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منها ُبدَّ ال كلمة

أن — محتويته عىل اطالع دون — الكتاب هذا يقتني َمن يتصور أن أخىش ألني منها بُدَّ ال
كله. للكتاب متكامًال كامًال موضوًعا السمحاء، اإلسالمية العقيدة أتخذ أنني يعتقد

تتحدث الكتاب هذا أبواب من كثرية موادُّ هناك فحقيقًة كذلك، ليس األمر ولكن
فرضت التي اإلسالمية األوضاع من كثري يف نظري وجهة خاللها من وأكتب اإلسالم، عن
الساعة: موضوع يف كاتب نظر وجهة مجرد ولكنها جميًعا، والُكتَّاب القراء عىل نفسها
التي القضايا تلك وكل والِعْلميِّني، والعامليِّني املتعصبة والجماعات الرشيعة وتطبيق اإلسالم
قارئًا. كان إذا الورق ومع كاتبًا، كان إذا القلم مع متعامل ألي الشاغل الشغل أصبحت
إسالمي. مرجع هللا— َمعاذ — وكأنه الكتاب يقرتف الذي القارئ أمُل يَِخيب أالَّ إذن عشمي
أتعرض إنما الحنيف إلسالمنا أتعرَّض حني أني وأعرف ديني، وأعرف قدري، أعرف فأنا
الحياتية القضايا عام؛ بشكل واملسلم والعربي املرصي اإلنسان بقضايا يعمل ككاتب له
محتويات جاءت السبب، ولهذا هنا، ومن والفكرية. والثقافية واالجتماعية والسياسية

األخرى. الكتاب

العام ففي وحده، السبب لهذا املقاالت من املتجانسة املجموعة هذه بنرش أبادر ال ولكني
الفقر». وفكر الفكر «فقر اسمه: ا، هامٍّ كتابًا والنقاد القراء اعتربه كتاب، يل املايضصدر
يف فقرنا عن أيًضا يتحدث أن والثقايف الفكري لفقرنا يتعرَّض لكتاب الطبيعي من وكان

بخالقه. وعالقته عقيدته اإلنسان؛ به يقوم فكري عمٍل أهمِّ مجاِل
الكبري اإلسالمي عاِلُمنا لها يدعو كثرية آراء مناقًشا استعرضت االتجاه هذا ويف
من موقفي وأحدد ألناقشها استعرضتها الشعراوي، متويل محمد الشيخ فضيلة وداعيتنا

والفكري. العلمي محتواها



ضفاف بال إسالم

يهوون باألصح أو الرائق، املاء يف حتى الصيد، يهوون َمن دائًما هناك ألن ولكن،
القدوس، عبد محمد األستاذ هو كاتب صديق بابن ُفوِجئُت فقد رائق، ماء أي تعكري
أني بزعم رهيبًا هجوًما عيلَّ يشنَّان راشد، إبراهيم األستاذ حياتي زميل عزيز وبصديق
ح أوضِّ األهرام يف بابي يف الفور عىل كتبت وطبًعا عليه. وتجرَّأُت الشيخ فضيلة «شتمُت»
كتاٍب يف واحدة كلمة يف الخطأ امللزمة؛ من يُرَفع ولم الطبع إىل نزل الذي املطبعي الخطأ
سوء فمن يقولون، كما املعطوبة، يف جاءت الطوبة ألن ولكن صفحة، ِمائتي من أكثر فيه
كنت لو محض مطبعي خطأ الشيخ، فضيلة عن شائقة كلمة معرض يف الخطأ وقع حظي

أبًدا. هذا حدث ما دقيقة مراجعًة ح املصحِّ أو النارش راجعه أو التصحيح راجعت قد
مقاًما تحتل لشخصية أتعرض — هكذا مناسبة بدون — حتى مجنونًا لست فأنا
الشخصية أتعرضلتلك العريضة، اإلسالمية جماهرينا ماليني وقلوب عقول يف ساميًا رفيًعا
األصل الوصفيف ألن راسبوتني، كلمة تُرَفع أن مفروًضا كان اإلسالم، «راسبوتني» إنه وأقول
اإلسالم. راسبوتني بأنه يصفونه اإلسالم أعداء ومن الشعراوي الشيخ أعداء من عدًدا أن هو
وكأنه الكالم فجاء اإلسالم؛ أعداء أو الشعراوي الشيخ أعداء كلمة يذكر لم املطبعي الخطأ

لساني. عىل
كهذا شيئًا أنا قلت قد كنت ولو كتبتها، أو قلتها كلمة عن أتراجع لم حياتي يف وأنا
أخاف ال هلل والحمد فأنا — خوًفا ليس نصابها. يف األمور ووضع لتصحيحه بادرت ملا
وإصالح الحقيقة إلثبات فقط، حدث ما لحقيقة إثباتًا وإنما — وُمنشئي خالقي من إال
الشيخ فضيلة يقوله ما بعض عىل واعرتاضاتي مناقشاتي باقي ا أمَّ حدث. الذي الخطأ

فيه. حرف بكل أتمسك وأنا الكتاب، يف موجود فهو

وأنا الرائق املاء يف السخيف الصيد هذا جرى أن ومنذ أنني املأساة يف املضحك الجانب
يقرأ، ال فعًال وبعضهم يقرءون، ال الناس وكأن حدث، ملا ورشحي إجابتي إال يل عمل ال
وأطوف العمرة أؤدي وأنا حتى وَسبَبْتُه. الشيخ فضيلة عىل تجرأُت أني «سمع» وإنما
عمرتهم، وشعائر طوافهم يقطعون املعتِمِرين بعض كان الرشيفة بالكعبة السبع الطوفات
الشيخ شتمَت صحيح هل منهم: السائل ويسألني عمرتي، وشعائر طوايف أيًضا ويقطعون

الشعراوي؟
أَُجن. وكدُت

يف املسلم، حياة يف األوقات أقدس من لحظات يف الكعبة نطوفحول هللا، بيت يف فنحن
حياتها أمور من عداها ما كل تطوف وهي وتنىس والقلوب، األفئدة إليها تتجه بقعة أقدس
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منها بُدَّ ال كلمة

ويف املقدسة، اللحظة تلك يف أيًضا السؤال يجيئني هذا ومع قسوتها، بلغت مهما ودنياها
فيه. بالوجود سعادته فرط من اإلنسان يبكي الذي املكان ذلك

إىل أجاوب مضيت بال وبطول وعًرشا، ومرتني مرة العمرة طواف قطع تحملت وقد
من أعىل مكانة يف الشيخ فضيلة أتضع أخي، يا األخري: للسائل وقلت امللل، بي بلغ أن
مخلوق الشعراوي والشيخ الكعبة، رب حرضة ويف الكعبة بيت يف فنحن اإلسالم؟ شعائر
تجعلون تكادون أنصاره فأنتم ِعلِّيِّني، أعىل إىل رفعتُه أو ذممتُه وسواء تماًما، ومثلك مثيل

والتقوى. والفصاحة باإليمان عليه هللاُ َمنَّ برشيٍّا كائنًا وليس األوثان من َوثنًا منه

أوثان وتحطيم اإلسالم ظهور من قرنًا عرش أربعة بعد نعود أالَّ أجل من هذا، أجل من
أوثان عبادة إىل أخرى مرًة نعود ال حتى الكتاب؛ ذلك وأصدرت هللا، عىل توكَّلت الكفرة،
غري بًرشا وسيظلون كانوا فهم وتقواهم، علمهم درجات بلغت مهما برش، أوثان أخرى؛
قابلة الناس فكل ننقدهم، أن — هذا ظننا أو — خطأ عىل كانوا إن نستطيع معصومني،
إلهكم إنما إليه، يُوَحى برش إال محمد وما ملسو هيلع هللا ىلص، هللا رسول فيهم بما املخلوقات وكل للنقد،

واحد. إله
مراتب إىل البرش مرتبة من ورفعه الشعراوي الشيخ بفضيلة صنعتموه ما ا أمَّ
فيه وليس قديسون فيه ليس فاإلسالم يشء، يف اإلسالم من ليس عمل فهو القديسني،
ودرجتها، التقوى تقوى، من قلوبهم يف ما بمقدار إال سبحانه هللا عند للناس طبقات

فقط. ربي وعند ربي، عند علمه يشء اإلنسان، قدر وبالتايل

إسالًما الفكري بفقرنا ضيَّقنا كم لنا ليتضح غريي؛ وآراء هنا، آرائي أجمع أن أحببُت
كله. البرشي والجنس بل جمعاء، البرشيَة — يضم أن بُدَّ ال أو — يضم ضفاف، بال عظيًما

مجيب. سميع إنه بنوايانا، — شأنه جل — ويعاملنا خطواتنا املوىل وليبارك

إدريس يوسف
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كاتب ُعمرة

الوطنية الحركة يف ضائًعا كنت وقبلها عاًما، وثالثني خمسة منذ كتفرغ الكتابة بدأت
بوليس حكمدار باشا باتريك فيتز يد عىل نالتنا التي «الَعْلَقة» ومنذ والعمالية. الطالبية
ربطتني قد شخصية عضوية عالقة وثمة النظام بلوكات وجنود عباس كوبري يف القاهرة
حدث ما تنفصم. لن أبًدا أنها وأعتقد ُعراه، تنفصم لم برباط املرصية الوطنية بالحركة
مرض إىل فصل إىل اعتقال من الشخيص؛ املستوى عىل منه عانيُت املدة هذه طوال ملرص
دم إنه ُصلب، من وال َحجر من مصنوًعا ليس ِمنَّا واإلنسان أعاني. أزال وال إهانات، إىل
وربما عيلَّ، تمر ولم الخمسينيات أوائل يف البعيد اليوم ذلك ومنذ … فأعصاب وعظام ولحم
أَلَغى يوم مثل والجماعية؛ الشخصية الفرحة من ا ِجدٍّ قليلة أيام إال جميًعا، املرصيني عىل
املشهورة ُخطبته يف قرر ويوم القناة، النارص عبد م أمَّ ويوم ،٣٦ معاهدة باشا اس النَّحَّ
العبور قرار يوم امللك، ُطرد يوم ونقاتل. ونقاتل نقاتل أن الثالثي العدوان عقب باألزهر
القارئ، عىل تَخَفى ال التي األسباب أذكر أن أريد وال .٧٣ حرب يف املرصي الجيش وبطولة
التي األعوام تلك طوال حياتنا كانت املقابل ويف مبارك. الرئيس عهد يف أخرى أيام وبعض
الشعب هذا أمر وعجيب والهموم. املشاكل من الحلقات متصلة سلسلة األربعني عىل قاربت
لم كيف نركع، لم كيف ننكرس، لم كيف هذا، كل تحملنا كيف منه، فرد سوى لسُت الذي
ومصريها بالده عىل قلقه أن تجد مرصي أي قلب افتح اتََّفق؟! كيَفما ونحيا باألوضاع نسلِّم
مصالحه عىل قلقه يفوق الناس بعض وعند الشخصية، مصالحه عىل قلقه يوازي يكاد

الشخصية.
فنحن هذا ومع الحلقوم، يبلغ حتى يتثاقل والهم السبعينيات من الثاني النصف ومنذ
تلك املرصي، الشعب معجزة هي وتلك ونحلم. نأمل وحتى ونصرب، نتحمل زلنا ما أحياء

واملجانني. والغزاة املستبدين حكم من عام ألفي من أكثر طوال حيٍّا أبقته التي



ضفاف بال إسالم

يف للصالة طريقي يف اإلحرام مالبس أرتدي وأنا رأيس يف تدور األفكار هذه كانت
هللا ريض الخطاب بن وعمر الصديق بكر أبي وصاحبَيْه ملسو هيلع هللا ىلص الرسول قرب وزيارة الحرم
لتلقي تتدافع املسلمني وجموع ملسو هيلع هللا ىلص الكريم الرسول مقام أمام وقفت فأرضاهما. عنهما
ملسو هيلع هللا ىلص له يبوح منهم كل النفس، يف مكتومة وشفاعة طال، شوق نظرة مقامه وعىل بابه عىل
يكن ولم َدَعْوت. يَْدُعون كانوا ومثلما وعائلته. وألوالده ولوالديه له وبدعاءٍ قلبه بمكنون
والدنيوية، الشخصية اهتماماتها كل من تماًما نفيس أفرغ أن عيلَّ كان فقد سهًال، الدعاء
يكن ولم قلق. من رأيس يف يزدحم ما كل وأمسح صدري، وأفسح قلبي، أطهر أن عيلَّ كان
عامة هموم من طبقات فوق طبقات وأحقاب، أحقاب ُعْمره يشغلني كان فما سهًال، األمر
كان وبرصي. بصريتي عىل يطبق يكاد تشاؤم من املستقبل، من غريب خوف من وخاصة،
سوء يمسها لم وكأن جديدة الرضع، األطفال كنفوس بريئة نفيس وتعود أتطهر أن عيلَّ

سوءًا. فعلْت وال
كأنما خاطر عيلَّ هبط ألصدقائي، وحتى وألرستي لنفيس دعائي يف مستغرق وأنا
صحتك عليك وحفظ لدعائك هللا استجاب لو يوسف يا وماذا ِعلِّيِّني. أعىل من ُمنزَّل هو
أن فائدة ما الوصول؟! منتهى هو أهذا حياتهم؟! أصدقائك وعىل سعادتها أرستك وعىل
مرصيني وبني يعاني مجتمع يف الناس، من الصغرية املجموعة تلك عىل والخري الربكة تحل

به؟! لهم طاقة ال ما يتحملون
البرش بني من إنسان هذا تماًما، آخر ضوء يف ورأيته ملسو هيلع هللا ىلص، الرسول قرب إىل ودنوت
بتبليغ يكتِف لم فعل؟ فماذا العظيم، باإلسالم ومبًرشا رسوًال ليكون جالله هللاجل اصطفاه
الجزيرة يف البرش سعادة كله همه جعل وإنما قريش، إىل أو منه القربى أويل إىل الرسالة
ويحارب والهجرة النفي ويتحمل األذى يتحمل جعله إيمانًا بهذا وآمن كلها، الدنيا ويف
عن يجلُّ بإيمان ولكن هللا، عند من وبقوة بمفرده واحد رجل الضالني. املرشكني ويقاتل
يعبدون األوىل والجاهلية والبداوة الوثنية عرص يف يعيشون أناًسا يغري أن استطاع الوصف
األرض. أمم أعظم تكن لم إن األمم، أعظم من أمة صنعوا قوم إىل الحجر، من أصناًما
يف العظميني القوتني يقابالن عرصهما يف إمرباطوريتني أكرب يهزموا أن استطاعوا قوم
مبادئ وينرشون الرومان، إمرباطور عرش ويقوضون كرسى، ديوان يحطمون اليوم، عالم

الرشق. أقىص يف الصني إىل فرنسا يف بواتييه من السمحة اإلسالم
ومغاربة، مشارقة وأوروبيني، صينيني وبيًضا، الناسسوًدا وأرى بالكعبة أطوف وأنا
مشهد من له يا املغرب، ونصيل الكعبة حول جميًعا نلتف إندونيسيا، إىل نيجرييا من

12



كاتب ُعمرة

ويسجدون ويركعون هللا يحمدون الناس من مؤلفة آالف القلب! يرشح بابه يف فريد غريب
انتماءاتك من تنتقل ويجعلك فرًحا، القلب يخلع منظرهم كان ويستغفرون. ويَُسبِّحون
اإلسالمي املحيط إىل األكرب االنتماء وأكرب، أشمل انتماء إىل بلدك يف أو عائلتك يف املحدودة
املعكر كاملاء نفسك وتبدأ املحيط، هذا يف تماًما تذوب ومخاوفك بآالمك وتحس الواسع،
زمزم. ماء وحالوة نقاوة من املقطر، املاء من أصفى يصبح حتى ويروق يروق حني بالطني
النبوي الحرم أعمدة من عمود إىل وارتكنت الرشيفة، الروضة يف ركعتني صليت
البرشي الوجَه يُكِسب حني اإليمان لحالوة يا الوجوه، عىل مجسًدا اإليمان أرقب الرشيف،

سبحانه! املوىل إىل ًها وموجَّ القلب، من نابًعا جماًال
انقطاع. بال والتأمل صوت، بال االبتهال متعة أمارس مرتكن وأنا مرص وجاءتني
املرصي، للشعب أدعو ورحت ومستقبلها. بحارضها ومشاكلها، بشعبها مرص جاءتني
دعوُت قد أكون أن فائدة ما املعني. القوي القادر إنه ِنَعمه، هللا يزيد أن وطني، بَنِي
األزمات يف واقع شعٍب مع نحيا ونحن وقلقنا أزماتنا من يخلصنا أن ولنفيس لعائلتي

يعاني؟ مجتمع يف صحيًحا سعيًدا تكون أن فائدة ما والقلق؟
الحقيقي املسلم إن الفاقة؟ حاَفة عىل يعيش شعب يف باملاليني هللا يرزقك أن فائدة ما

الجميع. عىل السكينة فيه ترفرف السعادة مكتمل مجتمع يف إال يسعد ال
بكاء ليس فهو قبل، من يل يحدث لم بكاءً أبكي وجدتُني حتى وأدعو أدعو وظللت
الشعب، النفس عىل إشفاق بكاء وليس والشعب، النفس عىل إشفاق بكاء وليس حزن،
هللا بني الواصل البكاء لحبيب، املحب بكاء ولكنه بالضيم، وإحساس مذلة بكاء وليس
البينات اآليات يف املتأمل بكاء ملسو هيلع هللا ىلص، الرسول حياة من املستلهم البكاء واإلنسان، سبحانه

ألقصاها. أقصاها من الدنيا وغمرت بها هللا أوحى التي
مريض. وشعبي الصحة تمنحني ال رب يا

الفاقة. يشكو وشعبي الوافر الرزق تمنحني وال
القلق. يطحنه وشعبي النفس سالمة تمنحني وال

آية من لها يا إيمانهم، مع إيمانًا ليزدادوا املؤمنني قلوب عىل السكينة اللهمَّ وأنِزِل
وبإمالء قادر بقدرة وكأنما أرددها، — أعي أن دون — ظللُت املعنى، معجزة كريمة
اللهمَّ أنِزِل إِيَماِنِهْم﴾، َمَع إِيَمانًا ِليَْزَداُدوا اْلُمْؤِمِننَي ُقلُوِب ِيف ِكينََة السَّ أَنَْزَل الَِّذي ﴿ُهَو قادر:
وهيئ مآزقنا، من ورحمتك قدرتك بفضل وأخِرجنا الصواب، وألِهمنا قلوبنا، عىل السكينَة

اب. الوهَّ املجيب السميع أنت إنك َرَشًدا، أمرنا من لنا
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العلم الغريبيف والعلم اإلسالمي العلم
املوسوعيون العباقرة اإلسالميظهر

شموليون عباقرة يظهر الغربمل بيناميف

عىل يرتكز أنه ذلك شك، ذلك يف ما قارص، تصور والتكنولوجيا للعلوم الغربي التصور
إحكام عىل قدرتها هو فقط واحد بمقياس والتكنولوجيا العلوم قياس يجب بأنه التسليم

البرش. وعىل الطبيعة عىل السيطرة من قدر أقىص
و«النمو» «للتقدم» األسمى الهدف بأن اإليمان إىل يعود ف ْ الرصِّ الكمي التعريف وهذا

والبرش. الطبيعة تدمري إىل اإلرادة تلك أدت لو حتى تلك، القوة إرادة هو
األخرى، الحضارات جميع عىل قاضيًا نفسه من ب يُنَصِّ إنه بل بهذا، الغرب يكتفي وال
يجب ملا املثايل النموذج هو إليه الوصول يريد وما إليه وصل وما تطوره طريقة أن معتربًا
علًما أو ما، حضارة أو ما، شعبًا أن يقرر وهكذا آخر. مجتمع أي هدف عليه يكون أن
املسار عىل املجتمع هذا فيها يوضع التي النقطة إىل بالقياس و«متخلف»، «بدائي» ما،
إذا خاصة التعصب، وشديدة ا حقٍّ شاذة تبدو والفكرة األوروبي. املجتمع فيه سار الذي
— أوروبا تتحول ألم السؤال: هذا أنفسهم القوة، وإرادة السيطرة إىل الساعون هؤالء، سأل
االستعمار وبالتايل الغربية)؛ الرأسمالية نشأة منذ (أي عرصالنهضة منذ الغرب— وبالتايل
والتكنولوجيا للعلوم الوحيد الهدف جاعلة واالستعمار للرأسمالية تربير إىل معها، املتزامن
الطريقة». يف «بحث كتابه يف «ديكارت» كتب كما ومالكيها» الطبيعة سادة «تجعلنا أن هو

إنسان. وكل اإلنسان، كل اإلنسان، وازدهار تفتح لتأمني ليس وأبًدا
بها قامت التي والتكنولوجية العلمية الثورة دراسة إىل مدخله جارودي يبدأ هكذا

البرشية. شأن رفع يف منها عظمى مساهمة اإلسالمية الحضارة
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كل تفتُّح اإلسالم: حضارة الشاملة، الحضارة يعني وهو يقول، الصدد هذا ويف
كمشاركة بالطبيعة الجمالية عالقاتنا ذلك يف بما أبعاده، بكل اإلنسان بذلك وأعني إنسان،
وكأنها األولية للمواد مستودع مجرد اعتبارها وليس «الطبيعة»، حياة أي «حياتها»، يف ِمنَّا

نُفايات. مستودع
التقدم وديانة الغربية النمو فلسفة ينقص الذي اليشء هو إنسان كل تََفتُّح إن
يف الطبقات بني الفوارق تفاقم يف السبب هو نفسه النمو فهذا الغرب، يعتنقها التي
العالم موارد بنهب إال يتحقق أن يمكن ال نفسه الغربي «النمو» وهذا «النمو»، بلدان
بلدان توجد ال — الحقيقة يف — أنه فوق هكذا والبرشية. املادية — النمو عن — «املتخلف»
«ُمَسيَطر وبلدان «مسيطرة» بلدان توجد بل متخلفة، «نامية» وبلدان متطورة، «متقدمة»
النمو هذا برساب مخدوعون واآلخرون التخمة، من النمو، فرط من مريضة بلدان عليها»،
إقناعها إىل التوصل وتم الغرب، يف ثقافيٍّا تكونت منهم «نخبة» تديره الذي نفسه االنتحاري

تقليدها. ويف «املريضة» املتقدمة البلدان منوال عىل السري يف هو مستقبلها بأن
استيالئه عند البرش من شخص ٧٠٠٠٠ لذبح وأيَّاًما أيَّاًما لنك تيمور احتاج لقد
هريوشيما يف ا أمَّ كبري. هرم هيئة عىل جماجمهم يكدس أن يستطيع حتى أصفهان عىل
ريب ال وتكنولوجي علمي لتقدم إنه ثواٍن. خالل النتيجة نفس عىل الغرب حصل فقد
الرأسمايل يْه «بِشقَّ الغرب هذا حوزة يف توجد أنه إىل التقدم هذا وصل وقد مراء. وال فيه
أطنان خمسة يساوي ما وهو هريوشيما، قنبلة مثل قنبلة مليون يعادل ما واالشرتاكي»

املعمورة. سكان من رأس لكل ت، ن. ت. مثل املألوفة املتفجرات من
جنوب يف هائلة زيادة األرز محاصيل زادت العجيبة وبذورها الخرضاء الثورة إن
الزراعات يف املستخدمة األوروبية التكنولوجيا أن حني يف سنوات، خمس مدة يف آسيا، رشق
الرتبة من الرقيقة القرشة طمرت الثالث، العالم بلدان بعض عىل املفروضة العميقة
لم بحيث طاقة من تولده بما الفتاكة الكيماوية األسمدة ببيع الغرب ليقوم العضوية

األسمدة. تلك رشاء يستطيع الالبرتويل الجزء هذا يعد
فهذا للعلم، العلم نفسه، العلم إال آخر هدف له يكن لم إذا وظلًما سفًها يكون العلم إن
األخرى: اإلنسان أبعاد جميع يف الضمور يصاحبه الحياة عن املنفصلة املعرفة يف التضخم
مع عالقتنا يف واالنسجام التوازن إىل والطموح الحياة غيابات يف والتأمل واإلبداع، الحب

البعض. ببعضنا اإلنسانية وعالقاتنا الطبيعة
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هو الطبيعة يف يشء كل دام فما واإليمان، العلم بني الفاصل سد قد التوحيد مبدأ إن
وطريقة الصالة، ألوان من لونًا كالعمل الطبيعة، معرفة تصبح هللا، حضور عىل «أمارة»

هللا. من لالقرتاب
طريقه به هللاُ ل َسهَّ ِعلًما به يلتمُس طريًقا سلك «من الرشيف: النبوي الحديث ويف

«… القيامة يوَم الشهداء ِبَدِم العلماءِ ِمداُد و«يوَزن ،«… الجنة إىل
وثقافات علوم من قبله ازدهر ما كل العربية، اللغة إىل وتَْرجم اإلسالم، َجمع لقد
ما كل والرومان، اليونان من تخلف ما كل وبيزنطة، مرص إىل النهرين بني حضارة من
هارون الخليفة يطاِلب أال عظيم َمغًزى ذو َألمر وإنه وتقنيات. وعلوم طب من قبله كان
انترص عندما بعده من املأمون الخليفة أو أنقرة، عىل استوىل عندما (٨٧٦–٩٠٩م) الرشيد
أرضار عن تعويًضا قديمة مخطوطات بتسليم إال الثالث ميشيل البيزنطي اإلمرباطور عىل

الحرب.
هارون اجتذب فقد امليالدي، الثامن القرن منذ عظمى ترجمة حركة حدثت ولقد
العمل هذا َرأََس َمْن وأشهر أصل، كل من واللغويني الباحثني فطاحل بالطه إىل الرشيد
يكن ولم اْلِحريَة، يف بعيد زمن منذ استقرت التي العربية العباديني قبيلة من ُحننَْي كان
الحضارة وثراء غنى مدى عىل آخر شاهد (وهذا ذلك مع املسيحية اعتنق الذي ُحننَْي
مع يتعايشوا أن البوذيني، حتى بل كتاب، كل أهل يستطيع ظلها يف كان إذ اإلسالمية؛
مؤلفات برتجمة ُحننَْي قام ولقد والواجبات). الحقوق يف معهم يتساَوْوا وأن املسلمني
والفلكيني الرياضيني مؤلفات وكذلك وديكوسكيوريدس. وجالينوس الطب يف أبوقراط
يف هانتا» «سيد ال بحث واقتباس برتجمة الغزاري قام املأمون من وبأمر الطبيعة، وعلماء
الورق صناعة فن الصينيني من العرب تعلم وإذ فوستا. براهما للعالم الهندي الفلك علم
إال طريقهم عن الغرب يعرفه لم الذي ٨٠٠م) عام بغداد يف له مصنع أول إنشاء (وكان
٨١٥م عام ويف العربي. العالم أرجاء يف تكاثرت قد املكتبات أن كما قرون. أربعة بعد
العارش القرن ويف مؤلَّف. مليون عىل احتوت الحكمة»؛ «بيت بغداد يف املأمون الخليفة أنشأ
الدنيا، من اآلخر الطَرف ويف مجلد. ٤٠٠٠٠ تملك العراق يف كالنََّجف صغرية مدينة كانت
تضم بمكتبة العارش القرن يف التباهي يستطيع ُقرطبة يف الخليفة كان املسلمة، إسبانيا يف
أربعة بعد العالم) شارل (أي الحكيم شارل فرنسا ملك أن حني يف كتاب، ٤٠٠٠٠٠
من هناك ليس ولكن كتاب. ٩٠٠ يجمع أن يستطيع بالكاد كان التاريخ، هذا من قرون
مجلد، ١٦٠٠٠٠٠ عىل تحتوي مكتبته كانت الذي العزيز قاهرة خليفة ينافس أن يستطيع
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الجاد السعي وهذا بالكتب، الشغف هذا الفلسفة. يف ١٨٠٠٠ الرياضيات، يف ٦٠٠٠ منها
املسلمون أخذه وإنما اصطفاء، أو انتقائية أية عىل يَنطِو لم السابقة، الثقافات كل لتمثُّل

البرشية. للثقافة خالًصا كنًزا جميًعا هذا قدموا ثُمَّ برؤيتهم وأخصبوه
ال الذي الطبيعة يف االرتياب كان املسيحية أوروبا يف الرئييس العلمي الركود سبب إن
التي هي واإليمان هللا وبني الطبيعة بني الثنائية وتلك هللا، عن اإلنسان يبعد أن إال يمكن

املسيحية. الرؤية أفسدت
«الوثنية عىل تساعد أنها باعتبار املكتبات بحرق البطاركة من كثريٌ قام هذا وعىل

والهرطقة».
تعليم يشكل الذي باإلسالم الخاص الرتبوي النظام عنه يعرب ما تماًما هذا وعكس
عضوية؛ وحدة يف بالعقيدة والعلوم الحكمة تندمج إذ فيه، االنطالق نقطة الجامع يف القرآن
من يتجىل أيقونة هو الكون إذ آياتُه؛ فيه تتجىل هللا» «نور من عالم هو جميًعا هدفها إن إذ

الرموز. آالف تشمل التي العددية الكثرة خالل األحد الواحد خاللها

الدين علوم بني انفصال ثمة ليس جهة فمن املسلمني، والعلماء الُكتَّاب صفت جاءت وهكذا
حواجز هناك ليست وأيًضا أخرى، جهة من واآلداب الفنون وبني واملرئيات الطبيعة وعلوم
من كبري عدد يفرسظهور ما وهذا الجغرافيا، إىل الرياضيات من العلوم مختلف بني عازلة

املوسوعيني. املسلمني العباقرة
يف أنهم حني يف دافنيش، ليوناردو إال اللهم شموليون عباقرة يوجد ال الغرب يف فبينما
من غريهم وعرشات سينا. ابن إىل البريوني ومن الرازي، إىل الكندي من جحافل، اإلسالم
الخيَّام بن عمر الرياضيات كعالم الشعر يف وأحيانًا والتاريخ، والجغرافيا الطب يف املبدعني

كالرازي. املوسيقى يف أو عربي ابن الفيلسوف أو
يف اإلسالمية الحضارة بها تختص التي األهمية كذلك تفرس التوحيدية الرؤية وهذه
وحدة يف التأمل من وتناسقها بها اإلنسان ومعرفة الواقع وحدة فبتوضيح العلوم؛ تصنيف

الطبيعة. وحدة يف صورتها تجد التي اإللهية الوحدانية يف التأمل إىل العالم
املعقول، إىل املدَرك «املحسوس» من عبور هي اإلسالمي املنظور يف مثًال الرياضيات إن
نسميه فما للتوحيد، طريق الفنون يف كما العلوم يف وهي األبدية. عالم إىل الصريورة عالم من
العرب ويسميه العربية» «األرقام ب الغربيني األوروبيني) عن جارودي يقول (هكذا نحن
كان وقد الخوارزمي. طريق عن أوروبا إىل أُدخلت الهندية» «أرقام بال بَديْنِهم اعرتاًفا
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الذي العرشي العد نظام يتضمن املأمون بالط إىل به جيء الذي سيدناتنا الهندي الكتاب
فقلب تخيله؛ ممكن عدد بأي يحيط أن ويستطيع صفر، وبزيادة رموز، بتسعة عنه يعربَّ
منهجه، الذي الرجل اسم الحساب من الجديد النمط هذا وحمل عقب. عىل رأًسا الرياضيات
عن — النظام هذا قلب قرنني وبعد «الخوارزم»، أي «اللوغاريتم» هو: االسم هذا وكان

الغرب. يف الرياضيات نظام — جريبرت الراهب بواسطة أوروبا إىل إدخاله طريق
األعداد سلسلة فإن اإللهي للمبدأ مبارشًة األكثر الداللة هو (١) واحد الرمز أن وبما
أن تذكرنا نحن وإذا الواحد. إىل املتعدد من اإلنسان به يرتقي الذي السلَّم هي ومركباتها
أية إجراء ا ِجدٍّ العسري من يُصبح بحيث هكذا الرومانية باألرقام يُكتَب كان ٤٤٤٤ الرقم
العلوم تطوير يف «الصفر» ودور املتتابع، العدد لهذا الهائل الدور لتخيلنا حسابية، عملية

واملحاسبة. والتجارة الصناعة يف كما والتقنيات
ويف األشهر)، كتابه عنوان هي نفسها الجرب (وكلمة الجرب علم رائد الخوارزمي كان
حساب مرة ألول ُقرَّة بن ثابت استعمل الهجري) الثالث (وحوايل امليالدي التاسع القرن

بالجرب. الهندسة وَربَط التكامل
«جا»، «الجيوب» يف البحث عىل والبريوني) الطُّوِيس (مثل آخرون علماء أكب حني يف

قرون. بعدة كوبرنيكوس قبل القاطع وابتكروا
كثريًا، وتجاوزوه بطليموس أمثال من اليونانيني مسرية اإلسالم علماء أكمل الفلك ويف
بطليموس، جداول صححت التي «مأمونية» ال الجداول املأمون الخليفة فلكيو فوضع
وكان الطُّويس. الدين نارص أداره الذي مرفة ومرصد قاسيون، جبل فوق املراصد وبنَوا
حلقات خمس من مكونة محلقة ُكرة اليوم، ذلك عالم يف فريًدا تجهيًزا يملك املرصد ذلك
بتكنولوجيا إال صنعه يمكن ال جهاز وهو أمتار، ثالثة من أكثر منها الواحدة قطر نُحاسية،
سفرهم يف للعرب تماًما مفيدة الفلكية البحوث تلك وكانت املعادن. قطع فن يف ا ِجدٍّ متقدمة
الذي اإلسطرالب اخرتاع إىل دعاهم مما سواء؛ حد عىل واملحيطات البحار ويف البادية يف

عنهم. األوروبيون أخذه
فإن اإلسالمية، للعقيدة واستلهاًما الخرائط. رسم من أول هم كانوا الجغرافيا ويف
صورة ألنها واجبة؛ ودراستها وتأملها معرفتها الفلكيني، كسماء كانت الجغرافيني أرض
أحد يستطيع ال الذي سبحانه لنا بالنسبة هللا وظهور التجيل، هي هللا، آيات من وآية رمزية

بتجلياته. وإنما بذاته، يراه أن
الجغرايف قام العرب» من صقلية اسرتداد بعد «حتى صقلية ملك الثاني بالطروجيه يف
وكانت روجيه، باسم وسماها كتبه بتأليف ١١٠١م عام املولود «اإلدرييس» العظيم العربي
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وما كله، الوسطى القرون لعالم وصًفا وأدق أشمل خرائط من عليه احتوت بما الكتب تلك
يسري واملحيطات البحار عرب يمتد العربي االستشعار قرن إال وجوالته رحالته يف ماجد ابن
وإنما فقط، والقواعد البحر علم أصول يف الفوائد لكتاب مؤلًفا يكن لم فهو الدنيا، فوق
الربتغايل جاما دي فاسكو أسطول قاد الذي وهو العواصف، بأسد يلقب ماهًرا بحاًرا كان

١٤٨٩م. عام الهند يف كالكوتا إىل اإلفريقي الشاطئ عىل ميالندي من
ليس أن وباعتبار الطبيعة، استمرارية باعتبار جغرافيٍّا العالم املسلمون درس لقد
كانت وإذا الحياة. وعلوم النبات وعلوم والجيولوجيا والزراعة الجغرافيا بني فاصل ثمة
كبري جزء يف الجغرافيا يصنع التاريخ فإن منه، كبري جزء يف التاريخ تصنع الجغرافيا

منها.
الخرتاع إيطاليا يف «تورشيليل» اكتشافات أساس هي العرب ابتكارات كانت لقد
يتجاوز لم لآلليات فرنسا يف فوكانسون واكتشاف «البارومرت» الجوي الضغط مقياس

اآلالت. يف الجزاري بحوث كثريًا
هو ذلك اإلسالمي، العربي العالم يف البارزة الشخصيات أعظم أحد عند نقف أن بُدَّ وال
كل والفيلسوف، القانون ورجل والفقيه، الدولة ورجل والفنان املتكامل، الفكر ذو اإلنسان
عظيًما مؤلًَّفا امليالدي عرش الرابع القرن يف وضع الذي خلدون، ابن إنه واحد، وقت يف هذا
أساس درس وعندما وانحطاطها، الحضارات ارتقاء فيه تناول االجتماع وعلم التاريخ يف
بعد إال يتجاوزه أن أحد يستطع لم بتمكن ذلك فعل فإنه الحاكمة األرس وأصل الحكم
التاريخي املنهج عرف وعندما «األمري». كتابه يف ميكيافيليل وكان الزمان، من بقرن هذا
«روح يف مونتيسكي يضاهي بوضوح ذلك فعل وتعلييل، تفسريي لتاريخ كأساس ليفني

وانحطاطهم. الرومان عظمة ألسباب دراسته يف أو القانون»
«الحوليات»، كتاب سوى التاريخ عن يعرف فيه الغرب يكن لم الذي العمر نفس ففي
وسأتناول … الخاصة األحداث دراسة يف العامة األسباب بذكر «أبدأ خلدون: ابن كتب
يف وطريقتنا … وأصولها أسبابها إىل السياسية األحداث مرجًعا والتعليل بالتفسري التاريخ

بذاته.» قائًما جديًدا علًما تشكل املوضوع هذا معالجة
والجغرافيا اْلُمناخ أثر يدون فإنه النظري، بالتفكري الشخصية املالحظة يربط وإذ
انطالًقا ونشاطها املجتمعات بنية يدرس وكذلك الشعوب، حياة عىل االقتصادية والظواهر
نالحظه ما إن يقول: إذ التاريخية»؛ «املادية ل صياغة أول يقدم إنه حتى العمل، تقسيم من
قوتها، بها تدبر التي الطريقة إىل مرده وأفكارها الشعوب مختلف عادات يف اختالفات من

العيش. أكل يف طريقتها أي
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الوضعي التصور عن (وأيًضا مونتيسكي أو ميكيافيليل عىل خلدون ابن يميز ما ولكن
تعطي التي الكامنة الحياة عن الظواهر، سطح وراء يبحث الرتكيبي فكره أن هو للتاريخ)
يُدين حيث العام» «التاريخ يف كتابه مقدمة من األوىل الصفحة فمنذ معنى، السطح لهذا
إن قوله: ذلك إىل يُضيف جامدة» و«وقائع «رواية» إال التاريخ يف يَرْون ال الذين أولئك
كيف للقارئ «يفرس» أن يقصد هنا وهو آخر. معنًى يُكسبه التاريخ إىل الداخل من النظر
وهذا ويفرسها، يحللها ولكنه وقائع، يرسد ال هنا إنه عليه. هي ما عىل األمور تكون وملاذا
«بوسويه» عند القارئ يجدها كالتي ليفينية لنزعة أثر أي خلدون ابن يف وليس آخر. أثر
خلدون ابن أن ومع بقرنني. خلدون ابن بعد ُكتب الذي العام» التاريخ يف «مقالة كتابة يف
بني أخرى صلة يقيم أنه إال َعِليٌم﴾ ِعْلٍم ِذي ُكلِّ ﴿َوَفْوَق تعاىل: قوله إىل أيًضا هو يستند
يف فليس بدوننا، يُكتَب ولم قبلنا مكتوبًا يكن لم التاريخ إن يقول: إذ والعقيدة؛ العلم

قدره. عن مسئول إنه النداء، عن أذنيه يصمَّ أن اإلنسان مقدور
وأسباب، وأحوال أوضاع من يُصنع خلدون ابن عند اإلسالمي املنظور يف فالتاريخ
مرشوعات من كذلك يُصنع وهو وأوبئة. وحيوانات خرافات ومن األمام إىل اندفاعات ومن
بالخور مصابة أحيانًا العقيدة ومن إلهية، ووجفات نداءات ومن جزئية، وغايات إنسانية
اإلنسان ألن بتمامه؛ التاريخ هو هذا رة. ُمَظفَّ منترصة أو شهيدة أخرى وأحيانًا والرتاجع

هذا. كل هو
عىل اآلخر هو قائم فإنه اإلسالمية، الحديقة أزهار أجمل أحد وهو اإلسالمي، الطب ا أمَّ
التوحيد، بمبدأ األجزاء بني بالوحدة الدائم االنشغال من للعالم، اإلسالمية الرؤية أساس
ومع وسطه مع الحي الكائن وحدة الكل، بني املتبادل واالعتماد األجزاء برتابط الجسم وحدة
لإلسالم، األوىل الركيزة واالنسجام، التوازن مفاهيم فإن والجسد، الروح وحدة الكوني، املد
بما املرتبطة الطبية النظرية تلك وممارسته. الطب نظرية يف األول املقام يف هكذا تقف
تتلخص صغري عالم اإلنسان أن معتربة اإلسالم، وبفلسفة الكونيات وبعلم الطبيعة وراء
يحدث وما ودقتها باملالحظة الوقت نفس يف مرتبطة بجملتها، والكون الكائن درجات فيه
يشدد الوقت نفس يف وهو مستشفى، يف يتم الطب تعليم أن باعتبار فراشه يف للمريض

دليل. خري والضوء الوقاية، عىل
يف الطب كلية أن نعرف أن فيكفي الطب، يف العظيم العربي األثر مدى ولنعرف
إال ١٩٢٥م عام وحتى القديمة العصور من خلت عام ستمائة منذ تملك تكن لم باريس
الذي املسلم العالم للرازي املجلد هذا وكان العالم، يف الطبية العلوم يخصكل واحًدا مجلًدا

القديسني. اآلباء بشارع الكبري املدرج يف سينا ابن تمثال جوار إىل قائًما تمثاله يزال ال
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أكثر العارش، القرن يف ُكتب والذي والحصبة، الجدري عن الرازي بحث ُطبع ولقد
ميالدية. و١٨٦٦ ١٤٩٨ بني ما طبعة أربعني من

الذي الطب» «قانون كتابه يف وبالذات سينا، ابن تأثري أن إال الرازي عظمة ورغم
لألمراضودراسته تصنيفه وضوح بفضل العظيم الطب موسوعة ظل الالتينية، إىل تُرجم
وخراج الجنب وذات الرئة ذات أمراض تشخيص يف طرقه ودامت ألعراضها، املنهجية
كالرازي سينا ابن وكان الزمان. من قرون ثمانية طيلة أكاديمية كالسيكية وطرًقا الكبد
كالحسن وشاعًرا دينيٍّا وعامًلا وفيلسوًفا وفيزيائيٍّا طبيبًا كان فقد شاملة، عبقرية أيًضا،
مؤلفات عدة وصاحب ومهندًسا والفلك الرياضيات يف عظيًما عامًلا كان الذي الهيثم بن
كتب ولقد الحديث، العلم يف التجريبية الطريقة رائد يعتربه الغرب إن البرصيات. علم يف
املوصيل القاسم أبو كان ١٠٠٠م عام ويف للعني، دقيق ترشيحي وصف أول الهيثم ابن
بواسطة العني عدسة من األزرق) (املاء الكاتاراكت ى يَُسمَّ ما استئصال يف ينجح بغداد يف
عام يف إال العملية هذه إجراء يف ينجح لم الغرب أن حني يف مجوفة، بإبرة امتصاصه
ضد التلقيح العرب مارس وقد بالنشيه. الدكتور يد عىل عام ثمانمائة انقضاء بعد ١٨٠٦م
اآلن ى امُلَسمَّ الفقري العمود يف السل مرض القاسم أبو األندليس الطبيب ودرس الجدري،

ونصف. قرون بسبعة بوت بريسيفال يكتشفه أن قبل «بوت» بمرض
كتب فقد الحسبان، يف أُدخل فقد الجسم، عىل والروحي املعنوي العنرص تأثري ا أمَّ
رفع عىل يقوم وأنجحها العالجات أفضل أحد أن االعتبار بعني األخذ من لنا بُدَّ ال سينا: ابن
بجو إحاطته وعىل املقاومة عىل وتشجيعه املريض لدى واملعنوية والنفسية العقلية القوى
له. يروقون بأشخاص احتكاكه إتاحة وعىل عذبة موسيقى إسماعه عىل والعمل مستحب
العربية الحضارة فإن مبارشًة، اليونانية الحضارة تعاليم ترث لم األوروبية النهضة إن
واألوروبية اليونانية الحضارتني بني الوسيطة عام األلف طيلة استرشت التي هي اإلسالمية
بواسطة تأثريها ومورس وصقلية، إسبانيا عرب أوروبا إىل الحضارة تلك نُقلت لقد الحديثة.

الالتينية. إىل اإلسالمية املؤلفات ترجمة
أفقي، اتجاه يف يسري وكأنه تطوره يف العالم يرى ال اإلسالم يف الفلسفي الفكر إن
العلم وسع يف يعود ال وهكذا أقدامنا. تحت املايض وراءنا، ليس فاملايض صعود، يف وإنما
يف هما مثلما يُصبحا أن أسمى، حاجات لقضاء النحو هذا عىل يُستدعيان إذ والتكنولوجيا،
الغربية الحضارة يف ى امُلَسمَّ املرض هذا بذاتها. غايتني النهضة، عرص منذ الغربي التقليد
يف (التكنولوجيا) فالوسائل والغايات، الوسائل بني للعالقة عكس هو والعرصية، بالحداثة
أحدهما يعد ولم البيئة، مع يتكيفان والتكنولوجيا العلم يعد لم إذ غايات، الغربي املنظور
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العلوم لنمو خاضَعنْي وبيئته اإلنسان أصبح الصحيح: هو العكس اإلنسان، خدمة يف
والتقنيات.

وأعني ما، «علًما» لكن إنسانية، غايات خدمة يف مدهشة وسائل والتقنيات العلم إن
يف تدمريية أداة يصبح الغايات يف تأمل عن أي ما، حكمة عن منفصًال للوسائل، تنظيًما به

ولإلنسان. اإلنسان يد
بالتايل: اإلسالمية الحضارة عند العلم فلسفة نلخص أن ممكن وهكذا

يكونان مجتمع أو إنسان أهداف من أعىل ألهداف وفًقا ق تُنسَّ والتقنيات العلم إن (١)
الطبيعة. من جزء مجرد

ومن سبب، إىل سبب من يتجه الذي االستعمال غري للعقل آخر استعمال هناك (٢)
أسمى، أهداف إىل ثانوية أهداف ومن هدف، إىل هدف من يصعد عقل نتيجة. إىل سبب
األوىل. األمور سائر مًعا يضم الذي األسمى التوحيد إىل أبًدا النهاية يبلغ أن دون ويسعى
والعلم عرصي إنه يُقال الذي العلم بني العالقات يُعرِّف نرص حسني األستاذ إن
أن ولو (األهداف). الحكمة وبني والوسائل العلم بني العالقات عكس عىل بأنه اإلسالمي
الحال. إليه صار الذي االنقالب مدى أرعبهم، وربما ألدهشهم، اليوم بُعثوا املسلمني علماء
ا، ِجدٍّ هامشية أصبحت قد (األهداف) الحكمة بينما غايات، أصبحت قد والوسائل فالعلم

تماًما. اختفت إنها نقل لم إن
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والحقُّ ضفاف»، بال «واقعية كتابه قرأت حني جارودي» «روجيه عىل تعريف أول كان
االشرتاكية الواقعية نقاد مع أخوض أزال ال أيامها كنت فقد تماًما، أعجبني الكتاب أن
َهمَّ أن ذلك الفني. للعمل االشرتاكي املضمون ومفهوم الواقعية، مفهوم حول ساخنة معركة
كانت إن النظر برصف الفني، العمل «موضوع» حول بحثهم ينحرصيف كان النقاد هؤالء
املفهومات واضح املضمون هذا يكون أن وحتمية تنطبق، ال أو الفن مقاييس عليه تنطبق
إىل بل الدعاية، من نوع إىل النهاية يف الفني العمل تُحيل بطريقة اإلنسانية، أو االشرتاكية
فيلسوف الوقت ذلك يف كان أنه رغم كتابه أعجبني الحزبية. الدعاية الدعاية، أنواع أسخف
تنطبق ال الفن بأن الشيوعي الحزب يؤمن فأن الفكري. وكاتبه الفرنيس الشيوعي الحزب
يف مراكز عىل يعمل للحياة مواٍز كامل عالم هو وإنما اإلعالم، وال الدعاية مقاييس عليه
من ينهل هو وإنما اجتماعية، أو سياسية مبادئ أي إليها تصل أن يمكن ال البرشية النفس
والفالسفة السياسيون يغرتف منه الذي البحر ذلك فاعلية، واألكثر األعمق اإلنسانية بحر
مسألة الفن، يف الشيوعي الحزب مفكر أو الحزب رأي هذا يكون أن والحياة؛ النفس وعلماء
نظر يقرص حد أي إىل وترينا النظر، تصفع أنها الحق بل النظر، وتلفت وجديدة غريبة

والرابع. الثالث عاملنا يف املاركسيني النقاد
األستاذ دعاه حني السبعينيات أوائل يف األهرام جريدة يف بجارودي يل لقاء ثاني وكان
بمبنى املحارضات قاعة ويف األهرام، جريدة عىل مرصكضيف لزيارة هيكل حسنني محمد
عنوانها كان محارضة املرصيني واملثقفني الُكتَّاب من ممتازة نخبة مع له حرضت الجريدة
بينه ترتى بدأت قد األزمات كانت لو حتى الشيوعي، الحزب مفكر عىل غريبًا الوقت ذلك يف
عىل ناكًصا أو مراجًعا باعتباره فصله يف يفكر بدأ قد الحزب كان لو وحتى الحزب، وبني

اإلسالمية. الحضارة املحارضة: عنوان كان التاريخية. واملادية الجدلية املادية حدود
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وحضارته؟ اإلسالم عن السابق املاركيس الفيلسوف هذا يقول سوف ماذا
اإلسالم عن محايد غربي مثقف يُلقيها تماًما جديدة نظرة كانت املحارضة أن والحق
يف الخالد اإلسالمي باملبدأ ويربطها اإلسالمية املساجد عمارة عن يتحدث فهو كحضارة،
واحدة، القبلة واحد، مسجد أو «جامع» يف أجمعني الخلق تجمع هللا إال إله ال الوحدانية،

وهكذا. متناغمة، موسيقية وحدة يف األصوات يجمع عاٍل السقف
كثريًا، أهملتها التي الثالثة لغتي هي والفرنسية بالفرنسية، محارضته يُلقي كان
أراد ما بكل تقريبًا وأُِلم كلها املحارضة أستوعب أن استطعت ونظرته إلقائه لروعة ولكن

قوله.
الحزب قام — الدقة وجه عىل أذكر لست — بقليل قبلها ربما أو املحارضة هذه بعد
الحزب عضوية من وحتى املركزية ولجنته السيايس مكتبة من جارودي بفصل الشيوعي

وشخصية. أيديولوجية شعواء حملة عليه وشنُّوا املاركسية، عن ا مرتدٍّ باعتباره
وسمى اإلسالم، اعتنق قد جارودي بأن نُفاَجأ بنا وإذا مرت سنني بضع إال هي وإن

العربية. والجزيرة والقاهرة والجزائر ليبيا وزار مسلمة، من وتزوج رجاء نفسه
من إسالمه ثمن قبض إنه قائلني به وشهروا جارودي، إسالم من البعض وسخر

عنه. قيل ما آخر إىل برتوليٍّا، إسالًما أسلم وإنه القذايف، العقيد
هذا. إسالمه أمام حائًرا ظللت نظره، وجهة معرفة يل يُتَْح لم ألني والحق،

مؤهالت ال مذيعة إىل معه بالحوار عهدوا املرصي، التليفزيون استضافه حني وحتى
والحق إسالمه. عن ا ِجدٍّ ساذجة أسئلة وسألتُْه النُّطق، يف الفرنسية اللهجة إتقان إال لها
مكتبة من الكتاب هذا اشرتيت أن إىل يُْسأَل. لم ألنه ولكن يُقل لم ألنه ليس أقتنع، لم أني

عظيًما. كشًفا وكان القاهرة، يف
املتحدة، األمم هيئة يف الجزائر ممثل قرقوط ذوقان الدكتور مرتجمه سماه الكتاب
املرشق بني اللغوي االختالف أن إال الرتجمة دقة رغم أنه والحق اإلسالم». «وعود سماه
أقدم أني رغم العنوان، حتى النصالفرنيسألفهم إىل أرجع جعلني العربي واملغرب العربي
الفكرية. الثروة بهذه ظفرت ما فلواله قرقوط، للدكتور امتناني وعميق شكري خالص
آلت وما «املسيحية!» الغربية الحضارة عىل هجوم بشن اإلسالم عن كتابه جارودي ويبدأ
الجوهرية، أبعادها من بُرتت وقد ممسوخة، ثقافته عارض، حادث الغرب إن فيقول: إليه،
اليونانية الحضارتني من مزدوج إرث من فقط تنحدر بأنها الثقافة هذه ادعت قرون فمنذ
مرتكًزا إال لحضارته كجذور الغرب يذكر ال وهكذا واملسيحية. اليهودية ومن والرومانية،
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تراث عن الرشقية، جذورها عن عمًدا الحضارة هذه يبرت وبهذا اإلغريقية»؛ «املعجزة عىل
ومن ميليت دي طالس استلهمهم بالفرسحيث االتصال عن اليوم»، «تركيا الصغرى آسيا
أعمالهم خالل ومن هرياقليطس، إىل فيثاغورث ومن كولونون، دي كزينوفون إىل بعده جاء
القديمة مرص تراث عن ناهيك قديمة، هندية ثقافة من وراءها وفيما زرادشت نسائم تهب
التي ورؤاها وعلومها الطويل الحضاري تاريخها من — اليونان قبل — السنني وآالف

وأفالطون. فيثاغورس فتنت
اآلخر؛ البعض عن بعضها تفصل أن يمكن وال وتتفاعل، تتخاطب الحضارات إن
يف بزغت روما يف الثقافة فيه غربت الذي الوقت ففي حضارية، متواليات الحقيقة يف فهي
إقليدس علوم وُولِدْت الرشق، يف الفكر تيارات جميع التقت اإلسكندرية ويف اإلسكندرية،
فيلون عن العظيمة الصوفية اإلرشاقات مثل مثلها الفلك، يف بطليموس وعلم الرياضيات يف
سوى يذكر ولم كله هذا ترك الغرب ولكن اإلسكندري. وكليمانت وأوريجني وأفلوطني
فقط اليهود ذكر كذلك عمد. عن أم هذا جهل عن لحضارته، مصدًرا القديمة اليونان
الهالل قلب من ذاته، اإللغاء ونفس املتعمد، الجهل نفس من تغذت أكذوبة اإلسالم، دون
إىل إبراهيم «سيدنا» فيه جاء الذي «العراق» النهرين بني بالد من يمتد الذي الخصيب
ال كاليونانية اليهودية الثقافة أن تتخيل أن يكمن كيف شعبه. موىس منها أعاد التي مرص
اليهود منه نَسخ الذي ذلك ُسموها درجات أرفع يف والفرعونية البابلية الحضارة من تحمل
وتوحيدية زرادشت وتنبئية جلجامش ملحمة منه تفجرت الذي النسخ ذلك حضارتهم،

.«١٠٤ ال داود مزامري يف «بالنص الشمس الواحد لإلله تسبيحه نجد الذي إخناتون
ولم نبي فيها يُوَلد لم التي الوحيدة القارَّة أوروبا، من تأِت لم نفسها املسيحية وحتى
آسيا، يف اآلن) (تركيا أنطاكيا يف تطورت والتي آسيا، من وإنما عظيم، دين أي فيها ينشأ
تستطيع ال بدين كله لهذا املسيحية الحضارة تدين أفال أفريقيا، يف أي اإلسكندرية، ويف
معه حمله ما بكل روما يف الكاثوليكية الكنيسة أنشأ الذي هو بولس فالقديس نكرانه، أبًدا

مجهول. ألب ابنًا املرء يكون أن يشء يف العظمة من وهل روما، إىل الرشق من
تعرتف أن يجب أال الكاثوليكية، يف الشمولية إىل حبوها يف وبالذات نفسها، واملسيحية
الرشق أثر وأن الرشق، من معظمها مستمدة حقيقتها يف الكونية الشمولية هذه جذور أن
هذا عىل األمثلة أوضح من إن والرومانية. اليونانية الحضارتني أثر عن يقل ال عليها
عن اإلرشاق» «فلسفة معرفة من سورية يف تمكن الذي فلور دي يواكيم الكاالبري الراهب
سينا، ابن لدى اإلسالمي الوحي إىل أعماله تعود الذي إيكهارت املعلم ومع ْهَرَوْردي، السَّ

27



ضفاف بال إسالم

دمياط، يف مروان بن امللك عبد الخليفة استوحى الذي األسوزي فرانسوا القديس ومع
صوفية بتجارب أحيانًا الشبه شديدة الصوفية تجربته تظهر الذي الكروا دي حنا ومع
من حربًا خاضت الشديد أفقها وبضيق هذا، تفعل لم املسيحية الشمولية ولكن املسلمني،
التي الصليبية الحروب يف الزمان من قرنني طيلة للدماء إراقة العسكرية الحروب أكثر
العرب استُقبل حيث إسبانيا فتح إلعادة قرون سبعة طيلة أو فلسطني، يف عبثًا ذهبت
يف للثقافة إشعاع مركز أعظم ُقرطبة من جعلوا وحيث كمحرِّرين، عرش الثاني القرن يف

أوروبا.
املعارصة، لحضارته الثالث املهم الجذر هذا قرنًا عرش ثالثة منذ الغرب رفض لقد
مع يصالحه أن فقط ليس وسعه يف يزال وال يمكنه كان الذي اإلسالمي العربي الجذر
واإللهية الكونية باألبعاد الوعي عىل يساعد أيًضا ولكن األخرى، الشعوب وحكمة حضارات
اآلخرين. البرش وضد الطبيعة ضد فيه القوة إلرادة واحد جانب من بتطويره عنها بُرت التي
بحر من فحسب وينترش ويخصب يكمل لم — جارودي يقول كما — اإلسالم أن ذلك
الجنوب، أقىص يف أفريقيا يف تومبكتو إىل الشمال يف سمرقند ومن األطلنطي إىل الصني
واليونان الفرس وثقافة والهند الصني ثقافة الثقافات؛ أقدم يخصب ولم فقط يكمل لم
وحضارات مفككة إمرباطوريات يف املتوقدة روحه من نََفَخ وإنما وبيزنطة، واإلسكندرية
أبعادها مجتمعاتهم وإىل البرش إىل وأعاد جديدة، جماعية حياة روَح املوت عىل مرشفة
اإليمان ذلك من انطالًقا أعاد كما والتوحيد، التسامي من خاص بنوع واإللهية اإلنسانية
ليس القوانني. وسن التنبئية اإلرشاقية الحكمة خلق والفنون، العلوم إلحياء والقوي البسيط
قرون أربعة قبل اإلسالمية إسبانيا يف كانت األوىل الغربية اليقظة مالمح أن أبًدا صدفة
هذه تكون أن ممكنًا كان وقد النهضة. بعرص هذا بعد َي ُسمِّ فيما إيطاليا يف يقظته من
كان الذي الجذر ذلك جانبًا، لحضارته الثالث املهم الجذر هذا الغرب فيطرح عاملية اليقظة
املسيحية بالحضارة ى يَُسمَّ ما داخل وتقوقعه «وبانفصاله والغرب، الرشق يوحد أن ممكنًا
رأسها وعىل كلها، األخرى الثقافة حرضية من نفسه حرم والرومانية» واليهودية-اليونانية
يُطَلق اسم أي والحضارة. النمو من انتحاري نموذج نحو وجهه بينما اإلسالمية. الثقافة
دوالر مليار ٤٥٠ ١٩٨٠م عام يف أنفق الذي العاملية الغرب هيمنة من الشكل هذا عىل اليوم
لنزف نتيجة الثالث العالم يف البرشية الكائنات من مليونًا ٥٠ موت يف وتسبب التسلح يف
املتساوية. غري املتعسفة الظاملة املقايضات تلك الكاوي، بالسعر الفائض وتصدير املوارد
بسبب اليوم إنه التاريخ، يف مجرم أكرب وسيكون كان السنني آالف منظور يف الغرب إن
مستقلة كانت لو كما األشياء إىل النظر يعني والعسكرية والسياسية االقتصادية سيطرته
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الذي النمو من نموذجه بأكمله العالم يفرضعىل أحد، فيها يشاركه ال التي أصلها هو عما
من وينزع متزايدة، تفاوتات واحد آٍن يف يولِّد ألنه جميًعا؛ كوكبنا سكان انتحار إىل يقود
التمرد إنضاج عىل ويعمل املستقبل، يف بأمل تفاؤل كل حاجة الناس وأكثر الفقراء نفوس
برشي رأس لكل املتفجرات من أطنان خمسة يعادل ما فيه يرصد الذي الوقت يف اليائس،

األرض. كوكب يقطن
عىل التشاور إىل الغربية الهيمنة من االنتقال هو الجديد العاملي الثقايف النظام إن
بني الحوار فإن شامل، إنساني مرشوع مواصفات تحديد إلعادة األرضية الكرة مستوى
الفيضان؛ درجة إىل وتجاوز الزُّبَى السيل بلغ فلقد ملحة، رضورة أصبح قد الحضارات
النزعات تولِّد التي «الرأسمالية» بني الدائرة املعركة هي الحيوية عرصنا معركة تعد لم إذ
أصبحت التي السوفياتي النموذج ذات و«االشرتاكية» واألزمات والحروب االستعمارية
لشعبها ظاملة كالرأسمالية، الرأسمايل، الغرب يبارشها التي النمو أهداف نفس بتبنيها
السباق يف ورشيكه الثالث» «للعالم أفغانستان يف كما مستعِمرة، وأحيانًا مستغلة، ذاته،
معركة هي والحيوية املركزية عرصنا معركة إنما الرعب. أسلحة وامتالك الهيمنة إىل نفسه
وجه عىل أو الغربي، املنوال عىل والنمو للتقدم االنتحارية الطريقة بني الرهيب الرصاع
العلم، استعمال من والحكمة العلم بني والغايات، الوسائل بني تفصل التي الطريقة الدقة
من وتبعثره فرديته اإلنسان يف تؤجج التي الطريقة هذه العلم. استعمال من والهدف
الصليبيني زمن يف «الكافر» ذلك يعد لم اإلسالم إن األخرى. اإلنسانية وأبعاده جماعته
يف األثر ذلك يعد ولم الفلسطينية»، «املقاومة أو الجزائرية التحرير حرب يف اإلرهابي أو
من انطالًقا القديمة الحضارات االختصايصيف العالم بني املسترشق يتفحصه الذي املتحف
ولإلنسان، وللعالم هلل، الرؤية تلك هو اإلسالم إنما وتميزه. الغرب بامتياز املسبق الحكم
عالم بناء مرشوع مجتمع كل من وتستنبط والفنون، العلوم تستنبط التي الرؤية تلك
واألمة. التسامي والجماعية، الفردية األعظمني: البُعدين بني فيه انفصال ال وإنساني إلهي
ينقذ أن اليوم يستطيع أفال متهاويتني، عظيمتني إمرباطوريتني قبل من اإلسالم أنقذ لقد
ْت تكشفَّ غربية حضارٌة تُلقيها التي األسئلة عىل يجيب أن يستطيع أفال تفتته، من عاملنا
ملسو هيلع هللا ىلص النبي اختيار إن كلها. للبرشية قربًا تحفر أن عىل قادرة أنها عن قرون أربعة خالَل
ربع من أقل يف وسيطرتهم الخاطف، خلفائه وتقدم العربية، الجزيرة شبه يف وانتصاره
حنيصاعدة ومن الخاملة أوروبا من جزء باستثناء املعروفحينذاك، العالم كامل عىل قرن
أوىل بمكانة االعرتاف بدون يُفهم أن يمكن ال والتقدم االنتصار هذا تقدمها؛ ذروة نحو
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واجتماعية اقتصادية تفسريات إيجاد نحاول أن يمكننا ونوعيتها. ذاتها اإلسالمية للرسالة
األفهام عىل مستغلًقا سيظل الهائل االنتصار هذا ولكن االنتصار، لهذا وعسكرية وسياسية
يجيء أنه يدَِّع لم ملسو هيلع هللا ىلص والنبي العقيدة، هذه عىل قائمة وكجماعة كعقيدة اإلسالم، بدون
سيدنا بها يبرش كان التي األصلية العقيدة تلك ويُتِم ويجدد يواصل وإنما جديد بدين

األمثل. تعبريها يمثل وقته يف وكان إبراهيم،
عىل قائًما كان اإلسالم قبل العربي املجتمع إن قائًال: تحليله يف جارودي ويستطرد
بالوالء فيها الفرد يدين قبائل تسكنه الذي ذلك البادية، مجتمع املجتمعات: من نوعني
وملكيتها وتجارتها وحرفييها بزراعتها مدينة أصبحت التي الواحة مجتمع بينما للقبيلة،
من والبدو نفسها. املدينة داخل رصاعات فيه تحدث أخذت االجتماعية، ومراثيها الخاصة
يملك الراعي البدوي وكان مقيمني، مزارعني فالحني إىل حاجة يف كانوا واإلبل الرعي أهل
باألرض. املرتبطني والتجار والحرفيني املزارعني عىل عسكريٍّا تفوًُّقا الرسيعة مطاياه بفضل
دخلتها حني املسيحية وكانت محددة. إتاوة مقابل التجارية القوافل ن يؤمِّ كان وهكذا
تستطيع ال العادي، اإلنسان يفهمها ال وألغاز أحاٍج إىل واستحالت اإلغريقية، السفسطة
ملتقى يف والواقع والطائف، واملدينة مكة مثلث وخاصة الخليط، املجتمع هذا إىل تنفذ أن
ومرص. والحبشة النهرين بني ما بالد وبني والصني والهند أوروبا بني التجارية التيارات
الجزيرة شبه ومن العبادات. من عديدة وأنواعها الرشك من عديدة بأشكال يموج مثلثًا كان
لرضورة متلهًفا مهيأ كان والجو عظيًما الروحي القلق كان السابع القرن مطلع يف هذا،
زخرفته يف الديني املحتوى كان إذن العظيم. الرسول ظهر حني يحدث جذري تحول
الرسالة تكن ولم اإلنساني، معناها عن مفصولة اآللهة متعددة وثنيات من مشكًَّال املتعددة
املعتقدات ينبذ وأن سبحانه، واحًدا إلًها هللا، إال إله ال أن عبادة إال املبارش فحوها يف املحمدية
الرشك أشكال لجميع استبعاًدا ذلك يكن ولم فيها. حياة ال التي والطقوس الطفيلية الباطلة
ملفهوم معرفة وكل ملكية وكل سلطة لكل أيًضا إخضاع وإنما األوثان، وعبادة اآللهة بتعدد
يجوز ال مبدأ هذا املطلق، باإلجالل يُدان وحده وإليه امللوك، أعظم من أكرب هللا إن التبعية.
لنفسها تزعم سلطة كل وبمعارضة طغيان كل وجه يف نصمد أن بُدَّ وال فيه، الترصف
القاعدة هي أتقاكم» هللا عند «أكرمكم يكون بحيث الناس بني التامة واملساواة إلهيٍّا ا حقٍّ
إلعالن والقاعدة املبدأ الشهادة هي وهذه واحدة، حقيقة وهو وحيد، فاهلل والواحدة، الوحيدة
أن ذلك العودة؛ حركة إىل تشري هللا رسول ًدا ُمَحمَّ أن وهي فيه الثانية واملسلمة اإليمان،
هللا، هو فالقرآن هللا، من وإشارة كوحي إليها يُنَظر حقيقة لكل نفسها القوة هو ًدا ُمَحمَّ
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بمصريهم. ربطهم أجل من الرسول إىل يوحيه الذي بالكالم إليهم متوجًها الناس، بالغة يف
هذا خارج أيًضا أخرى حقيقة هناك ليست ولكن هللا، غري أخرى ألوهية توجد ال وهكذا
لت: ُفصِّ (سورة ﴾ اْلَحقُّ َُّه أَن َلُهْم َ يَتَبنَيَّ َحتَّى أَنُْفِسِهْم َوِيف اْآلَفاِق ِيف آيَاِتنَا ﴿َسنُِريِهْم اإلطار
آخر بمعنًى أو آية كلمة إن هللا. من تجلٍّ هو يشء كل آية، الكون يف يشء كل إن .(٥٣
بعالقته ًسا مقدَّ يكون يشء وكل هللا، وجود عىل تدل هللا من آية حينئٍذ يشء فكل «أمارة»،
ومعناها؛ وغايتها أصلها هو عما مستقلة كانت لو كما األشياء إىل النظر يعني فالفكر باهلل،

سبحانه. هللا
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لقد والحقيقة، الحق عن الباحث اإلنسان رحلة أتأمل ورحت جانبًا، جارودي كتاب تركت
ذلك هيئة عىل جارودي يل د تجسَّ ولقد البحث، دائب أزال ال وأنا عمري الرحلة هذه كلَّفتني
قبل وحتى حياته، بداية يف عليه ُكِتب املعارصالذي األوروبي الضمري من حيٍّا املتبقي الجزء
اإلسالمية بالحقيقة يصطدم أن األعىل، وفيلسوفه الشيوعي الحزب يف بارًزا عضًوا يُصبح أن
غاشًما؛ كاثوليكيٍّا فرنسيٍّا استعماًرا ذاك إذ املستعَمرة الجزائر يف أستاذًا عمل حني الكربى
ومقومات ودين ولغة أصالة من الجزائري اإلنسان يخص ما كل نزع إىل يهدف استعماًرا
حقيقته عىل أبقى هو وال فرنسيٍّا به أصبح هو فال مهلهًال، فرنسيٍّا لباًسا وإلباسه وجود،
بي عادت اإلسالم»: «وعود كتاب مرتجم قرقوط ذوقان الدكتور يقول اإلسالمية. العربية
يف الجزائر، بثانويات يفاعتنا أياِم إىل جارودي) (كتاب الجديد كتابه أقرأ وأنا الذاكرة،
ذلك سوًرا؛ ليهدم جاء رجل، إلينا قدم عندما ١٩٤٨م عام ذلك كان وهران، مدن إحدى
والتي االستعمار، منها َحَرمنا التي القومية ثقافتنا عن بوحشية يفصلنا كان الذي السور
ضائعة، رهائن غري ِمنَّا تجعل أن وفاتنة، فنية كانت مهما أجنبية، ثقافة أية وسع يف يكن لم
القومية لغتنا ومن ثقافتنا من محرومني ُكنَّا وإذ لآلخرين. وبالنسبة وطننا، ألبناء بالنسبة
نرفع يجعلنا كان والذي ورع، بشكران الرجل هذا استقبلنا فقد الخاصة، حضارتنا ومن
القيام كان زمن يف بلدها. يف غريبة نفسها هي أصبحت والتي ثقافتنا، يُخفي الذي الحجاب
لالرتباط نعود أن عىل املقدام الرجل هذا عمل لألخطار، يعرض فيه لالستعمار بالتصدي
حوار فتح يف الحني ذلك منذ ويرشع ثقافتنا، نزع عملية عىل التغلب عىل ليساعدنا بأنفسنا
العمل يف االستعمار يستبسل وملاذا نحن، َمن بواسطتنا، ليعرف يأِت لم الحضارات. بني
يتوجه املرة هذه اكتشافه. إعادة عىل أو إتقانه عىل ليساعدنا أتى وإنما إياه، يُنِسينا أن عىل
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عن الضمادات ينزع أن يريد مسلم غري جمهور إىل اإلسالم» «وعود بكتابه جارودي روجيه
املسبقة. أحكامه من ويخلصه عيونه،

أو يهوًدا أو كانوا مسيحيني األوروبيني، إىل جارودي يتوجه إذن األخري هذا كتابه يف
الجزائر يف نرى كما اإلسالم مع رحلته بدأ إنسان حديث اإلسالم، عن ويحدثهم ملحدين،
عام ١٩٤٨م؛ عام الكربى والعربية اإلسالمية النكسة عام ويف الثانية، العاملية الحرب عقب
عىل أو األوروبي، الضمري ذلك أن أم مصادفة هي هل فلسطني. اغتيال وبداية إرسائيل قيام
الثابتَة وآراءه معتقداِته هزت وقد ظل قد والحقيقة، الحق عن الباحثة النقية بقاياه األقل
تحلَّ ولم املاليني، أهلكت معسكره، وداخل نفسه، الغرب ذلك صنع عامليةرضوسمن حرٌب
العدوانية طبيعته وإزاء مخرج، عن الطاحنة ألزمته يبحث راح قد واحدة، مشكلة للبرشية
املمتدة وهللا الكون وحدانية والوحدانية؛ باإلنسانية تحفل أخرى ميادين عن يبحث الرشسة
حياته جارودي بدأ فقد االتجاه؛ لهذا رائد وخري باحث خري جارودي فكان اإلنسان. إىل
وحني للبرشية، شامل حل عن فيه باحثًا املسيحية، من الجناح هذا يقلب راح كاثوليكيٍّا
والتاريخية؛ الجدلية واملادية املاركسية إىل ل وتحوَّ تلك، بكاثوليكيته «كفر» البحث أعياه

الحل. فيها يجد علَّه
الدكتور يذكر كما والذي اإلسالمية، بالحضارة املبكر التعلق هذا إىل لننظر ولكن
ظل لقد بالجزائر. ثانويٍّا مدرًسا جارودي كان حني ١٩٤٨م، العام إىل يرجع قرقوط
لتناُقٍض بُدَّ ال وكان بكثري، هذا بعد ما إىل الشيوعي للحزب وفيلسوًفا قائًدا بعدها جارودي
كبري حزب أمام الحقيقة عن باحثًا وحيًدا، جارودي خاضها معركة إىل يصري أن كهذا

منه. والنيل بها طعنه التي الكثرية واإلدانات له، واتهاماته منه موقَفه َل تحمَّ
اعرتاضات يهمه ال املنتهى قمة إىل يصل ومن املنتهى، قمة إىل وصل قد كان ولكنه
التي الوحيدة الفلسفة هو بل الوحيد، الدين هو اإلسالم بأن آمن قد جارودي كان البرش.
لعالقته بالنسبة معنًى يشء ولكل حياة لكل يُعطي الذي (التوحيد) اإللهية بالوحدة ت برشَّ
وربما فكرة هللا من جاعًال مجرد، واحد بإله اإليمان توحيد جامًدا، توحيًدا ليس بالكل،
فعل؛ هو التوحيد سبحانه. هللا من تخلو للوجود وحدة أو حلول مجرد أيًضا، ذلك من أقل
ليس يكون هللا، من به املوَحى بكالمه، الذي ملسو هيلع هللا ىلص الرسول من فعل الخلق؛ دائم هللا من فعل
إله هناك ليس أنه يعي إنسان لكل فعًال تجميع؛ فعل توحيد؛ فعل ولكن جملة، أو وحدة

بمبدئه. حادث وكل يشء كل يربط لحظة كل يف وأنه هللا، سوى حقيقي
إىل جارودي) يقول (هكذا النظر نلفت أن غري من اإلسالم انتشار نفهم أن لنا يمكن وال
االفرتاض ذلك عىل يدل عمل هو التوحيد فأَوًَّال النبيملسو هيلع هللا ىلص: ظهور منذ تجلَّيَا أساسيني وجهني
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ملسئولية الصلب األساس يقدم إنه بالناس، «الجربية» إىل يقود اإلسالم بأن القائل السخيف
وعليه، اإللهية؛ لإلرادة االمتثال أو التسليم يعني نفسه «اإلسالم» فاسم وحريته، اإلنسان
الحيوان أزهارها، يف الشجرة فمثًال «مسلًما»، يكون للكل، للتوحيد، ره تصوُّ يف يشء كل فإن
وباإلرادة اإللهية لإلرادة مسلمة املختلفة أشكالها يف كلها هي جماديته؛ يف الحجر نموه، يف

يحكمها. الذي القانون من اإلفالت إمكانها يف فليس اإللهية،
َكذَِلَك ﴿َقاَل الحقيقية، طبيعته بإرادته ينىس أن يستطيع الذي هو وحده اإلنسان إن
إذن مسلًما يصبح فهو ،(١٢٦ طه: (سورة تُنَْىس﴾ اْليَْوَم َوَكذَِلَك َفنَِسيتََها آيَاتُنَا أَتَتَْك
لحياته تعطي التي واملجموع التوحيد رشيعة األوىل؛ الرشيعة بتذكره وذلك باالختيار،

الرفض. إمكانية يملك ألنه تامة؛ مسئولية مسئول وهو معنًى،
قادت عقيدة اعتبار ا ِجدٍّ غريبًا سيكون قائًال) يميضجارودي (هكذا أخرى جهة من
تتجاوز ال فرتة يف العالم، نصف عىل واإلشعاع كربى حضارات أربع تجديد إىل املسلمني
تماًما هي والعمل الفكر يف الحيوية هذه منقادة. قدرية عقيدة مجرد قرن، أرباع الثالثة
نحو عىل يعيشوا أن املمكن من أنهم من التأكد إىل الناس ماليني اقتاد لقد القدرية. عكس

آخر.
كان فإذا للحياة، الجديدة الطريقة هذه عىل الدقة وجه عىل تنصبُّ الثانية املالحظة
من أوًَّال العربية الجزيرة يف الرسعة وبهذه القدرة تلك بمثل االنتشار من تمكََّن قد اإلسالم
لدىشعوبضلت الحياة معنى يحدد كان ألنه فذلك الصنيرشًقا؛ بحر إىل األطلنطي املحيط
هو التجديدات لتلك الرئييس املبدأ كان وعقيدتها. وثقافاتها مجتمعاتها وتفكَّكت الطريق
تخضع أفعال إىل تُرتَجم كانت التي العقيدة إبراهيم، عقيدة وهي أصلية، عقيدة استعادة

اإللهي. املرشوع تحقيق يف جهدها وتبذل وثرواتهم البرش تراقب نسبية أمور إىل
موىس رشائع نفسه، هلل رسل أنهم عىل التوراة أنبياء بصدق يعرتف الكريم القرآن كان
مبادئها يف اإلسالمية العقيدة جارودي رأى كيف اآلن لنرى هللا، كالم كان يسوع وإنجيل

الخمسة. األساسية

اإللهية بالوحدة برشت التي الوحيدة الفلسفة اإلسالم

بأكمله الكون إذ هللا؛ رسول ًدا ُمَحمَّ وأن هللا إال إله ال أن بشهادة بالعقيدة الجهر فأَوًَّال:
إن ورموز. «إشارات» شكل عىل النسبي يف املطلق يتجىل إذ معنًى؛ يتخذ الطريقة بهذه
بُْع السَّ َمَواُت السَّ َلُه ﴿تَُسبُِّح هلل تجلٍّ هم ظهور، هم القرآن، ككالم تماًما والبرش، الطبيعة
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َكاَن َُّه إِن تَْسِبيَحُهْم تَْفَقُهوَن َال َوَلِكْن ِبَحْمِدِه يَُسبُِّح إِالَّ ءٍ َيشْ ِمْن َوإِْن ِفيِهنَّ َوَمْن َواْألَْرُض
.(٤٤ اإلرساء: (سورة َغُفوًرا﴾ َحِليًما

املخلوق يربط الذي الكوني التسبيح لهذا اإلنسان من الواعية املشاركة وهي الصالة، ثانيًا:
فيك». مختًرصا كله الوجود تجد ذاتك إىل «ُعد بخالقه

وجوههم الجميع وىل وقد بها فبالقيام الشاملة، العبادة بهذه املؤمن تُريح الصالة إن
بدوائر الكعبة، إىل املحراب، إىل وجوههم يولون جميعهم املسلمون يروح مكة، شطر
إىل يرمز والوضوء مركزها، نحو تهفو التي للقلوب الواسع االنجذاب بهذا املركز، متحدة
يشوب أن يمكن ما كل االغتسال بهذا منه مستبعًدا األصلية، الطهارة إىل اإلنسان عودة

الصادقة. مرآته يصبح وبهذا هللا، صورة كدر بأي
بالنسبة اإلنسانة حرية تأكيد اليومي، الحياتي لإليقاع طوعي إيقاف وهو الصوم، ثالثًا:
كان لو كما فينا جائع هو من بوجود التذكري هو الوقت نفس ويف ولرغباتها، «أنا» لل

واملوت. والجوع البؤس من انتزاعها يف املساهمة يجب أخرى بذات تذكريًا
شكل أخذت الداخلية العدالة من نوع هي وإنما تسوًُّال، أو إحسانًا ليست الزكاة رابًعا:
أنهم بمعنى فعالة، إرادة ذوي املؤمنني من تجعل بطريقة ملزمة وهي املؤسسة،
التذكري هي والزكاة أنفسهم، داخل البخل وعىل األنانية عىل يتغلبوا أن يستطيعون
عىل فيه يترصف أن يمكنه ال الفرد وأن آخر، يشء كل شأن شأنه هلل غنى كل بأن الدائم

جماعة. يف عضو هو إنسان كل إن إذ هواه؛
وإنما فحسب، األمة عاملية يجسد ال الذي الحرام هللا بيت (مكة) هللا لبيت الحج خامًسا:

ذاته. مركز نحو الداخلية الرحلة حاج كل داخل يف يحيي هو
من املزدوجة الحركة هذه هي مظاهره، جميع يف اإلسالم، يف املحورية فاملسألة
هلِلِ إِنَّا ﴿َقالُوا املسلم قلب يف وانقباًضا انبساًطا اإلنسان، إىل هللا وعودة هللا، نحو اإلنسان

.(١٥٦ اآلية البقرة: (سورة َراِجُعوَن﴾ إَِليِْه َّا َوإِن
والسالم) الصالة (عليه النبي أسس الكربى التوحيدية اإلسالمية األسس هذه عىل
لدى الدم بروابط فقط متحدة قبلية جماعة ليس فهو قبل، من البرشية تعرفه لم نموذًجا
للعبادة، الفرعي باملعنى «أمة» ليست كذلك الحرضيني. باألرضلدى مقيدة أو ل الرُّحَّ البدو
معطيات ليست إنها بمعنى وتاريخ، ولغة وسوق وطن ووحدة أرض وحدة عىل مرتكزة
هللا. تعاليم من مشرتكة تجِربة عىل مبني مجتمع ولكن تاريخية، أو عرقية أو جغرافية
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السلطة أن األوىل الركيزة أساسيتني: ركيزتني عىل سياسيٍّا املدينة مجتمع ارتكز وقد
الثانية الركيزة نسبية. سيادة مجرد اجتماعية سيادة كل يجعل الذي هو وأنه وحده، هلل
وقت يف يزول وهكذا والناس. هللا بني وساطة أية تستبعد التي تلك الشورى، ركيزة هي
عىل إلًها الزعيم أو الحاكم من ويجعل السلطة عىل القداسة يضفي ُمطلق استبداد أي واحد
جارودي) يقول (هكذا أعني الغربي؛ بالشكل الديمقراطية يلغي الوقت نفس ويف األرض،
وال نفيًا ليست الحرية أن ذلك اإلحصائي؛ أو الكمي، أو الفردي، بالشكل الديمقراطية

اإللهية. لإلرادة إنجاز لكنها عزلًة،
التحديد، وجه عىل النقطة، هذه يف جارودي لنناقش قليًال نتوقف أن نستطيع وهنا
غربي كرجل هو ربما جارودي، ينص كما فردية ليست الغربي النسق عىل فالديمقراطية
لجارودي نقول أن نستطيع هنا ولكننا الحرية، وتلك الديمقراطية هذه من شبع قد النشأة
فلكي الغربي؛ شكلها يف الديمقراطية وبني اإلسالمية الشورى بني مطلًقا تعارض ال إنه
األفراد ماليني من املكونة املجتمعات يف — بُدَّ ال استشاريٍّا» أو «شوريٍّا مجتمًعا تضع
فاالنتخاب ولهذا تختار، التي هي واملجتمعات والشعوب تستشريها، نخبة تختار أن —
مع شوري، أو نيابي مجلس أي «الختيار» الوحيدة الطريقة هو ورضورته، وحقه، هنا،
وانتخابات اختيارات الغربي مجتمعه خالل من شبع الذي جارودي لرأي الكامل احرتامنا
يعج الراشدين الخلفاء وحكم املدينة مجتمع عدا فيما اإلسالمي الحكم ظل بينما وحريات،

الفرد. وحكم باالستبداد
وإن هلل، ملك هي ملكية كل كانت إذا إنه جارودي: فيقول بامللكية، يتعلق فيما ا أمَّ
هو للملكية والنبوي القرآني التصور فإن االنتفاع، حق إال بعمله منها ينال ال إنسان كل
امللكية ليست اإلسالمي، الحق ففي البورجوازي)، التصور (أو تماًما الغربي التصور عكس
مرصودة اجتماعية وظيفة هي وإنما الجماعة، صفات من وال الفرد صفات من خاصة

باملعروف». «األمر ال يف اإللهية اإلرادة مقتضيات لتلبية
والتسامي وجماعاته، بأفراده التسامي هو األول هدفه اإلسالمي املجتمع أن ذلك
لخلق يقدمه أن اليوم اإلسالم يستطيع الذي اإلسهام هي املسلمة املتسامية والجماعة
بالفردية الجماعة وتدمري منه السمو استبعاد جعل عالم يف إنساني وجه له مستقبل
تُعاش أن يمكن ال حقيقة الراهن الوضع من خلق بحيث النمو من جنوني نموذج وسيطرة
تصور إىل يستند االجتماعي) الَعقد (يف روسو جاك جان كان يحياها. اإلنسان يستمر أو
من إال واالجتماعي الجماعي االندماج تخيل النهاية يف يستطيع يكن ولم للفرد، مجرد
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برملانات هيئة عىل امللموسة التاريخية أشكالها ظهرت التي العامة» «األفراد أسطورة خالل
الروماني الفردي تعريفها قاده فلقد للملكية، بالنسبة النحو هذا عىل األمر وكان وأحزاب،
مصلحته يف فرد كل اجتهد إذا بأنه قائلة مزعومة، عام» «صالح نظرية إىل البورجوازي

يتحقق. سوف العام الصالح فإن الشخصية
«الليربالية ولدت التي االجتماعية االضطرابات من قرنني انقضاء من بُدَّ ال وكان
الليربالية وكذلك العام»، «الصالح مع أبًدا تتفق لم التي الرأسمالية» أي االقتصادية،
«االشرتاكية» ب املوصوفة التجارب فإن العامة، اإلرادة مع أبًدا تتفق لم التي السياسية
عالم شيوعي أو اشرتاكي حزب أسطورة الليربالية، محل حلت التي جارودي) يقول (هكذا
وهي املستقبل، رسول إنها يُقال عاملة طبقة باسم اإللهية العناية من ومرسل يشء بكل
من تتمثل أن يمكن فال وهكذا مستقبلها. يف وال حكمها كيفية يف أبًدا تُستَرش لم طبقة

عام. صالح أو عامة إرادة أية الحزب
اإلسالم: وعود أو وعد كتابه يف الرجل يقول

التاريخية اإلسالمي املجتمع منجزات جميع اعتبار إىل ُمطَلًقا نسعى ال إننا
وجميع األزمنة لجميع صالحة ترشيعات استنباط يف الرغبة أن نعتقد بل مثالية،
َرُسوٌل ٍة أُمَّ ﴿َولُِكلِّ بقوله: القرآن به نزل ما ضد هو ُمنزَّل نص من الشعوب
اآلية يونس: (سورة يُْظَلُموَن﴾ َال َوُهْم ِباْلِقْسِط بَيْنَُهْم ُقِيضَ َرُسولُُهْم َجاءَ َفِإذَا
َ ِليُبنَيِّ َقْوِمه ِبلَِساِن إِالَّ َرُسوٍل ِمْن أَْرَسْلنَا ﴿َوَما أيًضا: دقة أكثر وبصورة ،(٤٧

.(٤ اآلية إبراهيم: (سورة ﴾… َلُهْم

عرصنا مشكالت يحل كيف عرف وإنما ماضيه، عند اإلسالم يتجمد لم حيث واليوم
يكون ال ولألجداد، وللسلف للرتاث، اإلخالص عىل البقاء أن متذكًرا املدينة، مجتمع بروح
إىل يتجه حني فالنهر الشعلة، بنقل بل جوريس، لتعبري وفًق موقدهم، من الرماد بنقل
فيكون هذا يفعل أن اإلسالمي املجتمع استطاع إذا البحر، ملنبعه وفاء هذا يفعل إنما البحر
للمجتمع شاملة بصوره وإنما املسلمني، أجل من فقط ليس — لنفسه يشق أن استطاع قد
وإنما الغربية، الفردية وال الوضعية العلمانية أبًدا تشملها ال اشرتاكية آفاًقا — كله اإلنساني
التسامي األمل: شعلَة املدينة مجتمع يف بَعثْت أن لها سبق التي األساسية القيم تخصها

واملجتمع.
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يُْسلم بأن انتهى الذي الرأي ذلك الحنيف، إسالمنا يف جارودي لرأي عام استعراض هذا
احرتام إال نملك ال النهاية يف ولكننا نتفق وقد معه نختلف قد جارودي. رجاء نفسه ي ويَُسمِّ
بمسيحيته وسما ومثالبها، عيوبها عىل فثار حضارته واحرتم به، وفكر عقله احرتم رجل
جاء ما عىل يصدق اإلسالم جاء ما وبمثل جديد، ثوب يف وثنية أو تعددية تكون أن عن
إىل بها آمن التي املسيحية من تطوره يف ا ِجدٍّ طبيعيٍّا الرجل كان فقد واإلنجيل؛ التوراة يف

إليه. انتهى الذي اإلسالم
الوصف. عن يجل ا حقٍّ يشء فإنه خاصة وبالعرب عامة باملسلمني اإلسالم فعله ما ا أمَّ
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السلسلة؟ تلك كتبت ملاذا

«وعود جارودي كتاب تقدم أن اخرتت بالذات ملاذا وخطابات، بتليفونات كثريون، سألني
لإلسالم؟ رؤيته وعن إسالمه، وعن عنه تتحدث وأن اإلسالم»،

لإلسالم؟ «عودة» لل دفعني تفكريي يف تحول يل حدث وهل
الناس نقسم أن عىل األخرية الفرتة يف درجنا فقد األسئلة، أستغرب لم أني والحقيقة
… يساري أو ليربايل أو علمي أو علماني أو خارج أو مارق وقسم اإلسالم، مع قسم قسمني:

كله. هذا ضد اإلسالم وكأن
األطباء نقابة عقدتها التي الشهرية الندوة تلك رثاء، ابتسامة عىل دفعني ملما إنه بل
الفتاح عبد الدكتور العمر وزميل صديقي وراءها كان قد أنه وأعتقد والعلمانية، اإلسالم عن
يف ِجدٍّا نشيًطا ُعضًوا وشاهدته الطب، كلية إىل الثانوية دمياط من زاملني الذي شوقي
أن إال السبل، اختالف ورغم دراستنا. من النهائية السنوات يف ونحن املسلمني اإلخوان
من عظمى نخبة ومعه شوقي الفتاح عبد أصبح حني حتى متفقة، دائًما كانت غاياتنا
يكن ولم النقابة. إدارة مجلس أعضاء كل تقريبًا هم الديني التوجه ذوي الكرام األطباء
هذا ينشط أن غريبًا يكن لم وأيًضا للنقابة، ا عامٍّ سكرتريًا الفتاح عبد يُنتَخب أن غريبًا

الندوة. بتلك بدأه الذي النشاط
للعلمانية ا ندٍّ يوضع فيه اإلسالم أصبح وضع إىل وصلنا قد ألننا رثاء؛ ابتسامة أقول

العلم. ضد اإلسالم كأن أو اإلسالم، ضد العلم وكأن ضدان، وكأنهما العلمية، أو
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سوء من األخرية، أيامنا يف خاصًة باإلسالم، حاق ملا مدخل سوى ليست املقولة وتلك
… وإفقار وتحديد تأويل

يف وربما الثالث، العالم يف القومية الوطنية الثورات من كثريًا النكسة أصابت منذ
الدعوة عن كبديل بها ونودي بشدة، اإلسالمية الدعوة برزت خاص، بشكل اإلسالمي العالم
يهتفون عليا مهنية نقابة يف النقابيني شباب بأذني سمعت حتى والوطنية، القومية إىل
إسالمية، وطنية، ال قومية، «ال تقول: هتافات الديني، التوجه مرشحي لتأييد مظاهره يف
القومي أو الوطني وكأن والوطنية، للقومية وضد نقيض العظيم اإلسالم وكأن إسالمية.»

لإلسالم. عدوٍّا أو نقيًضا بالرضورة يكون أن بُدَّ ال
حالنا، يف اإلرسائيلية، األمريكية الحضارة رأسها وعىل الغربية، الحضارة تََدْعنا ولم
واإلسالمية العربية الشعوب بها تمر التي الفكرية املحنة أدركت شديد بذكاء ولكنها
وكفاح ثورة دين من اإلسالم به تحيل «إسالمية» مفهوم األخرى هي ترسب أن فحاولت
مزاولة دين اإلسالم أن عىل يركز دين إىل (االستعمار) الحديث الكفر وضد الظلم، ضد
مهزومون أننا باعتبار املسلم الفرد عاتق عىل ظلم من بنا يحيق ما يضع ودين فقط، عبادات
وأحسنوا لنا مكروا أعداء هناك ألن ليس وأبًدا اإلسالم، حقيقة عن ُزغنا ألننا ومدحورون
تكنولوجية وابتكارات اخرتاعات من إليه وصلوا ما بأقىص واستعانوا مكرهم وأجادوا
من بتجريدنا يُطاِلب اإلسالم عن مفهوًما وليشجعوا ناحية من الهزيمة بنا ليحيقوا وعلمية
جاهلة غنيمة له لنكون واالبتكار، والفن والفكر الذكاء من والتقدم، العلم من األسلحة، تلك

سهلة.
شبابنا، صفوف يف تماًما محدود مفهوم تغلغل األخرية السنوات خالل من رأينا ثُمَّ
املرأة زي عىل يركز لإلسالم مفهوًما فعًال أشاع من مهنيينا من كثرية قطاعات وحتى
وانترصنا الشيطان، هزمنا هذا فعلنا إذا وكأننا للرجل، السعودي أو الباكستاني والجلباب

أعدائنا. وعىل تخلفنا وعىل ظروفنا وعىل أنفسنا عىل
إسالميٍّا ليكون حكمنا ينقص ما إن تقول عليا صيحة يف جميًعا األصوات تتحدث ثُمَّ
اإلسالمية، بالرشيعة تمسكنا عدم هو واالنحالل السوقة فينا ويشيع يضيعنا وما رشعيٍّا،
الجزء أن وجدت املقولة هذه يف ناقشتهم فإذا مشاكلنا، لكل الكامل الحل تطبيقها يف وإن
وشارب والزاني السارق عىل الحدود إقامة هو الرشيعة تطبيق من عليه يركزون الذي
السم ووضعنا ليل، فتاة رجمنا وإذا نمريي، فعل كما أياٍد بضع قطعنا إذا وكأننا الخمر،
وعاش مشاكلنا جميع انحلت واملسارح، والسينمات الفيديو محالت وحرقنا الخمر، يف

والوئام. والود الحب آيات عليه ترفرف سعيًدا مؤمنًا مجتمعنا
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هي ولحكمهم للوالة املعارضة أن يعترب اإلسالم باسم يتحكم الذي الحكم رأينا ثُمَّ
حرب شن وأن الحل، هو النار وإطالق بالشنق املعارضني من الخالص وأن البالء، أس

الجنة. إىل الطريق هو الجانبني من اآلالف بمئات الشباب فيها يموت رضوس
كثرة أدق وجه عىل أو اإلسالمية الدعوات من كثرٌة الساحة يف ُطرحْت آخر؛ بمعنًى

وَزيْف. باطل دونَه وما اإلسالم وحَده هو أنه منها كل يزعم التي الدعوات من
األحادية النظرة يف تشرتك فهي واحد، يشء يف تشرتك الدعوات تلك كل كانت وإذا

العظيم. لإلسالم تماًما الضيقة

أقول كنت دفًعا. لها أستطيع ال حقيقة تحرضني كانت كله هذا وأقرأ وأرى أسمع وأنا
يتشفى أن من وأجل وأعظم أكرب فهو العظيم؛ اإلسالم هو هذا يكون أن يمكن ال لنفيس
تكون أن من وأشمل والعقاب، القمع هي أداته تكون أن من وأعظم مخطئ، أو سارق يف
التي الدرجة هذه إىل يضيقوه أن من ا ِجدٍّ بكثري وأوسع الحدود، تطبيق فقط هي رسالته
يف ُكِتَب كتابًا كان وإال وحدهم، رأيهم إال يسمعون أو يرون ال متعصبني دين إىل تحيله
أستغفر — أبًدا صالًحا ليس قرآن وكأنه حينها، يف مطروحة كانت قضايا عىل لريد حينه؛

ومكان. زمان كل يف للتطبيق — هللا
عىل وُرحت لجارودي، الكتاب هذا يدي يف وقع أْن — الحرية هذه يف وأنا — وتصادف
الذي الغربي املفكر ذلك وعقل قلب إىل الشامل باإلسالم اإليمان ترسب كيف أتأمل مهل
إسالًما لنا يقدم لإلسالم برؤيته ولكنه فقط، يُسلم ولم أسلم، أن إىل متطرًفا كاثوليكيٍّا بدأ
اإلسالم والسمو، والوحدة التحرض إسالم أبعاده وبكل أبعاده كل يف مرة، ألول نراه وكأننا

الشامل. املدرك العام
للقراء. معظمها أنقل أن نفيس عىل آليت حتى تماًما الرؤيا تلك وأعجبتني

الحكم عن وبالذات إليه، ذهب ما كل يف جارودي مع لست ألنني معظمها، أقول
املسيحي بالغرب تماًما كفر أن بعد وغريه الكتاب هذا كتب قد فجارودي اإلسالمي،
الغربية بالديمقراطية حتى كفر مدمرة. خطرية حضارة إنها عنها يقول التي وحضارته

البرشية. الجماعة إرادة لتمثيل خادعة طريقة باعتبارها
وترًفا، ًما تقدُّ شبعت أن بعد الغربية بالحضارة الكفر يف عذره لجارودي يكون وقد
التي الغربية فالحضارة كفره، يف حتى وتعسف الحكم، تعسف جارودي أن رأيي ولكن
واإلفريقية، والرومانية واليهودية املسيحية من جذورها أخذت إنها نفسه هو عنها يقول
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تقدم من فيها فما كلها، سوءًا ليست الحضارة؛ هذه لجذورها، لتضيف األوان آن وإنه
يف يذكر كما كله البرشي الجنس بناه بعينها، يخصحضارة ال عام برشي تراث هو علمي
طياتها يف تحمل فدعوى بها للكفر معه يدعونا أن ا أمَّ مقبول، أمر بها هو يكفر وأن كتابه،

والفكري. العلمي لتخلفنا خطرية دعوة
اإلسالم، عن حديثه أيًضا آخذ ولكني جارودي، عىل آخذه ما فقط هو هذا وليس
واإلسالم الغرب. يف يقولون كما كدوجما أدق بمعنًى أو ككتلة اإلسالم عن يتحدث فهو
بالدولة تحققت عظمى، سماوية محمدية رسالة وأساًسا أوًَّال إنه دوجما، وليس كتلة ليس
عرش أربعة طوال سريها من كثرية مراحل يف وانتكست فقط، األوىل مراحلها يف اإلسالمية
إذ غريه؛ ويزعم نمريي زعم كما أو متخلفة منتكسة دعوة تطبيق من أسوأ يشء وال قرنًا،
لإلسالم نظريًا أجد أكاد ال اليوم اإلسالمي الحكم تطبق أنها تزعم التي الساحة خريطة عىل

متحرضحديث. إسالمي مجتمع إىل للوصول طويًال الشوط يزال وال األول، نقائه يف
يفرزوا أن هو اليوم املسلمني وواجب ليسدوجما، أيًضا واإلسالم دوجما ليست الغرب
تاريخ ويمحصوا اليوم، عالم يف لوجودهم رضوري هو ما منها ليختاروا الغربية الحضارة

عربه. كل ويستخلصوا نكساته كل ليتفادوا اإلسالمي والوجود الحكم
وامتداداتها وفلسفته لإلسالم «الرؤية» تلك هو كتابجارودي يف ا حقٍّ أعجبني ما ولكن
لقد يقول: وهو مثًال إليه انظر العبادات. وطقوس الحياة شئون من وصغرية كبرية كل إىل
الطبيعة عن انفصل وهللا، واملجتمع بالطبيعة عالقاته يف وحدة كل الغربي اإلنسان فقد
باعتبارها ملكه أنها االعتقاد هذا من انطالًقا اعتربها حيث ومالكها، سيدها أنه اعتقد التي
بواسطة احتشام وال خجل بال يعاملها راح ولهذا للخامات؛ ومستودًعا األولية للمواد مخزنًا
يف للطبيعة يعد لم يسكنونها، الذين وأولئك األرض تدمري عىل القدرة منحته تكنولوجيات
األول بخوفها اإلنساَن، الكاثوليكيُة املسيحيُة تساعد ولم إليه. بالنسبة «مغًزى» ذاتها حد
األول مفهومها عن وتراجعت اليونانية، الثنائية عىل اشتملت حني هذا بعد ثُمَّ الطبيعة، من
الحياة، مشاكل جميع عىل اإلجابة تدَّعي علمية أمام النهضة عرص منذ متتالية تراجعات

لإلنسان. الكوني البُعد بهذا االحتفاظ من منحتها تراجعات
الوحدة إىل به أدت متفاقمة بفردية الغربية مجتمعاتنا يف اإلنسان عىل ُحكم لقد
املعدمني سحقت والوحشية «السوق» اقتصاد منافسات وباتساع اآلخرين، عن واالنعزال
يف متنفًسا لنفسها تجد التي الرغبات أحط استثمارات وتكنولوجيات الذمة خربي بواسطة
من املحروم الشباب لدى سيَّما وال العنف، بالرضورة يولد النظام هذا والتسويق. الدعاية
امتالكها. عىل القدرة يده يف يجد ال الوقت نفس ويف امتالكها يف الرغبة يلقنونه التي األشياء
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الغربي املجتمع عىل وثورة سباب قصيدة ليسسوى هذا جارودي كتاب أن نرى هكذا
جارودي: يقول إذ ثورته؛ من تَسَلم لم اإلنسان حقوق حتى إليه. ينتمي الذي

حرية تبدأ حيث تقف «حريتي أن عىل يؤكد واملواطن اإلنسان حقوق إعالن إن
الحرية إن الخاصة. لحريتي رشًطا وليست فاصل حد إذن اآلخر اإلنسان فحرية اآلخرين»؛
هذه ملثل بُدَّ وال ومحفوظة، و«مطوية» «مسجلة» «امللكية»، من خاصة حالة النحو هذا عىل
التي اللحظة تأتي أن إىل الجميع، ضد الجميع لحرب تعده أن من الحرية تملك يف الفردية
دور يربز حيث الشمولية إىل أي تماًما، عكسها إىل الخاص منطقها بحكم فيها تتحول
للدولة خدم إىل اآلخرين كل ويحول لها رمًزا ويصري منترصة مجموعة فيه تتجسد فرد
يف منوالها عىل نشأت التي املجتمعات (وتلك الغربية مجتمعاتنا إن للطبقة. أو للحزب أو

النمل. وشمولية الغاب فردانية بني قرون أربعة منذ تتذبذب تنفك ال الثالث) العالم
والعقيدة، السياسة يف والتعدد والثالثيات الثنائيات يرفض إذ اإلسالم، أن حني يف
أو إلهي، هو ما بكل ويبرش التسامي، وبني ككل املجتمع بني فيها انفصام ال بصورة يربط
مسألة معرفة وكل ملكية وكل سلطة كل يجعل والسلوك الحكم من بنمط أصح وجه عىل
يف يعيش فاإلنسان عليها. وتسمو تتجاوزها التي األساسية القاعدة إىل بالقياس نسبية

به. التسامي عىل أيًضا وإنما فقط تغيريه عىل ليس القدرة يملك عالم

كثري يف بهرني أنه الحق بل أعجبني، ألنه جارودي؛ كتاب أقدم أن حاولت لقد فأقول أعود
َعَربَ غربي مفكر فوصول سهًال، يكن لم إليها جارودي وصول أن مع وجزئياته، أجزائه من
وسموه الحنيف اإلسالمي بديننا االعرتاف إىل واالعتقاد الفلسفة يف الغربية التجاِرب بكل
من الهائلة الغابة هذه وسط اليوم مسلم يصل أن رأيي يف منه وأصعب سهًال، أمًرا ليس
يف نكون حينذاك وربما نفسه. اإلسالم حقيقة إىل اإلسالم، لفهم األفق املحدودة الدعاَوى
عىل عيبنا هذا وليس رسالتنا. حقيقة لندرك أهلهم؛ من وشاهٍد محايدة رؤية إىل حاجة
إنساَن تُقنع ال أقواًال الصفراء الكتب بطون من يستخرجون من عيب هو إنما حال أية
لكي أنه يتصور الطريقة بهذه إذ وأحاسيسه؛ تفكريه طريقة مع تتالءم وال العرص، هذا
مسلًما يكون أن ا أمَّ َجيًِّدا. متخلًفا — باألصح أو — يكون أن عليه َجيًِّدا مسلًما يكون
الكتب أصحاب نظر يف كربى جريمة فتلك ًقا، خالَّ مبتكًرا مثقًفا متعلًما مدرًكا واعيًا متقدًما

الصفراء.
اإلسالم. يف «امللكية» يف الفيلسوف هذا رأي مثًال ُخذوا نظري، وجهة تدركوا ولكي
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اآلية البقرة: (سورة اْألَْرِض﴾ ِيف َوَما َمَواِت السَّ ِيف َما ﴿هللِ الكريم: القرآن يف جاء يقول:
.(٢٨٤

للملكية التصور أن ملسو هيلع هللا ىلص النبي أسسه الذي املدينة مجتمع من انطالًقا يتضح هذا ومن
تُعترب الروماني الحق ففي للملكية. األصل الروماني الغربي للتصور نقيض إىل يقودنا
املبدأ وهذا االستعمال». سوء حق حتى وأحيانًا واإلرساف االستعمال «حق هي امللكية
املالك يََهب إنه الرأسمايل. االقتصادي النظام وكل نابليون قانون األساسيف الرئييسيشكل
كان ولو حتى يملكه، ما — يعاَقَب أن دون — ر يدمِّ أن يستطيع فهو حقيقيٍّا؛ «إلهيٍّا» ا حقٍّ

لحياته. عنها غنى ال ثروات من املجتمع يحرم هذا بترصفه
إىل بنسبتها نسبية اإلسالم، يف فامللكية النظام، هذا بشدة يعارض اإلسالمي والتصور
وظيفة هي وإنما الدولة أو الفرد حقوق من ا حقٍّ ليست أبًدا وهي هللا، إىل والرجوع السمو
ملكيته؛ عن حساب تقديم دولة، حتى أو جماعًة أو فرًدا كان؛ أيٍّا املالك وعىل اجتماعية،

عنها. املسئول املدير فهو
حاجة يف يكون ال ما بل إليه، بحاجة هو ما املرء يأخذ أن يف ليست اإلسالم يف والرسقة
تعاىل: كقوله األموال؛ يكنز الذي يلعن بل الكراهية، يظهر ينفك ال الكريم والقرآن إليه.
وقوله: … أَْخَلَدُه﴾ َماَلُه أَنَّ يَْحَسُب * َدُه وََعدَّ َماًال َجَمَع الَِّذي * لَُمَزٍة ُهَمَزٍة ِلُكلِّ ﴿َويٌْل
ُحبٍّا اْلَماَل ﴿َوتُِحبُّوَن وقوله: … َفأَْوَعى﴾ ﴿َوَجَمَع وقوله: … َواْستَْغنَى﴾ بَِخَل َمْن ا ﴿َوأَمَّ

ا﴾. َجمٍّ
أو باإلرث أو بالعمل املكتسبة الشخصية امللكية بحق أيًضا يعرتف اإلسالم أن إال
األرض «مالك يقول: نبوي حديث وثمة امللكية. يف رئيسيًا دوًرا يلعب العمل ولكن بالهبة،
جيد»: «شارل يقول السيايس» االقتصاد يف «دراسة كتابه ويف عمله.» فيها وضع من هو
مبدأ فإن هذا ورغم فيها. يكدح ملن إال لألرض فردية ملكية يقر ال اإلسالمي الترشيع إن
ذكره الذي ذلك … يملكهم يشء وال شيئًا يملكون ال أنهم األسايس اإلسالميني املتصوفني

الندوي. الحسن أبو

عنقه َيلِّ ومحاولة الغربي، مجتمعه عىل غربي مفكر ثورة هذا جارودي كتاب اعتربنا وإذا
لنا يثور وحديث، جديد إسالمي مفكر إىل نحن حاجتنا أشد فما حقيقته، عىل إسالمنا لريى
يقبلها رؤية لنا ويقدم اإلسالم، باسم الساحة مألت التي املسميات تلك كافة عىل وباسمنا
ليقبلها! ونفسيٍّا وحضاريٍّا فكريٍّا التخلف عىل نفسه يجرب أن دون وقلبه ِمنَّا اإلنسان عقل
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أكثر املرتامي الشاسع اإلسالمي عاملنا يف اليوم وأصبح غريبًا، اإلسالم بدأ لقد أجل،
اإلسالم بخناق يمسك أن منها كل يحاول التي الضيق الشديدة الدعاوى بتلك غربة
الجميع، ويفرضعىل الضيق، شديد ضيق نطاق داخل ويحرصه ويجتزئه ويبرته الحنيف
— والرصاص وباملشانق أخرى، أحيان يف والكرابيج وبالهراوات أحيانًا، بامليكروفونات
والداعون الدعاة ينزلها أن مفروًضا وكان البرش، يتلقاها دعوة أعظم باسم — للهول يا

وسالًما. برًدا قلوبهم عىل
بهم. كفيلون فنحن اإلسالم أعداء ا أمَّ اإلسالم، دعاة بعض من ارحمنا إلهي، يا
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اإلسكندرية، يف العيد قضاء قررت الحرارة، ملتهب حار، فطر بعيد ُمنذًرا القاهرة قيظ اشتد
ساعات خمس يف الصحراوي بالطريق السيارة يف املسافة قطعنا أننا درجة الحرارة بلغت
التي املعطلة بالسيارات حافلة الطريق جوانب كانت ثالث، أو ونصف ساعتني من بدًال
اللتقاط الشواطئ تجاه رهيب مزدحم زحف يف والناس عجالتها، فرقعت أو ماؤها تبخر

ريح. فيضة أو بحر نسمة
وقضينا فيه. نُزرها لم كامل عام بعد لها يُرثى حالة يف اإلسكندرية يف شقتنا كانت
املضنية الجهود عن أحدثكم أن أستطيع ولن عام. عمره برتاٍب رة معفَّ مغربة عيد ليلة
فأنا والحنفيات، املواسري من الشتاء أفسده ما يُصلحون أو الشقة ينظفون من عىل للعثور
أخريًا عليه عثرنا الذي السباك الشاب هو كان واملوضوع مبارشة، املوضوع يف الدخول أريد
«أسطى» كان القدامى، «األسطوات» سيماء عليه ليست هادئًا شابٍّا كان تلف، ما إلصالح
ي ويسمِّ إال العمل حركات من حركة يبدأ إن ما أنه والحظت فوًرا. العمل يف انهمك بلديٍّا،

ويتربك.
بها تحفل التي اإلسالمية الجماعات من ا إمَّ أنه ألدرك كثري ذكاء إىل حاجة يف أكن ولم
فجأة وجدته أمره يف محتار أنا وفيما املسلمني. اإلخوان من ا وإمَّ بالذات، اإلسكندرية مدينة
والحقيقة الفقر»؟ وفكر الفكر «فقر بكتابك تقصد كنَت ماذا يوسف، أستاذ يا يسألني:
شكًرا — كان لو وحتى وهلة، أول من عرفني قد أنه أعتقد أكن فلم ِغرَّة؛ عىل أخذني أنه
«فقر كتابي عن سمع قد مثله صنايعيٍّا أن أعتقد أكن فلم شكيل عرف قد — للتليفزيون
حول حدثت التي بالضجة العام الرأي قراء بعض عرف قد ربما الفقر»! وفكر الفكر
حول األخبار جريدة يف خربًا اإلسالمية الجماعات صحفيي من صحفي نرش حني الكتاب
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املبالغة إىل يلجأ أنه باعتباره الشعراوي متويل محمد الشيخ فضيلة بها ُوِصَف جملة
راسبوتينية. بطريقة ومشاهديه مستمعيه ينوم وأنه وعظه، لدروس أدائه يف والتمثيل

تقعد! ولم الدنيا وقامت
أبًدا. أغريها أن أستطع لم عادة يل وأنا

أن النارش عىل أشرتط ولهذا الطبع؛ قبل كتبي «بروفات» مراجعة عىل أقدر ال فأنا
سلًفا. املصحح األصل عىل الكتاب مراجعة عن املسئول هو يكون

متويل الشيخ إىل ومنسوبة فعًال مذكورة العبارات هذه فوجدت الكتاب إىل وُعدت
نُرشت مقاالت مجموعة كان والكتاب املذكورة، املقالة أصول إىل ُعدت وحني الشعراوي،
فيه، يل حيلة ال مطبعي عبث أو خطأ هو إذن العبارات؛ تلك فيها أجد لم كلها، باألهرام

القراء. أيدي وبني السوق يف أصبح قد والكتاب
كتابه يف كلمة كل عن مسئول الكاتب إن إذ املطبعي؛ الخطأ هذا عن اعتذاًرا ونرشت

خطأه. ليس إيرادها يف الخطأ كان لو حتى
مرص يف العام الرأي وإثارة النار يف النفخ الدين باسم املهيجني من كثري نفر وحاول

كربى. مشكلة وكانت ضدي، املسلمني بالد وكل
بعض يل كان لو فحتى شك، ذلك يف ما كبري خطأ املطبعية والفلتات األخطاء هذه
فإن دروسه الشعراوي متويل الشيخ بها يؤدي التي الطريقة عىل الشخصية االنتقادات
نقد كلمة ذكر من يمنعانني بالقطع كانا مريديه لشعور ومراعاتي للرجل الكبري احرتامي
عىل «فكريٍّا» يرد كان أنه إال إليه، موجًها كان وإن الحقيقة يف فاملقال لشخصه. واحدة
ا ردٍّ كان أنه رغم والتبجيل االحرتام بروح وُمشبًعا تماًما، مؤدبًا الرد وكان الشيخ، فضيلة
محمود نجيب وزكي الحكيم توفيق الكبريين واألستاذين أنا التهامنا الشيخ فضيلة عىل
الكربى َجهنم الشيخ فضيلُة أدخَلنا شديدة ببساطة هكذا والتضليل. واإلضالل بالكفر
لالرتقاء الفكر إلعمال ندعو أننا هو فضيلته رأى كما السبب والسبب؟! دمائنا، سفك وأحل
لنستخدمها الباهرة العقول تلك منحنا وتعاىل سبحانه هللا بأن والتسليم اإلسالمية، باألمة
وشمالية، وجنوبية ورشقية غربية واملعارف العلوم من قدر أكرب وتحصيل أنفسنا تعليم يف
ملكانته اإلسالمي العقل يعيد نشط، إسالمي «تفكري» خلق يف كله هذا حصيلة واستخدام
والسيايس. واالقتصادي والعسكري والتكنولوجي الثقايف الغربي الغزو نتحدى به ونقف
القرآن رشح إعادة يف الشعراوي متويل الشيخ فضيلة طريقة حول ذكرته ما كل وكان
والتأخريات والتقديمات الجمل عىل يركز لغة كعالم يرشحه أنه نظره وجهة من الكريم
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يقترص أن ولكن ورائع، جميل يشء ذاته حد يف وهذا الكريم. القرآن يف البالغي واإلعجاز
أراه كما اإلسالم، كل هو ليس القرآنية اللغة معجزة عىل اإلسالم وعظمة القرآن إعجاز
الوحي بها هبط شاملة، سماوية رسالة فاإلسالم وبصرية، رأي كل صاحب ويراه ونراه
أوضاع من جمعاء والبرشية العرب تنقذ كربى إسالمية «دعوة» به لينرش ملسو هيلع هللا ىلص نبينا عىل
شجاًعا صادًقا رصينًا عطوًفا صالًحا مسلًما إنسانًا وتنشئ الكفار، وتحارب ُمْزِريَة، وثنية
راعيًا ملصالحهم، خادًما وعشريته، بجريانه مرتقيًا الحكمة، إىل داعيًا بالناس، بارٍّا نبيًال،
أحد، واحد بإله مؤمنًا إنسانًا كله، هذا وقبل عنهم. ومسئوًال سبيلهم، يف ومضحيًا لشئونهم،

الرحيم. الرحمن العظيم الخالق له، رشيك ال
ليس الحنيف اإلسالم أن يف كثريين نظر ووجهة نظري لوجهة إيراًدا املقال كان إذن
رسالة الحقيقية رسالته إنما الخارجية، مكوناته هي الطقوس كانت وإن طقوس، دين
الجاهلية من اإلسالمية بالجماعة واالنتقال جديًدا بعثًا املسلم بعث هدفها عظمى روحية

والتحرض. والعلم واإليمان النور عصور إىل
مرض عن اإلسالمية الدعوة يف التطرف يعتنقون ممن املتطرفني بعض تربص ولكن
ويركزون العظمى، مكوناته كل اإلسالم عن يخلعون التطرف بهذا بحيث أبًدا، وليسصحة
ليبرشوا حتى خطيئة، املرأة يف يشء كل أن وكيف ثيابه، املسلم يرتدي كيف عىل جهودهم
ترتدي العيون فتحات وراء حتى بل القدم، أخمص إىل الرأس قمة من النقاب ترتدي بأن
يف املرأة ليئد جاء اإلسالم وكأن أيًضا. سوداء وقفازات طبية، كانت لو حتى سوداء، نظارة
اإلسالمية، الدعوة يف انحرافخطري فهذا ميتة، الجاهلية يف يئدونها كانوا بعدما حية ثيابها
تلك يف اإلسالم لخصنا فإذا الحنيف. لديننا خيانة ألعتربه إني بل فقط، انحراًفا ليس
نزول عند كانت كما الحياة إىل والعودة العقل وإعمال العلم نبذ إىل ودَعْونا الشكليات،
عن نزعنا قد ُدمنا ما سحًقا، ويسحقونا أعداؤنا علينا ينترص لكي دعوة فتلك القرآن،
تقدمهم يف ماضون هم بينما والسطحية للبُدائية واستسلمنا العرص، أسلحة كل أنفسنا

ا. ً تحرضُّ وحتى وثقافيٍّا وعلميٍّا عسكريٍّا علينا، بالتايل وانتصاراتهم
الذين هم واملسلمون املسلمني، إسبانيا عرب عن علومه كل أخذ قد الغرب أن مع
كتاب حتى الرتاث، هذا أوروبا أخذت وعنهم العاملي، واإلغريقي الالتيني الرتاث كل ترجموا
أول هم — املسلمني هؤالء — إنهم بل ودرسوه، ترجموه من أول كانوا ألفالطون الشعر
بُنَاِتِه قوافل وانطلقت الفلك، علوم وأنشأ املثلثات حساب علم وطور الجرب علم اخرتع من
(إسبانيا إيبرييا جزيرة شبه يف الغرب أقىص إىل رشًقا الصني من املعمورة أرجاء كل تغزو

غربًا. اآلن) والربتغال
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املوضوع. هو هذا ليس وأيًضا
هذا. من بكثري وأخطر بكثري أكرب فاملوضوع

املشكلة. هذه هي األهم مشكلته أصبحت كله واإلسالمي العربي فالعالم
اإلسالم.

أربعة نلغي وكأننا يكون، وكيف إسالمنا هي أصبحت كمسلمني مشكلتنا تصوروا!
جديد. من إسالمنا ونبدأ هذا، يومنا إىل الرسالة هبوط من قرنًا عرش

السلفية، االرتدادية الدعاوى هذه عىل ا ردٍّ الفقر» وفكر الفكر «فقر كتابي جاء وهكذا
اإلسالم، يريده ما هو هذا أن باعتبار األوىل البداوة إىل والعودة والفكر العقل بإلغاء املطالبة

الكريم. نبينا عىل رسالته تنزيل يف وتعاىل سبحانه هللا أراده وما

األوىل املرة هي تلك تكن ولم وبينه. بيني دار الذي والنِّقاش (السباك) الفتى إىل أعود
وأطوف الشهرين حوايل منذ أعتمر وأنا حتى أنني فالحقيقة النقاش، هذا فيها يدور التي
حتى السعودية يف العاملني املرصيني بأحد ألتقي أكاد ما كنت الرسول، قرب وأزور بالكعبة

راسبوتني؟ إنه الشعراوي الشيخ عن قلت أنك صحيح هل بسؤايل: يبادر
كنت فأنا معنى، وال لها أساس ال فرعية مشكلة إىل األساسية القضية تحولت وهكذا
يبرش الذي الغاشم العدوان املسلم العقل عن أذود أن املقاالت من السلسلة تلك يف أحاول

العقل. لذلك إلغاء من املتطرفني بعض به
املسلمني. حياة عىل غريبة فرتة يف أننا يبدو ولكن

واملسلمون. اإلسالم فيها ينتكس مرة أول تلك وليست
إخشيدية جذوات إىل وتفرقت الوسيطة، العصور يف اإلسالمية الجذوات فحنيترشذمت
الهدف كان ضارية صليبية حروب هيئة عىل علينا الغرب هجم ومملوكية، وفاطمية وأيوبية
الحنيف. الدين هذا وإبادة روما، يف البابوية للكنيسة الرشقيني املسلمني إخضاع منها
من تجميعه استطاعوا ما كل العرب املسلمني يف استنفرت الرشسة الهجمة هذه ولكن
وكل وفيليب األسد قلب ريكاردوس خطط أحرقت عنيفة نار يف الجذوات وتشابكت قوة،
الحرية فيه مكفولة عربيٍّا بلًدا القدس وبقيت أعقابهم، عىل مدحورين وارتدوا الصليبيني،

والعبادات. األديان لكل
الهجمة جاءتنا القديم االستعمار من واملسلمون العرب تحرر أن وبعد املرة، هذه ا أمَّ
التوحشوالهمجية بكل أمريكا، الضارية وترسانتها إرسائيل رأسرمحها الجديدة، الرشسة

الدمار. آالت إليه وصلت ما وبأحدث
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كدنا السبعينيات ويف صمدنا، ما حدٍّ وإىل أنفسنا، جمعنا والستينيات الخمسينيات ويف
وأوقعوا بيننا، من أعوانًا له وجنَّد ذكائه، كل استعمل العدو أن لوال ٧٣ حرب يف ننترص
لتنغرز البقاع إىل سورية وسحبوا واللبنانيني، الفلسطينيني بني والسنة، الشيعة بني الُفرقة

لبنان. يف الطوائف حرب لها تتأجج معركة وحل يف
تمزيًقا. مزقونا — قوميٍّا — باختصار

البطون. عىل الزحف حد إىل اقتصاديٍّا ننزف لكي برتوليٍّا؛ ذبًحا ذبحونا واقتصاديٍّا:
املتعاقبة. الضارية الصدمات هول من نفيق وأن حلوًال، له نجد أن ممكنًا كان هذا وكل

ونلتئم. وننتبه نعي نعود وأن
الوقت طول يدخرونه كانوا املبيد، السالح ضدنا، استعملوه الذي الذري السالح ولكن

نهائيٍّا. علينا للقضاء
أن مفروًضا كان أو أسلحتنا، أقوى نفسه هو السالح هذا يكون أن املضحكات وتشاء

الجدد. الصليبيني هؤالء مواجهة يف أسلحتنا أقوى يكون
الحنيف. اإلسالم

مبتكًرا. ذكيٍّا اخرتاًقا الحنيف، إسالمنا اخرتقوا أجل،
وسائل. بعدة واخرتقوه
اإلسالمية. الطائفية أولها

والحكم إيران يف «املسلم» الشيعي الحكم بني الحرب نريان إيقاد يف استعملوها وقد
حرب أفجع مهولة، طاحنة حرب — تدور تزال وال — ودارت العراق، يف «املسلم» السني

وحديثه. بقديمه تاريخنا كل يف إسالميتني دولتني أو طائفتني بني قامت
إرسائيل فيه تتعاون الذي الحد إىل النظري، منقطع نجاًحا التجِربة نجحت وحني
عن القدس لتحرر تحارب إنما أنها تذكر إيران أن مع العراق، ضد إيران مع تسليحيٍّا

«الكافرة». العراق اكتساح طريق
فتمزقت لبنان يف الطريقة وجربوا العراق، يف النظري املنقطع النجاح ذلك نجحوا حني
الفلسطينيني وبني املسلمة الشيعية أمل بني الدائرة الحرب هذه وبربكم إربًا. إربًا لبنان
كانت مهما الحنيف، اإلسالم دين بَْلَه دين، أي بها أمر هل معناها؟ ما املسلمني، الالجئني
معنًى إال يبقى ال إذن إمام؟ أو كتاب أي بها أمر هل ومذاهبه؟ ومدارسه وطرقه طوائفه
وقد األخرى. ضد الطائفة وإثارة اإلسالمية الصفوف إىل العدو تسلل هو لقيامها؛ واحد
إذا تعود ثُمَّ باألسلحة، املارونيني تغذي كانت إرسائيل أن منشق إرسائييل كاتب كتب يف ثبت
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بال وأيًضا ومشتعًال، قائًما القتال يظل أن املهم الدروز، أو الشيعة فتغذي املارونيون، قوي
أنفسهم. عىل القضاء بأنفسهم هم ويتولَّْون لبعض، بعضهم املسلمني تقتيل ليزداد سبب،

اإلسالم. باسم املسلمني لرضب الوحيد السالح تكن لم الطائفية ولكن
من الفحة حادة موجة بدأت الرشق، يف وعربي إسالمي سكني تجمع مرصأكرب يف هنا
كفرة. بأنهم مرصووصفهم أقباط حتى ملحاربة يدعو الذي اإلسالمي والتطرف التعصب
موضوعيٍّا يخدم وذلك السادات، من وبتشجيع عرص يف بدأ التيار هذا أن عرفنا وإذا
من عليها اإلجهاز ثُمَّ أوًَّال، العربي عاملها عن مرص فصل هدفهم وضعوا الذين األعداء

الحنيف. إسالمنا السالح؛ وبنفس أيًضا، الداخل
أو نعرفه لم إسالم ينشأ، جديد إسالم من نوع وكأنه مرص يف نلحظ بدأنا هنا من
إىل وراءها وتجرهم الشباب عقول عىل تستويل الدعاة من ضارية حملة قبل؛ من نعهده
الَجهنَّمية: الفتنة مرص، يف تنشأ حتى الكربى، املحمدية للرسالة الفهم أنواع أضيق هو فهم
إىل تتحول أن ا وإمَّ املسلمات، العربيات جاراتها تحارب أخرى إيران إىل تتحول أن ا فإمَّ

رضوس. أهلية حرب يف واألقباط املسلمون فيها يتناحر أخرى لبنان
درج ما وبني بينه عالقة ال مستورد بإسالم قهرها ملرص، املوضوعة الخطة هي تلك
الشافعي املذهب مرصاإلسالمية اختارت فقد ومذاهب. عبادات مرصمن يف املسلمون عليه
طبيعة يناسب باعتباره — وسطية وأكثرها األربعة املذاهب بني اعتداًال املذاهب أكثر —
الكامل التعصب عىل قائم الجديد «املستورد» اإلسالم هذا ولكن وحقيقته، املرصي املسلم
أو املنطق أو بالعمل عالقة له ما كل ضد أخرى ناحية ومن ناحية، من املسيحيني ضد

التقدم. أو العلم
فكري فراغ فيه حدث بلد يف الهشيم يف النار استرشاء املتطرف النوع هذا واسترشى
الذين املسلمني اإلخوان ودعوات تعليمات كل بتحريم السادات، عرص أثناء هائل وعقائدي
عارشتهم فلقد العلنية، وجرائدهم وتنظيماتهم رأيهم لهم يكون بأن وأطالب بل أعتقد
حادث عقب النارص عبد حكم أوائل يف معهم وسجينًا الثورة قبل الوطنية الحركة يف ُحرٍّا
ومع النفس مع وصدًقا إيمانًا حياتي يف رأيت من أكثر من كانوا أنهم وأشهد املنشية،

مسلمني. إخوانًا فعًال يزالون وال كانوا الدين،
درجٍة إىل ْت استَْرشَ واآلن السادات، وشجعها أوجدها التي اإلرهابية التنظيمات تلك ا أمَّ
داخل امَلْحُقون اليشء فهي املسلمني؛ اإلخوان إسالمية صدق يف حتى فيها تطعن أخذْت
لهم، مخ تضييق أو مخ غسيل وعمل الشباب بتجنيد تكتِف لم والتي املرصي، املجتمع
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الحكم عىل االستيالء هدفها ورشكات، وبنوك اقتصادية مؤسسات اآلن لهم أصبح وإنما
وأنهاًرا. أنهاًرا الدم َرسى ولو ملفهوماتها، املرصيني كافة إخضاع الغاشمة وبالقوة بالثورة،

املسلم. للشباب مثاًال فعًال «السباك» كان
يف الشديد حرصه فالحظت العيد، أيام ثاني نهار من ساعات لبضع ناقشته فلقد
ومعنا، زمالئه مع التعامل يف الجم وأدبه األدوات، ورشاء املحاسبة يف التامة وأمانته العمل

شاكلته. عىل املرصيني الشبان كل أصبح لو حبذا
أن أمثاله من كثرٍي مع والحوار الحديث إىل اطمأننت فقد الشاب هذا حكمني لو حتى

حقد. إذكاء وال دماء إهدار وال تكفري، وال فيه تطرف ال عادًال، سيكون حكمهم
الحد. هذا إىل وصل قد األمر دام وما

طوائف عدة وبني إسالميتني، دولتني بني وساق َقَدم عىل قائمة الحرب دامت وما
السنني. مئات عمره وكرًها حقًدا بعضها وبني بينها وكأن متناحرة، إسالمية

مرص يف متعصبة إسالمية تنظيمات خلق بهدف مستمرة الحقن عملية دامت وما
فيها. ويابس أخرض كل تقيضعىل

عدة حتى أو وحدها، إسالمية دولة كلها تحلها أن يمكن ال أموًرا كلها هذه دامت وما
كتاب. بضع أو مثقف أو بكاتب بالك فما دول،

انعقد لو حتى حر إسالمي فكري مؤتمر بعقد أطالب فإني حادثًا، كله هذا دام ما
الرشيعة، ولتطبيق لإلسالم، املفهومات هذه كل يناقش مسيحي، أو أوروبي بلد يف املؤتمر

اإلسالمية. الطوائف بني والتقاتل الخالفات تلك وكل
تعقل؛ أو عقل أي علينا يُمليه ما أبسط هو فهذا

املوسوسون، فيه َالنكشَف كهذا مؤتمٌر َجَمَعنا لو إذ
والتعصبات؛ االنحرافات أنواع كل السطح عىل وظهرت

الدواء، له نجد وأن الداء، عىل أيدينا نضع أن نستطيع فقط حينذاك
يشء كل أن إىل مسرتيحني وننام أعنتها يف تجري األمور نرتك أن هو فاملستحيل

يُرام. ما إىل سيصري
أسوأ، إىل سيئ من يصري يشء فكل

بنفسه، نفسه يحل خالف وال
خالف. أي والتذبيح القتال يحل ولن

بمسلميك. اللهم رحمتك
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صلوات نبيك عىل أمليت التي الروح بنفس وقوانينك رشيعتك تطبيق إىل ظمأى فنحن
تقتيل دين إىل الحنيف دينك بتحويل اآلن، حادث هو كما أبًدا وليس وسالمه، عليه هللا

النهار. عز يف الشمس يرى ال أعمى وتعصب وعراك،
ذلك شمس مثل ونارها، بنورها األرض تتلظى الكون ملء الشمس كانت لو حتى
إىل ليس سالم، إىل أُبنا قد ونحن علينا هللا أعاده املبارك، الفطر عيد أيام من الثاني اليوم
إنك أنفسنا. وبني بيننا سالم إلهي، يا ولكن هللا، معاذ املتوحشني أعدائنا وبني بيننا سالم

العاملني. رب يا الدعوات مجيب سميع
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املكان هذا ويف الكتاب، هذا ن أضمِّ أن — للموضوع استكماًال — مضطرٌّ أني للقراء أعتذر
هذا أن حني يف العربية، القومية ضد اإلسالم استعمال موضوع املوضوع؛ ذلك بالذات،
واالعتذار السلسلة. هذه عن الذيصدر مستفزة» «انطباعات كتاب يف نُرش قد كان املوضوع
من السلسلة هذه تتضمنه أن ا ِجدٍّ مهم املقال أن يل يغفر ما ولكن النرش، تكرار بسبب هنا

املوضوع. يتكامل حتى املقاالت
بتلك خاصة نظرية إياها؛ يشاركونني غريي كثريين أن أعتقد خاصة نظرية يل
ترسبت ومنهم وللعلماء، وللوعاظ عندنا، الدين لرجال الشاغل الهم أصبحت التي الظاهرة

العربي. الشعب جماهري إىل
الزاعقة الحارة والدعوة املسلمني، ومن أهله من اإلسالم عىل املفاجئ الخوف ظاهرة
األول الصدر يف ورعيًة ُحكَّاًما املسلمون عليه كان ما وإىل الصحيح، اإلسالم إىل للعودة
واألوحد الوحيد الحل وكأنما زمن، من كفرنا وكأننا مسلمون، عندنا ما وكأنما لإلسالم.
للرشيعة الفوري التطبيق يف هي والسياسية واالقتصادية واالجتماعية النفسية مشاكلنا لكل
جهاًزا باعتبارها البيوت داخل املرأة وإخفاء اإلسالمي الجنايات لقانون باألصح أو اإلسالمية

ودنياه. دينه عن وإلهائه وفتنته الرجل إلغواء شيطانيٍّا
كذلك يزال وال كان األمر أن وأعتقد مثًال، مرص يف ألننا املفاجئ؛ الخوف ظاهرة أقول
املرصي الفالح يزال وال مسلمني، نزال وال مسلمني ُكنَّا واإلسالمية، العربية البالد كل يف
ُسنة، وال فرض يَُفوته وال مواعيدها، يف الصالة ويؤدي املعرفة، حق ربه يعرف األمي
له توفرت وإذا رمضان، يف واحًدا يوًما — مريًضا كان لو حتى — سبب ألي يُفطر وال
وتنايسمتاعب الرب بطريق الحج يفضلون كثريون وكان يعتمر. أو يحج كان النقود بعض
قدميه عىل سائًرا الرشقية يف بلدتنا من الحج إىل ذهب شخصيٍّا جدي الثواب. ليزداد السفر؛



ضفاف بال إسالم

من بحبوحة يف نعيش الدمثة، السمحاء والطبيعة والسليقة بالفطرة مسلمني ُكنَّا ليحج.
وتجنُّب — خطايا اقرتفنا إن — مغفرته وطلب املوىل إرضاء يف بالرغبة القديم اإلحساس

عصيانه.
الشيخ توىل والتي املسلمني، اإلخوان ملرصدعوة الربيطاني االحتالل أثناء بدأت أن إىل
بنفيس وسمعتُه مساجدها، يف قريًة قريًة مرص ريف وطاف بها، التبشري مهمة البنا حسن

املسلمني. اإلخوان لجماعة فرع إلنشاء يدعو عائلتنا مسجد يف طفل وأنا
دعوة أنها باعتبارها الشباب، عند وبالذات النجاح، من كثريًا القت دعوته أن والحقيقة
والتقرب والتبتل التطهر يف إمعانًا العريق؛ السمح اإلسالم بحر من االغرتاف من مزيد إىل
يف ليس املسلمني، اإلخوان ومحارضات ندوات ُروَّاد من أصبحُت وهكذا سبحانه. هللا من
مثلما الثانوية، دراستي أثناء إليها لت تنقَّ التي املرصية املدن كل يف وإنما فقط، قريتنا
فقط ليس يبحث جيًال ُكنَّا والوفد. الوطني والحزب الفتاة مرص ندوات أحرض أيًضا رحت
عىل الجاثم االحتالل للخالصمن طريق عن أيًضا وإنما به، والتمسك اإلسالم من مزيد عن
ومطالب رغبات كل متجاهًال دكتاتوري، شبه حكًما يحكم أصبح الذي والقرص صدورنا،
ونسائي رجايل شبابي كتجمع املسلمون اإلخوان يشارك أن طبيعيٍّا وكان األساسية. الشعب
إخوانًا مًعا نعمل جميًعا ُكنَّا الجامعة، يف أصبحنا وحني الوطنية. الحركة يف ضخم إسالمي
ازدهار ولكن معارك، وبال تام تنسيق يف عاديني، ووطنيني ويساريني ووفديني مسلمني
من لهم جعلت أعضائها بني قائمة كانت التي القوية والروابط املسلمني اإلخوان حركة

واألقوى. اْلُمَعىلَّ الَقَدح الوطني الكفاح جبهة
أيًضا، اإلخوان عارض الجيش، حكم يعارض الشعب وبدأ يوليو، ثورة قامت وحني
يُكوِّنون أصبحوا أنهم إدراكه عن ناِهيَك بأسهم، اشتداد النارصمن عبد جمال خوف ولكن
الذي النطاق عىل وتصفيتهم، لهم للتصدي دفعه قتاليٍّا، عسكريٍّا جناًحا األرض— تحت —
واسع، فكري حوار يقابلها لم إذ التصفيات؛ أنواع أسوأ بوليسية، تصفية جميًعا، نعرفه
من املعتدلة الفئة النارصعىل عبد قىضجمال وهكذا واملثقفون. العلماء بها يقوم ومناقشة
دفعه والذي منهم، العنيد النفر ذلك العقيدة يضمر وبقي املسلمني، اإلخوان وقاعدة قادة

اإلخوان. قادة من ستة وإعدام أخرى واسعة اعتقاالت عملية إىل النهاية يف
الدول إىل ملتجئني هربوا الذين اإلخوان تفرق وإنما الحركة، عىل هذا يقِض لم وأيًضا
الفرصة ينتظرون منظمني، أشباه أو يزالون ال منظمني الدول، من غريها وإىل العربية
راديكالية إسالمية حركة كانت الداخل ويف صلبًا، فأحالتهم الجديدة التجِربة سقتهم وقد
السجون. داخل األسبق الجيل من التجِربة استقى الذي الجيل أيدي عىل تربَّت تنشأ، جديدة
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تمهيًدا املوقف؛ ذلك واليساريني النارصيني من ووقوفه الحكم، إىل السادات وبمجيء
من «املسلمني» هؤالء سوى يكون لن الوحيد سنده أن رأى األمريكي، بالركب لاللتحاق
سيقف الذي هو «اليمني» أن مستشاره، عثمان، أحد عثمان مع هو وتوىل والداخل. الخارج
التنظيمات فرخت الخايف الجو هذا ويف والنارصية. والشيوعية اإللحاد ضد معهم بالرضورة
جماعة كانت كما سياسية جماعة تُعد لم فهي تماًما؛ جديدة أسس عىل وازدهرت الرسية،
ومخالبه أنيابه تظهر وبدأت راديكاليٍّا، استشاريٍّا تنظيًما أصبحت وإنما املسلمني، اإلخوان
كثريًا، السادات تزعج لم التي الصورة تلك الرهيبة؛ الصورة تلك عىل الذهبي الشيخ باغتيال
جانب يف واألقباط جانب يف املسلمني استقطاب لعبة يلعب أن يستطيع يزال ال أنه وظن
اإلسالمية الدعوة إىل املرصية اإلعالم أجهزة تحول هذا وواكب االثنني. حكم ليسهل آخر؛
يف الدعاة باع إطالق الدينية، واألحاديث الكريم القرآن إلذاعة املتصلة املحطة املبهمة؛
يستطيع غطاء لصنع اإلسالمية الدعاية من نوع إلحالل نور؛ عىل ونور والتليفزيون اإلذاعة
وبالتايل ألمريكا؛ — العرب ثَمَّ وِمْن — مرص ويُسلم اليهود مع به يصطلح أن السادات

إلرسائيل.
وبالذات الناس، إىل خرجت التي املفاجئة للنَّْعرة التاريخي الرسد أمر من كان ما هذا
الرشعي بالحكم تُطالب السادات، سماها كما «الحرامية» انتفاضة أو ،٧٧ مظاهرات بعد
حكومة قيام وعمليٍّا فعًال باإلمكان أنه للمطالبني لتثبت الخميني؛ ثورة وجاءت اإلسالمي.

الرسية. اإلسالمية الجماعات وأمراء والوعاظ املشايخ يتوالها إسالمية
األسبوعيات يف إليه أرشنا الذي الجانب ذلك بأعدائنا؛ يتصل آخر جانبًا له ألن ولكن
والعروبة، العربية الوحدة وفكرة العربية القومية بقضية يتعلق الذي الجانب ذلك املاضية؛
والتي البعثية، األفكار من النارص عبد جمال استوحاها التي العربية القومية ففكرة
حل الذي الجديد االستعمار تُزعج كانت الفكرة هذه ومبًرشا، وقائًدا لها زعيًما فيه تجسدت
واإلرسائييل. األمريكي االستعمار بالتحديد أو القديم، االستعمار غروب بعد العربية باملنطقة
العربية لألرض الكاملة الوحدة عىل قائمة تارة فهي وعظيًما؛ هائًال إزعاًجا تزعجه كانت
املتعطشة العربية الجماهري عواطف فيه تلهب كان الذي الوقت نفس يف عليها، واملحافظة
مرتامي عربي شعب من املنطقة يف االستعمارية املصالح عىل وليسأخطر واالندماج. للتكتل
ويملك كاملة، وباستحقاقاته كاملة بأرضه ويطالب ووحدته، عقيدته عن يبحث األطراف،

وثروته. وبرتوله ونفسه أمره زمام
القومية فكرة محاربة يكفي ال أنه اكتشفت استعمارية عبقرية أية أدري ولست
الرئيس وفاة بعد ولكن العسكرية، واملواجهات التقليدية الجيوش بحرب العربية
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إحالل فكرة تنبت االستعمارية املحافل لدى بدأت القومية، قائد وغياب النارص، عبد
باكستان مثل بالد مع أمريكا وتجِربة خاصة العربية» «القومية محل اإلسالمية»، «الفكرة
أو باكستاني شكل عىل أو باكستاني إطار يف اإلسالمية الفكرة مع التعامل أن أثبتت
األمريكي فاإلسالم واملسلمني؛ العرب مع تماًما معركتها لها ل يسهِّ غريهما أو سوداني
إسالم والتكنولوجية؛ والعلمية الدنيوية لألرضواملطالب وليس للعقيدة فيه االنتماء يصبح
عمله وأن ورشيعته، ربه حق املقرصيف وهو املخطئ، هو أنه هي فيه املسلم مشكلة تصبح
الدنيوية مشاكله كل تَُحل وحده وبهذا طاهًرا. نقيٍّا، مسلًما، «يعود» أن هو والوحيد األوحد
ولكن التحليل، أو االفرتاض من النوع هذا الكثريون يستنكر وقد بالرضورة. واألخروية
بل إيراني، إسالمي حكم قيام ضد أبًدا يقفوا لم األمريكان أن تؤكد الثابتة التاريخية الوقائع
وذلك يهودية؛ دولة قيام يف لحجتها أدعى إسالمية دولة قيام يف وجدت نفسها إرسائيل إن
واإلسالمي العربي للعالم السياسية الخريطة تغيري إىل تؤدي املدى بعيدة لخطة تطبيًقا
أو سنية إسالمية، دول تقوم القومية أو الوطنية الحكومات من وبدًال األوسط، والرشق
الذي اإلرسائييل اليهودي النمط عىل قبطية، أو مارونية أو علوية، أو درزية أو شيعية،

والنَِّحِليَّة. الطائفية الدول تلك وأخطر وأذكى أهمَّ بالتبعية إرسائيل فيه ستصبح
املسألة لهذه وجدت لو مستندات، أية يدي تحت تكون أن ودون هذا، أجل من
البعث أو اإلسالمية، الغزوة هذه فكرة إرسائيل وبالتايل أمريكا شجعت أصًال، مستندات

عليها. الحقيقي الخطر العربية؛ القومية فكرة بها لتتجنب اإلسالمي؛
الحركات إىل املنضمني فجموع وإرسائيل؛ أمريكا تشتهي كما تمِض لم األمور ولكن
يف ووجد ُهِويَّة، عن يبحث الذي العربي الشباب من هم العلنية، أو الرسية اإلسالمية،
ُهِويَّته إىل بالوصول الهوية تلك يستكمل أن ُمحتًَّما وكان ُهِويَّته، من األكرب الجزء اإلسالم
ودخلوا والستينيات، الخمسينيات يف ُكنَّا مثلما وطنيون، شبان إذن هم والوطنية. القومية
ورغبة تضحية يقطر الذي النقي، الطاهر الربيء الدخول ذلك اإلسالمية الحركات معسكر
أن املحتَّمة النتيجة وكانت الحنيف. الدين راية وإلعالء اإلسالمية لألمة الرفعة يف عارمة
عنها، بديًال األقل عىل أو القومية، ضد اإلسالم ووضع بالنار، اللعب حاولوا الذين أولئك
املعسكر انقسام إىل أدت اإلسالمية النَّْعرة أن فصحيح أبًدا؛ حسبانهم يف يكن لم بما فوجئوا
مكاتَب يف تماًما لها ُخطِّط حرب وإيران؛ العراق بني حرب وإىل وُسنَّة، شيعة إىل اإلسالمي
الشكل مجرَّم احتكاًكا هناك أن وصحيح وبغداد، طهران عن ا ِجدٍّ وبعيًدا الهواء، مكيفِة
الشيعة مسلمي أيدي عىل الفلسطينيني املسلمني دم إهدار هدفه واملحتوى، واملضمون
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قد القومية محل اإلسالم إحالل يف الخطة أن إىل تشري الدالئل كل أن وصحيح اللبنانيني،
املسلم الدم وأن تماًما، مؤقت نجاح أنه أعتقد … ولكني تصور، كل فاق بنجاح سارت
— يدروا أن دون املؤامرة يف السائرون أولئك وغزارته لونه عىل يُفيق سوف السائل األحمر

سائرون. هم محققة كارثة أي إىل ويدركوا — ويتجاهل يدري بعضهم لعل أو
الصحيح؛ هو العكس والقومية، والوطنية اإلسالم بني أبًدا تناقض وال خالف ال
أعداء كانوا سواء األعداء، هم واألعداء وِعْرض، وثروة أرض واملسلمون مسلمون، فاإلسالم

إسالمية. تنظيمات ونحن أو قوميون، ونحن
يَُعوا وأن يدركوا أن القومية، ودعاة اإلسالمي العالم مفكري عىل أنه األمر يف ما كل
يعلمون ال وهم َحتْفها، إىل يَاه كالشِّ ُمساقون هم أين إىل ينتبهوا أن والخطة؛ الخطر أبعاد
الصيحات نطلق أن وكتابية، وثقافية وفكرية وقومية، إسالمية قيادات جميًعا، علينا أن
معركتنا تنتهي أن إىل بيننا فيما االشتباك ندع وأن املؤامرة، من محذرين الصيحات تلو

كلنا. أعدائنا مع املعركة نحسم أن بعد وخالفاتنا انتماءاتنا نصفي وأن عدونا، مع
حجة وال يفعلوه، أن األمة هذه وقادة مفكري عىل الذي العاقل الوحيد العمل هو فذلك
هو هذا إن القومي. ضد اإلسالمي أو اإلسالمي، ضد القومي والتعصب أمامه، الرتدد يف

األداء. يريده ما بالضبط
يريدون. ما واإلدراك بالوعي نفسد أن وعلينا،
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العربية والقومية

عربية؟ أم إسالمية

العربي وضعنا هو واحد، موضوع يف أكتب وأنا املاضية الفرتة طوال األمر، هذا غريٌب
العالج. هو وما وراءه، الكامنة الخفية األسباب هي وما عليه، نحن ما إىل صار ملاذا الراهن،
ولكن أبًدا، ليسصدفة لنا يحدث ما أن إىل — القارئ يذكر بُدَّ ال كما — انتهيت ولقد
أعدائنا، استغالل عىل ِبناءً تَمَّ وأنه — كلنا — ضدنا َهنْي ُمَوجَّ وتدبري، ُمْحَكمة خطة عىل ِبناءً
َقبَِليَّة نَُظم كلها أنها إىل انتهيت التي العربية النظم لطبيعة وإرسائيل، أمريكا باألحرى أو
عالقاتنا داخل اآلن املسيطرة هي التعصبية القبلية العقلية وأن ماركسية، كانت لو حتى

نريانها. يف وينفخون األعداء ويحركها يغذيها التي وهي العربية،
هذا وعىل األمر، بهذا واملهتم باملوضوع، املعنيَّ وحدي أكون أال ا حقٍّ أسعدني ولقد
فوجئت ولكني ال، أم كتبتُه ما قرأ قد البرشي طارق األستاذ كان إذا أعرف ولست النحو.
املسلمني غري من املوقف عنوانه: له، بمقال القاهرة يف تصدر التي الشعب مجلة من عدٍد يف

والعلمانية.
مقتطفات لهم أنقل أن القراء يل وليسمح البرشي، طارق الكبري األستاذ يل وليسمح
الحقيقة ألنها ولكن فقط، متفقني لسنا نحن مًدى أي إىل ليدركوا الهام؛ املقال هذا من
يحدث ولم البرشي، طارق األستاذ عن تماًما بعيد فأنا عينني؛ ذي لكل الواضحة املوضوعية
ماذا انظروا ولكن املوضوع، هذا حول أبًدا تناقشنا وال لقاء، — لألسف — وبينه بيني

وكتبتُه. سبق بما وقارنوه يقول
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فيقول: اإلسالمية، وبني الدقة وجه عىل العروبة أو القومية بني الرصاع بفكرة يبدأ هو
نقد مثار كان مما ُمطَلًقا؛ نفيًا القومية نفي إىل الهند مسلمي ألجأ قد التاريخي الظرف إن
دعاة من بكثري أدى أيًضا التاريخي والظرف نبي، بن مالك مثل كبار إسالميني مفكرين
ُمطَلًقا؛ نفيًا اإلسالمية) أو إسالميز البان (يقصد اإلسالمي الجامع نفي إىل الشام يف العروبة
الحضارية املقومات من بحسبانه اإلسالم إىل نظروا قوميني، مفكرين من نقًدا أثار مما
أن أحوجنا ما الراهنة، التاريخية ظروفنا يف ونحن إليه. للمنتمني األساسية والعقائدية

التاريخية! النسبية إطار يف وهنوًدا» «َشواًما وهؤالء هؤالء صنعة إىل ننظر
ضد العروبة استعمال حول كثرية مقاالت كتبُت أني هنا القارئ أذكِّر أن بي (يجدر

اإلسالم.) ضد واإلسالم العروبة ضد والعروبة بل العروبة، ضد واإلسالم اإلسالم
ما األخرى التجاِرب نُِعري أن املمكن من ليقول: البرشي طارق األستاذ ويستطرد
واإلسالمية، العربية الدعوتني من كل يف التوحيدي الهدف انسجم حيث اهتمام، من تستحق
النظر هذا أقام ولهذا والخصوص؛ العموم بني الخالف حدود يف بينهما الفوارق وجرت

البعض. بعضهما بني والحيوية الرتابط من قدًرا
قىض لقد السيايس؛ للجامع بالنسبة اإلسالم صدر يف حدث مما مثًال نرضب أن يمكن
عىل دولته فأقام لإلسالم؛ العقيدي االنتماء رابطة وأقام الجاهلية، العصبية عىل اإلسالم

الرابطة. هذه
تجمع وحيدة سياسية كوحدة القبيلة حساب عىل جرى لقد ذلك؟ جرى كيف ولكن،
ا، تامٍّ هدًما وهدمها القبلية الجماعة رضب بطريق يَْجِر لم ولكنه دونهم، عن وتمتنع أهلها
نزع ثُمَّ املئات، تضم وقرابة نسب عالقة هو حيث من فيها العنرصالجمعي عىل أبقى إنه بل
الجمعية العوامل يرتب أن بهذا واستطاع الجاهلية»، «العصبية أُْسِمَي الذي عنرصاالمتناع
الخصوصإىل من وتدرًُّجا ترابًطا بينهما ويُقيم بعًضا، بعُضه يغذي بل متناٍف، غري ترتيبًا
مرصتنشئ ُفسطاط — مثًال — ووجدنا الكربى. اإلسالمية الجماعة إىل يصل حتى العموم
شائعني غري متجاورين فيها يبقون ُخطة، قبيلة كلِّ لجنِد سكنية»، «أحياء أي «ُخطًطا»؛
سبيل يف واحد جهاد يجمعهم يَْحيَْون، جميًعا ولكنهم األخرى، القبائل جند من غريهم يف

التوحيد. دعوة نرش
يغري (يقصد يفيد ما فيه يكون أن أرجو العمل، ويف التفكري يف ومنهج أسلوب هذا
الكيانات من عدد بني العالقة عليه تقوم الذي ذاته وهو واإلسالمي)، العربي حارضنا
والحي، والعائلة كاألرسة الدنيا االجتماعية الوحدات من املعارص، مجتمعنا يف الجمعية
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السياسية شبه الوحدات إىل وغريها، واملهنة توجد حيث كالعشرية األكرب الوحدات إىل
الدولية كاملنظمات األوسع الوحدات إىل األم، بالدولة عالقاتها إطار يف والواليات كالدويالت

ذلك. بكل عالقة وللدولة وغريها. واإلقليمية
عىل لنعمل بينهما التنافر عنارص نتبني وأن العالقة، لهذه صيغة إيجاد نستطيع أفال

إزالتها؟
السكانية األغلبية حيث من للعروبة اإلسالمي االحتواء من الحركتني بني االتفاق ويرد
القرن حتى دامت هيمنة والتاريخية؛ والفكرية الحضارية الهيمنة حيث ومن الغالبة،
منها يُعتَرب ما وبني إسالميًة، وحضارًة فكًرا يُعتَرب ما بني تميز تكاد فال عرش، التاسع

الثانية. وخصوص األوىل عموم حيث من إال «عربيٍّا»
التي للدائرة العام اإلطار يف تتمثل ما أكثر فتتمثل الجامعتني بني االختالف وجوه ا أمَّ
كان وإذا وغريهم، العرب وتشمل العقيدة، مع تدور األوىل الجامعة إذ منهما؛ كل ترسمها
والجامعة املسلمني. سدس من أكثر يمثلون ال فهم اإلسالمية، الجنسيات أكثر من العرب
ال فالدائرتان املسلمني. وغري املسلمني وتضم العربي، اللسان مع األساس يف تدور الثانية
أوضاع حول الجدل يُثري وهذا كامًال، استيعابًا األخرى إحداهما تستوعب وال تتطابقان
أمر وهو املعنيَّتني، الجامعتني من أليٍّ وفًقا املسلمني، من العرب وغري العرب من املسلمني

أساسيني: جانبني يف توفيقيٍّا يقتيضجهًدا
واحدة، «دولة الجامعتني: بني املتبادلة العالقات يحدد الذي التنظيمي اإلطار أولهما:

إلخ.» … شعوب جامعة دول، جامعة دويل، اتحاد متحدة، واليات
الجماعات املناسبألوضاع الشكل اتخاذ دون يَُحول َعَقدي أو موقفنظري وليسثمة
األوضاع تغيري مع املناسبة التعديالت إدخال دون يَُحول أو محدد، تاريخي ظرف وأي
من واحًدا بوصفها العروبة إىل اإلسالمي التوجه ذوو ينظر أن ذلك يف واملهم التاريخية.
تحقيق مع متفق اتجاه يف يجري العربي التوحيد أن ويحسبون األشمل، انتمائهم مكونات
نضال جامع بحسبانه اإلسالمي الجامع إىل «القوميون» العرب ينظر وأن األشمل، انتمائهم
تحريرية ذاتية ويتضمن واحد، َعَقدي تكوين ذات شعوب بني يجري وتضامن تحريري
اإلفريقي بالتضامن ى يَُسمَّ ما يعارضون ال الوطنيون العرب كان وإذا للنهوض. ونزعة
أحرى فما جميًعا، هؤالء تضم التي الحضارية املوارد يف الشاسع االختالف رغم اآلسيوي،
التاريخ حيث من املسلمني، سائر وبني بينهم وشائج من يقوم ما عىل يحرصوا أن العرب
النظر وجهة من اإلسالمي العالم إىل ينظروا أن بعد من أحراهم وما الحضاري! والتكوين
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بن مالك يسميهم ممن اآلن جميعه يتكون عالم وهو الدويل! والقمع لالستعمار املكافحة
العرشين. القرن منبوذي نبي

التامة للمساواة صيغة إيجاد إمكانية أي املواطنة؛ بمبدأ متعلق الجانبني وثاني
اإلسالمية، الجامعة إطار يف وذلك الواحد، الوطن أبناء من املسلمني وغري املسلمني بني
والرببر كاألكراد العربي العالم مواطني من العرب وغري العرب بني صيغة إيجاد وإمكان
هذا يف املتبادلة التغذية بدور تقوم أن يمكن الجامعتني كلتا أن وأتصور وغريهم. والزنوج
الحركة حتى أو العربية الحركة كانت «سواء القومية للحركة التاريخي اإلنجاز إن الشأن.
املسلمني وغري املسلمني بني الرِّباط وثقت أنها يف كان العرشينيات» يف اإلقليمية الوحدية
أبناء بني الطامحة والقوى الكربى الدول من املداخلة احتماالت وأوقفت أوطاننا، أبناء من
ولصالح واملسلمني، العرب لصالح نحفظها أن يتعني خطرية إنجازات تلك الواحد. الوطن

جميًعا. ونهوضهم تحريرهم

مسلمني نكون لن ففعًال قاله، ما كل يف البرشي طارق الكبري األستاذ مع وأنا هنا إىل
أوطانًا ونقطن صالحة، وأًرسا صالحة، وعشائر صالحني، عربًا أوًَّال ُكنَّا إذا إال صالحني

واإلسالمية. القومية بني وال اإلسالم عاملية وبني األغلبية بني تعارض ال هنا صالحة.
العروبة نظرة بإلغاء تنادي التي اإلسالمية الجماعات عىل مفِحم قوي رد وهذا
نقابة يف املهندسني شباب وسمعُت حدث مثلما محلها؛ اإلسالمية وإحالل والقومية

إسالمية.» إسالمية، وطنية، ال قومية، «ال يهتفون: اإلسالمي التيار ذوي املهندسني
األول، الطابق عىل يرتكز أن قبل البيت من الثاني الطابق تبني أن تستطيع ال إنك
ليس فاملسلم وانتماء؛ ووطن أرٍض عىل مرتكز وهو إال األول الطابق تبني أن تستطيع وال
وبلد معينة وأرسة معينة وأم معنيَّ أٍب من كائن املسلم ُمطَلق، عالم يف يحيا ُمطَلًقا كائنًا
فاهلل ومهمة، وقيمة قدرة اإلسالمية للعمومية تجعل فكرة فالخصوصية معني؛ ووطن معني
لكي كله هذا عن نتنازل وأن ونمتلكها، ونحياها ونعمرها لنزرعها األرض أورثنا سبحانه
به. وأمره اإلنسان سبحانه هللا خلق ملا واضح عصيان هو إنما وقالبًا قلبًا مسلمني نكون
إنه قوله: هي البرشي طارق األستاذ كلمة يف تماًما أعجبتني التي الثانية النقطة
بني التناقضات تنتفي فسوف واألعداء؛ االستعمار محاربة أي واحًدا، التوجه دام ما
الهدف يكون أن ا أمَّ الدائرتني. بني والوئام واالتحاد الوحدة وتحل والعروبة، اإلسالمية
يؤنبها ذاته عىل املسلم وكف املسلمني من غريهم لِشيَع املسلمني محاربة هو اإلسالمية من
جوهره وترك فقط الظاهرة الشعائر عىل الدين إقامة ا أمَّ عدوه؛ وليس املذنب هو وكأنه
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ويَُفرِّقنا َعُضِدنا، ِمن ليفتَّ علينا محسوب أمر هو آخر؛ إسالم فذلك العظيم، الكفاحي
ويسحقنا. ويهزمنا ِشيًَعا،

كلمته: نهاية يف يقول حني فهو فيه، البرشي طارق األستاذ مع أبًدا لسُت الذي اليشء ا أمَّ
الوضع هو ظني يف الوجوه هذه وأهم الجامعتني، بني التنايف وجود إىل اإلشارة بقيت
الصدام ِمَحكَّ أن يل ويبدو ١٩١٩م». و«مرصية الشام» «عروبة عليه قامت الذي «العلماني»
ابتعدت ما اإلسالم من قريبة والقومية العلماني. الجانب هذا يف هو والقومية اإلسالم بني
التلفيق بطريق إال وإسالم علمانية تجتمع فال منها. اقرتبت ما عنه بعيدة العلمانية، عن
عىل تقوم ما أول تقوم اإلسالمية الدعوة وإن معناه. حقيقة غري عىل منهما أيٍّ ورصف
يف والحاكمية الرشعية ومصدر املرجعي اإلطار واعتبارها اإلسالمية الرشيعة تطبيق مبدأ
األسايس التنايف مجال هي العلمانية كانت وإذا معها. للعلمانية التنايف وجه وهذا املجتمع،
أساس عىل تقوم التي الوحدة بحركة أو القومية، بالحركة لصيقة العتبارها وجًها أرى فال
كذلك يجعلها ال األوروبي التاريخ يف القومي بالتصنيف العلمانية التصاق وإن العروبة.
غري نفرتضتالُزًما أن املقنع من وليس مختلف، وحضاري تاريخي سياق أي إىل نقلها عند
األرض نظام يفصل للحكم نمط وبني والتاريخ اللغة عىل يقوم سيايس جامع بني ُمنَفكٍّ
التنظيمات بني ُمنَفكٍّ غري تالزًما نفرتض أن املقنع من ليس أنه كما السماء. حكم عن
ونحن النظم. وعلمانية القوانني وضعية تقرر التي األمة سيادة نظرية وبني الديمقراطية
تصنيف يف القومي النموذج سواء التنظيمي النموذج نستخلص أن املمكن من أن نزعم
النظريات ذلك من نستخلص الحكم. شكل رسم يف الديمقراطي النموذج أو الجماعات
مخالف، تاريخي وسياق حضارية وقيم أخرى نظرية إطار يف نستوعبها وأن األوروبية،

ممكن. تقديري يف وهو ممكنًا، ذلك كان متى

سيدي. يا ال
التي القاعدة هو اإلسالم به جاء بما الحكم وأن ودنيا، دين اإلسالم أن تماًما معك إني
أوروبية كلمة فالعلمانية للعلمانية، تعريفك يف هنا هو معك خاليف ولكن عنها، َمِحيص ال
ولكنها السماء حكم ليست فالثيوقراطية الكنيسة؛ حكم أو للثيوقراطية الضد هي مرتجمة
لفصل هنا يستعملونها الناس بعض العلمانية، وكذلك وباباواتها؛ الكنيسة رجال حكم
تُستعمل أنها الكربى الكارثة ولكن ضمنًا، ذلك إمكان افرتضت قد وأنت الدولة، عن الدين
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نبذ أنها عىل كله، واإلسالمي العربي العالم مستوى عىل ربما بل األقل، عىل مرص يف عندنا
انتخابات من الحاكم، بها يُختار التي الحديثة الديمقراطية الطرق ونبذ ناحية، من العلم
ا أمَّ املسلم. الحاكم إليجاد وسيلة اإلسالمية البيعة نظام واتخاذ وترشيحات، واستفتاءات
عنفوانها يف اإلسالمية فالدولة العربي، العقل عىل الكربى املؤامرة أنه رأيي ففي العلم نبذ
والفلك والجرب والهندسة والطب والتجريب والعلم الدرس بأسباب األخذ عىل قامت وقوتها
اإلغريق علوم عن العرب ترجمه ما ومعه كله هذا أوروبا تلقنت ولقد والتاريخ. والجغرافيا
التي اإلسالمية ألمتنا نريد دمنا وما الحديثة، نهضتها حيث إىل منها تنطلق قاعدة وجعلته
واملعرفة، بالعلم مسلحون وأعداؤها أعداءها، تقهر وأن كبوتها من تنهض أن عنها تعلمت
أهداف من أصيًال هدًفا الحديثة التكنولوجيا ومعرفة والتعليم العلم نجعل أن لنا بُدَّ فال

أكرب. إسالمية جامعة أم أصغر عربية جامعة أكان سواء الدولة تلك
كالشعب شعب يجتمع بأن املؤمنني» «أمري واختيار البيعة نظام إىل نعود أن ا أمَّ
لم أمر فهو للمؤمنني، أمريًا ذاك أو هذا و«يبايع» الجديدة مرص صحراء يف مثًال املرصي
األقل عىل بينهم البرش، من مليونًا ٥٢ مثًال مرص يف فنحن الحديث، للعرص يصلح يعد
املؤمنني، أمري ح يُرشَّ أن يمكن أساس أي عىل أو يَنتخبون، فكيف ناخب، مليون ثالثون
طوائف من طائفتني يضم بالكاد كان الذي ِقيفة السَّ اجتماع يف وكأننا انتخابه يتم وكيف

املدينة؟! أهل
رجال يتوىل أن هو الحكم، يف الرشيعة، تطبيق إىل الدعوة هذه وراء املسترت الرس إن
تعرف ولعلك الحكم. أمَر الكنيسة رجاُل أوروبا يف َقبْلهم ِمْن توىل كما الحكم، أمر الدين
مثل اآلن وأمامنا الوسطى، القرون يف أوروبا يف الكنيسة حكم ارتكبها التي البشاعات َجيًِّدا
عىل محاسبتك أحد يملك هل إيران، يف القائم الخوميني «اإلسالمي» الحكم ورصيح؛ واضح

الكفرة. محاربة وباسم اإلسالم باسم املسلمني أرواح إهالك
الحكم، كرايسَّ الدعاة وركوب الحديثة، املدنية الحكومات الجتثاث مكشوفة دعوة إنها
أو إسالمية جامعة أي يفكك بأن كفيل وحده وهذا حق. بغري أو بحق الحدود وتطبيق

ضيقة. قومية حتى أو عربية
العربية والجامعة عنها نتحدث التي الكربى اإلسالمية الجامعة هذه من محتاجون إننا
أخذَتْها التي بضاعتنا من أوروبا حققته بما مستفيدين علمية، أسس تنظيم إىل الصغرى
ليس بإيجاد الكفيلة وحدها هي إذ ديمقراطية؛ أسس عىل أيًضا حكامنا اختيار وإىل ِمنَّا،
الصالحني. والقضاة والوزراء والنيابية الشورية املجالس ولكن الصالح الواحد الحاكم فقط
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تناقض فال اإلسالمي، والحكم العلمانية بني تكونرصاًعا أن من بكثري أكرب القضية إن
وبالحرية وبالديمقراطية بالعلم يعرتف ال الذي اإلسالمي الحكم إن مطلًقا، بينهما رأيي يف
«ال أحراًرا»، أماتُهم ولَدتْهم وقد الناس استعبدتم «متى الصني»، يف ولو العلم («اطلبوا
كيف فيه نرى ل ُمفصَّ برنامج له يُعَلن ال إنه (… بالتقوى» إال أعجمي عىل لعربي فضَل

سيحكم! الحد» وإقامة اليد قطع «غري القوانني وبأي سيحكم الذي ومن سيحكم
وبعدها الحكم، عىل االستيالء واملدعية» الدعاة «هؤالء يريدون أنهم األمر يف ما كل

يشاء. ما سبحانه هللا يفعل
هي الواضحة ترجمته أبًدا، تعيش كأنك لدنياك اعمل يقول الذي الرشيف والحديث
خري أم كله، رش هو وهل عليه، مقبلون نحن ما ودراسة للمستقبل، والتخطيط التفكري
يستطيع ما أقىص إىل به والوصول وخطرية، جادة مناقشة مناقشته املستحب من أم كله،

ومستقبلنا. حارضنا ملشاكل حلول من املسلم البرشي عقلنا
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العرب، الُحكَّام كبار أحد مع خاصة شبه جلسة يف واملثقفني الُكتَّاب من مجموعة ُكنَّا
فوجئنا املوضوعات، طرق وبوادر والرتحيب التحايا مقدمات بعد يقول بالرجل وُفوِجئنا
دور للسياسيني يَُعد ولم مسدود، طريق إىل وصلت العربية السياسة إن الحقيقة يقول: به
العرب، والُكتَّاب املثقفون يقوم بأن إال أمٌل ثمة لنا يَُعد ولم يلعبوه، أن يستطيعون ملموس
الذي العربي الجسد إىل النبض وإعادة العرب، كلمة توحيد يف بدورهم غريهم، وليس هم

النبض. عن يتوقَّف كاد
الواضحة فالحقيقة كاملة، مفاجأة يكن لم لكنه مفاجأة، كان كالمه أن والحقيقة
العربية للسياسة واضح دوٌر يَُعْد لم أْن عينني، بال للذي وحتى عينني، ذي لكل تَُرى التي
العظميني، الدولتني بني موزَّعون العالم خريطة عىل فهم العاملية؛ السياسة خريطة عىل
تنسيق أي دون بها الخاصة سياستها تسلك دولة كل تكاد الخاصة خريطتهم عىل وهم
التعاون مجلس تكوَّن قد العربي الرشق يف كان وإذا أخرى. دولة أية وبني بينها تعاون أو
قد كان وإن الدور، واضُح والصحي والثقايف االقتصادي املجال يف بالفعل وهو الخليجي،
وتونس ليبيا بني الرهيبة الخالفات رغم العربي، املغرب دول بني التعاون يشبه ما ن تكوَّ
يُضِعف لم مرص عزل كان وإذا وموريتانيا، واملغرب البوليزاريو حول واملغرب والجزائر
الحائَط يشبه ما ن كوَّ قد — األدهى هو وهذا — وإنما فقط، الجماعية العربية التأثري قوَة

العربيَّنْي. والغرب الرشق بني العازل
بل العربية، الفاعلية أو القوة من تبقى قد يكون فماذا حدث، قد كله هذا كان وإذا
منظمة داخل يف كما والسودان، الجنوبي واليمن لبنان يف كما الواحدة، الدولة داخل حتى
الواحد القرار قوَة يمنع الذي واالنقسام والترشذم التمزُّق هذا يوجد الفلسطينية التحرير

الواحدة. واإلرادة
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الجامعة رأسها وعىل فيها بما العربية، السياسة إن قوله يف الحق، كل ، حقٌّ للرجل
تامة. تكون تكاد فاعلية، ذات غري أصبحت قد العربية،

العرب املثقفون يقوم بأن يتعلق الذي فهو الحديث، من اآلخر املضحك الجزء ا أمَّ
فإنه املتنازعة؛ أطرافها بني الصدع ورأب كلمتها، بتوحيد سياسيٍّا العربية األمة بقيادة
العربي، الوطن مستوى عىل العرب، املثقفني ولكنَّ يكون، وأن يحدث أن ا ِجدٍّ جميل َليشء
يف الريح مع تذهب مقالة كتابة يف تنحرص وقدرتهم نفوذهم يكاد بالدهم داخل وحتى
رواية أو قصة ويكتب ذاته داخل يتقوقع أو أحد، بها يأخذ ال نصيحة تقديم أو الغالب،
القصيدة، أو الرواية أو القصة تلك سيتلقفون واملشاهدين القرَّاء وكأن همومه، يضمنها
العمل عىل حكوماته وتُجِرب العربي، الشعب حولها يلتفُّ رايًة إليهم بالنسبة وتصبح

بموِجبها.
كلمتهم لهم العالم من مكان كل يف فاملثقفون املوضوع؛ يف املضحك الجانب هو ذلك
يف كنت أني أذكر ذاك. أو البلد ذلك حياة أمور من لكثرٍي ة واملغريِّ يَة وامُلَدوِّ املسموعة
وفوجئت سولجنتسني، امُلنَشقِّ الرويس الكاتب مع تليفزيونيٍّا لقاءً وشاهدت مرة، إنجلرتا
بأقوال متأثًِّرا الحزب يف منصبه من يستقيل الربيطاني العمال حزب بنائب التايل اليوم يف
عىل فرًضا وفرضناهما مًعا وشكسبري باملتنبي جئنا فإذا هنا نحن ا أمَّ سولجنتسني.
أن قرائُحهما لهما شاءت ما وكتبا الجرائد، وقارئي اإلذاعة ومستمعي التليفزيون مشاهدي
كله الجهد هذا أن أعتقد ال فإني نقد، من لهما شاء ما املرتدية العربية األوضاَع ونقَدا يكتبا،
حزب أي موظفي من إداري موظف حتى أو واحد عربي سيايس يستقيل أن عنه سينتج
أو انفصاًال العربي عاملنا يف هناك أن رأيي يف أهمها ا، ِجدٍّ كثرية أسباب لذلك … دولة أو
وليس الفعل، من ا ِجدٍّ فعال نوع القول الغرب يف فبينما والقول، الفعل بني كامًال انفصاًما
والفعل شيئًا القول يكون يكاد بل بالفعل، له عالقة ال هنا عندنا القول فعل، عن بديًال أبًدا
عن سمعنا فما اجتماعي، أو سيايس أثر أي لها يوجد ال بالتايل عندنا والثقافة آخر؛ شيئًا
ثورة أشعلت التي توم» العم «كوخ قصة فعلت مثلما قصيدة أو رواية كتابة إثر قامت ثورة
أعمق من قباني نزار أو البياتي أو أدونيس أو درويش محمود وينضم أمريكا. يف الزنوج
وال والحماسة، للَحِميَّة استشارة أو النكسة، دفاتر عىل هوامش من شاء ما ويكتب أعماقه،
حرفُة أنها عىل والكتابَة الجميل، القول فنُّ أنه عىل عَر الشِّ نأخذ فنحن ينادون؛ مَلن حياة
الشاعر انتهى وإذا البيت، أحببنا إذا للبيت طربًا نهتزُّ الجيدة، املرسحية أو القصة صناعِة

شيئًا. يسمع لم وكأنه حاله إىل كلٌّ ذهب قصيدته قراءة من
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للضحك إثارًة أكثر فهو واتحادات كتنظيمات وضعهم ا أمَّ كمبدعني، املثقفني وضع عن هذا
وفًدا عربية حكومة كل ترسل الدم، الثقيل النوع من مهازل العربي األدب فمؤتمرات بكثري،
ثُمَّ نظامه، أو حكومته مونولوج ِمغناطيسيٍّا كاملنوَّم يردد أن إال الوفد هذا يفعل وال يمثِّلها،
١٩٥٦م، عام العرب لألدباء مؤتمر أول حرضُت منذ نفسها هي هي التي التوصيات تُكتَب
تلك مثقفني وبأفراٍد حالها، هذه بمجموعٍة فكيف املحسنني. يحب هللا وكان الجمع وينفضُّ
شمل وجمع العربي العالم بتوحيد السياسيني عن نيابًة يقوموا أن وفاعليتهم، قدرتهم هي

كلمته؟!
العربية الحكومات تستطيع أن اآلخر واملستحيل كاملستحيل، يبدو يشء هذا بالطبع
أصبحْت وإن فاعًال تَُعد لم الحقيقة يف فهي األخرى؛ هي شيئًا تفعل أن الحايل بوضعها
والهدف األمريكي، اإلرسائييل األوروبي الغرب هو الفاعل ليسمجهوًال؛ والفاعل بها، مفعوًال
وليس جذورها، من واجتثاثها العربية القومية فكرة عىل نهائيٍّا القضاء هو ورصيح؛ واضح

العراقي. أو الفلسطيني الشعب عىل فقط
القومية فكرة الحرب، بعد العربي العالم يف تفتَّقت دعوة أو فكرة أخطر أن ذلك
عربية أمة تقوم أن وهي لرسالتها؛ وتجسيًدا لها رمًزا النارص عبد أصبح التي العربية
وتصبح وثقافيٍّا، واقتصاديٍّا وعسكريٍّا سياسيٍّا تتكامل الخليج، إىل املحيط من واحدة
أيام فمنذ الفكرة؛ هذه تنشأ التاريخ يف مرة أول تكن لم العاَلم. يف الثالثة الكربى الدولَة
التي ومحاولته عيل محمد أيام ومنذ التاريخية، الدين صالح وقيادة الصليبية الحروب
العربية األمة الحديث اسمه أصبح وملا — الرشق يسميه ملا يُضِمر والغرب تنجح، أن كادت
تملك وبما املوقع، هذا ويف الحكم، بهذا أمة أن العلم تمام يعلم أنه ذلك الشديد؛ العداءَ —
املنطقة، تلك يف تماًما نفوذه بإنهاء كفيلة طموحات؛ ومن وبرشية، طبيعية ثروات من
كبرية أجزاء عىل السيطرة وبني بينه حائًال بالوقوف أيًضا كفيلة هي بل فقط، هذا ليس

وأفريقيا. آسيا من
الساحقة للهزيمة تربيًرا النارص؛ عبد الفكرة رمز اغتيال من أوًَّال بُدَّ ال كان ولذلك
العربية الدول بعض استقطاب من بُدَّ ال كان ثُمَّ ،٦٧ عام يف والسوري املرصي للجيشني
االتحاد — الثانية العظمى القوة إرشاك مع األخرى، الناحية يف وبعضها الناحية هذه من
قليلة العدد، قليلة متباعدة بالد عىل نفوذه يقترص أن رشط عىل اللعبة، يف — السوفياتي
فقد الطبيعية باملوارد الغنية البالد ا أمَّ التخلف. من متفاوتة درجات عىل البرشي، الكادر
وأنشأْت اإلسرتاتيجية، محمياتها من واعتربتها تماًما، إبطها تحت املتحدة الواليات وضعتها
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واملحيط األبيضواألحمر البحرين يف ضاربًا وأسطوًال وبطيء، رسيع انتشار قوة أجلها من
الهندي.

إىل لبنان يف فلتنغرز سورية ا وأمَّ به، تتكفل أن إيران عىل كان فقد العراق ا أمَّ
تكون أن عن سيبعدها كله فهذا تصطلح أو واألردنيني الفلسطينيني مع ولتتشاجر النخاع،
من بُدَّ ال كان فقد مرص ا أمَّ إلرسائيل. املناوئة الرشقية بالجبهة ى يَُسمَّ فيما فاعلية ذات
والسادات، كيسنجر «الصديقان» بها قام جراحية بعملية العربي الجسد من استئصالها
إىل تطمح التي العربية القوى بعض من ترحيبًا — تالقي تزال وال — القت أنها واألدهى

مرص. زوال بعد واإلسالمية العربية األمة زعامة
العروبة عن فقط ليس تُلهيه، مشاكل عدة خلق من بُدَّ ال كان فقد العربي املغرب ا أمَّ
املغرب بني الوطيس الحادِّ والرصاِع والبوليزاريو، بتشاد نفسه، العربي املرشق عن ولكن
من قطعة وكأن يدري! أحد ال يشء؟ أي وعىل الجميع. بني أو وليبيا، تونس أو والجزائر،

والبوليزاريني. والجزائريني املغاربة الشهداء من الرهيب العدد هذا تستحق الصحراء

العربية. الدول مستوى عىل هذا
عن اإلسالم تُبِعد إسالمية دعاوى اختالق من بُدَّ ال كان فقد العقائدي، املستوى عىل ا أمَّ
والصهيونية» االستعمار هو الحديث «واسمهم واألعداء الكفرة محاربة يف الحقيقية رسالته
يحارب إسالم اختالق أي الحقيقي؛ مضمونه عن تُبِعده ميكانيكية طقوس إىل وتحويله
وُدْرِزيَّة وَعَلِويَّة وُسنِّيَّة شيعية وِمَلل ِنَحل إىل املسلمني ِذم ويَُرشْ ورسالته، الحقيقي اإلسالم
وكل جهاد. وتنظيمات وهجرة، وتكفري إسالمية، وجماعات مسلمني وإخوان وُخومينية

والسكاكني. الحراب وتسنُّ األخرى تعارض منها
وكأنها اإلسالمية الفكرة بإظهار أو ا تامٍّ محًوا محوها من بُدَّ ال كان فقد العروبة ا أمَّ
نقابة أمام مارٍّا وكنُت — سمعُت وبأُذُني والعربية، والقومية الوطنية للفكرة تماًما مضادة
وال قومية، «ال يهتفون: وهم املهندسني شباَب — االنتخابات يوم القاهرة يف املهندسني
النقاش، يقبل ال حد إىل وجذابة مغرية الدعوات هذه وتبدو إسالمية.» إسالمية، وطنية،
ا حقٍّ مسلًما تكون لكي ولكن شك، وال فيها مراء ال حقيقٌة جميًعا الحنيف ديننا فاإلسالم
الوطن عن الدفاع بني مطلًقا تعارض فال ووطن؛ وبلدة، وأبوان، اسم لك يكون أن بُدَّ فال
لهذا يدعو اإلسالم إن بل وصدًقا، ا حقٍّ مسلًما تكون أن وبني والعرض واألهل والقومية
اختالًقا؛ الدعوات هذه اختلقوا اإلسالم أعداء ولكن املعنى. هذا السور عرشات يف ويكرر
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أو الحدود أو باألرض له عالقة ال «دين» مجرد اإلسالم يكون أن وهي تماًما، خبيثة لفكرة
ألنهم ولكن أرًضا، اغتصبوا ألنهم تحاربهم ال فأنت إرسائيَل تحارب فحني ولهذا القومية؛
دينك دام ما مهمة غري تصبح فاألرضحينئٍذ ونارصوه بإسالمك اعرتفوا فإذا مسلمني، غري
هو ذلك ولصوص؟! وأعداء كفرة يحتلك وأنت معاًىف سليًما دينك يكون كيف ُمعاًىف، سليًما

إسالمية.» إسالمية، وطنية، ال قومية، «ال يهتفون: الذين هؤالء فيه يجادل ال الذي
للترشذم وال بالصدفة، ليس إذن، مرتدية الحقيقية اإلسالمية وحتى العربية األوضاع
إنها اإليرانية؛ العراقية الحرب أو َعَدن أو األسد أو القذايف بسبب وال العربي، الضعف أو
عىل واإلرسائيليون األمريكان فيها استوىل بعناية، مدروسة كربى خطة عىل بناءً مرتدية
يف اإلنجليز خربة عىل ِبناءً خطتهم ورسموا َجيًِّدا، ودرسوها الربيطانية الخارجية وثائق
لعرشات تطول قد مرتدية أوضاع أسرية وإبقائها الواحدة، واألمة العربية الفكرة تمزيق

املقبلة. السنني
ضحايا فنحن ونقدها؛ أنفسنا وتعذيب األثواب وشق الخدود لطم عن إذن فلنكفَّ
أيًضا، علمية عندنا، من بخطة إال عليها التغلب يمكن ال َجيًِّدا، مدروسة علمية خطة
عربي قمة مؤتمر حتى وال هذا، تقبل أن واحدة عربية دولة تستطيع وال َجيًِّدا. مدروسة
ينجح قد الخطة لهذه التمهيدي املؤتمر ولكن الخناجر. الستالل تمهيًدا القبالت فيه تُطرَقع
اْلِمَلل كل من العرب واملعارضني العرب واملثقفني العرب الحكام نجمع أن استطعنا إذا
الطريق هو وما األمور، وصلت حد أي إىل فيها نرى هادئة متأنية دراسة مؤتمر يف والنَِّحل،
الرصاحة أقوال ليكونوا املؤتمر هذا يف عمد عن واملعارضني املثقفني وضعُت وقد لحلها.

الرؤساء. بني تتم التي املجاملة كلمات بدل والحق
وإال بخطة إال منها نخرج ولن بخطة، تمت نحياها التي املأساة إن الناس، أيها أجل

وتفكري. وقوة وثورة ذكاء من نستطيع ما ألقىص بإعمال
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العرب والرؤساء امللوك فشل ملاذا حول الحديث يف توسعنا قد ُكنَّا أننا — برسعة — نتذكر
أمتنا له تتعرض الذي الصارخ الوحيش العدوان ملناقشة «استثنائي» قمة مؤتمر عقد يف
الجماهريية له تعرضْت الذي األخري هذا ويف لبنان، ويف اإليرانية، العراقية الحرب يف العربية؛
واعرتضْت ورضب، سأرضب، ريغان، قالها وترصد. إرصار سبق وبكل جهاًرا، عيانًا الليبية
العقيد دعا أثره عىل والذي بالطبع، وإرسائيل بريطانيا عدا ما العالم أمم كلُّ رضبه عىل
وزراء واجتمع الدعوة، مسئولية املغربي العاهل وتوىل عاجل، قمة مؤتمر عقد إىل القذايف
ولكن الحدوث، الوشيك القمة مؤتمر وفعاليات أعمال جدول عىل ليتفقوا العرب الخارجية
رؤساءهم، باألحرى أو الوزراء، أن — عجيبًا أصبح هناك يشء ال أن ويبدو — العجيب
الفشل يكون أن واألعجب االجتماع، فشل وبالتايل األعمال؛ جدول عىل االتفاق يف فشلوا
املؤتمر ينعقد أن رضورة يف برأيه تمسك الذي القذايف العقيد أو نفسها، ليبيا موقف بسبب
جرى العدوان أن وباعتبار عليها، املعتَدى الدول أحدث هي ليبيا باعتبار طرابلس يف القمي
العدوان وكان املسلمني. العرب من كلهم مليون ٣ تعدادها دولة ضد عظمى دولة قبل من
ا حادٍّ أمًلا يشكل ال مزمنًا، أصبح أي به، العهد قدم قد أراضيه واحتالل العراق عىل اإليراني
وسياسيني ومحللني كتَّابًا كالعادة وكلنا، عليها، راحت اللبنانية الحرب أو عاجلة، حالة أو
واملأساة العربي والترشذم العربي الفشل عن ونتحدث تقريًعا، أنفسنا عىل ننهال رحنا
الطريقة هذه وإن بالتحديد. نحن لنا وليس آخرين، لقوم تحدث مأساة وكأنها العربية،
الشيعة طريقة عىل الصدور وتمزيق الجيوب وشق الخدود ولطم النفس تأنيب طريقة —

حدث. ما ملواجهة الغبية حتى وال امُلثىل ال الوسيلة هي ليست —
وحتى كلها العربية األمة عىل للعدوان مبيتة خبيثة خطة عىل ِبناءً كان حدث فما
العرب سخط وازدياد الذات، تقريع يتعدى لن الذي العربي الفعل رد اعتبارها يف مدخلة
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فالذي وفشًال؛ تعثًُّرا العربية الُخطى لتزداد املطلوب؛ الفعل رد بالضبط وهو أنفسهم، عىل
أو بالغباء أو بالجبن ابنها تتهم ظلت إذا واألم فعله، يكرر ال يشء عىل بشدة نفسه يلوم
إنَّه أيًضا وقلنا خائب. بعده ما خائب أو غبي أو جبان إىل التأنيب بكثرة سيستحيل الخيبة
إال الخبيث الفكر يواَجه فال أيًضا، بخطة نواجهه أن بُدَّ فال موضوعة، خطة األمر دام ما

العدوان. يردُّ بتخطيط إال املعادي التخطيط يواجه وال ُخبثًا، أشد أو خبيث بفكر
مؤتمر، عقد أو االجتماع يف حتى وخيبتنا فشلنا أسباب عن البحث يف بدأنا وهكذا
قابليتنا وعدم وترشذمنا وتمزقنا اختالفاتنا يف السبب هل األول: السؤال عىل باإلجابة وذلك
زمن ومنذ اآلن السائدة العشائرية أو الَقبَلية هو وسيلة أو هدف حول االلتفاف أو لاللتقاء

العربية. األمة يف بعيد
العربية؛ للخالفات الحقيقي األساس تشكل أنها — لإلجابة محاولتنا يف — ووجدنا
مرص إىل َعَدن يحكم الذي املاركيس اليسار أقىص من األنظمة ملختلف استعراضنا فبعد
مختلفة أسماء لها النظم اإلفريقي، الشمال إىل الجزيرة إىل كامبديفيدية، البعد الديمقراطية

واحدة. حقيقة علميٍّا تكوينها حقيقة ولكن صحيح، هذا
عىل العرب الحكام بني أو العربية األنظمة بني الخالف اعتربنا األساس ذلك وعىل
يف هي وإنما سلفية، أو تقدمية أو «برامج» أو «مبادئ» حول خالًفا ليس الدقة وجه
القبيلة هذه رئيس بني خالفات باألصح أو وتلك، القبيلة هذه بني خالفات أمرها حقيقة
يزعم كلٌّ إذ العام؛ العربي الصالح حول خالًفا ليس أبًدا هو إذ األخرى؛ القبيلة ورئيس
حني يف العام، العربي الصالح إال ينشد ال عنهم ونشوزه اآلخرين عن باختالفه إنما أنه
أو األمري هذا يتنازل أن لوجب — ا حقٍّ الهدف هو كان لو — العام العربي الصالح أن
العليا، القومية املصلحة سبيل يف قبيلته مصالح أو مصالحه بعض عن الرئيس أو الحاكم
قبيلة الذات أكانت سواء محض، ذاتي لسبب العليا العربية القومية باملصلحة التضحية ا أمَّ

أخرى. مسألة فتلك متكاتفة، متكافلة فئة أو حاكمة
كل يف العربي الحكم ونعرَِّي تماًما، العربية املواقف نعرَِّي أن تستوجب مسألة تلك
األنظمة تلك تتعرى وحني فقط، وحينذاك الحاكم. الحقيقي العظمي هيكله إىل لنصل مكان؛
الحرص بدعوى األنظمة بعض يزعمها التي املزاعم جميع أن وهي الحقيقة؛ إىل سنصل
فالشعوب افرتاء؛ ومحض كذب هو إنما خاص، بشكل والفلسطينية العربية، القضية عىل
كل الواحدة. القومية واملصلحة العليا القومية املطالب حول بينها خالف ال كلها العربية
ُكنَّا هذا؛ عىل املثل وسأرضب رضبت وقد بينها، خالف وال تماًما متفقة العربية الشعوب
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ا كفٍّ ترضب وكنَت قاطبة، العربية الدول وفنَّاني وشعراء كتاب من مجموعة عربي؛ بلد يف
الفنانني بني السياسية، والتوجهات اآلراء يف حتى الكامل، االنسجام ترى وأنت كف عىل
املرصيني وبني جميًعا هؤالء وبني والتونسيني، الليبيني بني أو مثًال، والسوريني العراقيني
كل وتاريخ املوقف، دقائق بأدق تماًما عارف الكل والفلسطينيني، واألردنيني والسودانيني
الرقباء عيون من وخوًفا الرسمية املواقف يف فقط ولكنا مزاياه، قبل وعيوبه يحكمه، حاكم
بعضنا أوجه يف ز» «نبوِّ فقط ُكنَّا بالرضورة، الفني الجمع هذا يف املنبثة األنظمة وعسس
كلُّ به وأََمرنا لنا واختطه لنا خططه ما نعارض أو ونؤيد األنظمة، أقنعة ونضع البعض،

أنظمتنا. من نظام
ويجعلوننا أنوفنا، رغم فيه يدخلوننا وقادتها، حكوماتنا رؤساء بني هو الخالف إذن
بسبب وليس ذاك، أو النظام هذا «بأمر» بعًضا بعضنا ويقتل بل بعًضا، بعضنا نحارب
الشمايل اليمني أن بسبب وليس الحقد، أنواع من نوٍع أيَّ حقًدا؛ للعراقي يُِكنُّ السوري أن

الجنوبي. اليمن من الشاعر أو الكاتب أو املواطن عن انفعاالته أو عواطفه يف يختلف
فيها يسقط وال مرسح، عىل تدور ال أنها األمر يف ما كل عربية، تراجيديا هي إذن
عربي صاحٌب قتلهم فعًال، مقتولني فعًال، يسقطونرصعى وإنما ادعاءً، أو تمثيًال الضحايا

اإليمان. أو الحقد أو بالغل حقيقي إحساس أي يحمل ال قتًال نظامه، بأمر مثلهم

وال نََزْفُت، وكم تماًما. عدونا قلوب يُثِْلج الوضع هذا إن — البيان عن غنيٌّ — يقولون وكما
ونقول ومسئولينا، بحكامنا تهيب ورصخات ونداءات مقاالت من غريي وكتب كتبُت، أقول
— العربي الرصاع يُحيل أن هي للعدو الكربى اْلَجهنمية الخطة إن ،٦٧ هزيمة أعقاب يف
فلسطيني، عربي أو فلسطيني، فلسطيني أو عربي عربي رصاع إىل — األمريكي اإلرسائييل
آذانه أو أعصابه يف املتحكم الَقبَيل العمى فإن سمع قد كان إن أو يسمع، لم أحًدا ولكن
عدوه هو الرفيق أو الحزب زميل أو الجار العربي هذا أن إال يرى، أن عن أعماه وعيونه
الحقيقي. العدو إىل مسدسه يوجه أن قبل «جسديٍّا» تصفيته أوًَّال؛ قتله من بُدَّ ال الذي اللدود
— التحرير حول واملنظمة السوريني بني الرصاع ينشأ أن غريبًا يكن لم وهكذا
للعدو؟! حربكم من هوادة أبشع حربًا فيه أنفسكم تحاربون الذي هذا تحرير أي تحرير؟
يرفع رأسه وعىل ويقوم الخوميني نظام ينشأ وأن ذاته، اإلسالم دائرة الرصاع يدخل أن أو
حصد أي ولبغداد؛ وللعراق للبرصة كامل اجتياح من معه بُدَّ ال اإلرسائييل الطريق أن راية
حدود إىل الوصول، فقط الوصول، سبيل يف معظمها أو كلها الرشقية العربية للجبهة
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أن — األرجح هو وهذا — لربما الحدود، تلك عند يحدث سوف ماذا يدري ومن إرسائيل،
مشكلة. تَُعد لم إرسائيل وأن تم، قد التحرير أن خوميني يعترب

مرصبأكملها عرصاللغو؛ يف فعًال نحيا ونحن أفعل ماذا ولكن لغًوا، أقول ما يبدو وقد
مصالح أو اإلسالم ليت — حول الرهيب الرصاع إال طويلة فرتة طوال شاغل من لها يكن لم
أن املسلمة الفتاة حق من هل أن: حول ولكن — بصلة العقل إىل يمتُّ يشء أي أو املسلمني
سوى منها يظهر ال أي «منقبة»، وهي املرىضوتُمتَحن عىل وتكشف الطب كلية إىل تذهب
من ليس هذا أن أم أسود، قفاز يف تدسهما يديها وحتى األسود، يف األسود ترتدي عينيها،

يشء؟ يف اإلسالم
االمتحان تدخل التي الطبيبة شخصية من يتأكد أن الطب كلية عميد حق من وهل
يف الوجه كاشفة املصورة شخصيتها من والتحقق وجهها، عن النقاب إنزال طريق عن
اإلسالم وعىل والدنيا الدين عىل عدوان بعده ما عدوان هذا أن أم واالمتحان، الكلية بطاقة
وهتفوا اإلسالمية، للجماعات بالوالء يَدينون الذين الطلبة آالف تظاهر وهكذا واملسلمني؟
لو ستقوم والدنيا … خطر يف الدين … وإسالماه و… … دمه وإهدار العميد بسقوط

شخصيتها. من ليتأكدوا وجهها عن الفتاة كشفت
لدينا الجامعة يف طلبة ونحن ُكنَّا اليوم، وليد ليس الجامعات يف الديني التيار إن
شعرات بضع أظهرت طالبة ألن يتظاهرون يكونوا لم ولكنهم املسلمني، لإلخوان تنظيمات
كتائب ويكونون يشكلون كانوا والرساي، اإلنجليز ضد يتظاهرون كانوا حجابها، من
الحقيقي الدفاع هو وهذا الحقيقي، اإلسالم هو وهذا القنال، ويف اإلنجليز، ملحاربة فدائيني
طالبة «تنقب» بأن مطالبة تزأر التي الحناجر من رهيبًا جيًشا يكونوا أن ا أمَّ اإلسالم، عن
فذلك حقيقيٍّا، وإسالميٍّا وجامعيٍّا علميٍّا يكون أن حاول إذا العميد دم وتهدر نفسها، الطب
القرشي النوع ذلك أدري!) لست أين؟ (من مرص استوردته الذي الديني الكفاح نوع هو
وعىل ملسو هيلع هللا ىلص النبي عىل نزل اإلسالم إذ ومنهجه؛ اإلسالم روح يرتك الذي اإلسالم من الشكيل
بلغة والصهيونيني (االستعماريني، الكفار مقاتلة عىل أرباعه ثالثة يف ليحضهم املسلمني
سلبوا واملسلمني، العرب لتفتيت الكربى الجهنمية الخطة يف اإلسالم دخل العرصالحديث).
يطعن وأن نتناقش وأن نتعارك أن مهمة لنا وتركوا العدو، ضد والنضال القتال روح منه
سبيل يف أخرى أحيانًا القتل أو الجسدي والرضب أحيانًا، بالكفر باالتهام بعًضا بعضنا

الكربى. التوحيدية اإلسالمية املحمدية الرسالة حقيقة يف ر تؤخِّ أو تقدِّم ال قشور
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عىل واألمناء العرب قيادة مدعي بني عربية ومزايدات مزادات أصبحت العروبة إذن
«قادة» والرصاعات املزايدات تلك يف أنفها رغم العربية الشعوب وأدخلت العربية، القومية

منهم. األمر وأويل العرب
بني فرق ال دين، موحِّ وبمسلمني أحد، واحد بإله ليبرش جاء الذي الدين ذلك واإلسالم
وإسالم ُسنَّة وإسالم شيعة إسالم وجعلوه أيًضا، رشذموه بالتقوى، إال ومسلم فيهم مسلم
بُنَي اإلسالم أن يقرون الجميع هللا، وحزب جهاد وجماعات وقذافيني علويني وإسالم دروز
رمضان، وصوم الصالة، وإقامة هللا، رسول ًدا ُمَحمَّ وأن هللا إال إله ال أن شهادة خمس: عىل
هذا وفعل وآمن نطق من كل أن بمعنى سبيًال. إليه استطاع من البيت وحج الزكاة، وإيتاء
املقياس هو وحده هذا إذ اعرتض؛ أم األزهر شيخ ريض أبى، أم فقيه أي شاء مسلم فهو
شعبًا منهم ليجعل املسلمني كل بني الجامع الشعار الوقت نفس يف هو للمسلم، الوحيد
ليؤدي اإلسالم يرتكون هل ولكن، بعًضا، بعضه يشد املرصوص كالبنيان متحًدا واحًدا
والظلم الكذب جبال لها تتزلزل قوة ويصري هكذا الكربى التحررية التوحيدية رسالته
ودعاته مصنفوه فلينقسم ولكن واحًدا وشعاًرا واحًدا إسالًما فليكن مستحيل! والبهتان؟
التقسيمات تلك تتنازع أن يجب بل هذا، يكفي وال ذكرناها، التي التقسيمات تلك كل إىل
بُدَّ ال بل هذا، يكفي ال بل سواه، إسالم وال الحق اإلسالم هو تقوله ما أن منها كل وتدعي
التي إيران (مسلمو العدو بعد تقاتل مما مرارة أشد ُمرٍّا قتاًال التقسيمات تلك تتقاتل أن
تشنُّ لدمشق) (التابعة أمل وكتائب العراق)، مسلمي به لتُبيد إرسائيل من السالح تستورد
يف العدو أفشاها وفوىض وهيصة مولد إليران؛ التابع هللا» «حزب كتائب عىل الهجمات
الصهيوني أو للوثني عداوته مثل املسلَم املسلُم يعادي أن أصبح حتى الواحد إسالمنا قلب

يفعل! أال الغريب بل فيها، غرابة ال مسألة
للغزوة مقاومتنا إبَّان ولكنه، يديه، وعىل اإلسالم بمجيء يَنتِه لم إذن الَقبَيل الوضع
منه ويجعلوا اآلخر هو إليه يتسللوا أن استطاعوا الكربى، الثانية الصهيونية الصليبية
صفوًفا متحًدا، واحًدا يكون أن املفروض جيشه، من ويجعلوا الجديدة، القبيلة عىل عونًا
ويقول: املوىل يدي بني يقف مسلًما إيرانيٍّا وأتصور اآلخرة، يف املشهد ألتصور وإني متفرقة.
متُّ لقد ويقول: املوىل يدي بني يقف وعراقيٍّا اإلسالم. عن دفاًعا إلهي يا شهيًدا سقطُت
أجله من ويُستشَهد شهيًدا، الشهيد به يَقتل الذي هذا إسالم فأي اإلسالم. سبيل يف شهيًدا
ويسخرون مًعا، بنا يعبثون واألمريكيون اليهود إنهم إسالم؟! أي مًعا؟ واملقتوُل القاتُل

سواهم! قاتل وال االثنني نحن َقتََلتنا أيًضا وهم مًعا، باستشهادنا
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حكامنا نفوس يف إذكاءها جدد أبالسة وتوىلَّ فيها، النفخ أُعيد قديمة، َقبَلية بذرة إذن،
فرًضا، تفرضنفسها كله وجودنا ويف إسالمنا، ويف عروبتنا، يف غارت حتى فينا األمر وأويل
سبب وال السبب، بأنها األخرى قبيلة كل تتهم أن عىل وتجربنا واقًعا، أمًرا تفرقنا وتجعل

كلنا. هزيمتنا يف بل القبيلة، هزيمة يف غريها،
عربية دولة أرني الحايل. العربي وجودنا ِشيَم من شيمة االتهامات تبادل أصبح حتى
الخيانة تكن لم واحد عربي بزعيم ائتني التهم، أحطِّ بإسداء غريها دولة تتهم ال واحدة
مما كثرٍي من واحدة بالقضية، واللعب التهاون القليل أقل عىل أو الرجعية، أو والدكتاتورية

اتهامات. من ويصيبه أصابه
ما. خطرية بتهمة متهًما الجميع نظر يف ليس عربي بنظام أو عربية بدولة ائتني بل

االتهامات؟! تلك تفعل ماذا
أنها األمر يف ما كل الحديد، بها يلحمون التي األيدروجني كمشاعل بالضبط إنها
وتفككها واألنظمة الدول بني الحديدية األزلية الروابط تصهر إنها تماًما، العكس هنا تفعل
تصبح حتى إربًا تقطعه الواحد املعسكر داخل حتى معسكرات، ومعسكرات قطًعا قطًعا
حرب إبَّان حدث (كما ورهيب ومرعب كبري واحد عظمى دولة هيكل من بدًال النهاية، يف
واحد، كيان أو بشكل تتمتع ال حتى الخردة، الحديد من كومة مجرد إىل تحيلها رمضان)،
التي الجامعة تلك حتى العربية، الجامعة اسمه شكًال كان فقد وحدته، درجة بلغت مهما
وطفيلياته. البحر أعشاب فيها وتحيا تتغذى «كهفة» أصبحت التونيس الشط عىل جنحت

كله! هذا نرى ال أننا والكارثة
نراه. وال منه، ونجأر ونشكو جميًعا منه نعاني

الكارثة. هي وتلك
كرياح أو كالطوز رملية زوبعة خلق يف اإلرسائييل األمريكي املخطط نجح لقد
يرى أن ِمنَّا ألي يسمح ال الوضع أصبح بالكاد نرى، أن عن عيوننا أعمت الخماسني،

غًدا. يؤديه أن عليه يجب ما وإال قدميه، تحت ما إال
األمة، عيون أعمت

وكتَّابها؛ وشعرائها مثقفيها عيون حتى
والقرصية الحدسية وبمناظريهم املركب، صارَي يَعتلُوا أن مفروًضا كان الذين أولئك
من البحر أعماق به، يرتطم ألن سبيله يف الصخور وأي املركب، يتجه أين إىل يَرْون الثاقبة

السالم. طريق من الضياع طريق اليابسة،
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ال أنهم يرصخوا أن إال يُبرصون، يعودوا فلم العاصفة، غبار أعماهم أيًضا هؤالء
قد الدنيا وأن عاصف، الجو وأن شديدة، الرياح وأن أصابهم، قد العمى وأن يبرصون،
ورثاء كاألطفال، الرصاخ إال وكتاباتهم وأعمالهم قصائدهم يف اآلن لهم عمل ال … أظلمت
بالظالم التبشري أو فات، ما عىل الرتحم ا وإمَّ أحياء، أنفسهم يرثون حني كاملوتى النفس

القادم. والظالم
هذا، أجل ومن

حوار أو مؤتمر وأي فيه، نحن ما أسباب ليدرس اإلنسان بها يتصدى كتابة أي فإن
صعبًا، أمًرا اآلخر هو أصبح وكيف السفينة ثُقبت أين عىل ليعثر حياتنا يف ب لينقِّ ينعقد

أمامهم؟ مرصاعيه عىل مفتوًحا كان لو حتى الباب يروا أن ملكفوفني وكيف
لندرك أقوله إنما العذر، لغريي أو لنفيس ألجد أقوله لست يائًسا، هذا أقول ولست
منها والخروج الحقبة هذه عبور سبيل ويف النجاة عن البحث سبيل يف أيًضا أننا جميًعا
عنيًفا هزٍّا رءوسهم ويهزون َجيًِّدا، وبصريتهم أبصارهم أناسينظفون إىل حاجة يف ساملني،

للحقبة. تصلح تعد لم والتي والعفنة، الصدئة األفكار عنها ليُسقطوا
جديد، ومن َجيًِّدا نرى نعود أن ا إمَّ حاجة يف

ِمنَّا، يعرب من القادمة، لألجيال وصية الزمن جدران عىل ونكتب ا حقٍّ نيأس أن ا وإمَّ
علينا وحل املظلمة، العربي كوننا حاَفة إىل ووصلنا رؤيتنا، توقفْت هنا إىل فيها: لهم نقول
وستكونون الصباح عليكم سيحل القادم جيلنا يا وأنتم الليل، عىل نحن وحللنا الليل،
تستمدون هزيمتنا ومن تستفيدون، فشلنا ومن وأعمق، وأبعد أكثر وسرتون الصباح، أنتم

بد. ال أيديكم عىل القادم االنتصار أسباب

نعمة؟! — الحقيقة يف وهو — كان أم
نقمة؟ إىل — طبًعا أيدينا عىل — تحول ملاذا إذن
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متظاهر ألَفْي من أكثر بني من متظاهًرا ١٦٠ الربيطانية السلطات اعتقلت لندن: يف
املقر. خارج اعتصاًما بعضهم ونظم الربيطانية، الحكومة رئيسة مقر أمام تجمعوا

يف الربيطانية والحكومية العسكرية املنشآت جميع وضعت أنها تاترش أعلنت وقد
إرهابية. عمليات ألي استعداًدا تأهب؛ حالة

ملوقف إدانته الربيطاني العموم مجلس يف العمالية املعارضة زعيم كينوك نبيل وأكد
تاترش. حكومة

املبادئ احرتام بعدم املتحدَة الوالياِت إيطاليا وزراء رئيُس كراكيس بنيتو اتهم روما: ويف
وقال — ليبيا عىل الجوية بغاراتها بالقيام وذلك الغربية؛ أوروبا مع تحالفها تحكم التي

الهجوم. بخطط مسبقة إشارة أية تتلقَّ لم حكومته إن
عىل احتجاًجا الغربية أملانيا أنحاء يف أمس املظاهرات عرشات قامت الغربية: برلني ويف
بجراح. منهم كثري إلصابة أدى مما البوليس مع املتظاهرون واشتبك األمريكي، العدوان

األمريكي. العدوان االشرتاكية الديمقراطية املعارضة انتقدت وقد
احتجاًجا برشلونة بمدينة اإلسبانية العاصمة يف املظاهرات من موجة اندلعت مدريد: ويف
ووضعت األمريكية السفارة أمام ألفيشخصبالتظاهر نحو وقام األمريكي، العدوان عىل

تام. تأهب حالة يف اإلسبانية والجوية البحرية القوات
ضد األمريكي الهجوم أن السابق الفرنيس الخارجية وزير دوما روالن أكد باريس: ويف
تصعيد إىل سيؤدي وأنه املتوسط، األبيض البحر منطقة يف واالستقرار األمن يهدد ليبيا

العالم. يف اإلرهابية واألعمال التوتر حدة
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رحالت عىل األمن إجراءات بتشديد أوامرها األمريكية الحكومة أصدرت واشنطن: ويف
الخارجية باسم املتحدث كالب» «برنارد ورصح األجنبية، املطارات يف األمريكية الطائرات

املقبلة. الفرتة يف الحذر التزام الخارج إىل املسافرين األمريكيني عىل بأن األمريكية

العربي الشعب هذا عىل األمريكي للعدوان قامت أمريكا، حليفة كلها، الغربية أوروبا
ويف جهاًرا عيانًا كربى دولة عليه اعتدت صغري أنه أجل من فقط ليس الصغري، املسلم
دون كربى دولة به تقوم جديد نوع من إرهابًا يشكل أن يمكن ما وبكل النهار وضح
مرحلة يشكل مما كثري؛ أو قليل يف الدول تقاليد حتى أو العاملي، العام الرأي تراعي أن
أن بُدَّ ال التي الغاشمة، الريغانية األمريكية القوة مرحلة هي العالم تاريخ يف جديدة
األوروبية الدول هذه ألن ولكن ضدها، وجنوبًا وشماًال وغربًا رشًقا كلها، اإلنسانية تقف
هي إذا ليبيا له تتعرض ما لنفس ضحية تقع قد — القانون هذا ساد إذا — نفسها
بنا وتعاَلْوا العدوانية. مشاريعها ضد الوقوف أو أمريكا مع السيايس خالفها يف احتدَّت

العربي. عاملنا يف الليبي الشعب عىل املجرم األمريكي العدوان فعل ردود نرى اآلن
برقية يف الثاني الحسن امللك وأعلن األمريكي، العدوان رسميٍّا املغرب أدانت الرباط: يف
الليبي. الشعب مع وتضامنه املغرب مساندة عن القذايف معمر الليبي للعقيد بها بعث
من بقوات الشغب بمكافحة الخاصة البوليس قوات األردن سلطان عززت ان: َعمَّ ويف

والربيطانية. األمريكية واملنشآت املصالح لحماية الجيش
ُمقرًَّرا كان مشرتك وزاري اجتماع إلغاء عن العربية اإلمارات دولة أعلنت ظبي: أبو ويف
عىل احتجاًجا وذلك الدولتني؛ بني العالقات وتطوير لتنمية بريطانيا مع اليوم عقده

ليبيا. لرضب لقواعده واشنطن استخدام عىل بريطانيا موافقة
ووقوفها األمريكي، للعدوان الكاملة إدانتها الفلسطينية التحرير منظمة أعلنت تونس: ويف

الحادث. من بريطانيا ملوقف اندهاشها عن أعربت كما الليبي، الشعب جانب إىل
عربية قمة لعقد الكويت تأييد الخارجية وزير األحمد صباح الشيخ أعلن الكويت: ويف

الغارة. لبحث
ملك فهد امللك جاللة برياسة طارئًا اجتماًعا السعودي الوزراء مجلس عقد الظهران: ويف
أدانت قد السعودية وكانت ليبيا. عىل األمريكية الغارة تطورات آخر لبحث السعودية
تتعارض التي األساليب لهذه أسفها عن وأعربت الليبي، الشعب عىل األمريكي العدوان

الدولية. االتفاقات كافة مع

86



وريحونا موتونا

أحمد صالح استدعاء قررت قد السودان أن السودانية األنباء وكالة ذكرت الخرطوم: ويف
وأضافت ليبيا، عىل األمريكية الغارة عقب للتشاور واشنطن يف سفريها صالح محمد
الحكومة إىل مذكرة بتسليم أمس صباح قاموا املتظاهرين من آالف عرشة حوايل أن

أمريكا. مع الدبلوماسية العالقات بقطع يطالبونها
لعالج طبية مساعدات الليبية السلطات عىل املرصية الحكومة عرضت القاهرة: يف وأخريًا
باستنكار الوزراء مجلس اجتماع عقب اإلعالم وزير رصح قد كان أن بعد الجرحى

الشقيق. الليبي الشعب عىل للغارة املرصية الحكومة
والربيطانية، األمريكية السفارات لحماية القوات استنفار بحث، استنكار، شجب،

الوضع. «لبحث» قمة مؤتمر لعقد اقرتاح
أمريكا وكأن فجأة، الرعد يحدث كما العربي العالم عىل هبطت مفاجأة كان حدث ما وكأن
عن تكفَّ لن أنها عن التاريخ ذلك منذ وتحدثت أيام، منذ رست خليج منشآت ترضب لم
يكونوا لم العربي، العالم يف العاديون املواطنون فيه بما كله، العالم وكأن ليبيا. عىل غاراتها

عمله. يمكن وعما الوضع عن يتحدثون
يُقيم أن الليبي الشعب لها يتعرض التي املعمعة هذه وسط يف فإنه ا حقٍّ املضحك ا أمَّ
ألنه العمل؛ حزب رئيس شكري إلبراهيم صارخة جنائية محاكمة املرصي الشعب مجلس
العمل حزب جماهري وقوف إلبالغه القذايف؛ ومقابلة ليبيا بزيارة قام املعمعة وسط يف

املجرمة. العاملية اإلمربيالية ضد معركته يف الليبي الشعب مع االشرتاكي
ونرشتْها العاملية األنباء وكاالت أوردتْها التي الربقيات لتلك استعراضنا من أنه أعتقد
أننا — للذكاء إعمال أي بال — ندرك أن نستطيع العربية، الصحف فيها بما العالم صحف

هللا. سوى مداها يعلم ال كربى قضية يف بها نحكم التي والطريقة حكامنا َجرَّاء من
يرتكون هم وال القوة، الستعراض حتى ولو بينهم، فيما عسكريٍّا ينسقون هم ال

أمريكا. املدعو األحمق الغول هذا وتخويف املؤازرة بواجب لتقوم شعوبهم
ويقلبون يقع، أن قبل فيتباحثون يقع؛ أن قبل حسابه أمر لكل يتحسبون هم وال
ولكنهم يقع، أن قبل القرارات، وبدائل القرارات ويتخذون يقع، أن قبل وجوهه عىل األمر
أن يستطيعون أو نستطيع ماذا حرية، يف نحن ليوقعونا يقع، ما يقع أن إىل ينتظرون
العالم حسبان يف كان أنه عىل حسبانهم، يف يكن لم الذي «املفاجئ» األمر هذا تجاه يفعلوا

أجمع.
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األمريكي والهجوم املرصية، الطائرة عىل األمريكي والهجوم ليبيا، عىل األمريكي الهجوم إن
منظمة عىل الفلسطينيني بعض وهجوم العراق، عىل اإليراني والهجوم لبنان، عىل اإلرسائييل
السودان، شمال عىل السودان جنوب وهجوم لبنان، وعىل عليها سورية وهجوم التحرير،
أن بمعنى عنف؛ أعمال تلك كل اليمن؛ عىل اليمن وهجوم إريرتيا، عىل الحبشة وهجوم
الجيوش وتجيِّش األسلحة تستعمل أن طائفة، أو قبيلة كل أو عربية، دولة كل باستطاعة
الهجوم يف والكفاءة الرباعة شديدة بارعة إنها املشكلة، هي تلك من؟ تهاجم ولكن وتهاجم،
العدو عىل الهجوم ا أمَّ الوطن، نفس يف لها املشاركة طائفتها أو العربية، جارتها عىل
الهجوم حدث إذا وحتى وارد، غري أمر فهو (أمريكا) الكربى وإرسائيل إرسائيل الحقيقي
الذي القمة اجتماع سارية ورفع والدراسة، بالشجب إال أيًضا وارد غري له فالتصدي منها
املرتعش، الخائف املسحوق، املهزوم تصدي يكون له التصدي باختصار، أبًدا. يجتمع ال
ِجْلدتهم. بَنِي وِمن أمثالهم من املساكني العرب ضد إال تكون ال والعنرتة االستشهاد بينما
أعتز وأنا بعروبتي وعيي فمنذ بالغ؛ غثيان حالة يف وأنا الكلمات هذه أكتب برصاحة
ولها لها أحلم وأنا بعروبتي وعيي ومنذ أخطائها. بعض عن حتى وأدافع وأشمخ، بها
انتصاراتها طموحها، من يتجزأ ال جزء هو وطموحي أجلها، من تعمل وقريحتي أكتب،
واألمة تتدهور األحوال أرى وأنا كنُت، وقد ونكساتي. أمرايض هي وهزائمها انتصاراتي
إال هي إن وأقول النفس أطمنئ وأسفل، أسفل إىل تنحدر املختلفة وحكوماتها بشعوبها

قامته. وتنتصب بعدها سيقوم الشاطر، عثرة إال هي إن ستمر، صيف سحابة
والعثرة السماء، تسوِّد حتى تتغامق الصيف فسحابة تماًما؛ يحدث كان العكس ولكن

منها. النتشالنا العالم روافع كل إىل حاجة يف سقطة إىل تتحول
الحديث العربية األمة فتاريخ ليبيا؛ لشعب ويجري جرى ما عىل فقط حزني وما
مئات وسقوط الحرب، تلو والحرب العدوان، تلو بالعدوان حافل اآلن إىل الخمسينيات منذ
ويحدث حدث وما واملستشفيات، واملدارس واملصانع املدن وتخريب الشهداء من اآلالف
األمة بها أُصيبت والنكبات املآيس من طويلة لقائمة إضافة هو إنما لليبيا يحدث وسوف

تزال. وال
مرص بدأت ٦٧ هزيمة فبعد أبًدا؛ هزائمها عىل تسكت ال الشعوب أن األمر يف ما كل
األمريكي االحتالل عىل يسكت لم ولبنان ،٧٣ حرب يف العدوان لرد االستعداد يف وسورية
يف تفت التي البغيضة الطائفية لوال إرسائيل، مع طاحنة حرب يف يزال وال اجتثاثًا واجتثه
أننا أعتقد زلت ال األمل، أفقد لم زلت ال أني والغريب وعضالته. قواه معظم وتشل عضده
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وعرضنا أرضنا نصون الرجال شجاعة يف ونقف شملنا، ونجمع أمورنا، نحزم أن نستطيع
وإسالمنا. وعروبتنا

اليقظة؟ أحالم من آخر حلم مجرد هو فهل
قال حني الحربوك، إسماعيل الشاعر فعل كما سأفعل فإني كذلك األمر كان إن اللهم

الربيطاني: االحتالل أيام

وتُ��ش��ت��رى تُ��ب��اع ب��ل��دي أرى ال ح��ت��ى س��أن��ام

الشناوي: مأمون الشعبي الشاعر قال كما أو

وتريحونا. تموِّتونا يا ترسملونا، يا تبلشفونا، «يا
أبونا.» عىل أبوكم ملعون

أبشع استعمال سوى أمامنا يعد فلم القصيدة؛ بها أنهيت التي الشوارع للغة وآسف
األماجد حكامها سياسة بفضل أمتنا إليها صارت التي األوضاع أبشع عن للتعبري الكلمات

واألشاوس.
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يف البرتول محطات يف حدث الذي الحريق بأنباء والصحف اإلذاعة محطات فاجأتنا حني
كان فالحريق ِمنَّا، كل صدر يف شب قد الحريق وكأن القاهرة يف هنا وأحسسنا الكويت،
العيش ولقمة العمل وتمنحهم الكويت تئويهم ممن وفاعل فاعل؛ بفعل أنه الواضح من
شعر قد الخليج إىل املحيط من عربي كل أن أعتقد وحدها، القاهرة يف وليس والوجود،
والكارثة مصادره، عن بعيدين كانوا وإن حتى جميًعا، العرب مال فاملال حلقه، يف بغصة

جمعاء. األمة تُصيب أمرها حقيقة يف إنما عربيٍّا بلًدا أصابت إذا
محسودة. مستهدفة أمة إننا

العرب عن يتحدثون وهم باألمريكان أحس كنت ألمريكا، حتى الكثرية زياراتي يف
الثروة، هذه علينا يستكثرون فهم العني؛ تُخطئها ال واستكثار حسد بنربة العرب وبرتول
الذي الطاقة مصدر العرص؛ إكسري صحراواتها من يتفجر أن بالدنا عىل ويستكثرون

حياتهم. أمور من أمر كل يف عليه يعتمد
العربية األنظمة بعض ِقبَل ِمن محسودة أيًضا فالكويت الغرب، شعور هذا كان وإذا

واإلسالمية.
بحيث النفط عوائد توزيع يف االشرتاكية شبه طريقتها وعىل فقط، برتولها عىل ليس
عائدات من وافر حظ ناله قد بأخرى أو بطريقة كله الكويتي الشعب إن القول نستطيع

البرتول.
قيام يصاحبها لم الضخمة البرتولية العوائد هذه أن سببه األكرب الحسد ولكن
كما أحيانًا أو لها، يحلو كما إنفاقه وتتوىل العائد عىل تستويل غاشمة دكتاتورية حكومات
الديمقراطية، يف أيًضا مطَِّرٌد نماءٌ الثروة يف املطَِّرد النماء ذلك صاحب وإنما لرئيسها، يحلو
أن حد إىل األمر فيها يصل أن درجة إىل حياته، أمور من أمر كل يف الشعب إرشاك ويف
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بلد يف يحدث لم الذي األمر وهو ويُقيله، وزير من الثقة الكويتي األمة مجلس يسحب
أو يطرده يَعيِّنه، أو الدولة رئيس يُقيله القرن، هذا من األخرية الحقبة كل أثناء يف عربي
الدولة، رئيس يصنعه كله هذا ساِفِلني، أسفل إىل به يَْهوي أو ِعلِّيِّني أعىل إىل يرفعه يُبقيه،
من رفيعة درجة يف الكويتي والنظام الحكم يضع أمر فهو هذا الشعب نوَّاب يتوىل أن ا أمَّ

الديمقراطية. الحياة
رضبة وقبلها الحريق، رضبة عن األوىل املسئولة هي الدرجة هذه أن وأعتقد
فقط، الثروة رضب ليس يريدون إنهم واملفرقعات. والقنابل األمري، سمو اغتيال محاولة
ويحسن ويجيد الثروة، استغالل ويحسن يجيد الذي النظام رضب أوًَّال يريدون وإنما
نفس إىل تصل تكاد واسعة سياسية بحريات لهم ويسمح ويرعاهم، املواطنني حكم
تاريخ يف العريقة التقاليد ذات األوروبية الدول أرض يف املواطن بها يتمتع التي الحريات

ديمقراطيتها.
مواقف تتخذ أن الكويت استطاعت الحاكمة، الديمقراطية هذه خالل من ألنه ذلك
وإنما ومخابرات، أعوان عبث أو اغتيال من خوف عن تتخذها ال بشعبها، جديرة أصيلة

الصواب. وعني واألصح الواجب ألنها تتخذها
الكويت تغري أن — عينني ذي لكل واضح هو كما — التخريب هذا كل من والهدف
هو النهاية يف فالهدف ولذلك باقية؛ بُدَّ ال فسياسته باٍق، هذا نظامها وطاملا سياستها، من
يف نقول كما — ويسريوا السالمة، يُْؤثِروا حتى الكويتيني وإرعاب الكويتي النظام رضب

الحائط. بجوار — مرص
أنه — واألمور الحوادث ُمجريات عن بعيد وأنا — أؤكده أن أستطيع يشء وهذا

امرأة؛ أو رجل الكويت يف بقي طاملا يحدث لن بالتأكيد
للقهر، يستسلم أن يمكن ال العزة طعم يذوق فالذي

العبد. بقيود يرىض أن يمكن ال الحرة اإلرادة طعم يذوق والذي
لقد بديًال. لحياته اختارها التي الطريقة وعن نظامه عن كويتي أي يرىض ولن
وفنانني، ومثقفني أعمال رجال الكويتيني؛ إخواني من كثرٍي إىل أتعرف الظروف جعلتني

وعمال. سائقني وحتى وتجار، ومهندسني وأطباء
ذلك االجتماعي، وضعه كان ومهما مركزه كان مهما منهم، أيٍّ يف يعجبني وكان
الكبري، اإلسالمي ولعامله العربية، لقوميته األكرب االنتماء وذلك بكويتيته، العظيم االعتزاز
يفكرون الذين هؤالء حسب وقد ُمستهَدفون. فهم ولهذا األمة؛ هذه أبناء ِخرية من شعب

92



النفطية الحرائق هامش عىل

هنا قنابل بضع أن العقول، متخلفي أو املجانني كاملتعصبني وأحيانًا األرشار، كاألطفال
الكويت. شعب يشكل الذي العظيم النهر مجرى تغري بأن كفيلة هناك حرائق بضع أو
أن أستطيع ولكني العقول، متخلفو وأطفال مجانني ألنهم لهم؛ أرثي أن أستطيع ال وأنا
إىل وساكنة مستهدفة تبقى لن كلها واألمة الكويت وأن امُلحال، من الحال دوام أن أؤكد
الرضبات وهذه األحياء. عزيمة من وتشدد تَُقوِّي تقتل ال التي الرضبات فإن اآلبدين؛ أبد
أيٍّا تجعل لن العربي، العالم مناطق من كثري وإىل الفلسطينيني، وإىل الكويت إىل املوجهة
عىل جميًعا وننقض الحني يحني أن إىل سيقوى، وبتلقيه سيتلقى، هو إنما يركع، منهم
الرضبات تفنيه لن كبري شعب ألننا ذلك القاضية؛ هي رضبتنا وتكون والرش، البالء أُسِّ
دائًما ستنبهه التي هي بل تفنيه، لن أبًدا أبًدا ولكنها قليًال توجعه قد قوتها، كانت مهما
رجل حركة ويتحرك يقف لكي وتهيئه للمقاومة، أسلحته وتشحذ الخطر، مكامن إىل
بإذن شعبنا رضبة وستكون تَذَر، وال تُبقي ال قاصمة الشعوب ورضبة ويرضب، واحد

تَذَر. وال تُبقي ال قاصمة هللا
األوحد فمعناه غريه؛ أو الحريق هذا يحزننكم ال الكويت، يف وأصدقاءنا إخواننا فيا
الكويتي الشعب وصمود صواب. عىل — أعداؤها وليس — هي وأنها حق، عىل الكويت أن
تُضعفه، وال يه تقوِّ األحداث هذه أن عىل دليل أقوى الدليل؛ العابر، البالء هذا عىل وحكامه
جانب يُْؤثِر أو يرتدد تجعله أو به تنحرف وال وطريقته، طريقه عىل إرصاًرا أكثر وتجعله

واالستسالم. السالمة
بجوار نضعها قلوبنا إال — األقل عىل اآلن — لكم نملك ال صحيح معكم، جميًعا إننا

جولته. وهذه جولة، فللظالم يدوم، لن أبًدا وضع هذا ولكن قلوبكم،
جولتنا. ستكون وغًدا

الظلم فدولة إياها؛ التاريخ يعلمنا التي الحقيقة إنه وأدب، إنشاء كالم ليس وهذا
الجنس حكمة إنه باأللفاظ، تالعبًا ليس أيًضا وهذا الساعة. قيام إىل العدل ودولة ساعة

التاريخ. قوانني من أبًدا أعداؤنا يهرب ولن قانون، يف صاغها البرشي
ترحم. ال التاريخ فقوانني

93





واإلرادية الفكرية تيبساملفاصل

جسد خاليا وحول داخل يتسلل الذي املثبط الغبار أو الدقيق ذلك رس هو ما أعرف ال
أثناء وكنت مرص، خارج مسافًرا املايض العام معظم قضيت بالدنا. يف ومخه اإلنسان
قلب يف الخطى أحث سائر وأنا القطار، أو العربة أو الطائرة نافذة من أنظر وأنا السفر
كنت ومتواضعة. نائية أوروبية قرية حتى أو وارسو أو أنجلوس لوس أو لندن شوارع
أو واملرأة والطفل والرجل والفتاة الشاب أرى وأنا الصغري، النهر أو الغابة أرى وأنا
ويعمل ينشط بعقيل أحس كنت الشارع، يف مرسعني نشيطني، سائرين، العجوز، حتى
فيه تتوالد مزدحم، أفكار معمل إىل تحول وكأنه أحصنة من يملك ما بكل اآلخر هو
باستنتاج أخرج كثرية أحيان يف ثُمَّ وتتناغم، وترتطم، دقيقة، كل يف فكرة بمعدل األفكار
يف قادمة النورس طيور وكأنها واألفكار املوحيات أن أحس كنت هائلة. رائعة بفكرة أو
وتهفهف، فرًحا، بأجنحتها تصفق والطعام بالسمك املليئة عقيل لبحرية أفواج تلو أفواج
تنقضُّ ثُمَّ السماء إىل معها وأصعد تصعد وتتالقح، وتتعابث وتلهو، تزغرد وتصطخب،

الربق. انقضاض رسعة يف الهدف عىل
الحياة مجرى تغريِّ مشاريع الواحد، اليوم يف يل تعنُّ قصص أفكار عرش من أكثر
النظري، منقطع الحياة عىل إقبال أعماقي، يف تتفجر ونفسية فكرية مغامرات تماًما،
وواقًعا حاًرضا ليصبح ماٍض من بي مر ما لكل تجميع وقريبة، بعيدة آلماد خطط
التي النقطة عند واآلتي والحارض املايض ليلتقي املستقبل؛ آفاق لكل استحضار أراه،
حركة والحياة. الكون من موقعه تراجع أو ثمرة، عىل منه وتحصل العمر، وتقطر تركز
إقدام مشاريع، من أو أفكار من يصلح أراه ما لكل الفوري التحقيق اتجاه يف دائبة
النزوة وتطوير الذات، وتحقيق املستقبل اتجاه يف مجنون اندفاع أعقل اندفاع، له، حد ال
أقىص إىل لتصل بأذرعي فيها أرضب كاملة، مليئة حياة باختصار وخطة. اكتشاًفا لتصبح
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أعماق أعمق إىل أقدامي وتغوص كلها، «مجرتنا» لتشمل بأفكاري فيها وأحلِّق املعمورة،
الثالثني. وربما والعرشين، الخامس القرن يف لتحلِّق وترتفع العالم، تاريخ

الذاتي االندفاع وبقوة وأعود، بعيد، وأنا الخارج، يف وأنا مسافر، وأنا أكون هكذا
الخاصة األكوان يف أزال ال مسافًرا األول، لألسبوع ربما أو األوىل، الثالثة لأليام هكذا أبقى

الخاطر. يف يجول ما كل تحقيق عىل قادًرا خالًقا، والعامة،
… يترسب يبدأ املنطفئ، الذري الرتاب األصفر، الخفي الرمل الناعم، الدقيق يبدأ ثُمَّ
تأتي الهمة، يُصيب يبدأ تدريجي هبوط إال هو إْن بمقدمه، أعي وال أحس ال كنت العادة يف
املزاج، روقان يؤجل ما يأتي بُدَّ ال الليل ويف الليل، يف املزاج» «يروق أن إىل فأؤجلها الفكرة
أن فائدة وما تأجيله، ممكن هذا أو عاجل، بمرشوع ليس هذا فأقول: املرشوع يل يعنُّ
سائًرا هكذا يميض أن ممكن يشء وكل سائرة الحياة كهذا؟! «مجنونًا» شيئًا اإلنسان يبدأ
«يركن» ثُمَّ الواقع، إىل «يطمنئ» اإلنسان ويبدأ فعله، يفعل الغبار يبدأ األبد، إىل وحده
تندر ثُمَّ تقل األفكار تبدأ به، اإلطاحة أو تغيريه إىل الطموح ويفقد معه، «يتالءم» ثُمَّ إليه،
كالهدف ومتأللئة ورائعة مبهجة كانت التي والكتابة تتضاءل، الخلق وقوة تتالىش، ثُمَّ
ساعات! خمس أو ألربع املكتب عىل أقعد ح لسه ويووه! عبئًا، تصبح الجميل، الساطع

جميًعا. نحياها التي تلك «املوت-الحياة»، حالة إىل النهاية يف اإلنسان ويئوب

يشء هناك املسترشية، العامة الظاهرة وجدتها ولكن الخاصة، حالتي هذه أن أظن كنت
ونزفره، بيننا، حياتنا يف وقائم مسموع أو مرئي غري ولكنه وخطري، ع ومروِّ حقيقي ما
ُكنَْهه، أدري لسُت ما يشء ونطعمه، ونلبسه ونركبه نرتديه بعًضا، بعضنا به ونعدي
للهدف، وُمِضيع للطموح، وُمْخِمد للهمة، كارس أو مثبِّط يشء مفعوله، تماًما أعرف ولكني
كما — ليس وهو حياتنا. يف وماثل قائم إرادة، ألي وُمِشل ومرشوع، فكرة لكل وخانق
العربي وغري العربي مرشقنا يف العام الجو ولكنه بمرصوحدها، ا خاصٍّ البعض— يتصور
وكأنه والتفكري، العمل من الواقي الطُّعم وكأنه للنشاط، املضاد «األنزيم» وكأنه يشء كله،

الحالية. «املجيدة» مرحلتنا تميِّز التي القومية الخاصية أصبح قد
اليشء؟ ذلك هو ما

املوحدة؟ القيادية الفكرية الهمة فقدان أهو
مجردة، اإلنسانية منها املواطن يحب معها التي البرش من الهائلة األعداد هذه أهو
ذلك تخيل اإلنسان. من املرتاصة الكتل هذه يكره أو «اإلنسان»، يكره بالتأكيد ولكنه
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رقم مجرد إىل يتحول حني الوجود، يف ما وأجمل وأعظم أرقى النادر، الراقي الكائن
اختُرص أو معظمها، اختفى لو حبذا أخرى، عرشية أرقام من ماليني أنفاَسه تكتم عرشي

ومجده. وروعته قيمتُه البرشي للتفرد ليبقى اندثر أو
من فيه ما بكل اإلضاءة شديد الواقع تجعل التي الساطعة الحامية الشمس أهي
الوجود اإلنسان يرى ال وحني العني، أمام تماًما الجمال ينعدم بحيث وقبح؟ بشاعة
الخالقة والنزوة الهمة حاسة إخماد الجمال انعدام أو القبح يتوىل قبيًحا، يراه أو جميًال،
ترى وحني اآلسيوية؟ كاألنفلونزا يُعدي املسيطر، الجماعي الكسل أهو اإلنسان؟ لدى
واإلهمال. االختناق مصريها بُدَّ ال منك مبادرة فأي متكاسلني، أو كساىل جميًعا الناس

التفسري يعتنقون الناس بعض كان فإذا هامة؛ نقطة رأيي يف هذا الجماعي والكسل
التاريخية مرحلتنا أفرس شخصيٍّا فأنا للتاريخ، السيايس أو االجتماعي أو االقتصادي
أن ممكن يشء كل أيًضا. وللواقع للتاريخ» الكسيل «التفسري أسميه أن يمكن بما الحالية
«ليتفرج» التليفزيون أمام أو سينما أو مرسح يف متفرجنا استلقاء حتى بالكسل، نفرسه
يقرأ أن عن كسًال الكسل؛ سببه جوفاء، حنجرية قهقهات له يقهقه عبيط فني عمل عىل

فيه. عقله «يُْعِمل» أن معه يُْضطر عمًال يشهد أو كتابًا
تحلل عن يكون ال كثرية أحيانًا للرجل؛ املرأة تسليم أو لنفسها املرأة تسليم حتى بل

كسًال. الزلل فريتكب املرأة؛ أو املرء يقاوم أن كسل عن وإنما انحالل أو
بحيث األدبي، أو املادي التقدير سواء تقديريٍّا، مطحونون أننا السبب يكون أم
من أم الُفتات، ينال فعًال ويعرق يعمل من إن وبحيث يعمل، ال بمن يعمل من يتساوى
— أكسل هي فتلك املاليني؟ يكسب — بكسل — فهو حراًما يتاجر أو يرتيش أو يرشو
طبقة يشكلون ال أغنيائنا كبار حتى نفوذ. عىل للحصول الوسائل — أحرم فقط وليس
هي وإنما والجهد، الدراسة تحتاج ضخمة مشاريع تقيم أو صناعة تبني نشطة رأسمالية

طريق. أحرم أي طريق؛ أكسل من الربح هدفها كسولة رأسمالية
كبرية كبرية؛ مشكلة إىل منها كل تستحيل التي الصغرية الصغرية؛ املشاكل هي أم
يف الرتسب الناعمة الرمال أو الدقيق كذرَّات وتتوىل ، حالٍّ لها تجد أن تستطيع ال حني
الفاقد أو إراديٍّا اْلُمقَعد الكائن ذلك إىل النهاية يف لتحيلك والنفسية الفكرية مفاصلك
قال: سبحانه هللا أن حني يف املشاكل، لك تحل أن اإللهية العناية إىل املوكل كلية، لإلرادة
«اعِقْلها يقول: الرشيف والحديث َواْلُمْؤِمنُوَن﴾ َوَرُسولُُه َعَمَلُكْم هللاُ َفَسرَيَى اْعَملُوا ﴿َوُقِل
نستعمل ما كثريًا بل للموىل، الباقي اترك ثُمَّ أوًَّال عمل من عليك الواجب افعل أي وتََوكَّْل»؛
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العال. عال سيكون يشء وُكلُّ اليشء عىل اصرب فنقول: الكسل، بها لنخفي «الصرب» كلمة
لإلرادة القاتل العدو ذلك إنه والشعبي. الفكري تراثنا به يحفل الذي الصرب ذلك من آٍه
لحلها، طموحك يموت حتى للمشاكل البغيض املروض االستسالم ذلك الصرب، … والعزيمة

عزيمتك. معه وتحلل أنت يحلك أو يحلها لكي «الزمن» عىل املتهافت االعتماد ذلك
ذلك إال العسل» من مذاًقا أحىل «الكسل يقول: َمثَل الدنيا يف شعب أي تراث أيف

تراثنا؟! العظيم؛ الرتاث
داخل يتسلل الذي الناعم الرميل الدقيق ذلك يكون ومًعا، واحدة، مرة كله، هذا أم
السمينة، البرشية «األجولة» تلك إىل ويُحيلنا وجسدك، وإرادتك مخك خاليا وحول وخارج
وحياتك، يشء! ال … النهاية يف لتصنع والالعجلة والالخطة الالهدف قاتل؛ بطء يف تتحرك

تصنع! مطلًقا يشء ال
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املوسيقى صوت عىل القراءة من أروع ليس «ماركيز»، اصطحبُت البحر «بالج» عىل
تستطيع هناك الشاطئ. رمال عنيف عناق يف يالمس وهو بالبحر املتصلة الهادرة الهادئة
البحر سطح تمسح ثُمَّ البعيد، األفق وترمق رأسك ترفع والحني الحني وبني تقرأ، أن
ثُمَّ والشمايس. السعيد، األطفال ورصاخ ون، املستحمِّ حيث إىل تصل أن إىل مرتاجًعا بعينيك
العمر متوسطي من املكدَّسني بجماعات اصطكت وإال هذا بعد فوًرا عينيك ترفع أن بُدَّ ال
الحقيقة يف منظرهم فإن الشمايس، تحت الشاطئ رمال عىل املتزاحمة املكومة وكبارهم،
من أخذناها الجبال، وصعود والغابات الشواطئ إىل والذهاب الطبيعة عناق فكرة إن يغم.
ِبناءً اآلن؛ اسمه أذكر ال فرنيس فيلسوف بها برشَّ بعدما اعتنقتها نفسها وأوروبا أوروبا،
الحديثة الحياة وإن للطبيعة، لصيق ابن هو اإلنسان إن تقول عميقة فلسفية نظرية عىل
أظن) ما عىل عرش السابع القرن أواخر يف هذا كان إذ الوقت؛ ذلك يف حديثة أبًدا تكن (ولم
وأودعتْه وجبالها، ومياهها تضاريسها بكل األرض أمه قلب من اإلنسان أخذت الحياة تلك
لإلنسان بُدَّ وال ة. وأَِزقَّ وحارات ضيقة شوارع يف وخنقته شقًقا، أو بيوتًا يسمونها ُعَلبًا
الِبكر، للطبيعة ابنًا أخرى مرة ويعود كله، هذا نفسه عن يخلع أن توازنه يستعيد لكي
هذا زاد وإن الغابات. يف يبيت الجبال، ويصعد يتمىش أو ويسبح واملحيط البحر إىل يذهب
الرتيبة الراكدة اململة الحياة صدأ عنها ويجلو البرشية النفس يف يغري املحيط يف التغري
إلعادة حتمي كأثر للطبيعة» «العودة هو الفيلسوف ذلك شعار كان الحجرات. يف املحرتقة

البرشية. النفس توازن
«املودة» نأخذ كما أخذناه ولكننا عنهم، املبدأ هذا أخذنا باستمرار، للغرب وكمقلدين
عن وإنما ظهورها، يف والسبب «املودة» تعنيه ملا حقيقي فهم عن ال األحيان، من كثرٍي يف

إال. ليس التقليد يف رغبة
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يتحرك ال مكومة فاألرسة العجب؛ لك شاء ما واعَجْب «بالجاتنا» إىل انظر ولكن
وافرة بكميات الطبيعة أحضان يف االرتماء لفلسفة استعدت قد الشمسية. تحت أفرادها
حركة، أدنى بال اليوم طوال جالسني معهم، تجده املحيش حتى واملأكوالت، املرشوبات من
انترشت حني هواء. نسمة أي تلحقها أو شمس، أي تراها ال حتى أجسادهم غطَّْوا قد
إني بل له، حد ال طوًال طويلة وأثوابهن محجبات النساء نرى رصنا «الحجاب»، مودة
أو البحر أحضان إىل اللجوء أصل أن مع اإلسكندرية، بالجات يف املنقبات بعض رأيت
ومصطنعة، مصنوعة أردية من يستطيعه ما كل نفسه عن اإلنسان ينفض أن الطبيعة
حقيقية رغبة عن وإنما لألجساد ودنس استعراض عن ال معظمه، أو جسده يتعرى وأن
مسام تعود حتى النقي؛ والهواء الشمس أشعة إىل الشاحب األصفر جسده تعرض يف
لونه لجلده ويعود والشوائب، األدخنة من رئتاه تتطهر وحتى حرية، يف تتنفس جسده

وصحته.
إىل بالجاتنا تحولت وهكذا الحقيقي؛ محتواها نأخذ ولم الفكرة قرشة أخذنا لألسف
مجرد وكأن املاء نرى أن وحسبنا تنفعها. وال الصحة ترض الحقيقة يف ومشارب مآكل
مجرد وكأن الشمس، نرى أن وحسبنا ونعوم، فيه نستحم أننا نحس تجعلنا رؤيته
ليست الطبيعة أحضان إىل اللجوء فكرة وباملناسبة والعافية. الصحة سيُكسبنا رؤيتها
الرب، إىل الطلوع من كلها العربية الجزيرة أهل عادة أعرف فأنا العرَب؛ نحن علينا غريبة
إىل للخروج الفلسفية األسس عىل مبنية بالضبط نفسها وهي فيه، والبيات نقول، كما

إليها. العودة باألصح أو البكر الطبيعة

«ماركيز». إىل نعود
العام يف والحاصل الالتينية، أمريكا ُكتَّاب أنبغ ماركيز، جارثيا جابرييل باألصح أو
باملعنى أو الوحدة»، من عام «ِمائة الرائعة روايته عن لألدب نوبل جائزة عىل املايض قبل

العزلة». من عام «ِمائة كثريًا األدق
وكانت باإلنجليزية، وقرأتها نوبل، جائزة عىل ماركيز حصول قبيل الرواية هذه قرأت
ولندن باريس يف عنه فسمعت األوروبية، العواصم يف تسترشي بدأت قد ماركيز سمعة
الحقيقة ويف الرواية. بقراءة وبدأت له، قصص ومجموعة كتابه واشرتيت واستوكهلم،
كاتب هو فها االنبهار، أشد مبهوًرا كنت األوىل الخمسني الصفحات قراءة من انتهيت حني
كتابة يف تماًما جديدة بطريقة لنا ويخرج وفولكلوره، قاعه يف يغوص الثالث، عاملنا من
أصداء فيها تحس عربي كقارئ ولكنك صحيح، هذا الغربي! العالم عىل جديدة الرواية،
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تجعلك األبطال، حياة ويف القص، طريقة يف أخرى؛ كثرية عربية وآثاًرا وليلة ليلة ألف من
انطبعت التي الدرجة إىل ا، ِجدٍّ قويٍّا كان الربتغال وعىل اإلسبان عىل العرب آثار أن تكشف
محافظة يف نسميها ما مثًال أذكر زلت ما تُمحى. ال بطريقة حياتهم عىل اآلثار تلك فيها
الزاهية، بألوانه املربقش الصندوق ذلك أو ارة» «السحَّ ب باملناسبة) (محافظتنا الرشقية
تضع الدوالب) فكرة كل (قبل ففيه عروس، أي جهاز من يتجزأ ال جزءًا يُعتَرب والذي
أذكر زلت ال شخصيٍّا أنا الغالية. مقتنياتها وكل ومصاغها، مالبسها وتحفظ العروس
املائة جاوزت أن إىل وعاشت صغريًا، ربتني التي جدتي، أم باألصح أو جدتي، «سحارة»
يف معها الرصامة شديدة «جدتي» ابنتها وكانت القهوة، رشب عليها محظوًرا وكان عام.
أرسق فكنت عليها؛ نتآمر وأمها، أنا االثنني، نحن وكنا أيًضا. معي الرصامة وشديدة هذا،
أو «الصفة» نسميه فيما بها تحتفظ كانت التي جدتي «مجامع» من والسكر البن لها
والبن باللبن فيه يُحتفظ كان إذ الفريجيدير؛ حتى أو املطبخ لدوالب املقابل القديم اليشء

إلخ. … والجبن والزبدة والسكر
طبيبًا وكان جدي، من «املضغة» من قليًال لها وأستعري والسكر، البُن لها أرسق كنت
وكانت يُمَضغ. الذي الدخان هذا بثمن عليه تبخل كانت جدتي أن مع ومتسامًحا، وإنسانًا
تاريخ عن يل تحكي كانت فقد جزاء؛ وأجمل بأروع كله هذا عن تجازيني جدتي أم
إن إذ العربية؛ أصولنا مع إلينا انحدرت التي القديمة التقاليد وعن فرحها، وعن عائلتنا،
األيام تتذكر حني تماًما لها يروق أحيانًا وكانت العربية، الجزيرة من أصلها أمي عائلة
هذه نفس سمعت أنني والغريب بها. ت ُزفَّ التي القديمة األغاني تغني فتبدأ الخوايل،
كان إذ اللهجة؛ يف قليل باختالف والسعودية، الكويت يف البادية أهل بعض يغنيها األغاني
األقباط أصدقائي أحد نجل زفاف يف سمعتُه كما القبطي الَكنَيس الغناء بطريقة ممتزًجا
أستطيع اآلن ولكني متصل، طويل خيط وكأنه لك يبدو غناء وهو إكليله. حفل يف يُغنَّى
الرشقي فالغناء العربي؛ الغنائي التعبري أصالة عىل فيها أعثر أن األغاني تلك أسرتجع وأنا
واجده بُدَّ ال فإنك العربي الغناء ا أمَّ إيراني، بغناء يختلط تركي غناء أمره حقيقة يف هو

جدتي. أغاني يف أنا وجدته كما أو العربية الجزيرة من متناثرة أجزاء بعض يف
أنه فالحقيقة جدتي؛ وأم وجدتي عائلتي مع أرسح — هللا سامحه — ماركيز جعلني
واألغاني الشعبي الرتاث يف غوصحقيقي ولكنها كلمة ليست األصالة أن اكتشف عمد عن
السائد العرص لغة أو التكنيكية الحداثة درجة إىل رفعها مع الشعبية، والتقاليد الشعبية
راودتنا ولكنها فقط، «ماركيز» تراود لم أنها الغريب معادلة، وهي اآلن. كلها الدنيا يف
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هديف هو هذا كان الخمسينيات، يف القصرية القصة كتابة بدأُت فحني بكثري؛ قبله هنا
يف ١٩٦٣م عام يف به برشت اليشء ونفس له، التطوير دائم كنت وإن عنه، أَِحد لم الذي
مرسحية كتبُت أساسها عىل والتي عربي، مرسح نحو — مرصي مرسح نحو مقاالتي؛
ماركيز يا عفًوا — ُكنَّا نحن إذن الشعبي. املرسحي تراثنا صميم من مستمدة «الفرافري»

ونكتبه. هذا نضمر بكثري، قبلك —
العربية روايتنا أن حني يف الروائية، الطريقة بهذه كتب أنه ماركيز براعة ولكن
القرن ُكتَّاب كتبه كما والتسجيليني بلزاك درب سواء األوروبي، الدرب عىل سائرة تزال ال
جرييه روب آالن مثل الجدد الروائيون بها تأثر التي الحديثة الرواية ُكتَّاب أو عرش التاسع

ساروت. وناتايل
إسباني جنوبيٍّا أمريكيٍّا ثوبًا وكساها األوروبي ثوبها من تماًما الرواية أخرج ماركيز
املكسيك من والجنوبية الوسطى أمريكا واحتلوا هاجروا حني األول فاإلسبان األصل،
اإلسبانية الشخصية التقطتْه ما كل معهم حملوا األمريكي، الجنوب يف طَرف أقىص إىل
ولقد الكاريبي. الثوب بالتحديد ولكن الجنوبي، األمريكي الثوب يُلبسها ولم الغرب، من
الكاريبي األدب هما معارصين أدبني أعظم أن وإنجلرتا أمريكا يف النارشين أكرب يل ذكر
ألنه أحسن؛ حظه الكاريبي األدب أن األمر يف ما كل املعارص، العربي واألدب املعارص
اللغة يُتقنون واألملان والفرنسيني واألمريكيني اإلنجليز من آالف وهناك باإلسبانية، يُكتَب

بالذات. الغربي العالم يف بشدة وانترش األدب، ذلك ترجمة تمت ولذلك اإلسبانية؛
الكاريبيون الكتَّاب أخذ فقد الكاريبي؛ األدب انتشار يف السبب ليس هذا أن والحقيقة
ج تَوَّ حتى األصالة فكرة من يطورون وغريها وكوبا وجواتيماال ماركيز) (بلد كولومبيا يف
الفن هي والرواية الرواية. لكتابة حقيقية كاريبية طريقة باكتشاف البحث ذلك ماركيز
قصة كاتب يوَلد حيث إال توجد ال القصرية القصة أن ذلك الغربي؛ العالم يف األول الكتابي
أو العربي العالم يف القصرية القصة «حركة» اسمه يشء فال نادرة، موهبة موهوب قصرية
كله، اإلنساني التاريخ مدى عىل القصرية القصة لكتابة موهبة فلتات توجد دائًما الغربي،
القصة فُكتَّاب اإلنساني، التاريخ طول عىل الرواية ُكتَّاب من واملئات العرشات هناك فبينما
إال يوجد ال كله الحديث العربي التاريخ ففي ا، ِجدٍّ قليل عددهم املرسح، وُكتَّاب القصرية
الفرنيس، موباسان ثُمَّ اإليطايل، بوكاشيو وطوروها؛ القصرية القصة كتابة يف نبغوا ُكتَّاب
تحرش أن بالغة بصعوبة وتستطيع الرويس. تشيكوف ثُمَّ األمريكي، بو آالن إدجار ثُمَّ
باإلنجليزية. يكتب ألنه اْشتََهر آخر هنديٍّا وكاتبًا األمريكي، اإلسباني سارويان وليم معهم
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ووجدُت التايل، اليوم يف القراءة عاودُت منها، انتهيُت التي الخمسني الصفحات بعد
الذي أن ذلك القراءة؛ استمرار يف بالغة صعوبة أعاني صفحات عرش من أقل بعد أني
غريبًا قدًرا الرواية لُكتَّاب ولكن وروعتها، الطريقة ة ِجدَّ هو كان األمر مبدأ يف روعني
أن ويستطيعون الرواية ُكتَّاب يصرب إذ الصرب؛ أحتمل ال َملول بطبيعتي وأنا الصرب، عىل
ا ِجدٍّ كثرية تفاصيَل يف وقرَّاءهم أنفسهم ويُغرقوا شديد، دأب ويف يوميٍّا بالكتابة يكدحوا
عليهم ألتعرف وأوصافهم ماركيز شخصيات بأسماء جدوًال كتبت إني حتى وشخصيات؛

الرواية. ثنايا يف ذكرهم ورد كلما
والدنيا فعًال الثامن الشهر يف وكنا مللت، وقد أكملها وال جانبًا الرواية أدع وكدُت
جائزة أُعلنت التاسع الشهر يف ولكن جانبًا. وَرَكنتها إكمالها، أستطع لم تزال، ال صيف
— الحق لكم وأقول إلكمالها. الرواية إىل أعود أن عيلَّ وكان بها، يفوز بماركيز فإذا نوبل
الكتابة يف طريقة فلماركيز بالغة؛ بصعوبة أكملتها إني — يشاءون ما النقاد عيلَّ وليُقل
أو قليًال مختلفة بطريقة دائًما قاله ما ويكرر يعود دائًما فهو ملتابعتها؛ كثري لصرب تحتاج
أبطاله ى سمَّ العزلة» من عام «ِمائة روايته يف أنه أتذكر أزال وال السابقة، املرة عن كثريًا
عليك ويختلط وهكذا. الخامس، رامون أو عرش الثاني جابرييل يقول فكان األسماء، نفس
العارش رامون عىل جرى ما تتابع أن تستطيع وبالكاد كتبتَه، الذي للجدول وترجع األمر،

عرش. الحادي رامون ليصبح
نفس هم األشخاص إن يقول أن بهذا يقصد ماركيز أن النهاية يف واكتشفُت
أمريكا يف الحاكمة الفئة عن يتحدث كان أنه ذلك وميالدهم؛ وفاتهم توايل رغم األشخاص
من أكثر منذ تحيا الجنوبية أمريكا إن إذ جنراالت؛ الغالب يف وهم والجنوبية، الوسطى

العسكرية. االنقالبات عىل عام مائة
ترجمة مرتجمة وهي البطريرك) (خريف قراءتها من «فرغُت» التي روايته ويف
للمرتجمني احرتامي مع الحقيقة يف وأنا لبنانية. ترجمة باألصح أو العربية إىل «شامية»
مرص يف طريقتنا عن تماًما مختلفة العربية اللغة استعمال يف طريقتهم أن إال اللبنانيني
ملعرفة املحيط للقاموس أعود مرة ألول إني حتى العربي؛ الوطن من آخر مكان أي يف أو
هذه يف واألشجار الطيور أن وخاصة املرتجم، األستاذ أوردها التي الكلمات معاني بعض
الثالثمائة يقارب طولها هجاء، لوحة حقيقتها يف هي التي البطريرك)، (خريف الرواية
كانت وإذا الالتينية، أمريكا بلدان معظم يحكمون الذين العسكريني للدكتاتوريني صفحة

والروعة. واإلحكام الطول بهذا هجاء حياتي يف أقرأ لم جنوبية، أم وسطى
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صحا فقد الوقت؛ يغري أن باستطاعته كان الذي البطريرك عن يتحدث ماركيز إن
صباًحا؛ الثامنة أنها التوِّ يف فقرر صباًحا؛ الثالثة الساعة وكانت أَرق، أثر عىل يوم ذات
ورسموا الَهذَيان، بهذا الشعُب َسلَّم أن النتيجة وكانت بذلك. جمهوريٍّا مرسوًما فأصدر
الثامنة يف وكأنهم نشاطهم وزاولوا النوم من وَصَحْوا الجدران، عىل الطالعة الشمس
الكالم أن من املأثور القول ذلك تشبه مبالغة ولكنها مبالغة، هذه تكون وقد فعًال. صباًحا
الحاكم األعوام ِمئات من عام ذات مرص يحكم كان فقد الحقيقة؛ من كثريًا يحوي الهزل
النهار ألن بالنهار؛ وينامون مرص يف ليًال الناس يعمل بأن قراًرا أصدر الذي هللا، بأمر
ونفذ «امللوخية»، أكل بمنع كذلك أمًرا وأصدر بالعمل. يُغري لطيف جوه والليل حار،

تنفيذه. عىل الرشطة وأرشفت القرار، الشعب
مرًة وسأل فمر، املذنَّب النجم بمرور وأمر مرة، الشمس أوقف ماركيز بطريرك
تريدها ماذا الرئيس، فخامة يا تريدها التي الساعة له: فقالوا الساعة، كم عن حاشيتَه
بمسمار حياته ويرسم العكوي، البطريرك هذا بتالبيب ماركيز يمسك لتكون. بالضبط
فيها؛ مبالغ لوحات لوحات؛ إثر لوحات إثر لوحات به ينحت كاإلبرة، النهاية رفيع جداري
وداعرة، وفاجرة، ومهووسة، وتخريفية، وتكعيبية، وانطباعية، ا، ِجدٍّ وواقعية سرييالية،

ا! حقٍّ املقرفة األوصاف من ماركيز أورد لَكْم — إلهي يا — ومتطرفة
يف القراء أبدان لها تقشعر ألفاظ استخدام عن يتوانى وال للقيء، يدفعك ما روايته يف
وأحيانًا البهائم بروث أحيانًا ويكتب ومكشوفة، «قبيحة» ألفاظ ذُِكَرْت؛ لو العربي عاملنا
العربي عاملنا يف ِمنَّا كاتب أي فعلها لو الطريقة؛ يهم وال بمؤخراتهم. أو اآلدميني، بروث
بُدَّ ال والذي هناك، الجنس عن الشعبية الخرافات كل األبد. إىل وُدمغ وُرجم وُجلد لُصلب
صباه إىل الشيخ رجوع وكتاب وليلة ليلة ألف حواديت عنده وجداتها جدودها كانت

الهندي. سوتزا والكامار
كتب إنه بالحقائق، بالخرافات باملبالغات بالسخرية بالهزل الجد روايته يف يختلط
طفل وكأنه أحيانًا، ببصاقه بقبضاته، بركالته، كله، بجسده الرواية هذه أجزاء بعض
وأقول أعود يشء. أي ويكتب ويقول يشاء، ما بالقارئ ليفعل العنان له أُْطِلَق مجنون
يف األصح بل حرية، يف الرواية، شخصيات من غريه عن أو البطل عن له يخطر يشء أي

عقيدة. أي عقيدة؛ حتى أو دين أو قيم أو تقاليد أو لغة من حاجز يحدُّه ال انطالق
مع يل حدث كما أيًضا، األوىل صفحة للخمسني قراءتي لدى انطباعي هو هذا كان
عوًدا نفسه، يكرر ماركيز لدى هذا بعد يشء كل وجدت ثُمَّ العزلة»، من عام «مائة روايته
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إىل — مؤاخذة ال — بك وتنحط الشاعرية منتهى إىل ترفعك أخرى ورًؤى صور بدء، عىل
املعنى. أو الصورة أو اللفظ من سافلني أسفل

ونفس ِلنََفس وتجديد افتعال هو إنما الرواية، يف جديًدا يعد فلم القراءة، عن وكففُت
نفس يف ولكنها الجديد العظيم للدكتاتور خانعة وبشخصيات أخرى بصور الطريقة

مكررة. الوقت
يرسم األوىل صفحاته يف فهو املتداخلة؛ الدوائر من سلسلة تشبه ماركيز كتابة إن
الشيخوخة حالة إىل السابق الحكم لنظام قلبه بداية من البطريرك قصة (وهنا كلها الرواية
القبح). الصارخة املمجوجة املقرفة والشيخوخة العمر من عام مائتي بعد انتابته التي
الدائرة حول دائرة يف يرسمها يعود ثُمَّ صفحات، بضع أو صفحة يف كلها الرواية يرسم
أن تقرؤه حني بُدَّ ال وهكذا وأكرب، أكرب ثالثة دائرة يف يرسمها يعود ثُمَّ أكرب، دائًما األوىل
التالية الصفحة يف نفسك تجد دائرة تنغلق وحني وتدور، تدور تظل أن عىل نفسك توطن

وهكذا. أكرب اتساع عىل ودائًما الدائرة، لنفس محيط يف
وأنا وحده، بماركيز خاصة أنها إيلَّ يُخيَُّل الكتابة، يف تماًما «ماركيزية» طريقة وهذه
هو حقيقة يهمني ما إن طريقته، كاتب أو شيخ فلكل الكاتب، طريقة ني تهمُّ ال شخصيٍّا
برواية متعتي أن والحقيقة رشح. متعة أو مضمون متعة من سواء عليه، أحصل ما كم
إىل أحيان يف روحي وصلْت وقد بالغة، بصعوبة قراءتها تابعُت وقد البطريرك»، «خريف
ما بكل لشغفي قراءتها تابعت والوقائع. واألسماء التفاصيل تكرار كثرة من الحلقوم
الحار، املمطر الرطب اْلُمناخ ذات البالد تلك الوسطى؛ أمريكا يف الحياة عن ماركيز أورده
يف ما كل فيها واألساطري. والغابات والبحر الرب خرافات والخرافات؛ بالرباكني الحافلة
للحكام نتيجة وذل؛ وفقر وطيبة حيوية من الناس يف ما وكل اختناق، من االستوائي الجو
حامالت من سفن ثالث — روايته يف ماركيز يقول كما — تدعمهم الذين العسكريني

األمريكي. األسطول جنود أو «املارينز»
ا. ِجدٍّ ِمنَّا بالدم وقريبة تماًما عنَّا غريبة بالد

بها، وجدانيٍّا وأتشبع البطريرك»، «خريف أقرأ جعلتني التي هي املحضة واملصادفة
كانت وإن التي املكسيك، من امُلذاعة العالم كأس مباريات فيه أتابع الذي الوقت نفس يف
ِجدٍّا الصلة قريب األحمر الهندي اإلسباني أصلها أن إال أمريكا من الشمايل الجزء إىل تمتُّ

والجنوبية. الوسطى بأمريكا
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جاءت فيها. غارًقا وجدتُني العربي، كثرية أحياٍن ويف املرصي، العقل داخل خطرية جولة
مفهومه حول خالد محمد خالد األستاذ مع بدأتُها التي محاورتي عىل ا ردٍّ الخطابات
فرج الدكتور وتدخل عنها، أجابني والتي الرشيعة، وتطبيق اإلسالمي الحكم عن األخري

زكريا. فؤاد الدكتور الكبري األستاذ أخريًا ثُمَّ مشكوًرا، فودة
موضوع حول الخطابات من الرهيب العدد هذا أتلقى مرة ألول ألنني خطرية جولة
القضاء رجال كبار من بدءًا الشعب، قطاعات مختلف من خطابات وتجيئني واحد،
والحرفيني العمال إىل اإلعدادية، وحتى الثانوية املدارس تالمذة إىل والقادة، والسياسيني
تلك أُهدي أن — قصدي هذا يزال وال — بودِّي كان وكم واملزارعني. الفالحني وبعض
واإلسرتاتيجية السياسية الدراسات مركز إىل وبالذات السياسية، األحزاب قادة إىل الرسائل
وأخذ املرصيَّنْي، والعقل الوجدان عىل باألشعة كشف بمثابة ألنها والجامعات؛ باألهرام
ولندع األحيان. معظم يف رؤيتها لنا يُتاح ال التي تلك ومكوناته؛ محتوياته عن مهمة فكرة
الحظت فقد الخطابات؛ تلك شكل عىل أوًَّال ونتعرف حاًال، له فسنأتي جانبًا، املوضوع
مشتعل أحيان، يف هادئًا ومنطًقا ضدي، أو معي سواء الحوار، أسلوب يف غريبًا ارتقاءً
مفرح يشء وهذا حوار، وأساس ما «منطق» هناك دائًما ولكن أخرى، أحياٍن يف الجذوة
هذه ا أمَّ األحيان، معظم يف واالتهامات السباب شكل تتخذ للرأي املعارضة كانت فقد ا؛ حقٍّ
َمن حتى الجميع، إن بل فقط، هذا ليس واحًدا، سباٍب خطاَب أجَد أالَّ غريب فيشء املرة
تأنيب وأقىص يقول، بما اإليمان يف وصدقه الكاتب يف النية حسن يفرتضون يعارضون،

«لهدايته». سبحانه هللا دعوة هو يَِرد
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كل أن أعتقد فإني ولهذا ا؛ حقٍّ متحرض شعب — أنفسنا نقدنا مهما — فعًال نحن
وأبًدا دائًما ولكنها مرص، أرض يف تُستزَرع أو تُزَرع دعاوى التطرف إىل الداعية الدعاوى
فما اْلَمِقيت، األعمى التعصب قلبها أعماق من تكره شعبنا طبيعة فإن جذور؛ بال تبقى
ال ألسباب ربما أحيانًا تثور موجات، إنها العنيف! التعصب أو املتعصب بالعنف بالك
طائفته أو الشعب يئوب ما رسعان ولكن الدين، أو العقيدة أو بالقضية البتة لها عالقة
الشعوب أقدم من أو أقدم أننا إذن عبثًا ليس املتحرضة؛ طبيعتُه عليه وتَْغِلب الحكمة إىل
واملعارف الخربات وتراكم البرشية العراقة هو هنا والِقَدم األرض. سطح عىل املوجودة
إىل النهاية يف وتؤدي بعض، فوق بعضها التحرض طبقات ترتسب بحيث والثقافات؛
الشخص وسألَت أوروبي غري أو أوروبي بلد إىل ذهبَْت ما الذي اإلنسان ذلك اليوم. إنساننا
أسمع ال كنُت ولدهشتي فيها، أعجبهم ما أحسن عن مرص زاروا الذين األشخاص أو
الشعب أن عىل اإلجماع ولكن الجميلة، أسوان أو املتحف أو الهول أبي أو األهرام كلمة
والشهامة الغري، مساعدة محاولة يف املستمرة ورغبته معرشه وحلو طبعه ودماثة املرصي
حني وحتى مرص. يف ما أجمل هو املرصي الشعب أن عىل اإلجماع الغريب؛ معاملة يف
له: وقلت شهًرا، فيها ومكث القاهرة زار سويرسي كاتب حماس أخترب أن مرة حاولت
القذارة إن قائًال: غريبة إجابة أجابني الحظت. أن بُدَّ ال كما سيئة القاهرة يف النظافة إن
ا ِجدٍّ نظيفة سويرسا) (يقصد هنا الشوارع ولكن والحارة، الشارع يف موجودة القاهرة يف
أنظف الداخل من فعقوله شعبكم ا أمَّ العقول، داخل موجودة القذارة أن حني يف ترى، كما

سويرسا. أية من بكثري
منها املائة يف ستني إن وأقول: رئيسيٍّا تقسيًما الخطابات تلك أقسم أن وأستطيع
األساس، هذا عىل «إلقناعي» ُحججه يسوق وأخذ اإللهي، الرشع تطبيق ضد أني ر تَصوَّ

صفحة. خمسني من خطابات يف وأحيانًا والتحديد، بالتفصيل
وأيَّدتني أعنيه، ما تماًما فهمت ا ِجدٍّ كبرية نسبة هناك أن فهو ا حقٍّ له دهشُت الذي ا أمَّ
يكتب منهم كالٍّ وكأن رأيها، عىل للدولة ُحججها تسوق بدورها وراحْت إليه، ذهبُت فيما
ولكن وهؤالء، هؤالء مع أفعل أن بودي كان وكم سيُنَرش! خطابه أن يتصور أو مقالة
ا ِجدٍّ كبريًا عدًدا أن أدهشني أجل مؤكدة. واالستحالة هائل فالكم تماًما، مستحيلة العملية
قد — وبيني خالد محمد خالد األستاذ بني دار والذي — الحوار هذا أَفرَج الناس من
إدراك عدم ا وإمَّ مباالة، وال ًدا تردُّ ا وإمَّ خوًفا ا إمَّ يحبسونها كانوا التي آرائهم عن أفرَج
يَُحول كان الذي اْلُمَحرَّم أو «التابو» هذا كرس أسعدهم هؤالء وأبعادها. املشكلة لخطورة
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الحارض بمجتمع فقط ليس تتعلق، قضية — مناقشة مجرد — مناقشة وبني اإلنسان بني
يمكن كيف كله. القادم بالدنا ومستقبل وأوالده وبعائلته شخصيٍّا هو به بل وحياته،
أو ملحًدا أو كافًرا لها متصدٍّ أي يُعترب بحيث التحريم موضع توضع أن كهذه لقضية
لهم يفكرون املرصيني عىل أوصياء أنفسهم من أقاموا قد الناس بعض وكأن زنديًقا،
مواطنني هناك بأن ُمطَلًقا عابئني غري بالكثرة، أو بالقوة الرأي ويفرضون عون ويَُرشِّ
الرأي قول يف الحق نفس ولهم تماًما، مثلهم ومؤمنني تماًما، مثلهم مخلصني آخرين،
َمن واتهام الرأي، «فرض» يف الناس هؤالء حق مناقشة بل قيل، إذا الرأي مناقشة أو

اإلسالم. وسماحة الدين جنة من بالخروج يعارضه
يقابله املسلمني عىل والتعصب الوصاية فرض يف التطرف هذا إن أقول: وباملناسبة
يف أنه إال طبيعيٍّا بدا وإن وهذا األقباط. املتطرفني بعض من ب تعصُّ األخرى الناحية يف

اإلسالمية. الناحية يف التطرف عن سوءًا يقلُّ ال النهاية

جاءت والعصبية التشنُّج شابها التي الخطابات معظم أن فهو ا حقٍّ نظري لفت الذي ا أمَّ
الدولة. تلك مواطني وبعض عربية، برتولية دولة يف يعملون الذين املرصيني بعض من
ويُناَدى اإلسالم، بها يُطبَّق التي الطريقة فإن باملرة؛ فيه غرابة ال نظري يف يشء وهذا
قرشته سوى اإلسالم من تأخذ ال متعصبة، متشنجة طريقٌة الدولة، تلك يف بتطبيقه
ألن جانبًا؛ الكربى الحضارية اإلنسانية ورسالته روحه وترتك قناع، أو لباس من الظاهرية
اإلسالمية القرشة راية ترفع كثرية أنظمٌة لتَقوَّضْت سليًما حقيقيٍّا تطبيًقا ُطبِّق لو اإلسالم

العظيم. جوهره عمد عن وتتجاهل
يف أجادل كيف كبري: باستنكار يُساِئلني منها عدٌد الخطابات تلك «أمثلة» ومن

البرش؟ يضعها التي الوضعية القوانني تلك بتطبيق وأنادي هللا رشيعة تطبيق
اإللهية الرشيعة تطبيق بعدم أبًدا ينادي ال أحًدا فإن املوضوع، لب هو وهذا
— اإلسالم رأسها وعىل — كلها السماوية فالرشائع فعل؛ لو مجنونًا يكون إنه اإلسالمية؛
السيايس العدل البرش؛ بني العدل لتقيم إال تأِت لم أنها إال وتعاىل سبحانه هللا أمُر أنها فوق
بني التامة باملساواة االجتماعي والعدل الزكاة، بمبدأ االقتصادي والعدل الشورى، بمبدأ
اإلخوان أيها املشكلة إنما هللا؟! َمعاذ هللا، رشيعة يعرتضعىل الذي املجنون هو َمن البرش.
مرة الرشيعة؟! تلك يطبق َمن ولكن هللا، رشيعُة وصدًقا ا حقٍّ الرشيعة أن هناك العاملون
أناس هم أليس البرش؟ هم أليسوا الرشيعة؟ تلك يُطبِّق أو سيُطبِّق َمْن أتساءل: أخرى
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التطبيق ولكن هللا، رشيعة الرشيعة إذن الفقهاء؟ فطاحل من كانوا لو حتى ومثلك مثيل
نفس للمطبِّق يكون ال وبهذا آرائهم؛ ومن أفعالهم ومن البرش صنع من وأبًدا دائًما يبقى
البرش. وأهواء البرش ألخطاء ُعْرضة برش، واملطبِّق سماوية فالرشيعة الرشيعة؛ قداسة

ممن هو؛ َمْن وهو خالد، محمد خالد الكبري األستاذ وأخريًا: طازًجا مثًال نأخذ ودعونا
عىل يحتوي أن بُدَّ ال الرشيعة تطبيق إن يقول: واجتهاداته، دعواه صدق يف لحظة نشك ال
الحر باالنتخاب وحاكَمهم ممثِّليهم يختارون املسلمني وأن السلطات، مصدر األمة تكون أن
املسلم؛ وغري املسلم للمواطن وواجبة مرشوعة الكاملة الديمقراطية الحقوق وأن املبارش،
الديمقراطية بالحقوق ى يَُسمَّ ما يغطي ما آِخر إىل العقيدة وحرية الرأي إبداء حق مثل
التلمساني عمر األستاذ الكبري شيخنا ويجيء اآلن. املتحرض العالم يف كافة للمواطنني
فكرة نفسها الديمقراطية فكرة أن باعتبار الرشيعة لتطبيق تماًما مختلًفا تفسريًا ليعطي
آراء مع فقط يتناقض ال املوضوع، هذا حول الشعب جريدة يف مقال وله إسالمية، غري
لألستاذ تقرأ ثُمَّ وتفصيًال. ُجملًة تماًما يعارضها يكاد ولكنه خالد، محمد خالد األستاذ
الجليلني. األستاذين مع تماًما مختلًفا ثالثًا شيئًا يقول كتابًا الرحمن عبد عمر الدكتور

هو وتعاىل سبحانه هللا ولكن السلطات، مصدر ليست األمة أن القول هذا وِعماد
لم عمر الدكتور ولكن السلطات، مصدر هو الكريم القرآن أن بمعنى السلطات؛ مصدر
املفرس، هو كان لو حتى أحكام. من الكريم القرآن يف ورد ما لنا سيفرس ْن عمَّ يخربنا
الحق نفس له كبري شعب من واحًدا هو أليس مرصيٍّا؟ مواطنًا هو أليس بًرشا؟ هو أليس
يف — سيكتسب الحاكم أن أم ويحاسبه؟ بالشورى الحاكم يُلِزم وأن يحكمه َمن يختار أن
لم الذي األمر وهو محاسبته؛ يمكن ال بحيث إلهية سلطات — الرحمن عبد الدكتور رأي
قام التي واألعمدة وأصدقاؤه، النبي أِحبَّاء وهم قالوا، الذين ملسو هيلع هللا ىلص النبي خلفاء أبًدا يزعمه
أن إلهي حق باسم يأتوا لم هم إذن فَقوِّمونا. اعوجاًجا فينا رأيتم إن نفسه: اإلسالم عليها
ولم األسبق، املؤمنني أمري من أو األمة من ترشيح نتيجة جاءوا وإنما املسلمني، يحكموا
يف مسلم كل بها قام مبارش) حر انتخاب (أو ببيعة إال للمؤمنني وأمراء خلفاء يصبحوا

آنذاك. املدينة
خالف ال أمر فهذا هللا؛ رشيعة ليست القضية أن اإلخوة أيها تَرْون االختالف هذا من
السمحاء، الرشيعة لتلك البرشي والتطبيق البرشي التفسري هي الحقيقية القضية إنما عليه،

الرشيعة. تلك لتطبيق اجتهاداتهم يف بًرشا ولكونهم برش، ألنهم البرش واختالف
َمْن رشيعُة خالد: محمد خالد لألستاذ األول مقايل يف عنه تساءلت ما عني هو وهذا
االجتهادات عن وإنما فيه، نقاش ال الذي اإللهي املبدأ حول تساؤًال يكن لم نَُطبِّقها؟
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السودانيني وأرغم الرشيعة «َطبَّق» نُمريي فجعفر الرشيعة؛ تلك تطبيق يف البرشية واألهواء
كثريٌ وَفِرح الحياة. مدى السودان ملسلمي «إماًما» يبايعوه بأن — األقل عىل بعضهم أو —
لم نمريي حكم تقويض ولكن رشيعته، وطبََّق هللا هداه قد نمريي أن املرصيني الدعاة من
ون يَتسرتَّ الحاكمني للطُّغاة تَُكأَة ليس الدين أن ذلك بالدِّين؛ بُل والتَرسْ ح التمسُّ هذا يوقفه
الناس يفعله ما أسمى هو العقيدة الدين، فساًدا. األرض يف هذا بعَد ويَِعيثُون وراءه،

ديكتاتور. أو طاٍغ وسيلَة يكون أن يمكن وال بحياتهم،
ُمخٍّ َغْسَل ة ثَمَّ أنَّ واكتشفُت أدركُت الُقرَّاء من كثرٍي ُعقوِل داخَل تلك سياحتي يف
الدعاة بعض به قام قد الَغسل هذا وأن والعربي، املرصي لإلنسان ويحدث َحدث قد خطريًا
ومساوئها الغربية للحضارة استنكارهم ورغم اإلعالم. وسائل عرش عىل تربعوا الذين
لَغسل وسيلًة اتخذوها التي هي التليفزيون، رأسها وعىل الحضارة، تلك وسائل نفس فإن
يف رغبة وعن رهبة، عن وليس حب عن هللا يعبدون الذين البسطاء الطيبني املواطنني ُمخ

تنظيم. أو داعية من خوًفا وليس طاعته
وتفكريه؛ املواطن عقل صانع هو أصبح قد الحارض عرصنا يف التليفزيون إن
مفهومات من عقله يف أُلقَي ما كالبَبَّغاء يردِّد معظمها كان جاءتني التي فالخطابات
العربية التليفزيونات بقية مثل مثله تليفزيوننا أن هي واملشكلة التليفزيون. خالل من
الناَس يجعل إنه االستفسار؛ حتى أو للمناقشة حتى أو اآلخر، للرأي الفرصة يتيح ال
الفاء) (بتشديد لها ظ ويُحفَّ عليها يُْلَقى ِلَما تستمع واإلرادة العقل كاملسلوبة هكذا تجلس
فقط، ويُردِّد فقط، يستقبل أن عىل املواطن عقل يتعوَّد وهكذا ُكتَّاب. يف أطفال وكأنهم
مأساة إنها األوامر. يعطيَه وأن له يفكر أن للداعية انتظاًرا تماًما؛ التفكري عن ويُكفَّ
النهاية؛ يف والهدُف واألقالم، األلسنِة عىل امُلنَصبَّة والنقود اإلعالم وسائل َصنعتْها حقيقية
ومرص العلم، مرص العقل، ومرص اإليمان، مرص مرص؛ تقويُض بها: وأهتف لكم أقولها
واإلسالمي. العربي العالم قيادة يف مكانتها تحتل أن تلك أو الدولة لهذه ليتيح الثقافة؛
هللا شاء إن — سيَبَْقى الناَس ينفع وما ُجَفاءً سيَذْهب فالزَّبَد يحاولون؛ ما عبثًا ولكن،
تهبُّ التي الدول بعض يف اإلعالم وزارات تابعي يا العامرة، مرص أرض األرض؛ يف —
نتأخر َعسانا الَقْهَقَرى؛ بنا ترجع أن وتريد والجمود، التخلف لنا تحمل الرشقية رياحها
أكتفي أخرى مرًة املرصيني. بعض أيدي عىل ولألسف، بنا، يُراد ما إىل فانتبه هي. وتتقدم
املسلم باإليمان للعبث الدولة تلك ل وتدخُّ َحدِّها، عىل زادت قد فاملسألة هنا؛ باإلشارة
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فيها نضع واضحة رصيحة وقفة من معه بُدَّ وال َحدِّه، عىل زاد قد املرصي والعقل املرصي
ُصكَّت. بلد أي يف لنعرف ونتفحصها الجيوب من النقود ونُخرج الحروف، فوق النَقط

العبث نريد وال باالختيار، ومسلمون بامليالد، مسلمون جد؛ عن أبًا مسلمون إننا
بها نعالج مطلقة رصامة إىل حاجٍة يف واملسألة ونُدينه، العبث هذا ونرفض هذا، بإيماننا

الرشق. من القادم الخطر هذا
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وأن القراء، بريد تبنِّي يف فعًال أفكر جعلني كثرية، خطابات من الخطاب، هذ وصلني
أن ذلك دهشتهم؛ محل فكان والزمالء؛ لألصدقاء الخاطر هذا وقلت مسئوليته. أتوىل
ربما أو ناشئ محرر إىل األحيان معظم يف به يُعَهد مجلة أو جريدة أي يف الربيد باب
منها مقتطفات أو الخطابات بعض يختار أن سوى عليه ليس أن باعتبار التمرين، تحت
من كبريًا كاتبًا أو محرًرا أو خربة أو خاصة موهبة أية تستدعي ال َمهمة وتلك وينرشها.

الجريدة. أو املجلة ُكتَّاب
القراء بريد أن أعتقد — أزال وال — وكنُت تماًما، العكس أرى كنُت شخصيٍّا أنا
عوامله وتحلل الزجاجي، كاملنشور تفعل زاوية من إليه نُِظر إذا املجلة، أبواب أهم هو
التي بالطريقة أنه إدراكي رغم الباب، هذا عىل اإلرشاف أتوىل أن تمنيُت وطاملا ومكوناته.

كتفي. فوق أَْحِمَله أْن عىل كبري شاقٌّ عبء بها، أراه
من تَِرد التي كثرية أحياٍن يف الخافتة واإلشارات َدى، الصَّ َرْجع مجمله يف أنه ذلك
نتفق ونحن كذا، أو كذا نرى ونحن هنا، نحن معناه: ما وتقول للكون، اآلَخر الطََّرف

تلك. أو املنطقة هذه يف جذريٍّا اختالًفا ونختلف كذا يف معكم
تُمِسك إرسال محطات هي كلها، تكن لم إن إعالمنا، وسائل معظم مثل فصحافتنا،

كتابة! يا هات أو كالم يا وهات بالقلم، أو بامليكروفون فيها
وسائل لدى باملرة مهمة غري أشياء فهي الكتابات أو الكلمات تلك أفعال ردود ا أمَّ
عنه ترىض أحيانًا أو قائله أو كاتبه عنه يرىض يشء امُلذاع أو املكتوب أن يكفي إعالمنا،

بأمرهم. املهتَم قائمة آخر يف يأتي فهو القارئ ا أمَّ الجريدة، أصحاب أو السلطة
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جديًدا نوًعا إعالُمنا خلق وذيوعها، الطريقة وشيوع وكثرتها، السنني طول وعىل
يف وهو التلقي، إال له عمل ال الذي النوع ذلك واملشاهدين؛ واملستمعني القراء من غريبًا
الكبرية، أو الصغرية الشاشة أمام يسرتخي يشاهده، أو له يُقال ما كاملة، سلبية حالة
املستسلم عقله يف متتالية املشاهد أو الكلمات تتدفق الكتاب، أو املجلة أو بالجريدة يمسك
هذا ليس يقتنع ال أو يقتنع قد يجادل، ال يتشكك، ال يناقش، ال له، قابل هو لها، تماًما

أمره. عىل املغلوب املستسلم بسلبية هذا يفعل يقتنع، لم لو حتى أنه املهم املهم؛ هو
وبكافة ساعة، والعرشين األربع طول باستمرارها إعالمنا، وسائل فإن آخر، بمعنًى
جهاز إىل عقله، تحيل أدق بمعنًى أو النهاية، يف مواطننا تُحيل واملواد، واألحجام األنواع
ولكنه الحقيقة، لتقيص أو للمعرفة طلبًا يكدح ال يعمل، أن يهمه وال يعمل، ال كسول،
أوضاع تتطلب أو األمر يتطلب حني وهكذا عناء. أي يكلفه ال الذي هذا بدوره تماًما راٍض
واحد، َطَرف من اإلعالمي بالتنويم فنحن نفتقدها؛ ما غالبًا إيجابية، أفعال ردود الوطن
تَعترب العربي الوطن يف السلطة أن باعتبار فعل، رد أي منه مطلوب غري مواطنًا خلقنا
ْلَطِويَّة السُّ العقلية هذه َسْل بل تََسْلني، ال ملاذا؟ ضدها، سيكون للمواطن فعل رد أي أن
التليفزيون، عىل وتتفرج تأكل، أرانب بأقفاص أقطارها من ُقطر كل تمأل أن تريد التي

ثانية. كلَّ مولود بمعدِل وتتناسل
أن يل يُتاح مرة وألول جديدة، مجلة تلك فمجلتنا الباب؛ هذا أحرر أن اخرتُت ولهذا
أن فعًال نريدها ولكن فقط، الجديد الصدور باب من جديدة ليست وهي أفعله، ما أختار

دورها. حيث من جديدة تكون
العربي. عاملنا يف الصحافة دور أو املجلة دور من لنغريِّ نُصِدرها نحن باختصار
ولكن أصًال، سنطبق ُكنَّا إذا أو هذا، سيمكننا كيف املعرفة كل أعرف أني أزعم ولسُت

املجلة. تلك تجمعهم الذين والزمالء األصدقاء ونية نيتي، هي تلك

بريدي من سأستخرج ولهذا انتظاره؛ يف وأنا بعد، يأِت لم بريدها فإن جديدة، وألنها
أنواًعا إن شهور. عدة منذ خاص مكان يف مكتبي درج يف به أحتفظ خطابًا السابق
عىل صممت بطريقٍة يفَّ أثر بالذات الخطاب هذا ولكن تَِرد، الخطابات من وأكداًسا
مجلتنا يف الباب هذا به أفتتح أن يل ًرا مقدَّ كان ألنه ربما أدري، لست ملاذا؟ به، االحتفاظ

تلك. العزيزة
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يشء. أي أو عويصة مشاكل أو خطرية أشياءَ يحتوي الخطاب ألن هذا أفعل ولم
باملسئولني يُِهيب وال بحل، يطالب وال باملرة، مشكلة أي به يوجد ال الخطاب أن الحقيقة

أبًدا. هذا من يشء ال عليه، وقع بظلم يرصخ وال كذا، يفعلوا أن كذا عن
كالم: لنا وبعده الخطاب، نص إليكم

أفكر مرة أول فتلك لك؛ أكتب وأنا تماًما مرتبكة أنا والحقيقة التحية، أهديك
كاتبًا اإلنسان هذا كان إذا بالك فما أعرفه، ال إلنسان خطابًا أكتب أن فيها

مثلك. معروًفا
شوارعها وازدحام القاهرة، مشاكل عن فيه تتحدث الذي األخري مقالك قرأت
عناية أدنى دون كثرية أماكن تحتل التي و«الزبالة» املرور، وارتباك الخانق،
وعدم األتوبيسات ازدحام من بَك تعجُّ قرأُت منها. الشوارع وتنظيف بحملها
ليس بالغيظ، أحس وأنا كله هذا قرأت التليفونات. وعطل مواعيدها، انتظام
بالغيظ أحس القاهرة، سكان يا أنتم منكم ولكن ذكرتَها، التي املشاكل من
أنك بُدَّ وال وبحلولها. بها ومشغولون كلها، املشاكل هذه لديكم ألن والحسد؛
بال مجتمٍع يف أَحيَا أني واإلجابة منكم. والحسد بالغيظ أحس ملاذا ستسألني
ويل املدينة، تلك يف موظًفا يعمل ووالدي ،(…) مدينة من أنا اإلطالق، عىل مشاكل
الجامعي تعليمي فرتة أنهيت وقد الجميع. أكرب وأنا أخرى، وشقيقة شقيقان
أصحو العريس، أنتظر جالسة أنذا وها العريس. أنتظر البيت يف أبي فأجلسني
والناس جاء، قد الصبح أن األمر يف ما كل أصحو، ملاذا أعرف وال النوم من
يَْصُحون مثلكم مشاكل فيها التي البالد يف الناس ولكن الصبح. يف يَْصُحون
أنا يفعلونه. ما لديهم ألن بحماس؛ هذا ويفعلون ويخرجون، ثيابهم ويرتدون
ما؛ مفاجأة عن النهار ينكشف أن أنتظر وال هدف، أي أمامي وليس أصحو
أمي مساعدة باألمس؛ حدث قد مثله ألن اليوم؛ سيحدث ما بالضبط أعرف فأنا
من أبونا علينا به يجود ما لقراءة التمدد ثُمَّ البيت، وترتيب اإلفطار إعداد يف
تنرش التي تلك الفاضحة؛ املجالت نقرأ أن لنا يريد ال فهو ومجالت؛ جرائد
ثُمَّ ساعة، بعد املجالت من وأنتهي ت. اْلُمنْحالَّ النجوم وأخبار الحب قصص
أعرف فأنا يهمني، ال الوقت مىض إن حتى ِسيَّاِن. أنام، أو أتمدد أو أجلس
إخوتي وبقية وأمي أنا لنكون أبي سيأتي الثالثة ففي الوقت؛ به سيأتي ما
مع مشاكله عن أبونا وسيحدثنا حوله، جميًعا وسنجلس الغداء، نا َحرضَّ قد
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الغداء وينتهي ومقالبه، الخسيس الجبان زميله ومع العمل، يف املشاكس رئيسه
ويف تعوَدْت. هكذا ولكن نائمة، غري أمي بجواره وتتمدد َقيْلولته، أبي لينام
فتح وبدأنا الظهر بعد جاء ما إذا حتى املستيقظة، الوحيدة أنا أبقى الغالب
فيلم فيها يكون ال حتى بعناية؛ واختارها بدقة الربامج أبي راجع التليفزيون
وينتهي به. موَلعون أننا يعرف ألنه بالذات؛ فهمي حسني أو حسني لسعاد
تنام أن تريد وعيون متعب، غري كسول بجسٍد فرايش إىل وآِوي التليفزيون
يأتَي لن الغَد أن أعرف وأنا أنام أنام؛ طويل رصاع وبعد صاٍح. العقل ولكن

أحياه. آخَر ُمِمالٍّ طويًال يوًما ألجَد سأصحو وأنني بجديد،
أفعل أن أستطيع ماذا أعرف وال الحياة، بهذه ا ِجدٍّ تعيسة سيدي يا إنني
من الزواج عىل املوافقة إىل تلك حالتي َدفَعتْني مرة ذات تعاستي. من ألخفف
التي هي أمي ولكن أبي، يل حه رشَّ أدواٍر ثالثة من منزًال يمتلك أَبلَه إنساٍن
ميتة أو ميتة حية هدف، وبال إرادة، بال أني أُِحسُّ الرفض. عىل وأرصت رفضت
جسدها يتفجر عمرها، من والعرشين الواحدة يف مثيل شابة تفعل ماذا حية.
يف الَعجوزات أو املشلولني أو املوتى حياة تحيا هي بينما والحيوية، بالشباب

واملسنني. العجائز بُيوت
أهرب؟ هل

يل؟ يتقدم من أول وأتزوج أَُجن هل
صديقاتي؟ من غريي مثل رسية حياة أزاول أبدأ هل

أفعل؟ ماذا يل قْل عليك: باهلل
منها. أنا التي املدينة اسم تنرش ال أرجوك ملحوظة:

ع. س. الحائرة:
(…)

فالحالة يزال، وال أشهر، لعدة مكتبي بدرج َمرقده يف أرَّقني الذي الخطاب هو هذا
حاالت من ٪٩٠ حوايل تشكل إنها وحدها، حالتها ليست «الحائرة» تلك عنها تتحدث التي
البقاء عليهن ُفرض ولكن يتعلمن لم أو تعلمن الالتي أولئك مجتمعنا، يف والشابات البنات
الحالل ابن انتظار يف مًعا، كليهما أو أموية أحيانًا أو أبوية ُعرفية أحكام ظل يف البيت يف
تلك. الحياة املوت أو املوت الحياة من وينقذها سيأتي الذي وحظها) (هي الحرام ابن أو
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إىل أبًدا ينتبه ال األكرب األخ أو األم أو األب كان سواء األهل، أن األمر يف والغريب
الطعام والبنات لألوالد يوفر أن والوحيد واألسايس األول عمله أن ويعترب املشكلة، هذه

القيامة. قامت وإال ُمطَلًقا خضوًعا ألوامره يخضعوا أن هذا لقاءَ وعليهم والرشاب،
نواٍد بإيجاد املشكلة تلك حلت قد واشرتاكيتها) (برأسماليتها الغربية املجتمعات إن
مختلف فيها يزاولون مختلطة، األحيان معظم ويف منفصلة أحيانًا الجنسني، من للشباب

والهوايات. واملسابقات الرياضة أنواع
ولكن دمشق، أو بغداد أو اإلسكندرية أو القاهرة يف النوادي بعض يف هذا قلدنا
نشاط، بأي يَُقْمن وال ناٍد أي إىل يذهبن ال املتوسطة الطبقة فتيات من العظمى األغلبية

صديقتها. زيارة عن البنت منع حد إىل يصل األمر يكاد بل
ونعطيهم الثقة، تمام باألوالد نثق فنحن وحَدهن؛ البنات عىل نطبِّقه األمر وهذا
اْلُمجون حرية وحتى السهر، وحرية االختالط حرية فيها بما ومطلقة، كاملة الحرية

بها. ا رسٍّ األب يُباهي ما أحيانًا
وال أحالم، وال لها روح ال والشحم اللحم من كتًال الفتيات هؤالء نتصور وكأننا
رقيقة كائنات البنات هؤالء الفم. وملء الطعام حدود كثريًا تتجاوز رغبات، وال تطلعات
أكان سواء لألب يخضعن ولكنهن يشء، كل ويُدركن يشء، كلَّ يَِعني الحساسية، بالغة
أم وهي األم، وتحكمه تصنعه مجتمع ألننا مؤدبات، عرب بنات ألنهن رحبًا؛ أم طاغية

الشعبية. الثقافية املأثورات وتوارث الحضاري االتصال يف طويلني وتاريخ باٍع ذات
أن وتحاويل املشكلة، بهذه أوًَّال والدتك تصارحي أن لك نصيحتي الحائرة فتاتي يا
مثلما هو وعليه األب، تصارحن أن هذا بعد عليكن ثُمَّ تبدو، كما تافهة ليست أنها تُفهميها
تجتمع أن مثل الرُّوحية. األزمة لتلك الحل يجد أن وامللبس واملأكل للمسكن الحلول يجد
عىل اقترصْت لو حتى االجتماعية واالحتفاالت التالقي من نوع يحدث أو مًعا، األرس فتيات

الواحد. الجنس
مثل الكائن لذلك بالنسبة واملجتمع اجتماعي، كائن — امرأًة أو رجًال — فاإلنسان

منه. القليل بأقل األكثر عىل أو بدونه يحيا أن يستطيع ال للسمك، بالنسبة املاء
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التفسري بعض لها أجد وقد األخرية، الفرتة يف انتباهي تَسرتِعي أصبحْت أشياءَ بعض هناك
الوصف. عن اآلَن يَِجلُّ يزال ال كظاهرة تفسريها ولكن هناك، أو هنا

مرص، وصحة الجامعية، املستشفيات يف الحكومة، يف أعمل بدأُت حيث زمان،
أي والتنظيم»؛ «النظافة وقتَها ى يَُسمَّ كان وما الرتسانة، وطبيب املحافظة، و«حكيمبايش»
يف وفساد وقوانني، لوائح من فيها تراكم ما بكل الحكومية، األجهزة تلك داخل أعمل كنُت
القائمني والرؤساء املوظفني أن هو تماًما، أذكره والذي املؤكد، اليشء ولكن األحيان، بعض
يمثل مكانه يف منهم كل كان والقوانني، للوائح منفذين مجرد يكونوا لم املصالح، هذه عىل
عمد عن مواطنًا يظلم موظًفا النادر يف إال تجد تكن فلم مثًال، العدل قيمة أبسطها قيمة،
موظفيها من أحد حق عىل تجور مثًال حكومية مصلحة تجد تكن ولم عمد، عن يؤذيه أو
الوقت نفس يف ولكنها حقيقي، هذا حكم، أجهزة كانت املواطنني. حقوق من حق عىل أو
أالحظ بدأت لكني وبنا، لنا حدث ما ُكنْه بالضبط أدري ولست أيًضا. «عدالة» أجهزة
األجهزة بعض عليها جارت التي حقوقهم السرتداد املواطنني يرفعها التي القضايا كثرة
أو العالوة، أو الرتقية تخطتهم موظفون يرفعها التي القضايا كثرة نهبتها. أو أحياٍن يف
الدنيا يُِقيم أن كفيًال كهذا عمل كان وكفاءًة. وقدرًة منزلًة دونهم هو من فوَقهم َي ُرقِّ
جهاًزا هو دام فما حكومي، جهاز بالظلم يقوم أن يتصور يكن لم أحًدا ألن ويقعدها؛

يظلم. ما نادًرا ونادًرا قراراته، يف تماًما عادل جهاز بالرضورة فهو حكوميٍّا
أالحظه. بدأت قد كنُت ما كل هو فقط هذا وليس

يكونوا أن املفروض املوظفني بعض أن اآلن، إىل السبعينيات أوائل ومنذ أالحظ، بدأت
للقانون، املخالفني يصبحون بدءوا أنفسهم هم الحق، حراس وللقانون، للعدل حاِمنَي

الرشوة. أو املرشوع غري اإلثراء أو السمرسة يف وظائفهم املستغلني عليه، املتحايلني
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مثل ارتكاب إىل حالهم ة وِرقَّ حاجتهم تدفعهم الذين صغارهم من موظفني وليسوا
حي يف الكائنة الصحة مكاتب أحد مفتش كنت أني املجال هذا يف وأذكر األعمال. هذه
الثاني الكاتب إن يقولون جاءوني وصبيانهم الحانوتية بعض وأن السكان، كثري شعبي
أي باسمي؛ يأخذهما الجنيهات من اثنان قدرها إتاوة املتوفني أهايل عىل يفرض املكتب يف
ينكر؛ ولم ا ِجدٍّ رصيًحا فكان الواقعة، عن وسألته الثاني الكاتب وأحرضت الطبيب. باسم
ال ماهيته وأن وبنات، أوالد سبعة لديه وأن املوتى، أحواش أحد يف يسكن أنه يل ذكر إذ
وعىل املوتى أهل عىل الرضيبة هذه يفرض أن مضطر هو ولهذا جنيًها؛ عرش األحد تتعدى
لو ألنني قال: باسمه؟ وليس أنا باسمي يفرضها وملاذا سألتُه: وحني … امليالد شهادات
إنها لهم قلت إذا ا أمَّ جنيه، ربع أو بريزة من أكثر يعطونني ال فسوف يل إنها لهم قلت

اثنني. جنيهني من أقل يعطوني فلن للطبيب
نقوًدا يأخذ ال بأن قاطًعا تنبيًها عليه نبهت أني إال وعائلته الشاب عىل إشفاقي ورغم
يطلب أن حر هو أنا، باسمي يأخذها ال األقل عىل ، متوىفٍّ أهل من وال مولود أهل من ال
أخرى، مرة به قام أنه عرفت إذا حقي، يف جريمة باسمي؛ يأخذ أن ولكن بقشيًشا، منهم

فوًرا. النيابة فيه سأبلغ
يفعل. لن أنه ووعدني

عن جنيه اثنني يتقاىض يزال ال أنه يل وذكروا هذا، بعد جاءوني الحانوتية ولكن
يف جرت قد العادة وكانت التايل. لليوم الدفن ترصيح إصدار ل أجَّ وإال باسمي ميت كل
يكون أن مثل وفاتهم؛ سبب يف املشكوك املتوفني عىل إال الطبيب يكشف أال الصحة مكاتب
عالج روشتات املتوىفَّ أهل قدم لو ا أمَّ سابق، مرض بدون فجأة مات أو السن، يف صغريًا
ثُمَّ بالدفن، الترصيح الكاتب يعطيهم أن جرت فالعادة مثًال؛ السبعني فوق املتوىف كان أو

التايل. اليوم يف الترصيح أنا أميض
املكتب، إىل أحرضتُه باسمي اإلتاوة يفرض يزال ال الثاني الكاتب أن عرفت وحني
وعدتَني وقد باسمي، إتاوات تتناول أال اآلن قبل عليك نبهُت لقد مواجهته: يف له وقلت

النيابة. عنك فسأبلغ تكرارها، إىل ُعدَت قد ُدمَت وما تفعل، ال بأن
ال فأنت دي، النيابة حكاية من سيبك يل: ويقول ة معَوجَّ ابتسامة يبتسم به فإذا

عني. تبلغ أن تستطيع
ملاذا؟ مندهًشا: سألته وحني
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توقعها التي الدفن ترصيحات بني دسسته دفن، ترصيح عىل توقع جعلتك ألنني قال:
أن تستطيع فلن يُرَزق، حيٌّ وهو صحته كامل يف لرجل الترصيح وهذا التايل، اليوم يف

النيابة. تبلغ
أيًضا؟ وتهددني مرتشيًا أتكون له: وقلت تماًما وغضبت

األحمر. الدرب نيابة وكيل وأبلغت التليفون، سماعة وأمسكت
البيانات كانت (إذ التزوير عملية ترك النيابة وكيل السيد أن املوضوع يف املضحك
حيٌّ أنه يعرف كان أنه بمعنى جاره؛ عن معلومات وكانت الكاتب، بخط مكتوبة األوىل
بدفنه ورصحت املتوىفَّ عىل أكشف لم أني كيف يف معي يحقق وأخذ كله، هذا ترك يُرَزق)

جنون». بدون «شيخوخة وباعتباره السبعني، فوق باعتباره
مرص صحة من أستقيل أن قررت يومها ومن الكاتب، جزاء من أكرب جزائي وكان

شبهات. أو رشاوى أو إتاوات فيه ليس آخر عمل عن يل وأبحث

جريمة الخمسينيات يف كانت عمولة أو رشوة تقايض حكاية أن ألوضح كله هذا أتذكر
عىل رضيبة اليوم أصبحت وقد بالك فما صغري، موظف عن صدرْت لو حتى كربى،
يخطر يشء أي أو نقود رد أو جمارك أو ورًقا أو ترصيًحا كانت سواء الحاجة، صاحب
وأيًضا وَرُقه. توقف وإال عينك عيني بدفعها يقوم أن الحاجة صاحب عىل البال. عىل
يرتشون أو يختلسون أصبحوا الذين أن ا حقٍّ للنظر فالالفت للنظر؛ الالفت هو هذا ليس
يرتشون وال مبسوطون، أناس واالجتماعي؛ الوظيفي السلم قمة يف أناٌس يسمرسون أو

املاليني. أو اآلالف بمئات يرتشون وإنما يكسوهم، أو أوالدهم ليعلموا أو ليأكلوا
وأساتذة العلماء وبعض بل الكبار، يفعلها وإنما فقط، منهم الجهالء هذا يفعل وال
الحدوث مستحيل كان يشء وهو ا. ِجدٍّ كبار وموظفون ووزراء وزارات، ووكالء جامعات،
حتى استفحل ثُمَّ السبعينيات، أوائل يف استحياء عىل وبدأ الستينيات، أو الخمسينيات يف
والهريوين األفيون منه يُستخَرج الذي الَخْشخاش يزرع وغنيٍّا وعامًلا جامعيٍّا أستاذًا وجدنا
الزرعة من يكسب كان املاليني وصاحب هو وأنه املخدِّرات، من أخرى طويلة وسلسلة

أكثر. ماليني الواحدة
برشيٍّا ضعًفا أو عابرة نزوة مسألة ليست فاملسألة طويًال؛ ونتوقف نتوقف، بُدَّ ال هنا

الثَِّري. أو املسئول أو املواطن هذا يعرتي
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وجه عىل أنها معناها والعلوم، والجمارك والصناعة االقتصاد مجاالت يف توجد وأن
ليس التي تلك وحتى بالجمهور، احتكاك لها التي الدولة مصالح كل يف موجودة التقريب

احتكاك. أي لها
االعتمادات. رصف إىل املشاريع إقامة إىل الطائرات رشاء إىل الخربة بيوت أول من

«ظاهرة». يسمونه ما أصبحت املسألة
إنما كربى، جريمة فيها يَرى يُعد ولم إليها، استنام قد العام الضمري أن بمعنى

… وهكذا جيبك، َشْخَشخ أخي، يا ترش ما ك، ُمخَّ َفتَّْح مثل: غريبة أسماء لها اخرتع
للمجتمع العام الضمري دام ما خطًرا، َشكَّل ملا الوضع، هذا عىل األمر ُوِجد لو وحتى
ومن أحد، من وقعْت إذا فضائح أنها عىل والجرائم األعمال تلك إىل ينظر يزال ال ككل

دمائه. كل تسيل حتى عليه تنهال التي السكاكني تكثر «وقع»
واملائي، الجوي التلوث مثل بالضبط قيميٍّا، تلوثًا ثمة أن حدث، قد أنه أعتقد ما إن
تماًما، النظيفون الناس أولئك حتى إنه، بحيث السبعينية؛ التام االنفالت فرتة يف حدث قد
حدوث إىل الواجب املفِجع باالستنكار ينظرون يعودوا لم تماًما، الحية الضمائر أصحاب

كهذا. يشء
غري أو الوظيفي، موقعك من «ترضب» أن هو لالغتناء األمثل النموذج وأصبح
تهرِّب أن التالية والخطوة الرضبة. هي وتكون مليونريًا! بعدها تصبح «رضبة» الوظيفي،
تأزََّمْت قد األمور َوجْدَت إذا ثُمَّ َصْعبة، ُعملة هيئِة عىل الخارج إىل الرضبة تلك نتائج
«فالفلوس» الهروب يوم صباح يف عليك صار قد حكم ثمة كان ولو نفسك. أنت تهرب
«تفتيح سوى ليس أن األمر يف ما كل تأشرية. وأي جواز أي لك ر وتزوِّ حاجة، كل تميشِّ
العالم، يف إنسان لكل أن مرص، أثرياء كبار أحد مرة يل ذكر وكما املناسبة. الفتحة مخك»
املخدِّرات يف واالتِّجار واالختالس الرشوة املخ وتفتيح ثمنًا، رشيًفا، مستقيًما بدا مهما

ما. حدٍّ إىل املرشوعة غري واألعمال
وبالعقوبات ينال القانون، سيف َسلُّ هو ، الذَِّمِميِّ التلوث هذ إلزالة الوحيدة والطريقة
يذكر، حني بحيث الثمن، لهذا املناسب التقدير عملية إال ليس فيها رحمة ال التي املشددة
العمل عىل يقدم صاحبها ويجعل البرشية، النفس يف الخوف أو الرتدد مراكز يشل

النقود. من الكمية تلك كل سيُِدرُّ دام ما عليه غبار ال وكأنه الخاطئ
أجل.

. الذَِّمِميِّ التلوث من نوع لنا حدث
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تم التي الهامة القضايا من وعدد الحكم، إىل مبارك مجيء سوى منه ينقذنا ولم
العام. املال واختالسات والعمولة الرشوة ديناصورات كشف فيها

طائلته، تحت يقع من كل هوادة، وال الجرائم، حمى حدة هبطت قد القضايا هذه
استثنائية إجراءات أي أحبذ ال شخصيٍّا كنت وإذا طائلته. تحت يقع ال من كل وحتى
تلك هي أبًدا تزعجني ال التي الوحيدة االستثنائية فاإلجراءات محاكمة؛ دون فيها يُقىض
مصدرها إثبات يصعب التي الحرام األموال بها ويُصادر االشرتاكي املدعي بها يقوم التي

امللوث.
يحمينا، فهو ونحميه؛ نؤيده حماسنا بكل والقضاة، القانون حول جميًعا ولنلتفَّ
وإنما منها، كثرية ذمم تلوثت التي الحالية ألجيالنا فقط ليس حماية، هي لنا وحمايته
أو تلوث أن تستنكر ال ملوَّثة، ساللَم عىل الصاعدة الشابة ألجيالنا — األهم هو وهذا —
يعود الطوفان، بعدنا وِمن «وقرشيني» أنا شاب كل شعار يكون أن من وبدًال تتلوث،
الشاب يعرف بلد إىل االنتماء ويعود والوطنية، الغريية وتعود العليا، ومصلحته الوطن
كبري فجزء بعده؛ من أوالده وسرتعى وسرتعاه، حقه، يف تفرط ولن ترسقه، لن أنها تماًما
ليست مرص أن يتصورون الشباب هؤالء أن سببه الشباب لدى السائد االنتماء عدم من
ببلد هذا بعد هم لهم فما أموالها، ويأخذون أجهزتها يحكمون من ملك هي إنما ملكهم،

نقوده. وبَْعثَرة اختالسه عىل القائمون فيها يعاَقب وال يملكونه، ال
اهتماماتنا؛ من موقع أخطر يف لنا حدث الذي الذممي التلوث قضية نضع أن يجب إننا
نظافة، أكثر نفسها شوارعنا تصبح فسوف الذممي، َجوَّنا والقانون بالعدالة نقينا إذا ألننا

وغدنا. يومنا أجل من التضحية عىل قدرة أكثر وإنساننا عائًدا، أكثر ومشاريعنا
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أكتب أني أعتقد مذهول. مذهول مذهول منها، كالخارج الَخْلق باب محكمة إىل الداخل
ظامًلا املحاكم، إىل فالدخول محكمة؛ — يدخل أال وأرجو — بعُد يدخل لم معظمهم لقرَّاء
يف الدخول أحد؛ عىل َقبٍض طالَب أو عليه مقبوًضا حقه، يف مشكوٍّا أو شاكيًا مظلوًما، أو
الشديدة املرصية العدالة سرية كمضمونها، — املحكمة مبنى — فاملبنى ِمْحنة؛ ذاته حد
اسم، لها محطة كل عىل يقف الذي اش، الَقشَّ القطار ببطء قدمْت، إذا القادمة، االزدحام،
يُطَلق أن الطويلة اآلتية السنني عرب القادمة النوبة يف أو اسم، بال محطة كل عىل وحتى
األوىل، حقائقها خاصة تُذِهب، تكاد محنة، ذاته حد يف املحكمة إىل الدخول اسم. عليها

عقل! أي
… دخلت هكذا

آداب، قضايا يف مكوَّمة نساء أجساد فأجد اليمني ذات إىل أنظر العينني، زائغ مروًَّعا،
بحيث عالية األصوات رجال، أجساد مع قيدها يف موغلة رجال أجساد اليسار ذات وإىل
ليس فهنا ترصخ. أن بُدَّ ال أو رصخَت، رجالك، أو نفسك إىل تهمس أن حتى أردَت لو إنك
الزاعق واالتهام العلن، الصارخة الحقيقة مكان أيًضا هو إنما العلن، املحاكمة مكان فقط

االستغاثة. يف املوغل — ُوِجد إن — والدفاع الوضوح،
الخلق! باب محكمة يا إيه

ُقبض حني فحتى محكمة، أية أدخل اإلطالق عىل أو أدخلها، مرة أول كانت فعًال
األمر يف ما كل هباب، وال محاولة (وال الحكم نظام قلب محاولة بتهمة ١٩٥٤م عام عيلَّ

لالعتقال). الوحيد الرشعي الطريق هي كانت
معتقل باب إىل آنذاك زغلول سعد شارع يف بيتنا باب الباب، إىل الباب من اعتُقلت
بي جيء مرتني أو مرة أني األمر يف ما كل محاكم. أو محاكمة بأية املرور دون القلعة،
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هللا عبد األستاذ أيامها «الشاب» الكاتب صحبة يف ثانية ومرة مرة، وحدي يدي يف والحديد
إىل أنا فأذهب كلينا؛ من «الكالبش» ليفكوا منه؛ بُدَّ ال شكيل مرور مجرد وكان الطوخي.
سنوات خمس يندب لكي الجنايات ملحكمة — كالشاطر — هو ويذهب الدولة، أمن نيابة

َمداه. أدري ال باعتقاٍل عيلَّ محكوًما كالجدع أنا وأتوجه كم، أدري ال أو
طالب عاديٍّا زبونًا الخلق، باب محكمة أدخل وخربتي املطلقة بإرادتي مرة أول فعًال،

تعويًضا. جنيه مليون بنصف مطالبًا الثقافة، وزير عىل قضية رافًعا حق،
هي فاملحكمة حقه؛ يف مشكوٍّا أم شاكيًا تعويض، طالب أو ظامًلا كنت، ما وكائنًا
يف الحياة ازدحام األجساد فيها تتكوم مزدحمة مرص، يف الظلم قدم قديمة املحكمة،
تفعَله أن تفكر يشء وأرسع وأهم يكرهك، اآلخر هو أنه وتحس تكرهه مكانًا القاهرة،
وُمْقِسًما مرة ألف نفسك ُمعاهًدا دخْلَت، مما بأرسع أمكن إذا سامًلا تخرج أن دخلتَه، إذا

تعود. لن حياتك يف أنك األيمان أغلظ
وكانت تردد، أول وكان املحكمة، لتلك يل دخول أول كان بأكمله، املايض العام طوال
تُعقد خميس، كلَّ كان القضية َرفعُت أن ومنذ الخميس. يوم دائًما تُعَقُد الدائرة جلسات
وبضعة ا ِجدٍّ يل قريبني أشخاص بضعة حياة ويف حياتي، يف ا هامٍّ يوًما يمثل الجلسة، فيه
قضية مجرد تكن فلم القضية، تلك عىل أملك، ما بكل قامرُت قد كنُت أني ذلك أصدقاء؛
يل، بالنسبة تمثل كانت وإنما مكتوب، مقاٍل ويف َعلنًا أهانني وزيٍر عىل رفعتُها تعويض
لخلق هللا بالد إىل وأميض تماًما أتركها أو مرص يف أكتَب أْن باملرَّة؛ أكون ال أو أكون قضيَة
ما كل مستقبل فيها يتحدد أن ال أتوقع، أحرضها، ال أو أحرضها جلسة كل يف وكنُت هللا.
خميس، ذات أنه إجراءات، طول بعد متوقًعا، كنت األقل عىل وإنما حياتي، يف قادم هو

املصري. هذا ما بطريقة سيتحدد اقرتب، أو بُعد
صممها هكذا وأنها خاص، شخص بها أهانني خاصة، قضية تكن لم فهي أجْل،
أُوَجد ال أو أُوَجد أْن قضيَة يل، بالنسبة أصبحْت، قد وكاتبها واجدها هو كان وكأنه القدر،

باملرَّة.
إذ ؛ تَبَرصُّ وقلة وَطيًْشا نََزًقا فيه يَرْون وقد الشعور، هذا عىل كثريون اآلن يلومني وقد
يُحَكم، ال أو فيها يُحَكم قد تعويض، قضية عىل كله، القادم مستقبله إنسان يَرهن كيف
األدبي ومستقبله ودوره حياته شخص يُنِْهَي أن يُْعَقل فهل يخرسها، أو يكسبها وقد
الجنون وكأنها تبدو، مسألة إنها قضية؟! خرسان أو بكسب ويعلقه، كله والوجودي
أخرى، تعويض قضية مجرد ليست تبيناه، إذا األمر حقيقة يف بل رأيي، يف ولكنها بعينه،
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يقول مثلما وأصبحْت، تبلورْت قد كانت هي إنما لينصفه، القضاء إىل لجأ آخر مظلوم أو
املعلم» «الزعيم بها نََطق كما بالضبط، إنها تكون. ال أو تكون أْن قضيَة شكسبري، هاملت
التي املزدحمة الصغرية القاعة تلك يف أصابعي، أطراف عىل واقف وأنا رضوان، فتحي
اآلخرين. وإىل وإليه، نفيس إىل أستمع واقف ،٣٢ الدائرة ومحط محل تكون أن القَدر قرر
سيدور ما أساس وعىل املجال. هذا يف نوعها من األخرية، تكون أن بُدَّ وال األوىل، هي قضية
سبييل، حال إىل أَْمِيضَ أو أكتَب أن مستقبُل سيتقرر أيًضا عليها وِبناءً نتيجته، وعىل فيها
وجود أي وذاتها نفسها لحياتي تكوَن أالَّ أْو ومعنًى وجوٌد حياتي يف للكتابة يكون أن

معنًى. وأي
أو لبس أي وبال وواضًحا صارًخا الظلم لوجٍه، ووجًها مبارشة هكذا أجرِّب، كنُت
مثلما ضحيته؛ وأروح للنهاية مواجهته يف أميض أن ا وإمَّ النَّهار، َوَضح منتهى ويف ، تََخفٍّ
ُحسن يل ويُكتَب َهباءً الطلقة تذهب أو َمْقتل، يف الطلقة وتصيبه إنسان عىل النار يُطَلق

البقاء.
رصخاُت العايلَ سقَفها وَشوَّهْت الزمن، َقبَّحها شوهاء عالية وحيطان ومسالك دروب

يَْلحق. سوف ُظلم مخافة وأحيانًا أحيانًا، نفسه الظلم من لحقهم ممن املستغيثني
هي أو يْم، الضَّ من تستغيث أظافر َخْربََشتْه ُمَشوَّه، عتيق مكانها مرص يف العدالة
بَعثََرتْهم األنحاء، يف مبعثَرين أُناس وأكوام وقضبان، وأسقف حيطان أحياٍن، يف فاعَلتُه
الرش جيوش نفس َخِفيَّة، للرش جيوش أو ظاملة أو عادلة سلطات أكوام فوق أكواٌم
عميقة معاناة تجاعيد املالمح عىل وَرسمْت أوجههم، وَسوَّدت أثوابَهم، َهْلَهلْت التي والفقر
الكاتب معنى صفع قد ر، تََهوُّ لحظة يف الثقافة وزير كان والقسوة. الغلظ وبالغة ومزمنة،
ما كل للكاتب يُعيد عادل رادٌع إجراءٌ إال أبًدا يمحوه ال بسوء وناله واسمه، وكربياءه يفَّ

أوحال. من أصابه ما كل ووجهه رأسه عن ويرفع وكيانه، ُوجوده ِعْقِد من انفرط
والبرشي والقانوني الرشعي الوجود ذلك ومزاولة ككاتب، وجودي وسط وأنا فجأة
ماليني أعني وأمام علنًا، بها، وقذفني رآها وأوساخ طني كومة أقرب الوزير اغرتف فجأة
وقف املتحرضة املعارصة مرص يف اآلخرون. وقرأه كتبه بما سمعت أو قرأُت، الناس من
الكاتب ذلك عنه: فيقول الناس يتثقف أن بأهمية يطالب كاتٍب عىل يردُّ ثقافة وزير
امُلحال من الذي مرص ابن البلوري، العقل وصاحب واملسعور، املغرور القلم ذو املغرور،
شعبًا، وسب حراًما، لبنًا رضع مرصية لقيط أنه بُدَّ ال إذ الحالل؛ لبنها َرضع قد يكون أن

باألوحال. الناس كرامة ج وَرضَّ املسلحة، قواته وأهان
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الناس. يتثقف أن وأهمية برضورة طالب ألنه هذا وكل
وهالني ١٩٨٤م. عام من يوليو شهر يف التحديد وجه عىل مىض، عام من هذا حدث
وأُبيح الدولة من ُسفح قد دمي أن وتصورت أفعله. أن عيلَّ يجب ما وحريني حدث، ما
أن عىل حتى ولقدرتي ولكرامتي، لنفيس، وُمنِقذ ُمنِصف من أمامي يُعد لم وأن وأُهدر،
املرصي، للقضاء ألجأ أن إال أماَمهم، أُِهنُْت الذي الناس لهؤالء وأكتب بالقلم، أمسك أعود
بكل التنفيذية، السلطُة — حاوَلْت أو — أَْجهَزْت أن بعد القضائية، للسلطة باألصح أو

الوجود. من وجودي تمسح أن وجربوتها، أدواتها
ويدافعون ويَْشُجبونه هذا يرفضون َهبُّوا وعاديني مثقفني كثريين، أُناًسا أن وصحيح
ُمحاًال كان الذي اليشء ولكن والتهم، األوصاف بمختلف الجائر الوزير ويتهمون عني،
ترفعه أو تزيله األرض يف قوة هناك تكن ولم حدث، قد كان والرضر وقع، قد يقع أن
الشعب، مجلس وزير فعل مثلما فيه، لبس ال رصيًحا اعتذاًرا علنًا، الوزير يعتذر أن إال
الجليل الصحفي الجيل أستاذ وألح طالب كما اعتبارهم، جميًعا والُكتَّاب للمثقفني يرد

غريه. والكثريون الحماميص، الدين جالل األستاذ
الخندق يف أصبحت وقد الثقافة، وكرامة كلها كرامتي مصري أضع أن ا وإمَّ هذا ا إمَّ

وأمري. أمرها يف يراه ما يرى املرصي، القضاء أمام معي،
… الوزير يعتذر ولم

خطأ أنه عينني، بال ِللَّذي حتى بل عينني، ذي لكل واضًحا كان عما يعتذر أال وأرص
يف جاء ما بكل فعًال تسليًما عنه السكوت ويُعترب إلنكاره، أبًدا سبيل وال وواضح فاحش

أوصاف. من الوزير مقالة
املدني. القضاء إىل اللجوء من بُدَّ ال وكان

رفع يحتِّم كان األوحد، الطبيعي الحل كان الذي الجنائي، القضاء إىل اللجوء أن ذلك
طريقة املرصي القانون يف لألسف يوجد ال إذ الربملان؛ يف كنائب الوزير عن الحصانة
وال إدارية طريقة ال أجرم، إذا أحيانًا أو أخطأ، إذا الوزير ومحاسبة ملحاكمة محددة
الثقة يسحب أن أقصاها، أقىص الشعب، ملجلس مرتوكة مسألة هي وإنما قضائية، طريقة

الوزير. هذا من
وكل وزيرها، عن الثقَة الحزب، ذلك أغلبية ترفع وكيف األغلبية، حزب يرفع وكيف
بالباطل، أو بالحق نفسها عن تدافع أن الحسنة، النيات فيها كثرت مهما األغلبية، عمل

نوابها. من نائب أو لوزير إدانة، بل تجريح، أو أذًى أي تمنع وأن
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الطويل املواطنني طابور يف أقف كيف، أدري أن دون فجأة نفيس، وجدُت وهكذا
إنصافهم. والقضاء العدالة من الطالبني املظلومني، طابور ى يَُسمَّ الذي

تستخلص أن تملك ال وأنك واضح، ظلمك وأن مظلوم، أنك اإلحساس وأعتى أغرب وما
السلطة اسمها قائمة بأكملها سلطة آخرين! أُناس عىل وإنما ظاملك، من بيديك حقك

تُنصفك. وأن الظلم هذا ترفع أن مهمتها القضائية،
الداخلية جدرانها وترى الَخْلق، باب محكمة مبنى الطابور هذا مع تدخل وأنت
هللا خلق من جيوًشا وترى واملجرحة، املجرمة البرشية األكوام وترى املهدَّمة، املحطمة
انتقلَت أنك تحس العدالة، يوم حتى أو العدالة انتظار يف أيًضا مثلك واقفني املساكني
إىل جميًعا معهم ِئبُّ تَْرشَ سفيل، خندق إىل األرض سطح عىل تحيا كنَت حيث من فجأة
عادل، منصف قاٍض يف األمل كوَّة كله، املبنى هذا سقف يف القائمة الوحيدة، النور كوَّة

وينصفك. العدل قانون يطبق
ومعي املبنى، هذا من ١٦ القاعة يف جالس وأنا شعوري هو هذا كان وبالضبط
مثل أصدقاء؛ شبان وُكتَّاب مرصيني، صحفيني وبضعة الفرنسية، األنباء وكالة مراسل
نيابًة أتَْوا وشباب رجال ومحامني القعيد، ويوسف الورداني ومحمود املخزنجي محمد
جميًعا ونحن أيًضا، الشباب واملحامني الشباب، واألدباء اإلنسان، حقوق جماعات عن

العدل. لنا يتحقق أن مشرتك؛ شعور يلمنا
العدل. أجل

اجتماعي مصلح أو ثائر كاتب يكتبها ال حني خاصًة الكلمة! تلك وأروَع أعذَب ما
بها، معلَّق مصريك وأن ورضورتها، بحتميتها شخصيٍّا أنت تحس ولكن تطبيقها، يريد

بها. ُمعلَّق عدمك، أو وجودك موتك، أو نفسها حياتك
القضية فيها تُحَجز سوف التي تلك إبريل، ٤ الخميس يوم الحاسمة الجلسة كانت

يشء. كلُّ يوَمها وسينتهي للحكم ذلك بعد
ولم والنصف، التاسعة يف املحكمة وصلُت هذا ومع املبكر، الحضور عىل حرصت
العتيد، املبنى يف أنه ذلك بعُد؛ حرض قد محمد العزيز عبد األستاذ الكبري محاميَّ أن أجد
سوى والتقدير األعصاب سليم يوجد ال نزاع، وأطراف عليهم، ومجني ُجناة الكل، حيث
املناسب الوقت يف هم ويأتون أنت تأتي مبكًرا املحامون. رأسهم وعىل أنفسهم، املهنة أهل
املستشفى يف كما بالضبط هم، يكونون األعصاب ثابتو أنت، تبقى االنتظار ملهوف تماًما،
هم األعصاب املحكومو والوحيدون َهِلعون، — مرىض وأهايل مرىض من — الجميع حيث

والجراحون. األطباء
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مفاجأة. وجدُت هذا املبكر حضوري يف ولكني
ولكن هو، السبعني يف رضوان، فتحي األستاذ املهيب الرجل ذلك حرض قد قبيل كان
إال املوىل يمنحها ال قاهرة داخلية وقوة عظيمة وتورد إرادة شباب تفضح وجهه نضارة

واألولياء. الصالحني لغالة
النجاة. َطْوق َوجد قد الغريق كأني أحسسُت حتى وجهه أرى كدُت ما

محمد. العزيز عبد األستاذ بمذكرات وأزوده إخباره، أتذكر أن دون متطوًعا، كان
دائًما كانت التي الهالة تلك تحوطه االسرتاحة، يف وجلس حرض، قد رجب جالل والدكتور
الوطني، وللحزب الفتاة ملرص الوالء شديد محبٍّا وكنُت طالبًا، كنُت مذ عيني، يف تحيطه

وكلماته. ُخَطبُه تُلهبني حضوُره، االجتماعات يف يُبهرني الذي زعيمي هو وكان
محاٍم. هو املرة هذه

تكريم. من أستحق ما غاية إنه
كبري، الحارضين عدد أن الدائرة، رئيس مصطفى، جمال محمد املستشار رأى وحني

الجلسة. آخر إىل فيها النظر ل أجَّ اليوم قضايا أهم وكأنها تبدو القضية وأن
اللحظة. وجاءت
… علينا نُوِدَي

الجلسة. رس وأمني والقضاة املستشار وبني بيننا الفاصل الحاجز أمام وازدحمنا
وكل فراستي أستجمع أن حاولُت طاملا التي الوجوه ص أتفحَّ رحُت جديد ومن

والقضاة. املستشارون هؤالء ُصنع َمعِدن أيِّ ِمن ألتبنَي خربتي
أن يعرف ال ربما الذي ذلك مصطفى؛ جمال محمد املستشار أرقب رحُت جديد من
هللا، لخلق هللا بالد إىل ليذهب يرتكها أو مرص سيُقيم كمواطن حتى أو ككاتب، مصريي

يده. يف أصبح قد
ال العدالة كميزان أنفه فوق ثابت منظاره حتى القعدة، رأس املحكمة، رئيس الرجل

هًوى. عن ينم وال بيشء ينطق
يف مثله اآلالف ترى املالمح، رصني شاب عوض، رمضان األستاذ اليمني عضو
شبابه حتى آخر، فريد نوع من القايضمرصي مجلس يف هنا ولكنه واالحتفاالت، النوادي

آخر. فريد نوع من
والعزم. اإلرادة كبري ما ألمٍر ولكنه السن، صغري قرصي، مدحت األستاذ اليسار عضو
الحفالت يف معك يجلسون أو التاكيس، معهم تركب الذين هؤالء غري آخُر نََفٌر لكأنهم
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بلغْت مهما الوطن، أنحاء يف املزدحمني املبعثرين املرصيني غري آخر نفر واالحتفاالت.
وتخصصاتهم. مناصبهم درجات

الذي املجهولني الجنود أولئك مالمح يتلبس حني املرصي الجد أروع ما سالم! يا
تراه الذي الجد ذلك وبالذات قائًما! عليها مجتمعنا يزال ال التي السليمة األعمدة يشكلون
َفْرط ِمن أني أقسم الهوى. عن يَنِطق ال عادل، جد فهو والقضاة؛ املستشارين وجوه عىل

لنفيس: قلُت أني وعضَويْها املحكمة رئيس مالمح عىل رأيُت ما
أن إال يمكن ال أنهم إليماني كثريًا؛ انزعجُت َلَما ضدي، السادة هؤالء حكم جاء لو

الشك. إليها يرَقى ال عادلة أسس عىل مبنيٍّا حكمهم يكون
ومحاميها، مرة، ألول الوطنية الحركة دخل ُمذْ مرص أََسد رضوان، فتحي وقف

بقوله: مرافعته واستهل
الوزارة وأُنشئت عاًما، عرش وخمسة ِمائة من أكثر منذ املرصية الصحافة أُنِشئَت لقد
الصحافة أُنشئت أن ومنذ قرن. بربع الصحافة بعد أي عاًما، وتسعني خمسة منذ املرصية
حتى صحفي أو كاتب حق يف وزير َقذََف أْن ُمطَلًقا يحدث لم التنفيذية السلطة وقامت
حسني. طه والدكتور هيكل حسني محمد الدكتور مثل ُكتَّابًا الوزراء بعض كان حني
يعمل لم ثقافة وزير ومن هذا! يحدث والصحفي السيايس مرص تاريخ يف مرة أول هذه

عالقة. بها له وليس بالكتابة
محامي حتى والجميع مقالته، يف الوزير أوردها التي البشعة األبعاد مىضيرشح ثُمَّ
يُغنيها عدالة ترنيمة إىل يستمعون وكأنهم السمع، مصغي هللا، عبد محمد الدكتور الوزير

صوت. أعذُب
بزمالئه وعالقاته الخاصة جلساته يف تماًما املمتع الباسم، الهادئ الرجل ذلك تاله ثُمَّ
املعهود، الدبلومايس األدب جو من خرج املنصة أمام هنا ولكنه جميًعا، ومعارفه املحامني

إيقافه. تستطيع قوة ال وكأن وانطلق
الشهر. من ٢٠ جلسة يف للحكم القضية وأُجلت

جلسة آخر عىل باقيًا يكون لن أو إجازة، سيكون ٢٠ يوم أن تبينُت النهار آخر ويف
يونيو. ٢٧ هو للعيد تاٍل واحد خميس يوم إال الحايل القضائي املوسم يف

من نفر معي وجلس أذهب، أال كان املفروض أن مع ذهبت الخميس ذلك ويف
عنه سيتمخض بما شغفهم كان إذ أعرفهم؛ ال ومحامني أعرفهم، الذين املحامني األصدقاء
بينما غداء، دون مساءً السادسة إىل معي بقوا أْن درجة إىل بهم استبدَّ قد املحكمة قرار

تتداول. منعقدة املحكمة
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الجلسة. ُرِفَعت املداوالت، من ساعات سبع وبعد والربع، السادسة ويف
لصالحي. الحكم وكان

املهم إنما جنيه، ألف عرشون قدره تعويٍض من الحكم عنه تمخض ما املهم وليس
تقديره يمكن ال بي لحق الذي األدبي الرضر إن املحكمة: قالت الحكم حيثيات يف أنه
لذلك ويا َمْحض. رمزي — ضخامته رغم — تعويض وكأنه َر ُقدِّ التعويض وإنما بمال،
باإلحساس الصحفيني، عىل الرس أمني يمليه الحكم أسمع وأنا شملني الذي اإلحساس
مطلقة، عادلة أيٍد عىل واالعتبار الكرامة بردِّ لإلحساس يا فادح! ظلم بعد يأتي بالعدل
السلم تهبط وهي املحكمة هيئة أرقب بعيد من واقف وأنا ذهب! من بميزان يشء كل تَِزن
حافلة الغالبة املرصيني هؤالء وجوه وأرى السينما، بأفالم نراه ما كثريًا الذي التاريخي
ضمريه وإرضاء واجبه بأداء قام من بشعور ممتلئة أعماقها وكأن نفسها، عن بالرضاء

الثمالة. حد إىل
من زغرودة السفىل القاعة يف دوَّت املجيد موكبهم يف يهبطون أراقبهم واقف وأنا
َفرَّت فعًال بل بالبكاء، أجهش أن أكاد فجأة نفيس ووجدُت األخرى. هي العدَل نالت امرأة

دمعة. عيني من
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وأنا منصور، أنيس الفذ لكاتبنا العقاد» صالون «يف كتاب من األخرية الصفحة طويُت
بحر فالكتاب املرصية؛ الحضارة تاريخ من رائع مجيد عرص صفحة أطوي أني أحس
ويُبحر اتجاهك، ضبط عىل القدرة تفقد حتى زورُقك فيه يندفع إن ما األمواج، متالطم

اتجاه. كل يف منصور أنيس بحر بك
حركة فيه كانت مرص يف وقت هناك كان ألنه املرصية»؛ الحضارة «تاريخ من أقول
ولكنها أوروبا، يف الحادث أصداء عىل معظمها يف وتحيا حقيقة، محدودة عامرة، ثقافية
فتًى منصور أنيس ذهب العقاد األستاذ عمود وإىل أيًضا. واألعمدة والصخب بالجدل عامرة
هو منصور أنيس كان إذ «األول»؛ خاصية هي غريبة؛ بخاصية يتمتع املنصورة من قادًما
يتذوقون حني — مرات بضَع ملجرِّبها واسمحوا — واألوائل باستمرار، فصله عىل «األول»
ا ِجدٍّ وصعب بسهولة، هذا بعد مقاعدهم عن أبًدا يتنازلون ال فهم يدمنونه؛ األولية طعم
ولكنها الجامعة يف للدراسة فقط ليس مادة، «الفلسفة» يختار أن ثانوي يف طالب عىل
الفلسفة مثل تماًما صعبة مادة ويختار هذا، ثانوي طالب يفعل وأن وحياة، عمر مادة
منصور أنيس «اختار» وقد الطالب. هذا بها يتمتع التي بالنفس الثقة مَدى عىل يُدلُّك
وكتاب العقاد. بيت ودخل الجامعة فدخل العقاد؛ مادة أيًضا و«اختار» الفلسفة، مادة
«وتأستذه» العقاد عىل منصور أنيس تلمذة من الفرتة لهذه تاريخ العقاد» صالون «يف
قرأت أنك أجد حني الجميل الشغب ذلك ولكنه تماًما، مشاغبًا طالبًا كان فلقد أيًضا، عليه
أستاذه، مع منصور أنيس يفعل كان هكذا منه. أحدث هو ما قرأت بأني فأشاغبك كتابًا
يذهب لم هو إذ الِعصامي؛ األول باألصح أو ِعصامي أول باعتباره أستاذه، كان وهكذا
ال بأن وذلك أكرب؛ متعة لنفسه يخلق أن فآثر باألولية؛ فيها يستمتع لجامعة أو لثانوي
صالون يف أول هو إذن املدارس؛ خريجي كل عىل األول يصبح ولكنه أبًدا، املدارس يدخل
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الكبري األستاذ ناداني حني إذ العقاد؛ مثل كبري كاتب عىل أتتلمذ لم أني أَِسْفُت وكم أول.
كم أقول التلمذة. مرحلة يُْت تعدَّ قد وكنت انتهى، قد األمر كان عموده إىل حسني طه
املعلم يرتكها التي البصمات وعمق الصلة بعمق الكتاب أقرأ وأنا أحسسُت ألنني أسفُت؛
َديْدنًا منصور أنيس يتخذه أن ممكنًا أكان االطالع، عىل الرهيب اإلرصار هذا التلميذ؛ عىل
قيمة يعرف أن يستطيع وال األب، بمثابة األستاذ إن أستاذه. عند به ويشغف يََرُه لم لو
الكثري. منه تعلم فقد الروحي؛ أبيه عىل أنيس أحسد فأنا ولهذا يتيًما؛ تربى من إال األب
اإلحساس فلوال الكثري، أنيس، رأسهم وعىل أوالده، من تعلم أيًضا العقاد إن أقول وأكاد
األستاذ، مسابقة عن يتورعون ال أشقياء، تالميذ أمام األستاذ بصورة االحتفاظ برضورة
أيًضا. والنفيس بل والفلسفي، الفكري بقوامه محتفًظا العقاد ظل ما أحياٍن، يف َسبْقه بل
تُرى نفيس: وأسأل أتوقف كثرية أحياٍن يف كنت إنني حتى رائع، جامع كتاب إنه
فهذه بد، ال يومية؟ بمذكرات يحتفظ كان وهل الكتاب؟ هذا منصور أنيس كتب كيف
وإنما درايس، أو فكري تقرير مجرد ليس الكتاب من تجعل التي الدقيقة التفاصيل
عنها تسقط ما دائًما التي تلك وحدها، الذاكرة نتيجة تكون أن يمكن ال بأكملها حياة
حياة صاحبه عاش أيًضا، شاقٌّ كتاب وهو لألحداث. الرئييس باملجرى وتكتفي التفاصيل
خف بما يكتفي منصور، أنيس مؤلَّفات من كغريه أبًدا وليس ليكتبه، شاقة وأستذة تلمذة

حقيقية. بآللئ ويخرج وينقب يغوص واعر إنه حمله،
من بواحد العربية للمكتبة وهنيئًا بتلميذه، لألستاذ وهنيئًا بأستاذه، للتلميذ هنيئًا

املعارصة. حياتنا يف األصيلة الكتب أعظم

134



اخلاصاجلديد القطاع

الذي وأنا ملاذا سؤاًال: — إذاعي برنامج عرب — محفوظ نجيب الكبري صديقنا يل وجه
له؟! أكتب أن أخريًا رضيُت املرسح يف الخاص القطاع بمهاجمة ُعرف

أكثر ُحبٍّا املرسح أحب أني ذلك — له شكًرا — مواجعي أثار السؤال أن الحقيقة ويف
أجله. من بالَهوان أحيانًا رضيُت ما الحب هذا فلوال هذا؛ يف أبالغ وال للحياة، حبي من
القطاع يعرضها مرسحيات فيها أكتب كنت التي تلك حياتي يف فرتة أسعد كانت ولقد
املوهبة من درجة أعىل عىل ومخرجني وبفنانني الدولة مسارح عىل الدولة أي العام؛
الستينيات أواخر يف ثُِقبَت إذا حتى عائمة املركب ظلت ما يحدث هذا ظل ولقد والثقافة.
القطاع فيها بما العامة الدولة قطاعات كل أحوال وانحدرت املهولة، السبعينيات وبدأت
وبأي الربح تريد مستعجلة خاصة قطاعات الفور عىل ونشأت واملرسحي، السينمائي
الربح أو الخاص للقطاع يصلح ال نكتبه فما الكتابة؛ عن نتوقف أن محتًما كان صورة،
جمهور والحديث والكوميدي والعاملي والطليعة القومي يؤم كان الذي والجمهور الرسيع.
وأصحاب الحرفيني من معظمه السينما كجمهور وأصبح تماًما، مختلًفا أصبح اآلخر هو

االرتفاع. الطارئة الدخول
بعض تقديم يف يفكر وبدأ الثمانينيات، يف يستيقظ العام القطاع وبدأ حدث أن إىل
للثقافة النموذجية الفرقة قدمت أن وكان قبل، من الرقابة رفضتْها التي املرسحيات

«املخططني». مرسحية الجماهريية
بعد أنه يل ثبت فقد خطرية؛ كانت املرسحية تقديم من بها خرجُت التي والتجِربة
املمثلني عىل كلية تكون تكاد بصورة واعتمادها العربي، التليفزيون محطات انتشار
أن ذلك بها؛ يُعتدُّ مرسحيات تقديم من العام القطاع يتمكن أن ممكنًا يعد لم املرصيني،
من عرشة عىل واحًدا يتعدى ال املمثلة أو املرسحي للممثل العام القطاع يدفعه أجر أي
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وعرض شهر عن تقل ال بروفات احتمال من بكثري أقل عمل عن لهما يُدفع الذي األجر
الدولة ملقاييس خاضعة األجور الئحة دامت ما أنه بمعنى ثالثة. أو شهرين يستمر قد
وال املمثلني، من ا ِجدٍّ كبرية بتضحية إال مرشفة مرسحية عروض تقديم يف أمل فال العامة
املخرج أو املمثل ِقبَل من بالنفس صارخة تضحية أساس عىل مرسحية حركة بناء يمكن
يف ماسورة إصالح ثمن األهرام من الشهري مرتبي نصف دفعت لقد الكاتب. حتى أو
أكثر. بالرضورة يدفع فغريي حق؛ وعنده تماًما. مترضر وهو أخذها الذي للسباك شقتي
إشباع أجل من السينمائي بعمله الرشيف كنور فنان تضحية جميًعا تقبلنا وهكذا
الرشيف لنور أن لوال أنه املؤكد اليشء ولكن الشديد، بالرتحاب هذا تقبلنا املرسحية. هوايته
كل ليس إنه ثُمَّ أبًدا، التضحية هذه عىل اإلقدام استطاع ملا السينما من آخر كبريًا دخًال
أنفسهم عىل صربوا لو الذين املالئكة أولئك كلهم وال نجوم، كلهم وال الرشيف، نور املمثلني

املفتوحة. أبنائهم أفواه عىل يصربون فكيف
عن نهائيٍّا التوقف ا إمَّ أمرين: بني نفيس وجدت — الكبري الصديق أيها — وهكذا
قطاع «خلق» ا وإمَّ ، حالٍّ له أن يبدو ال الذي اإلشكال هذا يَُحل أن إىل مرسحيات تقديم

آخر. خاص
يقدمه ما هو املهم العام، أو الخاص القطاع هو املقدِّم يكون أن هو املهم ليس إذن

يرتاده. الذي الشعب ملك قطاع باستمرار فاملرسح ذاك؛ أو هذا
من جديًدا نوًعا ويقدم الخاص، القطاع أجور يدفع خاص قطاع خلق من بُدَّ ال كان
إىل يكون ما أقرب ولكنه السبعينيات، يف الخاص القطاع مرسح بالتأكيد هو ليس املرسح
ً خطأ يذهب ال أيًضا آخر نوع من جمهور وإىل الستينيات يف العام القطاع يقدمه كان ما
ملا أو عليه يضحك ملا ضحك إذا نفسه يحتقر وال لكباريه، يذهب أن نيته ويف املرسح إىل

يُضحكه.
فرقة، بها ينشئ يل مرسحية اللطيف عبد شاكر الفنان يأخذ أن أيًضا رحبُت وهكذا
الحل هو هذا فليس الرشقاوي؛ جالل األستاذ يخرجها مرسحية أكتب أن أيًضا ورحبت

رأيي. يف مثايل حل ولكنه فقط، املمكن الوحيد
السينما، يف الخاص القطاع يف فهي محفوظ، نجيب الكبري عزيزنا يا املشكلة ا أمَّ
السينما حظ مًعا ونندب شرباوي»، «العسكري تهمة جوار إىل البلح» «وكالة تهمة ولنضع
إنتاًجا يقدم أن يستطيع ملتزم، خاص قطاٌع — ندر فيما إال — لآلن لها يُتَح لم التي

رؤيته. بعد بالعار اإلنسان يحس أن دون كإنتاجك رائًعا
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مجلة النديم وكتاب النديم. «كتاب» من الثالث العدد املجيدة اإلسكندرية من وصلني
بقيادة اإلسكندرية كتَّاب من كبري عدد إبداع تحمل والحني، الحني بني تصدر ثقافية
فرحُت كم وِهللا هائل! إنتاج مربوك. إبراهيم محمد «العجوز» الشاب املتفرد القصة كاتب
مكتوبة فهي الطباعة؛ ورداءة الحروف ِصَغر من وإنما فقط، تأثًُّرا ليس تدمعان، وعيناي
الشكل فخامة عدم ورغم هذا، ومع باملاسرت. ومطبوعة الحروف، الصغرية الكاتبة باآللة
الشبان األدباء من العدد هذا وإنتاج امللتزمة، املعارصة ثقافتنا من يُعترب املوضوع أن إال
محمود ود. اب، الوهَّ عبد محمود مثل: أسماء إن القلب. يُفرح ا حقٍّ يشء الطليعيني
النشار، وأحمد الصياد، وصالح قنديل، وبيومي عامر، وعزت فهيم، وشوقي الحسيني،
ومحمد ريان، وأمجد عقل، وأحمد رمضان، املنعم وعبد الغزويل، وأسامة إبراهيم، ومحمد
طازجة كموجة «النديم» دفتا لنا تحملها الثمينة، كاملاسات تربق كهذه أسماء خالف؛
اإلسكندرية. ملرص: وجٍه أجمل الجميل؛ الثغر من علينا تهب طازجة، إبداعية فكرية لحركة

«النديم». كتاب من الرائع العدد هذا يف ساَهَم َمن لكلِّ تحية
بتحليل العدد يف أسهم الذي القادر عبد فاروق للصديق وخالصة خاصة وتحية
هي هذه أجل املكان». عبقرية يف دراسة … «مرص حمدان: جمال الدكتور لكتاب عظيم

إبداع. الحقة؛ الحياة
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األرض؟ مسئول يتكلم ال ملاذا

وبعد؛ طيبة، تحية
بثمن يُقدَّر ال الذي َطْمينا وتحويل األرض تجريف عن مقالكم أطالع كنت
الناحية ويف بالسويس، الصباح بمدينة منزيل ببلكون جالس وأنا أحمر طوب إىل
الزمن، مع رصاع يف يتم والعمل اإليمان، مدينة السويس محافظة تقيم األخرى
الزراعية أرضنا أطالل من قادمة األحمر الطوب من ماليني بل آالًفا الحظت

أمامي. أراه ومما أقرؤه ا ممَّ وعجبُت السليبة،
عند العام والقطاع الحكومية والهيئات املصالح يُلِزم قانون صدر لو ماذا
األسمنتي أو الطَّْفلة أو الرميل بالطوب املبنى يكون بأن بااللتزام املباني إقامة
تكن بنفسك «ابدأ الخاص؛ القطاع أمام «قدوة» الحكومة تكون أن يمكن حتى

قدوة».
رأي. مجرد

أحمد عوض محمد
السويس

األرض. بتجريف الخاص الجزء املقالة هذه يف انتباهي اسرتعى ما
القومي، املستوى عىل قضية أصبحت املسألة هذه أعترب نظري وجهة من
هذه تناولوا قد كثريين أرى فأنا وطنه، مصلحة عىل غيور مواطن كل تهم
أو إجراء أي يتخذ املسئولني من أحًدا نَر لم لألسف ولكن بالكتابة، املسألة
قراًرا َألصدرْت القضية هذه يف حريصة الحكومة كانت فإذا هذا. ملقاومة «فعل»
فإذا النيل، ووادي الدلتا كل يف املتناثرة الطوب قمائن مصانع ُرَخص بسحب

تقوله. فيما جادة أنها إذن َالعتربنا القرار هذا الحكومة اتخذت ما
كامل شحاتة الحميد عبد سمرية د.
األمريكية بالجامعة االجتماعية البحوث بمركز أوىل باحثة
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أجواء يَْعُرب أن دون األمريكية الجامعة إىل السويس من صوتي يصل أن الغريب من
عن مسئول أي أو الشعب، مجلس أو الشعب، بمجلس الزراعية اللجنة أو الزراعة، وزارة

مرص؟ يف الزراعية األرض عن مسئول هناك هل مرص! يف الزراعية األرض
يتكلم؟! ال ملاذا
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وتايالند والفلبني اليابان يف البعيد اآلسيوي الرشق أقىص من ا، ِجدٍّ واسعة قفزة لنقفز
تستحق مسائل جدَّت فقد التليد؛ العربي مرشقنا إىل آسيا، من الغرب أقىص إىل والهند،
أني أقلها ليس مسائل أخرى، مرة لها ألعود اليابان، رحلة عن الكتابة أجلها من أقطع أن
كله، العالم سماء يف فوقع عاملي أولهما مرسحيني، مهرجانني واحد أسبوع خالل حرضت

عربي. محيل واآلخر
الجامعة خريجات لنادي الثقايف املوسم الفتتاح مدعوٍّا املايض قبل األسبوع يف كنت
أحسست أني والحقيقة نكون». ال أو «نكون اسًما لها اخرتُت محارضة، وإلقاء ان َعمَّ يف
ففي الثقافة، عىل السياسة جنتها التي الجناية بمدى ان َعمَّ يف قضيته الذي األسبوع خالل
الثقافية الحركة يتابعون واملثقفني، واملثقفات والشعراء الكتاب من نخبة قابلُت ان َعمَّ
عاصمة كل يف الحال وكذلك دقيقة. واعية منتبهة متابعة عام بشكل والعربية املرصية
التي هي العربية الثقافية العالقات والسعودية. واإلمارات والكويت بغداد يف زرتُها عربية
تمزقه التي هي السياسية العالقات بينما بعد، ُعراه تنفصم لم بِرباط العربية أمتنا تربط
السياسية املقاطعة أعقاب يف وصحيح تبنيه. أن الثقافية الكباري تحاول ما كل وتهدم
هنا املراهقني الكتاب بعض بدأ العربية، الدول كل من تقريبًا القاهرة بها قوطعت التي
مؤيدي من وفالنًا صهيونيٍّا، أصبح فالنًا وإن انتهت، قد املرصية الكتابة إن بقولهم وهناك
قد أنهم إعالن قبل حتمية كخطوة هذا يقولون العطاء، عن كف قد وفالنًا ديفيد، كامب
أقرأ وكنت عليها. يتفوقون ولكنهم القاهرة يناطحون فقط ليس وأصبحوا ثقافيٍّا، استقلوا
املفروض أو — لُكتَّاب أقرؤه كنت ما لبعض ابتسامتي نفس رثاء، يف وأبتسم هذا بعض
خارج يحدث ما كل إىل أقزام، أنهم مع شديد، بتعاٍل ينظرون هنا، مرصيني — ُكتَّاب أنهم

فني. أو ثقايف نشاط من القاهرة
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الحركة وسقطت العربية، أمتها عن تماًما القاهرة فيه ُعزلت الذي الوقت يف أجل،
املوظفني أيدي يف — اآلن إىل وربما — السبعينيات خالل القاهرة يف الرسمية الثقافية
الجادة الثقافة مراكز لرضب اللحوحة محاوالتهم عىل يعيشون الذين املوهوبني وأرباع
قلم، أو يٌد إليهم تمتدَّ أالَّ آمنون وهم يرضبوا حتى الوقت، نفس يف للسلطة النفاق وإزجاء
العربية العواصم كل يف الحماس اشتعل الوقت هذ يف للكلمة. واملجازي الحقيقي باملعنى
أجوف، كان الحماس هذا معظم أن وصحيح القاهرة. ثقافة عن تماًما لالستقالل األخرى
أرجاء كافة يف ا حقٍّ الخالقة املواهب من البتة به بأس ال عدًدا يفرز أن استطاع ولكنه

القطيعة. مأساة يف الحسن الجانب إنه العربي. الوطن
الثمانينيات، أوائل يف الجديدة مرص عهد ويجيء تميض كادت ما السبعينيات ولكن
الخيط وبدأ تهجع، وهناك هنا الضفدعية األصوات بدأت حتى السادات، أنور رحيل بعد
لم هناك، تزال ال القاهرة فإذا الجميع ونظر يتضح. الليل من األسود الخيط من األبيض
إرسائيل. إىل الذهاب يستحق َمن كل إال إرسائيل إىل يذهب ولم شأن ذو أحد فيها ينتِه
ثمة أن ملحنا العربية العواصم إىل نحن ذهابنا يف أيًضا تموت. ولن القاهرة، تمت لم وأبًدا
ظهرت، قد العربية للثقافة مرشقة وجوًها وأن حدثْت، قد السبعينيات يف عظيمة نهضًة

الغمام. عنها أُِزيح أو
بدأنا األقل عىل ثقافيٍّا أننا إال بَيْص، َحيَْص تزال ال السياسية املسائل أن ورغم
شتائمنا ولكن وتشاتمنا، تحامسنا، إخوة، ولكنَّا والصغري، الكبري فينا إخوة، نتعانق نعود
كشتائم — دبابات طابور تحريُك أبًدا يعقبها ال الصيف سحابات نوع من هلل والحمد

أحيان. يف يحدث كما املليان، يف والرضب املسدسات َسْحب وال — السياسيني
األردن. وتليفزيونيِّي وصحفيِّي ومثقفي كتَّاِب بإخواننا لقائي كان هكذا

منذر مرسحية ان؛ َعمَّ إىل ذهابي قبل القاهرة يف وأنا املرسحية أوائل قرأُت قد وكنُت
حقيقة هي إنما الرتيقة، من كنوع مرسحية أقول وال واملوساد. تاترش ومسز هنداوي
املوساد من مرسحي ضابط وإىل ليؤلفها، مرسح كاتب إىل لجئوا أنهم متأكد أنا مرسحية،

ليُخِرجها.
باعتبارها املوساد، يحدث. ما أو حدث ما عىل التجسس املخابرات عمل كان زمان،
أكثر خطوة تأخذ بدأت وإنما بهذا، تكتفي ال بدأت التخابر، أعمال يف وضليعة طليعة
تدرَّبت لقد فراغ، من الخطوة تلك تأِت لم طبًعا قها. وتلفِّ األحداث هي و«تضع» تقدُّمية
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أيام من ورشكاها، ليومي تسفاي أرجون عرص منذ اإلرسائيلية اإلرهابية التنظيمات عليها
يف األمريكية املنشآت بعض بنسف للقيام يهوديني شابني أرسلت حني الفون فضيحة

آنذاك. األمريكية املرصية العالقات يف شديدة أزمة إلحداث مرص؛
بطريقة القصة هذه املوساد ألَّفت كيف ل أتأمَّ — مرسحي ككاتب — ظللُت املرة هذه
«الظروف» تَُعرُِّفُه لندن يف ضائع عربي أصل من شاب تماًما؛ كاملحبوكة أو محبوكة تبدو
بأنه «شخص» له يوسوس وهنا منه، فتحمل شهور؛ لعدة ويصاحبها يهودية، بفتاة
عىل القدس إىل تلك الحامل صاحبته أرسل هو إذا دوالر ألف كذا يكسب أن يستطيع
مستعدون السوريني إن أكسب؟ وكيف زمنية، قنبلة حقيبتها يف لها ووضع العال، طائرة

شك. أي إليها يتسلل ال التي القصة بتلك إليهم تقدَّمت إذا يدفعوا أن
لندن، مطار يف العال خطوط رشكة عند بنفسه الفتاة لوداع الشاب يذهب وهكذا
التي هي الحقائب بقية دون الحقيبة أن املهم مهم، غري هذا، تعرف ال أو تعرف والفتاة،

ِسيَّان. القنبلة فيها تُوَضع أو وتُفتَّش الداخل، إىل تؤخذ
يذهب حتى يرتكونه وإنما املطار، يف عليه يقبضون وال الشاب يرتكون أنهم املهم
عندنا أو عندهم يساوي وال مطلوبًا ليس بذاته فالشاب هذا؛ ليثبتوا السورية السفارة إىل
عىل والدم عليها مقبوًضا إرهابيًة العالم أمام تبدو لكي سوريا ِرْجل جرُّ املطلوب شيئًا،

باإلنجليزية. يقولون كما ساخن، يدها
بالقنابل، ورضبها باإلرهاب ليبيا دمغ فبعد وحَدها، سوريا املطلوب يكن لم وأيًضا
سوريا. عىل الدور جاء — تماًما مضحك يشء وهذا — عنها األمريكية االتهامات تراُجع ثُمَّ
سوريا، أو ليبيا ليست املسألة أن كعرب، أو كمرصيني نحن نعرفها ال التي واملشكلة
ِنْصف نحن بل كله، العالم نظر يف عرب أَبَيْنا أم شئنا املرصيني ونحن العرب، هي املسألة
ضائع عربي فتًى وَمثَّلها املوساد ألَّفتها التي املرسحية هي تلك بأرسها. العربية األمة
الحبكة شدة من وليس حقيقي بمولود وُرزقت حامًال، الرواية من خرجْت يهودية وفتاة
يقف ما بمقدار إال حديدية ليست التي املرأة تسوِّقها وأخذت وأنتجتها أبًدا، مرسحيٍّا

ظهًرا. لها ويصنع يحتضنها ريغان الرئيس
رضب أعدائنا من ب نُْرضَ — العرَب نحن — وألننا عادًال، إلًها الكون هذا يف هناك وألن
أو الرافض املتطرف، أو املعتدل ِمنَّا سواء عرب، «…» أوالد عندهم كلنا وألننا اإلبل، غرائب
أو بطريقة الرضب نتلقى كلنا فنحن بالسوفيت، أو بأمريكا الخاصة العالقات أو القابل،
الفاشلة املرسحية تلك من أو املرصية، الطائرة خطف أو الورو أكييل الباخرة من بأخرى،

العراق. لرضب إرسائيل طريق عن بالسالح إيران تزويد أو سوريا، مع
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َرْفع ِمن املأل، وعىل ا رسٍّ الحزام، وفوق الحزام تحت رضب رضب. رضب، رضب،
تحريض إىل املقاومة عىل «أمل» تسليط من بغداد، فوق الصواريخ إىل الفائدة سعر
أو مخدَّرون ونحن كلنا، فينا نازل الرضب «أمل»، عىل — معسكراتها برضب — املقاومة

ِنيام.

عىل الناس يبكي أن من بدًال فاشلة، مرسحية كانت هنداوي-تاترش-موساد، مرسحية
البوليفار. مرسح نوع من أنها إال العالم معظم يصدق ولم ضحكوا، مأساتها،

أن بُدَّ ال كان فقد اتهاماتها، يف لتاترش تنضم ولم تصدِّق، لم الغربية أملانيا وألن
مع الشقيق تعاون املوساد مع واملتعاونة تماًما (املخرتَقة األملانية املخابرات تكتشف
من طائرتني يف قنبلتني يضعا لكي نقوًدا أخذا قد اآلخران هما أردنيَّنْيِ اثنني أن الشقيق)
ولكنها للتصديق. النهاية يف يدفع قد الكذبة وتكرار سوريا، من بتحريض العال طائرات
مشكلة وربما املكثف، املرسحي النشاط ذلك املخابرات؛ نشاط من جديد نوع حال أية عىل
من الغالبة عىل بالتخابر وتكتفي أبًدا، املرسحي خيالها تستعمل ال أنها العربية املخابرات

املحسنني. يحب هللا وكان مواطنيها،
فقد «كول»، أملانيا يف القادم بالعرض وال تاترش مسز بمرسحية أستمتع لم دمت وما
سوريا يف الثقافة وزيرة العطار نجاح الدكتورة يل وجهتْها التي الدعوة ألبي أن قررُت
َحَجر َمْرَمى عىل ان َعمَّ يف كنُت وقد املرسحي. دمشق مهرجان مدير فضة أسعد واألستاذ

دمشق. من
فقط دقيقة أربعني ستأخذ التي الطائرة يف وأنا مختلفة، بمشاعَر يموج عقيل حتى
أزورها أن متعوًدا كنت أني مع ١٩٧٢م، عام منذ دمشق أزر لم أنا دمشق. إىل للذهاب
ولم بريوت، زواَرها، نحن األقل عىل علينا ضاعت؛ اآلن هذا. قبل مرة عام كل وبريوت هي

ولها؟ لنا جرى وماذا اآلن، دمشق هي فكيف دمشق، غري الكبري الشام من يبَق

يف قدمي وضعُت أن لحظة فمن حدث، ما كل بالتفصيل أصف أن أستطيع ال الحقيقة
ألجده الفندق إىل وصلت وبالكاد ابتلعني، قد الخالص الحب من بحر وثمة دمشق مطار
أهم يف يشاركون ١٩٧٧م عام منذ مرة ألول جاءوا الذين املرسحيني باملرصيني يضجُّ
وجدتهم مرة. عامني كلَّ يُقام الذي دمشق مهرجان العربي؛ الوطن يف مرسحي مهرجان
يملك السوري الشعب هذا ولكن بُسكاَرى، هم وما الحار، باالستقبال ُسكاَرى اآلخرين هم
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ا؛ حقٍّ وزنه فقد ِمنَّا ُكالٍّ أن درجة إىل خاص، بشكل املرصيني وحب الحب؛ عىل وطاقة قدرة
بحر املالبس. وباعة املحالت أصحاب من حتى وتكريم ترحيب واحتفاالت، وحفالت مآدب
مرسحية عرض بعد أيوب سميحة الكبرية فنانتنا وجه يف أحدِّق جعلني الحب من فياض
الفذ وإخراج جيدة فاروق الشاب وشاعرنا غيث هللا عبد العمالق لبطلها العاشق» «الوزير
عىل عاًما عرش خمسة صغرت قد كانت نفيس، أصدق ولم وجهها يف حدَّقت الخويل. فهمي
سنني من الحب، هذا كل أترى به، أحاطوني ما كل تَر ألم فقالت: هذا لها وقلت األقل،
من املرصية العروض رؤية عىل التزاحم جعل حب الدفء، هذا وبكل به أحَظ لم كثرية
هذا غمار يف املرسح. إىل الدخول لتنظيم دمشق» «حامية قوات استُْدِعيَْت بحيث الشدة
عىل ووقعْت العرب، الفنانني اتحاد قيام أُعلن فقد حدث؛ أحسن ُولِد العظيم املتدفق الحب
يزال ال وبعضها الوفود، هذه كل من القاهرة واختريت عربية، دولة عرشة أربع اإلعالن
أن والحقيقة لالتحاد. مقرٍّا القاهرة اختريت دبلوماسيٍّا، وتمثيًال سياسيٍّا القاهرة يقاطع
عظيًما، دوًرا لعب قد املرصيني الفنانني اتحاد رئيس وهبة الدين سعد الكبري الصديق
أجل ومن له. عاصمة القاهرة اختيار أيًضا ولكن العرب، الفنانني اتحاد قيام يف فقط ليس
مكتوب ترسل أن تريد األخرى هي كانت دمشق أن ولوال األسد، حافظ الرئيس قابله هذا
ومنحني اآلخر أنا قابلني قد األسد الرئيس كان وملا االختيار، هذا كان َلَما للقاهرة حب
والحقيقة وحَدهم. املرصيني والفنانني الُكتَّاب بلقائه اختص قد كان وملا الكثري، وقته من
الشعوب من شعبني أكثر أن تصورت َكبْتُه طال عشق عالمات من رأيُت ما َفْرط من أنني
للزواج الحب هذا دفعنا وقد واملرصيون. السوريون هما البعض بعضهما يحبان العربية
عىل ظاملة قهرية محكمة حكمت زوجية خناقة أول فعند كثريًا؛ يَُدم لم زواًجا مرة، ذات

هناك. يزال ال الكبري الحب ولكن األبدي، بالفراق الحبيبني
كان من هللا ورحم فرَّقتنا! سياسية ظروف من أباسها وما محكمة! من أبأسها ما

السبب. كانوا ومن

ا. ِجدٍّ حسٌن
يصح ال العربية الثقافية الروابط أن ندرك ألن بداية العرب الفنانني اتحاد قيام إن

عابرة. سياسية ظروف أي وتحت األسباب من سبب ألي تنقطع أن
الُكتَّاَب نحن — يمنحوننا أال كلمتهم، توحيد يف فشلوا قد العرب السياسيون كان فإذا

واحدة. فنية ثقافية كلمة حول لاللتفاف فرصة — والفنانني واملثقفني
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األقل. عىل عربي إنتاج أهم هي والفن والكتابة الثقافة إن
محمودة؛ حدثت إذا واشتباكاتها تشتبك، ال متآلفة تفرِّق، ال عة مجمِّ بطبيعتها وهي

واالتفاق. والتبلور التجمع من مزيد أجل من تكون فهي
عنها املسئولني أيدي عىل وصلت قد السبعينيات، ومنذ بالذات، املرصية والثقافة
أن درجة إىل والخنق واإلجرام اإلهمال من مستويات إىل عليها تقوم التي واألجهزة
واملرسح والسينما األدب قاطبًة؛ وصادراتنا إبداعاتنا أهم عىل مؤامرة وكأنها األمر يبدو

والتلفزيون.
واإلمارات والكويت واملغرب وتونس ودمشق وبغداد ان َعمَّ يف بعيني شاهدت وقد
ولكن تتقاتل اللبنانية فالِفَرق كلبنان؛ قتال فيها التي البالد وحتى واليمن، والسعودية
الثقافة أن كيف بعيني شاهدت واعية. قة خالَّ وكعادتها متحدة، واحدة اللبنانية الثقافة

كلمتنا. عىل نُجمع وتجعلنا تجمعنا أن ممكن
اقتصاديٍّا، نتجمع أن — أبًدا قبله وليس هذا بعد — املمكن فمن ثقافيٍّا تجمعنا وإذا
السياسات عن ليسمسئولة فالشعوب سياسيٍّا؛ نتفرق أو نتجمع أن هذا بعد ا مهمٍّ ليس ثُمَّ
املتفقة الثقافة تفرز التي هي الشعوب إنما تتفق، أو باسمها تختلف والتي تحكمها، التي

املتفق. باالقتصاد وتقوم

نكون. ال أو نكون
محارضتي. عنوان هذا كان

روحنا هي فالثقافة نكون؛ فلن أوًَّال ثقافيٍّا نُقم لم إذا بها: ُعدُت التي واإلجابة
األرواح. بلقاء إال لنا كيان فال األجساد تنافرت فإن أجسادنا، هي والسياسة
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السبعني، يف … وكربياء وكرم وتواضع وأَنَفة إيجابية من الكلمة تحمل ما بكل بدوي
ِمن الزمن ينَِل لم التي الجبلية اْلَخيُْزران أعواد من ُعود وكأنه القوام، َسْمَهِريُّ ولكنه

واعتدالها. استقامتها
الثقافة مهرجان لحضور مدعوٍّا السعودية العربية اململكة يف قضيتُه الذي األسبوع يف
الكاتب التويجري العزيز عبد الشيخ الرجل، هذا كان الوطني، الحرس أقامه الذي والرتاث
املدبر العقل هو العزيز، عبد هللا عبد األمري الوطني الحرس قائد ونائب املشهور، السعودي
الحرس عالقة ما تساءلُت إذ كبرية؛ كانت للدعوة دهشتي أن ورغم وللفكرة. للمهرجان
ألرى للزيارة األكرب دافعي هو استطالعي حب وكان والرتاث. والفنون بالثقافة الوطني
التويجري الشيخ وسألت يتبنى؟ ثقافة وأي كيف الداخيل األمن عن املسئول الجهاز هذا
تراثية جذور من ينبع لم إن الوطني الحرس إن قائًال: البديهة عىل فأجابني املسئول
إليه. وصلت ما وكل وثقافتها برتاثها البالد عىل األمني هو يكون أن يمكن ال بها يفخر

يحياها، التي العائلية الحياة بشخصيته، بهرني الرجل، قابلت منذ أني والحقيقة
تقطن كلها التويجرية العائلة إن بل لبيته، تماًما مجاورة منازل جميًعا ألوالده أقام وكيف
يوم كلَّ أفرادها يجتمع أن بُدَّ ال التي الواحدة العائلة يشبه ما مكونة الجدران متالصقة

األقل. عىل مرة
من كاتبًا سبعني حوايل املهرجان، يف املشرتكة العربية الدول وفوَد نحن دعانا، وحني
العربي، الرشق بالد كل تقريبًا والسودان، ولبنان واليمن والعراق ومرصوسورية الكويت
لنا يقدمون الذين أن حسبت للعشاء دعنا حني املساهمني، السعوديني الُكتَّاب فوق هذا
تُتَح لم أبناؤه. كلهم أنهم أكتشف بي فإذا حاشيته، بعض هم به علينا ويعزمون الطعام
األكرب القدر عىل تستحوذ كانت — واملهرجان — فمشاغله طويًال؛ به االجتماع فرصة لنا
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عقله يف كتبه وكأنه بحديث، يحدثنا هكذا السليقة عىل كان اجتماع كل يف ولكنه وقته، من
وُحْلوها. ُمرِّها يف الحياة وتجِربة بالحكمة مليئًا عذبًا ا جادٍّ حديثًا سلًفا،

يف تقع التي «نَْجد» أزور مرة ألول وكنت «نَْجد»، عن كان حديثه أعذب ولكن
وجدت مثلما وأصله بموطنه يعتز إنسانًا نجد ولم قلبها، يف البالد عاصمة الرياض،

وبداوته. بنَْجِديَّته يعتز التويجري الشيخ
ويف خاصة، جلسة يف بيته إىل — املرصي الوفَد نحن — ودعانا يوم ذات كان أن إىل
درجة إىل الشيخ يعشقه الذي املتنبي عن الوقت معظم حديثنا ودار جلسنا منزله حديقة
بيت كل يف املتنبي مع إنه لنا وقال املتنبي. إىل رسائل اسمه: ضخًما كتابًا عنه كتب أن
اإلخشيدي. كافور هجاء يف املشهورة قصيدته هي واحد أمر يف إال معه يختلف ولم قاله
سب ولكنه كافور، بهجاء يَْكتِف لم القصيدة تلك يف ألنه قال: ملاذا، سألناه وحني
الشعب لهذا املديح يكيل وأخذ قاتلة، غلطة كانت وتلك مفزًعا، سبابًا املرصي الشعب
املتنبي. بها سبَّه التي األلفاظ عن يكون ما أبعد ووجده ُقرب، عن وملسه بينه عاش الذي
عن الرجل، بحديث أُِخذنا قد النقاش ورجاء الزهريي كامل وكنا ِمنَّا، سائٌل وسأله
فأمر منه؛ وطلبناه ولدي». إىل «رسائل اسمه: كتاب عندي قال: له، أخرى مؤلفات أية
يجلس لم ساعات استغرقْت الجلسة أن مع أبًدا، يجلس لم الوقت طوال واقًفا وكان ابنه،
الظاهرة بهذه سعدُت نفيس وبني وبيني يطلبه، أمر أي يف أبيه أمر تحت يكون حتى أبًدا
وال العرشينيات» «يف ابنه سن مثل يف أوالد وله مرص، يف يعيش من إال يعرفها ال سعادة

أعذار. من له يَِعنُّ بما اعتذر مطلبًا منه َطلب وإذا املناسبات، يف إال ابنه يرى
ولدي»، إىل «رسائل كتاب من سبعة، وُكنَّا كتب، سبعة يُحِرض أن ابنه من طلب
الخليج، ملنطقة كمندوب اليونسكو يف يعمل الذي عدنان، األخ واختار الكتب، وجاءت

لنا. إهداءاته عليه يُميل وأخذ
األخ إىل كتبنا: بها تُذَيَّل التي التقليدية اإلهداءات عن تخرج لن إهداءاته أن وحسبُت
صفحة، يستغرق إهداء ِمنَّا لكل عدنان عىل يُميل به وإذا والتحية. الود خالص مع فالن
جهد أي يبذل أن دون البديهة عىل هكذا ويقولها مقال، قصيدة أو قصيدة مقالة ويُعتَرب

العميقة. األرض مياه من مبارشة يغرتف وكأنه تعبري، أو معنًى استخراج يف
َرنَّ إذا كان إنه حيث حارضة؛ وبديهة السليقة، عىل هكذا مختلفة، إهداءات سبعة
توقف التي الكلمة عند لإلمالء يعود املحادثة، من وانتهى إمالءه عليه وقطع التليفون

عندها.
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بشكل والنجدية العربية، الشخصية أمور من كثريًا يل ْت فرسَّ حقيقية بدوية معجزة
بعد إال يقبلوه لم العظيم اإلسالم وحتى بأنفسهم، االعتزاز شديدو نجد فأهل خاص؛
الوليد بن خالد بقيادة جيًشا لهم يرسل أن املؤمنني أمري معه اْضُطرَّ مخيف، ُرصاخ

اإلسالم. حظرية إىل ويُعيدهم يُخضعهم
نجد؛ إىل الوصول يف نجحا اللذان هما فقط جيشني أن العزيز عبد الشيخ يل ذكر وقد
العثمانية الدولة عجزت حني باشا إبراهيم وجيش عنه، هللا ريض الوليد بن خالد جيش
طوسون، ابنه بقيادة جيًشا مرص وايل باشا عيل محمد لهم فأرسل ابيني؛ الوهَّ إخضاع عن
إىل الوصول يف نجح الذي باشا إبراهيم جيش أخريًا ثُمَّ ثانيًا، جيًشا ثُمَّ الوصول، يف فشل
بقيت التاريخ فطوال ولهذا الوقت. ذلك يف العاصمة تعترب كانت التي ْرعة، الدِّ ودمر نجد
العربية، الجزيرة مناطق أوعر من منطقة يف تحيا غاصب، أو مستعمر أي عن بعيدة نجد

بها. واالستمساك فيها الحياة عىل ة ومرصَّ

ولقد الفقر»، وفكر الفكر «فقر كتابي التويجري العزيز عبد الشيخ أهديُت قد وكنُت
الذي والنور العمرة، يف تجِربتي عن فيه تحدثُت ُمطوًَّال إهداءً فأهديتُه طريقته أعَدتني
الصفا بني أسعى وأنا وحتى بالكعبة، وأطوف الرشيفة الروضة يف أصيل وأنا قلبي مأل

واملروة.
أن وجدُت قرأتُه حني ولكني يل، ه موجَّ العزيز عبد الشيخ من بخطاب أمس وفوجئُت
الخطاب، إىل واآلن قرائي. معي أُرشك أن بُدَّ وال لنفيس، بالخطاب أحتفظ أن العبث من

تعليق: بعده فيل

إدريس يوسف الدكتور األخ عزيزي
وبعد: وبركاته، هللا ورحمة عليكم السالم

والطريق الحياة مع فقصتك الرسالة؛ هذه يف إليك الطريق كيف أدري ال
الحياة بهموم ُمثْقلة أم مسرتيحة ُخًطى ُخطاها هل أعرف ال عليه مشيَت الذي
قدميَّ عودت فما مياهه، يف أخوض وال أتجاوزه أعرفه لم وما الطريق. وعناء
قبل قابلتك فيوم ذاهبة، هي أين وإىل أتت أين من أعرف ال التي املياه خوض
والتساؤالت الحرية مالمح عليك والحظت منك، وسمعُت الصحراء، قلب يف أيام
إىل االستطالع حب أخذني الطويل، الزمن طريق عىل الحرية هذه تُبعثرها التي
— شك وال — التي فهي الحياة؛ إىل نظرتك أتحسس أن يف املخِلصة املحاولة
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السماء قمر وبني بينك أن تبينُت وقد البرش. من سواك ومع معك الدور لها
مياًها تحمل ال غيوًما يكن ولم ضباب وألنه كثيًفا، ضبابًا الضحى وشمس
وينقشع، الضباب هذا تبدد با الصَّ ريح فيها داخلك من تهب نسمة أن أشعر
صدر الذي اإلهداء يف هذا ملست وقد عليها. غيوم ال ناصعة أمامك الحقيقة فإذا
كلمات يف رأيتك املرشفة، والكعبة ملسو هيلع هللا ىلص الرسول ملسجد زيارتك يف وأنت يل عنك

داخيل. يف أمانًا وأحسستها الحقيقة رأيُت لقد يل: تقول مؤثِّرة
الداخيل العالم هذا يف متناقضات أنه يتصور فيما تأخذه ال اإلنسان ليت إذًا،
واقفة عليها والهداية الطريق عالمات ُمَعبَّدة. والطُّرق حريٌة والخارجي منه
دون تتقارص له، حدود ال الذي الكون هذا يف العظمى واملجرات الشموس مع
نفسه، يف الطريق عالمات كله ذلك من أهم بل الصوتية، الرسعة ُخطى أبعاده
الحركة تأمل فمن واحدة. لحظة تهدأ ال التي الذات حركة يف وذهنه، عقله يف
يف العظمى املسئولية حمل قد أنه يشعر وعقله ووجدانه نفسه داخل الدءوب
الذي اإلنسان عقل ويكتشفها اإلدراك، كل يدركها ال قد لحكمة الحياة هذه
املنحة هذه إياها، هللا منحه وأرساره الكون هذا يف خاصة مملكة له أن أتصور
وإذا ومادياته، وعلومه باكتشافاته ويتحرك اإلنسان عقل فيها يسري التي هي
وهنا العجز، وصدمه قواه خارت حقه من يكن لم ما إىل يتجاوزها أن حاول
قدره تجاوز أنه تتصور أال يشء ال قال: فمن لإلنسان، واالمتحان التناقض يقع

له. ُخِلق ملا ُميَرسَّ فكل نفسه؟ وعاب

الدكتور عزيزي
لهذه وأن نفسك، يف مرشقة قناعات أعطتْك لقاءاتنا أن أكدَت يل كتبتَه فيما ألنك
مثقًفا رجًال أن شك وال اإلسالم. تجاه وعاطفيٍّا وروحيٍّا نفسيٍّا تأثريًا الزيارة
آفاق يف الحقيقة إىل التطلع عن ووجدانه وذهنه عقله عني يعصب ال مثلك
ال خلل. أو لخطأ فيه ُصدفة ال الذي والبرشي الكوني والنظام العرب من واسعة
ُولِْدُت فقد الدرس؛ حلقة يف شيخي أو مسجدي إمام من أخذتُه تلقينًا هذا أقول
أوسع عالم بوجود نحس وال هو، ما نَْدر لم العالم، عن معزولة صحراء يف
علوم، وال مدارس وال فلسفات وال ونظريات مذاهب فال الصحراء، عالم من
يف الصحراء هذه يف الحياة بنا مرت حافية. أقدام أو حصان أو جمل مطايانا
هذا يف السدود تحطمت وحني هذه، أيامنا إىل بنا وصلْت حتى متباينة ظروف
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من أرسع يف األرض أقىص يف منادية همسات يسمع اإلنسان وأصبح العالم،
ما إىل واملادي، الرأسمايل العالم نظرياُت علينا باملناكب وتزاحمت البرص، ملح
أو خطوة مشت ما قليًال صورة لنفسها أعطت وفلسفات نظريات من هنالك
مسئول أحد ال أنه اإلنسان يرى الحالة هذه يف املزدحم، الطريق يف خطوات
الحياة مدرج وعىل نفسه. غري حسناته له واهب أو مساوئه حامل وال عنه
األمل من جناًحا ولتصوراتي ولذهني لخيايل أُطلق أن شخصيٍّا حاولُت الطويل
يف وأضيع إيماني، النكساره فينكرس الطريق أثناء يف ينكرس أو يسقط أال يف
ضياع تهديه، عالمة وال تظلله خيمة ال منازل يف فأنزلته غريي؛ ركبها متاهاٍت
من فيها بما وطهارة، نجاسة من فيها بما اآلخرين مياه وُخضت ضياع، يف
إذ الدوار؛ عن العقل تسند وال تصمت ال املادة فإذا عذبة، وأخرى آسنة مياه
ركبت ما نعم أعماقها. يف والآللئ املاء، سطح عىل فقاعات واملاديون املادة كانت
الحقيقة عن البحث يف املطلقة الحرية أمنحهم أن دون وعقيل ووجداني خيايل
البسطاء واألجداد اآلباء وصايا وتجاوزت الخاصة مواريثي تجاوزت لو حتى
الرحلة هذه من به ُعدت ماذا ا أمَّ َعة، إمَّ أكون أن أريد ال أني ذلك وحكاياتهم؛
عاد بما ُعدت فقد طريق، أي وعىل مناٍد كل وراء عاًما عرشين عن تقل ال التي
وَوثِّْق الناس، أَْلَحَد وَلْو «آِمْن البنه: قال حني — هللا رحمه — أمني أحمد به

الناس.» َقَطعها وإْن باهللِ ِصَلتََك
الرسالة لعظمة العرص هذا يف الصالحة القدوة اليوم اإلنسان يرى ال قد
وال فيها كرسوية فال والواجبات، الحقوق يف ومساواتها عدلها يف اإلنسانية

املهداة. الرحمة ولكنها قيرصية،

عزيزي
الفقيه به يُطاَلب بما تطالبني فال مدرسة، أدخل لم بدوي، أنني تعرف لعلك
جادَّة عىل معك الحوار فرصة يل أتحَت أن وبعد لكنني املفكر، أو الكاتب أو
أرضك حرث نحو املطلق التحول إىل العمر آخر يف يوفَقك أن هللا من آمل الحق،
اإلنسانية الهداية أشجار وغرس عليها، ُطَفيْلية نَبْتة كل من وتنظيفها الذاتية،
وتتجاوز أذاه، ِمن تَْسَلم أن فحاوْل َعثَْرة َحَجر الطريق عىل قابلك وإذا فيها،
العادل فامليزان أحد؛ عىل الغضب يأخذك ال وتسامح. وسماحة رًىض يف الطريق
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ترد أن حاول يحاسبه، هللا دع خاطئ بحكم إنسان عليك حكم فإذا هللا، بيد
بالحسنة. السيئة

عزيزي
وفقر وألم عذاب من العرص هذا إنسان يعانيه ما كل نُردَّ أن يمكن أال
بن الُفَضيْل ِمنرب أن سببه العليا واملثل القيم عىل وتجاوزات دماء ونزيف
َقْفًرا فصارْت ؛ التِقيُّ الواعظ عنه نزل الجوزي ابن الجليل والشيخ ِعيَاض
أتقياء شك وال األرض ففي أبًدا، متشائًما هذا أقول ال اإلنسان؟ ذاتية ُموِحًشا
الخليفة حرية يف الوعظ منابر يحتلوا أن يستطيعون ال ولكنهم وصالحون،

… فَقوُِّموني اعِوجاًجا يفَّ رأيتُْم إذا قالت: التي الثاني والخليفة األول
من هم وأقمار، شموس وللمسلمني لإلسالم الزمن علو يف هناك طبًعا
الحائر فلإلنسان أماَمنا، الدنيا أظلمت كلما بذكراهم الطريق لنا يضيئون
تقطر ألفاظ نفيس. من حتى رعب وكيل هذا أقول حريته. من الخالص عندهم
يف وراجعتُها مقروءة جمل إىل وصارت عْت تجمَّ فإذا األوراق، عىل ثُمَّ القلم عىل
حتى بعًضا بعضها عىل تكورْت الورق عىل أقرؤها كما أقرأها أن وأرْدُت نفيس،
والعالنية الرسيرة بني فيما والتساؤل السؤال يلحق وهنا يشء. عىل أقبض ال

جواب. يأتيه ال الذي املتسائل فجيعة وهنا لتلك، هذه ينسب فال نسب، من
تحياتي. تقبل وختاًما

أخوكم

تلك إىل ووصل بنفسه، نفسه وعلَّم مدرسة، يدخل لم كاتب خطاب نردف كما هذا
هؤالء أن تحس تقرؤه حني ا، حقٍّ البادية ابن كاتب هذا التعبري. عىل القدرة يف العليا املرتبة
والصالبة القوة بهذه إنما عبثًا، القديم التاريخ يف إمرباطوريتني أعظم يقوِّضوا لم العرب

العلو. هذا فعلوا الحنيف بالدين اإليمان فجرها وقد والذكاء،
أعترب فأنا أجيب، لن ألني له؛ أعتذر فإني إيماني، وعن بي، الخاص تساؤالته عن ا أمَّ
لقداسة إهداًرا به البوح يف ألن به؛ البوح يجوز ال إلهي ورس مقدس، يشء اإلنسان إيمان أن
الحنيف اإلسالم كان فإذا إعالن، وال َجْعَجعة وبال صمت يف هللا أعبد أن ل أفضِّ إني الرس.
عالقة سبحانه هللا وبني بيني العالقة فإن أجمعني، للبرش بل قاطبة، للمسلمني ا عامٍّ دينًا
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— البعض يفعل كما — املأل عىل وعرضها إخراجها أن أعترب بحيث واالتصال العمق من
بالدين. االتِّجار أقول أكاد بل التفاخر، من نوع

يتعلم مثلك ومن مثلك فمع ينقطع، ال بيننا الحديث وليت خطابك، عىل األخ أيها شكًرا
الكتب. يف يقرؤه ما أضعاف أضعاَف املرءُ
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القذايف. معمر العقيد … للربية املحري ذلك
وما … مختلطة جلسات حتى أو أجانب، أو عربًا مثقفني ْت ضمَّ جلسة من ما
إال، العرب؛ القادة أو العربية، األوضاع أو العربية، القضية إىل املوضوع تطرق مرة من
وشاركُت حرضتُها كتلك الجلسات وعرشات القذايف. معمر عند الحديث توقف وبالرضورة،
الدقة وجه عىل أعرف أن العقيد، عند املوضوع يتوقف حني األكرب، شغفي وكان فيها،

فيه. الناس آراء
كان التي املعتادة الصفات أو بالقول تكتفي ضخمة مجموعة بالطبع هناك كانت
مجنون. رجل إنه بالقول وأحزابهم، والبورقيبيون والساداتيون السادات عليه يُطلقها

يؤكد ولكنه للعقيد، الساذج النعت بهذا يكتفي ال الذي النفر ذلك هناك كان ولكن
جنون مدعي أو يقولون، كما مجنونًا ليس الرجل أن — األمور ببواطن العالم وكأنه —
وَرَعْت زرًعا، املنطقة يف أمريكا زرعته أمريكي، «عميل» ولكنه البعض، يتصور كما
لوال وأنه العربي، للتجمع وتحطيم وتخريب ُفرقة عامل ليكون العربية» القومية «ثورته
أن معه استطاعوا درجة إىل ْوه وقوَّ آزُروه ملا التحديد وجه عىل هذا يريدون األمريكان أن
بعد سماها التي بالقاعدة يشكِّل كان الذي اإلنجليزي، «االستعمار» أو النفوذ يستأصلوا
فيما املتمثل الربيطاني النفوذ من لبقية متينة ارتكاز نقطَة النارص، عبد جمال قاعدة هذا
القائلون ويستشهد العربي. العالم قلب داخل مزروعة األطلنطي، شمال حلف اآلن ى يَُسمَّ
واألمريكان واإليطاليني اإلنجليز إجالء بها وتم الثورة، بها تمت التي بالسهولة هذا عىل
من وال السابق امللكي الجيش من ال تُذَكر، مقاومة أي تلَق لم «الثورة» إن بحيث ليبيا؛ من
إدريس امللك أن يدركون بدءوا حني األمريكان أن املشكلة إن وغريهم. اإلنجليز امللك حلفاء
الليبية الوطنية الحركة وأن لحظة، أية يف لالقتالع وقابًال مزعزًعا، حكمه أصبح السنويس
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ويهدد جميًعا، أقواها هو فيها النارصي االتجاه كان التي الثورية باالتجاهات زخمت قد
وبالقطع مضمونة، غري تلقائية ليبية ثورة واالتجاه؛ القيادة نارصية شعبية ثورة بقيام
إجهاض يحتِّم الوضع أصبح فقد ولهذا املتصاعد؛ األمريكي والنفوذ الغرب ضد ستقوم
«مضمون» الوقت نفس يف ولكنه الثورة، شكل يأخذ عسكري بانقالب املقبلة، الثورة هذه

اتجاهاته. ناحية ومن قيادته ناحية من
حسني «ثورة» عن وحذافريها بنصها قيلت قد التحليالت تلك مثل أن والغريب
وحذافريها وبنصها األربعينيات. أواخر يف عسكري كانقالب قامت حني سورية يف الزعيم
أن يُدركون بدءوا قد كانوا األمريكان أن باعتبار ،٥٢ عام النارص عبد ثورة عن قيلت
الثوري املد وأن ترتاخى، أخذْت قد األوسط الرشق بالد عىل والرجعية اإلنجليزية القبضة
ثورات بواسطة باكتساحها مهدًدا األنظمة، تلك أمثال عىل بشدة يهوي أخذ قد الشعبي

الجزائر. ثورة يف هذا بعد حدث كما حقيقية شعبية
الخارجية وزارة اآلن تنرشها وثائق وظهرت بل كتب، فيه وأُلَِّفت قلت، كما هذا قيل
وبني الوقت ذلك يف القاهرة يف األمريكي السفري كافري بني قامت اتصاالت عن األمريكية
انقالب يف ليساندوا املنشودة؛ ضالَّتَهم األمريكان فيه َوَجد الذي األحرار الضباط تنظيم
قانون مثل األثر املحدودة الداخلية اإلصالحات بعض ويضع فاروق، بامللك يطيح عسكري
والنظام االتحاد مثل «الثورة» أول يف ارتفعت التي مثل شعارات ويرفع الزراعي، اإلصالح
«التطهري» الفتته تكون دكتاتوريٍّا عسكريٍّا حكًما ويُقيم القائمة، األحزاب ويحل والعمل،
حدث، قد هذا كل أن أيًضا والغريب آخره، إىل … والرساي األحزاب لرجال ومحاكمات
هناك أن اليوم تُنَرش التي األمريكية الخارجية وزارة وثائق واقع من اآلن ثبت قد وأنه
وبوساطة طريق عن النارص عبد جمال وبني «كافري» بني قائمة كانت وثيقة اتصاالت
عرب تتم كانت االتصاالت حلقة إن أيًضا وقيل أمريكا، يف مرص سفري باشا حسني أحمد
األمم» «لعبة املشهور كتابه يف كويالند مايلز قال كما — ومنهم الصحفيني، كبار بعض
كانا اللذين أمني وعيل مصطفى اإلخوة طريق عن ليس ولكن هيكل، حسنني محمد —
األمريكي «االنقالب يف االشرتاك عىل مؤتمنني وغري واإلنجليز امللك معسكر من يُعتَربان

القادم».
تعود هذه وقلنا إليه، منتبهني ُكنَّا أننا أعرتف بل مجالس، ككالم سمعناه كله هذا
الحكم، إىل الوفد ومجيء ٤٦ ثورة أعقاب يف والشعبية الشبابية الطالبية تنظيماتنا إىل
التي والعمال الطلبة لجنة قيادات بقايا من عريضة جبهة تضم التنظيمات تلك وكانت
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قائًما كان تحالف خالل ومن صدقي-بيفن، معاهدة ملقاومة صدقي حكم أيام يف قامت
وبعض الفتاة ومرص الوطني الحزب وشباب املسلمني واإلخوان الوفدية الطليعة بني

والتقدمية. اليسارية التنظيمات
الكلية ومندوب العيني، قرص طب كلية طلبة اتحاد عام سكرتري الوقت ذلك يف كنُت
طالبية انتخابات بوساطة الطلبة يقودها االتحادات كل وكانت الجامعة، طلبة اتحاد يف

والعمال. الطلبة لجماهري السياسية القيادة هي الوقت نفس يف تصبح حرة
كان الذي الوقت ذلك يف الوفدي الحكم عىل خوًفا نقلق بدأنا ١٩٥٠م عام أواسط يف
املشهورة: كلمته باشا اس النَّحَّ وقال اإلنجليز، وبني بيننا ٣٦ معاهدة إلغاء إىل وصل قد
التي األحزاب تحالف من (املؤلَّف املرصي الوفد رئيس هو وكان — عتُها وقَّ مرص ِباْسم
القنال يف املسلح الكفاح حد إىل الحال وتطور أُلغيها. مرص وباسم — املعاهدة) عت وقَّ
يدربوننا كانوا الذين الشبان املرصي الجيش ضباط من مجموعة ومعنا به نقوم ُكنَّا الذي
املرحوم هو رائع ضابط رأسهم عىل وكان والحرق، النسف وعمليات النار إطالق عىل
السيايس الخط وكان هذا. بعد األحرار الضباط تنظيم أعضاء أبرز من رفعت؛ كمال
قناة يف املسلح الكفاح حركة يف أمكن ما التوسع هو الوقت ذلك يف املسلمني لإلخوان
كان بينما القائم. الحكم وتَُقوِّض البالد تحرِّر شعبية، حرب إىل تتحول بحيث السويس،
هو والتقدمية) اليسارية والتنظيمات الوفدية (الطليعة السيايس وخطنا نحن مفهومنا
برضبة الحرب هذه تطعن ال بحيث القاهرة، من القناة يف املسلح الكفاح حركة حماية
القاهرة. من تلك املسلح الكفاح حركة مظهر مًعا، هما أو اإلنجليز أو الرساي توجهها

عام يناير ٢٧ يف العرفية األحكام وأُعلنت يناير، ٢٦ يف القاهرة حريق حدث وحني
منه نخىش ما قلنا: باشا، ماهر عيل بوزارة وجيء باشا، اس النَّحَّ مصطفى وأُقيل ،٥١
املظاهرات حد إىل وصلت قد كانت التي الشعبية الثورة إجهاض يريدون إنهم حدث؛ قد
الوزير يف ممثلة الحكومة وموافقة بل الشعب، عىل السالح بتوزيع تطالب التي الصاخبة
قلنا: املطلب. هذا عىل املوافقة حد إىل الوفدية الحكومة يف الخارجية وزير فرح إبراهيم
ومقتل الشارع، إىل الجيش قوات وهبوط التجول منع قرار وكان به، تنبأنا ما هذا
قد (وكنُت عيني القرص يف استقبال طبيب وأنا إيلَّ ُحِمل الذي طه القادر عبد الضابط
حظر وقرار الُعرفية األحكام أثناء الكبري املستشفى ذلك يف استقبال طبيب وعملت تخرجُت
أنفاسه يلفظ أن وشك عىل وهو يل واعرتف رصاصات، بخمس ُمصابًا إيلَّ ُحِمل التجول).
أقطابه) من قطبني رشاد يوسف والدكتور السادات كان (الذي الحديدي والحرس امللك أن

157



ضفاف بال إسالم

باألحكام الرصاص. هذا كل فيه عليه أُطلق كمني إىل َجرُّوه الذين هم أنهم يل اعرتف
املرحوم اإلمام اغتيل قد كان قبلها إذ السياسية؛ االغتياالت وبداية التجول، وحظر العرفية،
يُقيم عسكري انقالب حركة قيام وشك عىل أننا اعتقدنا كله بهذا البنا، حسن الشيخ
ثورة إىل تطويرها من ويمنع القائمة، الشعبية الحركة به ينهي صميًما عسكريٍّا حكًما
شعبية جمهورية أثرها عىل تقيم تأسيسية جمعية وتعقد حرة، بانتخابات تقوم شعبية

دستورية.
كثري بادر ليبيا، يف ١٩٦٩م عام سبتمرب من الفاتح «ثورة» وعقب وبالضبط،
ليبيا يف الثورة إجهاض أرادوا األمريكان وكأن األمر تحليل إىل واملثقفني املكافحني من
الُعود الغض الجيش، يف النقيب ذلك بالذات؛ القذايف واختيار امللكي، بالحكم باإلطاحة

الحركة. لتلك قائًدا والخربة،
اإليطاليون سلَّم وكلما بسهولة، ما معسكٍر عن اإلنجليز جال كلما الكثريون وكان
انتصار، إىل انتصار من القذايف مىض وكلما مقاومة، دون مقابرهم وحتى ممتلكاتهم
األمر ليمثلوا األمريكان وحركها أوجدها التي العروسة إنه لكم؟! نقل ألم يقولون: كانوا
لليبيا، النارص عبد جمال املرحوم زيارة عقب إنه بل قائدها، حقيقة وكأنه ثورة، وكأنه
وعقب بشبابي، تذكِّرني أنت للقذايف املشهورة وَقْولته به، قوبل الذي الحافل واالستقبال
بني الوحدة إعالن أصبح أن درجة إىل والسادات القذايف بني حدث الذي الحاد التقارب
وضياء صربي (عيل العليا التنفيذية اللجنة أعضاء واختالف ساعات، مسألة القطرين
وكنا الوحدة، هذه حول السادات مع واآلخرين) فوزي ومحمد رشف وسامي داود الدين
وأي وترصفاته أعماله إىل ننظر الحكم إىل السادات فيها جاء التي األوىل اللحظة منذ
أخرى. ناحية من اتجاهها وصدق وطنيتها ويف أوًَّال، سالمتها يف شك نظرة يتبناها سياسة
يف املشكوك القذايف مع يتحد االتجاه، األمريكي السادات هو هذا انظروا، وقلنا: الناس قال

الحقيقي. النارصي املعسكر ضد أمره،
ليشكك ٧٣ حرب وجاءت انفجر، أن لبث ما والقذايف السادات بني الخالف ولكن

ُهزمت. قد مرص وأن كارثة أنها ويعترب أمرها يف القذايف
والخارج. الداخل يف جسديٍّا الليبية املعارضة تصفية حكاية بدأت ثُمَّ

والتصدي. الصمود جبهة والعراق األسد مع القذايف قاد ثُمَّ
بشدة، لالستعمار املعادي املعسكر يف يقف القذايف أن تؤكد كانت األعمال تلك وكل
لتمزيق مستمرة بمحاوالت يتسم كان العربي املرسح عىل يلعبه الذي دوره أن حني يف

العربية. والقومية والنارصية الثورية باسم العربية الوحدة
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١٩٨٢م عام وجاء أمره. يف الكثريون احتار ما مثل القذايف أمر يف احرتُت وهكذا
وكنت استجمام، زيارة يف قربص يف وكنت السادات، أنور اغتيال من عام من أكثر بعد
— كنت أني ذلك الليبية؛ باتجاهاتها علمي رغم العربي» «املوقف مجلة يف أكتب أياَمها
الدول بني السياسية بالعالقات لها شأن ال العربية والكتابة الثقافة أن أومن — أزال وال
بالسلب سواء العربية، الدول إحدى تجاه كمرص دولة من الرسمي املوقف وأن العربية،
يكن لم إذا هنا، فالكاتب املوقف؛ نفس أتخذ بأن ككاتب يُلزمني أن يمكن ال باإليجاب، أو
الطريق هو يكن لم إن الخالفات، تلك من يخفف دوًرا يلعب فقد الخالفات، تلك فوق

لتصفيتها. األوحد شبه
يقف ملاذا سألته العربي، املوقف مجلة تحرير رئيس مع أتناقش وأنا مرة، وذات
الذي النظام أن حني يف شديًدا، عداءً املرصي للنظام املعادي املوقف هذا القذايف العقيد
هذه يربر ما أخرى عربية دولة أية أو العقيد حق يف يرتكب لم السادات اغتيال أعقب

املرصي. النظام عىل الرشسة الحملة
تلك. تساؤالتي عن اإلجابات أعرف أن أريد إني

عىل أنت فهل يجيبك، من خري شك ال فهو نفسه؛ العقيد األخ تسأل ال وملاذا يل: فقال
للقائه؟ استعداد

مجلة يف أنرشه حواًرا معه وأُدير العقيد، أقابل ال ملاذا جريء، خاطر رأيس يف وانبثق
تام. استعداد عىل إني له: فقلت أمكن. إن األهرام جريدة يف حتى أو املرصية، ر» «املصوَّ

ليبيا؟ إىل بالذهاب القاهرة يف لك سيسمحون وهل قال:
السيئة العالقات ذات الدول تجاه وبالذات أمر، ويل أي له ليس الكاتب إن قلت:
صحفي حوار خالل من باستطاعته إذ مطلوبة؛ مسألة الكاتب دور فهنا املرصي، بالنظام
إليها يستند التي الخالف أوجه يُظهر األقل عىل أو الفجوة، يُقرِّب أن الناس عىل ينرشه

املرصي. للنظام عداوته يف ذاك أو النظام هذا
كذلك. وهو قال:

ليبيا، لزيارة تدعوني الليبي اإلعالم وزير من برقية تنتظرني كانت التايل اليوم ويف
طرابلس. إىل الرناكا من سفر وتذكرة

أشاهده سوف ما ُكنْه عن أتساءل وأنا طرابلس، مطار فوق تحلق والطائرة وكنت
عرص يف سواء رأيته، وال أبًدا، أقدامي تطأه لم الذي الشقيق العربي البلد هذا عن وأعرفه
يمتلئ الذي الفضاء كرائد كنت الجمهورية. أو املَلكية أيام سواء السادات، أو النارص عبد

إليها. للهبوط طريقه يف وهو القمر أرض عن لها حرص ال بتساؤالت رأُسه
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الوطن إذاعة عنه تقول كما العربية القومية عام أمني ملقابلة طريقي يف أنا هل
البلدان جميع يف األنظمة وكأن فقط، مرص ضد إال تحرِّض ال التي التحريضية العربي

املبني؟ العدو هي وحدها ومرص ُمثْىل أنظمة العربية
النارص عبد مدرسة يف تلميذ وأَنبغ القومية الثورة قائد ملقابلة طريقي يف أنا هل
وأمريكا؟ االستعمار دوخ الذي الصحراء» «ثعلب ملقابلة طريقي يف أنا أم القومية؟ الثورية

بريطانية! صحيفة عليه أطلقته لقب الصحراء وثعلب
كالحقيقة؟ أصبحت حتى تضخمت أكذوبة ملقابلة طريقي يف أنا أم

يف السفر عىل وصممُت باالنتظار ضقُت حتى أيام أربعة استغرقْت جولة يف العقيد كان
النتائج. كانت مهما التايل اليوم

الكتاب اتحاد ورئيس العدل وزير الزاوي محمد األخ كلمني الليلة هذه نفس يف ولكن
سنقابل وقال: العربية، البالد يف والثقافة السياسة رجاالت خرية من ورجل السابق الليبي

مساء. عرشة الحادية يف الليلة العقيد
عىل قصفها ركزت األمريكية والقنابل الغارات أن األخبار يف األيام هذه أقرأ وحني
بوابة عربنا حني الثكنة تلك أتذكر أعود القذايف للعقيد الرئييس املقر العزيزية ثكنات
قيادة مجلس مبنى هو مبنًى وصلنا حتى ورسنا دبابتان، تحرسها ضخمة عسكرية
كبرية حديقة للثكنات، الخلفية الحديقة إىل قادتنا ساللم وهبطنا ساللم، وصعدنا الثورة،

خرضاء. بحشائش مكسوَّة واسعة، ا، ِجدٍّ
عني طب كلية يف الطب درس طبيب، زميل أصًال وهو مفتاح، الدكتور والتقينا

«الخيمة». يف ينتظرنا العقيد أن لنا وذكر حيَّانا يل، ذكر كما شمس
وكانت الليل، منتصف من يقرتب الوقت وكان الثاني»، «كانون يناير شهر يف ُكنَّا
الظالم يف وِرسنا ذلك. دون ما أو صفًرا، كانت حرارته درجة أن بُدَّ ال شديًدا برًدا الدنيا
من إننا حتى الزاوي؛ األخ مع واحدة كلمة أتبادل ال وأنا يلفنا، التام والصمت الدامس،

الحديقة. حشائش عىل خطواتنا وقع نسمع ُكنَّا السكون فرط
مستطيلة الحجم متوسطة خيمة وجدنا الكيلومرت، عن تقل ال مسرية بعد وهناك

ساطع. غري نور منها يطل الشكل،
مكتب وأمامه جالًسا كان وقد واقًفا، يهب القذايف بالعقيد وفوجئُت الخيمة، ودخلنا
يرتديه مما ليست عسكرية بزة يرتدي وكان ركبتيه، إىل يصل بالكاد االرتفاع منخفض
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أنيًقا، طويًال، كان تفصيًال، أجله من لت ُفصِّ وكأنها خاص، نوع من ولكنها الضباط،
بكثري. صوره من وسامة أكثر

من قريبًا «كنبة» عىل وجلست أخوي. بعناق وانتهى باليد مصافحة اللقاء وبدأ
من نار، «شالية» كانت مني وقريبًا مقعد، عىل الزاوي األخ جلس بينما العقيد مكتب
شدة من تبدو الخيمة وكانت للتدفئة. وصحارينا ريفنا يف نستعمله الذي النوع نفس
من تخفف «الشالية» نار تكن لم أيًضا. ا ِجدٍّ وباردة ا، ِجدٍّ ومتواضعة ا، ِجدٍّ واسعة الربد

كثريًا. البارد جوها
هذا إىل جالس وهو ويقعدها الدنيا يقيم الذي الشاب ذلك أتأمل أخذت قرب وعن
برامج أن رغم يشاهده، الحجم، متوسط تليفزيون جهاز وأمامه املنخفض، الكريسِّ
الخاطر ترس ال برامج مشاهدتها، إال يل عمل وال أيام أربعة يل كان وقد الليبي، التليفزيون

باملرة. لها وجود فال الفكاهة أو الضحك ا أمَّ يجب، مما أكثر جاد فيها الجد أبًدا،
فسألني الحديث مواصلة أستطيع وال تصطك، أسناني وجدت والسالم التحية وبعد

لك؟ ما العقيد:
العقيد. سيادة يا ا ِجدٍّ برد الدنيا قلت:

ورغم األخرى الناحية من بجواري توضع أخرى» «شالية بإحضار الحال يف فأمر
لم أنها إال حية، متوهجة تزال ال كانت نارها أن ورغم الربق، برسعة الشالية مجيء

النخاع. حتى يصل الذي الربد من ضئيًال ولو جزءًا تبدد أن تستطع
التي الشوايل تلك ومع الربد، هذا يف الخيمة، هذه تختار العقيد سيادة يا ملاذا له: قلت
اصطكاك عن زوارك وتُغني تُغنيك تدفئة، أجهزة إقامة وباستطاعتك الزمن، عليها ى َعفَّ

هذا؟ األسنان
بُدَّ ال التي املفاتيح أحد أيًضا كانت ولكنها إجابة، فقط تكن لم إجابته أن والحقيقة
الغرَب وأعيا أمريكا أعيت الذي اللغز الزعيم هذا مصاريع فتح عىل املرء بها يستعني أن

فتحه. يف ِحيَلُه
إيواني هو هذا ضيوفه، فيه يقابل إيوان ملك لكل أو قاعة رئيس لكل أليس قال:
ولن زلت، ال ليبي عربي بدوي أني ضيفي به وأذكِّر نفيس به أذكِّر أن أحب وديواني
استعمالها تعودت لو ولكن أردت لو فاخرة عرش» «صالة أقيم أن أسهل فما أتغري،

ونايس. وأهيل وقريتي بمواطنتي اإلحساس ألفقدتني
هنا؟ وزوارك ضيوفك كل أتقابل قلت:
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ألف الذي املشهور اليوناني «املوسيقي تيودوراكيس يجلس كان وقبلك نعم، قال:
جارودي. رجاء يجلس كان أيًضا وقبله زوربا» موسيقى

أيًضا، مثقف إنه يقول، أن دون يقول، أن يريد دولة رئيس هذا الفكرة، ووصلتني
وبرشوطه. هو، طريقته عىل ولكن والفنانني، الُكتَّاب يحب أعماقه، من فنان وربما

الطقس هذا فليس الباردة، أوروبا، بالد من وتيودوراكيس، جارودي ولكن قلت:
يتجزأ ال جزء الشتاء يف الدفء حيث مرص من ولكني عليه، غريبني وليسوا عليهم غريبًا

املرصي. والوجود املزاج من
واستطرد: وضحكنا، العقيد، وضحك

مرصي، أنه النارص لعبد حبي من كبري وجزء منكم، أكثر أحبها ا، ِجدٍّ مرص أحب أنا
أيام أربعة لك إن الحب. هذا مثل أحببته ملا أخرى عربية دولة من مواطنًا كان ولو
وهم قومه، وتوأم بالده أنها عىل لبالدكم ينظر ليبي كل أن ملست قد أنك وأعتقد هنا،
امتداد سوى ليبيا وما ليبي، امتداد سوى مرص فما مجاملة، أنا أقولها وال يقولونها، ال
وتُخضع بعضه اإلنجليز ليأخذ االستعمار قطعه واحد جسد سوى كالنا وما مرصي،
حارصنا «وقد األول مرصنا هي مرص كانت الطليان عىل ثُرنا وحني اآلخر، بعضه إيطاليا
مدى عىل كانت بيننا والعالقات والُقوت، للسالح األول مصدرنا اإليطايل» الحاكم جرازياني
غادية رائحة القبائل وكانت بالطبع، ومطروح الفيوم، محافظة مع خاصة ممتدة، التاريخ

كالقنبلة. سؤاًال عيلَّ ليُلقي الودود الدردشة هذه العقيد ترك وفجأة ينقطع. ال سيلها
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أنه ذلك املبارشة؛ غري كالصاعقة باألصح أو كالصاعقة، القذايف العقيد سؤال عيلَّ وقع
ورائه من تستشفُّ ولكنك ا، ِجدٍّ عاديٍّا سؤاًال كان إنما مباًرشا، سؤاًال يكن لم أسئلته كعادة

عليه. تُجيب أن مطلوبًا أخطر، سؤاًال
مبارك حسني الرئيس كان إن يسألني أنه فهمت ولكني بالضبط، الكلمات أذكر ال

ملقابلته. أوفدني قد
القذايف العقيد يرى أن أبًدا َخَلدي يف يُدر فلم السؤال، تماًما استغربت أني والحقيقة
طلبت وأني النزعة، تقدمي كاتب أني يعلم أنه تماًما مدرًكا كنت الزاوية، هذه من املسألة
من أكثر بل وذكرت، سبق كما مرص يف سلطة أي استئذان دون وحتى ككاتب، زيارته
األوضاع كانت فقد الزيارة، هذه بسبب السلطة مع مشاكل يل تحدث أن متوقًعا كنت هذا
إرسائيل زيارة تعادل تكاد ليبيا زيارة وكانت حد، أقىص إىل مرتدية وليبيا مرص بني
بالذات أنا اختارني مبارك الرئيس أن العقيد يتصور فكيف مثًال، االستنزاف حرب أيام
عما الربق برسعة أفكر رحت للسؤال، وانزعاجي بل دهشتي، رغم املهمة. تلك يف لرُيسلني
مبارك الرئيس انتخاب عقب أني السبب أيكون هكذا، األمر يكون أن العقيد روع يف أوقع
هذا عن وكتبُت مبارك، لقاء بطلب بادرت ١٩٨١م أكتوبر ١٣ يوم صادًقا حرٍّا انتخابًا
أصًال كفالح — أني ذلك األوسط؛ الرشق جريدة يف متعاقبة نُرشت مقاالت ست اللقاء
واستعملت وجالستُه اْلَعنْي. َرأَْي رأيته إذا إال شخص عىل حكًما أصدر أن يمكن ال —
املرصي، الجيش ضباط من أصيل ضابط أنه األول هامني: بانطباعني القروية فراستي
ومحمد عرابي منها تخرَّج التي الكربى الوطنية املدرسة يزال وال كان املرصي والجيش
قيادات وأنقى أرشف من كثريون وغريهم رياض املنعم وعبد النارص عبد وجمال نجيب

الوطنية. الحركة
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لسالح قائًدا كان إذ فعًال؛ إرسائيل «حارب» وطني ضابط فإنه الثاني االنطباع ا أمَّ
الجيش لعبور تمهيًدا األول الجوي الهجوم قاد الذي هو وكان الحرب، ُقبيل الطريان
سالح لتحطيم نتيجة ساحًقا انتصاًرا العبور ذلك يف واالنتصار السويس قناة املرصي
ومطاراته؛ رصده، ونقط وراداراته، سيناء، يف العدو قيادات مراكز كل املرصي الطريان

اإلرسائيلية. القوات به تقوم مضاد هجوم أي تماًما شل مما
من وليس فعًال، اإلرسائيليني حارب قد ضابًطا دام وما وطنيٍّا، ضابًطا دام وما
إليه. باالطمئنان واملرصي العربي العالم برشت فقد ميكروفون، خلف أو قرص رشفة
ال رشف هذا أن حني يف مبارك، «هيكل» ألكون الرئيس أمالئ أني أيامها عني الناس وقال
وأخوض قلبها ويف معها وأنا الثورة أول فمنذ إليه؛ أرنو أن يمكن وال مطلًقا، فيه أطمح
هو «السلطان القائل: باملثل عمًال النارصية السلطة من مطلًقا أقرتب لم وأنا معاركها، كل
الصحفيني بعض عادات من عادة أصبحت قد كانت تلك ألن ولكن السلطان»، عن البعيد
النحو هذا عىل املقاالت فرسوا فقد الوزارات؛ ورؤساء الرؤساء إىل يتقربوا أن والُكتَّاب؛
عن معي الناس وأطمنئ نفيس أطمنئ أن هو قلت كما الرئييس سببها كان حني يف األبله،
عنه نعرف ُكنَّا بالكاد والذي قادمة، سنوات ست ملدة سيحكمنا الذي الجديد الرئيس هذا

شيئًا.
وبعد النارص، عبد أيام ملرص زيارته إثر القذايف العقيد انطباع هو هذا يكون ربما أو
ومثقفيه، ُكتَّابه كبار ومقابلة األهرام جريدة مبنى لزيارة له هيكل ودعوة الثورة نجاح
قد األخرض الكتاب يكن (لم بليبيا للنهوض مشاريعه عن طويًال حدثنا أن بعد يومها،
لقد العقيد، سيادة يا سألتُه: للحكم) الثالثة نظريته الوجود إىل ظهرت وال بعد ُكتب
يف الباقية القوى هي فما اليسار؛ وسقط اليمني سقط لقد وقلت الخرطوم يف خطبَت

الزاحف؟ األمريكي واالستعمار إرسائيل لتقاوم الوطنية الحركة
فعندما الكالم؛ هذا القذايف الرئيس فيها قال التي الظروف رشح هيكل توىل يومها
دام وما ضده، شعارات السوداني الشيوعي الحزب رفع الخرطوم يف الشعبي مؤتمره عقد
له قالها كما النارص، عبد بعد من العربية القومية قارة عىل األمني نفسه يعترب كان هو
الباقية الوحيدة القوة أن معتربًا ولليسار لليمني السقوط هذا ذكر فقد نفسه، النارص عبد
الثورية). املتوسطة الطبقة (أي القومية القوى هي ٦٧ هزيمة ومسح االستعمار لصد
مبعثه سؤاله أيكون بالعقيد، ألتِق لم يومها ومن بقليل، النارص عبد وفاة قبل ذلك كان

يذكره؟ يزال ال أنه أدركُت الذي ذلك مني؛ املوقف هذا
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بإرادتي أتيت إني له: وقلت املوقف القذايف للعقيد رشحت ورصاحة بساطة وبكل
املهام تلك وبالذات املرصية، الحكومة ِقبَل ِمن بمهمة حياتي يف أُكلَّف لم وإني املطلقة،
وأضحي أقابل أن الدولة مني طلبت إذا مستعد، أنا … لها أصلح ال التي الدبلوماسية
بالدولة، له عالقة ال كاتب فأنا هذا، غري ا أمَّ أفعل، أن والشعب، القضية سبيل يف بحياتي
ا ِجدٍّ بعيد من هذا وكل … أحيانًا معارك يف معها أدخل أو أحيانًا، أنقدها أحيانًا، أمتدحها

ككاتب. موقعي من …
كان إن ألعرف كله ذكائي حشدُت وقد مالمحه، يف أحدق كنت هذا له أذكر وأنا
خصلة وتلك ذاك، أو التعبري هذا وجهه يف أملح لم ولكن يقتنع. لم أم بكالمي اقتنع قد
يدور ما تقرأ أن تماًما عليك الصعب من كان فقد النارص؛ عبد املرحوم وبني بينه مشرتكة

والوجوه. األفكار قراءة عىل قدرة أو فراسة من أوتيَت مهما النارص عبد عقل يف
وحني حني كل بني كان ولكنه اقتنع، الذي سكوت أعتربه وكنت العقيد، وسكت

إليه. «موَفد» أني يشك يزال ال أنه دليل السؤال؛ نفس إىل مختلفة، وبطريقة يعود،
وربما الشديد، اللوم أَلَقى قد وأني يحدث، لم يتصوره مما شيئًا أن له أذكر وأعود
معه ألدير آِت لم أني للقائه طلبي من فهم أنه يبدو ولكن ليبيا، إىل جئت ألني العقبات؛

مهمة. يف جئُت وإنما وليبيا مرص بني العالقات حول صحفيٍّا حديثًا
اقتناع. شبه عليه بدا وأخريًا

املرصي، النظام من العقيد سيادة يا يُغضبك الذي ما وسألته: املوضوع يف ودخلنا
وإرسائيل ألمريكا بالعمالة وتتهمه نهاَر ليَل العربية األمة صوت إذاعة عليه تسلط وملاذا

الليل. منتصف بعد اإلذاعة تلك تردده كانت ما آخر إىل و… و… …
ديفيد كامب بمعاهدة املرتبطة مرص ضد ولكننا كمرص، مرص ضد لسنا نحن قال:
إسفينًا وأحدثت أمريكا، إىل حديد من بقيود مرص وقيَّدْت سيناء، عن السالح نزعت التي
العربي الشعب بقية عن — العربية األمة نصف — مرص وعزلْت وإرسائيل، العرب بني

كله. هذا نهاجم نحن لهذا كلها؛ القضية وعن
الهجوم؟ هذا وإيقاف وليبيا مرص بني الودية العالقات إلعادة الطريقة هي وما قلت:

ديفيد. كامب معاهدة مرص تلغي أن قال:
هكذا. قلت:
هكذا. قال:

لبطولة تامة خيانة كانت ديفيد كامب معاهدة أن العقيد سيادة يا معك إني قلت:
مما بكثري أكثر ربما أهاجمها، زلُت وال هاجمتُها وقد أكتوبر، حرب يف املرصي الجيش
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إليه َجرَّنا الذي الحايل بوضعها مرص ولكن الليبية، العربية األمة صوت إذاعة به تهاجمها
نقدها يف وتعتمد أمريكا، عىل خبزها يف وتعتمد أمريكا، عىل تسليحها يف تعتمد السادات

األمريكية. املعونات عىل
يشء. هذا

املعاهدة مرص تلغي أن من أحىل إرسائيل قلب عىل ليس أن فأعتقد األهم اليشء ا أمَّ
ظرف يف سيناء لتحتل املرصية الحدود عىل املرابطة الهائلة اإلرسائيلية القوات وتعود
مبارشة القناة رشقي املسلحة القوات من ا ِجدٍّ قليل عدد سوى يوجد ال ألنه ساعات؛
املتناثرة املركزي األمن قوات إال يحتلها فال سيناء بقية ا أمَّ املدرعات، من محدود وعدد
وهجم املعاهدة مرص وألغت حدث فلو الخفيفة، باألسلحة واملسلحة الواسعة باحاتها يف

املشلول؟ الوضع هذا يف نحن نعمل فماذا وأخذوها سيناء عىل اإلرسائيليون
والحجارة. بالِعيصِّ ولو تحاربوها قال:

بالعيصوالحجارة. والدول الجيوش فيه عرصتحارب يف أنحن العقيد سيادة يا قلت:
فيتنام؟! قال:

جيًشا، كله الشعب أصبح حتى بأرسه الشعب جند حزب يقودها كان فيتنام قلت:
مرص؟ يف الوضع نفس هو هذا فهل

السالح كاملة سيناء الستعادت املسلحة للقوات الرساح حكومتكم أطلقْت إذا قال:
إرسائيل. ولهزمت

ديفيد كامب معاهدة تلغي أن باستطاعتها مرص أن العقيد سيادة يا أتعتقدون قلت:
إىل العودة املرصيون احتاج ملا ممكنًا هذا كان لو مبارشة؟! بعدها إرسائيل وتحارب اآلن
أن مرص تستطيع كيف األمريكية. أو العربية الدول معونات حتى احتاجوا وملا العرب،
عىل — بالسالح الدولتني تزوِّد التي وهي الحرص— تمام تحرص وأمريكا إرسائيل تهزم

مجتمعة. العربية املسلحة القوات كل فوق العليا اليد اإلرسائييل للسالح تجعل أن
ديفيد. كامب إللغاء طريقكم يف أنكم تعلنون األقل عىل قال:

أن إرسائيل تنتظر فلن املعاهدة، إلغاء تماًما يعادل نفسه اإلعالن هذا إن قلت:
الفور عىل ساق، فوق ساًقا واضعة جالسة وهي ديفيد كامب إلغاء إىل الطريق يف «نسري»

سيناء. وتأخذ وتهاجم املعاهدة نقضنا بأننا ستتهمنا
تفعلون؟ ماذا إذن قال:

نقوى لكي والدعم باملعونات العربية الحكومات بقية وتساعدنا أنت تساعدنا قلت:
حرب. مواجهة إرسائيل مواجهة فيها نستطيع التي الدرجة إىل فيها ونصل
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ديفيد؟ كامب إللغاء أو للحرب تستعدون املساعدات بهذه أنكم يضمن وماذا قال:
تعرف. كما وطني حكم مرص يف الحكم ألن قلت:

قيود. من السادات خلفه بما مثقلة تركة ورث مبارك الرئيس أن وأعرف أعرف، قال:
الوطني النظام هذا باتهام ثقل عىل ثقًال الرتكة هذه تزيد هذا تعرف وأنت ا أمَّ قلت:

والعمالة؟ بالخيانة

الذاكرة من اآلن أكتب أنا إذ — منه املخزونة الجمل وخالل كله، الحوار هذا خالل وكنت
لليبيا قيادته خالل من ا حقٍّ يؤمن أهو الرجل، هذا ُكنْه أعرف أن اآلخر أنا أحاول —
الهزيمة ويُلِحق العرب، يوحد أن السالح حمل عىل كله الشعب وتدريب الليبيني وتسليح
كل يف العاملية الثورة ويبعث بل أفريقيا، يف مغلولًة دوًال ويحرر األمريكي، باالستعمار

نيكاراجوا؟! إىل الشمالية أيرلندا من مكان
أمامه، ًقا متحقِّ الحلم يرى وكأنه يتحدث الجد، كل ا جادٍّ فأجده مالمحه يف أتفرس

تحقيقه. من أدنى أو قوسني قاب أنه أو
ثوري؟ حالم أهو

إذ الحكم؛ يف طويًال يمكثون ال شييل) يف الليندي (مثل الثوريني الحاملني ولكن
بهم، تطيح عسكرية بانقالبات وتقوم عليهم، تتآمر أن إيه آي واليس الرجعية تستطيع
قابض وهو ١٩٦٩م عام يف الليبية الثورة قامت أن فمنذ الرجل هذا ا أمَّ تقتلهم. النهاية ويف
له املعارضون استطاع وال انقالب، أي ضده ينجح لم حديد، من بيد ليبيا، يف الوضع عىل

ليبيا. يف نصريًا أو قاعدة لهم يجدوا أن
كل العربية الساحة عىل يلعبه الذي بالدور سعيًدا األمريكي االستعمار يكون أم
سالح ترسانة إىل بالده املحول يشء، كل عىل الثائر يشء، لكل الرافض دور السعادة؛
عىل القادر الكادر لديها أمريكي سالح ترسانة إىل إرسائيل أمريكا تحول لكي سوفييتي
املزدوجي األمريكان من جيشها فمعظم براعة؛ بكل تكنولوجية حرب وإدارة استعماله

أمريكا؟ يف األسلحة أحدث عىل ُدرِّبوا أو الجنسية،
يل. يخطر والحني الحني بني كان آخر، سؤال ذلك

وبني األمريكي، والطريان األسطول بني الصدام وبدأ رست، خليج قصة بدأت أن إىل
كبريتني طائرتني أمريكا أسقطت حني أمريكا يف وكنت الصواريخ، وقواعد الليبية البحرية
خاض من فرحِة يف األمريكي الشعب إىل النبأ يزف وهو ريغان ورأيت ٢١ ميج طراز من
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املناورة تصل أن يمكن ال اشتباك. أول من عليهما وانترص مًعا وأمريكا روسيا ضد حربًا
أمريكا لتُعيلَ البرش من املليونني ذات ليبيا مع العظمى الدولة أمريكا تشتبك أن حدِّ إىل
كلها العربية األمة يقود بأن جديًرا وقائًدا ومقاتًال مناضًال وتُتَوِّجه القذايف، العقيد أسهم

وإرسائيل. أمريكا ضد
هذا. يحدث أن يمكن ال

االتحاد األوىل سالحها وُمَورِّدة ليبيا بني مشرتك دفاع معاهدة توجد ال كيف ثُمَّ
وأمريكا العربي العالم يف األول حليفه عىل يتفرج العمالق هذا يقف وكيف السوفييتي،

زوارقه. وتُغِرق طائراته وتُسِقط تهاجمه َقْدرها بجاللة
العظميني. القوتني بني اتفاق أهو

واملسلمني؟ العرب ضد بشقيه الغرب يشنها جديدة صليبية حرب هي أم
والعقول. األلباب تحري أسئلة

الدولية أمريكا بسمعة ليغامروا مجانني، أو سذج واشنطن يحكمون الذين أن فإما
وعىل كله العالم اعرتاضات وجه يف عدًدا، العالم دول أصغر من ربما دولة، بمهاجمة

تاترش. مسز األمريكية العميلة عدا ما أمريكا، حليفة األوروبية الدول رأسه
الفاجرة هي به قامت بما لتقوم إرسائيل املرتزقة بَصِبيَّتها أمريكا تعهد لم وملاذا
صغريًا شعبًا تهاجم كأمريكا عمالقة دولة يرى وهو العالم َحنَق يشتد ال حتى العظمى

الليبي. كالشعب
األبيض، البحر يف ضخم أسطول وله السوفييتي، االتحاد تدخل عدم رس هو ما ثُمَّ

الليبية؟ والشواطئ السادس األسطول بني الحيلولة أو بالتهديد بالتلويح حتى
الجبهة تقويض تحاول التي إيران يزود الذي وهو بالعرب، القذايف استنجد وملاذا

كلها؟ الرشقية العربية
ثُمَّ ليبيا، عىل للهجوم علنًا تستعد وهي زعمْت، كما اإلرهاب اجتثاث ألمريكا تم وهل

فعًال؟ وتحاربها تواجهها وهي
محض كلها تكون وقد حقيقية، كلها تكون وقد تماًما، ومتناقضًة تماًما محرية أسئلة

اقرتاحات.

الدول ضد سياسته أن العقيد ألحذِّر هذا أكتب أنا أفرتض، أو ألتساءل هذا أكتب ال ولكني
أفريقيا، شمال دول ضد سياسته وحتى الفلسطينية املقاومة وضد «املعتدلة» العربية
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أصبحت سياسة وتونس، مرص رأسهم وعىل جريانه، عن تماًما تعزله التي السياسة هذه
شخصه. وعىل بل حكمه، نظام عىل جسيًما خطًرا تشكل

غريها أو تونس أو مرص وبني بينه قاهر قوي سبب يوجد ال أنه هذا من واألدهى
لها. البغيضة الكراهية لهذه يدعوه

حدود. عىل خالف وال
نقود. أو أرض عىل خالف ال

جديرة تلك مثل خالفات إن قال من ولكن وتوجيهية، سياسية، اختالفات هناك ربما
أملك ما وبكل قلبي، أعماق من إني املسلح. االشتباك من تقرتب تكاد درجة إىل تصعد بأن
النحو، هذا عىل دمه أمريكا أهدرت وقد العقيد، أدعو الحق، وقول الرصامة عىل قدرة من
ومع واألردن العراق ومع تونس ومع مرص مع وأشد وأطيب أوثق بعالقات فوًرا يبادر أن

الفلسطينية. املقاومة
هزًال. تُعد لم بالذات هو اغتياله محاولة بعد فاملسألة

إليه. حاجتهم من بكثري أكثر العرب جريانه إىل وحاجته
الخط. طول عىل سيخرس تلك فبسياسته

أيًضا. كبرية فيه العربية األمة خسارة وستكون
يخرسنا؟ فلماذا
نخرسه؟ وملاذا

الشعبي مثلنا ولكن ضعاًفا، األقل عىل اآلن ُكنَّا لو حتى يديه، يف أيدينا نضع ال ملاذا
الزير. تسند النواية يقول: املرصي

وامَلنَعة العزة إال الليبي للشعب وال لك يريد ال عربي مرصي كاتب من رسالة هذه
إخالص. من أملك ما بكل كتبتُها فقد تقرأها؛ أن — َجيًِّدا — أرجو … والقوة
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هذا يف السبب هو فقرية برتولية غري ودول غنية برتولية عربية دول وجود هل أجل،
العربي؟ الترشذم

من العربية لألمة حدث عما بعيد أو قريب من مسئول البرتول أن أبًدا أعتقد ال
الفقراء وخالفات أيًضا، الختلفوا فقراء جميًعا العرب كان لو فحتى واختالفات؛ خالفات
أيًضا؛ الختلفوا أغنياء كلهم العرب كان لو حتى أيًضا األغنياء. خالفات من وعورة أكثر
العربة مظهر من يتضح باألصح أو مظهر، مجرد العربي الفقر أو العربي الغنى أن ذلك
إذن الزراعي. العامل أو البدوي مالبس أو يمتلكه الذي القرص أو الغني يركبها التي
أو الرتكيبة هذه فوق يشء أي وَضْع االختالف، سبب هي الداخلية االجتماعية الرتكيبة

وموجوًدا. قائًما الخالف فسيظل مالبسها كل حتى عنها انزع
الذي الوقت جاء واآلن الوطن، أرجاء كافة يف الَقبَيل بالتحزب الخالف سمينا ولقد
سمات من أساسية سمة يُعترب الذي التحزب هذا ماهية عن لنتساءل فيه نقف أن بُدَّ ال
وتاريخية، جغرافية وبرشية وبرشية، جغرافية عوامل هناك إن العربية. النفسية الرتكيبة
الصعب من املسلح كاألسمنت وأصبحت الزمان، مر عىل تحجرت التي الرتكيبة هذه وراء
مساحته العربي العالم إن واحدة. منسجمة عجينة إىل وإحالتها وطحنها تفتيتها ا ِجدٍّ
فرنسا من أكرب ليبيا وأكثر، أوروبا مساحة قدر مساحته وحده السودان ا؛ ِجدٍّ شاسعة
موزعون والعرب الهند، حجم من تقرتب تكاد قارة شبه العربية اململكة مرتني، والجزائر
والَقبَلية العائلية إذابة يف الهامة العوامل من أن وبما الشاسعة. الهائلة املساحة هذه عىل
الجماعات تكتل إىل تؤدي حتًما ا ِجدٍّ املخففة البرشية الكثافة فإن املعقولة، البرشية الكثافَة
هنا فالقبلية قبائل، أي «برشية»؛ أوطان يف الشاسعة املساحة هذه عىل املتناثرة البرشية
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إال ليتوانيا أو فنلندا أو موناكو أو لوكسمبورج أفليست أوروبا، يف تماًما الوطن تعادل
َكيْت. بني أو كذا بني قبيلة نحن وسميناها «دولة» األوروبيون يسميها سكانية قبيلة

قويٍّا؛ األرض» «الوطن باألرض ارتباطها يكن ولم متناثرة، القبائل تلك إذن نشأْت
العكس؛ أو نجد إىل الحجاز إىل تونس من تجوبها القبيلة، ِملك كلها الصحراء كانت فقد
الشاسعة املساحة تلك يف قبائل أو قبيلة تجوب ولكي كليهما. أو املاء أو الكأل عن بحثًا
تنشأ أن الوقت نفس يف بُدَّ وال الواحدة، القبيلة أبناء بني يربط ا ِجدٍّ قوي انتماء من بُدَّ ال
بها تجود التي القليلة املراعي حول البعض وبعضها القبائل تلك بني ا ِجدٍّ قوية نزاعات
من عداوة ليست فاملسألة والتجارة؛ القبائل طرق وحول األقل، املياه وحول الصحراء،
ولتشتعل الحروب لتقم هذا ويف القبيلة، موت أو حياة مسألة املسألة إنما العداوة، أجل
كرست العربي، العالم تجتاح الغزوات بدأت وحني … وهكذا الثأر، الثأر؛ وينشأ املعارك،
الوحيد الضمان كان ربما وحده فهو عليه؛ وأبقت وشجعته بل الوضع، هذا الغزوات تلك
إنه وإيطاليا. وبريطانيا فرنسا الحديث العرص يف أو املغويل، أو مثًال الرتكي لالستعمار
أخذتها وبالد فرنسا أخذتها بالد وأسمائه؛ أجنحة بكافة لالستعمار تماًما مناسب وضع
العالقات وأصبحت االستعمار ذهب حني وحتى والصومال. ليبيا أخذت وإيطاليا إنجلرتا،
خاصة «عالقات القديم االستعمار محل حلتا اللتني العظميني والقوتني العربية الدول بني
االتحاد مع العالقات هذه وليبيا، الجنوبية واليمن النارصوسوريا عبد مرص صنعت ا» ِجدٍّ
النارص عبد ذهب وحني املتحدة، الواليات مع األخرى العربية البالد وبعض السوفييتي
إرسائيل حضن يف أيًضا ليضعنا السادات وجاء األمريكي، املعسكر إىل مرص انضمت

فقط. املتحدة للواليات الصديقة العربية الدول وبني بيننا حتى ليفصل
البرتول. عن نتحدث نزال ال ولكنا

نعمة؟ البرتول كان فهل
نقمة؟ كان أم

كانت فحني خاص؛ بشكل العربية الجزيرة عىل ونعمة شك، ذلك يف ما نعمة كان
اإلسالمي الدين عليها سبحانه هللا أنزل األرض ثروات من شيئًا تملك ال الجزيرة تلك
من الثروة لها ر فجَّ الحدث العرص ويف للناس، أُخرجت أمة خري منها ليجعل الحنيف
البرتول جاء أوانه، يف جاء أي وتقاليدها؛ الجاهلية ألخالق هاديًا اإلسالم جاء وكما باطن،
األمة وعىل الكربى العربية الذات عىل والتعرف العربي، االستقالل فجر مع أيًضا، أوانه يف

متحدة. واحدة كوحدة
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وتدرك اكتشف، الذي العربي الكنز هذا تدرك أن البرتولية العربية بالدول حريٍّا وكان
وشاِريه البرتول مستخِرج مع التعامل يف تصلح لن املمزقة املنفصلة أوضاعها أن أيًضا
باألوبك هذا بعد َي ُسمِّ فيما العرب يتجمع أن مفروًضا وكان — الغربي املعسكر — األول
األخرى هي عائداته إن حتى ا، ِجدٍّ كثريًا تأخر التجمع هذا ولكن األوبك. مع وبالتنسيق
وهناك، واألوروبية، األمريكية البنوك يف ودائع وأصبحت جاءت، حيث من ثانية مرة عادت
سعره. يف والتحكم كنزهم أهمية يدركون العرب بدأ ٧٣ حرب وبعد الرأي، بعد هناك
الغرب إن صحفي مؤتمر يف وقلت ١٩٧٧م) عام يف (أظن الكويت يف مرة ذات كنت وقد
البرتول برميل ثمن يكون أن املعقول غري فمن البرتول، لربميل «ثمنًا» للعرب يدفع ال
قوة أن بُدَّ وال العرب، «لقوة» ثمنًا يدفع باألساس ولكن دوالًرا، ٣٤ يُصبح ثُمَّ دوالرين
الجديد. الثمن هذا الغرب ليدفع مرة عرشة سبع تضاعفت قد رمضان حرب أثناء العرب
إن قائلًة كويتية صحيفٌة عيلَّ َردت بل الحني، ذلك يف يل يُصِغ لم أحًدا ولكن
الرشكات مفاوضة يف العربي الطَرف «شطارة» إىل يرجع البرتول ثمن من االرتفاع هذا
أعداؤنا، َوعاُه الدرس، نَِع لم ألننا وطبًعا الحاذقة. التفاوضية وقوتهم للبرتول، املشرتية
رهيبة كميات وطلبوا القبضة، تلك من التخلص عىل فعزموا يدنا يف رقبتهم أن وعرفوا
أية عىل الدوالرات إن هذا، يف يضريهم وماذا وأكثر، دوالًرا ٣٤ وبسعر البرتول من ا ِجدٍّ
الوقت نفس ويف مشاريعهم، عىل منها ويرصفون بنوكهم، يف كودائع ستُستخدم حال
قلت إذا أبالغ وال مكاسبهم. من يزيد مما البرتول منتجات كل أسعار رفع لهم تُتيح
يف قرأت ولقد برتولها. وبيع إنتاج يف الحمى يشبه بما أُصيبت قد البرتولية الدول إن
إحصاء فيه أوردْت أوروبية اقتصادية صحيفة يف مقاًال (٧٥ عام (حوايل الوقت ذلك
للكميات وإحصاء أمريكا، إىل أوروبا إىل اليابان من الغرب يشرتيها التي البرتول لكميات
الفارق هذا واملستهلك. املستورد بني شاسع الفارق أن ووجدت سنويٍّا، تستهلكها التي
صربا مذبحة سميته ما تجهز كانت الغرب دول أن ذلك برتويل؛ كمخزون يُستعَمل كان
يف نضبت التي البرتول أآبار ملء يعيدون كانوا إنهم حتى للعرب؛ البرتولية وشاتيال
األقوى الطرف هم ليسوا أصبحوا املشرتين أن النتيجة وكانت الخام. بالبرتول تكساس
ال حتى سنني لعدة يكفيه برتويل احتياطي لديه ن تكوَّ فقد املسيطر؛ الطرف ولكن فقط،
القبائيل الترشذم ذلك تماًما هذا صاحب وألنه ،٧٣ حرب يف العرب من حدث ما يتكرر
يهبطوا أن املشرتين باستطاعة أصبح فقد وكجماعة، كأمة العرب قوة وضعفت العربي

غًدا. السعر عليه يكون سوف ماذا يدري ومن للربميل، دوالرات عرشة إىل بالسعر
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يتحكمون ومجتمعني منفردين للعرب قوة يُصبح أن ممكنًا كان البرتول آخر، معنًى
غري العربية البالد إثراء يف ويستثمرونه سعره، هم ويحددون منه، املنتجة الكميات يف هم
الودائع فوائد عليهم تدرُّه ما أضعاف أضعاف األرباح من عليهم تدرُّ بمشاريع البرتولية
اقتصاديات يف تتحكم التي العقلية شاءت هكذا ولكن والسويرسية. األمريكية البنوك يف
الغربية؛ الخزائن يف إيراداتها فوائض وتخزن «الكرار» ِمفتاح القط تعطَي أن العرب،
بالنسبة حدث كما — أمريكا وباستطاعة سياسية، عوامل فيها تتحكم التي الفوائض تلك
من عداوة بادرة أو عداوة نظرة ملحت إذا فيها الترصف أو رصفها توقف أن — إليران
أمريكا يد يف التي هي العرب رقبة وأصبحت الحال، انقلب آخر بمعنًى العربي. الطرف

املرة. هذه
للغريب. كنزنا أسلمنا

فينا الوحيد واملتحكم ويرصحون، البرتول وزراء ويرصح ونجتمع، نجتمع وبقينا
قوة. وال حول بال أمامه ونحن الخبيث، الذكي عدونا هو

اإلرسائييل، التسليح من أقل تسليحها مجتمعة العربية الجيوش ألن عسكرية، قوة ال
وجنيهاتنا دنانرينا مصري يحدد والدوالر أعدائنا، يد يف نقودنا ألن اقتصادية؛ قوة وال
ودول؛ دويالت إىل تماًما تمزَّق العربي العالم ألن بالطبع؛ سياسية قوة وال ودراهمنا،

انهزمنا. علمية: وأكثر وأدق أصح بمعنى

مؤجل، نرص أنها هي للهزيمة الدائم تعريفي إن بالعكس، باملرة، عيبًا ليست والهزيمة
نجاحه. من يتعلمه ما أضعاف أضعاف هزيمته، من أو فشله، من يتعلم واإلنسان

امليادين. كافة ويف الصورة تلك عىل ُهزمنا قد دمنا وما
نفعل؟ فماذا

ابتسم مرة ذات الصينية الوطنية الثورة قائد ُهزم «حني ُهزمنا. أننا نعرتف أن بُدَّ ال أوًَّال:
أو األول، فشلنا مجرد هذا ونقول نحن فلنبتسم عرش»، الثالث فشلنا مجرد هذا وقال:

أدق. بمعنًى الثالث
١٩٤٨م. عام يف كان فاألول

.٦٧ كان والثاني
الثالثة. الهزيمة هي وهذه

أوًَّال. تلك
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عميقني، وتأمل بهدوء — قبًال ذكرُت كما — يجلس الذي هو الشاطر املنهزم وثانيًا:
والثالث. والثاني األول فشله أسباب ويدرس

العرب لحكامنا — الالزم من أطول — طويًال والتدبري التفكري مهمة تركنا لقد ثالثًا:
وأن َمِعينُه، نضب قد الحايل الحاكم العربي الفكر أن رأيي ويف ومستشاريهم،
ما إلصالح تنفع تُعْد لم معينة وآراء معينة أفكار عند تجمدوا قد مستشاريهم

هم. أفسدوه ما وباألحرى الدهر، أفسده
العقول «كل» وإرشاك املسدودة، والقنوات الفكرية، السجون فتح من بُدَّ ال ولهذا
من إرشاك وبالذات واإلسالمي، بل العربي، القومي للعمل برنامج عن البحث يف العربية
ولن بناها. َمن تَنَعى بالدهم وتركوا هاجروا ومن قبل، من الحكام سياسات عارضوا
وتسمح بالوجود، اآلخر للرأي تسمح ديمقراطية ظروف بخلق إال بالطبع هذا يحدث

يكون. سوف وما كان ما بنقاش وتسمح والرفض باملعارضة حتى
األخذ تماًما ويكفي اإلجماع، حكاية ورفع العربية، الجامعة مليثاق شامل تغيري رابًعا:
للتنظيمات أبوابها تفتح أن العربية للجامعة بُدَّ ال بل فقط، هذا ليس األغلبية، برأي
ويردد للحكومات جامعة مجرد تكون وال العقائدية وحتى والفكرية النقابية الشعبية
… تنفيذية قوة لقراراتها تكون بحيث وأيًضا حكوماتهم، آراء كالببغاوات ممثلوها

و… … بل
د موحَّ عربي تسليح وبداية ومشرتك، مختلط د موحَّ عربي جيش تكوين بداية خامًسا:
تنفيذية وقدرة قوة العربية للجامعة يصبح وحده الجيش فبهذا أيًضا؛ مشرتك مختلط
اإلجماع. عن الناشزة دويالتها أو دولها عىل قراراتها تفرض أن بواسطتها تستطيع

عربية ومشاريع مشرتكة عربية سوق إنشاء يف فوًرا البداية وحتمية رضورة سادًسا:
الغنية الدول يف العربي املال رأس استثمار تمنع قوانني الدول وإصدار مشرتكة،

واألمريكية! األوروبية
املجال، هذا يف املمكنة التوصيات بكل يخرج مؤتمًرا نفيس من أجعل هنا ولسُت
واملؤهالت التجِربة وأصحاب الخربة أصحاب ا أمَّ عمله، يمكن ملا نماذج بعض إال هي إْن

املجال. هذا يف عمله يمكن مما الكثري — أعتقد فيما — فلديهم
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يف السقوط هاوية شفا عىل إننا وُمِلح؛ قاهر سبب هذا أقول ألن دفعني فما
األرض هذه عىل وأحفادنا أوالدنا ووجود وجودنا إىل سبيل وال األجل، الطويلة الهزيمة

أنفسنا. ننقذ بأن إال
اليوم. من أنفسنا إنقاذ ونبدأ

غًدا. وليس واليوم اليوم
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يجري مما يشء، كل يكن لم إن كثري، عىل واٍع ال احتجاج موقف سببه ُفتورنا ا، ِجدٍّ حسٌن
اجتماعات من التقليدية بالطريقة املعلن غري لإلرضاب يدفعنا احتجاج موقف حولنا.
الهتلرية أملانيا احتالل أثناء الفرنسيون العمال ابتكر كما ولكن وُخَطب. وُهتافات والفتات
أو موقف يف يكونوا لم إذ ببطء؛ العمل فكرة ابتكروا الثانية، العاملية الحرب خالل لفرنسا
وقوات الرهيب الجستابو كان إذ العمل؛ عن االمتناع أو العلني اإلرضاب عىل القدرة لديهم
ابتكروا وهكذا تماًما. الفرنيس املجتمع وتخريب وتحطيمهم رضبهم ستتوىل العاصفة
االنتهاء يمكن الذي فالعمل يعملون، ال الحقيقة، ويف الوقت، نفس ويف يعملوا أن فكرة

إلنهائه. بأكمله يوًما يأخذون ساعة يف منه
قيادة أمره؛ عىل املغلوب الفرنيس الشعب قيادة وابتكار عمل من كان هذا ولكن
غاية يف ليست قادرة، نرى كما وهي املقاومة، هذه وفالسفة ومفكري الفرنسية املقاومة
التي العسكرية واملعدات الذخرية إنتاج لعملية كامل شبه تعجيز وفيها بل فقط، الذكاء
املهم هو وهذا — أيًضا فيها ولكن الهتلرية. األملانية الحرب آلة وتحتاجها تطلبها كانت
أالَّ متعلمني، أم حرفيني أم فالحني أم كانوا اًال ُعمَّ العاديني، الناس من تطلب أالَّ فكرة —
الناس هؤالء تعريض إىل إياه تنفيذهم يؤدي أو تنفيذه، عن يعِجزون شيئًا منهم تطلب

وللتَّْهلُكة. للخطر
القصوى الثورية تدعي التي القيادات تلك خاصة العربية، قياداتنا كانت ولو
واستطالت امتدت مهما إرسائيل عىل ُمربًَما قضاءً بالقضاء وتنادي والتصدي والصمود
الشعوب تاريخ وبالذات التاريخ، ذاكروا قد الناس هؤالء كان ولو والتصدي، الحرب فرتة
الفرنسية املقاومة حركة قيادة فعلته مما ألخذوا ومستعمريها، أعداءها قاومت التي

درًسا. الرسية
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أو البطولة، خارقة مخلوقات والوراثة والسليقة بالرضورة ليسوا العاديون فالناس
عند البطولة والقوة. واألمر بالقرس يُصنَعون ال األبطال وأيًضا تكون، أن يجب هكذا
اصطدامات ونتيجة خطوة، خطوة وبالتصعيد الشديد، بالتدريج تنشأ العادي اإلنسان
لم الطْرف غض أو االستكانة أو امُلاليَنة أن ظاهر، وبوضوح خاللها، من يتبدى بالعدو
أنه جازم اقتناع إىل يصل العادي وبمنطقه العادي، اإلنسان أن والنتيجة تُْجِدي. كلها تَُعد

هالك. محالة ال فإنه املستسلم منواله عىل استمر إذا
هالكون. محالة ال وأقرباؤه وإخوته فأوالده شخصيٍّا، هو بالرضورة يكن لم فإن
فيرضب يقاوم، ويبدأ الكامل، االستسالمي الحل من اليأس درجة إىل املواطن يصل هنا
ولهذا ينتظره؛ آَخر ُمَربًِّحا رضبًا فإن الفعل رد لرضبة استسلم إذا أنه فيجد ويحسبها
عليه العدو رد فعل، فإذا الرضبة. يُردَّ أن هو األصح «املعقول» والحل له األسلم فإن
ا إمَّ اثنني: من فيشء آخر، حل ألي سبيَل ال أن ليجد أخرى مرًة ويحسبها أقوى. برضبة
ا وإمَّ آدمي، بأي تليق ال التي النجسة الكالب معاملة فيُعاَمل كامًال تراجًعا يرتاجع أن
فالعذاب مشكلة؛ يشكِّل لن هذا ولكن به، ويُنَكَّل لقولها يُعذَّب وقد ال، يقول يستمر أن
سيختار وبالرضورة املقاومة، نتيجة والهوان العذاب معه سيستوي امُلاليَنة نتيجة والهوان

املقاومة.
واملعيشة األرض سطح مستوى ومن البطولة، ُسلَّم العادي اإلنسان يصعد هكذا
نفسه عليه هانت وإال خطوة، حني كل يصعد ألن مضطرٍّا نفسه يجد فخطوة خطوة

الجسدي. املوت مع تماًما يستوي قضاءً املعنوي كيانه عىل وقىض
وال أذًى، أحدهم فيها ينال ال ملعركٍة سون املتحمِّ العظماء الثوار قادتنا كان لو أقول:
آِخر يف هاربني هم ويفرون العاديون، البسطاء الناس فيها يموت وإنما إصبع، له تُخَدش
الطبيعة حقيقة أدركوا قد العظام القواد هؤالء كان لو لحظة؛ آِخر قبل حتى أو لحظة،
تزيد، ال واحدة بخطوة القاعدة تسبق أنها من القيادة أو القائد دور وطبيعة البرشية،
وإنما اإلرادية، أو العضلية قدراته من بكثري أكرب قفزة يقفز أن أبًدا الشعب من تطلب فال
ويرى يرى، التي الخطوة أو اليشء قاعدته من يطلب الذي هو الحقيقي الثوري القائد
يستطيع أنه أوًَّال يتعلم الشعب فإن تحققْت فإذا تتحقق، أن ممكن أنها معه، الناس
تالية خطوة عىل قادر أنه يف يثق وثانيًا — عظيم إنجاز ذاته حد يف وذلك — الخطو
تدرك أنها ويعرف قيادته، يف ملموسة عضوية ثقة يثق األهم، هو وهذا وثالثًا، مقبلة،
ملصلحتها وليس ملصلحته تعمل النهاية يف وإنما به لها طاقة ال بما تطالبه وال إمكاناته،

ذاتها. لتضخيم أو
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القوات ال أن َألدركنا الدرس هذا وَعيْنا قد بالذات، مرصيني أو عرب، كقادة ُكنَّا، ولو
جيوشنا، احتياطي كل حتى وال — املخابرات وال الصاعقة بني فْرَق وال — وحَدها املسلحة
أو دولة نحارب ال ُكنَّا فنحن إرسائيل؛ ومع االستعمار مع معركتنا يحسم بأن كفيل
وإنه األرض، أرجاء كل يف ومخالبه سيقانه بآالف ضاربًا أخطبوًطا نحارب وإنما جارة،
الشعب ولكن وحَده، املرصي الشعب ليس كله، الشعب إال األخطبوط هذا عىل يقدر ال
وبدأنا الفرنسية، املقاومة فعلت كما فعلنا قد ولكنا كلها. الثالث العالم وشعوب العربي
يعطي أن يمكن ال دور املعركة؛ يف بدور ليقوموا محدودة ممكنة خطوات شعوبنا نعلِّم
الصديق. من العدو تعرف بدأت بالكاد جماهري إىل ساحقة رضبة لتوحيد فرصًة للعدو
اإلنسان ُعود ويشتد الدور، يتصاعد الصغرية الخطوة إثَر الصغرية الخطوة طريق وعن
أمر به القيام وأن ما، بدور يقوم أْن عليه أنَّ ويتعلم واملجتمع، الشعب واإلنسان الفرد
واحدة مرة كبري جماعي بعمل نقوم أن فيها يمكن التي اللحظة إىل نصل وهكذا ممكن.
لنا، كامٍل وانتصاٍر للعدو كامٍل دْحٍر إىل العمل هذا يؤدِّ لم لو حتى إذ واحدة؛ لحظة ويف
مًعا، بأنفسنا والثقة مًعا، الكفاح متعَة ذقنا قد دمنا وما شملنا، يشتِّت لن فيه فشلنا فإنَّ

ننترص. حتى نكلَّ ولن نفسه سيعيد التاريخ فإن
ا، ِجدٍّ وممكنًا ا، ِجدٍّ بسيًطا بدأ فيها الشعبي املطلب أن إىل مرجعه ١٩ ثورة نجاح إن
بأن ١٩ ثورة قادة فيها يوكِّل توقيعاٍت الشعُب يَجمع أن عليه؛ غبار وال ا، ِجدٍّ وقانونيٍّا

اإلنجليز. مفاوضة يف الشعب عن يَنُوبوا
تلك عىل املاليني وبصمات توقيعات بجمع قام حني الوفد شباب أن النتيجة وكانت
عىل بََصم أو ع وقَّ َمن كلَّ — يدري أن دون حتى أو يدري وهو — جنَّد قد العرائض،
اإلنجليز رد حني وهكذا دوًرا. له وأن «ساهم» أنه يحس وجعله الوطنية، للحركة العريضة
املظاهرات. وكانت اإلرضاب؛ وأعلن خطوة، كفاحه يف الشعب صعد ورفاقه، سعد بنفي
وانهالوا بغالهم، ركبوا وقد األسرتاليني، وبالعساكر الغاشمة، بالقوة اإلنجليز رد وحني
ُمسلًَّحا شعبيٍّا جيًشا وتكوِّن بل تفكر، الوفد قيادات وبدأت وتقتيًال، رضبًا الناس عىل

املسلَّح. العدوان هذا يقاِوم
باعهم لهم أذكياء قوم واإلنجليز يحدث، بدأ الذي هذا اإلنجليز علم إىل نمى وحني
طريٍق يف سائرون أنهم يدركون بدءوا الوطنية، الحركات مقاومة يف وتجاِربهم الطويل
كامل شعب ضد يخوضوها أن عليهم مسلَّحة بمعركة حتًما سينتهي الخطر، ماحِق

املفاوضات. لوفد رياسته وَقِبلوا زغلول سعد عن أفرجوا أن وكان مسلَّح.
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املرصي شعبنا أن الواضح فمن ألهميتها؛ عمد عن وأطلتُها طالت قد مقدِّمات تلك
الذي الحكم إىل يعود أن يريد الشعب فال حكم؛ أزمَة كالهما يعاني املرصية وحكومتنا
— املجازر قامت لو حتى — أبًدا يريد هو وال النارص، عبد ثورة أيام أمجد يف حتى جرى
النموذجني؛ هذين غري يرى حوله العربي العالم ويف السادات، كحكم حكٍم إىل يعود أن
وكلها الديكتاتوري، العسكري الحكم أو األعمى الديني التعصب عىل قامت حكومات
الشعب َب رحَّ ولقد ورائها. من تنشب التي املآيس عن الكثري ونقرأ بعضها، جرَّبنا نماذج،
أنه اعتبار عىل الحكم إىل مبارك بمجيء بًا مرحِّ آماله أبواب وفتح الساداتي، العهد بزوال
عىل يحكم أن يف أبًدا يفكر ولن حكمه، عنفوان يف النارص عبد أخطاء من كثريًا يكرِّر لن
تكن ولم الشعب. إىل هو ويزفها اآلمال تلك ه تزفُّ مبارك جاء وفعًال الساداتي. النسق
بل املعتَقلني، آالف عن يفرج أن به يقوم داخيل سيايس عمل أول كان أْن أبًدا مصادفة
َسلُفه. فعله عما االعتذار يشبه وما خاطٍر ترضيِة مقابلَة الجمهوري القرص يف ويقابلهم
أمل روح الشعب يف وَرسْت رئيًسا، مبارك حسني مرة، ألول حقيقي إجماٍع يف وانتخبنا،
فساده ورموز السادات لصوصعرص ِبتَالبيب يُمسك مبارك حكم بدأ وقد خاصة جديدة،
وما الحرية. من أوسَع وبَكمٍّ وجرائدها، أحزابها باستعادة للمعارضة ويسمح ويحاكمهم،
السادات فعله ما فرصة انتهزت التي العربية الدول إىل ود بالتفاتة هذا أعقب أن لبث
كله، املرصي الشعب — ولكن فقط الرسمية القاهرة ليست — وبني بينها ما كلَّ وقطَعْت

وهيئاته. وتنظيماته بنقاباته
كان شهور بضعة ويف ا، ِجدٍّ هامة بدايًة كانت وتلك التحرير، بمنظمة مبارك وبدأ
والتعاون مرص مع االتصال دوام عىل توافق املنظمة قيادة وكانت القاهرة، يف عرفات
كما وبدا وسوريا، ليبيا مع محاوالت وحدثت الخليج، ودول األردن، دور جاء ثُمَّ معها.
بلًدا وبلًدا ِشربًا، ِشربًا تُسرتَد عربيٍّا السادات عهد يف مرص فقدتْها التي األرض أن لو
من القليل أقل إال يجد ال العربية مبارك سياسة يراجع وهو اإلنسان ليكاد حتى …
السادات الرئيس بناء قيَّدها التي القيود من بكليتها موروثة وكلها واألخطاء، املشاكل
الذي األمريكي اإلرسائييل اإلسرتاتيجي وبالتعاون أمريكا، مع ا ِجدٍّ الخاصة العالقات بتلك
كل أن أعتقد شخصيٍّا ولكني التحدي. ذلك تُجاِبه أن وحَدها مرص تستطيع لن ظله يف
واستعادة الذاتية، وقوتها لقدرتها مرص باستعادة وأن تماًما، موقوتة أمور القيود تلك

قتال. بدون حتى الحال يتغريَّ سوف مرص ومع مرص حول العربي االلتفاف
ديفيد كامب أن تتصور والرافضة) (الصاعدة العربية البالد بعض أن فاملضحك
وهو جمعاء. العربية باألمة تحل، تزال ال والتي حلت، التي املصائب يف السبب هي تزال ال
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كانت مهما — معاهدة تسببت أن العالم تاريخ يف يحدث فلم الرثاء؛ عىل ا حقٍّ يبعث قول
هذا كارثة، ديفيد كامب إن نتًفا. وتمزيقها بأرسها أمة تفرقة يف — املعاهدة تلك بنود
جبل من الصغري الظاهر الجزء هي ديفيد كامب ولكن الكلمة، معنى بكل كارثة صحيح؛

العربية. أمتنا تعانيه والذي املاء سطح تحت املختفي الثلج
كانت لو حتى سياسية، هزيمة إىل العسكري أكتوبر انتصار ديفيد كامب حوَّلت لقد
وإسالميٍّا عربيٍّا مرص عزل هو سيناء تحرير ثمن كان فقد سيناء، تحرير إىل أدت قد
ديفيد، كامب يشبه بما قام قد عربي بلد كل ولكن فادح. ثمن وهو وآسيويٍّا؛ وأفريقيٍّا
الذي التام الشلل درجة إىل اللبناني الوضع يف السوري الجيش فغرق أسوأ؛ وربما بل
يف يَُرق لم الدماء من كمٍّ إراقة حد إىل وإيران العراق بني والوقيعة سوريا، فاعلية ألغى
اإلرهاب تهمة بإلصاق العرب سمعة وتشويه إسالميتني، دولتني بني اإلسالمي التاريخ كل
أن عربية غري أو عربية دولة تستطيع أن دون العالم، من وَمسَمع مرأًى عىل ورضبها بليبيا
والصومايل التشادي، الليبي واالشتباك اإلجرامي، الريغاني اإلرهاب هذا إزاء شيئًا تصنع
واملؤامرة السني، الدرزي املاروني الفلسطيني والشيعي والسوداني-السوداني، الحبيش،
دوالرات؛ وعرشة سبعة إىل للربميل دوالًرا ٣٤ كان حيث من به والنزول البرتول سعر عىل
ورضب العراقي، النووي املفاعل رضب البرتولية، وشاتيال صابرا مذبحة سميتها التي تلك
عىل علنًا، مسئوليها واتهام الطائرة، املرصية الكرامة واختطاف املرصيني، الكوماندوز
إرسائيل، عرب بأسلحة إيران بتزويد الكبري اإلجرامي العمل هذا أخريًا ثُمَّ بالكذب، املأل،
املتقاتلة الفصائل بني والوقيعة كاذبة، إيرانية أهداف عن خاطئة معلومات العراق وإعطاء
قرية يف ملغمة سيارة رت ُفجِّ و«املنظمة»، «أمل» بني األحوال هدأت إذا بحيث لبنان، يف
أو صاروخ ر ويُفجَّ العكس يحدث أو فعلوها، الذين هم الفلسطينيني أن ليَُظن شيعية؛
تشويه إن والفلسطينيني. الشيعيني اللبنانيني بني القيامة لتقوم فلسطيني؛ مخيم يف لغم
الوقت نفس ويف ليبيا، وكذلك إرهابية، دولة بأنها سوريا دمغ ومحاولة العرب سمعة
بالغش ثُمَّ إيران، العالم؛ يف األوىل اإلرهابية الدولة وريغان كارتر أسماه ما مع التعامل
املناهضني إىل إرسائيل عرب إليران «املباعة» األسلحة أرباح إرسال والفجور والخديعة
ليست أعمال كلها الثالث. بالعالم الثالث العالم رضب أي نيكاراجوا؛ يف الرشعية للحكومة
نفسها عىل آلْت محرتفة، مجِرمة مافيا أعمال ولكنها إنسانية، وغري أخالقية، غري فقط
إلشعال الدوالرات من املليارات مئات تنفق وأن الغاشمة، بالقوة العالم عىل تسيطر أن
الفقرية الجنوب دول وإغراق الثالث، والعالم االشرتاكي العالم بها يفنى ذرية حرب
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منتجاتها بأسعار األرض خسف الوقت نفس ويف كديون، الدوالرات من املليارات بمئات
آذانها. إىل والفاقة واملرض والفقر يْن الدَّ وحل يف مغروسة لتبقى التصديرية

وانطلقْت البرشي، السلوك قفص من الكارس كالوحش أفلتت دولة تفعله هذا كل
قيمة أي وتستأصل وتقهر، وتحرِّض وتقتل، تنهش وكالبها وثعابينها ونمورها أُسودها
الشيطان قاموس به يزخر ما بكل وتبرش هللا، رشائع من رشيعة وأي إنسانية أو برشية
كلها أنها وفوق األفالم، من هوليود إنتاج أحدث بعض أشهد أن يل أتيح لقد ُموِبقات. من
شعٌب َلِعبه دوٍر أسوأ ليلعب املختار «املختار»؛ هللا لشعب والعبقرية الذكاء غاية يف دعاية
بجنس الشعب أو الفرد اإلنسان تربط التي العميقة الجذور تقطع فإنها البرش، تاريخ يف
فيها يرسي ال متوحشة غابة إىل األرضية الكرة تحول أن األسمى هدفها وكان البرش،
لألحط فيها البقاء إنما لألقوى، البقاء حيث نفسه الغابة قانون كان لو حتى قانون أي
بصفة يتحىل أن يحاول من لكل والضياع والفشل فيها والخيبة ولألناني، وللشاذ ولألخس

الوحش. حتى أو اإلنس صفات من واحدة

بكامب — فقط حكوميٍّا — ملتزمة تزال ال مرص ألن حدث قد كله هذا يكون أن يمكن ال
أنها ديفيد كامب يف الحسن فالجانب الحسن، جانبه سيئ يشء لكل كان فإذا ديفيد،
عربية حكومة أي مع ع تَُوقَّ اعرتاف أو صلح معاهدة أي أن وأمريكا إرسائيل أقنعت
فهي توقيعها، أساس هو والحق العدل يكون ال عربية، حكومات عدة مع أو ِحَدة، عىل
يَرْونه وما مرص، إىل يأتون اإلرسائيليني السياح وآالف به. ُكِتبَت الذي املداد تساوي ال
صلح أن القاطع بالدليل لهم يؤكد وجوههم، تعبريات يف يقرءونه وما الناس، عيون يف
وطاملا العادل، الصلح إال تقبل ال فهي الشعوب ا أمَّ باملرة، له قيمة ال حكومة مع حكومة
فإن املنطقة، يف الشيطان دور والعبة كلها، لفلسطني وملتهمة ومعتدية، باغية إرسائيل أن
إذ الزمن؛ مع تتعامق ستظل املنطقة يف وغربتها أحالم، أضغاث هي الصلح يف أحالمها

انفجاره. النهاية ويف العدوان تعميق مع هو العدوان باستمرار الزمن
إن به؛ واالعرتاف لقوله الشجاعة نملك أن بُدَّ ال واحًدا شيئًا هناك أن األمر يف ما كل
ما إن وقرار، كلمة وتفتت إرادة وانعدام وترشذم تمزق من العربية ساحتنا يف نراه ما
ُمعَلنة. غري هزيمة عالمات إال هو إن اآلن، إىل ١٩٧٩م عام منذ منطقتنا يف يحدث نراه

ُمعَلنة. غري هزيمة عالمات أخرى: مرة أقولها
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ترن تزال ال صن يات صن الكبري الصيني الزعيم وكلمة كارثة، ليست أبًدا والهزيمة
هزيمتنا أو فشلنا سوى هذا ليس فقال: الياباني؛ االحتالل ضد ثورته فشلت حني أذني يف

عرشة. الثالثة
وأوىل ُهزمت، بأنك واالعرتاف النفس، مخادعة عن الكف هي االنتصار بوادر أوىل إن
يدرك فحني رسبْت؛ بأنك واالعرتاف الواهية باألسباب التحجج إيقاف هي النجاح بوادر
اإلنسانية طبيعة فإن الهدف تحقيق يف فشل قد فعًال وأنه هزيمة، يُعاني فعًال أنه اإلنسان
إىل تبادر أعظم مارد قوة داخلها من لها وتتشكل التحدي، عىل القدرة تكتسب ما رسعان
يف ُهزمنا بأننا اعرتفنا أننا ولوال واالنتصار. النجاح إىل ثَمَّ وِمْن القادم؛ للتحدي االستعداد
الهزيمة أن واعترب بل نفسه، العظيم قائدنا لسان عىل االعرتاف هذا وجاء بل ١٩٦٧م،
التحدي، روح ركبتنا ما هذا لوال عنها، مسئول أنه وأعلن وبادر شخصيٍّا، هزيمته أوًَّال هي
املرصي الجيش جعل مدى التحدي، بلغ وملا املقبلة، للمعركة الجدي االستعداد بدأنا وملا

بهم. الهزيمة رش ويُلِحق أعدائه خطوط يحطم املغيل كالرجل ينطلق الباسل

عالمات أنها أعمى ولكل عينني، ذي لكل تؤكد العربية ساحتنا عىل األعراض كل إن نعم،
يعانيها. كله الثالث العالم ولكن فقط، العربي عاملنا يعانيها ال هزيمة

العربية، بعضبالدنا يف الطوائف بني الرصاع شكل أخذت قد الهزيمة تلك كانت وإذا
شكل عليهم؛ يُحَكم ووطنيني يحكمون، عمالء وشكل ونظم، نظم بني الحروب وشكل
النحو رشح يف اإلغراق إىل هللا سبيل يف الجهاد من الهروب شكل والتعصب؛ الفرقة سيادة
يشبه ما إىل وتحويله الحنيف، ديننا من واإليمان والفداء التضحية روح وسحب والرصف،
واعتباره النساء جنس عىل الرجال هزيمة وإسقاط والحجاب، األزياء ومودات التعاويذ،
محل الفاضالت نسائنا إحالل (أي األرض عىل للفتنة واملثري واملذنب الخاطئ الجنس أنه

الفرد). وإغواء الجماعة وتضليل الفتنة غرس يف والصهيونية االستعمار
قد مرص يف فهي الشكل، هذا أخذت قد العام العربي املستوى عىل الهزيمة كانت إذا
قلب إىل بالهزيمة اإلحساس أوصلت قد هي إذ خطًرا؛ أكثر — رأيي يف — طابًعا أخذْت
البعض، لبعضنا كرهنا إن يأسنا، إن فتورنا، إن مباالتنا، ال إن نفسه. املرصي الفرد وعقل
االرتشاء، وشيوع األموال، نهب كثرت؛ التي دولتنا حق ويف أنفسنا حق يف أخطاءنا إن

العابرة. املريضة واللذة والرشاب الطعام عىل والتكالب
للمواطن يشء أسهل أصبح الذي الحد إىل الهزيمة تصل أن إىل الحال يؤدي أن بل
ومرص فايدة، فيش ما قال زغلول وسعد تُرجى، فائدة من هناك ليس يقول: أن املرصي
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يف واإلقامة الهجرة األمل منتهى أصبح الذي الحد إىل يصل أن أو منها. ميئوس حالة
حدة. عىل كل ونكفر، تماًما نيأس أن إىل والتقدم، والعدل والصحة بالنظام يتمتع مجتمع
وفرة ديوننا ومن قادرة، قوية دولة بالدنا ومن شيئًا، أنفسنا من نصنع أن ممكن إننا

والخضوع. واملذلة اليأس عبء كاهلنا عن بها نرفع
الحبيبة بالدنا يف الثالثة الهزيمة أخذتها التي األشكال هي وتلك الشكل هو ذلك

مرص.
ترد يوليو ٢٣ ثورة وقامت واستنكرناها رفضناها ١٩٤٨م عام األوىل الهزيمة ويف
أن بُدَّ ال الجاد العمل وأن ،٤٨ بهزيمة ينِتِه لم العالم أن اإلحساس لنا وترد االعتبار، لنا

يبدأ.
كانت فيها فإجراءاتنا الورق؛ عىل بثورة قمنا ألننا ُهزمنا؛ أننا اكتشفنا ٦٧ هزيمة يف
للخالص. حقيقيٍّا جيًشا بها ن يكوِّ لم وَمن يَْرَعها لم ملن تركناها املسلحة وقواتنا قرارات،
القنابل وابل تحت الصواريخ قواعد وبنينا البطون، عىل األحزمة شددنا أن وكان
وكان القواعد، تلك بناء يف يعملون كانوا الذين والعامالت العمال إن حتى اإلرسائيلية،
له كان إن — لبيته يعود لن األقل عىل ثلثهم أن يعرفون كانوا الرشقية، أبناء من معظمهم
األفراح، أغاني يغنُّون وهم عملهم إىل يذهبون كانوا فقد هذا ومع النهار، آخر يف — بيت

االنتصار. زفة إىل ذاهبون وكأنهم ويزغردون
وانترصنا. ٧٣ يف القنال عربنا وهكذا

من قواد بضعة وال ملموسة، عسكرية هزيمة أمام لسنا نحن تلك، الثالثة هزيمتنا يف
هزيمة أمام نحن محلَّهم، كفاءًة أكثر غريهم وإحالل ومحاكمتهم عزلهم ممكن الجيش
نحس هزيمة إنها كذلك. األمر يكون أن ُقِصد وكأنما واضحة، ملموسة آثاًرا لها نرى ال
كربى، هبَّة إىل حاجة يف وأننا مهزومون وأننا مرىض بأننا نعرتف ال ولكننا بأعراضها،
مرض تسبب التي تيس» «تيس ذباب قرصة خدرته الذي جسدنا توقظ النواحي، كل من

العليل. املستمر النوم
املخطئ، أنت بل املهزوم، أنت بل ويقولون: ويُغالون سيزايدون الكثريين أن أعرف
النائم ليتني كذلك، األمر ليت كثري؛ أو قليل يف يهمني ال هذا من ويشء النائم. أنت بل
وأنتم أعلم، فأنا ى؛ ُحمَّ تخاريف كلها كلماتي وليت حي، صاٍح شعب يف املقروص
واحد؛ وسببه عام، فاملرض كذلك، األمر دام وما الشعور، نفس نعاني كلنا أننا تعلمون،
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«شوية املسألة بأن إقناعهم يريدون بل مهزومني، غري إنهم بقولهم يخدعونهم مهزومون
عىل باملحافظة هناك، وإجراء هنا وبإجراء انحرافات»، وشوية سلبيات، وشوية ديون،

ونَشَفى. منها أنفسنا ننقذ النسبية القائمة وعىل الديمقراطية،
فقط توقفنا إذا إال نراها ولن نراها، ال بحيث إخفاء طاقية ألبسوها هزيمة هذه ال،
تبينَّا إذا أننا أقسم ألكاد فإني صحوة؛ لحظة يف ونحسه نعانيه وما حياتنا، ورمقنا
الحياة قوى وتأباه، النوم سرتفض نفسها أجسامنا أبًدا، بعدها ننام فلن لومضة الصورة
أن نقبل ولن أقبل، لن ال وتقول وترفض ستستيقظ بها مزودون بالرضورة نحن التي

مهزومني. نحيا
املأزق، من لتخرج ملليمرتًا؛ ملليمرتًا وتزحف، الهزيمة، حياة ترفض الديدان فحتى

وتنترص. عدوها، أو فريستها عىل وتنقضَّ
ما كل فيها ينتفض تهزم، ألن سبيلها يف أو ُهِزمْت، أنها أيقنت إذا الديدان حتى
إرادة إىل واستكانْت، ركنْت حيث الدودة، إرادة من وتستحيل املقاومة، قوى من تمتلكه

الدفاع. هذا عىل وقدرته حياته، يف حقه وعن حياته عن الدفاع يف املستوِحش العمالق

نحن وها الغضب، لحالة راجع الفتور أن اكتشفنا ثُمَّ الفتور، بعرض القضية بدأنا لقد
يدري؛ أن دون ِمنَّا كل إىل الهزيمة َهرَّبوا قد إنهم الغضب. سبب عىل أيدينا نضع أخريًا

شيئًا. لفتوره أو لغضبه يصنع أن يملك ال فهو يدري ال وألنه
داره ُعْقر إىل وصلت الهزيمة أن وأيقن العجب، وبطل السبب، أدرك إذا ربما
غضبه وانقلب الخفية، هزيمته عىل غضب إىل اآلخرين من غضبه انقلب صدره، وتجويف

الهزيمة. وهزيمة لقهرها، عظمى إرادة إىل ومنها الهزيمة عىل
إليه. آل وما إنساننا حال نعرف وألننا

فجأة، النائم مرضه أو املريض نومه من يهبَّ أن تتوقعوا، وال منه، تطلبوا فال
واحدة. برضبة وهاِزِميه الهزيمة عىل ويقيض ُحسامه ويَْمتَِشق

شيئًا االحتالل؛ أيام الفرنسية املقاومة قيادة وَدبَّرْت فكرْت مثلما منه مطلبنا ليكن
فوقها خطوات البداية مع ونصعد به، نبدأ أن املمكن ومن استطاعته، يف ا ِجدٍّ بسيًطا

العمالق. الكامل الجماعي العمل إىل نصل أن إىل خطوات
منتجاتنا تشجعوا وال املرصية، البضائع اشِرت شعار ال ا؛ ِجدٍّ بسيًطا شيئًا ليكن

اإلطالق. عىل شيئًا اإلنسان يشرتي أن شعار حتى وال املحلية،
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أن الفرنسية؛ املقاومة به طالبت ما عكس املواطنني من نطلب أن البداية لتكن
منهم. املطلوبة األعمال إنهاء يف يُرسعوا

منهم. املطلوبة األعمال إنهاء يف يُرسعون فقط
إلنجازه. ساعتني يأخذ ما ساعة يف ينجزون فقط

الدرجة نبلغ أن إىل نصعد، أن خطوة خطوة ونتعلم السلم، نصعد هنا، وِمن بهذا،
الشعور عىل غضبنا إىل وفتور، تراٍخ من حياتنا ساد ما عىل غضبنا فيها ينقلب التي
إرادتنا إىل هزمنا أننا إدراكنا عىل غضبنا ومن علينا، استخفى الذي بالهزيمة الخفي

ونقهرها. هزيمتنا نهزم أن الكربى
صالح الشيخ وأخبار اإلسالمي، النارصي والحوار الجبهة عن الحديث من دعونا
امللك عرص وبني والسادات النارص عبد بني املقارنة وعن األحرار، حزب مع إسماعيل أبو

الثورة. وعرص
كله. هذا من دعونا

إذا نرسع أن مشينا، إذا نرسع أن تماًما، عليه نقدر الذي الصغري الجهد بهذا ولنبدأ
النسبة بنفس نرسع أن … خطئنا تصحيح يف نرسع أن قرارنا، اتخاذ يف نرسع أن عملنا،
بطئها. يف وهزيمتها هزيمة، بطأها أن وأدركْت بالخطر، أحسْت إذا الدودة بها ترسع التي
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ويحللون اإلسالمي، القمة مؤتمر عن يكتبون وهم الُكتَّاب أن خطأ َفِهم الناس بعض
هذا أجل من شيئًا يصنعوا أن العرب والقادة والرؤساء امللوك إىل ويبتهلون ويَْرُجون
ا ِجدٍّ كباًرا آماًال نبني أننا فهم الناس بعض واملتهاوي، املتهرئ العربي اإلسالمي الوضع
هذا عىل اآلمال علق ممن واحًدا كنت ولعيل الحبيبة، الكويت أرض يف يدور سوف ما عىل
يف ساحر، بعصا يغري، لن كثرية؛ أشياء عن يسفر لن أنه تماًما متأكًدا كنت ولكني اللقاء،
صنع حتى األخرى إثر واحدة طبقاته تجمدت رهيبًا واقًعا لقاءات وبضعة ساعات بعض
أجل من ودائب؛ ومستمر جادٍّ ُجهد إىل زوالها يحتاج التي الصخرية الهضبة يشبه ما
شبه أو املعقولة األوضاع من األدنى الحد إىل والوصول املتكلسة، الصخور تلك تفتيت

العربي. اإلسالمي الواقع لهذا املعقولة
الطيبة باألماني الحافلة ُخَطبهم وألَقْوا وتزاوروا، وامللوك الرؤساء التقى لقد نعم،
آماًال وتحقق أكيد، بتقدم تبرش وهناك هنا من الترصيحات وصدرت الزائد، والحماس

كباًرا.
املعانقات تحت واالجتهادات، الحوارات ودارت لجان، إىل كالعادة املؤتمر انقسم ثُمَّ
كل وآب بلده، إىل ملك أو رئيس كل وآب املولد، انفض ثُمَّ املشهورة، العربية اإلسالمية

املعتادة. العربية اإلسالمية حالتنا جديد من واستأنفنا حاله، إىل حال
جري وحالة يقظة أحالم حالة يعيش كان أنه بُدَّ ال هذا من أكثر يتوقع كان ومن

األماني! وراء
فأن جرت، تغريات بالفعل وهناك وحدثت، وقعت إيجابية أشياء بالتأكيد هناك ولكن
والعقبات، والتلميحات التهديدات رغم املؤتمر عقد يتم وأن قدًما، والرؤساء امللوك يميض
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ويرتكب مجنون يَُجن أو حادث، هلل والحمد يحدث أن ودون الشقيقة، الكويت أرض عىل
نجاح. وأي نجاح، ذاته حد يف هذا جريمة؛

حدوثه يكاد أمًرا أصبح قد كان إسالميٍّا وملًكا رئيًسا ٤٤ يلتقي أن مجرد أجْل،
املعجزات. منطقة من يقرتب

العراقية الحرب إنهاء ورضورة حتمية عىل ويجمع الكبري، العدد هذا يجتمع أن ثُمَّ
األقل األهداف من العديد جوار إىل واحًدا ا صفٍّ يقف وأن املخيمات، حرب وإيقاف اإليرانية
يشء، كل يف األمل فيه فقدنا الذي الحد إىل بنا وصلت قد كانت فالحال وأهمية؛ ضخامة
استحالة إىل وصلنا قد ُكنَّا أن بعد نجاح، وأي نجاًحا شخصيٍّا أعتربه ذاته حد يف وهذا

خطوة. أية اتخاذ
عرفات مع حسني والتقى وجرْت، حدثْت ذكرتُها، التي الخطوات تلك مثل ولكن
املؤتمر وأدان القذايف قام أن يحدث ولم األسد، مع مبارك التقى و«باملصادفة» باملصادفة،

جميًعا. واملؤتِمرين
موقفها عىل تُرص سوريا تظل وأن واالتهامات، املهاترات بعض تدور أن كون ا أمَّ
يحدث؛ أن بُدَّ ال وكان متوقًعا، كان يشء أيًضا فهذا والكامبديفيدية، ملرص الرافض
وليلة، يوم بني واإلسالمي العربي عاملنا يف تتغري أن نفاجأ نعد لم ُكنَّا وإن فالسياسات
أن يمكن ال أعوام عرشة ملدة استفحل الذي املرض أن إال درجة، ١٨٠ قدرها وبزاوية
يحل أن يمكن ال سنني استحكم الذي والعداء أيام، بضعة أو ساعات بضع يف يشفى

والقبالت. السالمات بعض تبادل يف والحب، الوئام محله
رأيي يف يَُعد ال وحدوثها ومتوقعة، طبيعية أشياء كانت الجانبية املعارك هذه كل
بتنفيذ األمر تعلق إذا خاصة األمور، طبيعة تحتمه أمًرا كان إنما صغرت، أو كربت كارثة،

ملموس. عميل واقع إىل واألحالم الطيبات األماني وتحويل املقررات
الحرب إنهاء رضورة عىل نُجِمع، نزال وال أجمعنا، وكعرب كمسلمني أننا فصحيح

اإليرانية. العراقية
اإليرانية الدولة يحرضرئيس أن وأهمية إىلرضورة أمانينا تواضع يف وصلنا حتى بل
اإليرانيون أليس العالم. يف املسلمني وحكام وزعماء لقمة يُعَقد مؤتمًرا الكبار مسئولوها أو
يف الحرب حول املختلفني جمع قد املؤتمر هذا إن هذا؟ يزعمون األقل عىل أو مسلمني
إىل املختلفة إيران تحرضه ال فلماذا اإلسالمي العالم من كثرية أخرى وأماكن وتشاد لبنان

العراق؟ مع القتال حد
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والخالف يشء ونَِحلهم ِمَللهم اختالف عىل املسلمني بني والتنافرات الخالفات أن أم
الكفرة بني الخالف وكأنه تماًما، مختلف آخر يشء اإلسالمية البالد وبقية إيران بني

الشيطان؟ وَعبَدة وتعاىل سبحانه هللا َعبَدة بني أو واملؤمنني
أيًضا وربما العلنية، االجتماعات يف النقطة لهذه يتعرض لم أحًدا أن األمر يف الغريب
تُثري ال تماًما طبيعية مسألة هذا وموقفها إيران حضور عدم وكأن املغلقة، االجتماعات يف
اإلسالمي — اإليراني الخالف أن أيًضا يقررون املجتمعني وكأن أحد، غضب أو استنكاًرا

ذاته. يف ووحيد خاصة طبيعة ذو خالف العربي —
ماذا — املسلمني ماليني من غريي مثل — أرقب بالذات النقطة هذه عند وكنت

العراقية؟ اإليرانية الحرب قبل املؤتمر سيفعل
خطوة وأن يحدث لم جديًدا شيئًا أن وانفضاضه، املؤتمر اجتماع بعد الواضح ومن

تتم. لم األمام إىل واحدة
الفهم محدود إنسان أي يجعل الذي اليشء الطبيعي؛ غري اليشء هو رأيي يف وهذا
إيران أن أو إيران، تجاه بعمل يقوموا أن من أعجز والرؤساء امللوك هؤالء كل أن يعتقد

مجتمعة. اإلسالمية الدول كل من قدراتها ويف موقفها يف أقوى وحَدها
إيران قوة أن صحيًحا فليس باملرة؛ صحيًحا ليس يشء والواقع الحقيقة رأي يف وهذا
والقادة الحكام هؤالء كل وليس مجتمعني، وحكامهم وقادتهم األرض مسلمي قوة تعادل

السالم. إحالل أجل من أو إيران ضد عمل بأي تماًما القيام عن عاجزين
ولقد الكويت، يف املجتِمعني لكل الشاغل الشغل هو هذا يكون أن أتصور كنت ولقد
يوِقف ما عمٍل أو ما قراٍر إىل وإرصارهم آرائهم بتبادل يصلوا أن بُدَّ ال أنهم أتصور كنت
الجانبني، عىل املسلم الشباب دماء وإهدار النار إطالق يوقف األقل عىل أو الحرب، هذه
للسالم. وطريقة الحل من أدنى حدٍّ إىل النفوس تصل أن املمكن من يصبح حني إىل ولو

… هذا أنتظر كنت
املجتمعني. هؤالء أحد كنت وكأني

املؤتمر، هذا يف نشرتك أو نجتمع لم كلنا أننا فصحيح
كل باسم ومفكًرا ممثًِّال يَُعد — منه كثرية جوانب يف — كان املؤتمر هذا ولكن
هذا أطرح فإني ولهذا اإلسالم؛ دول من دولة أي يف املواطنني كل باسم املسلمني،

يتصوره. أو فيه يفكر لم أحًدا ألن بالغيظ صدري ويغيل وأفكر االفرتاض،
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يف دولة وأربعون أربع منها دولة، وأربعون خمس اإلسالمية، الدول أن تصورت فقد
بُنَيَّ ﴿يَا أبوه: له قال الذي نوح كابن واقفة ودولة أخرى، ناحية يف واحدة ودولة ناحية
إلبادة وأمريكا إرسائيل ألسلحة املستوِردين الكافرين اْلَكاِفِريَن﴾. َمَع تَُكْن َوَال َمَعنَا اْرَكْب

مجاور. مسلم شعب
قرار مجرد اتخاذ عىل واألربعني األربع الدول تلك عمل يقتَرص أالَّ إذن طبيعيٍّا كان

استنكار. أو توصية أو
آخر. حاسم يشء يحدث أن مفروًضا كان

واألربعون األربعة والحكام والرؤساء امللوك هؤالء يأخذ لم — هكذا والوضع — ملاذا
طهران؟ إىل جميًعا ويذهبوا الفاخرة تنقالتهم ووسائل طائراتهم

بمجرد يكتفي ال — حربًا أقول وال خناقة مجرد — «خناقة» يفض أن يريد فالذي
ويكتفي الرش، ساحة وعن الحدث عن بعيًدا مشاورات أو اجتماعات حول الجلوس

املناشدات. تلو واملناشدات األماني تلو األماني بإرسال
بإسالمه كله، العالم من وَمسَمع مرأًى عىل طهران إىل جميًعا يذهبوا أن مفروًضا كان

املسلمني. دم نزيف لنُوِقف جئنا لقد هناك للحاكمني ويقولوا إسالمه، وبغري
بنا؟ فاعلون أنتم فماذا

األربعة والرؤساء امللوك ون سيُصفُّ الحالة هذه يف كانوا إيران حكام أن أعتقد ال
اإلعدام. حكم فيهم وينفذون كهرباء أعمدة عىل يربطونهم أو حائط بجوار واألربعني

بهم. واحدة بشعرة املساس أو حبسهم أو اعتقالهم عىل حتى يجرءوا ولن
أن ا إمَّ حاسًما؛ واقعيٍّا عمليٍّا موقًفا سيواجهون — اإليرانيون الحكام هؤالء — كان
من الدماء إهدار يف كراغبني كله البرشي الجنس وأمام املسلمني جموع أمام يكشفهم
للقدس تحرير هي يزعمون كما ليست املسألة أن سيكتشفون ا وإمَّ الدماء، إهدار أجل
العراق، يف الحكم نظام تغيري أو حسني صدام إقامة يف ليست املشكلة وأن ببغداد، مارِّين
نفسها العربية العراق أرض تبتلع أن تريد إيران أن عن املشكلة تتكشف سوف وإنما
هو ن عمَّ أو الحرب بدأ ن عمَّ نزاًعا ليس األمر وأن نفسها، اإلسالمية العربي الخليج وبالد
دماء وإهدار الحرب أجل من الحرب يريدون أُناس أمر األمر وإنما إشعالها، عن مسئول
أرض عىل االستيالء أجل ومن نفسها، الدماء تلك إهدار أجل من واإليرانيني العراقيني

دماؤهم. املهدرة
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بني عداءً ليس وللعرب للعراق إيران حكام عداء أن أجمع للعالم يتكشف سوف
الصهيونية عداء مثل مثله للمسلمني، املسلمني أعداء عداء هو وإنما ومسلمني، مسلمني

كله. الثالث وللعالم وللمسلمني للعرب

هذا، يحدث لم إذا ا أمَّ
مكانة من به يليق بما املسلمني ورؤساء حكام كل يجمع الذي الوفد هذا قوبل وإذا

وترحيب،
اإلسالمية املحكمة هذه أمام حقهم قضية أو عرضقضيتهم اإليرانيون الحكام وتوىل

بحكمها؛ وَرُضوا العليا
واجبهم يمليه ما بأبسط قاموا قد حينئٍذ سيكونون املسلمني والرؤساء امللوك فإن
صحيح حقيقي. إسالمي «بفعل» وقاموا بواجبهم قاموا اإلسالم، أمة عن مسئولني كحكام
الوحيدة الطريقة — املهم هو وهذا — أيًضا يحمل ولكنه الخطورة، بعض ثناياه يف يحمل
ويهوده ومسيحييه بمسلميه أجمع العالم يستنكرها التي وس ُ الرضَّ الحرب هذه إليقاف

بوثنييه. وحتى
كهذا؛ بعمٍل قاموا الكويت يف املجتِمعون كان لو

جديدة. عربية إسالمية حقبة العمل هذا بمثل لشهدنا إذن
وعربنا عربنا بني املكدسة مشاكلنا لحل الطريق أول عىل أقدامنا نضع لبدأنا إذن

ومسلمينا. وعربنا ومسلمينا ومسلمينا

يحدث. لم هذا من شيئًا ولكن
يحدث، لم هذا من شيئًا وألن

النقيض، يحدث أن بُدَّ ال كان فقد
وأكثر خالًفا أقل — الظاهر يف — وهم املؤتمر من والعرب املسلمون يخرج وأن

يشء. أي … يشء حول االتفاق عن يشء وأبعد خالًفا أكثر الحقيقة يف ولكنهم اتفاًقا،

أو سيقوم أنه يتصور أحد كان ما مؤتمر إقامة يف نجحت التي الشقيقة للكويت شكًرا
سيكون.
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من ساعات احتملوا أو لالجتماع الدعوة لبوا الذين العرب والرؤساء للملوك شكًرا
التي الحافلة املآدب نتيجة والحموضة الهضم سوء من كثرية نوبات وتحملوا الجدل

ورشابها. طعامها التهموا
الذين والرؤساء امللوك، قابلوا الذين وامللوك الرؤساء، قابلوا الذين للرؤساء شكًرا

عمد. عن التَقْوا أو مصادفة التَقْوا
يجتمعوا أن قادرون أنهم للشك مجال أي يدع ال بما لنا أثبتوا فقد جميًعا، لهم شكًرا

أرادوا. إذا
قد الحقيقية، الكارثة هي وهذه ولكنهم، نياتهم، حُسنَت إذا يتفقوا أن وقادرون
فهم هذا كل واستطاعوا فعلوا لو حتى أنهم شك ألي مجاًال يدع ال وبما أيًضا لنا أثبتوا
مشاكل من واحدة مشكلة ولو مشكلة، يُنهي واحد، جريء قرار اتخاذ عىل قادرين غري

السلفية. والعرب املسلمني
القرارات، تعقبها بالقرارات وال االجتماعات، يف تُتىل بالبيانات تَُحل ال فاملشاكل

بقرارات، الكويت قمة تعقبها مقررات البيضاء بالدار وال
و«التطبيق»، و«الحركة» الفعل» عىل وبقدرة و«بإجراء بعمل تَُحل املشاكل إنما

الحروب. تُوَقف أو املشاكل تَُحل سواها آخر يشء بأي وليس
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بني الدائرة املناوشات عن بعيًدا « ِرسْ «محلك فيها الحديث أصبح التي القضايا عن بعيًدا
الديمقراطية عن الحديث عن بعيًدا والحكم، الصحفية األقالم وبني واملعارضة، الحكومة
عن بعيًدا سلطان، من بها هللا أنزل ما قضايا حول الطاحنة والخالفات السلفية وعن
وتحسن إرسائيل، ورفض أمريكا قبول واحتمال األردني الفلسطيني الوفد عن «الحديث»
التي والتسعرية والجيوب، القلوب يكوي الذي الغالء عن بعيًدا العالقات. وسوء العالقات
والحمد «التعليم»، وزارة عتبة عىل املذبوحة والخرفان الظُّهر، كعفاريت وتختفي تظهر
وأزمة املرسح أزمة عن بعيًدا والتكنولوجيا، العلمي البحث وزارة عتبة عىل ليست أنها هلل

مليان. سمرية وقضية األخالق وأزمة اإلبداع
… كله هذا عن بعيًدا

إال أنام ال أني فالواقع الضمري؛ مسرتيح نوم أنا البال، رائق العني قرير أعيش ال
ملاًما.

هلل، والحمد الضمري مؤرَّق وال البال قلق ألني ليس
طوال شغال، والدق أشهر ثالثة منذ مبارشة، رأيس تحت أكتوبر نفق ألن ولكن
كطلقات متتاٍل دق فهناك والنغمات؛ الدرجات أنواع وبمختلف ساعة، والعرشين األربع
الثقيلة املدفعية دق وهناك العايل، الضجيج ذو الصغري األسفلت حفار به يقوم املرتليوز
وهي والزلط الرمل وأكوام واملعاول، املطارق ودق الخرسانية، الخوازيق غارسات من
العمال، وصخب األوامر ضجيج عن ناهيك واآلذان، العيون تُعمي ضجة شالالت. يف تنحدر
العيون. أجفان بالقوة وتفتح الستائر وتخرق الشيش تخرتق التي الضوء امللتهبة واألنوار
سكان من مئات بضع مضاجع أقلقت مفاجأة قدومها أول يف الضجة كانت الحقيقة

إقامته. املزَمع النفق عىل ويُِطلوا يجاوروا أن الحظ لهم شاء الذين النيل شارع
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ذات حرب يف وكأننا نهاًرا، أو ليًال ننام ال ُكنَّا بحيث والصخب املفاجأة من كانت
أن وصحيح اإلسكندرية، إىل وهاجرنا الهجرة؛ فلتكن حربًا دامت وما متصلة. غارات
املصدر. معلومة غري ضجة الضجة؛ دائم كان فقد حرب وال نفق به يكن لم هناك شارعنا
املعمورة. أرض يسكن إنه يقولون الذي الجانِّ ضجة وكأنها الصباح، إىل الصباح ومن

ال ولكن انتهت، قد النفق يف الثقيلة اإلنشائية األعمال تكون أن متمنِّني أخريًا عدنا ثُمَّ
الضجة أوركسرتا يف جديدة آالت بضع وبروز النغمات اختالف إال اللهم تغري قد كان يشء

الالهارموني.
العمل، موقع عىل تطل التي واملنافذ النوافذ جميع أغلقُت قد العمل بدأ منذ وكنت

الشقة. يف الحفر وكأن تماًما واضًحا يصل كان يشء فكل فائدة؛ دون
الضجة أصبحت فقد للضجة اعتبار أي بال النوم حاولُت العودة بعد ليلة وأول
سكتت — فجأة — إن ولنومنا لنا يحدث ماذا أعرف ال بطريقة ومنامنا لصحونا مالزمة

كلها. الضجات
اليقظة فلتكن النوم من فائدة ال دام وما النوم، أستطع لم صباًحا الثالثة الساعة إىل
الكتاب فأغلقُت األخرى؛ هي االستيعاب خاليا عمل أوقفت الضجة ولكن القراءة، ولتكن
من يصلها ما فرط من الضوء متوهجة تبدو التي املظلمة شبه الشقة يف أتجول وقمت

الوقع. جحيميِّ الطبيعة نهاريِّ ضجيٍج
فوجدت النفق؛ يف العمل موقع عىل مطلة نافذة وفتحُت بد، منه ليس ما كان ثُمَّ
البرص. عليه يقع ما أول لتكون وتتسابق تتخاطفه واآلالت واألضواء واألمكنة يتوه، برصي
العلو من يبدون غادون رائحون رجال البهيم، الليل قلب يف موجود كامل نهاري
التي املغامرات جزيرة يف «جاليفر» ككائنات دقيقة صغرية كائنات منه أنظر كنت الذي
من طوابق سبعة ارتفاعها يبلغ كان إحداها إن حتى الضخامة هائلة آالت إليها. سافر

فأملسها. يدي أمد أكاد مبارشة أمامي وجدتها النافذة فتحت وحني عمارتنا،
املسلحة، بالخرسانة جانبَيْه تبطني تم قد النفق وكان أسبوع، حوايل منذ ذلك كان
كان إذ والطني؛ الرتاب من الهائلة األكوام وإزالة النفق مجرى حفر يف العمل وجاري
ثُمَّ مدكوكة، خرسانية قواعد عىل خرساني سقف عمل هو يل بدا ما عىل العمل تكتيك
كانت األمتار. آالف بطول النفق مجرى إليجاد وطني أتربة من السقف تحت ما إزالة
تسلقها، العمال يستطيع ال وتالًال جباًال تكوِّن بحيث الضخامة من الطيني الرتاب أكوام
قمة إىل تُحَفر التي األرض حيث من ينتقل أن مهندس أو مالِحظ أو عامل أراد إذا وكان
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األتربة بها تغرتف خمس أصابع لها التي اليد ذي الكبري الحفر جهاز سائق له يديل التل
يديل الجهاز سائق كان العمالقة، قبضاتها من قبضات عرش يف ضخمة نقل عربة وتمأل
أمتار عرشة من أكثر به ويصعد «يغرفه» ثُمَّ القاع يف هو حيث املهندس أو العامل إىل اليد
تتسلل كانت حيث كونج» «كينج فيلم بطلة وكأنه القبضة عن فينسل القمة يف ليصبح

الدودة. حجم يف وكأنها يده أصابع بني من
وكأنها ترشق وهي الحمراء الشمس واجهتني حني إال طلع قد النهار أن إىل أفطن لم

فجأة. النفق يف العاملون أضافه جديد أحمر إضاءة جهاز
امتصني وقد واحدة، َملل لحظُة فيها إيلَّ تترسب لم ساعات ثالث أمضيُت قد كنُت
التفاهم هذا وال العمالقة، اآلالت وال فقط، الهائل الجهد ليس تماًما، أمامي يدور ما
واملهندس كلهم هؤالء بني وال واملالحظ، العمال بني وال واآللة، العامل بني القائم الغريب
«أجيب وال قهقهات وال كالم وال وبه، إليه يتحرك وكلٌّ عمله، يعرف كلٌّ املهندسني. أو
الكائنات تلك به تقوم دءوب عمل «بوري». نَفس أو سيارة لرشب توقُّف وال شاي»، لك
الحماس تلهب النُّحاسية الجيش موسيقى وكأنها تتوقف ال آالت هدير وقع عىل الدقيقة
بضع أنام عميل من ُعدت إذا ورصت أنَْم، لم وبعدها املحارب. الدقيق الجيش ذلك يف
أنتيش، وال فقط أتفرج ال النافذة، فتحة عند واقًفا الليل معظم ألسهر بالنهار ساعات
قلت نفيس أنا وحتى اآلخرون، قال كم وتجيء، األفكار بي وتروح وأتفلسف أتأمل وإنما
ونتزغزغ البطون، ونحيش نأكل أن هدفنا وإن إرادة، بال وإننا الكسل، إىل يميل شعب إننا
من العظيم األكرب الجانب ذلك آخر؛ شعب هنا أراه ما ونفرفش. واألفالم باملرسحيات
أمامه الهدف يضع وحني الوسيلة، يخلق الهدف له د يحدَّ حني الذي املرصي الشعب

ينطلق. أن البرشي الكائن يستطيع ما بأقىص ينطلق يده يف الوسيلة وتصبح
الفتتاح موعًدا أكتوبر ٦ يوم تحديد عىل أرص مبارك حسني الرئيس أن ا ِجدٍّ حسٌن
أعتقد ما عىل وهي املنفذة، الرشكة وجعل العاملني، ظهور التحديد ألهب فقد النفق؛
رشكة — والتنفيذ باإلنشاء القائمة الرشكة الفتة أملح أن أستطيع ال مكاني من ألنه —
حققها التي أمجاده يستعيد عثمان أحمد عثمان وجعل الرشكة جعل العرب، املقاولني
إىل … يوًما وتسعون وتسعة يوم، ِمائة الزمن من باٍق املشهورة: والفتاته العايل، السد يف
ويعود البائد»، والعهد «أنا اللقيط الكتاب ذلك وبالذات الكتب، كتابة من ويرتكه آخره،

وينجز. التحدي ويقبل املرشوعات يُنشئ األصيل عمله إىل
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مشكلة عن الرشطة أكاديمية رئيس درويش الكريم عبد للدكتور بحثًا قرأُت لقد
وهو املرصي؛ الوجود يف الداء بيت عىل يده الكريم عبد الدكتور وضع وقد مرص، يف اإلدارة
أعطني االقتصادية. مشاكلنا كل بل الكثري وراء انعدامها، وأحيانًا بل اإلدارة، تخلُّف أن
املقاوالت رشكات من كثري نجاح وراء الرس هو هذا وإنجاًزا، إنتاًجا أعِطك جيدة إدارة
أرشك قد التأميم أن وحسٌن ومنترص. عالم وحسن والعبد عثمان رشكات مثل املرصية؛

منِتجة. منِجزة كرشكات انتهت قد كانت وإال إدارتها يف الرشكات هذه أصحاب

أن — لدهشتي! ويا — ألجد النافذة فتحُت األربعة، عىل تزيد ال أيام ظرف ويف باألمس،
بامللليمرت، محسوب بتدرج األرض يِت وُسوِّ تماًما أُزيلت قد الهائلة الطيني الرتاب من كومة
أسياًخا يضعون — ملاذا أدري ولسُت — بدءوا ثُمَّ املسلح، باألسمنت وبُلِّطْت وُسفلتْت بل
ومسقوًفا. ا حقٍّ نفًقا الشارع صار فقط أيام أربعة يف املسلحة، األرضية فوق الحديد من
يف معي يبقى أن منه وطلبُت العام، هذا السينما معهد خريج بهاء ابني أيقظُت
إلتمام عمله يف هائل يوم بعد نومه من بإيقاظه وبَِرًما ليتفرج. الوقت بعض النافذة
العمالقة الخمس األصابع ذات اآللة أعجبته ثُمَّ الوقت بعض متأفًفا وقف تخرجه مرشوع

كله. املشهد يف اندمج ثُمَّ املسلح، األسمنت صب وآلة ماسورة أعجبته ثُمَّ تفعله، وما
وتصنع يدور، ما وتصور الشارع، إىل وتنزل كامريتك تأخذ ال ملاذا له: قلت
نراهم كما وليس عمل، لحظة يف املهندسني وترينا األبطال، الصعايدة للعمال «الكلوزات»
يحدث الذي املذهل التقدم ترصد ال ملاذا بالواقع، لها عالقة ال سينما يف أنيقة أدوار يف

بالفيديو. وتسجله يوم كلَّ للعمل
تسجييل. فيلم تنفعش ما حتى دي بس … فكرة صحيح، تفكري: بعد قال

فيلًما يكون لن صحيح إنه واألوهام. واألنواع األفالم من دعك ابني يا له: قلت
بمال. تُقدَّر ال أهمية الكثريين وعند عندي له سيكون ولكنه تسجيليٍّا،

كيف؟ قال:
تهتز، املرصي اإلنسان يف ثقتي بدأت كلما أحوالنا، من يأٍس فرتة انتابتني كما قلت:
حالة مرص وأن فائدة، ال بأن الشعور هاجمني كلما الحلقوم، تصل بالروح أحسست كلما
كلما يتزعزع، بمرصيتي إيماني بدأ كلما واآلخرين، نفيس عىل سخطُت كلما منها، ميئوس
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ْر وصوِّ بني يا أِرسْع

القيمة بمرص ثقتي معه وأستعيد أديره وأعود الرشيط ذلك سأدير هذا، من يشء يل حدث
اإلنسان. ومرص

يف أنفسنا نرى أن اليوم حاجتنا أشد فما وصور، كامريتك، واحمل ابني، يا أِرسْع
ومؤتمرات وكالم وكتابة كالم لحظات يف إال اآلن نرى ال فنحن وحقيقة عمل! لحظة

ْر! وصوِّ ابني يا أِرسْع … ولجان وُخَطب
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املوهبة

واملناقشات والقراءات الطويلة التأمالت ساعات حريتني، طاملا التي األسئلة عرشات
تتفجر وجدتها «املوهبة»، اسمه الذي الغامض املجهول اليشء ذلك ُكنه عن واالستفسارات

«أماديوس». فيلم أرى وأنا الصغرية الشاشة عىل أمامي
فالفيلم املوسيقار؛ موهبة جسدْت السينمائي واإلخراج الكتابة موهبة فلتات من فلتة
يسميه كما أو موتسارت من أماديوس «وولفجانج» املوسيقار متحف يف مقطًعا يتناول
موسيقار من املدبر املوت ثُمَّ القمة، إىل والوصول التدفق بدايات موزار. الفرنسيون

الشهري. النمساوي البالط موسيقيي كبري وظيفة يشغل وكان له معارص
وراء كان الذي هو أنه فيه ويعرتف املوهوب، نصف املنافس هذا يرويه كان الفيلم
يعرتف سنة، وثالثني باثنتني موزار مات أن بعد يعرتف وتألقه، شبابه قمة يف موزار موت
شحوب أكثر وجننه بموزار، فعله ما جننه وقد العقلية لألمراض مستشفى يف مودَع وهو
من كان «سرييليل» الفاشل املوسيقار هذا إن الساطعة. موزار موهبة بجوار هو موهبته
رئيًسا يكون بأن النمسا إمرباطور له يعهد أن إىل به دفع مما عرصه؛ موسيقيي أشهر
عارًفا كان ولكنه فاشًال، وال مغموًرا يكن لم أنه بمعنى البالط، يف امللكية للموسيقى

ورفعتها. عمقها يف املوسيقى بأرسار
الشاب هذا موهبة بهرته موسيقييه، ضمن ليعمل البالط إىل موزار قدم حني وهكذا
لكاتب عظيمة مرسحية تزال ال كانت (التي القصة وترينا بعقله. تعصف كادت درجة إىل
يحس ال الذي والضحكات، املالمح الطفيل العبقري بني األول اللقاء معارص) بريطاني
إذ عمره؛ من الخامسة يف كان أن منذ سرييليل وبني ألحان، من قريحته من يتدفق بما
الخامسة يف وهو له موسيقية قطعة أول نظم حتى موسيقيٍّا رعايته توىل قد أبوه كان
حتى األوروبية العواصم شهرته وغطت الثامنة، يف وهو سيمفونية أول وألف عمره، من



ضفاف بال إسالم

جاء النمساوي؛ البالط به سمع واآلن حاشيته. موسيقيي أحد وجعله روما بابا استقدمه
وكلمة والشهرة الضجة تسبقه جاء الوقت، ذلك من العالم يف املوسيقى عاصمة فيينا إىل
كما سرييليل كان عمره. من العرشينات يف وأصبح كرب قد كان الذي املعجزة» «الطفل
منصبه يحتل هو ليبقى لنفوذه؛ ويُخضعه الجديد القادم هذا «يحتوي» أن قرر قد قلت
بموزار. ترحيبًا اإلمرباطور أمام ليُعَزف خصيًصا ألفه «مارش» له جهز ولهذا الرفيع؛

وحيا موزار، دخل ملناصب، وال للربوتوكالت وزنًا مقيم غري ضاحًكا، صاخبًا، وطفًال،
ما اإلمرباطور: سأله انتهى وحني موزار، أمام املارش بعزف بنفسه قام الذي اإلمرباطور
فقال بالتأكيد، قال: عزفه؟ أتستطيع اإلمرباطور: سأله وحينئٍذ ا، ِجدٍّ جميل فأجاب: رأيك؟
العزف؛ لنسخة بي حاجة ال موزار: فقال واعزفه، العزف نسخة خذ إذن، اإلمرباطور:

رأيس. يف اآلن هنا موجود هو حفظتُه، فقد
إذا فرق، أي ولكن، اللحن نفس سرييليل، مارش ليعزف البيانو إىل موزار وجلس
قليًال املقام هذا رفعنا لو أننا أعتقد ولكني لسرييليل: لإلمرباطور، يقول يعزف وهو به
سرييليل وقال فيه، يكن لم بما اللحن نطق العزف يف ومستمرٍّا «مينور»، «املاجور» وجعلنا
خالل من يعزف الذي هو هللا وأن السماء، من لتوه قادم اللحن وكأن أحسست لنفسه:

الشاب. ذلك
وتتنفس تتنفس كما املوسيقى تطلق قدرها، تعرف ال موهبة الرصاع؛ يبدأ وهنا

سرييليل. رأسها وعىل باإلمرباطور، املحيطة املوسيقية البريوقراطية وبني موسيقى،
ويكادون البريوقراطية ويعرتض الرقص؛ فيُدخل األوبرا قواعد فن موزار سيحطم
فيجارو»؛ «زواج ن يلحِّ له. وتحمس رآه اإلمرباطور أن لوال العرض إيقاف يف ينجحون
أن باعتبار باشمئزاز لها تنظر أوروبا كل يف األرستقراطية كانت فرنسية مرسحية وهي
أوبرا وتُعرض سياسية، معاني لها إن عنها وتقول ملًكا، أو أمريًا وليس «حالق» بطلها
هذا موهبة عن سرييليل يتساءل الوقت وطوال ساحق، بنجاح فينسيا يف فيجارو زواج
يقني عن ويعرف بعمق، يتذوقها منه، أكثر املوسيقى يحب إنه جاءت، أين من اإلنسان،
املوهبة تعطي كيف قائًال: هللا ويناجي يفعله، ما يعرف ال الذي «املجنون» هذا يفعله ما
حرمه الذي باهلل ويكفر بك. وأومن أعبدك الذي منها أنا وتحرمني يعبدك ال الذي هو له
الشخصية، حياته يف يتدخل فيبدأ الصاعق؛ كالنجم صاعد ماٍض موزار ولكن املوهبة.
أوبراته أرسار ويكشف خلسة، بيته يزور وتجعله بأخباره، تأتيه خادمة عليه ويدس
موسيقاه يعشق وهو كله هذا ويفعل أمامه، املصاعب تلو املصاعب ويضع للبالط، املمثلة

أحد. يعشقها ال كما
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ال العاديني الناس إن مرة: شو برنارد قالها كلمة تذكرُت األجزاء تلك أشاهد وأنا
ممكن والجد العمل بكثرة أنهم متصورون فهم ذكي؛ إنسان حرضة يف وجودهم يرعبهم
لنفسه يقول إنسان فكل غني؛ رجل حرضة يف يوجدوا أن يرعبهم وال الذكاء، يعوضوا أن
إنسان حرضة يف وجودهم فهو ا حقٍّ يرعبهم الذي ا أمَّ غنيٍّا، يكون أن يوًما أستطيع إني
إنها الشاق، والعمل واالجتهاد بالجد تأتي وال تُكتَسب وال تُخَلق ال املوهبة أن ذلك موهوب؛
بأن إال قهرها تستطيع ال فإنك كانت فإذا تكون، ال أو تكون أن ا إمَّ هللا، عند من نفحة
«التيمة» أعجبتني ولقد أيًضا. شديد بخبث سرييليل فعله ما بالضبط وهذا صاحبها، تقتل
أن بعد موزار والد َ تُويفِّ فقد شديًدا؛ إعجابًا موزار بها ليقتل املرسحية مؤلف أثارها التي
حزنًا والده عىل موزار وحزن رعايته. إىل بحاجة يعد ولم وتزوج عنه، استغنى قد وجده
وتقتله يجرعها الفاسدة النبيذ بقنينات له يرسل سرييليل كان يرتنح وهو يرتنح، جعله
طلب نفسه) سرييليل هو (ربما متنكًرا رسوًال له أرسل عليه يجهز لكي ولكنه ثقيل، ببطء

العطاء. له يجزل بأن ووعده هام لشخص جنائزيٍّا لحنًا منه
يغوص كان وغاص فيه انهمك وكلما الجنائزي، اللحن يف العمل يف موزار فانهمك
أباه كأن أو القرب من يناديه الذي أباه أصبح املوت وكأن املوت، فكرة يف وأعمق أعمق
املوت فكرة به استبدت وقد إال هكذا شبابه يف يموت ال واإلنسان يناديه، املوت أصبح
عشقه قد موزار كان الجنائزي، اللحن وبانتهاء الحياة. فكرة من إليه أحب أصبحت حتى
األدبية أوساطنا يف رأيت ما كثرة من ولكنها غريبة، قصة نهايته. بعد مات أن لدرجة
وأرباعهم املوهوبني أنصاف من املوهبة صاحب عىل فالحقد أبًدا؛ غريبة أجدها ال والعربية
ولكنه العربية بالدنا يف فقط موجوًدا ليس يشء وهو العلقم، وطعم الجحيم لفح له حقد

والفنانون. الفن ُوِجد أن منذ موجود
أن استطاعت شيفر بيرت اإلنجليزي املرسحي الكاتب عبقرية أن األمر يف ما كل
أكرب يف األوىل الجائزة حاز أن غرابة ال معجًزا فنيٍّا عمًال وتجسدها «التيمة» هذه تلتقط
يعيش شيوعي أنه مع الفيلم، ملخرج إحداها أوسكار، جوائز أربع أمريكي؛ عاملي مهرجان

تشيكوسلوفاكيا. يف
واملوهبة طائفي، أو مذهبي تحيز كل إلينا طريقه يف يهشمه العظيم الفن ولكن
املوت، لها يتمنَّْون عليها، الحاقدون حتى املذهبيون، أعداؤها حتى يقدِّرها العظيمة

التقديس. درجة إىل يقدِّرونها ولكنهم قتلها، يف ينجحون وأحيانًا
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سأكتبقصتها حتًام

قليلة أيام خالَل أحداثُها وقعْت فقد ا؛ ِجدٍّ وقريبة ا ِجدٍّ حديثة قصة قصة؛ أكتب أن أريد
يزول. أن الصعب من بهمٍّ جميًعا قلوبنا وأثقلت وشاهدناها عرفناها مضت،

والقمر تزوم، الريح بكانت تبدأ التي القصص قراءة عن كففُت ألنني حديثة؛ قصة
يشكو إنسان عن تحدثني قصص قراءة عن كففُت … والشتاء الصيف بني والدنيا محاًقا،

الهدف. انعدام أو الوحدة أو الظلم
أطفال؛ ليقرأها أطفال من تُكتَب وكأنما الطفولية الخيال قصص قراءة عن كففت
أي ومن خيال، أي من بكثري فاعلية أكثر أصبح ونعيشه وأمامنا بنا يدور ما ألن كففت

التاريخ. يف عنها قرأنا كوارث أية ومن مصطنع، رعب
يتأرجح الذي «هاملت» أو «أوديب» تراجيديا تكون أو الخنساء، شعر يكون ماذا
يحدث بما يُقاَرن ال وتجاربها بخيالها البرشية كتبته ما كل يكون؟! ال أو يكون أن بني

العالم. ويف حولنا من الساحة وعىل بل اآلن، واقعنا يف أمامنا
ورجال مخطوبة، وطائرات وقنابل عرب، وفتيان دول، رؤساء أبطالها قصٌة فهي
تعصف ورجال مجنون، أخرق وعبث بطوالت، قصص بجبنهم. مخنوقني فماتوا جبنوا
املحروسة جحورهم يف ُمْحتَِمني عناتري عرب ورؤساء وعقولهم، بأفئدتهم األوضاع
واالقتتال. باالغتيال األوامر يصدرون وجبن إجرام بكل وهم باملرتزقة. وُمحاطني بالدبابات
كربى ودولة واالجتثاث، بالرتويع وتعيش وباملذابح، املذابح عىل قامت عنرصية دولة قصة
عاَلم قصة وقيمها. سلوكها يف الصغار حدود أدنى إىل صغرى وثروتها، مساحتها يف
ر تَفجَّ ثُمَّ الشعوب، أعظم يوم ذات بها فأصبح السماء من رساالت أعظم جاءته عربي
وال إنسانه ويلتهم العظيمة رسالته ينهش أن يحاول أسود شيطان األرض باطن من له

الضمري. واجتثاث وبالجشع بالسوء ارٍة أمَّ مريضٍة نفٍس سوى له يبقى
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قصتها. … قصة أكتب أن أريد
فراغ. ويف فراغ من حديث مجردة، قصة ليست ولكنها

نحياه. الذي الجحيم وخلفية قلب يف ودارْت حدثْت قصة إنها
أو منعه يستطيعون ال بقَدر وحتفهم مصريهم، إىل يُساقون وكأنما كلهم وأبطالها

مساره. تحويل حتى أو دفعه

… عرب فتية ثالثة
صباح كلَّ الزيتون زيت أبوه فيها يحتيس قريٍة يف — يقول حيث — ُولِد أحدهم
طائرة يف ُمَجنَْدًال — الفتى — هو ومات والبقاء. العمر وطول والقدرة الصحة ليكتسب
أنهم إال حول وال لهم ذنب ال الذين ركابها كل — وقتل — يقتل أن ينوي كان مرصية

مرصية. طائرة ركاب
ال عربًا، ونبقى ُكنَّا عربًا الثالثة، يلتقي مرة ألول أثينا، يف قاباله اللذان وزمياله
وضياع، وسذاجة براءة بكل وإنما مهمتهم، يعرفون ال حتى بل البعض، بعضهم يعرف
أبطاًال، تكونوا لكي … والقضية فلسطني تنقذوا لكي خسيس: «قائد» من األمر تلقوا
التعليمات. ونفذوا اللدود، املرصي العدو طائرة واخطفوا والقنابل املسدسات هذه خذوا
وهل أبرياء، مدنيني ركاب بقتل فلسطني إنقاذ عالقة ما ليناقش أحدهم يتوقف لم
التي مثل معادية طائرة هي أجانب، وركابًا مرصيني فالحني تُِقلُّ التي املرصية الطائرة
ومدن قرى وتمسح دكٍّا، دكٍّا البقاع وتدك يوم، كلَّ بريوت فوق الصوت حاجز تخرق

هوادة. أو رحمة ذرِة أيِّ بال اللبناني الجنوب
وقد الخالص، يريد عربي شاب فهو قائده؛ أو نفسه، ليناقش أحدهم يتوقف لم أبًدا،

لها. حد ال القيادة تلك يف وثقته قيادته، اتباع يف الخالص أن أقنعوه
يف الفلسطينيون كان وهل له: سيقولون كانوا فإنهم تردد أو تشكك قد كان فإذا
والنساء األطفال من كانوا أم العسكريني من وشاتيال وصابرا قاسم وكفر ياسني دير

واألجنة. األشالء البارزات البطون املبقورات
نكون؛ أن يجب وهكذا سفاكون، إرهابيون وأعداؤنا بإرهاب، إرهابًا نحارب إننا
دهاة يرددها التي الحقيقة عن غافلني والعرض، األرض ونسرتد وننترص، لنهزمه،
منطق دام وما عدوه، منطق يتبنى أن اإلنسان عىل يشء أخطر أن من أنفسهم الصهيونية
يريد الذي هو العدو أن ناسني نَُرد، أن بُدَّ ال فهكذا واإلرهاب، والذبح اإلبادة هو عدوه
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يُْرِهب ولكي اإلرهاب، توقف لو الكيان ويموت اإلرهاب، عىل قائم فكيانه هذا؛ بالضبط
مصلحته فمن ولهذا نحن؛ بها نقوم التي اإلرهابية الحوادث بعض عىل يعتمد أن عليه

هو. الكبري إرهابه يف ليَْسَدر نحن الصغري إرهابنا يستمر أن القصوى
و… عرب، معظمهم وركابها مرصية، طائرة تلك ولكن

السالم ضدنا، والسالم للسالم، القضية تقود مرص إن الخطري: الحكيم القائد فيجيب
الكامب، إىل الطريق نفس إنه و٣٣٨، و٢٤٢ وصدام وحسني ومبارك عرفات طريقة عىل
لضاعت نجحوا فلو الطريق، هذا قطع نريد فنحن ذبًحا، الركاب فاذبحوا الخيانة، وإىل

هذا؟! أترَضْون القضية، ضاعت القضية،
يف املرتقب اللقاء وإىل والقنابل، البنادق هاِت سيدي، يا وأمرك يرَضْون، ال وبالطبع

أثينا.
من ِلفافة يحمل أن لقاء ألًفا كذا عليه عرضوا أرزقي، يوناني الثاني، املجهول البطل

تماًما. بجوارها رابضة أخرى طائرة إىل عربية طائرة
إىل عربي من محتوياتها، كان مهما ِلفافة تنتقل أن هو، يهمه ماذا كادح، يوناني
له يضمن املال من مبلًغا سيقبض طاملا عربي، إىل املوساد من يهودي من حتى أو عربي،
بأرواحهم سيدفعون يونانيٍّا عرش ثالثة الطائرة يف أن علم ولو سنني، لعدة املريح العيش
ويُِصمُّ يُْعِمي الحب مثلما ولكن تردد، قد كان ربما املريحة، السنوات هذه ثمن وأطفالهم

ها. ويُِصمُّ الضمائر، خاصة يُْعِمي، أيًضا فاملال
والعالم العربي، العالم متناِقضات كل َجْعبتها يف حاملة الطائرة، ترتحل وهكذا
لتكمل فلبينيات، وخادمات فلبينيني، وحتى ويونانيني، وأمريكان، وإرسائيليني عربًا عامة،

املأساة.
الُكتَّاب إخواننا يدبجها مقاالت من والفلسطينية العربية القضية تتحول وهكذا
والتصورات، التحليالت وآالف الكلمات من املاليني مئات تستهلك مقاالت العرب؛ واملفكرون
من املجاري هذه كل نفذت حية، كائنات وتصبح تتحول والترصيحات، الخطب ومئات
االستنكار وأصبح بًرشا، الخطب وأصبحت الداخلية، كياناتها إىل والتصورات الكتابات
إىل والحرية والعدل الحق سبيل يف رهيب كفاح من القضية وأصبحت ومسدًسا، قنبلًة
امليسء، بذنب الربيء الشخص نأخذ أن وهي أال برش، قلب بها يحفل قد مما قيم أبشع
ذرة إنسان أي قلب يف يصبح ال عينيه، وأمام وجهه يف بالسالح ويُقتَل األعزل يواَجه وأن
هي إنما صورها، أحط يف العمياء الكراهية هي إنما إنسانية، أو شهامة أو بطولة من

مقدسة. قضية لحل وسيلة اإلجرام إىل يتحول حني البرشي الكائن
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مخطوفة. الطائرة كانت عني غمضة يف
أنواع أبشع وأرَسْوا تماًما، املوقف عىل سيطروا قد الثالثة املغاوير األبطال وكان
يحس الذي الطائرة بقائد بالك فما األمن، موظفي قلب يف وحتى الركاب، قلوب يف الرعب

واألضخم؟! األكرب باملسئولية
والزمان، املكان عن بعيًدا املكتب، هذا إىل يجلس أن إنسان أي عىل السهل من

الطائرة. داخل حدث الذي هذا عن ويتحدث تام، أمان يف أنه إىل الخاطر مسرتيح
مستحيل!

ركابها قلوب يسقط تصادفه هوائي مطب أي أو عادية، لطائرة جناح رفة أي إن
عمياء، برشية حيوانات وأمر اختطاف، أمر واألمر بالك فما شجاعتهم، بلغت مهما جميًعا،
معلقون والركاب والطائرة واملصري، والطائرة الركاب عىل استولت فتاكة، أسلحة أيديها يف

واألرض. السماء بني
لو خاصة املباغت، فاملوقف املواقف؛ كل يف الطريقة بنفس يترصفون ال البرش إن
العادية بترصفاته لها عالقة ال بطريقة يترصف يجعله الشخص حياة صميم يتهدد كان
وَمن أخرق، جبان إىل يتحول قد والخائف جبانًا، ينقلب قد فالشجاع صفاته؛ حتى أو

مذعور. صغري فأر عن األمر يتمخض بطل أنه املفروُض
عن تماًما بعيًدا اآلن، نستعيدها ونحن — الصورة بني هائل فارق فهناك وهكذا

حدوثها. لحظة الصورة وبني — حدوثها
الجميع. تفكري ُشلَّ فجأة،

وسيطروا الطائرة احتلوا الذين السفاحون هم يفكرون أصبحوا الذين الوحيدون
قاتًال. رعبًا داخلهم يف يعانون كانوا اآلخرون هم هؤالء أن أعتقد بل عليها،

يدوية قنابل ثالث فأمامه مدحت؛ األمن رجل بطولة تتجىل الجو هذا مثل ويف وهنا،
دام وما واجبه، يؤدي أن قرر هذا ومع مسدسات، فوهات وثالث الركاب، وإىل إليه مصوبة
مسدًسا، ويخرج سفره، جواز بإخراج وليتظاهر فليرضب، اإلرهاب، يقاوم أن واجبه

بعناية. مصوبة مفاجئة طلقات بثالث العملية قائد به يُرِدي ا، معدٍّ
أرًضا. بمسدساتهم وألَقْوا االستسالم آثروا فقد آخر؛ ترصف لهم كان زمالءه ولكن
وحكمة القدر، سخرية من أليس بالنفس، النجاة يف والرغبة الروح حالوة دفعتهم هكذا
زمياله هلك بينما اآلن، يعيش الذي هو واجبه وأدى بشجاعة ترصف الذي أن املوىل،
دائًما فالبقاء الحياة؛ قانون إنها أقدار، سخرية ليست إنها واالستسالم. السالمة آثرا اللذان
العيش وأكل واستكانة باستخفاء وليس بالشجاعة هو الحياة عىل والحرص لألشجع،
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العرب؛ فرسان أشجع — عنه هللا ريض — الوليد بن خالد كان العمر. يطول وبالجبن
العدو. ويموت ويعيش، عدوه، فيهزم شجاًعا يدخلها كان فقد حرب يف أبًدا يُمت لم ولهذا
حالة ففي حدثت؛ التي الفاجعة عن كربى مسئوليته أن فأعتقد الطائرة، قائد ا أمَّ
يطيع أن الشجعان أشجع كان لو حتى عليه أن إنسان، مائة عن فيها مسئول هو كتلك
ووضعت بها، كلفوا كالتي بمهمة تقوم أن قررت أنت فإذا تماًما، املجرمني هؤالء أمر
أبسط فمن فيها، وأنت الطائرة تفجر أن اللحظة حانت إذا ونويَت، كفك، عىل رأسك
فيها ا مستعدٍّ نفسية حالة يف يكون ألنه عمياء؛ طاعة كهذا إنسانًا تُطيع أن الذكاء مبادئ

يشء. وبكل يشء بأي يقامر لكي
الهواء، من إطاراتها ويفرغ الطائرة بنزين ويفرغ يراوغ أن الكابتن قرار كان ولهذا
حدد أنه هذا فمعنى أكثر؛ للخطر الركاب حياة عرَّض ألنه خاطئًا؛ قراًرا رأيي يف كان
فاليتا مطار أرض فوق وأرقدها وطائرته، نفسه كسح أي الطريان، وقدرة التهوية، قدرة

قوة! وال لها حول ال
ليبيا إىل التوجه عىل املختطفون يرغمه أن خائًفا كان إنه بقوله هذا هو فرس وقد
املتهم كان إذا — املعقول من فليس تماًما، قارص تفسري وهو الطائرة. يفجرون حيث
يف املختطفون يفجرها أن أوىل باب فمن أرضها؛ عىل الطائرة تفجري تقبل أن — ليبيا هو
ومصلحة مصلحته من كان لقد الصحيح، هو العكس التفجري. نيتهم يف كان إذا مالطة،
ليبيا مسئولية املسئولية تصبح حيث طرابلس إىل جميًعا يتوجهوا أن والطائرة الركاب
مأساة عن املسئولية مرص ل تحمِّ العاملية اإلعالمية الدوائر أن من اآلن حادث هو مما بدًال

الطائرة.
وأنا الخطأ. التفكري هذا إىل به أدت االرتباك من بحالة أُصيب الكابتن أن رأيي ومن
غريي كان كيف وال كنت كيف أعرف ولست ألومه، ال — هذا مكتبي فوق مجلس من —

املوقف؟! هذا يف ُوضع لو يترصف
خارج من بقوات بالتدخل مطالبته هو الكابتن ارتكبه الذي الثاني األكرب الخطأ
منقذ ال انهيار شبه يعاني كان أنه عىل تدل بطريقة هذا يف وإلحاحه املوقف، تنقذ الطائرة
حساب عىل سيكون خارجي تدخل أي أن تماًما يعلم أنه مع خارجية، بقوة إال منه له
األخطاء؛ من سلسلة له، وكنتيجة الخطأ هذا تبع وقد شخصيٍّا. هو حسابه وعىل ركابه
إن بحيث الطائرة، داخل الوضع صورة يف القائد بالغ التدخل، عىل التحريض سبيل ففي
وكان املوقف، تقدير سوء إىل مرص يف العسكرية القيادة دفعت ذكرتها التي املعلومات

بالتدخل. القرار
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إىل الطائرة ومحارصة املخدِّرة، الغازات إدخال منها للتدخل، علمية طرق وهناك
الهجوم ا أمَّ والحني، الحني بني الركاب أحد يقتلون كانوا لو حتى مختطفيها إنهاك درجة
ُكنْهه! يعرفون ال خطًرا يواجهون وهم اآلخرين هم أبطالها أشجع ما صاعقة، بفرقة
مركزي أمن قوة وكأنهم الطائرة عىل هجموا بحيث واإلعداد، والتجِربة الُعود ُخْرض ولكنهم
قلعة اقتحام وحدها، بالقوة واالقتحام الدخان. وقنابل بالتفجري لفضمظاهرة طريقها يف
األبرياء. الرهائن شك أدنى بال ضحيته يكون سوف مسلحون، عليها يسيطر محصنة،

أكتبها: أن أريد التي القصة هذا بعد وبقيت
… شادية قصة
املضيفات. كبرية

أسأل أن وأريد الطائرة. إىل تعود ثُمَّ املطار إىل رسالة لتبلغ رساحها أطلقوا التي تلك
بجلدها تنفد أن تقبل كله، العالم يف ولكن العربية والبالد مرص يف ال وفتاة، امرأة كم
مبنى إىل تصل أن بعد تقبل، والقتل، للموت األكيد شبه واالحتمال الخاطفني حصار من
الرعب حيث إىل تعود أن فيه رجعة ال وبقرار إرادتها، وبمطلق تقرر أن سالم، يف املطار

واملوت؟!
أنفسهم يلغموا أن يقبلون الذين والرجال الفتيات بطولة رأيي يف يفوق موقف إنه
ومناضلون، مناضالت والرجال الفتيات هؤالء أن ذلك العدو؛ وقوات معسكرات ليفجروا
الثورية. القتالية املهمات قبيل من كهذا عمل يُعترب بحيث نضالية ثورية تربية وتربَّْوا

حركة، أو حزب إىل منضمة تكن ولم ثورية، تكن ولم مقاتلة، تكن فلم شادية، ا أمَّ
حني علينا جاء وقد مضيفة، تعمل ا، ِجدٍّ عادية مرصية فتاة كانت فدائية، تكن ولم
واملغامرات السفر تهوى فتاة كمضيفة، العمل تقبل التي الفتاة أن نعترب ُكنَّا الدهر من
شخصية الواجب لحظة يف لها تتبدى هذا فيهن نعتقد ُكنَّا ممن واحدة هي وها الشخصية،
وتقبل الرجل، من حتى تماسًكا أكثر تصبح الخطر لحظات يف التي املرصية واملرأة الفتاة
البساطة، بمنتهى … فعلت وقد املحقق، املوت ينتظرها حيث إىل بقدميها وتعود التحدي،
بناتنا موقف ذهنها إىل يتداعى أن دون تسيل، دمعة أو جفن، ارتعاشة دون تردد، ودون
بالصوت و«يفقعن» رصصار، رؤية من يرتعشن الالتي ومرسحياتنا السينمائية أفالمنا يف

لص. وجود يف شكهن لدى
يف مراهقة وليست ناضجة للزفاف، تستعد عروس حقيقية، مرصية فتاة هي ها
أن إرادتها بمطلق تقبل — والثالثني الثالثة يف هي إذ — العرشين أو عرشة السادسة

تردد. أو َوَجل دون املطار أرض عىل القابع الجحيم إىل تذهب
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هذا؟! فعلت ملاذا
تنكص، أن وخجلها قطعته، الذي وبالوعد الرشف، وبكلمة بالواجب، اإلحساس إنه
إىل فاستحالوا الجد؛ لحظة يف األمن موظفي بعض من هربت التي األحاسيس هذه نفس

الطائرة! من وإلقائهم الجرحى، وجر الخاطفني، ملساعدة أداة
الرجال! بعض لعار يا

النساء! بعض لشجاعة ويا
بواجبه، يحس — امرأة أو رجل — إنسان الشجاعة امرأًة، أو رجًال ليست فالشجاعة

فعله. يف يرتدد وال
فتاة تجاه ككاتب واجبي ألؤدي شجاعتها؛ ساعتها، أملك وليتني قصتها، سأكتب
تجاه واجبها وأدت صبية، تزال ال بعُد وهي تغادرها أن فأبت السويس مدينتها ُرضبت
املرأة يعتربون يزالون ال ملن أرضبه واحد َمثَل إال هي وإن حياتها. يف لحظة آخر إىل الوطن
وتُقام واملنازل، الحرملكات يف كالعار تُحتَجز، أن املحتم من وعيبًا، وخطيئة وعورة حرمة
الرجال. عالم يف الفتنة وإشاعة والتربج للتبذل ميالة «بطبيعتها» ألنها األسوار؛ حولها
برعونة ترصف معظمه رجايل عالم يف «البطولة» أشاعت التي املرأة هذه عن تقولون ماذا

وجبن؟! وتخاذل
األطفال واختناقات البرش واستغاثات والحرائق الدخان وقنابل الرصاص بني من
مأساة، فوق ومأساة حياة، فوق وأرسة بأكملها، وحياة جثة، فوقها جثة املكومة، والجثث
نظرية قضية تعد لم فهي تماًما؛ الحقيقية صورتها يف العربية القضية لنا تتبدى
أن يف الداخل يف وأعوانهم الخارج يف أعداؤنا نجح وإنما وطن، أو استقالل ومطالبات
عىل حربًا يقلبونها ِحَدة، عىل عربي مواطن كل داخل يف يتمدد داخليٍّا رسطانًا يقلبوها
فلسطينيٍّا الفلسطيني يعد فلم شبابنا؛ يف عليا قيمة لكل وإهداًرا أنفسنا، من أنفسنا
وعربي مرشق وعربي عمار، أبي أو نضال أبي فلسطيني أصبح ولكنه عربيٍّا، والعربي
العرب أقامها وجهنم الظالم، يف وطعنًا ورعديدة جبانة ومخابرات منبوذًا ومرصيٍّا مغرب،
مرص ثورة أي مرص»؛ «ثورة أجل من املرصيني، مرص أجل من وبالذات العرب، أجل من
أو دروز أو أمل حركة أو عربية ثورة أي الفلسطينيني؛ وتبيد والعرب املرصيني تقتل
بال وتبيد وتنسف تتقاتل، الوسائل بأخس الطرق، قطاع من عصابات إىل تحولت شيعة

تمييز. أو صواب أو عقل أي
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الطائرة؛ ُحطام صور أخرى؛ مرة الجثث صورة معي فشاِهدوا تصدقوا لم وإذا
ذلك شاِهدوا نفوسهم. والخارج الداخل يف العدو خرَّب عرب به قام الذي الهول وصور

واألشالء! والبرش الصلب من الُحطام
وشاِهدوا البطلة، أم أنا تقول وهي املطار يف البيضاء، بمالبسها شادية أم شاِهدوا
مذعورة فرئان مجموعة نهشته أسد جريح، أسد رقدة راقًدا باملستشفى مرقده يف مدحت

التاريخ. يف جبان عمل بأحط قامت
… القضية إليه آلت ما لتدركوا ذلك كل شاِهدوا

من وأبطال النساء من بطالت ففينا املأساة، ورغم يشء كل رغم أنه أيًضا ولتدركوا
إرسائيل بضاعة فهو اإلرهاب ا أمَّ وننترص، نحارب أن عىل الكاملة القدرة وفينا بل الرجال،

تنا. ُعدَّ هي لوجه وجًها جاعة الشُّ والحرب تها، وُعدَّ
الُحطام. ذلك َجيًِّدا وتذكروا القضية، ُحطام شاِهدوا

إرسائيل. يا لِك وهنيئًا
بها. وتؤمن القرصنة بدأت الذي ريغان مسرت يا لك وهنيئًا

… كذا وابن كذا وابن كذا وأبو كذا أبو يا لك وهنيئًا
… مرص يا أنِت ا أمَّ

… األحرار الفلسطينيون أيها أنتم ا أمَّ
… لها حول ال ضحية راحوا الذين األبرياء أيها أنتم ا أمَّ

العزاء. فلكم
يُهمل. وال يُمهل وتعاىل سبحانه فاهلل

ببعيد. سيناء، يف إرسائيل يحرسون أمريكيٍّا جنديٍّا ٢٥٠ مرصع حادث وما
األرض. عىل إلهية عدالة هناك الناس، أيها ولكن شماتة، ال اللهم

السماء. عدالة مع األرض عىل إلهية عدالة هناك أن أقسم
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واألنامل، األصابع إىل بالرأس ما وينتقل أحتشد أخرى مرة أكتب، أن فعًال أريد ألني أكتب
نعمة؟ أهي نقمة؟ أهي لعنة؟ أهي معنى، لها مجسدة أشياءَ إىل «النغمشات» وتستحيل
أنا قائد يحطِّمه؟ كيف العالم يف اد حدَّ يعرف ال حديد من بطوق عنقي يحيط قدر أهو
نوعه يف أبًدا أحد يسترشني لم محدد أبد إىل الرساح ُمطَلق غري العينني مغمض َمُقود أم

تحديده. أو اتجاهه أو
ملاذا، يعرف حتى أين، إىل يعرف حتى خطوة يتحرك أن رافًضا املنتصف يف وقف

ببعده. بالبصرية ولو يُبرص، حتى للرؤية مجال هناك كان إن يرى حتى
اكتب. –

بكاتب؟ أنا ما قال:
اكتب. –

بكاتب؟ أنا ما قال:
تتمرد. ال –

سؤال. إال هو إن بمتمرد، أنا ما قال:
تمرد. أيًضا السؤال –

يُغَفر. ال وخطأ معصية الكتابة تصبح تمرًُّدا، السؤال يصبح حني قال:
واكتب. سمِّ –

الرَِّحيِم﴾. الرَّْحَمِن ِهللا ﴿ِبْسِم قال:
َقِديٌر﴾. ءٍ َيشْ ُكلِّ َعَىل َوُهَو اْلُمْلُك ِبيَِدِه الَِّذي ﴿تَبَاَرَك

وسكت.
اقرأ. –
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بقارئ؟ أنا ما قال:
اقرأ. –

بقارئ؟ أنا ما قال:
الَِّذي * اْألَْكَرُم َوَربَُّك ْ اْقَرأ * َعَلٍق ِمْن اْإلِنَْساَن َخَلَق * َخَلَق الَِّذي َربَِّك ِباْسِم ْ ﴿اْقَرأ –

يَْعَلْم﴾. َلْم َما اْإلِنَْساَن َعلََّم * ِباْلَقَلِم َعلََّم
فأبنَْيَ والسماء األرض عىل األمانة ُعِرضت وقد أمانة، الكتابة العظيم، هللا صدق قال:

أمانة! من أخطرها وما أتعسه! ما اإلنسان. وَحملها يَْحِمْلنَها أن

إىل بجنون تهفو أو ترشب، أو تأكل أن تشتاق أنت مثلما أكتب، أن مشتاق فعًال ولكنني
األنفاس مكتوم الوقت أطول تظل أن وأردت نفسك وعاندت املاء يف غطست إذا النَفس أخذ

هواء! شهقة أول صدرك وتدخل فجأًة املختنق الرأس ترفع أن أحىل ما املاء، تحت
حد إىل بينهما يَُحول يشء وكل القارئ، للقارئ مشتاق الكاتب والقارئ ثالثة شهور
يكتب، أن أوًَّال عليه أن مشكلته األول يقرأ، أن إال عليه ما الثاني بينهما، يَُحول يشء ال أن
أجل من أو هنا، أنا للعالم يقول أو املنقوشة، الباسمة صورته الناس لرُيِي ال يكتب وأن
يكتب أن بُدَّ ال ال، كالم، أي بكالم، — إلهي! يا — يوم كل يوم، كلَّ القارئ يطالع أن
املواطن يمسك أن عناءَ يستحق شيئًا ليضع طيبة، كلمة للناس ليسوق شمعة، لييضء

ناجع. دواء أو نافع يشء عن فيها ليفتِّش بالصحيفة
اإلنسان. يكتب أن — تَرْون كما — الدنيا يف يشء أسهل أن الحقيقة

اإلنسان. يكتب أن تعرفون، بُدَّ ال كما الدنيا يف يشء وأصعب
لها تدور بمرحلة يمر صغر أم كرب ومواطننا والكبري، الصغري ووطننا وبالدنا

حديد. من مصنوعة كانت ولو الرءوس
ربما ويعرفونه الناس منه يشكو مما لتشكو تكتب أن مفروًضا ليس ككاتب وأنت

منك. أعمق
يعرف اإلنسان يعود ال بحيث بانتقاداتك العينني لتحارص تكتب أن مفروًضا وليس

أين؟ وإىل أين من
يسمونه الذي النوع ذلك لكنه تفكري، أي أو فكر أي وليس تفكر، ألنك تكتب ال أنت

القائد. الفكر أو امليضء، الفكر
يفتح أن إال عليه ما بحيث الشمس، وضوح واضًحا ويراه الحل، وجد الذي الفكر

للناس.
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… هناك الحل يكن لم فإذا
املفتاح ذلك تملك كنَت لو حتى — بحيث وتعقدت، استُغلقت قد األمور كانت وإذا
من بها ما فقدت أو استُغِلق، ما فتح عىل قادرًة تَُعد لم كلمتك — الفعال السحري الواحد

سحر.
تسكت! أن إذن الحل

تفكر؛ تظل أن — أبَيَْت أم شئَت — بُدَّ فال الحل، هو ليس السكوت أن الكارثة ولكن
البرت. استَحقَّ َف توقَّ وإذا ، أَرضَّ تعطََّل إذا تفكري، عضو فأنت

الذي مكان، وكل والرب، البحر يف العمل، يف الشارع، يف القارئ ليعذرني هذا أيكفي
ُمصاَدر؟ أو ممنوع أنت وهل أنت؟ وأين تكتب؟ ال ملاذا يسأل:

الغليل! تشفي إجابة وذكرته سبق ما أيكفي
أعتقد. ال

مقتنع. غري شخصيٍّا فأنا
قلم يكفي وال جميًعا علينا يُخيِّم الذي هو وأشمل وأخطر أكرب شيئًا هناك أن بُدَّ ال
فَحنانَيُْكم وجوده، بعدم أو بوجوده تقنعنا أن مجتمعة األقالم كل تكفي ال بل واحد،
بعِض عند كنت وإذا الظن، بي تُِسيئوا فال ظنكم حسن كل عند أكن لم إذا أرجوكم،

معني. يشء — ذاك وقتنا يف — هذا أن تعتقدوا فال ظنكم ُحْسن
بطل! وأي أنت، وِهللا بطٌل املواطن؛ صديقي يا

وتقتل الكمني عند أو الوَغى ساحة إىل وتذهب التصويب تجيد أن البطولة ليست
تصادفه. عدوٍّ أوَل

الصغرى. البطولة هو رأيي يف هذا
الطويلة، املسافات سباحة تجيد أو املانش تعرب أن ليس حتى الكربى البطولُة

البحر. أنت تغرق أن الكربى البطولُة
صاخبها. األمواج عايل بحر هذه مرحلتنا يف وبالدنا

األرض. سطح عىل ما وكل واألشياء والزرع الناس يبتلع أن يريد وكأنما بحر
املعجزة؛ نصنع البشاعة، وشديد معنًى وبال فوضويٍّا يبدو الذي هذا بوجودنا ولكنَّا،

فعًال. البحر نغرق
نَغرق. ال نحن ال،

النون». «بضم نُغِرق نحن
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عزيزٍة أشياءَ يف ونفرط كرامتنا، الرشاش ويصيب ثيابنا، وتُمزَّق أجسادنا، تُجَرح
ِقيًَما. يها نسمِّ ُكنَّا وغاليٍة

والبحور. واملستنقعات والربك الحفر يف ليغوص ليعيش، «البطل»؛ كفاح ولكنه
ما تصلح وأنت بطٌل الدهر، أصلحه ما تخرب وأنت العزيز، مواطني يا أنت بطٌل

بطًال. تعيش زلت ال الحالني أي عىل وأنت بطٌل الدهر، خرَّبه
… تعزيًة أو لك نفاًقا هذا أقول وال

التعازي؛ عن غنًى ويف واملوت، الحياة تحدد لحظة يف ألنك النفاق عن غنًى يف فأنت
نعشك. وراء رْي السَّ يريدون الذين أو السائرون املنافقون هم املَعزِّين أن تعرف ألنك

تفهمني. أنك تماًما أنا متأكد
تفهمني. أنك متأكد ولكني «الالوندي»، ب وكأنما أتكلم، أني برغم

أفهمك. بفوضاك، فأنا،
القوانني، ماليني عن وينتج بل أفهمك، وجود، قانوَن لنفسه يخرتع راح وقد ِمنَّا بكلٍّ

نتفق. عليه كالنا ويحكمك، يحكمني واحد قانون للغرابة! ويا
أمت. لم مثلك وأنا

يجب. وكما تريد كما تعيش ال مثيل وأنت
البطل. وأنت وأنا

وأزمات. تجارب من به مررنا بما ومر األرض سطح عىل عاش شعب ِمن ما أن إيلَّ يُخيَّل
البطالسة. عرص أو املماليك عرص خذ

… عرص أي خذ
نبقى. هللا شاء ما إىل وسنظل باقني، زلنا وال واجتزناه جاوزناه كيف واقرأ

ألُِثريَ وال فهُمه، علينا أو عيلَّ استعىص سياسيٍّا وضًعا ألرشح أكتب ال املرة هذه أنا
مشكلة. عىل أثور أو مشكلة

نفيس. ألونِس أكتب الحقيقة يف أنا
معي. الونسة يريد َمن وأونس

وتشجعني، عني، ف تخفِّ صادقة، حنان طبطبة به وأحسُّ يل، يُكتَب أن أريد كما أكتب
أمامي. أبوابه انفتحت األقل عىل أو يل، املستقبل بها أرى أكسجني جرعة تنشقني تطمئنني،
فما يل، فليغفرها أو نيتي، عىل سبحانه هللا فليحاسبني بالنوايا، العربة دامت وما

الطريق! عىل ذنوبًا الحسنة النيات تكون ما أكثر
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شيئًا ويعني املرحلة، نتاجات أحد والتعبري النظام؟ «إيه» األكرب: ابني سألني باألمس
سيحدث؟ ماذا قولك: من دقًة أكثر

اضطربْت. فقد بالسؤال؛ ُفوِجئُت وكأنما
مساء. صباَح همي ليس السؤال وكأن

نظام. هناك يكون أن قلت:
أدري. لست بني يا أقول: أو أعتذر وكأني أفعل، كنت أقولها وأنا أيًضا ولكني

نسمة؟ يا الحل هو ما الخمس: السنوات ذات ابنتي سألُت وأمس،
«إيه»؟ حل تحاورني: وهي الشقية قالت

حل؟ أي الحل. يعني قلت:
تعرف و«عايز» املسألة عارف «مش» فأنت مسألة، حل يبقى الحل بتأنيب: قالت

دي؟!» اللخبطة «إيه الحل!
أو حله، نريد ماذا نعرف أن بُدَّ ال الحل، هو ما نعرف لكي فعًال نسمة، يا شكًرا
وحبيبتي عزيزتي يا — لكي املسألة؛ «رأس» نعرف أن بُدَّ ال نسمة يا الريايض بالتعبري

نحلها. —
حلها، يف وماضون نحلها فنحن هذا ومع املسألة، وال الرأس نعرف نكن لم فإذا

املعجزة؟! يشبه ما هذا يَُعد أََال ونكتب، ونوجد، نفعل، وببطولة
أن هي نحدثها، أن بُدَّ ال ولكنَّا التاريخ، يف أبًدا تحدث لم والتي األكرب، املعجزة بل

املسألة. رأَس نعرفها ال ملسألٍة حلنا خالل من نعرف
األصل. هو وما النظام هو ما نعرف فقط حينذاك ابنتي، ويا بني يا أجل

بكم. وإحسايس بي إحساسكم يكفي ولكن تفهمانني، ال قد
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