
1  www.RaoufAbbas.org 

 

 

   والثورة الناصر عبد عن بصراحة -ھیكل  األستاذ یناقش عباس رؤوف. د
 

  2006یولیو  18

 فالرجل یولیو ثورة عن ذكریاتھ حول" الجزیرة" قناة فى ھیكل حسنین محمد األستاذ یقدمھا التى الحلقات بالغ باھتمام أتابع
 مقالھ لنقرأ"  الجمعة أھرام" نتظرن كنا إننا حتى لزعیموا النظام اتجاھات عن كمعبر الناصریة الحقبة فى دورا بارزا لعب

 عبد طریق على السادات مسیرة أركان توكید فى دورا ھیكل لعب كذلك نسیر؟ أین إلى لنعرف"  بصراحة" األسبوعى
 ،"حیاة تجربة..  ھیكل مع" حلقات قیمة تأتى ھنا من..  سنمار جزاء الخطیر الدور ذلك على ونال"  بأستیكة" الناصر

  . بمتابعتھا اھتمامى أسباب أحد كان أیضا ھنا ومن

 وطنى لمشروع انطالق نقطھ جیلى ألبناء تمثل التى الناصر وعبد یولیو بثورة الشخصى اھتمامى فھو اآلخر السبب أما
 نحو منذ ولذلك. ودولى إقلیمى اآلخر وبضھا محلى بعضھا عدة ألسباب كاملة أھدافھ لتحقیق لھ الفرصة تتح لم نھضوى
 والمنطقة بمصر تتصل وثائق من واالمریكیة البریطانیة الوثائق بدور عنھ اإلفراج یتم ما بتجمیع أقوم عاما العشرین
 ھامشیة أو مركزیة رااأدو لعبوا من مذكرات من وینشر ما نشر كل تجمیع على حرصت كما الناصریة الحقبة فى العربیة

 والوطن مصر تاریخ من المھمة العبقریة الحقبة تلك عن دراسة مصادر من وذاك ھذا لیكون ،الحقبة تلك التاریخ فى
  .العربى

 أنھ الیزعم فارجال أسباب لعده"  حیاة تجربة..  ھیكل مع" حلقات من شاھدات لما نقدا المقال ھذا فى أقدم أن وال أعتزم
 النقد أصول من لیس أنھ كما فاتھ.مؤل كل فى تأكیده على دأب ما وھو الناصر، لعبد أو للثورة -الحلقات بھذه- یؤرخ

 بعض ألقى أن المناسب من كان ربما أنھ وجدت ولكنى .جزئیة بطریقة معھ أوالتعامل مكتمل غیر عمل مناقشة العلمى
  . خاصة الناصر عبد وعن عامة األحرار الضباط عن حدیثھ عند كثیفة ظالال ھیكل علیھا أضفى مھمة نقطة على الضوء

 إصالح سوى یبغ لم األحرار الضباط تنظیم أن المشاھدین جھور من وفھمھا غیرى فھمتھا كما ھیكل عند االنطالق فنقطة
 أو الشھیرة الستة األھداف وأن خفیة، والحتى واضحة سیاسیة أھداف ھناك تكن فلم ،ذلك غیر شئ وال ،الجیش أمور

 بھا مایفعلونھ یعرفوا أن دون یدھم فى لطةالس بوقوع" فوجئوا" األحرار الضباط وأن ،بعد فیما صیغت الستة المبادئ
 ھیكل األستاذ طریقة وعلى. الجدید النظام صناعة لیتولوا إلیھم اطمئنوا الذین المدنیین إلى ولجأوا بیص حیص فى فوقعوا
 ةالحرك"أو االنقالب" تولید" فى والقانون السیاسة رجال فیھا شغل"  والدة غرفة" ھناك أن تصور بیھشالت فى المبھرة

 الغرفة خارج فظلوا"  األحرار الضباط أى" المترتقب للولید الشرعى األب أما. الجدید الولید النور إلى لیخرج"  المباركة
 إلى خروجھ عن تتبئ التى للولید األولى الصرخات سماع انتظار فى وذھابا جیئة العملیات غرفة أمام الممر یقطعون ربما
  !!  وقفمال مثل فى  - عادة–  آلباءا یفعل كما أساریرھم فتتفرج النور

 طلب على بناء(  المتواضع بیتھ فى الناصر عبد جمال للبكباشى األولى لزیارتھ تصویرا لنا قدم الدرامیة الطریقة وبنفس
 شخص عن كان مظعمھ أن بانطباع خرجنا عاما فیھا الحدیث كان ساعات األربع نحو دامت زیارة وھى)  الناصر عبد
  .التلمذة أیام قصة لكتابة تتم لم التى المحاولة تلك نوع الناصر عبد

 أقرب كانوا الذین أولئك - بأمانة-  وسمى تنظیمھمو األحرار الضباط عن علم لدیھ یكن لم أنھ یؤكد ھیكل األستاذ أن ورغم
 على تبعث اصرالن عبد رأسھم وعلى ،الرجال ألولئك الغریبة المھتزة الصورة ھذه فإن ،الصحفیین زمالئھ من منھ إلیھم

 بعض عرفوا الذین الزمالء أولئك من أقرانھ على یتفوق یجعلھ اقترابا ورفاقھ الناصر عبد من اقترب بعدما التساؤل
  . 1952 یولیو 23 في بالثورة قیامھم قبیل األحرار الضباط

 لتحقیق)  1882-1881(  عربى أحمد قادھم الذین العسكریین لصورة إنتاج إعادة األحرار للضباط رسمھا التى والصورة
 األجنبى التدخل على الناقمین المدنیین ضمت"  جبھة" تكوین بعد الحركة تطورات ثم الجیش داخل إصالحیة مطالب

 كل فى یوجد ، والاألحرار الضباط حركة -  إطاره فى - تكون الذى السیاق عن تماما یختلف سایق وھو المستبدة والسلطة
 الأكثر الجیش إصالح ھو األحرار الضباط لتنظیم الرئیسى الھدف أن مایؤكد األحرار الضباط بعض مذاكرات من مانشر

 وضیق التقدیر وسوء التھور من كبیر قدر فیھ"  صحت إن" المطالب تلك لتحقیق اتبعوه الذى األسلوب كان وإال أقل وال
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 من النقالبات نماذج -أعلم فیما- لدینا سولی" االنقالب" بینھا من لیس اإلصالح مطلب لتحقیق كثیرة وسائل فھناك ،األفق
 بھ ماقام یكن ولم السلطة على االستیالء الرئیسى ھدفھ وكان إال عسكریا انقالبا یشھد لم الحدیث التاریخ أن كما النوع ھذا

 من عمل على السرى العسكرى التنظیم ھذا مثل یقدم أن المعقول من ولیس السلطة على استیالء سوى األحرار الضباط
  . تحقیقھا إلى یرمى سیاسیة أھداف لدیھ تكون أن دون النوع ھذا

 كان مصر فى الحكم نظام فساد أن الجیش ضباط إلدراك نتاجا األحرار الضباط لتنظیم الناصر عبد تشكیل جاء حقا
 ولن ،ودالمنش الوطنى االستقالل یحقق لن النظام بقاء وأن ،1948 عام فلسطین أرض على حدث ما عن األول المسئول

 . النظام إسقاط ضرورة على -  ضمنیا - یجمعون األحرار الضباط كان ثم ومن المتفاقة االجتماعیة لألزمة حال یجد
  . العسكرى االنقالب صیغة سوى ھناك فلیس النظام إسقاط فى العسكریون یفكر وعندما

 الذین الضباط كبار واعتقال الجیش یادةق على االستیالء فى األحرار الضباط نجاح فى دورھا لعبت الصدفة كانت وإذا
 المحدد الموعد قبل صدیق یوسف تحرك عندما وذلك ،المتاعب یثیرون الذین الضباط أولئك ضد قرار التخاذ اجتمعوا
 على االستیالء أن یعنى ال ذلك ولكن ،المصادفة تلك تحدث لم لو سلبیة النتیجة كانت وربما ،كاملة بساعة الصفر لساعة
  .اعتبارھم فى األحرار الضباط یدخلھا لم مصادفة محض انك السلطة

 التى السریة الخالیا بعض لیضم الناصر عبد جمال 1949 عام تشكیلھ بدأ"  عنقودیا" تتظیما األحرار الضباط تنظیم كان 
 خلیة كل أعضاء یكن ولم ،الناصر عبد شكلھا جدیدة أخرى وخالیا ،الثانیة العالمیة الحرب خالل الضباط بعض كونھا

 القیادة فى زمالئھ أحد أو التنظیم برئیس یتصل الذى الوحید الشخص وھو ،خلیتھم كون الذى الضباط سوى أحدا یعرفون
 أو الحركة قیام عشیة التنظیم نفس فى زمالء لھم أن الخالیا أعضاء اكتشف عندما الدقة من عالیة درجة السریة وبلغت

  . بأیام قبلھا

  ذاكرتھ فى یختزن الذى – وحده- فھو الناصر عبد جمال سوى التنظیم أعضاء عدد الیقین علم علمی یكن لم أحدا أن كما
 قیام عند إلیھ أسند الذى الواجب منھم أدى من یعرف كان الذى وھو ،جمیعا التنظیم أعضاء أسماء)  الورق على لیس(و

  . أسراره ویفشى التنظیم عن ففیكش ضمیره یخونھ أن دون الواجب أداء عن شجاعتھ خانتھ ومن ،الحركة

 بصرف السادات أصدرھما الذین الجمھوریین القرارین فى سوى األحرار بالضباط سموا لمن"  رسمى" حصر یحدث ولم
 ومن ،األحرار للضباط السرى التنظیم فى أعضاء كانوا من ضمت قوائم وھى ظابطا ثالثمائة لنحو استثثائیة معاشات
 الثورة قیادة مجلس بھم استعان ومن ،سابقة تنظیمیة بصالت ارتباطھم دون وطنیة بدوافع قیامھا عند الحركة فى شاركوا

 التى كزاالمر لشغل بھم االستعانة تمت الذین الناصر عبد تالمیذ من الحرب أركان بكلیة الدارسین دفعھ من تشكیلھ عیشة
  . أیضا األمنى الجھاز وفى المدنى الجھاز فى الثورة قیادة مجلس أوجدھا

 یصل یكن لم التتظیم خالیا جمیع فى لألعضاء الحقیقى العدد أن األحرار الضباط تنظیم موضوع تتاولوا من یجمع ویكاد
 الیعلم أحدا أن كما ،نفسھ الناصر عبد جمال ھو الرقم ذلك یعرف من ألن محددا رقما الیقدم أحدا ولكن ضابط المائة إلى
  . الواحدة الخلیة أعضاء عدد أو نظیمالت منھا نتكو التى الخالیا عدد الیقین علم

  . الناصر عبد جمال قائده اتبعھا التى األمنیة والضوابط السریة تلك من جاء التنظیم نجاح مفتاح أن إلى ذلك من نلخص

 إصالح سوى ھدف لھم لیس أناسا الیجمع األعضاء تجنید أساسھا على یتم التى المعاییر فى الدقة من القدر بھذا وتتظیم
 تكن لم إذا األعضاء تجنید یصعب ثم ومن السیاسیة االتجاھات أصحاب الضباط من وطنیة عناصر یجمع بل الجیش شأن
 تحقیق مثل المصریة الوطنیة للحركة إجماعا تمثل ما طلیعتھا فى عامة طبیعة ذات علیھا متفق سیاسیة أھداف ھناك

 منذ السیاسیة الساحة على بإلحاح برزت أھداف وھى االجتماعیة عدالةال وتحقیق الفساد على والقضاء الوطنى االستقالل
  . حولھا السیاسیة التیارات رؤى وتعددت األربعینیات مطلع

 تتسم) قیامھا بعد  ولیس الثورة قیام قبیل( األحرار الضباط تتنظیم علیھا أجمع التى"  الستة األھداف"  جاءت ھنا ومن
 یؤدى ال حتى األھداف تلك لتحقیق التنظیم یراھا التى السبل تفاصیل فى الدخول دون افاألھد تلك فتحدد العام بالطابع
  . المنشودة الحركة طریق فى العراقیل وضع إلى التنظیم خالیا أعضاء بین حولھا الجدل

 من منھم كان بل ،تاما عزال السیاسیة الساحة على الموجودة التیارات عن أنفسھم عزلوا األحرار الضباط أن ذلك والیعنى
 یكون أن على حرص الناصر عبد جمال أن على إجماع وھناك ،فكریا أو عضویا انتماء ذاك أو التیار ھذا إلى ینتمون
 من التنظیم ىیق حتى معنیة سیاسیة ئلاالفاص تمثیلى أساس على ولیس فردى أساس على األحرار الضباط لتنظیم االنتماء

  . التنظیموأمنھ نیةب على ذلك عن تتجم قد التى األخطار

 على وجدت التى واالجتماعى السیاسى الرفض بحركات قرب عن احتك نفسھ الناصر عبد جمال أن المعروف ومن
 مرورا الشیوعیة الحركة إلى الفتاة مصر من ،بالثانوى تلمیذا كان أن منذ السیاسى وعیھ تفتح عندما السیاسیة الساحة

 خدمة على القدرة لھا تتوفر ال أنھا إلدراكھ التنظیمات تلك كل من یده نفض ثم ترةف بینھم مكث الذین المسلمین باألخوان
 ، التیارات تلك عن عرفھا التى األفكار من تخلص قد أنھ ذلك والیعنى ،المنشود الجذرى التغیر وتحقیق الوطنیة األھداف

 التنظیم قیادة بمنھج الشدید رهتأث إلى افةإض األربعینیات فى الوطنیة الحركة أطروحات من ھجینا الناصر عبد فكر فجاء
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 الطبیعة حیث من -  المقام یقصر حدیث وھذا ،علیھا قبضتھ حكم عندما المصریة السیاسة لدفة إدارتھ فى السرى
  . فیھ الخوض إمكانیة عن  -والمساحة

 عند السیاسى العمل أسلوب على الضوء تلقى قد التى اللمحات عضب إلى  الكریم القارئ عنایة جھأو أن ھنا دوأ ولكنى
 كما منھم واحد كل یعملھ أن یرید بما إال التنظیم وأعضاء القیادة أعضاء من لزمالئھ الیفضى الرجل كان فقد. الناصر عبد
 فى متبعا األسلوب ھذا وظل ،اآلخر یفعلھ بما منھم كل یعلم أن دون واحد شخص من أكثر الواحدة بالمھمة یكلف كان

  . األزمات وإدارة والخارجیة الداخلیة ةالسیاس دفة إدارة

 فى لزیارتھ الناصر عبد دعاه عندما ھیكل األستاذ لنا ھوصف الذى الرجل صورة عن تماما یختلف الطراز ھذا من ورجال
 ال الصفات ھذه مثل لھ كانت فمن ،التلمذة أیام كتب ما بعض اللالمع الصحفى امام یستعرض خجول طیب بسیط: بیتھ

 سیاسى ھدف ھناك یكون أن دون الحكم نظام یقلب وال التنظیم فى الدقة من الدرجة ھذه على سریا تنظیما یقود أن یستطیع
 إبراز فى ونجح ه،فكر عن الناصر عبد فیھا عبر التى"  الثورة فلسة"  صاغ قد ھیكل األستاذ كان وإذا لتحقیقھ یسعى
 أداة یكن لم "الثورة فلسفة" كتاب أن كما الناصر لعبد حىو مصدر یكن لم أنھ مراء فال ،دقیقة بصورة الرجل أفكار

 نشر على سابقا عنھا التعبیر جاء التى للرجل السیاسیة الرؤیة عن دقیقا تعبیرا جاء بل ،الناصر عبد لتسویق إعالمیة
  الثورة". فلسفة"

 ،1953 یولیو فى "عربال صوت "بتأسیس االستعمار من العربى الوطن تحرر بضرورة إیمانھ الناصر عبد جسد لقد
 جسور وبمد العربى الوطن فى الوطنیة الحركات عن المعلومات یجمع العربیة للشؤن مكتبا نفسھ الوقت فى وأنشأ

 لیدیر 1953 أغسطس فى السویس قناة بقضیة الشھیر المصرى الخبیر الحنفاوى مصطفى الدكتور والتلقى معھا االصالت
 لمصر تخول التى القانونیة الدراسات بإعداد 1954 منذ یكلفھ ثم ،السویس ناةق فى القانونى مصر حق عن حدیثا معھ

 وفى ،السویس قناة شركة بتأمیم الجمھورى القرار بإعداد 1956 یولیو 24 فى كلفھ حتى القناة فى حقھا على الحصول
 اآلخر بوجود یعلم منھا أى یكن مل السویس قناة عن الدراسات وإعداد البیانات لجمع متوازیة مكاتب ثالثة أنشأ الوقت نفس

  .  تأمیمال عند إال

 لماذا ھیكل لنا یقل ولم ،)الخجول البسیط الطیب الرجل(  ھیكل فیھ رأى الذى الناصر عبد شخصیة من لجانب لمحة ھذه
 لفتح سبیل عن یبحث الناصر عبد كان فقد الحركة لقیام األولى الشھور فى المبكر الوقت ھذا فى للقائھ الناصر عبد دعاه
 الرسائل نقل فى أھمیة من كافرى جیفرسون األمریكى السفیر ھلعب الذى للدور ما ورأى اإلنجلیز مع الوطنیة القضیة ملف
 یقبل وال( 1952 یولیو 26 یوم عرشال عن تنازلھ بعد مصر من الملك خروج فى وكذلك واإلنجلیز القیادة مجلس بین

 أمریكا مع)  رسمیة غیر(  قناة یفتح ان الناصر عبد فأراد) خاطرال عفو طرأت رةفك والخروج التنازل ذلك یكون أن عاقل
 ربطتھ الذى ھیكل سوى لذلك الطریق یعرف من ھناك یكن فلم الجالء على التفاوض أجل من االنجلیز على للضغط
 مھمة فى أمریكا إلى لھیك الناصر عبد أوفد وقد ،األوسط الشرق فى األمریكیة المجابرات رجل روزفلت بكیرفت صداقة
  . الغرض لنفس بعده أمین مصطفى وأوفد القناة بفتح تتصل

 المعلومة لتصب معینة لوجھة كل ،األمریكیة المجابرات ورجل اللبنانى الدبلوماسى دمشقیھ ندیم الوقت نفس فى واستخدم
 مع ساعات أربع ضیاع ترف یملك األیام تلك فى الناصر عبد كان وھل .المرسوم للھدف فیوظفھا الناصر عبد جعبة فى

  !؟ وخجال رقة تنضح التى االجتماعیة الدردشة لمجرد ھیكل األستاذ

 الشغل یولیو ثورة تقییمو حولھ الجدل یظلسو العشرین القرن تاریخ صنعوا الذین العمالقة أحد الناصر عبد جمال إن
 فراح فجأة السیاسة جرفتھ الجیش حوالأ إصالح ینشد عسكرى لتنظیم قائد مجرد ولیس السنین مر على للمؤخرین الشاغل
  .    الطریق على یدلھ عمن یبحث

 


