بعد  الرئيس  مع  أنه سيخاطبه من جديد. وتحدث  الرئيس  وأبلغ  النار،  إطالق 
واقترح عليه »أن يلتقيا». فوافق الرئيس وسأله: متى يكون ذلك؟ فقال له السير أنطوني: 
كلما كان أقرب كان ذلك أفضل. ثم اقترح عليه الرئيس أن يحضر اللقاء موليه، فوافق 

السير أنطوني على ذلك دون تردد)1). 

االستخبارات  لجنة  ورئيس  جًدا  متمرس  ديبلوماسي  وهو  ـ  كرادوك  برسي  أكد  وقد 
االستخباراتية  للمعلومات  إيدن  توظيف  بطريقة  لالهتمام  مثير  تقييم  في  ـ  المشتركة سابق 

تركنا األحداث تسير حتى الربيع، روسيا ومصر يمكن أن تكونا جاهزتين لالنقضاض، مع اعتبار إسرائيل والمصالح   
الغربية بمثابة هدف واضح موحد وحقيقي. ال يمكن أن يتخلص الروس من كل تلك المعدات من أجل المتعة، ومع 

ذلك يبدو أن الكثيرين فشلوا في تقدير ذلك، ووثقوا في ناصر كما وثق آخرون في هتلر قبل سنوات تقريًبا.
(Letter To Dame Irene Ward, Avon Papers, ref. AP20/ 33/ 8A(.  
 Bob Pierson Dixon’s report of discussion with Sir Anthony Eden at Government House,   (1(
 Ottawa, 25-26 May 1957, Collection of Steve Forbes, New York.

=
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في ذلك الوقت، وقد كان يعي جيًدا حقيقة ما يقوم به رئيس الوزراء في مقر الحكومة في 10 
داوننغ. وعن ذلك كتب يقول: 

تأثير  المشتركة  االستخبارات  لجنة  لتقييمات  يكن  لم  1956م،  ربيع  حلول  مع 
األكثر  نفسه  يعتبر  إنه  لإلصالح،  قابل  غير  إليه  بالنسبة  فناصر  إيدن.  على  كبير 
المعلومات  ينتقي  إذ  خطيرة  ممارسة  في  بالفعل  يقع  وكان  المنطقة.  في  نفوًذا 
االستخباراتية التي تتناسب مع أفكاره المسبقة، وإذ ال يعير اهتماًما لرأي األغلبية 

األكثر توازًنا في اللجنة)1). 

بلير من ذلك وتجنب عديد  السويس، التعظ توني  أزمة  ُفتح تحقيق جدي في شأن  لو 
األخطاء التي ارتكبت في العراق. إن تعامل رئاسة الحكومة مع أزمة دولية مركبة في الحالتين 
كارثي. ورغم النجاح العسكري في القضيتين إال أن عواقبهما السياسية كانت كارثية. ومع 
2003م. ففي حين حظي  1956م والعراق عام  ذلك هناك فوارق جوهرية بين السويس عام 
بلير بدعم رئيس الواليات المتحدة األميركية، لم يكن إيدن يأخذ في عين االعتبار نصائح 
الرئيس األميركي. وإذا كان بلير يعتمد على رئيس عديم الخبرة وغير ناضج، فإن إيدن كان 
يتجاهل رئيس وقائد عسكري متمرس على أعلى مستوى. ومنذ عام 2008م أصبح جلًيا أن 
العراق كان أكثر ضرًرا على المصالح البريطانية على المدى الطويل من السويس، ومن ثمة 

يتعيَّن فتح تحقيق بشأن حرب العراق)*(.

لم يكن مرض إيدن سوى أحد العوامل التي أثرت على سياسته تجاه تأميم قناة السويس 
إال أنه كان أشد وطأة فيما يتعلق بالطريقة التي ُنفِّذت بها تلك السياسة. وكان روبرت كار 
البرلمان.  في  عضًوا  كنت  عندما  السبعينات  أوائل  في  المحافظين  حزب  في  البارز  الوزير 
فإني  ولذلك  الخاص.  سكرتيره  منصب  وتولى  به،  المعجبين  ومن  إيدن  من  مقرًبا  صديًقا 
مهًما. وكما جاء على  تقييًما  الوقت  والذهنية إليدن في ذلك  الصحية  للحالة  تقييمه  أعتبر 

لسانه:

 Percy Cradock, Know Your Enemy: How the Joint Intelligence Committee Saw the World  (1(
(London: John Murray, 2002(.
اعتذر رئيس الوزراء البريطاني توني بلير وأعرب عن حزنه العميق لما حدث في العراق، بعد نشر لجنة التحقيق البريطانية شلكوت   )*(

تقريًرا اتهم فيه بلير باجتياح العراق دعًما لبوش، وبناء على معلومات مغلوطة في تموز/يوليو 2016م.
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تأثير حاسم على  لها  لم يكن  إيدن  يقال من أن صحة  ما  قبول  »إنني أجد صعوبة في 
األقل فيما يتعلق بسياساته...وقد كان سيتبع السياسة األساسية ذاتها لو كان في صحة 
األخطاء  تلك  مثل  سيرتكب  كان  بأنه  االعتقاد  في  كبيرة  صعوبة  أجد  ولكني  جيدة، 

الفادحة في تنفيذها في المجالين السياسي والعسكري«)1). 

ويتفق اثنان من الجراحين المطَّلعين على أن تسلسل األحداث يشير بقوة إلى أن مرض 
إيدن كان عاماًل جوهرًيا في اتخاذ القرار في األشهر الحاسمة، تشرين األول/أكتوبر وتشرين 
السويس  قناة  كارثة  أن  أحدهما  واستنتج  1956م،  األول/ديسمبر  وكانون  الثاني/نوفمبر 

ساهمت بشكل مهم في العواقب الوخيمة والمأساوية إلصابة قناته الصفراوية)2).

 106 بلغت درجة حرارة جسمه  ى حتى  إيدن من آالم شديدة وُحمَّ ما قاساه  على ضوء 
أحد  قبل  أيام  تسعة  قبل  وذلك  األول/أكتوبر،  تشرين   5 في  فهرنهايت  مقياس  على  درجة 
ا من  أهم القرارات الحاسمة في أزمة السويس، أي: التواطؤ مع إسرائيل، ال أعتقد البتة أن أيًّ
قراراته قد تأثر بمرضه. قد ال نعلم قط على وجه الدقة مقدار األمفيتامينات التي يتناولها إيدن 
آنذاك، لكن يمكن استخالص بعض المؤشر ات بشأن مقدارها من خالل تصريحات السير 
هوراس إيفانز الذي كان، خالًفا لموران، رجاًل متحفًظا وينتمي إلى التقليد الطبي الذي يؤمن 
بأن أسرار المريض تذهب معه إلى القبر. وكتب راي باتلر، الذي ترأس الحكومة في غياب 
أيًضا(  إيفانز )الذي كان طبيبه الشخصي  أنه ربما رأى  الثاني/نوفمبر،  تشرين   23 إيدن في 
في قاعة االستقبال في مقر الحكومة في 19 تشرين الثاني/نوفمبر. وقد شعر إيفانز حًقا أن 
عليه أن يصارح باتلر بالحقيقة، وقد تذكر باتلر أن إيفانز قال له: »أنه باستطاعة أنطوني أن 
يعيش دون منشطات بعد اآلن، وربما منذ أن أوصي بقضاء فترة نقاهة في مصحة في جامايكا 
المنشطات«،  على  يعيش  »أن  عبارة:  ضوء  وعلى  عافيته«)3).  يسترجع  حتى  أسابيع  لبضعة 
ح جًدا إن إيدن كان يتعاطى أكثر من قرص من الدريناميل يومًيا بداية من تشرين  من المرجَّ
األول/أكتوبر. وبحسب مجلة طبية مختصة في هذا الشأن، فقد أثَّر ذلك بشكل جلي على 

Dutton, Anthony Eden, p. 424.  (1(
 John W. Braasch. »Anthony Eden’s (Lord Avon( Biliary Tract Saga«, Annals of Surgery  (2(
 (2003(, vol. 238, pp. 772 775 ـ; Professor Gabriel Kune, speaking on GMTV, 5 November
 2006.

Lord Butler, The Art of the Possible: The Memirs of Lord Butler, KG, CH (London:  (3(
Hamish Hamilton, 1971(, p. 194.  
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قراراته وتقديره إذ كان متغيًرا ومتقلًبا من يوم إلى آخر، وذلك سواء أكان تحت التأثير الكبير 
للمنشطات أو للمهدئات. 

ومن أجل مصلحة البالد كان على أطبائه اقناعه بالتوقف عن اتخاذ القرارات لفترة على 
نهاية  في  المستشفى  من  الحكومة  مقر  إلى  عاد  ولما  الشديدة.  ى  للُحمَّ تعرضه  بعد  األقل 

األسبوع اعترف للويد بأنه مازال »واهنًا جًدا» وقد أصبح الغزو آنذاك ال مفر منه.

الحزب  مؤتمر  أبلغ  قد  كان  إنه  أو  الصحية  حالته  بسبب  االستقالة  قرر  إيدن  أن  ولو 
تشرين   13 الليلة  تلك  في  جامايكا  إلى  أطبائه  لنصيحة  استجابة  سيسافر  وأنه  مريض  بأنه 
األول/أكتوبر، وليس كما فعل في تشرين الثاني/نوفمبر، لكان تاريخ أزمة السويس مختلًفا 
التي  المصري  الخارجية  وزير  مع  نيويورك  في  لويد  سلوين  مفاوضات  ولكانت  تماًما. 
اعتبرها إيدن وأنطوني ناتينغ تدعو للتفاؤل قبل لقاء شاليه، استمرت لبضعة أسابيع إضافية. 
ولما كان رئيس الوزراء بالوكالة، باتلر مثاًل أو وزير الخارجية في وضع يمكنه اتخاذ سياسة 
جديدة تماًما مثل تلك التي اقترحها الفرنسيون واإلسرائيليون، وعلى األقل حتى بعد انتهاء 

االنتخابات الرئاسية األميركية في 6 تشرين الثاني/نوفمبر.

كما أن الوضع في هنغاريا كان سينتهي الى نتيجة مختلفة في حال عدم غزو قناة السويس 
29 تشرين  فيه إسرائيل على مصر في  الذي اعتدت  الوقت  في تشرين األول/أكتوبر. ففي 
األول/أكتوبر كانت الثورة الهنغارية التي بدأت في 23  تشرين األول/أكتوبر في حالة وقف 
إلطالق النار، والقوات السوفياتية التي ُأرغمت على التراجع كانت في حالة انسحاب. إال إنه 
في 2 من تشرين الثاني/نوفمبر سافر نيكيتا خروتشيف للقاء الزعيم اليوغسالفي المارشال 
جوزيف بروز تيتو، وقد وافق تيتو في الساعات األولى من 3 تشرين الثاني/نوفمبر على أن 

هناك سبًبا يدعو السوفيات لغزو هنغاريا. وقال خروتشيف لتيتو: إن أزمة السويس: 

وفي  الغرب  في  وصخب  ارتباك  هنالك  وسيكون  ستساعدنا  مناسبة...إذ  »فرصة 
األمم المتحدة، ولكنه كان سيكون أقل بكثير مما لو شنت بريطانيا وفرنسا وإسرائيل 

حرًبا ضد مصر، فهم متورطون هناك ونحن متورطون في هنغاريا»)1).

الدبابات  اخترقت  الثاني/نوفمبر  تشرين   4 األحد  ليلة  منتصف  من  قصير  وقت  وبعد 

 Victor Sebestyen, Twelve Days: Revolution 1956- How the Hungarians Tried to Topple  (1(
Their Soviet Masters (London: Weidenfeld & Nicolson, 2006(, p. 251.
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السوفياتية الدفاعات المحيطة ببودابيست، وفي 5 تشرين الثاني/نوفمبر بعث بوب بيرسون 
ديكسون برقية إلى وزير الخارجية في األمم المتحدة يقول فيها: »قد أصبح وضعنا دون شك 
متدنًيا شأننا شأن روسيا لقصفها بودابست، وال أرى أنه سيكون في مقدورنا أن نكون مقنعين 
في احتجاجنا على القصف الروسي لبودابست، في الوقت الذي نقصف نحن فيه القاهرة» 

)في عالقة بأول قنبلة انفجرت على مقربة من محطة القطار(. 

لقد كان ألزمة السويس أثر بالغ طويل المدى على السياسة الخارجية البريطانية والفرنسية، 
ى الفرنسيون في غضب الهيمنة األميركية. في حين عمل البريطانيون، بعد إذاللهم،  وقد تحدَّ
على إعادة بناء عالقتهم المخصوصة مع الواليات المتحدة واالعتماد عليها. وجاء في عبارة 
النعي الذي نشرته صحيفة التايمز في عام 1977م: »لقد كان إيدن آخر رئيس وزراء يعتقد أن 

بريطانيا قوة عظمى، واألول الذي واجه أزمة أثبتت أنها ليست كذلك«.

كان إيدن في عام 1956م أكثر السياسيين الدوليين خبرة في البالد. لقد استقال من منصبه 
بشجاعة بسبب المهادنة، كما لعب دوًرا مهًما في حكومة الحرب العالمية الثانية. وقد تراجع 
ح غي ميالرد ألول  تأثيره الدولي ألن التأثير البريطاني تراجع بتراجع إمبراطورتيه. وقد صرَّ
مرة، بعد ثالثين سنة من أزمة السويس مقيًِّما قرارات إيدن داخلًيا: »لقد كان خطأه بطبيعة 
الحال، وهو خطأ كارثي ومأساوي بالنسبة إليه. أعتقد أنه بالغ في تقدير أهمية ناصر ومصر 

والقناة وحتى الشرق األوسط ذاته«)1).

وتشرين  األول/أكتوبر  تشرين  في  بساعة  ساعة  نفسه  يقيِّم  أن  إيدن  على  كان  لقد 
قراراته  كانت بعض  لقد  الخطير.  يكافح بشجاعة مرضه  كان  1956م، حين  الثاني/نوفمبر 
مع  التواطؤ  ـ  الحاسمة  الثالثة  بالقرارات  ذيوع صيته. وفي عالقته  في  سديدة وكانت سبًبا 
الغزو ـ كان  الرئيس األميركي، والكذب على مجلس العموم، ـ حتى بعد  إسرائيل، خداع 

تقديره ضعيًفا بشكل خطير، وقد ساهم مرضه وعالجه بشكل كبير جًدا في هذا الضعف.

Guy Millard, A Canal Too Far, BBC Radio 3, 31 January 1987.  (1(




