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 )1امریكیة ( عیونى ف مصریھ شخصیات
 د. رءوف عباس

  1997نوفمبر  26األربعاء، 

،  االمبریالیة المصالح ذات الكبرى الدول علیھ تحرص ما بین من
 أو نفوذھا مجالى ف تدخل ىالت البالدى ف العامة الشخصیات رصد

 سفارتھا تعدھا تراجم صوره الرصد ذلك ویتخذ .ھیمنتھا تحت تقع
 نسخا توجھ وقد،  بالدھا خارجیة وزارة الى وترسلھا، البالد  كتلى ف

 .استخبارتھا أجھزة الى منھا

 الشخصیات رصد على حریصة مصرى ف البریطانیة السفارة كانت
"  ھراماأل"  نشرت وقد،  سنوات اربع أو ثالث كل البارزة السیاسیة

 من احثینالب حرمانى ف سببا كان التراجم تلك من عددا الستینیاتى ف
ى ف العامة المحفوظات دار فامتنعت،  البریطانیة الخارجیة وثائق غطتھاى الت البالد كل تخصى الت التراجمى عل طالعاال

 البریطانیة الحكومةى عل باشا حنین صادق أسرة رفعتھاى الت القضیة بسبب علیھا طالعاال یطلب لمن تقدیمھا عن بریطانیا
 .الرجل بكرامة ماسة األسرة اعتبرتھا معلومات من"  االھرام" نشرتھاى الت تھبترجم مورد ماى عل احتجاجا، 

 تھتم ولم ،الثانیة العالمیة الحرب بدایة منذ المصریة الشخصیات رصد بدأت فقد ،بالقاھرة اآلمریكیھ السفارة أما
 وما المصریة بالوزارات العام المدیر منصب شغل من كل لیشمل االھتمام امتد بل ،وحدھا البارزة العامة بالشخصیات

 اآلمریكیھ المتحدة الوالیات كانت .السیاسیة ألوانھم اختالفى عل اسةوالس ،الصحافة رجالى ال ضافةإ ،مناصب من فوقھ
 بغزارة مصر عن المعلومات تجمع راحت ثم ومن ،الثانیة العالمیة الحرب نھایة بعد المنطقةى ف بریطانیا لخالفھ العدة تعد
 وكذلك ،لذلك الوقت یحین عندما علیھم التأثیرى ف بھا ستفادةاال یمكنى الت الشخصیات ترصد راحت كما ،للنظر تةالف

 .نفوذھا مجالى ف مصر تدخل عندما مریكاأل سندا  تكون یحتمل أن ىالت الشخصیاتى عل التعرف

 رجال كان ما وغالبا ،مصریة وغیر مصریة مصادر منى تستق بالقاھرة مریكیةاال السفارة تعدھاى الت التراجم وكانت
 من شخص كل عن معلومات ببطاقة السفارة احتفاظى ال دائما ویشیرون ،التراجم تلك أعدادى ف معا یشتركون السفارة

 یتوفر وعندما. التقریر موضوع للشخصیة الفوتوغرافیة الصور بعض التراجم بتقاریر دائما ویرفقون ،التراجم اصحاب
 تكتفى أو ترجمتھا من معدلة بنسخة اآلمریكیة الخارجیة توافى كانت ،بعینھا شخصیة عن المعلومات من المزید للسفارة

 .معلومات من استجد ماى ال جیةرالخا وتنبیھ ،السابقة التقاریرى ال شارةاإل مع ،معلومات من استجد ما رسالاب

 معلومات تقاریر
 أعدتھا ،الشخصیات بعض عن معلومات تقاریر عن عبارة المقاالت من لةالسلس ھذهى ف لھا نعرضى الت والمجموعة

 الكبار الصحفیین وبعض، یولیو ثورة رجال وتخص ،1953 ویونیو 1952 أغسطس بین فیما بالقاھرة اآلمریكیة السفارة
 .وغیرھم، نجیب الخیر وأبو جالد وادجار القدوس عبد حسانإو أمین ومصطفى وعلى الفتح أبو أحمد أمثال من

 بین صالت وجود زعموا الذین الكتاب بعض ادعاء زیف .احیانا الثورة برجال الخاصة المعلومات دقة عدم وتكتشف
"  امریكیة صناعة" یولیو ثورة أنب القولى ال ذھبوا من افتراءات ضویدح األمریكیة والسلطات االحرار الضباط

 معلومات من أیدیھم بین یقع ما لتجمیع ھاكتابى سع عن تعبر ریرالتقا ھذهى ف األحرار بالضباط الخاصة فالمعلومات
 العمل مساحةى ال الجدد الوافدین اولئك عن المعلوماتى ف النقص ثغرة سد جردلم الدقةى ال تفتقر مصادر من جاءتھم
 .المجھول دائرة منى السیاس

 ثورة قبل الساحةى عل موجودة كانت الشخصیات تلك ألن ،دقة أكثر فكانت ،الكبار نییبالصحف الخاصة المعلومات أما
 تقاریر من عینة وعرض .موثوقة مصادر من 1952 قبل عنھا المعلومات صدر للسفارة وسبق ،طویل بزمن یولیو

 ماض بطرائف القراء تسلیةى ال ورائھ منى نسع ال المقاالت من السلسة ھذهى ف العامة بالشخصیات الخاصة المعلومات
 یولیو ثورة ارتباط افتراء دحض المعلومات بتقاریر ماجاء نشر من ھدفنا لكن ،معظمھم یعشھ لمو بعضھم عاصره

 أمریكا تھتم ..الثانیة الحرب نھایھ منذ 
 !ھفوق فما عام مدیر منصب شغل من بكل

 وتمأله مصر فى رجل أقوى الناصر عبد 
 نصیبى عل البسطاء حصولى ف الرغبة

 .بلدھم ةورث من
 لقضیة المتحمسین من نجیب محمد 

  .المسلمین األخوان
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ى عل الضوء القاءى ال نھدف كما ،الباطلة التھمة تلك من األحرار الضباط ساحة وابراء قیامھا عند األمریكیة ططاتبالمخ
 فما زالت ،الشخصیات تلك تقویمى ف وأسلوبھم ،بارزةال الشخصیات عن المعلومات تقاریر تجتذبى الت المعلومات نوعیة
 الباحثینى أیدى ال یوما المعلومات ھذه تصل أن والبد ،شخصیات من السطحى عل یطفو من ترصدى الكبر الدول تاسفار
  .الشخصیةى عل التاریخ حكم ویكون ،مستورا كان ما – یومئذ - فیكشف )عاما 30( السریة فترة انقضاء بعد

 تقضى عندما إال بالتعلیق جانبنا من تدخل دون أصاحبھا كتبھا كما تركناھا نصوضا تتضمن ھنا نشرھانى الت قاریروالت
 .ذلك ةرالضرو

 1952 اغسطس 6ى ف القاھرة، نجیب محمد اللواء - 1
 ة الوالد وبعد وفا ،والده مأمور مركز واد مدنى وكان سودانیة وأمى مصر ألب 1901 فبرایر 20ى ف بالخرطوم ولد

 .القاھرةى ال األسرة انتقلت

ى ف ثان المالزم بتربیة وتخرج بالقاھرة الحربیة بالمدرسة حقوالت ،بالخرطوم غوردون بكلیةى الثانو تعلیمھ نجیبى تلق
 األول  فؤاد جامعة من والقانونى السیاس االقتصادى ف یةعلم درجةى عل حصل بالجیش كضباط خدمتھ وأثناء 1921 یانیر

 .فلسطین حرب اندالع فبیل 1948 مارسى ف القائمقام رتبةى ال ووصل 1939ى ف الحرب أركان كلیةى ف خرجوت

 بین الوحید وكان ،الجیش صفوف بین شعبیة اكسبتھى الت بشجاعتھ فعرف ،فلسطین حربى ف نجیب محمد شھرة وبرزت
ى فى ورق ،للعالج القاھرةى ال نقلھ استدعت ةخطیر أحداھا كانت ،الحرب خالل مرات ثالث أصیبى الذ الضباط كبار

 .الحدود لسالح مدیرا وعین 1951 أوئلى ف اللواء رتبةى ال ثم 1949 ربیعى فى األمیراال رتبةى ال الحرب أعقاب

 ةاالبتدائی بالشھادة بالجیش التحقوا الذین المتعلمین أنصاف اللواءات بین الحزازات نتیجة الجیشى ف یتزاید السخط وكان
 حرب خالل الطرفین بین النزاع وتفاقم ،تدریبا أحسن وكانوا ،الجامعةى خریج من غالبتیھم كان الذین الشبان والضباط
 االركان رئیس باشاى المھد وعثمان المسلحة للقوات العام القائد باشا حیدر بأن شعور الشبان الضباط بین فساد ،فلسطین

 السخط وازداد ،العوامل لجمیع تقدیرھم بسوء الحرب دخولى ف وورطوه لقصرا ضللوا قد الضباط كبار من وزمالءھم
 1951 دیسمبرى وف .للملك المقربین الضباط كبار من ورفاقھ  باشا حیدر خالل من الجیش شئونى ف القصر تدخل بسبب
 مكانا لیفسح المشاة الحنقل من إدارة سالح الحدود إلى قیادة س فقد ،الشبان الضباط معسكرى ف نفسھ نجیب محمد وجد
 .القصر رجل بك عامرى رس حسین للواء

 تقررى الت الشبان إلسقاطھ  من رئاسة نادى الضباط  الضباط مع وتعاون باشا حیدرى عل نجیب حقد الحادثة تلك سبببو
ى على یوزباشال ورتبة المالزم برتبة ضابطا 400 - 350 مع فاتفق دیسمبر من األخیر األسبوعى ف انتخاباتھا اجراء

 یتمى حتى السنو االجتماع بتأجیل أمر علیھ النیة بیتوا بما حیدر علم وعندما .لرغبتھ تحقیقا االتجاه ھذاى ف التصویت
 عقدى ال میةالعمو الجمعیة ودعا ،حیدر أمر خالف نجیب ولكن .واقعا أمراى للناد تھ رئاس یجعل نحوى عل القانون تعدیل

 حفظا شریفا رئیسا حیدر واعتبرواى للناد رئیسا ضاءاألع انتخبھ حیث ،سیةاالعب  قشالقات ضباطى بنادى السنو اجتماعھا
 .الوجھ ء لما

 الجیش ضباط صفوف بین نجیب شعبیة زیادةى ال ،لحیدر موجھة خطیرة ضربة كانتى الت الضباطى ناد حادثة وأدت
 الجیش قیادة من وبطانتھ حیدر ازاحةى الى وأد یولیو 22ى ف وقعى الذى العسكر االنقالب لقیادة اختیارهى عل وساعدت

 .الملك وخلع

 خطتھ أعدوا الذین الشبان الضباط من مجموعة عمل من كانى الذى العسكر لالنقالب خططوا من بین من نجیب یكن ولم
 كانى الذ نجیبى عل اختیارھم فوقع ،كبیرا ضابطا الحركة رأسى عل یضعلوا أنى ف الضباط أولئك رغب وقد .قبل من

 .الجیش صفوف بین شخصیة بشعبیةى ویحظ ،لحیدر عدوا

 اعتقال وتم ،المسلحة للقوات عاما قائدا نفسھ تنصیب نجیب اعالن عن یولیو 23- 22 لیلة وقع الذى االنقالب وأسفر
 عن تنازلالى عل یولیو 26 ىف فاروق الملك أجبر وأخیرا ،اءرللوز رئیسا باشا ماھرى عل وعین الكبار ضباطال من الكثیر

 ھمھ كان ذلك أن والشك ،الفاسدة العناصر من الجیش تطھیر الحركة ھدف أن لھ بیان أولى ف نجیب وأعلن .العرش
 غارالص الضباط تأثیرى الى األول بالدرجة یرجع العرش عن الملك وابعاد للوزاء رئیسا ماھرى عل تعین ولعل .ىالرئیس
 من یعدى الذ للسادات صدیقا كان رماھى عل ألن ،السادات أنورى البكباش الخصوص وجھى وعل ،لالنقالب خططوا الذین

التقاریر إلى أن السادات ھو الذى یتولى كتابة خطب  وتشیر ،باالنقالب قاموا الذین الشبان الضباط بین الشخصیاتى أقو
یولیو وكان حاضرا  26صباح  نجیب یقابلھ أن قبل ءالوزرا رئیس وبیانات محمد نجیب وقد قابل السادات على ماھر باشا

 .العرش عن التنازل الملك من یطلب بأن ماھرى عل عندما أمر نجیب

 الفریق رتبةى ال نجیب محمد ترقیةأمر ب قد الملك أن أعلن عرشھ عن الملك تنازلى عل السابق الیوم یولیو 25ى وف
 وعن الترقیة عن تنازلھ ذاعةاإل خالل من نجیب أعلن بیومین ذلك وبعد .الوزیر مرتبى زایو ماى ال مرتبھ وزیادة
 .راتبھى ف الزیادة
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 انھ غیر،الشخصیة وجاذبیة بالحزم ویتسم ،الحدود لسالح كمدیر مشرف وسجلھ ،االنضباط بصرامة نجیب محمد ویشتھر
 یشیر التى السودان تجاه خاصة بماشاعر حتفظوی .بھ المحیطین بالرجال كثیرا یتأثر أنھ والشك ،السیاسیة الخبرةى ال یفتقر
 .بلده إنھا عن واآلخر الحین بین إلیھا

 مصادر من مستقاه  نجیب محمد عن جدیدة معلومات تضمن تقریرا بلندن األمریكیة السفارة أرسلت ،1952 أكتوبر 6 فى
 : مایلى بھ جاء البریطانیة الخارجیة وزارة

 عام سرى وحسین ،الھاللى ونجیب ،ماھر على شكلھا التى الحكومات فى ةبیحرلل كوزیر مرات ثالث اسمھ طرح. ."
  .المنصب لھذا نجیب محمد ترشیح على اعترض فاروق الملك ولكن ،1952

 فى انخراطھ إلى 1952 یولیو فى النادى وإغالق ،الضباط نادى رئاسة من باالستقالة ،الملك أوامر إطاعة رفضھ وأدى
 التى السیئة المعاملة من حانقا ،الجیش من طرده احتمال من واثقا نجیب كان ولما ،الجاللة لصاحب المعارضین صفوف

 .یولیو 23 فى وقوعة من أیام قبل لالنقالب اسمیا قائدا یكون أن قبل فقد ،الملك من تلقاھا

 مجلس إصرار على نزوال 1952 سبتمبر 7 فى ماھر على استقالة بعد برئاستھ حكومة تشكیل إلى اضطر إنھ وقیل
 .القیادة

 .العسكریة الخدمة إلى وعاد ،للطب دراستھ ملیك لم أنھ غیر ،الجیش خدمة فترك ،طبیبا یصبح أن مرة ذات قرر وقد
 ،الدولى القانون فى ماھر یلقیھا كان التى المحاضرات حضور على واعتاد ،ماھر بعلى المعجبین من دائما نجیب وكان

 تفكیره لھ یكون أن على قادر أنھ إلى تاریخھ ویشیر ،ذكاءبال ویتسم ،قویة بشخصیة نجیب ویتمتع.مریدیھ من نفسھ ویعتبر
 .ورع مسلم أنھ كما ،المسلمین اإلخوان لقضیة المتحمسین من من أنھ المؤكد ومن .المستقبل

 1952 أكتوبر 4، الناصر عبد جمال -2
 1918 ینایر 15 فى باإلسكندریة ولد ،المصریة المسلحة للقوات العام القائد دیوان رئیس الناصر عبد جمال البكباشى

 عام وفى .المشاة سالح فى وخدم 1938 عام الملكیة الحربیة كلیةال فى وتخرج ،الدلتا شمال دمنھور من جاءت إلسرة
 ولھ متزوج .الحرب أركان بكلیة ثم ،المشاة بمدرسة مدرسا اصبح أن لبث وما ،الحرب أركان كلیة فى تخرج 1948
 .أوالد أربعة

 ھوتحفظ ،لدیھ یتوفران نیاللذ والذكاء الحیویة وسلوكھ مظھره یخفى متحفظ ،الكالم قلیل ،ھادئ شخص الناصر وعبد
 .القیادة مجلس من اآلخرین باألعضاء مقارنة صعبا منھ االقتراب یجعالن لإلنجلیزیة إتقانھ ومحدویة

 تمأله ،المصریة المسلحة القوات وبرجال بل ،فحسب برفاقھ ال الوثیق ارتباطھ عن الناصر عبد لجما البكباشى ویكشف
 .الوطنى بالوعى الشعور بینھم یعمق وأن ،البالد ثروات من نصیبھم نیل فرصة المصریین لبسطاء تتاح أن فى الرغبة

 بالحب یحظى أنھ المعتقد ومن ،الجیش ضباط شباب بین التالمیذ من الكثیر لھ فإن ،الحرب أركان بكلیة مدرسا كان ولما
 فى رجل أقوى یكون وربما نجیب محمد للواء التالیة المرتبة ذلك فى ویحتل المسلحة القوات رجال جانب من واالحترام

 .الراھن الوقت فى مصر

 ترد لم أخرى معلومات یھف أضافت ،الناصر عبد عن مفصال تقریرا األمریكیة السفارة أعدت ،1953 ینایر 10 وفى
 : فیھ جاء ،1952 أكتوبر 4 بتقریر

 كان فقد ،للمحور تحمسھ إلى یعود لعلھ .مجھول لسبب خدمة من سرح ،1942 عام بالعملین یخدم الناصر عبد كان عندما
 اإلنجلیز أجبر ماعند ،1942 فبرایر 4 فى عابدین حادث أعقاب ففى .لإلنجلیز الشدید والعداء الوطنى بالتطرف معروفا

 ،الخدمة من – الجیش ضباط بعض بینھم – األشخاص من عددا طرد ،الحكومة بتشكیل النحاس تكلیف على فاروق الملك
 بین من – اآلن القیادة مجلس أعضاء أحد – السادات أنور وكان .المحور دول لصالح بنشاط  قیامھم فى اشتبھ من واعتقل

 .المعتقلین

 .)1944 أكتوبر( النحاس وزارة استقالة عقب ذلك كان وربما ،الخدمة إلى بعد فیما الناصر عبد وعاد

 غیر عمل وھو ،المسلمین اإلخوان كتائب بتدریب – مایبدو على – خاللھا قام التى ،فلسطین حرب الناصر عبد شھد وقد
 .المسلمین اإلخوان جماعة حلت أن مالبثت ثم ،ملالع بھذا للقیام مخوال یكن لم أنھ كما ،بالجیش ضابطا لكونھ نظرا قانونى

 رئیس باشا  الھادى عبد إبراھیم استدعاه ،إجازتھ لقضاء فلسطین من الناصر عبد عاد عندما 1949 عام ربیع فى
 عبد أن إلى یشیر ما یوجد وال محددا ا إجراء ضده یتخذ لم ولكنھ المسلمین باإلخوان عالقتھ عن واستجوبھ ،الوزراء

 اإلخوان مع تعاون أنھ ویبدو ،للجماعة المتحمسین من أنھ مرة ذات ذكر ولكنھ ،بھا عضوا كان أو باإلخوان عضو لناصرا
 .اإلرھابى نشاطھا بسبب القانون على خارجة الجماعة فیھ عدت الذى الوقت فى حتى
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 الذى الدور تحدیدا الیعرف كما ،اراألحر الضباط مؤامرة إلى الناصر عبد إنضمام تاریخ التحدید وجھ على یعرف وال
 وعلى القدیم النظام على بالسخط شعوره أن ویبدو ،الوطنى بتطرفھ طویل وقت منذ معروف لكنھ .الثورة قیام فى لعبھ
 .الجیش بخدمة التحافة زمن إلى یعود السابقة الجیش قیادة

 لعلھ ،)المباركة للحركة( القیادیة الشخصیات من كواحد – تدریجیا – الناصر عبد برز ،العسكرى االنقالب وقع ومنذ
 نجیب اللواء فتئ وما.المسلمین اإلخوان بجماعة عالقتھ تقویم الراھن الوقت فى ویصعب ،نجیب بعد رجل أقوى الیوم

 عند حقیقى خوف وجود إلى یشیر مما ،الدینى التسامح إلى داعیا ،دینى نزاع وجود عدم تؤكد التى التصریحات صدری
 یجمعون ال فاإلخوان.یبرره ما الخوف لذلك بأن الجزم یمكن وال ،الثورة بعد زاد لعلھ اإلخوان جماعة من المسلمین غیر
 موقف اتخاذ إلى ھمراضطرا غمر غامضا یزال ال )المباركة الحركة( من وموقفھم ،بعینھا سیاسة أو محدد برنامج على
 .األحزاب من غیرھم شأن ذلك فى شأنھم للحركة مؤید

 مع حدیث فقى ،ببریطانیا الوثیق  الرتباطبھا األمریكیة السیاسة انتقاد إلى یمیل فھو ،متطرفا وطنیا الناصر عبد كان ولما
 ولو .بسیاستھم أنفسكم تربطون ألنكم ،معھم وأنتم البالد ھذه یفقدون اإلنجلیز إن:  قال أسبایع ستة منذ السفارة رجال  أحد
 إلى أو األوسط الشرق عن الدفاع منظمة إلى تنضم أن مصر على السھل من لكان عامین قبل رحلوا قد یزاالنجل كان

 نتھم إننا األوسط؟ الشرق عن الدفاع منظمة إلى انضموا لیقول یقف أن یستطیع اآلن مصر فى ومن غربى، دفاعى تحالف
 .لألمریكان البالد وبیع بالخیانة

*** 

 ،الناصر عبد وجمال نجیب محمد:  الرجلین حیاة فى الشخصى بالجانب الخاصة لمعلوماتا دقة عدم عن النظر وبغض
 تفسیر كان وإن ،للحركة صورى قائد نجیب محمد أن تدركان كانتا وبریطانیا أمریكا أن التقاریر ھذه من نستخلص
  لـ دبروالم للحركة الفعلى القائد رفةمع إلى التوصل عن 1953 ینایر حتى عجزت لكنھا ،ساذجا اتفسیر یبدو إلیھا انضمامھ

 بین حیرة فى فھم ،اتتصرف من الثورة قیادة مجلس عن مایصدر تفسیر فى خطأھم یتبین أن القارئ ویستطیع ،"نقالباإل"
 ذلك ھو الناصر عبد جمال یكون أن ویفترضون ،السادات یظنونھ فھم ،ونفوذا قوة نجیب یلى الذى الرجل یكون من

 .التالیة الحلقة فى ماسنرى نحو على أمین المنعم عبد البكباشى أنھ آخر حینا نواوظ ،الرجل

 


