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التاري���خ هي عب���ر النظر لها 
مبنظار تاريخ حدوثها ال منظار 
هذه األيام آخذين في االعتبار أن 
دوال عديدة في املنطقة كاملغرب 
وسورية والعراق واألردن آنذاك 
ارتضت وجود عائالت حاكمة 
قادمة من اجلزيرة العربية رغم 
الساس���ة واملثقفن في  وفرة 
بلدانها )أبناء األمير عبدالقادر 
اجلزائري كانوا مرشحن في 
العش���رينيات حلكم سورية 
ولبنان( وهو أمر مشابه للدول 
األوروبية الرئيسية التي كانت 
حتكم من عائالت أملانية حتى 
أن مصطلح »برامي منس���تر« 
أو رئيس ال���وزراء ابتدع في 
بريطانيا لكون ملكها ال يتحدث 
اإلجنليزية ف���كان يختار أحد 
الوزراء لي���رأس املجلس بدال 

منه.
وقد حكم األلباني محمد 
علي وأسرته مصر، كما رشح 
امللك فؤاد حلكم دولة أوروبية 
هي ألبانيا وقد أصبح فؤاد 
سلطانا على سلطنة مصر 
وفيما بعد ملكا على مملكة 
مصر لرفض ولي العهد آنذاك 
األمير كمال الدين حسن حكم 
مص����ر ع����ام 1917 بعد وفاة 
والده السلطان حسن كامل 
كما رفض قبل����ه اخلديوي 
عباس حلمي الثاني العودة 
م����ن األس����تانة حلكم مصر 
مما أوصل احلكم للسلطان 
حسن كامل فبهذه السهولة 
كان احلكم يتداول بن األسر 

احلاكمة في دولنا آنذاك.

لماذا قدم العـرض 
ولماذا رفض؟!

بودنا لو كشفت تلك احلقائق 
ف���ي وقت مبك���ر لتناقش في 
حياة أبطالها كالرئيس محمد 
جنيب بع���د إطالق س���راحه 
ف���ي الثمانيني���ات والش���يخ 
عبداهلل اجلابر قبل وفاته في 
التس���عينيات، أما وقد رحلوا 
ورحل معه���م أعضاء مجلس 
قي���ادة الثورة ع���دا الصامت 
الكبير زكريا محيي الدين فال 
يبقى إال القيام بعملية تخمن 
تاريخية مدروس���ة ألس���باب 

التقدم بالعرض.
وهي:

ل����م يكن ق����رار الغاء 
امللكي����ة ف����ي مص����ر 
املس����تمرة من����ذ 7 آالف عام 
قرارا سهال خاصة وقد ارتبطت 
امللكية بالدميوقراطية  الدول 
واحلريات الصحافية والدول 
اجلمهوري����ة بالديكتاتورية 
وقد نشرت الصحف املصرية 
الزيارة دراس����ة مطولة  إبان 
للرئيس علي ماهر باشا بهذا 

اخلصوص.
كانت 6 م����ن 8 دول 
عربية مستقلة تأخذ 

بالنظام امللكي: 
مصر، الس����عودية، العراق، 
ليبيا، اليمن، واألردن( وهو 
م����ا يضيف لصعوب����ة قرار 
إلغاء امللكية مما قد يس����يء 
لعالقة مصر مع الدول العربية 

في صراعه����ا إلجالء القوات 
البريطانية من أرضها.

كان م���ن االس���تحالة 
االنتظار 18 عاما حتى 
يبلغ ولي العهد الرضيع 
أحمد فؤاد س���ن الرشد كما أن 
سمعة العائلة املالكة قد تدنت 
كثيرا بس���بب تصرفات امللك 

فاروق ووالدته وشقيقاته.
بدأت اخلالفات تشتد 
بن أفراد مجلس قيادة 
الث���ورة وخاصة بن 
الرئيس احملبوب محمد جنيب 
والقوي جمال عبدالناصر ومن 
ثم فالتحول للنظام اجلمهوري 
يعني اختيار أحدهم للقيادة 
ضمن أوضاع غير محس���ومة 
وهو ما ق���د يفجر الصراع لذا 
فإن جلب قي���ادة من اخلارج 

أمر مبرر.
املعطي���ات الس���ابقة ق���د 
تكون املبرر املنطقي للعرض 
التاريخي، أما أس���باب رفض 
العرض فقد تكون لألس���باب 
التالية التي تظهرها الصحف 
املصرية والدولي���ة الصادرة 
آنذاك والتي اطلعت على جانب 

منها:
تعقي���دات األوض���اع 
السياسية واألمنية في 
التي كانت متر  مصر 
مبخ���اض كبير فهناك العالقة 
املتوترة مع اجليش البريطاني 
املرابط على أرض مصر وإصرار 
الش���عب على اجلالء، وهناك 
االستفتاء القادم للسودان فإما 
البقاء أو االنفصال واالستقالل 
عن مصر، األوضاع الساخنة في 
غزة وعلى اجلبهة مع إسرائيل 
إضافة إلى ب���دء الصراع على 
الش���رق األوسط بن  منطقة 
املعسكرين الشرقي والغربي.

األمني���ة  األوض���اع 
املضطربة بالداخل بعد 
حل األحزاب الرئيسية 
ومحاكمة قادتها )محكمة الغدر 
53( وضرب احلركة اليسارية 
نتيجة ملظاه���رات كفر الدوار 
وإع���دام قياداتها )أغس���طس 
52( وتوتر العالقة مع جماعة 
اإلخوان املسلمن بعد أن اعتقدت 
أنها من سيشكل الوزارة ويتولى 
احلكم بعد حل األحزاب األخرى 
وبدء فرعها في سورية مبهاجمة 
ما أس���ماه باالنقالب األميركي 

في مصر.
تفجير الصراع ضمن 
مجلس قيادة الثورة 
بن بع���ض قياداته 
وتشكيالت األسلحة املختلفة 
مم���ا جعل الرئي���س محمد 
جن���يب يعتكف لع����شرة 
أي���ام، ثم االخت���الف حول 
الدميوقراط����ي���ة وع���ودة 
الثكن���ات... إل���ى  اجليش 

إلخ.
الش���يخ  ش���خصية 
عبداهلل اجلابر الدمثة 
التصادمي���ة  وغي���ر 
وذكاؤه وحكمته في تقدير األمور 
ومن يقرأ كت�����اب فلس�����فة 
الث���ورة لع����بدالناص���������ر 
يع���رف صعوب�����ة األوضاع 
ف���ي مرحلة ما بع���د االنقالب 
حي����ث اشت�����كى منها ناصر 

مر الشكوى.

صورة مع الرئيس محمد جنيب ورئيس الوزراء والديوان امللكي السابق علي ماهر الذي كتب مقاال إبان الزيارة ربط امللكية بالدميوقراطية واجلمهوريات بالديكتاتورية بعد توديع امللك إدريس السنوسي وزيارة القاعدة البحرية في اإلسكندرية الشيخ عبداهلل اجلابر في مأدبة غداء في نادي الضباط مبعية السيد »الفضيل الورتالني« مبعوث عبدالناصر

صور للقيادة املصرية ممثلة في محمد جنيب وعبدالناصر يدا بيد مع الشيخ عبداهلل اجلابر مما يعني بروتوكوليا ان له صفة قيادية اعلى من رتبة مدير معارف التي كان يتقلدها آنذاك
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أوراق من أحمد عبدالعزيز المطوع تكشف العرض التاريخي وأسراره




