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  األحرار الضباط مع صراعھ فى التاریخ أسرار -فؤاد باشا.. نھایة تاریخ 
  د. رءوف عباس

  2000أغسطس  18

 لعب ،والظالل باألضواء حافلة حیاة بعد عالمنا عن الدین سراج فؤاد رحل
 من 1952 یولیو ثورة تھمھات مصر فى السیاسیة الساحة على بارزا دورا فیھا

 أنھت حتى السیاسیة األحزاب إلى وجھتھا التى القاضیة الضربات خالل
 عندما الضوء دائرة إلى أخرى مرة الرجل عاد ثم ،1953 ینایر فى وجودھا

 التى السیاسیة الشكلیة التعددیة سیاسة طارإ فى  " الجدید الوفد حزب"  أسس
 والتمحا نتیجة إلیھ األنظار الضوء دائرة إلى عودتھ وجذبت ،السادات أقامھا

 التعددیة نص على خروجا عده الذى الوفد تكوین إعادة دون الحیلولة السادات
 بنفسھ قاد نھأ حتى ،وحدھا السلطة صنع من تعددیة السادات أرادھا التى

 یوم وذلك الفتاة مصر لحركة امتدادا باعتباره"  االشتراكى العمل حزب"  قیام العالن النظام إعالم وسائل غطتھ احتفاال
 لھ الموالین بعض إلى أوعز أن بعد الحزب تأسیس بیان على البرلمانیة الھیئة وأعضاء السادات ووقع 1978 دیسمبر 11
 على مستأنسا تاریخیا خصما یطلق بذلك وكأنھ ،وافیھ أبو محمود عدیلھ رأسھم على كان الحزب إلى باالنضمام النواب من
 تكوین حریة تعنى نھاأ على التعددیة یفھم السادات یكن فلم ،نفسھ العام نم فبرایر فى قیامھ أعلن الذى"  الجدید الوفد" 

 إلى تجاوزه دون التعددیة شكل على حفاظا – السلطة حزب – الرئیسى بالحزب تحیط"  جوقة"  رآھا وإنما ،االحزاب
  .الیوم عندنا الحزبیة الحیاة مشكلة وتلك ، الجوھر

 الوفد" أصبح أن عدب 2000 أغسطس من 9 األربعاء مساء المنیة وافتھ حتى الدین سراج بفؤاد العمر حبل امتد ،كل على
  وجودھا تثبت أن استطاعت صحیفة ولھ ،الشعب مجلس فى نوابھ لھ المصرى السیاسى الواقع حقائق من حقیقة"  الجدید

  .التاریخ ذمة فى الرجل وأصبح

***  

  المصریة؟ السیاسیة الحیاة وفى .الوفد قیادة فى لعبھ الذى الدور أبعاد وما الدین؟ سراج فؤاد ھو فمن

 ،الكبیرة الزراعیة الملكیات أصحاب المصرى الریف أعیان عائالت أعرق من عائلة من الدین اجرس فؤاد محمد ینحدر
 والوكیل والزینى والمغازى وأبوالفتوح كالبدراوى األخرى األعیان عائالت من نظائرھا من المصاھرة طریق عن تداخلت

 المالك كبار عائالت بین المصالح وتشابك للتحالف تقلیدیة صیغة وھى ،الثراء واسعة العریقة العائالت تلك من یرھموغ
 لكبار المشتركة المصالح وحمایة الثروة تنمیة بھدف ،عشر التاسع القرن فى الطبقة تلك نشوء منذ شاعت ،مصر فى

 فى) النواب شورى( المجالس تلك أول مولد منذ النیابیة المجالس فى مواقفھم على انعكس مما ،مصر فى القطن منتجى
 الساحة على حركتھم توجیھ على انعكاسھ كان وكذلك ،1952 عام مصرى برلمان آخر حتى ،اسماعیل الخدیو عھد

  .السیاسیة

 دائما یحرص كان إنو ،)البریطانیة الخارجیة بوثائق حیاتھ بترجمة جاء حسبما( 1906 عام الدین سراج فؤاد محمد ولد
 النواب مجلس انتخابات فى للترشیح یتقدم أن یستطیع حتى سنوات خمس إلیھ فأضاف ،میالده تاریخ غیر بأنھ الزعم على
 أجراھا لقاءات فى مرة غیر وذكر ،1925 عام الوفد لشباب التنفیذیة باللجنة عضوا كان أنھ الثابت من ولكن ،1926 عام
 وبذلك باشا زغلول سعد فیھا خطب التى العامة االجتماعات الصفة بھذه حضر أنھ بحضورى أنیس محمد الدكتور معھ

 الرابعة فى صبیا عضویتھا فى تقبل الوفد لشباب التنفیذیة اللجنة كانت إذا إال اللھم ،لمولده منطقیا تاریخا 1906 عام یكون
 تبریره یصعب أمر وھو ،المیالد تاریخ فى بالتزویر بدأت قد بالسیاسة الرجل عمل بدایة تصبح عندئذ!!  عمره من عشرة

 الحرص إطار فى الحقیقى مولده بتاریخ التمسك إلى فاضطر ،1910 عام حتى مولده تسجیل فى تأخر قد والده كان إذا إال
 وھو ،لةالعائ مصالح على حفاظا"  باشا شاھین الدین سراج" والده شغلھ الذى المقعد الحتالل النواب مجلس عضویة على
 بالضرورة یرتبط لم بالمقعد الوالد احتفاظ أن خاصة ،المعاصر تاریخھا مر على!  مصر فى المالك كبار بین شاع تقلید

 ھ الضباط األحرار قبل سعى إلی
عتبرھم دسیسة من إیولیو ف 23

  القصر على الوفد

  تصاالت بالسفیر إأجرى
األمریكى كافرى من وراء وزیر 

 صالح الدین الخارجیة محمد
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 بالمجلس عضویتھ وختم ،)السراى حزب( االتحاد حزب نواب من أصبح ثم .وفدیا شاھین الدین سراج بدأ فقد ،بالوفد
  .مستقال

 استقال ثم ،قصیرة لفترة للنیابة وكیال عمل 1930 عام األول فؤاد جامعة الحقوق كلیة فى الدین سراج فؤاد تخرج وبعد
 بمھارتھ عرف كما ،بأمالكھ الزراعى االنتاج تحسین فى ببراعتھ وعرف ،الواسعة عمالھأ دارةإل یتفرغ حتى وظیفتھ من
 مصریین من البالد فى المالیة صالحالم بأصحاب ربطتھ ،وناجحة متنوعة مالیھ مشروعات فى أموالھ استثمار فى

  .وأجانب

  قیلثال المالى الوزن
 اختیار كان فقد ،1936 عام القیادة مقاعد من"  الوفد"  لىإ الدین سراج فؤاد دخل الثقیل واالجتماعى المالى الوزن بھذا

 صیغة إلى بجذوره یعود تقلید وھو ،الوفد زعیم"  باشا النحاس مصطفى الجلیل الرئیس"  اختصاص من القیادة أعضاء
 من إلیھ یضم أن حقھ من فكان ،1918 عام"  المصرى الوفد"  تأسیس عند باشا زغلول لسعد األمة أعطتھ الذى التوكیل

 الرئیس"  على الطاعة عصا یشق من فصل فى المزعوم الحق ھذا النحاس مصطفى وخلیفتھ زغلول سعد واستخدم ،یشاء
 القاعدة یصل ھرمى تنظیم إطار فى یتم الوفد قیادة لعضویة التصعید یكن فلم ،الشاغرة قاعدالم فى یشاء من وضم"  الجلیل
 حشد على تعتمد تاریخیة وطنیة زعامة حول تلتف قیادة تاریخھ طوال األمر حقیقة فى"  الوفد"  كان ولكن ،بالقمة

 العلمى بالمفھوم( حزبیة جماھیریة قاعدة لھ تكن لمو السیاسیة األزمات أو االنتخابیة المعارك خالل القیادة وراء الجماھیر
 لثورة التاریخیة القیادة كونھ من شرعیتھا تستمد) شعبیة( من مالھ على الرئیسى الوفد اعتماد كان فقد). للكلمة السیاسى

 وصفھا ىالت المعاھدة الوفد فیھ أبرم الذى 1936 عام بعد تدریجیا التآكل فى أخذت) الشعبیة( تلك أن غیر ،1919
 العالمیة الحرب زمن مصر بھا مرت التى الظروف وبرھنت ،" واالستقالل الشرف بمعاھدة"  باشا النحاس مصطفى

 المجاھد"  أصدره الذى"  األسود الكتاب"  وأزمة 1942 فبرایر 4 حوادث وجاءت االدعاء ھذا وزیف وھم على الثانیة
 شعبیة تآكل من لیزید"  الحكم بنزاھة الماسة بالتصرفات"  سمى ما فیھ وكشف الوفد سكرتیر"  باشا عبید مكرم الكبیر
 احتجاجا الجماھیر تحرك عدم یفسر ذلك ولعل ،الثانیة العالمیة الحرب أعقاب فى ظھرت جدیدة سیاسیة قوى لصالح الوفد
 إن"  بذلك الخاص رالقرا بمقاومة نصحوه لمن النحاس مصطفى مقولة صحة ویؤكد ،1953 ینایر فى األحزاب الغاء على

 ولم التاریخ ذمة فى أصبحت الوفد"  شعبیة"  أن الرجل أدرك فقد ،" عجالتھ تدوسھ طریقھ فى وقف من كالقطار الجیش
  .الجیش حركة مواجھة فى مدنى عصیان بحركة للقیام تحریكھ یستطیع جماھیرى حزبى تنظیم لدیھ یكن

 المسماة األحزاب جمیع بین مباشرة القیادة مقاعد من األحزاب دخول ظاھرة انتشار نؤكد أن للوفد اإلنصاف منو
 التنظیم مراتب فى للتصعید نظام إلى جمیعا افتقرت فقد ،1923 دستور ظل فى السیاسیة الحیاة فى شاركت التى باللیبرالیة

 حاالت ھناك أن إلى رنشی أن الطریف ومن. جماھیریة قاعدیة تنظیمات لھا تكن لم كما ،القمة إلى القاعدة من الحزبى
  !بالحزب عضویة بطاقة یوما تحمل أن دون تماما خارجھا من جاءت شخصیات األحزاب بعض رئاسة فیھا تولت

 عام القیادة مقاعد على ھبط الذى الثقیل واالجتماعى المالى الوزن أصحاب من وحده الدین سراج فؤاد یكن لم ،كل على
 محمود ومحمد المغازى ومحمد الوكیل سلیمان محمد مثل البارزین المالك كبار من ثلة الھبوط ھذا شاركھ فقد ،1936
 نسبة من األولى نشأتھ منذ تكونت الوفد قیادة أن ورغم. ویصا فھمى و حنا وبشرى الطرزى ومحمد علما كمال و خلیل
 الزعیم"  مصاھرة بعد وخاصة ،یدىالتقل النضالى طابعھا افتقدت 1936 عام بعد الوفد قیادة أن إال ،المالك كبار من كبیرة

 على انعكاسھ لھ كان علیھ كبیر تأثیر من الزعیم لزوجة كان وما ،1934 عام الوكیل ألسرة"  النحاس مصطفى الجلیل
  ".وطنى جھاد سابقة لھم تكن لم"  ممن وخاصة القیادة إلى ضمت التى الشخصیات اختیار

 التى الحمیمة والصداقة ، االجتماعى وذكاؤه ،للحزب التبرع فى سخاؤه الوفد قیادة الدین سراج فؤاد دخول زكى وقد
 التى العائالت أكبر من سرتینأ إلى تنتمیان كانتا فقد ،قرینتھ والسیدة الجلیل الرئیس زوجة الوكیل ھانم زینب بین ربطت

 وكان ،المشتركة والمصالح مالرح صلة الدین سراج بعائلة وجمعتھما) والبدراوى الوكیل( المصاھرة بروابط ارتبطت
 ثم ومن ،باشا النحاس مصطفى الوفد زعیم من كثیرا االقتراب لھ یتیح الوفد قیادة عضویة إلى الدین سراج فؤاد نضماما

 مكرم الكبیر المجاھد"  الوفد بسكرتیر باشا النحاس مصطفى عالقة شاب الذى والفتور ،الحمیمة العالقة ھذه بین الربط
 قیادة على باشا النحاس أدخلھ الذى التحول أن – شئت إن – قل أو ،الحزب"  مایسترو"  األخیر كانم أن بعد " باشا عبید
 قیادة فى القدیم الحرس رجال امتعاض أثار ،الدین سراج فؤاد رأسھم على كان ،األثریاء كبار من جدید جیل بضم الوفد
  .الوطنى النضال سابقة أصحاب من الوفد

 الرئیس على التأثیر زمام تملك الحظوة تلك بدأت حتى باشا النحاس مصطفى عند الدین سراج فؤاد حظوة ادتازد ،وھكذا
 فؤاد لعبھ الذى الدور من ھذا یتضح. قبل من یفعل كان كما النحاس على التأثیر فى عبید مكرم قدرات من وتقلص الجلیل
 لروایتھ وفقا – 1942 فبرایر 4 حادث إلى قادت التى ألزمةا خالل الوزارة تشكیل بقبول النحاس القتناع الدین سراج

 الوفد قیادة رحلة أثناء بالنحاس انفرد فقد – بحضورى أنیس محمد للدكتور  باألزمة أحاطت التى والمالبسات لألحداث
 یقوم بأن المدیریة یرمد الدین سراج واقتنع .مھم ألمر للقائھ القاھرة إلى استدعاه الذى الملك طلب بتلبیة لیقنعھ بالصعید

 قلب على الكبیر تأثیرھا لتستخدم الوكیل ھانم بزینب واستعان ،بالسفر الزعیم یقنع حتى القاھرة إلى المتجھ القطار بتأخیر
 .معلوم ھو ما نحو على الوزارة بتشكیل تكلیفھ فكان ،الملك للقاء القاھرة إلى الرحال وشد الرجل استجاب حتى الزعیم
 وعلى ،عبید مكرم أمثال من القدیم الحرس رجال یعتدھا لم بقدرات الدین سراج تمتع مدى على الالتد كلھا وھذه
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"  البكر سعد ابن"  و"  الكبیر المجاھد"  عبید مكرم حساب على الحزب قیادة فى الدین سراج فؤاد لنفوذ السریع التصاعد
 العالقة إفساد فى فعال دور الدین لسراج كان أنھ إلى یذھبون من مزاعم یبرر ذلك ولعل. الحزب صحف تصفھ كانت كما
 بیتھ صالون حائط تزیین إلى دفعھ المزاعم تلك دحض على الدین سراج فؤاد حرص ولعل ،عبید ومكرم النحاس بین

 التى اللقاءات فى التھمة نفى على الدائم وحرصھ ،باشا للنحاس أخرى صورة جانب إلى باشا لمكرم كبیرة زیتیة بصورة
 أھداف خدمة فى توسط الذى عبید مكرم نیة وسالمة القصر مكائد إلى كلھ حدث ما وارجاع ،)1968( معھ اجریناھا

  .الملك

 من خروجھ بعد واسع نطاق على ووزع عبید مكرم أصدره الذى"  األسود العھد فى األسود الكتاب"  جاء ،كل على
 على وترتب ،)الوقت بعض سجنھ ثم( الوفد من"  الكبیر المجاھد"  طرد إلى أدى مما ،الحكم نزاھة أزمة لیفجر الوزارة

 الدین سراج فؤاد أمام الطریق لیمھد ذلك وجاء ،عبید مكرم مع تضامنا القدیم الحرس من القیادة رجال بعض استقالة ذلك
 كبار من الدین سراج وأصھار أصدقاء لمجموعة القیادة فى الغلبة أصبحت فقد ،الوفد قیادة فى النفوذ على التام لالستحواذ

 عبید مكرم خلف الذى أبوعلم باشا صبرى أن وخاصة ،عبید مكرم مؤیدى بخروج خلت التى المقاعد شغلوا الذین مالكال
 أن الحزب دوائر فى معلوما وأصبح ،تأثیره حتى أو عبید مكرم سطوة أو طموح لھ یكن لم الحزب سكرتاریة فى

 سكرتاریة مقعد على لیتربع الدین سراج أمام الطریق یخلى ما سرعان وأنھ. استقرار ال نتقالا سكرتاریة أبوعلم سكرتاریة
  .باشا النحاس مصطفى على التأثیر لمفاتیح امتالكھ خالل من سفینتھ یوجھ الذى الربان دور ویلعب الحزب

  فبرایر 4 بعد
 31 فى للزراعة وزیرا عین إذ ،1942 برایرف 4 وزارة تشكیل من أسابیع بعد الوزارة الدین سراج فؤاد دخول وجاء

 جمع ما وسرعان. الیوم علیھ ھى كالتى السعة من درجة على الوزارة اختصاص یكن فلم. متواضعة حقیبة وھى ،مارس
  ).1944 أكتوبر 8 – 1943یونیو 2( االجتماعیة الشئونو  الداخلیة ھما أخریین حقیبتین یده فى

 الوزارة سقوط حتى) نوفمبر 11 فى( المالیة معھا جمع ثم ،)1950 ینایر 12( للداخلیة وزیرا عین للوفد وزارة اخر وفى
  .األخیرة الوفدیة الوزارة فى السلطة من كبیر بقدر یتمتع كان وبذلك ،القاھرة حریق بعد 1952 ینایر 27 فى

 معھ جریناھاأ التى اللقاءات فى كثیرا فسھن جھدأ وإن( القصر مع المھادنة لسیاسة المھندس دور الدین سراج فؤاد لعب وقد
 ،المناورة فى والبراعة ،والدھاء ،الشخصیة وقوة والثراء الشباب من فلھ ،حدود بال الرجل طموح كان .)ذلك عكس لیثبت

 ،لدورا لھذا نفسھ الرجل وھیأ ،الحزب لزعامة المنتظر الوریث یبدو جعلھ ،وخارجھ الحزب داخل واسعا نفوذا أكسبھ ما
 عدوان مقاومة على العمل فى اختزل الذى للوفد النضالى التراث على الحفاظ یقتضى الزعامة إلى الوصول كان ولما

 أمور فى الواجھة بھذه الوفد یحتفظ أن على الدین سراج حرص فقد ،" األمة حقوق على الحفاظ"  و الدستور على الملك
 التى األمور عن التغاضى مع ،الشیوخ مجلس أعضاء وبعض الموظفین كبار بعض تعیین فى القصر برأى تتصل شكلیة
  .مسدود طریق إلى والقصر الوفد بین العالقة تصل ال حتى ،للقصر الحیویة بالمصالح تتصل

 ترید كانت الوزارة بأن ،ومفاسده الملك أطماع مواجھة فى الوفد حكومة جانب من التھاون ھذا الدین سراج فؤاد علل وقد
 إلغاء أن والحق ،السویس قناة فى اإلنجلیز ضد المسلح الكفاح وبدء 1936 معاھدة الغاء ھدف لتحقیق الحكم فى ستمراراال

 مع النحاس أبرمھا التى"  واالستقالل الشرف معاھدة"  أن الثانیة العالمیة الحرب اثبتت أن بعد شعبیا مطلبا كان المعاھدة
 فى الحكم لىإ الوفد مجىء كان بل ،مصر على وباال كانت ،الحرب زمن حرجة لحظة فى بنودھا لتنفیذ بھ وجئ ،بریطانیا

 الوفد نیات حسن على الملك طمأنة فى بارزا دورا الدین سراج لعب وقد ،معا والقصر االنجلیز برضاء 1950 ینایر
 على الوفد حرص تفید البریطانیة السفارة إلى إشارات أرسل كما ،ثابت كریم وبین بینھ تمت لقاءات فى للعرش واخالصھ
 – جانبھا من – بریطانیا وكانت. التفاوض طریق عن وبریطانیا مصر بین المعلقة للمشكالت نھائى حل إلى التوصل

 لیعود األخضر الضوء االنجلیز أضاء وبذلك. المصریة الوطنیة الحركة غضب یمتص جدید اتفاق إلى للتوصل تسعى
 النحاس مصطفى تشدد بسبب جدید اتفاق إلى التوصل عن عجزت الوفد حكومة ولكن. محددة ةمھم لتنفیذ الحكم إلى الوفد
 إقالة ھذا معنى وكان ،مسدود طریق إلى المفاوضات فوصلت ،خارجیتھ وزیر باشا الدین صالح محمد وصالبة باشا

 ،شعبیة من فقدتھ ما بعض تردادالس واحد طرف من 1936 معاھدة بإلغاء تقوم أن من مفر ھناك یكن فلم ،الوفد حكومة
 للوطنیة شھیدا الحكم من الوفد خرج ذلك فعل إن ألنھ ،اإللغاء مراسیم توقیع عن االمتناع على لیجرؤ الملك كان وما

 الملك بفساد منددة 1951 عام الشوارع مألت المعارضة نظمتھا التى المظاھرات أن وخاصة ،بالخیانة الملك ووصم
 بھ واجھت الذى العنف ورغم. الجماھیر تحریك على منھ أقدر أصبحت الوفد غیر أخرى سیاسیة قوى ورائھا وكانت

 ،الدین سراج الداخلیة وزیر على غضب الملك فإن ،المتظاھرین على النار إطالق حد بلغ والذى المظاھرات تلك الشرطة
  .لملكا بطرد – مرة ألول – نادت التى المظاھرات مواجھة فى بالتقصیر واتھمھ

  المسلح الكفاح
 كان فقد  تفادیھ تستطع لم تورطا فیھ وتورطت استدراجا الوفدیة الوزارة إلیھ استدرجت فقد ،القناة فى المسلح الكفاح أما

 وفى الثانیة العالمیة الحرب أیام الساحة على برزت التى الجدیدة السیاسیة القوى طرحتھ شعبیا مطلبا المسلح الكفاح
 وأفكار برامج من طرح فیما ذلك وتجلى ،الوطنى االستقالل تحقیق فى فشلھ ثبت الذى التفاوض ألسلوب لكبدی ،أعقابھا

 تلغى الوفد حكومة كادت وما. معھم والمتعاونین االحتالل جنود على المسلح االعتداء حوادث وفى ،الوطنیة الصحافة فى
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 المشاعر وغلبت"  الفدائیین كتائب"  تنظم وراحت ،المسلح احبالكف ةالجدید السیاسیة القوى تلك تنادت حتى ،المعاھدة
 بقدر كبیر مأزق فى االنجلیز أوقع مما فیھا العمل فتركوا ،السویس قناة فى البریطانیة بالقاعدة المصریین العمال الوطنیة

 الكفاح حركة تنظیم فى لحكومةا تدخل فكان ،یدھا من تخرج األمور بدأت إذ ،نفسھ المأزق فى نفسھا الوفد حكومة أوقع ما
 سبیال ،القاعدة غادروا الذین المصریین للعمال العمل فرص وتوفیر) الدین سراج وبراعة قدرات أبرز الذى( المسلح

 ،األزمة أثناء البریطانیة السفارة رجال ألحد الدین سراج فؤاد عنھ عبر ما وھو ،السیطرة تحت"  المسلح الكفاح"  بقاءإل
 القضیة لحل السلمیة السبل إال تنھج ال وأنھا ،الحتوائھا تسعى وأنھا"  الحوادث"  لتلك الحكومة ارتیاح عدم عن فأعرب

 االستعانة إلى الدین سراج فؤاد لجأ كما. المواجھة ولیس التفاوض بطریق بریطانیا مع تسویة إلى والوصول المصریة
 محمد الخارجیة وزیر ظھر وراء من( االنجلیز إلى مماثلة یةرسم غیر رسائل لنقل كافرى جیفرسون األمریكى بالسفیر
 شریكا الوفد حكومة جعل ،الحركة تلك نطاق واتساع ،المسلح الكفاح حركة احتواء عن الحكومة عجز ولكن). باشا صالح

 لشرطةا قوى تورط عن التغاضى إلى ذلك ودفعھ الحركة فصائل بعض مع التعاون فى الدین سراج دور واتسع ،فیھا
 الشرطة رجال وصمد) 1952 ینایر 25( االسماعیلیة محافظة مقر االنجلیز حاصر وعندما ،الفدائیین مساندة فى المصریة

 وسام أرفع القرار ھذا فكان ،رجل آخر حتى بالمقاومة أوامره الدین سراج أصدر متكافئة غیر معركة فى عنھا الدفاع فى
 إعالن فبمجرد ،الوزارة سقاطإل مبرر یجادإل التالى الیوم فى القاھرة بحریق كذل عجل وقد. السیاسى تاریخھ صدر على

  .1952 ینایر 27 فى الوزارة إقالة مرسوم الملك أصدر العرفیة األحكام

 باعتباره الدین سراج فؤاد إلى تھامالا أصبع توجیھ على حرصت واالنجلیز للملك الممالئة الصحافة أن بالذكر الجدیر ومن
 كانت عندما عمارة شراء صفقة یعقد كان أنھ وأشاعت ،القاھرة حریق عن نجمت التى الخسائر عن المسئول رالوزی

 للتغطیة فداء كبش واتخاذه ،الوفد زعامة وراثة فى الدین سراج آمال تبدید الدعایة ھذه من القصد وكان ،تحترق القاھرة
 على مادى دلیل وجود عدم رغم ورائھا كانت البریطانیة راتالمخاب أن البد ،مصر حق فى ارتكبت جریمة أخطر على
 من الملك براءة عن قیل ومھما ،مادیا دلیال وراءھا تترك ال المخابرات أجھزة وتنفذھا لھا تخطط التى العملیات ألن ذلك

 الدین سراج فؤاد تحمیل من القصد وكان ،فیھا بضلوعھ یشى الحوادث أثناء سلوكھ كان فقد المؤامرة ھذه فى االشتراك
 الوفد فى الدین لسراج البارز القیادى الدور حقیقة یعرف الجمیع كان فقد ،الوفد نعش فى االخیر المسمار دق المسئولیة
  .الحكم إلى للوصول علیھ الطریق تقطع للوفد إدانتھ تصبح ثم ومن ،والحكومة

 لقاء تم 1952 عام ربیع ففى ،بریطانیا مامأ الوفد ذمة ابراء واختار ،الوفد جراح لتضمید سعى الدین سراج فؤاد ولكن
 البریطانیة بالسفارة كبیر ومسئول الدین سراج بین) ترتیبھ فى بارزاً  دورا كافرى االمریكى السفیر لعب(  رسمى غیر

 یخدم لحكما إلى وصولھ نأو ،السیاسى االستقرار لتحقیق فعال كعنصر الوفد أھمیة تأكید على الدین سراج خاللھ حرص
 فى كطرف یصلح ال السیاسیة الساحة على حداً أ نأو ،حل دون المصریة المسألة بقاء من تستفید ال ألنھا،بریطانیا مصالح

 بالقاھرة رجلھا الیھا نقلھا التى الرسمیة غیر الرسالة تلك البریطانیة الخارجیة وحللت. الوفد سوى بریطانیا مع التفاوض
 بجدیة التعامل عن النظر صرفت ولذلك ،الثالثینیات فى لھ كانت التى بالمصداقیة یتمتع یعد لم فدالو نأ إلى منھا وانتھت

  .العرض ھذا مع

 لحسن إظھارا( الحكم على تعاقبت التى الوزارات یؤید – الدین سراج من بتوجیھ – الوفدیة االغلبیة ذو البرلمان وظل
  .وعسى لعل الوفد سلوك حسن إلى الملك لطمأنة اولةمح فى ،1952 مارس 24 فى المجلس حل حتى) النیة

  االحرار الضباط مع
 الزعامة ووراثة ،للحكم والعودة ،الوفد بعث فى الدین سراج ملأ على الطریق لیقطع 1952 یولیو 23 ثورة قیام وجاء

  .الوفدیة

 من بالتوجھ وسارعا ،عجل على ادافع ،الثورة قیام عند ورباأ فى معا الصیف جازةأ یقضیان الدین وسراج النحاس كان
 كان الدین سراج ولعل .شدید بفتور الضباط ھماھفواج ،الثورة قیادة مجلس إلى التھنئة لتقدیم الجیش قیادة لىإ المطار
 وجود اثناء للقائھ بعضھم جاء فقد ،الشبان الضباط اولئك من االقتراب فرصة ضیع انھ یعلم الذى اللقاء ھذا فى الوحید

 بامكانیة الضباط لھ ولمح - فیھ دوراً  اباظھ وجیھ لعب خاص ترتیب وفق – المسلح الكفاح معركة وخالل الحكم فى دالوف
 .ھدافھمأو وراءھم یقف ومن ،سمائھمأ معرفة على فقط حرص الدین سراج ولكن الجیش جانب من ما عمل على االقدام
 والء نأ یقین على كان نھأ) 1968 عام معھ لقاءاتنا فى( سنواتب ذلك بعد الضباط من البارد الموقف ذلك تبریر فى وقال

 من اختبارا عرضھم یكون نأ ویخشى الضباط ولئكأ نیات فى یتشكك كان نھأو ،خالف وأ شك موضع لیس للملك الجیش
  .الوفد لنیات القصر

 وبعض الدین سراج فؤاد الواعتق ،السیاسیة حزابألا إلغاء إلى دتأ التى بالصورة الحوادث عجلة مادارت وسرعان
 وتعرض .السیاسیة الحیاة فى دورھم على الستار إسدال بھدف السیاسى الفساد بتھمة للمحاكمة وتقدیمھم الوفد وزراء
 ذلك ولكن .)الحراسة – التأمینات – الملكیة تحدید(  اقتصادیة اجراءات من الثورة اتخذتھ ما لكل - بالطبع – الدین سراج

 فأعلن ،شكلیة دیمقراطیة اطار فى السیاسیة بالتعددیة یسمح نأ السادات قرر حتى كمراقب الحوادث بعةمتا عن یبعده لم
 بطلب اللیبرالیین من الوفدیین وغیر الوفدیین من مجموعة وتقدمت " الجدید الوفد حزب" لتكوین نیتھ عن الدین سراج

  .القضاء حكم واقره ،االحزاب لجنة رفضتھ الذى الحزب تأسیس
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  الموتورین منتدى
 لم ،أنفسھم الوفد رجال جانب من وأ السلطة جھزةأ وأ السادات جانب من سواء ،الوفد عودة صاحبت التى الضجة لكن

 على البعض اقترح یوم 1953 ینایر فى حزابألا الغاء قرار كشفھا التى المفقودة شعبیتھ استعادة  على الحزب تساعد
 التصدى یستطیع ال حداأ بأن لناصحیھ فاعتذر ،القرار ضد شعبیاً  احتجاجیاً  عمال یتزعم ان – شرناأ ما نحو على -النحاس
 1923 دستور طارإ فى السلطة مقاعد تداولت التى حزابألا من وغیره الوفد الثورة قطار ودھم .حركتھ لیوقف للقطار

 ثورة تراث یجتر " الجدید الوفد" خذأو ،بیاحز تنظیما منظمة جماھیریة قواعد بال قیادات - مرألا حقیقة فى – كانت ألنھا
  .1952 منذ مصر شھدتھا التى التغیرات حقیقة یدرك ان دون) یزال وال( 1919

 ماض على المترحمین یولیو ثورة من الموتورین یضم منتدى قامةإ بمثابة الدین سراج بزعامة الوفد عودة جاءت وھكذا
 بالوجود مكتفیة " القصر مھادنة" لعبة إلى عادت التى جریدتھ خالل من إال حدأ الحزب بوجود یحس یكاد وال سحیق

 علیھا عفى التى نفسھا باآللیات الحزب یوجھ الدین سراج ظل نأ عجب ومن ،السیاسیة الساحة على للحزب الرمزى
  .التاریخ لدروس استیعاب دون الزمن

 عبدالناصر ایجابیات حول علیھ طرح سؤال على دار 1984 ینایر 9 فى حرارألا لصحیفة الدین سراج لفؤاد تصریح ىفف
 23 حركة:  أوال ،خالف وأ مناقشة محل تكون نأ یمكن خرىألا شیاءألوا ..المناقشة تقبالن ال حقیقتین ھناك ان" : قال

 ھذا بعض على تحفظ لى ولكن المصرى المجتمع فى كبیراً  تغییرا حدثتأ اشكاالت فى ندخل ال حتى یولیو ثورة او یولیو
  .التغییر

 الحقبة دانةإ عن الوفد صحیفة تكف ولم" ..علیھا تحفظ ایضاً  لى ولكن بھا التسلیم یجب حقیقة التصنیع حركة: ثانیا
 والتضخیم سلبیاتھا على والتركیز ،الثورة منجزات كل على التراب وإھالة " والسلب النھب ثورة" عن والحدیث الناصریة

  .فیھا

 واخرأ فى نشاطھ تجمید إلى اضطر حتى خنقھ محاوال " الجدید الوفد" حول حصار ضرب من السادات بھ ماقام ورغم
 لسان على – ووصفھم 1981 سبتمبر فى لالعتقال الحزب قیادات وبعض الدین سراج فؤاد تعرض عن فضالً  ،یامھأ

 الناصریة للحقبة " الجدید فدالو" خصومة فإن ،اعتقالھم لتبریر مةألا على مذاع خطاب فى وصافألا بأبشع - السادات
 ونجاحھا الوفد قیادات مصالح ضرب فى یولیو ثورة ثرأ عمق یعكس مما للسادات خصومتھم مراراً  تفوق الناصر وعبد

 .اقدامھ تحت من البساط سحب فى

 


