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 سرية حياة 
 حممود أمني العامل

 
 نبذة عن حياته

 فرباير يف حي الدرب األمحر يف القاهرة. 18ولد يف  -
 اب الشيخ السعدين يف مدخل حارة السكرية.بدأ دراسته االوىل يف كت   -

مدرسة اإلمساعيلية الثانوية مث يف مدرسة الرضوانية االولية يف حي القرية، مث يف مدرسة النحاسني االبتدائية حبي اجلمالية، مث يف 
 األهلية حبي السيدة زينب، مث مدرسة احللمية الثانوية ابلقرب من حي القلعة.

جامعققة فققااد االول رالقققاهرة اليققوعل، ح ققل علقق   -كليققة ااداب   -التحققب بعققد ةققلادة الثانويققة رالبققاكلورفل بقسقق  ال لسقق ة  -
 ةلادة الليسانس.

كان يعمل موظ اً إدارفً يف ديوان وزارة الرتبيقة والتعلقي  رذنقذاال انتققل بعقد ىللقو إىل موظق  طوال دراسته مبرحلة الليسانس   -
خمازن أيضاً يف مدرسة األورمان االبتدائيقة القريبقة مقن اجلامعقة يف مناققة القدىلي مث إىل وظي قة إداريقة داخقل كليقة ااداب ليكقون 

إىل وظي قة مقرتج  ومقنا  راضقراا يف الكليقة فقتمني مكتبقة ىلسق  أىلرب إىل مكان دراسته، وبعد ح وله عل  الليسقانس ترىلق  
 اجلغرافيا.

ح قققل علققق  درجققققة اااجسقققتف مقققن الكليققققة ن سقققلا يف موضقققويف رفلسقققق ة اا قققادفة ااوضقققوعية يف ال يقققق ف  احلديثقققة وداللتلققققا  -
ول الضقققرورة يف العلقققوع ال لسققق يةل ح قققل  قققا علققق  جقققائ ة الشقققيخ م قققس   عبقققد القققرازو يف ال لسققق ة وسققق ل حبثقققاً للقققدكتوراة حققق

 االنسانية. مت تعيينه يف ىلس  ال لس ة بعد ح وله عل  اااجستف مدرساً مساعداً للمنسب ومناهج العلوع.
مققع عققدد ذخققر مققن االسققاتذة واادرسققني مققن خمتلقق  كليققاا جامعققة القققاهرة ألسققباب  1954مت ف ققله يف ن ققس العققاع أ   -

القدكتورا  . بعقد ف قله عمقل يف إعسقا  دروة خااقة يف ال لسق ة واانسقب واللغتقني سياسية، كما مت ف قله مقن االعقداد لرسقالة 
االجنلي يققة وال رنسققية حققق التحققب مب لققة روز اليوسقق  مسققاوالً عققن افتتاحيتلققا السياسققية الققع كققان يغلققب عليلققا السققابع النقققد  

ريقدة جكان ىلد بدأها ىلبل ف له مقن اجلامعقة يف   لالوضايف غف الدميوىلراطية. كما أخذ يكتب فيلا مقاالا يف النقد األديب الع
الوفقد اا ققر  مبقققال مشققرتا مققع اققديقه د. عبققد العاققي  أنقيس رداً علقق  مقققال الققدكتور طققه حسققني يف جريققدة اجلملوريققة حققول 

اجتققا  العققريب عامققة ويف تنميققة اال األدب كققان  ققا علققف علقق  ااسققتو  م لققوع األدب. و ققذا ااقققال بققدأا معركققة ناريققة يف  ققال
 الواىلعي اجلديل يف النقد األديب.

 
اسقتدعته ماسسققة التحريققر القع كانققا مثققل يف اؤمسققيناا اااسسقة االعالميققة للدولققة، وكققان يرأسقلا السققيد أنققور السققاداا،  -

لنقديقة لالنتقال إليلا الادار  لة أسبوعية عربيقة مقع االسقتاىل أمحقد محقروب، ويبقدو أن األمقر كقان  قدع إبعقاد  عقن كتاابتقه ا
 يف روز اليوس ، إىل مل ت در اجمللة الع أعدها االستاىل أمحد محروب ورمود العامل برغ  إادار عددين اجتريبييتني منلا.

إاقققدار جريققدة يوميققة ابسققق  ااعركققة مقققن دار  فحققاول االسقققتاىل محققروب والعققاملِ  56ي عقققاع وان الثاللققيف إلنققا  ىللققو وىلقققع العققد -
  ااسبعة عند االنتلا  من طبعلا.ماسسة التحرير ن سلا ولكنلا اودرا يف
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مت نقله إىل  لة الرسالة اجلديقدة مقديراً لتحريرهقا وهقو االسقتاىل أمحقد محقروب  قا رفسقة االسقتاىل يوسق  السقباعي، وكانقا  -
 اجمللة ت در عن ماسسة التحرير، ويف هذ  اجمللة بدأ سلسلة من الكتاابا النقدية.

الققع كققان متحمسققاً  ققا وكتققب مقققاالً عنلققا يف الرسققالة اجلديققدة بعنققوان مققيالد ااققواطن  ىلامققا الوحققدة اا ققرية السققورية 58يف  -
العريب يف  يتلا. ولكنه كان خيتل  مع منلج  قيقلا ونشر بياانً سرفً بتوىليع كل من سقيد روهقو االسق  السقر  للقدكتور عبقد 

تراعققي اؤ ققائو ااوضققوعية للم تمققع السققور . وكققان ي الوحققدة. وينتقققد أ ققا ال أنققيسل وفريققد روهققو امسققه السققر ل  يقق العاققي 
البيققان يسالقققب بتحسقققني ةققرومي الوحقققدة دميقراطيقققاً فضققالً عقققن مراعقققا  االختالفققاا االىلت قققادية فيمقققا يسبققب عليلقققا مقققن ىلقققوانني. 

داً كقل وادر هذا البيان  ذين التوىليعني السريني ولكن ابس  "احل ب الشيوعي اا ر " الذ  كان ىلد تشكل هذا العاع موح
 ع.1924التنايماا اااركسية يف م ر ألول مرة يعد احل ب القدمي عاع 

 مت ف له من عمله يف الرسالة اجلديدة ويف ماسسة التحرير عامة. -
ف ققر اليققوع التققايل طالبققه السققيد   اجتمققايف داع مققن العاةقرة مسققا  حقققدعققا  الققرئيس أنققور  السققاداا إىل 58يف أواخقر نققوفمرب  -

هذا السلقب بتلديقد ورعيقد، ورفق  حل ب الشيوعي اا ر  وابندراج أفراد يف التناي  الرمسي للنااع. وااحب الساداا حبل ا
لققب مققع تقققدمي البققديل هققو اىلققرتاخ ابلتواجققد داخققل التناققي  الرمسققي ولكققن كتناققي  مسققتقل ال كققتفراد، و ققذا يتحققول التناققي  الس

 وىلراطية وانتل  اللقا  إىل ال ةئ.الرمسي إىل جبلة تض  خمتل  التنايماا الوطنية والدمي
مت  1959مققع أواخققر نققوفمرب بعققد ىللققو اللقققا  بققدأا محلققة اعتقققاالا واسققعة للشققيوعيني اا ققريني ويف ف ققر يققوع أول يتققاير  -

اعتقالققة يف من لققه فرحلققة طويلققة مققن سقق ن الواحققاا اؤارجيققة إىل العققودة إىل سقق ن ىلراميققدان ابلقققاهرة، حققي القلعققة، إىل سقق ن 
 23ابالسكندرية، حيث انعقدا راكمة عسكرية، ىلاع فيلا مع رفاىله ابلدفايف  عن األهداع التقدميقة والقوميقة لثقورة  احلضرة

 يوليه مع انتقاد اسلو ا غف الدميوىلراطي سوا  داخلياً أو عربياً.
ن ابلققاهرة. ويبقدو أن هقذا  بعد ةلر أو أكثر من احملاكمة أمقاع احملكمقة العسقكرية ىلقررا احملكمقة عقودس  إىل سق ن ىلراميقدا -

ذا مت انتقا   إىل س ن ىلراميدان يف عرابا لقال  مث مقا ل اجلميع، وهكاع كما ختيرأً ابالنتاار إىل حني ادور االحككان ىلرا
لبثقققوا أن انتقلقققوا إىل سققق ن أبقققو زعبقققل، أورد  لبمقققان طقققر  وقققال الققققاهرة، حيقققث ألبسقققوا مالبقققس السققق ن وفقققر  علقققيل   قققا 

  ف ح ارته البازلية ابلديناميا مث تقسيعلا إىل أح اع اغفة لرا  الشواريف. وكان عمقالً ةقاىلاً  اجلبل لتالتعذيب العمل يف
وتعذيباً أكثر مشقة وملانة فاز هو منه جانياً كبفاً اشاركته مع بع  زمالئه يف التمرد والتحد   ذ  األوضقايف القع نقتج عنلقا 

 د وموا ذخرين لسو  األوضايف ال حية اؤااة.استشلاد ةلد  عسية الشايف ود. فريد ح ا
 
نتي ة لتسلل أخبقار مذحبقة أيب زعبقل إىل اؤقارج أوىلق  التعقذيب ومت نققل الرفقاو دميعقاً إىل سق ن الواحقاا اؤارجيقة، وهقو  -

 ة. ولكن ائج احملاكمة ىلد أبلغا    واختل ا االحكاع بني الس ن عشر سنواا أو الربا ة وكان ن يبه الربانتمنل . وكانا 
هذا مل يع ه مقن االسقتمرار يف احلقبس مقع احملكقوع علقيل  واالنتققال معلق  إىل سق ن الواحقاا اؤارجيقة حيقث اسقتبدل ابلعمقل 
 يف اجلبل العمل يف زراعة ال حرا . ومت االفراج عنه يف ادور القرار ابالفراج العقاع عقن ااسق ونني وااعتقلقني الشقيوعيني  يعقاً 

 .1964منت   عاع 
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نا السياسة الناارية ىلد دخلا يف اداع مع السياسة االمريكية ذنذاا ويف  قال  عمقل مقع السياسقة السقوفيتية القع كا -
ريكا. وخالل فرتة التواجد يف س ن الواحاا، كان ىلد أعلن اايثقاو ومت عمقي  مأسلما يف بنا  السد العايل، بعد رف  أ

الكبقفة كقذلو، وتشقكل اال قاد االةقرتاكي مقع تشقكيل السليعقة االةقرتاكية الشركاا الرأمسالية الكبفة واالكيقاا ال راعيقة 
وهو التناي  السقر  يف ىللقب اال قاد االةقرتاكي. وكقان ىلقد مت ات قاو علق  انقدماج الشقيوعيني سقوا  يف اال قاد أو التناقي ، 

فراج عنل . وكان مقن ن قيبه هقو بعد مناىلشاا طويلة بني النااع الناار  والشيوعيني ألنا  التواجد يف الس ن مث بعد اال
 عند االفراج عنه تعيينه ررراً يف  لة اا ور واختيار  عضواً يف التناي  السليعي مث عضواً بعد ىللو يف أمانته اارك ية.

ةقركة عمل ررراً أدبياً يف  لة " اا قور " األسقبوعيةمث مث مقا لبقث أن ع قنيِ  بعقد ىللقو رئيسقاً جمللقس ادارة هي قة لكتقاب، مث   -
الكاتققب العققريب، مث رئيسققاً جمللققس ادارة ماسسققة ااسققرخ، مث رئيسققاً جمللققس ادارة أخبققار اليققوع، مث حققدلا بعقق  ال ققراعاا 

مث تعينققه بعققد فققرتة مسققاوالً عققن ماسسققة ااسققرخ، بققل إ حققة ال راققة لققه  إىل ف ققله مققن أخبققار اليققوع السياسققية الققع أفضققا
مسا  كل يوع مخيس. وطقوال هقذ  ال قرتة كقان ميقارة مسقاوليته يف أمانقة  حلديث سياسي بعد نشرة أخبار الساعة التاسعة

 التناي  السليعي مساوالً عن نشرسا الداخلية وعن خستلا التثقي ية.
وميقققوا عبدالنااقققر، ويقققت  اختيقققار السقققاداا خل قققاً لقققه ويبقققدأ اقققداع جديقققد داخقققل السقققلسة اجلديقققدة حقققول سياسقققتلا القققع   -

السياسقققة السققابقة يف علقققد عبقققد النااققر، ويقققق  هققو موىل قققاً معارضققاً اقققر اً يف اجتمقققايف أخققذا تتنقققاىل  ةققي اً فشقققي اً مققع 
 نتخاب الشعيب إىل جانب عضويته يف أمانة لتناي  السليعي.الل نة اارك ية لال اد االةرتاكي الذ  كان عضواً فيلاابال

التحقيققب ويق ققت ل  ابؤيانققة العامقق  مققع بقيققة ويققت  اعتقالققه مققع مققن أمسققاه  السققاداا مبراكقق  القققو  داخققل الناققاع وي قققدع إىل   -
-ال مال  ااخرين مثل علي ارب  وةعراو   عة ورمد فائب وغفه ، ولكنقه يف التحقيقب يقَّقتمِل  بقدالً أن يكقون م تملمقاً. 

بقدأا  جيد ن سه ىلاا يوع وهو يعد  يف زن انته كلمته األخفة ىلبل ةقنقه كمقا كقان يت قو ر، ر وكانقا ىلقد -و ذا فيما يبدو
ااشققانب يف السققودانل، وإىلا ببققاب زن انتققه ي  ققته وت عققاد لققه مالبسققه، وجيققد ن سققه خققارج معتقققل القلعققة، لفكققب تكسققياً إىل 

 من له.
وي ققققد ع ابىلققققي الققق مال  النااققققريني للمحاكمقققة دونققققه، ويسلبونقققه للشققققلادة ألنقققا  احملاكمققققة. ويقققذهب للشققققلادة يف اققققاحلل .   -

القضية رغ  انه كان مس وانً معل  كذلو. ويتبني أن مل ه أ سقتبعد مامقاً بسقبب مقا جقا   ويتسائل احملامون: أين مل ه من
 يف التحقيب من كش  األسرار يف سلوا الساداا السياسي، واجتن ب ال مال  ااخرون ىلكرها؟

ن عملقه كمسقاول عقن يف اليوع التايل لإلفقراج عنقه،  حم رققب مقن وزارة الثقافقة إىل من لقه ليحققب معقه يف أسقباب ختل  قه عق  -
ماسسققة ااسققرخا وكققان السققاال جقق  اً مققن مل لققة. فلقق  كققانوا يعرفققون أنققه كققان يف سقق و  ا  االقق ، يققت  عسيسققاً علقق  هققذا 
التحقيب احالته إىل ااعاب  ابىلرتاخ من األسقتاىل القوزير اجلديقد للثقافقة أنقذاا "يوسق  السقباعي" وموافققة رئقيس اجلملوريقة 

 أنور الساداا.
 Seniorيف أكسقققق ورد لينضقققق  إىل أسققققرسا ابعتبققققار   St. Anthony's Collegeع  مققققن كليققققة وي سققققتد  -

Associate Member بعققد منعققه مققن السقق ر اققدة عققاع، ويقققوع هنققاا اباشققاركة يف بعققق   -، فيسققافر إىل إجنلققرتا
 السميناراا حول ال كر العريب ااعاار.
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يقققه اجملققي  إىل ابريققس، فيققرتا أكسقق ورد إىل ابريققس لي عققني  يف جامعقققة مث ات ققل بققه اققديقه األسققتاىل جققاا بققفاا لِيَّقققرتخ عل  -
يقققوع ابلتققدريس  ققا، وحضققور وااشققاركة يف  1984حققق عققاع  1973، مدر سققاً لل كققر العققريب. وياققل  ققا منققذ 8ابريققس 

 عاع ذخر.سيمناراا جاا بفا، وإعسا  درة يف النقد األديب التسبيقي ادة عاع لسلبة األجرجياسيون أيضاً ادة 
خالل هذ  ال رتة يف ابريس أنشت مع بع  الرفاو اا ريني  لة ةلرية هي " اليسار العريب " للدفايف عن الوحقدة العربيقة   -

والدميقراطيققة والتحققرر السياسققي واالىلت ققاد . وةققارا يف اجلبلققة الوطنيققة اا ققرية ااناهضققة للسياسققة السققاداتية عنققدما بققدأ 
ا أفضقق  إىل أن ي قققد ع غيابيققاً حملكمققة  "العيققب" و كقق  عليققه حبرمانققه مققن حقوىلققه اادنيققة مشققروعه لل ققله مققع إسققرائيل،  قق

والسياسية ويتعر  للتقدمي للمحاكمة يف حالة عودته إىل م ر، مث وضع  ا احلراسة هو وأسرته. ت  ادر أمالكه مث ت رد  
 عن أسرته. ألسرته، فل  تكن أكثر من عربة ىلدمية ماركة " رمسيس". وت  و احلراسة

وميققوا السققاداا وتبققدأ مرحلققة جديققدة، يت ققور هققو أ ققا سققتكون  ققاالً لنشققامي سياسققي ودميقراطققي أرحققب، فيسققتقيل مققن   -
 ع. 1984اجلامعة ال رنسية ويقرر العودة إلىم ر، فيعود إليلا عاع 

عققن عققدع أهليتققه اادنيققة  يت ققر ف فققور عودتققه الاققدار كتققاب غققف دور  هققو " ىلضققاف فكريققة " لعققدع القققدرة اااليققة، فضققالً   -
 الادار  لة أو جريدة. وال يرت ع عنه احلار اادين والقانوين إال بعد إلغا  ىلانون العيب منذ بضع سنني.

يت ققرف اليققوع الاققدار الكتققاب غققف الققدور  " ىلضققاف فكريققة " الققذ  اققدر مققن حققق اان عشققرون عققدداً يف موضققوعاا   -
ة ال لسققق ة يف اجمللقققس األعلققق  للثقافقققة، فضقققالً عقققن أنقققه عضقققو يف نقابقققة ال قققح يني، فكريققة خمتل قققة، كمقققا اختقققف مققققرراً لل نققق

 وعضو يف ا اد الك ت اب، وكان انئباً لرئيس رابسة ااثق ني اا ريني الع كان يرأسلا سعد الدين وهبة. 
ةققعرفن. ومرفققب  ققذا  أاققدر عققدداً مققن الك تققب يف  ققاالا النقققد االديب وال لسقق ة وال كققر عامققة، كمققا اققدر لققه ديققواانن  -

 ت  يل لالادراا.
 . 1998ح ل عل  جائ ة الدولة التقديرية عاع   -
 

 وظائف شغرها :
 جامعة القاهرة. -كلية ااداب   -مدرة يف ىلس  ال لس ة  -
 رئيس  لس إدارة اااسسة العامة للكتاب.  -
 رئيس  لس إدارة ماسسة ااسرخ وااوسيق  وال نون الشعبية.  -
 رة ماسسة أخبار اليوع.رئيس  لس إدا  -
-  Senior Associate Member St. Anthony College - Oxford Univ.  

 إجنلرتا -جامعة أكس ورد -عضو زميل يف كلية القديس أنسوين      
 
- Maitre Assistant   فرنسا  - 8جبامعة ابريس 

 اهليئات املشرتك فيها :
 عضو ا اد الكت اب اا ريني. -
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  اا ريني.عضو نقابة ال ح يني  -
 مقرر جلنة ال لس ة يف اجمللس األعل  للثقافة.  -

 العمل احلايل :
 مشرع عل  اادار كتاب لقايف غف دور  بعنوان " ىلضاف فكرية " من اجل عايل العقالنية والدميقراطية واإلبدايف. -
 

 أهم مؤلفاته :
 تقدمي د. طه حسني 1955 -دار الندمي -ألوان من الق ة اا رية -
 القاهرة.- 1989طبعة اثلثة  -افة اا رية ابالةرتاا مع د. عبدالعاي  أنيسيف الثق -
 موسكو.-1974تر ة روسية  -1970معارا فكرية : دار ا الل   -
 بفوا.-1970-الثقافة والثورة : دار ااداب  -
 ا ي ة العامة اا رية للتالي  والنشر. -القاهرة 1970عمالا يف عامل جنيب   وظ :    -
 القاهرة. -دار ااعارع -1971اا ادفة :  فلس ة  -
 بفوا.-دار ااداب -1972هربر  ماركيوز أو فلس ة السريب ااسدود :   -
 بفوا.-اااسة العربية للدراساا -1972االنسان موىل  :   -
 القاهرة.-دار روز اليوس  -1974الرحلة إىل ااخرين :   -
 بفوا.-دار ااداب-1973الوجه والقنايف يف ااسرخ العريب ااعاار ا   -
 بفوا.-اااسسة العربية للدراساا - 1975البحث عن أورواب :   -
راً فناانً :   -  القاهرة.-دار ىلضاف فكرية - 1994توفيب احلكي  م كِ 
 القاهرة.-دار ااستقبل العريب-1985 -لاللية الرف  وا  مية : دراسة نقدية لثال  روافا ل نع هللا ابراهي    -
 القاهرة.-1988 -دار الثقافة اجلديدة -عي ال ائ  يف ال كر العريب ااعاار : طبعة اثنية الوعي والو   -
 .1988 -اااركسيون العرب والوحدة العريب : دار الثقافة اجلديدة   -
 . 1989 -م اهي  وىلضاف إةكالية : دار الثقافة اجلديدة   -
 ااستقبل العريب. دار-1994يف الرواية العربية ااعاارة  -البنية والداللة   -
 . 1996 -ال كر العريب بني اؤ واية والكونية : دار ااستقبل العريب   -
 . 1997 -مواىل  نقدية من الرتا  : دار ىلضاف فكرية   -
 .1997 -دار ااستقبل العريب -اإلبدايف والداللة : مقارابا نارية وتسبيقية -
 . 1970دار التحرير  -أغنية اإلنسان : ديوان ةعر  -
 . 2001ااستقبل العريب  -ب " من نقد احلاضر إىل إبدايف ااستقبل "، مسامهة يف بنا   ضة عربية جديدة كتا   -
 عشراا الدراساا وااقاالا واحملاضراا يف  الا م رية وعربية وأجنبية.  -


