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 عـاش أصـحاهبا بـالقرب التـينتدارس يف هذا الكتاب أربعة من كتب املذكرات 
من دهاليز النارصية , و اجتازوا جتارهبا وأجواءها  وأهواءها  وأنواءها , وكانت هلم 

فأوهلم نائـب الـرئيس , وثـانيهم هـو أسـتاذ الطـب : صفاهتم البارزة يف هذه الدهاليز
م هـو كبـري األمنـاء , ورابعهـم هـو طبيبـه اخلـاص يف سـنواته الذي يعني به , وثـالثه

ن الثالثـة اآلخـرين إ مسلك انتقاد الرئيس فـاألول حني يأخذ وعىل. األخريةالثالثة 
 .يقفون يف صفه متاما 

 من هذا الكتاب  نتدارس مذكرات أكرم احلـوراين نائـب الـرئيس األوليف الباب 
 سـورية يف دولـة أسـامء واحد من أهم ثالثة مجال عبد النارص يف دولة الوحدة,  وهو

 ىلإ إالنفــسه مل يــستمر يف دولــة الوحــدة  ن كــان هــو إالوحــدة املــرصية الــسورية , و
 سـيايس أداء وعجز عن االستمرار مع مجال عبد النـارص بكـل مـا يمثلـه مـن ١٩٥٩

 . والشعبية من قبلة من مارس السياسة احلزبيداري كان يستحيل القبول به عىلإو
وأحــدث فيهــا تغيــريات هيكليــة ,  األربعينيــاتوىل احلــوراين وزارة الزراعــة يف تـ

 رصحيـة هـاوكانت سياسته في. توىل وزارة الدفاع يف حكومة خالد العظم و. ضخمة 
يف الـــسيطرة عـــىل اجلـــيش, وربـــط العالقـــات الشخـــصية, لتوظيفهـــا يف مـــرشوعه 

ــا عــىل أصــدق ــي وزعه ــات الت ــد اســتفاد مــن البعث ــسيايس, وق ــد هــذه ال ائه يف توكي
ــاء امل ,العالقــات ــارز يف البن ــه دور ب ر جلهــاز خمــابرات اجلــيش إلحكــام بكــ وكــان ل

 املدنيني السوريني تـأثريا أكثرين هو اإن احلور:  ولست أبالغ إذا قلت  ,السيطرة عليه
 . يف اجليش السوري

 احلزب العريب االشرتاكي وجعـل مدينـة محـاة م١٩٥٠أسس احلوراين يف سبتمرب 
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ميـشيل عفلـق وصـالح البيطـار عـام :  ثم اتفـق مـع مؤسـيس البعـث. مقره الرئييس

 حـزب « وتكـوين » العـريب االشـرتاكي« و»البعـث العـريب « دمج حزيب  عىل١٩٥٢
 .»البعث العريب االشرتاكي 

, حتمــس هلــا م١٩٥٨ الوحــدة بــني مــرص وســوريا يف فربايــر عــام أعلنــتعنــدما 
 يف دولـة الوحـدة بعـد اعتـزال األوىلة الـسورية  بمثابـة الشخـصيوأصبح, احلوراين 

ًنائبا لـرئيس اجلمهوريـة ,  الرئيس شكري القوتيل السياسة , و عني يف دولة الوحدة 
 هرسعة , وجعلتـه جيـاهر بانتقـادبـ عـان مـا انـدلعترسته مع عبد النارص الكن خالف

 اهلجوم ّيشن, وانتقل إىل لبنان واستمر م ١٩٥٩استقال من مسؤولياته الرسمية يف و
ومـا    ,ّتلو اهلجوم عىل ما سامه باالستعامر املرصي والتواطؤ بني القـاهرة وتـل أبيـب

 حتـى عبـد النـارص يف سـوريا ينهـي حكـم م١٩٦١عام  سبتمربمن  ٢٨ كاد انقالب
 يف نظـر عبـد النـارص مـن أركـان أصـبححيـث , سارع احلـوراين بـالعودة إىل دمـشق 

 . هو ورفاقه»العهد االنفصايل«
 الـذي جـاء بالبعـث إىل الـسلطة لقـي م١٩٦٣عـام  مـارسمـن  ٨وبعد انقـالب 

 اقـتحم هبـم عــوامل أناحلـوراين سـوء املعاملـة مــن تالمذتـه القـدامي الـذين ســبق لـه 
 من حظه مع انقـالب بأفضل ومل يكن حظه يف االنقالبات التالية  ,احلزبية والسياسة

 .م١٩٦٣مارس 
 بغـداد, ومـن بغـداد إىل بـاريس, ومنهـا إىل عاش احلوراين متنقال من بـريوت إىل

و مل .  ودفـن فيهـام١٩٩٦ يف عـامن يف فربايـر عـام تـويف  حيثاألردنّعامن, عاصمة 
  . من اإلخوان املسلمني ) من أعدائه(غلبهم أعدد قليل كان  إالشارك يف جنازته ي

ا مـن  كثـريأثارت م ٢٠٠٠ جملدات يف  أربعة وملا نرشت مذكراته بعد وفاته , يف 
االهــتامم والتــصحيح والــرشح والفهــم واجلــدل واملقارنــة والتعمــق واالستكــشاف 

  .وأكثروالتوضيح , ومل يكن هذا بالغريب فهي مذكرات ثرية بكل هذه املعاين 
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ويف كتابنا هذا نتناول قضية  واحدة من قضايا  مذكرات احلوراين املتعددة , وهي 
ناول هذه القـضية  , بطريقـة مل نـستخدمها صورة عبد النارص يف هذه املذكرات , ونت

 التعليـق يف العنـاوين الفرعيـة التـي نعـرض مـن من قبل وهي طريقة االقتـصار عـىل
خالهلا املذكرات مع ترتيب اجلزئيات التسعة والـستني التـي انتقيناهـا مـن مـذكرات 

بـني  ما املوزعة األفكار تنتظم هذه أناحلوراين حتت ثامنية عناوين شبه رئيسية حتاول 
 مـادة دسـمة , أمام فإننا األحوالثالث تغري , ويف كل  ر , أو آخر تطور, أوّرأي استق

ــتمكن ,  ــع , ومثقــف حقيقــي , وكاتــب م ــويم , وعــرض ممت ــذ , ورأي ق وفكــر ناف
  .وجمتهد يصيب , وخيطئ .. وسيايس طموح , و وطني خملص 

 الـدكتور منـصور فـايز ونتناول يف الباب الثاين  , من كتابنا هذا , كتاب مـذكرات
  ينحاز بإرادتـه احلـرة إىل   ذلك أن صاحبه   ,الدرجة األوىل   وهو يف رأيي كتاب وفاء يف

ْمواجهــة كــل مــن   بــل يف   مواجهــة كــل خــصومه,   عبــد النــارص يف  عبــد    حــسبوا عــىل   ً
هــذا    نحــو مــا نجــد يف   وعــىل     ,يــه حيــسبوا عل   واســتكثر مجهــور املثقفــني أن   النــارص,

  مواجهة عبد احلكـيم عـامر ومؤيديـه,   عبد النارص يف   الكتاب انحياز منصور فايز إىل
  ترصفات االحتاد االشـرتاكي,   بعبد النارص عىل   يتعاىل   فإننا نجد انحيازا من نوع آخر 
حيفـل بـه     ومـع مـا                                                                                                                         . عبد النارص نفسه سخرية الذعة من هـذه التـرصفات   وينسب إىل 

  الواضــحة يف   ومظــاهر التهــذيب والرقــي   وأدب الكلمــة,   الكتــاب مــن عفــة اللفــظ,
بـد النـارص إال ع   ىيـر   يـزال ال فـإن منـصور فـايز ال   واجلمـل والفقـرات,   العبارات, 

  تاريخ ما عرفه من حياة عبـد النـارص يف   يروي   وهو   غريه إال خمطئا,   ىير   وال   مصيبا,
  ىحتـ   وكفـاح مطلـق,   ومجال مطلق,   وخري مطلق,   إطار احلديث عن صواب مطلق, 
ج مـن خير   وهو   نطاق املدائح,   خيرج من نطاق املذكرات إىل   ليكاد كتاب منصور فايز 

يرويه كاتب صاحب قلم ودفاع    نطاق ما   يرويه طبيب صاحب مذكرات إىل   نطاق ما
لكنـه وجـد نفـسه    هيدف إال هذا حـني ألـف كتابـه,   واحلق أن منصور فايز مل                                                                                                                                                                                                                                                                                                      . ورؤية



<íè†‘^ßÖ]<ˆéÖ^â<» QP
والروايــات وســط معمعــة مــن االنتقــادات    يــسلك هــذا الطريــق يف   أن   مــضطرا إىل

أحاطت بمواقف عبد النارص فأحالتهـا    واالكتشافات والتفسريات والتأويالت التي
هلـذا فـإن مـدائح كتـاب    الـسواد النـسبي,  السواد املطلق منها إىل   صورة أقرب إىل   إىل

إطار املدائح االعتذاريـة أكثـر    تبدو يف )   وال نقول مدائح منصور فايز (   منصور فايز
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 . إطار املدائح املعتادة   بدو يفمما ت

بعض ما انفرد صـاحبه بروايتـه ممـا شـهده     ونتدارس أيضا يف  كتاب منصور فايز
  وقد كان الدكتور                                                                        . أو دافع به عن رأيه   صواب ما رآه,   ومما استشهد به عىل   وشاهده,

وقـد    ,   السنوات السبع األخرية من عمـره  منصور فايز طبيبا للرئيس عبد النارص يف
يعـيش سـنوات    أنثـم واتـاه احلـظ    ,   باقتـدار   الفكر واألستاذية   مجع مع الطب جمدي

 األشـهرنحـو مـا حـدث مـع سـلفه    يمـوت قبلـه عـىل   أنطويلة بعـد عبـد النـارص ال 
                                                                                                                                                                                                                                       .   عليهم مجيعا رمحة اهللا    املفتيأنورور تالدك

ونتناول يف البـاب الثالـث , مـن كتابنـا هـذا ,أهـم مـا قدمـه صـالح الـشاهد مـن 
الدولـة يف عهـد الثـورة, وكنـا قـد مذكراته بجزءهيا من ذكرياته عـن عملـه مـع قـادة 

  مــا شــملته مــذكرات صــالح الــشاهد مــن »يف كــواليس امللكيــة«تدارســنا يف كتابنــا  
 يف عملـه يف رئاسـة ّ ونحـن نعـرف أنـه اسـتمرم١٩٥٢يوليو من  ٢٣حديث عام قبل 

ّالوزارة حني تويل اللواء حممد نجيب رياسة الوزراء, وأنـه بقـي يف هـذا املوقـع حـني 
يس مجال عبد النارص رئيسا للوزراء, واعتذر عن عدم االنتقال مـع حممـد أصبح الرئ
 واستمر عمل صالح الشاهد مع الرئيس عبـد النـارص  ,اسة اجلمهوريةئ رنجيب إىل

 .الذي رسعان ما أصبح رئيسا للجمهورية بعد عامني من رئاسته للوزراء
 نحـو ورة عىلوفد كان صالح الشاهد واحدا من الذين تعاونوا مع حكومات الث

ما تعاملوا مع حكومات  هناية عهد امللكية , وليس املقصود من مثل هذه العبارة أنـه 
كان كفاءة نادرة ال بد من التعـاون معهـا, ولـيس املقـصود أيـضا أنـه كـان مـن ذلـك 
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النوع من البـرش الـذين يعيـشون بـال لـون وال طعـم وال رائحـة بحيـث يـسهل عليـه 
ولكن املقصود يف واقع األمر شيئا غـري هـذا وذاك, وإن لئك, والتعاون مع هؤالء وأ

كان بني هذا وذاك, فقد كان صالح الـشاهد مـن رجـال املراسـم أو بـاللفظ األشـهر 
كان ترشيفاتيا, وكام كان من الواجب عليه أن يتواءم مـع مهنتـه, بـرصف النظـر عـن 

نهم, ومـع أن يتواءم مـع مهنتـه بـرصف النظـر عـ الرؤساء, فقد كان من السهل عليه
هذا وبحكم عوامل كثرية نعرفها مما ننقله عنه فقد استطاع صـالح الـشاهد أن حيقـق 

 الثقة والتقدير من رؤسائه اآلخـرين النجاح واالستمرار يف مهنته, وأن يستحوذ عىل
الذين هم يف الوقت نفسه رؤساء مرص, وقد عمل الـشاهد أمينـا مـع النحـاس باشـا 

أمحـد نجيـب اهلـاليل باشـا و الرؤسـاء الثالثـة حممـد   وباشـاورسي باشا وعيل مـاهر 
نجيب ومجال عبد النارص وأنور السادات, فنال ثقتهم وتقديرهم وامتناهنم, كام كان 

 أن يؤثر فيهم ويف قراراهتم باحلجم الـذي يمكـن لرجـل املراسـم أو لكبـري قادرا عىل
 .رجال املراسم أن يؤثر به يف قرارات هؤالء الكبار

لرابـع , مـن كتابنـا هـذا , فنتـدارس فيـه مـذكرات الـدكتور الـصاوي  البـاب اأما
  مـذكرات خفيفـة الطـابع, كتبهـا طبيـب قـدر لـه أن يكـون بأهناحبيب وقد وصفتها 

, لكنه آثر يف عنـوان كتابـه م ١٩٧٠و م١٩٦٧ طبيبا خاصا لرئيس اجلمهورية ما بني
ً مـساويا السـمه, ًأن خيترص حياته كلها يف هذه السنوات, فجعل هذا الوصف بـديال

ــل ــه كــان يف وســعه أن يــضعه يف مجلــة مــن قبي ــا لعبــد النــارص« مــع أن , »ًكنــت طبيب
, لكنه آثر أن يفعـل بنفـسه هـذا الـذي فعلـه, ولـست »ًعملت طبيبا لعبد النارص« أو

ّأدري من الذي حسن له هذا الرأي أو املـشورة, لكننـي أعـرف بكـل تأكيـد أن هـذه  َْ
احب هذه املذكرات لو أهنـا أغفلـت مـن العنـوان أو لـو الصفة مل تكن لتضيع من ص

 لو كان هـذا العنـوان عامـا ىأهنا نرشت حتت أي اسم آخر بعيد عن هذه الصفة, حت
 كل األحوال فإن االعتزاز بعبد النارص خلق مجيل, كذلك فـإن االعتـزاز وعىل. جدا
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ي عاشــها ً جــواره خلــق مجيــل أيــضا, واختــصار احليــاة يف الــسنوات التــبالعمــل إىل

ًاإلنسان بالقرب منه يشء مجيل أيضا, وربام كان هـذا كلـه أمجـل مـن هـذه املـذكرات 
ألهنــا عــربت عــن كثــري مــن املعــاين التــي امتلــك صــاحب ; التــي ال ختلــو مــن مجــال 
 .ن يعرب عنها املذكرات الشجاعة أل

ي  تارخينا الراهن الـذ عىلاألعني يسهم هذا العمل املتواضع يف فتح أن أملوكيل 
  . حد سواء صنعنا للتاريخ عىلنعيشه وعىل

 تنميـة وعينـا بمـشكاتنا وحارضنـا يف أيضا أن يسهم هذا الكتاب أيضاوكىل أمل 
 .واقتصادنا وتنميتنا وهياكلنا وعيوبنا و أخطائنا وآمالنا وأحالمنا وتطلعاتنا

 هـذا خالـصا لوجهـه, وإن كنـت أعلـم عمـيلواهللا سبحانه وتعاىل أسأل أن جيعل 
  . أنى ال أخلو من الرياء ىف كل ما أفعلنفيسعن 

واهللا سبحانه وتعاىل أسأل أن هيدينى سواءالسبيل, وأن يرزقنى العفاف والغنـى, 
ّوالــرب والتقــى, والفــضل واهلــدى, والــسعد والرضــا, وأن يــنعم عــىل بــروح طالــب 

 األطبـاء, ّالعلم, وقلـب الطفـل الكبـري, وإيـامن العجـائز, ويقـني املوحـدين, وشـك
  .وتساؤالت الباحثني

 مـا حييـت, وأن وقـويت وبـرصي بـسمعي يمتعنـيواهللا سبحانه وتعاىل أسـأل أن 
  ., وأن جيعل كل ذلك الوارث منىوذاكريت عقيلّحيفظ عىل 

 صب وقلق,وواهللا سبحانه وتعاىل أسأل أن يذهب عنى ما أشكو من أمل وتعب و
 أيـامي خوامتـه, وخـري عميل آخره, وخري عمري , وأن جيعل خري ختاميوأن حيسن 
  .يوم ألقاه

 رشهـا, ورش النـاس, يكفيني وأن نفيس عىل يعيننيواهللا سبحانه وتعاىل أسأل أن 
 , وأن ينفعنـي مـا يعلمني, وأن علمني بام ينفعني ألن أتم ما بدأت, وأن يوفقنيوأن 
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 منحنـى العقـل, الـذي من القيـام بحـق شـكره ومحـده وعبادتـه فهـو وحـده يمكنني
ــ ــذاكرة, والــصحة, والوقــت, والقــدرة, واجلهــد, واملعرف ة, واملنطــق, والفكــر, وال

, ونعمنــي, وأكرمنــي, ووفقنــي, هــداين الــذيّوهــو جــل جاللــه  واملــال, والقبــول 
 وهــى ـ بــالطبع ســيئايتَ خلقــه, وهــو وحــده القــادر عــىل أن يتجــاوز عــن ّيفوحبــب 

ـ وحـده ـ احلمـد, والـشكر, فله سبحانه وتعاىل  ,وبالتأكيد ـ كثرية ومتواترة ومتنامية 
 والثناء احلسن اجلميل

Jë]ç¢]‚Û¦  
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١ 
 ســورية يف دولــة الوحــدة املــرصية أســامءأكــرم احلــوراين واحــد مــن أهــم ثالثــة 

 ن كـان هـوإ , وم١٩٦١ وسـبتمرب م١٩٥٨بـني فربايـر  مـاـــ السورية التي استمرت 
 وعجز عن االستمرار مـع مجـال عبـد م١٩٥٩ إىل إاليف دولة الوحدة نفسه مل يستمر 

من مارس  عىل  كان يستحيل القبول بهوإداري سيايس أداءالنارص بكل ما يمثله من 
 االسامن اآلخـران فهـام رفيقـه صـالح بيطـار أما . والشعبية من قبل احلزبيةالسياسة 

 ثالثتهم اختلفوا مع عبد أنومن العجيب . وخصمهام الذي هو عبد احلميد الرساج 
 الـزعيم املؤسـس حلـزب أيـضا نحـو مـا اختلـف معـه النارص يف مراحل متتاليـة عـىل

 . ميشيل عفلق األستاذالبعث 
ولـد يف مدينـة محـاة الـسورية  أكرم رشيد حميي الـدين احلـوراين ,  :اسمه بالكامل

بيــة , وهــي  يف مدرســة دار العلــم والرتاألويل تعليمــه ى وتلقــ١٩١١عــام  الــشهرية
فيــصل األول بــن ) والعراقــي فــيام بعــد( امللــك الــسوري  مدرســة نموذجيــة أســسها

وقـد تـأثر أكـرم . , واختذ هلا موقعا قرب قرص العظم يف محاة عىل الرشيف حسني بن
احلوراين بأستاذه عثامن احلوراين الذي كـان يـدرس مـادة التـاريخ, إذ كـان يغـذي يف 

املقاومــة املــسلحة والفخــر بالعروبــة, وكــان هــذا طالبــه روح احلريــة واالســتقالل و
أكرم احلوراين ,عن قرب وعـن  , وهكذا عاش١٩٢٥األستاذ من املشاركني يف ثورة 

ــامن, ــورة ســورية إي ــه ث ــسيايس الــذي فجرت ــورة والــرصاع ال ـ م ١٩٢٥( أجــواء الث
 ).م١٩٢٧

*** 
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٢ 
   إىليف محاة, انتقـل احلوراين سنوات الدراسة يف معهد العلم والرتبية ىبعد أن أهن

ختـرج احلـوراين  مدرسة النخبـة الثانويـة التابعـة للحكومـة , وفيهـا دمشق ودرس يف
وكان من األوائل, ثم التحق باجلامعة اليسوعية يف بريوت لدراسة الطب, لكنه عـاد 

حيث التحق بجامعتها لدراسة احلقوق, وكـان سـبب ) م١٩٣١( دمشق  إىلبعد سنة
وبعد خترجـه . كه يف التخطيط الغتيال النائب صبحي بركاتتركه لبريوت هو اشرتا

ــاة ــوق عمــل احلــوراين يف املحام ــة احلق ــام  إىليف كلي ــا يف م١٩٤٣ أن انتخــب ع ً نائب
 .الربملان

 بعـد خترجـه م١٩٣٦للحوراين يف العمل الـسيايس ًيف عـام   منظمإسهامكان أول 
  إىلًجتامعـي منجـذبا احلزب الـسوري القـومي اال  إىلمن كلية احلقوق, حيث انضم

لكنه رسعان  روحه العرصية أو املتعرصنة وبقي يف هذا احلزب كعضو ناشط واعد ,
 .م١٩٣٩ما فصل منه سنة 

*** 
٣ 

, ســارع احلــوراين وبعــض ضــباط اجلــيش الــسوري ومتطوعــون م١٩٤١يف عـام 
د  بغداد ملؤازرة ثورة رشيد عايل الكيالين ضد الربيطانيني, وبعـ إىلسياسيون آخرون

 سـورية ,  إىلمن العراق أن متكن الربيطانيون من قمع الثورة, أعيد هؤالء الوطنيون
وتــم احتجــازهم مــن قبــل حكومــة االنتــداب الفرنــيس يف ديــر الــزور عــىل احلــدود 

  .السورية العراقية
بعد عامني خطا احلوراين خطوة أوسع فقاد انتفاضة الفالحني يف ريف محاة ضـد 
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, وقـد م ١٩٤٣ً فانتخب نائبا عن محاة سـنة سمها ملعان  عىلوساعد هذا اإلقطاعيني,
ــرر  ــهتك ــد يف انتخاب ــيام بع ــاهم  م١٩٤٩, م ١٩٤٧ ف ــرتة س ــك الف ــضا يف أ, ويف تل ي

 .م١٩٤٥التحريض عىل الوجود الفرنيس يف مدينة محاة عام 
*** 
٤ 

, تنامت صالته ببعض الضباط الـشبان الـذي  م١٩٤٣ومنذ انتخابه للربملان عام 
. عـدنان املـالكي وأديـب الشيـشكيل وا من الكلية العـسكرية يف محـص ومـنهمخترج

 ميـشيل عفلـق أمثـالالـذين انجـذبوا للـسياسة مـن  وكان احلوراين ورفاقـه املثقفـون
 احلكـم, ال كمؤسـسة  إىلً اجليش دائام كوسيلة للوصـول إىلوصالح البيطار ينظرون

هبـا الـسلطات واملخـابرات يف حلامية الـبالد مـن العـدو , وهـي النظـرة التـي رحبـت 
 املتكــرر يف محايــة االنقالبــات بإســهامها ودعمتهــا األمريكيــةالواليــات املتحــدة 

 هـذا الـرصاع يف وأمتـتالعسكرية من مرشوعية و غضب وقـوة الثـورات الـشعبية , 
ــى دهــاء وخبــث ــة اإلدارة أي (إهنــا حت ــانع   )األمريكي  تتلقــي نقــد وجتــريح أنمل مت

 ويفيدون خمططاهتا عىل, بات العسكرية عليها بينام هم خيدموهنا وهجوم قادة االنقال
كــام يؤمنــون هلــا مــصاحلها البرتوليــة واللوجــستية ومــصالح ركيزهتــا , نحــو أو آخــر 
 . اإلرسائيلية

احلــوراين هــو ورفاقــه مــن رواد البعــث واالجتاهــات القوميــة ,يف  عــيل حــني كــان
نـه إف, سييس اجلـيش بعـد االسـتقالل تـ البداية , من أكثر الـسياسيني حتمـسا لفكـرة

 إذا أن اإلنـصاف ومـن ,روي من ذكريات معلمـة ودالـة  راجع مواقفه من خالل ما
 أن احلــــوراين مل يمــــض للنهايــــة يف فكرتــــه املؤمنــــة بــــرضورة ســــيطرة  إىلنــــشري
 .وإنام بدأ يراجع توجهاته و سياسته متاما ,اجليوش
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٥ 

نـه كـان إ:  احلـد الـذي قيـل فيـه إىل يةوصلت مكانة احلوراين يف الـسياسة الـسور
 :يف األربعينات وبداية اخلمسينات واحد من ثالثة اختيارات  للضباط السوريني

 .تأييد احلزب السوري القومي   :األول
 .تأييد البعث  :والثاين
 الـدوام عـىل الوالء لقائد منفرد هو أكرم احلوراين الـذي كـان يبـدو هو:  والثالث

كـان   حـنيوذلـك عـىل  جانب حقوق الضباط واألفراد, إىللوقوفبا أشد املطالبني
 !  هلذا اجليش يتزايداآلخرينانتقاد السياسيني 

وهكـذا . نفـسه مـع الفالحـني والعـامل احلوراين عرف باملوقف أنومن الطريف 
احلوراين نظـريا سـوريا معـارصا لـزعامء مـرصيني مـستقلني غـري حـزبيني مـن  أصبح
 .ع الفارق  ماهر باشا م عىلأمثال

*** 
٦ 

 وأحــدث فيهــا تغيــريات هيكليــة األربعينيــاتتــوىل احلــوراين وزارة الزراعــة يف  
 تـوىل وزارة الـدفاع يف حكومـة خالـد العظـم, ثـم مـا م١٩٤٩  ويف ديسمرب,ضخمة 

 وكانـت سياسـته يف وزارة الـدفاع رصحيـة ,بريل التايل إلبث أن استقال منها يف شهر 
ربـــط العالقـــات الشخـــصية, لتوظيفهـــا يف مـــرشوعه يف الـــسيطرة عـــىل اجلـــيش, و

ــد هــذه  ــا عــىل أصــدقائه يف توكي ــي وزعه ــات الت ــد اســتفاد مــن البعث ــسيايس, وق ال
كر جلهاز خمابرات اجليش إلحكام السيطرة بوكان له دور بارز يف البناء امل. العالقات
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ا يف اجليش  املدنيني السوريني تأثريأكثرين هو اإن احلور: ولست أبالغ إذا قلت . عليه
 . السوري

 جانب الشيوعيني يف الربملان السوري  إىلًوقف احلوراين عندما كان وزيرا للدفاع
 رصيده يف مواجهة القوة الصاعدة جلامعة اإلخوان املسلمني وكان مـن إىل أضافمما 
ًول مــن حــارهبم باســم العلامنيــة والتحــرر مــتهام إيــاهم بالعاملــة لالســتعامر , وهــي أ

اهزة التــي استــسهلها , واســتلهمها , واســتهلكها املــرصيون املناهــضون التهمــة اجلــ
 .وال يزالون .  دليل أي دون لإلخوان

*** 
٧ 

 احلزب العريب االشرتاكي وجعل مدينـة م١٩٥٠ أسس أكرم احلوراين يف سبتمرب
 .محاة مقره الرئييس
 يف اسـم حـزب »االشرتاكي« و »العريب«  من وظف كلمتيأولنه أومن الطريف 

  .» االحتاد االشرتاكي العريب«يف   يقلبهام عبد النارص ويستخدمهامأنقبل  واحد
وظف احلوراين أتباعه من الفالحني يف احلزب العريب االشـرتاكي, واسـتخدمهم 

ــار ــا يف مــؤمتر يف حلــب . ضــد املــالك الكب ــة التحــريض أوجه ــول (وبلغــت محل أيل
ؤمتر من هذا النوع الثـوري الذي حرضه ألوف من الفالحني, فكان أول م) م١٩٥١

يف الــوطن العــريب, واشــتدت احلملــة ونتجــت عــن هــذا التحــريض أعــامل عنيفــة, 
ُفأحرقت املحاصيل وأطلقت النريان عىل بيوت املالك  ُ. 

*** 
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قائد ثالث االنقالبات الـسورية و حليـف احلـوراين (  الشيشكيل أديبوملا سيطر 
 القبض عىل معارضيه هرب احلوراين ىُه ويلقعىل احلكم وأخذ يكمم األفوا)القديم 

 لبنان, وهناك انضم إليه ميشيل عفلق وصالح البيطار اللذان هربا مها  إىلعرب اجلبال
 . ًأيضا من اضطهاد أديب الشيشكيل

العــريب « و»البعــث العــريب« قــرر الثالثــة دمــج حــزيب م١٩٥٢ويف منفــاهم عــام 
ــريب اال« لتكــوين »االشــرتاكي ــة . »شــرتاكي حــزب البعــث الع ــوت اجلبه ــذا تق وب

املعارضــة للشيــشكيل, وكــان هــذا احلــزب املتحــد بمثابــة جتمــع املــوظفني واملعلمــني 
 .وأشباههم مع الفالحني

*** 
٩ 

, حتمــس هلــا م ١٩٥٨ الوحــدة بــني مــرص وســوريا يف فربايــر عــام أعلنــتعنــدما 
 اعتــزال  يف دولــة الوحــدة بعــداألوىل بمثابــة الشخــصية الــسورية وأصــبحاحلــوراين 

ًنائبـا لـرئيس اجلمهوريـة  الرئيس شكري القوتيل السياسة , و عـني يف دولـة الوحـدة
العربية املتحدة مجال عبد النارص, لكـن خالفاتـه مـع عبـد النـارص حـدثت يـرسعة , 

, م١٩٥٩استقال من مـسؤولياته الرسـمية يف  وجعلته جياهر بانتقاد دولة الوحدة كام
ّواستمر يشن اهلجوم تلو اهلجوم عىل ما سـامه باالسـتعامر  , لبنان  إىلوانتقل احلوراين

 .املرصي والتواطؤ بني القاهرة وتل أبيب
*** 
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١٠ 

 لـسوريا  ينهي حكـم عبـد النـارصم١٩٦١عام  سبتمربمن  ٢٨ وما كاد انقالب 
مـن   يف نظـر عبـد النـارصأصـبح دمشق ورسعان ما  إىلحتى سارع احلوراين بالعودة

 . هو ورفاقه»فصايلالعهد االن«أركان 
  الـسلطة لقـي إىل الـذي جـاء بالبعـثم١٩٦٣عـام  مـارسمن  ٨وبقيام انقالب 

 اقـتحم هبـم عــوامل أنالـذين ســبق لـه  ىاحلـوراين سـوء املعاملـة مــن تالمذتـه القـدام
لكنه وجدهم خيرجونه من السياسة وجيردونه من حقوقـه املدنيـة , احلزبية والسياسة 

 بأفـضلومل يكن حظه يف االنقالبات التاليـة . فرتة وجيزةنه تعرض العتقال دام أكام 
 .م١٩٦٣من حظه مع انقالب مارس 

  إىل بـاريس, ومنهـا إىل بغـداد, ومـن بغـداد إىلعاش احلوراين متنقال من بـريوت
شارك و .  ودفن فيها١٩٩٦ يف عامن يف فرباير عام تويف  حيثاألردنّعامن, عاصمة 

  .من أعدائه من اإلخوان املسلمني غلبهم أيف جنازته عدد قليل كان 
*** 
١١ 

 جملدات كبـرية أربعةنرشت مكتبة مدبويل مذكرات أكرم احلوراين يف القاهرة, يف 
وقـد .  م٢٠٠٠ والتجليد ,وقد صدرت الطبعة األوىل واإلخراجقيمة راقية الطباعة 

رشح منذ نرشها كثريا من االهتامم والتـصحيح والـ »مذكرات أكرم احلوراين«ثارت أ
 بـاألمروالفهم واجلدل واملقارنة والتعمق واالستكشاف والتوضـيح , ومل يكـن هـذا 

جدا من   منها يف كثريأفدت , وقد وأكثرالغريب فهي مذكرات ثرية بكل هذه املعاين 
 . بعد نرشها أصدرهتاالتي  كتبي ودراسايت
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١٢ 
ايا مـذكرات واحـدة مـن قـض ,قـضية رشنـا يف املقدمـةأويف هذا الباب نتناول كام 

احلوراين املتعددة , ونتناول هذه القضية ,  بطريقة مل نستخدمها من قبل وهي طريقـة 
 التعليق يف العنـاوين الفرعيـة التـي نعـرض مـن خالهلـا املـذكرات مـع االقتصار عىل

ترتيب اجلزئيات التسعة والستني التي انتقيناهـا مـن مـذكرات احلـوراين حتـت ثامنيـة 
 , أو آخـر ّ املوزعة مابني رأي استقراألفكار تنتظم هذه أناول عناوين شبه رئيسية حت

 .ثالث تغري  تطور, أو
      , ورأي قـويم , وعـرضد مـادة دسـمة , وفكـر نافـأمـام فإننـا األحـوال ويف كل 

.. ممتــع , ومثقــف حقيقــي , وكاتــب مــتمكن , وســيايس طمــوح , و وطنــي خملــص 
  .وجمتهد يصيب , وخيطئ 

*** 
١٣ 

<<<÷æ_<V<<ê‰^é‰<Ð×}<]ç‰_ †ÚbjÖ]<î×Â<Ìé×£]<äÛé×Šje : 
أكـرب  متثل م١٩٥٩العراق ثورة الشواف ب عند فشلالتضحية بأنصار عبد النارص 

 : وعقليته النظام النارصيألخالق إدانة 
ــي كانــت توجــه مــن  ...« ــارص عــن حمطــة اإلذاعــة الت ــد الن ــا عب ــل أن خيربن وقب
ذاعـة الـشواف يف املوصـل, أخـربين عنهـا يف غوطة دمشق, بدال مـن إ )خرابو( قرية

هناد الغادري الذي كان يعمـل فيهـا مـع بعـض حمـرري الـصحف يف سـوريا,والذي 
لفت نظري وأثار دهشتي واسـتغرايب هـو مـا نـرشته صـحف اجلمهوريـة مـن صـور 
للضابطني ناظم الطبقجيل ورفعت احلاج رسي والنداءات التـي كانـت توجـه إلـيهام 
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ط بأسامئهم الكاملة من حمطة إذاعة الغوطة بعد إخفـاق ثـورة  جمموعة من الضباإىلو
الشواف يف املوصـل, وكـان الطـبقجيل قائـدا للفرقـة الثامنـة يف كركـوك, أمـا رفعـت 

 .»احلاج رسي فكان رئيس خمابرات اجليش
لقد أثرت هذا املوضوع آنذاك يف أحد االجتامعات التي كان يعقدها مجـال عبـد «

 ما بعد السحور, وكان حيـرض هـذه االجتامعـات  إىلالضيافةالنارص كل ليلة يف قرص 
عبد احلميد الرساج, وطعمة العـودة اهللا, ومـصطفي محـدون, وزكريـا حميـي الـدين, 
وعبد اللطيف البغدادي, ومل أكن أعلم آنذاك شيئا عن تفاصيل االتصاالت الـسابقة 

واف والطـبقجيل التي أجراها عبد املجيد فريد وعبد احلميد الرساج مع كل مـن الـش
هـل «: واحلاج رسي, وعالقتهام هبذه الثورة, قلت للرساج حمتجـا أمـام عبـد النـارص

تقصد يا عبد احلميـد بنـداءاتك املتكـررة مـن حمطـة خرابـو للطـبقجيل واحلـاج رسي 
ويعدمهم مع رفاقهم , هبم لعبد الكريم قاسم ليلقي القبض عليهم  ورفاقهام أن تيش

 .»جيوز لك ذلك?كيف  من الضباط اآلخرين?
إن  !إن هؤالء جيب أن يعدموا, نعـم إننـي أقـصد ذلـك«: أجابني الرساج بحقد«

الطبقجيل مل يزحف بفرقته ملساعدة الشواف يف املوصل, وإن عبد الكريم قاسم كـان 
 اتـصال مـع حرسـه اخلـاص, فلـامذا مل يتحـرك احلـاج يف قبضة يدي, ألنني كنت عىل

 .»رسي يف بغداد ?
*** 
١٤ 
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كيف جيوز لك أن تبـدأ الثـورة يف املوصـل طاملـا أن عبـد  ..عجبا :قلت للرساج«
 قاسـم الكريم قاسم يف قبـضة يـدك يف بغـداد ? أمل يكـن مـن البـدهيي أن يقـيض عـىل
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 .»بواسطة حرسه يف بغداد وأن تبدأ الثورة فيها فتتبعها بعد ذلك املوصل وكركوك?

 .» هذا النقاش فلم يتدخل وظل صامتا إىلستمعكان عبد النارص ي«
بقي لغزا بالنسبة يل السبب الذي جعل الرساج يذيع النـداءات بأسـامء الـضباط «

من إذاعة خرابو يف الغوطة, وإرصار الرساج أمام عبد النارص بأنـه يقـصد مـن ذلـك 
ألهنــم مل ينجــدوا ثــورة الــشواف, بــل شــاركني يف ذلــك ; إعــدامهم مــن قبــل قاســم 

ريون وكان التأويـل أنـه ربـام كـان الطـبقجيل واحلـاج رسي وجمموعـة مـن ذكـرت كث
هم من الضباط قريبني من حزب البعث, لذلك أجاز الـرساج لنفـسه الوشـاية ءأسام

وكـانوا , هبم, ولكـن الـذي تبـني أن هـؤالء الـضباط كـانوا ذوي اجتـاه قـومي عـريب 
 ىط وإجـرام, وهـذا مـا تبـد ما يرتكبه احلزب الشيوعي من هيمنة وتـسلناقمني عىل

 .»أثناء حماكمتهم
ــة نــارص« ــآمر الــرساج بمعرف ــاظم الطــبقجيل ورفعــت احلــاج رسي  عــىل أمــا ت ن

إعدامهم مجيعـا, فهـو أمـر ال يمكـن   إىلىورفاقهام وإذاعة أسامئهم من اإلذاعة مما أد
 .»وليةؤتعليله إال بانعدام الشعور باملس

*** 
١٥ 

<<<<^éÞ^m<<V]<h^éÆŠÖ]<íèõ†Öíé‰^éæ_<†‘^ßÖ]<‚fÃÖ<<^ãe]†Ş•]V<< <

 نقطـــة الالعـــودة فـــيام يتعلـــق بالديمقراطيـــة  إىلعبـــد النـــارص كـــان قـــد وصـــل
  .والدكتاتورية

ا وخملـصا يف ّمهـام كـان جـاد, إن احلقيقة التي ال ريب فيها أن مجال عبد النـارص «
عـاجزا علن سقوط دولة املخابرات, فإنه كان أحتقيق الديمقراطية السياسية, بعد أن 

عــن حتقيــق ذلــك, ألن احلــاكم يف أي نظــام دكتــاتوري يــصبح أســري األجهــزة التــي 
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أنشأها, وهكذا قبل مجال عبد النارص باحلجج الواهية التـي أوردهـا أعـضاء اللجنـة 
العليا لالحتاد االشرتاكي الذين هم أنفسهم كانوا جزءا أساسـيا مـن النظـام, وكـانوا 

 .»خطاء وانحرافاتأن ولني أكثر من غريهم عام جري مؤمس
*** 
١٦ 

…æ^¥<àæ<»<ê]†Ïµ<ÜÓu<ë`e<gu†è<÷<†‘^ßÖ]<‚fÂV<< <

 عنـدها نـارص بالواليـات املتحـدة يف اختيـار ىأما املـصلحة املـشرتكة التـي التقـ«
اللواء شهاب لرئاسة الدولة اللبنانية, فهـي أن عبـد النـارص كـان يعتـرب أن أي حكـم 

 اختيـار ل هـو عـدو لـه, فكانـت موافقتـه عـىلديمقراطي هو حكم نقيض لنظامه, بـ
 .»اللواء شهاب الرجل العسكري منسجمة مع مصلحته

*** 
١٧ 

<<<<<k{{Þ…çÎ<^{{Ú<]ƒc<í‰^éŠ{{Ö]<í{{éÛâ_<»<‚{{ÏjÃè<à{{Óè<<†{{‘^ßÖ]<‚{{fÂ
^’jÎ÷^eV<< <

كان مجال عبد النارص يعتقد كام ذكر يل مرارا أن السياسة هي االقتصاد, وأنـه ال «
 .»اقتصادتوجد سياسية وإنام يوجد 

*** 
١٨ 

^éßÊ<ä×–Ëè<^´cæ<ê‰^é‰<ð]…‡æ<‹éñ†e<gu†è<÷<†‘^ßÖ]<‚fÂV<< <

ــاريخ  إىلىاســتدعيت مــرة أخــر« ملتابعــة  م١٩٥٨ ســبتمربمــن  ٢٢ القــاهرة بت
البحث يف تشكيل احلكومة املركزية واحلكومتني التنفيذيتني, وفيام يتعلـق باحلكومـة 
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اقـك املـرصيني الـذين سـتختارهم أنـت أعلـم منـي برف :املركزية قلت لعبـد النـارص

للوزارة املركزية, ولكن البد أن أنقل إليك ما سمعته عن سيد مرعي هنا يف القـاهرة 
أمـا بـشأن الـوزراء   ,من أنه رجعي وغري خملص يف تطبيق قانون اإلصالح الزراعـي

 أن يعـني صـالح البيطـار ى أحـد مـنهم, ولكننـي أرالسوريني فـال اعـرتاض يل عـىل
كومة التنفيذية يف سوريا ال وزيرا يف الوزارة املركزية, وإنني ال أقول ذلك لرئاسة احل

 كام تعلم بحل احلـزب, ولكننـي ال ىبدافع العالقة احلزبية السابقة, فهذا أمر قد انته
 »  شخصا آخر بني الوزراء يمكنه إشغال هذا املنصب يف الوقت احلارضىأر

 .»ا للمجلس التنفيذييمكنني أن أعني الرساج رئيس«: قال نارص« 
 الـرساج أي موجـدة, إن عالقـة حـسنة أرجو أال تظن أنني أمحـل عـىل«:قلت له«

جتمعني به بعـد سـقوط عهـد الشيـشكيل, وربـام كـان الـرساج رجـل خمـابرات جيـد, 
إذا مل يكـن الـرساج مناسـبا لرئاسـة  :ولكنه ال يصلح لرئاسة احلكومة التنفيذية, قال

إن نـور الـدين كحالـة  :ني نور الدين كحالة, فقلـت لـهاملجلس التنفيذي فإنني سأع
هو رجل فني ممتاز, وقد كان موضع ثنـاء اجلميـع أثنـاء توليـه إنـشاء مرفـأ الالذقيـة, 

 .» ولكنه ال يتمتع بأية كفاءة قيادية أو سياسية
إنني ال أبحث عن الكفاءة السياسية, بل أبحث عن الكفاءة الفنيـة, وكـان  :قال«

االمتعـاض واالسـتغراب عنـدما اقرتحـت صـالح البيطـار كـرئيس  وجهه يبدو عىل
 .»للمجلس التنفيذي

 تـشكيل احلكومـة إننـي موافـق يف األسـاس عـىل«: ويف هناية املقابلة قلت لنارص«
ال رضورة «: املركزية, ولكنني فكرت طويال بأمر خمالفة ذلك للدستور املؤقت فقال

ام للجمهورية العربية املتحـدة يف املـستقبل بام أننا سنضع دستورا دائ, لالهتامم بذلك 
 .»القريب

*** 
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إنـه قـرر تـشكيل اللجنـة العليـا  )١٩٥٨مـارس :أي عبد النـارص  ( كام قال ... «
ا عبــداللطيف البغــدادي رئيــسا, وأكــرم احلــوراين نائبــ :لالحتــاد القــومي مــن الــسادة
 وأمحـد عبـد, وصـالح البيطـار , وكامل الدين حسني , للرئيس, وزكريا حميي الدين 

  .»وكامل رفعت أعضاء, الكريم 
 اختالف طبقـاهتم إن تنظيامت االحتاد القومي ستضم كافة املواطنني عىل : وقال«

وطوائفهم ونزعاهتم وآرائهم, باستثناء الـشيوعيني الـذين أعلنـوا عـداءهم للوحـدة 
 بلـورة إن اللجنـة العليـا سـوف تعمـل بإرشافـه عـىل : حل األحزاب, وقالورفضوا

 .»املبادئ الفكرية واالقتصادية واالجتامعية لالحتاد القومي
*** 

بوصــفه رئيــسا  م١٩٦٠ يونيــومــن  ١٢ وكــان عبــد النــارص قــد أصــدر بتــاريخ«
 :لالحتاد القومي عدة قرارات تنظيمية خاصة هبذا االحتاد

ــة ١« ــني اللجن ــ تعي ــألف ـ ــة, وتت ــومي يف اجلمهوري ــا لالحتــاد الق ــة العلي  التنفيذي
عبد اللطيف البغدادي, عبد احلكيم عامر, زكريا حميي الدين, حسني الشافعي,  :من

أنور الـسادات, كـامل الـدين حـسني, نـور الـدين طـراف, نـور الـدين كحالـة, أمحـد 
رفعـت, عبـد سـتينو, عبـد املـنعم القيـسوين, كـامل إصربي, رمـزي  عىل الرشبايص,

 .»احلميد الرساج, أجمد الطرابليس, طعمة العودة اهللا, أمحد حنيدي, مجال الصويف
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٢٠ 
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çâ<^ãÃßµæ<V<< <

بذر مجال عبد النارص باسم هذه الرتكيبـة اجلديـدة التـي سـامها تنظـيام بـذور  ...«
 ات بني الوزراء املركزيني والتنفيـذيني, وخلـق بيـنهم نزاعـا عـىلاخلالفات واملشاحن

 الــرئيس عــن أحــدهم اصــالحيات ال وجــود هلــا فعليــا بــني أيــدهيم إال بمقــدار رضــ
 .»ىبالتقرب والزلف

*** 
٢١ 

„{{Æ<Ì{{éÒïÅ]†{{‘<†{{‘^ßÖ]<‚{{fÂ<<<êÞ]…ç{{£]–<í{{è]‚e<„{{ßÚ<ë]‚{{ÇfÖ]<
<ì‚uçÖ]V< <

القـرار  ١٩٥٨ مارسمن  ٢٩ اريخدمشق أصدر عبد النارص بت  إىلبعد عودتنا «
 :التايل
اللطيف حممود البغدادي نائـب رئـيس اجلمهوريـة  خيتص السيد عبد :مادة أوىل«

ون ؤبالنظر يف رسم وتنـسيق الـسياسة العامـة يف اجلمهوريـة العربيـة املتحـدة يف الـش
 .»االقتصادية واإلنتاجية ومراقبة التنفيذ بعد اعتامدها

 أكرم احلوراين نائب رئيس اجلمهوريـة بـالنظر يف رسـم خيتص السيد :مادة ثانية«
ون االجتامعيـــة ؤوتنـــسيق الـــسياسة العامـــة للجمهوريـــة العربيـــة املتحـــدة يف الـــش

 .»واخلدمات العامة ومراقبة التنفيذ بعد اعتامدها
*** 
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٢٢ 

<l^ÛéÛ’{{i<í’{{Î{{qƒç´<Œ^{{éÞ^e<†{{ãÞ^<¤ë]‚{{ÇfÖ]<êÞ]…ç{{£]<l^{{Êø<
<íè^ãßÖ]<»<^ÞçÓéÖŞé‰<k †‘^ßÖ]<‚fÂ<ì†V<< <

حني اجتمعت اللجنة حتدث السيد البغدادي فحرص مهمتها يف وضع التصاميم «
لالستفادة من هنر بانياس داخل أرايض سوريا, متجاهال كل املناقـشات التـي دارت 

لـيس املوضـوع : يف جلسة جملس الوزراء, فقامت بيني وبينه مناقشة حادة وقلت لـه 
ــان األ ــو ك ــصاميم, إذ ل ــاك حاجــة حلــضوري موضــوع ت ــت هن ــا كان ــذلك مل ــر ك م

ا وأعتقـد أنـك ًوحضورك وحضور معظم أعـضاء هـذه اللجنـة, فأنـا لـست مهندسـ
أيضا مثيل ال حتمل شهادة اهلندسة ومثل معظم أعـضاء هـذه اللجنـة, وأن املوضـوع 
سيايس وقومي خطري, إنه وضع خطـة ملنـع إرسائيـل مـن حتويـل جمـري هنـر األردن, 

طــل ال هــو وال احلاصــباين مــرشوع إرسائيــل كــام يتبــني مــن فنهــر بانيــاس ال يع
اإلحصاءات والدراسات التي قدمتموها لنـا أنـتم بالـذات, فكيـف تريـدون منـا أن 

مـع أننـي  نتجاهل هذا املوضـوع القـومي اخلطـري لنبحـث يف أمـور هندسـية حمـضة?
 وضـع تـصاميم حتـول دون اسـتفادة إرسائيـل مـن كـل موافق واجلميع موافقون عىل

 .»قطرة ماء تذهب إليها من هنر احلاصباين وبانياس وعلينا أن نقنع لبنان بذلك
إنـه ينفـذ التعلـيامت التـي تلقاهـا مـن : موقفـه قـائال  عـىل  البغـدادي مـرصاىبق«

صـربي الـذي اسـتمهلنا  عـىل الرئيس, فحصلت مشادة بيني وبينه مل ينهها إال الـسيد
 .باخلرب الذي حيل هذا اخلالفحلظات ريثام يتصل بالرئيس هاتفيا ليأتنا 

 ال بأس من بحث املوضـوع مـن الناحيـة الـسياسية باإلضـافة«: صربي عىل قال«
بحــث مــسألة اســتثامر ميــاه بانيــاس, فــرسرت لــذلك واعتربتــه حتــوال يف موقــف  إىل

: الرئيس, ومل أكتم رسوري وأردت أن أشجع إخواننا الـوزراء املـرصيني فقلـت هلـم
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 احلـرب ألدت هلـا يف الـسابق  إىل كانـت هـذه القـضية تـؤديال ختشوا احلرب, ولـو«

عندما كانت سـوريا وحـدها يف امليـدان, ومـع ذلـك فلنفـرض أننـا دخلنـا يف حـرب 
 .»فإن هذا املوقف ال مناص منه وهو مفروض علينا, شاملة مع إرسائيل 

*** 
٢٣ 

êÚøÂý]<Ì×~jÖ]V<< <

  إىلالوفـد املـرصيمـع  يتحدث احلـوراين آسـفا عـن خروجـه بمحنـة مـن رحلتـه
 .االحتاد السوفيتي

كشفت زيارة االحتاد السوفيتي إسفاف جهاز عبد النارص الـسيايس واإلعالمـي «
 .» درك يدعو للرثاء واحلزن إىلوختلفه

*** 
٢٤ 

<<…^mû]<<íé‰^éŠÖ]<<<<<<<<<<»<†Ú^{Â<Üé{Ó£]<‚fÂæ<†‘^ßÖ]<‚fÂ<íÏè†ŞÖ<ì†Ú‚¹]
^ÛjÂ÷]<î×Â<<l]†e^~¹]<ìˆãq_V< <

 ما كانت تعكسه طريقة عبد  إىلن التوقف قليال لإلشارة بوضوحوهنا البد يل م«
كـل  عىل  أجهزة املخابرات من آثار مدمرةالنارص وعبد احلكيم عامر يف االعتامد عىل
 هزيمة اخلامس من يونيو التي أعلن عبـد  إىلاملرافق احليوية, منذ ما قبل قيام الوحدة
لقد نشأت خالل «: عبد الغني قنوتقال يل   ,النارص بعدها سقوط دولة املخابرات

وجودي يف اجليش املرصي ـ الذي نقلت إليه إثـر قيـام الوحـدة ـ صـداقة بينـي وبـني 
أحد املرصيني من األساتذة الضباط يف كلية األركان, وكنت أتعجـب ممـا بـدا يل مـن 
ازدواج شخصيته, فهو يف جمالسه اخلاصة إنـسان مثقـف ذكـي, لكنـه مل يكـن كـذلك 
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 : يف كلية األركان, وملا سألته عن رس هذا االزدواج يف شخصيته قال يلخالل عمله
فأنا أحاول أن أبقي أكثر مدة ممكنة يف اجلـيش,وال  ! ذلك يا عبد إىلإنني مضطر«

أريد أن أرسح منه, ولكننـي أظـن أن ذلـك لـن ينفعنـي طـويال ألن املـشري لـه عيـون 
 .»بب قدرته واستقامته الوضع بسترصد الضباط فترسح من تعتقد بخطره عىل

 فئة ومن املؤسف أن االزدواجية يف شخصية اإلنسان العريب مل تعد مقترصة عىل«
ــبالد التــي  ــة يف ال ــام أصــبحت طابعــا عــام للشخــصية العربي قليلــة مــن النــاس, وإن

االهـتامم هبـذه  إىل  بعـض الدارسـني النفـسينياتسترشي فيها أجهـزة القمـع, ممـا دعـ
 .»تساهم يف حتطيم شخصية اإلنسان العريبالظاهرة املؤسفة التي 

 عنـد اجتامعنـا بإخواننـا الـضباط املـرصيني لقد كنا نتـسىل :وقال يل قنوت أيضا«
 أن أحـد ىبالتنبؤ عمن ستطاله قوائم الترسيح, وكثريا ما صدقت هذه التنبـؤات حتـ

وا دانتـ إزاي عم تعرفوا قوائم الترسحيات?«: ذلك مازحا عىل زمالئنا املرصيني علق
ثـم وصـف  .إننا نتنبـأ بتـرسيح مـن يتمتـع باالسـتقامة والقـدرة«: قلنا له  خمابرات?

إمخـص  إىل إن هذا الوضع هو نظام خمابرات ومباحث من رأسـه :قنوت النظام قائال
 تشاؤمه الشديد من املستقبل, وكان هذا احلديث بعد شهور مـن قيـام ىقدميه, وأبد

 .»الوحدة
*** 
٢٥ 

<<<<<^nÖ^mV<Ú]…Ù^’ËÞ÷]<^<ÐéÛÃÖ]<†‘^Þ<êÂææ<mù]<Ðè‚’Ö]<†Úbje<V<< <

  ?سوريا بالفشل الذريع يف حكمها  إىلنارصكيف أساء 
  .عبد النارص يفقد الثقة السورية تدرجييا

ولني ؤوهكذا بـدأ مجـال عبـد النـارص يفقـد شـيئا فـشيئا الثقـة بـه يف قلـوب املـس«
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لتــي كــان يلجــأ إليهــا مــستعينا الــسوريني كلــام تكــشفت هلــم أســاليبه يف االســتغفال ا

 .»بجميع ما يملك من وسائل وأجهزة
*** 
٢٦ 

<<<<†‘^ßÖ]<‚fÂ<‹éñ†Ö]<̂ è^ÃÚ<á^Ò<<æ<HoÃf×Öè<Â<ovf<{Û<<<<<o{ÃfÖ]<ë^{Ãè<à
ŠÚ<äf’ßéÖö<÷æàÂ<^è…ç‰V<< <

ول سـوري يكـن العـداء ؤمـس عـىل غايته كان البـد مـن االعـتامد إىل وللوصول«
 رهاقيام هبذه املهمـة, وقـد وقـع اختيـحلزب البعث, يؤيده ويمنحه مجيع السلطات لل

 .»ضابط املخابرات عبد احلميد الرساجعىل 
*** 
٢٧ 

<<<<<<<<<<h†{Î<Ø{e<°è…çŠÖ]<äñ^Ë×u<…^éj}]<àŠ¬<<†‘^ßÖ]<‚fÂ<<ä{éÖc<<<<<<Ü{â<łà{ÿÚ
äi^ãqçi<‚•V<< <

ومع األسف الشديد, فإن مجـال عبـد النـارص دق بحمالتـه اهلوجـاء علينـا دون «
ة, املسامر األول يف نعش الوحـدة, كـام دق املـسامر الرجعية السوري عىل مربر, اعتامدا

الثاين يف نعشها عند ملئه املراكز الشاغرة للمجلس التنفيذي السوري يف هناية زيارته 
 .»لسوريا

*** 
٢٨ 

دهـشا ن البوليسية التي حكم هبا الـرئيس عبـدالنارص سـوريا مةيتعجب من العقلي
 :الث شخصيات يف الدولة من قيام امللحق العسكري بتفتيش حقائب أكرب ث
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القـاهرة, فهيـأ لنـا عبـد   إىلويف تلك الفرتة استدعي عبد النارص اللجنة الثالثيـة«
طائرة خاصة أقلعت من مطـار املـزة, )  كان هو امللحق العسكري(املحسن أبو النور 

العقلية التي حكم هبـا نظـام عبـد النـارص سـوريا أن عبـد املحـسن أبـو  عىل ومما يدل
 بتفتيش حقائـب نـائبي رئـيس اجلمهوريـة عبـد اللطيـف البغـدادي وأكـرم النور أمر

 .»احلوراين ووزير الداخلية زكريا حميي الدين
*** 
٢٩ 

<àÂ†<ÌéÒ†‘^ßÖ]<‚fÂ†Ú^ÃÖ<<l^éuø‘<^è…ç‰<ÜÓuJ<< <

ثالثـة قـرارات مجهوريـة  ١٩٥٩ أكتـوبر ٢٢ أصدر مجـال عبـد النـارص بتـاريخ«
ا بـصالحيات رئـيس ًسـوريا مـزود عـىل ر حـاكامتقيض بتعيني املشري عبد احلكيم عام

 . اجلمهورية
تنظيم االحتاد القـومي يف اإلقلـيم  عىل ويقيض القرار األول بتويل املشري اإلرشاف

 .السوري
 :الثاين فيقيض بام ييل  أما القرار

الــسياسة العامــة ومراقبــة تنفيــذ مجيــع القــرارات التــي تــصدر  عــىل أ ـ اإلرشاف«
وال عـن ذلـك أمـام رئـيس اجلمهوريـة, ؤ اإلقليمني, ويكون مـسلتدعيم الوحدة بني

وإصدار القرارات واألوامـر التـي تـدخل يف اختـصاص رئـيس اجلمهوريـة, وذلـك 
 .»بموجب القوانني والقرارات النافذة يف اإلقليم السوري

ب ـ اعتامد برامج املرشوعات الالزمـة لإلقلـيم الـسوري يف حـدود االعـتامدات «
 .» امليزانية ومتابعة تنفيذهااملدرجة هلا يف

جـ ـ النظر يف توصـيات املجلـس التنفيـذي الـسوري ويف مـرشوعات القـوانني, «
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ــها ــل عرض ــيم قب ــذا اإلقل ــذها يف ه ــرتح تنفي ــة املق ــذلك يف امليزاني ــىل وك ــيس  ع رئ

 .»اجلمهورية
ـــىل د ـ اإلرشاف« ـــات  ع ـــصالح واإلدارات واهليئ ـــيم امل ـــق بتنظ ـــا يتعل ـــل م ك

ولني ؤقليم السوري, ويكـون الـوزراء التنفيـذيون يف اإلقلـيم مـسواملؤسسات يف اإل
 .»أمام املشري يف كل ما يتعلق بتنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ فورا

يقيض بربط مديرية الدعاية واألنباء يف اإلقلـيم الـشاميل  :فهو :أما القرار الثالث«
حلميـد الـرساج, بيـنام كانـت يف ا ورئـيس املخـابرات الـسورية عبـد, بوزير الداخلية 

 .»السابق مرتبطة مبارشة برئيس اجلمهورية
*** 
٣٠ 

<íÎøÂ<†‘^Þ<Å]†‘æ<†Ú^Â^eì‚uçÖ]<ð^ãjÞV<< <

 هل كانت الجتثاث البعث ?: يتساءل مبكرا عن مؤامرة داود عويس 
مجال عبـد النـارص, أم أهنـا مبـادرة  عىل هل كانت مؤامرة عويس حماولة انقالبية«

 سـمعتهم, والسـيام أن قيادات حزب البعث وعـىل عىل استهدفت القضاءمن املشري 
سوريا مل تكن إقصاء قيـادات حـزب البعـث  عىل مهمة املشري عندما عني حاكام عاما

 .»عن احلكم فحسب, بل كانت اقتالع جذور هذا احلزب من سوريا وخارجها
ن يكـون مل يكن يساورين أي شك عندما فاحتت عبـد النـارص بمـؤامرة عـويس أ«

مجال عبد النـارص, وقـد اعتقـدت أن مظـاهر الدهـشة  عىل املشري قد استهدف التآمر
 وجه عبد النارص عنـدما أخربتـه هبـا سـببها عـدم اطالعـه عىل واالنزعاج التي بدت

هذه القضية ـ كام قال ـ وأهنا كانت بمبادرة من املشري عبـد احلكـيم عـامر لينفـرد عىل 
ن املؤامرة متت بمعرفة عبد النارص فكانـت دهـشته بحكم سوريا دون معارض, أو أ
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 .»وانزعاجه من قبيل التمثيل
كنت عازفا منذ قيام الوحدة عن أي فضول ملعرفة املشاكل التي حتدث بني مجال «

عبد النارص وبني وزرائه ورفاقه من العـسكريني, ولكـن الـذي بـدا يل بوضـوح منـذ 
والسيام عند تشكيل الوزارة املركزية قيام الوحدة ومنذ تشكيل أول وزارة يف دمشق 

القاهرة وإقامتي فيها, أن مجال عبد النارص كان يطلب منـي عنـدما يقتنـع   إىلوجميئي
 .»بوجهة نظري يف أمر من األمور أن أقنع املشري وأتفاهم معه عليها

كـان لـدي يقـني بـأن املـشري هـو الـرشيك الفعـيل الوحيـد يف احلكـم جلـامل عبــد «
اقه العـسكريني اآلخـرين, وأن سـبب ذلـك الـصداقة اخلاصـة بيـنهام النارص دون رف

يوليـو, تلـك الـصداقة التـي اقرتنــت مـن ٢٣ التـي توطـدت منـذ مـا قبـل قيـام ثـورة
أحـد أشـقاء عبـد   إىلباملصاهرة, وقد حرضت يف بيت املشري حفلـة عقـد قـران ابنتـه

 .»النارص
 .خوته فقد كان أخا غري شقيق إيقصد أحد 

*** 
٣١ 

<á^{{Òà{{Ú<^v{{•]æl„{{ËÞ<{{Ö]<í{{ÂçÛ]<l^Ê†’{{i<<ëæøvß{{Ö]<hø{{ÏÞ]<
¹^e<ì‚é¢]<ÜãjÎøÂ<†Ú^ÂV<< <

حكمـة املـشري, دون  عىل جمراها الطبيعي اعتامدا  إىلولذلك أعلنوا عودة األمور«
أي ذكر لـرئيس اجلمهوريـة مجـال عبـد النـارص, وهـذا مـن األخطـاء التـي ارتكبتهـا 

مجال عبد النارص بالرغم من حماولة تـاليف هـذا احلركة والتي أثارت بالريب شكوك 
 .»اإلغفال يف األغاين والتعليقات التي أذيعت بعد البيان التاسع

*** 



<íè†‘^ßÖ]<ˆéÖ^â<» SX
 
٣٢ 

<½^f•<àÚ<íÚæ^Ï²<]çãq]çè<<áçéeøÏÞ÷]Üé¿ßi¹]<ë†ŠÖ]<V<< <

فمن املحتمل أن يكون هنالك إيعاز مـن املـشري للـضباط املـرصيني مـن تنظيمـه «
موا االنقالبيــني, ويمكــن أيــضا أن يكــون اتفــاق املــشري عــامر مــع الــرسي بــأال يقــا

االنقالبيني منذ اليوم األول كان كافيا المتنـاعهم عـن املقاومـة, ألن هـذا االتفـاق مل 
 .»يكن رسيا, بل تم اإلعالن عنه رصاحة يف البالغ التاسع

*** 
٣٣ 

<ÄŞÏéÖ<äe^Ş}<îÏÖ_<†‘^ßÖ]<‚fÂØÚù]°éeøÏÞ÷]<ÄÚ<Üâ^ËjÖ]<»<<V< <

  إىلوالــذي يبــدو أن املــشري عبــد احلكــيم عــامر الــذي ذهــب منــذ اليــوم األول«
القاهرة, قـد عـاود حماولتـه إلقنـاع عـد النـارص ـ بعـد حماوالتـه املتكـررة مـن دمـشق 
بواسطة الالسلكي ـ أن احلركة ال تـستهدف الوحـدة, وإنـام تـستهدف حتقيـق بعـض 

حلهـا, ولكـن مجـال  عـىل تفق معهماملطالب التي ختص اجليش, وهي املطالب التي ا
ليقطـع كـل أمـل ..  خطابـه ى مـا يظهـر, فـألقعىل عبد النارص مل يقنع بأقوال املشري ,

 .»بالتفاهم مع ضباط االنقالب
  

٣٤ 
†‘^ßÖ]<‚fÂ<”†u×Â<î<<ëæøvßÖ]<ÄÚ<]†i^e<áçÓè<á_V< <

 لقد كان مجال عبد النارص منـذ صـبيحة اليـوم األول حلركـة الـنحالوي مـصمام«
 أي تفــاهم مــع احلركــة, فأصــدر بوصــفه القائــد األعــىل عــىل أن يقطــع الطريــق عــىل



£]<Ý†Ò_<l]†Ò„Ú<»<†‘^ßÖ]<‚fÂ<‹éñ†Ö]<ì…ç‘êÞ]…ç SY 

ــاء ضــباطهم  ــبهم وإعف ــدهم مــن رت ــرا بعــزل املتمــردين وجتري ــسلحة أم للقــوت امل
 .»وهذا يعني دعوة اجليش للتمرد عليهم وإهدار دمهم .وجنودهم من كل والء هلم

*** 
٣٥ 

<<<H<êÞ]…ç£]<<<<l]çß{‰<‚Ãe<<H<<<<á_<xq†{è<<<<<Ú]ö{²<ê{<^{Úì†<<<<<k{Þ^Ò<‹èç{Â<
^énÃe<^è†Ú^Â<^eøÏÞ]<<†‘^ßÖ]<‚fÂ<‚•V< <

وهكذا افتتح مجـال عبـد النـارص بمناسـبة حمادثـات الوحـدة الثالثيـة حمـرض ... «
حتقيق بقضية الضابط داود عويس مستجوبا ميشيل عفلق وصـالح البيطـار واملـشري 

عنـد آن واحد, دون أن يمس املشري بـصورة مبـارشة, فوقـف باسـتجوابه ) يف(عامر 
هذا احلد عندما رصح بأن مؤامرة عويس كانت حماولة خلـق شـعور يف اجلـيش ضـد 
مجال عبد النارص, وأن التفاهم مع املشري ممكن ولكن التفاهم مع مجال عبـد النـارص 

 ).حمادثات الوحدة الثالثية ٥٨ ص. (غري ممكن
*** 
٣٦ 

<íµˆâMURS<kËÒ<íÏéÏu<†‘^ßÖ]<‚fÂ<Ý^¿Þ<æ<å…]†‰_V< <

 مباحثات الوحدة الثالثية, وبعد األحـداث التـي تلـت اخلـامس مـن بعد قراءيت«
يونيو يف مرص, بدأت ظالل من الشكوك تراودين حول دور املشري يف قـضية مـؤامرة 

فلقد أصبحت مياال لالقتناع أن هذه القضية كانـت حماولـة جـادة مـن قبـل   ,عويس
ل عبـد النـارص, كـام املشري للقيـام بـانقالب ـ باالتفـاق مـع حـزب البعـث ـ ضـد مجـا

ـــة ـــشري يف حرك ـــدور امل ـــن٢٨ أصـــبحت شـــاكا ب ـــي أدت  م١٩٦١ ســـبتمرب م الت
 .»لالنفصال
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إن هزيمة يونيو كشفت طبيعة نظام عبد النارص وكثريا من أرساره, والسـيام مـا «

, ووضع اجليش, والعالقـة مـا ىيتعلق منها بدور دولة املخابرات, ودور مراكز القو
عبد احلكيم عامر, لكن األدلة التي قطعت كل شـك عنـدي بني عبد النارص واملشري 

مجال عبد النـارص أو هتديـده هبـا, تلـك  عىل هي حماوالت املشرية املتكررة لالنقالب
املحــاوالت التــي حتــدث عنهــا عبــد اللطيــف البغــدادي يف مذكراتــه التــي نــرشها يف 

اجلـزء  ٢١٨ ــ ١٦٧. (أواسط السبعينات, وقد رشح فيها تفاصيل هذه املحـاوالت
 ).الثاين

*** 
٣٧ 

<<<<<<<<<ÜéÓ£]<‚fÃÖ<ífè†Ú<íè†ÓŠÂ<l]…]†Î<àÂ<ÌÓè<ë…çŠÖ]<é¢]
<†Ú^ÂV< <

وقد نرشت قيادة اجليش الـسوري بعـد االنفـصال صـورة لألمـر الـذي أصـدره «
املشري عبد احلكيم عامر بانسحاب اجليش السوري من املعركة بعـد اسـتيالء اجلـيش 

 .»ألرض احلراممنطقة التوافيق يف ا عىل اإلرسائييل
*** 
٣٨ 

<<<á_<êÞ]…ç£]<‚Ò`i<]„Óâ<<<<ëæøvßÖ]<íÒ†u<<kÞ^Ò<àÚ<]ðˆq<<<hø{ÏÞ]
ë†Ú^Â<î×Â<<†‘^ßÖ]<‚fÂV< <

يمكننا أن نؤكد أن هدف ضباط حركة النحالوي هو االشرتاك يف حكم سوريا «
  إىلحتت قيادة املشري عبـد احلكـيم عـامر, لـذا طلبـوا مـن املـشري أن يـصطحبهم معـه

ل مجال عبد النارص بـام اتفقـوا عليـه مـع املـشري عـامر ملـا أدت حركـة القاهرة, ولو قب
ولكــن عبــد النــارص يف ظــل خالفــه الطويــل مــع املــشري,  االنفــصال,  إىلالــنحالوي
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والذي أشار إليه عبد اللطيـف البغـدادي يف مواضـع متعـددة مـن مذكراتـه, مل خيـدع 
هبذا املوقف الذي كان حلقة تالية ملؤامرة الضابط عويس التي أرشت إليهـا بالتفـصيل, 
وقد انتهت هذه السلسلة من املؤامرات بمحاولة املشري االنقالبية األخرية التـي جـرت 

 .»بعد هزيمة اخلامس من يونيو, وكان الضابط جالل هريدي من أركاهنا
*** 
٣٩ 

^ãe<ØÖ‚è<Ö]<í×‘^ËÖ]<í’ÏÖ]Â<<î×<äjè†¿ÞV< <

إن أحد الضباط من سالح املدفعية كان قد أبلغه عن طريق مكتبه يف أوائل يناير «
عـن وجـود تنظـيم رسي يف اجلـيش باسـم الـضباط األحـرار, وأن هـذا  ١٩٦٢ عام

التنظيم يرأسه الـضابط حـسن رفعـت, وأن هلـذا التنظـيم جلنـة تأسيـسية مكونـة مـن 
: أي ماســمي( النقـالب يف سـوريا مخـسة عـرش عـضوا, وأنـه الحـظ قبـل حـدوث ا

بثالثــة أشــهر أن أحــاديثهم يف اجتامعــاهتم  )م١٩٦١ ســبتمرب مــن٢٨ االنفــصال يف
كانت تدور حول الوضع القائم يف مرص والفساد واالنتهازية واالستغالل, وأنه لـن 

 األمـر هذا الفساد املنترش إال إذا ختلصوا من مجال عبد النارص, وأن يتـوىل عىل يقيض
ــ إن مــا أخــربه الــضابط مــن « :بالد بــدال منــه عبــد احلكــيم عــامر, وقــال مجــاليف ال

إن تركيـز « :معلومات قد تأكـد بنفـسه منهـا, وأهنـا صـحيحة, وأن الـضابط قـال لـه
واسـتمر بعـد  )االنفـصال( اهلجوم قد بدأ أثناء وجـودهم يف سـوريا قبـل االنقـالب
القيـام بـانقالب يف شـهر ىل  عـعودهتم للقاهرة, وأن االتفاق تم بني أعـضاء التنظـيم

 . ١٩٦٢ مارس
 : كام جاء يف مذكرات البغدادي

املعاش مـن املتـصلني بموضـوع   إىلضابطا ٢٥ إن مجال عبد النارص أمر بإحالة«
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داود عويس املتهم بإرسال منشورات رسية باسم الضباط األحرار, كـام أمـر كـذلك 

  .اليوزبايش حسن رفعت عىل بإلقاء القبض
 :هذه األحداث بقوله عىل دي أخريايعلق البغدا

تسوية اخلالف مع عبد احلكيم, وال كيف متـت  عىل إنه ال يعلم كيف عمل مجال«
 مل يذكر يل شيئا عنها, وقـد بقيـت القيـادات العـسكرية التـي ًهذه التسوية, ألن مجاال
 .»نقلها من أماكنها دون تغيري عىل كان من الواجب العمل

*** 
٤٠ 

ÖéØ<‚è‚q<î×Â<‘<ív<Ö]<íè†¿ßÖ]e<êÞ]…ç£]<àÚa<^ãV< <

لقد كان ضباط االنفصال يطمعون بحكم سوريا حتت قيادة املشري عبد احلكـيم «
  .»ذلك سابقا ـ   إىلعامر ـ كام أرشت

الذي اقترص فيـه ضـباط  م١٩٦١  سبتمرب من٢٨ يوم ٩ وهلذا صدر البالغ رقم«
 مـع املـشري, ولكـن هـذه املطالبـة بإصـالح أوضـاع اجلـيش باالتفـاق عـىل االنفصال

عبـد النـارص فـرفض مـصاحلتهم واعتـربهم عـصاة متمـردين,  عـىل املحاولة مل ختف
القاهرة الذي مل يتمكن من إقناع نارص بالتفاهم مـع الـنحالوي   إىل املشريىواستدع

 .»ومجاعته يف اجليش
هذا كان موقف مجال عبد النارص, أما موقف اجليش الـسوري فقـد أثـار الـبالغ «
 لقد هدد العديد من قطاعات اجليش الـنحالوي ىاحتجاجه بل وثورته, حت ٩ رقم

رءوسهم إذا مل يرتاجعوا عن الـبالغ  عىل ومجاعته بأهنم سيهدمون مبني وزارة الدفاع
 .»املذكور

*** 
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٤١ 

<áû]æ<VçÃÞ±c<<<†Ú^Âæ<†‘^ßÖ]<‚fÂ<íÎøÃÖ<†Óf¹]<äÛééÏiV< <
عله حمبوبا, فقد كان متواضـعا ودودا كان املشري عامر يتمتع بصفات صعيدية جت«

ألتباعه ومريديه, ومنفذا ملصاحلهم, وعيل صلة مبارشة معهم, وذا نخـوة ملـساندهتم 
وحل مشاكلهم, وكان يعترب بنظر الكثريين من املتصلني به أنه رجل شـعبي وقريـب 
من الناس, وقد شعرت منذ اليوم األول إلعالن الوحدة وأثناء املداوالت يف دمشق 
لتشكيل أول حكومة, بأن املشري كان له الرأي األول بعد عبد النـارص, وعنـدما كنـا 

املشري عبـد احلكـيم عـامر,   إىلنختلف مع مجال عبد النارص كان يطلب منا أن نرجع
كام كنا نشعر بعد كل اجتامع للوزارة املركزية, بـأن للمـشري مكانـة خاصـة بـني مجيـع 

, فهو الوحيد الذي كان يشارك مجـال عبـدالنارص الوزراء من ضباط الثورة السابقني
 .»يف صنع القرارات دون أن نشعر بأي تناقض بينهام

*** 
٤٢ 

<á_<†{{Óf¹]<ä‰^Š{{uc<<…^nòj{{‰øÖ<¼{{Ş−<á^{{Ò<†Ú^{{Â<Üé{{Ó£]<‚{{fÂ
<^è…çŠeV< <

ًكان املشري عامر خيطـط منـذ قيـام الوحـدة ألن جيعـل سـوريا قطاعـا خاصـا بـه, « ً
املستويني السيايس والشعبي, ولشعوره بأن حـزب   عىل اجليش أوىمستو عىل سواء

البعث كان مواليا لعبد النارص, قام منذ العام األول للوحدة بتفريغ اجليش السوري 
القـاهرة, واسـتبدل   إىلمن الضباط القريبني مـن البعـث الـذين تـم نقلهـم بالتـدريج

كـزه بنقـل مواقعهم يف اجليش بضباط التكتل الشامي املناهض للبعـث, كـام دعـم مر
اجليش السوري, واستمر يف ذلـك   إىلالعديد من أعضاء تنظيمه الرسي من الضباط

 .» تاريخ االنفصالىحت
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٤٣ 

<<»<{{¹]<|^{{¨^{{Ãec½^f–{{Ö]<<<<<<é{{¢]<à{{Â<àè†mö{{¹]<°è†{{‘^ßÖ]
<ð]…‡æ<Üâ…^éj}^eV< <

أما بالنسبة للمشري عبد احلكيم عامر فقد كانت التعديالت الوزارية التي جرت «
عـدد   إىلللمجلس التنفيذي السوري مناسـبة إلسـناد بعـض الـوزارات ١٩٦٠ معا

أكـرم الـديري, وطعمـة العـودة اهللا,  :وهم, من ضباط اجليش السوري واملوالني له 
ومجال الصويف, وأمحد جنيدي, فأصبح املجلس التنفيذي الـذي تـشكل مـن هـؤالء 

 كحالـة يف قبـضة املـشري العسكريني ومن بعض الفنيني برئاسـة املهنـدس نـور الـدين
 .»عبد احلكيم عامر

*** 
٤٤ 
<†‘^ßÖ]<‚fÂ<ÙçfÏÖ<êÞ]…ç£]<^â‚Þ]^Ãedeé¢]<àÂ<ä^f•<V<< <

 : قال احلوراين أيضا ) التي ظلت حمرية له (وعن هذه اجلزئية 
ومن املدهش أال يدرك عبد النارص ـ بالنسبة ملصلحته ـ أن قيمة هـؤالء الـضباط «

هي بقـاؤهم يف اجلـيش, وهـو ال جيهـل  )١٩٦٠ يف مارس( الذين اصطنعهم وزراء
بأنه ليس هلم أي قيمة سياسية أو خربة فنيـة أو كفـاءة علميـة أو إداريـة يـستفيد منهـا 
النظام, والشك عندي أن شطب هؤالء الـضباط مـن اجلـيش وتعييـنهم وزراء كـان 

 .»بدافع من املشري عبد احلكيم عامر
*** 
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٤٥ 

íè^Ã¹]<ì…öfÖ]<ì`Þ^è…ç‰<»<êÚçÏÖ]<^ ÷]<»<†Ú^ÃÖ<V<< <

وهكذا أصبحت مقرات االحتـاد القـومي يف سـوريا مراكـز ملقاومـة املـشري عبـد «
احلكــيم عــامر, والنتقــاد نظــام مجــال عبــد النــارص, كــام جــرت حمــاوالت للتظــاهر 

واستغلت عنارص اليمـني التـي تـرضرت مـن  )النقل الداخيل واملخابز( واإلرضاب
و, وهبذه املناسبة أذكر أن الـدكتور مجـال أتـايس زارين يف تلـك الفـرتة التأميم هذا اجل

 .»إن اليمني السوري متفائل باقرتاب ساعة الفرج :وقال يل
لقد كان من نتيجة اجلو الذي ساد سوريا بعد عودة الرساج, أن أصـدر الـرئيس «

لـسوري عبد النارص مرسوما يقتيض بإدماج االحتاد القومي يف كل مـن اإلقليمـني وا
 دور الـرساج كـأمني رس لالحتـاد القـومي يف ىواملرصي, وبموجب هذا التدبري انتهـ

 سوريا, كام أرسل املشري عامر قوة عسكرية أغلقت مقرات االحتـاد القـومي, إضـافة
فإن وزير ; هذا القرار   إىلصدور قرار بتوحيد املخابرات بني اإلقليمني, واستنادا إىل

 ان قد أصدر قرارا بنقـل ضـباط املخـابرات الـسورينيالداخلية املرصي عباس رضو
القاهرة, وملا مترد هؤالء الضباط, وامتنعوا عن تنفيذ أوامر النقـل, أصـدر املـشري  إىل

املتمـردين واملمتنعـني توطئـة ملحـاكمتهم,  عـىل عبد احلكيم عامر أمرا بإلقاء القـبض
 .»لبنان, وتواري بعضهم اآلخر  إىلفهرب بعضهم

, م١٩٦١ سـبتمرب مـن٢٢ و قدم الرساج استقالته التي أعلنت يـومويف هذا اجل«
 .»أي قبل عدة أيام من تاريخ االنفصال

*** 
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 ثـورة ولذلك فإن عبد النارص اهتم البعثيني بعد اختالفه معهم بأهنم رسقـوا منـه«
 .»الثامن من مارس

*** 
٤٧ 
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 عـىل إن االحتاد السوفيتي اتفق مع مجال عبـد النـارص :قال يل عن لسان بكداش«
 ذلـك فرصـة مناسـبة ىوإن خالد بكداش يـر م١٩٦٦ فرباير من ٢٣ تأييد انقالب

 .»ني االشرتاكيني العرب والشيوعينيللتعاون ب
*** 
٤٨ 
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 :ويقول )عفلق( ويف موقف آخر يقف األمني العام األستاذ«
 ىإن عبد النارص هو أشد خطرا من بريطانيا, وإن مرص تعتـرب نفـسها دولـة كـرب«

ة أشـهر مـن قيـام الوحـدة, وهلا فيه مطامح إقليمية, وبعـد سـبع, يف الرشق األوسط 
 .»سبعة أشهر فقط خططت عملية انقالبية مل تنل موافقة املؤمنني

*** 
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هـذا  عىل مل خيطر ببايل آنذاك أن جييبني عبد النارص عندما فاحتته برضورة املوافقة«
وع بأنه ال يمكنه ذلك, ألن هذا األمر هو موضع مساومة بينـه وبـني الواليـات املرش

اختاذ أي إجـراء جتـاه  عىل املتحدة لقاء مساعدهتا بتعميق قناة السويس, وأنه ال يوافق
 .»الرشكة

 بــه مــن ى اإلنــسان األرض عنــدما يلقــىتلقيــت جــواب عبــد النــارص, كــام يتلقــ«
ُلحة سـوريا موضـع مـساومة قطريـة مـن مجـال حالق, ومل أتصور أبدا أن تصبح مص

 .»عبد النارص, تضاءل العمالق كثريا كثريا ولكنني كتمت مشاعري
*** 
٥٠ 
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 عـىل وتـصوره إمكـان الـسيطرة ١٩٦٧ حسابات عبد النارص اخلاطئة قبل حرب
  :األزمة

األزمـة بحيـث ال ختـرج ىل  عـالشك أن سبب ذلك ثقته بأنه سيستطيع السيطرة«
 ألن ;عن إطارها السيايس فينتزع بالطرق الدبلوماسية ما خرسه يف حـرب الـسويس

الواليات املتحدة واالحتاد الـسوفيتي لـن يـسمحا بقيـام حـرب يف املنطقـة يمكـن أن 
هتدد السالم العاملي, وأن تسوية هذه األزمـة سـتعيد سياسـة التفـاهم التـي انقطعـت 

 .»تحدة ومرصبني الواليات امل
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 : م١٩٥٩ اإلسكندرية وقد جاء يف خطاب عبد النارص يف احتفال«
, وكــان هــذا »إننــا سنــصنع بأنفــسنا املــدرعات والــدبابات والطــائرات واملــدافع«

ية ترصحيات مويش ديان الـذي هـدد بـاحتالل سـيناء والـضفة الـرشق عىل القول ردا
إذا مل تسمح اجلمهورية العربية املتحدة بمرور السفن اإلرسائيليـة يف , لقناة السويس 
   .»..قناة السويس

أعتقد أن هذا الرجل « :كام قال عبد النارص ذلك يف اخلطاب قاصدا مويش ديان"
إرسائيـل أن  عـىل إن«: إنـه يقـول ..إنـه حيلـم ويتخيـل ..خيرف أو يعيش يف األوهام

إننا باالنتظار, وأن هذه املعركة سـتكون فاصـلة وسـتنتهي : ونحن نقول حتتل سيناء 
 .»إرسائيل, هذا هو يا إخواين حلم العرب وهذه هي أمنية األمة العربية

*** 
٥٢ 

<|^f‘<ç¢]<»<¹]<ì†ñ^<»<l^Ú^ãi÷]<Ù^fiQ<çéÞçè<V< <

 الـذي تقلـد خـالل )مـن سـوريا( لقد كان الضابط أركان حرب أكـرم الـديري«
ون االجتامعية يف اإلقليم السوري مع املـشري عـامر ؤعهد الوحدة وزارة العمل والش

يف طائرة القيادة التي كانت يف طريقها لتفقد املواقع يف سيناء عندما فوجئـت القيـادة 
إن قائــد الطــريان «: بالقــصف اإلرسائــييل للمطــارات املــرصية, يقــول أكــرم الــديري

أمل  :املــشري عــامر قــائال لــه  إىلووجهــه ممتقــع,  الفريــق حممــود صــدقي توجــه بــاللوم
أحذركم من قبل بأنه جيب اختاذ االحتياطـات الالزمـة حلاميـة الطـائرات مـن هجـوم 
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 .»هذا االهتام عىل ر املشري جوابافلم حي إرسائييل مفاجئ?
عـدم الدقـة واجلديـة يف حتـري أسـباب هزيمـة يونيـو إحالـة قائـد  عـىل ومما يدل«

املحاكمــة ليكــون كــبش الفــداء لكارثــة الطــريان   إىلمــود صــدقيســالح الطــريان حم
 .»املرصي يف اخلامس من يونيو

*** 
٥٣ 

<kÞ^Ò<Øâh†u MURS àÚ<ø’Ê<†Ú^Â<æ<†’ßÖ]<‚fÂ<Å]†‘V<< <

م ١٩٦٧ سـبتمرب مـن ٢٠ بتـاريخ »لو نوفيـل أوبـرسفاتور« يف مقال نرشته جملة«
إن مـصادر املقـال هـي  :الـصحفي اللبنـاين إدوار صـعب, حيـث تقـول املجلـة بقلم

 بـني عبـد النـارص ىإن حـوارا جـر :يقـول كاتـب املقـال .عربية وأمريكية وسوفيتية
وليته عــن اهلزيمــة يف ؤوكبــار ضــباط اجلــيش بعــد هزيمــة يونيــو صــارحوه فيــه بمــس

مـايو,  من٢٨ احلرب, إذ كان االتفاق معهم البدء باهلجوم, وحدد لذلك موعدا هو
تكـون مـرص البادئـة بـاحلرب, تـرصف نـارص بـشكل لكن حتت إحلاح السوفيت أال 

فردي ونقض ذلك االتفاق, األمر الذي اعتربته قيادة اجليش خطأ فادحـا فتـرصفت 
قائـد سـالح الطـريان حفلـة لـضباط  بسلبية جمرمة عندما أقـام حممـد صـدقي حممـود

, يونيـو وعنـدما ذهـب اللـواء مرجتـي قائـد القـوات الربيـة   مـن٤ الطريان يف مـساء
 :جم مع زوجته يف اإلسامعيلية, ويتساءل كاتب املقال أخرياليست
وا مـساء التاسـع مـن يونيـو ؤهل لعب اجلنراالت لعبة اهلزيمة العسكرية ثم جـا«

 .»االستقالة ملصلحة عامر? عىل وهم يعتقدون أهنم حققوا انتصارهم بإجبار نارص
*** 
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سمعة اجليش وكفاءته العسكرية, وأرضت بروحه   إىلاءت هذه احلربوقد أس«
 الــدول ى حتــىفقــد كانــت اخلــسائر البــرشية واملاديــة كبــرية جــدا ال تقــو  ,املعنويــة
احتامهلا, إذ بلغت ضحايا اجليش املـرصي أكثـر مـن عـرشين ألفـا, بيـنام  عىل ىالكرب

اململكـة   إىلعدد املهجرينقدرت ضحايا الشعب اليمني بامئتني ومخسني ألفا, وقدر 
العربية السعودية بنصف مليون, وكانت النتيجة بعد مخس سنوات من القتال املريـر 

تعـز ـ صـنعاء ـ احلديـدة, بيـنام كـان  :أن أصبح ثلث اجليش املرصي مسمرا يف مثلـث
الـذي أقـر تـأليف , باستطاعة عبـد النـارص إيقـاف هـذه احلـرب بتنفيـذ ميثـاق جـدة 

 .»ادية مؤقتة متهد النسحاب قواتهحكومة يمنية حي
 *** 

٥٥ 
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فيه سحب إرسائيل املياه من بحـرية  يتعجب من حديث مبكر لعبد النارص يتوقع
  .طربيا
  إىلل سـتلجأ هذا التاريخ أن إرسائيىومما يلفت النظر هنا أنه مل يكن معروفا حت«

 ولقد كانت افـرتاض عبـد النـارص موضـع اسـتغراب  ــسحب املياه من بحرية طربيا
منا وظننا أنه أورده ليعزز به موقفه من الناحية اجلدلية, ولكن إرسائيـل بـدأت فعـال 
ــات املتحــدة يف  ــون للوالي ــن جوري ــارة ب ــا وذلــك بعــد زي ــاه مــن طربي ــسبحب املي ب

 .»ر بتعديل املرشوع مؤقتاعندما أقنعه أيزهناو ١٩٦١ مارس
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لقد استنتجت خالل حوارنا يف الـوزارة املركزيـة حـول حتويـل نحـو األردن أن «
مجال عبد النارص كان يقدر أن الزمن سيكون بجانـب العـرب بالنـسبة حلـل القـضية 

إنـه لـن يـدخل :  أنه كان خمطئا يف هذا التقدير, فعنـدما قـال ىفلسطينية, وكنت أرال
إن اإلرسائيليـني  :احلرب إال إذا صنع طائرة مقابل الطـائرة التـي ستـسقط, قلـت لـه

صــنع  عــىل  اآلن الــسالح كــام نــستورد, وعنــدما سنــصبح قــادرينىيــستوردون حتــ
 .»أيضاالطائرة والدبابة سيكونون قد صنعوا الصواريخ 

*** 
٥٧ 
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رضورة فصل الضفة الغربيـة عـن األردن,  عىل كان عبد الكريم قاسم يؤكد ...«
ــد رصح  ــة, وق ــدول العربي ــساعدها ال ــا وت ــا أهله ــسطينية حيكمه ــة فل ــشاء دول وإن

 :قائال م١٩٦٠ يناير من٩ بتاريخ
مـة العربيـة, وإن هـذا الظـرف أنـسب الظـروف إن الوقت يسري ضد مصالح األ«

إلقامة مجهوريـة فلـسطينية, وكـشف النقـاب عـن مـذكرة اهليئـة العربيـة العليـا التـي 
 .»والتي تطلب وضع األسس جلمهورية فلسطينية, أرسلت إليه 

وقد سئل احلاج أمني احلسيني عن هذه املـذكرة فأكـد ذلـك, ولكـن دعـوة عبـد «
هوريــة فلــسطينية لقيــت معارضــة شــديدة مــن حكومــة إنــشاء مج  إىلالكــريم قاســم
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  إىلاجلمهورية العربية املتحدة ومن حكومة األردن بسبب ضم قطاعي غزة والـضفة

تأجيـل اجـتامع اجلامعـة العربيـة لبحـث موضـوع   إىلىكل من مرص واألردن, مما أد
 .»حتويل إرسائيل لنهر األردن عدة مرات

 ى اجلمهوريـة الفلـسطينية كـان هلـا صـدولكن دعوة عبد الكريم قاسـم إلنـشاء«
عميق عنـد الـشعب الفلـسطيني, فأصـبحت دعوتـه التـي مل يكتـب هلـا النجـاح آنئـذ 
السبب ـ فيام بعد ـ لقبول الدول العربية اقرتاح أمحد الشقريي ومجال عبـد النـارص يف 

بإنشاء منظمة التحرير الفلـسطينية هـيكال خاويـا ال حـول  م١٩٦٤ مؤمتر القمة عام
 .» هبا الشعب الفلسطينيىا وال طول وال أرض, ودمية يتلههل

فراغ  م١٩٦٧ لكن الثورة الفلسطينية مألت بعد هزيمة اخلامس من يونيو عاما«
وخواءهــا بتأييــد شــعبي فلــسطيني وعــريب, واعــرتاف عــريب ودويل, , هــذه املنظمــة 

 .»منظمة ثورية خالفا ملا قدر هلا أن تكون  إىلفانقلبت
*** 
٥٨ 

fÏÖ]<½]^e<Ùç<^éÞ^¹_<<<̂ è…ç‰<ì‚Â^ŠÚ<»<<<<<ì‚{uçÖ]<‚ãÂ<»<<<<<Ý‚~jŠ{i<÷_
<‚•<íÞçÃ¹]Øéñ]†‰c<V< <

إن تلزيم أملانيا الغربية مرشوع سد الفرات قـد تـم يف أوائـل الـشهر الـسابع مـن «
نتيجة للمفاوضـات التـي جـرت بـني وفـد اجلمهوريـة العربيـة املتحـدة  ١٩٦١ عام

 .»فد أملانيا الغربية برئاسة إيرهاردبرئاسة عبد اللطيف البغدادي, وبني و
 :نرشت جريدة احلياة ما ييل م١٩٦١ يوليومن  ٣ وبتاريخ«
مبالغ معينة هلا صفة القروض لتمويل املـشاريع التـي تقـوم  عىل وقد تم االتفاق«

 باسـتثناء سـد الفـرات, تاملـرشوعاهبا اجلمهورية املتحدة, ومل حتدد املباحثات هـذه 
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أي يف املـرشوع ( وع سـيتم يف وقـت أقـرص مـن املـدة املحـددةوعلم أن إنجـاز املـرش
 وهي عرش سنوات, كام علم أن املبلغ الذي ستمنحه أملانيا الغربيـة لينفـق )السوفيتي

 .»ن عاماومليون مارك, وهو قرض مدته عرش ٥٠٠ سد الفرات يبلغعىل 
 : فهيىأما القروض األخر«
 .»سنة١٢ عىل مليون مارك تسدد ١٥٠«
 .»سبع سنوات عىل ن مارك تسهيالت ائتامنيةمليو ١٥٠«
 مليون مارك اتفاق مدفوعات ملدة عرش سنوات, وهذه القروض تـضاف ٢٥٠«
  .مليون مارك ٥٠٠مبلغ الـ إىل

كام قرر الوفدان دراسة موضوع قرض آخر لتمديد أنبوب برتول مـن اجلزيـرة يف 
 .»مليون مارك ٣٠٠ البحر األبيض املتوسط بمبلغ  إىلسوريا

بـأن املـساعدات  ١٩٦١ يوليو من١٤ ومن اجلدير بالذكر أن أدينباور رصح يف«
التي تقدمها أملانيا للجمهورية املتحدة لن تستعمل يف شن هجامت ضد إرسائيل, كام 

املبـالغ املتفـق عليهـا, والقـسط األخـري  )إرسائيـل( مازلنـا نـدفع هلـذه الدولـة« :قال
 .»تنا األدبية جتاه إرسائيلونحن نتمسك بالتزاما من١٩٦٣ سندفعه عام

*** 
٥٩ 

<<^‰^‰<V<<ðç‰ì…]c<<íée†ÃÖ]<l^ÎøÃÖ]<<<H<<<<<»<†‘^ßÖ]<‚fÂ<í‰^é‰<‚ÏÞ
»<á^ßfÖ MUQT<ÝV< <

 اخلطـب الناريـة التـي ىلقد خرجت من هذه االجتامعات الرسمية , ومن فحـو«
 :ألقاها مجال عبد النارص والوفد العراقي بالنتائج التالية

لنارص قد وعد الواليـات املتحـدة بحاميـة جنودهـا يف لبنـان أن مجال عبد ا :أوال«



<íè†‘^ßÖ]<ˆéÖ^â<» UT
 الوطنية بنفوذه مـن التعـرض هلـم أو مهـامجتهم, وهـذا مـا يفقـد نـضال ىومنع القو

   الفريــق الــوطني معنــاه احلقيقــي, وجيعــل القتــال يف لبنــان وكأنــه كــان اقتتــاال طائفيــا
 .» فعالىحمضا , وهذا ما جر

احلكومـة العراقيـة قـد تعهـدوا للواليـات املتحـدة أن مجال عبـد النـارص و :ثانيا«
الربيطانيـة,  »يس .آي يب«وبريطانيا بعدم تعديل اتفاقيات النفط اجلائرة مع رشكة الـ

وقد طلب منهم أن يكـون هـذا التعهـد وسـط االحتفـاالت اجلامهرييـة بدمـشق, ممـا 
راق يف وقت مجاهري الشعب املتحمسة يف الع عىل سيكون له تأثريه وانعكاسه النفيس

 تعديل هذه االتفاقيات, وأن تبـدأ احلكومـة ىكانت األوساط البرتولية يف لندن ختش
العراقية بإعادة النظر يف االتفاقيات املعقودة مع رشكات البـرتول الغربيـة, وأن تتبـع 

ــأميم البــرتول العراقــي, وقــد أشــارتىهــذه اخلطــوة خطــوة أخــر هــذه   إىل هــي ت
 .»نيةاملخاوف بعض الصحف الربيطا

اســتبعاد أي مــرشوع  عــىل اتفــاق مجــال عبــد النــارص واحلكومــة العراقيــة :ثالثــا«
احتادي بني العراق واجلمهورية العربية املتحـدة, وقـد ظهـر ذلـك واضـحا يف صـيغة 

 .»البيان املشرتك واخلطب التي ألقيت
عبد السالم عارف ليكون تابعه  عىل كان واضحا أن عبد النارص سرياهن :رابعا«

 .»حكم العراق بدال من عبد الكريم قاسم واألحزاب العراقيةيف 
*** 
٦٠ 

<kééÊçŠÖ]<½…æ<^Ûßée<h†ÇÖ]<ÄÚ<ÐËi]<†‘^ßÖ]<‚fÂV< <

مجال عبد النارص وأعضاء الوفد العراقي االطمئنان التام  عىل كان يبدو :خامسا«
ت والربيطــاين يف األردن, وبالفعــل فــإن الواليــا, رغــم اإلنــزال األمريكــي يف لبنــان 
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 املتحدة وبريطانيا قد أعلنتا يف اليوم الثاين لزيارة الوفـد العراقـي لدمـشق أهنـام اتفقتـا
العراق وجتميد املوقـف يف الـرشق األوسـط ريـثام يـتم خـالل  عىل عدم االعتداءعىل 

أسابيع سحب اجلنود األمريكيني من لبنان ورشق األردن, ويف الوقت نفـسه كانـت 
ون وأحـداث ؤ إمهـال حليفتيهـا يف إرشاكهـا بـشفرنسا تعلـن سـخطها وغـضبها مـن

الرشق األوسط والسيام يف لبنـان, هـذا يف الوقـت الـذي كانـت فيـه أنبـاء املنـاورات 
مخـسة ماليـني «: السوفيتية تـشغل حيـزا كبـريا مـن أعمـدة صـحف العـامل واهتاممهـا

, وقد قدرت املـصادر » ألوروبااألقىصطول احلدود مع الرشق  عىل جندي سوفيتي
فرقـة تـضم أكثـر  ٢٤احلدود اإليرانية والرتكية فقط بــ عىل غربية احلشود السوفيتيةال

 .»من نصف مليون جندي
*** 
٦١ 

<<<<<<<<<<<<<<^{ãi^éÎæ<í{è†ñ]ˆ¢]<ì…ç{nÖ]<å^{Ÿ<†{‘^ßÖ]<‚{fÂ<‹éñ†Ö]<l^Ê†’i<àè‚è
<å…]†‘cæ<í’×~¹]<<<î×Â<<<<<<<<<^Ûßée<äi]æ_<àÚ<ì]_<íè†ñ]ˆ¢]<ì…çnÖ]<áçÓi<á_

<áçè†ñ]ˆ¢]<˜Ê…V< <

ي أن غضب عبد النارص مل يكن ضد فرحات عبـاس شخـصيا, بـل كـان ويف رأي«
ضد السياسة التي انتهجتها حكومة الثورة ضد املخابرات املرصية التـي حاولـت أن 

صفوفها, وكان عبد النارص قد جعل املخابرات املرصية وسيلة االتـصال   إىلتتغلغل
 به مبارشة, كام كانت ترصاالتصال  عىل بينه وبني احلكومة اجلزائرية التي كانت ترص

حريتهـا باختـاذ مواقفهـا الـسياسية وتـرفض أن تكـون أداة مـن أدواتـه, ولـذلك عىل 
, ىانتهجت سياسة احلياد جتـاه اخلـصومات بـني نـارص واحلكومـات العربيـة األخـر

وحاولت أن تستفيد من مجيع هذه احلكومـات, السـيام أن العـراق منـذ عهـد نـوري 
 .ل العربية التي متد الثورة اجلزائرية بسخاءالسعيد كان من أكثر الدو
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٦٢ 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<ëç{ÏÖ]<ÜÂ‚{Ö]<»<‚éÃŠ{Ö]<ë…ç{Þ<í{‰^é‰<Ø{‘]çè<Ü{‰^Î<Üè†{ÓÖ]<‚fÂ
íè†ñ]ˆ¢]<ì…çn×ÖV<<< <

 وقــد اســتمر العــراق يف عهــد قاســم يف تأييــد ودعــم الثــورة اجلزائريــة أكثــر مــن 
اه الدول العربيـة السابق, وكان قاسم حياول أن يفوز بمباراة دعم الثورة اجلزائرية جت

 .», ألن يف ذلك حتسني شعبيته وسمعته يف العراق والعامل العريبىاألخر
*** 
٦٣ 

¦Öæ^í<ð]çju]<†‘^ßÖ]<‚fÂ<íè†ñ]ˆ¢]<ì…çnÖ]l_<±c<<<^ãÏèˆ³V< <

 القول فإن مجال عبد النارص كان حيـاول أن حيتـوي الثـورة اجلزائريـة, ىوقصار«
سالم عـارف وأخيـه عبـد الـرمحن يف العـراق, وأن جيعل من قادهتـا تبعـا لـه كعبـد الـ

العديـد مـن الكـوارث   إىلوالسالل يف الـيمن, وقـد أدت سياسـة عبـد النـارص هـذه
ــر, وأدت ــورة اجلزائ ــاهلم وإىل  إىلفمزقــت ث احلكومــة  عــىل  وقــوع أول انقــالباقتت

حكـم  عـىل انقـالب بومـدين  إىلاخلالف بني خيرض وبن بلال, ومن ثم  إىلاملؤقتة, و
بلال, وال جمال هنا لإلسهاب عن اآلثار السلبية التي أحدثتها املخابرات املرصية بن ا

ــن بلــال  ــان حكــم ب ــر إب ــ, يف اجلزائ ــون ينظــرونىحت املــرصيني   إىل أصــبح اجلزائري
 .»اجلزائر باحلذر وعدم الثقة  إىلالوافدين

*** 
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٦٤ 

<<ØÛÂ<†‘^ßÖ]<‚fÂ<<<î×Â<<<<<<<æ<íè†ñ]ˆ¢]<ì…çnÖ]<ì^Î<°e<Ñ^ÏÖ]<oe<<àÓè<
äÖ<íÃe^i<íÚçÓu<àÚ<ØÎ`e<ØfÏèV<< <

يف هذا الظرف بالذات لعب نظام عبد النارص وأجهزته دورا خطـريا ومكـشوفا «
 عـىل يف اخلالف الذي نشأ بني قيادات الثورة اجلزائرية, ويف حتريض بن بلال ومجاعته
حملة إقامة نظام يف اجلزائر مماثل لنظامه وتابع له, وقامت أجهزة اإلعالم النارصية ب

مجـال عبـد النـارص   إىلإرسـال احتجـاج  إىلحكومة بن خـدة ممـا اضـطره عىل مركزة
 .»م١٩٦٢ يوليو من١٧ بتاريخ

*** 
٦٥ 

<<çÂ‚è<†‘^ßÖ]<‚fÂ<±c<<<<<<àè<ØÓéâæ<Ñ^Ëi÷]<<<<<í{•†ÇÚ<í{éñ^Â<í×·
ì‚}<àe<íÚçÓu<‚•V<< <

  إىللقد لعب مجال عبد النارص دورا مزدوجا, ففي الوقت الذي دعا فيه بخطبـه«
وفاق واالتفاق بني قادة الثورة, فإن حممد حسنني هيكل, وكان ضمن الوفد الـذي ال

القاهرة محلة دعائية مغرضة ضـد حكومـة   إىلأرسله للمصاحلة, قد شن بعد رجوعه
بن خدة, وهكذا بدأت اجلزائر عهدها االستقاليل بانقالب عسكري بقيادة بن بلـال ا

ع الوساطات التي قـام هبـا بعـض قـادة وبتحريض من مجال عبد النارص, ومل جتد مجي
 .»الثورة للوفاق بني بني بلال ويوسف بن خدة

*** 
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٦٦ 

<ífñ^ÇÖ]<íÏéÏ£]Vh^â…c<»<]Ş}<]‚u<È×e<†‘^ßÖ]<‚fÂ<<ø×e<àeV<< <

وقد روت يل صديقة بلغـة التأكيـد, بينهـا وبـني «: يقول خالد العظم يف مذكراته«
ه يكره عبد النارص مـن كـل جوانحـه, لكنـه بن بلال صالت وثيقة واعتامد متبادل, أن

خيشاه وحيسب حسابا لعداوته وللمـؤامرات التـي قـد يتعـرض هلـا, كـام تعـرض هلـا 
 وأن ّسواه إن مل يسايره, ويف طليعة مـا خيـشاه أن يقلـب لـه عبـد النـارص ظهـر املجـن

 .»يلتزم بن خدة أو فرحات عباس
ته هـي الـسيدة املحرتمـة عادلـة إن السيدة التي يشري إليها خالد العظم يف مذكرا«

بيـــنهم اجلزائـــري رئيـــسة االحتـــاد النـــسائي الـــسوري قبـــل انقـــالب الثـــامن مـــن 
, وقد كانت صالهتا وصالت السيدة املحرتمة ابنتهـا أمـل اجلزائـري م١٩٦٣ مارس

 عـىل مديرة مدرسة دوحة األدب, صالت وثيقة بأمحد بن بلال, وكانت الـسيدة أمـل
مثواه األخري يف   إىلامن جدها األمري عبد القادر من دمشقرأس الوفد الذي رافق جث

 .»اجلزائر
*** 
٦٧ 

<<<á^â†Ö]<Ùæ^¬<†‘^ßÖ]<‚fÂ<<<î×Â<<<<<<<<äqçè<ØÓéâæ<á]æù]<l]çÊ<‚Ãe<ø×e<àe
<àè‚Úçe<‚•<íéÃÊ‚¹]V< <

إنـه ال يـستطيع أن يتـصور أن تقتـرص ردود «: وقد كتب هيكل عن هذا احلـدث«
, كام أعرب عن دهشته بـأن يـتهم » املطلقالصمت عىل سقوط بطل عريب عىل الفعل

إنسان كأمني احلـافظ رئـيس جملـس الرئاسـة الـسوري الـرئيس بـن بلـال بـاالنحراف 
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والطغيان والتسلط, واهتم البعث بأنه سارق انقالبـات, وأن موقـف دمـشق العربيـة 
إن البعـث كـان  :من انقالب اجلزائر قد لوث الرشف العريب والكرامة العربية, وقال

 .»د القاهرة بحملته ومل يقصد بن بلال الذي كان منحازا للقاهرةيقص
*** 
٦٨ 

:  تكــشف فــشل عبــد النــارص حقيقــة تارخييــة مهمــة  إىل بــسعادةاحلــوراين يــشري
 . اآلن ىحت استمرار حمور دمشق اجلزائر

ومن اجلدير بالذكر أن حمور دمشق اجلزائر قد استمر بصورة وثيقة والسيام بعـد «
 .»م١٩٦٦ فرباير من٢٣ ي قام به صالح جديد يفاالنقالب الذ

*** 
٦٩ 

<<êÞ]…ç£]†Ç’jŠè<<<<<<<<<<<<‚{fÂ<í{ãq]çÚ<»<k{èçÓÖ]<ÄÚ<†‘^ßÖ]<‚fÂ<ÌÎçÚ<
Ü‰^Î<Üè†ÓÖ]V<< <

 : ةيواإلدارية تصادقاالقصور الرؤية  سابعا 
والبـــد يل هبـــذه املناســـبة مـــن التـــذكري بـــأن مجـــال عبـــد النـــارص قـــد أرســـل «
 عىل كويت عندما أعلن عبد الكريم قاسم عزمهقوة من جيشه حلامية ال م١٩٦٠ عام

جانب اجليش الربيطاين هناك, ونتيجة   إىلالعراق, فعسكر اجليش املرصي  إىلضمها
 .»مليون جنيه ٥٠ موقف عبد النارص هذا فقد دفعت الكويت لنظامه مبلغ

*** 
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٧٠ 

<^⁄Ãe^‰<<<<<<V<ë„éËßjÖ]æ<ë…]ý]<ØËÖ]V< <
<<<<jÖ]<í‰^é‰<Å‚jfè<†‘^ßÖ]<‚fÂÐéË×<<<ê¿v×Ö]<<<<<<‚{Ãe<í{Ş¤]<»<<^{ãjq÷]

<»<^ãÃ•æV< <
يوليو أنشئ مـا سـمي بمجلـس اإلنتـاج, وكانـت كـوادره مـن  من٢٣ بعد ثورة«

خــرباء مــرص لوضــع خطــة إنامئيــة تــضع حلــوال ملــشاكلها االجتامعيــة واالقتــصادية 
, وكـان فـؤاد م١٩٥٦ املستعصية, وقد ذكرت سابقا أنني زرت جملـس اإلنتـاج عـام

ا لـه حيـث حـدثنا أعـضاء املجلـس آنـذاك بـأهنم خرجـوا مـن أبحـاثهم جالل رئيـس
ومناقشاهتم بأنـه ال أمـل بحـل مـشاكل مـرص االقتـصادية واالجتامعيـة حـال جـذريا 

 عريب, وقد عني البغدادي بعـد ذلـك رئيـسا ىمستو عىل بسبب تفجرها السكاين إال
 عـىل ر التي أنفقهلذا املجلس بعد إخفاق مرشوع الوحدات املجمعة ومديرية التحري

 .»إنشائها مبالغ طائلة
ويف االجتامعات التي عقدها عبد النارص مـع الـوزارة املركزيـة تقـدم البغـدادي «

ًبمرشوع للتخطيط اإلنامئي قام بوضعه ثالثة وستون خبريا ملضاعفة الدخل القـومي 
 .»خالل عرشين عاما

لـس التخطـيط قلـت  جمىمـستو عـىل  الجتامع الوزارة املركزيةيف اجللسة األوىل«
إن هذه اخلطة ستصيب الشعب بخيبة أمل كبرية, ألنه خالل عـرشين « :لعبد النارص

 .» معيشة الشعب املرصيىعاما سيزداد عدد السكان بشكل ال يسمح برفع مستو
ًمل خيطر ببايل أبدا أن يكون رد فعل مجال عبد النـارص أن يبـدل بموافقـة الـوزراء «

 فيجعـل املـدة عـرش سـنوات القومياخلطة ملضاعفة الدخل األرقام التي بنيت عليها 
بدال من عرشين سنة, والذي أذهلني أن مجيع الوزراء قد لبوا رغبة عبد النارص دون 
ــرباء يف  ــن اخل ــري م ــدد الكب ــع الع ــرتكوا م ــذين اش ــم ال ــام وه ــري األرق ــردد يف تغي ت
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سـت هـذه ألست أنت الـذي در :قلت للبغدادي الذي كان جالسا بجانبي .تقديرها
اخلطة وتقدمت هبا بصفتك رئيسا ملجلس التخطيط وشـارك يف ذلـك مجيـع الـوزراء 

 .»?ىاحلارضين, فكيف تبدلون أرقامها التي بنيت عليها بأرقام أخر
*** 
٧١ 

tƒç{{´<ù]<g{{èƒ^Ò{{Ö]<íÛ~–{{Ö]<<ç{{â<^{{ãfÓi†è<†{{‘^ßÖ]<‚{{fÂ<á^{{Ò
<äÚ^¿ÞæV< <

م موكـب شـعبي يف عرض للقوات املسلحة, ثـ )م١٩٥٩( أقيم يف اإلسكندرية«
 املقدس, وقـد لفـت نظـري مـرور سـيارة فمالعب البلدية أطلق عليه موكب الزح

  .»إهنا من صنع املعامل املرصية : قيل 
أن كلمة املعامل تـوازي كلمـة املـصانع يف   إىلجيدر بنا هنا أن نتوقف هنيهة لنشري

 .االستعامل املرصي 
إنـه ألمـر مفـرح أن  :لسا بجانبي فقلت للمشري عبد احلكيم عامر الذي كان جا«

إننا مل نصنع هذه الـسيارة, فظننـت أهنـا قـد مجعـت يف  :نبدأ بصناعة السيارات, فقال
 اآلن, مـع أن ى هـذا مل نتوصـل إليـه حتـىوحتـ :املعامل املرصية, ولكن املـشري قـال

 .»سيارة ٣٦٠٠ صحف اجلمهورية نرشت بأن املعامل املرصية قد بدأت بإنتاج
*** 
٧٢ 

í’Î<š†Ê<<^’Ö<ífè†•<íÒ†çfÂ^^e<<<V< <

فإنه كان يصدر قراره دون أن , فإذا عارضته , عبد النارص مل يكن يأخذ باألغلبية 
 :يأبه بقرارها السابق املعارض لقراره 
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أحيل إلينا مرشوع قانون يقيض بفـرض رضيبـة واحـد أو نـصف باملائـة, مل أعـد «

قليمي اجلمهورية لصالح رشكة عبود مجيع صادرات ومستوردات إ عىل أتذكر متاما,
باشا للبواخر التجارية, فدارت مناقشة حادة بيني وبني الـوزراء املـرصيني املركـزيني 

ــة املتحــدة بحاجــة ــة العربي   إىلحــول هــذا املــرشوع, وكانــت حجــتهم أن اجلمهوري
االســترياد والتــصدير هــي لــصالح إنــشاء  عــىل أســطول جتــاري, وأن هــذه الــرضيبة

لصالح عبود باشا, أما أنا فقد كانت رأيي أهنا لصالح عبـود باشـا أكـرب األسطول ال 
فــرض هــذه  عــىل ولــو قطعــت يــدي, رأســاميل مــستغل يف مــرص, وأننــي لــن أوافــق 

الرضيبة إال بعد تـأميم رشكـة عبـود باشـا, وكـان حـسني الـشافعي أكـرب املتحمـسني 
التـرشيعية إلغـاء  نـةلفرض هذه الرضيبة, ويف هناية اجلدل قررت أكثرية أعضاء اللج

 .»قد نرش يف اجلريدة الرسمية هذا القرار, ولكنني علمت بعد فرتة أن القرار
*** 
٧٣ 

<<<<<<<<ÐéfŞiæ<íè†’¹]<íéÞ]ˆé¹]<Ý^Î…_<»<gÂøj×Ö<ðçr×Ö]hç×‰ù]<äŠËÞ<<<î×Â<
^è…ç‰V<< <

 ميزانية اإلقليم املرصي اعتادت ضم وإدراج مجيع ميزانيات اإلقليم امللحقـة ...«
 ومجيع موازنـات املؤسـسات العامـة, وهبـذا األسـلوب ترتفـع نـسبة أرقـام واملستقلة

املوازنة كثريا عن األسلوب الـسابق, وقـد أخـذت سـوريا باألسـلوب املـرصي عنـد 
وضع موازنتها فيام بعد بغـرض الدعايـة للنمـو االقتـصادي الـذي حققتـه سـوريا يف 

اكتـشاف زيفـه وبعـده ظل حكم مجال عبد النارص, األمر الذي ال يتمكن الناس من 
 .»عن احلقيقة والواقع

*** 
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٧٤ 

<<<<<<<<<<<<<<<‹éñ†{×Ö<ð^{•…c<†{Úù]<Ý]^{Ú<l]…]‡ç{Ö]<l^Ş×‰<»<“’~jÖ]<àÂ<‡æ^rjÖ]
†‘^ßÖ]<‚fÂV<< <

قـرار يقـيض برصـد اعـتامدات لبنـاء مـساكن ) يف جملس الـوزراء (كام أحيل إلينا «
زارة للوزراء املرصيني ختصص الصطيافهم يف اإلسكندرية, وهي مـن خمصـصات و

اإلصالح الزراعي, وكان صاحب املرشوع سـيد مرعـي وزيـر اإلصـالح, فرفـضت 
املـرشوع ألنـه لـيس مـن اختـصاص وزارة اإلصـالح الزراعـي أن تبنـي  عىل املوافقة

مساكن وشاليهات للوزراء يف اإلسكندرية, وقد خطر يل وأنـا أنـاقش هـذا املـرشوع 
اســرتاحة عبــد النــارص يف هــي التــي تولــت بنــاء , أن وزارة اإلصــالح الزراعــي 

 .»)اسرتاحة املعمورة( اإلسكندرية
*** 
٧٥ 

†’Ú<»<ë…]ý]<|ø‘ý]<àÂ<^Ú^³<]ˆq^Â<á^Ò<†‘^ßÖ]<‚fÂV<< <
<<<^ßÚ^mV†‘^ßÖ]<‚fÂ<íéŠËÞ<V< <

لقد كان عبد النـارص عـاجزا عـن إصـالح جهـاز الدولـة اإلداري البريوقراطـي «
مـن  ٢٣  ألن ثـورة;م امللكـي الفاسـدوهياكله التنظيميـة املهرتئـة التـي خلفهـا النظـا

 تتمكن من فـرز قيـادات ىيوليو كانت انقالبا عسكريا, ومل تكن ثورة ديمقراطية حت
 .»جديدة حتل حمل الكوادر السابقة

*** 
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٧٦ 

ÔÖ]<íÃéf<íf×Æ<äÊ^jÒ]<î×Â<†‘^ßÖ]<‚fÂ<‹éñ†Ö]V<< <

كلـام ملـح اثنـني كان من عادة عبد النارص ـ كام خربتـه فـيام بعـد ـ أن يـيسء الظـن «
 حياته وهو حمروم من شعور الثقة باآلخرين انفراد, وال أشك أنه قىض عىل يتحدثان

 .» الظن بجميع من حولهئوسي
*** 
٧٧ 

ÜÓ¬<æ<ÜÓvjè<ÔÖ]V<< <

احلديقة, وطلب من   إىللنخرج :ًانفعل عبد النارص كثريا من هذا التساؤل وقال«
هـذه  عـىل وقفت جانبا مع اآلخرين أتفرجاملشري عامر أن يشاركه يف لعبة اجلولف, ف

سبيل املزاح فقـال  عىل اللعبة, وكان عبد اللطيف البغدادي يشجع عبد احلكيم عامر
 :له عبد النارص بني اجلد واهلزل

 .»إياك يا عبد اللطيف أن تتفق مع املشري فأنا رجل صعب وال قبل لكام يب«
*** 
٧٨ 

Ôè<†‘^ßÖ]<‚fÂ<ÜéÓ£]<‚fÂ<íéÛßi<»<kééÊçŠÖ]<ÄÚ<äjÎøÃÖ<†Ú^ÂV<< <

وكنت قبل ذلك قد سمعت أن املشري حياول إنشاء عالقة مميـزة مـع الـسوفييت, «
وأن عبد النارص يراقب هذه العالقة بحذر شـديد, ولـربام كـان جمـيء عـامر حلـضور 

 .»هذا السبب  إىلهذا االجتامع يعود
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٧٩ 

<jÃè<t]†ŠÖ]^–Î†‘^ßÖ]<‚fÂ<ð<î×Â<íé‰^éŠÖ]<h]ˆuù]<Ü¿Â_<äi]ˆrßÚ<V< <

العقلية التي حكمت سوريا  عىل ومن اجلدير بالذكر يف هذه املناسبة, كداللة ...«
بأسـبوعني,  م١٩٦٧ يف عهد الوحدة, أن عبد احلميد الرساج قبيل هزيمة يونيو عام

كان قد رصح يف القاهرة, ونقلت ترصحياته اجلرائد النارصية يف بريوت, بـأن أعظـم 
مليون مرصي  ٤٢ األحزاب السياسية وجعله عىل هي قضاؤهمنجزات عبد النارص 

 .»عربا
*** 
٨٠ 

‹¹<êÞ]‡Ö]<–Ö]<íŞÏÞÃå‚è<ØfÎ<^Ú‚ßÂ<†‘^ßÖ]<‚fÂ<»<ÌV<< <

العـراق, وقـد قـال يل   إىلكنت يف القاهرة عندما زارها الربزاين يف طريق عودتـه«
 :مجال عبد النارصآنذاك عن الربزاين

اد السوفيتي كام يزعمون, بـل إنـه رجـل مـسلم إن هذا الرجل ليس عميال لالحت«
 ىتـر .متعصب, إنني مل أمتكن من نزع يدي من يده عنـدما قـابلني إال بعـد أن قبلهـا
 .»هل كان الربزاين يف ترصفه ذاك قد اكتشف نقطة الضعف عند عبد النارص

*** 
٨١ 

ð]…‡çÖ]<í×Ú^ÃÚ<†‘^ßÖ]<‚fÂ<ìð^‰cV<< <

عاملـة وزرائـه, مـر يف ذهنـي مـا قالـه يل وعندما رأيت أسلوب عبد النـارص يف م«
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عنـدما طلبـت منــه أن يعامـل الــوزراء الـسوريني كمعاملتـه للــوزراء املـرصيني, لقــد 

 .»الغيب الخرتتم الواقع عىل لو اطلعتم«: أجابني يومذاك
***** 
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١ 
أنـه  يطلـق عليـه  يمكـن أن  يكون هناك بعـد الـدكتور أنـور املفتـي مـن   إذا جاز أن

كان طبيبـا للـرئيس عبـد    رصي فهو الدكتور منصور فايز الذيم لرئيس  طبيبأشهر
فقد كان هذا العـامل نموذجـا للطبيـب    ,   السنوات السبع األخرية من عمره النارص يف
ثم واتاه احلـظ    ,   باقتدار    والفكراألستاذية   وقد مجع مع الطب جمدي .   الكلمة   بمعني

نحـو مـا حـدث مـع     عـىليموت قبله   أنارص ال يعيش سنوات طويلة بعد عبد الن   أن
                                                                                                                                                                                   .   عليهم مجيعا رمحة اهللا    املفتيأنور الدكتور األشهرسلفه 

   وكـانواأطبـاءعشناه كـان هلـم    الزمن الذي   يف   اآلخرين الرؤساء وامللوك أنومع 
ن عبد النارص من بينهم مجيعـا كـان الـرئيس املـريض إف,  متعددة أمراضيعانون من  

                                                                    .  ىنحو ما نر    عىلبكل ما حتمله الكلمة من معان ودالالت
*** 
٢ 

النـصف    ا مـن كبـار أسـاتذة الباطنـة املـرصيني يفًكان الدكتور منصور فايز واحد
ورزق مكانـة مرموقـة    عملـه الطبـي,   وقد رزق التوفيق يف  , من القرن العرشين   الثاين
واألديب    ق السيدة أم كلثوم,ومن مرضاه املشهورين كوكب الرش  , املجتمع العام   يف

   عـىلوفيام قبل الثورة كان هو الطبيب املعالج لـرئيس الـوزراء  , الكبري نجيب حمفوظ
يعمل    وقد ظل .  وللفريق حممد حيدر القائد العام للقوات املسلحة قبل الثورة   ماهر, 

                                                                                                                                                                      .  وفاته   ىبعيادته حت
عالجـه     عـىللـإلرشاف  )  ١٩٦٣ (  وقد اختاره الرئيس الراحل مجال عبد النارص 

ــي, ــور املفت ــدكتور أن ــاة ال ــويل   بعــد وف ــذ   وت ــى١٩٦٣   هــذه املهمــة من ــد    حت ــاة عب وف
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                                                                                           . ) ١٩٧٠ (  النارص
معظـم    أثناء فرتة عالجه للرئيس رافق منـصور فـايز الـرئيس عبـد النـارص يف   ويف

ســكو لعقــد صــفقة مو    إىلوكانــت آخرهــا الــسفرية الــرسية   ســفرياته خــارج مــرص,
                                                                    .أسلحة

كـام أنـه    وظل وفيا لعبد النارص وتوجهاته,   وقد مارس السياسة من موقع التأمل, 
بمبــادرة الــرئيس أنــور الــسادات لزيــارة إرسائيــل وإهنــاء حالــة  إعجابــا بالغــا   ىأبــد

                                              . احلرب
*** 
٣ 

  مدينـة املنـصورة,   يفم ١٩١٤    أبريـل عـاممـن  ١٥   ولد الـدكتور منـصور فـايز يف
والـده حـني    وقـد تـويف   ,إخـوةفيها مع أرسته املكونة مـن ثالثـة    األوىلوعاش حياته  

  ق بكلية طب فرص العينـيتعليام مدنيا متميزا والتح   ىو تلق   كان عمره سبع سنوات,
كان مـنهم العميـد    مزامال عددا من أبرز األطباء واجلراحني,   , )١٩٣٧(  وخترج فيها 

  واألنــور أمــني عبــد اللطيــف,   وحممــد قنــاوي,   مطــاوع,   وعــيل   إبــراهيم,    عــىلحــسن
                                                                                                                                                                                                                                                    .  وحممد رجب   وأنور علوي,   ويوسف رزق اهللا حنا, 

ومــن اجلــدير بالــذكر أن زميلــه    , )١٩٤٠(  الــدكتوراه    عــىلحــصل منــصور فــايز
قـد ختـرج    وإن كان املفتـي   أيضا, ) ١٩٤٠(  حصل عليها   األشهر الدكتور أنور املفتي

زمالـة كليـة األطبـاء امللكيـني     عـىلمنصور فايز كـذلك   وحصل   , )١٩٣٦(  قبله بعام
                                                                                                                                                                                  . دائهللشهادة حلسن أ   من االمتحان الشفوي   وقد أعفي  ) ١٩٤٢ (  بلندن

ثــم رئيــسا    أصــبح أســتاذا,   حتــىوظــائف هيئــة التــدريس    تــدرج منــصور فــايز يف
سـن    بلـغ   حتـىبجامعـة القـاهرة    قسام األمراض الباطنة بكلية طـب قـرص العينـيأل
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                                                                       .ثم عمل بعدها أستاذا متفرغا عدة سنوات م١٩٧٤   التقاعد عام
رصية ألمـراض جلمعية املـارئيس  منصب كان الدكتور منصور فايز أول من توىل

                   . الباطنة
نال الدكتور منصور فايز كثريا من التكريم ومنحه الرئيس أنور الـسادات وسـام   

                                    .  العلوم والفنون   يف   األوىلالدولة من الطبقة 
لكبار الذين أتـيح هلـم واحدا من األطباء الباطنيني ا  ً كان الدكتور منصور فايز إذا

  يف   ىهـذا املعنـ    إىليـشري   أن    عـىلوقـد حـرص   وس الدولـة عـن قـرب,ؤيعرفوا ر   أن
                                                                                                                ! وحسنا فعل ..  مذكراته 

*** 
٤ 

ذلــك أن    الدرجــة األويل,   دكتور منــصور فــايز فهــو كتــاب وفــاء يفأمــا كتــاب الــ
مواجهـة    بـل يف   مواجهة كل خصومه,   عبد النارص يف    إىلينحاز بإرادته احلرة   صاحبه
عبــد     عــىلحيــسبوا   واســتكثر مجهــور املثقفــني أن   عبــد النــارص,    عــىلاحــسبو   ْنَكــل مــ

                                                                                                                                                            (!!)  حتاد االشرتاكيوذلك من قبيل رجال اال   النارص,
جهة موا   عبد النارص يف    إىلهذا الكتاب انحياز منصور فايز   نحو ما نجد يف   وعىل   

   عـىلبعبـد النـارص   يتعـاىل   فإننا نجد انحيازا من نوع آخر   عبد احلكيم عامر ومؤيديه,
عبد النارص نفسه سخرية الذعـة مـن هـذه     إىلوينسب   ترصفات االحتاد االشرتاكي, 

                                                                                                                                      . الترصفات
*** 
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٥ 

ومظـاهر التهـذيب    وأدب الكلمـة,   حيفل به هذا الكتاب من عفـة اللفـظ,   ومع ما
  ىير   يزال ال فإن منصور فايز ال   واجلمل والفقرات,   العبارات,   الواضحة يف   والرقي

تاريخ ما عرفه من حيـاة    يروي   وهو   غريه إال خمطئا,   ىير   وال   عبد النارص إال مصيبا, 
وكفاح    ومجال مطلق,   وخري مطلق,   إطار احلديث عن صواب مطلق,   عبد النارص يف

  نطـاق املـدائح,    إىلخيرج من نطـاق املـذكرات   ليكاد كتاب منصور فايز   حتى   مطلق,
يرويـه كاتـب    نطـاق مـا    إىلكراتيرويـه طبيـب صـاحب مـذ   خيرج من نطاق ما   وهو 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 . صاحب قلم ودفاع ورؤية
 لكنه وجد نفسه مضطرا   هيدف إال هذا حني ألف كتابه,   واحلق أن منصور فايز مل   
روايـات واالكتـشافات وسط معمعة من االنتقادات وال   يسلك هذا الطريق يف   أن   إىل

صـورة     إىلفأحالتهـا, أحاطت بمواقـف عبـد النـارص    والتفسريات والتأويالت التي
هلـذا فـإن مـدائح كتـاب منـصور    الـسواد النـسبي,    إىلالـسواد املطلـق منهـا    إىلأقرب
بـدو إطار املدائح االعتذارية أكثر ممـا ت   تبدو يف )   وال نقول مدائح منصور فايز (   فايز
                                                                                                                                                                                  . إطار املدائح املعتادة   يف

بعض ما انفرد صاحبه بروايته    ىل عيدلنا   كل األحوال فإن كتاب منصور فايز   ويف
                                                                               . أو دافع به عن رأيه   صواب ما رآه,    عىلومما استشهد به   مما شهده وشاهده,

*** 
٦ 

همـة عـن يضم انفـرادات م   إن كتاب منصور فايز:  فنقول نبدأومن اإلنصاف أن 
                                   . سبقت عمله كطبيب للرئيس مجال عبد النارص   الفرتة التي
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  ينفرد كتاب منصور فايز أوال باحلديث عن حقيقة مشاعر الفريق حممـد حيـدر يف
ال    الضيق من فـاروق,    إىلوكيف كانت هذه املشاعر أقرب   هناية عرص امللك فاروق, 

يوجههـا حليـدر    كـان فـاروق   اإلهانات التي    إىلهذا   يرجع السبب يف   وهو   ,الوالء له
أو    يكــون حيــدر قــد اســتحق هــذه اإلهانــة بــسبب تقــصري   أن   يفكــر يف   مــن دون أن

                                                                                                                                                                       . وشاية
التعاون مع الـضباط     إىلحيدر كان أقرب   أن الفريق    إىليلمح   ويكاد منصور فايز

وأن بعض ترصفات حيدر قد هيـأت للـضباط األحـرار    األحرار وال نقول التواطؤ,
                                                                               . فيام مضوا فيه   يضمحاية ورعاية من درجة ما كفلت هلم امل

   إىلأننا لفتنـا النظـر    إىلربام نشري   بل   منصور فايز ما ذهب إليه,    عىلونحن ال ننكر
  يف«و   , »  الثــورةمــشارف   عــىل «  كتابينــا   يؤيــد هــذه الرؤيــة فــيام أثبتنــاه مــن قبــل يف   مــا 
                                                                                                                                                                                                        : عن حيدر باشا   رواية منصور فايز   كل األحوال فهذه هي   وعىل   , » كواليس امللكية 

يعـد    الفـرتة األخـرية ـ وكنـت طبيبـه اخلـاص ـ بأنـه مل   ولقـد أحـس حيـدر يف ... « 
  وكـان األخـري   يستـشعر املهانـة مـن تـرصفات امللـك معـه,   بل بدأ   موضع ثقة امللك,

  حيـدر مـن امللـك هديـة,   ىومـن ذلـك أن تلقـ   السخرية منه أمام اآلخرين,    إىليعمد 
  فتحهــا وجــد أمامــه صــندوقا كبــريا فلــام فتحــه وجــد بداخلــه آخــر,   وحــني رشع يف 
وجهـه    فـتح األخـري فقفـزت يف   حتى   يفتح صندوقا من بعد صندوق,   واستمر هكذا 

                                                                                                                                                                                                        .»! ضفدعة كانت حبيسة فيه
  عـامر ـ املعـروف بالـشدة والـرصامة ـ الـذي   شعر حيدر بأن أسهم حـسني رسي « 

  خيلفـه يف   وأنـه سـوف   ع عنـد امللـك,االرتفا   يشغل مدير سالح احلدود آخذة يف   كان 
  ىالـتخلص منـه ولـو أد    إىليعمد   حيدر شعور بأن امللك سوف    عىلوسيطر   منصبه, 
يعلـم أن    فحيـدر   ذلك,   وال عجب يف   حد ما فهمت من حيدر,    عىلاغتياله ـ    إىلذلك 

الغتيـال   » ديـدياحلـرس احل «  امللك قد كون فريقا مـن الـضباط أطلـق علـيهم اسـم
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                                                                                                                                                                                                                                                               .» غري املرغوب فيها   الشخصيات

*** 
٧ 
صـحة هـذه الرؤيـة التـي توصـل هلـا  عـىل ويواصل الدكتور منصور فايز التأكيـد

 :فيقول 
                                   ) :  أمران (   هذا االعتقاد    عىلوكان مما ساعد الفريق حيدر «
 بـل إن شـعبيته جتـاوزت اجلـيش   ,   أصبحت واسـعةاجليش    أن شعبيته يف :  األول « 
  الـسينام    إىلواقعة ذات داللـة حـني ذهـب حيـدر   هذا املجال ذكر يل   ويف   الشعب,   إىل

وعنـد خروجـه مـن دار الـسينام    الـسادسة مـساء,    إىليوما ليحرض عرضا مـن الثالثـة 
                                                                                                                                                                       .» مظاهرة هتتف بحياته   التف حوله املدنيون يف

 يـؤثر هـذا املـرض   وعادة مـا    كان مريضا بتليف بالكبد,اًأن الفريق حيدر :  الثاين « 
                                                                                                                .» كثري من األحيان   تضخيم األمور يف   إىل   ويؤدي   لتقدير,سالمة ا   عىل
  سـبقت الثـورة مبـارشة,   املرحلـة التـي   يف   يكن الفريق حيدر,   نتيجة لذلك كله مل « 

ـ وكان رئيسا للوزراء ـ    إبراهيم عبد اهلادي   ىفقد حدث أن استدع   متحمسا للملك, 
لكـن حيـدر طمـأن    مجال عبد النارص وسأله عن تنظيم الضباط األحرار وعالقته به,

                                                                                                                                                 .» شبهة عن مجال عبد النارص   وأبعد أي   إبراهيم عبد اهلادي
انتخابــات    يعــط لـسقوط مرشـح امللـك يف   ذلـك أن الفريـق حيـدر مل    إىليـضاف « 
يفرتضـه    ومـا كـان   أمهية برغم دالالت هذا احلـدث الكبـري,   ضباط اجليش أي   نادي
                                                                                                                .» اجليش والضباط    عىلحكام السلطة للرقابةمن إ

*** 
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٨ 

راويـا بعـض    ,   هـذه اجلزئيـة   كـان يعتقـده يف   التـرصيح بـام    إىلويصل منصور فايز
                                                                                          :  يقول   صحة ما    عىلدالئلالشواهد أو ال

سبقت قيام الثـورة    حيدر أثناء الفرتة التي   وجممل القول إنه ربام كان لرتاخي ... « 
                                                                    .» باط األحراروعدم الكشف املسبق عن تنظيم الض   رسعة نجاحها,   أثره يف

  يعرف مجال عبد النارص,   الفريق حيدر بعد قيام الثورة أنه كان   يل   ولقد روي ... « 
وأن األخـري قـد عمـل بمكتبـه    وأهنام كانا من الـضباط األكفـاء,   وصالح سامل جيدا, 

تنظـيم    يعلـم بعـضويتهام يف   مـرة أنـه كـان   ذلـك يف    عـىلبل لقد زاد   ثورة,لفرتة قبل ال
                                                                                                                                                 .»! الضباط األحرار

   مل حتدد إقامة الفريق حيدر كام حدث ألقطاب النظـام الـسابق,وبعد قيام الثورة « 
وأدخـل    يعامل معاملة طيبة من الرئيس مجال عبـد النـارص شخـصيا,   أنه   وقد أبلغني 

كون الفريـق حيـدر    وال جتد تلك املعاملة تفسريها يف   الكاتب حني مرض,   ىمستشف
ن موضـع اعتبـار كثـري مـن رجـال الثـورة يك   فذلك مل   خال املشري عبد احلكيم عامر,

                                                                                                                                      .» مقدمتهم   واملشري عامر يف
ن وزارة ذلــك أنــه حــني أخــرج زوج ابنــة الفريــق حيــدر مــ    عــىلومــن الــشواهد « 

فـالتحق    رفـض لقـاءه,   حركة التطهري طلـب مقابلـة املـشري عـامر الـذي   اخلارجية يف
                                                                                                     .» ربه   أن لقي    إىللندن وظل موظفا هبا   بخطوط الطريان السعودية يف

مثـواه     إىلشيع جثامنه   الفرق حيدر بغيبوبة كبدية نتيجة تليف الكبد,   وحني تويف « 
بـالرغم مـن أنـه    جنـازة عـسكرية رسـمية,   حييط هبا اجلنود يف   عربة مدفع    عىلاألخري
                                                                                                                .» يعد من رجال امللك   كان
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٩ 
  وزيـر العـدل يف   رشـدي    عـىلموقف ملحمد    إىلينفرد منصور فايز أيضا باإلشارة

                                                                    : تضمن االكتشاف املبكر ملوهبة مجال عبد النارص )الرابعة(ماهر     عىلوزارة 
ماهر ثناء     عىلوزارة   زير العدل يف  و رشدي    عىل سمعت من حممدوأذكر أين ... « 

  تـدخل يف   مكتبه ملناقشة بعـض املـسائل التـي    إىلجاء   أحد ضباط الثورة,    عىلمطوال
طاع حمدثا ممتازا است   وزير العدل,   يل   كام روي   وكان هذا الضابط,   اختصاص وزارته, 

وكـان    أن أنفذ ما أستطيع مما أكون قـد اقتنعـت بـه,   ورجاين   بأمور عديدة,   يقنعني   أن
مـاهر     عـىلبدايـة عهـد وزارة   يكن الـوزراء يف   مل   الذي   الضابط هو مجال عبد النارص,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                .» قد أدركوا بعد أنه قائد الثورة

*** 
١٠ 

مـاهر باشـا ومجـال     عـىلجـوهر اخلـالف بـني    إىلثالثا باإلشارة   ور فايزينفرد منص
 غــري العــادة يف هــذه عــىل( ونكــاد   يتعلــق بمــستقبل مدينــة حلــوان,   عبــد النــارص فــيام

   عـىلماهر وتفضيال هلـا    عىلرواية    إىلرواية منصور فايز انحيازا   نلمح يف) املذكرات 
                                                                                                                : رؤية مجال عبد النارص 

ماهر الرئيس مجـال عبـد النـارص بكثـري مـن     عىلخيص   أن   وكان من الطبيعي ... « 
ن وبحكـم موقـع مجـال عبـد النـارص مـ   بحكـم كـل مـا سـلف,   االنتقادات فيام بعـد,

يتعلق بموقف عبد النارص مـن منطقـة    وأذكر من بني هذه االنتقادات ما كان   الثورة,
                                                                                                     .» حلوان

  وبمياههـا املعدنيـة   ـ مقتنعا بأن حلوان بحكـم موقعهـا   ّماهر ـ كام بني يل    عىلكان « 
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  حني كان مجال عبد النـارص مقتنعـا بـأن حلـوان هـي   يف   جيب أن تكون قرية سياحية, 
                                                                                                                .» ضخم   املستقبل ملجمع صناعي 

 كـان   وكان تناقض االنـتامءات االجتامعيـة واضـحا,   فكار جليا,كان تعارض األ « 
يفـد إليـه القـادرون أثنـاء فـصل الـشتاء طلبـا    حلـوان مكانـا هادئـا   يف   ىير   ماهر   عىل

  فيهـا موقعـا لـصناعات جديـدة,   ىيـر   وكان مجال عبد النـارص   لالستشفاء والراحة,
                                                                                                                                                            .» عائالت املرصيةوحياة كريمة ملئات من ال   وفرص عمل, 

وإنـام أردت أن    فليس ذلك قـصدي,   النظر,   الرتجيح بني وجهتي   نيتي   وليس يف« 
                                                                                                                                      .» نقاط االقرتاب من املشكالت   ويف   التفكري,   ويف   الرؤية,    قدر االختالف يفأوضح

*** 
١١ 

أن عالقة عبـد النـارص برجـال احلكـم فـيام    ىل إوينفرد منصور فايز رابعا باإلشارة
وأن عبـد    ,   قبل الثورة كانت أوثق مـن عالقـة الـرئيس حممـد نجيـب هبـؤالء الـزعامء

مـع    ظل رصاعه اخلفي   هؤالء والتقرب منهم يف    إىلالتودد    إىلالنارص كان أكثر سعيا
                                                                                          : الرئيس حممد نجيب

  ويف   مجـال عبـد النـارص قبـل ذلـك إال مـرة واحـدة,   ىأن أر   أي   وما أتـيح يل ... « 
فقد حدث أن ذهب مجال عبد النـارص لزيـارة املرحـوم    أوائل أيام الثورة,   يف   عجالة, 

حممـود مـن    وكـان حفنـي   احلكـيم عـامر,وبـصحبته عبـد    حممود أثناء مرضـه,   حفني
هنـاك    وتـصادف وجـودي   ومن أعز أصدقاء حيـدر باشـا,   رجال السياسة البارزين,

وأذكـر أن املرحـوم    وصـوهلام وانـرصفت,   ىالزائـرين لـد    عـىلفسلمت   أثناء الزيارة,
حيـرض    تـصور أن «:  بعـدها   وقـال يل   حممود كان ممتنا لسؤال عبد النـارص عنـه,   حفني

  بيـنام مل   بمجرد رجوعه من برج العرب,   حني علم بوعكتي   مجال عبد النارص لزياريت
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  .»! القاهرة   كان يف   يكلف حممد نجيب نفسه عناء احلضور وهو الذي 

*** 
١٢ 

ونبدأ بعد هذه املقدمات املهمة يف استعراض احلديث املبارش لـذكريات صـاحب 
             .  الكتاب عن عبد النارص وعهد عبد النارص

  ربطتـه بجـامل عبـد النـارص يف   طبيعة العالقة اإلنسانية التـي    إىليشري منصور فايز
                                              : عبارة قصرية مكثفة ودالة 

وجدتـه    مـن قـرب,   عرفـت فيهـا مجـال عبـد النـارص   وخالل السنوات التـي ... « 
مـرح    املالحظـة,   قـوي   وكـان دائـام رسيـع البدهيـة,   إنسانا متواضعا حلو االسـتقبال,
ه قبـل الكـشف عليـ   يتحدث معي   كان .  تشغل باله   الروح مهام كانت التحديات التي

  أو أن   يـشاء روايتـه,   عن بعض مشاغله فكنت أسـتمع ملـا   حيكي   فإما أن   حديثا عاما,
                                                                                                                                                                                                                              .» هتمه   يسأل عن بعض األمور التي 

تلــك    خــالل الــسنوات الطــوال نــشأت بــني الــرئيس مجــال عبــد النــارص وبينــي « 
  يرتبط دائام بالـصحة,   فالطبيب   ه,بمتيز دائام عالقة اإلنسان بطبي   العالقة احلميمة التي

                                                                                                                                      .» ويطيب   ىيشف   ـ من بعد اهللا ـ   هو الذي   ود الشخص إذا مرض,يع   وهو الذي 
*** 
١٣ 

             : حياويصور منصور فايز عالقة عبد النارص بأوالده تصويرا مو
  يراعـي   أن   عـىل )  ً حريـصا .. ( وكان مجال عبد النـارص شـديد احلـب ألوالده ... « 

  ىوضعت فيـه كريمتـه الـسيدة منـ   الوقت الذي   وأذكر أنه كان مريضا يف   مشاعرهم, 
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ب وطلــ   فاتــصل باملستــشفي   إبــراهيم,    عــىلالــدكتور   مستــشفي   يف  » مجــال «  مولودهــا 
  ويظهـر معهـا يف   املستـشفي,   يزورها يف   حتىيومني حلني شفائه    تأجيل خروجها ملدة

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           .» هالة «  حني وضعت ابنتها  » ىهد «  غرار ما فعل مع ابنته السيد    عىلالصورة 
*** 
١٤ 

ٌيـسبق    نحو دقيـق مل    عىلالنارصللرئيس عبد    يلخص منصور فايز التاريخ املريض
                                                                                                     : للرئيس   التاريخ العالجي   يفعل هذا أيضا يف   وهو   لحق,ي   إليه ومل

  ومل   ,١٩٥٨    منـذ عـاممـن مـرض الـسكر   يعـاين   كان الرئيس مجـال عبـد النـارص « 
  ,م١٩٦٨   حتـــىمـــضاعفات هلـــذا املـــرض منـــذ ذلـــك التـــاريخ و   يظهـــر عليـــه أي 
  النحـو الـذي    عـىليشعر هبـا   بدأ   آالم الساق التي   وانحرصت املضاعفات حينذاك يف 
  فقد كان له أخ مريض بالـسكر,   عائلته,   وكان مرض السكر وراثيا يف   حينه,   سريد يف 
                                                                                                                                                                                                                              .» وكذا كان عمه 

حقن األنسولني حيـث     عىليعتمد   لسكر عند مجال عبد النارصوكان عالج ا ... « 
يأخـذ    فكان عليه أن   عالجه,   غري جمدية يف   عن طريق الفم   ىُتعط   كانت العقاقري التي

                                                                                                                           .» يوميا قبل اإلفطار   حقنة أنسولني طويلة املفعول
  عالج الرئيس عبد النارص الـدكتور بولـسون مـن الـدنامرك,   يشرتك معنا يف   كان « 

أو    يعود الرئيس مـرة كـل سـتة أشـهر,   وكان   العامل,   السكر يف   وهو من أكرب إخصائي 
 بشخصية الـرئيس مجـال املعجبنيسون من أشد وكان الدكتور بول   إذا دعت احلاجة,

  متطوعـا رافـضا أي   يـأيت   وكـان   وكان دائـم اإلشـادة بـه كـزعيم عـاملي,   عبد النارص,
                                                                                                                                                                                  .» أتعاب 

وهـو    يـزور الـرئيس أيـضا الـدكتور فيفـر مـن أملانيـا الغربيـة,   ومن آن آلخر كان « 
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                                                                    .»مرض السكر   شهري يف   إخصائي

*** 
١٥ 

مشكلتني مرضيتني أخريني مل تعرفا بوضـوح يف   إىلايزويتطرق الدكتور منصور ف
 :حياة عبد النارص

يعاجلـه مـن ذلـك    وكـان   يشكو من حساسية باجليوب األنفية,   وكان الرئيس ... « 
رحيلــه عــام    حتــىعالجــه     عــىليــرشف   ظــل   الــذي   املفتــي,    عــىلاألســتاذ الــدكتور

 ١٩٧٠«.                                                                                                                 
يـسبب لـه    ممـا كـان   الـشعب اهلوائيـة بالرئـة اليمنـي,   يشكو مـن متـدد يف   كام كان  «

   إىلينتقــل بــرسعة   يمكــن أن   التهــاب بــاجليوب األنفيــة   متاعــب كثــرية حيــث إن أي
خاصة أنه معـروف أن    وأحيانا التهابا بالرئة,   ببا له نزالت شعبية,الشعب والرئة مس 

                                                                                                                                                  .» يقلل من مقاومة هذه النزالت   مرض السكر
*** 
١٦ 

وهــو يــردف هــذا احلــديث مبــارشة باحلــديث عــن التــزام عبــد النــارص بتعلــيامت  
           :األطباء و عن معاناة عبد النارص من التدخني ثم توقفه عنه 

يــؤمن بأمهيــة االلتــزام بإرشــادات    وكــان مجــال عبــد النــارص مريــضا مطيعــا ... «
  وكـان   منظـر الـدم,   ىيـر   حيـب أن   ومن الطريف أنه كـان ال   يستطيع,   الطبيب قدر ما

                                                                                                      .» يدير وجهه عند أخذ عينة دم منه 
وقـد    , » كنـت«  ثـم سـجاير   بدون فلـرت,  » كرافن «  يدخن بكثرة سجاير   وكان ... « 
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قـد أصـبحت الـسجاير  «:  يقـول   وكـان   ,ىلنا مرارا منعه من التدخني دون جدوحاو
                                                                                                                                                                       .»! منها أيضا?   نينفهل ستحرمو   الوحيدة املتبقية,   هوايتي

الـدورة الدمويـة    يشعر بآالم الساق نتيجة قـصور يف   حني بدأ  م١٩٦٨  ولكن يف « 
  وامتدت   طلبنا منه رضورة التوقف عن التدخني كام طلب منه األطباء الروس ذلك,

  وأطفأ سيجارته,   ,   جانبهاملنضدة ب    إىليده   يد مجال عبد النارص بالسيجارة املشتعلة يف 
                                                                                                                                                            .» التدخني أبدا بعدها    إىليعد   ومل 

*** 
١٧ 

يشهدها مع    قدر ملنصور فايز أن   األحداث التارخيية التي   تضمنتهأهم ما   إىل   ونأيت
ومن حسن   م ,١٩٦٧مقدمة هذه األحداث بالطبع هزيمة    ويف   الرئيس عبد النارص,

                                                                                                                           : يوم اهلزيمة   يبخل علينا بتصوير موقف عبد النارص صباح   احلظ أن منصور فايز مل
مـن   ٥ يـوم االثنـني    صـباح   موعد مع الرئيس مجال عبد النـارص يف    عىلكنت ... « 

ــو  ــادة  م ,١٩٦٧يوني ــان ع ــي   وك ــده يف   يطلبن ــدخول عن ــساعة التاســعة    حــوايل   لل ال
الساعة    حوايل   وكنت عادة أذهب يف   الدكتور أمحد ثروت,   يرافقني   والنصف صباحا
ــرئيس    إىلالتاســعة صــباحا ــسكرتري اخلــاص لل ــسيد حممــد أمحــد ال   أن    إىلمكتــب ال

                                                                                                                                                                                                                                         .» مجال عبد النارص   يستدعيني 
  يـستدعيني   الثامنة والنصف صباحا وفوجئـت بـالرئيس   ذلك اليوم يف   ذهبت يف « 

  وحني صعدت إليـه أبلغنـي    وصل بعد,يكن الدكتور ثروت قد   ومل   بمجرد وصويل, 
  يبدو مـشغول البـال,   يستيقظ مبكرا جدا وكان   وأنه   الليلة املاضية,   ينم جيدا يف   أنه مل 
 يـشري   وكان الوقت   وفجأة قبل توقيع الكشف عليه سمعنا صوت صفارات اإلنذار, 

                                                                                                                                                                                                                   .» التاسعة صباحا   إىل
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وكـان هـذا أول    اتصل عبد النارص بالتليفون وعلم أن إرسائيل بـدأت اهلجـوم, « 

الفــور اجلديــة     عــىلوالحظــت   ه عــن بــدء قيــام احلــرب بــني إرسائيــل وبيننــا,علــم لــ
اعتـذر عـن إمتـام املقابلـة والكـشف    كست وجـه عبـد النـارص الـذي   والرصامة التي

                                                                                                                .» عجل شديد    عىلمالبسه   وقام لريتدي   عليه,
*** 
١٨ 

موضع متأخر مـن    قصة إصابة عبد النارص بالقلب يف   يروي   وها هو منصور فايز
                                                         : يقول   كتابه
ن ورؤســاء ســبتمرب كــان الــرئيس مــع وزيــر احلربيــة ورئــيس األركــامــن   ٩  ويف « 

                                                         .» يتابعون أداء فرقة مدرعة حديثة اإلنشاء   القيادة العامة   اهليئات يف
منطقة الزعفرانـة وهامجـت نقطـة     عىلذلك اليوم أن أغارت إرسائيل   وحدث يف « 

                                              .» ...  خفر السواحل وقتلت مخسة جنود وبعض املدنيني
  ضـحايا احلـادث,    إىلخاصـة بـالنظر   وكان تأثر عبد النارص هبذا احلـادث بالغـا, « 

املدنيني ذنبهم إيه? ورجال خفر  «:  يقطر أملا   وصوته   صباح اليوم التايل   يف   وقد قال يل 
                                                                                                                                      .» يقوم بعمل هبذه اخلسة   ب الرشيف الواملحار   السواحل دول ناس فوق اخلمسني,

باألزمـة القلبيـة    أصيب مجال عبد النارص ليل ذات اليوم    عقب ذلك مبارشة ويف « 
          ورســومات القلــب املتكــررة حــدوث جلطــة    وأثبــت الفحــص اإلكلينيكــي  األويل,

اتصلنا بالـدكتور ناصـح أمـني لعمـل    للقلب,   بالرشيان التاجي  )» احتشاء« يقصد (
وقمنا بـالعالج   )» االحتشاء«يقصد  ( أكدت حدوث اجللطة   التحاليل الالزمة التي

                                                                                              .» الالزم
  وإنـه   الرشايني نتيجة اإلرهاق الـشديد,   إن هناك تقلصات يف :  البداية قلت له   يف « 
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:  فأجبتـه   , » يعني?   قد إيه «  ?»إيه راحة   يعني «:  وكان أول سؤال له هو   حيتاج للراحة, 
وفهم عبد النـارص أن قلبـه قـد    ,  » بأمان بإذن اهللا    طويلة وكل يشء سينتهيمش ملدة «

                                                                                                                                                                                                        .» أصيب
وحني طلبت منه إرشاك أحد أساتذة القلب بجامعة القاهرة معنا رفض بطريقـة  « 

فـرتة     عـىلأنـا داخـل «  , » مريض بالقلب   يعرف أين   حد   مش الزم أي «:  وقال   قاطعة,
                                                                                                                           .» املواجهة مع إرسائيل   مهمة السنة اجلاية يف

فلام اقرتحت عليه إرشاك األستاذ الدكتور حممود صالح الدين من اإلسكندرية  « 
أساس أنه كان كثري الرتدد عليه ومـضمون كتامنـه     عىلالقلب وافق   يف   وهو إخصائي
                                                         . »  الرئيسلطبيعة مرض

*** 
١٩ 

 رسعان ما حسمت بإرشاك أسـتاذنا الكبـري الـدكتور زكـي الـرميل األمور أن عىل
ت ذاتـه زوج ابنـة الـدكتور قـأستاذ القلـب األشـهر , ومـن بـاب الطرافـة فإنـه يف الو

علـيهم )هـذا بـالطبع   إىلور ال يـشريو إن كـان الـدكتور منـص( حممود صالح الـدين
 :مجيعا رمحة اهللا 

أسـتاذ أمـراض    الـرميل    الدكتور زكيرشاكإ    عىل وفيام بعد وافق عبد النارص... « 
                                                                    .» العالج   القلب بجامعة القاهرة معنا يف

وبالفعل نرشت جريدة    ليؤكد علينا عدم إذاعة حقيقة مرضه,   وعاد عبد النارص « 
عالجـه     عىلاألهرام أن الرئيس قد اعتكف لبضعة أيام إلصابته باإلنفلونزا ويرشف

  املفتـي,    عىلوأضيف اسم الدكتور   حبيب,   والدكتور الصاوي   الدكتور منصور فايز,
                                                                                                                           .» لتأكيد ذلك   وهو طبيب الرئيس لألنف واألذن واحلنجرة, 
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وكـان الــدكتور حممــود    يوميــا,   وخـالل هــذه األزمـة كنــت أزور الــرئيس مـرتني « 

                                                                    .» يوم   يزوره صباح كل   صالح الدين
الواليـات املتحـدة أو    أمـراض القلـب يف   وطلبت منه أن نستشري أحد إخـصائي « 

  يعرف اإلرسائيليـون أنـه مـريض بالقلـب,   لكنه رفض من جديد خشية أن   بريطانيا,
االحتــاد    القلــب يف   صائيوهــو أكــرب إخــ   شــيزوف   حــضور الــدكتور    عــىللكنــه وافــق 

وأرجـح أن الـدكتور    اللجنة املركزية للحـزب الـشيوعي,   وكان عضوا يف   السوفيتي,
                                                                                                                                                                                  .» عودته بطبيعة مرض الرئيس   ىشيزوف قد أعلم القادة السوفيت لد

  واســتجاب الــرئيس لطلبنــا منــه بــالتزام الراحــة لفــرتات امتــدت ملــدة شــهرين, « 
وإن كـان دائـم الـسؤال عـن سـبب    عمل خالل هذه املدة,   يزاول أي   أال    عىلواتفقنا 

                                                                                                     .» الرشيان التاجي   يف) احتشاء(ة رغم أننا أخربناه بوجود جلطة الراح    عىلإرصارنا
*** 
٢٠ 

  هذا النقد الساخر والعـابر الـذي   إىل   ربام نتوقف دقيقة واحدة لنلفت نظر القارئ
وكيـف حتـسن األداء !   تلفزيون بـالده   يشاهده يف   به مثقف طبيب حول ما كان   يدىل 

                                                                               . لسبب قاهر
يـروح عـن نفـسه خـالل هـذه الفـرتة بمـشاهدة بـرامج    وكان مجال عبد النـارص « 

ورسعـان    برامج التليفزيون أثناء هذه الفرتة,    حتسنا كبريا يفوقد الحظنا   التليفزيون,
                                                                          » !  نشاطه    إىلما كان عليه حني عاد الرئيس    إىلما رجع احلال

طبيعـة    ينتـاهبم الـشك يف   وبدأ الكثـريون   ,ةالراحكانت الزيارة ممنوعة أثناء فرتة  « 
أنــه كــان مريــضا     إىلاختــذت ال تــشري   فقــد كانــت اإلجــراءات التــي   مــرض الــرئيس,

منـزل الـرئيس خـالل مـدة    وتركيـب مـصعد يف   باإلنفلونزا مثل طـول فـرتة الراحـة,
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ــدأ بعــض املــس   الراحــة, ــابلهمؤوب ــذين أق ــسألني   ولني ال ــرئيس   ي ــاول    إن كــان ال يتن
طبيعـة     إىلحماولـة مـنهم للوصـول   يف )  عـالج اجللطـة   يف   يعطـي   وهو دواء (  ريناهليبا

وعندما طالت مدة اعتكاف الرئيس عـرف أنـه مـريض بالقلـب بـالرغم مـن    مرضه,
                                                                                                                                                                                                                                                    .» التكتم الشديد

*** 
٢١ 

إرشاك الـسوفيت    بنجاح عبد النارص يف   القصوىاإلشادة     إىلويميل منصور فايز
مــن   الّويكـاد رأيـه هـذا يـستمد مقوماتـه مـن الطـب                .  تنـا املـسلحةإعـادة بنـاء قوا   يف

                                         . السياسة 
   عـىلهذه املشاركة عنـرص ردع تكفـل بإيقـاف الغـارات اإلرسائيليـة   يف   ىير   وهو

ْني مـنينفرد به بـ   يكاد منصور فايز   وهو رأي   العمق املرصي,  وإن    كتبـوا مـذكراهتم,   َ
  نيييميـل إليـه ويتبنـاه مـع أن الـساسة والدبلوماسـ جمموعـه    يف   كان الشعب املـرصي

يعنيـه    نحو ما رصح به منصور فـايز إلدراكهـم مـا    عىليرصحوا به   يتحرجون من أن 
                                                                                                                                                                                               :  ودوليا  ً مثل هذا الترصيح قانونيا

تـم خـالل هـذه الرحلـة أبـرع مـا قـام بـه الـرئيس عبـد    وكان اإلنجاز الـذي ... « 
مل    فلقـد كانـت نوعيـة الـدعم باملعـدات التـي   دة البنـاء,النارص منذ بدء عمليـات إعـا

مرص    وتواجد الطيارين واألطقم السوفيتية يف   خترج من حدود دول الكتلة الرشقية,
واضــطرت واشــنطن أن تعيــد حــساباهتا ألن    ردعــا للواليــات املتحــدة وإرسائيــل,

                                                                                                                           .» سكريةاملواجهة الع   يشارك فعليا يف   أصبح   االحتاد السوفيتي
الطريـق لعمليـات ضـد    وحدث بعـد ذلـك أن كانـت الطـائرات اإلرسائيليـة يف " 

   مــن الطيــارين يفاجلبهــة املــرصية حــني الــتقط طياروهــا حــديثا بالروســية بــني اثنــني
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حيــاولوا    الفــور ومل    عــىلقواعــدهم    إىلفعــادوا   خرجــت ملــواجهتهم,   املقــاتالت التــي 

                                                                                                                           .» ديان عدم التعرض للعمق املرصي   وبعدها قرر مويش   االشتباك معهم,
  العمق املرصي,   وقف الغارات اإلرسائيلية يف   وهكذا نجح مجال عبد النارص يف « 

وكانت احلكومـة األمريكيـة قـد هـددت بـأن هـذه الغـارات سـوف تـستمر وتتزايـد  
                                                         .» بصورة أكثر لتشمل األهداف االقتصادية املرصية

*** 
٢٢ 

وسائل اإلعالم املرصية    وينفرد منصور فايز أيضا برواية خيبة أمل عبد النارص يف
عقـب    جانب عبـد النـارص عنـدما هامجـه اإلعـالم العـريب    إىلمل تستطع الوقوف   التي

يتجاهـل  )  ديدبـذكاء شـ (  لكن منصور فايز    . م١٩٧٠   يوليو   قبوله معاهدة روجرز يف
ذلـك    يف )  اإلرشـاد القـومي (  أن حممد حسنني هيكـل كـان هـو نفـسه وزيـر اإلعـالم

                                                                                                                                                            : الوقت
أعلـن الـرئيس مجـال عبـد النـارص قبولـه مبـادرة   م ١٩٧٠   يوليو من   ٢٣   ويف  ...« 

  اخلطاب ذاته أعلن عن انتهاء العمـل يف   ويف   خطابه بمناسبة أعياد الثورة,   روجرز يف
جيـسد الكفـاح    وبالنسبة لشعب مـرص   الكثري,   يعني   كان بالنسبة له   الذي   السد العايل 

                                                                                                                                                                                  .» يوقبول التحد
غــري واعيــة    وخرجــت بعــض الــصحف العربيــة هتــاجم مــرص لقبوهلــا املبــادرة, « 

                                                         .»!  حتريك الصواريخ    عىلوهو عزم مجال عبد النارص   قبوهلا,ألسباب 
وكان الرئيس عبد النارص مستاء من موقف الصحف وأجهزة اإلعالم املـرصية  « 
                                                                               .» من ذلك   يل )  اشك (  وقد   مل تواجه هذا اهلجوم بذكاء,   التي
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٢٣ 
هنايـة عهـد عبـد النـارص تفـسريا    ويلخص منصور فايز صعود أنـور الـسادات يف

                                   : يقول   طبيعيا حيث
  ىجـواره سـو    إىليبق   رص ملوبعد اختفاء عبد احلكيم من حياة مجال عبد النا ... « 

   إىلوكـان أنـور الـسادات أقـرهبم   صـربي,   وعـيل   وحسني الـشافعي,   أنور السادات, 
                                                                                                                .» مجال عبد النارص 

وكثـريا    دات شديد االهتامم باحلالة الصحية جلـامل عبـد النـارص,وكان أنور السا « 
                                                                    .» أدوية أشار عليه أنور السادات باستعامهلا   عىل   يطلعني   ما كان مجال عبد النارص

  الـيل   شـوف بقـي (:   ل عبـد النـارصمجـا   طـرابلس أن قـال يل   وأذكر حينام كنـا يف « 
  أنـور الحـظ يف «:  وملا سألته عن السبب قال يل   , ) حيجرا لك من أنور ملا ترجع مرص 
بس ملـا أشـوف الـدكتور  :  وكان اجلو باردا وقال   مل أكن مرتديا البالطو,   الصورة أنني 

                                                                                                                                                            .» منصور
*** 
٢٤ 

شخـصية    وعـن رأيـه يف   ويتحدث منصور فايز برتكيز عن عالقته بـصالح نـرص,
ونكاد نلمح من عبارات منصور فايز أن صـالح نـرص كـان ممـن زكـوه    صالح نرص,

يـصبح    قبـل أن   طبيبا معاجلا لـصالح نـرص   فقد كان منصور فايز   ج عبد النارص,لعال
  يـصف شـمس بـدران يف   حـني أن منـصور فـايز   وعـىل   كذلك بالنسبة لعبـد النـارص,

فإننا نراه أكثر تعاطفا مـع صـالح    ,  »  متكلفا وشديد االعتداد بنفسه  «  كتابه بأنه كان 
   إىلويميـل   ,   صـالح نـرص    عـىليـؤثر مجـال عبـد النـارص    نتوقـع ـوإن كان ـ كام   نرص,

                                                                                                                                                                                                                                                    .  حساب الثاين    عىلنرصة األول 
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  مأساة صالح نرص مع عبـد النـارص بطريقـة ال ختلـو مـن االنـدهاش,   يروي   وهو

ْمـن    عىلوليةؤإلقاء املس    إىليميل فيها   وإن كان  مـؤامرة    رووا تـورط صـالح نـرص يف   َ
نظـره مـستحقا    ومـن ثـم فقـد أصـبح صـالح نـرص يف   , (!!)    النارصاملشري ضد عبد

                                                                                                                                                            :  لعبد النارص وزعامة عبد النارص   وهو الشخص الويف   لغضبه,
به من قبل    وقد بدأت معرفتي   كان صالح نرص مديرا للمخابرات العامة, .... «" 
يـشكو مـن ارتفـاع    وكـان صـالح نـرص   الرئيس عبد النـارص لعالجـه,   يستدعيني   أن

  أو يف   مـرص اجلديـدة,   منزلـه يف   وكنت أذهب للكشف عليه يف   ضغط الدم,   بسيط يف
                                                                                                                                                                       .» املخابرات العامة   به يفمكت 

هل هـذا  :  وأنا معهوكم تساءلت    املزاح,    إىليبدو بسيطا ويميل   كان صالح نرص « 
نـسمع عنـه? كـان االخـتالف كبـريا بـني مـا أراه حـني    هو حقيقة صالح نرص الـذي

                                                                                          .» ترتدد عنه   أزوره وبني الصورة التي
 بعــض املؤلفــات عــن احلــرب ووضــع   ,   وكــان صــالح نــرص كثــري القــراءة « 

وإن    يوليو, من  ٢٣   مرص بعد ثورة   وطريقة تطبيقها يف   واحلرب النفسية,   االقتصادية,
                                                                                                                .» مل تكن هذه املذكرات جماال للحديث هنا

  صالح نـرص,    عىلاملخابرات العامة للكشف    عىليونيو كنت أتردد   وبعد حرب « 
حيـاول إلقـاء    واشـتممت مـن أحاديثـه أنـه   والحظت عليه عدم التفاؤل بعد اهلزيمة, 

:  وإجيــاد األعــذار للمــشري ورجالــه ثــم قــال   الــرئيس مجــال عبــد النــارص,    عــىلاللــوم
                                                                                                                           .» والزم نتصل باألمريكانمفيش فايدة من الروس  «

الرئيس فقد كان من     عىلولية اهلزيمةؤحياول صالح نرص إلقاء مس   مل أعجب أن « 
يفكر مدير املخابرات    حقيقة هو أن   ولكن ما أدهشني    املشري عبد احلكيم عامر,تباعأ

يعلـم أن    االتصال باألمريكان بعد أن أحلقت بنا إرسائيل هذه اهلزيمة وهـو   العامة يف
كانت قدرة مرص العـسكرية فيهـا صـفرا وتفـوق    هذه الظروف التي   االتصال هبم يف
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                                                                                                                                                            .» إال االستسالم   يعني   كاسحا ال   إرسائيل العسكري
*** 
٢٥ 

صـالح نـرص بـاملرض بطريقـة تنـصف الرجـل    منصور فايز قـصة إصـابة   ويروي
                                                                                          :  ديان   مهينا ملويش  ً يتحمل ترصحيا   مل   الذي   وتثبت له شعوره الوطني

واختفـت    شديد,   حالة توتر عصبي   أحد األيام وجدت صالح نرص يف   ويف ... «  
وعرفـت أن سـبب ذلـك كـان حـديثا    وجهه,    عىلكثريا ما كانت تبدو   االبتسامة التي

ملاذا مل تدخل القـاهرة بعـد  :  احلديث   وحني سئل األخري يف   ديان,   صحفيا قرأه ملويش
مل    ولكنـي   ذراعيهـا,   كانت القـاهرة تفـتح يل :  حة وغطرسةاقويونيو? أجاب ب   هزيمة

                                                                                                                                                                                                                              .»! إطعام ثالثني مليون خنزير    إىلال أضطر   حتىأدخلها 
وصـلت سـيارة مـن    قـرص العينـي,   مستـشفي   ت يفوكنـ   صباح اليوم التايل,   ويف « 

مكتبـه حيـث    احلـضور فـورا لزيـارة صـالح نـرص يف   املخابرات العامة وطلبـوا منـي
حجـرة نـوم صـغرية جمـاورة    احلال فوجدتـه راقـدا يف   فذهبت يف   أصيب بأزمة قلبية,

ه مصاب بجلطـة وبالكشف عليه وجدت أن   جناح رئيس املخابرات العامة,   ملكتبه يف
وقد جاءته هذه    رضبات القلب,   مصحوبة باضطراب يف   للقلب,   الرشيان التاجي   يف

نتيجــة االنفعــال الــشديد طــوال اليــوم الــسابق إثــر قراءتــه ذلــك    األزمــة كــام ذكــر يل
أمكـن    حتـىكامـل    وقمت بعالجه أنا والدكتور رفـاعي   به ديان,   أدىل   احلديث الذي

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           .» املساء   األزمة يف    عىلالسيطرة
*** 

 
٢٦ 
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الـدكتور منـصور فـايز مـا اكتـشفه مـن تـوتر العالقـة بـني صـالح نـرص    يروي   ثم

                                              :  دهشته األوىل  ً والرئيس عبد النارص مظهرا
أنـا عـايز أشـوف  «:  وقال يل   ن عنده منرصفا عاد الستدعائيوبعد أن خرجت م « 

                                                         .» عايز أنصحه   مجال عبد النارص ألين
يكـون طلـب رؤيـة مـدير    فهـل   وفكرت فيهـا طـويال,   توقفت عند كلامته حلظة, « 

                                                         !! » ن طريقياملخابرات العامة لرئيس اجلمهورية ع
  االتــصال املبــارش بــالرئيس,    عــىل املفــروض أن مــدير املخــابرات لديــه القــدرة «

هـذه الفـرتة    يؤجـل رؤيتـه يف   فهل كـان الـرئيس   لذلك,   وبينهام أكثر من خط تليفوين 
  تـام بتـصفية نفـوذ جمموعـة املـشري عـامر كخطـوة يفأو نتيجة انشغاله ال   لسبب حمدد,

نفـسه     عـىليقلـق صـالح نـرص   كـان هنـاك مـا   ىسبيل إعادة البناء العسكري? أم تـر 
  رؤيتـه لـرتدد صـالح نـرص يف   أن أنقل للـرئيس رغبتـه يف   يطلب مني   ومركزه وجعله

                                                                                                                                                                                  ." املبادرة باالتصال به مبارشة? 
فقد كـان الـسيد حممـد أمحـد الـسكرتري اخلـاص    ومل أفعل شيئا إزاء هذا الطلب, « 

املخابرات العامـة ليستفـرس عـن حالـة صـالح نـرص    تليفونيا يف   للرئيس قد اتصل يب
  الــصباح,   أن الــرئيس ســيزوره يف   وأخــربين   لــه مــن أزمتــه القلبيــة,   خــالل عالجــي

  وكـان بـادي   لزيـارة صـالح نـرص,   اليـوم التـايل   وبالفعل حرض مجال عبـد النـارص يف 
  وال تلـك النـصائح التـي    الزيـارة,تلـك   ومل أعرف ماذا دار بيـنهام يف   التأثر ملا أصابه, 
                                                                                                                                                                                                                              .» يقوهلا له   يود أن   كان صالح نرص 

وطلبـت منـه بعـد ذلـك    أن حتـسنت صـحته,    إىلصـالح نـرص   عىل   وظل ترددي « 
                                                                    .» الراحة واالبتعاد عن العمل ملدة شهرين

*** 
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٢٧ 
علمـه عـن الـسبب احلقيقـي يف   إىلىة ما تنامفايز برواي ثم ينفرد الدكتور منصور

 : تأزم عالقة صالح نرص بعبد النارص 
تبني جلامل عبد النـارص    وبعد سقوط جمموعة املشري,   أواخر شهر أغسطس,   ويف « 

  كـان   املـؤامرة التـي   أن صـالح نـرص كـان مـشاركا يف   ىمن أقواهلم ومن مصادر أخر
                                                                                                                .» ديد إقامة صالح نرصفتم حت   يدبرها املشري ضده, 

ْمن    إىلاملخابرات العامة ملراجعة نشاط اجلهاز والوصول   وبدأت التحقيقات يف "  َ  
وكـشفت هـذه التحقيقـات جوانـب خفيـة    يكون أيضا من جمموعة املشري فيه,   عساه 

اختـاذ عـدة    يـرتدد مجـال عبـد النـارص يف   وفلم   لنشاط اجلهاز حتت قيادة صالح نرص,
كام اختذ قراره بتقـديم صـالح نـرص للمحاكمـة إزاء مـا تبـني    قرارات لتطهري اجلهاز,

                                                                                                                           .» من نتائج التحقيق
  منزلـه حيـث حـددت إقامتـه وبـدأ   صـالح نـرص يف   وخالل التحقيقـات طلبنـي « 

رشف مدير مكتب الرئيس للمعلومـات وهـو    هياجم الرئيس ويكيل الشتائم لسامي 
فلـيس    وحيبـسوين,   يسمعوين   أنا عايزهم «:  وملا حاولت هتدئته قال   حالة هستريية,   يف

فهو إمـا    يرتك مدير املخابرات حرا ومعه كل أرسار جهاز املخابرات,   من املعقول أن
                                                                                                                                                                                             .» وأنا ال أريد أن أقتل   حيبس,   يقتل وإما أن   أن
  ليس ألن لديه أرسار جهاز املخابرات العامـة,   وبالفعل تم اعتقال صالح نرص,« 

كان اعتقالـه إثـر وإنام    عمل آخر,    إىلمنزله أو    إىلفكم من رئيس هلذا اجلهاز تركه إما 
ثم كانت حماكمتـه وسـجنه تنفيـذا حلكـم    أمر هبا الرئيس,   التحقيقات التي   ما تبني يف
                                                                                                                .» قضائي

لزيارته وقد    يطلبني   وكان   كم عليه,وأودع صالح نرص سجن أبو زعبل بعد احل « 
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يتـصل    يـصعب أن   وكانت احلراسة مشددة عليه بحيـث   عاودته األزمة القلبية كثريا,

وبالفعـل وصـل هـذا    ,ىاملستـشف    إىلفقدمت تقريرا طلبت فيـه نقلـه   بأحد إلسعافه,
   إىلوتقرر نقل صـالح نـرص   ما جاء فيه,    عىلوافق   مجال عبد النارص الذي    إىلالتقرير

حالــة دخــول    حياتــه يف   عــىل   ىخيــش   إنــه :  لكنــه رفــض وقــال يل   املعــادي,   ىمستــشف 
رغـم علمـه بـأن اإلقامـة    قرص العيني   مستشفي    إىلوطلب حتويله   املعادي,   ىمستشف
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 .» غري مرحية فأجيب لطلبه   هناك

وتـم    التـدهور,   وأخذت صحته يف   وحدث بعد ذلك أن كثرت عليه األمراض, « 
  رمحـة اهللا,    إىلأن انتقـل    إىلمن املرض   يعاين   وظل   اإلفراج عنه لسوء حالته الصحية,

                                                                                                                                      .» حياة صالح نرص    عىلوأسدل الستار 
*** 
٢٨ 

  وبخاصــة أســاتذة الطــب,   ظــل األســاتذة اجلــامعيون,   املوقــف الــذي   إىل   ونــأيت
ت محـايتهم مـن سياسـة الـدكتور عـز   منصور فايز مسجلني له الفضل يف    إىلينسبونه 

كانـت تـستهدف نـرش االنـضباط فـيام بـني أسـاتذة    التـي   سالمة وزير التعلـيم العـايل
...   هذا االنضباط من التزامهم باحلـضور واالنـرصاف    عىليرتتب   مع ما  !!  اجلامعة

                                                                                                                                                            .  لخإ 
  نفـسه الـذي   الرئيس عبد النارص أنه هـو    إىلينسب   ومن العجيب أن منصور فايز

أبعده أيـضا عـن هـذه املهمـة    وأنه هو الذي   اختار الدكتور عزت سالمة هلذه املهمة, 
                                                                                          . االجتاه املضاد لعزت سالمة   فايز يفبعدما تدخل األساتذة من طبقة منصور 

وبخاصـة    يبـسط بـه األسـاتذة اجلـامعيون,   , مـا  هنا ,أوال ىومن الطريف أن نرو
 خفيفـة أن أطبـاء يـروون مـع ضـحكة   موقفهم من هذه القضية حـني   أساتذة الطب,
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فلام سـأهلم عـن سـبب تـأخرهم    موعد الكشف اليومي,   عبد النارص تأخروا عليه يف
  دفـاتر احلـضور واالنـرصاف التـي   ذلك ليوقعـوا يف    إىلأجابوه بأهنم كانوا مضطرين

يكـف عـن    فام كان من عبد النارص إال أن طلب مـن الـوزير أن !!  وضعها هلم الوزير 
                                                                                                                                                 (!!)  طهذا االنضبا

  خيـرج عـن هـذا املعنـي   يكـاد   يرويه منصور فايز بكـل تفـصيالته ال   والواقع أن ما
                                                                    . لكلورية لألساتذةتصوره الرواية الفو   الذي 

يرفـع مـن    لكننا ال نستطيع أن ننكر أن منصور فـايز قـد أجـاد عـرض القـضية بـام
يقلـل أيـضا مـن قـدر الـدكتور عـزت    وبـام ال   قدره ومن قـدر الـرئيس عبـد النـارص,

                                                         : ً خر أيضااجلانب اآل    عىلسالمة وقدر األساتذة
أسـتاذا    ون اجلامعـة بوصـفيؤمن آن آلخر عن ش   يتحدث معي   كان الرئيس ... « 

                                                         .» بكلية الطب جامعة القاهرة
  وكانت طالبـة يف   ,ىمجال عبد النارص أنه علم من ابنته هد   كر يلأحد األيام ذ   يف « 

يـصلون متـأخرين    أن األسـاتذة   كلية االقتصاد والعلوم الـسياسية بجامعـة القـاهرة, 
ْحيـرضون بتاتـا دون اعتـذار أو إرسـال مـن   وأحيانـا ال   عن ميعـاد املحـارضة, ينـوب    َ

)  ابنــة عبــد النــارص (  ىلوقــت نفــسه كانــت ابنتــه منــا   ويف   إلقــاء املحــارضة,   عــنهم يف
  دخـول املحـارضات يف    عـىل األسـاتذة مواظبـون:الطالبة باجلامعة األمريكية تقـول  
  بـه العمـل يف   جيـري   الرئيس عدم رضاه عن األسلوب الذي   ىوأبد   مواعيدها متاما, 
  مة وزيـرا للتعلـيم العـايلإنـه سـيعني الـدكتور عـزت سـال «:  جامعة القاهرة وقـال يل 
وكان الدكتور عـزت    ولياهتم,ؤواحرتام األساتذة ملس   اجلامعة,   لتحقيق االنضباط يف 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 .» ذلك الوقت بالشدة واحلزم   سالمة معروفا يف
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٢٩ 

جـوهر    رأيـه يف   منظور آخـر ليبـدي  إىليزيستطرد الدكتور منصور فا   ورسعان ما
                                              :  املتكررالتقليدي  هذا املوضوع

ــوم   ويف...  «  ــو أن الل ــدريس لعــدم     عــىليقــع   الواقــع ول ــة الت بعــض أعــضاء هيئ
  ايـد عـدد الطلبـة يفوتز   التعلـيم اجلـامعي,   إال أن التوسع يف   احلضور,    عىلمواظبتهم

كـان الـسبب    الكليات دون ارتباط بني األعـداد واحتياجـات الدولـة مـن اخلـرجيني, 
ذلـك    وقد سبق أن حتدثت مع الـرئيس يف   رأيي,   يف   لتدهور التعليم اجلامعي   الرئييس

ة كليـ   هذه بمناسبة اجتامع ملدير اجلامعة بأعضاء هيئة التدريس يف   مبديا وجهة نظري
  غري قابل للمناقشة,   إن شعار جامعات األعداد الكبرية :  الطب قال فيه مدير اجلامعة

  اق التاكيسّيكون سو   ملا   يعني   وإيه «:  وقال يل   يقتنع بوجهة نظري   لكن عبد النارص مل 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      .» معاه ليسانس? 

منظـور ثالـث مل يكتـب عنـه أحـد  إىل ى الدكتور منصور فايز مرة أخـريستطرد  و 
رعونـة   إىليف أسـباب هـذه األزمـة , مـشريا بوضـوح!! ) هبذا الوضـوح الـشاحب (

عميـد    الدكتور عبد العزيـز سـامي  عىلشباب االحتاد االشرتاكي يف فرض سيطرهتم
                            ) : (!!قرارات وزارية   إىلالكلية مستندين

أوكلـت    بدأ الدكتور عزت سالمة عقب توليـه الـوزارة مبـارشة املهمـة التـي ... «
وحدث لألسـف أن    كلية الطب بصفتها أكرب كليات جامعة القاهرة,    عىلوركز   إليه,

قــام بإصــدار قــرارات    الــوزير الــذي    عــىلوفــرض آراءه   تــدخل االحتــاد االشــرتاكي
  هلا بالتكليف الصادر عن الرئيس عبد النـارص وال بـصالح العمـل,متتابعة ال عالقة 

وكان مندوبو الوزير من شباب االحتـاد    وإنام كان الغرض منها إذالل أساتذة الكلية, 
يدخلون مكتب العميد دون موعد سـابق أو اسـتئذان ويبلغـون قـرارات    االشرتاكي

عميـد الكليـة دائـم    د العزيـز سـاميوكان الـدكتور عبـ   غري مدروسة للتنفيذ,   وزارية
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                                                                                                                                                                         .» من هذا األسلوب   ىالشكو
أن النيـة متجهـة    ذلـك الوقـت,   مـن بـاب التهديـد يفذلك فقد أشيع     عىلعالوة « 

وباختصار خـرج الـدكتور عـزت    غري قليل من األساتذة حتت احلراسة,   لوضع عدد
وهـو احـرتام األسـاتذة ملواعيـد    رسمه له مجال عبد النـارص,   سالمة عن الدور الذي

  أداء واجـبهم,   وحتقيـق االنـضباط مـن هيئـات التـدريس يف   الدروس واملحارضات,
ذلك رشحت األمر للرئيس    وعندما تبني يل   وانزلق وراء أعضاء االحتاد االشرتاكي, 

الوقـت نفـسه حاولـت أن أحتـني الفرصـة املناسـبة لرتتيـب    ويف   املقابالت,   ىإحد   يف
                                                                                                                                                                                                                   .» جيري   مقابلة بني الرئيس وعميد كلية الطب ليسمع منه تفاصيل ما

  خـذ رأيوطلبت منه أ   ذلك الوقت أن مرض الرئيس بنزلة شعبية,   وتصادف يف « 
  مرضـه,   أسـتاذ أمـراض الـصدر وعميـد كليـة الطـب يف   الدكتور عبد العزيـز سـامي 
كام قام الدكتور مجال مسعود أستاذ    بفحصه,   وبالفعل قام الدكتور عبد العزيز سامي 

كــان قــد ســبق لــه فحــص الــرئيس    الــذي   األشــعة ووكيــل كليــة طــب اإلســكندرية,
                                                                                                                                                 .» بعمل أشعة للصدر   باألشعة,

وأثناء احلديث التفت الرئيس    الصالون لبعض الوقت,   وبعد الكشف جلسنا يف « 
عـزت سـالمة? واعمـل    إيـه رأيـك يف «:  قـائال   الدكتور عبـد العزيـز سـامي    إىلفجأة

                                                                                           .» قاعد معانا   حسابك مفيش حد من االحتاد االشرتاكي
فلقــد أحــس الــرئيس أن الغــرض مــن هــذا االجــتامع هــو إثــارة موضــوع عــزت  « 

                                   .» وفعال رشح له العميد املوضوع وانتهت املقابلة   سالمة,
  لكنـه مل   الـدين وكـان رئيـسا للـوزراء,   وأثناء االجتامع حرض السيد زكريـا حميـي « 

                                                                . »مجال عبد النارص و انرصف     عىلوسلم   ,   حيرض االجتامع 
يف !!  املعهـود » األهـرام «تـدخل   إىلاإلشـارةوال يفوت الدكتور منصور فرصـة 
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 : هذه األزمة

وأسـاتذة    أن هناك أزمة ثقة بني وزير التعلـيم العـايل  » األهرام «  عقب ذلك نرش  « 
 كثـريا مـن ومـن أسـف أن وجـدت   هـذا املوضـوع,   وفـتح بـاب املناقـشة يف   اجلامعة,

الوزير جلهلهم بأن النرش كـان متهيـدا خلروجـه مـن    األساتذة كتبوا مقاالت مديح يف
                                                                                                                   .» الوزارة

*** 
٣٠ 

ايز بتحفظ شديد عن اعتـزام عبـد النـارص يرويه منصور ف   ما ويتصل هبذه األزمة
خيتـزل    ومـن املؤسـف أن .  القضاء   نحو ما فعل يف    عىلاجلامعة   إجراء حركة تطهري يف
حقيقـة هـذا     إىليـشري   ودون أن   ينبئنـا إال هبـذا النـزر اليـسري,   منصور فايز حديثه وال

ف عبــد النــارص مــن الــدكتورين العالقــة املحتملــة هلــذا املوقــف بموقــ   وإيل   املوقـف,
أسـتاذ أمـراض النـساء    وعـثامن وهبـي   ,   نقيب األطباء وأستاذ العيـون   رشوان فهمي

                                                                                                                                                                                             : والتوليد
وهـو مـرشوع تطهـري    موضـوع خطـري,   يف   معي   ىهذا املقام ما جر   وأذكر يف ... « 

  ىمـد   أي    إىلهـذا املقـام لنتبـني   رسده يف   وأود أن أستميح القـارئ عـذرا يف   اجلامعة,
                                                                                                                                                            .» قشة احلادة برغم انفعاله الشخيصيستجيب للمنا   كان الرئيس مجال عبد النارص 

س حـني الـرئي    عـىليوم كنت أوقع فيـه الكـشف   وتبدأ وقائع هذا املوضوع معي « 
  مــش شــايف إن الوقــت دلوقــت مناســب إلجــراء حركــة تطهــري يف :  فجــأة   ســألني

  يوجهه خالل انـشغايل   سؤاال مهام أن   يسألني   وكان من عادته إذا أراد أن   , " اجلامعة? 
                                                                                                                                                                                                        .» طبعا :  أجبته بقويل   به,   يفاجئني   وأن   بالكشف عليه, 

رسور     عـىلكلية الطب برئاسة الدكتور   إنه كان هناك اجتامع يف «:  فاستطرد قائال « 
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وانتقـد    وأسـباهبا,  م ١٩٦٧   يونيو   ونوقشت أثناء هذا االجتامع أحداث   لية,عميد الك
ما حدث بعد اهلزيمـة بأبيـات شـعر مـن     عىلوعلق أحدهم   بعض األساتذة الرئيس,

                                                                                                                                                            : لشوقي  » كليوباترا «  قصيدة
            الزور عليه   ىأثر البهتان فيه وانطو                يوحون إليه   أسمع الشعب ديون كيف

*** 
٣١ 

عليـه , وال  نـه ال تـدلأمعتقـدا  األبيـات عبد النارص يكمل ىومن املدهش أن نر
املوقـف الـذي نظمهـا فيـه  عـىل  ممـا تـدلبأكثرمع أهنا تدل عليه !!   عن حاله هوتعرب

 : أمري الشعراء
غـضب    ثـم قـال بعـد أن سـكت ورنـة, هـدوء    وأكمل عبـد النـارص األبيـات يف «

واسـتطرد أن لديـه تفاصـيل    , » كده?    عىلينقال   أنا «:  صدره   جيول يف   عميق تفصح ما
وأنـه قـرر إهنـاء خدمـة ثالثـة مـن األسـاتذة الـذين حـرضوا    جـرت,   املناقشات التي

                                                                                                                                                                         .» يكن حازما معهم   مل   وكذا العميد الذي   االجتامع,
يعتـرب تـرصفا    ولكـن مـا بـدر مـنهم   أنا ال أدافع عن هؤالء األسـاتذة, «:  قلت له « 

  اخلفـاء فهـم ال   يـدبرون يف   أمـا الـذين   غري مدبر حتـت ضـغط انفعـال مؤقـت,   مجاعيا
                                                                                                                                                 .» غريهم   بالتطهري من   وهم أوىل   يتكلمون, 

ْمـن «:  مليا وسألني  ّ  إيلفنظر الرئيس «  غـري    فهـم   لـست أدري, :  فأجبتـه  » هـؤالء?   َ
                                                                                                     .» معروفني

:  اختاذه من إجراء مع هـؤالء األسـاتذة فأجـابني   ينوي   سألته عام   اليوم التايل   ويف « 
وأنـه    أبديتـه بـاألمس,   الـذي   الرأي   ت التفكري يفنوشعرت أنه قد أمع   , » مل أقرر بعد «

وقـد سـمعنا عـن    إذا عفوت عنهم فـألن قلبـك كبـري, «:  تطردتفاس   صار مقتنعا به,
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ْمن   عىل   حتىعفوك                                                                                                                                                                                                                     .» دبروا مؤمترات ضدك   َ

                                   .» ومن بعدها مل تثر من جديد قضية تطهري اجلامعة   واقتنع, « 
*** 
٣٢ 

                                              :  مواقف الرئيس مجال عبد النارص   الطرائف املوحية يف   إىل   ونأيت
االحتــاد    يف  ً جــدا   عبــد النــارص الــسلبي   يرويــه منــصور فــايز عــن رأي   هــذا هــو مــا

                                                                    : االشرتاكي
  يف   أسـلوب االحتـاد االشـرتاكي    عـىلوأذكر من تعليقات مجـال عبـد النـارص ... « 

  يتحـدث يف   رشفـة اسـرتاحة القنـاطر وسـمعنا شخـصا   ني كنا جالـسني يفاملامرسة ح 
ْوملـا سـألت عــن مـن   امليكروفـون بـصوت عــال,  رد الــرئيس    يكـون هــذا الـشخص,   َ

من    يعلق أي   وساد الصمت ومل   , »! الزم واحد من بتوع االحتاد االشرتاكي «:  برسعة
                                                                                                                                                                                  .» احلارضين

  شــاهدته يف   كــام أذكــر أن حكيــت جلــامل عبــد النــارص مــرة عــن فــيلم كوميــدي « 
  فلـم   االحتـاد االشـرتاكي,    عـىلوتضمن هتكام   التليفزيون قام ببطولته حسن مصطفي 
مل أشـاهد    خـسارة أننـي «:  وإنام قال مبتسام هبـدوء   يغضب الرئيس من عرض الفيلم, 

                                                                                                                           .» هذا الفيلم
*** 
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٣٣ 
تـضمنها كتـاب منـصور فـايز عـن    التـي وهذه بعض املواقـف الـسياسية و املهنيـة

                        : بعض أعالمنا
وانفعاهلـا    ١٩٦٧   منصور فايز موقف للسيدة الفنانـة أم كلثـوم قبـل حـرب   يروي

                                              : وتوقعها األكيد لتحقق النرص 
  غـامرا ومـشاركة منهـا بـام   وأذكر أن انفعـال الـسيدة أم كلثـوم بـاملوقف كـان ... « 

وكان من عـادة    , » تل أبيب «  يف   التايل   حوهلا أعلنت أهنا ستقيم حفلها الشهري   جيري 
                                                                                                                                      . » اليوم األول من كل شهر   غنائيا يف   السيدة أم كلثوم أن تقيم حفال

ــويش «  ــه م ــا وج ــد أن وضــعت احلــرب أوزاره ــة    وبع ــن خــالل اإلذاع ــان م دي
هنـاك    يتـل أبيـب إلقامـة حفلهـا الـشهر    إىلاإلرسائيلية الدعوة ألم كلثوم باحلضور

                                                         .» حسب وعدها
*** 
٣٤ 

عالقــة الــسيدة أم كلثــوم بعبــد    يــصور منــصور فــايز   وبعــد مائــة وثالثــني صــفحة
                                   : النارص تصويرا متميزا

دائام عن    ويسألني   يقدرها,   كان    التيسامع السيدة أم كلثوم    عىلكان حريصا ... « 
  املراحـل,   ىإحـد   وحـني بـدأت الـسيدة أم كلثـوم تـشعر بـبعض التعـب يف   صحتها,

وملا    احلفلة الواحدة بدال من ثالث,   بأغنيتني يف   أن أقرتح عليها أن تكتفي   طلب مني 
 منهـا ذلـك مـن قبـل وكنت قد طلبت   عرضت عليها وافقت وألغت الوصلة الثالثة,

                                                                                                                                                                                  .» ومل تستجب يل
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*** 
٣٥ 

  محـد شـاكر الـذيأع البطـل النقيـب  مـن التعـاطف مـاألطبـاءموقف    يروي   وهو
 الفرصة له للعالج رغم علمهم بأنه ال بإتاحةتكريمه     عىلوحرصهم   ,   يالتإأغرق  

                                                                                          :  شفائه   أمل يف
ــالتعرض للمــدمرة و  ... «  إغراقهــا وخــرج زورق الطوربيــد صــدرت األوامــر ب

جـاد اهللا وبالفعـل    بقيـادة النقيـب لطفـي   محد شاكر وتاله الثاينأاألول بقيادة النقيب 
فـأطلق عليهـا أول صـوارخيه ليـصيبها إصـابة , متكن النقيب أمحد شاكر من املـدمرة 

لــق وبعــدها بــساعتني أط,    فعاجلهــا بالـصاروخ الثــاين, جانبهــا     عــىلمبـارشة لتميــل
أعـامق البحـر بطاقمهـا     إىلليكمـل رحلتهـا, جاد اهللا صاروخيه عليها    النقيب لطفي
                                                                                                                                      .   اًضابطا وجندي   ٢٥٠   املكون من   العسكري

الــشعب والقــوات     عــىلالكبــري أثــره الــضخم   وكــان هلــذا اإلنجــاز العــسكري  « 
تم فيه إغراق املـدمرة إيـالت    وهو اليوم الذي, أكتوبر  من   ٢١   يوم   نإ   حتىاملسلحة 

                                                                                                     .»  أصبح عيدا للبحرية
  عـسكري )   قومـسيون (   حلضور   املعادي   ىمستشف    إىليوم   ذات   واستدعيت يف  « 

  كـان   وكان هو النقيـب أمحـد شـاكر الـذي, أحد الضباط    عيل   لتوقيع الكشف الطبي 
دم بطلـب شفائه, وكان قد تق   ال أمل يف ,   النخاع الشوكي   يشكو من مرض خطري يف 

ــا, اخلــارج للعــالج     إىلللــسفر يعكــس وجهــه    ووجــدت النقيــب أمحــد شــاكر هادئ
يكـون , وبـرغم أن اللـوائح    أحـسن مـا    عـىلواجبه نحو وطنـه   ىاالرتياح بعد أن أد

اخلـارج فلقـد قررنـا سـفره    العـالج يف   ىكانت تقـف عائقـا أمـام سـفره لعـدم جـدو
  رفـع اسـم مـرص عاليـا يف   إزاء هـذا البطـل الـذيمقدرين أن ذلك هو أقل ما نملكـه 
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                 .»  وقت من أصعب األوقات 

*** 
٣٦ 

هنايـة عهـد عبـد    القـاهرة يف   يف   الـسفري الـرويس    عىلمنصور فايز الثناء كله   ويثني
ومـن    ,    مـن مـرةكثـرأالرغم من أنـه عاجلـه     عىليتذكر اسمه   يذكر أو   النارص دون أن
 هــذا الــسفري كــان صــديقا محــيام أن   يــذكره الــدكتور منــصور فــايز   مل   الطريــف الــذي

يـصبح سـفريا    أنباريس قبـل    يف   نه كان سفريا لالحتاد السوفيتيأللرئيس السادات و
                                                                                                                                                                                                        :  القاهرة   يف

وبـذل جهـدا    درجة,   أقىص    إىلالقاهرة متعاونا معنا   يف   وكان السفري الرويس ... « 
ذلـك أنـه     عـىلومما سـاعد    من القادة السوفيت,كل ما طلبناه    عىلنحصل   كبريا لكي

                                                                                                                                      .» اللجنة املركزية للحزب الشيوعي   كان عضوا يف
كان مجـال عبـد النـارص شـديد  م  ١٩٦٩   نوفمرب   يف   وحني مرض السفري الرويس « 

صـباح اليـوم    زيارتـه يف   كنـت يف   ملقابلته ظهـرا رغـم أننـي   فقد استدعاين   االهتامم به,
يت يوقد قام األطباء السوف   ألنه مريض, ;   زيارة السفري السوفيتي   وطلب مني   نفسه,

                                                                                                                                                                                  : يتحسن وقال   بعالجه لكنه مل
 أشـد احلاجـة   ألن السفري مهم جدا لنـا ونحـن يف; وسعك    أرجو أن تفعل ما يف« 
                                                                    .» لوقتذلك ا   يف   إىل
شـديد مـصحوب باحتبـاس    من مغص مـراري   يعاين   السفري فوجدته    إىلذهبت « 
                                                                                                     .» غري مطمئنة   وكانت حالته العامة   الصفراء,   يف

طلب الدكتور ناصـح    وبعثت يف   طلب الرئيس,    عىلبناء )  كونسلتو (  أجريت له « 
  اليــوم صــباحا ومــساء,   وكنــت أعــوده مــرتني يف   أمــني لعمــل التحلــيالت الالزمــة,
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                                                                                                                                      .» ال عن حالتهوكان الرئيس دائم السؤ   األزمة بعد أسبوع,    عىلوأمكن السيطرة 

وبعد انتهاء األزمة طلبت فحـص املـرارة باألشـعة بمعرفـة الـدكتور حممـد عبـد  « 
ووجــدنا أن املــرارة ســليمة وخاليــة مــن    الوهــاب أســتاذ األشــعة بجامعــة القــاهرة,

                                              .  »وكنت آمل أن نجد حصوات ألن البديل كان مزعجا   احلصوات,
زعبل رافقنـا الـسفري  أبو    عىلموسكو عقب الغارة اإلرسائيلية    إىلوحني سافرنا « 

إلجراء املزيد مـن البحـوث ملعرفـة    شفيويدخل املست, يتخلف هناك    فطلبت منه أن
                                                                               .» وأخربته باحتامل التدخل اجلراحي   سبب املرض,

 أنه سيعود ثانية   وذكر يل   الطائرة,    عىلالقاهرة وجدته معنا    إىلولكن عند عودتنا « 
                                                                                                     .» برضورة دخوله املستشفي   فكررت طلبي   وسكو,م   إىل
وخالل تلـك    يوما,   مهمة علمية ملدة مخسة عرش   باريس يف    إىلسافرت بعد ذلك « 

  موسـكو,    إىلوتقـرر سـفره ,   املعـادي    مستشفيالفرتة عاودت السفري األزمة ودخل
بعد أيام    وتويف   وهناك أجريت له عملية جراحية اتضح أثناءها وجود مرض خبيث, 

                                                                                                                                      . » من إجراء اجلراحة
*** 
٣٧ 

يرويـه عـام شـهده مـن هنايـة حيـاة عبـد    مـا    إىلنصل مـع منـصور فـايز   النهاية   ويف
                                                         :  النارص

يبـدو    كـان .  رسيـره مرتـديا البيجامـة    عـىلحجرة الرئيس فوجدته راقـدا دخلت « 
ال    ولكنه كان رابط اجلـأش,   وكان متعبا من رضبات القلب,   رهاق الشديد,عليه اإل

                                                                                          .» تبدو عليه أية أعراض للقلق
                                                                    .» جييبوك دلوقت?   عرفوا   إزاي «:  مبتسام حني رآين   بادرين « 
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احلقيقـة  "  اهليلتـون   مؤمتر القمـة يف   قضاه يف   األسبوع الذي    إىلثم استطرد مشريا « 

                                                                                                                .» فاتت   األيام اليل   جدا يف   أهنم تعبوين
  الفـور,    عـىلأجريت له   رسومات القلب التي    عىلقمنا بفحص الرئيس واطلعنا « 

وكذا من دراسة الرسومات    وقعه كال منا,   الذي   واتضح لنا من الفحص اإلكلينيكي 
الرشيان    أصيب بجلطة حديثة يفأن الرئيس مجال عبد النارص قد    الكهربائية للقلب,

  واسـتمر العـالج املركـز,   رضبـات القلـب,   للقلـب مـصحوبة باضـطراب يف   التاجي
سـبتمرب مـن من   ١١  يف   الرشيان التاجي   وكان مجال عبد النارص قد أصيب بجلطة يف 

                                                                                                                                                                                                                   .» كام سبق أن أوردت   العام املايض
غرفـة نومـه وبـني حجـرة مكتبـه    كنا ـ فريق األطباء ـ نخـرج ونـدخل كثـريا بـني « 

 كنا نحتفظ بجميع األجهزة واالسـتعدادات لعـالج جلطـة الـرشيان املالصقة حيث
                                                         .» قبل عام   األوىلإثر إصابته بالنوبة    التاجي

   عـىلبينام ظل مجـال عبـد النـارص   كانت وجوهنا جادة تعكس التفكري والرتكيز, « 
                                                                    .» أعصابه    عىلمسيطرا   هدوئه, 

  وأظنـه أراد أن ..  يعـرف   فلقد كـان   يستفرس عام أصابه,   ما اخلرب? ومل :   يسألني   مل « 
                                                                                                                .» واجبنا دون أسئلة منه   يفسح لنا املجال لنؤدي 

أنـا  ..  أنـا مـش حارقـد املـرة دي «:  عالجـه   وأنا منهمك يف   أذكر أنه قال يل   لكني « 
يـزل    قاهلـا وجهـاز رسـم القلـب مل« .. » جايـة   مواعيد وشغل كتـري الفـرتة الـيل   عندي

                                                                                                                           .» يهمتصال بذراعيه وساق
جهـاز الراديـو بجانـب     إىليـده   متام الساعة اخلامسة مـد مجـال عبـد النـارص   ويف « 

  , » مـافيش حاجـة «:  اهرة وقـالموجز نرشة األخبار من إذاعة القـ    إىلرسيره واستمع
وكنـت    نـابويل,   مظاهرة يف   نيكسون كان عامل يل «:  واستطرد, ثم طلب قفل الراديو  
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                                                                                                                                                 .» عايز أعرف إيه األخبار

قطـع    ىحلـضور منـاورة تقـوم هبـا أقـو   نابويل    إىلوكان نيكسون قد حرض بنفسه«
                                                                                          .» وذلك من باب التهديد جلامل عبد النارص   , ) األمريكي (  األسطول السادس

يعـرف ردود الفعـل اخلارجيـة    يريـد أن   الوقت نفسه كان مجال عبد النـارص   ويف « 
                                                                    .» وكان قد سأل وزير اإلعالم عن ذلك من قبل   ملؤمتر اهليلتون,

أنــا دلوقــت  ..  احلمــد هللا « : وقــال مجــال عبــد النــارص   حتــسنت رضبــات القلــب, « 
                                                         .» اسرتحيت

                                   .» آخر كلامته   وكانت تلك هي « 
                                   .» إال حلظات وتوقف القلب فجأة   فام هي« 

***** 
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١ 

نحـو  عىل مع حكومات الثورةوا كان صالح الشاهد واحدا من أبرز الذين تعاون
, وليس املقصود من مثل هذه العبـارة أنـه هناية عهد امللكية  ما تعاملوا مع حكومات

 بد من التعـاون معهـا, ولـيس املقـصود أيـضا أنـه كـان مـن ذلـك كان كفاءة نادرة ال
 بـال لـون وال طعـم وال رائحـة بحيـث يـسهل عليـه ن يعيـشونالنوع من البـرش الـذي
لئك, ولكن املقصود يف واقع األمر شيئا غـري هـذا وذاك, وإن والتعاون مع هؤالء وأ

بـاللفظ األشـهر مـن رجـال املراسـم أو كان بني هذا وذاك, فقد كان صالح الـشاهد 
أن يتواءم مـع مهنتـه, بـرصف النظـر عـن  من الواجب عليه  كانكامترشيفاتيا, وكان 

تـه بـرصف النظـر عـنهم, ومـع نأن يتواءم مـع مه  كان من السهل عليهفقدالرؤساء, 
 استطاع صـالح الـشاهد أن حيقـق مما ننقله عنه فقدهذا وبحكم عوامل كثرية نعرفها 

الثقة والتقدير من رؤسائه اآلخـرين  عىل ته, وأن يستحوذالنجاح واالستمرار يف مهن
باشـا الذين هم يف الوقت نفسه رؤساء مرص, وقد عمل الـشاهد أمينـا مـع النحـاس 

حممــد الرؤسـاء الثالثــة وباشــا وأمحــد نجيـب اهلــاليل  باشــا  وعــيل مـاهر باشـاورسي
هنم, كام كان نجيب ومجال عبد النارص وأنور السادات, فنال ثقتهم وتقديرهم وامتنا

أن يؤثر فيهم ويف قراراهتم باحلجم الـذي يمكـن لرجـل املراسـم أو لكبـري  عىل قادرا
 .رجال املراسم أن يؤثر به يف قرارات هؤالء الكبار

*** 
٢ 

نــرش صــالح الــشاهد ال أجــد حرجــا يف أن أكــرر هنــا مــا ذكرتــه مــن قبــل مــن أن 
ضـجة  يـستهدف منهـا وال هبـا وهكذا يمكن القول بأنـه مل  ,دار املعارف يف همذكرات
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أنـه كـان عـىل يؤكـد , تابعـة للدولـة نـرش أن تـصدر عـن دار  عىل هحرص وأن, ةكبري

الوقت الـذي نـرش فيـه  أن يبتعد هبا عن سوق املذكرات الرائجة يف ذلك عىل حريصا
 نـرش صـالح الـشاهد ملذكراتـه مل يثـر ضـجة أن  إىلومن اإلنصاف أن نشري مذكراته,

كبة للضجيج الذي كان يواكب نرش كثري مـن املـذكرات األقـل أمهيـة موازية وال موا
يف ذلك الوقت, وربـام حـدث هـذا ألن مـذكرات صـالح الـشاهد كانـت يف جمملهـا 

مع أننـا شأنه, من  اجتاه ما مهام يكن  إىل الواضحالتحيز  إىلاملوضوعية منها  إىلأقرب
شاهد نعطـي اهتاممـا أكـرب نرش مذكرات صالح ال عىل ة عقودأربعبعد مرور   نزالال

املوضوعية أو حياول االتزان,   إىلن جينحملاهتامم من نعطي بأكثر مما بالتحيز الواضح 
 القـصري, وإن كـان فيـه مـا يعيبهـا لـو ىاملـد عـىل وليس يف هذا ما يعيب ثقافة شـعبنا

 . الطويلىاملد عىل هذا النحو عىل استمر األمر
*** 
٣ 

 ) زمالــة مبكــرة:بــاألحرى  أو(أن صــداقة مبكــرة   إىلمــن الطريــف هنــا أن نــشري
مجعت بني صالح الشاهد وأنـور الـسادات يف شـباهبام, ومجعـت بينـه وبـني كانت قد 

تقاربـة, أمـا النحـاس مأخـالق بعـض  عـىل عبد النارص روح واحدة وحرص شديد
وبحكـم . لشاهد بمثابة األب والرائد بحكـم وفديتـه صالح اكان بالنسبة لقد فباشا 
نـال الـشاهد  )وجـه العمـوم عىل والرياضة(وتشجيعه للسباحة   باشام النحاساهتام

  .األمناء يف سلكوظيفته 
*** 
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٤ 

تدارست يف كتـايب يف كـواليس امللكيـة مـا شـملته مـذكرات صـالح الـشاهد مـن 
 مـا من كتابنا هـذا أهـم نتناول يف هذا الباب, وم١٩٥٢يوليو من ٢٣بل قحديث عام 

ن ذكرياته عن عمله مـع قـادة الدولـة يف م من مذكراته بجزءهيا قدمه صالح الشاهد
 اللـواء عهد الثورة, ونحن نعرف أنـه اسـتمر يف عملـه يف رئاسـة الـوزارة حـني تـوىل

ّحممد نجيب رياسة الوزراء, وأنه بقي يف هذا املوقع حني أصـبح الـرئيس مجـال عبـد 
رياســة   إىل نجيــبالنــارص رئيــسا للــوزراء, واعتــذر عــن عــدم االنتقــال مــع حممــد

 .اجلمهورية
واستمر عمل صالح الشاهد مع الـرئيس عبـد النـارص الـذي رسعـان مـا أصـبح 

 .رئيسا للجمهورية بعد عامني من رئاسته للوزراء
, !!ترشيفاتمراسم أو  تاريخ صالح الشاهد كرجل ى نقطة يف منحنونبدأ بأعىل

الـتحفظ عليـه كأحـد مـن بـاب  م١٩٥٤ وهي النقطة التي شهدت اعتقاله يف فرباير
  إىلأفراد حاشية الرئيس حممد نجيب, بينام كان الرئيس حممد نجيب نفـسه قـد سـافر

السودان, ويبدو لنا من مضمون رواية صالح الشاهد يف فقرات متتالية من مذكراته 
 الـسبب و يبـدو أيـضا أنأنه رسعان ما انرصف عن نرصة حممد نجيب أو الوالء له, 

 :العابرةاملؤملة رصاف يظهر بوضوح من جزعه من هذه التجربة احلقيقي يف هذا االن
, وخالل هـذا م١٩٥٤ منتصف فرباير سنة  إىلواستمرت الظروف تتالحق... «

مـن  ١٨ الشهر أخربين اللواء حممد نجيب ـ وكان رئيسا للجمهورية منـذ إعالهنـا يف
ذه الزيارة بـسبب ه عىل ـ أنه يزمع زيارة السودان, ولكني مل أقره م١٩٥٣ يونيو سنة

ّأنت فاكر ح يعملوا يف زي ما عملوا يف  :الظروف هلا, فضحك وقال ]مالءمة[ عدم
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 .»صالح سامل?

 .»ليه أل? :قلت«
 .»وأنت عارف كويس أين سوداين ..أنا أمي سودانية :قال«
 .»وسكت«

احلقيقة التي أشار إليها الرئيس حممد نجيب نفـسه   إىلينبغي أن نتوقف هنا لنشري
مذكراتــه مــن أن أمــه مل تكــن ســودانية, وإنــام كانــت مــرصية مــن إقلــيم الغربيــة, يف 

 .وبالتحديد من قرية النحارية
 :ونستأنف ما يرويه صالح الشاهد

فربايـر طلـب منـي اللـواء حممـد نجيـب رشاء بعـض مـن  ٢٥ ويف يوم اخلمـيس«
ح جملـس اهلدايا لبعض املواطنني السودانيني عند سفره يف أول مـارس حلـضور افتتـا

 .»النواب
منـزيل اليوزبـايش منـصور مـن   إىلحـرضم ١٩٥٤ فربايـرمن  ٢٦ ويف فجر يوم«

البوليس احلريب, وكان قبل ذلك منتدبا من بني حرس اللواء نجيـب, وطـرق البـاب 
ففتحت له, واعتقدت أنه موفد من الرئيس حممد نجيب ملهمـة خاصـة, ورحبـت بـه 

ن وسـألته عـن سـبب زيارتـه فـأخربين ودعوته للـدخول, وجلـسنا يف غرفـة الـصالو
بطريقة مهذبة ودبلوماسية رائعة أنه صدر قرار بتحديـد إقـامتي, فـذهلت مـن اخلـرب 

 .»وفكرت بأن ثمة انقالبا قد وقع وأطاح بالنظام
قـرأت  م١٩٥٤ فرباير سنة من٢٦ ويف الساعة السادسة صباحا من يوم اجلمعة«

 املناصب التي كـان يـشغلها وأمههـا يف الصحف خرب استقالة اللواء حممد نجيب من
ُرئاســة اجلمهوريــة, لوقــوع خــالف بينــه وبــني أعــضاء جملــس قيــادة الثــورة, وأعلــن 

 .»استمرار جملس قيادة الثورة
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املواطنني بأسباب اخلالف بينه وبني حممد نجيب, وعني  عىل وأذاع املجلس بيانا«

 .»اءالبكبايش أركان حرب مجال عبد النارص رئيسا ملجلس الوزر
 .»وظل منصب رئيس اجلمهورية شاغرا«
أن حرض أحد ضباط   إىلوقد أمضيت يف منزيل ثالثة أيام مرت كأهنا ثالثة قرون«

ــوم األحــد ــساء ي ــصف م ــسادسة والن ــساعة ال ــوليس احلــريب ال ــن ٢٨ الب ــر  م فرباي
 حراسـة املنـزل والتـي كانـت مستأذنا يف رفع القـوة التـي كانـت تتـوىل م١٩٥٤ سنة

زول أفراد األرسة أو االتـصال يب عـن طريـق زيـاريت, وأخـربين أن قـرار حتول دون ن
 .»حتديد اإلقامة قد انتهي

ــذين كــانوا مكلفــني بحراســتي رأ« ــود ال  ى إحــدىومــن الطريــف أن أحــد اجلن
 .»الشغاالت يف أثناء مهمته وأعجب هبا وخطبها من أهلها ثم تزوجها

*** 
٥ 

فـإن جممـل ,  اقترص عىل العتـاب األمر ومع أن رواية صالح الشاهد تدلنا عىل أن
 : نا عىل أن األثر ظل باقيا طيلة حياته لحديثه يد

وطلبـت مقابلـة الـرئيس مجـال  م١٩٥٤ العمل يف أول مـارس سـنة  إىلوعدت«
عبد النارص بمجلس قيادة الثورة, وذلك بقصد معرفـة أسـباب القـرار الـذي صـدر 

عبد النارص أنـه مل يكـن اآلمـر هبـذا بتحديد إقامتي, ولكني علمت من الرئيس مجال 
 :القرار, ومل أشأ أن أدخل يف التفاصيل, وقلت له باحلرف الواحد

فـال يـصح أن أعمـل معـك أو مـع حممـد , يا سيادة الرئيس, إنني لو كنت سـيئا «
فهـذا ال ذنـب يل فيـه, , ألن حممـد نجيـب رجـل سـيئ ; نجيب, أما أن حتدد إقـامتي 
ــتم واحــد ســي ــر  ألعئألنكــم جبت ــذ أكث ــوقعي هــذا من ــا أعمــل يف م ــه, وأن مــل مع
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كذا يف األصل, ويبـدو أن [ سنة, فإذا كان حتديد إقامتي هو سوء من نجيب ١٢ من

فأرجو جتديد األمر بتحديـد إقـامتي, وضـحك مجـال عبـد  ]مجلة أو أكثر قد سقطت
 .»النارص

اعة حمطة أملاظة اجلوية الس  إىلوعلمت أن حممد نجيب سوف يعود من السودان«
 .»مارس من٢ الثانية عرشة والثلث يوم الثالثاء

ــ« ــة, أو أن أبق ــرئيس للدول ــذهاب الســتقباله ك ــني ال  ىوطفقــت أفكــر حــائرا ب
 .»بمجلس الوزراء ألنني كنت أعمل ترشيفاتيا لرئاسة جملس الوزراء

رضورة الذهاب السـتقبال الرجـل الـذي عملـت معـه قرابـة   إىلوقد هداين اهللا«
للقائه وقد دهشت عنـدما رأيـت باملطـار معظـم ضـباط الـسواري السنتني, وذهبت 

 .»هينئوين, وصافحتهم
ويف الزحام هنأين اللواء عبد احلكيم عامر بدوره,وسألته عن سبب التهنئة وهل «

 .»ىألن حتديد اإلقامة انته :فضحك ونفي ذلك وقال ..عينت وزيرا
نـا واثـق أهنـا غلطـة مـن سيادة اللواء, هذا موضوع قديم نسيته, وأ يا :فقلت له«

 .»إنسان حقود لو شئتم لذكرت اسمه
 .»وكانت الطائرة قد هبطت أرض املطار, وكان االستقبال عسكريا ورسميا«
قـرص   إىلوركب برفقة اللواء حممد نجيب اللواء عبد احلكـيم عـامر يف طـريقهام«

ال القرص, ويف أثناء صعودي درج السلم صـادفني الـرئيس مجـ  إىلعابدين, وذهبت
عبــد النــارص وبــاقي أعــضاء جملــس قيــادة الثــورة, بعــد اجــتامعهم بــاللواء نجيــب, 

كالمـي   إىلاللواء نجيب مهنئا بسالمة العودة, وأنـه لـو كـان قـد التفـت  إىلودخلت
 .»السودان ما وقع ما وقع  إىلوآثر عدم الذهاب

*** 
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٦ 

  .نبدأ يف تناول الشأن العام يف مذكرات الشاهد عن عهد الثورةو
 األسـلحة كـل الـدراما النارصيـة حـول صـفقة صالح الشاهد يف مذكراتهينسف 

بعـض مـا كـان   إىل, لكنهـا وافيـة ومفيـدة, واثقـة يشري إشارات عابرةالتشيكية حني 
 وبخاصــة مــن املبكــرة يف تــسليح اجلــيش املــرصي الوفديــة عــن اجلهــود هيعرفــ

 :تشيكوسلوفاكيا 
وبداية حركة الفدائيني, كانت الوزارة  م١٩٣٦ وقبل إلغاء وزارة الوفد ملعاهدة«

بعثــة برئاســة وزيــر احلربيــة والبحريــة  ]م١٩٥١ أي عــام[ قــد أرســلت يف ســبتمرب
ــا ملحاولــة التعاقــد مــع رشكــات أســلحة فرنــسية   إىلمــصطفي نــرصت باشــا أوروب

 .»وبلجيكية وهولندية وسويرسية وأملانية لتسليح اجليش املرصي
عدة تقارير من أوروبا أمهها التقرير الذي كتبـه وقد كتب مصطفي نرصت باشا «

من بـاريس حـول إنجـازات البعثـة املـرصية يف  م١٩٥١ أكتوبر سنةمن  ٢٦ بتاريخ
 .»تسليح اجليش املرصي عىل بلدان أوروبا للتعاقد

تسليح اجلـيش املـرصي قبـل  عىل والثابت أن الدافع إلرسال هذه البعثة للتعاقد«
هـو تـصاعد املوقـف العـدائي مـن جانــب ,  م١٩٥١  سـنةإلغـاء املعاهـدة يف أكتـوبر

نجلرتا, وقد متكنت اللجنة من إمتام عقد بعض الصفقات مع الرشكات السويرسية إ
عروض لتوريد عربات وجرارات للمـدافع  عىل والسويدية والفرنسية, كام حصلت

مــن رشكــات أملانيــة وفرنــسية وإيطاليــة, كــام تقــدمت هلــا عــروض مــن احلكومــات 
 .»كوسلوفاكية بتوريد معدات جاهزة للتسليمالتشي
رشاء معـدات  عـىل وكانت احلكومـة املـرصية ـ فـيام يبـدو ـ تنـوي االتفـاق معهـا«
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 .»حربية من تشيكوسلوفاكيا

ومل يـتم االتفـاق مـع احلكومـة التـشيكية  م١٩٥٢ ثم قامت حركة اجلـيش سـنة«
 .»سلحة املشهورةعندما أبرم الرئيس مجال عبد النارص صفقة األ م١٩٥٥  سنةىحت

*** 
٧ 

أن االحتـاد الـسوفيتي   إىليقـرتب مـن التـرصيح,ا ًويلمح صالح الشاهد, تلميحـ
 الرئيس حممد نجيب ىكان ال يامنع يف تزويدنا باألسلحة منذ بداية الثورة, حيث التق

  إىلبالسفري السوفيتي هلذا الغـرض, لكـن البريوقراطيـة العـسكرية املـرصية مـستندة
, وهـذه فقـرة توجـه هـذا الضـدتغيري التكنيك والنظم هي التي وقفت فكرة صعوبة 

 :من حديثه عن لقاء للرئيس حممد نجيب مع السفري السوفيتي
إعطائكم الـسالح مـن  عىل إن موسكو وافقت: سيادة الرئيس  يا :وقال السفري«

 .»ناحية املبدأ, ونحن ننتظر منكم تفاصيل ما تطلبون
 .»وكان الرئيس نجيب مبتهجا«
اللواء عبد احلكيم عامر وزير احلربية والقائـد العـام للقـوات   إىلوأرسل السفري«

 .»املسلحة املرصية, وطلب منه إعداد قائمة باألسلحة املطلوبة
وتابع اللواء نجيب املوضـوع مـع عبـد احلكـيم عـامر يف حـدود مـا سـمحت بـه «

تغيري نوع الـسالح يف نظـم أعباؤه, وكان الرد دائام أن املوضوع حمل دراسة ملا يتطلبه 
 .»م١٩٥٥ ومل تتم الصفقة إال بعد سنة ..القوات املسلحة والتكنيك الذي تتبعه

*** 
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 رشـاد مهنـا ملنـصب وزيـر  تـوىلقصة  إىلمن أول من أشارواصالح الشاهد كان 
 :العرش عىل لوصايةعضوية هيئة ااملواصالت ثم ل

دخل القائمقام حممـد رشـاد مهنـا  م١٩٥٢ يوليو من١٠ يف مساء يوم األربعاء «
وجلس معي بعض الوقـت دون أن أعلـم سـبب جميئـه وخجلـت مـن ا ًفحييته مرحب

 .»سؤاله عن ذلك
ماهر باشا وسـألني عـن جمـيء  عىل وبعد تناول القهوة استدعاين الرئيس الراحل
أحـرض صـورة مـن القـسم لكـي  :القائمقام حممد رشاد مهنا فأجبته باإلجيـاب فقـال

 .مني أماميحيلف الي
 !أي الوزارات سوف تسند إليه:فسألته

 .وزارة املواصالت −
 .ًماهر حيث حلف اليمني وصدر املرسوم بتعيينه وزيرا عىل مكتب  إىلوصحبته

ماهر تأليف هيئة  عىل قرر جملس الوزراء برئاسة م١٩٥٢ سبتمرب سنةمن  ٢ ويف
 : الوصاية املؤقتة للعرش من
 حممد رشاد مهنا − ي الدين بركات باشاهب − األمري حممد عبد املنعم

*** 
٩ 

 اتواإلفـراج عنـه بعبـار, حممـد رشـاد مهنـا  عـىل  صالح الـشاهد احلكـممسوي
خاطفة بعد أن يتعرض خلالفه مع الرئيس حممد نجيب وأعضاء جملس قيادة الثورة, 
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 :أنه بمثابة ثلث ملكاعتقاده يف نفسه وتعبريه عن 

 ىهنـــا يف أداء عملـــه مـــن قـــرص عابـــدين حتـــواســـتمر القائمقـــام رشـــاد م... «
, حيـث أقيـل مـن منـصبه بعـد مـشادة حـدثت بينـه م١٩٥٢ أكتوبر سنة من١٤ يوم

ون ؤبعد أن أفهمه بأنه يتـدخل يف شـ, وبني الرئيس اللواء أركان حرب حممد نجيب 
العرش, وأنه كان يقـوم بدعايـة صـحفية  عىل احلكم وال يلتزم حدود منصبه كويص

 .»واسعة
 .»يعني ثلث ملك ..أنا هنا ويص :مكتبه قائال عىل وخبط بيده,  ثار مهنا وهنا«
زمالئـه وصـدر   إىلوقد خرج من املكتب الرئيس نجيب غاضبا ونقل ما حدث«

 »املرسوم بإعفاء رشاد مهنا من منصبه
وترك األمري حممد , من منصبه ا ً هبي الدين بركات باشا أيضىثم ما لبث أن أعف«

يونيـو  مـن١٨ حـني إعـالن اجلمهوريـة يف  إىلالعـرش عـىل ا وحـدهعبد املنعم وصـي
 .»م١٩٥٣ سنة

وعقب إقالة القائمقام رشاد مهنا, صدر األمر بتحديـد إقامتـه بمنزلـه يف منـشية «
البكري, ثـم اهتـم بعـد ذلـك باالتـصال بـبعض زمالئـه مـن ضـباط اجلـيش لكـسب 

ان يطمـح إليـه مـن  عـدم إعطائـه الفرصـة لتحقيـق مـا كـىعطفهم بعد إقالتـه بـدعو
 .»إصالحات

 القبض عليه بتهمة تدبري مؤامرة إلحداث فتنة بني أفراد القوات املسلحة ىوألق«
 .»قيادة اجليش عىل واالستيالء

ـــة حمكمـــة, وأصـــدر املجلـــس   إىلوقـــدم« ـــورة هبيئ املحاكمـــة أمـــام جملـــس الث
 .»احلكم عليه بالسجن املؤبد ١٩٥٣ مارس ١٩ يف

 .»بعد ذلك ..ياثم أفرج عنه إفراجا صح«
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١٠ 

 املـذكرات التـي أوردت ليـاتكانت مذكرات صالح الـشاهد مـن أوكذلك ففد 
القصة التي مل تكـن معروفـة عـن ترشـيح الـسنهوري لرئاسـة الـوزارة يف بدايـة عهـد 

صـلة بـاألمريكيني, مـن  عىل صربي, وكان يف ذلك الوقت عىل الثورة, وكيف متكن
 , وتظـل لواليات املتحدة واملجتمع الغـريبإجهاض هذا الرتشيح خوفا من غضب ا

صـربي يف  عـىل  الروايات التي تصور لنا الدور الـذي لعبـهرواية الشاهد واحدة من
احليلولــة بــني بــالده وبــني اإلفــادة مــن عبقريــة الــدكتور الــسنهوري يف موقــع رئــيس 

 صـربي نفـسه حـني خـرج مـن احلكـم وعـىل عـىل  القدر أنطرائفومن .. (الوزراء
ا ًألصق به متام الوقت ذلك حتى اإلطالق عىل ول مرصيؤورة خرج هبا مسأسوأ ص

 .. ) صــربي عــىل لــسان عــىل الــدكتور الــسنهورينــال هــذا الوصــف العــابر الــذي 
 :صالح الشاهدولنطالع ما يرويه 

ق السنهوري ووافـق حممـد اورشح األستاذ سليامن حافظ الدكتور عبد الرز ...«
للقانون والديمقراطية, ولكن قائد ا ًشيح بوصفه سندهذا الرت عىل نجيب دون إبطاء

هـذا االجـتامع باعتبـاره سـكرتريا ملجموعـة ا ًصـربي الـذي كـان حـارض عـىل اجلناح
 .»يف أذن قائد اجلناح مجال ساملا ًالطريان مهس شيئ

هــذا  عــىل  أعــرتضوإننــي :بــصوت عــالا ًومل يلبــث مجــال ســامل أن قــال منــدفع«
 .»الرتشيح

 الــسنهوري ونعــرف قــدره ُّ نجــلاًاذا االعــرتاض ونحــن مجيعــملــ :نجيــبوقــال «
 .»?..ونعرتف بجدارته ونثق يف إخالصه للحركة

إنني أعرف كل ذلك, فقـد أيـد الـسنهوري قـانون اإلصـالح  : وقال مجال سامل«
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 .»الزراعي وأنا أحرتم الدكتور السنهوري وأثق يف إخالصه للحركة

 .»ولكن ماذا ? :فسأل نجيب«
 يف عرض السبب الـذي حيملنـي واإلخالصإنني أتشفع الرصاحة «: مجال سامل«

 .»العدول عن الرتشيح عىل بالرغم عن ذلك
 .»أرجو توضيح السبب لنا :فقال الرئيس نجيب«
ألن ; الرتشـيح  عـىل لقـد عرفـت أن األمـريكيني سـوف يعرتضـون«: مجال سامل«

وأثنـاء وزارة الوفـد بعض الصحف الغربية نسبت إليه يف أواخر عهد امللـك الـسابق 
 .»أن له ميوال شيوعية أو يسارية

 .»كيف ذلك? :ًوقال مفرسا .. وذهل حممد نجيب«
إنني برغم يقيني ببطالن هذه التهمـة إال «: فانفجر مجال سامل بصوت غري عادي«

أن مــصلحة احلركــة, وقــد أخــذت بعــض الــصحف يف اخلــارج تتهمهــا بالــشيوعية, 
 .»ا من شأنه أن يستغله األعداءتوجب علينا أن نبتعد عن كل م

 .»املجلس الصمت عىل وران«
: ومل يفقد السنهوري باشا رباطة اجلأش, فأجـاب يف صـوت هـادئ يفـيض ثقـة«

وأعرف أن الذريعة التـي اسـتندت إليهـا الـصحف , إنني أقر وجهة نظر مجال سامل «
اري حمكمـة أنني وقعت وزمالئي من مستش  إىلالغربية يف اهتامي بالشيوعية مرجعها

ورد إلينا بالربيد من اخلارج كـام ورد , داري بمجلس الدولة نداء للسالم القضاء اإل
وال خيـرج مـضمون هـذا النـداء عـن  م١٩٥٠ مثله لسائر اهليئات يف ذلك احلني عام

 .»الدعوة إلقرار السالم العاملي بمنع أسلوب احلروب وحمارصهتا
 .»اآلخروإنني أطلب االنتقال للحديث عن املرشح «
وظهر اقرتاح تعيـني سـليامن حـافظ فاعتـذر مفـضال منـصب املستـشار القـانوين «
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 .»ماهر باشا عىل لرئيس الوزراء كام فعل مع

وعندئذ اقرتح السنهوري باشا تويل اللواء حممد نجيب رئاسـة الـوزراء بجانـب «
 .»رئاسة جملس قيادة الثورة

*** 
١١ 

ور قيمـة الـسنهوري يف الوقـت أن يـصحـاول صـالح الـشاهد من الطريـف أن و
  بـسبب مـا عانـاه مـن عـزل !! للعامـة قريبـة القـانوين الكبـريشخـصيةالذي مل تكـن 

 :خلصها يف قوله, وقد سيايس
 وزارة املعارف ثم وزيرا للدولـة ورئيـسا ولقد عمل السنهوري بالسياسة وتوىل«

ــم املتحــدة ــة األم ــد مــرص يف اجــتامع مجعي ــد عــىل , وحــصلم١٩٤٦ لوف ــرار ي ين ق
الـذي رأسـه املرحـوم  م١٩٤٧ االحتالل الربيطاين, ثم اختري عضوا بوفد مرص سنة

 .»جملس األمن عىل النقرايش باشا لعرض القضية املرصية
*** 
١٢ 

الدكتور عبد الرزاق السنهوري يف جملـس  عىل االعتداء  إىلويشري صالح الشاهد
  تقـدم بـبالغسنهورين الـأ يـذكر و ينفرد بـأن , م١٩٥٤ الدولة يف أثناء أزمة مارس

النيابة العامة اهتم فيه مجـال عبـد النـارص رصاحـة, كـام أنـه رفـض مقابلتـه عنـدما  إىل
 عىل الطريقة التي ختلصت هبا حكومة الثورة من وجود السنهوري  إىلزاره, ثم يشري

 :رأس جملس الدولة
 احلادث, كام وقد اهتم السنهوري أمام النيابة العامة مجال عبد النارص بتدبري.... «
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 .»أنه رفض مقابلته عندما زاره بعد االعتداء عليه ليعوده

ثم سقط السنهوري من رئاسة جملس الدولة بحكم قـانون صـدر بمنـع الـوزراء «
 .»احلزبيني من ممارسة العمل

ــن األحــداث« ــدا ع ــسنهوري بعي ــاره اهللا يف   إىلوظــل ال ــاه األجــل واخت أن واف
 .»١٩٧١ سنة

يف عهـد  م١٩٧٠ جائزة الدولـة التقديريـة سـنة عىل ـ قد حصلوكان ـ رمحه اهللا «
 .»الرئيس عبد النارص

ما أشـار إليـه الـدكتور أمحـد هيكـل يف   إىلربام كان من اجلدير بالذكر هنا أن نشري
مذكراته من أن جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية يف ذلك العام مل تسلم ألصحاهبا 

 السنهوري بالتقديرية, وأن الرئيس عبـد النـارص يف حفل رئايس بسبب فوز الدكتور
 .كفائز هبذه اجلائزة ىحتمصافحته ليتقبل مل يكن 

*** 
١٣ 

 بانتقادات صالح الشاهد يف هذه املذكرات فهـو ىأما أكثر الشخصيات التي حتظ
كثـري مـن   إىل يـشريإذعضو جملس قيـادة الثـورة ونائـب رئـيس الـوزراء مجـال سـامل, 

 مجال سامل طرفا فيها إشارات حافلـة باالنتقـاد, وهـو يتحـدث عـن الوقائع التي كان
الفرتة التي عمل فيها مجال سـامل رئيـسا للـوزراء بالنيابـة يف أثنـاء سـفر الـرئيس عبـد 

صالح الشاهد أن يعمل مع مجال سـامل  عىل النارص حلضور مؤمتر باندونج, وقد كان
 :كأمني لرئيس الوزراء

من ترصفات السيد النائب وكنت أحسب هلا ألف ا ًويف احلقيقة, كنت خائف ...«
عنـدما زار صـاحب الـسمو امللكـي األمـري فيـصل  .. وبدأ أول الفـصول . حساب
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الـسعودية   إىلوزير خارجية اململكة العربية الـسعودية القـاهرة وأراد سـموه العـودة

وبعـد منتـصف الليـل اتـصل يب اللـواء عبـد  م١٩٥٥ إبريل سـنة من١٢ صباح يوم
وكـان ال بـد مـن  .يم عامر وزير احلربية لكي أبلغ النائب بسفر الـضيف الكبـرياحلك

االتـصال بـه أو ا ًحضور نائب رئيس الوزراء لوداع ضـيف مـرص, وحاولـت جاهـد
إبـالغ  عـىل وامتنـع .ىبمدير مكتبه أو ياوره اخلاص, ولكن ذهبت املحـاوالت سـد

عاتقه  عىل لغته بام حدث فأخذفاتصلت باللواء عامر وأب ..النائب مجال سامل باملوعد
و يف مطار القاهرة متت مراسم وداع األمري فيصل  .باملوعدا ًإبالغ مجال سامل شخصي
 حـضور اللـواء عـامر هـذه املراسـم ىومل ينقـذ املوقـف سـو, دون أن حيرض النائـب 

 .»وكان يف رشف وداع الضيف العظيم
بلني عند مـدخل جملـس وبالرغم من ذلك فإن النائب مجال سامل هاج وماج وقا«

أنـت بتـشتغل مـع : ّ بالغـضب صـاح يفٍالوزراء بثورة عارمة , وبـصوت عـال مفعـم
لنـتكلم يف  ... ياسـيادة النائـب :مني, معايا وال مع عبـد احلكـيم? وقلـت يف هـدوء

 ... وبــدأ الــصياح واهليـــاج .املكتــب والــرشر يف عينيــه عــىل , وســبقني.املكتــب
عامر بسفر األمـري وال ختـربين? ومتـسكت بأهـداب كيف خترب عبد احلكيم  :وسألني

كــــان ال بــــد أن تتــــصل  :فقــــال ..الــــصرب وبــــدأت أرشح للنائــــب مــــا حــــدث
, وكيف السبيل ? وأنا ال أعلم أيـن سـيادتك وال أعـرف نمـر تليفونـك :فقلت , يب

اتـــصل يب عـــن طريـــق بـــوليس  : وهـــذا هـــو اليـــوم األول لعمـــيل معـــك? فقـــال
مل جتر العادة لرجل املراسـم أن يتـصل  :وقلت, ي وكتمت غضبي يف صدر .النجدة

وازدادت  ..وانتهـــت الزوبعـــة ,بكبـــري مـــن كـــرباء الدولـــة عـــن طريـــق البـــوليس
 .»وكنت أعد األيام بالساعات والدقائق والثواين ... خشيتي

*** 
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١٤ 

من حق مجال سـامل  واقعة يروهيا الشاهد لتعضيد وجهة نظره لكننا نجد  إىلونأيت
  ما كان يتمتـع بـه مـن حـس دينـي جعلـه يثـور هلـذا التـرصفىمد  إىلنشريعلينا أن 

 : الظاهر من فبل أن يعرف سببه
بالقرحـة يف املعـدة, وأمـرين األطبـاء ا ًكنـت مريـض ..وجاء شهر الصوم املبـارك«

− ساعي املكتب − وكانت العادة أن يقدم يل يف الظهر املرحوم عم داود ..باإلفطار
فـصاح يف صـوت  ... وذات يـوم رأي النائـب هـذا املنظـر .حـةكوبا من اللبن وتفا 

ــاطر : غاضــب ــ..الكــافر مــني الــيل ف ــساعي املــسكني فرق أي مــن  [ا ً? ومل جيــب ال
وأنــا مــريض  ..أنــا الكــافر .. ياســيدي :وقلــت لــه ..النائــب  إىلوخرجــت ]رعبــه

 .»مضض عىل وسكت النائب .املريض حرج عىل وليس ..بالقرحة
*** 
١٥ 

ــه( موقــف إىلا ًح الــشاهد أيــضويــشري صــال ــال إعجاب للــواء حممــد صــدقي  )ن
 :يف مواجهة مجال سامل )قائد الطريان األشهر( حممود

اململكـة   إىلأثناء سفر الرئيس الراحل مجال عبـد النـارص م١٩٥٦ يف إبريل سنة«
ــة  ــيمن مــن حمطــة أملاظــة اجلوي ــام أمحــد ملــك ال ــسعودية لالجــتامع باإلم ــة ال العربي

الرئيس أنور السادات, فضيلة الشيخ أمحد حسن  : ان يف رفقته كل منالعسكرية وك
صربي مدير مكتـب  عىل الباقوري, السيد خريت سعيد نائب وزير اخلارجية, السيد

الــرئيس, الــسيد أمــني شــاكر مــدير مكتــب الــرئيس والــسفري الــسعودي بالقــاهرة , 
شغل منـصب نائـب وكـان يـ −رمحـه اهللا − أملاظة قائـد جنـاح مجـال سـامل  إىلوحرض
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  »رئيس الوزراء

بوابــة املحطــة ال يعــرف مجــال ســامل  عــىل وملــا كــان اجلنــدي املكلــف باحلراســة«
بشخصه, فقد طلب منه إبراز حتقيق الشخصية, ولكن مجال سامل بادره بـرضبه باليـد 

 ويف حالة عـصبية ًوتوجه مرتجال ..أنا مجال سامل نائب الرئيس :والرجل وصاح فيه
اللـواء   إىلالكـالما ًوأخذ يصيح بـصوت عـال موجهـ ..الصغري باملطارالصالون  إىل

ـــائال ـــد الطـــريان ق ـــود قائ ـــساكركم :ًصـــدقي حمم ـــوا ع ـــيل  ...رب ـــني ال ـــرف م تع
فام كان من اللواء صدقي حممود إال أن أوقفـه عنـد  .مفيش ضبط وال ربط .. داخل

وقامـت  ..وأسـتطيع أن أضـعك حتـت الـتحفظ, أنا هنـا قائـد للمحطـة  :ًحده قائال
ويف أثنائهـا وصـل اللـواء عبـد  . مـن املـودعنيىمسمع ومرأ عىل مشادة كبرية بينهام

  إىلوهــدأ مــن روع صــدقي حممــود , وأخــذ مجــال ســامل −رمحــه اهللا − احلكــيم عــامر
وأشـعل سـيجارة وأفطـر ا ًوأذكر أن صدقي حممود ترك الصالون مغـضب . الصالون

إال عندما  ...ىيس مجال عبد النارص بام جرومل يعلم الرئ , يف رمضان بسبب املشادة
شهامة وموقف صدقي  عىل ىأخربه اليوزبايش حممود اجليار باحلادث يف الطائرة فأثن

 .»حممود
*** 
١٦ 

مــن مجــال ســامل ا ًمــا يعتــربه اضــطهاد  إىلاإلشــارة عــىل وحيــرص صــالح الــشاهد
 :للصحفيني الذين كانوا جيتهدون يف أداء مهمتهم املهنية

ما بعد   إىلوكنا يف رمضان , أنه بعد انعقاد جملس الوزراء وكان قد امتد .. أذكر«
 س جملس الوزراء , وعىليلرئا ًمنتصف الليل خرج قائد اجلناح مجال سامل, وكان نائب

ســلم رئاســة جملــس الــوزراء طفــق خياطــب الــصحفيني بعــد أن أخــربه أحــدهم بأنــه 
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 .»مرشح لرئاسة املجلس النيايب املزمع انتخابه

ـــائال« ـــل مجـــال ســـامل ق ـــشعب حيكـــم حكـــام −: وانفع ـــذا ال  ًهـــل تظـــن أن ه
 .»ال حرية وال ديمقراطية ..جيب أن حيكم باحلديد والنار ..ًديمقراطيا?

 : اآلن  إىلوهنا قال أحد الصحفيني وكانوا أكثر من عرشة معظمهم أحياء«
ألبـواب ا عـىل إن الرئيس مجال عبد النارص رصح يف خطاب له بأن االنتخابـات«

 .»ًوأن املجلس سوف يعقد قريبا
 .»ًال جملس نيايب وال حاجة أبدا .دا كالم فارغ : ًقائال ...وثار قائد اجلناح«
ا وهنا نظر الصحفيون باستغراب ,وساء هذا الترصف قائد اجلناح وأقـسم يمينًـ«

الـسلم الرخـامي وأخـد  عـىل بأهنم لن يغادروا الرئاسة قبل طلوع الشمس, وجلـس
واستمر ينتقل مـن حـديث آلخـر  , ل يشء يتعلق بموضوع املجلس النيايبيكذب ك

 بزوغ الـشمس , وانـرصف تاركـا وراءه كـل الـصحفيني الـذين مل يتمكنـوا مـن ىحت
 .»تناول السحور

*** 
١٧ 

 : وعند هذا احلد يعرتف صالح الشاهد بدوره هو نفسه يف إشعال الفتنة 
ثي الصحفي بمجلة روز اليوسف يف وبعد ذلك بيومني كتب األستاذ سامي اللي«

 .»هذا الوقت كل ما حدث يف هذه الليلة من وقائع
قلــت  ..وعنــد حــضور الــرئيس عبــد النــارص ومعــه اليوزبــايش حممــود اجليــار«

ا ًالرئيس عبد النارص الذي يقول بأن هناك انتخابـات وجملـس: أهيام نصدق : للجيار
 .»أم نائب الرئيس الذي كذب هذا اخلربا ًنيابي
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 .»..وتركني وانرصف«
مكتبي , وبعد قليل استدعاين الـرئيس مجـال عبـد النـارص وأعطـاين   إىلوذهبت«

ومبتلة باملاء ومتضمنة كل ما حدث يف الليلة اللـيالء مـن مجـال ا ًورقة مطبوعة حديث
 .»)وكانت بروفة من صفحات املجلة قبل الطبع( سامل
 صــحتها وأننــي كنــت وســألني الــرئيس عــن صــحة هــذه الوقــائع, فأكــدت لــه«

 .» الصباحىمع الصحفيني حتا ًموجود
فطلب مني أن أبلغ نائـب الـرئيس مجـال سـامل عنـد وصـوله أن الـرئيس يرغـب «

 .»..وضحك ..نمت كويس : ًمقابلته وحرض قائد اجلناح وقابلني قائال
حجــريت   إىلودخــلا ًوبعــد أن قابــل الــرئيس مجــال عبــد النــارص, خــرج هائجــ«

, لوال دخول الرئيس مجال عبد النارص بنفـسه اول االعتداء عىلوأمسك بخناقي وح
الذي فض املعركة, وهنر نائب الرئيس وطلب مني أن أذهب ملنزيل لالسـرتاحة هـذا 

 .»اليوم
*** 
١٨ 

 :غرابة يف حدوثه  موقف طريف ال  إىلونأيت
ه النائب مجال سامل أوضـحت لـ  إىلوقبل تقديم أحد السفراء أوراق االعتامد... «

ما تقتيض به أحكـام املراسـم املعمـول هبـا مـن وجـوب ارتـداء مالبـس قامتـة أو زي 
 .عسكري أثناء تسلم أوراق االعتامد

عبارة عن بنطلون جربدين  : سبور عاديةأولكني فوجئت بأن النائب يلبس بدلة 
 .وحذاء شمواه كريب دون مراعاة للتقاليد أو أبسط قواعد املراسم, وجاكته زيتي 
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 :فقلت له ... عن رأيي يف هذا الزي الشاذوسألني

 .إنه خيالف مجيع قواعد املراسم املعمول هبا يف دول العامل−
 :ا ًولكنه مل يكرتث, بل قال هازئ

مـش ح ادي لـه  ! سيدي السفري بتاعك ملا ييجي يالقيني كده يقول ال يعني يا −
 ..أوراق االعتامد
بـام ا ًولكنه سوف يرفـع تقريـر, امد بل سوف يقدم أوراق االعت ... ال : فقلت له

وتنرش لتكون فـضيحة يف , زمالئه السفراء هذه احلكاية  عىل حدث حلكومته ويقص
 .املراسم مل تشهدها التقاليد

 .ولكنه سخر
ونائــــب رئــــيس الــــوزراء يف بدلــــة  ,ومتــــت عمليــــة تقــــديم أوراق االعــــتامد

  .»مشكلة«سبور
 »وانقضت األيام وكأنني يف سجن رهيب

*** 
١٩ 

فهو روايتـه عـن قـصة زواج , يف مجال سامل ا ًلشاهد نقداه صالح ب ما كتىقسأما أ
مجـال عبـد النـارص مـن وعن موقـف الـرئيس   ,ع. مجال سامل من مطلقة املهندس ي

 :هذه الواقعة
وقد  ..لرشكة السكر يف كوم امبوا ًمدير .ع. كان املرحوم املهندس الزراعي ي «

ح مجال سامل نائب الرئيس عالقة من نوع خاص ال يمكـن نشأت بينه وبني قائد اجلنا
أن توصف بأهنا صـداقة , بـل جيـوز القـول بأهنـا عالقـة عمـل ربطـت بـني املهنـدس 
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 .» القومياإلنتاجيف جملس  − رمحهام اهللا − ونائب الرئيس

وبعد فرتة من الزمان , شب نزاع يف بيت املهندس وبدأ الشقاق بينه وبني الـسيدة 
 .القضاء عىل  طلبت الطالق وديا دون عرض النزاعزوجته التي

مـن  ٢٢ وتقدم مجال سامل خلطبة السيدة بعد انقضاء العـدة وحتـدد يـوم اخلمـيس
 . لعقد القران بمنزل أرسة العروس باإلسكندرية ١٩٥٦ مارس سنة

 .ودعي مجيع أعضاء جملس قيادة الثورة حلضور حفل العرس
 .اإلسكندرية  إىلويف هذا اليوم نفسه سافر الرئيس مجال عبد النارص

 .وظننت أنه قد سافر حلضور حفل القران وهتنئته بمناسبة الزجية اجلديدة
حفــل   إىل كنــا سنرســل باقــة مــن الــورودإذاعــام ا ًوقــد ســألت ســيادته مستفــرس

 . ولكن الرئيس خرج بالصمت عن ال و نعم ! الزفاف
د أن يعرب لنائبه عن عدم رضـائه عـن هـذا الـزواج وكـان التعبـري كان الرئيس يري

ا ًولــذلك مل حيـرض الــرئيس حفــل الـزواج بــالرغم مــن أنـه كــان موجــود, باإلغـضاء 
 .»باإلسكندرية وقت إشهار هذا الزواج

*** 
٢٠ 

حيكـي الـشاهد ففيهـا  صـالح سـاملتاريخ صالح الشاهد يف قدمها رواية أما أهم 
 استقالة وإنام صالح سامل من جملس الوزراء , وكيف أهنا مل تكن ذكرياته عن استقالة

 : يقولوهو  !! ولست أدري سببا يستند إليه يف هذا التشخيص ..إعفاء كانت
 اإلرشــادوزيــر  − قــدم الــصاغ صــالح ســامل م١٩٥٥ أغــسطسمــن  ٣١ ويف«

 مل يـرشاستقالته من الوزارة , وصدر بيان من جملس الثورة بقبوهلا, ولكن  − القومي
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 .أسباب هذه االستقالة إىل

سياسة صـالح سـامل   إىلويالحظ أن هذه االستقالة ترجع يف ظروفها ومالبساهتا
جنوب السودان برفقة اللواء عبد احلكـيم عـامر   إىليف السودان , ذلك أنه قام برحلة

ثم عرض عليه نتيجـة الـسياسة , وزير احلربية بتكليف من الرئيس مجال عبد النارص 
وقد علم الرئيس عبد النارص بأن هذه الـسياسة أغـضبت , جها يف السودان هي انتالت

 هـذه تكانـالفرقة بني صفوف املؤيدين للوحدة مع مرص, بل   إىل وأدتالسودانيني
 . السياسة من شأهنا إلغاء االتفاقيات التي أبرمت بشأن السودان

 فـيلم سـينامئي وقد ختللت الرحلة بعـض احلـوادث املثـرية وسـجلت أحـداثها يف
 . يف غابات جنوب السودان − كام ولدته أمه −  عاريااإلرشادظهر فيه وزير 

وعند عودته حرض اجتامع جملس الوزراء لعرض نتيجة رحلته وبعـد رسد وقـائع 
  إىل الرئيس مجال عبد النارص فيام علم به من االنتقـادات التـي وجهـتهالرحلة ناقش

 .لرحلة من ظروفالصاغ صالح سامل وفيام اقرتن با
وكان من رأي الصاغ صالح سامل أن يعمل ما يف وسعه إلرضاء السودانيني تـارة 

 عـىل بالتنازل عن ممتلكـات مـرص يف الـسودان وتـارة بتوزيـع املاليـني مـن اجلنيهـات
 .»يمأل عيوهنم« بعض رجال األحزاب وزعامء القبائل لكي

 .األساليبمن هذه ا ًولكن الرئيس مجال عبد النارص انتقد بعض
 يف بعض األمور التـي حـدثت هوشعر صالح سامل بعدم الثقة به خاصة وأنه ناقش

يف جنوب السودان مناقشة تفصيلية كـام أن الـرئيس كـان قـد بعـث معـه اللـواء عبـد 
 :احلكيم عامر وهنا غضب صالح سامل وقال

 .ًأنني اعترب نفيس مستقيال −
 :ًاللحظة قائالورد عليه الرئيس مجال عبد النارص يف التو و



ì…çnÖ]<‚ãÂ<àÂ<‚â^Ö]<|ø‘<l^è†Òƒ QRY
 .لقد قبلت استقالتك −

ويف الواقع أنه مل تكن ثمة استقالة باملعني املفهوم ولكن كان األمر إعفـاء وصـدر 
 .البيان بقبول استقالته

*** 
٢١ 

حجـم  أن ينـوه بهال يفوتبحكم املهنة  صالح الشاهد رجل املراسم مع هذا فإن و
 : ام بني رفاقه فيالتكريم الذي حصل عليه صالح سامل وأسبقية 

  إىل الـرئيس مجـال عبـد النـارصىوأذكر بعد وفاة املرحوم صـالح سـامل أن أهـد«
 قالدة النيل, وهي أرفع األوسمة التي حصل عليها أعضاء جملـس الثـورة بعـد اسمه
 .»ذلك
 وقد توجهت أنا والفريق حممد رشاد حسن كبري الياوران, حيث سلمنا القـالدة«
 .»أرملته إىل

*** 
٢٢ 

 حممـد فـؤاد األسـتاذلعـل ف) وشقيقه صـالح بالتبعيـة (مجال سالم   إىلاإلضافةوب
ــورة جــالل  ــدايات الث ــر اإلرشــاد القــومي يف ب  يف  صــورةىقــسكــان صــاحب أوزي

 . مذكرات صالح الشاهد
  إىل منهـاى انتهـ عـن سـلوكيات حممـد فـؤاد جـالل الشاهد عدة وقـائعىرووقد 

  .»أزمة أخالق«  نجيب بأهنالسان الرئيس حممد عىل احلكم الذي رواه
فنان نمساوي جاء لريسم صورة للرئيس حممد نجيـب, قصة وأول هذه املواقف 
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غالف املصور كـام كـان مقـررا , وأبلـغ صـالح  عىل وعدل الرئيس عن نرش الصورة

 لكـن املـصور صـدر نـارشا الشاهد هذه الرغبة لفؤاد جـالل وزيـر اإلرشـاد القـومي
 :الصورة

ــوم  ...« ــصلت ي ــاللوات ــؤاد ج ــاملرحوم ف ــد ب ــر − األح ــان وزي ــاد ا ًوك لإلرش
 . الرئيس يف عدم نرش الصورةبرغبةوأبلغته  − القومي

 عــىل فوجئــت بــأن الــصورة منــشورة )األربعــاء ( ولكــن يف يــوم صــدور املجلــة
, اًا شـديدً حممد نجيب الذي غضب غـضبمكتب اللواء  إىلفأخذت املجلة .الغالف

مل يتصل به فلـم ا ً ولكن الوزير تنصل من ذلك بأن أحد,اإلرشادبوزير ا ًواتصل فور
 .متالك نفيس من أخذ السامعة وصحت يف الوزيرأ

 .يافؤاد بك , أنا بلغتك يوم األحد بعدم نرش الصورة الفنان النمساوي −
 .دا نمساوي ..فقال أيوه
 .هي نفس الصورة ما : فقلت
 .أنا ما عرفش أنه نمساوي : فقال

حممـد نجيـب نفـسه وجـذب الـسامعة وقـال للـوزير بـصوت فلم يتملك الرئيس 
خلـوا عنـدكوا   ?قـال لـك صـالح وإال أل ... نمساوي , أملاين, فرنساوي: غاضب

 .عيب ..أنا مش حمرض مشنقة ..شجاعة أدبية واعرتف باخلطأ
*** 
٢٣ 

 : وهذه هي الواقعة الثانية
كـان  − للنيابـةا ًوكان رئيس − أنور طه حبيب: وأذكر أيضا أن الصديق القديم «
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الـصحف خـالل األزمـة بـني جملـس الثـورة والـرئيس عـىل ا ًعامـا ًللعمل رقيبا ًمنتدب

السيد فؤاد جالل وزير اإلرشـاد القـومي بعـدم   إىلتعليامتحممد نجيب , وصدرت 
األستاذ أنـور   إىلنرش أي أخبار عن اللواء حممد نجيب, وأبلغ الوزير هذه التعليامت

أن تتحمـل إدارة  عىل عام الذي قام بدوره بإبالغ الصحف ذلكطه حبيب الرقيب ال
 .وليتها عن النرشؤكل صحيفة مس

وعند إبالغ األستاذ أمحد أبـو الفـتح بـذلك اتـصل بالبكبـايش مجـال عبـد النـارص 
نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية لكي يتبـني منـه حقيقـة األمـر, ويبـدو أن مجـال 

ملـسألة, فاتـصل بـوزير اإلرشـاد القـومي الـذي أنكـر علـم با عىل عبد النارص مل يكن
 عــىل صــدور مثــل هــذه التعلــيامت عنــه وأن األســتاذ أنــور طــه حبيــب قــد تــرصف

 .وليتهؤمس
ّوفوجئت بالزميل القديم يف مكتبي بالرئاسة ليقص عـىل اخلـرب فأخذتـه مـن يـده 

 ..اللواء حممد نجيب ليقص عليه ما حدث عىل وأدخلته
*** 
٢٤ 

 : حممد فؤاد جالل رأيه يف عىل اقعة الثالثة التي يدلل هبا الشاهدوهذه هي الو
أبلـغ األسـتاذ أنـور طـه حبيـب الرقيــب العـام املرحـوم حممـد فـؤاد جـالل بــأن  "

املــصور سينــرش صــورة ملجلــس قيــادة الثــورة يظهــر فيهــا القائمقــام يوســف صــديق 
 نــرش هــذه منــصور بعــد أن عزلــه املجلــس مــن عــضويته وأن التعلــيامت لديــه بعــدم

وليتي أنـا اخلاصـة ؤمـس عـىل النـرش عـىل الصورة ولكن السيد الوزير قـال لـه أوافـق
وعنـد ظهـور جملـة املـصور وهبـا الـصورة هاجـت  .لإلرشاد القـوميا ًبوصفي وزير
وهنـا  .إن الـوزير هـو اآلمـر بالنـرش: وبسؤال الرقيب العـام قـال  .. الدنيا وماجت
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 .عام مصادرة العدد وقال باحلرف الواحدوطلب من الرقيب ال ... أنكر الوزير

 .أوعي توري وشك ملحمد نجيب −
  إىلزميل الصبا الذي اعتز بصداقته وأبلغني ما حدث فأخذته من يده  إىلوحرض

 .الرئيس القصة عىل الرئيس نجيب, و قص
 الــشجاعة وانعــداماألزمــة أزمــة أخــالق,  : ًمبتــسام فــرد الــرئيس حممــد نجيــب

 .األدبية
*** 
٢٥ 

يف  »ضـيقا«أن يقدم تفـسريا خاصـا و عىل يف مذكراتهحرص صالح الشاهد قد و
 :مغزاه وداللته إلقالة الدكتور حممد حلمي مراد من منصبه كوزير للرتبية والتعليم

للرتبية والتعليم وجهت إليـه دعـوة ا ًعندما كان الدكتور حممد حلمي مراد وزير«
وذلـك لتفقـد معاهـدها  ١٩٦٩  سنةلزيارة الكويت والبحرين يف أواخر شهر أبريل

 .»هذه البالد  إىلومدارسها ودراسة أحوال البعثات التعليمية التي ترسلها الوزارة
وملا كانت هذه الدول ال تتبـع نظـام األوسـمة التـي هتـدي لكبـار الزائـرين فقـد «

للـشاي املـصنوع مـن الفـضة مـن حكومـة  ًأهدي الدكتور حممـد حلمـي مـراد طـاقام
مـن ا ًوعقد »بياجية«  ساعة من البالتني املرصع باملاس من طرازىأهدالكويت, كام 

 .»اللؤلؤ من حكومة البحرين
عـدم ا مـرص اتـصل يب معلنًـ إىلا ًوعندما قفل الدكتور حممد حلمـي مـراد راجعـ«

الـرئيس مجـال عبـد النـارص, ولكنـي   إىلقبوله مثل هذه اهلدايا وأنه سوف يبعث هبـا
 املستقرة واملعمول هبا بني كافـة ئأ تبادل اهلدايا من املبادأفهمته بأسلوب لبق أن مبد

 .»الدول وأنه ال حرج عليه يف قبول هذه اهلدية
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عدم قبـول اهلـدايا بأيـة  عىل ًولكن الدكتور حممد حلمي مراد كان حنبليا, فأرص«

ـــصور ـــن ال ـــالخ  , صـــورة م ـــامل امل ـــرشه ك ـــرام بخـــرب ن ـــدة األه ـــت جري وطلع
بــاء إرفــض الــدكتور حممــد حلمــي مــراد للهــدايا ب ىل إيــشري ١٩/٥/١٩٦٩ بتـاريخ
 .»وشمم

ديــوان كبــري األمنــاء وحاولــت   إىلوأرســل الــدكتور حممــد حلمــي مــراد اهلــدايا«
الـسيد رئـيس اجلمهوريـة   إىلومل أمتكـن فرفعـت,  اللباقة من قبوهلا ىالتملص بمنته

 مبـدأ وتطبيـق, مذكرة من ثالث صفحات ضمنتها خالصة الرأي يف هذه احلـاالت 
قبول كبار الزائرين من الشخصيات هلدايا الدول, وأن هذا املبدأ معمول بـه يف كافـة 

ــ ــة :ا ًدول األرض مجيع ــت أم مجهوري ــة كان ــيوعية,  ملكي ــت أم ش ــاملية كان  .. رأس
 .»الياء  إىلالرئيس القصة بأكملها من األلف عىل وعرضت

يعني أننـا عنـدما  :ًتنكراويبدو أن الرئيس قد استاء وأذكر أنه هز رأسه وقال مس«
 الدكتور حممد حلمي مراد عنده أخالق واحنا ى لصوص, واال يعنىنقبل اهلدايا نبق
 .»أل, ملا نشوف

بإيــداع األشــياء بمخــزن اهلــدايا برئاســة  عــىل وأشــارا ًوكــان الــرئيس حمنقــ«
 .»اجلمهورية

ليـوم  بني الرئيس والدكتور حممد حلمي مـراد منـذ هـذا اىوبدأت العالقة ترتد«
 .»يوم اجتامع جملس الوزراء م١٩٦٩ يوليو سنةمن  ٦  يومحتى
 .»وحرض الوزراء«
 .»هل حرض السادة الوزراء? : ثم حرض الرئيس وسألني«
 .»فأجبت باإلجياب«
 .»وهل حرض الدكتور حممد حلمي مراد? : فقال«
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 .»..ًفأجبت باإلجياب أيضا«
مـي مـراد املجلـس يف هـذا ويبدو أن الرئيس مل يرقـه حـضور الـدكتور حممـد حل«
 .»اليوم
 .»عابسا مقطب اجلبنيا ًودخل االجتامع مكفهر«
ا ً انفــض اجــتامع جملــس الــوزراء وخــرج الــرئيس مــرسعىومل متــض دقــائق حتــ«
 ,»السلم الرئييس لريكب سيارته  إىليف طريقها ًغاضب

وطلبـت , وعند وصوله منزله بمنـشية البكـري اتـصلت يب سـكرتارية الـرئيس «
الغ سامي رشف وشعراوي مجعة وأمني هويدي بعدم استعداد الرئيس ملقابلة مني إب

 .» الدور العلوي ليسرتيح  إىلأحد منهم هذه الليلة ألنه متعب وصعد
أما الدكتور حممد حلمي مراد فقـد وقـف مـع بعـض الـوزراء يف حديقـة القـرص «

 .»يتكلمون
 حممـد حلمـي مـراد يوليو صدر القرار اجلمهوري بإعفـاء الـدكتورمن  ١٠ ويف«

من منصبه, ويف رأيي أن واقعة اهلدايا كانت السبب الرئيـيس خلـروج الـدكتور حممـد 
 .» حلمي مراد من الوزارة

ومـن حـق القـارئ أن نـشري عليـه بقـراءة مـا رواه  !!هكذا يقول صـالح الـشاهد
 .حلمي مراد نفسهالدكتور حممد كثريون عن هذه االستقالة ومنهم سيد مرعي و

*** 
٢٦ 

كذلك يضمن صالح الشاهد هـذه املـذكرات تفـسريا آخـر ضـيق املنظـور إلقالـة 
 :الشيخ أمحد حسن الباقوري من منصبه كوزير لألوقاف, وهو يقول
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تربطني مع فضيلة الشيخ أمحد حسن الباقوري صداقة طويلـة, ومـودة خالـصة «
 من بعض املستحقني عىل زمن ليس يالقصري, وطاملا طلبت منه أن يرصف  إىلترجع

 .»وقف جدة الشاهد« خريات وقف أم حسني, وكان يطلق عليها فضيلته
وكنت أزوره بمكتبه ودخل علينا ضابط من املخابرات يصطحب فتاة صـارخة «

اجلامل وطلب إليه أن يرصف هلا مـن خزانـة األوقـاف شـهريا مبلـغ مخـسة وعـرشين 
تبدو عليهـا, وهـي جنيها بسبب فقرها وحاجتها, ومل تكن عالمات الفقر أو احلاجة 

 .»تنفجر أنوثة وأناقة وظرفا وحيوية
 :وأذكر أن فضيلة الباقوري أجاب الضابط بقوله«
الــسفه والنــزوات, بــل  عــىل بركــة اهللا, فــأموال املــسلمني ال تنفــق عــىل تزوجهــا«

 .»ترصف للفقراء من املسلمني واملساكني حسب املوارد الرشعية
أما أنت فعليك باحلشمة, فاحلشمة تاج «: اوقال هل )الطالبة( السيدة  إىلوالتفت«
 .»املرأة
  إىلويبدو أن الدرس كان مؤملا للضابط وانقضت عـدة شـهور ووصـلت دعـوة«

ولكـن الـرئيس قابـل  ..الرئيس حلضور عقد قـران كريمـة فـضيلة الـشيخ البـاقوري
 .»الدعوة بفتور

 مثل هذه وقد ذكرته بأن العادة جرت أن ترسل هدية باسم رئيس اجلمهورية يف«
 .»ومل أدر لذلك سببا ..املناسبة, لكن الرئيس أشار بأنه ال داعي لذلك

 .»العروس  إىلثم حرض الرئيس حفل القران مكتفيا بإرسال باقة من الورد«
وبعد أقل من أسبوعني صدر قرار بإقالة الشيخ الباقوري دون سبب, وانطلقت «

يه مسائل وأحداثا, كان صانعوها الشائعات متأل البالد حول أخالق الشيخ تنسب إل
ــبالد, واســتمرت  ومروجوهــا ودعاهتــا رجــال املخــابرات وعمالءهــم يف أنحــاء ال
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 .»الشائعات معربدة تنال من كرامة الشيخ وتنهشه

وملا كان الناس تبعا للزمـان كـام يقـول الـشاعر العـريب, فقـد انفـض النـاس عـن «
ــني ــني ظــال مقيم ــسه إال اثن ــاقوري وجمل ــود عــىل الب ــده  : مهــاال ــدس أمحــد عب املهن

 .»الرشبايص, والدكتور نور الدين طراف عضوا جملس الرئاسة وقتئذ
وانجلت احلقائق بعد ذلك, وسـوف تكـشف األيـام أن البـاقوري كـان ضـحية «

رئيس اجلمهورية ضابط موتور أراد أن جيعل أموال املسلمني مـشاعا   إىللتقرير رفعه
ر يكــون مآلــه التــشهري واإلخــراج مــن  الــساقطات, وعنــدما يــرفض الــوزيىإلحــد
 .»الوزارة

*** 
٢٧ 

 صـالح الـشاهد مـسوح البطولـة وحيـاول أن يقنعنـا أنـه كـان يف صـف ىثم يرتد
الشيخ الباقوري وأنه أنقذه وأنقذ صورته عند الرئيس عبد النـارص, ويكـاد الـشاهد 

س يتجاهل حقيقة يعرفها كل الناس وهي أن البـاقوري ظـل حمـدد اإلقامـة طيلـة مخـ
 نحـو مـا حـسبها بنفـسه ذلـك العـامل اجلليـل عـىل (سنوات ومخسة شهور ومخسة أيام

 :)خفيف الدم 
وقد أخربت الـرئيس عبـد النـارص بالواقعـة كـام شـاهدهتا وكـام سـمعتها أذنـاي «

 .»وعرف عبد النارص احلقيقة
احلياة العامة التي ظل مبعدا عنها وبعيدا عن أضوائها لسبب   إىلوعاد الباقوري«

 .»أموال املسلمني عىل هو أنه أراد أن حيافظ ..سيطب
*** 
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٢٨ 

 امللـك فيـصل مـن ىواقعـة شـكو  إىلوتنفرد مذكرات صـالح الـشاهد باإلشـارة
مباحثـات جـدة التـي عقـدت بـني   إىلوجود حممد حسنني هيكـل يف الوفـد املـرصي

 :الرئيس عبد النارص وامللك فيصل
ــ ...« ــد النــارص يف ال ــرئيس عب ــا رغــب ال ــع  م١٩٦٥ جــدة ســنة  إىلسفرمل لتوقي

رأس   إىلاالتفاقية التي عرفـت باتفاقيـة جـدة, غـادر الـرئيس اإلسـكندرية بالطـائرة
ــة ــاخرة احلري ــور  )املحروســة ســابقا( بنــاس حيــث اســتقل الب ــسيدان أن ــه ال وبرفقت

 .»السادات وزكريا حميي الدين
 .»وصحبنا األستاذ حممد حسنني هيكل وغريه«
 االستقبال جاللة امللك فيصل والرسـميون وسـط إجـراءات وملا وصلنا كان يف«

أمن مشددة, وكنا يف رمضان, ونزلنا قرص الضيافة, وكان رئيس بعثة الرشف األمـري 
 .»سلطان بن عبد العزيز وزير الدفاع

وأوصـاين بكافـة طلبـات الـرئيس عبـد النـارص ا ًواتصل يب جاللة امللك تليفوني«
ألين أريد أن يكون يف منتهي الراحة, وكان الرتتيـب ; بة إن كل طلباته مستجا:  ًقائال

جاللتـه أن  عـىل فاقرتحـت . املائـدة امللكيـة, وتتلـوه املباحثـات عـىل أن يتم اإلفطار
فقــال  .اتفــاق  إىل اهللا أن يــسهل الوصــولىيــؤدي اجلميــع عمــرة بعــد اإلفطــار عــس

 :امللك
هيكل الـذي هـامجني نتيجة مرضية ومن بني الوفد حممد حسنني   إىلكيف نصل«

تعمـد (آخـر  ًوذكـر جاللتـه اسـام »االسـتعامر لعبتـه امللـك« سـامها ًخاصا ًوألف كتاب
 .»لكنه مل يركز عليه) الشاهد أال يذكره 
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قـرص   إىلوبعد مناقشة وافق امللـك, وكـان الرتتيـب اجلديـد أن يـذهب الـرئيس«

 لإلحـرام ثـم أداء امللك للزيـارة, ويـتم اإلفطـار يف القـرص ثـم نعـود لقـرص الـضيافة
 .»العمرة

 .»وأبلغت الرئيس ما قاله امللك عن هيكل«
 أن يعـود هيكـل مـع ىفاعتذر الرئيس بأنه مل يكن يعلم قصة الكتـاب , وأنـه يـر«

 .»القاهرة  إىلالشخص اآلخر
فأبلغت امللك اعتذار الرئيس وقراره, فـرفض امللـك اقـرتاح الرتحيـل ألهنـام يف «

 .»بلده بل يف ضيافته
*** 
٢٩ 

يف خـارج املهمـة ويف مذكرات صالح الشاهد ملحات مهمة عن بعض مشاهداته 
مرص, ومن أهم هذه اللمحات حديثه عن التقدم الذي أصابته تكنولوجيا التجسس 

هـذه احلقيقـة كـان هـو   إىلأن الـذي لفـت نظـره  إىليف االحتاد السوفيتي, وهـو يـشري
 :الرئيس مجال عبد النارص نفسه

يف  زيارة قام هبا الـرئيس الراحـل مجـال عبـد النـارص ملوسـكو أقـام يف آخر .....«
, رغبـة يف أن يتمتـع باهلـدوء, ىربوة حتيط هبا حـدائق الكريـز وفواكـه أخـر عىل فيال

 .»بدال من النزول يف الكرملني
وبينام كنت أسري يف احلديقة وأقطـف بعـض ثـامر الكريـز التقيـت بـالرئيس, ويف «

 معارضة شديدة لسياسة االحتاد السوفيتي وقادته, فقال يل ىأثناء حديثنا أخذت أبد
 .»كل اليل بتقوله بيتسجل :الرئيس

 .»فعجبت وأبديت أنه غري معقول, فنحن يف خالء تام«
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 .»أنت تركت البالطو بتاعك خارج غرفة نومك :فقال«
طيب شوف الزراير وستجد أن أحدها قد تغـري ويف «: فلام أجبت باإلجياب قال«

ميكروفون, وكل كالمك قد سجل اآلن, وبعد كده ابقي خـد البـاطلو معـك داخله 
 .»غرفة النوم

 .»فأخذت أشكر االحتاد السوفيتي وسياسته ..وفوجئت بأن الزرار قد تغري«
املـسارع ( !! الـسيايس هكذا يعرتف صالح الشاهد بكل سهولة بطبيعـة الـسلوك

ْالذي كان أمثاله ومن هم ) النقيض  إىلالتغري يف يف طبقتـه ال يامنعـون يف أن ينتهجـوه َ
 !!يف تلك األجواء

*** 
٣٠ 

أن يعـرب عـن إعجابـه اهلـادئ  عـىل ويف مقابل هذا يبـدو صـالح الـشاهد حريـصا
يف الواليات املتحدة األمريكية ذاكـرا واقعـة كـان هـو نفـسه  »يقظال« باألداء األمني

 : نيويورك  يف املتحدةممطرفا فيها عند زيارة الرئيس عبد النارص لأل
الواليـات املتحـدة يف   إىل واألخرية التي قام هبا عبد النارصكانت الزيارة األوىل«
 ىبمناسبة إلقائه خطابا يف اجلمعية العامة لألمم املتحدة بنيويورك, وألق ١٩٦٠ سنة

 .»الرئيس خطابا
وقابل هناك بعض رؤساء الدول, كان من بينهم اجلنرال دوايت أيزهناور رئيس «
 .»والدروف أستوريا« رية الواليات املتحدة األمريكية الذي كان ينزل بفندقمجهو
وقبل موعد الزيارة, ذهبـت برفقـة الـسيد ممـدوح سـامل وكـان وكـيال للمباحـث «

 ىالعامة يف هذا احلني, واللواء سعد الـدين متـويل كبـري اليـاوران وقتئـذ, لتفقـد املبنـ
 .»واالستعداد للزيارة
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دخل الفندق ضابطني يبدو أهنام عربيـان جيلـسان يف وضـع  يف مىوهالني أن أر«

 .»غري الئق, ويضعان أرجلهام يف وجه الداخل يف منظر منفر
 الـسجائر بعـصبية ىرصيف الفندق شخصا عربيا يدخن إحد عىل كام شاهدت«

 .»ارتكاب يشء عىل ظاهرة وقلق, كأنه قادم
خـاويف, ولكـن الـسيد الصديقني ممدوح سامل وسعد الدين متويل بم  إىلوأرشت«

 .»ال هتتم :ممدوح سامل مل يكرتث باألمر وقال يل
واتصل الـسيد ممـدوح سـامل برجـال األمـن األمريكـي ولكـنهم مل يفعلـوا شـيئا, «

 .»نفيس اخلوف  إىلورسي
 أخرجـت األرض ىولكن ما إن دنت قافلة الرئيس عبد النارص من الفندق حتـ«

الرجـل الـذي  عـىل توا, انقـض اثنـان مـنهمأربعة رجال من جوفها ال أعلم من أين أ
 .»يدخن السيجار واقتاداه دون حراك

الضابطني فوقفا يف أثنـاء دخـول الـرئيس  عىل ورضب االثنان اآلخران بقدميهام«
 .»عتبة الفندق

وصعد الرئيس ملقابلة الرئيس األمريكي, ودامت الزيارة ساعة, ونـزل الـرئيس «
 منـه أول ىطريق آخر خالف الطريق الـذي أتـ  إىلولكن هذه املرة نزل من سلم آخر

 .»من هذا مرة, ومل حيس الرئيس بيشء
 .»وكانت عيون األمن األمريكي يقظة أكثر مما كنا نتوقع«

*** 
٣١ 
كثـري مـن الوقـائع املفيـدة لتارخينـا مـن   إىلويشري صالح الشاهد يف ثنايا مذكراتـه

بـأدوار حمـددة يف ) لـسلطة من خـالل منـصبه القريـب مـن ا(خالل حديثه عن قيامه 
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 .وقائع حمددة

ومن املواضع املهمة لتارخينا ذلك املوضع الذي يتحدث فيه صالح الـشاهد عـن 
 وبكـاء م١٩٥٨  سـنةيف سفر األمري حممد عبد املنعم للخارجهو نفسه توسطه نجاح 
 : عند وصوله القراراألمري

مـا  عـىل ن ال يعـرتضالعرش, وكا عىل استمر األمري حممد عبد املنعم وصيا ...«
يونيـــو  مـــن١٨  مـــن منـــصبه بعـــد إعـــالن اجلمهوريـــة يفىيطلـــب منـــه, ثـــم نحـــ

 .»اًجنيه ١٥٠ , وظل يف قرصه معتكفا راضيا بمرتبه وقدرهم١٩٥٣ سنة
وطلب مني إبالغ الرئيس , اتصل يب األمري عبد املنعم  ١٩٥٨ ويف سبتمرب سنة«

ب تأشرية اخلـروج مـن الـسيد زكريـا اخلارج, وأنه طل  إىلعبد النارص إنه يريد السفر
 .»فرفض ..حميي الدين وزير الداخلية

  إىلأن أنقـل الـصورة احلقيقيـة ملـا حيـدث عـىل وملا كنت أمينـا طـوال فـرتة عمـيل«
 الذين تربطنـي هبـم صـالت قويـة, فقـد ىالرئيس وإبالغه رغبات السياسيني القدام

سويـرسا لزيـارة   إىليـسافرسألني الرئيس عن سبب سفر األمري فأخربته بأنه سـوف 
 .»أوالده الذين غادروا مرص منذ ثالث سنوات

, وكنا يوم »املصور« طلب مني إحضار جملة, ولكني قبل أن أستطرد يف الكالم «
ـــاروق ـــك ف ـــع املل ـــوم تودي ـــورة ي ـــرئيس ص ـــرضهتا وأراين ال ـــيس, فأح ـــىل مخ  ع

ــاخرة ــه عــن العــرش يف »املحروســة« الب ــبالد بعــد تنحيت ــو ي مــن٢٦ كملــك لل ولي
 يف اجلهة املقابلـة ملـا حـدث بعـد ثـورة العـراق مـن قتـل ى, وصورة أخر١٩٥٢ سنة

 .»ألفراد األرسة املالكة العراقية اهلاشمية
شــوف الفــرق بــني املعاملــة, فبعــد قيــام الثــورة  :وقــال يل الــرئيس عبــد النــارص«

أعـضاء مبارشة كانت النية متجهة من أحد أفراد جملس قيادة الثورة ملحاكمة امللـك و
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 .»األرسة املالكة, لكني رفضت بشدة وهددت باالستقالة لو نفذ ذلك

فإننـا نـستفيد بقـرصه,  ..نفرض يـا سـيادة الـرئيس أنـه سـافر ومل يعـد :فأخربته«
 .»جنيها شهريا ١٥٠ ونوفر للدولة

 .»املنعم عبد ..واقتنع الرئيس وأصدر أمرا بسفر األمري السابق«
 اليــوم, وأصــبح قــرصه اآلن مقــرا للــضيافة ىوغــادر األمــري مــرص ومل يعــد حتــ«
 .»قرص احلرية« باسم
 عـــىل وأذكـــر أننـــي عنـــدما عـــدت ذهبـــت ملقابلـــة األمـــري وإبالغـــه باملوافقـــة«
 .» كثرياىبك ..سفره

*** 
٣٢ 

 ذكرياتـه التـي  يقوم هباأندوار قدر له أ صالح الشاهد عن  ومن أطرف ما يرويه
متـضمنة قـصة طريفـة عـن  م١٩٥٥ ينـاير مـن١٨ هيئة يومية سجلها يف عىل يروهيا

 الذي مات فجأة وحيدا فقـريا , وقـد صـمم أن يـدعو نجيببك وفاة الفنان سليامن 
         الرئيس عبـد النـارص ملـا يمكـن وصـفه بحفـل اعتزالـه الـذي أعقبتـه وفاتـه يف اليـوم 

 : التايل
 مقابلـة أذكر أن الفنان الراحل سليامن نجيب مدير األوبـرا طلـب ذات يـوم ...«

 .»الرئيس عبد النارص خالل أربع وعرشين ساعة ألمر مهم
مكتبـي سـليامن نجيـب وعـاتبني عتابـا شـديدا لعـدم   إىلويف اليوم التـايل حـرض«

ربنـا وال مجــال عبــد  :إتاحـة الفرصــة أمامـه ملقابلــة الـرئيس, وقــال بـاحلرف الواحــد
 .»النارص?

 .»ما وجه الشبه بينهام? ..أستغفر اهللا :وقلت له«
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رأيس  عـىل  بعـد حلظـات لـو أطلقـتيف إمكاين مقابلة اهللا سبحانه وتعاىل :فقال«

 .»الرصاص فإين سوف أكون يف لقاء اهللا بعد ثوان
وكـان جمتمعـا  ..الـرئيس وأبلغتـه مـا حـدث فـضحك عىل فضحكت, ودخلت«

ودخـل الفنـان  ..باملرحوم أمحد حسني وزيـر العـدل, وأمـر بإدخـال الفنـان العظـيم
 الظريفــة وهلجتــه املحببــة قــال للــرئيس عنــدما رأي وزيــر العــدل إنــه وبطريقتــه

 .»ممثل ..عليه عندما كانوا تالميذ يف املدرسة, وهو اآلن وزير وأنا »ألفة« كان
وقد طلب من الرئيس أن يشاهد آخـر عمـل مـرسحي لـه قبـل اعتزالـه الفـن يف «

املـشكلة «  اسـمهاالغد, فوعده الرئيس بذلك, وذهب فعال ملشاهدة املرسحية وكـان
 .»ىالكرب
حد كبري, وكأنه كان حيس أنه يمثل آخر   إىلوقد كان الفنان سليامن نجيب رائعا«

 .»املرسح فأجاد وأبدع عىل أدواره
 .»جوار اهللا  إىليناير انتقل الفنان من١٩ ويف اليوم التايل األربعاء«
ن نجيـب الفنانـة وأذكر أنه يف أثناء االسرتاحة بـني الفـصول قابـل الفنـان سـليام«

 :الكبرية زينب صدقي ـ أطال اهللا عمرها ـ وقال ضاحكا
فكالنا أعزب, ومن يمت قبـل أخيـه يقـم  ..إنني أعرض عليك اتفاقية جنتلامن«

 .»بواجب األخوة نحو منزله فريعاه ويرشف عليه
وكأنه كان حيس بدنو  ..وضحكنا ..هذا االتفاق عىل وأشهدين وشكري راغب«
 .»جله
فكلفني أن أنوب عنـه يف تـشييع اجلنـازة وإقامـة رسادق  ..الرئيس النبأوأبلغت «

 .»مصاريف اجلنازة عىل العزاء واإلنفاق
منزل فناننا الراحل فوجدت اجلميع يبكي فيه مروءتـه, ومل أر أحـدا   إىلوذهبت«
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من أقربائه إلبالغه العزاء, وذهبت ملتعهد الفراشة احلاج جاد إلقامة الـرسادق لكنـه 

ي أن شخصا ال يعرفه قد دفع له مبلغ مخسامئة جنيه تكاليف اجلنازة والـرسادق أبلغن
 .»إلخ ..والفراشني

ُوشيعت جنـازة املرحـوم الرائـد الفنـان سـليامن نجيـب نيابـة عـن الـرئيس عبـد «
تشييع جنازة الفنـان  عىل النارص, وعلمت فيام بعد أن الشخص الذي تطوع لإلنفاق

 .»رمحه اهللا ورحم اهللا الفنان العظيم ..هو املرحوم حممد سلطان باشا
*** 
٣٣ 

ــا,  ــا منه ــرة ســينامئية ال ينبغــي أن نحــرم قارئن ــشاهد فق ويف مــذكرات صــالح ال
  إىلنحو مـا هـو عليـه عىل وبخاصة أهنا تعيد الفضل يف ترتيب مكتب رئيس الوزراء

الت تفـصيزيارة املخرج العاملي سيسيل دي ميل ملرص, وإن كنت ال أستطيع ابـتالع 
, فقــد يكــون صــحيحا أن املكتــب الــذي خيــص رئــيس كلهــا هــذه القــصة ات يــجزئ

الوزراء هو نفسه مكتب سعد زغلول, لكننا نعرف أن مقر رئاسة الـوزراء نفـسه قـد 
 املجلس يف مقره احلايل يف قرص األمـرية شـويكار مل حيـدث إال »استيطان« تغري, وأن

لقرص ملجلس الـوزراء مـن مالكتـه  هذا اى النحاس باشا الذي اشرتىيد مصطفعىل 
 :األمرية شويكار

ــصوير مــشاهد « ــاهرة لت ــارة سيســسيل دي ميــل املخــرج العــاملي للق ــاء زي يف أثن
قابل الـرئيس مجـال عبـد النـارص ومعـه املـصور الفوتـوغرايف  »الوصايا العرش« فيلم
 .»م١٩٥٤ ديسمربمن  ٩ يف

 وكـان هلـذا املكتـب يـسار الغرفـة, عـىل وأذكر أن مكتب الرئيس كان موضـوعا«
تاريخ طويل يف صفحات اجلهاد املرصي, فقد جلس إليه سعد زغلـول رئيـسا ألول 



ì…çnÖ]<‚ãÂ<àÂ<‚â^Ö]<|ø‘<l^è†Òƒ QTU
 , بل إن الزعيم العظـيم سـعد زغلـول وقـعم١٩٢٤ وزارة شعبية بعد انتخابات سنة

رسدار ( نفــس املكتــب شــيكا بنــصف مليــون جنيــه إثــر اغتيــال الــسري يل ســتاكعــىل 
 .»قعة معروفة يف التاريخ املرصي, وهي وا)م١٩٢٤ اجليش املرصي سنة

ولكن وضـع املكتـب مل يـرق يف عـني املخـرج األمريكـي, وأرص إلمتـام تـصوير «
 .»الرئيس عبد النارص يف فيلم ملون أن يوضع املكتب يف صدر الغرفة

ونقل املكتب فعال, وكـان وراء املكتـب نافـذة أسـدل عليهـا سـتار مـن القطيفـة «
العلم املرصي, وتـم التقـاط عـدة صـور اختـار منهـا يمني الرئيس  عىل البنية ووضع

اآلن يف موضـعه اجلديـد الـذي اختـاره   إىلالرئيس الراحل صـورتني, وظـل املكتـب
 .»املخرج العاملي

*** 
٣٤ 

  ال ينبغـي أن نحـرم قارئنـا منهـاتـشكيليةفقرة أيضا  ويف مذكرات صالح الشاهد
ن اللوحـات الفنيـة يف قـرص  أنه كان صاحب الفضل يف إنقاذ حياة عدد مـىيرو فهو
 :القبة
عقد بالقاهرة مؤمتر ضم جاللـة امللـك سـعود  م١٩٥٧ فرباير سنةمن  ٢٤ ويف«

ملك اململكـة العربيـة الـسعودية, وامللـك حـسني ملـك اململكـة األردنيـة اهلاشـمية, 
ودولة السيد صربي العسيل رئيس وزراء سوريا, والرئيس مجال عبد النـارص رئـيس 

كان املؤمتر أول مؤمتر أقيم بقرص القبة الذي ظل مهجورا منـذ قيـام مجهورية مرص, و
 .» هذا التاريخىالثورة حت

وكانت الفرتة التي أعد فيها القـرص السـتقبال الـضيوف وجيـزة جـدا, فاملوعـد «
املحدد كان بعد يـومني ومل يكـن بالقـرص إال جناحـان ال يـسمحان بنـزول أكثـر مـن 
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ة, وكان اجلناحان خمصصني للملك فاروق وامللكة اثنني من الضيوف ومعهام احلاشي

 .»ناريامن واألمريات
تغيـري   إىلوكان من املتعني إعداد القـرص الستـضافة الـضيوف الثالثـة, ممـا دعـا«

 .»مكان آخر وجتهيزه للمبيت  إىلبعض الغرف ونقل ما فيها
 إعـداد هـذا املـؤمتر عـىل ومن الطريف أنني عندما دخلت قرص القبـة لـإلرشاف«

فوجئت برشذمة من جنود بلوكات النظام حيمل كل منهم لوحـة زيتيـة نـادرة لكبـار 
جنـوين مـن الفنانني العامليني ليضعها يف سـيارة لـوري كبـرية تتبـع البلوكـات, فجـن 

 .»أين أنتم ذاهبون?  إىل:وسألتهم بلهفة
قــرص عابــدين   إىلكلفنــا الــصاغ جمــدي حــسنني بحمــل هــذه اللوحــات :فقـالوا«

 .» املزاد العلنيلبيعها يف
 .»أماكنها  إىلومل أمتالك إال أن أحول بينهم وبني ذلك, وكلفتهم بإعادهتا«

*** 
٣٥ 
 سـلطة جمـدي حـسنني يف ذلـك الوقـت? ىربام جاز لنا أن نتوقف لنسأل عن مـد
وال عـن مديريـة التحريـر, فهـل اسـتبقي ؤونحن نعرف أنه كـان يف تلـك الفـرتة مـس

وليته, أم أن األمـر كـان يـسري بقـوة الـدفع ؤمـس  إىلفةالقصور باإلضا عىل اإلرشاف
باعتباره من أصحاب الكلمة يف ذلـك العهـد, أم أن صـالح الـشاهد يقـصد ضـابطا 

 .اهللا أعلم ..آخر وأخطأ يف اسمه
 ممـا ومع هذا فلنقرأ ما يستطرد به صالح الشاهد من حـديث حـول هـذه الواقعـة

 :ة الفن يرويه عن تقدير عبد النارص والبغدادي لقيم
وجدير بالذكر أن املرحوم األستاذ عطا عفيفي بك, وكان رئيسا جلمعية الفنـون «
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 عىل اجلميلة, زارين يوما بالقرص ورأي هذه اللوحات وأدرك قيمتها الغالية,وعرض

أن أبلــغ الــرئيس مجــال عبــد النــارص باســتعداده لنقــل هــذه اللوحــات حتــت إرشاف 
, لكـن اإلسـرتلينيةل عـن مليـونني مـن اجلنيهـات الدولة وبيعها يف اخلـارج بـام ال يقـ

الرئيس مجال عبد النارص رفض هذا العرض وأمـر بإبقـاء احلالـة التـي كانـت عليهـا 
 . هذه اللوحات

وأذكر أن السيد عبد اللطيف البغدادي اعتاد عند دخوله الصالون امللحق بقاعة «
 النـادرة, مبـديا  هـذه اللوحـات البديعـةىاالجتامعات أن يقف طـويال متـأمال إحـد

  .» فيها من فن ىإعجابه ملا يتبد
***** 
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١ 

هذه مذكرات خفيفة الطابع, كتبها طبيب قدر له أن يكـون طبيبـا خاصـا لـرئيس 
, لكنه آثر يف عنوان كتابـه أن خيتـرص حياتـه كلهـا ١٩٧٠و ١٩٦٧ اجلمهورية ما بني

السمه, مـع أنـه كـان يف وسـعه ا ًمساوي ًعل هذا الوصف بدياليف هذه السنوات, فج
لعبــد ا ًعملــت طبيبــ« , أو»لعبــد النــارصا ًكنــت طبيبــ« أن يــضعه يف مجلــة مــن قبيــل

ّ, لكنه آثر أن يفعل بنفسه هذا الذي فعله, ولست أدري من الذي حـسن لـه »النارص َْ
مل تكـن لتـضيع مـن هذا الرأي أو املشورة, لكنني أعرف بكل تأكيـد أن هـذه الـصفة 

صاحب هذه املذكرات لو أهنا أغفلت من العنوان أو لـو أهنـا نـرشت حتـت أي اسـم 
قـصة « لـو كـان هـذا العنـوان عامـا جـدا مـن قبيـلحتـى آخر بعيد عن هذه الـصفة, 

لـو حتـى إلـخ, و ..»مـشوار حيـايت« أو »سرية حيـايت« أو »حياة طبيب« أو »حيايت
ــدكتور « يف املــذكرات وســامهاأراد صــاحب املــذكرات أن يــربز اســمه  مــذكرات ال

فإننا كنا سنذكر أو نتذكر أو نكتشف بعد سـؤال أن الـصاوي هـذا  »الصاوي حبيب
 .هو ذلك الطبيب الذي عمل بالقرب من عبد النارص

 كل األحوال فإن االعتزاز بعبد النـارص خلـق مجيـل, كـذلك فـإن االعتـزاز وعىل
صار احليــاة يف الــسنوات التــي عاشــها ًجــواره خلــق مجيــل أيــضا, واختــ  إىلبالعمــل

ًاإلنسان بالقرب منه يشء مجيل أيضا, وربام كان هـذا كلـه أمجـل مـن هـذه املـذكرات 
 .التي ال ختلو من مجال

*** 
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٢ 
أنـه كـان حيـسب خطواتـه وقيمتـه, بـل  عـىل يكاد الدكتور الصاوي حبيـب يـدلنا

ــادة و ــادة, وامل ــة بامل ــة والعام ــاة العملي ــه يف احلي ــع خطورت حــدها, وهــو يفــرس دواف
االنتقاالت التي انتقل فيها يف حياته العملية هبـذه املـادة, ومـن احلـق علينـا أن نـشيد 
بشجاعة االعرتاف هذه, لكننا يف الوقت نفسه كنـا نريـد مـن الـذي امتلـك شـجاعة 

 بـه االعرتاف أن يمتلك شجاعة أخري وهي شجاعة تقييم مسار حياته الـذي مـىض
 اقتناعـه بـأن ىمـد عـىل صوره االعـرتاف, كنـا نريـد منـه أن يـدلنانحو ما ي عىل وفيه

ًاختيار ما اختار من طرق كان صائبا, وإذا مل يكن األمر كذلك   إىلتفكريه الذي دفعه
 .اعرتاف آخر بخل به علينا  إىلفالبد أنه يف حاجة

هذا الطبيب الذي واتاه احلظ للعمل يف مستشفي اجلالء, وهو يمـيض يف   إىلانظر
التفكري يف االلتحـاق باخلـدمات   إىليندفعا ًلكنه لسبب بسيط جدا ًذا العمل ناجحه

الطبية يف القوات املسلحة, وإذا بزميله األكرب منه ينصحه فـريد عليـه ردا ماديـا يظـن 
كان مصيبا فيه دون أن يدري أن هذا الرد  )بعد كل هذه العقود من السنوات( نفسه

 :مسار حياته من قبل  إىل أساء بالفعلكفيل بأن ييسء إليه اآلن, كام
 وأذكر أن رئيس قسم اجلراحة بمستشفي اجلالء عنـدما علـم بـأنني سـأنتقل ...«
ــال يل إىل ــدريب,  :القــوات املــسلحة ق إن فرصــتي يف وزارة األوقــاف أفــضل يف الت

فأجبته بأنني قد وجدت أنه بعد قضاء أكثر من عرشين عاما هي الفرق بيني وبينه يف 
 نفس املرتـب الـذي كـان يتقاضـاه رئيس قسم وأتقاىض  إىل األوقاف قد أصلوزارة

جنيهـا وكنـت أتقـايض  ٣٦ كـان يتقـاىض( سيادته, لـذلك فقـد اختـرصت الطريـق
 .»)جنيها ٣٨ كمالزم أول
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هكذا أورد الدكتور الصاوي القصة دون أن يعلق عليها, وكأنه أوردها وترك لنا 

 .تعليق  إىلال حتتاجفرصة التعليق عليها, بينام القصة 
*** 
٣ 

ومن العجيب أن ينهج هذا الطبيب القـديم هـذا الـنهج يف تفكـريه بيـنام كـان هـو 
نفسه قد رأي بعينـي رأسـه صـورة مـن صـور املرونـة البريوقراطيـة التـي مكنتـه مـن 

 : باخلدمة الشاقةًدبلوم اجلراحة بينام كان مشغوال عىل احلصول
الـساعة حتـى وال نخلـع أحـذيتنا ا ًسة صـباحوكنا نـنهض يف الـساعة الـساد ...«

ّال حتتسب عىل حتى الثامنة مساء, فلم يكن أمامي إال االعتذار عن دخول االمتحان 
إذا مل أدخل االمتحـان بـدون سـبب, وكلـام اقـرتب ,  مرات دخول االمتحان ىإحد

دال من حماولة دخول االمتحان با ًميعاد االمتحان يزداد توتري وقلقي, ومل أجد مفر
 .»%١ من الرتدد والقلق وإضاعة فرصة قد تنجح ولو بنسبة

املستشفي, وكان يوجد بأنفي مـشكلة قديمـة   إىلولكي أستعد لالمتحان ذهبت«
ّتم عمل كى فيها عدة مرات, وتم حجزي باملستشفي إال أننـي وجـدت أن مراجعـة 

إذ كنـت خطـوة مفيـدة,  عـىل الدروس باملستشفي غـري ممكنـة, وبالتـايل فقـد أقـدمت
فنـدق يف ميـدان العتبـة   إىلثم أذهـب, يمر األطباء يف الصباح حتى أبيت باملستشفي 

املستــشفي   إىلاملــساء, فأتوجــهحتــى ألظــل فيــه طــوال فــرتة النهــار أراجــع درويس 
 للمبيت, وكنت بذلك أغرب نزيل بالفندق, أقيم فيه هنارا, وأغـادره لـيال, وظللـت

ول عنـي مـن ؤأن أخرجنـي الطبيـب املـس  إىلسـبوعهـذا املنـوال ملـدة أكثـر مـن أعىل 
املستشفي يوم أربعاء وامتحاين كان يوم السبت وأحـالني للقومـسيون الطبـي الـذي 

ودخلت االمتحان, ومنـذ أول يـوم وضـح يل أن إمكانيـة , منحني إجازة عرشة أيام 
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ًنجاحي مرتفعة جـدا, فجميـع أجـزاء االمتحـان كنـت أؤدهيـا بتوفيـق ويـرس, إال أن 

لعرشة أيام انتهـت قبـل أن ينتهـي االمتحـان, وكـان اهللا رحـيام يب فامتـدت اإلجـازة ا
الكلية احلربية, وهناك أدركـت أن   إىلثالثة أيام كانت كافية ألداء االمتحان والعودة

اإلجازة لو كانت امتدت أكثر من ذلك لكانت املدة التي أمضيتها يف الكليـة احلربيـة 
ب, وملا كان هناك مفر من أن أعيد ثالثة شهور أخـري يف  املطلوىأقل من احلد األدن

الكلية احلربية, ومل يعلـم أي مـن زمالئـي أو أي شـخص كـان يف الكليـة احلربيـة بـام 
 .»أحر من اجلمر عىل ةاجلراححدث, وانتظرت نتيجة امتحان دبلوم 

وعنــدما ظهــرت نتيجــة االمتحــان أحســست بــسعادة غــامرة, فقــد كانــت املــرة «
شــهادة عليــا خــالل فــرتة  عــىل لعلهــا األخــرية, التــي حيــصل فيهــا جــامعي, واألوىل

 .»وجوده يف الكلية احلربية
*** 
٤ 

األعـامق, فـإن الـدكتور   إىلالظواهر بأكثر من التفاتـه  إىلومع هذا التعبري امللتفت
 :الصاوي حبيب جييد وصف مشاعره جتاه مرحلته األخرية يف احلياة

تصاراهتا قليلة, وهزائمها كثرية, ونجاحاهتا قليلة, وأتأمل حيايت فأجد ان ...«
وإخفاقاهتا كثرية, وليلها طويل, وفجرها قصري, ومع ذلك فاألخيار واألصدقاء 
: واألحباء مازالوا حولنا, ومازالت الشمس ترشق, وأتبع قول اهللا سبحانه وتعاىل

﴿ T U V W X Y Z [ \ ] ̂ _` a b  c ﴾ 
 .صدق اهللا العظيم ]امللك[

 :قبل هذه الفقرة مبارشة الدكتور الصاوي حبيب يقولو
ــد مــن العمــل واحلركــة بقــدر اإلمكــان مــع  ...« َّوإذا كــان عــىل أن أســتمر فالب
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استمرار التفكري والنشاط العقيل, وربام كان يف األصدقاء والقراءة والكتابة ووسائل 

ومتواصــال مــع اإلعــالم املــسموعة واملرئيــة مــا جيعــل اإلنــسان متفــاعال مــع البيئــة, 
 .»احلياة

*** 
٥ 

مرحلة حياته التـي خـصص صـاحب املـذكرات كتابـه للحـديث عنهـا,   إىلونأيت
ومن اإلنصاف أن نبدأ فنورد رأي الصاوي حبيب الذي يلخص به قـصة حياتـه مـع 

 :الرئيس عبد النارص
رعايتـه الـصحية متجانـسا ومتعاونـا,  عـىل وكان فريق العمل الـذي يـرشف ...«
قدر من الكفاءة, فكنت سعيدا بتقبل تعليامته وتوجيهاته, لكن الرئيس يف  أكرب وعىل

 أنه يفعل ذلك من أجل وطنه ىالوقت نفسه كان جيري, وكنا نحن نلهث وراءه ونر
 .»صحته عىل وأمته, فعلينا أن نحذو حذوه ونحاول ختفيف آثار هذا اجلهد اجلبار

 .»سكون عميقوفجأة توقف كل يشء وانفرط العقد, وساد الساحة «
ــا أن أكــون وســط جمموعــة ممــن كــانوا يعملــون مــع عبــد النــارص, « وكــان غريب

ْوتصادف أن قابلنا من ال نعرفهم يف الطريـق فوجـدت أحـدهم يقـول لنـا راحـت «: َ
 لتــذهب عنــي, فلــم تكــن بالنــسبة يل إال إىل إهنــا مل تــأت :, فــرددت قــائال»علــيكم

 .»ولية كربي, وتكليفا قبل أن تكون ترشيفاؤمس
*** 
٦ 

 أن حالة الـرئيس مجـال عبـد النـارص الـصحية مل تكـن عىل ويدلنا الصاوي حبيب
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, وأنـه شـهد بنفـسه الـرئيس وهـو يعـاين يف يـوم مـن م١٩٦٧ ما يرام منذ ما قبلعىل 
معاناة شديدة, بل إنه كان الطبيب الذي تـويل عـالج الـرئيس يف ذلـك  م١٩٦٤ أيام

 يسجله الـصاوي حبيـب مـن واقعـة مثـل هـذه اليوم, ومن الطريف أن نقرأ اليوم ما
 :يف اإلعالم ويف التاريخا ًقدر هلا أن تطمس متام

حرض رئيس اللجنة املركزية للحزب الـشيوعي الـسوفيتي  م١٩٦٤ يف مايو ...«
نكيتا خروشوف لزيارة مـرص, وكـان متوجهـا الفتتـاح مزرعـة نموذجيـة يف مديريـة 

راعها كهدية لشعب مرص ومثال السـتزراع التحرير ساهم االحتاد السوفيتي يف استز
 .»الصحراء

الطريـق   إىلوصاحبت ركب الرئيس عبـد النـارص الـذي اجتـه مـن اإلسـكندرية«
الصحراوي, وكان بصحبته يف السيارة املشري عبـد احلكـيم عـامر, وكنـت أركـب يف 
سيارة احلراسة بمصاحبة بعض ضباط احلراسـة اخلاصـة, ومـصور الـرئيس اخلـاص 

 دياب, وكان الوقت صيفا واجلو شديد احلرارة, وكان هنـاك رتـل كبـري السيد حسن
من السيارات يتبـع ركـب الـرئيس يـشمل عربـات لكبـري األمنـاء, وكبـري اليـاوران, 
والوزراء املرافقني, فضال عن عربات األمن واملرور, وعربـة إسـعاف جمهـزة, وكـان 

 وبعد أن قطعنـا أكثـر مـن هناك بعض الطائرات التي مترق يف السامء بني حني وآخر,
ثلث املسافة توقفت السيارات التي كانت تـسبقنا ونـزل الـسيد حممـد أمحـد سـكرتري 

اخللــف وتقــدم مــن الــسيارة التــي كنــت أســتقلها ثــم طلــب منــي   إىلالــرئيس واجتــه
مــصاحبته ومعــي حقيبــة الطــوارئ,وأخربين بــصوت مــنخفض بــأن الــرئيس يــشعر 

سيارة الرئيس وكان قد شعر هببـوط   إىلوجهتّببعض التعب وعىل عمل الالزم, وت
وغثيان مع بعض العرق, فقمت بالكشف عليه وإعطائه الدواء الالزم وطلبـت منـه 

االسرتاحة يف برج العـرب, وطلبـت مـن الـسيد حممـد أمحـد إبـالغ طبيبـه   إىلالعودة
اخلاص الدكتور ثروت ملقابلته يف االسـرتاحة, وهـو مـا حـدث بالفعـل, وعـدت أنـا 
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اإلسكندرية, وكان هذا هو اللقاء األول مع الرئيس مجال عبد النارص, وقد   إىلأيضا

 .»أدهشتني استجابته الفورية لتعليامت الطبيب ودون مناقشة أو تردد
*** 
٧ 

عادة الـرئيس عبـد النـارص يف اإلكثـار مـن   إىلويشري الصاوي حبيب إشارة ذكية
 :العمل يف املساء

الرئيس أن يعقد جملس الوزراء يف الـصباح  عىل رتحتالقاهرة اق  إىلعندما عدنا«
مـا بعـد منتـصف الليـل, كـام طلبـت عـدم   إىلبدال مما كان متبعا مـن عقـده يف املـساء

ّالسهر يف القيادة, لكنه رد عىل قائال بأن نشاطه الذهني والفكـري يتـوهج يف املـساء, 
 .»وأن هذه طبيعة وال يمكن تغيريها

العمـل الـشاق  عـىل ن يغري الرئيس نمط حياتـه القـائموقد استمر العالج دون أ«
املــستمر,وأغلبه لــيال, مــع الــسفر املتواصــل واللقــاءات اجلامهرييــة, واالجتامعــات 
احلاشدة, وعدم أخذ إجازات أو راحـات, وهـو مـا يمكـن أن نـسميه إدمـان العمـل 

 .»ق, وكانت مجيع الظروف متنع الرئيس من تغيري نمط حياتهلوالق
*** 
٨ 

مـن أن األطبـاء صـارحوا الـرئيس ا ًما نكاد نعرفه مجيع  إىلشري الصاوي حبيبوي
, لكـن اجلديـد فـيام يرويـه الـصاوي ىقبل وفاته بشهرين بحقيقـة مرضـه دون جـدو

تقـدم مـرض القلـب الـذي  عـىل العالمات القاطعة  إىلحبيب هو اإلشارة الواضحة
 :كان الرئيس مصابا به
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 عــضلة ؤحــص اإلكلينيكــي عــن تكــافالف أســفر م١٩٧٠ أغــسطس مــن٢ ويف«

القمة, وتم عمل تسجيل  عىل القلب مع وجود صوت ثالث ضعيف ولغط انقبايض
ألصوات القلب أكـد مـا وجـد يف الفحـص اإلكلينيكـي, ومتـت كتابـة تقريـر بـذلك 
بإمضاء الدكتور فايز والدكتور زكي الرميل, وكان البد أن جيتمع الفريـق الطبـي مـع 

ــد ا ــال عق ــرئيس, وفع ــة اإلســكندرية يف شــهر أغــسطس ال ــان يف مدين الجــتامع وك
حممـود صـالح الـدين, وزكـي الـرميل, ومنـصور  :, وحرضه الـدكاترةم١٩٧٠ سنة

فايز, وعيل البدري,وناصح أمني وأنا, وأبلغ الدكتور حممود صـالح الـدين الـرئيس 
عـدم وجـود حتـسن يف عـالج عـضلة القلـب, والبـد أن خيلـد  عـىل بأنه توجد دالئل

 هـذا ىمعنـ :الراحة ويغري نمط حياته, وفاجـأ الـرئيس املجتمعـني بقولـه  إىليسالرئ
أنني البد أن أغري هذه الوظيفة, وكانت اإلجابة بـال رد وهـي تـيش عـن طبيعـة عبـد 
النارص التي ال يمكن أن تلني أو تنحني, وهو أنه لن يتوقـف مـن تلقـاء نفـسه, ولـن 

وليتهم, وإنـام ؤ يـتخلص مـن حتمـل مـسيسمح له الناس يف مرص والعامل العـريب بـأن
ستتمرد عليه أعضاء جسمه وتعلـن العـصيان ذات يـوم, وعنـدها ال ينفـع طـب وال 

 .»?ىومت ..أطباء
*** 
٩ 

ويلخص الدكتور الصاوي حبيب بطريقته التي كرر احلـديث هبـا مـا حـدث يـوم 
 :وفاة عبد النارص

ليفونيـة مـن سـكرتريه ويف الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر وصلتني رسالة ت«
منزلــه يف منــشية   إىلاخلــاص املرافــق لــه يف املطــار بــأن الــرئيس يطلــب منــي التوجــه

مقــر   إىلالفــور مــن منــزيل بوســط القــاهرة عــىل البكــري ملقابلتــه هنــاك, وتوجهــت
الرئيس, ووصلت بعـد ثلـث سـاعة تقريبـا, وقـابلتني الـسيدة حرمـه خـارج حجـرة 
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طـار وهـو يـشعر بالتعـب, وأهنـا أحـرضت لـه كـوب النوم وأخربتني أنه عـاد مـن امل
 .»عصري برتقال رشبه منذ قليل

 بيجامتـه الـرسير مرتـديا عـىل حجرة النوم وكان الرئيس مـستلقيا  إىلوتوجهت«
 يف املطـار الكويـت إنه شـعر بتعـب أثنـاء توديعـه أمـري :يل ورأسه مرتفع قليل, وقال

د فحـصه الحظـت وجـود عـرق محلـه, وعنـ عىل وأحس أن قدميه تكادان ال تقويان
جبهته, كام كان وجهه شـاحبا بعـض الـيشء, وكـان النـبض رسيعـا خيطيـا  عىل بارد

يكــاد أال يكــون حمــسوسا, كــام كــان ضــغط الــدم بــالغ االنخفــاض, وكانــت أطرافــه 
 .»باردة
حجرة مكتبـه امللحقـة   إىلوأحسست يف احلال بخطورة املوقف, وتوجهت فورا«

كرتارية اسـتدعاء الـدكتور منـصور فـايز والـدكتور زكـي بغرفة النوم أطلب من الس
وكان موجـودا بـصفة دائمـة يف حجـرة , الرميل فورا, وأحرضت جهاز رسم القلب 

ـــة  ـــذ اجللط ـــا من ـــه يومي ـــب ل ـــل رســـم قل ـــاد عم ـــن املعت ـــان م ـــث ك ـــب حي املكت
يف سـبتمرب مـن العـام املـايض, وذلـك بجانـب األدويـة  ]االحتشاء :يقصد[ السابقة

 .»ألكسجني املعد حلاالت الطوارئواألدوات وا
ــه « ويف الواقــع شــعرت بــيشء مــن اخلــوف الغــامض, ووجــدت نفــيس أدعــو ل

 منـصور فـايز ربالشفاء, وقمت بعمل رسم القلب وبدأت العـالج, وحـرض الـدكتو
بعد ثلث ساعة, والدكتور زكي الرميل بعد نصف ساعة, وأكدا خطورة احلالة نتيجة 

 التاجي, واستمر العـالج فـرتة مـن الوقـت, لكـن مل وجود انسداد جديد يف الرشيان
يكن هناك تغيري يف رسم القلب الذي تم عمله من قبـل إال أن بعـض التحـسن ظهـر 
يف الكشف اإلكلينيكي, وأخذ الدكتور منـصور فـايز حيـادث الـرئيس عـن رغبتـه يف 

ء اجلبهة, وأخـربه الـرئيس عـن إمكانيـة التنـسيق مـع بعـض الـوزرا عىل زيارة اجلنود
 .»التوجه لزيارة اجلنود عىل الذين كانوا قد اتفقوا
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ويف الوقت نفسه كان الدكتور زكي الرميل يرقب املوقف عن كثب ومل أكن تابع «

احلديث, فقد كنت أفكر يف الوضع الصعب الذي نحن فيـه, ووجدتـه يعتـدل قلـيال 
 يف سامع خرب إنه يرغب: الكومودينو بجوار الرسير وقال  عىل ليفتح الراديو املوجود

يف نرشة أخبار اخلامسة التي كانت قد بدأت منذ قليل, ومل يذكر هذا اخلرب ومل يعرفـه 
انتهت, وطلبت منه أال يتحـرك حتى نرشة األخبار   إىلىاآلن, وظل يصغحتى أحد 

 .»صاوي  يااسرتحتأنا  :وأن يسرتيح, وكان قد أغلق جهاز الراديو ورد قائال
اجلانب فجأة, ويف احلال حتسست النبض فوجدته قـد   إىلوفوجئت برأسه يميل«

توقف فقمت بعمل تنفس صناعي وتدليك خارجي للقلب يف وجود الدكتور زكـي 
الرميل والدكتور منصور فايز, واستمرت هـذه املحـاوالت حـوايل ثلـث سـاعة دون 

 .»جدوي
ة, ومل أجد فائدة من االستمرار, لقد تويف الـرئيس عبـد النـارص بالـصدمة القلبيـ«

وهي من أخطر مضاعفات انسداد الرشيان التاجي, واسرتاح مجال عبد النـارص كـام 
اللهم اجعل املوت راحة لنـا مـن «:  جاء يف آخر عبارة قاهلا, اسرتاح كام جاء يف دعاء

 الـسلم آخر احلجرة ويف داخيل شعور باحلزن واملـرارة, وعـىل  إىل, ومضيت»كل رش
خـالص «: ن وجدتـه يف اخلـارج مـن أهـل املنـزلالداخيل يف املنزل وجدتني أقول ملـ

 .»مفيش فايدة
هكذا كان الدكتور الصاوي يصور هناية عبد النارص ليـربئ نفـسه ممـا شـاع وذاع 

  إىلمن أنه أخطأ يف عالج حالته بأن أعطاه حقنة مـضادة للحـساسية, أو بأنـه مل ينتبـه
 .إلخ ..أو ..أو ..حقيقة إصابة الرئيس بغيبوبة سكرية

*** 
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١٠ 

نحـو  عـىل بعض خصال الرئيس عبد النـارص  إىلويشري الدكتور الصاوي حبيب
مـا الحظهـا يف الفــرتة التـي عمـل فيهــا بـالقرب منـه, ومــن الطريـف أن بعـض هــذه 

 .اخلصال يبدو متناقضا مع ما شاع عن الرئيس يف فرتات سابقة من حياته
أنـه كـان يقـدر  سـبيل املثـال فـإن الـصاوي يـصور الـرئيس عبـد النـارص وكوعىل

األقل كأنه كان جيـد هلـم العـذر يف مثـل  عىل األطباء يف بوحهم هبمومهم الوطنية, أو
هذا البوح والثرثرة,وكأنام يريد الصاوي حبيب هبذا أن ينفي ما شاع وذاع من ضـيق 

 :هذه الرواية  إىلعبد النارص بآراء الدكتور أنور املفتي, وانظر
 كبـري أطبـاء فـودهحـرض الـدكتور حممـد  م١٩٦٨ ويف منتصف شـهر فربايـر... «

نجلـرتا, وأخـذ يـرشح إمن بعثة يف ا ًالعالج الطبيعي يف القوات املسلحة, وكان عائد
بطريقة عفوية كيـف أن اإلنجليـز يـسيئون معاملـة املـرصيني ويـستهينون هبـم عقـب 
حرب يونيو, وعندما حاولت ختفيف وقع الكالم بعد انرصاف الـدكتور فـودة علـق 

إن الدكتور فودة طبيب حرض للكشف الطبي, وله أن يقول مـا يـشاء  : قائالالرئيس
 .»ما جاء يف احلديث عىل وينرصف, أما لو كان دبلوماسيا فيمكن حماسبته

أن يتحــدث عــن عنايــة عــىل ا ً الــدكتور الــصاوي حريــصىوعـيل صــعيد آخــر نــر
عكـس مـا  عـىل الرئيس عبد النارص بالتفاصيل الربوتوكوليـة عنايـة خاصـة, وذلـك

 :صور من توجهات الرئيس
وقد سمعته ينتقد السيد حسن التهامي أمني عام الرئاسة يف حمادثة تليفونية ألنـه «

استأذن من امللك السنويس, وكان الجئا يف مرص بعد ثورة ليبيا, يف استعارة الكابينـة 
دن يف املخصصة له يف املنتزه ملدة يوم ليقيم فيها بصفة مؤقتة امللك حـسني ملـك األر
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ذلك الوقت, والذي كان يف زيارة للقـاهرة ويرغـب يف قـضاء يـوم يف اإلسـكندرية, 
وكانت وجهة نظر عبد النارص أن امللـك الـسنويس يف وضـع ال يـسمح لـه بـالرفض 
ألنــه الجــئ يف بالدنــا, وكــذلك انتقــده يف حمادثــة تليفونيــة ألن رئــيس وزراء دولــة 

يل مع أنه سبق استضافته يف أحد القـصور آسيوية متت استضافته يف فندق هيلتون الن
 .» يف الزيارة الثانية عن منزلته يف الزيارة السابقةىقبل ذلك مما يضعه يف منزلة أدن

 يف أن الدكتور الـصاوي مل ّبالسؤال عن الرسا ًبريئا ًربام جاز لنا أن نعلق هنا تعليق
امي, وكـأنام مل حـسن هتـ  إىليسمع من انتقـادات عبـد النـارص إال تلـك التـي وجههـا

 !!يوجه مثل هذه التعليقات ملناظري التهامي
*** 
١١ 

كذلك حيدثنا الدكتور الصاوي حبيب عن سعة صـدر الـرئيس وتقبلـه النـشغال 
 :العاملني معه عن أن يكونوا بصحبته طوال اليوم

أحـد الـزمالء يف عيادتـه  عـىل وقد سأل عني يوما ذات مساء, وكنت قد مـررت«
إال بعد  )بسؤال الرئيس :أي( نده بعض الوقت ومل أعلم بذلكاخلاصة وأمضيت ع

ّاملنزل متأخرا, ويف الصباح ذكرت له أنني مل أتوقع أن يطلبني فرد عىل   إىلأن رجعت
 .»يكفي فقط أن ترتك رقم التليفون حيث تكون كام يفعل أي مفتش صحة :قائال

حيـة, وإصـابته سعة صدر الرئيس عبد النارص مـن نا عىل  تدلىوهذه قصة أخر
 :ىبقدر من الوسوسة جتاه العقاقري الطبية من ناحية أخر

أن أعاد يل علبة مرهم جلد أرسـلته إليـه ألن تارخيـه قـد انتهـي, ا ًكام حدث أيض«
وقد وجدت هذا التاريخ بصعوبة, وفعال استبدلتها من الصيدلية, وعنـدما قابلتـه مل 

 .»املوضوع من قريب أو بعيد  إىليرش
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١٢ 

حدث الصاوي حبيب كذلك عن فهم عبـد النـارص لنفـسيات العـاملني معـه ويت
قصة طريفة عن ا ً ما كانوا يفيدون به من وجودهم بالقرب من الرئيس, مقدمىومد

 :من الرئيس عبد النارصا ًجدا ًأن يصور نفسه قريب عىل اجليار الذي عرف بحرصه
ــاه الطبيعيــة للعــ  إىليف أثنــاء الــذهاب ...« الج يف تــسخالطوبو كــان محامــات املي

يالحظ أن السيد حممود اجليار يتقرب منـه أثنـاء التقـاط الـصور يف الطريـق بواسـطة 
ذلك موجها نظر الروس املرافقني لنا أن الـسيد حممـود اجليـار  عىل الصحفيني, فعلق

يقرتب لكي يظهر يف الصور بجواره حيث ستفيده هذه الصور يف االنتخابـات التـي 
 .»حوايل شهرينكانت ستجري بعد 

 إىلا ًأن عبـد النـارص كـان منتبهـ عـىل  لنا واقعة تـدلىبل إن الصاوي حبيب يرو
 :طبيعة وحقيقة ثروات العاملني بالقرب منه  إىل حد ممكنأقىص
رشاء الـسيد حممـود  عـىل وذكر يل الـرئيس عبـد النـارص يف معـرض التعليـق ...«

جليزة من وزارة األوقـاف عـن النيل قرب ا عىل فهيم سكرتريه اخلاص حديقة فاكهة
تـسبب بطريـق غـري مبـارش يف رشاء هـذه  )أي عبد النـارص( طريق املزاد العلني, أنه

احلديقة, ألن النقود التي اشرتي هبـا حممـود فهـيم احلديقـة كانـت ثمـن قطعـة أرض 
حـصل عليهــا يف أوائــل الثـورة بمنطقــة املعمــورة, وعنـدما أراد أن يبيعهــا وكــان قــد 

 للرئيس عبد النارص, سأل عبـد النـارص عـن اسـم املـشرتي والـثمن أصبح سكرتريا
املعروض لرشائها فلم يتم البيع وعموما فقد أتاح عدم بيع األرض يف ذلـك الوقـت 

 .»الفرصة الرتفاع ثمنها فيام بعد ذلك بعرش سنوات بام يكفي لرشاء حديقة الفاكهة
*** 
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١٣ 

 : حظوة كبرية عند عبد النارصويف مقابل هذا كله فإن الصاوي حبيب ال يزعم
وقد حدث ذات يوم وكان وزير الصحة قد تويف أن سألني عمن أرشحه للعمل «

 عليـه بعـض التحفظـات وعـني ىكوزير للصحة فكرت له أحد الزمالء, ولكنه أبـد
 .» واألخرية التي سألني فيها مثل هذا السؤالآخر, وكانت املرة األوىل

 : يف حياة عبد النارص بطريقة شيقةويلخص الصاوي حبيب طابع النظام
ومن دالئل النظام يف حياة عبد النارص أنه كان عندما يستيقظ يف الصباح ويريـد «

الشاي يـدق اجلـرس فيـدخل عليـه الـسفرجي دون أن يـسأله بـصينية عليهـا الـشاي 
 هذا أنـه يطلـب طبيبـه للـدخول, ومـا أن ىوالعسل, وعندما يدق اجلرس ثانية فمعن

يدخل احلامم ويدخل السفرجي ومعه آخـر يقومـان حتى  املرة الثالثة يدق اجلرس يف
الـرسير, وكـان يـرتك احلـامم بعـد  عـىل بتنظيف احلجرة وترك غيار ملالبـسه الداخليـة

ثلث ساعة تقريبا فيجـدمها قـد غـادرا احلجـرة ويقـوم بارتـداء مالبـسه واالسـتعداد 
ان يـدق اجلـرس للمـرة الرابعـة ته, وعندما كالحجرة املكتب أو بدء مقاب  إىلللنزول
 ذلك أن يطلب اإلفطار, وكان يتكون مـن اجلبنـة البيـضاء وبعـض الفـول ىكان معن

والزبادي ونبات األفوكادو أحيانا, وكذلك كان يطلب السيدة قرينته لإلفطار معـه, 
 .»كان هذا حيدث يوميا بصورة متكررة أثناء تواجده يف القاهرة

*** 
١٤ 

خلصائص املميـزة لنظـام احلكـم يف ذلـك العـرص ومالمـح وهو يصور بعضا من ا
 عـىل رد املظـامل, وذلـك يف مقابـل عقليـة عـىل عقلية الرئيس عبد النـارص يف احلـرص
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 أن هنـاك مـا هـو أهـم, كـذلك ىصربي يف تعويق رد املظامل رغم علمه بالظلم بدعو

فعل   عىلصربي وحرصه عىل مكتبمدير  فإنه ينتهز الفرصة لإلشادة بحامد حممود
 :اخلري
 مكتبي أحد وكالء رشكة دواء أجنبية ممـن يـرتددون  إىليف أحد األيام حرض ...«
 ى نفـسه باسـم موسـاألطباء بـصفة مـستمرة لإلعـالن عـن منتجـاهتم, وقـدم ىلعىل 

 أنه وضع حتت احلراسة بسبب اسمه الذي يتشابه مـع أسـامء رستم إبراهيم, وذكر ىل
 متــصري الــرشكات األجنبيــة, ومنهــا رشكــات اليهــود, ويف ذلــك الوقــت كــان جيــري

الدواء, ويف قرارة نفـيس مل أقتنـع بإمكانيـة حـدوث ذلـك, ولكننـي اتـصلت بالـسيد 
صـربي وذكـرت لـه مـا حـدث,  عـىل حامد حممود مدير مكتب رئيس الوزراء السيد

وبعد مرور يوم واحـد اتـصل يب الـسيد حامـد حممـود وأخـربين أن مـا ذكـره الرجـل 
س الوزراء أرجأ النظر يف رفع احلراسة عنه لوجود موضوعات أهم, حقيقي وأن رئي

 ولكن السيد حامد حممود وكان مياال بطبيعته لفعـل اخلـري أوجـد احلـل وأخـربين أن
الرجل أن يتـصل بالـسيد حممـد أمحـد أو الـسيد سـامي رشف, واألول سـكرتري عىل 

دال من االنتظار مـدة خاص السيد الرئيس, والثاين مدير مكتبه, إلبالغه باملوضوع ب
طويلة لرفع احلراسـة عـن طريـق رئـيس الـوزراء, ويف اليـوم الثـاين اتـصل يب الـسيد 

وأبلغه بام حدث, وأن الـسيد ,  رستم وأبلغني أنه اتصل بالسيد سامي رشف ىموس
ليخـربه أن الـرئيس أمـر برفـع احلراسـة عنـه, وقـد , سامي رشف اتصل به بعد قليل 

 .»مهت يف تصحيح وضع هذا الشخصسا ألنني أحسست بارتياح
*** 
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١٥ 

 عـىل ويصور الصاوي حبيب انتقاله للعمـل يف رئاسـة اجلمهوريـة تـصويرا دقيقـا
مراحل, فهو يذكر أنه فكر يف هذا االنتقال كي يسرتيح من قرحـة االثنـي عـرش, كـام 

 أي الضابط الذي كـان يتـوىل(  أن أركان حرب اخلدمات الطبيةىيذكر يف فقرة أخر
كان يظن أن بوسعه أن يعطل نقله لكن األوامر جاءت مـن  )ولية اإلداريةؤذه املسه

 (!!)تنفيذها  إىلأعيل فسارع
العمـل يف رئاسـة   إىلوهو يـصور كيـف أمكـن لـه عـن طريـق الواسـطة أن يـصل

تصوير املوقف تصويرا  عىل اجلمهورية, والواقع أن قصته تستمد من صدقها القدرة
 :هبديعا, وهذه هي فقرات

وبدأت أبحث عن عمل جديـد داخـل القـوات املـسلحة يتـيح يل قـدرا مـن  ...«
الراحة النفسية والبدنية, وعلمت أن أحد الزمالء الذي كان يعمل طبيبـا يف احلـرس 

ــة إل ــرتا وكــان حاصــالاجلمهــوري نقــل يف بعث ــوم جراحــة, فتقــدمت  عــىل نجل دبل
البا انتدايب للعمل بدال من للدكتور أمحد ثروت مدير قسم طبي برئاسة اجلمهورية ط

الزميل املنقول, وكان عمي األستاذ إبراهيم حممد حبيـب حمـافظ الـرشقية هـو الـذي 
حدد يل امليعاد عـن طريـق صـديقه األسـتاذ حـسني رأفـت وكيـل الداخليـة ونـسيب 
ْالدكتور أمحد ثروت, وبالفعل اختارين الدكتور أمحد ثروت من بني من تقدموا وتـم  َ

 يف رئاســة اجلمهوريــة, وقــد أشــعرين هــذا النقــل بمزيــد مــن احلمــد انتــدايب للعمــل
 .»والشكر هللا

 يف رئاسة اجلمهوريـة اقـرتح أحـد الـزمالء عندما علمت أنه تم اختياري للعمل«
كـإجراء شــكيل أن أســتأذن اخلــدمات الطبيــة يف النقـل فطلبــت منــه أن يقابــل أركــان 
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حرب اخلدمات الطبية بدال مني لطلب السامح بنقيل, إال أن أركان حرب اخلـدمات 

, أكثر من دبلـوم عىل نني حاصلإ: الطبية رفض الفكرة متاما وقال حقا يراد به باطل 
وال يمكن االستغناء عني, ومل يمض أكثر من يوم إال وكانت قد وصلت للخـدمات 

رئاسـة اجلمهوريـة, وكـان   إىلالطبية إشارة من القيادة العامة للقوات املـسلحة بـنقيل
ْأول من سع ْ لتنفيذ أمر النقل من كان يقول إن هذا لن حيدثىَ َ«. 

*** 
١٦ 

إعجـاب القـراء ا طريفا ال يقلل مـن وهو يصور سهولة العمل يف الرئاسة تصوير
 :ذلكعنده غري  هذا العمل, وإن بدا األمربجاذبية 

ــة  إىلكــان االنتقــال مــن القــوات املــسلحة« ــرمــن  ١١ يف رئاســة اجلمهوري  فرباي
, وال   أقـل, واملـرىض , فالعمـل هـادئ قريـة  إىلأشبه باالنتقـال مـن مدينـة م١٩٦١

 .»املستشفيات  إىلتوجد جراحات, وإذا وجدت فهي حتول
 مـن املـرىض عـىل وكـان يـشمل الكـشف كان العمل حمدودا ومتنوعـا ومـشوقا,«

ــيس  ــة رئ ــذلك مرافق ــة, وك ــون برئاســة اجلمهوري ــوظفني يعمل ــود وضــباط وم جن
 .»اجلمهورية يف تنقالته الداخلية بالتناوب مع اثنني من الزمالء

ــشمل حــضو  إىلوباإلضــافة« ــان العمــل ي ــة, ك ــذه األعــامل الروتيني ــآدب ه ر امل
, وثانيـا ةجهة أي طوارئ طبيـاالرسمية, واحلفالت, واالحتفاالت الرسمية أوال ملو
ذلـك كـان العمـل يـشمل   إىلللتأكد مـن سـالمة األغذيـة واملـرشوبات, وباإلضـافة

 هــذا زيــارة مجيــع املتــاحف مرافقــة كبــار الــزوار مــن ملــوك ورؤســاء, وقــد أتــاح يل
ف واملنتجعات واملـصانع واإلنـشاءات املهمـة, واألماكن األثرية والسياحية واملصاي

 .»مع اإلقامة يف أفخم الفنادق والقصور يف مجيع أنحاء مرص
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 هـذه املـذكرات وال عىل ومن العجيب أن أثر هذه الزيارات مجيعا مل يفرض نفسه

 .نحو ما سنرى فيام ييل  عىل صاحبها من قبلعىل 
*** 
١٧ 

وي حبيب بـدون قـصد عـن ضـجره مـن فقرة كشف فيها الدكتور الصا  إىلونأيت
يف حديث كثري مـن املهنيـني املـرصيني , لألسف , الفن وملله منه, وهي فقرة معتادة 

يستحق الفخر واإلثبات, بينام كان يف وسعهم ا ًالذين يتصورون ضجرهم بالفن شيئ
 :أن يتجاوزوا عن الفخر بمثل هذه الصفات السلبية وال نقول األخالق السلبية

يوليـو الـذي كانـت تقيمـه  مـن٢٣ ا نحرض االحتفال الكبري بعيـد ثـورةوكن ...«
القوات املسلحة وتغني فيه أم كلثوم وعبد احلليم حافظ وأحيانا حممد عبـد الوهـاب 
وغريهم من مشاهري املغنني, ومل يكن حضور هـذا االحتفـال بالتنـاوب مـع زمالئـي 

ذه احلفـالت وأشـعر مثـل هـ عـىل أزال ال أقبـل موضع ترحيب مني, فقد كنـت ومـا
بملل من سامعي األغاين ثالث ساعات, وإن كنت يف بعض األحيان أطـرب لـسامع 
املوســيقي واألحلــان أكثــر مــن الغنــاء, ولــذلك كنــت أفــضل اجللــوس يف الــصفوف 

 .»اخللفية يف مثل هذه احلفالت
*** 
١٨ 

 وعيل هذا النحو من جتاهل قيمة الفـن واألعـامل الفنيـة نجـد الـصاوي حبيـب ال
يف العلم ويف الطب بصورة من صور التقدم التكنولوجي, معتقـدا عـن حتى يرحب 

حسن نية أن بالده ال حتتاج هذا التقدم, ومعتقدا أن أوضاع وطنـه مثاليـة يف التوافـق 
مـن الرقـي ا ًهي أن هذه النظم تتطلب قدرا ًمع نظمها, بينام احلقيقة التي نعرفها مجيع
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 .الذي الشك يف حاجتها إليه

ن اجلدير بالذكر قبل أن ننقل فقرته أن نذكر أنه يتحدث عن فرتة تـدرب فيهـا وم
يف الواليات املتحدة األمريكية حيـث يتـاح تـشخيص رسـم القلـب بـالكمبيوتر مـع 
الرسم نفسه ويرتك لألطبـاء مـن جيلـني قـراءة الرسـم وتـصحيح التـشخيص الـذي 

يث عـن هـذه التجربـة استنتجه الكمبيوتر, وقد أفاض كاتب هـذه الـسطور يف احلـد
 املـسألة ى, لكـن الـدكتور الـصاوي يـر»شمس األصيل يف أمريكا« اجلميلة يف كتابه
 : ويقولىمن زاوية أخر

حدث أكثر مـن مـرة أن قمـت بتـصحيح تـشخيص رسـم القلـب الـذي سـجله «
 ىالكمبيوتر, وعندما كثـرت مالحظـايت وجـدت أحـد األطبـاء مـن خـارج املستـشف

مـا أتـذكر الـسلطات  عـىل , وكـان يتبـعىكتبه خارج املستشفيطلبني لكي أقابله يف م
ول عـن التـشخيص الـذايت لرسـم القلـب ؤالصحية, وعندما قابلته علمـت أنـه املـس

بالكمبيوتر, وأنه مصمم الربنامج الذي يتـويل متابعـة اإلرشاف عليـه, وأخـربين أنـه 
برنامج يطبق خربين أنه مستعد لعمل أ, ولكنه اتالفيه عىل علم بمالحظايت وسيعمل

يف القاهرة لتشخيص رسم القلـب بـالكمبيوتر, وأن هـذا الربنـامج يعنـي االسـتغناء 
عــن اســتخدام مئــات األطبــاء يف مراجعــة قــراءة رســم القلــب الــذي جيــري يف 
املستشفيات يف القاهرة, فأخربته بأن املستشفيات يف الواليـات املتحـدة جتـري رسـم 

ْالقلب جلميع من يدخلون املستشف ونحـن يف مـرص نجـري رسـم القلـب ملـريض , ىَ
القلــب وبعــض مــريض البــاطني فقــط, وهــذا ال حيتــاج لكثــري مــن األطبــاء ملراجعــة 
تشخيص رسم القلب بـالكمبيوتر, وكـذلك أخربتـه أن عـدد األطبـاء عنـدنا يكفـي 
جدا ملراجعة الرسوم, فالرسوم قليلة نسبيا, واألطباء عددهم أكثر بخالف احلـال يف 

تحدة, فالرسوم كثـرية, واألطبـاء أقـل, وبالتـايل فـنحن يف مـرص يف غـري الواليات امل
 .»حاجة ملراجعة تشخيص رسم القلب بالكمبيوتر
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١٩ 

تفهــم كبــار العــاملني يف رئاســة اجلمهوريــة   إىلويــشري الــدكتور الــصاوي حبيــب
ا ًلقيمــة العلــم, ضــاربا املثــل يف ذلــك بــالرئيس حــسني مبــارك نفــسه حــني كــان نائبــ

 :للرئيس
وصلتني دعوة للحضور بقسم القلب من الدكتور جوزيف برلـوف رئـيس  ...«

الــسفر,  عـىل رئاسـة اجلمهوريـة للموافقـة  إىلالقـسم يف جامعـة بنـسلفانيا, فتقـدمت
ووافق السيد حسن كامل رئيس الديوان, ولكنني فوجئت بأن نائب الـرئيس الـسيد 

بمنــع الــسفر ا ًر قــرارعــن رئاســة اجلمهوريــة, يــصد ًوالؤحــسني مبــارك, وكــان مــس
للخارج جلميع مـوظفي الرئاسـة لرتشـيد اإلنفـاق, لكنـه اسـتثناين مـن هـذا القـرار, 

 .»سفره, وأعتقد أن السبب أهنا كانت زيارة علمية عىل وكنت الوحيد الذي وافق
عبد املجيد فريـد أمـني معه موقف مماثل وقفه   إىلوقبل هذا يشري الصاوي حبيب

 :عام رئاسة اجلمهورية
 فريـد أمـني عـام رئاسـة اجلمهوريـة املجيـدأذكر أنني طلبت من السيد عبـد  ...«

ورقة حتمل شعار  عىل يف احلال بخط يدها ًرشاء كتب علمية فرحب بذلك وكتب أمر
جنيـه, وقمـت  ٢٠٠ رئاسة اجلمهورية بـرشاء كتـب ملكتبـة الرئاسـة يف حـدود مبلـغ

جنيـه يف ذلـك  ٢٠٠ مبلغ( ذلكات بعد ءبرشاء الكتب يف اليوم نفسه ومتت اإلجرا
, وكذلك حدث اليشء نفسه مع السيد حامد حممود مدير مكتـب )الوقت كان كبريا

رئيس الوزراء الذي اكتفي بمعرفة اسم الكتاب الذي طلبتـه وأحـرضه يل بعـد يـوم, 
بــل إننــي اشــرتكت يف اثنتــني مــن املجــالت الطبيــة العامليــة يف ذلــك الوقــت بــسهولة 

لسيد عبد املجيد فريد أن ما يرفـع مـستواي يفيـد مرضـاي, وأن ويرس, وكان منطق ا
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 .»ى من رصفها يف جماالت أخرىرصف النقود يف هذا املجال أجد

*** 
٢٠ 

دقيقـا, ا ًمـن أوضـاع مـرص الـصحية تـصويرا ًيصور كتاب الصاوي حبيـب كثـري
  أنه من ذلك النوع يف الوصف الذي مل يقصد إليهىونحن حني نقرأ هذا التصوير نر

 سـبيل املثـال فهـو يـروي الطريقـة بـام رواه مـن روايـات, وعـىل نـاصاحبه, لكنه أفاد
ْالعملية الذكية التي كانت مصالح الدولة تلجأ إليهـا يف تعيـني مـن حتتـاج إلـيهم مـن  َ

 :سبيل املثال عىل األطباء
تقدمت للتعيني يف وظيفة نائب جراحة بمستشفيات وزارة األوقاف, وكان  ...«

وعقد للمتقدمني امتحان يف ديوان املوظفني حسبام كان متبعا يف , نواب  ٤ املطلوب
ذلك الوقت, وتم تعيني األربعة األوائل يف وظائف نواب اجلراحة الـشاغرة, وكـان 

, وفقدت األمل يف نيابـة اجلراحـة وتقـدمت للعمـل بـوزارة ٢٣ ترتيبي يف االمتحان
وزارة   إىل هناك حاولت التحويـلون االجتامعية وعينت طبيبا يف الوزارة, ومنؤالش

األوقاف للعمل نائب جراحة التـي كنـت قـد تقـدمت إليهـا فلـم أوفـق, وكنـت قـد 
ون للعمـل مفتـشا للمراكـز االجتامعيـة يف مدينـة قنـا, فنفـذت ؤوزارة الـش  إىلنقلت

تلقيـت برقيـة مـن والـدي بـرضورة حتـى النقل ولكننـي مل أمكـث أكثـر مـن أسـبوع 
 إعالن تعييني نائب جراحة بوزارة األوقاف, وكان املتبـع يف عوديت للقاهرة لوصول

ْذلك الوقت أن أية جهة يف حاجة ألطباء ترسل لديوان املوظفني فيقوم بإرسـال مـن  َ
حيل عليه الدور من الناجحني يف امتحان املسابقة الـسابق, وبالفعـل تـم تعيـني عـدد 

ن األطبــاء الــذين تــم وحــدث أن اســتقال اثنــان مــ, مــن األطبــاء يف جهــات خمتلفــة 
تعيينهم نواب جراحة يف األوقاف النتقاهلم للقوات املسلحة فأرسل ديوان املوظفني 
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ْمن حل عليه الدور للتعني يف املسابقة السابقة َ«. 

منهم, وبالتايل تم تعييني يف ا ً بالنسبة يل أنني كنت واحدالكربىوكانت املفاجأة «
أن شـاء اهللا فحـصلت   إىلجدوىعليها دون الوظيفة التي متنيتها وحاولت احلصول 

عليها يف الوقت املحدد يل وليس املحدد مني, واستقر يف يقيني أن كل يشء مقدر كام 
مــا أصــابك مل يكــن ليخطئــك, ومــا أخطــأك مــا كــان «:  ^جــاء يف قــول الرســول 

 .»ليصيبك
*** 
٢١ 

 التعامـل كام يروي الدكتور الصاوي حبيب بعض مالمح العقلية البريوقراطية يف
مع روح املبادأة التي يتمتع هبا األطباء الشبان بحكم الفطرة التي مل تفـسدها جتـارب 

روح حـذرة وجلـة   إىلاحلياة بعد, وكيف يمكن للبريوقراطيـة أن حتيـل هـذه الـروح
 :خائفة

املستــشفي جنــدي مــصاب يف   إىلنقــل ١٩٥٧ ســبتمرب مــن١٣ يف يــوم اجلمعــة«
 القيـام بعـدد مـن اجلراحـات غـري املعتـادة التـي حادث سيارة, وكنت قد فرغت من

كنت أقـوم هبـا بـني احلـني واآلخـر, مثـل استئـصال املـرارة بمخـدر نـصفي, وعمـل 
 .»تصليح فتق إريب برقعة من اجللد

وكان واضحا أن اجلندي مصاب بنزيف يف جتويف البطن, وأقرب االحتامالت «
ب البلهارسـيا التـي كانـت أن يكون بسبب هتتك يف الطحال الذي كان متضخام بـسب

تصيب أغلـب الفالحـني, وبعـد إعطائـه املحاليـل الالزمـة لتعـويض فقـد الـدم مـن 
الـرغم مـن عـدم  عـىل الدورة الدموية داخل البطن, قررت إجراء عملية استكـشاف

وجود طبيب ختدير وطبيب جراح ملساعديت, وكان البديل الوحيد استمرار النزيـف 
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 االستكـشاف مـن اليـسار قـرب الطحـال بـدال مـن املوت, وقمت بعمل فتحةحتى 

أمل اختصار الوقـت  عىل اليمني والذي يتعني عمله يف حاالت االستكشاف, وذلك
الطحــال مبــارشة, وبعــد أن قمــت ببــدء ختــدير اجلنــدي اســتمر أحــد   إىلوالوصــول

املمرضني يف ختديره حتت إرشايف, كان يساعدين يف إجراء العملية أحـد أكفـأ ممـريض 
ليات, وقمت بإجراء اجلراحة يف زمن قيـايس واستأصـلت الطحـال الـذي كـان العم

متهتكا, ولكن تفريغ البطن من الدم أعقبه انخفاض شـديد يف الـضغط فاسـتدعيت 
فريق نقل الدم الذي أنقـذ املـريض بإعطائـه دمـا مـن أحـد املمرضـني داخـل حجـرة 

تطوعني من وحدة العمليات كان حيمل نفس فصيلة دم املريض, وقمت باستدعاء م
 .»اجتاز مرحلة اخلطرحتى اجلندي تربعوا له بدمهم الذي قمنا بنقله إليه 

أن الضابط الذي كان قد نقل  شفي متاما, وجدير بالذكرحتى والزمت اجلندي «
أساس أنه وجده مـصابا يف الطريـق اعـرتف يل بعـد شـفاء  عىل ىاملستشف  إىلياجلند

ريـق أثنـاء عبـوره الطريـق دون أن يـراه, وكـان الط عىل املريض بأنه هو الذي صدمه
ــضاا ًســعيد ــد ق ــدي, وبع ــة عــرضءبنجــاة اجلن ــم إجــازة طويل ــة ث ــرتة نقاه  عــىل  ف

القومـــسيون الطبـــي حـــسب املتبـــع يف هـــذه األحـــوال حيـــث أعفـــي مـــن اخلدمـــة 
 .»العسكرية

ولكن اخلدمات الطبية كان هلا رأي آخر, فال جيوز ملـالزم أول إجـراء مثـل هـذه «
 لــسؤاله عــن ســبب إجــراء اجلراحــة يف ىات, وتــم اســتدعاء قائــد املستــشفاجلراحــ
ولية يف ؤ األمريي يف السويس وحتميله املـسى وعدم نقل اجلندي للمستشفىاملستشف

 األمريي حرض وساعدين, وهو ىحالة وفاة املصاب, ورد عليهم بأن جراح املستشف
قيد احلياة كان خـري ضـامن  عىل ما مل حيدث أصال, فضال عن أن نجاة املريض وبقاءه

 .»لبعدي عن املساءلة
 مجــع مجيــع األطبــاء وأعلــن أن إنقــاذ حيــاة هــذا اجلنــدي ىولكــن قائــد املستــشف«
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أنقذتني من املساءلة, ولكنه تعرض هو للمساءلة, لذلك أصدر أوامـر بعـدم إجـراء 

املستـشفي األمـريي,   إىلأية عمليات أثناء اإلجازات وحتويـل الطـوارئ واحلـوادث
 .» الرغم من ذلك فقد كنت سعيدا بام تموعىل

*** 
٢٢ 

فهــم جــده املــسن   إىلوحتفــل املــذكرات بكثــري مــن اللقطــات الذكيــة, انظــر مــثال
 :عضاء جملس قيادة الثورة حيث يقولألسلوك املظهري الملخاطر 

األمـور بعمـق   إىلًحكـيام, ينظـر ًوكان جدي الشيخ حممـد حـسن حبيـب رجـال«
يوليو وكان فيها خـرب من  ٢٣ كان يقرأ اجلرائد يوما بعد قيام ثورةومتعن, وأذكر أنه 

كنـا  :عن تناول أعضاء جملس قيادة الثورة سندوتـشات فـول وطعميـة, فعلـق قـائال
نريدكم أن تـأكلوا حلومـا وفراخـا لكـي يأكـل النـاس مـثلكم, أمـا إذا بـدأتم بـالفول 

 .»والطعمية فلن جيد الناس ما يأكلونه يف املستقبل
*** 
٢٣ 

ذلـك الوصـف املمتـع الـذي يـصور الـدكتور نجـد  النافـذوقريب من هذا الفكر 
أداء فريضة احلج بينام  عىل الصاوي حبيب به حال املرصيني البسطاء الذين حيرصون

 :ٍمن عل »البريوقراطيون« ينظر إليهم
 ّونظرا ألنني طبيب وعضو يف بعثة احلج الرسمية فقد كان يتعني عىل املـرور ...«
احلجــاج املــرصيني وتفقــد أحــواهلم الــصحية, ووجــدت أكثــرهم يعيــشون يف  عــىل

ْعرشة أفراد, ومنهم من يطبخ بنفسه بجوار مرتبته   إىلحجرات يف كل منها من سبعة َ
رض, وبعض احلجرات بدون مروحة, ومعظمها بدون تكييـف, املوضوعة فوق األ
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ص يف ميــاه الــرشب يوجــد نقــا ًوبعــض دورات امليــاه بعيــدة وعــددها قليــل, وغالبــ

مــن الرضــا والقناعــة ا ً مــنهم نوعــى, ولكننــي وجــدت يف الغالبيــة العظمــءوالوضــو
فلكـل منـا ( أقل القليل, وعندما قارنت بني ما أنا عليه أنا وزوجتي عىل حيمدون اهللا

ومـا هـم عليـه أحسـست بنـوع  )فراش وتكييف, واملاء متوافر, ودورات املياه قريبة
يكون جزائي عند اهللا مثل جزاء هـؤالء البـسطاء القـانعني من اخلجل, هل يمكن أن 

 .»اآلنحتى وال أعلم اإلجابة  ?قدر املشقة عىل أم أن اجلزاء ?بأقل القليل
*** 
٢٤ 
كثري من األطباء الذين أتيح له أن  عىل ويثني الدكتور الصاوي حبيب يف مذكراته

تور حممــود صــالح يعمــل حتــت رياســتهم وإرشافهــم, ويــأيت يف مقدمــة هــؤالء الــدك
 :الدين عميد أطباء القلب

ْوال يوجد يف جيل اخلمسينيات من مل يقرأ مذكرات الدكتور حممـود صـالح  ...« َ
الدين يف أمراض القلب كرشط للنجاح يف البكالوريوس, وكانت شخـصيته مهيبـة, 

قدم اإلقناع, وكان يقابل الرئيس كلام عىل ا ًكام كان واسع العلم واملعرفة, وكان قادر
اإلسكندرية, وكان الرئيس عبد النارص حيبه وحيـرتم رأيـه, ومل حيـدث أن   إىلالرئيس

اإلسكندرية دون أن يطلب الـدكتور حممـود صـالح الـدين ملقابلتـه,   إىلقدم الرئيس
وكــان يــرتك لــه احلريــة يف القــدوم يف الوقــت الــذي يناســبه, ويف أي اجــتامع خــاص 

 .»العالج عىل تامع ويصادقبصحة الرئيس كان هو الذي يرأس االج
*** 

 
 



<íè†‘^ßÖ]<ˆéÖ^â<» QWV
 
٢٥ 

أمحد ثروت طبيـب الـرئيس أصـيب بأزمـة شـديدة  .أن د  إىلوهو ينفرد باإلشارة
 , ومن , وأنه امتنع عن االستمرار يف العمل بسبب هذه األزمةم١٩٦٧ عقب حرب

 :أن هذه اهلزيمة مل ترتك مرصيا حساسا إال وقد آذته يف بدنه   إىلاحلق أن نشري هنا
ولكن الدكتور أمحد ثروت طبيب الرئيس كان بالغ التأثر واحلـزن, وأصـبح  ...«

 .»كام كان حيدث قبل ذلكا ًاالستمرار يف عمله ومعاودة الرئيس يومي عىل غري قادر
 :وهو يصف شخصية الدكتور أمحد ثروت وصفا دقيقا

وال عـن عـالج ؤان هو الطبيب اخلاص للرئيس عبد النارص, كام كان مسكو ...«
عظم أعضاء جملس قيادة الثورة, وكان جييد عالج احلـاالت الطارئـة فكـان الطلـب م

 .»عليه كبريا
وكانت عالقته بالرئيس عبد النـارص تتـسم بكثـري مـن الـود واأللفـة, فقـد كـان «

        يمكث معه مددا طويلـة يف الـصباح أكثـر ممـا يـستلزم الكـشف الطبـي, وقـد قـال يل 
 فعلت املعجزات فلن يشكرك أحد, ولن يشعر بـك أحـد, يف هذه األماكن إذا: يوما 

 .»وعليك أن تؤدي الواجب ليال وهنارا ألنه واجب, وأداء الواجب فرض
تأثر الدكتور أمحد ثروت بشدة ومـرض وأصـبحت  م١٩٦٧ وبعد حرب يونيو«
أن يقابـل الـدكتور عـىل ا ًللرئيس, ومع ذلـك فقـد كـان الـرئيس حريـصا ًخاصا ًطبيب

 .»ام أمكن ذلك, فضال عن اصطحابه يف سفرياتهأمحد ثروت كل
*** 
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٢٦ 

وجييد الدكتور الصاوي حبيـب وصـف كثـري مـن أسـاتذته األطبـاء الـذين كـانوا 
 :بالدكتور منصور فايز ًالرئيس عبد النارص, وهو يبدو متيام عىل يرتددون

التــشخيص الــسليم   إىلكــان شــديد الــذكاء, قــوي املالحظــة, وكــان يــصل ...«
: إننـي سـألته يومـا حتـى كام كان يـستغرق وقتـا قـصريا يف الكـشف الطبـي  , برسعة

ــي ــستغرق الكــشف الطب ــن املناســب أن ي ــيس م ــن  عــىل أل ــول م ــدة أط ــرئيس م ال
إين لو أطلت الكشف عن املعتاد فلن أكون منصور فايز,  : ّفرد عىل ضاحكا ?املعتاد

مـن  م١٩٦٨ مـا يف عـاموكان يتميز بالرقي والشهامة, وأذكر أن الرئيس شكا لـه يو
أحــد زمالئــه أســاتذة باطنــة هامجــه يف خطــاب عــام للطلبــة بعبــارات قاســية, ولكــن 

لقد سمحت للطلبة واجلميـع بحريـة أن  : الرئيس قائال عىل الدكتور منصور فايز رد
يقولوا ما بنفوسهم, وبالتايل فهم يقولون ما يريدون بإذن منـك, وكانـت النتيجـة أن 

 .» وجتاوزهتقبل الرئيس املوقف
ــضا«  ــزول  وحــدث أي ــرضورة ن ــرارا ب ــايل أصــدر ق ــيم الع أن أحــد وزراء التعل

ـــم ـــة وأرغمه ـــادات اخلارجي ـــاتذة للعي ـــىل األس ـــشوف احلـــضور  ع ـــع يف ك التوقي
ا أبلغ الـدكتور منـصور فـايز الـرئيس بخطـأ هـذا القـرار وأثـره هواالنرصاف, وعند

ر وبنظــام بــني األقــسام أســاتذة الطــب الكبــار الــذين يعملــون ليــل هنــا عــىل ئالــسي
 الوزير القرار, ومل حيدث يوما أن رأيت ىوالعيادات اخلارجية, وتدخل الرئيس فألغ

ي مقابل عن عمله مع الرئيس أو يستفيد شيئا ماديا أو أن يـشري أ ىالدكتور فايز يتلق
 .»قربه من الرئيس  إىلمن قريب أو بعيد

*** 



<íè†‘^ßÖ]<ˆéÖ^â<» QWX
 
٢٧ 

مــن أســاتذة كليــة الطــب يف جامعــة يف عــدد ا ًأن يقــدم مــدحي عــىل وهــو حــريص
 .يف أحد من أساتذة طب عني شمسا ًالقاهرة, بينام ال يقدم يف املقابل مدحي

أن مـرض الـسكر كـان   إىلويـشري ًمجـيالا ًالبدري وصف عىل  وهو يصف الدكتور
أنـه كـان واسـع االطـالع,   إىلأهم ما يشغله فكره, وخيصص له معظم وقته, ويـشري

العراق موفدا مـن الـرئيس عبـد   إىلأن الدكتور البدري سافر  إىلكثري املعرفة, ويشري
 .النارص لعالج رئيس اجلمهورية العراقية يف ذلك الوقت الرئيس أمحد حسن البكر

 :الدكتور ناصح أمني  إىلكام يشري باعتزاز
ول عن إجراء األبحاث املعملية للرئيس, وعنـدما حـاول ؤكان الطبيب املس ...«

املـواد الكيميائيـة الالزمـة للتحليـل  عـىل  بالعملـة الـصعبة للحـصولالرئيس إمداده
ا ًعالج الرئيس, وكان الرئيس حريص عىل رفض وأعاد النقود ورفض أن يأخذ أجرا

 .»هوقته لعلمه بكثرة مشاغله, وكان يقابله يف حلظة حضورعىل 
 :أخالق الدكتور زكي الرميل  إىلويشري

ًوكان هادئا,وديعا, ويوحي  ...« قليل الكالم, دقيقا يف عمله, ا ًكان كتوم .بالثقةً
يعمل يف صمت, ويترصف بحكمة وروية, وشارك يف عـالج الـرئيس خـالل الـسنة 

 .»األخرية من حياته
أن الدكتور الظواهري كانت له منزلة خاصة عند الرئيس, وكـان   إىلكذلك يشري

 األمـراض اجللديـة الـذي  فيه, وكان الوحيد يفثقما يستشريه ويأتنس برأيه ويا ًكثري
يراه الـرئيس, سـواء يف القـاهرة أو اإلسـكندرية, وعنـدما أراد الـرئيس أن يعـرب عـن 
تقديره له اختار التقدير األديب يف عيد العلـم, وهـو يـذكر أن بعـض األخـوة العـرب 
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 .كانوا يتصلون يب من اخلارج ملجرد املساعدة يف حتديد ميعاد للكشف عنده

*** 
٢٨ 

األطبـاء املـرصيني فـإن الـصاوي  عـىل ا يقـدم هـذه اللمحـات املثنيـة نحو مـوعىل
 :حبيب يقدم انطباعات متميزة عن بعض األطباء األجانب

, وكنـا يف حالـة نـشوة ورسور م١٩٧٣ ديـسمربمـن  ٣١ لنـدن يف  إىلوسافرت«
, وعندما انتظمت يف مستشفي نيوتشارينج كـروس م٧٣ النتصارنا يف حرب أكتوبر

يرت نيكسون يعـالج أمـراض القلـب بطريقـة خمتلفـة, فكـان يعطـي وجدت الدكتور ب
 , ومن ذلك أن بعض توصياته كانت تـذهبىالبعد االجتامعي والنفيس أمهية قصو

سـبيل املثـال, كـام كـان  عىل املجلس املحيل يف املدينة كطلب تغيري مسكن املريض إىل
ظ يف ملـف , وقـد حـدث ذات يـوم أن الحـ» نفيسأخصائي«يصحب معه يف املرور 

إحدي مريضاته ارتفاعا يف ضغط الدم بصورة منتظمـة, وحيـدث ذلـك يف يـومني يف 
األسبوع, فطلب مـن املمرضـة أن تـسجل مـا حيـدث يف هـذين اليـومني, ويف املـرور 
التايل أخربته املمرضة أن زوج املريضة يزورها يف نفس اليـومني وأن ضـغطها يرتفـع 

الـزوج   إىليكسون من املمرضة إرسال خطـابمع الزيارة, يف احلال طلب الدكتور ن
 .»للحضور ملقابلته

إن التـوتر  :وكان الدكتور نيكسون متحفظا يف إعطاء الدواء, وكـان دائـام يقـول«
 يرفع الضغط والسكر والدهنيات ومحض البوليك يف الدم, ومثل هذا املريض حيتاج

يعـالج الـضغط وآخـر دواء واحد يعـالج احلالـة النفـسية والتـوتر بـدال مـن دواء  إىل
بخفض السكر وثالث خيفض الدهنيات ورابع خيفض محض البوليـك, أي أنـه كـان 

 .»يعالج املريض وليس أعراض املرض
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 :وعن آخر

 سـبيل املثـال والحظت وجود بعض نجوم الطب يف هذه املستـشفي, وعـىل ...«
رلني, قابلت يوما أحد األطباء يف املصعد, وكان حيمل شارة حتمل اسمه, وكـان جـو

فسألته إن كـان هـو صـاحب معادلـة جـورلني التـي تقـيس كميـة الـدم التـي يـدفعها 
وكنت قد الحظت صغر سـنه أخربتـه , القلب يف كل انقباض, وملا أجاب باإلجياب 

أنني كنت أتوقـع أن يكـون أكـرب مـن ذلـك بكثـري, فـاعترب هـذه املالحظـة نوعـا مـن 
 .»التقدير وشكرين

*** 
٢٩ 

ــاء ويف مقابــل كــل هــذه  ــر, اإلشــادات باألطب ــا ال ن  إشــادة مماثلــة بــبعض ىفإنن
ولني الضباط فيام عدا استثناءات نادرة كام ذكرنا يف قـصة فـرض ؤالعسكريني أو املس

املنــدوب الــذي اشــتبه اســمه مــع أســامء اليهــود, لكننــا نجــد الــدكتور  عــىل احلــرس
ق أول حممـد أن ينتقـد بطريقـة غـري مبـارشة أداء الفريـعـىل ا ًالصاوي حبيب حريـص

فوزي ومعاملته القاسية لبعض العاملني يف اخلـدمات الطبيـة, وهـو يقـدم قـصة تـنم 
 صعوبة العمل مع مثل هذا الرجل الـذي كـان رئـيس اجلمهوريـة نفـسه ال ىعن مد

 البـسيط اجلمهـور« حـني يـنجح عـىل جيد السبيل األمثل لتصحيح أخطائه املظهرية,
 :التصحيحيف حتقيق هذا  » العدد  قليلوإن كان

 الروس للفريـق حممـد فـوزي وزيـر احلربيـة ىويف أثناء تواجدنا يف باربيخا أجر«
والقائـد العـام للقــوات املـسلحة يف ذلــك الوقـت بعــض األبحـاث كــان منهـا صــور 

تنفيـذ التعلـيامت بدقـة, وقـارن بـني  عىل لألشعة, فأشاد بحرص املمرضات الروس
 معــارك حــرب االســتنزاف يف ىحــدأداء اخلــدمات الطبيــة يف مــرص ومــا حــدث يف إ
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أن  عـىل أرض املعركـة مـا يـدل عـىل جزيرة شدوان, فقد وجدت السلطات املـرصية

أرض املعركـة,  عـىل ىاألطباء اإلرسائيليني كـانوا جيـرون عمليـات نقـل دم للجرحـ
وأخـربين الفريـق فـوزي أن  .وهو ما يعني تواجد األطباء يف خطوط القتال األمامية

د العــودة للقــاهرة ســتكون اخلــدمات الطبيــة, إال أنــه تــرجم هــذا أول اهتامماتــه بعــ
االهتامم بعد العودة بعقاب بعـض األطبـاء دون جريـرة حقيقيـة, وألسـباب واهيـة, 
ْكان من أوائل من شملتهم العقوبة أحـد كبـار أطبـاء العظـام ممـن كـان مـشهودا هلـم  َ

ويس يف فـرتة بالكفاءة وحسن اخللق, وكنت أعرفـه شخـصيا, وعملـت معـه يف الـس
العــدوان الثالثــي, وكــان قــد ســبق لــه أن فحــص الــرئيس نفــسه, وكــان واضــحا أن 
العقوبة كان املقصود هبا أن يكون عربة لغريه, أو نوعا من الردع, وقـد هـالني األمـر 
مما دفعني لذكر ما حدث ألحد نواب الرئيس لينقله له, إال أنني مل أجد أي صدي أو 

علم باملوضوع, لكنـه أخـربين  عىل األمر للرئيس,ووجدتهاستجابة, مما دفعني لذكر 
فــإن هــذا غــري جــائز يف املجــال , أنــه إذا تــم إلغــاء أمــر لــوزير احلربيــة بعــد صــدوره 

العسكري, وجيعل الوزير بـال قيمـة, ونـصحني بإعـادة عـرض املوضـوع بعـد شـهر 
علمـت عملـه, و  إىلوعاد الطبيـب, ولكن مل يمض أكثر من أسبوع وألغيت العقوبة 

 الطبيــب املــذكور الــذين كــانوا حتــت العــالج أرســلوا للخــدمات الطبيــة أن مــرىض
  إىلبرقيات عديدة تطالب باستمراره يف عالجهم, مما دفع اخلـدمات الطبيـة إلعادتـه

 .»عمله
*** 
٣٠ 

وال ختلو مذكرات الدكتور الصاوي حبيب من بعض الطرائف, فها هو يقدم لنـا 
بــني حتــى األمريكيــة التــي ال تــسمح بــاالختالط قــصة طريفــة عــن أحــد الفنــادق 

 :األزواج
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فيالدلفيا وسألت يف اجلامعة عـن مكـان إقامـة أرشـدتني   إىلعندما وصلت ...«

أحد الفنادق القريبة, وهناك أخـربين االسـتقبال يف الفنـدق عـن   إىلالعالقات العامة
ه فرصـة  عـدم التـدخني ووجـدت هـذأوهلـاوجود ثالثة رشوط للنزول يف الفنـدق, 

ممنـوع املـرشوبات الكحوليـة وأنـا ال  :والـرشط الثـاينثمينة لالمتناع عـن التـدخني, 
ممنــوع اســتقبال زوار يف احلجــرات ومل أكــن أعــرف  :والــرشط الثالــثأرشب فعــال, 

الـرشوط الثالثـة فكـان يف نظـري أغـرب  عـىل أحدا يف هذه املدينة, وبالطبع وافقـت
خر أكثر غرابة, فقد كانـت الـسيدات يف طـابق, أن هناك رشطا آ  إىلفندق, باإلضافة

الرجـال والـسيدات املتـزوجني عـىل ا ًوالرجال يف طابق آخر بالتبادل, وكـان حمظـور
ــة يف دور الرجــال والزوجــة يف دور  ــه اإلقام ــة واحــدة, الرجــل علي ــة يف غرف اإلقام
ط السيدات, وكان الفندق واحدا من سلسلة فنادق تتبع مجعية دينية كانت هذه رشو

 .»اإلقامة فيها واسم اللوكاندة ديفني تكسايس
***** 
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 .م ٢٠٠٥مكتبة األرسة  ٢ط ,٢٠٠١ هيئة الكتاب ١آراء حرة يف الرتبية و التعليم , ط •
 . م ١٩٨٤,هيئة الكتاب, سلسلة أعالم العرب ١حياته و فكره و أدبه, ط: أمحد زكي  •
 . م ١٩٩٤  دار الرشوق٢ط ,م ١٩٨٩ ١ط , ميأدباء التنوير و التأريخ اإلسال •
 . م ١٩٨٩إسامعيل صدقي باشا ,هيئة الكتاب , سلسلة تاريخ املرصيني  •
ــشيختني • ــرية : أصــحاب امل ــرشوق ٥س ــة ال ــاء ,مكتب ــر و اإلفت ــشيخة األزه ــني م ــوا ب ــذين مجع ــامء ال ــن العل  م

 .م  ٢٠١٠الدولية,
 . م ٢٠٠٤لكتاب, القاهرة مذكرات أساتذة الطب , هيئة ا: أقوى من السلطة •
 . م ١٩٩٩ دار اخليال ٢ط ,م ١٩٩٩.  دار اخليال١مذكرات قادة املخابرات و املباحث , ط:األمن القومي ملرص  •
 . م ١٩٩٦ دار الرشوق ١, ط )م١٩٩٦−م١٩٥٢(البنيان الوزاري يف مرص  •
 .م٢٠٠٥تبة األرسة  مك٣ط ,م٢٠٠١ هيئة الكتاب ٢, ط)م٢٠٠٠−م١٨٧٨(البنيان الوزاري يف مرص  •
 . م ١٩٨٦,اهليئة العامة لإلستعالمات,  )م١٩٨١−م١٩٥٢( التشكيالت الوزارية يف عهد الثورة  •
 . م ٢٠٠١أفكار ملرص من أجل اإلزدهار, هيئة الكتاب , : التنمية املمكنة  •
 . م٢٠٠٤مذكرات أساتذة األدب و األدباء , هيئة الكتاب : الثورة و اإلحباط  •
 . م ٢٠٠٤مذكرات املرأة املرصية , دار اخليال ,:ة و احلرية الثور •
 .م٢٠٠٩ دار اخليال ٢,ط٢٠٠٩  دار اخليال١حممد عبد اللطيف , ط.سرية حياة د: احلكيم اجلراح  •
 . م ٢٠٠٥  هيئة الكتاب ,٢,ط١٩٨٧ جامعة الزقازيق ١الصحة و الطب و العالج يف مرص, ط •
 . م ٢٠٠٠ داراخليال ٢,ط٢٠٠٠دار اخليال  ١, ط١٩٦٧دة العسكرية املرصية مذكرات قا:الطريق إىل النكسة  •
 . م ٢٠٠٩مذكرات الشبان الوفديني , مكتبة الرشوق الدولية , ..١٩١٩العمل الرسي يف ثورة  •
 .م٢٠٠٢دراسات يف التنبؤ السيايس , دار جهاد ..الفلسطينيون ينترصون أخريا •
 . م ١٩٩٨,دار الكتاب املرصي ) حممد عبد اللطيف. د.باإلشرتاك مع أ ( أجزاء٣يف  القاموس الطبي نوبل, •
 .م  ٢٠٠٠القاهرة تبحث عن مستقبلها , دار املعارف  •
 . م ١٩٩٩, دار الرشوق , ١املحافظون , ط •
 .م  ٢٠٠١ هيئة الكتاب ٢املحافظون ,ط •
 . م ٢٠٠٢املسلمون و األمريكان يف عرص جديد , دار جهاد  •
 .م  ٢٠٠٩ , املجلس القومي للشباب و جملة اإلذاعة والتليفزيون , من امليالد إىل النرص: أمحد إسامعيل املشري  •
 . م ٢٠٠١, مكتبة مدبويل ) م٢٠٠٠−م١٩٥٢( النخبة املرصية احلاكمة  •
 .م٢٠٠٠دار اخليال   ,٢ط ,م ٢٠٠٠ دار اخليال ١, طم ١٩٧٣مذكرات قادة العسكرية املرصية : النرص الوحيد •
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 ٢,ط١٩٩٦ دار الـرشوق ١تـشكيالهتم وتـرتيبهم و مـسؤولياهتم , ط: الوزراء و رؤساؤهم و نواب رؤسائهم   •

 .م١٩٩٧دار الرشوق 
 .م ٢٠٠١ , دار املعارف م٢٠٠٢الثقوب و التحويالت : أمراض القلب اخللقية  •
 . م ٢٠٠١, دار املعارف م ٢٠٠١أمراض القلب اخللقية الصاممية  •
 . م٢٠٠٨ , هيئة الكتاب ٢مذكرات وزراء الثورة , ط:ة و أهل اخلربة أهل الثق •
 . م ١٩٩٤, دار الرشوق ١, ط) رسائل وجدانية( ..أوراق القلب  •
 ,م١٩٩٩أغـسطس  الكتاب األول يف سلسلة كتـاب اجلمهوريـة:١, ط دراسة يف عواطف األنثى: أوهام احلب  •

 .م ٢٠٠٩ هيئة الكتاب ٣,ط٢٠٠٧ , دار اخليال ٢ط
  .الببليوجرافيا القومية للطب املرصي  •

 . م ١٩٨٩األكاديمية الطبية العسكرية ,..أمراض و جراحة العظام :١ج
 .اجلراحة العامة , األكاديمية الطبية العسكرية  : ٢ج
 . م ١٩٩٠األكاديمية الطبية العسكرية , ....أمراض القلب  : ٣ ج
 . م ١٩٩٠رية , األكاديمية الطبية العسك...طب األطفال : ٤ج
 . م ١٩٩١العلوم الطبية األساسية ,األكاديمية الطبية العسكرية  :٥ج
  .األكاديمية الطبية العسكري...األذن واألنف واحلنجرة :٦ج
 . م ١٩٩١األكاديمية الطبية العسكرية , ...طب و جراحة العيون : ٧ج
 . م ١٩٩١األكاديمية الطبية العسكرية , ...الغدد الصامء  : ٨ج
 . م ١٩٩١األورام , مركز اإلعالم و النرش و التعريب  : ٩ج
 .م  ١٩٩١أمراض النساء و التوليد, مركز اإلعالم و النرش و التعريب  : ١٠ج
 . م ١٩٩١الطب الطبيعي, مركز اإلعالم و النرش و التعريب : ١١ج
 . م ١٩٩١الصحة العامة , مركز اإلعالم و النرش و التعريب :١٢ج
 . م ١٩٩١هنية , مركز اإلعالم و النرش و التعريب الصحة امل:١٣ج

 . م ٢٠٠٦مذكرات رواد العلوم و الفنون ,هيئة الكتاب , القاهرة,:بناء اجلامعات و األكاديميات   •
 . م ٢٠١١, مكتبة الرشوق الدولية,  غربة اليسار املرصي: حتت األرض و فوق و األرض   •
 . م ٢٠١٤من أعالم مرص, مكتبة الرشوق الدولية,١٩تسعة عرش أستاذا و صديقا ,تراجم  •
 .م  ٢٠٠٢مذكرات املفكرين و الرتبويني , دار اخليال ,: تكوين العقل العريب  •
  .م١٩٨٨توفيق احلكيم من العدالة إىل التعادلية , هيئة الكتاب , املكتبة الثقافية,  •
 .م  ٢٠٠٣ألدبية ,دار جهاد, من بني سطور حياتنا ا:ثالثية التاريخ و األدب و السياسة  •
 .م ٢٠١٣,مكتبة الرشوق الدولية.ذة اهلندسةثالثية السياسة والصناعة والفن ,مذكرات أسات  •
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 .م١٩٨٧دليل اخلربات الطبية املرصية و تاريخ التعليم الطبي احلديث ,اجلمعية املرصية لألطباء الشبان  •
 . م٢٠٠٣دار جهاد  ٣ طم ١٩٩٥ دار الرشوق ٢, طم ١٩٨٧ دار الصحوة ١, ط رحالت شاب مسلم •
 . م ٢٠١١مصطفى النحاس باشا و بناء الدولة الليربالية , دار الرشوق : زعيم األمة  •
 . م ١٩٨٦سليامن باشا عزمي , هيئة الكتاب, سلسلة أعالم العرب .د •
 .م ١٩٩٩ بة مدبويلرشيك و شاهد عىل عصور الليربالية و الثورة و اإلنفتاح , مكت: سيد مرعي  •
 . م ٢٠٠٣, هيئة الكتاب, ٢سرية حياة العامل األديب الدكتور أمحد زكي , ط •
 . م ٢٠٠١, مكتبة مدبويل, ٢ّسرية حياة عىل مصطفى مرشفة , ط •
 . م ٢٠٠٣  دار جهاد٢,ط١٩٩٦ دار الرشوق ١شمس األصيل يف أمريكا , ط •
 . م ٢٠٠٥ دار جهاد ٣ط ,م ٢٠٠٥ دار جهاد٢ط ,م ٢٠٠٣اد  دار جه١املشري أمحد إسامعيل ,ط:صانع النرص  •
 . م ٢٠٠٨الشيخ الظواهري و اإلصالح األزهري , مكتبة الرشوق الدولية ,  •
 . م ٢٠٠٨أمحد مستجري , املجلس األعىل للثقافة, : عاشق العلم  •
 . م ٢٠٠٦شهيد النزاهة الثورية ,دار اخليال ... عبد اللطيف البغدادي •
 .م  ١٩٨٤سامء العسكرية املرصية , دار األطباء,:  عبد املنعم رياضالشهيد •
 . م ٢٠٠٤مهندس احلقبة الليربالية املرصية , مكتبة مدبويل, .. عثامن حمرم •
 . م ٢٠٠٤مذكرات الضباط يف غري احلرب ,هيئة الكتاب , القاهرة : عسكرة احلياة املدنية  •
 . م ٢٠٠٩ية , دار الرشوق ,ّعىل ماهر باشا و هناية عرص الليربال •
 . م ١٩٨٥ّعيل باشا إبراهيم ,هيئة الكتاب , سلسلة أعالم العرب ,. د •
 . م ٢٠٠٨القاهرة  رائد الطب املرصي احلديث ,املجلس القومي للشباب ,: عيل إبراهيم.د •
 . م ٢٠٠١,دار اخليال ١٩٥٢−١٩٤٩مذكرات وزراء هناية عهد امللكية:عىل مشارف الثورة  •
 . م ٢٠٠٢عىل هوامش األدب ,هيئة الكتاب , •
 . م ١٩٩٧فن كتابة التجربة الذاتية ,مذكرات اهلواة و املحرتفني ,دار الرشوق  •
 .م ٢٠٠١ , دار اخليال) ١٩٧٢−١٩٦٧(مذكرات قادة العسكرية املرصية : يف أعقاب النكسة •
 . م ٢٠٠٧ل , هيئة الكتاب مذكرات خرجيي جامعة القاهرة يف عقدها األو: يف حدائق اجلامعة  •
 . م ٢٠٠٢, دار اخليال  مذكرات الصحفيني:يف خدمة السلطة   •
 . م ٢٠٠٧مذكرات املحامني ,هيئة الكتاب :يف رحاب العدالة  •
 .م٢٠٠٧مذكرات قادة العمل الرسي و اإلغتياالت السياسية , مكتبة الرشوق الدولية : يف ضوء القمر  •
 . م٢٠٠٧ هيئة الكتاب٣,ط٢٠٠٧ دار اخليال ٢, ط٢٠٠٣ دار جهاد  ١, ط  حمفوظنجيب.. يف ظالل السياسة •
 . م ٢٠٠٩ هيئة الكتاب ٢,ط٢٠٠٦ هيئة الكتاب ١مذكرات رجال احلاشية , ط:يف كواليس امللكية  •
 . م ٢٠٠٨ هيئة الكتاب ٢, ط٢٠٠١مكتبة مدبويل  ١, ط)٢٠٠٠−١٩٥٢(قادة الرشطة يف السياسة املرصية •
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 . م ١٩٩٧ دار الرشوق ٢, ط١٩٨٤,دار األطباء,١لقرآن التي ال نستعملها ,طكلامت ا •
 . م ٢٠٠٨هيئة الكتاب  ٢, ط٢٠٠٧ دار اخليال ١دراسات و رثاءات , ط... كيف أصبحوا عظامء •
 . م٢٠٠٢دراسة يف صناعة القرار السيايس ,دار اخليال .. كيف أصبحوا وزراء •
 . م ١٩٨٤عيل , دار األطباء, املشري أمحد إسام: مايسرتو العبور •
 .م ١٩٩٣تعريف و فهرسة و توثيق,هيئة الكتاب , )١٩٥٢−١٩٣٩(جملة الثقافة  •
 . م ١٩٩٩مذكرات رجال القانون و القضاء , دار اخليال, : حماكمة ثورة يوليو  •
 .م ٢٠١٠ , جدة أستاذ اجليل يف السعودية ,:حممد طاهر الدباغ •
 . م ٢٠٠٢, هيئة الكتاب ٢ط ,م ١٩٧٨ هيئة الكتاب ١ا و مفكرا و أديبا,طحممد كامل حسني عامل. د •
 .م١٩٩٦ دار الرشوق  ,» نحو حكم الفرد«مذكرات الضباط األحرار ,طبعة خمترصة و مبكرة من كتاب   •
 .م  ١٩٩٥دار الرشوق,  ,»الثورة و احلرية«مذكرات املرأة املرصية, طبعة خمترصة و مبكرة من كتاب •
 . م ١٩٩٤,دار الرشوق  »  أهل الثقة و أهل اخلربة «ت وزراء الثورة, طبعة خمترصة و مبكرة من كتابمذكرا •
 . م ١٩٩٩مستقبل اجلامعة املرصية, هيئة الكتاب,  •
 . م ١٩٩٧,دار الرشوق, ٢دراسات يف اإلعالم و البيئة و التنمية,ط: مستقبلنا يف مرص  •
 . م ١٩٨٠ئة الكتاب , , هي١مرشفة بني الذرة و الذروة , ط •
 . م ٢٠١١, دار الرشوق, ٣سرية حياة , ط: مرشفة  •
 . م ٢٠٠٥ مكتبة األرسة ٢,ط١٩٩٩ ,هيئة الكتاب ١مرصيون معارصون ,ط •
 .م ٢٠٠٧مصطفى مرشفة , السلسلة الثقافية لطالئع مرص,املجلس القومي للشباب, القاهرة  •
 . م ١٩٩٩ملرصية , دار اخليال مذكرات رجال الدبلوماسية ا: من أجل السالم •
 . م ١٩٨٤من بني سطور حياتنا األدبية , دار األطباء  •
 . م ٢٠٠٣, دار اخليال,  مذكرات الضباط األحرار: نحو حكم الفرد •
 . م ١٩٨٦نجيب حمفوظ , هيئة الكتاب , سلسلة أعالم العرب ,. د •
 .م  ١٩٨٤كلامت يف التأبني , دار األطباء, : يرمحهم اهللا  •
 .م ٢٠٠٦مذكرات قادة الفكر اليساري املرصي , هيئة الكتاب, : يساريون يف عرص اليمني  •
 . م ٢٠٠٣, تقديم وحتقيق مكتبة األرسة ) ١٩١٨ميوليو −م١٩١٨يناير( يوميات عيل مصطفى مرشفة  •

***** 
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 ٥..........................................................................إهداء
 ٧.........................................................................مقدمة

 األولالباب 
 ١٥............................صورة الرئيس عبد النارص يف مذكرات أكرم احلوراين

 الثاينالباب 
 ٦٧...............                      منصور فايز .  د               لنارصامع عبد    مشواري,               مذكرات طبيب الرئيس

 الثالثالباب 
 ١٠٥.........................................عن عهد الثورة الشاهد كريات صالحذ

 الرابعالباب 
 ١٤٩..................................الصاوي حبيب .د مذكرات طبيب عبد النارص

 ١٨٥.................................................................كتب للمؤلف
 ١٩١.......................................................................الفهرس
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