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  واألمریكان نجلیزاإل لصالح فاروق الملك على تجسس ثابت كریم
  د. رءوف عباس

  1996مارس  27

 الكتب بعض صدور عام كل للكتاب الدولى القاھرة معرض یشھد
 أحیانا والفضول ،أحیانا االھتمام من كبیرا قدرا تثیر التى المھمة
 الزعیم ىإل ونسبت العام ھذا نشرت التى المذكرات ذلك من ..أخرى

 ثم ،أصالتھا حقیقة حول الجدل من الكثیر أثارت ،باشا النحاس مصطفى
 العشر السنوات وخاصة"  فاروق الملك عن ثابت باشا كریم مذكرات
 إن – قل أو ،منفصلین جزءین فى خرجت التى"  حكمھ من األخیرة

 وثانیھما" ،  عرفتھ كما فاروق"  بعنوان أحدھما:  كتابین – شئت
 عن بمقدمة األول الكتاب بتصدیر ھیكل حسنین محمد األستاذ ھتمإو. ." 1952- 1942 فاروق مع سنوات عشر"  نبعنوا

  ".فاروق" أى"  النھایة ملك"  عھد حتى األول مؤسسھا عھد منذ على محمد أسرة حكم تقییم إعادة إلى حاجتنا

: مقدمتھ فى قال عندما خانتھ قد الذاكرة أن إال ،موراأل بدقائق"  واسعة" معرفة من ھیكل األستاذ عن معروف ماھو ورغم
 بعد كتب أنھ معروفا كان وإن .1964 عام وفاتھ بعد تركھا مذكرات كتب ثابت كریم األستاذ أن یعرف من ھناك یكن ولم"

 ھیكل حسنین ستاذاأل یكون أال أدھشنى فقد" ..1954 عام الیومیة الصحف إحدى لھ نشرتھا مقاالت خمسة أو أربعة الثورة
" ثالثین على نشر قد" فاروق مع سنوات عشر عنوان حمل الذى المذكرات من الثانى بالكتاب جاء ما معظم بأن علم على

 من ثابت كریم سراح إطالق بعد ،1955 عام ویولیو یونیو شھرى فى"  الجمھوریة" بجریدة حلقة" )"ثالثین" كررأ(
 تتضمن إشارات الكتاب ھوامش وتحمل ،الملك رجال بحق صدرت أحكام ضمن الثورة محكمة علیھ حكمت حیث السجن
 فرصة لھ أتیحت عندما بالسجن وجوده أثناء كتبھا إنھ وقال .عددھا ثابت كریم وذكر ،بالجمھوریة الفصول نشر تواریخ

 أو السیاسى یكتبھا فاألولى ،اإلثنین بین وشتان ،مذكرات ولیست ذكریات األمر حقیقة فى فھى ،الذكریات شریط إسترجاع
 فى صاحبھا فیعتمد الثانیة أما ،حولھ من األضواء وانطفاء العام العمل مسرح على دوره انتھاء بعد العامة الشخصیة

 دفاعا وتمثل ،التبریر طابع تتخذ األولى .بالعرض یتناولھا التى بالحوادث المتصلة الوثائق إلى ویرجع یومیاتھ على كتابتھا
 ،ثابت كریم فعل ما نحو على ،المالئكة ثیاب وتلبس .الخطأ من معصومة فتبدو .ودورھا الشخصیة عن باشرم غیر

 عشر"  الثانى الكتاب یعد ثم ومن .معینة لمواقف تبریر من أیضا تخلو ال كانت وإن والسلبیات اإلیجابیات تعرض والثانیة
 – الحجم حیث من – تزید ال إضافات مع 1955 عام لجمھوریةبا نشرھا سبق لحلقات نشر إعادة"  فاروق مع سنوات

 كریم رؤیة حول الحق وقت فى – یبدو ما على – كتب فقد"  عرفتھ كما فاروق"  األول الكتاب أما .الكتاب ثلث على
 ،األول تاببالك متفرقة بأماكن وكذلك ،الثانى بالكتاب جاءت كثیرة لمعلومات تكرارا تضمن ولذلك .فاروق لشخصیة ثابت

 المؤرخة واقتدار بعمق عالجتھا التى السنوات تلك فى فاروق عن معلوماتنا إلى تضیف مھمة أضواء تلقى ال ولكنھا
 األستاذ الكبیر الكاتب بكتاب جاء ما أو ،" مصر فى الملكیة وسقوط فاروق"  كتابھا فى سالم لطیفة الدكتورة المصریة

  ." ونھایة بدایة فاروق"  عودة محمود

  لبنانیة أصول
 عام بالخرطوم ولد ،المشیخیة البروتستانتیھ الكنیسة إلى تنتسب .لبنانیة أصور ذات مصریة أسرة من ینحدر ثابت وكریم
 بإحدى اإلبتدائیة المرحلة نھایة عند كریم تعلیم واقتصر ،ھناك بالصحافة یعمل"  ثابت خلیل"  والده كان حیث1902

 عمل القاھرة إلى األسرة نزحت وعندما ،بالخرطوم والده مع بالصحافة اشتغالھ وبدأ"  لجزویتا"  الكاثولیكیة المدارس
 للتحریر رئیسا أصبح أن ثابت خلیل لبث وما ،اصحابھا مع المصاھرة صلة األب تربط وكانت"  المقطم"  جریدة فى والده

 لمث العصر زعماء من عدد مع مثیرة حفیةص مقابالت أجرى عندما وكاتب كصحفى التألق فرصة كریم البنھ فأتیحت
 عند العراق ملك األول فیصل وصحب ،البارزین العرب ورؤساء وأمراء ملوك معظم وكذلك وأتاتورك ،وھتلر موسولینى

"  1944 عام" "  النھضة ملك ،فؤاد الملك"  منھا التراجم كتب من عددا ثابت كریم ونشر ،1932 عام إلیران زیارتھ
 دوائر داخل طریقھ شق فى – صاعد كصحفى – ثابت كریم نجح وقد .1945 عام نشر فاروق الملك عن آخر وكتاب
 ،طفولتھ منذ فاروق الملك وعرف 1927 عام اوروبا إلى رحلتھ فى رافقھ عندما فؤاد الملك انتباه جذب بعدما ،القصر
 القصر على بالتردد لھم یسمح الذین القالئل الصحفیین من كان إذ ،كتابھ فى یشیر ما نحو على ،العرش اعتالئھ بعد ولیس

عرف "كریم" القصر من أیام فؤاد 
وأبعده حسنین عن "فاروق" وكان 
حریصا على صلتھ بالقصر ولیس 

 العكس
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 بعد القصر على بالتردد لھ یسمح یعد فلم ،إلیھ یرتاح الملكى الدیوان رئیس باشا حسنین أحمد یكن ولم ،بالبالط واإلتصال
 ،باشا حسنین علیھ فرضھ الذى الحظر حول وااللتفاف الشاب الملك إلى للوصول السبیل یعدم لم ولكنھ .فؤاد الملك وفاة
  .1944 عام باشا حسنین أحمد مصرع بعد البالط نجم أصبح أن لبث ما أنھ غیر

 وجاھتھ لھ تكون أن البد لسبب فؤاد عھد منذ – إذن – بالقصر موقع لھ یكون أن على الحرص شدید ثابت كریم كان
"  المقطم"  بین التاریخیة والعالقة ،البریطانیة للسفارة الشرقى بالمستشار العائلیة صالتھ تكون أن فالبد .لھ بالنسبة

 ممن فلست ،" للتاریخ التآمرى بالتفسیر"  یسمى ما ذلك استنتاج إلى یدفعنى وال ،الغریب الحرص ذلك وراء نجلیزواإل
 بتاریخ كافرى جیفرسون السفیر من األمریكیة الخارجیة إلى مرفوعا ثابت كریم حول تقریرا یدى بین ولكن ،بھ یؤمنون

 جاء باشا سرى حسن وزارة فى للدولة وزیرا تعیینھ بمناسبة ثابت كریم عن مفصلة معلومات یتضمن 1952 یولیو 18
 البد ولذلك ،" للسفارة المھمة المعلومات مصادر من دائما وكان ،األمریكیة المتحدة للوالیات صدیق ثابت وكریم. ." فیھ
  .أیضا البریطانیة للسفارة المھمة لمعلوماتا مصادر من – أولى باب من – كان أنھ

 أن یزعم ذإ ،الذكر سالفة الحقائق مقدمتھ فى ھیكل حسنین األستاذ لنا نقلھا التى باشا یوسف حسن روایة تناقض ولذلك
 رالمستشا خالل من یةنجلیزاإل الخارجیة مع اتصال قناة لفتح للقصر ثابت كریم تقریب فكرة صاحب ھو باشا حسنین أحمد

 4 حادث بعد كیلرن اللورد حول لاللتفاف محاولة فى – ثابت لعائلة قریبة من متزوجاً  كان الذى - "سمارت" الشرقى
 ،عرشھ فقد وإال الوزارة بتشكیل باشا النحاس مصطفى تكلیف على الملك فیھ نجلیزإلا أرغم الذى الشھیر 1942 فبرایر
 حسنین أن كما ،بالعرش ثابت كریم تصالال فرصة أول تلك تكن فلم ،والدقة الصحة إلى یفتقر باشا یوسف حسن وكالم
 المباشر اإلتصال یملك البریطانیة للسفارة الشرقى السكرتیر یكن لم ذلك عن وفضالً  بالبالط صالتھ قطع الذى ھو باشا

 تفسیر إلى میاالً  وأجدنى .لكذ غیر إلى تشیر واحدة وثیقة لدینا ولیس ،وبعلمھ السفیر خالل من إال البریطانیة بالخارجیة
 احادیثى فى لمستھ للقصر شدید والء من للدیوان وكیالً  كان الذى الباشا بھ أمتاز بما ھیكل لألستاذ باشا یوسف حسن روایة

 منھ فجعل ،ثابت لكریم مواله تقریب عن – خفى طرف من – یدافع أن أراد ولعلھ ،حیاتھ من األخیرة السنوات فى معھ
 عند فاروق بھ یشعر كان الذى والرعب القلق مدى نفسھ ثابت كریم كالم من ویتضح ،استراتیجیاً  ھدفاً  أو سیةسیا ضرورة

 من لھ فیرسل البریطانى السفیر إلى األمر ویصل ،مصر من كیلرن نقل نبأ نخب یشرب كاد ما أنھ حتى كیلرن اسم ورود
 عن األمور إلصالح تسعى حتى األمیرات إحدى إلى ولجأ الفزع اصابھ حتى الصحة من لھ أساس ال الخبر أن یقول

 دور ثابت لكریم لكان السفارة مع موازیة قناة بفتح صلة ثابت بكریم فاروق لعالقة كان فلو . كیلرن بزوجة عالقتھا طریق
  .السفیر نقل واقعة صحة بمدى علم على لكان أو الموقف احتواء فى

  الملك على التجسس
 األمریكیة بالسفارة إتصال ضابط مع دوریة بصفة یلتقى كان إذ ،والملك القصر أسرار على میناً أ ثابت كریم یكن ولم

 متاحة أیضاً  األخبار تلك تكون أن أولى باب ومن ،مصر فى السیاسیة واألوضاع القصر أخبار عن باستفاضة معھ یتحدث
 ویتساءل یتعجب فاروق شخصیة عن ثابت كریم كتبھ ما یقرأ ومن .البریطانیة للسفارة أسرتھ طریق عن أو طریقھ عن
 الوجود ھذا فى مصلحة صاحب كان إذا إال "◌ً  راتبا یتقاضى أن دون" معھ ویعمل جانبھ إلى یبقى جعلھ الذى الدافع عن

  .الملك جوار وإلى القصر داخل

 وصفھم من وھم الملك"  شلة"  رأس على ثابت كریم أصبح حتى باشا حسنین أحمد مصرع على طویل وقت یمض لم
 رشاد یوسف والدكتور باشا جالد ادجار ثابت كریم إلى إضافة الشلة وضمت ،البالط فى الرسمیین بغیر باشا یوسف حسن

 موقف على ورداً  ،بھم صلتھ بقطع وتطالبھ ،الملك على لنفوذھم ترتاح وال تمقتھم فریدة الملكة وكانت .اندراوس والیاس
 كما ،للملكة وصیفة رشاد ناھد زوجتھ وعین بالبالط رشاد یوسف بتعیین الملك قام الضیق من الكثیر لھ سبب الذى الملكة
 بتعیین 1949 عام الملك قام فریدة الملكة طالق وبعد .ثابت كریم أجل من الملكى للدیوان الصحفى المستشار وظیفة خلق

  .بالقصر الشرف وصیفة ثابت كریم زوجة سركیس ھیالنھ

 الشركات من عدد داراتإ جالسمب عضوا فكان ،قیمة ذات مادیة مغانم تحقیق فرصة بفاروق ثابت یمكر عالقة وأتاحت
 محمد محمود استقالة نتیجة 1950 عام الشیوخ بمجلس أثیر ما ذلك ومن .المصریة لإلذاعة مستشارا وعین ،الكبرى
 كریم حصول تبین التى ،سكندریةباإل المواساة لمستشفى المالیة الحسابات تسویة لرفضھ المحاسبة دیوان رئیس بك محمود

 ألف مائة قدرھا للمستشفى إعانة لتخصیص المالیة وزارة لدى یسعى حتى عمولة بصفة جنیھ اآلف خمسة على ثابت
 وضغط الوفد حكومة عنھ ودافعت ،الملك یقبلھا فلم استقالتھ ثابت كریم قدم الشیوخ مجلس فى المسألة أثیرت وعندما .جنیھ

 الملك بعلم كان األمر أن ذكریاتھ فى ثابت كریم ویزعم .استجوابھ فسحب الشیوخ مجلس عضو مرعى مصطفى ىعل
  .ولحسابھ

   شعبى عداء
 شلة إلى یرتكبھا التى األخطاء وأرجع الملك تصرفات على العام الرأى سخط زدادا فقد ،ذلك بغیر یشى الحال واقع ولكن

 بنصیب حظى فقد ،الملك على الكبیر بتأثیره معروفاً  ثابت كریم كان ولما .مصالحھا سوى تھمھا ال التى الفاسدة القصر
 ثابت كریم إستقالة وراء الشعبى العداء ھذا وكان .الشعبیة عدم من وافر بنصیب وتمتع ،العام الرأى كراھیة من األسد

 الملكة أقارب شن فقد ،الذكر سالف ةاألمریكی السفارة بتقریر جاء ما نحو على أوربا من أرسلھا التى" 1951 صیف"
 الملك یبادر أن قبل استقالتھ یقدم أن األفضل من وجد لھم التصدى استطاعتھ بعدم أحس ولما ،ضده شعواء حملة
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 -بعد فیما -  ویعود مؤقتاً  القصر من ینسحب وبذلك ،ضده الشعبى العداء تزاید بسبب أو ھؤالء ضغط تحت عنھ باإلستغناء
  .بالقصر وصیفة زوجتھ وبقاء المصریة لإلذاعة مستشاراً  بقائھ مع .ضده العداء نار تخمد عندما

" إصالح"  إمكان من یأسھ بعد ذلك إلى مدفوعاً  كان أنھ على بذكریاتھ كتبھ فیما االستقالة إلى اتجاھھ ثابت كریم صور وقد
 دفاعھ بنود من وبند ،لموقفھ تبریر وھو .افیھ غرق التى المجون حیاة عن والعدول لنصحھ اإلستجابة رفض الذى فاروق

  .الثورة محكمة أمام نفسھ عن

 " القصر وزارات" حكم بإنھاء الملك نصح وأنھ " الجدیدة السیاسة" أسماه ما صاحب بأنھ كتابھ فى ثابت كریم ویتباھى
 إجراء خالل من الحقیقیة ةالنیابی الحیاة إعادة یجب وأنھ ،1944 عام الوفد حكومة إقالة منذ مصر تحكم كانت التى

 السیاسیة المشاكل بحل كفیل بینھما التعاون وأن ،والقصر الوفد بین التوفیق یتم أن البالد مصلحة من نأو ،حرة انتخابات
 وزارة بآخر جاءت التى 1950 انتخابات وأجریت لھ الملك استجاب وقد ،لشعبیتھ الملك سترداداو البالد فى جتماعیةالوا

 یقبلھ ال أمر وھو ،القصر لطغیان عنید ومقاوم للدیمقراطیة كداعیة للقارئ نفسھ ثابت كریم قدم وبذلك ،الحكم ىإل وفدیة
  .الثانیة العالمیة الحرب نھایة منذ مصر فى واإلجتماعیة السیاسیة األوضاع ضوء على المنطق

***  

 حققتھ الذى " واالستقالل الشرف" زیف الحرب كشفت بعدما الوطنى االستقالل تحقیق بضرورة تطالب كلھا مصر كانت
 فى الوطنیة سیادتھا وانتھكت للخطر أمنھا وتعرض لبریطانیا خدمة االقتصادیة مصر موارد انھكت فقد 1936 بمعاھدة
 األزمة من وزاد ،االجتماعیة والعدالة باالستقالل مطالبة 1946 فى الشعبیة الجماھیر والتحمت ،1942 فبرایر 4 حادث
 حرب وجاءت ،والسودان مصر وحدة وتحقیق الوطنیة للقضیة حل إلى التوصل عن الوفد خلفت التى كوماتالح عجز

 مفر ھناك یكن فلم ،معاً  نجلیزواإل القصر قلق أثار مما النظام على الخناق لتضیق اسرائیل قیام ومھزلة 1948 فلسطین
  .بریطانیا مع العالقة معضلة یحل أن یستطیع الذى الوطنى ملللع التاریخیة القیادة باعتباره الوفد لعودة الطریق فتح من

 ومن ،بھا والموحى صاحبھا یكون أن یمكن ال ولكنھ ،السیاسة تلك تنفیذ فى دور لھ یكن لم ثابت كریم أن ذلك یعنى وال
 ،الملك على األمر ھطرح وراء كانت " كتابیھ فى ذكراً  لھا تجد ال التى" البریطانیة بالسفارة صالتھ تكون أن المنطقى

 ،1942 فبرایر 4 حادث منذ النحاس تجاه بھا یشعر التى المرارة من یتخلص الملك جعل فى ملموس دور لھ كان كذلك
 یتم حتى نجلیزاإل مطلب كان ذلك ولعل ،الدین سراج فؤاد لصالح تنحیتھ فكرة عن والعدول ،للوزارة رئیساً  بھ یقبل وأن

 زمن الشدة وقت فى معھ العمل لھم سبق الذى الشعبیة صاحب باشا النحاس مصطفى مع دةجدی معاھدة على التفاوض
  .باشا الدین سراج فؤاد إلیھ یفتقر كان ما وھو ،الثانیة العالمیة الحرب

 یكن لم لو لیتم كان ما القصر سیاسة فى التحول ذلك ومثل المصریة السیاسة مسرح على أساسیاً  العباً  بریطانیا كانت لقد
  .علیھ للموافقة واستعدادھم إلیھ نجلیزاإل إرتیاح لوال بھ لیقبل الملك كان ما بل ،فیھ ید لھا

 لھم وتودده مصر فى نجلیزاإل بقاء على فاروق حرص عن الكتاب أواخر فى یحدثنا عندما نفسھ ثابت كریم یناقض وھنا
 للموافقة ضطرارها رغم المعاھدة إلغاء لفكرة حھإرتیا عدم ثم ومن .العرش على لوجوده ضمان فیھ وجودھم أن بإعتبار

  .القناة منطقة فى المسلح للكفاح حد لوضع الوفد بحكومة اإلطاحة على وحرصھ ،علیھا

 عشرة السادسة فى وھو العرش عتلىا معقد إنسان فھو ،الغرابة بالغة كریھة صورة ثابت كریم مرآة فى فاروق وصورة
 أشعره ،یجب كما الواسعة الدستوریة صالحیاتھ ممارسة لھ تتیح كافیة خبرات لھ تتوفر أو تعلیمھ بعد یكتمل ولم عمره من
  إلخ... .الوزارات وإقالة تعیین لعبة فاستمرأ ،شئ كل فى الفصل القول صاحب أنھ حولھ من

 لوضعھ تماماً  منافیة الشاذة الصبیانیة تصرفاتھ جاءت ولذلك العمریة المرحلة تلك فى أقرانھ بھا یتمتع التى بالحیاة یتمتع لم
 ما عنھ لیشیع كاذبة بمظاھر نفسھ إحاطة على وحرصھ ومأكلھ بملبسھ إھتمامھ عدم فى ذلك یتجلى ،واالجتماعى السیاسى

 ال أنھ غمر والكباریھات البارات فى ویسھر الجنسى ضعفھ رغم بالنساء نفسھ طفیحی الحیاة حركوا الذین الرجال عن یشاع
 زادت وعندما ،السرقة درجة إلى الغیر عند ما قتناءا بحب مصاب ،مقززة وبصورة شدیدة بشراھة أكلی ،الخمر یعاقر

  .القمار فى السلوى وجد األخیرة الثالث السنوات فى مشاكلھ

 دور لعب على یحرص الرسمیة مقابالتھ فى فھو ،الشخصیة زدواجا من یعانى الذى فاروق ثابت كریم لنا یقدم وھنا
 .التراب علیھا یھیل المشین الشخصى سلوكھ ولكن كملك جیدة سیاسیة مواقف لھ آخر شخصاً  كان منھا نتھىا فإذا ،الملك
 فھرب ،وقوعھا عند البالد من للھرب نفسھ وأعد للثورة الملك توقع ثم ومن ،الملك فاروق ضد یعمل الرجل فاروق فكأن

 على فكانت والبرازیل اسبانیا أما األولویة لھا إیطالیا كانت .إلیھا یلجأ أن المحتمل من التى البالد لنفسھ ورتب .أموالھ
  .اإلحتیاط قائمة

 قراءتھا أن إال .سراً  تكشف وال ،جدیداً  فاروق عن التاریخیة معلوماتنا إلى تضیف ال ثابت كریم ذكریات أن ورغم
 ".الجمیل الزمن" البعض یسمیھ ما على الترحم بنبرات ویتأثر العصر ذلك عن شیئا یعرف ال الذى للشباب ضروریة

 


