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تقديم

سنوات. ثالث من أكثر عمره مرشوع هذا
تُطاردني. تزال ال لآلن وهي تُطاردني، ظلَّت الفكرة

بُدَّ ال أني محًضا إحساًسا أُحسُّ إليه تَصري وما حياتُنا إليه صارت ما رأيُت وكلما
مستقلة؛ حيثيات هيئة وعىل متقطِّعة، فرتات عىل كتبتُه الذي الكتاب ذلك للناس أُخرج أن
يف فقر إىل ية املؤدِّ األفكار يف الفقر أو الفقر، وفكر الفكر فقر ظاهرة الظاهرة، تلك أنَّ ذلك
دواليك. وهكذا فكري، فقر إىل بدوره يُؤدِّي حني واإلنتاج الحياة يف والفقر واإلنتاج، الحياة
بشكل وحلمي األكرب، حياتنا حلم وأصبح دخلناها التي امُلفَرغة الجهنمية الدائرة تلك
أخطبوطية فكرة وشاهد، وامتداد ذراع ألف لها الفكرة تلك منها. نخرج أن خاص، ثابت
من مخبوء برئ عن ف تتكشَّ منها ظاهرة كل بل كلها، بتالبيبها اإلمساك الصعب من تماًما
بأكمله عمًرا اإلنسان يقيض أن املمكن من بحيث والنتائج، واملالبسات واألسباب الظواهر

كلها. بها اإلحاطة إىل يصل وال
إنما والتصورات، والحقائق واالنطباعات املذكِّرات (املحطات) تلك أُقدِّم فحني ولهذا
أمر ولكنها اآلن، إىل به اإلحاطة يمكن ال بما اإلحاطة تماًما، وشاق صعب يشء عىل أُقِدم
هم ومن لحياتنا الخارجي التهديد كان فإذا به، يقوم أن ما إلنساٍن بُدَّ وال ومحتَّم واجب
وهو الداخل؛ من فينا يَنخر أصعب آخر تهديًدا فإن وتكنولوجيا، ودهاءً علًما عنَّا متقدمون
املوجودات من وأنواع أشكال يف لنا تنكَّر وقد رؤيتُه تماًما الصعب من ألن أصعب تهديد

به. تنكر أقداسنا أقدس حتى واملوروثات،
فقط ليس التشخيص أن الطب يف تعلَّمنا ولقد للتشخيص، ُمحاَولة إال إذن هي إن
بالدقة تعرف حني الشعوب إن إذ تلك؛ حالتنا يف نفسه العالج هو ولكنه العالج، أرباع ثالثة
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الحياة، فيها ركَّبتها التي النفس عن الدفاع وبغريزة وبالسليقة بالتلقاء فإنها مشاكلها
إنها مشاكل، ليست وهي بالك فما مشاكلها، من أدركته ما أوتوماتيكيٍّا نفسها عن تَنفُض
وما األيام، لنا تُضمره وما بأنفسنا وعينا يف هائلة قفزة إدراكها مجرد ماحقة، أخطار

… اآلخرون لنا يضمره
ع نترسَّ أو نُرسع وال الخطر، ذلك تُشكِّل التي الكبرية الدائرة نرسم أن إذن فلنُحاول
وضوًحا أكثر ستكون ننتهي، حني الرؤية، فإن ِحَدة، عىل الدائرة من جزء كل عىل الحكم يف

بكثري.
نستعني. وباهلل

إدريس يوسف دكتور
١٩٨٤ أغسطس القاهرة،
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األول الفصل

الفكر وفقر الفقر فكر

والفقرات األحاديث كثريًا ورأيت وقرأت سمعت كلما عيلَّ، يلحُّ الخاطر وهذ طويلة مدة «منذ
أقول: األزمات من كثري يل واتَّضح الجرائد قرأت وكلما فقر، فكر هذا لنفيس: أقول واملقاالت

الفكر.» فقر هو هذا
هبوط أعني وال فقط، االحتياج شدة أعني ال الفقر أقول وحني ، معنيَّ فكر له فالفقر
املادي الفقر ولكن األخرى، البالد يف مثيله من أقلَّ مستًوى إىل ملجتمع املادي املستوى
فقرية ثرائهم يف ف الترصُّ يف طريقتهم ولكن الحال، ميسوري ألناس يكون قد الحقيقي
البرش، أوضاع من وضع إنه فقط، اقتصاديٍّا وضًعا ليس الفقر إنَّ الفقر. يكون ما غاية
واحتياج أكثر فقر إىل تؤدِّي أفكار بفقر، ويُفكِّر بفقر، اإلنسان فيه ف يترصَّ عام، وضع
أيًضا. الخيال ويُصيب العقول ويصيب االقتصاد مرضيُصيب هو آخر بمعنًى أكثر، للغري
مساكن، أزمة لحمة، أزمة يشء؛ كل عىل نطلقها أزمة، بكلمة دائًما مغرمون ونحن
كلمة ذكر عن تماًما نمتنع أن هو هنا أريده والذي مواصالت، أزمة قصة، أزمة ثقة، أزمة
الحقيقية فالكلمة اختناقات؛ أو اختناًقا يها ونُسمِّ أنفسنا عىل ونضحك نتأدب أو أزمة،
أن أعتقد فإنني األزمة، كلمة محل أحَللناها وإذا فقر، كلمة هي نستعملها أن بُدَّ ال التي
وفقر مساكن، وفقر لحمة، فقر قلنا فلو الحل؛ نصف تساوي بطريقة تتَّضح الصورة
والتشخيص التسمية لكانت كتابة، وفقر صحافة، وفقر سينما، وفقر مرسح، وفقر ثقة،
وأساًسا أوًَّال هو إنما املادي، الِغنى ليس والِغنى الِغنى، عكس هو بالضبط هنا الفقر أدق.
والنفس الطوى، عىل تبيت حتى أو تَقتات كانت لو حتى غنية الغنية النفس النفس، ِغنى
عرف وال كتابًا يوًما يَمتلك لم الذي املليونري ذلك املاليني. تملك كانت لو حتى فقرية الفقرية
ويَرشب الكباب يأكل أن الحياة يف متعه كلُّ والذي موسيقى، امبو» الدح «السح أغاني إال
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الفيديو كاسيتات ليشرتي ويعود معناه، يعرف ال وهو الحج الحشيشويُزاول أو الويسكي
غنيٍّا؟! أيَُعدُّ كهذا، مليونري األيام؛ هذه سينما أفالم أو تماًما) (الثقافية-الجنسية

الروحي ثراءهم ولكن بصعوبة، يَعيشون فقراء أعرف إني الفقري، يكون ماذا إذن
كربى عمارات صاحب مليونريًا رجًال أعرف حولهم. َمن ويُمتِّعوا يستمتعوا أن لهم يُتيح
عربة يَشرتي حتى أو زكاة أو رضائب يدفع أن فكَّر ما وعمره ذكرت كما يعيش حني يف
كولدير بثالجة يوم ذات فوجئُت والذي عنده، يعمل الذي السفرجي وأعرف إسعاف.
عليه هللا فتَح املليونري أن وظننُت املليونري، يمتلكها التي العمارة بجوار موجودة للرشب
فيها يَكثُر منطقة العمارة بها توجد التي فاملنطقة الناس؛ وإسعاد الخري لفعل نفسه وفتح
نقية مياه رشب ثالجة توجد أن أروع وما خانق، قائظ بجو وتتمتَّع والسائرون العمال
بجنيهاته السفرجي أقامها قد الثالجة أن فوجئت أني غري القيظ! هذا وسط باردة عذبة
الشاب، ابنه مات املليونري)، لدى مرتبه ليسمن (وطبًعا األفراح يف الطهي من يَكسبها التي
الطيب الرجل ولكن الباب، ُروحه عىل وأغلق نواًحا الدنيا ملأل غنيٍّ لرجٍل هذا حدث ولو
الثالجة هذه فأقام ا، ِجدٍّ إنسانية ا، ِجدٍّ غريبة بطريقة ابنه ذكر يُحيي أن أحب السفرجي

ابنه. لروح ووهبها
هذا؟ من أعظم ِغنًى أرأيتم
الفقري؟ وَمن املليونري من

«أزمة» هناك ليس رأيي ويف الخارق، املادي الجشع شكل أحيانًا تأخذ حالة إذن الفقر
تَُعدُّ اآلن أصبحت وهي — طة متوسِّ مرصية أرسة كل إنَّ اللحمة؛ إىل جشع هناك لحمة،
ويقلُّ الطلب يكثر وهكذا لحمة، الطعام قوام كان إذا إال أكلت أنها تحسُّ ال — باملاليني
تكون أن بُدَّ ال َقق الشُّ يشء؛ كل هذا عىل وِقس الجزارون، املليونريات ويتكون العرض،
يَُحلَّ أن ُممكن سكن وأزمة ونوم، وسفرة صالون حجرة األقل؛ عىل حجرات ثالث من
من وكثرٍي املوبيليا غالء مشكلة معها ويَُحلَّ وحجرة، صالة الشقة نموذُج األقل عىل نصَفها

املنزل. احتياجات
يَطحن الذي الحقيقي املادي الفقر وجه دائًما، اآلخر الوجه وهناك للفقر، وجه هذا
ال أمر وهو رهيبة، بكثرة وموجود متواِفر هلل والحمد وهو تماًما، الغنية النفوس حتى
ِمن الفقراء فقر فوق بالذات األيام هذه يف نُعاني أننا ح أوضِّ أن أحببت وإنما عليه، خالف
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شديد جشع نتيجة الِغنى يكون أن إال الحدوث نادر أمر وهو أيًضا، األغنياء بعض َفقر
يغتني. أن بعد حتى اإلنسان يُصاحب مسعور

وأخطرها أشدها فقًرا أكثر وُمعتَقدات فقرية، أفكاًرا النهاية يف يُفرز بنوَعيه الفقر هذا
فهم إىل والغوغائيني التفكري مدَّعي من كثري يلجأ أن الفقر، يف حورصاملواطنون وقد تماًما،
وهي الخالص، باعتباره الخانقة األزمة يف املحصورين ألولئك يُلقنونه للدين، تماًما خاطئ
فقر أزمة هناك تكن لم لو العامة عند صًدى لها تجد أو تزدهر أن يمكن كان ما أفكار
الحكم، ملشاكل حتى متطرفًة حلوًال تَحمل دائًما أنها األفكار هذه من األخطر بل طاحن،
كان لو يقول: وجهه هللا كرم عيل واإلمام مثله. إنسانية وال الفقر حدة حادة متطرفة حلوًال
والرجل الرجل. فلنَقتُل فقراء دمنا ما فيقولون: املتطرفون هؤالء ا أمَّ لقتلته. رجًال الفقر

الذهبي. كالشيخ فاضًال عامًلا كان لو حتى رجل أي هو هنا
يناقش فاضل إسالميٍّ داعيٍة إىل أستمع التليفزيون يف ُمتتابعة حلقات لثالث ظللت لقد
الكريم، القرآن آيات من آليات مجالرشحه يف العربية اللغة والحرفيف والفعل االسم قضية
والفعل واالسم الحرف ملعنى والرشح اإلعراب آيات روعة من الَوجُد شملهم قد والناس
النازية جيوش تجتاُحه فيه لبنان كان الذي الوقت يف هذا ويَحُدث الجملة، من ومواقعها
وشيوخهم ونسائهم املسلمني أطفال أرواح وتَنتِزع املسلمني بيوت وتدكُّ وتقصف الجديدة
عالم أو الياء؛ أو األلف لحرف رشحه وقع عىل ُمستِمُعوه يهتزُّ الجليل والعالم ورجالهم،
والرباكني، الزالزل تفعله ما هول املسكني الجمهور ويُرى أمريكا من أفالًما لنا يستورد آخر
األرضية الكرة وأن ولص، وكاذب فاسق وألنه يَرَعِو، لم اإلنسان ألن يحدث هذا كلُّ ويقول

شعاًعا. ودنياهم الناس أجساد لُرتسل تنفجر سوف زمنية ُقنبلة سوى ليست
عرض قد املذكور العالم كان ولو وبالرَّهبة، بالخوف تتلظى القلب مخلوعة والجماهري
الشياطني تُحدثه الذي للهول أجانب مراسلون أَخذَها التي تليفزيوننا أفالم بعض فقط
البرشالزنادقة صنع أخرىمن جهنم ألرانا لبنان يف املسلمنيفقط بيوت يف الفتاكة واألسلحة
املسكني جمهوره مشاعر يُجنِّد أن والستطاع خاص، بشكٍل املسلمني وأعداء البرشية أعداء
سبحانه هللا لقول تطبيًقا الحادث؛ هذا «مقاومة» ول وألمتهم، لهم يَحدث بما «للوعي»
عن «تُغيبوهم» ل واملادية الروحية أزمتهم فرصة لتَنتهزوا وليس ﴿َوَقاِتلُوُهْم﴾، وتعاىل:
إنَّ واإليمان. وهللا للدين الشخصية تفسرياتكم زعم تحت و«تخدروهم» بأعدائهم الوعي
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وليس بأعدائهم الوعي عن يُغيبهم من وليس الدين يف إخوته عن يدافع من هو الحق املؤمن
وبعيًدا املقطم يف للَمغارات يلجئون كانوا القدامى فاملتصوفون الهواء»؛ «عىل يتصوَّف من
ليجعل الهواء» «عىل يتصوَّف من ا أمَّ الذاتي، ولخالصهم أوًَّال، ألنفسهم ليتأملوا الناس عن
صياغة يف وبرباعته قوله بمعسول إعجابًا اليسار وذات اليمني ذات رءوسهم يهزُّون الناس
عن يخدعنا — الناس أيها — إنما بتمثيله، ترغيبهم أو إرهابهم يف وروعته تشبيهاته
يُناقشون ظلُّوا بيزنطة، أهل فعله ما معنا يفعل إنه بنا، يُحيط الذي املاحق الخطر حقيقة
يَتجاَدلون كانوا الذي املكان وحتى املدينة اقتَحموا حتى بهم يُحيطون وأعداؤهم املنطق

آخرهم. عن وقتلوهم فيه
بني الفرق ويُدرك يَعَي لكي وبالحواس بالعقل اإلنسان وتعاىل سبحانه هللا زوَّد لقد
األصدقاء وبني األعداء وبني الحرام، وبني الحالل وبني املسموم، والطعام الجيد الطعام
وهلوَسِة حياتنا، ألمور كامل إهماٍل من مساء صباح أمامنا يحدث الذي وهذا الدين، وأهل
الفقر كونه من ذكرُت ما إىل بنا ويعود خطري، خطري يشء النحو هذا عىل الحنيف دينِنا

وروحي. مادي حقيقي فقر عن املتولِّد للفكر الحقيقي

واألفعال األقوال يف الفقر (1)

التي اللجان قرارات أُراجع ما فكثريًا عام، فقر إنه وحَدهم، بالدعاة ا خاصٍّ الفقر وليس
أُالحظه الذي الغريب واليشء كثرية، وهي املؤتمرات قرارات عىل أمر ما كثريًا ، وتنفضُّ تَنعِقد
قوانني يف التخبُّط هذا من آخذه واحد ودليل للمشاكل، الحلول ابتكار يف الشديد الفقر هو
آخر، بقرار يُعدَّل صدوره وبعد مدروس، غري يَصُدر فالقرار والرضائب؛ الجمارك كقوانني
املثيلة النُّظم وعىل الواقع عىل اطِّالعه وفقر القرار ُمعدِّ صرب لفراغ راجعة الدراسة وقلَّة
بفكرة لنا يخرج أن فقط، واحد مجرد واحد، يَستَِطع ألم آخر: مثل السابقة. والحاالت
أنحاء بقية إىل صيد دون تركه من ش يتوحَّ الذي العايل السد سمك بها نُحِرض أن نستطيع

والربوتني. اللحمة أزمة من كثريًا لنَُحلَّ القطر
وزير يل ذَكر الذي والنقل، والسوزوكي الخاصة السيارات من الرهيب العدد هذا
قطارات من ٪٧٠ فإن ضابط، أيِّ بال النقل عربات السترياد نتيجة أنه سابق اقتصاد
مطبات إىل ل تتحوَّ والطُّرق يتآَكل الرهيبة العربات تحت واألسفلت تَعمل، ال البضاعة

وتراب.
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الفكر وفقر الفقر فكر

بالطبع والنتيجة مدروس، غري أو مدروس حلٍّ أيُّ لها يوجد ال مرص يف أزمة كل
الفقر وهذا نفسها، األزمات هذه إن بل أزمات، إىل تؤدِّي واألزمة فقر، إىل يؤدِّي الفقر أن

الفقر. ازدياد إىل بالرضورة تؤدِّي فقرية قرارات إىل النهاية يف يان يؤدِّ الفكري،

الفن؟ فقر عن وماذا (2)

يدخل من وأظن الفن، فقر عن نتكلم أن أيًضا بُدَّ فال الفكر فقر عن نتكلم ُكنَّا وإذا
ليست أنها يجد تُقدَّم التي «الفن» من العيِّنات عىل ويتفرج لدينا السينما ودور مسارحنا
قد القراء من كثريًا وألن الفني»، «الفقر إنتاج يَجدها ولكنه فقراء»، «فن يقولون كما
يملئونها الذين ا، ِجدٍّ «الفقراء» ا، ِجدٍّ «الكسيبة» للُمتفرِّجني العرض لدور الذهاب عن وا كفُّ
املدن أبناء بصلة، الطبيعة إىل يمتُّ ما كلِّ عن وخروجهم أدبهم وقلَّة حهم وتبجُّ ببذاءاتهم
بفضل ويُصِبحون يَكِسبون بدءوا الذين أُسطواتها، من امَلصفوعني حاراتها، يف امَلهروسني
األسفل، نصفهم تُخاطب بأفالم يَطغون وهم معلِّمني وِهجرتها» العاملة األيدي «فقر
عن منقولة إعالناتها معك أستعرض أن يل واسمح وأغان، دبورهم، تُخاطب ومرسحيات
سيدي»، يا «سيدي كاسيت يف «البنجاوي» عزام الشعبي الفنان كربى: يومية صحيفة
حنون وبس أعرف)، ال مطربة أو مطرب (اسم العربي وطبلة السوهاجي الوفا أبو والفنان
عرص ويف عالم يا الفضاء الفضاء»، «صوت إنتاج أنه حك والضَّ أعرف، ال بس حنون أو

قرصني. الدبور يامه وأغنية دبوس مصطفى الشعبي والفنان الفضاء،
بدوره يُؤدِّي ُمتخلًِّفا فكًرا يولِّد الفقر أن ُمطَلق وتأكيد الفن، وفقر الفقر لفن مظاهرة

أكثر. فقٍر إىل
فكر إىل يؤدي فقريًا فنٍّا وتستقبل بدورها تُنتج فقرية أرواح إىل يُؤدي الفقري الفن وإنَّ

حقيقي. مادي

وفقًرا. استهالًكا نموت أن ا وإمَّ نُنتج أن ا إمَّ أصبََحت األساسية مشكلتنا ألن كله هذا أقول
نُناقش كي الفقري وفكرنا الفكري فقرنا عند طويًال نتوقف أن لنا بُدَّ ال كان ولهذا

هللا. بإذن القادم األسبوع وإىل األزمة، من املحتَّم الخروج
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الثاني الفصل

الفكر أحداثبريوتوفقر

أخذت قد كالفتوَّة دولة التاريخ، يف حدث خروج أغرب عن بريوت يف املوقف ينجيلَ أن إىل
النساء تقتل أعظم، فتوَّة إىل ُمستندًة العالم من ومسمع مرأى عىل رهينة عربية عاصمًة
والعرب الغاشمة امُلجرمة بالقوة وهكذا العالم، وتُرهب الرجال املقاتلني لُرتِهب واألطفال
ل تتدخَّ هذا من وأكثر بل يحدث، اإلجباري الخروج هو ها قوة. وال لهم حول ال أجمعون
حكومة ولتَفك أخرى لدولة الديني الرتكيب من تُغريِّ واالكتساح الغزو وبقوة أجنبية دولة
من ومسمع مرأى عىل وأيًضا عرقية، عنرصية دويالت منها لتصنع … علمانية ودولة

كلها. اإلجرامية اللعبة يف الجناح امَلهيض اإلسالمي العالم من وبالذات العالم،
فقر عن — القراء وَعدُت كما — موضوعنا مناقشة نكمل إذن املوقف ينجيل أن إىل
أيًضا ليس لبنان يف الحادث وكأن ُمنفصالن، موضوعان هما وكأنَّما الفقر، وفكر الفكر

الفكر. وفقر الفقر فكر بعينِه ليس لبنان من موقفنا وكأن فقر، وفكر فكر فقر
يُقتَلون األطفال كان وإذا لنا، والحادث لبنان يف الحادث بني انفصال ال أبًدا الواقع
فتًكا أشد سقيمًة أفكاًرا يَرضعون العربي العالم يف األطفال فإن النساء؛ وكذلك لبنان يف
أن وكما وكرامًة. وجسًدا روًحا مقتوالت العربي عاملنا يف والنساء العنقودية، القنابل من
أجَمَعت قد العالم أنحاء كل يف كلها األقالم كانت وإذا واحدًة. أيًضا فاملعركة واحد، الواقع
«لفراغ» محتمة نتيجة إنه فراغ؛ من يأت لم امَلوِقف فهذا العربي، املوقف استنكار عىل
أن بُدَّ ال أشياء واملوقف والفعل فاإلرادة العربية؛ اإلرادة انعدام وبالتايل العربي، العقل
العقل كان وإذا يعمل ذهٌن هناك يكن لم فإذا للذهن، هائل وإعمال وتفكري فكرة عن تنبع
األفكار دائرة كانت إذا الفردي، املستقبل وضمان الغرائز سدِّ يف التفكري من إال خوى قد
حوَل ما إال يرى العربية البالد من غريها يف أو مرص يف املواطن يعد لم حتى ضاَقت قد

عدوه. يُقاوم أو يُقاتل أن بل عدوَّه، يرى أن منه نطلب فكيف مبارشًة، أقدامه وأمام



الفقر وفكر الفكر فقر

رصيًحا أكون فسوف الحايل، العربي الشاب أو الحايل امُلواطن بلوم أبدأ لن هنا وأنا
وأنبتَت خلقت التي الجذور تلك املشكلة، جذور وأُناقش يَغضب، َمن وليَغضب ا، ِجدٍّ

مدى. آخر إىل والعربية املرصية التفكري ودائرة العقل يف وأثَّرت اليوم، مواطن
العربي. والعالم ملرص بالنسبة االستقالل عرص بداية إىل تمتدُّ لألسف الجذور

االستقالل بعد ما فرتة أن حظها حسن من إن الهند عن سابق مقال يف قلت وكما
الذي املؤتمر حزب إن بحيث االستقالل؛ قبل ما لفرتة وديمقراطيٍّا طبيعيٍّا امتداًدا كانت
فبعد العالم، دول أرقى يف بها املعمول الديمقراطية القواعد بكل االستقالل معركة قاد
الديمقراطية عىل تَقيض الهند، يف عسكرية غري أو عسكرية دكتاتورية تنشأ لم االستقالل
تفكري أي وإنما الفرد، يَعتنِقها مبادئ أي فقط وليس التفكري وتُقاوم عنوًة الحكم وتأخذ
يف السلطة عىل يَستويل الذي الغاشم بالحكم اإلشادة يف التفكري عدا ما باله عىل يَخطر

بلده.
خواص من خاصية الفكر إنَّ بالديمقراطية؟ الفكر عالقة وما بعضهم يتساءل وقد
التفكري مزاَولة بني كبريًا فارًقا هناك ولكنَّ صحيح، وهذا الظروف، كل يف يُزاولونها البرش
عىل الذكاء بني الفارق نفس الجماعي، املستوى عىل التفكري ومزاولة الفردي، املستوى عىل
وفكر الفكر فقر عن أتحدث حني وأنا الجماعي. املستوى عىل والذكاء الفردي املستوى
املارة حتى — الجماعة إن الجماعة. مستوى عىل الذي ذلك بالذات بهما أعني الفقر،
يف الفرد تفكري مستوى من بكثري أقل وتفكري سلوك العادة يف يسوُدهم — الشارع يف
إىل يصل أن يُمكن ال نضج ومهما لينضج، طويًال وقتًا يأخذ الجماعة عقل أن ذلك عزلته؛

الفرد. عقل نضج مستوى
الوسيلة أخرى ومرة الصوت بملء وأقول الوحيدة، الوسيلة هي والديمقراطية

والترصف. السلوك عىل وبالتايل التفكري، عىل الجماعي العقل لتدريب الوحيدة
جماعة أن واضحة فكرة تُعطيك القاهرة شوارع يف املرور لفوىض واحدة ونظرة
وردود أفعال كلها محضة، غوغائية جماعة ُهواة، أم محرتفني أكانوا سواء «السائقني»
الناتج الجماعة سلوك من نوع أيًضا إنه األطفال، عند إال تجدها ال وأنانية ِصبيانية، أفعال
عيني قذًى برادع إال — كاألطفال تماًما — النظام إىل يرتد ال متخلِّف جماعي فكر عن
ليَتبع يَخاف أن إىل حاجة يف ليس الناضج الحر اإلنسان أن حني يف حبس، أو وغرامة
الناتج الناضج السلوك هو وهذا عليه، اآلخرين بحق منه إيمانًا القانون يتبع إنه القانون،

ناضج. فكر عن
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الفكر وفقر بريوت أحداث

أو حكومات أيدي عن ا إمَّ العربية البالد معظم استقالل انبثق موضوعنا: إىل ونعود
واالنضباط للحكم. كوسيلة العسكري االنضباط إىل تلجأ أو عسكرية، انقالبات أو قيادات
الديمقراطي الحكم أن حني يف تناقش، ثُمَّ أوًَّال ذ تنفِّ أن بُدَّ ال أنك عىل ينص العسكري
يتمُّ ال والتنفيذ التنفيذ، يتمَّ أن قبل رأيه ويُبدي أوًَّال يناقش أن بُدَّ ال اإلنسان أن عىل ينصُّ
رشط تُنفذ وأن األغلبية لرأي تخضع أن األقلية وعىل األصوات، بأخذ يتم وإنما اعتباًطا،
الرأي يكون أن يمكن أنه باعتبار وقٍت، أي يف املرفوض رأيها إبداء يف بحقها تَحتفظ أن
عن الدفاع يف الرأي صاحب وَحقُّ صوابًا. األغلبية عليه تُجمع رأي كل فليس الصواب،
ولم نزلت حني األغلبية رفضها السماوية الرساالت فكل حتمية؛ مسألة به والتبشري رأيه

والرساالت. الرأي أصحاب من شاقٍّ نضاٍل بعد إال إليها تتغريَّ
والحكومات الحكم من أنواًعا لنشهد العربية بالدنا يف االستقالل فرتة جاءت إذن
اإلرسائييل ذلك رأي عىل نقٍد من شئَت ما آخر عربي بلد أي تَنقد أن لك تُحلُّ فهي غريبة،
وأقول: أبيب تلِّ من ميدان أوسع يف أقف أن أستطيع أنا عربي: مواطن عىل يتيه قال الذي
ميادين من ميدان أوسع يف أقف أن أستطيع أيًضا وأنا العربي: له فقال بيجني. يسقط

بيجني. يَسُقط وأقول: بلدي
االستقالل عرص صاحبت التي الشمولية الحكومات لتربير أسباب من قيل ومهما
للرأي حرية أيَّ وأن والصهيونية، االستعمار ملقاومة نَحتاط أن ومنها العربية، البالد يف
الحقوق سلب يف امُلضِحك املنطق ذلك وكل الشعب، «تضليل» ل األعداء سيستغلها تُمنَح
الحكومات لتلك تَغِفر أن يُمكن ال فهي أسباب ِمن قيل مهما الشعب ألفراد الديمقراطية
االستعمار ضدَّ معارك يف وقاَدتنا بل االستقالل، بعد حكمتنا أنها فصحيح فعلت؛ ما
وليست نَخوضمعركة، أن املشكلة ليست اآلن، لنا واضًحا أصبح كما ولكن، والصهيونية،
أن هو املعارك، كسب من وأهم بل املعارك، خوض من فأهم نَكسبها؛ أن حتى املشكلة
التي واليابان أيًضا، قويٍّا منتًرصا، أو منهزًما منها، ويَخرج قويٍّا املعركة الشعب يدخل
والتطوير الصناعة معركة يف هو ها قويٍّا، كان إنسانها ألنَّ مهزومة، الحرب من خرَجت
نَنهزم، أو نَنتِرص أن ا مهمٍّ يكن لم عسكريٍّا. هَزموه الذين أعدائه عىل يَنتِرص التكنولوجي
سلوكه؛ ونُضج تفكريه وسالمة مواطننا قوة ونُنمي نُحافظ أن وأبًدا دائًما ا مهمٍّ كان
دولة كل أن رغم منَكرة، «هزيمة» حالة يف كله العربي عاَلمنا أمامنا، هي ها فالنتيجة

ضعيف». إنسانها ولكن املال، من «وفائض واقتصاد كيان لها وكلها مستقلة،
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فرنسا من احتالل حالة يف وهي األمة، هذه كانت لقد مهزومة. الجماعية وإرادتها
االستقالل. عهد يف هي مما بكثرٍي أقوى وإنجلرتا

ويل ويا يَديها، يف كله التفكري زمام وأخذت االستقالل بعد ما حكومات إذن جاءت
وال تفكر ال فالحكومات التفكري؛ حكوماتُه احتَكرت إذا كله العالم وحتى العربي العالم
تقهر التي بأدواتها تفكر فقط، ومخربيها أمنها بقوات تفكِّر وهي تُفكِّر، أن تستطيع
تَفعل ولم جهاز، سوى ليست حكومة، أي فالحكومة، املواطنني؛ مجموعة أو املواطن بها
َمن أمن بالضبط أو أمنها، عىل للمحافظة وسيلة استعماله إال الجهاز بذلك العربية بالدنا
أن باعتبار هلل، يف هلل التفكري يُعادي كان فإنه جاهًال، الغالب يف كان وألنه السلطة، بيده
الذي التفكري حتى بل عليه، للتآُمر تفكري هو أو ضده موجًها يكون أن بُدَّ ال تفكري أي
عليه نُطِلق أن نستطيع حقيقي حزب عربي بلد أي يف يوجد وال أنصاره. عىل حرَّمه معه،
كمدرسة وتفكري، وتخطيط تدبري كوسيلة األحزاب، ولكن كثريون، تابعون هناك حزبًا،
الديمقراطية املمارسة فيها يتعلم غريه، وحقوق حقوقه فيها يتعلَّم الشاب املواطن يَدُخلها
غريه، آراء إىل يستمع وكيف ذلك، رأيه يُبدي وكيف رأي له يكون كيف فيها يتعلم ة، الحقَّ
العربية بالدنا يف موجود وغري حادث وغري وارد غري كله هذا يقتنع؛ وكيف يُقنع وكيف

قاطبة.
يَملكون كهؤالء أناس من بقيَّة فيها توجد تزال ال العربية بالدنا بعض كانت وإذا
لألسف هم إنما االستقالل، ملرحلة نتاًجا ليسوا لألسف فهم التفكري، مزاولة عىل القدرة
من نوع بمزاولة لنا ويسمح االستعمار فيها يَحُكمنا كان التي للفرتة نتاج أخرى، مرة

التفكري. وحرية الديمقراطية
بادئة العربي، الوطن أنحاء يف تقوم التي الوطنية الثورات يف مفروًضا كان وقد
بقيامها يَقوم وأن مدى آخر إىل الديمقراطية رقعة من ع لتُوسِّ الثورة تقوم أن بمرص،
وكيف والغد اليوم مرص يف رأيه مرصي مواطن كلُّ فيه يَطرح واألفكار، للتفكري كبري عيد
وتَزدِهر جديدة، وأحزاب واتجاهات مدارس الطرح خالل من وتتشكَّل تكون، أن يجب
امللك اتخذها دكتاتورية إجراءات عىل ا ردٍّ قامت الثورة أن باعتبار الديمقراطية الحركة
وليس للشعب، الديمقراطية الحقوق لرد ثورًة تكون أن مفروًضا وكان األقلية، وأحزاب

الديمقراطية. الشعب حقوق كل لسلِب ثورًة وكان حدث كما
وهكذا حظنا كان فهكذا «لو»؛ فخ يف نقع وال فات، ما عىل نَتباكى ال هنا ونحن
ديمقراطية ثورة منها انتظرنا مايو يف التصحيح حركة حَدثَت حني وحتى ثورتنا، كانت
مقدار ظلَّ ولكن أحدثتها، يوليو ٢٣ ثورة أن املؤكد من التي االجتماعية الثورة بعد
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الفكر وفقر بريوت أحداث

جعَلت التي أكتوبر وأحداث سبتمرب قرارات كانت حتى يتناَقص الديمقراطية طاقتها
الدولة. رئيس مرص تاريخ يف مرة ألول يَغتال مرص شباب بعض

بعد ما حكومات لدى وبادئًة الناس، لدى الفقر، وفكر الفكر فقر مأساة إنها
عودة. ولنا بالذات، االستقالل
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الثالث الفصل

بالنوايا املؤامرة

واملحلية العربية الصحافة يف قرأت ولقد تُرى، ال بحيث الوضوح من األشياء تكون أحيانًا
هذا أيكون أتساءل: جعلتني درجة إىل لبنان يف يحدث ما عىل العويل من ا كمٍّ والعاملية
كثيفة بطبقة حدث ما يُغطِّي أن به املقصود «الكاموفالج» من آخر نوًعا نفسه العويل

املوقف؟ حقيقة معه نرى أن نستطيع ال دخان من
استعدَّت بالعكس إرسائيل أبًدا، إرسائيل تُخِفها لم مسألة لبنان لغزو االستعداد فأوًَّال:
إن إذ هذا؛ يف جادة وإرسائيل الجليل)، يف (السالم للعملية اسًما ووَضعت بل تماًما، لها
إذ مكان؛ أي يف عدوان أي من إرسائييل أي حماية هو اإلرسائيلية، الطريقة عىل السالم
بأكملها. منطقة أو بأكمله شعب إبادة الوسيلة كانت لو حتى املتميِّز، األعىل الجنس هو
الواليات ذلك يف بما كله العالم يَعرفها كان مسألة لبنان لغزو واإلعداد االستعداد ثانيًا:
ولقد أيًضا. الحرب عملية يف الكامل والرشيك السالم عملية يف الكامل الرشيك املتحدة،
حليفتَنا أصبحت قد أنها تعني السالم يف الكاملة مشاركتها أن الناس بعض صدَّق
موقفها عن تتزحزح لم أبًدا أنها حني يف إلرسائيل، حليفة هي الذي بالقدر أيًضا نحن
ولو نجحنا أننا يعتقدون من وواهمون مًعا، والحرب السالم يف إلرسائيل كامل كرشيك
أفيقوا، الواهمون أيها يا أمريكا. قلب يف إرسائيل موضع زحزحة يف واحد ملِّيمرت بنسبة
أعالم رافعًة عليها، ومعتًدى شة ومتوحِّ ُمعتديًة إرسائيل بني املقدس غري الحلف هذا إن
عابر، غرام أو هزٍل مسألة ليست املتحدة، الواليات وبني االستسالم، رايات أو النرص
تَنفِصم لن أبًدا زواج إرسائيل، ويهودية أمريكا بروتستانية رغم كاثوليكي زواج إنها
أمريكا وعىل ترضب أن إرسائيل فعىل األسلوب؛ اختلف وإن واحد بينهما والهدف ُعراه،
ساذًجا عدوٍّا باعتباره إنما العرب، واحد، والعدو واحدة، فاملصالح وتَِعد؛ تُهدِهد أن
والوفاق، بالوفاء «الجيجولو» هذا له فليتظاهر الويفَّ املحبَّ أمريكا يف يرى يزال ال



الفقر وفكر الفكر فقر

عن الدفاع يف خرافيًة مساهمًة يُساهمون ويَجعلُهم العرب أعصاب سرُييح هذا دام ما
االنتشار لُقوات دة املوحَّ األمريكية االسرتاتيجية ضمن «السوفييت!» ضد الخليج!» «أمن
إرسائيل من العربية األمة عىل يَحدث أن الحقيقي للُعدوان يُتاح كي والبطيء الرسيع
أو أرض فيه تُحتلُّ ال حقيقي عدوان األوسط)، الرشق منطقة داخل من (أي بالذات
هو عظيم عربي شعب الجذور ومن فيه يُجتَث وإنما برتول، آبار عىل فيه يُستوىل
تخاف إرسائيل إن إذ الشعبية؛ جذورها من القضية تُستأَصل حتى الفلسطيني، الشعب
قضيتَه أبًدا ينىس وال يقوى العالم، يف الفلسطيني الشعب ويَنترش املهزلة تتكرَّر أن
شجرة اقتالع من إذن بُدَّ فال به، اإلرسائيليون فعل كما بها يَفتك حني بعد ليعود
املستقبل)، (شعب والنساء األطفال رقاب وقصِّ جذورها من بالوطن املطالب الشعب
قادًما دام ما األوسط، الرشق منطقة عىل ُعدوانًا ليس األمريكي، املنطق حسب وهذا،
العدوان إنه العرب. قوة يهدُّ دام وما البرتول آبار يمسُّ ال دام وما األوسط، الرشق من
العدوان وكأنَّه بل األمريكي، الدفاع اسرتاتيجية ضمن يدخل ال الذي امُلباح، الحالل
«العربي». األوسط الرشق منطقة عىل األمريكي الهجوم اسرتاتيجية ضمن يَدخل الذي

أشياء: من أعجب أنا ولهذا ثالثًا:

«التدخل» واشنطن من طالبة العربية البالد تُطلقها التي االستغاثات هذه •
املرشوط غري لالنسحاب عليها الشديد والضغط حدِّها، عند إرسائيل إليقاف

لبنان. من
لبنان) لغزو العدة تُِعدُّ أنها تعلم (وهي إرسائيل أعطت التي لواشنطن كيف
الكاملة الرشيكة هي حربًا تُوِقف أن قاذفة مقاتلة طائرة وسبعني خمًسا

فيها؟
إرسائيل وبني بينها املشرتك الدفاع اتفاقية دت جمَّ التي لواشنطن وكيف
سارية االتفاقية وجَعلت الغزو قبيل عادت ثُمَّ لبنان، غزو من بكثرٍي أقل لسبٍب
تأمر أن هذه لواشنطن كيف الحرب، يف الكامل الرشيك موقف يف أيًضا لتكون

بالتوقف؟ إرسائيل
امُلستغيثني آخر هي اللبنانية الحكومة أن هو له عجبت الذي الثاني اليشء •

باملرة. استغاثة أي للبنان أقرأ لم إني بل العاملي، العام والرأي بأمريكا
بعد إال العدوان لصد تتحرَّك تبدأ لم السورية الحكومة أن أكثر واألعجب
بريوت، قبيل ما إىل لبنان جنوب كل تقريبًا احتلَّت قد إرسائيل كانت أن
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أو ربما، الَغدِر من خافت السورية، الردع بجيوش الخطر أحدق حني وفقط
قواعد ترضب بدأت حني كعادتها األحمر للخط إرسائيل احرتام لعدم ربما
تبدأ كادت وما املعركة، «تدخل» سوريا بدأت حينئٍذ البقاع، يف الصواريخ
النار. إطالق بإيقاف إرسائيل «قرار» عىل بناءً النار، إطالق وقف «َقِبَلت» حتى
وتنفيذ النار إطالق وبقي دخلت، مما بأرسع الحرب من سوريا خرجت وهكذا

اآلن. إىل يزال وال ساريًا الفلسطينيني يف اإلعدام حكم
مواقف تُثريه مما بكثري أكثر ضحًكا تُثري والتصدِّي الصمود جبهة مواقف •
يف آذانها إىل (املوحولة ولندن وباريس وبون بواشنطن امُلستغيثني امُلعتِدلني
القرارات إصدار غري الغامضة الجزائر حكومة تفعل باهلل ماذا إذ فوكالند)؛
بينها القائمة والوحدة اء والرضَّ الرساء يف حليفتها من ليبيا وأين القرارات، تلو
من للسعودية حزًما األكثر املوقف أين أقول: أيًضا ولإلنصاف سوريا، وبني

وريجان؟ وشميث مليرتان الفيصل األمري سموِّ زيارات
رءوس بني َقت وفَّ التي وهي السالم أجل من مرص قاطَعت التي املغرب أين

الخفاء؟! يف السالم

وبعد.
أقول؟! ماذا

فيه الرواية موضوع أصبح العاَلمي السيايس املرسح من جديًدا نوًعا هناك إن أأقول
جميعها األطراف نوايا أن ويبدو بالنوايا، عليه يُتَفق ولكن مكتوب، نصٍّ يف عليه يُتَفق ال

يأتي: ما عىل اتفقت قد
إىل لبنان غرب كلِّ عن باألصح أو لبنان، عن أساًسا والفلسطينيني السوريني إجالء أوًَّال:
مارونية وُدويلة الشمال، يف عربية مارونية ُدويلة إىل وتسليمه وجنوبه بشماله زحلة
سوريا. تتبَع الرشق يف شيعية مسلمة وُدويلة الجنوب، يف حداد سعد بقيادة إرسائيلية

إرسائيل. مع صلًحا الثالث الدويالت تعقد أن ثانيًا:
املقاومة فأبادت طريقتها، عىل «السالم» كسبت وقد الحرب هذه من إرسائيل تَخرج ثالثًا:
عىل ستكون أنها الظن أغلب دويالت إىل لبنان تفتيت وضمنَت الجنوب، يف الفلسطينية

معها. العالقات أطيب
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تهديد شبه أو تهديد أي عن يُدها ُشلَّت قد سوريا تكون أيًضا «الحل» بهذا رابًعا:
حتى تماًما الغربي ظهرها انكشف وقد املهدَّدة، الحقيقة يف هي تصبح بل إلرسائيل،

الطريان. أقول وال اإلرسائيلية امليدان ملدافع
ومشلولة محدودة فلسطينية دويلة بإقامة األوسط الرشق قضية «تنحلُّ» وهكذا خامًسا:
يف أخرى دويالت وثالث وإرسائيل وسوريا باألردن ومضمونة وُمحاطة تماًما، الفاعلية

لبنان.
قالوا. هكذا أو

إرسائيل لصقور أخري خطاب (1)

ولكن.
عاملنا يف قوة ذا إنسانًا لسُت وأنا كلمة، بالذات لإلرسائيليني أوجه أن أخريًا أحب

نفيس. أعرف كما العربي اإلنسان هذا تماًما أعرف أني أزعم ولكني العربي،
للوحشية ضحية كانوا وكأنهم اليهود أظهرتم حني بأَرسها الدنيا عىل ضحكتم لقد
األملاني الشعب وُخلق هتلر ُخلق وكأنما منطق، وبدون سبب بدون هكذا ضحية النازية،
إنه األملان عن فقال هتلر، خلقتُم الذين أنتم أنكم تعرفون وأنتم هلل، يف هلل اليهود ليُعادَي

املختار. األسمى الشعب أنكم أنفسكم عن قلتم مثلما األسمى الحامي الجنس
لقائنا بعد حصل الذي بيللو سول الكبري اليهودي األمريكي للكاتب مرة ذكرت ولقد
ليُقيموا العالم يف منطقة أسوأ اختاروا قد اإلرسائيليِّني أن نوبل جائزة عىل شيكاجو يف
ب التعصُّ فيها وزَرعوا اختاروها ب، بالتعصُّ اآلن إىل املوبوءة املنطقة فهي دولتهم، عليها
وسيقول مسلم، أني أفخر إني لك فسأقول يهودي، أنك تفَخر إنك يل قلت وإذا جديد، من
درزي أني أو علوي أني أو شيعي أني أو قبطي أني أو مسيحي أني أفخر إني آخر لك

ماروني. أني أو
تفعلونه وما بة، املتعصِّ إرسائيل لقيام األول الصدى إال إيران يف الشيعة ثورة وما
هذه يف يوم كل للدم وإراقتكم ومسيحيني مسلمني من للفلسطينيني امُلتتالية برضباتكم
القادمة أجيالكم ستحصده الذي املدمر ب املتعصِّ الحقد بذور تزرعون أنكم إال املنطقة،

قاتًال. املرارة، شديد ثمًرا الحالية، أجيالكم وربما
والجوالن، املحتلة وفلسطني لبنان أرض عىل يدور ما وأشاهد أقرأ وأنا اآلن وإني
أعوام … أمامي يتبدى الرهيب بالكابوس أُحسُّ سيناء، أرض عىل دار ما شاهدت مثلما
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من آالًفا أرى أن اآلن، تزرعونه ملا الوحيدة الثمرة … والظالم والعنف الدم من قادمة رهيبة
وتتشكَّل خلًقا اإلجرامي عنفكم من يتخلَّقون ورسية مصطفى وشكري الخوميني هللا آية
ومن القتل، ِصنوه والقتل التعصب، إال يُولِّد ال ب فالتعصُّ تدمريًا؛ ستدمركم نفسيات لهم

الظالم. طعنات ينال أن عليه العيون يفقأ
كان ُمدرًِّسا أبًدا؛ عدوانه عيلَّ اعتدى شخص ألي أنس لم ا، ِجدٍّ عادي إنسان وأنا إني،
ما واألعداء، األغراب بعدوان بالك فما يُنىس، ال ُعدوانهم هؤالء حتى أًخا، أو ا أمٍّ أو أبًا أو

تُستباح. واألوطان يُراق بالدم بالك
هذا تجربكم فإنَّ وشعبكم، بأنفسكم قوا ترفَّ إرسائيل، يف الصقور أيها لكم كلمة
عىل متلهف ألف تُنبتون تُرتكب منكم جريمة بكل أنكم َوثِقوا ُمضاَعًفا، إليكم سريتدُّ
بالثأر، وتعيش عاَشت التي العالم من املنطقة تلك يف فأنتم ثأر، طالب وألف جريمة

الثأر؟! هو ما — الصقور أيها — أتَعرفون
نريانه؟ اآلن تُوقدون الذي الجحيم عن فكرة ألديكم
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القضية أصحاب حنيُيقاتل

عىل باألقدام والضغط وأحكِمها، األقوال وأسخف والَعجن، واللتِّ والجذب، الدفع بني ما
األثقل. الوجود عىل الثقيل وبالوجود الكروش، عىل وبالكروش األقدام،

بني ما والوهن، بالجوع رة وُمتضوِّ بع بالشَّ ُمكتنزة ووجوه الفح قائظ َحرٍّ بني ما
معظمها يف صحراء وأرض وافدة ورطوبة أغسطس بشمس ملتهبة كالحة صفراء سماء
بذهول نُتابع فيها، يحدث وما بريوت، أخبار نُتابع اللَّظى، يف نقف تكوي، اللسع، جهنمية
والكامريات باألقمار صورة صورة ومنقول وموثق مصدق كله رهيبًا واقًعا يُصدَّق، ال
لوكالة أو عربي لصحفي بريوت عن أقرأ فلم ا، حقٍّ املؤلم هو وهذا األجانب، واملراِسلني

الفلسطينية. وفا غري أنباء
خَلقه الذي املارد اآلن يَستنِكر والغرب زَرعها، والغرب القدم، منذ أشعلها الغرب
تَدكُّ وهي الشيطانية، عدوانه قوى أخبار لنا يَنُقل الذي هو أيًضا والغرب وسقاه، وَرعاه
العنقودية والقنابل واملقابر، النوم وُغرف واألشجار والبيوت والناس األرض وتدكُّ وتدكُّ
بعد حتى األطفال أجساد يف مشتعلة وتظلُّ املحروق تَحرق التي الفسفورية والقنابل

بأيام. األطفال موت
الجحيم اسمها تليفزيونية حلقات نرى وكأننا نستعجب، واقفون، ذاهلون، ونحن،
تدور أثريية، فالحلقات شيئًا؛ له نصنع أن نملك ال ولكننا نعم، أي رشير بطلها بريوت، يف
وفعًال الخارجي، الفضاء من اها نتلقَّ وكأنما أخرى موجة عىل وتُرسل عاملنا، غري عالم يف
أرشفت مرصي قبطان يقودها التي دارك» «جان سفينة أن بالدهشة غريي مثل أحسست
شاشة عرب قادمة وكأنها اللبناني، املاروني «جونيه» ميناء من قادمة وهي الغرق عىل
واليل فوق واليل داالس مع نفعل ُكنَّا كما اليومي موعدها نَنتظر حلقات، من التليفزيون

تحت.
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ما فإن نرقب، مسئولني وغري ومسئولني وُكتَّابًا قراءً نرقب، األفواه وفاِتحي فاِغري
وبورتوفيق، وبورفؤاد واإلسماعيلية والسويس بورسعيد يف مثله حدث قد بريوت يف يحدث
يف إال املأل عىل تُذيعه وال عنه تصُمت كانت الوقت ذلك يف حكوماتنا أن األمر يف ما كل
بكشف نُسارع لم أبًدا ولكنَّنا العمق، يف زعبل أبو مصنع أو البقر بحر مدرسة حدود
شيئًا، العرب عرف وال العالم، عنها يعرف لم حينها، يف اإلرسائيلية اإلجرامية األعمال هذه

وبربريته. امُلعتدي وحشية تظهر أن ِمنَّا تخاذٌل وكأنه
واألنباء األخبار تكتب أن تملك األنظمة، حكومات من حكومة بريوت يف كان ولو
الصحافة خالل من إال — ذكرُت كما — املوقف لآلن نعرف ال نحن حتى بل لفعلتها،
يَُرضبون بريوت يف امَلرضوبون بينما والهول، املذابح أخبار بالذات، واألمريكية بل الغربية،

يتطلعون؟ من وإىل يَرصخون، فلمن الكتم، هول يف ويُقاُسون صمت، يف
الذي هذا من ع يتوجَّ غربي ضمري كقضية بالقضية مهتمة الغربية الصحافة إن
أو عربية كصحافة نحن اهتمامنا وللبنانيني، وللفلسطينيني وللعرب للمسلمني يَحُدث
بدا وقد القضية، ألصحاب يكتبونه القضية، أصحاب اهتمام هو فلسطينية أو لبنانية
بعد فقط، الفلسطينية الهوية هي جديدة هوية تأخذ الفلسطينية، القضية أن اآلن واضًحا

«عربية». قضية أنها عىل الناس لها وينظر لنفسها تنظر ألحقاب ظلَّت أن
… وحدث جرى وحسنًا

والوفود واالستغاثات الرساالت إرسال من أخريًا الفلسطينيون يئس أن حسٌن
من فليس هذا حدث وحني قضيَّتهم، يُقاِتلوا أن وحدهم هم عليهم وأصبح واالستقباالت،
ًزا مجهَّ ألًفا ستني من جرَّاًرا جيًشا مقاتل آالف خمسة يوقف أن حدث، ما املستغرب
الدول أن أيًضا يُثبت هذا إنَّ والدمار. الفتك آالت من البرشي العقل إليه وصل ما بأحدث
الفلسطينية، القضية أجل من وحروبها دفاعها يف تهزل كانت املنظمة العربية والجيوش
الذي وحده هو غريه، قضية أبًدا يقاتل أن لإلنسان يمكن فال طبيعي، يشء أيًضا وهذا
وأركان والنحل امِلَلل كافة من فعًال املقاتلون إليه ينضمُّ بحماس، يُقاتلها وحني يُقاتلها،

اآلن. الفلسطينية للقضية يَحُدث ما هو وهذا األرض،
الضعيف: سالحها بكل وتقول تستجدي وال تستغيث ال بطولة يف ووقفت قاتَلت ألنها
وإنما العرب»، «اإلخوة التفاف وال املشفق، التفاف ليس اآلن، حولها ِمن يلتفُّ العالم ال.
وُمدافع ُمقاتل وراءه الذي الحق أجل من الصمود ساحة يف الساعد بجوار الساعد التفاف
الجبهة ساحة ش، والتوحُّ والعنرصية والنازية الرببرية أمام البرشية األخوة ساحة وشهيد،
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بالتربُّع املؤاِزرين جبهة وليست والسالم، والعدل الحق سبيل يف املقاتلني جبهة الحقيقية،
املتحدة. األمم يف اإلغاثة هيئة بإعانات أو الطيبة بالنوايا أو

فلسطني. قضية أمر عجيٌب
عىل واالعتماد السيايس الكفاح لواء الفلسطينيون ورفع عسكريًة، أعداؤهم بدأها
فقط ليس الفلسطينيني أوصلوا حتى االستفزاز وراء باالستفزاز أعداؤهم وظلَّ العروبة،
الحياة عن دفاًعا االنتحار حدِّ إىل املسلحة املقاومة وإنما املسلحة، املقاومة حدود إىل

والقضية.
الفضل؟ هذا أعزو ملن

لألصدقاء أم لألعداء أعزوه أم ، الحدِّ هذا إىل أوصلوهم الذين اء واألشقَّ لألصدقاء أأعزوه
شعب، أي لقضية الطبيعي واملصري التاريخ، مرسى هو هذا ولكن سواء؟ حدٍّ عىل واألعداء

… أوًَّال ولنفسه بنفسه زمامها يَملك أن
الفلسطيني الشعب لها يتعرض رهيبة طويلة حقيقية معركة أول هذه كانت وإذا

وباًال. األعداء عىل وكانت نُزهة، تكن لم لهذا فإنها لبنان، يف املنفى يف
هذه بعد السالم من عاًما بأربعني لإلرسائيليني يتعهد إنه يقول بيجني املسرت كان إذا
حروب ويالت يذوق بأن لشعبه د متعهِّ هو إنما يفعله ما فإن مجنون؛ بُدَّ ال فإنه الحرب،
التي القوى كانت مهما القادمة عاًما األربعني طوال لها حد ال ومقاومة وإرهاب واغتياالت

إرسائيل. مع ستَقف
… ولهذا

بيجني. مدافع يا دكِّي
صدقناها، أكاذيَب دكِّي
رناها. تصوَّ عربية وأُخوَّة

بشعب حقيقية قضية حصون لتبنَي العربية، الجامعة قضايا من قضية قالع دكي
عنها. يُدافع حقيقي

ذَوي والذقون، واللحى الكروش ذوي العرب نحن أغسطس، قيظ يف نحن، ولنبَق
نتلذَّذ أو عرًقا، د نتفصَّ الكروش، ذوي العروبة، وأخوة اإلسالم أخوة عن الزاعقة النداءات
بيجني ومناحم شارون إريل بطولة بريوت، يف جهنم حلقات عىل ونتفرج الهواء، بُمكيِّفات

وكاليفورنيا. وتكساس داالس أبطال وكل

29





الخامس الفصل

بعد! ُتسَدل مل الستارة

العدوان إنَّ يكن، لم شيئًا وكأن فجأة، بدأ كما فجأة، لبنان عن الحديث يَنتهي أن يُمكن ال
أطول تبقى ربما بل تبقى، دائًما … العدوان آثار ولكنَّ صحيح، هذا فجأة، يحدث قد
للبنان حدث ما عىل التباكي أو البكاء وقت ليس هذا إنَّ أقول وأعود يَنبغي، مما بكثري
البرشي العقل يَهبُّها التي الهبَّة وقت آخرها، إىل العقول شحذ وقت هو إذ والفلسطينيني؛
قلب من تَنتِفض جبارة عمالقة وُقوى اخرتاعات عن الذهن ليتفتق املحدق، الخطر لحظة

ولتدفعه. املحدق الخطر لتُقاِوم والناس الفرد
بدا لقد العربية، األنظمة كل العربية، األنظمة مع فوًرا يبدأ أن بُدَّ ال نقاش وثمة
له قالوا حني لجحا الشهري املثل يتبع وأن بجلده، يَنجو أن آثر منها ُكالٍّ أن واضًحا
بلبنان، املرة هذه أحدقت واملأساة والخطر أبايل. ال فإني عني بعيًدا دام ما فقال: كذا،
عاجزة ألنها فقط وليس صحيح، هذا حرسة، نظرَة العربية األنظمة كل نظرت وهكذا
كلٌّ أو تَعتقد، ألنها املهم، هو وهذا أيًضا، ولكن رادع، سيايس أو عسكري إجراء أيِّ عن
وإن ُمواِطنيه، أو املبارشة مصالحه عىل وليس أرضه عىل ليس الخطر أن يعتقد، منها
بربرية مسألة فتلك يُقتَلون غريهم أو لبنانيون أو فلسطينيون عرب مواطنون ثمة كان
لكنُت وإال أنا، نظامي أو أنا وشعبي أنا أريض عىل ليس العدوان أن هلل حمًدا ولكن تماًما،

ا. حقٍّ كارثًة يصبح األمر ولكان إجراء، ألخذ مضطرٍّا
ونظاُمه عدوان، عليها يقع لم آمنة أرضه دامت ما أنه أدرك نظام كل آخر، بمعنًى
الخطر أن صحيح باملرة، ُمحتَمل غري بل ا ِجدٍّ بعيٌد املبارش فالخطر يتخلخل، لم مستتبٍّا
حني املستقبل، هموم يف لنفكِّر الحارض من فرغنا هل ولكن وموجود، قائم املبارش غري

ل. حالَّ ألف يحلُّها الخطر، ويحدق الجد، يجد



الفقر وفكر الفكر فقر

وهو األمان، ويَشمله آمن ركبُنا ولكن ع، ومروِّ وعاصف هائج البحر أن صحيح
كذلك. وسيظل املخيف، الهائج البحر هذا وسط االستتباب جزيرة

فعًال؟ كذلك املسائل ستظل فهل
إىل كنُت وقد الخطر؟ ظهور لدى الرمال يف رأسها تدفن التي النعامة منطق هو أم
سطح عىل كائن أو حيوان كل أن باعتبار هذا، النعامة ترصف من أستغرب قريٍب عهٍد
بالذات النعامة فلماذا عنه، واالبتعاد الخطر إدراك عىل هائلة بقدرات مزود األرض هذه
ما سنوات بضع منذ قرأُت أن إىل الخطر؟ ساعة الرمال يف رأسها تَدفن التي وحدها هي
رأسها تدفن ال أبًدا النعامة أن قرأت فقد استغرابي؛ يف حقٍّ عىل كنت أني أُدرك جعلني
ِجدٍّا قريبًا الرأس يُصِبح لكي عنقها وتلوي العايل رأسها من تُقرِّب هي وإنما الرمال، يف
اتجاه د لتحدِّ قادم، هو أين من وتُدرك قادم، ش متوحِّ قطيع أي دبيب لتسَمَع األرض من
ُسذًَّجا كانوا الذين هم البرش من املالحظون بعيد. أبعِد إىل بسيقانها وانطالقها نجاتها
أنهم إال القادم، الخطر لرؤية تحاشيًا رأسها «تدفن» النعامة أن ظنُّوا أنهم درجة إىل
ع تتسمَّ لكي برأسها تميل أنها عرفوا لو ولكنهم برأسها، تميل ويرونها الخطر يرون هم
قائمٌة له قامت قد الساذج املثل هذا كان ملا نفسها، لتنقذ الخطر واتجاه مكان وتُحدِّد

أبًدا.
الخطر. عن تتعامى ال النعامة حتى إذن
الخطر. عن يتعامى آخر حيوان أي وال

عنه. يتعامى ولكنه الخطر يَرى ما أحيانًا الذي الوحيد الحيوان هو اإلنسان
تَعتِقد العربية، أنظمتنا معظم أقصد الهائج، العربي بحرنا يف واألمان األمن وسُفُن
ولكن هناك، مبارش خطر فال األمواج عَلِت فمهما عائمة، تزال ال دامت ما السفينة أن

ومباًرشا. ماحًقا خطًرا فعًال هناك أن الحقيقة

بثورة رضبة كل (1)

تميض كادت ما ،١٩٤٨ عام فلسطني حرب عقب أنه وجدنا القريب للتاريخ رجعنا إذا
ثُمَّ تونس، ثورة ثُمَّ ١٩٥٢ عام يوليو ثورة قيام املبارش الفعل رد كان حتى سنوات أربع

.١٩٥٤ عام الكربى الجزائرية الثورة
الدموية عالئم لبثت وما منفاه، من الخامس محمد امللك وعودة املغرب ثورة وقبلها

نفسه. العربي املرشق تجتاح أخذت أن
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مرص، يف األم الثورة معقل لدكِّ ١٩٥٦ عدوان حَدث الثوري، املد لهذا ونتيجة
كان الفعل ردُّ ولكن بورسعيد، وفرنسا إنجلرتا واحتلَّت انترص العدوان أن وصحيح

عارًما.
سيناء. عن الجالء عىل إرسائيل أُرغمت فقد

الربيطانية. اإلمرباطورية أرباع ثالثة معهما وسقطت وجيموليه، إيدن وسقط
بينها الوحدة ثُمَّ وسوريا، مرص بني الوحدة ثُمَّ ،١٩٥٨ عام العراق ثورة وحدثت

.١٩٦١ عام الثورة وانتصار الجزائر استقالل ثُمَّ اليمنية، الثورة ثُمَّ العراق، وبني
وهكذا جديد، ِمن األم الثورة قمع «للقمع»، يعودا أن وإرسائيل لالستعمار بُدَّ ال وكان

.١٩٦٧ عدوان حدث
اليمن يف الثورة وانتصار ،١٩٦٩ عام الليبية الثورة قيام املبارش الفعل ردُّ وكان
البعث وثورة العربية، الجزيرة شبه من أجزاء إىل الثورة وامتداد والشمايل، الجنوبي

والصومال. السودان وثورة سوريا وثورة العراق، يف الجديدة
من ورضاوًة ُعنًفا أكثر ثورات أي أكثر، راديكالية إىل تميل ثورات هذه وكانت

.١٩٥٢ عام األم الثورة بها قامت التي الطريقة
االشتباك وفضُّ الثَّغرة وحدثت ،١٩٧٣ عام أكتوبر حرب املقدسة، الحرب جاءت ثُمَّ

املبادرة. ثُمَّ
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للمليوننيفقط

وبمناسبة الخارج، يف املغرتبني املرصيِّني عن موضوًعا أسابيع بضعة منذ أثرُت قد كنُت
األزمات لكل تماًما يتأملون املغرتبني أن عن فيه يُحدِّثني قارئ صديق يل أرسله خطاٍب
وطنهم إىل يعودون حني بأعينهم يرونها والتي عنها، يقرءون التي االقتصادية واملشاكل
املغرتبني املرصيني عدد أن باعتبار دوالًرا وعرشين خمسة قيمته بشيك خطابه وأرفق األم،
بمبلغ منهم كل تربع لو وأنه العالم، إىل العاِمل من مواطن مليونَي من يَقُرب الخارج يف
كثري حلِّ يف تُساهم أن ُممكن جنيه مليون خمسني الحصيلة لكانت دوالًرا وعرشين خمسة

مرص. منها تُعاني التي املشاكل من
وافًرا ا كمٍّ الربيد يل حمل حتى الكلمة نُرشت أن وما بالخطاب، فرحُت أني والحقيقة
للوطن جارف بحبٍّ مليئة وكلها للفكرة حماس كلها مرص خارج املواطنني خطابات من

حال. أحسن عىل رؤيته يف عارمة ورغبٍة
أكن لم أنني يبدو ولكن املسألة، عرض يف نيتي حسَن بالرضورة فهموا قد وهؤالء
«فص عن املقصودة املداعبة يفهم أن بعضهم يَستِطع فلم التوفيق، كل عرضها يف موفًقا
املغرتبني امُلواطنني عىل «أحقد» أني باعتبار بالشتائم عامرة خطابات ثالثة وجاءتني امللح»
يعود التي «الفارهة» والعربات يكسبونها التي «الكثرية» النقود إىل الحسد بعني وأنظر
أننا الظاهر ولكن أبًدا، ببايل يَُدر لم هذا من شيئًا ألن ق أوفَّ لم أنني يبدو منهم. كثريٌ بها
وضيق الطبع يف علينا غريبة حدة من نُعاني ُكتَّاب أو ُقراء ومغرتبون، مقيمون جميًعا؛
شكل عىل كان ولو نقد، هي أو للنَّقد، شديدة وحساسية خطًفا، للمعاني وخطٍف َصدر،

واآلخرين). الذات لنقد ا ِجدٍّ خفيفة طريقة (وهي ُمداَعبة
بما البلد هذه أحوال نُصلح أن علينا فإنَّ تعبانني، غري أم تعبانني أُكنَّا سواء وألنه
أكثر، وبتفصيل أخرى، مرًة املوضوع أُثري فإني البرشية، للحياة األدنى الحد مع يتالءَم
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يُريض يشء عمل يف الدفينة والرغبة القراء خطابات يف ملحتُها التي الصادقة الجدية فإن
يتوقف أن بُدَّ وال الكرام، مرور اإلنسان عليها يمر أن يُمكن ال واملقيمة املغرتبة الضمائر

تحل. أن إىل وكثريًا طويًال عندها
خمسة عىل فقط تحصل ال مرص يف الدولة أن الخطابات من كثرٍي يف ذُكر وقد
كلِّ عن دوالًرا خمسني عىل تحصل ولكنها بالخارج يعمل مواطن كل من دوالًرا وعرشين
يف واملعاش التأمني أقساط أيًضا يدفع بأنه وذكرني البعض بالغ لقد بل عمل، ترصيح

الصعبة». و«بالُعملة القاهرة
حقيقي. كله وهذا

موضوعنا. أبًدا ليس ولكنه
أو بالخارج العاملني من هللا معاذ الدولة تستقطع أن رضورة عن أبًدا أتحدث ال فأنا
أجورهم، من املائة) يف ٥٠ من أكثر إىل يصل تركيا (يف معنيَّ جزء تحويل عليهم تفرض
يف األمر يصل بل هذا، عىل تُرصُّ األردن وحتى كوريا مثل األخرى الحكومات كل أن مع

الخارج. يف العامل أجر من املائة يف ٨٠ تحويل حدِّ إىل كوريا
بلسان أو رسمية كجهة أكتب ولست الدولة، أنا فلسُت هذا، أقصد أكن لم أبًدا … ال
الجد) فهم وأيًضا النُّكتة فهَم يسيئون َمن (يا ولنَضع فقط أُخاطب كنُت لقد أحد، حال
يف املساهمة يف أنفسهم تلقاء من يرغبون الذين فقط «أُخاطب» كلمة تحت خطٍّا لنضع
أحد ففي أيًضا، هم يربحوا أن أجِل من حتى ولو بل االقتصادية، شعِبهم مشاكل حلِّ
أو عربي بلد كلِّ يف امُلغرتبني املواطنني من تتكون أن ُمغرتب ُمواطن يَقِرتح الخطابات
رشكات معاملة مرص يف تماًما تُعاَمل ورأسمال أسهم ذات استثمار رشكة ِحَدة عىل أجنبي
أن يمكن والتي أيًضا والرابحة املطروحة الكثرية املرشوعات بإنشاء وتقوم االستثمار،

جميل. كالم هذا وكل سنني، بضع يف رأسمالها كل تسرتد
تماًما. فيها حقٍّ عىل هم نقطة املغرتبني للمواطنني بقَي ولكن

يعرفون وال هباءً تضيع أن نقوًدا وأرسلوا وتجمعوا جمعوا هموا إن يخافون إنهم
بالدكتور أتصل ألن دعاني حقٌّ حق، فعًال ولهم تَُرصف الوجود أي عىل وال تُنَفق كيف
تماًما أيََّد أنه وسعدُت بالذات، النقطة هذه معه وأُناقش االقتصاد وزير حامد صالح
نُصدِّق حتى يقول وَصلني ا ِجدٍّ مخلًصا خطابًا أن له ذكرت وحني بل املغرتبني، تخوُّف
موضعه يف يُستخَدم نُرسله ما أن ونلمس نرى أن بُدَّ ال شيئًا نفعل أو شيئًا فعلنا أننا فعًال
الطرق إلصالح تربعات أجل من بحملة قمنا أننا افرتضنا إذا فمثًال نتيجة؛ ويؤتي تماًما
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الطُّرق أن بأنفسنا لنرى التايل العام يف نعود أن نريد فإننا مرص، يف والبطيئة الرسيعة
من بحملة نقوم حني وهكذا موضعها، يف حقيقة أُنفقت قد املبالغ وأن فعًال، أُصِلحت قد
صدَّق وقد املساهمة، أو التربع عىل إقباًال نجد مثًال، رخيصة طة متوسِّ مساكن بناء أجل

رأيي. عىل تماًما وافقني هذا له ذكرت حني ثمره، يؤتي يفعلونه ما أن أخريًا الناس
هيئة غريها أو االقتصاد وزارة بإرشاف تنشأ أن امُلمكن من أن عىل أيًضا وافقني بل
تتوىل التي هي أو التربعات، باسمها تَِرد ومشاريع واستثمار اقتصاد أخصائي من مكونة

تنشأ. أن امُلمكن من التي املساهمة املغرتبني لرشكات سندات أو أسُهم إصدار
أي تحصيل فكرة تماًما رفض شخصيٍّا إنه يل قال حني ِجدٍّا واضًحا الرجل وكان بل
ومن ذاتية، شخصية رغبة عن صادًرا األمر يكن لم فإذا حكومي، بأمر املغرتبني من نقود
نُرغم أن امُلحال من برشية جباية إىل ل تتحوَّ املسألة فإنَّ نفسه، املغرتب املواطن ضمري

قبولها. عىل أحًدا

أوًَّال يَملكون ملن الدعوة (1)

تُقال. أن بُدَّ ال حقٍّ كلمة — يقولون كما — بقيت
أن الخارج يف يُقيمون حتى أو يعملون الذين امُلواطنني بإخوتنا نهيب ُكنَّا إذا نحن
تماًما نُدرك فإننا َكبوته، من اقتصادنا ينهض أن أجل من بقروش ولو معنا يُساهموا
بثمن للوطن العودة أجل من منهم الكثري فيها يحيا أن يُضطرُّ التي البشعة الظروف

فتاة. تجهيز أو ناٍد أو شقة
ينتزعون وبأظافرهم الصخر، قلب من والرياالت الدوالرات يَنتِزعون أنهم نَعرف نحن

يرسلونه. بما يَعيشون مرصي ماليني ولَعرشة لهم العيش لقمة
وبالدرجة نُخاطب إننا «الكادحني»، أولئك فقط نُخاطب ال ولكننا هذا، نعرف نحن
املساس لعدم (ضمانًا أخرى بالد يف يستثمرونها أموال فائضمن لديهم الذين أولئك األوىل
بإظهار كفيل سطحي إحصاء أي إنَّ مرص). يف استُثمرت إذا بها املساس احتمال أو بها
نفوذ ولهم بل ماليني، ويُديرون يَملكون وأصبحوا عليهم هللا فتح مرصيني هناك أن
اقتصاد من كبري جزء كان إذا هو: والسؤال فيها، يعيشون التي البالد يف كبري اقتصادي
للعدوان، تُستعَمل أنها يَعرفون وهم يدفعونها العالم، يهود تربُّعات عىل يقوم إرسائيل
قاسية ظروف وضد العدوان وضد األزمة ضد النفس، عن دفاع حالة يف وبالدنا بالك فما
إن طريق. بأي الفردية النَّجاة عن يبحث خرايف كائن إىل وحوَّلته املواطن عنق لوت رهيبة
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الجماعي والعمل الجماعي الوجود وشل الشعب، عقد بفرط كفيل كهذا اقتصاديٍّا وضًعا
ال بقاء عن ومدافع عيش آكل مجرد إىل الكادح امُلواطن وتحويل مرص، إنقاذ أجل من

مخيِّم. األزمة وشبح مفتوحة فاألفواه النقود؛ تأتي كيف وال أين من يُهمه

نأخذ أن قبل … ولكن (2)

… ولكن
… امُلغرتبني واجبات عن ثنا تحدَّ ُكنَّا إذا
الدولة. عىل حقوًقا املغرتبني لهؤالء فإن

للُمقاولني سائغًة لقمًة ونرتكهم الناس، هؤالء أجل من أبًدا شيئًا نفعل ال إننا
من وال بهم، تلحق التي واإلهانات الجريحة الكربياء عربات تخنُُقهم الدماء، ومصايص
مدرًِّسا أعرف إني واالستبداد. االستغالل من حمايتهم أجل من بقوة يقف أو عنهم مدافع

أهانوه. ملن يتصدَّى من يجد ولم أُهني ألنه البالد إحدى يف انتحر مرصيٍّا
أي يف بنفسه السفري القنصل، حتى أقول وال السفري، عمل صميم من يكون أن بُدَّ ال
هم وحقِّ ناٍد، يف هم بحقِّ يُطاِلب وأن املرصية، الجالية مع الروابط أوثق يُقيم أن عربي بلد

منهم. بأحد يَلحق رضر أي ضد أنفسهم عن دفاًعا التكتُّل يف
َمن وأرشف يعمل من أخلص فهو به، يعمل مكان كل يف املرصي كرامة ولرتتفع

سيناله. ريال أو دينار أو دوالر كل سبيل يف والَعرق الدم يبذل
نَدُرس أن علينا ا، ِجدٍّ ا جادٍّ مأخذًا الخارج يف املرصية العمالة نأخذ أن علينا إنَّ
لو حتى صاتهم، وتخصُّ أعمالهم ونوع بالخارج يعملون من عدد بالضبط ونُحيص
أوىل، فهو األجنبي؛ الخبري أجر له ودفعنا أجنبي»، «غري كخبري استقدمناه ألحدهم احتجنا
الخارج. يف املرصيني من اه نتلقَّ قرش أي قبل بل ومصلحتنا، بقلوبنا اللصيق هو وقلبُه

بالعطاء. نبدأ أن علينا
عطاء. مجرد ليس فهو

الخارج. يف أو الداخل يف املرصي املواطن األصيل، وجودنا كنز يف حقيقي استثمار إنه
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عىل تُعلن كانت خطر أو ألزمة وجودها يتعرَّض حني مرص يف الدولة كانت العادة، يف
والعربات املركزي باألمن وامليادين الشوارع وتحتل التجول وتمنَع العرفية األحكام الفور
وأمة، كشعب علينا الخطر هو آخر، نوع من خطًرا نُواجه املرة هذه ولكننا املصفحة،
املاحق الخطر هو ذلك وأجيال؛ أوالد من بعدنا سيأتي من كل الحارضوعىل يف علينا خطٌر
عليها يَعيش التي اليتيمة فدان ماليني الخمسة مرص، الزراعية نا أمُّ له تتعرَّض الذي
هذه مرص، يف للحياة األسايس الكيان تُشكِّل تزال ال والتي إنسان، مليون وأربعون خمسة
لكارثة معرَّضة ولكنها الدولة، تتعرَّض كانت مثلما فقط ألزمة معرَّضة ليست األرض

بأكمله. املرصي والوجود بل والدولة، الشعب تُصيب ماحقة
ما أثمن يحرق املجرمني من خامس طابور هناك أجل تُحرق، اآلن األرض هذه
يُحَرق اآلن، بعد منه يشء يأتينا لن — أُكرِّر — لن الذي العظيم، النيل طمَي نَمتلكه،
املنتجة الزراعية األرض من أخرى أجزاء وتُقَطع أحمر، طوب منه ليُصنَع الطمي هذا
وحتى هذا، يفعلون النقود يمتلكون َمن نطاق، أوسع عىل يَحدث وهذا بيوت، عليها لتُقام
الوحيد ُحلمهم النقود من بقليل ويعودون العربية البالد إىل يذهبون الذين الفالحون
وبزيادة الزراعي، َكفرهم أو قريتهم أرض من جديدة قطعة عىل الحجر من بيت إقامة
عىل الطلب أصبح االنفتاح، سياسة من امُلستفيدين وعدد العربية البالد يف العاملني عدد
الطلب أصبح وبالتايل هائًال، مصنع أو عمارة أو منزل إلقامة كَمكان الزراعية األرض
«الطمي»؛ لرشاء الكلمة بمعنى إجرامية حركة نشأت وهكذا مجنونًا، الحجري الطوب عىل
القرشة بالضبط أي املرتَين، أحيانًا أو األعىل املرت اقتطاع أي األرض، بتجريف وذلك
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الطوب ملصانع وتوريدها قمائن، إىل وتحويلها أرضمرص، خصوبة عن املسئولة الطميية
والصعيد. الدلتا أنحاء يف كالوباء املنترش

لتَمتلكه، اشرتيتَه إذا الطميية األرض فدان سعر فإن العملية، فداحة مدى ولنُدرك
مصنع صاحب اشرتاه إذا ا أمَّ جنيه، آالف سبعة أو ستة من أكثر فيه تدفع ال فإنك
بخمسة وأحيانًا بعرشين العلوي املرت ذلك يشرتي فإنه فقط منه األعىل املرت ليُجرِّف طوب
بركة، إىل ل يتحوَّ أن ا إمَّ فإنه شئت، ما لتمتلكه األرض فدان لك ويَرتك جنيه، ألف وعرشين
الهايف القانون رغم تجري التجريف وعملية ُمطَلًقا. للزراعة يصلح يعود ال أن ا وإمَّ
وبواسطة معظمها، يف ليًال تجري العملية التجريف، جنحة عىل فقط بالغرامة يَحكم الذي
القابلة الطبقة وتُكَشط يشء كل يتمُّ ليلتني أو ليلة يف بحيث كثريون، عمال لَديها عصابات
هو هذا وليس رهيبة. بأسعار يُباع أصم حجر إىل ل وتتحوَّ الفدادين، آالف من للزراعة
زراعية مساحة به سيبني الذي وباملنزل بحجمه سيقتطع أنه الثانية الكارثة إن املهم؛
أرٍض إىل األخرى هي تتحوَّل وباالغتصاب وبالرشوة، ا ِرسٍّ أيًضا، الفدادين آالف أخرى،

للزراعة. قابلة غري
ويؤكِّد الخطر، لهذا يُنبِّه خطريًا تقريًرا الدويل البنك من يت تلقَّ سنوات، بضع ومنذ
امُلستصَلح، الكم من بكثري أكثر الزراعية األرض من الراهنة بالطريقة املتآكل الكم أن
عام بحلول تماًما النصف إىل تتقلَّص أن ُممكن ثروتنا، الزراعية، أرضنا إن بحيث
إن املدانون، وحدهم هم األرض وسفاحو ومجرموه الطمي ار تُجَّ ليس أنه والحق ،٢٠٠٠
يف أسهَمت قد وسياساتها أجهزتها بصرية وانعدام التقليدي بعماها املتعاقبة حكوماتنا
فيه ينعي النور، مجلة يف مؤنس حسني للدكتور عظيًما مقاًال قرأت فلقد كبري؛ لحدٍّ هذا
التي الزراعية الدائرة تحوَّلت وكيف التهاًما، الزراعية أرضهم يلتهمون أنهم املرصيني عىل
بالقصور، وتَنتهي بالعشش تبدأ مساكن إىل القاهرة حول والفاكهة الخرض تورد كانت
ميت إىل العدوان وامتدَّ الجامعات، وأساتذة والضباط والصحفيني املهندسني مدن وقامت
ألف ثالثمائة العملية هذه يف والتُهمت الصعيد، حديد سكة خلف الكائنة واألرض عقبة
أفرح ال وأنا القليوبية، من التُهمت التي باألرض بالك فما فقط، الجيزة محافظة يف فدان
مبانيها وتعلو املنشآت تحتلُّها الزراعي الطريق بجانبي الكائنة األرض أرى وأنا أبًدا

حياتنا. نا، أمِّ أرضنا، التهام من متألم كلِّ عني يف إصبعها تضُع وكأنها
قمنا التي واإلجراءات الت التوسُّ كل من أكرب نتصور، مما ا ِجدٍّ بكثري أكرب الخطر إنَّ
قد جريمة يُعتَرب البرتولية البالد يف برتول حقل عىل العدوان كان وإذا اآلن، إىل بها ونقوم
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فإني هناك، القومية ثروتهم البرتول باعتبار اإلعدام إىل التخريب حالة يف عقوبتها تَِصل
فهو برتول، حقل عىل العدوان من أخطر مرص يف الزراعية األرض عىل العدوان أن أَعترب
وندَّخره عام آالف سبعة عليه عشنا الذي الطمي عىل العدوان ا أمَّ سيَنَضب، عاجًال أو آجًال

الكلمة. معنى بكل جريمة فإنه أخرى، مائة أو سبعة عليه لنحيا
Apathy ال بحالة نقابلها خطورة تصوير أو رشح يف أستطرد أن القول عبث ومن
األحكام بإعالن أطالب إني فيها. نحيا التي «التولة» حالة أو مرة ذات عنها كتبُت التي
بأن أطالب وحياتنا، خصوبتنا لنحمي جميًعا نهبَّ أن أطالب األرضية، الزراعية العرفية
إىل عقوبته تصل وأن بالدنا، عىل املسلَّح كالعدوان بالضبط أرضنا عىل العدوان يُعترب
حالة يف املحاكمات نسق عىل الفور، وعىل رسيعة وبمحاكمات الفور وعىل املؤبد السجن
أو نتحول ِكدنا قوم فنحن مدى، أوسع عىل وتُنرش رادعة األحكام تَصُدر وأن الحرب،

األرض. أمهم أكلة إىل وإنما برش، لحوم أكلة إىل ليس األقل عىل بعضنا
ودفع الطوب، مصانع بجوار املكوَّمة الطمي أكوام بمصادرة الفور وعىل أطالب كما
أو صحراء فدان استصالح من أرخص ستكون كانت مهما فهي عنها، مناسبة تعويضات

صناعية. مسمدات رشاء
ماليني ورصد فوًرا، مرص يف «الطميي» الطوب مصانع جميع بإغالق أطالب بل
الدكتور أن متأكد وإني واألسمنتي، والرميل الطفيل للطوب عاجلة مصانع إلقامة الجنيهات
وسأُطابه بسعادته، أكتفَي لن ولكني هذه، بكلماتي سيَسعد الزراعة وزير وايل يوسف
جنديٍّا نفسه ِمنَّا كل وسيَعتِرب أرضنا، عن الدفاع معركة ويقود امليدان مالبس يرتدي بأن
حراًما ماًال لتكسبوا أرضنا وحارقي األرض، ومجرِّيف الطمي، سارقي يا … املعركة هذه يف
هوًال، أبدانكم القشعرَّت تبينتموها لو جريمتكم فإن أفيقوا؛ أبنائنا، وطعام طعامنا هو
يُفيقوا، ولن يُفيقون ال بمكاسبهم سكارى وأنهم تجدي، لن النصيحة أن أعرف وألنني

تماًما. وقارضيها األرض فرئان عىل نقيض أن الشعب ومن الدولة من أطلب فإني
ترصيحات استخراج يف الفساد وبشاعة مباٍن، أرض إىل الزراعية األرض تحويل ا أمَّ
أجهزتها كافة الدولة تجنِّد أن فوًرا أطلب فإني الطاعون، مقاَومة مقاومته ووجوب بهذا
واملوظَّف والبائع الشاري عقوبة يرفع بحيث جذريٍّا، تغيريًا القانون من وتُغريِّ ومؤسساتها
نُعاقب فكيف عظمى، خيانة األرض تجريف كجريمة واعتبارها الترصيح، أعطى الذي
عسكري، احتالل سوى تَفعل لن والحرب العظمى، الخيانة بتهمة الحرب يف يَنكص من
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يَستأصل بطريقة د وترصُّ إرصار وسبق عمد عن والشعب األرض يخون من نُعاقب وال
فقط؟ يحتلُّه وال نفسه وجودنا معها

مالطة؟! يف أؤذن أنا هل
باهلل؟! إال قوة وال حول وال فعًال َخِربة مالطة أن أم
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خطورة من للعرب ما بمدى أحسسُت األوسط، الرشق عن بُعدي يف وأوغلت سافرت كلما
مؤتمًرا أحرض كنُت املرة هذه الثمانينيات، عالم يف بالتحديد أو اليوم، عالم يف وأهمية
بالد من كثريًا وزرت الفرصة وانتهزت الهند، يف القصرية للقصة أفريقيٍّا آسيويٍّا عامليٍّا
العرب يلعبه الذي الدور وخطورة بمدى أحسست الجولة هذه ويف آسيا، رشقي جنوب
الوضع يف يلعبوه أن يُمكن ما خطورة ولكن العاملي، االقتصادي الوضع يف فقط ليس اآلن،

العاملي. والثقايف بل السيايس،
العرب إىل يَنظر — العالم من بالبرش الزاخرة املنطقة هذه يف وبالذات — العالم إن
الفقري نظرات من نظرة فيها التعقيد، بالغة دة معقَّ هي بل حال، بأي بسيطة ليست نظرة
جزء بامتالك والحلم مرة، الحسد العالم؛ أثرياء من ثري أيِّ إىل العالم، من مكان أي يف
والتمرُّد له، الظاهر الخضوع مرة، له االحرتام آيات وتقديم مرة، ونفاقه مرة، ثروته من
القاحلة الصحراوية أرضه يف ر يتفجَّ البرتول جَعل الذي النفيس الحظ وعىل عليه الباطن
ادَّخرته كنز أثمن يضمُّ مكان إىل وجوٍّا طبيعًة العالم مناطق أفقر من منطقة فيُحيل

األرض. شعوب من لشعب الجيولوجيا
العرب فيها يَحظى التي األمكنة من آسيا رشقي جنوب أن فيه شك ال الذي ولكنَّ

عميق. باحرتام
ُكتَّابًا الفئات، مختلف من الناس آراء أسمع وأنا انتابني الذي األول فاإلحساس
اإلحساس الشعب؛ عامة من وأُناًسا تاكيس، وسائقي وِحَرفيني، وتكنوقراطيني، فني، ومثقَّ
العربية بخالفاتنا أننا ويبدو قوَّتنا، ُكنَه وال مدى بالضبط نعرف ال كعرب أننا األول
تفكرينا معظم تَستنِزف التي الداخلية برصاعاتنا بُمشاحناتنا، والكبرية، الصغرية
«الُكيل» وضعنا لنتصوَّر بعد وقتًا نجد لم درجة إىل كله هذا استغَرَقنا وطاقاتنا،
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إىل ًها ُموجَّ يزال ال انتباهنا كل العالم، عيون ترانا لكيف تماًما انتبهنا وال العالم، وسط
الشخصية عىل الدنيا بقاع من كثرٍي يف الصحف بها تُشنِّع التي الكاريكاتورية الصور
ونكظم ونارشيها، راسميها ونسبُّ رؤيتها، لدى عروقنا يف دُمنا يفور الغنية، العربية

نرى. ال هذا من وأبعد ِمنَّا، يسَخر الذي الغرب هذا ضد الغيظ
وال اللندنية الصحف يقرءون ال آسيا، رشقي جنوب يف وبالذات آسيا، يف الناس
العربية اململكة تماًما ويعرفون يسمعون ولكنهم بالعقال، كثريًا العرب يرون وال الغربية،
يعرفون وليبيا، العراق يَعرفون والكويت، العربية واإلمارات وقطر ظبي وأبو السعودية
كدول يَعرفوننا باختصار إرسائيل. وموقف الفلسطينية القضية أخبار ويُتابعون مرص،
أن الفلبني يف سباك وكل السعودية، يف يعمل أن الهند يف طبيب كل وُحلم وكسياسة،
البرتول. بالد يف بمستشفى تَحلُم الفلبني يف ممرضة وكل ظبي، أبو يف عمل بعقد يَحظى
العرب يَغتالها أن من الغربية الحضارة عىل يَخافون أوروبا يف كالناس ليسوا وهم
يف أبًدا يُفكِّرون وال رشقيون، آسيويون مثلهم العرب أن يَعرفون هم إذ شون؛ املتوحِّ
أو التدخل لقوات الخطط يضعون وال البرتول، مناطق واحتالل الخليج دول عىل الهجوم
يف الناس خواطر بها تهجس التي الجشعة األفكار من أبًدا يشء وال الرسيعة، االحتالل

وأوروبا. أمريكا
ومقاوالت ومشاريع بأعمال أحالم أسمعها، كنُت ما هي تماًما مساملة أفكار الحقيقة
واحتاللهم اآلخرين استعمار يف التفكري بأن أُوقن أكاد جعلتني أشياء مشرتكة، ورشكات
بها انشَغَلت التي التبشري لفكرة كامتداد نمت ربما محَضة، أوروبية ظاهرة واستعبادهم
كثرة مع آسيا، يف اآلن. وإىل الزمان من طويًال ردًحا الوسطى القرون أوروبا يف الكنيسة
هو العكس ربما دينه، يَعتنق أن آخر ألحد يريد أحد ال الشاسع، واختالفها الديانات
يف صعبًا أمًرا دخولها تجعل األقل عىل أو آخرون يدخلها أن تُقاوم طائفة فكل الصحيح،

طويلني. ومران تلمذة إىل حاجة
هذه دائًما كانت بل مصريه، أو آخر أحد أرض يف التحكُّم يف أحد يفكر ال لهذا وربما

أخرى. مرة أوروبي أو مرة مغويل أو مرة ترتي لغزو ضحايا البالد

زمنًا الالزم، من بكثري أكثر الغرب إىل التطلع أَطْلنا العرب نحن أننا أعتقد ألنني هذا أقول
يف يحدث ما إىل نتطلع اآلن إىل نَزال ال نحن بل التقديس، حد إىل يرتفع وتقديًرا وانبهاًرا
يف الغرب أن حني يف والعقلية، الوجدانية عواصمنا وكأنها نيويورك، أو لندن أو باريس
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درهم آخر يَسلبنا أو يُخضعنا أو يستغلنا لكي إال فينا يفكر وال يَزدرينا أعماقه حقيقة
أمعنَّا وأنانيته وقسوته نذالته لنا اتَّضحت كلما بل هذا، فعل وكلما هذا، ومع محافظنا. يف
ُحبٍّا نحبُّها البيضاء الرشسة الجميلة الحبيبة وكأنه قدميه، تحت وجوهنا ماء إراقة يف
أن وروعة وحشيتها وجمال تعذيبها بعذوبة تغنَّينا عذبتنا كلما نهاية، له ليس مازوكيٍّا

وصالها. يف األمرين نذوق
ووجوًدا، ودينًا وتاريًخا حضارًة يُقدِّروننا من إىل ظهورنا نُويل نحن الوقت وطوال
حدود حسُدهم يتعدَّ لم وإنما عليه، جماعيٍّا حسًدا يَحسدونا لم الثراء جاءنا حني حتى

لدينا. أو معنا يعملوا بأن الحلم
حق يُقدرنا ال وألنه إلينا، الغرب نظرة متبنِّني العالم يف مكانتنا نقدر أننا واملؤلم
أضعاف أضعاف أنفسنا عىل «نُشنِّع» نحن قدرها، حق أنفسنا نُقدِّر ال أيًضا فنحن قدرنا،
مثلما بالضبط عاداتنا وال خصالنا نحرتم ال أنفسنا قرارة ويف علينا، الغرب به «يُشنع» ما
باالحرتام الجدير الكثري خصالنا يف بينما سمائه، علياء من إليها وينظر الغرب يَحقرها
الرجل نقد إنما نفسه، تعذيب الهاوي املازوكي نقد ليس ولكنه بالنقد، الجدير والقليل
بكيانه إخالل أدنى ودون الثقة بكل ويَشجب وخصاله ذاته يُراجع حني بنفسه الواثق
تركبُنا ما أحيانًا الذات نقد يف اإلمعان بدل أو صفات، من به جدير غري يراه ما الُكيل
أحد: لنا يقول أو ألنفسنا نقول أن العيب كل العيب وكأن ونَتمادى الجهول بالنفس العزة

قصة: وإليك أخطأت، لقد
إىل تايالند يف «بتايا» مصيف من املسافرين يُقلُّ الذي املنتظم األتوبيس راكبًا كنُت
هربًا الناُس الشاطئ إىل يهرع األسبوع نهاية ُعطلة العادة يف هي بانجوك، العاصمة
إىل املنتظم األوتوبيس يحملهم ثُمَّ حافلة، أيام ثالثة ويقضون ورطوبتها بانجوك حرِّ من

أخرى. مرة العاصمة
يُمنُّون مبكرين استيقظوا وقد األوتوبيس يف والناس التاسعة، تُقارب الساعة كانت
من وكان والعاصمة، املصيف بني املسافة وهي اإلغفاءة من ونصف بساعتني أنفسهم
وجلس رة، املؤخِّ يف منهم أربعة جلس شقيق، عربي بلد من خمسة األوتوبيس ركاب
يَتصايَحون عالية بأصوات وهم األوتوبيس ركبنا أن لحظة ومن مقعد، أول عىل الخامس
املقعد يف الجالس زميلهم مع الصاخبة العالية التعليقات ويتبادلون ويَضحكون ويُنكِّتون
السمراء وبالقطط «بتايا»، يف فعلوه بما — الفاهم الوحيد وأنا — يتفاَخرون وكانوا األول،

اقتنصوها. التي «املقطقطة»
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قهقهة ترغمها أن تلبث ال ثُمَّ إغفاءة تنغلق أن تُوِشك وعيونهم الركاب أراقب كنُت
وهو آخر، وال لها أول ال أرٍض يف وكأنه ا، ِجدٍّ العايل السمني صاحبهم صوت أو مدوية
تنغلق، أن تُوشك عيونهم الصائح، الحديث مشاركته عىل األول املقعد راكب زميله يُرغم
أن صامتًا مبتهًال رجاءً املتحدِّث ترجو وكأنما رءوسهم وتستدير التفتح عىل ترغم ثُمَّ
والحديث مضت بأكملها ساعة ساعة، نصف مَضت، ساعة ربع يكف، لم أحًدا ولكن يَُكف،
صامتون، وكلُّهم الركاب صدور وضاقت الصياح، هو والصياح الحديث، هو القطط عن
هم األربعة املتصايحون يظل لكي صمتوا همًسا جريانهم يُحدِّثون كانوا الذين أولئك حتى

مستمر. خجل سكون إىل آب الخامس زميلهم إن إذ الغوغائيني؛ وحدهم
ألن أصواتهم، يخفضوا أن جم بأدب منهم وطَلب الركاب من راكب انربى أن إىل
وكانت الواقعة، وقعت وكأنما طويلة، تزال ال والرحلة ُمنَهكون األوتوبيس يف الناس

كاآلتي: التعليقات
.«…» ال ابن فينا يتحكم أن يريد أهو –

… ويا أكثر أصواتنا فسنُعيل نَسُكت أن يريد كان إذا حسن، –
… األدب يعلمنا أن يريد الصعلوك هذا «…» ال ابن –

.«…» ابن يُسكتنا حتى نحن أطفال –
لها: ويهمس زوجته عىل يميل أمامي الذي الراكب وسمعُت الضجة، وتضاعفت
بامتعاض إليهم تنظر وكأنما إليه ونظرت باإليجاب، رأسها فهزَّت كذلك؟ أليس عرب؟!

حياتي. يف مثيًال له أَر لم
حتى بطبعه املؤدَّب العربي الشعب فعل فماذا منتهاه، الضيق بي بَلغ الحقيقة
حتى أضخم، وكروش ضخمة بشوارب رجاًال كانوا وإن كهؤالء ُمراهقني خمسة به يحيق
ص نغَّ كهذا، ترصًفا أبًدا يَنىس لن الركاب هؤالء من أحًدا فإن تزول، لن لعنًة به يحيقوا
أفعل أن عيلَّ تُميل عروبتي أن وأحسست ف، توقُّ بال الساعة ونصف ساعتني حياته عليه

شيئًا.
إىل بحاجة يكن لم الذي املوقف وأفهمته عليه، وِملت األمامي، الراكب إىل وتسللُت
الحديث. عن وا يكفُّ أن حتى وليس فقط أصواتهم يخفضوا أن يَرجوهم أن ورجوته إدراكه،
مكانه من يتحرك هو كان مقعدي إىل أعود كنُت وفيم تماًما، طيبًا الرجل وكان
باحتجاج، قابلوه حديثًا معهم ويتبادل األوتوبيس، رة مؤخِّ يف يجلسون حيث إىل ويذهب
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راحوا عاٍل بصوت ولكن لعنوا، وال يسبوا فلم سأفهمه وأني مثلهم عربي أني ولعلمهم
أحد. من تدخًال تَحتِمل ال التي الحديث يف «حريتهم» عن يتحدثَّون

وحينئٍذ تعبوا، حتى الصاخب حوارهم يف سادرين ظلوا بحريتهم التمتُّع يف وإمعانًا
وا. كفُّ فقط

والركاب زمالءه فيفاجئ «حريته»، يتذكَّر والحني الحني بني كان فقط، أحدهم،
للسكوت. يعود جوابًا، يجد ال وحني له، معنى ال صارخ بتعليق

رَجِت فقد ياباني؛ سائح أي يفعله بما آسيا، يف زلنا ما بعُد ونحن القصة، هذه أقارن
اليابان إىل عودته لدى يكتب أن ياباني سائح كل أعوام بضعة منذ اليابانية الحكومة
البلد يف رآها التي الجميلة األشياء عن وبالذات تلك، السياحية رحلته يف رآه عما تقريًرا
روا وتصوَّ وأكثر، أكثر لتجملها بالد تَقتبسها حتى اليابان يف توجد ال والتي زاره الذي
يوصل ألن تحقيقه، ممكن جميل بيشء عام كل منها مائة حفلت لو التقارير وماليني آالف

جنة؟ بالدهم من يجعلوا أن إىل اليابانيني هذا
أن وإنما تقريًرا، يكتب أن ليس عربي، سائح كل من فقط حكومتنا طلبت لو ربما
لو ربما إليه، يسافر الذي الشعب عيون يف العرب صورة عن مسئوال وحده نفسه يعترب
الصورة، بتشويه ع يتطوَّ بعضنا أن ذلك العالم؛ عيون يف العرب صورة ت لتغريَّ هذا حدث
تُغضب ما أول تُغضب بصورة سمعتنا من تَنال ُكْرٍه أو سخرية مادة متطوًعا للدنيا وقدَّم

مستواه. تواَضع مهما عربي أي
مستوى يف اإلنجليز نرى ألننا حدث، ما حدث ملا لندن، يف األوتوبيس ذلك كان لو
نَنُظر آسيا، يف كالناس حقيقة، يَحرتموننا الذين الناس بينما النظر، مستوى من أعىل

َعل. من إليهم
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ننتج؟! ال ملاذا

مجرَّدة. ذُكرت إذا الحرية كلمة من أكثر كلمة تغيظني ال
أن يمكن ال برشية رغبة مجرد الحرية الهواء. يف هكذا، حرية، اسمه هناك يشء فال

التحقيق. عىل وقدرته ونضاله اإلنسان كفاح خالل من إال نفسها تحقق
… بالحرية تطالب صحافتنا يف نقرؤها التي املقاالت أكثر وما

ماذا؟ حرية
َمن؟! وحرية

امُلمكن من دة مجسَّ واضحة محدَّدة بحريات الحزب أو الكاتب يُطاِلب أن أفهم أنا
نشاطها، مزاَولة يف النقابات بحرية االنتخابات، بحرية الكاتب يُطاِلب أن أفهم تحقيقها،
الكاتب، بحرية الصحف، إصدار بحرية األحزاب، تشكيل بحرية النشاط، أنواع كافة

… وتغيريهم وحاكِميه ُممثليه يختار أن املواطن بحرية
محدَّد. بتطبيق مقرتنة الحرية آخر، بمعنًى

مزاولتها. يف الحقيقي املعنى إنما باملرة، لها معنى ال ككلمة فالحرية
الحرية، هذه ق تتحقَّ لكي ولكن ا، ِجدٍّ جميل شعار مثًال الصحافة حرية مثل فحرية

وتَكُفلها. الحرية هذه تحمي التي الضمانات لتحقيقها، بالضمانات تُقَرن أن بُدَّ فال
أن إىل لها معنى ال جوفاء تظلُّ كلمة مجرد الحرية مثل مثلها أيًضا، والديمقراطية

ديمقراطية. وحياة ديمقراطية ووسائل ديمقراطية طرق هيئة عىل تجسد
… سليمة ديمقراطية حياة إقامة هو يوليو لثورة السادس الشعار كان لقد

سليمة ديمقراطية حياة توجد فال هذه، سليمة كلمة عىل أعرتض كنُت البداية ومنذ
ديمقراطية. غري حياة أو ديمقراطية حياة توجد وإنما سليمة، غري ديمقراطية وحياة
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وقد تماًما، ُمصَطنعة كلمة الرشيد، االنفتاح أو االنفتاح وترشيد االنفتاح مثل وكلمة
فلماذا رأسمالية، شبه مرحلة إىل االشرتاكية شبه املرحلة من لالنتقال نتحايل أن بها أردنا
بكل ونقولها رأسمايل! عرص يف اآلن نعيش إننا نقول ال ملاذا بمسمياتها! األشياء ي نَُسمِّ ال

ُمتطلباته. بكافة فعًال العرص هذا نعيش وإنما فقط نقولها وال وضوح،
كرأسمالية. تماًما فشَلت وإال ديمقراطية، كاملة حياة إقامة تستلزم فالرأسمالية
الرشكات تكوين وحرية املال رأس حركة لحرية ضمانات بدون الرأسمالية إقامة إن
سلب هو ليحكموا، الرأسمالية ممثِّيل وحتى الشعب ممثِّيل اختيار وحرية واألحزاب،
الرصاع حرية ميزة واألقوى، األصلح اختيار ميزة وهي أال لها؛ ميزة أهم من للرأسمالية
أو قيود وجود ظل يف الرأسمالية إقامة ا أمَّ بالصمود. ا حقٍّ الجدير إال فيها يصمد ال التي
ة دفَّ وإدارة والعصابات َللية والشِّ املحسوبية سوى عنه يَنتج فال ديمقراطية، «اختناقات!»
صحافة وأمام نيابية مجالس أمام مسئولة وغري للعيان، ظاهرة غري طبقة أجل من الحكم
أو ت غشَّ أو أخطأت إذا إدانتها يف الكامل الحق له قضاء وأمام وكشفها نقدها يف حرة
اللعبة قواعد بدون رأسمالية االنفتاح من جعلنا قد نحن رسقت، أو تهرَّبَت أو دلََّست
النظام هو العالم يف الرأسمالية قمة فإن بأسمائها، األشياء ينا سمَّ وإذا الكاملة. الرأسمالية
«الكاوبويز». وقصص «داالس» حلقات يف نراه ما هو ليس األمريكي والنظام األمريكي،
ولهذا والزراعية، والصناعية التجارية املنافسة حرية مبدأ عىل قائم األمريكي النظام إن
األحزاب، تكوين حرية الحرية، وضمانات نواحيه، من ناحية كل يف مطبَّقة فالحرية
بحكم تماًما مكفولة حتى، الكنيسة مهاجمة حرية الصحف، إصدار حرية التعبري، حرية

الدستور.
مرصي، رأسمايل بانتعاش األمريكي الرأسمايل االنتعاش نُقلد أن أردنا قد ُكنَّا فإذا
يف ما بأسوأ ونستبدلها فيها ما أحسن ونرتك الرأسمالية من الضارة القطعة نأخذ فلماذا

االشرتاكية.
ترتكها أن ا وإمَّ كوحدة كلها تأخذها أن ا إمَّ قواعد لها األخرى هي االشرتاكية أن ذلك
حق تضَمن أنها فبجانب ضماناتها؛ األخرى هي لها واالشرتاكية رأسماليٍّا، وتُصبح كلها
التعبري حق — تَضمن أنها مفروض أو — تَضمن فإنها العمل، وحق العالج وحق التعليم
«ميرتان» وحزب تُطبقها، التي األحزاب داخل يف أو املحلية املجالس يف سواء الرأي، عن
إىل وجه الذي النقد وكان باريس، يف له اجتماًعا مرة حرضت وقد اشرتاكي، حزب مثًال
الصحافة يف كارتر أو ريجان إىل ه يوجَّ نقد أي من بكثري أَمرَّ السيايس مكتبه وإىل رئيسه

األمريكية. الرأسمالية
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شموليٍّا؛ الحكم يكون أن بالرضورة يستلزم االشرتاكي النظام أن اعتقدنا ألننا ولكن
يبتسم ما وكثريًا امُلمثلني، واختيار اآلراء إبداء وحق األفواه، بتَكميم االشرتاكية قرنَّا فقد
املاركسيني املعارضني بعض عىل ردَّهم الصحفيني لبعض يقرأ حني سخرية يف اإلنسان
— للحكم الروسية الطريقة وكأن كيت، أو كذا تنرش األزفستيا أو الربافدا وهل بقولهم:

لالشرتاكية. الوحيد الطريق هي — وعيوبها التاريخية بظروفها
اليشء. نفس فعلنا االشرتاكية ومن مساوئها، الرأسمالية من أخذنا باختصار،

حكوماتنا كل عىل نُطلقه اسم أي أدري وال رأسماليني، وال اشرتاكيني ال وأصبحنا
جديدة كلمة العربية النظم لهذه ليخرتع املعارصصفحة التاريخ يفرد أن بُدَّ وال العربية،
بالقوة ونُظم، حكومات من غريبًة أنواًعا تصف أن بدقة تستطيع السيايس القاموس يف
هو يأتي بالقوة نظام إىل وأيًضا التغيري، يتم التآمر أو وبالقتل تحكم، وبالقوة تأتي،

يحكم. وبالقوة اآلخر،

لبنان أحداث من موقفها عىل أسمائها، اختالف رغم العربية، حكوماتنا تلوموا ال ولهذا
البَِشعة.

جذور أي لها ليس حكومات، مجرَّد العربية، البالد يف االستقالل بعد ما فحكومات
أنها عىل واستمرارها وجودها يف تَعتِمد هي وإنما شعبية، إرادة أي عن تُعربِّ وال شعبية،

السالح. هذا بقوة شعبها وتحكم السالح، تملك وحدها
كل أن بمعنى شعوبها أعماق يف بجذورها ضاربًة العربية الحكومات كانت ولو
الربتغال أو روسيا أو أمريكا أو إرسائيل يُناِصب أو امَلوِقف يأخذ وهو يُحسُّ دولة رئيس
حزب بواسطة عضويٍّا به يرتبط وإنما يُسانده، فقط ليس عام، رأي إىل ُمستند أنه العداء
رئيس أيُّ خاف ملا الَوضع هو هذا كان لو الجماهري، قلب يف أطنابه ضارب قوي شعبي
وملا قاتل، اآلخر أنت وللرشيك قاتل، أنت ولِلقاتل أعمى، أنت لألعمى ولقال عربي، ملك أو
يد يف يده يضع أن عىل قادر شعبه يف بجذوره ثقته فرط من كان إنه بل فقط، هذا قال
والعرشين املائة إرادة عن يُعربِّ موقًفا العربية البالد وتأخذ األخرى، الدولة رئيس زميله

فعًال. مليونًا
مستندة وقوة قوتها، حقيقة عن يُعرب الذي املوقف أخذت قد العربية الحكومات ولكن
ولهذا بها، املرتبطة العظمى القوة إىل لألسف وإنما الشعب، إىل ال بأخرى، أو بطريقة
ألف تضع أن عليها وإنما املستقلة، الحركة حرية تملك ال — الحكومات هذه أي — فهي
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ل تتدخَّ أن من وجودها لها ويَحرس يُغريها، أن من شعبها لها يحرس الذي للفتوَّة حساب
شئونها. يف أخرى عربية دولة

اإلرسائيلية العربدة ومن الفلسطينية املأساة امَلهزلة من العربية الدول موقف إن
الالعب هذا يُحركها عرائس حكومات كونها مع تماًما منسجم موقف هو لبنان يف املنحطَّة

تقاتل. أو تُدافع أن بله تتحدَّث، أو تخطو أن العرائس تملك وهل ذاك، أو

من هو ليس فالغنيُّ ا، ِجدٍّ غنيٍّا الفقري كان لو حتى الفقر، فكر قضيتنا، إىل نعود وأيًضا
وعرقه. بجهده والرأسمال املال خلق عىل القادر هو الغني مال، بيده

عنه. نيابة الطبيعة تُنتج معظمها العربية وبالدنا
ر ويتطوَّ يعيش أن أجل من اإلنسان وبكفاح أثناء إال يوجد ال البرشي الفكر وألن
رحلتهم أثناء البرش يفرزه الفضاء من بباراشوتات يهبط فكر ثمة يوجد فال ويُنتج،
الطبيعة تحققها األفضل الحياة كانت فإذا أفضل، حياة إىل للوصول املستمرة الشاقة
للفكر الداعي وما الفكر، إلعمال الداعي فما التهليب، يحققها أو والجيولوجيا، والجغرافيا

نفسها؟! للحضارة أو للعلم أو للفن الداعي ما بل أصًال،
ألن وليس فكريٍّا، فقراء حقيقًة ألننا نُنتج ال ونحن نُنتج، ال ألننا فكريٍّا؛ فقراء نحن

ًما. تضخُّ أو اقتصادية أزمة هناك
رضائب عليها ل تُحصَّ ال التي املنظورة غري الدخول إىل مرجعها االقتصادية األزمة إن
بإقامة الرضائب ل تتكفَّ ولهذا منظورة، كلها مثًال األمريكي املجتمع يف الدخول بينما أبًدا،

العالية. األجور ودفع املؤسسات وعمل املشاريع
مرص، يف االقتصادي الوضع عن اإلنجليزية البنكية «ميدالند» ملجموعة تقرير ويف
السابقة األعوام من أحسن صورة يف يبدو املرصي االقتصاد إنَّ تقول: فقرة هنا أنقل
والسياحة، السويس قناة ودخل الخارج يف املرصيني وتحويالت البرتول سعر لزيادة نظًرا
املنظورة. غري الدخول يف الكبري االزدياد بسبب التقرير: يضيف املهم) هو (وهذا وأيًضا
تبذلها التي امُلرهقة الجهود من عالية بدخول تنعم عربية بحرية يف نعيش وألننا
رأوا الذين الكثريون واملرصيون إلينا، انتقلت قد العدوى فإن األجنبية، والرشكات الطبيعة
أعمالهم من عليه هم يحصلون بما دخلهم يُقاِرنون العربية الدول يف الناس يعيش كيف
وبالتايل الشديد، اإلحباط يحدث وهكذا تُحَسب، وال تُقاَرن ال قروًشا فيجدونه مرص يف
فأي ولهذا أيًضا، رخيًصا يُباع املرصي فاإلنتاج اإلنتاج، عن الصامت اإلرضاب من نوع

أصًال؟ اإلنتاج فلماذا رخيًصا، ثمنه سيكون فيه يُبذل جهد
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من بلغ مهما شعب وأي األثمان، أرخص كِسلعة وثمنه املرهق التفكري ملاذا وأيًضا
جنينها فالنقود ُمدِقع، رسيع فقر إىل يئوب أن بُدَّ ال التفكري عن يكفُّ والثراء الِغنى
املستحيل من وهكذا ذهنه، عنها يتفتَّق بفكرة إال يكسب أن لإلنسان يمكن وال األفكار،

ويَرسقون. منحرفة، بطريقة أفراده بعض يفكر أن إال يكسب أن يفكر ال شعب عىل
والحل؟

الفكرية األزمة به بَلَغت شعبًا أخاطب فأنا املوضوع؛ هذا يف طويًال أستطرد أن أريد ال
نفسه يُتعب أن يريد ال بل وتمحيصات، بحوث يف نفسه يُجهد أن يريد ال أنه واالقتصادية
كلمات. ثالث من طبق عىل له مقدَّمة جاهزة الحلول يريد هو مشكلته، ص تفحُّ يف حتى
إال تنتج ال فطبيعتنا الطبيعة؛ إنتاج عىل يَعيشون الذين إخواننا نقلد ال أن والحل

األنفس. بشق
ونَنحرف. املنظورة غري الدخول ذوي نقلِّد ال وأيًضا

… ولكن
بر. عىل نرسو أن بُدَّ ال ننتج لكي

والديمقراطية. للعدالة الرأسمالية الضمانات بكل رأسماليني نصبح أن ا إمَّ
االشرتاكية. وعيوب مزايا بكل اشرتاكيني نصبح أن ا وإمَّ

وعيوب االشرتاكية عيوب من حاكمينا يُعجب ما أخذ أو الحبل، عىل الرقص ا أمَّ
اآلن. فيه نحن فيما الرقص هذا أوقعنا فقد الحكم، «سالسة» لضمان الرأسمالية

كنف يف نسري أن يُمكن ال أننا مرة من أكثر أعلنوا قد مرص يف املسئولون كان وإذا
كنِف يف للسري ونضطر اضطررنا ملاذا نُدرك أن رشط الرأي هذا مع فكلنا عظمى، قوة
تُعطيَني أن بُدَّ ال عيلَّ تعتمد ولكي وأخريًا، أوًَّال النفس عىل االعتماد رشط ُعظمى قوة
ممثِّل ويل جريدة ويل حزب، ويل رأي يل يكون أن بُدَّ ال أنا أكون ولكي أنا، أكون أن الحق

نظري. ووجهة مصالحي عن ليدافع حريتي بكامل انتخبتُه
ُمنتجة. كاملة رأسمالية ا إمَّ

أيًضا. منتجة كاملة اشرتاكية ا وإمَّ
بر. عىل الرسوِّ بغري إنتاج وال
عيوبه. وبكل مزاياه بكل بر

غنيٍّا تفكريًا نفكر أن معها نضطر التي تلك الحقيقية وجودنا رحلة منه نبدأ برٌّ
وحضارة. وحياة حقيقية، وثروة ، غنيٍّ إنتاٍج إىل بدوره يتحول
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حقوق لشعبنا يكون أن بُدَّ فال أنفسنا، نكون ولكي أنفسنا، عىل فيها نَعتِمد رحلٌة
كاملة. وجوده

وخويف فكر، أو اقتصادية أزمة مجرَّد وليس وجود، مأزق فيه، نحن الذي فاملأزق
أو الجنون مأزق بكثري، أكرب مأزق إىل بنا تؤدي رة متفجِّ بطريقة منه نخرج أن األكرب

هزًال. املسالة ليست ال الغاشمة، القوة أو التعصب
مشكلة. مجرَّد وليست

طرق. ُمفرتق إنها
خيار. وبال
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العارش الفصل

وأكاذيبه كيسنجر حقائق

يَنوي التي الثالثة الكتب عن «تايم» مجلة نَرشتها التي األجزاء قرأت أن بعد قررت
ثالثة أصدق أال قررُت — كتابتها من فعًال انتهى التي أو — كيسنجر هنري الدكتور
قريبة أحداث عن كانت إذا خاصًة أعمالهم، وعن أنفسهم عن الساسة يكتبه ما أرباع

أنفسهم. عن كانت أو لهم حدثت العهد
الذي األصفر الكذب هناك أنواع، والكذب عظيم، كذاب كيسنجر هنري الدكتور إن
كتاباتهم. يف يستعملوه أن غباؤهم بهم يبلغ الناس بعض ولكن كثريًا، حياتنا يف نستعمله
أن بل فيه، الكامنة الفجوات يكتشف أن الذكاء متوسط أي باستطاعة الذي الكذب وذلك
يشء املسألة أن أو حقيقة، حدث قد يقرؤه ما كان إن «يفكر» ويبدأ أحيانًا الكتاب يغلق
مرور عقله خاليا عىل يمرَّ أن يأبى هو إذ الحال؛ يف عليه إصبعه يضع أن يستطيع ال
مذكِّرات أقرأ أن يل أُتيح لقد العربي. عاملنا يف خاصة كثرية، األصفر للكذب واألمثلة الكرام،
العالم يف استُحدثت «مودة» هي املذكرات كتابة إن إذ امُلعاِرصين؛ العرب السياسيني بعض
يف للسياسيني القاعدة شبه تكون تكاد أنها وجدوا حني قريبًا، السياسيِّني بني العربي
عاَرصوها التي للفرتة بها يؤرِّخون التي كتبهم أو مذكراتهم يف السياسيني كذب أوروبا،
يف الظروف إن إذ عليه؛ ألومهم ال وأنا محبوك، غري صغري، كذب أممهم تاريخ من
عن يقول أن اإلنسان فيها يستطيع التي الدرجة إىل بَعُد تَِصل لم العربية مجتمعاتنا
نزال ال أننا ذلك الحقيقة؛ غري يشء وال الحقيقة، كل الحقيقة، اآلَخرين، عن حتى أو نفسه
إنما السباب، من كنوع أستعملها ال هنا النفاق ولفظة النفاق، عصور يف نعيش بعد
عصورها من رحلتها أثناء املجتمعات بها تمر أو عليها تمرُّ علمية كمرحلة أستعملها
هذه أخذت لو إذ وطن؛ خلق أو أمة أو مجتمع يف القبائل اندماج عرص إىل القبلية البدائية
استطاعت وملا الحال، يف عقُدها النفَرَط والحقيقة الحق قول طريق الصغرية الجماعات
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وخريُ األمة، لصناعة الالزم الكبري االلتئام مرحلة إىل البدائية االنقسام مرحلة تخطِّي أبًدا
أطرافها تماًما، كاذبة تمثيلية هناك إن مثًال. «زيمبابوي» يف يحدث ما هذا عىل مثال
بها يقوم الثانوية واألدوار أخرى، ناحية من موجابي والسيد ناحية من نكومو جوشوا
كل هها يُوجِّ التي والتُّهم نطاق، أوسع عىل كذابون والجميع و«زابو»، «زانو» حزباهما
صلحهما فسيُبنى — قبًال تصالحا كما — تصالحا وإذا باملغالطات، مليئة اآلخر إىل طرف
األصفر الكذب هذا يؤدي وربما اآلخر، الطرف كذب لتصديق طرف كل استعداد عىل
الكبريتني القبيلتنَي بني صلح تكوين إىل املكذَّب غري األصفر التصديق وهذا املصدق غري
املصطنعة األمة عقد وانفرط تماًما، العكس إىل يؤدِّي وربما أمة، لتكوين مًعا واندماجهما

األوىل. سريته إىل كل ليعود واه تحالف عىل املبني
وأحيانًا والُحكَّام الساسة به يقوم الذي األكرب، الكذب ذلك فهو الحقيقي، الخطر ا أمَّ
واالنصهار، القبلية حاجز الزمن قديم من تخطَّت التي الغنية الكربى الدول يف املفكِّرون
هؤالء من سيايس كل إنَّ «باور». السوبر أو نضج» «السوبر مرحلة إىل وصَلت ربما بل
عليهم الذي الخط ُكنَه بيضاء بطباشري لهم ويُحدد املؤرِّخني يَسِبق أن يريد السياسيني

ولدوره. ولعرصه، للمرحلة، تاريخهم يف عليه يسريوا أن
ذلك إىل يصل حتى يكذب أن من أذكى كيسنجر الدكتور ر أتصوَّ كنت ما وألمٍر
أيًضا هناك إن إذ الفلتات؛ العظام الروايات كتاب مصافِّ يف أضعه كنت األكرب، الكذب
النهاية يف بحيث ويُدبِّجونه، قونه فيُنمِّ األصفر، بَكِذبهم القراء عىل يؤثِّرون روايات كتاب
فُهم جيد، وأندريه وديكنز تولستوي أمثال الكبار، الكذَّابون ا أمَّ القراء. غالبية يصدقهم

املعجزة. اللعبة صاغوا كيف تُدرك أن الصعب من الحواة أنواع وأخبث كأخطر
بمنشار «ينرشوها» أن صندوق يف الجميلة املساعدة وضع ودون فباستطاعتهم
يتحرَّك فعًال، قسمني يقسمونها ينتهون حني بحيث أمامك، منتصفها عند حقيقي
يف أنهم ذلك أخرى، حدة عىل أرجل بال أعالهما ويتحرك حدة عىل رأس بال أسفلهما
والتنويم اإليحاء عىل واملوهبة القدرة لديهم ولكن يقطعون، وال ينرشون ال الحقيقة
أو قارة جمهور أو مرسح جمهور يُنوِّموا أن به يَستطيعون ما الجماعي املغناطييس
وكتبهم «الكلمات» رموزهم يف ًدا مجسَّ مغناطيسيٍّا تنويًما متعدِّدة كثرية أجيال جماهري
الحقائق كافة مع يكتبون ما تعارض لو حتى قراءتهم، بمجرد الناس يُصدقهم بحيث

بها. ونؤمن جميًعا نعرفها التي العلمية وغري العلمية
والسالم الحرب قصة ويكتب السياسة، تولستوي يُصبح أن أحب كيسنجر مسرت
ودوره األوسط، الرشق يف والسالم الحرب عن قرأته) الذي الجزء ذلك يف األقل (عىل
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ُمبتدئ لتولستوي أقرأ وكأني الجزء ذلك أقرأ جعلت لقد منهما، كلٍّ صناعة يف «املعجز»
أنها هو يعتقد قريحة ومستعمًال الكبار، الُكتَّاب مسوح يَرتدي كي الهائلة لجهوده أرثي
أوروبي وقارئ يُكتَب، ما يُصدِّقون أمريكيِّني قراء جهل عىل ومعتمًدا الزمان، فلتات إحدى
بالضبط حدث قد كله هذا أن يُقنعهم بحيث مغناطيسيٍّا، ليُنوِّمهم يكتب، ما عىل «يتفرج»
األمريكية القيادة فيه انهاَرت وقت يف استطاع الذي الجبار شمشون هو وأنه روى، مثلما
استطاع بالحق وابتلعته، انشقت وقد ووترجيت وفضيحة نيكسون يف ُممثَّلة الرسمية
يواجه أن ووترجيت، بلعبة الكونجرس وانشغال العسكري أمريكا قائد حتى غيبة يف
يهبَّ وأن داخلية، مشاكل أي من يُعاني يكن لم الذي بأَِرسه الشيوعي املعسكر وحده
للحزب السيايس واملكتب لربيجنيف ا وندٍّ وُمفاوًضا وعسكريٍّا سياسيٍّا األكرب اإلسكندر هبَّة
يوشك وعالم واإلرسائييل، املرصي والجيش وأوروبا، والعرب، نفسه، والحزب الشيوعي
فوق بها قذف زجاج من كرة األرضية الكرة وكأن الشظايا، مئات «مدشدًشا» يسقط أن
استطاع الواحد، بقرنه وحده، وهو تماًما. «ستدشدش» كانت أو ت فتكرسَّ صلبة أرض
ومواجهة العسكرية أمريكا بني ويحول داخليٍّا، تَسُقط أن وبني أمريكا بني يَحول أن
إرسائيل يُنقذ أن أيًضا واستطاع بأَِرسه. الشيوعي املعسكر مع رهيبة عسكرية مؤكَّدة
استطاع كان، خرب يف وتُصبح تَبتلعها أن السورية املرصية الجيوش أوشَكت لحظة يف
قواتها لها ويُعيد توازنها، لها ويُعيد يَنتزعها أن املسعورة العربية الذئاب أنياب بني من
العمود عظام وتكرس دمشق، أبواب لتدقَّ حتى الشمال يف السوري الجيش تسحق بحيث
وتُصبح الثالث الجيش ظهر تَقصم أن وبني إرسائيل بني وتحول املرصي للجيش الفقري
فيها ستدفن كانت ثغرة أحدثَت التي ودباباته شارون إيريل أمام األبواب مفتحة مرص

املهيبة. الساداتية العسكرية مرص
يذكر أن وحني حني كل بني ينىس ال املهيب، «الكرسى» ذلك نفسه ر يُصوِّ وبينما
خارجية وزير أول وأنه النازية، أملانيا بطش من فارٌّ يهودي الجئ إال هو ما بأنه القارئ
خارجية وزير أول إنه ويقول «يُنكِّت» أن حدَّ األمر به ويبلغ أمريكا، خارج مولوًدا يكون

الكثيف. شعره» «يفرق ال أيًضا
متقنة «حكاية» تُشكِّل — يعرف ال ملن — تكاد كيسنجر يرويها التي والقصص
الوحيد الشاهد ليس أنه هلل حمًدا ولكن بها، وسيُؤمنون آمنون الكثريين أن بُدَّ وال تماًما،
مغايرة تكون تكاد قصة تروي إنكارها يُمكن ال كثرية حقائق هناك وأن جرى، ما عىل

كيسنجر. رواه ملا تماًما
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رأِسه وعىل العالم، — تماًما — باغت يشء وكأنها ٧٣ حرب يصور كيسنجر إن
وحتى وأوروبا السوفيتي االتحاد وباغت مخابراتها، ووكالة ببنتاجونها املتحدة الواليات

أنفسهم. العرب
شيئًا كانت أكتوبر حرب أن تُؤكِّد التي الهمسات إىل كثريًا أصغي أن أريد ال وأنا
وبني شخصيٍّا السادات بني جرت كثرية اتصاالت وأن وأمريكا، السادات بني عليه متفًقا
ا أمَّ فيه، شك ال أمٌر فهذا بالحرب فوجئت إرسائيل أن ا أمَّ األمريكية. السياسة صانعي
الدول فُحكَّام الحرب؛ بتلك تماًما فوجئت قد أمريكا تكون أن فهو كثري شك فيه الذي
أن يُمكن ال املتحدة الواليات رأسه وعىل الغرب أن ومتأكِّدون يعرفون تقريبًا العربية
يُمكن ال أمريكا وأن ساحقة، عسكرية هزيمة فيها بإرسائيل يلحقون بحرب لهم يُسَمح
عىل أو امُلنترصة ستكون فيها إرسائيل أن وضامنة عارفة وهي إال حرب بقيام تسمح أن
كيسنجر طريقة أن يعرف كله العالم إن النكراء. الهزيمة تلك مهزومة غري ستكون األقل
املشكلة «تسخني» هي ناجحة مفاوضات إلجراء والطريقة التفاوض، هي املشاكل لحل
ز يجهِّ عامليٍّا التهابًا ا، حادٍّ عامليٍّا التهابًا تُصبح أن إىل التام الركود وضع من تحريكها أو

املعنية. األطراف بني مبارشة مفاوضات ملائدة املرسح
الجيش انهيار ثُمَّ التصديق، وعدم املفاجأة، عن كيسنجر، ساقها ُمثرية بوليسية قصة
وبني بينه جوي جرس وعمل ب تأهُّ حالة يف نفسه السوفيتي الجيش ووضع اإلرسائييل
الجيش خرسه ما يعوضكل بأن األمريكي الجيش «يأمر» جعلته بطريقة والقاهرة دمشق
الطائرات بواسطة فقط أيام أربعة يف نقل وهكذا للقتال، األوىل الثالثة األيام يف اإلرسائييل
أشهر. أربعة خالل العربية الدول عليه حصلت ما كل يُساوي عتاًدا العمالقة األمريكية

االتفاق إنَّ يقول منه النقيض وعىل تماًما، متطرِّف سيناريو تماًما، محبوك سيناريو
وكيسنجر، السادات بني بأخرى أو بطريقٍة موجوًدا كان «التسخني» أو الحرب مبدأ عىل
كيلومرتًا. ثالثني وسيناء للقناة الرشقية الضفة من يحتلُّه ما يتعدى بأال التزم السادات وأن
حرب خاضوا الذين الضباط إن إذ فيه؛ شك ال أمر فهذا اتفاق، هناك كان إنه ا أمَّ
بتدمري وأنه املرصي، الجيش أقدام تحت ته برمَّ تهاوى اإلرسائييل الجيش أن يؤكدون ٧٣
املرصي الجيش أمام مفتوًحا الطريق أصبح الجنوبية للجبهة املخصصة دبابة الخمسمائة
إىل الوصول وربما غزة، وقطاع النقب صحراء احتالل يكن لم إن سيناء كل الستعادة
وهل ذلك؟ هجومه مواصلة من املرصي الجيش منع الذي فما نفسها، القدس مشارف
استعداًدا الخنادق بحفر ويبدأ املرصي الجيش ف يتوقَّ أن االنتصار هذا كل بعد معقول
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يستطيع كي ويتوقف متطوًعا زحفه يوقف املنترص امُلكتِسح هل دفاع؟ موقف التخاذ
املرصي؟ الجيش عىل هجوم وشن شمله وجمع قدرته استعادة اإلرسائييل الجيش

كان ألنه سيناء؛ يف أكثر التوغل يستطع لم املرصي الجيش إنَّ يقول تفسري هناك
نفسه لكشف سيناء قلب إىل اندفع قد كان لو وأنه والالزم، الكايف الجوي الغطاء ينقصه
الكالم هذا عىل يردُّون كثريون مرصيون وضباط كارثة، ولحدثت اإلرسائييل للطريان
أرض ٦ والسام ٣ السام صواريخه قواعد يحرك أن الجيش باستطاعة كان إنه بقولهم

الغطاء. ذلك تُشكِّل بحيث جو
ألن وحدث كان الهجوم مواصلة عن الجيش توقف إن يقول: آخر رأيًا هناك ولكن
أكثر سيناء يف يتوغل ال املرصي الجيش أن عىل ينصُّ كان الحرب قبيل تم الذي االتفاق

كيلومرتًا. ٣٠ من
من اإلرسائييل الجيش انتقل كيف وهو تماًما، كيسنجر الدكتور تناساه آخر يشءٌ
حدثت دبابات معركة أكرب كانت بحيث ُمهاجم، جيش إىل املدرعات ُمحطَّم مهزوم جيش
٣٥٠ فيها املرصي الجيش وخرس دبابة، ٢٠٠٠ من أكثر فيها واشرتك الحديث العرص يف
— إرسائيل أن حدث والذي فعًال. حدث عما يُفصح وال تماًما، كيسنجر يسكت هنا دبابة،
الحرب، من أيام أربعة بعد أي أكتوبر ١٠ يوم بحلول تماًما ُهزمت قد كانت — كجيش
وذخائر معدات لنقل جًرسا يكن لم وإرسائيل أمريكا بني حدث الذي الجوي الجرس وأن

املرصي. الجيش ليقاتل نفسه األمريكي» «الجيش لنقل جًرسا كان وإنما ودبابات،
الجيش هو له يتصدَّى الذي أصبح إرسائيل هدم أن بعد املرصي الجيش أن بمعنى
تلك للدبابات، املضادة ا ِجدٍّ الحديثة بصواريخه وبالذات وقضيضه، ه بقضِّ األمريكي
املسافة وهي كيلومرتًا، العرشين يتجاوز لم كيلومرتاته وعداد بعُضها أُرس التي الدبابات
ليس جيش املعركة، وأرض العمالقة الحاملة الطائرة به هبطت الذي املطار بني الكائنة
الراداري الصاروخ مطلق أن فاملعروف األمريكيني؛ وضباطه بجنوده وإنما بمعداته فقط
إصابة عىل القدرة من يتمكَّن أن قبل صاروخ آالف ٩ عىل يتمرن أن بُدَّ ال للدبابات املضاد
بمعنى يُقاتلون، أيًضا الذين هم كانوا املدرَّبني األمريكيني املقاتلني فإن وهكذا الهدف،
إىل السوفيتي االتحاد دفع الذي هو وهذا أمريكا، نقاتل ُكنَّا أكتوبر ١٠ يوم من بدءًا أننا
كيسنجر أمريكا، يف السوفيتي االتحاد سفري دوبرنني، به أيقظ الذي الخطري إنذاره توجيه
العرب حلفائه بجوار اآلخر هو املعركة سيخوض السوفيتي الجيش بأن ًدا مهدِّ نومه، من
عرض رضب إنه يقول كيسنجر جعل مما تُقاتلهم، وبنفسها تورَّطت قد أمريكا دامت ما
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أرشنا التي الحرب استنفار حالة يف األمريكية القوات ووضع الروس بتهديدات الحائط
إليها.

واجبنا من وكان ومفرتاة، علنية مغالطات من يسري جزء سوى ليس ذكرتُه وما
منطق تَقلب حقائق من لدينا ما كل نذكر وأن الكتاب، يف جاء ملا فوًرا نتصدى أن كعرب
وما الكذب، من الصدق ويتبنيَّ يَفهم ألن استعداد عىل اآلن والعالم املعكوس، كيسنجر
ذكره ملا بعد يتصدَّ لم فيها شاركوا أو األحداث عارصوا من سواء أحًدا أن يُدهشني
الصامتة باملؤامرة أو الصمت بطول يتحوَّل أن كيسنجر ذكره ما ليُوشك حتى الرجل،
الجرأة يف غاية أكاذيب أنها الفرتة تلك عاش من كل يعرف مثلما أنا، أعرف حقائق، إىل
األحداث سيناريو كتابة نعيد وأن األقنعة، عنها نمزِّق أن تماًما فحالٌل ولهذا والصفاقة،

تماًما. حدثت كما باألصح أو نحن، نظرنا وجهة من
عليه. السكوت يُمكن ال فاألمر
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أمة لوجود األدنى احلد

مخيفة؛ إمكانيات العرص بلغة تُعترب إمكانيات لديها أن وأعرف العربية لألمة عدو أنني لو
دولة أن يكفي رهيبة، مساحة وتحتلُّ مليونًا، والعرشين املائة من يَقرب سكانها فتعداد
بأرسها، أوروبا مساحة مساحتها تبلغ — السودان — والعرشين الثالث دولها من واحدة
القمح من فقط سكانها ليس تكفي أن باستطاعتها زراعتها امُلمكن من التي وأرضها
بحيث الوسط منطقة بالضبط الدنيا، وسط تحتلُّ أمة تماًما، بأجمعه العالم تكفي وإنما
واألرض خاللها، من إال وجنوبه شماله بني أو وغربه العالم رشق بني االتصال يمكن ال
طوال البرشي الجنس عرفه كنز بأعظم باطنها يَحفل صحراؤها فيها تُزرع ال التي
إىل يورانيوم إىل فوسفات من البال عىل يخطر ما كل وإنما فقط، برتوله وليس تاريخه

كوبالت.
قابلة فهي العالم؛ يف الكثافة معدالت إىل بالقياس تماًما بسيطة السكانية كثافتها أمة
إنسان، مليون مائة ألف ربما ولكن إنسان، مليون وعرشين مائة فقط ليس الستيعاب؛
تلد أن خصوبة أقلهن باستطاعة خصيبات ونساؤها للخلف، نَِهمون رجالها هلل والحمد

أطفال. خمسة
العرب ألصبح وثرواته نفسه أمر ويمتلك ويتعلَم يَستقلَّ أن إلنسانها أُتيح إذا إنه
وأوروبا. آسيا قبل وتأتي املتحدة والواليات السوفيتي االتحاد تُنافس حقيقية ثالثة قوة
أن بُدَّ ال ما — وشأنها تُركت إذا — تبلغ أن أريدها وال األمة هذه أعادي كنُت لو

أفعل؟ فماذا ونفوذ، قوة من تبلغه
أرضها؟ وأحتلُّ وأكتسُحها شاملة عسكرية مواجهة األمة هذه أأواجه

ى يَُسمَّ فيما االكتساح هذا الغرب جرَّب قد فأوًَّال مستحيل، ولكنه قائم، احتمال
مواجهة كان أمره حقيقة يف ولكنه الَقداسة، مرحلة إىل الصدام ورفع الصليبية، بالحروب
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قد كانت إسالمية وحضارة الوقت ذلك يف رة متأخِّ مسيحية حضارة بني شاملة عسكرية
الصليبي الغزو يفعل لم دويالت، إىل الكربى الدولة وتتفكَّك تضمحل وبدأت ذروتها بلغت
واحدة، بقيادة واحد جيش املسلمني للعرب ن تكوَّ أن حد إىل تماًما دها وحَّ أنه إال شيئًا،
أدرك قد كان إذ الدرس؛ تعلم هزيمته يف ولكنه الغرب، انهزم أن املحتَّمة النتيجة وكانت
عرص بلغ حتى رها يطوِّ ومىض التقدم رشارة اإلسالمية الحضارة من فالتقط متخلِّف، أنه
بطريقة وإنما الشاملة، املواجهة بطريقة ليس ولكن جديد، من غْزَونا بدأ وحينئٍذ النهضة،
فرنسا وتسلَّلت وغريها، أزبكستان يف اإلسالمية املمالك إىل روسيا تسللت وهكذا التسلُّل،
اقتسمتا أن الدولتان لبثت وما مرص، إىل وإنجلرتا ليبيا، إىل وإيطاليا إفريقيا، شمال إىل

وانهزمنا. الغنيمة
الحضارة رشارة التقطنا أعدائنا من — الحياة قانون هو هذا أن ويبدو — ولكننا
تحريرنا يف نجحت ولكنها صحيح، هذا متفرقة، ثورات ثُرنا أن لبثنا وما أخرى، مرة
بنا يعود يكاد الذي التخلف من نتحرَّر لم ولكننا تحتلنا، كانت التي الغرب جيوش من
لها أُضيفت أن بعد ورشقها بغربها أوروبا قبضة يف نزال ال ولهذا الوسطى، القرون إىل

أمريكا. الفتية اإلمرباطورية
وقوة اكتساحنا عىل تقدر أمريكا فال استعمالها، يُمكن ال إذن الشاملة املواجهة

بإرسائيل! بالك فما أوروبا، وال السوفيتي االتحاد وكذلك لها، ا ِندٍّ تقف مهولة عظمى
وحكمه، العربي العالم اكتساح عىل القادرة أنها ر تتصوَّ التي وحدها هي إرسائيل
وفعل، الغرب أخطأ كما الشاملة العسكرية املواجهة طريق عن بالرضورة ليس ولكن
كان إرسائيل، دولة يف تماًما أنفسهم عن اليهود أسفر أن بعد التسلل طريق عن وال
زمام يملكون كمرص متقدِّمة دولة يف كانوا وفعًال إرسائيل، قيام قبل هذا باستطاعتهم
ُممكنًا يعد ولم الوضع اختلف فقد اآلن ا أمَّ كبري، ولكنه خفي ونفوذهم والتجارة الصناعة
وحتى واملغرب والعراق مرص يف يَحتلُّونها كانوا التي املكانة إىل يعودوا أن والغرب لليهود

اليمن.
يدي، قبضة يف وإبقاءهم عليهم السيطرة وأريد للعرب عدوٍّا كنُت إذا للسؤال: ونعود

أفعل؟ فماذا
واآلخر، الحني بني تراودهم اليقظة بأحالم ليَكتفوا أغبياء ليسوا األمة هذه أعداء إن
اليوم، واقع هي األمس أحالم أكثر، ال زمن مسألة عندهم والواقع الحلم بني املسافة إن

الغد. واقع هي اليوم وأحالم
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إىل وانظر ألعدائه، األمثل الوضع يف بالضبط اليوم العربي عاملنا إنَّ يقول والواقع
وقارن الدنيا، أعني يف صورته إىل وانظر العالم، يف موقعه إىل وانظر الداخلية، خريطته

يكون. أن يجب كان وما كائن هو ما بني
االتفاقات من بكثري أكثر العربي العالم داخل السياسية التناقضات أن اليوم الكائن
وإذا تتكاثر، ولكنها الزمن بميض تخفُّ ال التناقضات هذه فإن ولألسف االنسجامات، أو
عربية كدول نَدخل أن استطعنا والفرنيس اإلنجليزي واالستعماَرين اإلقطاع ظل يف ُكنَّا
ُمقاتلة عصابات مجرَّد بل دولة، بعد أصبحت قد تكن لم التي إرسائيل ضد حربًا مجتمعة
تجد أن يمكن ال إنك بحيث العرب، وتفرق دولة، يف إرسائيل دت توحَّ اليوم ومستوطنات،
أو أليام، أو لساعات إال اتَّحدت قد فقط دول ثالث (٢٣ عددها بلغ (وقد عربية دول ثالث

السياسية. خطوطها قت نسَّ حتى
نقطة حول جاء وضع هو العربية األمة ألعداء األمثل الوضع هذا هل هو: والسؤال

أخرى؟ اتفاقات إىل الوصول املمكن ومن واحدة
تراث من وُمنحِدِرين واحدة لغة أبناء باعتبارنا املحتَّمة الفكرية الوحدة أخذنا لو
أن إال واحدة، فكرية وحدة يف — هزائمنا رغم — نظلَّ أن مفروًضا لكان واحد، ثقايف
أن يريد عربي بلد كل إنَّ إذ رسوًخا؛ استقاللنا ازداد كلما ازداد قد بيننا الفكري التناُحر
من الذاكرة إىل أقرب وليس تماًما، الروح هذه يُزكِّي والعدو اآلخر، العربي البلد يناطح
مراكز إىل التفكري مراكز انتقال حتمية فكرة أو والبابلية، والفينيقية مثًال الفرعونية فكرة
من رافًدا باعتبارها ليس كلها، األمة عىل فكره التحزب هذا يفرض أن فكرة أو الثروة،

ومسيطًرا. شامًال يكون أن بُدَّ ال الذي الوحيد الفكري النهر باعتباره إنما روافدها
بأفكارنا نتقدَّم أم الصالح السلف إىل نرتدُّ هل … مثًال اإلسالمية الثقافة من موقفنا
العاَلمية الثقافة نُثري بحيث وأدواته، علومه بكلِّ الحديث العرص لنحتوي حتى اإلسالمية
الرضيبة وحتمية الحاكم وديمقراطية العدل قيم من إسالمنا به يَحفل ما إن نفسها،
حتى وال اإلحسان ال الزكاة أسَميناه أسايس واجب هي وإنما منة تعود ال بحيث التصاُعدية
محة، السَّ اإلسالم روح ترفضها التي العنوة من نوع الرضيبة «فرض» ففي الرضيبة؛
أو آخر، عىل مسلم به يَتيه ال الذي الحر االختياري العمل من نوع الزكاة دفع يف بينما
ومهما جميًعا، نتَّخذها أن مفروًضا كان اإلسالم مبادئ من ا ِجدٍّ كثريٌ … فقري عىل غنيٌّ
به جاءت مما وإنسانيًة عدًال أكثر باعتبارها وجودنا أسس من أساًسا دياناتنا كانت
املجال، هذا يف الباع طويل عامًلا ليست الديمقراطية، وحتى كاالشرتاكية جديدة، مذاهب
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واحد مبدأ عىل العاجل القريب يف نتَّفق لن أننا ويبدو نتَّفق لم أننا هو َقوله أريد ما ولكن
الصديق. تجاه وال العدو تجاه ال واحد، موقف حتى أو واحد حلٍّ أو

مما الرأي يف اتفاًقا أكثر العرب كان إنشائها فعند الحل؛ هي العربية الجامعة وليت
إشكال. أي امُللِزمة غري قوانينُها تَُحلُّ ما ونادًرا اآلن، هم
لألمور. الطبيعي الوضع هو هذا يكون أن يُمكن وال

صنعنا من واالختالفات الخالفات من العنيف الوافر الكم هذا يكون أن يُمِكن ال
بنا. تَلعب داهية إرادية يًدا إن الزمن. صنع من أو نحن،

األقل وعىل الظاهرة هذه فيه لنبحث تفكرييٍّا فكريٍّا شعبيٍّا مؤتمًرا نعقد ال فلماذا
تشري. ناحية أي وإىل تؤدِّي أين إىل لنعرف ونتتبََّعها واالختالفات، الخالفات لنحرص

فهو اتفاقنا؛ من األدنى الحد أو اتفاقنا نؤجل أن أبًدا يحتمل يعد لم وجودنا إنَّ
يوم. كل أعينِنا أمام ينهار جميًعا نرى كما وجوٌد

نقوم ال األصدقاء أيها ملاذا العرب، واملفكِّرين املثقفني لكل النداء أرسل هنا من
أيادينا استطاعت ربما إذ أيدينا؛ يف األمور زمام وأخذ املؤتمرات وعقد شعواء حملة بشن

حله. السياسيني عىل استعَىص ما تحلَّ أن الفكرية
أيَّ لالتفاق، واحًدا فكريٍّا أساًسا نجد أن سنَستطيع أننا بُدَّ وال نستطيع ربما أو

املرعب. االنهيار هذا نُوقف األقل عىل أو نَنطِلق منها نقطة، أيَّ نقطة، ونجد أساس،
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كاتبعريب أنا

واالنحرافات املشاكل من كثريًا أن أُوقن بدأت الكبري، الوطن أنحاء بني تجوايل كثرة من
خارجه، من العالم هذا عىل ُمقَحمة ليَست العربي العام الرأي من كبرية أقسام تفكري يف

وحده. وابتكاره صنِعه من ولكنها
فقط. مادية ثروة ُمحَدثي لسنا فنحن

فعمر حكومات»؛ «ُمحَدثو باألصح أو نظم»، «ُمحَدثو — األهم هو وهذا — ولكننا
أن أَستطيع فال الحشائش؛ أعمار باألصحِّ أو الزهور، عمر يتجاوز ال «الوطنية» ُحكوماتنا
مقتىض الكالم تناَسب ملا — البالغيون يقول كما — وإال بالزَّهرة، عربية حكومة أي أُشبِّه
لكان املريخ يف عربية حكومات نشأت حتى ولو أين؟ كالزهرة؟ عربية حكومة أبًدا، الحال

البكور. الَفجر زهرة «الزُّهرة» أبًدا وليس ُزحل واسم وشكل لون لها
الوردة «الزَّهرة» رقة مثل ويف النجمة، «الزُّهرة» شفافية مثل يف اآلن عربية حكومة

األحالم». يف وال «دا
أحيان يف تتمتَّع كانت (وإن السن صغرية أنها الحكومات هذه مميزات كل وألنَّ
ضمن ومن البقاء، عىل املحافظة يف اإليغال هو بالطبع همها كل فإن الكبار)، بإجرام
واالنعزال الجهل من نوع الحكومات هذه لشعوب ر يتوفَّ أن بُدَّ ال املحافظة هذه وسائل

للناس. أخرجت حكومة خريُ حكومته أن شعب كل يقنع بحيث الشديَدين
اإلعالم، وسائل يف التام» «التحكم هي واالنعزال الجهل إلحكام الوحيدة والطريقة
يشء كل يعرف عربي ُقطر أي يف العربي فاملواطن أمرها؛ حقيقة يف مخيفة درجة وإىل
جعلتني درجة إىل هو، نظامه مثالب عن يُذَكر أبًدا يشء وال «األخرى»، األنظمة مثالب عن
قوة ولكنها قوية، ومعارضة العربي، الوطن يف فعًال معارضة هناك أن أتصور مرة ذات
حرية لدينا نحن األول: فقال روسيٍّا، قابل أمريكيٍّا بأن تقول التي املضحكة القصة تلك
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وأقول: نيويورك يف واشنطن ميدان يف أقف أن أستطيع أنا دكتاتوري، نظامكم وأنتم
أيًضا نحن افرتاء، هذا أبًدا، قائًال: الرويس عليه فرد يل. يحدث يشء وال ريجان، يسقط
وأقول موسكو يف «جوركي» ميدان يف أقف أن أستطيع أيًضا فأنا وأكثر؛ حريتكم لدينا

يل. يحدث يشء وال ريجان، يسقط صوتي: بملء

عربي. بلد أيِّ يف الحادث هو هذا وبالضبط
املوجود النظام عفًوا، النظام، بسقوط وتَهتف ميدان أكرب قلب يف تقف أن تستطيع
بمال أو كبري بمنصب يُكافئونك ربما بالعكس، يشء، أي يُصيبَك أن دون اآلخر، البلد يف

بوسام. أو
العربية؛ بالدنا يف الصحفي، وبالذات اإلعالمي، الوضع عىل انعكس نفسه واليشء
يف مبالغًة آخر، لبلد بلد أي صحف دخول عىل التضييق اشتدَّ الخالفات اشتدَّت حني بحيث
حكومة خري وأنها بحكومته الرضاء النهاية يف الحاصل ليكون املحيل، العام الرأي قوقعة

للناس. أخرجت

حديد. من قفص يف الكتاب نحن وضعنا وهكذا
والخاتم. نع الصُّ َمحيل حديد من أقفاص يف وصُحفنا كتُبنا ُوضعت مثلما

اللغة. كاتب أيًضا ولكن الكبري، الشعب فقط ليس كاتب، وأساًسا أوًَّال والكاتب
عربي. كاتب ولكن مرصي، صحيح أنا

من بكثري أكثر العرب وقرائي بالعربية، وأفكر بالعربية، وأكتب العربية، أتكلم إني
األصيل. بلدي يف قرائي

رشد وابن الهيثم وابن سينا كابن الوسيط، اإلسالمي العالم يف الكاتب كان وقديًما
وهجائيات العالء وأبي واملتنبي الرومي ابن أشعار وحتى ومالك، حنيفة وأبو بطوطة وابن
أن دون أقصاه إىل أقصاه من العربي الوطن قائلها ويَعُرب تَعُرب أن تستطيع الفرزدق

ودفاتره. كتبه يُفتِّش رشطي أو دخول تأشرية تَستوثُقه
الصحفي اإلعالم قمة عىل يرتبَّع الذي أُبَيٍّ ابن نَسل عرص يف آخر، عرص يف اآلن ولكنَّنا

هناك. الصحفي اإلعالم قمة عىل يرتبَّع خيصٍّ عبٍد وعرص هنا،
السادة. يَخدموا أن إال شيئًا يَصنعون ال والعبيد واألنسال

األمور. ة وأزمَّ واأللقاب والدولة النعمة حديثُو السادة
يُدار العمالق، الثري الشاسع هذا العربي، وطننا أنَّ اإليالم، شديد املؤلم، اليشء إنَّ
وعمالقًة، طواًال يَصريون وودائعه الدوالر أوراق من أرجل عىل يقفون أقزام بضعة ملصلحة
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الذرة، شوش من وشوارب ورق، من عمالقٌة األخرية املذابح أثبتَت وكما الحقيقة يف وهم
اآلخرة يف ليس سيَغَشونها، التي الجحيم طبقات من أكثر فهي عددها قلَّ مهما ومسابح

نفسها. الدنيا هذه يف ولكن فقط،
الشوارب ولزاجة ونوع طبيعة عن مرًة أكتب أن أعدكم آخر، حديث فهذا علينا، وما
كامل انعدام عن إال تكشف ال الواقع يف وهي حامليها، «ذكورة» من تَزيد أن بها املقصود
وجٍه عىل الثقيل الدم ذا الشارب يُحِببن ال حتى فاإلناث أيًضا؛ وباألُنوثة بالذكورة الثِّقة يف

دًما. أثَقل
علينا. وما

هذه عن يكفَّ وأن أريد، ما إىل قلمي توجيه يف هللا يوفقني أن وأرجو نُريد، نحن
سطوتها. للغة تعود أن نريد نحن الجانبية، باملعارك واالنشغال الغريبة الخصلة

العربية. للغة كاتبًا أعود أن أريد
العربية. يقرأ من كلُّ يقرؤني

بغداد يف الناس يقرأ وأن املغرب، يف الناس يَكتبه ما األردن يف الناس يقرأ أن أريد
والرياض. القاهرة أكشاك يف الجزائر صحف تُباع وأن ليبيا، وكتُب صحف

وتعرف ناس، يا القولية اإلقليمية حطم قد الراديو فمؤرشِّ اإلقليمية، تتحطَّم كي
كله. العربي وطِننا حقائق

خارج. كل يف فقط وليس داخل كل يف الطبيعي وضِعها إىل املعارضة وتئوب
املرغوب، بني أقول وال امُلستطاع وبني أريد ما بني أهوال هناك كانت وإذا

قماقمهم، من جميًعا يخرجوا أن إال حلٌّ العرب ُكتَّاب أمام فليس
مكان، كل يف يَكتبوا أن إال

بالعربي. تُطبع صحيفة أي ويف
العربي». «املوقف ل وشكًرا
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العني عنيقرة

أستعدُّ القاهرة يف كنُت للبنان اإلرسائييل الغزو بدأ فحني ا، ِجدٍّ قريبة تزال ال التجربة
«جونز طب كلية حيث بلتيمور مدينة التحديد وجه وعىل املتحدة، الواليات إىل للذهاب
الذي العيون وأمراض جراحِة ملعهد التحديد وجه وعىل العاملي، وُمستشفاها هوبكنز»
الجراحات أحدث فيه تُجرى نوعه من معهد أهم أصبح لقد حتى امُلستشفى، هذا به اشتهر
رونالد مثال كبار أساتذة بها يقوم عمليات فيه وتُبتَكر بل العني، وإصابات أمراض لعالج
املالكمة يف العالم وبطل السابق، الصني وزراء رئيس عني يف جراحات أجرى (الذي مايكل
يف أخصائية أكرب أقلهم ليس كبار أساتذة كثرية)؛ أخرى عاملية وشخصيات الثقيل، للوزن
مريٍض آالف عرشة عن يقلُّ ال ما إىل البرص وإعادة القرنية وترقيع نقل جراحة يف العالم

اإلبصار. فاقدي شبَه كانوا
التلكسات وأرسل هوبكنز، جونز معهد إىل السفر وثائق أُجهز القاهرة يف كنُت
العمليات إجراء عىل ُموافقتَه ألطلب مايكل روالند األستاذ عميده إىل والتقارير والخطابات
(فرباير) شباط يف ذلك كان اليَمني، الدين بهاء ابني لعني البرص إلعادة الالزمة الجراحية
كاد ع مروِّ سيارة حادث بهاء البني وقع حني منه، األغرب العارش اليوم وبالتحديد ،١٩٨٢
واصطدام لوري، عربة سائق لرعونة نتيجًة معه كان الذي وصديقه هو تماًما عليه يقيض
بالزجاج امَلحشو الصفيح من كتلة إىل أحالتْها صدمًة به يستقالنها كانا التي السيارة

وبجسديهما.
… ولكن

الدين بهي الدكتور البارع العيون جراح عىل العثور استطعنا املعجزة يُشبه بما
ولم تماًما انفَجرت قد كانت التي اليمنى بهاء عني «خيَّط» صباًحا الخامسة ويف شلش،
العني، إنقاذ احتماالت عن شلش الدكتور سألت وحني يُذَكر، يشء الداخيل مائها من يبَق
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املائة يف عرشة سألتُه: أني أذُكر تماًما أدوخ أن وقبل برصه، خَفض شكًال، لو حتى
وأنا دمعة عيني من وفرَّت بيٍد، يًدا وخبطُت أخرى، مرة برصه خفض الشفاء؟ احتمال

هللا. عىل العوض أقول:
من أكرب كان حياتي عىل الخطر أن أدركوا قد أيًضا وأطبائي واألصدقاء األهل وألنَّ
وأخذوني و«مقاوحتي»، ُمقاومتي رغم «تروليل» فوق حملوني فقد بهاء، عني عىل الخطر
عقيل بقَي ولكن املخدِّرات، حقن من لديهم ما أقوى وأعَطوني املركزة العناية قسم إىل
واحدة لحظة لها يَدَع ال خالياه عىل مسلَّط كيلووات ألف قوته اًفا كشَّ وكأن اليقظة حادَّ

جفن. رمشة من
الجراحية. للعمليات به يُبنجون الذي «البنج» يُعطوني أن من مناًصا يجدوا لم وأخريًا
عقيل عىل الكشاف يصبُّها التي كيلووات واأللف الوعي، عن تماًما أَغيب أن وقبل
أني أحسُّ كنُت التالية الخلجة ويف رهيبة، رسعة يف تتناَقص واأللف ومقاومة، يقظة
يُرعبني الذي اليشء كان تلك الوعي ذبالة يف … واإلظالم التام الظالم ويحلُّ سأنتهي
بوسامة الغض، ابني مشهد روحي، يَقبض قادًما رأيتَه لو نفسه عزرائيل مشهد من أكثر
النادرة، الخرضاء عيونه ولون ووجناته أنا ابني مالمح أنها وروعة عاًما، عرش الثمانية
محجرها، يف وانخسَفت الجفن، فوقها انسدل لألبد، قد، يُمناها، وبالتحديد وإحداها

األمر. وانتهى الداخل إىل ُشفطت وفرغت، تَِعبت التي وكالكرة
يَختِلج أو بالهول، ملسوًعا أثَب أو صوت، من أستطيعه ما بأعىل أرصخ أن وقبل
ذبالة آخر وعىل واحدة، مرة إال هي إن باملوت، القاضية األخرية الرضبة اختالجة بدني

… هناك أَُعد ولم انتَهيت، أنا كنُت ألني انتهى، الحال ويف املشهد، تراءى للوعي،

يتعلَّق منها كان ما وبالذات الفواجع، أعترب فأنا أحكي؛ أن يكن، ولم أبًدا، نيتي يف ليس
فأنا اإلنسان، روايتها إلغراء يَنساق أن يصحُّ ال مسألة كاتب، أي بشخص أو بشخيص
أخرى قضية فتلك اآلن، يؤملهم ما ليس يل، يَرُووا أن الناس من أستحبُّ ال شخصيٍّا
لأللم روايتهم يف فإن َقُرب، أم بَُعد املايض، يف آَلمهم ما ولكن واجبة، إنسانية ومشاركة
لديهم والناس سواء، حدٍّ عىل السامع وتعذيب القائل تعذيب من نوًعا مىض، الذي الهائل
أن ا أمَّ السعادة، له يجلب قد ما يف ال غريي أشارك أال وشعاري يكفي، ما آالمهم من
أو األصدقاء أو املعارف مشاركات أو مصمصات أو آذان يف بتذويبها مراري عن أخفف

االستماع. يف أو املشاركة يف اآلخرين لشهامة استغالل سوء رأيي يف فهو اآلخرين،
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جاءت إذا نستطيع ال وتجعلنا تَغلبنا ما كثريًا الخاصة ومشاعرنا أفعل، ماذا ولكن،
برشيتنا من يتجزأ ال جزء هنا وضعفنا برش، نحن حدثت، للغري وكأنها نعربها أن سريتها

نفسها.
تماًما واضًحا نفسه عن يُسِفر بدأ الذي لبنان اجتياح عن الحديث بصدد كنت لقد
سطر يف ابني عني حادثة أذكر أن أريد وكنت ،١٩٨٢ (مايو) أيار من األخري النصف يف
غائبًا يُبقوني أن واضطرُّوا (فرباير)، شباط ليايل من ليلة ذات وقعت أنها رغم واحد،
من الجراح فيها ليتمكَّن ساعات، خمس استغرقت التي العملية تُجرى حتى الوعي عن
يف جميعها تهتََّكت التي و«الشبكية» و«امللتحمة» «القرنية» و«تخييط» املمزقة، العني مللمة
وأضاعتها، العينية الكرة انفجار بها قذف التي العني عدسة عن ناهيك موضع، من أكثر
وإنما مشاعري، عىل الحرص يف منهم مبالغًة يكن لم الوعي عن لتغييبي واضطرارهم
مع صدام أثر عىل رهيبة قلبية بأزمة أُصبت قد كنت سنوات فمنذ قلبي؛ عىل خوًفا كان
من باطش بموقف ًما مدعَّ الصدام كان ولألسف بها، أعمل التي الجريدة عن املسئولني
كان الذي التحرير رئيس هوادة أو شفقة أدنى بال ذه وُمنفِّ فارسه وكان السابق، الرئيس
وأدوات بَِشع، عاٍر نظام أمام نفيس وجدت وفجأة وكاتبًا، وروائيٍّا «زميًال» الوقت نفس يف
أنا ولكن معَلنة، غري الحارض واملستقبل الشعب تجاه ونوايا خسة، عنه تقلُّ ال للنظام
وبنظرات توت، ورقة أي بال حقيقته عىل األمر لنا وتبدَّى العني، رؤية رأيناها وغريي
ُكنَّا فقد ديفيد»؛ «كامب أي من بكثري بشاعة أكثر ومؤامرات واتفاقات وغدر بخيانة تَحفل
(يناير) الثاني كانون و١٩ ١٨ انتفاضة قبل وحتى سنوات، بخمس ديفيد» «كامب قبل
وُكرهنا املستقلة خياالتنا أنها ر ونتصوَّ نرى، زمن، ومن شعب، طالئع ُكنَّا بكثري، ٧٧
وأجبن أضعف وأنهم يمر، أو يحدث أن يمكن ال ره نتصوَّ ما شيئًا وأن للنظام، الشخيص
والدعارة العلني والتهتُّك الضمري انعدام من الكم ذلك بكل الشعب عىل يتآَمروا أن من
ألي احتمال ودون موضوعية، األحداث، ولكن عام، رأي أو قيمة ألي وزنًا تُقيم ال التي
الوعي دوائر وتتَّسع تتواىل، مَضت النهار، وضح ويف عينك، وعيني غموض، أو شك ذرة
من قوة، تُوقفه ال سائر، والفساد والعار الخيانة وقطار قبًال، الواعني حدقات وتتَّسع بها
وال نفسها، عن تسفر وتدعي وتتنكَّر ل تتجمَّ كانت التي والوجوه الخارج، من أو الداخل

للحرج. مدعاة أو خجل أي وحقارتها بنفسها الجهر يف ترى تعود
يف الرحمة يشء كل رغم له أطلب الذي التحرير رئيس مكتب يف فاصل مشهد وكان
وظل الجاهل، اإلجرامي الوعي بكل وارتكبه ارتكبه، ما لفرط سيحتاجها فقطًعا آخرته،
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أشد من حتى أحد، له يتمناه يكن لم الذي الحتف موارد بنفسه نفسه أورد أن إىل يرتكبه
بأفعاله. تأذيٍّا ضحاياه

نجوُت كيف أنفسهم األطباء يَعرف ال قلبية أزمة إىل بي انتهى فاصًال، مشهًدا وكان
ما ن تكوَّ القلب، بطني من وتليَّف مات الذي الجزء ففي سامًلا؛ أنُج لم ولكني منها،
يندفع كان الذي املنفوخ الصغري كالبالون ضخم ورمي تجويف أو «أنيوريزم» يُسمونه
إجراء من بُدَّ ال وكان الدموية، الدورة قدرة اختلت وهكذا القلب، انقبض كلما الدم إليه
كان ما إىل القلب بُطني وإعادة الرهيب، األنيوريزي البالون هذا الستئصال جراحية عملية
فيها ويوقف الساعات، تستغرق كربى جراحية عملية من بُدَّ ال كان ذلك ودون عليه،
وعرشات و… و… … جسدي ويثلج ميكانيكية ورئة ميكانيكي قلب عىل وأُوضع القلب،
ألن Open؛ Heart Surgery بال ى يَُسمَّ ما يف تُتخذ التي األخرى واالحتياطات اإلجراءات

يقولون. كما بقي الشقي عمر
شقي. وأنا

حقي. يف يُرتكب بما أَشقى األحيان أغلب يف ولكني ارتكبتُه، بما شقيٍّا ولسُت
ونجوت. العملية، نجَحِت فقد

أيًضا، فهي مرضاه، كانوا َمن أو مرضاه بعض يف تتحكَّم مثلما «القلب» ُعقدة ولكن
انفعال، أي من ويُخيفونك يَخافون فهم القلب؛ أطباء أطبائه، معظم يف تتحكم الغالب ويف
زجاج من قفص يف تحيا يجعلونك إلطاعتهم، والسكينة الصرب هللا أعطاك لو ويجعلونك،
تموت أن لدرجة تماًما، أمَكنَهم لو يَعزلونك انفعال، وأي كل عن استطاعوا، لو يَعزلك،
أي أو حب أي أو غضب أي أو رًضا أيُّ يَنتابُك أو تتفاَعل أو تنفعل ال أنك شدة من
االبتسامة، تذرف أن تبتسم، أن لك عنَّ وإذا — عليك خوًفا — لجعلوك رضخَت ولو كره،
بالك فما ترتاقص، عذبة، راقصة، عينيك من لتهبط دمعتك، تُزغزغ تبكي أن لك عنَّ وإذا

برش؟ قلب له يرقَّ أن ممكن انفعال ، وأمرُّ أبشع واألمر
كربى جراحة وأن عينك، قرة لعني حدث قد جلًال حادثًا أن يعرفون وهم بالك ما
فيك، الكامن األبوة شعور عىل ثانية يف يَحكم لكي الغرفة من الجرَّاح وسيَخرج له، تُجرى
وتقول شعاًعا، األبد إىل ربما تُذهبه ساحقة رضبة به تَنزل أن الرجل، يمتلكه شعور أقوى
درجة وثمانية مائة باالحتمال أدفع أو ذهبَت، األبد إىل قد عينه قرة وقرَّة ابنه برص إن له
قد املنفجرة والعني نجحت، مبدئيٍّا العملية إن الجراح وجه لك ويقول تماًما، العكس إىل

هناك. يزال ال األمل وأن تكورت، أخرى ومرًة جروحها، كل ُرتقت
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وستني ثالثة طولها مجمل وكان الجروح رتق يف الجراح نجاح من أهم أنه ذلك
التي غرزة الستني من أهم وجنبَيها، العينية الكرة واجهة يف جروح خمسة وعددها ملِّيمرتًا،
كان الباقي الجزء إذ الخمسة؛ السنتيمرتات يتعدَّى ال طول يف امليكروسكوب تحت خيِّطت
واألربعني الثماني خالل العني، تعود أن كله هذا ِمن أهم اليد، أو اآللة تصله أن من أبعد
Vitreoushumour الزجاجي السائل ى يَُسمَّ بما تمتلئ تعود العملية، تَتلو التي ساعة
ضغطها لها ويضع الداخيل محتواها ويُشكِّل الداخل من العني كرة به يَمتلئ الذي ذلك
البرشي للعصب الدقيقة النيابات أو الشبكية) (وأهمها مكوِّناتها لحفظ بالضبط املناسب
كهربائية ونبضات إشارات إىل األشياء صورة باألصح أو الضوء خاللها يتحوَّل الذي
«تراه». بحيث دة ومجسَّ معدولة اليشء صورة لك وتصنع املخ يف اإلبصار مركز إىل تُرَسل
و«تُصفى» جروحها من يتناثَر العني انفجرت إذا الزجاجي الجسم أو السائل هذا
هذا إفراز إعادة عىل الداخلية األنسجة قدرة عىل يتوقَّف واإلبصار العني ومصري العني، كرة
النفصَلت هذا يحدث لم لو إذ أقل؛ أو ساعة األربعني تتجاوز ال فرتة ويف الزجاجي الجسم
إال موضعها يف ُملتصقًة يُبقيها ال والتي الداخيل، العني بحائط برهافة الالصقة الشبكية
اتزانها لها ويحفظ مكانها، يف يثبتها — ووجوده بضغطه — الذي الزجاجي الجسم هذا

محجرها. داخل العني تحرَّكت وأنَّى مهما
فُقِل العملية، تعُقب التي القليلة الساعات هذه يف بنفِسها نفَسها العني تمأل لم إذا
وإن آخر خطٍر ألِف وِمن التلوث، من العملية َسِلمت إذا هذا العني، يف هللا عىل العوض

… أهون درجاتها تكن

كان ولو األب، قلب رجل، أي الرجل، قلب أن يَعرفون الوالد، أنت وأطباؤك بالك، ما
سماء سابع يقول الجراح وجه يَخرج أن تأرُجح ل يتحمَّ أن يستطيع ال صخر، من مقدوًدا
إذن املركزة العناية إىل (فشَلت)، سجيل سابع إىل البرص منخفض يَخرج أو (نجَحت)،

خذوه.
لم وإذا تُغيِّب، ولم َغيَّبت، إن وبامُلخدِّرات تنَفع، ولم نفعت، إن باملهدئات، وغلُّوه
األيتري بمزيج عليكم األمر، يطول وحني بنُِّجوه، املبنِّج النيرتوز فبغاز مناٌص، هناك يكن

… املدى الطويل والتخدير واألوكسيجني
طول. من تَملكون ما أقىص إىل املدى الطويل
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الخمس. الساعات إىل تطول قد فالعملية
عليه. خوًفا البنَج أوقفتُم وإذا

نائًما. تُبقوه أن فعليكم
املقبلة. ساعة واألربعني للثماني
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العمليات غرفة من

كلٍّ إلحاح ويزداد إلحاًحا، يزدادان يوم كل ني، ُملحَّ ندائني بني محصوًرا نفيس وجدت
وجيوش تتصاعد، اللبنانية األزمة بينهما؛ مشدوًدا وُصلبي اآلخر، عن التباُعد يف منهما
وكأنما محدَّد، بعيد هدف بال وكأنما الحدود، عرب وتتقاَطر تتحرَّك بدأت قد إرسائيل
تُنَرش وأخبار لندن، يف اإلرسائييل السفري اغتيال الوقت ذلك يف َي ُسمِّ ملا فعل رد مجرَّد
الزالزل وقوع تَسبق دائًما فهي تماًما، إحسايس يعرفها غامضة وهمهمة وهناك، هنا

… منطقتنا يف تَحُدث التي الكربى العسكرية أو السياسية
عندنا يَحدث ما وكل (أيار)، مايو نهاية قرب إىل وصلنا قد ُكنَّا إذ يَرتبك بدأ عقيل
يف وأُساهم وأكتب وأراقب أُتابع أبقى أن معقول واضح سبب أي دون بي يهيب وحولنا

… منها قريبًا البقاء بمجرَّد األقل وعىل حدثت، لو الكارثة دفع
القادمة، امَلجهولة الكوارث ودبيب الخطى وقع نفس عىل وتقريبًا الوقت، نفس ويف
ويَجد ليَفحصه العيون طبيب إىل آخذه يومني فكلُّ تتفاَقم؛ ابني بهاء عني حالة كانت
النهار يف أننا ظالم، أنها أو نور، الدنيا أن شيئني؛ إال يرى يَُعد لم حتى ويقلُّ يقلُّ برصه
(L.P) بالضوء» «اإلحساس مجرد ى يَُسمَّ ما إىل البرص تدهور من حالة وتلك الليل، يف أو
البرص انعدام باألصحِّ أو الكامل، الرؤية انعدام إن إذ اإلبصار؛ عىل القدرة أنواع أدنى وهو

… مبارشة وراءه التالية الخطوة هو الكامل،
… التدهور لهذا واضح سبب هناك يكن ولم

إىل ويُشري يَفحصه والطبيب العيادة يف الصغري الشاب بجوار أقف كنُت أحيانًا
يرى لكي ُمستميتة محاولة يف وجهه عضالت ويُقلِّص برصه بهاء ويُجِهد العالمات،
ورغبته بأبيه، يعصف بُدَّ ال الذي ع املروِّ للعذاب املدرك االبن محاوالت الصف، أو العالمة
شخصيٍّا هو يفرح أو اإلبصار عىل القدرة يَستعيد لكي ال لريى، املستحيل يفعل أن
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أهميتها من عندي أهم للرؤية استعادته وكأن أنا، ليُفرحني وإنما بنجاته، أو بشفائه
إليه. بالنسبة ورضورتها عنده

جهاد وأجاهد عينًا أُغمض عني رغًما وأنا، أحيانًا، أصابعي أطراف عىل أقف، كنُت
ما بطريقة بهاء سيستطيع الرؤية يف أنا نجحت إذا وكأنما باألخرى، أرى لكي الجبابرة
يَقتحمني محاَوالتي، قصارى فيه أبذل الذي الوقت ويف أقف، … هيهات ولكن … يرى أن
وأُؤمن درسته ما كل تماًما وتُلغي تَقتَِحمني، ما كثريًا التي الخواطر تلك من غريب، خاطر
كل نَعرف لم أننا غريب، واضح ضوء يف أُدرك، وتجَعلُني منطقية، وضعية علوم من به
وأن االتصال، ذلك كنَه بعد نُدرك لم بطريقة الكون يف متَّصلة املسائل وأن بعد، يشء
هناك موجودة أنها رغم إدراكها، البرشي العقل عىل يستحيل درجة إىل ُمتشابكة الخيوط
والتي الوجود كان منذ موجودًة كانت التي الكهرومغناطيسية املوجات مثل مثلها وكائنة،
التي الدمدمة أن وأحسُّ الخاطر، يَقتحمني … ِجدٍّا قريبًا إال اكتشافها اإلنسان يَستَِطع لم
وأنا ها أُحسُّ التي الدمدمة نفسها هي بريوت، أحداث تجاه الباطن وعقيل وجداني تهيج
يرى لكي الصامت املستميت كفاح — يُحسَّ أن دون — معه أكافح بهاء بجوار واقف
كل يف وإنني … االثنني نحن نراها — للرَّوعة ويا — لكي أو أنا أراها لكي أو العالمات،
حدود عىل الوضع أن أُدرك يَتدهور، عينِه وضع أن أحسُّ وأنا العيادة من أَخُرج مرة
— أُدِرك الجنوب يف التدهور أنباء أقرأ صباح كل ويف أيًضا، يتدهور جنوبه ويف لبنان
هي قدرته سأجد الطبيب، إىل بهاء مع أذهب حني املساء يف أني — ا تامٍّ يقينيٍّا إدراًكا
ويشء الرؤية-صفر. باألصح: «االختيار-صفر» حالة إىل بالوصول وتُهدِّد تَتهاوى األخرى
القنصيل بالِقسم االتصال هو ر، املتدهوِّ واملساء املتدهور، الصباح بني ما أفعله، كنُت ثالث
من عليها للحصول طلبًا قدَّمت قد كنُت التي الفيزا أخبار ألعرف األمريكية السفارة يف
أعرف ابتسامة، املوظف فِم وعىل … بكرة فوت يل: يقولون يوم وكل مَضت، أيام عرشة
السوداء)، (القائمة أمريكا دخول من املمنوعني قائمة عىل موضوع أني أعرف فأنا سببها؛
وليس «واشنطن» ودائًما السخف، غاية يف إجراءات بعد إال بالسفر لهم يُسَمح ال وهؤالء
التي الشيفرة بربقيات — فقط — تتمُّ لواشنطن واملخاطبة تَمنحها، التي هي القنصلية
الترصيح عن املسئول إيه» آي. «يس. ال قسم إىل طريقها يف الخارجية وزارة عىل تمرُّ
درجة بلغت مهما طبية تقارير من الطالب يُقدِّمه قد ما كل رغم الفيزات، من النوع بهذا
تَغريُّ ال استعادته، إمكان أو إبصار فْقد أو موت، أو حياة مسألة كانت لو حتى العجلة،

السوداء. أمريكا قائمات إجراءات من كثري أو قليل يف
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بالقوة لتضم حتى خيوطه، تتجمع القادم الكوني الزلزال أن أُحسُّ كنت أيًضا وهكذا
وأيتان وبيجني شارون آريل وحالة إيه»، آي. «يس. ال موظف وحالة بهاء عني حالة خيط

… العصابة أفراد وباقي
فالنَّحس نحٍس؛ لنوبة أَعُزوه أو العابر، الضيق سببها حالة مجرد ُشعوري يكن ولم
أُزاوله، مرة أول تكن ولم وأعمق، أكرب يشء هذا ال، ما، منحوس شخص عىل ينصبُّ
الكوني حتى أو العاملي ُمستواها أوسع من األحداث، بني التشابك هذا بوجود أوقن أو
من امَلجهول الكبري الجزء يُمثل أنه أُحسُّ تشابُك العابرة، اليومية مفرداتها أضيق إىل
وحدة املخيفة، العضوية الوحدة تلك يف الهائلة واملجرات الصغرية الذرات لحركة معرفتنا
املعروفة، وغري املعروفة اإلشعاعات مع العقل مع الجهاد ووحدة اإلنسان، فيه بما الكون،
وامُلدركات والتجربة املادة من األدنى الحد يوم ذات لديَّ ع يتجمَّ ربما واتصال، وحدة
داخيل تُعرِبد وقوة أبقى أن بي تَُرصخ قوة عنه، ما بَمعقولية الكتابة من تُمكِّنني التي
املسألة أن اإلدراك هو بينهما توازني حفظ عىل قادًرا يُبقيني وما أسافر، أن بي وتُهيب
دائب سعي وعىل أحصل، ال أو عليها أحصل «فيزا» عىل تَعتِمد وإنما بيدي، ليَست
تتحكَّم ال العالم ِمن ما مكان يف آخر ومستشًفى آخر إخصائي إليجاد دولية واتصاالت

إيه». آي «يس ال فيه
وجهه وأرى بهاء، عني فحص يف فيُطيل الطبيب، عيادة إىل ليالء، ليلة ذات وأذهب،
ماذا حدث؟ ماذا … عارم ضيق بلهجة يل ويقول جانبًا أدواته يضع ثُمَّ ويَغتمُّ، يربد،

الولد؟ لعني فعلتُم
سألت، وحني العيون، حبات عىل محافظتنا عليه نحافظ ُكنَّا شيئًا، فعلنا قد نكن ولم
إعادتها محاولة من بُدَّ وال تماًما، انفصلت العني شبكية ألن قال: يسأل؟ ملاذا الريق، جافَّ

… وإليه إليها اإلبصار عودة نسبة فإن وإال األكثر، عىل ساعة ٤٨ خالل
… يكمل ولم

وُمعتمًدا االختيار-صفر، املخيف؛ الرقم إىل حينذاك ستصل أنها واضًحا كان فقد
أصدقاء بكل واستعنُت القنصيل، القسم إىل اندفعُت ككاتب، رصيد من لديَّ ما كل عىل

وأقعدها. الدنيا أقيم حتى أكفَّ أال نفيس عىل وآليت مرص، يف أمريكا
عملية أنباء وُمستمر ُملح بشكل تُذيع األخرية األخبار نرشات كانت الليلة نفس ويف

… الجليل» يف «السالم
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أحصل القوة أو وبالذَّوق الصباح يف املطار إىل بهاء مع أذهب أن قررُت أنام أن وقبل
إخصائي كل أبواب وأدقُّ إسبانيا، أو إنجلرتا أو أملانيا إىل مسافرة طائرة ألي تذاكر عىل

… يكون ما وليكن أوروبي، عيون مستشفى أي يف االستقبال قسم أقتحم أو
محدودة ولكنها جاهزة، ألمريكا الفيزا ُملح: تليفون عىل فيه استيقظُت الصباح ولكن

… أكثر ال أسابيع بثالثة
إىل القاهرة من حملتْني طويلة وبلفة حجز، ودون كالورد، مرصيني، وبُشبَّان
أن يُمكن ال لواشنطن الرحلة أن مع اليوم، نفس يف واشنطن، إىل باريس إىل فرانكفورت
الطريان رشكات يف املوظَّف املرصي الشباب «فهلوة» استطاع أوروبا، يف ليلة بمبيت إال تتم
املواعيد نفس من يَصنعوا أن «كونسلتو» عقدوا أن بعد والربيطانية واألملانية األمريكية
الصباح ويف ساعة، وعرشين ثالث بعد واشنطن ألصل التوفيق، معجزة لطائراتهم، الثابتة
العمليات. حجرة لدخول يستعدُّ هوبكنز، جونز مستشفى يف حجرته يف بهاء يكون الباكر

الطبيب. حددها التي ساعة واألربعون الثماني تَنقيض أن قبل كله، هذا ويحدث

واستغرقت واحدة جلسة يف أُجِريَت التي األخرية الثالث العمليات باألصح — العملية ولنرتك
ساعات. خمس

خاص بوضع ينام أن إجراءات حتَّمتْها التي ومالزمته رعايته بني تشتُّتي لنرتك
بجواره أبقى أن مني استلزمت والتي بالربو، مريض هو إذ ا؛ ِجدٍّ لتنفسه ومضايق ا، ِجدٍّ
وامُلمرضة واألم األب دور بني تشتُّتي بلياليها، األول الخمسة األيام طوال جفنًا أُغمض ال
الجنوب يف يدور بدأ ملا متابَعتي وبني أمريكا) مستشفيات التمريضيف أسوأ (وما الخاصة
وأستمع صورته أرى كنُت والذي الحجرة يف ركَّبتُه الذي التليفزيون خالل من اللبناني

… بهاء أقلق ال حتى أذن، سماعة خالل من الصوت إىل
— دوالر آالف ثالثة املستشفى وطلب حقائبنا، ضياع ومنها الخاصة متاعبي لنرتك

األخرى. الشخصية الكوارث وعرشات … كتأمني — معي تكن لم
لم وكأنني وتليفزيونًا، صحافًة األمريكية، اإلعالم وسائل إىل تماًما الكامريا ل ولنُحوِّ
أني األمر يف ما كل ولبنان، إرسائيل داخل العمليات مقر إىل سافرُت وإني ألمريكا، أسافر
الكامريا عدسة بني تَفِصل التي ميل آالف السبعة وجود رغم بساعة، ساعة أتابعها، كنت

… العرض وكامريا
… إليه نعود أن األحداث فستُحتِّم لنرتكه،
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بدأنا أننا هي يجري، زال وما لبنان، يف كلنا لنا جرى ملا الوحيدة الفائدة أن إيلَّ يُخيَّل
حتى أو الترصيحات أو املظاهر تَخدعنا ال أن — نتعلم بدأنا أننا املفروض أو — نتعلم
— األمريكي الجانب ومثله — اإلرسائييل الجانب عن يصدر ما كل باألصح أو املعاهدات،

… خارجية مواقف أو فات ترصُّ أو أقوال من
وقصتنا إرسائيل لحكاية مستوينَي هناك أن أدرك، شخصيٍّا بدأت باألصح أو بدأنا،
إرسائيل، لَخلق الحقيقية الخطة خطتان؛ هناك ونقول دقيقني لنكن أو معها، الطويلة
استيطانية عسكرية قاعدة إىل جرس، رأس أو مرتَكز من تحويلها ثُمَّ وتدعيمها، وزرعها،
هزيمة عىل القادرة القوة معه تُصبح حدٍّ إىل الدولة هذه تطوير ثُمَّ دولة، هيئة عىل
اإلمرباطورية وصنْع أراضيهم الغتصاب تمهيًدا سياسيٍّا، هزيمتهم ثُمَّ عسكريٍّا، العرب
الهائلة الخطوة أعتقد فيما ولكنه رأيي، يف النهاية ليس ذلك وحتى الكربى، اليهودية
انطالق نقطة الدولة هذه استعمال وهي هوًال، األكثر الثانية الخطوة إىل لالنتقال األوىل،
بالقوة عليه والسيطرة عسكريٍّا غزوه هذا يعني وال عليه، والسيطرة كله العالم لغزو
والغذاء والطاقة للتمويل مصادر من مقدراته كامل عىل السيطرة ولكن واالحتالل، املسلحة
دول تَجُد ال الحيوية االحتياجات هذه وباستخدام بحيث العليا؛ التكنولوجية واألرسار
رفضها ا وإمَّ الحياة، قيد عىل إرسائيل تُبقيَها حتى بالسيطرة تُسلِّم أن ا إمَّ إال أمامها العالم
ملقومات طلبًا بطنها عىل والزحف الدولة تلك لرتكيع األسلحة تلك إرسائيل تستخدم لكي

اإلرسائيلية. املجموعة ناصيتها عىل تقبض التي الحياة
اسرتاتيجيتها تتَّصل متكاِملة، خطة وهي أبًدا، امُلعَلنة غري الحقيقية الخطة هي هذه
العالم ينشغل بحيث بالتكتيك، واالسرتاتيجية الوسائل، يف األهداف تَتوه بحيث بتكتيكها؛
العالم يفطن ال وبهذا حني، بعد حينًا ستتوقَّف تكتيكية تحرُّكات أنه ر يتصوَّ ما عىل بالرد
تُقدم تكتيكية خطوة أي شأن من التهوين أو التسليم بمجرَّد أنه الكربى، الهزيمة إىل
بحيث تكتيكية، خطة كل وراء االسرتاتيجي الهدف عن ويغفل يَعمى إنما إرسائيل، عليها
خطوة ق تُحقِّ أن إلرسائيل يُتيح باألصح أو يدري، أن دون يوافق إنما عليها بموافقته
العميق االسرتاتيجي الخط من جزءًا باملرة، لها أهمية ال تبدو وقد ظاهرة، غري عظمى
مجمع أو عمليات، غرفة إىل إرسائيل تحويل النهاية يف هدفه أن بَيَّنَّا الذي ذلك املبيَّت؛
سكان من ماليني بضعة تتعدى ال التي اليهودية األقلية بواسطته تتحكَّم كونرتوالت،
سابع يف املدفونة العميقة الخطة هي تلك املاليني، مليارات حياة يف وُدَولِه، وثرواته العالم

… أرض
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الدنيا أعنُي أمام وتدور تماًما، واضحة تماًما، عكسها فعىل الظاهرة، الخطة ا أمَّ
َمن أو املتشكِّكني حتى تُرِبك بحيث الوضوح من تكون أن بها ومقصود وأبصارها،
من وليس هم نواياهم سوء من يتشكَّكون وتجعلهم األهداف، وراء ق التعمُّ إىل يَميلون

… إرسائيل نوايا سوء

وإنما نتجنَّى، أو نخرف ال أننا ندرك أن ألمَكنَنا لبنان، يف حدث ما عىل هذا طبَّقنا وإذا
من قرن لربع مذاكرتنا من ونستفيد ذكاءنا نستعمل — اإليمان أضعف هو وهذا — فقط
بسبب وليس — لنا تنبلج الحقيقة تبدأ أن قبل هذا إرسائيل فيها طبقت التي األحداث
وتخطِّط تُفكر التي العقول له تعمل ولم تدخل، عامل بسبب إنما — لألسف عبقريتنا
يكن لم أحًدا أن وجدنا لبنان، يف حدث ما عىل هذا طبقنا إذا … حسابًا إلرسائيل وتدبر
اللبنانيِّني الجنوبيِّني لتأديب ُجرِّدت قد إنها قيل التي املحدودة «التجريدة» تلك أن ر يتصوَّ
قدرًة الناس أشد حتى يكن لم الذي املشهد ذلك إىل تَنتهي سوف وفلسطينيني، لبنانيني من
والعرب ساعات، يف يتم بريوت وحصار اكتُسح، وقد لبنان مشهد ره، يتصوَّ أن التخيُّل عىل
من عرة الشَّ تخرج كما بريوت من خرجت وقد واملقاومة الترصف، عىل الُقدرة فقدوا قد
يُطالب ورشقيٍّا وغربيٍّا وعربيٍّا عامليٍّا كله العام الرأي كان أن بعد املوقف وأصبح العجني،
لنفِسه، لبنانًا نفسه لبنان يعود أن ة امللحَّ مشكلته أصبحت ودولتها، بوجوِدها لفلسطني
فقط تَجلو ال وأن لبنان، عن وإنما الجوالن، أو غزة أو الضفة عن ليس إرسائيل تَجلو وأن

… اإلرسائيلية الحماية تحت لبنان دخول الجالء ثمُن يكون ال وإنما
… أبًدا يتخيَّله أحد يكن لم منظر

التكتيكي بالردِّ مشغولني إلرسائيل، الظاهرة بالتحركات مشغولني دائًما ُكنَّا أننا ذلك
… يخفيها التي رة املدمِّ الثقيلة األسلحة عن «بالكاموفالج» مشغولني إلرسائيل، فعل كل عىل

تعلمنا؟ فهل
… نتعلَّم نبدأ فقط، حينذاك فربما، وقدراتنا، ذكائنا كل لنا تحشد وبخطورة لنتأمل،
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إرسائيل عن رسالة أخطر

كانت طريقتَه أن وكيف شعوبها، وقهر البالد غزو يف الترتي هوالكو نظرية عن «كتبنا
العاِصمة، تلك من قريبة صغرية مدينة يَختار أن مثًال، كبرية عاصمة يغزو أن أراد إذا
للباقي يسمح ثُمَّ املدينة، سكان أعشار تسعة فيها يُفني هائلة بمذبحة جيُشه ويقوم
والنتيجة منه، وأفلتوا رأوه الذي الهول وعن حدث ا عمَّ ليحكوا العاصمة إىل ذُعًرا بالهرب
له استسلم أو هاِلعني فرُّوا قد أهلها يكون حتى العاصمة تصل تكاد ال كانت جيوشه أن
واحًدا، ُمحاربًا يَخرس أن ودون قتال أي دون املدينة عىل يَستويل وهكذا يفرُّوا، لم الذين
قبًال، اقتبسها قد هتلر كان مثلما الطريقة هذه اقتبست قد الحديثة الصهيونية أن وكيف

فلسطني.» يف األرض عىل لالستيالء الوسيلة نفس استعملت وأنها
«أحالم عن جارودي رجاء أخريًا أسلم الذي الفيلسوف كتاب أقرأ أن قبل هذا كتبُت
وتصورت فيه فكَّرت ما بكل فإذا الكتاب، من انتهيت فقط وأمس وأضاليلها»، الصهيونية
سوى ليس وتكتيكاتها، وأحالمها الصهيونية رؤية يف الشخيص االجتهاد من نوع أنه
وناتج األميال، وآالف السنني عرشات عنه تَفصلني فرنيس مفكِّر هو فها والواقع؛ الحقيقة
قد الصهيونية، جرائم من شخصيٍّا يُعاني أو عانى عربيٍّا وليس تماًما، ُمختلفة حضارة
معي وانظر للتصديق، قابلة غري أحالًما تخيَّلتُها التي األشياء نفس من وتثبَّت اكتَشَف
وجالد الحاكم، النظام يف الثاني الرجل كان الذي شارون، آرييل للجنرال إن يقول وهو
الذي فهو األخري؛ نشاطه عىل الضوء يُلقي والتعذيب االضطهاد يف عريًقا ماضيًا لبنان،
امُلناط «١٠١ «الوحدة وقيادة إنشاء بمهمة ١٩٥٣ (آب) أغسطس يف ديان مويش كلفه
اليهود غري السكان ودفع النفوس، يف الرعب لَزرِع الحدودية، القرى بأهايل التنكيل بها

السياسية. الصهيونية عقيدة مطالب ألول طبًقا الرحيل إىل
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األردنية الفلسطينية القرية «قبية» عىل كانت فقد وزبانيته، شارون غارات أوىل ا أمَّ
من عددهم أرباع ثالثة (كان شخًصا ٦٦ قتل حينما ١٥ / ١٠ / ١٩٥٤ ليلة الصغرية،
إىل املرفوع تقريرهم يف العسكريون املتحدة األمم مراقبو أثبَت وقد واألطفال)، النساء
امَلجزرة من ساعتنَي عقب «قبية»، إىل وصولهم بعد — رأوا أنهم الدويل األمن مجلس
مما املهدمة، البيوت يف والنوافذ األبواب فوق رصاص وآثار الرصاص، مزقها أجساًدا —
عليهم، تَنهار املنازل كانت بينما الداخل، يف البقاء عىل أُجِربوا قد السكان أن عىل يدلُّ
يف يتجوَّلون كانوا هذه الرعب ليلة يف اإلرسائيليني الجنود أن عىل مجمعة والشهادات
أبوابها عىل األوتوماتيكية أسلحتهم من النار ويُطِلقون البيوت رون يُفجِّ وهم القرية جنوب

اليدوية. بالقنابل ويقذفونها ونَوافذها
التي يونس خان مذابح كانت سيناء، حروب أوىل سبقت التي املثرية الحوادث وبني
الغارات قاد كما املرصية، األرايض يف ٣١ / ٨ / ١٩٥٥ ليل يف شخصيٍّا شارون قاَدها

طربيا. بحرية من الرشقية الضفة عىل «التأديبية»
.١٩ / ١ / ١٩٥٦ يف الدويل األمن مجلس العمل هذا أدان

له فإن السيايس، النظام يف الثالث الرجل وهو الخارجية، وزير شامري إسحق ا أمَّ
الدول مع بعالقاته يتعلق ما سوى منه نَتناول لم ولو حتى كمايضصاحبه، مثَقًال ماضيًا

الدولية. واملنظمات األخرى
وهي الدولية، والعالقات العالم إىل ونظرته العملية أفكاره عىل تسلَّطت العنرصية
فيه يُعلِّق أحرونوت»، «يديعوت صحيفة من ١٤ / ١١ / ١٩٧٥ عدد يف مقال يف واِضحة
العنرصي. التمييز أشكال من شكًال الصهيونية اعتبار قرار عىل املتحدة األمم تصديق عىل
تكون أن األمم) هيئة يف العالم شعوب كل (يقصد بدائية لجماعات يتسنى كيف «إذ
أن يجب املتحدة األمم هيئة من أخريًا يناها تلقَّ التي الرضبة إنَّ بها؟ خاصة آراء لنفِسها

كاآلخرين.» شعبًا لسنا بأننا جديد من تُقنعنا
هي العالم حكم يف والعنرصية ب التعصُّ يف اليهود طريقة أن أيًضا كتبت قد وكنُت
وطن إقامة إىل انتهاءً العالم حكم يَستطيعون خاللها ومن فيه، دولة أقوى لحكم التسلُّل
هو يُمكن ال عربي واقع وهايف كله، العالم عىل الذاتية سيطرتهم خالله من يفرضون لهم
النظرة؛ تلك من ُمستًقى شامري إسحق امتياز إنَّ فيقول: املجال هذا يف يكتب جارودي

«شترين». بمجموعة املعروفة «ليهي» لحركة الثالثة هني املوجِّ أحد كان فشامري
الثالث الرايخ محفوظات مراجعة أثناء بوخن كالوس األملاني خ املؤرِّ كشف وقد
،١٩٤١ الثاني) (كانون يناير يف «شترين» مجموعة اقرتحتها تحالُف خطة عن الرسية
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تركيا يف األملانية السفارة يف البحري امللَحق املقرتحات حمل وقد هتلر، خارجية وزير عىل
رسالته يف نقل امللحق هذا األوسط»، الرشق بلدان يف خصوصية بمهمات يُكلَّف كان «الذي
«إجالء هي فإذا «شترين»، مجموعة أو «ليهي» مقرتحات ،١١ / ١ / ١٩٤١ يف املؤرخة
ممكنًا يكن لم هذا لكن اليهودية.» املشكلة لحل أوَّيل كرشط أوروبا عن اليهودية الجماهري
نشاط إليه يهدف ما وهو تاريخية، حدود ذات يهودية دولة يف الجماهري هذه إسكان دون

القومي: العسكري تنظيمها عرب عديدة سنوات وسعيُها «ليهي»

طبًقا أوروبا يف جديد نظام إقامة بني مشرتكة مصالح هناك تكون أن املمكن من (١)
«ليهي». حركة دها تُجسِّ كما الحقيقية اليهودي الشعب طموحات وبني األملانية، للمفاهيم

ممكنًا. سيكون ُمتجدِّدة عربية وأمة جديدة أملانيا بني التعاون (٢)
مرتبطة الواحد، الحزب وحكم قومي أساٍس عىل تاريخية يهودية دولة إقامة (٣)
األدنى الرشق يف أملانيا مركز تعزيز يف تُساهم أن يُمكن األملاني الرايخ مع بُمعاَهدة
اختطَّه الذي االتجاه يف يسري «ليهي» الحرية، أجل من اإلرسائيلية الحركة وتعاون
ترتيب بأي القبول إىل األخري خطابه يف أشار عندما هتلر، السابق األملاني الرايخ مستشار

ودحرها. إنجلرتا عزل سبيل يف تحالُف أو

وزير اغتيال إىل «شترين» جماعة رأس عىل شامري دفع إنجلرتا عىل الحقد نفس
(ترشين نوفمرب يف القاهرة، يف موين، اللورد األوسط الرشق لشئون اإلنكليزي الدولة
األمم وسيط برنادوت الكونت اغتيال إىل اإلرهابية الطريقة وبنفس ثُمَّ ،١٩٤٤ الثاني)

القدس. يف ١٧ / ٩ / ١٩٤٨ يف املتحدة
عدد يف لندن يف إند» «وست كنيسة من رينهارت هارولد الحاخام كتَب وقد

ييل: ما «تايمز» جريدة من ٢٢ / ٩ / ١٩٤٨

املعروف لكن برنادوت، الكونت مقتل يفرس أن يُمكن الذي هو وحده الجنون
املحكومة غري والقومية الجنون بني الفاصل أن الحاسمة النازيني تجربة من
وتحمس الرضورة، غري قانونًا لها تعرف ال العارية فالقومية واضًحا؛ ليس
تتغذى عارية قومية إن الرحمة. وال العقل نطاق يف ليس الحيوي املجال ألجل
اليهودية. املأثورات لكل خالًفا اليوم، يهود عىل أحيانًا تُخيِّم والخيبة اليأس من
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العقيدة، يف بل األشخاص، يف ليست الصهيونية اليهودية املؤسسة مشكلة ولكن
بوجه تتقنَّع وحشيًة إنَّ الحدود. أقىص إىل بها ساروا التي السياسية الصهيونية عقيدة

وحشية. كونها عن تكفُّ ال برشي
بها ستأتي تغريات أي ولكن وطريقته، برييز شيمون يفضل قد من ثمة أن شك وال

الصهيونية؟ السياسة يف األساسية النقاط حوى شيئًا تُعارض التي «املعارضة» هذه
برييز شيمون وكان الحكم، إىل وصل أن الفريق لهذا سبق فقد حال، أيَّة عىل
لربنامج الرئيسية الخطوط وضع كيف رأينا الذي جوريون، لبن لني املفضَّ األتباع من

ونتائجه. أبعاِده أسوأ يف حتى السياسية الصهيونية
الفلسطينيني؟ تجاه إنسانية أكثر برييز كان فهل

عن شارون آرييل الدفاع وزير مسئولية عىل الكنيست يف سخطه برييز أبدى حينما
كان حينما اإلرسائيليُّون الضباط كان «أين بقوله: شارون أجاب وشاتيال، صربا مذابح

للدفاع.» وزيًرا برييز يا يومئٍذ كنت لقد الزعرت؟ تل يف يُقتَلون الفلسطينيون
راح الذي هو شارون آرييل أن «صحيح يقول: وهو جارودي أيًضا معي واقرأ
يف اإلرهابيني رضب يجب هوادة، بال نَرضب وأن نَرضب أن يجب قائًال: بجرائمه يتباهى
يكون كيف أعرف وأنا الدنيا، يف مكان كل ويف العربية، البالد ويف «إرسائيل» يف مكان كل
ويف يوم كل بل بعمليات، قيامهم بعد فقط يتمُّ ال والتحرُّك ذلك، فعلت قد ألني رضبهم،
أوروبا، بالد من بلد يف أو عربي بلد يف موجود بعضهم أن علمنا إىل وصل فإذا مكان، كل
يُعثَر أو فجأة أحدهم يختفي وهكذا خفية، بل النهار وضح يف ليس إليه الوصول فيجب

األوروبية.» الليلية النوادي إحدى يف بخنجر مطعونًا أو ميتًا عليه
الصهيونية منطق صميم يف هو الدولة إرهاب ألن العمل؛ حزب يفعله شارون قاله ما
الفلسطينية التحرير منظمة ممثل زعيرت وائل معتقل يف الطويل التحقيق فبعد السياسية،
نوفمرب يف روما يف الجنايات محكمة أوضحت ،١٦ / ١ / ١٩٧٢ يوم بإيطاليا روما يف
ليست سياسية قضية أمام ألنها ؛ معنيَّ فرد إدانة تستطيع ال أنها ١٩٨١ الثاني) (ترشين

اختصاصها. من
وبفعالية منهجية بطريقة وموجهة مسبًقا مرسومة سياسة فعل من الجريمة هذه

«إرسائيل». لدولة تابع جهاز بواسطة عسكرية
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األول) (ترشين أكتوبر بني جسديٍّا فلسطينيني ستة تصفية أن إىل املحكمة أشارت كما
مسئولني ِقبَل من رسمية وغري رسمية ترصيحات سبقتها قد ٧٣ (تموز) ويوليو ٧٢
يف وممثليها الفلسطينية املقاومة ضد رحمة وبال فيها هوادَة ال حربًا تعلن إرسائيليني
الجرائم هذه إسناد وجوب املحكمة ورأت املمكنة، الوسائل وبكل زمان كل ويف مكان كل
املكلَّف املخابرات لهذه التابع القسم إىل خاص وبشكل اإلرسائيلية، املخابرات «أجهزة إىل

الخارجية». باالتصاالت
ُمشابًها مائري جولدا «االشرتاكية» الوزراء رئيسة تعليق كان زعيرت، وائل مقتل بعد
بعد أي ١٨ / ١١ / ١٩٧٢ يوم الكنيست يف سؤال عن أجابت فقد شارون؛ آرييل ألقوال

ييل: بما الجريمة، وقوع من ساعة ٤٨
العنرصية القوانني وضع َمن هدفها.» بالفعل بلغت قد الرصاصات أن أعرفه ما «كل

«العودة»؟ حول
األرض؟ اغتصاب مراحل نظم من

مويش باريس يف له (هيَّأ السويس؟ عىل باالعتداء قام من فيها؟ العاملني رضب من
النمساوي املستشار موقف يفهم هنا من ١٩٦٧؟ عام االعتداء ثُمَّ برييز) وشيمون ديان
الهتلرية االعتقال معسكرات يف عائلته ُقتلت الذي االشرتاكي اليهودي كرايسكي برونو
عالقة يل تكون أن أريد «ال الدولية: االشرتاكية داخل املتفاقم بالرصاع التنويه بعد والقائل

هذه.» «إرسائيل» ب

بقوله: املوقف جارودي ص ويُلخِّ

وال توراتية وال تاريخية ال مرشوعية أيَّة ُزرعت حينما الصهيونية للدولة ليس
– «عنرصية والخارج بالداخل ترصفها يف أخالقية لها ليست كذلك قانونية،
بالدول شبيهة أقرانها، أسوأ بني بل كغريها، دولة هي دولة»، إرهاب – توسعية
التمييز ممارسة عنها وتأخذ أفريقيا، كجنوب ارتباط أوثق بها ترتبط التي

القديم. االستعماري واملنهج العنرصي

الدءوب الباحث بعني استقاها حقائق إال كتاباته وما كتابه، يف جارودي تكلم هكذا
أوهام. أو تصورات أي وبدون وحدها الحقائق عن املفتش
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بالعثور ُمنتهاه الشخيص الحذْق به بلغ هل حائر؛ وأنا جارودي أقرأ رحت وهكذا
أن نستطيع بالقضية، لصيقون ألننا أننا، أم كلها، الجهنمية الفكرة هذه أطراف عىل

لنا؟ يُدبَّر ما كنه فعًال نتصور
بُدَّ ال به املوجودة الحقائق إن الكرام. مرور هكذا يمرَّ أن يُمكن ال جارودي كتاب إن

ليقرءوها. ورجالهم العرب وشباب وطالبات طلبة كل عىل تُقرَّر أن
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جارودي! روجيه حماكمة

«رجاء نفسه ى وَسمَّ أخريًا إسالمه أعلن الذي الكبري الفرنيس املفكر يواجهه الذي املوقف
أعتقد ال املوقف، ذلك — للسامية» «العداء بتُهمة للمحاكمة تقديمه موقف — جارودي»
مجتمعة العربية األمة يخصُّ ما بقدر وحدهما املسلم الفرنيس املفكِّر أو فرنسا يخص أنه
العربية الشعوب كفاح عن أبًدا منفصًال وليس فراغ، من ينشأ لم موقف فهو ومنفردة؛
اليهودية، الصهيونية اْلتهمتْه الذي الوطن استعادة أجل ومن الفلسطيني، والشعب
إرسائيل». «دولة اآلن اسمه يُصبح فيما عليه وتربَّعت بأكملها، أمة جسد من واقتطعته

أعتقد ولكني «إرسائيل»، — نحارب أننا نزعم أو — ونحارب الصهيونية نعادي إننا
الذي العدو وفاعلية حجم بالضبط يُقدِّرون الذين وهم العربي، وطننا يف ِجدٍّا قليلني أن
لو أتمنى كنُت كتبُت: نحاربه الذي األخطبوط هذا كنه أتأمل وأنا مرة، ذات نحاربه.
بدًال — مستحيل هذا أن رغم — كليهما حتى أو الُعظمينَي، القوتني إحدى نحارب ُكنَّا
القوتني إحدى حاربنا لو — ُكنَّا فقد نحاربه؛ الذي املجنون املتعصب الشعب ذلك من
شعبًا، نحارب الحرب بهذه أبًدا نكون لن لكننا جيًشا، أو حكومًة سنُحارب — العظميني
الجيش يحاربون كانوا ولكنهم فيتنام، يف املتحدة الواليات يُحاربون الفيتناميون كان وقد
الواليات يف الحاكمة املصالح أصحاب تقدير أكثر وعىل البنتاغون، باألصح أو األمريكي،
كان الشعب هذا إن إذ األمريكي؛ الشعب يُحاربون الفيتناميون يكن ولم األمريكية، املتحدة
الشعب وقف حني الحرب تلك وانتهت بل الحرب، هذه ضد األمريكي التدخل بداية ومنذ
هذه وقفضد األمريكي اإلعالمي اليهودي اللوبي أن امُلضحك بل ضدَّها، بأجمعه األمريكي
يُمسكون الذين األمريكيني اليهود هدف أن أعتقد فإني خطري؛ تعلمون لو ولسبب الحرب،
حيوي، غري بسبٍب آسيا يف املوجود األمريكي الجيش إخراج كان: أمريكا يف األمور بزمام
حيوية ليست ة مهمَّ وتلك آسيا، يف الشيوعي الشعب ضد أمريكا هيبة عىل املحافظة وهو أال
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من األمريكي الجيش إخراج اليهودية، للمصالح باألصح أو األمريكية، للمصالح بالرضورة
بواسطة اللزوم ساعة فيه املبارش التدخل األوسط، للرشق تماًما غ ليتفرَّ آسيا غرب جنوب
املناطق الكتساح «اإلرسائييل-األمريكي» الغزو وحماية وتعضيد الرسيع، االنتشار قوات
الليبية الجماهريية مثل البعيدة العربية الدول بقية لتخويف وأيًضا «إرسائيل»، ل املتاخمة
الكاملة الفرصة اإلرسائييل» «الدفاع لجيش تتهيأ بحيث والعراق، مرص وحتى والجزائر
يف املنطقة وتدخل والقدس، وغزة والجوالن الغربية والضفة لبنان من يشاء ما ليبتلع
حماية وتحت األمريكان، واملحاربني والنفوذ بالسالح املدعومة اإلرسائيلية السيادة عرص
وقوات األمريكي والطريان البحرية ومشاة الطائرات حامالت من مؤلَّفة أمريكية مظلة

آخره. إىل … آخره إىل … الرسيع االنتشار
عليها االنتصار وحتى بل مواجهتها لكانت إذًا نفسها، أمريكا نحارب ُكنَّا لو تمنيت
يف ليس والذي «إرسائيل»، ب ى امُلَسمَّ الغريب العدو ذلك نحارب أن ا أمَّ ممكنة، مسألة
الكربى وبالذات الدول، كافة يف وُمنترشين ُمتنكِّرين العالم يهود كل سوى أمره حقيقة
باقي يف وكذلك لآلن، ظهرت غربية دولة وأقوى أكرب مصري يف ويتحكَّم يحكم والذي منها،
كما الصعبة املسألة هي فتلك الثالث، العالم دول وبعض األطلنطي وحلف الغرب، دول

يقولون.
مثًال. جارودي محاكمة ولنأخذ

ورغم العقل، ذلك ُرقيِّ رغم الفرنيس، العقل يف امُلتحكِّم اليهودي اللوبي استطاع لقد
العقل ذلك إىل التسلُّل اللوبي استطاع واملساواة، واإلخاء الحرية تقاليد من يحمله ما
ثُمَّ واملوسيقى، والغناء والسينما املرسح — فيه الدعاية أشكال أرقى خالل من الفرنيس
يهودي لوبي العاديني. الفرنسيني املواطنني إىل هة املوجَّ واملواد الرأي، وكتاب الصحف
فيه مثقَّ كبار من الفرنيس الشعب مخَّ يغسل أن استطاع والرتابط، الذكاء غاية يف ُمتكاِتف
الدين إىل الفرنسيني الكاثوليك يُجنِّد أن استطاع أمريكا يف فعل وكما الشارع، رجل إىل
تلك يتبنون ويجعلهم كله، اليهود تاريخ أوزار لهم ويُحمِّ «الجودو-كريسيانتي»، الجديد
أن رغم أملانيا، يف النازي الحكم أثناء اليهود الضحايا َضخامة عن املزعومة الكذبة
يخلق أن يف اللوبي هذا يَنجح العربي. بالدم تقطر تزال ال بيجني وإيتان شارون أيدي
ذلك عن والراديو التليفزيون برامج بث وساعات الجرائد صفحات كل تشغل قضية
«إرسائيل» إىل النهاية يف سلَّمته والذي الالتينية، أمريكا دول إحدى إىل الهارب النازي
وتحميل االعتقال، معسكرات يف فقط، ولليهود لليهود، حدث ما وتر عىل ُمستِمر كدقٍّ
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وجه عىل اليهود ضد وإنما كلها، اإلنسانية ضد ليس هتلر اقَرتَفه ما وزر جميًعا األوروبيِّني
قطاع ينجح أن تماًما يَئِسُت قد كنُت شخصيٍّا وأنا فرنسا، يف اللوبي استَطاع … التحديد
الفني الثقايف الحصار من اإلفالت يف مثقفيه كبار بعض حتى أو األوروبيِّني فني املثقَّ من
والخروج الهائل، العادي الضجيج هذا وراء الحقيقة اكتشاف يف «اإلرسائييل»، اإلعالمي
ودور ولشعبه، له يُدبَّر ما بحقيقة بلده يف العام الرأي ومواجهة الجهنمية الدائرة من

وبالتاريخ. بعقله العبث يف اللوبي
لكتابه ترجمًة وقرأت جارودي، حكاية جاءت أن إىل هذا، يف األمل فقدت قد كنُت
األفكار ذي هي فها الغامرة، النشوة من حالة يف وأنا الكتاب قرأُت الصهيونية، عن الخطري
حقيقية تكون أن واستبعدُت نفيس، وبني بيني فيها فكرُت وطاَلما راودتني، طاملا التي
شكل أخذت التي العصابة وعن األمس، عالم يف ودورهم اليوم، عالم يف اليهود دور عن
كثريًا ويَدفعها التاريخ عجالت به يُوقف الروحي، وطنه القديم العهد من يَجعل شعٍب
بيانًا عيانًا العربي، الوطن يف قطعة أغىل املزعومة تعاليمه بواسطة ويَغتصب الوراء، إىل
يجرؤ أن دون الدنيا ساحة عىل ويُعربد املأل، أمام علنًا العرب دم ويسفح ويقتل جهاًرا،

«قف.» له: تقول أن غربية حكومة أية أو أمريكي أو أوروبي
واملفكِّر العالم بصرب بل فقط، هذا ليس جارودي، كتاب يف كلها وجدتها األفكار هذه
يردَّ وأن بل فقط، امَلجنونة األفكار تلك يُورد أن ليس جارودي استطاع الدءوب، ه وبحسِّ
أنهم عن الكاملة نظريتهم لبُنيان اتَّخذوها التي األُسس ويهدم زيفها ويكشف عليها
كله العالم يسود أن — رأيهم يف — املحتَّم من الذي «األسمى» أو املختار» هللا «شعب
وإمكانيات قوة استغالل أخرى ناحية من فيه، دولة ألقوى حكمهم خالل من ويَحكمه،
والرشق العربية املنطقة له تخضع فلسطني يف لليهود قومي وطن واختالق الدولة تلك
فقط، املنطقة تحكم ال يهودية إمرباطورية تقوم ومنه بالطاعة، له وتدين كلها، أوسطية

وجنوبه. وشماله وغربه، برشقه بأرسه، بالعالم وتتحكَّم تحكم وإنما
والتي وطموحاتها، العاملية اليهودية أحالم عن تُراودني كانت التي األفكار أن هالني
… جارودي عند حقائق أجدها أن هالني تُراودني، شخصية كوابيس أنها أعتقد كنت
بسيط، ولو منطق أي أمام تصمد أن يُمكن ال اليهودية األحالم تلك أن أكثر هالني والذي
األحالم تلك محتوى األطفال وبمنطق طفل مناقشة أمام حتى تصمد ال بل يناقشها،
مكان كل ويف فرنسا يف اليهودي اللوبي استطاع هذا ومع املجنونة، العصبية والتشنُّجات
يجعلها أن استطاع امُلنحاز، غري الثالث العالم دول بعض يف وحتى وأمريكا، أوروبا من
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اليهودي اللوبي فيه يكتفي ال الذي الحد إىل مناقشة، وال جدًال تقبَل وال بها ُمَسلًَّما حقائق
حمايتها وإنما بالعالم، أو باألديان إيمانهم الفرنسيون بها يؤمن حتى بإشاعتها فرنسا يف
رأي خلق يف العنرصي اليهودي اللوبي يَنجح بحيث مناقشتها، أو لها التصدي من أيًضا
املحاكمة، عليها املواطن يستحق جريمة للسامية» «العداء ب ى يَُسمَّ ما جعل يف ينجح عام
ال الكاثوليكية املسيحية الدول تلك يف نفسه اإللحاد أن حني يف األحكام، ضده وتَصُدر
وسب الفرنسية الدولة ومعاداة جريمة، يُعتَرب ال بالعلم واإليمان والكفر جريمة، يُعترب
يف الرأي إبداء أو بالرأي خاص يشء ال جريمة، يُعتَرب ال الفرنسية الجمهورية رئيس
يف رأيه أحد يقول أن هو بشعة جريمة يُعترب الذي الوحيد الرأي جريمة، يُعتَرب فرنسا
إجرام ينقد أحيانًا أو العاملية، الصهيونية ألحالم يتصدى أو معتقداتهم، يف أو اليهود

يهودية. دولة بكونها اإلجرام هذا قرن إذا اإلرسائيلية الدولة
كله. الغربي العالم ويف فرنسا، يف اليهودي اللوبي نفوذ وصل الحد هذا إىل

عىل يجرؤ لم أحًدا أن درجة إىل وشاملة، مخيفة درجة إىل وهيَمن وسيطر وَصل
حتى أو مسيحيٍّا أو ماركسيٍّا مفكًرا أن لو حتًما أسعد كنت وقد التفكري، لهذا التصدِّي
لو سأسعد حتًما كنُت األفكار. تلك ملناقشة تصدَّى قد العلم بقوانني إال يثمن ال ملحًدا
قائًدا يزال ال بعد وهو األعمى، ب املتعصِّ اليهودي الجنون لهذا تصدى قد جارودي كان
من مفكًِّرا أن لو أتمنى كنت أي أُقيل؛ بعدما حتى أو الفرنيس، الشيوعي الحزب قادة من
العبث هذا ملناقشة تصدى قد — عليها خروج ودون — املسيحية األوروبية حضارة داخل
وسائل من البرشي العقل إليه وصل ما وأحدث بأقوى تسلَّح قد لألسف الذي الصبياني
هذا، أتمنى كنُت أمريكا. رأسه وعىل كله الغربي املعسكر ورعاية بأبوَّة ويَحظى اإلعالم،
داخل أعمق صدى لها سيكون املسيحية الحضارة تلك داخل من تنشأ مناقشة أن باعتبار

األوروبي. العام الرأي
إيمان عن اإلسالم يعتنق وأن كلية، الحضارة تلك عن يَخرج أن جارودي شاء وقد ا أمَّ
األفكار ملناقشة يتصدَّى ثُمَّ األرض، سطح عىل كان أيٍّا اإلنسان لحياة املثىل الوسيلة بأنه
فأهًال هذا، فعل قد كان إذا املجتمع، هذا خارج من مجتمعه قلب يف املغروزة اليهودية
لقد شاء. لو الفكريني قوادها من فكريٍّا قائًدا به وأهًال بل محة، السَّ حضارتنا داخل به
القاهرة يف اآلن هو وها السعودية، العربية اململكة وزار الليبية، الجماهريية جارودي زار
وسهًال به أهًال األزهر، الكربى، اإلسالمية للجامعة األلفي بالعيد ُمسلميها مع يحتفل

… ومرحبًا
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فرنسا، بلده يف العام الرأي مواجهة مهمة هي كربى، مهمة أمامه جارودي ولكن
يف اليهودي اللوبي نجح الذي اإلرهابي القانون ذلك مواجهة وأيًضا بالتايل، أوروبا ويف

إصداره.
بأكملها؟ الكربى «الكودية» يواجه وهو جارودي موقف لدعم فاعلون نحن فماذا

رسائل لجارودي يكتبوا أن قرائه من زهريي كامل األستاذ وزمييل صديقي طلب لقد
به. وتشيد موقفه وتدعم تصله

اإليمان. أضعف وهذا
أن هلل، والحمد كثريون وهم العربي، الوطن ومفكري في مثقَّ من فأطلب أنا ا أمَّ
إسالمي فكر قادة كانوا سواء مشاربهم، اختالف عىل لها يتصدون للقضية، هم يتصدُّوا
موقفه، وتؤيِّد لجارودي تُرَسل رسائل بكتابة فقط ليس أطالبهم غريهما. أو مسيحي أو
مواجهة موقف اختار قد جارودي كان فإذا ذلك، من أكثر هو ما منهم أطلب ولكني
بدعم العرب، املثقفني من أطلب فإني املخيف، اليهودي اللوبي به يَحفل بما مجتمعه
حر» عربي «لوبي يشكلوا أن فعًال، وإسالمية ووطنية عربية كانت لو حكوماتهم من
قلب يف يعسكر مؤتمًرا أو ًعا تجمُّ يُشكلون جارودي، بقضية النظر أثناء باريس قلب يف
يدافع أن بسهولة يستطيع الكبري فاملفكر لها؛ يتعرَّضوا وال بالقضية، النظر أثناء باريس
الفكرية مدفعيته ويُرسل القضية نظر فرصة يَنتهز ع تجمُّ إنما املحكمة، يف نفسه عن
ش املتوحِّ اإلرسائييل الغزو ووثائق صور من نَمتلكه بما موضًحا الثقيلة، اإلسالمية العربية
يف فنحن السامية؛ معاداة لُعملة اآلخر الوجه وشاتيال، صابرا معسكرات ومذابح للبنان،
بالك فما جريمة؟ بالقول للسامية العداء يُعترب وهل ساميِّني، العرب نحن األوروبيِّني نظر
بالقول ليس — معها اليهودية كانت حتى ولو العربية، أي — للسامية العداء كان إذا
العسكرية األزياء أحدث ارتدى وقد امَلجنون، ب املتعصِّ الحيواني ش بالتوحُّ بالفعل، وإنما
عىل ليُغطِّي كاردان» «بيار عطور وأحدث التحرُّرية، الشعارات وأحدث والتكنولوجية
ضد الساميُّون اإلرسائيليون اليهود أقامها «هوالكات» من املتصاعدة والقبح الدم رائحة
من جاء فإذا األوروبيِّني، من يكون أن بُدَّ ال للسامية العداء إن أم الساميِّني؟ العرب

جريمة؟! وال اعتداءً وال عداءً يُعتَرب ال أنفسهم الساميني
أن حسبُنا عربي، أو إسالمي ب بتعصُّ لليهودية ب التعصُّ نقابل لن كهذا مؤتمر ويف
أو للرجل العادي املنطق ُمنطَلق منطق، أبسط ا، ِجدٍّ بسيط ُمنطَلق من قضيتَنا نعرض
أن إال يُمكن ال َمذابحهم، أحدث لبنان، يف «اإلرسائيليون» فعله فما الطفل، حتى أو املرأة

األطفال. منطق بساطة بسيط ديني ال أو مسيحي منطق أي ويدينهم هم يمجَّ
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أحيانًا الثاقب والفكر أيًضا اللسان إنَّ الكالشينكوف، بسالح فقط ليست معركتنا إنَّ
للمواجهة فرصتنا وهذه طائرة، أو دبابة وأي كالشينكوف، أي يستطيعه ال ما يفعل
وأحيانًا وكثريًا، طويًال، خرسناها التي املواجهة تلك والصهيونية، اليهودية مع الفكرية
السماء فرصة هذه فقط، دارنا ُعقِر يف بخوضها واكتفينا دارها، عقر يف خوضها تجنَّبنا
لو فقط مضمونة، واملعركة العقول، عىل وتَستويل وتُخيِّم ش تُعشِّ حيث هناك لنُواجهها

السؤال. هو ذلك نخوضها؟! فهل ُخضناها،
الخونة، علينا ضيعها قد العسكرية ٧٣ كانت وإذا تنتظرنا، الفكرية ٧٣ حرب إنَّ
االنتصار وفرص الفكرية، ٧٣ ألمتنا نكسب أن وكُمفكِّرين فني كمثقَّ نحن نستطيع فهل

ِمنَّا؟ أدنى أو قوسني قاب
زلنا ما ُكنَّا إذا هذا معركة، فعًال ولنجعلها فلنتَّجه ستدور، املعركة حيث باريس، إىل

أحياء.
أحياء؟! نزال ال نحن فهل

والحكومات؟! املثقفني، أقصد
وجود. أشباح سوى ليسوا دعم وبدون وحدهم فاملثقفون

أحياء؟ نزال ال هل
ومثقفني؟! حكوماٍت
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تكتيكهوالكو

وسطها ليجتاح آسيا، قلب من كالجني خرج الذي الرهيب الترتي ذلك لهوالكو، «كان
الوسيط القديم العالم ذلك كل باجتياح ويُهدِّد مرص إىل وليصل وشامها، وعراقها وغربها
باسمه.» وُعرف وطبقه ابتكره من أول هو كان «تكتيك» أو طريقة هذا لهوالكو كان …
حيث النبالء؛ عصور كقتال رشيف، قتال مسألة ليست الحرب أن هوالكو اكتشف
اتِّباًعا واألكثر واألشجع لألقوى الغلبة وحيث البطولة، يف راسخة لتقاليد وفًقا التبارز يتم
ينترص الذي ولكن خدعة، فقط ليست الحرب أن هوالكو اكتشف النبيلة. القتال ألصول
فقط، هذا ليس بكثري، قوة أكثر أنه َخصمه يوهم أن عىل القادر الطرف هو الحرب يف
الجيوش يهزم الذي أن أيًضا واكتشف خصمه. إرعاب عىل القادر هو يكون أن بُدَّ ال بل
تَرتِعش بحيث الجماعي، الرعب من نوع يجتاحها أن هو وإنما قلَّتها، أو خوفها ليس
لديها ما بكل تُلقي أن ممكن مرعوبة رشاذم إىل الجيش ويتفكَّك املحاربني أوصال لها
الجماعي الرعب شلَّ وقد التفكري، عىل القدرة فاقدة هارعة وتجري وإمكانات سالح من

كأفراد. حتى الترصف عىل قدرتها
يتجه ال كان مثًال، دمشق مثل كبرية عاصمة يغزو أن أراد إذا هوالكو كان وهكذا
التقليدية الطريقة عىل حاميتها مع ويَلتِحم وعتاده وعدَّته بجيوشه الحمقى كالغزاة إليها
بجيوشه ويَدخلها الكبرية املدينة من قريبة ضاحية أو قرية يختار كان وإنما بالغزو،
شابٍّا أو شيًخا أو امرأة أو طفًال يرتك فال الرءوس، لهولها تشيب مذبحة ويُقيم العاتية،
قبل، من البرشيُة وحشيتَه تعرف لم تمثيًال والناِس باألجساِد ومثَّل وخىص، وذبح وبقر إال
واملذابح! الغزو من النوع هذا التاريخ عرف فكم وجديدة، غريبة ليست واملسألة هنا وإىل
يَفِتك ال كان أنه هو الترتي، لهوالكو الذكاء البالغة اإلجرامية العقلية ابتكرته الذي الجديد
أو مثًال السكان لُعرش الفرصة يُتيح إنما يختارها، التي الضاحية أو القرية سكان بكل
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اإلرساع إىل سيدفعهم رعبهم أن يُدرك ألنه هذا يفعل وكان القرية، من يهربوا أن لُربعهم
ومن الكبرية، القريبة العاصمة يف املوجود األكرب بالجيش أو سكاني بتجمع لالحتماء
ما باألجساد والتمثيل التنكيل أهوال من رأوا الذين الناس هؤالء حالة ر نتصوَّ أن املمكن
الهاربني، هؤالء إن بل فقط، هذا وليس حكمًة، أو شجاعًة القلوب أكرب عقل يُطريِّ أن بُدَّ ال
فوق الجماعي الرعب من آخر نوع فيهم يدبُّ برشية، مجموعة وإنما أفراًدا ليسوا ألنهم
الذي أن وذلك الفردي؛ الرعب من املرات بمئات أخطر الجماعي والرعب الفردي، ُرعبهم
الجماعي القطيعي الرعب يُصيبها حني بحيث الجماعية، العقلية هو املرة هذه ُرعبًا يزداد
ويجتاح ويقتل يدوس رشًسا، ًشا، متوحِّ ًرا، مدمِّ مذعوًرا، حيوانيٍّا قطيًعا نفسها هي تُصبح
من حتى أخرى، برشية مجموعة تراه إن ما إذ ا؛ ِجدٍّ ُمعٍد رعب أنه هذا من واألهم ويدمر،
ويذهب الرعب من املخيفة الحالة بنفس تُصاب الحكاية، هي ما أو السبب تدري أن دون

وهكذا. َشعاًعا، عقلها
العاصمة إىل تلك بحالتها وتنطلق تهرب القليلة املجموعة تلك يرتك هوالكو كان
ما أول ، يدبُّ امَلهول الفزع من مهوًال ا كمٍّ ومِشيعة وصارخة، ونارشة، معذبة الكبرية
الغزاة هؤالء قتال مسئولية كاهلهم، عىل تقع أن املفروض أو املكلَّفني، الجنود يف يدب،
بني تَنتِرش أن بالرضورة تلبث ال الجنود من قلة بني صغرية تبدأ ذعر وبدوامة القادمني،
تلبث ال وهكذا املدنيِّني، السكان جموع اآلخر، هو اجتاح، قد الذعر نفس ويكون القوات،
تجتاح مذعورة جهنَّم إىل قليلة ساعات ظرف يف تتحول أن الكربى املدينة أو العاصمة تلك
جيش يكون أيًضا قليلة ساعات بظرف وهكذا، قاطنيها. كل وتشمل وأحياءها شوارعها
أطفالهم فوق ويدوسون ويَقتَتلون يُقتلون وسكانها وهرب، تماًما تفكَّك قد العاصمة

صفصًفا. قاًعا املدينة تاركني هاربني الحرش، يوم يف وكأنهم ونسائهم
نفسها سلمت والتي الخاوية املدينة ويدخل جيشه رأس عىل هوالكو يتهادى وهكذا

املنترصين. الفاتحني دخول يدخل … قتال أي ودون قتال أي قبل

هوالكو، وعن بحذافريه، األملاني النازي الجيش ونفذه ووعاه درسه الهوالكي التكتيك هذا
والهاجانا األراجون من ابتداءً اإلرسائيلية، العصابات أخذته النازي، األملاني الجيش وعن
األرض يف التوحش وشياطني هوالكو خليفة إىل اإلرسائييل، الدفاع جيش ى يَُسمَّ ما إىل

الكتائبيني. العنرصيني وُعتاة حداد وسعد وإيتان بيجن حربه وأركان شارون الجزار
سنة ومنذ ،٤٨ وبعد ٤٨ قبل العربية الفلسطينية القرى يف حدث ما إىل ولنرجع
نفسه املرصي للجيش حدث ما إىل ولنرجع وغريها، ياسني دير مذابح إىل … ١٩٣٦
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أن هي جهنمية، فكرة عن وشلَّته عامر املشري عبقرية تفتقت حيث ٦٧؛ حرب يف
األمامية الخطوط يف ويضعوهم نوِمهم بجالبيب االحتياطيني والجنود بالضباط يجيئوا
الدرجة من قوات وبكونهم تدريبًا، أقل باعتبارهم ليَحموا، األوىل الرضبة يتلقون بحيث
الثاني الخط ويف املمرات عند واملتمركز املرصي للجيش األسايس املدرَّب الجسم الثانية،
أباد أن فكان هوالكو، تكتيك تطبيق عىل دايان مويش ساعدوا أنهم النتيجة وكانت والثالث،
أشياء األمامي، الخط يف املوضوع املرعوب االحتياطي هذا من بأكملها فصائل اإلرسائيليون
اإلرسائيليون أباد أحمق. شاويش أي يرتكبها أن يُمكن وال العسكرية، باء ألف ضد هي
فانطلق اإلبادة، من بجلودها تنفذ أن للبقية وسمحوا األمامي الخط من هائلًة أعداًدا
العدوى وينقلون يشيعون انطلقوا سابًقا، ذكرتها التي الذعر حالة أصابتهم وقد هؤالء
الكارثة لتَحُدث سيناء، يف القوات وكل املدنيني، الناس كل وإىل والثالث الثاني الخط إىل
ويدخل … واألوامر اآلراء وتتضارب القيادات االرتباك ويجتاح الجيش، ويتفكَّك الكربى
كامل وباطمئنان واحدة، حقيقية قتال لحظة دون الفاتح، دخول هذا بعد سيناء دايان
بجيشنا لحقت وهكذا … نزهة مجرد أصبح األمر وأن انتهى قد املرصي الطريان أنَّ إىل
حرب، دون الحديث تاريخه يف عسكرية هزيمة أكرب بالتايل، وبشعبنا الباسل، املرصي
وتلك واحدة، رضبة عدوه له يوجه أن قبل بنفِسه نفسه يَهزم التاريخ يف جيش أول وكأنه

اآلن. إىل منها نعاني نزال ال كما الكوارث كارثة هي

مأساة نتابع أكتبها، التي الحلقات تلك يف ونحن يقولون، كما أخرى حكاية تلك ولكن
عىل قوات أكانوا سواء أجمعني، بالعرب لحقت التي والهزيمة للبنان اإلرسائييل االجتياح
واقفة، والتسليح، واملالبس واملظهر الشكل رائعة حديثة جيوًشا أو بريوت أو لبنان أرض
وتربق سالحها يَلمع الخليج، إىل املحيط من العربية األرض عىل واقفة، وهي عام ألف لها
يف األحيان ومعظم «صفا» حالة يف واقفة … وطريانها وعرباتها اتها معدَّ وتَنخِلع دباباتها
سيناء يف سواء فعًال، املعارك تقوم حني حتى … «املعركة» تنتظر واقفة «اسرتح»، حالة
ماذا؟ تنتظر تنتظر، اسرتح بحالة واقفة تزال ال لبنان يف أو الضفة، يف أو الجوالن، يف أو

يعلم. وحده هللا
الذين إن بحيث التكتيك؛ نفس شارون طبَّق اللبناني، الجنوب قرى اجتياح يف
الجماعي الذعر ذلك يُشيعوا أن لهم أُريد «بريوت» العاصمة إىل ولجئوا املذابح من هربوا

ذكرناه. الذي الهوالكي
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هوبكنز جونز مستشفى يف وأنا عيلَّ هبط الذي الكبري امُلقِلق الخاطر بالضبط هو هذا
خالل من وأتفرج ابني، عني إنقاذ — األطباء معي ويحاول — أحاول املتحدة، بالواليات
يف الحادثة املذبحة عىل إذاعته، وعرب صحافته خالل ومن األمريكي، التليفزيون قنوات

لبنان.
والضحايا والدمار للخراب تلتقط التي املروعة املشاهد ألن ومذهوًال؛ مندهًشا كنت
أكثر شاهدُت بعيني … األذرع املقطَّعي واألطفال البطون، املبقوري املقتولني والناس
أمام وا وُصفُّ برت عمليات لهم أُجريَت وقد واحدة، بذراع وأحيانًا أذرع بال طفًال ٢٠ من
البحر من والقادمة السماء من امُلتساقطة والقنابل رة املدمَّ والعربات والحرائق الكامريات،
األعظم الهول هذا … الصواريخ ومن الثقيلة اإلرسائيلية األرضية املدفعية من والصادرة
الشاشة عىل يظهر وأخرى، دقيقة كل وبني يس»، بي «إن وال إس» بي «يس ال تذيعه كانت
خالل ِمن ومرَّ اإلرسائيلية السلطات راقبته الفيلم هذا إن يقول: مكتوب سطر أعالها من

العسكرية. رقابتها
… ُعظمى حريًة أحتار وكنت

أمريكا يف أو أوروبا يف إن املناظر من الكم هذا لكل اإلرسائيلية الرقابة تسمح كيف
األرض، سطح عىل لها وجود ال التي الديمقراطية املالئكية من نوع أهو الدنيا؟ كل يف أو
األعمال بهذه تقوم التي الدولة أن املهولة، املذبحة وسط يف به تقول أن إرسائيل تريد
اللوبي أن أم موديل؟ أحدث من ديمقراطية ة متحرضِّ دولة النهاية يف هي البرشية غري
األفالم أن ذكر عىل بإرصاره — األمريكية اإلعالم أجهزة عىل يُسيِطر الذي اليهودي
باعتبار هذا يقول أن يريد الذي هو — اإلرسائيلية العسكرية الرقابة عىل مرَّت قد املأخوذة
من أكثر بها ون ومهتمُّ واإلعالم، الصحافة وبحرية بالديمقراطية مجنونون األمريكان أن
تسرتُّ وبال عالنية عرضها مجرَّد وكأن واملذابح، املدن وتخريب القتىل بسقوط اهتمامهم

ذنبهم. بها للقائمني يغفر وبإذنها، اإلرسائيلية الرقابة وبإمضاء إخفاء، أو
ومبهوًرا. مذهوًال هذا كل أشاهد وأنا عقيل يف يدور باستمرار كان وخاطر سؤال ألف
الرهيبة اإلجابة أدركت فقط وهنا وشاتيال، صرب مذابح وحدثَت للقاهرة، ُعدت أن إىل
الذي اإلجرامي الرشير ذلك ذكيٍّا، عدوٍّا نواجه أننا السادة أيها أدركت فقد أسئلتي؛ عىل
غري أو محدودة عسكرية هزيمة مجرد ليس بنا، يوقع أن له نَفِطن لم إذا املمكن من
رغم وفلسطني كأمة، ذاته وجودنا يُهدد وإنما أرضنا، من جزء اغتصاب أو محدودة،
تستهدف التي الكربى الغزوة من اآلن، إىل ظهر، الذي الجزء سوى ليست قضيتها فداحة

كلها. العربية األمة وجود عليها يقوم التي األسس اقتالع
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ولذلك مجرمني، أو أرشار غري مطمئنِّني ذكاء ذكاءنا ولكنَّ ذكاء، وفينا أذكياء، ونحن
الرشير. الذكاء ذلك أعدائنا، ذكاء من بكثري أضعف فهو

ا، ِجدٍّ ا ِجدٍّ خطري يشء أمام أننا وأدركت الحائرة، أسئلتي عىل اإلجابة أدركت وحني
اإلرسائييل. الذكاء ملف أفتح بدأت يحدث، أن امُلمكن من أو لبنان يف حدث مما بكثري أكثر

مذهل. ملف من له ويا
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العربواإلسالم ضد العروبة
املسلمني؟ ضد

هذا عدوانها ي وتَُسمِّ آخرين، أناس أرض تَغتِصب الناس من همجية مجموعة روا تصوَّ
العربية، الفلسطينية األرض يف أقامته الذي الجرس» «رأس رقعة لتوسيع ومحاوالتها
«حروب يها تَُسمِّ وهللا، واألرض اإلنسان ضد إجرامها يف الغارقة املحاوالت تلك ي تَُسمِّ
فالفرنسيون قضيتنا؛ ليست تلك يزعمون، ما يزعمون األعداء، هم هؤالء ولكن، استقالل»،
دخلوا والطليان الطغاة، املماليك عصابات من املرصي الشعب تخليص ة بحجَّ مرص غزوا
األجانب أرواح حماية بحجة مرص غزوا واإلنجليز رومانية، أرض ليبيا أن بحجة ليبيا
املرصي الشعب هم املتمردون كان لو حتى املتمرِّدين، ضد توفيق الخديوي نفوذ ودعم
من اآلالف لعرشات وذبحها للبنان غزوها «إرسائيل» ي تَُسمِّ أن هذا بعد غريبًا وليس كله،
استقالل توطيد أي «إلرسائيل»، الشمالية الحدود عن للدفاع مرشوعة حرب بأنها املدنيني

العربية. األرض من الرقعة هذه يف اليهود
فمتى أرضنا، ورسقة واغتصابنا قتلنا لتربير أعداؤنا يطلقها التي األسماء يُهمنا ال
املسدس، يده يف دام ما إنه املجرم؟ أو الطريق قاطع أو اللص َمنطق ليُناقش العقل توقف
فالقوة شاء؛ إن باملرة شيئًا يقول ال أو يشاء، ما يقول أن يستطيع ُعزَّل، البيت وأصحاب
كانت إذا الغاشمة، القوة منطق يحكمها اآلن فالدنيا تخضع؛ أن الدنيا وعىل معه، الراهنة
والدموي وامُلعتدي الظالم فأنت تَملكها تكن لم وإذا يتبعها، أيًضا فالحق القوة معك

الضعيف. أنت العقاب، يستحق الذي واإلرهابي
األعداء. منطق يُهم ال إذن
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نحن. منطقنا املهم
عىل الوحيد الرد إنَّ الكذب؛ عىل للرد للكذب فيه مضطرين لسنا موقف يف فنحن

بأرسها. الدنيا ومع املنطق ومع النفس مع املطلق الصدق هو الكذب
أعجب. فأنا ولهذا

العرب حكام بعض يلعب ذلك ومع أمريكا، ومعها «إرسائيل» ورصيح واضح عدونا
وأمريكا. إرسائيل وعدوانات مؤاَمرات كل من علينا خطٌر أنها فيها يُقال ما أقل لعبة

املالبس. عربية «عربية»، لعبة أنها ذلك
نظر ويف نظرنا يف فهو العربية، اللغة ويتكلم العربي، الزي يرتدي الشخص دام وما

عربي. كله العالم
العربي. موقفنا يف العالم، وعىل علينا، األمر اختَلط وهكذا

وجهة مبارشًة تخدم املنطق، أو املناقشة من قليل بأقل العربية، مواقفنا فبعض
العربي، الجانب عىل تُحسب فإنها العربية، باللغة تُقال دامت فما هذا، ومع أعدائنا، نظر
وعرب متطرفني وعرب معتدلني عرب إىل الناس، نظر يف العرب ينقسم أيًضا وهكذا
الغرب نظر يف هو قضيته، مبادئ ألبسط وقضيته، بحقه املتمسك أن بمعنى مستسلمني،
يعتقد الذي هو حقه، يف للعدو املسالم قضيته، يف املتهاون بينما املتطرف، تقريبًا، والعالم
أقوى، والعدو أمره، عىل مغلوبًا دام ما وأنه حقه، بكل باملطالبة له يَسمح ال وضع يف أنه
غري بالحق» البسيط ك التمسُّ «وهو املستحيل دام ما بامُلمكن، يَقنع أن املستحسن فمن
نظر وجهة من العدو، ملنطق «اعتدلوا» الذين أي املعتدلني؛ العرب ونهم يسمُّ هؤالء ممكن،

نظره. بوجهة وسلَّموا للعدو»، «انحنوا الحقيقية النظر جهة ومن العدو،
عربًا. ليسوا أمرهم، حقيقة يف فهم املستسلمون، العرب ا أمَّ

األمريكان. من أمريكية وأكثر «اإلرسائيليني»، من «إرسائيلية» أكثر إنهم
عربية، ولغتهم عربًا، جلدهم لون كان وإن أناس، السادات، الشهري أمثال هؤالء
استقطابه، يف العدو نجح خامس طابور الحقيقة يف هم إنما عربًا، أنفسهم ون ويَُسمُّ
الكلمة، معنى بكل عمالء هم قومهم، عىل له حربًا ليكونوا وتجنيدهم، عقولهم وغسل
العدو به يحلم يكن لم مًدى إىل يَِصلوا أن بخياناتهم استطاعوا وإنما فقط، عمالء ليسوا
وسائل له يخرتعون الذي الحدِّ إىل العدو نظر وجهة فيه يتبنون الذي املدى ذلك نفسه،
يستطيع التي النقاط كل فضة، من صينية عىل له ويقدمون العرب، عىل علينا، لالنتصار

وأفعل. أكثر انتصارات وينال منها يَرضبنا أن
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والعرب. العروبة يخص ما ذلك
اإلسالم؟ عن فماذا

يف وتستخدمها تمزقها بعروبتنا تكتف لم اآلن، لها نتعرض التي الرببرية الغزوة إن
العرب معظم باعتبار وإنما للعربية، للقضية الحقيقي الخط رضب يف وبالضبط رضبنا

العروبة. ولرضب اإلسالم لرضب نفسه اإلسالم استعملت ُمسلمني
عليه تُسدل األقىص واملسجد بالفعل، محتلَّة املسلمني العرب وأرض طبيعيٍّا، كان لقد
املسلمون يهبَّ أن طبيعيٍّا كان اليهود، قنابل وتَحرقه وتَنسفه بل صهيونية، يهودية ستائر
الخطر هذا لدحر نسمة، مليون ٨٠٠ هللا شاء ما هللا باسم وعددهم العالم أنحاء جميع يف
أرض من جزء أغىل غاليًا، جزءًا قوتهم، كانت مهما البرش، من مليونان به يغتصب الذي

املسلمني.
ومسلمينا. إسالمنا يف األمريكي-اإلرسائييل العدو فعله ما لنر ولكن

االعتداء لهذا إسالمي فعل رد أي بها ليقمع جهنمية طريقة العدو ذلك استعمل لقد
املسلمني. وعقيدة املسلمني أرض عىل الغاشم

أنواع: ثالثة إىل واملسلمني اإلسالم قسم الطريقة وبنفس
قضيته ملحاربة هناك اإلسالمية القوى تجميد يف نَجح وقد آسيا، رشق جنوب إسالم
الشيوعي الزحف مقاومة باألصحِّ أو الشيوعية، هي آسيا رشقي جنوب يف وقضيته هو،
وتايالند ماليزيا عىل باالستيالء ويُهدِّد والوس، وكمبوديا فيتنام ثُمَّ كوريا ابتلع الذي

آسيا. رشق جنوب وكل وإندونيسيا
ونجحوا أساًسا، البوذيِّني وبني هناك املسلمني بني الُفرقة إيقاع يف األمريكان نجح وقد
الحقيقي اإلسالمي محتواها من تماًما مفرغة والشكل، الصورة يف إسالمية حكومات خلق يف
النَِّحل. وكافة وهندوكيني بوذيني من اآلسيوية األخرى الفرق لكل مضادة بحقن ومزوَّدة
اآلسيوية الديانات من خائفة مسلمة أغلبية استقطاب كان األسايس الهدف ولكن
الشيوعي! املد من آسيا رشق جنوب تَحمي و«إرسائيل»، أمريكا مع معها، لتقف األخرى،
املعركة من أُخرجوا كلها، آسيا مسلمو وربما آسيا، رشقي جنوب ُمسلمي فإن ولهذا

الكربى. املعركة تقع أن قبل
هؤالء والشام، والعراق الخليج ودول العربية الجزيرة آسيا، غرب يف املسلمون بقَي

املعركة. عن لعزلهم خاصة طريقة لهم اتخذوا
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الجغرافية- الوقائع الغربي العالم يف الحاكم األمريكي اليهودي العقل استغل لقد
الغريب اإلسالمي الواقع من نوع لفرض املنطقة يف حدثَت التي «جيوبوليتيك» السياسية

عليها.
إىل آلت هائلة ثروة حصيلته وكانت اآلسيوية، املسلمني أرض يف البرتول ر تفجَّ فقد
امتلكوا أيًضا وفجأة فجأة، الصاروخ عرص إىل الناقة عرص من انتقلوا الناس من قليل عدد

املخمورين. أو الحاملني غالة به يحلم يكن لم املال من قدًرا
بأَِرسها الدنيا ومن شعوبهم من الناس هؤالء وخوَّف العامل، هذا عىل العدو واشتغل
التي النقود إىل شزًرا تنظر وأنها عدوُّهم، هي روسيا أن وأفهمهم الشيوعية، من وبالذات
حصيلة وكوَّموا الدافئة، املياه ونها يُسمُّ التي النقطة إىل الوصول إىل وتطمح يَمتلكونها،

والخليج. الجزيرة ُحكَّام أمام سلطان من بها هللا أنزل ما التي املعلومات من
غَزتْها التي املنطقة يف بالذات التأثري وبالغة العالم، يف املسلمني عاصمة مكة أن وبما
نفسها، مكة باتجاه شباَكهم األعداء يُسلِّط أن من بُدَّ ال كان فقد حولها، وما «إرسائيل»

يحكمونها. من باألصح أو
اليوم. حظنا لسوء يا
هذا؟ يحدث كيف

باطنه ويف إسالم، ظاهره يف إسالم اإلسالم، من غريب نوع خلق من بُدَّ ال يحدث لكي
أساس عىل الناس ر يُكفِّ الذي اإلسالم فهو األمريكي؛ الصهيوني للتحالف الكربى الخدمة
فيهم اإللهية الخطيئة بأن يعتقدون يجعلهم الذي باهلل، الكايف اإليمان مؤمنني غري أنهم
ويطردوا أنفسهم عىل يُقبلوا أن وعليهم وفاِجرون، وفسقة مارقون وأنهم املسلمون، هم
أي األمور»؛ «والة إىل الدنيا تاركني اآلخرة، يف الجنة يدخلوا كي النجسة الداخلية ذواتهم
ستُدخلهم التي الذاتية خيبتهم عىل هم ُمنكفئني ُحكامهم، إىل النقود تاركني آخر، بمعنى

النار.
ُمتِقنون. دعاة َكهذا، الكذب بالغ كهذا، السذاجة بالغ ملفهوٍم وكان

أمام االتجاه، هذا عىل املسلمني اإلخوان يشجعوا أن العرب الحكام بعض حاول ولقد
النارص. عبد

الحرية دين عنده فاإلسالم اإلسالم؛ يف آخر رأي له مسلًما كان النارص عبد ولكن
تأليه دين وليس سبيًال، إليه استطاع ملن البيت وحج والزكاة الصالة ودين والتحرُّر،
بدأت وهكذا ومواجهة، ردع دون املسلمني أرض فوق يُعربد العدو وترك والذات، النفس

املسلمني. اإلخوان مع النارص عبد معركة
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وبني كربى، كذات وتحرُّره كأرض وتحرُّره ككل املسلم تحرُّر إسالم بني معركة
… والداخل الخارج يف أعدائه مع وليس نفسه مع املسلم اإلنسان مشكلة أن يدَّعي استسالم
األغنياء من أعدائه مع والداخيل الخارجي للعدو امُلطَلق والخنوع واإلذالل العبودية إسالم

والحكام.
بتصفيتِهم فقط ليس املسلمني اإلخوان عىل القضاء يف النارص عبد نجح وحني
العدوِّ ملقاومة كلهم والعرب كلها مرص بتجنيد وإنما الرهيب، ي الرسِّ جهازهم وتصفية
والنفس األرض عن األجنبي الظلم دحر يف الحقيقية اإلسالم برسالة والقيام الغاشم،
َخِرست، قد اإلخوان مع قضيتهم أن الحكام ألولئك تبنيَّ هذا حَدث حني والبنني. واملال

جديدة. دعوة يَخلُقون مهٍل عىل وبدءوا وتبنَّوهم اإلخوان فلول عىل قامروا ولهذا
حياته، آخر يف إسالمي داعية إىل ل تحوَّ الذي الفني الناقد ذلك قطب، سيد فكر ومن
باملعروف األمر جماعات ونُرشت هللا، طاعة عدم بتُهمة الناس تكفري مسألة ابتكروا وغريه،
والعنجهاوي، والزفتاوي، والفرماوي، والهجرة، التكفري وجماعات املنكر عن والنهي
والصحافة اإلعالم وسائل عىل الرهيبة القيود ووضعت وماني، ماني وكل واملوريتاني،
يف املسلمني صمود ودين العدو كفاح دين اإلسالم تجعل كلمة أي إليها ب يترسَّ ال حتى

الكربى. االستعمارية الداعرة الفاِجرة الغزوة وجه
متويل محمد اسمه «نابغة» املغرضة الدعوة لهذه ينشأ أن ا ِجدٍّ طبيعيٍّا وكان
البسيطة الجماهري إقناع عىل قدرة من املسلم راسبوتني خصال بكل يتمتَّع الشعراوي،
مفتوح كبري جيب عىل والُقدرة الوجه، وتعبريات بالذراعني والحديث التمثيل عىل وقدرة

موهوب. نصف ممثِّل أي قدرات باختصار، لألموال، دائًما
هذا املدلَّل، واإلذاعي السابق، اإلخواني فراج، أحمد «يكتشف» أن أبًدا سخًفا يكن ولم
دين إىل املسلمني لرُيشد النارص عبد أقامه نور»، عىل «نور اسمه كان برنامج يف الداعية
طبيعيٍّا كان … آخر طريق إىل بتنفيذه إليهم ُعهد الذين املسلمون اإلخوان فحوله الحق،
يحدث لم برنامج ه، املوجَّ املسلم الربنامج هذا خالل من الداعية هذا اكتشاف يكون أن
ال وكأن أبًدا، أمريكا، أو «إرسائيل» أو األعداء كلمة يذكر دينيٍّا «عامًلا ووجدت شاهدتُه أن
الذين واملشايخ العفاريت ولوسوسة والعفاريت للشيطان الوجود وإنما باملرة، لهم وجود
ونحن ونساءنا، أبناءنا ويذبح ويهجرنا يقتلنا أمامنا رابض والعدو باملرة.» لهم وجود ال

ندواتنا. يف نُسميه وال نذكره ال يشء وإنما باملرة، عدوٍّا نعتربه ال مسلمني كعلماء
محدود جزء يف يُفرسِّ «عام» اآلن له شعراوي والشيخ شعراوي، الشيخ جاء وهكذا

العربية. التليفزيونات ويف املرصي التليفزيون يف البقرة سورة من ا ِجدٍّ
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املرتزقة يُحيِّي معه وخرج ديفيد»، و«كامب للقدس ذهابه يف السادات أيَّد هذا وقبل
العرب، وأعداء املسلمني أعداء عاصمة «إرسائيل» من بعودته للسادات املهنئني املتظاهرين
وزيًرا شعراوي أياَمها وكان واملسلمني، العرب حقوق اغتيال عىل معهم اتفاقه وبعد

لألوقاف.
«إنَّ املرصي: الشعب مجلس يف عنه وقال السادات عن دافع ولكنه بهذا، يكتِف ولم

يفعل.» عما يُسأل ال الرجل هذا
اإلسالم يفهم والذي الشعب بمجلس النائب إسماعيل أبو صالح الشيخ فيه فصاح
ال الصفات فهذه هللا؛ فاستغفر تكفر، كدَت لقد كفرت، لقد رجل، يا كذبت لقد َجيًِّدا:

سبحانه. املوىل بها اختص إنما لبرش، تُمنَح
يرتكن أن واضًحا، البداية منذ هدفه كان فقد لهذا، يأبَه لم شعراوي الشيخ ولكن
تنحرص املسلم مشكلة يجعل غريب، بإسالم يُبرشِّ وأن القائمة، السادات حكومة إىل بظهره
سادِته ألوامر تنفيذًا املسلمني، وعدو عدوِّه أو ألرِضه أبًدا يأبه وال عبادته، وطريقة ذاته يف
يف يُفرسِّ يزال ال شعراوي الشيخ بينما تزال، وال كانت لبنان مذابح إن بحيث وأمرائه؛

البقرة. سورة من فقط صفحتنَي
استفزَّت فقد املسلمني؛ غري وتَستفز اإلسالم باسم تُرتَكب بشعة ملؤامرة هذه إنَّ
علماء بينما بها، ليُبرشِّ بالدنا إىل وجاء أجِلها من أسلم جارودي، هو ُملحًدا شيوعيٍّا مفكًِّرا
إنما اإلسالمي الشعب ضد املؤامرة هذه عىل سكوتهم ويف قانعون نَوِمهم يف املسلمني
عظام مع عظاَمهم تجرُّ سوف التي تلك الجحيم، نار يف عليه سيُعاَقبون بيشء يَقومون

األفاقني. وكل وبيجني وكارتر السادات

وحضارته اإلسالم رسالة خَلَع الذي النوع ذلك فهو املسلمني، من الثالث الفرع ا أمَّ
الفينيقية إىل ومنها بها، ويُدين لها يَسُجد األوروبية، الحضارة إىل واتَّجه أكتافهم، عن

التليد. الخرايف مجَده يَستعيد واآلشورية والبابلية والفرعونية
الخرايف، ماضيهم عىل املسلمون يَنكفئ أن و«إرسائيل»، أمريكا تُريده ما عني وهو
وماضيًا مشبوه، كتاٍب يف ذُكر ماٍض عىل تاريخيَّة انكفاءة سوى نفسها «إرسائيل» فليَست

الفكرة؟! أعرفتم تقوم، أن الحق لها إذن فإرسائيل بماض،

ضد نفَسه اإلسالَم الغازي األمريكي اإلرسائييل العقل استعمل شديد، وبذكاء هكذا،
الكاثوليكي للفاتيكان تربَّعت قد عربية دولة أن نقرأ أن هذا بعد غريبًا وليس املسلمني،
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أن يريد البدوي العقل فهذا للديانات، اآلخر الرصح لتأكيد دوالر، مليون بكذا املسيحي
الرجعية باليهودية تدين بة متعصِّ دولة قيام ليُربِّر الخاطئ، بمعناه ويؤكده التديُّن، يُؤكِّد
دخل إذا ذكرناها التي بالطريقة اإلسالم أن سلًفا ضامن وهو «إرسائيل»، يف املجنونة
بهذه سيظلون واملسلمون يظلُّ ال وكيف األضعف، العقل دائًما سيظلُّ األديان مباريات
اإلسالم استعمل فقد العدو! لذكاء يا األضعف؟! هم فيها اإلسالم يُستعمل التي الطريقة

الشعراوي. شعوذاته وآخر
لغبائنا! ويا

خريطة نَعرف ولم ُمسلم عالم عن صادر وكأنه الشعراوي الشيخ لكالم استمعنا فقد
بعد. الخيانة

أغثنا. ربنا فيا ورسالته، املقدَّس اإلسالم أدعياء صميم يف الخيانة بينما
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البرتولية! وشاتيال» «صربا

ففي ،١٩٧٧ عام للكويت زيارتي أثناء يل حدثت طريفة قصة املناسبة بهذه تَحرضني
عىل الغربية البالد وهي للبرتول امُلستوِردة البالد إنَّ ُقلت: هناك يل ُعقد صحفي مؤتمر
قوة عىل بناءً وتحدده الثمن تعطيهم وإنما لبرتولهم، ثمنًا العرب تُعطي ال التحديد، وجه
العني للغرب العرب أظهر أن بعد إىل تَرتِفع تبدأ لم البرتول أسعار أن بدليل العرب،
يَقِفز ولكن يَرتفع ال البرتول برميل سعر بدأ ولهذا دون، ويتوحَّ يَْقُوون أنهم وبدا الحمراء،
من وأن ضعًفا، ٣٥ يقفز أي الحايل؛ عر السِّ إىل للربميل سينتات وبضعة واحد دوالر من
ألسعار متسارع انخفاض إىل العرب وترشذم خروجها أو مرص انهيار يؤدي أن املمكن

معدودة. فلسات أو مالليم كثريًا العرب َضُعف لو الربميل ثمن يصبح بحيث البرتول
الكويتي والبرتول املالية وزير العتيقي الرحمن عبد األستاذ ترصيحاتي تُعجب ولم
ويف فهمه، عيلَّ استغلق ما فيه يل «يرشح» لقاء بينَنا يتمَّ ألن فسعى الوقت، ذلك يف
ارتفاع يف السبب وأن العربية، للقوة مقابًال البرتول يف يدفع الغرب أن فكرة شجب اللقاء
تكتيكات ولكن املقاطعة، وليس ٧٣ حرب ليس ١٩٧٣ قبل عليه كانت ا عمَّ البرتول أسعار
القيادة تحت للبرتول املصدِّرة الدول وتكتُّل و«األوبك»، «األوابيك» يف العرب البرتول وزراء

البرتولية. الخليجية السعودية
عنيد العتيقي ولكن رأيه، عن أُثنيه أن وحقائق منطق من أملك ما بكل حاولُت ولقد

بها. ُقمت محاوالت أي رأيه عن تُثِنه ولم
البرتولية فاملسألة التفكري؛ والعتيبة واليماني العتيقي يُعيد أن أرجو أو أعتقد، اآلن
أنه االقتصاد عن كيسنجر الداهية يقول كما وحدهم البرتوليِّني يد يف تُرتك أن من أخطر
وال التكتيكات وال الوزراء شطارة فال وحدهم، االقتصاديني يِد يف يُرتَك أن من أخطر
البرتول. أسعار يف ع املتوقَّ االنخفاض من «األوبك» أو «األوابيك» ستُنقذ التي هي التكتُّالت
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وارتَعَدت ،١٩٧٣ معركة يف البرتول سالح كثريًا رين متأخِّ العرب اكتشَف فلقد
كنز البرشية، اكتشَفتْه كنز أعظم فوق يقعدون فالعرب االكتشاف؛ لهذا الغرب فرائص
فقط يلجأ ال العالم عىل سيطرته سبيل يف أمريكا رأسه وعىل الغرب إن بحيث الطاقة؛
سبيل يف ولكنه باستمرار، الشامل دماره أسلحة وتطوير وعسكريٍّا ذريٍّا نفسه لتسليح
ربما أسلحة بثالثة لنفسه يحتفظ أن قرر وغربه، برشقه العالم عىل قبضتَه يُحكم أن
املعرفة وسالح الطاقة، وسالح القمح، سالح وهي: أال العسكرية؛ األسلحة من أخطر كانت

املتقدمة. التكنولوجية
االتحاد فيها بما أقدامها، تحت تركع كلها الدنيا أنَّ أمريكا ترى الثالثة األسلحة بهذه
من املتقدِّمة التكنولوجيا يستورد أن ويُحاول القمح منها يستورد الذي نفسه السوفيتِّي

أوروبا.
املتحدة الواليات فلنقل املضلِّلة، الغرب كلمة الستعمال داعي وال الغرب، أدرك لقد
الذي اليهودي اللوبي معها وأدرك أمريكا أدركت … الغربي املعسكر قائدة باعتبارها
«إرسائيل» وبني واليهود «إرسائيل» بني للتفريق محاَولِتنا يف تخريًفا وكفانا أمريكا، يَحكم
محاولة هي عرش الثامن القرن منذ الثابتة اليهود فاسرتاتيجية أمريكا؛ يف واليهوديِّني
الدولة تلك اليهود يَحكم بحيث فيه، دولة أقوى لحكم التسلُّل طريق عن العالم حكم
فرض من الرسية الصهاينة حكماء خطة يف جاء ما يتمُّ وبهذا العالم، الدولة تلك وتحكم
تُسيطر إنجلرتا كانت حني إنجلرتا مع هذا اليهود حاَول ولقد كله، العالم عىل سيطرتهم
بريطانيا لوزراء رئيًسا اليهودي إزرائييل تنصيب حدِّ إىل محاوالتهم يف ووصلوا العالم، عىل
أملانيا وهدَّدت الربيطانية القوة تخلَخَلت وحني — قبل من يحصل لم الذي اليشء وهو —
لكنها األوىل، العاملية حربها أملانيا وشنت أملانيا، إىل اليهود تسلَّل مكانها، تحتلَّ بأن
أملانيا هزيمة وراء كانت اليهودية الرأسمالية أن ليكشف النازي وحزبه هتلر وقام فشَلت
باعتبارها املتحدة الواليات إىل معظمهم ذهب األملان، اليهود وتشتَّت الحرب، يف القيرصية
االتحاد إىل منهم كثريين تسلُّل من األمر يَخُل ولم العالم، يف دولة أقوى لتكون حة مرشَّ
قيام أمريكا تؤيد أن عجيبًا ليس ولهذا األعظم، الدولة هو يُصِبح أن مخافة السوفيتي
الذي السوفيتي االتحاد يعقبها وأن قياِمها، إعالن من فقط واحدة دقيقة بعد «إرسائيل»
اللجنة يف املراكز أعىل إىل وصلوا حتى الُحمرة فاقعة شيوعية بأثواب يهوده من كثري تنكَّر

نفسها. ستالني حاشية يف وحتى السيايس واملكتب املركزية
الواليات يف اليهود وصل فقد تتغري، ال ثابتة ذكرناها التي اليهودية االسرتاتيجية وألن
ودور النرش دور عىل الكامل االستيالء طريق عن األمريكان عقل عىل االستيالء إىل املتحدة
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إىل وصلوا وأيًضا والصحف، السينما وصناعة وهوليوود واملسارح والتليفزيون اإلذاعة
املال. وصناعة األمريكية البنوك عىل الحديدية بقبضتهم األمريكان جيوب عىل االستيالء

بعد — كيسنجر الجامعي األستاذ هذا تنصيب إىل بنفوذهم يصلوا أن غريبًا يكن ولم
األول واملسئول األمريكية للخارجية وزيًرا — عليه الفذَّة العبقرية آيات وإضفاء تلميعه
يف وزراء رئيس أو إزرائييل منصب من بكثري أعىل منصب أي األمريكي؛ القومي األمن عن

األخرى. البالد

العربية القوة تَسلبهم أن مخافة ارتعَدت قد أمريكا فرائص أن الكلمة مستهلِّ يف قلت
خطة رسم من بُدَّ ال كان وهكذا فيه، هي وتتحكَّم البرتويل االسرتاتيجي السالح الصاعدة
للتحكُّم الكاملة الفرصة املتحدة للواليات لتعود العرب، يد من السالح هذا إلسقاط جهنمية

وتوجيهه. فيه
هم يُهمُّ وماذا خرافية، درجات إىل البرتول أسعار فرفعوا ا؛ حقٍّ شيطانية خطة وكانت
يف وودائعهم العرب أرصدة إىل تُضاف جديدة أصفار بضعة إال هي إن سعره، رفع من
تستجيب أن إىل وسيؤدِّي وأخريًا، أوًَّال أمريكا ملصلحة سيكون الرفع أن بمعنى أمريكا،
املَضخِّ البرتول كمية من وتزيد تَكتسحها أخذَت التي الباليني ِحمى إىل العربية الدول
سنويٍّا دوالر مليار ١٦٠ إىل مثًال السعودية حاجة ما بربكم، إذ قلت؛ كما نظريٍّا وامُلباع
مليارات بضعة إال — الجنونيَّني واإلرساف التبذير رغم — منه يُنَفق ال البرتول من كدخل
تَسَحب أن شاءت لو السعودية تستطيع ال األمريكية البنوك يف أصفار هو والباقي عام، كل
من املشاريع ودراسة سحب مسوِّغات تقديم وبرشط ا، ِجدٍّ ضئيل وبقدر بإذن، إال منها

عليها. الرصف عىل واملوافقة األمريكية الحكومة ِقبَل
وتُعيد تَسحبه كانت أمريكا أن أتصور الذي إنتاجها تَرفع الخليجية الدول اندفعت
ويكفي يكفيها إنه يقولون احتياطيٍّا تختزن حتى وغريها تكساس يف آبارها يف ضخه
تُغري النقود كثرة وألنَّ الكاملة، الشاملة العربية املقاطعة حالة يف سنوات لخمس الغرب
والدويالت الدول من كثريًا أن النتيجة كانت فقد اإلنفاق، يف الجنون إىل بل اإلنفاق، بكثرة
جريًا املكسيك فعلت كما الديون، يف وغرَقت واستدانت بل املكشوف، عىل سحبت العربية
يف ستظل البرتول من املضخوخ كمية وأن ترتفع ستظل األسعار أن الدائم الحلم وراء

تصاعد.
إغراق جوهرها؛ يف الرأسمالية الخطة إنها ا، ِجدٍّ بسيطة كانت إذن الشيطانية الخطة
لالستدانة، وتدفعه حسابه تستهلك كثرية وتطلُّعات مطالب له لتنشأ النظري باملال الزبون
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البرتول، واستهالك الطاقة توفري مدروسة دقيقة أخرى وبخطة فيه يتمُّ الذي الوقت ويف
السعر، فينخفض بكثري، رشاؤه املطلوب من أكثر البضاعة من املعروض يُصبح وبهذا
يف وتتنافس وتتطاَعن تتطاَحن البعض بعضها عىل و«األوبك» «األوابيك» دول وتنقضُّ
إنتاجها املفروضعىل الحكر كرس يف أخرى ناحية ومن ناحية، من برتولها تخفيضأسعار

الثمن. يف وقلة املعروض يف زيادة النتيجة وتكون اإلنتاج، يف صاتها مخصَّ أو
الخطة. اقتصاديات عن هذا

بقدر العرب لبرتول ثمنًا يدفع يكن لم الغرب أن وهو الرئييس، موضوعنا عن ا أمَّ
اآلن األقوى هم العرب فلو تماًما؛ واضحة مسألة فتلك العرب، لقوة مقابًال يدفع كان ما
الهدف إدراك باستطاعتهم ولكان بل بينهم، فيما والتنسيق االتفاق باستطاعتهم لكان
أعظم ل يتحوَّ ال بحيث وسعره املنتج كمية وتحديد زمن من لهم يبيت كان الذي الخبيث
البنوك يف زائدة أصفار إىل البرتولية، القومية ثروتنا ل تتحوَّ ال البرشية، اكتشفته كنز
أخرى ناحية ومن ناحية، من اليهودي-األمريكي اللوبي سوى منها يستفيد ال األمريكية،
أرضهم عىل يَفرضوا أن — أقوياء وعسكريٍّا سياسيٍّا كانوا لو — للعرب ُممكنًا كان

ثمنها. البرتولية للسلعة تكفل وجود قوة وثرواتهم
أن أثبَت لبنان يف حدث وما ديفيد» «كامب وبعد ديفيد» «كامب يف حدث ما ولكن
من الذكاء بالغة ذكية وخطة ُمتخلِّف، َقبَيل عربي لواقع نتيجًة تفتَّت قد العربية القوة
عىل وبريوت وشاتيال صربا بمذبحة وحلفاؤها إرسائيل تقوم وأن بكثري، تطوًرا أكثر أعداءٍ
فقط، العدو لقوة استعراًضا يكن لم وحكوماتها، العربية البالد معظم واستكانة مرأى

العرب. حكومات أصاب الذي الضعف ملدى دقيًقا تسجيًال أيًضا كان ولكنه
تذبح ال برتولية مذبحة «األوبك» اجتماعات يف أيًضا تحدث أن غريبًا يكن لم ولهذا
العالم»، وضد العرب ضد اإلمربيايل الصهيوني للتحالف املجسد «الرمز الكيسنجرية فيها
القيام يف العدو عن املعادية القطط مخالب تنوب أيًضا، وشاتيال صربا يف حدث وكما

وشاتيال. صربا يف باملذبحة قامت كما البرتولية، باملذبحة
ها يُحسُّ التي الشماتة مدى تُدرك سوف واألوروبية األمريكية الصحف راجعَت وإذا
بينما الغرب، صحافة ه تُحسُّ الذي التلذُّذ ومدى البرتولية، وبالدهم العرب تجاه الغرب

الخطة. رشك دخلوا أن بعد البرتويل سالِحهم تصفية بأنفسهم العرب يتوىل
املال حقائب يَحمل الذي الفظ العربي للرجل الكاريكاتورية العربية الصورة إن
ليهتك القادم الشيطان أو الوحش وكأنه بأنياب مزوَّد فم عن ويكشف العقال ويَرتدي
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«شايلوك» صورة تماًما أزالت قد وتخلُّفه، بجشعه الغرب وحضارة الغرب نساء أعراض
يف الصهيونية أن بمعنى لدينه؛ سداًدا البرشي الجسد من رطًال يقتطع الذي اليهودي
عربية صورة وإحالل مقيتة يهودية صورة إزاحة يف نجحت قد الكيسنجرية مرحلتها
عسكريٍّا العرَب الغرُب يَهزم حني بحيث تمهيًدا إال كله ذلك يكن ولم البشاعة، شديدة
«األوبك»، اجتماع يف وبرتوليٍّا لبنان، يف أخرى مرة وعسكريٍّا ديفيد»، «كامب يف وسياسيٍّا
ي. والتشفِّ بالشماتة إال املهزومني العرب إزاء األمريكي أو األوروبي العام الرأي يُحسُّ ال
الواليات تَرتِكبه كادت غاشم لعدوان الغرب د يمهِّ — ا حقٍّ املهم هو وهذا — وأيًضا
يف مرص وبني بينها لإليقاع السافلة واملحاولة الشقيقة، الليبية الجماهريية ضد املتحدة

املزعومة. االنقالب ومحاولة و«األواكس» «نيميتز» من األخرية األحداث
آخر. حديث هذا ولكن
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الظاهر باطن من احرتسوا

واستيطان احتالل فقط هو ليس أمريكا ترعاه الذي اإلرسائييل الهدف أن إىل وصلنا
يف جاء كما — الفرات إىل النِّيل من الكربى إرسائيل أرض حتى أو بأكملها، فلسطني
كما بحدودها فلسطني احتالل حداثة األكثر وبالتعبريات الدقة، وجه عىل أو — التوراة
وبالطبع الرشقية، والقدس كلها الغربية الضفة إىل إضافًة الربيطاني، االنتداب تحت كانت
من الرشقي الجزء احتالل إعادة وأيًضا كله، لبنان وجنوب السورية الجوالن مرتفعات
وأن محمد، العريش-رأس خط هي إلرسائيل الجنوبية الحدود تُصبح بحيث سيناء،
األرايض هذه أن تماًما تدرك فهي هذا؛ عند أهدافها تقف بحيث الغباء من ليست إرسائيل
لبنان ومسلمي وسوريا واألردن مرص عداوات أبت أم شاءت عليها ستجر ستَحتلُّها التي

كلها. واإلسالمية العربية األمة ورائهم ومن
األرض: هذه عىل نهائيٍّا قبضتها إلحكام أسلحة ثالثة إىل تلجأ أن بُدَّ ال إنها

عسكري مجتمع بإقامة وذلك أبديٍّا؛ فرًضا الغاشم، الواقع األمر فرض هو األول: السالح
بحيث ذاتيٍّا، تحصينًا معسكر وكل كيبوتز وكل فيه قرية كل يف ن محصَّ صناعي زراعي
من هجوم أي عليه حدث إذا — كافيًا وقتًا والصمود تماًما نفسه عن الدفاع يُمكنه
الستنفار كافيًا وقتًا — «إرسائيل» ى يَُسمَّ ما داخل املوجودين العرب أو الفلسطينيني
إنما هجوم، أي لصدِّ فقط ليس الجيش ذلك واستعمال النظامي اإلرسائييل الجيش
من األبرياء يف — هوالكو طريقة عىل — العقاب وإيقاع به قامت التي القوة إلفناء
من تجعل وبحيث ينساه، ال درًسا والداني القايص ن تُلقِّ بحيث الفلسطينيني، أو العرب
آخر بهجوم يقوم أن نفسه له ل تُسوِّ من كلُّ فيه يفكر أن بُدَّ ال مرعبًا كابوًسا الواقع

أخرى. إرسائيلية سكانية منطقة أي عىل
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مرص بتكبيل وذلك الكربى؛ إلرسائيل الحدود يُصبح سوف ما تأمني هو الثاني: السالح
يف والتحكُّم أبدية، سالم بمعاهدات … النهر رشق يف والفلسطينيني ولبنان وسوريا
والذي وإنجلرتا، وفرنسا املتحدة الواليات بني املربم االتفاق طريق عن العسكرية قوتها
إرسائيل، به تُمدُّ ما بالسالح العربية للدول إمدادها يتعدى بأال الدول تلك فيه د تتعهَّ
حرٍب عىل مجتمعة اتفقت أو بإرسائيل، بالتحرُّش الدول تلك من أي فكرت لو وبهذا
ولو التحرُّش، أو الهجوم هذا يَسحق أن سيستطيع وحده اإلرسائييل الجيش فإن ضدها،
األمريكي الجيش فإن حاسًما، انتصاًرا يَنتِرص لم الجيش هذا أن وبدا الكارثة حدثت
ل يتدخَّ إرسائيليٍّا اسرتاتيجيٍّا احتياطيٍّا الحالة هذه يف تُعتَرب البنتاجون إمكانات وكل
— املتحدة الواليات أي — وهي نرص، من تشاء ما انتزاع يف إرسائيل ُويساعد ثقله بكل
اإلرسائيلية-األمريكية الجيوش اجتاَحت لو فيما السوفيتي االتحاد تدخل لعدم ضامنة
ليس اآلني «إرسائيل» هدف ألن يَحدث؛ لن الذي اليشء مرص، أو األردن أو سوريا
اقتصادي وضعف كامل عسكري تحجيم حالة يف إبقاؤها وإنما الدول، هذه اجتياح
وجود ليس تُهدِّد القوة من درجة إىل بالوصول أبًدا لها تسمح ال اجتماعي وتخلُّف

«إرسائيل». أمن مجرد وإنما
للدول األمريكي، الرشيك مع كامل بتعاون املرة وهذه «إرسائيل»، ادَّخرته الثالث: السالح
هو السالح وهذا باكستان، وحتى واليمن والعراق والسعودية والجزائر ليبيا البعيدة؛
تخوُّف مصدر أي رضب تستطيع بحيث إلرسائيل؛ الطوىل اليد اسرتاتيجية يُسمونه ما
ح يُلمِّ وما العراقي، النَّووي املفاعل إىل بالنسبة حَدث ما غرار عىل الدول، تلك يف قوة أو
الليبية. الجماهريية تجاه مبيتة نيات عن والحني الحني بني إرسائيل قادة بعض له

فقط. الثالثة العسكرية األسلحة هي تلك
وحده الخارجي الفعل سالح أن يُدِركون بحيث الذكاء من قوًما نواجه ألننا ولكن،
عىل استعماله يتهيَّأ لكي بُدَّ ال أخرى ناحية ومن ناحية، من ت مؤقَّ سالح وأبًدا دائًما هو
يصلوا أن أبًدا يمكن ال بحيث وتناُحر؛ وتناُفر تفكُّك حالة يف العرب يبقى أن املثايل النحو
السالح وهنا التنسيق، أو التكامل أو االتفاق، أو الوحدة، درجات من األدنى الحد إىل
ثابتة واحدة سياسة يف و«إرسائيل» أمريكا جهود تماًما تتَّحد وهنا دوره، يَلعب السيايس
لتلك الفقري العمود ولكن وارد، بينها الظاهري االختالف إن بل موزعة، أدوارها تكون قد
سياسة بني تجمع الهدف وحدة فإن املوقف، وحدة فوق أنه، ذلك ومؤكد؛ ثابت السياسة
يف والخلود األرض تُريد «إرسائيل» بالذات؛ النقطة تلك يف «إرسائيل» وسياسة أمريكا
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والثروة، البرتول تريد املتحدة والواليات أبًدا، يتزعَزع ال وجود بذور وغرس األرض انتزاع
الرجل ذلك إضعاف عىل االتفاق يكون وأن يتَّفقا أن لهما بُدَّ ال بل االثنان، يختلف ال هنا
أو منهما أحًدا أن تعني قوته إن ثروته. عىل االستيالء وأيًضا بيته، انتزاع يريدون الذي
إىل ليس ولكن إضعافه، من بُدَّ ال وهكذا شيئًا، منه يناال أن يستطيعا لن مجتمعان هما
باستعمال يُسمح ال عاملي زمن يف إننا إذ — ممكنًا هذا كان لو حبذا — واملوت اإلبادة حد
ذلك لجهد بحاجة يزاالن ال االثنني إن ثُمَّ املنشآت، دون الناس وإبادة النيوترونية القنابل
مكانًا الشاسعة األرض تلك وإبقاء الثروة الستخراج عبًدا الستخدامه وعَرِقه العربي الرجل
ووضع ثروته ورسقة العربي الوطن فك ة مهمَّ إلكمال الخرباء ولوجود للحياة صالًحا

وفنائه. تَحلُِّله طريق عىل إنسانه

امُلقِبلة، املذابح وكل وشاتيال، صربا ومذابح املقاومة وإخراج لبنان اجتياح فإن وهكذا
وجمل كلمات منها تُصنع سوف العدد كبرية أبجدية من األوىل الحروف سوى ليست

وكتب.
اإلرسائيليني، وحشية عن الحديث إال إزاءها نملك ال مفهومة، غري لنا تبدو فهي ولهذا،
قتل يف منطق وأيُّ الوحشية، تلك ملاذا يستغرب كله والعالم ونستغرب عمالئهم، وبشاعة

هذا. بعد من بطونهن بقر ثُمَّ النساء أعراض وانتهاك ع الرضَّ األطفال
من كانت الزمن ذلك يف األمور ألن لَفِهمنا؛ القديم يف الترتي هوالكو زمن يف ُكنَّا ولو
ويستطيع بسهولة، صديقه من عدوَّه يكشف أن العادي اإلنسان يستطيع بحيث البساطة
هوالكو إلخفائها، جهد بأي يقوم ال كان الذي العدو أهداف يكتشف أن أيًضا وبسهولة
ودمشق بغداد كنوز ونهب العربية الحضارة وتدمري ونهبها األرض اجتياح هدفه كان

والقاهرة.
أهدافه. يُخفي أنه خصائصه فأُوىل الجديد، هوالكو ا أمَّ

بحيث التطور هذا ر ستتطوَّ للجليل» «السالم عملية أن أحد ر يتصوَّ أن يُمكن هل
الفلسطينية املقاومة بخروج األمر يَنتهي وبحيث بريوت، وحصار كله لبنان اجتياح يتمُّ

وتحصينًا؟ مناعًة معاقلها أقوى من كلها
بيجن نَِصف لكي الغارب عىل الحبل وللعالم لنا يَرتكون اإلرسائيليُّون كان فإذا
ذلك فمعنى األمور، وعظائم والثبور بالويل ونُهدِّد والنازية، ش والتوحُّ باإلجرام وشارون
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السالم و«حركة حمائمه حتى اإلرسائييل، الشعب وأنَّ تماًما، أهدافها قت حقَّ قد الخطة أن
لبنان. من املسلَّح الفلسطيني الوجود كابوس النتهاء فرًحا أكمامه يف يضحك اآلن»،
أنه إال بشاعته، كانت مهما الواقع، عن يتعامى أو أعمى ا إمَّ هذا بغري يقول الذي إنَّ
ُمكمًال جزءًا إال ليست املذابح حتى يتجاهله، أن امرئ أي يملك وال فرًضا، نفسه يفرض
لكلِّ دقيقة ودراسة والطائفية السياسية لبنان لخريطة كامل استيعاب بعد وثُمَّ للخطة،
ويف الجنوب، ويف بريوت، يف املسلحة الفلسطينية املقاومة وجود خلفها التي الجروح
استخدموا وقد ع، املوزَّ املشتت العربي الواقع لكلِّ أيًضا ودراسة الشمال، ويف البقاع،
يتمُّ وباملذابح البحر، يف املقاومة إلقاء املسلحة الغاشمة بالقوة يتمُّ بحيث املعلومات؛ تلك
الذُّعر يدفعهم أن عىل ودروز، وسنة شيعة من املسلمني وكل بل الفلسطينيني تخويف
لحساب البيت تهيئة ليتمَّ عليها، وما األرض وترك للهرب هوالكو، اكتشفه الذي الجماعي
كله؛ لبنان يف املساملني املسلمني السكان بقية إلحاق يتمُّ نفسه الوقت ويف الكتائبيني،
وعىل الفتات، هذا عليهم ُعرض إذا — والكيان الوجود فتات — بالفتات يَقبلون بحيث

… املهضومة أو املعدومة األقلية بحقوق كأقلية، بالوجود يقبلون يجعلهم األقل
هذا. ورغم

هو اآلن، وحتى املايض (يونيو) حزيران يف الجنوب اجتياح منذ حدث ما فكل
«إرسائيل» بدأت الفور فعىل ذَكرُت؛ كما الحروف الكثرية األبجدية من األوىل الحروف

سابًقا. ذكرناه الذي الثاني السالح استعمال بدأ مبارشة، التالية الحروف استعمال
و«إرسائيل» أبدية، سالم معاهدات عىل التوقيع عىل «إرسائيل» جريان كل إجبار سالح
وتمكينًا الكتائبيني لحساب لبنان يف واإلسالمي الفلسطيني الوجود تُصفي أن يُمكن ال أيًضا
االرتباط يف هي الحيوية مصالحهم أن ويَجدون نهاية يف يَحسبون ربما يَدري؟ من إذ لهم؛
الذين هم إرسائيل، من — اقتصاديٍّا — يأخذون سوف ماذا إذ األخرى؛ العربية بالدول
عىل العرب أجرب لو فيما اإلرسائيليني، واالقتصاد للتجارة األساسيِّني املنافسني يُشكلون

مقاطعات. دون ُحرٍّا االقتصاد أصبح أو «إرسائيل»، مع اقتصادية عالقات إقامة
إرسائيل تتقاَىض أن من — دًما يقطر والسكِّني ساخنًا يزال ال والحديث — بُدَّ ال ولهذا
لها أخرجت قد باعتبارها وسالًحا، معونًة أمريكا من الجميع، من تتقاضاه فعلت، ما ثمن
وباعتبارها األمريكي، االستعماري الوجود تزعج كانت قوة بأَِرسها، الخطرية املنطقة من
للبنان، األساسيني الحكام أصبحوا الذين للكتائبيني ومكَّنت املشكِّكني من البيت نظفت قد
لبنان أن إرسائيل تضمن بحيث كامَلني؛ وتطبيع سالم معاهدة الثمن تتقاىض أن بُدَّ فال

وهناك. هنا بأنفه يُشمِشم أو بذيله يلعب أن عىل يجرؤ ال جناحها تحت سيبقى
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التفاوض. فصل الثاني، للفصل املرسح أُِعدَّ الفور عىل وهكذا
الثالث. الفصل َمشاهد عقد الستار خلف وبدأ
… بسهولة تأخذوها ال فضلكم، من ولكن،

املقدمات أمام اآلن فنحن … الجليل يف السالم عملية بها أخذنا التي السهولة كفانا
تماًما. بريئة تبدو مقدِّمات مجرد فقط،

الفلسطينية. املشكلة حلُّ مثري: الرواية عنوان
املبادرات. مبارشة: التايل العنوان

ريجان. مبادرة
فاس. مبادرة

قبول ريجان، مبادرة عىل والتحفظ كاملة فاس بمبادرة الفلسطينيني قبول
األردن. وبني بينهم كونفيدرايل اتحاد إلقامة أيًضا الفلسطينيني

… هذا وكل
املفاوضات. قاعة األردن ليدخل

وإرسائيل. أمريكا بها ح تُلوِّ التي اللقمة هي هذه
إىل «يعتدلوا» وأن بينهم، فيما أمورهم وا ليُسوُّ والفلسطينيني األردنيني وليسوقوا
وقد املنظمة، ممثِّيل دون األردن وممثِّيل الضفة عمد من الوفد فيها يُكوِّنون التي الدرجة

املهم. هو ليس هذا ولكن املنظمة، من مراقب يوجد
وكل عربي كل معنا ويطرحه أنفسنا عىل نَطرحه أن بُدَّ ال سؤال هو حقيقًة املهم

أردني. وكل فلسطيني
بالرضورة سيكون واألردن الضفة بني كونفيدرايل غري أو كونفيدرايل اتحاد قيام
وأيًضا وغزة، الضفة يف تماًما فلسطيني ولو كيان من وأقوى وحدها، األردن من أقوى

منفصَلني. والكيان األردن وجود من أقوى
كونفيدرايل؟ التحاد األقوى الوضع إرسائيل تقبل فكيف

من بكثري أضعف أنه بُدَّ ال الذي املنفصل الفلسطيني الوجود تماًما ترفض إنها
وعسكريٍّا؟ سياسيٍّا معه ق منسَّ أردني كيان مع متَّحًدا وجوده

األضعف؟ الوضع رفَضت قد إرسائيل أن ا حقٍّ تعلم وهي هذا تعرضأمريكا كيف بل،

117



الفقر وفكر الفكر فقر

«إرسائيل» أن الرس هذا أيكون بعد؟ ف يتكشَّ لم ا ِرسٍّ األمر يف أن هذا معنى أليس
الكيان من أضعف سيكون الكونفيدرايل االتحاد هذا أن ستَضمنان املتحدة والواليات

الفلسطيني؟
عىل مبنيًة — جاءت إن عليها اإلرسائيلية واملوافقة — األمريكية املبادرة تكون أم
هذا أن ضامنتان إنهما بحيث مًعا؛ والفلسطينيني األردنيني وتاريخ لخريطة دقيقة دراسة
بالكامل؟ فلسطينيٍّا أحدهما كان لو حتى املنفصلة الكيانات من أضعف سيكون االتحاد
قد نكون أن بُدَّ وال أخطائه، من يتعلم فاإلنسان تلك؛ االستفهام عالمات عند ف لنتوقَّ
تُخفي ظاهرية أمريكية أو إرسائيلية حركة كلَّ أن — األقل عىل — ولو شيئًا اآلن إىل تعلمنا
الخارجي. مظهره براءة أمام وجوده اإلنسان ع يتوقَّ أن يُمكن ال قصريًا هدًفا باطنها يف

املرة. هذه كثريًا لنفكر
الظاهر. باطن من ولنَحِرتس
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وا تتغريَّ أن قبل وا غريِّ

من يُدان شنعاء، جريمة مستقلة لشعوب الجيوش غزو يعتقد أصبح عالم مواجهة ففي
للهجوم، تعرضت التي البالد جيش ملساعدة دولية قوات أحيانًا وتؤلَّف بل املعتدي، أجلها
هجوم من املتحدة الواليات زعمته وفيما مثًال، كوريا حرب يف حدث كما امُلعتدي، ودحر

أفغانستان. يف العصابات لحرب أمريكا تقدمها التي واملساعدات فيتنام، عىل
عام رأي بأي الحائط عرض الرضب من «إرسائيل» تمكَّنت كهذا، عالم مواجهة يف
إرسائيل رضبت األمن، مجلس أو املتحدة األمم هيئة كانت سواء دولية، سلطة وبأي عاَلمي،
القوات ليس وقتََلت، وذبَحت رت ودمَّ غَزت النهار وضح ويف هذا، بكل الحائط عرض
والجنوبيني الفلسطينية األهايل وإنما فحسب، لبنان جنوب يف امُلعسِكرة الفلسطينية
مواطنيها إنسانية وانتهاك أراضيها عىل دولة سيادة انتهاك بمعنى العزَّل، اللبنانيني
وتقطيع ومحارصتها بريوت هي عربية عاصمة إىل الوصول النهار وضح ويف وسكانها،
يف عربية أو دولية قوة تفلح أن دون كله هذا وعمل ساتها، مؤسَّ وكل الدولة مواَصالت

الحديث. العالم تاريخ يف نوعه من األول يعترب الذي االجتياح هذا لصدِّ التحرك
والجو والبحر الرب من بالقنابل وتمزيقها بريوت حصار من «إرسائيل» وجعلت
كثري أصبح الذي الجالء ذلك التحرير، ملنظمة العسكرية القوات جالء بها تضمن رهينة
أمريكا من بتعهد تمَّ قد فهو الندم؛ أشد اآلن عليه يندمون ومسئوليها املنظمة قادة من
املنظمة ارتكان وكان املنظمة، قوات جالء حال الفلسطينيني املهاجرين عىل للمحافظة
ضد العرشين القرن يف مذبحة أبشع تمت ظله ففي بشًعا؛ تاريخيٍّا ً خطأ د التعهُّ هذا إىل

وشاتيال. صربا مخيَّمي سكَّان
كان البداية منذ آخر. تأويل أي تقبل وال ورصيحة واضحة كانت اإلرسائيلية الخطة
العام الرأي ال وأن والتعصب، بالجريمة مجنونة عصابة أمام أننا كله للعالم واضًحا
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هذا من يشء ال … ومنظماٍت وشعبًا حكوماٍت العرب وال الدولية املؤسسات وال العاَلمي
الذي الجهنَّمي الهدف تحقيق عن وال مخطَّطها عن العصابات تلك يوقف أن ُممكن كله

إليه. تسعى
يَحسبون ال ذوها ونفَّ الخطة وضعوا الذين الثالثة امُلجرمني أنَّ أيًضا واضًحا وكان
كلما أكمامهم يف يَضحكون كانوا أنهم وأعتقد نوع، أي من عربي تدخل ألي حساب أي
طلب يف يلهث وهو ملوكها، من ملك أو عربية دولة رئيس استغاثة خرب حف الصُّ نرشت
«اللوبي» عن بعيد ريجان رونالد وكأن ريجان، رونالد األمريكي الرئيس من التدخل
ومباركته، موافقته ومنحها «إرسائيل» أمام األخرض النور أضاء الذي اليهودي-األمريكي
الفرنسيني الجنود بعض مع أمريكي، عسكري ألف أرسل الذي «اللوبي» نفسه وهو
تمَّ القوات هذه إرسال إن أقول: أن اآلن أَستطيع بل العيون، يف للرماد ذرٍّا واآلخرين،
من جزءًا كان عرفات، ليارس د التعهُّ إعطاء وبعد اإلرسائييل، الجالء إتمام قبل سحبها
باستغاثتهم، ة مهتمَّ أنها العرب حلفائها أمام أمريكا تبدو كي الشاملة، الجهنمية الخطة
املؤازرة قدمت قد تكون الوقت نفس ويف خاطرهم.» أجل من «شيئًا فعلت قد وأنها
اإلرسائيلية الجحافل أمام الوقوف يَستطيعون ال عسكري فاأللف «إرسائيل»؛ ل الحقيقية
أن حاول لو عربي جيش أي تدخل دون يَحولون هم أخرى ناحية ومن ناحية، من
األمريكية املتحدة الواليات أمام لوجه وجًها الحالة هذه يف نفسه سيجد ألنه يتدخل،

الذرية. قنابلها حاملة ربما يدري وَمن السادس، وأسطولها الضاربة وقوَّتها
تمام اإلرسائيلية الخطة نَجَحت قد األقل، عىل لآلن إنه، أقول أن أستطيع وهكذا
الدول حول موزعني الشتات عهد الفلسطينيون بدأ بريوت من املقاَومة وبخروج النجاح،
األحمر البحر مضيق إىل حلب ُمرتَفعات وِمن الثائر، الخليج إىل الهادر املحيط من العربية

والسودان. عدن يف
مفاوضات يف حساب ألف لها يُحَسب قوة الفلسطينيون يَُعد ولم الخطة، نجحت
يف حساب أي لها يُحَسب قوة يعودوا لم جميًعا العرب إنَّ بل غريه، أو الذاتي الحكم

والقدس. والجوالن وغزة الضفة مستقبَل
فللحظة بها، «إرسائيل» تمسك من أكثر ديفيد» «كامب بمعاَهدة كة متمسِّ فمرص
املعاهدة، أنف رغم طابا عىل استوَلْت لقد ديفيد»، «كامب ب «إرسائيل» ك تتمسَّ لم واحدة
آخر ستكون ٧٣ حرب «إنَّ الشهري: القول رغم لبنان عىل طاحنًة رضوًسا حربًا وشنت
فرقة ١٧ ب التهديد وتحت املعاهدة بهذه مرص فيه اكتفت الذي الوقت ويف الحروب.»
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ليست اإلنجليز، مع ٣٦ معاهدة مثل ديفيد» «كامب معاهدة تصبح النقب يف ُمعسِكرة
وإذالل». «تكتيف معاهدة وإنما واستقالل» «رشف معاهدة

السورية األرايض عن الدفاع موقف يف أصبحوا السوفييت وحلفاؤها أيًضا وسوريا
البقاع. يف املوجود السوري الجيش وعن نفسها

املفاوضات، دخول صكَّ إعطاءها الفلسطينيون رفض أن بعد األردنية اململكة وكذلك
الذاتي. الحكم مفاوضات بدخول ملَزمة وغري كلها، العملية من يدها تَنفض أنها أعلنت
الخط عن بعيًدا واحدة حركة تتحرَّك أن تستطيع ال أنها فأعتقد السعودية، ا أمَّ
رافًعا اإلرسائييل املوقف سوى ليس بالتايل هو الذي املتحدة، الواليات وموقف األمريكي

األمريكية. الراية
واليمنيني. والسودان العربي املغرب بالد عن أيًضا وحدِّث

يف الدخول عىل «إرسائيل» تُرغم أن عىل أمريكا تُرغم أن ممكن إذن عربية قوة فأي
إىل الوصول وليس فلسطيني، ذاتي حكم إىل الوصول بهدف الذاتي الحكم مفاوضات

اإلرسائيلية-األمريكية؟ الطريقة عىل ذاتي حكم
الرجاء، تلو الرجاء سوى تملك ال إنها الفرض؟ أو الضغط تملك عربية قوة أي
مقابل يف والفرض القوة، مقابل يف القوة وإنما أبًدا، الرجاء يحلها ال اليوم العالم وأمور

الفرض.
املقاومة طرد وتم اإلرسائيلية الخطة نجحت لقد الوضوح؛ كل واضح اآلن واملوقف
أمل وال الذاتي، الحكم مفاوضات وتوقفت «إرسائيل»، مواجهة يف معقل آخر من لبنان، من
باملباركة املدعومة اإلرسائيلية بالرشوط عربي فلسطيني قبول أساس عىل إال باستئنافها

األمريكية.
كسبتا قد أمريكا، ورائها وِمن «إرسائيل»، بأن ونعرتف أنفسنا مع رصيحني فلنكن
ورئاسة أخرى، وزارة إىل الدفاع وزارة من شارون زحزحة ثمن ثمن، وبأتفه لبنان، جولة
موقف من «إرسائيل» فيه قَفزت نجس ثمن من له ويا الكنيست، يف القومي األمن لجنة

كله. العربي الرشق عىل التامة شبه السيادة موقف إىل التأزُّم
أوًَّال. ديفيد» «كامب يف والربكة

ديفيد». «كامب من ِخزيًا األشد العربية املواقف يف والربكة
موقف مواجهة يف والتشتُّت التمزُّق إال معه يُمكن ال عربي واقع يف والربكة
والقوة. البطش بمقوِّمات مدى أقىص إىل مسلَّح متآِزر ُمتكاتف موحد إرسائييل-أمريكي
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فاعلون؟ نحن فماذا
تنجح، لم امُلخيف العربي الصدع لرأب نَستعِملها التي الطرق كل أن تماًما واضح
وهو وأكثر، أكثر تمزِّق وطرق ُمستِمر فشل طريق املرسوم فالطريق أبًدا؛ تنجح ولن بل

املتحدة. والواليات إرسائيل بني والتكاتُف والتآلف القوة ازدياد طريق الوقت نفس يف
عربي. قمة مؤتمر لعقد تمهيًدا رسله يُرِسل الحسن امللك هو وها

فيها، زهدنا لعبة واحتد، املوقف تأزَّم كلما يَلعبون العرب، لدى الباقية األخرية الورقة
لألوضاع امُلستنِكرين غالة ثائرة تهدئة من أكثر تفعل ال ودائًما نتيجة، بال دائًما فهي

العرب. الحكام ولسياسة العربية
مؤتمر تلَو للقمة ومؤتمًرا املخدر، تلو واملخدِّر األسربين، تلو إذن األسربين أعطونا
العالم ويراها وتَرونها نراها الشمس، وضوح واضحًة تَرونها أنتم ها والنتيجة … للقمة

… كله
املؤتَمرات؟ غري أخرى لعبة جرابكم يف فهل

مقاومة يف تنَجح أن الراهن العربي الحكم أوضاع من الكامل لليأس األوان آن أَما
رهيب؟ مجرم عدم

أنظمتها تُغريِّ أن موقفرضورة هو العربية الشعوب عىل املحتَّم التايل املوقف ويكون
املتهافتة. الخانعة سياساتها من أنظمتها تغري لم إذا

العرب: للحكام أسوقها نصيحة

ويف شعوبكم، كم تُغريِّ أن قبل شيئًا وافعلوا وواجهوا وِقفوا سياستكم، وا غريِّ
تبينه. تَستطيعون ال مدى
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بسطة عىل ووجدت بياض، وبقايا رمل ثُمَّ طوب يف تتعثر أقدامي بدأت فشيئًا شيئًا
نفس الحظُت شهر بعد القديم، الطراز من كبري بفرن ضخًما «بوتاجاًزا» يوم ذات السلم
«بوتاجاز-فرن» املرة هذه ووجدت املقابلة، الشقة األمر وصل حني الثالث، الدور يف اليشء
نمرُّ بسيطة فرجة إال ولغريي يل يَرتك وال كلها السلم بسطة يَحتلُّ يكاد هائًال كهربائيٍّا
الذي املنزل يف ليس لها، وتتأمَّ الظاهرة هذه عند ف تتوقَّ أفكاري بدأت حينذاك منها.
قد شقتنَي أو شقة أجد أن بُدَّ فال أزورهم، آخرين أصدقاء منازل يف وإنما فقط، نقطنه
الدالئل وكل وُعمال وَحفر دقٌّ ة وثمَّ الطريق، قارعة أو السلَّم بسطة عىل مطبخهما نكتَتا

به. الشقة تُزيَّن ألن طريقه يف جديًدا مطبًخا أن عىل تدلُّ التي
لك يُصوِّرون الذي ذلك التليفزيون؛ إعالن أرى وأنا األمر خطورة تصورُت هكذا وما
بامتعاض، أدواته إىل وتنظر املنزل سيدة تَدخله قديم، ولكنه بطال» «مش مطبًخا فيه
فجأة ثُمَّ جدرانه، وطالء ودواليبه املطبخ محتويات كل ينسف انفجار «بم» فجأة ثُمَّ
وأنيق، جديد فيه ما كل أنيق، جديد مطبخ الصورة يف لنا د يتجسَّ سحرية بعًصا وكأنما
معناه: ما يقول وهو املنزل، ربة أذن له تذوب ُمغٍر محرِّض بكالم مصحوبة والصورة
رائع جديد مطبخ ساعة ٧٢ ويف لك يكون وفوًرا، القديم مطبخك من سيدتي يا تخلَّيص
فعًال مصنوع اإلعالني والفيلم التليفزيون، صورة يف نراه ما هو هذا كذا. محالت من
«الرتكيب»، عملية ا ِجدٍّ ويسهل «النسف» عملية تماًما يسهل بحيث ا، ِجدٍّ جيدة صناعة
… بالش يا … فقط ساعة ٧٢ يف والجمال األناقة آيات وحلول واملواعيد الزمن يخترص

خلسًة تلمحه كنت الذي جاِرك مطبخ فتجَد صباح ذات تصبح أن النتيجة وتكون
يخدم أن ويُمكن وظريف، أنيق — مطبخكم إىل بالقياس — أنه وتجد السلم صاعد وأنت
بالحجارة سلَّمكم بسطة وامتألت نَسًفا، فعًال نُسف قد تجده أخرى، عاًما عرشين أو عرش
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تراها لن بالطبع التي ِقَطعه تَتواىل بدأت قد جديد مطبخ وثمة والجري، واألسمنت واملونة
وحتًما زوجتَك، السيدة سرتاها — املوضوع يف ما أخطر هو وهذا — وإنما وحدك، أنت
تتنبَّأ أن اآلن من تَستطيع الذي الحوار ذلك فيها تختليان فرصة أول يف يدور أن بُدَّ ال
النسف عملية ستَِجد بالتقسيط، أو وبالنَّقد حالل، أو وحرام عاجًال، أم آجًال إن به،
٧٢ وبالضبط طريقة، بأبسط وفعًال بدأت، قد اإلحالل وعملية بيتكم، يف أيًضا تمت قد
الذي املدسوس املحرِّض الصوت يقوله وال التليفزيون، إعالن يقوله ال الذي ولكن ساعة.
هذه ساعة ٧٢ ال أن يقوله ال الذي بيت، وربة زوجة كل آذان ليدغدغ خصيًصا ُصنع
سيتكلف املطبخ إن اإلعالن بقول تبدأ حقيقة فاملسألة جنيًها؛ ٧٢٠ األقل عىل ستكلفك
ستجد بالضبط أو ستجد التنفيذ لحظة تأتي حني ولكنك جنيه، مائتي أو وخمسني مائة
اإليديال الثالجة وأن الجديد، األنيق باملطبخ يليق يعد لم القديم البوتاجاز أن زوجتك
تجد فسوف إياهم من كنَت وإذا املعاش، إىل اإلحالة لها آن سنوات عرش احتملتكم التي
استقالت العجوز خادمتكم وألن األطباق، لغسل املطبخ ملياه سخاٍن يف دخلت املسالة أن
أن وتجد ومرَوحة، أطباق، لغسل ماكينة يف العملية تدخل املفروشة َقق الشُّ يف لتعمل
أو أربعة إىل ستَِصل — تقرؤها وأنت القارئ عزيزي شهقت بُدَّ ال التي — جنيًها ٧٢٠ ال

جنيه. آالف خمسة
ويؤدِّي اًال»، «شغَّ نقول لإلنصاف ولكنَّنا قديًما نقول ال مطبخ ظلِّ يف نحيا إذن ُكنَّا
أو عرشة أو خمسة الوظيفة تلك يُؤدِّي يظلَّ أن ُممكنًا وكان األكمل، الوجه عىل وظيفته
— البيت رب لتعذيب آلة أعظم نطَقتْها سحرية كلمة ولكن أخرى، عاًما عرشين ربما
يُقاَوم ال وقٌع لها الجديد»، … «الجديد كلمة رنني وبيتنا بيتكم يف رت فجَّ — التليفزيون
البال ناعم كنَت أن من بدًال وهكذا طاقتك. من أكرب دائًما وسعرها هذه، الجديد كلمة
عن كامَلجنون تبحث تشاء، ما به تصنع فارًغا املساء لك ويُرتَك الصباح يف تؤدِّيه بعمل
للطريقة تلجأ قد أو الظهر، ساعات يف عمل عن فتبحث املساء يكفيك وال املساء، يف عمل
بعد يصبح جديد كل وألنَّ الوعر، بالسهل أعني ماذا تعرفون جميًعا وأنتم الوعرة، السهلة
أكثر نلهث أن بُدَّ فال وتسحر، وتغري ترن أخرى جديد كلمة وتبدأ قديًما، عامني أو عام
تشرتي نقوًدا يجلب لكي يستطيع ما بأرسع تجري أن بُدَّ ال حصان إىل وتتحوَّل وأكثر،
عمارة، بنى الذي فالنًا تَر ألم خايب، أصلك لك: قالوا تكلمَت وإذا الجديد، ولوازم الجديد
تكسب «بوتيًكا» فتحت التي وفالنة جنيه، ألف واحد عمل من الشهر يف يربح الذي وفالنًا
ا أمَّ تعيش، فعًال التي الناس هي هذه الشاطرة، الناس هي هذه جنيه؟! ألف ثالثني منه
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إذا املجعجع وصوتك الظهر، بعد ونومة التثاؤب يف إال تُفلح ال الهمة، فاقد أنت أنت،
شاي. لنا تعملوا ما النوم: من صحوَت

إىل حاجة يف األنفاس، اللتقاط فيه وقَت ال الذي الالهث النوع الحياة، من النوع هذا
ضابط يَموت. حتى والالهث يَلهث، كي واملرسع يُِرسع، كي السائر يُلهب إيقاع ضابط
تجوايل يف التليفزيوني. اإلعالن فن وبالذات اإلعالن، فنُّ اسمه: خطري عظيم فن هذا اإليقاع
تنتابني؛ الرشاء ى ُحمَّ بدأت قد — العابر الغريب وأنا — نفيس أجد وأمريكا أوروبا ببالد
هو أصبح وإنما بضاعة، عن اإلعالن يف براعة مجرَّد يَُعْد لم التليفزيوني اإلعالن فن أن ذلك
تقريبًا أسبوع كل يف مثًال، األطفال كلُعب بنٌد بأكملها، حياة وطريقة إنتاج طريقة نفسه
أن يمكن ال ابنته أو ابنه بحبِّ مدلًها أبًا باعتبارك وأنت جديدة، لعبة لطفلك يُنتجون
التليفزيون، يف رآها التي اللعبة تلك يقتني بأن يُطالبه وهو طفلته أو طفله مشهد يَحتمل
الصدر يََرشخ يشء الطفل فمطلب اللعبة؛ له لتجلب حتى ترسق أن ُمستِعد حينذاك إنك
أن تماًما يَغيظني مثًال، املودة فكرة جديدة. لعبة تظهر أسبوع وبعد مقاَومته، وُمحاٌل
مركونة، عامني، أو لعام إال ألبَْسها لم تماًما، جديدة بدلة يل فأجد املالبس دوالب أفتح
ولكل عام كل ولهنَّ بالسيدات، بالك فما قديمة، مودة تُمثِّل ألنها أرتديَها، أن وأخَجل
املحتَّم من الثالث عاَلمنا يف املدينة تقطن سيدة أو فتاة أي إنَّ مودة؟! الفصول من فصل
قديمة». «مودة أصبح ألنه ترتديه ال ُمعلَّق األقل عىل مالبسها نصف دوالبها يف تجد أن

ألن خاطئة؛ رأيي يف والتسمية االستهالكي، املجتمع ونه يُسمُّ الحياة من النوع هذا
الوقت، لبعض «يستعمله» فقط إنه يستورده، أو ينتجه ما «يستهلك» ال املجتمع هذا
بضع إال فيه جديد ال أن حني يف الجديد، ونه يُسمُّ ما ورشاء منه التخلُّص عىل يُرَغم ثُمَّ
جذريٍّا تغيريًا يتغريَّ لم العربة موتور إنَّ مثًال؛ السيارات خذ تماًما. سطحية تغيريات
لعرش األقل عىل تعمل أن يُمكنها التي — فللسيارة هذا ومع األول، فورد صنَعها أن منذ
الَفْرق كل أحيانًا تافه، يشء سبقه الذي املوديل عن يميزه موديل عام كل يف — سنوات
نفس يف أُنتج الذي لليشء استعمالك ألن ولكن، التنبيه، آلة وموضع «الدريكسيون» تغيري
الطبَقي، التميُّز لهذا يهفون جميًعا فالناس الطبقي؛ تميُّزك يعني للمودة اتِّباعك أو العام
وصاحب نقوًدا، يتطلَّب الجديد رشاء وألن املودة، يتَّبعوا أن باستماتة يُحاولون وهكذا
عمًال نفسه يَقتل باألصح أو عمله، ساعات عدد تتغري أن بُدَّ فال يتغري، لم هو هو الدخل

الطبقي. التمايُز بهذا ويستمتعون املودة عائلته وأفراد هو ليالحق
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األشياء لتغيري تضيع العالم، مستوى عىل ُقسمت إذا الجنيهات، مليارات والنتيجة:
ماليني تغيري من عليها للحصول بُدَّ ال التي الجنيهات مليارات الناس، حياة يف الكمالية

… القيم ماليني وإهدار العليا املثُل ماليني وسقوط الذمم
والعة، أو يد حقيبة أو فستان تغيري يف ليس املليارات، هذه استُخدَمت لو ماذا …
لإلنسان، والراحة املتعة تجلب اكتشافات باهرة، فنية أعماٍل عظيمة؛ أشياء إنتاج يف وإنما

عام. كل األرواح ماليني تحصد أمراض عالج
الساحر الصوت ذلك عىل ستصحو آجًال أو فعاجًال األحالم، من شئت ما وارسح
ساعة ٧٢ ويف القديم، مطبخك ري فجِّ سيدتي، يا تنتظرين ماذا لزوجتك: يقول املحرض
اخرتاعات من البرشي العقل إليه وصل ما بأحدث مجهز كامل مطبخ عىل تحصلني
النظر قت دقَّ لو ولكنك اإلعالن، إىل فطنت قد تكون ال أن تتمنَّى زوجتك إىل وتنظر وأذواق.
الجديد. املطبخ مرسحية من األول للفصل استعدادها بداية عن تكشف مالمحها فستجد

يجيء وما السبع وابور (1)

أيما سعدوا الذين — الرتجمان عَشش وأصحاب سكان خارج — القالئل من واحد انا
خفاق، هائل قلب إىل العَشش القاهرة قلب تحويل مرشوع الجليل، بمرشوعهم سعادة
وليس البسيط، اإلنساني شكلها يف وللحياة وللمأوى للسكن أصلح مكان إىل السكان ونقل
عالقة يل ألن سعدوا الذين القالئل من أنا الحادث، كان كما املعلب الرسديني َشكلها يف أبًدا
الرتجمان، عشش يُجاور األهرام مبنى أن بحكم ال طويلة، غريبة وقصة بالحي، خاصة
النقيَّ إنسانه ملست شديد قرب وعن أناسه وعرفُت الحي يف ِعشُت أنني بحكم ولكن
يف الحياة أو ة، واألزقَّ والحواري الشوارع اصطخاب أو املحيط بقذارة له عالقة ال نقاءً
الحقيقة يف الصيف، يف الحرارة الجهنَّمية الشتاء يف الربودة الشديدة الصفيح الحجرات
فرتة من نَنتهي ِكدنا وقد الخمسينيات، منتصف يف ذلك كان مساكن، منها أكثر مدافن
من أنا وخرجُت السودان، جنوب «واو» يف االختياري منفاه من «يرسي» عاد وقد األحالم،
تَنُشد ثورة أن األمر وواقع واقع، أمر عىل يُفيق الذي الحالم رضيبة أدَّيُت أن بعد املعتقل
الثورة دامت وما شيئًا، نصع أن اآلخرين نحن علينا وأن مرص، يف قامت قد أرقى حياًة
السياسة رسالة ونؤدِّي الطب نُزامل أن من أقل فليس بالسياسة، االشتغال من منَعتْنا قد
عمل أنها إال والعائلة، والفرد املريض معالجة دائرة مثل محدودة تكون وأن دائرة، يف

الناس. بلده، يف ما وأهم لبلده شيئًا يصنع أن يُريد الذي املؤرق للضمري وإرضاء
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العرشة، القروش يتعدى ال وبكشف شعبي، حيٍّ يف مشرتكة عيادة نفتح أن ورأينا
العيادة. لفتح مكانًا الرتجمان عشش واخرتنا

عىل كثريًا ع يُشجِّ ال أمر أعرفه وما كثريًا، شيئًا أناسه أو الحي عن أعرف أكن ولم
محمد الدكتور وزمييل صديقي ولكن مجاني، مستوَصف إقامة حتى أو فيه عيادة فتح
الطب لكلية املعروف الثالوث ذلك حافظ، وصالح أنا وإياه، ُخضت الذي أحمد يرسي
مرحلة وإياه ُخضُت الوقت، ذلك يف براعَم تنمو كانت التي الجديدة األدبية للحركات ثُمَّ
بعنف يَجذبنا غامض غريب عالم مًعا لنا وانفتح القصرية، القصة كتابة يف التجريب
عن هو كفَّ بينما أكتب أنا ومضيُت املرحلة تلك وإياه ُخضت الفن، عالم اسمه ودفء

فيه. أزهد — له الشديد حمايس بعد — أنا بدأُت الذي للطب والتَفَت الكتابة
لم والذي أستاذنا، ناجي، إبراهيم الدكتور املرحوم من استَقيناها العيادة فكرة
كان مستوصف شربا، أحياء أفقر يف مستوَصف فتح من البلد وسط يف عيادته تمنعه
الشفاء. جلُب اللمس بمجرد يده يف لقدِّيس معاملتهم فيها واملرىض املنطقة أهل يعامله
أجرَّه أن العيادة فتح يف يرسي ُمزاَملة من هديف كان انقسمنا، فقد منها الهدف ا أمَّ
الذي الطب عالم إىل أنا يَجرَّني أن هو هدفه وكان القصة، كتابة عالم إىل أخرى مرة معي
سادًرا وظللت طبِّه يف سادًرا هو وظلَّ هدفه، تحقيق يف فشل قد كلينا أن وصحيح تركتُه.
يُمكن ال الرتجمان عيادة يف فيها البعض بعضنا زاملنا التي األيام هذه أن إال كتابتي، يف
طويل شارع مجرد الحقيقة يف ولكنه الرتجمان، عشش اسمه صحيح الحي تُنَىس. أن
فيه تصبُّ أدري) لسُت سبع؟! وأيُّ وابور (أيُّ السبع وابور شارع اسمه االزدحام صاخب
مرَّة البيضاوية مرة الدائرية والطول العرض املختلفة الحواري من مجموعة منه وتأخذ
غليظة أمعاء وكأنها وُملتوية األخرى هي مكدَّسة وأزقة َحواٍر األحيان، أغلب يف املسدودة
الذبيحة، بطن رائحة نفس للحواري كان لهذا وربما ذبيحة، بطن يف وُمتداِخلة ودقيقة
به، مررت أو عرفتُه قد أكن لم فقبلها ُمرعبة، يل بالنسبة األقل عىل الحي فكرة وكانت
رمسيس شارع بني طريًقا آخذ أن أُحاول وأنا طريقي فيها فَقدُت التي الوحيدة واملرة
واضح وإحساس متسائلة ُمستنِكرة نظرات محطَّ الرتجمان قلب نفيسيف ووجدت وبوالق،
بُعد وعىل رمسيس، شارع من عُل من أني يومها أحسسُت العدوان، يف بالرغبة وملموس
من والهاربني الطرق وُقطَّاع املخدرات بتجارة مليئة أنها إيلَّ ُخيَِّل برئ يف سقطت خطوة
تزاحموا ن وعمَّ بالقوة، قلبها احتلُّوا التي للمدينة شديًدا بُدَّ ال عداءً يُكنُّون الذين العدالة
ذروته بلغ وإن ازدحام واألمان، وامللجأ الغوث هي وتصبح الزحمة يف ليَتُوهوا جبِّهم يف
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وسطه، وجودك يَستنِكر ازدحام وموجود، ومستمر قائم أيًضا النهار يف أنه إال الليل يف
لفظك. إذا لك وويٌل هو، يلفظك أن قبل منه نفَسَك تلفظ أن بُدَّ وال

الرتجمان؟ عشش تختار أن يرسي يا بُدَّ ال أكان
احتَوتْنا وحتى حقيقة، أيام ثالثة بعد أصبح حتى املرشوع يف مَضينا برسعة ولكنَّا
هؤالء ُغَرباء الطمأنينة، هو املهم ولكن ُمحرتَمة، املدينة بمقاييس حتى أجل محرتمة، شقة
أثبتَّ إذا ثُمَّ ُمعادية، نارية نظرات إال بينهم الصدفة أسقطتك إذا منهم تَلقى ال الناس،
الكابوس زال بك ويُعرِّفُهم بهم يُعرُِّفك أفندي محمد مثل إنسان عىل عثرت أو نيتك حسن
ودِّهم يف — قصد أو هدف دون — ُمباِلغني ودوِدين أناس إىل واستحالوا الحال، يف
تولوا الذين هم بنا، بني ومرحِّ به، تنطق أن قبل الطلب لك يُلبُّون بك، وإحاطتهم وكرمهم
ليَتغاىض البيت صاحب ورَجوا الثاني، الدور إىل ورفَعه األثاث ونقل وبياَضها الشقة طالء
قدمك تضع أن بمجرد الحي، من جزءًا أصبحنا أسبوع ويف الشهر، يف الباقية األيام عن
وفروع يوسف، والدكتور يرسي الدكتور بعيد؛ من الفتَتَنا تلَمح السبع وابور أول يف
طالبي ويرشد املرور حركة يُنظِّم جالس أفندي ومحمد بيننا، بالعدل مناها قسَّ الطب
أهل من «هدايا» كانوا — األوىل الثالثة األيام يف — معظمهم أن اكتشفنا الذين الكشف
العيادة لتَمتلئ ظاهر مرض بال وأقرباءهم وزوجاتهم أوالدهم وأرسلوا بها جاملونا الحي
داموا وما شغل، الطب حتى كله، أليس الشغل، أجل «للشغل». أنفسنا وتفتح بالزباين،

شغلنا؟! يف ضيوفهم ونحن يجاملوننا ال ملاذا شغلهم، يف بعًضا بعضهم يُجاملون
الفقر من درجات فيها رأينا وحواريه، السبع وابور يف قضيناها وسنون وأشهر أيام
يُمكن ال نقاءً نقيًة لنا تعرَّت حني النفوس رأينا أيًضا ولكنَّا البرش، رها يتصوَّ أن يُمكن ال
ما أرَوَع ما يوم، ذات نظراتهم أرعبَتْني الذين الناس هؤالء برش، قلب عىل يخطر أن
فقرهم بسبب ليس هذا ويَفعلون العواطف، ورقيق النوايا حسن من قلوبهم به تَحفل
التي طبيعتهم ألنه يفعلونه الفقر، أنف رغم يفعلونه وإنما مًعا، التسانُد إىل وحاجتهم
بأكملها شاي أكواب الشاي، أكواب مشهد هو حياتي عيلَّ ينغص كان ما كل بها. ُخلقوا
وعىل الريق، عىل األحوال أغلب يف يجرعونها، األفيون من ضخمة كميات فيها ذُوِّبت وقد
الكميات هذه يصبُّوا أن صحتهم هو رأسمالهم أناًسا يدفع الذي ما يَجرعونها، خاوية بطن
الكبرية املدينة أهو نسيانه؟ يريدون الذي وما ينسوا؟ ألكي أجوافهم، يف املخدِّرات من
الحياة السبع؟ وابور وخارج داخل حياتهم أم وحولهم، َفوقهم الهائلة كالطاحونة الدائرة
الحكم، قاسية الغضب، رسيعة الخلق، ضيقة األكتاف متدافعة متالِصقة أجساد هيئة عىل
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أن بُدَّ ال واٍع ا إمَّ وهو إال ُمكَرًها إال املرء َلها يتحمَّ أن يُمكن ال كهذه حياة ترحم. ال حياة
وسخطه حنِقه مراكز املخدِّر يشلُّ الوعي فاقد وهو ا وإمَّ الجرائم الرتكاب وعيُه يَدفعه

وغضِبه.
أيدي من ويَنتزع املسحوقة الشعب لغالبية الحياة وجه يُيضء جانٌب يَجيء هنا ومن
عظيم. ملرشوع ا حقٍّ إنه ونها، يَستحقُّ من عىل يُنِفقها ُجنَيهات الطُّفيلية الدخول أصحاب
مرصي انفتاح هو فهذا فيه، ساهم من كلَّ يشكر أن إال أمامه اإلنسان يَملك ال
هؤالء أو االستغاللية، العمارات سيُقيمون الذين أولئك سواء مرصيني، عىل ستعود فائدته
وتَشيع الهواء يدُخلُها واسعًة منريًة وشقًقا جديدًة وشوارَع جديًدا حيٍّا نصيبهم كان الذين

الصحة.
البولدوزرات، ستجتاحه الذي القديم حبهم يف الرتجمان يُخلِّفسكان أن أرجوه ما كل
ليَسحقها وسموم ومخدِّرات وقاذورات طفيليات من بحياتهم يَعلق كان ما وراءهم يخلفوا

واآلالت. امَلَكن
الروح تلك الرتجمان، عشش روح الجديد، حيِّهم إىل معهم، يَحملوا أن عليهم فقط
أشجع الحاجة لحظات ويف واحًدا رجًال الشدة يف وتَجعلُهم القلوب بني تؤلِّف كانت التي
يقتلها أن أو الفسيحة، الجديدة الشوارع يف تضيع أن عليها أخاف روٌح هذه َهماء، الشُّ
ُروح هذه ويأتنسون، الناس حولها يسهر امُللعلعة والكهرباء الكلوبات أنوار تُضيئه ال ليل

البقاء. لها أودُّ
بمسكن ضيًِّقا خانًقا مسكنًا استبدلوا قد الرتجمان عشش سكان يكون ال وهكذا
إنسانية، أكثر أو « «حيٍّ إىل انتقل قد الرتجمان عشش «حي» يكون وأن أرحب، نظيف
يُنشئوا أن لهم ونُريد الرتجمان، عشش أحياء الرتجمان سكان كان ولقد األحياء، من والحي
وحياتهم ُمتعة من حياتهم يف كان ما كل فيها حياة أيًضا، جديدة حياة الجديد الحي يف
األطفال ومدرسة الواسع الشارع يجبه سوف ما أيًضا وفيها املتعة، من تخلُو تكن لم فعًال
يَكونوا لن بها القائمني لكن وعيادات، أيًضا طب فيهما وحياة حي العميم، القادم والخري
يُعالجون وبأنفِسهم أطباء، أصبحوا وقد الحي، أبناء ولكنهم املدينة، من قادمني ضيوًفا

وصنايعية. وعمال وُمهندسني أطباء وجريانهم، أهلهم
والتوجس امللتهبة الشك نظرات أبًدا تُطالعك لن الجديد الحي ُزرت إذا أنك واملؤكد

املخيف.
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ُمستحلب هيئة عىل السم فيه ذوب وقد بأكمله الشاي كوب يُطالعك لن وأيًضا
األفيون.

الثانية عائلتي شكًرا (2)

عائلة. ابن أنا
متوسطة؛ حتى أو رأسمالية أو أرستقراطية أو إقطاعية عائلة ليست هلل والحمد وهي

«صغرية»، دائًما فهي «كبرية» بَدت مهما التي العائالت هذه كل من أكرب هي إذ
ُكنَّا أيام يف حتى مرذول يشء بالعائالت التفاُخر أن مع إليها، باالنتماء أفخر عائلة

بها. ونُباهي العائالت نظام يف نحيا
يقولون، كما املحتد كريمة عائلة ابن أنا

الطبية. العائلة ابن
… األدب عائلة لواء تحت أنضوي أن هذا بعد بإرادتي اخرتت أنني صحيح

األدبية للعائلة كابن ه أُحسُّ الذي الرشف هذا ولكن
الطبية، للعائلة انتمائي رشف إال يُضاهيه ال

املحتدين. كريم ا حقٍّ إني أقول: التفاُخر ُسلَّم فصاعًدا ولهذا،
هلل وحمًدا الطب، كان األدب إىل طريقي أن حظٍّا ويكفيني محظوظ، إنسان أنا فعًال،

العكس. يكن لم األمر أن
عمري، دين ا، ِجدٍّ كبري كبري، َديٌن هذه الطبية لعائلتي القراء األعزاء أيها رقبتي يف
للعائلة أسلَمتْني ثُمَّ وهذَّبتني، بتني وأدَّ وإنسانًا، طالبًا رَعتْني أن بعد الطبية فالعائلة

هذا. يومنا إىل أيامها، من رعايتي عن أبًدا تكفَّ لم جاهًزا، ناجًحا األدبية
اآلن. أنا كنُت ما الرعاية هذه ولوال

الكلمات. هذه كانت وما
إيضاح. من لها بُدَّ ال واملسألة

مريًرا رهيبًا رصاًعا أخوض أن املحفوظ لوحي ويف األزل منذ مكتوبًا كان أنه بُدَّ ال
أمرض. لم وأبًدا مريًضا لسُت أبًدا أني مع املرض، مع

وأنَّهم وأصدقائي، أهيل معي وتُحريِّ طويل، أمد منذ ني تُحريِّ املشكلة هذه ظلَّت ولقد
ذات تسألني أن حدَّ األمر ويصل السبب، أنا وأني تي صحَّ يف أُهمل الذي أنا أني أجلها من
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األمراض؟ تلك كل وتَمرض القوي الجسد هذا لك يكون كيف املسترشقات: إحدى مرة
هناك. ما خطأٍ من بُدَّ ال

الغليل تشفي إجابة بال عيلَّ يُلحُّ ظلَّ الذي السؤال هو ذلك هذا؟ يكون كيف وحقيقة،
هذه بكل مررُت قد أكون أن فعًال املستحيل من أنه نفيس وبني بَيني مؤمن حائر وأنا
نفس ويف ُمعاًىف، سليًما منها وخرجُت ضابط وال بينها رابط ال التي واألمراض الحاالت

أَُمت. لم وبالتأكيد بها، مررت ا حقٍّ أنا الوقت
الرهيب، اللغز يل حلَّ الذي العبقري العالم باألحرى أو الطبيب ذلك فعًال قابلُت أن إىل
أجسامنا يف ألن نعيش ونحن وفينا حولنا من موجود فاملرض مريًضا؛ أكن لم فعًال فأنا
أو بوَهٍن الطاقة هذه أُصيبت إذا حتى األمراض، أنواع لكل هائلة مقاومة طاقة وإرادتنا
حسب يختارنا أو األمراض بني من نختاره ذاك، أو املرض هذا علينا انقضَّ بَضعف،
ونوعها، القادمة لطاقتنا حدث الذي االنهيار كم وحسب بنا املحيطة القدرية الظروف
املوضوع هذا رشح مجال هذا وليس وأعيش، أشفى حقيقًة وأريد وأقاوم أعود حني وهكذا
أو أصابَتْني التي األمراض من الغريبة التوليفة عن الحديث مجال حتى وال بل الخطري،
األطباء معظم معي ويقول فأقول، األمر ص أُلخِّ ولكنني أصابتني، قد تكون أن املفروض
حقيقًة أُصيب قد كان لو القوي الجسماني بنياني مثل يف حتى إنسانًا أنَّ عاَلجوني، الذين

زمن. من وتوكل ملات بها أُصبُت التي األمراض بُعرش
ومع نفيس مع رهيبًة معركًة أخوض أن عيلَّ كان وأُوَجد، أحيا أن أجل من وهكذا
بتلك يقولون كما أَستمِتع أن بلَه حيٍّا، ألظل الخارجية الظروف ومع الداخلية إرادتي

خدش. من يفَّ ليس سليًما أعيش بأن الحياة
أهيل عيون يف أقرؤه رعب ومن ، ابيضَّ أسود شعر من كلَّفتني كم مرعبة معركة
أموت. لن أيًضا، املرة هذه أبًدا، أني نفيس وبني وبيني صمت يف لهم وأذكر وأصدقائي،
من عرفت من وأعظم أنبل من كوكبة تلك، واملوت الحياة معركة يف رشكائي وكان

عليها. افرتوا كم التي الطيبة عائلتي من ُمنتقاة كوكبة البرش، جنس
وأنه يُضاَرع، ال املرصي الطبيب أن حالتي وقائع من تعلَّمتُه الذي الكبري الدرس إنَّ
لهذه رقبتي يف فرًضا. الفشل عليه لتَفِرض الظروف ل تتدخَّ لم ما نابغ طبيب بالرضورة
االمتنان، عميق يتقبلوا أن أرجو وباسمي، باسمكم يه، أُوفِّ كيف أدري ال ثقيل َدين الكوكبة
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أملكه الذي الوحيد اليشء يكون يكاد ولكنه به، قاموا ما بضخامة يُقاَرن أن يُمكن ال يشء
اآلن.

وأنهم سيُخِجلُهم هذا أن أعرف وأنا املأل عىل شكري إليهم أوجه أن يل ليسمحوا
القلق. بعض عنِّي ف سيُخفِّ يَعرفون من خري واألطباء حتًما، ولكنه إليه، بحاجة ليسوا

وفاصلة أخرية معركة كان وإن مكروًها، يكن لم حدث الذي أن مع هلل، والحمد
فقط اآلن أشكر فأنا ولهذا أبًدا، هذا بعد أمرض ال أن قررت قد كنُت إذ املرض؛ مع
لن بهم عالقتي أن يقني عىل كنت ألني لهم الشكر أؤجل دائًما وأنا كنُت فقد أطبائي؛
من البعض يَسخر وقد أمرض، أال طبًعا، هللا بإرادة م، مصمِّ أنا املرة هذه األخرية، تكون
اآلخر هو املرض وكأنما أتحدث إني إذ الصبياني؛ التفكري من نوًعا ويعتربه هذا تصميمي
أيًضا فاملرض فعًال؛ حقيقي هذا ولكن مت، صمَّ إذا تمرض أال أيًضا فبإرادتك باإلرادة،
أوًَّال إنه أوًَّال، الجسم يُصيب ال فإنه والرسطان، السلُّ حتى املرض، نوع كان مهما إرادة،
وينقضُّ املقاومة تضعف اإلرادة تمرض حني وهكذا والحياة، البقاء إرادة اإلرادة، يُصيب
اإلنسان. يقتل النهاية ويف فيَقضمه، الجسد، من ذاك أو الجزء هذا املرضعىل أو امليكروب
أال وأريد الحياة أريد ذا أنا ها وتقول: التحرير ميدان يف تقف أن ليس والعالج

أمرض.
الحياة إرادة مركز أُصيب ملاذا وتسألها: كامل انعزال يف نفسك مع تجلس أن العالج
طرق كل أمامك وتَكتِشف عينيك عن الغشاوة سَرتفع للسبب إدراك وبمجرد بعطب، فيك

البقاء.
يشاء. بمن يشاء من فليَسَخر

ذرة كل واستجمعت قوة، من تملك ما بكل الصحة أردت لو أنك تماًما ُموِقن فإني
ومن املوت من واألعنف األقوى اإلرادة تلك عظمى، إرادة وأردَت جسدك، يف البقاء يف رغبة
ليس أبًدا فهو هذا، استطعت إذا برش، يمتلكها أن ُممكن إرادة أقوى الحديد، ومن املرض
أصابعك. أطراف عند نفسها والسعادة بل الصحة فستُصبح السهل، أو امُلستطاع باألمر

إليه. أعود أن وعشمي خطري، واسع واملوضوع
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السوبر. حكاية قدر لنا حادث هو ما عىل ملموًسا حيٍّا مثًال أجد ال
واصطالحات بتحليالت — ف املثقَّ حتى — القارئ ورأس رأيس أصدع أن من وبدًال

السوبر. السجائر حكاية قلُت كما فلنأخذ أقول، أن أريد ما ح ألُوضِّ
السيد حمدي الدكتور الصديق ورأي التدخني، يف األطباء رأي عن النظر وبرصف
يُدعى ندوة أي يف وحتى عيادته يف التدخني يمنع أنه درجة إىل مضارِّه يف األطباء نقيب
فقط، صحيٍّا ُمرضة ليَست وهي هذا، يف جدال ال فعًال، ة ُمرضَّ فالسجائر حق؛ ومعه إليها،
… إليه قصدُت ما هو هذا فليس هذا، ومع خطورة، يقلُّ ال وامَلعنوي املادي رضرها إنَّ بل
برشقه العالم بلدان من كثرٍي حول جولة شبه يل أُتيحت القليلة األخرية السنوات يف
عاَلمنا بالد يف الفقر أقىصدرجات ومن أيسلندا، إىل آسيا رشقي أقىصجنوب ومن وغربه،
الدنيا بقاع من مكان أي يف أَر فلم هذا، ومع والعز، والكثرة الَوفرة مجتمعات إىل الثالث
الدخان عربة تُهلَّ أن يَنتِظر السجائر وأكشاك بائعي عند عرشة الثانية قرب يقف طابوًرا

… سجائر بعلبة فيه الواقف ليحظى
تَذاكر، طوابري يف نقف أن أفهم أنا … كهذا شيئًا رأى أحًدا أن أعتقد وال أَر، لم أبًدا
نَنفرد إننا أقول أن أستطيع الذي اليشء فهي السجائر ا أمَّ عيش، طوابري لحمة، طوابري

… العالم بالد عن دونًا وبجدارة، به،
دول من دولة ألي رئييس دخل مصدر شعبي، مزاج أنها بجانب السجائر، ألن ذلك
وتحتكر بل السجائر، صناعة تَحتكر الدنيا من مكان أي يف الدولة إن بحيث العالم؛
السجائر تستورد العالم دول معظم تَُعد لم األخرية السنوات ويف بل السجائر، استرياد
بالدها، يف تصنيعها امتياز تأخذ هي وإنما الخارج، يف املصنعة اإلنجليزية أو األمريكية
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وكذلك عنها الجمارك توريد لتضبط أخرى ناحية ومن ناحية، من أكثر منها لتكسب
عليها. املستحقة الرضائب

الدعم. من نوع فالسجائر
دعم. أهم هي بل

ولكنه والكسائية، الغذائية الشعب الحتياجات الحكومة تدفعه دعًما ليس ولكنه
األحيان بعض يف يصل دعم الدولة، إليرادات الشعب جماهري تدفعه الذي األكرب الدعم
عىل لة املحصَّ الرضائب حصيلة تصل مرص ويف عام، كل الجنيهات من املاليني مئات إىل
وإن الجنيهات، من مليونًا وخمسون مائة أنه مرة ذات قرأت رقًما للسجائر املحيل اإلنتاج

أكثر. أنه أعتقد كنُت
بالرضورة إنها تخرس، ال أبًدا العالم، بالد من بلد أي يف السجائر صناعة أن بمعنى

هذا؟ جميل الدولة، بها تقوم صناعة وأضمن أربح
هذه تُهمل تبدأ كهذه صناعة من املاليني تلك تَربح التي الدولة أن إذن يحدث كيف
للسجائر دعًما تدفع الحكومة وأن تخرس، أنها مرًة قرأُت أني للذُّعر املثري بل الصناعة،

به. تَبيعها الذي بالسعر لتَبيعها املحلية
من مجتمع أي ويف الدول من دولة أي يف امُلمكن من كان مسألة رأيي يف وهذا
ولذلك الدولة لهذه حدث قد رهيبًا مهوًال شيئًا أن بُدَّ فال الذُّعر، تُثري أن املجتمعات
الجملة، يف املليَمني عىل تكاليفها تزيد ال العالم من مكان أي يف فالسيجارة املجتمع؛
مرصية، قروش أربعة عىل حتى أمريكا يف تكاليفها يف تزيد ال السجائر علبة أن بمعنى
هو بها تُباع التي «سنتيًما» أو قرًشا والتسعني والخمسة األربعة القروش بني والفرق
كلِّ عن — أيًضا للدولة — املسدَّدة وللرضائب الدولة، هو الذي للُمنِتج، خالصة أرباح
تقل ال رضيبة يشرتيها سجائر علبة كل يف للدولة يدفع املرصي املواطن أن بمعنى علبة،

قرًشا. الثالثني عن
بحاصل تخرج السنة يف علبة — مليار! أو — مليون كذا يف قرًشا ثالثني وارضب

السجائر. صناعة من الدولة لدخل رهيب
خسارة، مصدر السجائر وتُصبح مرص، يف تحدث املعكوسة املعجزة بتلك فكيف
ما املطلوب؟ من ا ِجدٍّ بكثري أقل منها املعروض ويُصبح خسارة، مصدر تكن لم وإن

هذا؟ معنى
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معناه:
ظلوا ألنهم أصًال؛ موجودين غري أناٌس ا إمَّ السجائر صناعة عىل القائمني إنَّ أوًَّال:
عن غائبون أو املتقاطعة الكلمات يَحلُّون وهم اإلنتاج ويف اآلالت يف يتدهور الوضع يَرون
املعروض يقلُّ وال وليلة، يوم بني تتدهور ال السجائر كصناعة فصناعة تماًما؛ الوعي
السجائر وباعتبار ُمبكرة، شواهَد كله لهذا إن أيًضا. وليلة يوم بني املطلوب عن منها
وكان مواردها، يف الخطري النقص إىل «الدولة» تَنتبه أن مفروًضا كان للدولة، دخل مصدر
إن السجائر صناعة عىل القائمني مذكِّرات إىل تستجيب أن الصناعة وزارة من مفروًضا
يتجاَوز يكن لم وعالجه بعالجه، وتُبادر ع امُلروِّ الخلل هذا إىل هي تَنتبه أن أو ُوجدت
ليستمرَّ الجنيهات من املاليني حتى أو اآلالف من عرشات ببضع ولفٍّ َمزٍج مكِن استرياد

الشعب. حال إصالح عىل الحكومة لتُنفقه يجيء بُدَّ ال الذي األسايس الدخل هذا
طوال صوتًا أليهم اسمع لم أني بدليل تنبَّهوا؛ الدخان صناعة عن املسئولون ال ولكن
ألنه باالستقالة هدَّد حتى أو استقال منهم أحًدا أن أسمع ولم املاضية، الكثرية السنوات

باملرة. شيئًا أسمع ولم الصناعة، لوزارة لتنبيهه صًدى يجد لم
بدأت، قد والطوابري تَرتِفع، بدأت قد السجائر أسعار جميًعا، ووجدنا وجدت أن إىل

… السجائر إنتاج أقصد ال اإلنتاج، ف يَتوقَّ وكاد واستطالت، امتدَّت أن لبثت وما
موظَّف مواطن يُنتج وكيف … باملاليني وهم نون، يُدخِّ الذين املواطنني إنتاج ولكن
الطابور، يف ليَِقفوا نقاطهم يَرتكون املرور عساكر رأيت ولقد عسكري، حتى أو عامل أو
يُحاول العارشة إىل والنصف التاسعة من الفرتة يقيض وهو هؤالء من واحد ينتج كيف
السجائر، طابور يف ملطوًعا الواحدة إىل العارشة ومن طعمية، سنتدويتش عىل الحصول
حتى أو سمك مطعم أو جمعية أي طابور يف هللا شاء ما إىل والنصف الواحدة ومن

العام؟! القطاع وطعمية فول سندويتشات
نُحاِسب؟ وكيف نُحاِسب؟ ومن

خالل الصناعة وزراء لكل عاجلة محاكمة ألقمُت االشرتاكي العام املدَّعي من كنُت لو
إيرادات إضاعة يف لإلهمال السجائر، صناعة عن املسئولني ولكل املاضية، العرش السنوات
يف َملطوعة قوة إىل وتحويلهم التدخني بعادة امُلبتَلني امُلنتِجني املواطنني إيصال ويف الدولة
الدولة، أموال يُراقب أن وظيفتُه تكون أن أصًال َمفروًضا كان االشرتاكي فاملدَّعي طوابري؛
جلدتهم بني ويَرسقون يَرسقونها الذين امُلواطنني يُراقب أن بجانب يُضيِّعونها، والذين

ستُعَقد. كهذه محاَكمة أن أبًدا أعتقد ال ولكني الشعب، أبناء من
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املسئولية. من ل يتنصَّ مسئول فكلُّ
ال يُفكِّرون فالذين تفكري؛ وليسجهاز مسئوليات، جهاز الحكومة فجهاز حق، وعنده
مسئولية حتى املسئولية، إزاحة األول همهم وإنما يُفكِّرون، ال يَحكمون والذين يحكمون،

أكتافهم. عن اإلنتاج،
من مفروًضا كان أخرى، أجهزة التفكري تتوىل أن هذه، والحال مفروًضا كان وقد

الكريم. اسمه ربٌّ فلها الدولة، مرص ا أمَّ يُفكِّر، أن الشعب مجلس
ولكن األسباب، وتَعرف بالتحقيقات وتقوم تُفكِّر الصحافة أن املفروض من وكان
لرتفعها بالشكوى تَكتفي قوة، وال لهم حول ال الذين املوظَّفني مثل مثلها أصبح حافة الصَّ
األخرى هي الصحافة ِت كفَّ فقد مذلَّة، هللا لغري الشكوى أن وبما واملسئولني، الحكومة إىل

… يفكر الحاكم الحزب أن مفروًضا وكان … الشكوى عن
ضامنًا دام وما أغلبية، حزب ألنه يُفكر؛ ال — الحاكم األغلبية حزب — الحزب ولكن
من ه يُهمُّ فماذا حكمه، استمرار ضامنًا دام وما حكمه، استمرار ضامن فهو أغلبيته
ويُصوِّت االنتخابات، يف الفوز أراد كلما يفوز دام ما الدولة تمويل مصادر إهدار مناقشة
اسمه: مرص يف تماًما ُمسلٍّ جهاز وهناك قوانني. من يريد ما كل عىل الساحقة باألغلبية
ولسون» «وودرو كمعهد تُصبح أن منها الهدف كان جميلة، صة، املتخصِّ القومية املجالس
البالد إمكانيات دراسة فيه متخصصة لجاٌن تتوىل الذي «بروكنجز» معهد أو أمريكا يف
هناك تكون بحيث متطلباتها؛ لكافة علمية ودراسة َضعفها ومصادر قوتها ومصادر

إلخ. … وخدماتها وزراعتها صناعتها يف العجز وسد مواردها لتنمية ثابتة سياسة
عن قرأته تقرير وآخرها تقارير، إصدار يف صت تخصَّ صة، املتخصِّ املجالس ولكن

مرص». يف الرواية فن «انحدار
تناقش أن عملها املجالس هذه عىل تَُرصف التي املاليني وكأنَّ املشكلة، هي هذه وكأن

إنتاجهم. َضعف يف املرصيني الروائيني
وأن ق، تُحقِّ وأن تَستجِوب، وأن تفكر، أن كلها الجهات هذه عىل مفروًضا كان

تتالىف. وأن ف، تترصَّ
ربما أو تفكري، إىل حاجة يف ليست ُقلت، كما جميًعا، ألنها منها؛ جهة أي تفكر ولم

… املبارشة اليومية الذاتية مصالحها إطار خارج تُفكِّر كيف تعرف ال األصح وهو
… بالتفكري باَدَرت التي هي وحيدة جهة

سجائر وبالذات السجائر، صناعة من جزء عن املسئولة الجهة هي الجهة، هذه
األزمة. صاحبة كليوباترا
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… وفكرت الجهة فكَّرت
يف مجدب فقر أهناك سيناء، سيجارة اسمها تُنتجها جديدة سيجارة … الحل وكان
خطري تدهور نَتيجتها كليوباترا، إنتاج خطوط يف مروِّعة أزمة عندك هذا، من أكثر التفكري
ضعف من بالشكوى يجأر بلد يف فر الصِّ إىل باإلنتاج تهبط وطوابري الدولة، إيرادات يف
الشاطر أيها تذهب كهذه، ظروف يف األزمة، من للخروج الوحيدة الوسيلة وبأنه اإلنتاج،
محل بالكيف أو بالكم تَحلَّ أن تستطيع ليتها جديدة، لسيجارة إنتاج خطوط وتُحرض
أيًضا تُنتج أن حتى قادرة إنتاج خطوط وال ناحية، من عنها تُغني هي فال الكليوباترا،

الكليوباترا.
لبيع عمولة دفعت قد أجنبية جهة ثمة إن يقول أن إال للنية حسن أي أمام يبقى وال
واحدة عقلة ذرة يملك ملن يُمكن وال أبًدا، أجد فال بالدها. يف الصالحة غري الخطوط هذه
عن مختلفة لسجائر خطوط رشاء إىل السجائر صناعة عىل بالقائمني يحدو سببًا يجد أن
بعينه، العبث هو هذا الصحف، إعالنات يف إال لها وجود ال جديدة سيجارة وَخلق املطلوب
شعب إىل املنِتج الشعب تُحيل أن من أكثر تخريب وأي القومي، القتصادنا التخريب هو أو
مئات الدولة خزانة عن تمنع أن من أكثر تخريب وأي يُنِتج! ال أبًدا والخرمان «خرمان»؟
يف الجنيهات ماليني بالخسارة تَدفع األزمة تجاوز يف تفكر وحني الجنيهات، من املاليني
وبالخسارة أكثر، مصاريف بالتايل خزائنك ل تُحمِّ وإنما سجائرك، أزمة تحلُّ ال آالت رشاء
ا إمَّ هو إذ الفقر؛ فكر أو الفكر لفقر نتيجة أنه أعتقد ال لالقتصاد تخريب قلت؟! كما
السياسة عن املسئولون هم الجريمة عن املسئولون يكون هذا وعىل نية، بحسن تخريب
سياسية مسألة إليهم بالنسبة تُشكِّل ال كهذه مشكلة أن يُعَقل ال إذ والصناعية؛ الداخلية
التخريب يكون أن ا وإمَّ حدوثها، ي وتوقِّ زمن من سياسيٍّا حسمها الواجب من كان عظمى

… نية بسوء
والرقابة والبوليس امَلباحث من األنواع عرشات دور هو وأين أتساءل: هنا ومن
ر واملوقَّ املتخصصة القومية واملجالس والحكومة الحاكم والحزب والسياسية اإلنتاجية

الشورى؟ مجلس تماًما واملوقر الشعب مجلس

— يرى مجرَّد — يرى حتى أو يقف مواطن أي وكرامة كرامتي قضية هي القضية إنَّ
وساعات، ساعات انتظار بعد منهم كلٌّ ليحظى السجائر، دكان أمام الواقفني طابور
عليها، الحصول يف أبًدا مشكلة العالم دول من دولة أي يف مواطن أي يجد ال بسيجارة
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ثمنًا الجنيهات من املاليني مئات عىل تحصل أن تَرُفض العالم دول من دولة أي وال
… كهذا طابوًرا رأيت كلما تَنزف التي كرامتي … لسجائرها

أكون أن لوددُت مرصيٍّا أكن لم لو يقول: أكان كامل مصطفى الزعيم رآك لو ترى
مرصيٍّا؟!

… إلهي يا
ع، توقَّ عقوبة أبنائها، فم يف وأمنية أغنية كانت التي مرص جعلوا حتى حدث ماذا
من أبًدا يُفيقوا ال أن بها عليهم محكوم عقوبة فيها، البقاء يؤثرون من عىل وبالذات

األزمات؟! وطوابري األزمات
… فقر وفكر فكر فقر ليس أبًدا وهذا
أخرى. قضية — يقولون كما — هذه
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والعرشون الرابع الفصل

برمضان؟ فعلنا ماذا

عبادة شهر فرمضان بنا؟ رمضان فعل ماذا أقول: أن أستطيع ال فأنا برمضان؟ فعلنا ماذا
ولكن إمساك، ثانية آخر إىل يأُكلُوا لكي ال السهارى، شهر وتبتُّل، للنفس ومراجعة وصيام،
ويتبينوا يومهم، وحتى وعامهم حياتهم من كان ما ويراجعوا النفيس توازنهم ليعيدوا
هي نفسها الصيام وفكرة سبحانه. باملوىل عالقاتهم يف األسود الخط من األبيض الخط
حتى وُمتَع، ومرشب مأكل من العاجلة الجسدية للحاجات االستجابة عن االمتناع فكرة
أليَق هو ملا جميًعا والعقل الجسد غ ويتفرَّ املتع، تلك وراء بالجري الجسد ينشغل ال
متطلبات عن بالذات السمو يف الخالصة والرغبة بالطهر الشامل اإلحساس باإلنسان.
وجوهرها. الكربى اإلسالمية الحقيقة ومع العدل ومع الحق مع والتواُصل اليومية الحياة

رمضان. هو ذلك
كتاب. كل أهل يَصومه أن بُدَّ ال كما الصيام هو وذلك

وأهواءنا، مزاجنا لتالءم األشياء أعناق نلوي ما دائًما املرصيِّني نحن أننا يبدو ولكن
القهر دفعها التي الشيعة ِفَرق من فرقة وهم مرص، إىل يَجيئون الفاطميون كاد ما ولذلك
والفاطمية كاإلباضية شيعية مذاهب وإنشاء غربًا الهجرة إىل العربي والرشق الجزيرة يف
النهاية، مرصيف وغزوا شوكتهم قويَت أن العربي املغرب يف الفاطميون لبث ما ثُمَّ وغريها،
عضالتها تجرِّب أن صاعدة دولة أي لدى القوة مقياس يكون أن مرص عادة هي كما
باملذهب معهم وجاءوا الرشيف، واألزهر القاهرة وأنشئوا الفاطميون جاء مرص. غزو يف
واملهرجانات الطقوس من بكثرٍي — هذا حديثنا يف األهم هو وهذا — أيًضا وجاءوا الشيعي،
والتواشيح، رمضان، يف الفوانيس مواكب مثل اإلسالمية؛ واألعياد املواسم تُصاحب التي
الفاطمي الحكم انتهى وحني التُّخمة. حدِّ إىل واألكل الياميش، واسترياد الكعك، وصنع
الكربى املساجد يف إال يُذَكر أثًرا يُخلِّف ولم مرص، من تماًما الشيعي املذهب معه انسَحَب
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التي الحضارية املظاهر كل واملذهب الحكم مع انسحبت وكذلك البيت، آلل أُقيمت التي
منارًة أصبحت كربى جامعة إىل ل تحوَّ الذي األزهر عدا ما الفاطمي، الغزو مع جاءت

والعربية. اإلسالمية باألمة حاقت التي والتخلف التمزُّق عهود يف للمسلمني
اآلن، إىل باقيًا يزال وال وبقي املرصية، الحياة يف خ ترسَّ الذي الوحيد اليشء ولكن
… واألعياد واملواسم رمضان حلول تصاحب كانت التي الفاطمية «الفنطزية» مظاهر هو
لها عالقة وال والسمر، واألُنس والرشاب بالطعام تتعلق كلها ألنها فنطزية؛ مظاهر وهي
بليلة يحتفلون املدن، من كثرٍي ويف الريف، يف فاملرصيون أجلها؛ من تُقام التي باملناسبة
ال واملعراج اإلرساء ومعجزة والدجاج، واإلوز البط من فاخر بعشاء مثًال واملعراج اإلرساء

املرصيون. أراد هكذا ولكن رشاب، أو بطعام البتَّة لها عالقة
املسلم كان فقد الطعام؛ من األدنى الحد عن إال االمتناع شهر هو رمضان وشهر
التمر من قليل عىل إال يفطر وال كله اليوم يصوم وُضحاه وفجره اإلسالم صدر يف البدوي
أحدهم ر يتهوَّ حني لحم قطعة يُصيب نادرة أحيان ويف ُوجد، إن امَلخضوض اللبن وبعض

واألسباط. والجريان األهل عىل لحمها ع ويُوزِّ شاًة ويَذبح
أدهش كنُت وقد الصيام، شهر ال الطعام شهر هو مرص يف رمضان شهر ولكن
ضخًما رئيسيٍّا عنوانًا — عام كل من رمضان حلول قبل — الجرائد يف أقرأ حني وأذهل
طن ألف كذا توفري أو … رمضان شهر بُمناسبة اللحوم من طن ألف مائة استرياد يقول:
العناوين تكون أن املفروض ألن أدهش، كنُت رمضان. شهر بمناسبة واألرز السمن من
مليون كذا ر يُوفِّ رمضان شهر أو الصيام، شهر بمناسبة لحم طنِّ ألف كذا توفري هي:

واألطعمة. املأكوالت من استرياده مفروًضا كان ما قيمة صعبة عملة جنيه
ترصيحات أقرأ فأنا أدهش، أعد لم بل الفرعية، العناوين لهذه أدهش أعد لم ولكني
يف ثالثني من بأكثر رمضان يف زاد االستهالك أن يذكرون وهم التموين عن املسئولني

اإلفطار. شهور يف االستهالك متوسط عن املائة
وادخل للطعام، والتهام جشع شهر إىل وتبتُّل صيام شهر من إذن رمضان حوَّلنا
اإلفطار، بوجبة الغريب االحتفال ونوع كم وانظر دخله تواَضَع مهما مرصي بيت أي
ستجد الدرجة يف قليًال واصعد وامُلحبشات، والحلويات السالطات عمل يف والتفنُّن
ويكون واملحشيات، واألسماك وبالبندق وبالزبيب بالخلطة واألرز واملقليات املشويات
ويُفطر عرشين، أحيانًا أو عرشة يكفي طعام فيُحرضَّ سبعة، أو خمسة األرسة أفراد
الغذاء، وجبة عن باالمتناع العظيم للشهر احرتاًما يَكتفون الذين والفاِطرون الصائمون
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السوائل الطعام فوق ويُصبُّ الكروش، وتَمتلئ يُفِطرون الصائمني، مع «يُفطروا» حتى
بخار ويبدأ املاء، من األكواب وعرشات والقهوة، والشاي والليمون الهندي التمر باألكوام،
يوم! حتة كان ا أمَّ ويقول: نكراء تكريعة الواحدة أو الواحد ع ويتكرَّ فعله، يَفعل كله هذا
حوَّلنا أننا الحقيقية فالكارثة الكارثة؛ لهانت الطعام حدود عىل األمر اقترص ولو
يشء فكل اإلنتاج؛ عن إرضاب باألصحِّ أو العمل، عن إرضاب شهر إىل «العبادة» شهر
العارشة، يف يبدأ أن مفروض والعمل طيب»، وأنت سنة «كل رمضان بعد ما إىل مؤجل

عرشة. الحادية يف يبدأ ما وغالبًا
ولكن تؤدى، ال أو الفريضة تؤدَّى وقد الظهر، فريضة ألداء استئذان قليل وبعد
يزال ال ورأسه والنصف الثالثة يف الفجر» «صالة بعد نام قد وصاحبنا صيام»، «الدنيا
رمضانيٍّ يوٍم قيلولة حيث املنزل إىل وجريًا ساعة، أو ساعة نصف وأقصاها بالوخم، يَحفل
وشعرها ر، وتُحمِّ تقيل الصباح منذ املطبخ يف الزوجة بينما اإلفطار، قبيل ما إىل تمتد حارٍّ
وتُهدِّد األوالد يف تَرصخ عصبي ومزاجها والحياة، املوت معركة تخوض وكأنها منكوش
السلطان وتنابلة والطعام الطبيخ وتلعن هللا، لخلق هللا بالَد وتميش املنزل سترتك بأنها

املدفع. انتظار يف الكهف أهل نومة النائمني األرسة) (بقية
والتليفزيونية اإلذاعية رمضان فنطزية تكون اإلفطار مدفع يَرضب أن قبل وحتى
وتُمسك أعرف)، ال أكثر (وربما ُمسلسالت ثماني هناك املختلفة اإلذاعات ففي بدأت؛ قد
عىل قدرته يف عبقري مؤلِّفه أن بُدَّ ال سخًفا سخيفة موضوعات فتجد منها املسلسلة
له وجوَد ال وحتى فيها، ضحَك ال وكوميديا وُمصَطنعة مفتعلة موضوعات السخافة.
«تسايل وكله به، يجيئون أين من أدري ال كالًما يُمثِّلون وأناس القمر، سطح عىل حتى
اإلذاعة عىل وتُحتِّم تماًما ِمنَّا أيٍّ بعقل تذهب ساعات بضع أو جوع ساعة وكأنها صيام»،
الذي العقيل الفراغ من بمزيد الجوع أحدثه الذي العقيل الفراغ يمأل أن والتليفزيون

والفوازير. املسلسالت تُحدثه
أو اإلذاعة تقدم أن أفهم أنا الفوازير، اسمها التي الفذَّة امُلعِضالت تلك أروع وما
املستمع تعرِّف أو ثقافية، معلومات الذاكرة إىل وتستدعي العقل ط تنشِّ فوازير التليفزيون
تنتقص وإنما معلومة تضيف ال أنها حدِّ إىل بالفوازير العبقرية تصل أن ولكن بمعلومات،

ا. حقٍّ املدهش اليشء هو فهذا معلوماتك، من
اإلذاعات يف رمضان برامج لكل أستمع أن مرة ذات قررت أنني درجة إىل أصل وأن
مرص نجوم من ناس الضيوف، إىل استمعُت واحدة، مرة أجهزة عدة وعىل املختلفة
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ساعات ست يُقال. أن ُممكن كالم أفرغ ليقولوا اإلذاعة تُحُرضهم وعلمائها، وساساتها
الكرايس لعبة معهم ليلعبوا كبار ناس فيها يُستقدم املحطات، مختلف من إرسال
«نسمع» الذين الربامج مقدمي إال يُضحك ال سمًجا، هزاًرا معهم و«يهزروا» املوسيقية

يَستوعب. أن قادر غري املرصي املستمع عقل وكأن ضحكهم،
الربامج انتهاء وإىل مساءً الخامسة الساعة من فعًال التلفزيون إىل تجلس أن أُراهنك
بيشء تخرج أن أراهنك قناة، كل يف إرسال) ونصف ساعات (تسع والنصف الثانية يف
أن يدعوك يشء كل التحرُّك، يف يفكر أو يعمل عقلك يجعل األقل عىل أو ا، حقٍّ يهزُّك
الربامج؛ يتابع كي وعي لُعرش إال يحتاج ال عليه كاملغمى تستلقي وأن مخك، تسطِّح
يضعون دائًما ولكنهم تسلية، برامج العالم تليفزيونات كل ويف «تسلية»، برامج فكلها
منذ ذهبُت لقد ا. حقٍّ مسلٍّ بغالف واملعلومات الثقافة فيُغلِّفون ، امُلتسيلِّ فائدة أعينهم أمام
ألنَّ الفندق أغادر أن أستطع فلم هذا ومع هامة، أعمال لديَّ وكانت لندن، إىل أقل أو شهر
وآفاًقا ومعلومات، معلومات حراًكا، معها أملك ال بطريقة مقعدي إىل شدَّني التليفزيون
تُريك التاريخ، تُعلِّمك جالس، وأنت كله العالم تُريك التليفزيون كامريا لك تفتحها واسعة
حقيقة العالم رة، مصوَّ مذهلة حقائق وإنما ندرسه، ُكنَّا كما ا جافٍّ علًما ليست الجغرافيا،
التعليم مشاكل وبالذات هناك، الحياة تفاصيل أدق تتناول خطرية واملناقشات يديك، بني
من يومني بعد إنني بحيث وعلماء؛ وأساتذة وطلبة وأمهات آباء فيها يشرتك والرتبية،
إنجلرتا يف الحياة عن كتاب من أكثر قرأت وكأني أحسسُت الربيطاني التليفزيون مشاهدة
والتليفزيون، اإلذاعة عىل يقع كله اللوم أن هذا معنى وليس أجمع. العالم يف والحياة
الدينية فالصفحات واملواطن؛ الصائم عقل تبطيط عملية يف تشرتك أيًضا صحافتنا إن
رمضان الواقع هو كما وليس املسلمون، يصومه رمضان أول وكأنه رمضان عن تتحدث
باألمس كانوا كأنهم أو الجهلة من مجموعة القراء وكأن رمضان عن تتحدَّث ،١٤٠٥ رقم
له مسلم شعب أننا تنىس ومجالتنا جرائدنا يف الدينية الصفحات إن األصنام. يعبدون فقط
األمي املرصي والفالح ينفعه. وما يرضه ما معرفة ويف التعبد ويف اإلسالم يف عريق تاريخ
أكثر بالتأكيد وهو وكيانه، تكوينه من يتجزأ ال جزءًا الدين أصبح الذي ببساطِة هللا يعبد
ينصبون من بعض من — الحسنة والنوايا بالتلقائية تُقاس التقوى كانت إذا — تقوى
به وما يقولون ما إال العبادة يف يصح ال بحيث املتديِّنني وعىل الدين عىل أوصياء أنفسهم

يشريون.
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عن االمتناع وراء الكامنة العليا القيم عن الصفحات تلك تتحدَّث أن مفروًضا كان
طقوس ترشيع يف الحكمة لنا وترشح العبادة شهر تَنتِهز أن مفروًضا كان الجسدية، املتع
تتحدث أن ولكن تصوم، و«كيف» تُصيل «كيف» عن تتحدَّث أن ال مفروًضا كان العبادة،
والهلَوسة والتليفزيون اإلذاعة يف الفنطزية بني ما ولكن تصيل، و«ملاذا» تصوم «ملاذا» عن
بَِرًما إلينا يَنظر الشهر ويبقى الكريم، لرمضان الكيل املعنى يضيع الدينية، الصحافة يف
الحديد ولوي الصخر شق عىل القاِدرين املسلمني والنساء الرجال من جموع عليائه. من
اإلنسان عمر من ويضيع و«تسلية»، ورشاب طعام يف وليلها ع، مروِّ كسل يف يومها تقيض
املرصيني عىل ويضيع األنفس، وبشق فريضة، «أدى» وإنما عبادة، فيه يكسب لم شهر
مساعدات من املاليني ماليني من الحقيقة يف وافر وكم استهلكوه، الطعام من وافر كم
املجتهد، حجة الصيام أن مع الصيام، بحجة وأُضيعت أُهملت فقري محتاج لشعب اإلنتاج
وُخلقية دينية جريمة صائم أنه بحجة عمله املواطن يهمل وأن ذاته، حد يف عبادة والعمل

أيًضا. ودنيوية
الشهور يف فهي رمضان، يف الناس لتكاسل عمليٍّا حالٍّ وجدت قد السعودية واململكة
مصالح تُقىض بحيث الليل؛ ساعات إىل العمل تُحول الصيف، يف رمضان فيها يأتي التي
وأن العمل، عن ُمقنَّع» «إرضاب شهر الكريم الشهر يكون ال وبحيث تتعطل، وال املسلمني

أيًضا. وإنتاج عبادة شهر يكون
طعامي جشع شهر إىل رمضان تحويل من حياتنا ويف أنفسنا يف نُحدثه ما إن
بدأت التي والفوازير خطري، جد أمر والعمل العبادة عدا ما يشء وكل وتسلية وفنطزية
بدأت التي واملسلسالت الغبية، امَلحشورة امُلقتحمة الفوازير عرشات أصبحت زكيَّة خجولة
التخمة، إىل املرصيون ل وتحوَّ ومحطة. قناة كل يف وباءً أصبحت العام الربنامج يف بواحدة
كروشنا تُمأل الباهظة، وفوائده وبالدين الخارج، يف العاملني من تأتي التي فبالقروش
والهزل النوم يف اإلفراط من علينا يُغمى ويكاد ونتثاءب ونتكاَسل ونرتهل أجسادنا وتنتفخ
بشكل. صعب الصيام ا أمَّ ونقول: نتمطى ثُمَّ الكريم، الشهر إىل بصلة يمتُّ ال ما وكل

رمضان؟! وأي الناس، أيها صيام أي
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…زعالنون األثرياء

رسقة فرصة «انتهزت» أنها باعتبار املرصية الصحافة عىل ساخطون املرصيون األثرياء
وحيازتها، أرضالدولة عىل واالعتداء فاسد، بلحٍم املرصي الشعب وتسميم جنيه مليون ١٨
مليون مائة بمعدَّل األثرياء لزوم حسابها عىل باملاليني املرصية البنوك من ُسَلف وأخذ
رأس خوَّفت قد «الحملة» بهذه ألنها املرصية الصحافة عىل ساخطون العام. يف جنيه
ون يكفُّ املرصيني املغرتبني وجعلت السائلة، والعملة الرصف عن يده يَقِبض وجعلتْه املال
املرصية البنوك يف الثقة وزعزعت الدوالر أسعار ورفعت الخارج، من النقود تحويل عن
وحرامي لص — مؤاخذة ال — منهم ُكالٍّ وكأن الناس أمام يبدون وجعلتْهم االستثمارية

كذلك. ليس األمر أن حني يف آخر، توفيق أو رشاد وكأنه وسفاح،
سخطهم. يف حق لهم املرصيون ا ِجدٍّ واألثرياء

الخطأ. الجهة عىل يَسخطون ولكنهم
النيابة من إلدانة ثُمَّ تحقيق ألخبار ثُمَّ التهام ناقلة سوى املرصية الصحافة تكن فلم
ومحسن الكفراوي مثل براءتهم ثبتَت من قضية يف فَعلت وهكذا القضاء، من ثُمَّ أوًَّال

التونيس.
أن هو األول واجبها أن باعتبار قرائها تجاه واجبها سوى تؤدِّ لم إذن هنا الصحافة
واملال الذمة جرائم أخبار رأسها وعىل الجرائم أخبار ومنها باألخبار، القارئ بتزويد تقوم

العام.
هو فالقانون القانون؛ عىل أوًَّال يسخطوا أن يجب ولكنهم سخطهم، يف حق عىل هم
فمن اللدود، عدوَّهم هما العادل والقضاء الصحافة وليس وغريهما، ورشاد توفيق عدو
خارجني باعتبارهم العداء والقضاء القانون يُناصب أنه بُدَّ ال فعلوا ما ارتكاب عىل يجرؤ

أمثالهم. رقاب عىل ُمسلًَّطا وسيًفا وسطوتهم نفوذهم مجال عن
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املؤسسات تبادر أن واجبًا كان فقد أنفسهم؛ عىل ثانيًة ينصب أن يجب وسخطهم
أن املستوردين، واتحاد واتحاداتها التجارية الُغَرف ومنها الناس، هؤالء يتبعها التي
القانون، عىل الخارجني ضد القانون مع يقفوا وأن حَدث، الذي هذا وبشدة يستنكروا
غشاش مصدِّر أو ُمستوِرد كل أن يَعني ال ذاك أو الفردي الحادث هذا أن يُؤكِّدوا وأن
أُناٌس والتجارة والتصدير االسترياد أمر عىل القائمني معظم وإنما ل، ُمتطفِّ أو نصاب أو
فيها الفئات كل وأن وربحهم، عملهم يف ككلٍّ الشعب ومصلحة وضمائرهم هللا يُراعون
مخطئون األطباء كل أن زلَّ كاتبًا أو أخطأ طبيبًا أن معنى ليس وأن الحسن، وفيها السيئ
الكتاب اتحاد أو األطباء نقابة معها تتضامن أن بُدَّ ال بطريقة يزلُّون الُكتَّاب كل وأن
ترضُّ مظلوًما» أو ظامًلا أخاك «انرص يف القبلية الطريقة هذه إنَّ املخطئ. بجوار للوقوف
اإلسكان مشاريع من كبري بقدر تقوم ورشيفة وطنية مرصية برأسمالية ترض ما أول
يُراعون الذين الرشفاء الرأسماليني آالف هناك الزراعي، والتصنيع والتجارة والتصنيع
الجنيهات من واآلالف املئات أصحاب من اآلالف مئات ووراءَهم واملواطنني، الوطن حق
األهيل البنك من استثمارهم شهادات يَسحبوا ولم عثمان رشاد حكاية تُزِعجهم لم الذين
بلدهم مرصهي أن ون يُحسُّ ألنهم الخارج؛ إىل نقودهم هرَّبوا مرصوال بنك يف ودائعهم وال
حقهم أن يَعتربون الذين أولئك ا أمَّ ملشاكلهم، حل هو مشاكلها وحلُّ نقودهم ونقودها
الفاسد باللحم يملئونها أفواه إال هي ما مرص وأن األصل، هو الباطل الفاحش الربح من
الجريمة هي فهذه الصحافة، ونرشت القضاء وحقق الناس تكلم وإذا الفاسد، والجبن
جبينهم. يف ُسبَّة هم بل الوطنيني، أغنيائنا من ليسوا وبالتايل ِمنَّا، ليسوا فهؤالء الكربى،
أزال وال الجرائم، هذه تستنكر األغنياء هؤالء تضمُّ هيئة أيَّة من واحًدا بيانًا انتظرت ولقد

األبد. إىل أنتظر أظل أن أخافه ما وأخَوُف أنتظر، اآلن إىل
بغشاش؛ أو بمهرِّب أو بحرامي أُمسك إذا الذعر يُصيبكم ال الوطنيون، األثرياء أيها يا
عىل أن بُدَّ ال منكم يخف ومن لبلدكم، اإلنجازات أعظم تُْسُدون رشفاء معظمكم يف فأنتم
بالدنا، معنا ويبني بالَحالل وليمِض نفسه، ولرُياجع َجيًِّدا، ْصها فليتفحَّ «بطحة»، رأسه

… يَرسقنا ال فقط نا، يغشُّ ال فقط يشاء، ما وبنا ِمنَّا يَربح أن استعداد عىل ونحن
ونكصوا، خافوا الذين املرشوعات، أوقفوا الذين وهرَّبوا، هربوا الذين املذعورون ا أمَّ
وينكصون سيخافون كانوا فهم منهم؛ الفقراء أيها يهمكم وال األثرياء أيها يُهمكم فال
واألوتوبيسات، القطارات ايل نشَّ مثل القطار، من يَقِفُزون حتى أو قادمة محطة أي يف

القافلة. جيوب قروش من قدر أكرب ينشلوا أن ولكن القافلة، تسري أن ليس فهدفهم
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أن ا وإمَّ والجريمة، والرسقة للغش الصحافة ق تُصفِّ أن ا إمَّ ملهزلة، ا حقٍّ إنها وهللا
يَرسقنا أن تماًما الطبيعي وكأن نقدية، لهزة وسببًا االقتصادية للحياة إفساد عامل تصبح
والرضاء. السعادة ابتسامة وجوِهنا وعىل السم ونزدرد الرسقة ونبتلع منا، ويُسمِّ البعض

ساخط وأنا (1)

نرضب دائًما أننا تماًما، آخر لسبب ولكن املرصية، صحافتنا عىل فساِخط شخصيٍّا أنا ا أمَّ
عقل. يُصدِّقها يكاد ال التي الغريبة الواقعة تلك يف املثل بها نَرضب ال فلماذا بأمريكا، املثل
فاسدٌة، لحوٌم بلده داخل وتُصنع فاسدًة، لحوًما يأُكل عام من ألكثر يظلُّ شعب
ونشاط همة بكل يتصورها، العقل يكاد ال ا ِجدٍّ غريبة وأشياء فاسدٌة، ُجبٌن له وتُستورد
من يحدث؛ الذي هذا ل أتأمَّ جلسُت باألمس ولكني والتحقيقات. الوقائع صحفنا تَنُرش
وقوانني العاملية، الصحة هيئة قوانني إنَّ الفاسدة؟ واألطعمة اللحوم هذه تأتي كانت أين
والقسوة، الرصامة شديد صحيٍّا مسلًكا بالذات األطعمة تجاه تسلك العالم يف دولة كل
امُلقدَّرة تها مدَّ انتهت أطعمة لديه تُضبَط أو عنه يُعرف جملة تاجر أو بائع أي وتُعاقب

املؤبد. السجن إىل عندنا حدثت التي مثل حاالت يف يصل قد بعقاب
أنها القاطع التحلييل بالدليل ثبت بل أيًضا، مرص يف تَفسد لم األطعمة وهذه
للحيوان حتى أو للبرش طعاًما تصلح وال فاِسدة وهي اإلسكندرية ميناء إىل تصل كانت
أين من هو: السؤال إذن الفاسد)، الجبن أو الفاسد اللحم من يمرض أيًضا (فالحيوان

اللحوم؟ هذه تأتي كانت
الحكومة أن تماًما أعرف ولكن اليونان، ِمن تأتي كانت السفن بعض أن مرة قرأت
لو حتى فاسدة أطعمة بتجارة تسمح أن يُمكن ال وأنها هذا، يف الدقة شديدة اليونانية

للتصدير. كانت
لحومها، سمعة عىل حريصة الربازيل أن أعلم ولكني الربازيل، من أنها مرًة قرأت
البولوبيف علب من أعَدَمت أنها مرة قرأت إني بحيث قصوى؛ درجة إىل منها، املعلب حتى
الحتوائه أبًدا وليس طعِمه يف الصحية سلطاتها شك ملجرد الجنيهات من ماليني قيمته ما
كانوا الذين «األعداء» أو الوسطاء أو التجار هم ومن وكيف أين من «الساملونيال». عىل
الجشع أعماه مارق مرصي طريق عن املرصي الشعب إىل فاسدة لحوم تسويق يتولون

جلدته؟ وبني لشعبه لتسميمه ثمنًا حراًما ماًال يكسب أن لنفسه يُحلَّ أن درجة إىل
السؤال. هو هذا
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عليه. ستُجيب صحافتنا أن أتصور كنُت ما وهذا
طعاًما األمر يكن لم — املثل بها نرضب أن دائًما لنا يحلو التي — أمريكا ففي
األبيض، بيته يف نيكسون أحاديث من يصحُّ ال لحديث تسجيل مجرد كان ولكنه فاسًدا،
يَحفرون ظلوا تمر، القشة هذه يرتكوا لم — هناك والصحفيُّون — هناك الصحافة ولكن

الحكم. من وأخرجوه نفسه بالرئيس خرجوا حتى وراءها
ليس صحافتنا يف يُحرِّك ال — الجنيهات من املاليني بمئات سمٌّ — كهذا وموضوع
التي الجهنمية الخطط وكشف الحقيقة عن البحث غريزة وإنما املتاعب عن البحث غريزة

لبالدنا. السموم هذه لجلب ومرصية أجنبية جهات استعملتها
بأذون واكتَفينا النكراء، الجريمة هذه خيوط لتتبُّع الصحفية الحاسة تتحرَّك لم كيف
بحيث والجبن الدجاج تغليف يُعاد كان وكيف أين ثُمَّ رة، مزوَّ تكون ربما التي االسترياد

الصالحية. انتهاء تاريخ الغالف من يُمحى
وزارة أقول وال الصحافة، فيها تلعب أن املمكن من كان مواضيع هذه أليَست
وأين الشعب)، ألمن مباحث أيًضا تكون أن يجب (التي الدولة أمن بمباحث الداخلية

خرب؟! عىل للحصول «املتاعب» عن البحث صحافة
وشاحنة ناقلة السفن فيه تَعيث وطوله، األبيضاملتوسط بعرضالبحر الخرب وأمامها

املرصي. للشعب الزعاف السم وحاملة

دوالًرا؟ وعرشين بخمسة أفعل ماذا (2)

بمبلغ باسمي شيًكا يل أرسل فقد عظمى؛ حرية يف عربي بلد من قارئ صديق أوقعني
ووطننا لشعبنا باإلخالص يفيض خطابًا الشيك رفق وأرسل دوالًرا، وعرشين خمسة
سواء تنقصنا ال الشهامة وألن االقتصادية، األزمة أنباء مسامعه إىل ترامت فقد وبالدنا؛
أن ووجد نفسه وبني بينه حسبَها فقد مقيمني، أم عائدين الخارج، يف أو الداخل يف ُكنَّا
بخمسة منهم كل تربَّع لو مرصي، مليون ٢ عن يقلُّ ال بالخارج املرصيني العاملني عدد
جزئي لحل تُرصد أن ممكن دوالر مليون خمسني الناتج لكان السنة يف دوالًرا وعرشين
أن كيف يل يرشح راح شديدين وبساطة وبرباءة العمالة، أو التصنيع أو اإلسكان ملشكلة
ألقل حتى فهي الخارج، يف عامل أي عىل عبء أي تُشكِّل ال دوالًرا والعرشين الخمسة
الخارج يف العامل بها يتربع يوًما ٣٦٥ كل يوم نصف يوم، نصف أجر تشكِّل أجًرا العمال
يعود حني بحيث نفسه هو أجله من وإنما وحدها، األم بلده أجل من وليس األم، لبلده
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معقوًال ومسكنًا عربته، فيه يقود معقوًال طريًقا يجد املدَّخرة بنقوده أو الفارهة بعربته
العربات. تدهمه أن دون أرصفتها عىل يسري معقولة وشوارع إيجاره، أو ثمنه يدفع

وهم مرصيون، فهم ذلك ومع ملرص، رضائب يَدفعون ال بالخارج يعملون الذين إن
حصوة عينهم يف يضعون أال العربات، وتكدُّس األسعار وارتفاع الغالء لنا يُسبِّبون الذين
وعرشين خمسة فيه، القابعني أجل من وليس أجلهم ومن لبلدهم، ويَدفعون خجل أو ملح

يوًما. وستني وخمسة ثالثمائة من يوم أجر دوالر، مائة حتى أو خمسني أو
الصديق، أيها وَصلني قد والشيك شيكه، يُرسل أن القارئ للصديق الدافع كان ذلك
جرائدنا يف قومية حملة أشن أن أملك ولسُت أُرسله، ومَلن به أفعل ماذا أعرف ال ولآلن
مرص أبناء يُساهم أن أجل من حملة ألشن معارضة صحف من فيها بما كلها القومية

املغرتبة. مرص بناء يف املغرتبون
جوابًا؟! أحد عند أجد هل
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النفس يف مغور حقيقي عميق يشء والقارئ الكاتب بني العالقة أن أتصور أكن لم
أو البُنوَّة أو األخوَّة اإلنسان، حياة يف الكربى العالقات مثل مثلها عالقة باتها، تشعُّ بكل
وأني أوحشني القراء لقاءَ إن وأقول التقليدية الكلمات هذه أكتب أن أريد ال الصداقة،
السيل هذا أفرسِّ فماذا كذلك، األمر يكن لم إذا أتساءل: أن أريد ولكني أوحشتهم، قد بُدَّ ال
امتناع أو منع هو هل أكتب؟ ال وملاذا أنا؟ أين يَستفِرس: املايض العام طول عيلَّ املنهمر
من وليس وبراءة، حقيقي بصدق تُقال أسئلة خري. املانع لعل أو تكاسل، أو مرض أو
حدث ماذا تُرى رأيس، يف األسئلة تزدحم كانت اآلخر أنا فعًال، االطمئنان إال هدف ورائها
يَستغيث؟ أرَسل الذي الصديق لهذا جرى ماذا بالكثريين؟ يَرِبطني كان الذي الخيط لهذا
ألصحاب جرى ماذا باالنتحار؟ هدَّد الذي وذلك كاملة؟ املسئولية لني حمَّ الذي ولآلخر
تَرتُك ال التي الناقدة واألقالم به يل طاقة ال بما عني تُشجِّ كانت التي الَودودة الكلمات

عليها؟ وعلَّقت أحَصتْها إال كبرية أو صغرية
منفيٍّا قضيتُها األعوام عرشات — بحقٍّ — أنها إيلَّ يُخيَّل ولكن عام، بعض أو عام
صحوُت وكم تألَّمُت، كم عام وبعض عام القدر، وسخرية صنع من خاصًة سيبرييا، يف
الكتابة إنَّ مني؟! مسئوليتي وأين مسئوليتي من أنا أين أتساءل: كثرية لياٍل يف مفزوًعا
تلهيًة أو تسليًة آخذها أن أبًدا يُمكن ال الخطورة، غاية يف عمٌل أقول: وأني أنا كما عندي،
أن بُدَّ وال ورصامًة، ومتعًة جديًة صورها أكثر يف الحياة هي إنها حياة، عن بديًال أو
وبينه كاتبًا، كان إذا يكتب أن وبني اإلنسان بني يَحول الذي هو ا، ِجدٍّ وقويٍّا قويٍّا، شديًدا
عىل وسطوًرا وأحرًفا معانَي ليَست حتى عندي الكتابة إن قارئًا. كان إذا يقرأ أن وبني
تعبري الكتابة حروف، هيئة عىل منغمشة شفرة عرب عقل إىل عقٍل من تَنتِقل معاني ورق،
إىل األصابع حركة عرب ينتقل وماديٍّا مخ، يف يحدث حقيقي بيولوجي كهربي كيماوي
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الربنامج أُدير إذا بحيث اإللكرتوني؛ للعقل تُوَضع التي كالربامج «برنامًجا» ليضع الورق
تفاُعًال فيها أحدث اآلخرين أمخاخ أو اآلخر املخُّ واستقبََله قراءة هيئة عىل أخرى مرًة
مؤثًرا، جسده، حركة وحتى وعواطفه امُلستقِبل القارئ تفكري يف ًا وُمغريِّ مؤثًرا، كيماويٍّا
«جينيات» تَنقله وحتى العمر، طوال يستمر وقد ليوٍم، يكون وقد للحظة، أثره يكون قد

واألحفاد. األبناء إىل أحيان يف الوراثة
التفكري عن حتى أتوقَّف كدُت فعًال ألني سبب ألف هناك يكون قد إذن، حسٌن
وقد املرض، مبعثها كان ولو أنفية»، «رغم أسباب كلها أنها املؤكَّد ولكن املدة، هذه طوال
وكأنه وهلة ألول يبدو قد يشءٍ عن ألتحدَّث املساحة هذه كل أُعطي أن البعض يَستنِكر
الغريبة العالقة تلك يف أنه علَّمتني الحياة ولكن أنا، ني يخصُّ ما بقدر القارئ يخصُّ ال
ى يَُسمَّ أن يُمكن ما يُوجد ال بالقارئني، والكاتبني بالكاِتبني القارئني عالقة املتشابكة،
ألي يحدث ما ولكن وحدهما، والقراءة الكتابة ليَست حتى بل ذاك، أو هذا يخصُّ بيشءٍ
مثلما بالضبط املواطنني جميع يُهمُّ أمر بالرضورة هو ا خاصٍّ أمًرا فعًال ويكون مواطن

للمواطنني. أو كله للوطن يحدث يشء أي الواحد الفرد املواطن يهم
امُلشرتك والرباط عاتية، واألمواج هائج، ُمصطِخب والبحر واحد، هائل قارب يف نحن

عنه. لنا محيص وال جميًعا نا يهمُّ أمٌر بيننا الحميمة والعالقة الواحد واملصري
«داللة» عن فيه يَتساءل عوف أبو الرحمن عبد الشاب للناقد مقاًال قرأُت ولقد
هزَّني والحقيقة بالكالم، عنه التعبري الصعب من شيئًا الصمت بهذا أقول وهل صمتي،
وقفت ألني دائًما العلني للنقاش مادة أصبحت انقطاعي مشكلة ألن فقط ليس التساؤل،
أن صحيح وهل أحيانًا، بصمِته اإلنسان يتكلم هل … حقيقة املطروحة: القضية عند

كالم؟ أي من أبلغ أحيان يف الصمت
رأيي يف يوجد ال أبًدا، جوابًا، أمامي ليتجسد التو يف يطفو به أؤمن ما وجدُت وأيًضا
دائًما هو وإنما شيئًا، يقول ال وأبًدا الصمت، هو فالصمت بَليغ؛ غري وصمت بليغ صمت
إدارة مجلس يف لعضو يُغتفر بالصمت العجز عن التعبري كان وإذا العجز، عن يُعربِّ وأبًدا
فهو أمن، مجلس أو عمومية جمعية يف التصويت عن االمتناع أو موضوع عرض ساعة
باسمهم، ثًا متحدِّ أو عنهم نائبًا أو كاتبًا املواطنون به اعرتف ملواطن يُغتَفر أن يُمكن ال
فالرأي قضية؛ أيِّ ويف لحظة كل يف رأيه عن يعرب أن — إنسان أي — اإلنسان واجب من
رأي، بال إنسان هو املوت لك، أو يل وجود ال بغريه وأنت، أنا هو الرأي كالم، مجرد ليس
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عن سبب بال أو بسبب اإلنسان يعجز أن واملرض رأي، إبداء من إنسانًا تمنع أن والقتل
برأيه. اإلدالء

يف براءته كانت سواء أبلغ، دائًما فالكالم بليًغا، كان ما عمره الصمت ألن وهكذا
يحتمي إنسان عن الحجاب كشف يف أو الحقيقة أنه اإلنسان يعتقد ما أو الحقيقة قول
أو نفسه عن فيها يدافع معركة خوض عن ُزهًدا أو للسالمة إيثاًرا أو خوًفا بالصمت
يتصدَّى من وكل والسياسيِّني والفنانني الُكتاب أن صحيح نظره. وجهة ويؤكد يوضح
عن ويُمنعون رأيهم يُصادر ما كثريًا الثالث عاَلمنا يف ومشاكلها العامة الحياة ملواجهة
أو للحكومة ملًكا الثالث عاملنا من ٪٩٩ هي الرأي قول وسائل أن باعتبار منًعا، إبدائه
استنكاره عن تعبريًا السكوت إىل يركن أن إلنسان يمكن ال أيًضا هنا ولكن حاكم. لحزب
فالن يحتجَّ أن أبًدا ه يُهمُّ وال باًال يُلقي ال الجلد غليظ عالم يف نحيا فنحن واستيائه؛
معه السبب هم من عىل بالالئحة وينحون سكوته الناس ليستنكر يسكت أن أو بصمِته
التاريخ من حقبة يف — ثالث عالم يف أو أول عالم يف سواء — نحيا نحن السكوت. هذا يف
لريغم نفسها األرض حتى أو خشب أو حديد من بمقرعة فيها اإلنسان يُمسك أن بُدَّ ال
أن وتُدرك ت وتتلفَّ لتُنِصَت الرءوس بعض قرع من بُدَّ ال أحيانًا بل سماعه، عىل اآلذان

الخروج. ويف الوجود يف بحقها مطالبًة تزأر حقيقة وثمة برأيه، يختنق إنسانًا ثمة
يقلب ال فالزمن مليٍّا؛ الصفحة لنتأمل أو الزمن، قلبها وقد إذن الصفحة لنقلب
نعيش نحن إنما سنني، من علينا يمرُّ ما بعدد نعيش ال الحقيقة يف ونحن صفحاته،
يف هي التي حياتنا لصفحة الحقيقة من ُقربًا واألكثر واألدق األعمق استيعابنا بمقدار
عمًقا، فيها نغوُص ما بمقدار األحقاب علينا وتتواىل ونَنُضج نكرب واحدة، صفحة الواقع
عاًما ليس أنه حني يف مىض، عاًما سنتي كل ي ونَُسمِّ بسنتي، سنتي الزمن يف نغرق نحن
ونحن لألشياء، األزيل القانون وبني بيننا تفصل مسافة «مسافة»، ولكنه زمنًا أبًدا وليس

… القانون هذا من اقرتابًا نقطعها
إذا أننا الحقيقة إذ تغيري؛ مجرَّد األمر وليكن مسافة، ها ولنسمِّ زمنًا، ه ولنسمِّ …
أبًدا هو ليس اليوم عاَلمنا أن لوجدنا وبعمق، ُقرب من الواحدة حياتنا صفحة تأملنا
الذرة أعماق دخل الذي العالم حتى أو الثانية العاملية الحرب مثًال فيه قامت الذي العالم

الفضاء. ومركبات الصواريخ عرب الكون قلب إىل املسافات ماليني ينهب واندفع
أو مثًال، ديكارت فلسفة عن يتحدثون يزالون ال الذين هؤالء عىل كثريًا أشفق إني
كما يزال ال الطبقي الرصاع وكأن السائل، يُحلِّلون أو أفالطون، بمحاورات يستشهدون
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نختلف حتى كليًة وطبيعًة ا وكمٍّ نوًعا مختلف مختلف، مختلف عالم إنه ماركس. اكتشفه
القريب. ويف تماًما له تَذهل بشكل فيه االختالف عالمات تَتسارع وسوف وسيختلف،
وعى أن منذ البرشية عليه حصلت الذي املعلومات «كم» إن تقول حقيقة أيام من قرأت
التي املعلومات «كم» يُساوي عام) آالف عرشة عن يقلُّ ال (زمن ١٩٥٢ عام إىل اإلنسان
عليه حصل الذي املعلومات كم وأن ،١٩٥٠ عام إىل ١٩٠٠ عام من اإلنسان عليها حصل
الذي املعلومات كم يُساوي ١٩٧٥ عام إىل ١٩٥٠ عام من الكون وعن نفسه عن اإلنسان
التي املعلومات أن ُمقدِّر وإني ،١٩٥٠ عام حتى التاريخ فجر من اإلنسان عليه حصل
الذي الكم أضعاف عرشة تُساوي ١٩٩٠ عام إىل ١٩٨٠ عام من اإلنسان عليها سيَحصل

.١٩٩٠ عام إىل التاريخ فجر من عليه حصل
حياته من لتُغريِّ وأيًضا اإلنسان نظرة من لتُغريِّ اإلنسان عليها يَحصل واملعلومات
عليه يمرَّ أن األمر اقتَضاه قد العالم كان فإذا ولهذا، وقدراته؛ إرادته ومن مكوِّناته ومن
وعرشات الكهرباء، عرص إىل البخار عرص إىل العضلية القوة عرص من لينتقل األعوام مئات
ثورة من األعوام آالف بعد جاءت قد الفرنسية الثورة كانت وإذا الذرة. عرص إىل لينتقل
إن أقول أن أريد باختصار … بكثري أقل زمنًا أخذت قد االشرتاكية والثورة سبارتاكوس،
من فيها يحدث ما يَتسارع أيًضا والبرشية خصاله، كافة يف يتَسارع حولنا من الكون
ثورة نخوض أننا الظواهر دراسة يف ن للُمتمعِّ ليؤكد يجيء ١٩٨٠ فعام ولهذا تغيري،
ليست ثورة اسًما، نُعطيَها أو ندركها أو نَستَوِعبها أن بعد نَستَِطع لم غريبة، برشية
يُعربِّ وإنما بعينه، أحد ضد موجهة ليست استعمار، أو طبقة أو إمرباطورية ضد موجهة
نُدرك ولكي ذاته، واألوضاع الوجود عىل ليفرض بها ويَنفِجر نفسه عن ١٩٨٠ إنسان بها
متجاوَرين، بلَدين ويف آسيا قلب يف يَحدث ما عىل خاطفة نظرة نُلقي أن إال علينا ما هذا
باإليرانيني ليعود وكأنما إيران يف ر يتفجَّ الذي الرهيب الربكان هذا وأفغانستان، إيران
شعب عىل السوفيتي االتحاد من الوحيش االنقضاض هذا إال يُشبهه ال الغاب، رشيعة إىل

لتحكم. الغاب رشيعة عادت وكأنما أيًضا أفغانستان،
ت تلفَّ حولك، وَمن حولك ما إىل تلفت لبنان، إىل قريبًا أو آسيا إىل بعيًدا نذهب وملاذا
الجميع يُمصِمص أال إليك، الناس أقرب إىل انظر وعالقاتك، وتفكريك وقيمك أنت نفسك إىل
أصابهم أو ُجنِّنوا، أو ُجنُّوا فعًال الناس ت، تغريَّ الناس … باهلل أعوذ ويقولون شفاههم

عقب. عىل رأًسا واملعايري والقيم الحياة قَلَب شيطاني مسٌّ
التغيري قوانني أن األمر يف ما كل تنقلب، لم واملعايري يُجنَّنوا، أو يُجنُّوا لم والناس
األعوام عرشات يستغرق كان الذي البطيء التغريُّ فجعلت وتواتََرت تساَرَعت قد البرشي
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وملموًسا. واضًحا التغريُّ أصبح حتى املتسارعة القوانني ضغَطتْه ويُحسوه، الناس ليَلمسه
سوى وإدراكه ملسه يستطيع ال وربما األبناء، إال يدركه وال لآلباء، يحدث التغري كان زمان
والتعامل به للتَّسليم وتضطر التوِّ يف وتُدركه لجارك أو لك يَحدث التغيري اآلن األحفاد،

إبطاء. بال معه
وهل للناس؟ حدث ماذا بذعر: وتتساءل للسماء برصك تَرفع مذهوًال، حائًرا وهكذا،

مس؟ أصابهم
فإذا أنفسهم، هم إيران يف املخيف العواء يُطلقون املتمرِّدين الطلبة آالف مئات إن
للمكاتب ا» ِجدٍّ «العاقلة واالجتماعات الستار ُمسدلة السوداء الفولجا عربات رغم الكرملني
تَكتيف بذاته هو لبنان، يف الوحيش الرصاص وإطالق املركزية، السكرترييات أو السياسية
وتُطالعنا طالعتنا التي الجريمة الضنى، أعزِّ لقتل بالَعشيق واالستعانة الحمام يف البن
أو اختلس مسئوال أو وزيًرا أن نسمع حني وتبديه أُبديه الذي والتساهل الصحف، بها
املسئولتني الحكومتني إحدى بالضبط حكومة، ترصف به تواجه التساؤل نفسه هو رسق،
التعايُش عىل تُحافظ أن املفروض من التي بجيوشها تنقضُّ حني وأمنه العالم سالم عن
مختالوها. هم العدالة وُحرَّاس حراميها حاميها ليُصِبح عنه وتُدافع وتَحُرسه لمي السِّ

الثالث الدول ت انقضَّ وحني كربى، بشعة جريمة األمر كان فقط سنوات عرش من
الدنيا وقفت املجر، شعب عىل الروسية الدبابات زحفت وحني السويس، فخ يف مرص عىل
وتظلُّ تزمجر نفسها، بالحرب وإنما ببيانات، فقط ليس وتدين، وترفض تُزمجر كلها
الحلفاء أقرب تُرغم وأمريكا االنسحاب، عىل وفرنسا وإنجلرتا إرسائيل ترغم حتى تزمجر
به قامت ما الفح بغضب ويُدينون يُطلقونها الشيوعية ُمعتِنقي من وآالف ومئات إليها،
أوقف حتى يفعل وظلَّ واستنكاًرا، استهجانًا العالم اهتزَّ أيامها األم، الشيوعية الدولة
ألحداث الدنيا انفعال بني الفرق أبعد ما ولكن العدوان، يتكرَّر اليوم واملهزلة. العدوان
الحابل أن وذلك وإيران؛ أفغانستان يف يحدث بما الثمانني دنيا وانفعال واملجر السويس
اللصوص بها يحرس بصفارة أمسك واللص لص، إىل ل تحوَّ والرشطي بالنابل، اختلط قد
تماًما مظلوًما يَستعِطف والظالم ظامًلا، ينقلب كاد واملظلوم األصغر، اللصوص من األكرب

… كاملظلوم أو
… ثورة

املوجودين. مع تتالءَم الوجود قوانني تَُعد فلم
بحياتك أنت تضيق تناُسًال، البرشية وتَنتِحر باملوجودين الدنيا تضيق ومثلما

ذاتك. أحيان يف وتهدم نفسك عىل وتنقلب وتسليماتك ورضوخاتك ومعتقداتك
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كالنا، أو أنا النهاية يف العدو أن وبما أعدائنا، وعىل علينا يقولون الجميع وكأنما
املعبد. فليتهدم أخرى، مرًة وعيلَّ عيلَّ فالنتيجة

ترتفع ارتفاعه ومع يرتفع، البرتول سعر يزداد، الطاقة عىل الطلب تتقدم، البرشية
عن لها محيص ال إذ — تقدمها يف البرشية تَميض ولكي والسلع، الخدمات بقية أسعار
وكل يشء أي سعر ويَرتِفع الطاقة، عىل الطلب يزداد — األمام إىل املستمر الخطو هذا
سوق يف الذهب غال كلَّما الذي الوحيد هو اإلنسان، سعر هو ارتفاًعا األسعار وآخر يشء،
الدوالر ارتفع الدوالر اإلنسان قيمة هبطت وكلما اإلنساني، الدوالر قيمة تهبط الذهب
ولكي تذر، وال تُبقي ال ثورة إليكم كله هذا عىل ا وردٍّ منخفًضا، اإلنسان ليعود الذهب
ثورة عىل ثورة ثُمَّ الثورة، عىل ثورة من بُدَّ فال للمساواة، وتحقيًقا عدًال أكثر الثورة تكون
جنون يف التي وجوده أسعار بني ممزًقا ليُصَلب أخرى، مرًة اإلنسان وليُصلب الثورة،
أن إىل كفرد، ليتمرد كفرد، ليُصَلب تنخفض، هوس يف التي الوجود هذا وحقيقة ترتفع
اجتماعيٍّا َصلبًا ينصلب، ليعود الثورة تنشأ ماليني، تمرد التمرد ويصبح العدد يتكامل

املرة. هذه
التشاؤم عىل باعث األمر و٧٩ و٧٨ ٧٧ مقاييس أقصد القديمة، باملقاييس وهكذا،
الظلمات، أسود عمقه فرط من محيًطا وأن البتة، أمل ال وكأن تبدو املسألة إذ املروع؛

ونغرق. إليه ننزلق نحن املوجات، باسق غضبه فرط ومن
هكذا؟ األمر يكون أن معقول فهل

فكاًكا؟ منها نملك وال أعيننا وأمام بأيدينا تحدث النهاية هي وهل

… ال بالتأكيد
وبالتأكيد أحيانًا أوالء نحن ها بنا، وستميض أمامنا، تميض ذي هي ها الحياة
ليست أبًدا إنها … املؤكَّد الشعور هذا نستقي إذن أين من أحياء، بقينا ما أحياء سنظل
علينا تقيض يدور، ملا النظري والتحليل لألشياء الظاهرية الصورة كانت لو حتى النهاية
أبًدا، كذلك يكون أن يُمِكن ال األمر أن برصيٍّا يقينيٍّا سليقيٍّا إدراًكا نُدِرك ملاذا بالفناء،
كل كانت وإن املؤكَّد فامُلحتَّم واالنفجارات، امُلرتاِكمات وتكاثُف األحداث تسارع رغم وأننا
يف فإنها نظريٍّا؛ أعيننا أمام تَقرتب ما تُمثِّل أنها فيقينًا الساعة، اقرتاب عىل تدلُّ العالمات
بُقرون أننا ذلك الحدوث؛ ُممِكنة غري تماًما لتبدو حتى وتتباَعد تتباعد وأعماقنا صميمنا
وإمكانيات والبرص السمع من بكثري مًدى ألبعد الستشعار الدفينة، العميقة استشعارنا

امُلخلَّدين. كالخاِلدين أو خالدون أننا نُحسُّ الحساب،
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وتزهو السبعني، بمقاييس الثمانني أحداث قسنا إذا تُظِلم الصورة أن السبب أيكون
الناس يدرك أن تماًما املهم من أجل، الثمانني؟ بمقاييس الثمانني أحداث ِقسنا إذا وتنفرج
وقواعد بقوانني اليوم يحدث ما ندرك حني تحدث والكارثة اليوم، بموازين اليوم يحدث ما

األمس.
قبل ما أو النهاية ليس نراه ما أن الناس ولغالب ولك يل تؤكِّد الثمانني ومقاييس
الوجود. تجارب من تجربة أو مرحلة أو تفاعل نهاية ولكنه نهاية، هو حقيقة النهاية،

حاولت وأشكال، مختلفة بأشكال ُوجدت أن منذ توجد، أن البرشية حاولت لقد
اإلنسان وأثبت وأساسية، الزمة رحلة كانت وفعًال لألصلح البقاء أو الغاب بقانون الوجود

الديناصور. وهلك موجوًدا اإلنسان واستمرَّ الديناصور، من للبقاء األصلح أنه
الغاب، رشيعة يقتيض كان فقد للبقاء؛ معوًِّقا لألصلح البقاء قانون أصبح ثُمَّ
االنقضاض، رسيع الحذر، دائم الخيفة، متوجس اآلدمي يَعيش أن تحتِّم الغاب ورشيعة
أن بُدَّ فال الوجود الستمرار ا أمَّ الوجود، إلثبات الَزَمت كانت صفات وهذه الطبع، خنوع
وقانون رشيف، تناُفس إىل ر املدمِّ الرصاع ل يتحوَّ وُرقيٍّا، إنسانيًة أكثر للبقاء أشكال تنشأ
الهادئ املستمر للتفكري وقتًا يُتيح ال الذي الحذر والهلع البانية، القوة إىل الغاشمة القوة
حياة له تكفل واخرتاعات ووسائل طرًقا لنفسه يبتكر أن لإلنسان يُمكن الذي املسالم
فكرة للوجود، األرقى األشكال هذه عن يبحث وهو األوىل الحضارات ومنذ وأخصب، أرقى
مصدر إىل والتطلع نفسها العبادة فكرة حياتها، تُنظِّم قوانني وخلق لجماعة الوجود
سبَقتها، مرحلة وألغت ثارت مرحلة األديان والفرد، الجماعة ذات يف والسالم األمن يُشيع
الوجود هذا عماد يزال ال كان ولكن خالق، وادع تمرد إىل الواقع عىل ر املدمِّ التمرُّد مرحلة
ال وكثرة القوة وسائل كل تحتكر قلَّة … األقوى للقلة البقاء أن دعامة عىل يرتكز أيًضا

للوجود. وسيلة ولحمها دمها إال تملك
… الثورات ونشأت

مرحلتها. نَحيا نزال وال
من كانت ما بعض إال ق تُحقِّ تكن لم ألنها وامتدت طالت رحلة أنها األمر يف ما كل

أخرى. أشياء من لتحرمها األشياء بعض تُحقق وربما أجله،
امُلقلق الوجود فكرة من تماًما تَنتهي أن فيها البرشية تريد نقطة إىل وصلنا وهكذا

األحيان. معظم يف الدموي املتصارع
والدماء. والرضب بالحرب حافلة وسائل هذا لتحقيق ستَسلك كانت لو حتى
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كذلك، أنهم فعًال يدركون بدءوا القوى ُمحتِكري أن إىل راجع الرصاع هذا يف واألمل
كل يمتلكون الذين فعًال ألنهم يشء كل سيفقدون الرصاع ويف ذكاءً، األكثر فعًال وأنهم

يشء.
بالقطع ترضب، لم لآلن فهي األمل؛ بشائر يكون قد إيران ثورة من أمريكا وموقف
املهم ولكن األحمق، التورط من خوًفا األرجح وإنما فقط، اإلنسانية للمبادئ مراعاًة ليس

ترضب. أال األكرب واالحتمال ترضب لم أنها
يقومون أنهم مرة ألول يدركون قادته بدأ ربما اآلخر، هو السوفيتي االتحاد أن ويقينًا
املقدَّسني القادة مصافِّ إىل قطاعاته بعض رفعتْهم الذي ذلك العالم وأن مخجل، بعمل
أن العني رأي يرون اآلن وهم يقرتفون، مما اآلن يشمئز العالم هذا يُخطئون، ال الذين
تَُعد لم الغاشمة والقوة قذرة. أيٍد هذه ويقول: بأيديهم ويمسك ويشمئز يستنكر العالم

العرشين. القرن يف والشعوب األمم إلخضاع تصلح
وبداية الرواية، يف الرشير بدور يقومون أنهم يدركون بدءوا يشء لكل املالكون الكبار

اإلدراك. مجرَّد إلدراك هو والتغيري الرتاجع
املوقف، ج ليتأجَّ وليس الكبار، غري لصالح املوقف ى ليُصفَّ ستأتي فالثمانون ولهذا
األحوال أي ويف التغري، عىل يُرغموا أن البديل إذ أنفسهم؛ تلقاء من الكبار يتغري أن بُدَّ وال

يقولون. كما أكثرها وما القيود، سوى تخرس لن الثائرة فاملاليني الخارسون؛ هم
بمنطق املدمرة النهاية تحلَّ كي ويزيد سيزيد ر التفجُّ كان السبعني بمقياس
أخرى. نهاية توجد ال إذ والحكمة؛ العقل يسود أن بُدَّ ال الثمانني ومقاييس وإحساس،

تقوم، أن سبحانه لها يريد حني إال تقوم لن فالقيامة العالم؛ سكان يا واطمئنوا
تُناَقش. ال اإللهية واإلرادة

تَنتِحر أن اإلنسان ر يتصوَّ أن تماًما الصعب فمن اإلنسانية، اإلرادة بمنطق ولكن
جماعيٍّا. انتحاًرا البرشية

يف حياًة ينتحرون أو مدمرة، حروب يف موتًا اإلنسان يَنتِحر أن بني الخيار كان وإذا
املوت. درجة إىل فيه الحياة تَصُعب عالم

اإلنسان أن له وشكًرا هلل الحمد إذ حياة؛ االنتحار سيختار نفسه املجنون أن فأعتقد
بكثري. شجاعته من أكثر ُجبنه

املوت، عىل الحياة — ل نُفضِّ السنني آالف ظَللنا كما — ل سنُفضِّ فكالعادة، وهكذا،
انتحاًرا. كالهما كان ولو
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فسرتغمنا سنحيا ُدمنا وما سنحيا، فأحياءً تخافون، وال الثمانني، عام يا إذن فأقِبْل
أو بالدم نحلَّ أن أبًدا رضوريٍّا وليس لنهتدي، املهدي ننتظر وال القيود، نحطِّم أن الحياة
من شظايا ذات قنبلة الحي الكائن وال عقل، بغري بديناصورات فلسنا بالتفجر، نسعد
اإلنسان … الكون تفاعالت إليه وصَلت ما وأرهف أرقى نحن … برش نحن … الصلب
أجمل عينيه وحدقات الدنيا، نغمات أعذب صوته الوجود، شاعر وضمائره بجسده حتى

الفراشات. ألوان أزهى من

وفعًال وحركًة حياًة رأيك تقول أن لك آن تعيش، أن لك آن أنا، هو الذي أخي يا وأنت
… معزوفاتك فقط وتُطلق آهاتك وتكبت جراحاتك تُلملم أن لك آن وحرًفا،

الحزن. من أجمل يشء، كل رغم وهللا، فالدنيا،
البقاء. مجرد من أروع والحياة

… الزمن وأيها اإلنسان أيها يدي يف يدك
نحب.
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انقضى قديم وعام حل جديد عام

لها أستطيع ال االكتئاب من بحالة أُصاب السنة، رأس ليلة بالضبط العامني، بني وما
تفسريًا.

من حتى تنبع عميقة، اكتئاب حالة ولكنها عارضة، بسيطة اكتئاب حالة ليست
قمة من أعاني وكأني السنة رأس ليلة وأقيض كيل، وتَشملني أقدامي، أصابع أطراف

عطيل. أو ماكبث مأساة وال مأساة
شيئًا. أفعل أن قرَّرت العام هذا يف

يَسمعوا لم العرب السياح إخواننا قطًعا أسوان، اسمها مكتشفة غري مدينة مرص يف
يزوروها. لم سمعوا قد كانوا إن أو عنها

وحدها. مرص يف وليس قاطبًة إفريقيا يف مدينة أعظم أنها رأيي ويف
ماليني عرب توىل النيل نهر ولكن صحيح، هذا متوحشة، صخرية الطبيعة تجد هناك
فيه الثقوب وعمل بل وتنعيمه، ونحتَه، ش املتوحِّ الصخر هذا استئناس السنني من املاليني

السنني. من اآلالف بمئات مور هنري املعارص املثَّال يخرتعها أن قبل
النوبيون هؤالء طيبون، وأناسها مستأنسة، متوحشة طبيعتها مثالية، مدينة
املرصيِّني أطيب هم والسودان مرص بني كامنة واحة يف يعيشون الذين واألسوانيون
زادوه النيل، اسمه طيب نهر عىل يعيشون ألنهم طيبون سواء، حد عىل والسودانيني
فرط ومن رقة، يذوب أدبه فرط من فأصبح العايل، أسوان وسد أسوان بخزان استئناًسا
النوبي يأخذ لم إذا أنها النوبي املالح عنها قال باطنية دوامات ففيه الغرير؛ يخدع ليونته
منطقة أسوان وكانت أثر. لها يبني ال حتى بأكملها باخرة تبتلع أن تستطيع حذَره
لزيارة دليلنا بأن فوجئت النوبية، «سحايل» لقرية زيارتي ويف القديمة، مرص يف املحاجر
الُكتَّاب من وعالن ولفالن يل يقرأ إنه وقال بشدة، بي ب رحَّ فالن، أني عَرف حني القرية،
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بعيًدا الجبل حضن يف الراقدة القرية هذه يف ُفوجئت أني والحقيقة والعرب، املرصيني
تصلها لم إذ سليمة؛ نوبية بقيَت التي القليلة القرى إحدى اتصال، أو حضارة أي عن
صالة من يتكوَّن بسيط نوبي بيت وهو الرجل، بيَت دخلت حني ولكني العايل، السد مياه
واحدة حجرة من مكون نفسه والبيت «الدوار»، نظام عىل األرائك فيها ت ُرصَّ واسعة
أنها هذا من واألغرب وتلفزيون، إيديال ثالجة عىل تحتوي لدهشتي والحجرة ومطبخ،
الزيارة هذه يف يُرافقنا كان الذي حنا ميالد العظيم املهندس وسألت تلقائيٍّا. الهواء مكيَّفة
عىل املبني السقف إنه يل: فقال بالغرفة، وجدتُه الذي التلقائي الهواء تكييف يف الرس عن
تصنع الُقبة مع الفتحات هذه وأن بحرية، وفتحة ِقبلية فتحة فتحتان، فيه قبة شكل
بهواء دائًما األسفل الجزء ويُغذَّى أعىل إىل الساخن الهواء يتصاعد بحيث دورة للهواء

صخوره. عىل ع املروِّ الشمس انعكاس ومن الجبل قيظ من ف يُخفِّ باردة
الكائن آمون فندق باألصح أو أسوان، عمدة كان أسوان يف صادفتُه ما أعظم ولكن
غرفة، ٣٦ عىل إال يحتوي وال بسيط فندق وهو آمون، جزيرة اسمها مستقلة جزيرة فوق
تتسلل بحيث يَسرتخي أن يريد من العالم، هذا يف البال راحة يريد من أنصح ولكني
يف الكائننَي واملحبة السالم كل رأسه إىل يترسب بحيث واملخاوف، األهوال كل رأسه من
إذا وإنما للعادة، الخارقة أسوان بطبيعة نظره يمتع أن يستطيع ال باملرة وبحيث العالم،
أملانيا من الشمال، أقىص بالد من إليها يفدون األجانب السواح إىل نظره يَزوغ أن أحب
دَعت التي الخالدة أسوان بأشعة أجسامهم وتستمتع ليستمتعوا وفنلندا، وأسكندنافيا
أقىص من الناس، لهؤالء يا األعظم، الخلود ليُصيبه جبلها قمة عىل قربه يَختار أن أغاخان
ونحن غافلون، عنها ونحن بطبيعتها، يستمتعون بالدنا، يف املواقع أعظم اكتشفوا األرض

أنفسنا. نرى ال باملرة وربما نراها، ال عميان عنها
مدير أو أسوان عمدة وهو أسوان، يف اكتشفته اكتشاف أعظم بصدد زلت ال ولكني
شهادة عىل حاصًال أو السياحة مدارس خريج مديًرا ليس إنه ننزل، ُكنَّا حيث آمون، فندق
لنا ز جهَّ وقد الدقهلية، ُمواطني ومن عمدة، ابن مرصي عمدة إنه سويرسا، من الفندقة يف
للعاملني ومعاملته وجهري، واضح صوته الشهرية، العربي الكرم طريقة عىل إقامة أعظم
حتى ببندقية يميش خفري إال يَنُقصه وال العائلة، كبري أو القبيلة رئيس معاملة الفندق يف

منازع. بال العمدة لقب يُمنَح
معه وأناقش الفندق مدير البطوطي فخري األستاذ مع أدردش مسرتخيًا جلست
للجمهورية، رئيًسا فيها ونُعيِّنه آمون» «جمهورية آمون جزيرة من نجعل كي مرشوًعا
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الذي الجمهوري الحرس ويف القومي نشيدها ويف الجمهورية علم شكل يف نفكر وجعلنا
… الجمهورية يف والربط للضبط ص املخصَّ الوحيد العسكري من سيتكون

مفاجأة العمدة لنا أعدَّ حني السنة، رأس ليلة شكٍّ بال أجملها … جميلة ُممتعة أيام
ِنَمر ال صاخبة حفلة إىل الفندق قلب أسواني ومزمار طبل وعىل نوبية وبموسيقى العمر،
املرصيِّني — ونحن املقيمون األجانب هم والراقصات الراقصون وإنما راقصات، وال فيها
الجزيرة يف يعمل من وكل االستقبال وموظفو والطباخون — الفندق يف املقيمني الوحيدين
ارتدى — مالبسه يف ونَُزهي أعزب هو إذ — األنيقة بدلته فوق ارتدى قد وهو الغريبة،
ونودِّع قادم، جديد بعام نحتفل معه، جميًعا ورقصنا ورَقص األناقة، رائعة سوداء عباءة
اللون نوبية والنغمة، القوام عربية القوة، أفريقيا دقات وقع عىل مىض، جديًدا عاًما

واألصالة.
يكن لم االكتئاب إذن السنة، رأس ليلة باالكتئاب أُصاب ال حياتي يف مرة وألول

صفحة. ومجيء صفحة وانقالب الزمان تغري مصدره
الناس. ر وتحجُّ املكان ر وتحجُّ الزمن ر تحجُّ سببه كان االكتئاب

… طيبون وأنتم سنة وكل
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أصبعك! بعقلة ُتغطيه بلد

مضطرٍّا مرة ترانزيت، كُمسافر مطارها يف قهوة قدح مرة هولندا، «عربت» مرة من أكثر
بالسيارة إياها عابًرا مرًة الصباح، يف آخر بلد إىل تُقلُّني التي الطائرة آلخذ ليلة أقيض أن

إنجلرتا. إىل أملانيا من طريقي يف
املادي بالتقدُّم قياسه عىل تعوَّدنا وما بالتقدُّم ى يَُسمَّ ما معالم أجد مرة كل يف وكنُت
والهاي أمسرتدام بني املسافة وقطعُت لندن إىل ذاهبًا كنُت مرة وآخر ومستمرَّة، ُمضطردة
نحن) صنعنا من هي الهاي ومعاَهدات الهاي حكاية وأن الهاج، اسمها أن اتضح (التي
امُلقام األوتوسرتاد أن ذلك ساعة، نصف من أقل يف ما حدٍّ إىل طويلة وهي املسافة، قطعت
فهي ا؛ حقٍّ عمالقة طرق هولندا يف الكربى املدن وبقية أمسرتدام وبني بل البلَدين بني
ن مكوَّ منها طريق كل ولكن فقط، لإلياب وطريق للذهاب طريق أي مزدوجة، ليست
بالزهور ميلء حدائقي فاصل وبينهما لإلياب، حارات وأربع للذهاب حارات أربع من
ساعة، ٢٤ كل حدائق «كوافري» عليها يمر وكأنما قة، املنمَّ ة املخرضَّ القصرية واألشجار
بمصابيح الجانبني من ُمضاءً كان الكربى الطرق هذه معظم إن بل فقط، هذا ليس
مهرجان عرب بسيارتك تطري كأنك لتُحس حتى الوهاج، األصفر الضوء ذات الصوديوم
املقرتبة والقرى املقرتبة املدن أسماء تَحمل التي والالفتات والحدائق واألضواء النظام من
املسطح املسار هذا عن واالنفصال وتلك هذه إىل الخروج طريق عىل الدالة واإلشارات
نفس من مصنوعة أيًضا طرقنا رب (يا الدهشة! يُثري حد إىل (األسفلت) الناعم الراقد
فلماذا بالدهم، يف القليل بالدنا يف الكثري الجريي الحجر ونفس الزلط ونفس األسفلت
طول عىل هي وإنما انخفاض، وال فيها ارتفاع ال الزجاج كلوح منبسطة مستقيمة طرقهم
يَنرشخ أسفلتُها يبدأ إقامتها من شهر من أقل وبعد طرقنا وملاذا السيف، كحدِّ الطريق
أو الزجاج سطح أبًدا تجد وال واالنخفاضات، واالرتفاعات االلتهابات فيه وتظهر ويتآكل
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نفس هناك أو العمل، طريقة أو الخامات يف فارًقا ليس الفارق أيكون هنا، السيف حد
ومن املقاولني ِذَمم استقامة بني الفارق هو وإنما املكن، ونفس الرجال ونفس امُلعدات
عندنا، زمالئهم ذمم وبني والكباري الطرق مصالح رجال من منهم الطرق يتسلَّمون

الفارق؟) هو هذا أيكون
حالة يف ودائًما يَرتفع، فيها الحياة مستوى أجد كنُت هولندا عَربت مرة كل يف أجل،
بل األذواق، ومستوى األزياء ومستوى الجمال ُمستوى يَرتفع الحياة مستوى ومع ارتفاع،

القدم. كرة رأسها وعىل الرياضة مستوى وأخريًا حتى
لفريق امُلتَقن األداء هذا العالم أنحاء كل يف غريي املاليني أذهل كما أذهَلني لقد
أعترب ال أني ومع األرجنتني، وبطولة املاضية قبل القدم كرة بطولتي يف سواء هولندا،
عام إحساس لديه إنسان وأي أنني إال لعبة، أيَّة أو القدم كرة لعبة خرباء من نفيس
مباريات يف فريق أحسن أن أعتقد زلت وال الرديء، من املتَقن اليشء يعرف أن يستطيع
أم األسبق سواء العالم بكأس حقيقًة األجدر هو وكان الهولندي، الفريق كان األرجنتني

… السابق
تماًما يُغطيه يكاد الذي الصغري البلد ذلك رس هو ما تُرى أتساءل: كنت مرة كل يف
الشعب ذي الصغري البلد ذلك العالم، أو أوروبا خريطة فوق ُوضع إذا األصغر أصبعي
أقىص إىل سفنه املايضذهبَت يف الحارض؟ يف ه رسُّ املايضوما يف ه رسُّ ما ه؟ رسُّ ما الصغري،
يستطيعون الدنيا شمال طرف عىل هناك وهم روا وتصوَّ هولندا، عن بُعًدا العالم أمِكنَة
يَحتِكروا كي العالم، من تماًما املضادة الناحية من كإندونيسيا عمالًقا بلًدا يحتلوا أن
هم. يُحدِّدونه الذي بالثمن والعالم ألوروبا ويبيعوها الرشقية والبهارات الفلفل تجارة
بمعدالت يَرتِفعوا أن عنهم إندونيسيا استقالل بعد استطاعوا وكيف هذا، استطاعوا كيف

كيف؟ بكثري، وفرنسا إنجلرتا من أعىل ربما مستًوى يف لتُصِبَح حتى اقتصادهم
شافية. إجابة له أجد وال ببايل يخطر السؤال كان

باألهرام، مكتبي يف وقابََلني عمره من العرشينات أواخر يف شابٌّ يوم ذات جاءني أن إىل
العربية باللغة نفسه يل وقدَّم بالقاهرة، الهولندي الثقايف امُللَحق أنه عىل نفسه يل وقدَّم

املرصية. واللكنة النطق سالمة إىل تكون ما أقرب وبلهجة
أن ذلك عمل؛ زيارة كانت فقد كذلك؛ تكن لم ولكنها مجاَملة، زيارة أنها وحسبُت
ليأخذ القاهرة إىل جاء ولكنه ثقافيٍّا، ُملَحًقا يَعمل لكي أصًال للقاهرة يأِت لم «مارسيل»
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معرفًة ليَزداد القاهرة إىل جاء السطور، هذه كاتب أدب يف االجتماعي» «الخط يف الدكتوراه
عمًال ليعمل وباملرة الكاتب، هذا أعمال من انتقاه الذي وباملوضوع اختاره الذي بالكاتب
بني الحال بطبيعة سيكون عمله دام ما القاهرة يف الثقايف ُملَحَقها ويكون لبلده مفيًدا

البلد. ذلك يف والثقايف األدبي لإلنتاج ومتابعة والُكتَّاب فني املثقَّ
مقبلة أشهر ستة بعد معي يَعقدها اللقاءات من سلسلة مني ليَطلُب إيلَّ مارسيل جاء
والحقيقة رسالته. ملوضوع الرئيسية الخطوط وضع قد يكون أن بعد بحثه فيها ليستكمل
ولكن الرسالة، موضوع أو «مارسيل» يف التفكري من نفيس أمنع أن أستطع لم أودعه وأنا
اللذَين العاَمني لفرتة القاهرة يف ثقافيٍّا ملحًقا مارسيل تعيني وراء كانت التي العقلية يف

«امليدانية». أبحاثه ستَستغِرقهما
الثقافيني. ُملَحقينا تعيني يف نحن طريقنا وبني هذا بني قارنت

بعيد أو قريب من عالقة له ألن ليس ثقافيٍّا الثقايف املستشار أو امللَحق ي نَُسمِّ فنحن
بلده من القاِدمني املبعوثني أو الطلبة عىل باإلرشاف سيقوم ألنه ولكن الثقافة، بحقل

البلد. ذلك يف ليَدُرسوا
املادية املبعوثني مشاكل األحوال حسب د» يُعقِّ «أو يحلُّ بعثات مرشف أنه أي
شاء ما إىل فالن بعثة تُمدُّ وقد فالن بعثة تُنهي قد التي التقارير عنهم ويُرسل والتعليمية،
من يُختار غالبًا فهو فيها؛ املعنيَّ البلد وال منها جاء الذي البلد بثقافة له عالقة ال هللا،
املستشارين أو امُللحقني مثل تماًما والتعليم، الرتبية أو العايل التعليم وزارة رجال بني
لهم عالقة وال االستعالمات مديرية أو مصلحة رجال بني من يُختارون الذين الصحفيِّني

بعيد. أو قريب من بالصحافة
يف ولكنهم فقط، بلده بثقافة ا ُملمٍّ شخًصا يُرسلون ال املتقدِّم، العالم بالد من هم،
معظم ويف بل إليه، الذاهب البلد بثقافة كبريًا إملاًما ا ُملمٍّ شخًصا يرسلون األحوال أغلب
سواء الحقيقية ومكانتهم ُكتَّابه هم من ويعرف البلد لهذا األصلية اللغة يعرف األحيان

العاَلمي. املستوى أو املحيل امُلستوى عىل
ترتيبه يكون أن بُدَّ ال ألنه مرص، يف ثقافيٍّا بالده لتمثيل مثًال «مارسيل» اختري ولقد
دراسات مركز طلبة عىل ربما أو أمسرتدام، بجامعة العربية اللغة طلبة عىل األول جاء قد
لدراسات أو العربية للغة أصبح اآلن العالم جامعات من جامعة كل (ويف األوسط الرشق
أهميًة العربية البالد وضع بتزايُد عام بعد عاًما عليه اإلقبال يتزايد قسم األوسط الرشق

واالقتصادية). واالسرتاتيجية السياسية العالم خريطة يف
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يلجأ أن ُممكن أرخصسكن أو ليَقتنيَها املرسيدس السيارة عن يبحث لكي يأِت ولم
من امُلعفاة السجاد من حصة يف التجارة يف وقته ويُضيع مرتَّبه من مبلغ أقىص ر ليُوفِّ إليه

بكثري. أهم يشء يف وقتُه ليضيع جاء وإنما الجمارك،
هذا. بعد مرات أربع أو ثالث ربما إال مارسيل أقابل لم

إلهي. يا … ولكن
األدب عن معلوماته أن أجد للقائي يأتي مرة كل يف وهو الشاب، هذا روعني كم
بنفس يُذهل، ما تفاصيله دقائق دقائق وعن الحديث، أو القديم تاريخه يف سواء العربي
نفسه ويُعطي وجسده، وقدَميه ساَقيه يَستعِمل الهولندي الفريق به رأيت الذي اإلتقان كم

… منه وأكثر هذا يفعل مارسيل كان يَعقبها، ما ثُمَّ اللعبة ثُمَّ اللعبة لرتقب كلية
كتاب) شبه (أجل كتاب من نسخة يعطيني بمارسيل مقابلة ثالث يف وفوجئُت

ا. حقٍّ مذهل كتاب والكتاب
١٩٤٩ عام يف هاويًا الكتابة بدأت أن منذ كتبتُه ما كل بتاريخ قائمة يحتوي فهو
من ليس عني، ُكتبت مقالة بكل قائمًة يَحوي وأيًضا هذا، يومنا إىل الطب بكلية طالب وأنا
١٩٥٤ عام منذ العربية الصحف جميع يف وإنما فقط، املرصية والكتب واملجالت الجرائد

هذا. يومنا إىل يل كتاب أول صدور عام وهو
نها أضمِّ ولم كتبتُها أني تماًما نسيت قد كنت قصة يل اكتَشَف أنه دقته من بلغ بل
بسبعة أكتوبر حرب قبل ١٩٧٣ عام ُكتبت أنها مع صَدرت، التي مجموعاتي من أيٍّا
عنها، يشء كلَّ تماًما ونسيُت العربية، بالقصة الخاص اآلداب مجلة عدد يف ونُرشت أشهر
وأيًضا كهدية، للقصة «فوتوكوبي» يل أحرض قد وجدتُه فقد نسيتها أني يعرف كان وألنه
أن األمريكية الجامعة مثل كثرية جامعات حاَوَلت التي املخيفة الببلوجرافيا من نسخة

بمفرده. مارسيل جَمَعه ما ربع أو ثلث ربما إال تجمع أن تَستطع ولم بها تقوم
وكتب واملجالت الصحف جميع لرتاجع يَوميٍّا الكتب دار إىل تذهب نفسك ر تصوَّ
وعرشين خمسة منذ أي ،٥٤ عام منذ العربي الوطن أنحاء جميع يف صدرت التي النقد
قد أنه وجدُت إذ عاموًدا؛ عاموًدا وإنما صفحة، صفحة فقط ليس تُراجعها اآلن، إىل عاًما

«املوعد»! أو «الكواكب» مثل مجالت يف عني نُرشت أخبار بعض نها ضمَّ
مخيف. مجتمع إنتاج بُدَّ ال أنه املشكلة ولكن فقط، ُمخيًفا شابٍّا ليس إنه

هولندا. لزيارة الدعوة تلقيت حني تماًما فرحُت ولهذا
مًعا. هولندا فلنر
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البخيالن

والقهوة، الشاي ينقصها ال الُعَمد، كمضايف مضيََفة إىل األهرام يف مكتبي يتحوَّل أحيانًا
أمكن، إن والبيات والعشاء الغداء حقيقية، رشقاوية مضيفة لتُصبح ينقصها كان وإن
تسجيل أو عمل إلنهاء قادًما يكون الضيف أن بمعنى الرتاكم، األعزَّاء ضيويف تعوََّد وقد
إذ وتعاُرفات؛ املناقشات وتبدأ الَقعدة، فتحلو أخريات، أو آخرون أو آخر فيأتي حديث،
سمعية وغري ورقمية ضوئية ذاكرتي أن ذلك بأحٍد؛ أحًدا أُعرِّف أن زمن من كففت قد
سنني معه عشُت إلنسان ربما اسًما، أتذكَّر أن تماًما عيلَّ الصعب من أني بمعنى باملرة،
شارع مشهد أو رأيته شكًال أنىس ال أنا فأبًدا الشكل، ا أمَّ طويل. لعمر صديقي كان أو

… أيًضا ضوئية عندي فالعناوين ولهذا به، مررت جانبيٍّا كان ولو
يف يَشتِبك اإلسالم جماعات من طالب القعدات، هذه يف متناقضات تَحُدث ما وكثريًا
يجب فيما — اسم أي تحت — التدخل حقُّ له أحد ال بأن تماًما مؤمنة طالبة مع نقاش
يعودوا لم هم إذ أنا أقول كما النقاد ا أمَّ تُناقشني. مناقشة، به، تؤمن أو تفعله أن عليها
و«ثالثة القتاد» «خرط مثل نستعملها أن طويًال علَّمونا كالتي هبالء أشياء يستعملون
و«فيات املعدَّل، «داتسون» واآلن «مازدا» بعري البعري»، ظهر قصمت التي و«القشة األثايف»
أي العجلة يف وال الكردان عامود تقسم قشة ال حيث «أودي» وبني بينه والفرق ،«١٣٢

مسمار. دخلها حتى إذا نفسها تلقاء من تُلَحم لس» «تيوب هي وإنما ندامة،
فيها ليس قضية إثارة أو ُمستعص، نقاش يف واالندماج والشباب الناس أحب وأنا
أو قراءة، أي من عندي أهم كله هذا تَُرس. ال التي أحوالنا عىل بكاء أو تعصب عالمات
حقيقًة أحزن أني درجة إىل الناس أحب الكتابة. كمتعة متعة أحيانًا فيه وأجد انفراد،
يتكرم وبعضهم بكلمة، ولو أردَّ أن فيه يستحلفني قارئ صديق من خطاب يصلني حني
أصبحت التي الجملة ومعه الربيد، طابع به وملصوًقا عنوانه، عليه مكتوبًا ظرًفا ويضع
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يشء أجيب، أن أملك وال أمًلا، التمزق هذا كل ورغم الربيد». لساعي الشكر «مع تقليدية
منذ له أكتب لم عربي بلد يف شقيق يل كلمة. كانت لو حتى الرسائل كتابة وبني بيني ما
الناس بعض خطابًا. أرسل وال بالربقية، أو بالتليفون، أخاطبه أن ل أُفضِّ أعوام؛ ثالثة
لألهرام امُلمكن من كان وقد رسائل، إرسال هو جنوني أنا خاصة، مجنونة طبائع لهم
احرتاًما وإنما تقصريًا، ليس يفعل، ال األهرام ولكن سكرترية، يل ويُعني املشكلة يحلَّ أن
من ولكنه األهرام، تقاليد من ليس بالطبع والتقليد بالذات، املجال هذا يف األهرام لتقاليد
سكرترية له يُعيِّنوا أن أرادوا فحني الحكيم؛ توفيق الحبيب ووالدنا أستاذنا وابتكار صنِع
وصديقنا زميلنا عمل فلما باتٍّا، رفًضا األمر هذا ورفض بشدة احتج … سكرتريًا أو
برفض وَعرَف السكرتارية، حكاية عليه عَرضوا أيًضا لألهرام، كاتبًا محفوظ نجيب الكبري
يعني أن املبدئية إرصاراته من واحد اآلخر، هو أرصَّ … الحكيم توفيق وأستاذه أستاذنا
ُعنيت حني ناحيتي من أنكش ظللُت ولقد سكرتري. بال الكبري األستاذ بينما سكرتري، له
وبعد النهاية يف باملرة. آخر يشء وال مبدأ أي املسألة يف أجد فلم هذه املبدئية مسألة يف
ولكنه الحال، بطبيعة املرأة ليس خالد، وحيد سبب له املوضوع أن عرفت هائٍل تقصٍّ
أن اتَّضح ولكن الهزل، محمل عىل أخذتُه ما كثريًا الذي الحكيم توفيق األستاذ بخُل
الباهت، املضلَّع النوع من رصاص بقلم إال يكتب ال مثًال فهو فيها؛ هزَل ال حقيقة املسألة
يُباع أو بيع رصاص قلم أرخص وباختصار به، والكتابة إمساكه يف ا ِجدٍّ امُلتعب الرصاص
ال ضاَع إذا حتى قال: الرصاص بالقلم بالكتابة كه تمسُّ رسِّ عن سألتُه وحني السوق، يف

عليه. أحزن
وهذا سهًوا، تُؤَخذ ما الناِدر يف أو الغالب، يف «تُلَطش» إنها … تَضيع ال عادًة واألقالم
فقط ليس به، يَكتُب الحكيم توفيق األستاذ أرى وأنا عاًما عرش أحد له الذي األصفر القلم
يُمكن ال لدرجة املنَظر ُقبِح من ليَبلُغ إنه بل لطِشه، يف يُفكِّر أن يُمكن ال أحًدا ألنَّ يَضيع ال
منه والتخلُّص السهو عملية من بإفاقته كفيل فُقبحه سهًوا، يأخذه أن ما إلنسان معها
عرشة له أن روا فتصوَّ غريب، قلم وهو جريمة، أو شبهة كان لو كما الكتابة، انتهاء فور
بالورق، باحتكاكه يتأثَّر ال الخفيف الرصاص أن اتَّضح إذ واحدة»؛ «برية عىل أعوام
وراء الكربى األسباب أحد هو هذا وأيًضا وحني، حني كل إال يَتناقص ال فسنُّه ولهذا
باهت لون ألنه توفيق؟ أستاذ يا ملاذا حكمه: له األصفر لونه حتى بل له، الحكيم اختيار
باللطش، أو بالسهو، تُغري التي هي األقالم يف الغامقة األلوان بالذات، األقالم يف ر ُمنفِّ
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يسهو اإلنسان تجعل التي القليلة األلوان أحد فإنه األصفر ا أمَّ واألزرق. واألسود، األحمر،
سهًوا. القلم ويأخذ يسهو، أن عن

محفوظ نجيب فإن املرسحي، البُخيل الحضور يَملك الذي هو الحكيم توفيق كان وإذا
أبًدا يخلع ال فهو بُخل؛ لحظة يف يَكتشفه أن جن أو إنس يَستطيع ال الذي البخيل هو
الحكيم توفيق األستاذ يل قال نفسه. وبني بينه وحتى الستار، وراء حتى التنكُّر مالبس
أجابني أنه أذكر هذه؟ البُخل حكاية نفسه عن ويُشيع يشجع ال ملاذا سألتُه: حني مرًة
ألنه عبيط، بخله أمر يكتم أن يحاول الذي البخيل إن يل قال إذ شديد؛ ذكاء عىل يدل بما
جميًعا عنه الناس يعرف الذي ا أمَّ لبُخله. دائًما منه والنَّيل النتقاده جميًعا الناس سيدفع
يدافع أن ُمضَطر رذيلة من املسألة ل وتتحوَّ لبُخِله، بسوء يَذُكُره ال أحًدا فإن بخيل، أنه
الحرج متاعب عليك ر تُوفِّ أحد، يُناِقشها ال حقيقة إىل أكثر، هو ما إىل بل نكتة، إىل عنها
علنًا تلك ُمتعتك وتُزاول استنكار، أو إزعاج دون تَبخل وبهذا تصادفه، إنسان كل من

أحد. من َلوم ذرة ودون األشهاد، رءوس وعىل
توفيق حول فبينما ولآلخرين، له ُمتعبة البُخل يف محفوظ نجيب طريقة فإن وهكذا
تماًما يخاف عكسه عىل محفوظ نجيب فإن ويشجعها، يها يُنمِّ نكتة إىل بخله الحكيم
مأخذًا الرتاجيدية كرواياته يأخذه حقيقيٍّا دراميٍّا خوًفا يخاف بخيل، أنه عنه يُعَرف أن
وهو قادًما كنَت إذا لك يطلب أن بُدَّ وال املقاهي، جالس من مثًال فهو فيه؛ هزل ال ا جادٍّ
َمضبوط قائًال: االختيار طريقة عليك قاطًعا يُحدِّد وإنما طلبًا، يطلب ال طلبًا، قبلك جالس
ِسعرها والقهوة والقهوة، القهوة بني اختيارك انحَرصَ وقد نفسك تجد وهكذا سادة؟ والَّ
القهري البخل هذا نجيب يُخفي لكي األهرام، يف وِقرشني املقهى يف خمسة ُقل معروف،
كثريًا معه أجلس لم وأنا يتعذَّب. الجلسة طوال ولكنه طلبًا، قادم لكل يطلب فيه املركَّب
خطرية مناقشة أيَّة يف تماًما يندمج ال أنه أُالحظ كنُت ولكني األهرام، يف أو املقاهي عىل
حالته إىل عاد قد يكون الربق من وبأرسع برسعة، رأيه يقول فإنه اندمج إذا أو تنشأ،
ولقد يشغله، مستمرٍّا شاغًال هناك أن تُحسُّ فعًال ه. يُحريِّ ما يشء يف التفكري حالة األوىل،
أن إىل الوقت، طوال محفوظ نجيب األكرب أخانا يشغل الذي هذا عن نفيس أسأل ظللت
الجرسون يحاسب الجلسة يُغادر أن قبل فهو يشء؛ كل كشَفت بسيطة َهنَة أمامي حدثت
يُسارع محفوظ نجيب باألستاذ فإذا قهوة، وأربعة شاي ثالثة الجرسون ذكر ومرة طبًعا،

قهوة.» وثالثة شاي أربعة … «ال ويقول: الخطأ بتصحيح
نادًرا عادي إنسان أي إنَّ أمامي. الفكرة وَمَضت فجأة ولكن الوقت، لبعض ُدهشت
فبقدِر صغرية، الجلسة كانت إذا خاصًة ُطلبت، التي الطلبات ونوع عدد بالضبط يذكر ما
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ثالثة وليسوا شاي أربعة كانوا أنهم إنسان يتذكر أن ا أمَّ الطلبات، تكون الحارضين عدد
الوقت، طول باله تشغل كانت املسألة أن هذا فمعنى … أربعة وليسوا قهوة وثالثة …
اندماجه يف االستطراد وبني محفوظ نجيب األستاذ بني يَحول الذي الرس هو هذا أيكون
فناجني عدد تَقِفش تعود أن ذاكرته استطاعت ملا دقائق، األمر تجاىف لو إذ املناقشات؟ يف

الشاي. أكواب بعدد تَختِلط ال حتى جانب عىل وتُفنِّطها القهوة
ساعة عىل ضبطناه الذي املوعد حيث خميس، كل أراه ما خالد مشهد من له ويا
متعة يُزاول وهو الحكيم توفيق مشهد أسبوعيٍّا، األهرام ُكتَّاب يَلتقي أن محفوظ نجيب
النفيس الجهد هذا كل له سبَّب محفوظ نجيب بُخل بينما واستمتاع، صهللة بكل البخل
املرشوبات عدد وكم القهوات، عدد وكم ُطلبت، التي الشايات عدد كم ملعرفة الخفي
حجرة يف نجتمع أننا رغم — هو يتوىل بري، يف البخييل رسه وضع لو أنه ذلك الغازية؛
إىل يصلون قد أحيانًا الحضور إن وحيث للقادمني؛ الطَلبات طلب — الحكيم توفيق
نُقهِقه سجيتنا عىل ُمنطِلقون ونحن النجب، أبو الكبري صديقنا محنة فتصوَّر … العرشين
وتزيينه عليه، والطبطبة وتدليله لبخله مزاولته أوج يف الحكيم وتوفيق ونسخر، ونُحلِّل
كل بني يَنتِهز حني اختالًسا املتعة يَختِلس الذي والوحيد متعته، يف الجميع للناِظرين،
قطار إىل بعناية بة امُلصوَّ كالزلطة حكيم مركز رسيع برأي ليُلقي الفرصة وحني حني
الذين بنت — وأعدادها والشاي القهوة بفناجني فيُمِسك يعود اللَّهب برسعة ثُمَّ املناَقشات،
القهوة فنجان مهول، بينها الفارق إذ تُفلت؛ أو لتَختِلط الفرصة تَنتِهز كادت التي —
لو ومأساة بفنجان، فنجان اختلط لو كارثة بقرَشني، الشاي فنجان بينما قروش، بثالثة

… زوجني من أكثر واختلط الساعي «بدوي» ذاكرة تعبَت

ملاذا سألته: بعربتي بيتِه إىل الحكيم توفيق األستاذ أوصل وأنا جميلة خلوة لحظة يف
جميًعا؟ منه نُعاني الذي التقليد هذا واستنَّ السكرترية حكاية — حقيقًة — رفض

برصاحة. برصاحة يل: قال
برصاحة. برصاحة قلت:

سنة بالضبط أو عام ذات كنُت حني هذه، السكرتريات مسألة من اتعقدت أنا قال:
الحظ بيشء لها ليَعهد السكرترية نادى وحني مكتبه، يف يرحمه هللا التابعي أزور ١٩٤٢

شوية. وسهرنا أستاذ، يا ميالدي عيد كان إمبارح أصل فقالت: فسألها تتثاءب، أنها
ميالدك؟ عيد التابعي: املرحوم قال
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أيوة. -
تقوليليش. وال –

بيه. يا ماتستهلش مسألة –
تستهلش؟ ما إزاي –

وقال: جنيهات، العرشة ذات من ورقتان معه ما أن فوجد جيبه يف يده و«رضب»
هللا. شاء إن الجاية السنة حاعوضهالك إنما ا، ِجدٍّ ُمتواضعة هدية بدل دول
َدك؟ عقَّ ذلك يف وماذا … طيب املوقف: أتأمل وأنا وقلت طويًال، صمتُّ

مرتني ميالدهم بعيد بيحتفلوا بقى دلوقتي … برباءة قالتها التابعي سكرترية قال:
إيه؟ علشان سنة كل ميالد عيد هدية يف أنا أَنَدب السنة، يف وثالثة

تجاهل. … رضوري مش –
غْصب والزم بجنيه، رجايل كرافتَّة ميالدي عيد يوم جايبايل تروح أخبث، بيطلعوا –

لها. أردها عني
أو السكرترية بهذه ويستجري يستعني أن مشقة نفسه يُكلِّف أال أجل من وهكذا …
يف والوقوف البوستة، إىل الذهاب وعناء للنارش، الكاتبة اآللة عىل خطابًا له لتكتب تلك
التحدث يود حني أنه عناء نفسه يكلِّف للصندوق، آخر ومشوار الطابع، لرشاء طابور
بهجت مصطفى أو القدوس، عبد إحسان مكتب يستعري خاص، شخص إىل أو أمر يف
يحلها أن املمكن من كان مسائل يف مضيع غريه، ويف األهرام، يف وقته أرباع ثالثة بدوي،

أخطر. هو ما إىل هو ليتفرَّغ سكرترية، أو سكرتري
لسكرتري. عيدية أو ميالد عيد يف هدية عناء نفسه يُكلِّف ال حتى هذا كل

تقاليده! وضع الذي العناء هذا كلنا ويُكلِّفنا نفسه يُكلِّف
هذه يف القراء وقت إضاعة عىل ستَجيئني احتجاج خطاب ألَف أن مسبًقا أعرف
كتابة يا وهات قلمه امتشاق يف أحدكم يُفكر أن قبل ولكن لها، معنى ال التي الدردشة
ألم السوء؟ قول أو السوء جليس من خريًا أليَست أحيانًا؟ الدردشة لها وما لكم: أقول

ا؟ حقٍّ إال يقول وال يَمزح والسالح الصالة عليه الرسول يكن
أن عيلَّ حقكم ومن كاتب، فأنا إماًما، ولسُت جريدة؛ إنه مسجًدا، األهرام ليست

كلينا. يف الجادة األجزاء من أحيانًا أريحكم
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املرصية» املرأة «حماوراتمع ملف:

املشكلة املرأة (1)

— يُعاديها الذي ذلك منهم االستشهاد طالب إال — املرأة الُكتَّاب يُدلِّل أن العادة جرت
أو ة محقَّ كانت سواء معها فالحق أطفالنا؛ به ندلل الذي الفاسد التدليل نفس ويُدلِّلونها
زهرة زهرة، رأيي يف ألنها التدليل؛ من النوع ذلك حتى املرأة، تدليل مع وأنا محقوقة.
تنقل امِلالح بالفراشات الصباح، بنَدى الطبيعة تُدللها والزهرة ألواِنها، بهيِج بكل الحياة
تدليل مع أنا الرقة، بأرقِّ ويُعاِملها باقة منها يَصنع حني باإلنسان بينها، الغرام رسائل
األم تفعل مثلما تفعل أن ولكن فقط، تُدلَّل أال هو آخر، يشء مع أيًضا ولكني املرأة،
قوية «شخصية» الدالل بجوار وتُكِسبها كثرية، أخرى بالد يف اإلنسانة األم أو الطبيعة
وُمخيفة وَِعرة الحياة أنَّ تُدِرك تبدأ ال عندنا املرأة إنَّ الحياة. يف بها تصمد أن تستطيع
يَصطِدم حني واإلنسان — ِجدٍّا رة متأخِّ سن وهذه — األربعني أو الثالثني السن يف إال
املرأة تدرك وحني املكتَسبة، ثقافته إىل منه النجاة أو الصدام هذا حلِّ يف يلجأ بالحياة
شيئًا عندها تجد فال املكتسبة، ثقافتها إىل تهرع فيها نفسها وجدت التي الورطة عندنا
تملك ال التي أمها إىل مبارشًة تَجري أو املختزنة ثقافتها إىل تهرع وحينذاك يُذَكر، يَكاد

والتقاليد. والجريان الجدة معارف إال األخرى هي
غري اآلخر هو والرجل أبسط، هناك املشاكل ألن األسلوب؛ هذا ينجح األرياف ويف

الصحيح. هو العكس ربما بل بالحياة، درايته يف املرأة عىل كثريًا ق متفوِّ
بعض» «نسيب خالص… املشكلة: حل ألنَّ مشكلة؛ توجد ال ا ِجدٍّ الغنية الطبقات ويف
يَحتضن أن األبوين من أليٍّ يُتيح املرتفع املادي فالوضع وانتهينا؛ فعًال، بعض و«يسيبوا»

عليهم. وينفق األوالد
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الطبيبات، املدرِّسات، املصانع، يف العامالت طة، املتوسِّ الطبقات يف هي املشكلة
عىل القادرات غري هؤالء البيوت، ربات ونهن يُسمُّ ومن يعمْلن ال الالتي النساء الحكيمات،

نهايته. إىل الشوط يف امُليضِّ عىل القادرات وغري البقاء، عىل القادرات وغري االنفصال
إنسان إىل تحوَّلت أنها إرادتها انكسار ومعنى إرادتها، وتَنكِرس املرأة، ترضخ حينذاك
الحزينة الشجية النظرة هذه املرأة وتَكتِسب الواجب، أداء عليه ما «يؤدي» الجناح، مربوط

الحزين». رشقنا يف املرأة نظرة «طابع أُسميها التي الغريبة

مجتمعنا. يف الظلم من يعاني الرجل كان إذا … أقول وأنا
الذي الظلم ثُمَّ الرجل منه يعاني الذي الظلم واحد، وقت يف ظلَمني من تعاني فاملرأة

املظلوم. الرجل من ينالها
الظلَمني؟ لهذَين املرصية املرأة تستكني فلماذا

بايل. يؤرِّق الذي السؤال هو ذلك
يكون؟ ما وليَُكن إرادتها ق تُحقِّ ال ملاذا

ذاته؟ وتحقيق قرار، اتخاذ يف اإلنسان حرية انتزاع بعد يَبقى يشء أهناك
يف تأثريًا أكثر عاَلمها خارج يف الدنيا من بعضهنَّ منه تُعاني قد الذي الخوف إن أم

يوم؟ كل تُعانيها التي املذلَّة من نفسها
تُشكِّل التي الفكرة هذه نُناقش أن لنَستطيع املدروسة الردود بعض جاءتني لو حبَّذا

للمرأة. بالنسبة العقد عقدة
وكان املدرسة، من قريب منزل يف — ثانوي يف طالب وأنا — مرة ذات أقطن كنت
قاسية حماًة — يُقال والحقُّ — وكانت الزوج) (أم والحماة والزوجة الزوج من ن يتكوَّ
أحياء، أقرباء لها يَُعد لم أو بعيدون الزوجة أهل أن يبدو وكان القسوة، تكون ما غاية
تحتمل ولكنها دمعة، يوم ذات لها تَطفح قد ذليل، بتقبٍُّل القسوة هذه ل تتحمَّ فكانت

والسالم.
«زينب» أن ذلك عقب؛ عىل رأًسا مقلوبًا املنزل فوجدت املدرسة من ُعدت يوم وذات

يدري. أحد ال أين؟ إىل … رحلت قد الزوجة، اسم هو هذا وكان
زينب. عن يبحثون واتجاه شارع كل يف والحماة الزوج أقرباء وانترش

طنطا. إىل الطريق ُمنتَصف يف قرية يف زينب وجدوا وأخريًا
عرشه. إىل نابليون عودة وال عودة وكانت
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حدوده. كلٌّ عَرَف يومها ومن
املهمل. الكمَّ ذلك هذا بعد أبًدا زينب تُصبح ولم

املجتمع؟ من أو رجالهن من عليهنَّ الواقع سواء للظلم النساء بعُض تستكني فلماذا
ملاذا؟

والدين! العقل ناقصات (2)

ودين»؟ عقل ناقصات «النساء قال: حني الكريم الرسول قصد هذا كان ا أحقٍّ
الحديث هذا به استُغلَّ الذي املعنى يقصد كان ملسو هيلع هللا ىلص العظيم ًدا ُمَحمَّ أن أعتقد ال أبًدا

استغالل. أبشع
وسالمه عليه هللا صلوات الرسول أن يُثبت ما الرشيفة األحاديث من وعندي هذا أقول
ريض عائشة عن القائل هو أليس للرجل. احرتامه عن أبًدا يقلُّ ال احرتاًما للمرأة يُكنُّ كان

الحمرياء.» هذه عن دينكم نصف «خذوا الحديث: هذا عنها هللا
دينكم نصف خذوا يقول نفسه الكريم النبي كان فإذا بالطبع، امرأة عائشة والسيدة
يكون أن ممكن تقدير أعظم عن فيه لبس ال واضح إعالن هذا يف أليس عائشة، عن
الوجود يف بحقها للمرأة يَعرتف كعقيدٍة اإلسالم أن عىل دليًال هذا يكفي أال برشي؟ لكائن

وتعلم؟! وتتعلم، تعمل، أن يف بحقها بالرجل، التامة املساواة يف ها وبحقِّ
عقولهم لهم صوَّرت بما املرأة عىل ويحكمون اإلسالم باسم يزايدون الذين فأولئك إذن
عن يتحدثون هم إنما أبًدا، اإلسالم باسم يتحدثون ال الخرافات، يف األفق الضيقة الغبية
شأن من نَيل أو إساءة أيَّة من تماًما بريء كدين اإلسالم إن إذ املرأة؛ قضية يف هم رأيهم
لحكمة فهذا الرجل، يَِرثه ما نصَف للمرأة جعل قد اإلسالمي الترشيع كان وإذا املرأة،
يف فقط واألوالد البنات بني يُفرِّقون ال إنجلرتا يف كانوا وإذا الجميع، يعرفها اقتصادية
ويُحرَّم ولقبه والده ثروة يرث الذي هو األول الطفل يجعل الربيطاني الترشيع بل املرياث،
من بكثرٍي عدالًة أكثر القرآني الترشيع يُعترب أال تماًما، املرياث وأخواته إخوته بقية عىل

ًرا. وتطوُّ ًما تقدُّ الغربية الترشيعات أكثر يُعتَرب الذي الربيطاني الوضعي الترشيع
حديث أو كلمة واستعمال الخاطئة، التفسريات بهذه كجنس املرأة عىل الحكم إذن
لهذا أدَّت التي واألسباب فيها قيل التي الظروف اعتباره يف يأخذ لم استعماًال رشيف
ال مْحض، رجايل رشقي مجتمع أننا لوال لتَحُدث كانت ما لألسف األشياء هذا كل القول،
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من جزءًا لتُصبح الثانوية األدوار ببعض أحيانًا إليها يعهد أو دور أي فيه املرأة تلعب
ومتقدِّم. متحرضِّ أنه للعالم يثبت أن يريد ملجتمع الخادع العام الديكور

األسبوع: هذا بريد ضمن وصلني الذي الهام الخطاب من الفقرة هذه مًعا ولنقرأ

أن ويُهمني أبوابك، أحد يف عنها تحدَّثَت التي الصامتة» «األغلبية من اعتربني
من يأس يأس، عن غالبًا يكون مجتمعنا يف املرأة صمت أن لسيادتك ح أُوضِّ
يف ، الظلِّ يف تقف ما غالبًا فاملرأة ولذلك وواقعها، وضعها تغيري عىل ُقدرتها
فكر تغيري هو أَعنيه الذي التغيري التغيري، من اليائسة الصامتة األغلبية جانب
عاملنا يَشهده الذي الهائل الحضاري النموِّ من فبالرغم مجتمعها؛ يف الرجل
يستتبع الذي التغيري هذا ومبارشة، عميقة بصورة مجتمعنا يف يؤثِّر والذي
مع وُمتجاِوبة َمِرنًة يَجعَلها كي السائدة الفكرية األنماط يف ًرا تطوُّ بالرضورة

العرص. روح
ويف اليوم، فاملرأة بها؛ جديرة هي التي مكانتها للمرأة يُعطي التطور هذا
املرأة حتى إنه قلت إن أبالغ ال عظيًما، كفاًحا تكافح بالذات، املرصي مجتمعنا
تعمل فهي عندنا؛ العاملة املرأة به تقوم ما بمثل تقوم ال سبقتنا التي األوروبية
يحتفظ الزوج بينما كاملة، أرسة مسئولية كتفيها فوق تحمل الوقت نفس ويف
هذا بعد ليجلس لألرسة دخًال يدرَّ أن إال عليه وليس السيادة بحق لنفسه
لدى لتُقابل املنزل خارج يف عملها من عائدة زوجته بينما الضمري، ُمسرتيح

بالخارج. عملها عن وأهميًة خطورًة يقلُّ ال إضافيٍّا عمًال عودتها

املساحة كانت لو أودُّ كنُت والذي توكل»، «هالة اآلنسة خطاب من يسري جزء هذا
كامًال. بنرشه تسَمح

منها تُعاني التي ثالثة» «رقم املشكلة ملفَّ لنا تفتح ألنها الفقرة هذه اخرتت ولقد
(أو السيدة من األقىص املغرب من بخطاب أبدأها أن أحبُّ والتي والعربية، املرصية املرأة
قوية، املرأة أريد «فأنا بمراكش: الداويات بمدينة دي املحمَّ بالحي عمري سعدية اآلنسة)
وأوالدها بيتها تجاه ملسئوليتها مدركة ذاتها، مع صادقة وشخصيتها، بنفسها معتزَّة
نحن ِمنَّا كثريًا أن هو يغيظني ما إنَّ العرص. روح الوقت نفس يف ُمسايرة ومجتمعها،
كما يكنَّ أن يف املقدس الطبيعي وبحقهنَّ بأنفسهنَّ يؤمنَّ ال يقولون كما اآلخر الجنس

األفق.» الضحل الرجايل التفكري يريد كما أبًدا وليس يُِردن،
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املرأة حياة من ا ِجدٍّ والخطرية الثالثة املشكلة مناَقشة يف بدأنا قد نكون وبهذا
نظرة مشكلة واملرأة، التقاليد مشكلة وهي أال عام؛ بوجٍه والرشقية والعربية املرصية
التي بالتقاليد نَحياها التي العرصية حياتنا تواُفق عدم مشكلة املرأة، إىل املتخلفة املجتمع
خطري حديث هذا ولكن … يرحم ال حديدي بَقيد األمام إىل خطواتنا تقيد والتي ورثناها

القادم. للعدد نرتكه آخر

واحد رقم املرأة مشكلة (3)

مًعا لهما الخري من وأنه واملرأة، الرجل بني مشرتكة قسمة الحياة أن معي ألسَت
موضعه منهما كل عَرف إذا إال يكون ال وذلك وتصالُح، تفاُهم عىل يلتقيا أن
له وأفسح صاحبه، وحق اآلخر بمكانة منهما كل اعرتف إذا وإال اآلخر، من
لآلخر يُعطي أن يُمكنه وبهذا ذاته، عليه ويحفظ وجوده به ق يُحقِّ الذي املكان

أكثر؟!
زراعية مهندسة
سوهاج عيد، السميع عبد هناء

سبحانه هللا بها وَعد التي الجنة مثل ومثلها «الجنَّة»، هي هذه ولكن فقط، معِك لسُت أنا
عمل يف كله اإلنسان عمر يَستغرق عظيم بكفاح إال إليها سبيل ال الصالحني، عباده وتعاىل

نهاية. وأعظم أسعد النهاية، نهاية إذن إنها الرحمن، وعبادة الرش واجتناب الخري
نرشُت لقد ا. ِجدٍّ طويًال «مشواًرا» نقطع أن علينا إليها نصل لكي أننا املشكلة ولكن
تحدَّثت التي الصامتة» «األغلبية رأي عن كتعبرٍي املهندسة آنستي أو سيدتي يا خطابك
كيف هي املعضلة ولكن تريدين، ما نُريد ونساءً، رجاًال كلنا، املايض، األسبوع يف عنها

نصل.
والبالد مرص يف واحد رقم املرأة مشكلة أن إىل أيًضا املايض األسبوع يف وانتَهينا

الرجل. هي «الرشق» يف كثرية ألشياء اختصاًرا ولنُقل العربية،
نسائنا عند سواء «الرجل»، لفكرة كامل شبه تقدير أقل عىل أو كامل فهم سوء هناك

سواء. حد عىل رجالنا عند أو
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األنثى تستعمله فقط، لألنثى ح» «امللقِّ هو الرجل الحيوانات، معظم الحيوانات، عند
لكي النوع و«توجد» تحمل أن وهي األوىل، األساسية البيولوجية وظيفتها تؤدِّي لكي
ينهض ثُمَّ قليًال ليغفو وحده، يَلتِهمها فريسة عن باحثًا ويَميض حها يُلقِّ بقاؤه، يستمر

واألخرية. األوىل وظيفته هي فهذه وهكذا، أخرى، أنثى عن ليبحث
من «الذكر» وظائف فيها تتدرج التي األنواع بعض توجد الحيوان، يف حتى ولكن،
هو يرعى ويبدأ بل «بيت»، تكوين يف األنثى مع يَبدأ عاطفة، صاحب إىل «طلوقه» مجرد
تُزاول أن تستطيع ال حيوانات توجد العكس، أو الغذاء عن لهم تبحث األم بينما الصغار
للحصول رهيبة دموية معارك تخوض أحيانًا بل عواطف، وتباُدل «حب» بعد إال التلقيح

األنثى. عىل
ولقد و«العواطف». «اإلحساس» عىل القدرة لديه نَمت رقيِّه يف الحيوان تدرج وكلما
أرقى رأيي يف وهي يُسمونها، كما البحر عروس األحمر البحر يف رأيس بعينَي شاهدت
تُصبح وكادت تحورت التي األمامية بزعانفها تَحتِضن اإلطالق، عىل البحرية الحيوانات
لتَختَفي ثُمَّ الخطر لتستكشف املاء فوق به وتصعد جنينها، تَحتِضن تماًما، اإلنسان كيَدي

عني. غمضة يف
الحيوان. يف هذا

كالحيوان، اإلنسان بدأ ولقد
لألرسة. املكوِّن كالحيوان بالضبط أو
النوع، الستمرار ًحا ملقِّ فقط ليس

ولألم. لألبناء الطعام جلب عن العضيل الجسماني تكوينه بحكم املسئول ولكنه
أبًدا. صيَّاًدا

األرسة. ليعول يصيد
تكوين يف بدأ والزوال، للخطر أكثر معرض كفرد أنه أدرك حني ثُمَّ كفرد، يصيد
تجمعات، تتكون وأوالدهم إناثهم ومن ومنهم مًعا، يصيدون اإلنسان ذكور وبدأ مجتمعات،

قبائل. ثُمَّ مجتمعات، ثُمَّ
العالقات د تعقُّ يَعنيان والتحرض والرقي والتحرض، الرقي ُسلم اإلنسان بدأ هنا ومن
واألمة. املجتمع ثُمَّ والقبيلة الصغرية العائالت هذه بني ثُمَّ واألطفال، واألنثى الذكر بني

… وحده الصيد هو يعد لم الغذاء عىل الحصول وألن
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استعمال مهارة مع الجسماني والضعف للدقة وأحيانًا بل واملهارة للذكاء أصبح بل
بدأت فقد الجسمانية؛ الُقدرات عن — تزد لم إن — تقلُّ ال الغذاء جلب يف فاعلية األيدي
عىل َمقصورة كانت التي املهام يف يُشارك الرجل وأصبح القوت، جلب يف تشارك األم املرأة

البيت. إقامة إىل أطفال تربية من وحدها املرأة
فقط. الصغرية العائلة ُمستوى عىل هذا كل كان ولكن

القوة ظلت إذ كثريًا؛ الوضع يتغري لم األمة، أو القبيلة األكرب، العائلة مستوى عىل ا أمَّ
من ولكن الطعام، وجلب اإلنتاج أجل من فقط ليس ككل، املجتمع ترصفات تحكم البدنية
وإقرار الباطشني عىل بالقوة والتغلُّب الداخل يف املجتمع جماح وكبح والغزو الحرب أجل

النظام.
محضة. رجالية بقيَت «الحكومة» أن بمعنى

ليس أنه مكان، كل ويف أيًضا الغرب ويف بل رشقنا، يف الرجل ملشكلة األول والوجه
رجل. مجرد

رجال. حكومة وأساًسا أوًَّال إنه
بالنصف الفرد وهذا الحكومة هذه وعالقة الحكومة بهذه وعالقته كفرد، هو ا أمَّ

أخرى. مسألة فتلك (املرأة)؛ للمجتمع اآلخر

للمرأة الحرية من مزيد (4)

وماذا الحد؟ هذا إىل رضورية امرأة» أم رجًال كان «سواء اإلنسان حرية هل إذن: السؤال
منها؟ اإلنسان ُحرم لو يحدث أن يمكن

الكائنات، لجميع ولكن لإلنسان، فقط ليس بالنسبة، ا ِجدٍّ رضورية الحرية أجل،
عن كتابًا أقرأ كنُت سنني بضع منذ قراءاتي خالل أني أذكر وأنا النبات، حتى فيها بما
أقرأ كنت عقب)، عىل رأًسا األعضاء وظائف علم قَلب الذي الشهري العالم (وهو بافلوف
القاطع؛ العميل بالدليل الحرية معنى وحده اكتشف أنه أكتشف بي وإذا تجاربه، عن
الحديقة يف الرساح ُمطَلق الكالب هذه بعض وكان الكالب، عىل تجاربه يُجري كان فقد
سنٍّ من أنها رغم الكالب، أن «بافلوف» الحظ وقد أقفاص، يف موضوًعا كان وبعضها
الكالب أن بافلوف الحظ العمل، إىل أُدخلت حني ِجدٍّا متقارب وزن ذات وكانت واحدة،
من لها ليس بطريقة وتنحف وزنها ينقص املحبوسة وأن طبيعيٍّا، نموٍّا تنمو الطليقة
يف الطليقة الكالب ووضع املرة، هذه بوعي تجاربه، إجراء بافلوف وأعاد تعليل، أو سبب
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العكس يحدث أن غريبًا يكن لم وأيًضا أقفاص، يف املوضوعة رساح أطلق بينما أقفاص،
املحبوسة. الكالب وشهيات أوزان تنقص بينما الطليقة الكالب وزن ويزداد

وزنها، وينقص شهيتها تَفقد الكالب يجعل الذي العامل هذا عىل بافلوف أطلق ولقد
.Freedom Factor الحرية معامل

ليس — هي أو — هو الذي باإلنسان بالك فما الحيوان، حال هو هذا كان فإذا
كمية حسب ًا وتغريُّ ووعيًا، وإدراًكا حساسيًة أكثرها ولكنه الكون، يف الكائنات أرقى فقط

له. املتاحة الحرية
علميٍّا اكتشاًفا باعتباره واألوقية، بالجرام الحرية» «معامل قياس ممكنًا كان إذا
أن سنجد قطًعا حريته»؟ «معامل قياس أمكن إذا اإلنسان يف يحدث ماذا ترى حقيقيٍّا،
أي أو الِقَردة أو الكالب أو القطط به تذوي مما بأرسع سيَذوي اإلنسانة أو اإلنسان

آخر. حيوان
بالك فما حياته، «كل» ليس إحساسه كان وإذا مرَهًفا، الرجل إحساس كان وإذا
قدراته؟ بكل نفسه «العقل» حتى تقود ُمصفاة عاطفة وهي إحساس، كتلة وهي باملرأة،
للمرأة املمنوحة الحرية ونوع بكمِّ يُقاس مجتمع ألي التحرضُّ مقدار أن أعتقد إنني

فيه.
وعربات واسعة وشوارع مباٍن من عاصمتها يف ما بمقدار حضارة أي تقييس ال

حرية. من للمرأة يمنح ما بمقدار بدائيته أو مجتمع أي تحرض قييس فارهة،
«املرأة»، بكلمة مقرونة ذُكرت إذا «الحرية» كلمة تُخيفهم الرجال من ا ِجدٍّ وكثريٌ

وانفالتها. الجنيس تحرُّرها تعني املرأة «حرية» أن يعتقدون ألنهم ربما
باعتبار — أنفسهم حتى ويظلمون الحقيقة، ويَظلمون هذا يف املرأة يَظلمون وهم
اجتماعيٍّا؟ أو جنسيٍّا انفالتهم إىل هذا أدى هل — الكفاية فيه بما أحراٌر الرجال، أي أنهم،
فقط — يعود واالبتكار والَخْلق العمل مجال يف الرجال حققه مما ا ِجدٍّ كثريًا إنَّ بالعكس،

له. املمنوحة الحرية من الهائل الكم إىل وإنما والجسدي، العقيل تكوينه إىل ليس —
نفسها تُعطَي أن يُمكن ال الحرة املرأة أن ذلك رشفها؛ تعني املرأة حرية إنَّ بالعكس،
االختيار؛ بحق أيًضا ُمتمتِّعة املرأة أن تعني الحرة املرأة إنَّ األبهة. أو هرة الشُّ أو باملال
ا أمَّ تُحبُّه، الذي والحبيب ستتزوَّجه، الذي الزوج امُلطَلقة، الحرة إرادتها حينئٍذ تختار فهي
أليِّ نفسها تُعطي التي فهي زوجها، أو أبيها بيت يف الحبيسة أمرها، عىل املغلوبة املرأة

املغلوبة. هي الحرة وليَست حقيقًة املغلوبة هي سبب، وألي طارق
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حرة، ليست — غالبيَّته يف — فيه واملرأة حر، مجتمعنا يف الرجل أن يف ُمضِحك والسبب
وكانت دْخل، ِمن به يتمتَّع ما بمقدار ويتحرَّر يَحكم فالرجل محض؛ اقتصادي السبب

بيتها. من الزوج أو األب طَرَدها إذا عريًا أو جوًعا تموت الغابر العهد يف املرأة
وحني تعلََّمت، حني للمرأة بالنسبة حدث ما نالحظ أن علينا هذا عىل وللتدليل
تُزاول أخذت الحال يف إنها االقتصادي. االستقالل من ما قدر لها أصبح وحني اشتغلت،
ذاك، أو العريس هذا أحيانًا وترفض بالطالق، أحيانًا وتطالب تلك، االقتصادية حريتها

… فيها بملء أحياٍن يف ال تقول أن وتَجُرؤ
يكفي؟ هذا هل ولكن

املبادرة زمام ألخذهنَّ كاٍف ويَعملن، وبناتنا نسائنا كلُّ تتعلَّم حتى االنتظار، هل
حريتهن؟ ونيل

يكفي. هذا أن أبًدا أعتقد ال
الوضع، بهذا تماًما راضيات مجتمعنا يف النساء وماليني اآلالف ومئات آالف ة فثمَّ
عن تماًما َمسئوالت يكنَّ أن فكرة أي الحرية، فكرة وأصبحت العبودية، إىل استكنَّ وكأنما

باملرة. واردة غري مسألة وترصفاتهن، سلوكهن
يَنلن حتى األغلبية من اإلذن هذا واستغلَّت تعلَّمت التي املرأة تنتظر أن يُمكن وال

حريتهن.
املرأة. مشاكل «عالج» يف حديث هذا ولكن

امُلشكلة باعتباره الرجل عن ثنا تحدَّ فقد مشاكلها؛ كل إثارة من نَخلُص لم بعد ونحن
ومثرية. قاِدمة األعداد تَزال وال ،٢ رقم املشكلة باعتبارها واملرأة املرأة، حياة يف ١ رقم

املرأة؟ حرية ملاذا (5)

ومن نفسها، املرصية املرأة وهَي املرصية، املرأة حياة يف ٢ رقم املشكلة نقاش ونُتابع
جاءني: خطاب من النُّبذة بهذه املناقشة نَبدأ أن امُلستحَسن

املرأة، حقوق حول مرص ويف العالم يف «الُهوجة» هذه هل متسائلًة: إليك أكتب
هذه أن سيِّدي يا ر تتصوَّ هل عنه، االمتناع أو العمل يف وحقها املرأة، وحرية
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تكون أن تريد ال التي العادية املرأة بال تَشغل وأهميتها، خطورتها رغم األشياء
الناس. أنظار محط أو سياسية زعيمة

العطار ماجدة

اليوم، عنه نتحدث واحًدا عنًرصا الفاضلة القارئة هذه قالته ما كل من أنا وألتقط
استطاعت وكيف املرأة؟ تحيا لكي رضورية الحرية فعًال هل املرأة»، «حرية عنرص
نساء استطاعت كيف الحريم؟ لعهد صارخة أمثلة فعًال وهنَّ يَِعشن أن وأمهاتنا جداتنا
«انعدام» رغم وناجحات ناحني للحياة نحن بإخراجنا هكذا حرية أية من محرومات

الحرية؟
وجيه. السؤال أن والحق

املرات عرشات ها يُكربِّ ميكروسكوب تحت املشكلة تلك نضع أن تقتيض عنه واإلجابة
لُها، وتأمُّ لَفحصها تامٍّ النتباٍه حاجة ويف دقيقة مشكلة أنها ذلك نراها؛ أن نستطيع كي

فحصها. من هامة بنتائج الخروج ثُمَّ
الحرية؟ هي ما البسيط: السؤال هو بالنا عىل يخطر سؤال وأول

اختيار من بدءًا االختيار، يف الحق هو: املجال هذا يف للحرية الوحيد التعريف إن
ومداه. ونوعه التعليم اختيار إىل الزوج، أو الحبيب اختيار إىل وامللبس والرشاب الطعام
كيانه يفقد حينذاك إنه أقول ال االختيار، يف املقدس» «الحق فقد إذا اإلنسان ألن ذلك
أن معناه باإلجبار، العيش معناه االختيار يف الحرية انعدام ولكن حيوان، إىل ل ويتحوَّ كله
حياتني، ذو كائن الجبناء، ف وترصُّ العبيد أخالق كل له «عبد»، إىل الحر الكائن يتحول
أُتيحت لو حتى ينعتق أن املستحيل من كائن الرس، يف وحياة الناس أمام العلن يف حياة

كاألحرار. ف يترصَّ أن تمنعه الداخلية أغالله ألنَّ الحرية له
الكبار. وأمهاتنا جداتنا موقف عليه كان ما بالضبط هو وهذا

عبيد. أو إماء — التعبري يف عذري وأرجو — إنهن
املرأة حساب عىل دائًما وتقاليَد بطًشا، أكثر ومجتمع رهيب، باطش زوج عبيد

وضدها.
كالعبيد. وأمهات جدات من ُربينا وهكذا

أهه. كويسني احنا ما … له وما ويقول: إحداهن أو أحدهم يندفع وقد

184



املرصية» املرأة مع «محاورات ملف:

كويسني. لسنا أبًدا نحن أبًدا، قائًال: وأردُّ
يف مائة طبيعية «أم» أو بيئة نتيجة ووجدته عربيٍّا أو مرصيٍّا شابٍّا قابلُت ما إنني
من خوًفا أكثر الغرب يف بزميله قورن إذا تَِجدينه ضعف، نقطة فيها تجدين وإنما املائة،
املرأة بنت أو ابن منطق وذاته، بنفسه الواثق غري بمنطق يعيش احرتاًما، وأقل الحياة

املستعبَدة.
تربي أن تستطيع أن يُمكن ال اختيارها بغري ا وأمٍّ زوجة تُصبح التي األم ألن ذلك
ولهذا واملستقبلة، العميقة معانيه تدرك وال تعرفه، ال هي إذ االختيار؛ حق عىل أوالدها
علينا وأن هكذا، سائر املجتمع أن عىل ُربينا قد بَعدنا من أيًضا وأوالدنا نحن تجدنا
يؤمن ال مجتمع نتيجة ُشذَّاذًا؛ اعتربنا وإال النمط، نفس وعىل الطريقة بنفس نسري أن

عبيد. التقاليد، سجناء فنحن حدوده، عىل الخروج لك يغفر أن يُمكن وال بالتفرد،
هذا لها نطلب ال االختيار، يف حقها أي بحريتها، للمرأة نطالب حني نحن إذن،
القانون أو املسئول أو الحاكم اختيار حق ويُصبح كله املجتمع يتحرَّر لكي بل وحدها،

يلمسه. أو يقربه أن قوته بلغت مهما أحد يستطيع ال عنده ًسا ُمقدَّ ا حقٍّ
ومزاج ونفسية األم وتقاليد األم وليد هو إنما األمر حقيقة يف املجتمع ألن أيًضا ذلك
وإنما مقدساتها، عىل نعتدي أو العائلة « «نحلُّ أننا معناها ليس لألم والحرية األم، وحدود
فتًى إرادتها بُمطَلق تَختار فتاة عىل مبنية عائالت آخر، نوع من عائالت نُريد بهذا نحن
االختيار؛ حق ومطلق كامل لهم مثلهما، أحراًرا أوالًدا ليُنشئا ويتزوَّجان ويحبها تحبه
هو رشيعته ليُطبِّق ذراعها يلوي ملن تغفر أن يُمكن وال أبًدا، اإلرغام تقبل ال فالحياة
الحياة. ضد وتصبح تماًما تَنحِرف أحيانًا بل وتعوج، تتشوَّه حينئٍذ إنها عليها، ورشوطه

لو حتى أََمة، املرصية املرأة تزال ال الحرية، هي املرصية املرأة أمام الثالثة فاملشكلة ولهذا
ولكن تربيتهم، يف عمرها وإفناء والبنات األوالد إنتاج يف حرة إنها حرة. أنها إليها ُخيَِّل
وقادرين واقع أي من أقوى أحراًرا، وشابات ُشبَّانًا ليُصِبحوا تربيتهم يف عمرها تُفني ليتَها
الزمن من أحقابًا أن مع أمها، ومثل مثلها يصبحوا لكي تربيهم إنها واقع. أي تغيري عىل
الداخلية القيود مئات سببه والتغيري التغريُّ يف نحن بطئنا ولكن ، يتغريَّ والعالم تميض،

بعبوديتها. سعيدة أو حرة شبه أو حرة تماًما ليست أمٌّ فينا غرَستْها التي العميقة
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الغريب! الخطاب (6)

هو وهذا عليه، والرد عنده الوقوف تماًما يَستِحق وجيه تساؤل أنه األمر أول تصوَّرت
التساؤل:

بالوقوف املرأة إرضاء تُحاول بأنك إحساس مجرد أنه عىل هللا وأحمد أحسسُت،
املنارصات من العديد لتكسب تتملَّقها إنك ذلك. عكس يل تُثبت أن وأتمنى جانبها، إىل

كذلك؟ أليس والقارئات،
املنصورة جامعة العلوم كلية املندوه، السيد سلوى الخطاب مرسلة عىل وإجابتي
املرأة، أنارص فعًال فأنا هذه؛ العلوم طالبة لزعم نفيًا ليست إجابتي بيولوجي)، (أوىل
الرجال نحن ولسنا الحياة، أصل األصل، ألنها األرض، ظهر عىل املقدَّس الكائن وأعتربها
قسم «العلوم»، طالبة يا وأنت األرض، سطح عىل الحياة الستمرار «الوسيلة» سوى
الحيوانية اململكة طول يف الكائنات أنواع جميع يف الذكر أن تعرفني بُدَّ ال «البيولوجي»،
الذكر هذا عىل تقسو أحيانًا الطبيعة إن بل جدوى، أي له يُصبح وال تماًما دوره ينتهي
وأعىل أعىل إىل طائرًة امللكة تظلُّ حني النحل يف يحدث مثلما األنثى، تلقيح بمجرد فيموت
وراءها، امُلنطِلقني الذكور بني من الطريان عىل قدرة األكثر الذكور أحد بها يلحق حتى
فيها كانت التي الخلية إىل امللكة تعود بينما ويموت، فعًال حياته تنتهي التلقيح وبعد
كاملة، جديدة نحل مملكة تنشأ بمولدهم حيث النحل؛ أطفال ومئات لعرشات حامل وهي
عملية وتحُدث الجديدة، وجيوشها امللكة وبني القديمة امللكة بني الشهرية املعركة وتحُدث

مستقلة. أخرى مملكة ورعاياها امللكة ن لتُكوِّ القديمة أو للجديدة «الطرد»
أفعل أنا إنما الناعم، الجنس عطف كسب يف راغبًا أو متملًِّقا املرأة أنارص ال أنا إذن
كثرية، بدوافع يكتبون والُكتَّاب ولها، فيها وُحبٍّا بالحياة، يتزعزع ال الذي إليماني هذا
وأنا آراءه. الناس عىل ليفرض يكتب آخر وبعض غنيٍّا، أو مشهوًرا ليُصبح يَكتُب بعضهم
هذه عىل الجمال بعض إلضفاء يسري بجزء أسهم أن ُمحاِوًال أكتُب أني أعتقد شخصيٍّا
أكتُب أنا فإذن نُبًال، أكثر أهداًفا ولألحياء للحياة ألجعل ضدَّها، هو ما كل وملحاَربة الحياة
كسبب أَعتنُقها التي القضية صلب يف أكتب إذن فأنا الحياة، أصل باعتبارها املرأة ألُناِرص
عندي تماًما املهم إنما به، تُشيد أو أكتب ما قارئة أية تَستحِسن أن أبًدا يُهمني وال للكتابة،
وقد حياتي. كل له وهبت الذي بالدَّور أقوم أن هو والقارئ، للقارئة الرسالة إيصال هو
ُووِجهت فعًال ولكني عنها، أتحدَّث أن أكره التي النفس، عن الحديث بعض هذا يف يكون
خاصة ملجلَّة أكتب كيف االستنكار من بنوع يسألونني وهم والقراء األصدقاء من بالكثري
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لجنِسه التعصب يف آذانُه إىل غارق فبعضهم التساؤل؛ لهذا كثريًا أغضب وكنت باملرأة،
أي — رأيهم يف — تُشكِّل ال فهي عندنا؛ املرأة بحكاية كثريًا أو قليًال يحفل ال وبعضهم
تساؤل من األوىل السطور فبعد النساء؛ بعض من أحيانًا يَصُدر هذا أن والكارثة مشكلة،
صادر أنه يُذهل ما أول ُمذِهل، برأي تُديل فجأة وجدتها آنًفا، ذكرته الذي سلوى اآلنسة

برسالتها: جاءَت التي السطور هذه أوًَّال واقرءوا فتاة، من

تريد دائًما فهي تَرىض؛ لن فهي املرأة عن الدفاع حاولت مهما إنه وألَُقل
بل اآلدمية عن البُعد كل بعيدة برشي، غري وكائن منافقة، أنانية، إنها املزيد،
املرأة يف يشء كل إن إنسانية، ذرة فيها ليس كجنس املرأة إن أجل، واإلنسانية.
طبًعا؛ الرجل جانب من ليس بالشدة، إال يكون لن وهذا إصالح، من له بُدَّ ال
سيدي يا تحاول ال بذلك، يرىض أو يعرتف ال كان وإن األضعف الجنس فهو
كرهي أكَرُهه الذي البغيض املخلوق ذلك يتملَّك فالشيطان ذلك، عكس إثبات
اإلنسانية بصفة جدير غري باأللغاز امُلشبَع الجنس ذلك املخلوق، ذلك للحياة،
«إنجي خطاب بنرش أثَرتني الذي فأنت اندفاعي؛ يف تُؤاخذني ال البرشية. أو
«اإلنسانة»، املرأة عن الحديث هو فيه يُغضبني ما ولكن أعجبني، الذي سندباد»

باملرة. إنسانية اسمه حياتنا يف يشء فال «اإلنسان»، والرجل

ال «حالة» صاحبته باألحرى أو فعًال فهو الخطاب؛ بقية أنرش أن أستطيع وليتني
ليست «حاالت» عن تُعرب ربما ولكنها منها، يُعانني القارئات أو النساء من كثريًا أن أعتقد

كجنس. الرجال عند بالقليلة
يف سنًدا له ويجدون الرأي هذا يَعتنقون مجتمعنا يف الرجال من كثريًا أن أعرتف
هللا صلوات النبي فيه يقول الذي الحديث ذلك ومنها الرشيفة؛ النبوية األحاديث بعض
باتخاذ سارعوا الرجال من كثريًا أن والغريب ودين. عقل ناقصات النساء عليه وسالمه
عىل سيفه ُمسلِّطني التاريخ، وعرب البالد عرب به يمضون كشعار الرشيف الحديث هذا
أن وأعتقد ووجوديٍّا. وإيمانيٍّا فكريٍّا بمستواها ويهبطون املرأة به يشلُّون النساء، رقاب
غري االستغالل هذا حديثه يُستَغل أن يف يعنيه كان ما آخر والسالم الصالة عليه الرسول

مناسبته. عن املنفصل السليم
هللا. شاء إن القادم العدد يف سنبحثه ا ِجدٍّ هام املوضوع هذا ولكن
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السالم السطح وعىل األعماق، يف الربكان (7)

بني حربًا ألشعلها الباب هذا بدأت ما فأنا حدث؛ ولكنه حدث، ما حَدث ملاذا أعرف ال
أتحدى أو املرأة، وأبرئ الرجل ألتهم أو الرجل، وأُبرِّئ املرأة ألتهم أو والنساء، الرجال
بيننا األقل عىل أو بيننا أن يبدو النساء. رضاوة للكلمة) الظاهر أو العضيل (باملعنى
لم القارئات هؤالء أن إال تفسريًا له أجد ال فهم سوء حواء قراء من بسيط غري عدد وبني

قوله. أردُت ما تماًما يَستَوِعبن
الخطابات: من النماذج هذه مثًال خذَن

املرأة أن زعم الذي من أسألك أن وأحب لحواء، بي تعصُّ بسبب لك أُرسل
ما تفعل لم التي ولكن اإلسالم، كرَّمها فقد املجتمع؟ يف مهني ملوقع تَستسِلم
تفتح التي املرأة هي أهذه املهني. املوقع لهذا تَستسِلم التي هي دينها به أمرها

الرد. أجد لم ولكني الثالثة، رسالتي هي هذه حولها؟ النقاش

املراهقة سن يف امرأة، حواء فتاة،

أعماقي صميم من أعتقد فأنا … عورة عورة عورة املرأة أن ألعرفك إليك أرسل
اعتقادي. تغري أن يُمكن وال عورة، أنني

ف. أ. ح.

بجانبك أقف بل املعركة، ضدك أدخل ال فأنا ذلك ومع إنسانًا، ولسُت إنسانة أنا
يف بة املرتسِّ املرأة عقد من أعاني فأنا معك، إني نعم! مجتمعنا، يف املرأة وضد
وصَلْت الذي العلم برغم وتفاهة بسطحية األمور أخذها من أعاني … أعماقها
زوجي ألن ذلك؛ عىل أجرؤ ال أني وأعرتف الحقيقي، اسمي أذكر لن إني إليه.
الرجعي ت املتزمِّ النوع من الجامعية الدراسة من عاٍل مؤهل عىل حصوله رغم
من ألُغريِّ تزوجته أن منذ ُخضتها التي الطويلة املعارك ورغم وعقائده، طباعه يف
وأناضل أُحارب زلُت وما فيه، ندور الذي املجتمع وأفكار بل وعوائده، طباعه
وأبنائي؛ بزوجي تربطني تَزال ال التي البسيطة الخيوط عىل أحافظ أن ُمحاِولًة
من مفكَّكة كانت مهما ظاهريٍّا ولو املرتابطة األرسة تلك إىل يحتاجون فهم
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أجل من تضحية هو بل … ضعًفا أو ُجبنًا ليس هذا حريص أن وأعتقد الباطن،
الصدق كل نفسها مع صادقة إنسانة أني مشكلتي إن لعائلتي. العامة املصلحة
إنسان أو إنسانة يف صفة أعجبتني وإذا فيه، رأيي ُقلت ًفا ترصُّ كرهت إذا …
نفوس يف حويل من املرح وأخلق الرياضة، أمارس أن أُحبُّ خجل. بال ذكرتها
الذي العريض الرسي العالم ذلك عالقات وإال النميمة، إال لهن يلذُّ ال «ستات»
وعناوينه الكربى عناوينه الجرائد ومثل فضائحه، يوم كل وله أخباره، يتداولن
السوء، يف سواء الكل وإنما ملخلوق، أو ملخلوقة حسنة فيها تذكر ال الصغرية،
يف وصادق وجميل نظيف لكل رهيبة قتل عملية أسوأ، هي ن عمَّ جاٍر والبحث
وأنت «الستات»، هؤالء إىل ظاهريٍّا ولو أنتمي أني من قرفانة قرفانة أنا النفس،

… هللا شاء إن سنة مليون أمامك … «اإلنسان» فيهن تخاطب أن تريد
مستعار) (اسم سندباد إنجي

عىل وحصلت تماًما، كالرجل العمل ميدان نزلت فاملرأة تماًما؛ معك مختلفة أنا
األديان إن ثُمَّ لها. يحق ال ما عىل وحتى إنسانة، كونها مع لها يحقُّ ما كل
فهل مساواة، من البعض بها يُنادي التي بالحقوق للمرأة تقرَّ لم والرشائع
وسط تخرج أن يجب وال عورة، نفسها املرأة إنَّ املرأة؟ بخروج األديان نادت
… الرجل يملكها التي القدرات تملك ال املرأة إن ثُمَّ لنظراتهم، وتتعرَّض الرجال
امليكانيكية الُقدرة ناحية من املرأة عىل ق يتفوَّ الرجل أن الدراسات أثبتت فقد
والقدرة اللغوية القدرة ناحية من الرجل عىل ق فتتفوَّ املرأة ا أمَّ العلمية. والقدرة

… األدبية
محسن منصور عزة
اإلسكندرية

يَفعلون كما التقطتها أمامي، الخطابات من الكبرية الكومة من عينات بعض هذه
أقرأ يوًما وعرشين خمسة من أكثر قضيُت ألني ذلك اتفق؛ كيفما التليفزيون ُمسابقات يف
أنكر ال الخطابات، بقية عن ا ِجدٍّ كثريًا تَفرتق ال عيِّنة هو هنا قدَّمتُه وما الكومة، هذه يف
بعض يكتبه مما بكثري أحسن ربما ولكنها فقط، أدبية قطًعا ليَست الخطابات بعض أن
التعبري إمكانات استعراض إىل بسبييل لسُت ولكني وامُلحرتفات، امُلحرتفني وكاتباتنا ُكتَّابنا
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فما الذُّعر، من وقليل بدهشة لها وأتأمَّ أمامي الكومة هذه إىل أنظر أنا إنما املرأة، لدى
سوء أو حظي من كان ربما أو ر، تَفجَّ بركان بركان، ولكنه خطابات، ليس أمامي أراه
للَمجالت، الكتابة ُمعتادات من ليَست الخطابات أن ذلك تفجريه؛ يف نجحُت أني حظي
عىل موضوعيٍّا ا ردٍّ يكون أن يُهم ال ق، يتدفَّ ساخنًا ورأيًا بل رأيه، خطاب كل داخل وأن
للرجال، أتحيَّز أني يزعمن فكثريات ُقلت؛ بما إطالًقا له عالقة ال أنه يُهمُّ وال كتبته، ما
للمرأة، حمايس أنكر ال وأنا للمرأة، ست تحمَّ أني يَزعمن وكثريات لهم، أتحيَّز لم وأنا
الرجل بني الدائرة الرهيبة الحرب هذه … فقط الحماس ذلك سببها يكن لم كلمتي ولكن
ال الكومة هذه الصدور، تغيل األعماق ويف فقط السطح فوق الكائن السالم هذا واملرأة،
تعبرياتي يف ا ِجدٍّ دقيًقا أُصبح أن علَّمتْني لقد العابر. مرور اإلنسان بها يمر أن يمكن
عىل ثائرات مرص نساء كل أن فعًال الرد هذا معنى ليس إن أقول ولهذا تماًما، وواضًحا
يَعيشون كثريين ورجاًال أزمة يف يَِعشن كثريات نساءً أن معناه ولكن العكس، أو رجالهن
هذا بدأت هذا أجل ومن كثرية، ونفوس بيوت يف التعاسة يُثري ما سببًا هناك وأن أزمة، يف

… الباب
صحيح. هذا حالة، لكل خاصة أسباب فهناك

ولهذا وحلها، بل مناقشتها، فقط ليس املمكن، من عامة أسبابًا هناك أن بُدَّ ال ولكن
املرصية. املرأة ملف نفتح أن أسبوعني منذ املكان هذا يف األخرية كلمتي نهاية يف طالبت
ليس امللف أن وجدُت للمشكلة، أعمق ل تأمُّ خالل ومن الكومة، هذه خالل من ولكني
ملف … املزدوجة املتشابكة العالقة ذي املزدَوج الكائن ذلك ملف ولكنه فقط، املرأة ملف

«املرأة-الرجل».
امللف. لهذا األوىل الصفحة أفتح املرة هذه كنت وإذا

النساء، مجتمع يف هناك ليس أن أرى أن الخطابات من بالعيِّنات أردُت فإنما
أيُّ كله مجتمعنا يف ليس بل الرجال، مجتمع يف هناك ليس أيًضا أقول أن يل واسمحوا

والرجل. املرأة بني العالقة مفهوم حول االتفاق من أدنى حدٍّ
بني حتى اتفق، كيفما وبنات أبناء عنها ويتَّفتق اتَّفق، كيفما تنشأ عالقات إنها
مفهوم مجرَّد … واحد مفهوم حول اتفاق ال … فات واملثقَّ فني واملثقَّ واملتعلِّمات املتعلمني

واحد.
ندٌّ؟ املرأة هل

عورة؟ املرأة هل
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جارية؟ املرأة هل
بالسيادة؟ األحقُّ هي املرأة هل

ِمنَّا؟ وتعاىل سبحانه هللا ليُغريِّ أنفسنا من نُغريِّ أن نُحاول هل
السطح؟ فوق تماًما مساملة الخفاء، يف دائرة الرضوس الحرب تلك تبقى أم

الصامتة األغلبية (8)

املاضية؛ الفرتة طوال الباب لهذا كتابتي انقطاع عن «حواء» وقراء لقارئات فأعتذر أُبادر
سبحانه هللا يل يغفر أن وأرجو اإلنسان، بها يقوم رحلة وأكرم أعظم يف كنت أني ذلك
يل بالنسبة األقل عىل — املمتع الخطري الحوار انقطاع قارئاتي يل تغفر وأن ذنوبي،

بيننا. دائًرا كان الذي ذلك — شخصيٍّا
… وبعد

يعني امللف وفتح والعربية، املرصية املرأة «ملف» فتح مرحلة إىل وصلنا قد ُكنَّا
بالضبط هي ما قوى، أو تأثريات أية من حرج ودون األعماق، أعمق إىل نُناقش نبدأ أن
أقصد — عنها ننفض أن نستطيع املشكالت وبمناقشة عندنا، للمرأة األساسية املشكالت
كإنسانة الحقيقية نفسها ظهور أو وجود دون تَحوُل التي واألتربة العوائق كل — املرأة
كثريون رجال عيلَّ يَثور قد أعتقد، هكذا … الرجل اإلنسان من إنسانيًة وأقوى أعمق
بلغة أتكلم أني علموا لو الحقيقة، علموا لو ولكن أتملَّقها، أو املرأة أنافق أني معتقدين
أن أؤمن إني رأيهم. وا لغريَّ املجرَّدة، املوضوعية الحقيقة بلغة باألحرى أو الرصف، العلم
جذوة إبقاء عىل «املساعد» هو منويٍّا حيوانًا كان أن منذ الرجل دور وأن امرأة، الحياة

املرأة. يف املتمثِّلة الحياة ووجود واستمرار خلق
نفسية مكوِّنات من فوقها يرتاكم ما كل ينبني البسيطة البدائية الحقيقة هذه ومن

وهوان. وتعسف وظلم ورصاعات وأوضاع
وإقناع الحقيقة هذه إىل الوصول إنه وأقول أبالغ ال بهدف، الباب هذا بدأت ولقد
أركان عن وتكشف تُنري قوية أضواء إلقاء األقل عىل ولكن … بها الرجل ثُمَّ أوًَّال املرأة

«املرأة-الرجل». معادلة التعقيد، البالغة املعادلة تلك يف مظلمة كثرية
— ذكيٍّا يكون أن أرجو الذي أو — الذكي الدليل بدور فيه أقوم أن أُحاول باب إنه
حياة إىل مًعا ودليلهما الرجل، إىل املرأة ودليل املرأة، إىل الرجل ودليل املرأة، إىل املرأة دليل

وصدًقا. وإنسانيًة وعدالًة رحابًة أكثر
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الرجل إىل دلييل ا أمَّ أوًَّال، أنا دليل من يل بُدَّ ال الدليل، هذا بدور أقوم أن يل بُدَّ ال وكان
طويًال وحريني ني حريَّ الذي فهو املرأة إىل دلييل ا أمَّ رجل. أني ذلك تماًما؛ أعرفه فأنا
أن منذ املرأة عن بحثًا حياتهم من األكرب الجزء َوَهبوا الذين الُكتَّاب من أني ذلك وكثريًا؛
رحمة ومن أمه، عن وبالذات عائلته، عن بعيًدا يعيش أن عليه ُقَيض صغريًا طفًال كنُت
االبن؛ احتضان غريزة األم يف وأودََع بأمه، االلتصاق غريزة الطفل يف أودََع أن بالبرش هللا
يعرف بالذات خاللها ومن اآلخرين، يعرف خاللها من الناس، إىل الطفل دليل هي فاألم
يتلمس عمره من ا ِجدٍّ طويًال وقتًا وقىض كاد، أو ضاع الدليل هذا من ُحرم فإذا املرأة،

املرأة. إىل وبالذات الناس وإىل املجتمع إىل طريقه
وهذا ولكن، املرأة من أتعلم أن فقط ليس للغاية، خطرية ناحيتي من املسألة إذن
فأتعس رجًال، كان لو وبالذات الطفل، إىل طريقها املرأة — أيًضا أعلم — أن األهم، هو
البساط ليجد ينشأ لم رجل من تأتي الحقيقية الرجل وخربة الرجال، األطفال هم األطفال
أية املرأة، مع يُقيمها عالقة، أيَّة عالقة، يف إطالًقا عنده مشكلة وال كالحرير وناعًما سهًال

امرأة.
وعواطف ألفكار الحقيقية املعرفة إىل للوصول املثىل الطريقة كانت فقد كذلك، وألني
رأيها، وتقول نفسها عن لتعرب أوًَّال لها الفرصة إتاحة هي والعربية املرصية املرأة وأعماق

النقاش. نبدأ ثُمَّ
َمحدودة. غري كثرية آلراء ا ِجدٍّ محدودة نماذج هنا ونرشُت النقاش، وبدأ

بعد. أنرشه لم ا جدٍّ ا هامٍّ خطابًا هناك ولكنَّ
ه. أتلقَّ لم ألنني ذلك

أتلقاه. ولن
الرجال. أو السيدات من سواء الصامتة، األغلبية من فالخطاب
يشء. كل يف آراء لديهم ن وتتكوَّ ويقرءون يَسمعون الذين أولئك

بإبداء حتى اكرتاثهم لعدم ا إمَّ الصمت، يؤثرون اآلراء، هذه عن ون يُعربِّ ال ولكنهم
إذ كثرية؛ أخرى ألسباب ا وإمَّ أحد، برأيهم يَحفل أو لهم يَستمع أن من ليأسهم ا وإمَّ اآلراء،
الصمت هذا لتفرسِّ حتى تكتب أو تتكلَّم ال التي الصامتة العظمى األغلبية قلُت كما إنهم

املطبق.
وموهبته. الكاتب سليقة أَستعِمل األغلبية هذه مع ولكني

عليه استعىص أو يفهمهم لم ولو حتى اآلخرين، «يُحس» أن األوىل الكاتب خاصية إذ
الفهم.
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األغلبية. بهذه وإحسايس
رأيهن. كتابة أو لقول ْسن وتحمَّ َجُرؤن من معظم من به خرجت ما بل

والعربية. املرصية املرأة ملف يف صفحة وأول
الرجل. األحمر: العريض بالخط عليها مكتوٌب
الرجل. هي: عندنا للمرأة مشكلة أول أجل،

هدف هناك (9)

ذي أنا وها حضانة، ُمدرِّسة بدأت وقد ُمدرِّسة، عمري طول … ُمدرِّسة أنا
ومحاَولة املرأة إىل كتابتك أخذت ولقد ،«…» مادة يف أوىل ثانوي مدرِّسة
ليس — هذا يف واعذرني — مأخذًا ها رسِّ كامن عن وللبوح للحوار استدراجها
املوضوعات وُميض الوقت، بميضِّ ولكن منك، أتوقعها كنُت التي الجدية بمثل
منه سيجيئك الذي ليس األبواب، أخطر من باب أنه يل اتَّضح طرقتها، التي
… نفسها عن جذريٍّا املرأة تفكري من سيُغريِّ — أعتقد فيما — ولكن الريح،

… أسبابي وإليك

أوردها أن أستطيع ال امُلدرِّسة السيدة أورَدتْها التي لألسباب الكامل احرتامي مع وأنا
أنتهز ولكني أستحقها، ال أنا رأيي يف صفات من شخيص يمسُّ مما كثريٌ ففيها هنا؛
منه؟ املقتطف هذا ألنرش بالذات الخطاب هذا عىل اختياري وقع ملاذا ألقول الفرصة هذه
للحديث الفاضلة السيدة صته خصَّ الخطاب من بالقليل ليس جزءًا أن هذا سبب أن الواقع
أو — تتكون وتبدأ االبتدائية مرحلة يتعدُّون بعدما خاصًة املرصيني، والبنات األوالد عن
وتنهال األستاذة السيدة قلم يُغادر الهدوء وجدت هنا إذ الحقيقية؛ شخصياتهم — تظهر
أن إىل منتهيًة أخرى، ناحية من القسوة شديد ولكنه ناحية من الصدق شديد أسلوب يف
فالعائلة الجديدة؛ األجيال لصناعة معمل أو منبع أسوأ هي وأمها بأبيها املرصية العائلة
التلقائية أوالدها وتعلم تخطيط، بال وتحيا الفوىض، أوالدها وتُعلِّم نظام، بال تحيا املرصية
أسهل هو وأبيه أمه عند الكذب أن البنت أو الولد ويكتشف البَله، حد تبلغ التي الشديدة
ال بمعنى اآلخر، وراء من تعاُمًال — أوالده مع حتى — يتعامل منهما ُكالٍّ وأن األشياء،
األغلبية وأن األخرية، السنني يف خاصًة األب، كلمة وال األم كلمة ال مقدَّس، هناك يشء
قبل تزوَّجت قد باعتبارها بدورها واألم األم، عىل الرتبية عاتق يَرتُكون اآلباء من الغالبة
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األم، بدور القيام عن عاجزة ناحية يف األم دور تُدرك أو تتعلَّم أن معنى أحد يعلمها أن
املودة، صيحات آخر عن املتحدثة أو التليفون يف امُلدرِدشة أو الزوجة بدور القيام لًة مفضِّ
آخر عىل تُطبع كانت التي والتعليم الرتبية وزارة نصائح قبيل من ألوالدها ونصائحها
بنت كل لشخصية عميقة دراسة عىل مبنية وليست الوزارة تُوزِّعها كانت التي الكراريس

ولد. وكل
أنها الوحيد اعرتايض الفاضلة، السيدة قالته ما كل عىل إطالًقا يل اعرتاض ال وأنا
أكون قد وبالعكس، العالم، يف هكذا معظمهم واألمهات فاآلباء يجب؛ مما أكثر متحاملة

قالتها. التي األشياء من ا ِجدٍّ كثرٍي يف معها
أو املرأة أو الرجل ظني يف وليس الباب هذا بدأت لقد — امُلضِحك هو وهذا — بل
العالقة، هذه نتيجة األطفال هم واملرأة الرجل بني الحقيقي فالحوار بينهما؛ حوار خلق
منه أخرج أن أرجو كنت الذي الحوار هو وهذا أقصده، كنُت الذي الحوار هو وهذا
طرفا انصلح النهاية يف الحوار انصلح لو بحيث معينة؛ وقواعد وتصحيحات باستنتاجات
وإىل «فعل» إىل يؤدي باب ولكنه «كالم»، باب الباب يكون أن نريد ال هنا فنحن الحوار،

فارًغا. كالًما ألصبح وإال «تغيري»،
إىل بهم نأتي الذين التُّعساء األبرياء هؤالء هو هدفهما والتغيري الفعل يكن لم وإذا

تغيري؟! أي التغيري هدف هو وما الفعل، يكون ففيم الدنيا،
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كاتب اغتيال ملفخاصعنحماولة
السادات» كَتب«البحثعن ألنه

السبع املقاالت كتبت حني ضدِّي قامت التي الضارية الحملة يَذكرون لهم القراء أن أعتقد
عن قلت أنني من دنيئة بكذبة بدأت التي الحملة تلك السادات»، عن «البحث عنوان تحت
السيد وقف حني انتهت والتي عليها، متَّفٌق تمثيلية كانت أنها الكتاب ذلك يف أكتوبر حرب
هذا ن أُضمِّ أن آثرُت وقد املشهورة، ٨٣ مايو أول خطبة يف يُهاجمني الجمهورية رئيس
إثبات مجرَّد وإنما النفس، عن دفاًعا ليس املوضوع، بهذا الخاصة الوثائق بعض الكتاب

شديد. وبنجاح ضدي، ت تمَّ ومؤامرة وقعت، ألحداث
رضوان فتحي الكبري األستاذ كتبهما مقالتني هنا أُورد أن للتوثيق إكماًال آثرُت وقد
ليشء ال أمني، أحمد جالل األستاذ الفذ الوطني للكاتب مقالة وأيًضا املوضوع، هذا عن
امُللتِهب الخطري املوقف ذلك يف ارتفعا اللذَين الوحيدين وتنَي الصَّ يكونا أن كادا ألنهما

ضدي. اشتغل الذي
الثقافة وزير من حدث ما أن أؤكِّد فإني هنا، أُضيفه صغري تعليق من يل كان وإذا
كانت الهائلة، والشعبية الثقافية األفعال وردود ووظيفتي، شخيص عىل الصارخ وعدوانه
نجح والذي بعام، قبلها عيلَّ ُشنَّ الذي الغادر الهجوم قبل العتباري ا ردٍّ أمرها حقيقة يف
قواتنا وبني بيني اإليقاع يف ينجح أن وكاد بل مرص، يف الرئاسة وبني بيني اإليقاع يف

البطلة. املسلحة
َفيَذَْهُب الزَّبَُد ا ﴿َفأَمَّ أقول: أن إال معها أملك وال إال، ليس للتاريخ ووقائع حقائق إنها

العظيم. هللا صدق اْألَْرِض﴾ ِيف َفيَْمُكُث النَّاَس يَنَْفُع َما ا َوأَمَّ ُجَفاءً
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حدث؟ الذي ما (1)

يف معي التحقيق أطلب االشرتاكي: واملدعي العام للنائب مفتوح مقال يف إدريس يوسف
السادات». عن «البحث

السادات» عن «البحث كتاب املاضيني األسبوعني خالل الدولة أمن مباحث صاَدَرت
إدريس. يوسف د. العرب، القصرية القصة ُكتَّاب لعميد

يًصا خصِّ إدريس يوسف د. كتبها التي املقدمة بنرش العدد هذا يف «األهايل» وتنفرد
استعرض وفيما الكويتية، القبس جريدة يف نُرشت مقاالت األصل يف كان الذي للكتاب،
يف ُشنَّت التي الحملة اتجاهات بالتحليل وتناول املقاالت، لتلك كتابته ظروف الكاتب،
شنَّه الذي املبارش بالهجوم ذروتها بلغت والتي ومؤلِّفه، الكتاب عىل الحكومية الصحف
لجْمع دفعته الغتياله، محاَولة يوسف د. اعتربه فيما والكتاب، الكاتب عىل مبارك الرئيس
اغتيال عىل حرَّضوا الذين كل بمحاكمة للمطالبة مقدمة نَرشه يكون كتاب يف املقاالت
األصوات لكل صوتها تضمُّ املقدمة هذه تَنُرش وهي واألهايل السادات. عن دفاًعا ُسمعِته
كاتب لحقِّ بشًعا انتهاًكا باعتباره إدريس، يوسف كتاب مصادرة قرار أزعجها التي
الهجوم قرءوا أن بعد الناس، يقرأه أن يف كله العرب األدب تاريخ يف الُكتَّاب أبرز من
يف أحد يُشكِّك ال لكاتب وإهانًة والفكر، الرأي لحرية انتهاًكا باعتباره به، والتنديد عليه

تاريخه.
الغتيايل. تآَمروا الذين كل بمحاسبة ألُطالب كتاب يف املقاالت جمعُت

والسياسية. الصحفية الساحة يحتلون يزالون ال السادات وُكتَّاب صحفيُّو
الحقيقة. عن البحث
حدث؟ الذي هذا ما

حدث؟ وكيف
حدث؟ وملاذا

والرتاب الرمال زوبعة وسط اإلنسان عليها يُجيب أن تماًما عب الصَّ من كان أسئلة
بها تحفل كانت التي الصوت وقنابل األطفال مسدَّسات وفرقعات والكالب القطط وعواء
مقاالت عن إعالن، مجرد إعالن، نرش إثر املايض أبريل أوائل يف فجأًة تفجر والذي الساحة،
واألردن، الخليج جرائد بعض عنها وتنقلها الكويتية القبس جريدة يل ستَنرشها سبع
يدور والجذب الشد وكان هادئة، شبه أو هادئة السياسية الساحة كانت الوقت ذلك فحتى
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التغيري رضورة وعدم املعارضة، به تُطالب الذي ذلك ورضورته، «التغيري» حتمية حول
الحاكم. الوطني الحزب قيادة وبالذات السلطة تراه الذي ذلك وخطورته، الفوري

الزر عىل تضغط موسكو

الوقت. ذلك نفس يف مقاالتي تظهر أن غريبًا كان وكأنه
أو السادات، حول املنصة حادث منذ الدائرة السياسية اللعبة يف طرًفا لسُت فأنا
يف قيل مسألة السادات، أنور يف خطري برأي القراء عىل فجأة أطلع وأنا بَدوُت، هكذا
أحًدا أن غري النية، حسن حتى أو موتور إنسان بال عىل يَخطر أن يمكن ما كل تأويلها
برأي فجأة الناس عىل خرجُت أني بدا وملاذا الحقيقة، عن ويتساءل للحظة ف يتوقَّ لم
كتابه نرشت التي العربية حف الصُّ ومع هيكل األستاذ مع اتفقُت قد وكأنني السادات يف

واحد. وقت ويف «مًعا» الراحل الرئيس من للنَّيل «مؤامرة!» يف ومقاالتي
عهد من الصحفيون وامُلسرتِزقون، الصغار يمأل لم ولو عادية، ظروف يف ُكنَّا ولو
الحقيقة نرى أن جميًعا ألمكننا الطني، وقذائف والرمال بالغبار الجوَّ اآلن، وإىل السادات
يقول: ألن األخبار جريدة ُكتَّاب جهابذة أحد احتاج وملا بها، ت تمَّ التي البساطة بنفس
الوقت ذلك يف الساداتية ضد وغريهما وإدريس هيكل ليكتب زر عىل ضغطت موسكو إنَّ
مفاوضات وتدور أبريل) ٢٥) سيناء بعودة لالحتفال مرص فيه تستعد الذي بالذات،

لبنان! مع أخرى ديفيدية» «كامب
تلك ومشاعري أفكاري حقيقة مرة، وألول هنا، سأُورد ني، يخصُّ الذي الجانب ويف

السبع. املقاالت بنرش انتَهت التي

التحول نقطة

لبنان إرسائيل جيوش اجتاَحت حني ،١٩٨٢ عام يونيو أوائل يف كانت الحقيقية والبداية
والنساء األطفال والعسكريني، املدنيني وتَقتُل وتَنِسف وتَحِرق وتُنكِّل وتذبح ترضب

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

ذلك إىل مقصوًرا كان ديفيد، كامب من حدث الذي الرضر أن أعتقد كنت أني ذلك
باالسرتاتيجية ُمحَكًما ربًطا مرص وربط العربيات، شقيقاتها عن مرص عزل عىل الحني

املنطقة. عىل للسيطرة اإلرسائيلية األمريكية
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لفرتة الحقيقية البداية إال تكن لم ديفيد كامب بأن الشعور يل أكَّد لبنان غزو ولكن
املتحدة الواليات من تماًما واملسنودة املدعومة اإلرسائيلية السيادة فرتة هي قادمة طويلة

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

ديفيد. كامب مفاوضات إبان الخارجية وزير كامل إبراهيم محمد
«الرشق جريدة نَرشتْها التي املذكرات تلك قراءة تابع إنه إدريس يوسف ويقول

يواصل: ثُمَّ السعودية، األوسط»
فعله فيما خطري رأي يل يتكون بدأ قد أني وجدُت املذكِّرات، نرش انتهى وحني
وكما والعربية. املرصية السياسة يف ديفيد كامب فعلته وفيما ديفيد، كامب يف السادات
إىل الرجوع يَستلزم هذا رأيي أن أجد بدأت ثُمَّ لنفيس، الرأي هذا أكتب بدأت ذكرت
كيسنجر بناها التي والخطة وشخصيته، املرصية الثورة يف ودوره السادات شخصية

الفريدة. الساداتية الشخصية تلك األسايس ومرتكزها
عشية كتبتُه ملا امتداد هو فيها موقفي كان مقاالت، خمس هيئة عىل اآلراء كتبُت
والتي للمنطقة املرسومة الكربى الخطة من جزء أنه باعتبار للبنان، اإلرسائييل الغزو
لكي وإنما مرص، ملصلحة هو ليستغلَّها ال ووعي، إرادة عن فيها نفسه السادات أدخل

وإرسائيل. أمريكا ملصلحة — الخطة أي — هي تستغله
الكويتية، الجرائد إىل ،١٩٨٣ فرباير حوايل يف للمقاالت كتابتي خرب ب ترسَّ وحني
يف املقاالت لنرش القاهرة يف مكتبها مدير طريق عن القبس جريدة من عرًضا يُت تلقَّ

العربي. املرشق كل يف نَرشها حقِّ عىل والحصول املذكورة الجريدة

ملاذا؟ … الخارج النرشيف

… ووافقت
القارئ عىل يخفى ال كثرية ألسباب باملرَّة؛ واردة غري كانت مرص يف نرشها فمسألة
إن بحيث ا؛ ُمحاَرصً يكون يكاد مرص يف العام الرأي أن رأيي يف أهمها ولكن معظمها،
الرأي أصبح بحيث مرص؛ يف يُنَرش ال عليه الوقوف املرصي العام الرأي يُهمُّ مما ا ِجدٍّ كثريًا
الكربى جرائده يف يُنَرش أن ومحظور نفسه، عىل ُمنكفئًا محليٍّا يكون يكاد املرصي العام
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الفرتة حتى أو الساداتية الفرتة يُناقش عميًقا علميٍّا رأيًا يُعتَرب أن يمكن ما الحكومية
النارصية.

يوليو ٢٣ ثورة كنه وبالضبط العلمي، والتقييم الخطري، الجاد االقرتاب يزال ال ولآلن
الدفرسوار، ثغرة أو ٧٦ هزيمة أو اليمن يف التدخل أو الثالثي كالُعدوان كربى ومسائل

.١٩٧١ عام حدث الذي للخلف الدوران حقيقة أو
ترك ُمنطَلق من ليس وأبًدا بعد، تُناَقش لم تزال ال حياتنا يف الكربى املواضيع تلك كل
كاليهودي فيه «ونغيل» نتفحص املايض إىل والعودة املستقبل، إىل تطلعنا أو الحايل واقعنا
بُدَّ فال وصحيًحا، واضًحا تحديًدا املستقبل إىل حركتنا نحدِّد لكي وإنما ال، أفلس، الذي
نعرف أن بُدَّ فال الحارضة أقدامنا موقع نَعرف ولكي اآلن، أقدامنا نضع أين نعرف أن

وجاء. كان وكيف املوقع ذلك تاريخ
قائًال: يواصل ثُمَّ

العظمى» «الخطة من ُمحذًِّرا إال للبنان اإلرسائييل الغزو عقب مقاالتي كتبُت وما
وجود تُربِّر دويالت ودينية، عرقية دويالت إىل لبنان تقسيم ُمؤامرة ومن الغزو، هذا وراء
إلرسائيل تُتيح بحيث الضعف من تكون الوقت نفس ويف دينية، عرقية كدولة إرسائيل

الدويالت. تلك عىل الكاملة السيطرة
هائًال رضًرا أُضريت قد مرص أن وجدت كامل، إبراهيم محمد مذكِّرات قرأُت وحني
يُمكن ال يشء وأبعاده الرضر هذا ُكنَْه وأن ديفيد، كامب وباتفاقيات السالم بمبادرة
املعسكر داخل من املفاوضات تلك شهد الذي الرجل مذكِّرات إىل بالرجوع إال معرفته

نفسه. الساداتي

نارين بني

بني كتبته أن وبعد كامل إبراهيم مذكرات عىل تعليقي أكتب أن قبل نفيس، وجدُت وقد
أمَرين: أحد

وصحفيو خاصة مشاكل، نفيس عىل أجرَّ ال حتى لنفيس الرأي هذا أُبقي أن ا إمَّ •
والسياسية، الصحفية الساحة يحتلون املعلم، بربطة يزالون، ال السادات وكتاب
دوا، توحَّ هم اآلن السادات؛ عرص يف كانوا مما أقوى هم بل أحد، منهم يتغريَّ لم
أكثر أصبحوا بحيث رقابهم؛ وعن مصالحهم، وعن هم وجودهم عن يُدافعون
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نقده من أصعب ربما نقد، أيُّ السادات، نقد أصبح وبحيث ورشاسًة، عدوانيًة
حي. وهو

… هذا ا إمَّ
استعداد عىل فإني أحد عيلَّ ردَّ فإذا به، وأُبرشِّ الناس، عىل رأيي أنرش أن ا وإمَّ •
مع الرشيف الصادق الكاتب أقصد يكتب، حني فالكاتب ومناقشته؛ عليه للرد
اجتهاداته آخر رها يَتصوَّ هو وإنما أُنزل، كتاٌب كتابته أن يتصور ال ورأيه، ذاته
عليها انترص وإذا بها، كان للجدل أو للرأي صمدت فإذا ذاك، أو الشأن هذا يف

به. فأهًال آخر اجتهاد أو رأي

ويُخفيه رأيًا الكاتب يرى فأن تفكري؛ أي وبال الحال، يف الثاني بالرأي وأخذت
من الرأي عليه جلب مهما رأيي، يف النفس خيانة قمة هو للسالمة طلبًا اآلخرين عن
عيلَّ ُقبض حني رأيه. عليه سيجرُّها التي املتاعب هو الكاتب يَحسبه ما فآخر َمتاعب،
يَت وُسمِّ الربيطانيني، مع النارص عبد جمال أبرمها التي ١٩٥٤ ملعاهدة معارضتي عقب
السجن؛ بهذا إنسان أسعد «القلعة» يف «االنفرادية» زنزانتي يف وأنا كنُت الجالء، معاهدة
الرأي، صاحب بالسجن يُعاِقب بلد يف رأٍي قول ثمن أدفع إنما بسجني أني أُحسُّ كنت إذ
ال الثالث العالم يف فالحكومات تماًما؛ طبيعية نتيجة السجن يف وجودي أن هذا ومعنى
عىل تُعاقبه إنها آخر، معارًضا رأيًا كان إذا خاصًة الرأي، أصحاب عىل بالنياشني تُنِعم

تقتله. وأحيانًا وترضبه، رأيه،
يضيف: ثُمَّ … القاهرة يف «القبس» ملدير وأعطاها املقاالت نرش قرَّر إنه املؤلف ويقول
املقاالت، نرش رسعة القبس، تحرير رئيس ومن القبس، مدير الزميل من وطلبُت
فاملوضوع النرش؛ عىل التعاُقد فسخ يف أفكر بدأت حتى ر، تأخَّ النرش ولكن بالنرش، ووعدني
عرفت بعد وفيما للتأجيل، معقوًال سببًا أعرف أكن ولم رأيي، يف التأجيل يحتمل ال كان

السبب.
الغضب» «خريف كتاب فصول نرش عىل تعاَقدت كانت الكويتية الوطن فجريدة

أبريل. من ابتداءً
القارئ) عىل تخفى (ال صحفية مناَفسة ألسباب — لتُنَرش مقاالتي ادَّخرت والقبس

الوقت. نفس يف —
املبدأ. لرفضت هذا أعرف كنُت ولو
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ذلك يف بالعربية سيَصُدر هيكل كتاب أن أعرف أكن لم بل أعرف، أكن لم ولكني
فتلك الغضب، خريف مقاالتي تُناِفس أن لرفضُت عرفُت قد كنُت لو وأيًضا التاريخ،

بكثري. وأخطر أكرب والقضية صغرية، مسائل
حدث. ما هو هذا إنما،
آسف. غري أبًدا فأنا

هذه أذكر فقط إني صدوره، ظروف أو صدوره، موعد يُهمُّ ال الصحيح فالرأي
«برسعة» كلَّفتني، «القبس» أن وظنُّوا األمر عليهم التبس َمن لبعِض ح ألوضِّ الحقائق
تحرير رئيس يل اه سمَّ فيما الغضب» «خريف فصول بها تنافس حتى مقاالتي لكتابة

السادات». عىل الهجوم «موسم به أعتزُّ قومي
أعذره. ولكني

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

مرشوع. فهو كان مهما صحفي، تَناُفس مؤامرة ذكرت، كما النرش، ومؤامرة

!… متنكر قارئ

النرش. بعد حدث ما فهي الحقيقية املؤامرة ا أمَّ
مؤتمر املايضلحضور أبريل شهر من الثاني األسبوع يف أثينا إىل سافرت قد كنُت إذ

الفلسطينية. القضية ملنارصة
األهرام جريدة يف ضخم بمربع مبارشًة التايل اليوم يف ألُفاجأ أسبوع بعد وُعدُت
مبارشًة تحريضية وبطريقة الصفحة، نصف يحتلُّ مربع القراء»، بريد «من عنوان تحت
عن واآلخر السادات»، عن «البحث مقاالتي سلسلة عن أحدهما إعالنني، عىل يحتوي
جريدة يف نُِرشا قد كانا واإلعالنان الغضب»، «خريف هيكل حسنني محمد األستاذ كتاب

أشياء: بعدة فوجئُت «الخليج»،
صحف به تحفل الذي النوع من إعالنًا املقاالت عن «الخليج» جريدة إعالن كان فأَوًَّال:
كلمات السبع، مقاالتي جملة من كلمات اإلعالن أخذ وقد الخارج، ويف عندنا اإلثارة
عىل البعض بعضها بجوار وُوضعت املنشورة، املقاالت صفحات طول عىل مبعثرة
أغضبني اإلعالن أن والحق الصالة، تقربوا ال مثل والفقرات؛ الجمل اجتزاء طريقة

تماًما.
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اإلعالن؛ بها نُرش التي التآُمرية الطريقة هو الحقيقة يف أكثر أغضبني الذي ولكنَّ وثانيًا:
كان وقد العربي، والعالم مرص يف احرتاًما الجرائد أكثر واألهرام األهرام، يف أعمل فأنا
التعليق فرصة أنا ويُعطوني اإلعالن عيلَّ يَعرضوا أن فيه التحرير عن باملسئولني جديًرا
مهنة رشف عليهم يمليه بما قاموا قد يكونون أفعل لم إن أو واستنكاره، نفيس أنا عليه

عليه. والتعليق اإلعالن نرش يف أحراًرا يُصبحون وحينذاك الصحافة،
يكن لم أنه ثبت (وقد املحرر زعم فقد والتزوير؛ االدِّعاء واضح التعليق كان وثالثًا:
مسئوال كان الذي األهرام تحرير مدير ولكنه األهرام، يف القراء بريد لباب األصيل املحرر
تَستنِكر الخطابات مئات ى تلقَّ أنه املحرِّر زعم الخارج)، يف التحرير رئيس سفر بعد
الخطابات بعض مرسيل وأن الخليج)، أو القبس يف نُرشت قد تكن لم (التي املقاالت

األهرام. إىل وأرسلوه الخليج جريدة من املذكور اإلعالن قطعوا قد
خلف متنكًِّرا األهرام تحرير مدير سوى ليس أنه واضًحا كان «قارئ» وذكر
السادات بني عليها متَّفق تمثيلية بأنها أكتوبر حرب وصفُت أنني ذكر مجهول، قارئ
فيها وليس تمثيلية، كلمة كلها املقاالت يف فليس كاذب؛ ادِّعاء وهو وأمريكا، وإرسائيل
أكتوبر بحرب ا خاصٍّ فيها ما وكل أكتوبر، يف البطويل املرصي الجيش أداء يف طعن أي
الثَّغرة طعنة حول تساؤالت هيئة عىل الثاني املقال من واحدة فقرة سوى يكن لم
وضًعا إلرسائيل تُتيح انتصاره ة قمَّ يف وهو املرصي الجيش ظهر إىل َهت ُوجِّ التي
اإلمدادات وتقطع الثالث الجيش وتُحارص القناة غرب إىل قواتها فيه تَعُرب عسكريٍّا
أال تماًما ممكنًا كان أمر وهو املرصية. األرض داخل وتَنتِرش السويس مدينة عن
آنذاك الجمهورية رئيس شخص يف املتمثِّلة للحرب السياسية القيادة كانت لو يحدث
الجرس رأس رضب عىل واَفَق قد كان لو السادات، أنور املسلحة للقوات األعىل والقائد
وخصص رضبه عىل تدرَّب قد املرصي الجيش كان والذي اإلرسائيليون أقامه الذي
حني غربها إىل القناة رشق من بإعادته السادات يَسمح لم الذي املدرع ٢٥ اللواء له
مرص اضطرت ملا حدث قد هذا كان ولو تماًما. عليها القضاء ليتوىل الثغرة اكتُشَفت
سيناء عن الكامل اإلرسائييل الجالء عىل ولحصلت االشتباك، فضِّ مفاَوضات دخول إىل
التي املقالة يف تفصيًال له القارئ يجد مما األوىل، ديفيد كامب اتفاقية يف التورُّط دون
بمجلة ها ونَرشَ آنذاك، املرصي القومي األمن مستشار إسماعيل، حافظ السيد كتبها

.(١٩٨٣ مايو ١٣) ٣٠٧٥ العدد يف املصور
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سوى ليس األهرام يف املحرِّض ر املزوَّ اإلعالن هذا أن التالية األيام يف اتضح ورابًعا:
يف فوجئت فقد األدوار؛ وموزَّعة تماًما مخطَّطة لعملية املبدئي والتمهيد األوىل الخطوة
اتهامات كلُّها مناَقشات من فيه دار وما للصحافة، األعىل املجلس بانعقاد التايل اليوم
الجيش بطولة حقِّ يف إجرام هذا وأن «تمثيلية»، أكتوبر حرب أن قلت بأني صارخة
«يُمثِّلون» وهم أتوا وكأنهم األبطال، الشهداء بدماء استهتار بعده ما واستهتار املرصي

االستشهاد.
له ويُضيف يل، مقاالت سلسلة عن مثرية بطريقة خليجية جريدة تَنرشه إعالن
تمثيلية، أكتوبر حرب إن قلُت أنني قارئ لسان عىل عنده من األهرام تحرير مدير
عليها ويَبني حقيقة أنه عىل ر املزوَّ القول هذا يأخذ للصحافة، األعىل املجلس يجتمع
يقرأها أو املقاالت يرى بأن يحفل أو نظري، وجهة املجلس يسمع أن ودون اتهاًما،
كتبتُه ملا صارخة بإدانة ويخرج أقله، لم أم الكالم هذا ُقلت قد ا حقٍّ كنُت إذا ويَرى

ككاتب. يل وإدانة
ظل ويف ،١٩٨٣ عام القاهرة يف يل يَحدث ماو، املاو بالد يف يحدث لم الذي وهذا

صحافة. حرية ظل ويف ديمقراطية، انفراجة ظروف

املداولة قبل الحكم

… هذا ومع
نرشه. املذكور التحرير مدير فرَفَض األهرام، ذكره ملا تكذيبًا أنرش أن حاولُت فقد

جميعها. فرفَضت األخرى، «القومية» الصحف كل يف التكذيب نرش وحاولت
باطًال، قراًرا باعتباره للصحافة، األعىل املجلس قرار وإدانة نفيس عن الدفاع وحاولُت

كتبته. ما أحد يَقرأ أو رأي يل يُسمع أن ودون باطل، كالم عىل بُنَي
حرًفا. يل تَنُرش أن الحكومية املرصية الصحف كلُّ رفضت وأيًضا،

من ضارية حملة بدأَْت الصحافة، مجلس وإدانة األهرام مدير تزوير عىل وبناءً
ميِّتًا. وهاجمته حيٍّا السادات نافقت وأني املوتى، قبور بنبش تتَّهمني واالتهامات، املقاالت
من بأمر املقاالت هذه كتبت بأني عنده، من آخر اتهاًما مايو تحرير رئيس وأضاف
كاتبًا أن حدِّ إىل اإلرهابية الحملة ووصلت بل الكويتية. القبس جريدة يف ونرشتها القذايف،
وإنما صدفة، يُنَرشا لم هيكل وكتاب مقاالتي أن زعم األخبار جريدة يف األعمدة ُكتَّاب من

203



الفقر وفكر الفكر فقر

اإلرسائيلية اللبنانية املفاَوضات إلفشال موسكو من بتوجيه دولية خطة من جزءٌ هما
املنطقة. يف الفوىض جو وإشاعة

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

لم كهذا شيئًا وأن الحقيقة، إىل مطمئنٍّا دمَت ما أنك أعتقد هذا لك يَحُدث وحني
يشء كل وأن يظهر، أن يلبث ال الحق وأن مهني، حقد مسألة إنها ستقول يحدث،
وشخصك. ُسمعتك تشويه حاَولوا الذين هؤالء من كامًال حقك ستأخذ وأنك سيتَّضح،

… ولكن
الكتابة. ومن القول من ممنوع أنك فتجد وتصحح تُكذِّب أن تُحاول حني

القراء جماهري إلقناع مدبَّرة خبيثة لخطة بسيطة مقدمة إال يكن لم الكذبة نرش وإن
بك. يُلصقونه ما كل وارتكبت وفعلت قلت أنك

تغضب. تبدأ حينذاك
بها يمر أن ممكن تجربة أسوأ تجرِّب الكاتب، وأنت وأنك مخنوق، أنك تُحسُّ وتبدأ
حني ه أُحسُّ كنت ما بالضبط وهذا نفسه، عن الدفاع أو رأيه قول من حرمانه إنسان؛

العمال. عيد يف مبارك حسني محمد الرئيس خطاب إىل أستمع بدأت

… مبارك إىل رسالة

يطَّلع سوف الحقيقة، ملعرفة وسائل من لديه ما بكل الدولة رئيس أن مؤمنًا كنُت فقد
ح ويوضِّ الحروف فوق النقط وسيََضع ُرشدهم إىل الناس هؤالء سيعيد وأنه كتبتُه، ما عىل
كتبت والتي ١٩٨٢ املايض العام أواخر يف ت تمَّ التي بالقذايف لقائي مسألة أن تماًما

لقائه. عن عجزي بعد الرئيس مكتب أودعته خطاب هيئة عىل تقريًرا بشأنها
يحدث. لم لألسف هذا ولكن

العمل حزب جريدة يف نُرش الذي العامود هذا ولندع أخرى، كلمات وجدُت منه وبدًال
يقول: مايو أول خطاب عىل تعليًقا (الشعب)

األستاذ هو معروًفا، كاتبًا العمال عيد يوم خطابه يف مبارك الرئيسحسني اتَّهم
صميم يف طعنة — الكاتب تعبري حسب — يُعترب خطريًا اتِّهاًما إدريس، يوسف
دوالر آالف خمسة تقاىض أنه االتهام هذا ومجمل … وكربيائه وذمته وطنيته
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القبس جريدة يف ها نَرشَ التي مقاالته ليكتب القذايف معمر الليبي الرئيس من
ودون عليها أحٌد يطَّلع أن دون والضجيج الصخب حولها أُثري والتي الكويتية،

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

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

إليه. … منه يتظلَّم أن إال عليه فليس ويخذله، ويَنرصهم
أمام وضعت قد األجهزة، وبعض الناس، بعض كان إذا برصاحة: وقال
برد فقط أطالب ال فإني القول، لهذا دفعتكم التي هي معلومات سيادتكم
األجهزة. تلك وتُحاَسب األشخاص هؤالء يحاسب أن وألح أطلب وإنما اعتباري،
االتهام هذا حول قضائي تحقيق إجراء يف ص ويتلخَّ به، نُطالب ما وهذا
خصوم أو عامة لشخصيات اتهامات تقدِّم أن خطرية سابقة إنها إذ الخطري؛
ودون فيها، مشكوك تقارير ضمن األقالم وحملة الفكر أصحاب أو سياسيني
أن قبل منها ق للتحقُّ القضاء عىل تُعرض أن بُدَّ ال قاطعة أدلة إىل تستند أن

شنيع. فكري إرهاب من ذلك عليه ينطوي ملا هؤالء من أحد سمعة تلطِّخ
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التِّهام األسلوب هذا إىل لجأ قد إسماعيل نبوي الداخلية وزير كان وإذا
بلغاريا هي أجنبية دولة مع بالتخابُر معه وآخرين طه أحمد السابق النائب
محمود املهندس الدكتور املرحوم التهام وبالنسبة االنتخابي. موقفه عىل للتأثري
من وعدد الزيات السالم عبد السابق الوزراء مجلس رئيس ونائب القايض
مع بالتخابُر املشئوم سبتمرب يف ظ التحفُّ تحت كانوا ممن السياسية الشخصيات
االتهامني يف التحقيق من ثبت ثُمَّ السوفيتي، االتحاد وهي أخرى أجنبية دولة
التي وامُلفاَرقات البَِشعة األساليب لهذه حدٍّ وضع الواجب من أن تهما صحَّ عدم
… عنها محاكمتُه يجب الذي إسماعيل نبوي عهد بانتهاء انتهت أنها نعتقد ُكنَّا

الشعب. جريدة كلمة تنتهي هنا وإىل

مزدوجة مؤامرة

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

املؤامرة. هذه يف اشرتك مجرم أو مقامر كل بُمحاَسبة
مات، قد كان وإن السادات الرئيس أن اآلن واضًحا بدا لقد أخرى: مرة أقول وهكذا
قد كان إن خائن، يف إعدام حكم تنفيذ صورة وكأنها البشعة، الصورة هذه عىل ومات
يخطوها، خطوة كلَّ لتُناِفق بعناية واختارها حياته، يف عيَّنها التي العصابة فإنَّ مات،

به. يُفرِّط املرصي الشعب حقوق يف تفريط وكل
عىل ومنها وسياساته، السادات تحمي أن تُريد ال العصابة هذه أن تماًما واضح
بحيث تهافتها؛ يف امُلغرقة الطريقة تلك عىل أكتوبر لحرب السياسية إدارته املثال سبيل
إغالق يريدون أنهم تماًما واضح أكتوبر، حرب يف العظيم جيشنا انتصار علينا ضيع
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وتعمى األفواه تغلق كانت مثلما بنا، السادات فعله ما نرى أن عن األعني وعصب األفواه
مرص. تاريخ كل يف مثيل له يَحُدث لم نهٍب من وعائلته عصمت أخوه يفعله عما األعني

هناك، لثروات اختالس أو هنا رسقة عن أبحث أكن لم املقاالت، هذه يف فإني
مع باالتفاق السادات أنور لعبه الذي الخطري الدور لرسم محاولة كان إليه هدفُت فما
خاِضعة تابعة دولة إىل سيادة ذات مستقلة دولة مرصمن به ل وحوَّ وإرسائيل، األمريكان
إال كله العالم يكرهها واألفارقة، العرب كلِّ عن معزولة تماًما، واإلرسائييل األمريكي للنفوذ
إفريقيا وجنوب هي تشكل بحيث األخرى؛ هي املنبوذة وإرسائيل الكامل، الرشيك أمريكا

كله. العالم مستوى عىل مرفوًضا ثالثيٍّا السادات ومرص
مفتوًحا. يزال ال وامللف

مع أنها إال السادات، وعصابة السادات عن البحث يف املقاالت لتلك فضٍل من كان وإذا
بهم غرر كيف جميًعا والناس املرصيون ليعرف الساداتي، السيايس امللف فتحت قد غريها
األمريكية؛ االستعمارية للسياسة أنفهم رغم وإخضاعهم إرسائيل مع املجيدة حربهم يف
الوطني وكفاحها يوليو ٢٣ بثورة مرص عليه حصلت الذي العظيم االستقالل يُسلِّم بحيث
هذا يسلِّم ،٤٦ وثورة ١٩ وثورة العرابية بالثورة مروًرا وتزيد عام مائتي عرب املجيد
َف وترصُّ عبَث الحلُّ ليُصبح مقابل، أي وبال مثيل، لها يحدث لم بمؤامرة االستقالل

األمرييكي. واالستعمار إرسائيل

السالم أكذوبة

العراق وإشغال الفلسطينيني، وترشيد لبنان غزو برَّرت قد العظمى الخطة كانت وإذا
واليمن بتشاد، وليبيا بليبيا، والسودان بالبوليزاريو، واملغرب والجزائر إيران، مع بالحرب
بالفلسطينيني؛ واألردن وإرسائيل واألردن، بالعراق وسوريا باألوبك، والسعودية باليمن،
تماًما يده نفِض يف هي العليا مصلحته أن إيهامه هي املرصي للشعب بالنسبة الخطة فإن
وكأن العربية، الدول يف يَعملون ال مرصي ماليني خمسة وكأن ومشاكلهم، العرب من
هناك، العاملني املرصيِّني من تحويالت هيئة عىل يأتي ال الخارجي املرصي الدخل معظم
عن مستقلني عرب وجود أو العرب، عن «مستقل» مرصي وجود تصور املمكن من وكان
ونُصدِّقها، بها نؤمن إعالمه بوسائل السادات جعلنا التي الكربى الكذبة هي تلك مرص،
حدود داخل املرصي الوجود حصار فإن الخبيث؛ محتواها عن للكشف األوان آن والتي

الحقيقي. ولوجوِدها لها، وخيانة ملرص إضعاف هو الجغرافية مرص
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وثمة السالم هو فأين ورخاء»، سالم يف «العيش بدعوى األكذوبة تلك يف ِعشنا لقد
ال كي املرفوع املسدَّس وكأنها النقب صحراء يف ورابضة مستعدَّة إرسائيلية فرقة ١٧
قمة يف ونحن موَقدة ناًرا أصبحت قد واألسعار الرخاء هو وأين يًدا؟ أو قدًما نُحرِّك
من فجزءٌ للحرب؟ واالستعداد «الحرب» قمة يف ونحن بكثري أقل كانت بينما «السالم!»
هو ظهره وراء من دار ما ويف واقِعه يف املرصي الشعب يُفكِّر ال لكي الكربى املؤامرة
أي إلعمال وقت لديهم يَبقى ال حتى ومتاعبها، اليومية حياتهم بأمور تماًما الناس إشغال

باألهرام. فكرتي يف مرًة عنها كتبت التي «التولة» حالة يف البقاء ويف ل، تأمُّ أو فكر
بأن نفيق، بأن نُعالجها إنما التولة، من بمزيد «التولة» نعالج أن يمكن ال ونحن
ويُخدِّروننا علينا يضحكون من نعرف بأن والعقل، الوعي فينا يستيقظ بأن نصحو،
باستماتة يدافعون وملاذا املواقف تلك يقفون ملاذا نكشف بأن نكشفهم، بأن ويخدعوننا

… اآلن فيه نحن ملا بنا أدى عٍرص عن
يف أُوقَدت ضئيلة شمعة كانت أنها إال شيئًا، فعَلت قد املقاالت تلك تكن لم وإذا
وعىل وحتًما، الظالم جيوش ستهزُّ والحقائق الشموع من غريها مع وأنها الدامس، الظالم

سنَصحو. عال، مهما النِّقاش وعىل سنرى، املتكاثر املنهمر الضوء
هذا. سوى فعلت قد تكن لم إذا

ونرشها. كتابتها هداني أن هللا فأشكر
ضمريي. وأرضيُت فعلت أني هلل وحمًدا
والضمري. هللا إرضاء نتائج بكل وأهًال

… أخرية كلمة بقيت
أو مناقشتها تتمُّ هذا وبعد أوًَّال، املقاالت هذه تُنَرش أن يُحتِّم البسيط املنطق كان
صاخبة معركة فتنشَب تماًما، العكس هذا عرصنا يف يحدث أن غريبًا وليس إدانتها،
آخر يكون ثُمَّ للمقاالت، األسايس بالخط لها عالقة ال أكتوبر، حرب عن مزورة كلمة حول
شتائم السماء وتُمِطر املفتعل الصخب ينتهي أن بعد كلها، املقاالت نص يُنَرش أن يشء

… واتهامات
تُناِقش، عقول السادات ُكتَّاب لدى فيس مناقشتها؛ يف أطمع وال إذن، املقاالت إليكم
الساداتي القطيع إىل ينضمَّ أن قطًعا يتحرَّج أراه ال ما ويرى نفسه يحرتم إنسان وأي
من وأطلب التاريخ أمام أضعها شهادة ولكنَّها السادات، يف أراه ال ما ويرى املأجور
يجلس أن الساداتية، األمريكية الدعاية خَدَعتْه قد بعضهم كان لو حتى جميًعا، املواطنني

حكًما. لنفسه ويصدر ويتأمل، ويقرأها، مهله عىل
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مطالبًا االشرتاكي، واملدعي العام النائب إىل املقاالت بهذه أتقدم الوقت نفس ويف
الرسمية الدولة أجهزة كل الوقت نفس يف وشاكيًا كتبتُها، كلمة كلِّ يف معي بالتحقيق
بمحاسبة طالبًا ُمستنَد، أو ق تحقُّ دون يل َهت ُوجِّ التي العَلنية لإلهانة واإلعالمية والصحفية

مهول. ذنب من حقي يف اقرتفته عما كلها الجهات هذه
فبعد العام؛ الرأي بحكم تماًما وراٍض العادل، املرصي القضاء بحكم راٍض وأنا

املرصي. الشعب رضاء من أجمل ليس والقضاء هللا رضاء

األحرار مع حوار (2)

املرصي. للشعب تَذهب وال تُنَهب العرب أموال

الغضب» «خريف كتاب ملناَقشة املايض األربعاء يوم للصحافة األعىل املجلس اجتمع
الدكتور كتبها التي السادات» عن «البحث ومقاالت هيكل، حسنني محمد كتبه الذي
كتباه ما ملساس الكاِتبنَي إدانة املجلس قرَّر … الكويتية القبس جريدة يف إدريس يوسف
للحقائق «مجافيًا للصحافة األعىل املجلس اعتربه مساًسا السادات أنور الراحل بالرئيس
ومخالفًة الخاصة، لحياتهم وتعرًُّضا املوتى، حرمة عىل واعتداءً الناِصعة، التاريخية
الجيش أمجاد لطمس محاَولة أنه فوق وامِلَهنية، واألخالقية الدينية املجتمع لتقاليدهم

املرصي.» الشعب وبطوالت املرصي
بأنه ووصفته الكاتبان نرشه ما ضد حمالت شنَّت قد القومية الصحف وكانت

الراحل». الزعيم عىل م «تهجُّ
له هتْه وجَّ عما هيكل حسنني محمد دفاع «األحرار» نَرشت املايض االثنني ويوم
عىل فيه ردَّ إدريس يوسف الدكتور مع حواًرا األحرار أجرت واليوم القومية، الصحف

للصحافة. األعىل املجلس ومن القومية الصحف من إليه هة املوجَّ االتهامات
كاتبًا يعمل التي «األهرام»، القومية لجريدته قدم قد إدريس يوسف الدكتور وكان
تعليق أو ردٍّ أي نرش رفض األهرام ولكن إليه، هة املوجَّ االتهامات عىل ا ردٍّ بها، متفرًِّغا
املسئولني ولكن القومية، الصحف بقية مع محاَولتَه إدريس يوسف وكرَّر إدريس، ليوسف
عن مساءلته عند نظره وجهة تُسَمع أن يف «املواطن» حرية من وانطالًقا اعتذروا. بها
املبادئ كأحد الدساتريُ عليه النصِّ عىل وتَحِرص العدالة تَقتضيه ما وهو منه، صَدر أمٍر
فتحت كما إدريس يوسف للدكتور صفحاتها «األحرار» فتحت اإلنسان، لحقوق األساسية

هيكل. حسنني ملحمد املايضصفحاتها األسبوع يف
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نرشها التي املقاالت يف السادات ذات بحث من هدفه أن إدريس يوسف الدكتور أكَّد
مرشق مستقبل إىل التطلُّع هو السادات» عن «البحث عنوان تحت الكويتية القبس بجريدة
الجيش أمجاد طمس أو السادات عىل التهجم هدفه يكن ولم املايض، أخطاء تكرار وعدم

البعض. يدعي كما الشعب وبطوالت
حول واضحة حقيقة إىل إدريس يوسف ل توصَّ وهل املقاالت؟ هذه نتْه تضمَّ الذي ما
يريد تساؤالت يطرح أنه أم العربية، املرصية العالقات وحول ديفيد، كامب وحول الثغرة

عليها؟ إجابة
مقاالته نرش وبني بالقذايف ولقائه أسابيع منذ ليبيا إىل ذهابه بني العالقة هي وما

السادات؟ عن
مع الطويل اللقاء هذا يف إدريس يوسف الدكتور عنها كشف التساؤالت، هذه إجابة
لسانه عىل يُنَرش أن فيه طلب والذي الساعة، ونصف ساعتني استغرق الذي «األحرار»
الحقيقة العام الرأي يَعرف حتى األحرار يف السبع مقاالته لنرش استعداد أتم عىل بأنه

كاملة.
نرشته ملقاالتك إعالن املايض الثالثاء يوم األهرام جريدة بريد يف نُرش األحرار: •

املقاالت. لهذه كدعاية الكويتية القبس جريدة
اإلعالن:

مرعبة»: أربعة «احتماالت

غبي. خائن (١)
دوره. حقيقة يعرف خائن أم (٢)

للعرب. كاره أم (٣)
به. يقوم ما قذارة مدرك اإلرادة مسلوب أم (٤)

يقول: اإلعالن ومىض
يف إدريس يوسف الدكتور يُقدمها اإلجابة السادات؟ عىل يَنطبق االحتماالت هذه «أي

«… السادات» عن «البحث مقاالته
قولك؟ هو فما

مرة وألول أنه أوضح أن أُريد السؤال هذا عىل اإلجابة قبل إدريس: يوسف د. قال
تماًما ضده تقف كاتب فيها يعمل جريدة أن العالم يف أو مرص يف الصحافة تاريخ يف
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للصحافة األعىل امَلجلس من كنُت ولو وترصد، إرصار وسبق عمد عن الخلف من وتَطعنه
جريدة تَقف بأن املرصية، الصحافة يف العاملني عىل الخطري االعتداء هذه ملناقشة الجتمعُت
يف الكربى الجريدة هذه إخراج يف إمكانياته فيها التحرير مدير ويستغل كاتبيها أحد ضد
كاتبًا نفسه يَعترب سيادته إذ محضة؛ ِمَهنية غري وألسباب الشخيص، لصالحه يُريد ما نرش
شخص عىل صارًخا اعتداءً ليس هذا الجريدة، هذ يف يعمل كاتب أنف ورغم ضد كبريًا

إنها: عنها، املسئولني صحافة ليست فهذه املرصي؛ الشعب عىل اعتداء ولكنه الكاتب،
لصالحهم األهرام يستغلون األهرام عن املسئولني إنَّ وللُقرَّاء. للشعب تَصُدر وأساًسا: أوًَّال
تفسح وهي األهرام منظر كان فقد ولهذا أوًَّال، الشعب حق يف جريمة وهذه الخاص،
وبني وبينه الشعب وبني بينه والوقيعة إدريس، يوسف عىل للهجوم القراء بريد باب
يف فأنا املرصي، للشعب واملجد البطولة تمثِّل أكتوبر حرب أن باعتبار املسلحة القوات

فيها. للقضاء ألجأ سوف الجريمة هذه أن رأيي
كتربير وجوًدا له أن أعتقد ال قارئ من خطابًا يُفِربك أن لنفسه التحرير مدير سمح ثانيًا:
جريمة وهذه املجيدة، املرصي الجيش سلطة فيها بما السلطات إلثارة … الحملة لهذه

أخرى.
القيَم يُراعوا أن الناس وليُناشد الِقيَم لرَيعى للصحافة، األعىل املجلس اجتمع حينما ثالثًا:
واملهنية أوًَّال الصحفية القيَم كل خَرقت قد األهرام جريدة أن يلحظ لم العليا، واملثُل
تَستعمل أن لنفسها سماحها يف اإلنسانية القيم أبسط وحتى بل والقومية، والشعبية

نَرشتْه. ما عىل الرد فرصة تَمنحه أن دون يعمل كاتب عىل الهجوم يف جريدة ثقل
منترص» «صالح األهرام تحرير عن باملسئول اتصلُت األهرام، يف هذا نرش عقب رابًعا:
وسمح البيان، نرش عن واعتذر رفض ولكنه الناس، أمام موقفي لتوضيح بيان لنرش
نفسه من أقام أنه بمعنى عليها، أُحاَكم وسوف جرائم ارتكبُت بأنني يقول أن لنفسه

ضدي. حكمه وأصدر ذًا ومنفِّ قاضيًا
الحكم هذا أيَّد الحكم، هذا يف استئنافية وسيلة كان الذي للصحافة األعىل واملجلس

يسألني. أن دون ُمطَلًقا تأييًدا
الحرية هذه نرتك أن يجب فال الصحافة، بحرية نُطالب وحني كربى، جرائم هذه

وبالشعب. … بها يَلعبون أشخاص لبضعة
ويجب كله، الشعب لهذا صحيفة إنها غريه، أو منترص صالح صحيفة األهرام ليست

الحقيقة. الشعب يعرف أن
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كيف؟ خاصة، ملصلحة تُدار القومية والجرائد األهرام بأن تقول األحرار: •
األوىل الصفحة يف مقاالته ينرش تحريرها رئيس تجد قومية، صحيفة أي أمسك
أصحاب عكس هذا حسيب، أو رقيب دون يشاء الذي وبالكم يشاء الذي وبالبنط
األهرام صاحب باشا جميل أنطون داخلية، صفحات يف آراءهم ينرشون كانوا الصُحف،

أبًدا. األوىل الصفحة يف مقاالته يَنُرش لم
… األهرام بريد يف نُرش ما إىل تعود األحرار: •

كثريًا افتَعَلت والجريدة ُمستفزٍّا، كان الكويتية القبس جريدة يف نُرش الذي اإلعالن
ما األهرام تستعمل أن يَعني ال هذا ولكن القراء، لجذب اإلعالن يف ووضعته الفلفل من

به. الشعب وتخدع مرة مليون مه تُضخِّ لكي القبس نرشته

القدس ومبادرة ديفيد كامب

الخارج؟ يف املقاالت هذه نرشَت وملاذا األحرار: •
الخارجية (وزير كامل إبراهيم محمد مذكرات قرأت عندما قصة، لها املقاالت هذه
ويف ديفيد كامب يف نظر وجهة أُكوِّن بدأُت وكارتر، كيسنجر ومذكرات السابق) املرصي
املذكرات هذه بأن علًما املذكِّرات، هذه عىل تعليقات أكتب وبدأت السادات، السابق الرئيس
لندن، يف تَصُدر التي السعودية األوسط الرشق جريدة يف نُرشت إنما مرص، يف تُنرش لم
أن متأكًِّدا كنُت ولكني األوسط، الرشق جريدة يف مقاالتي نرش هو الوحيد الحل وكان
أكون ولن ُمقيًَّدا أكون سوف بأنني وشعرُت تماًما، سعودية سياسة هي الجريدة سياسة
وعدم املقاالت، هذه نرش الكويتية القبس جريدة عيلَّ عَرَضت ثُمَّ أريد، ما نرش يف ُحرٍّا
لم التي كامل إبراهيم محمد مذكِّرات عىل تعليق أنها هو مرص يف املقاالت لهذه نَرشي
العربي العالم أترك كيف ثُمَّ مرص؟ يف يُنَرش لم يشء عىل أُعلِّق فكيف … مرص يف تُنَرش

املذكرات؟ لهذه جانبي من تحليل دون
ديفيد؟ كامب حول نظر وجهات من كوَّنته الذي وما األحرار: •

اختاره الذي الخارجية وزير أن شعرُت كامل إبراهيم محمد مذكِّرات نَرش بعد
وقبل إرسائيل، مع معاهدة لعقد طريقنا يف أننا وأفهمه القدس، مبادرة بعد السادات
أو حَدث خطري يشء هناك إذن ديفيد، كامب مفاَوضات أثناء استقال فجأًة الرجل،
يف جاءت التي الرشوط عىل أو املفاَوضات هذه إدارة طريقة عىل جانَبَه خطري اعرتاض
ديفيد كامب ُمعاهدة أن نجد كامل إبراهيم محمد مذكِّرات نقرأ عندما وفعًال امُلعاَهدة.
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أمريكا؛ من بتهديد تمَّ الرشوط لهذه قبولنا وأن وللعرب، ملرص الظلم، صاِرخة رشوط بها
إرسائيل مع نقف وسوف والسالح، املعونة نُعطيكم فلن وإال الرشوط بهذه نقبل أن ا إمَّ
أُعدَّت أنها ذلك بعد منها تبنيَّ املعاهدة ألن وطني؛ غري موقًفا القبول موقف وكان ضدكم،

العربية. الدول بقيَّة وعىل الفلسطينيني وعىل لبنان عىل للهجوم
ذلك؟ يعلم كان السادات هل األحرار: •

سيناء عن السالح وتنزع مرص، دور تشلُّ معاهدة عىل يُوافق عندما ولكن أعرف، ال
أنني ذلك معنى الحروب، آخر هي أكتوبر حرب تكون وأن اليهود، أيدي يف هينة وتجعلها

السالح. أُلقي
الرشوط قبول عىل السادات أرغم الذي ما وقلت: النقاط هذه أخذُت أنني حدث والذي
والطريقة السادات شخصية أن واكتشفت أوًَّال، لنفيس املقاالت هذه أكتُب وبدأت الظاملة؟

هذا. يف خطريًا دوًرا لعبَت تكوينه وطريقة ونشأته تفكريه وأسلوب بها يحكم التي
كيف؟ •

التناُقض تجد لذلك النارص، عبد جمال بعد خليفة أصلح يكن لم السادات أنور
أو اشرتاكي شبه املجتمع كان أن بعد السادات، وسياسة النارص عبد سياسة بني صارًخا
أكل عن تبحث املذعورة الفرئان مثل وأصبحنا االنفتاح وأعلن السادات جاء متوازن شبه

الغذاء. وعن العيش
الداخيل. املجال يف هذا

وأصدرنا والالحرب، الالسلم حالة لكرس كثريًا، السادات عىل ضَغطنا الحرب مجال يف
أجلها، من آخرين ٧٥ مع ُفصلت والذي واملثقفني، الُكتَّاب ومن الصحفيِّني نقابة من بيانًا
السادات ندفع العام هذا يف وُكنَّا ،١٩٧٢ سنة يف صحفي ٢٠٠ إىل املفصولني عدد وصل ثُمَّ
الذين لهؤالء ا ِجدٍّ آسف وأنا … ُمضطرٍّا إال الحرب يَدخل لم والسادات الحرب، إىل دفًعا
املخَرج وكان عليه يتمرَّد سوف الشعب أن وجد ألنه الوقت؛ طول يُدبِّر كان بأنه يقولون

الحرب. هو الوحيد
سيناء وعودة املرصية املشكلة حلَّ يُريد كان ولكنه الحرب، يُريد يكن لم السادات
الحصول يَستطيع للسالم سخية رشوط بعرض أنه ر تصوَّ والسادات املحتلة، واألرض
أحس كلما وبالعكس، القوة، لغة هي واحدة، لغة إال يفهمون ال اليهود ولكن األرض، عىل
خوًفا. يرتعدون اليهود تجعل التي هي والحرب يَرضبوننا، … السالم نريد أننا اليهود

ألن … غرينا اليهود حارب ٧٣ عام بعد نُحارب لن أننا شعار رفعنا عندما لذلك
السالم. معنى يَفهمون وال القوة لغة غري يفهمون ال اليهود
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مقاالت خمس منها ت نَرشَ والتي الكويتية، «القبس» يف مقاالت إىل نعود األحرار: •
اآلن. حتى

يجب. مما أكثر ومتلهًفا السالم، عىل ا ِجدٍّ متلهًفا ديفيد كامب يف السادات وجدت أنا
ديفيد كامب ومعاهدة مسموًما؟ طعاًما تأكل ألن الجوع يَدفعك أن يمكن هل أسألك: وأنا
اإلرسائيلية، للسيطرة وأخضَعتْها تماًما مرص فاعلية شلَّت أن بعد … مسمومة معاهدة …

… تماًما مرفوض وضع وهذا
كداعية يظهر أن يريد بأنه ووجدت الرشوط؟ بهذه َقِبل السادات ملاذا أسأل: وبدأُت
قد السادات كان بها؛ يلعب واحدة ورقة يده يف وليس ديفيد كامب دخل ألنه للسالم؛
كانت حتى الخلف، إىل عائًدا القصة أتتبَّع وبدأت ديفيد. كامب دخول قبل أوراقه كل سلَّم
زيارة يف الصلح قبل قد كان والسادات إرسائيل. مع الصلح قبول هي األخرية الورقة

الوطنية. الحركة يف ظهوره من ابتداءً السادات تاريخ أَسرتِجع وبدأُت القدس،

السادات؟ شخصية يف اكتشفته الذي ما

مقاالتك؟ يف لته وسجَّ السادات شخصية يف اكتشفته الذي وما األحرار: •
مقاالتي تُنَرش أن بُدَّ ال واحدة، فقرة يف مقاالت «سبع» ص ألخِّ أن أستطيع ال أنا
بها. العام الرأي أواجه لكي كاملًة «األحرار» يف نرشها وأرجو بل … أطلب وأنا كاملة،

… وكيسنجر … كامل إبراهيم محمد مذكِّرات متابعة بعد شعرُت أنني والخالصة
أن حتَّمت للمنطقة عظمى خطة أمام وأننا … غربية دولية مؤامرة أمام بأننا وكارتر،

فاعليتها. ويشلَّ تماًما مرص ليَعزل السادات عىل الغرب يركز
كان أنه أم … عميًال؟ كان هل خائنًا؟ كان هل ُمفرًِّطا؟ كان السادات هل وتساءلت:
دون تاريخه طوال السادات يفعله كان ما أتتبع بدأت التساؤالت هذه وتحت مجتهًدا؟!

شخصية. ناحية ألي أتعرض أن
مثًال:

مع الرسية الجلسات محارض يف — هيكل أيَّده وهذا — كيسنجر من السادات موقف
ولم الحرب يكسب لم وكأنه يترصف السادات بأن شعر بأنه كيسنجر قال اإلرسائيليني،

القناة. يَعُرب
عندما حدث؟ ما وتُناِقش تقف وأن التساؤل، إىل يدعوك أال هذا كيسنجر يقول عندما
ا إمَّ عنه: تقول هذا؟ عن تقول ماذا أعداؤه، يتوقعها مما أقلَّ مرص رئيس مطالب تجد
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الحل هذا عىل كيسنجر مع متفق أنه أو الوطنية، باملطالب جاهل رجٌل أو ُمفرِّط، رجل
لم الزوبعة هذه ضدِّي أثارت والتي الكويتية» «القبس جريدة يف نُرشت التي ومقاالتي …
تتساءل املقاالت نهائية، أحكاًما ليست وهي خاطئ، وأيها صحيحة االحتماالت أي تُحدِّد

… وعن … وعن سيناء استعادة وعن املرصية القضية من السادات موقف عن
نستغرب ٨١ عام وحتى ٧١ عام من السادات مواقف نستعرضكل عندما إننا وقلُت
… امللك أيام الحديدي الحرس أيام من مواقفه نستعرض عندما يترصف؟ كان كيف …
الثورة بيان إذاعة أجل من اختاره هل األحرار، الضباط بني من النارص عبد اختاره وملاذا
لها. إجابات عن تبحث … كثرية تساؤالت هناك امللك، به يُخدِّر لكي اختاره هل األول،

من أنه يعلم وهو … األحرار الضباط لتنظيم النارص عبد ه ضمَّ ملاذا األحرار: •
الحديدي؟ الحرس

يَضمنه. لكي … ضمه
!… يستبعده أن النارص لعبد يمكن كان •

أو … لرشهم اتقاءً … العنارص بعض يَضعون ما كثريًا … كثرية تنظيمات يف
أخرى. مهام يف الستغاللهم

السادات؟ من يستفيدوا أن يمكن كان وماذا •
الضباط تنظيم بمراقبة ُمكلًَّفا كان الذي … الحديدي الحرس عن أخباًرا منه يأخذون

األحرار.
فشل حالة يف يَثبُت حتى الثورة، قيام ليلة السينما يف كان بأنه أثبت نفُسه والسادات
كثرية أخرى مواقف وهناك الثورة، يف شاركت التي املجموعة ضمن يكن لم أنه الثورة

مشابهة.
يفرط ثُمَّ ،٧٣ عام حربًا ويشنُّ ١٩٧٠ عام يف مرص زمام السادات يتوىل عندما
لهذه أستغرب أنا للقبور، نبًشا ليس هذا ا، ِجدٍّ خطرية املسألة … الحرب هذه نتائج يف
هؤالء موتى، مجرد ليسا إنهما … السادات أو النارص عبد الرئيس التفكري. يف الطريقة
ال ذلك فإن وسياساتهم أعمالهم نُناِقش وعندما الشعب، تاريخ يف أثَّرت بأعمال قاموا
أن بُدَّ وال بالشعب، يتعلَّق فعاله ما وكل مرص، تاريخ هذا للقبور؛ نبًشا يكون أن يمكن

السادات. حكم من املاضية العرش السنوات يف يحدث كان ماذا الشعب يعرف
املستقبل، يف نتجه أين إىل أَعرف أن أريد كنت أني املقاالت لهذه كتاباتي ورس
وال العدو أرض عىل نكون قد اآلن، عليه نَميش الذي الطريق نعرف لم بأننا وشعرت
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مدى أيِّ وإىل حليف، أم عدو إرسائيل حليف، أم عدو أمريكا هل نعرف أن نريد نعرف،
نقع وال املستقبل نَعرف ولكي املقاالت، من الهدف كان هذا منهما، أي مع التعامل يكون

فيه. نغرق أال يجب ولكن املايض إىل ننظر وأن بُدَّ ال … أخطائه نفس يف
تزال ال األوضاع أن أرى ألنني للمستقبل؛ رؤية تحديد بهدف املقاالت هذه كتبُت لقد
وأنا ديفيد، كامب خيارات نفس هي أمامنا التي الخيارات وأن ديفيد، كامب يف كانت كما
فعل ماذا معرفة إىل وألحُّ أدعو أنا لذلك ديفيد، كامب يف السادات أخطاء نُكرِّر أن أريد ال

ذلك؟! فعل وملاذا السادات،
األكرب فردريك حياة مثًال تهمني ال كما الخاصة، السادات حياة تُهمني ال وهنا

أملانيا. بتوحيد قام األكرب فردريك أن يهمني الذي ولكن الخاصة،
ا. ِجدٍّ صغرية ملسات يف إال الشخصية السادات لحياة تتعرَّض لم ومقاالتي

هي؟ ما •
من ُفصلت التايل اليوم ويف ،٥٩ عام ليايل إحدى يف معه العشاء عىل كنت مثًال أرضب
القومي، واالتحاد اإلسالمي املؤتمر يف مساعد سكرتري األول بها؛ أعمل كنُت وظائف أربع
األهرام؛ جريدة يف عميل من والرابعة الصحة، وزارة من والثالثة الثقافة، وزارة من والثانية
عبد وقام قابََلني، أنه أنَكَر التايل اليوم ويف األهرام، يف معه حديثًا نرشُت أنني والسبب
لذلك … السادات من اقرتبوا الذين كل مع هذا وتكرَّر وظائفي. كل من بفصيل النارص

.١٩٧١ مايو يف جانبه إىل وَقفوا الذين جميع من تخلَّص قد السادات تجد
مما أقلَّ كانت األعداء عات توقُّ أن وجدت أكتوبر، حرب إىل بالرؤية رجعت وعندما
أن لدرجة نفسه، السادات أذهل أكتوبر ٦ يف الرائع املرصي الجيش أداء ألن رون؛ يتصوَّ
االنتصار، حجم من خاف ألنه ف؛ بالتوقُّ الجيش السادات أمر القناة عرب عندما الجيش
أواصل أن يجب عدوِّي يقع فعندما عسكريٍّا؛ ً خطأ هذا وكان مكانك، قف للجيش: وقال

لألشياء. البسيط املنطق هنا أناقش وأنا املضايق، عىل وأستويل هجومي
الثغرة؟! اسمه يشء عن سمعنا قد نكن لم املضايق أخذنا لو هل األحرار: •

من الحصني الجزء عىل سيطرنا قد نكون املضايق عىل سيطرنا لو ألنه بالضبط؛
خنجر هناك أصبح وبالتايل القرار؛ باتخاذ بانفراده السادات مسئولية تقع وهنا سيناء،
الثغرة تكوَّنت ملاذا مثًال منها تساؤالت عدة أطرح وأنا والثالث، الثاني الجيش ظهر يف

أصًال.
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التحليل؟ هذا يف عليها اعتمدت التي مصادرك هي ما األحرار: •
وأنا نناقشها، أن دون سنوات عرش عليها مىض أكتوبر حرب تساؤالت، مجرد هذه
لديَّ وتكونت الثغرة، مكان وإىل الدفرسوار، إىل ذهبُت ولكني عسكري، بدارس لست
يف يتمُّ يكن لم الثغرة يف العمل حجم أن ووجدت مقاالتي يف طرحتُها التساؤالت بعض
من لجنة تتكون أن وطالبت املدة؟ هذه يف العمل بهذا اليهود قام فكيف … ساعة ٢٤
املمكن من كان وهل حدثت؟ وكيف حدثت؟ ملاذا الثغرة، واقعة لدراسة املرصي الجيش

ال؟ أم تالفيها
يَدُرسون اليوم إىل زالوا ما وإنجلرتا وفرنسا أمريكا مستغربًا؛ ليس التفكري وهذا
عىل يعرتض والذي كالثغرة؟ ا هامٍّ موضوًعا نُناقش ال فلماذا الثانية، العاملية الحرب نتائج
نضع ال فلماذا املسلحة، قواته يف ممثًَّال الشعب صنَعها الحرب هذه مخطئًا. يكون قد ذلك
وزير غزالة أبو املشري مع عاجًال موعًدا طلبت وأنا واضحة؟ إجابات عليها نريد تساؤالت،

أشكك. ولست أتساءل أنا ذلك، له ح أوضِّ لكي الدفاع
عندك؟ التساؤالت هذه شكَّلت وماذا األحرار: •

تماًما. خاطئة صورة السادات ذهن يف كانت ٧٣ حرب صورة أن شكَّلت
التسخني ملجرَّد الحرب يشن أن يريد وكان محدودة، حرب شن يريد كان السادات
ثُمَّ الرشقي الرب إىل املرصي الجيش عرب عندما لذلك تسخينها، بعد املشكلة يحل ثُمَّ فقط،
الثغرة، وعملوا مرص عىل الهجوم ركزوا ثُمَّ سوريا، رضب اليهود استطاع بالتوقف أمره
تكن ولم تماًما، مختلفة النتائج كانت الحرب يف املرصي الجيش استمر كان لو ولكن

ثغرة. هناك
كانت أكتوبر حرب أن تضمنت الكويتية القبس يف مقاالتك بأن تَردَّد األحرار: •

وإرسائيل. أمريكا مع باالتفاق السادات أنور إخراجها يف اشرتك مرسحية،
خاضها حرب أعظم كانت وأنها مرسحية، تكن لم أكتوبر حرب إن أقول أنا كذب، هذا
الكيلو ومفاوضات وكيسنجر، السادات هو كان فيها الوحيد املمثِّل وإنما املرصي، الجيش

.١٠١
الحرب؟ انتهاء بعد بدأت «املرسحية» إذن •

بأن يتوقعون كانوا بأنهم أكتوبر حرب بعد قال نفسه كيسنجر ألن ذلك؛ بعد نعم
أكتوبر، حرب يف أطعن لم أنا بكثري. ذلك من أكثر الحرب هذه نتائج من السادات يأخذ
إرسائيل إىل إهداؤها تم الحرب نتائج ثمارها، يجِن لم الذي هو فيها طعن الذي ولكن

أمريكا. وإىل
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العربية. للقضية أيًضا تعرََّضت القبس يف مقاالتك األحرار: •
و١٨ ١٧ مظاهرات أثناء كنت العربية، البلدان يف جوالتي وبحكم خربتي، بحكم
مع وناقشت الخليج، دول إىل جولة يف منها وذهبُت الكويت، زيارة يف ١٩٧٧ يناير
وإنما للبرتول، ثمنًا ليس البرتول بأن لهم: وقلت بينَنا العالقات أوضاع هناك املسئولني
لبرتول يكون فلن قوتها، مرص فقدت وإذا مرص، قوى من العرب وقوى العرب لقوة ثمٌن

األيام. هذه يحدث ما وهذا األيام، مرور مع سعر العرب
وإىل خاصة حسابات إىل ل تحوَّ لكنها مرص، إىل مساعدات يُرسلون بأنهم يل: وقيل

املرصي. الشعب إىل تذهب أن قبل تُنَهب املساعدات األشخاص، بعض
ذلك؟ لك قال الذي من األحرار: •

إىل السادات رحالت أن والخطري الكويت. مالية وزير العتيقي الرحمن عبد يل: قالها
هذا وساعد مرص، بمكانة تَليق التي بالطريقة تجري تكن لم ٧٧ عام قبل العربية البالد
تكوَّنت األيام هذه مليونريات ولعلمك عينية. مساعدات إلعطاء استعداد من اإلقالل عىل
العرب، من فلوًسا السادات طلب ٧٧ يناير و١٨ ١٧ ويف حدثت، التي املرسوقات نتيجة
الخالفات عت توسَّ ثُمَّ إرسائيل، إىل الذهاب ويف املباَدرة، يف السادات فكر هنا رفضوا، لكنهم
لم أنه أو «ُمفرًِّطا» كان أنه هي أمامي التي واالحتماالت العربية، الدولة وبني مرص بني
أنه رأيي ويف كيسنجر. مع متفًقا كان أنه أو نفسه إال املرصية القضية من ه يُهمُّ يكن
بدليل السادات؛ غري آخر شخص هناك كان إذا العربية الدول مع خالف يحدث يكن لم
مبارك حسني تويل بعد نسبيٍّا قليلة فرتة حتى تحسنت العربية بالدول اآلن عالقاتنا

الحكم.
مقاالتك؟ يف لها تعرضُت التي املوضوعات هي ما األحرار: •

وحادث وطائفيٍّا دينيٍّا بًا تعصُّ النتيجة وتكون كامًال، الساداتي النظام نرث هل
أكتوبر يف حدثت التي الكارثة إىل أدَّت التي الخطوات عن نبحث وأن بُدَّ ال هنا منصة،
املسألة تَنتهي أن وأرفض ١٩٨١ املسألة تنتهي أن أرفض وُمفكًِّرا كاتبًا وباعتباري ١٩٨١
أال ويجب سنة ١٠٠ من برملان وبها ة، متحرضِّ دولة نحن بثورة، أو بقتل أو بانقالب

فاتنا. ما نعوِّض لكي الزمن نسبق أن يجب الوراء إىل نَرِجع
واحًدا شيئًا يفعل لم وهل خاطئًا؟ كان السادات أنور فعله يشء كل هل األحرار: •

نظرك؟ وجهة من البلد لهذا مفيًدا
الشعب، لهذا مفكر أنا مؤرًِّخا، ليس الكاتب السادات، عهد تقييم محلِّ يف لسُت
أو حسنات عن البحث الهدف فليس املستقبل، إىل طريقه للشعب ينور أن يطمع واملفكِّر
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أستخلص أن وأحاول تتكرر، ال لكي السلبيات عىل يدي أضع أنا السادات. نظام سلبيات
التخلُّف تعويضسنوات الرضوري ومن املستقبَل، إىل بها أعرب … عربة القريب املايض من

رس. محلك واقفون ونحن ٦٧ عام من
وجهات ثُمَّ هيكل حسنني محمد نظر وجهات الحزبية بالصحف نُرش األحرار: •

السادات؟ أنور حسنات إحدى هذه أليست نظرك،
من به تنَعم وما املعارضة، رضب السادات ألنَّ مبارك؛ حسنات من حسنة هذه
ووضع املعارضة، شطب السادات ألن مبارك؛ حسنات من حسنة هي اليوم ديمقراطية
وأقول االنتخاب صناديق إىل فيها أذهب مرة أول وأنا صحفها، وأغلق السجون يف رجالها
السابقة االستفتاءات بأن نعلم وكلنا الحكم، مبارك حسني تويل عند كانت «نعم» فيها

الشعب. عن تُعربِّ تكن ولم رة مزوَّ كانت

القذايف ومقابلة ليبيا إىل الذهاب

هذه صدور موعد بني عالقة هناك أن للصحافة األعىل املجلس اجتماع يف َد تردَّ األحرار: •
القذايف؟ العقيد ومقابلة ليبيا إىل ذهابك توقيت وبني الكويتية القبس جريدة يف املقاالت

زيارتي أن حني يف املايض، يناير يف ُكتبت املقاالت هذه ألن باملرة؛ صحيح غري هذا
شهرين. بحوايل املقاالت هذه كتابة بعد أي املايض؛ مارس يف كانت ليبيا إىل

له ليس وهذا العالم، يف مرص وضع تحسني عىل للعمل املبادرة زمام آخذ كنت دائًما
كثرية أشياء نفعل أن ونستطيع ُمفكِّرون، وبها غنية بلد نحن رسمية، صفة بأي عالقة
قابلت وقبلها املايض، العام يف غاندي أنديرا قابلت الرسميني. املسئولني عن بعيًدا ملرص

وكثريين. األسد وحافظ وبورقيبة حسني وصدام الجزائر يف بومدين
الصحف إحدى تحرير رئيس قابلت املايض، مارس يف لقربص زيارة يف كنت وعندما
حادث بعد تغري قد مرص يف الوضع بأن له وقلت مرص، يف الوضع يهاجم وظل الليبية،
نظام من القديم موقفهم عىل زالوا ما ليبيا يف بأنهم يل وقال ،١٩٨١ أكتوبر ٦ يف املنصة
وجنوب ومرص إرسائيل دخول ممنوع عليه مكتوب الليبي السفر جواز وأن السادات،

أفريقيا.
باملعارضة االتصال خاللها وحاول مرص، إىل بزيارة قام القذايف عم ابن بأن وعلمُت
النظام عن ويَختِلف وطني مبارك نظام وأن سليم، غري أسلوب هذا أن له وقلت املرصية،
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املعارضة. طريق عن ليس مرص، يف هنا الرشعية بالسلطة االتصال يتمَّ أن ويجب السابق،
أحد يجرؤ ال القذايف معمر ألن قومية؛ مهمة يف بأنك الليبي التحرير رئيس يل وقال
وكان مرص، يف الجديد الوضع بهذا القذايف معمر أُواِجه أن مني وطلب مناقشته، عىل
ذلك معنى كان ولكن إلخطارها، مرص يف السلطات إىل ألجأ أن اللحظة هذه يف املفروض

ذلك. أريد أكن ولم رسمية، ة مهمَّ يف أنني
كثريًا. تردَّدُت والحقيقة

ملاذا؟ •
قراري واخرتُت الناس، مع فون يترصَّ كيف أو هناك، معي يعملون ماذا أعرف ال أنا
قضايا معه وناقشت القذايف وقابلُت أحد، من موفد غري رسوًال كنُت ليبيا، إىل بالذهاب

كثرية.
اللقاء؟ هذا يف دار ماذا •

من كتبُت مرص إىل وصويل وبمجرَّد اللقاء، هذا يف دار الذي ذكر من ِحلٍّ يف لسُت أنا
أقول لذلك ذلك. مني أحٌد يطلب أن دون مبارك الرئيس إىل رفعته تقريًرا نفيس تلقاء
الكويتية، القبس يف مقاالتي بنرش عالقة له ليس ليبيا إىل ذهابي بأن مايو جريدة لرئيس
الشعب إىل حاجة يف أنا املجد، أبو صربي ادَّعى كما ليبيا فلوس إىل حاجة يف لسُت وألنني
مرصي، مليون نصف بها وليبيا ومسلم، عربي رئيس القذايف معمر أن كما فقط، الليبي

بيجني. أقابل ولم مايو، تحرير رئيس يا إرسائيل إىل أذهب ولم
مرص؟ مع العالقات عودة الليبي الرئيس طلب هل األحرار: •

ديفيد، كامب من مرص تخرج أن رشط عىل العالقات بعودة طالب الليبي الرئيس
هذا يل: وقال إرسائيل، مع فورية عسكرية مواجهة هو ذلك معنى بأن له قلت ولكني

أحرار. وأنتم ُشغلكم
أن فيجب بمرص، عالقاتها عودة يف جادة العربية الدول كانت إذا رأيي من ولكن
يُتَّخذ أن يجب قرار وأيُّ خطأ، نقطة ألنها ديفيد؛ كامب إلغاء نقطة حساباتها من تُسقط

مرص. قرار يكون أن بُدَّ ال الشأن هذا يف
ويف قريب عن فسأَنُرشه القذايف، معمر الليبي الرئيس لقاء يف دار ما بخصوص ا أمَّ

معه. حواري أمكن لو األحرار
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عىل جاءت العبارات وبعض ليبية شعبية أمثلة تضمنت مقاالتك إن قيل األحرار: •
نفسه. القذايف لسان

قلتها القذايف، العقيد رأي عىل وذلك ديفيد»، كامب «إسطبل عبارة قلتُه الذي كل
أو للقذايف أخرى عبارة أو كلمة توجد أن وأتحدى ديفيد، كامب عىل السخرية مجال يف

لغريه.
ملقاالتك؟ ذاته» عن يبحث «السادات عنوان استوحيت ملاذا األحرار: •

السادات؛ شخص به املقصود ليس هنا والسادات السادات، حول بحث فعًال ألنها
السادات سياسة وألن باقية، السادات سياسات فإن مات قد السادات الرئيس كان إذا ألنه

شخصيٍّا. مناقشته من بُدَّ ال كان السادات، بشخص مرتبطة
يف نعيش اليوم نحن فيه، نعيش الذي بالواقع وعالقاتها الساداتية، عن بحث املقاالت
بها، قام خطوة يف أيَّدوه أشخاًصا فيه الكربى املناصب يمنح ساداتي إعالمي جهاز ظل
املعارضة يَرضب … تصفيق … ديفيد كامب اتفاق يوقع … تصفيق … القدس إىل يذهب

تصفيق. …
والخارجية؛ الداخلية سياساتنا يف غرينا أنت ربما ساداتي، اختيار اإلعالمي الجهاز

تغيريه. من بُدَّ وال الجديد، للوضع مناسب غري بالتايل اإلعالمي الجهاز أصبح فقد
تغريت؟ قد الداخلية السياسة بأن فعًال تعتقد هل •

اآلن. الكالم هذا نقول أننا بدليل نعم؛
كنُت وأنا الحكم، يف السادات كان أن وقت الكالم هذا تَُقل لم ملاذا سألني: والبعض
«تعالوا مقال منها الحكم، يف والسادات منه نماذج بالفعل وقلُت أقوله، أن استعداد عىل

أخرى». مرة مرص ننظف «تعالوا آخر ومقال مرص»، نُنظف
بعد نناقشهم إذن أحياء، وهم نناقشهم يَجعلوننا ال الرؤساء هؤالء أن واملشكلة
تناقش أن تستطيع ال إنك الثالث. العالم يف الديمقراطية انعدام كارثة وهذه موتهم،
ومقاالت مقاالتي بنرش السادات َسمح ولو وقوعه، أثناء وليس ينتهي أن بعد إال وضًعا

السادات. ُقتل ملا حياته يف غريي
السادات؟! ذات يف بحثك انتهى يشء أي إىل األحرار: •

هو. ذاته عن يبحث كان الرجل هذا أن إىل انتهى
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… تعتقل ولم الصحفي عملك من تُنَقل لم ٨١ سبتمرب يف األحرار: •
وقال: سؤايل من أنتهي أن إدريس يوسف يَدعني لم

وليس اعتُِقل، واحد كل شخص يف فعًال اعتقلت ولكني ،٨١ سبتمرب يف أعتَقل لم أنا
السجن، دخل املعارضة شخصيف كل مسجونًا، أكون لكي السجن أدخل أن الرضوري من

منه. بدًال السجن يف الذي بأنني أشعر كنُت
هيكل. حسنني ومحمد أنت بإدانتك للصحافة األعىل املجلس بيان إىل نصل األحرار: •
كتبوا الصحفيني من كثريًا هناك أن رغم وهيكل، إدريس يوسف ملاذا أفهم لم أنا

أيًضا. الداخل ويف الخارج يف السادات عن ونرشوا
شديدة صفعة اعتربته قد كنُت منتَخبة صحفية هيئة من صادًرا كان لو البيان وهذا
البيان أعترب لذلك رجاله، ليكونوا السادات معظمهم عنيَّ أناس من صادر بيان هو إنما يل،

حياتي. يف عليه حصلُت تقدير أحسن
هم املجلس أعضاء من ٪٩٩ فإن يل؛ كبري رشف ولكنه يل، إدانة ليس البيان وهذا
استفادوا قد اليوم السادات عن يُدافعون الذين كل وباملناسبة، الشعب. وأعداء أعدائي من
اليوم السادات عن يُدافع واحًدا شخًصا يل وأَحِرض بأخرى، أو بطريقة السادات عهد من
من مستفيدين كانوا ألنهم السادات عن يدافعون كلهم أحرتمه. حينذاك منه يستفد ولم

السادات. حكم
مرص؟ إىل نقد هو السادات إىل يوجه نقد أيُّ هل األحرار: •

زغلول، سعد النارصومن عبد ومن السادات من أكرب مرص مرص، هو ليس السادات
املرصي. الشعب هي مرص هؤالء، من أكرب مرص

أريد كنُت مقاالتي، إدانة من للصحافة األعىل املجلس يريده الذي ما أفهم لم وأنا
ما يقرءوا أن دون باإلدانة كاتب عىل يحكمون كيف ال؟ أم خطأ كتبتُه ما هل يناقش أن

ُكتب؟
الكتابة؟ من املنع هو املقصود هل اإلدانة؟ من املقصود هو ما ثُمَّ

من ليُنصفني القضاء إىل ألجأ وسوف محكمة، أي أمام أُحاَكم أن مستعدٌّ أنا
وحتى محكمة، أي أمام اليوم أُحاَكم أن استعداد عىل بأنني رصيحة وأقولها الصحافة.
أعتقد ال مجلس من يُنِصفني أن منه طالبًا القضاء إىل ألجأ إني االشرتاكي، املدَّعي أمام

رشعية. له أنه
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و… … املوتى ُحرمة عىل اعتداء ألنه كتبته ما استنكر املجلس بيان األحرار: •
أُناِقش عندما زغلول؟ سعد لحرمة تعرُّض هذا هل زغلول، لسعد أتعرَّض عندما
فإن مات قد الرجل هذا كان إذا املوتى؟ لحرمة تعرُّض هذا هل فعله، فيما مرص زعيم
كانت إذا املوتى مناقشة تمنع تقاليد توجد وال باق، املرصي والشعب تموت، ال الحقيقة

الحي. الشعب حياة يف خطريًا تأثريًا أثرت قد حياتهم
للموتى؟ نبش هذا هل ابنته، ج تزوَّ إنه وأقول الثاني رمسيس عن مقاًال أكتب وعندما
حرمة هذه أنَّ باعتبار الفراعنة ملوك موميات بإخفاء السادات قام عندما لذلك

الفكري. التقدم من نوًعا يكن لم هذا فإن للموتى،
نزوًال التاريخ كتب يف يقرأ لم بأنه قال األعىل الصحافة مجلس أعضاء أحد األحرار: •

مقاالتك. يَقِصد وكان الكتابة، من املستوى هذا إىل
وحياة سري تناَولت التي املوضوعات بعرشات ميلء التاريخ بأن أقول أن آسف أنا
املذكرات، هذه من اليوم يستفيدون أملانيا ويف هتلر، مذكرات أقرأ اليوم وألنني الزعماء،
عليها. عاًما أربعني من أكثر مرور رغم الثانية العاملية الحرب عن أخرى رؤية لتكوين

كانت فإذا فكري، إرهاب دون األشياء إىل وموضوعية حقيقية نظرة هو يَنقصنا وما
قد التكفري ومشكلة نُوِقشت، قد السادات ومشكلة نُوِقَشت، قد الحكيم توفيق مشكلة
تُناَقش، ال التي بالتابوهات ى يَُسمَّ ما هناك يَُعد لم نوقشت، قد الثغرة ومشكلة نوقشت،
تُناقش ال حتى عقولنا إلغاء يريدون الذين وهؤالء للنقاش، قابل اليوم مرص يف يشء كل
عن عيوننا يُغمضوا أن يريدون عيوبهم، ف تتكشَّ أن خوف عيب بهم الذين هم تفكر أو

عوراتهم.
أقول يشنقوني، أن يريدون الذين رين واملزمِّ واملطبِّلني الزفة لصانعي أقول أن وأريد
معروفة، النتيجة وكانت السادات ون تزفُّ ظللتم لقد لعبًا. فكفى بالنار، تلعبون أنتم لهم:

منكم!» استوى الشعب … بقى «كفاية هذا، يف تستمرُّوا أن أبًدا لكم نسمح ولن

إدريس يوسف من بيان (3)

الصحفيني صغار من قلة إنَّ للشعب: البيان هذا أُعلن أن أحبُّ الحديث هذا أبدأ أن قبل
أنها أكتوبر حرب عن قلت أني بادعائهم املسلَّحة القوات وبني بيني تُوقع أن حاَوَلت
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حول تساؤالت مجرد كان قلته فما قلته، ما ينرشوا أن الناس هؤالء وأتحدى مرسحية،
من كان املجيد. الرائع وأدائه العظيمة املرصي الجيش بطولة حول ت التفَّ التي الثغرة
تقييد ودون رشط أو قيد دون كاملة سيناء إلعادة أكتوبر حرب نتائج تُستثَمر أن املمكن

الحديدية. ديفيد كامب بقيود العظيمة مرص
وجيشنا؛ شعبنا وبني بيني اإليقاع تستطيعوا لن صمم، آذانهم يف ملن أعلنها إذن إني
لقد املحاولة. هذه عن فكفوا قلبي، من وشعبنا وجيشنا وجيشنا، شعبنا قلب من فأنا
الحديث، املرصي الجيش خاضها حرب أعظم بأنها أصُفها والعبور ٧٣ حرب عن كتبُت
ألسباب التُّهمة بتلك تحريرها مدير اتهَمني التي نفسها األهرام يف موجودة الكتابة وهذه
لإليقاع ما شخًصا الكاتب من الغيظ يدفع أن ألستغرب وإني محضة، مهنية تنافسية

العظيم. الحبيب جيشنا وبني بيني

إليك! … منك أتظلم إني الرئيس… سيادة (4)

مبارك حسني الرئيسمحمد السيد

الكاتب أنني وأدركُت العمال، عيد يف التاريخي لخطابكم استمعُت أن بعد قررُت قد كنُت
لكي يومها األخبار جريدة يف املنشور عىل الجماهري سيادتكم أحلَت فقد قصدتُموه، الذي
وبالبُنط شخيص عن كان يوَمها لألخبار الرئييس املوضوع وألنَّ الكاتب، عىل تتعرَّف
املسلحة. ُقواتنا وبني بيني لإليقاع ومحاولًة عيلَّ للقراء تحريًضا أيًضا وكان العريض،

األكرب سببه ذهول الذهول، من غريب بنَوع أُصبُت املقصود الكاتب أنني أدركُت حني
املوضوع انقلب كيف من ذهويل األكرب سببه وإنما عنِّي، الكريم خطابكم يف وَرد ما يكن لم
الدولة رئيس لسان وعىل خطري خرب إىل والتعابري الكلمات محفوظ صحفي تراُشق من
أنا وأضيُف واإلعجاب، التقدير آيات أسمى خاص، بشكل له وأُكنُّ جميًعا، له نكنُّ الذي

أيًضا. الشديد والحبَّ
قد داموا فما بحرف، أنطق وال تماًما أسكت أن قرَّرُت أن يل فعل ردِّ أول وكان
الكثرية، بالتقارير األفواه هذه دامت وما عيلَّ، السخط من املدى هذا إىل سيادتكم أوصلوا
الحليم أنت جعلتْك قد للصحافة األعىل املجلس يف خطب ومن بل بُدَّ ال أشخاص، عدة ومن
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إىل مني أغضبوك قد داموا ما يغضب. حتى أو غضب عن يَنِطق أن لنفِسه يَسمح ال الذي
القذايف أعطاك هل ويسألني: إيلَّ الهندسة يف الطالب ابني فيها يَلتِفت التي الدرجة هذه

أبي؟! يا دوالر آالف خمسة
أحدهما سمعَت ألو أوالدي، عمر مثل يف لشابَّني الوالد وأنت الرئيس، سيادة يا بربك،
من كمٍّ أيُّ الجمهورية، رئيس لخطاب استماِعه بعد كهذا، سؤاًال — هللا قدَّر ال — يسألك
الرئيس، عند كلها املعلومات وأن بريء أنك تماًما العارف وأنت يجتاُحك الغاضب الحزن

وشعبك؟! وقرائك وعائلتك أبنائك أمام يُدينك الذي هو نفسه والرئيس
من أو القومسيون، أو التجارة مجال يف ُكنَّا فلو وقاتًال، بل وغائًرا، ا حادٍّ الجرح كان
قابل تُهمة لكانت الصحافة، أو الكتابة من يَسرتزق إنسان أمر األمر كان لو بها، العاملني
ملرصي االتهام يكون أن ا أمَّ وعقيدة، مبدأ لكاتب االتهام يكون أن ا أمَّ الدفاع، أو للنفي
بطعنة العمر هذا يتوج ثُمَّ ويبرش، ويُناضل يكتب عاًما ثالثني الوطنية الحركة يف قىض

وكربيائه! وذمته وطنيته صميم يف
أثر مات الذي نصفه اقتطعوا بعدما أمتلُكه الذي القلب نصف ترنَّحت، الحقيقة
مهينة، كلمة تقتلُه قد الحرُّ فاإلنسان ف؛ سيتوقَّ أنه معها تأكَّدُت بطريقة يدقُّ قلبية أزمة

كهذه. َمهولة بتهمة بالك فما
فائدة فال الحد، هذا إىل وصلت قد املسائل دامت ما أنه يل عاقل فعل ردِّ أول وكان
أو دفاع أي نفيس عن قلُت وملا بل استطعُت، ملا الكالم أردُت لو حتى بل كالم، أي من
أو ز مجهَّ غري هو إذ رشفه؛ يف ُطعن إذا لسانُه يَخرس الرشيف فاإلنسان للتهمة؛ دْفع أي
امُلعتادون أولئك فهم أنفسهم، عن للدفاع البُلغاء أولئك ا أمَّ رشفه. عن الدفاع عىل ُمعتاد

الُحجج. عىل وتعرفوا التهمة اعتادوا قد ألنهم عنها؛ الدفاع عىل
اخرتته الذي الجمهورية رئيس أعترب ، متحرضِّ إنسان أنا آخر؛ اعتباًرا هناك إن ثُمَّ
بُدَّ فال الحقيقة، عن يَصُمت أن الرئيس اختار لو حتى الكامل، الصدق هو وانتخبتُه،
وهو له، تماًما مؤلِمة املسألة وأن شديدة، الضغوط أن بُدَّ وال وُمربِّراته، أسبابه له أن
وجرائدها وأجهزتها الدولة ثقل بكل املسلَّح املوقف هذا أعزل مواطن من يَقف أن يُضطرُّ

وهيَلمانها. وكيانها إعالمها ووسائل

الكربياء يف فالطَّعنة الدق؛ عن قلبي ف توقَّ لو حتى مت، لو حتى أَصمت أن إذن قررُت
مناقشتَه. تستطيع ال عمن صادرة تكون أن منها وأقىس ُمروِّعة، والرشف
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املوقف. هذا أبًدا يَِقف عبادك من أحًدا تَجعل ال إلهي، يا
فجأة توقَفت قد والطَّعن والزَّْمر الطبل فرقة ووجدُت ويومان، يوم مرَّ حني ولكن
يكن لم وبإتقان، «الزبون» دبحت وأنها تماًما املهمة أدَّت أنها إليها وُخيَِّل العزف، عن
تماًما، نفيس يف األمر حزَّ األنخاب، أنفسها وبني بينها تتباَدل وراَحت بال عىل لها يخطر

انتَرصا. قد والزور الظُّلم أن هذا فمعنى

عليها السكوت يُمِكن ال مسألة وهذه

ومواطن ككاتب واجبي من تماًما أموت أن قبل ولكن وتلفيًقا، كذبًا أُقتَل أن ُمستعدٌّ فأنا
انتَرص. أنه إليه ُخيِّل الذي الوبيل الداء عن ولرئييس ملواطني أكشف أن

وأنا أخَرس، شيطاٌن الحق عن فالساكت للناس؛ الحقيقة أقوَل أن واجبي ِمن
وعىل أكثر التنكُّر عىل وسأُساِعُدهم عصابتهم يف ُمتآِمر فرد بَمثابة سأكون بسكوتي

املدى. آخر إىل غيِّهم يف وامليضِّ السلطات وخداع الناس خداع يف اإليغال
القائمة، يف األول أنا أكون فقد بإمعان؛ كلماتي تقرأ أن الرئيس سيادة يا ورجائي
وكل حق، عن لك امُلخِلصني كل تضمُّ تقريبًا وهي طويلة، فالقائمة األخري؛ لسُت ولكني
جهازها ومن الدولة من يجعلوا أن يرىض أن لضمريك يُمكن وال البلد، هذا يف الرشفاء
ق ُملفِّ أو َدعي أو كاذب أو بانتهازي ليس هو َمن كلَّ بها «يفرمون» سحق آلة الهائل
موت أمر فقط ليس وهو الرئيس، سيادة يا تماًما خطري املوضوع مثلهم. سلطة كلب أو
أمر قائدها، أنت التي األمة األمة، هذه أمر ولكنه الرشفاء، الناس ببعض خاص حياة أو

وبينه. بينك واإليقاع عنك، وعزله عنه، عزَلك يُريدون الذي الشعبي جيشك
من إىل بها عهَد حافة الصَّ يف تغيريات السابق الرئيس أحدث حني املسألة بدأَت لقد
«القومية». الجرائد ملعظم جدد تحرير وُمديري تحرير كُرؤساء بالعمل «الشباب» اهم سمَّ
ُممِكن الذي البرشي عف الضَّ لوال فعًال تجديًدا األمر هذا يكون أن ُممكنًا كان وقد
هدفه يُصِبح الحال يف كربى، سة ملؤسَّ مديًرا فجأًة رقيتَه إذا الصغري للُموظَّف يحدث أن
تُصبح حتى عنوة رأسها من يخفض أو تعلوه التي الدرجات كلِّ من الساحة يُخيل أن

له. واألخرية األوىل الكلمة
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حف الصُّ يف وتدور داَرت التي للَمهازل واحد مثل سوى — األهرام يف — ولسُت
التحرير، ورؤساء اإلدارة مجالس رؤساء ضد املرفوعة الَقضايا عرشات فُهناك األخرى؛
بني اليومية املنازعات مئات وهناك الكبري، والتعويض باإلدانة فعًال فيها ُحكم بعُضها
عىل ُمنهالني والسلطة، الدولة صدر إىل ُمرتكنني ُمديرين أصبحوا الذين املوظَّفني صغار

والتنكيل. بالتحكُّم جرائدهم يف والكتاب الصحفيني هللا عباد
كاتب يكون أن بُدَّ ال أنه ر يتصوَّ تحرير بمدير األهرام يف يَرزقني أن هللا ويَشاء
والعتقادهم التحرير، رئيس مساعد من وبدعم التحرير، رئيس وبُمؤازرة األول، األهرام
أو أكتبها مقالة كل لدى أعصابي وإثارة ُمشاَكستي، عىل دأبوا «شلتهم» من لسُت أني
يَسمح كان التحرير مدير ُمنترص صالح األستاذ أن حدِّ إىل األمر وَصل بل أُبِديه، رأي كل
بمعنى رأي؛ وكأنه الناقص مقايل ويَنرش علمي دون كتابتي من شاء ما يشطب أن لنفسه
برضاه، وليس أنِفه رغم ووصيٍّا يكتب، عاًما ثالثني له كاتب عىل وصيٍّا نفسه من أقام أنه
الجريدة، عن املسئولني بقية وبني وبينه وبينه بيني ُمشاحنات تحُدث أن بُدَّ ال وكان

سيادتكم. علم إىل فعًال وصل بعضها
العربية الجرائد يف للنَّرش أحيانًا نلجأ أننا الرئيس سيادة يا األول السبب هو وهذا
للدينارات طلبًا هناك نَنُرش أننا زعموا قد ُطغيانهم ليُغطُّوا فهم املعارضة، جرائد أو
لديهم َمنطق ال هم إذ هم؛ بَمنطقهم الناس عىل يَحُكمون أنهم ذلك والدوالرات؛ والرياالت
يكون أن بُدَّ ال تأييد أو مقالة وأيُّ نقود، وراءه يكون أن بُدَّ ال والء أيُّ النقود، منطق إال
حرصه وأن رأيًا له ألنَّ ويَكتُب كاتب اإلنسان أن روا يتصوَّ أن يستطيعون ال فهم ثمن؛ له
أي يُشكِّل ال النرش من يأتي مادي مقابل أيَّ وأن لديه، الوحيد الحرص هو الراي هذا عىل
أنهم والنتيجة نحن، وهكذا هم، هكذا النظر، ووجهة الرأي صاحب الكاتب لدى اعتبار
رشاؤه أو إليه، اإلضافة أو منه الحذف امُلمكن من وأنه له، قيمة ال رأي أيَّ أن رون يتصوَّ
وكان مبدأ، وعندنا سوق، عنَدهم الكتابة َمضمونه. عن كاتبه تناُزل مقابل أعىل بسعر

الخالف. يقع أن بُدَّ ال
يف يكتب حني كاتٌب يُعانيه الذي األلم مدى روا تتصوَّ أن سيادتَكم وتستطيعون
أن الغد وقبل اليوم يتمنَّون يَكتبها، كلمة لكلِّ ُمرتبِّصون عنها «املسئولون» جريدٍة
ومنها مرة، من أكثر حدث وقد السلطات، عنه ويُبلِّغوا به روا فيُشهِّ سقطة له يَقتَِنصوا
القراء أمام رني» «تُكفِّ آراء نرشوا أن القدوة، مسألة يف سيادتكم لها أرشت التي املرة

227



الفقر وفكر الفكر فقر

يكتب أن الكاتب يستطيع باهلل كيف ظهري. يف وطعنًا ظهري، وراء ومن ِعلمي، دون
ظهره؟ يف لَطعِنه الفرصة يتحينون الجريدة عن واملسئولون

الفرصة حانت وقد

املقاالت عن الخليج جريدة يف منشور إعالن عىل منترص صالح األستاذ نظر وقع إن ما
مستفزة، كلمات اإلعالن يف ووَجد علمي)، (دون «القبس» عن نقًال ستَنرشها التي السبع
ويف األهرام يف نوعها من األوىل هي وبطريقة الداخلية، الصفحة نصف لإلعالن أفرد حتى
السادات الرئيس وألنصار للدولة ومحرضة محرِّضة، ُمثرية طريقة املرصية. الصحافة
مرص لرتاب وأتنكر مرص مرصورشف أُهاجم أني فيها زعم قد إذ العادي؛ للشعب وحتى

إلخ. …
عن قلُت إني فيه يقول قارئ لساِن عىل آخر وخطاب مزوَّر بخطاب اإلعالن وأنهى
جميًعا الناس ُفوجئ كما التايل اليوم يف وفوجئُت مرسحية»، «كانت أنها أكتوبر حرب

املستفزة. املحرِّضة الطريقة بهذه منشوًرا باإلعالن
ضد وإنما ضدي، ليس وقَعدت قاَمت قد الدنيا لكانت آخر صحفي جوٍّ يف ُكنَّا ولو
اتهاٍم تلفيق يف وسلطاته إمكانياته يَستغلُّ تحرير مدير ضد العمل، هذا عن املسئول

الجريدة. نفس يف معه ويعمل زميله لكاتب
فهل الهزل، مأخذ الكالم هذا سيَأُخذ العام الرأي أن إىل اطمأننُت شخصيٍّا وأنا
أكتوبر ملحمة يف الرائع املرصي الجيش أداء عن ويقول مرصي كاتب يَكتب أن معقول
مسألة يُقاتلون، وال القتال، «يُمثِّلون» كانوا والجنود الضباط وأن مرسحية، كان إنه

أحد. يُصدِّقها أن يُمكن وال ُمستحيلة
واملساومات بالتنازالت ا خاصٍّ كان كتبته وما كتبتُه، ما أعرف ألني لهذا؛ مطمئنٍّا كنُت
بأداء بعيد من أو قريب من عالقة له وليس العظيمة، أكتوبر حرب نتائج أهدَرت التي
يَنُرش أن منه طالبًا منترص بصالح اتصلت وهكذا العبور. وملحمة الرائع املرصي الجيش
أو أردَّ أن مبدأ رفض أنه الغريبة إجابته فكانت اإلعالن، يف جاء ما فيه أُكذِّب يل بيانًا
ويُدين يُدينُني بيانًا وأصدر اجتَمَع قد للصحافة األعىل املجلس بأن أضاف بل أُكذِّب،

هيكل. حسنني محمد األستاذ
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سبحانهللا…

أكتبه، ولم أقله لم وصٌف قارئ، لسان عىل وارد ووصٌف مزور، وخطاب كاذب، إعالن
الحزب جريدة تتلقفها زوبعة، وتصنع حقيقة، وكأنه األخرى القومية الجرائد فه تتلقَّ
مقابلتي بعد املقاالت هذه كتبت أنني عنده من تحريرها رئيس ويُضيف «مايو»، الوطني
ويجتمع للصحافة، األعىل ملجلس األمر د ويُصعَّ ذاك، مع هذا ويوَضع القذايف، ملعمر
هذا كتب الذي الكاتب إن فيقول بنزين صفيحة يُضيف النمر الشيخ ويَِقف املجلس،
ما عىل ُمواِفق الرئيس أن هذا معنى فهل الصور، يف معه ويَظهر الرئيس قابل الكالم

كتَب؟
يوم بني وأُصِبح مؤكَّدة، نار من كرة إىل ل وتتحوَّ الصغرية، الكذب كرة تَكُرب وهكذا
القذايف من تعليمات وأخذ أكتوبر، بطولة يف التشكيك ُعظمى؛ تَُهم بثالث ُمتَّهًما وليلة
يف — أتحدَّث أنني ألزعم صورة يف الرئيس مع ظهوري واستغالل السادات، بُمهاَجمة
عمود ربع يف كله الحريق هذا ألطفأُت آخر صحفي جو يف ُكنَّا ولو باسمه. — املقاالت هذه

امُللتِهب. املتضاِخم البالون هذا وأنخر الحقائق فيه أذكر

غريب صحفي جو يف ولكنَّا

يَِصل، لم ربما أو يُنَرش، لم بيانًا «للجمهورية» وأرسلُت بياني، نْرش رَفَض «األهرام» هو فها
إبراهيم األستاذ ولكن آخر، عاجًال توضيًحا كتبُت وقد اليوم» «أخبار إىل بنفيس وذهبُت
التايل اليوم» «أخبار بعدد فوجئُت ليُنَرش، البيان تركُت وحني ُمقابلتي، من «زاغ» سعدة
«للصديق» كاريكاتري عىل احتوى فقد ضدي؛ ه موجَّ منشور وكأنه املايض» قبل «السبت
والحذاء النملة، حجم يف وأنا يَسحُقني وهو الجيش حذاء وفيه (رخا)، أحبه الذي الكبري
رة مزوِّ أخرى وحملة َقها، ولفَّ كتَبَها َمن أعرف «لقراء» خطابات وفيه ورهيب، ا، ِجدٍّ ضخم

َمسعورة.
حرية لوجه، وجًها حافة، الصَّ «حرية» أُواجه والصحفي، الكاتب أنا مرة، وألول
ما عىل تطَّلع مجرَّد تطَّلع أن دون خطرية، تَُهم بثالث وتلفيًقا كذبًا تتَّهمني صحافة
ال وإثبات حقيقية حيثيات كتبتُه، أني قارئ عنه قال «وصف» ِمن تجعل وإنما كتبتُه،
ولرئاسة املسلحة وللقوات العام للرأي ُمثرية ضدِّي، مسعورة حملة وتقود الجدل، يَقبل
بعدما حافة للصَّ األعىل املجلس ويدينني كلمة، أقول أن أَمِلك ال وأنا عيلَّ، الجمهورية
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واحد صوت دون التُّهم بأقذع سند، أي بال يتَّهموني، أن ألنفسهم أصدقائه معظم استباح
الدليل؟ أين دليلكم؟ وما الرجل، هذا كتب ماذا أَُرونا يتساءل:

بياني نرش الصحف وترُفض صوته، يسمع أن أحد يريد ال عليه، املجني الجاني وأنا،
اإلشاعة عىل وحاكَمتْني اجتمَعت — للصحافة األعىل املجلس أي — واملحكمة بإرصار،
األستاذ يدين العام، املدعي ثوب يف كالطاوس، أيًضا هو ووقف منترص، صالح بدأها التي

األول؟! قها ُملفِّ أنه يعرف هو تُهمة عىل أنا ويدينني هيكل

النظري، منقطع إرهاب جوِّ يف والتضليل، للكذب ج ُمروِّ هكذا، للحقيقة قاتل جوٍّ ظلِّ يف
ضدي، ويُحرِّضونهم حشًدا الُقراء ويُحَشُدون وتُدان، وباإلشاعات، إشاعات عىل فيه تحاَكم
يَسمعه أن يرفض مخنوق وصوتي ضدي، والرئاسة ضدِّي، املسلَّحة القوات ويُحرِّضون
الرشيف صفوت األستاذ قابلُت إني حتى العام، الرأي إىل بالوصول له يُسمح أو منهم أحٌد
الجرائد يف أو الحزب، جريدة يف يل كلمة يَنُرش أن الِحزبية بصفِته منه وطلبت اإلعالم، وزير
إذ للصحافة؛ األعىل املجلس رئيس الحكيم عبد صبحي األستاذ ُمقابلة أشأ ولم القومية،
بجريدة كتبتُه ما عىل يطَّلع حتى أو يُقابلني أو يسألني أن دون أدانَني َمن أُقاِبل كيف
لم نفيس أنا وحتى مرص، دخول من ممنوعة مقاالت، أربع ت نَرشَ قد كانت التي القبس
وِمن املجلس؟ أعضاء عرف فكيف الجريدة، نَرشتْه بالضبط ماذا أَعِرف ولم املقاالت أَر
منترص صالح أطَلَقها كاذبة صحفية إشاعة عرضوه ما كل القبس؟ بأعداد جاءوا أين
بالسماع يقرءوها، أن غري من حتى بالتصديق، الجميع َفها وتلقَّ األهرام، صفحات عىل
الغتيال فرصة وجدوها منهم، واالنتهازيون األدباء، وصغار أدانوا، وبالسماع حاكموا،
هيكل ذبح منظر أروع وما اآلخرون، هم الزفة يف فشاركوا طريقهم، يف عقبًة يرونه كاتب
كان إذا وحتى وكتاب، وأدباء صحفيون أكثرهم، وما االنتهازيون، ليهدأ إدريس، ويوسف
اليتيمة الكلمة إال صفي، يف واحدة كلمة أقرأ لم فأنا عنه، ُمدافًعا األهايل يف وجد قد هيكل
األعىل املجلس إلجراءات نقًدا كانت وقد الجريدة، هذه تحرير رئيس غازي وحيد لألستاذ

الخاصة. قضيَّتي عن بعيًدا للصحافة،

استغالله؛ أحسن لو خطري تماًما، خطري جهاز الرئيس سيادة يا الصحافة جهاز إنَّ
أداة إىل يستحيل أن الحالية، َصيحتنا هو اإلنتاج وزيادة اإلنتاج دام ما املمكن، من فهو
وهذا امُلمكن ومن العليا. وللمثُل وللقيَم والتقدم لإلنتاج ودفعه الشعب لتَحريك عظمة
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يتحرَّكون الجهاز هذا إىل تسلَّلوا قد امُلستغلِّني من حفنة الشعب يرى حني األخطر، هو
أجل من ذاك أو الكاتب هذا ضد العام الرأي ولتهييج ووجوِدهم، مناصبهم عن للدفاع
الخصوم، هدم يف للصحافة الهائل اإلعالمي الثقل استعمال يف ورغبة محضة ِمَهنية غرية
يَخدعوه لم معه، صادقني وكانوا بهم، آمن الشعب، هذا قلب من ُكتَّاب هنا والخصوم
الُكتاب بها ويَسحق الصحفية اآللة إىل امُلضلِّل النَفر هذا تسلَّل حينما يُضلِّلوه، أو أبًدا

ا. حقٍّ كارثة األمر يُصبح امُلخلصني،
من أنَّ اإليمان تمام أومن جَعلني املاضية القليلة األيام خالل واجهتُه الذي املوقف إنَّ
أَُمناء غري أناس فيها املسئولية يتوىلَّ جرائد يف يعمل أن رشيف كاتب أي عىل املستحيل

خاصة. كإقطاعيات يستغلونها وإنما مسئوليتهم، عىل
واإلرهاب املايل ة الذمَّ خراب عىل وغريه السادات عصمت يُحاكم القضاء كان وقد
الذمة خراب أن املواجهة هذه بعد نُت تيقَّ وقد املساكني. للُمواطنني والسلطوي البدني
الصحفي ولكن نقوًدا، يرسق قد فاللصُّ املايل؛ الذمة خراب من خطورًة أشد الصحفية
أصناًما لهم يَصنع ضمائرهم، يُفسد ووعيهم، املواطنني عقول يَِرسق الذمة الخرب
الشعب، حساب عىل خرافيٍّا ثراءً صحفيٌّ يُثرى بخالقه، والرشك عبادتها عىل ويُجِربهم
املطبعة تملَّكوا قد فإنهم ذاك، أو هذا ا أمَّ ثورة، أُعِطَك مطبعة ملِّكني نابليون: قال لقد

نْقل. عرباِت أي أو ثابت عقار أي من بكثري أخطر ثروة عىل ليَحُصلوا
محاسبَتَهم نَمِلك وال منًعا، لهم نَمِلك وال وضمائرنا، عقولنا يف فساًدا يَعيثون إنهم
ورجاالتها بصحافِتها البلد وكأن قوة، وال له حول ال الشعب وكأنَّ فون يترصَّ عقابهم، أو
شاءوا، كيفما فيها فون يترصَّ تماثيل ويَصنعون فيها فون يترصَّ الخاصة «اسرتاحتهم»

شاءوا. ملن برَّاقة تماثيل ويَصنعون شاءوا، ملن التَُّهم قون ويُلفِّ
مايو، أول يف سيادتكم خطاب قبل معي «األحرار» أجَرتْه الذي الحديث يف أجبُت لقد
«ألصقوا» كيف وللقراء لسيادتكم هنا ح أوضِّ أن وبقي بي، إلصاَقها أراُدوا التي «التهم» عن
املجد» أبو «صربي فتساؤل عظمى، خيانة وكأنها املسألة لتبدوا ببعض بعضها التَُّهم
كتابتي عالقة عن النمر الشيخ وتساؤل املقاالت، وكتابة للقذايف ُمقابلتي بني العالقة عن
البتَّة لها عالقة ال أحداث ثالثة يربط أن يريد أنه واضح لسيادتكم بمقابلتي للَمقاالت

املعاني. أخطر يحمل واحًدا حدثًا ليجعلها
يف بالتفصيل وذكرتُها «لألحرار»، الحديث يف ذكرتها ألسباب القذايف قابلُت فلقد
كاتب مواطن كأيِّ علًما، ألُحيطكم لقائكم عن عجزي بعد لسيادتكم كتبتُه الذي الخطاب
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بهدف تمَّ الذي اللقاء ذلك يف دار بما رئيسه يطَّلع أن بُدَّ ال مجاورة دولة رئيس قابل
كما هناك، الحكم نوع عن النظر برصف ُمجاِورة بالد وبني بالدي بني العالقة تحسني
لعودة امُلتفاهمة األرضية من نوع عمل الهند يف قبلها غاندي أنديرا لقاء من هديف كان
أنديرا، للقاء سيادتكم أستأذن لم فأنا االنحياز، عدم معسكر يف القيادي لدورها مرص
حزبية أو رسمية صفة أي يل ليست أني ذلك القذايف لقاء يف سيادتكم أَستأذن لم كما
الوطن يف الناس يقرؤني وعربي مرصي ككاتب الناس هؤالء أُقابل أنا وإنما سياسية أو
يف والرغبة بي الحفاوة من وألقى البالد، تلك حكام فيهم بما قطر، إىل مراكش من كله
تحميلكم من نوًعا اللقاءات هذه إلتمام استئذانكم يف أن أعتقد يَجعلُني ما ككاتب لقائي
نتيجة بأمريكا عالقاتها نت حسَّ قد الصني كانت وإذا فيها. تَرَغبون أنكم أعتقد ال ملسئولية
ديبلوماسية فإن بونج البنج العبي مع ليوتشاوتيش وحديث بونج»، «البنج لديبلوماسية
الدولة قيادة تحمل ال الحالة هذه يف إذ للنقاش؛ أفضل مستًوى رأيي يف تكون الكتابة

تبعة. أي اآلخر البلد رئيس شخص ل تُحمِّ ال وباملثل تبعة، أي السياسية
الدول رؤساء من كثريًا السادات والرئيس النارص عبد الرئيس عهد يف قابلت ولقد
الرئيس عهد يف املرصية والحكومة العراق، يف حسني صدام الرئيس قابَلني لقد بل العرب،
ألني الرئيسني من أيٌّ المني أن أبًدا يَحُدث ولم ٨٠ عام العراق مع األزمة قمة يف السادات

استئذان. دون أحًدا قابلت
أعرف ال بالسياسة مشتغًال لسُت ألني ربما ولكن أستأذن، أن الواجب من كان وربما
اللقاء ا أمَّ أقصده، لم خطأٍ عن الرئيس سيادة يا أعتذر ولهذا الربوتوكول، من النوع هذا
التي القضايا من لكثرٍي املرصية النظر وجهة رشح محاولة يف ودوري وموضوعه نفسه
تُقابلوني أن سيادتكم رفضتُم ما فهو سياستنا، يف هؤالء ورأي الرفض دول علينا تأخذها
يبدو التي وسائلكم ولكم رجالكم لكم فأنتم موقفكم؛ تماًما احرتمت ولقد تسمعوه، أو
عىل إطالعكم يف مني وإمعانًا ولهذا عليها، نية بحسن نفيس، تلقاء من نفيس، أقحمُت أنني
الوطن أرض عىل قدمي وضعت أن بمجرد اتصلت آخر، واحد أي يُبادر أن قبل دار ما
أكثر اللقاء طلب وكررُت رسالة، هناك وأن ليبيا يف كنت أني وذكرُت سيادتكم، بمكتب
وأنكم عرفتم، أنكم يل تأكد وحني ناقصة، وصلتْكم قد املكاملة تكون أن مخافة مرة من
رغبة تماًما احرتمت اللقاء، هذا يف دار قد يكون ما تبعة ل تحمُّ أو لقائي يف ترغبون ال

سيادتكم. ملكتب بنفيس وأوصلته الخطاب وكتبُت سيادتكم
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قضية هذه

مغرضة مسألة باملقاالت وخلطها الرئيس سيادة يا مقاالتي عن تماًما منفصلة ولكنها
دوالر. آالف بخمسة مقرونة تَذُكروها أن درجة إىل عيلَّ سيادتكم تأليب بها أرادوا تماًما

… الرئيس سيادة
لسيادتكم. سيادتكم من أتظلم إني

يف وطعني يشء، فهذا تأليبهم، كان ومهما االستئذان، عدم يف أخطأت قد كنُت وإذا
اإلعدام. حكم عندي منها أهون مسألة هكذا، املأل وعىل رشيف

غري وإعدام باإلعدام، حكم إنه إعدام؛ الدولة، رئيس من رشفه، يف الكاتب طعن إن إذ
ف. مرشِّ

… الرئيس سيادة
الحقيقة بتوضيح تفضلتم كما للناس، الحقيقة حوا توضِّ أن منكم ألتمس إني
أستغل أن مقابلتي معنى وليس الجميع، تُقابلون أنكم ذكرتُم فقد ملقابلتكم؛ بالنسبة
الشيخ كان وإذا وأحرتمه، له وأخضع عليه أُواِفق ما وهو فعًال الحقيقة وهو بكم، عالقتي

هناك. صيد ال أنه واضًحا كان فقد الرائق املاء يف يصطاد أن أراد قد النمر
هي معلومات سيادتكم أمام وضعت قد األجهزة وبعض الناس بعض كان إذا ا أمَّ
يحاسب أن وألحُّ أطلب وإنما اعتباري، برد فقط أُطالب ال فإني القول، لهذا دفعتكم التي

األجهزة. تلك وتحاسب األشخاص هؤالء
… الرئيس سيادة يا

بالدنا، يف جريدتني أكرب من كربى، مؤامرة ضحية أنني معك الشعب ويرى ترى، أال
الرأي تؤلب أن تريد مؤامرة الخبيثة، األقالم وعرشات اليوم، وأخبار الحزب، صحيفة ومن
هيكل حسنني محمد فاألستاذ بالذات؛ وضدي ضدي، والرئاسة املسلحة، والقوات العام

األقل. عىل معنويٍّا إعدامي، فرييدون أنا ا أمَّ قديمة، حسابات معه وا يُصفُّ أن يريدون
هذه وسط يف العيون به يُعموا أن يُريدون الذي الكثيف الدخان هذا وسط يف
املحجور قلمي من إال أعزل وأنا هللا، سوى معي ليس وحدي وأنا تُواِجهني، التي الجحافل

تماًما. املؤامرة ونجحت اآلخر، هو ألُخرَس «األحرار» لوال والذي صحافتنا، من عليه
ليحميني ألجأ ملن املطلقة؟ الذئاب من ليَحميَني ألجأ ملن الكربى املؤامرة هذه وسط يف

له؟ تخضع أجهزة من
لك؟! إال الدولة، لرئيس إال ألجأ ملن جثتي، عىل الرقص يريدون أناس من ألجأ ملن
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يستغيثون حني ا أمَّ جميًعا، بهم كفيل فأنا منك؛ تظلًُّما إليك ألجأ إني الرئيس، سيادة
إليك. منك أتظلم أن إال أملك ال فهنا وتُنصفهم، بك

أحرار وهم جريدتي، يف والتعبري الكتابة من وممنوع الكرامة، وجريح مطعون إني
معي. والحقيقة الحق ألنَّ معي، هللا ولكن األرض، يف يعيثون ُطَلقاء

الرئيس. سيادة يا ودمتم

إدريسمظلوم يوسف (5)

حرب عن قال أنه بدعوى إدريس، يوسف الدكتور ضد الضارية الحملة بدأِت حينما
عىل انطبقت السماء أن إيلَّ ُخيَِّل قة، ملفَّ حرب أنها أو جيدة مرسحية أنها ١٩٧٣ سنة
ال نفيس، هنأُت أنَّني والحق أساسها، من يَقتلعها فكاد مرص، اجتاح زلزاًال وأن األرض،
الحملة، هدف يكون أن ني فرسَّ إدريس، بيوسف العالقة سيئ وألنني الحملة صدَّقت ألني
البالَدة هو طويلة سنوات منذ شكواي ألن بل لرأسه، ثمنًا تحدد أو دمه، تُبيح كانت
باملصلحة القومي بالعرض مساًسا وأشدها وأخطرها، األحداث أكرب به تُقابَل الذي والثلج
األحداث فقدت حتى واملنوِّمات، املخدِّرات من كبريًا قدًرا تجرعوا قد الناس كأنَّ العامة،
وال تُفِزع، خسارة وال يثري، حدث وال يؤلم، يشء فال عندهم، األمور وتشابهت تأثريها،
املوت، حد بلغنا وكأننا االحتجاج، أو الرفض رصخات من واحدة رصخة تُطِلق ُمصيبة
صابرا مذبحة ثُمَّ بريوت، اقتحام ثُمَّ لبنان، غزوة وقعت عندما الوجود، عن جميًعا ِغبنا
ويف الطريق يف والناس تتواىل، والكوارث والفواجع املصائب هذه أنباء كانت فقد وشاتيال؛
واحًدا مظهًرا وجوههم عىل تقرأ ال الناس، هم واملالهي، الدور ويف املحاكم ويف املكاتب

عنها. شيئًا عرفوا أو بها، سمعوا أنهم عىل يدلُّ
واملقاالت الصفحات، وتوالت وإدريس، هيكل عىل الحملة دويُّ انفجر فلما
واملفكرين الجيش، ورجال الدين، رجال وشملت والتعليقات، واألحاديث والتحقيقات
من بُِعثوا حتى لهؤالء حدث الذي ما تساءلت واألميني؛ والعلماء يُفكِّرون، ال والذين
إنَّ والبالغة. الفصاحة هللا وهبهم وعلَّموا، وعلَّقوا وتكلموا وتأملوا، الحياة إىل وعادوا القبور،
وأخَرَجت يهودي، مليون نصف من مظاهرة أبيب تل يف أخرجت وشاتيال صابرا فضائح
وُقبض الدماء، وسالت بالرشطة، فاصطدموا الدنيا، عواصم يف بيوتهم، من الناس آالف
وشاتيال وصابرا وبريوت لبنان يف جرى ما نفيس وأُنِسيُت متاريس، وأُقيَمت شباب، عىل
خري، بداية لعله وقلت بلدي، أهل من طائفة بها تنتِفض التي الروح بهذه أَستمِتع لكي
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نال وكلما نازلة، نزلت كلما بعينها الشخصيات وهذه ذاتها، األقالم هذه بعدها أرى
ورءوسنا أجسامنا عىل والدَّوس والركل، للصفح نستلزم فال عدوان، الوطني الرشف
واحد؛ لسبب مظلوم، إدريس يوسف بأن شعور ذهني إىل تسلَّل ولكن واألقدام، بالنعال
علينا لوا يتفضَّ لم حزنًا، الخدود ولطموا أمًلا الجيوب وشقوا عليه حملوا الذين كل أن هو
وملَحَقة بمقدماتها، مسبوقًة مقاله يف إدريس يوسف الدكتور قالها التي العبارة بإيراد
ويُعَرض النص، يُذَكر أن نص عىل بالقوة متعلًقا األمر يكون فاملفروضعندما بخواتيمها؛

وزاوية. ناحية كل من إليه ويُنَظر ويَُرشح، ويُحلَّل القراء، عىل
نُسبت واقعة عىل وذُبح عوقب أنه مظلوم، إدريس الدكتور بأن شعوري من وزاد
الدرجة هذه إىل األمور تصل حينما أنه أعرفه والذي صحفيٍّا، ولو معه ق يُحقَّ أن دون إليه
إىل الدار من اإلنسان نأخذ فال التفتيش، دواوين إلجراءات نلجأ أال يجب الخطورة من
يف بأن شعوري من وزاد بكلمة، فمه يَفتح أن عليه املحكوم للمتهم يُتاح أن دون النار
صدرت واحدة عبارة من خلت الحكومة جرائد أن املرشوع تجاَوز وتجاوًزا مبالغة األمر
عىل ثيابه تمزيق استدعى وما إليه نُسَب ما عىل بها ب يُعقِّ إدريس يوسف الدكتور من
أو لحمه ينهش أن نفسه له سوَّلت من كلُّ استباح وقد بالحجارة، ورجمه العام الطريق

دمه. يُسيِّل
وبعد العيون، من الدمع استدرار حد إىل وُمثريًا السوء بالغ سيئًا ذلك كل كان
عني، سأل إدريس يوسف الدكتور إن يل قيل كالدهور، طويلة بدت ولكنها قصرية، فرتة
وأحسسُت مكتبي، إىل وجاء واليقني، الخرب منه سأعلم خريًا، وقلت الصعداء سُت فتنفَّ
لم صحفهم أو املثقفني من أحًدا ألن ولكن فقط، له يتحمَّ ال منه، يعاني الذي األلم بعمق
أنه للناس بدا إليه نُسب ما ألن ربما خافت: بصوت له فقلت عنه، يُدافع ولم معه يقف
خرائب وسط به ظفروا الذي الوحيد املجد الناس عىل أضعت بأنك وصفوك لقد خطري،
ولكني براءته: من الواثق الربيء احتجاج يف فقال املهانة. فيها ذاقت طويلة أعوام وأطالل
مرسحية كانت ٧٣ حرب إن تقل ألم الرصخة: يشبه فيما فقلت إيلَّ. نُسب مما حرًفا أقل لم
هذا من شيئًا أقل لم … ُمطلًقا الظلم: بفداحة يشعر وهو يقول به ففوجئت قة؟ ملفَّ أو
قلت إنك قالوا الذي املقال نصَّ إيلَّ أرسل له: فقلت القارئ، عىل أطيل وال مطلًقا. القبيل

العبارة. هذه فيه
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فقال: الصدد هذا يف به جاء ما جميع عنه أنقل وأنا املقال، إيلَّ فأرسل

من القناة اإلرسائييل الشاروني الجيش منه عرب الذي املكان عامني من ُزرت لقد
األمر وهالني التليفزيونية، الثَّغرة السادات سماه ما ليصنع غربها إىل رشقها
السد عنده أُقيم الذي النيل عرض من كثريًا أوسع املكان ذلك عند فالقناة تماًما؛
قليلة ملجاميع يتسنَّى فهل سنوات، عدة إقامته استغرقت الذي السد ذلك العايل،
يتسنى وكيف والثاني؟ األول الرهيب جيشنا بني محصور متسلل جيش من
إنني كربى، كذبة إنها محدودة! ساعات ظرف يف القناة تسدَّ أن املجاميع لتلك
كم لتُقدِّر املرصي، الجيش من هندسية عسكرية لجنة تتشكَّل أن وألح أطلب
وقاعدته األقل، عىل كيلومرت طوله مسفَلت بحري طريق إلقامة الالزم العمل
القناة عمق من حال بأي يقل ال وارتفاع مرتًا، خمسني عن تقلَّ أن يمكن ال
أن متأكد إني األرض. سطح إىل املاء سطح من تقدير بأقل أمتار عرشة زائدة
ال أبعاده وعرف املكان رأى إذا صغري مقاول أي حتى أو هندسة طالب أي
األيدي وفرة ظل يف طويلًة شهوًرا يتطلَّب أن بُدَّ ال عمل أنه يؤكد أن إال يُمِكن
بعض يقول أو اإلرسائيليون يقول أن ا أمَّ مواتية، تام سالم ظروف ويف العاملة
كذب فهذا األكثر، عىل ساعة ٤٨ خالل تم قد عمل إنه املرصيني من املختارين
ملن بُدَّ ال حقيقة عن شعبنا يرصف أن به املراد التمويه هو باألصح أو بعينه،

يُدركها. أن املكان يرى

املعنى إليه، أُِضف ولم منه أحذف لم إدريس، يوسف الدكتور قاله ما نص هذا
ويُعيد السطور هذه يقرأ أن وللقارئ غموض، من ظلٌّ عليها التي السطور تتضمنه الذي

الرصيحة: مالحظاتنا ذلك بعد ليسمع قراءتها
ضمنًا، وال رصاحًة ال مطلًقا، فيها ترد لم ويكملها، تالها وما السطور هذه إن أوًَّال:
هذه نسبة فإن ثَمَّ وِمْن قة، ملفَّ حرب أنها وال جيدة، مرسحية كانت ٧٣ حرب أن عبارة
دامت ما إذ تفسريًا؛ لها أجد ال الواقع، عىل اجرتاء إدريس يوسف الدكتور إىل العبارة
ُشبهة ورفض املسلحة، قواتنا عن الدفاع منها الغاية كانت حَدثَت التي الرهيبة الضجة
ال فلماذا العظيمة، انتصاراتها من والحط البالد، رشف تلوُّث أو لها، اإلهانة توجيه
أخطأ الذي املواطن من الضار الفعل عىل الحساب يقع ال وملاذا النقل، يف أَُمناء نكون
السيايس الجدل يف درًسا للمواطنني نُعطَي حتى السلطة، وصحافة السلطة، رأي يف
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ودستورها األمانة، وآثارها شعارها وصحافتها الدولة أن كافة للناس ونؤكِّد السليم،
والدقة. الصدق وقانونها

الديفرسوار واقعة عىل فقط، وتنصبُّ أساًسا، تنصبُّ املنقولة العبارة هذه إنَّ ثانيًا:
بآفة العظيم، انتصارنا شابت ألنها الديفرسوار؛ ثغرة أحزنتنا كيف يعرف وكلنا فقط،
وكان الثغرة، لهذه حزينًا كله املرصي الشعب كان فقد اإلهمال؛ أو التساُهل أو التقصري
املؤملة الشائبة تلك من خالية ٧٣ سنة حرب صفحة الرائعة الصفحة هذه تخلو أن يَودُّ
املرصيني عىل ليُعكِّر أوًَّال يحدثها، أن اليهود من جلدته وبنو كيسنجر حرص التي
وأن يُهَزم، ال جيش إرسائيل جيش أن أكذوبة وتَرديد العظيم بانتصارهم فرحتهم
وتمزقهم األعداء تُبدِّد والتي «بليتز»، الساحقة هتلر انتصارات قبيل من انتصاراته

ساعات. األكثر عىل أو دقائق يف أشالءً
إىل قواتهم ببعض يَِصلوا أن لليهود أتاحت قد املشئومة الثغرة هذه أن يعرف وكلنا
أنها تحتها يُكتَب صورة لها لتؤخذ الزيتية إىل مائري جولدا تذهب وأن السويس، أبواب

كذبًا. السويس إىل وصلت
آملت مفاوضات إجراء وإىل القاهرة، السويس طريق سدِّ إىل أدت الثغرة هذه وأن
أركان عىل ووزعت مشاهده ُصوِّرت الذي «١٠١» الكيلو عند جميًعا والعرب املرصيني
الجنرال يُقاِبل الجميس الغني عبد الفريق الصور هذه يف شاهدنا وقد األربعة، املعمورة

م. والتجهُّ الكآبة آيات وجهه علت وقد هناك خيمته يف اليهودي
ميكانيكيٍّا طابوًرا وأرسلوا الثغرة، هذه فرصة انتهزوا اليهود أن سمعت إنني بل
أنهم ليُثِبتوا حلوان، ناحية من القاهرة َمشارف عىل ُحوف وادي إىل السويس من ق تدفَّ
رشق يف األسطول بتعبئة أقرَّ حني إىل السوفيتي االتحاد دَفَع هذا وأن القاهرة، إىل وصلوا
إصبعه األمريكي السيد فوَضَع اإلجراء، هذا عىل أمريكا ردَّت وقد املتوسط، األبيض البحر

النووية. التعبئة درجات من األوىل الدرجة أزرار عىل
أن جميًعا حقنا ومن ،٧٣ سنة حرب يف خطري جزء الثغرة هذه إن القول: وُخالصة
دوا مهَّ أو أخطئوا الذين نحاسب وأن وقوعه، ظروف نَعرف وأن ندرسه، وأن فيه، نتكلم
الحرب مخاطر هي وإنما إهمال، وال خطأ ال أنه يرتتَّب أن أو خطأ، هناك كان إن لوقوعه

العادية.
العسكري العمل درجات أعىل إىل وَصل واعتبار، قيمة ذا رجًال أن الحظ حسن ومن
األمن مستشار إسماعيل حافظ السيد هو ذلك والكفاءة، األمانة عنه وُعرف مًعا، والسيايس
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قائًما كان الثغرة احتمال إنَّ يقول: املصور يف كتب قد ١٩٧٣ عام السادات لحكم القومي
املرصية املسلحة القوات وإن اإلرسائييل، الجيش لدى وحتى املرصي الجيش لدى وموجوًدا
الثغرة طالئع بدأت وحني حَدثَت، إذا الثغرة لرضب خصيًصا مدرًَّعا لواءً درَّبت قد كانت
السادات رفض لتَِرضبها الرشقي إىل الغربي الرب من اللواء تحريك امليدان قواد وطلب
منه. ميئوًسا املوقف أصبح وحتى دبابة، أربعمائة السبع الدبابات أصبحت حتى بشدة،

رضوان فتحي

«ونتائجها» ١٩٧٣ سنة حرب (6)

من بعينها ومعركة — جيش أي — الجيش موضوع بتناول السابق، املقال يف وعدُت
بني د ومتعمَّ مقصود خلط يقع — األخرية األيام هذه — مرص ففي الجيش؛ هذا معارك
مع وُممتَد التاريخ، أعماق يف ضارب معنوي كيان ذات مؤسسة بوصفه املرصي، الجيش
جيل يف أو معارك أو معركة يف املرصي الجيش هزيمة وبني حدود، بغري األيام مستقبل
أن خالصته مرفوض، فرض عن يتفرع األمرين، هذين بني والخلط بالدنا، أجيال من
الواجب فإن ثَمَّ وِمْن بمرصذاتها، مساس هو بالسادات املساس وأن مرص»، هو «السادات
فمألها وجاًها، ونفوذًا ماًال السادات عهد خربات من اغرتفت بعينها جماعة هائج يَهيج أن
ال عنه، دفاًعا صوٍت، بأعىل الرصاخ إىل يحفزها عليها، بجميلِه باالعرتاف مَريض إحساٌس

املقدَّسة. مرص أنه بدعوى بل الزائل، الشخص بوصفه
ومن املحاكم من زعمائها بعض هرب التي الطُّغمة هذه رصاخ يُخيفنا أن ولكن
وانتجاع للنقاهة مستشًفى السجن وكأن لفرتة، السجن بعضها يدخل والتي مرص،
العالم هللا يأذن فيما فامُلحاكمة، التحقيق يف األحكام، يف أسماؤهم ترُد والتي الصحة،
وال رصاخ فيها يؤثر ال فالحقيقة عليه؛ مدرَّبون فهم هؤالء رصاخ يُخيفنا أن بالغيب؛
عن وذوًدا حياته، عن دفاًعا الوطن أقامها قومية مؤسسة هو األمر آخر فالجيش نباح؛
لتؤدي ذلك بعد وتبقى ضعفه، عليها وينعكس قواه، تُمثِّل وأخريًا أوًَّال وهي وأمنه، رشفه
من لها يرسم حسبما سالح، من أفرادها يد يف يوضع وبما والتضحية، بالبذل واجبها،

هدف. من لها ويُحدَّد خطة،
مهما الجيش فإن النَّاِس﴾، بنَْيَ نَُداِولَُها اْألَيَّاُم ﴿َوتِْلَك تعاىل: هللا أحكام من كان وملا
واملسلمون بالهزيمة، فيه يُصاب يوم من له بُدَّ ال انتصاراته، وتتابع مراسه شدة من بلغ

238



… كاتب اغتيال محاولة عن خاص ملف

األمر آخر يف الهزيمة نالتهم ثُمَّ بدر، النرصيف لهم هللا كتََب — َظهرانيهم بني والرسول —
لوال أعدائهم، عىل الفوز أيديهم من يُفلت كاد حتى كثرتهم غرَّتهم ُحنني ويوم أحد، يف
دينهم، إىل تابوا حتى أخراهم، يف يدعو وَقَف الذي والسالم الصالة عليه الرسول هللا ثبََّت

أعدائهم. وجه يف وثبَتُوا
املرصي الجيش قدر من الحطُّ معناه املرصي الجيش هزائم عن التحدُّث بأنَّ فالقول
ال فارغ، كالم هو أجيال، بعد وأجياًال قرون بعد قرونًا أمجاده، امتدَّت الذي العظيم،
يف بينما الكتاب، أحُد ناَقَش إذا يَتصايَُحون الذين وهؤالء به. التأثُّر أو إليه، االستماع يجوز
حارب الذي والجيش ،١٩٦٧ سنة بحرب يتصلُّ ما كل من َسِخروا قد ١٩٧٣ سنة حرب
كانت ١٩٦٧ سنة حرب أن يدعي أحد وال ،١٩٦٧ سنة حارب الذي نفسه هو ١٩٧٣ سنة
أو التساؤل تُثري التي الهنات من خلت ١٩٧٣ حرب إن يقول أن يُمكن أحد وال نًرصا،
أحد إىل الحرب بهذه تميض أن عاجزة مرص كانت إن األلم. أو األسف تسجيل إىل تدعو
والذي القومي، لألمن رئيًسا يوًما كان الذي إسماعيل حافظ السيد لنا قال التي الغايات
،٧٣ حرب تغيَّتها التي األهداف من تكن لم إنها السيايس، السلك يف رفيعة مناصب شغل

قال: فقد عنه، ونقًال بالضبط، وهي غاياتها من غاية جعلتْها التي أي

ُصلح لفرض اإلرسائيلية العسكرية القوات تدمري تَستهِدف «٧٣» حرب تكن لم
هو الهدف يكن ولم به، تأذن القوى وعالقات مواَزنات تكن لم أمر فذلك نهائي؛
تُقدِّر كانت املرصية العسكرية فالقيادات لسيناء؛ الشامل العسكري التحرير
سنة أكتوبر حرب يف ُمتاًحا يكن لم ما املوارد من يَتطلَّب الهدف هذا تحقيق أن

.١٩٧٣
كاملمرات اسرتاتيجية منطقة عىل السيطرة استعادة العمليات تستهدف ولم

البرتول. آبار اقتصادية؛ أو الشيخ ورشم

عىل والعسكرية السياسية العوامل االعتبار يف يأخذ محدًدا، العملية هدف كان ال،
حافظ السيد زيارة قها تُحقِّ لم أو قتْها حقَّ التي النتائج وكانت واإلقليمي، العاملي املستوى
ومستشاره — األمريكي الرئيس اتَّخذها التي واملواقف الحرب. قبيل لواشنطن إسماعيل

االعتبارات. هذه من — كيسنجر القومي لألمن
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أفراد بعض من أو بأرسه، املرصي الشعب من يغضب أن يُمكن أحًدا أن أحسب وال
فبدت ،١٩٧٣ حرب عنها أسفرت التي دة، املحدَّ النتائج أحزنَتْهم إذا الشعب، هذا يف
اعرتفت حتى األعماق، إىل إرسائيل زلزل الذي الضخم، العسكري النرص جانب إىل ضئيلة،
حسن امللك إرشاف تحت املغرب، يف جَرْت والتي السالم التفاقية التمهيدية املباحثات يف
إىل الذهاب الرابع اليوم من ابتداءً يرفضون كانوا اإلرسائيليِّني الجنود أن وبمشاركته،
عىل يطلع لم املرصي، فالشعب ينتظرهم؛ الذي ق املحقَّ واملوت الهالك من خوًفا سيناء،
التي األهداف هذه من واحًدا هدًفا أهدافها عن تحد لم أنها يعرف ولم الحرب، تلك خطة
العجيب، القرار لهذا سببًا يفهم أن وسعه يف يكن ولم إسماعيل، حافظ السيد ذكرها
العرب أن السادات ذكر أن بعد — يتصور أن املرصيني املفكرين من لعدد ولو ا حقٍّ وكان
من بأس ال أنه أعلن كيسنجر وأن الحرب، عىل السابقة الفرتة يف هامدًة جثثًا كانوا
قد القومي لألمن أمريكا مستشار من املطلوب التسخني أن — ما نوًعا املوقف تسخني
بالعبور فعًال التسخني تم أن وبعد املرجو، التسخني درجة يتجاَوز أن دون بالفعل ق تحقَّ
وأن الضئيل، أو امُلتواِضع القدر هذا عند الحرب تقف أن وَجَب املرصي، للجيش الرائع
داعي وال — وقع الذي هذا الوحيد والهدف الحقيقي، الهدف كانت التي املفاوضات تبدأ
برصاحة إسماعيل حافظ السيد حدَّدها كما الظروف فإن — وقع» الذي «هذا نصف ألن
ُصدمت، أقول وال ُفجعت أنني القارئ أكتم وال وصف. إىل وال اسم إىل تحتاج ال ووضوح
يف ليس بأن حال، أحسن عىل تجري والحرب الشعب، مجلس يف السادات أعلن حينما
وأنه الحرب، يف االسرتسال من جيشنا منعت التي املتحدة للواليات تتصدَّى أن مرص وسع
اإلرسائيليني، مع ويتفاوضوا — مرصوحدها ال — أجمعون العرب يجلس أن لذلك يقرتح
لوم كل من خالية عبارات مع القوة موضع من يُحاِوُروا أن مقدورهم يف أصبح أن بعد
قواتنا، وجه يف سدٍّا وأقامت انتصارنا، رت عفَّ التي املتحدة للواليات عتاب حتى أو نقد أو

حربًا. علينا وأضاعت
— العظيمة — الحرب هذه بأن — آنذاك — الظن إىل يذهب إنسان أي أن أظن وال
يف اجتمعت الذي اليهودي كيسنجر وأن املفاوضات، لهذه مقصوًدا ومدخًال مشهًدا كانت
بالعرب والرضر األذى ألَحَق آخر يهودي أي يف يجتمع لم ما ظهوِره ظروف ويف شخصه

الرشقيني. أو
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كانت والتي ١٩٧٣ سنة حرب بني يُفرِّق أن أراد إذا ما، إنسانًا يلوم أن يمكن أحد وال
وانتشارها، املحدودة، أهدافها من الرغم عىل العرشين، القرن معارك أعظم من معركة
دمرت فقد واملسلمني؛ والعرب املرصيني عدوَّة أمريكا بفعل وجهها، يف الطريق قطع أي
مقدار — ملحة يف ولو — وكشفت يُهَزم، ال جيش وهو جيش، هو إرسائيل جيش أن أكذوبة
وأثخنَت البرتول، حرب وفجرت هائلة، طاقات من العربية املرصية النفس عليه تنطوي ما
عنها يحدثنا التي السياسية باملقدمات لها شأن ال الحرب هذه جراًحا، وأمريكا أوروبا
مرصوواشنطن، دهاليز يف تمت التي والحسابات التقديرات وهذه إسماعيل، حافظ السيد
لبَُلهاء خصيًصا املصنوع وألعبانها اليهودية السياسة بهلوان كيسنجر فيها لعب والتي
أهداف من عظيم هدف وبأيِّ بنفسها اإليمان من خلت وألمم َوَرق، ِمن ولزعماء العرب،
بوقائعها ونشيد إعجابًا، الرأس وضباطها لجنودها نَحني حرب تلك والشعوب، األمم
لدور مدخًال تكون أن بدل إذ حرسات؛ تذهب ونفوسنا بالدموع مليئة وعيوننا وأمجادها،
ومعلوماتها وعتادها وسالحها األمريكية الهيمنة عن بعيًدا العرب كفاح أدوار من عظيم
ونعاني نُشاهد ما إىل وانتهينا الرتاب، يف رءوسنا ومرَّغنا الخزي، أنفسنا عىل جلبنا
عىل مرص ُولدت منذ بالدنا به تحسَّ لم التي والهوان الضعف واقع من اليوم، إىل منه
بعد وثقافة رسالة، بعد ورسالة حضارة، بعد حضارة حضارتها قت وحقَّ النيل، ضفاف
باب فتحنا ولقد امُلخِجلة السياسية النتيجة بهذه الشامخ النرص هذا لوَّثْنا لقد ثقافة.
واملحاربني الحقائق وعظمة جيشها، ومجد بوطنها تؤمن قلوب عىل والهواجس، الشكوك

أبنائها. من
كل تعلن أن ويُحِرجهم، يخزيهم من كل خرج الذي إدريس يوسف فإن األمر، وآخر
وأمجاده، املرصي للجيش التحمس بدعوى بحجر، لرَيُجمه بهات الشُّ كل وتذكر الحقائق،
اليوم ونقول السابق، املقال يف قلنا عنهم، وبعيٌد منهم، بريء وأمجاده املرصي والجيش
يتساءل أن عليه الفروضحرموا أسوأ عىل وأنهم يقله، لم ما إليه نسبوا وأنهم مظلوم، إنه
جهة من الحقيقة وملعرفة جهة، من القومية للمصلحة ا، حقٍّ التساؤل تستدعي أمور عن
اسمه من «ليوسف» أن ويبدو املمنوع، وتمسكهم املكتوم، املواطنني لقلق وبعثًا أخرى،
ليوسف قبل من شهد كما نواياه، وحسن براءته عىل أهله من شاهٌد شهد فقد نصيب؛

نواياهم. وحسنت آمنوا الذين عن يدافع وهللا الصديق،

رضوان فتحي
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الشعب جريدة تعليق (7)

بتحقيق ثبوتها قبل عربية دول رئيس من مبالغ يَتقاىض قلم صاحب إدانة جواز «عدم
قضائي.»

األستاذ هو معروًفا، كاتبًا العمال عيد يوم خطابه يف مبارك حسني الرئيس اتهم
وذمته وطنيته صميم يف طعنة الكاتب تعبري حسب يُعتَرب خطريًا، اتهاًما إدريس، يوسف
معمر الليبي الرئيس من دوالر آالف خمسة تقاىض أنه االتهام هذا ومجمل وكربيائه،
ودون عليها، أحٌد يطَّلع أن دون والضجيج الصَخب حولها أُثري التي مقاالته ليكتب القذايف

نظره. وجهة ببيان لكاتبها يسمح أن
به طعن الدولة، رئيس لسان عىل الخطري االتهام هذا له املوجه الكاتب أنكر وقد
تنرش أن قبَلْت إنها قال التي الصحيفة وهي األحرار، صحيفة يف املعنى بهذا مقاًال ونرش
األهرام جريدة حتى وجهه يف بالقومية اة املسمَّ الصحف أغلقت أن بعد نفسه عن دفاًعا له

بها. يعمل التي
«إنني بعنوان مبارك الرئيس إىل مفتوح خطاب صورة يف املقال هذا الكاتب وصاغ
عندي منها أهون مسألة هكذا، املأل وعىل رشيف يف طعني أن فيه وأُعلن إليك» … منك أتظلم
باإلعدام، حكم إنه إعدام، الدولة، رئيس من رشفه يف الكاتب طعن أن إذ اإلعدام؛ حكم
مبارك الرئيس أخطر التي للَقذايف مقابلته بني الفصل يَجب أنه وذكر مرشف، غري وإعدام
تحديد عن عجز أن بعد الخاصة لسكرتاريته سلَّمه خطاب يف فيها تمَّ بما عودته بعد
له الفرصة إتاحة عدم نتيجة العربية الصحف إحدى يف كتبه ما وبني مُلقابلِته، موعد

إليه. وجه الذي االتهام وبني بها، يعمل التي األهرام جريدة يف بُحرية بالكتابة
وعرشات مايو وصحيفة القومية الجرائد بعض من كربى مؤامرة ضحية أنه وقرَّر
كان وأنه الجمهورية، ورئيس املسلحة والقوات العام الرأي عليه لتؤلف الخبيثة األقالم
إال يمكن فال ويُنِصفهم بالرئيس يَستغيثُون حني ا أمَّ جميًعا، بهم كفيًال كان بهم، كفيًال

إليه. منه يتظلم أن
سيادتكم أمام وضعت قد األجهزة وبعض الناس بعض كان إذا برصاحة وقال
أطلب وإنما اعتباري، بردِّ فقط أطالب ال فإنَّني القول، لهذا دفعتْكم التي هي معلومات

األجهزة. تلك وتُحاَسب األشخاص هؤالء يحاسب أن وألحُّ
إذ الخطري؛ االتهام هذا حول قضائي تحقيق إجراء يف وباألخص به، نطالب ما وهذا
أصحاب أو سياسيني خصوم أو عامة لشخصيات اتهامات تقدم أن خطرية سابقة أنها
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تُعرض قاطعة إدانة إىل تَستِند أن ودون فيها مشكوك تقارير ضمن األقالم وحملة الفكر
من ذلك عليه يَنطوي ملا هؤالء؛ من أحد سمعة تلطخ أن قبل منها ق للتحقُّ القضاء عىل

شنيع. فكري إرهاب
بالنسبة األسلوب هذا إىل لجأ قد إسماعيل نبوي السابق الداخلية وزير كان وإذا
للتأثري بلغاريا هي أجنبية دولة مع بالتخابُر معه وآخرين طه أحمد السابق النائب التهام
ونائب القايض محمود املهندس الدكتور املرحوم التهام وبالنسبة االنتخابي، موقفه عىل
ممن السياسية الشخصيات من وعدد الزيات السالم عبد السابق الوزراء مجلس رئيس
السوفيتي، االتحاد وهي أجنبية دولة مع بالتخابُر املشئوم سبتمرب يف ظ التحفُّ تحت كانوا
هذه ملثل حدٍّ وضع الواجب من فإنه تهما؛ صحَّ عدم االتهاَمني يف التحقيق من ثبَت ثُمَّ
يَجب الذي إسماعيل نبوي عهد بانتهاء انتَهت أنها نعتقد ُكنَّا التي البشعة التلفيقات

عنها. محاكمته

البديهيات يف عرصالتشكيك (8)

فصول بعض نرش بمناَسبة ويُقال يُكتَب ملا ُمتابعِته لدى املرء بها يشعر التي املرارة
للدكتور مقاالت أو ملقال َعناوين بعض ظهور وبمناسبة السادات، حياة عن هيكل لألستاذ
هموم كل الزوبعة هذه أثارت فقد عنها؛ التعبري عن قلم أي يعجز مرارة إدريس يوسف
الراي، وإبداء التفكري يف حقوقه أبسط وعن والديمقراطية، الحرية عن املرصي املواطن

اإلهانة. عىل الرد حق من يُحَرم ثُمَّ املأل أمام يُهان أال يف وحقه
قد يكون أن — نأمل األقل عىل أو — نظن ُكنَّا عرص عن قديمة ذكريات أثاَرت كما
ولم أحد يَنتِخبهم لم الذين األفراد من مجموعة أو فيه فرد حق من كان رجعة، بال ذهب
وما األخالق هي وما العيب، هو وما الرشف هو ما لنا يقولوا أن رأيهم، حسن عىل يجمع
املتحرض هو ومن خيانتها، تكون وكيف مرص، حب يكون أن يجب وكيف البذاءة، هي
والشخيص ا ِجدٍّ الخاص مفهومهم يُطبقون يَروحون ثُمَّ املتحرض، غري هو ومن الغرب من
يتمتَّعون من األقل عىل أو ووطنيتهم، رشفهم عىل الناس أجمع من عىل ذلك، كل عن ا ِجدٍّ
الكتابة يف حقه من هذا فيحرمون لهم، ويقرءون يُحبونهم الناس، من غفري عدد بتأييد
واملرئية واملسموعة املكتوبة اإلعالم وسائل ويُكرِّسون السجن، يف ذلك ويضعون والنرش،

سمعتهم. تلويث يف
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يَنتِه، ولم يَُزل لم به فإذا وانتهى، زال قد العهد هذا يكون أن نأمل أو نظن ُكنَّا
ينتخبهم لم الذين األشخاص بنفس وإذا اإلحباط، محلها يحلُّ عقدناها التي باآلمال وإذا
الغفران صكوك ويمنحون التفتيش محاكم يعقدون أحد رأيهم حسن عىل يُجِمع ولم أحد
بوجوه تُذكرك املتجهمة القاسية ووجوههم رأيهم، يف الصحفي الرشف ميثاق خان ممن
مجتمعني كلهم أو منهم واحٌد يساوي ال والذين العظيم جاليليو حاكموا الذين الكارديناالت
بون ويُنصِّ اإللهية، املشيئة تفسري احتكار أنفسهم يَمنحون العظيم، جاليليو إصبع ظفر
السلطة، بهذه أحقيتهم يف أحٌد يُستشار أن دون للفضيلة، الرسميني املفرسين أنفسهم
واآلخرة، الدنيا لعنة عليه وصبوا وحقروه قاطعوه نفسه عن الدفاع عىل أحد تجرأ فإذا

الوسطى. العصور إىل النحو هذا عىل أدراجها تعود مرص أن أحد بخلد يَُدر يكن ولم
مرص، يف املعارضة الصحافة تنرشه ما تَنُرش العالم يف صحافة هناك ليس إنه يُقال
لحظته يف له يُقال باإلعدام، عليه محكوم برجل أشبه مرص يف املعارضة إنَّ أقول: وأنا
ما حاله؟ هذه رجل من تنتظرونه الذي فما تَموت؟ أن قبل رغبات لديَك هل األخرية:
منحناك إحساناتنا، عبيد أنت إنما له: قلتُم للكالم فمه فتح كلما رجل من تنتظرونه الذي
ترديد عن تكفون ال ثُمَّ لك. نرسمه الذي النحو عىل — هللا لعنك — فاستخدمها الحرية
األلم من وصاح صوابه، وضاع رشده الرجل فقد فإذا نحذر. نحن نُحذِّر نحن عبارة:
النصائح تُوجه ولم الخطة يف برأيك تخربنا لم إنك له: قلتم وقدميه، يديه تُقيِّد والسالسل

ذاك. أو املرشوع هذا يف رأيك لنا تقل ولم للحكومة الرشيدة
نلوِّث ال أننا عىل الدليل تقديم أعيانا فقد والحمل؛ الذئب كقصة إال ليست إذن املسألة
هناك يعد لم حتى جديدة، بقصة يوم كل إلينا فتأتون بدمائنا، نَفديها بل مرص، سمعة

الوجود. من اختفاءنا إال تريدون ال أنكم يف شك
يف املرصي الجيش ببطولة وال التعبري بأخالقيات تتعلق ال مفتعلة، كلها املعركة إن
أخالق عىل بحرصهم يتظاهرون فالذين الداخل؛ أو الخارج يف مرص بُسمعة وال أكتوبر،
وأحد عادية، غري لسان عفة وال ملرص زائدة محبة عنهم يُعرف ال مرص سمعة عىل أو
املؤيدون هم املرصي، الشعب من كبرية طائفة يتهم قليلة أيام منذ كتب ُكتَّابهم مشاهري
هو وكتََب الجنيس، الشذوذ من يُعاني شخص غري به يوَصف ال بما النارص، عبد لجمال
الشهرية: كامل مصطفى لعبارة معنى أي قط يفهم لم إنه يقول: يومي عمود يف نفسه
أزعم إني بل املرصيني. نقائص يُعدِّد راح ثُمَّ مرصيٍّا.» أكون أن لوددت مرصيٍّا أكن لم «لو
به؛ تُكتَب الذي الحرب قيمة تساوي وال زائفة، السادات لشخص املزعومة هؤالء محبة أن
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يُراد سياسية املعركة وأن عنها، ودافعوا السادات سياسات نقيض هؤالء نفس أيَّد فقد
يؤدي أن من أصحابها ويخىش ممكنة، فرتة ألطول واالمتيازات باملناصب االحتفاظ بها

جميًعا. ملفاتهم فتح إىل السادات ملف فتح
نصف تغيري علينا لكان به، تطالبون الذي بالتغيري قمنا لو إننا الرئيس: يقول
الفاسدين أن لك بدا فإذا املائة، يف نصف من أقل بل الرئيس، سيادة يا ال املرصي. الشعب
قوتها الطيبة للرائحة وليس الجميع، أنوف تزكم الكريهة الرائحة ألن إال ذلك فما كثريون،

بالعدوى. فاسدون بل بالطبيعة، فاسدين ليسوا الفاسدين ومعظم ونفاذها،
من واحد سمعة تلويث إىل األمر يصل حينما السياسة، يقترصعىل يعد لم األمر ولكن
الجميع، مسمع عىل العربي، العالم عَرفه القصرية للقصة كاتب وأعظم مرص كتاب أكرب
مقاالت أقرأ لم إني به. ر وتُشهِّ بها يعمل التي الجريدة نفس يف بالرد له يُسمح أن دون
له قرأت فقد الرجل، كتبه ما كان أيٍّا ولكن إليها، يشريون التي إدريس يوسف الدكتور
لها، السادات محبة تفوق ملرص الرجل محبة أن عىل للتدليل يَكفي ما له كله العالم وقرأ
إىل يُيسء ُسمعته تلويث وأن لها، السادات تمثيل من مرة مائة أفضل مرص يُمثِّل وأنه
يف نُرش ما إال أقرأ لم أني كما السادات. سمعة تلويث من مرة مائة أكثر مرص سمعة
لألسود تحقريًا وال مرص لسمعة إساءة نرش فيما أجد ولم هيكل، األستاذ كتاب من مرص
لكاتب تاريخها، من سوداء فرتة مرص حكم لحاكم نقًدا فيه وجدت وإنما األبيض، أو

يُصيب. وعندما يخطئ عندما يكتب، ما قراءة عىل الكثريون ف ويتلهَّ الكتابة، يُجيد
العرص هذا يف بالكتابة فإذا البديهيات، يف التشكيك َسمتُه عرص يف نعيش ولكننا
آخر، يشء وحاكمها مرصيشء أن وهو الصغري، الطفل يعرفه ما إثبات محاولة إىل تتحول
يف تكتب أن الجرائم من ليس وأنه أحياءً، أم كانوا أمواتًا وواجب، حق الحكام نقد وأن
للمعاَرضة وأن لتُصاَدر، ال لتُقرأ تُكتَب الكتب وأن تكتب، ما عىل مكافأة وتتلقى الخارج
يُكتَب ما كان إذا فيما الحكم هو وحده للقارئ وأن تشاء، وكيف تشاء ما تكتب أن

يستحق. ال أو القراءة يستحق

أمني جالل د.
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