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هذا الكتاب

نتناول ىف هذا الكتاب قضية مهمة هى كتابة تارخينا املعارص، من خالل املسلسالت والشاشة 
والكتب واحلوارات والروايات واملذكرات والشهادات احلية والصحفية والدراسات واملناقضات 
ملا هو منشور، وهى قضية ال ينتهى احلديث فيها، لكنه ال يمل إذا ما اقرتن بالتأمل والتصحيح 
والنقد واملراجعة واالستيعاب والفهم، فهو عندئذ حديث شاٍف للحرية العقلية، ومغذ للوجد 

الفضوىل، ومها صفتان مالزمتان لكل وطنى، كام أهنام سمتان الزمتان لكل مثقف.

وقد استعنا عىل تناول هذه القضية بدراسات متعددة كتبناها ىف مناسبات متعددة وتدارسنا 
فيها أعامالاً تناولت تاريخ امللك فاروق، كام تناولت تاريخ القذاىف، ومذكرات كتبها صحفى 
المع هو األستاذ العزبى، وأخرى كتبها سفري مؤثر هو السفري الريدى، وروايات حسام متام 
عن تاريخ عبد املنعم أبو الفتوح، ورواياته األخرى عن السيدة فاطمة عبد اهلادى، وذكريات 
شخصية عن ثورة يناير، سجلها الروائى سعد القرش، وأخرى سجلها واحد من رموز الثورة، 
ا دراسة عن حرب اخلليج، كتبها الدكتور عبد املنعم سعيد، وأخرى عن  هو وائل غنيم، وأخرياً

حرب االستنزاف، كتبها اللواء طه املجدوب.

التأثري عىل  وقدمنا قبل هذه الفصول العرشة فصالاً يروى بتأمل يقظ أسلوباًا من أساليب 
كتابة التاريخ ىف مرص.

الباب األخري  فإن فصىل  ينابر 2011  ثورة  بعد  الكتاب كتبت  أن معظم فصول هذا  ومع 
ا. ينتميان إىل القرن العرشين، وقد نرشت الفصل العارش منذ أكثر من عرشين عاماً

وكام هى عادتنا فإننا مل نتوان ىف هذا الكتاب عن االعرتاف بتوجهاتنا ىف احلكم عىل األمور 
والوقائع، لكننا تعاملنا مع األحداث تعامالاً مهذباًا يقرأ ما تبعثه من ضوء وإشعاع، وال يفرض 
ا نشأ عن طموح فشل أو عاطفة  عليها ضوء مصباح، وال ضوء مرآة، وال يسقط عليها إحباطاً

انقضت أو أمل تم وأده أو اتفاق تم نقضه.
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وإنى أدعو اهلل - سبحانه وتعاىل - أن أكون قد أديت هبذا الذى كتبت بعض واجبى جتاه وطنى 
وأبناء وطنى، وأن جيد بعضهم بعض الفائدة فيام يقرأون، وأن جيدالبعض اآلخر بعض املتعة فيام 

ا مما يستحق الفخر واإلعجاب والتقليد. يطالعون، وأن نعيش حتى نرى ىف وطننا كثرياً

ا أن يسهم هذا الكتاب أيضا ىف تنمية وعينا بمشكالتنا وحارضنا واقتصادنا  وكىل أمل أيضاً
وتنميتنا وهياكلنا وعيوبنا وأخطائنا وآمالنا وأحالمنا وتطلعاتنا.

أعلم عن  وإن كنت  لوجهه،  أن جيعل عمىل هذا خالصا  أسأل  واهلل - سبحانه وتعاىل - 
نفسى أنى الأخلو من الرياء ىف كل ما أفعل.

واهلل - سبحانه وتعاىل - أسأل أن هيدينى سواء السبيل، وأن يرزقنى العفاف والغنى، والرب 
والتقى، والفضل واهلدى، والسعد والرضا، وأن ينعم عىل بروح طالب العلم، وقلب الطفل 

الكبري، وإيامن العجائز، ويقني املوحدين، وشك األطباء، وتساؤالت الباحثني.

واهلل - سبحانه وتعاىل - أسأل أن يمتعنى بسمعى وبرصى وقوتى ما حييت، وأن حيفظ عىلَّ 
عقىل وذاكرتى، وأن جيعل كل ذلك الوارث منى.

واهلل - سبحانه وتعاىل - أسأل أن يذهب عنى ما أشكو من أمل وتعب ونصب وقلق، وأن 
هيبنى الشفاء والصحة والعافية، وأن يقيلنى من مرىض، وأن يعفو عنى، وأن يغفر ىل ما تقدم 
من ذنبى وما تأخر، وأن حيسن ختامى، وأن جيعل خري عمرى آخره، وخري عمىل خوامته، وخري 

أيامى يوم ألقاه.

واهلل - سبحانه وتعاىل - أسأل أن يعيننى عىل نفسى، وأن يكفينى رشها، ورشالناس، وأن 
ينفعنى، وأن يمكننى من  ما  يعلمنى  بام علمنى، وأن  ينفعنى  بدأت، وأن  ما  أتم  يوفقنى ألن 
القيام بحق شكره ومحده وعبادته، فهووحده الذى منحنى العقل، واملعرفة، واملنطق، والفكر، 
والذاكرة، والصحة، والوقت، والقدرة، واجلهد، واملال، والقبول، وهو - جلَّ جالله - الذى 
هدانى، ووفقنى، وأكرمنى، ونّعمنى، وحبب ىفَّ خلَقه، وهو وحده القادر عىل أن يتجاوز عن 
سيئاتى، وهى - بالطبع وبالتأكيد - كثرية ومتواترة ومتنامية، فله - سبحانه وتعاىل - وحده 

احلمد، والشكر، والثناء احلسن اجلميل.

الجوادى د. محمد 
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البصيرة إلى  الحاجة 
الباب األول
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الفصل األول 

كيف يكتب التاريخ فى مصر

)1(
روى ىل مؤرخ راحل هذه القصة، وكلفنى بأن أكتب هذه القصة بأسلوبى.

إعداد  ىف  إليها  تلجأ  املرصية  الدولة  كانت  التى  الوسائل  عن  الالمعني  الصحفيني  أحد  سألنى 
هو  ما  نحو  عىل  حمددة  إجابات  منى  وطلب  ذكية،  بطريقة  سؤاله  صاغ  وقد  املستقبليني،  وزرائها 
معروف عنى، وقال: إنه ال يامنع ىف بعض التنظري الذى ال جيد غريه عند اآلخرين - عىل حد تعبريه.

بذكر  املبادئ، وتتضح  تتحدث عن  مما  بأفضل  باملناهج  تتضح  املسألة  إن  للصديق:  قلت 
األسامء حمددة وكاملة، قال: هذا هو ما أبحث عنه، قلت: لكنك سوف ختترص األسامء وتكثر 

من التنظري.

ومع هذا حتدثت لصديقى عىل مدى ساعة كاملة، وهو يسجل، ويستفرس، وخرج بموضوع 
كبري نرشته الصحيفة األوىل، أو التى بني األوىل والثانية ىف مرص.

)2(
كان مما ورد ىف كالمى أن الدولة جلأت ىف هناية وزارة ممدوح سامل إىل األخذ بتقليد الوكالء 
الربملانيني، وهو تقليد كان قد بدأ ىف وزارة الوفد )1936(، وقد عني بمقتضاه ىف 1936 أربعة 
ا( من نجوم احلياة السياسية ىف حقبة الليربالية، وقد أثبتت هذه الوظيفة  أصبحوا )بل كانوا أيضاً
نجاحها ىف عهد كان يبحث عن كل الوسائل الكفيلة بالنجاح، وال يكتفى بواحدة من الوسائل، 

ا الفوىض والصدفة واإلهلام.. إلخ. أو يبتعد عن إحدى الوسائل، تاركاً
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ا مع عودة احلزبية ىف 1976 أن تعود مرص إىل تراثها ىف هذا الشأن، وهكذا فإن  كان طبيعيًّ
النظام أعلن عن العودة إىل فكرة الوكالء الربملانيني، وىف 1978 اختارت الدولة ثامنية لتعينهم 

وكالء برملانيني، وكانوا هم:

يوسف نصار.  � 

توفيق زغلول.  � 

حممد السودانى. � 

عمر أبو ستيت. � 

أمحد فؤاد عبد العزيز. � 

كامل الشاذىل. � 

عبد البارى سليامن. � 

حممد عبد احلميد رضوان. � 

وبالطبع نحن نعرف أن اثنني من هؤالء أصبحوا وزراء بالفعل، فقد وصل آخر الثامنية إىل 
الوزارة ىف سبتمرب 1981، ووصل سادسهم إىل الوزارة ىف نوفمرب 1993.

)3(
أتفهم بالطبع دواعى االختصار ىف الكتابة الصحفية، وهكذا فإن صديقى كان مهتامًّ بإبراز 

اسم كامل الشاذىل دون أن يذكر أسامء كل الثامنية الذين أمليت عليه أسامءهم.

بأحد  الشعب  املوظفات ىف جملس  اتصلت إحدى كبار  ما إن نرش املوضوع اجلميل حتى 
ا ىف اجلريدة، وقالت له: إن كامل الشاذىل مل يكن  أقارهبا األقربني الذى كان يشغل منصباًا كبرياً

ا. وكيالاً برملانيًّ

)4(
ا، أثنى  ا ينتظره باملرور عىل الصحفى الكبري جدًّ دخل صديقى الصحفى اجلريدة فوجد خرباً
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الكبري للصديق عىل املوضوع، وأهنى إليه ما أهنته إليه قريبته، وطلب إليه أن يبحث ىف الطريقة 
ا ىف املجلس، سيزداد  ا مرموقاً املثىل إلظهار رأى قريبته أو عبقريتها، وبخاصة أهنا تشغل موقعاً

ا بأن ينرش هلا مثل هذا التصحيح. تألقاً

كاد رأس صديقى الصحفى ينفجر، لسبب واحد، ألنه أحس أنه هو نفسه املخطئ ىف حق 
ا برتهيب أمثال  نفسه، فلو كان قد نرش األسامء كلها عىل نحو ما أمليتها عليه، لكان هذا حريًّ
املزعوم، لكن حرصه عىل  التعقيب والتصحيح  الكبرية من االقرتاب من منطقة  السيدة  هذه 
التخفيف ىف الصياغة، والتقليل من األسامء من أجل الفكرة العامة، أوقعه دون قصد ىف هذا 

املوقف غري املستحب.

ومع هذا فقد رأى أن يستأنس برأيى، باعتبارى - عىل حد قوله - نجم املوضوع، أو املصدر 
الرئيسى فيه. 

)5(
هاتفنى وقص القصة، وفوجئ بأنى أطلب منه أال يقاطعنى، ابتسم برغم عصبيته وقال: 
التصحيح  أو  التعقيب  إليه أن يكتب  الكبري، وتطلب  تفضل، قلت: تذهب اآلن إىل األستاذ 
عىل هيئة رسالة إىل اجلريدة، وأن يأمر بحكم سلطته بنرش الرسالة ىف مكان بارز ىف جريدة الغد 
ا، فإذا سئل من أى من الزمالء فليجب بأن هذا هو ما رواه  مبارشة، أما هو فعليه أن يصمت متاماً

املصدر، وهذا هو ما صححته السيدة الكبرية، وأن األمر انتهى عند هذا احلد!!

قال صديقى بعد تنهيدة: سأفعل كل ما قلته بالـِمىلىِّ واحلرف.

قلت: ال أسألك أن تفعل، بل أرجوك أن جتعل األمور تسري ىف هذا الطريق.

)6(
ما  نفذ  وقد  وذا عالقات,  ا،  وقادراً ا  نفوذ، ومتمرساً ذكيًّا وصاحب  الصحفى  كان صديقى 

أرشت به باحلرف.
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بعد يومني كنت ىف صالة التحرير ىف تلك اجلريدة، فإذا بكل من قابلنى يبتسم، وإذا بأستاذنا 
املسئول الكبري يقول ىل ىف بساطة: اآلن عرفت ملاذا كان املرحوم فالن )وكان هذا هو أستاذه( 
ا  ا، لكنك لن تكون صاحب حظ ىف السياسة ولو صغرياً ا جدًّ يقول: إنك ستكون عالـاماً كبرياً

ا. جدًّ

 قلت: كنت أظن حرضتكم تقولون العكس.. ألن الذى فعلته هو السياسة بعينها، وليس 
العلم.

أمام  نفسى أظهر  أفقد صداقتك.. ولقد تركت  أالَّ  الدفاع عن احلق من أجل  لقد تركت 
الناس كأنى أخطأت حتى أعطى الفرصة لغريى ممن يريدها.

ا بام قلت ورويت، مع أن الذى قلته كان جوهر  ولقد أمهلت األمر حتى كأنى لست معنيًّ
ا ملوضوع. موضوع، ومل يكن هامشاً

ال  فإهنم  السياسيون  أما  العلامء،  أخالق  سيدى  يا  هذه  يبتسم:  وهو  العظيم  الرجل  قال 
شيئاًا  أيدهيم  ىف  أن  الناس  يومهون  إهنم  بل  أيدهيم،  ىف  يقع  ما  وال  أيدهيم،  ىف  ما  بيع  هيملون 

يبيعونه.

قلت: إذا كان األمر كذلك فإنى ال أفهم ىف السياسة.

: وهذا ما قلناه، لكننا ال نقول هذا إال بعد أن نعرتف بأنك عامل كبري. قال الرجل جمامالاً

ا، إنى ال أعتقد ىف العامل الذى ال  ا وال صغرياً ا.. ال كبرياً أبداً أنا فال أظننى عالـاماً  قلت: أما 
يدافع عن العلم الذى يرصح به أو يعتقد فيه.

قال الرجل الكبري بكل حب: هذا الدفاع هو شأن العامل، أما العامل الكبري فإنه ال يعنيه هذا، 
ألنه يعرف أنه قال الصواب، وفعل الصواب.

)7(
لكنى  قال،  بام  أفرح  وأن  قال،  بام  نفسى  أقنع  أن  أحاول  وبدأت  الكبري،  الرجل  شكرت 

وجدت ضمريى يتعذب. 



17

احلق أقول لكم: إنه ال يزال يتعذب.

ا بسبب كثري من هذه املواقف التى أكسب فيها حبَّ الناس وتقديرهم،  بل إنه يتعذب كثرياً
ال لشىء إال للصمت عىل اخلطإ القائم.. أو الصمت عىل احلق الضائع.

  



18

الفصل الثانى

أين الخطأ فى مسلسل »فاروق«

)1(
ال يمكن لشعب عريق مثل الشعب املرصى أن ينظر إىل مسلسل تليفزيونى يتناول فرتة من 
تارخيه القومى إال ىف إطار وعى أكرب بالوطنية، وبالتاريخ، عىل حد سواء، ويتجىل هذا الوعى 
فيام يثريه املسلسل من ردود فعل فورية والحقة، عىل أن األهم من ردود الفعل هو االنتباه إىل 

رضورة الفعل الغائب الذى ينبغى علينا أن نامرسه من أجل تارخينا.

أثارها عرض مسلسل »امللك فاروق« قد بدأت هتدأ، فقد آن  التى  العواصف  وملا كانت 
ىف  الرأى  تفاعالت  من  العواصف  هذه  تعكسه  ما  وحول  حوهلا،  موضوعية  ملناقشة  األوان 

نفسيات كثري من املرصيني، وىف عقلهم اجلمعى، عىل حد سواء.

وقد دلتنا التجارب الدرامية املاضية عىل أن اجلامهري تريد أن ترى، وأن تشاهد، وأن تسمع، 
وأن تتأمل، كام أن هذه اجلامهري بطول الوطن العربى وعرضه ومهجره، وليس ىف مرص وحدها، 
تنفق عىل هذا االهتامم من  تارخيها، وهى  ما يشكل وجداهنا، ويصور  إىل كل  تتشوق حقيقة 
وقتها، ومن أعصاهبا، ومن ماهلا، ومن مواردها األخرى بام ال يقل عن أى مجاهري أخرى ىف 

جمتمعات متقدمة، بل ربام تتفوق.

)2(
تتناول تاريخ الوطن  التى  الدرامية  النظري لألعامل   ومع هذا الرتحيب اجلامهريى منقطع 
فإن القنوات التليفزيونية )فضائية وأرضية، حملية وقومية( ال تزال متأخرة عن طموح اجلامهري 
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بمراحل، عىل الرغم من أرقام اإلنتاج التى تصور مرتفعة، وما هى كذلك، وعىل الرغم من 
ا مرتفعة، وهى كذلك بالفعل!! أجور املؤدين التى تصور أيضاً

ا، وهى  ثامراً عناية، وتؤتى  تتطلب  ا  بكراً ا  أرضاً تارخينا  للكتابة عن  املتاحة  األرض  تزال  ال 
ا مهام كانت العناية ضعيفة. بسبب هذه البكورية قادرة عىل أن تؤتى ثامراً

ا عىل هذا، ومع االعرتاف بأن هذا املسلسل  وربام كان مسلسل »فاروق« نفسه دليالاً واضحاً
هذا  حديث  أن  ننكر  أن  نستطيع  ال  أننا  إال  أثار،  ما  وأثار  قال،  ما  وقال  عرض،  ما  عرض 
ا، مثله ىف ذلك مثل ما تدل عليه القصة القديمة  املسلسل عن موضوعه كان حديثاًا كاريكاترييًّ
، فسأله:  التى كان بطلها جندى طلب منه قائده أن يأتى بصورة شخصية يظهر فيها الوجه كامالاً
إىل أى حد؟ فقال: بحيث تظهر أذناك كلتامها، وحذره من أن يأتى بصورة من صور النجوم 
»الربوفيل« التى تظهر جانب الوجه فحسب، وىف سبيل حرص اجلندى األمى عىل تعليامت 
قائده فإنه اخترص القضية إىل قضية األذنني، وهكذا حدد طلبه للمصور الذى كان يعانى من 
ا من أن يصور رأسه من  ضعف إمكانات الكامريا التى كان يستعملها، ومن ثم فإنه مل جيد بدًّ

ا األذنني فحسب. مؤخرهتا، مظهراً

)3(
أن  يمكن  الذى  »فاروق«  الدرامية ملسلسل  الصياغة  أثناء  ما حدث ىف  أن هذا  ويبدو ىل   
يوصف ىف اختصار بأنه صور حلقات كثرية عن أحداث كان يمكن دجمها ىف حلقة واحدة، وىف 

املقابل فإنه صور حلقة واحدة عن أحداث كان ينبغى احلديث عنها ىف حلقات كثرية.

فاروق  صفات  بعض  إظهار  عىل  حرص  املسلسل  لكن  احلد،  هذا  عند  األمر  يقف  ومل 
الشخصية اجليدة، وحرص عىل إظهار بعض مالمح الوطنية عنده، لكنه ىف سبيل ذلك أمهل 
كان  الذى  املمتد  التارخيى  الرصاع  تصوير  املسلسل  أمهل  كام  ا،  دقيقاً ا  تصويراً العرص  تصوير 

ا له، وال متحكاماً فيه. ا منه، ال صانعاً فاروق جزءاً

 وأمهل املسلسل تصوير الرصاع االجتامعى الذى صاغ التحول التارخيى الذى حدث بنهاية 
عهد فاروق، وأمهل املسلسل تصوير مالمح الرصاع االقتصادى الذى فشل فاروق ىف لعب 
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ا ىف التدخل ىف  ا، وباعتباره رئيس دولة كان مفرطاً دور حمدد فيه من ثالث نواٍح: باعتباره ملكاً
وبمخصصات   ، أوالاً بثروته  الرأساملية  قوى  من  ا  واحداً نفسه  هو  وباعتباره  احلكومة،  شئون 
األوقاف التى كانت نظارة كثري منها مرتبطة بمنصبه وبأموال اخلاصة امللكية، وعائلته التى كان 

هو نفسه قياماً عىل بعض أفرادها ألسباب متعددة.

)4(
ا ىف تصوير النهصة العلمية واحلضارية التى عاشها عهد فاروق نتيجة  فشل املسلسل أيضاً
الذى  النشط  اخلارجى  الدور  ا ىف تصوير  أيضاً املسلسل  قبل، وفشل  ثورة 1919 من  لنجاح 
قامت به مرص وساستها خمتلفو األهواء واملشارب، والدور الذى قام به فاروق نفسه ىف عديد 

من األزمات الدولية التى تالحقت قبل احلرب العاملية الثانية وبعدها.

عىل  اآلمن  املالذ  بمثابة  الوقت  ذلك  ىف  كانت  التى  مرص  عن  احلديث  املسلسل  وأمهل   
ا  ملوكاً البارزين،  األوروبيني  الساسة  ملجأ  اإلطار  هذا  ىف  كانت  والتى  كله  العامل  مستوى 
سابقني، وأولياء عهود، وأمراء، بل وزعيم فرنسا احلرة الرئيس دجيول نفسه، هذا فضالاً عىل 

زعامء احلركة الوطنية العربية من أمثال بورقيبة، واخلطابى، والالجئني السياسيني الكثريين.

ا بمحاولة إعطاء دور بطولة  فشل املسلسل ىف أن يقدم صورة كل هذا، وانشغل انشغاالاً تامًّ
ملكية لبعض الفنانات من خالل قيامهن بأدوار امللكات واألمريات، وقد رسم املسلسل هلن 
إىل احلد  األلفاظ  الصوت، وبسوقية  الفساتني، وبارتفاع  بلمعان  تعنى  تافهة،  ا سطحية  أدواراً
غري  آخر  بشىء  ُكتب  بأنه  املسلسل  عىل  علق  حني  منصور  أنيس  األستاذ  وصفه  أجاد  الذى 

القلم.

)5(
والواقع أن املسلسل كان بمثابة جرس إنذار منبه إىل خطورة رؤيتنا إىل تارخينا، فإذا كان 
األمر ىف التعامل مع تارخينا عىل النحو الذى عرب عنه املسلسل فام أسهل أن يقرأ كل َمْن تسول 
له نفسه ماليني الصفحات أو عرشات الصفحات، وليس هناك فارق كبري بسبب هذا العدد 
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إذا كانت الرؤية التارخيية قارصة إىل هذا احلد، مادام األمر أمر اقتناص وقائع مروية بأى طريقة 
. لتكون سلسلة من وقائع متتالية تصنع مسلسالاً

)6(
أما إذا كان األمر أمر تصوير شخصية اعتلت العرش ىف السادسة عرشة، ومارست احلكم 
ىف السابعة عرشة ونصف، واستطاعت تسيري األمور بقدر كبري من السيطرة طوال هذه املدة 
املعارضة  واألحزاب  الوطنية،  واحلركة  الوفد،  مصالح  تناقضات  عىل  اللعب  من  متمكنة 
سواء،  حد  عىل  والصاعدة،  الغاربة  املتعددة  اخلارجية  والقوى  األجنبى،  واملحتل  الصغرية، 
مع  التعاطف  بمجرد  الصحيح، ال  والتقييم  بالدراسة  ا  جديرة حقًّ أمام شخصية  نصبح  فإننا 
التعاطف مع عدم  أو  أو مع كراهيته لإلنجليز،  ا من قبل،  التى شوهت صورهتا كثرياً وطنيته 

رشبه للخمر، أو التعاطف مع مصريه القاسى.

ا من الذين يتبنون وجهة النظر القائلة بأن فاروق قد حتول فجأة أو مرَّ بتحوالت   ولست أيضاً
ا عن نمو طبيعى، وكام أنه ىف بعض األحيان كان ارتقاء، فإنه  فجائية، وإنام كان تارخيه كله تعبرياً
ا إىل ترك املواجهة، أو  ا دافعاً ىف بعض األحوال األخرى كان األمر أمر شيخوخة مبكرة، أو يأساً

استعجاهلا، أو نقلها إىل ميدان آخر.

وال  حضورها،  ىف  ال  عليه،  مؤثرة  شخصيات  أدوار  ىف  يبالغون  الذين  من  أيضا  ولست 
ا قد غابت عن فاروق أكثر من  البارزة جدًّ ىف غياهبا، ودليىل عىل هذا أن بعض الشخصيات 
عرش سنوات، دون أن تظهر حاجته إليها، واألمر طبيعى، فقد كانت مرص حافلة بالكفاءات، 
وكانت كل مواقعها املتقدمة حلسن حظها مشغولة بالكفاءات، وكان كثريون قادرون عىل أداء 
األدوار التى نسبت هلم، فهى ىف واقع األمر أدوار نفسية وتارخيية تتكرر ىف كل عرص، وليست 

ا خاصة بفاروق، وال بعهد فاروق. أدواراً

 ومن الظلم ملرص ىف عهد فاروق أن نسقط عليها إحساسنا ببعض القصور الفادح ىف بعض 
دوالب  من  متقدمة  مواقع  إىل  هالمية  شخصيات  بوصول  أو  الراهن،  الوقت  ىف  الكفاءات 

العمل احلكومى.
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)7(
وإنى أخلص هنا مأزق هذا املسلسل ىف قصة شهدهتا بعينى لسيدة كانت تكتب مسلسالاً 
تارخيياًا، وكان كل الناس يعرفون ذلك من كثرة حديثها ىف كل صالون عن جهدها، وجلست 
ا، وحياول  نفسها مرجعاً تتصور  والفكر، وهى  العلم  أساطني ىف  إىل  تتحدث  منها وهى  قريباًا 
متهافتة،  وروايات  تافهة،  معلومات  من  قرأته  بام  بالرد  فتسارع  يعلموها،  أن  هؤالء  بعض 

ا. مستندة إىل إطار عمومى يبدو متامسكاً

من  خيلو  آخر  شىء  إىل  احلديث  موضوع  الصالون  ذلك  ىف  احلارضون  غري  ما  ورسعان 
ا عىل  االدعاء، وسألنى صاحب البيت ىف ذلك اليوم برفق شديد: ملاذا مل تعط هذه السيدة درساً
طريقتك احلاسمة املهذبة؟ قلت: يا سيدى إنام يستحق الدروس الذين ينتظمون ىف الدراسة 
ا كان موضعها ىف مدرسة أو بيت، ال الذين يرفعون ىف وجهك شهادة خمتومة بأهنم راجعوا  أيًّ

معلوماهتم القارصة!!

)8(
إليها املسلسل ىف  انتهى  التى  النتائج  وعن خربة شخصية فإننى أستطيع أن أقول: إن كل 
تصويره للشخصيات مل تصدر إال عن قصور الرؤية التارخيية لكاتبته، واملجال متسع لرضب 
أمثلة عىل هذا القصور، وليس هذا املقال جماالاً الستعراض رؤيتى املتواضعة هلذه األمور، وقد 
قدمتها بتوسع شديد، كام قدمتها بتفصيل، ودقة، واستشهادات كثرية ومتنوعة ىف كتاَبىَّ »عىل 

مشارف الثورة«، و»ىف كواليس امللكية«.

 وىف هذين الكتابني أوردت ما وصل إليه السابقون من أحكام متزنة قامت عىل دراسات 
مرص  ىف  يعيش  ا  ملكاً فاروق  تصوير  أجادت  التى  الفرتة  هذه  عن  املتاحة  للنصوص  مقارنة 
زيارات  ىف  إال  حكمه  طيلة  يرتكها  مل  الذى  وهو  ا،  أيضاً وبجسده  بل  الدوام،  عىل  بوجدانه 
ا قليلة، ومل جتنح هذه الكتابات إىل تصوير  خارجية حمدودة، مل يستغرق جمموعها كلها شهوراً

ا يتحكم فيه رئيس ديوانه. ا يتحكم فيه املندوب السامى، وال طفالاً صغرياً ا كبرياً فاروق موظفاً
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)9(

والواقع أن فاروق كان يسمع اهلتافات ويتصور نفسه - باحلق أو بالباطل - رجل دولة، 
فضالاً عىل أنه ملك. 

ا،  ا، وأن فيه أداء متميزاً ومع أنى ال أنكر أن ىف املسلسل إجيابيات إخراجية ومتثيلية كثرية جدًّ
ا أنه كان من املمكن أن يكون  ا ال ختلو من وطنية وقومية نفخر هبام، لكنى ال أنكر أيضاً وروحاً

العمل أفضل من هذا بكثري لو احتشد له معدوه.

بيد أن لغة املسلسل كانت مزعجة ىل إىل أبعد احلدود، وقد كنت ىف وقت من األوقات ىف 
فيها  الفرنسية، علق  الوطنية  املكتبة  مدير  نويل جانينى،  قرأهتا جلان  انزعاج شديد من عبارة 
الشانزليزيه حلساب  الكوميدى بوب هوب عىل مرسح  املمثل  أداها  التى  املشاهد  عىل بعض 
التليفزيون األمريكى ىف االحتفاالت بمرور قرنني عىل الثورة الفرنسية، حيث وصفها بقوله: 

.» »انطوت سوقيتها البادية عىل أكثر العبارات فظاظة وابتذاالاً

 وما زلت أذكر أننى صعقت لعبارة كهذه ترد ىف مقال هكذا.

ومنها  اللقطات،  من  لكثري  أصعق  أن  عىل  جيب  كان  كم  عرفت  »فاروق«  شاهدت  وملا   
ا  لقطة امللك فاروق وهو ىف العرشين خياطب والدته عن شائعة سمعها عنها، كام لو كان قوادًّ
ا، وكام لو كانت والدته عاهرة تعمل حلسابه، وال ينبغى هلا أن متارس شيئاًا من وراء ظهره  حمرتفاً

فحسب، وكأن اجلرم ىف غياب االستئذان، ال ىف الفعل نفسه.

)10(

يدلنا  الذى  امللكية، وهو األمر  فاروق مع أرسته  النحو كانت تدور مناقشات   وعىل هذا 
التاريخ االجتامعى واخللقى الذى ال يزال شهوده عىل قيد احلياة أنه مل يكن من املمكن أن حيدث 
ىف أى بيت مرصى ىف تلك احلقبة، وإن كان من السهل اآلن أن نتصور أنه يمكن حدوثه اآلن 

بني زوج وزوجة، ال بني ابن وأم.
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الفصل الثالث

فى خيمة القذافى
رفاق العقيد يكشفون خفايا عهده

كتاب األستاذ غسان شربل 

)1(
كتاب  به  حييط  أن  من  أكرب  موضوعه  كان  وإن  حمتواه،  عىل  بدقة  عنوانه  يدل  كتاب  هذا 
ا كام  أربعني عاماً أكثر من  فالقذاىف حكم  أقطاب عهد كامل،  أو شهادة مخسة فقط من  واحد 
تقل  ال  سنوات  مدى  عىل  معه  قصتهم  يروون  الذين  هؤالء  مع  احلكم  إىل  لوصوله  مهد  أنه 
ا كانت حافلة باإلثارة ىف أقىص  عن الست، وهكذا فإن موضوع الكتاب يستغرق مخسني عاماً
معمر  مع  عاشها  التى  تلك  مثل  إثارة  يعرف  مل  احلديث  العرص  أن  ويبدو  صورها،  وأقسى 
كان  وقد  وانقالباته وصداقاته وعداواته،  القذاىف، وأحالمه وطموحاته وترصفاته وحتالفاته 
الناس ىف عرص من عصور القذاىف املتوالية يظنون أن الرجل مل يرزق بأوالد فإذا هبم بعد حني 
ا بالطبع ىف  ا ىف عدد األوالد الذين أنجبهم وإن مل يكن حمظوظاً قليل يكتشفون أنه كان حمظوظاً
النقاب عنه، كام كان  الكتاب  ما يكشف  السياسى والفكرى واألخالقى عىل نحو  مستواهم 
الناس يعتقدون أن القذاىف اتبع أسلوب عبد النارص ىف التخىل النهائى عن زمالئه بحيث ال 
يعود إليه من تركه منهم فإذا هبم يكتشفون أن كل زمالئه عاشوا قريبا منه بعد أن تباعدوا عنه 
مرة واثنتني باستثناء من متكن القذاىف من تصفيتهم جسدياًا.. وكان الظن أن االنقالبات التى 
قامت ضد القذاىف تم تصفيتها عسكرياًا عىل نحو ما حدث مع أقرانه من الزعامء العرب )نارص 
وصدام واألسد وعىل عبد اهلل صالح وعارف.. الخ( فإذا بنا نكتشف من خالل هذا الكتاب 
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أن بقاء القذاىف وإحباط االنقالبات كانا متعادلني!! وأن إحباط االنقالبات ضد القذاىف اعتمد 
عىل السياسة واخلداع واملناورة، أكثر مما اعتمد عىل السالح أو املعركة أو املواجهة.

)2(
يعرض كتاب القذاىف شهادة الرجل الثانى عبد السالم جلود فإذا بنا نكتشف أن جلود كان 
ا من الرجل الثانى ىف نظام عبد النارص، أى )عبد احلكيم عامر( فقد عاش جلود حتى  أكثر حظًّ
حتققت شامتته ىف القذاىف وشارك ىف صنع هذه الشامتة حني وفرت له ثورة ليبيا ىف 2011 فرصة 
االنشقاق عىل القذاىف وتوجيه رضبة معنوية كبرية هلذا النظام الذى كان حريصا لسبب أو آخر 

عىل االحتفاظ بجلود فيام يشبه اإلقامة اجلربية.

واحلق أنه لوال ذكاء األستاذ غسان رشبل وقدراته الصحفية املميزة وثقافته التارخيية الواسعة 
ما كان ممكنا هلذا الكتاب أن يضم هذه الوثائق الدقيقة ىف تصويرها للواقع وىف رسدها ألحداث 
القذاىف إن مل يكن  التاريخ، فمن حسن احلظ أن غسان رشبل نفسه عارص كثريا من أحداث 
قد عارصها كلها، وقد استمع إىل ما كان يدور حول هذه األحداث من دعاية فجة أو دعاية 
سوداء، واستطاع حتى من قبل أن جيلس إىل حماوريه أن يكون فكرة مبدئية عن »الصواب« أو 

»احلقيقة« ىف كثري من األحداث التى سيطرت املبالغات عىل تصويرها وروايتها.

)3(
كذلك فإن األستاذ غسان رشبل يعطى كل ذى حق حقه، وهو عىل سبيل املثال يثمن دور عبد 
الرمحن شلقم الذى كان مندوبا دائام لليبيا ىف األمم املتحدة حني قامت الثورة وقد شغل من قبل 
مناصب كثرية ىف نظام القذاىف، وقد نجح هذا الرجل ىف نرصة الثورة الليبية بطريقة نادرة الذكاء 
حيث وافق وهو املندوب الرسمى لليبيا ىف جملس األمن عىل القرار الذى مكن املجتمع الدوىل 
من أن يقتلع معمر القذاىف بعد حني، وقد حرص عبد الرمحن شلقم عىل أن يتكتم مشاعره حتى 
استطاع أن يمرر القرار ملصلحة الشعب الليبى وثورته، وبعدها وليس قبلها، أعلن انشقاقه عىل 

القذاىف، أمام العامل واملجتمع الدوىل بأرسه.
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وربام كان لعىل الرتيكى موقف مهم أيضا ىف تسهيل اخلالص من معمر القذاىف.

أما عبد املنعم اهلونى الرشيك البارز ىف اإلعداد والتحضري ملا يسمى بثورة الفاتح من سبتمرب 
فقد عاش حياته ىف شد وجذب مع الزعيم وقىض  فرتات طويلة حتت املطاردة والتعقب لكنه 
لسبب أو ألخر ربام كان اليأس، وربام كان ما جتىل لألبصار من قابلية القذاىف ونظامه للخلود 
واالستمرار ىف مرشوع دولة قذافية يتوارثها األبناء.. ربام هلذا أوذاك عاد اهلونى ليعمل حتت 
اجلامعة  ىف  للقذاىف  ممثال  يكون  وأن  القاهرة  ىف  يقيم  أن  عىل  ومصاحلا  متصاحلا  القذاىف  إمرة 
العربية.. ومن الطريف أن الفرصة قد واتت عبد املنعم اهلونى لينتقم من القذاىف ولينضم إىل 

الشعب وليعلن االنشقاق عىل النظام الليبى بعد اندالع ثورة 2011.

)5(
أما نورى املسامرى فقد كان األقرب إىل التفاصيل التى أحاطت بكثري من املؤامرات املبكرة لنظام 
بكثري من حظه  أكرب  املتأخرة  املؤامرات  بل ربام كان حظه مع  أيضا،  املتأخرة  القذاىف، واملؤامرات 
العاطفية، وعن جتاوزاته  القذاىف  مغامرات  تفصيالت مهمة عن  أورد  املبكرة، وقد  املؤامرات  مع 
األخالقية، كام روى بكل وضوح خيوط صنع مؤامرات اختفاء اإلمام موسى الصدر وتفجري طائرة 

لوكريبى وما إىل ذلك من معارك القذاىف مع جمتمعات الرشق والغرب عىل حد سواء.

)6(
وعىل الرغم مما أحاط به غسان رشبل من التفاصيل فإنه كان حريصا كل احلرص عىل أن 
تستفيد اإلنسانية من تفصيالت أكرب ال يتيحها إال اإلبقاء عىل القذاىف حيا، وكأنام كان القذاىف 
سيبوح!! بام نريد أن نعرف أصله وفصله وربام أختلف مع األستاذ رشبل ىف هذه األمنية التى ال 
أظنها قابلة للتحقيق وإن كنت أشاركه األمل ىف حتقيقها ىف يوم من األيام عرب شهادات أخرى 
تلخيصه  عىل  رشبل  غسان  األستاذ  أغبط  أكاد  فإنى  هذا  ومع  للحقائق..  متعددة  وروايات 

الذكى حلياة القذاىف عىل نحو دقيق حيث يقول:

ا وقاتالاً كبريا. لكن ذلك ال يربر أبدا الطريقة التى استخدمت ىف قتله. كان  »كان القذاىف مستبدًّ
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من مصلحة ليبيا واملنطقة توفري حماكمة عادلة له وتركه يروى قصته وما ارتكبه ىف الداخل واخلارج. 
ثم إنه ال يكفى شطب املستبد لتنعم بالده باحلرية والديمقراطية. تكشف النتائج األوىل لـ »الربيع 
العربى« أن املرحلة االنتقالية ستكون  طويلة ومؤملة ومكلفة وإن اختلفت حدهتا باختالف املسارح 
امتحنت ىف  أن  تيارات إسالمية مل يسبق  إن قوى جديدة خترج من صناديق االقرتاع.  وظروفها. 
موقع القرار. ستجد هذه القوى نفسها أمام أسئلة جديدة وحتديات جديدة تتعلق بتداول السلطة 
واالقتصاد واملوقف من األقليات وحقوق املرأة واحلريات الشخصية. ستجد هذه القوى نفسها 
ترتطم بعامل ال يمكن إعادته إىل قرون مضت وال يمكن معاجلة مشكالته بوصفات قديمة. وأخطر 

ما يمكن أن حيدث هو أن يتخلص بلد من استبداد رجل ليسقط حتت استبداد مجاعة أو فكرة.

)7(
قبل هذا فإن غسان رشبل يفرس اندفاعات الزعيم القذاىف ىف ضوء ما آلت إليه شخصيته مع 

مرور األيام رغم اإلنذارات التى تلقاها فيقول:

»مل يتعظ املستبد العربى من مصري املستبد الرومانى )أى تشاوسيسكو( الذى سقط برصاص 
ذلك الربيع الذى هب عىل أنظمة أوروبا الرشقية بعدما سقط جدار برلني وتركها عارية أمام 

الرياح وأمام شعوهبا«.

»يفرط املستبد العربى ىف الثقة بنفسه وبجالوزته وبآلة القتل التى يعتربها وسادته الذهبية. 
موسم القتل مفتوح. يلتهم القائد جملس قيادة الثورة. يلتهم رفاقه. يفسدهم ويطوعهم وحيوهلم 
من رفاق إىل عبيد. ومن يرتدد ىف االنحناء تدهسه شاحنة مرسعة أو تنخره رصاصة أو يدور 
السم ىف دمه. وىف ظالم السجون تتعفن أجساد كثرية وتتزين اجلدران بالدموع والرصخات مع 

اعرتافات بجرائم مل ترتكب«.

)8(
ومؤثرة  بليغة  بعبارات  األب  امللهم  الواحد  الرجل  نظرية  عن  رشبل  غسان  ويتحدث 

فيقول:
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الرؤية  العالمة األب احلنون. صاحب  امللهم.  القائد  إنه  البالد ألكثر من رجل  تتسع  »ال 
الثاقبة. والقبضة املشعة. حارس التاريخ. املؤمتن عىل احلارض. املمسك بمفاتيح املستقبل. رمز 
الكرامة والعنفوان. موزع اخلبز واألحالم عىل الرعية. موزع الرعب ووالئم الصمت الطويل. 
هذه بالده وهو يملك كل شىء فيها. األرض والغيوم التى متر فوقها. اآلبار والقبائل املبددة 
عىل جوانب فوهاهتا. وهلذا ال يرف له جفن، يستبيح األرض والكرامات والثروة ويغتصب 

النساء أيضا. إنه الرجل الوحيد. إنه املغتصب الكبري«.

.. حقا وصدقا.. كان معمر القذاىف بمثابة املغتصب الكبري.
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والتجربة المعرفة  تضافر 

الباب الثانى
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الفصل الرابع

مذكرات آخر اليساريين النبالء 
العزبى محمد  األستاذ 

)1(

البسيطة واملركبة..  املتعددة..  احلرية ىف صورها  إىل  فيه  لبس  ا ال  انحيازاً ينحاز  هذا كتاب 
َمْن  مع  تعاطفه  عن  قوة  ىف  ويعرب  لفقداهنا،  يتأمل  والسياسية،  الفكرية  والطبيعية..  اإلنسانية 
يفقدها، كام يعرب ىف قوة ال تقل رضاوة عن احتقاره للذين يتسببون ىف مثل هذا اجلرم املقيت، 
ويدور الكتاب عىل تأكيد هذه الفكرة ىف كل فقرة من فقراته بطريقة فنية مقتدرة، لكنه مع هذا 

يعرب عن املعنى بكل وضوح ىف بعض الفقرات القوية.. ومن هذا قوله:

ا جتاه الذين حرموا من حريتهم، دون أن يدروا ما هى هتمتهم،  ا شديداً »أعرتف بأن بى ضعفاً
أو بعد أن ُلفقت هلم التهم املناسبة، وبى ضعف شديد جتاه الذين حرموا من أن يقولوا كلمتهم، 
فامتت الكلامت عىل الشفاه، وبى شغف شديد باحلرية: حرية اخلبز، وحرية اإلنسان، وأنا قد 
عرفت الظلم، ودخلت السجن، وعانيت حتى من حق الشكوى واالبتهال إىل اهلل، لقد سألونى 

مرة: ملاذا أنت كذلك؟ فقلت ىف براءة: ألننى كذلك، وكانت كذلك هى جريمة ال تغتفر!!«.

أنفسهم  والذين وجدوا  أنا مع عودهتم،  الشارع،  فجأة ىف ضياع  أنفسهم  »الذين وجدوا 
إعادة  مع  أنا  اجلربوت،  أهوال  من  ماتوا  والذين  حريتهم،  مع  أنا  السجن،  ظلامت  ىف  فجأة 

تقديرهم«.
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)2(
أما أقوى انحيازات حممد العزبى إىل احلرية فتأتى من إعجابه بتعبري الشباب املرصى عنها، 

وقد خصص هلذا املعنى فصل »ال تطفئوا الشموع«، ىف آخر كتابه، وفيه يقول:

»أرى أمحد حرارة وقد فقد عينيه قرباناًا للحرية، بينام اخلزى ىف عيون الذين أرادوا أن يطفئوا 
أنه عرض عليه منصب  قيل من  ما  فامذا جيديه  ا،  اجلميع إرصاراً أكثر  احلقد..  بنار  الثورة  نور 

ا يرى الوزراء حتت أقدامهم؟«. وزير؟ وهل حقًّ

ا«. »عرشات العيون ضاعت، فأصبحنا نرى أكثر وضوحاً

الفعل حلكم املحكمة ىف  »أرى سمرية الشجاعة وقد جعلتهم ىف خزهيم غارقني، وما رد 
قضية كشف العذرية إال مكابرة، وأى كالم، قال احلكم مايلزمناش!!«.

وأصبحت  لألشداء!!  فضيحة  فكان  جسدها،  تعرى  حتى  قاومت  التى  البنات  »وست 
ملن  الطيب  الفعل  رد  وما  االنحطاط،  أنه  أو  العزة،  معانى  لكل  ا  رمزاً كله  العامل  ىف  صورهتا 

ا«. عرضوا الزواج هبا سوى كلمة تقدير، فلو أهنا شاءت لتمناها رجال مرص مجيعاً

الىل وداهم  إيه  ليقول: مهه  قلبه ولسانه  باع  »وهبة وغادة واألخريات، كلام استمعت ملن 
هناك؟«.

»جلسنا بجوار املدفأة.. وبناتنا وشبابنا ىف امليدان«.

»أما الشهداء فيحلقون فوق املكان، فوق مرص، يبتسمون وحيولون دون إطفاء الشموع، 
فاليوم مثل كل األيام حتى يتحقق النرص.. فهل يتأخر؟!«.

»عيد ميالد مل تشهد مثله البالد«.

»النور لونه أمحر.. والصمت كأنه هدير«.

)3(
إن احلرية عند حممد العزبى ال تقف عند حدود حرية الرأى، والدفاع عن أصحاب الرأى 
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الذين يدفعون ثمن إيامهنم بمعتقداهتم، لكنها تتعدى هذا إىل اآلفاق األرحب للحرية، إنه مع 
هلذا  واإلنسانية، وهو  أخرى، كاالحرتام،  تالزمها حقوق  اإلنسان،  احلرية كحق من حقوق 
التى تصيب املسئولني وجتعلهم يتغاضون عن قسوة حراسهم عىل  اللعنة  ينتقد بكل وضوح 
اجلامهري، وهو ىف حديث عابر من أحاديثه اهلادفة الذكية التى يبدو فيها إنساناًا مكنته الثقافة من 
أن يتمتع بالبساطة مع الذكاء، ومع احلكمة، ومع احلنكة شأن كل أصحاب القلم والفكر الذين 

ترتقى هبم ثقافتهم:

»... فرحت منى الشاذىل، وانفرجت أساريرها مندهشة ألن وزير )الداخلية( وصل بأقل 
ا.. نعرف قبل  حرس.. تقدر املذيعة الالمعة أفراده بمن كانوا ىف صحبة الوزراء العاديني سابقاً

أن تعرتف بأن وزير الداخلية جاء إىل االستوديو حتى قبل موعده«.

»ىف البال هيلامن حبيب العادىل.. ترى كيف كانت إجراءات لقائه وحراسته، بل ورؤيته«.

)4(

ويقدم حممد العزبى النقيض:

حراسه  بفعل  العني  أصابته  متغطرس،  وال  جنرال،  هو  ال  الذى  الوزراء،  رئيس  »ولكن 
القبضايات، مثلام أصابته بترصحيات املتحدث باسمه، مع أنه كاتب ومفكر وأستاذ )معتز باهلل 

عبد الفتاح(«.

»أثناء خروج الدكتور عصام رشف من قاعة املؤمترات الكربى، بعد أن ألقى كلمته أمام 
جلنة احلوار الوطنى - اسمها كذلك - ترصف حرسه بفظاظة، أو عىل طريقة »ريام« وعادهتا 
ا الشباب الذين تعالت هتافاهتم الغاضبة: داحنا الىل  القديمة، مما استفز احلارضين، خصوصاً

جايبينه.. إحنا الىل نحميه«.

رشف«،  »حرس  قصة  أخرى  صحيفة  ىف  لغريه  أقرأ  ومل  هناك،  كان  خلف  جماهد  »زميلنا 
قني باملحلة الكربى، الذى أعلن أن الوصول للمسئولني ما زال  أو رصخة رئيس رابطة املعوَّ

صعباًا«.
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التابعى،  ىف  وفالفل  فوالاً  وأرسته  الوزراء  رئيس  أفطر  عندما  احلرس  فعله  بام  نسمع  »مل 
فكانت قصة مصورة، قد تتكرر، إرضاء لسائر مطاعم الفول ىف املهندسني، عىل األقل، جاره 
الذى شارك رجاله - مثل غريهم - ىف الثورة، فارتفع شعار »آخر ساعة«.. »بتاع مظاهرات 

مش بتاع ساندويتشات«.

ا ىف  »سألت مليس احلديدى ببعض الرباءة: هل يصحب الدكتور عصام رشف معه مصوراً
كل مهساته وحتركاته؟ يعنى ىف املجلس ماشى، لكن عندما يذهب إىل التابعى الدمياطى ليأكل 
الفول، أو حني يتوقف ركبه إلنقاذ مواطن ىف حادث موتوسيكل.. كله بالصور موثق!! أو ربام 

هى أجهزة املوبايل احلديثة.. أو بعض الظن إثم!!«.

)5(
ا ملقاالت خصبة،  ومن الطريف أن حممد العزبى ىف معظم فصول كتابه يقدم لقارئه أفكاراً
هو  وكأنام  منها،  يفيد  أن  كذلك  وللباحث  هبا،  يستمتع  أن  للقارئ  يمكن  خصبة  لكتب  بل 
أنه ىف أحد فصول هذا الكتاب يتحدث عن  بأستاذيته يفتح الطرق أمام تالميذه، ومن ذلك 
الواقع  وىف  الروايات  ىف  األحداث  حوهلا  تدور  التى  الكيانات  من  وغريها  األيموبيليا  عامرة 
عىل حد سواء، ومصدر الطرافة أنه ىف الفرتة التى كتب األستاذ العزبى فيها مقاله هذا كانت 
باحثة مرصية قديرة هى الدكتورة سامية حمرز )حفيدة شاعرنا الكبري الدكتور إبراهيم ناجى( 
قد أوشكت عىل االنتهاء من كتاهبا »قاموس القاهرة األدبى«، الذى تناول هذا املوضوع بتوسع 
العرب، وهو كتاب قيم صدر عن »دار الرشوق« ىف وقت  وترتيب من خالل أعامل األدباء 

مواكب لصدور كتاب األستاذ العزبى.

)6(
ا فصالاً بعنوان: ولعل هذا املعنى هو الذى دفع األستاذ العزبى إىل أن يكتب أيضاً

ا«: قراءة ىف كف فندق!«. »تاريخ أقل قبحاً

وفيه يتحدث عن الكتاب الذى استعرض تاريخ مرص من خالل تاريخ فندق شربد القديم:
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»عدت لقراءة كتاب يستهوينى منذ صدر قبل أعوام، وجتدد الشوق إليه هذه األيام«.

ا” يكفى«. »مل يقدم صاحبه رشيف عفت كتاباًا قبله أو بعده، لعله يرى أن “تاريخ أقل قبحاً

ا للعامرة والسياحة، وملتقى  »حيظى فندق شربد القديم ىف وسط املدينة باهتامم املؤلف، رمزاً
األحداث، بام يسميه »قراءة ىف كف فندق«، لينتقل إىل القاهرة وكثري من األهبة مع مهرجان افتتاح 
قناة السويس، وأفراح األنجال أبناء اخلديو إسامعيل، والئم ممتدة، وعطايا وهدايا، ومشاركة 

من أبناء البلد الذين أقاموا أفراحهم ىف التوقيت نفسه.. امتدت األفراح أربعني ليلة«.

)7(
وشبيه هبذا املعنى العميق املعروض ببساطة ما حيرص األستاذ العزبى عليه ىف روايته لرحالته 
اخلارجية، وما زخرت به من اكتشافات واطالعات، وهو ىف عرضه الشيق يورد الرأى والرأى 
أو  التمذهب،  أخفاها  الواضحة مهام  احلقيقة  أن هنرب من  نستطيع معه  نحو ال  اآلخر، عىل 
حب املذهب، أو االنحياز لأليديولوجية، ومن ذلك عىل سبيل املثال حديثه املبكر عن مدينة 
شنغهاى  الصينية، وهو احلديث الذى يلخص فيه )من وجهتى نظر خمتلفتني( التحول الذى 

أصاب املدينة حتت حكم الشيوعية، فيقول:

ا  مرتعاً وكانت  العاملية،  والشهرة  الطويل،  التاريخ  ذات  شنغهاى،  مدينة  إىل  وانتقلنا   ...«
الفساد،  عىل  قضوا  إهنم  ويقولون:  الثوار،  عليها  يستوىل  أن  قبل  الليل،  وبنات  للعصابات 
بالتثقيف السياسى، بينام يقول خصومهم: إهنم فعالاً قضوا عىل الفساد، ولكن ىف ليلة واحدة، 

بأن مجعوا جتار األفيون والعاهرات وألقوا هبم ىف البحر، وانتهى  األمر«.

)8(
ىف هذا اإلطار الشيق حيكى األستاذ العزبى ما ملسه من الفارق بني تعامل السلطة اجلديدة 
ىف الصني مع األباطرة السابقني فيام بني أول زيارة للصحفيني املرصيني بعد ثورة 1952، وبني 
ا من أقطاهبا ىف الستينيات، فنرى ىف هذه املقارنة الرسيعة طبيعة  الزيارة التى كان هو نفسه واحداً

التحول الذى ينشأ مع مرور الزمن:
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»... أتيحت لنا فرصة لقاء آخر أباطرة الصني، ولعله الرجل نفسه الذى قدم قصته املخرج 
»اإلمرباطور األخري«،  اسم  فيلم سينامئى عاملى حيمل  برتولتشى ىف  برناردو  الشهري  اإليطاىل 
تم تصوير مناظره اخلارجية ىف أماكنها الطبيعية باملدينة املحرمة، أين تلك التطورات مما سبق 
وحدث قبل زيارتنا بسنوات عندما ذهب إىل بكني بعد نجاح الثورة أول وفد صحفى مرصى، 
اجلامل،  محدى  وعىل  احلربوك،  وإسامعيل  الصاوى،  املنعم  عبد  الكبار:  األساتذة  يضم  وكان 
ا عن اسم  وصربى أبو املجد، وإسامعيل الشافعى، وعبد العزيز عبد اهلل، إذ سأل احلربوك جادًّ
ا أعجبه، فارتبك املرافق وكان يتحدث اللغة العربية، وسكت قليالاً  اإلمرباطور الذى بنى قرصاً

ا وقتها«. قبل أن يقول بحامس: إهنم الشغيلة يا سيدى، إذ كان اسم األباطرة ممنوعاً

ا من بدايته، إذ أخذونا إىل بيت يغلب عليه طابع الغرب، وكان  »كان لقاء اإلمرباطور األخري مثرياً
الرجل يرتدى بدلة عادية، وليست بدلة ماو الشيوعية، وكانت زوجته تقدم لنا قطع اجلاتوه الفرنسية، 
وبالشوكة والسكني، بينام يدور احلديث باللغة اإلنجليزية، وكله حتية للثورة، وشكر عىل ما جاءت به 
من إصالحات، واعرتاف بام كان يدور من فساد، وعىل الرغم من أهنا متثيلية غري حمبوكة، فإن جمرد 

رؤية اإلمرباطور واحلديث معه عمل صحفى حتمسنا له«.

)9(
واحلق أن حممد العزبى ال يكف عن تذكرينا بكل القيم اإلنسانية األصيلة من خالل الرحلة 
والفن، ذلك أنه يعشق هذه القيم ويستحرضها ىف كل ما تقع عليه عينه، ولعل هذا هو ما دفعه 

ىف ختام مقاله عن الفنان حجازى إىل أن يطلعنا عىل حقيقة أصل الكاريكاتري ىف مرص:

»هل دخل الكاريكاتري مرص عىل يد الفنان الرتكى عىل رفقى؟ أم األرمنى صاروخان؟ أم 
لفأر جيلس عىل كرسى احلكم،  بإيطاليا  بردية ىف  متحف تورينو  الفراعنة، حيث توجد  أهنم 
تقوم  أن  إىل  الشعب..  هو  والقط  الظامل،  احلاكم  هو  الفأر  يقولون:  وجهه،  عىل  هيوى  وقط 

الثورة!!«.

وىف حديثه عن »الرسوم املمنوعة« يذكر العزبى لبهجورى أنه رسم صورة عبد النارص وهو 
.. وبتلبسنى طاقية«. يضع قبة الربملان عىل رأس ابن البلد الذى يقول له: »أنت بتضحك عىلَّ
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)10(
األحوال  تصوير  عىل  قادرة  فلسفية  ومضات  العزبى  األستاذ  كتاب  ىف  وتومض 
عىل  ويركز  املختلفة،  جتلياهتا  ىف  احلقيقة  يرى  عميق،  تأمىل  نحو  عىل  املرصية  والتقلبات 
جوهرها الذى قد ننشغل عنه، وهو عىل سبيل املثال يصف أحوال مرص بعد سنوات من 

القهر، فيقول:

احلال  تغري  هل  املجهول؟  إىل  خروج  تأشرية  ويطلب  سفر،  جواز  واحد  كل  حيمل  »ملاذا 
ىف  ونغش  نبدله،  أن  من  بدالاً  الزمن  عىل  ونبكى  نصنعه،  أن  من  بدالاً  احلظ  ننعى  فأصبحنا 
عن  ونبحث  يعملوا،  أن  من  بدالاً  الوزراء  ويتحدث  الدرس،  نحفظ  أن  من  بدالاً  االمتحان 

الواسطة أفضل وأسهل وأجدع من االجتهاد؟«.

الدوالر  باجلنيه والقرش، فأصبحنا نجرى وراء  نقبض ونرصف  كنا  أننا  الفرق  »هل كل 
والسنت، أم أن الفرق هو أن اإليامن أصبح أقل، وبعض َمْن تبقى من املؤمنني تطرف وانحرف؟ 
ا  دافعاً ذلك  كان  فأحياناًا  واستغالل،  توزيع  سوء  حتى  أو  وغنى،  فقر  الفرق  أن  أعتقد  لست 
للتقدم ودليالاً عىل النجاح، هل هى األخالق أم فساد نظام التعليم، أم ثقب ىف األوزون؟ ربام 
ا مما يدور، أغلب الظن أنه اإلنسان، ذلك الكائن الغريب  ا وضيقاً ا من جمهول، أو قلقاً كان خوفاً
الذى إذا أهني مات، وإذا أعطى فرصة أبدع، واإلهانات عىل رؤوس العباد واألجساد بعضها 

يلهب الظهر بالسياط، وبعضها تكاد ال تراه، واإلنسان إذا خاف مات«.

»ما لنا ومال املوت وأنا أستعد أن أخطف رجىل خطوتني إىل عامل جمهول«.

)11(
وحني يتحدث حممد العزبى عن جتربة اعتقاله املفاجئة فإنه حياول بكل ما أوتى من قدرة 
أو اجلديرة بمثل  التجربة بعض اجلوانب اإلنسانية  يتلمس ىف  أن  التسامح والتسامى  عىل 
ا عن املىض ىف مثل هذا التصوير، إذ يتضاعف األمل وهو  هذا الوصف، لكنه جيد نفسه عاجزاً
ا )عن  ا )عن قصد(، وال جيد له سبباًا وجيهاً يذكر ظروف االعتقال الذى ال حيدد له زمناًا دقيقاً
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حقيقة(، وهلذا فإنه يكتفى بأن يسجل من تيار الالوعى الذى ال يفتأ يراوده بعض مالمح 
األمل املتذكر، أو املستعاد تذكره عرب السنوات املتكررة:

النهار، أصغرهم مريض، ال هينأ  هتم شقاوة  اللياىل، األطفال هدَّ ليلة مثل كل  »... كانت 
ا  له نوم، فهو يسعل كل دقيقة، ومع ذلك يسود اهلدوء املكان، ويسمح بالقراءة، ويسمح أيضاً

بالتفكري، وكانت تلك هى اجلريمة، فالتفكري جريمة ال تغتفر!«.

ا، لست أدرى كم ساعة نمت، قبل  ا، وقويًّ »أطفأت النور، استلقيت فوق الرسير بريئاًا، نقيًّ
أن أجدهم أمامى.. ثالثة ال أنسى وجوههم، وال أسامءهم، أيقظوا كل َمْن ىف املنزل، الطفل 
ا، مزقوا كل ورقة،  الذى يسعل توقف سعاله من الدهشة، أو اخلوف، أو اإلزعاج، عاثوا فساداً
رفضوا أن يرشبوا الشاى، ساقونى معهم، لست أدرى إىل أين، وأغلق باب مسكنى من خلفى، 
مل أكن أدرى أننى سأفتقد املسكن، وأفتقد الطفل الذى يسعل، وأذهب إىل  مكان بعيد ال ترى 

ا، وإن أهلبت حرارهتا جسدى«. عيونى فيه شمساً

)12(

تراها  أن  دون  اجلسد  حرارته  تلهب  الذى  للسجن  الدقيق  التصوير  هذا  مثل  رأيت  هل 
العني؟ ولنقرأ صورة أخرى:

ا، وكان الفجر األخري، الصحف وجدت طريقها إىل النور، فيها أخبار  »كان الوقت فجراً
ومديح، وكل شىء يبدو عىل ما يرام، واحلديث عىل صفحاهتا عن »العدالة« ال ينقطع، وأنا 

أصدقها، وأنا أسهم ىف صنعها، وأنا برىء وساذج ومغفل«.

»انطلقت بنا سيارة تشق الطريق برسعة، كنا كمن يسري ىف مواجهة التيار، اجلميع يبدؤون 
يومهم، ونحن نسعى لنهايتنا، الناس كلهم يتجهون إىل احلياة، ونحن نتجه إىل ما وراء األسوار، 
ا، وضعوا ىف زنزانات مغلقة، بال جناية، وال حتقيق، وال حتى  شباب آمنوا بمرص وهاموا هبا حبًّ
هتمة حمددة، إهنا اهتامات عامة فضفاضة يمكن أن ينطوى حتتها كل البرش، وعندما أحسوا أن 
ا بالوفديني، مل تعد تفى باحلاجة، اخرتعوا  التسميات التقليدية من إخوان، إىل شيوعيني، مروراً
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كلمة تصلح لكل زمان ومكان، وحتت اسم »النشاط املعادى« يمكن ملن يشاء أن يضع شعباًا 
بأرسه ىف السجون دون أن يكون مطالباًا بربهان أو دليل«.

)13(
القسوة عىل  العزبى ىف تصويره لقسوة االعتقال الذى عاناه إىل تصوير هذه  ويصل حممد 
مستواها الشعبى الذى ختطى حدود الفردية، وحدود التهمة، وحدود الشك، إىل اهتام الشعب 

بأرسه، وما أدى هذا إليه من هزيمة حمققة:

فيه  مرص،  أرض  عىل  املتناثرة  املعتقالت  من  واحد  املعتقل،  داخل  إىل  الطريق  »وقادنى 
وجدت كل البرش، يساريني ويمينيني، وبني بني، أبرياء وأبرياء، بعضهم برأته ساحات املحاكم 

فخرج من باب السجن، ليدخل من باب املعتقل، ومل ينج أحد!!«.

يشري األستاذ العزبى إىل احلقيقة املعروفة التى تقول بأن الرباءة ىف املحاكم مل تكن لتضمن 
اإلفراج عن املعتقلني ىف ذلك العهد، وإنام كانت تنزل هبم إىل درجة االعتقال، الذى هو أسوأ 

من السجن الذى كان يضمن للمحكوم عليهم به بعض احلقوق!!

)14(
ثم يمىض حممد العزبى إىل احلديث عن احلجم املهول الذى بلغته االعتقاالت، وإىل أثرها 

ا هلزيمة 1967. املقيت الذى يراه سبباًا مبارشاً

يوم من  املعتقالت ىف  لو كانت هناك أرسة واحدة ىف مرص مل تعرف طعم  »وإننى أحتدى 
األيام، وهذه جريمة كربى، وهذا هو إهدار لإلنسان، وحصار له بسياج من الرعب، جيعله 
ا تنال من روحه، عندما تستنجد به قد ال جتده، وهذا بعض ما حدث  يؤمر فيطيع، ولكنها أيضاً
لنا ىف يونيو 1967، خاف كل الناس، فقطعوا ألسنتهم، َمْن كان فيه عرق ينبض وضعوه ىف 
فوه بالقضبان، مل يستطع أحد أن يشري إىل خطإ أو فساد، فاسترشى الفساد، بل  السجن، أو خوَّ
ا، وهكذا رسى السوس ىف كل مكان، وكان ما كان يوم نادوا  ا أكثر منه متلقاً ودافعنا عنه خوفاً

عىل الرجال، وعىل السالح«.
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)15(
ويؤكد حممد العزبى عىل إيامنه املطلق بأن التسامح ىف التعذيب يمثل جريمة:

»إن هذه اللياىل السوداء ىف حياة اإلنسان املرصى ال ُتنسى، وال يصح أن يغفر هلا أحد، أو 
احلادث ضد جمهول،  وُقيىَِّد  قتلوا،  الذين  ملعرفة  لتحقيق شامل  أدعو  إننى  بل  لتربيرها،  يدعو 
ا، والذين ترشدت أرسهم، وجاع أطفاهلم، والذين ما  والذين اختفوا ومل يعرف أحد هلم مصرياً
زالوا حيملون عىل ظهورهم آثار السياط، والكى بالنار، والذين أهينت نفوسهم وتم ختريبها 

من الداخل«.

يبدأ حتقيق عادل  أن  برتدد، والبد  أو  بشهامة  نعفو  وأن  ننسى كل ذلك،  أن  »إهنا جريمة 
يتناول )الزبانية( الذين تفننوا ىف ارتكاب اجلرائم ضد اإلنسان املرصى، وال يقولن أحد: إهنا 
كانت أوامر واجبة التنفيذ، وَمْن ذلك الذى كان يملك رفض مثل تلك األوامر التى قيل: إهنا 
عليا، أو يملك الوقوف ىف وجه تعليامت مسئول كبري كتب بخط يده عن واحد من الضحايا: 

»ُتلفق له هتمة!!«.

»ال يقولن أحد ذلك ألن هناك َمن اكتفوا بتنفيذ تلك األوامر ىف أضيق احلدود، وبكل ما 
ابتدعوا  َمن  وهناك  فيه،  وبالغوا  الرش،  تنفيذ  أجادوا  َمْن  هناك  بينام  ملرص،  حب  من  يملكون 
الذين أصدروا  السوء والدناءة، مل حيلم هبا حتى  الوصول إىل قمم من  واخرتعوا، وتباروا ىف 
غريوا  لو  وحتى  بيننا،  يمشون  ومازالوا  معروفة،  أسامؤهم  وهؤالء  والعذاب،  السجن  أوامر 
مواقعهم، فإن مسئوليتهم قائمة، ويد العدالة جيب أن متتد إليهم لتحاسبهم بالقانون، وباحلق«.

)16(
هذه  صاحب  حيدثنا  هبا،  مر  التى  االعتقال  جتربة  عن  العزبى  األستاذ  حديث  خضم  وىف 
ا  واحداً يكون  أن  له  املمكن  كان من  التى  »السلطة«  ا عن شعوره جتاه  املذكرات حديثاًا صادقاً
ا  ا إىل أبعد حدود الصدق، وشجاعاً منها، فإذا به واحد من ضحاياها، وهو يقدم حديثاًا صادقاً

إىل أبعد حدود الشجاعة:
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ا بنظام اخلاليا  »... ولعىل ندمت يومها ألننى مل أدخل التنظيم الطليعى الذى كان قد أقيم رسًّ
ا من الصفوة املنتقاة  ليصبح حزب ثورة يوليو احلقيقى، وقد كنت عىل وشك أن أكون واحداً
احلائزة الثقة، إذ رشحنى جمهولون، وقال أكثر من واحد: إنه صاحب الفضل، ووجدت نفسى 
ا وقريباًا من الثورة، عىل  ا للقاء فاروق القاىض ىف شقته بوسط البلد، وقد كان زميالاً ودوداً مدعوًّ
األقل بحكم أن أخاه »مجال« عضو بتنظيم الضباط األحرار، يقول لعبد النارص: يا جيمى )إىل 

حني(، والرجل الثانى ىف البوليس احلربى الرهيب«.

ا هلذا الرتشيح، فلست أحب أن ألتزم بتنظيم، مفضالاً أن أملك حريتى، ثم  »مل أكن مرتاحاً
إن لدى حتفظات عىل بعض مواقف ثورة يوليو، مع تأييدى هلا«.

»ملاذا الرسية ونحن تنظيم مجال عبد النارص، ورأيت التنظيم الطليعى )حركات وتفانني(، 
غري أننى مل أستطع أن أرفض، لذلك محدت اهلل أهنم هم الذين رفضونى بالتجاهل والربود، 

وعدم دعوتى للقاءات أخرى«.

)17(
ا ىف  ومن الطريف أن حيدثنا األستاذ العزبى عن بحثه عن السبب ىف رفضهم قبوله عضواً

التنظيم الطليعى:

»... ومع ذلك أردت أن أعرف ملاذا حرمونى من ذلك الرشف، ومل أجد جواباًا سوى كلامت 
باختيار  اجلمهورية،  جريدة  ىف  مرة  ألول  اليوميات  كتبت  ألننى  أستحقه،  عقاب  عن  مبهمة 
رئيس حتريرها وجملس إدارهتا اجلديد حلمى سالم، القادم من دار اهلالل، وصاحب القرارات 
الشهرية بالتخلص من عدد من كبار الصحفيني والكتَّاب، ونقلهم ملؤسسات أخرى، من بينها 

)باتا( لألحذية، أو اجلمعيات االستهالكية«.

منهم  كثريون  وكان  الطليعى،  للتنظيم  رشحونى  َمْن  فيه  غضب  الذى  الوقت  ىف   ...«
، أقل ما يفعلونه بى هو حرمانى  ا عميالاً ضحايا قرارات حلمى سالم، واعتربونى خائناًا مارقاً
ا ىف التنظيم  ا قياديًّ من اجلنة التى يقفون عىل باهبا، فإن الغريب أن حلمى سالم نفسه كان عضواً

الطليعى«.
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)18(
وحيفل كتاب األستاذ حممد العزبى بالثناء عىل كثري من زمالئه وشخصيات عرصه، وإثبات 
املواقف املضيئة ىف حياهتم، وهو يفعل هذا بسالسة وحب شديدين، حتى ليبدو وكأنه استطرد 
إىل ذكر األفضال والسجايا دون قصد، بينام هو ىف واقع األمر حريص عىل هذا النوع اجلميل 

من املديح والتقدير.

وانظر إليه عىل سبيل املثال وهو يلخص جمد زميله املذيع محدى قنديل ىف قوله:

»... أصبح محدى من نجومه )التليفزيون( ىف الستينيات، وتركه بشجاعة وهو ىف قمة جمده، 
بعد أن أثقله ضمريه، فقد كان نجاحه ومقدرته سبباًا ىف اختياره ليحاور املعتقلني، أو باألصح 
السجني  صورة  يشوه  اهتام  دليل  إىل  احلوار  حتول  خبرية  بيد  »مونتاج«  جيرى  ثم  يستجوهبم، 
أمام الرأى العام، أحس محدى بعذاب مل يفصح عنه ألحد، ومل يكن أمامه إال أن يعطى ظهره 
ا ىف شئون اإلعالم واالتصاالت، ونجاماً  ا عامليًّ للشهرة والنجاح، وقد فتح اهلل عليه وأصبح خبرياً

ىف الفضائيات العربية، وتطهرت روحه من آثام املاىض التى مل يرتكبها«.

)19(
كذلك تتجىل مشاعر األستاذ حممد العزبى اإلنسانية، حني يتذكر ما روى له عن والده الذى 
ن له صورة مما رواه  توىف بينام كان هو ىف السادسة من عمره، دون أن يعرف مالحمه، لكنه يكوىِّ
أهل قريته ىف مركز املنزلة دقهلية، وما رواه له أحد أصدقائه الذين يعتز األستاذ العزبى بذكر 

تفاصيل عائلته، وكأهنا عائلته هو نفسه:

»وسمعت عنه )أى والده( من صديق عمره الذى عاش عدة سنوات بعده، فضيلة الشيخ 
حممد عىل سالمة، الذى أرص عىل أن يدفن والدى ىف مقربته، حسب وصيته، وهى اليوم عىل 
طريق صالح سامل، ىف مواجهة دار اإلفتاء، بقبتها اخلرضاء، أو لعل لوهنا تغري بفعل الزمن، فلم 
أقم بزيارته منذ سنوات، لعىل أنتظر حتى ألقاه، اعتربنا الشيخ »أبو سالمة« - كام كنا نناديه - 
أصبح  الذى  مهندس عزت،  والدكتور  الكيميائى حممود،  الدكتور  لنا:  إخوة  وأبناءه  والدنا، 
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الذى  والدكتور طبيب رضا  مبارك،  أيام  ا  وابنه عمرو وزيراً النارص،  عبد  أيام  ا  حمافظا ووزيراً
هاجر إىل أمريكا، تزوجت شقيقتهم الوحيدة ابن خالتها، وجيه قطب، الذى توىل إدارة رشكة 
ا ابن أحد مشايخ األزهر وأساتذته، وشقيق وكيل النيابة الالمع ىف ذلك  »شل مرص«، وهو أيضاً

ا من القضايا املثرية للجدل«. الوقت أمحد خمتار قطب، الذى حقق عدداً

)20(
ا الرس عن  ويتحدث حممد العزبى عن زميله صنع اهلل إبراهيم، بكل إعزاز وتقدير، كاشفاً

بطولته احلقيقية واملبكرة:

مركز  ا  أقامها مؤخراً التى  الندوة  السجون ىف  أدب  وأثري عن  ما كتب  أقرأ كل  أن  »متنيت 
تستحق  وشهادات  وأبحاث  دراسات  األمر  واقع  ىف  وهى  واألفريقية،  العربية  البحوث 

التسجيل والطبع والنرش، ألهنا تاريخ وإبداع«.

»ومتنيت أن يمتد فضح التعذيب ىف املعتقالت، وما نتج عن املعاناة من أعامل أدبية وفنية 
اإلخوان  إىل  يمتد  بل  واليساريني،  اليسار  عىل  يقترص  فال  السياسية،  الطوائف  مجيع  ليشمل 
»النشاط  اسم  عليهم  فأطلقوا  اجتاهاهتم،  تصنيف  ىف  احتاروا  أخرى  ومجاعات  املسلمني 

ا كتباًا عن جتارهبم املريرة«. املعادى«، ومن بينهم َمْن أصدر أيضاً

»تلك  أصدر  َمْن  أول  كان  بأنه  فقط  ليس  إبراهيم،  اهلل  صنع  املبدع  الروائى  جتربة  »متيزت 
اثنني، وىف وقت عنفوان  املعتقل بعامني  ا، وبعد خروجه من  الرائحة«، قبل ثالثة وأربعني عاماً
القدر  أدخله  وقد  للمصادرة،  الرواية  عرض  مما  وقعت،  قد  يونيو  هزيمة  تكن  فلم  السلطة، 
والزعيم  بالثورة واحلكم  يؤمن   ، نحيالاً العرشين من عمره، شابًّا  السجن ىف  السياسى  وانتامؤه 
الذى وضعه ورفاقه وراء األسوار، يدخل عامل القهر، ومن حوله رجال عظام من عامل وفالحني 
وأساتذة جامعة ومثقفني، ومعه ىف القيد نفسه شهدى عطية، ىف حفل التعذيب الرهيب، اختاروا 
أربعة، هو واحد منهم، ربام لضعف جسده، وصغر سنه، ملشاهدة ألوان الوحشية التى يامرسوهنا، 
فانتاهبم خوف وذهول، ومل متض سوى فرتة قصرية عىل عودهتم لعنابر السجن حتى جاءهم خرب 

وفاة شهدى ورفيقه ىف قيد واحد«.
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)21(
ويصف الصحفى الكبري صالح منترص بعض إنجازاته، فيقول:

ا قبل أن تتفرق بنا السبل، يبقى الود عن بعد، أقرأ ما يكتبه كل  »عرفت صالح منترص مبكراً
ا ىف إنقاذ فاروق الفيشاوى  يوم، وأتذكر مشاغباته مع توفيق احلكيم، ودوره صحفيًّا وصديقاً
من اإلدمان، ورحالته العجيبة، ولعىل أول َمن اشرتى كتابه »رحلتى إىل آخر العامل«، وأول َمْن 

قرأ كتابه األخري »من الصعود إىل السقوط«.

)22(
ا  كذلك يلخص األستاذ حممد العزبى عىل طريقته قصة حياة الشاعر سيد حجاب، تلخيصاً
وحدة  تنظيم  ىف  جتربته  إىل  يستطرد  أن  قبل  معدودة،  سطور  ىف  كلها  احلياة  تلك  يبلور  ا  رائعاً

الشيوعيني، وما سببته له من آالم االعتقال والتعذيب:

السجن  إذاعة  من  ونسمع  صباح،  كل  معه  أمتشى  كنت  حجاب،  سيد  ومجيل  »عبقرى 
املفتوحة عىل راديو القاهرة »بنت اللذينة«، أغنية »ياما زقزق القمرى«، للشاعر الشاب، ولعلها 
كانت أول أغنية تذاع له، وكان صاحب »القمرى« هيز رأسه، ال أعرف، طرباًا أم دهشة، فكيف 

يزقزق وهو مكبل بالقيود؟«.

القاهرة بجوار  انتقل إىل  املنزلة، دخل جامعة اإلسكندرية،  »درس اهلندسة، أحب بحرية 
بالعامية اهلادرة، أحب صالح  أخيه املهندس صالح حجاب، انضم إىل رسب الطيور املغرد 

جاهني، وقدمه ىف »شاعر جديد يعجبنى««.

»عندما تزوج عام 1963 فنانة النحت السويرسية إيفلني بوريه، فوق سطح عامرة بشارع نجيب 
والبطاطني  باخليش  مغطاة  جريد  أقفاص  من  الرسير  فكان  فكره،  تواكب  حياة  عاش  الرحيانى، 

القديمة، انفصل بعد ذلك عن زوجته، اختارت احلياة ىف ريف الفيوم، وأبقى عىل ثوريته«.

ليصطدم  سبب،  وال  هتمة  بال  شهور  بعد  وخرج   ،1966 أكتوبر   10 ىف  السجن  »دخل 
بنكسة 1967، فسافر إىل سويرسا، بعد أن خرج من زمن الزنازين«.
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»عاد بعد سنوات معدودة لينطلق ىف سامء الفن والوطن، ويندمج بشعره وشخصه ىف ثورة 
ميدان التحرير«.

)23(
أما تصوير حممد العزبى حلياة األديب األردنى غالب هلسا، فيأتى عىل نحو رائع ودقيق، 

يلخص الدراما اإلنسانية كلها ىف تعاقب رسيع:

السادات،  زمن  ىف  ويطرد  النارص،  عبد  زمن  ىف  مرص  ىف  ليعتقل  األردن  بلده  من  »جاء 
ويموت ىف دمشق، ليعود مرة أخرى إىل مسقط رأسه ىف تابوت، ثم عادت كتبه املمنوعة بعد 

سنوات يقرؤها الناس«.

التى عاشها ىف  »عاش غريباًا.. ومات غريباًا، ولكننى أحسب أن أحىل سنوات عمره هى 
القاهرة مع رفاق الستينيات، بام ىف ذلك شهور معتقل طرة«.

ىف  اخلواجة  بلياىل  مجيالاً  السجن  ويرون  اخلواجة،  باسم  يداعبونه  وكانوا  اجلميع،  »أحبه 
زعامء  إىل  للتعرف  وسعى  املرصى،  الشعب  نضال  ىف  ومشاركته  والئه  عىل  استمر  املعتقل، 
السبعينيات، ومنهم  التى بدأت ىف أعقاب نكسة يونيو، واشتعلت ىف بداية  احلركة الطالبية، 

أمحد هباء الدين شعبان، وزين العابدين فؤاد، وسهام صربى، وسمري غطاس«.

»مل يكن كاتباًا كاآلخرين، فهو األردنى الذى يتحدث بلهجة مرصية، واألديب الذى تؤنسه 
ا عن طفولته، رواياته، حياته، وبطله كان ظالله، يكتب  لغة السياسة، والكهل الذى مل يتخل يوماً
فيصل دراج ىف جملة الوسط عن الرجل الذى كان يكره األماكن الضيقة، املبدع الذى أحب 
بغداد، وأخلص للقاهرة، واستظل ببريوت، ومات ىف دمشق وعمره سبع ومخسون سنة، وقد 
كان يتفاءل بأن جده توىف عن مائة ومخسة أعوام، بقى جثامنه عىل حدود األردن حتى أفرجوا 

عنه، وسمحوا بدخوله ليدفن ىف قريته »معان««.

)24(
ا يلقى به ىف  ا رائعاً ويلخص حممد العزبى قصة حياة األديب حييى الطاهر عبد اهلل، تلخيصاً

وجه النظام واالعتقال والسجون:
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رائع، متيز  بمستقبل  ا، وكاتب قصة مبرشة  الغائب احلارض األصغر سنًّ الطاهر  »كان حييى 
بأنه حيفظ قصصه القصرية عن ظهر قلب، وُيسمعها للحارضين قبل أن جيد فرصة للنرش، آخر 
ا، جمرد طول لسان، وكان  َمْن ألقى القبض عليه، فتصوروا أنه الزعيم، مع أنه غلبان مثلنا مجيعاً
شعراوى مجعة يتحجج دائاماً بأن رأس التنظيم حر طليق هارب.. يقصد حييى الطاهر عبد اهلل«.

»مات الطاووس املشاغب أمري احلكى، ونديم احلى، الغامز، اللامز، اهلجاء، الغضوب، املتشاجر 
ا«. مع ذباب وجهه، طفل الربارى، ابن املوت، الذى عاش دنياه دائاماً كأنه يموت غداً

أو  اهلجرة،  أو  املوت،  غري  ا  رابعاً ا  خياراً أمامنا  نجد  يوم  الوطن  هذا  عىل  يأتى  »أال 
الزنازين؟!«.

)25(
كذلك يفعل األستاذ حممد العزبى مع زميله األستاذ حممد اخلوىل، املرتجم الشهري، حيث 

يقول:

ا ما يغيب عن األحباب، وهو  »حممد اخلوىل، مظلوم وظامل، فهو صديق ودود، لكنه كثرياً
كاتب مستقيم ىف عامل اختلطت فيه األلوان واملذاهب، ظلمناه ألننا مل نعرف قدره، وَظَلَمَنا ألنه 
ا، توجت أعامله  ا إعالميًّ مل يتمسك بحقه، فكانت هجرته إىل األمم املتحدة كاتباًا وباحثاًا وخبرياً
بجائزة امللك عبد اهلل بن عبد العزيز عن ترمجة كتاب »اهنيار العوملة«، للباحث األمريكى مارتن 

جاك«.

»كان من نجوم إذاعة »صوت العرب« ىف عرصها الثورى، ولكن دوره األكثر أمهية كان ىف 
تثقيف شباب العرب، وخلق كوادر تكمل املسرية التى تعثرت«.

)26(

ويصف األستاذ حممد العزبى صربى العسكرى بأنه:

تصدى  ثورة..  صنع  جديد  جليل  الطريق  مهدوا  الذين  اجلميل  الزمن  فرسان  أحد   ...«
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ليلة وليلة«  صربى العسكرى بام يملك من حس أدبى، وكفاءة قانونية لقرار مصادرة »ألف 
التى مجعت من األسواق، وأودع نارشها السجن، وحفظت شهرزاد له اجلميل الذى مل حيفظه 

الكثريون«.

)27(

: ويتحدث عن األستاذة سعاد منسى حديث تقدير وإعزاز، قائالاً

 1936 معاهدة  بإلغاء  املطالبة  محلة  ىف  شاركت  بطبيعتها،  ثائرة  منسى  سعاد  »كانت 
بجريدة  حمررة  الصحفى  عملها  بداية  ىف  كانت  أهنا  مع  الطعام،  عن  وأرضبت  اإلنجليز،  مع 
إىل  وقفت  الوفد.  زعيم  باشا  النحاس  مصطفى  وقتها  احلكومة  ورئيس  الوفدية،  »املرصى« 

جانب البسطاء طول عمرها.. مل تتغري«.

»أعود إىل أول لقاء معها، وكنت أعرف اسمها ونشاطها ومواقفها، وال أتصور أهنا تبدو 
بتلك الرقة والسامحة وهى حتمل دائاماً حقيبة فيها كل أوراقها وكتبها التى كانت تصدرها عادة 

عىل حساهبا اخلاص، عندما تعجز عن التعبري بالقلم عن أفكارها ىف الصحف«.

)28(

ا ومجيالاً حيث يقول: ا دقيقاً ا يصف األستاذ العزبى األستاذة نوارة نجم وصفاً وأخرياً

»... لفت نظرى تلقائيتها، وجرأهتا، وحسن تعبريها عن جيل ثورة الشباب.. هلا جتاوزات 
أغفرها هلا، فأين ذلك مما فعله أبوها طول عمره، أو تكتبه أمها من طلقات حامية مبارشة عىل 

َمْن ال تعجبها مواقفه«.
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الفصل الخامس

رحلة العمر
الريدى عبدالرؤوف  السفير  مذكرات 

)1(
هى واحدة من أفضل املذكرات التى كتبها قادة العمل الدبلوماسى املرصى عىل اإلطالق، 
أقصد مذكرات السفري عبد الرؤوف الريدى، ثانى سفري ملرص ىف الواليات املتحدة األمريكية 

بعد عودة العالقات بني البلدين ىف أعقاب حرب أكتوبر 1973.

ا لإلنجاز  شغل هذا الرجل هذا املنصب طيلة 8 سنوات )1984 - 1992(، كان فيها نموذجاً
املبهر والعمل الدؤوب، وكان القريبون من مراقبة أحوال الدولة يظنون أن مرص سوف تستفيد 
منه ىف هذا املوقع سنوات أخرى بعد بلوغه الستني، لكنهم - وأنا منهم - فوجئوا بالرجل يرتك 

ا. موقعه عند بلوغه الستني عاماً

ومل يكن من الصعب فهم السبب ىف هذا، وهو سبب معقد، لكن جوهر السبب يعود إىل 
ومصلحة  مبارك  نظام  مصلحة  ىف  صب  الذى  النجاح  وهو  وتفوقه،  ونجاحه  الريدى  قدرة 

مبارك نفسه، وبالطبع ىف مصلحة مرص وعالقاهتا اخلارجية.

)2(
ا منهم  وإذا كان هناك عرشة صنعوا جمد حسنى مبارك، فقد كان عبد الرؤوف الريدى واحداً
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ا منهم،  بال جدال، وإذا كان هناك مخسة صنعوا هذا املجد فقد كان عبد الرؤوف الريدى واحداً
ىف رأيى. 

فعل،  ما  سيفعل  كان  نفسه  الريدى  الرؤوف  عبد  أن  ىف  املوقعني  بني  الفارق  يكمن  وربام 
وسينجز ما أنجز حتى مع اختالف من يشغل موقع الرئاسة، أى أنه مل يكن عىل عالقة بمبارك 

فيام قبل الرئاسة، ومل تكن عالقته به عالقة سابقة عىل وصوله إىل منصب السفري.

لكن الذى ال شك فيه هو أن الريدى كان أول من قدم لوطنه املناخ الذى حوله من وطن 
مدين بالدوالر، إىل وطن ذى رصيد دوالرى، قابل للرتاكم، ولتكوين ما أسامه الرئيس مبارك 

فيام بعد »االحتياطى«.

ا عن كل   وقد كان الريدى واعياًا كل الوعى للدور االقتصادى للعمل الدبلوماسى، بعيداً
املصطلحات واملسميات، ذلك أنه كان ينظر إىل مرص عىل أهنا شىء واحد، وعىل أهنا والدته 
ينبغى عليه أن يوفر هلا كل ما يستطيع توفريه، حتى لو مل يطلب منه ذلك أحد،  التى  احلنون 

وحتى لو مل يتوقع أحد منه ذلك.

)3(

كانت  التى  العسكرية  الديون  إلغاء  ىف  األكرب  بالدور  يسهم  أن  الرجل  هلذا  قدر  وهكذا 
مستحقة للواليات املتحدة عىل مرص، وأن يبدأ بنفسه املبادرة من أجل هذا اإلنجاز، وأن يتوىل 
فيام  آخر  إنجاز  حتقيق  أخرى ىف سبيل  خطوات  إذا هو يمىض  ثم  النهاية،  حتى  اإلنجاز  هذا 
خيطو  هو  وإذا  باريس،  بنادى  عرف  فيام  واألوروبية  العربية  للدول  املستحقة  بالديون  يتعلق 
ا ملوقف مرص من حرب  خطوة ثالثة ىف احلصول ملرص عىل معونات أخرى عاجلة وآجلة، تقديراً

اخلليج.

أنجز الريدى هذا كله بينام هو يؤدى دوره بامتياز ىف واشنطن، وبينام هو ال يبخل عىل غريه 
أكثر من  الرقى حتى عرفنا منهم  بالتقدير، وفيام هو يدفع بمرؤوسيه ىف مدارج  بالنجاح وال 

وزير للخارجية ىف فرتة الحقة.
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)4(
هذه  تفصيالت  عن   - أيدينا  بني  اآلن  أصبحت  التى   - مذكراته  ىف  الريدى  حتدث  وقد 
املعارك الدبلوماسية االقتصادية بدقة وأمانة، وعرض رؤيته ورؤية غريه بتجرد وإنصاف، كام 

خلص ىف هذه املذكرات كل املواقف املحيطة بكل إنجاز بفهم وتبرص.

ومل يكن الريدى بحاجة إىل مزيد من الدقة واألمانة والتجرد واإلنصاف والفهم والتبرص كى 
يتحفنا بام نكتشفه ىف أنفسنا من تقدير لدوره وجهاده ودأبه وإخالصة وفهمه وذكائه.

عىل أن الريدى ىف مذكراته ال يقف عند حدود ما أنجزه وهو عىل رأس اجلهاز املسئول، 
النارص  عبد  تاريخ وطنه ىف عهدى  من  آفاق رحبة  إىل  املذكرات  بداية هذه  منذ  يأخذنا  لكنه 
والسادات، قبل عهد مبارك، راوياًا دوره ىف وسط املجموعة التى قدر هلا أن تقود الدبلوماسية 

املرصية ىف هذه الفرتة.

)5(
ا من املقربني إىل حممود رياض وزير اخلارجية )1964  ونحن نعرف أن الريدى كان واحداً
معه  اشرتك  وأنه  ذلك )1972 - 1979(،  بعد  العربية  للجامعة  العام  - 1971(، واألمني 
ىف حضور عدد من دورات اجلمعية العامة لألمم املتحدة، كام حرض معه رياسة جملس األمن 
الدوىل حني آلت هذه الرياسة ملرص ىف الفرتة التى شهدت أزمة خليج اخلنازير بني كوبا واالحتاد 

السوفيتى والواليات املتحدة األمريكية.

من  مفصلية  مرحلة  ىف  باكستان  ىف  ا  سفرياً عمل  الريدى  أن  املذكرات  من  كذلك  ونعرف 
أفغانستان  وحيث  ناحية،  من  إيران  حيث  باكستان،  تتوسطها  التى  واملنطقة  باكستان  تاريخ 

والغزو السوفيتى هلا من ناحية أخرى.

)6(
ونعرف كذلك أن عبد الرؤوف الريدى حرض املعقبات الدولية حلرب 1967 من خالل 
أكثر من موقع، وأنه حرض مقدمات هذه احلرب ىف القاهرة ىف قلب وزارة اخلارجية، وأنه بكى 
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ىف أثناء هذه احلرب، كام مل يبك من قبل، وأنه فوجئ هبذا الذى وقع من هزيمة مل يكن يتصور 
أهنا هبذا احلجم.

نعرف هذا كله، ونعرف غريه، والغري كثري، بالتفصيل ىف مذكرات الريدى، ونعرف كيف 
يمكن إلنسان عظيم مثله أن يواصل أداء دور ذكى من أجل خدمة وطنه دون أن يقيد نفسه 

بمجموعة أو بنطاق فكرى حمدد للحركة.

ا من أولئك الذين بدؤوا حياهتم ىف شباهبم منبهرين بأمحد حسني،  نراه ىف كل الذى أداه وطنيًّ
وما كان أمحد حسني يمثله ملثله من الشباب احلر األبىىِّ الوطنى املخلص.

)7(
بنفسه حني حاول أن يسري مع  الوفد إىل احلد الذى خربه  ا لقيمة  ا واعياً أيضاً الريدى  نرى 
املؤرخ عبد الرمحن الرافعى خطوات قليلة ىف قرية عزبة الربج، حني كان الرافعى يتابع معركته 
االنتخابية للفوز بعضوية جملس الشيوخ عن دائرة فارسكور، وهى الدائرة التى كانت متتد من 
شامل املنصورة وحتى البحر األبيض املتوسط، فإذا باجلامهري املؤمنة باحلزبية احلقة ال تقبل من 
إذا حان  إال  يأتيها  العاصمة، وأالَّ  املنجز ىف  بالوجود  االكتفاء  الرجل، مهام كان شأنه، فكرة 

موعد االنتخاب.

ويعطف والد عبد الرؤوف الريدى عىل ابنه بام يكفل له أن يفهم طبيعة السياسة واالنتخابات 
منذ مرحلة مبكرة.

)8(
الدراسة ىف  بنجاح ىف  يقود خطواته  إنسانية وهو  الريدى ىف مذكرات  الرؤوف  عبد  نرى 

دمياط الثانوية، ثم ىف كلية احلقوق.

نراه وهو يتذكر تفصيالت احلياة االجتامعية واحلضارية وأسعار السلع وإجيارات الشقق، 
نراه وهو يعرب عن سعادته بمرص، وعن أسفه ملا آلت إليه أحواهلا ىف كثري من األحيان، وبخاصة 

بعد أن تقاعد فأصبح املشى ىف الشوارع عذاباًا.. إلخ.
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ثم نراه وهو يتحول من العمل الدبلوماسى الناجح الذى وصل إىل قمته، إىل أعامل تطوعية 
أخرى ىف مكتبة اجليزة، )التى سميت مكتبة مبارك( وسلسلة املكتبات التى تبعت هلا وأنشئت 

عىل غرارها.

)9(
ىف كل هذا الذى يرويه أستاذنا الريدى بتدفق وتواضع نرى إنساناًا بمعنى الكلمة، يفرح 
وحيزن، وينهض ويمل، ويصعد وهيبط، ويعجب ويكره، ويتكلم ويصمت، ويفاجأ ىف بعض 

األحيان، وال تعرتيه املفاجأة ىف معظمها.

وجامعة  واجلامعة  واملدرسة  البيت  ىف  شخصيته  صقل  احلقة  الرتبية  أجادت  إنساناًا  نرى 
احلقيقيني،  واألصدقاء  الصاحلة،  الزوجة  ىف  احلظوظ  أفضل  احلياة  له  أتاحت  ثم  احلياة، 

واألساتذة العطوفني.

)10(
ا  ا ىف عالقاته بزوجته السيدة فريدة الوكيل، كام نراه حمظوظاً ومع كل هذا نرى الريدى حمظوظاً
وفاة  أعقاب  ىف  مات  الذى  املتحدة،  لألمم  املساعد  العام  السكرتري  لطفى،  بعمر  عالقاته  ىف 
ا ىف عالقاته بمحمود رياض  والده، والذى قدر له أن يصحب جثامنه إىل مرص، كام نراه حمظوظاً

الذى عمل معه ىف األمم املتحدة، ثم ىف الوزارة، ثم ىف اجلامعة العربية.

ا ىف عالقته ببلدياته حممد حسن الزيات، صاحب الفضل األوىف عىل العالقات  نراه حمظوظاً
ا ىف عالقته بأمحد عصمت عبد املجيد، وإسامعيل فهمى،  ا حمظوظاً املرصية األمريكية، ونراه أيضاً

وحممود رياض وعمر رسى، وكل من سبقوه إىل السلك الدبلوماسى.

موسى،  عمرو  طبقة  من  الدبلوماسى  السلك  ىف  به  حلقوا  بمن  عالقته  ىف  ا  متميزاً نراه  كام 
ونبيل العربى، وأمحد ماهر، وأبو الغيط، وحممد العرابى، وحممد كامل عمرو.
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جديدة كتابة 
اإلخوان لتاريخ 

الباب الثالث
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الفصل السادس

حسام تمام وأبوالفتوح

)1(
جتلت قدرات املؤرخ حسام متام كأوضح ما تكون ىف كتابته سرية عبد املنعم أبو الفتوح، فقد 
نجح هذا الباحث القدير أن ينسج من وقائع رآها أو سمعها سرية حياة حتتمل إضافات بديعة 
ا  ىف املستقبل، وانتبه ىف ذكاء شديد إىل أنه يصنع نواة، وال يصور حياة، وهلذا فإنه كان حريصاً
كل احلرص عىل أن جيعل السرية التى يصورها قادرة عىل استيعاب األحداث التالية، مهام كان 
حجم هذه األحداث، وكأنه أحس بأن عبد املنعم أبو الفتوح سريشح نفسه لرئاسة اجلمهورية 

بعد عامني من كتابة هذه السرية الفتوحية.

رأى حسام متام بثاقب نظره أن يصف عبد املنعم أبو الفتوح بأنه »شاهد عىل تاريخ احلركة 
السرية  أراد حسام أن جينب صاحب  اإلسالمية ىف مرص«، فيام بني1970 و1984، وكأنام 
ا من قادة هذه احلركة، ومع هذا فإنه ىف متن الكتاب حيرص كل احلرص  االدعاء بأنه كان قائداً
استثناء، وهو  بال  القادة  أبرز هؤالء  املنعم هو  بأن عبد  القائلة  اليقينية  يقرر عقيدته  أن  عىل 
يعرب بطريقة مبارشة وبطريقة غري مبارشة عن عقيدته التى اكتسبها من خالل البحث اجلاد، 

فيقول: 

»إن أصعب ما تتحاشاه احلركة اإلسالمية أن تدون تارخيها، وأصعب منه أن تكتبه ىف حياة 
أصحابه، فساعتها تظهر الضغائن، وما ختفى الصدور، خاصة حني جييب الشاهد عن األسئلة 

احلقيقية، ويلتزم وجه احلقيقة، ال ما يريده اآلخرون«. 
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)2(
وهكذا كتب حسام متام، وكأنه كان يسترشف ما سوف يواجهه عبد املنعم أبو الفتوح ىف 
ربيع 2012، وهو أقسى ما يمكن لزعيم طالبى أن يواجهه، حني ينتقل إىل انتخابات رئاسية، 

عىل سبيل املثال.

)3(
بضمري  الرجل  لتاريخ  رؤيته  متام  حسام  يسجل  الفتوح  أبو  املنعم  عبد  سرية  كتاب  وىف 
املنعم مل يكن  إن عبد  نقول  أن  الذى يكتب سريته، ومن احلق  املنعم هو  املتكلم، وكأنام عبد 
قادرا عىل أن يقدم سريته عىل هذا النحو الذى قدمه حسام متام، إذ كيف يمكن لإلنسان حتى لو 
كان فيلسوفا مؤرخا وصاحب خيال أن يصور حياته من نسيج وراء نسيج وفوق نسيج وحتت 
نسيج عىل هذا النحو الذى صب فيه حسام متام رؤيته لتاريخ اجلامعات اإلسالمية ىف تاريخ 

شخص واحد هو صاحب السرية.

بالطبع فإن هذا ال يقلل من قدر عبد املنعم أبو الفتوح، وال من سريته، إذا كتبها، كام أن هذا 
ال يعنى أن السرية املقدمة شىء آخر غري السرية األصلية، لكن املعنى الذى أريد أن أثبته وال 
أجتاوزه هو أن ضمري املتكلم ىف السرية كان أقل دقة من أن يعرب عن الصدق الفنى فيها وهلا، 
كأنى أريد أن أقول: إن حسام متام تنازل عام كان ينبغى عليه أال يتنازل عنه، وهو أن يكتب 

الكتاب بضمريه هو، كام كتبه بقلمه ورؤيته.

)4(
ومع كل تقديرى للحرفية التى كّون هبا حسام متام آراءه ىف تاريخ احلركة اإلسالمية فإنى 
ا أو تقليالاً من قدره -: إنه كان أقل دقة، فيام يتعلق  أحب أن أقول - دون أن يعنى هذا انتقاداً
باحلقائق التارخيية العامة واخلاصة عىل السواء، ولست أدرى سببا هلذا إال حرصه عىل أن يضع 
الفتوح  أبو  بني  خالله  من  يصالح  أن  حياول  اإلسالمية  احلركة  لتاريخ  موازياًا  ا  تارخييًّ ا  نسيجاً
ا إال للتعبري عن شعور  ومجال عبد النارص عىل سبيل املثال، وهو أمر مل يكن مطلوباًا وال الزماً
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ا لسياسة نارص وتوجهاته  أبو الفتوح الدفني باإلعجاب بأداء عبد النارص حتى وإن كان منتقداً
وقراراته وجممل فرتته.

ونحن عىل سبيل املثال نقرأ عىل لسان أبو الفتوح أن عبد النارص كان »سبب نجاح زواج أبى 
من أمى، فقد كانت أمى من عائلة إقطاعية كبرية قبل اإلصالح الزراعى، ومل يكن ممكناًا أن يقوم 
بينها وبني عائلة والدى البسيط عالقة حقيقية لوال قانون اإلصالح الزراعى، لقد ترضرت عائلة 
ا من الذين ترضروا  ا من إصالحات عبد النارص، فأصبحت متوسطة احلال، لكن أحداً أمى كثرياً

مل يكن قط جيرؤ عىل الكالم ىف هذا األمر أو انتقاده«.

)5(
الفقرة،  املتناقضة ىف هذه  ربام كان من حق أى قارئ عادى أن يتعجب من هذه الصياغة 
ا، كام أن فيها ظلاماً من صاحب السرية هلام ولنفسه، لكن  وفيها ما فيها من ظلم لألب ولألم معاً
املنعم ولد 1951، وكان أوسط إخوته، أو  األصعب من هذا كله أن احلقيقة تقول: إن عبد 
ملا  الزراعى  أن اإلصالح  التحديد، وأن زواج والديه تم 1944، أى  الثالث منهم عىل وجه 
ا من األبناء يستحيل معه التفكري بصورة أخرى كالتى  حدث كان هذان األبوان قد أنجبا عدداً
أوحى هبا حديث صاحب السرية الذى كتبه حسام متام عىل هذا النحو من االستسهال اململ، 
والتقريب املخل، وظنى أن هذا الذى صاغه حسام متام مل يكن له أى وجود ىف الواقع، وربام مل 

يكن له وجود عند عبد املنعم نفسه.

)6(
وحتفل املذكرات بكثري من األحكام التى ال تزال بحاجة من عبد املنعم إىل كثري من املراجعة، 
وإعادة الصياغة، وانظر عىل سبيل املثال إىل حديثه عن األستاذ العامل الدكتور حممد عبد املنعم 

أبو الفضل، حني خيتمه بقوله: »ولكنى قبلت إخوانيته ورفضت صوفيته«.

كذلك فإنه يشري إىل كثري من الوقائع بطريقة خمالفة للحقائق الثابتة، ومنها عىل سبيل املثال 
الثورة، مع أنه مل يصبح  ا، ىف بداية  إشارته إىل أن عبد النارص استعان بعبد العزيز كامل وزيراً

ا إال ىف 1968، بعد اهلزيمة. وزيراً
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ولست أدرى سببا جيعل عبد املنعم يسمى مسجد شيم الشافعى الذى يقع ىف مدخل كلية 
طب قرص العينى باسم »الشافعى«، وكأنه يبخل عىل صاحبة املسجد وأرسهتا بنسبته إليها، مع 
أنه يعرف أن أرسة زميلته قد أقامت هذا املسجد ختليدا لذكراها بعد أن توفيت ىف حادث سيارة 

حني كانت الطالبة املثالية للكلية.

)7(
ومن العجيب أن يتحدث حسام متام )صفحة 35( عن قانون تطوير األزهر 1961 عىل أنه 
قانون إصالح األزهر )1960(، مع أنه يعرف الفارق الرهيب بني الكلمتني والتارخيني، وكأنه 

يزايد عىل احلقيقة بام مل يزايد به نظام عبد النارص نفسه.

)8(
ويؤثر عبد املنعم أبو الفتوح أن يرجع السبب األكرب ىف انتامئه اإلسالمى إىل الشيخ حممد 
أبو الفضل، مع  املنعم  التأثري اجلوهرى واحلقيقى للدكتور حممد عبد  الغزاىل، عىل الرغم من 
أننا نعرف بالبدهية أن التأثريات الفكرية ال تأتى إال بعد التأثريات املتعلقة باالنتامء، وكأنام يريد 
صاحب السرية أو كاتبها أن جيعل لتوجهاته جذورا إخوانية ورشعية بدال من أن جيعلها جذورا 

إيامنية وعقيدية فحسب، واقرأ معى هذه الفقرة:

وأبناء  اهتاممى  بؤرة  اإلسالم ىف  األول ىف جعل  الفضل  الغزاىل صاحب  الشيخ  كان  »لقد 
به  تأثرت  وقد  باإلسالم كمرشوع حضارى هنضوى،  العمىل  الوعى  فينا  بث  َمْن  جيىل، وهو 
كثريا ىف البداية، من خالل خطبه ىف مسجد عمرو بن العاص، ثم من خالل حمارضاته ملا دخلنا 
اجلامعة، وكنا ننظم له املحارضات فيها، لقد كنا نصىل ىف مساجد كثرية مثل مساجد اجلمعية 
الرشعية، أو أنصار السّنة، وذلك لسامع أى شيخ مفّوه، ولكن الشيخ الغزاىل ملا له من تاريخ 
وسمعة طيبة اجتذبنا له، بل اجتذب اإلخوان املسلمني أيضا فيام بعد، خاصة الذين خرجوا من 
املعتقالت وكانوا حيرضون دروسه، ومنهم األستاذ حسن اهلضيبى الذى كان يصىل وراءه ىف 

مسجد عمرو بن العاص، رغم اخلالف القديم بينهام«.
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)9(
هكذا يؤثر حسام متام أن يسند الزعامة الفكرية لإلخوان إىل الشيخ الغزاىل، حتى إنه يروى 

ا ملا نعرفه من حقائق الوقائع املادية: أن املرشد كان يأتم به، وىف هذا نظر كبري، تبعاً

وأوائل  الستينيات  أواخر  امللط، وكان ممن خرجوا ىف  أمحد  د.  أن  الصدد  هذا  »وأذكر ىف 
الغزاىل عليه: هذا  الشيخ  بعد إحدى خطبه: وماذابعد؟ فكان رد  يوما  السبعينيات، قد سأله 

سؤال عليكم أنتم اإلجابة عنه، وكان يقصد بقوله: »أنتم«، اإلخوان املسلمني«.

»كانت خطب الشيخ الغزاىل ُتنضج عند املسلم فكرة وجود مرشوع حضارى لألمة اإلسالمية، 
وكان أول َمْن سمعت منه مثل هذا الكالم، فرغم أننى متدين منذ صغرى لكننى مل أسمع هبذا. 
كتقديس  البدع،  وحماربة  التوحيد،  قضية  حول  تدور  وكلها  السّنة  أنصار  دروس  أسمع  كنت 
األولياء، والتربك باألرضحة، أما دروس اجلمعية الرشعية فتدور حول العبادات والفرائض، هذا 
ما كنت أعيش فيه، وهذا كان هو الدين بالنسبة ىل، إىل أن استمعت إىل الشيخ الغزاىل فتغري هذا كله 
إىل مرشوع عام لألمة، مرشوع بعث األمة وهنضتها، مرشوع بناء دولة ووطن كان يمكن أن حيقق 
النرص عىل اليهود عام 1967 لو التزمنا به، كل هذه املعانى اجلميلة كان للشيخ الغزاىل الفضل ىف 

ترسيخها ىف نفوس الشباب«.

)10(
ربام كان من حقنا أن نتوقف هنا لنسأل أنفسنا: هل يريد كاتب السرية أو صاحبها أن يوحى 
بأن أبو الفتوح هو أبرز تالميذ مدرسة إخوانية ثالثة )بعد مدرستى حسن البنا، وسيد قطب(، 
وهى مدرسة الشيخ الغزاىل؟ أم أنه يقدم هبذا كله ملوقفه حني حتدث أمام الرئيس السادات متعجبا 

من أن يكون الشيخ الغزاىل بعيدا عن الرئيس بينام املنافقون قريبون؟

ومع هذا فإن التاريخ كعادته ال يرحم إذا ما جتاهلناه، وىف هذا الصدد فإن السادات نفسه 
كان هو الذى عني الشيخ الغزاىل وكيال لوزارة األوقاف )بعد فرتة من وقفة عبد املنعم( لشئون 
الشيخ  )أى  الرجل  من  سمعت  ما  بعض  أذكر  أن  ىل  كان  وإذا  وحادثه،  واستقبله،  الدعوة، 
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الغزايل( نفسه، فإنى أذكر أنه كان حيب الرئيس السادات، لكنه مل يكن مرتاحا إىل نشاط جمموعة 
السيدات املحيطات بالسيدة جيهان السادات، وهذه قصة طويلة وموضوع آخر.

)11(
ومع هذا الوعى املصنوع الذى يفرضه حسام متام وعبد املنعم أبو الفتوح عىل السرية التى 
التيار من رواية  لتيار الالوعى اجلميل، وليس أدل عىل هذا  أيدينا فإننا نرى فرصا كثرية  بني 
عبد املنعم عن حرص اإلخوان عىل االستيالء عىل اللجنة الفنية ىف احتاد الطالب برغم غياب 

فكرهتم عنها وخربهتم هبا، وهو ىف هذا الصدد يقول:

عىل  السيطرة  أجل  من  انتخابات  بخوض  لنا  يسمح  الفن  أى تصور عن  لنا  يكن  مل   ...«
فقط  اللجنة..  االنتخابات ىف هذه  فعلناها وقررنا خوض  لكننا  تديره وتوجهه،  التى  اللجنة 

لوقف ذلك الفساد الذى كان يعنى الفن نفسه!!«.

اللجنة األخ حسن عبد ربه، وكان أخا ريفيا بسيطا مل يسبق له  أننا رشحنا لتلك  »الطريف 
اخلروج من قريته والنزول إىل القاهرة إال عندما التحق بكلية الطب! ىف حني ترشح أمامه عدد 
من الشباب اليسارى والنارصى كانت هلم عالقة وثيقة بالفن هواية وممارسة، وحتى يوقعونا ىف 
احلرج جاءنا أحدهم وسألنا أمام جتمع من الطالب: أين مرشحكم ىف اللجنة الفنية حتى أناقشه؟ 
وما برناجمه ىف اللجنة؟ كان حسن عبد ربه وقتها يقف خلفى مبارشة، وملا كنت واثقا من أنه ال 

يعرف ىف الفن شيئا، وأنه لن يصمد أمامه حلظة واحدة، فقد قلت له: اذهب وابحث عنه!«.

االنتخابات،  هذه  ىف  الكربى  الضعف  نقطة  كان  ثم  ومن  ضعفنا،  نقاط  أبرز  الفن  »كان 
ولزمن طويل بعدها هى اللجنة الفنية، ورغم ذلك استطعنا أن نفوز فيها، وىف أربع جلان أخرى 
من اللجان الست، ومل نخرس إال ىف جلنة اجلوالة، التى فاز فيها طالب آخرون مل يكن هلم اجتاه 

فكرى حمدد، لكنهم كانوا مهذبني، وغري معادين لنا، ومن ثم أصبحت قيادة االحتاد معنا«.

)12(
ا  ثم يبدو عبد املنعم أبو الفتوح ىف تصوير حسام متام، وكأنه خرج من جلده وارتدى جلداً

ا: جديداً
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»وحني فزنا باللجنة الفنية ىف االحتاد مل يكن لدينا أى رؤية عن الفن سوى أنه حرام، ومن ثم 
مل يكن لدينا أى تصور عن إدارة هذه اللجنة سوى إيقاف عملها تقربا إىل اهلل«.

»لألسف كانت رؤيتنا قارصة ومتأثرة بام نراه من انحالل، وهتتك، وما كانت تقيمه اللجنة 
أن  وقتها  وعينا  ىف  يكن  مل  مبتذلة.  ألفالم  وعرض  وخالعة،  رقص،  حفالت  من  وقتها  الفنية 
الفن يمكن أن يكون وسيلة لنرش األفكار النبيلة، وأنه ليس عيبا ىف ذاته، لكن غلبتنا املامرسات 
الفاسدة التى كانت تتم باسم الفن، فكان هدفنا من الرتشح للجنة الفنية والفوز هبا هو إيقاف 
املنكر واالنحالل الذى تبثه بني الطالب، ومن ثم عطلنا عملها بمجرد أن فزنا هبا، وال أتذكر هلا 
نشاطا يذكر لسنوات حتى بدأنا من خالل اجلامعة اإلسالمية نتبنى مفهوم الفن اهلادف، والفن 

اإلسالمى الذى بدأ وقتها باألناشيد الثورية واجلهادية«.

وأشهد اهلل أن الواقع الذى أعرفه أن هذا قد ينطبق عىل جيل حسام ال عىل جيل عبداملنعم، 
لكن ماذا بوسعنا أن نفعل إذا كان التاريخ يكتب بأثر رجعى!! 

)13(
وربام كان أكثر ما عجبت منه ىف سرية حياة عبد املنعم أبو الفتوح هو حرص كاتبها عىل أن جيعل 
احلياة السياسية املعارصة تبدأ من وجود عبد املنعم ونشاطه ودوره ىف طب القاهرة، وكأنام كان حسام 

متام وعبد املنعم نفسه متأثرين بسلوك مجال عبد النارص ىف بدء احلياة املرصية الصحيحة عىل يديه.

ومصدر عجبى من هذا األمر أن الكتاب نفسه يشري )حتى وإن كان ىف عجالة ورسعة(، 
إىل أن االحتاد اإلسالمى العاملى للمنظامت الطالبية نشأ ىف آخر )1969(، بل سجل كمنظمة 
حقوقية ىف األمم املتحدة )1977(، وأن هذا االحتاد كان هو الذى بدأ نرش األدبيات التى كانت 
اجلامعة اإلسالمية تنرشها ىف مرص وتعتمد عليها، وهكذا فإن األمر مل يبدأ بطب القاهرة إال ىف 

خيال أبناء طب القاهرة، وقد كنت منهم.

اجلامعات  انضامم شباب  أن  املنعم  عبد  أو  متام  يتصور حسام  أن  فإنى أعجب من  كذلك 
اإلسالمية لإلخوان جاء ىف هناية السبعينيات بعد تفكري واختيار وموازنات، ومصدر عجبى 
منذ 1967 عن »عودة  يكتبون  نفسه -  كانوا - كام ذكر حسام متام  الصحفيني األجانب  أن 

اإلخوان ىف مرص«، مشريين بكل وضوح إىل هذا اجليل من طالب مرص.
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)14(
ينبئ  ما  الفتوح  أبو  املنعم  عبد  سرية  ىف  يصوغ  متام  حسام  أرى  حني  ثالثة  مرة  وأعجب 
يرويه حتت عنوان »مجاعة شباب  ما  نحو  نفيا هنائيا، وذلك عىل  اآلخر  نفى  عن حرصه عىل 
اإلسالم«، ولعل هذه الفقرات من كتابه تنطق بوضوح بام نعجب منه، وبخاصة   أننا نعرف أن 

عصام الشيخ كان أمري اجلامعات اإلسالمية كلها:

»وحني أروى شهادتى ىف قضية العالقة بني احلركة الطالبية اإلسالمية والسادات،  فإننى  
بأننى  باجلامعة اإلسالمية، والذى رشفت  الذى صار يعرف  الرئيسى هلا،  أحتدث عن اجلسم 
كنت أقدم مؤسسيها، وحديثى ىف هذا من خالل دورى وموقعى دون أن أصادر عىل ما قد 
يكون حدث بالنسبة لفصائل هامشية نسبت للحركة اإلسالمية ىف هذه الفرتة، دون أن يكون 
هلا وزن معترب بام يصح معه القول أهنا ال متثل احلركة اإلسالمية، أقول ذلك وعينى عىل قوله 

)تعاىل(: نثک کگ گ گ مث ]يوسف: 81[«.

»فقد فوجئنا ذات يوم - وأظنه ىف هناية عام 1971 - بالفتات متأل ساحات كلية اهلندسة 
جامعة القاهرة، حتمل اسم »مجاعة شباب اإلسالم«، وكانت اللجنة الدينية هى التى متثلنا ىف 
الكلية، وكان املسئول عنها الذى يمثلنا ىف الكلية األخ عصام الشيخ، وحني سألناه عن هذه 
مجاعةشباب  كّونوا  الذين  الطالب  هؤالء  وأن  األمر،  هبذا  مثلنا  فوجئ  بأنه  أخربنا  الالفتات 
حيدثون  اآلن  وأهنم  ذلك،  قبل  إطالقا  معنا  نشاط  أى  هلم  يكن  ومل  هبم،  لنا  علم  ال  اإلسالم 
الطالب عن اإلسالم، بل حتى الطالبات أيضا يقفون معهن وحيدثوهنن عن اإلسالم، وخلصنا 
وقتها إىل نتيجة جازمة بأن هؤالء الطالب من مجاعة شباب اإلسالم غري متدينني، وال ينتمون 
إلينا، ألن الوقوف مع الطالبات واحلديث معهن كان ىف هذه الفرتة ممنوعا، حتى وإن كان هذا 

احلديث عن اإلسالم«.

)15(
لسان   عىل  ويضعه   ، رساماً متام  حسام  يرسمه  خاطئ  باب  من  املصطلحات  إىل  ندخل  ثم 

عبداملنعم:
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»لقد كان نمط التزامنا الدينى سلفيا غارقا ىف السلفية، كام قدمت )ننبه القارئ هلذه الفقرة 
إىل  أن املؤلف مل يكن قدم هلذه الفكرة، وإن كان هذا هو اقتناعه ىف مواضع أخري(، ومل يكن 
مقبوال لدينا احلديث عن دعوة الطالبات، ورأينا وقتها أن تكون هذه مهمة الطالبات األخوات 
املمثالت للحركة الطالبية اإلسالمية، وأما حديثنا نحن الرجال معهن ـ فال جيوز أن يكون إال ىف 

إطار حمارضة عامة، أو خطاب عام، وكان هذا األمر فارقا بيننا وبني مجاعات شباب اإلسالم«.

»كام كان خطابنا صارخا ثوريا ىف نقد النظام احلاكم، وىف دعوته لتطبيق رشع اهلل، ىف  حني كان 
خطاب مجاعة شباب اإلسالم يبدو فيه امليل للنظام، كام الحظنا أيضا ضعف التزامهم الشخىص، 
اللحية، وأداء الصلوات ىف املسجد، وهو ما مل يكن  الظاهرة، مثل  السنن  وعدم حرصهم عىل 
موجودا لدهيم، وكان له دور ىف عدم استمرارهم بعد ذلك، ما جعلنا نرفضهم وننظر إليهم نظرة 
متعالية، باعتبار  أننا ملتزمون أكثر منهم، فقد كنا نحرص عىل التمسك بكل ما نعتربه سّنة ىف 

.» الدين، فكنا ىف حرصنا عىل االلتزام باهلدى الظاهر نرتدى اجللباب أحيانا ىف اجلامعة مثالاً

)16(
ثم نفهم أن رعاية القيادات اجلامعية الكبرية لشخصيات من طراز عبد املنعم امتدت لتشمل 

أمورا تكاد تكون شخصية، أو شعريية:

اجلامعة  رئيس  طالب  أبو  صوىف  الدكتور  إن  حتى  واضح،  بشكل  اللحى  متيزنا  »وكانت 
ا!«. وقتها طلب منى أن أهذب حليتى ألهنا كانت كثيفة جدًّ

)17(
ونواصل قراءة النص الذى حيرص )دون إشارة ( عىل تكرار املزاعم التى روجها منذ اغتيال 
الرئيس السادات ُكتَّاب من طبقة أمحد هباء الدين، وحممد حسنني هيكل، ومسئولون من طبقة 

حسن أبو باشا:

»وسمعنا بعد ذلك  أن  حممد عثامن إسامعيل، أحد أركان  نظام السادات واملقربني  منه، 
أننا  ال  بعد،  حني  وجد  فيام   ثم حمافظا ألسيوط  باالحتاد االشرتاكى،  التنظيم  أمني  وكان  
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نصلح  أن نكون آلة ىف يد النظام نتيجة خطابنا ومواقفنا، أراد  أن يصنع له تيارا إسالميا خاصا 
مرتبطا مبارشة بالنظام، وممثال لتوجهاته بني الطالب، وربام  كان  مسئوال عن  تأسيس مجاعة 
»شباب اإلسالم« هذه، لكن الذى حدث غري ذلك متاما، فقد  انحرست هذه اجلامعة، واختفى 
أعضاؤها من عىل الساحة، حتى إهنا مل خترج من كلية اهلندسة، ومل نر هلا أى أثر ىف كلية أخرى، 
التالية، وأنا نفسى نسيت أسامء قياداهتا، ومل أعد  أو حتى ىف كلية اهلندسة نفسها ىف األعوام 
أتذكر سوى أشهرهم، املهندس وائل عثامن، وقد سمعت  أنه كتب عن  جتربة هذه اجلامعة ىف 
كتاب سامه »أرسار احلركة الطالبية«، وله فيام  أعرف كتاب اسمه »حزب اهلل ىف مواجهة حزب 
الشيطان«، وأتذكر  منهم كذلك عصام الغزاىل، وهو شاعر، واملهندس عىل مصطفى، وهو 

اآلن  صاحب جمموعة مدارس خاصة«.

)18(
السادات  قيادة  الفتوح.. وهى موقفه من  أبو  املنعم  بتاريخ عبد  تتعلق  أهم قضية  أن  عىل 
ملرص وملجتمعها، ال تظهر ىف هذه السرية إال متأثرة متاما بروح التحامل عىل هذا الرجل.. ومع 
هذا فقد أفلتت من هذا التحامل فقرة مجيلة لعىل أعتربها أفضل فقرات الكتاب كله من ناحية 

الصدق التارخيى:

لكنه - ولإلنصاف  احلركة اإلسالمية،  أمام  العوائق  أزال  قد  السادات  إن  يقال:  »احلق 
واألمانة أيضا - مل يضع أى عوائق أمام اآلخرين كى يعملوا وينشطوا ىف الساحة، السادات 
ثقة  عىل  وكان  لإلسالم،  واملحب  املتدين،  املرصى  باملجتمع  ومعرفته  إدراكه  ىف  ذكيا  كان 
بأنه لو أزال تلك العوائق التى كانت أمام اإلسالميني فسوف جيرف تيارهم مجيع التيارات 

األخرى«.

»كانت الدنيا مفتوحة أمامنا، ومل تكن هناك العقبات التى كانت ىف عهد النظام النارصى 
فيام قبل، أو نظام مبارك فيام بعد، كنت وقتها - كقيادة طالبية - أستطيع مقابلة رئيس اجلامعة 
صوىف أبو طالب )رئيس الربملان فيام بعد(، أو حافظ غانم، نائب رئيس الوزراء، ووزير التعليم، 
ىف أى وقت، خاصة إذا حدثت أى مشكلة مع احلركة الطالبية، أو اجلامعة اإلسالمية ىف أى 

جامعة من اجلامعات املرصية«.
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بعد خروجهم من  املسلمني  اإلخوان  مع  الدولة  من  تساهل  أو  تسامح  أيضا  هناك  »كان 
باملولد  اخلاصة  االحتفاالت  إقامة  ثم  العام،  وبالنشاط  بالتواجد،  السجون، حيث ُسمح هلم 
أو هلم، من قريب  لنا  يتدخل ىف أى نشاط  العامة، ومل يكن اجلهاز األمنى  امليادين  النبوى ىف 
انقلبت الدولة عىل اإلسالميني مجيعا، وبدأ  أو من بعيد، حتى جاء أواخر السبعينيات، حني 

التدخل األمنى يظهر بشدة«.

)19(
ال  حتى  املنعم،  عبد  مديح  نقول  وال  للسادات،  املنعم  عبد  كتاب  مديح  قراءة  ونواصل 

نحمله ما ال يطيق: 

»لقد متيز عهد السادات باحلرية بام مل تشهده مرص منذ قيام الثورة، وكانت احلرية حقيقية، 
حرية عمل وليست حرية »كالم«، كام هو احلال ىف عهد الرئيس مبارك الذى أطلق حرية الرأى، 

وقيد حرية العمل السياسى، والعمل العام عموما«.

»مل نسمع أبدا ىف عهد السادات، فرتة السبعينيات، أن أحدا اعتقل منا، أو من اإلخوان، أو 
حتى تم استدعاؤه أمنيا، ومل يمنعنا من توزيع كتاب أو مطبوعات، من أى نوع، ومل نر ضابط 
التنظيم  مع  حدث  ما  باستثناء  أعاملنا،  من  عمل  أى  عىل  ويعرتض  اجلامعة  يدخل  دولة  أمن 

الشيوعى، وحركة الفنية العسكرية«.

)20(
ويقارن كتاب عبد املنعم عرص السادات بام سبقه وما حلقه ىف قوله: 

»مل نعرف هذا التدخل املنحط الذى شهدته البالد فيام قبل وبعد السادات، ومل نره أو نسمع 
دون  السخنة«  »العني  منطقة  ىف  طالب  بألفى  نخّيم  كنا  إننا  حتى  غرينا،  مع  وال  معنا  أبدا  به 
أى تدخل من اجلهاز األمنى بأى شكل من األشكال، وكان مجيع الطالب ىف املخيم ملتحني 
يواظبون عىل الصالة، كنا ندعو العلامء من مجيع االجتاهات اإلسالمية إللقاء املحارضات دون 

أن يسألنا أحد ملاذا أتيتم هبذا؟ أو: إن هذا الشخص ممنوع!! «.



66

املنيا،  جلامعة  اجلامعية  املدينة  ىف  خميمها  تقيم  اإلسالمية  اجلامعة  كانت  املنيا  حمافظة  »وىف 
وحيرضه مئات الطالب يبدؤون يومهم بطابور رياىض يقطع املدينة من أقىص الشامل إىل أقىص 

اجلنوب، تصاحبه اهلتافات اإلسالمية املدوية دون أن يتعرض لنا أحد«.

)21(
ومن املفيد لتارخينا املعارص، وزوايا الرؤية املتعددة فيه ما حيرص عبد املنعم أبو الفتوح عىل 
روايته من القول بأن مظاهرات 1977 مل تكن من صنع أى تنظيم شيوعى أو إسالمى، وهو 

يتهم اليساريني بأهنم حاولوا أن يركبوا موجتها:

»... كانت مظاهرات شعبية عفوية وتلقائية دون تنظيم من أحد، ولكن اليساريني حاولوا 
أن يركبوا موجتها ويستغلوا الوضع، وكأهنم هم املنظمون هلا، وقد شاركت شخصيا ىف هذه 
املظاهرات ككثري ممن شاركوا، وكانت مشاركتى ومشاركة إخوة كثريين كأفراد وليس كتيار 
عىل  والغضب  السخط  حالة  ضمن  فيها  فشاركنا  البالد  جتتاح  مظاهرات  وجدنا  سياسى، 

سياسات احلكومة، وموجة الغالء.

»واحلقيقة أن ما حدث كان دليال عىل حيوية الشعب املرصى، فقد كانت ارتفاعات األسعار 
طفيفة، وقد ال تذكر إذا ما قورنت بام جيرى اآلن، وال يتحرك له أحد! كان الشعب املرصى أيام 
السادات عىل درجة عالية من الوعى واحليوية دفعته للتحرك مبارشة، ومن دون توجيه من أحد 
للنزول إىل الشارع احتجاجا وغضبا، نزلنا الشارع كبقية الشعب، ومل يكن لنا وال لغرينا أى 
دور قيادى هلذه االنتفاضة، وقد شاركت ىف هذه املظاهرات، ومل أشعر مطلقا بأن هناك تنظيام 

معينا يقودها أو يقف وراءها«.

)22(
وىف ميدان آخر من ميادين العمل السياسى ىف الفرتة التى تتعرض هلا هذه املذكرات حيرص 
ىف  رسية  صالح  زمالء  )أحد  األنصارى  طالل  يتهم  أن  عىل  رواه  فيام  الفتوح  أبو  املنعم  عبد 
حادث الفنية العسكرية( بالتدليس فيام يرويه من مذكراته عن قضية الفنية العسكرية التى نجا 

من احلكم عليه باإلعدام فيها:
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»لقد كان األخوان مصطفى يرسى وأسامة خليفة، يدعوان ملبدأ العنف من أجل التغيري، 
لكنهام مل يكونا يدعوان إىل تنظيم معني، أو للمشاركة ىف عملية بعينها، هلذا مل نكن نعلم عنهام 

أهنام ىف تنظيم أصال، ومن ثم فقد فوجئنا بحادثة اقتحام الكلية الفنية العسكرية«.

»وما أعلمه يقينا أنه مل تكن هناك أى صلة بني هذين الطالبني وقتها، وبني اإلخوان املسلمني، 
ال من قريب وال من بعيد، ومل يذكر أحد منهام وال من بقية املتهمني أى شىء يؤكد وجود عالقة 

بني اإلخوان وبني تنظيم الفنية العسكرية«.

»وأنا أكتب هذه الشهادة نرشت شهادة طالل األنصارى )وهو( الوحيد الذى ُخفف عنه 
احلكم باإلعدام، من بني ثالثة هم: صالح رسية، )قائد التنظيم(، وكارم األناضوىل، وقد نرشهتا 
“طالل”  أن  الحظت  وقد  عموما!  اإلسالمى  والتيار  لإلخوان  املعادية  »روزاليوسف«  جملة 
أو  بالتنظيم،  اإلخوان  بصلة  يوحى  بام  باإلخوان  عالقته  عن  احلديث  الشهادة  هذه  ىف  يكرر 

وقوفهم وراء حماولته االنقالبية. 

»وهو يدلس ىف هذه الشهادة حني يّدعى وجود صلة من هذا النوع باإلخوان ، فاحلاصل أن 
اإلخوان كانوا آنذاك حمط احرتام الشباب، وكان من الفخر ألبناء جيلنا أن جيلس أحد منا مع 
أحد اإلخوان اخلارجني من املعتقالت حديثا، وال مانع من أن يكون طالل قد اتصل هبم كام 

اتصل هبم كل الشباب اإلسالمى من أبناء جيلنا دون أن يكون ذلك دليال عىل صلة تنظيمية«.

)23(
ويؤكد الكتاب الذى بني أيدينا عىل اهتامه لطالل األنصارى بالتدليس: 

املتهمني  من  أحدا  أن  حيدث  مل  افرتاء  حمض  شهادته  ىف  طالل  ذكره  ما  أن  عىل  »والدليل 
اآلخرين مل يذكر اإلخوان ىف أقواله، من قريب أو بعيد، كام مل يتم التحقيق مع أى من أفراد 

مجاعة اإلخوان ىف أثناء التحقيق ىف القضية«.

»كام أن حادثة الفنية العسكرية وقعت ىف العام نفسه الذى بدأ فيه السادات يفرج عن اإلخوان 
وخيرجهم من املعتقالت، فكيف يعقل أن اإلخوان يفكرون أو يقدرون عىل القيام بتنظيم انقالبى 

هبذا الشكل عىل السادات الذى أخرجهم من سنوات السجن والتعذيب؟!«.
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»وال جيب عزل شهادة طالل ىف هذا املوضوع عن طبيعته الشخصية، فقد كان طالل الوحيد 
من املجموعة التى ُقبض عليها الذى اهنار واعرتف بكل شىء من البداية إىل النهاية، وأفشى 

أرسار زمالئه، ومن ثم فال أستبعد أن ما يقوله عن عالقته باإلخوان هو من خياله أو تأليفه«.

)24(
ومع هذا التقرير الواضح من عبد املنعم أبو الفتوح البد أن نذكر أن حديث عبد املنعم نفسه 
ىف هذا الكتاب نفسه وبعد 4 صفحات )أى ىف فقرة قريبة( يكاد يورط اجلامعات اإلسالمية 

بدال من اإلخوان ىف املسئولية عن حادث الفنية العسكرية:

»وكانت مؤسسات الدولة ىف نظرنا متثل خروجا عن روح اإلسالم وجيب أن تزال ويقام بدال 
منها نموذج إسالمى، وكانت السيطرة عىل الدولة تقوم عىل تفكري انقالبى بسيط ساذج، وهو 
ما تم بالفعل، حني قام به بعض الشباب املخلصني الطيبني من التنظيم الذى عرف باسم »تنظيم 
الفنية العسكرية«، فقد تدربوا عىل بعض األسلحة اخلفيفة، وجتمعوا لالستيالء عىل احلكم بأن 
يتوجه بعضهم للسيطرة عىل مكان وجود الرئيس السادات، والبعض اآلخر عىل مبنى اإلذاعة 

والتليفزيون ليعلنوا منه إقامة الدولة، ثم يقوموا بتطهري املجتمع من الرجس السائد فيه!!«.

»كان هذا تفكري جمموعة إسالمية من جيلنا إلقامة دولة جديدة ىف بلد كمرص من أقدم بالد 
ثمنه  دفع  الذى  الفشل  من  الساذج  االنقالب  هلذا  البد  كان  وبالطبع  مركزية!  وأكثرها  العامل 
الضحايا من اجلنود البسطاء الذين ال ذنب هلم، ورغم ذلك كنا ننظر هلذه العملية التى قام هبا 
زمالء من جيلنا عىل أهنا جتربة حقيقية إلقامة الدولة، لكنها فشلت ومل توفق، فلم نرفضها ىف ذلك 

الوقت، ومل نكن ننظر إليها عىل أهنا جتربة ساذجة لن جتدى نفعا!«.

)25(
أبو  املنعم  الدكتور عبد  املذكرات  باحرتام صاحب هذه  التى حتظى  الشخصيات  أبرز  أما 
الفتوح وتقديره هلا فهى شخصية الشيخ عمر التلمسانى املرشد الثالث لإلخوان، الذى تم عىل 

يديه انضامم عبد املنعم أبو الفتوح لإلخوان:
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»لقد كان األستاذ عمر شخصية اجتامعية وليس حزبيا، ومل يكن يميز ىف تعامالته بني اإلخوان 
وبني غريهم من خارج اإلخوان، كام مل ينشغل - رمحه اهلل - مثل آخرين بام كان بني اإلخوان وبني 
اخلصوم الذين آذوهم وعذبوهم ىف السجون، لقد كان حيثنا دائام عىل النظر ملستقبل الدعوة، مع 
أننا كنا متحفزين لالنتقام منهم، وكنا نستطيع ذلك، إال أنه بذل وسعه ملنعنا من ذلك، بل ودفعنا 
إىل عدم االنشغال أصال هبذه القضية، وال أذكر طوال الفرتة التى الزمته فيها أنه ذكر ما حدث 
له أو لإلخوان ىف السجون من تعذيب وترويع، حتى ال حيفزنا عىل االنتقام والثورة، وأحسب 

أن ذلك يعود لشخصيته النقية املتساحمة، ذات التكوين الصوىف الربانى«.

»لقد كان من الصعب أن تطفو مشاكل الستينيات عىل السطح ىف ظل وجود األستاذ عمر 
ا ىف التعامل مع املختلفني مع اجلامعة  عىل رأس اجلامعة، أو أن جيعل من اإلقصاء واإلبعاد منهجاً
فكريا، فقد كان - رمحه اهلل - شخصية جتتمع عليها القلوب، حتى إنه أتى باألستاذين صالح 
مع  جنب  إىل  جنبا  اإلرشاد  مكتب  ىف  وعّينهام  باالنفتاح  املعروفني  اخلالق  عبد  وفريد  شادى 
املختلفني معهم من أبناء التنظيم اخلاص مثل األساتذة: مصطفى مشهور، وأمحد امللط، وأمحد 

حسنني - رمحهم اهلل - مجيعا«.

)26(
وهو يواصل مديح األستاذ عمر وسياسته وهنجه:

بحنكة  واجتاهاهتم،  أعضائه  مشارب  وتعدد  بتنوعه،  اإلرشاد  مكتب  عمر  األستاذ  »أدار 
واقتدار كبريين، أما بالنسبة ملا ردده البعض من أن األستاذ عمر التلمسانى كان واجهة طيبة 
األمر  وأن  فيها،  ويتحكمون  اخلاص،  النظام  قادة  ورائها  من  يدير  العام  وللرأى  للمجتمع 
والنهى كان بأيدهيم، فهذا غري صحيح عىل األقل فيام رأيته وعرفته، وقد كنت ىف منزلة قريبة 
كلمة  تعنى  تعد  ومل  اخلاص،  النظام  موضوع  متاما  جتاوزوا  قد  كانوا  فاإلخوان  الرجل،  من 
التنظيم إال تنظيم اجلامعة املعروف، والذى ال يوجد فيه خاص وعام، كانت لدهيم حساسية 

من كلمة النظام اخلاص«.

أعرفه؟  أمر حيدث داخل اجلامعة وال  يسأل: هل هناك  ما  دائام  األستاذ عمر كان  أن  »وأذكر 
وكنت أستغرب هذا السؤال، ومل أكن أفهمه حتى علمت فيام بعد أنه كان يقصد بسؤاله إذا ما كان 
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هناك شىء خاص أو رسى يعده أصحاب التنظيم اخلاص وهو ال يعلم عنه شيئا؟ وقد قلت له ذات 
مرة: إن هذا األمر ال يرد حتى عىل أذهاننا نحن الشباب، وإنه مل حيدثنا فيه أحد من اإلخوان«.

)27(
وعىل صعيد التيارات فإن عبد املنعم أبو الفتوح يعتز اعتزازا المثيل له باملجموعة الشبابية 
التى انتمى إليها، وهى املجموعة التى أسست اجلامعات اإلسالمية ىف اجلامعة املرصية ىف جيل 

السبعينيات:

املرصية  اجلامعات  أحضان  ىف  ولدت  التى  اإلسالمية  اجلامعة  إن  أقول:  وللتاريخ   ...«
يعز أن نجد هلا مثيال ىف تاريخ العمل اإلسالمى والطالبى، خاصة ىف مرص، لقد كانت هذه 
للتجرد  نادرا  مثاال  أبنائها، وكانت  بني  اإلنسانية واألخوية  العالقات  فريدة ىف  اجلامعة جتربة 
من  جمموعة  كنا  الوطن،  وألجل  اهلل،  دين  لنرصة  العمل  ىف  الصادقة  والرغبة  واإلخالص، 
الشباب الذين مل جتمع بينهم أى مصلحة شخصية، أو توجه سياسى، أو حيركهم تنظيم معني، 

وكانت تربطنا عالقة حمبة وأخوة صادقة تزيد عىل ما بني إخوان النسب من قوة وصدق«.

»مل نتعرف إال عىل اهلل، وعىل العمل من أجله، وأحسب أن عالقاتنا كانت صافية خالصة 
لوجهه، ومن دون أى نوازع شخصية، حتى إننا كنا نؤثر بعضنا ونتسارع ىف إنكار الذات، ومل 

تكن قضايا اإلمارة والرئاسة تعنى أحدا منا أو تشغل باله«.

)28(
وهو يصف باعتزاز ما يسميه عمال تربويا هائال قامت به اجلامعة اإلسالمية:

»وأحسب أن هذه الفرتة شهدت عمال تربويا هائال قامت به اجلامعة اإلسالمية، وأثر ىف 
أجيال الطالب ىف كل جامعات مرص، فقد استضافت عرشات الشيوخ والعلامء وأقامت مئات 
املعسكرات الطالبية، وربت آالفا مؤلفة من الشباب ىف كل أنحاء مرص، وتركت فيهم أثرا ال 
العمل اإلسالمى  أو ترك  التحق منهم بجامعات إسالمية أخرى،  َمن  يمكن أن يمحى حتى 

برمته، وهو جهد أحسب أنه أكرب مما بذل ىف كل مراحل احلركة اإلسالمية فيام بعد«.
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»وال أبالغ إذا ما قلت: إن جيل السبعينيات كان األقوى واألكثر نضجا وتأثريا بني كل أجيال 
احلركة الطالبية اإلسالمية، ساعدت عىل ذلك ظروف البالد، وأجواء احلرية واالنطالق التى 
عاشها ىف عرص الرئيس السادات، كام ساعد عىل ذلك أننا بدأنا من ال شىء، ومل ندرك مرحلة 
اإلخوان السابقة علينا ىف اخلمسينيات والستينيات وما أصاهبا من رصاعات وخالفات، لقد 
التى مل ختالطها السياسات والتنظيامت بعد، لذلك ملا  النقية  كنا نعيش حلظة الرباءة، والفطرة 
دخل جيلنا العمل اإلسالمى فيام بعد مل حتدث رصاعات وخالفات كالتى وقعت لألجيال التى 

قبلنا، وما زالت تلك سمة متيز اجليل األول من اجلامعة اإلسالمية أيام وحدهتا«.

»وأحسب أن جزءا من قوة اجلامعة أهنا األقوى ىف تاريخ احلركة الطالبية اإلسالمية ذاتية 
بذاتية وعفوية حتى ىف  علينا، وحتركنا  قادة سابقني  أو  بال رؤساء  بدأنا  فقد  والقيادة،  النشأة 
وقللت من خماوفه  النظام،  استفزاز  الذاتية من  اختذناها، فخففت هذه  التى  القرارات  أخطر 
إزاء فكرة سيطرة اإلخوان عىل احلركة الطالبية اجلديدة، كام أن الذاتية أنضجتنا كثريا، وأعطتنا 

قدرات أكرب مما لدى أقراننا، واألجيال اجلديدة«.

)29(
وعىل صعيد املامرسات السياسية يثبت عبد املنعم أبو الفتوح أنه هو نفسه قد بدأ يمىض إىل 

طريق النضج السياسى!!:

»ورغم أن مبادرة السالم كانت خطأ، بل سقطة كربى للسادات ىف رأى اإلخوان، أو غريهم 
القسوة  بالغ  كان  املعارضة  به  واجهته  الذى  املوقف  فإن  األخرى،  السياسية  االجتاهات  من 
السيطرة عىل أعصابه،  والعنف، وكان مسئوال إىل حد كبري عن خروجه عن وعيه، وفقدانه 
السادات  عىل  اهلجوم  جرى  اجلامعة  وداخل  املؤمترات  وىف  »الدعوة«،  جملة  صفحات  فعىل 

واهتامه بالعاملة واخليانة بعدما قال: إن 99٪ من أوراق اللعبة ىف يد أمريكا«.

»وبلغ عنف اهلجوم عىل السادات أقصاه من الشيخ أمحد املحالوى ىف اإلسكندرية، الذى 
انتقل إىل اهلجوم عىل زوجته السيدة جيهان واهتامها باهتامات قاسية!«.

»كان صعبا علينا أال هناجم السادات أونتهمه باخليانة والعاملة، لكن اإلخوان الكبار كانوا 
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أعقل منا، فلم يتعرض أحد منهم لشخص السادات أو زوجته، بعكس اإلسالميني املستقلني 
الذين كان هجومهم عليه عنيفا وشخصيا، كام فعل الشيخ حافظ سالمة، أو الشيخ حممود عيد، 

والشيخ أمحد املحالوى ىف اإلسكندرية«.

»ورغم رفىض ملبادرة السادات مجلة وتفصيال، فإننى أذهب إىل أن هذا اإلقدام عىل الصلح 
مع اليهود، والصداقة معهم بعد هذه العداوة واحلرب الكبرية بيننا وبينهم، مل يكن من صنع 

السادات فقط، بل بضغوط خارجية شديدة عليه«.

)30(
وخالصة القول ىف هذه املذكرات أهنا عمل تارخيى مبدع، ومنشئ، ودقيق، ومع كل هذا 
التدقيق لست أدرى سببا ألن يرد اسم أمري اجلامعة اإلسالمية ىف جيل عبد املنعم وهو الصديق 

املغفور له الدكتور ثناء أبو زيد خطأ ىف صفحة 50 عىل أنه صفاء أبو زيد.
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الفصل السابع

مذكرات السيدة فاطمة عبدالهادى
رحلتى مع اإلخوان المسلمين

من اإلمام حسن البنا إلى سجون عبدالناصر

)1(
هذا هو العنوان الدال الناطق املوحى الذى صدرت به مذكرات السيدة فاطمة عبد اهلادى، 
التى هى واحدة من أبرز سيدات اإلخوان املسلمني، فهى زوجة حممد يوسف هواش، الذى 

ا من ثالثة صدر عليهم احلكم باإلعدام ىف قضية سيد قطب، ونفذ فيهم احلكم. كان واحداً

وخططه،  وكفاحه،  جمده،  زوجها  اهلادى  عبد  فاطمة  شاركت  وبعده  احلكم  هذا  وقبل 
وأهدافه، وكانت شأن كثري من زوجات اإلخوان املسلمني عنرصا فاعال ىف تنظيمهم، وحياهتم، 
ومسريهتم، وتأثريهم، وقد أتاح هلا العمر أن متىل مذكراهتا عىل مؤرخ اإلخوان املسلمني املغفور 

له الباحث املتميز حسام متام.

وقد كتب حسام مذكرات فاطمة عبد اهلادى باحلب ذاته الذى كتب به مذكرات عبد املنعم 
أبو الفتوح، ومع أنه كتب مذكرات أبو الفتوح عىل أنه زعيم معروف، فإنه كتب مذكرات فاطمة 

عىل أهنا زعيمة غري معروفة، وهكذا وفاها حقها، ومنحها ما تستحق من املجد والتمجيد.

ولئن كان حسام متام قد أمهل تسلسل التاريخ العام ىف كثري من املواضع فإنه قد عوض هذا 
باهتاممه احلثيث بتاريخ الفكرة، وحماولة إضفاء احلياة والتطور عىل »الفكرة اإلخوانية« حتى ىف 

احلاالت التى رفضت الفكرة نفسها أن تنصاع لفهمه اخلاص للتطور الفكرى والعقىل.
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)2(
التنظيم  بداية  عىل  استنتاجه  أو  رؤيته  فرض  إىل  يذهب  الكتاب  بداية  ىف  متام  حسام  نرى 
اخلاص باألخوات املسلامت من خالل ما سمعه من السيد فاطمة عبد اهلادى نفسها، مع أن 
بقية احلقيقة قد تكون بعيدة عن إدراك السيدة بإرادهتا أو بغري إرادهتا، ومع هذا فلنقرأ استهالله 

حيث يقول:

»السيدة فاطمة عبد اهلادى واحدة من مؤسسات قسم األخوات املسلامت، وأبرز قادته، 
كانت ضمن جيل التأسيس األول للعمل النسوى اإلسالمى، وإذا كان العمل النسوى قد بدأ 
ولو خجوال بعد سنوات قليلة من تأسيس اجلامعة باإلسامعيلية، وقبل انتقاهلا للقاهرة )وحتديدا 
ىف إبريل 1932(، وعرف بعضا من النشاط مع االنتقال للعاصمة عىل يد السيدة لبيبة أمحد، 
فإنه شهد انطالقته ىف إبريل 1944 مع إطالق أول جلنة تنفيذية لألخوات املسلامت بأمر من 

مؤسس مجاعة اإلخوان الشيخ حسن البنا، وبإرشاف حممود اجلوهرى.

»وهى اللجنة التى ضمت اثنتى عرشة أختا برئاسة السيدة آمال العشاموى، وكانت وكيلتها 
السيدة فاطمة عبد اهلادى«.

)3(
ا حلياة  نموذجاً باعتباره  اهلادى  عبد  فاطمة  تاريخ  للحديث عن  متام مربراته  ويقدم حسام 

املرأة ىف مجاعة اإلخوان املسلمني فيقول ضمن ما يقول:

»... كانت فاطمة عبد اهلادى من أقرب الناس إىل بيوت قادة اإلخوان ورموزهم التارخيية، 
وزوجته  بأهله  واتصلت  قرب،  عن  اإلخوان  مؤسس  البنا  حسن  الشيخ  اإلمام  عرفت  فهى 
وبناته، بل وكانت املرأة الوحيدة من غري أهله التى عاشت ساعات اغتياله، وكانت حارضة 
اهلضيبى  بيت حسن  آل  بنساء  الصلة  وثيقة  كانت  بيته، كام  ساعة غسله وخروج جنازته من 
املرشد الثانى، ونساء بيت سيد قطب أبرز منظرى اجلامعة بعد مؤسسها، عاشت معهن حمنة 
اعتقال الرجال، وأزمة بيوت اإلخوان التى خلت من العائل، ثم عاشت معهن حمنة االعتقال 
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مع مخسني من نساء اإلخوان ىف السجن، وكانت شاهدة وفاعلة ىف أهم عطاء للنساء ىف العمل 
احلركى اإلسالمى«.

)4(
قطب  سيد  باألستاذ  اهلادى  عبد  فاطمة  السيدة  لعالقة  خاصة  أمهية  متام  حسام  ويعطى 

فيقول:

»وبحكم رفقة زوجها لسيد قطب طيلة سنوات االعتقال التى قضيا معظمها ىف مستشفى 
السجن، كان لشهادة فاطمة عبد اهلادى عىل أهم مفكرى احلركة اإلسالمية ىف نصف القرن 
األخري أمهية استثنائية، فهى عرفته عن قرب من خالل العالقة اخلاصة بني زوجها وبينه، كام 
اقرتبت من حياته اخلاصة مرة عرب عالقتها بشقيقاته، ومرات باللقاءات املتكررة ىف أثناء زيارهتا 
ثقته ووسيطه ىف  املعتقل واملستشفى، والتى وصلت إىل أن صارت موضع  لزوجها رفيقه ىف 

مرشوع زواج مل يكتمل!«.

)5(
ونعود مع املذكرات لنقرأ ما تلخص به فاطمة عبد اهلادى قسوة املعاناة التى عاشتها بزواجها 
من حممد يوسف هواش، ولسنا ىف حل من أن نكثر من االستشهادات التى أوردهتا، لكننا ننقل 

عنها ما عربت به عن هذا املعنى ىف فقرة موحية:

الزواج، خطبنى عام 1952 عاما كامال دون أن  بداية  »... كانت حياتنا شاقة خاصة ىف 
أراه، ثم تزوجنا ىف هناية عام 1953، ومكث معى مدة سنة تقريبا، ثم بدأ الصدام مع حكومة 

الثورة فاختفى معظم عام 1954، حيث قىض عرشة أشهر تقريبا هاربا من املالحقة.

»وحني اعتقلوه دخل السجن ومل خيرج إال عام 1964 مريضا متعبا، فبقى معى فرتة بسيطة 
جدا اعتقل بعدها ىف شهر يوليو عام 1965 مع الشهيد سيد قطب، 

عبده  الفتاح  وعبد  قطب،  سيد  مع  بإعدامه،  احلكم  صدر  أن  إىل  السجن  ىف  »واستمر 
إسامعيل«.
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»وأعدم ىف 29 أغسطس من عام 1966 وربام مل تتجاوز حياتنا معا شهورا معدودة، فيام 
قىض معظم حياته إما ىف السجن أو هاربا من االعتقال«.

)6(

وهى تعاود التأمل لتصف الرجل الشهيد: 

»... كان الشهيد حممد هواش رجل دعوة نذر هلا كل حياته تقريبا، فكان شديدا ىف معاملته 
معى ربام بحكم نشأته الريفية التى أثرت عىل نظرته للمرأة، فكان يرى أهنا جيب أن تنفذ ما تؤمر 

به دون نقاش«.

وحزن،  بغضب  ذلك  يقابل  كان  معه،  االختالف  وأحيانا  النقاش  كثرية  كنت  ملا  »ولكن 
وكان يقارن بينى وبني والدته ىف معاملتها لوالده«. 

»لقد كان يرى ىف والدته املثال للمرأة املسلمة التى تطيع زوجها، وتأمتر بأوامره حتى إنه 
زوجة  شقيقة  وكانت  األخوات،  إحدى  ىف  العزاء  واجب  ألداء  خلروجى  مرة  ذات  غضب 
أخى، دون انتظار إذنه، عىل الرغم من صلة القرابة التى جتمعنى هبا، وعىل الرغم من أنه مل يكن 

موجودا وقت الوفاة ليأذن ىل!«.

)7(

ومع حتفظها عىل شدة أخالق حممد يوسف هواش ىف تعامله مع املرأة التى هى نفسها، فإهنا 
تشري إىل ما صبغته به جتربة السجن )الحقا( من سامحة ونعومة وتقدير لروح العطاء والتضحية 

عند زوجته صاحبة املذكرات:

»ولكن للحق فقد تغريت معاملته متاما ىل بعد خروجه من املعتقل عام 1964 فقد شعر 
الدعوة  بخدمة  أقوم  كنت  كيف  ورأى  أجله،  من  وتضحياتنا  غيابه،  ىف  عانيناه  ما  بمقدار 
بإخالص وتفان، وال أشكو املعاناة التى استمرت قرابة عرش سنوات، فكان بعد خروجه من 

السجن إذا رآنى مهمومة أو متعبة حياول أن خيفف عنى ويواسينى«.
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)8(
بل إن فاطمة عبد اهلادى جتد الشجاعة لرتوى )ما قد ختجل منه أخريات( من حديث عن 

وصول زوجها إىل قمة إنسانية وعاطفية مقدورة:

»كان حينو عىل كالطفلة عىل صدره ويقول ىل: هذه الرأس التى ضحت صاحبتها وعملت 
كل هذا من أجىل، ال توضع عىل الوسادة، بل مكاهنا ذراِعى«.

»وكان يطلب منى أن أساحمه عىل شدته معى ىف أول زواجنا، وكان يقول ىل كثريا إنه مل يكن 
يعرف حقيقة معدنى إال بعدما رأى تضحياتى معه، وعمىل من أجل الدعوة«.

)9(
وحترص السيدة فاطمة عبد اهلادى عىل أن تشري إىل تأثري حضارى بثه سيد قطب ىف زوجها:

التى صاحبه فيها ىف  الفرتة  تأثر ىف ذلك باألستاذ سيد قطب، خاصة ىف  أنه  »واحلق أيضا 
مستشفى سجن طرة حني اطلع عىل طريقته الراقية ىف التعامل مع أخواته البنات الالتى كن 

يأتني لزيارته ىف املستشفى«. 

»ويبدو أنه تغري متاما ىف نظرته للمرأة وتعامله معها بفعل األستاذ سيد قطب، الذى كان 
حنونا ورقيقا للغاية مع أخواته«.

)10(
وتتحدث فاطمة عبد اهلادى عن ارتباط زوجها بسيد قطب ارتباط ندية ال ارتباط تبعية، 
تنسب  أهنا  الطريف  ومن  الفكرة،  هذه  ىف  اعتقادها  أسباب  من  لزوجها  حبها  كان  وربام 

استنتاجاهتا التى توردها إىل السيدة محيدة قطب شقيقة الشهيد سيد قطب:

»... ومثلام تأثر بسيد قطب فقد تأثر سيد قطب به، وقد أخربتنى األخت محيدة قطب أن 
الكثري من أفكار حممد يوسف هواش قد تسللت إىل عقل سيد قطب وقلبه، ونقلت عن أخيها 
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»معامل ىف  الشهري  كتابه  كتبه ىف  فيام  كثريا، خاصة  بيوسف هواش  تأثر  أنه  الشهيد سيد قطب 
الطريق«، وهو ما كان سببا ىف إعدامه مع األستاذ سيد قطب، رغم أنه مل يكن له حضور مؤثر 

ىف تنظيم 1965«.

»... ارتبط زوجى الشهيد حممد هواش بالشهيد سيد قطب ارتباطا استثنائيا، فقد عاشا معا 
ما بني السجن ومستشفى السجن عرش سنوات كاملة، قبل أن يعدما معا عام 1966، ومل تكن 

جمرد زمالة سجن فقط، بل زمالة أرواح، واهتامم مشرتك باإلسالم واملسلمني«.

)11(
ثم تنسب السيدة فاطمة عبد اهلادى بعض آرائها ىف هذا الصدد إىل ما رواه هلا زوج ابنتها 

أمحد عبد املجيد:

»وجيزم األستاذ أمحد عبد املجيد، الذى كان معتقال معهام، أن الشهيد سيد قطب استفاد 
من الشهيد حممد هواش ىف خطه احلركى، وىف اإلملام بسرية أحوال مجاعة اإلخوان املسلمني، 
 1954 عام  قبل  لإلخوان  سيد  الشهيد  مالزمة  فرتة  كانت  حيث  منها،  املستفادة  والدروس 
قصرية، إىل جانب أنه مل يشهد فرتة اإلمام حسن البنا، كام استفاد الشهيد هواش من فكر سيد 
التجربتان،  فاختلطت  والتجارب،  واملعرفة  واالطالع  البحث  عامل  ىف  ورحلته  وعلمه  قطب 

وظهرت آثارمها ىف كتابات الشهيد سيد قطب«.

»ويروى األستاذ أمحد عبد املجيد أن زوجى الشهيد هواش قال له ذات مرة وهم ىف طوابري 
وأعرف  كتبت،  متى  أعرف  سيد  األستاذ  كتب  ىف  عبارة  وكل  باب  كل  إن  احلربى:  السجن 

مناسبتها ومناقشاهتا حتى وصلت بصورهتا التى ظهرت هبا«.

)12(
وإذا كان الشىء بالشىء يذكر.. فالبد لنا أن نشري إىل أن السيدة فاطمة عبد اهلادى كانت 
حريصة كل احلرص عىل االستجابة لطلب متوقع من حمرر املذكرات بإلقاء بعض الضوء عىل 

الطبائع الشخصية للشيخ سيد قطب ىف حماولة للرد عىل ما أشيع عن قسوته وجتهمه وتشدده:
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»... مل يكن )املقصود هو سيد قطب( متطرفا أو متشددا كام يصفه الكثريون، فقد كنت أراه 
عندما كنا نذهب لزيارة زوجى الشهيد حممد هواش ىف مصحة ليامن طرة، وكانا رفيقني هبا، 
وكنت أذهب مع أمى ومعى سمية وأمحد، فكان األستاذ سيد قطب يأخذ األوالد ليتنزه هبم ىف 

حديقة املصحة ليرتك لنا فرصة للحديث أنا وزوجى«.

»وكنت أشعر بأنه إنسان بسيط جدا، ومتواضع، وهذا ما خرجت به من معرفة عرش سنوات 
متواصلة كانت مع زوجى الشهيد ىف رسيرين متجاورين ىف املصحة«.

)13(
وتنفرد السيدة فاطمة عبد اهلادى باإلشارة إىل أن سيد قطب كان مقبال عىل الزواج لوال 
حياة  يبدؤوا  أن  قبل  البنات  شقيقاهتم  إىل  االلتفات  من  أمثاله  من  الصعيد  أهل  اعتاده  ما 

الزوجيه:

»وأذكر عندما خرج من املعتقل عام 1964 أننى ذهبت لزيارته، ومل يكن زوجى حممد 
هواش قد خرج بعد من السجن، ودار بيننا حديث طويل كان فيه أننى سألته: ملاذا مل يتزوج؟ 
إن  ما  أنه  ىل  وأكد  ومحيدة،  أمينة  بشقيقتيه  وفاهتا  قبل  أوصته  قد  كانت  والدته  أن  فأخربنى 
يطمئن عليهام ويزوجهام سيتزوج إن شاء اهلل، وقد زوجهام بالفعل، ولكنه مل يتزوج بسبب 

استشهاده«.

)14(
لتكون  رشحتها  التى  السيدة  اسم  تذكر  أن  ىف  حرجا  اهلادى  عبد  فاطمة  السيدة  جتد  وال 

زوجة للشهيد سيد قطب:

»وكنت قد رشحت له األخت فاطمة عيسى، التى تزوجت فيام بعد األخ املهندس فوزى 
الذى كان معتقال، وكانت األخت فاطمة عيسى واحدة من عرش أخوات تزوجن من  نجم 
اإلخوان ىف أثناء اعتقاهلم، وأذكر منهن األخت أمينة قطب التى تزوجت األخ كامل السنانريى، 

واألخت مدحية بنت أخت الشهيد سيد قطب«.
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)15(
وال ينبغى لنا أن نمىض ىف رحلتنا مع هذه الشخصية اإلخوانية من دون أن نتحدث عن 
رؤيتها املحبة لزوجها اإلخوانى القيادى أو الفدائى، ومن احلق أن نقول إن فاطمة عبد اهلادى 
تتحدث عن زوجها بكل تقدير ممكن، فهى تتحدث عنه بتقديرها وبتقديره وبتقدير اإلخوان 

وبتقدير الناس، وهكذا جتمع له كل حق التقدير ووجهات النظر فيها فتقول:

»لقد كان حممد هواش رجال ربانيا صاحب إيامن راسخ، وكانت لديه قدرة عىل التأمل والتفكري 
العصافري ويفكر  ويتأمل صوت  زنزانته  أثناء سجنه جيلس ىف  إنه  يقول ىل  اهلل، كان  ىف ملكوت 
كيف تذكر اهلل وتناجيه، وكثريا ما كنت أستيقظ ىف جوف الليل فأراه يصىل ويبكى بتأثر وخشوع، 
وكانت هذه عادته منذ أول يوم زواجنا إىل يوم اعتقاله، وكنت أحيانا أغضب منه وأشكوه ألخى 
السامء بأخالقه وسمو فكره، وأنت ىف  فيقول ىل أخى: إن حممد حُيلق ىف  إليه  سيد، وكان مقربا 

األرض، فهو مع املالئكة وأنت تعيشني مع البرش، وقد كان أخى سيد شديد احلب له«.

»وقد كان - رمحه اهلل - شفافا.. له روح نورانية، وكان رقيق القلب، ذا طاقة إيامنية متدفقة، 
كان  إليه  السنة  فصول  أقرب  أن  معه  ُسجنوا  َمْن  بعض  ويروى  والتفكر،  التدبر  كثري  وكان 

اخلريف، ألن تساقط أوراق الشجر فيه كان يذكره بنهاية األجل«.

)16(
املذكرات ما حتكيه  ننقل عن  فإننا  العالقة  املادية هلذه  النهاية  وإذا كان البد من تعبري عن 

فاطمة عبد اهلادى عن قصة اللقاء األخري بزوجها قبل إعدامه:

»وعند زيارتى له والتى سبقت تنفيذ اإلعدام، نقلونا إىل خيمة وأتوا به وقد تورم وجهه من 
شدة الرضب، ثم ألقوا به ىف اخليمة أمامنا وهو يقول: مش عارف أندم عىل إيه؟ ماذا فعلت 
ليعلنوا ذلك عىل  فعل  ما  ندمه عىل  يبدى  أن  منه  يريدون  كانوا  أهنم  ألندم عليه؟! وأخربنى 
لكنه  الندم..  بعد إعالنه  أيضا  فيه احلكم  نفذوا  فربام  وَمْن يدرى  الناس، ويستغلوه إعالميا، 

رفض ذلك رغم التعذيب واإلهانة«.
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املدرسة  الناس وزمالءه ىف  أن  له  الولد وشكا  ابننا أمحد أخذه ىف حضنه فبكى  »وملا رأى 
والشارع يعرّيونه بأبيه ويقولون: إنه الذى حاول قتل مجال عبد النارص، وانفعل الولد ومل يكن 
قد جاوز احلادية عرشة من عمره وقال ألبيه: أنا مش قادر أعيش بسبب الناس! فقال له أبوه: 

يا بنى إن املوازين اآلن مقلوبة، ولن تستقيم إال ىف اآلخرة«.

)17(
و حتاول فاطمة عبد اهلادى أن تستعيد كل ما تتذكره من حواشى هذه الزيارة التى مثلت 

اللقاء األخري بزوجها قبل إعدامه حتى تصل إىل توصية زوجها هلا بأوالدمها:

»كان متأثرا جدا ىف هذه الزيارة، وعندما رأيته ىف هذه احلالة طلبت من الضابط أن يسمح 
ىل بإحضار الطعام الذى أخذوه منا عند دخولنا، فقال ىل حممد: ملاذا أتعبت نفسك؟ ثم إننى 
صائم؟ وهل تعتقدين أهنم سيسمحون لنا بأخذ هذا الطعام معنا لنفطر عليه؟! ثم هّون عىل 
فقال: يا فاطمة إن هذه الدنيا ال تساوى عند اهلل جناح بعوضة، وإال ما سقى منها الكافر رشبة 

ماء، فهونى عليك، وقال ىل: ال ترهقى نفسك«.

»كان معنا ىف هذه الزيارة ابن عمه الشيخ طوسون هواش، وكان شيخا أزهريا زميال وصديقا 
للشيخ حممد سيد طنطاوى الذى أصبح مفتيا ثم شيخا لألزهر، فتأثر كثريا من املشهد واحتضنه 
وبكى بشدة، فام كان منى إال أن نزعته منه بحدة، وغرّيت موضوع الكالم، فقلت لزوجى: هنئ 

ابن عمك بخطبته البنة عمك )وكان طوسون ينتظر الزواج(«.

»وقبل أن يأخذوه منا قال ىل: أوصيك بسمية وأمحد، فقلت له معاتبة: أتوصينى بأوالدى؟! 
توكل عىل اهلل، واهلل لن خيزيك اهلل أبدا، وىف الصباح أعدموه«.

)18(
بام جيعل  إعدام زوجها  ما وصلها من حديث عن حلظات  إىل  اهلادى  فاطمة عبد  و تشري 

قلوبنا تتمزق ملثل هذا املصري القاسى:

»كان اإلعدام يوم 29 أغسطس من عام 1966 ىف حق الشهداء الثالثة سيد قطب، وحممد 
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وقد  الباقني،  األربعة  حق  ىف  التنفيذ  وأوقف  إسامعيل،  عبده  الفتاح  وعبد  هواش،  يوسف 
التنفيذ فقال لألستاذ  الثالثة لإلعدام جاؤوا بشيخ ليحرض  الشهداء  علمت أهنم ملا أحرضوا 
سيد قطب: قل ال إله إال اهلل حممد رسول اهلل، فرد عليه الشهيد ساخرا: حتى أنت جئت تكمل 

املرسحية! نحن يا أخى ُنعدم بسبب ال إله إال اهلل، وأنت تأكل اخلبز بال إله إال اهلل!«.

)19(
عىل أن حسام متام لسبب يبدو معروفا حيرص عىل أن يقدم فاطمة عبد اهلادى ىف إطار خمتلف 
عن اإلطار الذى قدمت به السيدة زينب الغزاىل نفسها ىف مذكراهتا، وهو يذهب إىل ما ال نوافقه 
عليه من القول بأن األخوات املسلامت ىف البداية كان عمال دعويا اجتامعيا باألساس، هيدف 
الرب،  بأعامل  والقيام  األخالق،  بمكارم  وااللتزام  الصحيحة،  العقيدة  حتقيق  عىل  احلض  إىل 
ومساعدة الفقراء واملحتاجني، ومجع الزكوات وتوزيعها، قبل أن ينغمس رسيعا ىف السياسة، 
ربام بقوة دفع األحداث الكربى، ومن ضمنها املواجهة مع نظام ثورة يوليو، و»تتحول إىل جزء 

من حركة أيديولوجية غارقة ىف كل معانى السياسة وطقوسها ورموزها«.

)20(
لعل أهم ما ترويه السيدة فاطمة عبد اهلادى مما ال يتوقعه القراء هو أن السيدة زوجة اإلمام 
يكن  تربية حسنة، ومل  أبنائها  لرتبية  تفرغت  متاما:  نشاط زوجها  بعيدة عن  البنا كانت  حسن 
هلا يوما نشاط مع مجاعة اإلخوان، أو حتى ىف حضور دروس األخوات، وهى تصل إىل أن 

تقول:

املسجد  لشيخ  تذهب  زوجته  أن  كيف  ىل  فيحكى  أحيانا  يامزحنى  البنا  اإلمام  وكان   ...«
لتستشريه ىف بعض األمور الدينية وال تسأل زوجها!«.

)21(
عىل أن حسام متام يورد شهادة مهمة لألستاذ فريد عبد اخلالق ضمنها مقدمة خاصة كتبها 
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للكتاب، وذكر فيها بكل وضوح أن الفضل األول ىف حركة األخوات املسلامت يعود إىل السيدة 
آمال العشاموى بنت حممد حسن العشاموى باشا وزير املعارف األشهر، وهو يقدم هذا احلديث 

من خالل ما يصفه بأنه حديث عن بيت من أهم بيوت اإلخوان:

آمال  السيدة  )بيت  املسلمني  اإلخوان  مجاعة  ىف  والسعة  الثراء  بيوت  أحد  كان  لقد   ...«
العشاموى(، فوالد آمال هو حممد العشاموى باشا وزير املعارف، وزوجها هو منري دلة املستشار 
بمجلس الدولة، وكان البيت وسيعا وفسيحا، وبه من اإلمكانات ما جيعله قادرا ىف أى وقت 
عىل استقبال الناس والقيام بضيافتهم عىل أفضل وجه، وهناك بدأت دروس األخوات اخلاصة 
عليهن،  الدروس  إللقاء  حيرض  ممن  اخلالق(  عبد  فريد  لألستاذ  )الضمري  وكنت  وأنشطتهن، 
الرتبية  وقتها عن قسم  اجلليل، وكان مسئوال  واملربى  العامل  اخلوىل  البهى  األستاذ  معنا  وكان 
الوعى  ونرش  والعبادة  العقيدة  أمور  عىل  دائام  تركز  وقوية  مؤثرة  حمارضاته  وكانت  باجلامعة، 
الثراء  عالمات  وبه  راقيا  كان  العشاموى  آمال  بيت  أن  أذكره  ومما  اإلسالم،  عن  الصحيح 
والوجاهة، ومنها متاثيل تزين أنحاءه، وملا تكلم البهى اخلوىل عن حرمة التامثيل وحرمة اقتنائها 

قامت آمال العشاموى فجمعت كل التامثيل وألقت هبا خارج البيت«.

)22(
وجد  التى  املقدمة  عىل  معتمدين  املسلامت  األخوات  سرية  ىف  الفكر  قضايا  إىل  ونأتى 
حسام متام أن األمور ال تستقيم بدوهنا، وربام كانت قضية التدين الشكىل هى أهم القضايا 
ينبغى أن يتضمنه كتاب  إليها فريد عبد اخلالق ىف شجاعة ىف سياق تلخيصه ملا  التى أشار 
عبد  فريد  األستاذ  املجرب  الرجل  كان  وكأنام  اهلادى،  عبد  فاطمة  تاريخ  عن  متام  حسام 
اخلالق يريد أن يدل اإلخوان عىل أن التدين الشكىل الذى يعرفونه اآلن يمثل قضية مناقضة 
متاما لرس نجاح حسن البنا ىف بداية عهد اجلامعة، ولنقرأ هذا الذى يقوله هذا األستاذ.. أى 

فريد عبد اخلالق:

»كانت قضية احلجاب غري حارضة ىف زمننا هذا، مثال كانت أختى سعاد غري حمجبة، وحني 
خطبها صالح شادى مل تكن حمجبة، وظلت هكذا فرتة حتى حتجبت، فيام كانت زوجتى كوثر 
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الساعى أسبق منها للحجاب، كان يكفى اإليشارب أو غطاء الرأس، وكانت األخوات كلهن 
حمتشامت بعيدات عن التربج واالبتذال، أما النقاب فلم نسمع به وقتها أبدا، وأستطيع القول: 
إننا مل نشهد حالة نقاب واحدة، ومل نسمع بمنتقبة، أو نر أختا من األخوات ارتدت النقاب إال 
بعد التغريات التى شهدهتا مرص ىف حقبة السبعينيات من القرن العرشين، مع بداية دخول نمط 
التدين ىف مرص، ولدى اإلخوان  القادم من اخلليج، والغريب متاما عن نمط  التدين الوهابى 
املسلمني أيضا، فلم تكن لدينا ىف مرص هذه احلالة من االهتامم بالشكليات كعنوان عىل التدين، 
ومل يكن اإلمام البنا هيتم كثريا بالتدين الشكىل، وما زلت أذكر واقعة له مع األخ حممود سليامن، 
وكان أحد إخوان كلية الطب، فقد كنت مع اإلمام ىف املركز العام للجامعة، وىف أثناء خروجنا 
ألفناه،  فبدا شكله غريبا وخمتلفا عام كنا  قابلنا األخ حممود، وكان قد أعفى حليته  املكتب  من 
فلام رآه اإلمام بادره حممود قائال: لقد أصبُت السّنة، فرد عليه اإلمام: أصبت السّنة وضيعت 
الفرض! اذهب واحلق حليتك وتعال معنا.. أريدك مثل زمالئك ىف الكلية الذين تدعوهم.. 
ال يمكن أن تؤثر ىف الناس وأنت غريب عنهم! لقد كان اإلمام البنا يرفض أن نتميز عن الناس 

بلباس أو هيئة حتى نظل جزءا من املجتمع«.

)23(

وىف هذا السياق نفسه فإن فريد عبد اخلالق بأدبه الشديد يروى ما مل هيتم به حسام متام وال 
دور  إىل  مشريا  املسلامت،  األخوات  لنشأة  يعرفه  الذى  التاريخ  حترير  من  اهلادى  عبد  فاطمة 

األستاذ حممود اجلوهرى وزوجته:

ا بمتابعة نشاطهن وربطه  »كان األستاذ حممود اجلوهرى أول رئيس لقسم األخوات مكلفاً
باجلامعة، وكان أبرز َمْن توىل هذه املسئولية، وكانت زوجته السيدة أمينة حممد، وعرفت بأمينة 
اجلوهرى، تساعده ىف هذا العمل، وكان صلة الوصل بني األخوات وبني اإلمام البنا الذى كان 
كثريا ما متنعه أعباؤه ومشغولياته الكثرية عن احلضور وإلقاء املحارضات اخلاصة لألخوات، 
وكانت األخوات يعوضن ذلك بحضور الدرس العام لإلخوان كل يوم ثالثاء، وهو الدرس 

الشهري الذى كان حيارض فيه اإلمام البنا ىف مقر اجلامعة باحللمية.. وعرف بحديث الثالثاء«.
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)24(
بل إن فريد عبد اخلالق يذهب إىل حدود أبعد من هذا ىف فهمه لعالقة األخوات املسلامت 
)واملرأة عموما( بقادة اجلامعة وروادها ىف فرتة األربعينيات من خالل قصة دالة تتعلق به هو 

نفسه، وبابنة الشيخ حسن البنا:

ىف  املادة  هلا  أدّرس  كنت  »وفاء«،  البنا  اإلمام  البنة  الرياضيات  مادة  أدّرس  كنت   ...«
تكن  ومل  بيتها،  ىف  أيضا  هلا  أدّرس  وكنت  رياضيات،  مدرس  باعتبارى  الثانوية  املدرسة 
البنا وأدّرس البنته وأنا شاب ىف بداية  أتردد عىل بيت اإلمام  هناك مشكلة أو حساسية أن 
الثالثينيات من عمرى، كنت أدخل البيت وأدّرس هلا، وكان اإلمام ينشغل أحيانا ىف عمل 
مما تزخر به مسئولياته الدعوية، وما أكثرها، وكان إذا حرض وقت الغداء نادى عىل وتناولنا 
الغداء معا، لقد كانت احلياة بسيطة بال تكلف وال عقد، وكانت تربية العائالت ترسخ فينا 
معانى الفضيلة واالحرتام والنخوة كام كنا مشغولني وقتها هبموم أكرب كالدعوة والنشاط ىف 
احلركة الوطنية، وما كان خيطر بباىل وال بال أبناء جيىل االهتامم بأمور تافهة أو شكلية، حتى 
إننى ال أتذكر شكل وفاء بنت اإلمام البنا، وال أتذكر إذا ما كانت وقتها ترتدى غطاء رأس 
أم ال، رغم أننى فكرت أن أتزوجها، وأذكر وقتها أننى فاحتت اإلمام البنا بشأن الزواج هبا 
فسألنى إذا ما كنت أطلبها هى بشكل خاص لعاطفة عندى، أم جمرد زواج، وملا علم أننى 
فقط أفكر ىف الزواج هبا العتبارات كرم األصل، وطيب اخللق، وأن ليس ىف عاطفتى شىء 
خاص هلا، اعتذر بلباقة، وقد كان - رمحه اهلل - أحرص ما يكون عىل مشاعرنا، وقد فهمت 
وقتها أنه ربام كان أحد اإلخوة قد سبقنى إىل طلبها، وهو األمر الذى يبدو أنه وقع فعال، فقد 
تزوجها فيام بعد األخ الكريم األستاذ سعيد رمضان، وكان من أكثر تالمذة اإلمام البنا نجابة 

وقربا منه«.

)25(
وننتقل إىل صاحبة السرية وما روته لألستاذ حسام متام مما سجله عىل طريقته، ونحن نالحظ 

أهنا تعتمد عىل ذاكرهتا ىف حرص املؤسسات األوائل لتنظيم األخوات املسلامت فتقول:
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»كان عددنا ست أخوات كام أسلفت: أمينة اجلوهرى، وفاطمة توفيق، وفاطمة البدرى، 
وزينب زوجة الشيخ الشعشاعى، وأخت األخ حممود سعيد، وأنا فاطمة عبد اهلادى، ورصنا 
فيام بعد نواة قسم األخوات املسلامت، وأول َمْن بدأن العمل النسوى املنظم ىف اجلامعة، قبلنا 
بسنوات كان هناك جتمع لألخوات املسلامت مل نلحق به، وكانت رائدته احلاجة لبيبة أمحد رمحها 
اهلل، لكنه مل يكن جزءا من تنظيم اإلخوان، بل كان تعاونا بينها وبني الشيخ البنا، أما جتمعنا 
نحن فكان تابعا مبارشة وبشكل منظم لإلخوان، وكان مسئوال عنه األستاذ حممود اجلوهرى، 

ويتابعه مبارشة املرشد الشيخ حسن البنا«.

)26(
وبني  الغزاىل  زينب  السيدة  بني  العالقة  ىف  القول  حترير  عىل  اهلادى  عبد  فاطمة  وحترص 

اإلخوان ىف هذه الفرتة فتقول:

الدعوة اإلسالمية بني  الغزاىل كان هلا نشاط ىف  إن األخت زينب  أقول:  أيضا  »وللتاريخ 
السيدات، لكنه كان مستقال عن مجاعة اإلخوان، ومل تنضم إليها إال متأخرا بعد وفاة الشيخ 
أن األخت زينب كانت قد أسست  أثناء دخوىل اإلخوان سنة 1942  البنا، وأذكر ىف  حسن 
هناك  ملاذا  البنا:  حسن  للشيخ  وقتها  فقلت  كبري،  نشاط  هلا  وكان  املسلامت،  السيدات  مجاعة 
انقسام ىف الدعوة؟ وملاذا ال تنضم إلينا األخت زينب الغزاىل؟ فقال ىل: واهلل يا أخت فاطمة 
نحن عرضنا عليها ذلك، وعرضنا أن تكون مسئولة عن قسم األخوات، لكنها اشرتطت أن 
نطلق عليه »السيدات املسلامت«، فقلنا هلا نحن اإلخوان املسلمون وستظل اجلامعة كام هى، 
وسيكون هناك قسم لألخوات أنت رئيسته أو املسئولة عنه، فرفضت، ومل تلحق باجلامعة إال 

عام 1965«.

)27(
أما أطرف ما تقدمه هذه املذكرات فهو ما ترويه السيدة فاطمة عبد اهلادى عن قصة مشاركة 
إحدى زوجات رؤساء الوزراء ىف مرص وزعامء احلزب السعدى الذى كان عىل عالقة متوترة 
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األمر  وهو  املسلامت،  األخوات  نشاط  تشجيع  ىف  باشا  اهلادى  عبد  إبراهيم  وهو  باإلخوان، 
الذى اكتشفته الرشطة املرصية اليقظة:

إلينا أيضا األخت رئيفة شاكر، أخت األخ صالح شادى، وأختها دولت  »وقد انضمت 
إبراهيم عبد اهلادى، كانت تقوم بإرسال صفائح الزيت والدقيق  الداخلية  هانم زوجة وزير 

والسكر وغري ذلك من املواد التموينية بسيارهتا ليتم توزيعها عىل الفقراء«.

»والطريف أنه ملا صدر قرار حل اجلامعة استمر عملنا حتت الفتة األخوات املسلامت، وإن 
ظلت الدار حتت مراقبة البوليس، فقام املخرب املكلف باملراقبة بالتقاط رقم السيارة التى حتمل 
تلك املواد التموينية وأرسلها للمباحث، وكانت املفاجأة أهنا سيارة إبراهيم باشا عبد اهلادى 
وزير الداخلية! فام كان من املباحث إال أن رفعت الفتة األخوات املسلامت وأرسلوا جلنة من 
الصادر قرار  تابعة فعليا جلامعة اإلخوان  التى كانت  الدار  التى تسلمت  مجعية سيدات مرص 
هلذا  السيدات  من  جلنة  وجاءت  االجتامعية،  الشئون  إىل  الدار  ضم  اللجنة  وأرادت  بحلها، 
يرأس  كان  الذى  املعارف  وزير  بوالدها  باالتصال  العشاموى  آمال  األخت  فقامت  الغرض، 
أيضا رابطة اإلصالح االجتامعى، وطلبت منه ضم الدار إىل تلك الرابطة حتى يستمر نشاطها، 
ففعل مشكورا، وكنت ممن انتدهبن للعمل مديرة هلذه الدار، واستمر ذلك ملدة تسع سنوات«.

)28(
وىف حديثها عن دار األخوات املسلامت باملنرية )وهى الدار التى مل حتظ حتى اآلن بام تستحق 
من ختليد مجاعة اإلخوان املسلمني إلحدى مؤسساهتا الرائدة( تشري فاطمة عبد اهلادى إىل أن 
إقبال عائلة املرشد الثانى )املستشار حسن اهلضيبى( عىل حركة أو توجه األخوات املسلامت 

جاء طبيعيا، كام أنه تطور طبيعياًا إىل مرحلة الرتحيب باحلجاب:

»ومما أذكره عن عملنا ىف هذه الدار اجلديدة باملنرية أننى تعرفت فيها إىل نساء بيت األستاذ 
حسن اهلضيبى املرشد الثانى للجامعة، وكن مجيعا أهل فضل وتقوى وخلق، أذكر أنه ملا أنشأنا 
الدار كانت األخت سعاد اهلضيبى قد ُعينت طبيبة ىف مسشتفى أبو الريش لألطفال القريبة من 
الدار، وذات مرة كانت متر ىف طريق الدار فقرأت إعالنا يقول: »دار الرتبية اإلسالمية للفتاة«، 
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الرتبية  اهتامم بموضوع  األمور، ولدهيا  أختها خالدة متيل هلذه  إن  وقابلتنى وقالت:  فجاءت 
أباها أيضا  التى قالت ىل: إن  اإلسالمية، وإهنا سرتسلها لزيارتى، ثم جاءت خالدة اهلضيبى 
حيب هذا التوجه ىف تربية الفتيات، ومل يكن األستاذ حسن اهلضيبى قد دخل اإلخوان بعد، ثم 
أخربتنى أهنا حّدثت أمها عنى وهى تدعونى عىل الغداء، وذهبت فعال لتلبية الدعوة، وكان 
آل اهلضيبى من سكان مرص اجلديدة، وجلس األستاذ حسن اهلضيبى يتحدث إىل حديثا طيبا 
ومشجعا، ومن ساعتها دخلت خالدة معنا األخوات، فكانت أول فرد من آل اهلضيبى ينضم 

إىل مجاعة اإلخوان، ثم تواىل دخوهلم بعد ذلك«.

)29(
وتشري فاطمة عبد اهلادى عىل استحياء وباقتضاب إىل معاناهتا مع عدد من مظاهر »اجلاسوسية« 

التى تعرضت هلا عىل مدى حياهتا ىف األخوات املسلامت، وختتم حديثها هذا بقوهلا:

»... كانت املباحث ال تكف عن حماولة احلصول عىل كل املعلومات عنا، حتى إهنم عندما 
اعتقلونا عام 1965 دسوا علينا إحدى الفتيات كجاسوسة علينا ىف قسم مرص القديمة قبل 

ترحيلنا إىل سجن النساء ىف القناطر، وكانت تنقل هلم كل ما يدور بيننا«.

»بل إن األكثر وقاحة من ذلك أن املباحث حاولت أن تدفعنا للعمل معها جواسيس عىل 
اإلخوان، وأذكر بعد إعدام زوجى الشهيد أن املباحث حاولت أن تغرينى للتعاون معهم بنقل 
أخبار األخوات اخلاصة بالنواحى االجتامعية، فام كان منى إال أن رصخت فيهم وقلت هلم: 
تريدون منى أن أجتسس عىل اإلخوان بعد أن استشهد زوجى ىف سبيل هذه الدعوة؟! واهلل ال 

يكون ذلك أبدا«.

)30(
وحتفل هذه املذكرات باجلوانب املثرية ملشاعر األسى والشفقة ملا حاق بأرس اإلخوان عىل 
يد النظم البوليسية ىف عهد ثورة 1952، وتقدم فاطمة عبد اهلادى لنا عىل سبيل املثال نموذجا 
النارص من خالل قصة شقيقتها خريية وزوجها  نظام عبد  املسلمني مع  ألزمة أرس اإلخوان 
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عبد اللطيف مكى، ومع أهنا تروى ما يسبب األمل والشجن فإننا نراها حريصة أيضا عىل راوية 
النهايات اجلميلة هلذه القصة:

»وقد المتنى أختى خريية كثريا عىل تشجيعى له )أى لزوجها عبد اللطيف مكى: زوج 
وبنتا  اإلسالم(  سيف  )أمحد  ولدا  وقتها  أنجبت  قد  كانت  أهنا  خاصة  السفر،  عىل  خريية( 
)ثريا(، وكانت قلقة من حتمل مسئولية الطفلني وحدها، فطمأنتها وقلت هلا سريجع لك إن 

شاء اهلل«.

»فيام بعد مضت األحداث رسيعا، واتصل به األخ عبد البديع صقر عارضا عليه أن يعمل 
معه ىف قطر، فانتقل إىل هناك ليعمل ىف املعهد الدينى، ثم أرسل إىل زوجته لتستعد للسفر إليه، 
لكن احلكومة قامت وقتها بسحب اجلنسية منه ومن عدد من اإلخوان، فعرض عليه القطريون 
اجلنسية القطرية فرفض وظل بال جنسية، ورفضت وزارة الداخلية طلبه بأن يسمحوا لزوجته 

وولديه بالسفر«.

)31(
هكذا كان عىل أخت فاطمة عبد اهلادى أن تعيش ممنوعة هى وولداها من السفر إىل زوجها 
ىف قطر، فقد كان الزوج قد أصبح مرصيا سابقا )بعد سحب اجلنسية منه(، وها هو الفرج يأتى 

عىل يد والدة زكريا حميى الدين:

»ومن أقدار اهلل أننى كنت وقتها قد ُنقلت للعمل ىف مرص القديمة، وكنت أجلس ذات يوم 
مهمومة بشأن أختى وكيف أمجع شملها مع زوجها، وذهبت أبث شكواى إلحدى الزميالت 
فسمعتنى حكيمة )ممرضة( كانت تعمل معنا، وإذا هبا تقول ىل: أنا سأجعلها تسافر! للوهلة 
األوىل ظننتها تسخر منى، لكنها أخربتنى أن والدهتا تقوم بتفصيل مالبس لوالدة زكريا حميى 
الدين وزير الداخلية، وأهنا ستطلب منه هذا الطلب، وفعال قامت السيدة مشكورة برجاء أم 
زكريا حميى الدين فطلبت من ابنها أن يسمح ألختى بالسفر، فنزل عىل طلب والدته وأرسل إىل 
كارت توصية، كان له فعل السحر ىف موظفى وزارة الداخلية، الذين أرسعوا بإهناء إجراءات 

سفرها فورا، ولكنهم اشرتطوا عليها أن تسافر بال عودة ألن زوجها بال جنسية.. فوافقت«.
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»استقر هبم املقام ىف قطر، وخترج سيف اإلسالم طبيبا وتزوج ابنة الشيخ يوسف القرضاوى، 
أنجبا هناك فاطمة وحسام  العال، كام  املستشار حممود عبد  ثريا طبيبة وتزوجت  كام خترجت 

وإقبال«.

»وقد أرسلوا ذات عام إىل والدتى لقضاء الصيف معهم ىف لبنان ألن خريية كانت تشتاق 
لرؤيتها، وأرسلوا هلا تذاكر الطائرة، وقضت الصيف معهم حيث كان األخ عبد اللطيف خيشى 

أن يقىض الصيف ىف مرص فُيعتقل«.

)32(
ثم يأذن اهلل أن تعود إىل زوج أختها عبد اللطيف )وأرسته( اجلنسية عىل يد أنور السادات، 
عىل نحو ما سافرت إليه زوجته عىل يد زكريا حميى الدين، وهكذا نفهم أن ترسيبات النظام 

النارصى كانت كفيلة بحل بعض املشكالت اإلنسانية:

»وقد استمر ذلك الوضع حتى عام 1961 حني زار السادات قطر فقدم له عبد اللطيف 
التغذية  اللطيف يعمل مدير  بناء عىل نصيحة أمري قطر، وكان عبد  إليه اجلنسية  ليعيد  التامسا 
بوزارة املعارف، فأشار عليه األمري أن يقدم له االلتامس، وقد كان.. وعادت له اجلنسية، وبدؤوا 
ىف قضاء الصيف جمددا ىف مرص بدءا من عام 1962 لكنه اعُتقل مرة أخرى سنة 1965 ىف أثناء 

قضائه الصيف هنا، ومل يطل اعتقاله بفضل اهلل«.

)33(
من  إليه  ما صوره وذهب  إىل  ا  منحازاً كتبها حمررها  مذكرات  نتصور من  ما  وعىل خالف 
انتشار املد السلفى بني اإلخوان املسلمني، فإن فاطمة عبد اهلادى حترص )عىل يد حسام متام 
نفسه( عىل أن ختصص جزءا من حديثها لذكر أجمادها ىف نرش الدعوة عرب املرسح كام تقول، 
اهتامما  أبدى  السرية قد  فإن كاتب  السذاجة املرسحية،  إىل  أقرب  الفكرة بسيطة، بل  أن  ومع 

شديدا هبا عىل نحو ما نرى:

».... وذات مرة اقرتحت عىل األخوات ىف القسم تنظيم حفل ملدرسة البنات، فنظمنا حفلة 
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كبرية، قدمت فيها ألول مرة عمال مرسحيا، حيث أخرجت ثالث مرسحيات هى: »قل هو 
الفنجان  لقارئة  فتاة  فيه  تأتى  مشهد  إحداها  ىف  وكان  و»بالل«،  الكريم«  و»القرآن  أحد«  اهلل 
فتقول هلا: أمل تسمعى بحديث رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص؟ فتقول هلا: ما هو؟ فرتد: »َمْن أتى عرافا فصدقه 
فقد كفر بام أنزل عىل حممد«، وأذكر أن بنات الشيخ أمحد حسن الباقورى )الذى ترك اإلخوان 
فيام بعد( كن غري حمجبات، وكنت كلام حاولت أن أكلمهن ىف تغطية الشعر أجد منهن رفضا، 
فأتيت ىف مرسحية »قل هو اهلل أحد« بمشهد تقوم فيه فتاة بدور ابنة شيخ األزهر )وقد أدت 
الدور األخت حماسن محودة، وكانت أصغرنا سنا(، وكانت الفتاة ىف املرسحية ترتدى مالبس 
أنيقة، لكن من غري غطاء للشعر، فتدخل بدون حجاب وتأخذ أخت أخرى حتدثها عن رضورة 
التوبة واالستجابة ألمر اهلل، وتتلو عليها  احلجاب، وتتلو عليها آيات احلجاب وتطلب منها 
قول اهلل )تعاىل(: )إال َمْن تاب وآمن وعمل صاحلا فأولئك يبدل اهلل سيئاهتم حسنات وكان اهلل 
غفورا رحيام(، فتقرر الفتاة املتربجة التوبة وتسأل عن األخوات املسلامت وعن موعد لقائهن 

ومكانه، ثم تلحق هبن«.

)34(

هكذا نرى سيطرة فكرة احلجاب إىل احلد الذى جيعل تأجيله نوعا مما يستحق التوبة عىل حد 
ما توحى به عبارات فاطمة عبد اهلادى. 

وهى متىض ىف حديثها عن إعدادها للمرسحيات )البسيطة( فتقول:

بإجراء  وأقوم  املقررة  املطالعة  كتب  من  املرسحيات  تلك  نصوص  آخذ  كنت  »لقد 
تعديل فيها بحيث تصبح ذات معنى إسالمى، وكان َمْن يمثل شخصيات بالل أو عمر أو 
غريمها من الصحابة بعض أطفال أقاربنا، وقد تطور مرسحنا كثريا لكنه كان مقترصا عىل 
املدارس واألعامل اخلريية، وقد علمنا فيام بعد أن األستاذ عبد الرمحن البنا شقيق املرشد 
الشيخ حسن البنا، كان قد أسس مرسحا هو اآلخر، ولكن األخوات مل يكن يشرتكن فيه 

أو يشاهدنه«.
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)35(
وتردف فاطمة عبد اهلادى هذا احلديث برواية واقعة كاشفة عن مدى تغلغل احلامس ىف 
نفوس اإلخوان، وهو ما كان املرسح بالطبع كفيال بإبرازه حتى مع كل االحتياطات النفسية 

التى تدرب عليها اإلخوان وأجادوها:

قرار حل مجاعة اإلخوان،  وبعد  أنه ىف هناية عام 1948،  باملرسح  اهتاممى  »ومن طريف 
أخرجت مرسحية اسمها »القرآن«، وكانت ُتؤدى ىف مدرسة هدى شعراوى، وكان اجلمهور 
من الرجال والنساء، وكان من اإلخوان َمْن أراد احلضور، ومنهم أمحد فراج الذى صار فيام 
بعد مذيعا المعا، وقلت له: يا أخ أمحد.. هناك مشهد ىف املرسحية سيبهرك فاملك نفسك وال 
تردد »اهلل أكرب وهلل احلمد«، وكان هذا شعار اإلخوان الشهري، وملا كانوا يعتقلون اإلخوان فقد 
كانوا يعتقلون كل َمْن يردده، فكنا نتحايل عىل ذلك ونقول »اهلل أكرب« فقط! وكنت قد دعوت 
األخت آمال العشاموى التى ساعدتنى كثريا ىف اإلعداد هلذا احلفل، حتى إهنا اشرتت البيانو 

عىل نفقتها، كام حرض والدها العشاموى باشا ودعا بعض الوزراء للحضور«.

»كانت املرسحية متقنة جدا )هكذا تقول وهى تقصد اتقان احلبكة بالطبع(، وراقية األداء، 
وملا وصلنا إىل مشهد نزول القرآن وأنريت األضواء مسلطة عليه، ما كان من األخ أمحد فراج 
إال أن تأثر بشدة ووقف وهو هيتف »اهلل أكرب وهلل احلمد«! وتوتر اجلو كثريا هبذا اهلتاف املعروف 
لإلخوان املسلمني، وقد عاتبنى العشاموى باشا عىل ذلك بسبب اإلحراج الذى تعرض له مع 

الوزراء، فاعتذرت له وقلت: إننى نبهت عليه ولكنه مل يلتزم«.

)36(
والشاهد أن السيدة فاطمة عبد اهلادى تتحدث عن عائلة سيد قطب بكل ما متلك من إعزاز 
وتقدير وهى تتحدث عن شقيقتيه أمينة ومحيدة بتفصيل بل هى تشري أيضا إىل أختهم الكبرية 

السيدة نفيسة:

»... ورغم أهنام مل يكمال تعليمهام، إال أن مستوامها ىف الثقافة واألدب كان ال يبارى«.
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»وكانت أمينة هلا نفسية شاعرة ومرهفة، وكانت راقية ورقيقة، ولدهيا طول بال، وهدوء 
غريب، وكثريا ما جاءت ملواساتى بعد استشهاد زوجى مع أخيها الشهيد سيد، وكانت تقرض 
يوما  أهدتنى  وقد   ،1981 عام  السنانريى  كامل  األستاذ  زوجها  استشهاد  عند  خاصة  الشعر 

نسخة من أحد دواوينها كتبت فيها إهداء راقيا قالت فيه: إىل َمْن سبقتنى ىف ساحة اجلهاد«.. 

وكانت كثريا ما تسألنى كيف صربت لنصرب مثلك؟!«.

»ومما أذكره لألخت أمينة قطب أنه ملا صدر حكم اإلعدام عىل أخيها الشهيد طلبوا منها أن 
حتثه وتقنعه باالعتذار لينال العفو، لكنها رفضت بحزم«.

نعم  كانت  فقد  مسعود،  محدى  الدكتور  األخ  بعد  فيام  تزوجت  التى  محيدة  األخت  »أما 
عليها  وحكم   ،1965 تنظيم  قضية  ىف  احلربى  السجن  دخلت  كام  وجهادا،  تضحية  األخت 
بالسجن مدة عرش سنوات، ومازلت أذكر كيف كانت تعد معنا الطعام، وتذهب معنا للسجن 
إلطعام مسجونى اإلخوان ىف قضايا عام 1954، كام أذكر أننا كنا معا ىف أثناء جمزرة ليامن طرة 
التى ُقتل فيها كثري من اإلخوان، وكنا أمام السجن نبحث عن طريقة لتوصيل الطعام ملا بدأ 
إطالق الرصاص، فأخذنا ىف الفرار بعيدا عن السجن وأخذت املباحث تطاردنا أنا وهى، وقد 
كان هلا ذكاء ونجابة أكرمنا اهلل هبا لنهرب من املطاردة، ومل تنجب أمينة أو محيدة ذرية هلام، وقد 

توفيت أمينة قبل أعوام فيام تعيش محيدة مع زوجها ىف فرنسا.. أمد اهلل ىف عمرها«.

احلربى، وهى  السجن  نفيسة دخلت هى كذلك  اسمها  ثالثة كربى  كانت هلام أخت  »كام 
أم رفعت الذى قتل حتت وطأة التعذيب ىف املعتقل، وأم الدكتور عزمى بكر الذى تسلم جثة 

األستاذ كامل السنانريى بعد مقتله ىف عام 1981 حتت التعذيب ىف السجن«.

)37(
عىل أن قارئ هذه املذكرات ربام يعجب وله أن يعجب من أن هيمل حمررها األستاذ حسام 
متام ذكر أسامء بعض اإلخوان املسلمني البارزين ىف مواضع ال جيوز إمهال ذكر أسامئهم فيها، 
وهو عىل سبيل املثال هيمل ذكر اسم أحد الذين أعدموا مع عبد القادر عودة، مع أنه كان البد 

من ذكر اسمه تكريام أو تقديرا أو إثباتا للواقع، وانظر إىل هذه الفقرة:
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»... وكان ممن حيرضن الدرس إضافة لألخت زينب زوجة الشيخ الشعشاعى األخت أمينة 
حممد زوجة األستاذ حممود اجلوهرى، الذى كان حلقة الوصل بني األخوات واملرشد العام الشيخ 
حسن البنا، واألخت فاطمة البدرى التى زوجناها فيام بعد ألحد اإلخوة، وكان يعمل حماميا، وقد 
أعدم - رمحه اهلل - فيام بعد مع الشهيد األخ عبد القادر عودة ىف أول صدام مع الثورة، وقد كان 

مسئوال عن حممود عبد اللطيف الذى اهتم ىف حماولة اغتيال مجال عبد النارص ىف حادثة املنشية«.

نحن نعرف أن املسئول عن حممود عبد اللطيف كان هو األستاذ هنداوى دوير املحامى، فهل 
هو املقصود ىف هذه الفقرة؟ وملاذا أمهله الكتاب مع أن اسمه مميز يصعب إمهاله؟

)38(
بأنور  ومن طرائف هذه املذكرات ما ترويه السيدة فاطمة عبد اهلادى من أهنا استجارت 
كانت  عندما  وذلك   1952 يوليو  ثورة  عهد  بداية  ىف  السكن  ىف  جارها  كان  حني  السادات 
القبض عىل زوجها  املسلمني، وحماولة األمن  اعتقاالت اإلخوان  بدء  معرضة لالعتقال عند 
الذى كان هاربا، وهى تشري ىف روايتها هلذه القصة التى مل تكن مضطرة إىل روايتها إىل أن أنور 

السادات كان يتمتع باملروءة:

»عانيت كثريا من مضايقات املباحث وحصارها ىل ىف أثناء حماوالهتا القبض عىل زوجى، 
بل وصل هبم األمر ذات يوم أن فكروا ىف أخذى كرهينة إلجباره عىل تسليم نفسه، كنت وقتها 
أقوم بمهمة إعداد الطعام للمعتقلني من اإلخوان، وكانت دائام معى أختى كاميليا وابنتى سمية 
ال تفارقنى، وكان يقوم بحمل الطعام عنا إىل السجن إليهم رجل طيب اسمه محزة، مل يكن من 

اإلخوان، لكنه كان ال يتأخر عنا بخدماته العظيمة«.

»وفوجئت ذات مرة ونحن عائدات إىل املنزل بأربعة من الرجال أحاطوا بنا عىل باب بيتنا 
ليحرض  السادات  بأنور  اخلاصة  احلراسة  أحدهم عىل خمرب  ونادى  بصيدها،  الشبكة  مثلام حتيط 
تاكسى فرفض الرجل، فرصخت فيه بصوت عال: ملن حيرض التاكسى؟ قال: لرتكبى فيه، فقلت 
له: بل تركب فيه أمك أو أختك أما أنا فال، فقال: بل سرتكبني رغام عنك، فخرجت عن شعورى 
ورصخت بأعىل صوتى وقلت: إن الظفر الذى يطري من قدمى يساوى رئيس مجهوريتكم الذى 



95

هيني اإلخوان! أنتم تضعون الفتة »ارفع رأسك يا أخى فقد مىض عهد االستعباد«، ونحن ىف أذل 
العهود! خرجت متاما عن إرادتى، وناديت بأعىل صوتى: انزل يا أنور السادات يا رئيس املؤمتر 

اإلسالمى.. أجر امرأة جارة لك«.

»وإذا بأنور السادات ينزل من السلم ويسأل عام حيدث فقلت له: انظر بنفسك.. هتان النساء 
ىف عهدكم األسود.. وكررت اجلملة عليه مرتني، وللحق فقد كان ىف الرجل مروءة وبدا عليه 
االستياء مما رآه، فطلب منهم عدم التعرض ىل ونادى عىل أحد الضباط وقال له: انظر ماذا تريد 

الست وافعله«.

)39(
اإلخوان  لسيدات  اعتقاالت  من  حدث  ما  املذكرات  هذه  ىف  اهلادى  عبد  فاطمة  تلخص 

املسلمني عىل نحو معرب وقاس ىف تعبريه وتقول:

باعتقال عرشات األخوات من  قامت  املباحث  أن  النساء وجدنا  إىل سجن  »حني وصلنا 
معظم أنحاء البالد تقريبا، بل واعتقلت أمهات أو شقيقات بعض اإلخوان، ومل يكن هلن أى 
صلة باجلامعة، هذا غري بعض األخوات الالتى تم اهتامهن رسميا ىف القضية التى عرفت بتنظيم 
1965 مثل األخت زينب الغزاىل، واألختني أمينة ومحيدة شقيقتى األستاذ سيد قطب، أبرز 

املتهمني بتهمة حماولة قلب نظام احلكم!«.

كانت  تقريبا:  اهلضيبى  األستاذ حسن  املرشد  عائلة  نساء  القناطر كل  معنا ىف سجن  »كان 
معنا زوجته أبلة نعيمة خطاب، وكان عمرها نحو سبعني عاما، وقد مكثت ىف سجن القناطر 
حواىل ستة أشهر ثم رحلت إىل السجن احلربى، وتم التحقيق معها ومل يرمحوا سنها وال صحتها، 

وعاشت معنا ىف معتقل سجن النساء بالقناطر فرتات عصيبة«.

»كام اعتقلت معنا أخت فضيلته السيدة هبية إسامعيل اهلضيبى، وكانت قد جاوزت السبعني 
عاما هى األخرى، وكنا وكل اإلخوان ننادهيا باسم »عمتى هبية« احرتاما هلا، ومل يكن هلا نشاط 
يذكر مع األخوات املسلامت، لكنهم اعتقلوا نكاية ىف شقيقها، لقد قبضوا عليها وهى تساعد 

زوجها ىف زراعة األرض بقريتها عرب جهينة بمحافظة القليوبية«.
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»كام اعتقلوا ابنته األخت خالدة اهلضيبى )ابنة املرشد حسن اهلضيبي(، وكان عمرها أربعني 
املعروف  األعامل  رجل  ثابت  صفوان  ووالدة  ثابت،  أمحد  املهندس  األخ  زوجة  وهى  عاما، 
اآلن، كام اعتقلوا ابنته الثانية علية اهلضيبى، التى كانت مازالت عروسا وكان اعتقاهلا بسبب 
صداقتها باألخت غادة عامر زوجة الطيار حييى حسني، وقد أدخلتا ضمن القضية وسجنتا معا 

ىف السجن احلربى«.

»لقد اعتقلوا نساء بيت األستاذ اهلضيبى بتهمة أهنن كن ينشطن ىف رعاية عائالت اإلخوان 
املرشد قد أرشفت عىل  نعيمة زوجة  أبلة  املعتقلني من سنة 1954، وكفالتهم ماديا، وكانت 

إنشاء مشغل تعمل فيه األخوات لإلنفاق عىل تلبية حاجة العائالت اإلخوانية«.

)40(
وهى تلخص املوقف كله بام جيعلنا نقول معها : »ال حول وال قوة إال باهلل«.

تقريبا،  اجلامعة  النسائى ىف  العمل  املسئوالت عن  األخوات  معنا كل  كانت  املعتقل  »وىف 
لقد اعتقلوا معنا األخت آمال العشاموى بنت العشاموى باشا وزوجة األخ منري دلة، وكان هلا 
نشاط بارز ىف إعالة األرس الفقرية واملحتاجة من اإلخوان، واألخت أمينة زوجة األخ حممود 
إىل  القناطر  النساء ىف  معتقل سجن  أخذوها من  املسلامت، وقد  األخوات  اجلوهرى مسئول 

السجن احلربى للتحقيق معها ثم أعيدت لنا«.

ومرة أخرى نردد: »ال حول وال قوة إال باهلل««.
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المبكر التأريخ 
المصرية للثورة 

الباب الرابع



98



99

الفصل الثامن

يوميات من ميدان التحرير
كتاب األستاذ سعد القرش

)1(
نجح سعد القرش ىف أن يقدم كتابا من كتب التاريح احلى، ال تكاد جتد فيه أى أثر من آثار 
التاريخ غري احلى، وال من آثار التجميل أو التزييف أو التحوير، أو التنميط، وإنام هو قطعة من 
احلياة عىل نحو ما مضت، ومن الثورة عىل نحو ما نجحت، وعىل نحو ما ال تزال تنجح، ذلك 
الثورة نفسها، وىف هتيئة الروح  أن مؤلفه األديب والقاص املتمرس شارك بالفعل ىف صناعة 
التى  املعلن  التذمر  الدقيق ألسباب  الروح بتشخيصه  تأهيل هذه  الثورة، وىف  التى دفعت إىل 
دفعت إىل الثورة، وألسباب اليأس وأسباب األمل التى قوت عزيمة القائمني هبا، وجعلتهم 

يدركون احلقيقة التى جيادل فيها كثريون: هل كانت الثورة حتمية؟ 

جيادلون ىف هذا بينام كان مؤلف هذا الكتاب قد أفنى بالفعل وبالقول أكثر من مخس سنوات 
من حياته ليثبت للجميع أن الثورة باتت حتمية، فإذا بالثورة تفاجئه قبل أن يعلن للناس حقيقة 

ما توصل إليه.

ويؤكد  الدليل،  مع  الدليل  جيمع  الثورة  سبقت  التى  السنوات  طيلة  القرش  سعد  كان 
باالستنتاج عىل ما سبقه من استنتاجات أخرى تقول: إن األمور وصلت إىل طريق البد فيه من 
الثورة، ومل يكن سعد يبخل عىل مناقشيه بكل ما يراه دليال ال يقبل النقض عىل سالمة طرحه، 
وعىل رضورة الثورة، وكان يؤكد لنفسه قبل أن يؤكد للناس عىل أن األمور سارت ىف طريق ال 

حيتمل غري الثورة.
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)2(
وليس رسا أن سعد كان يقابل كثريا من املحاوالت املهدئة أو املثنية لكنه كان قد رزق هداية 
إهلية تؤكد له صواب ما استنتج وقرر، وتؤكد له دقة تشخيصه، وحتمية األخذ بام أخذ به نفسه 
الفساد  املفسدين دون صدام، ومن وصف  احتقار  الفاسدين دون جهر، ومن  ترفع عىل  من 

واالستبداد بالوصف الصادق دون مبالغة.

ثائرا متحفزا، ثم عاش  الثورة املرصية األخرية  قبل  ما  القرش سنوات  هكذا عاش سعد 
جمدا  املجدين  وهذين  احلقيقتني،  هاتني  إىل  يضيف  هو  ها  ثم  خملصا،  مشاركا  نفسها  الثورة 
يستعرض  دقيقا  أدبيا  تأرخيا  أثنائها،  وىف  الثورة،  قبل  فيام  الثائرين  لنفسية  يؤرخ  حني  جديدا 
فيه العجب والتعجب واإلعجاب، ويستدعى فيه الذكرى والتذكر والذكريات، ويروى فيه 
خيانة املثقفني، وجناية األدباء، وبالدة املسئولني، وتبلد الكبار، وهو ال يبخل علينا بام نسقه 
من أرشيف الفساد، وال بام سجله من تاريخ الطغيان، وال بام خربه من شعور املواطن الرشيف 

بظلم املسئول، وجتاهل الرئيس، وطغيان االبن، وسطوة الزوجة، وجهل احلكام.

)3(
يكتب سعد القرش ذكرياته عن الثورة وعن مقدماهتا مستمدا طاقته ىف جتسيدها من كل ما 
رزق به أديب عفى مثله من قدرة عىل التصوير، وعىل التعبري، وعىل الدفاع عن وجهة نظره، 
وعىل بناء تصوراته وتصويراته، وهو يفعل كل هذا بشعور خملص للوطن اجلميل الذى أحبه 

وذاب عشقا فيه، ومتنى له أن يكون كأفضل ما يكون.

يسجل سعد القرش حبه لوطنه ىف كل سطر يكتبه، وحبه ألهله مع كل أمنية يتمناها، بل هو 
يسجل هذا احلب مع تذكره الواعى لكل صفعة يتلقاها من احلارض القاسى، وهو حني يتذكر 
املاىض ال يسقط ىف براثن اإلحباط وال اليأس، وإنام يتخطى هذا ىف سهولة إىل مرحلة يشع فيها 

باألمل الواثق، واألمانى املرشوعة، واألحالم اجلميلة.

ومن احلق أن نقول إن إحساسنا بالثورة املرصية اجلديدة ال يكتمل إذا نحن مل نقرأ سعد 
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القرش ىف كتابه املؤرخ هلا وملقدماهتا، كام أن إحساسنا بانتصار اإلنسان ال يتعمق دون أن نطالع 
تصويره الدقيق، كام أن محاسنا أليامنا املقبلة ال يزداد صدقا ما مل نتأس هبذه الكتابة الواعية، 

والرواية الصادقة.

ولست أحب أن أهنئ سعدا بكتابه إال إذا هنأت الثورة بابنها وأملها.

)4(
يذهب سعد القرش ىف كتابه عن الثورة إىل أن يروى ما كان قد انتواه قبل الثورة من إصدار 
كتاب له عن حسنى مبارك يقارن فيه بينه وبني اخلليفة عبد امللك بن مروان، مشريا إىل ما كان 

يتنبأ به من سقوط أى دولة حيكمها رئيسان:

وقصاصات  أوراقا  مجعت  الوداع«،  قبل  للرئيس..  »كالم  لكتاب  استعددت  قد  »كنت 
من  نوعا  تكون  أن  عىل  »الشهادة«  هذه  كتابة  ىف  ورشعت  مالحظات،  وسجلت  وكتبا، 
املصارحة واملكاشفة، أو اجلرد الشامل لثالثني عاما من التخريب املنظم للدولة، ودفع جيوش 
السوس للنخر ىف أصوهلا وثوابتها، لدرجة تصل إىل اخليانة العظمى، كنت أريد أن أضع مرآة 
أمام الرئيس، أذكره بشعارات رفعها ىف بداية حكمه، سجلت أيضا طرفا من سرية عبد امللك 
بن مروان، وبعضا من مصائر أبطال »ألف ليلة وليلة«، وصدام حسني، وكيف تنتهى النظم 
التى حيكمها رئيسان.. مسن يعانى الشيخوخة، ويتواطأ عىل الفساد ليدوم ملكه، ورئيس فعىل 

طموح دموى الطباع«.

)5(
التاريخ  كتب  من  تأصيالته  مستمدا  عليه  استولت  التى  للفكرة  القرش  سعد  ويؤصل 

اإلسالمى احلافلة بالقدرة عىل إظهار املفارقات الطريفة:

»يروى السيوطى أن عبد امللك بن مروان »كان عابدا زاهدا ناسكا ىف املدينة قبل اخلالفة.. 
وقال نافع: لقد رأيت املدينة وما هبا شاب أشد تشمريا وال أفقه وال أنسك، وال أقرأ لكتاب اهلل 
من عبد امللك بن مروان«، وقال عبد امللك جلندى من جيش أرسله يزيد بن معاوية لقتال عبد 
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اهلل بن الزبري، حني قابله ىف املسجد النبوى: »أتدرى إىل من تسري؟ إىل أول مولود ىف اإلسالم، 
وإىل ابن حوارى رسول اهلل، وإىل ابن ذات النطاقني )أسامء بنت أبى بكر الصديق(، وإىل َمْن 
حنكه رسول اهلل، ثكلتك أمك، أما لو أن أهل األرض أطبقوا عىل قتله ألكبهم اهلل مجيعا ىف 

النار«.

ثم يفاجئنا سعد القرش املفاجأة القاسية حني يروى بقية القصة:

»وكان عبد امللك يقرأ القرآن، حني بلغه أنه بويع، فأطبق املصحف وقال: »هذا آخر عهدنا 
بك«، وىف العام الثانى لواليته ألقى خطبته قائال: »أما بعد، فلست باخلليفة املستضعف )عثامن(، 
وال باخلليفة املداهن )معاوية(، وال باخلليفة املأفون )يزيد(، أال إنى ال أداوى أدواء هذه األمة 
إال بالسيف حتى تستقيم ىل قناتكم.. واهلل ال يأمرنى أحد بتقوى اهلل بعد مقامى هذا إال رضبت 
عنقه، ومل يبال بقوله القيم بحق عبد اهلل بن الزبري، وجهز له جيشا يقوده احلجاج بن يوسف، 

وحارصه بمكة شهرا، ثم ظفر به وقتله وصلبه«.

)6(
ورسعان ما يلج سعد القرش إىل املعنى الواضح الذى يريد احلديث فيه فيقول:

تنصيبه  فبعد  كوارث،  الشعارات  انقلبت  وكيف  املبرشة،  ببداياته  الرئيس  أذكر  أن  »أردت 
رئيسا قال: »لن أرحم أحدا يمد يده إىل املال العام، حتى لو كان أقرب األقرباء، إننى ال أحب 
عالقات  استغالل  وأكره  أحد،  يظلم  أن  أقبل  وال  الظلم،  وأكره  الشللية،  أقبل  وال  املناصب، 
النسب«، )صحيفة مايو 1981/10/18(، كام رصح ملجلة )أكتوبر( قائال: »لن أقبل الوساطة، 
)املصور(:  ملجلة  قال  نفسه  الشهر  وىف   ،)1981/10/26( العام«  املال  لصوص  وسأعاقب 
»مرص ليست ضيعة حلاكمها« )1981/10/30(، وىف خطبة له ىف فرباير 1982 قال: »الكفن 

ما لوش جيوب، سنعىل من شأن األيادى الطاهرة«.

»لكن طول بقاء مبارك فوق الكرسى أدى إىل تكاثر الطحالب، وتكالب ذوى املصالح، 
وتقنني الفساد حتى أصبح فسادا عاريا ال يتوارى وال خيجل، بل يفرض نفسه ىف وقاحة وقدر 
غري مسبوق من الفجور والرشاسة، وحني سمع بالكالم عن النهب املنهجى لثروات مرص، 
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عمد مبارك إىل تنفيذ نظرية معاوية، فال حيول بني الناس وبني ألسنتهم ما داموا ال حيولون بينه 
وبني الكرسى«.

)7(
وجييد سعد القرش تصوير تدهور مرص ىف عهد مبارك عىل نحو ما شهده هو نفسه بنفسه 

فيقول بضمري الراوى:

»كتبت له )أى ملبارك(: إننى شهدت آخر أجماد التعليم والزراعة، قبل ختريبهام ىف السنوات 
العرشين األخرية، عملت ىف سن السادسة ىف مجع دودة القطن بمبلع ستة قروش ىف اليوم، من 
السابعة صباحا حتى السادسة مساء، كان الفالح يقرض ويقرتض وهو آمن، ألن لديه حمصول 
يردد  دينا وهو  يطلب أحدهم  أن  يكفى  املحصول،  وبناته من عائد هذا  أبناءه  قطن، ويزوج 
مقولة سحرية من كلمتني: »عىل قطن«. كانت الدورة الزراعية دستورا ملزما، حيتاج اخرتاقه 
الناس أهنم رسقوا، وأصبحوا  أو التحايل عليه إىل كثري من اجلرأة واملغامرة قبل أن يكتشف 
مدينني لبنك التسليف بأعامرهم وأرضهم، ثم صحوا عىل اخلراب الكبري.. ال قطن، وال أرز، 
وال زراعة، وما بقى منها يروى بامء الرصف الصحى، وخترج السموم من املجارى إىل الزرع 
عىل  الفقراء  ويرتدد  حتيا،  وال  متوت  فال  املقاومة،  عن  وعجزت  العلل،  افرتستها  أجساد  إىل 

مستشفى لغسيل الكىل أو عالج الكبد، وال يأتيهم موت يرحيهم من حياة عزت عليهم«.

)8(
وعىل هذا النحو يمىض سعد القرش ىف تسجيل تاريخ عرص مبارك مستشهدا ىف كل حدث 

بمن أجاد تصوير احلدث من املفكرين والعلامء.

مدارس،  بال  »تعليم  بأنه  سنوات  قبل  عياد  شكرى  خلصه  فقد  اآلن  التعليم  حال  »أما 
كان  األركان، ىف حني  كاملة  أو جريمة  التعليم فضيحة  له  تعرض  وما  تعليم«،  بال  ومدارس 
وضع أوراق امتحان البكالوريوس وتقييم كراسات اإلجابة عمال مشرتكا بني الكلية املرصية 
والكلية املناظرة هلا ىف جامعة لندن، حتقيقا للتساوى بني اجلامعتني.. هذه فكرة االعرتاف الدوىل 
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فكيف  بعده(،  وما  العرشين  القرن  ىف  خطى  القصاص:  الفتاح  عبد  )حممد  املرصية  باجلامعة 
حتولت اجلامعات املرصية إىل مدارس؟ أما املعلم »الذى كاد أن يكون رسوال« فأصبح متسوال، 

يطرق األبواب من أجل الدروس اخلاصة التى يقدرها خرباء بنحو 13 مليار جنيه سنويا؟«.

)9(
أضنتهم  الذين  من  كثريين  عن  غابت  أخرى  زاوية  من  الثورة  فكرة  القرش  سعد  حيلل 
النتيجة، وشغلتهم املصيبة القادمة عن أن يفكروا ىف املصائب التى حلت بالوطن نتيجة سيطرة 
سحابة التوريث عىل سامئه، ويعرب سعد القرش عن وعيه الكامل بفكرة املسئولية التى غابت 
عن مرص ىف ظل طموح مجال مبارك القاتل فيقول خماطبا مبارك ىف نص مل ينرش ىف حينها، ومع 

هذا فإنه فقد جدته:

»كتبت للرئيس: قلَت مرة إنه يساعدك ىف بعض املهام، فامذا لو أخطأ وهو غري ذى صفة؟ 
هذا إهانة للعقل، وإهانة ملن محلوك األمانة، فأبيت أن حتملها، وإعادة الدولة إىل فكرة العزبة 
والقرية، حيث ال فرق كبريا بني اخلاص والعام، أنت منا، تعب أبواك، ومل ختطط النتزاع حق 
ليس لك، كنت قنوعا باملال والبنني، ثم زادك اهلل بسطة ىف الرزق، مليون كيلو مرت مربع من 
ختاف  ال  فكيف  حتبه،  كنت  وإذا  منا،  ليس  ابنك  لكن  اإلقليمية،  واملياه  والساموات  األرض 
عليه؟ ملاذا ال حتسم األمر وتنهاه عن هذه الثمرة؟ التوريث ثمرة معطوبة، رسى فيها سم ال 
جيدى معه عالج وال إصالح، بل نسف األسس الفاسدة، أو قل وأنت فالح منا: مرص اآلن 
ثمرة مشمومة، خاض فيها كثريون، وأصبحت منظورة، وليست لعبة يتلهى هبا، سوف حترق 
أصابعه، وال يتمكن من اإلحاطة هبا علام فيلقيها غري عابئ عىل َمْن تقع، وأى تدمري سيرتتب 

عىل سلوك غري حمسوب، وسوف تسأل عن هذا أمام التاريخ«.

)10(
هكذا حيفل كتاب سعد القرش بكثري من اللقطات الفكرية التى تناقش تاريخ فكرة التوريث 
عىل أرض الواقع مناقشة حكيمة، وينتبه سعد القرش بمهارة الروائى الفذ إىل دور أو حدث جاء 



105

بالصدفة وأسهم ىف حتطيم بعض أجزاء القصة، وهو يروى قصة الدور الذى لعبته قصة مباراة 
اجلزائر ىف كأس العامل ىف إفساد خطط تقديم مجال مبارك )بطال مبرشا به( إىل الشعب املرصى:

»لكن اجلزائر، من دون قصد، أغلقت الثغرة األخرية التى كاد يتسلل منها مجال مبارك إىل 
الكرسى، ثم اتضح أن الثغرة ظلت موجودة ومتوازية، حتى بعد )مجعة الغضب(، ومل تنته متاما 

إال بعد فشل »موقعة اجلمل« يوم األربعاء الدامى 2011/2/2«.

يوم  الفاصلة  املباراة  لكن  القدم،  كرة  منتخب  بعثة  رأس  عىل  السودان  إىل  مجال  »ذهب 
2009/11/18 انتهت بفوز اجلزائر، وتأهلت لنهائيات كأس العامل 2010 بجنوب إفريقيا، 
كان الرتتيب أن يمر سيناريو التوريث من بوابة اجلزائر عرب السودان، وأن حُيمل الوريث فوق 
رقاب العباد، ىف مطار القاهرة، وخترس األلسنة، وترفع األقالم، وجتف الصحف، لكن اجلزائر 
بالبلطجة، كان  اللصوص، فاخرتعوا خطة بديلة هى اهتام اجلمهور اجلزائرى  أحبطت خطة 
واضحا أن العبى اجلزائر أبرياء من هتمة اإلساءة إلينا، مل يكن مطلوبا منهم أن خيونوا بالدهم، 
ويفتحوا شباك مرماهم من أجل عيون مبارك الصغري، جتاهل اجلهالء هذا األمر، وسارعوا إىل 
لعن السودان لعنا كبريا، إذ فشل ىف محاية العبى مرص ومشجعيها بعد املباراة، ونشط السفهاء 
الشبهات،  أعامل حتوم حوهلم  لرجال  اململوكة  الرسمية واخلاصة  القنوات  املذيعني، وىف  من 
وأذاعت لقطات قديمة، عىل أهنا اعتداءات عىل املرصيني ىف السودان، ىف برنامج بالتليفزيون 
املرصى تساءل أمحق، كان رئيسا لتحرير جملة حكومية: وهو فني الرئيس السودانى؟ صحوه 

من النوم، هى السودان فيها مطار!«.

»وقال إبراهيم حجازى ىف خطاب يذكرنا باجلاهلية األوىل: »حمتاجني كمرص.. الىل يبص ىل 
أجيب )أفقأ( عينه، والىل يقل أدبه أديله عىل قفاه«.

)11(
ويستعرض سعد القرش نامذج كثرية من الرتهات التى انساق إليها املسئولون عن اإلعالم 

املرصى بطريقة رشيقة ال ختلو من املرارة فيقول:

»وقال مندوب املبيعات الزبلكانى الذى أصبح وزيرا لإلعالم: إن مرص مستعدة إلرسال 
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عىل  السودان  احتج  إذ  اللهجة،  تغريت  ساعات  وبعد  املرصيني،  إلجالء  عسكرية  طائرات 
ترصيح سفيه ينتهك سيادته بالكالم، وبطائرات عسكرية، أكد السودان أنه مل يقرص ىف محاية 
الذى  السفري املرصى  املباراة، وتم استدعاء  نتيجة  تغيري  يد ىف  له  اجلمهور املرصى، ومل يكن 
أبلغ رسميا باستياء السودان من أداء اإلعالم املرصى، فتغريت اللهجة، أصبح السودان عىل 
ألسنة املذيعني أنفسهم رائعا ومجيال ومدهشا، وانصبت اللعنات عىل اجلزائر، حتى إن احلامسة 
التباكى، وقال ابن  املصطنعة لعالء مبارك ىف برنامج تليفزيونى، محلت العب كرة تافها عىل 

مبارك الكبري بثقة: وداعا للعروبة.

)12(
ويرضب املثل سعد القرش بنموذج آخر للمزايدين:

ما  »مسميات  من  وساخرا  مزايدا  اليوم(  )املرصى  ىف  زيدان  يوسف  تبعه  إحسان  »وبغري 
أنزل اهلل هبا من سلطان: اإلخوة العرب األشقاء«، وهذا مقال دال وكاف ليجعلنى أفرغ يدى 
من »اجتهادات« يوسف، وأختلص من كتبه الغزيرة بعد أن استعرض بخفة غري الئقة بباحث 
البؤس الذى قال: إنه يغوص ىف نفوس »صحراويني مل تعرف بالدهم يوما نسامت التحرض«، 

ىف »ذلك البلد املسمى اجلزائر، ورئيسهم احلاىل املسمى بوتفليقة««.

كلية  ىف  معنا  كان  »أتذكر..  الرياىض  العنف  هلذا  جذورا  زيدان(  يوسف  )أى  وجد  »ثم 
اآلداب طالب جزائريون بالدراسات العليا، وكانوا واحلق يقال مثاال للغباء والعنف الداخىل، 
والتعصب املطلق )أى التعصب ألى سبب(، ومع أن املنح الدراسية املقدمة هلم، ويا للعجب، 
كانت جمانية، أى أن مرص )املحروسة( تقوم بسدادها عنهم، إال أهنم كانوا ال يكفون عن التذمر، 
ألهنم كانوا حانقني عىل بلدهم! ألهنا أرسلتهم إىل مرص وليس إىل فرنسا، كآخرين من زمالئهم 

.»)2009/11/25(

)13(
ويعود سعد القرش إىل استبطان ذاته الفتا النظر إىل مفارقة ذكية أخرى يؤكد هبا املفارقة 

األوىل:
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»ىف املهرجان الثقاىف الدوىل لألدب وكتاب الشباب باجلزائر )يونيو 2011(، شكرت أصدقاء 
جزائريني وقلت: إن كرة القدم مل تكن سببا ىف اإلهلاء، مرة واحدة عىل األقل ىف تارخيها، واستشهدت 

بفريق اجلزائر الذى أسهم ىف تقديم موعد الثورة املرصية، وتأجيل قضية التوريث«.

»فقال ىل أحدهم: »ولكن فوز فريقنا أجل الثورة ىف اجلزائر!««.

)14(
والشاهد أن سعد القرش ال يقف عند حد ىف تأكيده عىل صواب ما ذهب إليه وما استنتجه، 
نراه خيرج من حميط  إننا  ثاقبة، حتى  أفكار  ا ومطلوبا من  ا حمموداً انحيازاً وهو ينحاز إىل رؤيته 

مرص إىل املحيط العربى، مقارنا بني مجال مبارك وسيف اإلسالم القذاىف فيقول:

»ال خيتلف مجال مبارك عن سيف اإلسالم القذاىف، وال مبارك عن معمر، إال ىف الدرجة!!«.

)15(
هكذا يصدمنا سعد القرش بحكم يتعارض مع ما كان الضمري املرصى قد استقر عليه من 

االطمئنان إىل عقل مبارك، وجنون القذاىف، وهو يمىض ىف تأييد وجهة نظره فيقول:

القصصية  املجموعة  ملناقشة  ندوة  للكتاب  الدوىل  القاهرة  معرض  نظم   1997 عام  »ىف 
)األرض األرض.. القرية القرية.. وانتحار رائد الفضاء( للقذاىف، وقد صدرت بمقدمة لسمري 
املساكني،  النقاد  اجتهادات  اآلخر،  الطرف  عىل  بتعال  يتابع،  العبقرى  املؤلف  كان  رسحان، 
وهم حياولون النفاذ إىل جوهر املعانى اإلنسانية الثورية، وأذكر منهم نبيل راغب مؤلف كتاب 

)أنور السادات رائدا للتأصيل الفكري(، ومدحت اجليار«.

)16(
ورسعان ما يلقى سعد القرش بأدلة االهتام الدامغة فيقول:

»وظننت تلك الندوة نزوة نقاد مرصيني قصار القامة، أو فرض كفاية عىل الكتاب العرب، 
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ثم اكتشفت أهنا أحد طقوس الوالء، حتى ملن هم بعيدون عن سطوة البطش القذاىف، ففى مدينة 
أكتوبر  ىف  سلاموى،  حممد  برئاسة  العرب  والكتاب  لألدباء  العام  االحتاد  أهدى  الليبية  رست 
)النص  عنواهنا  مستديرة  مائدة  املؤمتر  ونظم  عظيام،  أديبا  بصفته  للقذاىف  االحتاد  درع   ،2009
األدبى لدى املبدع معمر القذايف(، شارك فيها املرصيون مدحت اجليار، وشوقى بدر يوسف، 
وفؤاد قنديل حتدث أيضا، حتى إن أمحد اخلميسى كتب ىف )أخبار األدب(: هل يصدق العقيد 
يغنيه  قد  الذى  ما  ترى  األدبى:  النقد  ذلك  أخبار  أقرأ  حني  »وأتساءل  النقاد:  أولئك  يقوله  ما 

العندليب ىف حرضة السيف؟!« )2009/11/1(«.

)17(
ويستطرد سعد القرش إىل نقد رصيح وقاس ملوقف املثقفني املرصيني ىف مستويات رفيعة 

من الرئيس الليبى معمر القذاىف:

»فتحت »احلياة« بعض صفحات ملف امللوثة أيدهيم بدماء الليبيني، ممن مدحوا القذاىف، 
أو شاركوا ىف ندوات عنه )كاتبا ومبدعا(، وزينوا له سوء عمله فرآه حسنا، ومنهم املرصيون: 
سمري رسحان، وحممد سلاموى، وحممد جربيل، وسيد حممد السيد قطب، ومريال الطحاوى، 

وسمري اجلمل، فامذا خيتلف القذاىف عن صدام؟«.

العراق حتت حكم دكتاتور، مل يرتدد  التباهى برفض زيارة  »جابر عصفور، الذى حيلو له 
ىف قبول جائزة حتمل اسم دكتاتور آخر، كان الكاتب اإلسبانى خوان جويتيسولو قد رفض 
)جائزة القذاىف العاملية لآلداب(، ىف دورهتا األوىل واألخرية، وأعلن ىف أغسطس 2009 أنه 
لن يستطيع قبول اجلائزة، وقال لعضو جلنة التحكيم صالح فضل ىف رسالة: »أرجوك بشدة أن 
تتفهم األسباب التى تدفعنى لعدم قبول هذه اجلائزة.. انتقدت بال توقف الدكتاتورية والعائالت 
امللكية اجلمهورية التى حتكم بينام جتعل شعوهبا ىف فقر وجهل«، فيام بعد قال جويتيسولو: »ال 
يمكن أن أمحل جائزة حتمل اسم دكتاتور، وأنا أكتب عن احلريات والديمقراطية ىف كل مكان« 

)جملة الدوحة يونيو 2011(«.
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)18(
ويستعرض سعد القرش هذه القصة الكاشفة بالتفصيل فيقول:

رشف  حمرتم  كاتب  يمنحه  أن  يستحق  ال  طاغية  وجه  جتميل  عىل  جويتيسولو  »اعرتض 
القذاىف: رصها  قبوله جائزة حتمل اسمه، فسارع عراب اجلوائز صالح فضل إىل محل جائزة 
أو عقال خليجى، ووضعها ىف زاوية من بقجة كبرية تضم جوائز وأمانات جوائز  ىف منديل 
وجلان، وعرضها عىل عصفور فلم يشفق منها وتسلمها يوم 2010/4/24، محلها وتباهى، 
وبعد أيام من عودته املباركة كتب ىف األهرام )2010/5/3( فخورا باجلائزة، وبالرحلة إىل 
ليبيا التى ردت إليه »ما ضاع من صورة وطنى«، مستدفئا ومسترتا بصحبة ضمت السيد يس، 
وأمحد إبراهيم الفقيه، باإلضافة إىل أستاذنا الدكتور حييى اجلمل، وخريى شلبى، وأخى مجال 
احتاد  رئيس  سلاموى،  وحممد  مخيس،  ويرسى  اخلوىل،  وحممد  الكفراوى،  وسعيد  الغيطانى، 

الكتاب العرب، مدعوين لالحتفال«.

)19(
هنا يتوقف سعد القرش ليوجه سهام نقده آلخر وزراء الثقافة ىف عهد مبارك فيقول:

بأصلها،  أحتفظ  الكفراوى  لسعيد  زيد ىف رسالة  أبو  »جابر عصفور، كام وصفه نرص 
طحنه »قادوس السلطة«، وانتشى نشوة االندماج والذوبان الكامل عشقا ىف السلطة ووهلا 

هبا«.

الذى  كتابه  صفحات  إىل  القرش  )يشري  الثورة  يوميات  ىف  نصيب  لعصفور  »وسيكون 
نعرض له(، فالشيطان األخرس هو الذى يعرف مقولة سفيان الثورى: »النظر إىل وجه الظامل 

خطيئة«، ثم يرىض بأن يستخدمه الظاملون، وهوغري مكره«.

)20(
كأنى بعد هذا أريد أن أقول: إن سعد القرش ينظر إىل أحداث الثورة نظرة فنان قادر عىل 
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التصوير والتشبيه والتجسيد، واحلق أنه كذلك، وانظر إليه وقد وصل ىف يومياته إىل أول أيام 
الثورة، فبدأ يصفها بطريقة غري تقليدية تتناسب مع حدث جليل ال يعيشه املرء إال مرة واحدة، 
وهو يبدأ حديثه عن أول أيام الثورة بتصوير تارخيى دقيق لرؤيته هو نفسه لقصة مرصع خالد 

سعيد عىل يد بعض أفراد من الرشطة املرصية:

الوطنية  األهلية  فاقدة  رأوها  )األهرام(،  صحيفة  الثوار  يقرأ  مل  يناير،   25 الثالثاء  »يوم 
العادىل،  حبيب  الداخلية  لوزير  األوىل  صفحتها  من  األبرز  اجلزء  خصصت  حني  واملهنية، 
هذا الرجل الذئب محل مفتاح الثورة، وسلمه إىل نشطاء الفيس بوك، فصنعوا من هذا املفتاح 
للشعب ماليني النسخ، ودخلوا القرص اجلمهورى، وخلعوا الرئيس، كان املفتاح حيمل صورة 
خالد سعيد، شاب سكندرى نحيل مبتسم لثورة لن يدركها، ولكن جسده فجر ثغرة مهمة 
ىف جدار فوالذى، وقد اهتم بابتالع لفافة من البانجو، وقالت الرشطة: إهنا أدت إىل وفاته، 
ومل يسأل امللفقون: وما الداعى للتمثيل برأس الشاب؟ صورته الترشحيية مشوهة، طالتها يد 
باطشة، فتكت بالذقن والفكني، وفرطت األسنان، وما هكذا يفعل البانجو بالناس! ليتهم 
»شهيد  إنه  )اجلمهورية(  الداخلية،  وزارة  سفاحى  بني  أكثرهم  وما  حشاش،  أى  استفتوا 

البانجو««.

)21(
عند هذا احلد يتحدث سعد القرش عن صيحة الشباب بامتنان املعجب املحب ويقول:

»هنا أعلن نشطاء الفيس بوك صيحتهم العابرة للمسافات: )كلنا خالد سعيد(، خصصوا 
له صفحات، زودوها بصوره مبتسام، ثم ممثال به، وعاندوا بوسائل العرص سلطة متخلفة تنتمى 
إىل املاىض، وىف موقع يوتيوب اإللكرتونى رشيط فيديو كان خالد سعيد قد متكن من تصويره، 
ىف اإلسكندرية، ألفراد من الرشطة يعيدون تدوير املخدرات، وجرت العادة أن يستأثر بعض 
وإذا  الشخىص،  لالستخدام  احلشيش،  وخصوصا  املضبوطة،  املخدرات  من  بجزء  الضباط 
أو مروجني  املخدرات،  الشارع، عن طريق جتار  إىل  املضبوطات طريقها  الذمم جتد  اتسعت 

صغار موثوق هبم«.
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»أراد احلمقى أن ينتقموا لفضيحتهم، فارتكبوا جريمة أدت إىل إطاحة نظام حكم البالد 
باحلديد والنار 30 عاما، حدث ذلك يوم 2010/6/6، حيث قبض اثنان من جمرمى الرشطة 
عىل الفتى، وعذبوه حتى املوت، ونكاية ىف أهل خالد سعيد، وىف الغاضبني أخلت النيابة سبيل 
املتهمني بالقتل، قال أحد الشهود: إن الفتى استعطف الرشطى وهو يرضب رأسه: سأموت، 
ومل يرتدد القاتل ىف االعرتاف بأنه جاء ليقتله، أصبح خالد سعيد أيقونة، بمالمح حتتفظ ببقايا 
طفولة، وابتسامة تقرتب من اهلشاشة والتفاؤل، ثم بصورته ممثال به، مشوها عىل مقاس تشوه 

نفسى يعانيه وحوش الرشطة«.

)22(
ويعود سعد القرش إىل صحيفته التى يعمل هبا، إىل األهرام منتقدا سلوكها وفشلها، كاشفا 

عن بعض األسباب وراء هذا الفشل:

»فشلت )األهرام( مهنيا منذ اليوم األول، وسيهتف الثوار بعد حترير ميدان التحرير من قبضة 
»وزير  العادىل  حبيب  مع  ملقابلة  كربى  مساحة  الصحيفة  خصصت  مسئوليها،  بسقوط  الرشطة 
التعذيب« أجراها رئيس التحرير وحمرر استمرأ احلديث للفضائيات بلسان جهاز أمن الدولة سيئ 
السمعة، حتى إن الصحفيني وصفوه بمندوب البوليس ىف األهرام، نرشت الصحيفة صورة كبرية 
متحدية للوزير مبتسام، وجتاهلت حق القارئ ىف معرفة حدث ضخم، أعلن منظموه إرصارهم 
عىل تنفيذه، ىف موعد حددوه، هل كان مبارك يتنبأ ىف اخلطاب/ الشهادة بمناسبة عيد الرشطة، 
أثبتت مرص أهنا أقوى من املحن، وأثبت  النهاية؟ حني قال: »لقد  باحلدث الذى سيسدل ستار 

املرصيون أهنم شعب متامسك وعنيد««.

قدرت  يناير،   25 الثالثاء  فجر  حتى  الطبعة،  عن  مسئوال  املسائي(  )األهرام  ىف  »سهرت 
أن الثورة لن تبدأ ىف الصباح، اخلربة التونسية تقول: إن من احلكمة أن تبدأ الثورة بعد الظهر، 
بكامل  يبدؤوا  أن  الثوار  فيستطيع  منهكة،  ستكون  ساعات  وبعد  مبكرا،  تستيقظ  فالرشطة 
حيويتهم، ويواصلوا مساء حتى فجر اليوم التاىل، كان عدد )األهرام املسائي( يضم ملفا من 
عن  املرصيني(  كل  عيد  الرشطة  )عيد  عنوان  حتت  )الرشطة(  جملة  عن  نقال  صفحات،  سبع 
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أبطال وشهداء يناير 1952 ىف اإلسامعيلية، وىف امللف حوار سنوى ملبارك مع جملة )الرشطة( 
يكتبه ىف الغالب حمرتف جمهول وينسب إىل الرئيس، وفيه قال: »إن أعيادنا الوطنية ليست جمرد 
أيام ىف التاريخ.. فقيمتها احلقيقية ىف أهنا عالمات وطنية ىف تاريخ مرص، تيضء الطريق ألجيالنا 
التى واكبت مسرية  التضحية والبذل  الفداء، وروح  لقيم  أمام شبابنا نامذج  اجلديدة، وتطرح 
التونسى وخياراته«، بعد خلع  مرص وشعبها«، ومل ينس أن يؤكد عىل احرتام »إرادة الشعب 

زين العابدين، أول الرؤساء العرب اهلاربني«.

)23(

وال ينسى سعد القرش ىف خضم هذا كله أن يشري إىل بعض أسامء َمْن ينتقدهم من املثقفني 
الكبار:

الغيطانى، وفريدة  بمقاالت لصالح عيسى، ومجال  )الرشطة( وفوجئت  »تصفحت جملة 
الشوباشى وغريهم، ومل أبال بآخرين يسرتزقون، فمنهم عجائز الصحافة، ومديرو التحرير ىف 

الصحف، سألت نفسى: هل يكتبون جمانا؟«.

وعىل هذا النحو الالذع يمىض قلم سعد القرش.

)24(

وحني يصور سعد القرش ذكرياته عن يوم مجعة الغضب فإنه حريص عىل أن يروهيا من 
لألنباء  العاملية  »رويرتز«  يعمل ىف وكالة  الذى  الصحفى  االطالع، ومل ال وهو  ذاكرة واسعة 

باإلضافة إىل عمله ىف »األهرام«:

عبد  ميدان  إن  وقلت:  وقلقا،  هلفة  العيون  ىف  قرأت  رويرتز،  مكتب  إىل  ذهبت   ...«
البلد  ووسط  بينهام،  تكافؤ  ال  طرفني  بني  ومراوغة  وفر،  كر  قتال،  ساحة  رياض  املنعم 
يشهد حرب شوارع مل حيسم فيها النرص لطرف، باستثناء اجلزء املحرر من شارع طلعت 

حرب«.
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)25(
بينام كانت  الوكالة،  اإلنرتنت نشطا ىف  باكتشاف  براءة األطفال عن سعادته  يعرب ىف  وهو 

احلكومة املرصية قد قطعت خدمة االتصاالت عن مواطنيها املساكني:

فرحا،  طرت  الصناعي(،  القمر  )أى  الساتاليت  طريق  عن  تعمل  باإلنرتنت  »فوجئت 
وكان عىل أن أطمئن األصدقاء من املرصيني والعرب واألجانب، خارج مرص، وقلت: مرحبا 
بالفيس بوك الذى سيكتب هناية ملن ينتمون إىل عرص سابق، كتبت رسائل رسيعة بني كل منها 
واألخرى وقت قصري، أتبادل فيها رسائل الربيد اإللكرتونى مع أصدقاء ىف اخلارج، وتشهد 
صفحتى عىل الفيس بوك أننى حرصت، منذ الساعة األوىل، عىل تسمية األشياء بأسامئها، فام أنا 

فيه »ثورة«، وهؤالء األبطال ليسوا متمردين وال مثريى شغب، لكنهم »ثوار««.

»أكتب من وسط القاهرة.. اسرتاحة قصرية من قنابل الغاز، ميدان عبد املنعم رياض ساحة 
حرب، ووسط البلد يكاد حيرره الثوار، من رشفات املنازل ُتسقط العجائز وغري القادرين زجاجات 
مياه وبعض الفاكهة والبصل املضاد للغاز ىف شارع طلعت حرب الذى حترر متاما، وتراجع الضباط 

إىل نقابة الصحفيني، باٍق زقة واحدة ويسقط الصنم، والشباب يراهنون عىل األمل«.

)26(
ويندفع سعد القرش بسعادة إىل صياغات شعرية ومحاسية:

»القاهرة اليوم خمتلفة، منظر يفرح القلب، لن يتكرر إال حني يظهر حسنى مبارك آخر«.

»مرص اليوم أمجل من أى قصيدة، املتظاهرون حرروا شارع طلعت حرب ىف وسط القاهرة، 
أترككم اآلن«.

)27(
ثم ينقلنا سعد القرش معه إىل أجواء 25 يناير، بينام هو عىل الكمبيوتر يتبادل الرسائل مع 

العامل، وال يغفل التليفون األرىض أيضا:
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»ولكن سلمى ابنتى اتصلت بى من التليفون األرىض، وأبقتنى قليال ىف املكتب، ثم كتبت:

ماشى،  ماشى  مبارك  حسنى  خالص  وقالت:  باملقال،  وفكرتنى  حاال  كلمتنى  »سلمى 
وتشرتى ىل موبايل«.

»األمل عىل بعد خطوة«.

رشيفا  واحدة  مرة  مبارك  يصري  لو  قائال:  إبراهيم  سالم  علق  الدنامرك  أو  العراق  »ومن 
ويرتك الكرسى ويسافر«.

»وأرسل ىل كريم كطافة، من منفى أوروبى ما، يقول: وأنا أتابع ما جيرى ىف مرصنا تذكرتك، 
وتذكرت الكتاب املرصيني الذين مل يملوا من الطرق عىل معدن الشعب املرصى لقناعتهم أنه 
معدن أصيل.. ها هو شعبك ينتفض أهيا األستاذ.. أبارك للمرصيني ثورهتم.. يدى عىل قلبى 
من ردة فعل النظام.. مازال يملك أدوات وسلطة القوة.. لكن ما رأيته أقنعنى بشىء وحيد 
وهو الذى كنت أبحث عنه، أهنم طلقوا اخلوف.. مل يعد بعبع النظام يرعب الشباب.. أمجل 
ما ىف ثورة مرص أهنا بال قيادة.. هذا يدل عىل أن األزمة كانت ليست أزمة نظام فقط، بل نظام 
ومعارضة.. كام ترى أحزاب املعارضة تريد اللحاق بالشعب دونام جدوى.. حتى اإلخوان 
املسلمون بدوا جتمعات معزولة ضائعة ىف جلة طوفان الشعب.. مربوك أخى.. وكىل أمل أن 
تنجح مرص هذه املرة، وإىل لقاء ىف مرص اجلديدة.. أمتنى لك السالمة مثلام أمتناها لكل مرصى 

مشارك ىف املظاهرات«.

»ومن العجلة، رددت عليه بكلمتني: اطمئن علينا«.

)28(

الثورة بام كان من أمرها ىف  لنا عن  ابن الشعب ال يكتفى فيام يرويه  القرش  عىل أن سعد 
الشارع، وال ىف الفضاء اإللكرتونى، وال ىف رسائل أصدقائه من اخلارج إليه، وإنام هو يتحدث 
بكل جسارة وحب عن بعض املظاهر واألصداء التى رآها فيام بني طبقات الشعب املختلفة ىف 

ذلك اليوم، مقدما بانوراما مجيلة لعظمة املرصيات واملرصيني:
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»حتررت شوارع وسط املدينة من قبضة الرشطة، مضينا نحو ميدان طلعت حرب، 
عرش  إال  السابعة  الساعة  للدموع،  املسيل  الغاز  آثار  ببقايا  ضائقني  وال  خائفني  غري 
دقائق، كان امليدان مزدمحا بمن جلؤوا إليه من الشوارع املحيطة، يصنع رصيف مكتبة 
مدبوىل هالال ىف دائرة امليدان، ىف أوقات سابقة، قبل صعود ثورة 25 يناير، كنا نحلم 
وامليدان كله  الرشطة،  تناوشنا  أن  الصغرية، من دون  املساحة  بأمان ىف هذه  بالتظاهر 
اآلن لنا، خال من أى أثر للرشطة، فيام عدا »كاب« ضابط، أو درع جندى، وال فوىض 

وال ختريب«.

)29(

ويتحدث سعد القرش عام رآه من تفجر السلوك الراقى بفضل الثورة:

»أقبلت سيدة مجيلة بصحبة فتاتني وشاب، مجعوا ىف كيس من البالستيك أى خملفات من 
من  حلوقهم  جفت  ملتظاهرين  تعطيها  برتقاالت  ومعها  عادت  ثم  حجارة،  قطع  أو  أوراق 
اهلتاف والعطش واجلوع، وأعطتنى واحدة، ومل أكن أشعر بجوع وال عطش، ومددهتا إىل سحر 

املوجى فقالت: إهنا ال تشعر باحلاجة إىل تناول أى شىء«.

القاهرة،  إنه طالب ىف كلية احلقوق بجامعة  »وحتت متثال طلعت حرب تربع شاب، قال 
وسألنى عام إذا كان امتحان الغد سيعقد، هو مل يستعد، ثم إنه لن يغادر امليدان، ال يريد وال 
أوصلته  الذى  الضابط  يكتمل، وتذكرت  مل  بإعياء شديد، وقلق عىل نرص  يستطيع، إلصابته 
إىل اجلامعة بسيارتى فجر الثالثاء 25 يناير، وقلت: إهنم أغبياء ولكن ليس لدرجة أن يفتحوا 
اجلامعة غدا السبت، مل أر هذا الطالب بعد ذلك، ولعىل رأيته كل يوم ىف امليدان مل يعرف أحدنا 
تلقيتها باإليميل »ىف  اقتسمنا رغيفا أو كوب ماء، كنت أريد أن أقول له مزحة  اآلخر، وربام 
إجازة نص السنة خلعنا مبارك، و3 حكومات، وغرينا النظام، واجليش نزل، واألمن رضبنا 
بالرصاص، وهامجنا البلطجية، وحرقنا سيارات األمن وأقسام الرشطة، وتصورنا مع الدبابات، 

طيب هنعمل إيه ىف اإلجازة الكبرية؟«.
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)30(
ويسجل سعد القرش أيضا ما ملسه من انفعاالت الفنانني:

ىف  صورة  ىل  يلتقط  أن  واقرتح  النرص،  ابتسامة  تسبقه  عبلة  حممد  وجاء  الشاب،  »اختفى 
امليدان، ولست خبريا بالتصوير، وهو أشار إىل وسط امليدان، وقال: »صورة مع هذا الرجل 
العظيم«، يقصد طلعت حرب، التقط ىل صورة ىف الساعة السابعة متاما، وهى الصورة الوحيدة 
التى التقطت ىل طوال أيام الثورة، إذ مل أفكر ىف مثل هذا األمر، وال دعوت أوالدى للميدان، إال 
بعد ساعات من خلع مبارك )بعد خلع مبارك بستة أشهر بالضبط، أعطانى زميىل حممد عطية 
صورة ىف مظاهرة، وبنظرة عىل اخللفية حيث سنرتال رمسيس وصيدلية اإلسعاف، اكتشفت 

أهنا من مسرية بدأت بميدان رمسيس باجتاه ميدان التحرير ظهر اجلمعة 11 فرباير(. 

)31(
الذى  اجلميل  الشعب  هذا  تذكرنا  كلام  اجلميلة،  بالذكريات  بالبرش  السعادة  ختتلط  هكذا 
ثورات  أعظم  ثورة من  أدركنا كيف نجحت  الثوار، وكلام  القرش وزمالءه من  أنجب سعد 

التاريخ.

ميدان  ىف  قابلته  ثم  اإللكرتونى،  بالربيد  إىل  أرسلها  وال  صورتى،  عبلة  حممد  يطبع  »مل 
التحرير عرص الثالثاء 2011/4/12، ساعة فتح امليدان بعد إغالقه أربعة أيام، كان حيتفظ 

بصفاء ابتسامته القديمة وقال:

»ال تقلق، صورتك عندى«.

)32(
املثقفني، وإن مل يستخدم هذا املصطلح باالسم  أمله من خيانة  القرش خيفى  ال يكاد سعد 
الرصيح، لكنه حريص عىل أن يتربأ من كل سلوك مضاد للطبيعة البرشية الذكية، وهو يتحدث 

عن انطباعاته كمثقف حني استمع إىل وزير الثقافة اجلديد:
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»كان جابر عصفور يتحدث إىل التليفزيون الرسمى، اتصلوا به أم بادر إىل االتصال، ال 
يعنينى، سمعت صوته فاقرتبت من التليفزيون، هذه نربة صوته حني يميل إلخراج بعض 
احلروف من أنفه، ويتخذ هيئة احلكيم، وهو اآلن ينتقد احلكومة ويشدد عىل فشل سياساهتا، 
وكيف أدت إىل هذا االحتقان، هو مثلنا يعلم أن رئيس احلكومة أمحد نظيف رجل طيب، 
ال  تقنية  ومواهبه  بالسياسة،  له  عالقة  ال  إنه  سنوات  ست  قبل  باملنصب،  فوجئ  حني  قال 
تؤهله إال إلدارة مركز اتصاالت )سنرتال(، أما قضايا السياسة فيعلم عصفور أهنا بيد مبارك 
استجاب  الذى  الصغري  مبارك  يد  وىف   ،2010/9/30 يوم  حرضته  ىف  كان  الذى  الكبري 
املجلس  معها ىف  يعمل  التى  األم سوزان  يد  قبل دعوة األب، وىف  آخرين،  مع  الستدعائه 

القومى للمرأة«.

الدخان،  وجتاهل  ستار،  بإسدال  واكتفى  أجسادنا،  ىف  تشتعل  النار  عصفور  »رأى 
يتحدث عن عدالة  مل  الثوار،  هبا  يؤيد  كلمة حق  قول  احلكومة، ومل جيرؤ عىل  أداء  انتقد 
وترك  املتمثلة ىف سحب عنارصها،  واخليانة  الرشطة،  وحشية جهاز  ينتقد  ومل  مطالبهم، 

البلد للبلطجية«. 

)33(
ويمىض سعد القرش ىف اهلجوم عىل آخر وزراء عرص مبارك حتى يقول:

»قال كالما عاما، عىل رأى طه حسني »كالم كالكالم« أقرب إىل البلطجة الناعمة، وعىل 
الفور كتبت ىف صفحتى عىل الفيس بوك:

»جابر عصفور يمتلك جرأة بأثر رجعى، ويتحدث ىف التليفزيون املرصى بشجاعة إمساك 
العصا من املنتصف، بام يليق بخادم سيدتني.. جيهان السادات وسوزان مبارك«.

إن  قال:  وال  بوحشية،  املساملني  املتظاهرين  قمع  أو  البوليسية،  الدولة  عصفور  ينتقد  »مل 
هؤالء ثوار نبالء، هو يعلم أن النظام بيده مقاليد كل شىء، فلم يقرتب من الرئيس وال من 
ابنه، ومن احلزب احلاكم، وكنت مستفزا من الشجاعة ىف غري موضعها، حتى احلكومة مل أعهده 
منتقدا هلا، لكنها اآلن حلقة ضعيفة يسهل التضحية هبا من أجل إطالة عمر احلاكم والنظام، 
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يصوب  أن  اعتاد  عصفور  امليت،  يشكو  ولن  السهام،  إليه  تصوب  أن  يمكن  ضعيف  طرف 
طلقاته إىل أى طرف بعد انتهاء املعركة، وخروجه من احللبة، بعد خلع مبارك، وحني تأكدت له 
هناية احلزب احلاكم، أطلق سهامه عىل املوتى، ومثل باجلثث، معلنا التنبؤ بالثورة بعد نجاحها، 
بسبب )ما فعله احلزب الوطنى بمرص(، من »إفساد احلياة السياسية باحتكار السلطة«، ومهمت 
أن أتصل به وأقول له: »اتق اهلل ولو بثورة، قل خريا أو اصمت«، لكن اإلعالن عن خطاب 
للرئيس شغلنى عن عصفور، ثم إننى أعرف غرام عصفور بالسلطة، وما يقرب إليها من قول 

أو عمل، وكالمى لن جيد ىف نفسه هوى«.

)34(
ثم يروى سعد القرش بمرارة املنترص، إن جاز أن يكون عند املنترص مرارة، انطباعاته املبكرة 

عند سامعه خلطاب مبارك الذى ألقاه ىف أثناء الثورة:

»ىف مرص ثورة تسعى، وال يريد مسئول بعد أربعة أيام أوغل فيها نظام مبارك ىف الدم، أن 
ينتبه إىل أن هناك شعبا يستحق شيئا أكرب من الالمباالة، كأن اجلريمة متس شعبا آخر، قدرت 
أن مبارك الرجل العجوز أصيب بغيبوبة، وحني أفاق أخفوا عنه خربا يشغل كل الفضائيات 
العربية واألجنبية، وقلت إهنم أخفوا عنه الريموت كونرتول، وثبتوا الشاشة عىل قناة مرصية 

يديرها وزيره مندوب املبيعات«.

)35(
ونرى سعد القرش حريصا عىل أن يسخر من صياغة خطاب مبارك األخري:

حرارة  الثورة  رفعت  الثوار،  بتضحيات  تستخف  مهينة  باردة،  نكتة  مبارك  خطاب  »جاء 
البالد إىل درجة الغليان، لكن اخلطاب الرتيب، الذى سمعنا مثله طوال 30 عاما، كان ىف درجة 
الصفر، ثم إنه خال من »فهمتكم« الكلمة التى مل نكن ننتظر غريها، أشفقت عىل الرجل الذى 
تكلم كثريا ومل يقل شيئا، بدا جمربا وقد جيء به من تابوت حمنطا يلقى كلامت تثقل عمره املثقل 

بلمسات املكياج«.
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»أمسى التليفزيون الرسمى نافذة تتسول كالما فارغا جييده أو ال جييده عجزة ومريدون من 
للتوزير، قائال:  النيل، وحتدث جابر عصفور، وقد هتيأ  إعالميني ومثقفني وعابرى كورنيش 
فيه  الرئيس  السيد  الرئيس، ولكن احلكومة أخطأت وخطاب  الوطن ىف ظل  إنه مطمئن عىل 

إجيابيات ينبغى أن يرد عليها الشباب بإجيابيات«.

واجليش  الشعب،  نحن  فنسرتيح،  األمر  وينتهى  »فهمتكم«،  مبارك:  يقول  أن  »انتظرت 
جيشنا، أما البوليس الذى خيصه فانسحب، مل يقل إنه فهمنا، بل اتبع سياسة النفس الطويل، 
التحرير، بالفتات مستعارة من صالح  الثوار، ىف ميدان  الذى سيواجهه  البريوقراطى  وامللل 

جاهني بصوت سعاد حسنى: »أكلمه بحرارة.. يرد بالقطارة«.

)36(

الرواية،  لصناعة  األحداث  برضورة  يؤمن  روائى  كل  شأن  شأنه  القرش،  سعد  إن  ثم 
وبرضورة املالمح الشخصية ىف رسم الشخصيات، يعرب بكل وضوح عن سعادته القصوى بام 

اكتشفه عن عناد مبارك ىف هذه اللحظة:

جاء  روعتها.  من  كثريا  الثورة  لفقدت  امللل،  سياسة  وانتهاجه  مبارك،  عناد  »لوال 
بينه  والزمن،  الذكاء  فاصل  التوقيت،  فرق  مؤكدا  الغضب(  )مجعة  مساء  مبارك  خطاب 
وبني الثوار، ىف البداية مال إىل مهادنة »املتظاهرين«، ثم قال: »إن خيطا رفيعا يفصل بني 
احلرية والفوىض«، ثم أخريا »طلبت من احلكومة التقدم باستقالتها«، مل يفهمنا الرئيس، أو 
فهم ثم أراد استغفالنا، مل نخرج من أجل تغيري حكومة ليست هلا صالحيات، ولن يكون 
بالتارخيى،  املسائي( احلكومية اخلطاب  التاىل كالعادة، تصف )األهرام  اليوم  لغريها، وىف 
وختصص صفحة عنواهنا »ترحيب شعبى واسع بخطاب مبارك«، وصفحتني حتت عنوان 
الصفحة األوىل عنوان »ما حدث ىف  اللصوص«، وجاء ىف  إىل  البلد  الغضب يسلم  »يوم 
أبعد من ذلك لزعزعة االستقرار،  النهب والفوىض واحلرائق ملخطط  املظاهرات يتجاوز 

واالنقضاض عىل الرشعية«.
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)37(
ونمىض مع سعد القرش إىل ما يرويه عن ذكرياته يوم السبت 5 يناير حيث نجده خيتار من 

امليدان نامذج معربة عن واقع الثورة الوليدة وما أدركته من نجاح ساحق:

»ىف الزحام رأيت امرأة، ال يبدو من مالبسها أو مالحمها أهنا ناشطة سياسية أو مثقفة، حتمل 
يا  الكرسى وارحل  ملبارك: »خذ  داود، وفيه رسالة  كرسيا رسمت ىف منتصف مسنده نجمة 
ظامل«، وفتى يتجول ىف أرجاء امليدان حامال الفتة من ورق كارتونى، مكتوبا عليها بخط غري 
يتمتع  الثورة نجحت، فهذا شاب  إن  لنفسى:  أمة«، قلت  متقن: »نصف ثورة يساوى هالك 
بذكاء فطرى، ولو كان مثقفا لذكر املثل الصينى القائل: »أنصاف الثورات أكفان الشعوب«، 

لكنه بلغ احلقيقة بنفسه«.

)38(
ويضمن سعد القرش كتابه قصة غري معروفة عن بيان مهم للمثقفني املرصيني وهو بيان مل 

حيظ بالتمجيد الذى يستحقه:

الرسالة،  هذه  فتحت  للشعب(  )بيان  عنوان  انتباهى  جذب  القيلولة  ساعتى  بداية  »ىف 
وكتاب  إعالميني  من   191 وقعه  وقد  املفتوح،  البيان  وقرأت  بعدها،  وما  قبلها  ما  متجاهال 
وصحفيني وسينامئيني، وتقول سطوره اخلمسة: »نعلن براءتنا إىل اهلل والشعب املرصى العظيم 
مما يقوم به اإلعالم الرسمى املقروء واملسموع واملرئى، وَمْن عىل شاكلتهم، من تزوير للحقائق 
الذى حيرص عىل  الطاهر  النقى  الشعب  متعمد وساذج لصورة هذا  وكذب وافرتاء وتشويه 
فورا،  األكاذيب  تلك  بوقف  ونطالب  حياته..  عىل  حيرص  مما  أكثر  الوطن  هذا  وتقدم  حرية 

واالعتذار عنها، وإيقاف كل املسئولني عن ذلك حلني تقديمهم ملحاكمة عاجلة«.

»كنت صاحب التوقيع رقم 192 وأرسلت البيان ألصدقاء، اقرتحت عليهم أن يوقعوه، 
ثم يرسلوه إىل آخرين، ونرش صفاء ذياب البيان، اليوم السبت، ىف موقع )شهريار(، وذيل هبذه 
اجلملة: إذا كنت ترغب أن تنضم إىل البيان فأضف اسمك وأرسله إىل كافة اإليميالت املسجلة 
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لديك«، وأرسل صفاء، من منفى أوروبى ما، إىل صفحتى عىل الفيس بوك قائال: كلنا معكم يا 
سعد، كام تستطيعون التوقيع ىف املوقع مبارشة ليكون )شهريار( موقعا لكم«.

)39(
وال يفوت سعد القرش أن يسخر من آخر رؤساء الوزراء ىف عرص مبارك الذى جاء ليعيد 

احلديث عن تكرار األمل ىف العودة بالزمن إىل الوراء:

الفتنة، وشدد  بإثارة  اهتمها  أجنبية«  الوزراء عن »عنارص  »قرأت ترصحيا ألمحد شفيق رئيس 
عىل أهنا »أعداد حمدودة، وأجهزة األمن تتعامل معها«، قلت: إنه مسكني، البد أن يكون له ترصيح 

يومى، وال شىء جديد ىف البالد، وال إنجاز لوزارته إال الكالم.. فليتكلم«.

)40(
التى  النهاية  العظمى وهى  املرسحية  األول من  الفصل  إىل هناية  القرش  حني يصل سعد 
وقعت ىف يوم اجلمعة 11 فرباير فإنه جييد التعبري عن مشاعر القلق التى انتابته ىف ذلك اليوم 

الذى كان مفتوحا عىل كل االحتامالت فيقول:

يناير  يومى 28  قلقا إال صباح  أكن  مل  بالتفاؤل،  الثورة  أيام  أستقبل صباحات  »... كنت 
اليومان  هذان  يشكل  التحدي(،  أو  احلسم  أو  املواجهة  )مجعة  فرباير  و11  الغضب(  )مجعة 
حمتملة  تفاصيل  كانت  لكنها  تراجيدية،  مفاجآت  أيامه  بعض  شهدت  كبري،  حدث  قوسى 

وواضحة، ويمكن التصدى هلا، وإن كانت دامية مثل موقعة اجلمل«.

»ىف )مجعة الغضب( كانت املواجهة مع طرف معلوم هو الرشطة، ىف جولة أوىل ملباراة ال يعرف 
أى طرف كيف تنتهى، وال متى، مل تتوقع الرشطة هزيمة رسيعة ىف هناية ذلك اليوم«.

»اليوم غائم، ال نعرف الطرف الذى سيخوض املواجهة معنا، وال طبيعة أعضائه، وال نوع 
أسلحته، وال أماكن الفخاخ واالنقضاض. هذه فرصته األخرية، وليس أمامه جوالت تعويضية 
ليكون عاقال ىف اخلصومة، سيقاتل مثل انتحارى من أجل بقائه، وهو يعلم أن مرص، وىف القلب 
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منها العاصمة اجلديدة ميدان التحرير، وامتداداته إىل التليفزيون والقرص اجلمهورى، ال تتسع لنا 
وله، وبقاؤه يعنى القضاء عىل الثورة واالنتهاء من هذا الرصاع«.

)41(
والقلق  اخلوف  بني  يتأرجح  األخرية  اللحظات  حتى  ظل  أنه  القرش  سعد  لنا  ويوحى 

والرجاء:

»رفضت اصطحاب أوالدى إىل امليدان، كام وعدهتم أمس، مل أقل هلم: إن اليوم مفتوح عىل 
التحرير،  إننى لن أذهب مبارشة إىل ميدان  بالنهاية، ثم  يتنبأ  أى توقع، وال يمكن لعراف أن 
الثانى  البيان  املحال  بأحد  راديو  من  وسمعت  أذهب،  أين  إىل  أعرف  ال  وخرجت  ودعتهم 
القوات  والتزام  الراهنة،  الظروف  من  االنتهاء  فور  الطوارئ  حالة  إهناء  ويتضمن  للجيش، 
املسلحة برعاية مطالب الشعب املرشوعة: »وتؤكد القوات املسلحة عىل عدم املالحقة األمنية 
أمام اجلملة األخرية، وتساءلت:  الفساد وطالبوا باإلصالح«، وقفت  الذين رفضوا  للرشفاء 
هل فعلها اجليش الذى التزم احلياد السلبى، غري املربر أخالقيا وال وطنيا ىف موقعة اجلمل؟ هل 

تسلم احلكم بالفعل لتكون له سلطة املالحقة أو عدم املالحقة؟!«.
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الفصل التاسع

وائل غنيم.. فى كتاب الثورة

)1(
يبدؤون ىف تسجيل ذكرياهتم وسوف يستمرون فلن يوقفهم عن تسجيلها  الثورة  أبناء  ها هم 

أحد ولن تبعدهم عن تذكرها أية قوة مهام كانت قوهتا، ذلك أهنم ال يزالون ثائرين. 

أنه  ما يصوره عىل  أو  ذكرياته  يكتب  أبرز هؤالء  الذى هو واحد من  غنيم  وائل  وها هو 
االختيار،  عىل  القدرة  أمام  فيضعنا  األيام  تلك  سبقت  التى  واأليام  الثورة  أيام  عن  ذكرياته، 
فقد كان ىف وسع وائل غنيم من دبى ومن مكتبه اآلمن هبا أن يواصل قيادته للنواة التنظيمية 
واملعلوماتية ىف الثورة من خالل صفحة »كلنا خالد سعيد« وصفحاهتا الشقيقات، وقد كان ىف 
وسعه أن حيقق وحيرز نجاحات مستحقة ىف حشد اجلامهري للثورة من خالل العامل االفرتاىض 
الذكى الذى جييد التعامل معه، لكن حلظة االختيار فرضت نفسها عىل وائل غنيم، ووضعته 
أمام احلقيقة املطلقة وهى أنه البد له أن يكتوى بنار الثورة حني تندلع وأنه البد له أن يتطهر 
هبذه النار وأن ينصهر فيها، وإال فانه سوف يظل عىل اهلامش مهام كان ىف قلب األحداث ىف 

هذا العامل االفرتاىض.

)2(
جتربة  إىل  ثم  ومن  الثورة  اندالع  قبيل  القاهرة  إىل  تقوده  املؤمنة  خطواته  غنيم  وائل  وجد 
االعتقال الشهري الذى دام أحد عرش يوما انقطع فيها وائل غنيم عن الدنيا، بينام أوار الثورة 

مشتعل. 
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ا مع البدائل القادرين عىل استكامل دوره، فإننا ربام  ومع أنه كان من الذكاء بحيث نّسق مبكراً
نظن أن جتربة االعتقال قد حدت من قدرته عىل توجيه األحداث من موقع العقل البارد وهو ما 
كان بوسعه أن يفعله، وهو ما كان حرياًا به ىف ظننا لكننا رسعان ما نكتشف أن مثل هذا التفكري 

ال يليق باإلنسان احلى الذى هو روح وبدن وحياة وحركة. 

 ومن ثم فإننا نكتشف أيضا أو نقتنع بام صوره لنا وائل غنيم من أنه مل يكن من املمكن لوائل 
العقاب الذى قد تفرضه  ا عن  ا عن األحداث وبعيداً غنيم نفسه املشتعل محاسة أن يظل بعيداً

أجهزة أمن الدولة عىل أمثاله.

)3(
 نال وائل غنيم من الثورة عذاهبا كام نال منها من قبل إحساس األبوة، وربام كان عذاب 
الثورة هو األبقى ىف نفسه ووجدانه، ألنه كام نعرف عذاب عذب املذاق ىف فم الثائرين وإن كان 
صعباًا ىف تصوره عىل اآلخرين إذ كيف إلنسان مل يتعرض للتعذيب من قبل أن يعيش أحد عرش 

يوما معصوب العينني حتى متتلئ عيناه بالعامص؟

وكيف له أن يعيش ىف مالبس ال يغريها حتى متتلئ هذه املالبس بفضالت الطعام املتساقطة 
عليها من فم مل يكن يرى ما يأكل ومل يكن حيس به؟

وكيف له أن يعجز عن حتديد موقعه من الزمن إال من خالل الصلوات اخلمس التى كان 
يؤدهيا حتت رقابة السجان؟

 وكيف له أن يراوح التفكري ىف كل ما يتوقعه من نوائب حتيق بالثورة التى كانت حلام له بينام 
ا عن األحالم وإن كان ىف قلب الكوابيس؟ ا جداً هو يرى نفسه بعيداً

)4(
يستعيد وائل غنيم مرة بعد أخرى طوال تلك األيام مجلة خاطبته هبا زوجته حني أهنى إليها 
ىف  جيد  وهو  الثورة،  من  القلب  ىف  ليكون  بل  الثورة  من  بالقرب  ليكون  مرص  إىل  بالسفر  قراره 
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والصدق  الرصاحة  من  ا  كبرياً ا  قدراً زوجته  عليه  به  حكمت  الذى  )باألنانية(  احلكم  مضمون 
والعدل فهو أنانى ألنه ال يفكر فيها وال ىف ولدهيام مع أهنم كانوا وال يزالون ىف أشد احلاجة إليه، 
لكن وائل غنيم يستعيد خمزونه الثقاىف والفكرى والدينى فيخرج رسيعا من هذا التأنيب للذات 

إىل نوع من أنواع متجيدها بالرضا العميق عام اختذه من قرار صائب:

أن  للنوم، ورشحت إلرساء  أن خيلدوا  قبل  قليالاً  أبنائى  املنزل، جلست مع  »قبل مغادرة 
سبب سفرى هو حضور مظاهرة ضد حسنى مبارك ألن املرصيني ال يريدونه أن يكون رئيسهم 
ا ما أحرص عىل احلديث معها عن  بعد اآلن، كانت إرساء تعرف من هو مبارك، فقد كنت كثرياً
الوضع ىف مرص. رشحت هلا أن مبارك وحكومته مسئولون مسئولية مبارشة عن تدنى أحوال 
منهام  يناير. طلبت  أسباب مظاهرات 25  ا  متاماً يفهم  أن  فكان أصغر من  ابنى  آدم  أما  مرص. 
أن ُيعاِمال بعضهام البعض معاملة طيبة، وأال ُيرهقا والدهتام طوال فرتة غيابى، ثم احتضنتهام 
ا وأننى سأعود هلام ىف أرسع وقت ممكن.. كنت أقول ذلك وىف  وأخربهتام أننى سأفتقدمها جدًّ

قرارة نفسى ال أعرف متى سأعود«.

»بعد جتهيزى لكافة مالبسى رأيت نظرات القلق واخلوف عىل وجه زوجتى مل تكن خائفة 
ا غاضبة. أخذْت ُتعاتُبنى عىل كل ما فعْلته خالل األشهر األخرية  وقلقة فقط، بل كانت أيضاً
والذى كان باألساس عىل حساب حياتنا الشخصية وتربية أوالدى، وصَفتنى ىف نقاشها معى 
باألنانى، ألننى مل أفكر ىف تبعات وعواقب ما أقوم به عليها وعىل آدم وإرساء. سألتنى ماذا إن 
تعرَضْت حياتى للخطر وحدث ىل مكروه، من سريعاهم من بعدى؟ كنت ُمتفهاماً ملشاعرها، 
وكانت حُمّقة ىف كل شىء، ولكن ردى عليها أن األمر أصبح أكرب من أن أفكر ىف عدم املشاركة 

فيه، وأنه ال يمكن أن أدعو ملظاهرة وأجلس ىف بيتى ألتابعها، وطمأنتها أننى سأكون بخري«.

)5(
كتب وائل غنيم كتابه هذا بقدرة عالية عىل توظيف نصوص سابقة له هو نفسه ىف السياق 

اجلديد الذى يستعيد به التجربة.

)وغريه(  هو  كتبها  التى  النصوص  من  ا  كثرياً اجلديد  كتابه  ىف  يدمج  أن  من  متكن  وهكذا 
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عىل صفحة خالد سعيد )وشقيقاهتا( وهى نصوص الدعوة إىل الثورة ورسم مالحمها وسامهتا 
وخطواهتا وانفعاالهتا وحتدياهتا.. 

بل إنى أكاد أقول: إن نجاح وائل غنيم ىف توظيف هذه النصوص الفسيبوكية والتغريدية 
أقول  وال  »األرضية«  وكأهنا  اجلديدة  النصوص  نرى  نكاد  جيعلنا  الذى  احلد  بلغ  السابقة 
ترتابط مع بعضها  أن  النصوص  تتيح هلذه  والتى  الثورة  تظهر عليها نصوص  التى  »اخللفية« 
البعض لتقدم لنا هذه امللحمة العبقرية التى يضمها كتاب »الثورة« الذى أصدرته دار الرشوق 

بقلم وائل غنيم.. 

)6(
ومن احلق أن نقول: إن حركة الصدق والصدقية فيام كتبه وائل غنيم قد سيطرت عىل ما 
ا يسيطر عىل احلدث وال جيرى  كتب بحيث جعلت من نصوصه املتعددة واملتباينة نصا واحداً
وراءه، وربام كان أكرب دليل عىل متكن وائل غنيم من رواية أحداث كتابه، إننا ال نكاد نحس ىف 
ا  أى حلظة أن وائل غنيم يتتبع احلدث أو يرويه ىف صورة تستعيد الذكرى، بل إننا نراه مسيطراً
ا عىل احلدث ىف كل السطور التى رواها، حتى وهو يعرتف أمام ضباط أمن الدولة، وحتى  متاماً
وهو خيضع للتعذيب، وحتى وهو يلجأ إىل ذكر التفصيالت احلاسوبية الرسية هلم من أجل أن 

يكف عن نفسه أذى رجال البوليس.

)7(
ا كل احلرص ىف كتابه عىل أن يروى بإختصار قصة  ومع هذا كله فإن وائل غنيم كان حريصاً
اخلدعة التى تعرض هلا عىل يد حسام بدراوى ىف اليوم الذى سبق تنحى حسنى مبارك، حيث 
دعاه هو وعمرو سالمة ومصطفى النجار وخالد الربماوى للقاء مبارك، فإذا هبم يلتقون أوال 
بوزير الداخلية حممود وجدى ثم يصطحبهم للقاء أمحد شفيق رئيس الوزراء ثم بعد االنتظار 
ىف مكتب أمحد شفيق ىف الطريان املدنى يدخل إليهم جمدى راىض ويبدأ ىف حوار عبثى معهم، 

ثم إذا باحلقيقة املرة تتكشف معلنة عن مؤامرة جديدة: 
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»استمرت األحداث اجلانبية بني اجلميع حتى فوجئنا بأصوات أقدام كثرية تتوجه للغرفة، 
وتوقع اجلميع أن رئيس الوزراء عىل وصول وأن االجتامع سيبدأ، إال أننا فوجئنا بمجموعة 
تتجاوز ثامنية شباب حيملون أعالم مرص يدخلون إىل القاعة ومعهم الفنانة عفاف شعيب التى 
بكامريا  املصورين  املظاهرات، وكذلك دخل معهم أحد  بانتهاء  التليفزيون  نادت عىل  كانت 
ا لوضعنا ىف صورة  استدراجاً يعدو كونه  أننا ىف فخ، وأن ما حيدث ال  أدركنا  للتصوير، وهنا 
للجميع  الثورة ومؤيدهيا إليصال صورة وامهة  الفضائيات ملؤمتر حوار بني معارىض  ُتذيعها 
ا ىف صفوف الثوار، وأن  ا شديداً أن األزمة ىف طريقها للحل. كان اهلدف إظهار أن هناك انقساماً

منهم من أصبح راضياًا بوعود الرئيس ويرغب ىف الوصول حلل وسط«.

)8(
وهنا يبدأ الوعى الثورى لشباب 25 يناير ىف الظهور الفاعل: 

ا وبادر مصطفى النجار باخلروج من القاعة وخرجنا خلفه، وهنا حتدثُت بعصبية  »وقفنا مجيعاً
لضابط أمن الدولة وسألته: »بقه كده يا رشدى! بتضحكوا علينا؟ جايبينا نتصور؟ إنتم بتعملوا 

علينا متثيلية؟ فاكرين إننا نفسنا نتصور ونطلع ىف وسائل اإلعالم مع السادة الوزراء؟«. 

احلادة  نربتى  ىف  واستمررت  الدولة،  أمن  مباحث  ورئيس  الداخلية  وزير  منى  »اقرتب 
وصوتى املرتفع: »لألسف واضح إنكم مافهمتوش الشباب.. فاكرين إن كل حاجة ىف الدينا 
بتخلص بصفقة.. فاكرين إننا جاهزين للقعدة عىل ترابيزة مفاوضات تفرط ىف حق الشهداء 

وننبسط بصورة مع وزير أو رئيس وزراء!!«.

له  أترك  وأن  ا  كبرياً تفاهم  سوء  هناك  وأن  اهلدوء،  منى  وطلب  الداخلية  وزير  »قاطعنى 
ا  فرصة للحديث. قال لنا: إن ما حدث ال يعدو كونه صدفة، ألن هؤالء الشباب لدهيم أيضاً
الفريق أمحد شفيق  للقاعة النتظار  الوزراء، وأهنم دخلوا  ا مع رئيس  ُمسبقاً اجتامع تم حتديده 
كام أن رئيس الوزراء انتهى من اجتامعه، وبالفعل شاهدنا باب غرفته ُيفتح وخيرج منه بعض 
ا بنا وكأنه ال يعرف ما كان حيدث، سأل وزير الداخلية عن سبب  باً الشخصيات وخرج ُمرحىِّ
اخلالف والصوت العاىل، فأخربه بام حدث عىل أنه سوُء تفاهم، وهنا رّحب بنا وقال: »أهالاً 
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بالشباب، اتفضلوا ىف مكتبى، أنا فعالاً عندى ميعادين واملوضوع فعالاً اتفهم غلط، أرجو إنكم 
تدخلوا بس معايا ونقعد وهندأ عشان نتكلم مع بعض«.

)9(
وىف مقابل الوعى الثورى اليقظ نرى رئيس الوزراء مضطرا إىل أن يبدو ىف صورة الغائب 

املغيب عن الصورة: 

»أظهر رئيس الوزراء دهشة مصطنعة 

وسألنى: هو أنتم املفروض هتقابلوا الرئيس? أنا ما عنديش أى تعليامت باملوضوع ده! وهنا 
وضحت الرؤية وبدا ىل وقتها أنه قد تم استدراجنا بالفعل ملشهد إعالمى يستفيد منه النظام. 

الرئيس،  بأننا سنلتقى  الدكتور حسام بدراوى  ا هبدوئى: »االتفاق كان مع  قلت له حمتفظاً
ألنه قرر التنحى وأخربنا أن حرضتك عىل علم بذلك، فرد عىلَّ الفريق أمحد شفيق بأنه ليس 
عىل علم بأى لقاء مرتب مع الرئيس، فاستأذنته، وفتحت اهلاتف وطلبت رقم الدكتور حسام 
بدراوى، وفّعلت خاصية الصوت العاىل ىف املحمول حتى يسمع اجلميع احلوار. استمر رنني 
ا عىل اخلط اآلخر، وهنا اشتعل الغضب بداخىل وبدأت أصدق ما قاله  اهلاتف لفرتة ومل أجد ردًّ
ىل مصطفى وخالد ىف السيارة، وأن السياسة لعبة قذرة، وجيب أال ننخدع باملظاهر ونبنى قناعتنا 

عىل أساس صدق نوايا الطرف اآلخر«.

»حاولت مرة أخرى االتصال، وهنا التقط الدكتور حسام اهلاتف، فأخربته بام حدث، فأكد 
ىل أنه بالفعل تم التنسيق عىل ميعاد، ولكنه غادر القرص الرئاسى وال يعرف إذا ما كان هناك 
أى تعديالت، فطلبت منه احلديث مبارشة مع الفريق أمحد شفيق، وأعطيت اهلاتف له فتحدث 
معه وكرر له ما ذكره لنا بأنه ليس لديه أى تعليامت هبذا اللقاء، وكان احلديث مقتضباًا وانتهى 

ا«. رسيعاً
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لحربـين واعيتان  قراءتان 

الباب الخامس
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الفصل العاشر

حرب الخليج والفكر العربى
كتاب الدكتور عبدالمنعم سعيد

)1(
املنعم سعيد،  الدكتور عبد  العربى«، ملؤلفة  أقرأ كتاب »حرب اخلليج والفكر  أن  أتيح ىل 
الكتاب  هذا  مثل  أيضا(  )اجلميل  زماننا هذا  اجلميلة وىف  العربية  لغتنا  أجد ىف  وأنا  فانتشيت 

الذى مل تسعد به لغتنا منذ جمموعة الكتب الرائعة التى صدرت عقب انتصار أكتوبر الرائع.

استقطبت بفضل  قد  السابقة  السنوات  السياسية ىف  الكتابة  أن  نذكر  أن  القول  نافلة  ومن 
ا، ونطالع عناوين  الظاهرة املوازية لظاهرة »شباك السينام« إىل موضوعات أخرى نعرفها جيداً
الكتب الصادرة فيها كل أسبوع تقريبا. أما الكتاب السياسى الذى خياطب الفكر والعقل قبل 
أن خياطب الغرائز والشهوات ويتناول احلقائق بدالاً من أن يرسخ الشائعات فغائب منذ زمن 

طويل.

)2(
لكننا اليوم نقرأ كتاباًا موضوعيا تتجىل فيه »الوحدة املوضوعية« التى يتغياها نقاد الشعر كام 

ال تتجىل إال ىف القليل من القصائد.. 

وتظهر ىف ثنايا الكتاب روح كاتب باحث أوتى من القدرة عىل التحليل الصحيح والتقييم 
ا يزيد من ثقافتنا  ا حقيقيًّ ا أتاحت له ولنا ىف النهاية عمالاً علميًّ الدقيق والعرض الصائب أقداراً
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وإدراكنا باملوضوع، وىف الوقت ذاته يرتفع بقدرة عقولنا عىل قراءة األحداث وتأمل الوقائع 
حني يقودنا ىف أناة ولطف إىل احلقائق املسترتة فيكشف عنها احلجاب من دون أن يستعىل عىل 

أفكارنا أو أن يمن عىل احلقائق نفسها.

وعىل الرغم من أن هذا الكتاب كان ىف األصل جمموعة مقاالت ممتازة كتبها الدكتور عبد املنعم 
سعيد لتنرش جنباًا إىل جنب مع فصول كتاب حممد حسنني هيكل عن حرب اخلليج كدراسة نقدية 
لذلك الكتاب.. وعىل الرغم من أن املؤلف الدكتور عبد املنعم سعيد يثبت ىف عنوان الغالف أن 
كتاب »دراسة نقدية لكتاب هيكل« إال أننى أعتقد أن كتاب الدكتور عبد املنعم سعيد عىل صغر 
حجمه قد عرض حرب اخلليج عىل القارئ العربى بأعمق )وال أقول اآلن أروع وال أصدق وال 
يفوق حجمه أضعاف  الذى  كتاب هيكل  مما عرضها  الصفات(  أبلغ... مع حفظ حقه ىف هذه 

كتاب الدكتور عبد املنعم سعيد.

)3(
أقول: إن تعمق كتاب الدكتور عبد املنعم سعيد قد فاق تعمق كتاب هيكل بمراحل يصعب 
تقديرها، وال أعتقد أننى بحاجة إىل تعدادها، فهى حقيقة واضحة ال جيد القارئ للكتابني نفسه 
وهو يتلمسها واضحة جلية إال وهو يشفق عىل هيكل حني أبى عىل نفسه )وقد تقدم به السن 
ا عن احلقائق، وأن يلوى احلقائق ىف اجتاهات متفرقة فإذا  وحنكته التجربة( إال أن ينحاز بعيداً
بطاقته اجلبارة وقد استغرقت ىف حماوالت ىل احلقائق عىل السطح ومن خارج السطح دون أن 

جياوز هذا السطح إىل أى عمق له، وال حتى ظهر السطح من الداخل! 

ال أحب هبذا أن أنسب الفضل ىف كتاب الدكتور عبد املنعم سعيد إىل العيب البارز ىف كتاب 
هيكل، ولكنى مع هذا أكاد أغبط الدكتور عبد املنعم سعيد عىل هذا احلظ املواتى.

)4(
وأحب أن أعرتف للقارئ بأننى حني طالعت عنوان الكتاب كنت أقدر لنفسى أننى سأبدأ 
عرىض للكتاب )إذا قدر ىل حظى أن أعرضه عىل القراء( بعتاب أستاذ باحث أكاديمى ممتاز 
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العنوان  عنها  ينبئ  التى  الصفة  هبذه  كان(  )أيا  له  كتاباًا  يصبغ  أن  سعيد  املنعم  عبد  كالدكتور 
الفرعى... 

وىف الساعات التى بدأت أتأمل فيها الصفحات األوىل من كتاب الدكتور عبد املنعم سعيد 
وما حوته من تقدير خاص لألستاذ هيكل كان الظن عندى يتنامى أن هذا املؤلف الطيب مل يزل 
ا من أهل الفكر الذين ينتمون إىل اجليل الذى فرض عليه أن يكون جمموعة واحدة كبرية  واحداً

ا من دراويش الطريقة اهليكلية...  جدًّ

يزالون  ال  فإهنم  اجليل  هذا  عمر  فرتات  أحىل  من  باملصادفة  كانت  الدروشة  فرتة  وألن 
يذكرون فرتة الدروشة بشىء من االستمتاع الذى ربام يمكن إرجاع السبب احلقيقى فيه إىل 
الفرتة ذاهتا، ال إىل الدروشة ىف حد ذاهتا.. كأن حيدثك أحدهم عن حلظات السعادة التى كانت 
جتتاحه عقب قراءة مقال هيكل صباح اجلمعة حني خيرج إىل احلدائق مع حمبوبته.. ىف حني أن 

العالقة مفتقدة بني احلدثني ولكن السعادة كانت موجودة عىل أى حال!!

)5(
قد يظننى القارئ )الذى ينتمى إىل جيل الدكتور سعيد( أفضت ىف الفقرة السابقة ىف احلديث 

عن شىء خارج عن املوضوع.. 

الدكتور عبد  يلون  الذين  القارئ شيئاًا آخر عن جيىل من  أذكر ملثل هذا  أن  ولكنى أحب 
أن  املنعم سعيد  عبد  الدكتور  القارئ وجليل  ملثل هذا  أذكر  أن  السن.. أحب  املنعم سعيد ىف 
ا  ا تاماً جيلنا ال يرى رأهيم ىف هيكل وال ىف كتاباته، وأن جيىل ىف األغلب األعم يعرض إعراضاً
عن مثل هذه الكتابات.. ال لسبب موضوعى، وإنام لسبب آخر هو ىف احلقيقة أيضا شبيه بسبب 
هذا  من  ا  متاماً النقيض  عىل  ولكنه  األسبوعى  الرجل  مقال  يتذكرون  وهم  النشوة  استعادهتم 
السبب.. كأن حيدثك أحدهم عن حلظات اليأس القاتلة واملمتدة التى كانت تعقب قراءة مقال 
هيكل صباح اجلمعة حني ال يكون أمام الواحد منا هو وأقرانه إال أن خيرجوا من اليأس إىل 

اليأس..

ا عىل ألسنة هؤالء هى الدعاء إىل اهلل أال يعيد هذه األيام!   وهلذا فإن العبارة األكثر وروداً
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وهم بالتاىل - وهذه حقيقة وربام كان هلم عذر قوى - يستعيذون باهلل أن يلمسوا )جمرد اللمس( 
هذه الكتابات واملناخات!!

)6(
أريد هبذا كله إىل أن أنتقل إىل القول بأن كتاب الدكتور عبد املنعم سعيد كتاب قائم بذاته 
حتى لو صدر ىف ظروف كانت ال تزال تعانى من تأثري ثنائية القطبية... ولكنه ىف الواقع قطب 
منفرد من حيث درس األزمة دراسة أخرى تفحص احلقائق بالعقل وحده من دون أن تتناوهلا 
باأليدى التى تضع عىل احلقائق بصامهتا فتطمسها، ومن دون أن تتناوهلا تناول االنتقاء املقصود 
كتناول األطفال لبندقة أو نصف بندقة من واجهة الكيك ليثبتوا ألنفسهم وجود البندق ألن 

الكيك عندهم ىف هذه اللحظة ال يستمد قيمته إال من وجود البندقة!!! 

والدكتور عبد املنعم سعيد يثبت لنا حقيقة ما هو أمامنا وهو صادق ودقيق، ولكنه لألسف 
)وربام حلسن احلظ( بدأ رشحه من مدخل غريب هو نفى القول بأن الكيك يتكون من املكرسات 

فحسب!!

يتقيد هبذا الوصف املقتضب الذى وضعه  بنا أن نفهم كتابه عىل نحو آخر ال  وهلذا جيدر 
املؤلف كعنوان فرعى عىل غالف الكتاب.. 

ا وإىل غري  متاماً القطبية  ثنائية  بعد زوال  املوضوع  نفهمه كقطب واحد ىف هذا  أن  بنا  جيدر 
رجعة.

)7(
ال أستطيع اآلن أن أقول إنى أرسفت ىف اخلروج عىل النص ولكنى أستطيع أن أزعم أنى 

وصلت بالقارئ إىل لب القضية كلها... 

كتاب  قراءة  إىل  فأدعوه  املتميزين،  أقرانى  من  أى  إىل  أذهب  أن  اآلن  أستطيع  أنى  ذلك 
ا من الفصل التاسع وبالذات ىف صفحات 118 و119 و120  الدكتور عبد املنعم سعيد بدءاً
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و121 و122 و124 و125 و126 و127 و128 ثم الفصل العارش ثم أول الفصول فيقرأها 
السطور  ما وراء  املدركني لكل  ليتصفحها تصفح  املقدمة  إىل  النهاية  ليعود ىف  ثم  له  كام حيلو 

ولكل ما بني السطور.

بل لعىل أجتاوز فأقول: إننى لو كنت قد صادفت الدكتور عبد املنعم سعيد وهو ىف طريقه 
إىل دار النرش ألرشت عليه بأن يؤلف كتابه من مقاالته عىل هذا النحو: التاسع ثم العارش ثم 
األول...، ال أن يلتزم ما التزم من كتابة مقدمة للفصول العرشة التى نرشها كام نرشت من قبل 

عىل هذا النحو.

)8(

هل ىل أن أمتع القارئ معى ببعض عباراته اجلميلة التى قرأ لنا هبا احلقائق التى استعصت 
عىل فهمنا طوال الفرتة التى دقت فيها طبول احلرب:

اقرأ مثال حديثه عن املنترص واملنهزم ىف احلرب: 

بني  املواجهة  ىف  يلخصها  هيكل(  )يقصد  أستاذنا  فإن  أخرى  ومرة  احلرب.  »ونشبت 
ا اجلانب العربى مقلالاً من قيمته إىل أدنى حد. وىف احلقيقة  العراق والواليات املتحدة مستبعداً
املقولة، فقد شاعت بقوة حتى بني أعضاء  فإن األستاذ هيكل مل يكن وحده الذى روج هلذه 
التأكيد عىل أن االنتصار عىل العراق يعد  التحالف العربى، ووجد البعض اآلخر صعوبة ىف 
ا يستحق التنويه والذكر. وهو األمر الذى استغلته دوائر صهيونية ىف الغرب والواليات  انتصاراً
املتحدة لكى تقلل من الدور العربى ىف احلرب، أو تتجاهله كلية. وهكذا فإنه بتواطؤ مقصود 
أو  النرص  العرب سواء كانوا ىف معسكر  أن  للعامل  التى خرجت  الصورة  فإن  أو غري مقصود 
معسكر اهلزيمة ظهروا كمهزومني. ويكاد الرئيس حافظ األسد أن يكون الوحيد بني القادة 
العرب الذى تنبه إىل هذا الوضع وذكر لوزير اخلارجية األمريكى جيمس بيكر خالل جوالته 
ىف املنطقة بعد حترر الكويت أن العرب مل يكونوا هم الذين اهنزموا ىف احلرب، وكان ىف ذلك 

يؤكد عىل الدور العربى من احلرب وأن أمريكا مل تكن تستطيع وحدها أن حتقق النرص«.
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)9(

القوات  لعبته  الذى  الدور  حقيقة  الكتاب  به  يعرض  الذى  العلمى  التحليل  هذا  واقرأ 
املشاركة  وأبعاد  حقيقة  إىل  سعيد  املنعم  عبد  الدكتور  ينبهنا  حني  احلرب  ىف  العربية  املشرتكة 

السعودية واملرصية والكويتية ىف احلرب فيقول:

ا أن يقلل من الدور الذى لعبته القوات املشرتكة العربية ىف عملية حترير  »... ال ينبغى مطلقاً
الكويت، وهو األمر الذى تكاد تتجاهله كافة املصادر األجنبية وحتى العربية. 

 فمن بني حواىل 700 ألف جندى شاركوا ىف القتال كان هناك 170 � ألف عربى حتت 
ا عىل  قيادة عربية موحدة أو حواىل 24٪ من حجم القوات الكىل. وهى نسبة تزيد كثرياً
أو حتى  الثانية،  العاملية  فرنسا خالل احلرب  الفرنسية ىف عملية حترير  املشاركة  حجم 
االحتالل  من  أوروبا  حترير  ىف  أسهمت  التى  األمريكية  غري  األوروبية  القوات  نسبة 
املحلية ىف عملية حترير جنوب  املسامهة  ا عىل حجم  كثرياً تزيد  فإهنا  وبالتأكيد  النازى. 

رشق آسيا من االحتالل اليابانى خالل نفس احلرب.

التى  العربية  امليكانيكية  والقوات  املدرعات  إىل  األمر  يصل  عندما  النسبة  هذه   � وتزيد 
حتملت عبء اجتاه اهلجوم الرئيسى لتحرير مدينة الكويت. 

من  جوية  قوات  ومعها  السعودية  اجلوية  القوات  فإن  اجلوية  للعمليات  بالنسبة   � وحتى 
عدد  من   ٪7 حواىل  )أو  طلعة  آالف  سبعة  بحواىل  قامت  واإلمارات  وقطر  البحرين 
ا نسبة ليست قليلة باملقارنة بحاالت مماثلة ملشاركة القوى اإلقليمية  الطلعات(، وهى أيضاً

للواليات املتحدة ىف عمليات حترير قامت هبا أثناء احلرب العاملية الثانية.

طائرة  بني  حدثت  املعارك  خالل  طائرات  بني  حدثت  التى  الوحيدة  اجلوية   � واملعركة 
سعودية من طراز )إف ـ 15( وطائرتني عراقيتني من طراز )ميج ـ 23(، ومتكن الطيار 
ا يستحق  السعودى من إسقاط الطائرتني العراقيتني، وربام ال جيد العرب ىف ذلك أمراً

اإلشادة، فالطائرات التى سقطت ىف النهاية كانت طائرات »عربية«.
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)10(
ويستطرد الدكتور عبد املنعم سعيد من زاوية أخرى ليتحدث عن اإلسهام السعودى:

التى  القوات  وعدد  حجم  جمرد  من  احلربية  املعارك  ىف  بكثري  أكرب  املسألة  أن  »والواقع 
شاركت ىف القتال. ولذا فإن املشاركة السعودية ىف العمليات مل تقترص عىل ما قدمته من قوات، 
والطائرات  واملدرعات  اجلنود  املتحدة من حيث عدد  الواليات  بعد  الثانية  القوة  كانت  وقد 
املشاركة، ولكنها حتملت العبء األكرب من عمليات اإلمداد والتموين اللذين ال غنى عنهام 
وطرق  )موانئ  للسعودية  املمتازة  األساسية  البنية  وكانت  ناجحة.  عسكرية  عمليات  ألى 
الذى  النجاح  ىف  ا  أساسيًّ ا  عنرصاً اتصال(  ووسائل  قيادة،  ومراكز  عسكرية  ومدن  ومطارات 
البحرى  احلصار  ىف  واملشاركة  واالستطالع  االستخبارات  جهد  ذلك  إىل  أضيف  إذا  حتقق. 
وعمليات كسح األلغام، فإن اجلهد السعودى أكرب بكثري من األرقام املجردة إلعداد اجلنود 

املقاتلني«.

)11(
وينتقل الدكتور عبد املنعم سعيد إىل زاوية أخرى ليتحدث عن جوانب من اإلسهام املرصى 

ىف هذه احلرب:

»... مل تكن املشاركة املرصية مقصورة عىل اخلمسة والثالثني ألف جندى وضابط املندرجني 
أن  إىل  ا  امتد كثرياً فرقة مشاة ميكانيكية وأخرى مدرعة وجمموعة صاعقة وتوابعهم، وإنام  ىف 
التحالف ىف طريقها إىل اخلليج، فضالاً عىل جهد  لقوات  الرئيسية  االنتقال  مرص كانت حمطة 

االستخبارات واملعلومات، وكان أساسيا«.

)12(
وهو يثمن قيمة املشاركات العربية بطريقة ذكية:

جبهتى  عىل  الوضع  حساسية  رغم  املشاركة  قرار  اختذتا  وسوريا  مرص  فإن  احلقيقة  »وىف 
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بتطوراته، وكان قرارا  يتنبأ  أن  إقليمى متفجر ال يستطيع أحد  اجلوالن وسيناء ىف ظل ظرف 
يشارك  كله  جيشها  ثلث  أرسلت  قطر  دولة  أن  قيمة  يتجاهل  أن  أحد  يستطيع  وال  ا.  شجاعاً
باقى دول  اخلافجى. وترضب  الربية ىف  املعارك  أول  بالء حسناًا ىف  ويبلو  الكويت،  ىف حترير 
اخلليج عىل صغر حجمها أمثلة أخرى كثرية. ففى بعض األحيان فإن كل تكنولوجيا التنصت 
األمريكى عىل تقدمها مل تكن لتفعل شيئا لو مل يكن هناك من يستطيع االستامع وتفهم اللهجة 
العراقية، وهو األمر الذى تواله ىف النهاية ستامئة كويتى، بدوهنم فإن التكنولوجيا ال تصري أكثر 

من أسالك ومعادن باردة«.

)13(

أن  التحالف  املشاركة ضمن قوات  العربية  القوات  التحليل لدور  عىل أن األهم من هذا 
ا  يقرأ لنا الدكتور عبد املنعم سعيد حقيقة دور اجليش العراقى فنكتشف أننا كنا شبه أميني متاماً
ا ال أزال  ىف قراءتنا لكل ما حدث، )وليس هيكل وحده كام أحب أن يظهر نفسه! فإنى شخصيًّ

أثق ىف أنه يعرف حقيقة غري التى كتبها للقارئ العربى ىف كتابه(.

»..... وربام كان أكثر األدوار العربية التى تم جتاهلها ىف املعارك دور اجليش العراقى نفسه. 
كفاءته  من  وال  العراقى،  اجلندى  شجاعة  من  ال  يقلل  أن  يستطيع  ال  ا  أحداً فإن  الواقع  ففى 
العالية التى ظهرت خالل حرب أكتوبر 1973، أو ىف حرب الثامنى سنوات مع إيران، لكن 
ا. فبعد الغزو مبارشة بدأ أفراد  ا خمتلفاً ىف حرب حترير الكويت فإن هذا اجلندى نفسه اختذ سلوكاً
القريبة وحيملون معهم معلومات مهمة، ورسعان  العربية  القوات  إىل  اللجوء  من اجليش ىف 
ما أصبح اآلحاد عرشات، ثم أصبح العرشات مئات قبل بدء العمليات العسكرية. وبعدها 
ا من القوات  مبارشة تزايد العدد برسعة كبرية، ومع بدء العمليات الربية فإن أكثر من ثامنني ألفاً
العمليات( تركت أسلحتها واستسلمت  الباقية ىف مرسح  القوات  العراقية )أو حواىل نصف 
لقوات التحالف، وكان ذلك تصويتاًا صامتاًا عىل رفض قرار الغزو العراقى للكويت، وإرضاباًا 
عمليًّا عن املشاركة ىف حرب زجتهم فيها القيادة العراقية دون مربر مقنع. وبدون هذا املوقف 

فإن تكلفة احلرب ىف األرواح واملعدات كانت ستكون أكثر بكثري مما انتهت عليها«.
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»وبعد ذلك كله فإننا البد أن نشعر باألسى: )يقول الدكتور عبد املنعم سعيد( عندما يقول 
ا  األستاذ هيكل لألستاذ يوسف القعيد ىف جملة »املصور القاهرية«: »كان حوار الرصاع مبارشاً

بني بغداد وواشنطن. ومل يكن هناك طرف آخر!!!«.

)14(
تلك  إىل  اإلشارة  جتاوزت  أنا  إذا  الكتاب  هذا  ىف  االسرتاتيجى  الفكر  قيمة  أغفل  أظننى 
املتناهية  بالدقة  تتميز  شديدة  سالسة  ىف  يستعرض  وهو  املؤلف  هذا  عليها  دلنا  التى  احلقائق 

، وما حدث بالفعل.  ا ومتخيالاً حقيقة حساب اخلسائر بني ما كان مقدراً

وىف الواقع فإنى ال أستطيع أن أنقل كل احلقائق التى ساقها ىف هذا املجال بتدفق شديد ومن 
دون أن يتعاىل بحقائقه فيصنفها أو يقسمها، وألنى أيضا ال أستطيع أن أحرم القارئ من هذه 
النقاط التى ترينا كيف  املادة فسأقتطف للقارئ )مع بعض الترصف وإعادة الرتتيب( بعض 
أننا كنا عرضة ألن نظل أرسى أحاديث املقهى ىف فهمنا إذا مل يتح لنا مثل هذا املؤلف، وهذا 

املؤلف االسرتاتيجى:

 � تراوحت كافة التقديرات حول تكلفة احلرب عىل األمة العربية ما بني نصف تريليون 
املعارك  وتكاليف  والكويت،  للعراق  الكىل  التدمري  بحسابات  دوالر،  وتريليون 

العسكرية، وحرائق النفط وخسائر البيئة. 

مليار دوالر،  مائتى  إىل  مائة ومخسني  بني  ما  ليرتاوح  تواضع  احلرب  بعد  التقدير   � هذا 
بكل  فادحة  خسارة  وهذه  احلرب.  قبل  ما  أوضاع  إىل  والعراق  الكويت  شاملة عودة 

ا. املقاييس ولكنها أقل بكثري مما كان متوقعاً

ا أن ترتاوح تكاليف إعامر الكويت ما بني مائة ومائتى مليار دوالر، واآلن   � كان مقدراً
فإن التكلفة لن تتجاوز ستني مليار دوالر يعود اجلانب األعظم منها )40 مليار دوالر( 
اخلسائر  كافة  عن  الكويتى  الشعب  أفراد  تعوض  أن  قررت  الكويتية  احلكومة  أن  إىل 
بلدهم من االحتالل،  التى حتملوها خالل عملية حترير  املادية واملعنوية  والتضحيات 

ولعلها السابقة األوىل من نوعها ىف التاريخ.
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األفراد بعرشات األلوف،  العربى والدوىل من  التحالف  أن تكون خسائر  ا   � كان مقدراً
لكن ما حدث أهنا مل تتعد املئات. وعىل اجلانب العراقى فإن أول التقديرات صورت أن 
العراق خرس 150 ألف قتيل، ثم أخذ هذا الرقم ىف التواضع حتى وصل إىل 15 ألفا، 
ونتوقع أنه بعد أن تزول دواعى الكتامن عىل اجلانب العراقى أن نجد هذا الرقم أكثر من 

احلقيقة.

)15(
ونأتى إىل احلقائق عىل اجلانب العراقى:

، ومل   � عىل عكس ما هو شائع فإن العراق مل تطله يد التدمري بالقدر الذى حدث ألملانيا مثالاً
تكن بغداد »درسدن« أخرى. الواقع الذى انتهت إليه احلرب كان أقل من ذلك بكثري. 
فمحطات الطاقة وتنقية املياه مل تدمر، كام قال األستاذ هيكل ىف طبعة كتابه العربية، وإنام 

أعطبت ىف معظمها، كام ذكر ىف طبعة كتابه اإلنجليزية. 

 � بعد عام من احلرب فإن ثلثى هذه املحطات عادت إىل سابق عهدها، وما تبقى إما أنه تنقصه 
قطع غيار، أو ألنه واقع ىف مناطق كردية، ال تسيطر عليها احلكومة العراقية أو ال ترغب ىف 
إصالحها ألسباب ليس هنا مكان بحثها. وبعد عام واحد من احلرب فإنه من بني 133 
ا  ا جرى رضهبا خالل احلرب فإنه تم إصالح تسعني منها. وتفيد املصادر العراقية أيضاً جرساً
أن قدرة العراق اآلن عىل إنتاج النفط يمكن أن تصل إىل ثالثة ماليني برميل يومياًا، وهى 

ا من قدرته قبل احلرب. تقرتب كثرياً

)16(
ويصل الكتاب بعد هذا إىل التاريخ ىف عموميته من حيث هدف احلرب ونتيجتها فيقول: 

الشكر  تستحق  والتى  النافذ،  قضائه  بعد  بالعرب  اهلل  لطف  عالمات  أهم  كانت   � ربام 
واحلمد، أن الكويت حتررت بعد سبعة شهور فقط من االحتالل. وهذه سابقة مل يعرفها 

التاريخ املعارص، فضالاً عىل القديم، 
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فقد تم احتالل فرنسا مخس سنوات كاملة خالل احلرب العاملية الثانية.  y 

وروسيا أربع سنوات ىف نفس احلرب.  y 

. y 1967 وسيناء مخس عرشة سنة بعد عدوان

 y وكمبوديا عرش سنوات بعد غزوها من فيتنام. 

ومازالت اجلوالن وفلسطني حمتلة منذ عقود.  y 

)17(
ولنقرأ أخريا هذا التقييم الدقيق الذى يقدمه عبد املنعم سعيد ملا حدث ىف حرب اخلليج عىل 

مستوى غرفة العمليات:

 � إنه ألول مرة ىف تاريخ العرب احلديث تكونت قيادة عسكرية عربية موحدة باملعنى 
املعارص للكلمة. قبل وأثناء حرب أكتوبر 1973 تكونت قيادة عسكرية موحدة بني 
تنرصف  ومل  العليا،  القيادات  بني  التنسيق  عىل  تزد  مل  مهمتها  ولكن  وسوريا،  مرص 
إىل اإلدارة املتكاملة للعمليات العسكرية. وهو األمر الذى حدث ألول مرة خالل 
حرب اخلليج الثانية بني قوات من تسع دول عربية، وهى جتربة جديدة للعمل العربى 

املشرتك مل حتدث من قبل. 

يمكن  وكان  تدرس،  مل  املشرتكة  القيادة  هذه  جتربة  فإن   - نعلم  وفيام   -  � ولألسف 
االستفادة منها ىف املستقبل. فقيادة قوات احللفاء التى تكونت خالل احلرب العاملية 
أربع  بعد  األطلنطى  حلف  إنشاء  ىف  إليها  االستناد  تم  التى  التجربة  كانت  الثانية، 

سنوات من انتهاء احلرب عام 1949.

 � إن اجليوش العربية التى اشرتكت ىف احلرب، خاضت جتربة عىل أعىل مستوى متوافر 
ىف العامل من التكنولوجيا. وتعرضت خلربات ىف إدارة املعارك املشرتكة مل يكن ممكناًا أن 

تكتسبها ىف عقود، وهى خربة غري قليلة األمهية للعسكرية العربية.

 � إنه رغم االنقسام اهلائل بني الشعوب العربية، فإن جتربة األزمة - احلرب - عمقت 
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العربية ىف مرص وسوريا ودول جملس  من االلتحام بني الشعب الكويتى والشعوب 
برسعة  استيعاهبم  تم  كويتى  الجئ  ألف   400 إىل  يصل  ما  الغزو  فبعد  التعاون.. 
اخلليج  دول  وىف  والصحة.  والتعليم  اإلعاشة  حيث  من  احتياجاهتم  وتأمني  كبرية 
ا( - فإن االلتحام  العربية - التى استوعبت الغالببية العظمى من الالجئني )350 ألفاً
كافة مؤسسات  بعد  قامتها  تبلغ  مل  إىل درجة  العربية وصل  الشعوب  بني  والتضامن 

جملس التعاون.

)18(
عىل أن األهم من هذا كله ىف رأيى ما فعله الدكتور عبد املنعم سعيد وهو يبعث فينا روح 
حرب  من  الوحيد  املستفيد  نظنها  كنا  بعدما  احلقيقى  حجمها  ىف  إرسائيل  يضع  حيث  األمل 

اخلليج!!

نوعيات  عىل  احلصول  عملية  من  تبدأ  املكاسب  من  ا  كثرياً حققت  إرسائيل  أن  »ورغم 
متقدمة من األسلحة، ومعونات دولية هائلة، وحتقيق أكرب معدل للهجرة اليهودية، وحتجيم 
قوة عسكرية وتكنولوجية عربية مهمة، فضالاً عىل أن كل انقسام عربى ىف النهاية هو مكسب 
صاف هلا، إال أن احلرب ذاهتا أظهرت تواضع املكانة االسرتاتيجية للدولة العربية ىف التحالف 
الغربى، بعد أن ثبت أهنا مل تكن عوناًا للتحالف وإنام عبئاًا عليه وعىل حركته. وهو تراجع يضاف 

إىل الرتاجع الناجم عن سقوط االحتاد السوفييتى وانتهاء احلرب الباردة«.

)19(
وعىل مستوى العالقات الدولية نجد املؤلف يضع حقائق كثرية عن »االتصال العاملى« أمام 
أعيننا، من أمهها تأكيده عىل جدوى االلتزام بالقانون الدوىل حتى ىف عرص ال حيرتم القانون 

الدوىل:

ا حاساماً ضد الغزو العراقى، وشاركت  »إن أغلبية العرب - اثنتى عرشة دولة - وقفت موقفاً
ا، فقد طبقوا  ا وقانونيًّ تسع دول ىف عملية حترير الكويت. وهو موقف حيسب هلم ال عليهم أخالقيًّ
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عىل العربى الشقيق نفس املعايري التى يريدون تطبيقها عىل اخلصوم احلاليني أو املحتملني. وقد 
يرى كثري من الكّتاب العرب أن األخالق والقانون ليست عملة سائدة ىف العالقات الدولية، 
زمن  وىف  صحيح،  وهذا  العامل.  مع  للتعامل  مكاييل  عرشة  وأحياناًا  مكياالن  له  الغرب  وأن 
يتزايد فيه االتصال العاملى بوتائر رسيعة، فإن االتساق األخالقى والتمسك بالقانون الدوىل 

هو مكسب ال ينبغى التفريط فيه«.

)20(
تقرأ هذا الكتاب فتحس ىف عقلك قدرة عىل استيعاب ما حدث بقدر ما اتسعت مداركه 
ىف تفهم اجلوانب املختلفة لألزمة التى شىء هلا - ألسباب كثرية - أن تبقى بعيدة عن التناول 

اجلاد والتحقيق العلمى الدقيق.

ومع هذا فإنك ال تعانى وأنت تقرأ هذا الكتاب مما قد تعانيه من كتاب سياسى آخر.. اللهم 
إال أن تعانى من تواضع املؤلف وهو يقرأ لك األحداث بعمق وقدرة ألنك اعتدت أن يكون 

ا. حديث غريه من املؤلفني عن أنفسهم زاعقاً

وال خيلو األمر مع هذا كله من أن تستمتع بعبارات مجيلة موحية كقول الدكتور عبد املنعم 
سعيد: إن احلرب الذى سال من حرب اخلليج عىل الصفحات كان أكثر من الدماء التى سالت 

ىف ميادين القتال... 

وال خيلو األمر مع هذا كله من أن تتحفظ عىل بعض عباراته األخرى التى مل يقصد هبا إال 
ا والذى  إمتاعك حني يقول مثالاً إنه إذا كان الفقة االسالمى يعطى للمجتهد الذى أخطأ أجراً
كان  وإذا  ا..  معاً وأخطأ  أصاب  ألنه  أجور،  ثالثة  يستحق  هيكل  األستاذ  فإن  أجرين  أصاب 

األمر كذلك فإن الدكتور عبد املنعم سعيد يستحق أربعة أجور ألنه أصاب وأصاب!!
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الفصل الحادى عشر

سنوات اإلعداد وأيام النصر
كتاب اللواء طه المجدوب

)1(
أحلك  ىف  ملرص  والعسكرى  السياسى  للتاريخ  متميزة  قيمة  ذا  ا  مرجعاً الكتاب  هذا  يمثل 
أكتوبر  بحرب  هذا  بعد  توجت  التى  السنوات  وهى   ،)1973  -  1967( تارخيها  سنوات 

.1973

ا عن الذاتية، رغم مشاركته العسكرية ىف  وقد آثر مؤلفه اللواء طه املجدوب أن يكتبه بعيداً
ا ضمن ما  مواقع قيادية ىف هذه السنوات املجيدة من تاريخ أمته، ومع هذا يظل دوره حمفوظاً

كتب وسجل عن جهود العسكرية املرصية كلها ىف هذا الوقت.

)2(
بأن حرب  املؤرخني  إجيابى عىل بعض دعوات روج هلا بعض  الكتاب وكأنه رد  بدا هذا 
االستنزاف مل تكن باألمر الرضورى، وأهنا كانت استنزافا ملرص وقواهتا املسلحة قبل أن تكون 
ا ىف الوقت ذاته، وإن كان  ا وموثقاً ا موسعاً استنزافا للعدو. ومن هذه الناحية فإن الكتاب يعترب ردًّ

بالطبع يؤكد أن مثل هذه الرؤية املضادة عند بعض املؤرخني هلا ما يربرها مما حدث بالفعل. 

»لقد تعرضت أحداث يونيو 1967 وما أعقبها من تطورات جرت خالل السنوات اخلمس 
التالية )1968 ـ 1972(، لكثري من اجلدل وقليل من احلوار والتحليل. وتناوهلا العديد من 
الكتاب املرصيني كل من وجهة نظره، كام خاض فيها عدد كبري ممن سامهوا ىف هذه األحداث 



145

من القادة العسكريني، ولكن معظمهم اختذ مما رواه مادة للدفاع عن النفس أو متجيد للذات، 
مع ادعاء الصواب لنفسه ونسبة اخلطأ إىل اآلخرين«.

)3(
ويتناول املؤلف هذا املعنى ىف كتابه بنوع من االستعالء عىل وجهات النظر األخرى إىل حد 

وصفها باملهاترة فيقول:

ويشري اللواء املجدوب إىل دوره ىف هذا الكتاب:

لألجيال  أوضح  أن  ىف  متواضع  بجهد  أسهم  أن  الواجب  من  وجدت  املنطلق  هذا  »من 
الصاعدة التى ستحمل مسئولية بناء املستقبل كيف حدثت اهلزيمة، وكيف حتقق النرص. وأن 
هذا النرص مل يكن طوع البنان، بل كان ثمرة جهود هائلة.. ثمرة رواها بسخاء عرق ودماء أبناء 
هذا الوطن دون انقطاع عىل مدى ست سنوات متصلة.. ىف خلية نحل مل هتدأ.. ىف فرتة تارخيية 
ال يمكن أن متر دون تقويم وتقدير ووفاء، فإن هلا الفضل األول ىف حتقيق نرص أكتوبر بكل أبعاده 
االسرتاتيجية والعسكرية والسياسية، البد أن تعلم األجيال القادمة بأمانة حجم التضحيات 
التى أعطاها األجداد واآلباء، وحتملها رجال القوات املسلحة بكل الصالبة واإليامن فيام بني 
عامى 1967 و1973، عامى اهلزيمة والنرص. لذلك سوف أحاول ىف سياق احلديث أن أجيب 
ـ بقدر استطاعتى ـ عن كل ما دار من تساؤالت، بعضها موضوعى، وبعضها غري موضوعى، 
ا عن أى مهاترات شخصية أو حسابات ذاتية أو قصص عنرتية، بقدر ما  ولكن ىف احلالتني بعيداً
ا إليها  يفرضه الضمري الوطنى والقومى، وما تعززه النوايا اخلالصة هلل والوطن والتاريخ، مضافاً
خربة املامرسة واملعايشة عىل مدى ربع قرن من الرصاع العسكرى منذ أن بدأ ىف عام 1948«.

)4(
ا ىف احلرب فيقول: ويشري اللواء املجدوب أيضا إىل دوره هو شخصيًّ

»لقد محلت القوات املسلحة األمانة وقدمت التضحيات، بل وحتملت ظلاماً وزر املخطئني، ولكنها 
انتفضت وانترصت بعد أن قلبت وصححت األوضاع وأعادت ملرص ما فقدته من عزة وكرامة. 
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وإننى إذ أسمح لنفسى بأن أخوض ىف هذا احلديث، فذلك باالعتامد عىل مسئوليات شاركت ىف 
ا، شارك ىف كل احلروب وىف تسجيل  ا عسكريًّ ا ومؤرخاً محلها، وأحداث جسام عشتها مقاتالاً خمططاً

وحتليل التاريخ الرسمى هلذه احلروب عىل مدى الرصاع املمتد بني العرب وإرسائيل«.

)5(
ويصف اللواء طه املجدوب كتابه بأنه حماولة جادة وخملصة تستهدف تسليط األضواء عىل 
خفايا اجلهد الكبري، واملسئوليات اجلسيمة والتضحيات الضخمة التى حتملتها القوات املسلحة 
واسرتداد  للثأر  اإلعداد  من  ست  سنوات  مدى  عىل  طويل  وصرب  وعزم  صالبة  ىف  وقياداهتا 

األرض والكرامة.

املسلحة وقياداهتا مل تكن »جثة هامدة« كام وصفتها إرسائيل،  القوات  أن  يؤكد عىل  وهو 
ولكنها كانت »خلية من العمل الدؤوب، سواء ىف جمال الفكر أو ىف جمال التطبيق العسكرى«.

 وهو حريص عىل أن يصحح لألجيال املعارصة حقائق كثرية قد تكون غائبة عنها، وعىل أن 
خيّلصها من مأساة التشويش والبلبلة التى عانت منها نتيجة ملا ُفرض عليها من حشو ومغالطات 
متعلقة بأحداث هذه الفرتة احلرجة من تاريخ مرص احلديث والتى جاءت ىف أعقاب هزيمة 

قاسية. وحتى نرحم هذه األجيال، يقول املجدوب: 

الوطنية  املكتبة  إلثراء  حماولة  ىف  الصادقة،  بالكلمة  ونتمسك  باحلقيقة  نلتزم  أن  »علينا 
والعربية العسكرية بجرعة دسمة من احلقائق التى شكلتها نريان املعارك، وصاغتها التجارب 
املرة واخلربات املتنوعة، مصحوبة بتحليل أمني لفرتة من أدق الفرتات التى مر هبا تاريخ مرص 
احلديث من عام 1967 حتى عام 1973. لقد شكلت هذه السنوات سنوات املخاض مليالد 

النرص ىف ملحمة أكتوبر املجيدة«.

)6(
املثال أن اهلزيمة هى  الكتاب، وهو يرى عىل سبيل  وللواء املجدوب نظرية مهمة ىف هذا 

التى أفرزت النرص:



147

ا  »فقد أثارت هذه املرارة املزدوجة عزيمة النضال والرغبة ىف مقاومة الظلم، وساعدت كثرياً
الكرامة واستعادة األرض.. ظل  عىل شحذ اهلمم، وشحن الصدور بإرصار مكبوت عىل رد 
ا سنوات طويلة إىل أن تفجرت طاقاته يوم 6 أكتوبر 1973 عرب القناة وفوق خط بارليف.  حمتبساً
آثارها،  إزالة  عىل  ا  وإرصاراً هائلة،  معنوية  شحنة  ولد  قد  اهلزيمة  َرِحَم  إن  القول  يمكن  وهنا 

واالستعداد ليوم الثأر وحتقق النرص مهام بلغت التضحيات«.

بكل  يعمل  وراح  صمت،  ىف  اجلسيم  العبء  هذا  مرص  جيش  احتمل  ذلك  سبيل  وىف   «
التى حتاول  النفسية  احلرب  تبثها محالت  آن آلخر كلامت مسموعة  يسمع من  اجلدية.. وهو 
ا ىف أن تثبط اهلمم أو تقتل القيم األصيلة  إهالة الرتاب عىل مرص وجيشها. لكنها مل تنجح أبداً
يتمسك  التى  القيم  تلك  القديمة.  عليها شعب مرص وترعرعت ىف ظلها حضارته  نشأ  التى 
هبا رجال القوات املسلحة، الذين ظلوا طوال سنوات ست من املعاناة يبذلون اجلهد والعرق 

ا ليوم الفصل«. وجيودون بالدم والروح.. استعداداً

)7(
وهو يعتقد أن القيادة املرصية اختذت قرارها بمجرد توقف القتال ىف يونيو 1967.

االستعداد  قرار  إنه  قرارها.  تتخذ  وأن  قدرها،  تواجه  أن  مرص  عىل  ا  لزاماً »وكــان 

 

لـ »حرب التحرير« القادمة عىل الطريق، وما يتطلبه ذلك من إعادة تشكيل أوضاعها وسياساهتا 
واسرتاتيجيتها العسكرية، وإعادة تنظيم جبهة القتال وبناء املقاتل املرصى والقوات املسلحة، 
حترير  نحو  الشاقة  املسرية  ولتبدأ  املسئوليات.  حتمل  ىف  للمشاركة  الداخلية  للجبهة  وإعداد 

األرض.. عن إيامن بأن النرص ال يمكن أن يأتى من فراغ«.

ا  »وهكذا اختذت القيادة املرصية قرارها بمجرد توقف القتال ىف يونيو 1967، بالبدء فوراً
ىف »إعادة تنظيم وتسليح القوات املسلحة«، بحيث يشري ذلك جنباًا إىل جنب مع »إعادة بناء 
املقاتل املرصى«، من خالل صقله ودعم معنوياته ورفع مستواه التدريبى القتاىل والفنى، 
ويؤكد  بنفسه  ويسقطها  يقهر«  ال  الذى  اإلرسائيىل  اجلندى  »أسطورة  يواجه  أن  أجل  من 

كذهبا«.
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)8(
ويؤكد اللواء املجدوب أن هذه املهمة كانت هى املهمة األساسية حلرب االستنزاف:

ا عىل  ا حتى أصبح قادراً ا جزئيًّ »وقد نجحت هذه احلرب ىف إعداد املقاتل املرصى إعداداً
مواجهة األسطورة وحتطيمها خالل الساعات األوىل من حرب أكتوبر 1973، عندما اجتاح 
ا  مواقعها عىل الضفة الرشقية لقناة السويس.. واندفع كالنهر اهلادر جيتاح كل ما أمامه متدفقاً
أكتوبر  يوم 6  انطلق  الذى  النهر  أن هذا  إنكاره  يمكن  الذى ال  والواقع  نحو مصبه.  بشدة 
النهر حتى  املنبع الذى انطلق منه هذا  1973، كان البد أن يكون له منبع. ومن املؤكد أن 
اقتحم قناة السويس واكتسح خط بارليف كان هو »حرب االستنزاف«، وكان املصب هو 

»حتقيق النرص«.

»لذلك كله فإن هذه السنوات الصعبة كانت رضورية ومهمة، فقد كانت هى املنطلق نحو 
تغيري طبيعة الرصاع وإعادة توجيه مساره وتشكيل مستقبله من جديد. فقد شهدت استعدادات 
ضخمة مجعت بني سنوات من القتال الرشس ـ هى سنوات »حرب االستنزاف« الثالث ـ ثم 
ا، والتخطيط الدقيقـ  هى السنوات الثالث التاليةـ  التى  سنوات من التدريب الشاق ليالاً وهناراً
املقاتل املرصى والقوات املسلحة، وبلورة فكر اسرتاتيجى  بناء  أمكن خالهلا استكامل إعادة 
مرصى جديد وضع صياغات جديدة ملفهوم احلرب ومفهوم السالم، وأكد أن احلرب العادلة 
هى الطريق نحو السالم.. ىف زمن ال يعرف سوى منطق القوة. إن هذه اإلنجازات التى سبقت 

احلرب هى التى صنعت مفاتيح النرص«.

»لقد دفعت قسوة الصدمة عام 1967 العرب ىف االجتاه الصحيح، فاستوعبوا الدروس رغم 
كثرهتا، وصححوا األخطاء رغم جسامتها، وحتركوا ىف كل االجتاهات العسكرية والسياسية 
واملعنوية ىف آن واحد. لقد احتاج استيعاب جتربة املاىض واإلعداد لتجربة املستقبل وقتاًا طويالاً 
ا مما قدره األعداء بل واخلرباء  ا بلغ ست سنوات )1967 ـ 1973(، وهى فرتة أقل كثرياً نسبيًّ
األجانب. ومع ذلك أساء البعض ىف مرص تقويم هذه الفرتة كمرحلة رضورية لإلعداد، بينام مل 

يوهلا البعض اآلخر ما تستحقه من اهتامم.
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)9(
ويستعرض اللواء املجدوب بعض اجلوانب العسكرية والسياسية حلرب االستنزاف:

التحرير،  السياسى واملعنوى لشن حرب  التمهيد الرضورى   � كانت حرب االستنزاف 
املهانة  مشاعر  من  والتخلص  العسكرى  اجلمود  كرس  عىل  القادر  الوحيد  واإلجراء 
ا ىف جعل اختاذ  واإلحباط واليأس التى خلفتها كارثة عام 1967. وقد ساعد ذلك كثرياً

ا وإجراء ممكناًا، مبنيًّا عىل قدر كبري من الثقة بالنفس. ا ميسوراً قرار احلرب أمراً

للجندى  حتقق  ما  هى  االستنزاف  حرب  أفرزهتا  التى  الوحيدة  النتيجة  كانت  إذا  إنه    � 
وقياداته،  وسالحه  بنفسه  ثقته   ،67 حرب  ىف  فقدها  التى  للثقة  اسرتداد  من  املرصى 
فإن هذه النتيجة وحدها وىف حد ذاهتا هلا من األمهية مكان كبري، فهى متثل ركيزة هذا 
النرص، وكانت أهم املؤثرات اإلجيابية التى أثرت عىل األداء امليدانى للمقاتل املرصى 

ا وعمالاً بالشكل الذى أهبر العامل كله«. وأخرجت هذا النرص العظيم فكراً

خضم  ىف  ضاعت  التى  الذات«  عن  »البحث  مرحلة  بمثابة  االستنزاف  حرب  كانت    � 
وروح  القتال  لعقيدة  أو  املرصى،  االسرتاتيجى  للفكر  بالنسبة  سواء   ..1967 حرب 
املقاتل، أو بالنسبة للجندية املرصية عامة. فمن خالهلا وجد املخطط العسكرى سبيله 
الصحيح نحو استخراج عقيدة مرصية خالصة للقتال، وفتح جمال الفكر االسرتاتيجى 
نحو اإلبداع واالبتكار، سواء للتغلب عىل العقبات الكثرية التى يمكن أن تعرتض عملية 
اقتحام قناة السويس وخط بارليف، أو لتقديم احللول العملية لتعويض فارق املستوى 

بني التسليح املرصى والتسليح اإلرسائيىل. 

 �  وهكذا متكنت العقول املرصية من وضع اسرتاتيجية احلرب بكفاءة عالية كانت حمل 
تقدير علمى عاملى«.

)10(
إرسائيل،  جبهة  أى  األخرى،  اجلبهة  عىل  األوضاع  تفصيالت  املجدوب  اللواء  يناقش 

ا املوقف ىف النقاط التالية: ملخصاً
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املحسوب  احلذر  بالرد  اإلرسائيلية  االسرتاتيجية  اكتفت  االستنزاف  حرب  بداية   � مع 
وقد  املرصية.  القوات  جتمعات  عن  بعيدة  مدنية  أهداف  واختيار  اجلبهة،  عن  ا  وبعيداً
أخذت هذه األعامل شكل إغارات خاطفة عىل بعض املناطق الواقعة عىل ساحل البحر 
األمحر أو عمق وادى النيل بالوجه القبىل، مع احلرص الشديد عىل تفادى وقوع خسائر 

كبرية ىف األرواح.

اجليش  صفوف  ىف  البرشية  اخلسائر  حجم  وارتفاع  املرصية  الضغوط  تزايد   � مع 
هذا  ملواجهة  األساليب  أفضل  حول  إرسائيل  ىف  واسعة  مناقشات  بدأت  اإلرسائيىل، 
هامجت  حيث  اإلرسائيلية،  الصحافة  إىل  النقاش  انتقل  حتى  البرشى..  االستنزاف 
ألهنا  العمق  ىف  برية  إغارات  شن  فكرة   ،1969 يونيو  ىف  العربية  »هاآرتس«  صحيفة 
لن توقف القصف املرصى وستزيد من اخلسائر البرشية، ووصفت قيادة إرسائيل بأهنا 

»مضللة«. 

املواقع  القوات اجلوية اإلرسائيلية ىف رضب  باختاذ قرار استخدام  املرحلة   � انتهت هذه 
إغارات  باستخدام  املحدود«  »الردع  اسرتاتيجية  من  باالنتقال  القناة..  غرب  املرصية 
قوات الكوماندوز املنقولة باهلليكوبرت ىف عمق مرص، إىل اسرتاتيجية »الردع اجلسيم« 
باستخدام الغارات اجلوية ضد األهداف املرصية ىف اجلبهة، التى بدأ تنفيذها ىف يوليو 

69 وأطلقوا عليها »االستنزاف املضاد«.

 � مع تصاعد نشاط العمليات املرصية وتنوعها ىف الشدة وىف اختيار أهدافها ىف جبهة 
القناة وخليج السويس وسواحل سيناء وخليج العقبة، استخدمت مرص قواهتا اجلوية 
»معاريف«  صحيفة  كتبت   69 سبتمرب  وىف  سيناء.  ىف  خاطفة  جوية  غارات  شن  ىف 
العربية تقول: »إننا ندعى أننا نستطيع الصمود أمام االسرتاتيجية املرصية اجلديدة.. 
الرضبات  من  العديد  أن متتص  القاهرة  استطاعت  فقد  آخر.  بديل  أمامنا  ليس  ألنه 
املزيد من أعامل قواتنا اجلوية..  اإلرسائيلية، وهى مازالت عىل استعداد المتصاص 
األمر الذى يؤكد أنه ليس هناك حل سوى استمرار احلرب مع املرصيني والوصول 

بأحداثها إىل الذروة«.
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)11(

وهو يؤرخ ملرحلة قيادة شارون:

 � لقد قررت إرسائيل تغيري القيادة امليدانية جلبهة سيناء، فعزلت قائدها »جنرال جافيتش« 
ـ رغم أنه صاحب نرص يونيو 67 ـ وعينت بدالاً منه الرجل الدموى أو »رجل املهامت 
له، وكانت مهامه  ا  آرييل شارون، ىف ديسمرب 69 خلفاً ـ  يطلقون عليه  ـ كام  الصعبة« 

الرئيسية هى:

 � كرس شوكة حرب االستنزاف املرصية ضد إرسائيل ىف جبهة قناة السويس.

اجليش  صفوف  ىف  البرشية  اخلسائر  حجم  ختفيض  عىل  الوسائل  بشتى   � العمل 
اإلرسائيىل.

تدمري وسائل الدفاع اجلوى املرصية غرب القناة. � 

 � مل حتقق اإلجراءات اإلرسائيلية أى نجاح، ومل يفلح شارون ىف إنجاز املهام التى ُكلف 
هبا، ومل تتوقف أعامل االستنزاف املرصية. وأسقط ىف يد القيادة اإلرسائيلية، ومل يكن 

أمامها سوى خيارين: 

تتامدى  أن  املتحدة، والثانى  الواليات  بتدخل من  النار  أن تطلب وقف إطالق   � األول 
ىف غاراهتا اجلوية وخترتق ساموات مرص إىل العمق وتشن غارات عىل أهداف مدنية ىف 
الدلتا ووادى النيل. وكان اهلدف هو إحداث اهنيار ىف اجلبهة الداخلية املرصية، وبالتاىل 
اإلدارة  موافقة  اإلرسائيلية  القيادة  وأخذت  الترصف.  عىل  املرصية  القيادة  قدرة  شل 

ا. األمريكية، عىل أمل أن يؤدى ذلك إىل اهنيار قدرة الصمود املرصية شعباًا وجيشاً

 � وقد أطلق موشى ديان عىل هذه االسرتاتيجية اسم »اسرتاتيجية الساموات املفتوحة«، 
والتى بدأ تنفيذها ىف 7 يناير 1970 حتت قيادة شارون. 

 � ورغم ذلك مل خيضع شعب مرص ملطالب إرسائيل.. التى فشلت ىف حتقيق أهدافها. 
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ويعلق اللواء املجدوب عىل هناية احلرب فيقول: � 

الكتاب املرصيني مما حتملته مرص من خسائر من جراء  ـ اختذ بعض  »ولألسف ـ هكذا يقول 
ا  غارات إرسائيل عىل مصنع أبو زعبل ومدرسة بحر البقر وضد مواقع الصواريخ اجلديدة، مربراً
للحكم عىل حرب االستنزاف املرصية بالفشل، بل وإدانة القيادة املرصية الختاذها قرار هذه احلرب، 

وحماولة تشويه هذا العمل الناجح الذى ترك بصامته عىل نرص أكتوبر 1973«.

  


