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 )3( أمریكیة بعیون مصریة شخصیات
  

 عباس رؤوف.  د

  1997دیسمبر  10األربعاء، 

  

 عن تراجم تضمى الت المعلومات تقاریر منى أخر مجموعة بین معا لنتجول الیوم حلةرى ف العزیز القارئ أیھا نصحبك
 ما السابقتین الحلقتینى ف رأینا دق كنا ذاإو .بالقاھرة كیةیاألمر السفارة تعدھا كانتى والت ، المصریة الشخصیات بعض
 ساحةالى عل فجأة ھبطوا الرجال أولئك ألن ذلكف  یولیو ثوار لشخصیات تناولھا عند قصور من التقاریر تلك شاب

،  الیوم تقاریر أما شیئا عنھم تعرف  بالقاھرة البریطانیةى حت أو األمریكیة السفارة تكن ولم ، توقع غیر على السیاسیة
 أتیح كما األربعینات اوئل منذ عنھم وافیة معلومات مریكیةاأل السفارةى لد رجال الصحافة الذین تجمعتفتخص كبار 

 التقاریر من المجموعة ھذه تكون أن توقعن ھنا ومن ، البریطانیة المصادر من عنھم المعلومات من المزیدى عل الحصول
 .قیامھا منى األول الشھورى وف ، ةالثور قیام ةیعش یولیو ثوار عن رأیناھاى الت تلك من  أدق

 1952 فبرایر 18 - الفتح أبو حمدأ
 .ى الوفد االتجاه ذات الیومیةى المصر جریدة تحریر رئیس الفتح أبو أحمد

 . األول فؤاد جامعة الحقوق كلیةى ف رجتخ ، الجریدة صاحب الفتح أبو محمود شقیق وھو 1917 یولیوى ف ولد

 فترك عملھ تقانإى عل هتساعد لم األنجلزیة باللغة المحدودة معرفتھ ولكن ، ىالمصر جریدةب مترجما تخرجھ بعد عمل وقد
ى اردإ عملى ال فنقل عملھى ف كفاءتھ یثبت لم أنھ غیر العمومیة المعارف  بوزارة دةیللجر مندوبا وأصبح الترجمة
 عام الحكمى لإ الوفد عاد وعندما .العدل رةبوزا متواضعة بوظیفة لتحقإ فةاحالص مھنةى ف تقدمھ من یئس ولما بالجریدة

 . محمود یھخأ نفوذ بفضل نیابة وكیل وظیفةى عل یحصل أن استطاع 1942

، التقى على  1946أحد أصحاب أخبار الیوم وفى عام   أمینى لعل حمیما صدیقا - الوقت ذلكى ف -  لفتحا أبو أحمد وكان
 أبو أحمدى یتول نأ أمینى عل واقترح  فةاللصح ةواحد دارا لتصبحا كتیھماشر دماجإ لمناقشة بلندن الفتح أبو ومحمودأمین 
 أبو أحمد ان ال، إ یتم لم الجریدتین محمود أبو الفتح ذاك ، ورغم أن االندماج بین فقبل ، ىالمصر تحریر رئاسة الفتح
 . یومیا نسخة ألف مائةى ال ألفا 21 من یدیھى على المصر توزیع فزاد ، قدیر تحریر كرئیس ینجح أن ستطاعإ الفتح

 وخالل .للوفد كممثل النواب بمجلس عضوا الفتح أبو أحمد نتخبإ الحكمى ال الوفد أعادتى الت  1949 انتخاباتى وف
 شھرة ونال وأثیوبیاى خراأل العربیة والبالد والھند  باوأور فزار ، كثیرا خارجالى ال سافر الماضیة الخمس السنوات

 . البرلمان ورفضھ الحكومة بھ تقدمتى الذ فةاحالص قانون مشروعى عل ھجومة بسبب 1951 صیفى ف واسعة

وھو متدین ،محافظ فى حیاتھ  المفرط بفساده عرفى الذ محمود ھأخی نقیضى عل ، باألمانة یتسم الفتح أبو أحمد نإ ویقال
 . خرینباآل التأثر شدید ولكنھ الخمر الشخصیة ، ال یقرب

 العداء شدید وھو ھماتجتماعإ ویحضر ، السالم أنصار ویؤید ، بالیساریین مؤكدة صالتھ أن إال شیوعیا لیس أنھ ورغم
 . األمریكان وكذلك نجلیزلإل

  1953 مارس 24 - القدوس عبد أحسان) 2(
 روز مجلة ومحررة وصاحبة السابقة الممثلة الیوسف روز أمھ .1918 عامى حوال بالقاھرة ولد القدوس عبد حسانإ

 . الیساریة األسبوعیة الیوسف
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 ثم الیوسف بروز رارمح واشتغل الصحافة ، بغیر  یعمل ولم 1942 عام نحو األول فؤاد جامعة الحقوق كلیةى ف تخرج
 . الزمان وجریدةى المصر لجریدة مقاالت أحیانا یكتب وكان ، للتحریر سارئی ناآل  أصبح

 روز صفحاتى عل الفاسدة األسلحة قضیة فجر عندما -صلخصوا وجھى عل- 1950 عام القدوس عبد حسانإ اشتھر وقد
 .للقصر حرج من سببھ ما رغم ضده إجراءى أ تخاذاب الوفد حكومة تقم لم ، للوفد عداء من عنھ عرف ما ورغم ، الیوسف

 أمدت كومةالح نإ وقیل ، قصرال مع مناوراتھى ف مفیدا سالحا عتبرها -ى الوفد خلیةاالد وزیر- الدین سراج دفؤا أن ویبدو
 . بالقضیة المعتقلة الوثائق ببعض القدوس عبد حسانإ

ى العسكر االنقالب قبل ىجتماعالا والنظام الحكومة انتقد ما فكثیرا ، السیاسیة أفكارهى ف الیساریة شدید القدوس وعبد
 بین من وكان . ھادعات من ولیس ، الشیوعیة عن تماما بعید فھو الواضح تطرفھ ورغم . النظام ضد الثورة الى ودعا
 ثم ، بوارسو السالم مؤتمر لحضور لیةإ وجھت التى الدعوة رفض كنھلو ، مصر فى السالم لحركة وائلاأل دینیالمؤ

 بین مقاالتھ فى یقارن ما وكثیرا ، لالنجلیز العداء شدید وھو مجلتھ ،  صفحات على ھاوھاجم ذلك بعد الحركة عارض
  مریكیةألا دةالمتح والوالیات بریطانیا مثل مبریالیةإلا القوى تمارسھا التى یةئالعدا والسیاسات لروسیا ةیالسلم النوایا
 الیوسف روز وتنشر ، مریكیةاأل للسیاسة التقدیر من نوعا یبدى خیراأ أ بد وقد ، نجلیزلإل عدائھ لىإ یعود ذلك كان وربما

 لكونھ نظرا كنلو بالدكتاتوریة ھواتھم فیھ ھاجمھ مقاال نشر ، ستالین وفاة وعند . الرابعة النقطة لمشروع ةدیمؤ مقاالت
 ینیوطنال من الكثیر من وكغیره ، شیوعیا یوم ذات یصبح نأ الغریب من فلیس ، یساریا وانتھازیا ، متطرفا وطنیا

 . عامة السیاسیة والقضایا وأمریكا روسیا تجاه معینة أفكار تكوینى لإ لإلنجلیز تھكراھی تقوده ، المصریین

 یخدم ذلك ألن نیالشیوعی ھاجمأ الى انن : القدوس عبد حسانإ قال األمریكیة بالسفارةى الصحف الملحق مع حدیثى فو
اآلن  الشیوعیةى أعاد ان استطیع الى ولكنن شیوعیا لستى ننإ . بالدنا یحتلون طالما ساعدھمأ نأ ریدأ ال ناأو نجلیزإلا

  . نجلیزاإل كنایتر عندما وسوف أصبح من ألد أعداء الشیوعیة

 الوقت لبعض عمل نھإ قیل و ، الجدید النظامى مؤید شدأ من القدوس عبد حسانإ كان الجیش حركة عھد مطلعى وف
 الضباط بمؤتمر علمى عل كان أنھى لإ مقاالتھى ف ولمح،  رسمیة غیر بصفة نجیب محمد للواء وسیاسیا صحفیا مستشارا
 یفرق أن حریص ولكنھ ، متزاید بشكل الجدید النظام ینتقد صبحأ خیرةاأل شھورلاى وف . بالحكومة طاحتھمإ قبل األحرار

 األھداف تلك تحقیقى عل خاللھا من الحكومة تعملى الت الطرق وبین ، یؤیدھا الزالى الت النظام وأھداف مثل بین
ى الضمن النقد سلوبأ یستخدم ولكنھ ، صراحة نقده عن القدوس عبد یعبر ال نشرالى عل الرقابة لقسوة ونظرا . والمبادئ

ى عل لیس وھو أھداف من تحقیقھى ال مایصبو لتحقیق دكتاتوریة أسالیب یتبع النظام أن اسیةاألس وفكرتھ المباشر غیر
 . السابق العھدى ف مقاالتھى ف یھاجمھم كان ما فكثیرا نالمسلمی خواناإل مع اقوف

 وأجرت ، الملكیة غاءإلى لإ یدعو - قریب عھدى لإ - وظل صرمى ف الجمھوریة إقامة أنصار من القدوس عبد حسانإو
 . الجمھوریة عالنإ یؤدیدون المصریین من%  95 أن لتبین مرة ذات ستفتاءا الیوسف روز

  1953 ابریل 24 - مینأى عل - 3
 وكانت ، 1914   فبرایر 25 فى بالقاھرة ا ولد . الیوم أخبار لدار كمالكین أمینى مصطف مھأبتو مینأى عل سما یرتبط

 عضوا القصر وعینھ ، بواشنطن مفوضا وزیرا كان یوسف مینأ ووالدھما ، الوفد مؤسس زغلول لسعد قریبة مھماأ
  . الثانیة العالمیة الحرب بعد الشیوخ بمجلس

 لعاملینا من صبحأ ھنأ غیر مھندسا لیصبح یعد حتى نجلیزیةإ وبجامعة بالقاھرة مریكیةاأل بالجامعة مینأ على درس وقد 
 حكومیة بوظیفة على لتحقإ 1943 عام وفى . المتحدة بالوالیات تعلیمھ كملأ الذى مصطفى أخیھ جانب لىإ ساعة خرآب
 ساعدتھ -البریطانى السفیر- كیلرن للورد مینأ على صداقة نإ وقیل عثمان مینأ الوفدى المالیة وزیر لمكتب مدیرا صبحفأ

  . الوظیفة تلك تولى على

َ  دخل وقد   على وظل ، الملك من مالى بدعم الیوم خبارأ صدارإب قاما عندما ، 1944 عام الصحافة میدان مینأ خواناأل
 خدمة فى ستمرارهإل نتقدوهإ الذین ولئكأ الیوم خبارأ تنشرھا التى مقاالتھ فى وھاجم ، المالیة بوزارة تھبوظیف محتفظا مینأ

  أخوه فعل ما نحو على بالقصر حمیمة عالقة تكوین فى ینجح لم لىع ولكن . بالصحافة االشتغال جانب لىإ الحكومة
 من أطول لمده الوفدیة بروابطھ محتفظا ظل وألنھ فاروق ھاھكرى الت الوفد بوزره صالتھى لإ ذلك ویرجع ، ىمصطف
  . 1949 عضویتھ حتى حل المجلس فى نوفمبربحتفظ إ، و بالبرلمان نائبا مینأى عل انتخب 1954 عامى وف . ىمصطف

 الجریدة تنشرھاى الت الكاریكاتوریة للرسوم األفكار یقدم كما ، تامة بكفاءة داریاإو مالیا الیوم أخبار دارةإب اآلنى عل ویقوم
 تنشرھا مقاالت آلخر حین من یكتب كما" حسن" عنوان تحمل كاریكاتوریة برسوم بالجریدة تنشر لیسیةبو سلسة ویكتب
 لغاءإ ةالدع معارضتھى لیبد 1953 ابریل 10ى ف) فكرة( عمود وخصص) فكرة(ى الیوم عمودهى لإ ضافةإلبا الیوم أخبار

 الملكیة بین ختیاراالى ف بعدھا الناس یفكر ، سنوات عشر لمدة الجدید النظام باستمرار وطالب الجمھوریةوإعالن  كیةلالم
 .للشعب الحریات ستعادةإو المعیشةى مستو لتحسین التفرع فرصة للحكومة یتیج ذلك نأى ورأ ، والجمھوریة
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بالجریدة ومع السوق  نیالعامل مع معامالتھى عل الصفة ھذه تأثر لذلك خرینباآل عالقتھى ف كشقیقھ ذاتیا لیس أمینى وعل
 عنھ عرف وقدى لمصطف یكنونھى الذ كذلكى الشخصى المستوى عل حبا لھ یكنون ال كفاءتھ بالدار فبینما یقدر العاملون

ٍ ى ف والتبذیر بالجریدة الخاصةى النواح بعضى ف الشدید التقتیر  .ىأخر نواح

  1953 ابریل 22 - أمینى مصطف.  4
 نضما 1938 عام مصرى ال عودتھ وعند بواشنطن"  جورجتاون" جامعة من السیاسیة العلومى ف الماجستیرى عل حصل

 المجلة لتحریر رئیسا وأصبح) ثنیناإل( بمجلة رامحر لیصبح 1940 عام تركھا أن لبث وما) ساعة خرآ( تحریر أسرةى لإ
 1944 عام معا اممنھ ستقالإو ثنیناإل  بمجلة عملھ جانبى لإ) ھراماأل(ـب محرراى التال عامالى ف عمل لكنھ ، 1942  عام

من  یدةالجر صدارإل الالزمة موالاألى عل حصال نھماأ وقیل ، سبوعیةاال) الیوم أخبار( صدارإى ف ھأخی مع لیشترك
ى ف واجبھماب قاما قد أمین األخوین أن الواضح ومن.  الوفدى عل للھجوم تخصص القصر الذى كان یعنیھ صدور جریدة

َ ى تلق كذلك ، قیام خیر الصدد ھذا   .لھم الجریدة مساندةى ال حتاجوإ ممن وغیرھم السعدیین من أمواال خواناأل

 بدار العاملین منالذى كان غارقا فى الدیون ، ثم أصبح   ىالتابع دمحم من) ساعة خر(آ بشراء أمین قام 1947 عامى وف
 1949 عام) ةلحظ خر(آ  صدارإ فتم سریع ، یقاعإب كبیرا تساعاإ 1947 عام منذ األخوین ملكیة تسعتإو)  الیوم خبار(أ
َ  أصدر 1951 عامى وف. ساعة آلخر ملحقا أصبحت أن لبثت ما ثم  ألحد شھر كل كتاب لنشر) الیوم كتاب( خواناأل

 صدورھا بدأ یومیة جریدةى وھ) الجدیدة األخبار( اصداراتھما خرآو) الجدید الجیل( صدرت 1952 عامى وف ،المؤلفین
 . معروف غیر للدارى المال والمركز سنوات منذ اصدارھاى ف یفكران ظال 1952 یونیوى ف

صباه كان وفدیا یشترك فى المظاھرات  ىفف السیاسةب ھتماماإى یبد أمینى مصطف كان ةافبالصح ھتمامھإى لإ ضافةوباإل
 . المظاھرات ھذهى حدإى ف مرة ذات علیة وقبض ، الوفد ینظمھا التى 

 یاقسال ھذاى وف ،الحكومة تشكیل النحاس وقبول الشھیر فبرایر 4 حادث بسبب بالوفد تماما ھعالقت قطع 1942 عامى وف
 بمجموعة الملك یحیط أن أرد -ىالملك الدیوان رئیس- باشا حسنین حمدأ نإ وقیل ، بالقصر أمینى مصطف صالت توثقت

 أو ستة ضمتى الت المجموعة ھذه بین من وكان ،للقصر السیاسیة المصالح لخدمة المتمیزة الشخصیةى ذو الشباب من
 صلة توتوثق مصالحھ ، عن وعبرا القصر خط دعما لذانلا جالد وادجار أمینى مصطف الصحفیان ، شبان سبعة

 منظمة انشاء فتم ، القصر نظر وجھة عن للتعبیر الجھود توحید 1941 عام الملك فقرر فاروق بالملك أمینى مصطف
 من مالیة مساعدةى عل یحصل نأى مصطف ستطاعإ طارإلا ھذاى وف .طویال تعش لم لكنھا ، برئاستھ) ىالقوم الشباب(

 المجلس حلى حت مقعده یشغل وظل ، النواب بمجلس عضواى مصطف بخِ نتُ إ 1945 عامى وف،) الیوم أخبار( قامةإل الملك
 . 1949 عام

 مؤیداى مصطف وكان ،الحكم منى الھاد عبد براھیمإ طرد بعد فاروق والملك أمینى مصطف بین الحمیمة الصداقة وتالشت
 كذلك.  القصر نتقامإل ض یتعرالى حت أحیانا الملك تأیید مع القصرى عل اشربالم غیر بالھجوم أمین قیام ذلك أعقب فقد .لھ

 فساد بسب تتحسن أن یمكن ال مصر حوالأ أنى لإ تشیرى الت مریكیةألوا البریطانیة التقاریر بنشر الوفد ى مصطف ھاجم
 . حكامھا

 بالحكومة المسئولون أكرم ، بالبرلمان وعضوا ناشرا بصفتھ 1949 عام مریكاأى لإ برحلة مینأى مصطف قام وعندما
 كما ، لمصر بالنسبة وفائدتھ الرابعة النقطة مشروع فكرة معھ وناقش ،الخارجیة وزیر مساعد فقابلھ ،وفادتھ مریكیةاأل

 . وأفریقیاى األدن الشرق لشئون الخارجیة وزیر مساعد مع تناقش

 وعند ، بالحكومة الصلة وثیقى مصطف كانى العسكر االنقالب وقیام 1952 نایریى ف النحاس وزارة سقوط بین وفیما
ُ  نقالباإل وقوع َ اى عل القبضى لقِ أ ُ  ثم أیام أربعة لمدة ،أمین خوینأل  صحة عدم للضباط تبین أن بعد سراحھما قطلِ أ

َ ا حرص وقد. املیھإ المنسوبة تھاماتاإل نتقادات وجھ بعض اإل، والمقاالت التى تُ الجدید للنظام تأییدھما بداءإى عل خوانأل
 .ىعل ھأخی عمل من لكنھاى مصطف عمل من لیست آلخر حین من) الیوم رأخبا( صحفى ف تظھرى والت ،للنظام

 كانت الوفد ضد معاركة خاللو .معا وللحیاد للشیوعیة معاد أنھ الإ المتحدة الوالیات لسیاسة - حیاناأ-ى مصطف نتقادإ ورغم
 نأ فیدت بھا موثوق مصادر من تقاریر ةوثم) نجلیزاإل أخبار( الیوم خبارعلى  أ طلقتأ و  ریكانملأل ةبالعمال تتھمھ جرائده
 ،جریدتھ صفحاتى عل نظرھم وجھة یؤید لم ولكنھ ، قلاألى عل واحدة مرة نجلیزاإل من أموالى عل حصل أمینى مصطف
 لألخوین یكن لم تاریخھما وطوال نجلیزلإل بالعمالة أمینى وعلى مصطف تھامإبى الحال الوقتى ف الصحف بعض وتقوم
 . السیاسیة نتھازیةباإل یوصمان امھف ،مستمر أو محددى سیاس ءانتما أمین

  1953 ابرایل 22 -جالد  ادجار.  5
 الملك أصفیاء من ،الیومیة الفرنسیة) دیجبت جورنال( وجریدة الیومیة المسائیة )الزمان( جریدة وصاحب تحریر رئیس"

 والده كان ،مغمورة أسرة من نحدری ، ىفلسطین أصل ومنى مسیح وھو 1900 عام سكندریةإلبا ولد ، فاروق السابق
 فؤاد جامعة الحقوق ةیبكل القانون رسدَ  ثم ،بالقاھرة الفرنسیة الثانویة الجزویت بمدرسة جالد دجارإ تعلم وقد ،محامیا
 .فةاحبالص العمل من شھرتھ كتسبإ أنھ الإ المختلطة المحاكم مامأ للمحاماة ممارستھ ورغم ،األول
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 جتماعیةاال للشئون محررا ذلك بعد أصبح ثم الفرنسیة) جبسیانإ البورص( بجریدة مصححا افةحبالص عملھ الدج بدأ وقد
ى لإ ذلك بعد وتحول ،المھمة الشخصیات من العدید مع لصالحھ عالقات یقیم أن ھذا عملھ خالل من ستطاعإو جریدةبال

ى لإ نتقلإو نجاحاً  تحرز لم لكنھا ،لھا امحرر أصبح سكندریة عةطب تصدر أنب) البورص( وأقنع السیاسیة المقاالت كتابة
  .بعد فیما للتحریر سائیر ثم) البورص( تحریر لرئیس مساعدا لیعمل القاھرة

دى جبت) فى مقابل تأییده سم (لوجورنال إبتمویل الجریدة التى أسسھا ب، أقنع جالد السفارة البریطانیة 1936وفى عام 
، لكن تمویل لشراء ماكینات طباعة جدیدةنجلیز بالمزید من ال، طالب اإلوعند قیام الحرب .والدفاع عنھا للسیاسة البریطانیة

، باعھا مرة أخرى فى السوق السوداء ورق الطباعة بسعر رمزى أو مجانا طلبھ قوبل بالرفض لكنھم أعطوه كمیات من
، وساعدتھ ھذه اإلمكانیات على طباعة قتنائھاإالتى رغب فى ستخدم األموال التى جمعھا فى شراء اآلالت إبأسعار باھظة و

  أعمال وصحف الغیر مقابل أجور مرتفعة حقق من ورائھا أرباحا كبیرة.

بمیولھا نحو  1952تى حركة یولیو حدجار جالد جریدة (الزمان) الیومیة المسائیة التى عرفت إأصدر  1947وفى عام 
 ستمر فى إصدارھا. إوحققت خسائر غیر أنھ ، ، لذلك كان توزیعھا محدوداً القصر

 بالدیوانى األوروب للقسم رئیسا باشا جالد یوسف أخوه كان عندما ،خلت سنواتى لإ بالملك جالد دجارإ صلة وتعود
 رشاد ویوسفى بولل أنطون قرابة الملك من قریبا یكن لم لكنھ ھأخی خالل من بالقصرى األول صالتھ أقام وقدى الملك

ى عل كبیرا نفوذا یحرز أن یستطیع لم ، لكنھغیر رسمى للملك سیاسیاً  مستشاراً  كونھى عل وضعھ یزد ولم .بتثا وكریم
 الساحةى عل یدور ما لكالم خاللھا من یسمعى الت )القصر أذن( كونھ من عنھ عرف بما مكانتھ ستمدإو. فاروق الملك

 نفسھ عامالى وف ،الشیوخ بمجلس عضوا وعینھ ،1950 عام وفمبرن 12ى ف الباشویة برتبة الملك علیھ أنعم وقد ،السیاسیة
 . الصحفین لنقیب نائبا ختیرإ

 كما ،الغرب معى التفاوض مصر وضع لتحسین یتیالسوف مع التقارب لفكرة ومعارض للشیوعیة بعدائھ معروف وجالد
 من محذراً  مریكیةاأل السیاسة -أحیاناً - ینتقد نكا ألمریكاناو نجلیزلإل تأییده ورغم ،الحیاد فكرةى تبنى لإ تجاهاإل یعارض

  . یتیالسوف انضأح بین بالعربى سیلق السیاسة تلكى فى التماد أن

ِّ حُ  ،1952 عام یولیو 23ى ف نقالباإل وقوع وبعد ُ  ثم ،یولیو 31 یوم سراحھ أطلق لكن ،بیتھى ف جالد قامةإ تدَ د  عیدأ
 23ى حت العسكریة بالثانویة معتقال وظلى القدام السیاسین من 43 ضمت مجموعة ضمن 1952 سبتمبر 7 یوم عتقالھإ

 یتعرض فلم ،لھ بوالئھ قتنعإ الجدید النظام أن ویبدو ،لمقاالت التى تشید بالعھد الجدید. ورغم ذلك أخذ ینشر انوفمبر
  .بسوء ھتلجرید

 


