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 بقلم:

  صالح الشايجي 

ولكن صغار الضباط من جماعة عبدالناصر والذين 
يشكلون ما سمي مبجلس قيادة الثورة، سارعوا بإعالن 
التحول إلى النظام اجلمهوري دون غطاء دستوري، 

وقبل أن يطرح كاتبو الدستور دستورهم.

   مهزلة «الصاغ»
   والغريب أنه مت إقران ذلك القرار اخلطير مع قرار 
هزلي آخر ينص على ترقية عبداحلكيم عامر من رتبته 
العسكرية املتدنية «صاغ» إلى رتبة «لواء» وتعيينه 

قائدا عاما للجيش وهو في ثالثينيات عمره!
  وكان كل ذلك يجري دون رغبة محمد جنيب رغم 
تنصيبه رئيســــا للجمهورية ولكن ومبا أن األمور 
كانــــت خاضعة للتصويت، فــــإن تصويت الضباط 
يأتي دائما مخالفا ملا كان هو يصوت عليه، وهذا ما 
دعاه لتقدمي استقالته أكثر من مرة ولكنهم ميارسون 
عليه ضغوطاتهم لثنيه حتت حجج كثيرة، بينما هم 
كانوا يخططون لالحتماء خلفه حتى يتمكنوا، وبعد 

ذلك يتخلصون منه، وهذا ما حدث فعال.

   المتقشف
  رفض محمد جنيب بعدما أصبح رئيسا للجمهورية 
االنتقال إلى قصر عابديــــن وفضل عليه البقاء في 
بيته املتواضع في منطقة حلمية الزيتون، كما قرر 
تخفيض مرتبــــه الذي مت حتديده له من ٥٠٠ جنيه 
إلــــى ٢٥٠ جنيها، وجاء ذلك في رســــالة بعثها إلى 

وزير املالية.
  وصور محاوالت عبدالناصر الختطاف «الثورة» 
وحصد مغامنها كثيرة، منها مثال تخصيص سيارات 
فاخرة ألعضاء مجلس قيــــادة الثورة، بعدما كانوا 
يستخدمون ســــيارات اجليب العسكرية املعروفة، 
وذلك لتمييزهم عــــن بقية الضباط األحرار. كما أن 
عبدالناصر طلب من الصحافي مصطفى أمني كتابة مقال 
في الصفحة األولى من جريدة «األخبار» بعنوان «سر 
الضباط التسعة» مع نشر صورة كبيرة لعبدالناصر 
على الصفحة األولى لإليحــــاء للقراء بأنه هو قائد 
الثورة، بينما بقية أعضاء مجلس القيادة نشــــرت 

صورهم في الداخل وبأحجام صغيرة.

   رشوة السيد الرئيس
  ويكشف محمد جنيب في كتابه بعض جتاوزات 
عبدالناصــــر وجماعته، مثل قول عبدالناصر له إننا 
اتخذنا قرارا أرجو أن توافقنا عليه وهو أننا خصصنا 
لكل عضو منا عشرة آالف جنيه وأنت أربعة عشر ألف 
جنيه وملا كان جواب محمد جنيب بالرفض والتعنيف 
لعبدالناصر، ضحك عبدالناصر وقال له كنت أحاول 
امتحانك. ومن ذلك أيضا تكليف أحد هؤالء الضباط 
ألحد النحاتني بصناعة متثال له بكلفة ٢٠٠ جنيه وكذلك 
خسارة أحد أعضاء مجلس القيادة مئات اجلنيهات 
على مائدة القمار وهو األمر الذي دعا جنيب لتحرمي 
لعب القمار في احملالت العامة واخلاصة ومنها أيضا 
مالحظته وهم يتناولون العشــــاء في مجلس قيادة 
الثــــورة بأن أطقم املائدة كانت مــــن الذهب والفضة 
ومكتوب عليها «القصور امللكية» فرفض األكل وأمر 

بإعادة تلك األطقم إلى أماكنها.

   رئيس «ما رأسش حاجة» 
  ويعترف محمد جنيب بأنه ورغم كونه رئيســــا 
للجمهورية ورئيسا للوزراء وزعيما للثورة حسب 
نص الدستور فإنه لم يكن يقود شيئا، وهو األمر الذي 
دعاه لالستقالة ألكثر من مرة والسيما بعدما الحظ 
طموح عبدالناصر لالستيالء على كل املقدرات، ليجري 
بعد ذلك عزله في بيــــت صحراوي مهجور بصورة 
مهينة ومسيئة وفيها تشف وغل وحقد، وجعلوا عليه 
حراسة مشددة حتى في غرفة نومه، وطاردوا أوالده 
في معيشــــتهم وحياتهم، وقتل أحد أبنائه في أملانيا 
والثاني اعتقلوه وعذبوه ثم مات والثالث طردوه من 

عمله بقرار جمهوري ليعمل سائق تاكسي!

   ثالثون عاما من العزلة 
   وانتهــــت حياة محمد جنيــــب بالوفاة عام ١٩٨٤ 
بعدما عاش ثالثني عاما معزوال ال لذنب جناه سوى 
أنــــه أخلص لوطنه وآمن بحق الشــــعب في احلرية 
والدميوقراطيــــة والكرامة وبــــأن يتولى أمر الناس 
ذوو الكفاءة والقدرة، ال محبو الســــلطة ومستغلو 
ثروات الشعوب. ورغم كل ما نال محمد جنيب على 
أيدي سراق الثورة فإنه لم يحمل عليهم أو يحقد، بل 
بقي على اتصال ببعضهم ممن بقوا على قيد احلياة 
والذين عادت لهم ضمائرهم فأقــــروا بذنوبهم التي 
ارتكبوها بحقه وطلبوا مسامحته، وكثير منهم نالهم 

من عبدالناصر ما ناله هو قبلهم. 
  ومما يؤسف له أن هذا الرجل لم يعد له اعتباره 
ومازال اســــمه مغيبا عن الوجود املصري والتاريخ 
املصــــري والذاكرة املصرية، فبينما حتمل شــــوارع 
القاهرة أسماء بعض أولئك الضباط املغامرين والالعبني 
مبســــتقبل بالدهم جند أن اسم محمد جنيب قد غاب 

حتى عن كتب التاريخ.
  وليس أقل مــــن أن يصنع له متثال وينصب في 

ميدان كبير يحمل اسمه.

   لمحة وفاء
  لم أقصد مما كتبت إال أن أكون وفّيا لرجل خانه 
الزمن وخذله الوطن وجنت عليه احلياة، وكان وفّيا 

حتى ملن خانه وملن خذله وملن جنى عليه. 

محمد جنيب ـ كما مت رســــمها وميتدح فيها شجاعة 
الضابط يوسف صديق الذي أخذ املغامرة على عاتقه 
واقتحم مقر القيادة بينمــــا كان دوره حماية قوات 
الهجوم والوقوف كصف ثان وراءها، أما عن جمال 
عبدالناصــــر وعبداحلكيم عامر فيقول جنيب انهما 
لم يقتربا من القيادة اال بعد االســــتيالء عليها وكانا 
يقفان في مكان جانبي قريب مبالبسهما املدنية، وكانا 
يحتفظان مبالبسهما العسكرية في السيارة، ومبجرد 
جناح اخلطة ارتديا مالبسهما العسكرية ودخال القيادة! 
أما عن أنور السادات فيقول محمد جنيب «إنه كان 
أكثر ذكاء منهما، فقد دخل السينما وافتعل مشاجرة 
فيها وسجل محضرا بذلك حتى إذا ما فشلت اخلطة 

خرج منها كالشعرة من العجني».

   سراق الثورة 
  بعد جناح االنقالب حاول امللك استعطاف جنيب 
وإغراءه بوساطة وسطاء وعرض عليه منصب 
وزيــــر احلربية، ولكــــن جنيب رفض 
تلك العــــروض وطمأنهم إلى أنهم 
ال يريدون اإلضرار بأحد وأنهم 
مجرد حركة إصالحية، وهذا 
فعال ما كان في ذهن محمد 
جنيب وبعــــض الضباط 
الشرفاء الذين كانوا معه 
ولم يدر في خلده أن هناك 
من كان يخطط لسرقة 
الثورة واالستيالء على 

احلكم.
  كان من رأي محمد 
جنيب أن يستمر احلكم 
املدني للبــــالد ويعود 
العسكر الى معسكراتهم 
بعدما يضعون البالد في 
أيد وطنية أمينة وفق إطار 
دستوري ودميوقراطي يكفل 
تداول السلطة تداوال سلميا 
دميوقراطيا، بعدما مت عزل امللك 
وتعيني ابنه وليا للعهد مع وجود 
مجلس وصاية لكون ولي العهد مازال 

في املهد رضيعا.
  وألجل ذاك املنحى الوطني السليم دخل محمد 
جنيب في حــــروب مع زمرة أولئك الضباط الصغار 
وكثيــــرا ما عّرضوه لألذى بســــبب مواقفه الوطنية 

تلك.

  الملك الجديد
  ويحكي جنيب عن أحد الضباط الصغار من املنتمني 
ملا عرف بالضباط األحرار، وهو رشــــاد مهنا والذي 
عني كممثل ملجلس قيادة الثورة في مجلس الوصاية، 
ولكن مهنا هذا بدأ يتدخل في عمل الوزارات ويتعامل 
وكأنه هو امللك إلى درجة اإلساءة حملمد جنيب نفسه 
والذي كان حينها رئيسا ملجلس الوزراء وأكبر رأس في 

البالد، لذلك جلأوا إلى عزل مهنا وحتديد إقامته.
  وهذه الصورة تعطينا انطباعا عما كان يفكر به 
هؤالء الضباط وهدفهم من القيام بانقالبهم واستيالئهم 

على السلطة.
  وكان جنيب ضد تغلغل العســــكريني في شؤون 
الدولة واحلكم وكان يريد تسليم السلطة إلى املدنيني، 
ولكنه كان حاملا فيما كان يفكر به، ألن مجموعة الضباط 

لم يكن هذا هدفهم وال ذلك ما سعوا إليه. 
  كانوا يســــعون إلى أمجاد يبنونها ألنفســــهم ال 

لبالدهم وال لشعبهم.

  رئيس رغم أنفه
  لم يكن محمد جنيب راغبا في تولي رئاسة الوزارة 
ولكنه أرغم على ذلـــك من قبل مجلس قيادة الثورة 
وبعد مخالفات وأخطاء صدرت من «علي ماهر» الذي 
تولى الوزارة بعد اإلطاحة بامللك وكان هو أيضا من 

رجال الوزارة املعروفني أيام امللكية.
  وممـــا يدل أيضا على زهـــد محمد جنيب باحلكم 
والتزامه باألســـس السياسية السليمة، هو انحيازه 
لفكرة إعالن اجلمهورية من خالل دستور وكان هذا ما 
مت العمل من أجله وتشكلت جلنة لصياغة الدستور، 

ينخر في مفاصل اجليش املصري والنه كان يتوقع 
الهزمية قبل بدء احلرب لكون اجليش غير مهيأ 
خلوض احلرب النظامية التي كان يفضل عليها 

حرب العصابات.
  وكانت له عبارة يرددهـــا على الدوام ولكن 
جمال عبدالناصر سرقها ونســـبها لنفسه، أما 
هذه العبارة فهي التي كان يقول فيها «ان املعركة 
احلقيقية في مصر وليست في فلسطني» ويقصد 
بها وجوب محاربة الفساد واحملسوبية وسوء 
االدارة فـــي مصر الفاروقية، قبل دخول حروب 

خارجية.
  يقول محمد جنيب ـ وهذه الفقرة أنقلها كما 
وردت في كتابه ـ : «وفي فترة من الفترات كان 
الصاغ أركان حرب محمد عبداحلكيم عامر أركان 
حرب للوائي..ويبدو أن كالمي عن الفســـاد في 
القاهـــرة أثر به، فذهب الى صديقه البكباشـــي 
جمال عبدالناصر وقال له ـ كما ذكر لي بعد ذلك 

ـ لقد عثرت في اللـــواء محمد جنيب على 
كنز عظيم».

  وفي فقرة أخرى يقول «في 
خالل شهور احلرب لم يلفت 

جمال عبدالناصر انتباهي.. 
لكنني اتذكر أنه كان يحب 
الظهور ويحب أن يضع 
نفســـه في الصفوف 
االولى، والدليل على 
ذلـــك ما حـــدث في 
الفالوجة، كنا نلتقط 
صورة تذكارية في 
الفالوجة، ففوجئت 
صغير،  بضابـــط 
يحـــاول أن يقـــف 
فـــي الصـــف االول 
مـــع الُقـــّواد، وكان 
هذا الضابـــط جمال 

عبدالناصـــر، ولكني 
نهرتـــه وطلبت منه أن 

يعود ملكانه الطبيعي في 
اخللف».

  حبيس الخندق
  ويقول جنيب عن عبدالناصر انه لم يحارب في 
عراق املنشية، كما ادعى، ولكنه ظل طوال املعركة في 
خندقه ال يتحرك! ويدلل على روايته بقصائد لبعض 
الضباط السودانيني وكانوا شعراء، ووصفوا فيها 

عبدالناصر وصفا غير الئق!
  ولعل أخطر ما قاله محمد جنيب عن عبدالناصر، 

تلخصه هذه الفقرة:
  «وفي أثناء الهدنة مع اليهود، جاء ضابط يهودي 
اسمه كوهني يسأل عنه ـ عن عبدالناصر ـ ولم يكن 
موجودا فكتب له خطابا وتركه مع ضابط من االخوان 

املسلمني اسمه معروف احلضري».
  كانت الهزمية في حرب فلسطني شاقة على محمد 
جنيب وجرحا غائرا في جســــده ونفسه، أما سبب 
جروح اجلسد، فلتعرضه الصابات بالغة في احلرب 
أما جروح النفس فســــببها النقمة على ما كان يدور 
في البالد، وهذا ما زرع في نفسه الرغبة في التغيير 
والثورة على الفساد، فسعى الى بعض زمالئه الضباط 
الكبار لتقدمي خطة اصالحية للملك ولكشف مواطن 
الفساد في اجليش، ولكن زمالءه تلكأوا وفترت هممهم، 
فاســــتغل جمال عبدالناصر ومجموعته هذه الفترة 
احلماسية من حياة محمد جنيب لينضووا حتت لوائه 
ويستظلوا بحمايته من أجل تنفيذ مخططهم باالنقالب 

على امللك! فداوموا على زيارته في منزله.
  ويحكي محمد جنيب شــــطرا من قصص الفساد 
املستشــــرية في اجليش والذي عني مديرا لســــالح 
احلدود فيه عام ١٩٤٩ ليكتشــــف مزيدا من قصص 
الفســــاد التي أصر على فضحها من أجل محاربتها 
ولكن جهوده ذهبت أدراج الرياح وأجهضت مساعيه 

االصالحية الوطنية!
  ويقول: من هناك بدأ العد التنازلي للثورة.

  أبطال الوقت الضائع 
  وأقفــــز الى ليلة االنقالب أو فجر ٢٣ يوليو ١٩٥٢ 
حيث متت اخلطة كما مت التخطيط لها ونفذتـ  حسب 

 لست أكتب هذه الـ «قيلولة» بدماء الذين ماتوا في 
مصر هذا االسبوع.. وال بسبب ما تشهده تلك البالد 
العزيزة علينا من أحداث ال منلك إزاءها اال الدعوات 
بأن يكتب اهللا لها النهاية السريعة والسعيدة.. الن ما 
يجري في تلك البالد يلجم حروفي ويحبس كلماتي.. 
فلست أنا املستطيع أن أغمس قلمي بتلك الدماء ألكتب.. 
ولست القادرة عيناه على ترصد تلك النيران التي 

تريانها تسري في عمار القاهرة فتفحمه.
  فإن لي قلبا يعذبه ســــوٌءـ  ولو يسيٌرـ  ميس من 
يحب، فكيف اذا مــــا كان احملبوب هي «مصر» التي 
ْت ســــنواٌت من عمري في ظالل حبها، ويعتاش  َمنَ

قلبي على بعض هواها؟!
  ولكن ما أكتبه ـ هنا ـ كنت قد عزمت على كتابته 
في اثر انتهائي من قراءة كتاب «كنت رئيسا ملصر» 
والذي وضع فيــــه أول رئيس للجمهورية املصرية 
اللــــواء «محمد جنيب» مذكراته وشــــرحه لالحداث 
التي سبقت ورافقت وأعقبت قيام اجليش املصري 
ـ وبقيادته هو ـ بعزل امللــــك عام ١٩٥٢، حتى خانه 
االصدقاء واملريدون وجازوه جزاء «سنمار» فألقوا 
به في غياهب السجن بعدما أوصلهم الى عروشهم 

وجعلهم أسيادا وقد كانوا أذنابا.
  ويكشــــف فيه العالقة املريبة التي تربط جمال 

عبدالناصر باالميركيني واالجنليز!

  المظلوم
  ان كان من مظلوم في القرن العشــــرينـ  من أول 
جنمة ملعت في سمائه حتى آخر شمس غربت فيه ـ 
فهوـ  ال شكـ  اللواء محمد جنيب قائد حركة اجليش 
املصــــري التي عزلت امللك فاروق في ٢٣ يوليو عام 

١٩٥٢ ونصبت ابنه أحمد فاروق وليا للعهد.
  فمن هو «محمد جنيب» وما قصته؟ وملاذا عاش 
في الظالم وغاب عن العيون ولم يحضر في الذاكرة، 
وهو الذي عزل امللك وكان أول مصري صميم يحكم 

مصر وأول رئيس للجمهورية املصرية؟
  ولــــد «محمد جنيب» في اخلرطومـ  الســــودانـ  
١٩٠٢/٧/٧ وهو ابن لضابط في اجليش املصري، وقضى 
شطرا من حياته في السودان بحكم العمل والروابط 
اخلاصة التي تربطه شخصيا بالسودان وأيضا التي 
تربطها مبصر حيث كان البلدان ـ مصر والسودان ـ 

بلدا واحدا أو شيئا من هذا القبيل.
  درس محمد جنيب العسكرية وتدرج في سلكها 
حتى بلغ أعلى مراتبها، ورغم أنه بطل حركة يوليو 
١٩٥٢ فانه يعتز بثورة ١٩١٩ ويعيب على من يتنكر 
لها في سياق املدح والثناء حلركة يوليو التي يسميها 
حركة ويرفض تســــميتها بالثورة رغم أنه زعيمها 

وقائدها.
  كان محمد جنيب ثائرا بطبعه ولم تكن ثوريته 
للتكسب أو لطلب املناصب التي كان شديد الزهد فيها، 
لذلك فقد كان مؤيدا لســــعد زغلول وكذلك ملصطفى 
النحاس زعيم حزب الوفد الذي وقف معه في محنة 
سنة ١٩٢٩ وبعد أن حّل امللك فؤاد البرملان الذي حقق 
فيه حزب الوفد االغلبية، ورغم أنه كان ضابطا في 
اجليش فقــــد دفعته وطنيته للوقــــوف مع احلزب 
الوطني غير عابئ مبا يترتب على مثل تلك املؤازرة 
التي أعلن فيها جنيب للنحاس وقوف اجليش معه 
وأنه لو أراد دخول البرملان بالقوة فان اجليش سيهيئ 
له السبل لذلك، ولكن النحاس رفض ذلك النه يريد 

ابعاد اجليش عن السياسة.
  والن الرجل خالص الوطنية فاننا جنده في موقف 
معاكس عام ١٩٤٢، ففي الرابع من شهر فبراير من ذلك 
العام فرض االجنليز على امللك فاروق تعيني النحاس 
باشا رئيسا للوزراء وبدرجة وصلت الى حد التهديد 
واالنذار، فإما أن يوقع تنازله عن العرش أو أن يعني 
النحاس، هذا املوقف لم مير على محمد جنيب بسالم 
ودون أن يهز مشــــاعره الوطنية، فما كان منه اال أن 
تقدم باستقالته للملك قائال في أسبابها «ما دمت لم 
أستطع حماية مليكي فاني ال أستحق ارتداء بذلتي 

العسكرية» ولكن امللك رفضها. 
  ولم يكن موقفه ذاك حبــــا في امللك بقدر ما كان 
اعزازا ملا ميثله امللك من كونه رمزا للبالد، وبقي أثر 

هذه احلادثة يحز في ذاكرته.

  سارق العبارة
  شارك محمد جنيب مرغما في حرب فلسطني، 
ومرد االرغام كونه كان عارفا بحجم الفساد الذي 

 كان ثائرًا بطبعه ولم تكن ثوريته 
المناصب  لطلـب  أو  للتكسـب 
التـي كان شـديد الزهـد فيها

 لماذا عاش في الظالم وغاب عن 
العيـون ولم يحضر فـي الذاكرة 
وهو الذي عـزل الملك وكان أول 
دولته؟! يحكـم  صميـم  مصري 

 عبارته التـي كان يرددها على 
الـدوام وسـرقها منـه جمال 
الحقيقية  «المعركة  عبدالناصر 
في مصر وليست في فلسطين»

عامر عبدالحكيـم  ترقيـة   تمـت 
من رتبته العسكرية «صاغ» إلى رتبة 
«لواء» وتعيينه قائـدًا عاما للجيش 
وهـو فـي ثالثينيات عمـره رغم
أنف نجيب الرئيس الفعلي للدولة

 لم أقصد مما كتبت إال أن أكون 
وفّيا لرجـل خانه الزمن وخذله 
الوطـن وجنـت عليـه الحياة 
خانه  لمـن  حتـى  وفّيـا  وكان 
ولمـن خذله ولمـن جنى عليه 

 «محمد نجيب»
  أيوب القرن العشرين

 قيلـولـة 


