




السادات البحثعن

تأليف
إدريس يوسف



السادات عن البحث

إدريس يوسف

هنداوي النارشمؤسسة
٢٦ / ١ / ٢٠١٧ بتاريخ ١٠٥٨٥٩٧٠ برقم املشهرة

املتحدة اململكة ،SL4 1DD وندسور، سرتيت، شييت هاوس، يورك
+ ٤٤ (٠) ١٧٥٣ ٨٣٢٥٢٢ تليفون:

hindawi@hindawi.org اإللكرتوني: الربيد
https://www.hindawi.org اإللكرتوني: املوقع

مؤلفه. آراء عن الكتاب يعربِّ وإنما وأفكاره، املؤلف آراء عن مسئولة غري هنداوي مؤسسة إنَّ

يرسي ليىل الغالف: تصميم

٩٧٨ ١ ٥٢٧٣ ٢٦٥١ ٤ الدويل: الرتقيم

.١٩٨٤ عام الكتاب هذا صدر
.٢٠٢٢ عام هنداوي مؤسسة عن النسخة هذه صدرت

هنداوي. ملؤسسة محفوظة الغالف وتصميم الكتاب هذا بتصميم الخاصة النرش حقوق جميع
يوسف الدكتور السيد ألرسة محفوظة األصيل العمل بنص الخاصة النرش حقوق جميع

إدريس.



املحتويات

7 الحقيقة عن البحث
23 امُلـِلح السؤال
25 حدث؟ ماذا بالضبط،
27 امُلرعبة األربعة االحتماالت
29 املبادرة؟ رأيت كيف
33 بها؟ كفرت ملاذا
35 الدفرسوار ثغرة
39 مصادفات؟ مجرد هي هل
43 التعصب عبقرية أمام الغباء
45 الجديد الدين
47 املتصادفات األحداث تسلسل
55 نحن؟ جانبنا عن وماذا
61 السادات حقبة الغوصيف
65 تُضلِّل ما كثريًا املذكرات
69 نهاية وليست بداية ديفيد كامب
73 املوقف تُشوِّه والشخصية الشخصية، يخلق املوقف
77 املفلس مقامرة
81 يشء كل وكسبوا يشء كل خرسنا



السادات عن البحث

85 السياسة تراجيديا
89 أعىل مرتبٌة الخيانة
93 خاتمة

6



احلقيقة البحثعن

حدث؟ الذي هذا ما
حدث؟ وكيف
حدث؟ وملاذا

والرتاب، الرمال زوبعة وسط اإلنسان عليها يُجيب أن تماًما الصعب من كان أسئلة
تَحفل كانت التي الصوت وقنابل األطفال، ُمسدَّسات وفرقعات والكالب، القطط وُعواء
— إعالن ُمجرَّد — إعالن نرش إثر املايض أبريل أوائل يف فجأًة ر تفجَّ والذي الساحة، بها
الخليج جرائد بعض عنها وتنقلها الكويتية، القبس جريدة يل ستنرشها سبع مقاالت عن
الشدُّ وكان هادئة، شبه أو هادئًة السياسية الساحة كانت الوقت ذلك فحتى واألردن؛
وعدم املعارضة، به تُطاِلب الذي ذلك ورضورته؛ «التغيري» حتمية حول يدور والجذب
الوطني الحزب قيادة وبالذات السلطة تراه الذي ذلك وخطورته؛ الفوري التغيري رضورة

الحاكم.
الوقت. ذلك نفس يف مقاالتي تظهر أن غريبًا كان وكأنه

هكذا أو السادات، حول ة امِلنصَّ حادث منذ الدائرة السياسية اللعبة يف طرًفا لست فأنا
كل تأويلها يف قيل مسألٌة السادات أنور يف خطري برأٍي القرَّاء عىل فجأًة أطلع وأن بدوت،
يتوقف لم أحًدا أن غري النية، حسن حتى أو موتور إنسان بال عىل يخطر أن يمكن ما
السادات، يف برأي فجأًة الناس عىل خرجت أني بدا وملاذا الحقيقة، عن ويتساءل للحظة
يف ومقاالتي كتابه نرشت التي العربية الصحف ومع هيكل األستاذ مع اتفقت قد وكأنني

واحد. وقٍت ويف مًعا الراحل، الرئيس من للنَّيل «مؤامرة»
عهد من الصحفيون وامُلسرتِزقون الصغار يمأل لم ولو عادية، ظروٍف يف كنا ولو
الحقيقة نرى أن جميًعا َألمكننا الطني، وقذائف والرمال بالغبار الجوَّ اآلن وإىل السادات



السادات عن البحث

يقول: ألن األخبار جريدة ُكتاب جهابذة أحد احتاج وملا بها، ت تمَّ التي البساطة بنفس
الوقت ذلك يف الساداتية، ضد وغريهما وإدريس هيكل ليكتب زر عىل ضغطت موسكو إن
(كامب مفاوضات وتدور أبريل) ٢٥) سيناء بعودة مرصلالحتفال فيه تستعدُّ الذي بالذات

لبنان. مع أخرى ديفيدية)
التي تلك ومشاعري أفكاري حقيقَة مرٍة وألول هنا سأُورد ني يخصُّ الذي الجانب ويف

السبعة. املقاالت بنرش انتهت
إرسائيل جيوش اجتاحت حني ١٩٨٢م، عام يونيو أوائل يف كانت الحقيقية والبداية
والنساء األطفال والعسكريني، املدنيني وتقتل وتنسف وتحرق وتُنكِّل وتذبح ترضب لبنان

النهاية. يف وشاتيال صربا بمذابح األمر ج ويُتوَّ والشيوخ،
تفكريي. يف كربى تحوُّل نقطة لبنان غزو كان

الحني ذلك إىل قاًرصا كان ديفيد كامب من حدث الذي الرضر أن أعتقد كنت أني ذلك
األمريكية باالسرتاتيجية ُمحَكًما ربًطا مرص وربط العربيات، شقيقاتها مرصعن عزل عىل
التصدي باستطاعتها عربية دولة وأهم أكرب بتحييد املنطقة عىل للسيطرة اإلرسائيلية؛

املنطقة. يف املشرتكة أو األمريكية أو اإلرسائيلية لألطماع
عىل خطوة مجرد إال تكن لم ديفيد كامب بأن الشعور يل أكَّد لبنان غزو ولكن
اإلرسائيلية السيادة فرتة هي قادمة، طويلة لفرتة الحقيقية البداية باألصح أو الطريق،
الواليات من تماًما واملسنودة واملدعومة املطلوبة السيادة تلك املنطقة؛ عىل الغاشمة بالقوة

األمريكية. املتحدة
وأيًضا كيسنجر، مذكرات من األول الجزء قراءة من انتهيت قد كنت أني وتَصادف
مذكرات أيًضا ٨٢ عام خريف يف تُنَرش وبدأت كارتر، السابق األمريكي الرئيس مذكرات

ديفيد. كامب مفاوضات إبَّان الخارجية وزير كامل إبراهيم محمد
األوسط الرشق جريدة تنرشها كانت التي املذكرات تلك قراءة تابعت أني والحقيقة
الثالثني حواَيل بلغت (التي فصولها يُنرشمن ما أُتابع وكنت لندن، يف تصدر التي السعودية
الجريدة نفس يف مقال لكتابة دفعتني درجٍة وإىل شغف، يف الجريدة) صفحات من صفحة
وعابت القاهرة، صحف يف كامل إبراهيم محمد هاجمت التي األقالم بعض عىل ا ردٍّ كان

سابق. خارجية كوزير ملذكراته نرشه عليه
كيسنجر مذكرات من بذاكرتي َعِلق ما إىل وباإلضافة املذكرات، نرش انتهى وحني
يف السادات فعله فيما خطري رأٌي يل يتكوَّن بدأ قد أني وجدت الفرتة، نفس عن وكارتر
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الحقيقة عن البحث

بدأت ذكرت، وكما والعربية. املرصية السياسة يف ديفيد كامب فعلته وفيما ديفيد، كامب
هذا رأيي أن أجد بدأت ثم السابقة، مقاالتي إحدى يف آنًفا قلت كما لنفيس الرأي هذا أكتب
التي والخطة وشخصيته املرصية الثورة يف ودوره السادات شخصية إىل الرجوع يستلزم

كله. تاريخنا يف الفريدة الساداتية الشخصية تلك األسايس وُمرتَكزها كيسنجر، بناها
الغزو عشيَة كتبته ملا امتداًدا فيها موقفي كان مقاالت، خمس هيئة عىل اآلراء كتبت

للمنطقة. املرسومة الكربى الخطة من جزء أنه باعتبار للبنان اإلرسائييل
كان السادات»، عن «البحث مجرد يكن لم املقاالت تلك لكتابة األول دافعي إن بل
السادات أدخل والتي للمنطقة، املرسومة العظمى الخطة عن للبحث محاولة الحقيقة يف
أي — هي تستغله لكي وإنما مرص، ملصلحة هو ليستغلها ال ووعي؛ إرادة عن فيها نفسه

وإرسائيل. أمريكا ملصلحة — الخطة
الكويتية، الجرائد إىل ١٩٨٣م فرباير حواَيل يف للمقاالت، كتابتي خرب ب ترسَّ وحني
يف املقاالت لنرش القاهرة، يف مكتبها مدير طريق عن القبس، جريدة من عرًضا يت تلقَّ

العربي. املرشق كل يف نرشها حق عىل والحصول املذكورة الجريدة
ووافقت.

القارئ عىل يخفى ال كثرية، ألسباٍب باملرة واردة غري كانت مرص يف نرشها فمسألة
كثريًا إن بحيث ا، ُمحاَرصً يكون مرصيكاد يف العام الرأي أن رأيي يف أهمها ولكن معظمها،
يف أساًسا يُنَرش وإنما مرص، يف يُنَرش ال عليه الوقوف املرصي العام الرأي يهمُّ مما ا جدٍّ
املرصي العام الرأي أصبح بحيث وباريس، وبريوت لندن يف تصدر التي العربية الجرائد
ما الحكومية الكربى جرائده يف يُنرش أن ومحظور نفسه، عىل ُمنكفئًا محليٍّا يكون يكاد
وكل النارصية. الفرتة حتى أو الساداتية الفرتة يُناِقش عميًقا علميٍّا رأيًا يُعترب أن يمكن
الحكم أو النارصي للحكم سواء اتهامات، مجرد هو مرص يف العام الرأي به يحظى ما
ومآيس عيوب بكل الثانية وتهتمُّ باملخابرات، والحكم باالستبداد األوىل تهتمُّ الساداتي،

ألمريكا. والخضوع االنفتاح سياسة
يوليو، ٢٣ ثورة ُكنه وبالضبط العلمي، والتقييم الخطري الجادُّ االقرتاب يزال ال ولآلن
الدفرسوار، ثغرة أو ،٦٧ هزيمة أو اليمن، يف التدخل أو الثالثي، كالُعدوان كربى ومسائل
«تصحيح» يكون أن يمكن كان وهل ١٩٧١م، عام حدث الذي للخلف الدوران حقيقة أو
أبًدا وليس السياسية الديمقراطية من وافر بكمٍّ وحقنها بتطويرها يوليو ٢٣ ثورة أخطاء
قبضة وأيام امللك، أيام الحزبية األقليات حكم نظام إىل القهقرى والعودة عنها، النكوص

صدقي. إسماعيل وديكتاتورية الحديدية محمود محمد
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السادات عن البحث

ترك ُمنطَلق من ليس وأبًدا بعد، تُناَقش لم تزال ال حياتنا يف الكربى املواضيع تلك كل
كاليهودي فيه « و«نفيلِّ نتفحص املايض إىل والعودة املستقبل، إىل تطلعنا أو الحايل واقعنا
أن بد فال وصحيًحا، واضًحا تحديًدا املستقبل إىل حركتنا نُحدِّد لكي وإنما ال، أفلس، الذي
تاريخ نعرف أن بد فال الحارضة أقدامنا موقع نعرف ولكي اآلن. أقدامنا نضع أين نعرف
ولو السادات، أيام عليها االتفاق تمَّ بناس رأس قاعدة فمثًال وجاء؛ كان وكيف املوقع ذلك
الواليات تستعملها أمريكية قاعدًة القاعدة تلك وألصبحت االتفاق، لرسى حيٍّا السادات كان
السوفييتي، االتحاد لردع أبًدا وليس عربية، دولة أي لردع اسرتاتيجيتها من كجزء املتحدة
إىل تقودنا ال حتى أمريكية قاعدًة القاعدة هذه تكون أن رفضت املرصية الحكومة ولكن
باألصح أو تماًما وتخلِّينا أرضنا، عىل سيادتنا وفقِد األمريكية، االسرتاتيجية فلك يف الدخول
األمريكي. الغربي للمعسكر تماًما انحزنا أننا باعتبار االنحياز عدم معسكر من طردنا

التطلع أساس عىل بُنِي رفض هو وإنما فراغ، من يأِت لم لحكومتنا الرفض هذا
سياسة نُراجع أن الدراسة تلك حتَّمت وقد الضوء. هذا عىل الحارض ودراسة للمستقبل
للقاعدة املتحدة الواليات بناء أن وجدنا وبالدراسة «تسهيالت»؛ أمريكا منح تجاه السادات

حكومتنا. رفضت وهكذا أمريكية، «قاعدة» منها سيجعل
لتحسني مثًال سعينا يف فنحن حياتنا؛ أمور لكل بالنسبة يحدث ره أتصوَّ اليشء نفس
الفرتة إىل وبالذات الساداتية، الفرتة إىل سنعود أننا امُلحتَّم من العربية، البالد مع وضعنا
اتفاقياِت من العربية البالد من كثري اتخذته الذي واملوقف املجيدة، أكتوبر أعقبتحرب التي
معنا؛ العرب اختالف أو العرب مع خالفنا أساس نعرف كي والثانية؛ األوىل االشتباك فضِّ

يوم. ذات الكاملة القطيعة إىل أدَّى الذي ذلك
إىل عودة أو قبور» «نبش مسألة ليست املسألة أن اآلن اتَّضح لقد أقول: أن أريد
أن بد ال بدقة تراه ولكي بدقة. الحارض ترى بعيوٍن املستقبل إىل تطلُّع هي وإنما املايض،
عرشسنوات. من أقل سوى عليها يمِض لم التي تلك القريبة؛ جذوره حتى جذوره، تعرف
العظمى» «الخطة من ُمحذًِّرا إال للبنان اإلرسائييل الغزو عقب مقاالتي كتبت وما
وجود تُربِّر ُدَويالت ودينية، ِعرقية ُدَويالت إىل لبنان تقسيم مؤامرة ومن الغزو، هذا وراء
إلرسائيل تُتيح بحيث الضعف من تكون الوقت نفس ويف دينية، ِعرقية كدولة إرسائيل

َويالت. الدُّ تلك عىل الكاملة السيطرة
هائًال رضًرا أُضريت قد مرص أن وجدت كامل، إبراهيم محمد مذكرات قرأت وحني
معرفته يمكن ال يشء وأبعاده الرضر هذا كنه وأن ديفيد، كامب وباتفاقيات السالم بمبادرة
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الساداتي املعسكر داخل من املفاوضات تلك شهد الذي الرجل مذكرات إىل بالرجوع إال
وثيقٌة ولكنها فراغه، وقت يف اإلنسان يُطالعها أن أجل من ُكتبت مذكرات ليست فهي نفسه؛
أن وسياسته، بالسادات مؤمنًا كان لو حتى الوطنية، من ذرة لديه إنسان ألي بد ال خطرية
وإرسائيل، أمريكا تجاه السادات سياسة يف وحساباته رأيه ويُراجع طويًال، عندها يتوقف

وخارجيٍّا. داخليٍّا كلها سياسته ويف بل
كتبته، أن وبعد كامل إبراهيم مذكرات عىل تعليقي أكتب أن قبل نفيس، وجدت وقد

أمرين: أحد بني
وُكتاب وصحفيُّو خاصًة نفيسمشاكل، عىل أجرَّ ال لنفيسحتى الرأي هذا أُبقي أن إما
منهم يتغري لم والسياسية، الصحفية الساحة يحتلُّون املعلم، بربطة يزالون، ال السادات
يخاف منهم الواحد كان عرصالسادات ففي عرصالسادات؛ يف كانوا مما أقوى هم بل أحد،
يخلق كان مما بينهم؛ فيما ويتنافسون إرضاءه يُحاولون والجميع فيطرده، يُغضبه أن
البعض بعضهم عن يُدافعون تكتَّلوا فهم اليوم أما تُحىص، ال وعداوات حزازات بينهم
من أو جميًعا، منهم أو أحدهم من يقرتب من كل وجه يف ترصخ ُمرتاِبطة كتيبًة ويُشكلون
السادات انتقد قد بعضهم كان لو حتى السادات، رايته، ويرفعون صنعهم الذي الرجل
هم وجودهم عن يُدافعون دوا، توحَّ هم اآلن الصف، من للهرب الُعدة يعدُّ وبدأ موته بعد
نقد أصبح وبحيث ورشاسة، عدوانية أكثر أصبحوا بحيث رقابهم، وعن مصالحهم وعن
مهاجمة عن ينكص بعضهم كان فقد حي؛ وهو نقده من أصعب ربما نقد أي السادات
هم السادات، وفاة وبعد اآلن، والسلطة. السلطان كاتب إنه عنه يُقال ال حتى ينتقد من
السادات عن يُدافعون «مبدأ» ُكتاب هم وإنما السلطان، مات فقد السلطان؛ ُكتاب ليسوا

السادات! عن الدفاع يف أبًدا لهم مصلحة ال وكأن «مبدأ»، عن
استعداد عىل فإني أحد عيلَّ رد فإذا به؛ الناسوأُبرشِّ عىل أنرشرأيي أن وإما … هذا إما
جميًعا، ُقلته ما ويُفنِّد أحدهم يل يخرج أن من لديَّ أروع يكن ولم ومناقشته، عليه للرد
مع الرشيف الصادق الكاتب أقصد يكتب، حني فالكاتب خطأ؛ عىل أني وللقرَّاء يل ويُثبت
هذا يف اجتهاداته آخر يتصورها هو وإنما أُنزل، كتاب كتابته أن يتصور ال ورأيه، ذاته
اجتهاد أو رأي عليها انترص وإذا بها، كان للجدل أو للرأي صمدت فإذا ذاك؛ أو الشأن

به. فأهًال آخر
عن ويُخفيه رأيًا الكاتب يرى فأن تفكري؛ أي وبال الحال يف الثاني بالرأي وأخذت
متاعب؛ من الرأي عليه جلب مهما رأيي، يف النفس خيانة قمة هو للسالمة طلبًا اآلخرين
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إىل ُمنِرصف كله ه فهمُّ رأيه، عليه سيجرُّها التي املتاعب هو الكاتب يحسبه ما فآخر
الرأي يُكلِّفه أحيانًا وتضحية، جهد من هذا كلَّفه مهما للقارئ وإيصاله الرأي تمحيصهذا
ملعاهدة معارضتي عقب عيلَّ ُقِبض حني مهم. غري حريته، يُكلِّفه أحيانًا مهم، غري حياته،
وأنا كنت الجالء، معاهدة يت وُسمِّ الربيطانيني، النارصمع عبد جمال أبرمها التي ١٩٥٤م
بسجني أني أُحسُّ كنت إذ السجن؛ بهذا إنسان أسعد «القلعة» يف االنفرادية زنزانتي يف
يف وجودي أن هذا ومعنى الرأي، صاحب بالسجن يُعاِقب بلٍد يف رأي قول ثمن أدفع إنما
أصحاب عىل بالنياشني تنعم ال الثالث العالم يف فالحكومات تماًما؛ طبيعية نتيجة السجن
تقتله. وأحيانًا وترضبه، رأيه عىل تُعاِقبه إنها آخر. ُمعارًضا رأيًا كان إذا خاصًة الرأي،

زميل وهو القاهرة، يف «القبس» مكتب ملدير وأعطيتها املقاالت، أنرش أن قرَّرت وهكذا
املتاعب؛ عن أُبعده أن أُوثر ُمتمرِّس مرصي وصحفي املرصيني، الصحفيني نقابة يف عضو
الجرائد مع يتعاملون مرصي صحفي خمسمائة من أكثر هناك إن وحده، ليس فالرجل
املرصيني واملدرسني املرصيني األطباء مثل مثلهم فهم، ا؛ جدٍّ طبيعي يشءٌ وهذا العربية،
العربية. الصحف يف العمل يف أيغضاضة يجدون ال املرصيني، والفالحني املرصيني والعمال
زمالئهم عن التقارير يكتبون الذين امُللوِّثني أولئك عيب هو إنما أبًدا، عيبهم ليس والعيب
هم فهؤالء مرص؛ «يخونون» بأنهم هؤالء الصحفيني مئات يتَّهمون الذين جرائدهم، يف
عهدنا إىل الرسية املصاريف أيام فاروق أيام من حكم، وكل عهد كل عمالء ا، حقٍّ العمالء
عنهم يرىض ملن مكاسب ورائها من تأتي و«سلطات» «وظائف» يدفع الذي ذلك اآلن؛

الصحفيني. بعضصغار من ويرضونهم

املايض. الشتاء يف قلت كما ذلك كان
تليفونيٍّا خاَطبني حني القبس تحرير رئيس ومن «القبس»، مدير الزميل من وطلبت
أفكر بدأت حتى ر، تأخَّ النرش ولكن النرش، برسعة ووعدني املقاالت، نرش رسعة هذا، بعد
سببًا أعرف أكن ولم رأيي، يف التأجيل يحتمل ال كان فاملوضوع النرش؛ عىل التعاقد فسخ يف

للتأجيل. معقوًال
السبب. عرفت بعُد وفيما

الغضب» «خريف كتاب نرشفصول عىل تعاقدت قد كانت الكويتية «الوطن» فجريدة
أبريل. من ابتداءً

عىل تخفى «ال صحفية منافسة ألسباب — لتُنَرش — مقاالتي ادَّخرت و«القبس»
الوقت. نفس يف القارئ»
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أنها عىل تُؤخذ أن من أخطر رأيي يف فاملسألة املبدأ؛ لرفضت هذا أعرف كنت ولو
وقت. بأرسع الظهور له أريد الذي رأيي إنه قلمية. أو صحفية منافسٌة

ذلك يف بالعربية سيصدر «هيكل» كتاب أن أعرف أكن لم بل أعرف، أكن لم ولكني
فتلك الغضب»؛ «خريف مقاالتي تُناِفس أن لرفضت عرفت قد كنت لو وأيًضا التاريخ،

بكثري. وأخطر أكرب أناقشها التي والقضية صغرية، مسائل
حدث. ما هو هذا إنما

قد وهي حتى ولكني الوضع، لتغريَّ كتابتها فور مقاالتي صدرت قد كنت لو وربما
آسف. غري أبًدا فأنا العيون تُعمي التي الخماسينية األمشريية أبريل زوبعة قمة يف صدرت
الحقائق هذه أذُكر فقط إني ظروفصدوره. أو صدوره موعد يهمُّ ال الصحيح فالرأي
مقاالتي لكتابة «برسعة» كلَّفتني «القبس» أن وظنُّوا األمر عليهم التبس لبعضمن ح ألوضِّ
به أعتزُّ قومي تحرير رئيس يل أسماه فيما الغضب»، «خريف فصول بها تُناِفس حتى

السادات». عىل الهجوم «موسم
أعذره. ولكني

لم أنها الخارج» «من ورأوا الحقائق، هذه كل عنهم خفيت الذين الكثريين وأعذر بل
و«مؤامرة»! ُمدبَّر عمٌل وأنها صدفة، تكن

مرشوع. فهو كان مهما صحفي، تناُفس مؤامرة ذكرت، كما النرش، ومؤامرة
النرش. بعد حدث ما فهي الحقيقية املؤامرة أما

خيال. أو بال عىل يل تخطر لم الواسع، خيايل رغم مؤامرة،
لجنة من املايضبدعوة أبريل شهر من الثاني األسبوع يف أثينا إىل سافرت قد كنت إذ
يُعَقد الفلسطينية، القضية ملنارصة مؤتمر لحضور املرصية اآلسيوية األفريقية التضامن

أبريل. ١٢ إىل ٩ من الفرتة يف أثينا يف
تحت األهرام جريدة يف ضخم بمربٍع مبارشًة التايل اليوم يف ألُفاجأ أسبوع بعد وعدت
يحتوي مبارشة تحريضية وبطريقة الصفحة، نصف يحتل مربع القرَّاء»، بريد «من عنوان
األستاذ كتاب عن واآلخر السادات»، عن «البحث مقاالتي سلسلة عن أحدهما إعالننَي؛ عىل
التي «الخليج» جريدة يف نُرشا قد كانا واإلعالنان الغضب». «خريف هيكل حسنني محمد
مقاالتي تنرش أن عاتقها عىل أخذت قد كانت والتي املتحدة، العربية اإلمارات يف تصدر

الكويتيتنَي. والوطن القبس جريدة عن نقًال هيكل، كتاب وفصول
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أشياء: بعدة فوجئت
صحف به تحفل الذي النوع من إعالنًا املقاالت عن «الخليج» جريدة إعالن كان فأوًال:
الشديد، االستفزاز حدِّ إىل تصل التي فيها امُلباَلغ واإلثارة بل الخارج، ويف عندنا اإلثارة
صفحات طول عىل ُمبعثَرة كلمات السبع، مقاالتي جملة من كلمات اإلعالن أخذ وقد
والفقرات، الُجمل اجتزاء طريقة عىل البعض بعضها بجوار وُوضعت املنشورة، املقاالت

تماًما. أغضبني اإلعالن أن والحق الصالة. تقربوا ال مثل:
اإلعالن؛ بها نُرش التي التآمرية الطريقة هو الحقيقة يف أكثر أغضبني الذي ولكن وثانيًا:
كان وقد العربي، والعالم مرص يف احرتاًما الجرائد أكثر واألهرام األهرام، يف أعمل فأنا
التعليق فرصة أنا ويُعطوني اإلعالن عيلَّ يعرضوا أن فيه التحرير عن باملسئولني جديًرا
رشف عليهم يُمليه بما قاموا قد يكونون أفعل لم إن أو واستنكاره، نفيس، أنا عليه،

عليه. والتعليق اإلعالن نرش يف أحراًرا يصبحون وحينذاك الصحافة، مهنة
امُلحرِّر يكن لم أنه ثبت (وقد امُلحرِّر زعم فقد والتزوير؛ االدِّعاء واضح التعليق كان ثالثًا:
بعد مسئوًال كان الذي األهرام تحرير مدير ولكنه األهرام، يف القرَّاء بريد لباب األصيل
املقاالت تستنكر الخطابات مئات ى تلقَّ أنه املحرِّر زعم الخارج) إىل التحرير رئيس سفر
وا قصُّ قد الخطابات بعض ُمرسيل وأن الخليج)، أو القبس يف نُرشت قد تكن لم (التي

األهرام. إىل وأرسلوه الخليج جريدة من املذكور اإلعالن
قارئ خلف ُمتنكًِّرا األهرام تحرير مدير سوى ليس أنه واضًحا كان «قارئ» وذكر
وإرسائيل السادات بني عليها متَفق تمثيليٌة بأنها أكتوبر وصفتحرب أنني ذكر مجهول،
يف طعن أي فيها وليس تمثيلية، كلمة كلها املقاالت يف فليس كاذب؛ عاءٌ ادِّ وهو وأمريكا،
سوى يكن لم أكتوبر بحرب ا خاصٍّ فيها ما وكل أكتوبر، يف البطويل املرصي الجيش أداء
ظهر إىل ُوجهت التي الثغرة طعنة حول تساؤالت هيئة عىل الثاني املقال من واحدة فقرة
إىل قواتها فيه تَعُرب عسكريٍّا وضًعا إلرسائيل لتُتيح انتصاره؛ قمة يف وهو املرصي الجيش
وتنترشداخل السويس، مدينة اإلمداداتعن وتقطع الثالث، الجيش وتُحاِرص القناة غرب
للحرب، السياسية القيادة كانت لو يحدث أال تماًما ُممكنًا كان أمٌر وهو األرضاملرصية،
السادات، أنور املسلحة للقوات األعىل والقائد آنذاك الجمهورية شخصرئيس يف امُلتمثِّلة
الجيش كان والذي اإلرسائيليون، أقامه الذي الجرس رأس رضب عىل واَفق قد كان لو
السادات يسمح لم الذي املدرع، ٢٥ اللواء له ص وخصَّ رضبه، عىل تدرَّب قد املرصي
ولو تماًما. عليها القضاء ليتوىلَّ الثغرة اكتُشفت حني غربها إىل القناة رشق من بإعادته
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عىل ولحصلت االشتباك، فض مفاوضات دخول إىل مرص اضُطرَّت ملا حدث هذا كان
يجد مما األوىل، ديفيد كامب اتفاقية يف التورط دون سيناء عن الكامل اإلرسائييل الجالء
القومي األمن مستشار إسماعيل، حافظ السيد كتبها التي املقالة يف تفصيًال له القارئ

١٩٨٣م). مايو ١٣) ٣٠٧٥ العدد يف املصور بمجلة ونرشها آنذاك، املرصي
الخطوة ليسسوى األهرام امُلحرِّضيف ر امُلزوَّ اإلعالن هذا أن التالية األيام يف اتَّضح ورابًعا:
التايل اليوم يف فوجئت فقد األدوار؛ وُموزَّعة تماًما ُمخطَّطة لعملية املبدئي والتمهيد األوىل
بأني صارخة اتهاماٌت كلها مناقشاٍت من فيه دار وما للصحافة، األعىل املجلس بانعقاد
واستهتاٌر املرصي، الجيش بطولة حق يف إجرام هذا وإن «تمثيلية»، أكتوبر حرب إن قلت

االستشهاد. «يُمثِّلون» وهم ماتوا وكأنهم األبطال، الشهداء بدماء استهتار بعده ما
مدير له ويُضيف يل، مقاالت سلسلة عن ُمثرية بطريقة خليجية جريدة تنرشه إعالن
السادات، دور حقيقة عن التساؤالت فوق أنني قارئ لسان عىل عنده من األهرام تحرير
ر امُلزوَّ القول هذا يأخذ للصحافة، األعىل املجلس يجتمع تمثيلية. أكتوبر حرب إن قلت
بأن يحفل أو نظري، وجهة املجلس يسمع أن ودون اتهام، عليها ويُبنى حقيقة، أنه عىل
بإدانة يخرج أقله، لم أم الكالم هذا قلت قد ا حقٍّ كنت إذا ويرى يقرأها أو املقاالت يرى

ككاتب. يل وإدانة كتبته ملا صارخة
ظل ويف ١٩٨٣م، عام يف القاهرة يف يحدث ماو، املاو بالد يف يحدث لم الذي وهذا

صحافة. حرية ظل ويف ديمقراطية، انفراجة ظروف
مدير فرفض األهرام، يف األهرام ذكرته ملا تكذيبًا أنرش أن حاولت فقد … هذا ومع

نرشه. املذكور التحرير
جميًعا. فرفضت األخرى، «القومية» الصحف كل يف التكذيب نرش وحاولت

باطًال قراًرا باعتباره للصحافة، األعىل املجلس قرار وإدانة نفيس عن الدفاع وحاولت
كتبته. ما أحٌد يقرأ أو رأي يل يُسَمع أن ودون باطل، كالٍم عىل بُنِي

حرًفا. يل تنرش أن الحكومية املرصية الصحف كل رفَضت وأيًضا
من ضارية حملٌة بدأت الصحافة، مجلس وإدانة األهرام مدير تزوير عىل وبناءً
ميتًا، وهاجمته حيٍّا السادات نافقت وأني املوتى، قبور بنبش تتَّهمني واالتهامات املقاالت
عنده، من آخر اتهاًما «مايو» تحرير رئيس وأضاف بل نفقته، عىل عالجني السادات وأن
بل الكويتية، «القبس» جريدة يف ونرشتها القذايف، من بأمر املقاالت هذه كتبت بأني
أن زعم األخبار جريدة يف األعمدة ُكتاب من كاتبًا أن حد إىل اإلرهابية الحملة ووصلت
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من بتوجيه دولية خطة من جزء هما وإنما صدفة، يُنَرشا لم «هيكل» وكتاب مقاالتي
املنطقة. الفوىضيف جو وإشاعة اإلرسائيلية اللبنانية املفاوضات إلفشال موسكو

حكاية عىل فقط مبني كله إنما املقاالت، يف نُرش ما أحٌد يقرأ أن دون يحدث هذا وكل
قارئ. لسان عىل األهرام مدير رها زوَّ التي «التمثيلية»

جريدة نرشت اليوم ذلك صباح ففي مايو؛ أول كانت الكربى املفاجأة أن والحقيقة
انتهيت، أني وكيف بنفيس، نفيس اغتلت أني كيف وعن عني الرئييس موضوعها األخبار

إليه. وصلت ما عىل موىسصربي) أنه (ثبت املقال كاتب قلب يُقطِّع األىس وأن
الثلج، ككرة تتضخم أن ممكن األهرام تحرير مدير بدأها كذبة أن ر أتصوَّ أكن ولم
من خطابات و«تفربك» بل الحكومية، الصحف كل أجلها من تدينني «حقيقة» إىل وتتحول
نفس يف منشور كاريكاتري ويُطالب برأيس، وتُطالب فعلته ما تستهجن اليوم ألخبار قرَّاء
أكتوبر. يف املجيدة بطولته عىل امُلفرتي هذا يسحق بأن العظيم املرصي الجيَش الصحيفة
فليتصور وإحكام، بعناية امُلدبَّرة الحملة هذه من ذهويل مقدار القارئ يتصور لكي
متَفق تمثيليٌة إنها مثًال عرابي ثورة عن يقول القارئ) (أي أنه مرصنرشت يف ما جريدًة أن
مقرونًا اسمك فتجد النوم من القارئ أيها تستيقظ واإلنجليز. والخديوي عرابي بني عليها
بالطبع، باسمك مقرونًة الكذبة ف تتلقَّ كلها بالجرائد فإذا تكذيبها، فتُحاول بالتهمة،
لك يُسَمح وال عليك، العرابية بالثورة يؤمن وطنيٍّ وكلَّ والدولة والجيش الناس وتُحرِّض
قلت بأنك عليها فيزيدون االتهامات ع تتفرَّ وحني تقل، لم وأنك كذب هذا أن تنرش بأن أبًدا

أجنبي. دولة رئيس لتعليمات تنفيذًا العرابية الثورة يف الرأي هذا
يحدث، لم كهذا شيئًا وأن الحقيقة إىل ُمطمئنٍّا دمت ما أنك، أعتقد هذا لك يحدث وحني
وإنك سيتَّضح، يشء كل وإن يظهر، أن يلبث ال الحق وإن مهني، حقد مسألة إنها ستقول

وشخصك. سمعتك تشويه حاولوا الذين هؤالء من كامًال ك حقَّ ستأخذ
الكتابة، ومن القول من ممنوع أنك فتجد ح وتُصحِّ تُكذِّب أن تُحاِول حني … ولكن
أنك القرَّاء جماهري إلقناع ُمدبَّرة خبيثة لخطة بسيطة مقدمة إال يكن لم الكذبة نرش وأن
مخنوق، أنك تُحسُّ وتبدأ تغضب، تبدأ حينذاك بك؛ يلصقونه ما كل وارتكبت وفعلت قلت
أو رأيه قول من حرمانه إنسان؛ بها يمرَّ أن ممكن تَجِربة أسوأ تُجرِّب الكاتب وأنت وأنك
محمد الرئيس خطاب إىل أستمع بدأت حني ه أُحسُّ كنت ما بالضبط وهذا نفسه. عن الدفاع

العمال. عيد يف مبارك حسني
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يطَّلع سوف الحقيقة ملعرفة وسائل من لديه ما بكل الدولة رئيس أن مؤمنًا كنت فقد
ويوضح الحروف، فوق النُّقط وسيضع ُرشدهم، إىل الناس هؤالء سيُعيد وأنه كتبته، ما عىل
بشأنها كتبت والتي املايض١٩٨٢م، العام أواخر يف ت تمَّ التي بالقذايف لقائي مسألة تماًما

لقائه. عن عجزي بعد الرئيس مكتب أودعته خطاب هيئة عىل تقريًرا
وسيزجر الظاملة، الحملة هذه سيوقف أنه ُمتأكِّد وأنا الرئيس لخطاب أستمع كنت

الحاكم. الوطني الحزب وصحفيِّي ُكتاب من فيها تسبَّبوا من
يحدث. لم لألسف هذا ولكن

العمل حزب جريدة يف نُِرش الذي العمود هذا ولندَع أخرى. كلمات وجدت منه وبدًال
التحرير رئيس زيدان حامد األستاذ أخربني والذي مايو، أول خطاب عىل تعليًقا «الشعب»

يقول: مراد، حلمي محمد الدكتور األستاذ هو العمود هذا كاتب أن

األستاذ هو معروًفا كاتبًا العمال عيد يوم خطابه يف مبارك الرئيسحسني «اتهم
صميم يف طعنة — الكاتب تعبري حسب — يُعترب خطريًا، اتهاًما إدريس يوسف
دوالر آالف خمسة تقاىض أنه االتهام هذا وُمجَمل وكربيائه، وذمته وطنيَّته
القبس جريدة يف نرشها التي مقاالته ليكتب القذايف معمر الليبي الرئيس من
ودون عليها، أحد يطَّلع أن دون والضجيج الصخب حولها أُثري والتي الكويتية،

نظره. وجهة ببيان لكاتبها يُسَمح أن
ما الدولة رئيس لسان عىل الخطري االتهام هذا له ه املوجَّ الكاتب أنكر وقد
قال التي الصحيفة وهي األحرار، صحيفة يف املعنى بهذا مقاًال ونرش به، ُطعن
بالقومية اة امُلسمَّ الصحف أغلقت أن بعد نفسه عن دفاعه له تنرش أن قبلت إنها

بها. يعمل التي األهرام جريدة حتى وجهه، يف
بعنوان مبارك الرئيس إىل مفتوح خطاب صورة يف املقال هذا الكاتب وصاغ
مسألٌة هكذا املأل وعىل رشيف يف طعني «إن فيه: وأعلن إليك»، منك أتظلَّم «إنني
الدولة رئيس من رشفه يف الكاتب طعن إن إذ اإلعدام؛ حكُم عندي منها أهَوُن
بني الفصل يجب أنه وذكر ف.» ُمرشِّ غري وإعدام باإلعدام، حكم إنه إعدام،
خطاب يف فيها تمَّ بما عودته بعد مبارك الرئيس أخطر التي للقذايف مقابلته
ما وبني ملقابلته، موعد تحديد عن عجز أن بعد الخاصة لسكرتاريته سلَّمه
ِبحرية بالكتابة له الفرصة إتاحة عدم نتيجة العربية الصحف إحدى يف كتبه
بعض من كربى مؤامرة ضحية أنه وقرَّر بها. يعمل التي األهرام جريدة يف
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الرأي عليه لتُؤلِّب الخبيثة األقالم وعرشات «مايو» وصحيفة القومية الجرائد
أُتيَح لو جميًعا بهم كفيًال كان وأنه الجمهورية، ورئيس املسلحة والقوات العام
ويخذله، ويُنصفهم بالرئيس يستغيثون حني أما يكتبون، حيث عليهم يردَّ أن له

إليه. منه يتظلَّم أن إال عليه فليس
أمام وضعت قد األجهزة وبعض الناس بعض كان «إذا برصاحة: وقال
بردِّ فقط أطالب ال فإنني القول، لهذا دفعتكم التي هي معلومات سيادتكم
األجهزة.» تلك األشخاصوتُحاَسب هؤالء يُحاَسب أن وأُلحُّ أطلب وإنما اعتباري،
االتهام هذا حول قضائي تحقيق إجراء يف ويتلخص به، نُطاِلب ما وهذا
خصوم أو عامة لشخصيات اتهامات تقدم أن خطرية سابقٌة إنها إذ الخطري؛
أن ودون فيها، مشكوك تقارير ِضمن األقالم وحملة الفكر أصحاب أو سياسيني
تُلطَّخ أن قبل منها للتحقق القضاء عىل تُعَرض أن بد ال قاطعة أدلٍة إىل تستند

شنيع. فكري إرهاب من ذلك عليه ينطوي ملا هؤالء؛ من أحد سمعة
األسلوب هذا إىل لجأ قد إسماعيل النبوي السابق الداخلية وزير كان وإذا
أجنبية دولٍة مع بالتخابر معه وآخرين طه أحمد السابق النائب التهام بالنسبة
الدكتور املرحوم التهام وبالنسبة االنتخابي، موقفه عىل للتأثري بلغاريا هي
الزيَّات السالم عبد السابق الوزراء رئيسمجلس القايضونائب املهندسمحمود
املشئوم سبتمرب يف التحفظ تحت كانوا ممن السياسية الشخصيات من وعدد
التحقيق من ثبت ثم السوفييتي، االتحاد وهي أخرى أجنبية دولٍة مع بالتخابر
البشعة، األساليب لهذه حدٍّ وضَع الواجب من فإن صحتهما، عدم االتهاَمني يف
يجب الذي إسماعيل النبوي عهد بانتهاء انتهت أنها نعتقد كنا التي واملفارقات

عنها.» محاكمته

الشعب. جريدة كلمة تنتهي هنا وإىل
أخرى مرًة وأعود عيني، أمام يمرُّ األحداث ورشيط اآلن، أجلس وأنا أنني والحقيقة
أن وبعد اآلن والقذى، والرتاب بالرمل املليئة الكاذبة الهوجاء العاصفة أحداث أعيش
للقذايف لقائي وأن تمثيلية، كلمة أبًدا أذكر لم أنني للجميع واتَّضح كثرية، حقائق اتَّضحت
كله املوضوع وأن أكتبه، وما كتبته بما بعيد أو قريب من له عالقة ال مبارك للرئيس أو
الجمهورية، رئيس وبني بيني واحد وقٍت يف واإليقاع ككاتب، الغتيايل حقرية مؤامرًة كان
هذه وأن بأجمعه، املرصي والشعب ُقرائي وبني وبيني البطلة، املسلحة قواتنا وبني وبيني
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نص أنرش إذ فإني أصحابها، نحور إىل وارتدَّت تماًما فشلت قد كانت إذا الدنسة املؤامرة
ألطالب وإنما الناس، عىل الحقيقة ألنرش فقط هذا أفعل ال السادات» عن «البحث مقاالت

املؤامرة. هذه يف اشرتك مجرم أو مقامر كل بمحاسبة بعدها
وعىل السياسية قيادتنا عىل مؤامرة أيًضا وإنما وحدي، عيلَّ مؤامرة تكن لم فهي
أو اتهام شبهة تاريخه يف ليس وطنيٍّا كاتبًا املأل عىل «يرضب» ليجعلوه الدولة رئيس
املعارضة به يُخيفون الذي الطائر الذئب رأس الكاتب هذا من ليجعلوا ألحد؛ مجاملة حتى
أقول وهكذا رأيهم. يُخاِلف وعرصه السادات يف رأي قوُل له يخطر ُمخِلص إنسان وكل
هذه عىل ومات مات، قد كان وإن السادات، الرئيس أن اآلن واضًحا بدا لقد أخرى: مرًة
العصابة فإن مات قد كان إن خائن، يف إعدام حكم تنفيذ صورة وكأنها البشعة الصورة
تفريط وكل يخطوها، خطوة كل لتُناِفق بعناية واختارها حياته، يف عيَّنها التي الصحفية
وتُفلسف مزايا، أنها عىل أخطائه كل للناس وتُزيِّن به، يفرط املرصي الشعب حقوق يف
واضح انتصار، بعده ما انتصاٌر أنه عىل وأمريكا إرسائيل مع املفاوضات يف املهول تفريطه
إدارته املثال سبيل عىل ومنها وسياساته، السادات تحمي أن تريد ال العصابة هذه أن تماًما
انتصار علينا ضيَّع بحيث تهافتها، يف امُلغِرقة الطريقة تلك عىل أكتوبر لحرب السياسية
األعنُي وعصب األفواه إغالق يريدون أنهم تماًما واضح أكتوبر، حرب يف العظيم جيشنا
أخوه يفعله ا عمَّ األعني وتعمى األفواه تُغَلق كانت مثلما بنا، السادات فعله ما نرى أن عن
السادات عصمت أن ولوال مرص. تاريخ كل يف مثيل له يحدث لم نهب من وعائلته عصمت
التي الجرائم ونوع كمَّ ر تصوَّ أو عرف قد أحد كان ملا أخيه، موت بعد للمحاكمة ُقدِّم

الحاكمة. الساداتية األرسة ارتكبتها
وبشاعتها، ضخامتها رغم والجنائية، الذميمة السادات عصمت جرائم أن أعترب وألني
أكن لم املقاالت هذه يف فإني السادات، ارتكبها التي السياسية الجرائم بجوار شيئًا تَُعد ال
اإلرسائيليني مع اتفاقه عن حتى أبحث أكن لم هناك، اختالسلثروات أو هنا أبحثعنرسقة
تزال ال التي السالم»، «ترعة تسميته يريد كان فيما النيل ماء فيه لهم ل يُحوِّ مرشوع عىل
أتحدَّث ال للتنفيذ، استعداًدا السويس، قناة وبجوار الدلتا يف موجودًة هائل وبكمٍّ مواسريها
وال العيني قرص مرشوع عن وال واملباعة، واملنهوبة املرسوقة اآلثار عن املقاالت تلك يف
فما إليه؛ هدفت ما غري آخر يشءٌ كله فهذا نفوذ؛ استغالل جرائم أي وال الوفاء، جمعية
األمريكان مع باالتفاق السادات أنور لعبه الذي الخطري الدور لرسم محاولة كان إليه هدفت
للنفوذ خاضعة تابعة دولة إىل سيادة ذات مستقلة دولة من مرص به ل وحوَّ وإرسائيل،
اجتماع كل من مطرودة واألفارقة، العرب كل عن معزولة تماًما، واإلرسائييل األمريكي
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إال كله العالم يكرها ُمستباحة منبوذة دولة أفريقي، أو انحياز عدم أو إسالمي أو عربي
أفريقيا وجنوب هي تُشكل بحيث األخرى، هي املنبوذة وإرسائيل الكامل، الرشيك أمريكا

كله. العالم مستوى عىل مرفوًضا ثالثيٍّا السادات ومرص
الفساد فليس فيه؛ السادات ودور لنا، حدث وكيف لنا، حدث ماذا أرى أن هديف كان
أخطر السياسية والجرائم السيايس الفساد إن األشياء، أبشع هي الرسقات وال االقتصادي

كله. املرصي الشعب حق يف جرائم فهي اختالس؛ أو رسقة أي من بكثري

مفتوًحا. يزال ال وامللف
مع أنها إال السادات، وعصابة السادات عن البحث يف املقاالت لتلك فضل من كان وإن
بهم غرَّر كيف جميًعا والناس املرصيون ليعرف الساداتي؛ السيايس امللف فتحت قد غريها
األمريكية، االستعمارية للسياسة أنفهم رغم وإخضاعهم إرسائيل، مع املجيدة حربهم يف
الوطني وكفاحها يوليو ٢٣ بثورة مرص عليه حصلت الذي العظيم االستقالل يسلم بحيث
هذا يسلم ،٤٦ وثورة ١٩ وثورة العرابية بالثورة مروًرا وتزيد، عام مائتَي عرب املجيد
ف وترصُّ عبث محل ليُصبح مقابل؛ أي وبال مثيل، لها يحدث لم بمؤامرة االستقالل

األمريكي. واالستعمار إرسائيل
عيونهم إبقاء ويف املرصيني، عن إخفائها يف يكمن املؤامرة تلك من كبريًا جزءًا إن
ُمشتَّتًا غائبًا وعيهم إبقاء ويف بسياسته. السادات فيه رداهم وضٍع أيَّ ترى أن عن ُمغَلقة
الحوادث رش واتقاء والكساء الغذاء عىل الحصول مجرد الرضوري، القوت عىل للحصول
إال يهتمُّ أو يرى املرصي امُلواِطن يعود وال العقل، ويضلُّ الوعي يغيب بحيث واملصائب،

فقط. هذا وليومه حياته بأمور
العراق وإشغال الفلسطينيني وترشيد لبنان غزو دبَّرت قد العظمى الخطة كانت وإذا
واليمن بتشاد، وليبيا بليبيا، والسودان بالبوليزاريو، واملغرب والجزائر إيران، مع بالحرب
بالفلسطينيني، واألردن وإرسائيل، واألردن بالعراق وسوريا باألوبك، والسعودية باليمن،
تماًما يده نفض يف هي العليا مصلحته أن إيهامه هي املرصي للشعب بالنسبة الخطة فإن
وكأن العربية، الدول يف يعملون ال مرصي ماليني خمسة وكأن ومشاكلهم، العرب عن
هناك، العاملني املرصيني من تحويالت هيئة عىل يأتي ال الخارجي املرصي الدخل معظم
عن مستقلني عرب وجود أو العرب، عن «مستقل» مرصي وجود تصوُّر املمكن من وكأن

مرص.
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والتي ونُصدِّقها، بها نؤمن إعالمه بوسائل السادات جعَلنا التي الكربى الكذبة هي تلك
مرص حدود داخل املرصي الوجود حصار فإن الخبيث؛ محتواها عن للكشف األوان آن
نفوذها امتداد يف الكامن الحقيقي ولوجودها لها، وخيانة ملرص إضعاف هو الجغرافية
من القلب خلَّصنا وإذا الدول. لتلك القلب بمثابة فهي كلها؛ العربية الدول إىل وعالقتها
معه يتفاعل حي جسد داخل الوجود يف تكمن قوته إن قوته؟ من ى يتبقَّ فماذا الجسم،

ه. يضخُّ الذي بالدم ويُزوِّده
العدم، حد إىل مرص إضعاف منها القصد كان التي الكربى األكذوبة تلك يف ِعشنا لقد
حجمها لها ويكون الطبيعي، دورها تؤدي أن عن وشلِّها تماًما، الفاعلية عدم حد إىل
١٧ وثَمة السالم هو فأين ورخاء»، سالم يف «العيش بدعوى الجريمة هذه وعمل الطبيعي،
نُحرِّك ال كي املرفوع املسدس وكأنها النقب صحراء يف ورابضة مستعدة إرسائيلية ِفرقة
«السالم»؟ قمة يف ونحن موقدة ناًرا أصبحت قد واألسعار الرخاء هو وأين يًدا؟! أو قدًما

للحرب؟ واالستعداد «الحرب» قمة يف ونحن بكثري أقل كانت بينما
نحيا التي «السالم» خدعة فيه أبحث آخر كتابًا أكتب أن التعليق بهذا أريد ال إني
داخل وننكمش ننعزل جعلتنا التي العرب ومشاكل العرب من يدنا نفض وخدعة فيها،
لكيال الكربى املؤامرة من فجزء امُلتكاثرة؛ اليومية واملشاكل الغالء غول يفرتسنا حدودنا
بأمور تماًما الناس إشغال هو ظهره، وراء من دار وفيما واقعه، يف املرصي الشعب يفكر
يف البقاء ويف ل، تأمُّ أو ِفكر أي إلعمال وقت لديهم يبقى ال حتى ومتاعبها؛ اليومية حياتهم

باألهرام. ُمفكرتي يف مرة عنها كتبت التي «التولة» حالة

نصحو، بأن نفيق، بأن نعالجها إنما التولة، من بمزيد «التولة» نعالج أن يمكن ال ونحن
ويخدعوننا، ويُخدِّروننا علينا يضحكون من نعرف بأن والعقل، الوعي منا يستيقظ بأن
عرص عن باستماتة يُدافعون وملاذا املواقف، تلك يقفون ملاذا نكشف بأن نكشفهم، بأن

اآلن. يف نحن ملا بنا أدَّى

الدامس، الظالم يف أُوقدت ضئيلة شمعًة كانت أنها إال فعلت قد املقاالت تلك تكن لم وإذا
امُلنهِمر الضوء وعىل وحتًما الظالم، جيوش ستهزم والحقائق الشموع من غريها مع وأنها

سنصحو. عال مهما النقاش وعىل سنرى، امُلتكاثر
ونرشها. كتابتها هداني أن هللا فأشكر هذا، سوى فعلت قد تكن لم إذا
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ضمريي. وأرضيت فعلت أني هلل وحمًدا
والضمري. هللا إرضاء نتائج بكل وأهًال

أخرية: كلمٌة بقيت
أو مناقشتها تتمُّ هذا وبعد أوًال، املقاالت هذه تظهر أن يُحتِّم البسيط املنطق كان
حول صاخبة معركٌة فتنشب تماًما، العكس هذا عرصنا يف يحدث أن غريبًا وليس إدانتها.
أن يشء آخر يكون ثم للمقاالت، األسايس بالخط لها عالقة ال أكتوبر، حرب عن رة ُمزوَّ كلمة
واتهامات. شتائم السماء وتُمطر املفتَعل الصخب ينتهي أن بعد كلها، املقاالت نص يُنَرش
تُناِقش، عقول السادات ُكتاب لدى فليس مناقشتها؛ يف أطمع وال إذَن، املقاالت إليكم
الساداتي القطيع إىل ينضمَّ أن قطًعا يتحرَّج أراه ال ما ويرى نفسه يحرتم إنسان وأي
من وأطلب التاريخ، أمام أضعها شهادة ولكنها السادات، يف أراه ال ما ويرى املأجور
يجلس أن الساداتية، األمريكية الدعاية خدعته قد بعضهم كان لو حتى جميًعا، املواطنني

حكًما. لنفسه ويُصِدر ل، ويتأمَّ ويقرأها مهله عىل
ُمطالبًا االشرتاكي واملدَّعي العام النائب إىل املقاالت بهذه أتقدَّم الوقت نفس ويف
الرسمية الدولة أجهزة كل الوقت نفس يف وشاكيًا كتبتها، كلمة كل يف معي بالتحقيق
دون يل هت ُوجِّ التي العلنية لإلهانة الجمهورية؛ رئاسة فيها بما واإلعالمية والصحفية
مهول. ذنٍب من حقي يف اقرتفته عما كلها الجهات هذه محاسبة طالبًا ُمستنَد، أو تحقيق
هللا فبعد العام؛ الرأي بحكم تماًما وراٍض العادل، املرصي القضاء بحكم راٍض وأنا

العظيم. الشعب رضاء من أجمل ليس والضمري

إدريس يوسف الدكتور
١٩٨٣م يونيو القاهرة،

ونُِرش الكويتية، «القبس» جريدُة نرشه حقَّ أخذَت الذي للكتاب الحريف النص هو هذا
السادات». عن «البحث بعنوان: واألردن الخليج صحف ويف فيها فصول سبعة هيئة عىل

22



املُـلِح السؤال

هو قام وما ذاك ُحكمه أن نعتقد غريي الكثريين مثل كنت يحيا، يزال ال والسادات حتى
إن أغرب من فصًال تُشكِّل وأفعاله، وترصفاته مواقفه عىل ترتَّبت التي الهائلة والنتائج به

كله. منطقتنا تاريخ يف فصل أغرب يكن لم
وكل إيه»، آي. «يس. ال وعميل املخرب والدور والعمالة الخيانة كلمات جانبًا ولنُنحِّ
آخر عربيٍّا حاكًما أن أعتقد فال لحكمه؛ األوىل البدايات منذ عليه أُطلقت التي الصفات تلك

االتهامات. من الكم بهذا ظفر قد الدنيا يف حاكم أي حتى أو
كثريون بها ُوصف ما أكثر فما جانبًا؛ االتهامات أو الجرائم أو الصفات لنُنحِّ
ديفيد وكامب القدس مبادرة وأهمها أعماله، بها ُوصفت التي الصفات حتى لنُنحِّ غريه.

جانبًا. كله هذا لنُنحِّ إرسائيل. مع السالم ومعاهدتَي
ت» «تمَّ جرائم وكأنها حدث ما أخذ يف وغرقنا والتهم، التهمة وصف يف غرقنا أننا ذلك
قبل، من تحدث لم التي الصورة تلك وعىل السادات مرصع وكأن األحكام، فيها وصدرت
يف اإلعدام حكم وتنفيذ النهاية، نهاية كان مرصعه كأن كله، العالم يف وال منطقتنا يف ال

األمر. وانتهاء الدوسيه، وإغالق «الخائن»،
أبًدا. ينتِه لم فاألمر

السنوات نرى بحيث وأشمل، أعمق لرؤيا ولكن النظر، إلعادة ليس حاجة يف واألمر
بحيث الحديث، تاريخنا داخل الصحيح منظورها يف ونضعها بعد عن املاضية العرش
عىل الرَّصاص بإطالق تنتِه لم فالرواية كان؛ ما ضمن نفسها هذه الحارضة أيامنا نرى
لكي حارض فات، ما كل من مرة ألف أهمُّ والحارض يُغَلق، لم أبًدا والدوسيه السادات،
تكمن فات الذي ذلك ففي آخرها؛ إىل مفتوحة بعيون فات، ما نعرف نعود أن بد ال نعرفه

الحارض. وسيقان وجذور بذور



السادات عن البحث

أفكِّر. السادات اغتيال منذ َظِللت وهكذا
آثم؟ أو كبري، خاطئ مجرد كان السادات وهل حدث؟ وكيف حدث؟ الذي هذا ما
أعمال من مجموعة ليس التاريخ إن أم كلها، املشكلة هي وأفعاله شخصه كان هل بمعنى
نحياها التي األزمنة هذه باألصح أو التاريخ ُمجرمني؟ أم بريئني مجانني، أو عقالء أفراد
بعناية امُلدبَّرة الخطط تصنعها تاريخية حقبة يف إننا أبًدا. صدفة فيها املسائل تحدث ال
التنفيذ يف نفسه الخطأ حساب تضع وتنفيذها ومضمونها صميمها يف والتي بدقة، ذة وامُلنفَّ

يشء. لكل الحساب وتحسب البدائل، وتضع الخطأ، حدث لو
بقية وبني واتهاماته السادات دور بني التفريق هو عيلَّ يُلحُّ ظلَّ الذي السؤال كان
يف تدور كلها األحداث تكن ولم وحده، املرسح عىل يكن لم فالسادات والُخطط؛ األدوار
«الكاموفالج» من جزءًا أن أشكُّ بدأت إني بل ديفيد، كامب أو هاوس مينا أو القدس
وتُركِّز املأساة، أبطال من واحد بطل حول جميعها األضواء تركز أن كلها للعملية املوضوع
صمٍت ويف األضواء، عن بعيًدا الفصول بقية تتمُّ بحيث وخياناته، مواقفه حول كلها الضجة

تام. ِشبه
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حدث؟ ماذا بالضبط،

كله. املوضوع عن أخري رأي إىل وأنتهي أفرغ أن مهمة عاتقي عىل أخذت وهكذا
حدث؟ الذي هذا ما

حدث؟ وكيف
فصولها؟ انتهت قد الرواية إن أم يحدث يزال ال هو وهل

اآلن، وإىل السادات حكم وُقبَيل خالل حدث ملا جادَّة عميقة بدراسٍة أقوم أن بد ال كان
هذه نرش نيَّتي يف يكن ولم أرى. وأن شخصيٍّا أفهم أن أستطيع كي أوًال لنفيس دراسة
عىل أرى كاٍف بضوءٍ نفيس أسلِّح أن أريد فقط كنت للنرش، كتابتها األقل عىل أو الدراسة،

أحداث. من يتلو يزال ال وما تال ما كل هداه
أحتفظ أن أُوثر الناس، من كبريًا عدًدا ناقشت الدراسة بهذه القيام سبيل ويف
وبعضهم بآرائه، الجهر يريد ال وبعضهم خطرية، مناصب يحتلُّ فبعضهم بأسمائهم؛
أنرش أن قرَّرت قد كنت إذا خاصًة أكتبه، موضوع يف اسمه إيراد مشقة له أحمِّ أن أحب ال
ليس أنه وجدت أن إىل املكتب، ركن فوق أمامي قابًعا كثرية أسابيع بقي وقد املوضوع،
كنت وإذا وحدي، ني تخصُّ ال مسائل فهي نطاق؛ أوسع عىل نرشه يف أبًدا حرج من هناك
يريد من كل معي أُرشك ال فلَم وأناقشهم، الرأي أسألهم الناس من كثري إىل سعيت قد

القرَّاء؟ وغري القرَّاء من االشرتاك
الذاتي. وبالتأمل باملناقشات أكتِف لم بل

املايض العام ففي املايض؛ العام خالل نُرشت ا جدٍّ ة هامَّ مذكرات دراسة عىل عكفت
كل األقل عىل أو كيسنجر، هنري مذكرات قرأت: الذيسبق العام من األخرية القليلة واألشُهر
عاَرصوا الذين من كثري كتابات من وأجزاءً كارتر، جيمي ومذكرات منها، اآلن إىل نرشه ما
وما فايتسمان، عزرا مذكرات مثل ديفيد، وكامب القدس زيارة ووقائع أحداث وشهدوا



السادات عن البحث

الخارجية وزير فهمي إسماعيل ومذكرات ومقاالت ،٧٣ حرب عن الشاذيل الدين سعد نرشه
القدس. مبادرة عىل احتجاًجا استقال الذي األسبق، املرصية

عيَّنه الذي املرصية، الخارجية وزير كامل إبراهيم محمد مذكرات قرأت وأخريًا
إسماعيل استقالة وعقب التعيني هذا بَقبوله أنه بمعنى فهمي؛ إسماعيل ليَخلف السادات
السالم ومضمون إطار — ُمقتنًعا — ذ ليُنفِّ وجاء ُموافًقا، كان القدس مبادرة وبعد فهمي

وإرسائيل. مرص بني يقوم أن املفروض
كامب إىل املرصي املفاوضات وفد يف عضًوا كان الذي نفسه هذا كامل إبراهيم محمد
واحًدا ُعنيِّ حني اعتُرب والذي السالم، وقيام القدس ملبادرة و«القابل» الرايض ذلك ديفيد؛
اكتشفه، بما بسبب كهذا رجٌل يستقيل أن الساداتي للنظام األساسية الداخلية الدائرة من
عريضة عالية تقولها وكأنما ولكنها فقط، ة ُمحريِّ ليست مسألة ديفيد، كامب يف دار وما
س تحمَّ الذي الرجل من حتى تماًما، مرفوضة مسألٌة ديفيد كامب يف حدث ما إن أصم: لكل
أن قبل أيًضا حماس وعن خارجية، وزير إىل سفري من فجأًة وترقيته لتعيينه السادات
النظام داخل أناس من حتى تماًما، ممجوجة كانت مهمة يف له وُمعينًا السادات رجل يكون

وإرسائيل. مرص بني ُمنفردة شبه سالم معاهدة عقد مهمة وهي أال الساداتي،
دار وماذا استقال، ملاذا ويرشح مذكراته ينرش يبدأ وأن كهذا، رجٌل يستقيل أن
أن مفروًضا كان مسألة داود»؛ «إسطبل أيامها، وصفها كما القذايف العقيد رأي عىل داخل،

أمامها. وعميًقا طويًال تستوقفنا
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املُرعبة االحتامالتاألربعة

كامب يف دار ملا الداخلية والوقائع لألحداث األسبق الخارجية وزير مذكرات نرش جاء ولقد
يف الثقيلة باملدفعية رهيبًا وتمهيًدا كارتر، جيمي لسان عىل لها وصًفا قرأنا بعدما ديفيد،
والبعري البعري. ظهر قصمت التي الرضبة وكأنه النرش هذا جاء كيسنجر، هنري مذكرات
وحتى وبالعالم، وبالعرب، بنا، السادات صنعه الذي هذا ما بالضبط: هو عندي كان الذي

بنفسه؟
ودار. حدث ما وعلة كنه عن التساؤل دائم هذا قبل كنت أني ذلك

خصوم أمام عقليٍّا ُمتخلًفا حتى أو غبيٍّا داخله، يف النية حسن السادات أنور كان هل •
وسائل من البرشي العقل عنه تفتَّق ما أذكى واستعمال واالستدراج الذكاء يف القمة هم
جاء مرصي جمهورية رئيس مخ لغسل وبالذات الثالث، العالم قادة بعض أمخاخ لغسل
ويهدد ويتحد وينسق ذاته يتعرَّفعىل بدأ عربي وطن يف الزعامة، مرصملكان احتالل عقب

العالم؟ يف السادسة القوة يصبح بأن
تماًما واعيًا وكان به، يقوم الذي الدور حقيقة يعرف كان وإنما غبيٍّا، يكن لم هو أم •
— وشعبيٍّا وسياسيٍّا عسكريٍّا — تماًما مرص تحييد أن من يَديه عىل العربية لألمة يُراد بما
القائمة الجذرية الخالفات وعن مجتمعة، العربية والدول إرسائيل بني القائمة الحرب عن
تفكيك مهمة سيُسهل مرصوعزلها تحييد أن باعتبار وأمريكا، العربية الدول من كثري بني
تمام من حال ويف مهل عىل وابتالعه قطعة، قطعة تماًما هدمه ثم املتبقي العربي الحلف

االطمئنان؟
يف الغريب وحماسه بل به، القيام وَقبوله هذا بدوره السادات وعي كان وهل •
ويكره العرب ويكره وأمريكا إرسائيل يحب كان إنه أي مبدئية؟ ألسباب املهمة، تنفيذ
االستعماري الرأسمايل بالنظام مؤمن كراهية الحقيقية، ومصالحه املرصي الشعب حتى



السادات عن البحث

العالم تاريخ يف نظري له يوجد لم إيمانًا اليهودي، العنرصي االستيطاني والنظام األمريكي
مؤمنني بالرضورة يكونوا لم الحكام من الرسميون أمريكا عمالء فحتى كله؛ الحديث
انقالب أو شيوعي جاٍر من خوًفا أو شعوبهم من بها يحتمون كانوا وإنما بأمريكا،
بالعنرصية صالبة عنه يقل ال آخر إيمان وفوقه الدرجة، هذه وإىل «اإليمان» أما عسكري،
«يس. ال عمالء الالتينية أمريكا ديكتاتوريِّي يف ال أبًدا نجده ال فيشء الصهيونية، اإلرسائيلية
أفريقيا جنوب حتى أو أوروبا، أو آسيا رشقي جنوب بالد بعض حكام يف وال إيه»، آي.
يف شبيًها أو نظريًا اإليمان لهذا نجد ال أبًدا روديسيا، يف العنرصي سميث إيان نظام أو
أعاد مرصي زعيم أخطر حكم وعقب مرص، من رسمي كهذا بإيمان بالك فما كله، العالم
ظلت التي املرصية القضية من وجعل املحتم، التاريخي ودورها مرص عروبة اكتشاف
عربية؛ قضيًة منها جعل فقط، مرصية قضية عرابي أيام ومنذ عاًما وسبعني لخمسة
قومية دعوة شكل يف الوحدة لها أُضيفت واالشرتاكية الوطني التحرر إىل الدعوة أن بمعنى
القرن مفهوم إىل عرش التاسع القرن مفهوم من املرصي الوطني املطلب نقلت عربية
بني والدم العظم وعالقة الرتابط واكتشاف والجذور، األصول عن البحث مثل العرشين،

العربي. الوطن أنحاء وبقية مرص
يف الثورة هذه وقائد ر النارصُمفجِّ عبد خليفة من من؟ خليفة من اإليمان هذا يأتي أن
قلب يف املغروس الخنجر باعتبارها إلرسائيل عدائه يف والذاهب والقومي، الوطني املفهوم
يف الذاهب العربية، العمالقة األمة قيام ومنع الروح، هذه قتل أجل من بالذات األمة هذه
أقوى األمريكية، املتحدة وللواليات تؤيدها كانت حني ألوروبا عدائه حد إىل إلرسائيل عدائه
هذا بعد ف النارصليتكشَّ عبد يختاره باألصح أو يَخلفه كهذا رجل العالم، يف عسكرية قوة
حاسم ثائر قرن ربع يف رأسها النارصعىل وعبد األمة بنته ما كل فقط ليهدم ليس جاء أنه
من أو قبل من أحد بها يؤمن لم درجة إىل والثورة والفكرة األمة بأعداء يؤمن وأن مهول،

بعد؟
يعتنقه؟ آخر، مبدأ صاحب كأي كان، ملبدأ تحقيًقا كله هذا السادات فعل هل

تماًما ُمدِرك وهو بدوره قام السادات وإن باملرَّة، هناك يكن لم ما إيمانًا إن أم •
فعل، ما ليفعل ُمختاًرا طائًعا ساقته التي هي ُمركَّبة عاتية قوة ولكن الدور، ذلك لقذارة
سنرى كما النارص، لعبد بالذات ومعروًفا، بل وموجوًدا كامنًا كان مريض ذاتي وجشع
بكل ولالنحراف أنواعه، بكل وللغنى أنواعها، بكل للملذَّات رهيب ذاتي جشع بعد، فيما
أخريًا وجد وقد وعميل، ومتآمر خائن بالسليقة وطبع املعروفة، وغري منها املعروفة فصائله

تشاء؟ ما به وتُحقق وتركبه وتقوده تستغله التي الشيطانية القوة
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املبادرة؟ كيفرأيت

القدس، مبادرة أيام وبالذات السادات، فعله الذي لهذا كثرية تخريجات وقرأت سمعت لقد
أحاط ما كان وإن فعًال، إرسائيل حاَرب قد الوقت ذلك حتى السادات كان يشء كل فرغم
الحرب بتلك أحاط ما أن رغم ونتائجها، حجمها يف سلًفا وامُلتحكَّم املحدودة، الحرب بتلك
يكن لم الوقت ذلك حتى أحًدا أن إال كثرية، كانت وأقاويل ب وتعجُّ استفهام عالمات من
لم القدس «مبادرة» أن وُجن، العقل فقد حتى أو الخيال به جمح مهما مطلًقا، ر ليتصوَّ

جميًعا. رنا تصوَّ كما تلقائية مبادرًة تكن
الرجل أن قدَّرت القدس إىل وذهب السادات فعلها وحني الوقت، ذلك حتى شخصيٍّا أنا
قيادة مجلس عضو كان حيث معه تعاميل بعد منه أنفر جعلني الذي ذلك فيه؛ الخبيث
صحافًة وتخلق الجديدة، الثورية بامليادين لتُبرشِّ الجمهورية جريدة بإصدار امُلكلَّف الثورة
تعاونت ُمتمرصة عقليات سياستها ويُدير يملك كان التي الصحافة محل تحلُّ جديدة ثوريًة
أصدرها التي املرصية الصحف حتى الشعب، ضد امللك مع دائًما وكانت اإلنجليز، مع تماًما
والقاهرة اليوم كأخبار الصحف تلك كانت — الوفد حزب صحف خال فيما — مرصيون
تأييد خط نفس يف جاذبية، وأكثر وأرقى أحدث وبتكتيك أيًضا، سائرة املسائية والجريدة
فرضها اإلنجليز يريد كان التي املعاهدات ملشاريع والدعاية الوفد، من والنيل امللك، وتأليه
واللحم الدم مرصية صحافة تخلق أن يوليو ٢٣ ثورة أرادت حني آخر، بمعنًى مرص، عىل
جريدة يف معه عملنا أثناء غريي والكثريون أنا وعرفته املهمة، السادات ألنور عهدت والثورة
أعمل أن قبلت فقد فقط؛ عام بعد تماًما عنه االبتعاد آثرت ولكني ١٩٥٨م، عام الجمهورية
بدأت وإن ثورة أخريًا، مرص يف حقيقية ثورة قيام حياتي، أحداث بأعظم مني إيمانًا معه
ها وتُغريِّ فيها ر تُحوِّ ظلت املرصية الوطنية الحركة أن إال السورية كاالنقالبات عسكرية
الثورة مرص. عىل الثالثي والُعدوان السويس قناة تأميم يف النهائي االمتحان جاء حتى
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واضعًة بقوٍة وتندفع س وتتحمَّ تقبل فني وامُلثقَّ الشعب مرص بدأت فقط هنا ،٥٦ عام
«بطًال» السادات يف أرى كنت املنظار هذا خالل من وقادتها، الثورة ترصف تحت نفسها
وال بطل ال أنه — سنرى كما — يل كشف معه التعامل ولكن يوليو، ثورة أبطال من
بعضو بالك فما بسيط، عادي لرجٍل تكون أن تصلح ال ِخصاله من كثريًا إن بل يحزنون،
وبعد ١٩٥٩م عام البعيد الحني ذلك منذ — قطعت وهكذا ثورة؟ وبطل ثورة قيادة مجلس

به. صلتي — معرفته من فقط واحد عاٍم
تصوَّرت إنني فأقول أعود أن أريد ولكني املوضوع، عىل نفيس أقحمت أني أعتذر
أن غريي كثريين مع تصوَّرت املفاجئة، الطريقة بتلك القدس بمبادرة السادات قام حني
و١٩ ١٨ أحداث ويف ٧٣ حرب يف املآخذ عليه أخذنا الذي الرجل وأن ت، تمَّ قد املعجزة
يه وتعدِّ بالذات، والخارجية الداخلية سياسته ويف كلها، حكمه طريقة ويف ١٩٧٧م، يناير
الكامن الخبث أن تصوَّرت األمريكي، الخط من املرصية بالسياسة اقرتابه يف الخطر خط
حدثت قد تكون أن يمكن ال القدس مبادرة وأن القضية، لصالح يعمل بدأ الرجل يف
مع باتفاق اإلرسائيليني مع السادات إليه وصل كامل اتفاق وراءها بد ال وأن مصادفة،
مستقلٍّ وطٍن يف الفلسطيني الشعب بحق أخريًا ويعرتفون يُقرُّون وجعلهم األمريكيني،
العودة يف املحتلة فلسطني من هاجروا أو طردوا الذين وحق بل فلسطني، أرض عىل كامل
وغزة والضفة الجوالن ٦٧؛ عام احتُلَّت التي العربية األرض كل إعادة وكذلك التعويض، أو

الرشقية. والقدس وسيناء
املبادرة هذه تكون أن آخر؛ شيئًا تصوَّرت الفروض أسوأ وعىل كله، هذا تصوَّرت
صورة تغيري بهدف املواجهة دول وبقية والسعودية واألردن سوريا مع باالتفاق ت تمَّ قد
اسمها العدد قليلة مسكينة دولٍة من الصورة تغيري العاملي، العام الرأي نظر يف القضية
إربًا تمزيقها يريد عربي شعب بكراهية امُلحاطة امُلساِلمة كالجزيرة تعيش إرسائيل
مرص، أن جهاًرا عيانًا العالم يرى بحيث الصورة تغيري تماًما، وجودها وطمس وإغراقها
الدائم السالم اإلرسائيليني عىل ليعرض بنفسه رئيسها يذهب العربية، الدول وأقوى أكرب
والفلسطينية العربية واألرض الحقوق رد ُمقابل وبحدودهم وبدولتهم بهم واالعرتاف
العرب عىل حروبها شنِّ يف دائًما بها ع تتذرَّ التي إرسائيل حجة تسقط وبهذا املغتَصبة؛
العاملي الرأي يؤيِّدها الوقت نفس ويف األبرياء، والناس األرضوالجيوش عىل تعتدي بحيث

والعذر. امُلربِّر لها ويجد ذاك ُعدوانها يف
التحليل، صح إذا النهاية، يف لتها ُمحصِّ خبيثة ِجدُّ حركٌة كتلك مبادرة أن تصوَّرت
والقادة السادات كان فإذا الحديث؛ تاريخنا يف الوطنية الخطوات أعظم من واحدًة ستكون
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التوسعي خطها عن إرسائيل ثني يف تُفِلح لم قراراتمجلساألمن أن رأوا قد اآلخرون العرب
أمام الباقية الوحيدة الوسيلة فإن فلسطيني، أو عربي حق ألي تماًما الرافض االستيطاني
مدعوًما سوريمرصي تعاون من ٧٣ يف حدث ما نسق وعىل أخرى، مرًة الحرب هي العرب
هذه تحدث ال بحيث ٧٣ حرب أخطاء كل وُمتجنِّبة وليبيا، والجزائر والعراق السعودية من
األوىل، الرضبة لردِّ الفرصة إرسائيل إلعطاء املثايل هو خط عند الحرب تتوقف أو ثغرة املرة
أخرى شاسعة مناطق باجتياح وإنما (أرضنا)، أرض من فقدته ما باسرتداد فقط ليس

جديدة.
خلف دار عما القدس، من عودتهم عشيَة السادات، مؤيدي ُعَمد من صحفيٍّا وسألت
ما وأن تماًما، نريد ما وفق تمَّ قد يشء كل أن يل يؤكد وهو فعًال وبُهرت هناك، الستار
إرسائيل، مع املرير لرصاعنا ُمنترصة نهايٍة من به نحلم كنا ما كل تعدَّى اتفاقات من ق تحقَّ

واالعرتاف. والعلم الدولة فلسطني عودة رأسه وعىل
باألهرام، نرشته قصري مقاٍل يف املبادرة أؤيد كتبت غريي، كثريين مثل وهكذا،
إيلَّ يُوسوس كان ما فيشءٌ الرجعة؛ خط لنفيس أحفظ حتى فعلت شديد بحذٍر ولكني
هكذا وأن للنية، الحسن ذلك بمثل يكونوا أن يمكن ال بيجن، بالذات اإلرسائيليني، أن
وأقول الوساوس عىل وأردُّ أعود ولكني أوراق، من أيديهم يف ما كل يُسلِّمون ببساطة
حظي قد اإلرسائييل الشعب مستوى عىل الذي ذلك للمبادرة؛ امُلباِغت األثر إنه لنفيس:
سياسات رضيبة أمهاته وتدفع شبابه يموت الذي ذلك هناك، الشعب وحماسجعل بَقبول
بيجن وأرغم السالم، فرضإرادة للسالم، هناك الشعب حماس التوسعية، امُلتتالية حكوماته

وطموحاته. أحالمه عن فقط وليس ذاتها طبيعته عن التخيلِّ عىل
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وبني املبادرة بني مىض الذي ذلك واحًدا، شهًرا إال يستغرق لم باملبادرة إيماني أن ورغم
كُممثِّل التحرير منظمة لحضورها ُدعيت للَعجب، ويا التي، هاوساملشهورة مينا اجتماعات
توجيه قبولها بحكم وأمريكا إرسائيل ِقبل من به ُمعرتَف الفلسطيني، للشعب رشعي وحيد
سوريا، إليها وُدعيت واحدة، مفاوضات مائدة عىل الرسمي وفدها مع والجلوس لها الدعوة

األخرى. هي دعوة إليها ُوجهت قد األردن كانت إن أذكر وال
وبني ونتيجتها، للمبادرة تماًما املتفائلة تصوراتي بني قليًال أكثر أو فقط واحد شهر
األوىل، كلماته ومنذ كشفت، التي االفتتاحية خطبته بيجن، مكتب مدير أليسار» «بن خطبة
سعيد أنه فيها ذكر التي الكلمات تلك الظالم، من بأكمله ليًال الباهر الضوء يغمر وكما
التي األهرام رؤية (وهي أمنية شخصيٍّا له قت حقَّ أنها باعتبار القاهرة إىل بالحضور ا جدٍّ
األخرى، الدينية واألحزاب ليكود كتلة من كثري وترصيحات بيجن أحاديث يف دارًجا كان
للحضارة أثًرا تُعترب فهي ولذلك بنَوها؛ الذين هم اليهود أجدادهم إن قولهم دارًجا كان
ُحلًما اإلرسائييل للشعب قت وحقَّ شخصيٍّا، هدًفا له قت حقَّ يُزار)، أن يجب القديمة اليهودية

عام. آالف ثالثة من ألكثر اليهود) أو وإرسائيل مرص (أي جريان أننا باعتبار
كامريات تنقله ما رؤيا وعن بل السمع، عن فت توقَّ فقد خطابه؛ بقية أسمع لم

خاللها. من االجتماع أُتابع كنت التي التليفزيون
رأيس. أم عىل ُمباِغتة برضبٍة أُصبت كأنني كلها حوايس َفت توقَّ

سوف ما وأن األهرام، بجوار املعقود االجتماع وهذا القدس، مبادرة أن اكتشفت فقد
هي وإنما املرصي، حتى أو العربي الحق اتجاه يف مبادراتمرصية ليست ويتلوه، عنه ينتج
إرسائيل، بها بدأت إرسائيلية مبادراٌت هي وحدها، إرسائيل ملصلحة مبادرات الحقيقة يف
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داخل واللعب ل التوغُّ عرص وهو أال العرب، مع رصاعها يف جديًدا عًرصا السادات، وليس
ذاته. العربي املعسكر

وهبت الذي أنا — للمبادرة حمايس أن وجدت إني بحيث البشاعة من االكتشاف وكان
التي العقول خطورة عىل يدل — اإلرسائيلية التوسعية الصهيونية أُعادي شبابي زهرة
يُحاربون أطفال كمجموعة وأننا أعدائنا، بتفكري كثريًا استهنَّا أننا عىل يدل ذتها، ونفَّ دبَّرتها
ُمتقدمة. فلكية عوالم من — العلمية الخرافات أفالم تقول كما األرض— إىل جاءوا أُناًسا
وأخطر أعمق املسائل أن وجدت حوايس، إيلَّ تعود أو حوايس، إىل أعود بدأت وحني
أمام طويلة لوقفٍة حاجة يف املسائل هناك. تحذير مقال أو هنا حماس صيحة من بكثري
ما لكل ثانية لعودٍة حاجة يف بنا، ويلعب يُحاربنا الذي السيد» «العقل أو Master mind ال
النارص عبد وموت ،٧٠ سبتمرب يف الرهيب الفلسطيني األردني الصدام منذ املنطقة يف دار
مايو ١٥ انقالب ثم بقليل، موته ُقبَيل له وحيًدا نائبًا بالذات السادات وتعيني امُلفاجئ،
إلحباط عسكريٍّا مرص ل وتدخُّ بل والسودان، ليبيا مع والتحالف بها، تمَّ التي والسهولة
ُمقِبل العبقري أيها يا وأنت السوفييت؛ الخرباء طرد ثم نمريي، ضد حدث الذي االنقالب

.٧٣ حرب نفسها الحرب وتلك إرسائيل. مع حرب عىل
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إىل رشقها من القناة اإلرسائييل الشاروني الجيش منه عَرب الذي املكان عاَمني من زرت لقد
عند فالقناة تماًما؛ األمر وهالني التليفزيونية»، «الثغرة السادات اه سمَّ ما ليصنع غربها
كثريًا أوسع املكان ذلك فقط، ساعة ٢٤ يف ُمسفَلت بَريٌّ جٌرس فيه أُقيَم الذي املكان ذلك
سنوات، إقامته استغرقت الذي السدُّ ذلك العايل؛ السدُّ عنده أُقيَم الذي النيل عرض من
وجيشنا الثاني الرهيب جيشنا بني محصور ُمتسلِّل جيش من قليلة ملجاميع يتسنَّى كيف
من واألعرض أسوان، نيل من األعمق القناة تسدَّ أن املجاميع لتلك يتسنَّى كيف الثالث،
لجنٌة تتشكَّل أن وأُلحُّ أطلب إني ُكربى، كذبٌة إنها معدودة؟ أيام ظرف يف العايل، السد مكان
ُمسفَلت بَري طريق إلقامة الالزم العمل كمَّ لتُقدِّر املرصي الجيش من هندسية عسكرية
ابتداءً يقلُّ ال وارتفاع مرتًا، خمسني عن تقلَّ أن يمكن ال وبقاعدة األقل، عىل كيلومرت طوله
عمق عن حال بأي يقلُّ ال ارتفاع ضفتها، عىل امُلسفَلت الطريق مستوى إىل القناة قاع من
مرتًا ثالثني حواَيل أي األرض؛ سطح إىل املاء سطح من تقدير بأقل أمتار عرشة زائد القناة

ارتفاًعا.
وعرف املكان رأى إذا صغري ُمقاِول أي حتى أو هندسة طالب أي أن ُمتأكِّد إني
من وفرة ظل يف طويلة شهوًرا يستغرق بد ال عمل أنه يُؤكِّد أن إال يمكن ال أبعاده،
بعض يقول أو اإلرسائيليون يقول أن أما ُمواتية، تام سالم ظروف ويف العاملة، األيدي
بعينه، الكذب هو فهذا األكثر، عىل ساعة ٤٨ خالل تمَّ قد عمل إنه املرصيني من امُلختارين
عن يُدركها أن املكان يرى ملن بد ال حقيقة عن شعبنا خداع به امُلراد التمويه هو باألصح أو
بُكتٍل فعًال مسدودًة كانت «الدفرسوار» عند الجزء ذلك يف السويس قناة أن حقيقة يقني؛
نعرف ال عسكري بتكتيك إما تم وأنه ليَحدث، طويًال وقتًا استغرق عمٌل وأنه خرسانية،
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تلك يف امِلدفعية كثَّف أو بالذات، البقعة تلك عن جيشنا أنظار أبعد بحيث كنهه بالضبط
اليشء هو وهذا — وإما ُمستحيًال، منها االقرتاب أصبح بحيث االستنزاف حرب أثناء البقعة
مسألٌة هذه وألن املرصية.1 السلطات بعلم أُقيَم قد السد هذا يكون أن — فعًال امُلخيف
أي يف َمعربًا يُتخذ قد سد بإقامة ليسمحوا اإلرسائيليني مع اتفاق بغري الحدوث مستحيلة
يَُحل، أن بد ال لغًزا تُشكِّل املسألة فإن التصديق، ُمستحيل أمٌر وهو املرصي، للجيش وقت

ردَّ وكما الغوغائيون، ج روَّ كما املرصي الجيش وليس الساداتية السلطات هو املقصود أن واضٌح 1

ُملَحقة وثيقًة يُعترب أن يمكن وما ،٧٣ حرب أثناء القومي األمن مستشار إسماعيل حافظ السيد عليهم
يف ليس أنه أيًضا وواضح الثغرة. فيها حدثت التي الفرتة نفس يف األول السيايس العسكري الرجل من
لكي ُصنعت أنها بالنص مذكور هنا فها وشهدائه؛ وأدائه املرصي الجيش بطولة يف طعن أي الثغرة إقامة
وتضحياته الرائعة بطولته يطعن خنجر املنتِرص؛ املرصي الجيش ظهر إىل يُصوَّب الذي الخنجر تكون
إىل والوصول الرشقية، محافظة يف وانتشارها القناة لغرب إرسائيل احتالل إىل السبيل د ويُمهِّ الجسيمة،
يُقدِّمه وما املرصي، للشعب ُمربًَّرا «١٠١» الخيمة يف التفاوض يصبح لكي القاهرة ومشارف حوف وادي
إن معقولة. مسألٌة املرصية األرض عن اإلرسائييل الجيش «جالء» ُمقابل يف تنازالت من املرصي الجانب
الحال، بطبيعة الجيش هو ليس الثغرة وصانع املقدَّسة، ٧٣ حرب انتصار أجهضت التي هي الثغرة
حافظ عىل ردِّه يف هيكل قال كما الذين، هم وُمعاونوه السادات أي للحرب؛ السياسية القيادة ولكنها

والشهداء. البطولة وخذلوا الرجال، وخذلوا السالح، خذلوا إسماعيل،
هي ليست فيه أُقيمت الذي والوقت الثغرة يف العمل لحجم هنا أوردتها التي الحسابات تكون أن أما
يُقلل أن ساعات أو أمتار بضعة يف للتجاوز يمكن فال املضبوطة، األمتار مكعبات أو التواريخ بالضبط

يُصدَّق. أن يمكن ال قصري وقت يف تم الذي الضخم العمل حجم من
املرصي، الجيش لُقوَّاد سلًفا معروفة مسألًة كان الثغرة حدوث أن ذكر قد إسماعيل حافظ السيد إن بل
الرشق من القناة لعبور تمهيًدا اإلرسائيليون يضعه رأسجرس أي إبادة عىل ُدرِّب قد املدرع ٢٥ اللواء وأن
تماًما وُدرِّبت الحيَّة، بالذخرية تكون أن إىل وصلت مناورات أدَّى قد نفسه املدرع اللواء هذا وأن الغرب، إىل
عن تُداِفع أن املفروض نفسها الِفرقة هذه أن يف واضح التآمر ولكن للثغرة. جرس أي تصفية عملية عىل
نفسها األم املرصية األرض عن للدفاع االسرتاتيجي االحتياطي تُشكِّل أن واملفروض للقناة، الغربي الجانب
جرس رأس عمل يف اإلرسائيليون بدأ وحني رشًقا. بالعبور السادات أمرها قد ُمضاد، هجوم وقوع حالة يف
السادات ولكن الثغرة، إبادة يف املقدس واجبها لتؤدِّي الِفرقة إعادة السادات من الشاذيل الفريق طلَب
األوىل الست أو األربع الدبَّابات أن النتيجة فكانت الفرقة؛ عودة ورفض سوريا، معاونة يريد بأنه اعتذر
الِفرقة عودة عىل السادات يُوافق أن دون وأيًضا دبَّابة، أربعمائة فقط ساعة ٤٨ بعد أصبحت عربت التي
«التليفزيونية الثغرة انتشار من معروف هو ما النتيجة وكانت األم. املرصية األرض عىل للهجمة للتصدي
واملاء والذخرية املؤن ومنع وشله تماًما الثالث الجيش وحصار السويس، مدينة حتى جنوبًا فضلك» من
القتال. إيقاف لوال بأرسها، القناة منطقة يحتل العدو بينما سيناء، يف وحصاره مرص جيوش أخطر عن

36



الدفرسوار ثغرة

لشعبنا بد وال األبد، إىل ُمختفية هناك حقيقة ال ولكن اآلن، إىل العام الرأي له يتنبَّه لم فقط
يف جيشه ظهر إىل يُسدَّد الذي الخنجر ليكون أُقيَم قد كهذا ا سدٍّ أن كيف يعرف أن يوًما
وضُع «ُمسفَلتًا»، وطريًقا كامًال ا سدٍّ يصبح لكي باقيًا، كان خفي خنجر املناسبة؛ اللحظة
من هائل بكمٍّ إنجازه املمكن من فعًال عمل وهو الخرسانة، ُكتَل من فقط األخرية الطبقة
القدرة من ذرة أي لديه إنسان أي يملك ال أيًضا وهنا ساعة. ٤٨ ظرف واألوناشيف اآلليات
يستجلب أن الصغرية بقواته شارون استطاع كيف يتساءل: أن إال يملك ال التفكري، عىل
يستجلبها اآللية، واملَعدات واللوريات األوناش من الكم هذا — نفسها إرسائيل من بد ال —
ظل ويف القناة؟ «يعرب» أن قراره من ساعة ٢٤ من أقل يف السد بها ويصنع إرسائيل من

طاحنة. حرب
قمة تكون هذه فإن هناك، الوقت طوال كانت وأنها استجلبها، قد يكن لم إذا أما
٧٣ حرب أن يعرف كان اإلرسائييل، الجيش أو شارون، أن معناها إذ الضاحكة؛ املأساة
عىل الردَّ وأن بنجاح، القناة سيَعربان والثالث الثاني املرصيَّني الجيَشني وأن ستقوم، كانت

السد. هذا خالل من يكون العبور هذا
القناة؛ عرب الربِّي الجرس عمل لحكاية باألدق أو الثغرة، لحكاية يل تأمُّ يف أطلُت لقد
وأي سبيل عابر وأي للمكان زائر أي ألن أخرى ناحيٍة ومن ناحية، من عسكريٍّا لست ألنني
كيلومرت طوله عليها سد إقامة ر ويتصوَّ الدفرسوار، منطقة يرى ثانوية مدرسة يف صبي
وإن تماًما، ُمستحيل هذا إن األيمان بأغلظ وسيُقِسم نفسه، يتمالك لن ساعة، ٤٨ ظرف يف
وراء — عليه لفرضاالستسالم تمهيًدا وانتصاره الجيش ضد مؤامرة — كربى مؤامرًة ثَمة

غًدا. يشء كل وحتًما فسنعرف اليوم، الكثري عنها نعرف ال كنَّا إن الدفرسوار، سد
طرحتها التي االستفهام لعالمات بالنسبة يُشكِّل الدفرسوار سد ألن أطلُت أقول
يُشكِّل اآلن، إىل ١٩٧٠م سبتمرب منذ منطقتنا يف دارت التي لألحداث ُمراجًعا أو ُمتسائًال
كجسد شيئًا يُشكِّل دحضه، يمكن ال واضح إثبات دليل العني) (أي تراه أن املمكن من دليًال
أن شئت، لو نفسك، أنت وباستطاعتك وموجود، قائٌم هناك وهو القانون، لغة يف الجريمة

كثري. ذكاء إلعمال حاجة أي دون حكمك تبني وأن تراه،

املرصي جيشنا أُطالب السادات» عن «البحث املقاالت يف ذا أنا وها كبري، تساؤل محل تزال ال واملسألة
وكيف إلقامتها، الالزم العمل وكم حدثت، وكيف الثغرة، حول منه حقائق تقيصِّ لجنة بتكوين البطل

ونجحت؟ ت تمَّ وكيف أقيمت،
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مصادفات؟ هلهيجمرد

اختياره، بعد ١٩٧٠م سبتمرب يف امُلفاجئة النارص عبد وفاة منذ حدث ما مراجعة إىل أعود
بيته يف يعتكف جعلته الوطأة شديدة السادات عىل غضبة بعد بل أيًضا، مقدِّمات وبال
وانقالب الجمهورية،1 لرئيس أوحد نائبًا اختياره بعد قلبية، بنوبٍة أُصيَب إنه ويقول
طوٍر مرصيف ودخول النارصوسياسته، عبد رجال من ى تبقَّ ما بكل أطاح الذي مايو ١٥
أي إقامة املستحيل من أنه إىل ٧٢ وأحداث بمظاهرات انتهى قد كان الشعب وألن جديد.
األقل، عىل له تُِعيد األرض، تعد لم ولو حتى له، تُعيد معها حرب بعد إال إرسائيل مع سالم
املنطقة إخضاع يريد من لخطة تُتيح وبهذا ألنفسهم؛ احرتامهم أجمعني، للعرب وبالتايل
خطوٌة لينني لتكتيك تطبيًقا وكأنها ُقدًما، تميض أن األمريكو-إرسائيلية، للسياسة بأرسها

األمام. إىل خطوتنَي لتقفز الخلف إىل
والواليات إلرسائيل ملكاسب وإنما فقط، خطوتنَي إىل ليس أدَّت، ٧٣ حرب ولكن

بها. يحلم امُلتفائلني أشدُّ يكن لم املتحدة
النجاح. ِتلو النجاح ق تُحقِّ الجهنمية الخطة مضت خطوة وخطوًة

مرص قيادَة ييل أن محضمصادفة أهي الحقيقة: يف سؤال أهم هام، سؤاٌل يقفز وهنا
يكون أن بمعنى الوقت، ذلك يف العربي الكفاح تقود كانت التي مرص كالسادات؟ شخٌص
خارج رجل «صح.» يشء: أي عىل تعليًقا يقوله ما أفصح رجًال كله العربي املعسكر قائد

تاريخ يف ُمظِلمة منطقًة تزال ال الجمهورية لرئيس أوحد نائبًا السادات باختيار أحاطت التي الظروف 1
األمريكية واالستخبارات فيصل امللك املرحوم تدخل ومدى الفرتة، عارصوا من بإجالئها ع يتطوَّ لم مرص،

الُخرس. الشياطني الحق، عن الساكتون فليتكلم التعيني، هذا يف



السادات عن البحث

«الوطني» تاريخه بدأ رجل واحدة، ملاحية أو ذكاء بارقة لديه يوجد ال الغدر، عىل قدرته
من كالشعرة معهم قضيَّته من خرج إرهابية ملجموعٍة وانضمَّ األملان، لحساب س بالتجسُّ
ليوسف نفسه يُسلِّم ُهِرع حتى اليشء بعض ويُعاني الجيش من يُفَصل كاد وما العجني،
ليُحاِرب الُهمام امللكي الطبيب ذلك أنشأه الذي الحديدي الحرس يف معه يعمل رشاد
أعمل وأنا — شهدت أني أيًضا الغريب ومن امللك. لحساب ويغتالهم الوطنيني الضباط
الحديدي الحرس تاريخ من —طرًفا قرصالعيني طب كلية من تخرُّجي عقب امتياز طبيب
مجلس نائب (شقيق طه القادر عبد الضابط عىل النار الحرس ذلك من أناس أطلق حني
الشاهد وكنت شهدت طه)، أحمد التقدمية الوطنية باتجاهاته واملعروف السابق الشعب
الذي موته ُقبَيل طه القادر عبد كان إذ وحدها؛ شهادتي عىل وبناءً القضية، يف الوحيد
صدره، جميعها واخرتقت األمام ومن الخلف من عليه أُطلقت َرصاصات خمس عن نتج
وهو العيني قرص إىل أحرضوه الحظ لحسن الحال، يف ملات الخارقة الجسمانية قوته ولوال
له وتُجرى الصدمة، عىل ليتغلَّب نُعالجه أن استطعنا ما وحاولنا الصدمة، حالة بداية يف
اإلطالق، عىل أمل ثَمة هناك يكن لم ولكن الباقية، الرصاصات فيها نستخرج كربى ِجراحة
أسماء يذُكر أن منه طلبت أدنى أو قوَسني قاب أنه أدركت وحني طه، القادر عبد ومات
غرمائه، من تماًما خائف وكأنه أحًدا يتَّهم أن يريد ال أنه أدركت قد كنت إذ اغتالوه؛ من
هو حسنني) (عيل شخص اسم رصاحًة يل ذكر يتالىش حياته يف األمل أن منِّي عرف وحني
أستفرس أن وحاولت السادات. أنور اسم أيًضا وذكر املنيل، يف كمني إىل اصطحبه الذي

تُمِهله. لم املنيَّة ولكن أكثر
للضباط انضمامه يُعاِرض كان الثورة قيادة مجلس أن اآلن واضًحا أصبح رجل
ه ضمَّ النارص عبد وأن رشاد، يوسف رجال من أنه يعرف كان كله الجيش ألن األحرار؛
اختاره ولهذا رشاد؛ ويوسف الحديدي الحرس تحركات عىل له عينًا ليكون اعتقادي يف
يعتقدون ويجعلهم والحاشية، امللك «يُخدِّر» حتى للثورة األول البيان ليُذيع النارص عبد
تعبري حدِّ عىل أو موالني، ثورة تكون أن بد ال لهذا وأنها البيان، يُذيع الذي هو رجلهم أن

فنجان». يف «زوبعة الجيش قائد باشا حيدر
ولريجع كله، تاريخه استعراض مجال هنا فليس هذا، من بكثري وأكثر كهذا رجل
يف أشياء ففيها اإلسالمبويل؛ خالد ُمحامي رمضان الحليم عبد األستاذ مرافعة إىل يشاء من

الِولدان. لهولها تشيب الشخصية السادات حياة
رأس عىل كان الذي هو كالسادات، شخًصا أو السادات، أن هو هنا نا يهمُّ الذي ولكن

أكتوبر. حرب عشيََّة العربي املعسكر
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مصادفات؟ مجرد هي هل

الخطري املوقع هذا يف يكون أن محضة صدفٌة أهي أخرى: مرًة أُعاوده الذي والسؤال
من والليكود وامُلتطرفني وبيجن ناحية من كيسنجر من؟ مقابله ويف كالسادات، شخص

أخرى؟ ناحيٍة
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التعصب عبقرية أمام الغباء

املهزلة تتم بحيث بيجن مجيء مع كيسنجر مجيء مع السادات مجيء يتزامن أن أصدفٌة
الكربى؟

أو ُمجتمعني، األعمى العنرصي ب والتعصُّ األعظم الذكاء مواجهة يف األكرب الغباء
هكذا: نضعها دقيقًة املعادلة لتكون

طرد عن كيسنجر قاله ما (راجعوا ُمقابل أي بال التفريط لحدِّ متَّفق ُمتعاِون إنساٌن
غري كامًال جالءً ثمنه تدفع أن ة مستعدَّ املتحدة الواليات كانت الذي السوفييت، الخرباء
الرأسمالية اكتشفتها عقلية أعظم ُمقابل يف كهذا إنسان القليل)؛ أقل عىل سيناء عن مرشوط
الوحيدة األعظم الدولة مرحلة إىل القوية العظمى الدولة مرحلة من أمريكا لتنقل األمريكية
أو عليها لالنقضاض تمهيًدا تماًما االشرتاكية للكتلة امُلحاِرصة كله، العالم عىل امُلهيمنة

أمريكا. قبضة يف كله العالم يصبح وبهذا اخرتاقها؛
كفاءة يف ثقة عدم أو مصادفة ليس أيًضا فهذا كهذه، بعقلية بيجن يلحق أن أما
هندساته يف العبقري األمريكي اليهودي بني والوالء، الذكاء بني تامٌّ ربٌط إنما كيسنجر،
بالتوراتية الهوس حدِّ إىل املجنون اإلرسائييل اليهودي وبني والتكتيكية االسرتاتيجية
كذاك فذكاء ؛ يتغريَّ أو ينكص أن يمكن ال الذي املطلق اإليمان أي اليهودية؛ والعنرصية
يف وهو توجيهه، ويحكم انطالقه نقطة يُشكِّل رشير ب تعصُّ من فاعلية ذا ليصبح له بد ال
طريق عن العالم حكم وطويًال؛ كثريًا الصهيونية داَعب الذي للُحلم نهائي تحقيق النهاية
حني إنجلرتا مع حاولوا هكذا العالم. يحكموا أن بها يستطيعون دولة أقوى يف التحكم
وقام ُهزمت حني ولكن ستَخلفها، أنها روا تصوَّ حني أملانيا مع ثم امُلهيمنة، القوة كانت
إما ستكون القادمة العظمى القوة أن أدركوا عليهم وينقضَّ لهم الهزيمة لينسب هتلر
أكرب العالم يف اليهود وأصبح تسلَّلوا، الدولتنَي وإىل الرأسمالية، أمريكا أو الشيوعية روسيا



السادات عن البحث

والكتاب والفكر الفن عىل وامُلسيِطرين البنوك أصحاب وأعتى ناحية من الشيوعية دعاة
تماًما، النوايا فت تكشَّ وحني أخرى. ناحيٍة من كله الرأسمايل املعسكر يف اإلعالم ووسائل
عىل التامة السيطرة هو األوحد الطريق أصبح العرب، إىل ينحاز الرشقي املعسكر وبدأ
ومعسكر والعرب كله الثالث العالم تقهر أن معها تستطيع درجة إىل وتقويتها أمريكا،

أخريًا. نفسه االشرتاكي املعسكر التهام ثم االنحياز، عدم
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اجلديد الدين

اليهودية أو اليهودية املسيحية أو الجديد األمريكي الدين أن مرة من أكثر كتبت ولقد
الرأسمالية ألمريكا الفكري الشوكي النخاع هو ،Judo-Christianity ونها ويُسمُّ املسيحية،
لإلمرباطورية العقائدي الشوكي النخاع هي الكاثوليكية أو الربوتستنتية كانت مثلما
يكون أن بد ال إمرباطورية كل الوسيط. الزمن يف الفاتيكانية لإلمرباطورية أو الربيطانية
إنجلرتا يف الباقون وحتى ألمريكا، واملهاجرون اليهود نجح ولقد ما. عقائدية نواة لها
الهادف امُلغِرض النقد من بوابل بالذات الربوتستنتية يُمطرون يظلُّوا أن وأوروبا، وفرنسا
حد إىل كلهم، املسيحيني من بالذنب رهيب إحساس اليهود، ِقبَل بالذنب إحساس لخلق
الذين هم اليهود أن عن اإلنجيل يف جاء ملا تكذيب إصدار إىل الكاثوليكي البابا إجبار
الرهيب الفريد لألسلوب امُلتتبِّع أن إال األسايس موضوعنا ليس هذا أن ولو املسيح. صلبوا
العقيدة من كجزء اليهودية إدخال تماًما، ملموسة غري وبطريقٍة اليهود، به استطاع الذي
ُمنفصلتني، عقيدتني ليستا بأنهما اإليمان حد إىل االتجاه هذا يف الدفع ثم أوًال، املسيحية
كتابًا أصبحا اإلنجيل وكلمة التوراة كلمة من بدًال بحيث متصلة، واحدة عقيدٌة هما وإنما

الجديد. العهد هو فيه واإلنجيل القديم، العهد هي فيه التوراة واحًدا؛
وأصبحت دة، امُلوحَّ تها قمَّ املسيحية اليهودية العقيدة فيها وصلت التي املرحلة تلك يف
التاريخ يف مرة ألول الخارجية وزير يُعنيَّ أن ا جدٍّ طبيعيٍّا كان وقلبها، أمريكا عقل تُشكِّل
أو أمريكا يف مولوًدا يكون أن رشط عن يُتجاوز بل فقط، هذا ليس يهوديٍّا، األمريكي
الربوتستينية الكنيسة رجال من علني اعرتاض أي دون هذا ويحدث أمريكيني، أبَوين من
بروتستينيٍّا ليس من كل أن تعترب بحيث التعصب من كانت الكنيسة تلك أن مع األمريكية،
األمريكان الكاثوليك يعرتض لم أيًضا وبالتايل الثانية؛ الدرجة من ُمواطن هو أمريكيٍّا
املهاجر هذا بتعيني بت ورحَّ وافقت كلها، أمريكا يعني أمريكا، يف أقليَّة الكاثوليك أن باعتبار
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يف الوزراء لرئيس املقابل املنصب يف أي أمريكا، لخارجية وزيًرا فقط ليس األملاني، اليهودي
ج وتُروَّ تُكتشف أن التعيني، هذا إتمام بعد وبالضبط أيًضا، «يتصادف» بل األخرة، الدول
كيسنجر ويصبح نيكسون، األمريكي الرئيس فاعلية تشلُّ بحيث جيت» «ووتر فضيحة

املتحدة. الواليات يف األول الحقيقي الرجل وحده
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جديد. من األحداث ولنرقب
بيجن. ويأتي مائري جولدا تسقط أكتوبر حرب بعد •

النارصية، االتجاهات من تماًما وإخالئه املرصي البيت ترتيب إتمام بعد ويأتي •
بعد واسعة شعبية له تُتيح مجد هالة السادات وإكساب الثورة، قبل ما لرأسمالية وإعادته

أكتوبر. حرب يف «انتصاره»
الكربى. املؤامرة من القادمة الخطوات لتنفيذ منها بد ال شعبية •

مستشار ويجيء السوفييتي، واالتحاد أمريكا بني العالقات تتوتَّر الوقت نفس ويف •
من فيتنام حرب يُنهي األمريكي؛ للشعب املعجزة يُشِبه ما ق ليُحقِّ الجديد القومي األمن
الذي والدم السم بحر بتوسيع فقط ليس الُحلم، يُشِبه ما ق يُحقِّ أخرى ناحيٍة ومن ناحية،
الصني «ضم» العادي األمريكي نظر يف هذا لروعة يا بل روسيا، عن الصني يفصل أصبح

تماًما. واحتوائها األمريكي املعسكر إىل
أن فاملهم يكون؛ ومن هو، من األمريكان أنست بحيث الرجل ذلك نالها هائلة شعبية
بتصوير اليهودي «اللُّوبي» ل تماًما الخاضعة الجهنمية اإلعالم آلة لت وتكفَّ بدأت، األسطورة
عبقريته شدة من الذي أينشتني مرتبة إىل أوصلوه فعًال السياسة، أينشتني وكأنه كيسنجر
األحمر البساط له وأوجدوا كيسنجر وجد وهكذا يهوديٍّا. كونه أمام طويًال أحد يقف ال
والنساء الرجال إعجاب موضع تجعله (التي النسائية العالقات وبأساطري بالقلوب املحاط
العباقرة» «صناعة عن كتابًا يكتب اإلنسان تجعل أن املمكن من أشياء خاص)، وجٍه عىل

أمريكا. يف الرؤساء» «صناعة عن كتابًا أحدهم كتب مثلما
شعبيٍّا. أصبح السادات •

املعجزات. تحقيق عىل وقادًرا ا، جدٍّ وعبقريٍّا شعبيٍّا الوزراء رئيس أصبح وكيسنجر •
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الشعبية. أو العبقرية هالة بيجن عىل تُضفي أن أبًدا مهم وغري •
يرأسهم ممن فيكفيهم أنفسهم هم أما اآلخرين، لخداع األشياء هذه يستعملون فاليهود
اتهامه حد هذا بإيمانه بلغ ولو ومصالحهم، أهدافهم ق ويُحقِّ بمبادئهم، وأبًدا دائًما يعمل أن
أنفسهم ويضعون التعصب ويرضعون التعصب يُولدون أناس فمن والجنون، بالتعصب
مطلوبًا شيئًا يصبح وتفرًدا، ِميزة رئيسهم عند التعصب يصبح البرشي، الجنس كافة فوق
شعبه» رغبات من «النابعة رغباته اآلخرين عىل يُميل يبدأ حني خاصة وُمستحبٍّا، ومرغوبًا

األعمى. «الجميل» التعصب ذلك «امُلقدَّس»؛ اليهودي للحق بة امُلتعصِّ
وبالقوة بيجن امللك يُصدره فرمان إلرسائيل، امُلقدَّسة دة امُلوحَّ العاصمة هي القدس
وأمام وعلنًا هكذا القدس تصبح وجنوده، سليمان قدرات كل من مفعوًال األكثر الساحرة
شئت ما واخرق العراق يف املفاعل ارضب الجوالن. تنضم الجوالن، ولد يا ضم كله. العالم
يجيء القدس، إىل السادات هات املفاعل. ينرضب والسعودية، واألردن سوريا أجواء
لو فحتى ويتحقق. هذا يتم والسالم، العفو ويطلب يركع الذي هو اجعله السادات.
ق يُحقِّ مثله «لبطل» س ويتحمَّ يؤيِّد ال الدنيا يف شعب أفهناك بني، ُمتعصِّ أو يهوًدا يكونوا لم

انتصاًرا؟! يوم كل لهم
كيسنجر الثالثة واألبطال املرسح لها أُعدَّ وقد العربية، منطقتنا عىل كان وهكذا
بهذا تمَّ ملا مرسحي أو روائي كتبه لو تاريخها من فصًال تشهد أن وبيجن، والسادات

مخبول. الخيال جامح املؤلف أن الناس ر ولتصوَّ اإلتقان،
وإنما األعداء، معسكر اآلخر، وتمحيصاملعسكر كشف هدفها ليس الدراسة هذه وألن
الرواية تلك يف والبطل فيه، جرى وما نحن معسكرنا ص نتفحَّ أن منها الرئييس الهدف
بني تداخًال هناك ألن ولكن الهدف، هو هذا ألن السادات؛ أنور الكربى املأساوية الهزلية
التقاء، نقاط وربما نقطة هناك أن واضًحا سيبدو باألصح أو اآلخر، واملعسكر معسكرنا
فقط ليس وفاعليته، ووزنه حجمه لتعرف اآلخر بها نستكشف رسيعة ملحة من بد فال
«األبطال» أن والحق نحن. جانبنا عىل التأثري يف األهم، هو وهذا وإنما، جانبه، قيادة يف
يُمثِّل ال منهم كالٍّ أن باعتبار منهم قطبنَي عىل سنُركِّز ولكننا اآلخر، املعسكر يف كثريون

ونموه. اآلخر املعسكر ذلك ر تطوُّ مراحل من «مرحلة» يُمثِّل ولكن فقط، نوعه
بيجن: األول بالقطب ولنبدأ

عندها بتوقف والكبرية، الصغرية األحداث آالف مع إنني «مفكرتي» يف مرة ذات قلت
طبَّقته ما قانونًا، لنفيس أستنُّ بدأت مجتمعًة، ُمتأملها ثم حدة، عىل منها لكلٍّ وُمتأمل مرَّات
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يحدث منطقتنا يف يشء ال أن هو القانون ذلك دقٍة، بكل ينطبق أنه ووجدت إال هذا بعد
استعمال من لدينا أسهل فليس بمؤامرة؛ أقول ال بتدبري. يحدث يشء كل وإنما أبًدا، صدفة
أعداءنا أن للتصور تدفعك أنها ذلك تضليًال؛ منها أكثر يشء وال مؤامرة، الكلمة، تلك
ولكن صحيح، هذا ُدبِّرت، واقعة منها كلٌّ ُمنفصلة بتدبريات أي باملؤامرات؛ يُحاربوننا
هم بل «بالقطعة»، يُحاربوننا ال الحظ ولسوء لألسف أعداءنا ولكنَّ ما، واحًدا هدًفا ق لتُحقِّ
الثالثي، الُعدوان مؤامرة مرًة يها ونُسمِّ الحرب لعبة يلعبون أحيانًا إنهم أبًدا، يُحاربوننا ال
إليهم بالنسبة فاملسألة هم أما ذاك، أو االنقالب هذا مؤامرة ومرًة االنفصال، مؤامرة ومرًة
تحقيق طريق عن ق تتحقَّ املدى بعيدة أهداف له الرباعة شديد تخطيط «خطة»، مسألة
يَبُدون أو مرة، أمامنا «ينهزموا» ألن أحيان يف الرباعة بهم تصل بل املدى، قريبة أهداف
وتحليالت احتماالت هذا «انتصارنا» عىل ونبني انترصنا، أننا نحن ونُحسُّ ينهزمون أنهم
حني يف وحساباتهم) اعتباراتهم يف داخل هو (إذ هذا نفعل هم ويرتكوننا واستنتاجات،

التخطيط. بقية لتحقيق هم ينرصفون
هذا يُصدِّق ال ومن صدفة، يحدث أبًدا منطقتنا يف يشء ال أن فأقول أعود أخرى مرًة
وعىل حتى، ويتأمل لها، ويتأمَّ األحداث إىل بذاكرته يعود ثم حسبانه يف يضعه أن فقط عليه
ُمتأكد إنني صحيح. املائة يف مائة افرتاضنا أن ليتأكَّد اآلن؛ الجارية األحداث فات، ما هدى
تمَّ قد تدبريه إن ديفيد، كامب معاهدة عقب له التدبري يتم لم مثًال لبنان اجتياح أن اآلن
عربت فكرة تكن لم أنها التاريخ سيُثبت نفسها املبادرة إن بل املبادرة، وقبل ٧٣ حرب قبل
أثناء ،٧٨ عام أيام من يوم ذات تركيا سماء فوق به تُحلِّق والطائرة «املرحوم» بخيال

صدفة. يحدث أبًدا يشء ال أذكر، ال رومانيا أو أملانيا من عودته
صدفة. يكن لم أبًدا بيجن ومجيء

ملنطقتنا املوضوعة Master plan أو العظمى الخطة إن وأقول أستدرك إذ ومعذرًة
للتعديل، قابلة وغري جامدة خطًة ليست فصاعًدا هنا من األعداء يهم سنُسمِّ من ِقبل من
أهدافها هو امُلتغريِّ غري فيها الواضح وأن تماًما، مطَّاطة أنها الخطة تلك يف العبقرية إنما
يف خطأ كل وحتى بل أفعالنا، ردود يف خطأ كل ُمستغالٍّ يوضع فإنه التكتيك أما فقط،

معسكرهم.
العالم عني يف تبدو النارصي»، «النظام رأسها وعىل العربية، األنظمة كانت وحني
من النقيض عىل تماًما تبدو أن إرسائيل عىل كان ديكتاتورية، أنظمة العرب عني يف وحتى
الحاكم؛ هو الديمقراطي) االشرتاكي قليًال، (الليربايل العمال حزب فتجعل األنظمة، تلك
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اإلرسائيليني وبني (الطغاة) العرب بني والسيايس الحضاري الفارق والعرب الدنيا لريى
ديان موىش وضع مثل تماًما، ظاهريٍّا فارًقا الفارق هذا كان وبالطبع «الديمقراطيني».
من مسطوًال القادم عامر الحكيم عبد أمام العربية يتكلم الذي العالم، املثقف اآلثار هاوي
املهووس العنرصي العسكري املجتمع ولكن كتابًا، حياته يف قرأ أنه يبدو ال الذي «أسطال»
حتى وال ،٧٣ حرب أيام وال اإلرسائييل، العمال حزب حكم أيام ال ، يتغريَّ لم نفسه هو كان

أولها. يف الحرب خرس أنه «بدا» حني
… ولكن

أكرب وبانتصار االشتباك، فض باتفاقيتَي الحرب من خرجت قد وإرسائيل حتى
قد وإرسائيل حتى ُهويَّته، عن الكيسنجري الكشف باألصح أو السادات، اكتشاف هو
حزب حكم أن العظمى الخطة ذوا وُمنفِّ واضعو ينَس فلم الضخم، االنتصار بهذا خرجت
بد ال الذي املجتمع هذا طبيعة من قليًال يُغريِّ بدأ قد الظاهرة بديمقراطيته الطويل العمل
طبيعته حول امُللتف امُلقاتل امُلستفز املجتمع يبقى أن — الثابتة األهداف إىل للوصول —

العنرصية.
عىل بالضبط بيجن بقيادة الليكود كتلة مجيء من بد ال كان إرسائيل، ناحية من وهكذا
األوىل، الحرب يف أملانيا هزيمة عقب القيرصي النظام محل ليحل هتلر به جاء الذي النسق
ما ق ليُحقِّ الجرماني؛ والتفوق مو السُّ بمركَّب مهووس نازي بحزب جديًدا ُمتعصبًا قائًدا

القيرصي. الربملاني النظام تحقيقه عن عجز
بدأت قد النارص— عبد موت بعد — أنظمتهم أن وضح فقد العرب ناحية من وأيًضا
لدى لتكتسب «الديمقراطية» من نوًعا وتدخل شعوبها، عن قليًال قبضاتها تفك أن إىل تميل

املثالية. بمواقفه النارص عبد كنظام فردي نظاٌم يكتسبها كان رشعيًة شعوبها
اشرتاكي بنظاٍم يُواجهوننا كانوا لدينا الديكتاتورية األنظمة ُمقابل يف وهكذا
االنفتاح) عرص السادات اه (سمَّ الديمقراطية باالشرتاكية نُنادي بدأنا فلما ديمقراطي؛
يف بدأ وإن «فاشيٍّا»، نظاًما املقاييس بكل يُعترب ب ُمتعصِّ بنظاٍم يُواجهونا أن بد ال كان

الحزبية. والحياة باملعارضة حافًال «كنيستيٍّا» الظاهر
أراٍض عىل استوىل الذي املجتمع أخرى، خطوًة اإلرسائييل املجتمع لينقل بيجن جاء
ويحلم اختلسه، أو رسقه بما اللص احتفاظ بها يحتفظ وكان ،٦٧ حرب يف شاسعة عربية
الصفاقة من له بيجن، مثل رجل شجاعة وقح، اك أفَّ شجاعة تنقصه كانت ولكن بتملُّكها،
ُمقدَّسة». دفاعية «حربًا ٦٧ يف حدث كالذي صارًخا ُعداونًا به ي يُسمِّ أن يستطيع حد
ُمباغت. ُعدوان أي عنه وتمنع اإلرسائييل الوجود ن تؤمِّ أرض أي ملكية يدَّعي املنطق وبهذا
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بيجن. جاء وهكذا
يُردِّدها، أن دائًما للسادات يحلو كان التي «القصة» تلك مرٍة من أكثر استوقفتني ولقد
رومانيا رئيس شاوشيسكو إىل ذهب إرسائيل مع التفاوض فكرة استَوت حني أنه قصة
وحني وعوده؟ ذ يُنفِّ أن املمكن من شجاع شخٌص بيجن هل السؤال: هذا ليسأله خصوًصا
الرد بهذا وفقط البساطة، وبمنتهى هكذا وعوده»، ملء رجٌل إنه «بىل شاوشيسكو أجابه
املبادرة. خطة تنفيذ يف ُقدًما يميض أن وقرَّر بيجن، بقدرة الفور عىل السادات آَمن امُلوَجز،
درجة سذاجتها يف تبلغ أنها مع القصة، لهذه السادات تَكرار كثرة نظري لفت
عربي عسكري وقائد ماو، املاو دولة ولتكن عاقل، دولة رئيس يُقرِّر أن أممكن اإلضحاك.
رهيب، عنرصي عداء عداء، وأي ُمعادية، دولة مع يصطلح أن هذا مثل رئيٌس يُقرِّر هائل،
بعد وصداقة عداوة، بعد وتطبيع حرب، بعد سالم عالقة إىل ومعسكره بالده يجرَّ وأن
بيجن «نعم قال شاوشيسكو السيد أن ملجرد فقط كله هذا يفعل أن أيمكن الدم؟ من بُحور

بوعوده»؟ يفي
اآلخرين، وبني بيني بل وبنينفيس، بيني بها والسخرية وتَكرارها، القصة نظري لفتت
يكون ال ولَم ما، شيئًا يُغطي أن بها يريد السادات أن أتأكَّد جعلتني تردادها كثرة ولكن
إرسائيل والتفاوضمع القدس إىل بالذهاب يُبادر لم السادات أن وهو تماًما؟ العكس األمر

هناك؟ كان بيجن ألن بالذات إال
التأكد إال ليذهب عليه يبَق ولم أوًال، القدس إىل بالذهاب السادات يفكر لم آخر، بمعنًى
األقل (عىل أوًال هناك كانت املبادرة تكون وأن العكس، األمر يكون ال لَم بيجن، صدق من

املبادرة؟ «ليُحقق» جاء بيجن وأن امُلخطِّطني)، عقول يف
وكان تنفيذها، يف الجدِّي التفكري باألصح أو املبادرة، هو أوًال وقع الذي إن أي
و«جاء» االنتخابات، يف الليكود «فنجح» املفاوض؛ جانبها تختار أن حينذاك إرسائيل عىل
و«يُباِدر» األوىل الطلقة يُطِلق أن إال السادات أمام يعد لم امُلناسب الطرف وبتواجد بيجن،

القدس. إىل
كان وضًعا هناك ألن جاء وإنما صدفة، أبًدا يأِت لم بيجن أن ُمتأكد ألني هذا أقول
والحرب ملاذا صقور «صقور»، من فيه بد ال وضًعا اإلرسائيلية، األحصنة تغيري يُحتِّم
الدخول حرب املرسح، لها أُعدَّ وقد تبدأ أن توشك كانت رضوًسا حربًا ألن صقور انتهت؟
والعناد، بالتعصب عمياء عقوٍل إىل حاجة يف وتلك واملفاوضات، والتسلم التسليم فندق يف

يمتلكونها. الذين هم أشباههما أو إيبان أبا أو مائري جولدا ليست
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صدفة. إذَن بيجن مجيء يكن لم
كيسنجر. مجيء يكن لم وأيًضا

أبًدا ننىس فال تلميعه، يريدون من وتلميع «العبقرية»، صناعة أمر من ذكرنا ما وفوق
حضارة أول هي التعبري»، هذا جاز «إن األمريكية الحضارة الدقة شئنا إذا أو أمريكا، أن
من «عبقريٍّا» أو هوليود يف نجمة أو نجًما أكان سواء العام الشخص «تصنع» التاريخ يف

العباقرة.
امُلمثِّل كان وبالحكايات، وباألخبار بالدعاية نجومها تصنع تكن لم فعًال أوروبا
وراءها يكن لم برنار سارة فقط. الفذَّة موهبتها تصنعها أو تصنعه الراقصة أو األوروبي
الغرام وقصص امُلنتقاة والصور بأجر، امُلدبَّجة واملقاالت الفنية األخبار ُمحرِّري من جيش
أن اكتشفوا الجديد العالم يف مكانتها. وصلت بهذا فذَّة؛ مرسحية عبقرية كانت قة امُللفَّ
األمريكي اإلنسان يخرج املواهب، املواهب—صناعة ظهور انتظار من بدًال — باستطاعتهم
يملُّ جونسون، وفان فورد وجلني هيوارث ريتا له فيخلقون الحرب، من أصابه باكتئاٍب
آخر نوع من جنس إىل يهفو براندو، ومارلون دين جيمس له فيخلقون الكالسيكية

وهكذا. مونرو، مارلني له فيصنعون
أمريكية، األمريكية الصناعات أكثر من واحٌد هو العبقرية وتقديم وتلميع صناعة فن
أو «البكش من نوًعا بها نعني ونحن نقولها أمريكاني»، شغل «ده وأشاع قال من وصحَّ
وبني بينه يُفرِّق أن العادي اإلنسان معه يستطيع ال حدٍّ إىل امُلتَقن تماًما، امُلتَقن التهويش»

أبًدا. الحقيقي
ُمكتِشف، كيسنجر جامعة، أستاذ مجرد وال شارع، رجل ليس كيسنجر ولكن
الرجل إنه نجاحها. هذا بعد األحيان من كثري يف ثبت نظرية وصاحب حقيقي، وُمكتِشف
هبطت هبٌة وكأنه الحقيقيون، الرأسمايل األمريكي النظام أصحاب فه تلقَّ كتابًا كتب الذي
الربيطانية، اإلمرباطورية آخرها فيها بما اإلمرباطوريات، بقية أن ذلك السماء؛ من عليهم
ليحدث الفرصة تنتظر وأنها أهداًفا، تريد إنها التاريخ، تصنع ال أنها بمنطق تميش كانت
يف ليصري الحدث عنق وتلوي اإلمرباطورية تتدخل فقط وحينذاك األحداث، من حدث
امُلكتِشف هذا أما املدى. القصري هدفها لتحقيق أو صالحها، يف نتائجه لتستخدم أو صالحها
التاريخ وأن الوقت، تضييع من نوع التاريخ أهداف انتظار أن اكتشف فقد «كيسنجر»
انتظار من بدًال باألصح أو والرؤساء، والعبقريات النجوم تُصنَع كما تماًما صناعته، يمكن
نصطنع أو نحن نصنع لصالحنا، رها ونُسخِّ بنتائجها نظفر أو عنقها ونلوي لتقع األهداف
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من بدًال اليابان، يف اللؤلؤ تصنيع مثل تماًما واللحظة، التوِّ يف ثمارها ونجني األحداث
آالف بني تائهة — األصلية اللؤلؤة عىل تحتوي التي املحارة — بها لنظفر املحارة انتظار
داخل رمل ذرة — صناعيٍّا — وندخل السلك، من حوض يف املحار نحن نصنع املحار،
من ولكنها حقيقية، لؤلؤة بلؤلؤة، محارة كل من نظفر قليلة أشُهر خالل ويف محارة، كل
عمله، ليعمل الصدفة قانون ننتظر لم اصطناعنا، من باألدق أو املرة، هذه نحن صنعنا
الحدث أن وبما ضخمة، أحداث مجموعة هو التاريخ أن وبما الصدفة. صنَّعنا أو صنعنا
األكرب، الحدث نخلق أن ممكن الصغرى األحداث فبخلق أحداث، مجموعة هو الضخم الواحد

التاريخ. مجرى تحول أن املؤكد، من بل ممكن، األحداث، ُكربيات من مجموعة ونخلق
ونخطط مصالحنا، لتخدم الكربى، وبالتايل الصغرى، األحداث سنصنع أننا وبما
الحدث ثمار وتذهب منَّا الزمام يفلت أن يمكن ال بحيث هفوة، كل حساب ونعمل لها
التاريخ وقائع كل تعمل بحيث كله اآلتي التاريخ مجرى نُحوِّل أن إذَن فممكن لخصومنا،

فقط. وملصلحتنا منَّا، بإشارة القادم
جعلها الجشع من ا حدٍّ األمريكية الرأسمالية فيه بلغت وقت يف إذَن كيسنجر جاء
الحكم أنظمة وقلب واملؤامرات االغتيال يف استخباراتها جهاز عىل كليٍّا اعتماًدا تعتمد
ة ماسَّ حاجة ويف ضدها، واقع أي ِقبل الصرب تحتمل ال معه أصبحت جشع لصالحها،
الذي ذلك ُمنِقذ من له فيا التاريخية. الحتمية أو التاريخ حتمية من ُمنِقذ يُنقذها أن إىل
وبفاعلية القذرة، األيدي من قدر بأقل التاريخ هي «تصنع» أن املمكن من أنها لها اكتشف

للنتائج. أكيد وضماٍن أكثر،
عن ماركس» «كارل التاريخية املادية صاحب يقوله أن يمكن كان ما أعجب وما
الحد إىل الرأسمالية «وصول مرحلة يها يُسمِّ كان غالبًا الرأسمالية، يف الكيسنجرية املرحلة
الحارض أجنَّة كروموسومات يف وتُغريِّ الحتمي، التاريخي التطور يف فيه تتدخل بدأت الذي
البرشية ألن قبل؛ من البرشية تعرفها لم جديدة تاريخية أوضاٌع تنشأ بحيث واملستقبل،
كعادته أيًضا ماركس كارل ولكن مجراه»، تحويل أو التاريخ صنع يف تُفكر لم قبُل من
بالرضورة إنما مجراه، تحويل أو التاريخي التزوير هذا «ولكن يُضيف: أن بد ال كان
اختصار فإن بسواء؛ سواءً بنهايتها ل يُعجِّ كالذي هو الرأسمالية، صالح يف يعمل أنه ورغم
من النوعي التغري عملية يف أكثر يُِرسع بحيث وتراكمها املتناقضات بتكاثر ل سيُعجِّ الزمن

االشرتاكية.» إىل الرأسمالية
أنه تطبيقاتها أحد كان التي التاريخ، صنع إمكان بنظرية جاء الذي كيسنجر ولكن
الوضع ن» «سخَّ هكذا حلها. ليَسهل «تسخينها» رضورة من تَُحل حتى مشكلة ألي بد ال
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هايفونج ميناء عىل مثيًال التاريخ لها يعرف لم التي الوحشية بالغارات تماًما فيتنام يف
وإنما للبعض، ُخيِّل كما باريس يف الدائرة املفاوضات ليحسم ال وكمبوديا، فيتنام وغابات
الجيش يُحِدثه ما وحشية من «يرصخ» األمريكي العام الرأي ليجعل أدهى؛ هو ما ليصنع
وإنهاء نفسها الجنوبية فيتنام عن الجالء الرئيساألمريكي يُقرِّر بحيث فيتنام، يف األمريكي
«بارد» انسحاب من هذا أين «انترص». الذي امُلسرتيح س تنفُّ العام الرأي س يتنفَّ الحرب
ُهزمت، أنها تُدرك حني الشعوب بوحشية ينقضُّ العام الرأي سيجعل بد ال كان فيتنام من
أما الحرب. يف حدث وما الحرب يف والدخول الحرب عن مسئول كل عىل هزموها، من عىل
فيشءٌ العام، «ضمريها» من رصاخ وبعد «االختياري» النحو هذا عىل أمريكا تنسحب أن
إرسائيل بني املوقف لتسخني ٧٣ حرب وتكتيك اسرتاتيجية واضع أيًضا وهو تماًما. ُمختِلف
حتى سارية تزال ال والكيسنجرية البلَدين. بني ُمنفِرد تامٍّ لصلٍح تمهيًدا بالذات ومرص
تسخني عملية ليسسوى كله لبنان يف حدث فما ستار؛ وراء من به ربما أو كيسنجر، بغري

الفلسطينية. للقضية حل ألتعس تمهيًدا العارم الحريق درجة إىل
نظريته الحقيقيون أمريكا أصحاب ف تلقَّ الذي الجامعة، أستاذ كيسنجر، هو هذا
فاالسرتاتيجية املسعور؛ ف تلقُّ نظريته أيًضا اليهودي «اللوبي» ف وتلقَّ امللهوف، ف تلقُّ
التي الوحيدة القوية الدولة حكم خالل من العالم لحكم تسعى التي الصهيونية التعصبية
من جزء أيًضا هو ألنه وثانيًا أوًال، هذا من أمريكا سيُمكِّن ألنه بكيسنجر؛ بت رحَّ تحكمه
وهذا — أيًضا ولكن ستار، وراء من اللوبي يعمل ألن فقط ليس بداية وسيكون «اللوبي»،
العالم. تحكم التي الدولة يحكم املرة، هذه وبنفسه املأل، وعىل علنًا، يحكم أن — املهم هو
أعىل إىل هارفارد يف أستاذ من كيسنجر بها يصعد محبوكة قصٍة من بد ال كان وهكذا
كيسنجر يصبح نيكسون يتقوَّض حني بحيث الفعيل، الرئيس منصب أمريكا، يف منصب

بنظريته. أو بذاته كيسنجر كان سواء الحاكم، فعًال هو
حدث. ما بالضبط هو وهذا
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البيجينية مرحلة يف إرسائيل عىل باألصح أو اآلخر، املعسكر ُقطبَي عىل عاجلة نظرًة ألقينا
— ابتالعه عىل اإلرسائيلية املعدة تقدر ما كل وابتالع واالستيطان االحتالل تثبيت مرحلة —

إمرباطورية. إىل دولة من وانتقالها اإلرسائييل التوسع مرحلة باألصح
أعىل الكيسنجرية، املرحلة يف املتحدة الواليات باألصح أو كيسنجر عىل نظرًة وألقينا
املادي التحليل عندها وقف «التي االستعمارية الرأسمالية مرحلة بعد الرأسمالية مراحل
الرأسمالية أمريكا انتقال مرحلة أبًدا، حدوثها ليتصور يكن ولم للتاريخ، املاركيس الجديل
تماًما عنقه لتلوي التاريخ وقائع صنع عرص إىل التاريخ وقائع من االستفادة عرص من

أيًضا». وتاريخيٍّا جغرافيٍّا، العالم عىل للسيطرة
رأيي، يف صبيانية قضيًة أصبحت والبيجينية الكيسنجرية بني التحالف مسألة إن
والضغط االتفاق، وأوُجه وإرسائيل أمريكا بني التناقض أوُجه عن الكثري الحديث وهذا
رأيي يف أصبح هذا كل أمريكا، عىل اليهودي اإلرسائييل والضغط إرسائيل، عىل األمريكي

عبثًا.
تناقض. وال تحالف، فال

تحكم العالم يف دولة أقوى الصهيونية تحكم ألن هائل عميق تخطيٌط املسألة إن
العالم. بواسطتها

اكتشفه الذي اللوبي ذلك من جزءًا إال ليس وكيسنجر أمريكا، يحكم الذي هو فاللوبي
من البرشي العقل إليه وصل ما بأحدث أمريكا، « «ميكيافييلِّ منه واتخذ وصنعه مه وضخَّ

التاريخ. صناعة تكنيك
تلك لهم فلنُقدِّم بها يتسلَّون لعبة يريدون والعالم العرب دام ما أنه األمر يف ما كل
بل أبًدا، ترضُّ ال تسلية إنها وتلك، هذه بني القائمة والتناطحات املتناقضات لعبة اللعبة؛
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الخطة عن كله، الطيِّب العالم ومعهم العرب، لينحدر فهي ا؛ جدٍّ تنفع الحقيقة يف هي
اندفع ولربما ملرآها، رعبًا والعالم العرب شعر لوقف فت تكشَّ لو التي الخرافية، الجهنمية
وليتفرَّجوا الدنيا، ولتنحدر العرب، فلينحدر محسوبة؛ غري «رشيرة» أعمال يف ذاك أو هذا
املعقول، ونافون الطيِّب، الصادق وكاهان الجزَّار وشارون الرشير بيجن فيه مرسح عىل
من «الغاضب» الرئيس دور ليمثِّل بالسليقة، املمثل بعناية، املصفوف الشعر ذو وريجان
للعرب وامُلخوِّف امُلعتِدلني، للعرب امُلنِقذ املبادرة صاحب والصديق وإيتان، شارون أعمال
يُهدِّد ال األمر دام ما — القابع ج امُلتفرِّ دور األبيض للدبِّ وليَكن الرافضني، امُلتمرِّدين
زرع أو بولندا شوكة يزوم أن أراد كلما وجهه يف ع ونُرشِّ بأفغانستانه يمز — حدوده

الصواريخ.
يعتقدون. دعوهم

جيًدا. األدوار ع ولنُوزِّ
شخص األقل عىل أو عربي به يقوم أن بد ال كان ثالثًا أساسيٍّا دوًرا هناك ألن ولكن
نصنعه الثالثة، الدرجة من «عربي» ُممثِّل إىل به فلنعهد العربية، ويتكلم الجالبية يرتدي
(عىل مؤسستنا به تقوم استفتاءً نجعل بحيث العبقرية آيات عليه ونُضفي عه ونُلمِّ أيًضا
كارتر أمام ألمريكا رئيًسا نفسه السادات ح رشَّ لو يقول: البكش) يف األمريكية الطريقة

باكتساح. لنجح
ا. جدٍّ حسن

يف الرصاع آيات استعراض وال اآلخر، املعسكر يف البحث ليس الدراسة هذه هدف وألن
ُممثلنا حقيقة عن الكشف هو الرئييس بحثنا ألن اإلسالمي؛ العالم حتى العالم، أنحاء بقية
العرب تاريخ مجرى يف يُغريِّ لكي أُعدَّ — رأينا كما — الذي املرسح يف الثالث املحور هذا،
املرحلة إىل العربية بالقومية الصارخة النارصية الوحدوية الثورية املرحلة من وينقلهم
وسالًما برًدا كوني أمريكا يا وتقول: االستعمار، عىل الثورة نريان تُطفئ التي الساداتية

توبتنا. فاقبيل معك، الحرب عن تُبنا إرسائيل ويا العربي، رشقنا عىل
فوًرا. إليه ننتقل أن فيُستحسن موضوعنا هو هذا ألن

جانبًا، املوضوع عن ُكِتب وما واألحداث الوقائع كل ي أُنحِّ أن املمكن من كان وقد
فيه. رأيي مبارشًة وأُوِرد

كيسنجر أو كارتر مذكرات من وبالوقائع باملقتطفات أستعني أن املمكن من كان وقد
غريهم. أو الشاذيل أو
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أقواله. وأُوِرد شهادته ص ألتفحَّ أهلها من شاهًدا أختار ولكني
بنياملرصيني الساداتمن اختاره الذي الرجل نفسه، الساداتي املعسكر قلب من شاهد
ملبادرة ورفًضا احتجاًجا استقال الذي فهمي» «إسماعيل خارجيته وزير ليَخلف جميًعا
«محمد اختاره الذي الخارجية وزير أن تماًما يثق كان أنه هذا اختياره ومعنى القدس.
ولكل إرسائيل، مع وللصلح ملبادرته ا جدٍّ س وُمتحمِّ تماًما، معه متِفق كامل» إبراهيم

والخارج. الداخل يف الساداتية السياسة
يف سيكون أنه أحد يعرف يكن لم لقاء بعد تتمُّ صلح معاهدة عىل وعيَّنه واختاره

ديفيد. كامب
يف ُمختلًفا» أو «عدوٍّا أو «ُمحايًدا» ليس أنه بمعنى «ساداتيَّته»؛ يف تشكُّ ال إذَن رجل

السادات. مع املبادئ
تماًما. معه — جاء حني — إنه

بعدها؟ حدث ما وكل ديفيد كامب من يده ض ويُنفِّ كهذا رجل يستقيل فلماذا
معه سنُحاول الذي امِلفتاح هي ا، جدٍّ بسيًطا يبدو الذي السؤال هذا عىل اإلجابة إن
من ديفيد ولكامب للسادات االتهامات نكيل فبقينا طويًال، ُمغَلًقا ظل الذي الباب نفتح أن

الداخل. يف دار ا عمَّ أبًدا شيئًا ندري أن دون الخارج
ا عمَّ كثريًا شيئًا أيًضا نعرف لم كيسنجر، قبله ومن مذكراته، كارتر نرش حني وحتى
الداخل؛ خارج كان وإن أيًضا الخارج من إال السادات موقف وعن املرصي الوفد داخل دار
أهل أهلها؛ من شاهد مذكرات هي إذَن كامل إبراهيم محمد مذكرات ديفيد. كامب داخل

ديفيد. كامب
الدراسة. لهذه الشهادة مادة سنستقي ومنها وحدها وعليها

الرهيب مثلثنا يف األثايف ثالثة عن ا جدٍّ الكثري لنعرف املذكرات صميم يف ندخل أن قبل ولكن
يقرأ رشيف ُمواطن أي يُساور أن بد ال تساؤًال هناك فإن السادات)، – بيجن – (كيسنجر
الوضوح، تمام الرجل لعينَي وضحت التي الخطورة بهذه األمر كان إذا املذكرات: هذه
آنذاك نرشها بني كبري فارٌق فهناك حينها؟ يف املذكرات بنرشهذه استقالته ب يُعقِّ لم فلماذا
كانت ربما بل عظمى، وفاعلية فائدة ذات ستصبح كانت الوقت ذلك يف اآلن؛ نرشها وبني

املؤامرة. يوقف عام رأي خلق يف نجحت ربما أو الحوادث، تداعي من تُغريِّ
الوجود، هذا تغيري يف تستخدم أن املمكن من التي الحارض وجودنا حقائق نُخفي أن
منها االستفادة وقت يكون أن بعد ونقولها أنفسنا عىل أو اآلخرين عىل إشفاًقا نكتمها أن أو
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فالحزب شجاعة؛ من يخلو ال اآلن حتى نرشها ولكن الكثريون، يرفضها مسألٌة فات، قد
وإرسائيل، أمريكا ويف العربي وطننا ويف مرص داخل وموجوًدا قائًما يزال ال الساداتي
ويُغاِمروا فدائيني رين ُمتهوِّ ربما أو شجاعة أكثر يكونوا أن املمكن من كان أناس وهناك
نفسها، السالم معاهدتَي مفاوضات إبَّان حتى أو السادات، حكم إبَّان املذكرات هذه بنرش
يقول أن يخاف بحيث الوجل من ليس وأيًضا الدرجة، هذه إىل ُمتهوًرا ليس الرجل ولكن
واإلرسائيليون السيد» «العقل للخطة الواضع والحزب الرهيب الساداتي والحزب الحقيقة

والسعار. التوحش شديدو باقون هم واألمريكان
جريًا أقولها ولكني التفصيلة، هذه عىل الكرام مرور واملرور العبور املمكن من وكان
حروب بإزاء نحن بينما واألبطال، بالبطولة — يزال ال — يحلم رومانيس ثوري أفكار وراء
علًما أصبحت وقد السياسة، وبإزاء يسقط، الذي للشهيد إال فيها بطولة ال كلها أصبحت
أو السيايس الرصاع يعد ولم والذكاء، القدرة خارقة عقليات ذوو إال فيه يُبِحر ال عميًقا
النفس علوم فيها بما مجتمعة، الدنيا علوم كل يحتوي أصبح لقد ساذًجا، العسكري
عىل الرصاع واشتعل واإللكرتون، الذرة وقوانني والرموز اللغات وعلوم االجتماع وعلوم
الفردي الضعف من املستويات، كل وعىل التقديرات كل حسابه يف ووضع املستويات، كافة
لعبة يف اليمني وأقىص اليمني لعبة يف اليسار أقىص حتى وأدخل الشعبي، الضعف إىل
أن ا جدٍّ قريب عهد إىل يمكن ال كان جديدة خارقٍة ظاهرٍة بإزاء الحقيقة يف نحن اليسار،

حدوثها. بإمكان نؤمن مجرد نؤمن
اليقظ يملك ما وبكل يقظة، من املرعوب يملك ما وبكل عَجل، عىل اآلن نراها أن بد وال

أطوارها. أعىل يف هي بل قائمة، زالت ما فاملؤامرة ِضعنا؛ وإال وفطنة، وعٍي من
يُبتلع. أن يوشك ولبنان

قادم. دورها ُمهانة، متَهمة وسوريا
الشتات. عرص يف واملقاومة

وشك. عىل واألردن
رهينة. وسيناء
ُمرِعبة. واملؤامرة

بأبعادها. الجهل تمام عىل نزال ال ونحن
تماًما. جهالء بهم نحن

تماًما. العاملون أنهم يعتقدون بنا وهم
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نحن؟ جانبنا عن وماذا

كيف؟ سننترص. ولكننا
ذكائنا، شموع كل نُشعل وكيف نكتشف، وكيف نتعرَّف، كيف أوًال نتعلم أن بد ال

حدث. ما حدث وكيف ماذا بالضبط لنعرف نعرف؛ ولنمِض ونعرف
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التي والوقائع كامل، إبراهيم محمد مذكرات خالل من السادات عىل الحكم أستطيع لكي
قضاها التي املدة عن املرة) هذه جمهورية (رئيس ملك شاهد أو عيان كشاهد أوردها
١٨٠ قدرها بزاويٍة تبعد جديدة سياسة فيها تحدَّدت فرتة أحرج يف مرص لخارجية وزيًرا
حكم أيام يوليو ثورة قبل ما عرص يف وحتى السابقة، األحقاب يف سياستها عن درجة
أن عيلَّ كان ولهذا نفسها؛ املذكرات عىل أحكم أن أوًال عيلَّ كان واإلنجليز، واألقليات الرساي
ضمري يُمليه بما ف أترصَّ نفيس وجدت بل فقط، هذا ليس تماًما. نرشها يفرغ حتى أنتظر
عادل موضوعي حكم أي إصدار ينشد إنسان أي ضمري يُمليه بما باألصح أو قاٍض، أي
عليهم الحكم ني يهمُّ من أرى أن بأهمية كثريًا يؤمنون ممن وأنا حقبة. أو إنسان أي عىل

لوجه. وجًها أعمالهم عىل أو
املدفونة العصبية العقلية والنواة واملالمح، نفسه البرشي والجسد البرشي فالشكل
تحتويه، ما كل عن يُعربِّ أن األحيان معظم يف نفسه هو يستطيع ال اإلنسان، داخل بعمٍق
تأكيد وطريقة وإيحاءات فات ترصُّ من إشارات تُصِدر أن منه وعي ودون هي وتستطيع
الخوض من لسانه يمنع أن اإلنسان يريد ما إىل تومئ لسان فلتة أو شخص، رسم أو كلمة
عىل حكمي يف تماًما موضوعيٍّا أكون لكي بعدها الحياة علمتني ا جدٍّ كثرية أشياء فيه،
الداخلية نواتي فيه تستجيب الذي املحض، الذاتي إحسايس عىل وأعتمد أراه، أن إنسان
منِّي، واٍع وغري واٍع وبإدراك اآلخر، اإلنسان عن تصدر واعية غري أو واعية إلشاراٍت الدفينة
يف كثريون يمتلكها موهبة والِفراسة «الِفراسة». كلمة — العرب نحن — عليه أطلقنا إدراك
املرصي ح الفالَّ وخبث طيبة يمتلكون فالرشاقوة بمرص؛ الرشقية بمحافظة األصيل موطني
بحرضها الرشقية، العربية واملماليك بالقبائل احتكُّوا ما وكثرة ولطول وأيًضا القديم،
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و«يقيسون فيها بعضهم ص يتخصَّ الِفراسة من نوًعا أيًضا يمتلكون وبَدوها، ارها وتُجَّ
القدرة عنهم يشتهر أو والعربي، الشعبي القضاء مجالس يف العدالة يقيمون أو األثر»،

الرجال. خواص واستكشاف وأنواع معادن فرز عىل
أُخطئ ولم بهم، تعرُّيف دقائق أول من أُصدرها اآلخرين عىل أحكامي أرباع وثالثة
القرَّاء من امُلتشكِّك ألُذكِّر وإنما بالذات، أرعن تفاخًرا هذا أقول وال واحدة. مرًة حكمي يف
علمية حقيقٌة هي الحديس باإلدراك أو «األنتويشن» ب املعرفة أو «الِفراسية» املعرفة أن
املبنية املعرفة من وصحة دقة وأكثر مبارشة أكثر طريقًة يعتربونها وأحيانًا بها، ُمعرتَف
الذاتي الجوَّاني باإلحساس املختلط غري املحض العقيل اإلدراك أو التجميع أو التحليل عىل

امُلرَهف.
مشرتك، صديٌق عرضها التي بالفكرة بت رحَّ وإنما املذكرات، بقراءة أكتِف لم وهكذا

العني. رأي ورأيته مرة، ألول السابق خارجيَّتنا بوزير والتقيت
لم عنه كوَّنتها قد كنت التي الصورة أن أكثر وسعدت بمعرفته، سعدت أني والحق
أو زاوية أي أستخلص أن — هذا يل وليغفر — جهدي حاولت عمٍد عن حني أبًدا تتغريَّ
الهام العامل ذلك وجود من رته تصوَّ ما حتى عنه، الغيبي حكمي يف تغريُّ زاوية من كرس
لدى عملها تعمل الوزير ملنصب هزَّة أو رغبة من العالم، كل ويف بل الثالث، عاملنا يف ا جدٍّ
ُموظًَّفا عمره قىض قد امُلواطن هذا كان إذا خاصًة امُلواطن، اه يتلقَّ بالوزارة عرض أي
الناس بعض برشية، طبيعية مسائل وزارتها، اآلن عليه يُعَرض التي الوزارة نفس يف
أي يُوليها وال ها يُحسُّ ال أنه ويجزم املالئكة، مصافِّ يف البرش مستوى فوق نفسه يضع
حتى لست بل النظرة، وحيد السيايس امُلتحزِّب ذلك لست أني مشكلتي ولكن اهتمام،
كل أستخدم رجالها، وعن وعنها السياسة يف أكتب حني درامي كاتٌب أنا سياسيٍّا، كاتبًا
أُحاول املهم، هو وهذا وأيًضا، بالضبط، حدث ما كنه تخيُّل ألُحاول والفنية الدرامية قدراتي
ضعف ونقاط وشخصيات بًرشا هم كما أراهم ولكن قضايا، مجرد السياسيني أجعل أالَّ
طريقته، أو السيايس مبدأ عن الكثري أعرف أحيانًا بل أيًضا، قوة ونقاط اخرتاق، ونقاط
عائلته؛ وبني بينه أو بينهما القائمة والعالقة فيه، ورأيها فيها ورأيه زوجته شخصية من
قد بل عليه، أو له يُحَسب وامتحان الحاسمة، الشخصية اختياراته أول للسيايس فالزوجة

حتفه. إىل — كثرية أحياٍن يف حدث كما — يقوده
التي املتعددة الفجوات — إجابات من يته تلقَّ وما الكثرية باألسئلة — مألت اللقاء ويف
بصوت نفسه مسامع عىل يعيد وكأنما املذكرات كتب فلقد الرجل؛ مذكرات قراءة خلَّفتها
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بها ليستكمل املذكرات هذه يقرأ أن بد ال قارئ كل أن حني يف وكان، جرى ما كل عاٍل
معاهدتَي توقيع إىل القدس٧٩ مبادرة من بدءًا جميًعا، ِعشناه ما صورة الناقصمن الجزء
(أنور الفرتة تلك بطل هو كان موضوعي باألحرى أو الشخيص، هديف وألن ديفيد. كامب
أحًدا أن رغم عليها للتعليق أتصدَّى ذا أنا وها وأتتبعها، املذكرات أقرأ كنت فقد السادات)،
فعلت وما آخر، وال لها أول ال مشاكل يل يخلق قد أنه ورغم التعليق، هذا منِّي يطلب لم
يوسف «مفكرة من مجموعة آخر ي أُسمِّ أن عيلَّ أمىل الذي بالواجب جادٍّ إلحساٍس إال هذا

عرصه. شاهد باسم: كتاب يف صدرت إدريس»
عمله بحكم شاهد وإنما حاجة»، شافش «ما شاهد ليس شاهد، رأيي يف فالكاتب
ولكن رأى، ما بعض معنى أدرك أو يُدرك، ولم رأى أنه وجائٌز يشء، كل رأى وبالرضورة
ويعيش يقرأ، وأحيانًا ويسمع يرى أن عملُه االجتماعية الحيوية وظيفته بحكم الكاتب
يُديلَ أن امُلحتَّم التايل عمله فإن هذا حدث فإذا والكبرية؛ الصغرية وعائلته وبلده عرصه
عرصه عىل عرصه شاهد فهو نفسه؛ العرص أيام وإنما العرص فوات بعد ليس بشهادته،
ليُغريِّ ، ليُغريِّ يكتب هو وإنما موقًفا، ل ليُسجِّ يكتب ال الحق فالكاتب ُمعارصيه؛ وأمام
إهماًال دوره أهمل أو أصًال، الكتابة دائرة عن خرج وإال العرص، ليُغريِّ وبالتايل الناس؛

الخيانة. حد إىل أحيانًا يصل
أتفرَّج أن كقارئ هواياتي وأحد أبى. أم شاء الكاتب، يكون أن بد ال عرصه، شاهد

من. وأمام بشهاداتهم يُدلون ومتى كيف وأرى والصحفيني الُكتاب زمالئي عىل
يف ألنهم زور؛ شهوَد ُمسرتيح وبضمرٍي أعتربهم منهم الكثريين أن امُلضِحك ومن
بل سبق، ملن املنسوبة التُّهم يستعذب آخر عرص أمام عٍرص عىل بشهادتهم يُدلون الغالب
الحقيقي لدوره تماًما ُمخالفة بشهادات اإلدالء إال له عمل ال التحديد وجه عىل كاتبًا وأعرف
الكذب من وبنوع شديد بحماٍس هذا ويفعل به، الجهر دائم وكان عنه، الناس عرفه الذي
رأَي رأوه الذين أولئك عىل وحتى التاريخ، وعىل الناس وعىل الذات عىل تماًما س امُلتحمِّ
له تقرأ أن امُلضِحك من أليس بأكمله. لعرص القداسة أجراس وقارع ا ً وُمبرشِّ داعية العني

وقضيَّته؟ أيامها الكادح للشعب وانحيازه وملكه العرص ذلك عداء يف بطوالته هذا بعد
مهزلة.

الشهادة، أيتها وباسمك حقك يف تُرتَكب الجرائد من كم العرص، عىل الكاتب شهادة
من فعىل الخجل؛ من قليل الكبار، الكذابون أيها الخجل من قليل خجل، أدنى وبال اآلن، وإىل
«املجيد» عرصكم يشهدوا لم الذين بية الصِّ الناسحتى وأصابع تخدعون؟ ومن تضحكون؟
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صباح يُحارضونهم الذين من سخرية سخريًة، ظهوركم خلف من بها عليكم يُشريون ذاك
الَجمل يُفوِّتون أنُفسهم وهم وهم الحق، قول وشجاعة الكلمة وقدسية الصدق عن مساء
بالتهاويل يُغطونها مهما كذبها الجميع يعرف التي والكذبة اإلبرة، ثَقِب من األعنُي أمام
التوت. ورقة من حتى ِمثلهم عارية يراها، الكل هكذا ِمثلهم، عاريٌة والكساوي والتحسينات
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ُتضلِّل ما املذكراتكثًريا

وما عليه، نشهد أن بد ال الذي العرص مستلزمات من ظواهر إنها … علينا ما … ولكن
يف والصحفيني الكتَّاب كتابات إن الكالم، هذا قرَّاء وأولهم القرَّاء، لنُذكِّر إال هنا نوردها
بد ال واملسئولني، والوزراء الرؤساء مذكرات حتى بل مكان، كل يف وربما العربي، وطننا
وكاتبها، قائلها تاريخ ويعرف بدقة يتفحصها أن بد ال بها، ُمسلًَّما قضية أحٌد يأخذها أال
أعتقد بدأت شخصيٍّا وأنا الكذب، وكمِّ وتاريخه فاته ترصُّ يف الصدق وكمِّ بمواقفه ويعي
عن املسبق الدفاع من نوع أنها عىل تُنَرش خاصة مذكرات كل إىل أنظر أن يجب أنني
وتدقيقها تمحيصها من يثبت أن إىل زور شهادة أنها بمعنى الحارضوالقادم؛ أمام النفس
كانت وإن شهادات أنها أكتشف ما كثريًا بل حق، شهادة بأنها غريها كثرية مراجع وقراءة
وبالذات موجود، بالقطع ولكنه نادر، واالستثناء باطل، النهاية يف بها يُراد أنها إال حقيقية
سوى بها يُراد وال حق، ملوقف تأكيًدا حق شهادة إنها كامل، إبراهيم محمد مذكرات يف

حيثيات. أو تربير أو رشح بال تمَّ ملوقف الحيثيات إزجاء
سؤال، سوى كامل إبراهيم ملحمد مقابلتي يف أمامي يَبَق لم وأنا نفيس حدَّثت وهكذا
السبب هل وملاذا؟ اللعبة من ينفضيده أن برضورة أحسَّ بالضبط متى امُلِلح: السؤال ذلك

خيانة؟! عملية النهاية يف أنها أحسَّ أنه
أن بعد كامل إبراهيم محمد عىل والتحديد الوضوح وبمنتهى السؤال، ألقيت وفعًال
من ا كمٍّ يملك أنه وأدركت وأُحاورها، لها قرأت التي الشخصية أرض تماًما عرفت قد كنت
ورصاحة. جرأة أكثر بجواٍب السؤال رصاحة عىل الحال ويف به يُجيب أن يستطيع الشجاعة
لها يندى التي باملواقف حافلٌة كامل إبراهيم محمد مذكرات أن امُلبكي امُلضِحك فمن
يكونوا أن ألنُفسهم ارتَضوا الذين أولئك املرصي، القومي األمن مجلس ألعضاء خزيًا الجبني
سالم عىل يُصوِّت أو حربًا شعبنا يخوض أن يُقرِّر أنه مفروض مجلٍس يف زينة أعضاء
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موظف مجرد ليس فيه عضو كل يُعترب غريها يف أو أمريكا يف مثيله مجلٍس استسالم، أو
رئيس كالم خطل ويسمع يرى وهو صامتًا ويظل أفندم، يا وحارض أفندم يا نعم يقول
الرئيس مثل مثله ومسئول وشخصية، قائد، عقل فيه عضو كل وإنما وخطورته، املجلس
ويحاسب نفسه يحاسب أن بد ال تاريخية ومسئوليته ومستقبله، شعبه حارض عن تماًما

حساب.1 وأعرس أدق عليها الشعب
الباز، أسامة الدكتور ومواقف آراء خال فيما املأل، عىل كامل إبراهيم محمد ل سجَّ
رئيس نائب مكتب ومدير وزارة وكيل ومجرد سنٍّا املجلس يف عضو أصغر كان أنه رغم
عىل يجرؤ املجلس أعضاء من أحد يكن لم هذا خال فيما الكبار، العتاولة بني الجمهورية
بالصمت ونصحه كامل تحذير الرس يف يتولَّون كانوا بل السادات، آراء من واحد رأي تفنيد

بها. يُعاِرضه التي اآلراء من السادات يغضب أن مخافَة مثلهم؛
ونهزُّ ونعم ونعم نعم للطاغية أو للرئيس نقول نظلُّ كعرب، الكربى مأساتنا وهكذا
ويمتدُّ شعبنا يف تؤثِّر قد وجريمة جسيم خطأ يقوله ما أن تماًما ُموِقنون ونحن الرءوس،
عن الساكت أن تُذكِّرنا ضمري ارتعاشة دون هذا نفعل نظل وأجيال، أحقاب إىل ر امُلدمِّ أثرها
وخصاله هو بنوازعه يطغى مما أكثر لسكوتهم يطغى الطاغي وأن أخرس، شيطاٌن الحق

أخريًا. بهم وتنتهي أوًال بهم تبدأ جريمة األمر يف كان إذا وأنه الطاغية،
عىل يُعلِّق بكلمة فمه يفتح لم السابق القومي األمن مجلس أعضاء من أحًدا وألن
فاجعة صمٍت مؤامرِة من املجلس ذلك جلسات يف دار ا عمَّ كامل، إبراهيم محمد رواه ما
ذكره ما أن هذا فمعنى الفرتة، تلك أقطاب أمام د يتحدَّ وهو املرصية السياسة مصري عىل

مدانون. فعًال وأنهم صحيح،
الرصيح، رأيه قال لو منهم أليٍّ ستحدث كانت التي املصيبة هي ما إلهي، يا بربك،
ستُعلَّق كانت هل بالرجال؟ الجدير املوقف وأخذتم الغري، قاله إذا الرصيح الحق أيَّدتم أو
ويُبَعد يستقيل أو إياكم يُقال أن هو يحدث أن يمكن كان ما أقىص إن املشانق؟ لكم
ُمقابل والرأي والضمري الذات بيع درجة إىل استعبدتكم التي الصورة تلك «الصورة»؛ عن

القومي األمن مستشار إسماعيل، حافظ السيد/ به قام الذي املبادر الشجاع بالدور هنا أنوِّه أن بد وال 1

والذي — املشهورة االتهامات فرقعة بعد — رأيه ونرش استجاب حني وبعدها، ٧٣ حرب أثناء املرصي
وكان صحيًحا، كان الثغرة احتمال عن افرتضته ما أن فيه وأكَّد مايو، ١٢ عدد يف املصور بمجلة نرش

واإلرسائييل. املرصي الجانبنَي من ًرا ُمقدَّ
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بالصورة، يفرحون االبتدائية الشهادة طلبة وكأنكم الصورة، يف الظهور مجرد الظهور،
الناظر. بجوار مرة ألول فيها يجلسون

من أكثر أو واحًدا وحني حني كل بني ألقى وأنا يوميٍّا، أُصادفها كارثة ا، حقٍّ كارثة
لِذكراهم ترتعد وكانت الصورة، يف يوًما كانوا الذين أولئك ذاك، أو الزمان هذا عتاولة
لنفيس: أقول أن درجة إىل أشخاصهم، يف أجده الذي والتهافت الهيافة لكمِّ يا األبدان،

للهول! يا
العربية خيباتنا كانت ألهذا واستمرُّوا؟ اختريوا ألهذا فعًال؟ حكامنا كانوا أهؤالء

العالم. أنحاء وجميع العصور جميع يف الشعوب جميع خيبات وأشهر أغرب واملحلية
بدأت قد الطبخة رائحة وأن يرحل، أن يجب أنه أدرك متى الرجل: عىل السؤال ألقيت

تفوح؟
قرأته أني تذكَّرت فقد جديًدا؛ كالًما يقل لم أنه والغريب كامل، إبراهيم محمد وأجاب
عذَّبتني ة، الدقَّ هذه عىل لحرصه ربما بل الشديدة، تها دقَّ رغم التي مذكراته حلقات إحدى يف
الجوهري املوقف يضيع أن املمكن من بحيث األهمية ُمتساوية عنده فاألحداث قراءتها؛
بها تقفز أهميًة عليها يُضفي ما كثريًا التي التفاصيل التفاصيل؛ حشود وسط يتوه حني
وضوح واضحًة الحقيقة بَدت أجاب حني وهكذا، األخطر. الحوادث مزاحمة مصافِّ إىل
واستخرج والجزئيات بالتفاصيل املزدحم حانوته داخل يده مدَّ أصحَّ بمعنًى أو الشمس،
إىل القدس من ضوءها وامتدَّ الدكان، وخارج داخل أضاءت ووحدها كله، املوقف جوهرة

اآلن. نحياها التي الحرجة اللحظة إىل داود، معسكر
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وليستهناية بداية كامبديفيد

خطوة أول لدى مالبسه من قطعة آخر سلَّم وقد ديفيد كامب إىل السادات وصل قال:
يعلم كان وُمدِرًكا، العيننَي ومفتوح عاريًا وصل الرصيح. بتعبريه املعسكر، داخل خطاها
وبجواره العنق، ربطة حتى زيِّه كامِل يف بيجن وأمامه املفاوضات مائدة إىل جالس وهو
مطلب اعرتاضأو وكل أي عىل امُلفِحمة زة امُلجهَّ الجاهزة الردود ومئات ُمستشاريه خالصة
الرصاص، أحزمة له تحشو بجواره خندًقا لها حفر وقد بزوجته، حتى تربير، محاولة أو
السيايس، وبمستقبله بالرئاسة يُقامر أمريكا رئيس جعل حدٍّ إىل استدرجه وقد بكارتر،
يلعب وتهويش قمار ُمحرتف وبحنكة الخسارة أو الكسب جوكر بيده «بيجن» هو ويُمِسك
اآلخر والرشيك جسده، عىل بقيت وإن مالبسه بكل راَهن الذي الكامل»، «الرشيك بأعصاب
بحيث الكامل الرشيك جيب من يلعب فهو ولهذا املائدة؛ إىل يجلس أن قبل مالبسه باع الذي
أصبح الذي الصيني من يأخذون فماذا خرس وإذا الكامل، للرشيك كله فاملكسب كسب إذا

غسيله؟! بعد
وزيارتها. بالقدس بدأ السيايس اإلسرتبتيز أن كامل السابق الوزير وتصور بتصوير
١٩ ،١٨ مظاهرات من بدأ أنه هيكل األستاذ الكبري الكاتب وتصور وبتصوير

الشعب). يها يُسمِّ كما الشعب وانتفاضة الحرامية، يها يُسمِّ كما الحرامية (انتفاضة
أعرف ال من كل وال هيكل حسنني محمد األستاذ وال كامل إبراهيم محمد السيد وليس
معهم العثور وحاولت حاورت من فقط هم الكبار وكتَّابها املرحلة ُمفكِّري من وأعرف
فض مفاوضات وُقبَيل كيسنجر مع بالضبط كانت البداية أن يذكر فبعضهم البداية؛ عىل
الحقيقية البداية أن يؤكِّدون وآخرون ،١٠١ الكيلو بمفاوضات املشهورة أو األول االشتباك
رفض عىل نفسه وطَّن كان ا الساداترسٍّ وأن حياته، وأثناء النارصنفسه عرصعبد يف كانت
االسرتاتيجي والتحالف الداخل، يف االشرتاكي التطبيق رأسها وعىل كلها النارصية السياسة
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واإليمان االنحياز، بعدم الكامل واالرتباط أمريكا، مع االسرتاتيجي والعداء السوفييت، مع
أن دفني إيماٌن وذاك هذا من وأهم الوطني، للتحرر ثابتة سياسًة العربية بالقومية املطلق
السادات، اإلنسان، يعيشه أن يمكن ما أروع هو السياسة ويف الحياة يف األمريكي النموذج

السادات. أمَرها ويلَ إذا ومرص
عرفوا الذين املرصيني الكتَّاب أوائل من باعتباري أُضيف أن شخصيٍّا أنا وأستطيع
يف به التقيت بالتحديد يل بالنسبة قرب، عن الثورة أوائل يف السادات وعرفهم السادات
يل عهد أن درجة إىل ككاتب بي وأُعجب إدارتها، مجلس رئيس كان أيام الجمهورية جريدة
بكليشيه ومكتوبًا باسمه ًعا ُموقَّ الجمهورية افتتاحية يُشكِّل كان الذي اليومي عموده بكتابة
معها اصطدمنا قد كنا وبعدما «الثورة»، يف تماًما رأينا نُغريِّ بدأنا قد كنا أيامها يده. بخط
اإلنجليز ضد امُلتصاعدة الوطنية الحركة لتصفية جاءت عسكرية ديكتاتورية باعتبارها
بسببه أُغلقت الثورة، مع تماًما عنيف صداٍم إىل أدَّى مما الجديد؛ االستعمار وملصلحة
الحركة وكادت مارس، مظاهرات وحدثت كتَّابها، أحد كنت التي العظيمة املرصي جريدة
بتأليف ثُكناته إىل الجيش وإعادة حزبية، نيابية دستورية حياة إقامة يف تنجح الوطنية
بالنظام للحكم الحماس الشديد نجيب محمد ورئاسة الشهرية الدين محيي خالد وزارة
الصاوي، ذها نفَّ التي الشهرية النارص عبد خطة لوال تنجح كادت الغربي. الديمقراطي
الحكم يف إرشاكهم عىل واالتفاق والشيوعيني، اإلخوان قيادات مع التخديرية واملفاوضات
ورضِبنا؛ اإلبل، غرائب رضب جميًعا هذا بعد رضبهم ثم والثورة، الجيش استمرار ليؤيدوا

معهم. الوقت ذلك يف األحرار الكتَّاب من عدد
وطنية جبهة تكوين بتهمة معي ق وُحقِّ ،٥٤ أغسطس يف عيلَّ ُقِبض شخصيٍّا وأنا
«لقلب جبهة لبنان، إىل هاَجر قد كان الذي الفتح أبو أحمد األستاذ يف ُممثًَّال الوفد مع
حني ولكن السياسية»، «الجرائم من النوع هذا ملثل املحفوظة التهم بكل الحكم» نظام
يدي بخط فيها كتبت قد كنت التي الخطرية الوثيقة ضبط من يتمكَّنوا ولم معي ق ُحقِّ
العثور أو توافر لعدم آنذاك، العسكري النظام تُسِقط وطنية لجبهة كامًال ومرشوًعا خطًة
مع ورحلت و«األردي»، زعبل أبي وليمان مرص وسجن القلعة يف امُلعتَقل أودعت أدلة، عىل

مرص. سجن إىل وعدت الحربي، السجن إىل اإلخوان
بها، التفاخر أو للفخر مجال فال نحكيها؛ وقٌت يجيء ربما أخرى قصة تلك ولكن
املعتَقل أيام لك يذكروا أن إال عمل ثَمة لهم يعد لم الذين أولئك كثريًا أحرتم ال شخصيٍّا وأنا
منهم واحد الجعجاعني، هؤالء أن يعرف والكل أني مع والتعذيب، االستخبارات ودولة
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ساعًة وعرشون أربع هو الحرية رضيبة من دفعه ما كل املجال هذا يف تماًما الصوت عايل
ذلك يف السجون «هيلتون» يُعترب كان الذي االستئناف سجن يف الخطأ بالقبض قضاها

الوقت.
اتخذت الجيش، لحركة العسكري الطابع ذات السالح وصفقة وباندونج القناة بتأميم
حدث الذي الهائل التغري ورأينا بالتايل، عنا وأُفرج وقيادته الشعب لقلب طريقها الثورة
بالروح التضحية حدِّ وإىل تماًما متِفقة وجبهة بل صلح، حالة إىل ووصلنا موقفنا، نا وغريَّ
مجلس يف املهاب املعروف العضو ذلك السادات؛ قلت، كما عرفت، وحينذاك الثورة. مع
باالنتماء اإلنسان ويفخر جليلة، عظيمًة ثورًة أصبحت فعًال يومها والثورة الثورة، قيادة

أبطالها؟ وأحد املحدود قيادتها مجلس يف عضو وهذا بالك فما لها، االنتماء مجرد
أعمل َظِللت أني ورغم لإلطالة، عندي مجال وال ضيِّق املتاح الحيِّز وألن … ولكن
ثالثة لكتابة غ ألتفرَّ اإلسالمي املؤتمر إىل الصحة وزارة من تماًما نقلني حتى السادات مع
السويس حرب عن كان أحدها إن إذ عليا؛ وطنية مهمة أنا واعتربتها اسمه، تحمل كتب
يف السادات أنور باسم ونُرش وتُرِجم صفحة خمسمائة يف وقع الثالثي، والُعدوان الوطنية
الربيطانية النرش دار رفضت أن بعد أجمع، العالم عىل باإلنجليزية وزَّعته هندية نرش دار
السويس، مؤامرة يف وإيدن بريطانيا بدور خاصة ألسباٍب مطبوعاتها قائمة يف إدراجه
أمني اغتيال منذ أُتابعها كنت التي السادات بشخصية كشابٍّ انبهاري ورغم هذا رغم
ُمصابًا العيني قرص يف استقبال كطبيِب استقبلته الذي طه القادر عبد واغتيال عثمان،
وحني وفاته ُقبَيل يل واعرتف املتني، بُنيانه قوَّضت وأمام خلف من َرصاصات بخمس
هو الحديدي امللكي الحرس يف يعمل حسنني» «عيل اسمه شخًصا أن عليه مقدم أنه أعلمته
استدعاءهم، وطلب السادات وأنور صدقي كمال مصطفى أسماء وذكر استدرجه، الذي
ونكوص رشاد، يوسف دور وال الحديدي الحرس عن شيئًا أعرف أكن ولم األول، وجاء
به تعرَّفت قد كنت الذي العمايل الزعيم طه أحمد أخيه بتأثري االنضمام عن طه القادر عبد
مرة ألول وعيي فتَّحت طويلة، طويلة قصة لها. ا ُمنضمٍّ كنت التي والعمال الطلبة لجنة يف
الضباط ضد امللك مؤامرات وعن أعرفه، أكن لم الذي الوطنية الحركة يف الجيش دور عىل
أنه الواضح فمن وبعدها الثورة قبل الوطنية الحركة اتساع فرغم تَرون، وكما الوطنيني،
نفيس أجد أن والسادات ديفيد كامب عىل الحكم صدد يف وأنا عني رغًما وإنني صغري، عالٌم

اآلن. وإىل بعدها تمَّ وما قبلها وما يوليو ٢٣ ثورة قلب يف آذاننا إىل غارقني وجييل
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الشخصية، املوقفخيلق
املوقف ه ُتشوِّ والشخصية

— دأبه هذا وكأنما — أوراقه جميع سلَّم وقد ديفيد كامب السادات وصل مثلما وبالضبط
تعد ولم الثورية، طموحاته كل تماًما استنفد وقد يوليو ٢٣ يوم إىل السادات وصل فلقد
إعادته كانت النارص. عبد بجمال الشخصية صلته إال األحرار الضباط بحركة تربطه
إن بحيث وميوله، موقفه ماهية عىل كثيفة ظالًال ألقت قد رشاد يوسف طريق عن للجيش
ثائًرا بدأ أن بعد امللك رجال من وأصبح الحديدي للحرس انضمَّ أنه فعًال اتهموه كثريين

امُلتهاونة. واألحزاب الرأي عىل ُمتمرًدا
التي التذكرة «كعب» ومعه للسينما، دار يف غائب وهو قامت الثورة أن ذكر نفسه وهو
عىل وُقِبض الثورة انكشفت لو «املؤامرة» عن بعيًدا وجوده عىل دليًال تصلح أن املمكن من
الرماد يذرَّ لكي األول الثورة بيان ليُلقي النارصاختاره عبد أن البعضفرسَّ إن بل الجميع،
يف السادات أنور عرفوا الذين ومعظم هناك، رُجلهم أن إىل ويُطمئنهم ورجاله امللك عني يف
أصبح أو الثورة، عن كفَّ بعدما جاءته الثورة إن املشهورة: قولته منه سمعوا الوقت ذلك
أمكن. لو كلها والسياسة الثورة وحكم الثورة ومخاطر مشاكل عن تماًما بعيًدا هدفه
النارص عبد عيَّنه حتى «الصورة»، يف فاعلية بال البقاء مجرد بقائه سبب ون يُفرسِّ وهكذا
عبد اللتقطها امُلتفرِّج دور غري لدور طموح ذرة لديه كانت فلو الحكم؛ إليه وآل نائبه
التام النفي وغريهما؛ والبغدادي الدين محيي كزكريا مصريه وألصبح الفور، عىل النارص

السياسية. الحياة من
الصحيح؛ هو العكس ولكن هنا، بالتفصيل إليرادها محل ال املسألة هذه تبدو وقد
سياسات من اتبعه وما السادات به قام ما كل يف الزاوية حجر رأيي يف تُمثِّل النقطة فهذه
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إيمان من نابعة مبادئ عىل قائمة سياسات تكن لم فهي الجمهورية؛ رئاسة تولِّيه بعد
مزايا كل للسادات تُتيح وسائل األوىل اللحظة ومنذ كلها كانت السادات، لدى ثابتنَي وعقيدة
الدرجات أقىص إىل واالستمتاع واألزياء االسرتاحات ومغارمه؛ مشاكله دون الحكم ومغانم
وكثرة واالستعراضية التمثيلية ميوله رأسها وعىل جميًعا، نزواته وإرضاء الحياة بأطايب
ومجالته جرائده وصفحات العالم شاشات هذا بعد ثم املرصي، التليفزيون يف ظهوره
والظهور الشهرة يف الرغبة إن ُمذِهلة. بمهارٍة عليه ولعب كله، هذا الغرب أدرك وقد األوىل.
فقط الجرائم أبشع ارتكاب إىل ريجان قتل حاول الذي الشاب ذلك أمثال من أناًسا تدفع
السادات تفريط وصل فإذا اسمه؛ املاليني وتتداول الدنيا، سطح فوق يطفو أن أجل من
اإلعالمي الوجود دوافعها أوائل من يكون فسوف الجريمة، درجة إىل والبالد الشعب بمصري

كاذبة. كانت ولو وللدعاوي للظهور املحبة بالعقول امُلخلُّ العاملي
وجوده أن يُدرك، جعلوه أدق بمعنًى أو أدرك، وقد ديفيد كامب السادات وصل
نفسه هو النتهى فشلت لو بحيث القدس بمبادرة ارتبط قد والزعامي الرئايس السيايس
برباعة تلك ضعفه نقطة عىل وعزفوا عقله، له وغسلوا أفهموه هكذا — فهي وفشل؛ معها
تفشل وقد تنجح قد خطوة أو حل محاولة من تحوَّلت قد أنها يؤمن وجعلوه إجرامية،
أو سيناء اسرتداد أو األوسط الرشق مشكلة لحل ليس — األخرية الوحيدة الطريقة إىل
مصريه كل به ارتبط وضٍع إىل — تماًما األهم هو — وإنما للقضية، العادل الشامل الحل
هي تلك تكن ولم ويسقط. معها هو يفشل أن املحتَّم فمن فشلت لو بحيث حكمه، ومصري
وهو الرئاسة ُويل أن فمنذ حل؛ بطريقة الكامل االلتحام هذا مصريه يلتحم التي األوىل املرة
بال — حرب أي — الحرب وخوض الحكم يف بقائه بني القائم االشتباك يفكَّ أن يُحاول
فإنه يُحارب لم ما أنه ٧٢ عام أوائل يف الرهيبة الوطنية الهبَّة خالل له، تأكَّد وحني جدوى.
ويُحيطها أوًال، والذات الحكم عن الدفاع حرب للحرب، جديٍّا ز يُجهِّ مرة ألول بدأ سيسقط،
منذ لسلوكه ل امُلتأمِّ إن بحيث النهاية، يعني خطأ فأي له، واألمان األمن درجات بأقىص
املستحيل يفعل كان أنه يجد األوىل، واالنتصارات القناة عبور يف املرصي الجيش نجاح
ما امتحان، من املرعوب الطالب وكأنه الحرب، حالة من يستطيع ما وبأرسع ليتخلَّص
أن للعالم يعلن يقف أن حد الفرحة جنون به يبلغ حتى فيه األول السؤال عىل يُجيب إن
أمريكا تُفِرج أن ُمقابل القليل بأقل راٍض أنه لكيسنجر ويعلن نجح، وأنه انتهى االمتحان
وكأنها كيف، أو كم وبأي سالم أي السالم، بإحالل املربوط مصريه عن إرسائيل وبالتايل
أذهلت ُمسلَّحة وطنية لقوات عظيم بأداء وليس تتكرَّر، لن حظٍّ برضبِة فيها نجح حرٌب

والصديق. العدوَّ ببسالتها

74



املوقف تُشوِّه والشخصية الشخصية، يخلق املوقف

االنتصار حجم مع تتناسب بنتائج منها ليخرج عليه وكان ،١٠١ الخيمة دخل وهكذا
جنيف، مؤتمر عىل يعتمد أن عليه كان الكاملة، غري اإلرسائيلية والهزيمة املنقوص املرصي
عودة وعىل الفلسطينية، بالقضية سيناء ربط وعىل كطرف، السوفييتي االتحاد إدخال وعىل
حالة من الجري عن تُعيقه ُمعوِّقات رأى، هكذا كما كلها، وهي العرب، مع أقوى لتالحٍم

حوزته. يف وجدها التي الوحيدة العصفورة عىل ليُحاِفظ يستطيع ما بأقىص الحرب
وسوريا السعودية من «يخلع» لكي دفعته التي هي نفسها املرعوبة اللهفة وهذه
الذي العمالق امُلذِهل العربي للكائن الفقري العمود انقصم بحيث العربية الدولة ومعظم
إىل جاء حني كيسنجر — الشياطني بذكاء — التقطها التي اللهفة هي الحرب، عنه تفتَّقت
يف العرب انتصار سبب أدرك كبري مجهوٍد وبال الحرب، أعقاب يف أوسطي الرشق املرسح
بني تم الذي الهائل التحالف ذلك كان السبب تلك، املجيدة والبرتويل العسكري العبور حرب
تشكل العربية، القضية نشأت منذ مرة وألول تشكَّل، به والذي وسوريا، والسعودية مرص
من قليلة أسابيع يف غريَّ تحالًفا والدوالر، والدم والطاقة الجند يملك حقيقي عربي عمالق
كفة ُرجوح أيًضا األوىل وللمرة تأكَّد وبه واالقتصادية، السياسية والعالم املنطقة خريطة
قائم. عربي ترشذم أي ورغم غربية، أو أمريكية مساعدة أي رغم إرسائيل كفة عىل العرب
وجد الفقري العمود ولكرس الحل، رأى وأيًضا املوقف، كيسنجر الحاذق رأى هكذا
التحالف، هذا من أوًال مرص خلع هي والطريقة ظ. تحفُّ أي بال الطريقة له يُقدِّم السادات
مرص بني رهيبًا إسفينًا يدقُّ بدأ فلقد كان؛ وقد نفسه. العربي املعسكر من خلعها ثم
أنهم مؤكًدا االشتباك، لفض امُلرَّة انتقاداتهم للسادات م ضخَّ بأن الخليج ودول والسعودية
الصعود و«تُفرمل» انتصارها، مرص عىل تُفوِّت أن تريد — األخرى والدول السعودية —
ساعدت ولقد للحرب. خوضها بمجرد برسعة تنامى الذي القيادي مرص لدور الهائل
مرص إذالل يف دفينة رغبٌة أنها عىل السادات رها صوَّ عربية، عوامل الكيسنجرية الخطة
االستعماري الدين صندوق لقصة وعودة ورشوطه، الخليجي الدعم صندوق طريق عن
والخالفات التناحر إذكاء طريق ومرصعن سوريا بني وأوقعوا املرة. هذه «العرب» يد عىل
أن وخوفه السادات للهفة واستغالًال باختصار الحرب. يف مرصوسوريا من كلٍّ دور حول
أخرى حرٌب اشتعلت وهكذا الخيمة، وأدخلوها الجبهة من مرص خلعوا عصفوره، يطري
الفقري العمود بقايا من قائًما يعد لم قليلة شهور وبعد عربية-مرصية، أو عربية-عربية
القائمني وذمة املعونات حجم حول نزاع وإال وكان، حدث الحلم، يُثري ليشء ذكرى إال

عليها.
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العرب اكتشف ٧٣ سنة يف أجل، املفاوضات؟ طعم آخره، إىل الطُّعم السادات يبتلع أال
ملنع الوسيلة أيًضا أعداؤهم واكتشف ُمرِعبة، قوًة يصبحون التنسيق من األدنى بالحد أنه
أطراف من طرف وكل إرسائيل بني الثنائية املبارشة املفاوضات وسيلة التحالف، هذا

حدة. عىل القضية
العليا، اليد — أمريكا مع تامٍّ باتفاٍق — إرسائيل فيها تصبح التي الثنائية املفاوضات
«الخائن» الطرف وإنما فقط، األضعف الطرف ليست فيها الداخلة العربية الدولة وتصبح
العداء، موقف جميًعا منه نقف أن يجب الذي العدو مع املتعاون املرفوض الطرف أيًضا،
كريات إثر خالدة إثر ليدز، قلعة إثر واإلسماعيلية خيمة، إثر وخيمة دولة، إثر دولة وهكذا
وُمعتدلني ناحية، يف وتصدٍّ صمود معسكرين؛ ومن امُلتكتِّل، العربي الوجود يتفكَّك شمونة،
عن مسئولة إيران لها ُعيِّنت وعراق انقسم، صمود إىل أخرى، ناحيٍة من ألمريكا حلفاء
تجيء لبنان وأحداث الصمود، من أكثر أو واحدة سحبوا وُمعتدلني فاعليَّتها، وشل شلها
العقد واالعتدال، التصدي يف الثقة تماًما فقد وقد العربي، بالشعب الختام حفل لينتهي
دوره، يأخذ — أمكن لو الثنائية املبارشة املفاوضات — العظيم االكتشاف ليبدأ انفرط
املار الخيمة، باب عىل دورها تنتظر التي هي قدرها بجاللة التحرير منظمة لتصبح حتى
بالتهاون املنظمة اتهام إىل ربما يدري؟ من حتًما، املؤدي شمونة، وكريات ديفيد بكامب

اإلرسائييل. العدو مع والتحالف
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وبادرت بها باَدر التي املبادرة ليُنقذ السادات بها يتعلق ة قشَّ آخر ديفيد، كامب وجاءت
به. يُناور واحد سهٌم جعبته يف يعد ولم الكامب، يدخل كي به هي

مثل أكثر، بتنازالت التلويح سوى بمفاوضته إرسائيل ليُغري أمامه هناك يكن لم
الفلسطينيني مشكلة حل عىل مرص موافقة واحتمال وإرسائيل، مرص بني الكامل التطبيع

العرب. مع التامة بالقطيعة وعد وعىل كالجئني، مشكلتهم حل من قليًال أحسن حالٍّ
يف تنازالت ليُقدِّم — البساطة بمنتهى هكذا — ديفيد كامب السادات دخل يعني
ق تتدفَّ األمريكية واألسلحة املعونات باليني مقابل سالحها، ونزع سيناء عن الجالء مقابل

تُهزم. أن مستحيل دولة إىل ُسِحقت أيام عرشة يف دولة من وترفعها إرسائيل، عىل
وحيد. واحد اتجاٍه ذو طريق وهو

نحن ديفيد: لكامب املتجهة الطائرة يف وهم كامل إبراهيم ملحمد السادات ذكر فقد
لم وإن بها، كان واتفقنا السالم إطار عن ورضينا الرشوط أعجبتنا إذا شيئًا، نخرس لن
إرسائيل مع ذهبنا بأن العام رأيه وكسبنا للعالم بيَّنَّا وقد وُعدنا، املفاوضات قطعنا تعجبنا

الفشل. عن املسئول هو اإلرسائييل التعنُّت ولكن املدى، آخر إىل
هذا. قال

امُلفاِوض باستطاعة كان إن كثريًا أشكُّ — الشك تقبل ال التي الحقائق ومع — ولكني
اتفاق. دون ويعود ويرفض حقائبه يحزم أن املرصي

كهذا؟ موقًفا يتلو ماذا هو: السؤال
هنا. تماًما ُمضِحكة نكتة عسكري؟ حلٌّ

ورجائها؟ أمريكا عىل التحايل من مزيد أم
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هناك، تستطيعه وأقىصما وسياستها رئيسها موجودة، ديفيد كامب يف أمريكا ولكن
ضغط عىل قدرة أي أو أكثر، استجابة يف أمل أي بعدها أو ديفيد كامب خارج يوجد وال

أكثر.
ويرى السلمية، جهوده فشل عن ويُعلن القاهرة إىل السادات يعود أن البديل أيكون
أي إىل للذهاب مستعدٌّ وأنه واملفاوضات، املبادرات إىل باللجوء أخطأ أنه العربية الدول
تخضع جديدة ُمتكتلة لعودة االستعداد وإبداء وبدر، كان ا عمَّ واالعتذار عربية عاصمة

تطرًفا؟ واملواجهة التصدي دول ألقىصرشوط
بالطبع املفاوضات؟ فشل حالة يف الوحيد البديل أنه باعتبار هذا السادات أيفعل
واليمن، الجزائر عن ناهيك وطرابلس، دمشق شماتة ويتصور هكذا يعود أن ُمستحيل

منه. أهون سياسيٍّا ولو االنتحار مستحيل، املشهد تصور ُمجرَّد واملغرب، تونس حتى
مستحيل. أبًدا،

الواضح معناه ديفيد كامب السادات دخول أن يعرف كان آخر إنسان أي قبل بيجن
فرضها. يف تُعاند أو إرسائيل تُلحُّ تحفظات أو رشوط أيَّ ومسبًقا فعًال َقِبل أبى، أم شاء أنه،

محيص. وال معه عودة ال الذي الواحد االتجاه طريق إنه
لعبة. ليست املسائل

تدرَّبوا أناس مع تلعب السادات أنور محمد الرئيس أيها فأنت لعبة كانت لو حتى
مثلك. عاَمني املالعب يف عمرهم وليس السنني، مئات اللعبة عىل

معنى ال كلمات هذه كامل، غري أو كامل رشيك وال كارتر، مثالية وال بيجن تعنُّت ليس
إرسائيليٍّا مرصيٍّا اشتباًكا به تفضُّ حالٍّ الثنائي الحل أخذت أنت ،١٠١ الكيلو منذ باملرة، لها
لعبتك أوراق كل مزَّقت وأنت القدس مبادرة منذ مرصي-عربي، حادٍّ اشتباٍك يف لتدخل
أية لديك يعد لم منذها بل وكارتر، لكيسنجر مختاًرا طائًعا أهديته منه ى تبقَّ وما العربية،
وأنت وتسحب العينني، ُمغِمض وأنت «تسحب» أن سوى أمامك وليس باملرَّة، لعب أوراق
«العزومة» ترك الذي أوراق هي أو مستمر، انخفاٍض يف قيمتها أوراًقا تسحب أنك ُمتأكد

ويقرتض. «يشحذ» ومىض
اختار إذا اإلغريقية املأساة يف والبطل ترحم، ال التي الرتاجيدية كاملآيس الحياة إن
عن تُسِفر أن ممكن ُمفاجئة حظ رضبة أن للحظٍة ر تصوَّ لو مجنونًا يصبح الندامة طريق
— بقدَميك — أن سوى أمامك ليس الرتاجيدي كالبطل سالمة، درب أو ورقة أو عالمة
لحظات ومنذ سلًفا، واملعروفة املحكومة النهاية إىل تنتهي حتى الطريق، يف تميض تظل

األوىل. اختيارك
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اإلسماعيلية. اجتماع يف وبالتحديد القدسمبارشة، بعد السادات يرتاجع أن ممكنًا كان
إنجلرتا. يف ليدز مفاوضات بعد يرتاجع أن ممكنًا كان

وقد أما الوسيط. مع األمريكان، مع يُفاوضويتكلم يزال ال وهو يرتاجع أن ممكنًا كان
فايسمان اإلرسائييل الدفاع وزير وتستدعي داود، نجمة معسكر مبارشًة تدخل أن قرَّرت
إىل العربية البالد عىل حمالتك من وتصاعد بيجن، لتناور برييز بورقة وتلعب لسالزبورج،
شعوبه وحتى بل وقادته، السوفييتي االتحاد وتلعن معها، كباريك كل معها تحرتق درجة
التحرير منظمة وبني بينك املوقف ويصبح بعد، من أو قبل من أحد يلعنه لم ما بمثل

حياة. أو موت رصاع
وإنما وتقطع، حقائبك تُغلق أن ليس باقيٍّا يعود فال حدث، قد كله هذا يكون حني
قبلته ما الناس أمام فيه تعلن واحد، مشهد إال نهايتها عىل يبَق ولم الرواية تُكمل أن
خطاب ورقة يكفيها الفلسطينية والقضية الشامل الحل وحتى عليه، نفسك ووطَّنت فعًال
الشهري اإلذاعي الربنامج بند تحت وتذكرها املعاهدة، عن تنفصل — توت ورقة أقصد —

ننىس. ال كي
يكن فلم فمه، الثالثة األطراف من أيٌّ يفتح أن قبل ت وتمَّ وقعت ديفيد كامب أجل،
عامل آخر، لعامٍل يمكن وال لألعمى، معروفة فالحقائق فمه؛ يفتح ألن حاجة يف أحد

شيئًا. األمر من يُغريِّ أو ل يتدخَّ أن الحقائق،
الخالف؟ كان وفيَم ماذا؟ يف عرشيوًما، ثالثة استغرقت املفاوضات أن أعجب أنا ولهذا
واإلرسائيليني بيجن رأي كان فلو مرسحيٍّا؛ خالًفا كان سيناء مستعمرات حول الخالف
وملا برملانهم، وبعدها وفدهم عنها تنازل ملا للمساومة، قابلة غري مبادئ وغريها ياميت أن

يوًما. عرش ثالثة املفاوضات استغرقت
بت رحَّ إرسائيل كانت لو الذاتي، الحكم مفاوضات بشأن املتبادلة الخطابات وحتى
بهذه يختصُّ فيما طليقة ستظل كانت مرص يد أن هذا فمعنى الخطابات تلك بتبادل
مفاوضات دائرة يف وينحرص مرص رأي يُغلَّ أن إلرسائيل؛ بالنسبة أصوب وأيهما النقطة،
هو بما وتُطالب تُنادي أن مرص باستطاعة حرٍّا يُرتَك أن أو الذاتي، االستقالل أجل من

أكثر.
أخذه. يمكنها كان ما كل إرسائيل أخذت ديفيد كامب يف

إعطاؤه. بإمكانه كان ما كل السادات أعطى وفيها
اإلرسائيليني إجالء قنا حقَّ بها إننا يقولون الساداتيون لها يُهلِّل التي ديفيد كامب
املنزوعة سيناء أن لهم يؤكد أن ُمحايد أي باستطاعة ضخم مكسٌب وهذا سيناء، عن
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هكذا سيناء النقب، يف املالصق اإلرسائييل الجيش مدافع تهديد تحت رهينة املبقاة السالح،
ال تحرير قضية املرصيني لدى يؤجج دام وطني جرح سيناء من مرة ألف إلرسائيل أحسن
أرض ومسطحات مايل عبء سيناء إليه، يؤدي أن يمكن وما جها تأجُّ آثار هللا سوى يعلم
الجنوبية للجبهة مرصي تهديد أي من يجعل جغرايف وفاصل يحرسها، حدود جيش بال

أحالم. وأضغاث وأكاذيب وهًما لإلرسائيليني
سيناء. اسرتداد شأن من أُقلِّل ال أنا

اسرتددناها إننا بالسالم. اسرتددناها إننا يقولون الذين الغافلني عيون أفتح ولكني
يف امُلذِهلة البطولة ة الدقَّ وجه عىل أو سيناء، حرَّرت التي هي ٧٣ حرب إن حرب. هيئة عىل
أبًدا، القدس مبادرة تُحرِّرها لم سيناء الخلف. من للبطولة السادات طعنة رغم ٧٣ حرب
الوضع بهذا سيناء أن حقيقة عنها، تغافلنا لو ساذجني نكون حقيقة إىل أُنبِّه أن بد ال وأيًضا
معظمها، يف السالح منزوعة عليه، سيناء تصبح أن إرسائيل راَود طاملا الذي الُحلم تُشكِّل
وإنما مليًما، إرسائيل عليها تُنِفق ال مرصي، تحرُّك أي ضد امُلبكِّر اإلنذار بمحطات حافلة
مجانيَّة إنذارية ملنشآت العسكري والدفاع والصيانة اإلدارة مصاريف نفسها عىل ر تُوفِّ
الوضع عن معلومات أية مرص منها تستفيد وال فقط، اإلرسائيلية العسكرية لخدمة تعمل
حتى العسكري موقعنا تماًما تكشف هي بينما اإلرسائييل، الجانب يف اإلرسائييل العسكري
مدفع. طلقة أو طائرة أو عربة كل بحركة اإلرسائييل الجانب وتُزوِّد والدلتا، القناة غرب يف
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قناه حقَّ ما خرسنا ديفيد كامب يف املفاوضات، دخول قبل حتى الخارسة، هي مرص كانت
خالل أنه بنفسه ذكر مبارك الرئيسحسني أن بدليل السالم، نكسب ولم والحرب بالعبور
حدودنا. عىل جيشها من فرقة عرشة سبع إرسائيل حشدت لها واستعداًدا لبنان مجزرة

وتوفري الحرب، وانتهاء السالم بتحقيق وفرحة ضجيًجا الدنيا املالئون أيها بربِّكم
أساسه عىل ف نترصَّ أو ه نُحسَّ أن يمكن الذي هذا سالٍم أيُّ هؤالء يا الجيش، عىل الرصف
ملرص يكون وال يحدث، اضطراب أي ولدى العربي املرشق يف حركة أي لدى ُمهدَّدون ونحن
عن وتُكرشِّ الرشقية حدودنا عىل تنترش اإلرسائيلية العسكرية باآللة ُمهدَّدون فيه؛ يد أبًدا
رغم بد ال أننا هذا عىل يرتتب أال وترضب. تنقضُّ القادمة املرة يف ربما يدري؟ ومن أنيابها؟
كاملًة جيوشنا عىل نُبقي أن بد ال الحروب، آخر وحكاية السالم، وفكرة «السالم» معاهدة
تجاه يه ونُصفِّ جيشنا ونُفرِّق نُفرِّط أم املزعوم؛ «السالم» بها لنحمي ومستعدَّة وُمسلَّحة
مدافعها فوَّهات من املؤلَّفة اآلالف لنا ه تُوجِّ حتى تتعكَّر املنطقة سماء فيها تكاد ما دولة

وبنادقها؟ وصواريخها وطائراتها
السالم؟ بمعاهدة عليه حصلنا الذي هذا سالم أي

أن الوقت طول علينا السالم، اسمها محضة نظرية بكلمة إال نحَظ لم الحقيقة يف إننا
بسيناء «ُمكتَّفون» ونحن عنه ونُدافع علينا، الُعدوان احتمال وعن أرضنا وعن عنه نُدافع
كامب يف اإلرسائيليني نُعطي أن فعًال وُمضِحك ديفيد. كامب وبمعاهدة السالح املنزوعة
حتى حركتنا وتقييد يدنا غلِّ سالُح هو أضخم سالًحا — سالحهم ترسانة فوق — ديفيد
أخذنا وإنما السالم، ليس ديفيد كامب يف إذَن أخذناه فما والوادي؛ الدلتا يف أرضنا عىل
نحن وننزع حريتهم، ومطلق بكامل ويحشدون يتسلَّحون هم بينما نحن نُسالم أن مقلب
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بها نتكتَّم أن املفروضة ية الرسِّ املبكر اإلنذار بأجهزة وننزع سيناء، عن بأيدينا سالحنا
املنطقة يف تُعربد إرسائيل يد حرَّرنا املزعوم بالسالم أنفسنا، عن الرشعي دفاعنا أمور
املرصي البيت داخل وأرضنا سالمنا عن تُدافع أن عن حتى يدنا وغللنا حدودنا، وعىل
العسكري املوقف فيه ي تُصفِّ كامل تفرُّغ منحة إرسائيل أعطينا إذَن ديفيد بكامب نفسه.

لها. يحلو كما العربي املرشق يف والسيايس
ُدوله. وعادينا هناك املوقف نحن خرسنا الوقت نفس ويف

املفاوضات بسالح قته حقَّ ،٧٣ عام القتال جبهة يف تحقيقه إرسائيل تستِطع لم وما
أمريكا. يد يف الرابحة ورقًة ٩٩ ال يف الكائن الخامس والطابور

ديفيد؟! كامب غري هذا؛ غري عمله يمكننا كان وماذا
كانت فإذا باملرة؛ شيئًا نعمل أن مطلوبًا يكن لم أبًدا، يشء ال هي ببساطة واإلجابة
الجحيم، إىل العمل فليذهب ومصالحنا أنُفسنا ضد نعمل أن هي نعمل ألن الوحيدة الطريقة
تحرير إىل السلمي الطريق دام ما السعودية أو األردن تقفه الذي املوقف نفس ولنأخذ
وحركتنا؛ وحريتنا إرادتنا من األكرب الجزء لنُكبِّل األرض من جزءًا نُحرِّر أن يعني سيناء
بالتهديد نحن كبَّلتنا املرصي، التهديد من إرسائيل حرَّرت ما بمثل ديفيد كامب فمعاهدة
كامب فقبل منه؛ الشكوى حتى أو ُمماثل بتهديد عليه الرد نستطيع ال الذي اإلرسائييل
لكرس ونُناضل نُحاِول أن كان الواضح نا حقَّ أن هذا ومعنى عنا، رغًما ُمقيَّدين كنا ديفيد
وبتوقيعنا. «بإرادتنا» ُمقيَّدين أصبحنا نحن ديفيد كامب بعد بينما اإلجباري، القيد هذا

ضخم! فارٍق من له ويا
ديفيد. كامب يف إرسائيل كسبت ودوليٍّا وعربيٍّا إرسائيليٍّا

نحن. خرسنا دوليٍّا وأيًضا وعربيٍّا مرصيٍّا
فعًال. الساحق النجاح كان أمريكيٍّا نعم … أمريكيٍّا

حرب نتائج وكل املنطقة لتقديم والسادات بيجن بني تطوُّعي اتفاٌق ديفيد فكامب
ارتفع ٧٣ بحرب الفضة. من طبق عىل املتحدة للواليات هديًة العربية الذاتية والقوة ٧٣
عامليٍّا. مواقعها نصف إىل األمريكية القوة تدنَّت إيران وبثورة الدوالر، وانخفض البرتول

إىل العربي الضعف ووصل األوبك، قدرة وانخفضت الدوالر ارتفع ديفيد وبكامب
العرب. أعداء أعدى به يحلم يكن لم مستًوى
الخارجية. ديوننا تضاعفت واقتصاديٍّا
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كي إلرسائيل إال عسكري وجود ثَمة يعد ولم تماًما، املرصي العسكري الوجود وُشلَّ
وجوٍد إىل الهوجاء العربدة لتُحيل البنتاجون بقيادة الجنسيات امُلتعددة والقوى تُدمر،

ُمنظَّم. أمريكي إرسائييل
الساطع، والنجم الرسيع االنتشار لقوة املشرتكة التدريبات ى يُسمَّ بما حتى نفعل وما
يدفع أن السالح يأخذ لكي عليه وأصبح وتدنَّى، هوى إذا نحن نجمنا سوى يسطع ال
العربية املنطقة عىل السيطرة تأكيد باألصح «للدفاع»، األمريكية لالسرتاتيجية تبعية الثمن

وثرواتها.
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نوع يخلق الشخصية نوع أنَّ قاعدة عىل الدراما، آخر بمعنًى أو املرسحي، الفن يعتمد
له. امُلالئمة الشخصية ويوجد يخلق أن املوقف يستطيع وأيًضا منه، تُعاني الذي املوقف

وحرب املقاومة بدأت الهزيمة فمع هناك؛ النارصكان عبد ألن ٦٧؛ بهزيمة بدأ املوقف
.٧٣ وانتصار بحرب النهاية يف تُوِّجت التي تلك املسلحة، القوات تكوين وإعادة االستنزاف
طريقته تؤدي أن مؤكًَّدا وكان عامر، الحكيم عبد كان ٦٧ قاد الذي ألن ولكن

النكراء. الهزيمة إىل أصدقائه من املسلحة القوات عىل وامُلسيطرين
الجيش يُحارب أن ُمحتًَّما كان فقد النارص؛ عبد كان ٧٠ إىل ٦٧ الجيشمن قاد والذي
الذي ألن ولكن بكثري، قبلها حتى بل ،٧٣ عام يف قوته ذروة إىل يصل أن إىل نفسه ويبني
االنتصار أن درجة إىل ودولته، حكمه عىل ليُحافظ الحرب دخل الذي الرجل كان ٧٣ يف قاد
الدفاعية الحرب إنهاء عىل الناس أحرص املنترص، وهو وأصبح، طموحه قوَّض املبدئي

ثمن. بأي
وُكنه وحجم بأهمية املؤمن غري روح السالم، عملية قاد نفسها الروح وبهذه وهكذا
للواليات التام خضوعه من القوة يستمدُّ وراح جانبًا، الذاتية قوته ى نحَّ الذي انتصاره
الضمان عملية يف األهم، هو وهذا وإنما، السالم، عملية يف ليس الكامل، الرشيك املتحدة،
كل رجل السالم.1 وزوابع الحرب ويالت ضد عنه والدفاع السادات نظام ودعم لبقاء األكيد

أول يف كيسنجر من السادات طلبه ما أوائل من كان فقد الداللة؛ واضح ا جدٍّ أخريًا ف تكشَّ الذي والدليل 1

عادت؛ قد تكن لم الرسمية األمريكية املرصية العالقات أن مع للسادات، شخيص أمريكي حرٌس معه لقاء
إليهما يعهد وأن وإرسائيل، أمريكا حضن يف تماًما يرتمي أن قرَّر لحظتها من أنه ببساطة هذا ومعنى

الشعب. هذا ضد بأعمال فصاعًدا اآلن من سيقوم أنه باعتبار شعبه من بحمايته
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العظمى القوة يستخدم النارصأن عبد فعل كما وليس أعظم، قوة برضاء يحظى أن ُحلمه
أو منحة قها يُحقِّ ال والنتائج املكاسب ق يُحقِّ حني بحيث الذاتية، هو قوته لتدعيم وسالحها

وذراعه. وأنَفته بإرادته قها يُحقِّ وإنما الته، لتوسُّ نتيجة
الشخصية. يخلق واملوقف املوقف، تخلق الشخصية

كانت ولو ثورة، تكن لم ولو يقودها، ليعود النارصخلًقا عبد جمال خلقت ٥٢ وثورة
غريه. أو نجيب محمد لخلقت استقالل حركة أو إصالًحا

فقط، عسكرية هزائم كانت فقد عسكريٍّا، النارص عبد بها ُمِني التي الهزائم ورغم
للثورة. قوة كانت دائًما ونتائجها

عقب ٥٦ عام موقفهم من مرة ألف أقوى العرب كان الهزيمة عقب الخرطوم يف
شخصية بدأت وحني االنتصار، من األوىل األسابيع بعد ٧٣ عام موقفهم يف وحتى انتصار،
قادم بضعف ًدا ُمهدِّ ُمنقِسًما مرعوبًا موقًفا امُلنتِرص املوقف من لتخلق ل تتدخَّ السادات

أكثر.
الحرب. نتيجة ت لتغريَّ السادات غري آخر شخص كان ولو

أيًضا. النتيجة الختلفت السالم معركة دخل غريه آخر شخص كان ولو
تذكرة جيبه ويف يوليو ثورة بيان أعلن الذي الرجل عىل املستحيل من كان وهكذا
يدخل أن إال كهذا رجل عىل املستحيل من كان يشرتك، ولم يَثُر لم أنه بها يُثِبت السينما،

والالحرب. الالسلم لحالة نتيجة الهائل الشعبي التذمر من خوًفا ؛ توىلَّ حني ٧٣ حرب
الحرب. دخل حتًما، األيام عنها ستكشف أخرى وعوامل املصري من خوًفا

الربق. وبرسعة أنهاها املصري عىل وخوًفا
السالم خيمة دخل ملهوفة، خائفة وبإرادة الحرب، نتائج من البقايا بقايا عىل ولإلبقاء

رسدابه. باألصح أو
ومع يتخبَّط؟ أن إال السالم رسداب ظالم يف طريقه س يتلمَّ خائف من تنتظر وماذا
حاَرب به الذي الشعب يف كامل ثقة وانعدام الظالم، عفاريت من خوًفا يتنازل خطوة كل
نور عىل أبًدا اعتماًدا وليس كارتر إىل كيسنجر من بيده املمسك عىل واعتماًدا انترص، وبه
أطفأه الذي النور ذلك والشعب، بالقضية اإليمان نور الدنيا، يمأل الذي والحقيقة الواقع

الجيش. وضد القضية ضد امللك مع يكون أن بثمن للجيش العودة َقِبل حني نفسه يف
مثلما عليه وأنه حاَرب، أنه عىل لنفسه األمر ر وصوَّ وحكم، تمكَّن إذا بد ال كهذا رجل
نوبات من اشتكت االسرتاحات ج، ُمهرِّ ُممثِّل السالم، مالك دور يُمثِّل أن الحرب، إله كان
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وكأن يسرتيح الراحة، وادي يف ُمسرتخيًا يقضيها قادمة ألياٍم يُدبِّر وهو ُقِتل حتى راحته
يف «جيشه» يُراِقب الساعات وجلوسه الفاخرة العسكرية الربويس البدلة ارتداء يف جهده

الفسحة. بلبس الكلية من خروجه لدى امُلراهق العسكرية الكلية طالب زهو
لم بحكم الثورة وجاءته تنظيمها، أجل من واحًدا عمًال يعمل لم ثورة، جاءته رجل
السيايس العمل ومسئولية خطورة الحكم يف وجد وحني دعاماته، أحد يصبح أن يحلم يكن
كانوا بأناس واصطدم يدري، وال يعلم ال حيث من الرئاسة جاءته حتى بنفسه نفسه ركَن
أن جرَّب وحني املعركة، قبل أسلحتهم وسلَّموا واستقالوا بادروا فقد عليه؛ املتآمرين أخيَب
ا، جدٍّ املعركة الشعب وأخذ معنًى، لها يعلم يكن لم الروس مع معاهدة وعقد الشعب يُراِوغ
انترص. وفوزي النارص عبد وبجيش وحاَرب، عينَيه ى غمَّ السقوط، أو الحرب بني ه وخريَّ
والدير والنيوزويك التايمز غالف أصبح ومحظوًظا حكم، محظوًظا مثلما انترص، محظوًظا
— ضابط وهو — له صورة أرسل الذي هو غربي، تليفزيون أي يف الدائم والوجه شبيجل،
األنباء وكاالت ورعته حجره، فوق يقول كما كيسنجر أجلسه محظوًظا كُممثِّل. عمًال يطلب
مجد الخافَقني يف له وجعلت والشهرة، املجد لبن من به يحلم لم ما وأرضعته الصهيونية
من وأنواع هتلر، شوارب من أعظم وشوارب وروميل، كيتل ويونيفورم إيران، أباطرة
ُمدلِّكه أيدي بني يُميض كان رجل والرشاقة. لألناقة املختارين العرشة من جعلته املالبس
امُلدلِّك ذلك اصطحب إنه حتى سياسية، اجتماعات أي يف يُمضيه مما بكثري أكثر الخاص
حتى أو املرصي الوفد مع وقته أضعاف أضعاف امُلدلِّك مع وقته وكان ديفيد، كامب إىل
وتنظيم لثورة زعيًما بنفسه يُنادي كان الذي الوقت نفس يف رجل األخرى. الوفود مع
يجهر الذي الوقت يف يحيا، وخديوي ملك مائة من أروع كان امللك، ضد األحرار الضباط
وعثمان توفيق إىل زوجته دكتوراه إىل ابنه إنجاح من ابتداءً القانون، يخرق القانون بسيادة
وتقتل وترسق تغشُّ اتجاه كل يف تنطلق غيالن عائلة ولكنها فعًال، كبرية وعائلة وعصمت
يخنق رشاد عىل عصمت وبقسوة يرضب، واللكمة الدف بنفس وكبريها وتنهب، وترضب
اليسار، أقىص إىل اليمني أقىص ومن املسلمني أقىص إىل األقباط أقىص ومن ُمعارض، أي
املسلمني شباب إىل الثمانني من املقرتب التلمساني عمر إىل السبعني ذي رضوان فتحي ومن
عىل سبٍّا العالم وأمام علنًا ينهال األلفاظ وبأفحش ويرضب، ويسجن يخنق عرشة الثامنة يف
أحًدا يُناِد لم رجل وامللوك. األمراء إىل القذايف ومن الخميني، إىل برجنيف من جميًعا الناس
التلمساني كعمر فاضًال مسلًما وطنيٍّا رجًال ي ويُسمِّ كيسنجر، ُمعلمه إال الصديق بكلمة
بأن يزهو العام املال من رجل الويف. وصديقه بأخيه بيجن امُلجرم ي يُسمِّ بينما «الكلب»، ب
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يف يستخدم أنه هيكل عىل يعيب الوقت نفس ويف الساخن، باملاء بيوتها ويُزوِّد قريته يبني
صادفته التي املتتالية الحظ رضبات أطارت رجل رمضان. يف يفطر وأنه املاء ذلك منزله

للسفه. العنان وأطلقت األمور، عىل فيه السوي اإلنسان حكم الثورة قامت أن منذ
آنًفا ذكرته ما كل أن بمعنى أجمعني؛ الناس أمام كله هذا ويفعل كله، هذا يفعل أجل،
يف جرى ما يكون أن إذَن نفرتض أال ُمغِلقة. حجراٍت يف وليس والعالم الدنيا أمام جرى
أظهره باألصح أو لنا، ظهر الذي الجزء هو هذا كان وإذا ؟ وأمرَّ أدهى هو امُلغَلقة الحجرات
شأنها هذه وترصفات يظهر، لم — اآلن إىل — الذي الخفي الجزء ذلك لهول فيا لنا، هو
ترصفات شاهدة، عليها والدنيا العالم مرسحها ترصفاٍت إىل اليومية الترصفات من تمتدُّ
يُصيبها أن الطُّرق وقطَّاع واللصوص امُلجِرمني من بأكملها لطبقة األخرض النور أعطت
يمتلك بحيث شهور، يف بل أعوام، يف فلكية ثروات ل وتُسجِّ وتلهف تنهش وتميض الرصع،
أسُهًما، جنيه مليون ٥٩ زوجات، والخمس ابنًا عرش الخمسة من واحد لعصمت، واحد ابٌن
لشقيق يتسنَّى كيف وقصور. وعربات وتليفونات سائلة، والدوالرات الجنيهات وماليني
مليونًا وثالثني مائة اآلن إىل تُساوي وعقارات ماًال يمتلك أن اليوم عالم يف جمهورية رئيس
وكل الحضيض؟! حضيض من وبادئة سنوات، الخمس يتجاوز لم زمن يف الجنيهات، من
أن ويثبت امليناء، «دخول» من وأبناءه أخاه «يمنع» أن عقاب من الرئيس الشقيق يفعله ما
مانعة. حمراء نظرة أو لعني إظهاًرا أو لهم زجًرا وليس حياتهم عىل لخوفه كان املنع هذا
بالرصاص ورضبرشيك أرضدير اغتيال أو قصور أو مجوهرات رسقة نفصل وهل

القومي؟ النطاق عىل الجرائم عن هذا فصل يمكن هل العائلة؟ كبري وسكوت
كلها بالده حقوق يبيع أن ف يتعفَّ والشعب الدولة أموال للفاسدين يُبيح الذي وهل

كاليفورنيا؟ يف مزارع أو غالف، عىل صورة أو لنوبل، جائزة ُمقابل
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بحيث الشمس كشعاعات خطوًطا منه وأطلقنا ِمقياسنا، وجعلناه أفقيٍّا خطٍّا أخذنا إذا
لترصفات منحنًى رسمنا وإذا األفقي، الخط زاوية تُشكِّل التي درجًة والثمانني املائة تُغطي
تبدأ ترصفات من عليه يُقِدم كان ما كل نَّاه وضمَّ َمرصعه، حتى ميالده من بدءًا السادات
سنلمح فإننا باملاليني، شهودها حيث وأوسعها العالم منابر أكرب إىل الخاصة نومه غرفة من
يقوم ملراجعة التام االنعدام هو: ذلك جميعها؛ الترصفات هذه بني واحًدا مشرتًكا قاسًما
قد بما اهتمام أو انتباه أي — النهاية يف — أو القدم، موضع لتبني وقفة أو الضمري بها

املوقف. بذلك األخذ أو القول ذلك قائل أو الترصف ذلك صاحب عن الناس يقوله
جاره، أو صديقه، أو زوجه، أو ضمريه، ينَهه لم أو بنفسه، نفسه اإلنسان ينَه لم وإذا
ذلك ستمنع التي القوة هي فما امُلقرَّبني؛ أقرب الناهي كان لو حتى هو يهتم لم وإذا
ال الذي املكشوف الوجه ذلك صاحب بني حائًال يقف ومن الخطأ؟ ذلك يرتكب أن امُلخطئ

موقف؟ أي اتخاذ أو يشء أي قول أو يشء أي فعل عىل اإلقدام وبني أحد، ه يهمُّ
ليُقيِّموا لعباده سبحانه هللا منحها التي الوسائل هي واآلخرين ل والتعقُّ الضمري إن

اآلخرين. وعىل أنفسهم عىل بها ويحكموا أفعالهم ويُقيِّموا أنُفسهم بها
والرشيف يُيسء، أن وامليسء يُخطئ، أن املخطئ يمنع فماذا تماًما، تلك انعدمت فإذا

يخون؟ أو يُفرِّط أن واملواطن يرسق، أن حتى
لضمري ملالك إال يتأتَّى ال هللا من الخوف ولكن قائل: يقول قد سبحانه. هللا خوف
بأحطِّ القيام وبني الشخص ذلك بني يعد لم كله هذا انتفى فإذا أمني؛ مُلشرٍي أو لعقل أو

حائل. األعمال
واحد عامل هو الخبيث العمل وبني الرجل بني يحول كان الذي الوحيد فاملانع ولهذا،
أن الخوف والسلطات، والثروة والذات النفس عىل الجشع الخوف الخوف، غريه؛ ليسهناك



السادات عن البحث

لنفسه السادات اتخذ الثغرة لهذه ا وسدٍّ الحياة. أو النفس عىل الخطر إىل العمل هذا يؤدي
بل املتحدة، الواليات يف ودقيًقا ا شاقٍّ تدريبًا ُدرِّب الخاصة، الحراسة أجهزة أكفأ من واحًدا

لغريهم. بها يُعَهد أن من أخطر بأدوار امُلكلَّفني األمريكيني بعض فيه كان
والترصفات النار يُطِلق ومأمنه َمكمنه من السادات راح البرشي الخندق بهذا وُمحتميًا

اتجاه. كل يف واألخطاء
العالقة دامت ما أنه نفسه ويُقنع خوف، عن عبده إذا هللا يعبد ومأمنه هذا مكمنه ويف

بالناس. عالقته تكون مًدى أي وإىل كيف أبًدا يهمُّ فال عامرة، هللا وبني بينه
تخرب أو تعمر عالقة هي إنما خاصة، عالقًة ليست سبحانه باهلل العبد عالقة ونيسأن
تنتفي هللا، عبيد هم يظلمهم، حني بحيث حوله، من اإلنسان ببني اإلنسان عالقة ونوع بكمِّ

الظالم. حساب وآخرة دنيا هللا ويُحاسبه باهلل، السوية عالقته
الظالم. حساب السادات هللا حاَسب وقد

وألسنة املحاكم به تزدحم ما وأقرأ كلها الجرائد وأفتح ساعته، حلَّت الساعة يوم وقبل
إلدخال يكفي كتاب وأفعاله؛ السادات لحقبة ُمروِّعة صوٍر من الُكتاب وصفحات الناس
نفس وصنع تدبري من كله وهذا بالك فما جهنم، رساديب إىل باملاليني كانوا ولو صانعيه

الشيطان. َرِكبها واحدة برشية
الظروف تركت لو — تخلق أن ٧٣ قبل ومرص العرب كظروف بظروف حريٍّا كان

به. املرحلة جدارة باملرحلة جديًرا قائًدا — وحدها واملواقف
من كان لألصلح. والبقاء الطبيعي االنتخاب وبقانون بالتلقاء تتمَّ لم املسائل ولكن
زمالئه أقل يختار أن عليه تُحتِّم النارصبحيث عبد عىل الوساوس ع تتجمَّ أن التعس حظنا
املناسب القوي الرجل يختار أن من خوًفا التالية؛ الحقبة قيادة عىل قدرة يوليو ٢٣ ورفاق

الثورة. قائد عىل ينقلب أن — املختار للخليفة — نفسه له ل فتُسوِّ
رئيًسا. أحد به يرىض أن يمكن ال إنسانًا له نائبًا اختار ولهذا

املحبَّ ِحذقه، عىل الناس م ليرتحَّ الساذج هو، جديته عىل الناس م ليرتحَّ ج امُلهرِّ اختار
م ليرتحَّ واالشرتاكية باملساواة إيمانًا الناس أقل فه وتقشُّ تواضعه الناسعىل م ليرتحَّ للظهور

االشرتاكي. الشعبي القائد عىل الناس
الرجال من وخوًفا رعونة الطغاة أكثر يصبح الضعيف الحاكم أن الذهبية والقاعدة

الحصيف. الرأي وحتى القوي، والشعب األقوياء
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األمريكية االستخبارات به وأوعزت عربية أطراٌف له دت مهَّ الذي االختيار هذا وجاء
القرار، صانع من ا جدٍّ قريبة أمكنًة بعضهم يحتلُّ كان الذين ُمستشاريها، طريق عن

أمريكا. بزعامة الغرب عىل وسالًما برًدا االختيار هذا جاء النارص، عبد
والوعود، التأييد بفيتامينات حقنه تولَّوا شأنه، وهوان شعبيته قلة بمدى ولعلمهم

يخرسها. فلن الحرب دخل لو حتى أنه التلويح وربما
ظنهم. عند وكان

أمريكا، ملصلحة تماًما ي ُصفِّ قد الثوري مرص اتجاه كان سنوات أربع من أقل ففي
له. بالتبعية الكامل التسليم إىل االستعمار معاداة ومن

التحويل. بعجلة الحرب لت وعجَّ
وأتت االنفتاح، التهمها قد الثورة آثار من الباقية البقية كانت حتى تنتهي كادت وما

اللصوص. ونهبها القروض، عليها
والسالم املفاوضات يف الرشيكة إىل األعداء ألدِّ من تحوَّلت قد إرسائيل كانت وحتى

امُلستسلم. امُلتهافت
األعداء. ألدَّ أصبحوا قد العرب والحلفاء واألشقاء

املنبوذ. الحرام ابن أصبح البكر، الثورة ابن العام، والقطاع
والدعارة. والرشوة الدنس زحف من خجًال توارت وقد الثورية والطهارة

ال «مجاري»، ُمستنَقع إىل وعصابته السادات دحرجها قد مرص لنجد جميًعا وأفقنا
فيه. سويٍّ ٍف ترصُّ أو نظيف عمل أو نظيف لرجل مكان

ديان، ومفاوضات والسادات التهامي مبادرة منذ جرى وما ديفيد، كامب كانت وما
الطبيعي االمتداد إال وغريهم، وغريهم أسوان، يف والسادات وكيسنجر الغرب، يف تهامي
ومبادئه. الوطن إىل يمتُّ ما كل عىل حرب وسياسة الشعب، عىل حرب اقتصادية، لسياسٍة
الفاسدة واللحوم واألوتوبيسات التليفونات وسمرسة والحكم النهب عصابة أساليب وبنفس
وبورج. وشامري وفايسمان أليسار وبن بيجن موائد بفتات عليها القائمون قنع واملخدرات،
هزيمة صنع يف واملشاركني الحرب وُمجرمي ناحية، يف احني السفَّ تضم مائدة وعىل
يسرت ما بكل واملسلمني ناحية، من والعرب فلسطني يف والطامعني ناحية، من الثغرة
لبيع واملستعدُّ الخامس والطابور اللصُّ اجتمع ناحية، من والعرب املرصيني أمام العورات

بالكريس. ليظفر أهله
ليتفاوضوا. — قالوا هكذا — اجتمعوا
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ملاهية واحدة نظرًة فإن مفاوضات، وجدية مفاوضات ُكنه عن إنسان يبحث أن وقبل
النتائج. إلدراك — آخر يشء أي دون — كافية امُلتفاِوضني

الخيانة. ملستوى حتى ترقى ال نتائج
رساح إطالق كان فإذا اآلخر؛ الطرف من الخائن عليه يحصل بمقابل دائًما فالخيانة
ملكاسب عنده من يُضيف أي ومعسكره؛ حلفاءه ر ويُدمِّ بلده لينهب اآلخر الطرف أيدي
أي أو ري، سينجمان أو بيتان من يحدث لم الخيانة من نوع أمام فإننا اآلخر، الجانب

عميًال. منه صنعوا الذين أولئك حتى يُفاوض عميل
مفاوضات وأعجب أغرب ديفيد كامب رساديب يف بالدخول ت وتمَّ حدث، قد هذا وألن
عىل لشعب رد وأعجب أغرب أيًضا هو حدث ما عىل الشعب رد كان فقد التاريخ، يف حدثت

ُمفاِوض.
إليه وأدَّى سبقه ما ألن السبع؛ التاريخ عجائب من دائًما سيبقى ة امِلنصَّ وحادث
به يحفل ما بني فريدة اآلخر، هو عجيبة شعب، أي حقوق يف للتفريط مثًال دائًما سيبقى

عجائب. من التاريخ
عن الغطاء يرفع أو التفاصيل، كل تُحلِّل أو تعرف أن قبل حتى جرى حادٌث وهو

الخيانة. ُمستنَقعات كل
هذا؟ العاجل القريب يف يحدث حني بالك فما

للحدوث، طريقها يف ديفيد كامب وكل كانت، التي ديفيد لكامب ُمناِرص كل عىل ويردُّ
عام أكتوبر ٦ يف حدث عما يقلُّ ال بإفحام عليها يردُّ املقبلة، ديفيدية الكامب املرحلة وكل

١٩٨١م.
اتَّعظ. من العاقُل لكم أقول ال والناس، التاريخ خداع امُلحاولون امُلتشدِّقون أيها
يَعظكم. لم بالنفاذ وشاملة دقائق تستغرق لم محاكمة يف امُلذِنبني عىل فاإلجهاز

الغور. عميقة خنادق بحفر تُبادروا أن — سرية ديفيد لكامب جاءت كلما — وعليكم

عليكم. ستُطِبق العدالة يد فإن أعماقها يف رتم وُغوِّ بكم غارت مهما أنها علمتم لو وآه
ديفيد. لكامب فقط ليس

تاريخه. مدى عىل شعبنا حق يف ارتُكبت جريمة ألبشع وإنما
وتركه وتاريخه، ائه، وأشقَّ وسالحه، واشرتاكيَّته، وحقوقه، ثورته، من تجريده جريمة

الذئاب. بني يرتجف عريانًا
استِعدُّوا.
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الخيانة. درجات أقىص لحد تفريًطا أم خيانة كان وهل السادات، بموقف سؤايل بدأت
ارتكز من كل وإنما وحده السادات ليس أن نُدِرك ألن سويٍّا نصل ذا نحن وها
املوافقة األخرسطريق شيطانه وصمت كالمه بمعسول وزيَّن السادات، وجود عىل بوجوده

واالنزالق.
عرش وقائع من جرى وما كان مما أعىل مرتبًة الخيانة تصبح حني الهول لكارثة ويا
د وترصُّ إرصار وسبق عمد عن ما إلصالح عام مائة شعبنا ستُكلِّف مرص، حكم من سنوات

خرَّبته.
نُغريِّ أن بد ال وإنما وُمجِرمني، جرائم نُحاِكم أو أخطاءً فقط نُصلِّح لن ألننا ذلك
العسكرية مراحله يف يزال ال االستعمار كان حني فباألمس آخر؛ لعٍرص بأكمله «عًرصا»
فيه أصبحنا عٍرص إىل ُمستقلِّني فيه كنَّا عٍرص من انتقلنا أننا نعرف كنا األوىل، البدائية

االحتالل. جيش ومعسكرات ومواقع لجنود برؤيتنا هذا نعرف كنا ُمحتلني،
فيه نحن الذي العرص إىل وانتقالنا املاضية، العرشة السنوات خالل لنا حدث ما أما
العني، رأَي نراه أو نلمسه أن يُمكننا فيها نحن التي الهاوية عىل دليل هناك فليس اآلن،
طمسها بدأ أو ُطمست وقد معامله، تُطَمس أن ممكن اآلن لبنان يف ويحدث حدث وما
هتلر أو هوالكو يجرؤ لم مذبحة من تماًما «ديمقراطية» إرسائيل وخروج كاهان بلجنة
الفلسطيني الِكيان وكذلك الظاهر، يف حل ألف لها الوطن لبنان ومشكلة بمثلها، القيام عىل
املسجون َمن أحد فيه يعرف ال قيد يف األردن مع املقيد باألصح، أو األردن، مع املرتبط
الُعدوان» «آثار كل باختصار، املقاطعة. تزول وقد عربيٍّا، مقاطعة ومرص ان، السجَّ ومن

تُزال. أن ممكن الظاهرية



السادات عن البحث

فإن الحقيقة يف أما فقط، األعنُي أمام من تزول سوف أنها ذلك تزول؛ حني للكارثة ويا
وهناك النخاع، إىل سيصل منا تمكُّنهم البحث، هذا مستهلِّ يف األعداء أسميناهم َمن تمكُّن
واقع يف إننا أقول أن الحياء لوال وأكاد مطروحة. ديفيد كامب وألف جاهز، سادات ألف
ومنفتحون كامل، وكل الكامل والجار الكامل الرشيك أمام كامل «انفتاح» حالة يف أمرنا

ندري. أن دون بنا تعبث واألصابع ندري، أن دون أكثر ننفتح وسوف
اإليرانية الحرب أن أو الصدفة، صنِع من الكويت سوق يف االنهيار أن أَوَحِسبتم
ال نهايتها أن أو ذاك، أو الطرف هذا من إرادية مزاجية لحظة يف تحدَّدت نفسها العراقية
بانهيار العالقات أوثق لها نفسها الحرب هذه إن أم النهاية؛ مستحيلة ألنها األفق يف تبدو
األوبك؟ يف األوابك وغرق البرتول، أسعار بانهيار العالقات وأوثق الكويت، يف املال سوق

صدورنا يف اندكَّت واحدة، رهيبة أصبع عىل واحد ضوء خيط سوى ألقيناه ما ليس
اتجاه. كل من فيه تعمل والخناجر ُمخرتَق، كله جسدنا ولكن ظهرنا من وخرجت

النجدة. ونقول: نرصخ أن نستطيع وال
نقول؟ فلمن

كعرب. أنُفسنا إال — امُلخيف العالم هذا يف — أحد ينجدنا لن
بغريق. يستغيث غريٌق فنحن

غريًقا؟ ينجد أن غريق يستطيع فهل
يستطيع. نعم

أنه — الشاطئ أنه ر يتصوَّ ما عىل واقًفا كان لو حتى — يُدرك بأن تبدأ واستطاعته
يغرق. غريق اآلخر هو

املاليني صاحب حتى أحد، ال وأن نغرق، كلنا أننا نُدرك، ما أول أدركنا، لو ربما أقول
«األغنياء» هؤالء حتى أحد ال الريفيريا، يف العقار أو أمريكا، أو سويرسا مصارف يف امُلوَدعة
يحرمهم أن باستطاعته من قبضة يف كلها ثرواتهم بينما أغنياء، أنهم يتصورون الذين

قرار. مجرد بقرار، منها
بقوانينها دت جمَّ التي البالد نفس تسمح؛ ال البالد تلك فقوانني مستحيل؛ تقولون أم

مرص. وقبلها إيران أموال
الَغرقى. السادة أيها قوانني ال

يرحم. ال الذي العاصف البحر قانون فقط، واحد قانوٌن هو
إذا سنغرق، حتًما أو ونغرق غرقى — كلنا أخرى مرًة — كلنا أننا أدركنا لو وهكذا
أيدينا، تشابكت لو أمكننا هذا أدركنا لو ربما، أقول أخرى مرًة ربما، الحال، هذا عىل بقينا
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تشابكت، إذا تطفو وحتًما تطفو، كتلًة املتحدة بأجسادنا نصنع أن أيدينا، تتشابك ُمجرَّد
األعوج. والبحر العاصفة قانون وليس العلم قانون حينذاك فسيعمل

الطفو. عىل القدرة زادت الحجم كرب كلما يقول: الذي العلم
لنعيش. حجًما فلنكرب
حجًما. لنكرب فلنتشابك

أيًضا. نحن هو فامُلغيث نستغيث؛ أن فلنكفَّ
أِغثنا. ُمغيث يا
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