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  ٢٠٠٧أكتوبر  ١١
  

ً علي عقب بعد فرض وزارة  المؤرخ: رؤوف عباس: فاروق انقلب رأسا
  النحاس

 
ً لكن ھ قرأ الدكتور رؤوف عباس، أستاذ التاریخ، لم یشاھد المسلسل أیضا

 كتاب الدكتورة لطیفة سالم، واتفق مع ما ورد فیھ.
 
ً: إن شخصیة فاروق نفسھ شخصیة تستحق الجدل   وأضاف أیضا

 ً والخالف، خاصة إذا وضعنا في االعتبار عوامل التنشئة األولي، فضال
 ً عن أنھ قد جلس علي عرش المملكة وكان عمره ـ آنذاك ـ ستة عشر عاما

ً سواء بین إنجلترا  (وفق التقویم المیالدي) وكان حظھ من التعلیم محدودا
ً علي نحو یؤھلھ لكي یكون  أو مصر، وما حصلھ من العلم لم یكن كافیا

ً بشكل كاف،   ملكا
 

وقال الدكتور رؤوف: ولذلك فلقد كان لرجال القصر في ھذه الفترة دور 
قرار كبیر وھم ذاتھم كانوا رجال والده بل كانوا في ھذه الفترة ھم صناع ال

ومنھم حسن حسني باشا سكرتیر الملك الخاص، والذي كان ینحدر من 
ً علي دكتوراه  أسرة مرتبطة بالعرش ذات أصول تركیة، كما كان حاصال

 في التاریخ الحدیث من فرنسا،
 
ً بطبیعتھ، ف»الملك الصالح«وھذا الرجل ھو الذي كان وراء فكرة   كان ، لیحببھ إلي الناس باعتبار شعب مصر متدینا

ً علي أداء صالة الجمعة  ً علي ھذا فقد كان الملك حریصا حسن حسني بذلك یراھن علي الورقة الرابحة، ولذلك وبناء
في رمضان ویقیم الحفالت الدینیة في سرادقات ویدعو إلیھا سائر طوائف الشعب، والتي كان یحرص فاروق علي 

 حضورھا لدقائق في البدایة ثم ینصرف.
 

ت مع بزوغ سلطات رجال القصر أكثر، وأعني حسن یوسف باشا، ثم حافظ عفیفي رئیس وھذه الصفحة انطو
الدیوان، ویذكر أن حافظ عفیفي ھذه اللقطة الكاتب محمد حسنین ھیكل بعد قیام الثورة وضمھ إلي مركز التاریخ في 

أن حدثت نقطة التحول الجوھریة وأصیب والذي أصبح مركز الدراسات السیاسیة واالستراتیجیة، إلي » األھرام«
فاروق باإلحباط ألن اإلنجلیز فرضوا علیھ وزارة النحاس بالقوة، فاعتراه ما یشبھ االنكسار، ودخل في عالقة مع 

ً في انتصارھم لكن ھذا لم یحدث..  األلمان أمال
 
س، وھو تاجر باألساس، ولم یكن ثم أحس أنھ أصبح ألعوبة، وفي ھذا الوقت اقترب منھ كریم ثابت، وإلیاس أندراو 

لكلیھما في البدایة مناصب رسمیة، لكنھ حرص علي تصعیدھما وتصعید نفوذھما داخل القصر، مما طغي علي 
الحضور السیاسي للرجال الرسمیین في البالط، وأتصور أن الصفحة الثانیة من حیاة فاروق كان المسؤول عنھا كریم 

لملك فؤاد، والتي أفسدتھ من حیث عالقاتھ النسائیة، فوجدنا فاروق في صورة ثابت ھو وشویكار الزوجة األولي ل
 أخري مختلفة عن البدایات.

 
وأستطیع القول أن حادث فبرایر كان مثل نقطة التحول، كما كان فاروق في مرحلتھ الثانیة ضحیة لعبة التوازنات 

ً أن فاروق ذاتھ قال: البریطانیة، ومورست علیھ في ھذه الفترة مجموعة من الضغوط.. و إن العالم «من المدھش مثال

 
 الملك الناضج
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كلھ مش حایفضل فیھ غیر خمسة ملوك، ملك إنجلترا واألربعة ملوك الموجودون في ورق الكوتشینة أي أنھ كان یعتقد 
 أنھ آخر الملوك في مصر.

 
بفساد الیوم سنكتشف أنھ  وحین نتحدث عن الفساد في عھد فاروق أو لنقل القسم الثاني من فترة حكمھ فإننا لو قارناه

كان بیلعب في أبوملیم، فكان یحصل علي المال عبر منح األلقاب وعبر الصفقات التي كان یعقدھا لھ إلیاس أندراوس 
الذي كان مستشاره المالي.. وعاش آخرفترة من حكمھ بالطول والعرض ولذلك فقد تھیأ لتحقق توقعاتھ إذ فتح لنفسھ 

ً في الخارج.  حسابا
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