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   ملك شعبیة وصناعة  حسین حسنى 
   

   د. رءوف عباس :لمقب

  2002إبریل  26

 یكتبھا التي اتكرالمذ ندرة المعاصر مصر تاریخ ھراظو أبرز من لعل
 القرار، صناعة دائرة تدخل التى المناصب بصحاأو السیاسة، رجال
 الحدیثة ةولالد في والسلطة السیاسة رجال عادة علیھ جرت بما قیاسا

 أدوارا لعبوا الذین ساستھ لنا كتر لذىا بالعراق قیاسا تىح وأ لعالمبا
 بین من تعد فالمذكرات المذكرات، من العدید الثورة قبل السلطة في

 وھي المعاصر، التاریخ كتابة عند باحثلا علیھا یعتمد التي. المصادر
 وأدناھا الیومیات، اھعالأ األھمیة ثیح من درجات ثثال ادورھب
 وقوع عند صاحبھا ھابیكت فاألولي المذكرات، وبینھما ت،ریاكلذا

 دومحم زغلول عدس كتبة ما الیومیات من ینا ولد بأول، أوال الحدث
 من تھ، یومیا علي اعتمادا صاحبھا یكتبھا تيلا فتلك المذكرات أما فرید
 أما باشا، یوسف حسن ومذكرات شابا ھیكل سینح محمد مذكرات ذلك

 فیھا یعتصر ،عدهتقا علي فترة مرور بعد صاحبھا فیكتبھا  ،الذكریات
 یخلط وأ واضحة، الماضي صور استرجاع عن یعجز قد ،امكدود اذھن
    لبعضا وبعضھا الحوادث بین

 فیما تھ یومیا على اعتماده إلى ضمنا أو صراحة یریش ال - فاروق للملك الخاص السكرتیر - باشا سنىح حسینرغم أن و 
 ، 1985 مارس وھو المذكرات ابھ لیصدر كتبھا التى المقدمة تأریخ عدا فیما تھ، مذكرا كتب ىمتدد یح لم كما كتب،
 یذكرھا التى الصغیرة التفاصیل لدقة تقدیر، أقل على القرن بربع التاریخ ذلك قبل كتبت بأنھا توحى المذكرات ءةقرا ولكن

 فى أشار فقد العلمى، التكوین بحكم مؤرخ أنھ اصةوخ التفاصیل تلك تذكر على أعانتھ بیومیات احتفظ ولعلھ صاحبھا،
 على فاعتمد أحداث من مباشرة یسمعھ ولم یره لم فیما وخاصة وحدھا، الذاكرة على یعتمد لم أنھ للمذكرات مقدمتھ

 كتبھا بیومیات استعان قد یكون أن فالبد عیان، شاھد فیھ یكن لم فیما باشا ھیكل حسین دومحم باشا یوسف حسن مذكرات
  . وقائع من فیھ طرفا كان ما كتابةل قبل من

 فیھ نشأ الذى االجتماعى والمحیط ھئلتعا عن حسنى حسین یحدثنا ال كتاب فى نشرھا بغرض مذكرات كتبوا ممن رهغیوك 
 )أیامھ فى( حسین طھ مثل مثقفینا كبار بعض فعل ما نحو وعلى عادة، بغرال فى راتالمذك كتاب یفعل ما نحو على

 تحدید فى بارزا دورا عبتل الفرد فتنشئھ  ).ظھره على حملة الذى التاریخ فى( یسعو وسید  )حیاتھ فى( نأمی أحمدو
 لكتابة  باشا یوسف حسن على معى ألح یاسین السید صدیقى أن للتاریخ كرذأ أن الطریف من ولعل شخصیتھ، مالمح

 مسودات  ءةبقرا لى وسمح تردد، بعد لنا فاستجاب ،إلستراتیجیةوا السیاسیة الدراسات بمركز امعن كان أیام ذكراتھم
 هللا رحمة رده فكان فیھا بالكتابة إقناعھ حاولت ثاوعب وتكوینھ، أتھنش لىإ اإلشارة من خلوا فكانت ،كتابتھا بعد المذكرات

 الملكى لدیوانا عن فیھ یحدثنا فصال یعقد أن لرجائى  - فقط - واستجاب للقارئ، فائدة ذلك فى یكون أن مستنكرا سلبیا
  . تجربتھ واقع من كمؤسسة

 الوطنى بالحزب المعجبین كأحد فحسب، السیاسى نھیتكو عن إال بالحدیث یھتم فلم نفسھ، الشىء حسنى حسین فعل وقد 
 األولى، العالمیة الحرب قبل الحزب صفوف فى السیاسى العمل فى انخراطھ وعن فرید، دومحم كامل مصطفى وزعیمیھ

 بمناسبة مصر، على الحمایة إعالن بعد الحزب شباب من غیره مع اللاالحت سلطات ید على عتقاللال عرضة الذى
 فى وزامل ،1917 ینایر فى عنھ أفرج حتى  1915 صیف من معتقال فظل كامل، حسین السلطان الغتیال الفاشلة المحاولة

فاروق أدمن المالھى والقمار بعد إكتشاف 
  عالقة أمھ وأحمد حسنین باشا

د وأحم والنمیمة التملق یعشقى ماھر عل 
 وساردأن لیاسثابت وإ وكریم حسنین

  الملك مجون عن مسئولون

رتیر الخاص للملك طلب من حاخام السك
الیھود فى مصر إقناع الیھود بإقامة دولة 

  متحدة مع الفلسطینیین یرأسھا یھودى!

السراى إستعان منذ أیام الملك فؤاد بعناصر 
 من الحزب الوطنى لمناوأة الوفد!
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 وبعض بل واألتراك، والشوام، ودانیینالس من االعتقال حركة شملتھم ممن وغیرھم الوطنى، الحزب كوادر المعتقل
  .األلمان

 واستطاع النھائیة، بالسنة كانو اعتقالھ، عند امنھ فصل التى االعلی المعلمین رسةمدب قیده أعاد معتقل،لا من خروجھ وبعد 
 من كانت خاصة بمدرسة مدرسا بھ التحق عمل أول كانو ،) 1917(  نفسھ العام فى بتفوق التخرج امتحان یجتاز أن

 لكلیة عمید أول(  فھمى سید الدكتور دارتھاإ یتولى كان التى نویةالثا اإلعدادیة المدرسة ھى الوطنى الحزب آتمنش
 دومحم الزیات، حسن وأحمد سلیم، كامل محمد المدرسین زمالئھ  بین من كانو ،)بعد فیما المصریة بالجامعة الھندسة
  . العشرین نالقر فى المصریین المثقفین أبرز من وجمیعھم كامل، ویوسف جالل،

 اسم تحت السلطانیة األوقاف أتھاأنش التى الثانویة المدرسة فى لیعمل المدرسة ھذه ترك أن لبث ما حسنى، حسین ولكن 
 تلكب خیللتار كمدرس عملة أن ویذكر "سماعیلإ الخدیو مدرسة" بعد فیما وأصبحت ،"السلطانیة الثانویة المدرسة"

 صحیفة فى بالكتابة  -  دئذعن – ثقافىلا العمل فى وشارك. الصادقة الوطنیة دروس التالمیذ قینتل ىعل ساعده المدرسة
 یكلھ حسین محمد أمثال من البارزین المثقفین من نخبة أقالم تجتذب وكانت الحدیث، للفكر منارا كانت التى "السفور"

 ختاروا.  مھوغیر .حدید أبو فرید دومحم ین،أم وأحمد الزیات، حسن وأحمد عزمى، ومحمود زكى، أحمد والدكتور
 فى المقاالت من أخرى سلسلة كتب كما ، " عیوبنا" عنوان تحت االجتماعى النقد فى مقاالت سلسلة كتبی أن حسنى حسین
  .امنھ المستفادة والدروس التاریخ فلسفة

 من كان كما ین،لمالمع نقابة مشروع لوضع شكلت التى التمھیدیة اللجان فى حسنى حسین شارك األیام تلك غضون وفى 
 بالحزب مستمرة لتھص توظل. مصر فى والثقافة فكرال أساطین تمض التى "نشروال والترجمة التألیف لجنة مؤسسى"

 للمندوب) فھمى العزیز وعبد شعراوى ىعلو ولغلز سعد( الثالثة للزعماء الشھیرة المقابلة بعد الحرب نھایة عند الوطنى
 سماعیلإ الدكتور عیادة فى تتم الوطنى الحزب كوادر اجتماعات كانت حیث   ،1918 نوفمبر  13 فى نىالبریطا السامى
 نوانبع كتیب بطبع الحزب قام وقد  ،األوبرا یدانمب  )كامل حسین السلطان قرینة ملك للسلطانة الخاص الطبیب( صدقى

 فى أیضا شارك الذى حسنى حسین بینھم  من كانو أعضائھ طریق عن النسخ من ركثیال بتوزیع قام ،"المصریة القضیة"
 سرادق تنظیم فى وشارك المعلمین، مظاھرة یقدم الذى العلم بتصمیم امقو المعلمین من غیره مع  1919 ثورة راتھمظا

 تبرعف( مصر لىإ الجثمان نقل عن تقاعسھ للوفد ینس ولم مصر، لىإ فرید محمد جثمان نقل بمناسبة أقیم الذى العزاء
 انعكس جرحا) الوطنى الحزب شباب من وغیره( حسنى حسین نفس فى ترك مما ،)بذلك بالشرقیة التاجر عفیفى یلخل

 لىإ ضافةإ یومیة مقاالت لھ فكانت الحزب، جریدة ،"المصرى اللواء" تحریر فى شارك كما. الوفد من موقفة على
 القضاة من أصبح الذى( البھنساوى كامل محمد أمثال من الشباب من غیره مع للطبع الجریدة إعداد ىعل اإلشراف
 طریق عن دھاأوو الجریدة محاربة فى الوفد لعبة الذى الدور وسجل سعید، خیرى أحمد والصحفى ،)بعد فیما البارزین
  . توزیع دون اردھ على التوزیع متعھد تحریض

). بعد فیما الملكى ثم( طانىالسل بالدیوان لتھص بدایة السلطانیة فقاألول التابعة رسةدبالم مدرسا حسنى حسین عمل كان 
 بجامعة لاللتحاق عام لمدة دراسیة جازةإ ىعل الملكیة باألوقاف التعلیم إدارة من یحصل أن  1922 صیف فى واستطاع
 حصل وقد "المصریة والسیاسة السویس قناة" موضوع فى التاریخ فى الدكتوراه درجة على للحصول فرنسا فى مونبلییھ

 ولم .،"وفؤادى طرىخا فى أبدا الماثلة مصر، وطنى" لىإ الرسالة یھدى أن ختاروا  ،1923 دیسمبر فى رجةالد ىعل
 ولغلز سعد استقبال وشاركھم بمونبلییھ، المصریین الطلبة جمعیة اللخ من السیاسى نشاطھ ممارسة عن راسةدال لھغتش

 مبدأ لوح  -الطالب مع لقاء فى - معھ وتحدث ،)مالطاب منفاه من بالسفر لھ السماح بعد( لونوط لىإ ولھصو عند باشا
 الذى باألسلوب إعجابھ أبدى ولكنة ذلك، ىع اعتراضھ ولغلز سعد وأبدى ،الجالء بعد إال مفاوضة "ال « الوطنى الحزب

 یفعلھ لم ام ھوو كتوراه،للد رسالتھ من بنسخة یوافیھ أن منھ وطلب نظره، وجھة عرض فى حسنى حسین مھداستخ
  . الوطنى والحزب الوفد بین العالقة تءسا بعدما مصر إلى تھ عود بعد المذكرات حبصا

 باشا نجیب محمد لىإ مذكرة عیرف أن -  1923 دیسمبر فى مصر لىإ تھ عود بعد -  حسنى حسین الدكتور حرص وقد 
 األوربیة األرشیفات  فى صرم بتاریخ تعلق ما نقل الملكى الدیوان ىعل فیھا اقترح ،)الملكیة واألوقاف الخاصة ناظر(

 نیالمرشح من حسنى حسین كانو. مصر یخبتار فؤاد احمد الملك اھتمام من یعلمھ لما ،وىالنمسا األرشیف وخاصة
 جاء ما تنفیذب قام لذى ا ،"ساماركو"  اإلیطالى المستشرق بھ عین الذى المنصب وھو الملكى، القصرب. مكتبةلل نامیأ یینللتع

 الخاصة األوربیة الوثائق من جمعت التى الصور من الملكیة الوثائق دارب إلفرنجىا القسم فأنشأ ،حسنى حسین ذكرةمب
  .بمصر

 فى النظر مقترحا باشا نجیب بمحمد االتصال حسنى حسین عاود بالوثائق، الخاصة للمذكرة بالنسبة تم ما لمعرفة عیاسو 
 یستطیع حتى التاریخى األرشیف یوجد حیث الكبرى أوریا معواص حدىإب تعیینھ یتم أن ىعل الخارجیة وزارة لىإ لھقن

 ،ئفوج الطلب صاحب ولكن. علیھ وافقف الملك، على عرض المعنى بھذا طلبا وقدم ،نسخھا یجب التى الوثائق تحدید
 ذىال  باشا نشأت لىإ ذلك ىزوع "أزمیر فى مصر لقنصلیة باشكاتب" بتعیینھ)  1925 فبرایر فى( الخارجیة قرار بصدور
 مدینة فى قنصال أصبح   1928 سبتمبر وفى إلیھ، الرجوع دون الملك لىإ مباشرة المذكرة باشا نجیب یرفع نساءه أ
 الیمن إمام لىإ فؤاد الملك من رسالة بنقل كلف حیث ،)  1929 فبرایر( رةھللقا استدعاء برقیة تلقى أن لبث وما نابولى،

 توفتح الملك، دیرتق ت لقی التى للمھمة أدائھ وبعد قبل مرتین فؤاد لملكا لقاء لھ وأتاحت بالنجاح، كللت مھمة ىھو
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 األول األمین زامل ناكھو األمناء كبیر بدیوان) 1930  عام (یونیو  القصر بخدمة لاللتحاق حسنى حسین أمام الطریق
  . فاروق للملك خاصا سكرتیرا العمل لىإ قاده الذى الدرب على روسا بك، حسنین أحمد

 إمام لىإ فؤاد الملك رسالة لتسلیم رشحھ عندما للقصر حسنى حسین قدم الذى وھ) الخارجیة وزیر( باشا عفیفى حافظ كان 
 الوطنى الحزب كوادر من فیفىع حافظ كان فقد ، ذلك فى غرابة وال القصر، خدمة فى الدخول مفتاح بذلك فأعطاه الیمن،

 ذلك أن وخاصة القصر، على اخافی الماضى ھذا یكن ولم. بالحز اءنشط كأحد جیدا حسنى حسین -بالطبع -ویعرف
 لىإ الحاجة لىإ مرجعة كان لیھ،إ الوطنى الحزب كوادر القصر تقریب ولكن. الحرب أیام المعتقلین بین من كان الشاب
 فى السیاسى الصراع معالم فیھ تدتحد وقت فى المصریة، القضیة لحل بمنھجھ ویضیقون للوفد، العداء یضمرون رجال
 عجب ومن. الدستوریة االنقالبات سلسلة لىإ قادت التى الدستوریة المعركة فى - عندئذ– وتجلت والقصر، الوفد بین مصر

 عاصرھا التى الطاحنة السیاسیة األزمة كتل لىإ بعید أو قریب من یشیر فال مطبقا، صمتا المذكرات صاحب یصمت أن
 غیره بین زكاه قد تركیة أصول ذات ارستقراطیة عائلة لىإ حسنى حسین انتماء أن ریب وال. القصر أقدامھ وطأت منذ
 ولكن. المناصب ھذه مثل لغلش وحدھا یھ الكفاءةف تكفى ال مجتمع فى القصر، خدمة فى للدخول الوطنى الحزب شباب من
  . القصر خدمة فى الدخول عن الحدیث عند المذكرات سطور عن غابت االعتبارات ھذه

 لنظام غییرهت سوى) سنوات ست حوالى( فؤاد الملك عھد فى دیوانبال نشاطھ عن الیسیر نذرال إال حسنى حسین یذكر وال 
 ملك نویلعما الملك یمنح بأن اقتراحھ ثم الكاتبة، آللة ا ىعل النسخ لىإ الید خط من الملك ىعل تعرض التى المذكرات كتابة

 والمضیف، الضیف استحسان فصاد اقتراح وھو لمصر، زیارتھ عند المصریة الجامعة من الفخریة الدكتوراه ایطالیا
 لنفسھ الفخریة كتوراهالد الضیف منح اقتراح ذلك فى بما الزیارة برنامج إلعداد بذل الذى الجھد نسب األمناء كبیر ولكن
 تغییر وعوق لوال ذلك یتحقق وكاد الخارجیة، وزارة لىإ النقل فى كرفی وجعلھ ءهأسا مما المذكرات، لصاحب ولیس

 ولى من االقتراب لھ لیقدر بالقصر، یعمل فاستمر ، بوزارتھ  لقبولھ مستعدا كان الذى الخارجیة وزیر فیھ خرج وزارى
  ) .  1936 أبریل  26( فؤاد الملك وفاة بعد فاروق العھد

   ئتالف السیاسىاإل 
 االقتراب أن فرأى عمره، من عشرة ةعالساب لغیب لم فتى - عندئذ - كان الذى بفاروق خاصا ھتماماإ حسنى حسین أبدى فقد 

 ثقة یكسب حتى الصبى، الملك نفس فى الدینیة والقیم الوطنیة المبادئ غرس لھ یتیح) حسنین بأحمد لتھص طریق عن( منھ
 اھب قام التى الرحلة فى -الحاشیة ضمن- مشاركتھ خالل من واستطاع أمال من علیھ تعلقھ ما یحقق بما بالده فیخدم شعبھ

 فى ابأور لىإ بھا قام التى الرحلة وكذلك) نیلیة بباخرة( وتاریخھا بالده حضارة على والتعرف الصعید لزیارة فاروق
 من البالد تنشده بما تتعلق أفكار من مسامعھ على طرحة بما اھتمامھ یجذب وأن الملك، من یقترب أن ، 1936 صیف

 الصیغة أن وأقنعة األحزاب، فوق یعلو بل الحزبى، الصراع فى طیتور أال یجب الذى للملك بتقالمر والدور إصالح،
 من غیره دون بالحكم حزب ینفرد أال یجب إذ السیاسى االئتالف ھو والنھضة التحرر لىإ یتطلع كمصر بلد لحكم المالئمة

  - دائما– كانت بل دید،ج فیھا یكن فلم فؤاد، أیام منذ القصر رؤیة عن تعبر كانت األخیرة الفكرة ھذه أن والحق األحزاب،
 مصر میةھأ لىإ الصبى الملك نبھ كذلك. أكیدھاوت الفكرة دعم أراد حسنى حسین نأفك والقصر، الوفد بین الصراع محور

 سلوكھ خالل من إلقلیمىا مصر مركز لىع الحفاظ على الملك حرص وجوب ثم ومن واإلسالمى، العربى العالمین فى
 بأحد أسبوع كل الجمعة صالة الملك أداء فكرة صاحب كان إنھ ویقول الدینیة، رشعائال بإقامة اھتماما فیبدى الشخصى،

  .شعبیة من العرش صاحب على ذلك یضفیھ لما الكبرى، المساجد

 تقلده فور لھ خاصا سكرتیرا جعلھ بأن حسنى حسین بینو بینة دارت التى باألحادیث أثرهوت إعجابھ عن قوفار وعبر 
  . الھجرى تقویمبال عشرة ثامنةال سن ھبلوغ بعد منصبة ممھا

 فھو الصبى، الملك حیاة من الباكرة األیام تلك فى حسنى حسین لعبة الذى الخطیر الدور عن المذكرات تكشف وھنا 
 بین أزمة أول فى سببا كانت التى لىع محمد لسیف الملك وتقلد األزھر، شیخ بحضور بالقلعة یجالتتو مراسم فكرة صاحب

 فھل" الدستور أحكام) الوفد نظر وجھة من( تناقض رمزیة سیاسیة معان من تضیفھ لما الملك تتویج قبل رشوالع الوفد
  ! ؟الوفد لتھمیش دور فاروق یعد ) الوطنى الحزب رجل( حسنى حسین كان

 الذى( ربالتقا فكرة صاحب كان حسنى حسین أن وخاصة النتیجة، بھذه یخرج أن البد ثاقبة بعین ذكراتلما یقرأ من إن 
 اقتراب وراء كان الذى فھو القصر، حكومات بعض فى طرفا الوطنى الحزب جعل ىذوال) ھمھف فى المؤرخون حار

 الرحمن عبد راستوزاو رهااستوز وراء كان وكذلك القصر من) الوطنى الحزب رئیس( باشا رمضان حافظ محمد
  . المذكرات فى صراحة ذلك لىإ یشر لم وان الرافعى،

 الصعید فعلى. وإقلیمیا محلیا الدین استخدام خالل من علیھ الشعبیة إضفاء ومحاولة الملك صورة تلمیع وراء كان كذلك 
 والیاس ثابت كریم( "الرسمیة غیر الحاشیة" تھفجر حتى أسبوعیا الجمعة لصالة الملك بمتابعة مھتما ظل المحلى

 إفطار وجبة دیموتق ،الكریم القران بتالوة رمضان لیالى حیاءبإ القصر احتفال وراء كانو ، خرآ اتجاه فى بعیدا) اندراوس
 الوةت سوى لملكا حكم من األخیرة السنوات فى منھ یبق لم تقلید وھو ملكلا ویفتتحھا االجتماعیة الفئات إحدى إلیھا تدعى
  . القصر اروأس لىع المعلقة الصوت مكبرات من الناس لیسمعھ نآالقر
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 لھم الفرصة وإتاحة الوافدین المسلمین الطالب برعایة الملك اھتمام وراء حسنى حسین نكا اإلقلیمى، الصعید وعلى 
 ورعایة بل السودانیین، الطلبة برعایة االھتمام وكذلك ، لھم اإلقامة وتوفیر ،المصریة والمدارس ھرألزبا بااللتحاق

  . لھم السرى الدعم وتقدیم السودانیة الوطنیة ةالحرك أقطاب

 الجمعیة بإنشاء الملك نعأقف العلمیة، الجمعیات وبعض والعلمیة یةثقافال المشروعات لبعض الملك رعایة اءور كان كذلك 
 التى اإلیجابیة الثقافیة األنشطة بعض من ذلك غیر إلى القصر رجال أحد برئاسة)  1945 عام( التاریخیة ساتدرالل الملكیة

  . راجألدا حبیس یظل أن اآلخر لبعضھاو ینجز أن لبعضھا قدر

 التى الصدمة إلى الخاص سكرتیره أراده الذى ذلك غیر اتجاه فى تحول من الملك أصاب ما المذكرات صاحب ویرجع 
 فى فكر) غضبھ ورةث فى( أنھ حتى نازلى الملكة وأمة باشا حسنین احمد رائده بین العالقة اكتشف عندما قوفار أصابت

 بتشكیل یكلفھ وكاد للدیوان رئیسا وجعلھ بل حسنین، بأحمد الملك احتفظ ماذال حسنى حسین لنا سرفی ال ذلك ومع  ،ھماتلق
 التكلیف مراسم فظلت االنجلیز موافقة عدم لوال  1942 فبرایر  4 حادث بعد شكلت التى الوفد وزارة تخلف التى الوزارة

  . الدیوان أضابیر حبیسة الوزارى والتشكیل

 العالمیة الحرب فى البریطانى العام للقائد سكرتیرا كان االنجلیز رجل فھو حسنین، ألحمد متناقضة صورة یرسم ووھ 
 القصر خدمة فى دخل ولكنة ،المعتق حسنى حسین كان عندما بالداخلیة مفتشا وكان انجلیزیة، عسكریة بدلھ یرتدى األولى،

 لھا فؤاد كراھیة عن معروف ھو وما) لفؤاد السابقة الزوجة( شویكار بنت من واجھز رغم فؤاد الملك عند الحظوة لاون
 حسنین أحمد ضمنا مویتھ  .لھ رائدا وجعلھ وتدریبھ تعلیمة أمر إلیھ واسند ده،ول على فاروق ائتمنھ وقد  ،اولذویھ

 أمین مصطفى ھرع فعندما ،1942 فبرایر 4 حادث من مریبا موقفا لھ بأن ضمنا ویتھمھ بل ،كالمل مجون عن لمسئولیةاب
 لو الملك لعزل دةعال یعدون اإلنجلیز أن )باشا سرى حسین وزارة استقالة عشیة( لكلما مسامعل یوصل أن یرید القصر إلى

 إلیھ لھاقین أن یشأ ولم للملك المعلومات ھذه بإبالغ الخاص السكرتیر حسنین أحمد كلف الوزارة، إلى باشا ماھر على أعاد
 إیجابیة بصورة ثحدیت المذكرات من أخرى مواقع وفى. للوزارة ماھر على إعادة فى كرفی ال الملك أن ھعلم رغم بنفسھ

  . حسنین أحمد عن

 نیھذأ وتفتح التملق یعشق فھو الملكى، الدیوان رئاسة تولى عندما ماھر علىل أیضا سلبیة صورة المذكرات صاحب ویرسم 
 من( مناسبة سیاسة اتبع للوزارة رئیسا كان عندما ولكنة. خاللھ من إال بالملك الحاشیة رجال یتصل أن یقبل الو للنمیمة،

 .القصر مصالح ىعل حریصا كانو الوفد تجاه ) حسنى حسین نظر وجھة

 ىذوال) اندراوس یاسوال ثابت كریم( الرسمیة غیر الحاشیة لعبتھ الذى التخریبى الدور عن بمرارة حسنى سینح ویتحدث 
 بالمیل اتھامھ من ویخفف األجانب أمام شعبیة یكسبھ ذلك أن ةبحج ارمالق ولعبة المالھى فى للسھر الملك إدمان إلى أدى
 المصاریف من مرتبا یتقاضون ممن ألنھ صحفیا مستشارا ثابت كریم تعیین بعدم الملك نصح أنھ ویذكر.  النازى نحو

 نفوذ اتساع ىأد وقد. للنصح یستجب لم الملك ولكن. لھم والء ال ھؤالء ثلوم  ،ذمتھم یبیعون ممن أى للداخلیة، السریة
 الخدم اللخ من معھ تتعامل أصبحت التى الرسمیة حاشیتھ عن تماما الملك عزل إلى اندراوس یاسوال ثابت كریم

 الملك تجعل حاجة ھناك تكن لم ما األنفس، بشق إال الملك یرى الخاص السكرتیر یعد فلم ،)لشماشرجیة(ا الخصوصیین
  . أخرى أحیان فى اھتماما النصیحة یعیر وال أحیانا، إلیھ فیستمع لھ، صحنال لبذ الملك قابل مالك وھو  ،ما ألمر یستدعیھ

 فى التورط عدم تقریبا، بأسبوعین 1948 فلسطین حرب قبل للملك الخاص السكرتیر قدمھا التى األخیرة النصائح ومن 
 الیھود قناعإ واقترح. اإلقلیمى مصر بمركز یضر مما ھزیمتھ وخشیة المصرى، الجیش لضعف نظرا الحرب

 حاخام ناحوم حاییم بوساطة )العبریة الجامعة رئیس(  صھیونى غیر یھودى یرأسھا اتحادیة دولة بإقامة والفلسطینیین
 مع تحدث أنھ المذكرات صاحب ویقول. االقتراح ھذا حول ناحوم حاییم مع بالحدیث الملك لھ وأذن. مصر فى الیھود
 النإع بعد بالفعل قامت الحرب ولكن. وأمریكا وفرنسا بفلسطین الشأن ىوذ على بعرضھا ووعد المھمةب فرحب ناحوم

  .  نتیجة إلى ناحوم حاییم یتوصل أن وند سرائیلإ قیام

 طرحة الذى بالرأى جدى اقتناع دون الخاص سكرتیره سایر قد الحرب دخول فى لھ خیار ال كان الذى افاروق أن یبدوو 
  .  ولیادو قلیمیاإ مالئم یرغ وقت فى جاء الطرح أن وخاصة  ،علیھ

 لصعیدینا على شیةالحا الجر بین سادت التى والعالقات  ،القصر داخل العمل جو لىع ضوءلا تلقى والمذكرات 
 فى واغفبال لھ، خاصا سكرتیرا تعیینھ الملك قرار بالقصر العاملون قابل كیف حسنى حسین فیذكر واألخالقى، االجتماعى

 مستوى إلى التاریخیة األھمیة حیث من ترقى ال ولكنھا یصافحھ عندما یده تقبیل على یصر كان بعضھم أن حتى تملقھ
 جوانب عن تكشف اأنھ غیر السیاسى، المشھد على أوسع إطالعا لھ یتیح مركز فى كان الذى باشا یوسف حسن مذكرات

 خاصلا السكرتیر اختصاص فى دخلت التى السودانیة وطنیةلا بالحركة القصر عالقة ثلم یوسف، حسن عند نجدھا ال
  .للملك

  


