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..حميمًاوصديقًا

أوسمعيةوسائلبأىمنهجزءأىأوالعملهذانشريعيدأنطرفألىيحقوال.  المؤلفلورثةمحفوظةالحقوقجميع
اللغاتإلىمترجماأوالعربيةباللغةمستقبًالتستحدثأوحالًيامعروفةنشروسيلةأىأومطبوعةأوإلكترونيةأوبصرية
info@RaoufAbbas.org: لالتصال.  كتابيةموافقةعلىالحصولبعدإالاألجنبية

mailto:info@RaoufAbbas.org


عباسرءوف. دأمريكيةعيونفىمصريةشخصيات

2www.RaoufAbbas.orgصفحة

المحتويات
1..............................................................السيدجاللذكرىإلى

1................................................................................... ..األوانقبلترجلالذىالقلمفارس

1....................................................الكلمةلشرفومثاًال، للوطنيةرمًزاكان

2.........................................................................................المحتويات

5...............................................................................................تقديم

مقدمة
7.........................................................................األجنبيةالوثائقفىالتراجم

األولالفصل
10.....................................................................................السراىرجال

14...............................................................................باشاسرىحسين

16...............................................................................باشايوسفحسن

18...............................................................................باشاعفيفىحافظ

19.......................................................................باشاصبرىشريفمحمد

21.................................................................................باشاثابتكريم

25.........................................................................باشاحيدرمحمدالفريق

27...........................................................................باشاعمروالفتاحعبد

30......................................................................بكالمراغىمرتضىأحمد

31............................................................................بكفريدحسيناللواء

الثانىالفصل
33.....................................................................................السياسةرجال

37.................................................................................باشاماهرعلى

41...............................................................................باشاسامىصليب

42.........................................................................باشاحسونةالخالقعبد

46.................................................................................بكغالىمريت

47.....................................................................باشابركاتالدينبهىمحمد

50.........................................................................باشاهيكلحسينمحمد

53.........................................................................باشاحربصالحمحمد



عباسرءوف. دأمريكيةعيونفىمصريةشخصيات

3www.RaoufAbbas.orgصفحة

55.....................................................................................حسينأحمد

60........................................................................الهضيبىإسماعيلحسن

65.....................................................................................شفيقدرية

الثالثالفصل
68.................................................................................الثورةقيادةمجلس

70..............................................................................نجيبمحمداللواء

73........................................................................أمينالمنعمعبدالبكباشى

75............................................................سالممصطفىالدينجمالالجناحقائد

76...............................................................................الناصرعبدجمال

78..........................................................................الساداتأنورالبكباشى

80.................................................................البغدادىاللطيفعبدالجناحقائد

81..................................................................عامرالحكيمعبدمحمدالصاغ

82..................................................................حسينالدينكمالمحمدالصاغ

83........................................................................إبراهيمحسنالسربقائد

84.........................................................................صبرىعلىالجناحقائد

85........................................................................مهنارشادمحمدالقائمقام

87..............................................................صبرىالفقارذوحسينالجناحقائد

89......................................................................الدينمحىزكرياالبكباشى

90.............................................................................سالمصالحالصاغ

93....................................................................أباظةوجيهمحمدالجناحقائد

الرابعالفصل
95.....................................................................................الثورةوزراء

97...................................................................................حافظسليمان

98..................................................................................رضوانفتحى

100......................................................................طرافالديننورالدكتور

102.....................................................................الباقورىحسنأحمدالشيخ

104..........................................................................فوزىمحمودالدكتور

106.....................................................................العمرىالجليلعبدالدكتور



عباسرءوف. دأمريكيةعيونفىمصريةشخصيات

4www.RaoufAbbas.orgصفحة

الخامسالفصل
110..............................................................................الدستورإعدادلجنة

111.....................................................................الدستورإعدادلجنةأعضاء

118.......................................................................باشاالشمسىعلىالسفير

120.........................................................................صادقفؤادأحمداللواء

124..............................................................باشاجمعهمحمدفهمىالسالمعبد

127.....................................................................باشاالسنهورىالرزاقعبد

130........................................................................بكمحمودمحمدمحمود

132............................................................................بكمرعىمصطفى

135......................................................................العشماوىمصطفىصالح

السادسالفصل
137..................................................................................الصحافةرجال

138.................................................................................الفتحأبوأحمد

139............................................................................القدوسعبدإحسان

141......................................................................................أمينعلى

142.................................................................................أمينمصطفى

144....................................................................................جالدإدجار

146..................................................................................اباظةفكرى

148.........................................................................الحمامصىالدينجالل

151...........................................................................محمدالصاوىأحمد

153................................................................................نجيبالخيرأبو



عباسرءوف. دأمريكيةعيونفىمصريةشخصيات

5www.RaoufAbbas.orgصفحة

تقديم
بمدينةاألمريكىالقومىباألرشيفالشهرقرابةقضيت، 1995عامصيفاستغرقتعلميةرحلةفى
بمنحةمغطاةالرحلةكانتفقد، األخيرةكانتوربما، األولىللمرةهناكمصروثائقفىأبحثواشنطون
)1995-1992 (الجامعةلتلكإعارتيختامفىبالقاهرةاألمريكيةالجامعةمنعليهاحصلتدراسية

التدريسهيئةعضوبهايتمتعالتىالحقوقبينمنالمنحةوكانت، العربيةالدراساتبقسمللتدريس
لىأتاحتالتىالفرصةبهذهبالغةسعادتىوكانت. خدمتهافىمعينةسنواتقضاءبعداألمريكيةبالجامعة
المجموعةفىالمنشورةاألمريكيةالوثائقأما، مرةألولالمنشورةغيراألمريكيةالوثائقعلىاإلطالع
فكانتForeign Relations of the United States “المتحدةللوالياتالخارجيةالسياسة "اسمتحملالتى
عنبحثًاالثمانيناتأوائلفىبالقاهرةاألمريكيةالسفارةمكتبةفىعليهااطلعتفقد، بهاسابقةمعرفةلى
بعضعلىعادةالمنشورةالوثائقوتحتوى، األوسطالشرقفىاألمريكيةالسياسةحوللدراسةمادة
ومن)، عامًاثالثونهناوهى (السريةفترةانتهاءبعدنشرهااألمريكيةالخارجيةترىالتىالمنتقاةالوثائق
الخارجيةوزارةملفاتفىالباحثيغوصحيث، المنشورةغيرالوثائقعنيغنىالعليهافاإلطالعثم

،سريتهافترةانقضاءبعدكذلكتعدلمأسرارعلىويقف، مراحلهبمختلفالقرارصناعةويتتبعاألمريكية

.أوضحبصورةالداخلمناألموريرىأنيستطيعثمومن

خبرتىفرغم، بالقاهرةاألمريكيةالجامعةفىالعمللىأتاحهاالتىالفرصةبهذهسعيدًاكنتلذلك
عدةعليهاترددتإذ، القرنربعمنيقربلما) بلندنالعموميةالمحفوظاتدار (البريطانىباألرشيف
الوثائقأنإال، األهرامفىواالستراتيجيةالسياسيةالدراساتمركزمنبتمويلبعضهاكان، مرات

دقيقتاريخيكتبأنيمكنالأنهحتىاألربعيناتمنذخاصةأهميةتكتسببمصرالخاصةاألمريكية
منالفترةتعالجالتىالمصريةللوثائقالنسبىالغيابمننعانىأنناوخاصة، إليهاالرجوعدونلمصر

أرشيفحبيسةبقيتإذ، الباحثينعنلحجبهاولكن، وجودهالعدمليس، السبعيناتنهايةحتىاألربعينات
دار "إلىطريقهاتعرفولم، والدفاعوالداخليةكالخارجيةالسياديةالوزاراتوبعضالجمهوريةرئاسة
الوثائقغيابتعويضإلىنحتاجثمومن، للباحثينمتاحةتصبححتى – الطبيعىمكانها" – القوميةالوثائق
.مصرأرضعلىيدورماكلترصدالتىاألجنبيةالوثائقعلىباإلطالعالمصرية

باألحوالالمتعلقةاألمريكيةالخارجيةوثائقعلىاإلطالعفىقضيتهاالتىالقصيرةالمدةوخالل
بدايةمنذالفترةتغطىاألهميةبالغةالوثائقمنهائلكمعلىوقعت، المصريةواالقتصاديةالسياسية
صيففىالوثائقعنالكشفعندهأتيحالذىالتاريخوهو (1964فبرايرحتىالثانيةالعالميةالحرب

علىحرصت، المصريةالسياسيةالشخصياتتراجممنمجموعةعليهأطلعتمابينمنوكان). 1995
.منهاصورعلىالحصول

المحرر -السيدجاللالكبيرالوطنىالكاتببصديقىالتقيت، العلميةالمهمةتلكمنعدتوعندما
علىكاشفةأضواءتلقىوثائقمناألمريكىباألرشيفوجدتعماوحدثته- القاهريةالجمهوريةبجريدة
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،المصريةالسياسيةالشخصياتلبعضتراجممنوجدتهوما، 1964-1952منالفترةوخاصة، مصرتاريخ

شخصيات "عنوانتحتلهادراسةمعالعربيةباللغةالتراجمتلكبنشرأسارعأن- الصحفىبحسه -نصحنى
تحريررئيسنبيلمصطفىاألستاذالمشتركصديقناللقاءمعىوذهب"، أمريكيةعيونفىمصرية

.لهاتأييدهفأبدى، الفكرةعليهليعرض" الهالل"

جاللبوفاةفجعناحتىالوثائقترجمةفىالعملوأبدأ، السيدجاللنصيحةلتلبيةأتأهبكدتوما
عبداألستاذصديقىوحاول، للنشرالكتابإعدادفىقدمًاللمضىحماسىففقدت، قليلةشهوربعدالسيد
-لتحريرهارئيسًاكانالتى" -باألهالى "أنشرأنمنىفطلب، العملمتابعةعلىيشجعنىأنالباقورىالعال

عكفتثم، حلقاتعلىنشرتالصحافيينكباروبعضيوليوثورةقيادةمجلسألعضاءالتراجمبعض
العلميةالمشاغلمنبالعديدللنشرالكتابإعدادعنشغلتثم، عامينمنذكاملةالتقاريرترجمةعلىبعدها
.الكريمالقارئيدىبينالتىالصورةفىأضعهأناألمرنهايةفىاستطعتحتى

،رحيلهبعدالكتابينشرأنالقدرشاءولكن، يقرأهمنأول" السيدجالل "يكونأنأتمنىكنتوكم

.ووفاءتقديرًاالعطرةذكراهإلىأهديهولذلك

15/12/2001فىالقاهرة

عباسرءوف.د
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مقدمة
األجنبيةالوثائقفىالتراجم

بالعالم "يسمىكانمابلدانفىاإلمبرياليةالمصالحصاحبةالكبرىالدولعليهتحرصمابينمن
ذلكويتخذ، هيمنتهاتحتتقعأونفوذهامجالفىتدخلالتىالبالدفىالعامةالشخصياترصد"، الثالث
،بالدهافىالخارجيةوزارةلطلبتلبيةأومنهابمبادرة، البالدتلكفىسفاراتهاتعدهاتراجمصورةالرصد

أخرىدولةمع" التراجمتقارير "فىالواردةالمعلوماتتبادليتموقد. فيهااالستخباراتأجهزةحتىأو
السياسىالوزنذاتالشخصياتالتقاريرتلكتتخيرماوغالبًا. ذلكاألمرتطلبإذاصديقةأوحليفة

منأو، عمالئهامنالمحليةالمصادربعضمنالمعنيةالسفاراتتستقيها، المستهدفةالدولةفىواالجتماعى
يزودونهمالذيناالجتماعيةالنخبةأفرادبعضمعالسفاراتلرجالاالجتماعيةالعالقاتشبكةخالل

.المعلوماتتلكجمعمنالغرضبحقيقةمنهمإدراكدونالمطلوبةبالمعلومات

السياسيةالشخصياترصدعلىحريصةمصرفىالبريطانيةالسفارةكانت، المثالسبيلوعلى
مائةمنأكثرضمجامعًاتقريرًامصرفىالبريطانىالسفيرأعدوقد، سنواتأربعأوثالثكلالبارزة
منتصففىمنهاعددًا" األهرام "جريدةنشرت، الثالثيناتأواخرعندمصريةسياسيةلشخصياتترجمة
لمدةالبريطانيةالخارجيةوزارةتعديلفى – الوثائقعناإلفراجبعدتمالذى – النشرذلكوتسبب، الستينات
ماباشاحنينصادقترجمةمناألهرامنشرهماتضمنفقد، عامًاخمسونلتصبحالتراجمتقاريرسرية
التقريروصمهإذ، 1919ثورةفىالموظفينإضرابمنظمىرأسعلىكانالذىالرجلإلىيسئ

ذاتهاالبريطانيةالمحاكمأمامالبريطانيةالخارجيةمقاضاةإلىأسرتهدفعمما، الكرامةوفقدانباالنتهازية
،عامًاخمسينإلىالتراجمتقاريرعلىالحظرمدإلىالخارجيةفاضطرت، لصالحهمحكمعلىوحصلوا

.وحدهامصرعلىيقتصروال، العموموجهعلىوذلك

العالميةالحرببدايةمنذالمصريةالشخصياترصدبدأتفقد، بالقاهرةاألمريكيةالسفارةأما
المدير "منصبشغلمنكلليشملاالهتمامامتدبل، وحدهاالبارزةالعامةبالشخصياتتهتمولم، الثانية
السياسىبالعملالمشتغلينوكذلك، مناصبمنفوقهوما، المصريةالحكوميةوالمصالحبالوزارات" العام
فىبريطانيالخالفةالعدةتعدالمتحدةالوالياتوكانت. البارزينالصحافةورجال، ألوانهماختالفعلى
كما. للنظرملفتباهتماممصرعنالمعلوماتتجمعراحتولذلك، الثانيةالعالميةالحربنهايةبعدالمنطقة
فىالضعفنقاطعلىللتعرفربما، السياسىالعملوفىالدولةجهازفىالهامةالشخصياتترصدراحت
،ذلكاألمريتطلبعندمالخدمتهاتجنيدهمأوعليهمالتأثيرفىبهااالستفادةيمكنالتىالشخصياتتلك

وإدمان، النساءإلىكالميل (التقاريرفىالسلبيةاألخالقياتبعضإثباتعلىالحرصيفسرذلكولعل
التىالشخصياتعلىالتعرفالتقاريرتلكوراءمنالهدفكانوكذلك). الخ… الميسرولعب، الخمر
نفوذمجالفىمصرتدخلعندما، للغربوتشيعهاالمتحدةللوالياتميلهابحكمعليهااالعتماديمكن

.األمريكيةالمتحدةالواليات
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مصادرمنمستقاةمعلوماتعلىتعتمدبالقاهرةاألمريكيةالسفارةتعدهاالتىالتراجموكانت
وتتضمن. التراجمتلكبعضإعدادفىمعًايشتركونالسفارةرجالكانماوغالبًا، مصريةوغيرمصرية

إلى – دائمًا – اإلشارةاألمريكيةالخارجيةإلىبالقاهرةاألمريكيةالسفارةمنالمرسلة" التراجمتقارير"
بتقاريريرفقكانماوغالبًا، التقاريرتلكتتناولهمممنشخصكلعنمعلوماتببطاقةالسفارةاحتفاظ
منالمزيدللسفارةيتوافركانوعندما. التقريرموضوعللشخصيةالفوتوغرافيةالصوربعضالتراجم
سبقمايتضمنمعدلبتقريراألمريكيةالخارجيةوزارةتوافىكانت، بعينهاشخصيةعنالمعلومات
استمدبماتقريربإرسالتكتفىأو، إليهاالتوصلتمالتىالجديدةالمعلوماتإلىإضافةمعلوماتمنإرساله
.الجديدةاإلضافةإلىالخارجيةوتنبيه، السابقةالتقاريرإلىاإلشارةمعمعلوماتمن

وجاءت، 1953-1951الفترةفىكتبت، الكتابهذايضمهاالتى" التراجمتقارير "منالمجموعةوهذه
الوثائقملفاتمنبجمعهاقمناوقد، الثالثالسنواتفىاألمريكيةالخارجيةوزارةوثائقبينمتناثرة
إلىمعلوماتمنأضيفمانضمأنعلىوحرصنا، الثالثالسنواتتلكفىبمصرالمتعلقةالسياسية
نقدمأنحرصناوقد. اإلضافةتاريخإلىاإلشارةمعللتقريراألصلىالنصإلىالشخصياتبعضترجمة
بعضعدافيما، تعديلأوحذفدوناإلنجليزيةباللغةأعدالذىألصلهمطابقًاللتقريرالعربىالنص

 –العربيةالثقافةعرففى – تعدسلبيةأخالقيةسلوكياتالشخصياتبعضإلىنسبتالتىالعبارات

الدليلغيابعنفضًال، المعنيةالشخصيةقيمةمنيغيرولن، التاريخيفيدلننشرهاألن، مشينةسلوكيات
بجوهريخلالالعباراتتلكإسقاطأنغير. حولهابالتقريرجاءماعدافيماالمعلوماتتلكصحةعلى

.أهميتهامنيقللوال، الشخصيةبتلكالخاصالتقريريرسمهاالتىالعامةالصورة

تراجممنهاكلفىجمعنا، فصولستةعلىالكتابهذايضمهاالتىالتراجمتقاريروزعناوقد
تضمنهلماتحليليةبمقدمةفصلكلوزودنا، العامالعملمنموقعهاوفقتصنيفهايمكنالتىالشخصيات

.تقاريرمن

األزمةذروة، التراجمتقاريرمنالمجموعةهذهخاللهاكتبتالتى1953-1951السنواتوتمثل
فىالمسلحالكفاحقياممنأعقبهاوما1936لمعاهدةالوفدحكومةبالغاءبدأتفقد، مصرفىالسياسية
المسلحالكفاححركةلتصفية1952يناير26فىالقاهرةحريقووقوع، البريطانىالوجودضدالقناةمنطقة
بانقالباألحرارالضباطقامعندماذروتهبلغالذىالسياسىاالضطرابفترةثم، العرفيةاألحكامظلفى
سياسىنظاموقيام، 1923دستورأسسهوضعالذىالسياسىالنظامبنهايةايذاناكانالذى1952يوليو23
.التنميةوتحقيقاالستعمارمنالتحررفىالوطنيةاألمانىلتحقيقيسعىجديد

فىأساسيةكركيزةبمصرالمتحدةالوالياتاهتمامتصاعدالفترةشهدت، اإلقليمىالصعيدوعلى
المشروعاألمريكيةالحكومةعرضتفقد"، األوسطالشرقعنالدفاعمنظمة "إلقامةالمقترحمشروعها
آمالوانتعشت. العاموالرأىالحكومةمنشديدةمعارضةولقى، 1951عامالمصريةالحكومةعلىبالحاح
النظامصناعاستجابةعلىاآلمالفعلقت، 1952يوليوفىالجديدالثورىالنظامقياممعالمتحدةالواليات
،األوسطالشرقعناألمريكيةالدفاعيةبالمشروعاتمصرربطوقبولهم، لهاالشبانالضباطمنالجديد
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علىوالحرصالوطنىباالستقاللالجديدالنظامبتمسك- الخمسيناتمنتصفعند -اصطدمتآمالوهى
تخدموال، الباردةالحربفىالصراعطرفىاألمرنهايةفىتخدمالتىاألحالفسياسةفىالتورطعدم

.المصرىللشعبالقوميةاألهداف

وراءكان1953-1951الثالثالسنواتشهدتهاالتىاألحداثوسخونة، السياسيةاألزمةاحتدامولعل
البارزةالسياسيةالشخصياتعلىالضوءإللقاءبالقاهرةاألمريكيةالسفارةجانبمنالمكثفاالهتمامهذا
التىالشخصياتمنللعديدالملفاتتعدفراحت1952يوليوفىالجيشبحركةفوجئتثم، 1951العامفى

.الجديدالنظاممعالضوءدائرةدخلت

لكتابةيتصدىلمناألهميةبالغةمعلوماتعلىالكتابهذايتضمنهاالتىالتراجمتقاريرويحتوى
وأسلوب، الفترةتلكفىالمصريةالشخصياتأبرزصورةعامةللمثقفينتقدمكما، المعاصرمصرتاريخ
تجتذبالتىالمعلوماتنوعيةعلىالضوءإلقاءإلىتهدفكما، الشخصياتتلكتقويمفىالمتحدةالواليات
المتحدةالواليةسفارةاهتمامتوجهالتىوالمعايير، البارزةالشخصياتعنالمعلوماتتقاريركتاباهتمام
يطفومنكلفترصد، تمارسهبالدنافىالكبرىالدولسفاراتالزالتعملوهو، بعينهاشخصياتإلى
انقضاءبعدالباحثينأيدىإلىيومًاالمعلوماتهذهتصلأنوالبد، شخصياتمنالعامةالحياةسطحعلى
.للتاريخاألخيرةالكلمةوتبقى، مستورًاكانمايومئذفيكشف)، عامًا30 (السريةفترة

الديوانفىمنصبًامنهميشغلكانمنسواءالسراىرجالتراجمبعضاالولالفصلفىقدمناوقد
،الثانىالفصلأما. السراىخارجكبرىمناصبشغلواممن" السراىمحاسيب "منيعدكانمنأوالملكى

علىالسابقةالشهورفىفيهاشاركواأوالوزارةتولواممنومعظمهمالسياسةرجالبعضتراجمفضم
.النسائيةوالحركةالمسلمينواإلخوانالفتاةمصرحركاترؤساءتراجمإلىإضافة، 1952يوليوثورة

التىالثورةقيادةمجلسأعضاءتراجمويضم، الثورةلرجالالثالثالفصلنخصصأنالطبيعىمنوكان
الذينالشبانالضباطأولئكعنالمعلوماتندرةبحكمواإلضافةللتبديلتعرضاالتراجمتقاريرأكثركانت
وزارةفىشاركواالذينالثورةوزراءتراجمالرابعالفصلوضم. األموربمقاليديمسكون- فجأة – أصبحوا
قيادةمجلسشكلهاالتى" الدستورمشروعوضعلجنة "لفتتوقد. نجيبمحمدووزارةاألخيرةماهرعلى
الخارجيةإلىفأبرقت، األمريكيةالسفارةأنظارلفتت، عضوًاخمسينمن1952يناير13فىالثورة

الخامسالفصلكونتنسبيًامطولةبتقاريربعضهموخصت، اللجنةألعضاءمختصرةبتراجماألمريكية
ممنعندئذالبارزينالصحافةرجالبعضتراجمضمفقدواألخيرالسادسالفصلأما، الكتابهذامن

.األمريكيةالسفارةبهاهتمت
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األولالفصل
السراىرجال

لبعضهموكان، الملكىالقصرفىالمناصبأرفعبعضهمشغللرجالتراجمتسعالفصلهذايضم
المجاالتعلىسلطتهمدفىعليهميعتمدالذينفاروقالملكأصفياءمنكونهمبحكمواسعًانفوذًااآلخر
التسعةالرجالبهؤالءبالقاهرةاألمريكيةالسفارةاهتمتوقد، والداخليةالجيشوخاصةالبالدفىالحيوية
ملبسهأمريتولىالذى -فاروقالملكخادمكانوإن، الخمسيناتمطلعفىالقصردوائرفىبروزهمبحكم
السفارةتدركهلمماوهو،الملكعلىللتأثيربالنسبةاألهميةحيثمنجميعًاهؤالءمنأكثركان- وهندامه
.عندئذ

الملكحظىفقد، القصرمؤسسةعلىالضوءإلقاءنود، التسعالتراجمهذهعلىنظرةنلقىأنوقبل
ولذلك، المصريةالسياسةفىمركزيًاقطبًا) السراىأو (القصرمنجعلت1923دستورفىواسعةبسلطات
يتساوىالمنصبهذايشغلمنوكان" الملكديوانرئيس "رأسهاعلىاالختصاصاتواسعةإدارةلهكانت
واألوقافالخاصةكديوان : الدواوينمنعددإلىالقصرإدارةوانقسمت، الوزراءرئيسمعالدرجةفى

يختصالذى (الملكجاللةوديوان)، الملكىالحرس (الياورانكبيروديوان، األمناءكبيروديوان، الملكية
التى (التوقيعوإدارة، اإلفرنجيةواإلدارة، العربيةاإلدارة : اإلداراتمنعددويتبعه) السياسيةبالشئون
المحفوظاتإدارةثم، والمستخدمينالحساباتوإدارة)، الملكيةوالبراءاتاألوامربتحريرتختص

.وااللتماسات

وظيفةهماالقصرلمؤسسةالوظيفىالكادرإطارخارجوظيفتانفاروقالملكاستحدثوقد
وقد) ثابتكريمفيهاوعين (الصحفىالمستشارووظيفة) اندرواسالياسفيهاوعين (االقتصادىالمستشار
علىوحرصهما، بالملكالوثيقةصلتهمابحكماختصاصمنالقصرلموظفىكانماالرجليننفوذفاق

بوللىوأنطوان، حسنمحمدالملكخادموالنفوذ) الفعلية (األهميةحثمنويليهما، ونزواتهمطالبهإرضاء
القصر (مذكراتهفىيوسفباشاحسنيصفهممنوهم، للملكالخاصوالسائق) فنيًاموظفًايعدكانالذى(

القاهرة، واالستراتيجيةالسياسيةللدراساتاألهراممركز، 1952-1922المصريةالسياسةفىودوره
.القصرمؤسسةوفسادانهيارعنالمسئولينويعتبرهم، الرسميينغيربالرجال) 1982

***

،المطلقالوالءرابطةبالقصرربطتهمالذينالساسةمنوهو، باشاسرىلحسيناألولىوالترجمة

يحتاجعندمااألزماتأوقاتفىدورهميبرزولذلك، القصرمصالحعلىالساهرينالحراسدورويلعبون
للقصروالءهباشاسرىحسينورثوقد. مصالحهلخدمةالسياسيةالساحةعلىحاسمدورلعبإلىالقصر
والحربيةالعموميةلألشغالوزيرًاكانالذىباشاسرىإسماعيلوالدهعنالعرشخدمةفىوتفانيه
دونمتصلة1926حتى1908منالفترةطوال، بإحداهماينفردوأخرى، بينهمايجمعتارة، والبحرية
سرىحسينورثوقد. العامنحوبلغتواألخرىيومًاأربعينمنأكثرتدملمإحداهمامرتينسوىانقطاع
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بينفيمامراتخمسالوزراءرئاسةبتولىوالدهفاقولكنه، الوزارتينهاتينأبيهعن – ورثفيما – باشا
).1952يوليو22 – 2 (يومًاعشرينسوىتدملمالتىاألخيرةوزارتهأقصرهاكانت، 1952و1940

تلقى، المصاهرةبرباطالمالكةباألسرةتتصلالتىالتركيةاألصولذاتاألرستقراطيةأبناءوكأحد
1925عامالعموميةاألشغالوزارةلوكيلمساعدًاليعملوعاد، بانجلتراجيدًاهندسيًاتعليمًاسرىحسين

وتولى، 1936عامالباشاويةرتبةعلىوحصل، للوزارةوكيًالأصبحثم)، لهاوزيرًاعندئذوالدهوكان(
)،1939 (والبحريةالحربيةوزارةتولىكما)، 1937 (باشامحمودمحمدوزارةفىالعموميةاألشغالوزارة

نوفمبرفىاألولىلوزارتهتشكيلهقبلالعموميةاألشغاللوزارةعادثم، قصيرةلفترةالماليةوزارةوتولى
التىالعناصرمنالقصرتطهيرعلىالعزمعقد، 1952ينايرفىالملكىللديوانرئيسًاعينوعندما . 1940
أبريل3فى (االستقالةعلىإجبارهإلىأدىالملكعلىهؤالءنفوذولكن، والملكالمؤسسةإلىأساءت
.يومًاسبعينسوىالمنصبفىيمكثفلم) 1950

.األخيرةلوزارتهتشكيلهبمناسبةباشاسرىبحسيناألمريكيةالسفارةاهتمامويرجع

إلىالشكيتطرقالالذينالقصرلموظفىنموذجًاكانالذىباشايوسفلحسنالثانيةوالترجمة
إليهاتقودهاالتىالمخاطرمنوتخليصهاالقصرمؤسسةدعمعلىيحرصونكانواوالذين، للملكوالئهم
كانعندما، 1935عامإلىفاروقبالملكيوسفحسنصلةوترجع، بالملكأحاطتالتىالسوءحاشية
ضابطدوربلعبوكلف، بلندنالمصريةبالمفوضيةدبلوماسيًايسفحسنوكان، بريطانيافىيدرس
بدايةفىالصحفعلىالرقيبوظيفةتولىوعندما، والسفارة) العهدولى (الفتىاألميربيناالتصال
إلىاإلساءةدونللحيلولةالصحففىالقصرعنينشرماتتبعاألولهمهكان، الثانيةالعالميةالحرب
وأصبح، الديوانوكيلمنصبإلىورقى، بالقصرالعربيةاإلدارةرئيسوظيفة1943عامشغلثم، الملك
السبعيناأليامعدافيما1951حتى1944منالديوانرئيسباشاحسنينأحمدوفاةبعدبالنيابةللديوانرئيسًا
24من (باشاعفيفىحافظرئاسةتحتللديوانكوكيلوخدم، للديوانرئيسًاباشاسرىحسينفيهاعينالتى

أوللتحقيقيتعرضلمباشايوسفحسنأنبالذكرالجديرومن). 1952يوليو26حتى1951ديسمبر
عنهعرفماإلىيرجعذلكولعل، بالقصرخدمواممنلزمالئهحدثمانحوعلىالثورةقيامبعدالمحاكمة
،المصريةالسياسةدهاليزعنمعرفةمنلديهبمااالستفادةعلىهيكلحسنينمحمدحرصوقد. نزاهةمن

عنعرفتهوقد، واالستراتيجيةالسياسيةللدراساتاألهرامبمركزالتاريخيةالدراساتلوحدةرئيسًافعينه
منوكنت، واالستراتيجيةالسياسيةالدراساتمركزفىزاملتهعندماعمرهمناألخيرةالسنواتفىقرب
.1982عامنشرتالتىمذكراتهلكتابةعليهألحوامنبين

االتجاهاتبينالسياسىالمثقفتقلبلظاهرةفذانموذجًايعدالذىباشاعفيفىلحافظالثالثةوالترجمة
فىوتخرج، 1886عامبالقاهرةعفيفىحافظولدفقد، االنتهازيةمنيخلوالبأسلوبالمتناقضةالسياسية
شهورستةلمدةتدريبيةمهمةفىسافرثم، العينىبالقصرطبيبًاوعمل، 1907عامالخديويةالطبمدرسة
الحزب "صفوففىلينشطوعاد، األطفالطبفىللتخصصباريسفىسنةلمدةوأخرىإيرلندافى

أقامهاالتىالشعبمدارسفىالحرفيينللعمالالتدريسيتولونممنوكان، فريدمحمدبزعامة" الوطنى
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الهاللبعثةيرأسلكىرشحتهالوطنىبالحزبالصلةوهذه. سياسيًاوتوعيتهمالعمالأميةلمحوالحزب
اإليطالىالغزومواجهةفىاإليطاليةالتركيةالحربأثناء1912عام) ليبيا (طرابلسفىالمصرىاألحمر
زميلهمعتأسيسهعندالمصرىالوفدإلىانضم) الوطنىالحزبعضوية (أيضًاالصفةوبهذه، لليبيا

عنانشقولكنه، نشاطهفىوشاركباريسإلىالوفدمعوسافر، الوطنىللحزبكممثلينالنحاسمصطفى
لرئيسنائبًافاختير" الدستورييناألحرارحزب "أسستالتىالمجموعةمعواشترك1921عامالوفد
يوثقأنخاللهاستطاع، العامعنيزيدلماباشامحمودمحمدحكومةفىالخارجيةوزارةوتولى، الحزب
ثم) 1930 (صدقىإسماعيلوزارةفىواحدشهرلمدةللخارجيةوزيرًاوعمل. فؤادأحمدبالملكعالقته
التمثيلدرجةرفعبعد (سفيرًاأصبحثم، بريطانيالدىلمصرمفوضًاوزيرًاليعينالوزارةمناستقال

شغلهوخالل. 1938عاموظيفتهمنواستقال، 1936عام) السفارةدرجةإلىبريطانيامعالدبلوماسى
عفيفىحافظعبروقد. 1936معاهدةعقدإلىأدتالتىالبريطانيةالمصريةالمفاوضاتفىشاركللمنصب
اإلنجليزوكافأه"، بالدهمفىاإلنجليز "بعنواننشرهالذىالكتابخاللمنباإلنجليزالشديدإعجابهعن
حربطلعتأجبربعدما" مصربنك "رئيسمنصبليشغلأمامهالطريقبفتحلهمالحميمةصداقتهعلى
الذى" (المصرىاألهلىالبنك"والحكومةاشترطتهكثمن) 1939أكتوبرفى (منصبهمناالستقالةعلىباشا
ظروفبسببالودائععلىالطلبزيادةأزمةمواجهةفىمصربنكلمساندة) إنجليزيةإدارةتحتكان
الشركاتتكوينعنبالكفالوطنيةللتنميةكقاعدةمصربنكنشاطتحجيمعفيفىحافظدوروكان، الحرب
،بإخالصالبريطانيةالسياسةأهدافخدمةعلىيعملللبنكرئيسًاظلوقد. الصناعيةالشركاتوخاصة

ثورةوجاءت). 1951ديسمبر24فى (الملكىللديوانرئيسًاالملكاختارهعندمارئاستهمناستقالحتى
خدمةفىالمتميزلدورهاإلنجليزتقديردالئلمنوكان. الوظيفىلتاريخهنهايةلتصنع1952يوليو

السياسىبالتقلبالحافلالسجلهذاولعل. 1943عامالبريطانىالمصرىلالتحادرئيسًااختيارهمصالحهم
وتمتعه، للشعبيةباشاعفيفىحافظافتقاديفسر، واإلنجليزبالقصرواالرتباط، النقيضإلىالنقيضمن

.الملكىللديوانرئيسًاعينعندماالمعارضةصحافةفىذلكعنالتعبيرتموقد، الجماهيرببغض

أشاروقد- فاروقالملكوخال- نازلىالملكةشقيق – باشاصبرىشريفلمحمدالرابعةوالترجمة
التقريريذكرالذى) سيفالكولونيل (الفرنساوىباشاسليمانأحفادمنكونهإلىاألمريكيةالسفارةتقرير
لتدريب1820عامعلىمحمدخدمةفىللعملسيفجاءالحقيقةوفى، نابليونبصحبةمصرإلىجاءأنه
حربألركانرئيسًاعين" الفرنساوىسليمان "باسموتسميةإسالمهوبعد. الحديثالمصرىالجيشنواة
فىالحديثالمصرىالجيشخاضهاالتىالحروبكلفىباشاإبراهيمقيادةتحتوخدم، المصرىالجيش
محمدوكان) عندئذتركيًاقاضيًاكانالذى (باشاشريفمحمدالبنبناتهإحدىزوجوقد. علىمحمدعهد
وردالتىالمشهورةالمغنيةأما. الزيجةهذهمنانحدرواالذيناألحفادبينمننازلىوأختهصبرىشريف
الملكلرفضالزيجةتتمولم، كلثومأمفكانتباشاصبرىشريفلمحمدزواجكمشروعالتقريرفىذكرها

.ذلكعلىالموافقة) البالطمجلس(

دوائرفىواسعنفوذمنلهكانماإلىيرجعباشاصبرىشريفبمحمداألمريكيةالسفارةواهتمام
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بين) الرسمىغير (الوسيطدورللعبدائمًارشحهمما، السياسيةاألحزاببقادةالوثيقةولصالته، القصر
.األزماتأوقاتفىالسياسيةاألحزابوقادةالملك

يوثقأناستطاع، األصللبنانىصحفىوهو، باشاثابتلكريممستفيضةترجمةالخامسةوالترجمة
الحربأواخرمنذالسياسيةالساحةوعلىاقصردوائرفىمركزيًادورًايلعبوأنفاروقبالملكصلته
عنفضًال، األربعيناتمنذاألمريكيةللسفارةالهامة" المعلوماتمصادر "بينمنوكان، الثانيةالعالمية
السياسىالعامالرأىالهتماممثارًاأصبحقدكانولما، البريطانيةالسفارةبدوائروالحميمةالوثيقةصالته
السفارةعلىلزامًاكانفقد، األخيرةباشاسرىحسينوزارةفىوزيرًاتعينهبعدالجماهيرسخطوموضع
.القصرفىرجلهاعنمفصلبتقريرالخارجيةتوافىأناألمريكية

رأسهمعلىيأتى، األهميةبالغةمواقعفىالقصرمصالحخدموافلرجال، األخيرةاألربعةالتراجمأما
بمناسبةعنهتقريرهاإعدادعلىالسفارةحرصتالذىالمسلحةللقواتالعامالقائدباشاحيدرمحمدالفريق
الذى (النظامأعمدةمنباعتباره) 1952يناير26 (القاهرةحريقأحداثمواجهةفىالجيشلعبهالذىالدور
الملكومستشاربريطانيالدىمصرسفيرباشاعمروالفتاحلعبدترجمةوكذلك). عندئذيحتضركان
فىنتائجمنالسياسىصعودهعلىيترتبقدلماتحسبًاالتقريروجاء) 1951ديسمبر (الخارجيةللشئون
27 (ماهرعلىوزارةفىللداخليةوزيرًاتعيينهبمناسبةالمراغىمرتضىأحمدترجمةذلكيلى. المستقبل

حسينللواءاألخيرةوالترجمة. الملكإلىالمجالبهذاالخبرةذاتالعناصرأقربمنباعتباره)، 1952يناير
والءضمانفىدورًاتلعبالتىالهامةالعناصرأحدباعتبارهالمسلحةبالقواتاألركانرئيسبكفريد
فىاألركانرئيسمنصبفريدحسينتولىمافبعد، ذلكعكساألحداثأثبتتماوسرعان، للملكالجيش

مابقدراألحرارالضباطبقيادةالجيشحركةفاجأته، شهوراألربعةعلىقليًاليزيدبما1952مارس14
.بالقاهرةاألمريكيةالسفارةوكذلك، واألجنبيةالوطنيةالسياسيةالقوىكلفاجأت
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(*)باشاسرىحسين

،1949يوليو26فىالوزارةرئاسةفى) السعدى (باشاالهادىعبدإبراهيمباشاسرىحسينخلف

أنأساسعلىشكلتالوزارةأنورغم. الوفدفيهابماالرئيسيةاألحزابكلتمثلائتالفيةحكومةوشكل
حكومتههدفأن- أغسطسمنالثانىفى -باشاسرىأعلن، االنتخاباتوتديرلتعدانتقاليةوزارةتكون
انتخاباتوإدارة، العاماألمنعلىوالحفاظ، النيلوادىووحدةالسويسقناةقاعدةعناإلنجليزجالءتحقيق
األحزاببهاقامتالتىالمناوراتأنغير، منصبهفىطويًاليبقىأنيأملبأنهانطباعًاأعطىوبذلك، حرة

أعاق، المرتقبةاالنتخاباتفىلآلخرينبالنسبةوضعهلتحسينمنهاكلوسعى، االئتالففىالمشاركة
.بناءةسياسةألىالحكومةتحقيقإمكانية

محاباةعلىاألمثلةأبرزومن، الوفدلصالحاعتبارهمنواألحرارالسعديينأسقطأنسرىلبثوما
وظيفتهنفسإلىمنصبهمنالسعديةالميولصاحبالداخليةوزارةوكيلبكعامرالرحمنعبدنقلالوفد
ذلكوأعقب. الوفدىالمواصالتوزيرالدينسراجفؤادرئاسةتحتأصبحوبذلك، المواصالتبوزارة
الغرضوكانالداخليةبوزارةاإلداريةالمناصبفىواسعةتنقالتحركةعلىالوزراءمجلسموافقة
األحوالمنكثيروفى. االنتخاباتإدارةعنالمسئولينالحكومةموظفىحيادمنالتأكدالحركةلتلكالمعلن
متحمسينأومحايدينآخرونبهمواستبدل، األحرارأوالسعدييننحوبميولهمالمعروفينالموظفينإبعادتم

.للوفد

عندئذ)، 1949نوفمبر3 (الوزارةسقوطفىأخيرًااألخرىاألحزابوعنادالوفدتصلبتسببوقد
الجديدةالوزارةتشكيلفتم، االنتخاباتلتدير" محايدة "وزارةيشكلأنباشاسرىحسينمنالملكطلب
جرتالتىاالنتخاباتفىانتصارًاالوفدوحقق. للقصربالوالءمعظمهمعرفالذينالمستقلينمنبالكامل
).1950يناير12 (باشاالنحاسمصطفىوخلفهباشاسرىفاستقال، 1950ينايرفى

باشاسرىوكان. الملكىللديوانرئيسًا، الوزارةرئاسةمناستقالتهفورباشاسرىحسينوعين
بالملكالشخصيةعالقتهوكانت. ووالءبإخالصورغباتهالملكتعليماتبتنفيذقامقدللوزارةرئاستهأثناء
مما1949عامفريدةطلقعندماالملكعلنًاتنتقدكانت – فريدةالملكخالة –باشاسرىحرمأنرغـم، جيدة
معتعاملفقد، الملكىالديوانرئاسةتولىمابعدتدهورتبالملكباشاسرىعالقةولكن. الملكأغضب
فىورغبته، لهالمحددالدورمنأكبردورللعبوسعى)، ناريمانمن (زواجهوعارض، بجفاءالملك
المرغوبغيرالعناصر "منالقصرتطهيرفىورغبته، باشاالنحاسمعوخالفاته، إسرائيلمعالصلح
.1950إبريل3فىاستقالتهتقديمعلىأجبر، وأخيرًا" فيها

عضويتهجانبإلىالواسعةأعمالهإلدارةباشاسرىتفرغ، الملكىالديوانرئاسةمناستقالتهوبعد
.األعلىاالستشارىاالقتصادىوبالمجلسالشيوخبمجلس

األخيروزارةسقوطقبلباشاالهاللىنجيبألحمدمحتملكخليفةباشاسرىحسيناسموردوقد

(*) USNA, Confidential Biographic Data, DOS 776, 521/ 7-1152, Cairo, July, 11, 1952.
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"محايدة "حكومةلتشكيلباشاسرىاستدعاءيتمقد، باشاالهاللىاستقالةحالةفىأنهفقيل، أسابيعببضعة

عندبالقبوليحظىكان، منهالملكنفورمنالرغمفعلى. 1949عامحدثكما، تمامًااالنتخاباتبإجراءتقوم
.الجديدةالوزارةلتشكيلباشاسرىاستدعاءتم، يونيو28فىالستقالتهالهاللىتقديموبعد. األحزابجميع

يعلنأنيستطعلمباشاسرىألن، الحديثمصرتاريخفىوزاريةأزمةأطولوقوعذلكعنونتج
إصرارأولهما : عاملينإلىذلكويرجع. يوليومنالثانىمنالمبكرةالساعاتفىإالوزارتهتشكيلعن
اآلخرينالمرشحينمنقويةمعارضةذلكولقى (الوزراءبينمنباشاثابتكريميكونأنعلىباشاسرى
السابقةالوزارةفىوالبحريةللحربيةووزيرًاللداخليةوزيرًاكانالذىباشاالمراغىأنوثانيهما)، للوزارة
منالمراغىبإبعادالمشكلةحلتموقد. الجديدالوزارىالتشكيلفىمعًابالوزارتيناالحتفاظعلىأصر
والحربية، الخارجيةبوزارتىلنفسهباشاسرىحسينواحتفظ. للدولةوزيرًاثابتكريموتعيينالتشكيل
.والبحرية

ذكر، لحكومتهاألساسىالسياسىالخطضمنهوالذىالملكإلىرفعهالذىالتكليفقبولخطابوفى
ولكن، والجالءالنيلوادىوحدةفىالوطنيةاألهدافلتحقيقجهدهاكلتبذلسوفحكومتهأنباشاسرى
أساسعلىالبرلمانىالحكمإلقامةتسعىحكومتهأنوأضاف، للبرلمانتتركسوفالنهائيةالكلمة

.األمةمصلحةفيهلماالجميعخاللهامنيتعاونمتينةقواعدوعلى، سليمديمقراطى

خاللمنالجاريةالشئونفىنظرهوجهةعنعبر، الوزارةتشكيلباشاسرىحسينتولىوقبيل
،يونيو15فى، أميناإلخوانيملكهاالتىاليومية" األخبار "جريدةمناألولىبالطبعةنشرتصحفيةمقابلة

عنالعدولأوللدستورمنظمغيرتعديلألىمعارضتهبإعالنخفىطرفمنباشاالهاللىحكومةفهاجم
لحلالمناسبالوقتتتخيرلممصرأنقالالبريطانى – المصرىبالنزاعيتعلقوفيما. المباشراالنتخاب
أنوأكد. البعضبعضهامعتختلفواألحزاب، نفسهاعلىمنقسمةكانتاألمةألنالتفاوضبطريقالنزاع
مواجهةفىالنيلوادىووحدةالجالءفىحقوقهامصرإعطاءفىصعوبةتجدسوفبريطانيةحكومةأى
غالبيةبتأييدوفعليًارسميًاتحظىالالحاليةالمصريةالحكومةأنوخاصة "معادىبريطانىعامرأى
الألنناولكن، السودانونستغللنستعمرالالوحدةعلىنصرإننا "أعلنالنيلوادىلوحدةوبالنسبة". األمة
باشاسرىكانولما". معًاوالسودانمصرمصلحةفىفالوحدة. النيلمياهعلىأجنبيةدولةتسيطرأننقبل
المصرىالعامالرأىمنهامقطاعأىأماموضعهيحسنأنيستطعلمفهو، اإلنجليزنحوبميلهمعروفا
.بنسيانهايسمحونسوفأعداءهأنيبدووال، التصريحاتهذهبمثل
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(*)باشايوسفحسن

الوزيربأعمالالقائم : إلى
األدنىللشرقالوزيرمساعد – بايرود : من

.يوليوأولصباح11الساعةمعهمقابلتكم – باشايوسفحسن : الموضوع

مناألولالثالثاءيومسيقابلكمالذى – الملكىالديوانوكيل – باشايوسفحسنلحياةترجمةمرفق
.صباحًاعشرالحاديةالساعة) 1952 (يوليو

 :التاليةاالتجاهاتمعهحديثكميتخذأنواقترح

حسننظروجهةفإن)، الماضى (األسبوعنهايةفىمصرشهدتهاالتىالسياسيةباألحداثيتعلقفيما
لعبيوسفحسنأنقيلأنهوخاصة، األهميةمندرجةعلىالجديدةوالحكومةباشاسرىفىباشايوسف
.1949عامللوزراءرئيسًاباشاسرىتعيينفىومؤثرًاهامًادورًا

المفاوضاتعلىأثرمنالوزارىالتغيرعلىيترتبقدماعلىنحكمأننستطيعالوبينما
مستمرةالمحادثاتعلىلتبقىجهدهاقصارىالجديدةالحكومةتبذلأننأملفإننا)، البريطانية – المصرية(

جهدمنتستطيعماكللبذلمستعدةاألمريكيةالمتحدةوالواليات. الحاليةالجمودحالةمنوتحركها
.مرضيةمشتركةاتفاقيةعقدإلىالتوصلعلى) وبريطانيامصر (الصديقينالبلدينلمساعدة

لتشملمجالهاتوسيعنؤيدكما، السودانيينمعالمصريةالمحادثاتاستمرارنؤيدسوفأنناكما
باستطاعةأنهنعتقدونحن. اآلراءكلالمشاوراتتغطىحتىالسودانفىالسياسيةالفصائلكلممثلى

أنهنعتقد، األحوالجميعوفى. البريطانيينمنمقبوًاليكونقدتفاهمإلىالتوصلوالسودانيينالمصريين
.الرأىنفسيشاركونناالبريطانيينأننعلمونحناالتصاالتتقطعأالبمكاناألهميةمن

باشايوسفحسنحياةترجمةمرفق
سريةأمنمعلومات
شخصيةترجمةتقرير

،وطهرانوبرلينحيفافىالدبلوماسىالسلكفىخدم – الملكىالديوانوكيل – باشايوسفحسن

-حياتهمطلعفى – واشتغلالقانوندرسوقد، عامًا49اآلنالعمرمنيبلغ. المتحدةوالواليات، وبريطانيا

أصبحثم، البدايةفىللنشرعامًامديرًافكان، الداخليةبوزارةالمناصببعضشغلوقد. بالقاهرةبالمحاماة
إلبعاداأللمانمعالمصريينبعضتعاونعندما – الثانيةالعالميةالحربمطلعوفى. للوزارةمديرًا

فىبذلكفكان، والمطبوعاتالصحافةعلىالرقابةمسئوليةيوسفحسنتولى – مصرعنالبريطانيين
.ألمانيًاوسامًابمنحهذلكعلىكوفئأنهوقيل، لأللمانمعاديةمقاالتينشرونمنبمعاقبةلهيسمحوضع

(*) USNA, Confidential Security Information, DOS 774-521/6-3052, from the Assistant Secretary to the Acting
Secretary, June 30, 1952.



عباسرءوف. دأمريكيةعيونفىمصريةشخصيات

17www.RaoufAbbas.orgصفحة

منبضغطالرقيبوظيفةمنيوسفحسنطرد، 1942فىالحكمإلىباشاالنحاسوصلوعندما
كانفاروقالملكولكن، القصرفىللعملاالختيارعليهوقععندئذ، لأللمانمواليًااعتبروهالذيناإلنجليز
العربىللقسممديرًاعينهوأخيرًا، البالطوظائفمنغيرهافىأوثانتشريفاتىوظيفةفىتعيينهبينحائرًا
مؤقتًارئيسًاعينباشاحسنينأحمدوفاةوبعد، الملكىللديوانوكيًالعين، 1945عاموفى. الملكىبالديوان
لطلباستجابةمنصبهفىاستمرولكنه، االستقالةفىيوسفحسنرغبوقد. 1946أكتوبرفىللديوان
.الملك

حكومةبتشكيلباشاسرىالملككلف، 1949فىباشاالهادىعبدإبراهيمحكومةسقوطأعقابوفى
الرئيسباعتباره -يوسفحسنأنوقيل. 1950ينايرأوائلإجراؤهاالمقرراالنتخاباتإجراءقبلائتالفية
ووفقًا. الملكعلىتأثيرمنلهكانمابسببالوزارىالتغييرهذاعنمسئوًالكان- الملكىللديوانالمؤقت
يوسفحسننصح – للحكومةالمواليةاألسبوعية" ساعةآخر "مجلةمراسل – هيكلحسنينيذكرهلما
عقدحولبريطانيامعللتفاوضإمكانيةهناكتكونلنفإنه؛ الوفديةالمعارضةتتوقفلممابأنهالملك
حسينالمستقلالسياسىإلىتشكيلهاأسندثمومن، محايدةحكومةتشكيلاألفضلمنولذلك، جديدةمعاهدة
وكيًاليوسفحسنوظل، الملكىللديوانرئيسًاباشاسرىعين، االنتخاباتالوفدكسبوعندما. باشاسرى
1950أبريلوفى. المتحدةبالوالياتالمصرىالسفيرمنصبلشغلمتوقعًامرشحًااعتبرولكنه، للديوان

باشايوسفحسنبتعيينالفورعلىالملكوقام، الصحيةحالتهبحجةالديوانرئاسةمنباشاسرىاستقال
.الملكىالديوانرئيسبأعمالقائمًا

زوجتهوبصحبته) أمريكا (هناإلىجاءوقد. مراتعدةالمتحدةالوالياتباشايوسفحسنزاروقد
وهى، المالكةاألسرةإلىزوجتهوتنتمى. سكسسليكفىالمتحدةاألمماجتماعلحضور1947عامفى

،هادئةحياةيعيشان، االجتماعيةالناحيةومن. المتحدةالوالياتأصدقاءمنيعتبرانوهما، الجاذبيةشديدة

أنهإال" الملكرجل "يعدأنهورغم. الكوكتيلحفالتحضورعلىالنيلشاطئعلىالتمشيةويفضالن
ضوءعلى، للجميعالواضحمن "أنهذكرالكوريةللمسألةوبالنسبة. تردددونالغربسياساتحاليًايساند
األمريكاناعتباريمكنالأنهكوريافىاألمريكيةوالقواتالجنوبيينالكوريينعنداالستعدادفىالقصور
شجبتهالذىالثالثىالتصريحصدروعندما". الكورىالصراعفىالمعتدونهمالجنوبيينالكوريينأو

عنالعربيةالصحافةفىقيلعماالنظربغضأنهباشايوسفحسنقال، صحفهافىالعربيةالبالدمعظم
يتحدثباشايوسفحسنأن – أيضًا – البريطانيونويقول". بهسعيدًايزالالالملك "فإن، الثالثىالتصريح
.حقيقيًامغزىالذكرسالفةلتصريحاتهيجعلمما، الملكبلسان
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(*)باشاعفيفىحافظ

 –المصريةالمعاهدةفىالنظرإعادةمفاوضاتفىالمصرىالوفدفىعضوًاباشاعفيفىحافظكان

األمنمجلسجلساتبرئاسةوقامالمتحدةباألممالسنةنفسفىمصربتمثيلوقام. 1946عاماإلنجليزية
.قصيرةلفترة

أعمالهإدارةإلىاهتمامهوصرف، السياسىالعملعنالتقاعدبموقفباشاعفيفىحافظوتمسك
منيستقيلسوفأنه1950عامإبريلفىوأشيع. 1951أغسطسحتىالواسعةالماليةومصالحهالخاصة
،مصربنكشركاتإدارةفىواسعةصالحياتلهيتيحالذىالقوىمنصبهيتركثمومن، مصربنكرئاسة

شملجمعفىهامًادورًايلعبأنهقيلفقد، االستقالةتلكفىالنظرإعادةمنهطلبقدأنهيبدوولكن
.الكبيرةمصربنكشركاتداخلالمتنافرةالمجموعات

مقابلةفأجرى، 1951أغسطس25فىالسياسىالعملعنتقاعدهمنفجأةباشاعفيفىحافظوبرز
معاهدةعنودافع، بريطانيامعجديدةمعاهدةبإبرامفيهاطالب، اليوميةاألهرامجريدةمعمطولةهامة

إلىميلهأعلنالذىالوحيدالمصرىالسياسىفكان. والغربمصربينالتعاونجسوربمدوطالب، 1936
.البريطانية – المصرية1936معاهدةإلغاءعشيةالغرب

لوقتشاغرًاظلالذىالمنصبوهو، الملكىللديوانرئيسًاالملكاختاره، 1951ديسمبر24وفى
،بريطانيامعللتفاهمميلمنعفيفىحافظعنعرفلماخاصةداللةلهمؤشرًاالتعيينهذاوجاء. طويل

صحافةرحبتوقد. المعارضةإلىمنتميًايعدوبذلك، مستقًالكونهعنفضًال، الغربنحوميلهوكذلك
.مرًانقدًاونقدوه"، أمريكى-أنجلورأسمالى "بأنهالمتطرفونوصفهبينما، للمنصبباختيارهالمعارضة

(*)USNA, Confidential Biographic Data, Hafez Afifi Pasha DOS 774.521/1-1052, Cairo, Jan 10, 1951.
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(*)باشاصبرىشريفمحمد

شقيقوهو، اجتماعيًامرموقة، الثراءبالغةألسرة1895فىبالقاهرةولد، باشاصبرىشريفمحمد
معمصرإلىجاءالذىالفرنسى) سيفالكولونيل (باشاسليمانأحفادومن، فاروقالملكوالدةنازلىالملك
.باشاسليمانيسمىوأصبحاإلسالمواعتنق، نابليون

،1919عامالحكومةبخدمةوالتحق، الخديويةالحقوقمدرسةفىصبرىشريفمحمدتخرجوقد

أنصبرىلبثوما، لمكتبهمديرًاصبرىاختارللوزراءرئيسًايكنعدلىأصبحعندما، بعامينذلكوبعد
.واحدةوبنتولدانالزواجهذاوأثمر)، 1933عامتوفيتالتى (يكنعدلىابنةمنتزوج

مديرًاعين، 1923يوليو16وفى. الوزراءلمجلسالعامللسكرتيرمساعدًا1922عامصبرىعينوقد
الوزارةعامسكرتيرمنصبليشغلالخارجيةوزارةإلىنقلثم، الداخليةبوزارةالبلدياتلمصلحةعامًا

26فىالباشاويةبرتبةفؤادالملكعليهوأنعم). 1936-1931 (الخارجيةلوزارةوكيًالثم) 1925-1931(

.1936مارس

األميررأسهالذىالوصايةبمجلسعضوًاباشاصبرىشريفمحمدعين، فؤادالملكوفاةوعند
حتىبالمجلسعضوًاوظل). 1936مايو8 (باشاعزتالعزيزعبدهوالثالثالعضووكان، علىمحمد
بقرارالشيوخبمجلسعضوًاصبرىأصبحذلكوبعد. 1937يوليو29فىالقانونيةالسنفاروقالملكبلوغ
.السنينمنالعديدبالمجلسوظل، فاروقالملكأصدرهتعيين

لإلنشاءاتالمصريةالشركةرئيسفهو، الواسعةأعمالهإلدارةباشاصبرىتفرغ، 1937عامومنذ
ونائب، الكيماويةوالصناعاتلألعالفالمصريةالشركةورئيس، للتأمينالنيلشركةورئيس، والهندسة
 :شركاتإدارةمجلسوعضو، واالستثمارلألقطانفرغلىوشركة، المصرىاألهلىالبنكمنكلرئيس

وشركة، المصريةالثلجوشركة، القاهرةلمياهالمساهمةوالشركة، للسكرالعامةوالشركة، السويسقناة
.طره – بورتالندأسمنت

أسمهأنإال، وزاريًامنصبًايتوللمأنهورغم. بالسياسةاتصلفيمادائمًامستقًالباشاصبرىوكان
بعد، أولهما : مرتينالوزراءرئيسمنصبعليهوعرض. ائتالفيةلحكومةمحتملكرئيسكثيرًاتردد
يوليو25فىباشاالهادىعبدإبراهيمحكومةسقوطبعد، وثانيها؛ 1946فبرايرفىباشاالنقراشىاغتيال
قادةمعالوديةوصالتهبالملكالحميمةعالقتهإلىالسياسيةالدوائرفىنفوذمنبهيتمتعماويعود. 1949
،ضعيفًايعتبركانولما. سياسيةأزمةوقعتكلمااسمهيترددالحالىالوقتوفى. السياسيةاألحزابجميع

منهاكليشعر، السياسيةاألحزابجميععندمقبولةشخصيةاعتبرفقد، القراراتخاذعلىالقدرةإلىيفتقر
فىالمختلفةاألحزاببينالسالميحققأنيستطيعالبأنهاالعتقادكان، السببولهذا، احتوائهباستطاعتهأن

.الوزراءرئيسمنصبيتولىأندائمًارفضولذلك، ائتالفيةحكومة

الملكةوأمه، الملكبيننشبتالتىالخالفاترغم، فاروقبالملكطيبةعالقةعلىباشاصبرىوظل
(*)USNA, Confidential Biographic Data, DOS 774.521/6-1952, Cairo, June 19, 1952.
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ملكيًامرسومًاأصدرالذى، فاروقالملكإرادةغيرعلىغالىرياضمنفتحيةاألميرةزواجبسببنازلى
صبرىأبداهبماتأثرقدالملكأنوقيل. الملكىاللقبمنأمهبحرمان) 1950أغسطس7بتاريخ38رقم(
باشاصبرىفقام، الحكومةبتشكيلالنحاسبتكليفالخاصة1942فبرايرأزمةخاللالوالءمنباشا
االحتجاجمنهموطلب، السياسيةاألحزابلقادةخاصاجتماععقدإلىبالدعوةجانبهمنشخصيةبمبادرة
.الملكعلىفرضهيطلبماعلىبشدة

معالتعاونيقبلوال. متملقأنهالبعضويرى، االجتماعىالصعيدعلىللغايةنشيطباشاوصبرى
االستقامةحيثمنطيبةبسمعةيتمتعولكنه. معهصحفيةمقابالتإجراءاتدائمًاويرفض، الصحافة
علىبأنهسنواتمنذإشاعةسرتولكن، 1933عامزوجتهتوفيتمنذأخرىمرةيتزوجولم. والنزاهة
.بهاالزواجيعتزموأنهمشهورةبمغنيةعالقة

إلىإضافة، بطالقةواإلنجليزيةالفرنسيةيتحدث، الثقافةمنعاليةدرجةعلىرجلباشاوصبرى
ولقضاء. العربىللمتحفاألعلىالمجلسوكذلك، الملكيةالمصريةالجغرافيةالجمعيةرئيسوهو، العربية
.البلياردبلعبويستمتعالسينمائيةاألفالممشاهدةيفضل، الفراغأوقات
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(*)باشاثابتكريم

وهو – ثابتخليل، والدهكانحيث1902فىالسودان – بالخرطومولد، الدولةوزير، باشاثابتكريم
بالجامعةوتعلم1873عامبلبنانالقامةبديرثابتخليلمولدوكان. صحفيًايعمل – لبنانىأصلمنمصرى
ووالدة. 1951عاماستقالتهحتى1936من) المصرى (الشيوخبمجلسعضوًاوكان، ببيروتاألمريكية
اليومية" المقطم "جريدةويمتلكلبنانىأصلمنأيضًاوهو، مكاريوسالدكتورابنةكانتثابتكريم

.صروفيعقوبوالدكتورباشانمرالدكتورمعباالشتراكالمسائية

الكاثوليكيةبالمدارستعليمهتلقى، المشيخيينالبروتستانتمنوعائلتهثابتكريمأنورغم
،بالسودانوالدهمعبالصحافةعملهبدايةكانتوقد. االبتدائيةالمرحلةيتجاوزلمتعليمهولكن، بالقاهرة

رئيسًاوالدهأصبحالتى" المقطم "تحريرأسرةإلىثابتكريمانضمالقاهرةإلىالعائلةنزحتوعندما
.لتحريرها

زعماءمنعددمعمقابالتإجراءفىنجحعندما، وكاتبكصحفىثابتلكريمبروزأولوكان
.الصحافةدنيافىقدرهمنزادمما، وغيرهموأتاتورك، وهتلر، موسولينىذلكفىبماالسياسيينالعصر

زيارتهعندالعراقملكاألولفيصلالملكورافق، العربىالعالمقادةمعظممقابلةاستطاع، الطريقةوبنفس
ملك، فؤادالملك : "بعنوانفؤادالملكعنكتابمنهاالتراجمكتبمنعددًاونشر، 1932عامإليران
.التالىالعامفىنشرتفاروقللملكأخرىوترجمة، 1944عامنشر" النهضة

تأسيسفىالفتحأبومحمودمعليشترك" المقطم "تحريرأسرةثابتكريمترك، 1935عاموفى
نصيبالفتحأبواشترى، واحدبعامذلكوبعد)، اليومللوفدالمؤيدةالصحفأبرز" (المصرى "جريدة
وخالل. قبلمنعليهيحصلكانبماأكبربراتب" المقطم "إلىعادالذىثابتكريمبينهمومنشركائه
.المعروفةالعربيةالدورياتمنبعددأيضًاثابتكريماشتغل، الصحفىعمله

فؤادالملكانتباهوجذب، القصردوائرداخلطريقهيشقأن – صاعدكصحفى – ثابتكريمونجح
عنأبعدولكنه، طفًالكانمنذفاروقالملكعرفوقد. 1927عامأورباإلىرحلتهفىلهمرافقتهأثناء
وفاةوبعد. يمقتهكانالملكىالديوانرئاسةتولىالذىباشاحسنينأحمدألنفؤادالملكموتبعدالقصر
الشابالملكتقديرنالأنلبثوما، القصردوائرفىالظهورإلىثابتكريمعاد، 1944عامباشاحسنين
،باشاجالدوادجار، ثابتكريمأصبححتىقليلوقتسوىيمضولم. عنهكتبهاالتىالترجمةبسبب

.ثقتهوموضعللملكمقربينأصدقاءمجموعةيشكلون، رشاديوسفوالدكتور

كانترشاديوسفزوجةأنويشاع (الملكعلىلنفوذهمترتاحوالتمقتهمفريدةالملكةوكانت
منالكثيرلهسببالذىالملكةموقفعلىوردًا. بهمصلتهيقطعأنالملكوطالبت)، فاروقعشيقة
خلقكما، فريدةللملكةوصيفةرشادناهدزوجتهوعين، للبالططبيبًارشاديوسفبتعيينالملكقام، الضيق
بتعيين- 1949عام – الملكقام، فريدةطالقوبعد. ثابتكريمبهاوعينللديوانالصحفىالمستشاروظيفة

(*)USNA, Confidential Biographic Data, DOS 774.521/7-1852, Cairo, July 18, 1952.
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.بالقصرالشرفوصيفةثابتكريمزوجةسركيسهيلين

تتضمنلمالدولةميزانيةأنرغم، 1946عامفىللملكصحفيًامستشارًاثابتكريمتعيينكان
البيانفى1946مايو28فىالصفةبهذهمرةألولثابتكريماسموظهر، الدرجةلتلكماليًااعتمادًا
منبالقربتقعالتىالملكيةالضيعة، بأنشاصالعربوالرؤساءالملوكاجتماععنصدرالذىالصحفى
.القاهرة

،المصريةلإلذاعةمستشارًاأصبحأنثابتكريملبثما، للملكصحفيًامستشارًاعملهإلىوإضافة

حصلكما. الباشاويةرتبةالملكمنحه1949يوليو30وفى، 1946مايو28فىالبيكويةرتبةمنحقدوكان
متوسطثابتوكريم). 1951مارس29 (األكبرالنيلوشاحبينهامنالهامةالمصريةاألوسمةمنعددعلى
تلكمعظمعلىحصلأنهالبيانعنوجلى، مصرفىالكبرىالشركاتمنعددرئاسةيتولى، الثراء

للملكشخصيًاممثًال، ودمشقوبيروتوبغدادعمانزار، 1948عاموفى، بالقصرعالقتهبسببالمناصب
.البالدتلكورؤساءلملوكفاروقالملكمنحهاالتىواألوسمةالهدايابعضلتسليم

ناحيةمنالملكبينيوفقأناستطاععندماسنواتثالثمنذالذروةالملكعلىثابتكريمتأثيروبلغ
شرح) بالقاهرةاألمريكية (السفارةأعضاءأحدمعلهحديثوفى. أخرىناحيةمنوالوفدباشاوالنحاس
كانتالتى" القصروزارات "بينالحكمتداوليستمرأنالممكنمنيعدلمبأنهالملكأقنعكيفلرجلنا
الحياةإلىللعودةاألسستوضعأنالضرورىمنأنهيرونالناسوأن، السابقةالسنواتخاللمصرتحكم

ذلكتحقيقفىثابتكريمونجح. والوفدالقصربينالتوفيقيتمأنوالملكالبالدمصلحةمنوأنه، البرلمانية
.التعاونعلىقائمةبالقصرالوفدعالقةفكانت) 1951يونيوحتى (بالقصروجودهطوال

 –األحوالمعظمفى – أخطاءمنيرتكبهوماالملكسلوكعلىالعامالرأىسخطمعظموقعوقد

ال، فاسدين – شكدون – معظمهمكانالذينالملكومستشارىأصدقاءوهم"، القصرشلة "سمىماعلى
بنصيبحظىفقد، الملكعلىالكبيربتأثيرهمعروفًاثابتكريمكانولما. الشخصيةمصالحهمإالتهمهم
.مصرفىالشعبيةمنحرمانًاالناسأكثرمناآلنيعدوهو، العامالرأىكراهيةمناألسد

محمدمحموداستقالفقد. بليغًاضررًابمركزهأضرت، فضيحةفىثابتكريمتورط، 1950عاموفى
،الماليةالسجالتفىالتالعباتبعضمسئوليةتحملرفضألنه – المحاسباتديوانرئيس – بكمحمود

بمبلغيتعلقاألمرذلكوكان. عنهالطرفإغماضالحكومةوطلبت، ثابتكريمإلىنسبمابينهامنوكان
يسعىحتى" عمولة "بصفةباإلسكندريةالمساواةمستشفىمنثابتكريمعليهاحصلجنيهًاآالفخمسة
فىالمسألةأثيرت، مايووفى. جنيهًاألفمائةقدرهاللمستشفىإعانةلتخصيصالماليةوزارةلدى

،الملكإلىاستقالتهقدمالذىثابتكريمعنالدفاعالحكومةوحاولت، الشيوخمجلسفىقدماستجواب

مصطفى – المسألةأثارالذىالمجلسعضوعدل، ثابتكريمحظولحسن). مايو30 (قبولهارفضولكنه
الحكومةعارضتهالذىاالستجوابإسقاطفتم، الموضوعفىتحقيقبإجراءالمطالبةعن – بكمرعى
.قويةمعارضة
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ثابتكريمأحسفقد. الحكمإلىالوفدوصولبعدوالملكثابتكريمبينتدريجيًايدبالخالفوبدأ
.الوجودفىتستمرأنللملكيةقدرإذا، بناًءقياديًادورًاويلعبالشخصىسلوكهمنيغيرأنيجبالملكأن

يمكنالأنهأكد، 1951يونيوفى) بالقاهرةاألمريكية (السفارةرجالوأحدثابتكريمبيندارحديثففى
طليعتهموفىوالجاهالثروةأصحابجانبمنجديدموقفخاللمنإالمصرفىالسياسىالوضعتحسين
إلىوصلالملكعندمركزهأنيعتقدأنهوأضاف. مرًانقدًاالوفدحكومةوفسادعجزوانتقد، نفسهالملك
عليهويعرض، األوربيةرحلتهمنفاروقيعودعندمابآرائهالملكيواجهأنينوىوأنه، األزمةنقطة
.قبولهاعلىويصرفورًاباستقالتهإليهيتقدمفسوف، لمشورتهالملكيستجبلمفإذا، السياسىللوضعتحليله

االستقالةبخطابأرسلالذىالصحفىمستشارهاستقالةقبلقدالملكأنأعلن، 1951أكتوبر15وفى
بعدأنهالطريفومن. صحيةأسبابإلىاالستقالةوأسندت، العالجبحجةهناكإلىسافرحيثأوربامن
الستقالتهأخرىأسبابًا – نفسهالسفارةرجلإلىحديثفى – ذكر، 1952مايوفىأوربامنثابتكريمعودة
عند (شعواءحملةضدهشنواالملكةاقاربأن – 1951صيففى – بأورباوجودهأثناءعلمفقد. للملك
الحملةتحققأنقبلاستقالتهيقدمأناألفضلمنوجد، لهمالتصدىاستطاعتهبعدمأحسولما)، الملك

.بخدماتهمتمسكًاالملكفيهيزالالالذىالوقتوفى، غرضها

تزايدبسبب" القصرشلة "منأصدقائهنصيحةعلىبناءثابتكريماستقال، أخرىلمصادرووفقًا
قبلالقصرمنينسحبوبذلك، خدمتهمنطردهإلىالملكيضطرأنعندهايخشىلدرجةلهالشعبىالعداء
تضمنربماالذىاستقالتهوراءالسببكانومهما. المعارضةنيرانتخمدبعدمايعودثم، وضعهيسوءأن

لإلذاعةكمستشارمنصبهمنيستقللمفهو، بالقصرقدمموضعلثابتزالفال، كلهذلكمنمزيجًا
،االستقالةبعدبالملكطيبةاستمرتعالقتهأنوالشك، الملكىبالقصروصيفةزوجتهوالزالت، المصرية

".ثابتكريمصديقى "بقولهالخاصةأحاديثهفىإليهيشيرفاروقكانفقد

المعلوماتمصادرمندائمًاوكان، األمريكيةالمتحدةللوالياتوالصداقةالودروحيكنثابتوكريم
.المصرىبالواقعمعرفةوأكثرهاالسياسيةالعقولأدقمنيعدفهو)، بالقاهرةاألمريكية (للسفارةالهامة

يقولوأن، تامةبصراحةإليهالحديثيستطيعالذىبالملكالمحيطينبيتمنالوحيدالشخصأنهيؤكدوهو
،عظيمًاكانالملكعلىتأثيرهأنذلكمنويبدو. ذلكإلىالضرورةتدعوعندما، يسمعهأنيحبالماله

أنهوالريب. وحدهامصالحهلخدمةبالقصروضعهيستثمربأنهوالقول، ذلكعكسيشاعمماالرغمعلى
ضوءعلىغريباأمرهلكانذلكيفعللمإذاولكنه، مركزهلدعموضعهلهأتاحهافرصةكلمناستفاد
.مصرفىالسائدةالعادات

حديثفى – نظرهلوجهاتإطارًاثابتكريمرسم، أوربامنعودتهبعد، 1952مايوأوائلوفى
أنفذكر. مصرفىالسائدةالسياسيةاألوضاععن) – بالقاهرةاألمريكية (السفارةرجلنفسمعطويل
.بالملكاتصالهاتأثيرومدىدرجةتحددهإنما، فاروقالملكظلفىمصرفىحكومةكلفشلأونجاح

فىالفرقةبثفىينجحفلم، أهدافهجميعتحقيقفىفشل- عندئذالوزراءرئيس – باشاالهاللىأنإلىوأشار
لواألخيرالهدفأنثابتوذكر. اإلدارةتطهيرفىأو، اإلنجليزمعاتفاقإلىالوصولفىأو، الوفدصفوف
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األخيرةالعشرالسنواتفىحكامهأنيعرفالعادىالمواطنيجعلسوفألنه، سيئةنتائجعنهلنتجتحقق
الملكسمعةتدهورإلىيؤدىقدالحقيقةلهذهالجمهورإدراكوأن، اللصوصمنكانوا – األقلعلى– 

.الحكوماتتعيينعنالمسئولباعتباره

تتصلالذريعةبأىباشاالهاللىنجيبحكومةبطردالملكقيامضرورةثابترأى، السببولهذا
عندئذ – كانالذى (باشاالمراغىمثل" الملكرجال "أحدبهيستبدلوأن، البريطانية – المصريةبالعالقات

أنالجديدةالحكومةمنالملكيطلبأنويجب. باشاسرىحسينأو) والبحريةوالحربيةللداخليةوزيرًا– 
بناءإعادةيكفلبشكلللجمهوريقدمان، الزراعىلإلصالحومشروعواسعاجتماعىإصالحخطةتعد
االقتصادىاإلصالحعلىتركزأنيجبالحكومةهذهأنيقولثابتكريمومضى. المتداعيةالملكمكانة

خاللحرةانتخاباتإلجراءالعدةتعدوأن، البريطانى – المصرىالنزاععلىالتركيزمنبدًالواالجتماعى
نتيجةالحكمفىتستمرأناستطاعت، اإلصالحىبرنامجهاالحكومةهذهنفذتفإذا. شهورسبعةأوستة

.الساحةعلىالبقاءأرادإذانفسه" يطهر "أنالوفدعلىويصبح، االنتخاباتفىنجاحها

الهاللىحكومةقدمت، 1952يونيو28وفى، الملكمعاالجتماعاتمنسلسلةثابتكريمعقدوقد
جاءوقد، باشاسرىحسينشكلهاالتىالجديدةالوزارةفىدولةوزيرباشاثابتكريموعين، استقالتهاباشا
واجهتالتىالصعوبةمنجانبًاوكان، الحديثمصرتاريخفىسياسيةأزمةأطولبعدالوزارةهذهتشكيل
فىثابتكريمتضمالتىالوزارةنفسفىيكونواأنعلىاآلخرينالمرشحيناعتراضالوزارةتشكيل

.عضويتها

علىالحرصهومتاعبمنلهذلكسببهمارغموزارتهإلىباشاثابتبضمباشاسرىقرارولعل
مصالحيخدمأنهرغمالملكمعالتعاملفىيرتاحالباشافسرى، القصرمعالوصلهمزةدوريلعبأن

 –األمربدايةفى – رفض، 1950عامالملكىللديوانرئيسًاباشاسرىكانوعندما. تامبوالءالقصر

الطريقةكانتتلكأنلهتبينعندماولكن. بالملكاالرتباطشديدكانالذىثابتخاللمنالملكمعالتعامل
ولكنهما، الماضىفىوثابتسرىبينخالفاتهناككانتلقد. موقفهعنعدل، الملكإلىللوصولالمثلى
.المشتركةمصالحهماأجلمنمعًاسياسيًاالعمليجيدان

نسيمماهر – حدادألفرد – عهدسليم – السفارةمراسالت : المصادر
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(*)باشاحيدرمحمدالفريق

19منوالبحريةالحربيةوزيرمنصبتولى – المسلحةللقواتالعامالقائد – باشاحيدرمحمدالفريق

هىمتعاقبةحكوماتأربعفىبمنصبهمحتفظًا1950يناير12فىللحكمالوفدعودةحتى1947نوفمبر
.باشاسرىحسينوحكومتى، باشاالهادىعبدإبراهيم، النقراشىفهمىمحمد : حكومات

كانوعندما. للوفدلدودوعدوللملكمطيعخادم – سياسىحزبأىإلىينتمىالالذى – وحيدر
وفضضربفىبصرامتهاشتهر – 1934عام – باشاراسلتوماسالسيرقيادةتحتبالبوليسضابطًا

.الوفديةالسياسيةالمظاهرات

فىباشاحيدرمحمدتعيينعلىحريصًاالملككان، 1950ينايرفىالحكمإلىالوفدعودةوبعد
أجلمنخصيصًاالمسلحةللقواتالعامالقائدمنصبأنشئفبرايرأوائلوفى، الوزارةخارجرفيعمنصب
ملكىمرسومصدر1950فبراير19وفى. للملكقدمتهالحكومةجانبمنهامتنازلبمثابةفكان، حيدر
.المنصبهذافىباشاحيدربتعيين

يعطىأنهيعتقدونالذينالشبانالضباطبينبشعبيةباشاحيدريحظىال، المسلحةللقواتعاموكقائد
منثالثمائةنحوعبر، شهوربضعةوخالل. ولشخصهللملكالموالينللضباطالترقياتفىاألفضلية
عنبتنحيتهتطالبالتىالمنشوراتوطبعوا، للملكااللتماساتوقدموا، بأسلوبهضيقهمعنالضباط
.منصبه

بارتكابالهامةالشخصياتوبعضالمصرىالجيشضباطمنعدداتهم1950عامربيعوفى
باشاحيدرووجه، فلسطينحربخاللالمصرىللجيشوالذخائراألسلحةشراءبصفقاتتتصلتجاوزات
ضدالموجهالتهمفىبالتحقيقالعامالنائبتكليففيهطالبًاوالبحريةالحربيةوزيرإلىيونيوفىخطابًا
تلكوقوععندوالبحريةللحربيةوزيرًاحيدركانولما". حولهمالشكوكجميعإلزالة "الجيشضباط

فىمتورطًاكاننفسهحيدرأنالعامالرأىمنكبيرقطاعواعتقد، باإلهمالالصحافةاتهمتهفقد، التجاوزات
.التجاوزاتتلك

أومدنيةمحكمةأماميحاكمونسوفالمتهمينالضبطكانإذامامعروفًايكنلم1950خريفوحتى
باشاحيدراختصاصفىيقعالعسكريةالمحاكمةحالةفىالقضاةتعيينكانولما. عسكريةمحكمة
الضباطتبرئةحالةفىالنقدليتفادىاالستقالةعلىحريصًاكانفقد، المسلحةللقواتالعامالقائدباعتباره
كباربعضإبعادالعدلوزيرإلىرفعهالذىتقريرهفىالعامالنائباقترح1950نوفمبر8وفى. المتهمين
هوفيماالمحكمةأمامبحريةبشهاداتهمالضباطيدلىأنالنيابةتضمنحتىباشاحيدرفيهمبماالضباط
ذلكمنأسابيععدةقبل، الملكعلىعرضقدباشاحيدروكان. تهممنالكبارالضباطهؤالءإلىمنسوب
حيدرقدم، نوفمبر9وفى. موقعهفىاالستمرارعلىحثهالملكولكن، منصبهمناستقالتهيقبلأنالتاريخ
،الوقتذلكوفى. الحكومةرئيسباشابالنحاسالتقىبعدمايومينبعدالملكفقبلهاأخرىمرةاستقالتهباشا

(*)USNA, Confidential Biographic Data, DOS 774.521/2-752, Cairo, Feb. 7, 1952.
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تهدفباشابحيدرالملكتضحيةوكانتالفضيحةتلكفىبالتورطاتهمواقدالملكحاشيةأعضاءبعضكان
توصيةمعتمشيًا، الحاشيةمناألشخاصأولئكبإبعادالملكطالبتالتىالمعارضةضغوطتخفيفإلى
استقالةأنالحكومةببياناتوجاءبالصحفنشرقدأنهورغم. نفسهباشاحيدرلرغبةوتلبية، العامالنائب
حدثتالتىالمزايداتخضمفىذلكنسيانتمفقد، التحقيقمهمةلتسهيلمؤقتطابعذاتكانتباشاحيدر
.عندئذ

فىمعهالظهورتعمدهفىنهائيةبصفةباشابحيدرالتضحيةعدمعلىالملكحرصوتجلى
ملكىمرسومصدر، 1951أبريل29وفى. التقاعدالئحةعلىفيهكانالذىالوقتفى، العامةالمناسبات
محاكمتهممنبدًالمدنيةمحكمةأمامالمتهمينالضباطمحاكمةتقررتبعدمامنصبهإلىباشاحيدربإعادة
.الفضيحةإعالنصاحبالذىالسخطثورةتهدأوبدأت، عسكريًا

،الجيششئونإدارةفىالقصرتدخالتبسبباألخيرةالشهورفىكثيرًاباشاحيدروضعتدهوروقد

والزال، الوالءغيابعلىدليلهناكليسولكن، الضباطصغارصفوفبينمدىأبعدالسخطبلغوقد
اآلنالسياسيةأفكارهفإن، اإلنجليزنحوبميلهاتهمقدحيدركانوإذا. الملكىبالرضايتمتعباشاحيدر
األراضىمنكبيرةمساحاتيمتلكإذ، الثراءمنكبيربقدريتمتعوهو. تمامًاالقصرأفكارتعكس
.ملتزممسلموهو، الحكومةمنراتبهاستالمالوقتلبعضرفضوقد، الزراعية

سيدهجانبإلىبحزمباشاحيدروقفالهاويةشفاعلىاألموركانعندما، 1952يناير26وفى
.الصعوبةبالغةظروففىالقاهرةعلىبالسيطرةبقيادتهالجيشوقام، الملك
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(*)باشاعمروالفتاحعبد

لمصروسفيرًاالملكىللديوانالخارجيةللشئونمستشارًا – مؤخرًا – باشاعمروالفتاحعبدعين
األولفؤادبجامعةواالقتصادالقانوندرس، 1909يناير14فىمصرصعيدفىولد. بريطانيالدى

محاميًاسجلوقد، بانجلترااكسفوردبجامعةوالتأمينوالبنوك، الدستورىالقانونذلكبعدودرس)، القاهرة(
.1931عاملندنفىالبريطانيةالمحاكمأمام

بطلوظل، 1930عامالهواةببطولةففاز، إنجلترافىمشهوراسكواشكالعبعمروبرزوقد
كابتنوأصبحالمسابقةفيهيدخللمالذى1934عامعدافيما1937-31بينفيمااالسكواشفىبريطانيا
1938فىالبريطانىاالسكواشالتحادفنياومستشارًاوبطًال1936عاملالسكواشالبريطانىالفريق

"،المبارياتسيكلوجية "بعنوانوالثانى" االسكواشفن "بعنوانأحدهمااللعبةهذهفىكتابانوألف. 1939و

.أيضًاالموضوعهذاحولماشيئًاوألف، الطيورمراقبةهىاألخرىوهوايته

الوظيفةهذهفىوظل، 1939عامبلندنالمصريةللسفارةقانونيًامستشارًاعمروالفتاحعبدعينوقد
عاموفى، 1942حتى1940منالبريطانيةالمصريةالتجارةغرفةسكرتيرمنصبشغلكما، سنواتأربع

ثم، بلندنالمصريةبالسفارةمفوضًاوزيرًاعين1944عاموفى، فاروقالملكمنالباشاويةرتبةمنح1943
.1945عامالعظمىبريطانيالدىسفيرًا

محمدألحمدالحميمةصداقتهإلىالدبلوماسىالسلكفىبسرعةالترقىلسلمباشاعمروارتقاءويعود
باشاحسنيناستخدموقد. 1946عاموفاتهحتىسنواتلعدةالملكىللديوانرئيسًاكانالذىباشاحسنين
لتعيينالطريقمهدأنهويبدو، بالحكومةالهامةالمناصبفىللقصروبوالئهمبهميوثقمنلتعييننفوذه
الرسمىغيرمصرسفير "بأنهعمروتصفأنالصحفبعضإلىأوعزعندما، لندنبسفارةباشاعمرو
وبصالته، االسكواشمبارياتفىاشتراكهخاللمنخدماتمنلمصرقدمهبمااإلشادةوتمت، ببريطانيا
.إنجلترافىالواسعةاالجتماعية

سفيرًاباشاعمروالفتاحعبدعينعندماشديدًاهجومًاباشاالنقراشىحكومةالمعارضةهاجمتوقد
انتمائهمنأكثربريطانياإلىمنتميًايبدووألنه، سنهلصغرالتعيينهذاالوفدصحافةوانتقدت، بريطانيافى
طهكتبوقد. العامللمنصبتؤهلهالتىالخبرةإلىوالفتقاره، هناكالطويلةاإلقامةتلكبعدمصرإلى

.التعيينهذافيهاينتقدمقاالتسلسلةباشاحسين

الذىباشانشأتحسناستقالةبعدالعاممنيقربلماشاغرًابلندنالمصرىالسفيرمنصبوكان
والقصرالحكومةاستطاعةعدمإلىالشاغرالمنصبشغلفىالتأخيرويعزى. عمروقبليشغلهكان

بارزًاانتصارًايعدباشاعمروالفتاحعبدتعيينوكان، للمنصبالمناسبالشخصحولاتفاقإلىالوصول
.للقصر

نفسهمنواثقغيراألولىللوهلةبداأنهقيل، بريطانيالدىكسفيرمنصبهباشاعمروتولىوعندما
ذلكعلىتغلبأنلبثماولكنه، متوقعًاكانمماأقلأداءهفكان، المنصببأعباءالقيامعلىمقدرتهومن

(*) USNA, Confidential Biographic Information, DOS 7740521/1-1952, Cairo, Jan 15, 1952.
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الطويلةإقامتهنتيجةاكتسبهاالتىالطويلةولخبرتهالبريطانيةوالتقاليدوبالعاداتباإلنجليزيةلمعرفته
نجحأنهإلىالتقاريروتشير، لبالدهقديرممثلأنهأثبتوبذلك. المتنفذةبالدوائرالوثيقةوصالته، ببريطانيا
فاروقالملكسمعةتمسالتىاألخبارنشرعدمعلىالبريطانيةالصحفلحثالشخصىنفوذهاستخدامفى

عنمرةغيروأعرب، باشاعمروفىتمامًايثق، فاروقوالملك. وللقصرالمصريةللحكومةالحرجوتسبب
.التامةثقتهموضعسفيرلندنفىلديهيكونألنسعادته

قد، 1946ديسمبر8حتىفبراير16منالوزراءرئيسمنصبشغلالذىباشاصدقىأنوقيل
بيفن – صدقىمعاهدةمشروعإلىالتوصلتممابعدولكن، باشاعمروالفتاحعبدكفاءةفىالشكساروه
%90بأنصرحباشاصدقىأنإلىالتقاريرتشير، باشاعمروفيهاشاركالتىالمفاوضاتخاللمن1946

.باشاعمروإلىيعودتحققالذىالنجاحفضلمن

.البريطانيةبالمؤسساتالشديدإعجابهيخفىوال، البريطانيةبميولهمعروفباشاعمروالفتاحوعبد

بعدولكن، 1951يونيوحتى – الوفدىالخارجيةوزير – باشاالدينصالحبمحمدطيبةعالقةعلىوكان
علىموافقتهعدمبسببالخارجيةوزيرويتجاهلالقصرعلىاتصاالتهيقصرباشاعمروكانالتاريخذلك

بهاقامزيارةخالل – شهربنصفذلكبعدباشاالدينصالحمعتشاجروقد. للحكومةالخارجيةالسياسة
باشاعمرووعارض. قيوددونالعملحريةالحكومةأعطتهإذاإاللندنإلىالعودةبعدموهدد، للقاهرة
بعد1951ديسمبرفىلباريسزيارتهوخالل. 1899عامللسودانالثنائىالحكمواتفاقية1936معاهدةإلغاء

الدينصالحمحمدرئاستهوتولىعقدهالمصريينللدبلوماسيينمؤتمرحضوررفض، لندنمناستدعائه
الدينصالحبينذلكبعدتمالذىلالجتماعالترتيباتإعدادعلىعمروواقتصر، الخارجيةوزيرباشا

.البريطانىالخارجيةوزيرايدنوأنتونى

قصد، بريطانياعلىاحتجاجًالهالمصريةالحكومةاستدعاءعلىبناءالقاهرةإلىعودتهوعند
اتصاالتأجرىأنهذلكإلىأضف. الخارجيةوزارةإلىتوجههمنبدًالمباشرةالملكىالقصرباشاعمرو
باشافرجإبراهيمأنحتىالحكوميةالخارجيةللسياسةبمعارضتهمالمعروفينالبارزينالساسةبعضمع
عمرواتصاالتعنينشرقدفيماالحذرتوخىالصحفمنيطلبأنإلىاضطربالنيابةالخارجيةوزير
عمروأنوقيل. الخارجيةبوزارةلهاعالقةالشخصيةتصرفاتباعتبارها، القاهرةإلىعودتهبعدباشا
عفيفىتعيينأعلنوقد، شهوربعدةذلكقبلالملكىللديوانرئيسًاباشاعفيفىحافظبتعيينالملكنصحباشا
باشاعمروالفتاحعبدتعيينقرارالوقتنفسفىأعلنكما، 1951ديسمبر24فىالمنصبهذافىباشا

بعدمالشعورأنإالالتعيينلقرارىالوفدارتياحعدمورغم. الملكىبالديوانالخارجيةللشئونمستشارًا
والتدخالت، باشاعفيفىحافظلتعيينمضادشعورمنالوفديضمرهمايفوقباشاعمرولتعييناالرتياح
مثيرًايكونسوفطويًالالمنصبهذافىبقاءهأنوالحق. الفعالأثرهالهايكونوقدملحوظةعمروضد

.للدهشة

سرًاالزواجأبقىوقدإنجليزيةسيدةمنسرًامتزوجباشاعمروأنإلىبهاموثوقمصادروتشير
حسنأننذكرأنالطريفومن. أجنبياتمنالمصريينالدبلوماسيينبزواجيسمحالالمصرىالقانونألن
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منصبهمناالستقالةإلىاضطرقد- باشاعمروقبللندنفىمصرسفيرمنصبشغلالذى -باشانشأت
.إنجليزيةمنزواجهبسبب
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(*)بكالمراغىمرتضىأحمد

وهو، 1908يوليو14فىجرجامديرية، بالمراغهولد، الداخليةوزيربكالمراغىمرتضىأحمد
مفتيًاوالدهكانحيثبالسودانصباهفترةعاشوقد. لألزهرشيخًاكانالذىالمراغىمصطفىالشيخنجل
.األولفؤادوجامعة، بالقاهرةالثانويةالخديويةوالمدرسة، بالخرطومغوردونكليةفىتعليمهتلقى. هناك

محمدأصبحوعندما. سنواتلعدةالعدلبوزارةتخرجهبعدوعمل. 1932عامالحقوقكليةفىتخرج
.لهخاصاسكرتيرًاالمراغىاختار) 1939-37 (للوزراءرئيساباشامحمود

ألغىفقد، النواببمجلسالدائرةمقعديشغللمولكنه، 1938عامالمراغةدائرةعنانتخابهتموقد
عندما1941عامالحكومةخدمةإلىوعاد. المجلسلعضويةالقانونحددهاالتىالسنبلوغهلعدمانتخابه
لمحافظةكوكيلمنصبهوفى، الموقعذلكفىطيبةسمعةواكتسب، بورسعيدلمحافظةوكيًالعين

وظيفةإلىرقى، 1944عاموفى. الغذاءاستهالكوترشيدالتموينلشئونتامةبكفاءةإلدارتهاإلسكندرية
وكانت). 1947-46 (قنافمدير، القليوبيةمديرثم، سويفبنىمديرمنصبذلكبعدوشغل، السويسمحافظ
مرتضىفاستطاع، أعواملعدةاستمركبيرتينعائلتينبينثأريًاصراعًاالوقتذلكفىتعانىقنامديرية
.قنامديريةإلىوالنظاماألمنيعيدوأن، العائلتينبينالخالفيسوىأنالمراغى

عامرالرحمنلعبدخلفًاالداخليةبوزارةالعاملألمنعامًامديرًاالمراغىعين، 1947نوفمبر13وفى
.الداخليةوزارةوكيلدرجةإلىالمراغىترقيةتمت1948يونيو27وفى. للوزارةوكيًالرقىالذىبك

بينهالخالفاتمنسلسلةوقوعبعدالداخليةوزارةمنمرتضىالمراغىأحمداستقال1950أبريلوفى
أبريل20وفى. 1950ينايرفىللحكمالوفدعودةبعدالداخليةوزارةتولىالذىباشاالدينسراجفؤادوبين

ماهرعلىوزارةفىللداخليةوزيرًاعينحتىمنصبهفىوظل، لإلسكندريةمحافظًاالمراغىعين، 1950
).1952يناير27 (باشا

عضو (بكالمراغىحسنوشقيقهتربطه، للقصرالوالءشديدوهو، سياسيًامستقًالالمراغىظلوقد
مشيخةوالدهماتولىأيامإلىالصداقةهذهوترجع. فاروقبالملكشخصيةصداقة) المستقلالنوابمجلس
بالقصرالقويةالمراغىعالقاتأنوالشك. الدراسةفىفاروقللملكالمراغىحسنوزمالة، األزهر
معالتعاملفىفظاظتهورغم. عاليةإداريةبقدراتيتمتعبأنهيوصفوهو. الوظيفيةحياتهفىساعدته

.اإلنجليزإلىميال، األجانبمعالتعاملفىمتحفظأنهإالالمصريين

(*) USNA, Confidential Biographic Information, DOS 774.521/2-1652, Cairo, Feb. 16, 1952.
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(*)بكفريدحسيناللواء

األركانرئيس
برتبةفيهاوتخرج1915أكتوبرفىالحربيةبالمدرسةالتحق، 1898ديسمبرفىولد، بكفريدحسين

المصرىبالجيشخدماألولىالعالميةالحربسنواتمنبقىماوخالل، 1917مارسفىثانمالزم
مصرىضابطأولأصبحوبذلك، اليدويةالقنابلاستخدامعلىتدريبيةبفرقةالتحقحيث، بالسودان
بالمدرسةمدرسًاعين، بعدفيما) النقيب (اليوزباشىرتبةإلىترقيتهوبعد. المجالذلكفىمتخصص
)العميد (واألميراالى) العقيد (القائمقامرتبةمنالمصريينالضباطومعظم، سنواتعدةهناكوظلالحربية

)المقدم (البكباشىرتبةإلىترقيتهبعدالحربيةالمدرسةحربأركانأصبح. تالميذهبينمنكانوااليوم

.القائمقامرتبةإلىرقىوعندئذ، البدنيةالتربيةمدرسةقيادةوتولى

للدراساتاختيرواالذينالضباطأوائلبينمنفريدحسينكان، الحربأركانكليةإنشاءوعند
الحربانتهاءبعد1945عامإنجلتراإلىفأوفد، دفعتهعلىاألولترتيبهكانفيهاتخرجوعندما، العليا
والتنظيمالعسكرىالتدريبإلدارةمديرًاعينالبعثةمنعودتهوعند، راقيًاتدريبًاليتلقى، الثانيةالعالمية
األميراالىرتبةإلىرقى1947عاموفى. الماليةوشئونهالجيشميزانيةعنمسئولةإدارةوهى، بالجيش
الملكىبالحرسخدمتهخاللورقى، فلسطينحربفىقيادتهتحتشاركالذىالملكىللحرسقائدًاوعين
التالىالعامفىوعين، القاهرةلمنطقةقائدًاليصبح1948عامفىالملكىالحرسوترك. اللواءرتبةإلى

.الجيشأركانلرئيسمساعدًا

أركانرئيسباشاوالمهدىالمسلحةللقواتالعامالقائدباشاحيدرأعفىعندما، 1950نوفمبروفى
مايوحتىاألركانرئيسبعملقائمًابكفريدحسينأصبح، األسلحةفضيحةإطارفىمنصيبهمامنالجيش
.االستيداعإلىبكفريدإحالةفتمت، منصبهماإلىباشاوالمهدىباشاحيدرأعيدعندما1951

)األمريكية (بالسفارةالعسكرىللملحقتقريرفىورد، 1951مايوفىبكفريدبتقاعديتعلقوفيما

:مايلى1951يونيو30بتاريخ

وتوقع، مؤقتةبصفةاألركانرئيسبعملقائمًاعينأنهيعلميكنلمبكفريدأنالمصادرتفيد"…. 
وزير (باشانصرترفضهاالتىاستقالتهبتقديمأملهخيبةعنوعبر. األركانرئيسمنصبإلىيرقىأن

راتبهنصفعلىالحصوللهيتيحوضعوهو، االستيداععلىذلكمنبدًالوأحيل)، والبحريةالحربية
".وقتأىفىللخدمةلالستدعاءعرضةويجعله

بالجيشالحربألركانرئيسًاوعين، العاملةللخدمةبكفريدحسيناستدعى، 1952مارس14وفى
)األمريكية(للسفارةالعسكرىالملحقأعدهامذكرةفىوجاء. التقاعدإلىأحيلالذىباشاللمهدىخلفًا

:مايلى1952مارس14بتاريخ

(*)USNA, Confidential Biographic Data, DOS 774.521/4-1152, Cairo, April 11, 1952.
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المهدىأنباألمسالمخابراتوكيلأبلغنيوقد، واالنضباطوالحرصباألمانةبكفريديشتهر"
وكيلحديثمنفهمتوقد. المصرىالملكىالجيشقيادةفىرخاوتهبسببالتقاعدإلىأحيل، باشا

للخدمةعودتهوأن، الجيشضباطبينبشعبيةيحظىوأنه، الخدمةإلىبعودتهسعيدبكفريدأنالمخابرات
.للجيشالحالىالوضعتدعمسوف

تمتالتىالحركةهذهأنالمعتقدومن، باشاحيدريدفىأداةمجردكانبأنهباشاالمهدىعرفوقد
".لهالجيشدعمليضمنالملكجانبمنأخرىمحاولةتمثل، شكدونالملكمنبأوامر

القولسبقوقد، الغربإلىميالالقصرمعجيدةبعالقةيحظىالذىبكفريدأنإلىالتقاريرويشير
مقصودتهويل – يبدوماعلى – ذلكولكن، لإلنجليزمشايعًاكانوأنهبريطانيامعالتعاونيفضلكانأنه

.اآلخرينعيونفىقدرهمنلإلنقاصأعداؤهيشيعه
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الثانىالفصل
السياسةرجال

حريقبعدالسلطةفىشاركوامنلبعضتراجمتقاريربإعدادبالقاهرةاألمريكيةالسفارةاهتمت
منتعانى، طرقمفرقعندتعيشعندئذمصركانتفقد)، 1952يناير27 (الوفدحكومةوإقالةالقاهرة

قد" الوفد "كانولما. االحتضارعالماتعليهبدتسياسىنظامظلفىواالجتماعىالسياسىاالضطراب
وصفتهالذى، باشاماهرعلىإلىالوزارةوأسندت، القاهرةحريقمسئوليةحمِّلبعدماالساحةعنغيِّب
بإعداداألمريكيةالسفارةاهتمتفقد، إنقاذهيمكنمالينقذجاءالذىالساعةبرجل" اليومأخبار "صحافة
الخالقعبدومحمد، باشاسامىصليبمثلوزارتهفىشاركوامنبعضجانبإلىلهمستفيضةترجمة
تنازلبعدالعرشعلىالوصايةمجلسوتشكيليوليوثورةقياموعشية، بكغالىومريت، باشاحسونة
عضوباشابركاتبهىالدينلمحمدبالترجمةالسفارةاهتمت، الثانىفؤادأحمدالطفللولدهفاروقالملك
.الوصايةمجلس

بينفيما (السفارةاهتمت، وزاريةمناصبلتوليهماألمريكيةالسفارةلهمترجمتمنجانبوإلى
هيكلحسينلمحمدترجمةفهناك، العامالسياسىبالعملالمشتغلينلبعضبالترجمة) 1952وابريليناير
وأحمد، المسلمينالشبانجمعيةرئيسباشاحربصالحومحمد)، الدستورييناألحرارحزبرئيس (باشا
الحركةزعيمةشفيقدريةالدكتورةثم، المسلمينلإلخوانالعامالمرشدالهضيبىوحسن، الفتاةزعيمحسين
.عندئذمصرفىالنسائية

األمريكيةالسفارةتتحسبهكانتماعلىالواضحةلداللتهاالفصلهذافىمعًاالتراجمهذهجمعناوقد
البدائلعنتبحثالسفارةفراحت، تاريخهامنالدقيقةالمرحلةتلكفىمصرتشهدهاقدتطوراتمن

.عليهاأكبردورللعبالمرشحةأوالسياسيةالساحةلشغلالمحتملة

***

ارتبطتأسرةسليلفهو، للعرشالوالءحيثمنباشاسرىبحسينالشبهقريبباشاماهروعلى
اشتطوا، اإلنجليزالعرشعلىالجالسعادىفإذا، القصرهوىعلىتوجههابصلةمؤشروحددتبالقصر
هذهوتبدو. العرشمصالحخدمةعندهماألسمىوالهدف، المهادنةفىبالغواهادنهمفإذا، معاداتهمفى

هذافى – ماهرعلىلعبوقد. ماهرأحمدشقيقهعند- أقلوبقدر -ماهرعلىعندأوضحبصورةالظاهرة
الطريقتمهيدعنهأسفرمما1920عامزغلولوسعديكنعدلىبينالجسورمدفىدورًا – السياق

"،االتحادحزب "فىعضويتهخاللمنالوزاريةالمناصبسلمصعودهوبدأ، ملنر – سعدلمفاوضات

فؤادالملكلحسابعمل) الدستورضد1928يونيوانقالب (باشامحمودمحمدوزارةإلىانضموعندما
بمجلسعضوًايصبحأنلهأتاحمما، اإلنجليزوبينبينهالصداقةجسوروامتدت، محمودمحمدضداألول
).المصرىاالقتصادعلىلسيطرتهموأداةلإلنجليزخاضعًاكانالذى (المصرىاألهلىالبنكإدارة
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علىقدراتهإلىالملكحاجةكانت، 1935يوليوأولفىفؤادالملكلديوانرئيسًاعينوعندما
عنبعيدًاكانعندماوحتى، باشانسيمتوفيقمنالتخلصللملكأتاحالذىاالختيارهذاوراءالمناورة
الديوانلرئاسةعودتهوكانت، الهامةاألموربعضفىاستشارتهعلىفاروقالملكحرص، المناصب
المناورةفىالعاديةغيركفاءتهماهرعلىاستثمرفقد، الوفدوزارةمنبالتخلصإيذانًا1937عامالملكى
سياسةنفذالثانيةالعالميةالحربقيامعشيةالوزارةرئاسةتولىوعندما، النحاسوزارةبسقوطلإلسراع
إلىدفعهمحتى) األمسأصدقاء (اإلنجليزطريقفىالعقباتووضعت، للمحورالميالهفاروقالملك

الوفدحكومةلبثتوما. القبولمنمفرًافاروقالملكأماميكنفلم، الوزارةمنطردهعلىاألصرار
.اإلنجليزإرادةعلىنزوًالبعزبتهإقامتهحددتأن) 1942فبراير4وزارة(

معتمشيًاالبريطانيةبالسفارةعالقتهتحسينعلىماهرعلىعمل، الثانيةالعالميةالحربوبعد
إلىوصولهحالةفىلمساندتهالصغيرةاألحزاببعضمنجبهةتكوينوحاول، فاروقالملكسياسة
1952ينايرفىاالالفرصةلهتتحولم، الوفدجماهيريةلموازنة) السراىمنبإيحاءكانذلكولعل (الحكم

وراءكانتالعامالسياسىوالعملبالقصروخبراتهصفاتهولعل. القاهرةحريقعقبالوزارةلتشكيل
يعرفالذىالوحيدالسياسىفهو، يوليوحركةأوائلفىالوزارةرئاسةليتولىلهاألحرارالضباطاختيار
مطالببجديةالملكإقناععلىالقدرةيملكالعرشخدمةفىرصيدهوبحكم، السراىمعيتعاملكيف

.األحرارالضباط

***

إلىانضمثم، وفديًافبدأ، كثيرًاالحزبىانتمائهفىتقلب، بارزًامحاميًافكان، باشاسامىصليبأما
إسماعيلحكومةفىمرةألولالوزارةدخلمنذكانوكذلك، السراىمصالحعنالمعبر" االتحادحزب"

-40ومن، 1934-33منالمدةفىالقصرسياسةتبنتالتىاألقليةبحكوماتعضوًافأصبح) 1933 (صدقى

سياسيةمواقفلهتكنولم)، 1952يناير (ماهرعلىوزارةفىشاركوأخيرًا، 1950-46ومن، 1942
.لهوالءهمكانثمومن، للعرشبمكانتهميدينونالذينالتكنوقراطمنيعدفهو، محددة

***

عندبالقاهرةاألمريكيةالسفارةأعدته، باشاحسونهالخالقعبدلمحمدترجمةالفصلهذاويضم
بالسفارةالسياسىالمستشارمساعدقدمكما)، 1952يناير27 (ماهرعلىحكومةفىللمعارفوزيرًاتعيينه
أثناءالباخرةنفسعلىصدفةالتقاهعندماحسونهلهأبداهاالتىواآلراءاألفكاربعضفيهقدمآخرتقريرًا
الخالقعبدكانوإذا). 1953فبراير (العربيةالدوللجامعةالعاماألمينمنصبلتولىنيويوركمنعودته
منوالده، للملكالوالءشديدكانأنهإال، سياسىبحزبيرتبطالمستقًاليظلأنعلىحريصًاحسونه
يعدفهو، السراىمحاسيبمنبعائالتمصاهراتشبكةوتربطهللعرشبالوالءالمشهوريناألزهرعلماء
.سياسيًاوليسالتكنوقراطمنأيضًا

***

،باشاغالىبطرسحفيدفهو، المستوزرينمنالمجموعةهذهبينمتميزةفشخصية، غالىمريتأما
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العملإلىاهتمامهغالىمريتصرفوقد. للخارجيةوزيرًاباشاغالىبطرسواصفوالدهوكان
النهضةجماعة "الثانيةالعالميةالحربأثناءفكون، السياسيةاألحزابعنبمنأىولكن، العامالسياسى
مالككبارإلىانتمائهورغم. الليبراليينالمثقفينمنونخبةمدكوربيومىإبراهيممعباالشتراك" القومية
فيماتفاقمتالتىاالجتماعيةالمسألةخطورةإلىففطن، راقيًااالجتماعىوعيهكان، الزراعيةاألراضى
"الزراعىاإلصالح "بعنوانكتابًافألف، الثانيةالعالميةالحربخاللحدتهاوزادتالعالميتينالحربينبين

المالككباربينالعالقةوتنظيم، الكبيرةالملكياتمنوالحدالزراعىباإلصالحاألخذضرورةإلىفيهدعا
عنوعبر. تذروالتبقىالالتىاالجتماعيةالثورةوقوعوتجنب، االجتماعىاالستقرارلتحقيقوالفالحين
"الحكوميةاألداةإصالح "وكتاب" الغدسياسة "كتابهفىوالسياسىاالجتماعىلإلصالحالشاملةرؤيته

،قليلةساعاتسوىالملكىالعهدفىالوزارةغالىمريتيتولولم. مدكورإبراهيممعباالشتراكألفهالذى

حلفحيث) 1952يوليو22 (باشاالهاللىنجيبأحمدوزارةفىوالقرويةالبلديةللشئونوزيرًاعينفقد
منتصفقبيلالجيشبحركةللقياماألحرارالضباطتحركقليلةبساعاتوبعدها، نفسهاليوممساءاليمين
علىتعديًالماهرعلىأجرىعندماوالقرويةالبلديةللشئونوزيرًا – وأخيرةأخرىمرة – وعين. الليل

 !ساعة48لمدةإالالمنصبيشغلفلمسبتمبر7فىاستقالتالوزارةولكن) 1952سبتمبر5 (وزارته

***

بدأ، لوالدهخاًالالوطنىالزعيمكانإذ، باشازغلولسعدأقرباءفمنباشابركاتالدينبهىمحمدأما
بالقاهرةاألمريكيةالسفارةأعدتهاالتىوالترجمةبنزاهتهوعرف، االستقاللآثرثموفديًاالسياسيةحياته
بفصليتعلقفيمابهاجاءماعدافيمادقيقةترجمةالعرشعلىالوصايةبمجلسعضوًااختيارهبمناسبة
باشايحيىالفتاحعبدوزارةفىاالشتراكقبولهبعد1933سبتمبرفىالوفدمنباشاالغرابلىنجيبمحمد
.بالتقريرجاءمانحوعلىصدقىإسماعيلوزارةفىوليس، لألوقافوزيرًا

***

باشاهيكلحسينمحمدعنالسفارةأعدتهاالتىالترجمة، دقتهافىبركاتالدينبهىترجمةويماثل
وآرائه، المتحدةاألممفىدورهبإبرازالتقريراهتمحيث، الدستورييناألحرارحزبرئيسباعتباره
لجامعةاألولىاالجتماعاتفىدورهوكذلك، السوفيتىلالتحادوكراهيتهللغربميلهعنالمعبرةالسياسية
العربيةالثقافةعنالمعبرينالكتابكباركأحدوالعربيةالمصريةالثقافيةالحياةمنوموقعه، العربيةالدول
.الحديثة

***

وماالثانيةالعالميةالحربمنالفترةعلىركزتفقدباشاحربصالحمحمداللواءترجمةعنأما
إلىتشرولم، قصيرةلفترة1939عامباشاماهرعلىوزارةفىالحربيةوزيرمنصبشغلمنذأى، بعدها
الحربنشبتوحين، بالقاهرةالحربيةالمدرسةفىوتخرج، 1890عامبأسوانولدفقد، قبلهاحياتهمسيرة
ضدالنضالفىاشتركحيثليبياإلىواتجهعملهفترك، بالسلومالحدودبسالحضابطًاكاناألولىالعالمية
وكيًالوأصبح، مصرإلىبالعودةلهسمحالحربنهايةوعند، السنوسيةالحركةصفوففىاإليطاليين
منأغسطسفىالحربيةوزارةتوليهقبيل1939عامالسواحلخفرلمصلحةمديرًاثمالسجونلمصلحة
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وعدائه، المعتدلةاإلسالميةبميولهعرف، 1940عامالمسلمينالشبانلجمعيةرئيسًاواختير، السنةنفس
.لإلنجليزالشديد

***

بمناسبة – الفتاةمصرزعيم – حسينأحمدعنمسهبًاتقريرًابالقاهرةاألمريكيةالسفارةأعدتوقد
المتسامحالجديدالثورىالنظاموموقف)، 1952يناير26 (القاهرةحريقفىالتورطتهمةمنساحتهإبراء
اتجاهاتعلىللتعرفتسعىكانتالتى (السفارةجعلالمتسامحالموقفهذاأنويبدو)، 1953ابريل (معه

.االتجاهاتتلكعنالمؤشراتبعضفيهترى) األحرارالضباط

***

حسنعنمسهببتقريراألمريكيةالخارجيةبموافاةاالهتمامإلىالسفارةدعتالتىاألسبابولعل
حسنأحمدفالشيخ، الثورةقيادةومجلساإلخوانبين) 1953فبراير (تقاربمنالحظتهماالهضيبى
قيامبعداإلخوانأعلنهالذىوالبرنامج، الثورةوزراءمنوزيرًاأصبحاإلرشادمكتبعضوالباقورى
أنالسفارةرأتولذلك، قراراتمناتخذتهماخاللمنالثورةقيادةمجلسسياسةعنهعبرتبأيامالثورة
تعلقماعداما، دقيقةبالتقريرالواردةوالمعلومات. الجديدالنظامصناعتوجهاتتوضحقدمؤشراتهناك
،الباقورىحسنأحمدالشيخإلىاالختيارهذافىالحاسمالدورونسبة، عامًامرشدًاالهضيبىباختيارمنها

كانلقد. إرادتهعلىينزلونالمكتبأعضاءيجعلالذىاإلرشادمكتبفىالوزنذلكللباقورىيكنفلم
،الثانيةالعالميةالحربأثناءسدتقدكانتأنبعدجديدمنالقصرمعالقنواتفتحإلىحاجةفىاإلخوان

،أعضائهامنالمعتقلينعنواإلفراجبوجودهااالعترافاستردادإلىحاجةفىكانتالجماعةأنوخاصة

أنفريقكلفظن، الجماعةقيادةداخلجناحلهفليس، األمثلاالختيار- عندئذ –الهضيبىحسنوكان
عديلأنهكلهذلكمنواألهم، بالعنفيتسمعملأىفىالتورطلهيسبقلمكما، عليهالتأثيرباستطاعته
جاءالهضيبىحسنفاختيار. الملكمنالمقربينالسراىموظفىكبارمنوهو، الملكيةالخاصةناظر
اإلخوانإلىحاجةفىكانالذىللملكبالنسبةأيضًامالئمًاوكان، اإلرشادمكتبنظروجهةمنمناسبًا
.للحكمعودتهبعدوخاصة، الوفدنفوذبهمليوازن

***

تضمنتوقد، مصرفىالنسائيةالحركةزعيمةشفيقدريةعنالفصلهذافىاألخيرةوالترجمة
السلبىالجيشحركةموقفبيانعلىالتقريروحرص، عمومًاالحركةوعننشاطهاعنوافيةمعلومات

.النسائيةوالحركةشفيقدريةمن) 1953ابريل(

***
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(*)باشاماهرعلى

بالقاهرةالخديويةالحقوقمدرسةفىتخرج1902
.بالقانوناالشتغالمارس1902-1905

األهليةبالمحاكمقاضيًاعين1905
.الخديويةالحقوقبمدرسةمدرس). باشا (النحاسمصطفىمعمحاماهمكتب1906

.العامةبالنيابةمفتش

االستئنافبمحكمةمستشار .  الحسبىالمجلسناظر1914
،مصربصعيداألقصرإلىنفى، للوفدوانضمالموظفينإلضرابتنظيمهبعدكمستشارعملهمناستقال1919

.المصرىبالوفدكعضوفرساىفىالصلحمؤتمرلحضورفرنساإلىمنفاهمنوهرب

أعضاءمنأربعةضمنواختيرملنراللوردلجنةمعللتفاوضلندنإلىذهبالذىالمصرىالوفدعضو1920
.المصرىالعامللرأىملنرمشروعلشرحالوفد

.الدولىالقانونعنكتابًاوألف، السياسىالعملواعتزل، الوفدمناستقال1922

الدولىللقانونوأستاذًا) األولفؤادجامعةالحقوقكليةاآلنوهى (الملكيةالحقوقلمدرسةناظرًاعين1923
.الدستورمشروعوضعتالتىباللجنةعضوًاثم)، 1924حتى(

المعارفلوزارةوكيًالعينكما) للقصرالموالى (االتحادلحزبممثًالالنواببمجلسعضوًاانتخب1924
.العمومية

).للقصرالموالى (االتحادحزبلرئيسنائبًا25-1933

رتبةمنح. االئتالفيةباشازيوربوزارةالعموميةللمعارفوزيرًا) 1926يونيو7إلى1925مارسومن(1925
الباشاوية

الوايلىدايرةعناالتحادلحزبكمرشحاالنتخاباتفىسقط1926
باشامحمودمحمدبوزارةللماليةوزيرًا) 1929أكتوبرحتى1928يونيومن(1928
.باشاصدقىاسماعيلبوزارةالعموميةللمعارفوزيرًا) 1931يوليوحتى1930يونيومن(1930

.للعدلوزيرًا) 1932أكتوبرحتى1931يوليومن(1931

.السياسىالعملواعتزلاالتحادحزبمناستقال1933

يناير30حتى1935يوليوأولمن (المصرىاألهلىللبنكومديرًا، األولفؤادجامعةبمجلسعضوًا1935
.الملكىللديوانرئيسًا) 1936

الحكومةفى (للداخليةووزيرًاللخارجيةووزيرًاللوزراءرئيسا) مايو9حتى1936يناير30من(1936
.الشيوخبمجلسعضواعينمايوفى). المحايدةاالنتقالية

(*)USNA, Confidential Biographic Data, DOS 774.521/2-952, Cairo, Feb. 9, 1952.
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الملكىللديوانرئيسًا) 1939أغسطسحتى1937نوفمبرمن(1937
.الملكميالدعيدبمناسبةاألوللفؤادالكبرىالقالدةوساممنح) فبراير(1938

.بفلسطينالخاصلندنمؤتمرفىشارك) مارس27حتىفبراير7من(1939

.للوزراءرئيسًا) 1940يونيو23حتى1939أغسطس18من(

.والسودانالصعيدفىبجولةقام1940

عندما1940يونيوحتى1939أغسطس18منللوزراءرئيسًاالثانيةللمرةباشاماهرعلىخدملقد
أنعندئذالملكأرادوقد. الملكإرادةضدذلككانولكن، البريطانيةالضغوطبسبباالستقالةإلىاضطر
رئيسًاالنحاسأصبحوبعدما. العرضقبولعدمعناعتذرماهرعلىولكن، الملكىللديوانرئيسًايعينه
إلىسريةمعلوماتتسريببتهمةباشاماهرعلىاعتقل، اإلنجليزمنوبإصرار، 1942عامفىللوزراء
عندما، 1944أكتوبرفىإالسراحهإطالقيتمولم. القاطعبالدليليثبتلماالتهامذلكأنرغم، اإليطاليين
متينةبصداقةباشاماهرعلىويرتبط. النحاسوزارةسقوطبعدللوزراءرئيسًاباشاماهرأحمدأخوهأصبح
وال. المحوريةميولهمابسببالحربخاللأيضًااعتقالاللذانباشاحربوصالحباشاالمصرىعزيزمع
الحكمبفشلاعتقادهإلىأيضًايعودبل، فحسبلإلنجليزعدائهإلىالمحورلدولماهرعلىتحمسيرجع

الدستورىبالحكميكترثالأصبحالملكىوللديوانللوزراءرئاستهخاللأنهوقيل. البرلمانىالديمقراطى
أوشخصيةمصلحةلخدمةوتنفيذهوضعهيتمإنماالبالدفىالعامةالسياسةإطارأنشعرألنه، مصرفى

.حزبيةمصالح

جريدةمعمقابلةفىذكرفقد، المعتقلمنخروجهبعدتغيرتقدالسياسيةماهرعلىأفكارأنويبدو
:1945أبريل20فىاألهرام

بالشعبالشعبحكومةبأنهالنكولنابراهامتعريفمنأدقللديمقراطيةتعريفهناكليس"
يمتعأنيتطلبالديمقراطىالحكمإلىالوصولولكن. عميقةمعانتحملولكنهابسيطةكلمات. وللشعب
تمثيلكانإذاإالبالديمقراطيةالحكميوصفأنيمكنوال. التامةوالحريةالسياسىباالستقاللالشعب
التىالعامةالمشكالتفىبرأيهيدلىأنفردلكليتاحأنذلكومعنى. عادًالتمثيًالوالمعارضةاألغلبية
قادرًاالفرديصبححتىولكن. والكتابةللتفكيرالتامةبالحريةإالذلكيتحققأنيمكنوال، بالدهفىتؤثر
الرفاهيةتحقيقهوالديمقراطىالحكمهدفألن، ذلكعلىمدربًايكونأنيجبآرائهعنالتعبيرعلى

.للشعبوالسعادة

جوانبكلمناقشةفىاإلنسانحريةعلىالقائمةالحقهالديمقراطيةروحالواحدالحزبنظاموينافى
منبدًالأحزاببالتعيشأنللبالداألفضلمنأنهوالحق. الشعبلرفاهيةأصلحماهوإلىللوصولاألمور
البرامجذاتاألحزاببوجوداقبلال، أخرىناحيةومن… عليهايسيطرواحدحزبهناكيكونأن

الصراعمنالقرنربعمدىعلىمصرعانتلقد. الشخصيةالمصالحإاليخدمالوجودهاألن… المتشابهة
المصالحعلىيقوماألحزابهذهعملألنبل، فحسبمتماثلةبرامجذاتأحزابهاألنال، الحزبى
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".كبيرحدإلىالشخصية

الدساتيرأنوقال، بالنفىأجاب، مصرفىفشلفدالدستورىالنظامكانإذاعماسؤالعلىوردًا
النظمعيبأن : "باشاماهرعلىوقال. والضرورةالتجربةضوءعلىتعديلهاليتمتوضعكالقوانين
إالالدستوريةالمؤسساتتنجحوال. أخرىناحيةمنواألمية، ناحيةمنالحزبىالنظامفىيكمنالدستورية

".متعلمًاالشعبوكانعاماالحزبىالنظامكانإذا

رجاًالتضمحزبيةغيرهيئةباعتبارها" الجديدالجيل "جماعةباشاماهرعلىنظم، 1945عاموفى
وقد. النشاطعنتوقفتأنالجماعةلبثتماولكن، للملكالتأييدحشدبهدفاألحزابمختلفمنبارزين
فيماللقصرالموالىاالتحادحزبلرئيسنائبًافكان، القصرنحوالمتحمسةبميولهباشاماهرعلىعرف
كان، 1937عامالملكىللديوانرئيسًاتعيينهوقبلللحزبالفعلىالرئيسيعدعندئذوكان، 1933-25بين
.نازلىالملكةوأمهفاروقللملكالمشورةلتقديم- شخصيةبصفة – القصرعلىيتردد

بمجلسعضوًاباشاماهرعلىكان، 1952يناير27فىللوزراءرئيسًاتعيينهوحتى1945عامومنذ
عضوًاكانكما. المصرىالعقارىللبنكورئيسًاللدولةاالقتصادىبالمجلسوعضوًااألولفؤادجامعة
.سنواتلعدةالشيوخبمجلس

ثارتوقد. الكثيرينبتأييدباشاماهرعلىيحظلم، وكفاءتهألمانتهإعجابمنبهيحظىماورغم
يضمالبزعامتهسياسىحزبإقامةمحاولتهعن1951عامأوائلالصحفيةبالتقاريروردتشائعات
ولم، المسلميناإلخوانجماعةمثلالمتطرفةالجماعاتبعضأيضًايضمبل، وحدهمالمعارضةمنمؤيديه
.لهالمعارضةقادةبتأييدموقفهتحسينفىنجحماهرعلىولكن، شئعنالجهودتلكتسفر

بقدربريطانيامعوديةبعالقاتاالحتفاظمزاياباشاماهرعلىيدرك، لإلنجليزعدائهسجلورغم
بريطانياعضويتهافىتضماألوسطالشرقعنللدفاعمنظمةإقامةإلى1946عامفىدعافقد. اإلمكان
معحديثفىولكن. األمريكيةالمتحدةالوالياتإلىمياًالويبدو، تمامًاللشيوعيةمعادوهو. العربيةوالدول
الحربفىالتورطلمسألةتقديرهعدمأبدى1951فبرايرفىبالقاهرةاألمريكيةالسفارةدبلوماسىأحد

المسالةوأن، الوجهماءحفظإلىتحتاجكانتألنهاعنيدًاموقفًااتخذتالمتحدةالوالياتأنوقال، الكورية
سياسىإلىتحولجيدجندى "بأنهوصفهالذىآرثرماكالجنرالونفذهوضعهكبيرخطأنتيجةجاءتكلها

".الخطأبطريق

االقتصاديةباألحوالطويلوقتمنذمهتمًا – المتحفظةالسياسةآرائهرغم -باشاماهرعلىوكان
المسألةعنتحدثواالذينالمصريينالزعماءأوائلمنوكان. مصرفىاالجتماعىاإلصالحوبمسألة

.الوطنىلالقتصادوزارةإنشاءمسئوليةتولى1929-28بينفيماللماليةوزيرًاكانوعندما. االجتماعية

بدراسةاختصالذىاالجتماعىلإلصالحاألعلىالمجلسأسس1936عامللوزارةاألولىرئاستهوخالل
للمرةالوزارةرئاسةتولىوعندما. تحسينهاعلىللعملالالزمةالتوصياتووضع، االجتماعيةاألحوال
بعنوانكتابًا1944-42بينفيمااعتقالهفترةخاللوألف. االجتماعيةالشئونوزارةأنشأ، 1939عامالثانية
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"مصرجبهة "سميتهيئةأسس، سراحهإطالقمنتقريبًاعاموبعد. ينشرأنلهيقدرلم" مصرإصالح"

جبهة "أنورغم. لهالترويجتولىواالقتصادىاالجتماعىلإلصالحبرنامجتنفيذإلىالدعوةمهمتهاكانت
لم، كلوعلى. ذلكإنكارعلىباشاماهرعلىحرص، جديدًاسياسيًاحزبًاالكثيرينرأىفىكانت" مصر
.توقفأننشاطهالبثفما، طويًالتعمرأنمصرلجبهةيقدر

اعتاد، النيلفىفخمةعوامةيمتلكأنهإال، المصرىبالمستوىثريًايعدالباشاماهرعلىأنورغم
تحققأنالممكنومن، بالدلتافدان208مساحتهاعزبةيمتلككما. الشتاءفصلفىالصعيدإلىبهااإلبحار
.جنيهآالفعشرةحوالىقدرهسنويًادخًالالعزبةهذهله

حكومةبطردالملكقامأنبعد1952يناير27مساءللوزراءرئيسًاباشاماهرعلىتعيينأعلنوقد
رئيسًاباشاماهرلعلىالملكاختيارويرجع. والنظاماألمنعلىالحفاظعنلعجزهاالسلطةمنالوفد

وألنه، السياسيةاألحزاببرؤساءطيبةعالقةعلىولكونه، للقصربالوالءالحافلسجلهإلىللحكومة
 –األقلعلى – وألنهالملكىالديوانرئيسباشاعفيفىلحافظحميمصديقأنهكما"، القوىبالرجل "يعرف

.لإلنجليزبعدائهمعروف

جبهة "إلقامةبرنامجًاطرحوقد. كبيرةتوفيقيةبقدراتيتمتعفهوانتهازيًاباشاماهرعلىكانولما
أنالمتوقعمنوليس. المسلميناإلخوانوحتىوالسعديين، المنشقينالوفديينمنجماعاتتضم" وطنية
الحالىبتأييدهمطويللوقتيحتفظوأن، معهالمتنوعالحشدهذاتعاونيضمنأنباستطاعتهيكون

.ذلكإلىيؤدىقدولكنهلحكومةالمبكرالسقوطبالضرورةيعنىالوهذا. لحكومته
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(*)باشاسامىصليب

سنًاالوزراءأكبروهو، 1883ابريل19فىبالمنصورةولد، المواصالتوزير، باشاسامىصليب
1905عامالخديويةالحقوقمدرسةفىتخرجهوبعد، بارزةقبطيةأسرةمنانحدروقد. الحاليةالحكومةفى

.1927-26فىأخرىومرة1925-24فىالمحاميننقابةلرئيسنائبًاواختير، سنواتعدةالمحاماةمارس

إلىمنتميًاذلكبعدأصبحثم، 1919عامالوطنيةالحركةفىنشطًامشاركًاباشاسامىصليبوكان
1937عامالحزبعضويةمناستقالوقد، للحزبالتنفيذيةباللجنةوعضوًاالدستورييناألحرارحزب

درجةإلىرقىثممساعدًاملكيًامستشارًاعين) 1929 -28 (باشامحمودمحمدوزارةوخالل. مستقالوظل
.الحكومةقضايابقلمالملكىالمستشار

حكومةفى1933عامللخارجيةوزيرًافكان، الوزاريةالمناصبمنعددًاباشاسامىتولىوقد
14 -1933سبتمبر27 (باشايحيىالفتاحعبدحكومةفىوالبحريةللحربيةووزيرًا، باشاصدقىإسماعيل

اعتزل، 1934عاموفى. أثيوبياامبراطورتتويجحضرالذىالمصرىبالوفدعضوًاكان). 1934نوفمبر
.1936عامالتجارىوالقانونالمدنىالقانونمراجعةبلجنةعضوًاوكان، مؤقتًاالسياسة

ثم)، يونيو28 (باشاصبرىحسنحكومةفىللتموينوزيرًاباشاسامىصليبعين، 1940عاموفى
15 (والصناعةللتجارةفوزيرًا)، 1940نوفمبر15 – سبتمبر21 (الحكومةبنفسوالصناعةللتجارةوزيرًا

حسينحكومةفى) 1942فبراير4-1941يونيو26 (للخارجيةووزيرًا)، 1941يونيو26-1940نوفمبر
،باشاصدقىإسماعيلحكومةفى) ديسمبر9 –نوفمبر10 (والصناعةالتجاريةوزارةوتولى. باشاسرى

).1950يناير12– 1949نوفمبر13 (باشاسرىحسينحكومةفىأخرىمرةتوالهاكما

اختير، للوزراءرئيسًاباشاماهرعلىوتعيين، 1952يناير27فىالحكومةمنالوفدطردوبعد
فبراير6فىالوزارةتعديلعندالمواصالتوزيرمنصبإلىانتقلثم، للزراعةوزيرًاباشاسامىصليب
1952.

،قويةبشخصيةباشاسامىصليبيتمتعال، الطويلةخدمتهخاللتوالهاالتىالهامةالمناصبورغم

.محدودالسياسىونفوذه

(*)USNA, Confidential Information, DOS 774.521/2-1652, Cairo, Feb. 16, 1952.
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(*)باشاحسونةالخالقعبد

حسونهالشيخنجل، 1898أكتوبر28فىبالقاهرةولد، المعارفوزير، باشاحسونهالخالقعبدمحمد
.فاروقالملكحضرةفىالجمعةلصالةإمامتهأثناء1938عامتوفىالذىالحسينمسجدشيخالنواوى

درجةنالحيثإنجلتراإلىبعثةفىوأرسل، 1921عامالسلطانيةالحقوقمدرسةفىتخرج
)،1926 (الخارجيةبوزارةملحقًاقصيربوقتعودتهبعدوعين، 1925عامكامبردججامعةمنالليسانس

).1929 (كامبردججامعةمنالماجستيردرجةعلىحصلحيثإنجلتراإلىأخرىمرةوأرسل

،الخارجيةوزيرباشايحيىالفتاحعبدلمكتبمديرًاحسونهالخالقعبدعين، 1931عاموفى

أمينًاوأخيرًا، االقتصادىللقسمرئيسًاثم، السياسىللقسمرئيسًافأصبح، ترقياتعدةعلىذلكبعدوحصل
خاللالبلقانببالدجولةفى – عندئذالخارجيةوزير – باشايحيىالفتاحعبدورافق. الخارجيةلوزارةعامًا
.1939عامصيف

لمحمودخلفًابواشنطونمفوضًاوزيرًايعينسوفحسونهالخالقعبدأنأعلن، 1939ديسمبروفى
عبدورغب. االجتماعيةالشئونلوزارةوكيًالديسمبر31فىعينفقديتحققلمذلكولكن، باشاحسن
معاونلهيكونأنفى – العربيةالدوللجامعةالعاماألمينمنصباآلنيشغلالذى – باشاعزامالرحمن
20فىتوالهاالتىاالجتماعيةالشئونوزارةإدارةعلىيساعدهوإداريةتنظيميةبقدراتيتمتعقدير

لحرمانهاألملبخيبةحسونةوأحس. الوزارةوكالةليتولىحسونهالخالقعبدعلىاختيارهووقع، ديسمبر
.الخارجيةوزارةفىكانتكلهاخبرتهانوخاصةبواشنطونالمفوضالوزيرمنصبتولىمن

محافظًاعينعندما، 1942أبريل26حتىاالجتماعيةالشئونوزارةوكيلمنصبحسونهوشغل
محافظًا، المحافظةسكاننظرفىاعتبروقد. سنواتستلمدةالمنصبذلكيشغلوظل، لإلسكندرية
.أحبوهالناسولكن، الحزمإلىيفتقرمترددًااإلداريةالناحيةمنضعيفًا

عبدلكاملخلفًاسفيربدرجةالخارجيةلوزارةوكيًالحسونهالخالقعبدعين، 1948مايو25وفى
استجابةإاليقبلهولم، المنصبهذاقبولفىمتردداكانأنهوقيل، واشنطونفىسفيرًاعينالذىبكالرحيم
.بالواجبواإلحساسللضغوط

حسونةاختير، 1949نوفمبر3فىباشاسرىحسينحكومةعلىأدخلالذىالوزارىالتعديلوفى
،1950يناير12فىالحكمإلىالوفدعادفقد، شهرينسوىالمنصبفىيبقولم، االجتماعيةللشئونوزيرًا

وزيرًاليعينحسونهالخالقعبدعلىباشاماهرعلىاختياروقعوقد. باشاسرىحسينحكومةواستقالت
.الوفدحكومةخلفتالتىالوزارةشكلعندما1952يناير27فىللمعارف

لوزارةووكيًالفؤادللملكطبيبًاكانالذىباشاشاهينمحمدالمرحومكريمةمنمتزوجوحسونة
حسونهحرموشقيقة. سنًامنهأصغربناتوثالثعمرهمنعشرالتاسعةفىولدوله، العموميةالصحة

(*)USNA, Confidential Biographic Information, DOS 774.521/2-1652, Cairo, Feb.16, 1952.



عباسرءوف. دأمريكيةعيونفىمصريةشخصيات

43www.RaoufAbbas.orgصفحة

باشايوسفحسنمحمدمنمتزوجةعمهاوابنة، العموميةاألشغالوزيرباشاسليمانحامدمنمتزوجة
.الملكىالديوانوكيل

جانبإلىوالفرنسيةاإلنجليزيةويتحدثان، الخلقبدماثةيتسمانوزوجتهحسونهالخالقوعبد
،لهمالودويكناناألمريكانيصادقانوهما، معقولةبدرجةنشطةاجتماعيةحياةويمارسان، العربية

،آرائهفىمعتدلوهو، السياسيةاألحزابعنمستقالدائمًاحسونهوكان. الشعورنفساألمريكانويبادلهم

.النزعةأوربى، للقصرموال

(*)العربيةالدولجامعةعامأمين – حسونهالخالقعبد

حسونةالخالقعبدمعإيطالياإلىالمتجهةIndependenceالباخرةمتنعلىالظروفجمعتنى
بعدالقاهرةإلىطريقهفىحسونةوكان، شيقةأحاديثبينناودارت، العربيةالدوللجامعةالعاماألمين
الفرصةهذهحسونهانتهزوقد. المصرىللوفدكرئيسالمتحدةلألممالعامةللجمعيةالحاليةالدورةحضور
بلدهإلىلعودتهاالبتهاجعالماتعليهوبدت، المتحدةاألممفىبهقامالذىالمضنىالعملمنبالراحةلينعم
الخوضيتجنبأنيريدأنهويبدو، اهتمامهنطاقفىاآلنتدخلالالسياسيةالمسائلأنلىوقال. وعائلته
وقتمنالمتفرقةاألموربعضفىالرأىبإبداءتطوعأنهغير. مصرفىالراهنةالسياسيةاألمورفى
بالخارجية (التراجممعلوماتقسملفائدةفيمايلىلشخصيتهتقييمىمعاآلراءتلكأوردتوقد. آلخر

).األمريكية

لجامعةالعاماألمينمنصبيقبلأنمنهطلبعندمابالغةبدهشةأصيبأنهحسونهالخالقعبدذكر
ثالثينمنذمرةألولالخاصالعمليمارسوكان، العامالعملمننهائيًاتقاعدقدأنهظنفقد، العربيةالدول
بينومن. الخاصةباألعمالاالشتغالتصاحبالتىالنسبيةالبالوراحةالشخصيةبحريتهمتمتعًا، عامًا
وحتى (قبلمنالعربيةالبالدمنأىيزرلمأنه، المنصبعليهعرضعندمابالدهشةأصابتهالتىاألشياء
عرضعندماالمنصبيرفضأنحاولأنهحسونهلىقالوقد). بعدعربىبلدأىزارقديكنلمبهلقائى
العربيةالدولبجامعةالجديدمكتبهيدخلكادوما. عليهالضغوطازدادتمابعدللقبولاضطرولكنهعليه
ألعمالالتفرغمنيتمكنأنقبلالمتحدةاألممفىبالدهلوفدرئيسًاعينحتى، 1952سبتمبرمنتصفنحو

الشعبعلىقضيتهملعرضوفعالةنشطةدعايةحملةإلىبحاجةالعربأنيرىوهو. العربيةالجامعة
الشخصياتمعوثيقةعالقاتإقامةشئكلقبلتقتضىالضرورةأنرأىوقد. الغربوشعوباألمريكى
باألمملمصرممثًالتعيينهدوافعبينمنكانذلكولعل، األعمالوقطاعالحكومةفىالبارزةاألمريكية
منبالكثيرالتقىحسونةالخالقعبدأنالواضحومن. األولىللمرةالمتحدةللوالياتوزيارتهالمتحدة

رقةبهرهوقد، عدةمناسباتفىاألعمالرجالكباربعضوكذلكعندناالهامةالسياسيةالشخصيات
بليرهاوسفىاستقبالهتموقد. شخصيةقدراتمنبهيتسمونوما، الحسنةالنواياعنوتعبيرهمحاشيتهم

Blair Houseوديوى، األسبقالخارجيةوزيروأتشيسون، الخارجيةوزيربداالسواجتمع، بواشنطون

(*)USNA, Confidential Information, DOS 774.521/2-453, U.S. POLAD, Trieste, Feb.4, 1953.
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Deweyاهتمامًاأبدىوقد، االنتخابيةالحملةمعالمتحدةبالوالياتوجودهتزامنوقد. وغيرهم، الواليةحاكم
،المتحدةالوالياتمنالمزيدرؤيةفرصةلهتتاحأنوتمنى. أمريكيةانتخابيةإجراءاتمنشهدهبماكبيرًا

برحلةالقيامينوىأنهوذكر. الغرباتجاهفىيسافرأنيستطعولمالشرقىالشاطئعلىوجودهاقتصرفقد
هذهرؤيتهامنيتمكنلمالتىالبالدمشاهدةيستطيعحتىالقريبالمستقبلفىالمتحدةالوالياتإلىأخرى
.المرة

شعره، عمرهمنوالخمسينالثالثةفىأنهوفهمت، ربعًا، نوعًاالقامةقصيرحسونهالخالقوعبد
،مهذبا، بسيطًا، متواضعًايبدو، الوزنمعتدل، الصحةعالماتعليهتبدو، الفودينأشيب، اللونكستنائى

مافسرعانمحدودةوطاقته، مشاكسًايبدوالوهو، انطوائيتهبهرتنىوقد، الحاشيةرقيق، حساسا، ذكيا
حديثًاالغيرمعيتبادلأندائمًامستعد، االبتسامسريع، الناسمعتعاملهفىمجامل، ودود، بالتعبيشعر
وحسونه. أهلهابلهجةكثيرًاالتقيددوناإلنجليزيةيتحدثأنهإالكامبردججامعةفىتعلمأنهورغم، مقتضبًا
العسكريةالخدمةيؤدىمجندوآخر، القاهرةبجامعةالحقوقيدرسولدمنهم، أبناءخمسةولديهمتزوج
وهو. متدينمسلمأنهكما، مثالىأسرةربفهو، الخمريشربوالأبدًاحياتهفىيدخنلموحسونه، اإللزامية
المسجدألنسعادتهعنأعربوقد. قرآنيةآيةغطائهاعلىمنقوشمعهيحملهاذهيبةجيببساعةيعتز
بمنظرإعجابهعنأيضًاوأعرب، بناءهيتمأنعلىيوشكبواشنطنشوستسماساشارعفىيقعالذى

.كونكتكتشارععندالجسرفوقمنالكنسية

المتحدةوالوالياتبالدهبينالطالبلتبادلبرنامجتنظيمأنويعتقدبالشبابخاصاهتمامولحسونه
لىذكرفقدثريًاليسالرجلأنويبدو). األمريكانعند (العربيةبالقضايامستقبًالاالهتمامزيادةعلىيساعد
ذلكمنذشقةفىويعيش، األسعارتضخمبسببغيرهشراءمنيتمكنولماألربعينياتفىبيتهباعأنه

علىتساعدهأنهاويرىالموسيقىبسماعمغرموهو. عائلتهحجمكبربسببضيقهامنيشكوالوقت
العروضأماكنعلىيترددكانالمتحدةباألمموجودهوأثناء. أحيانًامنهيعانىالذىالصداعمنالتخلص
.الغرضلهذاالموسيقية

وبرلينبروكسلفىفخدم، سنواتلعدةبالدهفىالدبلوماسىبالسلكيعملكانحسونهالخالقوعبد
لوزيرسكرتيرًاليعملالخارجيةوزارةإلىرومامنونقل، عامًاعشرينقبلتزوجحيثوروما
يعينأن1943عامعليهعرضوقد. للخارجيةفوزيرًا، وكيًالثمالسياسىللقسمرئيسًاأصبحثم، الخارجية
ورغمجيدًاتعليمًاأبناءهيتلقىأنيريدكانألنهالمنصبقبولعدمعناعتذرولكنهموسكوفىسفيرًا
وزارةتوليهبسببالمنصبيتوللمأنهإالواشنطونفىسفيرًاتعيينهعلىالمتحدةالوالياتحكومةموافقة
منصبشغلأنهويبدو. واإليطاليةوالفرنسيةاأللمانيةحسونهيتحدثاإلنجليزيةإلىوباإلضافة. الخارجية
محمداللواءبقيادةللعسكريينالسلطةسلمتالتىالحكومةضمنآخرهماكانتمرتينالخارجيةوزير
بينوفيما. متعةتوالهاالتىالمناصبأكثرمنيعتبرهالذىاإلسكندريةمحافظمنصبتولىكما، نجيب

.الخاصةبأعمالهشغل1950-1952

يكنلمالوفدحزبأنلىذكروقد، حسونةالخالقعبدأحاديثفىالغالبالموضوع" التقدم "وكان
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االتهاماتهذهأرجعوقد. الوطنيةفىمتطرفًايكنلمأنهكما، الناسمنالكثيرظنكماشيوعيةميولذا
عنالجالءبرفضهاالنظرقصيرةسياسةتتبعبريطانياأنويرى، البريطانيةالدعايةإلىالوفدبهارمىالتى
والعالمبريطانيامصلحةفمنولذلك، الزمنبمروريتحققسوفحتمىأمرذلكألن، السويسقناةقاعدة
البالدفىمكانةمنفقدتهمااستعادةتستطيعبريطانياأنورأى، ممكنوقتبأسرعالجالءيتمأنالغربى
توجدالوأنه. بالسويسالخاصةاإلنجليزية – المصريةالمعاهدةأجلانتهاءقبلقواتهاأجلتإذاالعربية
فإذا. الشركةمعتنشأهامةمشكلةألىحلإلىالتوصلويمكن، السويسقناةوشركةمصربيننزاعات
معبريطانيامشاكلمن% 90فإن، السودانووضعالسويسقناةقاعدةمشكلةتحلأنبريطانيااستطاعت
منفذإيجادإلىلحاجتهاالسودانفىمطالبهايبررمالديهامصرأنوأضاف. تتبخرسوفالعربىالعالم
.النيلوادىفىحقوقمنلهاماإلىواستنادًاالسكانيةللزيادة

استخدامأنيعتقدأنهوذكر، المشكلةلهذهحًاليرىالأنهحسونهذكر، الكوريةللمسألةوبالنسبة
يدفعقداألمريكيةوالقواتالحلفاءقواتحجمإنقاصمعالحربفىأكبربشكلالجنوبيينالكوريين
فىالمتحدةاألمموأن. الصراعإنهاءعلىتساعدتوفيقيةمواقفاتخاذعلىيقبلأنالسوفيتىاالتحاد
للمشاكلبالنسبةجدًاالقليلوحققت، المشكلةهذهفىعمليًاشيئًاتحققأنعنعجزتاألخيرةدورتها
.األخرى

علىيزيدمادائمًاينفقكانفقد، منحوسًاشخصًاحقًاكانأنهحسونهذكر، فاروقبالملكيتعلقوفيما
يموتلن "فاروقالملكأنضاحكًاوافقحسونهولكن، الثراءواسعكانأنهصحيحًاوليس، إيراداته
نطاقتوسيعإاليهمهمالمستشارونلهقدمها- البدايةمنذ – سيئةنصائحيتلقىكانفاروقأنوقال". جوعًا

.الملكمصلحةضديعملونوكانوا، األولىبالدرجةمصالحهم

،كافرىللسفيرالشديدتقديرهعنحسونهعبر، مصرفىاألمريكانالدبلوماسيينعنحديثهوفى
المصريةالعالقاتجعلمصرفىسفيرًاكافرىتعيينأنهوذكر، مصرفىحقًاعظيمبعملقامأنهوذكر

.للتدهورالتعرضعنبمنأىاألمريكية

كوبجون
األمريكىالسياسىالمستشارمساعد
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(*)بكغالىمريت

ولد)، 1952سبتمبر7-5 (ماهرعلىوزارةفىوالقرويةالبلديةالشئونوزير، غالىبطرسمريت
ثالثالخارجيةوزارةتولىغالىبطرسواصفوالده. ثريةقبطيةلعائلة1908مايو10فىبالقاهرة
وكان1910عامباشاغالىبطرسجدهاغتيل. أرمنىأصلمنفرنسيةوأمه)، 1936 ،1930 ،1924 (مرات
وتلقى) 1952-1950 (األخيرالبرلمانفى) وفديًا (نائبًاكانغالىبطرسجفرىوشقيقه. للوزراءرئيسًا
فىودرجة، 1927عامباريسجامعةمنالسياسيةالعلومفىجامعيةدرجةفنال، بفرنساتعليمهغالىمريت
.1929عامالجامعةنفسمنالقانون

االجتماعىاإلصالحإلىيدعونالذينالمصريينأبرزمن- طويلوقتمنذ -غالىمريتوكان
بيومىإبراهيممعوتعاون. الموضوعاتهذهفىالكتبمنعددًاوألف، الحكومىواإلصالحواالقتصادى
عالجالذى" الغدسياسة "كتابتأليففى) سبتمبر5فىمعهوالتعميرلإلنشاءوزيرًاعينالذى( مدكور
1943عامنشر" الحكوميةاألداة "بعنوانآخروكتابًا، المصريةالحكومةفىوالبيروقراطيةاإلدارةمشاكل

.عندئذالوفدحكومةوصادرته

إبراهيمبينهممن -المرموقينوالصحفيينالكتابمنعددمعغالىمريتاشترك، 1945عاموفى
حديثًاأسسهاالتىالجمعيةغيروهى" (الفالحجمعية "تأسيسفى - القادرعبدزكىومحمدمدكوربيومى
.الزراعىاإلصالحعنوكراساتكتبانشرت) السابقاالجتماعيةالشئونوزيرحسينأحمداالسمبنفس

فآراؤه، األوربىبالمفهومكذلكيعدالولكنه"، اشتراكيًا "نفسهيسمىأنغالىلمريتويطيب
منأكثرالباحثصفةعليهوتغلب. حقيقيًااشتراكيًايجعلهالذىبالقدريساريةليستواالقتصاديةالسياسية
المرجدائرةعنالنواببمجلسمستقًالنائبًا1950عامانتخابهقبلعامةوظيفةيشغلفلم، السياسىصفة

.بالقليوبية

اختار، محدودةساعاتإالتعشلمالتىحكومتهالهاللىنجيبشكلعندما، 1952يوليو22وفى
االنقالبنتيجةالتالىاليومفىاستقالتالحكومةولكنوالقرويةالبلديةللشئونوزيرًاغالىمريت

تعديًالماهرعلىأجرىعندماوالقرويةالبلديةللشئونوزيرًاأخرىمرةغالىمريتوعين. العسكرى
اللواءوتولى، سبتمبر7فىالوزارةاستقالتفقد، ليومينإاليستمرلمولكنه، سبتمبر5فىوزارتهعلى
.جديدةوزارةتشكيلنجيبمحمد

(*)USNA, Confidential Biographic Data, DOS 774.521/9-2952, Cairo, September 29, 1952.
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(*)باشابركاتالدينبهىمحمد

.1888نوفمبر17فىبالغربية – المرشدبمنيةولد، الوصايةمجلسعضو، بركاتالدينبهىمحمد

كانوالذى، زغلولسعدالشهيرالوطنىالزعيمأقرباءمنباشابركاتاللهفتحمحمدالمرحوموالدهكان
واستخدم، البوراألراضىمنفدانًا500اشترىعندمااألسرةثروةكونأنهوقيل، للزراعةوزيرًا

.إنتاجًامصرأراضىأكثرمنخصبةأرضإلىوتحويلهالفالحتهاالزراعةوزارةإمكانيات

الحقوقمدرسةفىوتخرج، الثانويةالخديويةبالمدرسةتعليمهبركاتالدينبهىمحمدوتلقى
مونبلييهجامعةمنالقانونفىالدكتوراهدرجةنالحيثفرنسافىدراستهواستكمل، 1909عامالخديوية
بالمحاكمقاضيًاذلكبعدأصبحثم، الخديويةالحقوقبمدرسةأستاذًاعينمصرإلىعودتهوبعد، 1912عام

وعضوًا، المختلطةاالستئنافومحكمةاألهليةبالمحاكممستشارًاثم، العدللوزارةفوكيًال، المختلطة
.النواببمجلس) وفديًا(

وزيرًابركاتالدينبهىمحمدعين، 1930ينايرأولفىحكومتهباشاالنحاسشكلوعندما
بعدالوفدمنواستقال. العامنفسمنيونيو19فىالحكومةسقوطحتىالمنصبهذايشغلوظل، للمعارف
منصبًاوقبوله، الوفدتعليماتلعصيانهالحزبمنباشاالغرابلىفصلعلىاحتجاجًاقصيربوقتذلك

.الحينذلكمنذمستقًالبركاتالدينبهىوظل. باشاصدقىإسماعيلشكلهاالتىالتاليةالحكومةفىوزاريًا

،1937ديسمبر31فىشكلتالتىباشامحمودمحمدحكومةفىأخرىمرةالمعارفوزيرمنصبوشغل

وانتخب، النوابمجلسفىبمقعدهمحتفظًاواستمر). 1938أبريل27 (وزارىتعديلأولعنداستقالولكنه
نفسهوجدعندماالتاليةالمرةفىترشيحهسحبولكنه، أخرىمرةانتخابهوأعيد، للمجلسرئيسًا1940عام
عضوًافاروقالملكعينهقصيربوقتذلكوبعد. السعدىالحزبرئيسباشاماهرأحمدمواجهةفى

.الشيوخبمجلس

تأسيسدعاةبينمنوكانالمحاسباتلديوانرئيسًابركاتالدينبهىعين، 1945إبريل17وفى
واالستقامةاألمانةمنعنهعرفولما، السببولهذا. المختلفةالوزاراتمصروفاتلمراقبةالديوانذلك
قضاهاالتىاألربعالسنواتطوالممتازًاأداؤهوكان، حسنًاقبوًالالمحاسباتلديوانرئيسًاتعيينهاستقبل
.للديوانرئيسًا

موافقةعدمبسببباشاالهادىعبدإبراهيمالوزراءلرئيساستقالتهبركاتقدم1949ينايرآخروفى
السلطةعنمستقًالالمحاسباتديوانيجعلأنشأنهمن، للمجلسبهتقدمقانونمشروععلىالبرلمان
العامالموظفهذاتوصياتلتجاهلهاالحكومةإلىاللوم- عندئذ – الصحافةوجهتوقد. للحكومةالتنفيذية
باشاإبراهيممعلقاءبعداستقالتهسحبثم، لإلدارةالمعوجةالماليةالتصرفاتإلصالحيسعىالذىالبارز
وافقفبراير22وفى. المقترحالقانونعلىالبرلمانموافقةعلىللحصولبالسعىوعدالذى، الهادىعبد

.مقترحاتهمتضمنًاالقانونعلىالبرلمان

(*)USNA, Confidential Biographic Data, DOS 774.521/8-2852, Cairo, August 28, 1952.



عباسرءوف. دأمريكيةعيونفىمصريةشخصيات

48www.RaoufAbbas.orgصفحة

تعاونًاإالطويلوقتمنذالينالأنهوأعلن، تمامًاراضيًايكنلمباشابركاتالدينبهىمحمدأنغير
أنمرةغيروذكر. نظريًاالديوانلمراجعةخاضعةمصروفاتهاكانتالتىالوزاراتجانبمنمحدودًا
يتجاهلونوأنهم، الديوانمنإليهاتردالتىوالمناقضاتاالستفساراتآالفعلىتجبلمالوزارات
حسينالوزراءرئيسفقبلها1949سبتمبر10فىأخرىمرةاستقالتهقدم، لذلكونتيجة. بوضوحتوصياته
إلىالصحافةأشارت، عليهايقدمجعلتهالتىالدوافعإلىاالستقالةخطابفىيشرلمأنهورغم. باشاسرى
.المحاسباتديوانمعالوزاراتجانبمنالتعاونغيابإلىيرجعالستقالتهالحقيقىالسببأن

ينايروفى. المصرىاألهلىالبنكإدارةبمجلسىعضوًاباشابركاتالدينبهىعين، االستقالةوبعد
خليلباستقالةخالالذىالمقعدليشغلالشيوخبمجلسعضوا – أخرىمرة – فاروقالملكعينه، 1952
المناقشاتأثناء1951سبتمبرففى، السياسيةالساحةمنبركاتانسحبمانادرًا، الوقتنفسوفى. ثابت
1936معاهدةوإلغاءاألوسطالشرقعنالدفاعبمقترحاتالخاصةاألربعالنقاطحولدارتالتىالحامية

آرائهبعضعنفيهاعبرللوفدالموالية" المصرى "جريدةمعطويلةمقابلةأجرى، البريطانية –المصرية
جميعتتحملهامصرفى" المتوترالوضع "مسئوليةأنمعلنًا. سواءحدعلىوالداخليةالخارجيةالشئونفى

وضعهاالتىالقيودفىمصرضدللغربتركياتأييدعنسئلوعندما. السلطةتولتالتىالسياسيةاألحزاب
علىوليسالمصالحعلىتقوم "التركيةالسياسةأنقال، السويسقناةقاعدةلقضيةبالنسبةاألمنمجلس

،واحدجانبمنالمعاهدةإلغاءمنمحددًاموقفًايلتزمأنرفض1936معاهدةإللغاءوبالنسبة". العواطف

.شخصيتهاتأكيدعلىمصرساعدتاألمرحقيقةفىولكنهاالمعاهدةيعارضدائمًاكانأنهوذكر

،الذكرسالفةالصحفيةالمقابلةفىأشارمانحوعلىإبرامهاعندالمعاهدةعارضبركاتأنورغم

يرىدائًمابركاتوكان. النازىالغزومنمصرأنقذتأنهاوذكر، الثانيةالعالميةالحربفىامتدحهاأنهإال
نفسهاتربطأن – الراهنالوقتفى – مصرعلىوأن، مستقلةخارجيةسياسةتتبعانتستطيعالمصرأن

.بالغرب

إلىإضافة، الحكومةفسادضدالنضاليقودبركاتالدينبهىظل، الداخليةالشئونصعيدوعلى
االنقالبقادةآراءمعتلتقىآراءهيجعلمما، آلخرحينمنمصرفىالموجودةالسياسيةلألحزابنقده

عنبقوةعبرفقد، فاروقللملكمعاديًايكنلم – اآلخرينعكسعلى – بركاتأنغير. األخيرالعسكرى
بقىولكنه، الملكأخفاقاتعنمسئولةاعتبرهاالتى" القصرشلة "ممارساتعلىموافقتهوعدمكراهيته
.لفاروقمواليًا

ولكن) رسمىغيربشكل (الماضىالحكومةفىيرأسأن – مراتعدة – بركاتعلىعرضوقد
أبدًااالختيارعليهيقعلمولكنه، القصرمنتدخلدونالحكمفىيدهتطلقأنيشترطكانمرةكلفى

دعاه، يوليوأولففى. 1952يوليوفىالحكومةتشكيلحولفيهااستشيرمرةآخروكانت، الحكومةلرئاسة
بهىودهش. حكومةتشكيلفىباشاسرىحسينفشلبعدالحكومةلتشكيل- الملكباسم –باشاعفيفىحافظ
.الحكومةتشكيلفىنجحقدسرىحسينأنالتالىاليومفىأعلنعندمابركاتالدين
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2فىتشكيلهلجيشأعلنالذىالوصايةبمجلسعضوًابركاتالدينبهىمحمداختيارولعل

 :التاليةاالعتباراتإلىيرجع، 1952أغسطس

.ذلكفىوسجلهالحكومةلفسادمعارضته(1)

 .القائمةالسياسيةاألحزاببشدةينتقددائمًاكانأنهحقيقة(2)

.ماهرعلىنفوذيوازنأنيستطيععاليةمكانةذاتقويةكشخصيةأنه(3)

.القديمالنظاممعالمتعاطفةالعناصرلطمأنةيستخدمقدللملكوالءهسجل(4)

.بالقاهرةللبناتاألمريكيةالكليةفىتعلمنبناتوثالثواحدولدولهمتزوجبركاتالدينوبهى
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(*)باشاهيكلحسينمحمد

،األعيانمنلعائلة1888أغسطس20فىالدقهليةمديريةغنامبكفرولد، باشاهيكلحسينمحمد

إلىعودتهوبعد. القانونفىالدكتوراهدرجةمنهانالالتىباريسوجامعةالخديويةالحقوقبمدرسةتعلم
.الخديويةالحقوقبمدرسةمدرسًاعينثم، سنواتعدةبالمنصورةالمحاماهمارس، مصر

عامالحزبتأسيسمنذوذلك، اآلنرئاستهيتولىالذى، الدستورييناألحراربحزبهيكلارتبطوقد
"السياسة "تحريررئاسةتولىوقد. الصيتذائعومؤلفصحفىفهو، بالسياسةاشتغالهإلىوإضافة. 1921

"العربىاألدبتطور "أشهرهاالكتبمنعددًاوألف. سنواتلعدةالدستورييناألحرارحزبحاللسان

.المصريينالكتابمقدمةفىوجعلهشهرةاكسبهالذى" محمدحياة"و

حميمصديقوهو، 1923-22عامالمصرىالدستورمشروعصياغةبلجنةعضوًاهيكلوكان
للدولةوزيرًاهيكلعينوقد. لهرئيسوأولالدستورييناألحرارحزبمؤسسباشامحمودلمحمدومساند
27 (العموميةالمعارفوزارةتولىثم، 1937ديسمبر31فىالثانيةوزارتهباشامحمودمحمدشكلعندما

سرىحسينوزارةفىأخرىمرةالمعارفوزارةوتولى، الوزارةنفسفى) 1939أغسطس18-38ابريل
بعدالوزارةباشاماهرأحمدشكلعندما1944أكتوبر10وفى). 1942فبراير4 – 1940نوفمبر15 (باشا
عندما، 1945يناير15حتىاالجتماعيةوالشئونالمعارفوزارتىهيكلتولى، الحكممنالوفدطرد
.الشيوخلمجلسرئيسًاليصبحاستقال

،الدستورييناألحرارلحزبالفعلىالرئيسهيكلاصبح، 1941عامباشامحمودمحمدوفاةوبعد

الحزبرئاسةمناستقالعندما، 1943ينايرحتىللحزباسميًارئيسباشافهمىالعزيزعبدظلوإن
.1943-41بينفيماالرئيسنائبمنصبيشغلكانبعدمالهخلفًاهيكلاختياروتم، صحتهالعتالل

ابريلفىفرانسيسكوبسانالمنعقدالمتحدةاألمممؤتمرإلىالمصرىبالوفدعضوًاهيكلوكان
العامةللجمعيةاألولاالنعقاددورمنالثانىالفصلإلىالمصرىالوفدرئاسةتولى، 1946عاموفى. 1945
فىالمتحدةلألمالعامةالجمعيةاجتماعفىأخرىمرةالمصرىالوفدرأسكما. نيويوركفىالمتحدةلألمم
إنجازاتعنالدستورييناألحرارلحزباجتماعفى1947ديسمبر15فىالقاهخطابوفى. التالىالعام
السياسيتينالكتلتينبينمنقسمونبأنهمبالمنظمةاألعضاءالدولوصف، المتحدةباألممالمصرىالوفد
قرارعلىوعلق". المتحدةاألمممبادئيناقضنحوعلىيتصرفون"والبعضبعضهماتعارضاناللتين
سوفاألبرياءماليينحسابعلىاتخذالذى "القرارذلكإن، بقولهفلسطينبتقسيمالخاصالمتحدةاألمم
تبنواالذينالساسةأن : " قائًالوأضاف" بآثارهالقادمةاألجيالتشعروسوف، لهنظيرالبؤسإلىيؤدى
".الديمقراطيةإلىصفعةووجهوا، المتحدةاألمملمبادئالتاماإلغفالأخرىمرةأثبتواقد، التقسيممشروع

أعضاءبينمنوكان)، الدولى (البرلمانىاالتحادبإنشاءالخاصةالمشاوراتفىهيكلاشترككذلك
اجتماعاتفىالمصرىالوفدورأس، 1947بباريسعقدالذىاالجتماعفىلالتحادالتنفيذىالمجلس

(*)USNA, Confidential Biographic Data, DOS 774.521/4-1752, Cairo, April 17, 1952.
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فىكارلومونتوفى، 1948سبتمبرفى) السويد (وستوكهلم، 1948إبريلفى) فرنسا (نيسبمدينةاالتحاد
منبدعوةوالشيوخالنوابمنوفدرأسعلىإنجلترابزيارةلالتحاداألخيراالجتماعقبلوقام. 1950مايو

غير "المعاهداتفىالنظرإعادةلتبريرقرارمشروعقدم، كارلومونتاجتماعوفى، البريطانىالبرلمان
لعامالبريطانية – المصريةالمعاهدةإلىيشيرأنهعلىذلكالمصريةالصحافةفسرتوقد"، المتكافئة

منديسمبرفىلهرئيسًااختيارهتموقد، عربىبرلمانىاتحادإقامةهيكلاقترح، 1948عاموفى. 1936
.العامنفس

1936معاهدةفىالنظرإعادةحولللتفاوضالمصرىبالوفدعضوًاهيكلكان، 1946عاموفى

أيدالذىالوحيدالحزبهو – قيادتهتحت – الدستورييناألحرارحزبوكان. البريطانية – المصرية
عنأسفرتوالتى، بيفنالبريطانىالخارجيةوزيرمعباشاصدقىالوزراءرئيسأجراهاالتىالمفاوضات
رفضواالذينالوفدأعضاءباقىإلىهيكلانضماألخيرةاللحظةفىولكن، الشهيربيفن – صدقىمشروع
أنرأواالذينأحدهيكلكان، موثوقةلمصادرووفقًا. المفاوضاتقطعتثمومن، المعاهدةمشروع
تلكتتضمنمعاهدةعلىللتوقيعاستعدادعلىوكان، قبولهايمكنالمضادةالبريطانيةالمقترحات
إلىباالنضمامسارع، البريطانيةالمقترحاترفضنحويتصاعداالتجاهأنأحسنوعندما، المقترحات
حكومةسقوطمنذللوزراءرئيسًايصبحأنفىيطمحهيكلكانوقد. الوطنيةبعدميتهمالحتىالرافضين
،شعبىبقبولتحظلمالتىبريطانيامعالجديدةالمعاهدةأيدفإذا، العامذلكمنفبرايرفىباشاالنقراشى

.حرجموقففىنفسهوضع

رئيسًاتعيينهفى- الوقتذلكفى – عارضتالبريطانيةالسفارةأنإلىأيضًاالتقاريروأشارت
.لإلنجليزمعاديًاموقفًااتخذثمومن، بذلكعلمهيكلوأن، للوزراء

هيكلانفرد، 1951سبتمبرفى1936معاهدةإلغاءعلىعزمهاالوفدحكومةأعلنتوعندما
أساسًايتخذأنيمكنبيفن – صدقىمشروعبأن) السعدىالحزبحاللسان" (األساس "لجريدةبالتصريح
الستئنافمستعدةأنهااألمنمجلسفىأعلنتبريطانياأنإلىالرأىهذافىواستند، بريطانيامعللتفاوض
وأنها، أغراضهااستنفذتالمعاهدةأنالتصريحنفسفىهيكلوذكر. األساسهذاعلىالمفاوضات
لمالمعاهدةبأناعترفتبريطانياأنإلىوأشار. فعًالصالحةوغيرمنتهيةالعمليةالناحيةمنأصبحت
ومبادرتهاالمعاهدةفىالنظرإعادةمبدأقبولهابمجردالبريطانية – المصريةللعالقاتمقبوًالأساسًاتشكل
.بذلكتصريحهرغمالمعاهدةبإلغاءيقوملنالوفدبأنوتنبأ، بيفن- صدقىمعاهدةمشروعبتقديم

قلبهأعماقمنيؤيدوهو، المصريينالزعماءغالبيةشأنذلكفىشأنه، غيوروطنىوهيكل
القواتنجاحكانعندما، 1940ففى، متطرفًاليسولكنه"، النيلوادىووحدةبالجالء "المصريةالمطالب
قدمماوحذر، بريطانيامعالتحالفيؤيدأنهوبوضوحعلنًاصرح، شكموضعاألدنىالشرقفىالبريطانية
علىوذلكللغربمؤيدةسياسةتبنىيفضلوهو، مخاطرمنمصرعلىاإليطاليةالقواتانتصاريجلبه
لحلالسبيلهىالمفاوضاتأنويرى، السوفيتىبالخطرالعميقةومعرفتهللشيوعيةالشديدعدائهضوء
هيكلايدوقد. األخيرةالوفديةالحكومةتتبعهاالتىالرعناءالسياسةويعارض، البريطانى- المصرىالنزاع
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كما، 1952مارسأولحتىيناير27منالوزراةرأسالذىباشاماهرعلىاتبعهاالتىالخارجيةالسياسة
طريقعنالمصريةللمسألةحلإلىالتوصلحاولوكالهما، الحالىالوزراءرئيسباشاالهاللىسياسةأيد

.المفاوضات

ألقاهاخطبةفىالوفدلحكومةالخارجيةالسياسةعلىعنيفًاهجومًاهيكلشن، 1950نوفمبر7وفى
.للغربمواليةسياسةتبنىإلىمصرحاجةإلىواضحةبصورةوأشار، الدستورييناألحرارحزببنادى

".والشرقالغرببينوتذبذبنا، السويةغيرالخارجيةسياستنابسببواحترامهالعالمثقةفقدنالقد : "وقال

الوفدوصولمنذمعارضسياسىزعيمجانبمنالحيادسياسةعلىمباشرهجومأولالخطبةهذهوكانت
حينمنيحاضرالماضىفىوكان، األمريكيةالمتحدةللوالياتالصداقةمشاعريكنوهيكل. الحكمإلى
.بالقاهرةاألمريكيةبالجامعةآلخر

ونشاطهكتاباتهخاللمناإلسالمشأنإعالءإلىيتطلعفإنه، متزمتًامسلمًاليسهيكلأنورغم
مجلساجتماعاتحضرالذىالمصرىالوفدفىعضوًاكانفقد. العربيةالدولجامعةبشئونالمتصل
بلودانفىعقدالذىالعربيةللجامعةالخاصفاالجتماع، 1946فىثم1945أكتوبرفىالعربيةالدولجامعة
.1947مارسفىالسادسةالدورةاجتماعوكذلك، العامنفسفىبسوريا

والجهود، الوفدضدالمدىالطويلالصراعبينموزعهيكلفاهتمام، الداخليةللشئونبالنسبةأما
الرئيسصورةفىيبدوأنيستطعلمفإنه، حيويةمنبهيتسمماورغم. حزبهوحدةعلىللحفاظيبذلهاالتى
وفاةوقبل. السياسىالدهاءإلىيفتقروأنهحاسمةوغيرمحددةغيرأفكارهبأنأحيانًاويتهم، للحزبالقوى
تولىبعدولكن، النجاحمنمحدودبقدرالسعديينمعالدستورييناألحرارحزبتعاونباشاالنقراشى
.الحزبينبينالعالقاتساءتالسعديينقيادةباشاالهادىعبدإبراهيم

،الوفدلصالحالشيوخمجلستشكيلبإعادة1950يونيو17فىالصادرالملكىالمرسومأعقابوفى

كرئيسمنصبههيكلفقد، أيضًافيهااالنتصارالوفدوحققالعامذلكفىجرتالتىالشيوخمجلسوانتخاب
).الوفدى (باشاالعرابىزكىعلىلصالحالشيوخلمجلس

معاتصاالتأجرىبأنهالوزراءرئيسباشاالنحاسمصطفىهيكلاتهم، 1951مايووفى
أجرتهاالتىالتحقيقاتبعدولكن. االتهامتدعموثائقيةأدلةلديهأنللصحافةوأعلن، السوفيتيةالمفوضية
إلىكتبهقدالنحاسيكونأنيفترضوالذىهيكليدفىوقعالذىالخطابأناكتشف، العامةالنيابة

وثيقةأنهمنهظنًامجهولمصدرمناشتراهقدهيكلوكان، مزورخطابهوإنما، السوفيتيةالمفوضية
،واسعةخاصةمصالحهيكللدى، الدستورييناألحرارلحزبكرئيسالسياسىنشاطهإلىوإضافة. أصلية

مطبعةشركةورئيس، المصريةالضيقةالدلتاحديدسككشركةورئيس، للنسيجالفيومشركةرئيسفهو
جانبإلىجيدًاوالفرنسيةاإلنجليزيةيتكلم، لبقمتحدث، واسعةوثقافة، جذابةبشخصيةيتمتعوهو. مصر
.األطفالمنعددولديهمتزوجوهو… العربية
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(*)باشاحربصالحمحمد

18منباشاماهرعلىحكومةفىالوطنىالدفاعوزيرمنصبباشاحربصالحمحمدتولى

لجمعيةرئيسًاانتخابهتم1940أغسطس23وفى. 1940يونيوفىالحكومةسقوطحتى1939أغسطس
.المنصبهذايشغلوالزال، المسلمينالشبان

وغيرهباشاحربصالحمحمدالبريطانيةالقيادةاستشارت، مصرتهددالمحورجيوشكانتوعندما
تمالتىالخططمنجانبوقعوقد، الغربيةالصحراءعنالدفاعخططحولالمصرىالجيشلواءاتمن

ولكنه. التهمةهذهأنكرولكنهذلكعنبمسئوليتهباشاحرباإلنجليزواتهم، اإليطاليينيدفىوضعها
وعزيزباشاماهرعلىأمثالمنومعاونيهالمقربينأصدقائهمثلذلكفىمثلهالمحوريةبميولهمعروف
فىحربصالحمحمداعتقلوقد. 1942عامجميعًااعتقالهمتموقد، حليمعباسوالنبيلباشاالمصرىعلى
.الحربنهايةحتىهناكالبقاءعلىوأجبرأسوان

الحزبوهو – الحربنهايةبعد – العمالحزبنشاطفىحليمعباسالنبيلمعباشاحربتعاونوقد
رئيسًاأصبحأنحربصالحمحمدلبثوما". االشتراكىالمصرىالعمالحزب "1949عامسمىالذى
ممثلينلهليسأنهكماأتباعللحزبوليس، 1950يوليوفىالحزبرئاسةمناستقالتهأعلنولكنللحزب
.النواببمجلس

الذىالعربيةالدولورؤساءملوكمؤتمرأعقابفى1947ديسمبرفىدمشقبزيارةباشاحربوقام
حربفىلالشتراكاستعدادًاالمتطوعينتدريبضرورةفيهأكدهناكبتصريحوأدلى، بالقاهرةعقد

بحدةفيهانتقدالمحليةالصحفبإحدىمفتوحًاخطابًاكتب، 1948مايوفىالقاهرةإلىعودتهوبعد، فلسطين
:قائًالفلسطينتجاهاألمريكيةوالسياسةبريطانيا

همفاإلنجليز، بريطانيافعلمنكانالعارمنأصابهموما، فلسطينعربعلىوقعتمصيبةكلأن"
األمريكانوتالميذهمفاإلنجليز، الصهاينةسلحواالذينوهم، فلسطينإلىالصهيونيةالهجرةقبلواالذين

حتىفلسطينإلىالنظاميةالعربيةالجيوشدخولاليوميعارضونواإلنجليز، نهارليلضدنايتآمرون
".مايو15بعدالعربيةالجيوشلمقاومةجيدًااليهوديتسلح

"التحريركتائب "تنظيمفىحربصالحمحمدساهم، البريطانية – المصرية1936معاهدةإلغاءوبعد

وأسندتالكتائبتلكعلىاإلشرافالحكومةتولتوعندما، اإلنجليزلمحاربةشكلتالتىالرسميةغير
كترضيةاإلشرافبلجنةعضوًاالحكومةقبلمنحربصالحاختيارتم، الدولةوزيرإلىاإلشرافذلك
.الحميمصديقهباشاماهرلعلى

عداءهسوىسياسيةفلسفةلديهوليس، والتطفلوالفضولباالنتهازيةباشاحربصالحمحمدويتسم
عدوانىوهو، التظاهرقبيلمنذلكولكنالورعالمسلمبمظهرالظهوريحاولوهو. لإلنجليزالشديد
.عليهاالعتماديمكنوالاألحوالمنحالبأىحكيمًاوليس، بأهميتهاآلخرينإيهاميحاولمغرور، الطبع

(*)USNA, Confidential Biographic Data, DOS 774.521/1-2152, Cairo, Jan. 21, 1952.
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.أخرىحربوقوعحالةفىالحيادعلىمصربقاءويفضلالغربمعالتعاونيعارضأنهويقال
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(*)حسينأحمد

ولد"، االشتراكىالحزب "1949عامفىأصبحالذى"، الفتاةمصر "وزعيممؤسس، حسينأحمد
بالرجل- يبدوماعلى – وهو، السوءبالغنوعمنمتطرفوسياسىانتهازى، 1911مارس8فىبالقاهرة
يساريًاالحربنهايةمنذأصبحوقد، أليديولوجيتهاروجالنازيةنجمارتفععندمـاالثالثيناتفخالل، مبادئ

وطنىفهوالعنفدرجةيبلغلإلنجليزوعداؤه. الشيوعيةإلىتوجهاتهفىومياًال- متزايدةبصورة–
حيثبالقاهرةالثانويةالخديويةبالمدرسةطالبًاكانعندمامبكروقتإلىيعودبالسياسةواشتغاله، متطرف
.البريطانىواالحتاللاإلمبرياليةفيهاهاجمالتىالناريةبخطبهالطالبأثار

للطلبةالتنفيذيةباللجنةعضوًاكان، األولفؤادجامعةالحقوقبكليةطالبًاأصبحعندما، بعدوفيما
حسينأحمدإليهانضمالذىالوفدسيطرةتحتاللجنةوكانتاإلنجليزضدالمظاهراتبتنظيماشتغلتالتى
باسميعرفأصبحالذىالصناعيةالتنميةلمشروعالترويجخاللمناشتهر1930عاموفى. عندئذ

المقاطعةسبيلييسرممااقتصاديًامستقلةلتصبحمصرتهيئةإلىيهدفكانالذى" القرشمشروع"
وقد. المصانعبناءفىلتستخدمالقروشمنالتبرعاتجمعإلىالمشروعيهدفوكان. لبريطانيااالقتصادية
واستخدم، مصرببنكمنهاجانبًاأودع، الطريقةبهذهالجنيهاتمنألفًاعشربسبعةقدرمايجمعأناستطاع
منالوفدطردهولذلك، جيبهفىالمبلغبقيةحسينحمدأحمدووضع، للطرابيشمصنعإلقامةبعدفيما

.عضويته

ومحمدرضوانفتحىمعباالشتراكحسينأحمدقامالحقوقكليةفىتخرجبعدما، 1933عاموفى
أنتركيافىأتاتوركبحركةاألمربدايةفىتأثرالذىالحزبلبثوما"، الفتاةمصر "حزببتأسيسصبيح
واتجهت، الخضراءبالقمصانسميتعسكريةشبابيةمنظمةالحزبفأسس. ونازيةفاشيةبصبغةاصطبغ

الجريدةأنورغم. متزايدةبصورةللحورممالئلإلنجليزمعادىخطتبنىإلىالحزبجريدة" الصرخة"
أنهاإال، أثيوبيامعالمتعاطفالعاماالتجاهوشايعت، األثيوبيةالحربفىصراحةإيطالياتأييدعنامتنعت
المصادرألحدووفقًا. الخاصةمشاكلهمعلىبالتركيزالمصريينونصحت، برمتهاالمسألةإغفالإلىدعت
إصدارإلعادةالطليانمنماليةمعونةعلىرضوانوفتحىحسينأحمدحصلاألمريكيةالسرية

وبث، للمحورالدعايةلنشراأللمانمنماليدعمعلى1938عامحصلواوأنهم، 1935عام" الصرخة"
.لليهودالعداءروح

عرفتالتىالعسكريةشبهمنظمةالوفدأقام، 1936عامللوزراءرئيسًاباشاالنحاسأصبحوبعدما
وأخيرًا. المتنافستينالمنظمتينبينالشوارعفىمعاركوقوعإلىذلكوأدى"، الزرقاءالقمصان "بأصحاب
.األمنلدواعىالحكومةمنبقرار1937عامالعسكريةشبهالمنظماتإلغاءتم

الذىالجماهيربتأييدلفترةفحظىالثالثيناتمنتصففىالقوةذروةالفتاةمصرحزببلغوقد
مناألموالبتلقىحسينأحمدوأتهم، مرًاهجومًاالحزبالنحاسهاجموقد، لمعارضتهالوفددوافعيوضح

(*)USNA, Confidential Biographic Data, DOS 774.521/4-1453, Cairo, April 14, 1952.



عباسرءوف. دأمريكيةعيونفىمصريةشخصيات

56www.RaoufAbbas.orgصفحة

.مصرمصالحضدوبالعملأجنبيةدولة

عندئذالحزبوكان، السياسىلونهمايغيرانحسينأحمدومعهالفتاةمصرحزببدأ1939عاموفى
الدعايةمظاهربعضفيهاهاجم، هتلرأدولفإلىمفتوحًاخطابًاحسينأحمدكتبفقد. انحسارفترةفى

إلىدائمًاحسينأحمديشيرالحربومنذ. اإلسالماعتناقإلىهتلرودعا، اليهوداضطهادذلكفىبماالنازية
.فاشيًايومًايكنلمأنهعلىليبرهنالخطابهذا

حملةوشن"، اإلسالمىالوطنىالحزب "إلىالحزباسمبتغيرحسينأحمدقام، 1940عاموفى
فىفشلولكنه. المسلمينبالدجميعتحريريتمحتىالعالمفىمكانأىفىاإلمبرياليةضدللنضال"

القديماالسماستخدامإلىالتالىالعامفىفعاد، المتعصبينالمسلمينجانبمنمحسوستأييدعلىالحصول
المسيحيينضدالكراهيةببثالدينىالتعصبيستخدمونسنواتلعدةوأتباعههوواستمر. للحزب
.واليهود

أكثرلإلنجليزبالعداءالمرةهذهمدفوعًاكانوأن، أخرىمرةاأللمانتأييدإلىعاد، الحربوخالل
مظاهراتأتباعهبعضنظم، العلمينمناأللمانىالجيشاقتربوعندما، والنازية، األلماننحوميلهمن
لبثه1941يوليوفىحسينأحمدعلىالقبضإلقاءتموقد"! روملياتقدم : "القاهرةشوارعفىهتفت
المعتقلإلىوإعادتهعليهالقبضتمولكنعامبعدالمعتقلمنهربوقد، اعتقالهوتم، اإلنجليزضدالدعاية
.1944يونيوحتىفيهبقىالذى

خالل –واستمر"، الصرخة "محلحلتالتى" الفتاةمصر "جريدةإصدارأعاد، عنهاإلفراجوبعد
أوائلوفى. شئكلبعديخسروالماأللمانأنمتصورًاألمانياويؤيدالحلفاءيهاجم – للحرباألخيرةالسنة
بريطانيابهزيمةأخرىمرةلتقوم"وألمانياتدميريتمالحتى" المشروطاالستسالم "إلىدعا1945

بتهمةقصيرةلفترةواعتقلأخرىمرةعليهالقبضألقى1945مايوفىثممارسوفى". المتحدةوالواليات
يحرضبيانإلصدارهعليهقبض، 1945أكتوبر4وفى. الوزراءرئيسماهرأحمدمقتلفىاالشتراك
.قليلبعدسراحهأطلقولكن، البريطانىواالحتاللالحكومةضدالثورةعلىالناس

،للشيوعيةالتأييدحسينوأحمد" الفتاةمصر "صحيفةبدأت، المحورهزيمةبعد، 1945عاموخالل

اقامتأنهاهولروسياالموجهاألولاالتهامإن : "يقولكتبالصحيفةمن1945أكتوبر10عددففى
،الحريةعنتدافعالتىالعالمفىالوحيدةالدولةهىروسياألن، مرفوضاتهاموهو، عدوانيةدكتاتورية

تكونأنواليمكن. واليابانيينوالطلياناأللمانالفاشيينوجهفىبحزموقفتالتىالوحيدةالدولةوهى
فقد. الناسبينتفرقةفيهليساشتراكىبلدوهو، طبقاتبالبلدفهو، السوفيتىاالتحادفىدكتاتوريةهناك
لديناأصبحوبذلك، هائلةديمقراطيةبذلكوقامت، الدنياالطبقاتاستغاللالخاصةالملكيةإلغاءأنهى

منعامًا18بلغمنلكلمكفولاالنتخابحق، شعبىدستورالسوفيتىوالدستور. سياسيةديمقراطية
أنللمواطنتسمحالتىالعالمفىالوحيدةالدولةوروسيا. ورشوةتزويردوناالنتخاباتوتجرى، عمره
حزبهناكلماذا : الناسويتساءل. اجتماعيةفوارقهناكوليست، مجانىفالتعليم. شاءوكيفماحيثمايعمل
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،األحزابلسياساتداعهناكليسالحقيقيةالديمقراطيةإطارفىأنهذلكعلىواجابتنا؟ روسيافىواحد

".الطبقاتبينالتفاوتيوجدحيثإالتوجدالالسياساتهذهفمثل

معوناتحسينأحمدتلقىإلىتشير، 1945بعدعديدةتقاريرهناك، أمريكىسرىلمصدرووفقًا
ومنالوفدمنأمواًالتلقىأنهأيضًاوقيل. بالقاهرةالسوفيتيةبالمفوضيةصالتلهوأن، سوفيتيةمالية

الحربخاللاإلنجليزمنكبيرةمبالغعلىحصل، األوقاتمنوقتففى. أخرىمناسباتفىاإلنجليز
لتشرشلقصيرةتراجموضمنها، الحلفاءفيهامدحنشراتعدةبطبعقاموقد، منهمموقفهيغيرحتى

.وحلفائهابريطانيامهاجمةإلىعادأنلبثماولكنه، الحلفاءقادةمنوغيرهموروزفلت

وسجل، المصريةللقضيةدعائيةبحملةللقيامالمتحدةالوالياتحسينأحمدزار، 1947عاموفى
المصريينومساعدةمصرتأييدإلىالمتحدةالوالياتفيهادعاالنشراتمنعددبطبعوقام، أجنبىكعميل
فشلتوقد. محدودًااهتمامًاإاليلقلمولكنه، البريطانىاالحتاللوإنهاءاالستقاللأجلمننضالهمفى

مصرفىأنصارهكان، الوقتذلكوفى. أغراضهاتحقيقفى، لنفسهالدعايةترويجمنهاقصدالتىالرحلة
.عددهمزيادةفىالمتحدةالوالياتفىحملتهتنجحولم، معدودينأصبحواقد

اليهودفيهاهاجمالناريةالخطبمنعددًاألقىفقد، أخرىفرصةلتعطيهفلسطينحربوجاءت
،الحربفىللمشاركةتطوعحركةبقيادتهالحزبونظم. واألمريكانواإلنجليزالعالميةوالصهيونية

".الفتاةمصركتيبة "رأسعلىفلسطينإلىبنفسهوذهب

أعادتالتى1950انتخاباتوفى، االشتركىالحزبإلىالفتاةمصرحزباسمغير، 1949عاموفى
.حسينأحمدومعاونالحزبرئيسنائبشكرىإبراهيمهوالحزبعنواحدنائبانتخابتم، للحكمالوفد

"االشتراكية "اسمتحملأصبحتالتىالحزبوجريدةحسينأحمدشن1952-1950السنواتوخالل

،لتحقيقهالقوةباستخدامأحيانًاوتطالب، االجتماعىاإلصالحإلىداعية، والقصرالوفدضدشعواءحملة

،للرقابةآلخرحينمنالجريدةتعرضتوقدللسوفيتالخارجيةالسياسةوتؤيدوالغرببريطانياوتهاجم

هجومعلى1951سبتمبر27عدداحتوى، المثالسبيلوعلى. الحكومةمنبقرارأعدادهابعضوصودرت
حذرناالتىالثورةإن "بعبارةوانتهى، والقذفللسخريةوزيركلفيهتعرضالوزراءمجلسضدساخر
ومحررحسينأحمدعلىوقبضالعددهذاالحكومةصادرتوقد". اآلذانيصمورعدها…. تقتربمنها

بينهامنمختلفةبتهمأخرىمناسباتفىعليهالقبضتموقد. أسبوعينلمدةوحبسازخارىسليمانالجريدة
من" االشتراكية "كانت، 1952أكتوبر16فىبريطانيامع1936معاهدةإلغاءوبعد. الملكيةالذاتفىالعيب
.السويسقناةمنطقةفى" التحريركتائب "وتأييد، بريطانياعلىالهجومفىغالتالتىالصحفبين

وقيام، 1952يناير26فىالقاهرةحريقوقوعإلىالمعاهدةإلغاءتلتالتىاالضطراباتأدتوقد
علىبالقبضأمرًاماهرعلىحكومةأصدرت، الكارثةلتلكالتالىاليوموفى، الوفدحكومةبطردالملك
بتهمةللمحاكمةوقدم، يناير26حوادثعنالمسئولينمقدمةفىيأتىأنهالمعتقدمنكانالذىحسينأحمد

محكمةقضت، 1952مارس17وفى. 1951صيفخالل" االشتراكية "صحيفةفىمعاديةنشرمقاالت
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صدوربإيقافقضتكما، شهورتسعةلمدةبالسجنعليهوحكمت، عليهتهمثالثبثبوتالقاهرةجنايات
.الثالثالتهممنتهمةكلعنشهورثالثةلمدة" االشتراكية "جريدة

،يناير26يومالشغبحوادثحولالعامالنائبأصدرهالذىاالتهامقرارأعلن1952مايو12وفى

بالتحريضاالشتراكىالحزبأعضاءمنآخرينوخمسةحسينأحمداتهموقد، بالصحفونشر
شخصيًابالقيامحسينأحمدواتهم، الممتلكاتونهبالعمدالحرقحاالتمنعددعنالجنائيةوالمسئولية
ذلكإلىوإضافة. أشخاصعدةقتلإلىحرقهأدىالذىباركليزبنكمنهامنشآتعشرفىالحريقبإشعال
علىالدماروالحاقالجرائمارتكابعنهينتجالذىالشغبإثارةقرر "حسينأحمدأناالتهامقرارفىجاء
االجتماعىللنظامبكراهيتهذلكفىمدفوعوهو، الرادتهفتستسلمبضعفهاالسلطاتيشعرحتىواسعنطاق

الدعايةخاللمنالعامالرأىتحريضحسينأحمدإلىلتنسباالتهامعريضةومضت". القائموالسياسى
،التمردعلىوالجيشالثورةعلىالشرطةيحرضالوقتنفسوفى" االشتراكىالحزب "جريدةتبثهاالتى

كما. الثورةعلىالعاموالرأىوالعمالالفالحينوحض، الملكيةالذاتفىالعيبجريمةأيضًاارتكبكما
مماوغيرهااالتهامبقرارإليهاالمشارالمنشآتومهاجمةالشغبحوادثارتكابعلىالجماهيرحرض
".والرأسماليةاإلمبرياليةوالمؤسساتاللهوأماكنأسماها

قرارأورد، والثورةالشغبإثارةعلىالجماهيرلحضحسينأحمدنواياعلىالدليليقدموحتى
يومالشغبحوادثبتوجيهفعًالقامأنهعلىوكدليل. االشتراكىالحزبجريدةأعدادمنبعضًاالعامالنائب

تمعندماهليمانسياراتتوكيلعندحسينأحمدشاهدواأنهمذكروااثباتشهودالنيابةقدمتيناير26
وصل "أنهالشهودبشهادةثبتأنهاالتهامبقراروجاء". الزعيميحيا " بهتافاستقبلوأنهوحرقةتدميره
،النارفيهاأضرمتعندمامليكهشارع77الشواربىعمارةأمامالمصرىالعلميحملرجلمعبالسيارة

.وأعوانهحسينأحمدبإعدامالنيابةوطالبت". االشتراكيةتحيا، حسينأحمديحيا : لههتفواالدهماءوأن

حسينقالوقد. مايو19يومعسكريةمحكمةأماماآلخرينوالخمسةحسينأحمدمحاكمةبدأتوقد
هوونجح. مرضهبسببيناير26يومطوالبمنزلهموجودًاكانأنهوزعم، مذنبغيرأنهالمحكمةأمام

ردطلباتوتقديمالطعامعنإضراباتعدةمنها، مختلفةبوسائلالمحاكمةإجراءاتتأجيلفىومحاموه
.االختصاصعدمبحجةالمحكمة

الرأىالنشغالنظرًاولكن، باالتهاميدفعالجديدالنظاماستمر، 1952يوليو23انقالبوقوعوبعد
إلىالمحكمةعادتوعندما. العامالرأىتثيرالقضيةتعدلمعندئذوقعتالتىباألحداثوالحكومةالعام
االتهامبقرارجاءتالتىاالتهاماتنفسالنيابةكررت، مراتعدةأجلتأنبعدأغسطس17فىاالنعقاد
كرجليقدمونهحسينأحمدمحاموبدأفقد، جديًامظهرًاالمحاكمةاتخذتسبتمبرفىولكن. السابقمايوفى
ليتحملالسابقةوالحكومةالملكبواسطةفداءكبشللمحاكمةقدموأنه، البائدالعهدطغيانضدناضلوطنى
علىالجماهيرسخطعنتعبيرأنهاعلىيناير26حوادثوصورت، وحدهمعليهممسئوليتهتعودماوزر
.النظام
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احمدضدحقيقىدليليوجدالأنه) األمريكية (السفارةالعسكريةالسلطاتأخبرت ، سبتمبر16وفى
أكتوبر16وفى. سراحهبإطالقتنتهىقدوأنها، أدلةوجودعدمبسببقدماتمضىالالمحاكمةوأن، حسين
الفتاةمصرتأسيسفىحسينأحمدمعاشتركالذى، (رضوانفتحى، الداخليةوزيرأنالصحفأوردت
عناألخيرإضرابهينهىأنإليهليتوسل، هناكمحتجزًاكانحيثقصرالعينىبمستشفىزاره) 1933عام
اآلنوتعدمنذئذالمحاكمةتستأنفولم، بكفالةوزمالءهسراحهإطالقأعلن، 1952نوفمبرأولوفى. الطعام
.كانخبرفى

أنهالشكولكن، 1952يناير26حوادثوراءالمحركةاليدكانحسينأحمدبأنالجزميمكنوال
الجديدالنظامنظروجهةمن، كلوعلى، عليهاالتحريضفىاشتراكهعلىأدلةهناكوأنفيهادورًالعب
السياسيةاألحزابمنوغيرهالوفدألنونظرًا. إليهاالتهامتوجيهفىاالستمرارالسياسةحسنمنليسأنه

المعروفينالمتطرفينتأييدالتماسإلىالجيشيتجه، القديموالنظامبالملكمرتبطةكانتالتقليدية
حكمتفإذا، آخراعتبارأيضًاوهناك. لهؤالءينتمىحسينوأحمد، القدامىوالزعماءللقصربمعارضتهم
منوكان. المسئوليةمنالوفدوحكومةالقصرإعفاءهذامعنىفإنيناير26حوادثفىبادانتهالمحكمة
معلقةالمسئوليةوترك، المتهمتحديدعدماألنسبمنوكان. المسئوليةوترك، المتهمتحديدعدماألنسب
).يناير26فىالقاهرةلحريقخططواالذينهم. (واإلنجليزالسابقةالحكومةبرقبة

صدوربعدوجودحسينأحمدلحزبيعدلمكما، الصدورإلىاالشتراكىالحزبجريدةتعدولم
 –مباشرةالتاريخذلكقبل –حسينأحمدوقام. السياسيةاألحزابإلغاءعلىنصالذى1953يناير17قرار

للصحفوقال، الجديدالنظامحقفىطيبةكلماتقالحيثبرانجونالدولىاالشتراكىالمؤتمربحضور
،الجديدللنظامتأييدهإعالنعلىحسينأحمدحرص، سراحهإطالقومنذ. أعدمقدلكانالجيشحركةلوال

رئاسةفىحسينأحمدنائب، شكرىإبراهيمعينوقد. وأتباعهمنهمعاديًاموقفًاتتخذالبدورهاوالحكومة
بهحكمتمابعكسالقاهرةاستئنافمحكمةحكمت1953مارس23وفى. الدستوربلجنةعضوًا، الحزب
أحدمصادرةعنالتعويضسبيلعلىجنيهًا1500تدفعأنالداخليةوزارةوالزمت، درجةأولمحكمة
.1951عاماالشتراكيةجريدةأعداد

،الجديدالنظامبتسامحيجظىولكن، بهمايعتدنفوذأوقوةحسينألحمدليس، الحالىالوقتوفى

فىأخذهيجبخطيرًاتأثيرهواليزال. المصريةالسياسةفىدورًامستقباليلعبأنالمستبعدمنوليس
الفرصينتهزمرةكلفىوكان، مراتعدةالنسيانغياهبفىيسقطانالماضىفىكادفقد. الحسبان
والقدرةالمهارةمنفائقةدرجةعلىجانبهيؤمنالمغامرسياسىفهو، العامالرأىأماموضعهليستعيد
.حدودلطموحهيعرفوال، إليهالجماهيراجتذابفىمراتعدةنجح، القيادةعلى
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(*)الهضيبىإسماعيلحسن

عامقليوبية – القناطربشبينولد، المسلميناإلخوانلجماعةالعامالمرشد، الهضيبىإسماعيلحسن
،باألزهرللدراسةوالدهأرسلهثم، بالقريةالكتابفىتعلم، الصوالحةبدوقبائلإلىينتميانألبوين1893

االزهرفىالدراسةبتركوالدهيقنعأنجهدبعدواستطاع، محاميًايصبحبأنيحلمطفولتهمنذكانولكنه
.1915عامفيهاتخرجالتىالخديويةالحقوقمدرسةلدخولنفسهيعدحتىالعامةبالمدارسوااللتحاق

منأنهاكتشفولكنه)، الوطنىالحزبرئيس (رمضانحافظبمكتبمحاميًااشتغلتخرجهوبعد
1918عاموفى. األقاليمنحواالتجاهفقرر، القاهرةفىبسرعةشابمحامنجميتألقأنبمكانالصعوبة

عاموفى.المجالهذافىمزدهرًانشاطًايمارسأنواستطاعجرجابمديريةسوهاجفىالمحاماةمارس
بمحكمةمستشارًاثمقاضيًاأصبحوتنقالتترقياتعدةوبعد، القضاءبسلكوالتحقالمحاماةترك1924
.النقض

أووطنىنشاطأىفىالهضيبىيشتركلم، جيلهإلىينتمونالذينالطالبمنالكثيرعكسوعلى
الثورةفشلولكن، وطنيًاحماسًاأبدى) بسوهاجمحاميًاوكان (1919ثورةقامتعندماولكن، مظاهراتأى
ونبذالنظامعلىالحفاظإلىبالحاجة – قولهحدعلى – يؤمنأصبحومنذئذ، المتطرفةبالعناصرإيمانهبدد

.العنف

بمجلةنشربمقالجاءلماووفقًا، حديثتاريخإلىتعودالمسلمينباإلخوانالهضيبىوصلة
أعضاءببعضالتقىعندما1944عاممرةألولاإلخوانعلىالهضيبىتعرف، األسبوعية" المصور"

فبدأ، بالجماعةاهتمامهحركمصادفةتمالذىاللقاءوهذا، السياسيةلألموروفهمهمتدينهموأعجبهالجماعة
علمناإذاالجماعةتعاليمتجتذبهأنفىغرابةوال. اجتماعاتهايحضروبدأ، بفكرهاواقتنع، مطبوعاتهايقرأ
.التدينشديدةمسلمةأسرةمنوينحدرمتدينأنه

وأصبح – عندئذ – المسلمينلإلخوانبالفعلانتمىقدالهضيبىكانإذاالدقةوجهعلىنعرفوال
مؤسس، البناحسنللشيخحميمًاصديقًايصبحأنمابطريقةاستطاعأنهالثابتمنولكن، بالجماعةعضوًا
علىيخشىكانوعندما – 1949فبراير7فىحدثالذى – البنااغتيالوقبل. العامومرشدهاالجماعة
الهضيبىوأبدى، المحتملاالغتيالمنبمأمنقريتهفىيقيمأنعليهواقترحالهضيبىزاره، حياته
رفضالبناأنورغم، عندهاقامتهطوالالبناحسنلمصاحبةيتفرغحتىمنصبهمنلالستقالةاستعداده
حسنللشيخبذلكوصرح، أجلهمنالتضحيةوباستعداده، لهالهضيبىبوالءأعجبأنهإالالعرض
.الجماعةقادةمنولغيرهالباقورى

فىالصادرالعسكرىاألمربموجبأمالكهاوصودرتحلتقدالمسلميناإلخوانجماعةوكانت
الجماعةأعضاءمنعددعلىالقبضوألقى، 1949فبراير7فىالبناحسنالشيخواغتيل، 1948ديسمبر28
تمارساستمرتالجماعةولكن، ارهابىبنشاطالقيامبتهمةبالفعلمسجونونمنهماآلخرالبعضوكان

(*)USNA, Confidential Biographic Data, DOS 774.521/2-553, Cairo, February 5, 1953.
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.سرًانشاطها

األحكامقانونموادمعظمإلغاءالوزراءمجلسقررالحكمإلىالوفدعودةبعد، 1950فبراير5وفى
أنرغمعلنًانشاطهمالمسلموناإلخواناستأنفعندئذ. فلسطينحرببدايةمنذساريًاكانالذىالعرفية
وكان. 1951مايو5فىالعرفيةاألحكامقانونبنودآخرسقطتحتىغامضًاظلللجماعةالقانونىالوضع
لمالجماعةشورىمجلسولكن، العامالمرشدمنصبفىالبنالخالفة1950أكتوبرفىاختيرقدالهضيبى
.رسميًاانتخابهليتم1951أكتوبر18حتىينعقد

تحتتطورتوألنهامجموعاتعدةإلىاالنقساممنعانتقدالمسلميناإلخوانجماعةكانتولما
يكنولم. الصعوبةبالغأمرًاالقيادةفىيخلفهمنعلىاالتفاقكانفقد. البناحسنللشيخالشخصيةالقيادة
أنالمرجحمنوكان. أتباعلهيكنلمكما، عامًامرشدًاانتخابهيزكىالجماعةصفوفبيننفوذللهضيبى
ولكن، العامالمرشدمنصبفىليخلفه) اآلناألوقافوزير (الباقورىحسنالشيخنفسهالبناحسنيختار
يتطلعونكانواالجماعةفىبارزينأعضاءعدةوهناك. البنااغتيلعندماالمنصبقبولرفضالباقورى
.الجماعةصفوففىانشقاقاتوقوعإلىسيؤدىكانمنهمأىاختيارولكن، القيادةفىالبناخالفةإلى

بوالئهعرفالذىالهضيبىأنوأقنعهم، اإلرشادمكتبأعضاءلدىنفوذهالباقورىاستخدمالسببولهذا
بهتقبلالذىاألمثلالمرشحيعد، المنصبإلىتطلعهوعدم، اإلسالميةالشريعةفىوتبحرهالبنالحسن
،البناحسنالشيخمقتلبعدالعنفسياسةعنعدلتقدالجماعةكانتولما. المسلميناإلخوانفصائلجميع

اختيارفإن، المصرىالمجتمعفىالمعتدلةالعناصرأعينفىصورتهاتحسينعلىحريصةوأصبحت
أنالعامالرأىويقنع، الجماعةعلىاالحتراممنقدرًايضفىالمعروفوالقاضىالمعتدلالهضيبىحسن
رسميًاانتخابهإثرعلىالقضاءمنالهضيبىاستقالوقد. منظمةبطريقةنشاطهاممارسةتعتزمالجماعة
.المسلمينلإلخوانعامًامرشدًا

عنمعروفهولماالدهشةالمقابلةأثارتوقد، فاروقالملكالهضيبىقابل، 1951نوفمبر20وفى
إلىيتطلعكانالذىالملكولعل. المسلمينلإلخوانمعارضةمن) الحكمفىكانالذى (الوفدوحزبالملك
ولعل. الحاجةعندلهمساندتهميضمنحتىباإلخوانعالقتهيحسنأنأرادالوفدحكومةمنالتخلص
حملةإنهاءعلىذلكيساعدأنأملعلىالقصرعندمركزهيحسنأن – أخرىناحيةمن – أرادالهضيبى
.منهمالمسجونينسراحوإطالقاإلخوانضدالحكومة

مناإلخوانيعانيهماالملكعلىالهضيبىعرض) األمريكيةللسفارة (السريةالمصادرألحدووفقًا
يسمحوأن، منهمالمسجونينسراحيطلقوأن، اإلخوانضدحملتهاالحكومةتوقفأنواقترح، المتاعب
".للملكالوالءيمينمسلمأخكليقسمأن "التنازالتهذهمقابلفىوعرض. الحكومةفىاإلخوانبتمثيل

فىاإلخوانبتمثيليسمحأنالهضيبىطلبمنبهجاءماعدافيما، صحيحًاالتقريرهذاولعل
تفسيرحولالبعضبعضهممعيختلفون، البناالشيخمقتلمنذفصائلعدةإلىمنقسمونفاإلخوان، الحكومة
صالحيقودهاالتىتطرفًااألكثروالعناصر، أهدافهالتحقيقاتباعهايمكنالتىوالوسائلالجماعةبرنامج
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يذهبآرائهباعتداليتميزالذىوالهضيبى، السياسىالحزبدورعلنًاالجماعةتلعبأنتفضلقدعشماوى
والهدف. دينيةجماعةأنهاإالسياسيةأهدافًاتتضمنالدينيةمبادئهاأنرغمالمسلميناإلخوانجماعةأنإلى

ولكن. مصرحكمتتولىأنهوقادتهاوجميعأعضاؤهابهيؤمنالذىالمسلميناإلخوانلجماعةاألسمى
إقدامقبلالمصريينأغلبيةتأييدعلىالجماعةتحصلحتىاالنتظارضرورةيرونوأتباعهالهضيبى
مواقفاتخاذإلىتضطرالحتىوذلك، تامًاتطبيقًابرنامجهالتطبيقصارمموقفاتخاذعلىالجماعة
.للفشلتتعرضأوتوفيقية

وردت، السياسىالحزبطابعتتخذأنصراحةتقبلالجماعةكانتإذاماحولالخالفوهذا
8فىالسياسيةاألحزابقانوننجيبمحمداللواءوزارةأصدرتعندما، الماضىأكتوبرفىباإلذهان

سياسىكحزبتسجيلهامنبدًال" كجمعية "المسلميناإلخوانتسجيلالهضيبىفضلوقد. 1952سبتمبر
جانبمناالتجاهلهذاملحوظةمعارضةهناكأنيبدوولكن. بذلكاآلخرينيقنعأنواستطاع، للقانونطبقًا
فىفكرالهضيبىأنعشماوىمصدرهاإشاعاتوهناك. عشماوىبقيادةالمؤيديناألعضاءبعض
علىيفرضأنأواالستقالةعلىيجبرهأنحاولعشماوىبأنيوحىمما، المشكلةهذهبسبباالستقالة
.األقلعلىرأيهالهضيبى

السببولهذا، قواتهابناءبإعادةأساسًامشغولةالجماعةكانت، االنقالبعلىالسابقةالفترةوفى
الوفدحكومةإلغاءأعقابفى، 1951عاممناألخيرةالشهوروفى. الخالفيةالقضايافىالتورطتجنب
بقيادة – اإلخوانحاول". اإلمبريالية "ضد" الوطنىالنضال "سياسةالوفدتبنىعندما، بريطانيامعللمعاهدة
فقطأيامثالثةبعد – أكتوبر19يومالهضيبىحسنصرحوقد. الموضوعهذاعنتمامًااالبتعاد – الهضيبى
وطالب"، االستعمارمحاربةفىالمنظمةغيرالحركات "يؤيدونالاإلخوانأن، المعاهدةإلغاءمن

حاول" بالمصرى "مقاًالنشر، 1952يناير5وفى. المقاومةلتنظيمالحكومةبهستقوممابانتظارالجماهير
ظلواالذينالمسلميناإلخوانبأنالمصرية – اإلنجليزيةاألزمةمنالسلبىاإلخوانموقفيبررأنفيه

.األزمةفىنشطدوربلعبلهميسمحوضعفىليسوا، قريبعهدحتىالحكومةجانبمناليدمغلولى

الحكومةأعادت، 1951ديسمبر15ففى، باطراداإلخوانموقفتحسن، بعدهاوماالفترةهذهوخالل
األمرببطالنالدولةمجلسحكمصدر1951يوليو2وفى. 1948عامالمصادرةوأموالهاأمالكهاللجماعة
دعاوىرفعالجماعةحقمنسيجعلمما، الجماعةحلبشأن1948ديسمبر28بتاريخ63رقمالعسكرى
.مركزهادعمإلىويؤدىالحكومةضدتعويض

عقدتقدالجماعةوكانت. 1952سبتمبر22فىللجماعةعامًامرشدًاالهضيبىحسنانتخابوأعيد
 :التالىالبرنامجفيهأعلنتأغسطسمناألولفىعادىغيراجتماعًا

.والفسادالظلممارسواأوالسابقالملكساعدواالذينالسابقينالوزراءجميعمحاكمةيجب1-

الشخصياتواغتيالالفاسدةاألسلحةقضايافىالنظريعادوأن، هذالكأينمنقانونإصداريجب2-
.الكبيرة
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واألفالموالرقصوالخموركالقمارالموبقاتوتحريمالمدارسفىالدينبتعليماالهتماميجب3-
.الخليعةوالمحالت

.اإلسالميةالشريعةأسسعلىجديدًادستورًالتضعممكنوقتأقربفىتأسيسيةجمعيةتقامأن4-

أومسلمفردلكليكونبأنالجماعةوتطالب، والغنىالفقربينالحاليةالفوارقيستنكراإلسالمإن5-
حدووضع. مجانًاوالعالجالتعليمللفقراءيتاحوأن، يكفيهوكساءوطعامًايأويهبيتًا – مسلمغير

الحدعنالزائدةالملكياتمنالحكومةعليهتستولىمابيعيتمأنعلى، الزراعيةللملكيات
.المعدمينللفالحين

.والمستأجرالمالكبينبالتساوىالمحصوليقسملالرضإيجارًاالفالحيدفعأنمنبدًال6-

أسسعلىاألجرتحديدويتمإجباريةالنقاباتعضويةتصبحوأن، العملقوانينتعديليجب7-
.الشركاتأرباحمننسبةعلىالمديرينحصولإلغاءيتمأنعلى، إسالمية

.الحكومةلموظفىبالنسبةالرواتببينالفجوةتضييق8-

.واأللقابوالنياشينالرتبجميعإلغاء9-

عقودبورصةوإغالق، المصرىاألهلىالبنكوتأميمالبنوكوودائعالقروضعلىالفوائدإلغاء10-
.الجديدةالصناعاتإقامةوتشجيعاألراضىاستصالحفىوالتوسع، القطن

االستعمارعنالموروثالسياسىالبوليسوإلغاء، حديثةأسسعلىالجيشتنظيمإعادةيجب11-
.البريطانى

،ماحدإلىمحيرًالغزًاتعدالجديدوالنظاموالهضيبىالمسلميناإلخوانبينالعالقةحقيقةزالتوال

وأيدت، السياسيةوالمنظماتاألحزابجميعشأنذلكفىشأنهالالنقالبتأييدهااإلخوانجماعةأعلنتفقد
منالجيشلحركةالعلياالقيادةأعضاءبينمنوهناك. الجديدةالحكومةاتخذتهاالتىاإلجراءاتكلرسميًا

فىلألوقافوزيرًاليصبحاإلرشادمكتبمنالباقورىالشيخاستقالوقد. لإلخوانبتحمسهمالمعروفين
17فىالسياسيةاألحزابجميعحلتوعندما. 1952سبتمبر7فىشكلتالتىنجيبمحمداللواءحكومة

ناحيةومن. الحكومةأقامتهاالتى" التحريرهيئة "جانبإلىقائمةاإلخوانجماعةظلت، 1953يناير
.األديانجميعأتباعبينالتسامحإلىودعاللحكومةالطائفيةغيرالسياسةنجيبمحمداللواءأكد، أخرى

 –1952أغسطسأوليومأعلنالذىالمسلميناألخوانبرنامجبينالتشابهنالحظأنالطريفومن

ماتنفيذعلىالحكومةعملتفقد. الحاليةالحكومةتنفذهالذىوالبرنامج – أيامببضعةاالنقالبوقوعبعد
كما، الفاسدةاألسلحةقضيةفىالتحقيقاتوأجريت، وأهينواالملكرجالفأزيح، نقطةنقطةبالبرنامججاء
بيعوحرم، الخاصةالنوادىمنالقمارومنع)، البناحسنقضيةبينهاومن (االغتيالجرائمفىالتحقيقأعيد
اإلصالحقانونوصدر، الجديدالدستورلوضعلجنةوشكلت، الليلمنتصفبعدالباراتفىالخمور
بينمناصفةالمحصولباقتسامقرارصدورعدمرغم (رسميًاالزراعةعمالأجوروزيدت، الزراعى
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إلغاءوتم، القطنعقودبورصةوأغلقت، األلقابإلغاءوتم، للعملجديدقانونوصدر) والمستأجرالمالك
).آخراسمتحتمماثلةإدارةإنشاءرغم (السياسىالبوليس

تشابهولكن. الجيشحركةيوجهونالمسلميناإلخوانأنعلى – طبعًا – دليلهناكوليس
.الحاليةالحكومةتأييدتلقى – األقلعلى – اإلخوانأهدافمعظمبأنويوحى، النظريلفتالبرنامجين

يبدىأنمضطرأنهالمؤكدفمنالمسلميناإلخوانتجاهنجيبمحمداللواءشعورحقيقةكانتومهما
مواجهةفىرابحةبورقةيحتفظنجيبولكن. الجديدللنظامتأييدهمالستمرارضمانًانحوهمتعاطفًا
اتباعلهولبراليتهباعتدالهعرفالذىاألخيرألن، صفهفىالباقورىحسنالشيخبقىطالماالهضيبى
يقومأننجيبباستطاعةفإن، ضدهانقلبأوالنظاممعالتعاونعنالهضيبىأمسكفإذا، اإلخوانكثيرين
.الباقورىلصالحالجماعةقيادةعنإلبعادهبمناورة

العسكريةاللجنةأعضاءأحد – أمينالمنعمعبدالبكباشىأنالصددبهذانتذكرأنالطريفومن
الخالفاتتشجيعتتعمدالعسكريةاللجنةأنالماضىنوفمبرفى) األمريكية (السفارةمستشارأخبر – العليا
.القوةمنكبيرةدرجةعلىالجماعةتصبحأندونتحولحتىاإلخوانفصائلبين

معتتناقض "باعتبارهاللشيوعيةمعارضتهرغمالسوفيتىلالتحادقويًامعارضًاالهضيبىيبدووال
ولكن، مصرتؤذلمروسياأن : "قال) األمريكية (السفارةمستشاروبينبينهدارحديثففى". القرآنمبادئ
يعارضالأنهقال، األوسطالشرقعنالدفاعميثاقبمشروعيتعلقوفيما" األذىبهاألحقتبريطانيا
اإلنجليزضدوهو. عليهاعتراضًايبدلمأنهغير، المشروعيؤيدأنهيقلولم، الغربمعاتفاقإلىالتوصل
ورد، الذكرسالفةالمحادثةوقبل، للغربمعاديةتوجهاتلديهمككلاإلخوانأننتذكرأنويجبتمامًا

معمحادثاتأىفىالدخولعلىاإلخواناعتراضفيهأعلنللهضيبىتصريح) 1952أغسطس (بالصحف
بعدأنهوأضاف، السودانومنالسويسقناةمناإلنجليزانسحابقبلالدفاعيةاألحالفحولالغربيةالدول
.لمصالحهامناسبًاتراهحسبماالغربمعوالتحالفالحيادبيناالختيارفىحرةمصرتصبحالجالءتحقيق

يناير6يومنجيبمحمداللواءالهضيبىقابل) األمريكيةللسفارة (سرىمصدرذكرهلماووفقًا
السويسقناةقاعدةفىاإلنجليزضدعصاباتحربشنفىالحكومةيؤيدوالناإلخوانأنوأبلغه، 1953
يجبالاإلخوانأنيرىالشديدبالحرصالمعروفالهضيبىأنويبدو. الحاليةالمفاوضاتفشلحالةفى
.مساندتهاالجماعةرفضتأنوسبققبلمنفشلهاأثبتتسياسةفىيشتركواأن
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(*)شفيقدرية

وأمها، شفيقأحمدالمهندسوالدها، 1916عامولدت، مصرفىالنسائيةالحركةزعيمة، شفيقدريه
فرنساإلىسافرت1932عاموفى، بالقاهرةالفرنسيةالليسيةبمدرسةتعلمت. بطنطابارزةعائلةإلىتنتمى

.السوربونجامعةمنالدكتوراهدرجةتحملسنواتثمانبعدمصرإلىوعادت، دراستهاالستكمال

أثناءوتزوجاالتقياوقد، األولفؤادجامعةالحقوقبكليةاألستاذرجائىالديننورالدكتورهووزوجها
.بنتانولهما، باريسفىالدراسة

،مدرسوظيفةفىللتعييناألولفؤادجامعةاآلدابكليةإلىبطلبتقدمت، مصرإلىعادتوعندما

وظيفةهىالتعليمحقلفىعليهاحصلتالتىالوحيدةالوظيفةوكانت، امرأةألنهاربماطلبهارفضولكن
laتسمىفرنسيةمجلةتحريررئاسةلتتولى1942عاموظيفتهامنواستقالت. البناتلمدارسمفتشة

Famme Nouvelle) األميرةرعايةتحتكانتالتىالجديدةالمرأةجمعيةتصدرهاكانت) الجديدةالمرأة
والدعايةالنشرلقسمرئيسةشفيقدريةعينت، بعامذلكوبعد). فؤادللملكاألولىالزوجة (شويكار
"النيلبنت "الخاصةمجلتهاإصدارعلىشفيقدرية) الفرنسية (الجديدةالمرأةمجلةنجاحوشجع. بالجمعية

 –ايضا – بعامذلكوبعد، ومجلتهاالجديدةالمرأةجمعيةمعالعملفىاستمرارهامع، العربيةباللغة

باسمجديدنسائيةمنظمةشفيقدريةأسست1949عاموفى". الكتكوت "بعنوانلألطفالمجلةأصدرت
.لهمقرًابسويسرازيورخمدينةمنيتخذالذى" الدولىالنسائىاالتحاد "إلىانتمت"، النيلبنتاتحاد"

المرأةبمنحالمطالبةحدإلىتذهبلم، المرأةوحقوقالنسائيةبالحركةشفيقدريةاهتمامبدايةوفى
اإلسالمألنبإلغائهمايطالبنفلم، والطالقالزوجاتتعددمسألةعلىوزميالتهاركزتفقد، االنتخابحق
كحقبهيرخصولم، معينةخاصةحاالتفىإالالزوجاتتعدديبحلماإلسالمأنأكدنولكنهن، يقرهما
شفيقدريةكتبت، 1945عاموفى. المرأةمصالحلحمايةالمحكمةعلىيعرضأنالبدالطالقوأن، مطلق
المرأةأنوقالت، السياسيةالحقوقالمرأةمنحإلىالدعوةفيهأنكرتالوفدية" الشعلة "بجريدةمقاًال

،1949عام" النيلبنتاتحاد "أسستعندماولكن. االنتخابحقعلىللحصولمهيأةليستالمصرية

.االنتخابحقعلىالمرأةحصولبضرورةمتواصلةبصورةوطالبت، رأيهاغيرت

منعددًاوأنشأ، للمرأةوالتعليمىاالجتماعىبالمستوىبالنهوضأيضًا" النيلبنتاتحاد "واهتم
بيناألميةمحوإلىإضافةاألطفالورعاية، والصحة، المنزليةالشئونعلىالنساءلتدريبالمدارس
.محدودنطاقعلىكانتالجهودتلكولكن. النساء

بصورةالنسائيةالحركةفىوشاركن" النيلبنتاتحاد "إلىالبارزاتالنساءمنعددانضموقد
االجتماعيةالطبقةتلكإلىينتمينكنولما، الحجمصغيرةالعلياالطبقةمنجئنالغالبفىولكنهن، عامة

الجماهيرعلىتأثيرأدنىمصرفىالنسائيةللحركةوليس. كبيرحدإلىتحررنفقد، مانوعًاالمتفرنجة
ألن، والنساءالرجالذلكفىيستوى، يعارضونهاأنالمحتملفمن، أهدافهاهؤالءعرفلووحتى، األمية
.الدينيةوالمفاهيمالتقاليدمعتتعارضالحركة

(*)USNA, Confidential Biographic Data, DOS 774.521/4-1853, Cairo, April 18, 1953.



عباسرءوف. دأمريكيةعيونفىمصريةشخصيات

66www.RaoufAbbas.orgصفحة

أعلن، 1949أغسطسففى، النسائيةالحركةمطالبعنالساسةبعضتحدث، األخيرةالسنواتوفى
وفى.الحكمإلىعودتهحالالوفدبرنامجيتضمنهاأنيمكنالنسائيةالمطالبأنباشاالنحاسمصطفى
علىيعرضلمولكنه، االنتخابحقالمرأةيعطىللبرلمانقانونبمشروعوفدىنائبتقدم1951فبراير
وقتهمنجانبًايخصصأناستعدادعلىمصرىسياسىيوجدوال، حقًاشائعةليستفالفكرة، المجلس
.االنتخابحقالمرأةمنحعلىيوافقونالذينمنكانتلوحتى، المرأةلقضية

استطاعت، االجتماعيةوعالقاتهاالسماتهذهوبسبب، جذابةامرأةوهى، المهارةبالغةشفيقودرية
الوفدىالنائبقدمعندما، 1951فبرايرففى. الظروفتتيحهمماأبعدمدىإلىحركتهافىقدمًاالمضى
مقرإلىنسائىوفدرأسعلىشفيقدريةتوجهت، االنتخابحقالمرأةمنحقانونمشروعالحضرىأحمد

مصطفىمنزلإلىهناكمننسائيةمظاهرةرأسعلىتوجهتثم، المرأةبمطالبمذكرةوقدمت، البرلمان
نسائيًاوفدًاشفيقدريةقادت، أسبوعينوبعد. لطلبهناالستجابةرفضولكنهمقابلتهوطلبنباشاالنحاس
فيهيطالبن – بدمائهنكتب – الملكعلىللعرضالتماسًااألمناءلكبيرقدمنحيثعابدينقصرإلىتوجه
جذبتأنهاإال، 1951ربيعفىوقعتالتىالنسائيةالمظاهراتحجمصغرورغم. المرأةمطالببتأييدالملك
أمرًاضدهاإجراءاتخاذوجعل، للحكومةحرجًاسببمما، الصحافةباهتماموحظيت، الكثيرينانتباه

،بهامرخصغيرمظاهرةقيادةبتهمةالمحكمةأمامللمثولشفيقدريةاستدعيت، مارس5وفى. ضروريًا

إلىالفرصةهذهمناالستفادةعلىشفيقدريةحرصتوقد ". البرلمانعلىبالهجوم "قمنوأتباعهاوأنها
فى (القاضىقررعندما، حرارتهافقدتالمسألةولكن، المرأةقضيةشهيدةدورتلعبوأن، درجةأقصى

وفى". المصرىالمجتمعفىونافعنشطعضوالمتهمةألن "مسمىغيرألجلالقضيةتأجيل) ابريل11
أنهاوأكدالنسائيةالحركةفيهاستنكرالقصرإلىبالتماس) المحمدية (السنةجماعةرئيستقدمالوقتنفس

".األمةهذهفىاإلسالمتقاليدمنتبقىماعلىللقضاءالملحدونوالشيوعيوناإلسالمأعداءدبرها "مؤامرة

فىللترشيحمحاولةوأتباعهانظمتعندما – أخرىمرة – العامالرأىاهتمامشفيقدريةوأثارت
أن – ذاتها – شفيقدريةحاولتوقد. باشاالهاللىحكومةلهاتعدكانتالتى) 1952مارسفى (االنتخابات
التأمينوأعادت، الترشيحقبولالحكومةرفضتوقد، بالقاهرةعابديندائرةعنللترشيحأوراقهاتقدم
.االنتخاببجداولمقيداتغيرالنساءأنإلىاستنادًا" النيلبنتاتحاد "لمرشحاتالنقدى

سيزا : هما، النسائيةالحركةقياداتمناثنتينمع – آلخرحينمن – شفيقدريةتعاونورغم
علىشفيقدريةحرصت، بهموباتصالهماللشيوعيينبتحمسهماالمعروفتانأفالطونوانجى، نبراوى
قدرًاذلكفىوحققت، النسائيةالحركةإلىالتسربمحاولةإلىمصرفىتسعىالتىالشيوعيةعناالبتعاد
لالتحادالعموميةالجمعيةاجتماعفىمصرشفيقدريةمثلت، 1951مارسوفى. النجاحمنمحدودًا
الصحافةفىالنقدافالطونوانجىنيراوىسيزامنكلوجهتوقد. أثينافىعقدالذىالدولىالنسائى
 –تعدالتىالدفاعيةالمشروعاتأيدتألنهاقراراتمنالعموميةالجمعيةاجتماععنصدرلماالمصرية

الخطنفسالقراراتعلىهجومهاوتضمن، العالمىالسالمتحقيقطريقفىعائقًا – نظرهماوجهةمن
عنفيهدافعتمقاًالفنشرت، اتهامهماعلىشفيقدريةوردت، السالحونزعالسالمحولالشيوعى
.الدولىالنسائىلالتحادالعموميةالجمعيةقرارات
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طالبته، بالصحفجاءلماووفقًا. 1952يوليو23انقالببعد، شفيقدرية، نجيبمحمداللواءقابلوقد
تفرغحتىتأجيلهايجبالمسالةهذهبأننجيبمحمداللواءفرد"، األمةنصفتقيدالتىالقيودبتحطيم"

)1952سبتمبر8 (السياسيةاألحزابقانونصدوروبعد". اآلنتواجههاالتىالمعاركمن "أوًالالحكومة

طلباتفىالبتقبلولكن"، النيلبنتحزب "لتسجيلالداخليةوزارةإلىبطلبشفيقدريةتقدمت
.1953يناير17فىالسياسيةاألحزابإلغاءقرارصدر، التسجيل

بحقوقللمطالبةحملتهافىملموسةنتائجتحققأن – الواقعفى – تستطعلمشفيقدريةأنورغم
المؤيدينمنالمزيدجلبعلىوساعدت، العامالرأىأمامماثلةالقضيةبإبقاءنافعةخدمةأدتفقد، المرأة
دينيةمبرراتعنالدائمالبحثطريقعنالتقليديةاإلسالميةالمشاعرتهادنأنعليهاوكان. المرأةلقضية
نفسوفى. الرجلمعالحقوقفىالمرأةبمساواةالقبولإلىيتجهاإلسالمأنإلىفتذهب، إليهتدعولما
ومثل، الجديدللنظامالمعلنوبتأييدهاالوطنيةالمشاعربإثارةهؤالءخارجمنالتأييدلكسبتسعى، الوقت
.أجنبيةلنماذجممثلةباعتبارهامهاجمتهامنأعداءهاتمنعاالستراتيجيةهذه

المتوقعمنليس، الظروفهذهظلوفى. الجديدالنظامعندقبلذىمنتقبًالأقلتكونقداآلنوهى
.الراهنالوقتفىملحوظًاتقدمًاالنسائيةالحركةتحققأن
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الثالثالفصل
الثورةقيادةمجلس

جماعىتقريرعنهمأعدالذينالثورةقيادةمجلسأعضاءاألحرارالضباطتراجمالفصلهذايتضمن
،مهنارشادمحمدوالقائمقام، نجيبمحمداللواءعنأعدتمنفصلةتقاريريتضمنكما، 1952أكتوبر4فى

الجناحوقائد، سالمصالحوالصاغ، الدينمحىزكرياوالبكباشى، صبرىالفقارذوحسينالجناحوقائد
األمريكيةالسفارةجعلتالثورةقيادةمجلسقبلمنخاصةمهامإليهمأسندتالذينوهم، أباظةوجيهمحمد
.للثورةالحقيقىالقائدشخصيةعنبحثهاإطارفىبرصدهمتهتم

الكتاببعضإدعاءزيفعن – أحيانًا – الثورةبرجالالخاصةالمعلوماتدقةعدموتكشف
قبلاألمريكيةوالمخابراتاألحرارالضباطبينصالتوجودزعمواالذينالمصريينوغيرالمصريين
فالمعلومات". أمريكيةصناعة "يوليوثورةبأنالقولإلىذهبوامنافتراءاتويدحض، بالحركةالقيام
معلوماتمنأيديهمبينيقعمالتجميعكتابهاسعىعنتعبر – التقاريرهذهفى – األحراربالضباطالخاصة
الجددالوافدينأولئكعنالمعلوماتفىالنقصثغرةلسدمحاولةفى، الدقةإلىتفتقرمصادرمنجاءتهم
األمريكيةالمخابراتمعتعاونعالقةاألحرارللضباطكانولو، الظلدائرةمنالسياسىالعملساحةإلى
بتكليف – ذهبالذىالساداتأنورتارةفهو، الحركةقائدشخصعنبحثهمفىالتقاريرهذهكتابتخبطلما
معروفسياسىماضىلهوألنه، الوزارةرئاسةباشاماهرعلىعلىليعرض – الثورةقيادةمجلسمن
محمديشاركرأوهالذىأمينالمنعمعبدأخرىتارةوهو، للحركةقيادتهإمكانية) التخمينبابمن (يرجح
األجانبالدبلوماسيينمعاآلخرينالقيادةمجلسأعضاءبعضمقابالتأنكما، الضوءدائرةنجيب

عبدجمالحضرهاالتىاللقاءاتتلك، الزمالكبحىاألنيقةشقتهفىتتمكانت) واألمريكاناإلنجليز(
المنعمعبدرجالمنالضباطهؤالءأنالتقاريرأصحابفظن، سالموصالحعامرالحكيموعبدالناصر
!!أمين

)1952أكتوبر14فى (السفارةأعدتهالذىالثورةقيادةمجلسأعضاءبتراجمالخاصالتقريروفى

إلى، عنهمبياناتالسفارةلدىتوفرت، القيادةمجلسأعضاءاألحرارالضباطمنلثمانيةترجمةوردت
فى – السفيروأعتذر.صبرىعلىالجناحقائدهوالمجلسأعضاءغيرمنواحدلضابطترجمةجانب
أعضاءالضباطمنثالثةعنالسفارةلدىمعلوماتتوفرعدمعن – التقريربهأرفقالذىالخطاب
محىخالدوالصاغ، الشافعىحسينوالبكباشى، صديقمنصوريوسفالبكباشى  : همالقيادةالمجلس
ترتيبأنويالحظ)، السفارةنظروجهةمن (أصحابهاأهميةحسب – بالتقرير –التراجمورتبت. الدين
وقد، الرابعالترتيبفىالساداتأنوروجاء، سالموجمالأمينالمنعمعبدبعدالثالثجاءالناصرعبدجمال
الخمسةبينمااآلخرينزمالئهمتراجمتراوحتبينما، نسبيًامستفيضةبتراجماألربعةهؤالءالتقريرخص
بعدموأقر، أسماءهمالسفيرأوردالذينالثالثةالضباطإلىإضافة – التقريرهذاعنوغاب. سطوروالعشرة
.مهنارشادومحمدالرءوفعبدالمنعمعبدذكر – عنهمالمعلوماتتوفر
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،السلطةعلىلالستيالءيتحركاألحرارالضباطبتنظيمفوجئتاألمريكيةالسفارةأنيعنىكلهذلك

،الغربإلىميالونأنهمإلىاطمأنتولكنها، السياسيةواتجاهاتهمقيادتهعندقيقةمعلوماتلديهاتكنولم

باالنقالبووصفه، االنقالبعلىالمبكرالسوفيتهجومولعل. الشرقىللمعسكرالمؤيدينمنوليسوا
للغرباألحرارالضباطتشيعصدقزكى، االتهاملهذاالمصريةالشيوعيةالمنظماتبعضوترديد، الفاشى
ترتيبإعادةفىمعهاللتعاونالشبانالضباطأولئكعلىاآلمالتعلقراحتثمومن، األمريكيةالدوائرعند
ولكن. الدفاعيةمشروعاتهاإلىمصرجرخاللمناالستراتيجيةمصالحهالخدمةاألوسطالشرقأمور
ببالدهمالزجيقبلونوال، الوطنىاستقاللهمعلىيحرصونالضباطأولئكأنلألمريكانتبينماسرعان
.فيهمالمتحدةالوالياتظنفخاب، جملوالفيهالهاناقةالأحالففى
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(*)نجيبمحمداللواء

،مدنىوادمركزمأموروالدهوكان، سودانيةوأممصرىألب1901فبراير20فىبالخرطومولد

.القاهرةإلىاألسرةانتقلتالوالدوفاةوبعد

وتخرج، بالقاهرةالحربيةبالمدرسةوالتحق، بالخرطومغوردونبكليةالثانوىتعليمهنجيبتلقى
االقتصادفىعلميةدرجةعلىحصلبالجيشكضابطخدمتهوأثناء. 1921ينايرفىثانالمالزمبرتبة
رتبةإلىووصل، 1939فىالحربأركانكليةمنوتخرج… االولفؤادجامعةمنوالقانونالسياسى
.فلسطينحرباندالعقبيل1948مارسفىالقائمقام

صفوفبينشعبيةأكسبتهالتىبشجاعتهفعرف، فلسطينحربفىنجيبمحمدشهرةوبرزت
خطيرةإحداهاكانت، الحربخاللمراتثالثأصيبالذىالضباطكباربنالوحيدوكان، الجيش
رتبةإلىثم1949ربيعفىاألميراالىرتبةإلىالحربأعقابفىورقى، للعالجالقاهرةإلىنقلهاستدعت
.الحدودلسالحمديرًاوعين1951أوائلفىاللواء

بالجيشالتحقواالذينالمتعلمينأنصافاللواءاتبينالحزازاتنتيجةالجيشفىيتزايدالسخطوكان
وتفاقم، تدريبًاأحسنوكانوا، الجامعةخريجىمنغالبيتهمكانالذينالشبانوالضباط، االبتدائيةبالشهادة
العامالقائد – باشاحيدربأنشعورالشبانالضباطبينفساد، فلسطينحربخاللالطرفينبينالنزاع
القصرضللواقدالضباطكبارمنوزمالئهماألركانرئيسباشاالمهدىوعثمان – المسلحةللقوات
شئونفىالقصرتدخلبسببالسخطوازداد. العوامللجميعتقديرهمبسوء، الحربدخولفىوورطوه
نجيبمحمدوجد، 1951ديسمبروفى. للملكالمقربينالضباطكبارمنورفاقهباشاحيدرخاللمنالجيش
للواءمكانًاليفسح، المشاةسالحقيادةإلىالحدودسالحإدارةمننقلفقد، الشبانالضباطمعسكرفىنفسه
.القصررجلبكعامرسرىحسين

نادىرئاسةمنإلسقاطهالشبانالضباطمعوتعاونباشاحيدرعلىنجيبحقد، الحادثةتلكوبسبب
المالزمبرتبةضابطًا400-350معفاتفق، ديسمبرمناألخيراألسبوعفىإجراؤهاتقررالتىالضباط
أمرعليهالنيةبيتوابماحيدرعلموعندما. لرغبتهتحقيقًااالتجاههذافىالتصويتعلىاليوزباشىورتبة
نجيبولكن. واقعًاأمرًاللنادىرئاستهيجعلنحوعلىالقانونتعديليتمحتىالسنوىاالجتماعبتأجيل
حيثالعباسيةقشالقاتضباطبنادىالسنوىاجتماعهاعقدإلىالعموميةالجمعيةودعاحيدرأمرخالف
.الوجهلماءحفظًاشرفيارئيسًاحيدرواعتبروا، للنادىرئيسًااألعضاءانتخبه

بيننجيبشعبيةزيادةإلى، لحيدرموجهةخطيرةضربةكانتالتىالضباطنادىحادثةوأدت
إلىوأدى، يوليو22فىوقعالذىالعسكرىاالنقالبلقيادةاختيارهعلىوساعدت، الجيشضباطصفوف
.الملكوخلعالجيشقيادةمنوبطانتهحيدرإزاحة

الضباطمنمجموعةعملمنكانالذىالعسكرىلالنقالبخططوامنبينمننجيبيكنولم
(*)USNA, Confidential Biographic Data, DOS 774.521/8-652, Cairo, August 6, 1952.
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،كبيرًاضابطًاالحركةرأسعلىيضعواأنفىالضباطأولئكرغبوقد. قبلمنخطتهأعدواالذينالشبان

.الجيشصفوفبينشخصيةبشعبيةويحظى، لحيدرعدوًاكانالذىنجيبعلىاختيارهمفوقع

للقواتعامًاقائدًانفسهتنصيبنجيبإعالنعنيوليو22/23ليلةوقعالذىاالنقالبوأسفر
الملكاجبر،وأخيرًا. للوزراءرئيسًاباشاماهرعلىوعين، الكبارالضباطمنالكثيراعتقالوتم، المسلحة
الجيشتطهيرالحركةهدفأنلهبيانأولفىنجيبوأعلن. العرشعنالتنازلعلىيوليو26فىفاروق
الملكوإبعادللوزراءرئيسًاماهرعلىتعيينولعل. الرئيسىهمهكانذلكأنوالشك، الفاسدةالعناصرمن
الخصوصوجهوعلىلالنقالبخططواالذينالصغارالضباطتأثيرإلىاالولىبالدرجةيرجعالعرشعن

الضباطبينالشخصياتأقوىمنيعدالذىللساداتصديقًاكانماهرعلىألن، الساداتأنورالبكباشى
محمدوبياناتخطبكتابةيتولىالذىهوالساداتأنإلىالتقاريروتشير، باالنقالبقامواالذينالشبان
حاضرًاوكان، يوليو26صباحنجيبيقابلهأنقبلالوزراءرئيسباشاماهرعلىالساداتقابلوقد. نجيب
.العرشعنالتنازلالملكمنيطلببأنماهرعلىنجيبأمرعندما

نجيبمحمدبترقيةأمرقدالملكأنأعلن، عرشهعنالملكتنازلعلىالسابقاليوم، يوليو25وفى
اإلذاعةخاللمننجيبأعلنبيومينذلكوبعد. الوزيرمرتبيوازىماإلىمرتبهوزيادة، الفريقرتبةإلى
.راتبهفىالزيادةوعنالترقيةعنتنازله

بالحزمويتسم، الحدودلسالحكمديرمشرفوسجله، االنضباطبصرامةنجيبمحمدويشتهر
.بهالمحيطينبالرجالكثيرًايتأثرأنهشكوال، السياسةالخبرةإلىيفتقرأنهغير، الشخصيةوجاذبية

".بلدهأنهاعلىواآلخرالحينبينإليهايشيرالتىالسودانتجاهخاصةبمشاعرويحتفظ

محمدعنجديدةمعلوماتتضمنتقريرًابلندناألمريكيةالسفارةأرسلت، 1952أكتوبر6وفى
:مايلىبهاجاءالبريطانيةالخارجيةوزارةمصادرمنمستقاةنجيب

،الهاللىونجيب، ماهرعلىشكلهاالتىالحكوماتفىللحربيةكوزيرمراتثالثاسمهطرح"… 

.المنصبلهذانجيبمحمدترشيحعلىاعترضفاروقالملكولكن، 1952عامسرىوحسين

1952يوليوفىالنادىوإغالق، الضباطنادىرئاسةمنباالستقالةالملكأوامرإطاعةرفضهوأدى

،الجيشمنطردهاحتمالمنواثقًانجيبكانولما، الجاللةلصاحبالمعارضينصفوففىانخراطهإلى

فىوقوعهمنأيامقبللالنقالباسميًاقائدًايكونأنقبلفقد، الملكمنتلقاهاالتىالسيئةالمعاملةمنحانقًا
.يوليو23

استجابة1952سبتمبر7فىماهرعلىاستقالةبعدبرئاستهحكومةتشكيلإلىاضطرأنهوقيل
.القيادةمجلسلطلب

إلىوعاد، للطبدراستهيكمللمأنهغير، الجيشخدمةفترك، طبيبًايصبحأنمرةذاتقرروقد
كانالتىالمحاضراتحضورعلىواعتاد، ماهربعلىالمعجبينمندائمًانجيبوكان. العسكريةالخدمة
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ويشيربالذكاءويتسم، قويةبشخصيةنجيبويتمتع. مريديهمننفسهويعتبر، الدولىالقانونفىماهريلقيها
اإلخوانلقضيةالمتحمسينمنأنهالمؤكدومن. المستقلتفكيرهلهيكونأنعلىقادرأنهإلىتاريخه
.متدينمسلمأنهكما، المسلمين
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(*)الثورةقيادةمجلسأعضاء

أمينالمنعمعبدالبكباشى
وهو، نجيبمحمداللواءبعدأهميةالقيادةمجلسأعضاءأكثرمنواحدأمينالمنعمعبدالبكباشى"
.االجتماعيةوالشئونالخارجيةوزارتىعلىلإلشرافالقيادةممثل

مناألربعيناتفىوسيمرجل، الحاشيةرقيق، للطائراتمضادةمدفعيةضابطأمينوالبكباشى
،وآرائهأفكارهفىومعتدل، متفرنج، بطالقةاإلنجليزيةيتحدث، مهذب، شامخةعسكريةقامةذا، عمره

فىالتينرأسقصرحاصرتالتىالقواترأسعلىكانأنهالمعروفومن. األمورببواطنعليم، ذكى
الملكرأسعلىالقصربهدمتعليماتلديهكانتأنهالمقربينأصدقائهأحدمنوعلمنا، 1952يوليو26

المحكمةرئاسةأيضًاأمينالبكباشىوتولى. العرشعنالتنازلطلببالقوةيقاومأنحاولإذاوعائلته
أغسطسفىالدواربكفروقعتالتىاالضطراباتعنالمسئولينلمحاكمةعقدتالتىالخاصةالعسكرية
.الماضى

مكتباآلنمكتبهويجاور، مسئوليةوأكثرهم، باالنقالبقامواالذينالضباطأقوىمنواحدوأمين
،الهامةاالجتماعاتفىالقيادةمجلسبلسانالرسمىالمتحدثباعتبارهمؤخرًاوبدا، نجيبمحمداللواء

النفوذهذاكلأحرزوقد. الغربيةالنظروجهةمنصائبةوأفكاره، المسئولينجميععندمسموعةوكلمته
مصرفىنفوذًاالرجالأوسعمنكانولما. يوليو23قبلالقيادةبمجلسعضوًايكنفلم، االنقالبوقوعمنذ
.بناءةبصورةنفوذهعلىاالعتمادباإلمكانيكونفقد، اآلن

سلسلةفىالرابعالزوجأمينيعد، األجانبعلىمنفتحة، جذابة، ثريةامرأةأمينالبكباشىوزوجة
تقدموهى. طائلةثروةاألولزوجهاعنورثتوقد، زيجاتهسلسلةفىالثالثةالزوجةأنهاكما، زيجاتها
.ذكاءفاقتهوربما، لزوجهادائمًاالنصائح

فىبالعيشالقيادةمجلسأعضاءعنوينفردان، اإلجتماعىوبالنشاطبالوديتسمانوزوجتهوأمين
يقيمانوهما. السابقةالحاكمةبالطبقةأسوةبأورباالصيفإجازاتويقضيان، النوادىوعضوية، فاخرةشقة

إلىالجددمصرحكامخاللهايقدمانالتى، واالستقبالالعشاءحفالتالنيلعلىتطلالتىاألنيقةبشقتهما
والسفيرنجيبمحمداللواءبيناألولاللقاءتمالشقةهذهففى. عليهمالتعرفتريدالتىالهامةالشخصيات
."االنقالبوقوععشيةاألمريكى

مجلسمنأمينالمنعمعبدإبعادبعد1953أبريل4فىالسفارةأعدته، مستفيضآخرتقريروفى[
]عنهأخرىمعلوماتسبقماإلىأضيفت، القيادة

قنواتأحدأمينالبكباشىكان، الدبلوماسىبالسلكلالتصالالرسمىغيرالقيادةمندوبوبصفته"
العداءالقيادةمجلسأعضاءمشاركتهورغم، الثورةقيادةومجلساألمريكيةالسفارةبينالرئيسيةاالتصال
اعتبرهلماأخيرًاالحيرةعليهبدتوأن، األمريكيةالمتحدةالوالياتنحوتمامًامياًالكانفقد، لإلنجليز

(*) USNA, Confidential Biographic Data, DOS 774.521/10-452, Cairo, October 4, 1952.
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منأصابهماإلىيعوداإلحساسذلكولعل. الجديدللنظامالمعونةتقديمفىالمتحدةالوالياتمنتقاعسًا
مسئوًالالمجلساعتبرهفربما، األمريكيةبالسفارةاالتصالعنالمسئولباعتبارهالقيادةمجلسأمامحرج
.المعونةتلكعلىالحصولعدمعن

فىنفوذمنلهماحجمتقديرفىبالغناقدنكونولعلنا، يخبوأميننجمأخذ) 1952 (العامنهايةونحو
فىالقيادةمجلسأماممحاكمتهتمتوقد، إليهالدبلوماسىبالسلكاالتصالمهمةإسنادبسبب، القيادةمجلس

تدخلتكما، زوجهانفوذمستغلةالصفقاتبعضعقدتالتىزوجتهتصرفاتبسبب1953فبراير19
علمهأمينأنكر، موثوقةلمصادرووفقًا، الخارجيةوزارةرجالمنالتطهيرشملهممنبعضلصالح
وانتهت. الخارجيةبوزارةاألصدقاءبعضلصالحبالتدخلأعترفولكنه، زوجتهعقدتهاالتىبالصفقات
.القيادةمجلسعضويةمنبتنحيتهالمحاكمة

أحدذكركما. صحيحًاليسذلكولكن، بواشنطونعسكريًاملحقًاسيعينأنهمارسأوائلفىوأشيع
الأنهمويبدو، شهرينلمدةجبريةأجازةيقضىأمينًاأنالسفارةرجالألحدالثورةقيادةمجلسأعضاء
 –القيادةمجلسداخلالقوىالرجل – الناصرعبدألن، رجعةغيرإلىطردقدبأنهالتصريحيريدون

مرةالقيادةمجلسعضويةإلىيعودلنأمينالمنعمعبدأنعنهنقلقدكانوأن. رفاقهإلىاإلساءةيتجنب
."أخرى
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سالممصطفىالدينجمالالجناحقائد
حتىوترقى، 1938يوليوأولفىالملكيةالجويةبالقواتثانمالزمعين، 1918مايو22فىولد"… 
تركت، 1945عاممقاتلةطائرةسقوطحادثفىأصيب. 1949سبتمبر10فىالجناحقائدرتبةإلىوصل
األعصابجراحعندإاليتوفرالعالجهأنلهقيلوهناك، ببريطانياعالجهاستلزمالفقرىعمودهفىأثرًا

لهأجريتحيثبوسطنإلىيصلأناستطاع، عدةمحاوالتوبعد. بوسطنمستشفىفىهوايتاألمريكى
ألن، ألمريكامدينبأنهويشعر، جيدةبصحةاآلنويبدو. 1951فىهوايتالدكتوريدعلىناجحةجراحة
.أمريكىجراحيدعلىتمشفاءه

احتمالبقوةيتمتع، عملهعلىمنكب، حازم، الذكاءحاد، وسيم، نحيل، القامةطويلسالموجمال
أكثرمنواحدوهو. محددةنقاطعلىيدهيضعأنالمرءعلىيصعبمعهالتعاملعندولكن، جسدية

.نفوذانجيبمحمدباللواءالمحيطين

يجبأنه – جيدًااإلنجليزيةيتحدثالذى – سالمقال، بالسفارةالثانىالسكرتيرليكالندمعحديثهوفى
تمامًايدركالأنهإال، مصرلمشاكلجيدفهمهأنورغم. البناءعمليةتبدأأنقبلالقويةاألساساتوضع
،المتحدةبالوالياتعالجهأثناءاألفكاربعضاكتسبوقد. بذلكالمتعلقةوالسياسيةاالقتصاديةالحقائق

الطريقعلىالفرديةوالمبادرةالخاصةالمشروعاتصففىبحزميقفوهو. جميعًايهضمهالمولكنه
.للشيوعيةتمامًامعاديًاويبدو، األمريكية

بهيقصداألراضىتوزيعمشروعأنتمامًاوينكر، األراضىمالكلدعاوىسالميتحمسوال
السياسىالنفوذعلىالقضاءفىتتمثلواقتصاديةسياسيةأهدافًالهأنيؤكدولكنه، األثرياءعلىالقضاء
علىيوافقوال. األراضىواستصالحفىالصناعةاالستثمارإلىاألموالرؤوسوتوجيه، المالكلكبار
إلىللدولةالماليةالمواردزيادةتؤدىأنخشيةالكبيرةالملكياتعلىتصاعديةضرائبفرضفكرة
.البريطانىالنموذجضوءعلىفاشلةأنهايرىالتى، االشتراكيةنحواالتجاه

قاعدةإقامةضرورةويرى، نفوذمنالمسلمينواإلخوانللوفدماتجاهبالقلقيشعرسالموجمال
.الجيشحركةلدعممنظمةشعبية

حلإلىالتوصليمكنأنهانطباعًاسالمجمالأعطى، ليكالندالثانىالسكرتيرإلىحديثهوفى
منظمةبشأنرأيهاستطلعوعندما.مصرجانبمناألولىالخطوةتأتىأننفىولكنهاسرائيللمشكلة
نوايافىالتامةثقتهعدمأبدىولكنه، عامةالمشروعلصالحإجابتهكانتاألوسطالشرقعنالدفاع
بغيريقبلمنوأن، النيلوادىووحدةاإلنجليزجالءمنبأقليقبلونالالمصريينأنإلىوأشار. اإلنجليز
عنالدفاعمشروعوأن، محددتعريفإلىيحتاجانوالوحدةالجالءأنعلىوافقولكنه. خائنًايعدذلك

.لمصرالدفاعميثاقيقدمهأنيمكنماعلىللتعرفبالمناقشةجديراألوسطالشرق
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الناصرعبدجمال
باإلسكندريةولد، المصريةالمسلحةللقواتالعامالقائدديوانرئيس، الناصرعبدجمالالبكباشى"
1938عامالملكيةالحربيةالكليةفىوتخرج، الدلتاشمالدمنهورمنجاءتألسرة1918يناير15فى

بمدرسةمدرسًاأصبحأنلبثوما، الحربأركانكليةفىتخرج1948عاموفى. المشاةسالحفىوخدم
.أوالدأربعةولهمتزوج. الحربأركانبكليةثم، المشاة

اللذانوالذكاءالحيويةوسلوكهمظهرهيخفى، متحفظ، الكالمقليل، هادئشخصالناصروعبد
اآلخرينباألعضاءمقارنةصعبًامنهاالقترابيجعالنلإلنجليزيةاتقانهومحدوديةوتحفظه، لديهيتوفران
.القيادةمجلسمن

القواتوبرجالبل، فحسببرفاقهالالوثيقارتباطهعنالناصرعبدجمالالبكباشىويكشف
وأن، البالدثرواتمننصيبهمنيلفرصةالمصريينلبسطاءتتاحأنفىالرغبةتمأله، المصريةالمسلحة
.الوطنىبالوعىالشعوربينهميعمق

ومن، الجيشضباطشباببينالتالميذمنالكثيرلهفإن، الحربأركانبكليةمدرسًاكانولما
للواءالتاليةالمرتبةذلكفىويحتل، المسلحةالقواترجالجانبمنواالحترامبالحبيحظىأنهالمعتقد
"الراهنالوقتفىمصرفىرجلأقوىيكونوربما، نجيبمحمد

معلوماتفيهأضافتالناصرعبدعنمفصًالتقريرًااألمريكيةالسفارةأعدت، 1953يناير10وفى[
 :فيهجاء] 1952أكتوبر4بتقريرتردلمأخرى

إلىيعودلعله، مجهوللسببالخدمةمنسرح، 1942عامبالعلمينيخدمالناصرعبدكانعندما"
4فىعابدينحادثأعقابففى. لإلنجليزالشديدوالعداءالوطنىبالتطرفمعروفًاكانفقد، للمحورتحمسه

منعددطرد، الحكومةبتشكيلالنحاستكليفعلىفاروقالملكاإلنجليزأجبرعندما، 1942فبراير
.المحوردوللصالحبنشاطقيامهمفىاشتبهمنواعتقل، الخدمةمنالجيشضباطبعضبينهم – األشخاص

.المعتقلينبينمن – اآلنالقيادةمجلسأعضاءأحد – الساداتأنوروكان

).1944أكتوبر (النحاسوزارةاستقالةعقبذلككانوربما، الخدمةإلىبعدفيماالناصرعبدوعاد

اإلخوانكتائببتدريب – يبدوماعلى – خاللهاقامالتى، فلسطينحربالناصرعبدشهدوقد
ماثم، العملبهذاللقياممخوًاليكنلمأنهكما، بالجيشضابطًالكونهنظرًاقانونىغيرعملوهو، المسلمين
لقضاءفلسطينمنالناصرعبدعادعندما، 1949عامربيعوفى. المسلميناإلخوانجماعةحلتأنلبثت
ولكنه، المسلمينباإلخوانعالقتهعنواستجوبه، الوزراءرئيسباشاالهادىعبدإبراهيماستدعاه، إجازته
ولكنه، بهاعضوًاكانأوباإلخوانعضوالناصرعبدأنإلىيشيرمايوجدوال. محددًاإجراًءضدهيتخذلم
فيهعدتالذىالوقتفىحتىاإلخوانمعتعاونأنهويبدو، للجماعةالمتحمسينمنأنهمرةذاتذكر

.االرهابىنشاطهابسببالقانونعلىخارجةالجماعة
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يعرفالكما، األحرارالضباطمؤامرةإلىالناصرعبدانضمامتاريخالتحديدوجهعلىيعرفوال
شعورهأنويبدو، الوطنىبتطرفهطويلوقتمنذمعروفولكنه. الثورةقيامفىلعبهالذىالدورتحديدًا
.الجيشبخدمةالتحاقهزمنإلىيعودالسابقةالجيشقيادةوعلىالقديمالنظامعلىبالسخط

للحركة (القياديةالشخصياتمنكواحد – تدريجيًا – الناصرعبدبرز، العسكرىاالنقالبوقعومنذ
اإلخوانبجماعةعالقتهتقييمالراهنالوقتفىويصعب، نجيببعدرجلأقوىاليومولعله)، المباركة
التسامحإلىداعيًا، دينىنزاعوجودعدمتؤكدالتىالتصريحاتيصدرنجيباللواءفتئوما. المسلمين
وال. الثورةبعدزادلعله، اإلخوانجماعةمنالمسلمينغيرعندحقيقىخوفوجودإلىيشيرمما، الدينى
وموقفهم، بعينهاسياسةأومحددبرنامجعلىيجمعونالفاإلخوان، يبررهماالخوفلذلكبأنالجزميمكن
شأنذلكفىشأنهمللحركةمؤيدموقفاتخاذإلىاضطرارهمرغمغامضًايزالال) المباركةالحركة (من

.األحزابمنغيرهم

الوثيقالرتباطهااألمريكيةالسياسةانتقادإلىيميلفهو، متطرفًاوطنيًاالناصرعبدكانولما
وأنتم، البالدهذهيفقدوناإلنجليزإن : "قالأسابيعستةمنذالسفارةرجالأحدمعحديثففى، ببريطانيا
مصرعلىالسهلمنلكانعامينقبلرحلواقداإلنجليزكانوإذا. بسياستهمأنفسكمتربطونألنكم، معهم
يستطيعاآلنمصرفىومن، غربىدفاعىتحالفإلىأو، األوسطالشرقعنالدفاعمنظمةإلىتنضمأن
البالدوبيعبالخيانةنتهمعندئذإننا؟ األوسطالشرقعنالدفاعمنظمةإلىانضمواليقوليقفان

".لألمريكان
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الساداتأنورالبكباشى
اآلنوهو، نفوذًاونفذوهالعسكرىاالنقالبدبرواالذينالضباطأكثرمنالساداتأنورالبكباشى"
.السياسىالعملفىطويلتاريخوله، الثورةقيادةبمجلسالقيادييناألعضاءمن

ويقال، سنواتعدةمنذالسابقالوزراءرئيسباشاماهرلعلىشخصيًاصديقًاالساداتأنوركانوقد
لالتصالالخارجإلىالساداتأنوريرسلأن) – 1940-1939 (للوزارةرئاستهأيام -ينوىكانماهرعلىأن

بتهمةماهرعلىمعأعتقلالساداتأنالمعروفمنكانوإن، مؤكدةغيرالمعلومةهذهولكن، باأللمان
-1939 (بينفيماالمصرىالجيشأركانرئيس – المصرىعزيزأنأيضًاويقال. المحوردولمشايعة

الساداتأنوروأن، األلماننحوالميلبتهمةواعتقالهالخدمةمنطردهعندللسلطاتاعترفقد) – 1941
1949عامأخرىمرةالمصرىعزيزاعتقلوعندما. 1942عامباأللماناالتصالمؤامرةفىضالعًاكان

لمالسلطاتأنويبدو، عسكرىالنقالبخطةعارضًابهاتصلالساداتأنذكر، النقالبالتدبيربتهمة
فىالساداتضدإجراءًاتتخذلمألنها، صحتهاعلىبرهانًاتجدلمأو، اهتمامًاالمصرىعزيزأقوالتعر
فىدورهمنبل، فحسباللماحذكائهمنالقيادةمجلسأعضاءبينالساداتأنورقوةتبرزوال، المرةتلك
فقد، السياسةمعتقداتهبسببحريتهمندفعهالذىالفادحالثمنومن، العسكرىباالنقالبقاموامنتنظيم
ذكروقد. الثورةقيادةمجلسفىاإلنجليزأعداءألدمنوهو، اإلنجليزجانبمنالثقةعدمموضعدائمًاكان

فىعمرىمنسنواتسبعقضيتلقد : أمسأولالغداءمائدةعلىاألمريكيةالسفارةأوللسكرتير
حبىعدمأسبابذلكمنتفهمولعلك، لإلنجليزمضادةبأعمالقيامىفىالشكلمجردالبريطانيةالمعتقالت
،األمريكاننحوميلهعناالنقالببدايةمنذدائمًاالساداتعبر، أخرىناحيةومن! اإلنجليزعمومتكألبناء

وأكثرهمالدوليةالسياسةلتعقيداتفهمًااقلالساداتأنوريعدالقيادةمجلسأعضاءمنرفاقهعكسوعلى
تكنلممصرفىالجديدللنظاماألمريكيةالمعونةألنأملهخيبةعنعديدةمناسباتفىعبرفقد، ثورية
.ماديًاوملموسةفورية

فى) المسلمينلإلخوانالفعلىالممثل (أو) حقيقىشيوعى (بأنهمرةغيراتالساداتهامسبقوقد
وخاصة، للقلقمثارًاالقيادةلمجلسوعضويتهنجيبمحمداللواءمنالشديدقربهكانولذلك، الجديدالنظام
أنهمنلرجالهاشخصيًاالساداتأنورقدمهاالتىبالتأكيداتالقبولإلىالسفارةهذهوتميل، لإلنجليزبالنسبة
قليل، الصدرضيق، رجلوهو، القيادةمجلسفىاإلخوانبلسانالمتحدثليسوأنه، الشيوعيةيمقت
منآخريعدالنهايةوفى، عملمنإليهيوكللماجهدهيكرس)، مبادئرجل (ولكنه، الفهممحدود، الصبر
.الجديدالنظامرجالمنالبارزينبينبهميوثق

علىلإلشرافالقيادةمجلسمندوبالساداتيكونأنالحظسوءمنيبدو، تقدمماضوءوعلى
يتعلقوفيما. رضوانفتحى، وطنيتهفى، المتطرفالمتعصبالوزيريتوالهاالتىالقومىاإلرشادوزارة
فأنا، رضوانفتحىمناألمريكانأيهاتخشواال : للسفارةاألولللسكرتيرالساداتذكر، العملبهذا

."بهالقياميبدأأنقبللألمريكانمعادعملأىعلىاإلقداممنأمنعهوسوف، باستمرارمعهموجود
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ألقت، 1953مايو2بتاريخالساداتوأنوررضوانفتحىعنالسفارةأعدتهآخرتقريروفى[
]الساداتأنورعلىالضوءمنمزيدًااألمريكيةالسفارة

بلسانالمتحدثكانألنه، الثورةقيادةمجلسفىالساداتأنورمركزأهميةتقديرفىبالغنالقد"
متحدثمجردسوىيكنلمأنهيبدوولكنالقيادةمجلسأعضاءمنعرفوامنأوائلمنوألنه، المجلس
فىاتضحمانحوعلىالقيادةبمجلسالقوىالرجلهوالناصرعبدجمالالبكباشىوأن، المجلسباسم
.المجلسلنشاطالفعالالمحركفهو، األخيرةالشهور

اإلطاحةعندالقيادةمجلسفىزمالئهجانبمنصعوباتفواجه، للخطرالساداتمركزتعرضحقًا
لمالذىالمجلسأعضاءمنالوحيدالعضوهوالساداتفكان، 1953فبرايرفىأمينالمنعمعبدبالبكباشى
القيادةمجلسداخلدارحادًانقاشًاأنوعلمنا، يناير15فىالمضاداالنقالبمدبريمحاكمةفىيشترك
.الحديدىوالحرس) فاروقالملكصفى (رشاديوسفبالدكتورالقديمةعالقتهوأثارللنظاموالئهفىشكك

.األحرارالضباطلحسابالملكعلىللتجسسالصالتتلكيستخدمكانبأنهبالقولنفسهعنالساداتدافع

،األمربدايةفىالجانبينلخدمةيعمل، مزدوجًاعميًالكانأنهرأواالقيادةمجلسفىزمالئهبعضأنويبدو

أنورويطوف، بموقعهاالحتفاظعلىوساعده، المجلسأمامساندهالناصرعبدجمالولكن. تقديرأقلعلى
تمأبريل11وفى. التحريرلهيئةللدعوةالخطببإلقاءويقوم، الضباطرفاقهبصحبةباألقاليماآلنالسادات
).الغدرمحكمة (أمامللمحاكمةيقدمونمنقائمةتعدالتىاللجنةفىعضوينرضوانفتحىمعتعيينه
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البغدادىاللطيفعبدالجناحقائد
فبرايرأولفىسربقائدإلىرقى، 1917سبتمبر20فىولد، البغدادىاللطيفعبدالجناحقائد

وهو، باإلنجليزيةالتحدثيجيد، الهيئةحسنوسيمضابطوهو. 1949نوفمبرأولفىجناحوقائد، 1947
علىقدرةأقليبدوولكنه، قويةبشخصيةيتمتع، وذكىالمالحظةقوى، األمريكانمعومجاملودود

تتكلمولكنهااإلنجليزيةتتحدثالوزوجته. صبرىوعلىسالممثلالضباطزمالئهبعضمن" القيادة"
االجتماعيةالمناسباتفى – أحيانًا – زوجهامعتظهرولكنهابالسياسةاهتماملديهاوليس، بطالقةالفرنسية
.التموينوزارةعلى" االشراف "مهمةللبغدادىأسندت، القيادةبمجلسوكعضو
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عامرالحكيمعبدمحمدالصاغ
بصعيدبالمنياولد، لألركانالعامةالقيادةعلىملحقمشاهضابط، عامرالحكيمعبدمحمدالصاغ

والكتيبةالتاسعةبالكتيبةوخدم، 1939فىالملكيةالحربيةفىالكليةوتخرج1919ديسمبر11فىمصر
.بهامدرسًاعينثم، 1948عاماألركانكليةفىوتخرج. العاشرواألالى، الثانية

عدةإلىتعودوصحبةحميمةصداقةوتجمعهما، الناصرعبدللبكباشىمساعدًايعملعامروالصاغ
،الذكاءمنملحوظبقدربتمتعهانطباعًايعطىولكنه، الطبعومتحفظهادئكصديقهوعامر. سنوات

.أطفالأربعةولهمتزوج. واإلقدامبالجرأةويشتهر
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حسينالدينكمالمحمدالصاغ
2فىقليوبية – ببنهاولد، لألركانالعامةالقيادةعلىملحقمدفعيةضابطحسينالدينكمالالصاغ

مدرسةإلىذلكبعدأرسلثم، مدفعيةبفرقةوعين1939عامالحربيةالملكيةالكليةفىتخرج، 1921يونيو
.فيهاتخرجهبعدمدرسًابهاعينحيثاألركانكليةإلىبعدهاوأرسل، فلسطينحربفىتطوع، المدفعية
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إبراهيمحسنالسربقائد
أصلع، القامةطويل، الملكىالجوىبالسالحاألركانرئيسمكتبمدير، إبراهيمحسنالسربقائد
وطنىوهو، للهدوءميالولكنه، األمريكانمعودودايبدو ، باإلنجليزيةالتحدثيجيد، الهيئةحسن، قليًال
.أعزب . للحلقابلبريطانيامعالنزاعأنيعتقدأنهويبدو. وطنيتهفىمعقولولكنهجدًا
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صبرىعلىالجناحقائد
للقواتالعامالقائدمكتبومدير، الملكىالجوىالسالحمخابراتمدير، صبرىعلىالجناحقائد
بينباالتصاالتالمكلفوكان، أحيانًااالجتماعاتيحضرولكنه، القيادةبمجلسعضوًاليس، المسلحة
.1952يوليو23منذوالسفارةالضباط

فىسربقائدإلىورقى، 1946يوليوأولفىطيارمالزموعين، 1920أغسطس30فىصبرىولد
وهو، الفرنسيونالفرنسيسكانأوالدومينكانيديرهابالقاهرةكاثوليكيةمدرسةفىتعلم. 1949سبتمبر10
.كبيرًاتقديرًاعندهمالتعليممستوىيقدر

والية، بدنيفرالجويةلورىبقاعدةالمخابراتأعمالعلىتدريبيةبدراسةصبرىالتحقوقد
أنهويبدو. المتحدةبالوالياتوجودهأثناءزوجتهرافقتهوقد. 1951خريففىشهورأربعةلمدةكلورادو
الحديثيجيدانوهما، األصدقاءمنعددفيهالهمالتىالمتحدةبالوالياتبهراقدوزوجته

.هادئةعائليةبحياةيتمتعانأنهماويبدو، السياسيةباألمورتهتمالصبرىوزوجة.باإلنجليزية

،وطنىوهو. الحسممنكبيروقدرمنطقىوتفكير، قويةبشخصيةيتمتعولكنهمتحفظصبرىوعلى

.ضرورىاإلنجليزى – المصرىالتعاونبأنيقرواقعىلكونهنظرًاولكن، بريطانيافىيثقال
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(*)مهنارشادمحمدالقائمقام

منلعائلةغربية – مهنابمنشاة1908عامولد، الوصايةمجلسعضو، مهنارشادمحمدالقائمقام
أسرتهمعارضةرغمالملكيةالحربيةبالكليةوالتحق، طنطابمدينةوالثانوىاالبتدائىتعليمهتلقى. األعيان
األولترتيبهوجاء، رمايةكضابطثانمالزمبرتبة1932عاموتخرج، الطبيدرسأنتريدهكانتالتى
أسقطولكن، للتدريبإنجلتراإلىايفادهمتقررالذينالضباطبيناسمهجاء، 1934عاموفى. دفعتهعلى
وبعد. الضباطمنالتدريبيةللبعثةالمرشحينحولواإلنجليزالمصريينالضباطبينخالفبسبباسمه
إنجلتراإلىالضباطمنمجموعةمعمهناأوفدالبريطانية – المصرية1936معاهدةإبرامأعقابفى، عامين
قيادتهاتولىالمصرىبالجيشجوىدفاعوحدةأول – عودتهبعد – وشكل، الجوىالدفاعأصوللدراسة
.الحربأركانكليةفىتخرج1944عاموفى. الثانيةالعالميةالحربفى

وخالل. والبحريةالحربيةبوزارةالعامةللشئونمديرًامهناعين، الثانيةالعالميةالحربنهايةوعند
الثانىلألالىوقائدًا، بالسويسللمدفعيةكقائدخدمثم، القاهرةلحاميةالعامةباألركانخدم، فلسطينحرب
.المدفعيةلمدرسةوكقومندان، بسيناء

،عندئذالمصرىالجيشأركانقائد، عطاللهإبراهيمالفريقبأمرعليهالقبضألقى، 1947عاموفى

الذلككانوإن، منصبهمنعطاللهالفريقطردبعديومًا45بعدعنهأفرجثم، العرشعلىالتآمربتهمة
.إليهالموجهةالتهمةمنبراءتهالتحقيقأثبتفقد، لمهناالموجهةبالتهمةلهصلة

انتخبعندما1951ديسمبروفى، يوليو23انقالبقائدنجيبمحمدللواءحميمصديقمهناورشاد
رئيسيًامهنادوركان – المسلحةللقواتالعامالقائد – باشاحيدرمنبدًالالجيشضباطلنادىرئيسًانجيب
منفنالالنادىإدارةبمجلسعضوًانفسهمهناانتخبكما. نجيبلصالحللتصويتالضباطصغارحشدفى

العريشإلىونقله، المدفعيةمدرسةعنإبعادهإلىذلكوأدى. غيرهعليهحصلمافاقماالناخبينأصوات
.لالنتخاباتالتالىاليومفى

الكليةقومندانعين، يوليو29وفى. التخطيطمرحلةمنذاالنقالبفىشاركواالذينمنمهناوكان
وزيرجرائهزهيرشغلهالذىالمنصبوهو، للمواصالتوزيرًاعينالتالىاليوموفى، الملكيةالحربية
حيثالوصايةبمجلسلتعيينهتمهيدًاجاءوزيرًاتعيينهأنالواضحومن. مؤقتةبصفةاالجتماعيةالشئون
منالثانىفىأعلنفقد، كلوعلى. سابقًاوزيرًا – القانونبحكم – األعضاءبينمنيكونأنيشترط
أنوالشك. بركاتالدينوبهىالمنعمعبداألميرجانبإلىالوصايةبمجلسعضوًااختيرأنهأغسطس
.نجيبمحمدباللواءالوثيقةصلتهبسبببالمجلسالجيشتمثيلإلىيهدفكانتعيينه

أماكنيرتادوال، يدخنوال، يشربالوهو، التدينوشديد، الخاصةحياتهفىجدًامحافظمهناورشاد
والتساؤل. أوالدولهمتزوجوهو، والعدوالتنسلعبةفىالجيشبجوائزالفوزلهسبق، بالرياضةمهتم، اللهو
معتأكيدبكلتتمشىالخاصةحياتهولكن؟ الأمالمسلميناإلخوانبجماعةعضوًاكانإذاماحولوارد

(*) USNA, Confidential Biographic Data, DOS 774.521/8-1152, Cairo, August 11, 1952.
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لمجلساليمينحلفلمراسمعيانشاهدمن) بالقاهرةاألمريكية (السفارةعلمتوقد. الجماعةمبادئ
البالقصرالمراسمرجالكانولما. الصالةلتأديةسجادةليطلبالمراسمعطلمهنارشادمحمدأنالوصاية
،حذاءهمهناخلعجاءتإذاحتى، المطلوبةللصالةسجادةتدبيرفىصعوبةوجدوا، الطلبهذامثليتوقعون

فاستؤنفت، الوصايةمجلسصففىمكانهإلىذلكبعدعادثم، العشاءصالةأدىعندما، الحضوروأدهش
.للصالةمهناأداءطوالسيجارهفأطفأ، المشهدبهذاتأثرقدالمنعمعبداألميرأنوقيل. عندئذالمراسم

الخارجيةوزارةمنبلندناألمريكيةالسفارةعليهحصلتمهنارشادعنآخرتقريروفى[
:فيهجاء] 1952أكتوبر6بتاريخالبريطانية

خدمةفىيعملمهناعبداللهشفيقشقيقهكان. بالغربية1908عامولد، مهنارشادمحمدالقائمقام
التخرجعنددفعتهأولوكان، 1932عامالعسكريةلدراستهاتمامهبعد" الشرفسيف "نال. فاروقالملك
بالقاهرةالحربأركانكليةفىوتخرج، Woolwich Military Academyالعسكريةوولويتشأكاديميةفى
.القاهرةلحاميةحربأركانوعين، 1944عام

أنهإلى1944عامالتقاريروأشارت. للحرباألولىالسنواتفىباشاالمصرىبعزيزصلةعلىكان
عامعليهالقبضإلقاءتموقد. المصريةوللحكومةلإلنجليزالمعاديةالدعايةبينهمويبثالضباطيحرض

عنهأفرجثميومًا45لمدةمسجونًاوظل، العرشعلىالتآمربتهمةعطاللهإبراهيمالفريقبأوامر1947
.الصحةمنلهاأساسالالتهمةأنهالتحقيقأثبتعندما

أكتوبروفى. البريطانىالعلمترفعاستراليةبضائعسفينةحمولةعلىاستولى، فلسطينحربوخالل
علىالتدريبأثناءحدثتالتىاإلصاباتعلىاحتجاجًاوجندىضابطألفحضرهاجتماعًاعقد، 1950
ضدنضالهسيتابعأنهالضباطإخوانهأخبرولكنه)، غزة (فلسطينإلىنقلوقد، الذخيرةفسادبسببالبنادق

.الجيشفىالمستبدين

أصواتمنعددأكبروأحرز، الضباطنادىإدارةبمجلسعضوًا1952ينايرأولفىانتخابهتم
.العريشإلىذلكإثرعلىنقلوقد، قبلمنالضباطمنغيرهنالهمافاقالناخبين

التىبالجماعةعضوًايكنلمأنهإلىالتقاريربعضفتشير، يوليو23انقالبفىدورهيتضحوال
طبيعتهبسببولكن، االنقالبوراءالمدبرالعقلكانأنهإلىاآلخرالبعضويشير، ونفذتهلهخططت
يكونسوفأنهعلىعاماتفاقوهناك. القيادةيتوللم، الحشودأمامالحديثعلىقدرتهوعدماالنطوائية
.الوحيدخليفتهكانوربما، نجيبيخلفونممنواحدًا

حكومةفىللمواصالتوزيرًاعينيوليو30وفى، الحربيةللكليةمديرًامهناعين، يوليو29وفى
يتحاشى، وتحفظهباستقامتهمعروفومهنا. الوصايةبمجلسعضوًاعينأغسطس3وفى، ماهرعلى
علىولديهمتزوج، بالجماعةعضوًايكنلمإنالمسلمينلإلخوانالمتحمسينمن، اللهوأماكنفىالظهور
.طفلاألقل
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(*)صبرىالفقارذوحسينالجناحقائد

السودانمفاوضاتفىسالمصالحللصاغمساعدًاكانالذى، صبرىالفقارذوحسينالجناحقائد
سالحمخابراتمدير، صبرىعلىالسربقائدشقيقوهو، 1915فبراير20فىبالقاهرةولد، األخيرة
الضباطبينالوصلهمزةكانوالذى، الطيرانلشئونالمسلحةللقواتالعامالقائدمكتبومدير، الطيران
.1952يوليو23انقالبوقعمنذ) بالقاهرةاألمريكية (والسفارة

إحدى، الجديدةبمصرالفرنسيةالكاثوليكالرومبمدرسةوالثانوىاالبتدائىتعليمهالفقارذوتلقىوقد
ولم، سنواتثالثلمدةدرسحيثاالولفؤادجامعةالهندسةبكلية1931عاموالتحق، القاهرةضواحى
إلىوالدهأرسله، 1935عاموفى. واحدةدراسيةفرقةفىالثالثالسنواتقضىفقد، مجتهدًاطالبًايكن
بعدهاهاجرثمشهورثالثةسوىبهايمكثفلم، بانجلتراكشايرببرReading Universityريدنججامعة
بجامعةدراستهأثناءللمالكمةالخفيفللوزنالمحترفينبطولةفىالفقارذوواشترك. المتحدةالوالياتإلى
وعندما. باركروليمهومستعاراسمتحتمحترفكمالكمبإنجلتراواحدةمباراةلعبكما، االولفؤاد
المباراةبعدلالعتزالاضطرولكنه، صبرىحسناسمتحتالمالكمةاحترف، المتحدةالوالياتإلىهاجر
،عملعنبحثًاديترويتإلىتوجهعندئذ. اليمنىيدهفىاصابتهبسببواشنطونفىجرتالتىالرابعة

،واحدأسبوعلمدةMcFadden publicationsببليكاشنزماكفادنشركةلدىللصحفموزعًاواشتغل

للمساعدةطلبًابواشنطونالمصرىبالمفوضيةاالتصالإلىواضطر، العملهذافىأيضًاينجحلمولكنه
.المالية

ولدهعودةأمررتبالذىبأبيهباالتصال – الفقارذولوالدصديقًاكانالذى – المفوضالوزيرفقام
.المتحدةالوالياتإلىالهجرةابنهقرارعلىأصًاليوافقلمأنهوخاصة، مصرإلى

وزكريا، الساداتأنوردفعةإلىلينضمالملكيةالحربيةبالكليةالفقارذوالتحق، 1936أكتوبروفى
منذالبالدحكميتولىالذىالثورةقيادةبمجلسأعضاءاآلنجميعًاوهم، الشافعىوحسين، الدينمحى

فىالجويةبالقواتثانمالزمبرتبةوعين، الخريجينأوائلبينمنالفقارذووكان. العسكرىاالنقالب
تقومكانتالتىللغواصاتالمضادةالطائراتعلىالثانيةالعالميةالحربأوائلفىوعمل. 1938فبراير
.الخاصةالملكطائرةلقائدمساعدًاعينثم، السويسخليجفوقبدوريات

المصرىعزيزالفريقحاولالتىالطائرةقادااثنينطيارينأحدالفقارذوكان، 1941مايو18وفى
 –عندئذ – كانواالذينهناكللثوارلينضمالعراقإلىبهاالفرار) بموسكومفوضًاوزيرًاأخيرًاعينالذى(

للهبوطواضطرت، بقليلالماظةمطارمناقالعهابعدبعطبالطائرةمحركوأصيب. اإلنجليزيحاربون
ذووقضى، ورفاقهالمصرىعزيزالفريقعلىالقبضألقىوقد. القاهرةشمالقليوبعندالحقولفى

.الجيشإلىنقلسراحهإطالقوبعد، الفاشلةالهربخطةفىاشتراكهعلىلهعقابًاالسجنفىعاماالفقار

التىالكتيبةنفسفىفلسطينحربفىوشارك، السويسقناةمنطقةفىخدم، بالجيشوجودهوأثناء

(*) USNA, Confidential Biographic Data, DOS 774.521/3-2153, Cairo, march 21, 1953.
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،1949عامحتىإسرائيلمعالحدودعلىالخدمةفىالفقارذووظل. بجرحفيهاوأصيبنجيبمحمدقادها

القواتقيادةإلىنقل، 1951عامأوائلوفى. بالسودانبالخرطومالمتمركزةالتاسعةالكتيبةإلىنقلعندما
وشقيقهعالقاتهخاللومن، القاهرةإلىزياراتبعدةقام، 1952يوليو23انقالبوبعد. بالسودانالمسلحة
.نوفمبرفىالطيرانسالحإلىإعادتهتمت، الثورةقيادةبضباطصبرىعلى

خدمتهسنواتوكانت. السودانمفاوضاتفىلنجيبممثًالالفقارذوعين – تقريبًا – الوقتنفسوفى
مندوبًاأختير، 1953مارسمناألولاألسبوعوخالل. المفاوضاتفىدورهلعبعلىلهعونًابالسودان
.للسودانالعامالحاكمبلجنةلمصر

ليسولكنه، وطنيتهفىمفرط، لإلنجليزمعاد- الضباطزمالئهشأنذلكفىشأنه – الفقاروذو
كانربماأنهانطباعًايعطىقد1941عامالمصرىبعزيزوارتباطه. األحوالمنحالبأىاستفزازيًا
ثمومنلإلنجليزعدائهإلىيعزىقدموقفهولكن، الحربخالللهاوتحمسهالنازيةنحوميولهيشاركه
المتحدةللوالياتيحملأنهيبدو، كلوعلى، لمصرصديقًاواعتبارهبريطانيايعادىمنكلتأييدفىرغبته
معادوهو، المتحدةبالوالياتوجودهأثناءالشخصيةخبرتهإلىتستندمشاعروهى، والودالصداقةمشاعر
الغربيةبالثقافةومعرفته، التفكيرمنطقىيبدو، الشخصيةجذاب، الطبعهادئ، شكذلكفىماللشيوعية
.متشددًاليسأنهإالمسلمأنهورغم، العادىالمستوىكثيرًاتفوق

منغيرهعلىيتميزفهو، القديمالنظامفىالهامةالشخصياتمنعددمععائليةعالقاتالفقارولذو
 –القانونىالمستشاركانرأفتوحيدروقريبه. ارستقراطيةأصولمنبانحداره" المباركةالحركة "ضباط

وخال. المتحدةبالوالياتاآلنوموجود، نجيبلحكومةمعارضوهو، المصريةالخارجيةلوزارة – سابقًا
شركةإدارةمجلسوعضواألهلىالبنكإدارةمجلسرئيس) – السابقالباشا (الشمسىعلىهوالفقارذو
.1953يناير13فىتشكيلهاتمالتىالدستورلجنةوعضو، السويسقناة

،1941عامولدتناديةتسمىبنتالفقارولذو، شقيقتينمنمتزوجانصبرىعلىوأخيهالفقاروذو

وشقيقة، مطروحبمرسىالرابعةالنقطةبرنامجمعيعملثالثأخولهما. 1945فىولدأميريدعىونجل
عينالذىباإلسكندريةالدخيلةلمطارالسابقالقائدحمادهالجناحقائدهوآخرطيرانضابطمنمتزوجه
.الجويةحلوانلمحطةقائدًاأخيرًا
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(*)الدينمحىزكرياالبكباشى

الحربيةالكليةفىوتخرج، 1918مايو7فىقليوبيةشكربكفرولدالدينمحىزكرياالبكباشى
.سنواتخمسلمدةالحربيةبالكليةمدرسًاأصبحبعدوفيما، المشاةبسالحضابطًاوعين، 1938فىالملكية

حربفىاشترك. بإنجلتراخاصةتدريبيةدورةوحضر، 1948عامالحربأركانكليةفىوتخرج
.الحربيةللمخابراتمديرًايصبحأنقبلالحربأركانبكليةمدرسًاعمل. فلسطين

عنعبروقد، الدينمحىزكرياالبكباشىمعاتصاالتعدة) األمريكية (السفارةأعضاءأجرىوقد
،السفارةمستشارمعلهأخيرحديثوفى، تامةبصراحةآرائهعنوعبر،المتحدةالوالياتتجاهصداقته

هذهقادواالذينالضباطأنواضحًاانطباعًاوأعطى"، حركة "بأنهالجيشبهقامالذىاالنقالبوصف
،أخرىوبعبارة. المدنيةالسلطاتعاتقعلىيقعإنماوضعهايتولونالتىالسياساتتنفيذأنيرونالحركة

.العكسبل، المدنيةللسلطةخدمًاالعسكريونيعدال

الضطرارقلقهالدينمحىزكرياأبدى) األمريكى (العسكرىالملحقوبينبينهدارحديثفىولكن
أنهموقال، الوزراءرئيسفىمتحكمًاالجيشيكونأنونفى.الحكومةعملفىالتدخلالعسكريةالسلطات
وفقمايرفضهاأوماهرعلىيقبلهاقدالتى"، التغييراتوإدخالاألداءلتحسيناالقتراحاتبتقديم "يقومون
قادةأنزكرياوأضاف. الجيش" اقتراحات "لتنفيذدائمًامستعدماهرعلىأنبالمالحظةوجدير. مناسبايراه
ملكيةذلكبعدالحكومةوستصبح، القريبالمستقبلفىالبرلمانيةاالنتخاباتإجراءيأملونالحركة
.البريطانىالنموذجوفقدستورية

العسكرىللملحقذكرفقد، المتحدةالوالياتتجاهالنيةحسنالدينمحىزكرياالبكباشىويبدو
منكغيرهوهو. عليهيعتمدحقيقيًاصديقًاأمريكافىسيجدأنهثقةعلىالمصرىالجيشأن) األمريكى(

السفارةمستشارإلىحديثهفىذكرولكنه، الشكبعينإليهاوينظر، البريطانيةالسياسةينتقدالمصريين
حلعنالبحثألوانهالسابقمنوأنه، الشاملالداخلىاإلصالحعلىتركزالجيشحركةأن) األمريكية(

.وإسرائيل، بريطانيامعالعالقاتمثلالبارزةالدوليةللمشاكل

(*) USNA, Confidential Biographic Data, DOS 774.521/9-652, Cairo, September.
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(*)سالمصالحالصاغ

والممثل، 1952يوليو23انقالبمنذمصريحكمالذىالثورةقيادةمجلسعضو، سالمصالحالصاغ
الدينجمالالجناحقائدشقيقوهو، السوداناتفاقيةإبرامإلىأدتالتىالمفاوضاتفىنجيبللواءالرئيسى
.المصرىالطيرانبسالحالعملياتومديرالثورةقيادةمجلسعضو، سالممصطفى

ألبوينالسودانشرقى – سنكاتفىولد، عمرهمنالثالثيناتأوائلفىشابضابطوهو
اإلبراهيميةبمدرسةتعلم. مصرإلىأسرتهعادتعندها، عمرهمنالسادسةحتىهناكوعاش،مصريين
،بالجيشالخدمةإلىيتحولأنقبلعامينلمدةاألولفؤادجامعةالهندسةبكليةالتحقثم، بالقاهرةالثانوية

زمنمطروحمرسىفىالمصريةبالقواتوخدم. الحربأركانوكلية، الملكيةالحربيةكليةفىتخرج
فىبرفحيعملكانالعسكرىاالنقالبوقوعوعند. فلسطينحربفىوشارك، الثانيةالعالميةالحرب
.األولىالمشاةكتيبةحربكأركانغزةقطاع

قبلإليهاالنتباهجذبوقد، االنقالبونفذواخططواالذيناألحرارالضباطمنسالمصالحوكان
بالصحراءاألسلحةقضيةفىعامرسرىحسيناللواءضدإثباتكشاهدالمحكمةأماممثلعندماعامين

،الغربيةبالصحراءالبدولقبائلالسالحوبيعتجميعمنجاءتالتىاألموالمنمبالغباختالسعامراتهم(

وضيقهالنظامعلىسخطهعنسالمصالحعبر، تقريبًاالوقتنفسوحوالى). 1951فىذلكبعدبرئوقد
،الملكيةالحربيةالكليةإدارةانتقد" المصور "بمجلةمقالنشرعلىبالحضالجيشفىالسائدةباألوضاع

القواتعامقائد – باشاحيدرمحمدالفريقعلمفقد. مديرهاصبىمحموداللواءعلىشديدًاهجومًاوشن
.صفهإلىكسبهوحاولبهفاتصل، المقالنشروراءكانسالمصالحأن – فاروقالملكوصفىالمسلحة

بمازمالءهابلغفقد، األحرارالضباطمؤامرةفى) جمالشقيقهوكذلك (مشتركًاسالمصالحكانولما
وثقذلكعلىوبناء. لقضيتهمخدمةحيدرلرأىباالنصياعيتظاهربأنفنصحوه، معهحيدرأمرمنكان
إلىنقلهاخاللهمنالمعلوماتمنكبيرقدرعلىالحصولعلىقادرًاأصبححتىبحيدرصلتهسالمصالح
الضباطعنصحيحةغيرمعلومات – الوقتنفسفى – حيدرإلىنقلكما، األحرارالضباطزمالئه
.كافيًااهتمامًايوليهوالبنشاطهمالقصريعلمكانالذين، األحرار

وأنه، يشاعكانمانحوعلىالمفضلالقصررجليكنلمأنهباشاحيدرمنسالمصالحعلموقد
وحلمى، الملكيةاليخوت) أطباءكبير (حيكمباشى، رشاديوسفالدكتورجانبمنعنيفلهجوميتعرض
وقد. الملكعلىكبيرتأثيرلهموجميعهم، الملكشرجىشماحسنومحمد، الملكيةالسياراتمديرحسين
أواخرفى – علموافعندما، مصلحتهملخدمةباشالحيدرالسيئةالمشاعريستغلواأناألحرارالضباطحاول
رشاديوسفعليهاحثهالتىالخدمةإلىعامرسرىحسيناللواءعودةبشدةيعارضباشاحيدرأن- 1951
سرىحسينبعودةيقبلالالجيشأن – سالمصالحطريقعن -حيدرإلىاألحرارالضباطنقل، ورفاقه
وقد، الجيشصفوفبينشعبيتهمنفقدهمايستردسوففإنه، عودتهضدحيدروقفإذاوأنه، للخدمةعامر

(*) USNA, Confidential Biographic Data, DOS 774.521/3-953, Cairo, Mrch 9, 1953.
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محمداللواءنقلبل، فحسبالخدمةإلىعامرسرىحسينيعدفلم، هدفهتحقيقفى – بالطبع – حيدرفضل
.السالحذلكقيادةلتولىمكانًالهليفسحالحدودسالحمننجيب

إدارةفىالحقيقةالسلطةوأن، حيدرمركزبضعفاألحرارالضباطليقنعذلكفىحيدرفشلوجاء
.بالنظاملإلطاحةخطتهمفىقدمًاالمضىعلىشجعهممما، بالقصرمعينةعناصريدفىتقعالجيشأمور

رشادهومن :"بعنوان1953فبراير25فىالجيشعنالمعبرة" التحرير "بمجلةنشرلمقالووفقًا
،بغزةالموجودةالقواتصفوفبينالقديمبالنظاماإلطاحةمؤامرةتنظيمفىدورًاسالمصالحلعب؟"، مهنا

1951عامخاللمراتعدةمهنارشادالقائمقامفاتحاقدالناصرعبدجمالالبكباشىوزميلهأنهفيزعم

إلىمهنارشادنقلبعدوأنه، لهمااالستجابةمنيتملصظلمهناولكن"، األحرارالضباط "إلىلالنضمام
وراءالعريشفىالضباطحشدعلىساعد- 1951ديسمبرفى – الضباطنادىانتخاباتأعقابفىالعريش
علىكانوأنه، االنقالبوقوعحتى" األحرارالضباط "معالتعاونعنباالمتناعمهناالمقالةوتتهم. الحركة
إلىدعتالتىاألسبابنفهمأنالصعبمن، سالمصالحمزاعمصدقتفإذا. الوفديينمعدائماتصال
فيهامبالغمعلوماتبالمقالجاءماأنويبدو، االنقالببعدالوصايةمجلسعضومنصبإلىمهناتصعيد
.بالفعلحدثماعن

قيادةبمجلسرجلينأقوىيبدواناللذانالناصرعبدجمالوالبكباشىنجيبمحمداللواءإلىوإضافة
ممثًالعين1952أكتوبرففى، القيادةمجلسأعضاءالضباطمنغيرهمنأكثرسالمصالحاسملمع، الثورة
معثمالسودانيينالسياسيينالقادةمعأوًالدارتالتىبالسودانالخاصةالمفاوضاتفىنجيبمحمدللواء

بتصريحاتوأدلى، آلخروقتمنبالصحفصورهوظهرت، السودانإلىزياراتبعدةوقام، البريطانيين
البكباشىغيرةيثيرانعليهاألضواءوتسليطنشاطهأنمؤكدةغيرتقاريروتشير. بنفسهالمفاوضاتعن
المصرىالجانبفىاشتراكهمامنيبدوبينهماالوضعتحسنفإن، ذلكصحإذاولكن. الناصرعبدجمال
.السويسقناةقاعدةحولالبريطانيينمعسيتفاوضالذى

فىيعارضوهو، وطنيتهفىعنيفوهو، النزعةشيوعىليسولكنه، يسارىسالمصالحأنويقال
-االوقافوزير – الباقورىحسنالشيخعنبإعجابيتحدثأنهرغمالمسلميناإلخواننفوذنطاقتوسيع

.المسلميناإلخوانقيادةفىعضوًاالوزارةدخولهقبلكانالذى

.الشخصىلالتصالاالستجابةبالغوهو، قويةشخصيةروابطيكونأنيمكنرجلسالموصالح

.أخرىأحيانًاالغيرمعاألسلوبنفسيستخدمأنهكما؛ تامةبسهولةأحيانًاعليهالتأثيريمكن، لذلكونتيجة

العالقةهذهولعل، المفاوضاتأثناءللسوداناألخيرةزياراتهخاللالمهدىمعقويةعالقةأقامأنهوقيل
.المهدىالرحمنعبديتزعمهالذىاألمةحزبمعاتفاقإلىالتوصلوراءكانت

فىتجلتالتىالسياسيةالمهارةمنملحوظبقدريتمتعأنهويبدو، اإلطالعواسع، ذكىسالموصالح
قادةبينالقالئلبينمنفهو، واجتماعيًاسياسيًاطموحشخصهو، السودانيينمعالتفاوضفىنجاحه
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فايزةاألميرةمعصداقةعالقةأقاموقد. االجتماعيةالمناسباتلحضورالدعوةيلبونالذينالجديدالنظام
.القيادةبمجلسزمالئهجانبمنالشديدلالنتقادعرضهمما
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(*)أباظةوجيهمحمدالجناحقائد

وبعد، 1917سبتمبر9فىولد، المسلحةبالقواتالعامةالشئونمدير، أباظهوجيهمحمدالجناحقائد
ثانمالزمبرتبةوعين، الطيرانبكليةثمالحربيةبالكليةالتحقالثانويةالزقازيقبمدرسةدراستهانهىأن

أنهإال، العامةالشئونمجالفىكانتخدمتهمعظمأنورغم. 1939أبريلفىالملكىالجوىبالسالح
الحكومةمن- 1951مارسفى – الثالثةالطبقةمناالستحقاقوسامومنح، فلسطينحربفىشارك
الملكاختارعندما، 1951عامالجناحقائدرتبةإلىرقىوقد. اإلسرائيليينضدالحربفىلدورهالسورية
).ناريمانمن (بزواجهابتهاجًالترقيتهمالضباطمنمجموعةفاروق

يوليوفىبالصحفنشرمقالففى، الحربسنواتإلىاألحرارالضباطبمؤامرةأباظةعالقةوترجع
كانبالمجموعةالتحقعندماأنه) الحالىالحربيةوزير (البغدادىاللطيفعبدالجناحقائدزعم، 1953
عضوًاوالعشرينالواحدبينمنواحدًاأباظةكاناالنقالبسبقتالتىاألياموفى. منهمواحدًابالفعلأباظة
.االنقالببعدالجيشتنظيمإلعادةعملهيتمولما، لهخطفواالذين

وردفقد، بارزًامكانًاأباظةأعطى، الجيشحركةخلفياتحولأخيرًاالحكومةنشرتهكتابوفى
وأنور، البغدادىاللطيفوعبد، إليهوعزى، السرىالنشاطفىكمشاركبالكتابموضعمنأكثرفىذكره
العالميةللحرباألخيرةاأليامفىاإلنجليزضدعنفبأعمالالقيامسعودىوأحمد، عزتوحسن، السادات
.اإلنجليزالجنودوقتلالبريطانيةالمنشآتعلىالقنابلبإلقاءالثانية

الماظةمطارقائدمساعدوظيفةمنأباظةنقل – الجيشحركةنجاحبعد – 1952أغسطسوفى
قيادةمجلسعضو – الساداتأنورحجبهذلكوبعد. المسلحةبالقواتالعامةللشئونمديرًاوعين، الحربى
،السلطةعلىالحركةاستيالءمناألولىالشهورفىالمجلسبلسانالرسمىالمتحدثكانالذى – الثورة

أنورليحل، الجويةحلونلقاعدةقائداأباظةبتعيين1952ديسمبرفىصدرقرارًاأنإلىالتقاريروتشير
انحسرفقدحالأىعلىيحدثلمالتغييرذلكولكن، المسلحةبالقواتالعامةللشئونمديرًامحلهالسادات
احتفظالذى – أباظةأصبحثمومن، بعدتتضحلمألسباب1953ينايرفىالساداتعن- مانوعا –الضوء
.تألقًاأكثر – بمنصبه

الفدائيينمنالمدنيينالمتطوعينلتدبير – 1953ينايرفى – الخططوضعتعندماوأيضًا
قائدًاأباظةيعينقد، السويسقناةقاعدةفىالبريطانىالوجودضدبعملياتللقيامالمستقبلفىواستخدامهم

حربفى" الكتائب "قيادةأباظةيتولىفبينما، ذلكعلىيترتبعماالمعلوماتتتوفروال". التحريرلكتائب"
الضباطأنإلىالدالئلوتشير، الفدائيينبكتائبصلةأوخبرةلديهليستفإنه، اإلنجليزضدعصابات
لتولىأنسبكانربما – المتطوعينتدريبمسئوليةيتحملالذى – حسينالدينكمالالصاغمثلاآلخرين
.المهمةهذه

ناحيةمنوخاصة، العامةالشئونمجالفى – الحالىالوقتفى – فائقةمهارةأباظةأظهروقد

(*) USNA, Confidential Biographic Data, DOS 774.521/8-653, Cairo, August  6, 1953.
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معوثيقةصالتأقامفقد، بالقاهرةالعامةالحدائقإحدىوهى، األندلسحديقةمسرحعلىيقدمالذىاإلنتاج
منوالراقصاتالمطربيناقناعفىنجحوقد، أصدقائهمنالعديدوبينهمالمصريينوالممثلينالفنانين
تقومالمصريةالحكوميةاإلذاعةوجعل، مادىمقابلدونالمسرحذلكعلىعروضهميقدمواأنالمشاهير
رسوممقابلبالمسرحمنتجاتهاعناعالناتتضعأنالصابونشركاتمعواتفق، الحفالتتلكبإذاعة
اإلذاعةفىبذكرهاتحظىحتىالتاليةالحفالتفىسلعهاعناإلعالنطلبعلىالشركاتوأقبلت، كبيرة
عائدمنبقىماعلى" التحريرهيئة "تحصلكماتحصيلهايتمالتىالرسوممعظمإليهاتذهبالتى

.الحفالتتذاكربيعحصيلةإلىإضافةاإلعالنات

"التحريرهيئة "عنكتابألحسنماليةجوائزمنحأباظةبهاقامالتىاألخرىالمشروعاتبينومن

ماكلبلغوبينما. للنظامالدعايةفىاستخدامهايمكنالتىالموضوعاتمنذلكغيرأو" الجمهورية "أو
تتولىالتىللحكومةملكًاأصبحتالمقدمةالنصوصجميعفإن، مصرىجنيهألفكجوائزأباظةدفعه
.الجديدللنظامالدعايةلخدمةزهيدةبأسعاروتوزيعهاطبعها

 –أباظةرتبةمنأعلىرتبةيحملونممن – المصرىالجوىالسالحضباطأحدأبلغ، 1952عاموفى

مصادرمنالمعلومةهذهتأكدتوقد. بهالثقةيمكنالانتهازىأباظةأن، األمريكيةبالسفارةالجوىالملحق
.القومىلإلرشادوزيرًايصبحأنيريدوأنه، طموحشخصأباظةأنذكرمنالمصادرهذهبينومنأخرى

وبعضالعربيةويتحدث، أبناءأربعةولديهعمهبناتإحدىمنمتزوجأباظةوجيهومحمد
.اإلنجليزية
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الرابعالفصل
الثورةوزراء

توجيهفىحاسمةأدوارًامنهماألولالثالثةلعب، الثورةوزراءأهممنلستةتراجمالفصلهذايضم
الجديدالوطنىالحزبرجالمنكانوافثالثتهم، الثورةقيادةمجلسعنصدرتالتىالسياسةالقرارات
لدستورمعارضموقفلهمالسياسيةمشاربهمبحكمفهم، الفتاةمصرحركةفىأيضًاتاريخىدورولهم

السنتينتناولتالتىالدراساتتشيرثمومن، ظلهفىالحكمعلىتعاقبتالتىالسياسيةولألحزاب1923
كانواباعتبارهمطرافالديننور ) ماحدوإلى (رضوانوفتحىحافظسليمانإلىالثورةعهدمناألوليين
بهأخذالذىواألحزابللدستورالمعادىالسياسىالتوجهتحديدعملية – الكواليسوراءمن – يديرون
.الجديدالسياسىالنظامشكلحددالتىالمصيريةالقراراتأساسهعلىوصيغت، الثورةقيادةمجلس

ولفت، للضباطالسنهورىالرازقعبدقدمهالذىحافظسليمانهوالثالثةهؤالءأخطرولعل
كانكما، ليوقعهابنفسهالملكإلىوحملهاالعرشعنالتنازلوثيقةصاغعندماقدراتهإلىأنظارهم
القراراتإصدارفىالمجلسيدأطلقتالتىالقيادةمجلسبسلطاتالخاصةالقراراتصياغةصاحب
.السياسيةاألحزابوإلغاء1923دستوربالغاءالخاصةالقراراتصاغكما، القضاءأمامفيهاالطعنيجوز

وزارةتوليهخاللمنللثورةاإلعالمىالجهازأسسوضعفىهامًادورًارضوانفتحىلعبوقد
يتخذهلماوالترويج، الثورةقيادةمجلسوراءالعامالرأىحشدفىأساسىدورلهفكان، القومىاإلرشاد
.سياسيةقراراتمنالمجلس

طويلةلفترةفاستمرطرافالديننورأما، طويًالالوزارةفىرضوانوفتحىحافظسليمانيعمرولم
مواقفاتخاذفىالتورطعنبعيدًاوجعلته، توالهاالتىالوزارةطبيعةإلىيرجعذلكولعل، للصحةوزيرًا
فدخلالباقورىحسناحمدالشيخأما، طويًالعمرثمومن، كتكنوقراطمهمتهحدودفلزم، معارضةسياسية
اإلرشادمكتبأعضاءأكثرلكونهعليهالناصرعبداختياروقعوقد، المسلمينلإلخوانممثًالالوزارة
موقعهفىالباقورىعمروقد، الوزارةفىممثلهممنشخصتعيينحقلإلخوانيعطىالوحتى، اعتداًال
.والثورةاإلخوانبينصداممنوقعمارغمطويًاللألوقافكوزير

المهنيةوخبرتهكفاءتهللمنصبزكاهفقد – الثورةخارجيةوزير – فوزىمحمودالدكتورأما
العالقاتوطبيعةالمصريةبالقضيةخبرتهوكذلك، المتحدةاألمموخاصةالدوليةالمحافلفىالطويلة
السياسةالقوىمنغيرهأوبالقصرخاصةعالقاتفىتورطهعدمعنفضًالهذا، البريطانية – المصرية
.الملكىالعهدفى

منيعدرجلالماليةوزارةتولىالذىالعمرىالجليلعبدالدكتوراألخيرةالترجمةوصاحب
كانالتىالخاصةوقدراته، ونزاهتهالحافلالمهنىسجلهللمنصبزكاهوقد، االقتصادفىالبارزينالخبراء
منمعروفًاكانوما، البالدتعانيهاالتىاالقتصاديةاألزمةلمعالجةإليهاحاجةفىالجديدالثورىالنظام
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فىاألساسىالدورلعبوقد، الرأسمالىالطريقعلىالتنميةلتحقيقاآلمالعليهفعقدت، الرأسمالىتوجهه
.المجالينفىللتنميةللتخطيطجهازانباعتبارهماالخدماتومجلساإلنتاجمجلسإقامة
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(*)حافظسليمان

فىوتخرج1896عامباإلسكندريةولد، الداخليةووزيرالوزراءمجلسرئيسنائب، حافظسليمان
كاتببوظيفةليلتحقوالدهوفاةبعدالدراسةيتركأناضطروقد، بالقاهرةالسلطانيةالحقوقمدرسة
الرزاقعبدفيهاتخرجالتىالدفعةنفسفى1920عاموتخرجالدراسةإلىعادثم، اإلسكندريةبجمرك

 .الدولةمجلسرئيسالسنهورى

فىمنصورشفيقمعفعمل، األولىالعالميةالحربأعقبتالتىالوطنيةالحركةفىحافظشاركوقد
.محدودًاكاندورهولكن، لإلنجليزالمعادىالنشاط

ألمعمنفأصبح، صيتهوذاعباإلسكندريةالمحاماةحافظمارس، الحقوقمدرسةفىتخرجهوبعد
وماالقاهرةاستئنافبمحكمةمستشارًا- الوزراءرئيس – ماهرعلىعينه1939وفى، بالمدينةالمحامين
1949مارس21وفى، العدللوزارةوكيًالعين1948عاموفى، النقضبمحكمةمستشارًاأصبحأنلبث

فىللداخليةووزيرًاالوزراءلرئيسنائبًاعينحتىالمنصبيشغلوظل، الدولةمجلسلرئيسنائبًاعين
.1952سبتمبر7فىنجيبمحمداللواءحكومة

الناحيةمن – تبررمذكرةيعدأنرفضعندما، 1951فىحافظسليمانعلىاألضواءسلطتوقد
،الصحفعلىالرقابةألحكامللبرلمانالحكومةبهتقدمتالذىالصحافةقانونمشروع – القانونية

.لهالشديدةالمعارضةبسببالقانونمشروعسحبإلىالوفدحكومةواضطرت

ألنه، 1952يوليو23انقالبوقوعفورالجيشلحركةتأييدهأعلنحافظسليمانأنالواضحومن
أغسطس3وفى. العرشعنبموجبهوتنازلفاروقوقعهالذىالملكىالمرسومنصلصياغةاستدعى
كانسبتمبر7فىالوزارةبتشكيلاألخيرقاموعندما، نجيبمحمداللواءالعامللقائدمستشارًااختيارهأعلن
.أصدقائهبينمنالوزراءأعضاءاختيارفىكبيرتأثيرلحافظ

عنتمامًاواستقلالحزبتركولكنه، بتطرفهالمعروفالوطنىبالحزبعضوًاحافظكانوقد
حتىالقانونىالمجالفىانحصرتخبرتهأنرغم، قويةسياسيةميولدائمًالهوكانت، السياسيةاألحزاب
اإلداريةخبراتهولكن، القانونفىوالتبحر، واالستقامةبالنزاهةحافظعرفوقد. الحاليةالوزارةدخوله
يحكمونالذينالضباطومجموعةنجيبمحمداللواءيدفىأداةمجرديصبحأنالمتوقعومن. محدودة
فىأيامهوأن، حافظبسليمانذرعًاضاقواالقيادةمجلسضباطأنمفادهاتترددشائعاتوهناك. مصر
علىتعديالتإجراءفىيترددونفالعسكريون. معدودةتكونقدالوزراءمجلسرئيسنائبمنصب
الثقةالجماهيرفقدانإلىيؤدىذلكأنيحسونألنهم، لذلكملحةالضرورةكانتإذاإالالوزراءمجلس
.بالنظام

(*) USNA, Confidential Biographic Data, DOS 774.521/9-2752, Cairo, September  27, 1953.
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(*)رضوانفتحى

والشريعةالدينأصولودرس، 1900عامحوالىبالقاهرةولد، الدولةوزير، رضوانفتحى
فؤادالملكجامعةالحقوقبكليةذلكبعدالتحقثم، معمماشيخًاوكان، بالقاهرةاألزهربجامعةاإلسالمية
.1933عامفيهاوتخرجاألول

.الطالبيةالمنظماتفىومشاركًابالسياسةمهتمًاأصبحاألولفؤادبجامعةالقانونيةدراستهوخالل

فىالمصريينالطالبومثل، الشرقيينالطالبلمؤتمرالتحضيريةباللجنةعضوًاانتخب، 1931عاموفى
أختير1932عاموفى. وفلسطين، ولبنان، وسوريا، والعراق، بتركياعقدتالتىالمنظمةتلكمؤتمرات
لتستخدمصغيرةبمبالغالتبرعاتلجمعالطالبمنعددأقامهالذى" القرشبمشروع "عرفلماسكرتيرًا
مصنعلبناءجمعتالتىاألموالاستخدمتوقد، التصنيعتحقيقأجلمنمصانعبناءفىحصيلتها
.للطرابيش

مصر "حزبمؤسسىأحد – المتطرفةبأفكارهطويلوقتمنذعرفالذى – رضوانفتحىوكان
للنازيةمؤيدًاظلالذى- الحزبهذااصبحوقد. صبيحومحمدحسينأحمدمعباالشتراك1933عام" الفتاة
وتولى. بمصرالموجودةاألخرىالسياسيةاألحزابجميعيسارعلىويقف، اآلناشتراكيًا – 1945حتى

بنظاماإلطاحةعلىالتآمربتهمة – العامنفسفى – عليهقبضوقد. للحزبالعامالسكرتيرمنصبرضوان
تتصلبتهمعديدةمراتاعتقلالوقتذلكومن. ماليةغرامةبدفعحكمضدهوصدر، وحوكمالحكم
عمليةفىبالتواطؤواتهمباشاماهرأحمداغتيالعقبعليهالقبضألقى، 1945عاموفى. السياسىبالنشاط
.شهورثالثةبعدسراحهأطلقولكن، االغتيال

،السياسيةالقضايافىيتخصصناجحًامحاميًارضوانفتحىيعد، السياسىماضيهإلىوباإلضافة

قضيةفىآخرينومتهمينكاملالدينسعدقريبهعنالناجحدفاعهخاللمن- 1946عام – شهرةواكتسب
تراجمبينهامنكتبلعدةمؤلفأيضًاوهو. لإلنجليزالموالىالسابقالماليةوزير، باشاعثمانأمينمقتل
.إيرلندافىالثوريةالحركةعنوكتاب، محمدوالنبى، كاملمصطفىالوطنىوالزعيملغاندى

عضوًاسنواتبأربعذلكبعدوأصبح، الفتاةمصرحزبمنرضواناستقال، 1940عاموفى
ورئيسصاحبسنواتلعدةوكان، للحزبالعامالسكرتيرمنصبإلىصعدأنلبثوما، الوطنىبالحزب
شعبىتأييدمنلهكانمامعظمفقدالذىالوطنىوالحزب، الحزبحاللسان" الجديداللواء "جريدةتحرير
ويضمتطرفًاالسياسيةالتنظيماتأكثرمنيعد) 1950برلمانفىمقعدستةيشغل (األخيرةالسنواتفى
كأسلوبالتفاوضويرفضالنيلوادىووحدةمصرمنلإلنجليزالفورىبالجالءيطالبونالذينأولئك
.الوطنيةالمطالبلتحقيق

قيادةعلىالساخطينالوطنىالحزبأعضاءمنالشبابمعباالشتراكرضوانقام، 1950مايووفى
،الوطنىالحزبتمثلوحدهاأنهاادعتمستقلةمجموعةبتأسيس – الحزبرئيس – باشارمضانحافظ

(*) USNA, Confidential Biographic Data, DOS 774.521/9-2752, Cairo, September 27, 1952.
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فصلجانبهمنرضوانأعلنكما، الحزبمنرضوانطردبإعالنباشارمضانحافظقامذلكعلىوردًا
عامًاسكرتيرًارضوانواستمر، بينهماالصدعرأباستطاعاالطرفينأنغير. الحزبمنرمضان
حافظواعتزل، للحزبرئيسًانفسهرضوانأعلن، 1952يوليو23انقالبوبعد. الوقتلبعضللحزب
.للحزبرضوانرئاسةعلىاعترضولكنهالسياسىالعملرمضان

يعتزمأنه1947عامالصحفذكرتفقد، لهممصاحبًا، الشيوعيينمعمتعاطفًارضوانكانولما
حيثالسوفييترعايةتحتبوارسوعقدالذى" السالممؤتمر "حضر، 1950نوفمبروفى. موسكوزيارة
الذىالسالمبمؤتمرمندوبًاكان1951نوفمبروفى. مصرمثلواالذينالثالثةالمندوبينبينمنواحداأختير
.بفيناعقد

بتحريضواتهم، القاهرةحريقبعد1952يناير26مساءأعتقلوامنبينمنرضوانفتحىوكان
وأودع"، الجديدباللواء "ينشرهاكانالتىالملتهبةالمقاالتطريقعنالشغببأعمالالقيامعلىالجماهير
مباشرةونقل، يوليو25فىسراحهبإطالقاألخيراالنقالبحكومةقامتحتىللمحاكمةانتظارًاالسجن
.الوزراءرئيسماهروعلى، نجيبمحمدباللواءالتقىحيثاإلسكندريةإلى

،ماهرعلىاستقالةعقبشكلتالتىنجيبمحمدوزارةفىدولةوزيرعين، 1952سبتمبر7وفى

لماونظرًا. المصريةاإلذاعةمسئوليةإليهأسندتكما، العامةالعالقاتعلىرضواناختصاصواقتصر
البالوزارةتعيينهفإن، معهمومتعاونالشيوعيينمعمتعاطف، متطرفكوطنىرضوانفتحىعنعرف
فتحىباتجاهاتعلمعلىأنهإلى) األمريكى (السفيرنجيباللواءطمأنوقد. الغربمنترحيبًايلقى

تأييداحتاجتالجيشحركةألنالوزارةفىباشتراكهقبلوأنه، قربعنتصرفاتهمراقبةويتولىرضوان
 –منصبهتوليهفور – صحفىمؤتمرفىرضوانفتحىصرحوقد. قديرإدارىرضوانوألن"، البعض"

".علياثوريةلجنة "يعدالحالىالوزراءمجلسأن

سوفالحقيقةالسياسةأنرغم، الجديدالنظامفىرئيسيًادورًارضوانفتحىيلعبأنالمنتظرومن
والضعف، وقدراتهرضوانشخصيةقوةإلىذلكويرجع. قبلمنفعلكماتقريرهافىالجيشيستمر
.السياسيةالخبرةإلىيفتقرونالذينالوزراءمجلسأعضاءلمعظمالنسبى
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(*)طرافالديننورالدكتور

-50 (األخيربالبرلمانوالنائب، الوطنىللحزبالبارزينالقادةمن، طرافالديننورالدكتور

نشاطهإلىوباإلضافة، بالقاهرةاألولفؤادجامعةالطببكليةتعلم، 1900عامحوالىبالقاهرةولد)، 1952
.سنواتلعدةالمصريةالطبيةالجمعيةرئيسنائبمنصبوشغل، ناجحًاطبيبًاكان، السياسى

ضمتالتىالكليةبلجنةعضوًافكان، الدراسةأياممنذبالسياسةطرافالديننوراهتمامويعود
)،االشتراكىالحزبرئيس (وأحمدحسين) اآلنالوطنىللحزبالتنفيذيةاللجنةرئيس (رضوانفتحى

رضوانفتحىالحميمبصديقهطرافارتبطوقد، لإلنجليزالمعاديةالمظاهراتتنظيمتتولىوكانت
فتحىانضمعندما1933عاموفى. طويللزمنوثيقًاارتباطًا، الشيوعيينمعوتعاطفهبيساريتهالمعروف
وعندما. بالحزبعضوًاطرافأصبح"، الفتاةمصرحزب "لتاسيسوآخرينحسينأحمدإلىرضوان
وكان. طرافالديننورتبعه، الوطنىالحزبإلىلينضم1946عامالحزبمنرضوانفتحىاستقال
بصورةالشيوعيةنحومتجهًاأصبحثم، 1945حتىللنازيةميالوطنيتهفىالمتطرفالفتاةمصرحزب
.التاريخذلكمنذمتزايدة

،النيلوادىووحدةالجالءإلىبرنامجهيدعوالذىالوطنىللحزبالبارزينالقادةأحمدطرافوكان

كاناألخيرالبرلمانفىالحزبمثلوانوابستةانتخبوقد. بريطانيامعوالتفاوضالوسطالحلولويرفض
.أحدهمطراف

عاصفةجلسةفىالبريطانية- المصريةالمفاوضاتالنوابمجلسناقشعندما، 1951مايوأولوفى
مصرفىالبريطانىالجيشوجودأنلتعلنالمتحدةاألممإلىمصرتلجأبأنوطالب ، الكلمةطرافطلب، 
الشرقبينالصراعفىالحيادعلىوقوفهاتعلنبأنالمصريةالحكومةوطالب"، للسالمتهديدًا "يمثل

منالمصريينحمايةإلىيهدفإنمامصرفىوجودهمأناإلنجليززعمطالماأنهطرافوقال. والغرب
بأنكلمتهوختم. السوفيتمعاعتداءعدمميثاقتوقعأنالمصريةالحكومةعلىفإن، السوفيتىالعدوان
.مصرعنللدفاعإليهمالحاجةعدمبوضوحويبين، اإلنجليزحجةيسقطسوفالميثاقهذامثلتوقيع

للسياسةاالنتقادشديدأنهذلكإلىيضاف، شديدةكراهيةاإلنجليزيكرهطرافالديننوروالدكتور
"اإلمبرياليةالمخططات "تدعيممجردمنأكثرشيئًاتفعلالأنهاويرى، األوسطبالشرقاألمريكية

أن – ذلكشاءتإن – تستطيعالمتحدةالوالياتأنويعتقد. لألمريكانعداءهينكرذلكورغم، لبريطانيا
منيخفف، األمريكيةالسياسيةيهاجمبينماوهو، المصريةالوطنيةللمطالباالستجابةعلىبريطانياتجبر
.مصربمساعدةوتقوم" الحقيقةنور "ترىأمريكاجعلالممكنمنأنهباالعتقادموقفه

منالكثيرشانذلكفىشأنه، األخرىاالعتباراتعنأعمتهلإلنجليزطرافكراهيةأنويبدو
اتفاقيةمناقشةأثناء، المثالسبيلوعلى. للغرب" اإلمبريالية "النوايافىدائمًايشكفهو. المتطرفينالوطنيين
امبريالىباعتبارهالرابعةالنقطةبرنامجطرافشجب، 1951يونيوفىالنواببمجلسالرابعةالنقطة

(*) USNA, Confidential Biographic Data, DOS 774.521/8-3052, Cairo, August  30, 1952.
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مكررًا. والعسكريةالسياسيةواالبعاداالقتصاديةالجوانببينالتفرقةالمستحيلمنأنهوقرر، الطابع
مدىعنوتساءل، مصرضدعمدًاوإسرائيلبريطانياتساعدالمتحدةالوالياتبأنالقديمةاالتهامات
ربطالرابعةالنقطةبرنامجهدفإنوقال. مصرتجاهنواياهافىجادةالمتحدةالوالياتأنتصديقإمكانية
أالفيجباإلنجليزالمستشارينمنتخلصتفقدالبالدكانتإذاوأنه. األمريكيةباإلمبرياليةالناميةالدول
يؤدىوسوفاألمريكانالرأسماليينإاليفيدالالبرنامجأنقائًالواستطر. األمريكانالممولينبهمتستبدل
.البرنامجهذامنبدًالالمتحدةاألممبخبراءمصرتستعينبأنوطالب. الوطنيةالثروةمنجانبنزحإلى

نحوالميليشاركهمطرافأناستنتاجيمكن، رضوانفتحىأمثالمنبأناسالرتباطهونظرًا
وتشير". اشتراكيًاليسحتىأنه "عدةمناسباتفىوقال. الشيوعيةضدأنهيؤكدولكنه، الشيوعيةالمواقف
بأورباالسوفيتىاالتحاديرعاهاالتى" السالممؤاتمرات "أحدلحضوردعوةتلقىطرافأنإلىالتقارير
السالمحركة "اجتماعاتمرةذاتحضرولكنه . الدعوةقبولعدمعناعتذرولكنه، الماضىالعامفى

.1951ينايرفىتأسيسهابعد" المصرية

فىوزارىلمنصبكمرشحآلخرحينمنطرافالديننوراسمتردد، األخيرةاألياموخالل
أنيبدوالولكن، الجيشعناصربعضعندبشعبيةيتمتعطرافكانوربما. المرتقبالوزارىالتعديل
لنورالمتطرفةاآلراءبينالتناقضإلىذلكيعودوال، حكومتهفىكوزيربهللقبولاستعدادعلىماهرعلى
منللحدتستخدمقدالقويةطرافشخصيةأنبل، فحسبماهرلعلىالمعتدلةالنظرووجهةطرافالدين
.الوزراءرئيسنفوذ
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(*)الباقورىحسنأحمدالشيخ

عامحوالىمصرصعيدفىأسيوطمديريةبباقورولد، األوقافوزير، الباقورىحسنأحمدالشيخ
الطلبةلحركةكقائدبرزطالبًاكانوعندما. 1935عامالعربيةاللغةكليةفىتخرجحيثباألزهرتعلم1906
مصطفىمحمدالشيخوتعييناألخيراستقالةإلىأدتالتىاألزهرشيخالظواهرىاألحمدىالشيخضد

.منهبدًالالمراغى

محمدبيننشبالذىالخالفخالل1935عاموفى. للطلبةالعلياباللجنةعضوًاالباقورىكانكذلك
العملعودةقبلاالستقالللتحقيقبريطانيامعالتفاوضإلىدعاالذىالوزراءرئيسباشامحمود
كان، الفورعلىالدستوريةالحياةإعادةإلىدعاالذىالوفدرئيسباشاالنحاسومصطفى، بالدستور
.معًاالهدفينلتحقيقوطنيةجبهةتشكيلاقتراحفضلطالبىكزعيمللباقورى

.المنيالمعهدشيخًاأصبحثم، األزهرىالقاهرةلمعهدوكيًالثممدرسًاالباقورىعين، تخرجهوبعد

وكان، شهرًا13لمدةبالمنياوسجن، الوفدلحكومةمعادبنشاطلقيامهالباقورىعلىقبض1943عاموفى
الباقورىكتبوقد. الوفدحكومةفسادباشاعبيدمكرمفيهكشفالذى" األسودالكتاب "توزيعفىساعدقد
وتولى، وطباعتهاالسجنمنتسريبهاتمالحكومةفيهاهاجمبالسجنوجودهأثناءالمنشوراتمنعددًا
الباقورىيكنلم، الكتلةبحزبصالتهورغم. توزيعها – عبيدمكرمأسسهالذى – الوفديةالكتلةحزب
مصلحةفىذلكأنأعتقدألنهالوفدضدالعملاألساسىهدفهكانفقد، آلرائهمؤيدًاأوبالحزبعضوًا
.1928عامتأسيسهامنذبهاعضوًاكانالذىالمسلميناإلخوان

وقيل. للجماعةالعاموالمرشدالمسلميناإلخوانجماعةمؤسسالبناحسنالشيخيؤيدالباقورىوكان
قيادةفىالباقورىحسنأحمديخلفهأن1949عامفبرايرفىلالغتيالتعرضهعندرغبتهابدىقدالبناأن

علىموافقتهعدمبحجةرفضهولكنهالباقورىعلىالمنصباإلرشادمكتبعرضوقد. الجماعة
.بالمنيااألزهرىبالمعهدعملهمناالستقالةإلىيضطرهسوفذلكوألن، الجماعةتتبعهالذىاألسلوب

،الهضيبىحسنمؤيدىمنوكان، المسلميناإلخوانجماعةفىالمعتدلةالعناصرالباقورىويمثل

يعارضوال، األخرىاألديانمنليبراليًاموقفًايتخذ، ورعمسلمالباقورىأنورغم. الحالىالعامالمرشد
معاد، لإلنجليزمعاد، متشددوطنىوهو. اإلفرنجيةالمالبسأحيانًايرتدىوهو، الغربيةوالتقاليدالعادات
بمكانةيحظى، مفوهخطيبوهو، المتحدةالوالياتتجاهالصداقةيظهر – الوقتنفسفى – ولكنهللشيوعية
.األزهرشيوخعندملحوظونفوذكبيرة

وزيرًايعينأنيقبلحتىالقومىاإلرشادمكتبعضويةمنيستقبلأنالباقورىاضطروقد
فىالمشاركةرفضواالمسلموناإلخوانألن، 1952سبتمبر7فىشكلتالتىنجيبحكومةفىلألوقاف
أنهمغير، الحكومةفىاإلخوانلتمثيلمالئمغيرالوقتأنيرونالجماعةوقادةالهضيبىأنويبدوالحكم
.بهمصلتهيقطعلمأنهالمؤكدومناستقالتهقبولرفضوا

(*) USNA, Confidential Biographic Data, DOS 774.521/9-2752, Cairo, September 27, 1952.
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معاتصالقناةإقامةإلىذلكوراءمنيهدفالجيشأنالوزارةفىالباقورىإشراكيعنىوال
وراءكانواوالذينبنجيبالمحيطينالشبانالضباطبعضأنإلىالتقاريرأشارتفقد، المسلميناإلخوان
الباقورىإشراكمنالجيشهدفولكن. المسلمينلإلخوانمشايعيناألقلعلىأوأعضاءيوليو23انقالب
فمن، لبراليةالشيوخأكثرمنالباقورىكانولما". الجيشحركة "صفإلىاألزهرشيوخكسبالحكمفى

بهايقومالتىلإلصالحاتالمحافظينالشيوختأييدكسبعلىاألزهريينبيننفوذهيساعدهأنالمأمول
.الجيش
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(*)فوزىمحمودالدكتور

تعليمهتلقىوقد، 1900سبتمبر19فىبالقاهرةولد، للخارجيةوزيرًاحديثًاعينالذى، فوزىمحمود
)،1924القانونفىالدكتوراهعلىحصلحيث (روماوجامعة، ليفربولوجامعة، بالقاهرةالحقوقبمدرسة

).1927-26 (نيويورك – كولومبياوجامعة

عادماوبعد. رومافىالمصريةبالقنصليةكاتبًافعين، 1923عامالدبلوماسىبالسلكفوزىالتحق
وزارةخدمةإلىعادولكنه، العدلبوزارةللنيابةمعاونًاوعمل1926عامالخارجيةمناستقالالقاهرةإلى

القنصليةفىالوظيفةبنفسعملولكنه، نيويوركفىقنصلكنائبللعملاالختيارعليهوقع. الخارجية
قنصلدرجةإلىرقى1930وفى)، 1930-29 (باليابانكوبىوفى) 1929-27 (أورليانزبنيوالمصرية
فىعامًاقنصًالثم، ثانسكرتيرًابدرجةأثيناإلىنقل1936عاموفى، بكوبىالمصريةبالقنصلية
عامًاقنصًالثم، 1941-39بالقاهرةالخارجيةبوزارةالسياسىالقسممديرفمساعد، 1937-36ليفربول
بعدمصرإلىوعاد، 1942-41عامبفيشىالمصريةبالمفوضيةأولسكرتيروأصبح، 1941فىبالقدس
بالمفوضيةأولسكرتيرًاعينعندئذ)، 1942يناير11 (فيشىحكومةمعالدبلوماسيةالعالقاتقطع

جميعليشملاختصاصهوامتد، بالقدسعامًاقنصًال – أخرىمرة – خدم1944-43وفى. بلشبونهالمصرية
إلىأوفدثم. باألعمالقائمبدرجةالخارجيةبوزارةألحق، 1945-44عاموفى. األردنوشرقفلسطينأنحاء

أنهغيرباثيوبيامفوضًاوزيرًاعينالتاليةالسنةوفى، المصريةبالمفوضيةمستشارًا1945عامواشنطون
عاممفوضوزيردرجةإلىورقى. مناوبًامندوبًاالمتحدةباألمممصربوفدعينألنههناكعملهيتسلملم

.المتحدةباألممالدائممصرمندوب1952عاملندنفىلمصرسفيرًاتعيينهحتىمنذئذوظل، 1947

،الغربنحوالميلفىمخلص، الرأىفىمعتدلرجل، المصريينالدبلوماسيينأقدرمنيعدالذى، وفوزى

عنوالعزوف، التفاوضفىالمراسوقوة، األعصابهدوءعلىالمتحدةباألممعملهخاللبرهنوقد
عنفوزىيعبر، العربعواطفعادةتثيرالتىالفلسطينيةللمسألةبالنسبةوحتى. بالحدةالمتسمةاآلراء
مجلسقراربتأييدالمبادرةالمصريةالحكومةقررتوعندما، للشيوعيةالعداءشديدوهو. باتزانرأيه
ماعلى – مناقضًاجاءالذىحكومتهبقرارضيقهفىمخلصًافوزىبدا، كوريابشأنالمتحدةباألمماألمن
.باتباعهأوصىلما – يبدو

1950عامرأيهأبدىأنهإلىالتقاريروتشير، المتحدةلألممالدوليةبالشخصيةاإليمانشديدوفوزى

.الروسيدفىأداةالشيوعيةالصينأصبحتوإال، المتحدةباألمممقعدهاالشيوعيةالصينوفديمنحأنفى

الدكتوروكان. آخربتقريرجاءوفقماالشيوعيةالصينتأييدبعدمالمصريةالحكومةقراروراءكانولكنه
منوطلب، المتحدةباألممالشيوعيةالصينقبوليفضل – عندئذالخارجيةوزير – الدينصالحمحمد
.ذلكرفضفوزىولكن، بالقرارالقصرإلقناعاقتراحهيستخدمحتىذلكاقتراحفوزى

إلىفوزى – الوزراءرئيس – ماهرعلىاستدعى، الوفدحكومةسقوطبعد، 1952فبرايروفى
وكان، إجراؤهاالمزمعاإلنجليزية- المصريةالمفاوضاتفىالخارجيةلوزارةمستشاراليعملالقاهرة

(*) USNA, Confidential Biographic Data, DOS 774.521/12-2352, Cairo, December 23, 1952.
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إلىالتوصلعلىحريصفوزىأنالمعروفمنكانألنهالمعتدلينتفاؤلمصدرالمهمةلهذهاختياره
األولىمراحلهاتتجاوزلمالمفاوضاتولكن. أمدهطالالذىللنزاعحدلوضعبريطانيامعمقبولةاتفاقية
.أهدافهتحقيقمنفوزىيتمكنلموبذلك، الداخلىالسياسىالموقفوتوترالوزاراتتغيربسبب

فىأبدايتورطلمفهو، الجديدللنظامحماسهأبدىفوزىأنيبدو، 1952يوليو23انقالبوقوعوبعد
.خدماتهمناالستفادةعلىالحرصبالغالجديدالنظامجعلمما، مشرفماضيهأنكماالداخليةالسياسات

ووفقًا. نفعًاأكثريكونقدلندنفىسفيرًاتعيينهأنرأىولكنهللخارجيةكوزيرفيهالجديدالنظامفكروقد
علىعلىاقترحستيفنسونرالفالبريطانىالسفيرأن) بالقاهرة (البريطانيةالسفارةرجالأحدذكرهلما
اعتبارهيمكنالالذىالوحيدالمصرىالدبلوماسىألنهبلندنسفيرًافوزىتعيين – الوزراءرئيس – ماهر

.سبتمبر3فىلندنفىسفيرًابتعيينهملكىمرسومصدروقد". البريطانيةالخارجيةوزارةصنيعة"

سوفأنهفوزىذكر، لندنإلىسفرهقبيل) بالقاهرةاألمريكية (السفارةرجالأحدمعلهحديثوفى
نتيجةعالمىكمواطنبنفسهيشعرأصبحوأنه، لهبالنسبةممتعةكانتالتىالمتحدةباألمموظيفتهيفتقد
الطرفانرغبإذاإنهفوزىذكر، لندنفىمهمتهعنبتوقعاتهيتعلقوفيما. المتحدةباألممالطويلةخدمته
مهمتهفىللنجاحاحتماالتفهناك، عشرالتاسعالقرنفىوليسالحاضرفىبتفكيرهمايعيشاأنفى

المستحيلبحثعلىعالقتهمافىركزواواإلنجليزالمصريينأنإلىللموقفتحليلهفىوذهب. الجديدة
.تحقيقهيمكنماأكبربصورةوتجاهلوالتحقيقهوالسعى

اللواءكانفقد، للخارجيةوزيرًافوزىعين، 1952ديسمبر8فىالوزارىالتعديلإجراءتموعندما
ليدخلالوزارىالتعديلإجراءعلىحريصًا، ماهرلعلىخلفًاسبتمبر7فىالوزارةشكلالذى، نجيبمحمد
الخارجيةوزير – طايعفرجمنوللتخلص، فوزىأمثالمنالمرموقةالشخصياتبعضالوزارةإلى
منغيرهيجدوالمألنهماضطراريًااختيارهجاءوالذى، القدراتمحدودرجًالكانالذى – السابق

أنافتراضالمنطقىومن، وطايعفوزىبينمفقوداوداهناكوليس. المنصبلتولىيصلحالدبلوماسيين
.الوزيرمنصبفىطايعفرجتعيينعنراضيًايكنلمفوزى

يتكلمونجميعًاوهم ، ونصفسنواتثالثورضوى، سنه11هنية، ابنتانولهمتزوجفوزى
.العربيةإلىإضافةوالفرنسيةاإلنجليزية
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(*)العمرىالجليلعبدالدكتور

،العامةالوظائففىالنجاحمنطويلسجلله – الحالىالماليةوزير – العمرىالجليلعبدالدكتور

فىالمصريةالحكومةوأوفدته، العلياالتجارةمدرسةفى1929عاموتخرج1902عامدقهلية – بأجاولد
إلىعودتهوعند. التجارةفىالبكالوريوسدرجةعلىحصلحيثبإنجلتراليدزجامعةإلىدراسيةبعثة
الحربقياموعند، والصناعةالتجارةلوزارةالتابعةالتجارةبمصلحةصغيرةوظيفةفىعين ، مصر
وخالل، السريعةالترقياتمنعددخاللمنالمصلحةعاممديرمنصبإلىوصلقدكانالثانيةالعالمية
.األولفؤادجامعةالتجارةبكليةآلخرحينمنالتدريسيتولىكانالفترةهذه

أصبحثم، حديثًاأنشئتالتىالتموينبوزارةفنيًامديرًاالعمرىالجليلعبدعين، 1940عاموفى
 –الحربخالل – المتحدةالوالياتإلىأوفدفنىكمديرعملهوأثناء. 1944أكتوبرفىللوزارةعامًامراقبًا

الجليلعبديثبتلم، 1944فىالحكمماهرأحمدتولىوعندما. الحربزمنالطعاماستهالكترشيدلدراسة
حكومةعهدفىتمتالتىاالستثنائيةالترقياتضمنعليهاحصلألنهالعامالمراقبوظيفةفىالعمرى
،زمالءهتقديرموضعالعمرىكفاءةوكانت. استقالتهالعمرىقدم، وظيفتهتخفيضيقبلأنمنوبدًال، الوفد

.العامالمراقبوظيفةفىتثبيتهإلىواضطرتتقبلهافلم، للحكومةمفاجأةاستقالتهوجاءت

وهو، األجنبىالصرفمراقبمنصبتولىحيثالماليةوزارةإلىالعمرىنقل، 1947يوليووفى
تمامًاالنقدمراقبةتفسختالمنصبلهذاتوليهفترةوخالل. عندئذأنشئتالتىالنقدمراقبةفىمنصبأعلى
عبرالحينذلكوفى. الدوالرأرصدةفىالحادالنقصذلكسببوكان، العامةالفوضىمنحالةوسادت
وسعةالعمرىالجليلعبدبكفاءةفأقر، األزمةفىرأيهعن) بالقاهرةاألمريكية (بالسفارةالخزانةمندوب
عين، 1947نوفمبروفى. اإلداريةالخبرةفىالنقصنتيجةجاءتوقعتالتىالصعوباتولكن، اطالعه
حولتفاوضالذىالمصرىالوفدرأسالمنصبلهذاشغلهوأثناءالماليةلوزارةوكيًالالعمرىالجليلعبد
فىالرئيسىمصرمندوبكانالعامنفسمنديسمبروفى، 1948مايوفىسويسرامعتجاريةاتفاقيةإبرام

عامًاحارسًاعين، فلسطينحربأعقابوفى، بالقاهرةدارتالتىالبريطانيةالمصريةالماليةالمباحثات
لألغذيةالدوليةالمنظمةاجتماعفىمصرمندوبكان1949نوفمبروفى. مصرفىاليهودأمالكعلى

.والزراعة

عارضولكنه، الماليةلوزارةكوكيلبمنصبهالعمرىاحتفظ، 1950ينايرفىللحكمالوفدعودةوبعد
بضعةوبعد، األراضىمالكلكبارلهاداعىالحمايةوفرتالتىالقطنأسعاررفعدعمسياسةبشدة
سويسرامعالتفاوضوفدرئاسةالمنصبفىبهقامعملآخروكان، الجديدةللحكومةاستقالتهقدمشهور
.البلدينبينالمبرمةالتجاريةاالتفاقيةتعديلحول

أصبحشهوربضعةوخالل، األعمالميداندخلمنصبهمنالعمرىالجليلعبداستقالةوفور
بينمنكانالتىاألقطانلحلجالنيلبشركةاألساسىاهتمامهوكان. شركاتعشرإدارةبمجلسعضوًا

(*) USNA, Confidential Biographic Data, DOS 774.521/8-2953, Cairo, August 29, 1953.
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لتعبئةالوحيدةاالمتيازصاحبةالمصريةوالتجاريةالصناعيةبالشركةالثانىاهتمامهوكان . مديريها
.تملكهماالتىالتعبئةشركتىوفى، مصرفىالكوكاكوالزجاجات

،الفترةهذهخاللالعمرىالجليلعبدوأعمالبمصالحالخاصعلىالنسقللتعرفمحاولةوفى

باشاعبودأحمدبممتلكاتتتصلكانتالعمرىبهاارتبطالتىالعشرالشركاتبينمنسبعًاأنيالحظ
تعيينيفضلونالذينلألجانبمملوكةفكانتاألخرىالثالثالشركاتأما. مباشرغيربطريقأومباشرة
التمييزتمارسقدالتىالحكوميةاإلجراءاتمنأنفسهمليحمواإدارتهمبمجالسمتنفذمسلممصرىموظف
.األجنبيةالشركاتضد

فىغريبةظاهرةتعدالمنصبهمناستقالتهبعدبسرعةاألعمالعالمدخلالعمرىأنوحقيقة
قراراتهاتؤثرالتىالوزاراتمعوخاصةوالحكومةاألعمالدوائربينوثيقاتصاليقومحيث، مصر
معظمأنعنتكشفمصرفىالمعتبرةالشركاتإدارةمجالسعلىونظرة. األعمالحركةعلى

ذاتبالوزاراتكبيرةمناصبيشغلونكانواالمجالسهذهأعضاءالمصريينمنالكفاءةذاتالشخصيات
.واألعمالالمالعالمفىتأثير

 –حسينأحمدالدكتوربزعامة – الشبانالسياسيينمنمجموعةقررتعندما، 1951سبتمبروفى

هذهأنغير، إصالحيةحكومةفىللماليةكوزيرالعمرىالجليلعبدفىفكروا، الوفد" تطهير "علىالعمل
فخالل، الخطةتلكوضعفىالعمرىاشتراكمدىعنمعلوماتلديناتتوفروال، مطلقًاتتحققلمالخطة
فىالوظيفىتخصصهحدوديلتزموكان، بالسياسةاالشتغالعنبنفسهينأىكانالطويلالوظيفىتاريخه
.شغلهاالتىالحكوميةالمناصبكل

الجليلعبدأصبح، الوفدحكومةسقوطبعد1952يناير27فىحكومتهماهرعلىشكلوعندما
فبراير10فىإالالحكومةيدخللمالعمرىأنالواقع. (التموين، وأيضًا، والصناعةللتجارةوزيرًاالعمرى
فىترددالعمرىأنوقيل). أسبوعينلمدةالوزارتينهاتينيشغلالذىكانباشاالوهابعبدإلبراهيمخلفًا
ماهرعلىوزارةوبسقوطشديدةلضغوطتعرضهلواللوزيرمنصبًافىحتىالحكومةخدمةإلىالعودة
فىاألخيرةوزارتهماهرعلىشكلحتىالخاصةأعمالهإلىالعمرىالجليلعبدعاد، 1952مارس2فى
الماليةوزيرمنصبيشغلأنالعمرىالجليلعبدقبل، يوليو23انقالبوقوعبعد1952يوليو24

.والتموين، والصناعةالتجارةوزارتىالوهابعبدإبراهيمتولىحينعلى، الوطنىواالقتصاد

عرضرفضفقد. وزيرًايصبحأن – خاصةبصفة – حريصًايبدوالالعمرىأننالحظذلكمن
عندمايومًا16بعدحكومتهفىللمشاركةماهرعلىدعوةوقبل، حكومتهإلىلينضمعليهالهاللىنجيب
.غامضًازالالالمستقبلكان

وزيربمنصبالعمرىالجليلعبدواحتفظ، مراتثالثالوزارةتعديلتمالماضىالعاموخالل
علىحكومةيشكلونكانواممنبقىالذىالوحيدالوزيراآلنوهو، منهاكلفىالوطنىواالقتصادالمالية
ويعد. 1952سبتمبر8فىالوزارةنجيبمحمداللواءشكلمنذمناصبهمفىظلواوزراءستةوأحد، ماهر
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عندطرحهاالتىالسياساتلبعضمعارضةوجودرغم، نفوذًاالوزارةفىالمدنيينالوزراءأكثرالعمرى
أسعارتخفيضإلىالراميةخطتهلذلكمثلوأبرز. االعتراضاتكلعلىالتغلبفىنجحولكنه، تقديمها
حلوتم. الخطةتقبللمإذباالستقالةهددأنهحتىالحكوميةالدوائرفىالشديدبالنقدووجهتالتىالقطن
الجليللعبداالحترامالثورةقيادةمجلسضباطويكن. العمرىخطةالثورةقيادةمجلسدعمعندماالنزاع
قيادةمجلسأنبهموثوقمصدرمنعلمناوقد. باهتمامإليهيستمعونالذىالمدنىالوزيروهوالعمرى
أموربهايديرالتىالطريقةوكذلك، باهتمامنشاطهويراقبون، العمرىالجليلعبدفىيثقونالالثورة
التابعةاالحصاءلمصلحةعامًامديرًاأخيرًاعينالذىالشافعىالمنعمعبدمعأوثقعالقةللضباط. (وزارته
وهو، الوزارةفىيجرىمابكلعلمًاالضباطيحيطالذىالشخصأنهإلىالدالئلكلوتشير، الماليةلوزارة
).الوزارةفى" رجله "ويعتبرونهبالعمرىالصلةوثيقالوقتنفسفى

ففى. مرؤوسيهمعالتعاملفىبالحزمويشتهر، اآلخرينمعتعاملهفىصريحالعمرىالجليلوعبد
االحصاءمصلحةعاممدير – ميخالىمنصوركفايةمدىالعمرىناقشأنبعد، 1953أغسطسأوائل
.القطنإدارةإلىالحالفىونقلهمكتبهإلىميخالىاستدعى، بالقاهرةالمتحدةاألممممثلمع – عندئذ

علىداللةيعطىولكنه، النقلسببوحدهكانالمتحدةاألممممثلمعالحديثأنبالطبعالتأكيدواليمكن
.العملفىالعمرىطريقة

شكللهمعارضتهمتتخذالوبينما، العمرىالجليللعبدالمعارضينأشدهمالمسلمينواإلخوان
.الخاصةأحاديثهمفىالماليةبوزارةمنهميعملونمنيهاجمه، المنظمةالحملة

أنهإلىيرجعذلكولعل، مصرفىوالمالاألعمالدوائربتأييدالعمرىيحظى، متوقعًاكانوكما
االقتصادمنجانبتحويلتأييدإلىالثورةقيادةمجلسأعضاءبعضواتجهمضطربةاألحوالكانتعندما
لبناءيسعىأنهوأكدت، األعمالدوائرفىالطمأنينةبعثتسياساتالعمرىتبنى، الجماعيةالملكيةإلى

انهيارإلىالمصرىاالقتصادىالمأزقأرجععلنىتصريحوفى. رأسماليةأسسعلىالمصرىاالقتصاد
مباشرًاموقفًاالحكومةاتخاذهوالموقفإلنقاذطرحهاالتىالوحيدةواالقتراحات، العالمىالقطنسوق
 –يعملوهو. والرىالطرقبناءومشروعاتالمستقبليةاإلسكانمشروعاتعنهامةتصريحاتأكدته

أعلنهمااألخيرةمشروعاتهبينومن، التصنيعلتشجيعمحاولةفىلهزاتاألعمالتعريضعدمعلى- اآلن
،الصناعةفىالجديدةللمشروعاتالضرائبمناعفاءسنواتخمسمنحمن1953أغسطس4فى

بنفسالقائمةللشركاتاألعفاءيمنحكما، الفنادقوإدارة، الطاقةوإنتاج، األراضىواستصالحوالتعدين
غيرالقابلةاألرباحنصفإعفاءعلىأخرىمادةونصت. المجاالتهذهفىالمستثمرالمالرأسفىالزيادة
العمرىويخطط. الذكرسالفةالمجاالتفىتعملالتىالقائمةللشركاتبالنسبةالضريبةمنللتوزيع
وفى، مباشرًاتأثيرًاالجمهورتؤثرعلىأخرىبطرقاالعفاءاتنتيجةالضرائبفىالنقصهذالتعويض
انقاصتمكما. السلعتلكأسعارارتفعتثمومنوالخبزللسكرالحكومىالدعمانقاصتمخطتهظل

منالدنياالشرائحيشكلونالذينالحكومةموظفىعلىبالغًاأثرًاتركمماتقريبًا% 15بواقعالمرتبات
التأييدتقدمالشرائحهذهألنالمرتباتفىالخفضلذلكالسياسيةالنتائجتقديرويصعب. الوسطىالطبقة
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.لذلكنتجةمعيشتهامستوىالنخفاضبالضيقتشعروهى، الجديدللنظامالسياسى

لصغارالزراعىالتسليفوتوفير، األراضىاستصالحأهميةالعمرىالجليلعبدأدركوقد
القطنلصادراتأفضلوضعالتاحةالنقدعلىللرقابةالحالىالنظامتغييروضرورة، المزارعين
السياسيةالجماعاتمختلفأنوخاصةالجامعاتخريجىبينالبطالةمشكلةمعبعديتعاملولم. المصرى
استخدامهملتمنعلهؤالءالوظائفتوفرالماضىفىالحكومةوكانت. الحكومةضدتؤلبهمللنظامالمعادية
فىيدخلالالحلهذافإن، الحكومىاإلنفاقضغطإلىالعمرىالتجاهنظرًاولكن. المعارضةيدفىكسالح
الحلأنويرىللمشكلةحًاليشكلالمما، العامةاألعمالفىمحدودةلفتراتتشغيلهميقترحوهو، اعتباره
.بذلكالجهريستطيعالكانوإن، أمامهمالهجرةبابفتحفى

بهيسلمماوهو. لمصراالقتصاديةاألحوالاعتبارنافىوضعناإذا، باقتدارعملهيؤدىوالعمرى
نقادهيذهب، متينةأسسعلىالمصرىاالقتصاديرسىأنهمؤيدوهيقولوبينما، يعارضونهمنحتىالجميع
الموظفينمرتباتوتخفيض، القطنأسعارتخفيضبشجاعةقررأنهوالحق". التمويه "إلىيميلأنهإلى

.حادًاتخفيضًاالدعموتخفيضبالدولةالمدنيين

ليضع1952ديسمبرفىالقومىاإلنتاجمجلسإقامةفىرئيسيًاالعمرىالجليلعبددوروكان
قيادةمجلسضباطمنستةمعيعملونمدنيينوزراءأربعأحدوهو. المدىطويلةاالقتصاديةالخطط
علىتعرضالتىواالجتماعيةاالقتصاديةالسياساتصياغةتتولىالتى" التحضيريةاللجنة "فىالثورة
الوزراءمجلساجتماعاترئاسةيتولى، أخيرًا، أنهكماالثورةوقيادةالوزراءلمجلسالمشتركاالجتماع
.الناصروعبدنجيبغيابحالةفى

،بالقاهرةكاثوليكىديرفىتعليمهازوجتهتلقتوقد، وبنتانولدانوله، متزوجالعمرىالجليلوعبد

.الرسمهوايةوتمارس
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الخامسالفصل
الدستورإعدادلجنة

إعدادلجنةبأعضاءللتعريفبالقاهرةاالمريكيةالسفارةأعدتهإجماليًاتقريرًاالفصلهذايتضمن
تراجميتضمنكما، 1952يناير13فىمنهماللجنةبتشكيلمرسومصدرالذى) الخمسين (الدستور
وعبد،صادقفؤادأحمدواللواء، باشاعلىالشمسى : هماللجنةأعضاءابرزمنلسبعة – نسبيًا – مستفيضة
،بكمرعىومصطفى، بكمحمودمحمدومحمود، باشاالسنهورىالرازقوعبد، باشاجمعةفهمىالسالم

.العشماوىوصالح

ضمت، الثورةمبادئمعيتمشىجديددستورمشروعبوضعكلفتالتىالخمسينلجنةضمتوقد
كانتإذ، الشيوعيينعدافيمامصرفىعلىالساحةالموجودةالسياسيةواالتجاهاتالقوىلجميعممثلين
)والسعديون، الدستوريونواألحرار، الوفديةوالكتلةالوفد (فيهاممثلةباللبراليةالمسماةاألحزابجميع

وبعض)، الفتاةمصر (االشتراكىوالحزبالجديدوالوطنىالوطنىوحزبىالمسلميناإلخوانإلىإضافة
)المنزالوىعلى، علوبهعلىمحمد، ماهرعلى (1923دستورمشروعصاغتالتىالثالثينلجنةأعضاء

شيخجانبإلى، السابقينوالبوليسالجيشضباطوبعضالدستورىالقانونوفقهاءالقضاةمنوعددًا
.لليهودوممثل، االقباطوبطريركاألزهر

أغسطس15فىالثورةقيادةمجلسإلىالدستورمشروعوقدمت، عملهاالخمسينلجنةأنهتوقد
النوابلمجلسويعطى، الليبراليةالنزعةعليهوتغلب، البرلمانيةالجمهوريةبمبدأالمشروعأخذوقد، 1954
أشكالمنآخرلشكلتهيأقدكانالذىالثورةقيادةمجلسأهملهلذلك، حقيقيةورقابيةتشريعيةسلطات
للترشيحمؤهالاألوحدالسياسىالتنظيمعضويةمنويجعل، الجمهوريةرئيسيدفىالسلطاتيركزالحكم
عيسىصالحقامحتى1954دستورمشروععلىالنسيانستارأسدلوبذلك، النيابىالمجلسلعضوية
صندوقفىدستور : "عنوانحملالذىكتابهفىوذلك،المشروعنصبهاأرفقعنهقيمةدراسةبنشر
).2001اإلنسانحقوقلدراساتالقاهرةمركز، 1954دستورمشروعقصة، القمامة
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(*)الدستورإعدادلجنةأعضاء

لوضععضوًاخمسينمنلجنةبتشكيل1952يناير13فىمرسومًاالمصريةالحكومةأصدرت
ألغىالذى1923دستورمحلالدستورهذايحلوسوف". الثورةأهدافمعيتمشى "جديددستورمشروع
:اللجنةبأعضاءبيانيلىوفيما، 1952ديسمبر10فىصدربقرار

البرلمانفىللحزبالوحيدوالنائب) الفتاةمصر (االشتراكىالحزبرئيسنائب: شكرىإبراهيم
مدةبالسجنعليهوحكم، 1952يناير26فىالقاهرةحريقأعقابفىعليهقبض). 1952-50 (األخير
.للشيوعيةومتحمس، لإلنجليزالعداءشديد، الملكيةالذاتفىالعيببتهمةشهورستة

األولفؤادجامعةالطببكليةالجراحةوأستاذاألطباءنقابةرئيس، قبطى : المنياوىفهمىإبراهيم
.لألقباطالملىالمجلسوعضو، القبطىبالمستشفىالجراحينوكبير

ورئيس) 1944 (سابقًاالمصرىللجيشالعامالمفتش، متقاعدجيشضابط: همتحمدىأحمداللواء
.1946عامبيفن – صدقىمفاوضاتفىالمصرىبالوفدالعسكريينالخبراء

)،1939-37 (العدلوزير، الدستورييناألحرارحزبعضو، السياسيينقدامىمن : خشبهمحمدأحمد

منواحدًاعين). 1949 (والعدل)، 1948-47 (والخارجية)، 1947-46 (والعدل)، 1942-41 (والمواصالت
.ديسمبر8فىواستقال، 1952أغسطس5فىفاروقالملكأمالكإدارةتوليااللذينالحارسين

شديد، فلسطينحربفىالمصرىالجيشعامقائد، متقاعدجيشضابط : صادقفؤادأحمداللواء
أحالته1950ديسمبروفى، 1942عامللمحورالمؤيدونشاطهالمحوريةلميولهاعتقل، لإلنجليزالعداء
19فىلصالحهحكمفيهاصدرالدولةمجلسأمامالحكومةضددعوىفأقامالتقاعدإلىالوفدحكومة

.1952يونيو

علىوحصل، 1906عامحوالىولد، اإلسكندريةجامعةاآلداببكليةاآلثاربقسمأستاذ : فكرىأحمد
بمدرسةمدرسًاعينمصرإلىعادوعندما، 1926عامفرنسامنوالجغرافياالتاريخفىالليسانسدرجة

1929عاموفى. مؤهلهمعتتناسبالوظيفتهأنرأىألنهاستقالولكنه، بالقاهرةالثانويةاإلبراهيمية

سنواتمنذيعملوهو، الدكتوراهعلىبعدهاحصلسنواتخمسلمدةفرنساإلىتعليميةبعثةفىأوفد
.اإلسكندريةبجامعةالتدريسبهيئةعضوًا

األولفؤادجامعةإدارةتولى، 19469 (والخارجيةللمعارفسابقوزير، مستقل : السيدلطفىأحمد
.العربيةللغةاألولفؤادمجمعورئيسمرةمنأكثر

.1949عاممنذواإلبرامالنقضمحكمةرئيس: حسنمحمدأحمد

حولآلخرحينمنبالصحفتنشرمقاالتله، األولفؤادجامعةالحقوقكليةوكيل: صبرىالسيد

(*)  USNA, Appointment of Committee to Draft New Constitution, Confidential, DOS 774.21/1-1753, From Am
Embassy Cairo, January 17, 1953.
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.الدستوريةالقضايا

لألممالعموميةبالجمعيةالمصرىالوفدمستشار، األولفؤادبجامعةالدولىالقانونأستاذ: سلطانحامد
بالجمعيةالمصرىللوفدالمناوبوالرئيس، 1947عامالمتحدةباألمماألمنوبمجلس، 1946عامالمتحدة
.العاموالقانونالدولىالقانونفىكتبعدةوله. 1950وعام) 1947 (المتحدةلألممالعمومية

منألسرةجرجامديريةبسوهاجولد، لألقباطالملىالمجلسعضو، قبطىمحام: المصرىحنينحبيب
.الوزراءلمجلسالعامللسكرتيرمساعدًاالخديويةالحقوقمدرسةفىتخرجهبعدعين. أسيوطأعيان

عاموفى. سنواتثمانلمدةعملحيثالشيوخلمجلسعامًاسكرتيرًااختير، 1923دستورصدوروبعد
طالبالمؤتمرفىخطبةوألقىالدولىالبرلمانىاالتحادمؤتمرفىالمصرىبالوفدعضواكان1927
لوالالشيوخمجلسمنيطردهوكادذلكمنفؤادالملكفاستاء، مصرفىاألجنبيةاالمتيازاتبالغاءفيها

.الملىالمجلسلرئيسنائبًاوكان، األقباطأعيانمنوهو. الوزراءرئيسنسيمتوفيقوساطة

.1943عاممنذاالفتاءمجلسوعضو، األزهركلياتإحدىعميد : مأمونحسنالشيخ

المعارفوزيرالعشماوىحسنمحمدابن، المسلمينلإلخوانمحام: العشماوىحسنمحمدحسن
.1942عامالحقوقخريجشابالعشماوىوحسن، العربيةالدولبجامعةيعملوالذى) 1949 (السابق

.الماليةلوزارةوكيًالثمدبلوماسيًاكان، كبرىشركاتعدةإدارةيتولى: رسمىمختارحسن

الحقوقمدرسةفىوتخرج، 1892عامولد، الدستورإعدادبلجنةالوحيداليهودىالعضو: عريبىزكى
ورغم. الوطنىالحزبقادةمنعندئذكانالذىلطفىأحمدبمكتبمحاميًاوعمل، 1913عامالخديوية
ثورةمظاهراتفىوشاركبالوطنيينوثيقةصلةعلىكانأنهإالسياسىحزبأىإلىينضملمأنه

القرآنحفظحيثبالكتابطفولتهفىتعلموقد. بالمحاماةيعملحياتهطوالظل. باإلسكندرية1919
.تمصرًامصرفىالموجوديناليهودأكثروهو، الشيوخأحديدعلى

جريدةتحريرورئيسالمسلميناإلخوانبجماعةاإلرشادمكتبعضو : العشماوىمصطفىصالح
.متطرفمتعصبمسلموهو. الجماعةعنرسميًاتعبرالالتى" الدعوة"

السابقالمعارفووزير، السابقاإلسكندريةجامعةمدير، كفيف، كبيرومؤلفأديب : حسينطه
).1952-50 (الوفدبحكومة

،مغاغه، الصاوىبمنشيةولد، السعدىللحزبالتنفيذيةباللجنةسابقعضو : الصاوىالحميدعبد

الدكتوراهعلىوحصل، 1924عامالملكيةالحقوقمدرسةفىتخرج، 1902عامحوالىالمنيامديرية
القانونصدوروراءوكان، سنواتعدةبالبرلمانالسعدىالحزبعننائبًاكان. 1930عامباريسمن
صدوروراءكانكما، شركاتعشرعلىيزيدماإدارةمجلسعضويةمنالواحدالشخصيمنعالذى
.المساهمةالشركاتقانون

الزراعىاإلصالحقانونلتنفيذالعليااللجنةعضو، الدولةمجلسرئيس : السنهورىأحمدالرزاقعبد
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باألمممصروفدوعضوالدولةووزير)، 1949-1945 (المعارفوزير، 1952سبتمبر8فىالصادر
.السعديينإلىميال، مستقلوهو) 1946 (المتحدة

بالمعهدتعليمهتلقى1877عامبطنطاولد، السابقالشيوخمجلسعضو: القاضىالرزاقعبدالشيخ
ليصبح1900عاماستقالثمالحكومةبمدارسمدرسًاكان. العلومداركليةثموباألزهربطنطاالدينى
النواببمجلسعضوًاكانكما، مرة11الشرعيينالمحامينلنقابةرئيسًاانتخبوقد. شرعيًامحاميًا
اعترضعندما1948عامالوفدعنانشق، مراتأربعالشيوخبمجلسوعضوًامراتثالثللوفدممثًال
.الشرعيينالمحامينلنقابةرئيسًاانتخابهعلى

وأستاذ، العلماءكبارهيئةوعضو، 1935عاممنذباألزهراإلفتاءمجلسعضو: تاجالرحمنعبدالشيخ
.باشاإبراهيمبجامعةالشريعة

.الوطنىالتاريخفىكتبمؤلف، الوطنىالحزبعامسكرتير، محام: الرافعىالرحمنعبد

فؤادجامعةاآلداببكليةسابقوأستاذ، ببيروتالفلسفيةالدراساتبمركزأستاذ: بدوىالرحمنعبد
".الجديدالوطنىالحزب "عضووهو"، الجديداللواء "جريدةمحررىمنمرةذاتوكان، األول

ورئيس) 1948 -46 (الوفدحزبعامسكرتير، السياسيينقدامىمن : جمعهمحمدفهمىالسالمعبد
فىللوفدزعيمًاالجيشيؤيدهوبالتالى، الدينسراجلفؤادمعارض) 1952-50 (األخيرالنوابمجلس
.1952سبتمبر8فىالصادراألحزابلقانونوفقًابقيامهالسماححالة

.المسلميناإلخوانلجماعةالعامالمرشدمساعد : عودةالقادرعبد

فؤادجامعةالطببكليةالسابقالجراحةوأستاذكبيرجراح، األولفؤادجامعةمدير: موروالوهابعبد
.األول

كليةفىوتخرج، 1912حوالىولد، باشاإبراهيمبجامعةالحقوقكليةعميد : عثمانخليلعثمان
القانونفىوآخر) 1935 (الخاصالقانونفىدبلومعلىحصل، 1934عاماالولفؤادجامعةالحقوق
مدرسًاعين. 1939عامالقانونفىالدكتوراهعلىحصلحيثفرنساإلىبعثهفىوأوفد)، 1936 (العام
،األولفؤادبجامعةاإلدارىوالقانونالدستورىالقانونبتدريسقام، األولفؤادجامعةالحقوقبكلية

الحقوقلكليةعميدًاواختير)، 1941-40 (بغدادبجامعةاإلدارىوالقانونالدستورىالقانونبتدريسقام
.1950عامباشاإبراهيمجامعة

سابقوزير، مستقل، المصرىاألهلىالبنكإدارةمجلسرئيس، السياسيينقدامىمن: الشمسىعلى
ومؤتمر، 1936عامالبريطانية –المصريةالمفاوضاتفىالمصرىالوفدعضو)، 1926 (للمعارف
.األممعصبةفىلمصرمندوبًاكان. 1946عامأخرىمرةالمفاوضاتوفدوعضو1937عاممونترو

وللزراعة) 1933 (لألوقافسابقوزير، شركاتلعدةمدير، السياسيينقدامىمن : المنزوالىعلى
)1940.(
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.متقاعدجيشضابط : حلمىعلىاللواء

1937 (وللمواصالت) 1937-36 (للمعارفسابقوزير، وفدى، السياسيينقدامىمن : العرابىزكىعلى

).1952– 50و1944-042لمرتينالشيوخمجلسرئيس) 1950و1942و

)،1952سبتمبر7 – يوليو24 (الجيشانقالببعدوزراءرئيسأول، السياسيينقدامىمن: ماهرعلى

ورئيس)، 1932-31 (والعدل) 1929-28 (وللمالية) 1931-30و1926-25 (للمعارفسابقوزير، مستقل
2 – يناير27و1940-1939و1936 (الوزراءورئيس)، 1939– 37و1936 – 33 (الملكىالديوان

.للمحورالموالىلنشاطه1944– 42أعتقل)، 1952مارس

) .وفدى (سابقشيوخمجلسعضو، المحاميننقابةرئيس: عمرعمر

).1952ديسمبر8 – سبتمبر7 (نجيبمحمداللواءحكومةفىالتموينوزير، قبطىمحام : أنطونفريد

يوصف، القديمللنظامنشطمعارض، والصالحبالتقوىمعروفمسنفقيرشيخ : األودنمحمدالشيخ
".للثورةالروحىباألب "أحيانًا

.والبورسلينللزجاجكبرىمصانعيملك، بارزصناعةرجل: ياسينالسيدمحمد

كانعندماباشاالنحاسمصطفىلمكتبمديرًامرةمنأكثرخدم، بارزوفدى : الدينصالحمحمد
األخيرةالوفدوزارةفىللخارجيةووزير)، 1944-43 (الخارجيةلوزارةوكيًالعين، للوزراءرئيسًا

)50-1952.(

لدىوسفير) 1947-46 (واألوقاف)، 1939 (للدولةسابقوزير، السياسيينقدامىمن:علوبهعلىمحمد
الحزبمناستقالثم، الدستورييناألحرارحزبتأسيسفىاشتراكثم، وفديًاكان)، 1950-48 (باكستان
لمنصبمحتملكمرشحاسمهذكر، إليهمابنهينتمىالذىالمسلمينلإلخوانجدًامتحمس، 1948عام

).1951 (المسلمينلإلخوانالعامالمرشد

.المسلميناإلخوانجماعةعضو: خليفةكمالمحمد

مجلةتحريرورئيس، الصحفييننقابةرئيس، الوطنىبالحزببارزعضو : أباظةفكرىمحمد
.المستقلةاألسبوعية" المصور"

عاماألولفؤادجامعةالحقوقكليةفىوتخرج، 1919عامبالقاهرةولد، سابقوفدىنائب: لملوممحمد
ليتفرغ1944فىاستقالثمالماليةوزارةبخدمةالتحقثم، رشدىأحمدبمكتبمحاميًاعمل، 1941
-48فىمراتعدةعليهقبض. وفديًاكان، الدستورييناألحرارلحزبتنتمىعائلتهأنورغم. للمحاماه

.بيتهفىبهامصرحغيراجتماعاتعقدبتهمة1949

.الوطنىالحزبعضو، سابقنائب : جاللمحمودمحمد

بحريةالخاصةالمتحدةلألممالفرعيةاللجنةفىمصرمثل، بارزصحفىوكاتبمحام: عزمىمحمود
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وعضو)، 01950المتحدةلألممالعموميةبالجمعيةالمصرىبالوفدمناوبعضو)، 1950-49 (الصحافة
.للغربمعاديًاالشيوعيةمعمتعاطفًايعدوهو. 1952و1951فىالمتحدةباألممالمصرىالوفد

إطالقبعدغامضًاأصبحوضعهولكن، (1952نوفمبر27منذالسعدىالحزبرئيس :غالبمحمود
-38 (والمواصالت)، 1942-41و1937-36للعدلسابقوزير)، المعتقلمنالهادىعبدإبراهيمسراح

.سابقشيوخمجلسعضو). 1949 (والدولة)، 1946-44 (العموميةواألشغال)، 1940

رئيس) 1952سبتمبر7-5 (األخيرةماهرعلىوزارةفىالمواصالتوزير : محمودمحمدمحمود
رئيسًاكانالذى) 1941فىالمتوفى (باشامحمودمحمدنجل، مستقل)، 1950-49 (المحاسباتديوان
.مرتينللوزراءورئيسًا، الدستورييناألحرارلحزب

).1940-39 (للعدلسابقوزير، السابقالشيوخمجلسعضو، محام: الشوربجىمصطفى

لفتحىحميمصديق) 1950-48 (الشيوخمجلسعضو)، 1949-48 (دولةوزير، محام : مرعىمصطفى
.شيوعيًاليسولكنه، الوسطيسارإلىالسياسيةبآرائهوتنتمى)، حاليًاالدولةوزير (رضوان

انشقاقهحتىبازرًاوفديًاكان، الوفديةالكتلةحزبرئيس، قبطى، السياسيينقدامىمن: عبيدمكرم
).1946-44و1942و1937-36 (للماليةوزيرًاكان، 1943عامللكتلةوتأسيسهالنحاسعلى

.الجيزةأسقف ، ارثوذكسىقبطى : يؤانساألنبا

فىتخرج، 1896عامحوالىسويفبنىمديريةالوسطىمركزبالزاويةولد، قبطى : غبرياليواقيم
للمحامينالفرعيةللنقابةرئيسًامراتعدةواختيربالمحاماةوعمل1918عامالسلطانيةالحقوقمدرسة
بالحزبعضو، بالقاهرةالمحاميننقابةإدارةبمجلسعضوُاانتخب1938عاموفى. سويفببنى
كما" الجديدالوطنىالحزب "تأسيسفىمعهوشارك1952عامرضوانفتحىمعالحزبترك، الوطنى
.الحزبحاللسان" الجديداللواء "جريدةتأسيسفىشارك

فهمىإبراهيم (أقباطأعضاءستةالدستورإعدادلجنةيكونونالذينعضوًاالخمسينبينمنوهناك
وعضو)، الجيزةأسقفيؤانسواألنبا، غبرياليواقيم، عبيدمكرم، أنطونفريد، المصرىحبيب، المنياوى
وزراءكانواعضوًا17األعضاءبينومن. مسلموناآلخرين43الـواألعضاء) عريبىزكى (واحديهودى
)عزمىومحمود، أباظةفكرى (وصحفيان. السابقينوالشيوخالنوابمجلسأعضاءمنوخمسة، سابقين

.الجديدوالنظامباالنقالبوثيقةعالقةلهمنبينهممنليسالسابقينالجيشضباطمنوثالثة

القضاءومثل، العلماءمنباثنيناألزهرومثل، األساتذةمنبأربعةباللجنةالجامعاتمثلتوقد
وحدهماسلطانوحامدالسنهورىولكن)، حسنمحمدوأحمد، السنهورىالرزاقعبد (اثنينبعضوين
الولكنهجيدًامعروف – األولفؤادجامعةمدير – مورووالدكتور. باللجنةالقانونرجالأبرزمنيعدان
الرحمنوعبدمأمونحسن (األزهريانوالشيخان، بالجامعةالطالبتهدئةعلىويعمل، ناجحًاإداريًايعد
فالاألعضاءبقيةأما. باألزهرالنفوذذاتالشخصياتمنليساولكنهماالمعروفةالشخصياتمن) تاج
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.الكثيرعنهميعرف

مثلت، الكبرىالشركاتإدارةأوالماليةوزارةبعضهمتولىالذينباللجنةالسابقينالوزراءوبخالف
ممثلىمنالوزراءمجموعةأما. ياسينالسيدومحمدرسمىمختاربحسناألعمالورجالالماليةالمصالح
فىبارزةشخصيةيعدالذىالمصرىاألهلىالبنكإدارةمجلسرئيسالشمسىعلىفتضمالمصالحهذه
.باللجنةجيدًاممثلةغيراألعمالوقطاعالماليةالمصالحأنالقوليمكنوربما. المالدوائر

أبدواالذينأولئكهموالمستقلينالسياسيةاألحزابتمثلالتىباللجنةالسياسيةوالشخصيات
فىوهم، الدينوصالحوالعرابىجمعهمثلالوفدينبعضباستثناءالجديدالنظاممعللتعاوناستعدادهم
وحدهمهمخشبةوأحمدعبيدومكرمماهرعلىمنكلويعد. جيلهمفىالسياسيونأبرزيعدونالالغالب

وقعمنذالقدامىالسياسيينالقادةسمعةلطختفقد. اللجنةأعضاءبينمنالمرموقونالقدامىالسياسيين
.القديمبالنظامارتباطهمبسبباالنقالب

الخارجيةوزير، الدينفصالح، جيدبتمثيلالوفديحظى، الكبرىالسياسيةاألحزاببينومن
الشخصياتمنكانوا، السابقالنوابمجلسرئيسوجمعة، السابقالشيوخمجلسرئيسوالعرابى، السابق
نائبلملوممحمدأنكما، بارزوفدىالمحاميننقابةرئيسعمروعمر. األخيرةالوفدحكومةفىالهامة
الوفديينمنأحدًاولكن. األخيرةالوفدبحكومةللمعارفووزيروفدىحسينطهوالدكتور، سابقوفدى
علىسيطرالذىالدينسراجفؤادجناحإلىينتمونممنأوالنحاسأصفياءمنيعدالاللجنةأعضاءمن

.األخيرةالسنواتفىوالحزبالنحاس

عبدإبراهيماعتقالأثناءللحزبرئيسًامصادفةاختيرالذىغالبمحمودسوىالسعديينيمثلوال
أىيعدوال، السعدىللحزبالتنفيذيةاللجنةعضوالصاوىالحميدعبدوكذلك، االنقالبعشيةالهادى
وعبدخشبهأحمدهماالدستوريينلألحرارممثالنوهناك. الحزبفىالتأثيرأوالنفوذأصحابمنمنهما
القويةالشخصياتمنيعتبرفالخشبةأما، المعروفةالشخصياتمنيعدالواألخير، القاضىالرازق
.عبيدمكرمرئيسها، طويلوقتمنذنشاطلهايعدلمالتىالوفديةالكتلةويمثل. بالحزب

الحزب)، شكرىإبراهيم (الفتاةمصر: أفضلبشكلاللجنةفىممثلةالمتطرفةالصغيرةواألحزاب
محمد – الرافعىالرحمنعبد (الوطنىوالحزب)، غبرياليواقيم – بدوىالرحمنعبد (الجديدالوطنى
محمد – العشماوىمصطفىصالح – عودهالقادرعبد (المسلمونواإلخوان)، أباظهفكرى – جاللمحمود
محامىالعشماوىحسنمحمدوحسنـ،لإلخوانالمتحمسعلوبهعلىمحمدإلىإضافة) خليفهكمال

.بالجماعةاألعضاءمنيكنلمإناالتباعمنيعدانوهمااإلخوان

ينتمونالباللجنةالمعينوناألعضاءنصفمنأكثرألنأقليةباللجنةاألحزابممثلويكونوسوف
.بصلةلهايمتونوالاألحزابإلى

تقييمالصعبفمن، السياسيةوغيرالمعروفةغيرالشخصياتبيناللجنةأعضاءغالبيةكانتولما
علوبهباستثناءمتفاوتةبدرجاتمحافظينعشرالسبعةالسابقونفالوزراء، ككلللجنةالسياسىالطابع
ومشايعيهماإلخوانممثًاليضغطأنالمحتملومن. بيساريتهالمعروفمرعىومصطفىلإلخوانالمشايع
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معارضةسيواجهونوهنا. اإلسالميةالشريعةمبادئالدستوريتضمنأنأجلمنالثالثةالشيوخبينهمومن
عزمىومحمودشكرىإبراهيمسوىباللجنةالمعروفيناليساريينمنيوجدوال، األقباطمنشديدة

الوطنىالحزبأعضاءيمثلأنالمرجحومن). اإلخوانعضو (العشماوىوصالح، مرعىومصطفى
.اللجنةداخلآرائهمفىالوسطيسارالوطنىالحزبوعضواالثالثةالجديد

لألعضاءيسمحسوفمدىأىإلىولكن، يبدوماعلىاللجنةالمحافظاالتجاهيسود، عامةوبصورة
عنتبحثتظلأسئلة؟ الجديدالدستورمشروعصياغةفىالحكومةستتدخلمدىأىوإلى، المستقلبالعمل
رئيسًا – السابقالوزراءرئيس – ماهرعلىينتخبأنالمتوقعومن. اآلنإليهاالتوصليمكنالإجابة
.اللجنة

كافرىجيفرسون



عباسرءوف. دأمريكيةعيونفىمصريةشخصيات

118www.RaoufAbbas.orgصفحة

(*)باشاالشمسىعلىالسفير

 –بالزقازيقولد. الدستورلجنةوعضو، المصرىاألهلىالبنكإدارةمجلسرئيس، الشمسىعلى

أنوبعد. باشاالشمسىأمينالمرحومهووالده. الزراعيةاألراضىمالككبارمنلعائلة1885عامشرقية
عندبالخارجظلوقد. بالجامعةالسياسىاالقتصادلدراسةسويسراإلىأرسلبمصرالثانويةدراستهأتم

البريطانيةالسلطاتألنالحربنهايةحتىمصرإلىالعودةمنومنعاألولىالعالميةالحربنشوب
.المخلوعالثانىحلمىعباسالخديومؤيدىمناعتبرته

باعتباره – 1908عامففى، األولىأيامهافىالوطنيةللحركةالمؤيدينغالةمنالشمسىعلىوكان
منوغيرهمالمصريينالوطنىالحزبأعضاءضمجنيففىاجتماعًانظم" الفتاةمصر "بلجنةعضوًا
البريطانىالبرلمانأعضاءبعضتأييدعلىيحصلأنفىونجح، مصرفىالوطنيةللحركةالمؤيدين
يزالالالشمسىعلىكان، باشازغلولسعدبرياسةالوفدشكلعندما، 1918عاموفى، والفرنسى
إلىعودتهوبعد. بأورباالمصريةللقضيةالدعايةتنظيمأمرإليهوأوكلبالوفدعضوًافأصبح، بالخارج
.مكدونالدرامسىالبريطانىالوزراءرئيسمعمباحثاتهمعهوحضرأورباإلىزغلولسعدرافقمصر

دائرةعن) الوفدى (الشمسىعلىانتخابتم، النوابلمجلساالنتخاباتإجراءتمعندما، 1923وفى
الشمسىعلىإشراكفىرغب1924فبراير7فىالوزارةزغلولسعدشكلوعندما. شرقية – القنايات
،الثانىحلمىعباسللخديوسابقًاالشمسىتأييدبسببللوزارةترشيحهعلىاعترضفؤادالملكولكن، بها

الشمسىعلىيحلأنعلى، زغلولسعدإصرارأمام – نوفمبر23فى – وافقأنلبثماالملكأنغير
لىالسيراغتيالنتيجةبرمتهاالوزارةاستقالتالتالىاليومفىولكن. باستقالتهتقدمالذىالماليةوزيرمحل
24لمدةإالوزيرًاالشمسىعلىيصبحلموبذلك، السودانعاموحاكمالمصرىالجيشسردار، باشاستاك

يشغلوظل، باشايكنعدلىحكومةفىللمعارفوزيرًاالشمسىعلىعين، 1926يونيو8وفى. فقطساعة
مصطفىوحكومة) 1928مارس17 -1927أبريل26 (باشاثروتعبدالخالقحكومةفىالمنصبنفس

).1928يونيو25 – مارس17 (باشاالنحاس

"الوفدالسعدىحزب "ليكونوازمالئهمنسبعةمعالوفدعنالشمسىعلىانشق، 1932عاموفى

ومحمودماهرأحمدبزعامةالوفديينالمنشقينبعض1937عامأسسهالذىالسعدىالحزبغيروهو(
 –منذئذ – الشمسىعلىوأصبح، 1935عامحلهفتماألتباعكسبفىالوفدينجحولم)، النقراشىفهمى

.1936عامالصفةبهذهالنواببمجلسعضوًاانتخبوقد، مستقًال

كانكما، البريطانية – المصرية1936معاهدةأبرمالذىالمصرىبالوفدعضوًاالشمسىعلىوكان
بعد" األممعصبة "فىلمصرمندوبأولوكان. التالىالعامفىمونترومؤتمرفىالمصرىبالوفدعضوًا
عدمعناعتذرولكنهفرانسسكوسانمؤتمرفىمصرلتمثيلاختير1945عاموفى. إليهامصرانضمام
 –المصريةالمعاهدةفىالنظرإلعادةالمصرىبالوفدعضوُاكان، 1946عاموفى. المنصبقبول

(*)  USNA, Confidential Biographic Data, DOS 774.521/6-1753, Jane 17, 1953.
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.البريطانية

يشغلوالزال (1940أكتوبرفىالمصرىاألهلىالبنكإدارةلمجلسرئيسًاالشمسىانتخابوتم
حدإلىالسياسةاعتزلاألخيرةالسنواتوفى. الهامةالشركاتمنعددًايرأسأنهكما)، اآلنحتىالمنصب
.أعمالهإلدارةكلهوقتهوخصصما

لعبأنهإلىالتقاريروتشير، وفديةميولهظلت، 1932عامالوفدعلىالشمسىعلىانشقاقورغم
السنواتفىبالوفدعالقتهدرجةكانتمهماولكن، 1949عاموالوفدالملكبينالوفاقتحقيقفىدورًا

.الجديدالنظامجانبمنفيهمرغوبغيرشخصًااعتبارهحدتبلغالأنهاإالاألخيرة

القيامفىوالتفانى، بالنزاهةمعروفوهو، المحنكالسياسىسمتمنبقدرالشمسىعلىويتمتع
فىمتطرفًاليسولكنهبطبعهمحافظوهو، المعارفوزيرمنصبتولىمنأقدرمنبكونهويتميز، بواجبه
عندالدستوربلجنةعضوًاالشمسعينوقد. المصريينمنكغيرهوطنيًاكانوإن، اإلنجليزمنموقفه
النظاماختارهمالذينالسياسيينقدامىمنقالئلأفرادبينمنبذلكفكان، 1953يناير13فىتشكيلها
بشلةأوالقديمةالسياسيةباألحزابمرتبطينإماكانوااآلخرينالساسةمعظمألن، اللجنةلعضويةالجديد
.الجديدالنظامعندمتقبلينغيريجعلهممماالقصر

رجالأحدمعلهحديثففى، مصرفىالجديدللنظاممتحمسًاليس  – أعمالكرجل – الشمسىوعلى
وأنه، الثورةقيادةمجلسأعضاءأفقضيقبسببباإلحباطيشعرأنهذكر) بالقاهرةاألمريكية (السفارة
لسوءلكن، لسياساتهمالشعبىالفعلردمنمالخوفعدمضرورةمن – معهمحديثهفى – يؤكدهمارغم
"،الجماهيرمشاعرإلرضاءاألجانبمعاداةفىبالمغاالة "وصفهبماوالجهلالخوفعنكشفواالحظ

إال، التعقلإلىميالينأذكياءيبدون – كأفراد –أنهمورغم، السياسيةالحنكةإلىيفتقرونأنهمقائًالواستطرد
أيةعلى – يرىالأنهوأضاف، المعتادةالشعبيةالمشاعرتجتاحهمسويًايجتمعونعندماأنهمفىيشكأنه
.الجميعمصالحضديكونقدالحالىللنظامبديًال- حال

.الجنسيةسويسرية – 1946عامتوفيتالتى – زوجتهوكانت، أبناءلهوليس، أرملالشمسىوعلى
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(*)صادقفؤادأحمداللواء

الدستورمشروعإلعداد1953يناير13فىتشكلتالتىاللجنةعضو، صادقفؤادأحمداللواء
الخديويةالحربيةالمدرسةفىوتخرج. سودانيةوأممصرىألب1894عامبالقاهرةولد، الجديدالمصرى
ضدالحمالتفىوشارك، السودانفىبشندىالفرسانسالحبقيادةوعين، ثانمالزمبرتبة1913عام

عامأولمالزمرتبةإلىرقى. القاهرةإلىأعيدثم، كردفانفىوجرح، 1918-1914السودانفىالدروايش
إلىثم، 1934عامبكباشىرتبةوإلى، 1931فىصاغرتبةوإلى، 1925فىيوزباشىرتبةوإلى، 1917
.1940عامالقائمقامرتبة

العسكريةالبعثةإلقامةبمعارضتهيجهركان، 1936عامأوائلفىالفرسانسالحإلىعودتهوبعد
مننقلهالذى – والبحريةالحربيةوزير – باشافهمىعلىلسخطعرضهمماالمصرىبالجيشالبريطانية
فىنجحفقد، حالأىعلىطويًاليدملمأسوانإلىنفيهولكن، بأسوانالمشاةكتيبةإلىالفرسانسالح
كانالذى (علىفهمىمحموداللواءصهرهوساطةبفضلالكتائبمدارسعلىمفتشًاالقاهرةإلىالعودة
مكتبإلىينقلأنذلكبعدواستطاع. كماليوسفاألميرالحميمصديقهوكذلك)، القاهرةلحاميةقائدًا
الذى، باشاعطيةأحمداللواءصديقهبفضل) 1940عام (القائمقامرتبةإلىالترقيةوينال، العامالقائدمساعد
 –عندئذ – عمرهأنهورغم. بعدفيماوالبحريةللحربيةوزيرًاأصبحثم، العامللقائدمساعدًاعندئذكان

التىالحربأركانبدورة – طلبهعلىبناء – التحق، الحربأركانلدورةالمحددللسناألعلىالحدتجاوز
،متوسطًاأداؤهوكان. البريطانيةالعسكريةالبعثةضباطإدارتهاوتولى، األركانبكليةالحربزمنعقدت

علىصادقفاحتج". احتياطكتيبةلقيادةفقطيصلح "أنهعلىبتقييمهاإلنجليزالضباطقامالدورةانتهاءوبعد
العامالقائدمساعدبمكتبوظيفتهإلىعادوأخيرًا، والجيشمصرفىاإلنجليزىالنفوذمنواشتكىذلك
.أصدقائهومساعىالهجومهذانتيجة

بالبعثةلإلطاحةالتآمرفىالقائمقامبرتبةآخرينضابطينمعباالشتراكصادقاتهم، 1942عاموفى
ولكنهمالقاهرةخارجمواقعإلىالثالثةالضباطنقلوتم. مصرفىاإلنجليزىوبالنفوذالبريطانيةالعسكرية
4حادثبسببلإلنجليزمعاديًا – عندئذفاروقكانولما. فاروقالملكإلىوتظلمواالنقلأمرتنفيذرفضوا

أمامبمحاكمتهموأمرلشكواهماستمعفقد، الحكومةلتشكيلالنحاسدعوةعلىأجبرعندما1942فبراير
بناءشهوربضعةبعضاعتقلواأنلبثواماولكنهم، إليهمالمنسوبةالتهممنبراءتهمأثبتتعسكريةمحكمة
.المصرىبالجيشاإلنجليزىالوجودضدالتآمرفىاستمرارهمبسبباإلنجليزطلبعلى

إلىوعادواوزمالءهصادقسراحأطلق، 1944أكتوبر8فىالحكممنالنحاسوزارةطردوعند
فترةعنمالىتعويضلهموصرف، 1942عاممنذرجعىبأثرأميراالىرتبةإلىترقيتهموتمت، الخدمة
باشاعطاللهإبراهيمأدركوعندما. البريطانيةالعسكريةالبعثةضدالتآمرإلىعادواثمومن. االعتقال

طردهمقرر، البريطانيةالبعثةضدالمصريينالضباطتعبئةيحاولونالثالثةالضباطأن – األركانرئيس-
فؤادألحمدصديقًاكانالذى – الوطنىالدفاعوزير – سليمالسيداألستاذذلكمنمنعهولكن، الخدمةمن

(*)  USNA, Confidential Biographic Data, DOS 774.521/3-553, March 5, 1953.
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إلىرواتبهمتخفيضمنذلكعلىيترتببما1945عاماالستيداعإلىبإحالتهممنهمعطاللهفانتقم. صادق
.ترقيةعلىالحصولدوناألميراالىرتبةفىسنواتثالثقضائهمبحجةوذلك، النصف

فىشركائهأحد (الرحمانىكاملاألميراالىوزميلهصادقفؤادأحمدأناكتشف، 1946عاموفى
العسكريةالبعثةعلىهجومًاشنتالتىالوفديةالكتلةحزببجريدةنشرتالتىالمقاالتوراءكانا) التآمر

الملكلدىاإلنجليزواحتج. عنيفةلهجةذاتمعاديةمقاالتالحكومةاعتبرتهاالتىبالجيشالبريطانية
مابعدبالجيشالخدمةمنالضابطينبطرداألخيرفقام، الحكومةرئيسباشاصدقىوإسماعيلفاروق
.بأفعالهماضاق

وقام)، 1948 (للخدمةوالرحمانىصادقأعاد، والبحريةللحربيةوزيرًاباشاحيدراصبحوعندما
عامًاقائدًاوعينه، الرتبةبتلكاألقدميةترتيبفىالثانىوجعلهاللواءرتبةإلىصادقفؤادأحمدبترقية
عامًافقائدًا، فلسطينبحربالمسلحةالقواتعاملقائدمساعدًاأصبحأنصادقلبثماثم، المرابطللجيش
أعادأنهالطريفومن. لهحربأركانالرحمانىكاملاألميراالىبتعيينصادققامعندئذ. القواتلتلك
القائدعنهنحاهالذىالمركزوهو، األولالمشاهأالىقيادةإلى – األميراالىبرتبةكانالذى – نجيبمحمد
.للقيادةكفاءتهعدمبحجةصادقعلىالسابق

الضباطصغاركانفقد، منحطةللجيشالمعنويةالروحوجد، غزةفىالقيادةصادقتولىوعندما
كفاءةعدم، وثانيهما؛ السوءبالغةكانتلهمتصرفالتىوالذخائراألسلحةألن، أولهما : لسببينساخطين
الملكإلىتقريربتقديمصادقفقام. العملياتإدارةسوءإلىيؤدىمماالعلياالرتبفىوالتخطيطالقيادة
األسلحةفيهاأدتالتىالحاالتتفاصيلفيهبين1949ينايرفىآخربتقريرأعقبت، تحقيقإجراءطالبًا

والغيرةالحميةهذهأكسبتهوقد. المصريينأرواحوفقدانالهزيمةإلىللجبهةالمرسلةالفاسدةوالذخيرة
.بإطراديتزايدللجيشالعامةالقيادةضدسخطهمكانالذينالضباطصغاربينشعبية

،وحيدرالملكعندرصيدهزيادةفىالضباطصغارمنالساخطةبالعناصرصادقروابطتنفعولم

رئيس (والمهدىحيدرواستقالة، تحقيقإلجراءالحكومةواضطرارالفاسدةاألسلحةفضيحةإثارةفبعد
ضابطوعين، تخطيهتمولكن، األقدميةفىالمهدىيلىصادقكان، التحقيقمهمةلتسهيل) العامةاألركان
.منهبدًال) فريدحسينهو (الرتبةفىمنهأحدث

لصحيفةوصرح، قبولهاطالبًاباستقالتهوتقدم، باالمتهانوأحس، صادقفؤادأحمدغضبوقد
نضاله "بسبطويللوقتعليهيتآمرونظلواالذينأولئك- شكدون – سترضىاستقالتهأن" األهرام"

بعدعين، 1945عامفىللترقيةيصلحالاعتبارهرغمأنهوأكد". الترقياتفىوالتالعبالفسادضدالمستمر
الذىالعسكرىالموقفبالفعلانهارعندمافلسطينحربفىالمصرىللجيشقائدًاسنواتبثالثذلك
رئيسمنصبتولىفىحقهمنظلمًاحرمأنهقال" اليومأخبار "لصحيفةآخرتصريحوفى. منهحذرطالما
،الجيشضباطاقدمياتقائمةفىفريدحسيناسمقبليرداسمهألنباستقالتهتقدموأنه، العامةاألركان

هناكأصبحتعندماواآلن. لمواجهتهوحدهترك، فلسطينحربفىحرجًاالموقفأصبحعندماوألنه
".المنصبفىمنىأحدثضابطوعين، جانبًاازاحتىتمت، "الجيشتنظيميعيدلألركانرئيسإلىحاجة
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مطالبًاالحكومةضدقضيةبرفعقام، التقاعدإلىصادقفؤادأحمداللواءأحيلبعدما، 1950عاموفى
أقدميتهبحكمالفريقرتبةوإلى، العامةاألركانرئيسمنصبإلىالترقيةيستحقكانألنهبالتعويض
سقوطبعد، 1952يونيوفىالقضيةصادقكسبوقد. والستينالخامسةسنحتىالخدمةفىواستمراره
ألفاعشرخمسةقدرهتعويضصرففىوحقه، للتقاعدإحالتهقرارببطالنالمحكمةفقضت، الوفدحكومة
.فعًالالتقاعدسنبلغقدكانالقضيةكسبعندماألنه، العاملةللخدمةيعدلمولكنه. الجنيهاتمن

لجنةتشكيلوعند. الجديدالنظاممعطيبةعالقةعلىصادقيبدو، 1952يوليو23انقالبوقوعومنذ
مصرمندوبليصبحكمرشحبالصحفأخيرًااسمهترددوقد، بهاعضوًاعين، 1953يناير13فىالدستور
هوصبرىالفقارذوحسينالجناحقائدأنيبدوأنهرغم، للسودانالعامالحاكممعاونةتتولىالتىاللجنةفى

.بالسودانالخاصةالمحادثاتفىمصريمثلكانفقد، المحتملالمرشح

أنصادقزعم، 1952أغسطسفىجرى، بالقاهرةالبريطانىالعسكرىالملحقمعحديثوفى
ينايرفىثم، 1951و، 1948فىوذلكلهمقائدًاليصبحمراتثالثبهاتصلوااالنقالبدبرواالذينالضباط

هذهرفضولكنه، الجيشأحوالتحسينهو1952يوليوحتىللمجموعةالوحيدالهدفأنوذكر. 1952
الجيشتدخلإلىالحركةتؤدىأنخشىوألنه، للملكالوالءبيمينيحنثأنيستطيعالألنهالعروض
للملحقالمعلوماتمصادرأحدمع- 1951ينايرفى – سابقلقاءوخالل. البالدبمصالحيضرمماالبريطانى
للقيامالضباطصغاريقودأن "عليهعرضقدأنهصادققال) بالقاهرةاألمريكية (بالسفارةالعسكرى
فرفض، عسكرىانقالبإلىالحركةوتتحول، يدهمناألمورتخرجأنخشىولكنه"، إصالحيةبحركة
.الخطةهذهمثلتأييد

لفضيحةوكشفه، الجيشضباطصغاربينشعبيةمنصادقبهيحظىمااالعتبارفىأخذناوإذا
تمقديكونأنالمستبعدمنفليس، بالتآمرالحافلوسجله، بالحكومةالسيئةوعالقته، الفاسدةاألسلحة
هؤالءفيهرأىوربما. الصحةمندرجةعلىروايتهتكونوأن، االنقالبمخططىجانبمنبهاالتصال
مننقلالذىنجيبمحمداللواءإلىيلجأواأنقبللقيادتهمبهاالتصالمنطقيًاأمرًايعدالذىالكبيرالضابط
منالخوفهوالخطةفىالمشاركةصادققبولعدمأسبابولعل . 1951ديسمبرفىالحدودسالحقيادة
كانأنهذكر) األمريكى (العسكرىالملحقمعلوماتمصدرإلىحديثهففى. آخراعتبارأىمنأكثرفشلها
.الجيشصفوفبينالعارمالسخطنتيجةانقالبوقوعإمكانيةفىالشكيساوره

فى – للصحفصادقصرح، الثانيةالعالميةالحربأثناءلإلنجليزبعدائهيجهركانأنهورغم
الدفاعأنصراحةاقرأنيمكن، اإلنجليزإلىمياًاليومًاأكنلمأننىرغم : "قائًال – 1950أغسطس
الولكننا، ضعفاءنكونأنلناقدرفقد، التحفظاتبعضعليهولكن، ضرورةبريطانيامعالمشترك
علىنقفبأنلنايسمحفلن، الدقةشئناوإن، العالميتينالكتلتينبينالصراععنعيوننانغمضأننستطيع
".التحالفهذافىأنفسناسادةنكونأنبشرطبريطانيامعدفاعيًاحلفًانبرمأنيجب، لذلكوتبعًا… الحياد

صحفيةمقابلةوفى. الكوريةالمسألةمنسلبيًاموقفًاالتخاذها – الوقتنفسفى – المصريةالحكومةوانتقد
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نصيبمنسيكونالنصربأناعتقادهعنعبر، 1952يونيوفىاألسبوعية" المصور "مجلةمعأخرى
.السوفيتىاالتحادمعحربوقوعحالةفىالديمقراطيات

.بالتآمرحافلسجللهأنكما، عدوانيةطبيعةذافهو، بالثقةجديرةغيرشخصيةوصادق
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(*)باشاجمعهمحمدفهمىالسالمعبد

قانونألحكاموفقًاالوفدلحزبالمؤسسوالعضو، وفدىسياسى، جمعهمحمدفهمىالسالمعبد
نوفمبر2فىالمنوفيةمديرية، تالمركز، زرقانبقريةولد. 1952سبتمبر8فىالصادرالسياسيةاألحزاب

بالمدرسةوالثانوى، طنطابمدينةاالبتدائىتعليمهوتلقى. الزراعيةاألراضىمالككبارمنلعائلة1885
مارستخرجهوبعد، بالقاهرةالخديويةالحقوقمدرسةفىتخرج1906عاموفى، بالقاهرةالخديوية
.سنواتعدةبطنطاالمحاماه

فأسس، 1919عامالوفدحركةفىويشارك، بدايتهامنذالوطنيةللحركةالمشايعينمنجمعهوكان
السالمعبدعلىالقبضألقىعامينوبعد. المديريةعاصمةطنطاومقرهابالغربيةللوفدالمركزيةاللجنة
بعدسراحهأطلقثمالعامباألمناإلخاللتهمةلهووجهت – زغلولسعدونفىاعتقالبعد – جمعهفهمى
معهواعتقل)، 1933-1930 (باشاصدقىإسماعيلحكومةعهدفىقصيرةلفترةأخرىمرةواعتقل. قليل

.االضطراباتإثارةبتهمةوذلكبالغربيةالوفدلجنةأعضاء

فىباستمرارحزبهيمثلوظل، 1924عاماألولىللمرةالنواببمجلسعضوًاجمعهانتخبوقد
وزارةفىوالصناعةللتجارةوزيرًاعين1936مايو5وفى. التاريخذلكمنذ – األحوالأغلبفى – المجلس
شكلعندما، أخرىومرة. 1937ديسمبر30فىالوزارةاستقالةحتىمنصبهفىواستمرالنحاسمصطفى
هذايشغلوظل، النوابلمجلسرئيسًاالنتخابهوزيرًاجمعهعين، 1942فبراير6فىالحكومةالنحاس
.1944أكتوبرفىالمجلسحلحتىالمنصب

يقعلهخليفةاختياركان، 1946فى – الوفدعامسكرتير – باشاعلمأبوصبرىمحمدماتوعندما
فىممثلينالوفديينقدامى : فصائلثالثةإلىمنقسماالحزبوكان. الدينسراجوفؤادجمعهالسالمعبدبين
شباب "وفصيل؛ الدينسراجفؤاديتزعمهجديدوفصيل؛ وغيرهم، والوكيل، والطويل، والهاللى، ذاتهجمعه
قدامىتأييدعلى – بالطبع – جمعهواعتمد. الحزبأعضاءمنوالراديكالييناليساريينيمثلالذى" الوفد

الراديكاليةالعناصرعلىكبيرتأثيرلهكانالذى) 1952أبريلفىتوفى (فهمىعزيزنجلهوعلى، الوفديين
باشاللنحاس" المرتقبالخليفة "أصبحوبذلك، للوفدعامًاسكرتيرًاجمعهالسالمعبداختياروتم. الحزبفى
واكتسب، الدينسراجيقودهالذىالفصيلنفوذتصاعدفقد. طويًاليدملمانتصارهولكن، الحزبزعيم
للوفدعامًاسكرتيرًاالدينسراجفؤادانتخابتم1948يونيووفى. باشاالنحاسعندوالنفوذالحظوةاألخير
.البعضبعضهمايعاديانالرجالنأصبحالتاريخذلكومنذ، باشاجمعهالسالمعبدمنبدًال

داخلكبيربنفوذيتمتعاستمرالدينسراجلصالحللوفدعامكسكرتيرموقعهجمعهفقدأنبعدوحتى
غير. الوفديينالسياسيينبقدامىالوثيقةالشخصيةوعالقته، للحزبالتنفيذيةللجنةعضويتهبسببالحزب
أنباستطاعتهيكنلمثمومن، الجماهيرعندبقبوليحظىوال، الخطابةفىالضعفيعانىدائمًاكانأنه

(*)  USNA, Confidential Biographic Data, DOS 774.521/11-353, November 3, 1952.
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سراجيفعلهأنيمكنوما، النحاسفعلمانحوعلىالجماهيربينشعبيةيكسبأوسياسيًازعيمًايصبح
.الدين

دائرةعنالنواببمجلسعضوًاجمعهانتخب، الحكمإلىالوفدأعادتالتى1950انتخاباتوفى
صوتًا233علىفحصل، لهرئيسًاالمجلسانتخبه) 1950يناير16 (للمجلساالفتتاحيةالجلسةوفى. طنطا
مسالةأثيرتوعندما. السعدىالحزبرئيسنائبجودةحامدعليهماحصلفقطاثنينصوتينمقابل
عنجمعهغاب، 1950يونيوفىالنواببمجلسالشيوخمجلستكوينمنغيرالذىالملكىالمرسوم
إلىعزىالجلسةعنجمعهغيابأنورغم. احتجاجًاالجلسةقاطعواالذينالمعارضةنوابمعالجلسة
.منهاواستفادأيدهاالوفدأنرغمالملكيةللمراسيممعارضتهإلىالسببأرجعتالصحافةأنإال، مرضه

حكومةبتشكيل – 1951عامالوفدمنفصلالذى  - باشاالهاللىنجيبأحمدكلف1952مارسوفى
شقإلىالهاللىسعى، القاهرةحريقبعد1952يناير26فىالحكممنالوفدطردمنذالثانيةكانت، مستقلة
وأبدى، تأييدهطالبًاذلكفىجمعهالسالمعبدوفاتح، برئاستهجديدوفدىحزبوتكوين، الوفدصفوف
الوفدفىفقدهالذىالنفوذالجديدالوفدحزبفىيستردأنأملعلىالهاللىمعللتعاوناستعدادهجمعه
ونجحت، الدينسراجفؤادعلىهجومًاويشن، الحزبمنالفاسدةالعناصربطرديطالبوأخذ، القديم

أجبر، 1952يونيو2وفى. الحزبوحدةتدميرفىفشلتولكنها، الوفديينبيناالنشقاقزيادةفىالمؤامرة
.الجديدةالوزارةسرىحسينوشكلاالستقالةعلىالهاللى

باعتبارهاالوفدقوةتحطيمعلىحريصًاالجديدالنظامكان، 1952يوليو23فىالجيشانقالبويعد
لسياسةمماثلةسياسةواتبعت، للنظامالخصمدوريلعبأنالمحتملمنالذىالوحيدالمتماسكالحزب
الشديدالرتباطهالجيشمنمرفوضًاكانفقد، المهمةبهذهللقياميصلحنفسهالهاللىيكنولم. باشاالهاللى
نحوالنظامفاتجه)، بالفعلاعتقلوقد (الجديدالنظاميدفىأداةيكونبأنيرضىأالالمفترضومنبالقصر
.أهدافهلتحقيقالنظاممعوللتعاوناالستعدادأتمعلىجمعهوكان"،سهلةمطية "بداالذىجمعهالسالمعبد

بطلبوتقدمهااألحزابتنظيمإعادةضرورةعلىنصالذىالسياسيةاألحزابقانونصدروعندما
الوفدوقادةباشاالنحاسفضل، الوزراءرئاسةنجيبمحمداللواءلتولىالتالىفىاليوم) سبتمبر8 (للتسجيل
واستخدم. فيهمكانتهميفقدواأنعلىالحزبحليفضلونبأنهموتظاهرواالجديدالنظاممعالتعاونعدم
منبدًالالجيشبشروطالحزبيبقىأناألفضلمنأنهعلىالوفدقادةأغلبيةلحثنفوذهجمعهالسالمعبد
قبلالداخليةوزارةإلىالتسجيلأوراقتقديموتم، رأيهممنالوفدوقادةالنحاسوغير. أمرهينتهىأن

زكىعلى، الطويلالفتاحعبد، الوكيلمحمدمحمد، حمزهأحمد : أسماءمتضمنة) أكتوبر8( النهائىالموعد
.مؤسسينكأعضاءجمعهمحمدفهمىالسالموعبد، العرابى

طلبعلالداخليةوزارةموافقةحالةفىأنه، السياسيةاألحزاببقانونالواردةللشروطووفقا
عبدولعل. التنفيذيةهيئتهالنتخاباجتماعًاتعقدأنللحزبالعموميةالجمعيةحقمنيصبح، التسجيل
رئيسًاتختارهحتىللوفدالعموميةالجمعيةعلىللتأثيرالجيشبتأييديحظىأنيأملجمعهالسالم
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وحرصت، للحزبرئيسًاالطويلالفتاحعبداختياريفضلباشاالنحاسأنإلىالتقاريروتشير.للحزب
الرئيسأنحيث، للحزبرئيسًاليسجمعهأنإلىبوضوح – عدةمناسباتفى – تشيرأنالوفديةالصحافة
انطباعإيجادبغرض، لذلكالذرائعمختلفمختلقًاالتغيبعلىجمعهحرص، الحزبلقادةانتخابهاليمكن
مواقفكانتولما. الجيشعندأسهمهترتفعوبذلك، اآلخرينالمؤسسيناألعضاءمعوئامعلىليسأنه
فى -لالستمرارضمانًالهللحزبالعموميةالجمعيةاختياريصبح، الحزبفىمركزهتقويةفىتفيدالجمعه
 –الطويلبانتخابفيقوم، استقاللهعلىالحزبيحرصأو –الجيشيدفىأداةجمعهأصبحوأن- الوجود

.التساؤلموضعأمروهو، الجديدالنظاماستفزازخطربذلكويواجه – النحاسمرشح
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(*)باشاالسنهورىالرزاقعبد

باإلسكندريةولد، مصرفىقضائيةهيئةأعلى، الدولةمجلسرئيس، السنهورىأحمدالرزاقعبد
بالمدارستعلموقد، سنهورقريةمنأصالنزحت، ريفيةأصولمنعائلتهوتنحدر، 1895أغسطس12فى

األولوكانالسلطانيةالحقوقمدرسةفى1917عاموتخرج، باإلسكندريةالحكوميةوالثانويةاالبتدائية
علىللحصولحكوميةبعثةفىأوفد1921عاموفى). العدلوزارة (بالنيابةتخرجهفوروعين، دفعتهعلى
فىالدكتوراهدرجةعلىحصلثم، 1924عامونالها، ليونجامعةمنالقانونيةالعلومفىالدكتوراهدرجة
الدولىللقانونالعالىالمعهدمنالدكتوراهودرجة)، 1925 (باريسجامعةمنواالقتصادالسياسيةالعلوم
).1926 (باريسبجامعة

أستاذًاأصبحأنلبثوما، األولفؤادجامعةالحقوقبكليةمدرسًاعين، مصرإلىعودتهوبعد
إدارةليتولىالعراقإلىذهب1937عاموفى. 1936عامللكليةعميدًاأصبحوأخيرًا، فأستاذًا، مساعدًا
بالمحاكمقاضيًاعين – التالىالعامفى – مصرإلىعودتهوعند.. ببغدادحديثًاأنشئتالتىالحقوقمدرسة
بعد1942عاممنصبهمنطردفقد، سعديًاكانولما)، 1939عام (المعارفلوزارةوكيًالثم، المختلطة
رئيس – باشاالسعيدنورىمندعوةتلقىوعندئذ. التقاعدإلىوأحيل، النحاسمصطفىحكومةتشكيل
الغرضلهذاعامينمدةبالعراقمقيمًافظل، الجديدالعراقىالمدنىالقانونمشروعلوضع – العراقوزراء

السنهورىاستدعاءتم، الحكومة) السعدى (باشاماهرأحمدشكلعندما1944نوفمبروفى). 1942-1944(
السنهورىعين، قصيربوضعذلكوبعد. العدلوزارةوكيلمنصبفشغل، أخرىمرةالحكومةلخدمة
فبراير15-1945فبراير24 (األولالنقراشىفهمىمحمودلحكومةالوزارىالتعديلعندللمعارفوزيرًا
الرزاقعبدعين، باشاصدقىإسماعيللحكومةالوزارىالتعديلإجراءعند، 1946سبتمبروفى) 1945

حكومةفى1946ديسمبر9فى – أخرىمرة – للمعارفوزيرًاأصبحثم، للدولةوزيرًاالسنهورى
الهادىعبدإبراهيمحكومةتعديلتمعندما، 1949فبراير27حتىالمنصبهذافىوظل، الثانيةالنقراشى
كامللمحمدخلفًاالدولةلمجلسرئيسًا) 1949فبراير6 (عندئذانتخبقدالسنهورىوكان. الثالثةللمرة
.المعاشإلىأحيلالذىمرسى

باإلرساليةبالتعليمالمشتغلينمخاوفأثار، للمعارفوزيرًاالسنهورىالرزاقعبدكانوعندما
للمجتمعاتتصلحالتىوحدهاأنهايعتقدكانالتىاإلسالميةللشريعةتشيعهبسببمصرفىاألمريكية
نشاطلعرقلةحاسمةإجراءاتيتخذلمولكنه. األجنبىالثقافىاالختراقيعارضكانثمومن، اإلسالمية
.مصرفىاألجنبيةالمدارس

.الدوليةالمؤتمراتمنعددفى – أيضًا – مصرمثل، وزيرًاالسنهورىالرزاقعبدكانوعندما

العربيةبالجامعةالثقافيةللجنةورئيسًا، 1945عامالعربيةالدولجامعةفىالمصرىبالوفدعضوًاوكان
رئيسًاواختير. 1946أكتوبرفىالمتحدةلألممالعموميةبالجمعيةالمصرىبالوفدوعضوًا، 1946عام

علىللعرضالمصريةالقضيةملفإعدادتولىالذىالمجلسوهو- 1947عام –المصرىالقضائىللمجلس
(*)  USNA, Confidential Biographic Data, DOS 774.521/10-752, October 7, 1952.
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األممشئونفىوالخبراءالمستشارينلجنةرئيسأصبح، 1947مارسوفى. المتحدةباألمماألمنمجلس
.العربيةالدولجامعةشكلتهاالتىالمتحدة

الحكمإلىالوفدعودةوبعد. 1949فبراير27فىالدولةمجلسرئيسمنصبالسنهورىتولىوقد
مناستقالتهيقدمأنإليهيطلبالوزراءمجلسأن- الماليةوزير –المتعالعبدزكىأبلغه، 1950ينايرفى

ولكن. حزبأىإلىينتمىالمحايدًاالدولةمجلسرئيسيكونأنالواجبومن، سعدىأنهبحجة، منصبه
لدىسفيرًايعينبأنالسنهورىووعد. لهالوفدتقبلعدمإلىيعودباالستقالةمطالبتهفىالحقيقىالسبب
.االستقالةعلىموافقتهحالةفىباكستان

منإزاحتهيمكنالأنهوقال، باستقالتهيتقدمأنورفض، الطلبهذامنكثيرًاالسنهورىدهشوقد
يدعواجتماعفىالمنصبمنأقصائهلصالحالدولةمجلسمستشارىأصواتأغلبيةجاءتإذاإالمنصبه
علموعندما – الشأنبهذا – بالملكاتصلالسنهورىأنإلىالتقاريروتشير، القانونحسبالعدلوزيرله

)1950فبراير3 (االنعقادإلىالدولةلمجلسالعموميةالجمعيةدعا، بالمنصباستمرارهفىالملكبرغبة

صحافةأشادتوقد. باستقالتهيتقدمأنالدولةمجلسرئيسلمطالبة –قانونًا – مبررالبأنهقرارًاواتخذت
الحكومةأنإلىالوفدصحافةألمحتبينما"، المصريةللعدالةعظيمًانصرًا "واعتبرتهبالقرارالمعارضة

فىيغالى "الذىالسنهورىمنالتخلصلهاتكفلالتىبالصورةالدولةمجلسقانونلتعديلتسعىقد
قانونتعديلفبراير9جلسةفى- بالفعل – الوزراءمجلسوقررالمنصبلشغليؤهلهالبشكل" حزبيته
.الملكرغبةعلىنزوًالبعدفيماذلكعنعدلولكنه، الدولةمجلس

للمنصبشغلهطوالأدائهعلىتأثيرأىلحزبيتهيكنلم، السعدىبالحزبالسنهورىصالتورغم
ضدقراراتأصدر) السعدى (الهادىعبدإبراهيمحكومةظلفى، 1949عامففى. سنواتثالثمنألكثر
طردوبعد. بحلهاقرارًاالهادىعبدأصدرالتىالمسلميناإلخوانبجماعةتتصلقضاياعدةفىالحكومة
1952ربيعفىالحكومةضدحكمًاالسنهورىأصدر، 1952يناير26حريقنتيجة- بعدفيما –الوفدحكومة

،باشاحسنوعبدالفتاحباشاالدينسراجفؤادالوفدقطبىعلىالمفروضةالجبريةاإلقامةبإلغاءفيهحكم

عنالملكمسئوليةإلىيلمحانكانأنهمارغميناير26أحداثفىنظرهماوجهةينشراأنفىحقهماوأيد
.ونزاهتهألمانتهيحترمهاستمرولكنه، ذلكبسببالسنهورىمنفاروقالملكغضبوقد. الكارثة

فيماالسذاجةعليهويغلبسئإدارىأنهإال، باألمانةمعروفًاقديرًاقانونيًايبدوالسنهورىأنورغم
ستوكهلمنداء "علىبالتوقيعقامأنهتدعى1950عامموسكومنتقاريرجاءتفقد. السياسيةباألموريتصل
اليومية" المصرى "جريدةنشرتهالموضوعهذاحولغامضًاتصريحًاالسنهورىأصدروقد"، للسالم
ولم، للسالمالداعيةالنداءاتمنعددعلىوقعولكنه، شيوعىنداءعلىيوقعلمأنهفيهذكرللوفدالموالية
نشطًاالسنهورىكانولما. شيوعيًابيانًايعدهكانإذاوماللسالمستوكهلمنداءعلىوقعقدكانإذامايوضح
،اإلنسانيةالقضاياتجاه" النيةسليم "أنهاستنتجتالبريطانيةالمخابراتفإن" الخلقىالتسلح "حركةفى

.الشيوعيةمعتعاطفًاأبدىأنهعلىدليلهناكوليس
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عندحظوةكسبالسنهورىأنإلىيشيرماهناكليس، 1952يوليو23فىحدثالذىاالنقالبوبعد
نجيبمحمدللواءخاصًامستشارًا – الدولةمجلسوكيل – حافظسليمانعينمنذوخاصة، الجديدالنظام

عنعرفماضوءوعلى. المقترحةاإلصالحيةالتشريعاتحولالنصحللحكومةليقدم) أغسطس3فى(
لبعضبالذاتتحمسهالفتراضيدعوماهناكفليس، القانونبحرفيةدائمًايتمسكأنهمنالسنهورى
أوالمنصبمنطردهفىترغبالحكومةأنتقولشائعاتوهناك. الجديدالنظاماتخذهاالتىاإلجراءات
التقاريرأشارت، كلوعلى. مثًالاألولفؤادلجامعةمديرًاكتعيينهنفوذًاأقلمنصببقبولإلغرائهتسعى
قبلالوزراءرئاسةفىماهرعلىلخالفةالجيشفيهمفكرمنبينمنكانالسنهورىالرزاقعبدأنإلى
حافظسليمانوعينالوزراءرئاسةنجيبمحمداللواءتولىذلكمنوبدًال، الستقالتهاألخيرتقديممنأيام
لتنفيذشكلتالتىالعلياللجنةرئيسًاالسنهورىعينسبتمبر25فىولكن، الوزراءمجلسلرئيسنائبا
.الزراعىاإلصالحقانون

واقعفى – وأنه، الشكمنأسابيعبضعةبعدالسنهورىوالءمنتأكدالجديدالنظامأنسبقمماويبدو
فىالنظرببعديتمتعوالعملىغيررجلأنهمنعنهعرفلمانظرًا، ولكن. الجديدللنظاممتحمس- األمر
اإلداريةالمناصبعنبعيدًايبقىأنهالمأمولومن، نقمةتعدنفوذهفىزيادةأىفإن، السياسيةاألمور
.الهامة
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(*)بكمحمودمحمدمحمود

قصيرة (ماهرعلىحكومةفىيومينلمدةالمواصالتوزارةتولى، بكمحمودمحمدمحمود
فبرايرأولفىتوفىالذى (باشامحمودمحمدأبناءأكبروهو، 1911عامولد، 1952سبتمبرفى) األجل
تلقىوقد. مرتينالحكومةرأسكما، سنواتلعدةالدستورييناألحرارلحزبرئيسًاكانوالذى) 1941
عينثم، قصيرةلفترةالمحاماةومارس، األولفؤادجامعة، الحقوقبكليةتعليمهمحمودمحمدمحمود
،مستقلكنائبانتخبوقد، النوابمجلسلعضويةنفسهليرشحاستقالأنلبثوما، المختلطةبالنيابةمعاونًا

.المحاسباتلديوانرئيسًاعينعندما، 1949عامحتىبالمجلسعضوًاوظل

فىكعضوبرزولكنه، النوابمجلسمناقشاتفىيشارككانمانادرًا، االنعزاليةلطبيعتهونظرًا
لمجلسورئيسًاالسعدىالحزبلرئيسنائبًاكانالذى – جودهحامدمحمدمعاختلفحتى، الماليةاللجنة
.اللجنةعضويةمنفاستقال –1949-1945النواب

والدهوفاةوبعد، بالحزبعضوًامحموديصبحلم، الدستورييناألحرارلحزبوالدهرئاسةورغم
بصداقةيحتفظظلأنهغير. العرضذلكرفضولكنهالحزبلرئيسنائبًايعينأنعليهعرض1941عام
األحزابقياداتمعوطيدةعالقاتيقيمأنعلىالبارزةوالدهمكانةوساعدته، الحزبقياداتمعوطيدة
أعلى"، الدولةمجلس "بإنشاءاألصلىاالقتراحصاحبلكونهبارزةمكانةلنفسهكسبكما، أيضًااألخرى
.مصرفىقضائيةهيئة

الوفدحكومةفسادعنفيهكشفالذى" األسودالكتاب "بنشرعبيدمكرمقيامبعد، 1943عاموفى
رئيس – باشاحسنينأحمدوتكليفالحكومةطردفىفاروقالملكفكر، باشاالنحاسمصطفىبرئاسة
فىاالشتراكمحمودمحمدمحمودعلىحسنينأحمدوعرض، جديدةحكومةبتشكيل- الملكىالديوان
بنيةعلمتعندماالبريطانيةالحكومةألن، بتشكيلهاأبدًايقملمحسنينأنغير، ذلكعلىفوافقالوزارة
علىوعرض، الوزارةتغييرتقبلالأنهابالقاهرةسفيرهاطريقعنأبلغته، الوفدحكومةإسقاطالملك
عناعتذرولكنه، 1945فى) السعدى (النقراشىفهمىمحمودوزارةفىاالشتراكمحمودمحمدمحمود
.العرضقبولعدم

رئيسًامحمودمحمدمحمودبتعيين- الوزراءرئيس – باشاسرىحسينقام، 1949أكتوبرأولوفى
الحكومىاإلنفاقعلىاإلشرافعنمسئوًالليصبح، باشابركاتالدينبهىلمحمدخلفًاالمحاسباتلديوان

إحجاممناشمئزازًااستقالقد – سنواتألربعالمنصبهذاتولىالذى – بركاتوكان، المختلفةبالوزارات
تجاوزاتاكتشف، 1950ربيعففى، شهورستةلمدةالمنصبمحمودشغلوقد. معهالتعاونعنالوزارات

عمولةثابتلكريمدفعتالتىباإلسكندريةالمواساهوبمستشفى، فلسطينبحربالخاصةالحساباتفى
محمودوأعد، للمستشفىكبيرةإعانةلتخصيصالماليةوزارةلدىسعيهمقابلجنيهًاآالفخمسةقدرها
فىاستقالتهفقدم، إجراءأىاتخاذورفضتجهودهأحبطتالوفدحكومةولكنالتجاوزاتتلكعنتقريرًا

(*)  USNA, Confidential Biographic Data, DOS 774.521/9-2952, September 29, 1952.
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مجلسعضو (مرعىمصطفىبينهمومن – أصدقاءهحاولوقد. أسبابهايذكرأندون1950إبريل20
ولكن، إقالتهإلىالوفدحكومةتضطرحتىمنصبهفىالبقاءعلىحثه – بركاتالدينوبهى) الشيوخ
.بسمعتهاإلضرارإلىالوظيفةمنطردهيؤدىالحتىذلكرفضمحمود

أسباببيانطالبًاالشيوخمجلسأمامللحكومةاستجوابًامرعىمصطفىقدم، بقليلاستقالتهوبعد
للتخلص1950يونيوفىالشيوخمجلسعضويةبتعديلاإلسراعإلىاالستجوابوأدى، بكمحموداستقالة
فضيحة (الجيشفىالماليةالتجاوزاتفىهامتحقيقإجراءإلىأدىكما، الوفدلصالحالمعارضةمن

).الشهيرةالفاسدةاألسلحة

عندماولكن، القصرمنلطلباستجابةاستقالتهأسبابعنالبدايةفىيكشفلمبكمحمودأنوقيل
محمودأرسل، شخصيةألسبابجاءتاالستقالةبأن – الوفدىالداخليةوزير – الدينسراجفؤادصرح
.استقالتهأسبابفيهبينبنشرهقامتالرئيسيةاليوميةالصحفإلىخطابًا

محمودمحمدمحمودعين)، 1952سبتمبر5 ( ماهرعلىحكومةفىالوزارىالتعديلإجراءوعند
لعبدخلفًاالدولةلمجلسرئيسًاأووزيرًايعينقدأنهإلىتشيرشائعاتسرتقدوكانت. للمواصالتوزيرًا
ضدوموقفهنزاهةمنمحمودبهعرفماأنويبدو، آخرلمنصباألخيرتولىحالةفىالسنهورىالرزاق
ولعبت، القصرتداخالتضحيةيبدوجعلتهالمحاسباتديوانرئاسةمناالستقالةإلىدفعهالذىالفساد
لرئيساالنقيادوإمكانيةالشخصيةبضعفمعروفًاكانولما. وزيرًالهالجديدالنظامقادةاختيارفىدورًا
إمكانيةهووزيرًااختيارهوراءيكونقدآخرعاملوهناك. ماهرعلىعندمتقبًالشخصًاكانفقد، الوزراء
لم، كلوعلى. الحزبذلكبقياداتصالتهبحكمالدستورييناألحرارحزبتأييدالجديدللنظاميجلبأن

محمداللواءوتولى، 1952سبتمبر7فىماهرعلىوزارةاستقالتإذ، يومينسوىالوزارةفىيمكث
بنتالشواربىشهيرةمن1951مايو25فىمحمودمحمدمحمودتزوجوقد. جديدةوزارةتشكيلنجيب
.األخيرالبرلمانوعضواألعمالورجال، الكبيرالمالك، الشواربىالحميدعبد
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(*)بكمرعىمصطفى

،1902يونيو28فىغربية – الخضراءبالجزيرةولد، السابقالدولةوزير، بكمرعىمصطفى

اآلنوهو، الدراسةفىزميلهالهادىعبدإبراهيمكانحيث1923عامالملكيةالحقوقمدرسةفىتخرج
وهو1932عامقاضيًامرعىمصطفىعين، سنواتعدةبالمحاماةاالشتغالوبعد. السعدىالحزبرئيس
النائبمنصبذلكبعدوتولى. قاضيًايعينلمنالسنفىاألدنىالحدذلكوكان، عمرهمنالثالثينفى

إعدادتتولىالوزراءبمجلسملحقةمؤسسةوهو، الحكومةقضايالقلمرئيسًاعينوأخيرًا، العمومى
.القانونبتفسيرالخاصةالفتاوىتقديموتتولى، القوانينمشروعات

بكمرعىمصطفىعين، 1948ديسمبر28فىالهادىعبدباشاإبراهيمحكومةشكلتوعندما
فىزمالتهولعل، ضحًالسياسيًااعتبرفقد، ناجحكمحامىسمعةمنبهيتمتعماورغم. للدولةوزيرًا
منالسياسيةالناحيةمننشاطًاأكثركانولكنه. وزيرًاتعيينهوراءكانتالهادىعبدباشاإلبراهيمالدراسة
مشروعاتإعدادمهمةإليهوأسندت، النوابمجلسفىالوزراءرئيسبتمثيلقاموقد. الوزارةفىزمالئه
).ذلكفىنجاحهوثبت (الوفدمعبشأنهاوالتفاوضالتشريعاتمنالكثير

ظل1949يوليو27فىالحكومةرئاسةفىباشاالهادىعبدإبراهيمباشاسرىحسينخلفوعندما
باشاسرىجانبمنفشًالاعتبرهماعلىاحتجاجًا1949نوفمبر3فىاستقالولكنه، للدولةوزيرًامرعى
الحكومةإلىانضمأنه – الصحفنشرتهالذى – استقالتهخطابفىوذكر. بهوعدالذىالبرنامجتنفيذفى
اكتشفتولكنى، "والخارجيةالداخليةمصرمشاكلمواجهةفىاالئتالفقوىتقويةهدفهاأنأساسعلى
همهكلكرجلوتبدون، تحقيقهإلىيؤدىالذىالدربعلىتسيرونوال، الهدفهذالتحقيقتسعونالأنكم
،العدلضدللظلمتنتصرونرايتكموقد – مجموعتينإلىمجموعةوكلحزبينإلىحزبكليقسمأن

مثارًاصارتالوزراءمجلسدفةإدارةفىوطريقتكمفلغتكم… عنهاتتراجعونثمالكلمةتعطونوانكم
وأنأعمالكمسوءمنالبالدينقذاناللهسائًال، باستقالتىعلمًاأحيطكلذلك. مكانكلفىوالسخريةللتنذر
".شركلمنيحفظها

بتعيينهقرارًاالملكأصدر، باشاالهادىعبدإبراهيمبحكومةبكمرعىمصطفىالتحقوعندما
قدمعندماشديدتوترحدوثفىتسبب، للحكمالوفدعودةبعد، 1950ربيعوفى. الشيوخبمجلسعضوًا
هذاوأدى. المحاسباتديوانرئيسبكمحمودمحمدمحموداستقالةأسبابعنللحكومةاستجوابًا
فىالتجاوزاتفىاألهميةالبالغالتحقيقإلىوأدى، الشيوخمجلسعضويةتغييرتعجيلإلىاالستجواب
.بعدتوضيحهايتملمالتى) الشهيرةالفاسدةاألسلحةقضية (الجيش

فىأخرىتجاوزاتضمن – اكتشفمابعدأبريل20فىاستقالقدالمحاسباتديوانرئيسوكان
 –للملكالصحفىالمستشار – ثابتلكريمدفعتباإلسكندريةالمواساةمستشفىأن – الحكومةحسابات

،مايو29وفى. للمستشفىكبيرةماليةإعانةتخصيصعلىالماليةوزارةليحث" عمولة "جنيهًاآالفخمسة

(*)  USNA, Confidential Biographic Data, DOS 774.521/6-2752, Cairo, June 27, 1952.
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حربعلىمالحظاتهنتيجةجاءتبكمحمودمحمدمحموداستقالةأنتأكدأنهاستجوابهفىمرعىذكر
منالكبيرةالكمياتوحول، ثابتكريمحولتحقيقبفتحالحكومةوطالب"، المستشفىموضوع"وفلسطين
يهدفمرعىوكان. فاسدةكانتأنهاثبتالتىفلسطينحربأثناءإيطاليامنشراؤهاتمالتىالذخيرة
فىدورًابالمجلسالوفديةغيراألقليةولعبت، ممكنةدرجةألقصىطبعاالحكومةإحراجباقتراحه
منمعارضًاعشروسبعةبمرعىاستبدلملكىمرسومصدرأنلذلكالمباشرةالنتيجةوكانت، مساندته
).1950يونيو17 (الوفدمنأعضاءالمجلسأعضاء

،اإلسكندريةإلىفجأةسافر، الشيوخمجلسفىلالستجوابمرعىمصطفىلتقديمالتالىاليوموفى

 –عندئذ – صحتهضعفمنيعانىمرعىكان، بهموثوقلمصدرووفقًا.أورباإلىأبحريونيو3وفى

.للراحةطلبًايسافرأنوأصدقاءهأطباءهونصحه

تحتاجمصرأن" األهرام "لجريدةمرعىمصطفىصرح، 1950سبتمبرفىمصرإلىعودتهوعند
حركةإيجادمنالبدوأنه، تمامًاجديدةروحإلىتحتاجالبالدأمورإدارةوأن، الثقةتستلهمقياداتإلى

هذهتحقيققريبًايبدأونسوفمعهالمتعاونينوبعضأنهوذكر". الشاملواإلصالحالتحرر "لتحقيق
.المهمة

،جديدسياسىحزبتأسيسينوىأنه" األهرام "معمقابلةفىمرعىصرح، 1950أكتوبر2وفى

بحكمتتمتعمصرأنندعىأنالحماقةمنإن: "قائًالواستطرد"، واشتراكيًاديمقراطيًا "حزبًاليكون
 –البرلمانىنظامهاكانإذا، ديمقراطىبلدأنهاأو، ورقعلىحبرمجردالدستوريكونعندما، دستورى

".والضعيفالفقيرعلىإاليطبقالوالقانون، أوتقراطيًاحكمًاتغطىشفافةستارةمجرداألمرحقيقةفى

.للبالدالدولىالوضععلىسلبيًاانعكست" اإلرتجال "علىالقائمةالخارجيةمصرسياسةأنوقال

لم"، القصرشلة "لتصرفاتوناقدلإلصالحكبطلملحوظةوشعبية، واسعةبدعايةحظىأنهورغم
فىحتىنشطًاليساآلنوهو. جديدسياسىحزبإقامةإلىطموحهتحقيقفىمرعىمصطفىينجح
.المستقبلفىمحتملوزراءكرئيسذكرهيردماكثيرًاولكن. للمحاماةجهودهوصرف، السياسيةالدوائر

الملكبانتقاديجهرمرعىفإن، الشيوخمجلسفى – الملكصفى – ثابتكريمعلىهجومهإلىوإضافة
.المبدأحيثمنالملكيةيعارضالأنهعلىدائمًاتأكيدهرغموالقصر

الوطنىللحزبالعامالسكرتيررضوانلفتحىحميمصديقمرعىأنإلىالتقاريروتشير
حركةفىنشطاكانوالذى، يناير26حوادثفىلدورهباشاالهاللىحكومةسجنتهوالذى، المتطرف

المقاالتمنعددًامرعىمصطفىنشروقد. للشيوعيةبتحمسهمعروفيسارىوهو" السالممؤتمر"
أحدويشير، األخيرالعامفىشيئًابهاينشرلمولكنه، الوطنىالحزبحاللسان" الجديداللواء "بجريدة
أنورغم. ذلكرفضولكنه، المصرية" السالمأنصار "لجمعيةاالنضمامعليهعرضقدأنهإلىالتقارير
أنهويبدو، الشيوعيةمعيتعاطفوال، شيوعيًاليسأنهإال، الوسطيسارعلىتقعلمرعىالسياسيةاألفكار
.االجتماعىباإلصالحاهتمامهفىمخلص
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 :قولهالصحفىعنهنقلت، للدولةوزيرًاكانوعندما

فىماضيهأسلحةوطباعناودينناتقاليدناألن، خصبةأرضًامصرفىيجدلمالشيوعيةميكروبإن"
وقبلأوًالالضرورىفمن، الميكروبهذالمقاومةالفعالةالطرقعنأما… اللعينالميكروبهذامقاومة
".المضادةالدعايةاستخدامإلىذلكبعدنلجأثم، واسعنطاقعلىاالجتماعيةاإلصالحاتنقيمأنشئكل
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(*)العشماوىمصطفىصالح

السابقوالمساعدالمسلميناإلخوانلجماعةاإلرشادمكتبعضو، العشماوىمصطفىصالح
ببنكوعمل، 1932عاماألولفؤادجامعةالتجارةكليةفىوتخرج، 1910ديسمبر24فىولد، العامللمرشد
يليقالمتدينكمسلموأنهربوىالبنوكنشاطأنالعتقادهواحدعامبعدعملهمنواستقال، بالقاهرةمصر
.بهخاصصغيرتجارىمحلبتأسيسذلكبعدوقام. اإلسالميحرمهبنشاطالعملبه

للتوفيقجهدًاوبذلالمختلفةالسياسيةبالقياداتاتصلحيث1934عامالسودانالعشماوىزاروقد
مصربينمتيناقتصادىتعاونإقامةبضرورةأيضًااهتمكما. وتوحيدهاالسياسيةالفصائلمختلفبين

معاالقتصاديةالروابطبتقويةتختصحكوميةإدارةإقامةإلىدعا، مصرإلىعودتهوبعد. والسودان
يتبعوهو، السودانفىالمصرىاالقتصادىالخبيرمكتبفأقيم، 1935عاماقتراحهتبنىتموقد. السودان
.الوطنىاالقتصادوزارةاآلن

الجماعةكادرفىبسرعةصعدوقد، 1937عامالمسلميناإلخوانبجماعةالعشماوىارتباطوبدأ
حسنالشيخاغتيالوبعد. 1947عامأخرىمرةانتخابهوأعيد، العامللمرشدمساعدًا1946عاماختيرحتى
رئيسًاأيضًاكانكما. العامالمرشدبأعمالقائمًاالعشماوىأصبح، 1949فبرايرفى – العامالمرشد – البنا

حلبعدالصدورعناحتجبتحتىسنواتلعدة، الجماعةحاللسان" المسلموناإلخوان "جريدةلتحرير
.1948عامالجماعة

للحاجشخصىكمبعوثأسابيعستةلمدةالغربيةباكستانفىبجولةالعشماوىقام، 1948صيفوفى
كراتشىفىرويترلمراسلصرحوقد. لفلسطينالعربيةاللجنةومندوبللقدسالسابقالمفتىالحسينىأمين
طابعذاتليستزيارتهأنللسلطاتأكدأنهرغمالهندإلىدخولتأشيرةعلىالحصولمنيتمكنلمبأنه

العشماوىبتصريحجاءماعلىردًابيانًابالقاهرةالهنديةالسفارةأصدرت1948أبريل25وفى، سياسى
طابعًاتتخذالللهندزيارتهوأنصحفىأنهالتأشيرةطلببياناتفىذكرأنهفيهأعلنت، األنباءلوكاالت
الولذلك. التساؤلمنالكثيرموضعللهندمعاديانشاطًايمارسأنهمنتأكدتالهندحكومةولكن "سياسيًا
".فيهمرغوبغيرشخصًاالدولىالعرفنظروجهةمنيعدألنه، صحفىكمجردمعاملتهيمكن

كوكيلوضعهواستخدم، المسلمينلإلخوانعامًامرشدًاالبناحسنخالفةإلىيطمحالعشماوىوكان
مضطرًاكانولكنه، معهطيبةعالقةعلىدائمًايكنلمنفسهالبناأنويقال. لخصومهالكيدفىللمرشد
.بينهماالقرابةصلةبحكممعهللتعامل

قائدسوىلهايكنلم، السرىالعملإلىوتحولهاالجماعةوحل، 1949البناحسناغتيالأعقابوفى
الهضيبىحسناختيارعنوأسفرتأجريتالتىاالنتخاباتبعد1951عاموفى. العشماوىهوواحد
للمرشدكمساعدعودةالقادرعبدعلىاالختياروقع، اإلرشادبمكتبعضوًاالعشماوىوصالحعامًامرشدًا
.العشماوىمنبدًالالعام

(*)  USNA, Confidential Biographic Data, DOS 774.521/1-2952, January 29, 1952.
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.المسلميناإلخوانأهدافلتحقيقالدماءوسفكالعنفاستخدامإلىيدعومتعصبمسلموالعشماوى

غيرالصحيفة" الدعوة "لتحريرورئيسًامالكًاكانولما. سيئةبالهضيبىعالقتهأنإلىالتقاريروتشير
رغباتمعيتفقالمتطرفًاخطًاتتخذالتىللجريدةالتحريرسياسيةتوجيهفىتحكمفقد، للجماعةالرسمية
أمين – عابدينالحكيمعبدأدلى، 1952يناير7وفى، اعتداًالأكثرسياسىخطاتباعيفضلالذىالهضيبى
الوأنهاالمسلميناإلخوانقيادةعنتصدرال" الدعوة "جريدةأنفيهأعلن، للصحفببيان – اإلرشادمكتب
صالحإلىللوفدالموالية" المصرى "جريدةمحرروجههسؤالعلىإجابةوفىالجماعةسياسةعنتعبر

لإلخوان" الشعبيةالقاعدة "عنتعبر" الدعوة "جريدةأنالعشماوىقال، عابدينبيانحولالعشماوى
.للجماعةرسميةجريدةليستفهىولذلك، المسلمين

الربماولكنه، مفوهخطيبوهو، فيهحجةيعدالذىالقرآنتفسيرمنبتمكنهالعشماوىويشتهر
.دائمًاشكوموضععدوانىهو، عواطفهفىالتحكميستطيعالألنهجيدًاسياسيًايكونأنيصلح
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السادسالفصل
الصحافةرجال

العامالرأىتشكيلفىهامدورلهمكانالذينالبارزينالصحفيينمنلتسعةتراجمالفصلهذايضم
،جالدوإدجار، أمينومصطفىوعلى، القدوسعبدوإحسان، الفتحابوأحمد : همالخمسيناتمطلعفى

 .نجيبالخيروأبو، محمدالصاوىوأحمد، الحمامصىالدينوجالل، أباظةفكرىالمخضرموالكاتب

الحرصمعالسياسىومشربه، صاحبهاحياةعنلمحةالتسعةالتقاريرمنتقريركلتضمنوقد
حسنينمحمداسمورودورغم، الجديدالثورىبالنظاموعالقته، الغربمنالسياسىموقفهتحديدعلى
أحدلهتخصصلماألمريكيةالسفارةأنإال، التقاريرهذهبعضفى) باألخبار – عندئذ – الكاتب (هيكل
الشخصياتتراجممنالكتابهذافىننشرهاالتىفالمجموعة، بعدفيماذلكفعلتولعلها، تقاريرها
.1953-52عامكتبتالفصلهذايتضمنهاالتىالصحافةرجالوتراجم، 1953-51بينفيماكتبتالمصرية

وادجار، ومصطفىأمينعلىكاألخوةالصحفيينمنبالمخضرمينالخاصةالتقاريرأنويالحظ
السياسيةالخريطةمنموقعهمتحديدعلىحرصتنجيبالخيروأبوالصاوىوأحمدأباظةوفكرى، جالد
،منهمالجديدالنظامموقفباألحرىأو، الجديدالنظاممنموقفهموكذلك، الثورةعلىالسابقالقديمللنظام

عامةالغربسياسةعنبعدهأوقربهومدىمنهمكللشخصيةالهامةالمفاتيحبعضإلىاإلشارةوكذلك
فىجاءتكماالتقاريرنصوصنشرعلىحرصناوقد. األوسطالشرقمنطقةفىخاصةالمتحدةوالواليات
الثقافةفىنقيصةيعدممااألخالقىبالسلوكالمتصلةالعباراتبعضعدافيمااإلنجليزيةباللغةأصلها
القيمةعلىيؤثرالعباراتتلكإسقاطأننظنوال، الخمروإدمانالميسرولعبالنسائيةكالعالقاتالعربية
.للترجمةالتاريخية
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(*)الفتحأبوأحمد

وهو، 1917يوليوفىولد. الوفدىاالتجاهذاتاليوميةالمصرىجريدةتحريررئيسالفتحأبوأحمد
.األولفؤادجامعةالحقوقكليةفىتخرج، الجريدةصاحبالفتحأبومحمدشقيق

تساعدهلماإلنجليزيةباللغةالمحدودةمعرفتهولكن، المصرىبجريدةمترجمًاتخرجهبعدعملوقد
كفاءتهيثبتلمأنهغير، العموميةالمعارفبوزارةللجريدةمندوبًاوأصبحالترجمةفترك، عملهإتقانعلى
بوظيفةالتحق، الصحافةمهنةفىتقدمهمنيئسولما، بالجريدةإدارىعملإلىفنقلالجديدعملهفى

نيابةوكيلوظيفةعلىيحصلأناستطاع1942عامالحكمإلىالوفدعادوعندما. العدلبوزارةمتواضعة
.محمودأخيهنفوذبفضل

عاموفى. اليومأخبارأصحابأحدأمينلعلىحميمًاصديقًا – الوقتذلكفى – الفتحأبوأحمدوكان
،للصحافةواحدةدارًالتصبحاشركتيهماإدماجلمناقشةبلندنالفتحأبوومحمودأمينعلىالتقى، 1946

أنورغم. ذلكالفتحأبومحمودفقبل، المصرىتحريررئاسةالفتحأبوأحمديتولىأنأمينعلىواقترح
توزيعفزاد، قديرتحريركرئيسينجحأناستطاعالفتحأبوأحمدأنإال، يتملمالجريدتينبيناالندماج
.يوميًانسخةألفمائةإلىألف21منيديهعلىالمصرى

النواببمجلسعضوًاالفتحأبوأحمدانتخب، الحكمإلىالوفدأعادتالتى1949انتخاباتوفى
العربيةوالبالدوالهندأوربافزار، كثيرًاالخارجإلىسافرالماضيةالخمسالسنواتوخالل. للوفدكممثل
الذىالصحافةقانونمشروععلىهجومهبسبب1951صيففىواسعةشهرةونال، وأثيوبيااألخرى
.البرلمانورفضهالحكومةبهتقدمت

وهو. المفرطبفسادهعرفالذىمحمودأخيهنقيضعلى، باألمانةيتسمالفتحأبوأحمدأنويقال
.باآلخرينالتأثرشديدولكنه، الخمريقربال، الشخصيةحياتهفىمحافظ، متدين

اجتماعاتهمويحضر، السالمأنصارويؤيد، باليساريينمؤكدةصالتهأنإالشيوعيًاليسأنهورغم
".األمريكانوكذلكلإلنجليزالعداءشديدوهو

(*) USNA, Confidential Biographic Data, DOS 744.521/ 2-1852, Cairo, February 18, 1952.
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(*)القدوسعبدإحسان

وصاحبةالسابقةالممثلةروزاليوسفأمه، 1918عامحوالىبالقاهرةولد، القدوسعبدإحسان
1942عامنحواألولفؤادجامعةالحقوقكليةفىتخرج. اليساريةاألسبوعيةروزاليوسفمجلةومحررة

أحيانًايكتبوكان، للتحريررئيسًااآلنأصبحثمبروزاليوسفمحررًاواشتغل، الصحافةبغيريعملولم
.الزمانوجريدةالمصرىلجريدةمقاالت

األسلحةقضيةفجرعندما – الخصوصوجهعلى – 1950عامالقدوسعبدإحساناشتهروقد
أىباتخاذالوفدحكومةتقملم، للوفدعداءمنعنهعرفماورغم. روزاليوسفصفحاتعلىالفاسدة
اعتبره – الوفدىالداخليةوزير – الدينسراجفؤادأنويبدو. للقصرحرجمنسببهمارغم، ضدهإجراء
المتعلقةالوثائقببعضالقدوسعبدإحسانأمدتالحكومةأنوقيل، القصرمعمناوراتهفىمفيدًاسالحًا
.بالقضية

قبلاالجتماعىوالنظامالحكومةانتقدمافكثيرًا، السياسيةأفكارهفىاليساريةشديدالقدوسوعبد
وليس، الشيوعيةعنتمامًابعيدفهو، الواضحتطرفهورغم. النظامضدالثورةإلىودعاالعسكرىاالنقالب
إليهوجهتالتىالدعوةرفضولكنه، مصرفىالسالملحركةاألوائلالمؤيدينبينمنوكان. دعاتهامن

شديدوهو. مجلتهصفحاتعلىوهاجمها، ذلكبعدالحركةعارضثم، بوارسوالسالممؤتمرلحضور
تمارسهاالتىالعدوانيةوالسياساتلروسياالسلميةالنوايابينمقاالتهفىيقارنماوكثيرًا، لإلنجليزالعداء
وقد. لإلنجليزعدائهإلىيعودذلككانوربما، األمريكيةالمتحدةوالوالياتبريطانيامثلاإلمبرياليةالقوى
النقطةلمشروعمؤيدةمقاالتروزاليوسفوتنشر، األمريكيةللسياسةالتقديرمننوعًايبدىأخيرًابدأ

،متطرفًاوطنيًالكونهنظرًاولكن، بالدكتاتوريةواتهمهفيههاجمهمقاًالنشر، ستالينوفاةوعند. الرابعة

الوطنيينمنالكثيرمنوكغيره، شيوعيًايومذاتيصبحأنالغريبمنفليس، يساريًاوانتهازيًا
.عامةالسياسيةوالقضايا، وأمريكا، روسياتجاهمعينةأفكارتكوينإلىلإلنجليزكراهيتهتقوده، المصريين

أهاجمالإننى: "القدوسعبدإحسانقالاألمريكيةبالسفارةالصحفىالملحقمعحديثوفى
ولكننى، شيوعيًالستإننى. بالدنايحتلونطالماأساعدهمأنأريدالوأنا، اإلنجليزيخدمذلكألنالشيوعيين

".اإلنجليزيتركناعندماالشيوعيةأعداءألدمنأصبحوسوف، اآلنالشيوعيةأعادىأنأستطيعال

عملأنهوقيل، الجديدالنظاممؤيدىأشدمنالقدوسعبدإحسانكانالجيشحركةعهدمطلعوفى
كانأنهإلىمقاالتهفىولمح، رسميةغيربصفةنجيبمحمدللواءوسياسيًاصحفيًامستشارًاالوقتلبعض
الجديدالنظامينتقدأصبحاألخيرةالشهوروفى. بالحكومةإطاحتهمقبلاألحرارالضباطبمؤامرةعلمعلى
تعملالتىالطرقوبين، يؤيدهاالزالالتىالنظاموأهدافمثلبينيفرقأنحريصولكنه، متزايدبشكل
عبديعبرالالنشرعلىالرقابةلقسوةونظرًا. والمبادئاألهدافتلكتحقيقعلىخاللهامنالحكومة
النظامأناألساسيةوفكرته، المباشرغيرالضمنىالنقدأسلوبيستخدمولكنه، صراحةنقدهعنالقدوس

(*) USNA, Confidential Biographic Data, DOS 744.521/ 3-2453, Cairo, March 24, 1953.
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،المسلميناإلخوانمعوفاقعلىليسوهو، أهدافمنتحقيقهإلىيصبومالتحقيقدكتاتوريةأساليبيتبع

.السابقالعهدفىمقاالتهفىيهاجمهمكانمافكثيرًا

إلغاءإلىيدعو – قريبعهدإلى – وظل، مصرفىالجمهوريةإقامةأنصارمنالقدوسعبدوإحسان
.الجمهوريةإعالنيؤيدونالمصريينمن% 95أنلتبينمرةذاتاستفتاءروزاليوسفوأجرت، الملكية
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(*)أمينعلى

،1914فبراير25فىبالقاهرةولدا. اليومأخبارلداركمالكينمصطفىبتوأمهأمينعلىاسميرتبط"

وعينه، بواشنطونمفوضًاوزيراكانيوسفأمينووالدهما، الوفدمؤسسزغلوللسعدقريبةأمهماوكانت
بالقاهرةاألمريكيةبالجامعةأمينعلىدرسوقد. الثانيةالعالميةالحرببعدالشيوخبمجلسعضوًاالقصر
أخيهجانبإلىساعةبآخرالعاملينمنأصبحأنهغير. مهندساليصبحيعدحتىإنجليزيةوبجامعة
مديرًافأصبح، حكوميةبوظيفةعلىالتحق ، 1943عاموفى. المتحدةبالوالياتتعليمهأكملالذينمصطفى
 –البريطانىالسفير – كيلرنللوردأمينعلىصداقةأنوقيل، عثمانأمينالوفدىالماليةوزيرلمكتب

.الوظيفةتلكتولىعلىساعدته

منمالىبدعماليومأخباربإصدارقاماعندما، 1944عامالصحافةميدانأميناإلخواندخلوقد
أولئك" اليومأخبار "تنشرهاالتىمقاالتهفىوهاجم، الماليةبوزارةبوظيفتهمحتفظًاأمينعلىوظل، الملك
تكوينفىينجحلمعلىولكن. بالصحافةاالشتغالجانبإلىالحكومةخدمةفىالستمرارهانتقدوهالذين
كرههاالتىالوفدبوزارةصالتهإلىذلكويرجع، مصطفىأخاهفعلمانحوعلىبالقصرحميمةعالقة
نائباأمينعلىانتخب، 1945عاموفى. مصطفىمنأطوللمدةالوفديةبروابطهمحتفظاظلوألنه، فاروق
.1949نوفمبرفىالمجلسحلحتىبعضويتهواحتفظ، بالبرلمان

الكاريكاتوريةللرسوماألفكاريقدمكما. تامةبكفاءةوإداريًاماليًااليومأخباربإدارةاآلنعلىويقوم
كما"، حسن "عنوانتحملكاريكاتوريةبرسومبالجريدةتنشربوليسيةسلسلةويكتب، الجريدةتنشرهاالتى
عمودوخصص). فكرة (اليومىعمودهإلىباإلضافةاليومأخبارتنشرهامقاالتآلخرحينمنيكتب

باستمراروطالب، الجمهوريةوإعالنالملكيةإلغاءلدعاةمعارضتهليبدى1953أبريل10فى) فكرة(
ذلكأنورأى، والجمهوريةالملكيةبيناالختيارفىبعدهاالناسيفكر، سنواتعشرلمدةالجديدالنظام
.للشعبالحرياتواستعادة، المعيشةمستوىلتحسينالتفرغفرصةللحكومةيتيح

معمعامالتهعلىالصفةهذهأثرتولذلك، باآلخرينعالقتهفىكشقيقهذاتيًاليسأمينوعلى
الشخصىالمستوىعلىحبالهيكنونال، كفاءتهبالدارالعاملونيقدرفبينما. السوقومعبالجريدةالعاملين
فىوالتبذيربالجريدةالخاصةالنواحىبعضفىالشديدالتقتيرعنهعرفوقد، لمصطفىيكنونهالذىكذلك
."أخرىنواحى

(*) USNA, Confidential Biographic Data, DOS 774.521/ 4-2453, Cairo, April 24, 1953.
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(*)أمينمصطفى

إلىعودتهوعند. بواشنطونجورجتاونجامعةمنالسياسيةالعلومفىالماجستيرعلىحصل"
بمجلةمحررًاليصبح1940عامتركهاأنلبثوما)، ساعةآخر (تحريرأسرةإلىانضم، 1938عاممصر

جانبإلىباألهراممحررًاالتالىالعامفىعملولكنه، 1942عامالمجلةلتحريررئيسًاوأصبح)، االثنين(
،األسبوعية) اليومأخبار (إصدارفىأخيهمعليشترك1944عاممعًامنهماواستقال، األثنينبمجلةعمله

تخصصجريدةصدوريعنيهكانالذىالقصرمنالجريدةإلصدارالالزمةاألموالعلىحصالأنهماوقيل
تلقىكذلك. قيامخيرالصددهذافىبواجبهماقاماأميناألخوينأنالواضحومن. الوفدعلىللهجوم
.لهمالجريدةمساندةإلىاحتاجواممنوغيرهمالسعديينمنأمواًالاألخوان

أصبحثم، الديونفىغارقًاكانالذىالتابعىمحمدمن) ساعةآخر (بشراءأمينقام، 1947عاموفى
فتم، سريعبإيقاعكبيرًااتساعًا1947عاممنذاألخوينملكيةواتسعت، اليومأخباربدارالعاملينمنالتابعى
اإلخوانأصدر1951عاموفى، ساعةآلخرملحقًاأصبحتأنلبثتماثم، 1949عام) لحظةآخر (إصدار

إصداراتهماوآخر)، الجديدالجيل (صدرت1952عاموفى. المؤلفينألحدشهركلكتابلنشر) اليومكتاب(
.سنواتمنذإصدارهافىيفكرانظال1952يونيوفىصدورهابدأيوميةجريدةوهى) الجديدةاألخبار(

.معروفغيرللدارالمالىوالمركز

وفديًاكانصباهففى. بالسياسةاهتمامًايبدىأمينمصطفىكانبالصحافةاهتمامهإلىوباإلضافة
1942عاموفى. المظاهراتهذهإحدىفىمرةذاتعليهوقبضالوفدينظمهاالتىالمظاهراتفىيشترك

السياقهذاوفى، الحكومةتشكيلالنحاسوقبولالشهيرفبراير4حادثبسبببالوفدتمامًاعالقتهقطع
يحيطأنأراد- الملكىالديوانرئيس –باشاحسنينأحمدأنوقيل. بالقصرأمينمصطفىصالتتوثقت
هذهبينمنوكان، للقصرالسياسيةالمصالحلخدمةالمتميزةالشخصيةذوىالشبابمنبمجموعةالملك

القصرخطدعمااللذانجالدوإدجارأمينمصطفىالصحفيان؛ شبانسبعةأوستةضمتالتىالمجموعة
الجهودتوحيد1943عامالملكفقرر، فاروقبالملكأمينمصطفىصلةوتوثقت، مصالحهعنوعبرا
هذاوفى. طويًالتعشلمولكنها، برئاسته) القومىالشباب (منظمةإنشاءفتم، القصرنظروجهةعنللتعبير
،1945عاموفى). اليومأخبار (إلقامةالملكمنماليةمساعدةعلىيحصلأنمصطفىاستطاع،اإلطار

.1949عامالمجلسحلحتىمقعدهيشغلوظل، النواببمجلسعضوًامصطفىانتخب

وكان، الحكممنالهادىعبدإبراهيمطردبعدوالملكأمينمصطفىبينالحميمةالصداقةوتالشت
الحتىأحيانًاالملكتأييدمعالقصرعلىالمباشرغيربالهجومأمينقيامذلكأعقبفقد. لهمؤيدًامصطفى
أنإلىتشيرالتىاألمريكيةالبريطانيةالتقاريربنشرالوفدمصطفىهاجمكذلك. القصرالنتقاميتعرض
.حكامهافسادبسببتتحسسأنيمكنالمصرأحوال

أكرم، بالبرلمانوعضوًاناشرًابصفته1949عمأمريكاإلىبرحلةأمينمصطفىقاموعندما

(*) USNA, Confidential Biographic Data, DOS 774.521/ 4-2253, Cairo, April 22, 1953.
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النقطةمشروعفكرةمعهوناقشالخارجيةوزيرمساعدفقابله، وفادتهاألمريكيةبالحكومةالمسئولون
.وأفريقيااألدنىالشرقلشئونالخارجيةوزيرمساعدمعتناقشكما، الرابعة

الصلةوثيقمصطفىكان، العسكرىاالنقالبوقيام1952ينايرفىالنحاسوزارةسقوطبينوفيما
أنبعدسراحهماأطلقثم، أيامأربعةلمدةأميناألخوينعلىالقبضألقىاالنقالبوقوعوعند، بالحكومة
،الجديدللنظامتأييدهماإبداءعلىاألخوانحرصوقد. إليهماالمنسوبةاالتهاماتصحةعدمللضباطتبين

منليستآلخرحينمناليومأخبارصحففىتظهروالتى، للنظاماالنتقاداتبعضتوجهالتىوالمقاالت
.علىأخيهعملمنولكنها، مصطفىعمل

وخالل. معاوللحيادللشيوعيةمعادأنهإال، المتحدةالوالياتلسياسة – أحيانًا – مصطفىانتقادورغم
وثمة)، اإلنجليزأخبار (اليومأخبارعلىوأطلقتلألمريكانبالعمالةتتهمهجرائدهكانتالوفدضدمعاركه
،األقلعلىواحدةمرةاإلنجليزمنأموالعلىحصلأمينمصطفىأنتفيدبهاموثوقمصادرمنتقارير

مصطفىباتهامالحالىالوقتفىالصحفبعضوتقوم. جريدتهصفحاتعلىنظرهموجهةيؤيدلمولكنه
فهما، مستمرأومحددسياسىانتماءأمينلألخوينيكنلمتاريخهماوطوال، لإلنجليزبالعمالةأمينوعلى

.السياسيةباالنتهازيةيوصمان
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(*)جالدإدجار

الفرنسية) ديجبتجورنال (وجريدةاليوميةالمسائية) الزمان (جريدةوصاحبتحريررئيس"
،فلسطينىأصلمنمسيحىوهو1900عامباإلسكندريةولد، فاروقالسابقالملكأصفياءمن، اليومية
الفرنسيةالثانويةالجزويتبمدرسةجالدإدجارتعلموقد، محاميًاوالدهكان، مغمورةأسرةمنينحدر
المختلطةالمحاكمأمامللمحاماةممارستهورغم، األولفؤادجامعةالحقوقبكليةالقانوندرسثم، بالقاهرة
.بالصحافةالعملمنشهرتهاكتسبأنهإال

ذلكبعدأصبحثم، الفرنسية) اجبسيانالبورص (بجريدةمصححًابالصحافةعملهجالدبدأوقد
منالعديدمعلصالحهعالقاتيقيمأنهذاعملهخاللمنواستطاع، بالجريدةاالجتماعيةللشئونمحررًا

طبعةتصدرأن) البورص (وأقنع، السياسيةالمقاالتكتابةإلىذلكبعدوتحول، الهامةالشخصيات
تحريرلرئيسمساعدًاليعملالقاهرةإلىوانتقل، نجاحًاتحرزلمولكنها، لهامحررًاأصبحسكندرية

.بعدفيماللتحريررئيسًاثم) البورص(

دىجورناللو (باسمأسسهاالتىالجريدةبتمويلالبريطانيةالسفارةجالدأقنع، 1936عاموفى
منبالمزيداإلنجليزطالب، الحربقياموعند. عنهاوالدفاعالبريطانيةللسياسةتأييدهمقابلفى)، جبت
الطباعةورقمنكمياتأعطوهولكنهمبالرفضقوبلطلبهولكن، حديثةطباعةماكيناتلشراءالتمويل
جمعهاالتىاألموالواستخدم، باهظةبأسعارالسوداءالسوقفىأخرىمرةباعها، مجانًاأورمزىبسعر
مقابلالغيروصحفأعمالطباعةعلىاإلمكانياتهذهوساعدتهاقتنائهافىرغبالتىاآلالتشراءفى

.كبيرةأرباحًاورائهامنحقق، مرتفعةأجور

يوليوحركةحتىعرفتالتىالمسائيةاليومية) الزمان (جريدةجالدادجارأصدر، 1947عاموفى
.إصدارهافىاستمرأنهغيرخسائروحققت، محدودًاتوزيعهاكانولذلك، القصرنحوبميولها1952

للقسمرئيسًاباشاجالديوسفأخاهكانعندما، خلتسنواتإلىبالملكجالدادجارصلةوتعود
الملكمنقريبًايكنلمولكنه، أخيهخاللمنبالقصراألولىصالتهأقاموقد، الملكىبالديواناألوربى
رسمىغيرسياسىمستشاركونهعنوضعهيزدولم. ثابتوكريم، رشادويوسف، بوللىانطونقرابة
كونهمنعنهعرفبمامكانتهواستمد. فاروقالملكعلىكبيرًانفوذًايحرزأنيستطعلمولكنه، للملك

الباشويةبرتبةالملكعليهأنعموقد. السياسيةالساحةعلىيدورماالملكخاللهامنيسمعالتى) القصرأذن(
.الصحفيينلنقيبنائبًااختيرالعامنفسوفى، الشيوخبمجلسعضوًاوعينه، 1950نوفمبر12فى

مصروضعلتحسينالسوفيتمعالتقاربلفكرةومعارض، للشيوعيةبعدائهمعروفوجالد
كانواألمريكانلإلنجليزتأييدهورغم. الحيادفكرةتبنىإلىاالتجاهيعارضكما، الغربمعالتفاوضى
أحضانبينبالعربسيلقىالسياسةتلكفىالتمادىأنمنمحذرًااألمريكيةالسياسة – أحيانًا – ينتقد

.السوفييت

(*) USNA, Confidential Biographic Data, DOS 774.521/ 4-2253, Cairo, April 22, 1953.
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31يومسراحهأطلقولكن، بيتهفىجالدإقامةحددت، 1952يوليو23فىاالنقالبوقوعوبعد
معتقًالوظل، القدامىالسياسيينمن43ضمتمجموعةضمن1952سبتمبر7يوماعتقالهأعيدثم، يوليو
النظامأنويبدو، الجديدبالعهدتشيدالتىالمقاالتينشرأخذذلكورغم، نوفمبر23حتىالعسكريةبالثانوية
."بسوءلجريدتهيتعرضفلم، لهبوالئهاقتنعالجديد
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(*)اباظةفكرى

بمنياولد، المستقلةاألسبوعيةالمجلة) المصور (تحريرورئيس، الصحفييننقيب، باشاأباظةفكرى
.1896عامشرقية-القمح

الجمعيةرئيسباشاأباظةفؤاد :همأخوةثالثةأباظةولفكرى. تركىأصلمنبارزةعائلةواألباظية
المفتشبكأباظةحسينشكرىومحمدالماليةلوزارةالسابقالوكيلبكأباظةوعثمان، الملكيةالزراعية
،والتجارةالصناعةوزارةوكيلبكأباظةفكرىعبداللهعمأبنوهو. والتليفوناتالتلغرافاتلمصلحةالعام

.السابقالمواصالتوزيرباشاأباظةدسوقىإبراهيمأخوابن

تخرجالتىالسلطانيةالحقوقوبمدرسة، بالقاهرةالحكوميةبالمدارستعليمهأباظةفكرىتلقىوقد
بالصحافةاشتغالهمنجاءتشهرتهأنإال، حينًابالقانوناالشتغالمارسأنهورغم، 1917عامفيها

لتحريررئيساوظل، الصحفمنللعديدذلكبعدوكتب، 1920عامباألهراممحررًاالعملوبدأ. والسياسة
للصحفييننقيبًاوانتخب، زيدانإخوانمعمشاركةالهاللدارمالكأحدأيضًاوهو، سنواتلعدةالمصور
).1952 (العامهذاوكذلك، 1951و1949و1948فىانتخابهوأعيد، 1945عاممرةألول

التنفيذيةباللجنةعضواآلنوهو، 1919منذالمتطرفالوطنىالحزبإلىمنتميًاأباظةفكرىوكان
.أعضائهمنالمتنفذينوأحد، للحزب

عليهوعرض، الوطنىللحزبممثًالسنواتلعدةبالبرلمانعضوًاأباظةفكرىانتخبوقد
1946عامفىواألخرى)، باشاماهرأحمدوزارة (1944عامفىإحداهما : مرتينالوزارةفىاالشتراك

.الحالتينفىالعرضرفضلكنه)، باشاالنقراشىوزارة(

الحربخاللللمحورمؤيدًاكانأنهوالشك، لإلنجليزمعاديًاأباظةفكرىيعد، متطرفوكوطنى
ولكنه، للشيوعيةميًالليس، السوفيتىاإلتحادمعالعالقاتتوثيقإلىاألخيرةالسنواتفىدعاوقد، العالمية
.بريطانيامواجهةفىمصرمركزمنيقوىذلكأنيرىكان

وروحيًاأخالقيامسئولةالمتحدةالوالياتاعتبرفقد، ألمريكاالعداءشديداصبحفلسطينحربوقبيل
بسببالمتحدةاألمممنباالنسحابالعربيةالدولوطالب، فلسطينفىالصهيونىالعنفعنوسياسيًاوماليًا
.األمنمجلسفىالصهيونيةأيدتالتىالدولبمعاقبةكذلكوطالب، الفلسطينيةالقضيةمنموقفها

وتعليقًا. 1951أكتوبرفى1936اتفاقيةالوفدحكومةإلغاءبعد) المسلحالكفاح (أباظةفكرىأيدوقد
ويقينهتشاؤمهعنأباظةفكرىعبر، واإلنجليزباشاالهاللىبينجرتالتىالرسميةغيرالمفاوضاتعلى
إالالوطنيةأمانيهاتحققلنمصرأنالمرةغيروكرر. الوساطةأوبالمفاوضاتتحلالالوطنيةالقضيةأن

.الذاتيةبجهودها

،بالرياضةمغرم،، اجتماعيةشخصيةذاوهو، العربيةجانبإلىوالفرنسيةاإلنجليزيةأباظةويتحدث

(*) USNA, Confidential Biographic Data, DOS 774.521/ 6-1953, Cairo, June 19, 1952.
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حصلوقد.المرضهذاعالجيمكنوال، بهااإلبصارعلىالقدرةيفقدهكادعينيهبإحدىبمرضأصيبوقد
.1951عامفىوالباشوية1945عامفىالبكويةعلى



عباسرءوف. دأمريكيةعيونفىمصريةشخصيات

148www.RaoufAbbas.orgصفحة

(*)الحمامصىالدينجالل

1914عامولد. بواشنطنالمصريةبالسفارةصحفيًامستشارًاأخيرًاعين، الحمامصىالدينجالل

وكان، معروفًاكاتبًا) 1950عامفىالمتوفى (الحمامصىكاملوالدهوكانبدمياطالمالككبارمنألسرة
.الملكىبالقصرتشريفاتيا- 1952يوليو23انقالبحتى -الحمامصىكاملعلىأخاه

بكتابةبدأوقد، الثانويةبالمرحلةدراستهمنذيبدأالصحافةمعطويلتاريخالحمامصىالدينولجالل
محررًاثم، الشرقكوكبثمبروزاليوسفأوًالوعمل، سياسيًامحررًاأصبحثم، الرياضيةالتعليقات
الذىالوحيدالصحفىكانألنه1937عامبسرعةصيتهوذاع. واالثنينالمصور: الهاللداربمجلتى
عاموتخرج، االولفؤادجامعةالهندسةبكليةطالبًاعندئذوكان، لندنإلىالمصرىالتفاوضوفدصحب
إلىانضمثم، التحريرلرئيسنائبا" المصرى "جريدةإلىتخرجهفورانضملكنه، مدنىكمهندس1938
.النواببمجلسعضوًا1942عامفىوانتخب، الوفدحزب

وكون، بالفسادالوفدقيادةمتهمًا، 1942عاميونيةفىالوفدوزارةمنعبيدمكرماستقالوعندما
فىالرئيسىالدورالحمامصىولعب. للوفدمعارضًاوأصبحالحمامصىإليهانضم)، الوفديةالكتلة (حزب
الحمامصىرتبفقد، الوفدحكومةفسادلكشفعبيدمكرمأصدرهالذى) األسودالكتاب (وتوزيعطباعة
مكرميؤيدالماليةوزارةوكيلوكان، الوفديةالحكومةرقابةلتفادىبالنيلمركبفىالكتابطباعةأمر
،نسخةألف20منهطبعتالذىالكتابفىظهرتالتىبالوثائقالحمامصىالدينجاللفأمد ، سرًاعبيد

بينهمومن، أيدوهمنومعهالبرلمانعضويةمنعبيدمكرمطردذلكعنونتج. واسعنطاقعلىوزعت
).سنه30 (العضولسناألدنىالحدعنسنهلصغرانتخابهصحةعدمبحجةطردالذىالحمامصى

فىظلالذىالحمامصىأيضًابينهمومنالكتابوتوزيعطباعةفىشاركمنكلعلىوقبض
علىمعوطيدةصداقاتأقامالسجنوفى). شهوربثالثةالوفدحكومةسقوطقبل (1944يوليوحتىالسجن
)،اآلنالثورةقيادةمجلسعضو (الساداتوأنور)، األخيراالنقالبعهدفىوزراءرئيسأول (باشاماهر

وكان. بينهماالصداقةفربطتالزمنمنفترةزنزانتهالساداتشاركوقد. النازيةلميولهمااعتقالقدوكانا
فىسجنواومن، األسودالكتابإعدادفىشاركوامنبينمن) الحالىاألوقافوزير (الباقورىحسنالشيخ
.للحمامصىحميمًاصديقًابذلكفكان، الفترةتلك

.عبيدمكرمحزبأصدرهاالتى) الكتلة (لتحريررئيسًاالحمامصىأصبح، سراحهإطالقوبعد

استبعداسمهولكن، الوزاريةالمناصبأحدلتولىرشح، 1944أكتوبرفىماهرأحمدحكومةتشكيلوعند
بنزاهةالماسةالتصرفاتفىللنظرماهرعلىحكومةشكلتهاالتىباللجنةعضوًاعينوقد، سنهلصغر
وعاد. الوفدعلىبالتحامليتهمالحتىاللجنةعضويةمناستقاللكنه، الوفدوزارةمارستهاالتىالحكم
حلحتىمقعدهيشغلوظل، الكتلةلحزبكممثل1945ينايرانتخاباتفىالنوابمجلسعضويةإلى

.1949نوفمبرفىباشاسرىوزارةيدعلىالمجلس

(*) USNA, Confidential Biographic Data, DOS 774.521/ 4-2853, Cairo, April 28, 1953.
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طوف1946عاموفى، السودانيةالقضيةعنكتابًاوأصدر، 1945فىالسودانالحمامصىزاروقد
سجلهماووفق. المصريينالصحفيينمنوفدضمناألمريكيةالحكومةمنبدعوةالمتحدةبالواليات
متابعةإلىانصرفاهتمامهوأن، شاهدهبمامحدودًاالحمامصىاهتمامكان) األمريكان (الوفدمرافقو
أنيريد، مابدرجةمغرورًاوكان، البريطانية- المصريةالمفاوضاتأنباءعلىللوقوفاألمريكيةالصحافة
،جيدةاألمريكيةبالصحافةعالقتهوكانت، ودودًامتعاونًاكانذلكورغم، المصرىبالبرلمانكعضويعامل

الصحفيينمنخمسةبصحبةالغربيةبألمانياالحمامصىطوف1948عاموفى. عنهممتازًاانطباعًاتركت
.بالقاهرةالبريطانيةالسفارةنظمتهارحلةفىالمصريين

،جريدتهتحريررئاسةومنالكتلةحزبعضويةمنالحمامصىجاللاستقال1947عاموفى

)،األسبوع (حريدةوأصدر، مستقًال- منذئذوأصبح، والوفدعبيدمكرمبينالنسبىالتقاربعلىاحتجاجًا

.شهورلعدةإالالصمودفىفشلتلكنها

وعند، 1947فىالمتحدةاألممعلىالمصريةالقضيةلعرضتوجهالذىالمصرىالوفدوصحب
يكونأنفضللكنه. السعدىالحزبحاللسان) األساس (لتحريررئيسًاباشاالنقراشىعينه، الوفدعودة

،قصيربوقت) الزمان (إصداروبعد. السعدىالحزبإلىبانضمامهانطباعًايعطىالحتىالتحريرمستشار

.1948فىتحريرهالرئاسةجالدادجاردعاه

منتقدًا-تدريجيًا-الحمامصىأصبح، القصرنحوبميولهاالمعروفة) الزمان (بجريدةارتباطهورغم
عنتعبيرهابسبب، 1950ينايرانتخاباتفىالوفدفوزبعدالزمانتحريررئاسةوترك، وحاشيتهللملك
تحريررؤساءأحدأصبحثم، محررًا" اليومأخبار "دارخدمةفىودخل، والقصرالوفدبينالتحالف

المؤتمراتلحضورأبدًاالحمامصىيدعلم، المعًاصحفيًاكونهورغم. 1952فىصدورهاعند) األخبار(
الحمامصىعلىشقيقهوضععلىأثرتبالقصرالسيئةعالقتهأنويبدو، القصريعقدهاكانالتىالصحفية
).1952يناير15 (فؤادأحمدالعهدولىوالدةبمناسبةترقيةينللمالذىالقصرموظفىبينالوحيدفكان

جعل، الساداتوأنورالباقورىوحسنماهرعلىمعوالصداقة، القصرلمعاداةالمعروفالسجلهذا
للقضاءالجديدالنظاممؤيدىمنفكان، 1952يوليو23انقالببعدخاصًاوضعًاالحمامصىالدينلجالل
،أحياًنااألمريكيةالسياسةينتقدكانوإن، األمريكانتجاهودود، آرائهفىمعتدلوهو. الحكمفسادعلى

علىمصروقوففكرةيعارضإذ، متطرفًاوطنيًاليسلكنه، المصريينمنكغيرهلإلنجليزالعداءوشديد
خيارهاوتحسم. والشرقالغربمنموقفهابتحديدمصرقيامبضرورةواآلخرالحينبينويطالب، الحياد
.الغربىبالمعسكرمصرارتباطيفضلللشيوعيةكعدووهو، مصلحتهاذلكفىألنممكنوقتأقربفى

الثقافىالمستشارلمنصب) اليومأخبار (هيكلحسنينمحمداختارحسينأحمدالسفيرأنورغم
ويبدو، لشغلهالحمامصىجاللورشحالمنصبقبولعدمعناعتذرهيكلأنإال، بواشنطنمصربسفارة
المفوضالوزيرراتبعلىيحصلسوفإنهويقال. المنصبالحمامصىفتولىبذلكرحبتالحكومةأن

لهتركلكن، واحدعاملمدةالوظيفةفىتعيينهوجاء. اليومأخبارمنعليهيحصلالذىراتبهإلىباإلضافة
اليومألخبارتحريركرئيسالظهورفىاسمهباستمرارلهسمحكما، شهورستةبعدشاءإذاتركهافىالحق
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الثمومن، اليومأخباردارأسهممنجنيهألف21قيمتهماالحمامصىويملك)، الصحيفةترويسةعلى(
فلم، باألمانةالحمامصىيتميز، باالنحطاطمصرفىالصحفيينأخالقاتسامورغم. بالدارصلتهقطعيقبل
تعيينهنبأاستقبالالصحافةأحسنتوقد. المصريينالصحفيينعندعاديًاأمرًاتعدالتىالرشاوىيتقاض
.بواشنطنصحفيًامستشارًا
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(*)محمدالصاوىأحمد

،1900يناير20فىولد" األهرام "تحريررؤساءأحد، مصرىوصحفىكاتب، محمدالصاوىأحمد

فعملبالكتابةمغرماوكان، بالحكومةصغيرًاموظفًاالعمليةحياتهوبدأ، معروفةغيرأسرةمنجاءوقد
مععملعندماحياتهمجرىتغييرفىدورهالحظولعب. بالصحفالقصيرةالقصصينشرحرككاتب
امرأةوكانت، للحركةالدعايةلبثالصحفيينبعضاستخدمتالتى، النسائيةالحركةقائدة، شعراوىهدى
نشردراستهمنعادوعندما. بفرنساللصحافةالصاوىأحمددراسةعلىأنفقتإنهاوقيل، الثراءواسعة
فىدخل1937عاموفى، القاهرةصحفببعضاإلنسانىالطابعذاتوالموضوعاتالقصيرةالقصص
.الجريدةصفحاتعلىمسلسلةلتنشر، الفرنسيةعنالقصيرةللقصصكمترجم" المصرى "جريدةخدمة

مقاالتتنشروكانت" المعارفدار "أصدرتهاالتى" مجلتى "لمجلةمحررًاكاننفسهالوقتوفى
يكتبالصاوىوبدأ، الصدورعن" مجلتى "توقفتعامينوبعد، الكتابكباربأقالمقصيرةوقصصًا
.الحياةأمورمختلفيتناولالذى" ودلماقل "اليومىعمودهلألهرام

قضيةلنصرةشهرياتصدركانتالتىالثمنالرخيصةالكتبونشرالصاوىكتبالحربوأثناء
البريطانىاالستعالماتمكتبإنوقيل" فرنسااستسالمأسرار"و، اليابانعن" األصفرالتنين "مثلالحلفاء
يتملمأمروهو، لإلنجليزبالعمالةيتهمونهالمصريينجعلمما، مجانًامحمدالصاوىأحمدكتبيوزعكان
الداخليةبوزارةللنشررقيبًاالوقتلبعضذلكبعدوعمل، أخرىمرةتطبعلمالكتبهذهولكن، منهالتحقق
،حرًاكاتبًايعملعادثم، شهورلبضعةوذلك، للداخليةوزيرًاالدينسراجالوفدىالوزيرصديقهكانعندما

.ساعةوآخرواالثنينبالمصورمقاالتهينشر

التمست، النسائيةالحركةقيادةلوراثةتسعىشفيقدريةكانتعندما، للحرباألخيرةالسنواتوأثناء
،محمدالصاوىأحمدهؤالءبينمنوكان، شعراوىهدىمععملواالذينوالكتابالصحفيينمنالعون

،منهاالزواجينوىكانأنهالصاوىويزعم، لنشاطهاشديدًاومؤيدًا، لهاحميمًاصديقًاأصبحأنلبثماالذى

.مقاالتهفىنشاطهاشأنمنيقللآلخرحينمنوأخذ، النسائيةالحركةلقيادةالتفرغفضلتلكنها

الكتببعروضواختص، اليومبأخبارمحررًا) ومصطفىعلى (أميناإلخوانعينه، 1945عاموفى
.1949عامحتىبالداريعملوظلالقصيرةالقصصونشر

لصالتهونظرًا، باألهرامالعملإلىالصاوىانتقل، األهرامتحريررئيسالجميلانطونوفاةوبعد
يدفعالدينسراجفؤادكانإذ، 1950عامالحكمإلىالوفدوصولبعدبالجريدةوضعهتحسن، بالوفدالوثيقة
.الوفدلصالحباألهرامينشرمابتوجيهليقومكبيرةمبالغله

مهمًامركزًايفردواأنعلىأصحابهاحرصفقد، للمسيحيينمعقلبأنهادائمًاتتهماألهرامكانتولما
يهتمالوكتاباتهفكرهبحكمألنه، المركزهذالشغلالمناسبالشخصالصاوىوكان، مسلملصحفى
.الجريدةأصحابعندرصيدهإلىإضافةيعدذلككانوإن، بالوفدصلتهرغم، بالسياسة

(*) USNA, Confidential Biographic Data, DOS 774.521/ 5-2553, Cairo, May 25, 1953.
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األخيركانوإن، ميرزاعزيزمعباالشتراكاألهراملتحريررئيسًاالصاوىأصبح، 1950عامفى
وكيلمنصبإنشاءفىالوفدحكومةفكرتوعندما، الجريدةأصحاببثقةتمتعهبحكممنهباعاأطول
أنهاألمريكيةالسفارةرجالألحدالصاوىزعم، 1951سبتمبرفىواإلعالمللصحافةالداخليةوزارة
سعىأنهأخرىمصادرمنعلمناولكننا، ومعنويةماليةتضحياتمنيتكلفهقدلماالمنصبشغلرفض

.جدوىدونالمنصبعلىللحصول

ويسعى، األهرام) بتمصير (يطالبأنهأشيعفقد، الحالىمركزهعنراضغيرالصاوىأنويبدو
مناسباتثالثفىاألهرامنشرهلماارتياحهمعدمالضباطابدىوقد، بذلكالثورةمجلسضباطإلقناع
ماإنوقيل، الصاوىإلىاالعتقاليمتدوال، وحدهميرزاعزيزعلىالقبضيلقىكانمرةكلوفى، محددة
معالمشاكلذلكيثيرأنيخشىأنهإال، منهالتخلصتقالبشارةنيةورغم، الصاوىلوشايةنتيجةكانحدث
ولكن، 1952عاماألوقاتمنوقتفىالصحيفةيبيعأنتقالفكروقد، بهالصاوىالرتباطالجديدالنظام

.الجريدةوضعسالمةإلىطمأنتهالحكومة

وحقق، دعمهإلىيحتاجونالذينواألفرادللجماعاتللدعايةباألهرامعمودهالصاوىخصصوقد
القصصمنالكثيرلنفسهنسبقدأنهويشاع. األهراممنيتقاضاهكانماتفوقثروةذلكوراءمن

.باسمهفنشرها، نشرهاعلىليساعدهمالشبانالكتابلهيقدمهاكانالتىوالمقاالتالقصيرة

إالالعامةاالجتماعاتفىيظهروال، الفرنسيةبالثقافةمعجب، بفرنسادراستهبفترةمتأثروالصاوى
.بالهرميمتلكهاالتىالدواجنبمزرعةفراغهأوقاتمعظمويقضى، نادرًا
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(*)نجيبالخيرأبو

لهتتحولم، 1910عامولد، األسبوعيةاليسارية) المصرىالجمهور (تحريررئيس، نجيبالخيرأبو
منعددعلىبالمطبعةعملهخاللمنوتعرف، بمطبعةصبيًاعمل، االبتدائىتعليمهإتمامفرصة

،1938عاموفى، صغيرةصحففىكتاباتهبعضنشرعلىساعدوهالذينالمغمورينالشبانالصحفيين

1942عامالوفدحكومةمنماليةمخصصاتيتلقىبدأأنهإلىالتقاريروتشير. باألهراممحررًاأصبح

مجلةصاحبمحمدالعزيزعبدإليهأسندالتالىالعاموفى، باألهراموحكومتهالوفدلصالحمقاالتليكتب
.باألهرامعملهجانبإلىإضافىكعملتحريرهارئاسة) الجيبمسامرات(

أبومهمةوكانت، الدينسراجياسينأصدرهاالتى" النداء "تحريررئاسةتولى، 1946عاموفى
وفى، القصروسياسات، السلطةفىخلفتهالتىالحكوماتونقدخصومهومهاجمةالوفدعنالدفاعالخير
حولفكرتهتدور" هاويةتيجان "بعنوانالنداءفىمقاًاللنشرهنجيبالخيرأبوعلىالقبضألقى، 1948عام
وتكررت، أخرىمرةاعتقالهوأعيد، برأتهالمحكمةلكن، بالدهمسياسةفىيتدخلونالذينالملوكسقوط
الجنودودعوة، الثورةعلىالتحريضبتهمة1948إبريلفىمرةلثالثعليهقبضثم، المحكمةأمامبراءته
.أيضًابرأهالقضاءولكن، الوزراءرئيسعنكاذبةأخبارونشر، األوامرعصيانإلى

جريدةإلصدارماليًابدعمه- الوفدأثرياءأحد - زيدمحمدإقناعالخيرأبواستطاع، 1950عاموفى
يكسبولم، تحريرهارئاسةتولىالذىنجيبالخيرأبوباسمالجريدةامتيازوسجل" المصرىالجمهور"

.العامالمديرباعتبارهبالترويسةاسمهذكرسوىالتمويلمقابلزيدمحمد

الخيرأبويستخدمهالذلك، مربحًاماليًامشروعًاتعدفال، نسخةألف15المصرىالجمهوروتوزع
ويعوداألعمالورجالاألثرياءتتناولالتىوالشائعاتالملفقةاألخباربنشرواالبتزازللتخويفأداةنجيب
يونيه15وفى، العالمفىالمثيرةللجرائمكاملةصفحةالجريدةوتخصص. الثمنيقبضعندماتكذيبهاإلى

أثناءالجريدةتوزيعزادوقد. لألخالقمنافيةجرائمعلىالصفحةالحتواءالعددالسلطاتصادرت1953
.نسخةألف100ليتجاوز، 1951عامالسويسقناةمنطقةفىاإلنجليزضدالصراع

وحكومةصدقىإسماعيلحكومةمنأموالعلىيحصلكانالخيرأبوأنإلىالتقاريروتشير
صدقىإسماعيلإنمرةذاتكتبوقد. الوفدمنعليهيحصلكانماإلىباإلضافة، الهادىعبدإبراهيم
معالمشتركالدفاعمشروعتؤيدمقاالتليكتبجنيهآالفخمسةقدرهارشوة1946عامعليهعرض
اإلخوانمنماليًادعمًايتلقىكانكذلك. فيهمشكوكأمروهو، الرشوةقبولرفضولكنه، بريطانيا
فعلمانحوعلى، السدادعنيتوقفونعندمالهيدفعونكانوامنعلىبعنفالهجومعنهوعرف. المسلمين
.الهادىعبدإبراهيممع

مصدرذكرفقد، المصريةالمصادرعلىنجيبالخيرأبويتلقاهالذىالمالىالدعميقتصروال
وتزعم، األجانبللصحفيينالسوفيتيقدمهاالتىالمساعداتقوائمفىيردأسمهأنللمعلوماتأمريكى

(*) USNA, Confidential Biographic Data, DOS 774.521/ 6-2553, Cairo, June 25, 1953.
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المجريةوالمفوضيةالبولنديةالمفوضيةمنأمواًاليتلقىأنهصحتهامنالتحققيتملمالتىالتقاريربعض
".المصرىالجمهور "صفحاتعلىللغربوالمعاديةللسوفييتالمؤيدةالدعايةبثلقاءبالقاهرة

بررمقاًالنشر" النداء "لتحريررئيسًاكانعندما1948ففى، قديمالروسيةللسياسةالخيرأبووتأييد
تحتالعربوقوعإلىيرجعذلكبأن، المتحدةاألممعضويةعلىللحصولإلسرائيلالسوفيتتأييدفيه
سياسةيعارضفهو. علنًاالسوفيتوتؤيدصراحةالمتحدةالوالياتتعادىاآلنومقاالته. بريطانياهيمنة
أمريكاواتهم، وإخضاعهااآلسيويةالقومياتلسحقبالسعىاإلمبرياليينويتهم، كوريافىالمتحدةالواليات
.الشعوبحريةألعداءالسالحتقديمعنبالكفوطالبها، الصينيةالهندفىالفرنسىاالستعماربمساعدة

إلىالخيرأبوويدعو. العالمفىالسالملواءحاملةروسيابأنبالجريدةالكاريكاتوريةالرسوموتوحى
البولندىالمفوضللوزيرالموجهةالتهمةعنودافع، الشرقيةالكتلةوبالد، وروسياالصينمعالتحالف
.1952يناير26فىالقاهرةحريقوراءكانبأنهالسابق

العربإليهامبريطانيامعبالتواطؤأمريكانجيبالخيرأبواتهم، المنطقةداالسالمسترزاروعندما
تصدروال. أمريكافىالسوداضطهادعنمقاالتينشركذلك. مصالحهموخدمةلرفاهيتهمتسعىأنها
فىأخذًاانتهازيتهعنتعبرولكنها، معينفكرىموقفعنللسوفيتوالمؤيدةألمريكاالمعاديةمقاالته
الجمهور (صفحاتعلىاليساريونيكتبهاالتىاالخرىالمقاالتأما. الرشوةمجالفىماضيهاالعتبار
.التحريررئيسمقاالتعكسعلىصادقًاتعبيرًاالفكريةمواقفهمعنفتعبر) المصرى
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