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إھداء
إلى المؤرخ الدكتور خالد فھمي

وكتاباتھ التاریخیة الملھمة
وإلى كتاب «حكایات من دفتر الوطن»

وكاتبھ صالح عیسى؛ األستاذ، برغم كل شيء



«... وال یخفى على المستبد مھما كان غبی�ا، أن ال استعباد وال اعتساف إال ما دامت الرعیة حمقاء
تخبط في ظالمة جھل وتیھ عماء... ال یخاف المستبد من العلوم الدینیة المتعلقة بالمعاد المختصة
ما بین اإلنسان وربھ، العتقاده أنھا ال ترفع غباوة وال تزیل غشاوة، وإنما یتلھَّى بھا المتھوسون
للعمل حتى إذا ضاع فیھا عمرھم وامتألت بھا أدمغتھم، وأخذ منھم الغرور ما أخذ، فصاروا ال
یرون علًما غیر علمھم، فحینئذ یأمن المستبد منھم، كما یؤمن شر السكران إذا خمر، على أنھ إذا
نبغ منھم البعض ونالوا ُحرمة بین العوام، ال یعدم المستبد وسیلة الستخدامھ في تأیید أمره ومجاراة
ھوان، في مقابلة أنھ یضحك علیھم بشيء من التعظیم، ویسد أفواھھم بلقیمات من فتات مائدة
االستبداد، ترتعد فرائص المستبد من علوم الحیاة مثل الحكمة النظریة والفلسفیة العقلیة وحقوق
األمم وطبائع االجتماع، والسیاسة المدنیة والتاریخ المفصل والخطابة األدبیة، ونحو ذلك من العلوم
التي تكبر النفوس وتوسع العقول وتعرف اإلنسان ما ھي حقوقھ وكم ھو مغبون فیھا، وكیف

الطلب وكیف النوال، وكیف الحفظ».
من كتاب المفكر العربي عبد الرحمن الكواكبي «طبائع االستبداد ومصارع االستعباد» ـ صدر

عام ١٩٠٢ میالدیة.
یقول ھیجل في مكان ما: ««إن جمیع األحداث والشخصیات العظیمة في تاریخ العالم تظھر
مرتین». وقد نسي أن یضیف: المرة األولى كمأساة، والمرة الثانیة كمسخرة... إن الناس یصنعون
تاریخھم بأیدیھم، إنھم ال یصنعونھ على ھواھم، إنھم ال یصنعونھ في ظروف یختارونھا ھم
بأنفسھم، بل في ظروف یواَجھون بھا، وھي معطاة ومنقولة لھم مباشرة من الماضي، إن تقالید
جمیع األجیال الغابرة تجثم كالكابوس على أدمغة األحیاء، وعندما یبدو ھؤالء منشغلین فقط في
تحویل أنفسھم واألشیاء المحیطة بھم، في خلق شيء لم یكن لھ وجود من قبل، عند ذلك بالضبط،
في فترات األزمات الثوریة كھذه على وجھ التحدید، نراھم یلجئون في وجل وسحر، إلى
استحضار أرواح الماضي لتخدم مقاصدھم، ویستعیرون منھا األسماء والشعارات القتالیة واألزیاء
لكي یمثلوا مسرحیة جدیدة على مسرح التاریخ العالمي، في ھذا الرداء التنكري الذي اكتسى

بجالل الِقدم، وفي ھذه اللغة المستعارة».
من كتاب «الثامن عشر من برومییر» لـ«كارل ماركس».



متى ننصف شھداء وأبطال الثورة.. أقصد ثورة ١٩؟
(١)

لم یكن غریبا أن تمر علینا ھذا العام ذكرى اندالع ثورة ١٩١٩، كما تمر كل عام، في صمت شبھ
ُمطبق، خاصة وقد أصبحنا نعیش في بلد یعمل حكامھ جاھدین، على أن یتحسس المواطن جیبھ
الفارغ ویشكو حالھ الواقف، وینعي حظھ المقندل، كلما سمع كلمة ثورة، حتى ولو كانت قد حدثت

سنة ١٩١٩.
حین نقارنھا بالكثیر من الثورات الشعبیة واالنتفاضات الجماھیریة التي قام بھا المصریون على
مدى تاریخھم، سنجد أن ثورة ١٩١٩ كانت أسعد حظا بما حصلت علیھ من مكان ومكانة في
الذاكرة الجمعیة للمصریین، ربما ألنھا عاصرت نشأة وسائل اإلعالم المطبوعة والمذاعة
والمصورة، والتي حفظت لنا برغم بدائیة تقنیاتھا، الكثیر من وقائع الثورة وأحداثھا. ومع ذلك فكما
اختزلت كتب التاریخ الرسمیة والرائجة مجمل الثورة العرابیة في شخص أحمد عرابي وعدد قلیل
من رفاقھ، ونسیت مئات الشھداء الذین سقطوا في معارك الثورة العرابیة العنیفة والضاریة، ولم
یحصلوا حتى على لوحات تذكاریة تكرم أسماءھم، في حین حرص اإلنجلیز على أن یكرموا
قتالھم، في موقعة التل الكبیر مثال، في لوحات تذكاریة نصبت في نفس األماكن التي سقطوا فیھا،
فقد فعلت كتب التاریخ الرسمیة والرائجة ذلك أیًضا في ثورة ١٩، حین اختزلت كفاح المصریین
في عدد محدود من الزعماء السیاسیین، على رأسھم الزعیم سعد زغلول، دون أن یتم إنصاف
الكثیر من أبطال الثورة الذین قدموا تضحیات بأجسادھم وأرواحھم، لم یكن ممكنا لوالھا أن تنجح
الثورة، وال أن یحصد سعد ورفاقھ السیاسیون النجاح الذي حققوه على مائدة المفاوضات. ومع ذلك
فقد كان التجاھل والنسیان مصیر أبطال المیادین الثوریة، و یا لیت ذلك حدث بعد موتھم، إذ لھان
األمر وأمكن تبریره، فاألمرُّ واألدھى أنھ حدث في حیاتھم، وأن كثیًرا منھم «ماتوا واندفنوا

بالحیا»، دون أن یحظوا باإلنصاف والتكریم اللَذْین یستحقونھما.
لن تجد مثاال أمّر وال أوضح مما حدث مع المناضل الفذ «عبد الرحمن فھمي» الذي یعتبره كثیر
من المؤرخین القائد الحقیقي لثورة ١٩، ألن العملیات العنیفة التي قام بھا الجھاز السري للثورة،
الذي كان یقوده ویشرف علیھ، كان لھا األثر األھم في حسم الكثیر من المنعطفات الصعبة التي
خاضتھا الثورة، وكان یمكن للقوة العنیفة المسلحة التي قابلھا بھا اإلنجلیز وعمالؤھم من
المصریین أن تجھض الثورة. ولذلك فقد كان سعد زغلول بوصفھ القائد السیاسي للثورة، یحرص
على فتح قنوات اتصال سریة بینھ وبین عبد الرحمن فھمي ورفاقھ، ویستغل ما یقوم بھ جھازھم
السري من عملیات عنیفة ومسلحة، لدعم ما یقوم بھ على مائدة المفاوضات، بل وكان یقترح بعض
ھذه العملیات، ومنھا بالمناسبة ما كان یتم ضد سیاسیین مصریین وصحفھم المناوئة للثورة، ألن
سعد زغلول ومن خالل معاصرتھ للثورة العرابیة ووقائعھا المریرة، كان یدرك أن الثورة لم تكن
ستنجح فقط بالمظاھرات السلمیة التي تشترك فیھا النساء مع الرجال، ویتعانق فیھا الھالل مع
الصلیب، وأنھا لو لم یكن لھا قدرة على توجیھ ضربات عنیفة ألشخاص ومؤسسات ومصالح

اإلنجلیز وحلفائھم من المصریین، ألصبحت أثرا بعد عین.
وبرغم أن عبد الرحمن فھمي كان یضم في ذلك الجھاز السري عددا كبیرا من الشباب الذین
تحلقوا فیما بعد حول سعد زغلول، وأصبحوا من أبرز القادة السیاسیین للوفد ثم للحركة السیاسیة
في مصر طیلة الثالثینیات واألربعینیات، وعلى رأس ھؤالء أحمد ماھر ومحمود فھمي النقراشي،



إال أن سعد زغلول كان قد فرض زعامتھ الجماھیریة، بحكم الجماھیر نفسھا، ولیس بسعي منھ.
وفي ظل ذلك بدأت الخالفات تزداد بین سعد زغلول وعبد الرحمن فھمي مبكرا جد�ا، منذ أن رأى
عبد الرحمن فھمي أن كل ما یقولھ من مالحظات على الخطوات السیاسیة لسعد زغلول ال یجد أذنا
مصغیة، وأن الوحدة التي كان یجب الحفاظ علیھا بعد الثورة قد تفككت، وھو المناخ الذي أسفر
عن مصادمات مسلحة بین أنصار سعد وأنصار عدلي في عام ١٩٢١ (كنت قد تحدثت عنھا في

فصل من كتابي «فتح بطن التاریخ» الصادر عن دار الشروق).
كان عبد الرحمن فھمي قد دخل إلى السجن عام ١٩٢٠، في قضیة «العقاب الثوري» التي ثأر بھا
اإلنجلیز منھ ومن رفاقھ في التنظیم السري، قبل أن یتفرغوا للتنكیل بسعد زغلول ورفاقھ، لیتم
نفیھم للمرة الثانیة، ولكن ھذه المرة إلى جزر سیشل، بعد أن تم نفیھم في بدایة اندالع الثورة إلى
مالطا، وھي معلومة یتغافل عنھا الكثیر من ھواة الولولة الثوریة المعاصرین، الذین ینسون أن
النفي األكبر لسعد زغلول من مصر كان عقب مراحل عدیدة من تطورات الثورة، وفي وقت بدا
أن شعلة الثورة قد أخمدت إلى األبد، وأن اإلنجلیز وأذنابھم تمكنوا من تحقیق انتصار حاسم على
إرادة الشعب. لكن سعد زغلول لم یعد فقط إلى مصر بعد نفیھ بعد طلب العفو كما حدث مع أحمد
سا زعامتھ شخصا وحزبا لألمة عرابي، بل عاد سعد زغلول في عام ١٩٢٤ رئیسا للوزارة مكّرِ
المصریة، لیتواصل فصل جدید من فصول الثورة على االحتالل واالستبداد، لم یكن األخیر

بالطبع.
حین أصدر سعد زغلول، عقب تولیھ الوزارة، قرارا باإلفراج عن عبد الرحمن فھمي وأغلب
رفاقھ من السجن، خرج عبد الرحمن فھمي لیجد واقعا جدیدا تماًما، لیس لھ فیھ مكان حقیقي
وفعال، حیث اتفق ـ ھل أقول تواطأ؟ ـ الكل بمن فیھم أقرب أصدقائھ ومعاونیھ، على إبقائھ في
الظل بعد نجاح الثورة ووصولھا إلى الحكم، لكي ال یؤدي إنصافھ إلى تشتیت األنظار عن سعد
زغلول، القائد الذي أصبح رمزا للثورة، والذي بات من مصلحة البالد أن تتوحد حولھ األصوات
والجھود، لیدخل عبد الرحمن فھمي في حالة من الصمت االختیاري، ویدخل في اعتكاف طویل،
حیث بدأ في كتابة مذكراتھ أو حولیاتھ السیاسیة، والتي بدا، خصوًصا في جزئھا الثاني، أنھ
ممرور للغایة من سعد زغلول، وأن سوء التفاھم الذي وقع بین االثنین أحدث صدوًعا ال سبیل

لرأبھا أبًدا.
حین خلف مصطفى النحاس أستاذه سعد زغلول في زعامة الوفد سائرا على نفس خطاه، استمر
صمت عبد الرحمن فھمي، حتى فاجأ الجمیع في عام ١٩٣٥ بعد احتدام األزمة السیاسیة بین
شركاء الثورة القدامى، والذین تحولوا إلى خصوم سیاسیین لدودین، فأصدر بیانا ملتھبا یدعو فیھ
إلى وحدة الصف. ومع ذلك فقد اختار أال یقف إلى صف مصطفى النحاس وحزب الوفد، وإنما
فاجأ الجمیع بثنائھ على محمد محمود باشا خصم النحاس والوفد، وقام بعقد لقاءات مع حافظ
رمضان رئیس الحزب الوطني وإسماعیل صدقي رئیس حزب الشعب وحلمي عیسى رئیس حزب
االتحاد، معتبرا أن النحاس یقوم بشق صف األمة حین یركز على معركة الدستور أكثر من
تركیزه على معركة االستقالل، مناشدا إیاه أن یقوم بتعدیل مساره السیاسي، لكنھ لم یدرك أنھ أساء
إلى نفسھ وإلى تاریخھ وإلى نوایاه الطیبة بلقاءاتھ مع سیاسیین من نوعیة إسماعیل صدقي وحلمي
عیسى، ال یتورعون عن تلبیة دعوات الملك فؤاد لضرب الوفد بأي شكل ممكن، وأنھ أصبح بذلك
خصما واضحا لیس لشخص النحاس، بل لحزب الوفد الذي كان یرى أن معركة الدستور ھي



المعركة الحقیقیة التي لو انتصر فیھا الشعب، سیمكن لھ أن یصنع مصیره بیدیھ بعیًدا عن نفوذ
األسرة المالكة واالحتالل البریطاني.

وألن عادتنا من قدیم األزل ولم نشتِرھا ھذه األیام، أال نحتفظ خالل خالفاتنا السیاسیة بقدر
الخصوم المختلفین معنا، فقد ساءت األمور حین قرر عبد الرحمن فھمي تطویر خالفھ السیاسي
مع الوفد، بإعالنھ خوض انتخابات عام ١٩٣٦ في مواجھة مرشح الوفد، لیقوم الوفد بصحافتھ
ونفوذه السیاسي والشعبي، بتحویلھ من قائد حقیقي لثورة ١٩ یستحق التقدیر واالحتفاء، إلى خصم
سیاسي متحالف مع الفاسدین ومتواطئ مع المتآمرین على إرادة الشعب. ومع أن خوض أي
سیاسي لمعركة انتخابیة ضد الوفد كان أمًرا شدید الصعوبة دائًما، إال أن أحدا لم یتوقع أن یسقط
عبد الرحمن فھمي عمید الفدائیین المصریین في االنتخابات، ویحصل على ٢٦٤ صوتا فقط،
برغم تضامن عدد كبیر من السیاسیین والمثقفین المصریین من كافة األحزاب لمساندتھ إكراما
لقدره، ومع ذلك فقد اكتسح منافسھ محمد عبد الصمد أفندي االنتخابات، لیقرر عبد الرحمن فھمي
أن یعتزل العمل السیاسي مكتفیا بالكتابة، ُمصِدرا بیانا ملیئا بالمرارة قال فیھ: «وإذا كنت قد أدیت
ب عنقي من حبل المشنقة الخدمة لوطني في نھضتھ الكبرى عن طریق اللسان والعمل إلى حد قرَّ
ومن السجن الطویل والمعاناة الشاقة فإني أضع الیوم إلى جانب ھاتین القوتین، أضع قلمي في
المیدان لتكون الخدمة للوطن الخالد بالید والقلب واللسان، متجاھال خصومة أي إنسان، راضیا
بالعمل حیث یدعو الصالح الوطني العام»، لتكون صورة الخسارة االنتخابیة المدویة آخر ما بقي
في أذھان معاصریھ، ولتتوارى مع الوقت سیرة نضالھ الفدائي المبھر، وتدفن في بطون الكتب
والمذكرات، ویصبح من آمال كل من قرأ تلك السیرة العطرة، أن یتم تصحیح ھذا الخطأ، قبل أن
یمر مائة عام على قیام ثورة ١٩، فینال عبد الرحمن فھمي حقھ من التكریم واإلنصاف، وتوضع

مواقفھ كلھا في سیاقھا التاریخي دون افتراء وال تجاھل.
(٢)

وإذا كان یمكن أن نعتبر ما تعرض لھ عبد الرحمن فھمي من إنكار لدوره الفدائي المجید، أمرا
تسبب فیھ دخولھ في معترك السیاسة، واختیاره أن یكون خصما معلنا لزعیم ذي شعبیة طاغیة
مثل مصطفى النحاس، فإن ذلك ال یمكن قولھ في حالة «الكثیرین من شھداء ثورة ١٩ األموات
واألحیاء، الذین لعبوا أدوارا ھامة في إنجاح الثورة، دون أن یتذكرھم أحد بكلمة طیبة واحدة»،
على حد تعبیر المؤرخ الصحفي صبري أبو المجد الذي لحسن حظنا، سمح لھ صاحبا دار الھالل
إمیل وشكري زیدان في األربعینیات من القرن الماضي، أن یتفرغ شھرین كاملین على نفقة الدار،
یجوب خاللھما مصر من أسوان إلى اإلسكندریة بحثا عمن أسماھم الشھداء األحیاء من ثورة ١٩،
فیخرج بحصیلة مشرفة ومؤلمة من األسماء الثوریة العظیمة، كان یمكن أن یطویھا النسیان التام،
لوال أنھ حفظھا داخل صفحات سفره الضخم «سنوات ما قبل الثورة» بمجلداتھ األربعة، والتي لم

تُِعد طبعھا الھیئة العامة للكتاب منذ فترة لألسف الشدید.
من تلك األسماء الثوریة التي تواطأ الجمیع على ظلمھا، یحضرني في البدایة اسم البطل «أسعد
مشرقي»، الذي لم یكن لھ من اسمھ نصیب، فقد حوكم خالل أیام ثورة ١٩، وقُضي علیھ باإلعدام
بسبب عملیة فدائیة قام بھا في مدینتھ دیروط، وبعد ضغوط سیاسیة عدیدة، تم تخفیف الحكم علیھ
إلى المؤبد، لیبقى في ظالم السجن، حتى بعد نجاح الثورة ووصول زعیمھا سعد زغلول إلى
منصب رئاسة الحكومة، حیث رفضت السلطات البریطانیة كل طلبات اإلفراج عنھ، حتى إن العفو
الشامل الذي أُعلن بمناسبة توقیع معاھدة ١٩٣٦، والذي شمل كل المعتقلین ألسباب سیاسیة أو



المقبوض علیھم بتھمة االشتراك في أعمال مسلحة، بل ولم یفرج عنھ بعد قضائھ ثالثة أرباع
المدة، كما ھو المتبع في كل سجون مصر، لیظل في السجن حتى أكمل مدة عقوبتھ كاملة غیر
منقوصة. وحین خرج من السجن، لم یجد الزغارید والحشود في استقبالھ، ولم یلتفت إلیھ أي من
شركاء الثورة الذین تقلبوا في المناصب الوزاریة والمواقع السیاسیة، بل توارى عن األذھان،
لیكتشفھ صبري أبو المجد بالصدفة، ویفاجأ بأن المطاف انتھى بھ أن یعمل خفیًرا لكوبري المعاھدة
قرب مدینة دیروط بمحافظة أسیوط، بعد أن تعذر علیھ فور خروجھ من السجن العثور على عمل
مناسب یضمن لھ الكفاف من الرزق. ومع أن ذاكرة اإلنترنت أصبحت تحتفظ بمكان داخلھا لكل
من ھب ودب، إال أنك لو جربت أن تكتب اسم أسعد مشرقي في أي من خانات البحث في

اإلنترنت، لن تجد سوى الصمت الرھیب إجابة على بحثك.
مصیر مؤلم مشابھ كان من نصیب بطل آخر من أبطال الثورة ھو «عبد القادر شحاتة»، الذي
قضى سنین من عمره في السجن بسبب حكم صدر ضده خالل أیام الثورة، وحین خرج في العفو
العام سنة ١٩٣٦، ظل بعدھا لسنین عاطال عن العمل، یرفض الكل تشغیلھ بسبب كونھ «رد
سجون»، وكأنھ كان مجرما جنائیا عتیدا، ولیس مناضال ضحى من أجل استقالل بالده. وظل
وضعھ المعیشي مریرا وسیئا، حتى جاء الیوم الذي أصبح فیھ رفیقھ في العمل السري أحمد ماھر
رئیسا للوزارة في أكتوبر ١٩٤٤، فوصلت حالتھ إلیھ عبر فاعلي الخیر، لیلحقھ بوظیفة في بنك
التسلیف الزراعي المصري، كانت كل ما نالھ بعد سنین من السجن والبطالة. لكن حظھ في نھایة
المطاف كان أفضل من حظ البطل حسن یاسین الذي كان أول رئیس للجنة الطلبة في تاریخ
مصر، والذي بلغ من تألقھ الثوري والنضالي أن حصل على عضویة مجلس النواب سنة ١٩٢٤،
وكان وقتئذ طالبا في كلیة الحقوق، لیؤدي أداًء نیابیا مشرفا، جعل الملك فؤاد یحرص على
مالطفتھ في كل مرة یذھب فیھا الفتتاح دورة المجلس، اتقاًء لكلماتھ الناریة التي كانت تصیب
برذاذھا كل المسئولین، لكن ذلك، وكما جاء في رسالة مؤلمة تلقاھا صبري أبو المجد من رفیقھ
المھندس حنفي الشریف، لم یمنع أن ینتھي بھ الحال «فقیرا معدما حتى إنني رأیتھ في أواخر أیامھ

یسیر بالقبقاب الخشبي یرتدي روبًا ممزقًا وشعره أشعث في شوارع مصر الجدیدة».
(٣)

أعلم أن لدیك من الحسرة الكثیر، ومع ذلك سیصیبك المزید منھا، حین تقرأ تجربة المؤرخ
الصحفي «صبري أبو المجد» في البحث عن أبطال ثورة ١٩١٩ المجھولین وشھداءھا األحیاء،
لتجد أن الصدفة وحدھا كانت سببا في عثوره على تجارب كثیر من األبطال كان یمكن أن تندثر
إلى األبد، ألنھا لم تجد من یھتم بجمعھا، من ذلك مثال ما حدث لھ حین توصل بالصدفة إلى عنوان
منزل أبناء البطل الثائر «إبراھیم موسى» الذي كان من أبرز القیادات العمالیة التي شاركت في
ثورة ١٩، وتم اتھامھ في قضیة اغتیال السردار لي ستاك عام ١٩٢٤، وحین رفض أن یعترف
على نفسھ أو على زمالئھ تم إعدامھ في صمت مریب، ولوال دأب صبري أبو المجد في البحث

عن أسرتھ لكانت قصتھ نفسھا قد اندثرت إلى أن یقضي هللا أمًرا آخر.
بعد أكثر من لقاء لصبري أبو المجد مع أسرة إبراھیم موسى، قالت لھ ابنة إبراھیم موسى إن لدیھم
في صندرة البیت كتابًا ضخًما كان قد خبأه رفاق والدھا لدیھم بعد فترة من إعدام أبیھا، ألن
اإلنجلیز ووزارة الداخلیة لن یفكرا في العودة ثانیة إلى بیت تم إعدام صاحبھ، وأنھا ال تعرف ما
بداخل الكتاب الضخم، لكنھا ستعطي لھ الكتاب ألنھا أصبحت تثق فیھ، وحین تصفح صبري أبو
المجد الكتاب في التاكسي بعد عودتھ، اكتشف أن ذلك الكتاب المطبوع بالبالوظة یحوي المحاضر



الكاملة للتحقیق في قضیة السردار، والتي تتضمن تقاریر البولیس السیاسي وشھادات المتھمین
وشھود النفي واإلثبات، لتقوده تلك المحاضر إلى عدد من أبطال الثورة المجھولین من خالل
عناوینھم الواردة في المحاضر. كان على رأس ھؤالء شیخ الفدائیین والثوار باإلسكندریة «أحمد
رمضان زیان» الذي كان یمتلك محال بسوق اللیمون باإلسكندریة، والذي منح «أبو المجد» ثالث
كراسات بھا مذكرات وافیة عن كل من اشتركوا في العمل الفدائي في الثورة، والذین أصبح
بعضھم ضباطا في الجیش والبولیس، بل ووزراء بعد ذلك، والمؤسف أن صبري أبو المجد بدوره
مات قبل أن یكمل كتابة موسوعتھ المھمة، ودون أن یعرف أحد مصیر الكثیر من الوثائق المھمة
التي حصل علیھا، والتي علمتنا التجارب المریرة أن نتمنى أال تكون قد عادت إلى حوزة الدولة،
ألنھا حتما ستتعرض للتلف والضیاع، وأن نتمنى بدال من ذلك أن تكون قد ذھبت إلى أیٍد أمینة

تقدر قیمتھا وتحفظھا لألجیال القادمة.
(٤)

یحكي صبري أبو المجد لنا عن شخصیات ثوریة فریدة تعرف علیھا بفضل تلك المحاضر، من
أجملھا ثوریان فریدان كانا عند قیام ثورة ١٩ یبلغان الستین من عمرھما، ھما الحاج أحمد جاد هللا
وزوجتھ التي كانت تتنكر في زي ضاربة للودع، وتقوم بإخفاء القنابل في سلتھا، لتبعدھا ھیئتھا
ھي وزوجھا ذا اللحیة البیضاء عن شبھات عساكر اإلنجلیز والداخلیة المصریة المتواطئة مع
االحتالل، لیتم القبض علیھما بعد فترة طویلة، وتكون محاكمتھما مسخرة ثوریة بامتیاز، حیث كان
الحاج أحمد جاد هللا كلما وجھ إلیھ القضاة اإلنجلیز سؤاال، طلب منھم أن یصلوا على النبي،
فیصلوا علیھ، فیقول لھم: «زیدوا النبي صالة»، ویكرر ذلك عدة مرات وھو ینفي االتھام عن
نفسھ وعن زوجتھ قائال: «ده أنا رجلي والقبر، قنابل إیھ اللي أشیلھا بس!»، وحتى عندما ضعف
قلیال، بعد أن زارتھ في السجن والدتھ التسعینیة والمقعدة، ورآھا محمولة على أكتاف القادمین
لزیارتھ، بكى، فغضبت منھ وھددتھ بأن تتبرأ منھ إذا ضعف خالل المحاكمة، فعاد ثانیة إلى رباطة

جأشھ التي جعلت المحكمة مسخرة في نظر الكل.
سنتعرف أیًضا على سیرة الثوري الفذ «عبد العزیز علي» الذي كان موظفا كبیرا بمحافظة
القاھرة وكان یقوم بطباعة منشورات الثورة في مبنى المحافظة، ویستعمل أدوات المحافظة بل
وبعض موظفیھا في توزیع المنشورات سرا، وكان یُشتھر بأنھ لم یقبض علیھ متلبسا ولو لمرة،
وأنھ أفلت من كل البالغات التي وشت بھ وخرج منھا دون أي إدانة. سنعرف أیًضا قصة الطالب
الثوري «سید محمد باشا» الذي كانت مھمتھ إصدار نشرة الطلبة السریة، من خالل مطبعة یدویة
كان ینقلھا مع زمالئھ سرا كل لیلة، من مكان إلى آخر باستخدام عربة كارو متھالكة وغیر مثیرة
للشبھات، وكان یستعین مع زمالئھ على مشقة المھام الموكلة إلیھم بما كان یعرف بنشید الثورة
الذي تم تألیفھ خصیصا للطالب، وتقول كلماتھ «یا عم حمزة إحنا التالمذة ما یھمناش، في القلعة
نبات وال المحافظة، مستبیعین ناس وطنیین، واخدین على العیش الحاف، والنوم من غیر لحاف»،
وھو النشید الذي عاد لیكون لسان حال الطلبة في انتفاضة ١٩٣٥، وبعدھا في انتفاضة ١٩٤٦
اللتین كان للطالب دور رائع فیھما، قبل أن تمر األیام ویستلھم الشاعر الكبیر أحمد فؤاد نجم
كلمات ذلك النشید الذي ألفھ زكي الطویل والد الموسیقار كمال الطویل، ویقوم بكتابة قصیدة رائعة
مطلعھا «یا عم حمزة رجعوا التالمذة للجد تاني»، والتي لحنھا الشیخ إمام وأصبحت لسان الحركة

الطالبیة في السبعینیات وحتى الیوم وال أظنھا من األغنیات التي یمكن أن تموت أبًدا.
(٥)



من بین أبطال ثورة ١٩ المجھولین تعاَل نتعرف أیًضا على الثائر «عبد الوھاب البرعي» الذي
بدأ تاریخھ النضالي إلى جوار الزعیمین مصطفى كامل ومحمد فرید والذي أشرف على تحریر
جریدة «القطر المصري»، حین تم سجن صاحبھا الصحفي المناضل «أحمد حلمي» بتھمة العیب
في الذات الملكیة، (ولعل من دواعي األسى ھنا أن نتذكر أن أحمد حلمي بكل ما لھ من تاریخ
صحفي ونضالي طویل لم یشتھر بین القلة من المھتمین بتاریخ بالدھم، إال بعد أن تم توصیفھ بأنھ

جد كاتبنا الكبیر وأبونا صالح جاھین).
كان عبد الوھاب البرعي قد شارك في قیادة العمل المیداني لثورة ١٩ في مدیریتَي الدقھلیة
والغربیة، وبسبب نشاطھ الثوري الموجع لإلنجلیز وأذنابھم من المصریین، حكمت علیھ محكمة
عسكریة بریطانیة باإلعدام فھرب في مركب شراعي من المنصورة إلى حلوان، حیث خاض
رحلة تخّفٍ مثیرة لیتمكن من اإلفالت من حبل المشنقة، وإن كان بعد انزیاح الغمة عنھ بعد
قرارات العفو في عام ١٩٢٤، قد تحول إلى معارض شرس لسعد زغلول في أوج مجده، ولم
یلتزم حتى بالصمت الذي اختاره عبد الرحمن فھمي، بل ظل یھاجم سعد زغلول علنا، ویتھمھ
باالنحراف عن خط الثورة المصریة، حتى إن آخر مقاالتھ قبل موتھ في الھجوم على سعد زغلول
كانت تحمل عنوان «اللھم انتقم»، وقد دفع بسبب تلك المقاالت ثمنا مشابھا للذي دفعھ عبد الرحمن
فھمي، حیث تمت إھالة التراب على سیرتھ، دون التفریق بین حقھ في أن یكون لھ موقف سیاسي
معارض لسعد زغلول وقیادة الوفد، وواجب الجمیع في أن یعطوه حقھ من اإلنصاف والتقدیر
لدوره الثوري. وھو ما تكرر أیًضا مع الطبیب «محمد حلمي الجیار»، من المنصورة، الذي قبض
علیھ مع عبد الرحمن فھمي في قضیة جماعة االنتقام في مایو ١٩٢٠، وُحِكم علیھ بالسجن خمسة
عشر عاًما، لكنھ ھرب في فبرایر ١٩٢١ إلى تركیا، وحین زارھا سعد زغلول عام ١٩٢٤ بعد
تولیھ رئاسة الوزراء، أصدر عنھ عفوا، فعاد إلى الدراسة في كلیة الطب التي كان قد تركھا،
لیتجدد القبض علیھ بعد قتل لي ستاك، وینال دبلوم الطب وھو في السجن عام ١٩٢٥، والغریب
أن تاریخھ النضالي الطویل لم یشفع لھ عند قیادة حزب الوفد التي رفضت بعد خروجھ من السجن،
ترشیحھ على قوائمھا في انتخابات ١٩٣٦، لیحدث صدام بین شباب الوفد وقیادتھم، كان صداما

عنیفا، بحیث تدخل البولیس لحسمھ وقتھا.
(٦)

نختم استعراضنا لشھداء ثورة ١٩ األحیاء، بقصة مذھلة عن الثائر المجھول «أحمد عبد الحي
كیرة»، طالب الطب الذي كان یرفض االشتراك في مظاھرات زمالئھ ضد اإلنجلیز، حتى أطلق
علیھ زمالؤه في الجامعة لقب «ابن اللنبي» نسبة إلى اللورد اللنبي وسخریةً من حبھ لإلنجلیز،
لیكتشف أھلھ وأصدقاؤه بعد إلقاء البولیس القبض على تنظیم فدائي سري یقوده أحمد ماھر
والنقراشي، أن كیرة كان عضوا قدیما في التنظیم، وأن محبتھ لإلنجلیز كانت تمویھا على نشاطھ
الثوري المسلح. شعر كیرة بضرورة الخروج من مصر، لكي ال یمكن اإلنجلیز وأذنابھم من شل
حركتھ داخل السجن، واتفق بعض زمالئھ مع ربان باخرة إیطالیة على تھریبھ، لكن القبطان طلب
مائتي جنیھ ذھبا، متحججا بأنھ یورط نفسھ في تھمة خطیرة یمكن أن تجلب لھ اإلعدام، وأصر

القبطان على استالم المبلغ مقدًما.
انتشر أصدقاء أحمد عبد الحي كیرة في القاھرة واإلسكندریة، یستبدلون األوراق النقدیة التي كان
قد تم جمعھا من المتطوعین بالذھب، حتى اشترى بعضھم الجنیھ الذھبي بـ ١٥٠ قرًشا، وكان ذلك
رقما ضخما وقتھا، لیتم تسلیم المبلغ للقبطان قبل إبحار الباخرة بنصف ساعة، وحین وصلت



الباخرة إلى أول میناء إیطالي، فوجئ كیرة بأن البولیس اإلیطالي یبحث عنھ، بعد ضغوط تعرض
لھا من اإلنجلیز، ففر من الباخرة، وعبر الحدود إلى ألمانیا، وألنھ خاف من إرسال عنوانھ إلى
أھلھ؛ لكي ال یقع العنوان تحت ید البولیس، وبدأ یعمل في تقطیع األخشاب من الغابات لیكسب ثمن
الطعام، بعد أن اتخذ من الحدائق سكنا لھ. وبعد مطاردات عدیدة من البولیس، ھرب إلى تركیا
على أمل أن تحمیھ السلطات ھناك، وبرغم ذلك لم یسلم من مطاردات البولیس اإلنجلیزي
والمصري، حیث كان یتم إرسال عدد من الجواسیس إلیھ لمحاولة اإلیقاع بھ، حتى إنھ بعد أن كان
قد فتح مقھى في إستانبول باالشتراك مع مصري آخر، اضطر إلغالقھ ھربا من الجواسیس،
وعمل ممرضا في مستشفى تابع لمصلحة السكة الحدید التركیة، ثم انتقل للعمل في مناطق أخرى

من أجل لقمة العیش، وكان مسدسھ ال یفارقھ أبًدا.
وحین نزل الخدیوي عباس حلمي الثاني في إستانبول بعد خلعھ من العرش، قیل لھ من بعض
رفاقھ، إن أحمد عبد الحي كیرة سیقوم باغتیالھ لكي یحصل على عفو من اإلنجلیز، فشدد الخدیوي
الحراسة على نفسھ، لكنھ فوجئ ذات یوم بشاب داخل مكتبھ یشھر مسدسا في وجھھ وھو یقول لھ
إنھ أحمد كیرة، وظن الخدیوي أنھ ھالك ال محالة، لكن كیرة سلمھ مسدسھ وقال لھ إنھ لن یفعل ما
تم اتھامھ بھ، ألنھ لن یحارب رجال أعزل بال سلطة وال سالح، ثم استعاد مسدسھ وخرج، وحین
حاول الخدیوي الذي تأثر بذلك الموقف أن یتخذه سنًدا لھ رفض بشدة، وقال لھ إنھ ال یطلب أكثر

من أن یعیش في سالم وأمان.
وحین تم اعتقال أحمد ماھر في قضیة االغتیاالت السیاسیة، فكرت السلطات البریطانیة في تسلیم
رقبتھ إلى المشنقة، فأرسلت مبعوثا إلى كیرة یجس نبضھ في عرض شدید اإلغراء، وھو أن یعود
إلى مصر، ویشھد ضد ماھر الذي كان یعمل تحت قیادتھ في التنظیم من قبل، ولكي یتم استغالل
ظروف كیرة الذي كان ال یجد قوت یومھ إال بشق األنفس، خصوًصا بعد ضیاع ثروة والده، وضع
المبعوث الموفد من قِبل اإلنجلیز أمامھ عشرة آالف جنیھ كمقدم لعودتھ إلى مصر، مع عرٍض
ُموقَّع بالعفو عنھ، لكي یكون شاھد إثبات، لكنھ رفض بشدة، فأخذ الموظف اإلنجلیزي الكبیر
یضاعف العرض، حتى وصل إلى ٤٠ ألف جنیھ، لكن كیرة واصل الرفض، مؤثرا االضطھاد

والغربة والفقر على أن یخون نفسھ ومبادئھ، ویشھد ولو بكلمة ضد رفیق الثورة أحمد ماھر.
لم یكن غریبا أن یتعرض أحمد عبد الحي كیرة في عام ١٩٣٥ لالغتیال في تركیا، كعقاب على
مواقفھ الثوریة، وخوفا من سیرتھ الناصعة التي تحولت إلى مصدر إلھام للثائرین من األجیال
الشابة في مصر، وبالطبع لم تتحرك المفوضیة المصریة في إستانبول لمتابعة التحقیق في قضیة
اغتیالھ، بدعوى أنھ یحمل الجنسیة التركیة، وأنھا لیست مسئولة عنھ كمواطن مصري. والغریب ـ
كما یكشف صبري أبو المجد ـ أن جریدة «كوكب الشرق» الوفدیة التي كان یرأس إدارتھا في
وقت اغتیال كیرة الدكتور أحمد ماھر، كانت الجریدة الوحیدة التي لم تنشر كلمة رثاء في حق
الشھید أحمد عبد الحي كیرة الذي أنقذ أحمد ماھر من حبل المشنقة، لیقتل أحمد كیرة مرتین،
األولى برصاص المسدس الذي اغتالھ، والثانیة بستار الصمت الذي أسدلھ علیھ أبناء وطنھ لسنین

طویلة، قبل أن یتعرض للتشویھ في أحد األعمال األدبیة التجاریة التي تناولت تاریخ ثورة ١٩.
(٧)

لست مغفال، لكي أختم كالمي بالمطالبة بتكریم ھؤالء األبطال، خاصة ونحن نقترب من ذكرى
مرور مائة عام على ثورة ١٩١٩، ألن دعوة كھذه ستقابل بعبارات من نوعیة «یا أخي إحنا في
إیھ وال في إیھ، مش لما البلد تفوق من اللي ھي فیھ!»، وھو ما قیل من قبل لكل من طلب لھم



اإلنصاف واالحتفاء، في حین أن من یردد عبارات مثل ھذه ال یجد أدنى مشكلة في إضاعة البالد
ألموالھا ووقتھا في تمجید البطوالت المزیفة للكثیر من السیاسیین والعسكریین، وال یدرك خطورة
تضخیم دور الكثیر من القادة المشھورین، وإعطائھم أكثر من حقھم، وربط كل الثورات والھبات
واالنتفاضات الشعبیة بأشخاصھم، لتبدو معزولة عن سیاقھا ومنفصلة عن ارتباطھا بالحركة
الشعبیة التي صنعت من ھؤالء قادة وزعماء، وھو ما یساھم لألسف في تكریس الكثیر من أوھام
المصریین عن تاریخھم، وعلى رأسھا أنھم شعب ال یتحرك إال إذا وجد القائد أو الزعیم الذي
یحركھ، مما یساعد على ضرب أي تحرك ثوري شعبي، یفتقد إلى وجود شخصیات سیاسیة
شھیرة، وبعیدا عن ھذا كلھ، وبمصاحبة ھذا كلھ، یتواصل ضیاع التاریخ الحقیقي لمصر وسط
زفات موالد التزییف والدجل، ویسود بین شعبھا التوھم بأن مصر من الممكن أن تشھد تقدما أو
تنمیة أو استقرارا، إذا فرطت في تضحیات أبنائھا من الثوار والمناضلین، وأن أھلھا یمكن أن
یجدوا خالصھم في رفع شعار «الحي أبقى من المیت»، مع أن التجارب المریرة المتتالیة أثبتت

مقولة نجیب سرور رحمھ هللا: «ال حق لحّيٍ إن ضاعت في األرض حقوق األموات».



أربع محاوالت إلنصاف الیأس.. 
وإقناعك أنھ أصبح األمل الوحید

«مقاطع من رسالة إلى صدیق أفقدتھ األیام ثباتھ االنفعالي»
المحاولة األولى

صدقني، إذا كان ھناك بیننا من سیعبر ھذه الفترة العصیبة التي لم تعد تمر بغیرھا البالد، وھو
محتفظ بأكبر قدر ممكن من صحتھ وضمیره وعقلھ وإنسانیتھ، فسیكون حتما من أولئك الذین
یعتبرون أن الیأس لیس خیانة وال ترفا وال رفاھیة وال انھزاما وال عیبا، ألن الیأس في الواقع ربما

كان أَملك الوحید.
في فترات االنحطاط والتدھور واالضطراب الشامل یعاني كثیًرا ـ وبأقصى درجة یمكن تخیلھا ـ
أولئك الذین یظنون أن إصرارھم على إنكار الواقع ھو طریقھم األكید نحو الخالص، أولئك الذین
یغفلون أھمیة الثبات االنفعالي وضرورة السیطرة على األعصاب والحفاظ على ذلك الخیط الرفیع
بین العقل والفلقسة، ولعلي ال أجد تشبیھا أكثر ابتذاال ـ ودقة ـ لحالة ھؤالء من تشبیھھم بذلك
المسكین عاثر الحظ الذي وجد نفسھ تائھا وسط صحراء مقفرة حارقة، فأخذ یجري فیھا دون ھدى
بأسرع ما أمكنھ، وھو یرى في كل خیال عابر خالصا مؤكدا قادما إلیھ، ویحسب كل سراب بقیعٍة
ماء سیروي ظمأه، دون أن یضع في اعتباره أن تلك الصحراء ربما كانت ھي الصحراء الكبرى،

وأنھ ال یزال في أولھا من اتجاه الوادي الجدید، وأنھ دون أن یعلم یجري في طریق النیجر.
سیؤسفني جد�ا أن تكون من أولئك الذین ال یجیدون التفریق بین العدمیة اإلیجابیة والعدمیة السلبیة،
فتتخیل ـ ولنستخدم نفس تشبیھنا المبتذل والدقیق ـ أنني أدعوك إذا تھت في الصحراء ألن تدفن
نفسك «بالحیا»، وتنتظر عاجزا وقوع الموت دون أن تبذل أدنى مقاومة لھ، مع أن ما أدعوك إلیھ
ھو العكس، وھو أن ال تستسلم للموت أبًدا، وال تتوقف عن محاولة التفكیر في سكة السالمة، وال
تكل من البحث عن ما یعینك على مواصلة الحیاة، وال تكف عن التیقظ لكل صوت تسمعھ لعلھ
یكون طائرة عابرة أو قافلة مارة، لكنك تفعل ذلك كلھ فقط ألنك ال تملك شیئًا آخر لتفعلھ، ولیس
ألنھ سینجیك بالضرورة، ألن ذلك التوجھ وحده سیجعل تفكیرك أھدأ وانفعاالتك أكثر اتزانا
وسیساعدك على توفیر طاقتك أكبر وقت ممكن، وستعرف قیمة ذلك إذا نجوت، أما إذا حانت
ساعة الھالك فأنت على األقل لن تضیف إلى ألمھ المریر ألم اإلحساس بسذاجة التفاؤل ومرارة

اكتشاف كذب األمل.
المحاولة الثانیة

وھي محاولة وجیھة مع أنك ستظنھا محاولة یائسة إلنصاف الیأس، ألنني سأستشھد فیھا بواحد من
أبرز منظري العدمیة اإلیجابیة، أبونا صالح جاھین الذي قال في واحدة من أعظم رباعیاتھ:

«صبرك ویأسك بین إیدیك وإنت حر
تیأس ما تیأس الحیاة راح تمر

أنا ُدقت من ده ومن ده عجبي لقیت
الصبر مر وبرضك الیأس مر.

عجبي»
أعلم أنك بالتأكید ستقلل من أھمیة االستناد على صالح جاھین في ھذا الصدد ألنھ أصال مات
مكتئبا ویائسا، ولو أنك تریثت قلیال ألدركت أن صالح جاھین دون غیره ھو أكبر دلیل على



صحة ما أحاول إقناعك بھ، فما أعظم وأنبل وأجمل أن تخوض أكثر ظلمات االكتئاب مرارة، ومع
ذلك ال تكف عن اإلنتاج واإلبداع والعمل كل یوم، وال أظن أنك كنت ستحب صالح جاھین رحمھ
هللا بنفس قدر حبك لھ، لو كان كل ما قام بإنتاجھ ھو تأكیده الذي ینزعھ الناس من سیاقھ الدرامي
على أن «الدنیا ربیع والجو بدیع قفل لي على كل المواضیع»، وھو تأكید ستدرك أنھ كان مجرد
«اشتغالة درامیة» ساعدت فتنة جسد سعاد حسني وعبقریة موسیقى كمال الطویل على جعلھا
تعیش طویال، لكنك ستدرك كم كانت اشتغالة درامیة مضحكة عندما تتذكر أن من كتبھا ھو ذاتھ
الذي قال: «حزین یا قمقم تحت بحر الضیاع، حزین أنا زیك وإیھ مستطاع، الحزن ما بقالھوش
جالل یا جدع، الحزن زي البرد زي الصداع». وھو أیًضا الذي كتب «مھبوش بخربوش األلم
والضیاع، قلبي ومنزوع من الضیاع انتزاع، یا مرایتي یاللي بترسمي ضحكتي، یا ھلترى ده وش
وال قناع»، ومع ذلك فھذا الرجل نفسھ قرر أن یتغلب على صداع الحزن ویتجاھل «خربوش األلم
والضیاع»، وجلس لیكتب كالما یدعو للحب والتفاؤل والبھجة، تنھیھ سعاد حسني بقولھا: «تشك

تشك تشك».
المحاولة الثالثة

في العادة یعشق الذین یكرھون سیرة الیأس، أن یتم االستشھاد بعبارة الزعیم الوطني ـ بجد ـ
مصطفى كامل الشھیرة «ال حیاة مع الیأس وال یأس مع الحیاة»، وھي عبارة یسھل الرد علیھا
باإلشارة إلى أن القدر لم یمھل مصطفى كامل طویال لیختبر خطأ عبارتھ، فقد وافتھ المنیة وھو في
الحادیة والثالثین من عمره، وربما لو كان قد عاش طویال، لعرف أنھ من الممكن أن تكون یائًسا
من تحقیق أحالمك، وال یدفعك ذلك لخیانتھا أو العمل ضدھا، كما فعل كثیر من عظماء مصر كان

مصطفى كامل على رأسھم.
یحب الذین ال یقدرون قیمة الیأس أن یتذكروا لمصطفى كامل مقولتھ في استحالة الحیاة مع الیأس،
بالطبع مع مقولتھ الشھیرة األخرى بضم األلف: «لو لم أكن مصریا لوددت أن أكون مصریا»،
لكنھم ال یشیرون ـ عمدا أو جھال ـ إلى أنھ أیًضا قائل عبارة: «ھذه األمة بالني هللا بأن أكون
واحدا من أبنائھا»، وھي مقولة جاءت ضمن سطور رسالة بعث بھا إلى صدیقھ الحمیم فؤاد سلیم
في فترة عصیبة من حیاتھ السیاسیة حین زادت الدسائس ضده ووجد نفسھ منفیا خارج مصر وقد
تقطعت بھ السبل دون مال وال معین، سأدع مصطفى كامل نفسھ یعبر لك عن یأسھ ذلك وأنت تقرأ

سطور خطابھ الذي بعث بھ إلى صدیقھ بتاریخ ١٦ أكتوبر ١٨٩٥ قائال:
«لقد قررت أال أعود إلى مصر إال إذا یئست من معاونة الوطنیین، وإني حالیا یائس من واحد
وھو الخدیوي، ولكن ألیس في استطاعة والدك والھلباوي ومحمد سالم أن یرسلوا لي سنویا ٤٠٠
جنیھ ما داموا یعتبرون أنفسھم وطنیین ویقدرون جھودي الوطنیة، وإذا كانوا غیر قادرین على
مساندتي فإني سأعود إلى مصر یائسا فاقد األمل لیس من أجل الجالء فحسب بل من أجل مستقبل
األمة المصریة، وتأكد یا صدیقي العزیز أنني لن أمكث في مصر بعد عودتي دون أن أرى النصر
أكیدا: سوف أنتحر وال أعیش في وسط أمة جامدة، باإلضافة إلى أني ال أعرف الیأس إال بالموت
معا. بلغ والدك سالمي باسم الوطن المقدس ولیس باسم الصداقة، التمس منھ وحده أن یرسل لي

مبلغ ١٥٠ جنیھ ھذا الشھر لھذه السنة كلھا ولن أطلب منھ شیئًا بعد ذلك».
وعندما لم یتلق مصطفى كامل من صدیقھ أي جواب كتب لھ في ٢١ أكتوبر: «استلمت باألمس
كتابك وأؤخر الجواب علیھ لوقت آخر وأسألك اآلن أن تجیبني على رسائلي ألعلم إن كنتم نساء أم

رجاال والسالم».



وفي ٦ نوفمبر ١٨٩٥ یكتب مصطفى كامل إلى صدیقھ قائال:
«إني أشكرك على إمدادك لي باألحداث التي جعلتني أرى بوضوح أن من بینكم ال یوجد أشخاص
ال یمكن لوطني مثلي أن یعتمد علیھم، أنت تقول إنھ ال یوجد في مصر شعب جريء، قادر على
مساندتي، ولكن أیھا البائس والدك وأصدقاء والدك ھؤالء وطنیون ھم جزء من ھذا الشعب، أكفاك

ھزال إني أرى أنكم وطنیون عندما یكون الخدیوي وطنیا، ولستم وطنیین عندما یكون العكس؟».
لكن ال تنَس بعد ذلك كلھ أن مصطفى كامل نفسھ قال في نفس الرسالة: «من أشق األعمال أن
یجاھد المرء ضد الزمن والحوادث والناس، سأبقى حتى الممات حامال لواء االستقالل إذ أجد
حیاتي في تلك العقدة، وبغیر ھذه الشعلة الوطنیة ال أستطیع الحیاة»، وقد ظل حتى آخر یوم في
حیاتھ صادقا وموفیا بوعده، لیثبت على عكس ما شاع عنھ أنھ من الممكن أن تجتمع الحیاة مع

الیأس.
من أجل إنجاح ھذه المحاولة سنتجاھل معًا ذلك الخاطر الذي یلح علیك سائال عما كان سیشعر بھ
الزعیم مصطفى كامل لو اطلع على علم الغیب ورأى أن مصر سیحكمھا حوالي ٤٠ عاًما حزب
یحمل اسم حزبھ فیجعل عباراتھ الشھیرة مثارا للسخریة والتندر، لدرجة أنھ لم یعد یحظى في
البالد التي أحبھا بنفس شھرة وذیوع مطرب یحمل نفس اسمھ، جاءت شھرتھ من غناء عبارة أكثر
إقناعا وتشابھا مع عبثیة حیاة المصریین من «ال حیاة مع الیأس»، ھي عبارة «عم قول یا رب».

المحاولة الرابعة
وھذه الطلعة سیقوم بھا نیابة عني األدیب الیوناني العظیم «نیكوس كازنتزاكیتس»، ولن أستشھد
فیھا بأحد أعمالھ الروائیة العظیمة التي لم یحصل بفضلھا على جائزة نوبل لآلداب ـ خسرھا بفارق
صوت واحد أللبیر كامو وھو ما یجعل لكالمھ عن الیأس وجاھة إضافیة ـ لكنھ حصل على الخلود
في وجدان المالیین من قرائھ حول العالم، بل سأستشھد بمقطع من مسرحیتھ الوحیدة «عطیل
یعود» والتي یقول فیھا كالما شدید األھمیة في صلب موضوعنا سأتركك تتأملھ دون أدنى تدخل

مني:
«لیس ثمة أمل قد بقي غیر الیأس، ال ُحرمنا منھ، ولن ینتزعھ مني أحد، ال الحلیف وال حتى
العدو، لن ینتزعھ مني سوى الموت فھو القادر على ذلك، عار علیك، أتبكي یا صدیقي، وھذه
اللحظة أغلى ما وھبھ هللا لإلنسان؟ كان باإلمكان أن نبكي یا صدیقي عندما كان األمل یراودنا، ولم
یكن في ذلك عار، أما اآلن وقد بلغنا منتھى الیأس ماذا بقي لنا؟ شيء واحد: عزة النفس. وھذه في

اعتقادي تأبى علینا أن نبكي.
لیس للحیاة من معنى، وال من مبرر لھا حاال أو مستقبال... إنھا ظاھرة زائفة مكتوب علیھا أن
تندثر، دون أن تخلف وراءھا شیئًا، ومع ذلك فقد ُمنحت لنا، فھل نلقي بھا عنا، ونرفض عذابھا،
أو نخطف بین الفینة شیئًا من المتعة، ولكن دون أمل أو رجاء... إن ھذا الرفض لن یكون سوى
جبن وفرار من أرض المعركة، إن ما أعطي لنا وإن لم تسع إرادتنا لنوالھ، وإن لم تكن لنا القدرة
على االختیار أو الرفض، قد أُعطي لنا وإننا لملزمون بأن نجعلھ ذا قیمة بارتضائھ ومواصلتھ،

وبأن یقدم كل منا أفضل ما عنده.
علینا أن نسلك طریق الكمال وتھذیب النفس، ولو كان ھذا الطریق شأن كل الطرق ال یوصل إلى
شيء، إنھ إذن الكفاح من أجل الكفاح ذاتھ، وھكذا یتحقق في النھایة اشتراك بین أولئك الذین
یعرفون السر وأولئك الذین ال یعرفون، فھم جمیعًا یواصلون المسیر، كل ما ھنالك أن أولئك الذین
یعرفون یواصلون ببطولة... ال تسأل: أین أذھب؟ امِض في الصعود والنزول، ما من بدایة أو



نھایة. إنما الوجود ھذه اللحظة الحاضرة الملیئة بالمرارة والحالوة أیًضا، وإني أستمتع بھا إلى
آخر قطرة فیھا... إني أطرد من بالي أكبر المغریات أال وھو األمل، وأحرم نفسي من متعتھ، إننا
نقاوم ألن المقاومة ھي كرامتنا، إننا نغني ولو لم تكن ثمة أذن تسمعنا، ال تسأل: أین نذھب، ھل
سیقدر لنا النصر یوما؟ ما الھدف من كل ھذه المعركة؟ ال تسأل، قاوم فقط واعلم أن معنى هللا ھو

المقاومة».
وال أظن أن ھناك كالما یقال بعد ھذا إلنصاف الیأس وإقناعك بأنھ صار األمل الوحید، أو دعني

أصارحك أنني حاولت أن أقول كالما أجمل وأھم لكني یئست.



مسائل عائلیة
استولى على االبن الخوف، حین طلبھ أبوه للقائھ فجأة، فقد تخیل للحظات أن والده عرف برغبتھ
الملحة في االستحواذ على العرش. كان یعلم في قرارة نفسھ أن أباه لن یفلت الكرسي بسھولة، وأن
عواقب غرامھ باحتالل مقعد أبیھ ستكون وخیمة، خاصة وقد وصل الخالف بینھما إلى أقصى ذراه
قبل أسابیع، حین تلقى من أبیھ خطابا قاسیا حافال باالتھامات، ومن ساعتھا لم یعد ینام اللیل

بسھولة، ألنھ أصبح یرى كوابیس تُصور لھ أنھ قد یسبق والده إلى القبر بفعل فاعل.
تنفس االبن الصعداء بعد أن خرج من قصر والده سالما، لكن األحالم والكوابیس عادت لتتصارع
في عقلھ من جدید، لم یكن ینكر أن والده قدم الكثیر لمصر، لكنھ كان یحلم لھا بما ھو أفضل.
یروي خلصاؤه كیف بكى عندما رأى ِسحر ریف أوربا ألول مرة قائال: «إنني أبكي ألنني أرى
ھذه البالد تنعم بالرخاء بینما مصر تعاني من البؤس على رغم أن أرضھا أكثر خصوبة. سوف
أغیر كل ذلك إذا أمد هللا في عمري». یحكون أیًضا أنھ في رحلة أخرى، قطع جلستھ أمام رسام،
یقوم برسم لوحة لھ، وضرب الكرسي بیدیھ وصرخ قائال: «ال لن أموت، لقد خلقني هللا لخیر
مصر ولجعلھا غنیة، وكي یعم الرخاء فیھا، لن یكون من اإلنصاف أن یدعوني هللا إلى جواره،

قبل أن أعید الحیاة إلى مصر وأجعلھا سعیدة».
مع مرور السنین، كان یشعر أن الوقت قد تأخر على وصولھ إلى العرش، وأن والده قد تأخر
كثیًرا في التنازل لھ عن مكانھ، وكانت تطارده نبوءة غامضة سمعھا، أن حیاة والده ستكون أطول
من حیاتھ، ولذلك انتابتھ مشاعر مركبة، عندما عرف أن والده قد مرض بالدوسنتاریا، وأن األطباء
الذین نجحوا في وقف المرض، أعطوه أدویة أثرت على قدراتھ العقلیة، لكن والده كان قادًرا دائًما

على أن یحتفظ بھیبتھ ومظھره المتماسك.
في فترات مرض والده، كان ھو الذي یُسیر أمور البالد فعلیا، لكنھ لم یقنع بذلك، بل أراد أن تكون
لھ السلطة الفعلیة والرسمیة أیًضا، فبدأ بعزل أبیھ عن سائر الناس، وجعل حركتھ محدودة داخل
قصره، وھو ما جعلھ یخشى من فكرة شفاء والده، الذي ربما تخلص منھ، عقابا لھ على قیامھ
بتدعیم سلطتھ رسمیا، وألنھ كان یعلم أن أباه سیعتبر ما قام بھ اغتصابا للسلطة. بدأ یفكر في
اللجوء إلى قوى خارجیة، لتساعده على تشكیل مجلس وصایة یسیطر بھ على الحكم، لكن مساعیھ
كلھا خابت، حین تعرض فجأة لمرض عضال في الرئة، وبدأت تنتابھ نوبات نزیف حاد، تصاحبھا
حمى تدفعھ إلى الھذیان علنا بأحالمھ، في احتالل كرسي العرش واإلطاحة بأبیھ وھو یستعرض ما

فعلھ للبالد من خیر، وما ینتظرھا من خیر أكثر لو حكمھا بدال من أبیھ.
لكن النبوءة الغامضة تحققت، حین اختاره هللا إلى جواره قبل أبیھ، بعد أن تغلب علیھ المرض
الغامض، الذي لم یعلم أحد من أین جاءه وال كیف جاءه. والغریب أن كل الذین كانوا إلى جواره،
وظلوا یغذون خیاالتھ بالوصول إلى كرسي الحكم، تخلوا عنھ بعد وفاتھ، فقاموا بدفنھ في مشھد
مھین، تجنبا لغضب أبیھ الذي كان االبن قد عزلھ عن مقالید الحكم فعلیا، واألب لم یُخِف سعادتھ،
عندما علم بوفاة ابنھ في لحظة من لحظات الصفاء الذھني، التي كانت تنتابھ أحیانًا بین فترات
الخرف الطویلة، فقال لمن حولھ: « لقد عاقبھ هللا وأماتھ ألنھ حبسني، لكنني أجد نفسي لكوني أباه

مجبرا على أن أترحم علیھ وأدعو لھ».
ھذه الحكایة یرویھا بحذافیرھا رجل الدولة الشھیر والخطیر نوبار باشا، في مذكراتھ المذھلة، أما
االبن فھو القائد العسكري الشھیر إبراھیم باشا، وأما األب فھو محمد علي باشا، الذي تشبث



بكرسي الحكم حتى آخر لحظة، برغم حالتھ الصحیة المزریة، وكان في لحظات إفاقتھ القلیلة،
یطلب من حرسھ أن یطوفوا بھ شوارع القاھرة، لیلتقي بشعبھ الذي كان ینظر إلیھ وقتھا بوصفھ
«مجذوبا وبركة»، في حین لم یكن عقلھ یخلو من تھویمات أحالم لم تتحقق، بأنھ یفتح مدنا بعیدة،
ویستولي على عروش أكبر من عرش مصر، الذي أجلسھ المصریون علیھ بإرادة كبرائھم، ثم
تفرغوا لممارسة دور المحكومین، ومتابعة الصراع على العرش بین األب وابنھ فیما بعد، ثم حین
رحل األب بعد ابنھ بقلیل، استسلموا لحفیده عباس، ثم للذي یلیھ ثم للذي یلیھ، أما باقي الحكایة

فأنت تعرفھا، وال أظنك ترید أن أُذكرك بھا ألقلب علیك المواجع.



اللھم ال تجمعنا على قلب رجل واحد.. 
أو أربع حكایات عن أھمیة شق الصف

تمھید
ن خلفي، ألن كل ما أطلبھ منك، قبل ومن حقك طبعا أن تدعو بما شئت، فما أنا ھنا بداعٍ لكي تؤّمِ
ن خلف من یدعو بأن نكون على قلب رجل واحد، أن تفكر أوال في مصائر أن تدعو أو أن تؤّمِ
الدول التي ظنت أن الصف الواحد والتجمع على قلب حاكم واحد ھو طریقھا األكید للتقدم، فسحقت
كل رأي مختلف واتھمتھ بشق الصف وزعزعة الجبھة الداخلیة، ثم لم تستَبِن الرشد إال ُضحى غد

الھزیمة.
حكایة أولى

یروي «ویل دیورانت» في كتابھ «قصة الفلسفة» أن الفیلسوف األشھر سقراط قال في دفاعھ عن
نفسھ أمام المحكمة التي حكمت بإعدامھ: «أحب أن تعرفوا أنكم إذا قتلتم رجال مثلي، أسأتم إلى
، ألنكم إن قتلتموني لن یسھل علیكم أن تجدوا رجال آخر مثلي، فأنا إذا أنفسكم أكثر مما تسیئون إليَّ
صح لي أن ألجأ إلى ھذا التشبیھ المضحك السخیف، أُشبھ «ذبابة» بعثھا هللا إلى الدولة، والدولة
شبیھ بحصان عظیم كریم، ولكنھ بطيء الحركة لضخامة جسمھ، وھو بحاجة إلى ما یبث فیھ
الحیاة، وأنا ھذه الذبابة التي تحرك الحصان وترفعھ إلى النشاط وسرعة الحركة، وإذا كنتم لن

تجدوا رجال مثلي فإني أنصحكم أال تقتلوني وأن تبقوا على حیاتي».
تشبیھ سقراط نفسھ بذبابة لم یفده كثیًرا، فغرور قاتلیھ جعلھم یتصورون منطق «اعتبرونا ذبابًا یا
أخي» ضعفا وانھزاما، فقتلوا سقراط لكي تستقر الدولة، أو على حد تعبیرھم «لكي یتطھر
المجتمع من أمثالھ الذین یفسدون شباب أثینا»، لكن قتل سقراط لم یكتب حیاة أطول للدولة التي

فقدت الحیاة یوم فقدت قدرتھا على تحمل الرأي المختلف.
حكایة ثانیة

كانت مصر یومھا قد أكملت ١٣ عاًما من بناء دولة الصف الواحد الذي یدھس كل من یعارضھ،
إما باإلعدام وإما باالعتقال أو النفي، وفي یوم ٢٣ أغسطس سنة ١٩٦٥ وقعت حادثة مفاجئة لم

یحسن جمال عبد الناصر قراءتھا جیدا لألسف الشدید وإال لكان وفر على مصر الكثیر.
الواقعة یرویھا في مذكراتھ المھمة الصحفي الكبیر «مصطفى بھجت بدوي»، وأتمنى على من
یسارع باتھامھ أنھ كان من أعداء الثورة أن یقرأ عنھ أوال قبل الحكم علیھ، حیث یقول: «المفاجأة
الكبرى كانت یوم جنازة مصطفى النحاس، فقد بدت كأنھا یوم الحشر، تحركت المباحث الجنائیة
العسكریة وأرادت أن تلغي تشییع الجنازة بحجة المحافظة على األمن رغم آالف اآلالف من
الجماھیر التي احتشدت وسدت الطرق من جامع عمر مكرم إلى میدان التحریر وحتى جامع
الحسین. وتآمرت الشرطة على خطف جثمان مصطفى النحاس، ونشأت معركة حقیقیة بغیر مبرر
بین الشرطة وبین جماھیر الشعب، أیھما یفوز بالجثمان، وھل تستمر الجنازة أم تتبدد، وانتصر
الشعب بطبیعة الحال. وكان أغرب المناظر التي سجلتھا العین بعد انحسار المعركة بانتصار
الجماھیر ھو ھذا المنظر الشدید المفارقة والتناقض الذي قد یحیر أساطین علم النفس وقد ال
یحیرھم، منظر شیخ في الستین استولى على الجثمان ووضع النعش فوق عربة الموتى، وأخذ
یرقص أمامھ «عشرة بلدي» فرحا بالنصر على الشرطة في ھذا المشھد الحزین. ودالت دولة

الحمقى وبقي الشعب ألنھ ھو الباقي دائًما».



حكایة ثالثة
«هللا یخرب بیت الثورة اللي ضیعت البلد وقسمت صف الشعب»، عبارة بالتأكید قالھا ـ ولكن
باللغة الفرنسیة ـ كثیرون من الذین حاولوا أن یصوروا النظام الفرنسي في القرن الثامن عشر

بوصفھ فترة ظللھا الھدوء السعید الذي أنھتھ الثورة الفرنسیة إلى األبد.
في كتابھ «التاریخ االجتماعي للثورة الفرنسیة» یقر المؤرخ «نورمان ھامبسن» بحقیقة أن الثورة
جعلت المجتمع الفرنسي منقسما، «حیث لم یجمع الفرنسیون في أي فترة من الفترات التالیة للثورة
على شكل الدستور، وال على السیاسة االقتصادیة التي یجب أن تتبعھا الحكومة، وال على مكان
الكنیسة من الدولة»، لكنھ یلفت االنتباه إلى أن تصویر الفترة التي سبقت الثورة بأنھا فترة الھدوء
السعید ھو محاولة للتضلیل الخطیر، ألن االنقسام الذي عاشھ الفرنسیون لم یوجد فجأة مع الثورة،
بل كان بسبب «االستقرار الظاھري» الذي عاشتھ فرنسا في ظل حكم الملكیة وفي ظل وجود
المجتمع اإلقطاعي المتنافر مع تقدم العصر، وفي ظل السلطة الصوریة التي كانت تتمتع بھا كنیسة
فقدت سمعتھا، وأن كل ذلك ظل یقوم بتولید مشكالت وصراعات تحت السطح أخذت تشتد حتى

كان مصیرھا االنفجار الذي لم تعد بعده فرنسا كما كانت.
لم تتعلم فرنسا بسھولة أن الدیمقراطیة ال تعني أن یتفق الناس مع بعضھم في الرأي، بل أن ینجحوا
في إدارة صراعاتھم مع بعض في ظل القانون الذي یمنع تحول المجتمع إلى غابة، وبالتأكید لم
تحل فرنسا كل مشاكلھا حتى اآلن، ألنھ لن توجد على اإلطالق دولة تحل كل مشاكلھا، لكنھا

بالتأكید أصبحت أكثر تقدما، ربما ألنھا لم تعد تعتبر اختالف الناس في الرأي مشكلة.
حكایة لیست أخیرة

في ٢٣ مارس ١٩٣٣ عقدت الجلسة االفتتاحیة للبرلمان األلماني «الرایخستاج» في دار أوبرا
كرول الواقعة بوسط برلین بعد أن دمر حریق مبنى البرلمان األصلي قبل أسابیع، وكما یروي
«كیفن باسمور» في كتابھ عن «الفاشیة»: دخل النواب إلى القاعة وسط احتشاد من جموع من
شباب یرتدون شارة الصلیب المعقوف وینادون النواب بأوصاف مثل خنازیر الوسط أو خنزیرات
الماركسیة، برغم أنھ كان قد سبق اعتقال النواب الشیوعیین التھامھم بإحراق مبنى الرایخستاج،
وتم احتجاز عدد غیر قلیل من االشتراكیین، وألقي القبض على أحدھم لدى دخولھ المبنى،

واصطف أفراد كتیبة العاصفة النازیة وراء االشتراكیین وسدوا مداخل المبنى ومخارجھ.
كان البرلمان یومھا منعقًدا لھدف واحد، ھو تمریر قانون تمكین یمنح الزعیم األلماني «أدولف
ھتلر» سلطة إصدار قوانین دون موافقة البرلمان، حتى إذا كانت قوانین تخالف الدستور، لكن
إصدار ذلك القانون نفسھ كان یتطلب تعدیل الدستور، وھو ما لم یكن یمكن أن یتم بدون موافقة
أغلبیة الثلثین، ولذلك كان النازیون یحتاجون إلى دعم المحافظین، وھو ما جعل ھتلر في خطابھ
أمام البرلمان یتعھد للمحافظین بأن تمریر ھذا القانون لن یھدد وجود البرلمان، وال منصب
زعیمھم الرئیس «ھایندنبورج»، لكي یصوتوا لقانون التمكین. في البدء نجح ھتلر في السیطرة
على نفسھ خالل إلقاء الخطاب بشكل استثنائي، لكنھ انفعل فجأة داعیا إلعدام مدبر حریق
الرایخستاج، متوعدا االشتراكیین بأشد العقوبات، لیھتف النواب النازیون في نھایة كلمتھ «ألمانیا

فوق الجمیع».
یومھا امتلك رجل وحید الجرأة لیشق الصف الواحد الذي بدا أنھ یقود ألمانیا إلى سماوات المجد،
كان ذلك النائب االشتراكي «أوتو فیلز»، الذي وقف لیرد على ھتلر بشجاعة مستندا إلى «مبادئ
اإلنسانیة والعدالة والحریة واالشتراكیة»، وبرغم أنھ ـ كما یروي السفیر الفرنسي الذي حضر



الجلسة ـ كان یتحدث بنبرة أشبھ بصیاح طفل مضروب، إال أن الجمیع كان مذھوال من كلمتھ،
خصوًصا أنھ ختمھا باإلعراب عن أطیب أمنیاتھ ألولئك الذین تحفل بھم السجون ومعسكرات
االعتقال. كعادة الطغاة لم یكن ھتلر سعیدا بما قالھ فیلز، لم یكن كافیا لھ أن تصفق لھ كل ألمانیا
وأن یجتمع الكل على محبتھ وتأییده، ولذلك فقد قام لیرد على فیلز بعصبیة محمومة، متھما
االشتراكیین بأنھم قد عذبوا النازیین طوال ١٤ عاًما، مع أن النازیین لم یكونوا یعاقبون على
أنشطتھم غیر المشروعة إال بأخف العقوبات، وعندما أطلق النواب االشتراكیون صیحات

استھجان، تعالت صرخات النازیین من داخل القاعة وخارجھا: «سوف تعدمون شنقا الیوم».
یومھا وافق البرلمان على قانون التمكین لھتلر، بأغلبیة ٤٤٤ صوتا مؤیدا مقابل ٩٤ صوتا
معارضا من االشتراكیین الذین جرءوا یومھا على شق صف األمة األلمانیة، وھو ما أطاح بسیادة
القانون وأرسى األساس لسلطة قائمة على إرادة الفوھرر، لیمنحھ ذلك القانون الحق في اتخاذ ما
یراه مناسبا لتحقیق المصالح العلیا للشعب األلماني ضد أي شخص یعتبره عدوا لألمة الموحدة،
وكان االشتراكیون الذین تجرءوا على الرفض أول ضحایاه، لكن قائمة الضحایا اتسعت فیما بعد
لتشمل كل مؤیدي ھتلر ومنافقیھ وموالسیھ والمبررین لھ والصامتین علیھ، لتتخلص ألمانیا من كل
أعدائھا وتصبح بلدا موحد الصف، دون أن یدري أھلھا أن ذلك الصف الموحد لم یقدھا إال إلى

الدمار الشامل.
خاتمة

ولعلك كنت تعلم قبل قراءة ھذه الحكایات أنھ عندما تتحدث وسائل «إع.. المنا» عن ضرورة
اجتماع المصریین على قلب رجل واحد، فإنھا ال تعني أبًدا أن یتوحدوا على أرضیة مبادئ
مشتركة مثل الحریة والعدالة االجتماعیة والكرامة اإلنسانیة وغیرھا من المبادئ التي اجتمع علیھا
أحرار المصریین في میادین التحریر، لیس ألنھم نسوا اختالفاتھم، بل ألنھم أدركوا أن اختالفاتھم
ال تتعارض مع أن یتفقوا على مبادئ مشتركة أصبحت من شروط التقدم اإلنساني، أما التوحد
الذي تعنیھ وسائل اإلع..الم اآلن وباألمس ودائًما، ھو توحد على تمجید شخص القائد الملھم
الضرورة، وعلى الحفاظ على حق مؤسسات الدولة المترھلة الفاشلة في أن تمارس المزید من

النھب والسلب والفساد دون رقیب وال حسیب.
وإن كنَت لست متأكدا من ذلك، جرب أن تتحدث مع أحد الذین یتحدثون عن أھمیة التوحد
وخطورة شق الصف، لتقول لھ في البدایة إنك من أنصار الرئیس الملھم القائد الضرورة، وإنك ال
ترى غیره بدیال وال أمال، وستجد منھ حفاوة شدیدة فور أن تقول لھ ذلك، ثم جرب بعدھا أن تقول
لھ نقدا لممارسات جھاز الشرطة التي تقوم كل یوم بتجذیر مشكلة اإلرھاب وتعمیقھا، أو نقدا
الرتفاع میزانیة الشرطة والجیش على حساب میزانیة الصحة والتعلیم اللتین لن تنھض البالد إال
بھما، أو أي نقد من أي نوع ألي من مؤسسات الدولة الفاشلة، وعندھا ستجد نفسك وقد تحولت
فجأة من خانة األحرار المحبین لمصر إلى خانة األعداء الراغبین في شق الصف، لتدرك أن
دورك في الصف الوطني المفترض أن تتحول إلى حیوان أخرس یسیر خلف قائد القطیع دون أن
یمتلك حتى حق السؤال على وجھة سیر القطیع، فضال عن حق االعتراض على طریقة قیادتھ
للقطیع، وعندھا ستحمد هللا ألنھ جعل لك قلبا اخترت لھ أن یظل حیا بدال أن تمیتھ بإرادتك، لكي

یظل الرجل الواحد باقیا على كرسي الحكم.
اللھم ال تجمعنا على قلب رجل واحد، واحفظ لنا قلوبنا نابضة بالحیاة والسؤال والشك حتى یأتینا

الیقین.



حین كانت لصحفي مصري أفضاٌل على 
إمبراطور الحبشة شخصی�ا

أین ذھبت أوراق ووثائق الصحفي والمناضل المصري «قریاقوص میخائیل»؟
أرجوك ال تنزعج، إذا لم تكن تعرف أصال من ھو «قریاقوص میخائیل»، فإذا كان األستاذ «ودیع
فلسطین» لم یعرفھ إال بالصدفة، فكیف لي ولك أن نعرفھ بسھولة، ونحن أبناء بلد «آفتھ النسیان»؟
بل لیس غریبا أال تعرف أصال من ھو ودیع فلسطین، في بلد تنزف ذاكرتھ الثقافیة والسیاسیة منذ
قرون، دون أن تجد من ینشغل بإنقاذھا، أو یرى في نزیفھا مشكلة، أو یبادر لمعاونة القالئل من
أمثال ودیع فلسطین، الذین یبذلون كل ما بوسعھم، من أجل منع ذاكرتنا الثقافیة من أن تلفظ أنفاسھا

األخیرة.
قرأت شذرات من سیرة المناضل المجھول قریاقوص میخائیل، في كتاب جمع فیھ الكاتب
المصري الكبیر ودیع فلسطین بعضا من مقاالتھ التي كتب فیھا ِسیر بعض من عرفھم من أعالم
األدب والثقافة في القرن العشرین، والتي ظل ینشرھا لسنوات في جریدة الحیاة اللندنیة قلیلة
االنتشار في مصر، وكما لم تجد تلك المقاالت القیمة من یتحمس لنشرھا في الصحف المصریة، لم
تجد أیًضا ناشًرا مصریا یتحمس لجمعھا في كتب تصل إلى القارئ المصري المھتم بھذا النوع
المھم من الكتابة، ولوال أن دار القلم السوریة نشرت بعض تلك المقاالت، في كتاب یصعب العثور
علیھ في المكتبات المصریة، عنوانھ «ودیع فلسطین یتحدث عن أعالم عصره»، وأن مركز فھد
بن نایف الدبوس للتراث األدبي في الكویت، نشر البعض اآلخر في مجلد بعنوان «من مقاالت
ودیع فلسطین في األدب والتراجم»، لظلت كل تلك المقاالت القیمة مدفونة في بطون مجلدات
صحیفة الحیاة، حتى تضیع في غیاھب النسیان كما حدث مع غیرھا، أو یأتي یوما ما باحث
یكتشفھا في زمن ما، فیوصلھا إلى مستحقیھا. (بالمناسبة، حین وصل ودیع فلسطین في عام
٢٠١٥ إلى سن الحادیة والتسعین، وبعد أن یئس من أي اھتمام رسمي بمقتنیاتھ وأرشیفھ، قام ببیع
مكتبتھ وأرشیفھ إلى دار الجدید اللبنانیة، التي تحملت تكلفة نقلھا إلى بیروت، إدراكا منھا ألھمیة ما
فیھا، لتضیع فرصة بقاء المكتبة في مصر لیطلع علیھا الباحثون، وھو ما كان یمكن أن یحدث لو
اشترتھا مكتبة اإلسكندریة مثال، وبقي اآلن األمل الوحید في أن تتیح دار الجدید مقتنیات المكتبة

للباحثین على اإلنترنت ولو بمقابل مادي معقول. دعنا نتمنى ذلك).
أنا زمیلك قریاقوص

ودیع فلسطین نفسھ لم یكن سیعرف بأمر قریاقوص میخائیل ونضاالتھ، لو لم یكن الرجل
المتواضع قد حرص برغم تقدم سنھ، على أن یُعرفھ بنفسھ. كان ودیع یومھا حدیث عھد بالعمل في
الصحافة، وكان یجلس في مكتبھ بجریدة «المقطم»، حین دخل على مكتبھ رجل أشیب قصیر بدین
یستند على عكاز، قائال لھ بلھجة صعیدیة محببة، وبروح ودودة: «أنا قریاقوص میخائیل، ھل
تسمح لي بأن أجلس معك قلیال للتعارف؟»، وبرغم فارق السن الكبیر بین االثنین، فقد عّرف
قریاقوص المولود في عام ١٨٨٧ نفسھ للصحفي الشاب الذي كان یتابع مقاالتھ بإعجاب، قائال:
«أنا زمیل لك أعمل بالصحافة في لندن، حیث أعیش منذ خمسین عاًما، متطوعا لخدمة القضیة
المصریة وقضایا العرب جمیعا»، أخرج الرجل العجوز من حقیبتھ كتیبا عنوانھ «جھاد شاب
وطني»، كان قد ألفھ صحفي مخضرم باألھرام اسمھ توفیق حبیب، ومجموعة أخرى من الكتیبات
باإلنجلیزیة، قائال لھ بھدوء: «لن أزعجك بالحدیث عن نفسي، ستعرف من أنا عندما تطالع ھذه



الكتیبات التي أھدیك إیاھا»، ثم انصرف معتذرا عن إضاعة وقت الصحفي الشاب، الذي تركھ
العجوز في حیرة كاملة من ھذا السلوك الذي لم یعھده من قبل.

حین قرأ ودیع الكتیبات التي أعطاھا لھ الرجل، انبھر بما قرأه.من سیرة رجل خرج من أعماق
الصعید، دون أن یحصل على مؤھل عاٍل، وأصبحت لندن مستقرا لھ، حیث نصب نفسھ فیھا
محامیا متطوعا عن قضایا شعبھ، حیث كان یتتبع كل المقاالت التي تنشر في الصحف اإلنجلیزیة
عن مصر، فإذا وجد بھا مقاال یھاجم مصر أو ینكر حق شعبھا في االستقالل، أرسل ردا على
المقال مدعما بالحجج، وإذا نشرت صحیفة تصریحا لسیاسي بریطاني ضد مصر، تصدى لذلك
التصریح برد یكتبھ بمراعاة للتقالید الغربیة، بعیًدا عن الطنطنة والخطابیة، فیجد رده طریقا للنشر،
ویصبح بمرور الوقت لسان حال الشعب المصري في الصحافة البریطانیة، دون أن یكلفھ بذلك

أحد، سوى محبتھ لمصر ودفاعھ عن حقھا.
كان قریاقوص میخائیل محظوظا بمستوى التعلیم الذي كفلھ لھ والده، الذي ألحقھ بمدرسة بسطا
بك، أكبر مدارس سوھاج وقتھا، لینتقل منھا بعد ذلك إلى كلیة األمریكان في أسیوط، ثم یلتحق
بمدرسة األقباط الكبرى بالقاھرة إلتمام المرحلة الثانویة. وكان خالل دراستھ مولعا بمراسلة
صحیفة «المؤید» التي أصدرھا الشیخ علي یوسف، وصحیفة «الوطن» التي أصدرھا جندي
إبراھیم، وصحیفة الـ«إجیبشیان جازیت» التي كانت تنشر لھ بانتظام. ولعل تكرار النشر لھ جعلھ
یصرف النظر عن االستمرار في وظیفتھ كمدرس في مدرسة أھلیة ببلدة میت یشار بمحافظة
الشرقیة، حیث ھجر عملھ بعد أربع سنوات صار فیھا ناظرا لتلك المدرسة، لیسافر في عام ١٩٠٨
إلى اإلسكندریة التي كانت مركزا صحفیا مھما في ذلك الوقت، وھناك تتلمذ على یَدي أستاذ
أیرلندي، لیطور كتابتھ باإلنجلیزیة، وینشئ بدعم من أسرتھ «المكتب المصري لألخبار

واالستعالمات»، بل ویفتتح لھ في عام ١٩١٠ فرعا في لندن.
مكتبة األسد األحمر

بعد أن قام قریاقوص بتطویر أدواتھ اللغویة والصحفیة، لم یقنع بمراسلة الصحف المصریة، بل
قرر مراسلة الصحف اإلنجلیزیة، بادئا بصحیفة «التیمز» الشھیرة، التي أرسل إلیھا ردا على
تصریحات للمعتمد البریطاني في مصر السیر «إلدون غورست»، استخف فیھا بمطالب الحركة
الوطنیة المصریة، وحین رفضت الصحیفة نشره، أرسل بھ إلى صحیفة أخرى ھي «بول مول
جازیت» التي نشرتھ في مكان بارز من صفحاتھا، فشجعھ ذلك على مكاتبة الصحف البریطانیة
بانتظام، وحین زادت فرصھ في النشر، قرر السفر إلى لندن واإلقامة فیھا، بھدف مناوأة االحتالل
البریطاني في عقر داره، كما قال لودیع فلسطین. ولكي یكون لمقاالتھ ثقل أكبر بعیًدا عن فكرة أنھا
تأتي من مواطن مصري یجید الكتابة باإلنجلیزیة، التحق بـ«كنجز كولیدج» وعدد من المعاھد
والكلیات التي تتیح الدراسات الحرة، حیث درس الصحافة والقانون الدولي وقوانین النشر والقانون
اإلنجلیزي وتاریخ الشرق األدنى ومبادئ الفلسفة والمنطق وعلم النفس واالقتصاد، وحاول
االلتحاق بمعھد الصحفیین ونادي الصحافة في لندن للحصول على دبلوم في الصحافة، لكنھ

تعرض للرفض بسبب نشاطھ السیاسي.
وألن مساھماتھ الصحفیة لم تكن تجلب لھ أي دخل مادي، قرر قریاقوص میخائیل أن یبحث عن
رزقھ من خالل وسیلة تناسب تفكیره وقدراتھ، فأنشأ في لندن مكتبة بعنوان «األسد األحمر»،
تختص بالتعامل في الكتب القدیمة والمخطوطات. وقاده بحثھ الدءوب في المكتبات ولدى ھواة
جمع المخطوطات إلى العثور على ٨٠٠ وثیقة تعود إلى أیام الخدیوي إسماعیل، أغلبھا بخط



الخدیوي نفسھ أو بخط ابنھ األمیر إبراھیم حلمي، وحین نشر ذلك في الصحافة، أصدر الملك فؤاد
أمره بشراء تلك الوثائق، التي كان بعضھا یتحدث عن خطط تدبر لعزل الخدیوي توفیق، وإعادة
أبیھ إلى الحكم من جدید. وحین أعلن في الصحف اإلنجلیزیة عن بیع متعلقات المحامي
اإلنجلیزي« برودلي»، الذي دافع عن أحمد عرابي وصحبھ من قادة الثورة العرابیة الموءودة،
قرر قریاقوص بمبادرة فردیة أن یدخل المزاد العلني، ویشتري كل أوراق «برودلي» التي توثق
لعالقتھ بعرابي، وأودعھا خزانة في البنك حتى ال تتعرض لمكروه، وبقیت في حیازتھ إلى أن آلت
بعد ذلك إلى الحكومة المصریة في عھد تولي الدكتور طھ حسین وزارة المعارف في إحدى
حكومات الوفد. وحین حاول ورثة عرابي رفع دعوى قضائیة للحصول على بعض األوراق التي
تتضمن رسائل بین عرابي ومحامیھ «برودلي»، حكمت المحكمة بأن تلك الرسائل ملك لمن
أرسلت إلیھ، ولیس لمرسلھا الذي تنازل طوعا بإرسالھا عن ملكیتھ لھا. ولم أجد فیما قرأت من
دراسات عن الثورة العرابیة إشارة إلى مصیر ھذه الوثائق، وما إذا كان بھا تفاصیل مختلفة، عما
تم نشره بالفعل من مذكرات «برودلي»، التي صدرت بعنوان «كیف دافعنا عن عرابي

وصحبھ؟».
وكما یروي لنا ودیع فلسطین، فقد حرص قریاقوص میخائیل طیلة إقامتھ في بریطانیا على
االشتراك في خدمة توفرھا وكالة صحفیة، تمده بكل ما ینشر عن مصر في جمیع صحف
بریطانیا، لیحدد أولویاتھ في الرد والتعلیق والتوضیح على ما ینشر عن مصر وكفاح شعبھا من
أجل االستقالل. كما حرص على اقتناء كل الكتب التي تتحدث عن مصر، بل وكان یفتح صفحة
المراجع في أي كتاب عن مصر، فإذا وجد فیھا مرجعا لم یسبق لھ اقتناؤه، سواء كان كتابًا أو
مجلة، طاف بالمكتبات البریطانیة بحثا عنھ، وإن لم یجده نشر إعالنا في الصحف طالبا شراء
المرجع، وكان في أغلب األحیان ینجح في الوصول إلى المرجع، من أناس یمتلكونھ في مواقع
متفرقة من دول العالم، لتصبح لدیھ مع مرور الوقت، مكتبة فریدة تضم أھم ما كتب عن مصر
بمختلف اللغات، وظل یحتفظ بتلك المكتبة ویحرص علیھا وینمیھا، إلى أن تقدم في السن وضعف
بصره. وألن قریاقوص لم یكن لھ أبناء، بل إنھ حین تبنى صبیا اسمھ علي التوني، بعد وفاة والده،
وكان ذلك الصبي ثمرة حب بین مصري وإنجلیزیة، تم تجنید الصبي في الجیش البریطاني، خالل
الحرب العالمیة الثانیة، ولقي مصرعھ فیھا، فقد خاف على كنزه الثقافي الفرید من الضیاع، فبدأ
في التفكیر في ضمان مستقبلھا بعد وفاتھ، وحین وصل أمر المكتبة إلى الدكتور طھ حسین الذي
كان وزیرا للمعارف وقتھا، أمر باقتناء المكتبة وُضمت إلى دار الكتب المصریة، وال یعلم إال هللا
أین ذھبت مقتنیات تلك المكتبة، في ظل األحوال المزریة التي شھدتھا دار الكتب عبر السنین،
والتي كنت شاھدا على بعضھا بنفسي، والحدیث في ذلك شرحھ یطول ویؤلم، ومن یدري فربما
كان مصیر مكتبة قریاقوص قد ظل حاضرا في ذھن ودیع فلسطین، لیكون دافعا لھ التخاذ قراره

المریر بإبعاد مكتبتھ عن مصر بأكملھا، لتذھب إلى أیٍد أمینة تصونھا وتستفید من كنوزھا.
«ھیال سیالسي» في ضیافة قریاقوص

كان بدیھیا بعد كل ما بذلھ قریاقوص میخائیل من مجھودات في الدفاع عن قضایا مصر أن یقوم
الزعیم سعد زغلول باختیاره وكیال للوفد المصري في بریطانیا، في مرحلة مبكرة من مفاوضاتھ
مع اإلنجلیز، وحین اندلعت ثورة ١٩١٩، قلقت السلطات اإلنجلیزیة من نشاط قریاقوص السیاسي
واإلعالمي فاعتقلتھ ثم رحلتھ بعد أربعة أیام إلى مصر، حیث كان ینتظره اتھام ملفق بأنھ عضو
فیما عرف بـ«جماعة االنتقام»، التي وصفت بأنھا الجھاز السري للثورة الذي یأتمر بأوامر سعد



زغلول، وكان شریكا لھ في ذلك االتھام ٢٨ شخصا، على رأسھم المناضل العتید عبد الرحمن
فھمي الذي سبق لنا الحدیث عنھ في مطلع الكتاب، وإبراھیم عبد الھادي ـ القیادي السعدي فیما بعد
ھت لھم جمیعا اتھامات خلع السلطان ـ ومن الصحفیین توفیق صلیب وحامد الملیجي، حیث وّجِ
والسعي الغتیال اإلنجلیز وقلب نظام الحكم. وبعد عامین من االعتقال نُظرت تلك القضیة أمام
محكمة عسكریة بریطانیة، دامت أعمالھا ثالثة أشھر، وأوقعت عقوبات قاسیة على أغلب
المتھمین، لكنھا برأت قریاقوص میخائیل، الذي كان طیلة الوقت موجودا في بریطانیا، ولم تتمكن
سلطات االحتالل وأذنابھا في البولیس المصري تقدیم أي دلیل یقنع المحكمة بتوقیع العقوبة علیھ،
ومع ذلك فقد قال الجنرال البریطاني الذي رأس المحكمة لقریاقوص: «إن المحكمة قررت بعد
تردد شدید اإلفراج عنك». والمؤسف أن ودیع فلسطین یخبرنا في كتابھ أن قریاقوص میخائیل
أملى علیھ مذكراتھ حول ھذه القضیة شدیدة الخطورة واألھمیة، لكنھ لم یجد فرصة لنشر تلك
المذكرات طیلة سنوات عملھ الصحفي، ولعل اإلخوة في دار الجدید اللبنانیة الذین حصلوا على
مكتبة األستاذ ودیع ینتبھون إلى ھذه المذكرات، ویبادرون إلى نشرھا وتحقیقھا، في جزء من

ذاكرة اإلنسانیة، قبل أن تكون جزءا من ذاكرة مصر والوطن العربي.
المھم یا سیدي، بعد أن حصل قریاقوص میخائیل على البراءة بصعوبة من المحكمة العسكریة
اإلنجلیزیة عاد إلى لندن لیمارس نشاطھ كصحفي یراسل عددا من الصحف المصریة، لكنھ قرر
أن یؤمن نفسھ مادیا، فأنشأ شركة للتجارة واالستیراد تحمل اسمھ، والقت شركتھ نجاحا كبیرا،
مكنھ من اقتناء بیت كبیر، جعلھ مقًرا غیر رسمي للمصریین الذین یزورون بریطانیا، بل
والمفاجئ، كما یخبرنا ودیع فلسطین، أنھ استضاف في ذلك البیت اإلمبراطور «ھیال سیالسي»
إمبراطور الحبشة، عندما لجأ إلى بریطانیا ھربا من الغزو اإلیطالي إلثیوبیا، واألمیر سعود بن
عبد العزیز ولي عھد المملكة العربیة السعودیة، وملكھا فیما بعد، والخدیوي المخلوع عباس حلمي
الثاني، والحاج أمین الحسیني مفتي فلسطین. وكان قریاقوص یضع سیارتھ بسائقھا تطوعا، تحت
تصرف المصریین والعرب الزائرین لبریطانیا، لیصبح بیتھ بمثابة دّوار العمدة، بل ویحرص على
تعلیم مدیرة بیتھ اإلنجلیزیة طبخ الطعام على الطریقة المصریة، بل والصعیدیة أیًضا، وھو ما
جعل صدیقھ مجد الدین حفني ناصف ـ شقیق باحثة البادیة ملك حفني ناصف ـ یداعبھ بمقطوعة
زجلیة یقول فیھا: «أخو كل مصري الزم لھ قریب، وضامن وشاھد تحت الطلب، معلم مترجم
مؤلف أدیب، ومكتب مخدم وبیاع كتب، وده كلھ راجع یا ابن الحالل، ألكل الملوحة وعیش الدرة،

مانیش قادر أفسر وجود الحتالل، ده حتة صعیدي فتح لندره».
لم یكتِف قریاقوص میخائیل بذلك، بل قام بعد انتعاش أحوالھ المادیة بشراء حدیقة على نھر التیمز،
قام بتجھیزھا بمرسى للزوارق وحمام سباحة، وتنازل عنھا للحكومة المصریة، لتجعلھا منتدى
للطلبة المصریین الذین یدرسون في بریطانیا، لیصعقھ رد فعل الحكومة المصریة، التي خشیت
من أن یتجمھر الطلبة المصریون في تلك الحدیقة، ویمارسوا فیھا نشاطا سیاسیا غیر مرغوب فیھ،
فتكاسلت عن تسلم الحدیقة رسمیا وتركتھا مھملة، متبعة سیاسة «الباب اللي یجي لك منھ الریح
سده واستریح»، وھي من السیاسات المفضلة في ھذا البلد المنكوب بحكوماتھ المتعاقبة التي ال
یتغیر فیھا إال اسمھا. وبعد أن یئس قریاقوص من الحكومة، قام باسترداد الحدیقة، والمؤسف في
األمر أنھ كان یملك إلى جوار الحدیقة بیتا كان یرغب في أن یتنازل عنھ، لیحولھ إلى بیت
للطالبات المصریات القادمات للدراسة في بریطانیا، لكنھ عدل عن ذلك بعد تجربتھ الفاشلة مع

الحدیقة.



لكن قریاقوص میخائیل لم ییأس من سعیھ ألن یفید وطنھ بشيء، وبعد سنین من تلك الواقعة، كان
قریاقوص في غایة السعادة، حین تمكن من أن یقوم باستغالل عالقاتھ من أجل خدمة وطنھ، حدث
ذلك كما یروي لنا ودیع فلسطین في عام ١٩٥٠، حین أذاعت وكاالت األنباء أن حكومة إثیوبیا
بدأت تتفاوض مع شركة أمریكیة على بناء خزان على بحیرة تانا، فخشیت مصر من نتائج ھذا
المشروع علیھا مائیا وزراعیا، خاصة وأن الزراعة كانت المورد األھم لمصر وقتھا، قبل تأمیم
قناة السویس وقبل وجود أي نشاط صناعي كبیر، وحین تذكر المھندس عثمان محرم باشا وزیر
األشغال المسئولة عن ملف الري، أنھ التقى في بیت قریاقوص میخائیل في لندن بإمبراطور
الحبشة، ولمس مودتھما الوثیقة، قام بإرسال برقیة إلى قریاقوص، دعاه فیھا إلى المجيء إلى
القاھرة، لیشترك في مناقشات حول مشروع خزان تانا، یحضرھا وزیر الخارجیة الوفدي الدكتور

محمد صالح الدین باشا.
لبى قریاقوص دعوة عثمان محرم دون تردد، وحین تم تكلیفھ بالسفر إلى أدیس أبابا، لبحث
موضوع الخزان مع صدیقھ اإلمبراطور، سافر على الفور والتقى باإلمبراطور، الذي رحب
بقریاقوص بحفاوة، وأكد لھ أن حكومة بالده ستولي آراء مصر بشأن مشروع الخزان كل عنایة
وتقدیر، مصدرا أوامره إلى الوزراء المختصین بدراسة مقترحات مصر والتعامل اإلیجابي معھا.
ولم یكتِف اإلمبراطور بذلك، بل قام بتوجیھ خطاب إلى عثمان محرم باشا، أشاد فیھ بمساعدات
مصر المادیة واألدبیة للحبشة في حربھا مع إیطالیا الفاشیة، قائال إن بالده لن تتصرف بمفردھا
في مشروع الخزان. ولعلك حین تقرأ ھذه الواقعة، في خضم ما تعانیھ مصر من أزمات مع إثیوبیا
بخصوص سد النھضة، تتضاعف حسرتك على أحوال مصر، التي لم یترك مسئولوھا رصیدا
مادیا أو معنویا، تجمع في عھود سابقة، إال وانھالوا علیھ تبدیدا وإتالفا، وكم كان أولى بعالقة
كالتي نشأت بین صحفي مصري مخضرم وإمبراطور الحبشة، أن تتحول من عالقة شخصیة
قائمة على أفضال ومجامالت، إلى عالقة وثیقة بین بلدین، تقوم على التبادل الثقافي واالجتماعي
واالقتصادي، كما حدث في العدید من الدول التي نجحت في استغالل العالقات التي تربط
شخصیاتھا العامة بقادة دول أخرى، لتحویلھا إلى عالقات مؤسسیة تبقى بعد رحیل أصحابھا، ثم

تتعمد بالمصالح والمنافع، فتدوم ویبقى أثرھا.
كان لغًزا بین الرجال

لم تكن حیاة قریاقوص میخائیل حافلة بالصداقات مع الملوك والكبراء فقط، بل كانت حیاة ملیئة
بالتجارب القاسیة والثریة، عانى خاللھا من االعتقال مرتین، وحوكم مرة في تھمة عقوبتھا
اإلعدام، ونجا من الغرق ثالث مرات، وكاد یلقى حتفھ في الجو مرتین، لوال أن نجت طائرتھ
بالھبوط االضطراري في المرتین، وُدس لھ السم مرتین من جانب «أصدقاء»، ال یخبرنا ودیع
فلسطین عنھم، مع أن طریقة كتابتھ للواقعة توحي بأنھ یعرف المزید. وبرغم أن قریاقوص
میخائیل نجا من كل أسباب الموت المتعددة ھذه، إال أنھ لم ینجح في اإلفالت من مرض الشلل
الذي أصابھ في شھر سبتمبر عام ١٩٥٦، وھو على مشارف السبعین من عمره، لیرسل إلى جمیع
أصدقائھ بطاقة مطبوعة، یخبرھم فیھا بمرضھ، ویعتذر عن عدم الرد على رسائلھم، واعدا بالكتابة
إلیھم بعد شفائھ، دون أن یدري أن وعكتھ الصحیة لن تكون عابرة، وأنھ سیعود إلى بلده الحبیب
مصر، في تابوت تنقلھ طائرة، لكي یدفن في مصر التي عاش من أجلھا حقیقة ال مجازا، وأوصى

بأن یضمھ ترابھا بعد رحیلھ، لعلھ یعوض ابتعاده عنھا أغلب حیاتھ.



بعد رحیل قریاقوص میخائیل بأیام، كتب القس الدكتور إبراھیم سعید رئیس طائفة األقباط
اإلنجیلیین، في صحیفة «األھرام» مقاال مستفیضا ینقل ودیع فلسطین مقاطع مھمة منھ، تصف
قریاقوص میخائیل بأنھ كان «لغزا بین الرجال»، ألنھ جمع بین بساطة المظھر، التي كانت تجعلھ
أحیانًا یسافر إلى لندن وھو یحمل «قُفّة» یضع فیھا بعض أشیائھ، وبین عمق التفكیر الذي جعلھ
یكتب في كبریات الصحف البریطانیة، بأسلوب مؤثر وقوي. وبرغم فھمھ لعادات اإلنجلیز
وطریقتھم في الحیاة والتفكیر، فقد كان یعتز في داخلھ بالمراغة مسقط رأسھ، وبطابعھ الصعیدي
الصمیم، الذي جعل بیتھ مقصًدا لكل مصري مغترب في لندن، لكنھ كان عمدة عصریا، ینادیھ
الناس بلقب «أونكل مایكل». یشیر القس إبراھیم سعید في مقالھ، إلى واقعة قام فیھا قریاقوص
میخائیل بالتصدي للورد «بیفر بروك» أحد ملوك الصحافة اإلنجلیزیة، حین نشرت إحدى
الصحف المملوكة لھ خبًرا غیر صحیح عن مصر، فخاض قریاقوص ضده بمفرده حملة ضاریة
في الصحف والمحاكم، حتى أجبره على االعتذار، وھو ما لم یفعلھ اللورد «بروك» حین خاض

معركة صحفیة مع قصر بكنجھام قبل ذلك.
ینقل لنا ودیع فلسطین مقاال آخر كتبھ عالم مسلم، في رثاء ھذا الصحفي المسیحي الذي یصدق فیھ
قول الشاعر القروي رشید سلیم الخوري «حامل فوق َھّمھ َھم شعبھ»، ھو الشیخ أبو الوفا
المراغي مدیر المكتبة األزھریة، الذي نشر في «األھرام» مقاال یشید فیھ بدور قریاقوص میخائیل
في الحركة الوطنیة، وھو الدور الذي استوقف الخطباء من المسلمین واألقباط، الذین وقفوا على
منبر الجامع األزھر في أیام ثورة ١٩، لیشیدوا بالحملة اإلعالمیة التي قادھا الرجل، بالتعاون مع
بعض أصحاب الضمائر في الصحف اإلنجلیزیة، لیكشف المخازي والجرائم التي ارتكبتھا قوات
االحتالل في حق المتظاھرین المطالبین باالستقالل، مشیرا إلى حملة أخرى قام بھا قریاقوص
میخائیل للدفاع عن األزھر، إزاء حملة شنھا علیھ بعض الُكتاب اإلنجلیز، الذین أغضبھم الدور
الذي لعبھ عدد من مشایخ األزھر في حشد الجماھیر نحو المطالبة بالحریة واالستقالل، وبالطبع
كان ذلك قبل أن یفقد األزھر ومشایخھ حریتھم واستقاللھم، ویتحول ـ ھو وأغلب مشایخھ ـ إلى

بوق ینافق الحاكم، طبقا للمواصفات الشرعیة المزعومة.
یبقى أن نشكر هللا تعالى؛ ألنھ رزق الصحفي والمناضل العتید قریاقوص میخائیل، روحا
متواضعة طیبة، جعلتھ ال یجد غضاضة في أن یقوم بتعریف نفسھ إلى كاتب شاب أعجبتھ كتابتھ،
وآنس فیھ مھارة وأمانة، فلوال ذلك لما عرفنا شیئًا عن نضاالتھ المشّرفة، وللقیت سیرتھ نفس
المصیر المجھول الذي لقیتھ وثائقھ وكتبھ، فالحمد � الذي ال یُحمد على أحوالنا المكروھة الكریھة

سواه.



برلمان الزعیم الملھم.. 
أو «كیف ترشق الشعوب في الحیط؟»

(١)
في مساء ٢٢ یولیة ١٩٥٧، كانت قد مرت خمس سنوات على وعد ضباط ثورة یولیة ١٩٥٢
للمصریین بتحقیق حیاة نیابیة سلیمة، دون أن تشھد البالد مجلسا نیابیا یعبر عن إرادة شعبھا، الذي
تتحدث باسمھ األغاني والمقاالت واألفالم، معبرة عن والء الشعب للقائد الضرورة الملھم جمال
عبد الناصر، الذي تجسد فیھ الشعب، والذي شاءت إرادتھ بعد حوالي أربع سنوات من سیطرتھ
على البالد، ومصادرتھ للعمل السیاسي والحزبي والصحفي، أن یكون للشعب أخیًرا برلمان، تمت

تسمیتھ «مجلس األمة».
لیلتھا، وقبل ساعات من االنعقاد الرسمي ألولى جلسات المجلس المعبر عن الحیاة النیابیة السلیمة،
استقبل حرس المجلس إشارة بزیارة عاجلة سیقوم بھا مسئول كبیر، تم إعالن حالة الطوارئ بین
صفوف الحرس، وبعد نصف ساعة فحسب، وصل إلى بوابة المجلس جمال عبد الناصر في سیارة
عادیة ال ترافقھا حراسة، لكي ال یتعرف علیھ المواطنون في الطریق، كان الزعیم الملھم قادما
لكي یتفقد البرلمان، الذي سیراقبھ ویحاسبھ ویحكم باسم الشعب على قراراتھ وسیاساتھ، دخل عبد
الناصر قاعة المجلس، وصعد على المنصة، وقام بسؤال مرافقیھ عن عدد المكروفونات واتجاھھا
واختبر قوتھا، ثم طاف بالبھو الفرعوني الشھیر الذي كان یراه ألول مرة. وخالل تجولھ في أنحاء
البرلمان، رأى عددا من التماثیل التي كان قد تم صنعھا لزعماء مصر قبل الثورة، فأمر بتخزینھا
فوًرا، لكي تتحقق القطیعة الكاملة مع الماضي الذي قامت الثورة من أجلھ، لتبقى التماثیل في
المخازن إلى األبد، ولیبقى معھا حلم الحیاة النیابیة السلیمة الذي ظل حتى اآلن وھًما لم تشھده

مصر.
(٢)

كانت أولى أزمات المجلس النیابي «السلیم» معبرة للغایة، عن مدى سالمتھ وعن مستقبلھ أیًضا،
فقبل أن یذھب النواب إلى المجلس أصال، نشرت صحیفة «األھرام» صباح یوم االفتتاح خبًرا عن
انتخاب عضو مجلس قیادة الثورة عبد اللطیف البغدادي كرئیس لمجلس األمة باإلجماع، كما
نشرت اسم وكیلَي المجلس المنتخبَین، اللَذین كان أحدھما عضًوا آخر لمجلس قیادة الثورة ھو
محمد أنور السادات. كان األمر مستفزا حتى ألعضاء المجلس الذین ال ینتمي أحد منھم إلى فئة
«أعداء الشعب»، ولذلك فقد تسبب ذلك الخبر في أزمة حادة تحت قبة المجلس، كما یكشف
المحرر البرلماني المخضرم محمد الطویل في كتابھ «برلمان الثورة ـ تاریخ الحیاة النیابیة في
مصر ١٩٥٧ - ١٩٧٧»ـ والذي بدأ كتابتھ عقب مقتل السادات عام ١٩٨١، مطلعا على ٧٥٠

مضبطة برلمانیة، ولیتحرى الوقائع غیر المسجلة باالتصال بشھودھا األحیاء.
بدأت األزمة بعد أن انتخب المجلس لرئاستھ المؤقتة أحمد صبحي الھرمیل أكبر أعضائھ سنا،
الذي دعا األعضاء إلى انتخاب رئیس المجلس ووكیلیھ، وأعطى الكلمة ألول من طلبھا، وھو
الدكتور عبد الغفار متولي، الذي أدلى بكلمة غاضبة طلب فیھا من رئیس المجلس أن یوجھ نظر
الصحف إلى عدم استباق الحوادث، معترضا على الخبر الذي نشرتھ األھرام عن انتخاب عبد
اللطیف البغدادي ووكیلَیھ باإلجماع، قبل أن ینعقد المجلس، معتبرا أن ذلك یمكن أن یجعل الشعب
یسيء فھم المجلس، ویتصور أن علیھ إمالءات. ویبدو أن السادة األعضاء قرروا أن یؤكدوا سوء



الفھم ذلك، فتجاھلوا ما قالھ زمیلھم كأنھ لم ینطق بھ، بل على العكس تماًما صاح العضو محمود
العتال دون حتى أن یطلب الكلمة رسمیا، مطالبا بترشیح عبد اللطیف البغدادي لرئاسة المجلس،
لیصیح عضو آخر مطالبا البغدادي أن یقف ویقول اسمھ بالكامل، وقف البغدادي فورا وردد اسمھ
بالكامل، فدّوى المجلس بتصفیق حاد، تخللتھ أصوات تعلن الموافقة على ترشیحھ باإلجماع، ولكي
یزداد طین اإلجماع بلّة، وقف العضو شوقي عبد الناصر شقیق جمال عبد الناصر ـ طبعا ـ لیعلن
أنھ طالما كان المرشح لرئاسة المجلس واحدا، فال ضرورة إلجراء االنتخاب على مقعد الرئیس
لیكون بالتزكیة، وحین اعترض العضو محمود جالل على ذلك، رد علیھ شوقي عبد الناصر
بحماس شدید، وأیده العضو محمد علي قاسم، فصفق المجلس لھذا التأیید، ویبدو أن إصرار محمود
جالل على التعبیر عن رأیھ والذي دعمھ بمواد من الئحة المجلس، قد أربك الجمیع، خاصة أن
أداء محمود جالل كان قویا بفضل تمرسھ السابق في العمل النیابي، حیث كان عضوا لمدة ٨
سنوات في برلمانات ما قبل الثورة، ولذلك فقد قرر المعنیون باألمر تغییر «البروجرام»، لیتقدم
عدد من المرشحین لمنافسة البغدادي على رئاسة المجلس، لتكون نتیجة «االنتخابات» كاآلتي:
البغدادي ٣٣٢ صوتا، محمود فھمي أبو كرورة ٧ أصوات، محمد رشاد الحاذق صوت، إبراھیم
الطحاوي صوت، لیعلن البغدادي رئیسا للمجلس وسط تصفیق حاد صاحب كلمتھ التي أعلن فیھا

سعادتھ بانتخابھ رئیسا ألول مجلس نیابي یقوم في عھد الثورة المجیدة.
وبعد أن استمع األعضاء إلى كلمة ألح في طلبھا محمود جالل العضو المتسرب من حیاة نیابیة
سابقة، ذّكرھم فیھا بتاریخ العمل النیابي في مصر، لكي ال یتصوروا أنھم یجلسون في ذلك المكان
من فراغ، وطالب رئیس المجلس وقادة الثورة بإتاحة الحریة للمجلس لیكون خیر ممثل للشعب حقا
وصدقًا، وھنا جاء الرد على كالمھ بشكل عملي ومعبر، حیث قرر العضو محمد فوزي أبو سیف
في كلمتھ أن یوجھ التحیة «إلى السید الرئیس العظیم جمال عبد الناصر ورفاقھ الذین كان لھم
الفضل على الشعب المصري الذي أیدھم في ثورتھم، وسیكون المجلس بل ونحن لھم جمیعا درعا

نضحي بحیاتنا في سبیل ھذه الثورة وأبطالھا».
عندما ُرفعت الجلسة لالستراحة اكتملت المھزلة بتوجھ العضو إبراھیم الطحاوي إلى رئیس
المجلس في غرفتھ یعتذر عن مبادرتھ لترشیح نفسھ، ویطلب سحب ذلك، وحین عاد المجلس
لالنعقاد أعلن البغدادي طلب الطحاوي سحب ترشیحھ واعتبار الصوت الذي أعطي لھ باطال،
لیدور جدل عقیم حول ذلك األمر، وتكتمل مسرحیة انتخاب وكیلَي المجلس اللَذین سبق اإلعالن
عنھما قبل انعقاده، وتظھر بعد ذلك نفحات النفاق والتملق كما وصفھا محمد الطویل، حیث طلب
العضو إسماعیل كامل عثمان أن یقوم مجلس األمة بتكریم سیادة رئیس الجمھوریة وزمالئھ
أعضاء مجلس قیادة الثورة، لیزاید علیھ العضو محمد فوزي أبو سیف ویطالب بمنحھم عضویة
مجلس األمة الذي یفترض بھ أن یراقبھم، وترفع الجلسة األولى للبرلمان بتلك االقتراحات النفاقیة
على أساس أن تعود في مساء نفس الیوم، لسبب ال أظنك ستستغربھ، ھو االستماع إلى أول خطاب

للزعیم الملھم أمام برلمانھ، الخطاب الذي جاء باألمس لیراقب جودة المكروفونات التي ستذیعھ.
(٣)

لم یكن حرص ضباط یولیة ٥٢ على اختیار لفظ «سلیمة»، لوصف الحیاة النیابیة التي یسعون
لھا، منفصال عن سعیھم لتوصیف الحیاة النیابیة التي قضت علیھا الثورة بأنھا كانت فاسدة ومعیبة،
ولم یكن فیھا ما یستحق أن یبكیھ الشعب، وألن «الدوي على الودان أمّر من السحر»، فقد نجحت
«دولة یولیة» من خالل مناھج التعلیم واألذرع اإلعالمیة والثقافیة، في أن تنشر بین المصریین



جیال بعد جیل، روایتھا المعتمدة والوحیدة عن الفساد الكامل للحیاة النیابیة التي كانت لدیھم قبل
الثورة، وأن الدیمقراطیة الحزبیة التي شھدتھا مصر لم تكن سوى أكذوبة إللھاء الشعب عن
مشاكلھ الحقیقیة، وأن مجالس النواب التي سبقت الثورة كانت كلھا تقوم بعمل تمثیلیات سیاسیة
یتواطأ فیھا الجمیع مع الملك، وعلى رأسھم حزب الوفد الذي كانت األغلبیة الشعبیة تؤیده، ولذلك
فال خیر في حیاة نیابیة تقوم على التمثیل الحزبي والتنافس االنتخابي، بل على االنتخابات أن تتم
بین من یثبت أنھم لیسوا من أعداء الشعب. ومع أن أغلب ھؤالء كان قد تم رمیھم في السجون أو
نفیھم إلى خارج البالد أو حتى إعدامھم «بأمر الشعب»، إال أن األمر لم یسلم من غربلة دقیقة لكل
المرشحین، تتم تحت سمع وبصر وبطش األجھزة األمنیة التي تم تطویر أداءھا القمعي، لتجعل

من أسطورة القلم السیاسي المرعب أضحوكة.
وفي ظل بحار من الطنطنة والتھلیل والزعیق المستمر في الشعب أن «یرفع رأسھ بعد أن مضى
عھد االستعباد»، غرق المصریون في أكاذیب عدم جدوى الحیاة البرلمانیة القائمة على المنافسة
الحزبیة والدیمقراطیة وحریة التعبیر، وسلموا أمورھم للبرلمان المعقّم الخالي من أعداء الشعب
والمواد المعارضة، والذي لن تدخلھ أبًدا قوى «ظالمیة رجعیة مناھضة ألحالم الشعب المصري
كما یجسدھا ویعبر عنھا الزعیم جمال عبد الناصر». ولذلك أدینت الحیاة النیابیة والحزبیة قبل
الثورة دون أن یتم تقییمھا بشكل عادل ومنصف، فیعرف المصریون أن قصور األداء النیابي لتلك
البرلمانات واألحزاب، كان سببھ تدخل القصر الملكي في العمل السیاسي بالحل والمصادرة
والقمع، مما لم یتح لتلك البرلمانات والحكومات المنبثقة عنھا أن تمارس دورھا على أكمل وجھ،
بدلیل أنھا حین كانت تأخذ فرصتھا في العمل، كانت تحقق نتائج مھمة، سرعان ما تثیر غضب
القصر الملكي فیلجأ لحلھا وتعطیل عملھا. وبالتالي فإن الحل لن یكون أبًدا بمصادرة إرادة الشعب
من جدید، بحیث یلعب الرئیس القادم من الجیش دور الملك، بل أن یتاح لآللیة الدیمقراطیة أن
تعمل بكامل طاقتھا، ولیس أن یصور عسكر یولیة للشعب أن العیب لم یكن في تفاصیل إدارة
العملیة السیاسیة، بل في العملیة السیاسیة نفسھا وآلیاتھا الدیمقراطیة والنظام الحزبي كلھ، وأن
الحل یكمن في إلغاء كل ذلك وتحویل االنتخابات النیابیة من صراع سیاسي على برامج مختلفة،
إلى تنافس بین أناس یتفقون تماًما في الفكر والسیاسة والتوجھات، على أن یسمح لھم باالختالف
على التفاصیل فقط، لتتحول المجالس النیابیة إلى مجالس محلیة، تصب جام غضبھا على الوزراء
المستجدین، والمسئولین المساكین الذین ال یرتبطون بعالقات قویة بالرئیس ومراكز القوة

المسیطرة على البالد.
(٤)

بالطبع، لم یكن في مصلحة عسكر یولیة أن تقوم وسائل اإلعالم ـ التي سیطرت علیھا الدولة، قبل
أن تؤممھا بالكامل عام ١٩٦١ ـ بتذكیر المصریین بالنضال السیاسي الذي خاضھ آباؤھم وأجدادھم
من أجل تأسیس حیاة نیابیة دیمقراطیة تجعل الشعب یحكم نفسھ بنفسھ، وتضع «الحق فوق القوة
واألمة فوق الحكومة»، وھو ما جعل مصر تشھد بین ثورتَي ١٩١٩ و ١٩٥٢ تسعة برلمانات،
كان من بینھا ما تم إنشاؤه بالتزویر والقمع وإدارة البولیس السیاسي، وكان من بینھا ما جاء عبر
انتخابات حقیقیة أقبل علیھا الشعب. واألخیرة تعرضت كلھا لحرب شعواء من القصر الملكي،
سواء بمعاندة ما یصدر عنھا من قرارات، ومحاولة إفراغھ من محتواه، أو بالتضییق على نوابھا
النشطین، أو بتعریضھا لقرارات الحل واإللغاء، بتھمة أنھا تتجاوز حدودھا، وتنازع الملك في

سلطاتھ.



كان ترتیب تلك البرلمانات كاآلتي:
البرلمان األول الذي جاء عقب صراع سیاسي طویل استمر لسنوات عقب ثورة ١٩، تم افتتاحھ
في ١٥ مارس ١٩٢٤، ومع ذلك فقد تعرض للحل في بدایة دورتھ الثانیة في نوفمبر من سنة
١٩٢٤، بفضل ثغرة تم زرعھا في دستور ١٩٢٣، لیستغلھا الملك فؤاد في إحكام سیطرتھ على
البالد. لكن ھذا البرلمان الذي استمر عدة أشھر فقط، كان أسعد حظا من البرلمان الثاني الذي تم
حلھ في یوم افتتاحھ، أي أن عمره لم یتجاوز ساعة واحدة، ألن االنتخابات جاءت ببرلمان وفدي
اعتبره الملك صورة طبق األصل من برلمان ١٩٢٤. وبعد ذلك جاء ائتالف حزبي بالبرلمان
الثالث في نوفمبر ١٩٢٦، وقد تولى فیھ زعیم األمة ورئیس حزب الوفد سعد زغلول رئاسة
مجلس النواب، تاركا رئاسة الوزارة لعدلي یكن خصمھ السیاسي اللدود وزعیم معارضیھ، ومع أن
ذلك المجلس قام بخطوات تشریعیة ورقابیة مھمة، فقد تم حلھ في بدایة سنة ١٩٢٨ بسبب انتھاء

االئتالف الحزبي واستغالال لوفاة سعد زغلول.
في نھایة سنة ١٩٢٩ جاء البرلمان الرابع لكنھ لم یُعّمر أكثر من خمسة أشھر لیعلن قرار حلھ
بعدھا، ثم یتم إلغاء دستور ١٩٢٣، ویعلن الطاغیة إسماعیل صدقي المدعوم من الملك دستورا
آخر جاء ببرلمان خامس تم صناعتھ على عین إسماعیل صدقي وبدعم أجھزة أمنھ. وبعد نضال
شعبي مبھر وملھم استمر عدة سنوات، وفي سنة ١٩٣٦ عاد دستور ٢٣ من جدید، وأقیمت
انتخابات شعبیة حرة، جاءت بالبرلمان السادس الذي سیطر علیھ حزب الوفد الذي كان زعیمھ
مصطفى النحاس قد تحول إلى أیقونة شعبیة، لیتم حل ذلك البرلمان في إبریل ١٩٣٨. ویعقبھ
البرلمان السابع الذي تم حلھ عقب أزمة ٤ فبرایر ١٩٤٢ الشھیرة، والتي وصلت بالخالف بین
الوفد والقصر إلى منتھاه، وأتاحت الفرصة لكثیر من أحزاب األقلیة أن تصطاد في المیاه العكرة،
وتستغل دعم اإلنجلیز لمصطفى النحاس في مواجھة الملك، بتصویر الوفد بأنھ خان الوطن
والشعب، في الوقت الذي كان النحاس قد تبنى فیھ رأیا بأن الخطر الحقیقي على األمة المصریة
یكمن في إلغاء الملك إلرادتھا، وأنھا لن تتحرر من اإلنجلیز إال إذا قامت بحمایة الدستور الذي
یضمن حكم الشعب المصري لنفسھ، لتبقى البالد في خضم تلك المعارك السیاسیة دون برلمان،
حتى جاء البرلمان الثامن الذي تم انتخابھ في ینایر سنة ١٩٤٥، وھو البرلمان الوحید الذي أكمل
دوراتھ الخمس إلى نھایة سنة ١٩٤٩، ثم جاءت االنتخابات في ینایر سنة ١٩٥٠ ببرلمان ھو

التاسع الذي ظل قائما حتى أطاحت بھ ثورة یولیة ١٩٥٢.
كان مستحیال أن تسمح دولة یولیة بتذكیر الشعب المصري بكل ما صاحب تلك المسیرة من نضال
حقیقي، وال بأن الدعوة إلى الثورة على الملكیة بدأت أصال من داخل البرلمان في عدة مواقف
تاریخیة أعلنھا عدد من النواب من مختلف األحزاب، وال أن یتم تذكیر الشعب بعدد من القوانین
المھمة التي حققھا البرلمان الوفدي الوحید الذي أكمل دورتھ في مجاالت التعلیم والري والتموین
والصحة والسیاسة الخارجیة، برغم أن ذلك تم في ظل تعرض الوفد نفسھ للكثیر من األزمات، بعد
انشقاق عدد من قادة الوفد المھمین، وتغول جناح فؤاد سراج الدین داخلھ، ومع ذلك فقد ظل
النحاس قادرا على المناورة والمبادرة، وتجدید دماء الوفد بضم العدید من العناصر الیساریة
والمتمردة إلیھ. لكن كل ذلك لم یؤِت ثماره بسبب احتكام األزمات السیاسیة التي تسبب فیھا الملك
فاروق وحاشیتھ، والتي أوصلت البالد إلى طریق مسدود، كان ینذر بانفجار شعبي حاشد، أجھضھ
قیام العسكر بحركتھم التي وصفھا المصریون بالمباركة، ألنھا حققت أحالمھم في الخالص من

الملكیة الفاسدة.



ومع أن الجیش كان قد وعد الشعب بأن یعود إلى ثكناتھ فورا، لیترك لممثلي الشعب تحقیق أھداف
الثورة وأحالمھا، إال أن األمر انتھى نھایة حزینة، بعد تواطؤ اإلخوان المسلمین وعدد من
القانونیین المنتمین ألحزاب األقلیة، على تحریض قیادات الثورة ضد الوفد وغیره من األحزاب
الكبیرة، ومطالبتھم على طریقة «كمل جمیلك» بأن یقوموا بتطھیر الحیاة السیاسیة من تلك
األحزاب التي تم تحمیلھا كل خطایا العھد السابق، وإھالة التراب على سنوات من النضال السیاسي
والشعبي، لیظھر وكأن تاریخ الحریة والكرامة بدأ مع مجيء العسكر إلى الحكم، ولینتھي األمر
بتخلص العسكر من الوفد وغیره من األحزاب، ثم بتخلصھ من اإلخوان والقانونیین الذین ساعدوه،
ثم بتخلصھ من قوى الیسار المتناحرة والسیطرة على النقابات والصحف، وخنق المجال السیاسي،
لیصبح األداء السیاسي المسموح بھ متاحا فقط تحت قبة مجلس األمة الذي ذھب الزعیم الملھم

لیتفقده قبل افتتاحھ.
(٥)

كان مجلس األمة الجدید كما رأینا ومنذ افتتاحھ، مصنوعا على مقاس دولة الضباط وطبقا
لمواصفاتھم السیاسیة القیاسیة، ومع ذلك فقد تسرب إلیھ بعض األعضاء الذین خرجوا على النص،
كان أشھرھم النائب أبو الفضل الجیزاوي الذي قدم سؤاال حول أوضاع المعتقلین السیاسیین، رد
علیھ زكریا محیي الدین وزیر الداخلیة وعضو مجلس قیادة الثورة بشراسة، نافیا وجود أي
معتقلین سیاسیین في مصر. وبرغم أن النائبة راویة عطیة حاولت مساندة زمیلھا الجیزاوي في
سؤالھ، إال أن القضیة أقفلت بالتجاھل، لیعود المجلس إلى دوره المرسوم بإقرار القوانین التي كان
یحتاج عبد الناصر إلى إصدارھا عبر المجلس، بدال من أن یعلنھا بنفسھ مسبوقة بعبارتھ األثیرة
«باسم الشعب». ومع أن المجلس لم یخذل زعیمھ الملھم في كل ما طلبھ من قرارات، إال أن ذلك
لم یمنع الزعیم من إصدار قرار جمھوري بحل المجلس في أغسطس عام ١٩٥٨، لتختفي أي
مظاھر نیابیة حتى لو كانت صوریة من مصر، لمدة سبعة أعوام، حیث لم تعد إال حین قرر عبد

الناصر في مارس ١٩٦٤ أنھ بحاجة إلى برلمان دیكوري جدید.
وربما لو كان البرلمان الذي أعاده عبد الناصر في منتصف الستینیات یمثل كیانا شعبیا سیاسیا
حقیقیا، لقام بمحاسبة عبد الناصر ومراقبتھ وإیقاف الكثیر من المسئولین عند حدودھم ومنعھم من
العبث بالبالد، ولكان صعبا أن تشھد مصر تلك الھزیمة المذلة في ١٩٦٧، لكنھ كان برلمانا
صوریا مصنوعا بانتخابات كرتونیة تتحكم فیھا األجھزة األمنیة، تماًما ككل البرلمانات التي أعقبتھ
في عھَدي السادات ومبارك، حیث بدأت تتزاید شیئًا فشیئا المساحات المسموحة لنواب المعارضة،
لكي یضفوا شرعیة على القوانین والقرارات التي تخرج دائًما حاصلة على األغلبیة الساحقة

الماحقة، ومطابقة لرضا ولّي النعم وطلبات حاشیتھ.
(٦)

حین عادت البالد ثانیة لبرلمان الصوت الواحد في عام ٢٠١٠، حیث لم یسمح حتى للمعارضة
الكرتونیة بأن یكون لھا مكان تحت القبة، جاءت ثورة ینایر لتطیح بحسني مبارك وحكومتھ
وبرلمانھ، وشھدت مصر بعد الثورة برلمانا منتخبا حقیقیا ألول مرة منذ حكمھا العسكر، لكن
المؤسف أن الفائزین فیھ والذین كان أغلبھم من أعضاء جماعة اإلخوان والتیارات السلفیة، قاموا
بتحویل عدد من جلسات البرلمان إلى مسرح ھزلي، ینشغل بأشد القضایا ھامشیة وإثارة للجدل
الشعبي، ورفضوا تمریر قوانین مھمة كان یمكن أن تساعد على محاكمة المسئولین المتورطین في
القتل وإعادة األموال المھربة، وتحریر اإلعالم من سطوة األجھزة السیادیة، وساعدت الكثیر من



المواقف التي اتخذوھا بالتنسیق مع المجلس العسكري على إشعال نار االستقطاب السیاسي
وتخییب اآلمال التي عقدھا الكثیر من شباب الثورة على المجلس، دون أن یدركوا عنصر الوقت
الحاسم خصوًصا عقب الثورات، لیرتبط العمر القصیر لذلك المجلس، قبل حلھ بقرار من المحكمة
الدستوریة العلیا بشعار «وزیر الداخلیة قال مفیش خرطوش» الذي رفعھ رئیسھ سعد الكتاتني
دفاًعا عن الداخلیة والجیش خالل مذبحة محمد محمود، ولذلك لم یحزن علیھ الكثیرون من شباب

الثورة والمشاركین فیھا حین تم حلھ.
في الوقت ذاتھ، وفي ظل عجز المشاركین في الثورة عن تشكیل تنظیمات سیاسیة قویة تفرض
مطالبھا بشكل واضح، قامت أجھزة اإلعالم المدعومة من الجیش واألجھزة األمنیة، باستغالل كل
الممارسات الغریبة والصادمة التي قام بھا قادة تیارات الشعارات اإلسالمیة تحت قبة ذلك المجلس
قصیر العمر وخارجھ، لشن ھجوم شرس على الدیمقراطیة والعمل النیابي والحزبي. وظل ذلك
المنطق الكریھ یكتسب أرضا شعبیة مع كل قرار خاطئ یقوم بھ الرئیس اإلخواني محمد مرسي،
ومع كل تصریح منفلت یصدر عن أي مسئول إخواني أو حلیف سلفي. وبعد أن تم عزل مرسي
عن الحكم، وجاءت لحظة طلب التفویض الشعبي التي صادرت مطلب االنتخابات الرئاسیة
المبكرة، كان ال بد أن تعود الءات «ال حریة ألعداء الشعب ـ ال لألحزاب الكرتونیة ـ ال لعمالء
الخارج ـ ال صوت یعلو فوق صوت المعركة» لتدوي في سماء الوطن، ویتم إخراس وتخوین كل
من یطالب بمناخ دیمقراطي سلیم تبتعد أجھزة األمن والمخابرات عن التدخل فیھ، وتشویھ كل من
یطالب أجھزة اإلعالم بعدم تجاوز القانون بناًء على طلبات من یدفع لھا ومن یحركھا، لیبقى
المجال السیاسي في النھایة حكًرا على من ینالون رضا األجھزة األمنیة، لیُصنع من ھؤالء اآلن
مشروع برلمان على مقاس الزعیم الملھم، لتعید مصر ذلك الفیلم الھابط من جدید وبحذافیره، على

أساس أنھ یمكن أن یفضي إلى نھایة سعیدة ھذه المرة.
إزاي؟ ما تفھمش!



الماریشال السیاسي
سواًء كان األستاذ محمد حسنین ھیكل سیقوم حق�ا بإعداد البرنامج الرئاسي للمشیر عبد الفتاح
السیسي، كما نشرت صحیفة «الیوم السابع» المقربة من األجھزة األمنیة، أو كان فقط یحتفظ بدور
الخبیر الذي ال یبخل بواجب النصیحة كما سبق أن روى في حوار تلفزیوني، سیبقى لدّي في
الحالتین سؤال مھم یشغلني بشدة: یا ترى ھل روى األستاذ ھیكل للمشیر عبد الفتاح السیسي وقائع
الحوار الذي دار بینھ وبین القائد العسكري اإلنجلیزي األشھر «برنارد مونتجمري» حین زار
مصر بمناسبة مرور ربع قرن على معركة العلمین الشھیرة، والتقى ھیكل بھ یومھا ودار بینھما
حوار طویل أبدى فیھ «مونتجمري»، الذي كان یحمل رتبة المشیر أو الفیلد ماریشال، استغرابھ
من حصول القائد العام للقوات المسلحة المشیر عبد الحكیم عامر على تلك الرتبة بشكل سیاسي
دون أن یحقق إنجاًزا عسكری�ا یجعلھ یستحق تلك الرتبة طبقًا لنص كلمات «مونتجمري» التي

یرویھا ھیكل.
الواقعة یرویھا األستاذ ھیكل في كتابھ الجمیل «زیارة جدیدة للتاریخ» حیث یقول ـ في صفحة
١٨٠ طبعة دار الشروق ـ إن «مونتجمري» وصف المشیر عبد الحكیم عامر بأنھ أصبح ماریشاال
سیاسی�ا، ثم قال لھیكل بالنص: «لیست ھناك حاجة على اإلطالق لـ«ماریشال سیاسي»،
الماریشالیة ال تكون إال بقیادة الجیوش في المیدان، ولیس من أي سبب آخر». یقول ھیكل: «قلت
مقاطعًا: قد ال أختلف معك كثیًرا، ومع ذلك فلماذا ال تسألھ ھو اآلخر حین تلقاه. فقال: ھل أستطیع
أن أسألھ ھذا السؤال فعال إذا لقیتھ؟ وھل یغضبھ السؤال؟ وقلت ضاحًكا: ال أعرف». ولم یذكر

األستاذ ھیكل بعدھا ھل سأل «مونتجمري» المشیر عامر ذلك السؤال الشائك أم ال.
األھم واألخطر أن «مونتجمري» في حواره مع ھیكل لم یكتِف بإثارة مسألة حصول المشیر عامر
على لقب عسكري دون أن یحقق إنجاًزا عسكری�ا، بل قرر أن یخوض في قلب ما رآه مشكلة تعاني
منھا مصر، ھي مشكلة العالقة بین العسكریین والمدنیین، وقد بدأ حدیثھ بتذكر خالف حدث بینھ
وبین «ونستون تشرشل» رئیس الوزراء البریطاني إبان الحرب العالمیة الثانیة وأحد أشھر
الساسة البریطانیین على مر العصور، راویا أن «تشرشل» أرسل إلیھ أثناء اندالع معركتھ مع
الجیش األلماني بقیادة «رومیل» یطلب منھ غاضبا أن یتحرك بالھجوم وال یكتفي بخوض معركة
دفاعیة، لیرد «مونتجمري» علیھ ببرقیة أمالھا على مساعده الجنرال «فرانسیس دي جینجاند»
قال فیھا بالنص: «إنني أرجو أن یظل رئیس الوزراء في مكانھ وأن یترك لي مكاني». واستشھد

«مونتجمري» بمساعده الجنرال «جینجاند» الذي كان معھ في زیارتھ لمصر.
ثم أضاف «مونتجمري» قائال لھیكل: «إنني ال أحب الساسة حین یتحولون إلى جنراالت، وأیًضا
ال أحب الجنراالت حین یتحولون إلى ساسة». وھنا یروي ھیكل: «وعلى غیر انتظار وحواسي
كلھا معھ، اندفع «مونتجمري» في عملیة اختراق مفاجئة لخطوطي، وسألني: «لماذا یتحول
الجنراالت عندكم إلى ساسة؟»، وحاولت أن أكسب وقتًا فسألتھ: «أي جنراالت؟». قال بسرعة:
«ناصر وزمالؤه»، قلت: «إن ناصر لیس جنراال وآخر رتبة وصل إلیھا في الجیش ھي رتبة
ل سؤالي: لماذا یتحول الكولونیالت إلى الكولونیل فقط». قال مشدًدا الھجوم: «حسنًا، سوف أُعّدِ
ساسة؟». قلت: «حلمك، دعني أشرح لك القصة بالتفصیل». وُرحت أحدثھ عن ظروف مصر
ومراحل تطورھا، والظروف التي أحاطت بالثورة، وكیف أن الذین قاموا بھا مجموعة من شبان
الجیش، قاموا بھا بوصفھم شبابا وطنیین ال ضباطا في الجیش، بل وكانت مھمتھم األولى في



الثورة ھي االستیالء على مقالید األمور في الجیش لكي یمنعوا الملك من استخدامھ ضد ثورة
الشعب، ثم یضعونھ ھم تحت تصرف الثورة الشعبیة لتأمین أھدافھا، ثم استعرضت ظروف العالم
الثالث كلھ ودور الجیوش فیھ باعتبارھا المؤسسات الوحیدة القادرة على كفالة االستمرار في أوقات

األزمات الكبرى».
لم یجد «مونتجمري» تفسیر ھیكل مقنعًا فقال لھ: «إنك لن تستطیع أن تقنعني». وھنا جاء رد
ھیكل مفاجئًا حیث قال لھ: «إنني ال أحاول إقناعك، وكیف أستطیع أن أقنعك بشيء أنا نفسي غیر
مقتنع بھ! إنني كنت أشرح لك مالبسات حالة، ولم أكن أقنن قاعدة. على وجھ الیقین أنا لست من
أنصار تدخل العسكریین في السیاسة. ال أرید للجنراالت أن یصبحوا ساسة بنفس المقدار الذي لم
ترد فیھ أنت للساسة أن یصبحوا جنراالت. لكن أمامنا في مصر وفي العالم الثالث كلھ تقریبًا
ظاھرة ال بد لھا من تفسیر، وحین أفسر فإنني ال أبرر». وقلت: «على أي حال إنك سوف تقابل
الرئیس ناصر، وأقترح أن توجھ إلیھ نفس السؤال». وقال «مونتجمري»: «أال یغضبھ السؤال؟».

قلت: «ال أظن».
لألسف، أنھى األستاذ ھیكل الفصل الذي تحدث فیھ عن «مونتجمري» دون أن یخبرنا ھل قام
«مونتجمري» فعال بتوجیھ أسئلتھ لعبد الناصر، وكیف كان رد فعل عبد الناصر علیھا؟ فھل
یجیبنا اآلن عن أسئلة أھم على رأسھا: ھل ال زال غیر مقتنع بتدخل العسكریین في السیاسة وبخطأ
منح رتبة عسكریة ألسباب سیاسیة كما قال لـ«مونتجمري»؟ وإذا كان یرى أن تدخل ناصر
ورفاقھ في یولیة ١٩٥٢ كان مبررا لمنع استخدام الملك للتصادم مع الشعب، فما ھو المبرر اآلن
في ظل تقدیر الشعب للجیش لكي ینتقل قائد الجیش من موقع الحامي إلى موقع الحاكم بكل ما
یحملھ ذلك من خطورة على تعمیق الصراعات السیاسیة في المجتمع وتجمید التطور الدیمقراطي

وإعادة مصر إلى عصور االستبداد المدعوم بإعالم الدولة ومثقفیھا وإمكانیاتھا؟
حتى یجیب األستاذ ھیكل جمھوره عن تلك األسئلة، إن أراد، یبقى أن أقول لك إن ما تخّوف منھ
«مونتجمري» من تدخل العسكریین في السیاسة، شھدت مصر آثاره المریرة بعدھا بفترة وجیزة،
إذ إن زیارة «مونتجمري» لمصر كانت في األسبوع األول من مایو ١٩٦٧، ولست بحاجة ألن
أذكرك بما جرى لمصر بفضل سیاسات الكولونیل جمال عبد الناصر والماریشال عبد الحكیم

عامر بعد ذلك بشھر.
حفظ هللا مصر.



أیھا الرجل الصغیر.. 
لماذا تحب أن تظل صغیًرا إلى األبد؟

«أیھا الرجل الصغیر، إنھم یقولون لك بصراحة بأنك وحیاتك وأطفالك وعائلتك ال قیمة لكم، بأنك
غبي وعبد، وإنھ بإمكان المرء أن یفعل بك ما یرید، إنھم لم یَِعدوك بالحریة الشخصیة ولكن
بالحریة القومیة، وھم لم یَِعدوك باحترام اإلنسان ولكن باحترام الدولة. لیس بالعظمة الشخصیة
ولكن بالعظمة الوطنیة، وألنك تجھل «الحریة الشخصیة» و«السمو الشخصي»، في الوقت الذي
یسیل لعابك كما تُسیِّل عظمةٌ لُعاب كلب، لكلمات مثل «الحریة القومیة» و«مصالح الدولة» فإنك
تھلل خلفھم، مع أنھ ال أحد من ھؤالء الرجال الصغار دفع ثمن الحریة الحقیقیة، إنھم یحتقرونك
وال یحبونك ألنك تحتقر نفسك، إنھم یعرفونك جیدا، یعرفون نقاط ضعفك الخبیثة التي علیك أنت
وحدك معرفتھا، وأنت تحملھم نحو السلطة على ظھرك، إنك وحدك من ترفع أسیادك، من
تطعمھم، مع أنھم أسقطوا كل األقنعة، لقد قالوا ذلك بوضوح لك: أنت إنسان من الدرجة الثانیة،
یھم «الُمخلِّصون الجدد» وتُھلِّل خلفھم». إنسان بال مسئولیة، وعلیك أن تظل كذلك، ومع ذلك تُسّمِ

كنت أتمنى أن یعود لي فضل كتابة ھذه الكلمات، لكنھا في الحقیقة مقتطف من كتاب «خطاب إلى
الرجل الصغیر» الذي كتبھ عالم النفس النمساوي الشھیر «فیلھلم رایش» في منتصف أربعینیات
القرن العشرین، وترجمھ إلى العربیة رشید بو طیب في كتاب صدر عن منشورات الجمل قبل
أكثر من عشرة أعوام، ولم ینل ما یستحقھ من اھتمام وقتھا، ربما ألن الوقت الحقیقي لقراءتھ في
رأیي، ھو ھذه الفترة الكئیبة التي نعیشھا والتي عادت فیھا بقوة وخسة ظاھرة قیام السلطة بتوظیف
المواطن أو «الرجل الصغیر» كما یسمیھ «رایش» لكي یعمل ضد مصالحھ الشخصیة، ولكي
یقوم بخدمة مصالحھا بعد أن اختطفت عقلھ وإرادتھ بفعل الخوف، وھو ما ینبھ إلیھ «فیلھلم
رایش» في مقدمة كتابھ، عندما یقول إن الحكمة من كتابة خطابھ كانت أن یحث الرجل الصغیر
ألن یتعرف على الواقع بشكل سلیم، ألن ھذه المعرفة ستجعلھ یتجنب التحول دائًما إلى خدمة
رجال السلطة، والذین أطلق علیھم «رایش» تسمیة «الرجال الكبار ـ الصغار» ألنھم مھما كبرت
مناصبھم یظلون صغارا بداخلھم، وقد اختار لھم ھذه التسمیة، لكي یفرق بینھم وبین من أطلق
علیھم وصف «الرجال الكبار»، أولئك الذین یطلبون دائًما الحریة والحقیقة وینشرون المعرفة

ویحاربون استثمار السلطات للخوف والجھل.
(٢)

في مقدمة كتابھ المھم والمؤلم یقول «فیلھلم رایش» إنھ كتب «خطاب إلى الرجل الصغیر» كوثیقة
إنسانیة ولیس كدراسة علمیة، وأنھ بدأ في كتابتھ في صیف سنة ١٩٤٦ لكي یُحفظ في أرشیف
مؤسسة «أوریغون» التي كانت متخصصة في األبحاث المتعلقة بالطاقة الحیویة لإلنسان، والتي
كان یعمل لصالحھا، وأنھ لم یكن ینوي نشر الكتاب، لكنھ عندما قررت الحكومة األمریكیة أن تقوم
بخدمة تُّجار التحلیل النفسي، وتقوم بتدمیر األبحاث التي عمل فیھا، لیس عن طریق إثبات أنھا
خاطئة، ولكن فقط عن طریق الحط من قیمتھا، قرر أن یقوم بنشر ھذا الكتاب كوثیقة تعبر عن
ت بھ كباحث علمي وطبیب «عاش عقودا طویلة بسذاجة في البدایة، ثم الھزات الداخلیة التي ألمَّ
بدھشة، وأخیرا بفزع وخوف، وھو یراقب ما یقترفھ الرجل الصغیر من الشعب دائًما بحق نفسھ،
كیف تألم وتمرد ثم قدس أعداءه وقتل أصدقاءه، وكیف عندما حصل على السلطة أساء استغاللھا
واستعملھا بوحشیة تماًما مثلما فعلت السلطة التي عانى منھا في السابق»، مؤكدا أنھ ال یھدف من



نشر ھذا الخطاب إلى أن یطلب تعاطف القارئ، ألنھ ال یطالب بشيء سوى حق الباحث والمفكر
في الكالم، وأن یتم رفض الطاعون الروحي الذي یمتلك نیات مبیتة إلطالق سھامھ المسمومة على
الباحث الكادح، وأن یتعلم الرجل الصغیر حریة التعبیر ویستعملھا من أجل الخیر، على األقل
بنفس القدر الذي یستغلھا بھ «الطاعون الروحي» من أجل الشر، معلنا عن إیمانھ بأنھ لو امتلك

الناس نفس الحق في التعبیر عن آرائھم، فسوف ینتصر العقالني من ھذه اآلراء في النھایة.
بالطبع لم یكن غریبًا على «رایش» أن یتعرض لالضطھاد حین یعبر عن ھذه األفكار في ظل
سیادة الفاشیة بمختلف أنواعھا في تلك الفترة العصیبة من تاریخ العالم، خاصة أنھ كان یتعرض
لحرب شرسة من الكثیر من منافسیھ وكارھیھ بسبب أبحاثھ المثیرة للجدل والتي حاول أن یتمرد
فیھا على أفكار أستاذه عالم النفس األشھر «سیجموند فروید»، لتضطره تلك الصراعات المتزایدة
إلى الھجرة إلى الوالیات المتحدة األمریكیة عام ١٩٣٩، لكنھ لم یسلم من العناء ھناك، حیث طورد
فیھا بسبب أفكاره وكتاباتھ التي أثارت ردود فعل عنیفة، خصوًصا مع تصاعد موجة محاكم
التفتیش المعاصرة في تلك الفترة والتي قادھا العدید من «الرجال الكبار ـ الصغار» كان من
أشھرھم السیناتور «التافھ» «جوزیف مكارثي»، وألن «رایش» لم یكن یملك سوى حقھ في
الكالم، وھو حق لم تستطع لألسف قوة القانون أن تحمیھ، في ظل حمالت التخویف من كل
صاحب رأي مختلف والتي شّكلت ھستیریا عمت المجتمع األمریكي وسیطرت علیھ، وفي ظل
ھذه الھستیریا تعرض «رایش» للسجن بسبب أفكاره وكتاباتھ، لتوافیھ المنیّة وھو داخل السجن

عام ١٩٥٧.
في كتابھ المھم، یخاطب «رایش» «الرجل الصغیر» بمرارة شدیدة مستغربا من رغبتھ في أن
یھوي دائًما بنفسھ إلى الوحل الذي تعذب بداخلھ طویال بالسابق، ویتھمھ بالعجز عن انتزاع ما ھو
حق لھ، وعن حمایة ما أحرزه من انتصارات والحفاظ علیھا، ودون أن یلجأ إلى إلقاء اللوم على
شماعة السلطة التي یحتلھا «الرجال الكبار ـ الصغار»، یقول للرجل الصغیر بكل صدق: «لقد
عرفُت من یستعبدك، أنت من تستعبد نفسك وال أحد غیرك، ھذه ھي الحقیقة، ال أحد غیرك یحمل
وزر عبودیتك، وأنت وحدك من تستطیع أن تحرر نفسك. إنني أتشبث بھذه الجملة، أزعم أني
مقاتل من أجل الصفاء والحقیقة، واآلن وقد حان الوقت لقول الحقیقة حول وضعك. أتردد خوفا
منك ومن موقفك من الحقیقة. الحقیقة قد تشكل خطًرا على الحیاة، إذا ما تعلق األمر بك، الحقیقة
ھي منقذة للحیاة، لكنھا تتحول أحیانًا إلى ضحیة لكل اللصوص، وإال لما كنت اآلن حیث أنت
وكیف أنت... إن عقلي یقول لي: قل الحقیقة مھما كلف الثمن، والرجل الصغیر بداخلي یقول لي:
من الغباء أن تنزل بالحقیقة إلى الرجل الصغیر، أن تقدمھا لھ، الرجل الصغیر ال یرید سماع
حقیقتھ، إنھ ال یرید تحمل المسئولیة الكبیرة التي تقع علیھ، التي ھي مسئولیتھ أحب أم كره، إنھ

یرید أن یظل رجال صغیرا».
وألن «رایش» درس بعمق كل نماذج القادة الفاشیین من مختلف التیارات التي عاصرھا في حیاتھ
في أوروبا ثم في أمریكا، نجده یستخلص من دراستھ تلك أن «الرجال الكبار ـ الصغار» درسوا
بعنایة شوق المواطن إلى أن یصبح عبًدا طیعًا، خاصة أنھم ینحدرون من بیئة الرجل الصغیر،
ولیس من القصور، لقد جاعوا مثلھ، وتألموا مثلھ، ولذلك فقد استطاعوا في زمن قیاسي أن یوظفوا
معرفتھم بالرجل الصغیر لكي یسیطروا علیھ، ویدفعوه للتضحیة بكل شيء لكي یصل إلى عبودیتھ
الجدیدة، ولذلك ال یخفي «رایش» غضبھ الشدید على الرجل الصغیر الذي جعلھ یسلم قیاده ألناس
مثل ھؤالء، فقط لكي یھرب من تحمل مسئولیة الحریة، صارخا في مواطنھ: «أنت مریض أیھا



الرجل الصغیر، لیس ھذا ذنبك، ولكن علیك تقع مسئولیة التحرر من مرضك، كان بإمكانك أن
تكون منذ زمن قد تخلصت من نیر الُمتسلِّط علیك، إذا لم تصبر على الُمتسلِّط ولم تقدم لھ ید
المساعدة، ولو أنك كنت تملك ذرة احترام واحدة لنفسك، لما استطاع أي بولیس في العالم أن
یتسلط علیك، لو أنك عرفت، حق�ا عرفت أنھ بدونك ال یمكن للحیاة أن تستمر. یجب أن تعرف أنك
َمن صنع رجالھ الصغار متسلطین علیھ، ومن رجالھ الكبار حق�ا شھداء، أنك أنت من قام بصلبھم
وضربھم، وتركھم یجوعون، أنك لم تھتم بھم، وال بتضحیتھم من أجلك... لقد كان بإمكانك أن
تنتصر على جالدیك، لو أنك كنت في عمقك حی�ا ومعافى. إن جالدیك ینحدرون من صفوفك في
الحاضر، كما كانوا ینحدرون في الماضي من الطبقات الراقیة في المجتمع، إنھم أصغر منك أیھا

الرجل الصغیر».
(٣)

في موضع آخر من كتابھ وبعد أن یتأمل «فیلھلم رایش» كل صنوف المعاناة التي خاضھا على
مر التاریخ كل الذین حاولوا أن ینبھوا مواطنیھم إلى مخاطر االستبداد والقمع والفاشیة، فذاقوا
المعاناة من مواطنیھم قبل أن یذوقوھا من السلطات، یقوم بتكثیف ھذه المعاناة قائال في سطور
مریرة: «أیھا الرجل الصغیر: إنك ال تستطیع أن تحس أو ترى الرجل الكبیر، جوھره، ألمھ،
توقھ، ثورتھ، نضالھ من أجلك، ھو ومن ھم مثلھ بالنسبة لك أشیاء غریبة، وال تستطیع أن تفھم أن
ا. إنك ال تحب ھناك رجاًال ونساء غیر قادرین على قمعك واستغاللك، رجاًال ونساء یریدونك ُحر�
ھؤالء الرجال والنساء ألنھم غرباء عن جوھرك، إنھم بسطاء ومستقیمون، إنھم ینظرون إلیك لیس
باستھزاء، ولكن بأسى على المصیر اإلنساني، ولكنك تحس بنفسك مراقبا، وتشعر بخطر یتھددك،
إنك تعترف بھم أیھا الرجل الصغیر، فقط إذا ما قال لك العدید من الرجال الصغار أنھم رجال
كبار، أنت تشعر بالخوف من الرجل الكبیر، من قربھ من الحیاة ومن حبھ لھا، والرجل الكبیر
یحبك ببساطة ككائن حي، إنھ ال یرید أن یراك تتألم، كما تألمت منذ آالف السنین، وال یرید أن
یسمعك تتحدث في غباء كما تفعل منذ آالف السنین، إنھ ال یریدك أن تعیش كحیوان عامل، ألنھ

یحب الحیاة وألنھ یرید من الحیاة أن تكون خالیة من اآلالم واإلھانة».
وفي استرجاع لمعاناتھ الشخصیة التي جعلتھ یتعرض لالضطھاد والنبذ بدعوى أنھ غریب
األطوار، یتھم «فیلھلم رایش» الرجل الصغیر بأنھ یدفع بأفعالھ أي رجل كبیر مدافع عن حریتھ
إلى االختباء واأللم یعتصر صدره، ألنھ یفضل تجنب صحبة مواطنیھ الذین یشفق علیھم ویتألم
منھم، حین یراھم یتھمونھ بأنھ مجرم أو مریض عقلي وغریب األطوار، «كل ذلك ألنھ ال یعتبر
ھدف حیاتھ أن یصبح غنیا أو أن یحقق زواجا مناسبا لبناتھ أو نجاحا سیاسیا أو زینة بروفیسوریة،
إنك تسمیھ غریب األطوار ألنھ لیس مثلك، تسمیھ غیر اجتماعي إذا ما اختار االنزواء برفقة
أفكاره، بدل إنفاق الوقت في الثرثرة الفارغة لمجتمعاتك، إنك تقیسھ بمقاییسك الصغیرة لتخلص
إلى أنھ ال تتوفر فیھ شروط الرجل الطبیعي، إنك ال ترى وترفض أیھا الرجل الصغیر معرفة أنك
تطرده، ھو الممتلئ بالحب، والمستعد دوما لتقدیم ید المساعدة إلیك، تعتبره ثقیل الظل.. ما الذي
جعلھ یبدو كما لو أنھ خارج من عقود طویلة من األلم؟ أنت الذي جعلتھ كذلك، بفعل غیاب
ضمیرك، ضیق أفقك، تفكیرك الخاطئ، ووثوقیتك الدینیة التي ال تستطیع أن تصمد أمام عقد من

التطور االجتماعي».
وھنا یضع «فیلھلم رایش» یده على نقطة شدیدة األھمیة، ھي أن قیام مجتمع الرجال الصغار بنبذ
الرجل الكبیر وإبعاده عن المجتمع، یشكل أمرا شدید الخطورة على صحة المجتمع وسالمتھ، ألن

ُ



المدافع عن الحریة حین یتحول إلى منبوذ، تُزرع بداخلھ البذرة المخیفة للعزلة، وھي بذرة أن
یشعر بالخوف من أن یعجز الرجل الصغیر عن فھمھ، وأن یسيء معاملتھ، ألنھ في النھایة ھو
«الشعب»، ھو «الرأي العام»، ھو «الضمیر االجتماعي»، وألن الرجل الكبیر یعي خطورة
الوقوف ضد كل ھذه المعاني، فھو یفضل غالبا أن یصمت وینعزل، متوحدا مع جراحھ العمیقة،
التي لن تدفعھ لمحاولة االنتقام من المجتمع، كما یفعل اإلرھابیون مثال، ألن ذلك االنتقام ربما
أراحھ من ألمھ، بل ھو على العكس سینشغل أكثر بمحاولة فھم لماذا تصرف معھ الرجل الصغیر
بوضاعة، بینما ھو لم یطلب منھ سوى أن یحافظ على حریتھ، وال یترك أصحاب المصالح
یستغلونھ، ولماذا قرر الرجل الصغیر أن «یفقد كل توٍق واشتیاق إلى األفضل بداخلھ، وأن یخنق
ذلك التوق، بل ویقتلھ كلما اكتشفھ في اآلخرین، في أطفالھ، في زوجتھ، في أبیھ، في أمھ، لماذا
یحب الرجل الصغیر أن یظل صغیرا». وھكذا یستمر الرجل الكبیر حین یتعرض للنبذ في طرح

ھذه األسئلة المریرة المؤلمة على نفسھ، فیزداد مرارة وألما وانعزاال.
لكن ذلك ما لم یفعلھ «فیلھلم رایش»؛ فھو لم ینعزل خوفا من الشعب أو الرأي العام أو الضمیر
االجتماعي، بل قرر أن یواجھ كل ذلك وأن یُخرج ھذه األسئلة إلى النور، وأن یدعو ـ بشجاعة دفع
ثمنھا غالیا ـ مجتمع الرجال الصغار لمواجھة حقیقتھ المریرة، لعلھ یتعلم في المستقبل كیف ال یقوم
بتسلیم نفسھ ألصحاب المصالح الذین سیظلون صغارا حقراء وإن احتلوا أكبر المناصب

وأخطرھا.
(٤)

مع أن قراءة ما یكتبھ عالم النفس األلماني «فیلھلم رایش» في كتابھ الشھیر «خطاب إلى الرجل
الصغیر» لیست من القراءات التي تجلب السرور وتبعث على الحبور، لكنھا یمكن ـ مع بعض
التحایل على النفس ومحایلتھا ـ أن تحمل لك في الوقت نفسھ بارقة أمل، حین تدرك أن ما نعیشھ
في أوطاننا من واقع متعفن، عاشتھ من قبلنا شعوب أصبحت متقدمة، لكنھا لم تصل إلى حلول
للكثیر من مشاكلھا إال بعد أن اكتوت أوال بنیران عدة كان من بینھا نیران الفاشیة التي لم تتخلص
منھا إال بعد أن دفعت ثمنا غالیا ال نتمناه لشعوبنا، وبغض النظر عما إذا كنت ممن یعتقدون أن
دفع ذلك الثمن الباھظ أمر حتمي لحدوث أي تقدم، أو إذا كنت ممن یعتقدون ـ أو یتمنون ـ بإمكانیة
التعلم من تجارب اآلخرین دون تكرار أخطائھم، ففي الحالتین ستجد األمل یخایلك وأنت تقرأ
صرخات «فیلھلم رایش» االنفعالیة الحزینة في مواطنیھ من الرجال الصغار، حین تتذكر أن ذلك
الواقع الكابوسي أصبح جزءا من الماضي البغیض الذي لم یعد یحلم بعودتھ في تلك األوطان إال
الحمقى والمرضى، وأن صرخات «رایش» التي كان یظنھا كثیر من معاصریھ صرخات بائسة
ستذھب أدراج الریاح، لم تذھب سدى بل بقیت حتى عصرنا ھذا ملھمة، بل وصالحة ألن نصرخ

بھا في وجوه رجال أوطاننا الصغار، لعلھم یفیقون قبل فوات األوان.
لم یخاطب «فیلھلم رایش» كل رجل صغیر في زمانھ وزماننا بتعاٍل أو باحتقار، بقدر ما كان
یبحث في ثنایا خطابھ االنفعالي عن توصیف دقیق لمشكلة ھذا الرجل الصغیر التي تجعلھ یتسبب
في تعاستھ وتخلف وطنھ، وھو یظن أنھ یحسن صنعًا. لم ینكر «رایش» على الرجل الصغیر
قدرتھ على أن یعیش لحظات كبیرة إذا أراد ذلك، بل وأقّر لھ بأنھ یمكن أن یعرف االرتقاء
والسمو، لكن مشكلتھ أنھ ال یملك طول النّفَس الذي یجعلھ یحافظ على ارتقائھ ویستمر في سموه،
ولذلك یصرخ «رایش» في مواطنھ الصغیر بمزیج مركب من المشاعر: «إنني أریدك أن تتوقف
عن الوجود كرجل صغیر، أن تصبح أنت، أقول لك: أن تصبح أنت، ولیس كما تریدك الجریدة



التي تقرؤھا، أو جارك السیئ الذي تصغي إلیھ، ولكن أن تكون أنت... إنك تتسول السعادة في
الحیاة ولكن األمن أھم بالنسبة لك، حتى لو كلفك ذلك عمودك الفقري، حتى لو كلفك حیاتك كلھا،
وألنك لم تتعلم یوما كیف تخلق السعادة، كیف تتمتع بھا، وكیف تحافظ علیھا، ال تعرف شجاعة
الصمود.. إنك تخطئ دائًما التفكیر وبشكل حتمي كلما فكرت بالحقیقي والجوھري، مثل رجل

خبیث یصوب دائًما بالذخیرة الحیة وبطریقة خاطئة نحو الھدف».
وفي موضع آخر یتأمل «رایش» ما قام بھ من مجھودات كمثقف في جعل حیاة مواطنیھ أفضل،
لكنھ في نفس الوقت یحاول فھم سر فشل تلك المجھودات، معترفا بخیبة أمل أن الرجل الصغیر
فشل في إدراك االرتباط الحتمي بین الحریة وتطویر االقتصاد، مؤكدا أنھ یؤمن بأھمیة تطویر
االقتصاد إذا ما أراد الرجل الصغیر أن یتمتع بحیاتھ، ألن الجوعى ال یمكنھم تطویر الثقافة، لكن
مشكلة الرجل الصغیر أنھ لم یدرك أن كل عوامل الحیاة ضروریة ولیس العوامل االقتصادیة فقط،
وأن االقتصاد لن یتطور إال إذا تمكن الرجل الصغیر من حمایة نفسھ ومجتمعھ من الطغیان، وحین
یفكر «رایش» لماذا حدث ھذا، ال یجد أمامھ في نوبة غضب إال أن یعلن أنھ أخطأ حین اعتقد
بقدرة الرجل الصغیر على تحریر نفسھ ثم حمایة حریتھ حین یحصل علیھا، لكنھ اكتشف في نھایة
المطاف أن الرجل الصغیر لم تعلق بذھنھ من بین كل الكلمات التي قالھا سوى كلمة واحدة ھي:
الدكتاتوریة، في حین طرح جانبا كل ما قالھ لھ من كلمات ومفاھیم مثل الحریة والشفافیة والقضاء
على العبودیة االقتصادیة واالستمرار في تطویر منھجھ في فھم الحیاة، كل ھذا طرحھ الرجل
الصغیر لیؤمن بأن تطویر اقتصاده لن یتحقق إال بتطبیق شيء واحد ھو الدكتاتوریة، ولذلك وافق
على صناعة «نظام عمالق من الكذب، المطاردة، السجن، التعذیب، الجلد، البولیس السري،
التجسس، الغرور، سالطة اللسان، المارشات واألوسمة»، متخیال أنھ لو ظل صغیرا إلى األبد
فسیحصل على السعادة، دون أن یدري أنھ بموافقتھ على ذلك یْجھز تماًما على فرصتھ في السعادة.

(٥)
حین یصف «فیلھلم رایش» سلوك مواطنیھ الصغار تجاه كل من یحاول أن یقول لھم أفكارا
مختلفة عما یرون أنھ األسلم واألصوب، تشعر بذلك األسى المختلط ببارقة األمل الذي حدثتك
عنھ، حین تكتشف أنھ یصف ما یحدث في زماننا بحذافیره، انظر إلیھ وھو یقول مخاطبا رجل
زمانھ الصغیر: «أنت تھرب من الحقیقة أیھا الرجل الصغیر، ألنھ بإمكان الحقیقة أن توقظ
اإلحساس بالحب في داخلك، لكنك ال ترید ذلك، ترید فقط أن تظل مستھلكا ووطنیا، تصرخ:
«اسمعوا، اسمعوا، إنھ ینكر الوطنیة، حصن الدولة المنیع وخلیتھا التي ھي العائلة وال بد من القیام
بشيء ضده»، ھكذا تصرخ إذا ما ذّكرك المرء بانغالقك الروحي، إنك ال ترید أن تعرف أو تسمع
ذلك، ترید فقط أن تصرخ أو تھتف، إني أتركك تصرخ لكنك ال تتركني أقول لك لماذا أنت عاجز
عن العیش في سعادة؟ إني أرى الخوف یشتعل في عینیك، ذلك أن سؤالي یصیبك في الصمیم،
أنت مع «التسامح الدیني»، ترید أن تكون حرا وأن تحب دیانتك، إنھ شيء جید وجمیل، لكنك
ترید أكثر من ذلك، إنك ترید أن تقیم الصالة فقط كما بیّنھا دینك، إنك متسامح تجاه دینك، ولكن
لیس تجاه الدیانات األخرى. ال أحد أیھا الرجل الصغیر أخبرك لماذا لم تحقق حریتك حتى اآلن،
ولماذا إذا حدث وامتلكتھا سرعان ما تتنازل عنھا إلى سید جدید. تصرخ: «اسمعوا، اسمعوا، إن
نفسھ تسول لھ الشك بالثورة، بالدیمقراطیة، لتسقط الثورة والثورة المضادة، لتسقط لتسقط، لیسقط،
إنھ یوسخ شرف األمة، لیسقط، أعدموه بالرصاص»، اھدأ قلیال أیھا الزعیم الصغیر، صراخك ھذا
لن یقربك خطوة من ھدفك، أیھا الرجل الصغیر، إنك تعتقد لحد اآلن بأن حریتك في مأمن إذا ما



أعدمت اآلخرین، فلتنظر مرة واحدة إلى المرآة... تصرخ: «لیسقط»، توقف أیھا الرجل الصغیر،
إنني ال أرید االنتقاص من قدرك، أرید فقط أن أوضح لك لماذا لم تحصل لحد اآلن على حریتك،
أال یھمك ھذا األمر؟ أنت تفھم الوقاحة كحریة، كان ذلك دائًما عالمة العبید، وتمتنع استنادا إلى
حریتك تلك عن إرسال تقاریر حول عملك، ذلك أنك تحس نفسك حرا من التعاون والمسئولیة،

ولھذا أنت كما أنت أیھا الرجل الصغیر، والعالم ھو، ھو».
وحین یتأمل «فیلھلم رایش» الموقف العدائي لمجتمع الرجال الصغار باألفكار الجدیدة واآلراء
المختلفة، ویستعید ما تعرض لھ من اضطھاد شدید بسبب أفكاره المختلفة الجامحة، یتوصل إلى أن
مجتمع الرجال یرحب أحیانًا بأن یكون ھناك عباقرة مختلفون عنھ، لكنھ یریدھم دائًما «عباقرة
طیبین على مقاسھ وغیر مثیرین للقالقل، باختصار عبقري مالئم ومتكیف ولیس متمردا وغیر
قابل للتدجین لیس ثائرا على كل القیود والحواجز، عبقري محدود مختصر مشذب مرتب، یمكن
للمجتمع أن یخرج بھ دون أن یحمر خجال في مواكب النصر السائرة في شوارع المدینة»، ولذلك
ال یتسامح ھذا المجتمع مع كل من یقول لھ أفكارا تربكھ وتختلف معھ وتقلق راحتھ، ویسعى
لسحقھم حفاظا على شرفھ الوطني، وحین یقول لھ ھؤالء «الرجال الوحیدون» ـ كما یصفھم
«رایش» ـ ما یجب فعلھ، یقوم بتدمیرھم ویصر على اإلمساك بالخطأ الصغیر، ال الحقیقة الكبیرة،
ولذلك كما یقول «رایش» مخاطبا مواطنھ الصغیر: «ما زال بیتك یرتفع فوق الرمل وما زال
سقفھ یتساقط فوق الرأس، ولكن بالطبع فإن ما یھمك ھو شرفك الوطني، تغوص أقدامك في
الوحل، تھوي أرضا لكنك ال تتوقف عن الصراخ بحیاة الزعیم وبشرف األمة، ماسورة الماء
تتحطم وطفلك مھدد بالغرق، لكنك ما زلت تؤمن بالعقوبة والنظام مستعمال العصا في تلقینھما

لطفلك».
وفي مواجھة تلك الصرخات البائسة بحیاة الزعیم، یصرخ «رایش» في وجھ مجتمعھ بعزم ما
فیھ، مطالبا إیاه بأن یضحي بأوھامھ من أجل قطعة صغیرة من الحقیقة، أن یمسك مصیره بقبضتھ
ویبني حیاتھ على الصخر، أن یخلق قانونا یحمي الحیاة وما علیھا، أن یفكر بطریقة سلیمة، وأال
یسلم حیاتھ ألحد آخر، خصوًصا لزعمائھ، وأن یدرك أن الوعي الذاتي أفضل من الوعي القومي،
وأن التواضع أفضل من فم مليء بالشعارات القومیة أو أي نوع من أنواع الصراخ، لكنھ یدرك أن
صرختھ تلك لن تجد آذانا مصغیة وسط ضجیج صراخ الزعماء، وأن مجتمعھ سیظل یرفع ویمجد
زعیما بعد آخر، وسیظل یسفك الدماء في الوقت الذي یتوجب فیھ صون الحیاة، فال یملك إال أن
یواصل صرختھ الحزینة في وجھ الرجل الصغیر: «سوف تعتقد أنھ بمساعدة جالدیك ستحقق
الحریة وستجد نفسك دائًما غارقا في الوحل، سوف تعدو عبر القرون خلف زعمائك المأخوذین
بجنون العظمة وتتقوت على كلماتھم المغریة، وأمام الحیاة التي تنادیك وتصرخ بك، ستظل أعمى،
أصّم، ذلك أنك تشعر بالخوف من الحیاة الحیة، سوف تقتلھا ظنا منك أن تبني الدولة أو الشرف
القومي أو شرف الرب، شيء واحد لن تعرفھ ولن تطلب معرفتھ: أنك أنت وحدك َمن خلق ھذا
البؤس، كل ساعة، كل یوم دون توقف، إنك ال تفھم أطفالك، فأنت تحطم عمودھم الفقري، بدل أن
تزرع فیھم الشجاعة وروح اإلقدام، إنك تسرق الحب، إنك ال تحب سوى المال وتدمن على

السلطة، وإنك لتحتفظ بكلبك، فقط لكي تقنع نفسك بأنك أنت اآلخر «سید»».
(٦)

لم یباِل «فیلھلم رایش» بإمكانیة أن یذھب صوتھ أدراج الریاح، ولم یلتفت إلى طلبات الكثیرین
منھ أن یسكت لكي ال یفسد بھجة اإلجماع التي یشعر بھا الرأي العام، بل على العكس تماًما وقف



بكل شجاعة محذرا رجال وطنھ الصغار بأال یدعوا اإلجماع یخدعھم عن حقیقة المصیر المفزع
الذي یقذفون ببالدھم إلیھ، قائال لھم: «األھداف الكبیرة ال یمكن أن تحققھا الوسائل الوضیعة، إن
وضاعة وال إنسانیة الوسیلة تجعلك حقیرا وال إنسانیا، وتجعل من الھدف أمرا مستحیال، إن
تفكیرك قصیر النظر أیھا الرجل الصغیر... إنك ال تذكر األشیاء التي وقعت منذ عشر أو عشرین
سنة، ولھذا السبب تُكرر نفس األخطاء التي اقترفتھا منذ ألفَي سنة، وتستمر متمسكا بتفاھاتك:
«الِعْرق»، «الطبقة»، «األمة»، القھر الدیني وحظر الحب، مثلما تتمسك قملة بفرو، كما أنك ال
تملك شجاعة مالحظة كیف أنت غارق إلى األعماق في مستنقع البؤس، أحیانًا ترفع رأسك إلى
خارج المستنقع لكي تصرخ بحیاة الزعیم، نقیق الضفادع في الوحل أقرب منك إلى الحیاة... إنني
ال أستطیع تحریرك من وسخك، أنت وحدك من یستطیع ذلك، إدمانك على التصفیق، تحررك من
المسئولیة، باختصار: مرضك كلھ الذي ینتن ھذا العالم الجمیل، أعرف بأنك ال تحب سماع ھذا
ا أیھا الرجل الصغیر، ھو حاصل آراء صغار وتفضل الصراخ بحیاة الزعیم... ما تسمیھ رأیًا عام�
الرجال والنساء، كل رجل صغیر لھ في داخلھ رأي صحیح وآخر خاطئ، وكل امرأة صغیرة،
واآلراء الخاطئة ناتجة عن الخوف من اآلراء الخاطئة األخرى للرجال والنساء الصغار اآلخرین،

لھذا ال تظھر اآلراء الصحیحة».
یتخیل «فیلھلم رایش» أنھ وجد بین الرجال الصغار من یتأثر بتحذیراتھ، وأن ذلك المواطن سألھ
عما یمكن علیھ أن یفعلھ لكي ال یظل سائرا في قطیع الرجال الصغار الذین یتم استغاللھم لضمان
مصالح «الرجال الصغار ـ الكبار»، فیطمئن «رایش» ھذا الرجل الصغیر بأنھ ال یطلب منھ القیام
بشيء خارق للعادة، ال یریده رجال كبیرا، ال یریده خارقا وال بطال وال شھیدا وال معارضا
مضحیا بحیاتھ، وكل ما یطلبھ منھ أال یسارع لتنفیذ ما یقولھ لھ الماریشال فالن أو األمیر فالن، بل
أن یواصل عملھ الذي یقوم بھ، أن یزرع حقلھ، یلوح بمطرقتھ، یعالج مرضاه، یأخذ أطفالھ إلى
اللعب والمدرسة، لیس علیھ أكثر من أن یستمر بعملھ الذي یقوم بھ، ویحافظ على نمو أطفالھ في
سعادة ویحب زوجتھ في اللیل، مؤكًدا لھ أنھ لو قام بذلك بوعي ورباطة جأش لما تدھورت أحوالھ،
ن رأیا خاصا بھ، وعرف أنھ یجب أن یخدم الحیاة ال الموت، لكانت وأنھ لو عرف نفسھ جیًدا وكوَّ
حیاتھ أفضل، یریده فقط أن یدرك أنھ ال یحتاج إلى أن یصرخ دائًما «نعم نعم نعم» لكل جنرال أو
ماریشال أو أمیر، وأال یترك ھؤالء یدوسون وعیھ ویمنعونھ من أن یكون ھو سید نفسھ والمتحكم

في مصیره، لكي ال یكون نھبًا الستغاللھم لھ.
(٧)

في ختام خطابھ الطویل المریر الملھم، ال یصرخ «فیلھلم رایش» في وجھ الرجل الصغیر، بقدر
ما یخاطبھ بحب وإشفاق ورجاء، لیثیر شجنك وأساك أن تتذكر أن ما كان یرجوه من مواطنھ، ھو
بالضبط ما ترجوه من مواطن مجتمعك ال أكثر وال أقل: «أیھا الرجل الصغیر، إن األمر مرتبط
بك من البدایة وحتى النھایة، ھل یتوجب علیك أن تزحف مع الزاحفین إلى الحرب، ھل تعرف
أنك تعمل من أجل الحیاة ولیس من أجل الموت، ھل تعرف أن كل الرجال الصغار على ھذه
األرض یشبھونك أیًضا في السراء والضراء؟ كل شيء مرتبط بك، سوف تتوقف یوما في
المستقبل القریب أو البعید عن الصراخ بنعم نعم نعم، لن تترك حقلك ومصنعك ھدفا للمدافع،
سوف تتوقف عن العمل من أجل الموت ولن تعمل إال من أجل الحیاة. إن حیاتك ستصبح جیدة
وآمنة إذا كان ما ھو حي بداخلك أھم بالنسبة لك من األمن، وإذا كان الحب أھم بالنسبة لك من
المال وحریتك أكثر من مجرد رأي حزبي أو عام، وإذا ما أصبح فكرك في انسجام مع أحاسیسك



ولیس في تناقض، وإذا ما أدركت مواھبك في الوقت المناسب وشیخوختك أیًضا في الوقت
المناسب وإذا ما بدأت تعیش أفكار الحكماء الكبار ولیس جرائم المحاربین الكبار، وإذا ما جازیت
أساتذة أطفالك أكثر من سیاسییك، وإذا ما أدركت خطأ أفكارك في الوقت المناسب ولیس متأخرا،
وإذا ما أحسست بالسمو عند سماع الحقائق والفزع عند سماع الترھات، وإذا ما جعلك الحب الذي
تحس بھ ابنتك تھتز طربا ولیس غضبا، وإذا ما اشتعلت وجوه الناس في الشوارع بالحریة

والحركة والصفاء ولیس بالحزن والبؤس كما ھو الحال في أیامنا ھذه».
یا لیت قومي یعلمون.



ومن النفاق ما قتل
یروي أستاذ الصحافة الراحل الدكتور «إبراھیم عبده» في كتابھ المھم «ومن النفاق ما قتل»
واقعة حدثت قبل وقت قصیر من مقتل السادات، مفادھا أن «جورج بوش»، الذي كان وقتھا نائب
الرئیس األمریكي «رونالد ریجان»، خطب في مأدبة أقامھا لالحتفاء بالسادات خالل زیارتھ
لواشنطن فقال: إن هللا خلق العالم في ستة أیام، وكان یخلق كل یوم مالیین البشر ومالیین
الزواحف واألنعام، ثم خصص یوما لخلق السید المسیح، وفي یوٍم خلق الرئیس السادات ولم یخلق
في ذلك الیوم شیئًا آخر اكتفاًء بھذا العمل العظیم. وعندما انتھت الولیمة التفت الدكتور مصطفى
محمود إلى رؤساء تحریر الصحف المصریة، وقال لھم إیاكم أن ترسلوا بھذا القول إلى صحفكم
فإنھ سیقیم الدنیا ویقعدھا، وعقبت السیدة أمینة السعید بأن نشر عبارة «بوش» سوف یسيء إلى
المسلمین والمسیحیین. وفي الیوم التالي استدعى السادات رؤساء التحریر بَاِسم الثغر منشرح
الصدر، وسألھم ھل استوعبوا ما قالھ «بوش»، فتبرع منافق منھم بضرب مھموز في أمینة السعید
قائال إنھا نصحت بعدم إرسال ما قالھ «بوش» لصحفھم، لیؤكد الجمیع أنھم خالفوا نصیحتھا
وأرسلوا نص ما قالھ، لینظر السادات شزرا إلى أمینة السعید دون أن یقول لھا شیئًا لحبھ لھا، لكنھ
حملھا في داخلھ مسئولیة نشر ذلك الكالم التافھ الذي قالھ عنھ «جورج بوش» برغم أنھ لو نشر

لكان قد أضر السادات ولم ینفعھ.
یقول الدكتور إبراھیم عبده راویًا واقعة أخرى: «عندما قال السادات في خطبة ألقاھا بمناسبة
تأسیس جامعة الشعوب العربیة واإلسالمیة إن رفاعة الطھطاوي قاد الجماھیر لمحاربة الوالة
والخدیویین، فكتبت للرئیس رسالة أنبھ إلى أن الرجل نشأ وعاش ومات في حجر السلطة، وأنھ
كان رجل علم، ولم تكن ھناك صحف تصل بینھ وبین جماھیر المصریین، حتى یشتغل ھو أو
غیره من األعالم بالشئون السیاسیة. ومن طریف ما حدث أن الرئیس بعث برسالتي إلى كاتب
خطبتھ، ویبدو أن كاتب الخطبة كان قد استعان بصدیق في كتابتھا فطلب إلیھ أن یرد على رسالتي،
وإذا بي أقرأ من غیر مناسبة مقالة عن الطھطاوي في إحدى صحف الحكومة في ٩ دیسمبر
١٩٨٠ یحدثنا فیھا كاتبھا أن الطھطاوي ترجم دستور ١٨٦٦ وأنھ أول من ذكر في كتبھ لفظ
«الوطنیة» و«األمة» وبذلك یكون الرجل زعیما سیاسیا، مع أن كلمة األمة ذكرھا هللا تعالى حین

، واستعمل المؤرخون كلمة قال للمسلمین: 
الوطنیة والوطن قبل أن یولد الطھطاوي بقرون. وھكذا صوروا للرئیس رحمھ هللا أن الطھطاوي
الذي ترجم الدستور، بأمر من الخدیوي إسماعیل، زعیم سیاسي یقف على قدم المساواة مع

مصطفى كامل وسعد زغلول ومصطفى النحاس».
ویضیف قائال: «من الخطب التي وضعت للرئیس وألقاھا في مجلس الشعب في نوفمبر ١٩٨٠
خطبة جاء في فقرة منھا أن الحقوق التاریخیة لعروبة القدس «ال یمكن تجاھلھا» وأنھ تحدث في
ھذا األمر مع بیجین، وقال لھ: «إن األب إسطفانوس رفض تسلیم القدس إال للخلیفة عمر بن
الخطاب، وكان ذلك بعد الحروب الصلیبیة» ومعنى ذلك أن القدس ُسلمت لعمر بن الخطاب بعد
وفاتھ بنحو ثمانمائة عام! أما في خطبتھ األخیرة فقد ظھر جھل ُمعّدي خطبھ بالتاریخ حین كرر
السادات ست مرات، أن نوبار باشا ولي الحكم بعد سعد زغلول سنة ١٩٢٤، بینما نوبار باشا ھذا
مات قبل استقالة سعد زغلول، والذي ولي الوزارة بعد سعد ھو زیور باشا. ومن النفاق الحقیر أن



صحفیا مرموقا اتصل بالرقیب الخفي الذي ال یعلن عنھ، وبین لھ وجھ الحق في المسألة لیصدر
أوامره لتصحح الصحف اسم الرجل الذي جاء في الوزارة بعد سعد زغلول، ولم یكتِف بھذا
الصحفي المرموق بل اتصل بالصحف نفسھا، ولما كان الجبن سید أخالق المنافقین فإن رؤساء
الصحف لم یجرءوا على تصحیح الواقعة حتى ال یغضب السلطان، وصدرت الصحف جمیعا في
الیوم التالي، إال األخبار، وفیھا أن نوبار باشا الذي مات في القرن التاسع عشر جاء رئیسا للوزارة

بعد سعد زغلول سنة ١٩٢٤».
یقول الدكتور إبراھیم عبده معلقا على كل ھذه الوقائع التي ال تشكل سوى قطرة في بحر النفاق

الذي أغرقنا عبر السنین:
«صدقوني، ما من أحد في العالم یلقى ھذا النفاق ویعیش وسط ھذا الریاء، ویقرأ ویسمع كل یوم
وكل ساعة ولحظة أنھ منزه وال یخطئ، وأنھ واألنبیاء على قدم المساواة، وأن قولھ ال یأتیھ الباطل
أبًدا، وأن في مقدوره أن یرحم أو ال یرحم، وأن في استطاعتھ أن یرمي ببعض خصومھ من رجال
الدین في السجون كالكالب. ما من أحد في العالم یحاط بكل ھذا النفاق ویبقى على طبعھ األصیل،
فال بد أن تغره الدنیا، وال یقبل نقدا لسلطانھ أو تصویبا لبیانھ، فمن المسئول عن ھذا كلھ؟ إنھ

النفاق الذي مھد لكل بالء أصابنا أو أصاب السلطان».
فاعتبروا یا أولي األلباب.



سفاح الجیل.. 
أو تأمالت في ظاھرة الولع بالطاغیة

(١)
«ھو الولع بالبطش وال شيء سواه، واألمل في أن یواصل الرجل إسكات كل صوت مختلف حتى
یأتي الیوم الذي ال یجد ھؤالء في مصر صوتا مختلفا یقض مضاجعھم، فتعود مصر عندھا إلى
زمن العفن الستینیاتي الصامت الجمیل»، ھكذا قلت لصدیق سألني عن تفسیري لظاھرة الھوس
بالسیسي، أو «السیسیمانیا» التي یرى صدیقي أنھا انتشرت بین النساء، أكثر من الرجال، وھو ما
خالفتھ فیھ، ألن قمع نظام السیسي لم یفرق بین رجل وامرأة، كما أن النضال ضد قمعھ لم یفرق
أیًضا بین رجل وامرأة، بل لعلك تجد لبعض النساء مواقف مشرفة ضد قمع النظام، أكثر من

بعض «ذكوره» الذین یؤمنون أن الرجولة ھز أكتاف.
لكن ذلك كلھ، ال ینفي أن ھناك أغلبیة عددیة للسیدات بین جمھور السیسي، وھو أمر لم ینكره
السیسي نفسھ، بل وحرص على توظیفھ في مناسبات عدیدة، وكان قد سبقھ إلى ذلك «زمیلھ
الكبیر» «أدولف ھتلر» حین أطلق عبارتھ الشھیرة: «في السیاسة یجب الحصول على دعم
النساء، أما الرجال فسیتبعونكم لوحدھم»، ولذلك لم تَر الكثیر من نساء ألمانیا في «ھتلر»
أضحوكة مزعجة وعابرة كما كان یعتقد المتفائلون، بل اعتبرتھ نساء كثیرات: «الرجل المرسل
من السماء، الرجل الكامل األسمى»، وھو ما یرویھ كتاب «نساء الطغاة» للكاتبة الفرنسیة «دیان
دوكریھ»، الذي یكشف أن «ھتلر» تسلم رسائل من معجبات مفتونات، أكثر من فرقة البیتلز ونجم
الروك «میك جاجر» مجتمعین، وأن أغلبھا كان رسائل حمیمیة، برغم أنھ «یصعب تخیل ذلك
الدكتاتور ذي الشارب القصیر رمزا لفتى أحالم حمیمة»، وحتى حین تأكدت سمعة «ھتلر»
الدمویة، وأصبحت أنباء محارقھ على كل لسان، لم تنفر معجباتھ منھ، بل ارتفع عدد الرسائل
الغرامیة التي تلقاھا، لیفوق عددھا العشرة آالف رسالة في سنة ١٩٤١، بعد أن كان عددھا یبلغ ٣
آالف رسالة في مطلع ١٩٣٣، وقد وجد الدارسون للرسائل التي تم حفظھا في أرشیف خاص، أنھ

ال توجد بین آالف الرسائل، ولو حتى رسالة واحدة تحتوي على انتقادات أو لوم.
إذا ظننت أن ھذا الولع بالقتل، كان ابن ذلك العصر المضطرب الذي مضى وولّى، فدعني أخبرك
عن تقریر شاھدتھ على قناة «السي إن إن» مؤخًرا، یتحدث عن ظاھرة االفتتان بالقتلة التي
تشھدھا السجون األمریكیة، والتي تفجر الحدیث عنھا عقب ھروب قاتلین من السجن، بمعونة سیدة
أحبت أحدھما وانبھرت بجرائمھ، وعرض التقریر نماذج لنساء مضطربات عاطفیا، وقعن في
غرام قتلة ارتكبوا جرائم بشعة، من بینھا قتل نساء وأطفال، وھو ما فسرتھ خبیرة نفسیة درست
الظاھرة، بأن فعل القتل إذا كان بشعا ومتعمدا، یُكسب القاتل سلطة معنویة مبھرة، لدى الشخصیات
المضطربة التي تعتقد أن القتل فعل قوة، بدلیل أن إحدى السیدات اللواتي وقعن في غرام قاتل
تسلسلي، بدأت بعد فترة في تقلید جرائمھ، لتجرب مشاعر النشوة التي یشعر بھا حین یقتل، وھو ما
أفضى بھا إلى حكم بالسجن لعشرین عاًما، لیذكرني ذلك بما نقلھ العظیم «ممدوح عدوان»، عن
«ویلیام وودز» مؤلف كتاب «تاریخ الشیطان»، الذي قال إن الرجل القادر على سفك الدماء
بسھولة كان ـ في كل مراحل التاریخ ـ یجتذب النساء عاطفیا، أكثر بكثیر مما یجذبھن الرجل

المسالم.



في تحلیلھا للرسائل الغرامیة التي تلقاھا «ھتلر» و«موسولیني»، تتساءل «دیان دوكریھ» عن
أسباب الغوایة بھما، التي وقع فیھا نساء مثقفات مستقالت، مستبِعدة تفسیر ذلك فقط ببراعة
الطاغیة في التظاھر بالوداعة، أو ظھوره بمظھر الخطیب العظیم القوي األنیق، فتجد نفسك بعدھا
تتساءل عن سر الغوایة التي أوقعت في غرام السیسي وتأیید حكمھ، مثقفین ومثقفات لدیھم درایة
واسعة بالتاریخ، وأیًضا معرفة یقینیة بالجرائم التي ترتكبھا أجھزة أمن السیسي لیل نھار، ومع
ذلك ال یكفّون عن تبریر تلك الجرائم، وتحلیل تصریحات السیسي المضحكة كأنھا نصوص باطنیة
لإلمام محیي الدین بن عربي، ومن یدري فربما كان بعضھم یرسل إلى السیسي رسائل محبة

سریة، قد یتاح لنا أن نقرأھا یوًما ما.
(٢)

«یربط بین الطاغیة ومحبیھ نوع من الشھوة»، ھكذا تقول الكاتبة «دیان دوكریھ» بعد دراستھا
للمراسالت الحمیمة التي تلقاھا «ھتلر» من مواطناتھ المعجبات، مضیفة أن: «السلطة في األنظمة
المستبدة تقوم على طاقة الدكتاتور في اإلغواء ولیس فقط اإلكراه»، وھو ما یفسر لنا كیف یرى
الكثیرون في الحاكم القاتل رمز غوایة، لیس ألنھ جمیل الُمحیا أو بھّي الطلعة، بل ألنھ یحقق لھم

أحالمھم المریضة في قتل وقمع من یكرھون.
في عام ١٩٣٥ أرسلت سیدة إلى «ھتلر» قائلة إن كبرى أمنیاتھا أن تنام معھ فقط لكي تنجب منھ
طفال، وبعدھا بثالثة أعوام أرسلت إلیھ ثالث نساء من جنوبّي برلین معبرات عن اضطرابھن
الشدید منذ لمحنھ بالمصادفة في أحد شوارع برلین، ومع نھایة الثالثینیات وتصاعد جنون «ھتلر»
وبطشھ، بدأت حمیمیة الرسائل في التصاعد، فأرسلت لھ مثال من اإلسكندریة البارونة «ألزاھاغن
فون كیلفاین»: «أتمنى أحیانًا لو أموت وصورتك أمامي، لكي ال أبصر بعد ذلك أي شيء غیرك،
إنني أكتب إلى الرجل الذي أھوى، وسأتبع حتى نھایة حیاتي»، وقررت سیدة اسمھا «ریتشي»
إطالق اسم دلع على «ھتلر»: «عزیزي إدي قبالتي الحارة لك یا وحشي المفترس»، وأرسلت
أخرى من برلین: «عزیزي أدولف اللذیذ، أتأمل دائًما في صور لك وأضعھا أمامي، ثم أقبّلھا، نعم
نعم یا حبي یا حبیبي یا أدولفي الرائع، أرجح أنك استلمت الیوم الطرد وفیھ قرص الحلوى وأنھ
طاب لك أیًضا، فما أرسلتھ لك إال عن حب، آالف القبالت من عزیزتك المخلصة میل»، وكانت

سیدة قبلھا قد أرسلت لھ عسال لیدفئھ في الشتاء.
مع مرور الوقت، نفد صبر بعض معجبات «ھتلر»، فقررن عدم انتظار رأیھ في الزواج منھن،
وأرسلن لھ عقود زواج، على أمل أن تُعاد إلیھن وثائق الزواج وھي تحمل توقیع «الزوج الحبیب
أدولف»، وفي حین یئست بعضھن فتوقفن عن مراسلة «ھتلر»، سنجد حالة فریدة لـ«داغمار
راسل»، التي استمرت تبعث برسائل حماسیة مطولة، یعادل مجموعھا ٢٥٠ صفحة، كانت أوالھا
عام ١٩٤٠ في الذكرى العشرین لتأسیس الحزب النازي، جاء في إحداھا ما یمكن تشبیھھ بأسماء
ا، األشرف واألعظم واألبدع، الذي ال مثیل لھ «ھتلر» الحسنى: «أنت الرجل الذي أحببتھ حبا جم�
والعبقري، المرسل من هللا، المقدس، المتوج والمحبوب من هللا، رسول السالم السماوي، المنفذ
للمشیئة اإللھیة على األرض، الجندي األول والقائد األعلى لھذا الجیش الرائع، الخبیر االستراتیجي
الذي یفوق كل من سبقھ في التاریخ عبقریة وھیبة، رئیس الدولة النابغة األكبر، األلماني األعظم،
من أجلك فقط أعمل، من أجل حبك المرح ستبتھج روحي إلى األبد». في حین أرسلت أخریات
معبرات عن رغبتھن في حضنھ الدافئ، مع إمطاره بحكایات عن تفاصیل حیاتھن الیومیة، في
إحدى تلك الرسائل، تقول لھ إحداھن: «بات زوجي كالغریب بالنسبة لي، ال أرى إال أن أكون إال



لك»، وھو ما تربطھ كاتبة «نساء الطغاة» بدراسة نفسیة عنوانھا: «األحالم في عھد الرایخ
الثالث»، كشفت عن زیادة األحالم الجنسیة التي ترویھا المریضات ألطبائھن النفسیین، والتي
یلعب بطولتھا «ھتلر»، الذي یظھر في حلم إحدى المؤمنات بھ، یوزع منشورا نازیا بید، ویداعبھا

بالید األخرى.
من ناحیتھ، لم یكن «ھتلر» سعیًدا بآالف الرسائل التي تأتیھ من نساء كان یعتبرھن «بال حیاء»،
لكنھ كان یقر بأھمیة ھذه المراسالت، ویعتبرھا مقیاسا للرأي العام، ولذلك كان یطلع دائًما على
مضمون اآلالف من تلك الرسائل، بعد أن یلخصھا لھ «رودلف ھس» المسئول عن المراسالت
حتى ١٩٣١، ثم خلیفتھ «ألبرت بورمان»، لكن التعامل مع تلك الرسائل كان یخضع لمزاج
الزعیم وحالتھ النفسیة، إذ إنھ مرة قرأ قصیدة أرسلتھا لھ سیدة تقول فیھا: «العالم كلھ یصرخ عاش
«ھتلر»، البطل العظیم المحبوب، وفاؤك وفاؤنا، لنحمده معًا، لنرفع سواعدنا»، فأمر بإرسال
خطاب لھا یمنعھا من نشر ھذه القصیدة على المأل، بدعوى أن «القائد یرفض أي شكل من أشكال
التمجید لشخصھ»، ولكي یسیطر على أي تداعیات قد تنتج عن تلك الرسائل، أمر الضباط الذین
یفحصونھا بإبالغ سلطات األمن عن أي رسالة تطلب صاحبتھا المجيء إلى برلین لتقبیل قائدھا
ومعشوقھا، لیتم تحذیرھا بأن القائد لن یورط نفسھ في أي عالقة خاصة، فتتوقف عند الحد الذي
یرغب فیھ القائد، الذي ال یرید عشیقات ینام معھن، بقدر ما یرید مفتونات تُسبحن بحمده، وتبطشن
إذا لزم األمر من أجلھ، وتبلغن عن أعدائھ، وترقصن أمام اللجان تأییدا لھ. لكن طاغیة آخر مثل

«موسولیني» لم یكتِف بذلك، بل طمع في المزید.
(٣)

«قوّي یمتطي جواًدا، منتصٌب أَنوف، لھ وجھٌ شھم منحوٌت، وعینان مشرقتان واسعتان بنظرة
آمرة، وجبین نیِّر عریض كجبین النابغة، إنھ الدوتشي»، ال شيء سوى االفتتان بالقتل والقمع ھو
الذي یجعل شابة تكتب قصیدة غزلیة كھذه، وترسلھا إلى «موسولیني»، الذي لو رأتھ بجوارھا في
األتوبیس العتبرت إطالتھ النظر إلیھا وقاحة ال تلیق بعجوز متصاٍب، وربما لو كان «موسولیني»
سیاسیا حصیفا وقورا، لكان ُجّل ما یحصل علیھ من اھتمامھا، نظرة عابرة إلى صورتھ في

صحیفة الصباح.
تكشف «دیان دوكریھ» أن الدكتاتور اإلیطالي كان یتلقى من نساء شعبھ، ما بین ٣٠٠٠ و٤٠٠٠
رسالة شھریا، یتم إیداعھا في أمانة سر الدوتشي الخاصة، بعضھا مكتوبة على أوراق منتزعة من
دفاتر وضیعة، وبعضھا على بطاقات ثمینة من صنع الید، فقد حظي الدوتشي بمعجبات في أوساط
النبیالت وبنات العائالت والفالحات والراھبات والعاھرات أیًضا، وعلى عكس «ھتلر»، كان
«موسولیني» مولعًا بتلك الرسائل الغرامیة الحمیمة، وكان یرد علیھا بحمیمیة مماثلة، بل إنھ دعا
عددا من المرِسالت المتحمسات إلى زیارتھ في قصر البندقیة، لیتاح لھن التعرف علیھ بشكل
أوثق، وتلبیة الرغبات الحمیمة لبعضھن، وفي حین كانت أي بادرة نقٍد علني للدوتشي تجر
الویالت على صاحبھا، كان «موسولیني» یتقبل من اإلیطالیات فقط اللوم على سیاساتھ. كان
ضعفھ العاطفي یجعلھ یقبل من النساء الحب والغضب وخیبة األمل أیًضا، في حین لم یكن یقبل من

الرجال سوى الحب والوالء غیر المنقوَصین.
یمكن أن تأخذ فكرة عن حجم التشوش الذي أحدثتھ السیاسة الفاشیة في عقول الناس، في ظل حكم
«موسولیني»، حین تقرأ رسالة أرسلَتھا إلى «موسولیني» في ٨ مایو ١٩٣٦، شابة من فلورنسا
اسمھا «مارغریتا»، حیث حكت لھ أنھا تناولت في ذات الیوم القربان المقدس للمرة األولى، وأنھا



تخیلت أن زعیمھا المحبوب ھو المسیح: «یا لھا من أنانیة، أن أتقبلك أنت والمسیح في الوقت
نفسھ، أن تدخل إلى فمي، أن أجعلك على صدري، أن ترقد على قلبي المسكین، كم كنت أشتھي
ذلك». في عام ١٩٤٠ ترسل إلیھ شابة في سن العشرین، لتخبره أنھا ستتكلل بعد شھرین، وأنھا
تود أن تأتي إلى روما لیتاح لھا رؤیتھ «لكن بما أني ال أستطیع المجيء، فإني أرسل لك
مسّكراتي، وأطلب منك على األقل كلمة تعطیني الشجاعة ألستھل حیاتي الجدیدة التي أریدھا أن
تلیق بامرأة فاشیة»، و«موسولیني» كتب بیده مالحظة على رسالتھا تفید أن علبة الملبّس التي
أرسلتھا فارغة، لتكون المالحظة بمثابة أمر بالتحقیق، فیمن سرق الملبّس الذي أرسلتھ الشابة
الفاشیة الیانعة، وھي على أي حال لم تكن مالحظة استثنائیة، ألن «موسولیني» كما كشفت دراسة
مراسالتھ، كان یھتم جد�ا بالھدایا التي تصلھ من معجباتھ، في حین لم یكن یستسیغ الطلبات الملحة
التي ترسلھا نساء یطلبن معونة مالیة، أو تدخال لحل مشاكلھن العائلیة التي یتجاھلھا مسئولو دولتھ.
حین سألت ممثلة مسرحیة «موسولیني» ذات یوم، عن سر محبة اإلیطالیین الجارفة لھ، قال لھا
عبارة كان یكررھا كثیًرا: «ألنھم یعلمون أني أنظر إلیھم، یعلمون أني أحب وطني، ال یُحكم المرء
إال بالحب». كان «موسولیني» یدرك أنھ لم یكن یتوجھ إلى شعب، بل إلى جمھور، لكنھ لم یكن
یقول بالطبع لجمھوره تلك الجملة التي كتبھا ذات یوم «الجمھور كما النساء، ُوجد لیُغتصب»،
ومع أنھ حكم شعبا كان یعج بالمثقفین والمتعلمین، إال أن قدرتھ على مخاطبة غرائز الجموع
الحاشدة جلبت لھ افتتان بعض المثقفین قبل الجھلة. خذ نموذجا على ذلك الكاتبة «مرغریتا
فازیني» التي تقول إن «موسولیني» ورث عن «نابلیون» قدرتھ على فتنة الجماھیر والنساء
«الالتي تجذبھن دائًما القوة متى ما كانت ساحرة، عند الرجال على األقل، فالجمھور أیًضا أنثوي،
وھو كالمرأة، یعرف كیف یمیز الرجل الحقیقي»، وھي كلمات لم یكن ینقصھا إال عبارات من

نوعیة «یا دكري»، أو «نساؤنا حبلى بنجمك».
على عكس «ھتلر»، عاش «موسولیني» حیاة جنسیة حافلة، مع الكثیر من معجباتھ، لیقضي مع
بعضھن سنوات، ومع بعضھن ساعات، لكنھ حین حلت ساعة النھایة، بعد ھزیمة نظامھ الفاشي،
لم یبق معھ إال واحدة منھن، ھي «كالرا» التي كانت سعیدة أنھا تبعتھ حتى آخر لحظة، لكنھ لم
یكن سعیدا بصحبتھا، حین تمت تصفیتھ على أیدي الذین ضبطوه، وھو یحاول الھروب متنكرا في
مالبس جندي ألماني، لیلقى مصیره المحتوم وحیدا، دون أن یصحبھ المالیین الذین صدَّقوا

أكاذیبھ، وال النساء اللواتي وقعن في غرامھ، فلم یكن بصحبتھ لحظة النھایة سوى األوھام.
(٤)

لكن غرام الطاغیة بنسائھ، یبقى أمرا یخصھ ویخصھن، على عكس الغرام الشعبي بالطاغیة، الذي
یتجاوز كونھ غراما بشخص، لیصبح غراما بقدرة الطاغیة على سفك الدماء وقمع اآلراء المختلفة،
وھو ما ینتج أثرا مدمرا، یستمر لفترة تطول أو تقصر، حسب قدرة الشعوب على مراجعة نفسھا،

وتجنبھا تكرار أخطاء الماضي المؤلمة.
في كتابھ المھم «حیونة اإلنسان»، یناقش الكاتب السوري الكبیر ممدوح عدوان فكرة استغالل
األنظمة االستبدادیة لغریزة القتل لدى اإلنسان، بدًءا من العصور القدیمة التي كان الحكام یستغلون
فیھا مشاھد سفك الدماء في حلبات المصارعة الرومانیة، لكي یثیروا في الناس شھوات عارمة،
كانت تؤدي إلى عربدة جنسیة عفویة في بعض األحیان. في زمن الحق یصف لنا كتاب «التعذیب
عبر العصور» نقال عن الدوق «دوریشلو» عملیة حرق شخص أدانتھ محكمة تفتیش إسبانیة،
فیقول إن رائحة اللحم المشوي كانت شدیدة حتى مألت جو المحكمة كلھ، وجعلت الجمھور یثار



بشدة بالعرض الوحشي الذي یجري أمامھم، وفي حین كان البعض یتساءلون متى سیكف ھذا
التعیس البائس عن التخبط وھو یتلظى في لھیب النار؟ كان آخرون قد انتشوا إلى درجة أنھم بدءوا

یتضاجعون على األرصفة.
لم یعد لممارسات كھذه مكان في زماننا الذي یتخفى القمع فیھ خلف أقنعة الدین واألخالق، لكن
النشوة الجماعیة بالقتل ال زالت قائمة، وإن اختلفت مظاھرھا ووسائل التعبیر عنھا، ولعلك رأیتھا
مثال في ردود األفعال الحماسیة التي أعقبت مذبحة رابعة، حیث سادت مصر حالة من الجنون
الجماعي، دفعت كثیًرا من المصریین إلى أفعال غریبة، ال تتناسب مع احترام قدسیة الموت،
فالذین قُتلوا في رابعة بالنسبة لھؤالء، لم یكونوا بشرا عادیین، بل كانوا وحوًشا تھددھم بالذبح
وخراب الدیار، ولذلك قابلوا قتلھم بالفرحة واالبتھاج، دون إدراك ألن أي أخطاء ارتكبھا ھؤالء،
ال تبرر أبًدا قتلھم، ودون تفكیر ولو حتى من باب المصلحة العامة، في آثار ھذا القتل على
استقرار البالد، وأنھ سیستخدم مستقبال لتبریر قتل ضباط وجنود وقضاة، والحشد لقتل سیاسیین
وإعالمیین وعسكریین، دون التعامل معھم أنھم بشر یستحقون الحیاة، وأن أخطاءھم تستحق
المحاكمة العادلة ال التصفیة الجسدیة، وأن النظام سیستخدم ذلك كلھ، لتبریر ما قام بھ من قتل،
والستخدام كل تلك الدماء في إشاعة مناخ من الخوف، یجعل المالیین یفكرون تحت وطأة الخوف
بغرائزھم ولیس بعقولھم، ولیصبح لدینا كما یقول ممدوح عدوان «حیوانات ضاریة حاكمة تستمتع
بقتل حیوانات مذعورة، وحیوانات تستمتع بقتل حیوانات أخرى، أو بالفرجة على قتل الحیوانات

األخرى وتعذیبھا».
ستجد توظیف حب الشعب للطاغیة في تبریر القتل، أمرا مشتركا بین كافة األنظمة القمعیة،
وستجد نتائجھ في إثارة غرائز الشعوب مدھشة ومؤلمة وكارثیة في نھایة المطاف، لكن أحدا ال
یتعلم لألسف، ألن شھوة القتل تعمي وتُصم عن قراءة دروس التاریخ، فالحاكم القاتل ال یھمھ
بالطبع أن یتطور البشر، وال حتى أن یظلوا بشرا، بل یرید كما ینبھنا ممدوح عدوان أن یُحول
شعبھ إلى نمطین من الحیوانات: األرانب أو الفئران المذعورة التي یتم تصنیعھا على أیدي
حیوانات أخرى ھي الذئاب الشرھة للدم، فیصبح الناس في ظل الحاكم القاتل نوعین: «أناس
عبارة عن جلود، وآخرون عبارة عن سیاط. ویعیش الطرفان من دون إرادة أو حریة أو كرامة»،
ویصبح بقاء الحاكم القاتل على الكرسي فترة طویلة، متوقفا على مھارتھ في إدارة الصراع بین
الطرفین، وفي إلقاء الكم الالزم من الفُتات لألطراف التي یحتاج إلى دعمھا، حتى ال تنفجر

غاضبة فتطیح بھ من على كرسي الحكم.
حین نرى في ظل ظروف كھذه أناًسا كنا نظنھم طیبین، یتطوعون بتبریر القتل والقمع، ینبھنا العلم
إلى خطأ االفتراض الدائم بأن اإلنسان الطیب یظل دائًما طیبا، وینبھنا أیًضا إلى آلیة اإلزاحة التي
تجعل بعض الناس «الطیبین» یشاركون أحیانًا في ارتكاب المجازر، فضال عن تبریرھا، ألنھم
یزیحون مسئولیة ما جرى إلى السلطة، التي تقول لھم إنھا تحمي الوطن وتحفظھ من الضیاع، لكن
السلطة ال تنجح في ذلك إال إذا أقنعت أوال من یشاركھا في جرائمھا، بأن ضحایا تلك الجرائم
مجردون من اإلنسانیة، حتى تضمن عدم تسرب مشاعر الشفقة إلیھم، والجمیع ینسى أنك حین تفقد
اإلنسانیة في التعامل مع خصومك، تأذن لھم بالتحول إلى حیوانات متوحشة، وحینھا تبدأ األطراف
األضعف في افتراس بعضھا، ویظل الحاكم آمنا، إلى حین ینفجر الوطن بكل من فیھ، وعلى كل

من فیھ، أنصارا كانوا أم خصوما، جالدین كانوا أم ضحایا.
«وأْن لیس لإلنساِن إال ما سعى».



حین قصفت إسرائیل قصر الملك فاروق 
بمساعدة من المراقبة الجویة المصریة

مع أن الفیلم الذي سأحدثك عنھ تدور أحداثھ في عام ١٩٤٨ الشھیر في تاریخنا العربي الحدیث
بوصفھ «عام النكبة»، إال أنني ظللت أثناء مشاھدتھ أفكر في أیامنا ھذه التي یعلو فیھا ذكر تنظیم
«داعش» وأفعالھ اإلرھابیة، خاصة أن المیدیا الغربیة كانت في نفس وقت عرض الفیلم ـ نھایة
عام ٢٠١٤ ـ تموج بتحقیقات وتقاریر ترصد ظاھرة سفر عدد من المواطنین المسلمین الغربیین
الذین ولدوا وتربوا وعاشوا في الدول الغربیة، ثم فوجئ بھم أھلھم وقد سافروا لاللتحاق بداعش
تحت شعار نصرة الدین اإلسالمي، مما جعلني أسأل: كیف سیكون رد فعل تلك المیدیا، لو تم إنتاج
فیلم مشابھ للفیلم الذي أراه، یمجد أولئك الذین یحاربون في بالد غریبة عنھم بزعم نصرة دینھم،
ویصور قیامھم بقتل المدنیین وإرھابھم بوصفھ بطولة خارقة؟ ولم أكن بحاجة إلجابة عن سؤالي،

فأنا وأنت نعرف اإلجابة جیًدا.
الفیلم الذي عرضھ مھرجان نیویورك الدولي لألفالم الوثائقیة، وأخرجتھ المخرجة األمریكیة
«روبرتا جروسمان»، یحمل عنوان «Above and Beyond»، ویكشف ألول مرة بشكل
علني وموثق بالصوت والصورة، دورا خطیرا قام بھ مجموعة من الطیارین األمریكیین الیھود
الذین شاركوا في الحرب العالمیة الثانیة، ثم عادوا إلى بالدھم حیث تم تسریحھم من الخدمة، لكنھم
بعد أن تم اندالع حرب ١٩٤٨ التي أعقبت إعالن دولة إسرائیل وشاركت فیھا عدة جیوش عربیة،
وتحت تأثیر الخوف من تكرار تجربة الھولوكوست التي كانت ال تزال حاضرة في األذھان بقوة،
قرروا أن ینضموا إلى تشكیل سري لمساعدة إسرائیل على إنشاء سالح للقوات الجویة دعمھ عدد
من رجال األعمال الصھاینة المقیمین في نیویورك، لتتم عملیة جمع تبرعات ضخمة في الخفاء،
تم بعدھا شراء عدد من الطائرات األمریكیة التي شاركت في الحرب العالمیة الثانیة، ثم تم تكھینھا
بعد الحرب، وأصبحت تباع للراغبین في االقتناء من األثریاء، دون أن یخطر على بال السلطات
أنھا یمكن أن تستخدم ألغراض حربیة، وربما ساعدت أجواء الھدوء التي كانت تعم أمریكا بعد
انتصار الحلفاء في الحرب العالمیة الثانیة على أن یتم كل ذلك في ھدوء تام، خاصة أن عملیة
تجنید الطیارین كانت تتم في سریة تامة، ألن القوانین األمریكیة وقتھا كانت تُسقط الجنسیة عن أي
مواطن أمریكي ینضم إلى أي جیش سواًء كان لدولة صدیقة أم دولة معادیة، طالما لم یتم ذلك
بتكلیف من قیادتھ العسكریة. أما الطائرات المشتراة نفسھا فلم ینتبھ أحد إلیھا، بعد أن تم تفكیكھا
ووضعھا في طائرات شحن سافرت بھا خارج البالد دون أن یلفت ذلك نظر أحد، وإن كان قد تم
فیما بعد اكتشاف طائرة من ھذه الطائرات خالل توقفھا للتزود بالوقود في البرتغال، وقامت
الحكومة األمریكیة بطلب رسمي السترجاعھا، وتعاونت معھا السلطات البرتغالیة لكنھا احتجزت

الطائرة لدیھا.
لم یكن عدد ھؤالء الطیارین الیھود كبیًرا، ولم یكونوا جمیعا منتمین إلى الفكر الصھیوني، بل إن
أحدھم ـ والذي أصبح بعد ذلك كاتب سیناریو شھیًرا في ھولیود ـ یعترف خالل شھادتھ في الفیلم
أنھ لم یكن متدینا أصال، وأن ما دفعھ لالنضمام إلى التشكیل السري ھو أنھ وجد في فكرة أن یعود
للطیران الحربي أمًرا یشبع رغبتھ في العودة للقتال ویعیده إلى أجمل أیام عمره، ولذلك لم یخجل
من االعتراف أنھ وزمالءه عاشوا لیالي حمراء صاخبة خالل محطات توقفھم في رحلة تھریب
الطائرات إلى إسرائیل التي كانت ال تزال دولة ولیدة وقتھا، وھي رحلة طویلة وخبیثة التخطیط



بدأت من لوس أنجلوس بالوالیات المتحدة، ثم إلى بنما ثم إلى البرازیل ثم إلى روما، التي كانت
أشد محطات رحلة الطیارین مجونا وإثارة، وبعدھا تواصلت الرحلة إلى تشیكوسلوفاكیا، التي تم
فیھا إدخال تعدیالت فنیة على الطائرات واستبدال بعض معداتھا المتھالكة بقطع غیار جدیدة، حتى
لو لم تكن متوافقة تماًما معھا، وبدأ الطیارون یتلقون ھناك تدریبات مكثفة على الطائرات المعدلة،
لینضم إلیھم طیارون یھود من جنوبّي إفریقیا وكندا أیًضا، ویبدأ بذلك تشكیل أول وحدة لسالح
الجو اإلسرائیلي، كان من رؤسائھا الطیار «عیزرا فایتسمان» الذي أصبح رئیسا إلسرائیل بعد

ذلك.
حین حمي وطیس الحرب أكثر، وبدا أن الجیوش العربیة بدأت تحقق تقدما في الزحف نحو تل
أبیب، تلقى الطیارون نداءات من القیادة العسكریة اإلسرائیلیة تدعوھم إلى تقصیر مدة التدریبات،
واإلسراع بإحضار الطائرات لالنضمام بھا إلى المعركة، وھو ما كان یشكل مخاطرة غیر
محسوبة، ساعد القادة العسكریون اإلسرائیلیون في حسمھا حین تم إطالع الطیارین على نماذج لما
تقولھ الصحف واإلذاعات العربیة، من أنھا حین تدخل تل أبیب لن تترك یھودیا إال وقتلتھ، وأنھا
لن تكرر ھذه المرة خطأ «ھتلر» بترك بعض الیھود أحیاء، لیتوجھ الطیارون بطائراتھم القدیمة
المجمعة إلى أرض الدولة الولیدة إلنقاذ «بني قومھم»، لیظھر أثر عامل الشحن الدیني جلیا، حین
یقول أحد الطیارین وھو یغالب دموعھ بعد كل ھذه السنوات، إنھ حین رأى أرض إسرائیل وھو
یتوجھ نحوھا بالطائرة، شعر أنھ رأى ھذه األرض من قبل في التوراة. وأخذ یبكي ألنھ أدرك أنھ

یؤدي واجبا مقدسا إلنقاذ بني وطنھ، ولم یعد یفكر في أي خطورة یمكن أن تلحق بھ.
بعد فترة وجیزة من وصول الطائرات، بدا أن قادة إسرائیل كانوا محقین تماًما في استقدام
الطائرات لالشتراك في الحرب بأي شكل، ألن موازین الحرب انقلبت بفعل عامل المباغتة الذي
تعرضت لھ الجیوش العربیة بتعرضھا لقصف الطیران اإلسرائیلي الذي لم تكن تعلم بوجوده
أصال، وبدال من أن تصل القوات المصریة الضخمة إلى تل أبیب لسحق مركز قیادة الدولة
الولیدة، تعرضت ھذه القوات للقصف المرّكز من أربع طائرات إسرائیلیة فقط، لیتوقف زحفھا
على تل أبیب، وتكون تلك الضربة كما یّدعي الفیلم سببا في طلب القوات العربیة للھدنة األولى في
الحرب، مما أكسب القوات اإلسرائیلیة دفعة معنویة مذھلة، خصوًصا أن تل أبیب كانت تتعرض
منذ بدء الحرب لقصف مكثف من الطیران المصري، كان یحدث خسائر فادحة في األرواح
والمنشآت، خاصة أنھ كان یقصف المنازل ومحطات النقل العام أیًضا، فیزید من مخاوف الرأي
العام اإلسرائیلي الذي یعتبر دولة إسرائیل فرصتھ األخیرة في البقاء، ولذلك كان سكان تل أبیب
وغیرھا من المدن اإلسرائیلیة یبتھجون حین تمر طائراتھم في السماء، لتشعرھم أنھم أصبحوا
یمتلكون اآلن قوة جویة كالتي یمتلكھا أعداؤھم العرب. لكن أحدا لم یقل لھم في وسائل اإلعالم
اإلسرائیلیة إن من یقودون ھذه الطائرات لیسوا من أبناء إسرائیل أصال، وھو ما نتج عنھ موقف
شدید الداللة یرویھ أحد الطیارین في الفیلم، حیث یحكي كیف سقطت طائرتھ خالل اشتباك مع
بعض الطائرات األردنیة، فنزل بالباراشوت على أرض كان یحسبھا أرضا عربیة، فأعد نفسھ
للقتال حتى آخر رمق، لیفاجأ بمجموعة من الفالحین یقتربون نحوه وھم یصیحون بالِعبریة،
فیكتشف أنھم إسرائیلیون، لكنھم حین یجدونھ غریبا، یظنونھ عربیا ویھمون بالفتك بھ دون أن
یعلموا أنھ قدم لنصرتھم، وألنھ ال یعرف الحدیث بالِعبریة، یبدأ في تذكر كل الكلمات الِعبریة
البسیطة التي كان یسمعھا من أفراد أسرتھ الذین كانوا من یھود أوربا المھاجرین إلى أمریكا، ومن
بینھا أسماء أكالت یھودیة شھیرة، ویبدأ في تردید تلك الكلمات بشكل سریع ھستیري قبل أن یفتكوا



بھ، لیلفت ذلك انتباه المھاجمین لھ فیبدءوا في استیضاح األمر حتى یكتشفوا أنھ طیار في سالح
الجو اإلسرائیلي، لیتعاملوا معھ كبطل، ویساعدوه على العودة إلى القاعدة الجویة من جدید.

في موضع آخر یكشف الفیلم واقعة شدیدة الخطورة قام بھا سالح الجو اإلسرائیلي الناشئ، وھي
تستحق بالفعل وصفھا بأنھا «واقعة» ألنھا وقعت علّي كالصاعقة وأنا أشاھد الفیلم، ولوال أن الفیلم
َعرض نتائجھا بشرائط مستمدة من األرشیف البریطاني، لتشككت في حدوثھا، خصوًصا أنھا
واقعة لیست مشھورة في األدبیات التاریخیة التي وثّقت لحرب ١٩٤٨ من وجھة النظر العربیة،
ولذلك قلت لنفسي حین رأیتھا: ربما تاھت عني في الكتب التي قرأتھا عن حرب ٤٨. ثم ِملت على
الصدیق حسام بھجت الذي كان یشاھد الفیلم معي، ألكتشف أنھ یسمع عن الواقعة ألول مرة،
واتفقنا بعد الفیلم أن یسأل كل منا أصدقاؤه إذا كان قد سمع عن ھذه الواقعة أم ال، لنكتشف أن
قلیلین من بین كل أصدقائنا من الُكتاب والصحفیین ھم الذین یعرفون ھذه الواقعة، وحتى ھؤالء

مرت علیھم خالل قراءتھم لمصادر أجنبیة فقط.
الواقعة التي یرویھا الفیلم ھي أن سالح الجو اإلسرائیلي كان قد تعاقد على شراء طائرات مقاتلة
بریطانیة من طراز «بي ١٧» كانت أیًضا من المقاتالت التي شاركت في الحرب العالمیة الثانیة،
فة خالل أدائھا في الحرب، وبعد أن تم شراء الطائرات وبدأ التحضیر وكان لھا سمعة مشّرِ
الستقدامھا إلى إسرائیل، كانت الھدنة كما یروي الفیلم قد تم خرقھا من الجانب المصري الذي عاد
لیقاتل بشراسة لكي یثأر للضربة التي فاجأتھ، وعادت الضربات الجویة المصریة لتضرب قلب تل
أبیب بقوة. قرر قادة سالح الجو اإلسرائیلي أن یقوموا بإدخالھا في القتال مباشرة، خصوًصا أن
إمكانیاتھا القتالیة كانت أفضل من إمكانیات الطائرات السابقة، ویعرض الفیلم بالتحدید لتفاصیل
طلعة جویة كان ھدفھا الدخول إلى المجال الجوي المصري ومحاولة التسلل إلى القاھرة لقصفھا،
ولم یصدق قائد الطائرة نفسھ حین وجد نفسھ یصل لیال إلى أطراف القاھرة دون أن یعترضھ أحد،
وحین اقتربت طائرتھ من القاھرة أكثر والتقطھا الرادار المصري، تلقى إشارة السلكیة من
المراقبة الجویة لمطار القاھرة تطلب من الطائرة اإلبالغ عن ھویتھا، فیقوم الطیار بالتصرف
السریع ویّدعي أنھا طائرة تجاریة ترید المساعدة على الھبوط في مطار القاھرة، فتقوم السلطات
الجویة كما یروي الفیلم بمساعدة قائد الطائرة بمده بإرشادات تسھل مروره، لتقوم الطائرة بقصف
قصر الملك فاروق، ویعرض الفیلم صوًرا أرشیفیة بریطانیة آلثار ذلك القصف المدمرة. وحین
أمعنت النظر في الصور، لم أجدھا مشابھة لمنطقة عابدین، ألخمن أن القصف ربما كان في

منطقة مجاورة لقصر الطاھرة.
حین ُعدت إلى البیت بعد مشاھدة الفیلم، ھرعت إلى شبكة اإلنترنت متمنیا أن أجد تكذیبا لما
شاھدتھ في الفیلم، وكالعادة لم أجد مصادر بالعربیة تروي الواقعة، لكنني وجدت تأكیدات علیھ في
مصادر غربیة متعددة تحّدث بعضھا عن قصف قصر الملك فاروق بالتحدید ولیس فقط قصف
المنطقة المجاورة لھ. منھا مثال خبر نشرتھ صحیفة «نیویورك تایمز» بتاریخ ١٦ یولیة ١٩٤٨،
وفي الخبر عْرض موجز لبیان لوزارة الدفاع المصریة، ال تشیر فیھ الوزارة بالطبع إلى أنھا
تعاونت مع الطائرة القادمة، بل وساعدتھا على بلوغ ھدفھا، بل یكتفي بیان الوزارة بتأكید وقوع
ھجوم على القاھرة من قِبل طائرة ما ألقت بعض القنابل، دون أن تحدد جنسیة الطائرة، لكن خبر
الـ«نیویورك تایمز» ینقل عن وكالة «یونایتد برس» أن تل أبیب أكدت ھجومھا الجوي األول
على القاھرة، كما أضافت أن طائرتین أخریین قامتا بقصف الحدود المصریة، وأن الطائرات
الثالث عادت إلى قواعدھا سالمة، وھو ما لم تتم اإلشارة إلیھ في الفیلم، حیث تم االقتصار على



ذكر تفجیر القاھرة وأنھ وقع من طائرة واحدة، ربما ألن الفیلم التقى بالطیار الذي نفذ تفجیر
القاھرة، ولم یلتِق بالطیارین اآلخرین، لكن خبر الـ «نیویورك تایمز» ـ باإلضافة إلى عدد من
المصادر المتاحة على شبكة اإلنترنت ـ یؤكد وجود ھجمات جویة إسرائیلیة وقعت في نفس
التوقیت على العاصمة السوریة دمشق ومناطق سوریة أخرى والعاصمة األردنیة عمان، وھو ما
ال یشیر إلیھ الفیلم الذي یتحدث فقط عن ھجمات استھدفت القوات العراقیة والسوریة واألردنیة
والمصریة داخل فلسطین، لكن الفیلم یعترف في نفس الوقت بخسائر تعرضت لھا بعض الطائرات
اإلسرائیلیة أدت إلى مقتل بعض الطیارین الذین برغم ما قدموه من تضحیات جسیمة إلسرائیل لم

یتم تكریمھم علنًا.
ومع أن دور الطیارین الیھود القادمین من أمریكا وغیرھا كان ھو العامل الحاسم في تحقیق
إسرائیل لنصر غیر متوقع ضد الجیوش العربیة التي زحفت علیھا في حرب ١٩٤٨، إال أن
إسرائیل خالل احتفاالتھا بالنصر، لم تعلن عن ھذا الدور الخطیر، وحرصت على إبقائھ طي
الكتمان لسنوات طویلة، لیس ألنھا مثال كانت حریصة على أال یتم اعتقال الطیارین حین عودتھم
إلى بالدھم التي تمنع قوانینھا االلتحاق بجیوش دول أجنبیة، ولكن ألن إسرائیل شعرت كما یكشف
الفیلم، أن حالة النشوة باالنتصار ستبوخ إذا عرف الرأي العام أن النصر تحقق بسواعد أجنبیة،
حتى لو كانت یھودیة، وأن من المصلحة العامة أن یظن المواطن اإلسرائیلي أن دولتھ الناشئة
تمتلك سالحا جویا صاعدا تمكن من دحر األعداء العرب، حتى إن أول رئیس لدولة إسرائیل
«دیفید بن جوریون» حین تحدث مشیًدا بدورھم، لم یذكر تفاصیل عنھم، لكنھ قال إن فرقة
الطیارین تلك، والتي أطلق علیھا اسم «المخالب»، كانت ھدیة یھود الشتات من أجل إنشاء دولة

إسرائیل.
لكن كل الطیارین الذین التقى بھم الفیلم، وبعضھم مات قبل أن یكتمل إنتاجھ، لم یكونوا مستائین
من ذلك التجاھل، بل كانوا متفھمین تماًما ألسباب تكریمھم في السر، ألنھم ذھبوا إلى تلك المھمة
باقتناع كامل واستعداد للتضحیة بحیاتھم، ولذلك فقد ظلوا طیلة عمرھم منتشین بذكریات انتصارھم
الساحق على القوات العربیة التي كانت تمتلك من خالل وسائل إعالمھا صورة متضخمة غیر

متسقة مع واقعھا الھزیل.
في لقاءاتھ مع خمسة من الطیارین الذین شاركوا في العملیات وھم «لیون فرانكیل»ـ «ھارولد
لیفینجستون»ـ «جورج لیختر»ـ «كولمان جولدشتین»ـ «لیو لینارت»، یقدم الفیلم صورة مھمة
للطریقة التي تم بھا إعداد الطیارین نفسیا لكي یشتركوا في ھذه المھمة في وقت قصیر، لیكشف
الطیارون أن إسرائیل لم تنتظر قیام الحرب علیھا لكي تلجأ إلى استقدام الطیارین، بل خططت
لذلك قبل أن یعلن «بن جوریون» قرار إنشاء دولة إسرائیل، ألن قیام العرب بمحاربتھا كان
متوقعا، ولذلك فقد لجأت إلى فكرة االستعانة بالطیارین الیھود المتقاعدین أینما تیسر الوصول
إلیھم، ومع أن حیاة ھؤالء كانت رغیدة ومتیسرة في ذلك الوقت، إال أنھم لم یترددوا في تلبیة
الدعوات التي وجھت لكل منھم على حدة في سریة تامة، وُطلب من كل منھم أن یحضر معھم
أوراقا رسمیة تثبت كونھ طیارا حربیا في السابق، لیتجمع الفوج األول في فندق في نیویورك ویتم

إبالغھم بفكرة المھمة التي تم استقدامھم من أجلھا.
تجاوب الجمیع مع العرض، لكن كل طیار منھم كان لھ مدخلھ لالقتناع: «لیون فرانكیل» قال إنھ
لم یكن لیسامح نفسھ لو تباطأ عن إنقاذ بني دینھ، وإنھ لن یترك أحدا یمنعھ من ذلك. «ھارولد
لیفینجستون» األقل تدینا قال إنھ وجد إثارة شدیدة في فكرة أن یقوم الیھود بالقتال بعد أن ظلوا



مقموعین دائًما، في حین قال «كولمان جولدشتین» إن ما جعلھ یحسم قراره بالمشاركة ھو ما
سمعھ من كالم یتردد نسبة إلى المسئولین العرب عما سیفعلونھ بالیھود في حالة انتصارھم في
الحرب، فیما تحدث «جورج لیختر» و«لیو لینارت» عن شعورھما بأن سالح الطیران سیكون
السبیل الوحید لكسر التفوق العددي الساحق للجیوش العربیة، خصوًصا أنھا كانت قد سبقت
بتشكیل أسلحة للقتال الجوي لم تكن تمتلكھا إسرائیل؛ ولذلك قرر الجمیع المشاركة، حتى وھم
یعلمون أنھم سیحاربون بطائرات متھالكة، بعضھا تم تھریبھ من أمریكا، وبعضھا تم شراؤه من
مخلفات سالح الجو األلماني التي تركھا األلمان بعد ھزیمتھم مستقرة على أرضیات مطارات

تشیكوسلوفاكیا.
یروي «لیون فرانكیل» أنھ حین بدأت التدریبات على ركوب الطائرات قبل سفرھا إلى إسرائیل،
وجد نفسھ في أول جلسة تدریب یدخل طائرة ألمانیة، وھو یرتدي بدلة طیران رسمیة ألمانیة
وخوذة كانت لطیار ألماني وباراشوت ألماني، وكانت تلك مفارقة بالنسبة لھ كیھودي قتل األلمان
أھلھ في جحیم الھولوكوست، ومع أن العدو ھذه المرة كان مختلفا، إال أن شبح الھولوكوست
ووقائع المعاناة الیھودیة كانت حاضرة في وجدانھم بقوة، لدرجة أنھم جمیعا وھم یتحدثون عن
مشاركتھم في المعارك، یقولون إنھم كانوا یتخیلون مشاھد أفران الغاز ویستحضرون قصص
معاناة الیھود عبر العصور، مما جعلھم یؤدون حركات خطیرة أثناء ضربھم للقوات البریة
المصریة، لدرجة أن أحدھم یروي بفخر شدید كیف قام بأداء حركة قتالیة خطیرة قلب فیھا الطائرة
رأًسا على عقب، لمجرد أن تصویبھ للنیران في ھذه الحركة سیؤدي إلیقاع خسائر أكبر، دون أن
یفكر في خطورة ذلك على حیاتھ، ولتكتمل فرحتھم وفخرھم بما فعلوه، حین یرون كیف ازداد
توافد المھاجرین الیھود من أوربا على إسرائیل بعد انتصارھا في الحرب، وكیف أخذ المھاجرون
یُقبلون أرض دولتھم الجدیدة، لیشعر الطیارون أنھم أدوا ما علیھم من َدْین تجاه أولئك الذین عانوا
من النازیة والفاشیة، ولم یتمكنوا فقط من فرض واقع جدید یخلق مستقبال أفضل ألبناء وطنھم، بل
وتمكنوا من االنتقام من الماضي الكریھ أیًضا، حتى إن «ھارولد لیفینجستون» الذي اعترف أنھ لم
یكن متدینا، والذي عاد بعد انتھاء المھمة إلى أمریكا حیث عمل كاتب سیناریو في ھولیوود، یعتبر
أنھ فعل عمال طیبا ألول وآخر مرة في حیاتھ، وأن ھذا جعلھ یعیش راضیا طیلة عمره. ولك أن
تتخیل كیف كانت مشاعر زمالئھ المتدینین الذین قالوا إنھم بكوا حین رأوا أرض المیعاد من الجو.
تم تصویر الفیلم في إسرائیل والوالیات المتحدة وإنجلترا، وقد تم إعادة تصویر مشاھد قتال
الطائرات التي یتضمنھا بشكل متقن، باستخدام طائرات من نفس المودیل، تم تصویرھا وھي تقوم
بطلعات جویة فعلیة، ثم تم تركیب تلك المشاھد باستخدام المؤثرات الخاصة، لتظھرھا في مشاھد
االشتباكات مع الطائرات األردنیة والسوریة والمصریة، ومزج تلك المشاھد بأصوات الطیارین
الحقیقیین وھم یتحدثون عن ذكریات تلك الطلعات الجویة التي فقدوا فیھا بعض زمالئھم، باإلضافة
إلى مؤرخ یتحدث عن الخلفیة العسكریة لحرب ١٩٤٨ من وجھة نظر منحازة إلسرائیل بالطبع،
فیما حرص الفیلم على استضافة القیادي اإلسرائیلي الشھیر «شیمون بیریز» الذي كان ال یزال
رئیسا إلسرائیل وقت تصویره مع الفیلم، لیكتمل بظھوره الطابع الدعائي الصھیوني للفیلم، الذي
یتوجھ لجمھور یعرفھ جیدا، ولیبدو الفیلم متسقا مع قیام الحكومة اإلسرائیلیة بإقرار قانون
«إسرائیل ـ دولة القومیة للشعب الیھودي» لتقدیمھ إلى الكنیست اإلسرائیلي، لتأكید الطابع والھویة
الیھودیة للدولة، الستخدام ذلك في تمریر المزید من القوانین العنصریة والتمییزیة ضد العرب

الفلسطینیین الذین رضوا بالَھّم، واختاروا حمل جنسیتھا بدال من التشرد في المنافي.



شاھدت الفیلم وسط جمھور یدرك رسالة الفیلم جیًدا ویحتفي بھا وال یجد فیھا أي غضاضة، لو
كنت حضرت عرضھ معي في تلك القاعة المكتظة عن آخرھا، لشاھدت كیف تشھق بعض
المتفرجات استیاًء حین یقول الفیلم إن أحد الطیارین األمریكان المشاركین في تلك الحرب تم
اعتقالھ بعد عودتھ إلى أمریكا ألنھ خالف القانون، وقضى عقوبة السجن لمدة سنوات، وكیف
عبّرن عن غضبھن من ذلك بوصفھ عاًرا على الوالیات المتحدة، دون حتى أن یشفع لحكامھا أنھم
لم یدخروا وسعا بعد ذلك في دعم إسرائیل بجسر جوي في حرب ١٩٧٣ كان لھ أبلغ األثر في
تغییر نتائج الحرب، وھو ما عرض لھ فیلم إسرائیلي وثائقي آخر، ھو فیلم «رؤساء الوزراء»،
ولكنت قد شاھدت كیف تعاملت قاعة العرض باحتفاء غیر عادي مع منتجة الفیلم «نانسي
سبیلبیرج» التي لم تقم مندوبة المھرجان بتوجیھ أي أسئلة نقدیة لھا تتضمن مالحظات على الفیلم،
بل قامت باحتضانھا بحرارة شدیدة، لیتحول اللقاء القصیر الذي تم عقده مع المنتجة عقب عرض
الفیلم إلى لقاء احتفالي، زاده حرارة وجود طیار عجوز من الذین شاركوا في الحرب، والذي
حضر مستندا على أبنائھ وأحفاده، وصفق لھ الجمھور بحفاوة شدیدة، ألقول مازحا لحسام بھجت،
وقد بدا جلیا لمن حولنا أننا الوحیدان اللذان لم نصفق طیلة الوقت، إنني لم أكن أتصور أنني
سأعیش مشاعر رأفت الھجان في مشھد الرقص الشھیر الذي یجسد فیھ محمود عبد العزیز باقتدار

مشاعر الھجان المتضاربة عقب إعالن خبر نصر إسرائیل في ١٩٦٧.
أصبح قدیما وبایخا ومھینا، عندما نتحدث عن أعمال فنیة تناصر المشروع الصھیوني بقوة، أن
نسأل عما فعلناه نحن كعرب، بكل ما نملكھ من وزارات إعالم تستخدم الملیارات المرصودة في
میزانیتھا لنشر الكذب والدجل والنفاق واالنحطاط، فمشكلتنا لألسف صارت أعمق من مجرد أن
نقوم بإنتاج أعمال فنیة تتحدث عن بطوالت مقاتلینا في الحروب التي قمنا بخوضھا مع إسرائیل،
ألننا نحتاج أصال إلى أن نعرف ما الذي حدث فعال لنا ولقواتنا المسلحة في كل حروبنا مع
إسرائیل، فال یمكن أن تُبنى قراءة سلیمة لمستقبل صراعنا مع إسرائیل، إال على حقائق واضحة
عن تاریخ صراعنا معھا، وخذ عندك على سبیل المثال ال الحصر حرب ١٩٤٨ التي یتحدث عنھا
ھذا الفیلم، والتي بقي منھا في الوجدان العربي حقیقة رّسخت لھا أجھزة إعالم ثورة یولیة، وھي
أن جیوشنا العربیة كانت مستعدة لسحق إسرائیل بالكامل، لوال أْن تآمر الملوك العرب الفسقة على
الجیوش، واشتروا لھا أسلحة فاسدة انفجرت في الجنود وھم یحاربون فخسرنا الحرب. مع أن
كثیًرا من المؤرخین المرموقین ینفون أسطورة األسلحة الفاسدة، وینفي آخرون أن یكون تأثیرھا
بالحجم الذي تم الحدیث عنھ، ویعتبرھا ھؤالء وأولئك مجرد خبطة صحفیة ناجحة قام بھا إحسان
عبد القدوس، واستثمرتھا ثورة یولیة عقب نشأتھا إلضفاء مشروعیة على تولیھا الحكم، قبل أن

یتعرض إحسان نفسھ للتنكیل الحقا.
ال یتسع الوقت الستعراض كل ما ثار من جدل حول ھذه القضیة، ولكن تكفي اإلشارة إلى كتابَْین
صدرا منذ سنوات طویلة في سلسلة «تاریخ المصریین»، الصادرة عن الھیئة المصریة العامة
للكتاب، األول بعنوان «األسلحة الفاسدة ودورھا في حرب فلسطین» للدكتور عبد المنعم الجمیعي،
والثاني بعنوان «ثورة یولیو والحقیقة الغائبة» یقدم شھادات من اللواء مصطفى عبد المجید نصیر
واللواء عبد الحمید كفافي واللواء سعد عبد الحفیظ والسفیر جمال منصور. لكن تبقى المشكلة في
وجود ھذا الجدل مقتصرا على كتب الدراسات التاریخیة التي ال یصل إلیھا إال المتخصصون،
وھو ما یجعل الصورة الشعبیة السائدة عن حرب ١٩٤٨ وغیرھا مشوشة وضبابیة؛ ولذلك لم یكن
مفاجئا حتى على من قرأ بعض الكتب عن حرب ١٩٤٨ مثل حاالتي، أن یفاجأ بحقیقة ضعف



وعدم كفاءة قواتنا المسلحة في ذلك الوقت، لدرجة تجعلھا تتعاون بُحسن نیة مع طائرة قادمة
لضرب قلب العاصمة المصریة، وألكتشف من خالل البحث فیما توفر من مصادر، أن ھناك
تعتیما شدیدا على واقعة خطیرة مثل ھذه، یكشف أن من تولوا وسائل اإلعالم منذ ذلك الوقت،
اعتبروا أن كتمان الحقیقة سیكون في مصلحة الشعب المصري، وھو ما تكرر بعدھا في حرب
١٩٥٦ التي قررت وسائل اإلعالم في لمح البصر أن تحولھا من عدوان ثالثي إلى نصر ساحق
لعبد الناصر؛ ولذلك لم یكن غریبا أن نصل بعدھا إلى ھزیمة ١٩٦٧، وال أن نعرف حتى اآلن
الصورة الكاملة لما حدث بعد العبور المجید في ١٩٧٣ من تفریط سیاسي أدى إلى أن تفقد مصر

سیادتھا الكاملة على سیناء.
یبقى مؤسفا في النھایة أن نتذكر أن إسرائیل قامت بالتعتیم على بطوالت َمن استقدمتھم من
طیارین یھود لمناصرتھا، لكي تقوم برفع معنویات شعبھا، ثم قررت في الوقت المناسب أن تقوم
بإظھار ھذا الدور واالحتفاء بھ. لكننا عندما نقوم بالتعتیم على ھزائمنا وخسائرنا ال نفعل ذلك إال
لمساندة حكامنا ومساعدتھم على اإلفالت من المسئولیة أو حتى اللوم، ولیظلوا في أذھاننا في
صورة ُحماة البالد والمنتصرین للعباد. وفي الفرق بین الموقفین یكمن جوھر النكبة التي لم نفارقھا

منذ ١٩٤٨ حتى اآلن.



عندما توقع عبد الناصر أن یشنقھ المصریون 
في میدان التحریر

ھل كان قرار جمال عبد الناصر بالتنحي عن الحكم عقب ھزیمة ٥ یونیة ١٩٦٧ مغامرة محسوبة،
أم فیلما سیاسیا كتبھ محمد حسنین ھیكل وتم تحضیره بالتنسیق مع قیادات االتحاد االشتراكي
إلطالق الشرارة األولى للمظاھرات التي تطالب ببقاء عبد الناصر في الحكم، قبل أن تلحق بھا
جموع أكبر؟ وھل التفكیر في ذلك تعسُّف یقف وراءه الكارھون لعبد الناصر؟ ألیس منطقیا أن
یرفض رحیل عبد الناصر، شعبُھ الذي عاش لسنین مطمئنا بحتمیة ھزیمة إسرائیل وإلقائھا في
البحر، وحین وجد قائده یعلن مسئولیتھ عما حدث ویعلن تركھ للمسئولیة، شعر بأن القائد یتركھ
لیواجھ مصیره الغامض، وألنھ ال یعرف غیر ھذا القائد، وألن سنوات من التمجید والتألیھ وقتل
اإلرادة الفردیة جعلت ھذا الزعیم بمثابة األب لشعبھ؟ ألم یكن طبیعیا إذن أن یخرج الشعب لیطالب

قائده وأباه بأال یتركھ؟
من الطبیعي أن تتبادر إلى ذھنك ھذه األسئلة، وأنت تسترجع ما حدث في مصر یوَمي ٩ و ١٠
یونیة عام ١٩٦٧، ولعلك لن تفكر وأنت تسألھا أنك ترتكب منكرا أو محرما، لكنني فوجئت حین
سألتھا قبل عشرین عاًما بأنھا لیست أسئلة مقبولة أو مشروعة كما كنت أتصور، كان ذلك حین
وجھت ھذه األسئلة في عام ١٩٩٧ إلى عدد من الساسة الكبار الذین شھدوا تلك الفترة، وكان
بعضھم من ُصناعھا ورموزھا، وكنت وقتھا أقوم بتحقیق صحفي نشرتھ صحیفة «الدستور» في
إصدارھا القدیم، كان یحمل سؤاال رئیسیا ھو: ھل كانت مظاھرات التنحي في أحسن األحوال

مغامرة محسوبة؟
أول من وجھت لھ أسئلتي كان السید أمین ھویدي الذي شغل منصب وزیر الحربیة ورئیس
المخابرات في عھد عبد الناصر، والذي ظل لسنوات یكتب مقاال أسبوعیا في الصفحة األخیرة من
صحیفة «األھالي»، حین كانت صحیفة وحین كان الحزب الذي یصدرھا حزبا، وبرغم أنني كنت
أحب أن أقرأ لھ كثیًرا مقاالتھ التحلیلیة الھادئة والمفیدة، إال أنني فوجئت برد فعلھ الحاد بمجرد
طرح السؤال، حیث قال لي غاضبا: «مجرد طرح ھذا السؤال یعتبر مھزلة، أنا كنت شاھدا على
ما حدث، أنا كنت أول واحد جنب الریس لما أعلن إنھ ھیتنحى، لكني أفضل أن یتركز جھدكم فیما
نحن فیھ اآلن، أنتم جیل یھرب من الحاضر للماضي، وصحافة ال ترید أن تبصر الجماھیر بحالھا،
بتخلوا الشعب یعیش في أحالم الماضي وغیبیات الماضي، وأنا ال یمكن أن أشترك في ھذه

المھزلة، ولو سمعت ھذا السؤال في مجلس لن أرد». وطلب مني إنھاء المكالمة فوًرا.
بعدھا لم یكن انفعال الكاتب الكبیر محمد عودة غریبا بالنسبة لي، فمحبة الرجل لعبد الناصر
معروفة ومؤكدة، ولذلك بدأ إجابتھ بالقول منفعال: «ھذا على رأي أغنیة عبد المطلب: «سؤال
غریب ما أجاوبش علیھ»، دي ال مؤاخذة قضیة بیزنطیة، والسؤال فیھ إثارة، والمفروض أن
تنشروا موضوعا مدعما بالوثائق یثبت أن ھذا الخروج كان خروجا شعبیا صادقا»، قلت لھ:
«ولذلك أسألك یا أستاذ عودة عشان تنورني بما ال أعرفھ، إال إذا كنت ترى أن السؤال ُحُرم»،

فھدأ انفعالھ وأجاب عن سؤالي.
الكاتب الكبیر سالمة أحمد سالمة اعتذر ألنھ یعتقد أن السؤال شائك، وقال إنھ یخشى أن یأتي رأیھ
انطباعیا، خاصة أنھ كان وقت وقوع المظاھرات خارج مصر. الفریق محمد فوزي اعتذر بفیض
من األدب لظروف مرضھ. الفریق سعد الدین الشاذلي والذي كنت قد وصلت إلیھ بصعوبة اعتذر



كذلك ولم تطل مكالمة التلفون أكثر من دقیقة. وحتى من توقعت أن یُدلوا بآرائھم بحماس، على
األقل بسبب عدائھم للفترة الناصریة اعتذروا عن اإلجابة ألن السؤال شائك وسیثیر حساسیات
سیاسیة، وكان على رأس ھؤالء المستشار مأمون الھضیبي المتحدث الرسمي وقتھا باسم جماعة
اإلخوان المسلمین، والذي قال باقتضاب بعد أن سمع السؤال: «دي حاجات تاریخیة عاوزة
بحث». قلت لھ: «یا فندم أنا أسألك عن الموقف السیاسي للجماعة التي تتحدث باسمھا، ولیس عن
تفاصیل الواقعة». رد باقتضاب أشد: «أنا مش عاوز أتدخل بشكل عام في سؤال خطیر زي ده.
شكرا. سالم علیكم». وأغلق السماعة، وكان واضحا أن اللسع من شوربة الصحافة، بعد واقعة
حوار صحیفة «األھرام ویكلي» الذي أعلن فیھ مرشد الجماعة وقتھا مصطفى مشھور رفضھ
لتجنید األقباط في الجیش، جعل اإلخوان جمیعا یقررون النفخ في الزبادي، حتى لو كان الحدیث

عن فترة مضت قادھا رئیس یمقتونھ.
أذكر یومھا أن أحد الساسة الكبار بعد أن اعتذر عن الحدیث، أصر على أن أعده بأنني لن أنشر،
حتى إنھ اعتذر عن اإلجابة قائال لي: «الكالم في موضوع زي ده بصراحة ھیجیب وجع دماغ
والواحد ھیتشتم حتى لو قال إنھ مش ھیعلق، والحكایة مش ناقصة». قالھا ضاحكا دون أن ینتبھ
إلى أنھ كان ینكأ جرحا مؤلما ھو طریقة تعامل األجیال التي عاصرت ثورة یولیة مع تاریخھا،
كأنھ ِملك لھم ولمن صنعوه ولیس ملكا لألجیال التي تلیھم؛ ولذلك ظللنا لسنوات نشھد ھجوما
شرسا على كل من یعید قراءة واقعة تاریخیة، فتقع الواقعة على رأسھ، ومع أن ھزیمة یونیة وقت
أن وجھت أسئلتي عما جرى عقب وقوعھا، لم یكن قد مضى علیھا سوى ٣٠ سنة، ولم تكن آثارھا
السیاسیة والعسكریة واالقتصادیة واالجتماعیة قد غادرت واقعنا أبًدا، إال أنني اتھمت لمجرد طرح
األسئلة باإلثارة والتشجیع على الھروب إلى الماضي وتغییب الناس عن ھموم الواقع، مع أن
الطریق األسھل لإلثارة ھو نشر صور عاریة أو قصص جنسیة، بدال من محاولة تطھیر جراح ال
زالت نازفة، والتذكیر بأن ھزیمة یونیة لیست تاریخا ولَّى وراح لحالھ، وأنھا بعد مرور خمسة
عقود علیھا، ال زالت واقعًا یطبق بمرارتھ على نفسیات وعقول وقلوب أجیال عدیدة، حتى وإن

كان البعض ینكر ذلك أو ال یدركھ.
یومھا، وبعد أن خذلني الكبار الذین حاولت جمع شھاداتھم على ما جرى، قررت أن أقرأ قصة
التنحي وما أعقبھ من مظاھرات، كما وردت على لسان بعض معاصریھا، وكان من الطبیعي أن
أبدأ بشھادة الكاتب الكبیر محمد حسنین ھیكل الذي كان مشاركا في صناعة الحدث، أكثر من كونھ
شاھدا علیھ، فھو كما یروي في كتابھ «االنفجار»، كان أول من طرح فكرة التنحي على عبد
الناصر في تمام الثامنة والنصف من مساء الخمیس ٨ یونیة، قبل أن یقول عبد الناصر لھ إنھ فكر
في ذلك فعال. وقتھا كانت الحقیقة الُمرة لم تتضح بعد للمصریین، حیث كانت الصحف ال تزال
تتحدث عن المعارك الضاریة التي تدور بشراسة على الجبھة، واإلذاعة تعلن أرقام الطائرات
المعادیة التي یتوالى سقوطھا، بینما كان عبد الناصر یقرأ كشفا وصلھ للتو بخسائر الجیش
المصري، وعندھا ـ على حد تعبیر ھیكل: «أحس بھول الكارثة وأدرك أنھ لن تكون ھناك ضربة
ثانیة أو ثالثة»، ومع ذلك حاول إنقاذ ما یمكن إنقاذه، وطلب من القادة المیدانیین الصمود، لكنھ
عندما أدرك أن األمر أصبح غیر قابل للسیطرة، اتصل بوزیر الخارجیة محمود ریاض، لیطلب
من السفیر القوني ـ سفیر مصر في األمم المتحدة في نیویورك ـ إبالغ موافقة مصر على وقف

إطالق النار.



قبل أن یتحدث ھیكل مع عبد الناصر، كان قد اقتنع أن علیھ ترتیب أوضاع البلد لالنتقال إلى
ظروف مختلفة. وفي جلسة منفردة مع عبد الحكیم عامر شریكھ في الثورة والحكم والھزیمة،
اقترح ناصر تقدیم استقالتھ للشعب، وأن یكون شمس بدران رئیسا مؤقتا لمصر. ووافق عامر،
بعدھا اتصل ناصر بھیكل في مكتبھ بصحیفة «األھرام». یقول ھیكل واصفا تلك المكالمة: «وبدا
صوتھ ألول وھلة على التلفون مثقال بھموم الدنیا كلھا، وقد سألني ما الذي أقترح عملھ، وكان
رأیي أنھ لم یبَق أمامھ غیر االستقالة، وكان رده بالحرف: غریبة، ھذا ما فكرت فیھ تماًما. وكان
ردي أنھ لیس ھناك خیار آخر. وكان تعلیقھ بالموافقة». طلب ناصر من ھیكل أن یكتب لھ خطاب
االستقالة «كجھد أخیر في معاونتھ»، وتحاورا في نقاط الخطاب، واتفقا على اللقاء في الساعة
الثامنة من صباح یوم ٩ یونیة. ظل ھیكل یكتب مسودات الخطاب طیلة اللیل، وفي الصباح اتجھ
لبیت عبد الناصر ومعھ مشروع الخطاب «الذي أرھقني سطوره أكثر من أي شيء آخر كتبتھ من

قبل، وظننت أنني حفظت العبارات واأللفاظ من كثرة ما راجعتھا وغیرت فیھا وبدلت».
عندما التقى ھیكل بناصر بدا لھ وكأنھ «أضاف إلى عمره ١٠ سنوات على األقل. كان مرھقا
بشكل یصعب وصفھ، وكانت في عینیھ سحابة حزن لم أرھا من قبل». أخذا یتحدثان طویال في
تفاصیل الخطاب، وبالذات في نقطة اختیار شمس بدران خلیفة لعبد الناصر، وھو اختیار یشعر كل
من یقرؤه بأنھ ُملغز، خصوًصا حین یأتي عقب ھزیمة كان شمس بدران واحدا من صناعھا، لكن
ھیكل في ھذه النقطة ال یفصح عن الكثیر، لیساھم في إضفاء ھاالت الغموض على شمس بدران
التي لم یتم إزاحتھا حتى اآلن. على أي حال انتھت المناقشة الطویلة بأن أصبح زكریا محیي الدین
ھو المرشح البدیل، خاصة أنھ كما قال ناصر: «مقبول دولیا، وقادر على الحوار مع األمریكان».
بعدھا اختلف ناصر وھیكل على نص عبارة في الخطاب، كانت ھي أھم العبارات فیھ، وربما ھي
أشھر عبارة في الخطاب بعد ذلك، وھي عبارة كانت صیغتھا األولى تقول: «وبرغم أیة عوامل قد
أكون بنیت علیھا موقفي من األزمة، فإنني على استعداد لتحمل نصیبي من المسئولیة»، واعترض
ناصر مؤكدا أنھ یتحمل المسئولیة كلھا، وھنا یعلق ھیكل: «ولم أختلف معھ فیما قال، وأعدت
صیاغة العبارة على الفور فجعلتھا كاآلتي: «إنني على استعداد لتحمل المسئولیة كلھا». وكان
تعلیق ناصر على ھذه الصیاغة الجدیدة: «تلك ھي الحقیقة وھذا أدق وأكرم». حمل ھیكل خطاب
التنحي، وَعبَر الشارع إلى مكتب سامي شرف لتتم كتابتھ على اآللة الكاتبة. أصابت سامي حالة
من الھستیریا عندما قرأ عبارة «التنحي تماًما ونھائیا عن أي منصب رسمي وأي دور سیاسي».
نفس الحالة أصابت موظف اآللة الكاتبة الذي أجھش بالبكاء وھو یكتب الخطاب. وبالتأكید لم یكن
خافیا على ھیكل وھو من ھو دھاًء وحنكة، أن األثر الشعبي الذي سیسببھ الخطاب سیكون أقوى

بكثیر من ھستیریا سامي وبكاء موظف اآللة الكاتبة.
عاد ھیكل بعدھا إلى ناصر، ودار بینھما حوار طویل عن الساعات القادمة، وما سیحدث فیھا،
واألیام الماضیة وما حدث فیھا، وسنقتبس بعض العبارات التي وردت في الحوار كاآلتي، مع
التنبیھ على أن ما یرویھ ھیكل لم یشھده أحد غیره، مما یجعل لك الخیار في تصدیقھ كما جاء، أو
إنكاره كامال دون االلتفات إلیھ، أو تأملھ في ضوء حساسیة الموقف المحیطة بالحوار الختیار ما

یوافق عقلك وتفكیرك:
ناصر: «ال أستطیع أن أتصور ما سیفعلھ الناس، وهللا لو أنھم أخذوني إلى میدان التحریر

وشنقوني فیھ لما اعترضت علیھم، لھم الحق».



ھیكل، بارعا في دور المبرر والُمنظر كعادتھ: «لیس ھناك ضرورة ألن تدفع مشاعرك إلى ھذه
الدرجة، فما حدث لك شيء حدث من قبل كثیًرا في التاریخ، واعتقادي أن البلد واجھ نكسة، ولكنھ

قادر على القیام منھا بقواه الذاتیة».
ناصر: «إنني أتصور أن الناس بعد مفاجأة استقالتي، سیطلبون معرفة الحقیقة فیما حدث، وھو
حقھم، ولست أعرف السبیل إلى تحقیق ھذا الطلب، فھو ضروري لمستقبل العمل، ولكني أخشى
أن یتصور أحد أنني بأي شيء أقولھ أحاول إشراك غیري في المسئولیة، وهللا یعلم أنني ال أفكر
في أي شيء من ذلك، فأنا نازل عند حكمة هللا في قضائھ، ولكن الحقیقة یجب أن تكون واضحة

للناس».
بعدھا طلب ناصر من ھیكل أن یحضر معھ إلقاء الخطاب فاعتذر. تبادال المشاعر الطیبة عن
الصداقة التي جمعت بینھما، ودار بینھما حوار دعونا نضع شكال لھ طبقا لما أورده ھیكل – مع

بعض االختزال.
ناصر: أعرف إلى آخر العمر أن لي أخا.

ھیكل (مقاطعا): ال داعي ألن نقع فیما نھینا أنفسنا عنھ فنُسلم أنفسنا لالنفعاالت، وأنا سعید بما أدیتھ
إلى جانبك من دور، وقد خدمت فیھ بلدي بما أستطیع.

ناصر: ِخدمتك للبلد لم تنتِھ بعد. مازالت أمامك خدمة أرجو أن تؤدیھا، أنا بعد إلقاء خطابي سأدخل
إلى غرفتي وأعزل نفسي تماًما عن العالم، وقد تثور مشاكل ومضاعفات، وكل ما أطلبھ منك أن
تكون في ھذه اللیلة مسئوال عن أي شيء یذاع أو یقال باسمي أو نیابة عني، حتى یتمكن زكریا

محیي الدین من حلف الیمین غدا. أنا أعرف أن عالقتك بزكریا طیبة.
ھیكل: أنا ال أنوي أن أكرر دوري بجانبك مع أي رجل آخر، ولكني سأقبل تكلیفك لدقة الظروف.

«ینھض ھیكل ثم ینھض ناصر، یُسلمان على بعض». وھنا یقول ھیكل: «ولمحت دمعة في عینیھ
ألول مرة في حیاتي، واستدرت خارجا من غرفة مكتبھ، فلم أكن أریده أن یرى دمعة أخرى في

عیني».
بعد ساعات، كان الشعب المصري والشعوب العربیة على موعد مع مشھد أكثر درامیة ومأساویة
من المشھد السابق، وھو مشھد عبد الناصر وھو یلقي خطابھ على مدى ثلث ساعة، صمت
المالیین فیھا صمت الموتى، وتأكد لمن كانوا ال یزالون یُغلّبون األمل على الیأس أن الھزیمة قد
وقعت، وأن البطل الھمام قرر أن یترك المركب واختار من سیحكمھم بدال منھ. وبعد انتھاء
الخطاب تبدد الصمت شیئًا فشیئا، لیعلو صوت البكاء الذي تحول تدریجیا إلى نشیج مكتوم، ثم إلى

عویل، ثم إلى صراخ یطلق ھتافات تقول: «ناصر، ناصر، كلنا عایزین ناصر».
ثمة شھادات منشورة تقول إن ما حدث وقتھا كان مدبرا من قِبل قادة االتحاد االشتراكي. مثال أحد
رموز اإلخوان المستشار «علي جریشة» یحكي أنھ كان في السجن، وقال لھ سجان إنھ تعبان جد�ا
ألنھم أعطوه مالبس مدنیة وقالوا لھ أن یشترك في مظاھرات مدبرة. الفریق عبد المحسن مرتجى
یؤكد ذلك أیًضا، ولكن رأیھ كان بناء على انطباع ولیس ُمستنِدا إلى معلومات، ھناك حدیث عن
قیام االتحاد االشتراكي بتوفیر أتوبیسات في الیوم الثاني من المظاھرات، ولیس في الیوم األول.
حین سألت الكاتب الكبیر محمد عودة ونقلت لھ ھذا الكالم لكي یعلق علیھ أجاب بحماس شدید:
«مین المخرج العظیم اللي ھیطلّع الشعب المصري كده؟ طب ھل االتحاد االشتراكي ھو اللي طلّع
برضھ الشعب الجزائري والتونسي والیمني في مظاھرات ضد التنحي؟ ھل ھو اللي أقنع أكبر
معلق سیاسي في الغرب (دویتشر)إنھ یقول: ألول مرة یخرج شعب مباشرة لیصنع التاریخ بنفسھ



ولیعید زعیما مھزوما؟ أنا یوم التنحي خرجت في ھذه المظاھرات ورأیت شرائح عمري ما شفتھا
في حیاتي. في الدقي والزمالك، الستات خرجوا بھدوم البیت، ببساطة ودون أي مبالغة، عبد
الناصر كان یمثل االستقرار، والناس بیقولوا لھ إحنا عارفین إنك غلطت، ولكن إنت القائد اللي

إحنا بنثق فیھ ونقف معاه ساعة المحنة».
من أھم الشھادات التي تثبت براءة المظاھرات من التدبیر، شھادة حسن طلعت مدیر المباحث
العامة الذي یكشف في مذكراتھ أنھ فوجئ بأمر المظاھرات، وألن لدیھ أوامر بقمع أي مظاھرة
بغض النظر عن ما تتظاھر من أجلھ، شعر بالحیرة وحاول الرجوع إلى رئیسھ المباشر وزیر
الداخلیة شعراوي جمعة، فرفض شعراوي أن یرد علیھ، كعادة المسئولین في لحظات األزمات،
ولذلك اتخذ حسن طلعت بمبادرة فردیة قرار عدم االصطدام بالمظاھرات، ولوال ذلك لحدثت
كارثة محققة، خاصة أن المئات من مسئولي األمن الذین یرفعون على الدوام شعار «سلومة
األقرع ما یعرفش أبوه وال أمھ»، كانوا یتصلون بھ لیسألوا في إلحاح عن الطریقة التي سیتعاملون

بھا مع المظاھرات.
في تلك الفترة أیًضا كان الدكتور حسین كامل بھاء الدین، الذي ظل لسنوات طویلة وزیر تعلیم
حسني مبارك، قائدا لمنظمة الشباب التي أنشأھا عبد الناصر لتكون ذراعھ السیاسیة وسط الشباب،
وفور إعالن خطاب التنحي، ذھب إلى مكتب المعلومات المواجھ لبیت عبد الناصر، وكان في حالة
عصبیة شدیدة، وقال بصوت عاٍل لموظفي المكتب أن ٣٠ ألف شاب من أعضاء منظمة الشباب
مستعدون للزحف على بیت عبد الناصر إلثنائھ عن قرار التنحي، وھو تھدید لو أطلقھ في ظروف
أخرى، لكان مرمی�ا في زنزانة انفرادیة في السجن الحربي، لكنھ تھدید یكشف عن عدم وجود

تواصل قیادي معھ لألمر بإخراج الشباب، وإال لكان قد فعل ذلك فورا قبل التلویح بھ.
خالل بحثي في الكتب والمذكرات التي تناولت تلك الفترة، فوجئت بأن المؤرخ الدكتور عبد العظیم
رمضان المعروف بعدائھ الشدید للناصریة، یرد بقوة على اتھام مظاھرات التنحي بأنھا كانت
مدبرة، ویقول في كتابھ «تحطیم اآللھة» إن ذلك االتھام مھین جد�ا للشعب المصري، حیث یصوره
أنھ شعب یساق كاألغنام فقط، نافیا أن یكون االتحاد االشتراكي قادرا على تدبیر مظاھرات ضخمة
كھذه، ألنھ في الواقع لم یكن یتمتع بشعبیة بین الجماھیر تمكنھ من أداء ھذا الدور الضخم، وحین
تمت اإلطاحة بقیاداتھ في مایو ١٩٧١، لم یستطیعوا إخراج تلمیذ واحد في مدرسة لمساندتھم ضد

السادات.
من ناحیة أخرى، لم یكن غریبا أن أجد في صحف الیوم التالي لمظاھرات التنحي سیال من
المقاالت التي ترفض القرار وتناشد عبد الناصر في الرجوع عنھ، لكن ما لفت انتباھي ھو بعض
ردود األفعال ألشخاص عرفوا فیما بعد بمھاجمة عبد الناصر بشراسة، ولم یذكر أحد منھم موقفھ
عقب التنحي، ولو على سبیل المراجعة الذاتیة. خذ عندك مثال موسى صبري الذي كتب یصف
الجماھیر التي شاركت في مظاھرات التنحي بأنھا «جماھیر شاء لھا القدر أن تعیش ألول مرة في
تاریخ مصر منحة السماء لھا في حاكم مصري ابن مصري». وكتب أنیس منصور یسأل: «كیف
للراعي أن یتخلى عن رعیتھ المؤمنة بھ؟». وكتب جالل دویدار ـ الصحفي المؤید لمبارك فیما بعد
ـ یعلن «أنھ حین كان یعیش في الخارج لم یكن مصریا وال عربیا بل كان یحمل جنسیة ناصر».

وسبحان مغیر األحوال من حال إلى حال.
مغامرة محسوبة



لكن إذا كان ھناك ِشبھ اتفاق بین معاصري الفترة برغم اختالفاتھم السیاسیة، على أن مظاھرات
التنحي لم تكن مدبرة، فلن تجد نفس االتفاق في اإلجابة عن سؤال: «ھل كان تنحي عبد الناصر
مغامرة محسوبة؟»، حیث سنجد شھادات عدیدة تؤكد أن التنحي كان مغامرة محسوبة، ألن عبد
الناصر وھیكل كانا یدركان تعقید الوضع، ویتوقعان رد فعل الجماھیر، ولذلك فقد أحسنَا اختیار
كلمات خطاب التنحي بذكاء شدید. ھذا ما یؤكده منیر حافظ الرجل الثاني في مكتب سامي شرف
الذي یؤكد في شھادتھ للتاریخ بأن ما حدث كان مغامرة محسوبة، «بدلیل أن خطاب التنحي الذي
ألقاه عبد الناصر، بعد أن شرح ظروف النكسة تقدم ببرنامج عمل للمرحلة القادمة، والذي یتنحى
ال یُعقل أن یضع لخلفھ برنامج العمل الذي یسیر علیھ، كما أن نص الخطاب لم یقطع بمسئولیة عبد
الناصر بما حدث، فقد ذكر أنھ على استعداد ألن یتحمل المسئولیة، ولم یقل إنھ یتحمل المسئولیة
بالفعل، وھذا یعني أن عبد الناصر یرید أن یقول إن آخرین كانوا وراء ما حدث ولكنھ مستعد ألن
یتحمل عنھم المسئولیة أمام الشعب، كذلك فإن اختیار عبد الناصر لزكریا محیي الدین خلفا لھ كان
مناورة؛ ألن االتفاق بینھ وبین عامر كان على أن یتسلم شمس بدران الحكم، لكن عبد الناصر

أدرك أنھ لو اختار شمس فإن شمس سیتولى الحكم على الفور لقوة مجموعتھ العسكریة».
إذن فقد خاض عبد الناصر ھذه المغامرة، المحسوبة في تحلیل منیر حافظ، وھو یعلم أن إعالن
التنحي لھ واحدة من نتیجتین ال ثالثة لھما، فإما أن تقبل الجماھیر تنّحیھ، وینتھي بھ األمر إلى
زاویة مھملة من زوایا التاریخ كزعیم مھزوم، أو أن تتشبث بھ الجماھیر فیبقى لیتحمل تبعات
النكسة. وقد تحققت أھداف تجربة التنحي كلھا بالفعل، إذ لم یكن عبد الناصر یتصور أن الشعب

سیخذلھ.
عبد العظیم رمضان وبعد رفضھ لكون المظاھرات مدبرة، یرى أن التنحي نفسھ كان عبارة عن
سیناریو شدید اإلتقان، معتبرا أنھ «سیناریو من ُصنع ھیكل بالدرجة األولى، ولیس من ُصنع عبد
الناصر، ألن مثل ھذا التخطیط یحتاج لخبرة بفن التعامل مع الجماھیر وكتابة خبیر سیاسي
یستطیع التفرقة بین تعبیر «تحمل المسئولیة» وتعبیر «االستعداد لتحمل المسئولیة»، وإن كان ھذا
بطبیعة الحال ال ینفي إدراك عبد الناصر لكل ھذه التلمیحات واإلیحاءات وموافقتھ علیھا، خاصة
وأنھ كان یشعر في داخلھ بمسئولیة عامر عن النكسة، لذا كان یتوق إلى فرصة أخرى یمنحھ إیاھا
الشعب لیتخلص من سیطرة عامر، ولكنھ لم یعول كثیًرا على ھذا األمل». ورغم أن خطاب
التنحي كما یؤكد رمضان كان حافال باألكاذیب الضخمة والخدیعة، منھا عبارة «العدو الذي كنا
نتوقعھ من الشرق والشمال جاء من الغرب»، بینما الصحیح وفقا لشھادة عبد المنعم ریاض أن
الطائرات اإلسرائیلیة جاءت من الشرق. كذلك فقد تم إخفاء أي إشارة إلى أخطاء القیادة العسكریة
المصریة، وتم الحدیث عن «قتال الجیش السوري قتاال بطولیا»، وھو ما لم یكن صحیحا. ومعنى
ذلك في رأي عبد العظیم رمضان أن الحقائق كانت غائبة تماًما عن ذھن الشعب المصري، حیث
اتخذت ھبَّتھ العفویة مساء ٩ یونیة شكل التمسك بقیادة عبد الناصر، بعد أن كان یتجھ في صبیحة
ذلك الیوم إلى محاسبتھا، ولذلك فھذا الشعب ھو الذي ھب مرة أخرى في فبرایر ٦٨ احتجاجا على
األحكام التي صدرت ضد قادة الطیران، وھو ما یؤكد أن تصرف الشعب المصري تم في إطار
جھلھ بحقائق ما یجري، ولذلك فربما كانت حسابات الشعب المصري في مساء ٩ یونیة والتي
بناھا على غریزتھ المجردة أصدق حكما من أیة حسابات تفرضھا الحقائق، فلو أنھ خذل عبد
الناصر في ذلك الیوم الرتكب أكبر األخطاء في تاریخھ، لیس فقط ألنھ یكون قد حقق رغبة



األعداء في التمتع بانتصارھم كامال، وإنما ألنھ یكون قد حرم نفسھ من القیادة الوحیدة التي كانت
وقتھا قادرة على انتشالھ من ھذه الھزیمة.

یبقى أن الشعب المصري في نھایة المطاف، لم یفوت الفرصة لوضع لمسة عبثیة على األمر
برمتھ، بعد أن اطمأن إلى عودة عبد الناصر إلى الحكم، لیتحول شعار «ال تتنحى، ال تتنحى»،
إلى شعار ساخر ھو «أحھ أحھ، ال تتنحى»، والذي ربما كان یعبر برغم بذاءتھ، عن معنى شدید
الصدق والواقعیة، وھو رفض الشعب ألن یتخلى عن مسئولیة الھزیمة من كان سببا في وقوعھا،
وأن علیھ أن یبقى لیُصلح ما أفسدت یداه. وحین أدرك الشعب المصري صدق عبد الناصر في
محو آثار الھزیمة، كما بدا عقب اإلطاحة بعبد الحكیم عامر ورجالھ، وإعادة بناء الجیش
المصري، تجاوز الناس لحظة الھزیمة التي كان یمكن أن تشل حركتھم لسنین، وبدأت ملحمة
حرب االستنزاف التي تم تغییب الكثیر من بطوالتھا حتى اآلن، لكن خروجھم التالي في
المظاھرات التي أعقبت األحكام التي صدرت ضد قادة الطیران لم یكن تأییدا وال تھلیال، بل كان
غضبا من تحمیل الھزیمة لمن لیس مسئوال عنھا، وھو ما أزعج عبد الناصر كثیًرا، وأشعره أن
لحظة «ال تتنحى»، كانت مجرد لحظة استثنائیة خرجت في توقیت حرج، ولن تتكرر ثانیة، ولذلك
فقد تعامل مع مظاھرات الطلبة بالذات بعصبیة شدیدة، وصلت إلى حد أنھ طلب في لحظة انفعال
ضرب تلك المظاھرات بالطیران، طبقا لشھادة وثّقھا الدكتور ھشام السالموني في كتابھ «الجیل
الذي واجھ عبد الناصر والسادات». ومن یدري، فربما كان عبد الناصر في تلك اللحظة بالذات،
یفكر في أن غضب المصریین على أي ھزیمة قادمة، ربما انتھى بمصیر الشنق في میدان

التحریر.



آن األوان ترجعي یا دولة الجواسیس
(١)

كل ثالثة أیام تقریبًا كان یصلني منھ نفس «اإلیمیل» الذي یختار لھ نفس العنوان الالفت: «تحذیر
من مواطن شریف: عمارة یتم تأجیرھا بالكامل لإلرھابیین واإلخوان المسلمین»، واضعًا في المتن
اسم صاحب العمارة وعنوانھا بالكامل، والعنًا سنسفیل صاحب العمارة وكل سكانھا، بل وكل
سكان الشارع الذین یتسترون على جریمة تسكین إرھابیین یتآمرون على مصالح الوطن، ثم بدأت
إیمیالتھ بعد فترة تصبح أكثر حدة ومبالغة، ربما ألنھ لم یجد اھتماما من الُكتاب والصحفیین الذین
أرى أسماءھم معي في قائمة من یتسلمون اإلیمیل، لدرجة أنني أصبحت أراه في خیالي یزعق
وھو یكتب لیصل صوتھ للجمیع مردًدا عبارات حفظھا من خالل متابعتھ الدائمة لوسائل اإلعالم
«جریمة خطیرة في وضح النھار ـ مصر تضیع تحركوا إلنقاذ مصر ـ نحن نفضح باألسماء
والعناوین ـ لِك هللا یا مصر». وكان آخر ما وصلني منھ قبل أیام رسالة غاضبة یشتم فیھا سنسفیل
أحد الذین كان اسمھم موضوعا في القائمة ألنھ رد علیھ طالبا منھ أن یذھب إلى طبیب نفسي بدال

من أن یصفي حساباتھ مع أحد جیرانھ بھذه الطریقة.
قلت لنفسي: بالتأكید یشعر ذلك الرجل بحزن عمیق، ألنھ تلقى طعنة غادرة في وطنیتھ، فھو لم
یفعل شیئًا سوى االمتثال لقیادتھ الحكیمة التي خصصت في العام الماضي خطوطا ساخنة تحث
فیھا المواطنین على اإلبالغ عن أعضاء جماعة اإلخوان اإلرھابیة، وربما حاول الرجل أن یفعل
فكان حظھ كحظ من یتصل بخطوط اإلسعاف أو النجدة أو المطافئ، لعلھ لم یلجأ لإلبالغ المباشر
عن جیرانھ في قسم الشرطة ألنھ اقتنع بخطورة عناصر الطابور الخامس الموجودة في كل مواقع
الدولة كما كشف الخبراء االستراتیجیون، لكنھ مع ذلك لم ییأس، بل قرر أن یلجأ لرجال اإلعالم
الذین یراھم دائًما یحضون المواطنین على اإلیجابیة وحمایة الوطن، لكنھ لم یكن یتوقع أبًدا أن
یكون رد فعلھم سلبیا ومتباطئا، لعلھ قرأ األخبار المنشورة عن اتجاه حكومي لالستعانة بالطالب
الوطنیین في الجامعات لإلرشاد عن زمالئھم المشاغبین، فتمنى أن یكون ھناك مكان رسمي یمكن
أن یشبع فیھ رغبتھ الوطنیة في اإلرشاد عن جیرانھ من اإلرھابیین، لعلھ تذكر ما كان یرویھ لھ
والده عن العصر الذھبي لإلرشاد الوطني في الخمسینیات والستینیات، حین لم تكتِف السلطة بكل
ما كان لدیھا من مخبرین تابعین لكل األجھزة السیادیة واألمنیة، بل أنشأت تنظیما سیاسیا سریا
أسمتھ «التنظیم الطلیعي» كان یقوده في أزھى عصوره وزیر الداخلیة شخصیا، ولعلھ استبشر
خیرا بعودة ھذه األیام عندما قرأ وسمع وشاھد المطالبات المتالحقة للرئیس عبد الفتاح السیسي بأن
یشكل حزبا خاصا بھ، یتجمع فیھ «بتوع السیسي» كما أسمتھم ابنة الزعیم الملھم ـ األوالني ـ ھدى
جمال عبد الناصر في أحد حواراتھا، والذي شكت فیھ من أنھا تبحث على الساحة السیاسیة عن

«بتوع السیسي» فال تجدھم.
قبل خمسین عاًما كانت مصر قد أصبحت ملیئة عن آخرھا ببتوع والد الدكتورة، وكان «البتوع
التانیین» أیا كان انتماؤھم مرمیین في السجون أو منفیین خارج البالد أو ماشیین جوه الحیطان
دون أن ینسوا أن لھا ودان، ومع ذلك لم یكتِف والدھا بكل ما لدولتھ من بتوع ومخبرین تابعین لكل
األجھزة السیادیة واألمنیة، ولم یقنع بتأمیم السیاسة لتصبح ممارستھا ِحكًرا على من ینتمي إلى
كیانات مشوھة تنشئھا دولتھ لتراقب دولتھ، فقرر أن ینشئ التنظیم الطلیعي الذي قام فیھ بتجنید
خیرة ُكتاب مصر ومفكریھا ومبدعیھا وسیاسییھا، لیكون من أبرز مھامھم كتابة تقاریر سریة عن



كل «مظاھر االنحراف التي تھدد مسیرة الثورة وعن كل أعدائھا الداخلیین المتعاونین مع
الخارج»، ولم یجد إال قلة نادرة ترفض التعاون معتذرة بكل أدب ألنھا ال تصلح لھذه المھمة
الوطنیة الجسیمة، في حین وجد مئات آخرین یوافقون على التحول إلى كتبة تقاریر سریة، دون أن
یشعروا بأنھم ارتكبوا خطیئة تستوجب العار، فاإلنسان حیوان مبرر بامتیاز، ومسألة أن تقنع نفسك
بأنك تكتب التقاریر خدمة للوطن لیست مجھدة وال تحتاج إلى أن یحرق المخ الكثیر من السعرات
الحراریة، وربما لذلك ظل ـ وال زال ـ أغلب أعضاء ھذا التنظیم یتصدرون الساحة السیاسیة في
مصر، دون أن یشعروا بالعار أو حتى الحرج، فیقرروا اعتزال الحیاة السیاسیة التي شاركوا في

تأمیمھا وإفسادھا.
للعلم، لم تكن التقاریر التي یكتبھا ھؤالء تقاریر فكریة أو استشاریة تُكتب من باب مساعدة صانع
القرار على اتخاذ قراره، كما ادعى الكثیر من ھؤالء فیما بعد تبریرا لما شاركوا فیھ، فقد كشفت
الوثائق عن تقاریر شخصیة كان یتلقاھا وزیر الداخلیة شعراوي جمعة لیتخذ في أغلبھا إجراءاتھ
األمنیة الالزمة على الفور بتنسیق كامل مع جمال عبد الناصر الذي كان یھتم بھذه التقاریر جد�ا.
نعم كان ھناك من یكتب تقاریر سیاسیة واقتصادیة عامة یأمل بھا أن تفید الوطن، لكنھ بالتأكید
رأى خالل اشتراكھ في التنظیم كیف یتم استخدام تقاریر كثیرة أخرى للتنكیل بكل من لھ رأي
معارض أو مختلف، ومع ذلك فقد وافق على االستمرار في ذلك التنظیم اإلجرامي الذي كان سببا

في رمي الكثیرین في السجون وقطع أرزاقھم وتشریدھم وتطفیشھم من البالد.
ولكي ال نلجأ إلى االستشھاد بما صار معلوًما للجمیع من قمع دموي لإلخوان والشیوعیین
والوفدیین في تلك الفترة، دعونا نَر كیف كان خطر ذلك التنظیم أشمل وأوسع حتى على من لم
یثبت انتماؤھم السیاسي ألي تنظیم من التنظیمات التي وصمت بتھمة العداء للثورة والقائد
والوطن، ولنختر مثال شھادة واحد من أنبل وأبرز علماء مصر، أستاذ الجیولوجیا الدكتور رشدي
سعید، الذي أتمنى إن لم تكن تعرفھ أن تبحث في مكتبات دار الھالل عن إصداراتھ الرائعة وعلى
رأسھا كتابھ الموسوعي عن نھر النیل ومذكراتھ الممتعة «رحلة عمر» التي یحكي فیھا عن
شعوره بخیبة األمل عندما أدرك أن عبد الناصر وقیادات یولیة لم یكونوا راغبین في الحوار مع
أساتذة الجامعات طبقا للمھمة التي كلفھ عبد الناصر بھا وأنھم «ال یرغبون في األخذ والعطاء مع
المثقفین كما تصورت، بل كانت غایتھم ھي بناء تنظیم طلیعي سري من بعض التابعین لھم من
األساتذة، یمكن بھ إحكام القبضة على الجامعة... أما الحوار وبناء مصانع األفكار فلم یكن واردا
عندھم، وقد كانوا یحضرون اجتماعاتنا بین الحین واآلخر من باب نقل ما یدور فیھا من أفكار.
وقد سببت مالحقة ھذه العناصر لي أكبر اإلزعاج وألجأتني وألول مرة في حیاتي إلى استخدام
حبات الفالیوم المھدئة، فقد أصبحت منذ ذلك التاریخ تحت المراقبة المستمرة، وموضوعا للتقاریر
الكثیرة التي أوكلت كتابتھا لمن جندوھم من موظفي مكتبي أو من بین أعضاء مجلس الشعب الذین

كانوا یُلحقون لھذا الغرض بالوفود البرلمانیة التي كنت دائم االنتظام فیھا».
ویصف الدكتور رشدي سعید ھذه التقاریر التي أتیح لھ عن طریق بعض الساخطین على األوضاع
والمتعاطفین معھ أن یطلع علیھا بأنھا: «... تقاریر لم تكن تكتب لكي تُقرأ بأي عین فاحصة، بل
إنھا كانت تكتب بغرض إبالغ المسئول عن رأي وانطباعات األجھزة في المشكو في حقھ، فكل
، ضعیفة المبنى، لیس لالستنتاجات فیھا أي عالقات التقاریر وبال استثناء مكتوبة بأسلوب متدّنٍ
بالمقدمات التي بدأت بھا، كما أنھا كانت مؤسسة على إشاعات غیر موثقة». ویتمنى الدكتور
رشدي في كتابھ ـ وقد كان دائًما َحَسن النیة ـ على المسئولین وقت صدور كتابھ عام ٢٠٠٠ أن



یتیحوا للمشتغلین بكتابة تاریخ مصر االطالع على ھذه التقاریر لبناء صورة مصر في تلك الفترة
وفھم ما جرى لمصر بسببھا.

لُحسن الحظ، تحقق جزء كبیر من أمنیة الدكتور رشدي سعید عندما قام أستاذ التاریخ الدكتور
حمادة حسني في عام ٢٠٠٨ بنشر دراسة خطیرة مصحوبة بالوثائق التي حصل علیھا من عدد
من شھود المرحلة بعنوان «عبد الناصر والتنظیم الطلیعي السري ١٩٦٣ ـ ١٩٧١» وھو كتاب
تواطأت أغلب وسائل اإلعالم على تجاھلھ، برغم أھمیة ما فیھ، ربما ألن رموز ذلك التنظیم من
كتبة التقاریر كانوا وقت نشر الكتاب ملء السمع والبصر. أذكر أنني عندما أشرت إلیھ عام
٢٠١٠، في إحدى حلقات برنامجي «عصیر الكتب» على قناة دریم، مطالبا جمیع من تورط في
ھذا التنظیم باالعتذار العلني عن مشاركتھم فیھ وروایة شھادتھم علیھ، تلقیت لوما من بعض
الُكتاب الكبار ألنني أساعد على اإلشارة إلى كتاب ینكأ جراحا لن یستفید الوطن من فتحھا، وأنني
أتغافل عن أن كتابة التقاریر من أجل الوطن كانت مرتبطة بخطورة المرحلة، وقد عشت وعاشوا
حتى رأیت ھؤالء األساتذة یباركون بالتھلیل والتأیید وبالصمت أیًضا عودة مالمح ذلك العصر
القبیح ثانیة بسبب «خطورة المرحلة». ومن یدري، فربما كانوا اآلن عّرابین لتنظیم طلیعي سري
تتولى فیھ أجیال مختلفة كتابة التقاریر من أجل حمایة الوطن من األخطار، واإلرشاد عن أعداء
الداخل المتآمرین مع الخارج، دون أن یكون ألخینا المبلغ عن جیرانھ حظ االنضمام إلیھم حتى

اآلن.
ربما یكون أفضل ما نفعلھ لفھم طبیعة الخراب الذي أحدثھ في مصر تشكیل ذلك التنظیم، ھو أن
نتأمل عناوین بعض التقاریر السریة التي حصل علیھا الدكتور حمادة حسني وأوردھا في دراستھ،
لترى كیف نقوم بشكل مؤسف بإعادة تاریخنا بكل خطایاه دون أن نتعلم منھ شیئًا، متوقعین أن
نصل إلى نتائج مختلفة لمجرد أننا غیرنا اسم الزعیم الملھم ھذه المرة. تعالوا نقرأ العناوین معًا

وسأترك لكم التعلیق علیھا:
ـ ٢٥ یولیة ١٩٦٥: مذكرة بخصوص كتابة شعار اإلخوان المسلمین على بعض خطوط األتوبیس

ـ خط ٤٠ ورقمھ ١٩٦٣ نقل عام.
ـ ١٠ یولیة ١٩٦٥: مذكرة عن بعض العائالت القبطیة تقوم مساء كل لیلة بفتح جمیع حنفیات

المیاه بمنازلھم.
ـ ٣١ مارس ١٩٦٥: تقریر من العمید جمال ھدایت بشأن شركة مصر الجدیدة لإلسكان والتعمیر

وتولي بعض المسیحیین مراكز قیادیة ھامة.
ـ ٣٠ مایو ١٩٦٥: مذكرة حول تزاید نشاط اإلخوان المسلمین وإعادة تأسیسھم لألجھزة السریة.

ـ ٢٢ مارس ١٩٦٥: مذكرة بشأن قیام األمیر دعیج السلمان الصباح بتھریب نقد مصري ـ مقدمھا
محمد حسنین ھیكل.

ـ ٢١ سبتمبر ١٩٦٥: مذكرة عن الطلبة العرب المشكوك في انتمائھم لإلخوان.
ـ ٨ أكتوبر ١٩٦٥: مذكرة حول جنازة مصطفى النحاس ـ مقدمة من إبراھیم الشھاوي.

ـ ١٨ أكتوبر ١٩٦٥: تقریر حول میول واتجاھات أساتذة جامعة القاھرة ـ مقدمھ عثمان عزام.
ـ ١٣ یولیة ١٩٦٥: مذكرة من محمد حسنین ھیكل بشأن الشیوعي إدوارد یونان.

ـ ٨ مایو ١٩٦٥: مذكرة مقدمة من محمود أمین العالم حول بعض الندوات السیاسیة بین طلبة
الجامعة والطالب العرب.



ـ ١٥ سبتمبر ١٩٦٥: مذكرة حول االشتباه في عضویة بعض الطالب للتنظیم السري لإلخوان
المسلمین.

ـ ١٧ إبریل ١٩٦٦: مذكرة بخصوص ما حدث من سائق ومحصل األتوبیس رقم ٥٤ حول عدم
تنكیس األعالم لوفاة الرئیس عبد السالم عارف ـ مقدمة من محمود الصفطاوي.

ـ ٧ مایو ١٩٦٦: تقریر من الدكتور جالل أمین «مجموعة خالد محیي الدین» بشأن سفره إلى
لندن.

ـ ١٢ مایو ١٩٦٦: تقریر الدكتور حسین كامل بھاء الدین عن نشاط ُمعاٍد بدكرنس الدقھلیة.
ـ ١٤ مایو ١٩٦٦: مذكرة معلومات عن شخص یُدعى حلمي غیر مؤمن بالثورة وسبق تطھیره.

ـ ١٤ مایو ١٩٦٦: مذكرة حول تعلیمات َكنَسیة للمسیحیین بعدم تنظیم األسرة ـ مقدمة من أحمد
كامل.

ـ ٦ سبتمبر ١٩٦٦: مذكرة عن أسرة یھودیة.
ـ ١٥ أغسطس ١٩٦٦: تقریر یقترح سحب الجنسیة من مواطن مصري في ألمانیا الغربیة.

ـ ٧ سبتمبر ١٩٦٦: تقریر عن نشاط إخواني في حلوان ـ مقدم من عبد الغفار شكر.
ـ ١١ یونیة ١٩٦٥: تقریر حول الخالف بین أحمد حمروش وأحمد بھاء الدین وانعكاس ھذا على

العمل في دار روز الیوسف.
ـ ١٠ أكتوبر ١٩٦٦: تقریر من أحمد حمروش بشأن مقابلتھ مع فؤاد نصار.

ـ ١٣ فبرایر ١٩٦٦: مذكرة بخصوص الشك في وجود اثنین من الطلبة بكلیة الھندسة في جامعة
اإلسكندریة من اإلخوان المسلمین ـ مقدمة من سمیر حمزة.

ـ ١٤ مارس ١٩٦٦: تقریر عن نشاط بعض الشیوعیین الموجودین في شركة النصر لصناعة
الخشب الُحبیبي بالمنصورة.

ـ ١٦ مارس ١٩٦٦: مذكرة مقدمة من جمال ھدایت بشأن ما حدث في حادث انحراف بعض
الفتیات من طالبات معھد التربیة الریاضیة للبنات.

ـ ١٩ مارس ١٩٦٦: تقریر عن نشاط ُمعاٍد یقوم بھ مدرس القاھرة للثانویة المیكانیكیة.
ـ ٢٥ یونیة ١٩٦٦ تقریر حول إشاعات یرددھا محمود وفیق شلبي المراجع بشركة بسكو مصر.

ـ ١ إبریل ١٩٦٧: تقریر عن مجلس الكنائس العالمي واالنحرافات بجریدة «وطني».
ـ ٢٢ مایو ١٩٦٧: مذكرة بحدیث بین الدكتور رفعت المحجوب والدكتورة فوقیة حسین.

ـ ٢٦ یونیة ١٩٦٦: مذكرة بخصوص انحراف علي كامل محمد راجي، معاٍد للثورة واالشتراكیة ـ
مقدمة من فاروق راجي شقیق المذكور.

(٢)
سیقول السفھاء من أنصار الدولة الباطشة: وما ھي المشكلة في أن یكتب المواطن فاروق راجي
تقریرا في شقیقھ علي، إذا كان ذلك بھدف الحفاظ على الدولة والثورة ومكتسبات االشتراكیة التي
اتھمھ بمعاداتھا؟ وھل ستتأخر أنت في اإلبالغ عن أقرب الناس إلیك إذا رأیتھ یتخابر مع أعداء
الوطن؟ وما ھي المشكلة في أن یكتب كل مواطن صالح سواًء كان مثقفا أو بسیطا تقاریر سریة

یرفعھا إلى أعلى رأس في الدولة إذا كان ذلك بھدف الصالح العام؟
ال یدرك ھؤالء أن إیمانھم بھذا المنطق الذي اتخذه من قبلھم سبیال لراحة الضمائر ھو أكبر طریق
نحو ھدم الدولة ـ بفرض وجودھا أصال في حالتنا ـ فالدولة الحدیثة ال تحتاج إلى أن یتحول كل
مواطن إلى مخبر من أجل الحفاظ علیھا، بل تمتلك من أجل حمایة مواطنیھا أجھزة أمنیة مدربة

ُ



وفعالة وُكفأة، وفي نفس الوقت ال تترك ھذه األجھزة تسرح وتمرح على ھواھا، بل تكفل وجود
آلیات رقابیة تقیّم أداءھا وتطوره وتحاسبھا على انحرافھا وتقصیرھا إن حدثا، أما الدول المتخلفة
وإن اختبأت خلف قشرة الدولة الحدیثة، فھي بزعم الحفاظ على األمن تحول األجھزة األمنیة إلى
دولة داخل الدولة، ثم یتحول كل جھاز من ھذه األجھزة حسب قربھ من قائد الدولة إلى دولة أكثر

قوة أو بطشا، وتحت شعارات حمایة الوطن من األعداء والحفاظ على استقاللھ ووحدتھ.
بالطبع تعمل كل ھذه األجھزة دون ضابط وال رابط، فتخلق بین عموم المواطنین یقینا أن موقعك
داخل الدولة یحدده رضا أجھزة األمن عنك وعالقتك الوثیقة بأي من مسئولیھا أو منسوبیھا. وھنا
تتراجع أھمیة الكفاءة والمعرفة واالجتھاد، لصالح العالقات والوسایط والمحسوبیات، ولذلك ال یجد
المواطن غضاضة في أن ینسى دوره الرئیس في الموقع الذي یعمل فیھ، لیلعب دور المخبر على
من حولھ أیا كانوا، دون أن یشعر بأدنى ذنب، ألنھ یحمي الوطن، معتبرا أن ما یقدمھ لھ الوطن
من مكاسب وامتیازات لقاء ھذا الدور، لیس سوى رد جمیل لھ لكي یدفعھ لتجوید عملھ أكثر. وألن
ھذا المواطن في البدء والمنتھى بشر لھ أخطاؤه وتحیزاتھ. وألنھ ال یوجد من یراقبھ وال یحاسبھ،
ال ھو وال المسئولون عنھ في األجھزة األمنیة، فإن مھمتھ الوطنیة المفترضة تتحول غالبا إلى
وسیلة لتصفیة الحسابات وخلق التربیطات، لكن ذلك ال یلفت انتباه أحد من المسئولین عنھ، ألن ما
یھمھم أكثر ھو أن یثبت والءه باالنتظام في تسلیم التقاریر، وكلما كانت ھذه التقاریر عن أقرب

الناس إلیھ من أھل وزمالء وجیران وأصدقاء، أثبت والءه أكثر فتوّجب إرضاؤه أكثر.
تعاَل نتأمل المزید من عناوین تقاریر أعضاء التنظیم الطلیعي السري التي كانت تصل إلى مكتب
جمال عبد الناصر شخصیا، وضع نفسك مكان عبد الناصر، وتخیل كیف یمكن أن یتصرف رئیس
ا كان تصلھ تقاریر من كبار مثقفي البالد ومن مغموریھا أیًضا، عن كل شيء یجري في البالد مھم�
أو تافھا، وعن كل شخص لھ نشاط من أي نوع سواًء كان مشھورا أو مغمورا، موالیا لھ أو
معارضا، أو محایدا مجھول الموقف. خذ عندك على سبیل المثال ھذه التقاریر التي تتركز في

الفترة ما بین عاَمي ١٩٦٥ وما قبل ھزیمة ٥ یونیة ١٩٦٧:
مذكرة حول نشاط أحمد سعید مدیر صوت العرب (كونھ من أھم أصوات نظام عبد الناصر لم
یمنعھ من التجسس علیھ) ـ مذكرة عن موضوع إشكال عبد الحلیم حافظ مع أم كلثوم بخصوص
حفلة ٢٣ یولیة ١٩٦٥ ـ مذكرة بشأن نشاط اإلخوان بالدقھلیة ـ مذكرة بشأن نشاط اإلخوان بأسیوط
ـ مذكرة بشأن نشاط الشیوعیین بالدقھلیة ـ مذكرة حول سلوك مدكور أبو العز محافظ أسوان من
حسین أبو الحسن جاد وسعد الدین محمد مدني عضَوي التنظیم ـ مذكرة عن نشاط اإلخوان في
بعض قرى بني سویف ـ مذكرة عن نشاط المدرسین المصریین من اإلخوان الموجودین في قطر ـ
مذكرة من محمود العالم عن الھتاف العدائي لمرضى مستشفى الصدر بالجیزة ـ مذكرة معلومات
عن جماعة «الخروج في سبیل هللا» تنتمي إلى جماعة اإلخوان، مقدمة من محمود سامي العفیفي
ـ مذكرة عن برنامج مواجھة اإلخوان في الجامعة ـ مذكرة مقدمة من إبراھیم الشھاوي حول
تصرفات مصطفى البرادعي نقیب المحامین إزاء موضوع اإلخوان المسلمین (بالمناسبة ھو والد
الدكتور محمد البرادعي، فتأمل سخریة القدر) ـ تقریر عن أسماء بعض اإلخوان المسلمین من
نابلس وتأشیرة السید الرئیس لسامي شرف: «كل من یثبت أنھ من اإلخوان یُرّحل» ـ مذكرة حول
قصة نجیب محفوظ «ثرثرة فوق النیل» ـ مذكرة عن أحد األفراد یقوم بجمع تبرعات ألسر

المعتقلین.



في نفس الفترة ستجد تقاریر أخرى عن: محاولة مریبة لتنظیم في اإلسكندریة ـ تقریر حول
مسرحیة «الفتى مھران» ـ مذكرة من أدھم جمال ھدایت بشأن إیفاد طلبة مغتربین إلى أمریكا
للدراسة في المدارس األمریكیة ـ تقریر علي الراعي حول مسرحیة «الشبعانین» ـ تقریر مقدم من
صالح زكي ومیشیل كامل وراجي عنایت وسعد كامل وصالح حافظ (مجموعة أحمد فؤاد) بشأن
ا على التحریر بـ«أخبار الیوم» ـ رسالة واردة من مواطن تعیین جالل الحمامصي مشرفا عام�
یزعم فیھا أن االنتھازیین والمنحرفین یُسیرون دفة األمور في األمانة العامة لالتحاد االشتراكي (لم
یتم اتخاذ أي إجراء بخصوصھا، وهللا أعلم ماذا حدث للمواطن نفسھ) ـ معلومات عن العناصر
الشیوعیة الموجودة بمصانع الغزل والنسیج ـ تقریر من المخابرات العامة بشأن قیام عالم محمود
عالم بالتخلص من أرضھ الزراعیة ـ تقریر مقدم من الدكتور توفیق حسین عن محادثة تلفونیة بینھ
وبین الدكتور محمد أبو العز (تخیل معي أستاذا جامعیا ینھي مكالمة لیقوم بكتابة تقریر عنھا) ـ
تقریر مقدم من جمال بدوي عن اتصاالت حول تشكیل شیوعي ـ تقریر عن تصرفات المھندس
أحمد محرم ـ مذكرة حول ما یتردد عن عبد الحمید غازي مقدمة من محمد عبد الغفار ـ مذكرة
عن مسرحیة «بیر السلم» ـ مذكرة بما یدور بین الرأي العام عن شراء زكریا محیي الدین نجفًا
بألف وسبعمائة جنیھ ـ معلومات من أفراد یعملون بمصنع صباغة الخیوط بالوایلي (موقع خطیر
للغایة كما تعلم!) ـ تقریر حول تعلیمات َكنَسیة للمسیحیین بعدم تنظیم األسرة، مقدمھ أحمد كامل ـ
تقریر من جمال بدوي عن تصرفات رأسمالیة مریبة ـ تقریر من جمال بدوي عن اإلقطاع بقریة

القشیش مركز شبین القناطر.
في موضع آخر ستجد تقریًرا یحمل عنوان «تقریر عن نكتة وتعلیقات تمس النظام». الحظ ھنا أن
عبد الناصر لم یكن یتعامل بأریحیة مع النكت التي تقال عنھ والتي كان یجمعھا لھ جواسیس
تنظیمھ السري، فھو الرئیس المصري الوحید الذي خرج علنًا في خطاب لیھاجم النكت التي یطلقھا
المصریون على نظامھ، فضال عن انتقاده حتى للكاریكاتیرات االجتماعیة التي كان یرسمھا الفنان
العظیم حجازي في مجلة «صباح الخیر». الحظ أن عنوان التقریر یعتبر أن ھناك «نكتة
وتعلیقات» یمكن أن تمس النظام، وربما لو تأملت ھذا المعنى ألدركت لماذا توجد تقاریر تتحدث
عن أشخاص عادیین ال یبدو لنا اآلن أنھ كان لھم دور سیاسي خطیر تذكره كتب التاریخ مثال، ألن
الفكرة ھنا لم تكن وجود خطورة للشخص من عدمھ، بل ضرورة مراقبتھ سواًء كان موالیا أو

معارضا لتكتمل السیطرة على البالد، لذلك تجد في عناوین التقاریر ما یأتي:
تقریر بخصوص الصحفي محمد جالل كشك ـ تقریر من كمال الحناوي عن ممتلكات كمال رشاق
ـ تقریر من الطالب حازم حسین عن منظمة الشباب بأسیوط ـ مذكرة من عبد الغفار شكر عن
محاوالت التھریب لألراضي الزراعیة ـ تقریر إلى شمس بدران بشأن العاملین بالقوات المسلحة
من عائلة التالوي والفقي ـ تقریر إلى حسن طلعت بشأن صلة السیدة مفیدة یوسف الفقي بعائلة
الفقي من عدمھ ـ تقریر عن سلوك محمد كمال الدین دسوقي، مالحظ مباٍن بإدارة األشغال،
وانحراف اتجاھاتھ السیاسیة إخوان مسلمین ـ مذكرة معلومات حول ما یجري في مدرسة السنیة
الثانویة عن نشاط سیاسي مریب إخوان مسلمین ـ تقریر من صالح حافظ حول تقریر للدكتور عبد
القادر حاتم ـ تقریر إلى شعراوي جمعة بشأن كشوف أسماء معادیة من موظفي الدولة والقطاع
العام مطلوب فصلھم واعتقالھم ـ تقریر عن الدكتورة فوقیة حسن محمود ـ تقریر مقدم ضد الدكتور
محمود عبده بمؤسسة الدواجن بأسیوط ـ مذكرة من جمال ھدایت بشأن انحرافات فكري فرج
اإلخصائي االجتماعي بمدرسة إسماعیل القباني الثانویة ـ تقریر عن التنظیم السري الجدید



لإلخوان المسلمین بمركز منوف ـ تقریر عن نشاط للتنظیم الشیوعي بمركز بیال كفر الشیخ ـ
تقریر بشأن نشاط شیوعي بكلیة الحقوق باإلسكندریة ـ تقریر عن تصرفات حمزة الشبراویشي
صاحب شركة الشبراویشي ـ تقریر عن مجلس الكنائس العالمي واالنحرافات بجریدة «وطني» ـ

تقریر بشأن أعضاء التنظیم الطلیعي الذین تم إیفادھم للحج سنة ١٩٦٧.
ضع نفسك مكان قائد البالد وأنت ترى المئات من ھذه التقاریر تتدفق علیك كل یوم من رجال
اخترتھم بنفسك ومنحتھم كافة الصالحیات لكي یكونوا ھم عیونك وآذانك التي ترسم حركة أذرعك
الباطشة وقبضتك الساحقة، ألن تشعر عندھا بالرضا عن النفس ألنك تقود دولة قویة عفیّة ال
یتسرب إلیھا الوھن أبًدا؟ ھل یمكن أن یخطر على بالك في ظل لحظة انتشاء كھذه أن تلك الشبكة
التي قمت بتشكیلھا للسیطرة على الدولة لیست سوى شبكة عنكبوتیة تصطاد الضعفاء وعاثري
الحظ، لكنھا ستنھار على الفور إن ھوت علیھا ید ثقیلة؟ وھو ما حدث لألسف الشدید عندما
اجتاحت إسرائیل سماء مصر وأرضھا، لتسقط كل األكاذیب التي عاش علیھا المصریون طیلة
عقدین من الزمان، فیكتشفوا أن البلد لم تكن مؤّمنة من األعداء الذین امتألت سجونھا بھم حتى
الثمالة، لكن ھل أدرك جمال عبد الناصر بعد تلك الھزیمة المریرة أخطاء دولتھ األمنیة المدعومة
بتنظیمھ الطلیعي السري؟ ھل قام بتغییر طریقتھ في التعامل مع الواقع المھترئ الذي أنتجھ؟
لألسف لم یحدث ذلك أبًدا، ودعونا لكي نحكم على ذلك نواصل قراءة عناوین بعض الوثائق التي
رصدھا الدكتور حمادة حسني في كتابھ «عبد الناصر والتنظیم الطلیعي السري» مركزین على

الفترة التي أعقبت الھزیمة مباشرة:
ـ ١٣ یونیة ١٩٦٧: تقریر إلى سامي شرف حول ما یتردد في األوساط الصحفیة (الحظ أن من

كتبوا التقریر لیسوا جھازا أمنیا، بل صحفیون یتجسسون على بعضھم).
ـ مذكرة معلومات بتاریخ ١٨ یونیة ١٩٦٧ عن اعتقال بعض الشیوعیین بالجھاز المركزي
للمحاسبات (كأن الشیوعیین كانوا سبب وقوع النكسة ولیس عبد الناصر وقادتھ الذین سلم لھم حبل

البالد على الغارب).
ـ ٢٩ یونیة ١٩٦٧: تقاریر حاتم صادق ـ زوج ابنة عبد الناصر ـ عن الدكتور حسین كامل بھاء

الدین.
ـ ١١ یولیة ١٩٦٧: تقریر عن مصطفى كامل مراد عضو مجلس األمة.

ـ ٢٤ یولیة ١٩٦٧: تقریر من الدكتورة فوقیة حسین لسامي شرف حول زیارات سیدات القاھرة.
ـ ٢٦ یولیة ١٩٦٧: معلومات عن ضابط الجیش من محمود أمین العالم.

ـ ١٣ سبتمبر ١٩٦٧: مذكرة بمعلومات من محمود العالم عن «أخبار الیوم».
ـ ١٢ فبرایر ١٩٦٨: تقریر من نبیل نجم بخصوص محمد عامر زھار.

ـ ٦ مارس ١٩٦٨: تقریر عن ترشیحات شرق القاھرة وسجل عن بعضھم بأن لھم نشاًطا شیوعی�ا
وإخوانی�ا ومعزولین.

ـ ٢٣ مارس ١٩٦٨: مذكرة حول تعیین محمود أمین العالم رئیسا لمجلس إدارة «أخبار الیوم».
ـ ٢٦ مارس ١٩٦٨: تقریر عن النشاط الطالبي في كلیة العلوم بجامعة القاھرة.

ـ ٢٩ مارس ١٩٦٨: تقریر عن الدكتور ممدوح الموصلي.
ـ ١٦ مایو ١٩٦٨: محضر اجتماعات مجموعة عبد هللا إمام.

ـ ١٩ مایو ١٩٦٨: تقریر معلومات عن كسر سریة التنظیم بشركة مصر للمستحضرات الطبیة.
ـ ١٦ ینایر ١٩٦٩: تقریر من الصحفي سامي داود عن البرنامج التلفزیوني «الكامیرا إدراك».



ـ ٢٨ ینایر ١٩٦٩: تقریر عن اتصال السید أنور السادات بمحمود أمین العالم وإبالغھ استالم
إحسان عبد القدوس للعمل في «أخبار الیوم».

ـ ١١ مایو ١٩٦٩: تقریر مقدم من محمود أمین العالم فیھ معلومات متفرقة.
ـ ١٥ سبتمبر ١٩٦٩: مذكرة بمعلومات عن إعفاء محمود العالم من «أخبار الیوم».

(٣)
طیب، ھل یمكن أن تقبل دولة تنشد العدل وتسعى للتقدم أن ینضم قضاتھا إلى تنظیم سري یقوده
وزیر الداخلیة الذي یفترض أن السلطة القضائیة ھي التي تحكم على تجاوزاتھ ھو وغیره من

المسئولین التنفیذیین، وتقتص لمظلومیھم منھم؟
قبل أن تجیبني بـ«ال» دعني أخبرك أن مصر جربت ذلك ونفعت، ال أعني أن مصر نفسھا نفعت،
كما لعلك تعلم وتعیش وترى، لكن الذي نفع وانتفعت بھ السلطة الحاكمة لھا ھو تجربة «القاضي
المخبر» الذي یجلس على المنصة صباحا، ویجلس في خلیة التنظیم الطلیعي لیال، لیسلم التقاریر
التي یكتبھا في زمالئھ من القضاة، دون أن یشعر بأدنى حرج، ألنھ یعتبر نفسھ یقوم بخدمة وطنیة
جلیلة، وكیف یشعر القاضي بحرج ألنھ یعمل في تنظیم سري یقوده وزیر الداخلیة، وھو یرى
رئیس الدولة نفسھ یعتبر ذلك أمرا یصب في مصلحة الوطن، ویرى زمالءه الذین یرفضون ھذا

العبث باستقالل القضاء وھم یتعرضون للتنكیل واالضطھاد.
یروي لنا الدكتور حمادة حسني خالل تحقیقھ لعالقة التنظیم الطلیعي بالقضاء، تفاصیل قیام نظام
عبد الناصر بإدخال القضاة في لجان التنظیم الطلیعي. بدأ ذلك أوال بشكل فردي كما حدث في حالة
القاضي عبد الحمید الجندي الذي التحق بالتنظیم منذ ١٥ سبتمبر ١٩٦٥ في مجموعة شرق
القاھرة برئاسة سامي شرف وأحمد شھیب، ومحمد أبو نصیر عضو األمانة العامة لالتحاد
االشتراكي الذي یصفھ الدكتور حمادة حسني بأنھ كان عین النظام على عبد الرازق السنھوري
الذي كان ـ إن لم تكن تعلم ـ المستشار القانوني األبرز لجمال عبد الناصر ورفاقھ عقب قیام ثورة
یولیة، وكان وراء إخراج الكثیر من القرارات االستبدادیة في قالب قانوني یسرُّ الناظرین، لكن
عالقتھ بالثورة انتھت بتسلیط الجماھیر لكي تضربھ باألحذیة وتھین مقامھ الرفیع في قلب مجلس
الدولة فیما عرف باسم مذبحة مجلس الدولة عام ١٩٥٥، والتي كانت فاتحة المذابح القضائیة في

مصر المنكوبة.
عندما أصبح محمد أبو نصیر عضوا باألمانة العامة لالتحاد االشتراكي، قام علي صبري
وشعراوي جمعة بتكلیفھ بإنشاء لجنة بالتنظیم الطلیعي تضم القضاة فقط، فبدأ باالتصال ببعض
القضاة البارزین مثل المستشاَرین ممتاز نصار، وعادل یونس رئیس محكمة النقض ومحمد
الصادق مھدي، فوافق األخیر بینما فاجأه رفض نصار ویونس، اللذْین لم یكتفیا بالرفض بشكل
شخصي بل ذھبا لمقابلة وزیر العدل عصام حسونة إلبالغھ استنكارھما لما حدث وغضبھما
لكرامة القضاء، فشاطرھما الوزیر االستنكار والغضب، وقام بنقل غضبھ وغضب زمالئھ إلى عبد
الناصر في مقابلة معھ، لكن عبد الناصر كما یروي الدكتور حمادة حسني «فاجأه بقولھ إن
شعراوي جمعة قد شكل تنظیما سریا من ضباط الشرطة المؤمنین بالثورة، وكذلك فعل شمس

بدران في القوات المسلحة، فلماذا ال تفعل في القضاء؟».
لن تدرك خطورة ما قالھ عبد الناصر لوزیره المعترض وأنھ لم یكن مجرد كالم ودي، بقدر ما
كان سیاسة منھجیة تھدف لتطویع القضاء لخدمة الدولة، إال إذا تأملت سلسلة من المقاالت وصل
عددھا إلى تسع مقاالت كتبھا علي صبري األمین العام لالتحاد االشتراكي، ونشرتھا جریدة



«الجمھوریة» في الفترة من ١٨ مارس إلى ٢٦ مارس ١٩٦٧، قال فیھا صراحة إن رجال
العدالة لن یتمكنوا من القیام بدورھم األساسي إذا وقفوا منعزلین عن العمل السیاسي متباعدین عن
نضال قوى الشعب العاملة، منتقدا في مقاالتھ مبدأ الفصل بین السلطات، ومطالبا بضرورة إشراك
القضاة في التنظیمات الشعبیة، ومنددا ببعض األحكام القضائیة معتبًرا أنھا دلیل على انفصال
رجال القضاء سیاسیا عن المجتمع، ومستغربا من أحكام تصدر بالبراءة ألن تفتیش المتھم كان
باطال، معتبرا أنھ لو كان ھناك التحام بین القضاة وجماھیر الشعب الختلفت األحكام ـ ھكذا
بالنص، وقائال إن ابتعاد القضاة عن نضال الشعب أضر بالعدالة، وإن من رجال القضاء َمن طالبھ

بأن یكون لھم شرف المشاركة في العمل السیاسي، وإنھ سیفكر في أسلوب المشاركة.
وألن أمین عام االتحاد االشتراكي ال یمكن أن یكتب كالما خطیرا كھذا دون أن یكون معبرا عن
توجھات جمال عبد الناصر شخصیا، فقد كان ال بد أن یرحل عصام حسونة وزیر العدل الرافض
لھذا العبث الخطیر بالسلطة القضائیة، حتى وإن كان قد عبر عن رفضھ في صیغة تحفُّظ مھذب،
لیتم استبعاده فعال في ٢٠ مارس ١٩٦٨ بعد سلسلة تقاریر ضده من أعضاء التنظیم الطلیعي،
لیظھر إصرار عبد الناصر على المضي في سیاستھ تجاه القضاء والتي أعلنھا علي صبري قبل
وقوع الھزیمة، وھو ما یثبت أن درس ھزیمة ٥ یونیة المریر لم یلفت انتباه عبد الناصر إلى أھمیة
استقالل القضاء وفصلھ عن أي تأثیر من السلطة التنفیذیة، وأن ذلك لیس رفاھیة، بل شرط من
شروط النصر والتقدم. ولعلك لن تستغرب إذا عرفت أن َمن حل محل عصام حسونة لم یكن سوى
محمد أبو نصیر الذي استغل منصبھ في التنظیم الطلیعي لتنشیط دور التنظیم داخل القضاء،
لیصبح للتنظیم داخل القضاء قیادة ُعلیا ضمت محمد أبو نصیر والمستشاَرْین محمد الصادق مھدي
وعلي شنب وعمر شریف وعبد الحمید الجندي، ومن النیابة علي نور الدین، ومن قضایا الحكومة
إبراھیم ھویدي وعبد الحمید یونس، وانضم لھم بعد فترة المستشار علي كامل مستشار االتحاد

االشتراكي، وآخرون.
من بین الوثائق الخطیرة التي یقدمھا الدكتور حمادة حسني في مالحق كتابھ، توقفُت بأسًى بالغ عند
تقریر شدید الداللة قام بكتابتھ بتاریخ ٢٨ نوفمبر ١٩٦٨ القاضي عبد الحمید الجندي، الذي كان
وقتھا رئیس محكمة السویس، رفعھ لعبد الناصر شخصیا عارضا فیھ تصوره لمظاھرات الطلبة
في المنصورة واإلسكندریة، وسأتركك لتأمل بعض فقراتھ التي ستذكرك بما نقرؤه ونسمعھ ھذه
األیام في وصف مظاھرات طلبة الجامعة لترى كیف تقدمنا إلى الخلف. یقول القاضي الجندي في
تقریره: «إن الطلبة كانوا أداة لتنفیذ مخطط مرسوم وجاء قانون التعلیم فرصة سانحة للتحرك
المحموم. یؤكد ذلك أن معھد المنصورة الدیني، وھو ال صلة لھ بقانون التعلیم، كان أول من مارس
أسلوب الشغب والتخریب. إن ھذه الحوادث تؤكد أن كثیًرا من قطاعات شعبنا تفتقر إلى الوعي
السیاسي. كثیرون یفھمون الحریة أنھا الفوضى والخروج على القانون، األمر الذي یحتم أن یكون
الوعي السیاسي ھو القاعدة األساسیة لممارسة الدیمقراطیة حتى ال تكون الحریة سبیال لالنقضاض
على الثورة، وأنھ ال یتصور أن یحدث أي عمل من شأنھ التأثیر على سالمة الجبھة الداخلیة وأن
یمر بغیر عقاب وإجراءات رادعة». ثم تأخذ الحماسة الطلیعیة القاضي الجندي لیقوم باإلبالغ عن
محمد حسنین ھیكل ـ مرة واحدة ـ متھما مقاالتھ، التي كان یكتبھا باالتفاق مع عبد الناصر لتھدئة
الجبھة الداخلیة، أنھا «مقاالت نقدیة تزید من حرارة الجماھیر وتُضعف قدرة الجماھیر على
الصمود وتجعلھا سھلة االنقیاد لمحاوالت التضلیل». ویقوم في نفس التقریر باإلبالغ عن زمیلھ
سعد عقبة وكیل النیابة قائال إنھ: «جاء إلى نادي القضاة في السویس مرددا بعض عبارات



ھیكل»، ومعتبرا أن ما حدث في الماضي مسئولیة القیادة السیاسیة». وإنھ قال إنھ سیخوض
انتخابات نادي القضاة مستقال عن أي اتجاه سیاسي، لكنھ أعلن لھ أمام جمیع الزمالء أنھ «ال بد

من أن نخوض المعركة تحت شعارنا الذي نؤمن بھ؛ وھو شعار الناصریة».
ولو اقتصر نشاط ھذه المجموعة من القضاة على كتابة التقاریر التحریضیة لھان األمر، لكن
األدھى واألمّر أن «أبو نصیر» بدأ یدعو في اجتماعاتھ مع القضاة لعدة مطالب سیاسیة ترغب
فیھا الدولة، أخطرھا فصل النیابة العامة عن القضاء وضمھا إلى رئاسة الجمھوریة، وضم القضاء
والقضاة لتنظیم االتحاد االشتراكي لتكون عضویة القاضي في االتحاد واستمرار تلك العضویة
شرطا أساسیا الزما الستمراره في منصبھ، فإذا رأت لجنة النظام باالتحاد االشتراكي إسقاط
العضویة عنھ اعتبر مفصوال من القضاء. وتشكیل المحاكم من قاٍض وعضوین من عامة الشعب
من أعضاء االتحاد االشتراكي، وتكون األحكام في القضایا باألغلبیة. وبدأ أبو نصیر یروج ھذه
القرارات بین القضاة واعدا إیاھم في حالة عدم معارضتھم ھذا المشروع بمزایا مادیة مثل صرف
بدل طبیعة عمل وبدل مكتبة واشتراك مجاني في النوادي والقطارات وصرف سیارات حكومیة
بسائق. وكما یروي حمادة حسني فإن ما قالھ استفز القضاة في أحد اجتماعاتھ بھم بنادي القضاة،
لیتصدى لھ المستشار محمد إبراھیم أبو علم قائال: «سیدي الوزیر جئت إلینا تخاطب أحط الغرائز
فینا، جئت ترشونا بمنافع مادیة رخیصة وزائلة، نحن قضاة ال نُفرط في مبادئنا لحظة واحدة
ونرفض الرشوة، ولو كانت الحكومة مصدرھا، ونرفض التمتع بأي استثناء نتمیز بھ عن باقي
أفراد الشعب، ونطالب بإلغاء االمتیازات الممنوحة لفئات أخرى تطبیقا لمبدأ المساواة»، لتضج
القاعة بالتصفیق، وتبدأ فصول مواجھة حادة بین دولة عبد الناصر والقضاة أصبحت معروفة فیما

بعد باسم «مذبحة القضاء».
كان عبد الناصر مستفَزا بشدة في تلك الفترة من قیام بعض القضاة بإصدار أحكام بالبراءة في
قضایا سبق أن تحدث عنھا في خطبھ موجھا اإلدانة لمن اتھموا فیھا أمام الشعب. ویضرب
الدكتور حمادة حسني مثاال على ھذه القضایا بعدة قضایا، األولى قضیة الفساد في مشروع مدیریة
التحریر التي تم تقدیم متھم فیھا ككبش فداء ھو الدكتور أحمد السمني لكي ال تلتصق التھمة
بالضباط الذین یدیرون المشروع، وقال عبد الناصر في خطاب لھ العبًا دور القاضي والجالد
بالنص: «وجبنا أستاذ في كلیة الزراعة لیدیر المشروع، ولكنھ اختلس أموالھ ویحاكم اآلن أمام
القضاء»، لیفاجأ ھو وغیره بعد عدة أیام بمحكمة یرأسھا المستشار ریاض لوقا وعضویة
المستشار عبد الخالق فرید ـ ابن الزعیم محمد فرید بالمناسبة ـ والمستشار جمال المرصفاوي،

تحكم ببراءة الدكتور السمني، لیعتبر عبد الناصر ذلك الحكم خروجا عن الخط السیاسي للدولة.
كان ھناك أیًضا قضیة السفیر أمین سوكة الذي اتُّھم بالتجسس وحكم ببراءتھ في مارس ١٩٦٩
أمام دائرة یرأسھا المستشار سعید كامل. أما القضیة األكثر إثارة لغضب عبد الناصر فقد كانت
قضیة المستشار محمود عبد اللطیف الذي تم اتھامھ بمحاولة قلب نظام الحكم، وثبت للمحكمة التي
رأسھا المستشار حلمي قندیل كذب شاھد اإلثبات لعجز المتھم عن حمل اآللة الطابعة للمنشورات
التي زعم الشاھد أنھ كان یحملھا، فحكمت المحكمة ببراءتھ، لیكتب عبد الناصر ورقة، تم ضبطھا
فیما بعد في عھد السادات في قضیة مذبحة القضاء، مكتوبا علیھا بخط ید عبد الناصر «قضاة
أمین سوكة وقضاة محمود عبد اللطیف بره». وھو ما حدث بالفعل عندما تم عزل جمیع ھؤالء

القضاة في مذبحة القضاء.



ولم یكتِف عبد الناصر بذلك، بل استخدم سلطتھ كحاكم عسكري وقام بالتأشیر بإلغاء الحكم ببراءة
المستشار محمود عبد اللطیف وأمر بإعادة المحاكمة مرة أخرى، لتعاد أمام دائرة أخرى برئاسة
المستشار عبد العزیز أبو خطوة، وعندما طلب المحامون وعلى رأسھم المحامي الشھیر عبد
العزیز الشوربجي نقیب المحامین تأجیل القضیة، فوجئوا برئیس المحكمة یحكم بالبراءة فوًرا، قبل
أن یغادر رئیس المحكمة فورا لیستقل تاكسي ذاھبا إلى وزیر العدل مقدما استقالة مكتوبة نصھا:
«بیدي ال بأیدیكم، فلن أمكنكم من إرھاب القضاة من جدید بعزلي»، وھو ما جعل عبد الناصر
بعدھا یطلب ملف القضیة ویقوم بالتأشیر على الحكم بخط یده كاتبًا «یبقى محمود عبد اللطیف في
السجن حتى الموت»، وھو ما حدث بالفعل، فقد بقي محمود عبد اللطیف مسجونا حتى موت عبد
الناصر، لیتم بعدھا اإلفراج عنھ تنفیذا لحكم القضاء بالبراءة، وھو ما حدث أیًضا للسفیر أمین

سوكة الذي قضى سنتین في السجن برغم حصولھ على البراءة.
لذلك لم یكن غریبا في ظل عبث كھذا، أن یقوم علي صبري بتجاوز األعراف القضائیة، ویقوم
بتعیین ثمانیة من أعضاء التنظیم الطلیعي في النیابة العامة، وتصدر لھم قرارات جمھوریة بذلك،
ویتم إدراج وظائف لھم في الموازنة، دون التقید بترتیب التخرج، بل ووصلت المھزلة حدھا
األقصى عندما اتضح أن أحدھم لم یكن من خریجي كلیة الحقوق أصال، والغریب أن من برر ھذا
القرار العجیب وقتھا كان أنور السادات عندما أثیر الموضوع في مجلس األمة، حیث اعتبر أن
«ھؤالء ھم الذین یتصدون بكل قوة لقوى الثورة المضادة وفلول الرجعیة واإلقطاع واألحزاب
السابقة واإلخوان»، قبل أن تدور األیام واللیالي، ویفتح السادات في ظل رئاستھ ملف مذبحة
القضاء ویقوم بإنصاف كل القضاة الذین أطاح بھم عبد الناصر لقیامھم بتحدي رغبتھ في سیطرة
االتحاد االشتراكي والتنظیم الطلیعي على القضاء، وتلك قصة أخرى، ال بد من روایتھا للتأمل في
بدایات سعي الدولة للسیطرة على القضاء. وأظن ذلك سیساعدك في فھم كیف أصبحنا «زي ما

انت شایف».
(٤)

لكن كیف یمكن كحاكم، أن تحقق السیطرة الكاملة على القضاء الذي یزعجك استقاللھ عن السلطة
التنفیذیة التي تھیمن علیھا، وتضایقك قدرة بعض قضاتھ على التحرك بعیًدا عن التعلیمات
واألوامر، ویستفزك عدم اكتراث بعض رجالھ بما تمنحھ لھم من ترغیب وما تمارسھ علیھم من

ترھیب؟
سؤال صعب لكن إجابتھ في مصر بسیطة جد�ا: أصِدر قانونا یجعل لك الحق في التحكم في مفاصل
حركة القضاء، فیصبح من حقك تعیین القضاة الذین ترضى عنھم في مواقع مھمة، وإزاحة القضاة
الذین یقلقونك إلى مواقع غیر مؤثرة، والتحكم في أحكام الذین یفاجئونك بأحكامھم من خالل التحكم
بشكل قانوني غیر ملحوظ في َمن سینظرونھا في مراحل التقاضي التالیة. وال تنَس بعد ذلك كلھ أن
تطلق على ذلك القانون اسم «قانون إصالح القضاء»، وأن تصدره في ظل قصف إعالمي شرس
یحذر الشعب من الھجمة الشرسة على الوطن والمؤامرة الخارجیة ومصر المستھدفة من خونة

الطابور الخامس.
ھذا بالضبط ما فعلھ جمال عبد الناصر بعد أن تلقى نظامھ ضربة قویة بنتائج انتخابات نادي
القضاة التي أجریت في ٢١ مارس ١٩٦٩، والتي حشد وزیر «عدلھ» محمد أبو نصیر كل
إمكانیات الدولة إلنجاح قائمة من قضاة التنظیم الطلیعي، والتي نافستھا قائمة من أنصار استقالل
القضاء ـ لم یكن ذلك الشعار قد تم ابتذالھ بعد ـ یقودھا المستشار ممتاز نصار، لتجيء نتیجة



االنتخابات مفاجئة للجمیع، حیث سقطت قائمة السلطة سقوطا ذریعا، ولم ینجح من أعضاء
المجلس الخمسة عشر اسٌم واحد ینتمي إلى مرشحي قائمة التنظیم الطلیعي، لیقرر عبد الناصر بعد
ھذه الخسارة الفادحة أن یذھب في تصعیده مع القضاة إلى أبعد مدى، طبقا لما یكشفھ الدكتور
حمادة حسني، حیث بدأت على قدم وساق إجراءات إعادة تشكیل الھیئات القضائیة التي ُعرفت فیما
بعد باسم «مذبحة القضاء»، والتي تم اإلعداد لھا خالل عشر اجتماعات سریة عقدتھا لجنة من
قضاة التنظیم الطلیعي عقب إعالن نتائج االنتخابات وحتى ٩ یولیة ١٩٦٩، حیث كانت تجتمع
بمكتب سامي شرف یومیا بإشراف من أنور السادات رئیس مجلس األمة وقتھا، وبرئاسة علي نور
الدین النائب العام، وعضویة كل من المستشار عمر شریف وعلي كامل، لتتم بعد انتھاء كل
الترتیبات إقالة الوزیر محمد أبو نصیر، بعد أن أدى دوره كامال، لكي تخرج القرارات غیر
مرتبطة بشخصھ، الذي كان قد أصبح خصما لقضاة مصر ونادیھم المنتخب، ولیصبح واضحا
للجمیع أنھا صادرة من عبد الناصر مباشرة، حتى إن سید مرعي الذي كان من أبرز رجال عبد
الناصر یروي أنھ عندما طلب منھ محمد حسنین ھیكل رأیھ فیما سیتخذه عبد الناصر من إجراءات
ضد القضاة، طلب منھ تحذیر عبد الناصر من أن ینساق إلى تلك اإلجراءات المعتمدة على بیانات
خاطئة تلقاھا من محمد أبو نصیر وشعراوي جمعة. وبرغم أن ھیكل أبلغ عبد الناصر وجھة نظر
مرعي كاملة، إال أن عبد الناصر أصر على تنفیذ إجراءاتھ، التي ال زالت مصر تدفع ثمنھا حتى

اآلن، كما سنرى.
في ٣١ أغسطس ١٩٦٩ صدرت القرارات الجمھوریة بالقوانین ٨١، ٨٢، ٨٣، ٨٤ لسنة ١٩٦٩
حاملة اسم قوانین إصالح القضاء، حیث تم بناًء علیھا إعادة تشكیل الھیئات القضائیة بعد استبعاد
١٨٩ من رجال القضاء من الخدمة من بینھم جمیع أعضاء مجلس إدارة نادي القضاة المنتخب
بقرارات حملت توقیع وزیر العدل الجدید مصطفى كامل إسماعیل قبل أن یحلف الیمین أصال، كما
قضت القرارات بإنشاء محكمة علیا تھدف إلى «تمكین القضاة من المشاركة لحمل أمانة حمایة
الثورة» ـ لیس مھما أن یكون ھناك معنى حقیقي لھذا الكالم، المھم أن تكون المحكمة جاھزة للحكم
في القضایا التي تصدر فیھا األوامر قبل النظر فیھا ـ كما أنشأت القرارات مجلسا أعلى للقضاء
یشرف على الھیئات القضائیة وینسق ما بینھا، وأباحت الحكومة لنفسھا سلطة إصدار قرارات

بإعادة تعیین أعضاء الھیئات القضائیة في وظائفھم أو في وظائف أخرى للحكومة والقطاع العام.
كما تم باإلضافة إلى كل ذلك تعیین مجلس إدارة لنادي القضاة بدأ على الفورـ طبقا لِسلو بلدنا الدائم
ـ بتعلیمات من بعض رموز السلطة في البحث عن أي مخالفات مالیة وإداریة یمكن محاسبة
المجلس المنتخب علیھا، وھو بحث لم یسفر عن شيء بالطبع. بل ووصل الحصار للقضاة
المنتخبین إلى حد محاولة منعھم من ممارسة المحاماة داخل البالد، ومنعھم من السفر خارج البالد
بعد أن حصلوا على عقود عمل ھناك، حتى إن أحد أبرز ھؤالء القضاة وھو المستشار یحیى
الرفاعي ـ الذي حمل لقب شیخ القضاة فیما بعد ـ تم إنزالھ من الطائرة قبل قیامھا وأُلغي سفره
نكایة وظلما، لیتم منعھ من العمل كمحاٍم في مصر، فیذھب إلى مكتب النائب العام معلنا أنھ
سیضطر للعمل كسائق تاكسي لسیارتھ الخاصة. واضطر ھؤالء القضاة إلى أن یخوضوا حربا
قانونیة شرسة من أجل الحصول على حقھم في العمل كمحامین، قبل أن تدور األیام لیتم إنصافھم
ویصدر في عھد أنور السادات ـ وبالضالین ـ أحكام قضائیة تقرر عودتھم للخدمة واحتساب
أقدمیاتھم، فضال عن تحول أغلبھم إلى رموز وطنیة مشرفة في العمل النیابي والقانوني، برغم قیام

اإلعالم الحكومي بمحاربتھم وتشویھھم وطمس سیرتھم في العھود المتعاقبة وحتى اآلن.



بعد أن تخلص عبد الناصر من المناوئین لھ في القضاء، جاء الدور على رجالھ في التنظیم
الطلیعي في أول اجتماع عقده االتحاد االشتراكي في ١١ إبریل ١٩٧٠، والذي حمل اسم االجتماع
األول للجنة العامة للمواطنین من أجل المعركة، لیقف أحدھم وھو المستشار محمد السید الرفاعي
عضو التنظیم الطلیعي معلنا لعبد الناصر أنھ یتحدث نیابة عن رجال القضاء والنیابة، مبلغا
الرئیس رغبتھم الشدیدة والملحة في االنضمام لالتحاد االشتراكي «ألنھ لیس عمال سیاسیا ولكنھ
عمل قومي». وطبقًا لمحضر االجتماع الذي ینشره الدكتور حمادة حسني، یبدو عبد الناصر وكأنھ
مندھش مما قالھ رجلھ الوطني، فیعلق ـ ضمن كالم كثیر حاول فیھ تبریره لقراراتھ الغشیمة ـ
قائال: «ما ھو ده اللي أنا بِدي أقولھ، إن ده عمل قومي مش عمل سیاسي... وأنا في الحقیقة أرى
أن القضاة یجب أن یشتركوا في العمل القومي؛ ألنھ طالما أنا ما باقولش االتحاد االشتراكي حزب،
ألنھ ال یمثل طبقة أو فئة أو مصلحة، وھو تحالف قوى الشعب كلھا، وھذا الموضوع كان
موضوًعا لمعركة وھمیة، كانت موجودة في نادي القضاة واستمرت من أول سنة ١٩٦٨ لغایة
منتصف ١٩٦٩، وأنا كنت متتبع ما یحدث وكل كلمة بیقولھا كل واحد، وكنت شایف العملیة دي،
یعني المؤلم فیھا إنھا جت في ھذه األوقات اللي إحنا بنمر فیھا. والحقیقة اللي حصل بعد كده وھو
رأس المعركة، إنھ ھل ینضم القضاء لالتحاد االشتراكي؟ والحقیقة ھي كانت معركة فارغة،

ویعني كانت عملیة مفتعلة ألھداف غیر رأس الموضوع، ولكن بنحل ھذا الموضوع».
وإذا كنت متابعا للخطاب السیاسي واإلعالمي للنظام الحالي، فلعلك لن تستغرب حدیث عبد
الناصر باألمس القریب ـ الذي تعیده مصر الیوم دون حتى لمسة ابتكار ـ عن توقیت المعارضة
الذي ال یراعي ظروف البالد، وعن العملیات المفتعلة واألھداف الخفیة، لیقوم بمواصلة تشویھ
وطنیة معارضیھ حتى بعد أن بطش بھم مادیا، فیبدو للشعب الذي یثق في حكمة قائده أن دفاع
أولئك القضاة عن استقالل القضاء لم یكن إال مساعدة للعدو الصھیوني في معركتھ ضد مصر،
برغم أن بیانات مجلس نادي القضاة المنتخب كانت تحمل كالما شدید الوضوح عن كون سالح
القضاء المستقل أمرا مھما في معركة مصر ضد العدو الصھیوني لتحریر أرض مصر، ومع ذلك
یغفل عبد الناصر ـ متعمًدا ـ اإلشارة للمواقف الوطنیة لھؤالء القضاة، لیتحدث فقط عن ألمھ من
توقیت إثارتھم للمعركة، التي یصفھا بأنھا فارغة ووھمیة، دون أن یقوم بتفسیر لماذا خاضھا إذن
حتى أبعد مدى إذا كانت فعال فارغة ووھمیة؟ فھو یعرف أن أحًدا لن یجرؤ على أن یسألھ سؤاال
كذلك، فكیف یعلو صوت بالتساؤل والتشكیك فوق صوت المعركة التي لیس من حق أحد أن
ا من أجل المعركة أن یسألھ أحد بكل شجاعة ما یحددھا سوى القائد البطل الملھم، حتى لو كان مھم�
الذي استفادت منھ البالد من قیامھ ـ كما اعترف ـ بمتابعة كل كلمة تقال في نادي القضاة في ظل
أوقات عصیبة یفترض أن ال ینشغل فیھا إال بمعركة تحریر األرض التي كانت بالفعل قوات
الجیش تقدم وقتھا بطوالت باسلة تحت قیادتھ؟ وكم كان سیكون رائعا لو واصل التكفیر عن خطایاه
بتفكیك التنظیم الطلیعي الذي ساھم في إفساد البالد، وبإدراك أھمیة استقالل القضاء؟ لكنھ على
عكس ذلك تفرغ في فترة شدیدة الصعوبة إلصدار قرارات ھدمت فكرة استقالل القضاء من

أساسھا بشكل لم یعد بعدھا القضاء المصري مستقال أبًدا.
في ختام دراستھ لتجربة التنظیم الطلیعي مع القضاء یشیر الدكتور حمادة حسني إلى اآلثار بعیدة
المدى التي ألحقتھا تلك التجربة باستقالل القضاء قائال إن «الساسة الذین حكموا مصر بعد عبد
الناصر لم یكونوا أحرص على استقالل القضاء وال على حیدتھ، فقد عاد القضاة المفصولون بعد
تباطؤ وتلكؤ، عاد البعض منھم دون اآلخرین بقانون صدر، ثم مورست ضغوط لتحرك الرأي



العام وُرفعت الدعاوى، وحكمت محكمة النقض للمستبعدین، فصدر قانون آخر بإعادة الجمیع، كما
صدر قانون السلطة القضائیة برقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢، وقانون مجلس الدولة برقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢،
وأبقیا على ھیمنة وزارة العدل على الھیئات القضائیة من خالل المجلس األعلى للھیئات القضائیة
المقضي ضمنا بانعدام قرار إنشائھ، وأبقیا على دور وزارة العدل في أوجھ إشراف فعالة ومؤثرة
على القضاة والمحاكم، بالمخالفة الصارخة لمبدأ استقالل القضاء والقضاة المنصوص علیھ في

كافة الدساتیر المصریة والمقارنة مما كان لھ أثره في ضیاع ضمانات ھذا االستقالل».
أما ما قام بھ أنور السادات من إعادة القضاة لمناصبھم وإلغاء قوانین منع التقاضي واإلفراج عن
أموال المعتقلین السیاسیین ورّد أموال من خضعوا للحراسة، فیعتبره الدكتور حمادة حسني نوًعا
من اتباع نصیحة الخلیفة أبي جعفر المنصور حین قال البنھ ما معناه: «لقد كنُت استصفیُت أمواال
للناس، وجعلت في خانتي ثبتا بما استصفیت، فإذا تولیَت الخالفة فأِعْد للناس حبوسھم، حتى یبدو
أنھم في عھد جدید». وھو ما قام بھ السادات ومن خلفھ مبارك، لیبدو للناس أنھم في عھد جدید،
في حین أن أي قراءة متأملة للقوانین التي أصدرھا كل منھم تبین أن التغییر الذي حدث ھو
استبدال نموذج المواجھة الصریحة الذي اتبعھ عبد الناصر، والذي یجعل األفراد یتجمعون
ویكونون أكثر تماسكا، لیتم اتباع منھج جدید یصفھ الدكتور حمادة حسني بأنھ منھج اإلفساد
والغوایة «الذي یفرق الجماعات ویجعل المعارك فردیة ویجعل میدانھا ال خارج النفس ولكن
داخل الجوانح والجوارح، ویحیل المعارك العامة إلى معارك ذاتیة نفسیة... فیستمر ضمان أحادیة
السلطة في عھَدي السادات ومبارك برغم الشكل التعددي الذي ظھرت بھ الحیاة الحزبیة، ویتم
ضمان بقاء فردیة القرار رغم المظھر التعددي الذي یتخذه، ویتم ضمان أن تصدر اإلرادة
الجماعیة ألي مجلس أو ھیئة معبرة عن المشیئة الفردیة للحاكم.فإذا كان نظام عبد الناصر ال یقر
شرعیة وجود أحزاب متعددة، فقد جاء النظام الذي تاله لیعترف بالتعددیة الحزبیة نظاما قانونیا
مشروعا، ولكن بعد إفراغ األحزاب من فاعلیتھا السیاسیة لتصبح مجرد الفتات على مقار دون
فاعلیة، بعضھا ملحق بالدولة وبعضھا یضیق علیھ الخناق ویحرم من الوجود الفعلي، لیظل النظام
في حقیقتھ نظام حزب واحد من الناحیة الفعلیة... ولیبقى النظام مھتما دائًما بكیفیة اإلبقاء على
الھیاكل والمباني، مع االستیعاب للوظائف والمعاني، وكیفیة اإلبقاء على األشكال مع تفریغ
المحتوى، وكان لھذه األسالیب ولما استخدم فیھا من أدوات، مساٌس بالسلوك الفردي والجماعي،
مما أصاب التكوین المؤسسي للدولة بأنواع من الوھن وفقدان المناعة، واالعتیاد على مجافاة القول

للفعل وتآكل المعاني، وتسمیة األمور بغیر أسمائھا، وإطالق األسماء على غیر مسمیاتھا».
لم یكن الدكتور حمادة حسني یعلم وھو یكتب كالمھ المریر ھذا، أن نظام حكم العسكر المعدل الذي
أطاحت ثورة شعبیة عارمة في الخامس والعشرین من ینایر برأسھ الممثل في شخص حسني
مبارك، سیقاوم بشراسة مستمیتة إلنشاء نظام عسكري بقناع جدید، یحرص فیھ على تجدید أحالم
جمال عبد الناصر في السیطرة التامة على البالد والعباد، ویستفید في نفس الوقت من أخطاء
نظاَمي السادات ومبارك التي جعلت رجال النظامین ینشغلون بطموحات الفساد عن أھمیة

السیطرة، وھو ما یراھن النظام الحاكم اآلن على النجاح فیھ.
(٥)

حین یكون الحاكم معتمدا على قوة البطش وحدھا مع تعطیل كامل لقوة العقل، ال یصبح ھمھ أن
یكون لكل مواطن مخبر، بل أن یصبح كل مواطن مخبرا، وباختیاره.



في أكتوبر ٢٠١٤ كتب عبد الرحمن زیدان منسق جبھة «ثوار» بمنطقة شرق القاھرة على
صفحتھ بالفیس بوك شھادة تداولھا الكثیرون، روى فیھا تفاصیل واقعة شھدھا خالل ركوبھ
المیكروباص عائدا إلى منزلھ، حیث فوجئ بامرأة من ركاب المیكروباص تھاجم السیسي
والحكومة والداخلیة بشراسة وسط استغراب الجمیع، أحد الركاب تحمس لما قالتھ السیدة التي كان
یبدو أنھا قد تجاوزت األربعین من عمرھا، وتجاوب معھا لیبدأ ھو اآلخر في مھاجمة السیسي
والداخلیة والحكومة آخذًا راحتھ حبتین، وقبل أن یتدخل عبد الرحمن في الحدیث فوجئ بالسیدة
تطلب من السائق أن یتوقف إلى جوار كنیسة مر علیھا المیكروباص، وما إن توقف المیكروباص
حتى أخرجت رأسھا من الشباك لتنادي على حرس الكنیسة صارخة: «الحقوني فیھ إخواني
إرھابي في المیكروباص»، لیجري الحرس علیھا ویبدءوا في ضرب الشاب وإنزالھ من
المیكروباص لتصحبھم السیدة لكي تدلي بشھادتھا على فعلتھ الشنعاء، ناظرة إلى كل من في
المیكروباص بتحّدٍ وتقول لھم بفخر شدید: «یالَّ خلیھا تنضف»، ویتحرك المیكروباص وسط
ذھول الجمیع وأولھم عبد الرحمن، الذي أنھى ما كتبھ بنصیحة زمالئھ المشغولین حتى أذقانھم في
الدفاع عن زمالئھم الطالب المعتقلین وإعاشتھم والتعریف بقضیتھم، بأن یوفروا مجھودھم لما ھو
أھم، وال یتكلموا في السیاسة في المواصالت، لكي ال تكون ھذه طریقة أمنیة جدیدة تم اختراعھا

الصطیاد كل من تسول لھ نفسھ االعتراض على ما یجري في البالد.
لألسف لم تتحول ھذه «السیدة ـ النموذج» إلى مخبر یستدرج ركاب المیكروباص لتسلیمھم
للشرطة، ألن ھناك جھة أمنیة ما قامت بتجنیدھا، بل أظنھا فعلت ذلك من دافع إحساسھا بالمسئولیة
الوطنیة التي تحتم علیھا المشاركة في تنظیف البلد من كل الخونة الذین یعرقلون تقدمھا
ویزعزعون استقرارھا. ال تنَس ھنا أن المسألة بدأت قبل حوالي عام ونصف بخطوط ھاتفیة
ساخنة أعلنت عنھا أجھزة الدولة داعیة المواطنین الشرفاء ألن یبلِّغوا عن جیرانھم ومعارفھم
المنتمین إلى جماعة اإلخوان ومناصریھم. وبعد مذبحة رابعة اتسعت دائرة تحریض النظام الغشیم
لمواطنیھ الشرفاء لتشمل من أصبح اإلعالم یطلق علیھم «الطابور الخامس»، مدرجا تحت ھذا
المسمى كل الذین یعترضون على إدارة البالد بغباوة ودمویة أیا كان خالفھم مع جماعة اإلخوان،
ولكي تفھم ما الذي یجعل سیدة عادیة تقوم بتصرف غریب كھذا، حاول أن تحسب عدد البرامج
اإلذاعیة والتلفزیونیة التي ظھر فیھا خبراء استراتیجیون وُكتاب أمنیون ومذیعون أشاوس
لینصحوا ھذه السیدة ومالیین المواطنین من أمثالھا بأال یترددوا ولو لثانیة في اإلبالغ عن كل من
یسعى إلسقاط الدولة المصریة، ألنھم سیصبحون عندھا شركاء في الجریمة، لنبدأ منذ تلك اللحظة
نقرأ عن وقائع مؤسفة یقوم فیھا األھالي واألقارب والجیران والزمالء باإلبالغ عن بعضھم
البعض، بدًءا من تلك الواقعة التي أبلغت فیھا أم عن ابنھا ألنھ ینتمي إلى حركة «٦ إبریل»
مصرة على حبسھ، وانتھاًء بإفتاء بعض مشایخ السلطان بوجوب أن یبلغ االبن عن أبیھ إذا وجده
یتآمر ضد الدولة المصریة، وھي عبارة مطاطة یمكن أن یدخل تحتھا أي شيء بدءا من تصنیع

قنبلة ووصوال إلى ذكر أمھات المسئولین بسوء.
اسأل نفسك وأنت تتأمل كل ذلك سؤاال مھما: یا ترى ھل سیشعر أي مواطن مصري بحرج إذا قام
باإلبالغ عن أقرب الناس إلیھ ألنھ جاسوس إسرائیلي؟ بالطبع ال، سیشعر بالفخر الشدید ألنھ أدى
واجبھ في حمایة وطنھ، طیب، لماذا إذن ال یشعر بنفس الفخر إذا قام باإلبالغ عن قریب أو غریب
ألنھ یھاجم عبد الفتاح السیسي في المواصالت العامة أو في المقاھي أو في القعدات الخاصة؟ ألم
تقنعھ أجھزة اإلعالم بكل من یظھر فیھا من مذیعین وخبراء وُكتاب ومثقفین ـ وبین ھؤالء نسبة



كبیرة من معارضي مبارك الشرسین ورموز «الساورة» ـ بأن ھناك مؤامرة دولیة كبرى تھدف
إلسقاط الدولة المصریة ولتفریق الجیش والشرطة والشعب عن بعض ـ على حد تعبیر السیسي في
خطاب «إوعوا» الشھیر الذي ألقاه عقب مذبحة مروعة وقعت في سیناء ـ فلماذا إذن ینتظر
المواطن حتى یمسك بقریبھ أو بجاره أو برفیقھ متلبسا بعلبة الحبر السري أو جھاز اإلرسال الذي
یثبت تورطھ في التخابر المباشر؟ ألم یقنعوه أن ھناك شیئًا اسمھ حروب الجیل الرابع یشترك فیھا
كل من یقوم بالنقد والسخریة واالعتراض وأنھا ال تقل خطورة عن حروب الدبابات والطائرات؟
فلماذا ال یتحول إلى جندي یدافع عن بالده بما أمكنھ. ولماذا ال یتحول كل میكروباص وكل قھوة
وكل بیت إلى جبھة معركة یجب أن یسقط فیھا الخونة الذین یتآمرون على مصر ولو بالشتیمة،

حتى لو كان قد ثبت علمیا أن «الشتیمة ما بتلزقش»؟
ولعلك اآلن بعد استعراضنا لوثائق التنظیم الطلیعي التي قدمھا الدكتور حمادة حسني في كتابھ
«عبد الناصر والتنظیم الطلیعي السري»، تعلم أن ھذا التوجھ اللعین، لیس ولید أیامنا السوداء
ھذه، فقد بدأ مبكًرا جد�ا حین قرر جمال عبد الناصر أن سیطرتھ على حكم البالد لن تتحقق إال
بمصادرة المجال السیاسي، فألغى التعددیة الحزبیة لینشئ كیانا سیاسیا مشوھا اسمھ االتحاد
االشتراكي، یحتكر وحده أي عمل سیاسي في مصر، وقام بتأمیم الصحف لكي ال یُسمع في البالد
كلھا صوت غیر صوتھ، وقام بالتنكیل المباشر بكل من یجرؤ على االعتراض والتظلم والنقد، ولم
یكتِف بكل ما لدیھ من أجھزة أمنیة ومخابراتیة عاتیة، بل أضاف إلیھا التنظیم الطلیعي السري
الذي ضم إلیھ صفوة الُكتاب والمثقفین والفنانین والسیاسیین الذین تحولوا باختیارھم من قادة رأي
إلى َكتَبة تقاریر. وبالطبع لم یكن أن یتحقق لعبد الناصر كل ذلك، إال بعد إقناع المواطن المصري
ـ عبر حمالت إعالمیة وإرشادیة مكثفة ـ بأن الدیمقراطیة والحیاة النیابیة والتعددیة الحزبیة وتداول
السلطة وحریة الصحافة كلھا أشیاء لعینة ستؤدي إلى تضییع وقت البالد وتأخیرھا عن ركب

التقدم، وستساعد االستعمار وأذنابھ لكي یسیطروا علیھا.
وفي ظل أجواء مسمومة كھذه، لم یكن غریبا أن یلجأ أعضاء التنظیم الطلیعي لكتابة تقاریر في
أقاربھم وأصدقائھم وزمالئھم، دون أن یشعروا بأدنى ذنب، بل على العكس كانوا یشعرون بالفخر
ألنھم یلعبون دورھم في حمایة البالد من األعداء والخونة. تعاَل مثال نتأمل في الشھادة التي أدلى
بھا سامي شرف أحد قادة التنظیم الطلیعي بعد أن تم القبض علیھ في أحداث ١٥ مایو ١٩٧١،
والتي قام أنور السادات فیھا باإلطاحة برجال جمال عبد الناصر الذین كانوا یعوقون سیطرتھ على
حكم البالد، وھو ما أسماه اإلعالم «الشریف» وقتھا «ثورة التصحیح»، وھو اسم تحول بعد سنین
قلیلة إلى نكتة، خصوًصا بعد أن أصبح كوبري ١٥ مایو الذي حمل اسم تلك الثورة أشھر منھا

وأكثر رسوخا في الذاكرة المصریة.
في محضر التحقیق الذي نشره الدكتور حمادة حسني، ینھار سامي شرف مبلغا عن قائد التنظیم
الطلیعي علي صبري قائال إنھ كان یسب الرئیس السادات بعبارات غیر الئقة، بینما ینفي عن نفسھ
تھمة معارضة السادات الذي یعتبره امتدادا طبیعیا لخط جمال عبد الناصر الذي اختاره، ولكي
ینفي عن نفسھ تھمة وجود عالقة وثیقة مع شعراوي جمعة وزیر الداخلیة وأحد أبرز قادة التنظیم
الطلیعي یقول في التحقیق بكل حماس: «أنا شخصیا وفي عملي لم أكن ألتزم إال بأوامر الرئیس
وبمبادئ األخالق، حتى لو تعارض ھذا الموضوع معي أنا شخصیا، وعلى سبیل المثال في ھذا
الموضوع ورغم وجودي في ھذا المكان من العمل فقد أبلغت أنا بنفسي عن شقیقین لي، أحدھما
كان ضابًطا في الشرطة وكان ینتسب لجماعة اإلخوان المسلمین، فقلت عنھ إنھ إخواني خطیر،



ونُقل إلى المحافظات، والثاني ضابط بالقوات المسلحة وأبلغت الرئیس شخصیا عنھ، وإنھ بیعمل
اتصاالت مع ضباط اعتبرھا ضارة ألمن وسالمة البالد، وقبض علیھ فعال، وظل مقبوضا علیھ
فترة إلى أن أمر الرئیس جمال عبد الناصر باإلفراج عنھ بدون علمي، وذلك بتكلیفھ األخ محمد
أحمد باإلفراج عنھ باالتفاق مع شمس بدران في ھذا الوقت وإلحاقھ بعمل، وعندما علمت بذلك

اعترضت، فقال لي السید محمد أحمد لیس لك أن تعترض ألن دي أوامر السید الرئیس».
ھل تتوقع أنك لو واجھت سامي شرف اآلن بھذا الكالم ستلمس منھ ندما على موقفھ الغریب الذي
جعلھ یزاید على عبد الناصر شخصیا، فیعترض على قیامھ بإلحاق شقیقھ بعمل بعد أن أفرج عنھ
لكي یجد مصدرا للرزق؟ الحظ أن عبد الناصر لم یكن سیفعل ذلك إال لو اكتشف أن أخا سامي
شرف لم یكن خطیرا على النظام، وإال لكان قد نالھ عقاب حقیقي كالذي نال غیره من قتل أو حبس
أو تشرید في الرزق، وھو ما لم ینُج منھ حتى رفاق عبد الناصر الذین ضحوا بأرواحھم من أجل
اإلطاحة بالملك، على العكس أراھنك أنك لو واجھت سامي شرف بكل ھذا لوجدتھ یواصل فخره
بما فعلھ، بشكل لن یقل أبًدا عن فخر السیدة راكبة المیكروباص التي سلمت جارھا، والتّھمك
االثنان كلٌّ بطریقتھ بأنك أقل وطنیة من أن تدرك لذة السمو عن كل الروابط الدنیویة واإلنسانیة،
والتي تجعلك تتحول إلى جندي یحارب أعداء الوطن، حتى لو كانوا أقرب الناس إلیھ في األسرة

أو العمل أو المیكروباص.
بالتأكید كان شقیق سامي شرف أسعد حظا من كثیرین لم یكتب لھم حظ الحصول على رضا عبد
الناصر لینالوا أخف درجات العقاب، ومع ذلك فقد وجد مظالیم آخرون بین قیادات التنظیم الطلیعي
َمن یتطوع لإلبالغ عما تعرضوا لھ من ظلم ویطلب إنصافھم ولكن بشكل یضع أھداف التنظیم
الطلیعي فوق كل اعتبار حتى لو كان رد الظلم. تعاَل لنتأمل ھنا ذلك التقریر الذي رفعھ إبراھیم
الطحاوي عضو التنظیم الطلیعي إلى جمال عبد الناصر مباشرة متحدثا فیھ بنص العبارات عن
«رجل فدائي، إخالصھ ال حدود لھ، زِھد الدنیا وأقبل على العلم، ویكاد یحترق من شدة إخالصھ
لبلده وحبھ لسیادتكم»، ھذا الرجل لم یكن سوى الدكتور یوسف والي األستاذ بزراعة عین شمس،
والذي أصبح فیما بعد وزیر زراعة مبارك المزمن،ورائد التطبیع الزراعي مع إسرائیل،
والمسئول بشھادة الخبراء المحترمین عن ملف التخریب المنھجي للزراعة المصریة الذي لم یفتح
حتى اآلن بجدیة تلیق بخطورتھ. وبعد أن یصفھ الطحاوي بكل تلك الصفات المجیدة بدأ یستعرض
عددا من التقاریر التي كتبھا یوسف والي للتنظیم الطلیعي عن تفاصیل رحلة إلى أمریكا قام بھا
لمدة أسبوعین بدعوة من جامعة أمریكیة، والتي كان من بینھا تقریر عن مصریین یعیشون في
أمریكا سبق اعتقالھم بتھمة االنتماء إلى جماعة اإلخوان، وبعد أن تم اإلفراج عنھم سافروا إلى
أمریكا ھربا من المالحقات األمنیة، لكنھم حین التقوا یوسف والي أبدوا استعدادھم لموافاة مصر
بكل ما وصلوا إلیھ من علم، والحضور لتقدیم كل ما یمكنھم من خبرة، لكنھم یخافون من االعتقال.
وبدال من أن یعترض التقریر على ما تعرض لھ ھؤالء المواطنون من ظلم حرمھم من أن یعودوا
إلى وطنھم، وحرم وطنھم من أن یستفید منھم، نجد أن كل ما یھم الطحاوي في تقریره الذي نشر
نصھ الدكتور حمادة حسني ھو أن یسأل عبد الناصر: «لماذا نفقد ھؤالء؟»، وبدال من أن یقترح ما
یكفل عودتھم إلى مصر سالمین آمنین، یقترح بقاءھم في الخارج كما ھم، وتشكیل مكتب سري
جد�ا في رئاسة الجمھوریة «لالتصال بھم والحصول على معلوماتھم وتجاربھم وتكلیفھم بأبحاث
معینة تھم مصر في معامل أمریكا دون أن نتكلف مشقة وتكالیف البحث، وأن تكون مھمة ھؤالء
األشخاص الحصول على ما یمكن من أسرار علمیة صناعیة أو زراعیة أو كیماویة، وأن یلقَّن



ھؤالء المسافرون أسلوبا للعمل الذي یحقق النجاح ثم یعودون لیترجموا ولینقلوا كل ما حصلوا
علیھ لخدمة بالدھم، على أن یتم التركیز على بلدان أمریكا وروسیا وألمانیا الغربیة والیابان
والصین وفرنسا»، مقترحا تشكیل لجنة من وزیر البحث العلمي الدكتور أحمد مصطفى والدكتور
یوسف والي لدراسة الموضوع سریا وشخصیا. ومع أن تقریر الطحاوي لم یُشر إلى ما سیتم
اتخاذه من إجراءات الشتغال مسئولي البالد التي سیتم إیفاد المبعوثین إلیھا لكي تسلمھم تلك البالد
أعز ما تملك من أسرار علمیة لوجھ هللا، ولم یلفت انتباه الطحاوي أصال أن من یخرج من
المبعوثین من مصر كان ال یعود ثانیة إلیھا، ألنھ یجد في تلك البالد المتقدمة حریتھ وكرامتھ
واستقاللیتھ وما إلى ذلك من شروط الوجود اإلنساني التي كان نظام عبد الناصر یعتبرھا كمالیات
یمكن االستغناء عنھا من أجل رضا القائد المعلم الذي تتجسد إرادة الشعب في إرادتھ، إال أن عبد
الناصر ـ كما لعلك تعلم من قراءة واقعنا العلمي المریرـ لم یكن مھتما بتشكیل ذلك الجھاز
المخابراتي العلمي المكون من مبعوثي مصر إلى الخارج، بقدر ما كان مھتما بمن یتخابرون داخل
البالد لتوطید دعائم حكمھ وترسیخ أسطورة القائد الذي سیرمي إسرائیل في البحر والذي سیوحد

األمة العربیة من المحیط الھادر إلى الخلیج الثائر.
دعنا نتجاوز كل ھذه التفاصیل المحزنة والموجعة، لنعود إلى جذور التفكیر السلطوي التي لم
نقتلعھا حتى اآلن من تربتنا السیاسیة والفكریة، ومع ذلك نستغرب لماذا لم نتقدم، كما تقدمت
الشعوب التي بدأت متأخرة عنا في خوض طریق التقدم. وتعاَل لنتوقف عند لحظة مھمة من
لحظات بدایات التنظیم الطلیعي الذي ال زال فكره مھیمنا على مصر حتى اآلن، بل وال زال الكثیر
من أشخاصھ مستمرین في إفسادھم للحیاة السیاسیة حتى اآلن، ولنقرأ فقرة خطیرة من نصوص
محضر االجتماع الثاني من اجتماعات التحضیر للتنظیم الطلیعي، وھو االجتماع الذي انعقد في
یوم ١٠ مارس ١٩٥٧، والذي نشر الدكتور حمادة نصھ وصورة زنكوغرافیة لھ في مالحق
كتابھ، لنرى القائد الذي كان ال یكف عن التغني بالشعب المعلم وھو یقول في السر كالما خطیرا
یوضح فلسفتھ التي سار علیھا في حكم البالد حتى النھایة: «المعروف أن المجتمع المصري فاسد،
عنده میل للفساد. وعند وضع الدستور وضع في االعتبار الوضع القائم في البرتغال. لم یكن
المطلوب ھو تنظیم الحزب أو كیف نصل إلى تنظیمھ، ولكن المطلوب ھو كیفیة تجنید البلد، تجنید
الشعب، واالتصال بالھیئات الشعبیة حتى یمكن أن نسیر بالبلد إلى األمام. قد لوحظ أنھ إذا لم نبِن
األفراد بناء قویا، فإن كل بناء ال یعتمد على األفراد یعتبر ضائعا، فالمطلوب ھو أن نبني األفراد
ونبني االتصاالت، وكیف نربط الشعب بقیادة شعبیة، وكیف نوصل الشعب إلى فلسفة ھذه القیادة،

ویجب أن یعتبر كل فرد منھم أنھ مجند للدعوة».
لقد كان یمكن لجمال عبد الناصر أن یدفع مصر خطوات على طریق التقدم لكي تستفید مما تحقق
في عھده من منجزات اقتصادیة واجتماعیة ال یمكن إنكارھا، لو كان قد أدرك فعال المعنى الحقیقي
لعبارة أن «كل بناء ال یعتمد على األفراد یعتبر ضائعا»، لكنھ لألسف الشدید تعامل مع الفرد
بوصفھ رقما في «المجامیع»، رقما مجھوال لیس من حقھ أن یختار أو یرفض أو یعترض أو
یعتقد، تعامل مع المواطن بوصفھ طوبة لیس من حقھا أن تعترض على المكان الذي وضعتھا فیھ
القیادة في حائط الوطن، وھو ما قامت بفعلھ من قبلھ كل األنظمة التي سحقت حریة الفرد من أجل
أھداف سامیة وعلیا وعظمى، فبنت «بناًء شعبیا» بدا من الخارج شامخا وضخما ومھوال، ولم
تنكشف حقیقة ھذا البناء إال بعد أن جاءت التحدیات الحقیقیة التي كشفت ھشاشتھ وخواءه وعجلت
بانھیاره، لیدفع ثمَن ذلك االنھیار الجمیع، بما فیھم أولئك الذین تخلوا عن حریاتھم وھم یظنون أنھم



یحمون أوطانھم من األعداء والخونة، سواًء كانوا أصدقاء أو أقارب أو جیرانًا أو زمالء
میكروباص.

(٦)
كان «أینشتاین»، طیّب هللا ثراه، قد قال في تعریف الجنون إنھ «فِعل نفس الشيء مرتین بنفس
األسلوب وبنفس الخطوات مع انتظار نتائج مختلفة». وأظن أنك لو كنت قد سألتھ عن تعریف
الوساخة لقال لك إنھا: «قمع وتخوین كل من یحذر الناس من خطورة تكرار األفعال التي قادتھم
من قبل إلى الھزائم الحضاریة بنفس األسلوب ونفس الخطوات، منتظرین أن یأتیھم النصر من

وراء ذلك، تماًما كما انتظر األغبیاء السَّمنة من إید النملة». مّشیھا إید النملة.



لماذا منعت الرقابة العسكریة مذكرات 
أحد أبطال حرب االستنزاف؟

«كیف یمكن أن یتم على مدى سنوات منع نشر مذكرات واحد من الجنود األبطال، الذین شاركوا
في ملحمة حرب االستنزاف التي دارت على شط قناة السویس، بحیث تصبح عرضة للنسیان، بدال
من أن تصبح كتابا مرشحا للقراءة في كل المدارس والجامعات، ویتم تحویلھا إلى فیلم سینمائي

ملحمي یخلد معنى رفض الھزیمة؟».
(١)

لن تجد إجابة ھذا السؤال محیرة، وأنت تقرأ كتاب «مذكرات جندي مصري في جبھة قناة
السویس» الذي كتبھ الجندي أحمد حجي، خالل تولیھ الشئون الطبیة في الكتیبة التي خدم بھا على
جبھة القناة بدءا من إبریل ١٩٦٩، في واحدة من أخطر فترات حرب االستنزاف ضراوة وعنفا،
والذي منعت الرقابة العسكریة صدوره في عام ١٩٧٢، لتنشره دار الفكر التي كان یمتلكھا المثقف
الیساري الكبیر طاھر عبد الحكیم. لكن نشر الكتاب بعد سنوات طویلة من حرب أكتوبر، لم یجعلھ
یلقى الرواج الذي یستحقھ، لیحاصره التجاھل والنسیان، فال یأتي ذكره إال حین تثور تلك األسئلة
المكررة البائخة التي تثیرھا بعض التحقیقات الصحفیة، حول أسباب غیاب األفالم الحربیة التي
تروي بطوالت الجنود المصریین قبل حرب أكتوبر وخاللھا، فیذكر اسم الكتاب بعض من قرءوه،
كدلیل على وجود كتابات قامت بتوثیق تلك البطوالت، تحتاج فقط إلى الشروع في تحویلھا إلى
أعمال فنیة، حین تتوفر اإلرادة السیاسیة، ویقرر المسئولون العسكریون التوقف عن عرقلة
المشاریع الجادة التي تسعى إلنتاج أعمال فنیة عن بطوالت الجندي المصري، دون أن یتم ذلك من

خالل الرقابة العسكریة، بشكل یقوم بتحویل تلك األعمال البطولیة إلى مساخر مأساویة.
أخیًرا، وجد ذلك الكتاب العظیم فرصتھ للوصول إلى القارئ مجددا، حین أعادت «دار الكرمة»
نشره في سلسلة مختاراتھا، المكرسة لنشر عدد من األعمال الرائعة والمظلومة في تاریخنا
الثقافي، لتدرك حین تقرأ المذكرات، أن منعھا من النشر، لم یحدث ألنھا كشفت معلومات عسكریة
یمكن أن یستفید منھا العدو اإلسرائیلي، كما قیل لتبریر منع نشرھا عام ١٩٧٢، بل ألنھا قامت
بتقدیم المقاتل المصري كإنسان طبیعي یخطئ ویضعف وییأس ویخطئ ویشتھي، ویخاف أیًضا،
وھي نظرة إنسانیة ُمرّكبة، ال تتوافق مع عقلیة القادة العسكریین الذین ال یسمحون بأي أعمال فنیة
أو أدبیة، إال إذا كانت تُظھر المقاتلین كأبطال كاملین، ال یرتكبون أي أخطاء بعد تنفیذھم لتعلیمات
القیادات العظیمة، وال ینطقون إال بالحكمة والوعود بالنصر وسحق العدو، وال یغنون إال للوطن
وسمائھ وترابھ، وال یضحكون إال ضحكا مجروحا غارقا في الشجن، دون أن یدركوا أن ذلك
التصویر البطولي السطحي، كان بالتحدید سر تحول أغلب األعمال الحربیة التي سمحوا بإنتاجھا،
إلى أضحوكة تسخر منھا األجیال الجدیدة، التي لم تجد فیھا أناسا طبیعیین یخافون ویتألمون
ویحلمون وینكسرون، لتشعر بتماھیك معھم، وتفرح حین ینتصرون، وتبكي حین ینكسرون،

وتتأثر بھم حین یقدمون حیاتھم فداًء لوطنھم.
(٢)

لم یكن المقاتل «أحمد حجي» شخصیة عادیة، كما سیبدو لك مع كل سطر تقرؤه في المذكرات،
بدءا من مقدمتھا التي كتبھا بتاریخ ٥ إبریل ١٩٦٩، قائال إن فكرة كتابتھا ألحت علیھ منذ وصل
إلى جبھة القتال، قبل أن یكاشف القارئ بأن ما یكتبھ لیس إال النزر الیسیر مما یعیشھ، ومضیفا:



«إذا لم توافني منیتي أو یدركني الموت، فسوف أقص على شعبنا مأساة مقاومتھ للعدو، وبطوالت
جنوده وبسالتھم، أما إذا كانت نھایتي ستكون على أرض القناة، فسأموت مستریحا، ألن أفكاري

وجَدت طریقھا ولم تعجز عن الحركة».
بالطبع سیزعجك تعبیر «مأساة مقاومتھ للعدو»، إذا كنت مفتونا بالتعبیرات الطنانة، وربما
تصورت شخصیة الكاتب على غیر حقیقتھا، ألنك ستستغرب وصفھ المقاومة بالمأساة، وربما
انزعجت من قیامھ بسرد أھوال الحرب التي تجعل بعض المقاتلین یخافون ویرفضون االنصیاع
للتعلیمات من قادتھم، لكن ذلك سیتغیر حین تعرف أن الكاتب بعد تجنیده عام ١٩٦٨، تم تعیینھ في
موقع آمن بالقاھرة، لكنھ طلب الذھاب إلى الجبھة لیخدم في أشد مناطقھا خطورة، وھو تصرف
متسق مع شخصیة شاب، بدأ نشاطھ االجتماعي في أواخر الخمسینیات، حین قام بافتتاح مدرسة
ا یشغلھ، لمحو أمیة الفالحین والعمال والنساء في قریتھ بمحافظة الدقھلیة، وقد كان محو األمیة ھم�
كما یبدو من مقاالتھ التي نشرھا في مجلة «الطلیعة»، وُكتبھ التي تحمل عناوین دالة مثل: «محو

األمیة عمل ال بد منھ ـ الفالحون والعمل السیاسي ـ الكلمات والبارود».
لكن ذلك الشاب الشجاع الذي یضع نفسھ باختیاره في موقع الخطر، أو على حد تعبیره: «أضع
حیاتي في مخاطرة أحسھا بلحمي ودمي»، ھو نفسھ الذي یرفض ما یصفھ بـ«لعبة الخداع
المستمرة للشعب حول تفاھة قوى العدو»، ویحتقر الكذب الذي تنشره الصحف وتذیعھ الرادیوھات
عن الخسائر الجسیمة التي تكبدھا العدو، ألنھ یرى أن من حق الشعب «الذي یدفع بال حساب من
أجل معركة ضخمة، أن یحس بحجم المخاطرة»، ولذلك یصف بشكل دقیق الخوف الذي یشعر بھ
المقاتل حین تنھمر علیھ قذائف العدو، قبل أن یصف كیف ینجح المقاتل في تحویل الحزن الذي
یعتریھ بسبب خسائر ھذا القصف، إلى حقد على العدو ورغبة في تدمیره، وھو أیًضا الذي ال یكف
عن تذكیر نفسھ بأن مكان المعركة لیس جبھة القتال فقط، بل مكانھا الوطن كلھ بما یعانیھ من قھر
وتخلف وفقر.وھو ما نراه في مواضع عدة من المذكرات، أكثرھا خطورة وألًما، ذلك الذي یروي
فیھ واقعة شاھدھا خالل عودتھ في إحدى اإلجازات، حین فوجئ بقطرات دم تسقط على یده التي
كان متكئا بھا على نافذة القطار، وحین استطلع مصدرھا وجد خیطا من الدماء ینساب من فوق
سقف عربة القطار، التي أطل من فوقھا أطراف حذاء عسكري، لیتضح بعد إیقاف القطار، أن
ھناك جندیا ارتطم رأسھ بسقف أحد الكباري التي مّر تحتھا القطار، فتھشم رأسھ وفارق الحیاة،
وحین تم تسلیم جثمانھ إلى الشرطة العسكریة وتم جرد محتویات مالبسھ، وجدوا معھ مندیال وعلبة
سجائر بھا ثالث سجائر وسبعة عشر قرًشا فقط ال تكفي لدفع ثمن تذكرة القطار، وبرقیة تقول:
«احضر حاال والدك توفي». لیكتب أحمد حجي تعلیقا على ذلك المشھد الحزین: «عدت إلى
مقعدي أسمع حدیث الناس عما حدث، وال أجد معنى ألي كلمة تقال، ولم أعد أرى برغم عینيَّ
المفتوحتین، ال األشجار وال البیوت التي كانت تطل علیھا نافذة القطار، فقد كان حجم الحزن أكبر
من أي شيء، وتركز في خاطري سؤال: أترى ھذا الوطن القاسي على أبنائھ المخلصین؟ أیمكن

لھذا الوطن أن ینھض؟ إن األمر كلھ مرھون بقلیل من الرحمة یمكن أن تنقذ عالًما بأكملھ».
(٣)

على مدار مذكراتھ ینبھنا أحمد حجي أن كل تلك المعاناة من ھول الحرب «تجعل المقاتل على
الجبھة یتحول إلى إنسان جدید، بعد أن تعید لحظة الخطر َخْلقھ»، ولذلك یحكي عما رآه بعینیھ من
بطوالت مدھشة ألناس عادیین، جعلتھم الجبھة یشعرون بأنھم یحملون مصر كلھا في قلوبھم،
ویرونھا في عز الظالم بشكل أوضح من الذین یجلسون على مقاھیھا في عز النور، ویدرك أنھ ال



یملك حال لمشاكل الوطن الداخلیة إال بالمزید من القتال، فنقرأ لھ وھو یروي لنا عن: قائد مدفع
بترت صواریخ الطائرات المعادیة ذراعیھ، فثبّت قدمیھ على المدفع وأسقط طائرة. جنود یعبرون
القناة في جنح الظالم وینفذون عملیات فدائیة خاطفة ویعودون سریعا قبل أن یتبینوا مدى نجاح ما
قاموا بھ، لكنھم یدركونھ حین یشتد علیھم قصف الطائرات المجنون خالل عودتھم، فیشعرون
بالسعادة الغامرة في عز تعرضھم للقصف الممیت. جندي یحمي ظھر زمالئھ بعد أن انكشف خط
عودتھم بعد عبورھم القناة وتنفیذھم عملیة خلف خطوط العدو، یرفض كل األوامر باالنسحاب
ویستشھد ویغرق في قاع القناة، وتطفو جثتھ على سطحھا بعد أسبوعین وھو ال یزال قابضا على
بندقیتھ بقوة، لیسحب الجثة زمالؤه ویكتشفوا إصابتھ برصاصتین في رأسھ. جندي یرفض ترك
مدفعھ تحت القصف ویستمر في إطالق القذائف، لیخرج رفاقھ من الملجأ بعد انتھاء القصف
فیجدوه قد فارق الحیاة، بعد أن شّجت شظیة رأسھ، وھو یحتضن مدفعھ «لیھب دمھ رفاقھ شجاعة
ونوًرا»، وینطلقون لقصف مواقع العدو بشراسة حتى یأتیھم النبأ من القیادة بأنھا تدمرت تماًما.
جندي یذھب كل صباح لیغرس جریدتین خضراوین على قبر صنعھ لكلبھ الذي مات إثر إصابتھ
بشظیة من شظایا العدو. جندي یطلب من حجي كتابة رسالة إلى أھل قریتھ یعدھم فیھا بأنھ سیلبي
طلبھم بإحضار رأس «موشي دیان». قائد مدفع یرفض أن یكون أولویة لإلسعاف بعد أن بُترت
ذراعھ الیمنى وأصیبت كتفھ الیسرى بشظیة أحدثت فیھ جرحا عمیقا، طالبا من حجي أن یبدأ
بتضمید جراح من ال زالوا قادرین على القتال، مضیفا بھدوء شدید: «ماذا سیفعلون بي أكثر من

ذلك، وما فائدة الحیاة بدون ذراعین».
(٤)

ومثلما حاول أحمد حجي أن ینقل لقارئھ تفاصیل األھوال التي یعیشھا المقاتل المصري على جبھة
القناة، ووقائع بطوالت الجنود المدھشة، سنجد أنھ یحرص أیًضا على ذكر تفاصیل إنسانیة، كانت
بالتأكید سببا في تقویة قرار منع الرقابة العسكریة للمذكرات، مثل روایتھ لمعاناة جندي زمیل من
الضعف الجنسي الذي منعھ من ممارسة الجنس مع زوجتھ في اإلجازة، وكیف أدرك حجي أن
سبب ذلك ھو تعرض زمیلھ لضغوط نفسیة بسبب األھوال التي یراھا على الجبھة، لیتأكد لھ صحة
تشخیصھ حین شارك الجندي رفاقھ أخیًرا في عملیة عسكریة، حدث بعدھا انتصار قوي على
العدو، فتحسنت نفسیة ذلك الجندي، لیصارح حجي بعد عودتھ من اإلجازة التالیة، بأنھ قام بحل

المشكلة التي كانت تعوق عالقتھ الحمیمة بزوجتھ.
في موضع آخر یروي أحمد حجي كیف تعرض لإلصابة غیر الممیتة، لیرسل بعدھا من المستشفى
المیداني رسالة إلى صدیق لھ بتاریخ ٢٧ سبتمبر ١٩٧٠ یطلب فیھا البحث عن متعلقاتھ التي كانت
تضم وابور جاز وُكتبًا، فتأتیھ رسالة من صدیق مقاتل یخبره أنھ تم استخدام حاجیاتھ ومعداتھ
وسیتم تعویضھ عنھا بعد خروجھ من المستشفى، وبعد شھر یرسل رسالة عتاب لرفاقھ بعد أن بلغھ
أن «بطاطینھ» قد فُقدت، وأن وابور الجاز الخاص بھ قد تمت سرقتھ، خاتما الرسالة بقولھ غاضبا

لزمالئھ الذین كان یعالجھم: «أھذه مكافأتي؟».
وفي مواضع متفرقة من المذكرات، ووسط قصص البطولة والتضحیة، یروي حجي وصف أحد
الجنود لتصرف زمیل لھ أصر على البقاء تحت القصف بأنھ «وطنیة خائبة»، وقیام بعض الجنود
بقطف ثمار البطیخ التي یزرعھا الفالحون في الحقول المجاورة قبل أن تنضج، ویروي تأفف
الضباط من اصطحاب الجنود معھم في المركبات العسكریة، وینقل حوارا یدور بین ضابط برتبة



نقیب وآخر برتبة رائد، حول عدم إحضار ثالجة مع المھمات العسكریة، فیقول الرائد: «أنا ال
أستطیع أن أعمل والبیرة بعیدة عني».

یحكي حجي أیًضا وقائع خالف شدید دار بین الجنود وبین شیخ قادم من القاھرة، حین طلب الشیخ
من الجنود التجمع للصالة فیرفضون ألنھم بتجمعھم یقدمون خدمة للعدو لكي تحصدھم مدافعھ،
وحین یقول لھم الشیخ إن ذلك لو حدث سیكون ألن هللا غیر راٍض عنھم، یحتد علیھ جندي استشھد
شقیقھ في منطقة أخرى قائال لھ: «ھل رأیت تحصیناتنا؟ ھل رأیت الجندي الذي تطالبھ بالرجوع
إلى هللا وكأن حالتھ البائسة كفر قد تسبب فیھ لنفسھ؟»، وحین یشكو الشیخ في یوم تاٍل من رفض
الجنود التجمع للصالة، یدوي القصف الشرس على الموقع، فیدرك الشیخ أن ما كان یفكر فیھ كان
خطأً، وأن حدیث الجنود عن تسھیل التجمع الستھدافھم عسكریا كان أصدق وأصوب، فیخلع جبتھ
وعمامتھ ویبدأ في حمل صنادیق الذخیرة لتسلیمھا إلى جندي التعمیر وھو یھتف: «هللا یقویكم، هللا

یقویكم یا أوالدي».
(٥)

حین أنھى أحمد حجي كتابة مذكراتھ یوم السبت ١٩ دیسمبر ١٩٧٠، لم یكن یعرف أن الرئیس
الجدید للبالد أنور السادات، سیصدر بعدھا بعامین قرارا بطرد الخبراء السوفییت من مصر، وھو
ما سیصعب من مھمة نشر مذكراتھ التي یرد بھا حوار مع أحد الخبراء السوفییت، الذي یقول لھ:
«إن مصر لن تنتصر في حربھا، إال مع بعض النظام وبعض المسئولیة»، وھو ما ینطبق أیًضا
على الجزء الذي كتب فیھ حجي بتاریخ ١٢ نوفمبر ١٩٦٩ عن تعلق الجنود بالزعیم الثوري
الراحل «إرنستو شي جیفارا» وحبھم لھ، وقیام بعضھم بتعلیق صور في مالجئھم تحت األرض لـ
«ھوشي منھ» و«جیفارا» ویاسر عرفات.باإلضافة إلى تعلیق الفتات تحمل كلمات جیفارا التي
تقول: «لیس ھناك جنود سیئون إال وفوقھم قادة أسوأ ـ االشتراكي ھو آخر من یأكل وآخر من ینام
وأول من یموت»، وحدیثھ عن المناقشات التي كانت تدور في ظالم اللیل حول نضال جیفارا
وبطوالتھ، وأنھ لو كان حیا ألتى لالشتراك في الحرب ضد الصھاینة وحلفائھم األمریكان، وعن
مذكرات جیفارا التي كان یحملھا حجي ویقوم بتوزیعھا على زمالئھ حسب أقدمیة الطلب، وعن
المقاتل الملتحي مفتول العضالت البارع في القنص والذي أطلق علیھ زمالؤه «جیفارا
المصري»، وكلھا تفاصیل لم تعد متماشیة مع التوجھات السیاسیة الجدیدة ألنور السادات، فضال
عن حدیث حجي عن الملل الذي یعتري المقاتلین خالل توقف االشتباكات، الذي كان من شأنھ لو
تم نشر المذكرات، أن یغذي حالة الغلیان الموجود في الشارع المصري، خصوًصا بین الطلبة
الذین لم یكفوا عن التظاھر خالل عام ١٩٧٢، الذي تمت تسمیتھ بـ«عام الضباب»، سخریة من

تسمیة السادات لھ بـ«عام الحسم».
یظل أكثر جزء في المذكرات إدھاشا وإیالما، ھو ذلك الذي یروي فیھ أحمد حجي قصة مقاتلْین
صدیقْین أحدھما مسلم واآلخر مسیحي، وثّقت ظروف النشأة المتشابھة من صداقتھما، فقد كان
أحدھما یحمل دبلوم تجارة واآلخر دبلوم معلمین، وكان كالھما یعول أسرتھ بعد موت والده، ومع
ذلك فقد كانا األكثر مرحا وكأنھما لم یعرفا األلم قط، وحین طلب منھما قائد الموقع ذات یوم أن
یختفیا في الخندق قبل وصول الطائرات، أصرا على إطالق قذیفة أوال قبل االختباء، فقتلھما قصف
الطائرة الذي كان أسرع من قذیفتھما، وبعد استشھادھما قال أحد أفراد الكتیبة كأنھ یعزي زمالءه:
«كانا بطلین، على األقل لم یفرا مثلما فر جندي التعمیر في الكتیبة المجاورة»، في إشارة منھ إلى
جندي تعمیر مدفع ھرب قبل ثالثة أسابیع، وأصبح مثال على الجبن والضعف، وجلب لزمالء



كتیبتھ السخریة. وبعد فترة من تلك الواقعة، الحظ حجي قیام أحد الكالب بالنبش في كوم طین
ضخم صنعھ قصف القنابل، فأمر جندیا بحفر المكان، لیصطدم الجاروف بخوذة جندي كانت جثتھ
قد بدأت في التحلل، ویكتشف الجمیع أنھ جندي التعمیر الذي كان عرضة للشتائم، كانت في یده
قبضة من طین وبجوار الید األخرى قذیفة فارغة، وحین رآه الجمیع بكوا بحرقة، وھتف بداخل

أحمد حجي ھاتف یقول: «یبدو أننا أكبر مما نظن».
ینھي أحمد حجي مذكراتھ بمشھد مھیب یودع فیھ المقاتلون المدافَع القدیمة التي ستخرج من
الخدمة، بعد وصول أسلحة جدیدة متقدمة، فیُقبلونھا وھم یبكون قبل أن تختفي في ظلمة اللیل خلف
العربات العسكریة، قائال: «ألـم تحــِم كرامتنا؟ ألم تستجب لنجوانا؟ ألم تعطنا خیر ما لدیھا؟ یجب
أن یكون اإلنسان وفی�ا حتى للصخر، لیكون جدیرا بالحیاة». وقبل أن نغادر الموقع، وقفنا لحظات
من الحزن العمیق والصمت على أرواح شھدائنا التي فاضت في ھذا المكان، وتذكرنا جرحانا

الراقدین اآلن تحت السالح، وقلنا دون أن ننطق «إننا دائًما سنكون رجاال كما كانوا ھم تماًما».
(٦)

ھل نسیت أن أقول لك إن الجندي أحمد حجي، كاتب ھذه المذكرات البدیعة، نال الشھادة على جبھة
قناة السویس، في نفس العام الذي منعت الرقابة العسكریة نشر مذكراتھ التي ستبقى كل تفاصیلھا
حاضرة في الوجدان، وعلى رأسھا ذلك التشخیص الحزین الدقیق لمأساة مصر المزمنة: «أترى
ھذا الوطن القاسي على أبنائھ المخلصین؟ أیمكن لھذا الوطن أن ینھض؟ إن األمر كلھ مرھون

بقلیل من الرحمة یمكن أن تنقذ عالما بأكملھ»؟



هللا.. الوطن.. باألمر
ھي قصة منسیة من قصص حرب أكتوبر، لكنھا قصة عن بطولة من نوع آخر، بطولة الذكاء

والحصافة والنظر إلى ما ھو أبعد من تحت القدمین.
ك األمر بمھمة دعنا نتخیل أنك قائد میداني في موقع من مواقع القتال في حرب أكتوبر، تلقیت لتّوِ
قتالیة تتطلب عبور القناة واالشتباك مع العدو، وحین قمت بتكلیف جنودك بتنفیذ المھمة، فوجئت
بأحدھم یعلن رفضھ تنفیذ األمر ألنھ لیس مقتنعا بھ، ما الذي كنت ستفعلھ في موقف كھذا؟ بالتأكید
سیتجھ تفكیرك إلى ضرورة إعدام ھذا الجندي لكي یكون عبرة لغیره، ولكي ال یتسبب في نشر
روح العصیان بین زمالئھ، ولن یلومك أحد لو فكرت في ھذا ونفذتھ، لكن الفریق سعد الدین
الشاذلي، بطل حرب أكتوبر، لم یفعل ذلك عندما واجھ ھذا الموقف الغریب في أكثر أوقات الحرب

خطورة.
في مذكراتھ عن حرب أكتوبر یروي الفریق «سعد الدین الشاذلي» تحت عنوان «رقیب یرفض
القتال» تفاصیل ھذه الواقعة قائال: «في الساعة العاشرة من صباح یوم السبت ٦ من أكتوبر أبلغني
أحد قادة الجیوش ھاتفیا بأن لدیھ ضابط صف برتبة رقیب یرفض القتال عندما أخطر بمھمتھ في
القتال، في صباح ذلك الیوم قال لقائده: «إن القتل والعنف لیسا من طبیعتي كما أنھما یتعارضان
مع معتقداتي، وأنا ال أستطیع أن أقوم بتنفیذ ھذه المھمة»، وقد حاول أصدقاؤه وقادتھ أن یثنوه عن
ھذه الفكرة ولكنھ أصر على رأیھ. كان قائد الجیش في ذروة الغضب وھو یبلغني بھذا الخبر،
وأضاف قائال بأنھ سوف یأمر بتشكیل مجلس عسكري عاٍل لمحاكمة الرقیب المذكور، لكنني
أخذت الموقف بمنتھى البساطة وقلت لھ: «ال علینا، إنھ مجرد فرد واحد من ٤٠٠ ألف رجل ـ
مائة ألف منھم عبروا القناة بالفعل طبقًا لمھامھم القتالیة ـ إني أعلم أن نسبة الذین یرفضون القتال
في الجیوش األخرى أعلى من ذلك بكثیر، ال تشغل نفسك بھذا الموضوع، أرسلھ تحت الحراسة
إلى السجن الحربي وسوف نبحث موضوعھ فیما بعد». كنت أعرف أن محاكمة ھذا الشخص
بمجلس عسكري عاٍل وصدور الحكم والتصدیق علیھ لم تكن لتستغرق نصف ساعة؛ إن المتھم
یرفض القتال ویعترف بذلك، واإلعدام ھو الجزاء المنتظر لذلك، ومن الممكن أن ینفذ فیھ حكم

اإلعدام أمام أفراد وحدتھ.
لقد جال ھذا الشریط بسرعة في خیالي فاستبعدتھ، ولم أكن أرید أن أبدأ عملیتنا الھجومیة بإعدام
أحد رجالنا، قد یقال فیما بعد بأن المصریین لم یعبروا القناة إال بعد أن رأوا رأس زمیلھم معلقا في
الھواء، وبذلك یستطیع أعداؤنا أن یشوھوا سمعة الجندي المصري، ال لن نعطیھم الفرصة لذلك؛
سوف نقدمھ للمحاكمة فیما بعد، سوف نحاول دراسة نفسیتھ لكي نعرف كیف تتولد ھذه األفكار
وكیف یمكن التغلب علیھا. ثم شغلتني أحداث المعركة وال أعرف حتى اآلن مصیر ھذا الرقیب

البائس، ولكني أعتقد أن حالتھ جدیرة بالدراسة العلمیة والنفسیة».
تقرأ ھذه الواقعة فتحمد هللا ألن الجیش المصري كان على رأسھ یومھا قیادة عسكریة تمتلك الوعي
والخیال، قیادة اجتھدت فأصابت وأخطأت، لكنھا كانت تدرك قیمة اإلرادة اإلنسانیة كشرط لتحقیق
النصر على العدو، ألن النصر ال تحققھ األوامر العسكریة وحدھا مھما كان صدق الذین
أصدروھا، بل یتحقق بإرادة المقاتل واختیاره تغییر واقعھ المریر، ألنھ لو كان مھزوما من داخلھ
لما انتصر أبًدا، حتى لو توفرت لھ أقوى األسلحة، وحتى لو قاده أعظم القادة، لكنك أیًضا ستسأل
نفسك: إذا كان ھذا ھو الحال في معارك السالح العصیبة التي تتطلب االنضباط الكامل والحسم



القاطع، فكیف یتصور الجنراالت الذین تصدوا لحكم البالد بدعوى إنقاذھا أنھم یمكن أن ینتصروا
في معارك السیاسة المعقدة دون اختالف وال حوار وال نقاش وال حصافة؟ وكیف یظنون أن
النصر الذي تحتاجھ مصر اآلن یمكن أن تحققھ نفوس ال تمتلك حق االختالف، وعقول تشوشت
بفعل الكذب الممنھج، وأرواح ال یقودھا إال الخوف من المجھول، وإرادة یمتلكھا فرد ال یوجد من
یحاسبھ أو یرده عن غیّھ؟ وإذا كان السالح قد وضع نفسھ في خدمة السیاسة في زمن الحرب،

فكیف یمكن لبلد أن تحیا وھي تمارس كل یوم قتل السیاسة بغشومیة السالح؟



الذاكرة أھم من الذكرى
(١)

«دون اكتراث بغرابة األمر، اختار قادة الدكتاتوریة العسكریة في األوروجواي، أن یطلقوا على
السجن الرئیسي للبالد اسم «حریة»، وفي ذلك السجن المسّمى «حریة»، حظروا على المساجین
أن یرسموا أو یتلقوا رسوما لفراشات أو نجوم أو أزواج أو طیور، أحد السجناء وھو معلم مدرسة
اسمھ «دیداثكو بیري»، كان قد تم اعتقالھ ألن «لدیھ أفكارا أیدیولوجیة خطیرة»، تلقى ذات یوِم
أحد زیارة من ابنتھ «میالي» البالغة من العمر خمس سنوات، التي أحضرت معھا لوحة رسمتھا
مؤخًرا، لكن رسمھا تعرض للمنع ألنھ كان یحتوي على عصافیر، وقامت رقابة السجن بتمزیق
لوحتھا على مدخل السجن. في األحد التالي، أحضرت «میالي» رسًما ال یحتوي إال على أشجار،
وبما أن األشجار لم تكن محظورة، سمح الحرس بدخول الرسم إلى السجن ھذه المرة، وعندما رآه
األب سأل ابنتھ: ھذه الفاكھة الملونة الموجودة على الشجر ما ھي؟ برتقال أم لیمون أم تفاح، ما
ھي؟ وابنتھ حاولت أن تسكتھ، وبعد أن تلفتت حولھا قالت لھ: أال ترى یا بابا أنھا عیون؟ إنھا

عیون الطیور التي أحضرتھا لك، مختبئة بین األشجار».
كانت ھذه واحدة من آالف الوقائع التي قام كاتب األوروجواي الكبیر «إدواردو جالیانو» بتوثیقھا
في كتبھ، التي اختار أن یستخدم فیھا جمیعا شكل الحكایات القصیرة، لكي یحفظ ذاكرة أمریكا
الالتینیة، ویوثق التاریخ الشعبي لكفاحھا المریر ضد االحتالل ثم االستبداد، ویوثق أیًضا عدم
توقفھا عن إنتاج البھجة والدھشة والمعرفة، وقد كان من حسن حظ القارئ العربي أن تصل إلیھ
بعض كتب «جالیانو»، بجھد رائع للمترجم الكبیر صالح علماني، ثم المترجم الكبیر أسامة إسبر،
كان من بینھا «أفواه الزمن ـ كتاب المعانقات ـ كلمات متجولة ـ مرایا أو ما یشبھ تاریخا للعالم ـ
أبناء األیام أو تقویم للتاریخ البشري ـ كرة القدم بین الشمس والظل»، باإلضافة إلى أھم ھذه الكتب
وھو ثالثیة «ذاكرة النار» التي تتكون من ثالثة أجزاء: «سفر التكوین ـ الوجوه واألقنعة ـ قرن
الریح»، وھو عمل ضخم وملھم، یتفوق في أھمیتھ وجمالھ على عمٍل أشھر َكتَبھ «جالیانو»،
وصدر سنة ١٩٧٣، ھو كتاب «الشرایین المفتوحة ألمریكا الالتینیة»ـ ترجمھ عام ٩٨ القدیران
أحمد حسان وبشیر السباعي ـ وقد تضاعفت شھرتھ حین قام «ھوجو شافیز» عام ٢٠٠٨ بإھدائھ
إلى باراك أوباما خالل قمة لرؤساء األمریكتین، لتذكیره بما وثقھ «جالیانو» في الكتاب من جرائم
اإلدارات األمریكیة المتعاقبة في حق شعوب أمریكا الالتینیة، بدعمھا للحكومات العسكریة
المتواطئة معھا على نھب ثروات القارة، وبتآمرھا على إسقاط الحكومات المناوئة للمصالح

األمریكیة.
وبرغم أھمیة ما بكتاب «الشرایین المفتوحة» من معلومات قیمة، وكونھ سباقا في كتابة «التاریخ
الشعبي» التي قدم فیھا بعد ذلك المؤرخ األمریكي «ھوارد زن» كتابا شدید األھمیة، إال أن
«جالیانو» لم یكن یخفي عدم رضاه عن أسلوب الكتاب، وكان یتمنى كثیًرا لو أتیحت لھ إعادة
كتابتھ من جدید، وھو ما ستتفھمھ حین تقرأ ثالثیة «ذاكرة النار» وما تالھا من كتب. ظل
«جالیانو» یطور فیھا قدرتھ على الجمع بین التوثیق واإلمتاع، في نفس الوقت الذي قام فیھ
بتوسیع زاویة رؤیتھ لتشمل العالم كلھ، فتصبح كتبھ حارسة لذاكرة المقھورین في العالم أجمع،
ولیكون لمقھوري عالمنا العربي فیھا نصیب لم یتوفر لھم، في الكثیر من كتب التاریخ الرسمیة

المحشوة بأكاذیب یتواصل فرضھا على األجیال المتعاقبة.



(٢)
عرفت «إدواردو جالیانو» عام ١٩٩٨ أو نحو ذلك، عبر كتاب ساحر لھ، اسمھ «كرة القدم بین
الشمس والظل»، جذبني لقراءتھ وجود اسم المترجم العظیم «صالح علماني» علیھ، والذي
أنصحك أال تترك كتابا علیھ اسمھ إال واشتریتھ دون أن تسأل حتى عن موضوع الكتاب أو مؤلفھ،
وصدقني لن تندم، وقتھا لم أكن أعرف أن «جالیانو» مثقف عظیم كتب في الریاضة من باب
المزاج، التھمت الكتاب وأنا مسحور بكتابة «جالیانو» وقدرتھ على تكثیف الحیاة كلھا من خالل
كتابتھ عن كرة القدم، لم أتمكن من تحدید ما قرأتھ، ھل ھو روایة فذة أم موسوعة ریاضیة أم كتاب
فلسفي أم دراسة سیاسیة؟ ألنھ ببساطة كان كل ذلك، ككل كتبھ التي لُحسن الحظ وجدت أن إخواننا
السوریین نشروا أغلبھا من ترجمة المترجَمْین القدیَرْین صالح علماني، وأسامة إسبر. واكتشفت
أنھ یكتب بطریقة خاصة تشبھ كتب التراث العربي الشھیرة مثل «األغاني» و«األمالي»
و«المستطرف في كل فن مستظرف»، وھي الطریقة التي انقطعت عن كتابتنا العربیة حتى أعاد
الوصل بھا عمید األدب العربي طھ حسین في كتابھ الجمیل المظلوم «جنة الشوك»، ولم یفتھ
تسجیل فخره بذلك في مقدمة الكتاب. أشك أن یكون «جالیانو» قد قرأ كتاب طھ حسین الذي لم
یترجم، لكنني متأكد أنھ قرأ بعض كتب التراث المترجمة ألنھ یقتبس أحیانًا من بعضھا، وھو من
أشد ُكتاب العالم تعاطفا مع القضیة الفلسطینیة ووقوفا ضد الھیمنة األمریكیة، وكتابھ الذي اشتھر
بفضل قیام «شافیز» بإھدائھ إلى أوباما، یحكي قصة عربدة العم سام في أمریكا الالتینیة. وقد
أعجبني في «شافیز» حرصھ یومھا على أن یھدي «أوباما» الكتاب في نسختھ اإلسبانیة مع أنھ
ترجم إلى اإلنجلیزیة، وبالطبع احتل الكتاب فورا المركز الثاني في قوائم أعلى المبیعات في العالم
الذي یقرأ، بینما لم تفكر صحیفة مصریة في عرض الكتاب برغم أنھ مترجم إلى العربیة من زمان

بأیدي مترجَمین مصریَّین قدیَرین ھما أحمد حسان وبشیر السباعي.
(٣)

كانت «حصص التاریخ الكئیبة» ھي التي ألھمت «جالیانو»، فكرة صنع تاریخ مضاد یقاوم ذلك
«الماضي المیت األجوف األخرس الذي علمونا عنھ بطریقة جعلتنا نستكین للحاضر بضمائر
جافة، لنقبل التاریخ الذي ُصنع سابقا. لقد توقف التاریخ المسكین عن التنفس، تمت خیانتھ في
النصوص األكادیمیة، ُكِذب علیھ في المدارس، أُغرق بالتواریخ، سجنوه في المتاحف ودفنوه تحت
أكالیل الزھر ووراء تماثیل برونزیة ورخام تذكاري». وحین حررت فضیلة الشك «جالیانو» في
شبابھ من سطوة ذلك التاریخ المكذوب، فاكتشف أن التاریخ الرسمي ألمریكا الالتینیة «یقتصر
على استعراض عسكري لطغاة یرتدون بدالت عسكریة لم تستخدم من قبل»، قرر أن «یساھم في
إنقاذ الذاكرة المخطوفة ألرضھ الُمحتقرة والمحبوبة، وأن یتحدث معھا ویتقاسم معھا أسرارھا»،
ولوال أنھ فعل، لظلت أمریكا الالتینیة بالنسبة لنا مرتبطة فحسب بالواقعیة السحریة التي أبدعھا
أدباؤھا، قبل أن نكتشف من خالل كتبھ، أن واقعھا الفعلي، كان أشد عبثا ودمویة ومرارة، تماًما
مثل واقعنا العربي، الذي ال زال ینتظر من أبنائھ استلھام تجربة «جالیانو»، فیستبسلوا في تحریر

ذاكرتھ المخطوفة من سطوة التاریخ الرسمي المكذوب.
(٤)

ھل یوجد بیننا اآلن «آبیل دي ألینكار» ال نعرفھ؟
لم أنَس اسم الرجل منذ أن قرأت لـ«جالیانو»، وھو یروي كیف كان ذلك الموظف البرازیلي
البسیط یختبئ كل لیلة على مدى ثالث سنوات داخل مقر عملھ بجھاز األمن العسكري بالعاصمة



برازیلیا، لیستنسخ أوراقا من ملفات سریة من أرشیف الجھاز، «تسمي عملیات التعذیب تحقیقا،
واالغتیاالت مواجھات مسلحة»، لینجح في نسخ ملیون صفحة، أصبحت تشكل بعد سنین أخطر
سجل توثیق للدكتاتوریة التي لم یكن الكثیرون یعلمون أن قوتھا وسطوتھا تخفي خلفھا بدایة

االنھیار.
خالل روایتھ لتلك البطولة الفردیة المدھشة، یروي «جالیانو» أن «آبیل» خالل بحثھ بین الوثائق
اكتشف وجود رسالة مكتوبة قبل ١٥ عاًما، مختومة بقُبلة من شفتَي امرأة، وكان بقاؤھا في
األدراج یعني أنھا لم تصل إلى من كان ینبغي أن تصلھ، لیكتشف بعد ذلك مئات الرسائل التي لم
تصل ألصحابھا الذین أصبح مصیرھم مجھوال، ومع ذلك فقد قرر «آبیل» أال یغتال تلك الرسائل
بتمزیقھا أو إعادتھا إلى سجن الملفات، فكان یقوم في نھایة كل لیلة بإلصاق طوابع جدیدة على
الرسائل ویلقي بھا في صندوق البرید، لعلھا تصل إلى أصحاب النصیب، ومع أن «جالیانو» ال
یروي لنا ما حدث للرسائل، ربما ألن أحدا ال یعرف ذلك المصیر، لكننا على األقل نعرف مصیر
ما قام «آبیل»، الذي لم یذھب جھده البطولي ھباًء، بدلیل ما حدث مؤخرا من خطوات حاسمة
لتقدیم المتورطین في انتھاكات حقوق اإلنسان إلى العدالة، حتى وإن كانوا قد بلغوا من العمر عتی�ا،

أو حتى فارقوا الحیاة.
ذكرتني قصة «آبیل» المدھشة، بمقال مھم كتبھ األمریكي «إیریك فیر» أحد المحققین الذین
شاركوا في عملیات االستجواب في سجن أبو غریب، نشره عقب إصدار الكونجرس األمریكي
تقریره األخیر عن تورط األجھزة األمنیة األمریكیة في التعذیب بزعم الحفاظ على األمن القومي.
ومع أن «فیر» ترك الخدمة وأصبح مدرسا للكتابة اإلبداعیة بجامعة لیھاي، إال أنھ یحرص دائًما
على توثیق تجربتھ في المشاركة في انتھاك حقوق اإلنسان، حیث یقول في مقالھ الذي ترجمھ
الكاتب أحمد شافعي: إن تجربة سجن أبو غریب ال زالت تسیطر علیھ «كل دقیقة في كل یوم من
أیام حیاتي.. لم أزل أسمع األصوات، ولم أزل أرى الرجال الذین كنا نسمیھم المعتقَلین»، لكنھ
أدرك أنھا في نفس الوقت ال تعني شیئًا لطالبھ، الذین ینتمون إلى جیل ال یعتبر نشر صور أبو

غریب لحظة حاسمة في حیاتھ، فھو ینتمي إلى زمن آخر ال یخصھم.
لم یتسامح «إریك فیر» مع فكرة أن انتھاكات سجن أبو غریب التي شارك فیھا یمكن أن یطویھا
النسیان، برغم أنھ قام في السابق بكتابة مقاالت في الجرائد، وإجراء حوارات تلفزیونیة تعرض
تفاصیل انتھاك المعتقَلین العراقیین، وأدلى بشھادتھ أمام منظمة العفو الدولیة ومحققي وزارة العدل
والمفوضیة العسكریة للتحقیقات، لكنھ لم یكتِف بذلك، ولم یستسلم إلغراء أن یترك األمر كلھ وراء
ظھره، لعلھ یصبح شخصا یمكن أن یفتخر بھ ابنھ، لذلك قرر أن یتطھر من أوزاره، بتشجیع طلبتھ
على تعقب صور أبو غریب، وأطلعھم على ما كتبھ من شھادات حول ما قام بھ، متحمال تشكیك
البعض فیما یقولھ، والذي قلَّت حدتھ بعد صدور تقریر الكونجرس عن التعذیب، برغم أنھ یؤكد أن
لغة التقریر خففت وقع الكثیر من الممارسات الوحشیة. ومع أن «فیر» یعرف أن أغلب
األمریكیین لن یقرءوا التقریر وال ما یكتبھ، لكنھ یرى أن وجود توثیق لتلك الجرائم سیبقى سببا،
لتذكیر أجیال متعاقبة من األمریكیین ولو بالصدفة وبفضل مبادرات فردیة، بأن بلدھم لم یكن دائًما

شیئًا یمكن االفتخار بھ.
حاشا � أن أیأس من روح هللا، فأجزم أن بالدنا عقمت عن إنجاب أمثال ذلك الموظف البرازیلي
وذلك المحقق األمریكي، وحاشاي وحاشاك أن نكون أغبیاء فنعتمد على المعجزات وحدھا في
توثیق ما جرى أمام أعیننا من قتل وقمع وانتھاك لحقوق اإلنسان، ألن بمقدور كل منا أن یبدأ



بنفسھ، فیقوم بتوثیق ما تحتویھ ذاكرتھ من حكایات الضحایا ووجوه وأسماء القتلة والجالدین، وكل
ما تحتویھ ذاكرة موبایلھ أو كمبیوتره من صور وفیدیوھات وشھادات، لیقوم بتبادلھا مع من یثق
بھ، لیكون كل ذلك نواة لذاكرة جماعیة، ستحتاجھا مصر حین تدرك أن مستقبلھا لن یصنعھ إال
تطھیر ماضیھا من الظلم، وعندھا ستكون تلك الذاكرة طریقنا األمثل لرد حقوق الشھداء الذین

ضحوا بأرواحھم من أجل بلد «أنضف».



طبعًا للظلم نھایة.. 
المشكلة أننا قد ال نشھدھا

والمھم أنك بعد قراءة ھادئة لما استطعت إلیھ سبیال من وقائع التاریخ، قراءة متجردة من العواطف
والشعارات و«الكالم الكبیر»، ستدرك فعال أن «الظلم ال یدوم وأن لكل ظالم نھایة»، لكن ربما
كان لُّب المشكلة في ھذه الحیاة الدنیا، أننا أیًضا كبشر ال ندوم، ولذلك ال نشھد نھایة الظلم إال إذا
كنا محظوظین، وھو ما یجعل التحدي المطروح على كل من یقاوم الظلم أو حتى یرفضھ دون
مقاومة، أمرا ال عالقة لھ بتفاؤلھ أو بتشاؤمھ، وال ببحثھ عن النھایة السعیدة أو یأسھ من مجیئھا،
وإنما مرتبطا بقدرتھ على مقاومة الظلم أو رفضھ، دون أن یربط ذلك برؤیتھ لنھایة الظالمین على
حیاة عینھ، ومشاھدتھ للعدل وھو یتحقق في الكون، إن سلمنا جدال أن ھناك إمكانیة لتحقق عدل

كامل قبل أن تتوقف األفالك عن الدوران.
لم یكن الشاعر المصري الشعبي «ابن عروس» مبالغا أو متحمًسا أو متمنیًا للمستحیل، حین قال
قولتھ التي صارت عزاًء للمظلومین عبر السنین: «ال بد من یوم معلوم، تترد فیھ المظالم، أبیض
على كل مظلوم، إسود على كل ظالم»، ألننا سندرك من مطالعة الكثیر من وقائع التاریخ أن ھناك
نھایة تعیسة تحل بكل ظالم، بشكل أو بآخر، إما في حیاتھ وإما بعد مماتھ بسنین أو قرون، لتمنع
تخلیده بالشكل المشرق الذي تمناه، لكن تلك النھایات على اختالف أشكالھا، ال یشھدھا سوى
المحظوظین من المظلومین، وھم قلیل على أي حال، لكن العدالة في كل األحوال، سواًء جاءت في
موعدھا المرتقب، أو بعد فوات األوان، لم تھبط على األرض كمنحة مجانیة من السماء، بل
تحققت حین سعى إلیھا من قاوموا الظلم ورفضوه وأنكروه، أو حتى حافظوا على الذاكرة التي
ترفضھ، وال تتسامح مع تبریره، وبدون ذلك لم یكن ممكنا أن تتحقق نھایة ما للظلم، وبذلك أیًضا
أصبح لحیاة الذین قاوموا الظلم معنى، حتى ولو لم یشاھدوا بأعینھم، كیف احتفت األجیال التي
تلتھم بمقاومتھم للظلم، وجعلت منھم نماذج لالحتفاء والتقدیر، وقد كان ذلك أفضل لھم من أن
یعیشوا عمرا طویال في حیاة ال معنى لھا، خصوًصا وھم یعیشون في أوطان ال تضمن البھجة
والسعادة والرخاء، لمن یسكت عن الظلم ویبرره ویؤیده، فھي تجعل أنصبة الشقاء والتعاسة

محفوظة ومضمونة للكافة.
وإن شئت أمثلة على ذلك، فستجد في السطور التالیة غیًضا من فیض، ال یسعى إلى أن یمدك
باألمل، بل إلى تذكیرك بعبثیة انتظار األمل، إن كنت تدافع حق�ا وصدقا، عن قیم ومبادئ تتمنى لھا
أن تغیر حیاة بالدك إلى األفضل، كما تغیرت الحیاة قلیال أو كثیًرا، في بالد كثیرة یئس أھلھا من

تحقق العدالة أبًدا.
دعنا نبدأ من تركیا مثال، ولعلك إن سألت فیھا أي مواطن على قدر من االطالع والثقافة، عن
أشھر وأھم شاعر في تاریخ تركیا الحدیث، ألجابك على الفور إنھ الشاعر الكبیر «ناظم حكمت»،
الذي كان واحدا من أشھر الذین أفنوا حیاتھم في مقاومة الظلم، دون أن یدركوا نھایتھ، وحین وافتھ
المنیة عام ١٩٦٣ كان یبدو أنھ قد خسر المعركة تماًما، فقد مات غریبا عن بالده محروما من
جنسیتھا، التي لم تتم إعادتھا إلیھ إال بحكم قضائي بعد نصف قرن من موتھ في المنفى، الذي عاش
فیھ سنوات لم یتجاوزھا في العدد، إال السنوات التي عاشھا سجینا في معتقالت إسطنبول وأنقرة
وبورصة، ولم یخرجھ من سجنھ إال الضغوط الدولیة المتوالیة، التي جعلت عسكر تركیا یقررون
نفیھ إلى خارجھا للتخلص من الصداع الذي سببھ لھم حبسھ المستمر، مع حرصھم على منع



أشعاره ومصادرتھا وتجریم كل من ینشرھا أو یحملھا، ولم یبدأ بیعھا بشكل طبیعي في المكتبات
التركیة إال في عام ١٩٩٠.

لكنَّ نفي ناظم وحبسھ ومصادرة كتبھ، لم یمنع أشعاره من الوصول إلى الناس، فقد كان عشاقھ
یقومون بنسخ أعمالھ في دفاتر صغیرة، كان اآلالف یتناقلونھا خفیة بأعداد مھولة، والیوم أصبحت
تلك الدفاتر المھّربة وثائق تاریخیة، تحتفظ بھا أربعة مراكز ومتاحف تحتفظ بأعمال ناظم حكمت
وتخلد سیرتھ، أحدھا في إسطنبول التي مات محروما منھا، وثانیھا في موسكو حیث عاش
لسنوات، فصار منزلھ متحفا یجاور مقبرتھ التي دفن فیھا حسب طلبھ، وثالثھا في العاصمة
الھولندیة أمستردام حیث یحتفظ المعھد التاریخي االجتماعي بالعدید من الوثائق التي تخصھ، وعلى
رأسھا ملفاتھ في المخابرات السوفیتیة التي لم تكن تثق فیھ أبًدا، بالطبع ألنھ شاعر، ورابعھا في
مركز بالعاصمة الفرنسیة باریس، أودعت فیھ صدیقة ناظم ومترجمة أعمالھ «غوزین دینو» كل
وثائقھ الشخصیة، في حین ال ترد أسماء القادة العسكریین واألمنیین الذین اعتقلوه ونفوه وجعلوا
حیاتھ جحیما، إال واقترنت بالخزي والعار، وھو أمر إن لم یجعل حیاة ناظم حكمت أسعد وال أقل
عذابا، فقد بات بالتأكید یعني الكثیر لألجیال المتعاقبة التي تحفظ أشعاره، وتستلھم سیرة نضالھ

حتى اآلن، لیس في تركیا وحدھا، بل عبر العالم كلھ.
من تركیا إلى ألمانیا، التي ظھر فیھا فیلم جدید یحكي قصة مقاومین للظلم تأخرت نھایتھم السعیدة
طویال، یقدمھ المخرج األلماني «أولیفر ھرشبیغل»، الذي سبق لھ أن قدم فیلم «داون فول»
الشھیر عن األیام األخیرة للزعیم النازي «أدولف ھتلر». في فیلمھ الجدید یحكي «ھرشبیغل»
سیرة مجموعة من معارضي النازیة كان یقودھم «جورج ألسر»، حاولوا عام ١٩٣٩ اغتیال
«ھتلر» بعبوة ناسفة، لكن «ھتلر» ترك المكان قبل ١٣ دقیقة من االنفجار، لیتم القبض على
«ألسر» الذي كان یبلغ من العمر وقتھا ٤٢ عاًما، ویتم قتلھ في معسكر اعتقال داكاو، وبرغم
ھزیمة «ھتلر» ونھایة الحرب، بقي «ألسر» في الظل لفترة طویلة، حتى اعترفت الدولة األلمانیة
ببطولتھ في عام ٢٠٠٣، حین وضعت صورتھ على طابع بریدي، بصحبة عبارة تقول: «أردت
أن أمنع حدوث الحرب». ولم یكن «جورج ألسر» المعارض الوحید الذي أعید لھ االعتبار رسمیا
بعد رحیلھ، فقد أقیم في عام ٢٠٠٩ نصب تذكاري للجنود األلمان المنشقین على «ھتلر» وقیاداتھ،
والذین تم وصفھم بالخیانة وقتھا، ودفعوا حیاتھم ثمنا لذلك االنشقاق، لیتضح أنھم كانوا أكثر وطنیة
من الذین صفقوا للسیاسات النازیة المجنونة التي دمرت ألمانیا وجلبت لھا الخزي والعار. ولعلك
تتأمل كیف أن االحتفاء العالمي بصورة المواطن األلماني الذي رفض أن یؤدي تحیة النازیة وسط
قطعان المھللین لـ«ھتلر» والمفوضین لھ، أصبح مدعاة لالحتفاء الدائم بسیرة المواطنین األلمان
الذین دفعوا حیاتھم ثمنا لرفضھم سیاسات «ھتلر»، وكان من بینھم طالبة اسمھا «صوفي شول»،
التي تم قطع رأسھا بسبب توزیعھا منشورات ضد الحرب وضد «ھتلر»، وكانت كلماتھا األخیرة

قبل المقصلة: «یا للحزن، یوم بھذا الجمال، وبھذه الشمس، ویكون عليَّ أن أغادر».
في مشروعھ إلحیاء الذاكرة البشریة ضد الظلم والقمع، قام كاتب األوروجواي العظیم «إدواردو
جالیانو» في العدید من كتبھ، بروایة ِسیَر العدید من مقاومي ومقاومات الظلم عبر التاریخ، الذین
لم یُكتب لھم أن یعیشوا لیروا كیف صاروا نماذج بشریة ملھمة ال یجرؤ عاقل على التقلیل من
عطائھا وتضحیاتھا. خذ عندك مثال األیقونة الثوریة «روزا لوكسمبورغ» التي تم اغتیالھا في
برلین عام ١٩١٩، حیث تم تھشیم عظامھا بأعقاب البنادق، وألقي بھا في مصرف میاه، لتسقط
فردة حذاء من إحدى قدمیھا، لكن ما بقي منھا كما یقول «جالیانو»، لم یكن فردة حذائھا فقط. وھو



ما حدث قبلھا بحوالي خمسمائة عام، وبالتحدید في ٣٠ مایو ١٤٣١، حین قررت الملكیة الفرنسیة
والكنیسة الكاثولیكیة إحراق «جان دارك» التي كانت في التاسعة عشرة من عمرھا، في محرقة
نصبت في السوق القدیمة بمدینة روان، یومھا ألبسوھا قبعة كبیرة جد�ا كتبوا علیھا «ھرطوقیة
مجرمة مرتدة وثنیة»، وبعد إحراقھا ألقي رمادھا في نھر السین من أعلى أحد الجسور، على أمل
أن تتبدد ذكراھا إلى األبد. لكن سیرة «جان دارك» عاشت أضعاف السنوات التي عاشتھا

صاحبتھا على األرض.
في عام ٢٠٠٩، تقدمت الحكومة البرازیلیة باعتذار إلى المواطن «باولو فرییر» الذي یلقبھ
«جالیانو» بـ«نبي التعلیم التعاوني». لكن «باولو» لم یكن حی�ا لكي یقبل االعتذار، الذي حاولت بھ
الحكومة المنتخبة أن تعتذر عن جرائم الدكتاتوریة العسكریة التي سجنتھ لسنوات عدیدة، وبعد
ضغوط دولیة قامت بطرده من البالد ومنعھ من العودة، كل ذلك ألنھ قرر أن یرتكب جریمة
شنعاء، ھي محو أمیة اآلالف من عمال السكر في مدینة «بیرنامبوكو» «لكي یكونوا قادرین على
قراءة العالم والمساعدة على تغییره»، بادئا تلك الدروس تحت شجرة مجاورة للمصنع، قبل أن
یتعاظم تأثیرھا ویصبح مزعجا للعسكر ودلیال على فشلھم، لیقرروا طرده من البالد التي یوجد بھا

اآلن ٣٤٠ مدرسة برازیلیة تحمل اسمھ.
وفي بیرو، لم ینجح العسكر في محو السیرة العطرة التي حظي بھا «ھوغو بالنكو»؛ أبرز ناشط
لمناصرة حقوق السكان األصلیین، والذي كانت جریمتھ ھي تنظیم نقابات للفالحین، لیدفع ثمن ذلك
االختیار غالیًا، عبر اإلضراب والتعذیب والسجن والمضایقة من «المواطنین الشرفاء الموالین
للعسكر»، وأخیًرا النفي. وحین قام خالل إحدى فترات سجنھ بتنظیم ١٤ إضرابا عن الطعام،
وساءت حالتھ الصحیة، ولم یعد قادرا على تحمل المزید، أرسلت إلیھ الحكومة المتأثرة لحالھ ھدیة
لم تكن سوى تابوت خشبي. وال أظن أن الجنرال الذي أرسل لھ التابوت، كان یتصور، وھو غارق
فھ ذلك سیصبح مثاًرا للعنات ال تنتھي، ومدعاة لفخر ال ینتھي في ضحكھ وقتھا، أن تصرُّ

بـ«ھوغو بالنكو» إلى األبد.
في األرجنتین، قرر قادة الدكتاتوریة العسكریة التخلص من أطفال األمھات الیساریات بشكل رأوه
جذری�ا وحاسًما، فتم تطبیق «الخطة كوندور» التي أرسلت فیھا األمھات الحوامل من األرجنتین
إلى أوروجواي، حیث كان یتم قتل األمھات بعد الوالدة، وإھداء الموالید إلى المحاسیب، لیتم توزیع
أكثر من ٥٠٠ طفل كغنیمة حرب، بعد قتل أمھاتھم الذین لم یعلم أحد ھل تم دفنھن، أم أنھن
انضممن إلى آالف المفقودین الذین تم إغراقھم في میاه البحر. وفي ١٤ یونیة ١٩٨٢ خسر
جنراالت األرجنتین الحرب مع بریطانیا، برغم حمالت الكذب اإلعالمي الرھیبة، ووقتھا لم یكن
أحد یصدق، حتى معارضو الجنراالت، أنھ سیأتي الیوم الذي سیرون فیھ قادة البالد خلف أقفاص
المحاكمة، بتھمة إخفاء آالف المواطنین. كان من بینھم الطالبة «سیلفیا برودي» التي اتھمھا
البولیس بأنھا «محتجة مشاكسة». «سیسیلیا» أقرب صدیقاتھا تقدمت لتدلي بشھادتھا في المحكمة
عام ٢٠٠٨، متحدثة عن التعذیب الذي تعرضت لھ في ثكنة عسكریة، معترفة أنھا ھي َمن أعطت
العسكر اسم «سیلفیا»، بعد أن لم تعد قادرة على تحمل مزید من التعذیب طیلة اللیل والنھار. وعند
خروج «سیسیلیا» من المحكمة اقترب منھا صحفي وسألھا: «وما الذي فعلتِھ لكي تبِقي على قید

الحیاة بعد ذلك؟»، فردت علیھ: «ومن قال لك إنني على قید الحیاة؟».
لم یطو النسیان اسم «سیلفیا برودي»، بل بُِعث إلى الحیاة من جدید، ومعھ أسماء آالف الشباب
والشابات الذین اختفت آثارھم تماًما، والذین یروي لنا «جالیانو» قصة أحدھم، وھو «أوسكار



لینیرا» الذي كان سجینا في ثكنة عسكریة مع صدیقھ «بییرو دي مونتي» الذي كان لھ حظ البقاء
حی�ا، لیروي أن كلمات «أوسكار» األخیرة قبل اقتیاده إلى الغرق في البحر كانت: «لديَّ ما أقولھ،
أتعلمون شیئًا؟ أنا لم أمارس الحب قط، وھم سیقتلونني اآلن، دون أن أكون قد عرفت ھذا
الشيء». لتؤدي تلك المحاكمات إلى إصدار سلسلة من األحكام على ضباط سابقین تورطوا في
قضایا قتل وتعذیب، دون أن یتوقف القضاء عند كون بعض المتھمین في تلك القضایا یبلغ من
العمر ٨٤ عاًما و٨١ عاًما، كما حدث على سبیل المثال في قضیة قتل باحثة ألمانیة كانت متعاطفة
مع المعارضین، حیث تم سجن الضابَطین اللَذْین قتالھا ھي وعدًدا من المعارضین، في نفس
السجن الذي شاركا فیھ بتعذیب ٢٥٠٠ معارض بین عاَمي ١٩٧٦ و١٩٧٨، في حكم نزل برًدا

وسالما على كثیر ممن تخیلوا أن العدالة لن تنزل على سماء األرجنتین أبًدا.
في مطلع عام ٢٠١٥ أصدرت محكمة «بوینس آیرس» حكما بالسجن المؤبد على أربعة
عسكریین قاموا في سبعینیات القرن الماضي باختطاف وتعذیب ثالثة فنانین معارضین ھم:
«إكتور أوستریلد» أشھر رسام كاریكاتیري في تاریخ األرجنتین، والكاتب الروائي «أرولد
كونتي»، والسینمائي «ریموندو جلیثیر»، ضمن أكثر من مائتي معارض سیاسي تعرضوا
للخطف واالحتجاز بمركز اعتقال سري یقع خارج العاصمة. أما الجناة الذین أدانتھم المحكمة فھم
مأمور مركز االعتقال السابق وثالثة من العسكریین سیبقى اثنان منھما تحت الحجز المنزلي
ألنھما تخطیا السبعین عاًما ویمران بظروف صحیة سیئة. ومع ذلك لم تعفھم العدالة من مواجھة
تبعات أفعالھم الوحشیة. وفي نفس الفترة نُشر في البرازیل، وبعد طول انتظار، تقریر لجنة الحقیقة
التي تم تشكیلھا عام ٢٠١١ للتحقیق في انتھاكات حقوق اإلنسان خالل الحكم العسكري للبرازیل
في األعوام من ١٩٦٤ إلى ١٩٨٥، والذي لم یكتِف بتوصیات لذر الرماد في العیون، كما یحدث
ي» الحقائق لدینا، بل قام بتحدید ٣٧٧ مسئوال تورطوا في االنتھاكات في في تقاریر لجان «تخّصِ
تلك الفترة، ودعا إلى محاكمتھم جنائیا في تحّدٍ واضح لقانون العفو العام، الذي صدر في ظل حكم

العسكر عام ١٩٧٩ لیضمن حمایة مستقبلیة للمسئولین عن تلك الجرائم.
في الوالیات المتحدة األمریكیة، وفي أواسط القرن التاسع عشر، قام المواطن األبیض «جون
براون»، بتصرف جعلھ یعتبر خائنا لِعرقھ وطبقتھ، حین سطا على ترسانة عسكریة في والیة
فرجینیا، كي یقدم أسلحة لعبید المزارع، وحین قامت فرقة عسكریة بمحاصرة «براون» والقبض
علیھ، تم ترقیة قائدھا الكولونیل «روبرت لي» إلى رتبة جنرال، لیقود بعد فترة قصیرة الجیش
الذي دافع عن العبودیة خالل حرب الجنوب الطویلة ضد شمالي الوالیات المتحدة، وحین انتھت
الحرب بالھزیمة تم تسریح الجنرال «لي» من الخدمة، لیموت في فراشھ مجلال بالعار، ھو وكل
من حاربوا في تلك الحرب التي كانت تبدو بطولیة لھم بالتأكید، أما «براون» صدیق العبید، فقد
أدین لھجومھ على ترسانة السالح بتھم القتل والتآمر وخیانة الدولة، ومات مشنوقا عام ١٨٥٩، في
یوم أصبح بالمصادفة یوما لمناھضة العبودیة، یحتفل بھ المالیین بفضل «جون براون» واآلالف

من أمثالھ الذین لم یستسلموا لرغبات الجموع، وقرروا أن یدافعوا عن مبادئھم أیا كان الثمن.
بعدھا بأعوام، وفي ١٩ نوفمبر ١٩١٥، أُعدم رمیًا بالرصاص في مدینة سالت الیك سیتي،
المواطن «جو ھیل» الذي تم اعتباره محرضا أجنبیا، ألنھ اقترف خطیئة تألیف األغنیات التي
ترافق المظاھرات العمالیة في الوالیات المتحدة، ولم یجد «جو ھیل» ما یرد بھ على تھمتھ الممیتة
سوى أن یطلب في لیلتھ األخیرة من رفاقھ أال یضیعوا الوقت في البكاء علیھ، كاتبا ھذه الكلمات



الملھمة: «رغبتي األخیرة سھلة القول، ألني لم أخلف ثروة یمكن اقتسامھا، حریتي ھي كل ما
تبقى، فالحجر المتدحرج ال تتوالد علیھ الطحالب».

بعدھا بأعوام، وفي ١٩ دیسمبر ١٩١٩، تم نفي ٢٥٠ أجنبی�ا من الوالیات المتحدة، بعد اعتبارھم
أشخاصا غیر مرغوب فیھم، كان من أھمھم المناضلة «إیما جولدمان» التي ُسجنت عدة مرات
قبل نفیھا، لتنظیمھا إضرابات وتوزیعھا وسائل منع الحمل، ولمعارضتھا الخدمة العسكریة
اإلجباریة بكلمات قالت فیھا: «الحروب جمیعھا ھي حروب بین لصوص جبناء جد�ا ال یصلحون
للقتال فیرسلون آخرین لیموتوا بدال منھم»، وبرغم كل ھذه السنوات ال زالت «إیما جولدمان»
وكلماتھا حاضرة في وجدان أجیال من األمریكیین الرافضین للحروب التي تشنھا حكوماتھم في
مناطق متفرقة من العالم. وال زالت «إیما» قادرة على أن تكون ملھمة ألعمال فنیة وأدبیة عدیدة،
من أشھرھا مسرحیة «إیما» التي كتبھا المؤرخ األمریكي الشھیر «ھوارد زن»، وترجمت إلى

العربیة قبل سنوات.
في جواتیماال، كسرت الحكومة عام ٢٠٠٤ وألول مرة قانون إفالت السلطة من العقاب، حین
اعترفت رسمیا بأن الباحثة «میرنا ماك» قد اغتیلت بأمر من رئاسة البالد، ألنھا توغلت في
األدغال لعمل بحث مع السكان األصلیین الناجین من المجازر العسكریة، لیصدر أمر بقتلھا طعنا
بالسكاكین. وبعدھا بسنوات في ٢٠١١ لم تفلح القوانین المصممة بعنایة، في مساعدة قادة الخمیر
الحمر على اإلفالت من المحاكمة بسبب ارتكابھم جرائم ضد اإلنسانیة، سقط بسببھا آالف القتلى،
خالل األعوام من ١٩٧٥ إلى ١٩٧٩، كان أكبر القادة الذین تعرضوا للمحاكمة سن�ا وھو وزیر
خارجیة النظام، قد بلغ من العمر وقت بدء المحاكمة ٨٥ عاًما، ومع أنھ لم یَقتل بیدیھ، لكن
المحكمة المدعومة من األمم المتحدة اعتبرتھ متورطا سیاسیا في كل ما جرى، بل وحاكمت معھ
زوجتھ البالغة من العمر ٧٩ عاًما والتي كانت تشغل منصب وزیرة الشئون االجتماعیة، كما
حوكم أیًضا ُمنظر التنظیم ونائب زعیمھ السفاح «بول بوت»، وكان عمره ٨٤ عاًما، وكذلك
وزیر الداخلیة السابق البالغ من العمر ٧٩ عاًما، وقد حوكم جمیعھم مع أنھم لم یَقتلوا بأیدیھم
مباشرة، لكن مجرد وقوع تلك الجرائم تحت مسئولیتھم السیاسیة جعلھم خاضعین للمحاكمة

الجنائیة.
في كولومبیا، وخالل محاكمات قامت بفتح ملفات الحكم العسكري، اعترف ضابط برتبة كولونیل
أن وحدتھ قتلت خالل سنوات الحرب التي شھدتھا البالد ٥٧ مدنیا ثم ألبست جثثھم أزیاء عسكریة
لالدعاء أنھم متمردون قُتلوا في مواجھات عسكریة من أجل الحصول على مكافآت مالیة أعلن
عنھا الجیش لمن یقتل أكبر عدد من المتمردین. الكولونیل «لویس بورجا» یقضي عقوبة السجن
لمدة ٢١ سنة، وقد سبقھ إلى السجن ثمان جنود یقضون اآلن عقوبة بالسجن ستین عاًما، لقتلھم
أربعة مزارعین ثم إلباسھم ثیابا عسكریة، بینما یواصل المدعي العام الكولومبي، وعلى مدى

سنوات التحقیق في ألف وأربعمائة حالة مماثلة حصلت في الفترة من ٢٠٠٢ إلى ٢٠١٠.
أما في ھولندا، فقد صدر في عام ٢٠١١ حكٌم قضائي باتٌّ اعتبر أن الدولة الھولندیة مسئولة عن
قتل ثالثة مسلمین ھربوا مع المئات من مذابح سربرنیتسا التي كانت تقوم بھا قوات الصربي
«راتكو مالدیتش» في ١١ یولیة ١٩٩٥، ولجئوا إلى معسكر قوات حفظ السالم الھولندیة التي
أجبرتھم على الخروج من المعسكر لیتم قتلھم ھم و٨ آالف شخص في أسوأ مذبحة شھدتھا أوربا
منذ الحرب العالمیة الثانیة، لیلجأ بعض ذویھم إلى القضاء الھولندي الذي أثبت بعد تحقیقات طویلة



أن القوات الھولندیة كانت مخطئة بعدم حمایتھا للمدنیین، مما یلزم الدولة الھولندیة بدفع تعویضات
لذویھم، وھو ما یفتح الباب لسلسلة قضایا تشمل كل المتضررین مما جرى یومھا.

في المجر، تمت قبل سنوات إحالة رجل عمره ٩٧ سنة إلى محكمة خاصة ببودابست التھامھ
بارتكاب جرائم حرب تسببت في مقتل ٣٦ یھودی�ا وصربی�ا عام ١٩٤٢ أثناء الحكم النازي لمدینة
نوفوساد الصربیة، والمدعون علیھ طالبوا بمعاقبتھ بالسجن، والمتھم أصر أنھ ال یعرف شیئًا عن
تلك االتھامات، ولم یتم الدفع بكبر سنھ وال بتدھور صحتھ، بل خضع لمحاكمة عادلة برأتھ

المحكمة على إثرھا.
أما في كینیا، فقد حصل ٤ عواجیز كینیین في عام ٢٠١١ على موافقة من المحكمة العلیا برفع
دعاوى قضائیة على الحكومة البریطانیة التي یتھمون ضباطا منھا بتعذیبھم أثناء تمرد الماو ماو
الذي وقع في الخمسینیات من القرن الماضي، وھو ما یفتح الباب لسیل من الدعاوى التي سیرفعھا
كینیون تعرضوا للتعذیب، بل ولالعتداءات الجنسیة واإلخصاء. أعجبني تعلیق على ھذا الحكم قالھ
األسقف الجنوب إفریقي «دیزموند توتو» الذي اعتبر أن إنصاف ھؤالء الضحایا لیس انتصارا

قانونیا بقدر ما ھو انتصار أخالقي وسیاسي تحتاجھ إفریقیا وكل شعوب العالم الثالث.
في المكسیك، كانت السنین كفیلة بتبدیل الطریقة التي یتذكر بھا الناس راھبا وجنراال، الراھب ھو
«سیرفاندو تیریسا دي مییر» الذي صدر علیھ حكم باإلدانة األبدیة في عام ١٧٩٤ أصدره مطران
المكسیك «ألونسو نونیث»، ألنھ ألقى موعظة ناریة رفض فیھا اضطھاد الیھود في محاكم التفتیش
ودافع عن االستقالل المكسیكي، فدفع الثمن تجریده من لقبھ ومنعھ بصورة أبدیة من التدریس
وتلقي االعترافات وإلقاء المواعظ، وُحكم علیھ بالنفي إلى إسبانیا، وتم سجنھ سبع مرات، لیھرب
من السجن سبع مرات، ولتعیش حتى اآلن سیرتھ كمناضل حارب من أجل استقالل بالده، وكتب
أبحاثا جادة حول مشروع جمھوریة حرة من القیود االستعماریة والعسكریة اإلسبانیة، لتستفید منھا

أمتھ المكسیكیة حین تصبح سیدة نفسھا.
أما الجنرال فھو «أرتورو دوراثو» الذي كان یقود الشرطة المكسیكیة، وكان یقبض في نھایة كل
شھر رواتب ألفَي شرطي ممن ماتوا أو لم یولدوا من أصلھ، وكان یتقاضى عمولة عن كل جرام
كوكایین أو ھیروین یمر عبر البالد، وكان یبیع ُرتب الضباط بملیون ونصف ملیون بیزو مكسیكي
لرتبة الكولونیل، وكان یھدي رتبة كابتن لمطربیھ المفضلین، ویمتلك عددا من البیوت في مكسیكو
والعالم، یمتلك كل منھا أسلوبا مختلفا في األثاث. وفي عام ١٩٨٢ حصل على دكتوراه فخریة،
لتنشر كل الصحف صورتھ وھو یرتدي الرداء الجامعي، لكن المطاف لم ینتِھ بھ في بیوتھ العدیدة،
بل في السجن، مجلال بالعار والخزي. ومع أن المكسیك ال تزال حتى اآلن تحارب من أجل تطھیر
شرطتھا من الفساد، ومن أجل أن تعیش في جمھوریة حرة من القیود التي أصبحت تفرضھا طبقة
أصحاب المصالح، إال أن سیرة الراھب «سیرفاندو» والجنرال «أرتورو» لم تعد تُقرأ بنفس

الطریقة التي كانت مفروضة على الكل بالحدید والنار.
* * *

تتعدد الوقائع بحیث یضیق عن حصرھا المجال، لكن یبقى االختیار في نھایة المطاف، أخالقیا
وشخصیا، یخصك أنت وحدك: ھل تختار رفض مساندة الظلم حتى ولو لم تشھد نھایتھ؟ أم تشارك
في نصرة الظلم، ولو بالتبریر، یأًسا من أنك لم تشھد نھایتھ؟ سیكون علیك أنت وحدك أن تختار،
ألنك وحدك الذي ستدفع ثمن اختیارك، حین یكون ذلك االختیار مدعاة للفخر أو للعار، في حیاتك،

أو حین تنتھي حیاتك، بعد عمر طویل.


