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هذا الكتاب

نقدم ىف هذا الكتاب جمموعة من املقالت والدراسات العلمية، كتبت بلغة فنية وصحفية، 
العموم، وقد  الثقافة عىل وجه  للمثقفني اجلادين، وحمبى  التارخيية  تقريب احلقائق  استهدفت 
ا يساعد عىل استيعاب الصورة، وفهم الكلمة،  حرصنا ىف هذه الفصول عىل أن نوفر للقارئ جوًّ
ا  إطاراً عليه  نفرض  أن  دون  من  وذلك  املوقف،  وصياغة  التحليل،  وإمتام  التعاقب،  وإدراك 

ا، أو رؤية مؤدجلة، أو متأدجلة. نظريًّ
حرصنا عىل أن نرتك لقارئ هذه الفصول حقه ىف التصور، وحظه من التخيل، ورغبته ىف 
الروايات والرؤى تكفل له أن تكون  أمثلة من  التشكيل، وغايته من الرتكيب، لكننا أحتنا له 

ا. ى، وأبعد أفقاً زاوية رؤيته أوسع مداً
لكننا  والوقائع،  األمور  عىل  احلكم  ىف  بتوجهاتنا  العرتاف  عن  الكتاب  هذا  ىف  نتوان  مل 
ا، يقرأ ما تبعثه من ضوء وإشعاع، ول يفرض عليها ضوء  تعاملنا مع األحداث تعاملاً مهذباً
مصباح، ول ضوء مرآة، ول يسقط عليها إحباطاًا نشأ عن طموح فشل، أو عاطفة انقضت، أو 

أمل تم وأده، أو اتفاق تم نقضه.
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 
ا مما يستحق الفخر واإلعجاب والتقليد. املتعة فيام يطالعون، وأن نعيش حتى نرى ىف وطننا كثرياً
ا أن يسهم هذا الكتاب أيضا ىف تنمية وعينا بمشكلتنا وحارضنا واقتصادنا  وكىل أمل أيضاً

وتنميتنا وهياكلنا وعيوبنا وأخطائنا وآمالنا وأحلمنا وتطلعاتنا.
أعلم عن  وإن كنت  لوجهه،  أن جيعل عمىل هذا خالصا  أسأل  واهلل - سبحانه وتعاىل - 

نفسى أنى لأخلو من الرياء ىف كل ما أفعل.
واهلل - سبحانه وتعاىل - أسأل أن هيدينى سواء السبيل، وأن يرزقنى العفاف والغنى، والرب 
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والتقى، والفضل واهلدى، والسعد والرضا، وأن ينعم عىل بروح طالب العلم، وقلب الطفل 
الكبري، وإيامن العجائز، ويقني املوحدين، وشك األطباء، وتساؤلت 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 جلله - 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.

محمد الجوادى
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اإلشكاليات والتجربة

الباب األول
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الفصل األول

إشكاليات كتابة ثورة 1952

)1(

ا لكل َمْن يريد أن يبدى  ظلت الكتابة عن ثورة 23 يوليو - ألسباب كثرية - هنباًا مستباحاً
رأيه ىف هذا احلدث الوطنى، أو ىف هذا احلدث الذى أثر عىل الوطن، وقد كانت قيادة الثورة 
من  لدهيا  وكان  ا،  مستباحاً هنباًا  الثورة  عن  الكتابة  تكون  أن  عىل  ساعد  َمْن  أول  هى  نفسها 

األسباب - التى تبدو منطقية - ما يربر هذه الرغبة.

نتأمل  أن  لنا  ويمكن  وتباينت،  اختلفت  أهنا  كام  وتفاوتت،  األسباب  هذه  تعددت  وقد 
بعضها:

ففى البداية كان الرئيس مجال عبد النارص واملقربون منه خيشون من تكرار الثورة عىل يد 
غريهم من زملئهم القادرين عىل إزاحتهم، وهكذا كانت الكتابة التارخيية عن أحداث الثورة 

ا من أنواع إفشاء رس املهنة الذى ربام يكون كفيلاً بتدمري الثورة نفسها. متثل نوعاً

يكتبها  كان  التى  احللقات  نرش  إيقاف  عىل  النارص  عبد  أرص  حني  املعنى  هذا  وضح  وقد 
فيها إىل  بدايتها، وكان قد وصل  الثورة ىف  الذين عاونوا  حلمى سلم، أحد كبار الصحفيني 

مرحلة قريبة من األيام األخرية التى سبقت قيام الثورة.

ا كان هناك وعى )إنسانى شيطاين( بأمهية جتهيل األدوار الثورية احلقيقية،  وىف البداية أيضاً
كل  ا  واضحاً هذا  كان  وقد  الوعى،  هذا  وتأكد  تنامى  ما  ورسعان  ألصحابه،  الفضل  ونسبة 
الوضوح ىف موقف الثورة الباتر أو الغادر من جمموعة من كبار الضباط الذين شاركوا ىف هتيئة 
النجاح هلا، ومنهم حممد رشاد مهنا، وأمحد شوقى، وعبد املنعم أمني، بل كان منهم صاحب 
الفضل األول ىف حتريك الثورة ىف ليلتها األوىل، وهو البطل العظيم يوسف منصور صديق، ثم 

كان منهم قائدها األعىل نفسه، وهو اللواء حممد نجيب.
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 ونحن نقدر أنه ىف مقابل هذا كان نرش التاريخ احلقيقى للثورة كفيلاً بأن يظهر أن بعض 
قادة الثورة قد حصلوا عىل مكاسب تفوق بكثري جهدهم ىف أثناء الثورة، بينام حصل هؤلء عىل 
ما حصلوا عليه من جمد ونفوذ بسبب أهنم كانوا أعضاء ىف اخللية التى قدر هلا أن تقود الثورة، 
ومن ثم كان من حقها ىف نظر نفسها أن تكون هى املسئولة عن جملس قيادة الثورة، وعن إدارة 

(، وىف الوطن )ثانياًا(. األمور ىف القوات املسلحة )أولاً

ا عىل قيادهتا، من حيث كان كفيلاً بأن   وىف مرحلة تالية كان تسجيل أحداث الثورة خطراً
ا من أنواع تسجيل امللكية ألصحاب األدوار الكربى ىف الثورة، وكأن هذا التسجيل  خيلق نوعاً
ا من أنواع التهديد املبارش لسلطة الرجل الذى قدر  أو »الشهر العقارى« مللكية الثورة كان نوعاً
ا إىل زعامته هلذه الثورة، وقد امتدت هذه »املرحلة التالية« ألكثر من  له أن يتوىل احلكم، مستنداً

ا، ومل تنته إل بعد أن انتقل مجال عبد النارص نفسه إىل العامل اآلخر. 15 عاماً

 وىف مرحلة تالية لوفاة مجال عبد النارص بزغ هناك واقع جديد، تكرس عىل مرحلتني، مها 
وصول السادات إىل احلكم، ثم إزاحته ملجموعة كبرية من معاونيه من رجال الثورة والضباط 
األحرار، بعد سبعة شهور، ىف 15 مايو 1971، وكان هلذا الوضع اجلديد أثر كبري ىف إعادة 

صياغة الكتابة عن تاريخ الثورة، وعن الفرتة األوىل منها.

)2(

ا طبيعيًّا - أن هذه  ومن العجيب - وربام كان هذا من املتوقع، بل ربام أصبح بعدما حدث أمراً
الفرتة بالذات شهدت ملمح جديدة ىف التأريخ للثورة مل تكن قد حظيت بالوجود من قبل..

يوسف  وبطولة  نجيب،  حممد  كبطولة  احلقيقية  البطولت  عن  احلديث  فإن  ناحية  فمن   
ا به.. ومل يكن كذلك حتى ذلك احلني. ا مسموحاً صديق، أصبح أمراً

 ومن ناحية ثانية فإن احلديث عن حقيقة دور املشري عبد احلكيم عامر عاد إىل الظهور، وكان 
بعد 1967 قد لقى أقسى ما يمكن من الطمس.

ومن ناحية ثالثة فإن احلديث عن فضل الضباط املتصلني باليسار املرصى عاد إىل الظهور، 
َن، حتى وإن ُسمح له  وكان اليسار املرصى قد أوذى وظلم وحورب ومهش ونفى ولوث وُخوِّ

بمواقع متقدمة ىف الحتاد الشرتاكى فيام بعد.
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ىف  اإلخوان  ومشاركة  باإلخوان،  الثورة  علقة  عن  تواتر  احلديث  فإن  رابعة  ناحية  ومن 
اإلعداد للثورة، ومشاركة بعض الضباط األحرار ىف اإلخوان.

 ومن ناحية خامسة فإن احلديث عن طبقات الضباط األحرار وتقسيمهم إىل صفوف أوىل، 
وثانية، وثالثة، قد بدأ يتبلور ويتأكد، كام أن التفريق بينهم وبني َمْن مل يكونوا أعضاء ىف التنظيم 

أصبح حقيقة واقعة.

 ومن ناحية سادسة فإن أحاديث متفرقة عن تنظيامت أخرى غري تنظيم مجال عبد النارص 
بدأت جتد طريقها للوجود، وكان ىف مقدمة هذه التنظيامت تلك التنظيامت املبكرة التى شارك 
فيها أنور السادات نفسه، أو عبد اللطيف البغدادى، الذى كان من بني زملئه أول َمْن نرش 

مذكرات وافية.

 ومن ناحية سابعة فإن احلديث قد ازدهر عن بعض أصحاب األدوار البسيطة الذين نالوا من 
الثورة ومن عهدها ومن مكاسبها ومن حكمها أكثر مما يستحقون، وقد أرجع هذا احلديث السبب 
ىف هذا البزوغ إىل الصفات املؤهلة ملثل هذا الوصول ىف ظل حكم شموىل، وهى صفات حتتمل 
اجلدل، كام حتتمل النقد، وقد كان كثريون من رجال 15 مايو يقعون حتت هذه الطائفة التى نالت 
أكثر مما تستحق، لكنها مل تكتف هبذا، وإنام حرصت من باب التعويض عىل أن تؤكد مكاسبها بنفى 

ا من العسف والظلم والعنت. اآلخرين، ومن ثم فإهنا سامت األبطال احلقيقيني للثورة كثرياً

)3(

ا سياسيًّا بطىء اخلطوات، تنامى  وبعد أن حتقق نرص أكتوبر 1973، وبدأت مرص انفتاحاً
احلديث عن التاريخ احلديث واملعارص، وكثرت الكتابات، كام كثر نرش املذكرات.

ا من املواد اخلام للكتابة عن الثورة، كام فتح بالطبع  ا جدًّ  وقد أتاح هذا املناخ اجلديد كثرياً
ا واسعة للحديث املفصل عن كثري من اجلزئيات التى كانت ُمعامة بالطبع. أبواباً

كام أتاح هذا املناخ الفرصة الكبرية لوجود احلديث املعادى للثورة من أنصار القوى السياسية 
السابقة عليها، ومن الذين أضريوا منها، ومن الذين أصيبوا بكراهيتها نتيجة ممارساهتا.

وبالطبع فإن هذا كله ل خيرج عن طبيعة األشياء.. لكن الطبيعة نفسها ل تتضح للدارسني 
إل بعد حني.
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)4(

وبعد وفاة الرئيس السادات ىف 1981 أتيحت فرصة أوسع لنتقاد الثورة ورجاهلا الذين 
تولوا احلكم، مستندين إىل رشعيتها، وقد شارك ىف هذا النتقاد كثري من رجال الثورة األوائل 

الذين كانوا ل يزالون عىل قيد احلياة.
بل إن بعض أعضاء جملس قيادة الثورة الباقني عىل قيد احلياة شاركوا بفعالية ىف النقد عىل 

نحو ما شاركوا من قبل ىف احلكم.
ومع مىض الزمان وإتاحة هذه املصادر الكثرية بدأ البحث التارخيى يأخذ فرصته ىف مقارنة 
الكفيل  العلمى  باألسلوب  التاريخ  وكتابة  احلوادث،  وحتقيق  األكاذيب،  وتفنيد  الروايات، 

بتقديم احلقيقة.
بيد أن هذه الفرصة ل تزال بحاجة إىل مزيد من مناخ احلرية وكرامة اإلنسان.
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الفصل الثانى

جمال حماد ومرجع تاريخى لثورة 23 يوليو

)1(
بأسابيع   1952 يوليو   23 لثورة  واخلمسون  الرابع  العيد  حيل  أن  وقبل   ،2006 ربيع  ىف 
ا، ومن حسن احلظ  ا وأميناًا ودقيقاً قليلة، صدر أفضل كتاب يؤرخ ملطلع هذه الثورة تأرخياًا صادقاً
أن مؤلف هذا الكتاب واحد من الذين قاموا هبذه الثورة، وشاركوا ىف تبعات احلكم الذى آل 
إىل رجاهلا، وبقى قريباًا من مواقع صنع القرار، حتى بعد أن ضاق هذا املوقع، كام أنه ىف الوقت 

نفسه مؤرخ عسكرى مرموق، وصاحب قدرات بيانية عالية.
القراء العرب والدارسني  انتظرته مجاهري  وليس عندى شك ىف أن هذا هو الكتاب الذى 
والباحثني من العرب وغري العرب عىل مدى فرتة طويلة كانت هذه اجلامهري تعانى فيها من 
من  ا  أيضاً تعانى  كانت  كام  الثورة،  أحداث  كتابة  ىف  التهويل  أو  النحياز  من  متنامية  أقدار 
حماولت دائبة لرسقة الثورة، ونسبة الفضل فيام حققته من صواب إىل غري أهلها، مع استبقاء 

اخلطإ واخلطيئة ىف حق قادهتا.
ا وخبيثاًا لكنه مع التأمل مل يكن خيلو من السذاجة الغبية  وكان بعض هذه املحاولت ماكراً
التى تصل إىل احلد الذى يشبه أن يضع املؤلف اسمه عىل كتاب ألفه غريه، ل لشىء إل ألن 
املؤلف األصىل قد انتقل إىل رمحة اهلل، وكان املؤلف املزيف قريباًا منه، فرأى أن مثل هذه الوراثة 

قد تكون فرصة مناسبة له.

)2(
من  كثري  فيه  انقشعت  الذى  الوقت  ىف  صدر  بأنه  يوليو«  ثورة  »أرسار  كتاب  يتميز  وكام 
وقلمه  مؤلفه  إىل  بعضها  يرجع  كثرية  بمميزات  يتميز  فإنه  نفسها،  احلقيقة  وفرضت  الغيوم، 

وقدراته، كام يرجع بعضها إىل الكتاب نفسه وأسلوب كتابته وتنظيمه وتبويبه.
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ا من رموز الوطنية احلقة، كام  فأما املؤلف فقد أصبح منذ زمن بعيد ومنذ بلغ الكهولة رمزاً
ا من رموز العسكرية والثورة، والواقع أن الحتفاظ بمثل هذه املكانة  كان من قبل ىف شبابه رمزاً
املرموقة عىل مدى هذه العقود الزمنية مل يأت من فراغ، كام أنه مل يكن وليد املصادفة ول احلظ، 

وإنام كان عن وعى، وعن رغبة، كام أنه كان نتيجة جهد دائب، واختيار صائب.
ا أمامه من مناصب  آثر هذا الرجل ىف مطلع الثورة أل يرتك القوات املسلحة إىل ما كان متاحاً
ا يؤدى أعظم  ا حمرتفاً ا عىل أن يامرس عمله عسكريًّ احلكم واحلياة املدنية املغرية، وظل حريصاً
ىف  أستاذيته  خلل  من  العسكريني  أجيال  وتكوين  األستاذية،  مهمة  وهى  العسكرية،  املهام 
ا بعد قيام الثورة، حتى فوجئ باختياره  الكلية احلربية، وقد ظل كذلك طيلة أكثر من 12 عاماً

حمافظاًا، بينام كان يشغل رتبة اللواء أركان حرب.
ومع أن قيادة الثورة كانت تعرف عنه خلقه القويم الذى لن يسمح له باملشاركة ىف أى ثورة 
مضادة، إل أن مكانته العسكرية مل تكن حتتمل بقاءه بعد هذا ىف صفوف القوات املسلحة، وقد 

تقدم تلميذه فشغلوا مواقع كبرية ىف احلياة املدنية.

)3(

الثورة عىل أهنام  ُعرفا ىف أوساط  اللذين  بالرجلني  للواء مجال محاد صلة وثيقة  وقد كانت 
اليد  بمثابة  هذا  قبل  وكان  عامر،  احلكيم  وعبد  النارص،  عبد  مجال  ومها  األولن،  الرجلن 
اجلناحني  بمثابة  عامر  احلكيم  وعبد  هو  كان  فقد  الثورة،  قبل  فيام  نجيب  حممد  للواء  اليمنى 
ا، وهى وظيفة أركان حرب سلح املشاة مع اللواء حممد  اخلافقني ىف الوظيفة التى شغلها معاً

نجيب، قائد هذا السلح.
ا من الذين نالوا ثقة زملئهم ىف انتخابات نادى الضباط ىف  كذلك كان هذا الرجل واحداً

ا ملعركة الثورة نفسها. تلك املعركة التى كانت إرهاصاً
 وهكذا كان املاىض التكنوقراطى والديمقراطى جلامل محاد )إن جاز هذا الوصف( مؤهلاً 
ا أرفع بكثري من  له ألن حيتل أفضل املواقع ىف العهد اجلديد، بيد أن القدر كان يدخر له موقعاً
كل املواقع التى شغلها زملؤه وأنداده.. أعنى أن القدر كان يدخره ليكون بمثابة الرجل الذى 
معاركها وكشف أرسار  تاريخ  الذى كتب  الرجل  قبل  من  كان  كام  الثورة،  تاريخ هذه  كتب 

حكوماهتا اخلفية، وربام كانت هذه اجلزئية ىف حاجة إىل بعض التأمل.
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)4(
كان ىف وسع مجال محاد أن يسعى منذ مرحلة مبكرة إىل أن ينال حظه من احلياة الدنيا، ومن 
املناصب العليا، لكنه بحكم ثقافة سكنته منذ صباه وجد نفسه تتعاىل عىل الواقع، لكنها تعيشه 

ول تقاطعه.
كان ىف وسع مجال محاد أن يسعى إىل الصفوف األوىل بقدر من التنازل، لكنه كان قد رزق 
ا من رجال الدائرة املقربة  من العتزاز بالنفس ومن الثقة فيها ما جعله يبتعد عن أن يكون واحداً
إىل الصف األول بكل ما تتيحه هذه الدائرة من مغانم، وقد آثر لنفسه أن يكسبها بدلاً من أن 

يكسب هلا.
وأن  نفسه،  يكسب  أن  ا حرصه عىل  كان حريصاً َمْن  الثورة من جيله  بني رجال  ندر  وقد 

يضحى باملغانم، رغم سهولتها وبريقها.

)5(
عام،  بعد  ا  وعاماً يوم،  بعد  ا  يوماً فيها  حرص  راقية،  متحرضة  حياة  محاد  مجال  عاش  وقد 
أصبح  وقد  والرقى،  واحلضارة  الثقافة  وسائل  من  أمكنه  ما  بكل  وهتذيبها  نفسه  تثقيف  عىل 
ا،  ا فذًّ ا بعد يوم، حتى أصبحت اجلوانب احلضارية ىف حياته نموذجاً قدره عند نفسه يزداد يوماً
بالوطن، وشك ىف  يقني  متحررة، وبني  وثقافة  ملتزمة،  السحرى بني عسكرية  المتزاج  هلذا 

املستقبل، وبني إيامن بالواجب، وضجر من الواقع.
وقد مكنت هذه احلياة مجال محاد من أن يصبح ذا رأى رصني، وأن يصبح صاحب قدرة عىل 

النقد، وعىل التحليل، وعىل املراجعة.
بانورامية  الفريد الذى قدم صورة  وقد تبلور هذا كله فيام كتبه مجال محاد ىف هذا الكتاب 
للرؤى املتناقضة حول ثورة يوليو 1952، وحول جزئياهتا املختلفة، وقد متيز الكتاب بأن مجع 

بني الشجاعة، واألمانة، والدقة، واملوضوعية، واملهارة.

)6(
وقد كان مجال محاد من الشجاعة بحيث متكن من أن يورد كل ما سجله اآلخرون عن هذه 

الثورة، وأن يتصدى له بالتحليل والنقد والتفنيد.
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كام كان من األمانة بحيث التزم بعرض وجهات النظر األخرى كاملة غري منقوصة.

ا عن ممارسة الختزال والستعلء عىل نصوص اآلخرين، وخيانة نصوص  وقد ابتعد متاماً
املخالفني.

كام كان من الدقة إىل احلد الذى جعله يتوقف عند اجلزئيات الصغرية يستقصيها ويستوعبها، 
قبل أن يكتب عنها كتابة تعنى بالتفصيلت واجلزئيات، وحتفل بالعموميات والكليات.

وكان مجال محاد من املوضوعية بحيث إنه جعل مشاعره ىف املحل الثانى بعد عقله، وحرص 
عىل العرتاف بالصواب الذى مل يدركه إل بعد دراسة وتأمل، كام حرص عىل اإلشارة إىل ما 

كان جيهله من قبل.

ا  وكان من املهارة بحيث استطاع أن يقدم من تاريخ الثورة املتشابك واملعقد ىف تشابكه أبواباً
منفصلة ومتوازية، تتناول الوقائع واألحداث والنتائج واملعقبات عىل نحو سلس، ينجو من 
اخللط بني األسباب ونتائجها، كام ينجو من اخللط بني الوقائع املتشاهبة واألحداث التى أعاد 

التاريخ هبا نفسه.

إل  نرتكه  فل  نطالعه  للقراءة،  قابلاً  تارخياًا  العبقرى  الكاتب  هذا  قدم  فقد  وفوق كل هذا 
ونحن كارهون لرتكه، متشوقون للعودة إليه.

)7(

نجح مجال محاد ىف أن يقدم لنا ىف كتابه الفذ، أوىف الدراسات التارخيية عن جمموعة من الوقائع 
التارخيية التى شهدها عرص الثورة، وقد تفرد فيام قدمه بكثري من عنارص التفوق الساحق.

ويكفى عىل سبيل املثال أن نقرأ له عرضه لقضية انقلب ضباط املدفعية، وهو عرض أمني 
ودقيق، كام أنه يتناول الواقعة من زاوية واسعة الرؤية، ل تقف عند العرتافات، ول تقف عند 
ما رصحت به جمموعة رجال احلكم املنترصين ىف هذه املعركة، لكنها رؤية املؤرخ القدير الذى 

اجتهد ىف البحث التارخيى بأدواته املتعددة حتى وصل إىل ما وصل إليه.

ا أن مجال محاد كان أول وآخر من نرش رسالة مهمة كتبها ابن عىل ماهر، وأبان هبا عن  ويكفى أيضاً
موقف والده من قضية اإلصلح الزراعى، وهو املوقف الذى تعرض، دون أدنى مربر، للتشويه من 

ا، لكنه رسعان ما ظهر. ا آخر كان مسترتاً أجل إظهار اخللف غري املنطقى فيه، ليغطى خلفاً
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ا أن نشري إىل تصدى مجال محاد بكل شجاعة ووطنية لألكاذيب الرهيبة التى مل  ويكفى أيضاً
َيُكفَّ حممد حسنني هيكل عن اخرتاعها وتكبريها وتقديمها حماطة بكل املقبلت واملشهيات 

للذين يستهوهيم الزيف املنمق.
ا أن نشري إىل أكثر من حتقيق تارخيى قدمه مجال محاد لتاريخ كثري من قادة الثورة  ويكفى رابعاً
ا  ورجاهلا وأدوارهم وترصفاهتم منذ ما قبل بداية عهد الثورة، وقد صاغ أحكامه الصائبة مستنداً
إىل حقائق التاريخ، قبل أن يستند إىل حقائق الزمن الذى هيأ له احلكمة، فضلاً عىل ما وهبه اهلل 

من طول العمر، وحسن العمل.

)8(

وقد أرشت ىف الفصل األول من هذا الكتاب إىل بعض اإلشكاليات التى حكمت الكتابة 
عن ثورة 23 يوليو، وعىل نحو ما أرشت ىف عجالة فقد تعددت هذه األسباب وتفاوتت، كام 

أهنا اختلفت وتباينت.
ول يمكن لنا أن نقدر كتاب مجال محاد حق قدره إل بعد أن نتأمل بعض هذه األسباب التى 
حالت دون ظهور كتاب ككتابه األخري ىف فرتة سابقة عىل الفرتة التى صدر فيها، فلم تكن سنة 
أو سنتان كافيتني ألن َيْصُدَر كتاب مرجع واف كهذا الذى قدمه اللواء مجال محاد قبل أسابيع 

قليلة من احتفالنا بالعيد الرابع واخلمسني هلذه الثورة التى عشناها.
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  االنطباعات
واالنطباعات المضادة

الباب الثانى
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الفصل الثالث

كيف رسمت 23 يوليو صورتها

)1(

تدلنا مدارساتنا املتعددة ملا كتب حتى اآلن عن 23 يوليو عىل أن التوجه نحو حكم الفرد مل 
يكن هو النتيجة احلتمية أو الطبيعية الوحيدة لسلوك قادة الثورة ىف أول عهدها، ولكن كانت 
هناك نتائج عديدة هلذا السلوك، ومن أسف أن هذه النتائج قد سيطرت عىل حارض ومستقبل 

مرص منذ ذلك احلني.
ولعل أبرز النتائج الفورية لرصاع رجال الثورة عىل احلكم أن هذا الرصاع قد تركز ىف 
ا عىل أساليب حتقيق األهداف أو األمانى  الرصاع عىل السلطة وحدها، دون أن يكون رصاعاً
قياداتنا  ىف  النحر  أو  بالتجريف  أشبه  هى  عملية  إىل  تقود  السلطة  كانت  وهكذا  الوطنية، 

الوطنية.
 وقد وصلت الذروة األوىل هلذا السلوك ىف صدور قانون حيظر عىل كل من توىل الوزارة 
قبل الثورة أن يكون له أى نشاط سياسى، وهكذا تم نفى طبقة وطنية عريضة متتعت باخلربة 

الوطنية واألداء املتميز.
ثم بدأت ذروات كثرية ترتى ىف هذا الجتاه حتى أصبح اخلروج من السلطة ىف عهد الثورة 
بمثابة موت سياسى لصاحبه، وهكذا انترش التجريف إىل أبناء الثورة القائمني هبا، وشمل هذا 

التجريف األشخاص، كام شمل املجموعات، باآللية نفسها.

)2(

من  وزير  أول  مهنا  رشاد  فأبعد  ا،  تباعاً دورهم  املدفعية  رجال  فقد  املثال  سبيل  وعىل 
العسكريني، وممثلهم ىف هيئة الوصاية عىل العرش، عن منصبه، ثم حوكم وحكم عليه بحكم 
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العرشين،  القرن  هناية  ىف  توىف  حتى  السياسة،  عن  حياته  من  الباقية  البقية  طيلة  أبعده  قاٍس 
وعاش من حياته ىف ظل النسيان أكثر مما عاش من حياته قبل الثورة، وحدث الشىء نفسه لعبد 

املنعم أمني، عضو جملس قيادة الثورة.

السلطة منذ  ا عن صفوف  للتحقيق واملحاكمة، وأبعدوا متاماً املدفعية  أبرز رجال  اقتيد  ثم 
.1953

اآلخر،  هو  ُيبعد  الثورة  قيادة  جملس  عضو  صديق  منصور  يوسف  كان  هلؤلء  وباملوازاة 
وحممد  نجيب،  حممد  مخسة:  وهم   - البكباشى  رتبة  تعلو  التى  الرتب  أصحاب  كان  وهكذا 
رشاد مهنا، ويوسف صديق، وأمحد شوقى، وعبد املنعم أمني - قد أصبحوا خارج السلطة، 
ويبدو أن هذا مل يكن صدفة، وأصبح أنور السادات هبذا أعىل صاحب رتبة، ألنه حرص عىل 
رتبة  إىل  ترقى  فإنه  احلكيم عامر  اجلديد عبد  العام  القائد  أما  مقام،  القائم  إىل  الرتقية  حقة ىف 

اللواء، من رتبة الصاغ، مبارشة.

)3(

ىف  الفرسان  لسلح  القبيل  هذا  من  شىء  حدث  املدفعية  ألقطاب  حدث  ما  نحو  وعىل 
1954، وأبعد خالد حميى الدين، وثروت عكاشة، إىل خارج الوطن، فلام أعيدا بعد فرتة ُجعل 
ُأبعد حممد  ينته عام 1954 إل وقد  الدولة ىف حقىل الصحافة والثقافة، ومل  من كبار موظفى 
نجيب وعزل ىف منفى قاٍس ىف املرج، وأبعد صلح سامل ىف 1955، وحلق به شقيقه مجال سامل 

ىف 1956.

قبل  من  أقطاهبا  من  أربعة  فقدت  األحرار  للضباط  القيادية  التنفيذية  اللجنة  فإن  وهكذا 
وعىل  املؤقت،  الدستور  عىل  باستفتاء  للجمهورية،  منتخباًا  ا  رئيساً عبدالنارص  مجال  يصبح  أن 
ا هبذين )أى الستفتاء والنتخاب( النفراد باحلكم بحل جملس  رياسته عام 1956، مكرساً
قيادة الثورة هنائيًّا، ومل يكن قد بقى منه إل نصف أعضائه األصليني: البغدادى، والسادات، 

وكامل الدين حسني، وعبد احلكيم عامر، وحسن إبراهيم.

ا، واكتفيا بمناصب بروتوكولية، إىل حني   ومن بني من بقوا اثنان قررا جتنب النزاعات متاماً
ميرسة، ومها أنور السادات، وحسن إبراهيم.
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)4(
هكذا فإن العرشة الذين كانوا ىف موقع القيادة ليلة الثورة قد تقسموا خلل أربع سنوات فقط 
إىل أربعة، واثنني، وأربعة: أربعة ابتعدوا هنائيًّا - حممد نجيب، وخالد حميى الدين، وصلح سامل، 
ومجال سامل - واثنان بقيا عىل اهلامش مؤقتا - السادات، وحسن إبراهيم - وأربعة ظلوا يامرسون 

احلكم والسلطة - عبد النارص، وعبد احلكيم، وعبد اللطيف بغدادى، وكامل الدين حسني.
ومل تسمح الظروف فيام بعد بعودة أحد إىل تفعيل دوره إل ألنور السادات.

كام كان نصف األعضاء اجلدد الذين ضموا ىف أغسطس 1953 قد أبعدوا: عبد املنعم أمني، 
ويوسف منصور صديق، عىل حني بقى النصف اآلخر: زكريا حميى الدين، وحسني الشافعى.

وكامل  البغدادى،   - األولني  القيادة  جملس  أعضاء  من  ثلثة  كان  الستينيات  مطلع  ومع   
الدين حسني، وحسن إبراهيم - حيسون بأنه آن هلم أن يبتعدوا كزملئهم السابقني، وقد تكرس 
ابتعادهم بطريقة رسمية ىف 1964، عىل حني بقى من زملء عبد النارص األولني اثنان فقط، 
املسلحة،  للقوات  األعىل  للقائد  نائباًا  العسكرية،  املؤسسة  رأس  عىل  عامر،  احلكيم  عبد  مها: 

ا ملجلس األمة. وأنور السادات، عىل رأس املؤسسة الترشيعية، رئيساً
 ومل يكن غري هذين الصديقني الصدوقني لعبد النارص َمن استطاع البقاء إىل 1964، وليس 
ا أو علناًا - ىف أحقيته هو اآلخر ىف أن يكون  من قبيل التجنى أن نزعم أن كليهام كان يعتقد - رسًّ

بمثابة »الفرد« الذى حيظى بحكم »الفرد«، ولول هذا ما بقيا ول صربا.

)5(

التى  اخللفات  طبيعة  ىف  نتأمل  أن  التجريف  ىف  التتابع  هذا  كل  تأمل  من  األهم  أن  عىل 
ا عن بعضهم، ولألبد، منذ سنوات مبكرة ىف ممارستهم للحكم، ومما يؤسف  أبعدت هؤلء مجيعاً
له أن هذه اخللفات مل تكن تنم إل عن أخلق مرضية من قبيل التعصب الشخىص، والروح 

الفردية، وضيق األفق، وقلة الثقافة، وانعدام الوعى.
 ومل حيدث أن كانت هذه اخللفات خاضعة ملنطق أو عقل، أو نابعة من فهم أو فكر، وإنام 
هى كام ترينا املذكرات التى نقرؤها هلم خلفات قائمة عىل الظن والشك والتخوين، ومنحرصة 

ىف العتقاد باحتكار الصواب وانعدام البدائل.
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حكم  ظل  ىف  شباهبم  عاشوا  أهنم  املفرتض  من  شباب  بني  هذا  حيدث  أن  العجيب  ومن 
وكان  بالتزوير،  احلكم  إىل  األقلية  أحزاب  جاءت  لو  حتى  فيه  تتداول  السلطة  كانت  ليرباىل 
الوفد، صاحب األغلبية، حيرتم شكل القانون، حتى لو أسىء استعامله ضده، وكانت الزعامات 

الكبرية ترتىض العمل مع بعضها من أجل الوطن ىف كثري من األحيان.

وليس ببعيد عن الذاكرة أن حممد حممود، وإسامعيل صدقى باشا، وغريمها من كبار رجال 
األحزاب املناوئة للوفد كانوا أعضاء حتت رئاسة النحاس باشا، ىف اجلبهة الوطنية التى فاوضت 

بريطانيا حتى تم إبرام معاهدة 1936.

يزال وفديا،  الوطنية كانت تعرتف ألمحد ماهر، وكان ل  أن احلركة  ببعيد كذلك   وليس 
بعد  المتيازات األجنبية  إلغاء  إنجاز  البارز ىف  باجلهد  ولعبد احلميد بدوى، ومل يكن وفديا، 

توقيع معاهدة مونرتو 1937، عىل يد النحاس باشا العظيم.

)6(

وتأييده  الشعب  حب  سطوة  من  يمتلكه  كان  ما  بكل  باشا،  زغلول  سعد  فإن  هذا  وقبل 
وانسياقه وراءه وحصوله عىل األغلبية الساحقة من األصوات ىف انتخابات 1926، )ومن قبل 
ىف 1924 و1925( قد قبل بأن يشكل عدىل باشا الوزارة، وأن يتوىل هو نفسه رئاسة جملس 

النواب، وأن يرأس حسني رشدى جملس الشيوخ.

 وملا أرص عدىل باشا عىل الستقالة بعد حني كان سعد نفسه هو الذى سعى إىل عبد اخلالق 
ثروت حتى يقبل رئاسة الوزارة.

كان  بعدما  يكن،  عدىل  رئاسة  حتت  ا  وزيراً يعمل  أن  قبل  نفسه  ثروت  اخلالق  عبد  إن  بل 
قد وصل إىل رئاسة الوزارة، وكذلك َقبَِل حسني رشدى أن يكون نائباًا لرئيس الوزراء عدىل 
باشا يكن، ىف »وزارة الثقة«، بينام هو الذى اختار عدىل كوزير ألول مرة وذلك ىف وزارته عام 

.1914

ا ىف وزارة حممد حممود باشا ىف هناية 1937،  وقل مثل هذا عن قبول صدقى للعمل وزيراً
ا عن  بعدما كان قد توىل رئاسة الوزارة لفرتة أطول من رئاسة حممد حممود، وقل مثل هذا أيضاً

قبول عبد الفتاح حييى العمل حتت رئاسة حممد حممود.. إلخ.
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)7(

ا، عىل الرغم من ضعف مقومات  ا من رجال الثورة مجيعاً وعىل النقيض من هذا كله فإن أحداً
العظمة ىف شخصياهتم، مل يقبل بالعمل حتت رئاسة َمْن هو أحدث منه، ل ىف كشف األقدمية 
وحده، ولكن ىف عقيدته هو، وقد أدى هذا بالطبع إىل نتيجة خطرية، وهى تطلع كل واحد من 
هؤلء إىل انزياح من هم أقدم منه من طريقه، حتى يصعد سهمه، فيصعد سلمه، وكان هؤلء 
ا يؤمنون بالتاىل، برضورة اخللص ممن هم قبلهم ىف الكشف، ألن هذا كان بمثابة السبيل  مجيعاً

الوحيد للوصول.

ومل يكن صعباًا ختيل مدى ما يمكن للديمقراطية أن تعانيه ىف ظل احلكم العسكرى، فاحلكم 
ا ل يتوافق مع طبيعتها، ولكنه مع هذا يكفل لنفسه  العسكرى بطبعه ينقل للحياة املدنية أسلوباً
السيطرة عىل احلياة املدنية، حتى لو مل تتقبله، وحتى لو أهنا عربت عن رفضها له، ول يقترص 
هذا األسلوب عىل مبدإ إطاعة األوامر الصادرة من أعىل، فهذا هو أهون ما ىف طبيعة احلياة 
احلياة  منها ىف  التى لبد  الستثنائية  اإلدارية  األساليب  كافة  إىل  يتعدى هذا  لكنه  العسكرية، 

العسكرية، عىل حني أن احلياة ل تستقيم هبا، ول معها، ىف احلياة املدنية.

)8(

 ولكى أبسط الصورة عىل الفهم فإنى أستطيع أن أصور للقارئ أن اهلل - سبحانه وتعاىل 
- زود اجلسم البرشى بالقدرة عىل إفراز »اإلدرينالني« ىف األزمات، حتى يستطيع أن يواجه 
احلاجة إىل رفع كفاءة أجهزة اجلسم ىف مواجهة األزمة، فتتسارع رضبات القلب ويزداد املدفوع 
القلبى من الدم، وتنتبه األعصاب السمباثاوية، ويأتى هذا عىل حساب وظائف أخرى روتينية 

ا إىل حني. ا مضطرًّ ا متعمداً ينرصف اجلسم عنها قاصداً

 لكن اجلسم ل يستطيع أن يعيش عىل الدوام بالنمط نفسه الذى يعيشه ىف األزمات الطارئة، 
وهو نفس املنطق الذى ينطبق عىل حالت احلكم العسكرى، فبوسع احلكم العسكرى أن حيقق 
ا عن أن هييئ الفرصة ألداء  ا من اإلنجازات برسعة الربق، ولكنه يبقى بحكم طبعه عاجزاً كثرياً
، ول كثري  وظائف مدنية هادئة كثرية ل يمكن هلا أن ُتؤدى كام ينبغى ىف ظله، وليس ىف األمر رسٌّ

من التنظري، فهذه هى طبيعة األشياء.
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)9(

وربام حيتاج القارئ إىل التأكد مما يدور ىف خلده اآلن ـ عىل سبيل املثال ـ من أن املشاركة 
ا ىف ظل حكم عسكرى يقوم عن األفراد بمهمة التنمية،  الفردية ىف التنمية ل يمكن أن تزدهر أبداً
ويعتقد أن التنمية ليست إل إنجاز مهام حمددة فحسب، وهكذا يمكن تصور مثل هذا املجتمع، 

وهو يكرر أداء وظائف تنموية قديمة دون أى إبداع أو جتديد.

ا من الرتهل، أقرب إىل التضخم، من دون أن حتدث طفرات   وهكذا تصبح التنمية فيه نوعاً
مواجهة  عىل  قادرة  العسكرى  احلكم  ظل  ىف  التنمية  تصبح  وربام  وأسلوبه،  األداء  ىف  نوعية 
أن  األشياء  طبائع  بحكم  تستطيع  ل  لكنها  سابقة،  مرحلة  من  مرحلة  أو  حالة  احتياجات 

ا فحسب. ا، أو حتى خمتلفاً تسترشف مستقبلاً مزدهراً

تتوىل  التى  للكفاءات  الدولة  اختيارات  عىل  لتسيطر  العسكرى  احلكم  خصائص  وتنتقل 
معاونتها - ىف أعىل مستوى - عىل أداء رسالة احلكم أو وظيفته.

)10(

ومن حسن حظ الثورة ىف 1952 أهنا وجدت مرص حافلة بكفاءات متميزة ىف كل جمالت 
احلياة املدنية، وكانت فرصتها واسعة ىف اختيار تلو اختيار، وبحيث إهنا مل تكن تضطر إىل احلفاظ 
عىل كفاءة معينة، ألهنا كانت جتد بدائل متعددة من كفاءات ممتازة تعلمت ونمت وازدهرت ىف 

حقبة الليربالية املرصية.

ا عىل الوفاء ملرص وللمنطقة  ا وقادراً ا وممتازاً وقد كان التعليم املرصى - كام نعرف - متميزاً
كلها بالكوادر ىف مجيع املستويات، ومع هذا فإن الثورة - بقدرة قادر - مارست ىف تعاوهنا مع 
ا وضوح  الكفاءات املهنية أسوأ أساليب الختيار والنتقاء، بل املعاملة، وقد كان هذا واضحاً
والكتفاء  احلقائق  وإخفاء  والتجهيل  التعتيم  ىف  الثورة  سياسة  أخفته  وإن  حتى  الشمس، 
بصوت أوحد ُتستقى منه األقاويل عىل أهنا احلقائق، بينام هى األكاذيب مضخمة أومزوقة، أو 

ربام خمتلقة من األساس.
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)11(

وربام حيتاج األمر إىل بعض اإليضاح لطبيعة سياسات ثورة 23 يوليو ىف التعامل مع وزرائها 
ومساعدهيا ىف أول عهدها.

الدين  حميى  وخالد  البغدادى  وعبداللطيف  نجيب  حممد  من  كل  مذكرات  تكفلت  وقد 
ببعض هذا، ولست أدرى عىل سبيل املثال سبباًا جعل السفري مجال منصور يتنازل فيام نرش من 
مذكرات عن رواية ما حدث لعمه وزير التموين حممد صربى منصور، ىف أول عهد الثورة، 
وإن كان مجال منصور نفسه قد تفوق ىف رواية مساوئ ومثالب وخطايا وخماطر سيطرة بعض 
الجتاهات والتوجهات عىل قرارات الدولة ىف عهد عبد النارص، وقد سجل ذكرياته هذه بكل 
احلرارة التى كانت تعترص عقله، وهو ذاهل من أن يسعى أبناء وطن إىل إحاقة األذى بوطنهم 
عىل نحو ما فعلت إحدى اجلامعات السياسية ىف هناية عهد عبد النارص بصورة غاية ىف احلدة، 

وىف هناية عهد السادات أيضا بصورة أقل حدة.

إليها مجال منصور مل يكن  التى أشار  العلقات  الطرف اآلخر ىف  بالذكر أن   ومن اجلدير 
ا، وإنام هو الغرب األوروبى ىف احلالة األوىل، والرشق السوفيتى ىف احلالة الثانية، وهكذا  واحداً
كان الطابع »الثورى« ىف احلالتني هو املندفع إىل ما ل ينبغى الندفاع إليه ىف السياسة اخلارجية 

التى تقوم عىل حسابات دقيقة وتوازنات مرعية.

)12(

ولكن ثورة يوليو لألسف الشديد كانت تظن أهنا لبد أن تندفع ىف السياسة اخلارجية إىل ما 
ا  يرىض رجل الشارع، ل كل يوم، ولكن كل ساعة، وهكذا أصبحت سياستنا اخلارجية نموذجاً
احُتِذَى بالفعل بعد ذلك ممن ظنوا جتربتنا قابلة للتكرار، فإذا هم ىف عرص اإلعلم مكشوفون 

ملمون مفضوحون، بل متأسف عليهم.

ا   وللقارئ أن يتخيل تارخينا لو أن سطوة اإلعلم العاملى كانت قد حتققت قبل عرشين عاماً
من حتققها، وكيف كنا نصبح النموذج األمثل للرجتال السياسى والسرتاتيجى والدبلوماسى، 

عىل كل املستويات.

 ومن غرائب األقدار أن أفضل ما يمكن لتكنوقراطى عاقل أن يفعله ىف مثل هذه الظروف 
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هو أن حياول بشتى الطرق واألساليب أن يعوق اإلنجاز الثورى، أو أن هيدئ من رسعته، أو 
ا إىل الثلجة، أو أن يقطع عنه وسائل احلياة والزدهار بكل ما  أن جيمده، أو أن يدفع به دفعاً
هو ممكن ومتاح من طرق سلبية، وغري سلبية، فذلك هو السبيل األوحد لتقليل اآلثار السلبية 

للسياسات املرجتلة التى تتولد عن الدكتاتورية العسكرية.

)13(

 هلذا السبب يمكن فهم النجاح الذى ينسب للدكتور حممود فوزى الذى عمل مع الثورة 
ا للرئيس للشئون اخلارجية، فقد كان  - طيلة عهد عبد النارص - وزيرا للخارجية، ثم مساعداً
هذا الرجل يتوىل بقدرة ملحوظة، وغري ملحوظة، تنفيذ كل ما يمكنه من التلطيف والتطييب، 
من أجل التقليل من آثار اجلموح الفعىل، واجلنوح الفكرى، وكان يستعني عىل أدائه هلذه املهمة 

بكل ما كان يمكن له أن حيققه لو أنه أدى وظيفته بام ينبغى من محاس.

 وهكذا يمكن لنا فهم رس النتقادات املتعددة التى توجه له من بعض املراقبني، ورس الثناء 
الذى حيظى به من أناس ل خيتلفون ىف توجهاهتم عمن ينتقدونه، واألمر ببساطة أنه كان كفاءة، 
ما ىف ذلك من شك، ولكن الظروف مل تتح له أن يستغل كفاءته ىف أداء وظيفة إجيابية، وإنام 

اضطرته الظروف إىل أداء مهمة حمدودة ىف التقليل - ما أمكن - من آثار جانبية.

ا فحسب لبعض العقاقري التى تم   وكأنام حتول الغذاء إىل وظيفة حمدودة، هى أن يكون ترياقاً
تناوهلا بطريق اخلطإ.

 ومل يكن لدى الثورة استعداد بأى درجة ألن يكون لدهيا وزير خارجية من طراز آخر غري 
الثورة ىف أول عهدها عىل  بالفعل أن وقع اختيار  افرتاء، فقد حدث  الطراز، وليس هذا  هذا 
سلف متميز ملحمود فوزى، لكنه مل يستطع أن يمكث ىف منصبه إل ثلثة شهور، من سبتمرب 

1952 وحتى ديسمرب 1952، ريثام يوفق اهلل الثورة إىل وزير خارجيتها التقليدى.

)14(

ا عىل مهنة الدبلوماسية وحدها، بل إنه تعدى هذا إىل كل املهن تقريباًا،  مل يكن األمر مقترصاً
بام فيها املهنة العسكرية نفسها، ومن الطريف أن الثورة احتفظت مع مشريها املفضل )املرتقى 
ا( برئيس لألركان من الطراز اجلامد، الذى ل حيظى بمحبة  ا، ثم مشرياً ، ثم فريقاً عىل يدهيا لواءاً
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عبد  للرئيس  الثوار  أحد  عرب  وحني  حوله،  التفافهم  أو  ولقيادته  له،  تقديرهم  أو  الضباط، 
ا  النارص عن انعدام حب الضباط لرئيس األركان هذا، كان جواب عبد النارص برامجاتيا عبقريًّ

ا من الضباط. بكل املقاييس، منبئاًا زميله بأنه ليس من املطلوب أن يكون رئيس األركان حمبوباً

وباختصار شديد فقد كان هذا التفكري بمثابة التفكري احلاكم ىف كثري من اختيارات الثورة 
لرجاهلا املسئولني عن قطاعات كثرية وحيوية - آثرت الثورة هلا كفاءات مكروهة عىل كفاءات 
حمبوبة، كى حتتفظ بالتوازنات التقليدية التى تقوم عليها أفكار وفلسفة اإلدارة العامة ىف إطار 

السياسة امليكيافيلية.

)15(

الثورة  تضحية  وتقرتن  وتتزامن  تتلزم  أن  إذن  العجيب  من  ول  الغريب  من  يكن  مل 
التى تعاونت معها ىف  التكنوقراطية  بأبرز الكفاءات  بالديمقراطية بتضحيتها ىف الوقت نفسه 

مطلع الثورة.

ا مل ُيْعَن بدراسة هذه النقطة دراسة موسعة ومفصلة، فإن قراءة رسيعة للتاريخ  ومع أن أحداً
النارص وجمموعته ىف مواجهة األحزاب والقوى  انتهاء أزمة مارس لصالح عبد  أنه مع  تنبئنا 
العتداء  حادثة  بلورهتا  التى  النهاية  هذه  مع  الفرسان،  سلح  مواجهة  وىف  بل  السياسية، 
لتعاون طائفة من  أتت هناية أخرى  السنهورى،  الدكتور  »الديامجوجى«، عىل  أو  »الثورى«، 
أبرز التكنوقراطيني املرصيني مع الثورة، وخرج من احلكم هنائيًّا كل من عبد اجلليل العمرى، 
وعىل اجلريتىل، ووليم سيلم حنا، وعباس عامر، وحسن بغدادى، وهم مخسة متميزون إىل أبعد 
ا فيام  حدود التميز والتفوق واألمانة والوطنية والفهم والفكر واخلربة، مل تعوضهم الثورة أبداً

بعد، رغم زخم كل الكفاءات التى استعانت هبا .

)16(

وبتمكن ثورة 1952 من احلكم بدأت ىف فرض أساليب جديدة ومبتكرة من الختيارات.

ُتَعاِن ىف اخلمسينات من اختياراهتا عىل نحو  ومن حسن حظ الثورة - كام ذكرنا - أهنا مل 
ما نعانى اآلن منذ هناية التسعينات، وذلك ألن البدائل الكثرية التى كانت متاحة كانت كلها 

متميزة، بل وواضحة التميز.
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 وكام ذكرنا فقد تكفل التعليم املرصى املتميز ىف الفرتة السابقة عىل الثورة بالتغطية والسرت 
عىل اآلثار اجلانبية ألهداف الثورة من اختياراهتا للتكنوقراطيني املتعاونني معها، ونحن نلحظ 
هذا املعنى واضحا ىف التفصيلت الكثرية التى حتفل هبا األدبيات والروايات واملذكرات التى 

تدارسناها ىف كتبنا املتعددة.
أو  التعجب  من  بقدر  املراقبني  تصيب  ما  أحيانا  كانت  الختيار  ىف  الثورة  فلسفة  ولكن 
الثورة وقيادهتا  َيْعَجُبوا أو يشفقوا فقد كانت  الثورة نفسها، ومل يكن هلؤلء أن  اإلشفاق عىل 

أدرى بالصواب الذى تنشده.
وعىل سبيل املثال فإن الثورة كانت إذا أرادت اختيار قيادة تنفيذية تتوىل اإلرشاف عىل تنفيذ 
هدف نبيل، فإهنا كانت تعمد إىل َمْن هو أقل إيامناًا هبذا اهلدف، وترتك نظراءه ممن كانوا أكثر 
إيامنا باهلدف، ودعوة له، وكان ذكاء الثورة ىف هذه اجلزئية ينبع من رغبة عميقة ىف الستحواذ 

ا عن مشاركة َمن دعا أو برشَّ أو سعى إىل اهلدف النبيل من قبل. عىل املجد، بعيداً

)17(

عىل صعيد آخر فإن الثورة كانت تعمد ىف اختيارها ملن يتولون قطاعات اخلدمات إىل َمن 
هو أقل املوجودين كفاءة، بحيث يظل ولؤه مرتبطاًا بالثورة التى اختارته، ل بفن املهنة الذى 
مل ينبغ بعد بام فيه الكفاية ألن يتقدم الصفوف بصفة مطلقة.. وهكذا فعلت الثورة ىف قطاعات 

كثرية.
ا ما تتعمد إسناد األمور الدقيقة إىل َمْن هم متخصصون ىف أمور  بل إن الثورة كانت كثرياً
دقيقة أخرى، بعيدة عن التخصص املنشود، وإن كانت تتجاور معه، أو تتقارب ىف الوجدان 
ا ىف هذه التخصصات أو املجالت، حتى  الشعبى، وكان هذا حيدث بتخابث يصور األمر توحداً

وإن مل تتجاور ىف األداء املهنى.
للعامرة  وختتار  العامرة،  هندسة  ىف  ختصص  من  للصناعة  ختتار  الثورة  كانت  وهكذا   
واإلسكان من ختصص ىف هندسة امليكانيكا، وختتار للاملية من ختصص ىف السياسات النقدية، 

وختتار للقتصاد من مترس باألعامل املحاسبية.. وهكذا.
عن  كان  وإنام   - القراء  بعض  يظن  كام   - إدراك  ضعف  أو  نظر  قصور  عن  هذا  يكن  ومل 
بعد نظر ل يدركه إل من عاود القراءة والتحليل مرة ومرات، واكتشف أن هذا مل يكن حمض 
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مصادفة، ألن املصادفة ل تتكرر عىل الدوام، وإنام هى إذا تكررت بصفة دائبة ودائمة شىء آخر 
غري املصادفة، فإذا ما درست بطريقة علمية متأنية فإهنا تقودنا إىل فهم حقائق حرص أصحاهبا 

عىل إخفائها إىل حني.

)18(

التى  الثورة حتى اآلن عىل عدد من احلقائق األخرى  املتاحة عن  وتطلعنا قراءة األدبيات 
فيصبح  رهيباًا،  ا  تفاوتاً واحد  جيل  مصري  يتفاوت  حني  وفريدة،  غريبة  إنسانية  بظاهرة  تتعلق 
أحدهم أسري حمبس احلياة السياسية اإلجبارية ىف خلل سنوات قلئل، عىل حني يظل اآلخر 

متصلاً باحلياة السياسية ومتفاعلاً معها طيلة ثلثة عقود تالية، لبتعاد صنوه.
ونحن نرى زكريا حميى الدين - عىل سبيل املثال - وقد ابتعد عن احلياة واألضواء بمحض 
إرادته الكاملة ىف 1968، بينام نرى أن خالد حميى الدين ابن عمه وزميله ىف عضوية جملس قيادة 

ا ىف احلياة السياسية والربملانية إىل ما بعد هناية القرن العرشين. الثورة ظل فاعلاً ومشاركاً
ولكى تتبلور الصورة ىف أذهاننا بوضوح فإن أى شاب من أفراد عائلة حميى الدين الذين 
ولدوا فيام بعد عام 1965 - مثلاً - ل يذكر أنه رأى عمه زكريا ىف السلطة أو سطوهتا أو أهبتها 
اللمعان، حتى وإن اختلفت  بينام هو يرى عمه »خالد« نجاماً متواصل  ىف أى يوم من األيام، 

وتقلبت درجة اللمعان واألملعية من عام إىل آخر.
 ومع أن هذه هى احلقيقة التى أدركتها حواس هذا الشاب فإنه جيد َمْن هم أكرب منه من أفراد 
عائلته رجالاً ونساء خيربونه ول يزالون خيربونه أن عمه زكريا كان هو السلطة كلها، أو بعبارة 
أدق: كانت السلطة كلها هى عمه زكريا، بينام مل يكن عمه خالد إل سياسيًّا من املعنيني بالكلم 

املنطوق أو املكتوب فحسب، بل يتعدى األمر هذا إىل املهنيني املخرضمني.

)19(

وحتى ل أطيل عىل القارئ سأقص عىل القارئ قصة أربعة زملء من دفعة واحدة، كانوا 
مرشحني ىف فرتات متتالية لتوىل وزارة العدل.

فقد خترج أمحد فؤاد، وأمحد خليفة، وأمحد ممدوح عطية، وفاروق سيف النرص، ىف الدفعة 
نفسها ىف كلية احلقوق 1943.
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العدل  وزارة  وىف  الوزارة،  ملنصب  نفسه(  النارص  عبد  قبل  )من  ا  مرشحاً فؤاد  أمحد  وكان 
نفسها ىف 1952، لكنه عوض عنها بمنصب مواٍز، فأصبح مسؤولاً عن بنك مرص.

ا  ا أيضاً ا ىف جملس الوزراء ىف منتصف الستينيات، وكان مرشحاً بينام أصبح أمحد خليفة عضواً
لوزارة العدل، ولكنه وىل الشؤون الجتامعية واألوقاف، ورسعان ما ترك الوزارة إىل منصب 

علمى هادئ.
ا للعدل بالفعل، ىف النصف الثانى من السبعينيات،  أما أمحد ممدوح عطية فقد أصبح وزيراً
وتركها إىل منصب قضائى رفيع، ثم عاد إىل الوزارة 1982، وتركها بمحض إرادته ىف 1987، 

ا زميله فاروق سيف النرص، الذى ظل يتوىل وزارة العدل إىل 2004. مرشحاً

)20(

ويتكرر هذا املثل ىف قطاعات متعددة من حياتنا السياسية، وهو نمط غريب ل يمكن أن 
يوجد إل ىف ظل حكم الثورة التى عجلت لألولني بام حصل عليه اآلخرون ىف أوانه الطبيعى، 
ولكن فسيفساء احلياة السياسية جعلت الصورة متداخلة عىل نحو ما يتداخل »املوزايك« الذى 
نعرفه ىف التصوير الصوتى حلالت قصور صاممات القلب، حني خيتلط الدم املاىض ىف طريقه 
الطبيعى بالدم املرجتع من طريقه، بسبب قصور الصاممات، وتنشأ عن هذا صورة ختتلف عام 
الطبيعية واجتاهاهتا املفرتضة ىف حال الصحة، حني تتعاقب  هو مفرتض ىف ديناميات احلركة 
األجيال مع تداخل طبيعى معقول بدلاً من أن يتكرر وجود جيل واحد بصورة شاذة عىل مدى 

ا! مخسني عاماً

)21(

الثورة ظاهرة الفساد املبكر الذى  التارخيية عن   ومن املوضوعات التى تناولتها الكتابات 
تطرق إىل بعض الضباط األحرار.

طبيعية  نتيجة  إل  يكن  مل  الفساد  هذا  مثل  أن  املعارصة  الكتابات  بعض  تتجاهل  وربام 
أو  للمجموعة  والنتصار  واحلساب،  الشفافية  وغياب  الديمقراطية،  ولغياب  للدكتاتورية، 

اجلامعة أو الشلة، واعتبار باقى الشعب من اآلخرين.
ا لتصب ضد مصلحة الثورة،  وقد كانت اآلثار السلبية واإلجيابية ملثل هذه الروح جتتمع معاً
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أو  املاىل  الفساد  فإن  بعد  احلياة  تلوثهم  مل  أطهار  شباب  حالة  ففى  له،  يؤسف  مما  هذا  وكان 
اإلدارى أو اخللقى يعرب عن حالة من اليأس من حتقيق األمل ىف الصلح أو الصواب.

 ومع قوة الشباب وطاقته جيد هؤلء أنفسهم مدفوعني إىل تفريغ طاقاهتم ىف صور كثرية من 
الفساد الذى هو أسهل وأيرس وأقرب من البناء بكل مشقته.

)22(

ولكن  األحرار،  الضباط  من  ما  جمموعة  ىف  الفساد  انتشار  حدود  عند  املشكلة  تقف  ومل 
النعكاسات اخلطرة تتمثل ىف ثورة بعض آخر منهم عىل القيادة، بسبب تغاضيها عن الفساد، 

كام تتمثل ىف رغبة آخرين ىف أن حيققوا ألنفسهم مكاسب موازية ملا حيققه الفساد ملرتكبيه.

 ويقود هذا الوضع إىل نوع من الرصاع بني أنصار احلق املطلق، ومتقبىل األوضاع الراهنة، 
ويعرب هذا الرصاع عن نفسه بمفردات سياسية أخرى جتنح إىل تصوير نفسها منترصة ألفكار 

أخرى أكثر ارتباطاًا باحلياة السياسية والجتامعية ىف إطارها النظرى.

دائرة أخرى من احلديث  الطبيعية  الديمقراطية   وهكذا تدخل الرصاعات والختلفات 
بأسامء عن مسميات أخرى، ومن التوجه إىل مناطق أخرى، ظنًّا من أصحاب التوجه أهنا هى 

الكفيلة بتطهري املسرية مما شاهبا من أخطاء.

 وربام كانت مناقشات سلح الفرسان أثناء أزمة مارس 1954 من أبرز األمثلة الدالة عىل 
انخراط الثورة املبكر ىف هذه اإلشكالية ومعقباهتا ومضاعفاهتا .

)23(

وعىل النقيض من هذا النهج فإن قيادة تارخيية - كعبد النارص - رسعان ما كانت تقع - 
لألسف - ىف هوى جدلية التربير.

ا إىل أن يلجأ إىل التجريد حني يواجه ىف املناقشات   وجيد زعيم كبري كهذا الرجل نفسه مضطرًّ
)العامة أو اخلاصة( حقائق دامغة تدين ترصفاته وترصفات من هو مسئول عنهم، ثم إذا هو 
نفسه يلجأ إىل التشخيص حني يواجه ىف املناقشة بالرأى احلاسم أو الستنتاج الصحيح الذى 

يتعارض مع أطروحاته.
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 وتفتح ردود عبد النارص عىل زملئه ىف مثل هذه املناقشات أبواب الشك والريبة واليأس 
ا  والتململ، ونرى كل هذا فيام ترويه كل األدبيات املتاحة من مناقشات كان عبد النارص طرفاً
فيها، وإن كنا نرى هذا املعنى أوضح ما يكون فيام توحى به مذكرات عبد اللطيف البغدادى 
من  رواه  ما  وراء  فيام  احلقائق  بلورة  يستطع  مل  نفسه  البغدادى  أن  من  الرغم  عىل  لقارئها، 

مشاهدات أو حمسوسات.

ا إلمتام ونرش كتابى  وربام كان من حسن حظى وحسن حظ تارخينا املعارص أن وفقت مبكراً
الكبري عن البغدادى، بام حفل به ذلك الكتاب من حتليل وتأصيل وحتقيق وتدقيق.

)24(

ومع أن ثورة 1952 قد حققت قبولاً واستحسانا لسياساهتا ىف أول عهدها، فإننا رسعان 
ما نفاجأ بأن هذه الثورة مل تستثمر قبوهلا ول استحساهنا ول نجاحها فيام كان ينبغى عليها أن 
تستثمره، ولكنها ظلت تعانى وتداوى حالة اخلوف من تكرار الثورة، وهلذا تضاعف الهتامم 
بأمن الثورة حتى استقطب نجاحات الثورة لتفرغ )!!( نتيجتها فيه، وخصص هلذا اجلانب من 

احلياة أكثر الوقت الذهبى الذى كان من املفرتض أن يتوجه إىل التنمية.

 بل إن علقات مرص اخلارجية صيغت لألسف الشديد من منظور التفكري ىف هذا األمن 
ا للثورة أن تستغلها لو أن  الثورى فحسب، وضاعت لألبد قوى دفع ضخمة وجبارة كان متاحاً
القيادات املسئولة تفرغت ملهام القيادة بوعى ومسئولية، ولكن نقص اخلربة جعل رجال الثورة 

يفقدون بأكثر مما يكسبون .

)25(

ويبدو ىل اآلن أن فشل الثورة ىف موضوع السودان مل يكن بسبب السودان، ول اإلنجليز، 
رؤاهم  حول  أنفسهم  مع  الثورة  رجال  رصاع  بسبب  األول  املقام  ىف  كان  ولكنه  مرص،  ول 
النيل، وربام كانت استقالة صلح سامل التى رويت ىف بعض  للوضع ىف هذا اجلزء من وادى 
كتبى أكثر من رواية عن جوها وملبساهتا متثل أبلغ تعبري عن هذا الرصاع الداخىل الذى انتهى 
هبذه الستقالة معلنة وحاسمة وكاشفة دون أن جيد اآلخرون ىف أنفسهم الشجاعة قبل شهر أو 

شهور ليسبقوا الرجل إىل تفجري املوقف.
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 ويكفينا هذا التأمل الرسيع لفهم طبيعة معاجلة الثورة لقضية السودان، وهى ذات املعاجلة 
ىف  ما  حد  وإىل  اليمن،  ىف  ثم  سوريا،  ىف  وفظاظة  فظاعة  أكثر  بطريقة  هذا  بعد  تكررت  التى 
مرص  اسرتاتيجية  الثورة  عهد  ىف  املرصية  السياسة  ربطت  حيث  وغريها،  واجلزائر،  العراق، 
بأشخاص معينني، واكتسبت تلقائيًّا عداوة َمن هم خمتلفون معهم، ثم غذت الرصاع بطريقة 
إعلمية وترصحيية فجة، وصنفت القوى الوطنية ىف كل هذه األقطار الشقيقة، بحيث أصبح 
، وتعاملت  َمن يرى رأينا وطنيًّا وقوميًّا وعروبيًّا، وَمن ل يراه خائناًا وانفصاليًّا ورجعيًّا وعميلاً
سياستنا بتعاٍل شديد مع كل هؤلء، سواء ىف ذلك أنصارنا وَمْن هم متحفظون عىل ترصفاتنا 

القارصة.

)26(

ومل تتوقف سياستنا الثورية ىف تلك الفرتة حلظة واحدة ملراجعة نفسها، وكان من الطبيعى 
طائفة  طبيعية  وبتلقائية  بالتاىل  تزداد  وأن  وقوة،  ا  عدداً يوم  بعد  ا  يوماً ثقتنا  أهل  طائفة  تقل  أن 
املناهضني لترصفاتنا القارصة، وهكذا فإننا أحرجنا أصدقاءنا ىف النهاية ىف كل هذه األقطار، بل 
ا لبلدهم، ل حيل  وصل األمر ىف النهاية إىل أن أصبح وجود هؤلء الذين أحرجناهم يمثل قلقاً
ا عن نظم احلكم ىف بلدهم، ومل يكن كل  ا( ىف مرص، بعيداً ا، بل إجباريًّ إل باستضافتهم )اختياريًّ
ا لدكتاتورية مرصية شابة مل تفلح ىف أن تصقل من معارفها أو من تصوراهتا، أو أن  هذا إل نتاجاً

ا عن منظور األمن الضيق. توسع ىف آفاق علمها ومعارفها وفكرها وعملها بعيداً

ولألسف الشديد فإن أصحاب القلم املقربني مل يتورعوا عن تغذية األخطاء وتكرارها، ومل 
يكلفوا أنفسهم النصح للحظة واحدة، ألهنم مل حيسبوا إل حساب نعيمهم الدنيوى، وتفردهم 

باملجد، وأذن الزعيم، وفمه.

)27(

بحث  من   1952 ثورة  تاريخ  عن  لنا  املتاحة  والكتابات  واملذكرات  األدبيات  ختلو  ول 
خالد  نرى  ونحن  اخلطإ،  ىف  الثورة  رجال  وقوع  تقبل  تسوغ  التى  املربرات  عن   )!!( ألبطاهلا 
حميى الدين بصفة خاصة، وعبد اللطيف البغدادى وحممد نجيب، إىل حد ما، ينتقدون انسياق 
القانونيني إىل تأييد الثورة ومتهيد الطريق هلا، حتى إذا ما وقعت الواقعة، وقام فصيل من فصائل 
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تنجب مرص  مل  الذى  العظيم،  القانونى  الدولة  رئيس جملس  القانون ىف شخص  بإهانة  الثورة 
ياًا من أصحاب املصلحة فيمن ساعدهم  ا عىل ما حدث، وإنام نرى َتَشفِّ مثله، فإننا ل نرى أسفاً
عىل حتقيق أهدافهم، وكأهنم استعبدوه ألغراضهم وحدها، ومل يعد من حقه أن يعود إىل رشده.

وهكذا حكمت الثورة بعد هذا عىل كل أصحاب احلامس هلا بأن يرتيثوا ىف محاسهم، ألنه 
ل جيوز هلذا احلامس أن يتوقف أو يفرت أو يتحول إىل محاس إجيابى ناقد، بل إننا نعجب من أن 
يفيض َمْن كتب مذكرات خالد حميى الدين ىف هذا اهلجوم عىل القانونيني الذين أفسدوا الثورة 
رأفت،  وحيد  كالدكتور  كبري  قانونى  بموقف  باإلشادة  هذا  يوازن  أن  دون  السياسية  واحلياة 
الذى وقف وحده ضد تيار الثورة املخالف للمنطق والقانون، ودون أن يدين خالد حميى الدين 

أصحاب املصلحة الذين هم زملؤه، بل إنه هو نفسه كان من رأهيم!!

)28(
ا  حرصاً أفرادها  أكثر  كتابات  ىف  حتى   1952 ثورة  أن  بوضوح  نلمح  أن  نستطيع  وهكذا 
عىل تصوير نفسه وعياًا بالديمقراطية )وهو خالد حميى الدين(، مل تكن ترحب بالصواب، ول 
باحلق، ول بالقانون، ول باملنطق، لكنها كانت ترحب بام يتوافق مع أهوائها، وإذا حدث أن 
رها أحد باحلق، بحثت له ىف تارخيه عن تأييده هلا بالباطل، لتفحمه وتسكته، أو تعايره دون  ذكَّ
أن تتوب، أو أن ُتعىل ىف ذات الوقت من قيمة »َمن وقفوا مع احلق«، وقد سارت الثورة طيلة 

عمرها عىل هذا املنهج امليكيافيىل املتميز!!

 ومع سعادة الثورة بإنجاَزهْيَا الكبريين ىف اإلصلح الزراعى والسد العاىل، فإهنا حتى اآلن 
مل تفكر ىف أن تكرم أصحاب هاتني الفكرتني، ول من أفنوا أوقاهتم من أجل الفكرتني، وليس 
ىف مرص كلها شارع حيمل اسم صاحب فكرة السد العاىل، ول متثال له، ول قاعة، مع أن الرجل 

هام بالفكرة إىل حد أن استغرقته وأخذت عليه جمامع نفسه.

 كذلك فإن السياسى القديم حممد خطاب الذى نادى بفكرة اإلصلح الزراعى قبل الثورة 
وطرحها ىف الربملان ودافع عنها وتعرض ىف سبيلها للهجوم، مل ينل من الثورة أى تقدير.

ا لتوىل املسئولية عن اإلصلح   بل إن نائباًا آخر كان قد أيد دعوته استبعد من أن يكون مرشحاً
الزراعى، حتى ل ختتلط األوراق ىف أذهان الناس عندما يرون الفكرة متجسدة فيظنوهنا بفضل 

إدارته التنفيذية!!
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)29(

القرار وإعلنه، ومها  إىل شجاعة  بالطبع ىف حاجة  كانا  آخرين  إنجازين  وحدث هذا مع 
للناس  ا يرصح  بأن يرتك أحداً ا مل يسمح  القناة، ولكن أحداً تأميم  إعلن اجلمهورية، وإعلن 
اخرتاعات  من  أهنا  عىل  األمور  صورت  وإنام  قبل،  من  واردتني  كانتا  الفكرتني  هاتني  بأن 
فإهنا  وبالتاىل  اإلهلام،  احتكرت  أهنا  القلم  أصحاب  من  منافقوها  هلا  صور  التى  الثورة  قيادة 
احتقرت كل إهلام لآلخرين، وقد أدى هذا بالطبع إىل سيادة وتنمية روح الدعاء عند طبقات 
املديرين الصغار، والتنفيذيني الكبار، عىل حد سواء، فأصبحت املؤسسات القديمة بقدرة قادر 

مؤسسات جديدة بإجراء واحد فقط، وهو وضع لفتة جديدة عليها.
وعىل سبيل املثال كان هناك جملس فؤاد األول للبحوث العلمية، منذ أوائل األربعينيات، 
فإذا بلفتة جديدة باسم املركز القومى للبحوث توضع عىل املبانى، بعد اكتامل بنائها، وحتمل 

تاريخ 1956 عىل أنه تاريخ اإلنشاء، مع أن 1956 مل يكن إل تاريخ تغيري السم.
 ولول الصعوبة الفنية ىف سلوك هذا املسلك مع اجلامعات القائمة، لكان قد حدث هذا مع 
اجلامعات عند تغيري أسامئها، بل إنه حدث بالفعل مع جامعة أسيوط التى كانت الدراسة مل تبدأ 
فيها بالفعل فإذا بالقرار القديم بإنشائها خيتفى ليفسح املجال لقرار جديد جيعلها من منجزات 

الثورة.
هذه  تفعل  أن  ىف  ا  حرجاً الثورة  جتد  مل  الدعاء،  وتضخم  السنوات  مضت  ما  إذا  حتى 
بتاريخ إنشائها يصبح ىف  الفعلة الشنعاء مع أقدم جامعة ىف العامل - األزهر الرشيف -، فإذا 
كليات  إدخال  شمل  بالتطوير،  قانون  صدور  تاريخ  يكون  أن  عىل  يزيد  ل  وهو  الستينيات، 

جديدة إىل اجلامعة العريقة.

)30(

وهكذا.. ومن حسن احلظ، ومن نعم اهلل أن مرص املعارصة قد بدأت تتخىل عن كل هذا 
العبث وتعود إىل تأصيل وجتذير إنجازاهتا، ونسبتها إىل أصوهلا وتارخيها الصحيح.
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الفصل الرابع

مارس 1954 بدالاً من يوليو 1952

)1(

بأزمة  املعارص  التاريخ  ما يعرف ىف  يوليو 1952  ثورة  اجتازت  قيامها  ا من  بعد 20 شهراً
ا حقبة من الديمقراطية والليربالية، وبادئة حقبة جديدة من مراحل  مارس 1954، منهية متاماً
الفرد،  حكم  من  رهيبة  معاناة  عانت  قد  العزيزة  بلدنا  أن  من  الرغم  وعىل  الوطنى،  العمل 
ونتائجه، وعواقبه، فإننا ل نستطيع أن ننكر حقيقة مهمة، وهى أن هذا احلكم )حكم الفرد( ربام 
جنبها سلسلة طويلة من الفتن والقلقل، كان من املمكن أن تنساق إليها لو أن كل سلح من 
األسلحة أو كل جمموعة من جمموعات الضباط قد نجحت ىف أن تصل إىل احلكم عرب انقلب 
أو بواسطة القوة، ولو أن هذا حدث لكانت مرص بكل ما فيها قد انخرطت وانزلقت إىل دوامة 

النقلبات العسكرية التى عرفتها دول شقيقة وجماورة.

)2(

ومع هذا فإننا ل نستطيع أن ننفى حقيقتني مهمتني: احلقيقة األوىل هى أننا ل نجزم - أو 
ا من هذه النقلبات كان كفيلاً بأن يقود وطننا إىل  باألحرى ل نستطيع - أن ننفى أن انقلباً
ا ومعقولية من تلك التى عاشتها بلدنا حتت حكم مجال عبد النارص،  حياة سياسية أكثر ازدهاراً

وقد انتهت بأقسى مأساة يتخيلها العقل البرشى عىل نحو ما حدث بالفعل ىف 1967. 

تارخيها  بكل  مرص  أن   - نؤكد  أن  أو   - نجزم  أن  نستطيع  ل  أننا  فهى  الثانية  احلقيقة  أما   
ا عن حكم الفرد، حتى لو كان هذا ىف  الليرباىل كانت عاجزة عن أن تقود حياهتا السياسية، بعيداً

ظل ديكتاتورية عسكرية.
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)3(

وعىل كل األحوال فإن التفصيلت التى حتفل هبا األدبيات التارخيية والسياسية املتاحة ل 
تتوقف عند حدود هذه الفرضيات، وإنام هى متتد إىل رواية وتأمل ورشح اآلليات املتعددة التى 

قادت إىل ما حدث عىل نحو ما حدث.

النارص  لعبد  السياسية  احلياة  من  الباكرة  الفرتات  عن  احلديث  أن  ىف  شك  من  وليس   
والسادات وزملئهام أمر كفيل بأن يلقى بأضواء كثرية ومتعددة عىل اجلوانب املهمة ىف مرحلة 
التكوين، كام أن احلديث عن ديناميات العلقات ىف ظل املجموعات الصغرية كفيل بأن جيعلنا 
نتفهم موقف الشخصيات ذاهتا حني خترج ىف نطاق نشاطها وممارستها للسياسة من نطاق إىل 

ا ىف الوقت ذاته. ا، وأكثر تنوعاً نطاق آخر، أكثر عدداً

 ولن يكون من الصعب علينا أن ندرك أن كثريين من الذين قاموا بالثورة وأداروا أمورها 
مل يكن قد نام عندهم، بل ربام مل يكن قد وجد لدهيم احلس السياسى من األساس، وهلذا فقد 
كانت هناك تربة خصبة هتيئ لصاحب املبادرة ذى احلس السياسى - مهام كان قصوره - أن 

يعتقد ىف أمهية انفراده باألمر، ومن ثم باحلكم.

)4(

عىل أن هذا ل ينفى الوجه اآلخر للقضية، وهو أن آراء اآلخرين مل تكن خطأ عىل طول 
املسار، وأن ممارستهم مل تكن ضللاً عىل طول اخلط، كام أن متسكهم بالقيم العليا مل يكن يقل 

. ا أو مجالاً ا أو خرياً عن متسك صاحب الفرصة ىف احلكم املطلق بام رآه حقًّ

 وربام قادنا هذا إىل تأمل السؤال الذى طرحه ىف ذكاء شديد واحد من أصحاب املذكرات 
التى كتبها أحد السبعة األوائل ىف تنظيم الضباط األحرار، وهو حسني محودة، وهو نفسه الذى 

أجاب ىف ذكاء شديد عن سؤاله بأن الضباط األحرار مل حيكموا مرص بعد الثورة.

الفساد ىف الستدلل، ول  إليها  يتطرق  التى ل  األدلة   وقد دلل عىل هذا بمجموعة من 
القصور ىف التسبيب، ومن ناحية أخرى فإن مقارنة كشف الضباط الذين شاركوا ىف السلطة 

بكشف الضباط األحرار جتعلنا بسهولة ننحاز إىل رأى حسني محودة.
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)5(

إىل عضوية  الذين وصلوا  املثال - أسامء  نتأمل - عىل سبيل  أن  الطريف  وربام يكون من 
السادات  أنور  أن  فصحيح  النارص،  عبد  مجال  الرئيس  وفاة  قبل  فيام  التنفيذية  العليا  اللجنة 
كان من اللجنة القيادية لتنظيم الضباط األحرار، لكننا ىف املقابل ل نجد غريه من أعضاء هذه 
اللجنة وقد بقى ىف هذا املوضع املتقدم من دولب احلكم ىف عهد الثورة!! فعىل صربى مل يكن 

ا أصيلاً ىف تنظيم الضباط األحرار. عضواً

 وحسني الشافعى مل ينضم إىل اللجنة القيادية إل عند تشكيل جملس قيادة الثورة، بعد قيام 
الثورة بشهر، وبالتحديد ىف أغسطس 1952.

أما عبد املحسن أبو النور فكان من الصف الثانى للضباط األحرار.

وباملوازاة هلؤلء العسكريني األربعة ىف اللجنة التنفيذية العليا كان هناك أربعة مدنيني:

 أحدهم تكنوقراطى قبطى، يعكس وجوده الرغبة ىف التعبري عن وحدة األمة الوطنية.

 وقبله تكنوقراطى تقليدى ظل مع الثورة منذ ديسمرب 1952 عىل الرساء والرضاء، حتى 
وصل إىل منصب نائب رئيس اجلمهورية.

 وبعده أستاذ جامعى وحمام إقليمى وجدا الفرصة ىف ظل آليات حكم الفرد للصعود إىل 
املواقع املتقدمة من خلل الحتاد الشرتاكى.

)6(

بل ربام يكون من اإلنصاف أن نذكر أن هناك من الضباط األحرار َمْن مل يصل إىل املواقع 
األوىل ىف احلكم إل ىف عهد الرئيس حسنى مبارك، كتوفيق عبده إسامعيل، وصربى القاىض، 

أو ىف هناية عهد الرئيس السادات، كاملشري حممد عبد احلليم أبو غزالة نفسه.

بل ربام نضيف أن الضباط األحرار الذين تولوا الوزارة ىف عهد الرئيس عبد النارص كانوا 
ا من الضباط الوزراء الذين مل يكونوا أصلاً من الضباط األحرار. أقل عدداً

فإذا ما انتقلنا إىل احلديث عن النفوذ فإننا نفاجأ بأن سامى رشف - عىل سبيل املثال - مل 
يكن من الضباط األحرار.
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الفصل الخامس

التناقضات فى مذكرات الضباط األحرار

)1(
حتى ما بعد وفاة الرئيس مجال عبد النارص، مل يكن هناك كشف رسمى حيدد من هم الضباط 
األحرار، وهكذا.. فإنه كان من املمكن ألى ضابط أن يزعم أنه من الضباط األحرار، كام كان 
من املمكن ألى ضابط أن ينفى عن زميله هذه الصفة حتى حيرمه من املجد، أو من احلق ىف 

هذا املجد.
ا بأسامء الضباط األحرار، حتى يستفيد هؤلء ىف  ا مجهوريًّ ثم أصدر الرئيس السادات قراراً
معاشاهتم ومرتباهتم، ىف ذلك الوقت مل يكن هؤلء قد وصلوا إىل سن الستني، ذلك أنه مل يكن 

بني الضباط األحرار من يعود تاريخ ميلده إىل ما قبل 60 سنة.
 ولكن بعد سنوات قليلة بدأ هؤلء يستفيدون من املزايا التى منحتها الدولة ىف عهد الرئيس 
ىف  العاملني  زملئه  رتبة  منهم  كل  ينال  أن  املزايا  هذه  من  وكان  األحرار،  للضباط  السادات 
من  سبب  ألى  سابقة  مرحلة  ىف  املسلحة  القوات  خدمة  ترك  قد  كان  إذا  املسلحة،  القوات 

األسباب، سواء ىف هذا الفصل، أو اإلبعاد من اخلدمة، أو توىل املناصب املدنية.
 وهكذا وصل بعضهم إىل رتب الفريق، واللواء، عىل الرغم من أن بعضهم ترك اخلدمة ىف 

رتبة ملزم أول.

)2(

هكذا أصبح مسمى الضباط األحرار واضح املعامل واحلدود، وأصبح هناك كشف رسمى 
املائتني، وهو موجود كملحق  الذين يصل عددهم إىل قرابة  الضباط األحرار،  بأسامء هؤلء 

ملذكرات عبد اللطيف البغدادى، عىل سبيل املثال.
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بعض هؤلء الضباط األحرار - وليس كلهم بالطبع - كتب مذكراته، وبعضهم كتب كتباًا 
تارخيية يروى هبا أحداث الثورة.

 وكام هو متوقع فإن هذه الكتابات حافلة بالتناقضات مع بعضها، بل ومع نفسها، واألمثلة 
ا. عىل هذا كثرية جدًّ

)3(

عنوان  حتمل  التى  الدين،  حميى  خالد  مذكرات  ىف  نراها  النفس  مع  التناقض  نامذج  أكثر 
»واآلن أتكلم«، ويرجع السبب ىف هذا إىل عدة عوامل، منها تأخر تاريخ نرش هذه املذكرات 
ا من األحداث التى وقعت، كام يعود السبب - من ناحية أخرى - إىل أن  إىل ما بعد أربعني عاماً

خالد حميى الدين مل حيرر هذه املذكرات بنفسه. 
ولعل أوضح نموذج عىل هذا التناقض ما يرويه خالد حميى الدين ىف إحدى الصفحات من 
أن ثروت عكاشة هو الذى توىل اعتقال قائد سلح الفرسان اللواء حشمت، وبعد أكثر من 

ثلثة فصول يروى أن حسني الشافعى هو الذى قام هبذا الدور!
الفلسطينى يارس عرفات، من خلل  اليشء نفسه حيدث ىف روايته ملعرفته األوىل بالزعيم 

التدريب اجلامعى، وىف موضع آخر من خلل املنظامت السياسية!

)4(

ول يتوقف التناقض مع النفس عند ذكر الوقائع، ولكنه يمتد ليشمل الروح التى كتبت هبا 
األحداث، ويتضح هذا اخللق بطريقة ظاهرة ىف الفروق اجلوهرية بني املرات األربع التى كتب 

فيها عبد اللطيف البغدادى مذكراته، وهى ـ عىل سبيل احلرص: 
 احلوارات التى نرشها سامى جوهر ىف كتاب »الصامتون يتكلمون«.
 مذكرات البغدادى ىف جزأين، التى نرشها املكتب املرصى احلديث.

 مذكرات البغدادى ىف جملة أكتوبر.
 حوارات نصف الدنيا العرشين مع البغدادى.

املثال  فالتناقض ىف الروح السائدة ىف هذه املذكرات يصل إىل مرحلة خطرة، وعىل سبيل 
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موقف البغدادى من عبد النارص ىف هناية عهده، وموقفه من قضية تعيينه نائباًا لرئيس اجلمهورية 
ىف تلك الفرتة، ففى بعض املذكرات يقول البغدادى إنه ل يعرف شيئاًا عن هذا املوضوع، وىف 
البعض اآلخر يقول إن عبد النارص بنفسه حدثه ىف أنه سوف يستصدر له القرار خلل أسابيع 

معدودة، وبعد العودة من إجازة الصيف.

)5(

إعادة صياغة بعض أجزائها،  الرواية مع  ا تكرار  أيضاً النفس  التناقض مع  يدخل ىف إطار 
السادات، بتحقيق إنجاز قياسى ىف هذا الصدد،  النارص، وأنور  الرئيسان مجال عبد  وقد متيز 
التى قدماها عن ثورة يوليو 1952،  الروايات  فقد استطاعا أن يعيدا فك - وتركيب - كل 
من خلل ما نرشاه ىف كتب ومذكرات اختذت طابع التأريخ أو التنظري، سواء ىف ذلك »فلسفة 
الثورة« لعبد النارص، أو »قصة الثورة كاملة« ألنور السادات، أو »يا ولدى هذا عمك مجال«، 

ا. ألنور السادات أيضاً

وىف 1962 - مثلاً - وبعد قيام الثورة بعرش سنوات اعرتف الرئيس عبد النارص ىف خطابه 
أمام املؤمتر القومى بدور يوسف صديق، وهو الدور الذى كانت الثورة طوال السنوات العرش 
الثورة ومعتقلهتا  ا، بل كان يوسف صديق نفسه ىف سجون  السابقة حريصة عىل جتاهله متاماً

ا بعد عام. عاماً

ول يقف األمر عند إيفاء يوسف صديق حقه، أو سلبه هذا احلق، فقد تعرض الرئيس حممد 
نجيب نفسه هلذا التناقض بطريقة عكسية، فبعد التمجيد والتنزيه والتعظيم ُأهيل عليه وعىل 
ا ىف كل نص مقروء أو مسموع أو مكتوب، بل إن بعض  اسمه الرتاب، حتى ُمنع ذكر اسمه متاماً
ـ إن مل يكن معظمـ  كتب التاريخ املدرسى ل تزال )إىل اآلن( تذكر أن الثورة قامت ىف 23 يوليو 

1952 بقيادة مجال عبد النارص، دون ذكر حممد نجيب.

)6(

عىل صعيد ثالث فإن موقف مذكرات الثورة وقادهتا الضباط األحرار من اإلخوان املسلمني 
ٍة، ثم تقارب، ثم تباعد، ثم تربص، ثم عداء، ثم عداء  ظل يتشكل حسب الظروف، ما بني ُأُخوَّ

أزىل، ثم إعادة احتواء، ثم تربص متكرر!! وهكذا..



48

الدين حسني - فيام روى من مذكرات - إىل اإلخوان املسلمني والجتاهات  ينحاز كامل 
اليمينية، بينام يتحفظ خالد حميى الدين عىل مثل هذا النحياز، ويلجأ إىل النقيض، فيزعم أن 
سيد قطب كان هو الذى حرض الثورة ضد احلركة العاملية وضد مترد العامل ىف كفر الدوار، ىف 

بداية عهد الثورة، وهو ما انتهى بإعدام مخيس، والبقرى.

)7(

بعد كل هذا نأتى إىل التناقض مع اآلخر، ولعل أبرز نموذج قاد إىل هذا التناقض أن أمحد 
محروش - أحد الضباط األحرار الذين اهتموا بأهنم مل يقوموا بواجبهم عىل الوجه األكمل، )أو 
كام هو مفروض( - كان بحكم هوايته للكتابة بمثابة الضابط األسبق إىل تسجيل تاريخ الثورة، 
املاركسية  بتوجهاته  وقد صبغها  يوليو،  ثورة  الكتب عن  من  ا جمموعة  مبكراً ألف  الذى  وهو 

الواضحة.

وقد دفع هذا املوقف الكثري من الضباط األحرار إىل رواية وجهة نظرهم ىف الوقائع التى 
ذكرها محروش، وكانت النتيجة مساجلت طويلة بني كثري من هؤلء وبني محروش، مما أفقد 
كتب محروش وكتاباته القدرة عىل أن تبقى حمتفظة باملكانة التارخيية التى كانت ممكنة هلا لو أن 

صاحبها ختىل لبعض الوقت عن أيديولوجياته السابقة.

وقد وصل األمر ىف التذمر من طريقة أمحد محروش ىف الكتابة إىل أن الرئيس السادات نفسه 
ذكر لثروت عكاشة - عىل حسب ما يرويه األخري )عىل طريقة السؤال( -: هل قرأت ثورة 

محروش؟ وكان عكاشة بالطبع أكثر غضباًا من كتابات مذكرات محروش من السادات نفسه.

)8(

العسكرى،  تارخيها  يسجل  أن  استطاع  أفرادها  أحد  أن  الثورة  حظ  حسن  من  كان  وقد 
بقدر كبري من املهارة، وهو اللواء مجال محاد، لكنه مل ينل حظه لسببني، األول: ألنه مل يكن من 
الصفوف األوىل ىف قادة الثورة، كام أنه مل ينل مناصب صحفية أو سياسية كحمروش، الذى 
ا للمرسح القومى، وإن كان قد وصل إىل منصب حمافظ كفر  ا لروزاليوسف، ومديراً عني رئيساً
الشيخ، الثانى: ألنه ظل حيتفظ بالتقدير لشخصني، أهالت أنظمة الثورة عىل اسميهام الرتاب، 

ومها حممد نجيب، وعبد احلكيم عامر.
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وحترص اجتاهات كثري من املنتمني للثورة عىل حماولة نفى كتابات مجال محاد، بالقدر نفسه 
الذى تنفى به كتابات أمحد محروش، وتستند جهود النفى هذه إىل التناقضات التى وجدت بني 
كتابات هذين الرجلني القادرين عىل الكتابة، وبني كتابات غريهم، سواء من الضباط األحرار 

أو غريهم من رجال الصحافة واإلعلم.

)9(

ومع هذا فإن مذكرات عبد اللطيف البغدادى عىل اختصارها، وكذلك مذكرات الرئيس 
ألهنا  محاد،  ومجال  محروش  أمحد  كتابات  عىل  متقدمة  بمكانة  تتمتع  ظلت  قد  نجيب،  حممد 
ا عن األلوان الصناعية ومكسبات  ا ىف تصوير التاريخ بلون وطعم ورائحة، بعيداً نجحت مبكراً

الطعم والرائحة الصناعية.
أى مذكرات أخرى  منه ىف  بكثري  أقل  البغدادى ونجيب  التناقض ىف مذكرات   وقد ظل 

لرجال الصف الثانى من الضباط األحرار.
 ولعل هذا يقودنا إىل احلديث عن التناقض الراجع إىل تكبري الدور الفردى وحماولة نفى 
اآلخر، وقد عانت مذكرات كثرية كتبها الضباط األحرار من اآلثار السلبية ملثل هذا التناقض، 
حسن  زميله  شأن  من  التقليل  الفضل  أبو  الفتاح  عبد  تعمد  حني  حدث  ما  نحو  عىل  وذلك 
التهامى، فأصبحت مذكراته تصنف عىل أهنا مذكرات لتفنيد روايات )واهلجوم عىل( حسن 
التهامى فحسب، وقد وقع حسن التهامى نفسه ىف مثل هذا التناقض حني خصص صفحات 
صورة  ىف  مذكراته  فظهرت  النارص،  عبد  الرئيس  صديقه  مواجهة  ىف  بطولته  إلبراز  كثرية 
ا، وكأهنا ملجرد ادعاء البطولة واهلجوم عىل عبد النارص، مع أنه ظل صديقه وزميله  ممسوخة متاماً

ووزيره ومساعده للنهاية!!

)10(

وعىل اخلط نفسه فإن مجال منصور وقع هو اآلخر ىف نفس املعرتك حني خصص صفحات 
املواىل للحتاد السوفيتى ىف احلكومة املرصية، وبصفة  كثرية من مذكراته للهجوم عىل اجلناح 

خاصة عىل صربى وعزيز صدقى.
 كذلك انحازت مذكرات اثنني من اإلخوان املسلمني املنتمني للضباط األحرار إىل وجهة 
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مع  اخلط  طول  عىل  خمتلفة  مذكراهتام  خرجت  وهبذا  الثورة،  نظر  وجهة  ضد  اإلخوان  نظر 
مذكرات زملئهام، وهذان الثنان مها: عبد املنعم عبدالرؤوف، وحسني محودة.

)11(

ا عن هذا التوجه ما توحى به مذكرات األجنحة املختلفة للضباط األحرار. ول يبتعد كثرياً

 وعىل سبيل املثال فإن صداقة صلح نرص لعبد احلكيم عامر ىف مواجهة عبد النارص جعلت 
مذكراته تصور عامر ىف صورة امللك، ونارص ىف صورة الشيطان.

وعىل النقيض التام من هذه الصورة نجد أمني هويدى وهو يصور عامر ىف صورة الشيطان، 
وعبد النارص ىف صورة امللك.

عىل  فحريص   - املخابرات  قيادة  ىف  هلام  الثالث  اخللف  وهو   - إسامعيل  حافظ  حممد  أما 
ا عن تقديم سبب  أن يصور الرجلني متميزين بميزات بالغة القيمة، لكنه ىف املقابل يعجز متاماً

معقول لتواىل الكوارث عىل الوطن ىف ظل قيادهتام املشرتكة.

)12(

ول ختلو مذكرات الضباط األحرار عىل اختلف مواقفهم من احلرص التام عىل نفى اآلخر 
والتقليل من شأنه ومن وجوده، بل وتصويره سبباًا لكل الكوارث.

نرى هذا ىف سلوك ثروت عكاشة جتاه شعراوى مجعة وعىل صربى وسامى رشف.

ا ىف جتاهله وحتامله عىل نظريه الدكتور عبد القادر حاتم.  ونراه أيضاً

لقدراته ىف مقابلة مواقف  العامة األسبق  املخابرات  نراه ىف تعظيم أمحد كامل رئيس   كام 
زملئه من أمثال سامى رشف.

)13(

وىف اجتاه آخر تصل مذكرات الضباط األحرار إىل مراحل متقدمة من جلد الذات، ونحن 
اجلاهل  للضابط  ا  نموذجاً  - زملئه  مذكرات  من  كثري  ىف   - فوزى  حممد  الفريق  صورة  نرى 
ا ىف مذكرات صلح  املتعجرف، بل الذى ترقى ترصفاته إىل درجة اخليانة، وهو ما نراه واضحاً
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نرص وعبد الفتاح أبو الفضل وغريمها من قادة القوات املسلحة الكبار، من أمثال الفريق أول 
حممد أمحد صادق والفريق مدكور أبو العز واللواء عبد احلميد الدغيدى والفريق أنور القاىض.
ومع هذا فإن مذكرات الفريق فوزى وأصدقائه من ضحايا 15 مايو1971 تصوره عىل أنه 
الرجل الذى أعاد بناء اجليش املرصى، وتتحدث عن إنجازه بأقوال مرسلة، من قبيل أنه كان 
سيدير معركة مع إرسائيل ىف ذكرى األربعني للرئيس عبد النارص، مع أن كل الشواهد تنفى 

ذلك عىل نحو ما أوضحه الفريق سعد الشاذىل ىف مذكراته.

)14(

من  ومطلوبة  مندوبة  تزال  ل  كثرية  لجتهادات  ا  مفتوحاً املعارص  املرصى  التاريخ  ويبقى 
أجل الوصول إىل احلقيقة.
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محنة الهزيمة واالنتصار

الباب الثالث
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الفصل السادس

ذكرى 5 يونيو 1967 

)1(
وإىل  بل  كثرية،  ودراسات  قراءات  إىل  حتتاج  زالت  ل   1967 حرب  أن  كثريون  يعتقد 
مذكرات تكتب لتلقى األضواء عىل بعض جوانب ل تزال غري مضاءة، وأهنا ل زالت كذلك 
بحاجة إىل آراء تقرتح علينا التصوير احلقيقى، ألن ما حدث كان شيئاًا من اخليال!! ومن اليسري 
عىل كل منَّا أن يدىل برأيه ىف 1967 ولكن من املستحيل عىل أى منَّا أن يعرتف بأنه يصعب عليه 

الوصول إىل احلقيقة ىف أمرها.
ا مل يناقشه أحد من قبل،  وسأحاول بشىء من التعقل أن أستلفت نظر القراء إىل أمر مهم جدًّ

هذا األمر املهم جدا يتمثل ىف سؤال بسيط يقول ىف براءة:
 هل دخلت مرص حرب يونيو 1967 لتحقيق هدف معني؟ 

 وما هو - يا ترى - هذا اهلدف؟ 
ا ملقدار نجاحه »أو فشله«   ذلك أنه ىف تقييم أى نشاط إنسانى لبد من أن نقيس اإلنجاز تبعاً
ىف حتقيق اهلدف، ولبد من حتديد أو معرفة ذلك اهلدف الذى نبحث عنه، هل نجح النشاط ىف 

حتقيقه أم فشل ىف حتقيقه؟

)2(
فإذا تأملنا حرب 1967 وجدنا أنفسنا اآلن أمام سؤال منطقى وبسيط: 

 هل كنا هندف - مثلاً - من هذه احلرب إىل إزالة ما ُسمى بـ »دولة إرسائيل«؟
أول  الرعب ىف قلوب مواطنيها، بحيث يرتكوهنا ىف  إىل بث  مثلاً -  كنا هندف -  أم هل   

فرصة تتاح هلم؟ 
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 هل تم التخطيط مثلاً لتدمري قوة عسكرية إرسائيلية معينة، أو سلح حمدد، بحيث ل يكون 
هذا السلح مصدر خطر عىل الدول املجاورة؟ 

 هل كان املقصود - عىل أضعف اليامن - محلة تأديب للقوات اإلرسائيلية املوجودة عىل 
حدودنا، بحيث تفهم هذه القوات أهنا تعسكر إىل جوار قوة أو قوات قادرة عىل التأديب اللزم 

ىف أى وقت؟

)3(

ل أريد أن أسرتسل ىف مثل هذه األسئلة، فمن الواضح أننا بدأنا هذه احلرب دون أن يكون 
لنا هدف حمدد منها، ومن غرائب األقدار أننا حققنا نرصين مهمني قبل بداية احلرب:

، رشم الشيخ، ولكننا مل نستطع أن نفخر هبذا عىل املستوى املحىل، ألننا  فقد استعدنا، أولاً
كنا قد أخفينا عن الشعب منذ 1957 نبأ التفاق اخلاص هبا.

ا«  كذلك متكنا، ثانياًا، من إغلق املضيق الذى كنا قد التزمنا »دون أن نعرتف للشعب أيضاً
ا أمام امللحة اإلرسائيلية. برتكه مفتوحاً

كان من املتوقع إذن أن يكون هناك مزيد من النتصارات!! 

ولكن ما هى النتصارات التى كنا نسعى إليها؟ 

من  الصاحلون  وجييب  السؤال،  هذا  نفسه  يسأل  الشعب  كان  الفولكلورى  املستوى  عىل 
سواد الشعب الصالح بأن قواتنا ستصىل الظهر ىف تل أبيب، وربام ىف القدس، بعد العبور عىل 
تل أبيب، أما الذين يتمتعون بنزوات الشباب فكانوا يمنون أنفسهم بسبى نساء اليهود ىف تل 

أبيب قبل أن حيل عرص ذلك اليوم!!

ولكن عىل املستوى القيادى مل يكن هناك تفكري ىف أى من هذين اهلدفني، ل الصلة ىف القدس، 
أو تل أبيب، ول املتعة ىف تل أبيب، وهكذا بدأنا معركة ل نعرف اهلدف منها ألننا مل نحدده!!

)4(

ما كتب عن هذه احلرب، وسيجدون  يقرؤوا - كل  أن  اهلل هلم  ما شاء  الناس -  وسيقرأ 
ا عندما أشار املهندس صدقى سليامن - حسبام روى الرئيس السادات نفسه ىف  موقفا مهامًّ جدًّ
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كتابه »البحث عن الذات« - إىل أن إغلق اخلليج يعنى احلرب، فالتفت عبد النارص إىل عبد 
احلكيم عامر يسأله عن استعداد القوات، فأجابه قائد القوات املسلحة بأقىص ما جياب الرئيس 

به إذا ما سأل قائد اجليش، قال عبد احلكيم عامر: برقبتى يا ريس!! 
ومن العجيب أن كل الذين يذكرون هذه القصة ويعولون عليها ىف التحكيم بني عبد النارص 
وعبد احلكيم ل يعنيهم منها غري اجلزئية اخلاصة بالتعبري الذى نطق به عبد احلكيم، ومدى ما 
ينطوى عليه من.. ومن.. ولكنهم يتجاهلون الشق األول من املوقف، وهو التنبيه املهم الذى 

أثاره الرجل الرشيد صدقى سليامن!
ا أن عبارة عبد احلكيم الشهرية ىف مواجهة عبد النارص أصبحت بمثابة   ومن الغريب أيضاً
القائلني بمسئولية عبد احلكيم عامر عن كل ما  املوقف األساسى الذى تبنى عليه نظرية كل 
حدث، فهو قد سئل عن الستعداد فأجاب، وهكذا يمكن »أو جيب!« إلقاء كل املسئولية عليه!

)5(

ولست ىف معرض الدفاع عن عبد احلكيم عامر، ولكنى أحب أن أعيد التنبيه عىل أن مسألة 
ا من تصورات كل من عبد احلكيم عامر ومجال عبد  احلرب كام حدثت كانت أكرب بكثري جدًّ

النارص.
 وسأختذ للتدليل عىل هذا القول أربعة أمثلة، أراد أصحاهبا بنرشها أشياء أخرى غري هذا 

الذى أزعمه.
 وسيلحظ القارئ أننى أكاد أبتعد عن بؤرة املعركة حتى ل تصاب عيناى بعدم القدرة عىل 
اإلبصار من فرط توهج املعركة وأحداثها، وإنام أنا حريص عىل أن أراقب من بعيد حتى تتضح 

الصورة كاملة أو قريبة من الكامل.

)6(

املثل األول: هذا هو عبد الرمحن عنان رئيس مؤسسة الطريان العربية »أى مرص للطريان«، 
بعد أن عدل اسمها عىل نحو ما كانت كل األسامء تعدل« يروى لنا كيف هداه اهلل إىل أن ينقذ 
املؤسسة وطائراهتا ىف حرب 1967 وكيف حدث هذا بالصدفة البحتة حني تعطلت سيارته 
ىف طريق املطار قبيل احلرب بأيام، فمر به صديقه حممد فائق وزير اإلرشاد القومى وعلم منه 
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بمبادرة شخصية ىف إجراءات عملية وناجحة محت أسطولنا  بدأ  أن احلرب وشيكة، وهكذا 
اجلوى.

ا به بالطبع كام يروى لنا »دون أن يقصد«   وهو يروى ما قام به عىل استحياء، وإن كان فخوراً
كيف كان من املمكن ىف الوقت ذاته أن يؤاخذ عىل ما قام به.

من  كثري  أثري  حيث  اهلجان،  رأفت  مسلسل  نرش  أعقاب  ىف  الرجل،  رواية  وردت  وقد   
األقاويل حول مدى التخطيط املرصى والستعداد املدنى والعسكرى لتلقى احلرب!! 

ونرشت إحدى جملتنا هذه الرسالة التى أرسلها هذا الرجل لريوى فيها كيف استطاع أن يقى 
ا مدمرة بعد أن علم بمحض الصدفة من الوزير حممد فائق أن احلرب ستشب. رشكته ومؤسسته آثاراً

)7(
ونأتى إىل املثل الثانى: هذا هو املشري حممد عبدالغنى اجلمسى، الذى هو بلشك وبل جدال 
واحد من أعظم قادتنا العسكريني، وقد عاش هذه احلرب ىف صف قريب من الصف األول، 
احلرب،  بدء  قرار  انطباعه عن  مذكراته حيدثنا عن  نفسه، وهو ىف  األول  الصف  يكن  مل  وإن 
فيقول: »ومن املؤسف واملؤمل أن يكون كلم املشري عامر، إذا صح ما نسب إليه عندما سأله 
الرئيس عبد النارص ىف مؤمتر مايو 1967 عن استعداد القوات املسلحة لتنفيذ إغلق املضايق، 
يا  برقبتى  عامر:  املشري  رد  كان  مؤكدة،  فاحلرب  املضايق  قفلنا  إذا  النارص:  عبد  قال  أن  بعد 
ريس، كل شىء عىل أتم استعداد، وكان ذلك هو الفيصل ىف احلكم عىل القدرة القتالية للقوات 

املسلحة واستعدادها للحرب برغم أنه كلم سطحى ل يستند إىل أساس عسكرى.

العلمى  األسلوب  هو  ليس  واخلطري  املهم  السياسى  القرار  هذا  اختاذ  أسلوب  أن  »كام 
القوات املسلحة ىف حرب ضد إرسائيل، ومعروف عنها أن احتفاظها بقوات  الصحيح لزج 
مسلحة متفوقة عىل الدول العربية هو مبدأ رئيسى من مبادئ سياستها القومية واسرتاتيجيتها 

العسكرية منذ نشأهتا«.

)8(
أما املثل الثالث فيتعلق بقائد عسكرى متميز، كان قريباًا من الصف األول، أو من سلطة 
ا مل هيتم بقراءة ما كتبه، ول  اختاذ القرار، وكان املفرتض أن يؤخذ برأيه ىف القرار، ولكن أحداً
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بالنتباه إىل ما حذر منه، هذا القائد هو الفريق الشهري أنور القاىض، قائد قواتنا ىف اليمن، 
ورئيس هيئة العمليات للقوات املسلحة، يتحدث عن تقرير مهم أعد ولكن مل تتم قراءته 

فيقول:
إرسائيل،  مع  عسكرية  بمواجهة  القيام  من  فيه  حذرت  ا  تقريراً العمليات  هيئة  »وضعت 
ولفرتة زمنية طويلة قادمة )حتى يمكن تلىف ما سبق ذكره من عيوب ونقائص(، عرضت هيئة 
ا،  الذى وافق عليه فوراً الفريق أول حممد فوزى، رئيس األركان،  التقرير عىل  العمليات هذا 

وأمر بعرضه عىل القيادة العليا«.
»ويبدو أن املشري عامر جتاهل هذا التقرير، ومل يضعه ىف اعتباره، عندما وافق خلل مايو 

1967 عىل غلق مضيق العقبة الذى يرتتب عليه احلرب«.
»ومتر األيام، ويكلف الفريق أول فوزى ىف أواخر أغسطس 1967، بعد اهلزيمة، بتسلم 
فوجد  اجليزة،  ىف  عامر  احلكيم  عبد  املشري  منزل  خزينة  من  للغاية  الرسية  واخلرائط  األوراق 

تقرير هيئة العمليات دون أن يبدى املشري عامر عليه أى تعليق«.

)9(

ونأتى إىل املثل الرابع، فهذا الذى يتحدث عنه أنور القاىض يؤكده منري حافظ ىف حواره مع 
رشاد كامل، املنشور ىف كتاب »عبد النارص الذى ل نعرفه«، حيث يقول: 

ا من حواىل ثلثني صفحة،  »وأذكر أن صلح نرص مدير املخابرات العامة وقتها أعد تقريراً
الحتاد  بتدخل  القائل  التصور  وأن  نتصورها،  كنا  التى  بالسهولة  ليس  الوضع  أن  فيه  جاء 
من  آخر  تقرير  هناك  كان  نفسه  الوقت  ىف  أساس،  غري  عىل  مبنى  تصور  القتال  ىف  السوفيتى 
املخابرات احلربية يتحدث ويذكر مدى الستعدادات اإلرسائيلية، ثم مقارنة بني استعداداتنا 

واستعداداهتم، ولكن كل ذلك جاء ذكره عىل استحياء ىف هذا التقرير«.

)10(

ولعلنا هبذه األمثلة األربعة التى اكتفينا بإيرادها من أمثلة كثرية ومتعددة نستطيع أن نصل 
إىل حقيقة مهمة، وهى أن سؤال عبد احلكيم عامر - أو مساءلته - عام حدث ىف يونيو 1967 
التى  املصيبة  عن  تقدير«  أقىص  عىل  شاب  طبيب  »أو  الطب  ىف  طالب  بسؤال  ا  شبيهاً يصبح 



60

حدثت بوفاة مريض ىف حجرة العمليات حينام تركنا له الترصف فيه، »ولن أقول العبث به«، 
يبدأ، ول  أنه سيجرى عملية جراحية، فل هو يدرى كيف  التخدير، حتت دعوى  وهو حتت 
، كل ما فعله أنه رضب مرشطاًا  كيف ينتهى، ول ما هى اخلطوات، ول ما هى العملية أصلاً
ىف بطن املريض، ثم أصيـب بالرتباك ملا رأى الدم بدأ ينزف بغزارة شديدة ول يتوقف مهام 

وضع - أو مل يضع - من ضامدات!

هل جتنيت عىل أداء عبد احلكيم عامر يف1967 هبذا احلكم أم أنى أنصفته؟!

 اهلل ورسوله أعلم.

)11(

والقارئ ملا رواه ثروت عكاشة ىف مذكراته، وهى أقوى املصادر املتاحة لرشح وجهة نظر 
مجال عبد النارص ىف حرب 1967، يدرك بوضوح أن جوهر عذاب عبد النارص أنه كان يشكو 
- وكان له احلق أن يشكو - من روح عدم املسئولية التى بدأ يواجهها، سواء من عبد احلكيم 

أو من شمس بدران.

 ولست ىف موضع الدفاع عن عبد احلكيم، ول عن شمس بدران، ول عن عبد النارص، 
ولكن احلق ينبغى ألَّ ُيتجاوز، وىف هذا الصدد فإن فهمى املتواضع لطبيعة اإلدارة يمىل عىلَّ أن 
أقول: إنه ليس من حق املسئول األول أن يشكو من عدم مسئولية املسئول الثانى، فهو املسئول 
يستطيع  الثانى، ول  الشخص  املسئولية ىف ترصفات  انعدام - روح  أو   - ازدهار  األول عن 
التاريخ أن يغفر للرجل األول تقاعس الثانى، ول أن يغفر له تقاعسه عن عزل الثانى عندما 

يتقاعس.

هلا  إدراكه  وإن جاء  احلقيقة، حتى  أدرك هذه  قد  نفسه  النارص  عبد  أن  احلظ   ومن حسن 
ا، أما احلق الذى ل مرية فيه فهو أن شعبنا الذكى املتحرض قد أدرك هذه احلقيقة حتى من  متأخراً

قبل أن يدركها عبد النارص!

هذه  يدرك  مل  الشعب  فإن  الجتامع،  وعلم  السلوك،  نظريات  باصطلحات  أخذنا  وإذا   
ا هلا بأرسع مما ترصف عبد النارص، وهلذا فقد عاش هذا الشعب  احلقيقة فقط، وإنام ترصف تبعاً

وانترص، ألنه كان يريد أن يعيش، وأن ينترص.
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)12(

وىف منتصف السبعينات - وهى مرحلة مبكرة - أورد سامى جوهر ىف كتابه »الصامتون 
يتكلمون«، رواية عبد اللطيف البغدادى أنه ملا ذهب هو وكامل الدين حسني وحسن إبراهيم 

إىل عبد احلكيم عامر ىف غرفة العمليات، وعلموا بخسارة الطريان، أجاهبم عبداحلكيم:

»إحنا عندنا خطة نحارب شهور من غري غطاء جوى«!

 وتوحى لنا بقية هذه الرواية التى رواها البغدادى لسامى جوهر أن عبد احلكيم مل يصارح 
عبد النارص باملوقف مرة واحدة، كام صارح به زملءه هؤلء من أعضاء جملس القيادة السابقني. 

وهذا بالنص هو ما يقوله البغدادى نفسه ىف حديث له ملجلة نصف الدنيا:

»وعندما سئل )أى عبد احلكيم( فيام بعد عن عدم اختاذ أى إجراء احتياطى بشأن ذلك، 
: أتوقع أن يكون 5 يونيو بالتحديد، أجاب  خاصة أن عبد النارص قد حدد يوم احلرب قائلاً

عامر: أنا ل أعرف عن عبد النارص أنه بينزل عليه الوحى«.

)13(

وهذا هو رأى كامل حسن عىل ىف كتابه »مشاوير العمر«، وقد كتبه بعد أن خرج من السلطة 
وبلغ من العمر واملناصب ما بلغ، ومل يعد له ما يعول عليه ول ما يؤمله من رضا أو سخط من 
جبهة عبد احلكيم، أو اجلبهات األخرى، وىف إجياز شديد يبدى رأيه ىف عبد احلكيم عامر بعد 

انتحاره فيقول:

ىف  األول  الرجل  هو  ا  عاماً عرش  مخسة  ملدة  ظل  الذى  الرجل  حياة  انتهت  ا  أيضاً »بذلك   
ا بأنه هو املسئول األول عن كارثة 1967،  القوات املسلحة!! وسوف حيكم عليه التاريخ أيضاً
حول  وقائية  دشم  دون  املسبقة  األوىل  الرضبة  قبل  فلقد  العسكرية،  جوانبها  من  األقل  عىل 
احلرب،  مسبق هلذه  ختطيط  ودون  مظاهرة،  احلرب ىف  إىل  املسلحة  القوات  الطائرات وساق 
وظن أن الوقت الذى اختاره للمعركة هو أنسب األوقات هلا، دون أن يدرى أنه أسوأ األوقات 
اختيار  احلقيقة من  الذى كان ىف  الوقت  للمعركة ىف هذا  استدرج  إنه  بل  ا،  سياسيًّا وعسكريًّ

العدو، وظنه هو من اختياره«. 
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)14(

وعىل كل األحوال فقد اندلعت احلرب عىل النحو الذى يعرفه اجلميع، وبالصورة التى مل 
تارخيها عىل  أمة ىف  بأقسى هزيمة واجهتها  احلرب  انتهت  ما  اجلميع، ورسعان  يتوقعها  يكن 
مدى تاريخ اإلنسانية كله، عىل ما أعلم، وليس هذا بتعبري بلغى ول مبالغ فيه، إنام هى احلقيقة 
هذا  من  قريب  شىء  عىل  أعثر  لعىل  مرة  من  أكثر  كله  التاريخ  قرأت  وقد  أعلم،  ما  حد  عىل 
املستوى من الهنزام أمام العدو ىف ساعات معدودات، وىف جبهات متعددة ذات أطوال ممتدة 

ا بام حدث ىف 1967. وأعامق متوغلة، فلم أجد شبيهاً

 ومن العجيب أن مجال عبد النارص حتى منتصف احلرب كان ل يزال يظن »أو ُيَمنِّى نفسه« 
كان  وإنام  وحده،  النارص  عبد  يكن  ومل  شيئاًا،  يفعلوا  أن  ومساعديه  احلكيم  عبد  بإمكان  بأن 
معظم زملئه وساسته يظنون الظن نفسه، بينام كانت إرسائيل ومن يساندها ل تكاد تصدق أهنا 
حصلت عىل كل هذا الذى حصلت عليه، وحتى ما بعد احلرب بأسابيع، فقد كانت إرسائيل ل 
ةاً مرة واحدة، فهو مل يتمكن بعد من  تزال شبيهة )حسب التعبري القتاىل( بالثعبان الذى بلع إَِوزَّ

وضعها ىف وضع مريح ىف معدته حتى يمكنه البدء ىف هضمها.

)15(

ا )العاملون والسابقون( جُيمعون عىل أن قرار النسحاب كان أكرب  ويكاد العسكريون مجيعاً
خطايانا ىف هذه احلرب، ولكن يبدو ىل أن قرار دخوهلا كان بمثابة اخلطيئة األكرب، وأن إدارة 
احلرب ىف اليوم األول كانت بمثابة اخلطيئة الثانية، ألننا رغم كل شىء كنا ل نزال نملك القدرة 

عىل خوض املعركة برشف.

وقد حاربت قوات الدفاع اجلوى والقوات اجلوية ببسالة، وكبدت العدو - رغم تفوقه - 
خسائر باهظة.

ا، وعزفت بصوت عاٍل  ولكن كل هذا ضاع، وطمس ىف ظل السيمفونية التى ُألِّفت رسيعاً
لتحميل القوات اجلوية املسئولية كلها، والتضحية هبا ككبش فداء، عىل نحو ما ترينا بوضوح 
مذكرات القادة التى عرضناها ىف كتابنا عن مذكرات قادة العسكرية املرصية ىف 1967، وىف 
َئ  مقدمتهم اللواء عبد احلميد الدغيدى، قائد القوات اجلوية ىف اجلبهة، الذى حوكم مرتني وُبرِّ
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ظامل  اهتام  من  اجلوية  والقوات  هو  ناله  ما  بسبب  الدولة  عىل  رفعها  قضية  كسب  ثم  مرتني، 
. ومتجنٍّ

)16(

يدرك  أن  من  منعه  الذى  بالذهول  أصيب  قد  نفسه  عامر  احلكيم  عبد  أن  بوضوح  ويبدو 
حجم ما حدث.

 ورأيى أن ترصفات عبد احلكيم ىف جممل ما روى من ثقاٍت عن احلرب وسريها، ومنهم 
نرص،  وصلح  السادات،  وأنور  حسني،  الدين  وكامل  والبغدادى،  نفسه،  النارص  عبد  مجال 
وزكريا حميى الدين، ل توحى بإصابته بالهنيار النفسى قدر ما توحى بإصابته بالذهول حني 

ا حلجم ما حدث، وحني يترصف ىف اجتاه آخر غري الذى يقتضيه املوقف! ل يكون املرء مدركاً

)17(

 وربام يساعدنى عىل هذا التشخيص أو التفسري أن أنقل للقارئ هذه الصورة التى يروهيا 
وهى  احلقيقية،  دللتها  إىل  ينتبهان  يكادان  ل  ومها  مجعة،  شعراوى  عن  نقلاً  هويدى،  أمني 

الذهول، وليس عدم املسئولية.
 وهذا هو نص رواية أمني هويدى:

»والشىء الغريب حقيقة أن هذه اهلزيمة مل تؤثر ىف املشري، بل أمجع كل من شاهدوه ىف منزله 
ا، ل يظهر عليه أى شعور بالندم، أو النزعاج، وكان من ضمن من زاروه كثري  عىل أنه كان عاديًّ
من الساسة والصحفيني ورجال القوات املسلحة، وقد أخربنى األخ شعراوى مجعة، وكان أحد 
من زاروه ىف منزله، أن املشري نزل، وكان زى الورد، بعد أن كان قد انتهى لتوه من الستحامم«.

  



64

الفصل السابع

كيف تحقق نصر أكتوبر 1973

)1(

كله،  واملعارص  احلديث  العرب  تاريخ  ىف  الوحيد  النرص  بمثابة   1973 أكتوبر  نرص  كان 
وليس من شك ىف أن هذا النرص نفسه مل يتأت لنا إل من دروس اهلزيمة األوىل والثانية والثالثة، 
ومن جهاد وتدريب وجتريب حرب الستنزاف، ومن اآللم والعرب التى صاغت جتربة ثرية ىف 
حياة أمة خالدة فرضت عليها الظروف أن تبتعد عن اجلهاد لفرتة من الزمن، فلام عادت إليه مل 

حتقق النرص من أول جولة، لكنها ىف النهاية حققت هذا النرص باقتدار شديد.

إل  هذا  يكن  ومل  والعنت،  العبث  بعض  شابه  نفسه  النرص  مع  األمة  هذه  حظ  ولكن 
تاريخ  ُيسبق ىف  املنترص بنرصه، عىل نحو مل  لتقلل من إحساس  نتيجة لعدة عوامل تضافرت 
اإلنسانية، فقد كانت الشمولية البغيضة قد أرست ورسخت ىف أذهان الناس نسبة الـ %99 
عىل األقل لكل نجاح، وهكذا كان الناس يتصورون أن النرص املطلوب ل يتوقف عىل إزالة 
عدوان1967 فحسب، لكنه لبد أن يمىض للقضاء عىل إرسائيل نفسها، لريمى هبا ىف البحر، 
هى ومن يساعدها من دول العامل، مهام كان قدره، وظلت الترصحيات والدعايات واخلطب 
العصامء منذ 1967 ُتزايد ىف حجم النتصار املتوقع، حتى رسمت ىف األذهان صورة ضخمة 

لآلمال يتضاءل أمامها أى انتصار قابل للتحقيق .

)2(

القوات املسلحة  املزايدة إىل هذا احلد، كان قادة  وعىل حني كانت اخلطابة متىض ىف سبيل 
املرصية أنفسهم يعرفون حدود ما هو ممكن، وحدود ما هو مستحيل.
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ونحن نقرأ ىف مذكرات قادة احلرب كيف كان الفريق الشاذىل خيتلف متام الختلف مع 
الفريق أول صادق، منذ الشهور األوىل لتوليهام منصبيهام الكبريين ىف حدود ما نحن قادرون 

عليه بقواتنا املسلحة وإمكاناهتا املتاحة.

 كام نقرأ ىف مذكرات املشري اجلمسى كيف أن أمحد إسامعيل )وهو مدير للمخابرات( سأله 
أنت  ُتعنيَّ  أجابه: عندما  يا مجسى؟ وأن اجلمسى  بالصدفة: متى حتاربون  املطار  لقيه ىف  حني 
بالشاذىل، سارع رئيس  ا بعد شهور، واجتمع  ا للحربية، وحني عني أمحد إسامعيل وزيراً وزيراً
األركان ليذكر الوزير بتقرير املخابرات العامة حول شكل املعركة القادمة، وهو ما كان يتفق 
ا مع رأى الشاذىل نفسه، ومع إمكانات القوات املسلحة املتاحة حني كتب أمحد إسامعيل  متاماً
هذه  طيلة  املسلحة  القوات  إمكانات  إن  قوله:  إسامعيل  ألمحد  الشاذىل  أضاف  وهنا  التقرير، 

الشهور ظلت عىل نحو ما كانت عليه، ومل يطرأ عليها تغيري جذرى.

للقوات  الثلثة  األفرع  مع رؤساء  بالتعاون  الثلثة  القادة  املنطلق وضع هؤلء  هذا  ومن 
املسلحة - حممد حسنى مبارك، وحممد عىل فهمى، وفؤاد أبو ذكرى - رؤيتهم ىف خطط كانت 

هى التى قادت إىل النرص العظيم اخلالد الذى حتقق.

)3(

وليس معنى هذا أل حتدث أخطاء، والعسكرية ىف النهاية مهنة جتوز عليها أخطاء املهنة عىل 
نحو ما قد نخطئ، ونحن أساتذة ىف كليات الطب، ىف التشخيص، وىف العلج، وىف قرارات 
تتعلق بأرواح البرش، ونتأمل ألننا أخطأنا، ونحاول أن نصلح خطأنا، لكننا ل ننتحر، ول نعتزل 

املهنة، ول نرمى غرينا باخلطإ:

 إنام يأتى اخلطأ األكرب إذا ما كابرنا ىف اخلطإ، وإذا مضينا ىف السبيل اخلطإ حتى ل يقال: إننا 
أخطأنا.

 ويأتى اخلطأ األكرب إذا ما ظننا أنفسنا معصومني، أو طلبنا من غرينا أن يكونوا معصومني.

إذا ما قرصنا رؤيتنا عىل جزئية واحدة، وتركنا اجلزئيات كلها، وإذا   ويأتى اخلطأ األكرب 
انتبهنا إىل علج نزيف موضعى وتركنا النزيف الكبري.
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)4(

رسم  أحدنا  أن  ولو  ا،  وارداً القصور  وكان  ا،  وارداً اخلطأ  كان  العظيمة  أكتوبر  حرب  وىف 
باملسطرة خطًّا عىل ورقة فسوف جيد أن بعض نقاط هذا اخلط أضعف من بقيته، ومل يكن ىف 
وسع القوات املسلحة أن ترسم خطًّا عىل طول مائتى كيلومرت، بحيث ل يكون فيها كلها ثغرة، 

ول ثغرات.

 لكن الروح السابقة التى متكنت من نفوسنا - روح إمكان أن يكون كل شىء 99% عىل 
التى  املكاره  من  ا  نوعاً رأيى  ىف  الثغرة  كانت  حني  عىل  كارثة،  وكأنه  األمر  صورت   - األقل 
وصفها احلديث املنسوب إىل رسول اهلل - صىل اهلل عليه وسلم - بقوله: »كم هلل من ِمنن ىف 

طى املكاره«.

)5(

الثغرة ما اهتمت أمريكا ول كيسنجر ول إرسائيل بفض  ولول انحصار اإلرسائيليني ىف 
خلط  املوازية  اخلطوط  من  خط  تقوية  ىف  جديد  من  ولبدأت  سلم،  بمحادثات  ول  اشتباك، 

بارليف عىل طول سيناء، لتكرر فينا ما فعلته من قبل.

 ومن اإلنصاف أن أعرتف أنى أقول هذا بينام خربتنا بإرسائيل وبالقرار األمريكى وباملعارك 
السياسية والعسكرية والسرتاتيجية قد تنامت إىل حد أصبحنا نفهم فيه بوضوح آليات التحرك 
ا هبذا الوضوح ىف أثناء اندلع هذه احلرب  عىل مستويات هذه اجلبهات، لكن الصورة مل تكن أبداً

وانتهائها إىل ما انتهت إليه يومها.

)6(

وإنى أعلم أن فئة ممن سيقرؤون هذا سيتهموننى بالوهم، وأن فئة أخرى ستتهمنى باخلطإ 
يتأملوا ما حدث عىل مجيع اجلبهات  الفهم، لكن ظنى أن هؤلء وأولئك قادرون عىل أن  ىف 

واملسارات، منذ ذلك اليوم األغر، وحتى اليوم.

 ومع أنى بحكم الظروف قد ل أقاوم التوقف عن هذا احلديث املبني للحقائق، فإنى ىف 
مقامنا هذا أردت فقط أن أبني اجلو العام الذى حكم كتابة مذكرات قادة احلرب بكل ما فيها.
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 وقد نرش عادل يرسى مذكراته قبل أن تضع احلرب أوزارها، ونرش الفريق الشاذىل مذكراته 
قبل أن يموت السادات، ونرش اجلمسى ويوسف عفيفى مذكراهتام ىف هناية الثامنينيات، وقبل 

أن تتضح احلقائق التى أصبحت جلية ظاهرة أمام اجلميع.

)7(

ا، كام أن املصاعب التى واجهها جنودنا  ، وكان ما بعده عملاً شاقًّ كان العبور عملاً عظياماً
وقادتنا مل تنته، وإنام كانت تتضاعف عىل يد عدو متمرتس بكل ما هو ممكن من سلح، فضلاً 
عىل جرس جوى ل ينقطع، يزوده بأسلحة أكثر وأكفأ وأحدث مما يفقده، بينام اضطرتنا الظروف 
القاسية إىل أن نحارب والبحر من خلفنا دون أن يكون لنا أى قدر كاف من الحتياطى، ألن 

كل ما عندنا كان يكفى بالكاد لتحقيق هذا اإلنجاز العظيم الذى هو النرص الوحيد.

اخلطرية  الدقيقة  املعلومات  من  كثري  عىل   1973 أكتوبر  حرب  قادة  مذكرات  وتطلعنا 
بساط  عىل  تطرح  تزال  ل  كثرية  جدلية  أمور  ىف  الصواب  وجه  نتفهم  بأن  الكفيلة  الصادقة 
ا بعد آخر، وهى تطرح ىف بعض األحيان ألغراض أخرى غري احلق واحلقيقة، ومن  البحث آناً
حسن احلظ أن بعض هذه املذكرات قد تكفلت بإضاءة نقاط اخللف إضاءة واعية، لكن من 
سوء احلظ أننا ىف كثري من األحيان نأبى أن نمىض ىف الطريق املىضء، زاعمني أن الضوء الذى 

فيه صناعى، وأننا لبد أن نبحث عن ضوء طبيعى.

)8(

ومن العجيب أن بعضنا ل يزال يتصور عىل سبيل املثال أن ضوء الكهرباء وضوء البرتول 
يزالون  ل  الذين  موقف  جوهر  هو  تقريباًا  وهذا  نفسها،  الطبيعة  من  قبس  هو  بينام  صناعى، 
يظنون أن جيشنا كان كفيلاً بالقضاء عىل الثغرة، لو أنه حرك لواءين أو ثلثة من الرشق إىل 
الغرب، أو أن تطوير اهلجوم كان ينبغى أن يتم منذ السادس من أكتوبر نفسه، وما إىل ذلك من 
دعاوى يستسهل مروجوها أن يطلقوها دون أن يدروا حقيقة اإلنجاز، وما بذل من أجله من 

جهد جبار حرك اجلبال الرواسى وشق الصخر القاسى.

ل تقف مصاعب احلرب عند حد التوقعات، لكنها تتعداها إىل ما ل ِقَبَل للنفس البرشية 
ا ىف حرصها عىل وجودها من أجل استبقاء احلياة للوطن  بمواجهته، إذا مل تكن قد فرطت متاماً



68

ا من العقبات تنشأ  ا من النتصارات تتحقق عىل غري املتوقع، كام نرى كثرياً كله، ونحن نرى كثرياً
ا ما تكون املقدمات غري متفقة مع النتائج. عىل حني فجأة، وأحياناً

الثالث 7 و19 كانتا ستعربان  املثال أن فرقتى اجليش  املفارقات عىل سبيل  ومن عجائب 
عىل كوبريني، لكن الفرقة السابعة اضطرت إىل أن تستخدم كوبرى الفرقة 19 بعد أن استحال 
إقامة املعرب اخلاص بعبورها، ومع هذا فإن اجليش الثانى - وكان يضم ثلث فرق مشاة عربت 
ا - كان هو اجليش الذى شهد حدوث الثغرة ىف منطقته، ولست أستطيع أن أجتاهل نامذج  مجيعاً

من هذه املفارقات.

)9(

من  إسامعيل،  وأمحد  السادات  أدركه  ما  أدرك  بحيث  والوعى  الذكاء  من  اجلمسى  كان 
اجلمسى كيف  رواية  قراءة  نرى من خلل  أن  الرشق، وبوسعنا  القوات من  خطورة حتريك 
ىف  يستمع  كان  األعىل  القائد  إن  بحيث  راجحة،  بعقول  تدار  العظيمة  أكتوبر  معركة  كانت 
ا بوضوح كيف كانت هناك رؤية،  ا بعد آخر، وسنرى أيضاً أحلك حلظاهتا إىل رأى القادة واحداً

ومعلومات، ووجهات نظر، ومناقشة.

ولنا أن نقارن هذا بالندفاع املحموم إىل اختاذ القرار بالنسحاب دون أدنى مربر ىف أول 
أيام حرب 1967. 

ومع أننا من موقع القراءة وموقع املواطنة نأخذ صف السادات وأمحد إسامعيل، إل أن هذا 
ل يعنى أن نزدرى اجتهاد الشاذىل، أو أن نعرض به، ولكننا نستطيع من قراءتنا ملا حدث من 
قبل ىف 56 و67، وإلمكانات اجليش املرصى، وللتأثري املعنوى للقرارات الكربى، نستطيع من 
هذا كله - بل ومن بعضه - أن نفهم أن األخذ بوجهة نظر الشاذىل كان كفيلاً بأن يقود اجليش 

املرصى كله إىل طريق الندامة والتهلكة التامة، عىل نحو ما حدث ىف 1967.

ومل يكن احلديث عن اهنيار القوات املسلحة املرصية حيتاج بعد قرار العودة إىل الغرب 
إىل  العودة  األربعة ىف  األلوية  تنجح هذه  أن  ا  أبداً املمكن  يكن من  آخر، ومل  أى مربر  إىل 
الغرب ساملة، ألن أفرادها أنفسهم سيكونون قد هزموا بالفعل حني يطلب منهم مثل هذا 

الطلب.
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)10(

ولنقرأ اآلن ما يرويه املشري اجلمسى بوضوح وحسم ىف يومياته عن خلفات ذلك اليوم، 
حيث يقول:

والنصف  العارشة  الساعة  حواىل  العمليات،  مركز  إىل  السادات  الرئيس  حرض  »عندما 
الفريق الشاذىل واللواء حممد حسنى مبارك واللواء حممد عىل فهمى وأنا واللواء  مساء، كان 
فؤاد نصار - مدير املخابرات احلربية - واللواء سعيد املاحى - مدير املدفعية - جمتمعني ىف 

غرفة املؤمترات داخل مركز العمليات«.
»اجتمع الرئيس مع الفريق أول أمحد إسامعيل عىل انفراد ملدة حواىل ساعة قبل بدء املؤمتر، 
ا عن املوقف، ووجهة نظره،  ومن الطبيعى أن يكون الوزير أمحد إسامعيل قد قدم للرئيس تقريراً
اخللف  نقطة  وكانت  املوقف،  هذا  ملواجهة  متعارضان  رأيان  ومها  الشاذىل،  الفريق  ورأى 
الرئيسية هى أن الشاذىل كان يرى سحب أربعة لواءات مدرعة من الرشق إىل الغرب، أما أمحد 

إسامعيل فكان يرفض ذلك«.
الدولة  الفتاح عبد اهلل - وزير  الوزير أمحد إسامعيل واملهندس عبد  الرئيس ومعه  »دخل 
ا بعد اآلخر«. لشئون رئاسة اجلمهورية - غرفة املؤمترات، طلب الرئيس رأى املجتمعني واحداً
»بدأ مدير املخابرات احلربية برشح موقف العدو ونواياه التى أبرز فيها أن العدو هيدف من 
معركته غرب القناة إىل احتلل مدينة اإلسامعيلية، أو السويس، وهو ما حيقق له هدفاًا سياسيًّا، 

باإلضافة لتأثري ذلك عىل املوقف العسكرى لقواتنا«.
»وكنت أنا املتحدث الثانى، حيث رشحت ىف حديثى موقف قواتنا، وأبرزت فيه أن قواتنا 
ىف رشق القناة قوية بالقدر الكاىف الذى جيعل منها صخرة تتحطم عليها أى حماولت للعدو 
قواتنا ىف سيناء، جيب عدم  بوجود  الذى حتقق  الكبري  العسكرى  اإلنجاز  ا ألن  ضدها، ونظراً
التنازل عنه أو تعريضه للخطر، لذلك فإن املحافظة عىل قواتنا رشق القناة كام هى دون سحب 
أى قوات رئيسية منها أمر واجب، وكان رأيى أن سحب اللواءات املدرعة املرصية من الرشق 
إىل الغرب يرتتب عليه اهتزاز دفاعات قواتنا ىف الرشق، األمر الذى ل يمكن قبوله، فضلاً عىل 
ا  ذلك فإن التأثري املعنوى عىل القوات بعد سحب اللواءات املدرعة من الرشق يصبح شديداً
واملدفعية وأسلحة  الدبابات  الرئيسية من  أعداد األسلحة  أنى قدمت  بطريقة سلبية، وأتذكر 
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ا أهنا تكفى لتحقيق مهمة  املشاة، وبصفة خاصة كميات الذخرية املوجودة ىف الرشق، موضحاً
الحتفاظ بمواقع قواتنا ىف سيناء بكفاءة«.

يتكلم، وقرر  مل  الشاذىل  الفريق  أن  القادة، لحظت  باقى  لرأى  الرئيس  استمع  أن  »وبعد 
الرئيس: »عدم سحب أى قوات من الرشق، مع احتواء قوات العدو ىف الغرب«.

)11(
عىل هذا النحو يذكر اجلمسى ويثبت أن الشاذىل مل يتكلم، ومن العجيب أن الشاذىل نفسه 
ىف مذكراته يذكر أنه مل يتكلم، )ول نقول: يعرتف أنه مل يتكلم(، بل إن الفريق الشاذىل يذهب 
إىل ما هو أبعد من ذلك، فريوى أن وزير شئون الرئاسة عبد الفتاح عبد اهلل حممود لكزه وطلب 
إليه أن يبدى وجهة نظره، ولكن الشاذىل رد عليه بالتساؤل عن جدوى كلمه بينام الرئيس مل 

يستمع إىل وجهة نظره.
وعندى أن فقرة اجلمسى التى عرضناها لتونا، وفقرة الشاذىل التى ىف مذكراته، ل تتناقضان، 
بل تؤكدان عىل معنى واحد، وهو أن السادات ىف ذلك اليوم كان قد وصل إىل ذروة من الذرى 
الرفيعة التى حققها ىف حياته، وليس هناك حمل للهجوم عليه أو إلثبات أن رؤية الشاذىل كانت 
أكثر صواباًا، ل للسبب الذى أوضحناه ىف تعليقنا السابق فحسب، ولكن لسبب أهم، وهو أن 
الشاذىل نفسه كان حريصا - باعرتاف الشاذىل نفسه - عىل أل ينتهز الفرصة للتعبري عن رأيه، 
فلم ينبس ببنت شفة، ومن ُحسن حظ مرص أن الشاذىل مل يكن القائد العام، أو القائد األعىل، 

وإل لتكررت بسهولة ويرس مأساة 1967 بعد كل هذا اإلنجاز الذى حتقق.

)12(
ويؤكد لنا اجلمسى بام يرويه عن الساعات األخرية التى سبقت حرب أكتوبر 1973 مدى 
اللتني متتع هبام املشري أمحد إسامعيل ىف كل األوقات، فاجلمسى يروى قصة  احلنكة واحلكمة 
صدور توجيه اسرتاتيجى.. بعد أن صدر توجيه سياسى وعسكرى ىف أول أكتوبر، التوجيهان 
من الرئيس السادات إىل الفريق أول أمحد إسامعيل، ول يزعم اجلمسى أنه أعجب بالتوجيه 
ول رُسَّ منه ول قدره، إنام هو يعرتف ىف أدب شديد بأنه سأل القائد العام عن رس إرسال القائد 
التوجيه،  بأنه هو الذى طلب هذا  الوثيقة، فإذا باملشري أمحد إسامعيل نفسه خيربه  األعىل هلذه 

حتى تكون األمور حمددة بوضوح.
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القادة،  يرويه واحد من  الذى  يقرأ رواية اجلمسى بني هذا  اآلن وهو  يقارن  أن  وللقارئ 
وبني ما يرويه أى قائد من القادة، وأى سياسى من السياسيني، عن احلوار الذى دار ىف حلظة 
مماثلة بني الرئيس عبد النارص واملشري عبد احلكيم عامر، حني قال املشري: »برقبتى يا ريس«، 

ومل يعقب الرئيس بشىء إل الطمئنان.

)13(

ومن أعجب ما يمكن أن اجلمسى مل يكن وحده الذى تعجب ملوقف املشري أمحد إسامعيل، 
ا الفريق الشاذىل رئيس األركان، والرجل الثانى ىف القوات املسلحة بعد أمحد  وإنام تعجب أيضاً
إسامعيل، ومصدرى ىف هذا هو مذكرات الفريق الشاذىل نفسه، وحسبام روى الشاذىل الذى 
مل يكن عىل وفاق مع أمحد إسامعيل، فقد أوضح له أمحد إسامعيل ما أوضحه للجمسى بكل 

رصاحة وثقة ووضوح.
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الفصل الثامن

الحدث المبهج الكبير فى تاريخنا المعاصر

)1(
املبهج الكبري ىف تاريخ العرب احلديث واملعارص  يظل نرص أكتوبر 1973 بمثابة احلدث 

كله، ول يزال اإلنجاز الذى حتقق ىف هذا النرص بحاجة إىل دراسات مكثفة.
هذه  ىف  املنصب  هذا  توليا  اللذين  األركان  رئيَسى  أن  إىل  نشري  أن  بمكان  األمهية  ومن   
ا لألركان فحسب، بل كان رئيس هيئة  احلرب املجيدة قد كتبا مذكراهتام، وثانيهام مل يكن رئيساً
ا للحربية بعد احلرب بأربعة  ا، وأصبح وزيراً العمليات منذ ما قبل احلرب بواحد وعرشين شهراً
ا، وقبل هذا فقد كان هو نفسه رئيس العمليات ىف قيادة اجلبهة ىف أثناء حرب 1967. عرش شهراً

ا  ومن امللحظ أن هناك جيلاً كاملاً من أبناء هذا الوطن قد عاش كل احلروب املتوالية، بدءاً
من احلرب العاملية الثانية، ثم حرب فلسطني 1948، وحرب 1956، وحرب اليمن، وحرب 
ا إل عىل  1967، والستنزاف، وحرب 1973، وأن جيلاً تالياًا مل يتح له أن يطلع اطلعا مبارشاً

معقبات حرب 1973 فحسب. 
ول يستطيع أحد أن يزعم أن جيلاً من اجليلني كان أكثر حظًّا من اجليل اآلخر.

)2(
بعد  ا طويلة  ُمدداً بيننا  يعيشون  احلرب ظلوا  قادتنا ىف هذه  من  ا  كثرياً أن  احلظ  ومن حسن 

ا بعد واحد. النرص، وإن كان املوت قد خَتَطََّفُهْم واحداً
املذكرات مع  الصحفية وأشباه  ومن حسن احلظ أن صحافتنا حتفل بكثري من األحاديث 
ْفُت بمعرفة بعضهم، فعرفت فيهم الفضل  ا من هؤلء القادة العظامء، الذين رَشُ عدد كبري جدًّ

والعظمة واإلنسانية ىف أروع صورها.
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)3(

كان قادة القوات املسلحة قبل حرب أكتوبر 1973 يعرفون حدود ما هو ممكن من حرب، 
وما هو ممكن من مثل هذه احلرب.

ومن حسن احلظ كام ذكرنا أن الرجلني اللذين توليا رئاسة األركان كتبا هذا بكل رصاحة، 
وبكل عمق، ىف مذكراهتام، وقد أفاضا ىف رشح هذه املعانى بكل وضوح، وبكل نية صادقة، 
الشاذىل  نجد  اهلجوم  تطوير  جزئية  عن  احلديث  هلام  نطالع  عندما  إننا  حتى  إخلص،  وبكل 
ا عىل  إليه ىف وقت من األوقات الندفاع واحلامس ىف تطوير اهلجوم يتحفظ متاماً الذى نسب 
خماطرها،  يعرف  كان  ألنه  التخطيط،  عند  وجودها  عىل  وحتى  العمليات،  أثناء  الفكرة  هذه 
ا إياه بأنه نص غري ملزم! وغري حمدد  بل ويقدم لنا نص اخلطة الذى تضمن هذا اهلدف، واصفاً

التوقيت!

 ونرى ىف الوقت ذاته املشري اجلمسى الذى اشتهر بأنه صاحب اخلطة وكشكوهلا هيمس ىف 
ْت، وهكذا أصبحت ملزمة جلميع  أذن زميله بأنه مهام كان من حتفظه عىل فكرة التطوير فإهنا ُأِقرَّ
ا وانتامء هلذا الوطن، ومن  ا يذوبون إخلصاً القادة! وإىل هذا احلد كان هؤلء القادة العظامء مجيعاً
قبلهم القائد األعىل، وكل واحد منهم يمثل الرجل الشجاع اجلسور الوطنى املخلص، ثاقب 

الفكر والنظر، واسع األفق، بعيد الرؤية.

)4(

علقة  ىف  والسياسة  السيادة  بقرارات  تتعلق  التى  احلقائق  بعض  نتدارس  أن  املهم  ومن 
بمنصب  السادات  إليه  عهد  الذى  إسامعيل  أمحد  فاملشري  قادته،  باختيار  السادات،  الرئيس 
الرئيس  عهد  ىف  األركان  رئيس  منصب  إىل  وصل  بعدما  للتقاعد  أحيل  قد  كان  العام  القائد 
ا للقوات املسلحة ىف هذه احلرب املجيدة،  ا عامًّ عبد النارص، لكن السادات اختاره ليكون قائداً
وحني عاد أمحد إسامعيل إىل القوات املسلحة مل يكن فيها من هو أقدم منه، ومل يكن تعيينه ىف 

هذا املنصب طفرة ول استثناء.

الشاذىل، فقد تدرج سعد الشاذىل ىف  بالفريق سعد  يتعلق  بالنظر  ولكن األمر اجلدير 
قفزة  ثانى  بمثابة  ا كانت  قوية جدًّ قفزة  نال  أن  إىل  أقرانه،  العسكرية عىل عادة  املناصب 



74

كبرية ىف عهد الثورة كلها، فنحن نعرف أن عبداحلكيم عامر قد ُرقى من رتبة الصاغ أو 
ا يقدر بمئات معدودة من  ا كبرياً البكباشى إىل رتبة اللواء مرة واحدة، متخطياًا بذلك عدداً

السابقني عليه.
أو  القادة  من  ا  أحداً أن  كله  عبدالنارص  عهد  ىف  حيدث  مل  الواسعة  اخلطوة  هذه  عدا  وفيام 
الضباط نال ترقية واسعة قدمته عىل عدد كبري أو قليل من السابقني عليه، فقد كان الفريق أول 
ا عىل الفريق أول مرجتى دفعة 1937، وقد حافظ الرئيس مجال  حممد فوزى دفعة 1936 سابقاً
أقدم  بمثابة  العام، كان  القائد  الفريق فوزى منصب  الرتتيب حني توىل  النارص عىل هذا  عبد 

الباقني ىف القيادة.
ونحن نرى األمور سارت عىل املنوال نفسه فيمن تولوا املناصب العسكرية العليا فيام بعد 
قائد  كان  فرباير 1938، وكذلك  دفعة  رياض من  عبداملنعم  الفريق  كان  فقد  هزيمة 1967 
اجليش امليدانى الفريق صلح الدين حمسن، وقد صدر هلام القراران الثالث والرابع من قرارات 

الرئيس عبد النارص بإعادة تنظيم القوات املسلحة بعد نكسة 1967.

)5(

إسامعيل عىل،  أمحد  اللواء  مارس 1969 خلفه  رياض ىف  عبداملنعم  الفريق  استشهد  فلام 
وكان من الدفعة التالية، دفعة يوليو 1938، وملا عزل أمحد إسامعيل ىف سبتمرب 1969 خلفه 

اللواء حممد أمحد صادق، وهو من دفعة أبريل 1939.
لكن املفاجأة الكربى حدثت عند إجراء السادات حلركته التصحيحية ىف مايو 1971، حني 
ا من القادة الذين كانوا يتولون  ا كبرياً ا لألركان، وليسبق هبذا عدداً قفز اللواء الشاذىل ليكون رئيساً
مواقع قيادية ىف القوات املسلحة مل يمر هبا سعد الشاذىل نفسه، ومع أن التقليد العسكرى قد 
يتطلب ىف مثل هذه احلالة خروج كل من هم أقدم من سعد الشاذىل، إل أن هذا مل حيدث ول 

حتى بطريقة جزئية.
ويبدو أنه كان هناك أكثر من سبب هلذا، فقد كان املناخ العام مناخ انكسار ل يسمح بالتفكري 
ا ل مثيل له، وقد  ىف مثل هذه الرتتيبات، كام كانت الظروف املحيطة ىف ذلك الوقت تشهد توتراً
خرج معظم أقطاب السلطة الفعلية ىف الوطن ىف ذلك األسبوع من مناصبهم إىل املعتقل، بمن 
فيهم وزير احلربية نفسه، ومدير املخابرات العامة، ووزير الداخلية، فضلاً عىل عدد آخر من 



75

الشاذىل  الذين ختطاهم سعد  القادة  فقد كان  العليا، كذلك  التنفيذية  اللجنة  الوزراء وأعضاء 
بتعيينه ىف هذا املنصب يشغلون بالفعل مناصب قيادية كبرية تكاد تقرتب ىف أمهيتها بالطبع من 

منصب رئيس األركان نفسه.

)6(

للقوات  األعىل  املجلس  اجتامع  شهدوا  قد  أنفسهم  القادة  هؤلء  من  كبري  عدد  وكان   
املسلحة الذى عقده الفريق حممد فوزى ىف أبريل 1971 واستطاع أن حيصل من أعضائه عىل 
ا  تأييد شبه مجاعى عىل رأيه فيام يتعلق باتفاقية الوحدة مع سوريا ومع ليبيا، وكان رأيه معارضاً
ا  لرأى رئيس اجلمهورية الرئيس السادات، وقد قلنا إنه حصل عىل تأييد شبه مجاعى ألن واحداً

من احلارضين أيد السادات ومل يؤيد فوزى، وكان هذا الواحد هو سعد الشاذىل نفسه.

ويرى الفريق فوزى وآخرون أن هذا هو السبب الذى صعد بالشاذىل إىل رئاسة األركان، 
رصاحة  يذكر  لكنه  الدليل،  يقدم  أن  دون  الرأى  هذا  مذكراته  نفسه ىف  الشاذىل  يعارض  بينام 
)ول نقول كام يقول اآلخرون: يعرتف( بأنه هبذا الختيار قد ختطى مخسة وثلثني من القادة 

السابقني عليه ىف كشف األقدمية.

)7(

اآلخر،  فهمى هو  عىل  حممد  واملشري  نفسه  اجلمسى  املشري  أن  إىل  نشري  أن  هنا  املهم  ومن 
ومها رئيسا األركان التاليان للشاذىل ىف هذا املنصب، كانا سابقني عليه ىف الدفعة حيث خترجا 
ىف الكلية احلربية ىف نوفمرب 1939، وباإلضافة إليهام كان ل يزال ىف اخلدمة من الدفعة نفسها 

كل من: 

اللواء عىل عبد اخلبري أحد رجال الفريق صادق، وقائد املنطقة العسكرية املركزية.

اللواء أمحد منري عبد الرحيم مدير شئون الضباط الشهري.

اللواء حممد أمحد فائق البورينى.

وعدد آخر من كبار القادة.
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)8(

ا من اللواءات  ا عدداً مل يتجاوز الشاذىل زملءه الباقني ىف خدمة اجليش فقط، لكنه ختطى أيضاً
ا لظروف هذه األفرع. ىف األفرع األخرى للقوات املسلحة كانوا قد سبقوه إىل رتبة اللواء، طبقاً

بكون  شبيه  آخر  أو  نحو  عىل  املسلحة،  القوات  ىف  السادات  رجل  هو  ا  إذاً الشاذىل  سعد 
النارص ىف القوات املسلحة، ومع أن عبد احلكيم استمر سنوات  عبداحلكيم عامر رجل عبد 
أطول ونال قفزة أبعد من قفزة سعد الشاذىل، فإن سعد الشاذىل جاء عىل غري معرفة أو صداقة 

ممتدة مع السادات، وجاء من رتبة متقدمة، هى رتبة اللواء.

)9(

النقيض من موقف عبداحلكيم  متميزة، عىل  وقيادية  بإمكانات عسكرية  ا  إذاً الشاذىل  جاء 
عامر، الذى مل يكن بنفس القوة حني جاء، وجاء إىل موقع عمل شاق، ل إىل موقع نفوذ وجمد 
ىف املقام األول، كام هو احلال مع عبد احلكيم عامر، ولكن ىف كلتا احلالني كان املوقف فيام يتعلق 

ا وباعثاًا عىل التفكري. بكشف األقدمية قلقاً

القادة،  املنفتحة عىل كل اجلبهات استشعر هذا بني  وفيام يبدو فإن أنور السادات بطريقته 
وهلذا فإنه مل يستطع تصعيد الشاذىل إىل موقع الفريق صادق رغم ضجره الشديد من الفريق 
السادات أن يعود خطوة إىل األقدم،  صادق وترصفاته وآرائه وسياساته وخمالفاته، هلذا فكر 
أو هكذا عرب عبد املنعم خليل ىف مذكراته »ىف قلب املعركة« عن إحساس القادة املخرضمني 
ىف مرحلة مبكرة بام كان يدور ىف تفكري السادات ىف إسناد منصب الوزير القائد العام إىل أحد 

الرجلني حممد حافظ إسامعيل دفعة يوليو 1937، أو أمحد إسامعيل دفعة يوليو 1938.

)10(

ا مع السادات كان يتفهم دوافع السادات ىف أكتوبر 1972  ويبدو أن الشاذىل املتحالف متاماً
باختياره  ا  أيضاً وأخربه  صادق،  خيرب  أن  قبل  هبذا  أخربه  وقد  صادق،  الفريق  عزل  قرر  حني 
ا للشاذىل عن توقعه أن يكون تعاونه مع أمحد  ا للفريق صادق، معرباً أمحد إسامعيل ليكون خلفاً

إسامعيل أفضل بكثري من تعامله مع صادق، وكل هذا عىل حد رواية الشاذىل نفسه.
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وإن كان هذا ل يمنع من صواب الرأى القائل بأن الشاذىل كان يتطلع بشدة إىل أن حيتل 
هو نفسه موقع القائد العام ىف أقرب فرصة، وىف احلقيقة فإنه رغم كل الذى نرشه الشاذىل عن 
خلفه مع املشري أمحد إسامعيل، فإن هذا اخللف يبقى ىف احلدود األقل من خلفه مع الفريق 

صادق، ومذكراته خري شاهد عىل هذا املعنى.

)11(

وعىل الرغم من أنه مىض من الزمان ما كان كفيلاً بأن ينصف الشاذىل من السادات، فإن 
العكس هو الذى حدث عىل املستوى العلمى والتارخيى، فقد مىض الزمن فإذا بقوة األحاديث 
عن البطولت املنسوبة إىل الشاذىل تتضاءل، وإذا باحلقائق التى تذاع عن حرب أكتوبر ترفع من 
قيمة نظرة السادات، وإذا الناس ينتبهون إىل ما ذكره الشاذىل نفسه ىف مذكراته من أنه مل يكن ـ 
كام أشيع ـ صاحب فكرة اإلرساع بتطوير اهلجوم، بل إنه برصيح عبارته كان ضد فكرة تطوير 

اهلجوم نفسه.

)12(

بطريقة  الشاذىل  ألداء  تصدى  فإنه  الثغرة  عن  وحتدث  كتابه  محاد  مجال  اللواء  نرش  وحني 
ا، وأن فكرة  عسكرية علمية، أثبتت أن وجهة نظر السادات وأمحد إسامعيل كانت أكثر صواباً
الشاذىل كانت تؤدى إىل التهلكة، وقد بعث الشاذىل نفسه بخطابني إىل مجال محاد ونرشمها مجال 
محاد ورد عليهام بام أكد به عدم الصواب ىف فكرة الشاذىل وتصوراته، فضلاً عىل أن املناقشات 
أظهرت أن الشاذىل نفسه مل يكن يعرف املوضع الذى كان فيه اللواء الذى كان يقوده العقيد 
أمحد حتسني شنن، حتى وقت كتابته للخطاب الذى بعث به إىل مجال محاد، وقد وصل مجال 

محاد ىف مناقشته إىل أن يدعوه إىل سؤال قائد اللواء نفسه، فهو حى يرزق.
فيه  الذى نوقشت  املؤمتر  اجتامع  بأنه أخطأ ىف ذكر موعد  الشاذىل جلامل محاد  وقد اعرتف 
خطة مواجهة الثغرة، وكان مجال محاد قد اكتشف أن كلًّ من الشاذىل والسادات ىف مذكراهتام 
قد ذكرا هذا املوعد ىف غري اليوم الذى حدث فيه الجتامع. وقد رشح مجال محاد السبب ىف هذا 

باقتدار املؤرخ.
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)13(

وىف خضم كل هذا فإن املشري اجلمسى يرى أن »الثغرة معركة من معارك أكتوبر 1973 
كانت فيها املبادأة ىف يد العدو، والتفوق العسكرى ىف يد العدو، ونجح ىف هذه املعركة وهى 
األخطاء  من  سلسلة  أن  نجد  الثغرة  أسباب  إىل  رجعنا  »ولو  ويقول:  الدفرسوار«  »معركة 
ينهار،  الدفاع  جيش  اسم  جعلت  هلا...  املتوالية  واهلزائم  إرسائيل  ارتكبتها  التى  العسكرية 
الذين  العسكريون  والقادة  فقدوها،  قد  اإلرسائيىل  الشعب  بواسطة  فيه  تولدت  التى  والثقة 

ا لمعة بعد حرب يونيو 1967 َهَوْوا إىل األرض«. كانوا باألمس نجوماً
»والسبب الثانى الذى دفع اإلرسائيليني إىل التصميم عىل نجاح هذه املعركة أن أمريكا كان 
تغري هبا  اجلبهتني وتنجح ىف معركة كبرية  تنجح إرسائيل ىف إحدى  أن  هيمها لسبب سياسى 
املوازين، والتى بناء عليها تصبح ورقة رابحة ىف يد أمريكا ىف هناية احلرب، وهلذا أقامت أمريكا 
ا إلرسائيل، استطاعت به التفوق العسكرى ىف هذا الوقت، مما أدى إىل ثغرة  ا كبرياً ا جويًّ جرساً

الدفرسوار«.
»وأخطر من هذا وذاك أن دعائم اسرتاتيجية إرسائيل هدمت ىف حرب أكتوبر «.

»ومل يبق أمام وزارة الدفاع اإلرسائيلية إل أن تقوم بعمل انتحارى لتبني أهنا قادرة عىل أن 
تفرض نفسها عىل املنطقة«.

املنطقة، كان اجلرس اجلوى، ولو  لتأمني مصاحلها ىف  إىل إرسائيل  أمريكا ىف حاجة  »وألن 
كانت أمريكا قد فقدت ثقتها ىف إرسائيل لهنارت إرسائيل بالكامل«.
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الفصل التاسع

حجم االنتصار فى 6 أكتوبر 1973

)1(

من املؤكد أن األمة العربية قد انتقلت ىف ربع قرن فقط 1948 - 1973 من دولة تندفع 
ا، إىل دولة أصبحت ىف وضع حرج ل يمكن  بل خربة إىل حرب سهلة ىف تصورها فتفقدها متاماً
ا وبدون تردد إىل حرب غاية ىف الصعوبة  هلا معه أن تتمتع بحق مواصلة احلياة إل أن متىض قدماً
النرص  إىل  وشوق  ودراسة  استعداد  من  استطاعته  ما  بكل  إليها  متىض  هى  فإذا  والستحالة، 

ا. فتكسبها متاماً

 ومل يتحقق هذا التحول بالطبع إل نتيجة ظروف غاية ىف القسوة أتاحت هلا الدرس نفسه 
مرة ومرتني وثلثا.. حتى صهرت معدهنا ووصلت به إىل أن يكون كام كان ىف أزمنة غابرة حني 
كان بمثابة أنفس املعادن، وفيام بني الروحانيات السامية واملتسامية والوقائع الدانية واملتدنية 
بخلد  يدور  يكن  ومل  متناقضة،  وجتارب  متوالية،  وخربات  متتالية،  ا  أياماً يعيشون  قادتنا  كان 
أحد منهم عىل اإلطلق أن يتنبأ بكل - ول ببعض - هذا الذى خربوه ىف حيواهتم القصرية، 
لكنهم كانوا مرة ثانية يواجهون القدر القوى القاهر الذى مل يكن أمامهم إل أن يذعنوا له وهم 

ينترصون، وأن يذعنوا له أيضا - من قبل - وهم يتلقون اهلزيمة.

)2(

العام للقوات  القائد  تباعدت األحداث - حقيقة مهمة، وهى أن  ربام ندرك اآلن - وقد 
يفوق  احلنكة  من  بقدر  يتمتع  كان  إسامعيل  أمحد  املشري  وهو  ا  معاً والسورية  املرصية  املسلحة 
ما يتمتع به رئيسا األركان اللذان عمل معه عىل التواىل، الشاذىل واجلمسى، وليس هناك حمل 
ا إىل مثل هذا املوقف الواعى  للحديث اللوى لعنق احلقيقة عن بريوقراطيته أو خوفه، استناداً
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خربات  تفوق  قيادية  بخربة  متتع  قد  كان  إسامعيل  أمحد  أن  ننكر  أن  نستطيع  ولسنا  والذكى، 
ا للجبهة كلها بعد حرب 1967، كام عمل  الشاذىل واجلمسى بمراحل كثرية، فقد عمل قائداً

ا لألركان ىف 1969، كام توىل رئاسة املخابرات العامة. رئيساً

عقليات  وبفهم  وبالسادات  النارص  بعبد  للحتكاك  فرصته  كانت  فقد  هذا  قبل  وفيام 
املسلحة  القوات  قادة  قائد آخر من  ا من خربة أى  الرئيسني أكرب بكثري جدًّ وترصفات هذين 
ىف ذلك الوقت، فهو ىف األصل من دفعة مجال عبدالنارص، كام أنه منذ قيام الثورة أصبح أحد 

القادة املتقدمني واملحرتفني الذين تولوا قيادات متعاقبة مهمة.

)3(

أن  القائد األعىل دون  أو  الرئيس  بدقة مع  يتعامل  أن  وهكذا كان ىف وسع أمحد إسامعيل 
أمحد  أن  الصورة  هذه  إىل  البعض  يضيف  وربام  العسكرية،  أو  السياسية  حقوقه  عن  يتنازل 
عاد  أن  يلبث  مل  مرتني،  املسلحة  القوات  من  الستبعاد  ومن  الظلم  من  عانى  نفسه  إسامعيل 
إليه ىف فهم خلفيات  ا قابلاً للستناد  يبدو مربراً القوات املسلحة، ومع أن هذا قد  بعدمها إىل 
ترصفاته هذه، إل أن العقل البرشى املنصف ليعجز ىف النهاية عن أن يظن أن كل هذا كان من 

باب املصادفات أو املفارقات.

ا سببها اهلل لكى حيقق لنا النرص بعد جهادنا من  وإنى ألعرتف بأن كل هذا مل يكن إل أسباباً
أجله.

)4(

حرب  قبل  فيام  نفسه  هو  أداه  ا  جدًّ مهم  دور  عن  مذكراته  ىف  اجلمسى  املشري  يتحدث 
فيسجل  املرصية والسورية  القوات  العسكرى بني  العمل  تنسيق  أكتوبر1973 وهو دوره ىف 
بكل فخار مدى النجاح الذى حتقق من جراء هذا التعاون األخوى املثمر، كام أن هذه الرواية 
تدلنا عىل أن قيام اجلمسى هبذا الدور مل يبدأ بتوليه رئاسة هيئة العمليات، وإنام يعود )وهذا هو 
وجه التقدير للمؤسسة العسكرية املرصية ىف عهدها اجلديد بعد هزيمة 1967( إىل زمن أبعد 
من ذلك بل إىل الوزير األسبق، حممد فوزى، أى قبل عهد الفريق صادق، وقبل عهد املشري 

أمحد إسامعيل.
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دون  من  اجلزئيات  من  كثري  ىف  ويتكامل  يتواصل  املسلحة  قواتنا  عمل  كان  وهكذا 
حساسيات، وهو أسلوب غري معهود ىف بلدنا، ونحن نرى أن هذه املسئولية عن التعاون مع 
القوات املسلحة السورية كانت تنتقل مع اجلمسى بصفة شخصية ىف كل وظيفة يتولها، وهو 

أسلوب جدير بالقتداء، حيث يمكن البناء عىل تنامى املعرفة الشخصية.

)5(

وقد كرر املشري اجلمسى احلديث عن تفصيلت مهمة ىف صياغة هذا التعاون وتوجيهه من 
أجل حتقيق النرص، ومنها زياراته للقوات السورية ىف اجلبهة السورية، وىف عمق سوريا، وكيف 
العسكرى كان عىل عكس  التعاون  أن هذا  الزيارات، كام حيدثنا عن  تعددت وتكررت هذه 
ا، ويرجع اجلمسى النجاح الذى حتقق ىف هذا الصدد  ا ومثمراً اخلربات العسكرية السابقة، جادًّ

إىل التعاون الصادق بني الرئيسني السادات واألسد.

عن  الكتابة  بغري  تستقيم  ل   1973 عن  الكتابة  أن  يعتقد  كان  اجلمسى  املشري  أن  واحلق 
1967، بل إنه يذهب إىل أبعد من هذا، حتى ليكاد يقرر أن نرص 1973 مل يكن ليتحقق بدون 

الدروس القاسية ىف 1967.

ويرى اجلمسى العلقة بني السياسة والسلح بطريقة أكثر دقة من اآلراء الشائعة ىف هذا 
ا أن حدود علمه قد حتيط بالسلح ولكنها ل حتيط بالسياسة، وهلذا فإنه  املعنى وهو يعلم جيداً
يبدى حتفظه عىل نفسه وكأنه يريد أن يرينا كيف يمكن لإلنسان أن يلتزم حدوده، وأن يبتعد 
عن الدعاء، وأن ينجح مع هذا ىف الوصول إىل احلقيقة، فضلاً عىل العظمة احلقيقية، وهو يشري 

إىل هذه املعانى ىف مذكراته.

)6(

ول يعطى املشري اجلمسى لنفسه كل ما أعطاه الرواة له من متجيد وتعظيم لدوره إنام يتحدث 
كالعهد به ىف هدوء وثقة وتواضع والتزام وهو يتحدث عن الدراسة التى نسقها من أجل حتديد 

أنسب مواعيد احلرب، فيقول:

أمحد  أول  للفريق   - رسيتها  لضامن  اليد،  بخط  مكتوبة   - بنفسى  الدراسة  هذه  »سلمت 
غرب  العرب  برج  ىف  السادات  الرئيس  مع  وناقشها  عرضها  إنه  ىل  قال  الذى  إسامعيل، 
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اإلسكندرية، ىف أوائل أبريل 1973، وبعد عودته أعادها ىل باليد، ونقل ىل انبهار وإعجاب 
الرئيس السادات هبا، وعرب الفريق أول أمحد إسامعيل عن شكره هليئة عمليات القوات املسلحة 
ملجهودها ىف إعداد هذه الوثيقة املهمة، وكان تعليقه عليها - مسجلاً - فيام بعد بقوله: »لقد كان 
حتديد يوم اهلجوم عملاً علميًّا عىل مستوى رفيع، إن هذا العمل سوف يأخذ حقه من التقدير، 

وسوف يدخل التاريخ العلمى للحروب كنموذج من نامذج الدقة املتناهية والبحث األمني«.
بكلمة  احلرب  بعد  أحاديثه  ىف  السادات  الرئيس  إليها  أشار  التى  هى  الوثيقة  هذه  كانت 

»الكشكول«، أو »كشكول اجلمسى«.

)7(

هيئة  إىل  فينسبها  الكشكول،  أو  الكراسة  تسمية  يعدل  أن  عىل  اجلمسى  املشري  ويصمم   
عمليات القوات املسلحة، ل إىل شخصه فحسب، وهو يقول:

»وهنا لبد أن أسجل فضل العقول املرصية ىف هيئة عمليات القوات املسلحة، مع العقول 
األخرى ىف ختصصات خمتلفة بالقوات املسلحة، التى سامهت بعلم واقتدار ىف بحث نواحى 
علمية وفنية كثرية استدعتها هذه الدراسة، والتى لولها ملا أمكن حتديد أنسب شهر وأفضل 
الوثيقة هى كشكول  الفضل ألصحابه، فإنى أقول: إن هذه  يوم لشن احلرب، وحتى أعطى 
تاريخ  ا هلا ىف فرتة مهمة من  أنى كنت رئيساً التى أعتز وأفخر  القوات املسلحة  هيئة عمليات 

القوات املسلحة وتاريخ مرص«.

)8(

ويتحدث اجلمسى عن عمله كرئيس هليئة العمليات بالقوات املسلحة وهو املنصب الذى 
الفريق أول حممد صادق وحتى  الوقت هو  الوزير ىف ذلك  بداية 1972، وكان  فيه منذ  ظل 

قامت احلرب ىف أكتوبر 1973.
وهكذا كان اجلمسى يقرتب من صورة رجل الدولة املسئول بخطوات واسعة ووئيدة.

القيادة املتقدم ىف  ولنا أن نقارن هذا باملوقف الذى صوره املشري اجلميس نفسه عن مركز 
حرب 1967، والذى مل يكن له من دور إل انتظار وصول املشري عامر إليه لكى يدير املعركة 

من خلله:
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التى خرسناها ألخطاء  يونيو 1967، هذه احلرب  نلعق جراحنا منذ حرب  نزال  »كنا ل 
سياسية وعسكرية ارتكبناها، وخاضت القوات املسلحة بعد ذلك معارك متتالية ضد إرسائيل، 
تدرجت من مرحلة الدفاع، إىل مرحلة الدفاع النشط، وتصاعدت إىل حرب الستنزاف، حتى 
ملشكلة  السلمية  احللول  أمام  مسدود  طريق  إىل  ومنها  واللحرب،  اللسلم  مرحلة  دخلنا 

الرشق األوسط«.
»وبدأ عام 1972، وصدر قرار تعيينى ىف منصب »رئيس هيئة عمليات القوات املسلحة«، 
ىف األسبوع األول من يناير من ذلك العام، وكنت أقدر عبء هذا املنصب ومسئولياته ىف هذا 
يمكن  ل  سبقونى  الذين  الرجال  جهد  ألن  فراغ،  من  أبدأ  لن  أنى  وبرغم  العصيب،  الوقت 

جتاهله أو إغفاله«.

)9(

وىف فقرات رسيعة موجزة حيدثنا اجلمسى عن اجلهود الضخمة التى سبقت احلرب، والتى 
ا ىف وزارات البرتول والرى والكهرباء.. إلخ، وكيف شكل  تضافرت فيها أجهزة الدولة مجيعاً

جملس الوزراء نفسه جلنة ملعاونة الوزارات ىف هذا املجال.
الدولة  »إعداد  ملوضوع  ختصص  جهاز  املسلحة  القوات  عمليات  هيئة  ىف  لدينا  »وكان 
للحرب«، بالتعاون مع باقى أجهزة الدولة، وقد قامت كل وزارة بوضع خطتها للعمل أثناء 

احلرب بالتنسيق مع فرع إعداد الدولة للحرب«.
»وكانت هناك بعض املوضوعات البارزة، والتى كانت موضع اهتاممنا ىف القوات املسلحة، 
املسلحة  الدولة والقوات  احتياجات  تلبية  الذى يضمن  البرتول  املخزون من  توفري  فقد كان 
، وكان التنسيق كاملاً مع وزارة البرتول ىف كل ما يتعلق بالبرتول، حتى إطفاء الشعلة  ا مهامًّ أمراً

ىف حقول البرتول عند نشوب احلرب«.
ا مهامًّ آخر، تم بحثه  »وكان تأمني السدود والقناطر ضد األعامل املعادية املحتملة موضوعاً
مع وزارة الرى، وكان السد العاىل وخزان أسوان من أهم املرشوعات التى نالت عناية خاصة 

ا بمعرفة القوات املسلحة، وتأمينها فنيًّا بواسطة وزارة الرى«. لتأمينها عسكريًّ
»وقرر جملس الوزراء ىف ديسمرب 1973 تشكيل جلنة من القوات املسلحة ملعاونة الوزارات 
ىف إعداد تصورها ملوقفها ودورها أثناء العمليات احلربية، ومراجعة خطط الطوارئ للوزارات، 
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وتشكلت هذه اللجنة برئاسة الزميل اللواء مهندس عبد الفتاح عبد اهلل، مساعد وزير احلربية 
وقتئذ، للتفاق مع الوزارات عىل أسلوب عملها خلل احلرب بالشكل الذى يضمن استمرار 
السيطرة وحسن األداء واستمرار حركة العمل وحشد اجلهود املادية واملعنوية لدعم املجهود 

احلربى طوال فرتة الرصاع املسلح«.

)10(
وقد طغى احلديث عن الثغرة عىل مذكرات وأحاديث قادة حرب أكتوبر، وىف العدد املمتاز 
الذى أصدرته جملة األهرام العربى )1998( ىف ذكرى مرور مخس وعرشين سنة عىل حرب 
فقال  للشاذىل،  أحاديث منفصلة يوجهون الهتام  للمجلة ىف  الذين حتدثوا  القادة  أكتوبر كاد 

اللواء عبداملنعم خليل ما نصه:

»الشاذىل املسئول عن الثغرة، ومستعد ملواجهته«.

 أما اللواء عبدالعزيز قابيل قائد الفرقة املدرعة التى حاربت ىف الثغرة فقال ىف عنوان حديثه:

»أصاب السادات، وأخطأ الشاذىل«.

)11(
أما عن رأيى املتواضع ىف اخللف بني الرئيس السادات وبني الفريق الشاذىل، فإنى أعتقد 
بكل وضوح أن الرجلني كانا - حتى وقع اخللف بينهام - حيبان بعضهام البعض، بل ربام كانا 

متيمني ببعضهام البعض، إذ ل تكفى كلمة احلب للتعبري عن إخلصهام لبعضهام ولوطنهام.

لكن السبب الرئيسى - كام تكشف عنه مذكرات الشاذىل نفسها - كان الختلف ىف جمال 
الرؤية أمام الرجلني، وليس للشاذىل مسئولية عن هذا، ول يد له فيه.

أمام  الرؤية  جمال  فإن  ا،  وممتدًّ ا  وعريضاً ا  واسعاً السادات  أمام  الرؤية  جمال  كان  حني  وعىل 
الشاذىل كان أضيق بكثري.

ا من جمال رؤيته. ا، كان أكرب بكثري جدًّ ولكن طموح الشاذىل لوطنه وشعبه وجيشه، ولنفسه أيضاً

وعىل حني كان السادات يسترشف بكل وسيلة أن يكسب احلرب كلها، فإن الشاذىل كان 
ا بكل وسيلة عىل أن يكسب معركة الثغرة. حريصاً
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ويبدو أن السادات كان بدهائه خيشى أن يكسب معركة الثغرة وخيرس احلرب، هلذا فإنه مل 
يكن عىل أى استعداد للمىض مع الشاذىل ىف مشورته ول اقرتاحاته.

)12(

عىل أن هذا كله مل يفسد للود قضية حتمل الختلف.
ويبدو أن قدرة كل من الرجلني عىل حتمل اآلخر ظلت حتتفظ بحدود أكثر بكثري من احلدود 
الدنيا الكفيلة ببقائها، إىل أن متكن الفريوس اإلعلمى والصحفى املعروف من أن هيدد هذه 
العلقة ىف ديسمرب 1973، حني أدىل الشاذىل بحديث إىل مندوب جملة »النيوزويك« األمريكية، 
واعرتضت املخابرات احلربية عىل بعض ما فيه، ثم فوجئ الشاذىل باألهرام يصدر وبه عناوين 

ترصحيات منسوبة إىل قيادة قوات الطوارئ بأن مرص تقدمت عرشة كيلومرتات!!

)13(

وبوسعنا أن نقرأ تفاصيل القصة كام يروهيا الشاذىل ىف مذكراته!! 
ولكننا حتى اآلن ل نعرف الوجه اآلخر هلذه القصة التى كانت بمثابة القشة التى قصمت 
البعري ىف علقة الشاذىل، ل بالسادات وحده، ولكن بعلقته بالدولة والقوات املسلحة  ظهر 

واملخابرات احلربية!!
خارج  أصحاهبا  هبا  حيتفظ  التى  الوثائق  ضمن  القصة  هذه  كواليس  وثائق  تكون  وربام 
مرص، ولكن السياق الذى قدمه الشاذىل عنها غري كاف حتى إلقناعه هو نفسه بام حدث يومها 

بالضبط!!
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الثورة والكتابة

الباب الرابع
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الفصل العاشر

لم يبق من رجال ثورة 23 يوليو
إال الذين أوتوا القدرة على الكتابة

)1(

تعودت أن أنصح مرىض القلب بأن يعودوا أنفسهم الكتابة من أى نوع، وملا كان كثري منهم 
فقد  يبدؤوا ممارسة هواية جديدة،  أن  نظرهم -  معها - من وجهة  يمكن  قد وصلوا سنًّا ل 
طورت نصيحتى بأن يكتبوا يوميات، وبأن أعطيهم »أجندات« مما يتبقى عندى من هدايا العام 
ا أن هذه الصفحات البيضاء املؤرخة طبعت وجلدت من أجل أن يكتبوا فيها  اجلديد، موضحاً
ما يرونه قابلاً للكتابة، أو ما َيْرُوونه عىل أنه قابل للرواية، وألن مريض القلب يعترب أن مهمته 
ىف احلياة بعد اكتشافه مرضه أن حيافظ عىل هذه احلياة، وأن يطيلها قدر ما يستطيع، فإنى كنت 

أربط بني الكتابة وطول العمر.

ا  أيضاً فتعده  املامت،  بعد  اخللود  الكاتب  يكفى  أل  فقال:  مرة  ذات  أحدهم  جادلنى  وقد 
بطول العمر؟! قلت: إنام الطبيعة البرشية هى التى تعده، ولست أنا.

ومتادى كثريون منهم ىف حماولة نفى قيمة ما أقول، فإذا بى حساماً لنقاش طويل أقول لواحد 
من هؤلء - وكان حلظى من الضباط األحرار -: ألست تلحظ يا سيدى أنه مل يتبق عىل قيد 
احلياة من الضباط األحرار، ومن الذين صنعوا ثورة يوليو وعاشوا جمدها إل الكتاب الضباط؟!

هو  بام  فرصة  أقرب  ىف  إىلَّ  والعودة  جادة،  دراسة  األمر  بدراسة  وعد  لكنه  صاحبنا  ذهل 
متأكد من أنه سينقض ما أقول، ومن حسن حظى أنه عاد ليقر بام استنتجت، أو بام زعمت له 

أنه قانون الطبيعة.
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)2(

قلت  يوليو،  ثوار  من  بقى  عمن  أكتب  أن  منى  ُطلب  حينام  ذهنى  ىف  القصة  هذه  قفزت 
عىل  لتسجله  الفرصة  جاءتك  قد  وها  حكمك،  وىف  ضمريك،  ىف  جاهز  املوضوع  لنفسى: 
صفحات »املصور« اجلميلة، لكنى رسعان ما اكتشفت أن املوضوع أصعب بكثري من أن يكون 
األمر  أن  لتاريخ واقع، ووجدت  أن يكون تسجيلاً حيًّا  أو  قائمة،  فكرة واضحة عن ظاهرة 
يقتىض التفكري ىف صياغة هيكل َعْظِمىٍّ للموضوع، هل أجعله حديثا عن الباقني وعن دورهم 
ىف الكتابة، أم أجعله حديثا عن الكتابة نفسها، وكيف استثمرت بقاء أصحاهبا، أم أجعله حديثا 
عن مراحل خروج الثوار من احلياة، ومن التاريخ، ومراحل بقاء الكتابة، أم أن األوىل من كل 
هذا أن أحتدث عام بقى فيمن بقى، فأكون قد جتاوزت التعاقب الزمنى كله إىل جوهر التاريخ؟

ا أن أحتدث عن ثلثة رموز من رموز ثور يوليو  وهأنذا أفعل ىف هذا املوضوع الشائك مؤثراً
1952 ل يزالون عىل قيد احلياة حتى ساعة كتابة هذا املقال.

)3(

الدين  أركان حرب حممود مجال  اللواء  الثورة  بيان  بكاتب  أبدأ  أن  املنطقى  وربام كان من 
محاد، كام ل يزال حيب أن يقدم نفسه.

ومن العجيب أن هذا الرجل ظل يعمل ىف القوات املسلحة العاملة فرتة طويلة بعد قيام 
الثورة، حتى إنه كان من الذين كلفوا بقيادة العمليات ىف أثناء حرب اليمن، )ول يعنى هذا أنه 
حارب ىف اليمن(، لكن زميل دفعته عبد احلكيم عامر آثر له أن يعني ىف منصب املحافظ )ىف 
املنوفية، وىف كفر الشيخ(، وكان من املنطقى بمنطق الثورة أن يرتك مجال محاد منصب املحافظ 

غداة اإلعلن عن وفاة عبد احلكيم عامر!!

منذ ما قبل ذلك احلني كان مجال محاد يكتب وينظم الشعر، لكنه مل يكن مثل القطبني اآلخرين 
اللذين سنتحدث عنهام ىف هذا املقال عىل علقة مبارشة بالصحافة، أو التنظيامت اليسارية التى 
هى بطبعها وثيقة الصلة بالصحافة، هلذا فقد كان اختياره دون غريه لكتابة بيان الثورة األول 
الوفدية  ا عن روح األيديولوجيا  البيان بعيدة متاماً ا نموذجيًّا، بحيث تأتى كل كلمة ىف  اختياراً
عن  البعيدة  العسكرية  الصياغات  من  قطعة  البيان  يبدو  وبحيث  اإلخوانية،  أو  اليسارية  أو 
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ا ىف التعبري عن رؤية عسكريني  آفاق البلغة التقليدية أو الشكلية، وبحيث يبدو البيان صادقاً
مستاءين )فحسب( من وضع معني، وآملني ىف الوقت ذاته ىف النجاح ىف تغيري هذا الوضع إىل 

وضع أفضل.

هكذا جاء البيان لريكز عىل وصف ما هو قائم مما يستوجب الثورة أو احلركة من دون أن 
أو توقيت  يلزمها بخطة حمددة،  أو أن  أو منهج إصلح،  الثورة بخطة إصلح  يفرط ىف ربط 

معني، أو إطار منهجى.

العلل،  الشعبية من خلل تشخيص  الثورة من كل هذا، لكنه عرب عن األمانى  بيان  خل 
، وأن يقدم الدواء للداء. وكأنه يعد بمفهوم املخالفة بأن ينفذ ما من شأنه أن حييل املرض شفاءاً

)4(

ا من اهلل،  ا ما أتصور أن تكليف مجال محاد دون غريه بالقيام هبذه املهمة كان توفيقاً وأحياناً
بحيث إن بيان احلركة مل هييئ أسباباًا جاهزة إلدانتها، كام أنه مل هييئ فرصة منتظرة لتصنيفها:

 ولو أن إخوانيًّا كتب البيان ما تركه من دون أن خيتمه بختام إخوانى، من قبيل: »واهلل أكرب 
وهلل احلمد«.

ا كتبه ما تركه من دون أن يضمنه إشارة إىل طبقات الشعب العاملة أو قواه. ولو أن يساريًّ

 1919 ثورة  عىل  البناء  وإىل  الديمقراطية  إىل  إشارة  دون  من  تركه  ما  كتبه  ا  وفديًّ أن  ولو 
والزعامات العظيمة.

لكن كل هذا غاب عن بيان الثورة، وجاء البيان - عىل حد وصف اجلامهري - بياناًا »مريى« 
ا داخليًّا ىف داخل  ليؤكد بمنطق اخلداع أو اخلطوة خطوة عىل أن ما حدث ل يعدو أن يكون أمراً

ا ىف ذلك الوقت. القوات املسلحة، وكان هذا هو املطلوب متاماً

ا  يزال - حارضاً ا ظل مجال محاد - ول  عاماً يقرب من ستني  ما  بعد هذا، وعىل مدى  فيام 
التى تنحو إىل البطء الشديد، وكأنه  ىف أدبيات السياسة املرصية برواياته وحتليلته وتدقيقاته 
وهو  متعددين،  أطراف  من  والتداخلت  النزاعات  فيها  كثرت  قضية  ىف  احلكم  مذكرة  حيرر 
التى هى حمل خلف ىف  الثورة وحلظاهتا احلرجة  تاريخ  بالفعل، وسيظل حيدث ىف  ما حدث 

ا. التأويل والتعليل، والتضليل أيضاً
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)5(

الثورة  أن خلفات  الواضح  »اجلزيرة« كان من  ا عىل شاشة  وحني أطل مجال محاد مؤخراً
التقليدية ل تزال موجودة فوق السطح، كام هى حتت السطح.

ا أن الذين استفادوا من الثورة ومن تارخيها طائفة أخرى مل تصنع  وكان من الواضح أيضاً
أحداثها، ومل تفرح لفرحها، بل ربام كان معظمهم يتمنى للثورة أن تفشل، ول يزال بعضهم 

يتمنى للثورة أن تفشل، وذلك عىل الرغم من أهنا أمر واقع.
وقد بدا هذا واضحا بشدة حني بدأت حماولة صغرية إلرهاب مجال محاد نفسه بام سمى بـ 
»الوثائق املختزنة ىف مكتب عبد النارص«، وكأن التاريخ يمكن كتابته ىف »حجرات احلجز« قبل 

العرض عىل الضابط املنوب.

)6(

ونأتى بعد هذا إىل الضابط الشيوعى الرصيح ىف شيوعيته أمحد محروش، الذى توىل بالنيابة 
التى مل  الثورة األوىل،  الثورة ىف أسابيعها األوىل مهمة اإلعلم املحرتف، من خلل جملة  عن 

تعوضها الثورة حتى اآلن.
كتب هذا الرجل تاريخ الثورة ىف ثامنية أجزاء، وقد استند فيه إىل خلفياته الثقافية اليسارية، 

كام استند إىل قدراته اليسارية ىف الرتبيط، والتأطري، والتنظري، والتفسري..
وقد سهل عليه مهمته أنه نظر إىل الثورة من منظار جاهز جيد الصنع، وأنه وضع الثورة ىف 
ا فحسب، وأنه نقل كل ما أمكنه  ا عربيًّا، ل مرصيًّ إطار اجتامعى وسياسى، وأنه جعلها حدثاً
من آراء زملئه، لكن كل جهود محروش صارت ىف النهاية مثل الثوب اجلميل املزركش الذى 

َل له أن يرتديه، كأنام ىف األمر شىء من افتقاد الكيمياء بني اإلنسان والرتزى. يرفض َمْن ُفصِّ

)7(

هكذا نرش أمحد محروش أعامله بجهد شخىص بحت، أو بجهد شخىص غذته علقاته بمركز 
دراسات هنا أو هناك، أو بدار نرش هنا أو هناك، أو بربنامج نرش نشط ىف األمس أو ىف األول من 
أمس، لكن الثورة نفسها ل تزال مرتابة ىف تأريخ محروش هلا، وهى تفضل عىل تأريخ محروش 
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أو  أو سوفيتيًّا،  أو إرسائيليًّا،  أمريكيًّا،  التأريخ  لو كان هذا  آخر دون حتديد، حتى  تأريخ  أى 
ا، وقد حدث هذا بالفعل مرات عديدة حني أعطت الثورة إمكاناهتا لرتمجة أو  فرنسيًّا، أو هنديًّ
نرش أو توزيع جهد هذا املؤرخ األجنبى أو ذاك برضاه أو دون موافقته، عىل حني بخلت بام 

يقابل هذا عىل جهد محروش.
العام،  برناجمها  كتابه األشهر مرتني، مرة ىف  الكتاب قد طبعت  إن هيئة  قائل:  يقولن  ول 
ومرة ىف مكتبة األرسة، فقد مرت هاتان الطبعتان )أو الطبعة الواحدة( ىف إطار سياسة التوسع 

الرسحانى املنسوبة إىل املغفور له الدكتور سمري رسحان، فحسب.
اآلن  حتى  له  تكون  أن  له  سهل  ما  واحلظ  الذكاء  من  أوتى  محروش  أمحد  فإن  هذا  ومع 
مؤسسته أو إقطاعيته اخلاصة أو شبه اخلاصة، متمثلة ىف اللجنة املرصية للتضامن )وهو حظ مل 

حيصل مجال محاد عىل ما يوازيه(.

)8(

ومن خلل احلديث عن التضامن أصبح محروش من حني آلخر حيدث اجلامهري العريضة 
ا من تارخيها معه ىف جلنة التضامن مدخلاً ذكيًّا للحديث املتجدد  عن تاريخ الشخصيات، متخذاً
إثارهتا من آن آلخر حول هذا  تتجدد  التى  القضايا اخللفية  الثورة، وعن رأيه ىف  تاريخ  عن 

التاريخ.
ومن اإلنصاف أن نقول: إن محروش كثري الصدق، كثري التدقيق، وإن وجوده شأن وجود 
مجال محاد كان بمثابة سد منيع لن يعرف أحد مدى قيمته إل بعد أن يكتشف أكرب حقيقة ىف 
ا ىف أى شىء  تاريخ ثورة 23 يوليو، وهى أن بعض أشهر َمْن كتبوا هذا التاريخ مل َيْصُدُقوا أبداً
رووه، بل إهنم تعمدوا ىف بعض األحيان الكذب ملجرد الكذب، وحتى ل تكون هناك حقيقة.

)9(

يقودنا احلديث عن أمحد محروش واملجلة األوىل ىف عهد الثورة إىل تعاقب ثروت عكاشة 
معه ىف املسئولية عن هذه املجلة.

ا ىف أن نشري إىل أن ثروت عكاشة كان بشخصه ثم بشخصيته بمثابة حلقة  ولسنا نجد جديداً
الثورة والصحافة والصحفيني، والثقافة واملثقفني، فقد قدر لثروت عكاشة أن  التصال بني 
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ا لزوجة أمحد أبو الفتح، وهبذه العلقة كان هو صاحب األذن التى صب فيها رئيس  يكون أخاً
حترير »املرصى« العظيم املعلومة اخلاصة بمعرفة »الدولة« لرس »الضباط األحرار«.

ومن ثم كان قرار التعجيل باحلركة إىل 23 يوليو 1952.

)10(

هكذا كان ثروت عكاشة بشخصه، ثم ها هو بشخصيته يصبح مسئولاً عن لسان الثورة 
حني أدركت الثورة أنه ل يمكن هلا أن تسلم لساهنا للشيوعيني رصاحة.

ىف  الثورة  ملنهج  ا  رمزاً اآلن  وحتى  الثورة  تاريخ  مدى  عىل  عكاشة  ثروت  أصبح  وهكذا 
عليها  يوافقها  ل  التى  الثورة  تعبريات  حد  عىل  الوطنى(  وغري  )الوطنى،  السيار  مع  التعامل 

أحد، وطنى أو غري وطنى.

ويقوم هذا املنهج عىل حقيقة واحدة، وهى أن اليساريني مرحب هبم إىل حد ما، ولكن لبد 
هلم من كفيل من داخل النظام.

وقد كان ثروت عكاشة هو الكفيل األمثل ىف وقت من األوقات بل ربام إنه ل يزال يمثل 
الكفيل النموذجى.

)11(

اليسار  بالدور ذاته فقد خذله  أبرز الصحفيني الرسميني أن يقوم  وحني حاول واحد من 
ا مع التظاهر باحرتامه، ذلك أن اليسار أذكى من أن يتذاكى عليه أولئك الذين  خذلناًا عميقاً
يتفوقون ىف مهارات السكرتارية، دون أن يتمتعوا بخصائص الزعامة، وهى خصائص ترتبط 

بالرصاحة، واملواجهة، والفروسية، وربام بعض العصبية، وبعض العجلة، وبعض احلدة.

وقد كانت هذه الصفات الست متاحة ىف ثروت عكاشة، بينام مل تكن متاحة عىل اإلطلق ىف 
منافسه الذى ظن أن خلوه من هذه الصفات يعطيه ميزة نسبية فائقة، ونسى أن امليزة التى تقربه 

ا عن امليزة التى جتعل اليسار وفصائله يثقون فيه. من الزعيم ختتلف متاماً

هكذا كتب ثروت عكاشة أكرب كتاب ذكريات كتبه مسئول عن ثورة 23 يوليو منذ 1952 
وحتى ما بعد 1970، وقد حفل باخللفات مع اليسار واليساريني، لكن اليسار ل يزال حيرتم 
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ا ليشء آخر، وهو أن  ىف ثروت عكاشة ما ل حيرتمه ىف غريه، وهكذا بقى ثروت عكاشة رمزاً
الثورة جزء منه، لكن له أجزاء أخرى من قبيل: ناقد الفن، ومؤرخ الفن، وراعى الفن، ومرتجم 

الفن، وكأن الثورة نفسها جزء من الفن، وهكذا نظر إليها ثروت عكاشة.

)12(

الثورة ىف عامها األول هم  التعبري عن  أليس من العجيب أن الضباط الثلثة الذين تولوا 
أبرز الذين ل يزالون عىل قيد احلياة من رجال الثورة؟

ستقول ىل: وأين زكريا حميى الدين من نسيج مقالك؟ وماذا كتب؟
وأقول لك: إن زكريا هو الذى كتب خطة الثورة بيده وبقلمه، ول تزال صورة هذه اخلطة 

تىضء مذكرات ثروت عكاشة وغريه.
اثنان ل  ابن عمه  نسيج مقالك - وهو مع زكريا  الدين من  ستقول ىل: وأين خالد حميى 

يزالن يمثلن العضوين الباقني عىل قيد احلياة من أعضاء جملس قيادة الثورة؟
وأقول لك: إذا كان زكريا كتب خطة الثورة األوىل ىف 1952، فإن خالد هو الذى ارتىض 
صيغة بقائها ثورة عسكرية ىف 1954، حني وقع بدون إمضاء عىل العقد الذى ترك الثورة فيه 
ا إىل صقيع أوروبا، عىل الرغم من أن  لعبد النارص وعبد احلكيم وأنور السادات، وسافر وحيداً

اجليش والشعب كانا معه ىف مارس 1954.
ماذا دهانى ألقول ما أقول ىف اجلملة السابقة؟

ثمنه  ودفعوا   ،1954 مارس  ىف  النارص  لعبد  املدنيون  الوزراء  قاله  ما  قلت  أننى  ىل  يبدو 
لتبدأ  أبريل 1954 بدأت احلياة من جديد، وانتهت ثورة 1952  أضعافاًا مضاعفة، فلام جاء 
ألهنا  إل   1954 منذ  تعش  مل  إهنا   : صمت  ىف  تقول  عاشت  وقد  نعيشها،  التى   1954 ثورة 

حتولت عام قامت عليه ىف 1952.
ومع هذا فلم يبق من النجوم إل الذين كتبوا، ولن يبقى منهم إل الذين يكتبون.
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الفصل الحادى عشر

أحمد حمروش .. قامة مديدة وعمر مديد

)1(
ليس من باب املبالغة القول بأن مدخل كثريين إىل ثورة يوليو وتارخيها كان هو أمحد محروش، 
صاحب الكتاب الضخم )ذى األجزاء( الذى حتدث فيه عن ثورة يوليو من وجهة نظره، وكأنه 
التارخيى إىل  يفعل هذا ىف رأى كثريين، لكنه كان واعياًا للشكل  أنه مل  تارخياًا، مع  كان يكتب 
احلد الذى ل يمكن معه أن ننفى عن كتابته أهنا استوفت الشكل التارخيى، واستوفت التحليل 

التارخيى، واستوفت الستنتاجات التارخيية املهمة.
هذا  أدوات  كل  ا  مستخدماً للتاريخ،  اليسارى  التحليل  عىل  كتبه  ما  كل  ىف  اعتمد  وقد 

التحليل، وهى أدوات ذكية قادرة عىل تكوين نظرية آرسة للتاريخ.

)2(

كان أمحد محروش يأخذ من زاد نفسه الذى تزود به عىل مدى سنوات، وكان صاحب قدرة 
عىل أن يستشهد من الوقائع التى عارصها عىل الوقائع التى مل يعارصها.

كام كان صاحب قدرة فائقة عىل أن يصور مناطق التاريخ املرصى عىل نحو ما صور غريه 
تاريخ بلد أخرى.

العبارة، مرصى الستشهاد،  يبدو مرصى  ا عىل أن  قادراً الفكرى  النتاج  وكان ىف كل هذا 
مرصى الستنتاج.

ومع هذا فإنه مل يكن يامنع ىف أن يصف الواصفون كتاباته بام يشى بأهنا ذات توجه خاص، 
بل إنه كان جيد سعادة بالغة ىف أن يوصف بأنه املؤرخ اليسارى لثورة 23 يوليو وحقبتها.

ا من اهلل - سبحانه وتعاىل - لثورة 23 يوليو حتى يظهرها ىف هذه  وكأنام كان محروش مدداً



97

الصورة التى أظهرها هبا، وهلذا السبب يرى الصاحلون - الذين يعتقدون أن األعامر ختصص 
لغايات - أن اهلل مد ىف عمر محروش حتى يرى بنفسه هناية ثورة يوليو، وليس من قبيل التجاوز 
ا بنهاية الثورة ووضع كتابه الشهري »خريف ثورة يوليو«،  أن نقول إن محروش نفسه تنبأ مبكراً
وهو الكتاب الذى استحل غريه عنوانه للدللة عىل معانى أخرى، ل تصل ىف شموهلا إىل ما 

وصلت إليه كتابات أمحد محروش.

)3(

ا أن عميد عائلته الشيخ إبراهيم محروش  نشأ أمحد محروش ىف بيئة علمية أزهرية، وليس رسًّ
ا ىف جممع اللغة العربية،  ا مؤسساً توىل مشيخة األزهر ىف عهد وزارة الوفد األخرية، كام كان عضواً
لكن اجلديد الذى مل يعرفه القارئ إل بعد وفاة محروش هو أن والد محروش كان قد سامه باسم 
أبو خطوة، وكان  أمحد  الشيخ  للشيخ حممد عبده، وهو  ا  أزهرى شهري جهري، كان صنواً عامل 

أعلم األزهر يرون الرجلني متناظرين، بل يرون لكل منهام فضلاً عىل اآلخر.
ومن الطريف أن أول مرة يقرأ فيها الناس أن أمحد محروش كان قد سمى ىف شهادة ميلده 
الثلثى  السم  بكتابة  يلتزم  الذى  الصحفيني  نقابة  نعى  كانت ىف  محروش«  أبو خطوة  »أمحد 

الرسمى، عىل نحو ما كتب اسم الفنان حجازى ثلثيًّا: أمحد إبراهيم حجازى.

)4(

كام  الفكر،  هذا  حيتوهيا  التى  اإلجيابيات  إىل  وانتبه  ا،  مبكراً اليسارى  الفكر  محروش  عرف 
انتبه إىل نقاط القوة الواعدة ىف أدبيات الشيوعية، وإىل نقاط النجاح السياسى ىف أداء القيادة 
السوفيتية، وهكذا ارتبط محروش بالفكر الشيوعى، لكنه كان أقرب إىل املمثلني الرشقيني هلذا 
الفكر، فكان عىل علقة وثيقة بالدولة والنارصية والسادات ومبارك، وظل حمتفظاًا بكل ما كان 

يمكن له أن حيتفظ به من حبال الود مع السلطة، ومع الدولة.
لكن محروش دفع ثمن هذا من ناحية أخرى: فل هو ىف تصنيف النارصيني نارصى، ول هو 
ىف تصنيف الشيوعيني شيوعى حركى مشتبك مع الشارع، ول مع الواقع، ول هو ىف تصنيف 

التقدميني صاحب نظرية أو حركية.
وهكذا قدر له أن يعيش ىف هدوء وأن يكتب وأن يناقش وأن يدير وأن ينسق، وىف املجال 



98

األخري - وهو التنسيق - ظهرت مواهبه الفذة التى جعلت اللجنة املرصية للتضامن، وفكرة 
ا محروشيًّا. التضامن، قريبة كل القرب من أن تكون خاصة محروشية، ول نقول: احتكاراً

وقد نجح محروش ىف أن جيعل من اللجنة املرصية للتضامن أبرز نموذج مرصى معارص 
للدبلوماسية الشعبية ىف عهد خبا فيه بريق كل شىء، وبفضل صلته وعلقاته ونشاطاته كانت 
ا من التواصل والتصال،  وفود مرصية تذهب إىل بلد أفريقية وآسيوية ولتينية وحتقق كثرياً
ومن اإلنصاف أن نذكر أن بدايات عهد مبارك قد أفادت من علقات محروش ونشاطات جلنة 
التضامن.. ومن خلل التضامن زارت مرص وفود متعددة من دول حمبة للسلم، عىل حد ما 

كان يقول ذلك التعبري اجلميل.

)5(
من ناحية أخرى كان محروش صاحب مسعى من أوائل مساعى السلم العربية اإلرسائيلية، 
وعىل الرغم من أن هذه املساعى كانت تسري ىف استحياء ىف عهد عبدالنارص، فإن محروش مىض 

فيها خطوات متعددة كانت بمثابة رسالة هلذا الطرف، أو ذاك.

 وقد مكنته العلقات الشيوعية والشرتاكية )والتضامنية فيام بعد( أن ينفتح عىل اجتاهات 
ا.. لكن تيار السلم القوى  متعددة من السياسات اإلرسائيلية واليهودية بل والصهيونية أيضاً
الذى حتقق فيام بعد كان ل يدين حلمروش بأى فضل ول بأى نبع.. وهذا من عجائب السياسة 

التى يعرفها كل الناس.

)6(
أما الناحية الثقافية البارزة ىف تارخيه وعمره الطويل فكانت إدارته للمرسح القومى، وهى 
اإلدارة التى خلدها صاحبها بنرش مذكراته عن مخس سنوات ىف املرسح القومى، ومع أن هذه 
املذكرات مل تلق حظها من التصفيق والتقدير، فقد حفظت لصاحبها حقه ىف املجد الذى مل ينله 

غريه من مناظريه.

البقاء خلمس سنوات ىف منصب مدير  أن  إل  الوزارة،  توليا  أن حاتم وعكاشة  وصحيح 
املرسح القومى املرشف عىل القراءة وعىل الختيار وعىل التمثيل أمر حيسب لصاحبه ىف ميزان 

احلياة الثقافية بام ل يقل عن توىل الوزارة.
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)7(

ابتىل  الزمان وقد  القدرة عىل حتمل ظروف  فائق  ا  ا متجلداً كان أمحد محروش رجلاً صبوراً
بفقد ابنه ىف ريعان شبابه، وقمة عطائه، وابتىل بعد هذا ىف أرسته أكثر من مرة، لكنه ظل رافع 

الرأس عىل الدوام كأنام كان يتحدى املحن بالعمل.
قبلوا النضواء حتت رياسته ىف  الذين  الوزراء واملسئولني  بتقدير كثري من  حظى محروش 
يعقده من  كان  فيام  يواظبوا عىل احلضور  أن  للتضامن، وكانوا حريصني عىل  املرصية  اللجنة 
ندوات ولقاءات، ومل يستبق محروش هذا احلب والتقدير إل بجهد كبري قادر عىل حب الناس، 

والحتفاظ بحبهم وتقديرهم.
وقد عاش حياته يقدم غريه، حتى وإن تقدمه!!
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