
1  www.RaoufAbbas.org 

 

 )2( أمریكیة بعیون مصریة شخصیات
  

 عباس رؤوف.  د

  1997دیسمبر  3األربعاء، 

 بالقاھرة األمریكیة السفارة كانت كیف األولي الحلقة في راینا
 وكیف یولیو لثورة الحقیقي القائد شخصیة تحدید عن عاجزة
 المسبقة معرفتھا عدم عن الدقة الي المفتقرة المعلومات كشفت

 أعدتھ الذي المعلومات تقریر الي نعود والیوم راألحرا بالضباط
 مجلس أعضاء علي الضوء لنلقي  1952 أكتوبر 4 في السفارة

 في  فیھ أخترنا وقد م،عنھ كتب تقریر أول وھو الثورة قیادة
 تراجم تضمن أنھ ویالحظ ،الناصر بعبد  اتصل ما االولي الحلقة

 عنھم توفرت ،القیادة مجلس أعضاء األحرار الضباط من لثمانین
 غیر من واحد لضابط ترجمة جانب الي السفارة لدي بیانات

 في السفیر واعتذر. صبري علي الجناح قائد ھو المجلس أعضاء
 عن معلومات توافر عدم عن التقریر بھ أرسل الذي الخطاب

 منصور یوسف البكباشي: ھم القیادة  مجلس أعضاء من ثالثة
 الدین. محي خالد صاغوال الشافعي حسین والبكباشي صدیق

 مجلس في أصحابھا أھمیة حسب بالتقریر التراجم رتبت وقد
: التالي نحوال علي - األمریكیة السفارة نظر جھة من -  القیادة

 سالم مصطفي الدین جمال الجناح قائد - أمین النعم عبد البكاباشي
 وقد(  السادات أنور البكباشي  -البكباشى جمال عبد الناصر –

 الذي الرجل أحدھم یكون بأن الظن ممایعكس المعلومات من األوفر بالنصیب األربعة الضباط ھؤالء ریرالتق خص
 . )الحركھ  قاد والذي عنھ یبحثون

 الجناح قائد :الترتیب حسب تناولت سطور والعشرة الخمسة مابین منھا كل سطور عدد تراوح مختصرة تراجم ذلك ویلي
-  ابراھیم حسن السرب قائد -حسین الدین كمال محمد الصاغ - عامر الحكیم عبد مدمح صاغال -البغدادي اللطیف عبد

 توافر لعدم ذكرھم السفیر أورد الذین الثالثة  ضباطال الي اضافة-  التقریر  ھذا عن وغاب .صبري علي وأخیرا
 منفصال تقریرا أعدت أن ةرللسفا سبق فقد مھنا ورشاد ل من: زكریا محى الدین ، وصالح سالم،أسماء ك عنھم المعلومات

 مھنا رشاد عن وكتبت  1953 مارس 9 في اال سالم صالح عن تكتب ولم ، 1952 سبتمبر 6 في الدین محي زكریا عن
 میولھ عن السفارة وماتعرفھ ،العرش علي الوصایة مجلس في ویتھعض بسبب 1952 اكتوبر 6 ،أغسطس 11 في مرتین

 . المسلمین ألخوانل

 معلومات من لھ المكملة الخاص بأعضاء مجلس القیادة وبالتقاریر بالتقریر ماجاء الحلقة ھذه في لقارئا عزیزي لك ونقدم
 . یولیو ثورة اغنص عن

 أمین المنعم عبد البكباشي - 1
 ألشرافل القیادة ممثل وھو نجیب محمد اللواء بعد أھمیة القیادة مجلس أغضاء أكثر من واحد أمین المنعم عبد البكباشي

 . االجتماعیة والشئون الخارجیة وزارتي علي

 عسكریة قامة ذو عمره من األربعینات في وسیم رجل الحاشیة یقرق ،للطائرات مضادة مدفعیة ضباط أمین والبكباشي
 المعرف ومن. األمور ببواطن علیم ،ذكي ،واراءه هأفكار في ومعتدل متفرج ،بطالقة االنجلزیة یتحدث ،مھذب ،شامخة

 أنھ المقربین أصدقائھ أحد من وعلمنا ،1952 یولیو 26 في التین رأس رقص حاصرت التي اتالقو راس علي كان أنھ
 توليو .العریش عن التنازل طلب بالقوة یقاوم أن حاول أذا وعائلتھ الملك رأس علي القصر بھدم تعلیمات لدیھ كانت

 في الثورة یادةق مجلس تضع األمریكیة السفارة
  المیزان

 الناصر وعبد أمین المنعم وعبد سالم جمال
 الحركة قائد أحدھم..   والسادلت

 علي القصر بھدم تعلیمات تلقي أمین البكباشي
 !! وعائلتھ الملك رأس

 تم أن بعد ألمریكا مدین بأنھ یشعر سالم جمال
 ! جراحیھا أحد ید علي شفاؤه

 لتعقیدات فھما ةالقیاد مجلس أغضاء أقل السادات
  الدولیة السیاسة

 - أمریكان الي یمیالن أبراھیم وحسن البغدادي
 بأمریكا منبھر صبري وعلي
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 بكفر وقعت التي راباتطاألض عن المئولین اكمةلمح عقدت التي الخاصة العسكریة المحكمة رئاسة أیضا أمین البكباشي
 . الماضي أغسطس في راالدو

 وبدا نجیب محمد اللواء مكتبھ اآلن مكتب ویجاور مسئولیة واكثرھم نقالبباإل قاموا الذین الضباط أقوي من واحد وامین
 المسئولین جمیع عند مسموعة وكلمتھ ،المھمة االجتماعیات في القیادة مجلس بلسان الرسمي المتحدث باعتباره مؤخرا
 قبل القیادة بمجلس عضوا یكن فلم االنقالب وقوع منذ ودالنف ھذا كل أحرز وقد الغربیة النظر وجھة من صائبة هوافكار

 . بناءة بصورة نفوذه علي االعتماد باألمكان یكون فقد ،اآلن مصر في ودانف الرجال اوسع من كان ولما ،یولیو 23

زیجاتھا كما أنھا  سلسة في الرابع الزوج أمین یعد ،األجانب علي منفتحة ،جذابة ،ثریة أمرأة نأمی البكابشي وزوجة
 فاقتھ وربما األول ثروة طائلة، وھى تقدم النصائح دائما لزوجھا  زوجھا عن ورثت وقد الزوجة الثالثة فى سلسلة زیجاتھ،

  .ذكاء

 وعضویة فاخرة شقة في بالعیش القیادة مجلس أعضاء عن انوینفرد االجتماعي والنشاط بالود یتسمان وزوجتھ وأمین 
 النیل علي  تطل التي األنیقة بشقتھما یقیمان وھما السابقة الحاكمة بالطبقة أسوة بأوربا الصیف اجازات ویقضیان ،النوادي
 ھذه ففي .علیھم تعرفال ترید التي المھمة الشخصیات الي الجدد مصر حكام خاللھا یقدمان التي واالستقبال العشاء حفالت
 . االنقالب وقوع عشیة األمریكي والسفیر نجیب محمد اللواء بین األول اللقاء تم الشقة

 الي أضیفت القیادة مجلس من أمین المنعم عبد ابعاد بعد 1953 ابریل 4 في السفارة أعدتھ مستفیض أخر تقریر وفي
 : عنھ أخري معلومات ماسبق

 بین الرئیسیة األتصال قنوات أحد أمین البكباشي كان الدبلوماسي بالسلك الألتصال رسميال غیر القیادة مندوب وبصفتھ
 تماما میاال كان وفقد ، لالنجلیز العداء في الثورة. ورغم مشاركتھ أعضاء مجلس القیادة  قیادة ومجلس األمریكة السفارة

 المعونة تقدیم في المتحدة الوالیات من تقاعسا عتبرها لما اخیرا الحیرة علیھ بدت نإو ،األمریكیة المتحدة الوالیات نحو
 االتصال عن المسئول باعتباره القیادة مجلس أمام حرج من أصابھ ما الي یعود االحساس ذلك ولعل. الجدید للنظام

 . المعونة تلك علي الحصول عدم عن مسئوال المجلس اعتبره فربما األمریكیة بالسفارة

بسبب  القیادة مجلس في نفوذ من مالھ حجم تقدیر بالغنا فى  قد نكون ولعنا یخبو أمین نجم أخذ)  1952( العام نھایة ونحو
  إسناد مھمة اإلتصال بالسلك الدبلوماس إلیھ.

التى عقدت بعض الصفقات مستغلة  زوجتة تصریفات بسبب 1953 نوفمبر 19 في وقد تمت محاكمتھ أمام مجلس القیادة 
أنكر أمین  ، ووفقا لمصادر موثوقة .ح بعض من شملھم التطھیر من رجال وزارة الخارجیةنفوذ زوجھا، كما تدخلت لصال

 المحاكمة وانتھت الخارجیة بوزارة األصدقاء بعض لصالح بالتدخل اعترف ولكنھ علمھ بالصفقات التى عقدتھا زوجتھ،
 .القیادة مجلس عضویة عن بتنحیتھ

 قیادة مجلس اعضاء احد ذكر كما ،صحیحا لیس ذلك ولكن بواشنطن عسكریا ملحقا سیعین أنھ مارس أوائل في وأشیع
 غیر الي طرد قد بأنھ التصریح الیریدون أنھم ویبدو شھرین لمدة جبریة أجازة یقضي أمینا أن السفارة رجال ألحد الثورة
 المنعم عبد ان عنھ نقل قد كان وان .رفاقھ الي األساءة یتجنب -القیادة مجلس داخل القوي الرجل -الناصر عبد ألن ،رجعة
 .أخري مرة القیادة مجلس عضویة الي یعود لن أمین

 سالم مصطفي الدین جمال الجناح قائد
 قائد رتبة الي وصل حتي وترقي 1938 یولیو أول في الملكیة الجویة بالقوات ثان مالزم عین 1918 مایو 22 في ولد

 استلزم الفقري عموده في اثرا تركت 1945ام ع قاتلةم طائرة سقوط حادث في أصیب 1949 سبتمبر 10 في الجناح
 وبعد بوسطن مستشفي في ھوایت االمریكي االعصاب جراح االعند یتوفر ال عالجھ أن لھ قیل وھناك ،بیریطانیا عالجھ

 ویبدو  1951 في ھوایت الدكتور ید علي ناجحة جراحة لھ أجریت حیث بوسطن الي یصل أن استطاع عدة محاوالت
  .امریكي جراح ید علي تم شفاءه ألن ألمریكا مدین بأنھ ویشعر ،جیدة حةبص اآلن

 عند ولكن ،جسدیة احتمال بقدرة یتمتع ،عملھ علي منكب حازم ،الذكاء حاد وسیم ،نحیل ،القامة طویل سالم وجمال 
 . نفوذا نجیب حمدم بالواء المحطین أكثر من واحد وھو .محددة نقاط علي یده یضع أن المرء علي یصعب معھ التعامل

 القویة األساسات وضع یجب انھ - جیدا االنجلزیة یتحدث الذي-  سالم قال ،بالسفارة الثاني السكرتیر لیكالند مع حدیثھ وفي
 المتعلقة والسیاسیة االقتصادیة الحقائق تماما الیدرك أنھ األ ،مصر لمشاكل جید فھمھ ان ورغم ،البناء عملیة تبدأ أن قبل

 صف في بجزم یقف وھو .جمیعا یھضمھا لم ولكنھ المتحدة بالوالیات عالجھ أثناء األفكار بعض سباكت وقد. بذلك
 . للشیوعیة اتمام معادیا ویبدو األمریكیة ةطریقال علي الفردیة والمبادرة  الخاصة المشروعات

 ولكنھ األثریاء علي القضاء بھ یقصد األرضي توزیع مشروع أن تماما كروین ،األرضي مالك لدعاوي سالم والیتحمس
 الي األموال رؤوس وتوجیھ .المالك لكبار السیاسي النفوذ علي القضاء في تتمثل واقتصادیة سیاسیة أھدافا لھ أن یؤكد
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 ان خشیة الكبیرة الملكیات علي تصاعدیة ضرائب فرض فكرة علي والیوافق األرضي واستصالح الصناعة في االستثمار
 . البریطاني النموزج ضوء علي فاشلة انھا ىیر التي االشتركیة نحو االتجاه الي للدولة لمالیةا الموارد زیادة تؤدي

 حركة لدعم منظمة شعبیة قاعدة اقامة ضرورة یريو نفوذ من المسلمین واالخوان للوفد ما تجاه بالقلق یشعر سالم وجمال
 . الجیش

 نفي لكنھ اسرائیل لمشكلة حل الي التواصل یمكن أنھ انطباعا مسال جمال أعطي ،لیكالند الثاني السكرتیر الي حدیثھ وفي
إجابتھ لصالح  كانت االوسط الشرق عن الدفاع منظمة بشأن ھرأی استطلع وعندما. مصر جانب من األولي الخطوة تأتي أن

 االنجلیز جالء من بأقل الیقبلون المصریین أن الي وأشار .االنجلیز نوایا في التامة ثقتھ ولكنھ أبدى عدم  المشروع عامة،
 وأن. محدد تعریف الي یحتاجان والواحدة الجالء أن علي وافق ولكنھ ،خائنا یعد ذلك بغیر یقبل من وأن النیل وادي ووحدة

 یقدمھ میثاق الدفاع لمصر. أن مایمكن علي للتعرف بالمناقشة جدیر األوسط الشرق عن الدفاع مشروع

 السادات أنور البكباشي
 القیادیین األعضاء من اآلن وھو نفوذا ونفذوه العسكري االنقالب دبروا الذین الضباط أكثر من السادات ورأن البكباشي
 . السیاسي العمل في طویل تاریخ ولھ الثورة قیادة بمجلس

 انك ماھر علي أن ویقال سنوات عده منذ السابق الوزراء رئیس باشا ماھر لعلي شخصیا صدیقا السادات أنور كان وقد
 المعلومة ھذه ولكن ،باأللمان للالتصال خارجال الي السادات أنور یرسل ان -) 1940- 1939( للوزراة رئاستة أیام- نويی

 عزیز أن أیضا ویقال. المحور دول مشایعة بتھمة ماھر علي مع اعتقل السادت أن المعروف من كان وان ،مؤكدة غیر
 الخدمھ من طرده عند للسلطات اعترف قد -) 1941 - 1939( بین فیما المصري الجیش أركان رئیس-  المصري
 اعتقل وعندما 1942. عام مانباألل االتصال ةمؤامر في ضالعا كان السادات أنور أن ،األلمان نحو المیل بتھمة واعتقالھ

  .يعسكر النقالب خطة عارضا بھ اتصل السادات أن ذكر ،النقالب التدبیر بتھمة 1949 عام أخري مره المصري عزیز
 السادات ضد أجراء تتخذ لم ألنھا صحتھا علي برھانا تجد لم أو ،اھتماما المصري عزیز أقوال تعر لم السلطات أن ویبدو

   .المرة تلك في

 باالنقالب قاموا من تنظیم في دوره من بل ،فحسب اللماح ذكائھ من القیادة مجلس أعضاء بین السادات أنور قوة والتبرز 
 جانب من الثقة عدم موضع دائما كان فقد ،السیاسیة معتقداتھ بسبب حریتھ من دفعھ الذي الفادح الثمن ومن العسكري
 الغذاء مائدة علي األمریكیة السفارة أول لسكرتیر ذكر وقد. الثورة قیادة مجلس في االنجلیز أعداء ألد من وھو ،االنجلیز

 ،لالنجلیز مضادة بأعمال قیامي في الشك لمجرد طانیةالبری المعتقالت في عمري من سنوات سبع قضیت لقد: لاألو أمس
 االنقالب بدایة منذ دائما السادات عبر أخري ناحیة ومن! االنجلیز عمومتك ألبناء حبي عدم أسباب ذلك من تفھم ولعلك

 الدولیة سةالسیا لتعقیدات فھما أقل السادات أنور یعد القیادة مجلس أعضاء من رفاقة عكس وعلي األمریكان نحو میلھ عن
 فوریة تكن لم مصر في الجدید للنظام األمریكیة المعونة ألن أملة خیبة عن عدیدة مناسبات في عبر فقد ،ثوریة وأكثرھم

   .مادیا لموسةوم

 كان ولذلك الجدید لنظاما في) المسلمین لألخوان الفعلي الممثل( أو) حقیقي شیوعي( بأنھ مرة غیر السادات اتھام سبق وقد
 الي السفارة ھذه وتمیل ،النجلیزل بالنسبة خاصة ،للقلق مثارا القیادة  لمجلس وعضویتھ نجیب محمد اللواء من دیدالش قربھ

 االخوان بلسان المتحدث لیس وانھ ،الشیوعیة یمقت انھ من لرجالھا شخصیا السادات أنور قدمھا التي  بالتأكیدات قبولال
 لما جھده یكرس) دئامب لجر( ولكنھ ،الفھم محدود ،الصبر قلیل ،درالص ضیق رجل وھو .القیادة مجلس في المسلمین

 . الجدید النظام رجال من البارزین بین بھم یوثق من خرآ یعد نھایة وفي .عمل من الیھ یوكل

 القومي رشاداإل وزراء علي شرافلإل القیادة مجلس مندوب السادات یكون أن الخط سوء من یبدو ماتقدم ضوء وعلي
 للسكرتیر السادات ذكر ،العمل بھذا یتعلق وفیما ،رضوان فتحي ،وطنیتھ في المتطرف المتعصب الوزیر ھاوالیت التي

 أي علي االقدام من أمنعھ وسوف ،باستمرار معھ موجود فأنا ،رضوان فتحي من االمریكان أیھا التخشوا :للسفارة  األول
 .بھ القیام یبدأ أن قبل ألمریكانل معاد عمل

 مزیدا األمریكیة السفارة ألقت ،1953  مایو 2 بتاریخ السادات وأنور رضوان فتحي عن السفارة أعدتھ خرآ تقریر وفي
 : السادات أنور علي الضوء من

 أوائل من وألنھ المجلس بلسان المتحدث كان نھأل ،الثورة قیادة مجلس في السادات أنور مركز أھمیة تقدیر في بالغنا لقد
 عبد جمال البكیاشي أنو  المجلس باسم متحدث مجرد سوي یكن لم أنھ یبدو ولكن القیادة مجلس أعضاء من عرفوا من

 .المجلس لنشاط عالالف المحرك فھو األخیرة الشھور في ضحات ما نحو علي القیادة بمجلس القوي الرجل ھو الناصر

 المنعم عبد بالبكباشي طاحةاإل عند القیادة مجلس في زمالئھ جانب من صعوبات فواجھ للحط السادات مركز تعرض حقا
 ريمدب محاكمة في یشترك لم الذي المجلس أعضاء من الوحید العضو ھو السادات وكان ،1953 فبرایر في في أمین

 القدیمة عالقتھ وأثار ،للنظام والئھ في شكك القیادة مجلس داخل دار حادا نقاشا أن وعلمنا ینایر 15 في المضاد نقالباإل
 تلك یستخدام كان بأنھ بالقول نفسھ عن السادات ودافع الجدید والحرس) فاروق الملك صفي( رشاد یوسف بالدكتور
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 عمیال كان أنھ واأر القیادة مجلس في زمالئھ بعض ان ویبدو .األحرار الضباط لحساب الملك علي للتجسس الصالت
 علي وساعده المجلس أمام سانده الناصر عبد جمال ولكن .تقدیر أقل علي ،االمر بدایة في الجانبین لخدمة یعمل ،مزدوجا
 .التحریر لھیئة للدعوة الخطب بالقاء ویقوم الضباط رفاقة بصحبة باألقالیم اآلن السادات أنور ویطوف ،بموقعھ االحتفاظ

 ) .الغدر محكمة( أمام للمحاكمة یقدمون من قائمة تعد التي اللجنة في عضوین رضوان فتحي مع تعیینھ تم ابریل 11 وفي

 السفارة عن والصادر الثورة قیادة مجلس بأعضاء الخاص المعلومات تقریر شملھم الذین المجلس أعضاء بقیة أما
 ،ابراھیم وحسن ،حسین الدین وكمال ،عامر الحكیم وعبد ،البغدادي اللطیف عبد: وھم 1952 اكتوبر 4 بالقاھرة األمریكیة

 موقفھم علي تركیزال مع شخصیاتھم مالمح بعض وعن ،بالجیش وظیفيال تدرجھم عن عامة بمعلومات التقریر خصھم فقد
 . األمریكیة المتحدة الوالیات من

 ،تحفظھ ویشاركھ الناصر لعبد حمیم صدیق عامر الحكیم وعبد ،معھم التعامل في ودود األمریكان الي میال فالبغدادي
 تدرجھ سوي عنھ شیئا التقریر یذكر فال حسین دینال كمال أما المودة لھم ویظھر مریكاناأل الي یمیل ابراھیم وحسن

 . الوظیفي

 بین الوصل ھمزة كان أنھ بھ ورد  القیادة مجلس أعضاء من یكن لم أنھ رغم صبري لعلي أخیرة ترجمة التقریر وتضمن
 سبتھأك)  1951 خریف( المتحدة الوالیات في ةیالتدریب دراستھ وأن ،1952 یولیو 23 منذ االمریكیة والسفارة الثورة
 وكراھیتھ وطنیتھ فرغم ،المنطق من كبیر بقدر یتسم ولكنھ ،األمریكي بالمجتمع واالنبھار األمریكان بعض صداقھ

  .ضروریا یعد وبریطانیا مصر بین التعاون أن یري لالنجلیز

 


