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هذا الكتاب

فيها  تناولنا  وقد  سنوات  عرش  مدى  عىل  كتبت  التى  املتنوعة  الفصول  من  جمموعة  هذه  
العالقة بني السياسة والفكر من خالل جتسدها ىف أداء بعض الشخصيات البارزة ىف املجالني 
وذلك من دون أن نفرض عىل رؤاهم أى قدر من التنظري أو التأطري ومن دون أن نفرس السلوك 

عىل نحو خمالف للدوافع التى أدت إليه انتصارا لفكرة أو نفيا لتوجه.

كتبنا هذه الفصول من منطلق احلب، وعربنا هبا عن وجدان مولع باألداء املرشف ومولع 
أيًضا بالفكر املرشق، مل نحمل األمور فيها إال ما حتتمله ىف أبصار املحبني وأفئدة العارفني، ومل 
ننقل إىل حياة من كتبنا عنهم شيئا خيرج عن هذه احلياة وعن املسار الذى اختطته وارتضته حتى 

إن فرضته عليها الدنيا املتقلبة التى تغدر حينا وتعذر أحيانا.

احتفاليتان  دراستان  ومها  منصور،  أنيس  األستاذ  عن  بدراستني  الفصول  هذه  بدأنا 
أما   ،2011 ىف  وفاته  عقب  ثانيهام  نرشت  وقد  وفهمه  لتقديمه  مرجع  بمثابة  اعتربتا  لكنهام 
أوالمها فكانت عند فوزه بجائزة مبارك ، واعقبنا هاتني بتأبينني مرجعيني لكل من الدكتور 
ثم  املعارص،  العربى  الفكر  املنجرة ملخصني حقيقة دورمها ىف  واملهدى  عبدالصبور شاهني 
بتأبينات تكريمية لألساتذة حممود عبداملنعم مراد وحممد عودة وعبداحلميد يونس وإسامعيل 
النقيب ونارص األنصارى، وىف الباب الثانى عرضنا تأبينا موسعا لضياء الدين داود استعرضنا 
فيه حياته كلها بتقاطعاهتا وأزماهتا وأثرها ثم التفتنا إىل تقديم ملحات عن ثالثة رؤساء للربملان 
املرصى صوىف أبوطالب ورفعت املحجوب وأحد فتحى رسور، لكننا فيام قبل هؤالء الساسة 
األربعة الذين مارسوا السياسة ىف ميادينها العامة حتدثنا عن أسامة الباز، مقربني صومعته من 
الفهم ىف حاولة جادة إليفائه حقه ىف تاريخ العقود األربعة األخرية، كام قدمنا مقاال موجزا 

عن أمحد ماهر.
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وىف الباب الثالث قدمنا أربعة مقاالت عن الدكتورين عبد العظيم رمضان ويونان لبيب 
رزق. 

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

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

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

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

واهلل - سبحانه وتعاىل - أسأل أن يذهب عنى ما أشكو من أمل وتعب ووصب 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.

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

احلمد، والشكر، والثناء احلسن اجلميل.

الجوادى د. محمد 
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والسياسة الفكر  أبراج  فى 
الباب األول
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الفصل األول

أنيس منصور

)1(

يرحم اهلل الكاتب الكبري أنيس منصور.

أنيس  حظى  مثلام  عليه  حصل  الذى  التقدير  قيمة  بتصاعد  معارص  عربى  كاتب  حيظ  مل 
منصور. جتىل هذا ىف التزايد والتضاعف والرتاكم الالهنائى ىف معجبيه عىل مر األيام، كام تبلور 
ىف التقدير األكاديمى والعربى والنقدى ألعامله، بل وتكرس هذا املعنى ىف جوائز الدولة، وقد 
منح اجلائزة التشجيعية ىف أول عهدها والتقديرية بعدها بعرشين عاما، ثم جائزة مبارك بعدها 

بعرشين عاما أخرى وكان حصوله عىل هذه اجلوائز الثالث تتوجيا للقيم األدبية الرفيعة. 

فأنيس منصور هو املبدع الذى مل تقف إبداعاته عند حدود أى نمط من أنامط الكتابة األدبية، 
ومع هذا فقد تسنم الذروة السامقة ىف كل املوضوعات التى تناوهلا، واألنامط التى مارسها.

وهو الفيلسوف الذى مارس الفلسفة ىف كل ما كتب وقدم، وكان بمثابة رسول الفلسفة ىف 
األدب العربى احلديث واملعارص.

 وهو املفكر الذى فتح بجسارة شديدة كثريا من األبواب املغلقة وسيطر باقتدار بالغ عىل 
كل زوايا الفكر املتميزة التى قدر له أن يوجدها وينشئها وينميها ىف التفكري املعارص.

)2(
وهو نمط نادر من الكتاب واألدباء والنوادر ىف تاريخ اآلداب العاملية الذين تتاح هلم فرصة 
بعد  هم  إذا  ثم  التجويد،  أجل  من  انتشارهم  ـ  عمد  عن  ـ  يؤخرون  ولكنهم  املبكرة  الشهرة 
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الوصول إىل أقىص درجات الشهرة والتجويد ال يبخلون عىل قرائهم وال عىل معارصهيم بإنتاج 
وإذا  قمة،  إىل  قمة  فإذا هم من  ما سبقه  والتفوق عىل كل  االرتقاء  كثيف ال يكف عن  غزير 
هم جيمعون وحيرزون وحيصدون ويسجلون تفوقا ىف الكم والكيف يصعب أن يفكر أحد ىف 

اللحاق به.

فإنه جيمع باإلضافة إىل هذا إعجاب األذكياء والعامة واملتذاكني  أنيس منصور  وىف حالة 
املدارس، وجيتمع عىل تقدير موهبته كل  واملتبسطني، وجيمع بني تقدير األكاديميني وطالب 
الناس شبابا وشيبة ورجاال ونساء وأطفاال ولكنه يضحى بإعجاب أنصاف املثقفني وأنصاف 

املفكرين.

من  اخلطوط  ينسج  املحتوى  عميق  فكرى  زاد  من  وينشئ  يامرس  ما  كل  ىف  هو  وإذا 
بأى نسبة من  الشوفونية، وال تصطبع  أقدار  بأى قدر من  التى ال ختتلط  الوطنية احلقة  حرير 
األيديولوجية، إنام هى وطنية راقية متزنة عاقلة مبرصة حفية بكل تقدير وإعجاب، وهلذا فإن 

صاحبها يتنازل طوعا عن افتتان أنصاف الوطنيني وأنصاف السياسيني. 

)3(

إىل  سعى  الذى  الفيلسوف  الذكى  للكاتب  والبارز  املتفرد  النموذج  هو  منصور  وأنيس 
أو  إليه  ينقل  أو يمىل عليه، وال لكى  له  اصطفائه حاكم عظيم وزعيم متفرد، ال لكى يكتب 
عنه، وإنام سعى إليه ليقدح زناد فكره بفكره، وليجدد من خالل اللقاء به رشارات اإلبداع ىف 

السياسة وممارستها وىف التاريخ وصنعه. 

وقد كان من حسن حظ الرئيس السادات أن وجد ىف عرصه هذا الفيلسوف العبقرى، حتى 
وإن كان تاريخ عرص السادات ال يزال يتشوق ويتطلع إىل أن يتناوله قلم أنيس منصور عىل 

نحو أو آخر.

)4(

وأنيس منصور هو النموذج التارخيى للعبقرى الذى يولد بلمحات العبقرية ويتاح له من 
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التعليم ما يؤجج العبقرية، ثم يتيح هو لنفسه من استكامل التعليم ما يكفل للعبقرية املتأججة 
النهار  الليل وأطراف  آناء  العبقرى يعنى بعبقريته إىل احلد الذى جيعله  يفتأ  أن تتوهج، ثم ال 
يضيف إليها ويصقلها ويشذهبا ويراجعها ويركزها ويكثفها، والعبقرية ىف كل هذا تستجيب 
له استجابات مضاعفة، حتفظ عليها جوهرها ومظهرها، وجتدد لذات العبقرية الطاقة الكفيلة 
باحلفاظ عىل الذات، وتبذل العبقرية من ذاهتا كل الطاقة الكفيلة بتوليد الطاقة، وإذا حياة أنيس 
منصور كحياة الكون تسطع شمسها فتبخر من مياه البحار سحابا يعود إىل البحار أمطارا بعد 

أن يكون قد أحيا النفوس وطهرها وأنعشها، بل وأضاف إىل نفسه وجمده أيًضا.

)5(

أو  تعقيده، وال إىل حتويره  أو  إىل تصعيبه  الذى ال سبيل  املطلق  السهل  أنيس منصور هو 
تدويره، يقرأه كل الناس فيحرزون أقدارا متساوية من الفهم دون أن حتتاج نصوصه إىل كهنة 
أو مفرسين أو رشاح، ألنه ال يكتب إال إذا وصل إىل كبد احلقيقة وقلب احلقيقة وباطن احلقيقة 

حتى لو كانت احلقيقة هى احلرية نفسها.

 وقد مكنه علمه الفلسفى الغزير وتفوقه املعلوماتى الساحق أن يدرك منذ مرحلة مبكرة 
أن هناية البحث اجلاد قد تكون سؤاال كام أهنا قد تكون جوابا، وهلذا نجا أنيس منصور ىف كل 
ما كتب وألف وأبدع وسجل وقرر من التعامل والتصنع والتمعل والتعمل واالفتعال والتذاكى 
واالدعاء والتحذلق والتفذلك، وجاءت آراؤه وأقواله عىل الدوام نموذجا للحكمة اخلالصة 

حتى لو كانت احلكمة هى البحث عن احلكمة فحسب.

)6(

أنيس منصور قبس من نور اخلالق -  جل ىف عاله -، منحه للعرب وللفكر العربى ىف وقت 
كتاباته ىف بعض  مثلت  للحقيقة، وبحثا عن احلق، وقد  مثله جتردا  إىل  يكونان  ما  كانا أحوج 
املوضوعات نورا هدى إىل الطريق الذى كانت األغلبية جتهله، وىف موضوعات أخرى مثلت 
كتاباته ضمريا متيقظا ىف مواجهة خطايا اجلهالة والعاملة والتعتيم واالنحياز وتفضيل القوالب 
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اجلاهزة، وحني مارس الصحافة حقق فيها بفلسفته واطالعه وجهده عددا ال يستهان به من 
اخلبطات الصحفية، فلام تفرغ للمقال كانت املعجزة أنه حقق أيًضا من خالل املقال خبطات 

صحفية وفكرية نقلها العامل كله عنه!

)7(
واألدب  والفن  العلم  رباعيات  بني  األمثل  الرسى  الكود  ذو  املزيج  هو  منصور  وأنيس 
التى  النادرة ىف تناسق نسبها بني كل هذه املكونات األربعة  النفيسة  والفلسفة، وهو السبيكة 
يندر أن جتتمع بأقدار مثالية ىف شخص واحد أو قلم واحد، وكام أن سبيكته عبقرية ىف جوهرها 
فإهنا عبقرية ىف قرشهتا اخلارجية بام انصهر عليها من مقادير حمسوبة من بالغة وفصاحة وإرشاق 

ودقة ونعومة..

وأنيس منصور هو النموذج املعرب عن الفن الراقى الذى يدرك عن فهم أصيل مبادئ الصنعة 
وآفاق التجديد، وهو ىف الوقت ذاته النموذج البارز لألدب الذى يرتقى باملعرفة ويوجهها ىف 

اجتاهات مل يكن لصاحبها عهد هبا قبل أن يقرأ أنيس منصور.

)8(
وقد أتاح له دأبه وذكاؤه وجده واجتهاده طرازا متفردا ىف الشخصية العبقرية التى نجت 
وتربأت من كل مركبات النقص، ومع هذا فقد احتفظت باألقدار املثىل من مسوغات العظمة 

اإلنسانية ومقومات الكامل البرشى.

الصحفيني  كل  شخصيات  ىف  مشرتكا  عنرصا  أر  مل  أنى  تقديرا  منصور  أنيس  وحسب 
الناجحني إال عنرصا واحدا فقط، هو أهنم كانوا حيلمون بأن يكونوا أنيس منصور.

وحسبه تقديرا مرة أخرى أن أيا منهم مل يتصور نفسه قادرا عىل أن حيقق كل ما حققه، وإنام 
كان طموح كل منهم حمددا ببعض ما حقق..

الرجل يضيف إىل  بينام ظل  به منذ ثالثني عاما،  الذى كانوا حيلمون  التفكري  بالنا هبذا  فام 
هرمه طوال هذه السنوات؟
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)9(

ويندر أن جتد ىف األدب العربى من نجح ىف توظيف ألفاظ اللغة العربية عىل نحو ما وظفها 
النمط فعل  الدقيقة واملبتكرة عىل حد سواء، وعىل نفس  التعبري عن املعانى  أنيس منصور ىف 

بقواعد املنطق وبأصول التفكري الفلسفى وبحقائق علم النفس والصحة النفسية.

وقد مكنته دراساته املتصلة وقراءاته املتعمقة من أن حيقق بكل هذه األدوات مستوى رفيعا وال 
يضاهى من أسلوب متميز حيمل اسمه معه ىف كل مجلة من مجله، وهو أقىص بكثري مما يسعى إليه 
األسلوبيون من نجاح، إذ إن غاية جهدهم أن يعرف الكاتب من فقرة، ولكن أنيس منصور وصل 
إىل ما هو أبعد من ذلك حيث يعرف ىف كثري من األحيان من سطر أو من مجلة أو حتى من عبارة. 

بل إن أنيس منصور نحت للمفاهيم الفلسفية املستحدثة والعرصية ىف اللغة العربية عبارات 
بأكملها، ويرس للقارئ العربى االطالع عىل روح كثري من املدارس الفلسفية التى كانتـ  بدون 
جهده ـ ستبقى أشبه باملدارس النقدية املعارصة التى يعجز النقاد أنفسهم عن تبسيط مضموهنا 

ومصطلحاهتا، بل وأسامئها، للجمهور.

)10(

والسياسى  واألدبى  واالجتامعى  اخللقى  التكلف  أنواع  كل  من  منصور  أنيس  نجا  وقد 
أجل  األمواج من  فيها  متواصلة صارع  بعد سباحة  إال  النجاح  مل حيقق هذا  لكنه  والفكرى، 

الوصول إىل جوهر احلقيقة ولب الفكرة.

وحتمل أنيس منصور ىف شموخ كثريا من العبث الذى حاول أن ينال من مكانته ىف وجدان 
أمته وأدهبا وفكرها دون أدنى نجاح يذكر. وقد شاء له حظه ـ عىل سبيل املثال ـ أن ينجو من 
من كل  أكرب  دوما  به  ونحس  نراه  لذلك  واحدة،  للحظة  ولو  نفسه  السلطة عىل  روح  تسلط 
سلطة ونفوذ، ومل يعرف عنه ىف يوم من األيام شوقه إىل سلطة، وال إىل تسلط، بل لعله كان 
أحرص الناس عىل أن تنجو نفسه من هذه القيود املكبلة، كام احتفظت نفسه الصافية بأقدار ال 

هنائية من التواضع احلقيقى دون ادعاء.
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ىف  يظهر  الذى  كتواضعه  حقيقى  بتواضع  يتمتع  من  كله  العربى  الثقاىف  عاملنا  ىف  وليس 
جلوسه بالساعات إىل كل النصوص اجلديدة ىف العامل كله، يقرأ وحيلل بعقلية ابن العرشين، 
أمواج  وسط  ترتفع  أن  يبغى  حيث  إىل  نفسها  عند  بقدرها  ترتفع  األبية  نفسه  فإن  هذا  ومع 

األدعياء واملدعني واملرشئبني واملزيفني واملزورين واملنتفخني واملضخمني وذوى الضجيج. 

)11(
التى  الدوافع  أبرز  بمثابة  كان  أمته  وجدان  ىف  منصور  أنيس  مكانة  خ  ترسُّ أن  ا  رسًّ وليس 
استثارت جهودا حممومة بذلت ىف األعوام األخرية ملحاولة االرتفاع باألقدار الفكرية لبعض 
الذين استلبوا األموال ثمنا لتضحيتهم برشف الكلمة والوطن ومتلكوا هبا الرشكات االحتكارية 
لدور النرش والرتاث الوطنى الفنى، ورغم هذا فقد أثبتت التجربة أن أنيس منصور بقى وسيبقى 
عىل القمة التى لن يصل إىل سفحها من صوروا ألنفسهم أن بإمكاهنم أن يستحوذوا بطريقة أو 

بأخرى عىل مكانة موازية ملكانته. 

)12(
ومع أن ألنيس منصور كل احلق ىف أن يشكو ىف بعض األحيان من موجات السطو عىل 
أنى  املادية، إال  يمثله هذا من إهدار حلقوقه  العربية، وما  البلدان  الفكرى ىف كثري من  إنتاجه 
الذين سطوا ويسطون عىل هذا اإلنتاج يعدون  أرى ىف هذا أكرب وسام عىل صدره، ألن كل 
إنتاجه جزءا من تراث اإلنسانية املباح لإلنسانية كلها، ويصعب عىل هؤالء التجار والنارشين 
بعرشات  معينة  دول  ألجهزة  تباع  موسمية  كتبا  تؤلف  التى  األسامء  من  كغريه  يتصوروه  أن 
األلوف دفعة واحدة من أجل قارئ واحد، وتدق هلا عند صدورها طبول جوفاء، بينام جيتمع 
عرشات األلوف من القراء العرب عىل أن يقتطعوا من قوت يومهم ليقتنوا كتابا من كتب أنيس 

منصور يقرؤونه مرة بعد أخرى.

)13(
وربام يرى البعض أن يمتدحوه بقوهلم: إنه أمة ىف رجل، وربام يصور آخرون قدره بقوهلم: 
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إنه تاريخ ىف شخص، وربام جتسد طائفة ثالثة إنجازه عىل أنه بمثابة موسوعة القرن العرشين 
هذه  كل  أن  بيد  السابقة،  القرون  وفلسفات  معارف  من  العرشين  القرن  ىف  تبلور  بام  كله 
األوصاف وغريها تتضاءل أمام حضور طاغ مل يسبقه إليه أديب أو كاتب، ومكانته ىف األدب 
القومى - اليوم - تفوق بالشك مكانة سلفه العظيم والرت ليبامن ىف الواليات املتحدة األمريكية 

واملجتمعات املرتبطة بثقافتها.

بيد أن حضوره الطاغى غطى حتى عىل تقييم جممل أعامله، ألنه أصبح ىف خميلة املعارصين 
بمثابة املحيط الذى ال يمكن وصف حدوده وال تصويرها إال باخلروج من الكرة األرضية، 

ويكفى األحياء أهنم جيدونه حميطا هبم من أى ناحية اجتهوا إليها.
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الفصل الثانى 

أنيس منصور والسياسة

)1(
فإننا  باختصار اليتعدى مخسة سطور  السياسية  أنيس منصور  كتابات  أن نصف  أردنا  إذا 
وبوازع  متمردة،  فلسفية  وبروح  عال،  إنسانى  بحس  تفردت  قد  الكتابات  هذه  إن  نقول: 
أخالقى قوى، وبانتامء وطنى عميق، وبفهم تارخيى أصيل... ومل جتتمع هذه املالمح اخلمسة ىف 

كتابات غريه من معارصيه عىل هذا النحو اجلميل الذى تآلفت به ىف آثاره السياسية الرفيعة.

كان أنيس منصور قد بدأ الكتابة املنتظمة ىف السياسة بعدما استقر له أسلوبه، وبعدما كسب 
مجاهريية عريضة مل يكسبها غريه من قبله، وهكذا مل يكن من الصعب عليه أن يكتب ىف السياسة 
عىل نحو ما يريد، ومل يكن من اليسري عليه أن يضحى بالصورة الذهنية التى تكونت عن قلمه 

وميوله الفلسفية والسياسية والتارخيية والوطنية واخللقية.

 ورسعان ما وجد أنيس منصور نفسه يكتب ىف السياسة بأسلوب جديد يرفع من قدر احلقيقة 
حتى لو كان هذا االنحياز للحقيقة جالًبا للمتاعب واملشاكل، كان أنيس يعى ىف تلك اللحظة 
باحلديث عن  املغلفة  األكروبات  إذا هو خاهنا، وأن مصداقيته ال حتتمل  لن تسعفه  احلقيقة  أن 
الظروف اجلغرافية والتارخيية وهى األكروبات التى كان غريه يامرسها دليال عىل الرباعة ىف الفهم 
أو التناول أو العرض أو االستعراض عىل حني كان أنيس يدرك أن الناس قد أقرت برباعته وأنه 
ليس ىف حاجة إىل إثبات الرباعة وال إىل تضييع عمره ىف إثبات الشىء ونقيضه كى يقال عنه: إنه 
كاتب كبري أو قدير، كام كان يدرك أن تصوير اهلزيمة نرًصا والنرص هزيمة ليس من قبيل األمانة 
أنواع  من  خطر  نوع  هو  وإنام  السياسة  وال  التفلسف  وال  األدب  وال  الوطنية  وال  التاريخ  وال 

اإلدمان للمخدرات الرخيصة املؤذية للوعى والصحة والوجدان والعقل عىل حد سواء.
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)2(

كان أنيس يدرك الدوافع احلقيقية للتاريخ وصناعته، وكان يعرف أن النفس البرشية هى 
العامل األول ىف صناعة التاريخ قبل ما قد تقول به حقائق اجلغرافيا والتاريخ، وكان قادًرا عىل 
نحو ال يدانيه فيه أحد عىل حتليل هذه النفس وحتليل مواقفها وأثرها ىف التاريخ واجلغرافيا عىل 

حد سواء.

منه  ينتظر  ال  الذى  للمحامى  معاملتها  غريه  تعامل  اجلامهري  أن  يدرك  منصور  أنيس  كان 
إال االنحياز للطرف الذى يعمل حلسابه بينام هى - أى اجلامهري- تنتظر من أنيس احلكمة، ال 

احلقيقة فحسب.

)3(

القراءة وبفضل ما  النقد بفضل ما أوتوا من قدرة عىل  أنيس واعيا لقدرة قرائه عىل   كان 
درهبم عليه هو نفسه من القدرة عىل تقليب الوجوه املختلفة من أجل تغليب احلق عىل الزيف 
ا عىل أى  وتغليب احلقيقة عىل الباطل، وتغليب الزبد عىل الزبد، وهلذا فإن أنيس مل يكن مستعدًّ
نحو من االنحاء ألن خيون ثقافته، وال املنطق الذى عاش من أجله، وال املعرفة التى نرشها، 

وال الفلسفة التى برش هبا.

 ومل يكن أنيس يرى ىف معارصيه الذين سبقوه إىل الكتابة السياسية قامات ينبغى احلذو عىل 
املراهق الذى  ما أنجزته أو ما حققته أو صورته أو رسمته، وإنام كان ينظر إىل هذا االجتهاد 
إىل  الساعية  القديم  التلميذ  إىل حماوالت  اجلديد  األستاذ  نظرة  إعجاز  أنه  لكثريين عىل  صور 

التميز الفلسفى من دون صدق عقىل، والطاحمة إىل الوجود الفلسفى من دون صدق نفسى.. 

وهلذا السبب كان أنيس اليبخل عىل قرائه من آن آلخر بالسخرية املمتعة من التناول العقيم 
لقضايا السياسة والوطن، وكان يغلف سخريته بكل ما يفقدها حدهتا كام كان يغلفها بعد ذلك 
بكل ما حيفظ عليها جديتها وجدهتا، وهلذا كان أنيس ىف مهامجة خمالفيه من كتاب السياسة يبدو 

وقوًرا وغري متجهم ىف الوقت الذى كان يبدو فيه متأماًل وغري متربم.
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)4(

بدأ أنيس منصور حياته العامة قريبا من الصحافة املرتبطة بالسعديني ىف جريدة األساس وىف 
جريدة أخبار اليوم، وقدر له أن يعيش صالونات فكرية يومية متوج بام كان قادًرا عىل تقييمه ونقده، 
وكان يرى هؤالء السعديني املهرة وقد متكنوا من احلكم ونجحوا ىف بعض ميادينه عىل الرغم من 
خروجهم عىل الوفد، وهلذا فإنه رزق القدرة عىل البحث عن االجيابيات بعيًدا عن األغلبية التى 
يمثلها تيار الوفد الوطنى وهنره السياسى بطبعه اجلارف، لكن أنيس مل يقع فيام استسهل أنداده 
الوقوع فيه، وهلذا فإنه مل يشغل باله بعداء الوفد وال بالبحث عن مثالبه وال بتأويل إجيابياته إىل 
سلبيات عىل نحو ما وقع اآلخرون ىف ذلك الفخ الذى جعلهم حتى اآلن يعادون الوفد من ناحية، 

ويعادون احلركة الوطنية من ناحية ثانية، ويعادون التوجه الليرباىل من ناحية ثالثة.. 

)5(

النقيض يرى السعديني أقلية وصلت إىل احلكم ورسعان ما سوف ترتكه  كان أنيس عىل 
ألن حقيقة التاريخ تقول هبذا، وألن احلقيقة الفلسفية والوجودية تقول هبذا، وهلذا فإنه مل يعان 
عذاًبا وال حرية حني عاد الوفد إىل احلكم ىف 1950 وال حني قامت حركة اجليش ىف 1952 
وال حني تعرضت ملا تعرضت ىف 1954.... كان أنيس يرى هذا كله ىف إطار معرىف كفل له 
الفهم والتوقع كام كفل له املتعة العقلية عىل حني كان كل موقف من هذه التحوالت يكلف 

اآلخرين شططا ىف التحول بأقالمهم وتوجهاهتم بل وبأرواحهم ونفوسهم.

من  يؤمل  غريه  يرى  حني  يبتسم  وكان  األشياء  وطبائع  األمور  مصائر  يدرك  أنيس  كان 
املرآة أن تكون عدسة، ومن العدسة أن تكون مرآة، كام كان يسخر من كل الذين يعتقدون ىف 
الذين يعتقدون ىف ديمقراطية تتوجها دكتاتورية  الدولة، ومن كل  اشرتاكية تتوجها رأساملية 

الثورة، أو الذين يعتقدون ىف شيوعية تتوجها وطنية األهداف...

كان يعرب بكل ما أوتى من دهاء ىف التعبري عن استحالة كل هذه االوهام التى كان يتبناها 
ويدعو إليها كل الذين مل ينالوا حظه من الدراسة أو القراءة أو الفهم أو البحث أو اجلدل ... 

وإذا كان هناك كاتب سياسى نفعه علمه وإيامنه فإنه أنيس..
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)6(
وكانت ثقه أنيس منصور بام تعلمه وأدركه جتعله ينظر إىل خمالفيه الذين يرأسونه أو يسبقونه 
نظرة العارف باحلقيقة إىل املتعذب بالظنون، وهكذا حتول علمه الغزير إىل حصن محاه من أن 
يقع فريسة لإلحباط الذى سيطر عىل غريه ممن مل يصلوا بعلمهم إىل ما وصل هو إليه .. وهكذا 
قدر له أن يعيش حقبة النارصية وهو يتأمل مع أقل قدر من األمل، وأن يعيشها أيًضا وهو يفكر 

مع أقل قدر من املرارة.
لكنه ىف الوقت ذاته كان جييد التعبري عن اهلجرة متخذا سبيله املزعوم ىف اهلجرة إىل األرواح 
واألشباح وإىل االطباق الطائرة واهلابطة من السامء والعائدة إىل السامء وكان ىف كل هذا جميًدا 

عىل نحو ما كان جييد السفر واحلديث عن الرحلة.
وكان أنيس منصورحفيا إىل أبعد حدود احلفاوة بأن يبث ىف العقل العربى، ويزرع فيه فكرة 
النقد واالختالف حتى لو كان التعدد واالختالف خياال بعيًدا عن الواقع الذى كان يكرس 

الشمولية والنمطية عىل نحو كفيل بتدمري جزء كبري من إنسانية اإلنسان.

)7(
وملا جاءت حقبة السادات كان أنيس هاديا ىف هدوء، وكان قادًرا بحكم قربه من الرئيس 
الصياغة،  الصناعة عىل  آثر  الساداتى ىف مرحلة مهمة، لكنه  الفكر  التعبري عن  عىل أن يصوغ 

وشارك بكل معارفه ىف صناعة فكر هبر العامل كله ىف املبادرة وما أعقبها.
عرضت عىل أنيس منصور ىف السبعينيات مناصب كثرية آثر أن يرفضها مجيًعا ألنه كان يرى 
أنيس منصور حتى  السبب فقد عاش  يراها ىف أعني اآلخرين، وهلذا  نفسه ىف نفسه ومل يكن 
حلظاته األخرية معنيا بأن تزداد قدراته وتفوقاته وإملاماته وإسهاماته، ومل يشغل نفسه بأن يدافع 

عن حقبة، وال أن يصور شخصا عىل غري حقيقته.

)8(
أذكر أن أحد أساتذتنا الكبار سألنى ذات مرة عام أعتقده سببا ىف إمهال أنيس ملا كان قادًرا 

عليه من تصوير زعيم عظيم تصويًرا يتفوق عىل تصوير غريه من الكتاب لزعيم عظيم آخر.
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قلت بدون تردد: إن السبب أنه أنيس.

قال كاتبنا الكبري: لعلك أو كأنك تريد أن تقول: إن من واجب الزعيم جتاه نفسه أن يصنع الكاتب 
النجم الذى قد يرد له اجلميل وأال ينتظر من النجم احلقيقى أن يكون حماميه أمام التاريخ.. 

قلت: لقد كان أنيس استثناء ىف بابه، ولوال أنه عاش الفرتة السابقة بشمولية آذت روحه 
وضيقت صدره ما أقبل عىل زعيم وال عىل رئيس والكتفى من الدنيا بصداقة بعض األمراء 

األثرياء بالوراثة فحسب.

قال أستاذنا: لكنى أحتدث عام ترك أنيس وعام ترك اآلخر من كتابات عن الزعيمني، أال 
يطرق  بينام ال  الثالثني،  متصلة جاوزت  بتفاصيل كثرية عىل مدى سنوات  اآلخر  عناية  ترى 

أنيس هذا امليدان أبًدا تاركا زعيمه للذئاب والثعالب والنسور وأحيانا للكتاكيت.

قلت: هذا هو الفرق بني املثال الذى صنع التمثال مرة واحدة، وبني املرمم الذى يعود من 
آن آلخر إىل متثال قديم لريمم كثرًيا من الرشوخ التى يظهرها مرور الزمان.

متامسكة   - املتأهلة  بل   - املعجزة  الصورة  تظل  بأن  يعنى  اآلخراملرمم  لكن  أستاذنا:  قال 
وطاغية ىف حضورها عىل نحو ما رسمها هو.

قلت: هذه هى وظيفة الرفا الذى يرفو املتهالك من الثياب، بينام يرى أنيس نفسه عن حق 
صاحب خط األزياء األرفع قيمة.

قال أستاذنا: إن اآلخر معنى بتامسك الصورة ومحايتها من الرياح، لكن أنيس يرتك الرياح 
تعبث ىف الشتاء باألحكام وتعبث ىف الصيف بلون املالمح.

قلت: إن أنيس الجياىف الطبيعة وال حيارب طواحني اهلواء، إنه يعرف قصة دون كيشوت 
وال حيب أن يكرره.

)9(
مل يمض عىل حديثنا هذا عام واحد إال وأخرج أنيس منصور من جملس الشورى املرصى ىف 
جتديد مل تكن ظروفه تسمح بأن يفقد جملس الشورى عضوية قامة كبرية كقامة أنيس منصور، 
ألنيس  املوازية  األخرى  القامات  كل  عضوية  عمد  عن  أفقد  املجلس  ذلك  أن  املذهل  لكن 
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منصور ىف ظل عبث غري واع اندفع إليه أقطاب جلنة السياسات دون أن تأتى اللجنة بتالميذ 
هلؤالء الذين أبعدهتم.

وعاد الكاتب الكبري ىف لقاء تاٍل ليذكرنى بحوارنا السابق وليسألنى: هل كنت تتوقع مثل 
هذا الترصف حني سألتك وأجبتنى مستطرًدا إىل موقفه من العرص احلارض ومستقبله؟ 

وأجبته بأن قراء أنيس ىف ازدياد عىل الرغم من كل احلروب اخلفية املمولة التى وصلت إىل 
حد عرشات املاليني كى يتوازى غريه معه، وعىل الرغم من أن احلياة تقسو علينا كبرش كلام 

تقدم بنا الزمن.

قال أستاذنا الذى كان بحكم مواقعه العالية يعرف أكثر منى: هل تعتقد أن للحروب عىل 
أنيس عالقة بام خيطط له من أجل مستقبل مرص من متديد أو توريث؟

عالقات  عن  أحد  يصدقها  لن  التى  األدلة  أملك  ولكنى  فحسب،  أعتقد  ال  إنى  قلت: 
مشبوهة ال يتصورها أحد.

قال: وهل يعرف أنيس نفسه ذلك؟

قلت: يعرف معظمه.

قال: إن هذا اال يظهر أبًدا ىف كتاباته.

قلت: ال... إنه ال يفتأ يردد قوله الشهري عن فروق التوقيت.

قال: وهل تعتقد أن هذه هى فلسفته؟

 قلت: ال أعتقد.

قال: فام فلسفته إًذا؟ أو قل ىل كيف تراه ينظر إىل ما نحن فيه اآلن من قلق عىل املستقبل؟

قلت: ال أكون ظاملا لو أنى قلت: إنه يعلق أمام ناظريه لوحة مجيلة يراها بأكملها لكن غريه اليراها 
كاملة، ألن أنيس كتب عليها وىف آخرها سطًرا باحلرب الرسى اخلاص الذى ال يراه أحد سواه:

املتغابىليس الغبى بسيد ىف قومه قومه  سيد  لكن 
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الفصل الثالث 

عبد الصبور شاهين كما عرفته

)1(

مل يصل أحد من معارصى عبد الصبور شاهني إىل التأثري الضخم الذى ارتبط هبذا االسم 
الكبري عىل مدى نصف قرن تقريبا، وعىل الرغم من أن عبد الصبور شاهني مل يصل إىل أن يكون 
شيخ طريقة، أو زعيم حزب، أو مدير جامعة، أو عميد كلية، فإن أثره ىف جيله، وىف جمتمعه قد 
فاق تأثري هؤالء مجيعا، وقد كان له زمالء وصلوا إىل هذه املواقع األربعة، لكنهم مل يرتكوا األثر 
الذى تركه عبد الصبور شاهني ىف األحداث التى قدر له أن يشرتك ىف صياغتها، أو ىف تعديل 

مسارها عىل نحو أو آخر.

باإلضافة إىل هذا فإن عبد الصبور شاهني كان مرشحا للوزارة ىف آخر مرة رشح فيها وزراء 
جدد من بني نجوم احلياة العامة، وأزعم أن اعتذاره اخلاطف عن مشاورات الوزارة حتى لو مل 
يكن هو نفسه الذى أبداه أو أبلغه، كان من األسباب العميقة التى دفعت القيادة السياسية إىل 
تقليل معدالت التغيري، وإىل اإلبقاء عىل الوزراء ىف مقاعدهم لفرتات طويلة، ذلك أن ما وصل 
إىل القيادة السياسية عن اعتذار عبد الصبور شاهني جاء مصحوبا بام وصل من اعتذار أكثر من 
شخصية عامة أخرى، ثم تكرس املوقف الدرامى بعامود صحفى كتبه عميد الصحافة العربية 
لفظا  الوزارى، مستخدما  املنصب  بالبعد عن  ناصحا  أمني  الوقت األستاذ مصطفى  ىف ذلك 
يعلق عليه مستهجنا  أن  نفسه  برئيس اجلمهورية  املنصب، وهو ما حدا  قاسيا ىف وصف هذا 

صدور مثل هذا اللفظ عن رجل ىف سن والده.. عىل حد تعبري الرئيس ىف ذلك الوقت.
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)2(

ومن الطريف أن عبد الصبور شاهني، الذى كان وقتها عضوا ىف جملس الشورى باختيار 
الرئيس نفسه، رسعان ما اندفع إىل معركة عابرة مع بعض أجهزة احلكومة دون أن يدرى هو 
اقتصادية داخلية  املعركة ستتحول إىل أخطر معركة  نفسه، ودون أن تدرى احلكومة أن هذه 
خاضتها حكومات عهد الثورة، وكانت هذه املعركة هى معركة رشكات توظيف األموال التى 
الطبقة  لتؤثر ىف  الزراعى، وحتولت  والتمصري، واإلصالح  التأميم،  تأثرياهتا معارك  فاقت ىف 

الوسطى الدنيا بدال من أن تؤثر ىف طبقات عليا.

ومن املدهش أن عبد الصبور شاهني حني قاد املواجهة مع االقتصاديني ىف التجمع الكبري 
الذى خطب فيه ببالغته، وقوة تأثريه قد دفع احلكومة إىل أن تسارع بخطواهتا إىل حد التعسف 
مع أبناء الشعب، ثم إىل حد التعنت أيًضا متخذة سياسات أدت إىل خراب بيوت كثرية، وقد 
كان ىف وسع احلكومة لو عاجلت األمور أن تنقذها، لكن احلكومة وجدت نفسها ىف مواجهة 

عبد الصبور شاهني وهو الرجل األقوى من اإلقطاع، ومن الرجعية، ومن الشيوعية)!!(

وهكذا حسمت املعركة مبكرا حتى ال يأكلها منطق عبد الصبور شاهني، وال قدرته عىل 
اإلقناع، والزعامة.

ومن الطريف أيًضا ىف هذه الدراما أن األحداث تسارعت إىل احلد الذى مل يعد أحد يذكر 
معه بداية املعركة، وال الدوافع وراء حسمها عىل نحو ما حدث، ومن الطريف أخريا أن دور 
عبد الصبور شاهني أصبح ينسب إىل الشيخ الشعراوى من باب التغليب، كام يقول علامء اللغة 
الشيخ الشعراوى،  الذين كان عبد الصبور شاهني نفسه واحدا منهم، وكذلك كان  العربية، 

لكن كال الرجلني عرفا ىف األوساط اجلامهريية بصورة أخرى هى صورة علامء الرشيعة.

)3(

بدأ عبد الصبور شاهني حياته العامة منذ كان طالبا، وقد عانى من انتامئه السياسى لإلخوان 
املسلمني، ودفع ثمن هذا االنتامء من سنوات عمره حني ضاع منه عام دراسى وهو بعيد عن 
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اإلخوان  عن  بأخرى  أو  بصورة  ينشق  أن  له  قدر  ثم  بتفوق،  خترج  لكنه  الدراسة،  ىف  موقعه 
املسلمني، وهكذا كان من أصحاب احلظ احلرج الذين حيسبون عىل اإلخوان!! وال حيسبهم 

اإلخوان منهم!!

الرشيعة اإلسالمية  أن خيتار قسم  املتفوق،  الصبور شاهني، وهو اخلريج  أراد عبد  وحني 
ليكون معيدا فيه، قيل له إنه ليس مسموحا له هبذا بسبب ماضيه السياسى، وأن املسموح له 
إنه سيقبل هذا االختيار  الصبور:  قال عبد  اللغة، حينئذ  أن يكون معيدا ىف قسم علم  به هو 
رسالة  أن  الطريف  ومن  الرشيعة،  علوم  من  علم  إىل  اللغة  علم  سيحول  لكنه   اإلجبارى، 

عبد الصبور شاهني كانت عن القراءات الشاذة ىف القرآن الكريم.

)4(

وىف فرتة تأهله العلمى ىف الدراسات العليا ملع اسم عبد الصبور شاهني القادر عىل اخلطابة ىف 
املسجد، وعىل الكتابة ىف الصحافة )بام فيها اليسارية(، وعىل اإلسهام النشيط ىف احلياة السياسية 
املحدودة ىف ذلك العرص، لكن تفوقه الساحق ظهر حني تقدم ىف تعلم اللغة الفرنسية، وحني 
ختصصه  جمال  ىف  عظيمة  رسالة  وضع  وحني  الفرنسيني،  واألساتذة  الرسبون،  بعلامء  اتصل 

بإرشاف هؤالء عن بعد.. وعن قرب. 

لكن الزمان كان يعطى عبد الصبور جمدا مل يصل إليه أحد من معارصيه ىف ذلك الوقت، 
فقد كان هذا الشاب املتفتح أول َمْن أدرك أن فرصة اإلسالم السياسى ىف الظهور عىل سطح 
الصبور  عبد  قدم  أن  هذا  وواكب  أحد،  يلحظها  مل  وإن  حتى  حانت،  قد  األوروبى  املجتمع 
شاهني للفكر اإلسالمى، وللمكتبة العربية أفضل عمل فكرى ظهر ىف تلك الفرتة، وهو كتاب 
»الظاهرة القرآنية« الذى وضعه الفيلسوف اجلزائرى املسلم املهندس مالك بن نبى، صاحب 
كتبه  الذى  الكتاب  هذا  شاهني  الصبور  عبد  ترجم  وقد  شاكلها،  وما  النهضة  رشوط  نظرية 
صاحبه بالفرنسية ىف لغة عربية كفيلة باالرتفاع بام كان فيه من فكر عال، وإىل حد أن أصبح عبد 

الصبور ىف ذهنى وىف ذهن املنصفني رشيكا ملالك بن نبى ىف هذا العمل العظيم.
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)5(
بعض  عىل  املبارش  التأثري  ىف  دوره  يلعب  أن  شاهني  الصبور  لعبد  أتيح  الفرتة  هذه  وىف 
الذى عربت عنه  املاركسية، وهو االجتاه  بديال عن  النظرية اإلسالمية  إىل  للتحول  اليساريني 
اجتاهات متعددة من املزج، أو اإلحالل، أو التبديل، أو التحول، لكن أبرز نجوم التحول كان 
هو املفكر املرصى مصطفى حممود، الذى كان صديقا محيام لعبد الصبور شاهني، كام ربطتهام 

عالقات نسب ىف مرحلة شباهبام.

كانت  جديدة  قنبلة  العربى  القارئ  إىل  شاهني  الصبور  عبد  ليقدم  أخرى  سنوات  ومتىض 
بمثابة الراية اخلفاقة ىف بدايات احلركة اإلسالمية ىف سبعينيات القرن املاىض، وهى ترمجة كتاب 
»اإلسالم يتحدى« لوحيد الدين خان، ومع أن هذا الكتاب مل يكن مثل »معامل عىل الطريق« مثال 
بمثابة مانفستو احلركة اجلديدة، فإنه بعنوانه العبقرى، وبأرقامه الدالة، وبمقارناته الذكية كان 

مصباحا قويا غري قابل لإلطفاء، ومرة ثانية كان دور عبد الصبور شاهني ذكيا، وداال، ومؤثرا.

)6(
مارس عبد الصبور شاهني أستاذية علم اللغة ىف مرص، وىف الكويت، وانشغل بام ينشغل به 
األساتذة األكاديميون من دراسات للطلبة، ودراسات عليا، وجلان علمية، وتقديم اخلربات، 
كله من وقت  وأخذ هذا  إلخ،  والرشح..  والتحقيق،  والتأليف،  له،  التالني  األساتذة  وتقييم 
والتزال،  كانت،  األستاذية  لكن  املحض،  للفكر  يتفرغ  بأن  أوىل  كثريين  نظر  ىف  كان  رجل 
ساحرة، وقادرة عىل االستحواذ، واالستئناس، وعىل إقناع أصحاهبا مجيعا بأهنا أوىل هبم من 

كل ما غريها، ومن غريها كذلك.

مبالغة،  دون  سريه  وطيلة  حياته  طيلة  األستاذية  يامرس  شاهني  الصبور  عبد  ظل  وهكذا 
وقتى  كان  إذا  علمى  نشاط  من  فيه  هو  ما  إىل  فيدعونى  صدفة  ألقاه  كنت  أننى  ألذكر  وإنى 
يسمح، أو بقدر ما يسمح وقتى، أذكر أنى قابلته ىف شارع قرص العينى فقال إنه متوجه ملراجعة 
الربوفة األخرية ىف املطبعة العاملية قرب رضيح سعد، فذهبت معه أصححها، وأذكر أنى قابلته 
)1978( وهو متوجه إىل ركوب سيارته، فدعانى إىل مناقشة رسالة دكتوراه ألحد تالميذه، 
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فسألته عمن يشاركه املناقشة، فأجابني: صديقك رمضان عبد التواب، وأستاذ آخر ستصادقه 
هو حسن عون، ومن الطريف أن صاحب الرسالة التى حرضت النصف األول من مناقشتها، 
حسبام كان متاحا ىل من وقت ليلتها، كان هو الصديق الدكتور حممد حسن عبدالعزيز، الذى 

انتخب عضوا ىف جممع اللغة العربية ىف اليوم الذى انتخبت فيه أنا أيًضا.

)7(

حامد  نرص  معركة  وهى  شاهني،  الصبور  عبد  حياة  ىف  شهرة  األكثر  املعركة  جاءت  ثم 
أبوزيد، ولست أدرى إن كان األوان قد آن لالعرتاف بأن هذه املعركة كانت معركة مصطنعة 
إىل  غريه  عليه  يصعد  برشية  درعا  ليكون  فيها  استخدم  نفسه  أبوزيد  حامد  نرص  وأن  متاما، 
املناصب العليا، وإىل صدارة احلياة الثقافية، وربام ال يصدق أحد حقيقة ما حدث ىف بداية هذه 
املعركة الصناعية، أو ىف هذه املرسحية التى كانت مرحلة متوسطة ما بني املرسحيات االرجتالية، 

واملرسحيات عديمة النص.

وأعدت  »األهرام«،  جريدة  نرشته  مطول  مقال  ىف  كلها  املعركة  هذه  حقائق  رويت  وقد   
نرشه ىف كتابى »مستقبل اجلامعة املرصية«، لكنى أكتفى هنا بأن أروى أن الدكتور عبد الصبور 
شاهني حني بدأ ىف فحص أول أعامل نرص حامد أبوزيد لتقييمها ظن أن األبحاث جاءته عىل 
األبحاث  ىف  يبحث  فأخذ  الفلسفة،  قسم  ىف  للرتقية  متقدم  أستاذ  أبحاث  وأهنا  اخلطإ،  سبيل 
الذى  امليدان  إىل  الفلسفة منها  أقرب إىل ميدان  التى مل يكن تصفحها فوجدها كلها  األخرى 

تقدم به صاحبها للرتقية فيه، وهو »اللغة العربية وآداهبا«.

)8(

وهكذا فإن عبد الصبور شاهني اتصل ليتأكد من أن األوراق مل تأت إليه من باب اخلطإ الذى 
حيدث عند تبديل املظاريف بالصدفة، فلام تأكد أن األمر خيلو من اخلطإ اإلدارى بدأ يفحص، 
فلم  الواسع،  بطيفها  قبل، وألنه من هواة اإلسالميات  بالفلسفة ودارس هلا من  وألنه مغرم 
يكن صعبا عليه أن يقيم أبحاثا جاءت إليه للتقييم.. ال املباركة !! وال للبصمة !! وألن اللجنة 
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العلمية الدائمة ىف ذلك الوقت كانت تضم َمْن بقى من السلف الصالح من مؤسسى اجلامعة 
األوائل، ومنهم القطبان األوالن ملعيدى اجلامعة املرصية: سهري القلاموى، وشوقى ضيف، فقد 
استمعت اللجنة إىل تقييم عبد الصبور شاهني وأقرته عىل تقييمه، ووقع هؤالء األعالم مجيعا 
باعتامد التقرير الذى كان عبد الصبور شاهني قد انتهى اليه، بمن فيهم َمْن كانوا يودون »مترير« 
أبحاث نرص حامد أبوزيد وترقيته، خصوصا بعد كفاحه العلمى، وبعد كرب سنه، لكن سهري 
القلاموى، وشوقى ضيف وغريمها من األساتذة الكبار، انترصوا للضمري العلمى، وخافوا اهلل 
إىل  به  ترقى  ال  نرص  أبحاث  أن  حقيقة  تقرير  إىل  ووصلوا  الوطن،  هذا  ىف  العلم  مستقبل  ىف 

األستاذية ىف ذلك اليوم، ومعنى هذا أن الفرصة متاحة أمامه لكى جيود ويرتقى.

 لكن الطموح الزائد ألصدقاء نرص حامد أبوزيد جعلهم يقفون عىل رقبته، ويصعدون عىل 
جثته، ويصورون للمجتمع كل ما صوروه من أن عبد الصبور )وحده( ظلم نرصا )وحده(، 
ورسعان ما تنامى اإلفك إىل حد االستفزاز الذى نعرف أنه أثمر دعوة املحتسب املشهور )ى 
ب( إىل رفع قضية التفريق املشهورة، التى نسب إىل عبد الصبور أنه هو الذى رفعها مع أنه مل 
يفعل هذا، ومل يكن لعبد الصبور شاهني أى عالقة هبذا كله من قريب، وال من بعيد، لكن آفة 
املعارك  من  معركة  يفعله، وهكذا مضت  مل  ما  الصبور  عبد  إىل  نسبت  النسيان،  قومنا، وهى 
املعطلة للتقدم باسم التقدم، واملعطلة للعلم باسم الرأى، لكن أصحاهبا من قصار النظر فازوا 
ىف هنايتها بام كانوا يبتغون، واحتسب عبد الصبور رأيه، واحتبس نرص حامد أبوزيد نفسه ىف 
السجن الذى أراده له أصدقاؤه الذين ال يعلم إال اهلل مدى إخالصهم له، ومدى إخالصهم 

ألنفسهم، وأى املديني أضخم.

)9(

وذرية  صاحلا،  عمال  طيباهتا  الدنيا  من  حاز  وقد  ربه،  لقاء  إىل  شاهني  الصبور  عبد  مىض 
صاحلة، وزوجة صاحلة، وثروة صاحلة. كان مغرما بالبناء، وبالتجديد، وبالنجاح، وبالكسب 
احلالل، وكان مقدرا لكل َمْن ينجح ىف هذا، وقد فاته تقدير كثري كان يستحقه، لكنه ـ ىف رأيى 
رزق ما هو خري منه، حال مرىض بينى وبني السؤال عنه ىف مرضه، لكنه كان أفضل منى ىف 

السؤال الدائم عنى.. بل كان بالقطع أفضل منى ىف كل شىء اشرتكنا فيه!
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الفصل الرابع 

المهدى المنجرة 

)1(

األمل  رسم  الذى  املثلث  ىف  الثانى  الضلع  بمثابة  املتواضع  رأيى  ىف  املنجرة  املهدى  كان 
املنشود ىف مستقبل حقيقى حلضارة اإلسالم ىف العامل اجلديد، وقد بنى عىل ما سبقه إليه الرائد 
الذى توىل تأسيس الضلع األول ىف هذا املثلث بعناية فائقة بالتفاصيل، بيد أن املنجرة جتاوز 
التفكري ىف بناء الذات إىل التفكري ىف طبيعة املواجهة املحتملة. وربام يصعب عىل كثريين تصور 
طابع التكامل والتفاصل )بالصاد ال بالضاد( بينه وبني الرائد األول أو رائد الضلع األول الذى 
باستعارة عنوانى كتابيهام  الفارق ىف إجياز دال  أن نلخص  لنا  نبى، وربام يمكن  بن  هو مالك 
األشهرين، فعىل حني كان مالك بن نبى يرسم وحيدد »رشوط النهضة« فان املهدى كان واعيا 

لطبيعة »احلرب احلضارية« ورشوطها. 

كان املهدى املنجرة من أبرز املتحفظني عىل عالقات الغرب السياسية باإلسالم، بل وصل 
احلال به أن يتشاءم وينفى إمكانية قبول الغرب لوجود أنظمة ديمقراطية غربية ىف بالد املسلمني: 
»... لقد ُقلتها وسأعيد قوهلا اآلن: ليس هناك قوة غربية مستعدة لقبول قيام أنظمة ديمقراطية 

هلا،  توفرها  التى  مصاحلها  سيرضب  التغيري  هذا  مثل  ألن  اإلسالمى.  بالعامل  وفعلية  حقيقية 
وبسخاء، األنظمة املرتشية القائمة حاليا«.

)2(

مستقبل  حول  لقاء  أّول  تنظيم  ىف  الكربى  املشاركة  املنجرة  املهدى  توىل  قرت  ربع  ومنذ 
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اإلسالم، ىف اجلزائر العاصمة، وشارك ىف اللقاء العديد من العلامء من طبقة الغزإىل والغنوشى 
والرتابى والقرضاوى. الذين شاركوه الرأى ىف أن اإلسالم وصل إىل أسوإ مراحل التقهقر ىف 
أنفسهم ىف ماض دون  والتجديد وسجنوا  ابتعدوا عن االجتهاد  املسلمني  احلاىل ألن  العرص 
االنفتاح عىل املستقبل. وأن اإلسالم كان دينا شديد االرتباط باملستقبل، وكان يوىل أمهية بالغة 
للمستقبل )مع واجب التمييز بني املستقبل والغيب(. وىف هناية اللقاء اتفق اجلميع عىل رضورة 
التصدى لألمية وحماربة الفقر عرب توزيع عادل للثروات داخل البلدان وفيام بينها، وختصيص 

استثامرات أكرب وأهم للبحث العلمى، للخروج بالعامل اإلسالمى من نطاق الدول املتخلفة.

)3(

مل يكن املنجرة فيام نادى به من آراء أسريا أليديولوجية حمددة لكنه كان تعبريا أمينا عام وصل 
إليه العقل الفلسفى الغربى )بالغني املنقوطة ال بالعني املهملة( ىف العرص احلديث مع اهتداء 
واهتامم مواز بتجربة اليابان التى كان يراها نموذجا البد للعامل الثالث من احتذائه. وكان بحكم 
الوظائف التى توالها من أكثر العلامء إملاما بام تطور إليه هذا العقل املعارص، ففى سنة 1962 
وهو عىل مشارف الثالثني عينه املدير العام لليونسكو مديرا عاما ملكتبه. وىف سنة 1970 عمل 
بكلية لندن لالقتضاد حمارضا وباحثا ىف الدراسات الدولية. وىف 1975 و1976 توىل مهمة 
املستشار اخلاص للمدير العام لليونسكو. وملا تأسس »االحتاد العاملى للدراسات املستقبلية« 

انتخب رئيسا له إىل سنة 1981.

وكان املهدى املنجرة أصغر األعضاء سنا ىف نادى روما منذ تأسيس النادى ىف 1968، كام 
كان أحد ثالثة اشرتكوا ىف حترير التقرير الثانى للنادى، والذى صدر سنة 1979م حتت عنوان: 
ال حدود للبحث والدراسة،.. فضال عىل أنه توىل رئاسة جلان وضع خمططات تعليمية لعدة 

دول أوروبية.

)4(

عىل الرغم مما كان يبدو للمرصيني من جفاف أفكاره وإغراقها ىف التصورات املثالية فقد 
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كانت كتبه من األكثر مبيعا ىف فرنسا ما بني 1980 و1990. وقد خصص صندوقا خاصا من 
تلك العائدات املالية ملنح جائزة للحوار بني الشامل واجلنوب، وفيام بعد طور غرضها لتكون 

جائزة ملن يدافع عن الكرامة.

وعىل عادة اليساريني ىف التنبيه إىل الفرص اجليدة التى لقيها بعض العظامء ىف بداية حياهتم 
من  حمرتمة  أرسة  كنف  ىف  ويسار  دين  بيت  ىف  نشأ  العظيم  الرجل  هذا  أن  نذكر  أن  لنا  فالبد 
كبار التجار املتدينني واملثقفني، وقد أرسله والده إلمتام الدراسة ىف أمريكا ليكون متميزا عن 
األغلبية التى تدرس ىف فرنسا بحكم العادة والتعود ومن حسن حظ املهدى أنه واجه موقفا 
إنسانيا وأخالقيا جعله يضحى بأمريكا وبطاقتها اخلرضاء وجامعتها ودراسته ويعود إىل العامل 

القديم ليستكمل دراسته ىف لندن.

)5(
ىف أمريكا التحق املهدى بمؤسسة »بانتى«، ثم التحق بجامعة كورنل وختصص يف البيولوجيا 

والكيمياء. ونجح مبكرا ىف املزاوجة بني دراسته العلمية، والعلوم االجتامعية والسياسية.

 وفتحت إقامته بأمريكا عينيه عىل العمل الوطنى والقومى. فارتبط بمكتب اجلزائر واملغرب 
باألمم املتحدة، ورئاسة رابطة الطالب العرب. ورفض التجنيد اإلجبارى الذى كان مفروضا 

آنذاك عىل كل حامىل البطاقة اخلرضاء، ورفض املشاركة ىف احلرب الكورية. 

العليا بكلية لندن لالقتصاد حيث نال  ينتقل إىل لندن سنة 1954 ملتابعة دراسته  وآثر أن 
شهادة الدكتوراه حول موضوع »اجلامعة العربية«. 

وىف بالده واجه املهدى اختيارا من نوع آخر جعله يؤثر الفكر عىل املناصب والرأى عىل 
الصداقة.

)6(
وىف سنة 1957 عاد إىل املغرب ليعمل أستاذا بكلية احلقوق بجامعة حممد اخلامس، وتوىل 

ىف هذه الفرتة إدارة اإلذاعة والتلفزة املغربية بعد أن عينه امللك حممد اخلامس عىل رأسها.
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)7(

 وعرضت عليه مناصب وزارة املالية ورئاسة الوزارة ىف احلكومة املغربية، لكنه رفض مفضال 
التفرغ للثقافة والبحث العلمى، وكان قد عرف بمواقفه املعارضة لسياسة ملك املغرب احلسن 
الثانى رغم أنه كان زميله ىف الدراسة، وتعرض هلذه األسباب للمنع من إلقاء املحارضات ىف 

املغرب، وقد خلص هو نفسه طبيعة عالقته بامللك احلسن الثانى فقال:

»عالقتنا مبنية عىل االحرتام ىف إطار قول احلقيقة حتى إن أعضاء ىف أكاديمية اململكة كانوا 
يعتربون جرأتى ىف احلديث عن أوضاع املغرب وعن احلياة السياسية راجعة إىل نوع خاص من 
احلامية أستمدها من معرفة قديمة بامللك، وهذا ليس صحيحا أبدا، ليس ىف املوضوع رس. كان 
امللك يعرف آرائى وطبعى وموقفى وعدم استعدادى للتفاوض أو التنازل عن حريتى، وكان 

حيرتم ذلك«. 
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الفصل الخامس 

محمود عبدالمنعم مراد

)1(

فقدت مرص بوفاة األستاذ حممود عبد املنعم مراد علام من أعالم الوطنية والصحافة، ورمزا 
من رموز حرية الوطن واإلخالص للشعب.

كان إحساس حممود عبد املنعم مراد بالتاريخ عاليا وصادقا، لكن إحساسه باملجتمع كان 
أكثر منه علوا وصدقا. 

وكان إيامنه بالشعب هادرا وقويا، لكن إيامنه بالعمل كان أهدر وأقوى.

وكان حبه للتقدم متأججا، لكن إيامنه باالرتقاء كان أكثر ظهورا من حبه للتقدم..

 وهكذا تكونت ىف شخصيته عوامل اتزان قلَّ أن تتالقى عىل هذا النحو ىف شخصية عاشت 
وعانت، وأحبت واستعذبت، وجادت وجودت.

)2(

التدريس  وظائف  ىف  التقلب  من  فرتة  بعد  الصحفية  حياته  مراد  املنعم  عبد  حممود  بدأ 
والعمل اإلدارى، ومل يكن من الصعب عليه أن يكتشف أنه خلق للصحافة، فقد كان رجال 
معنيا باحلقيقة ىف املقام األول واألخري، وكان حتى أخريات حياته يبدأ زواره بالسؤال عام وراء 
األخبار، وعىل الرغم من أنه كان يعرف الكثري فإنه كان يستزيد من معارف غريه، وكان يرصح 

هبذا مبتعدا عن التعامل وعن التخابث ىف الوقت نفسه. 
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كانت عظمته واضحة للعيان، وقد قادته إىل البساطة ىف التعبري والتصوير، وكان مع عنايته 
بوضوح الفكرة حريصا عىل وضوح العبارة، ومل يكن يدور بخلده أن »يتفذلك« وال أن »يتحذلق«. 
ومن الغريب أن أسلوبه ظل بعد الثامنني أقرب ما يكون إىل أسلوب أبناء الثالثني، وقد ظل قادرا 

عىل أن يفيض ىف كتابته اليومية وغري اليومية كام ال يفيض هنر النيل إال ىف موسمه..

)3(
كانت األفكار تتدافع عىل قلمه، وكان يمسك هبا إمساك املقتدر القادر عليها، وكان صدقه 
حيميه من اللجوء إىل النظريات كوسيلة للتربير، وكأنه كان يقول ىف كل مقال من مقاالته: إن 

احلقيقة املدركة أقوى من كل تصوير.

وكان منحازا للشعب ىف جمموعه، وللمستضعفني بال استثناء، وكان مع هذا االنحياز متشبثا 
باملستقبل، يطالب بالعمل من أجله حتى لو أن هذا العمل اقتىض التضحيات اجلسام، كان من 
أنصار احلرية وقد دفع ثمنها عن حب وطواعية ورضا من حياته ومن حريته ومن قوته ومن راحة 

باله، ومع هذا فإنه كان يتفهم دواعى السياسيني والعسكريني الذين ال يؤمنون باحلرية املطلقة. 

كان يراهن عىل احلرية وعىل جدواها، لكنه كان يعذر الذين ال يؤمنون هبا وال بجدواها، 
كان يتمنى هلم اهلداية لكنه كان موقنا بأن هذا ضد طبائع األشياء.

)4(
يذكر التاريخ القومى املعارص ملحمود عبد املنعم مراد بكل إنصاف موقفه ىف أزمة مارس 
ومتسك  صادقة،  وطنية  من  عليه  دّل  وما  اجلبار  الشجاع  املوقف  هذا  منه  انطلق  وما   1954
ومستقبله،  الشعب  أجل  من  وللكلمة  للصحافة  وتوظيف  الديمقراطية،  عن  ودفاع  باملبدإ 
ويذكر التاريخ ملحمود عبد املنعم مراد أنه انحاز إىل احلق وكان انحيازه إىل احلق بقوة ىف الوقت 

الذى انحاز فيه آخرون إىل املصالح قصرية النظر وإىل االستمتاع بمجاراة السلطة.

)5(
اللعب عىل  أنه مل يتوقف حلظة واحدة للتفكري ىف  التاريخ ملحمود عبد املنعم مراد  ويذكر 
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احلبلني، وال ىف املناورة، وال ىف فتح الباب أمام نفسه للرتاجع، كام أنه ىف الوقت ذاته، وكان 
مديرا لتحرير أكرب جريدة مرصية ىف ذلك الوقت، انحاز كلية إىل الرهان عىل الديمقراطية عىل 
الرغم من أن الظروف مل تكن ىف صف رهانه، لكنه فيام يبدو كان قد رزق التوفيق ىف أن حيفر 
الوطن فيها ألبنائه املخلصني بمكانتهم مهام  التى حيتفظ  بارزا ىف لوحة الرشف  لنفسه تارخيا 

سبقهم إىل متاع الدنيا غريهم من األفاقني والعمالء وقصار النظر.

)6(

املنعم مراد حياته الصحفية من مكانة متقدمة أتاحتها له دراساته وجتاربه  بدأ حممود عبد 
الثقافية، وقد كان )1940( من طالئع خرجيى قسم اللغة العربية ىف كلية اآلداب جامعة القاهرة 
حني كان التخرج ىف هذا القسم يدفع أبناءه إىل اقتحام جماالت الرتمجة والكتابة والتأليف موظفني 

ما نام فيهم من فهم جيد للغة وللكلمة واحلضارة، وقدرات عالية عىل التحرير والتعبري.

ويذكر تارخينا األدبى أن حممود عبد املنعم مراد ترجم عن اإلنجليزية »احلب األول« للكاتب 
الروسى تورجنيف، وقد نرشت دار الكاتب املرصى - التى كان طه حسني يتوىل أمرها - هذه 
الرتمجة ملحمود عبد املنعم مراد ىف طبعة فاخرة، ومن العجيب أن هذا الرجل ىف ظل ظروف 
االعتقال والشتات مل يكن يملك نسخة من عمله هذا مع أنه نارش وصاحب مكتبة، وقد كان 
بالقدرة عىل  ينطق  الذى كان  الرائع  منذ سنوات نسختى من عمله هذا  أهديه  أن  ىل الرشف 
كانت  معروفة  كثرية  سالسل  أن  ومع  وللعمل،  للفكرة  لإلخالص  حتمية  كنتيجة  التجويد 
تبحث عام تنرشه ملن هم أقل منه كيام تكسب أقالمهم، إال أنه بشخصه وأخالقه مل يشأ أن يدفع 

هبذا الكتاب إىل أى من هؤالء.

)7(

كان حممود عبد املنعم مراد أهل تقدير، وكان قادرا عىل أن يمد يده - بل روحه - لكل َمْن 
يستحقون التقدير والتشجيع، وقد مجع بني روح الشيوخ ىف حكمه عىل األمور، وروح الشباب 
ىف انفعاله هبا، ومل تكن حكمته بقادرة عىل أن توقف اندفاعه املتوثب نحو اليسار بكل ما يعنيه، 
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وال كانت اندفاعاته حتول بينه وبني إدراك اجلانب اآلخر من احلقيقة الذى كانت تزوده به ثقافته 
وجتاربه كام كانت تزوده بالقدرة عىل فهم احلارض والتنبؤ باملستقبل.

كان من حظى أن أجلس إليه وأستمتع بصحبته، وقد اكتشفت من مدارسة جتربته الثرية 
وتأملها أن احلكمة أبسط من كل منطق، وأن احلب أنقى من كل عاطفة، وأن احلديث ألذ من 

كل متعة، ومل أكن أخرج من لقائى به إال بشىء جديد.. 

أن  ما رأيت صفاء احلقيقة وإيامهنا عند أحد كام وجدته عنده، ويبدو ىل  أنى  ومن عجب 
اهلل - سبحانه وتعاىل - قد َمّن عليه من هذه النعمة بالقدر الذى جعله ينترص عىل كل ما ابتىَل 
به ىف احلياة مرة بعد أخرى، سواء ىف ذلك فقد األبناء أو غدر األدعياء، لكنه فيام يبدو ىل اآلن 

كان أقوى من كل رصوف الزمان.
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الفصل السادس 

محمد عودة

)1(

فقدت مرص بوفاة األستاذ حممد عودة.. مفكًرا وطنيًّا من طراز رفيع، مجع بني االستبصار 
تابعيه  عىل  بالغ  حنو  ىف  متصلة  عقوًدا  والتثقيفى  التنويرى  دوره  يؤدى  وظل  واالستظهار، 

ومريديه، وىف لفظ عفيف، وظل هادئ.

وقد مارس احلياة السياسية عن حب للوطن، وشغف باحلقيقة، وظل حب الوطن والشغف 
باحلقيقة رائدين له ىف كل ما كتب وصنف، وىف كل ما حتدث به، وعلق عىل األحداث التى 

عاشها وسلم بالقدر فيها عىل نحو ما سلم بحتمية الرصاع، وبحتمية نتائجه.

)2(

والتواضع، وكان  العطف  أوتى  والكرامة، كام  العزة  أوتى  نبياًل  اهلل - رجاًل  كان - رمحه 
مثقًفا أصياًل متثلت ىف إنتاجه أرقى وأصفى وأنقى جتارب بنى وطنه.

وقد عاش من أجل وطنه، كام عاش من أجل ثقافته، وأثر ىف عديدين من الذين سعدوا 
بمعرفته، وإن أدركوا أنه من الصعب أن يكونوا عىل مثاله ىف جترده وحدبه وتعففه.

ولست أبالغ إذا قلت: إن العقدين األخريين من الزمان مل يستبقيا من املفكرين الوطنيني 
صداقة  أهنا  عىل  بمريديه  عالقته  يصور  أن  عىل  حريًصا  نفسه  هو  كان  وإن  غريه،  املعلمني 

األنداد.
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)3(

عاش حممد عودة أحداث وطنه من برجه التخيىل اجلميل الذى نجح ىف محايته من ديموجاجية 
املعارك، ومن برامجاتية األهداف، كام متكن من محاية برجه أيًضا من حجاب املعارصة، ومن 

قوالب األيديولوجية.

 وهكذا نجح هذا الرجل العظيم ىف أن تكون أحكامه أقرب إىل املوضوعية ىف عرص يعادى 
املوضوعية. 

يؤثر  كان  عرص  ىف  املعقولية  إىل  أقرب  نبوءاته  تكون  أن  ىف  العظيم  الرجل  هذا  ونجح 
العبث. 

ونجح هذا الرجل العظيم ىف أن تكون تفسرياته أقرب إىل العقالنية ىف عرص ثالث كان يؤثر 
تغييب العقل.

)4(

 وليس من شك أن حممد عودة قد عانى ىف أجواء هذه العصور الثالثة، وىف أنه أجاد التعبري 
عن هذه املعاناة، لكنه ىف الوقت نفسه حافظ لنفسه عىل االحرتام العميق عند نفسه، وعند َمْن 

عرفوه، وعند قرائه، وعند متابعيه.

كان إذا لقينى قى أخريات حياته يقول: ال تنسنا من كتبك العظيمة التى تؤنب فيها ثورة 
يوليو هبدوء واستمتاع، فكنت أبتسم فيعلق قائاًل: أليست هذه هى احلقيقة.

سوف تظل أفكار حممد عودة بمثابة منار هادئ لكل الذين يتأملون تارخينا الوطنى احلديث 
واملعارص، ولكل الذين يبحثون عن دور الفكر فيها، ولكل الذين يؤمنون بأن احلياة السياسية 
مرآة صادقة لتطور ثقاىف واجتامعى أعمق يتطلب عقليات نافذة لفهمه، ولتأصيل التعبري عن 

حقائقه.
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الفصل السابع 

عبدالحميد يونس

)1(

كان املستشار عبد احلميد يونس نموذًجا جليل من املثقفني املرصيني الذين نشؤوا ىف أوج 
عرص الليربالية، وعاشوا صباهم وشباهبم كله ىف ذلك العرص واستمتعوا بكل ما كان ىف ذلك 
العرص من حرية الفكر وازدهار اإلبداع وهنضة الفنون وتألق الصحافة وارتفاع قيمة املواطن، 
كان والده من رجال الرتبية والتعليم الذين وجهوا اهتاممهم إىل النهوض بالعملية التعليمية 
من خالل جتويد أدائهم لوظيفتهم كمدرسني متميزين، وقد أثاب اهلل هؤالء وعوضهم خرًيا ىف 
أبنائهم فكان من إخوة عبداحلميد يونس األشقاء: القانونى والطبيب وأكثر من مهندس بارز 

ىف شتى امليادين.. 

ومل يكن هؤالء األشقاء مهنيني ناجحني أو طالب علم متفوقني فحسب، ولكنهم شأهنم ىف 
هذا شأن أبناء املجتمع املرصى ىف ذلك الوقت كانوا يامرسون السياسة ممارسة وطنية متعقلة أو 
متحمسة، فكان منهم عىل ما روى هو نفسه وعىل ما روى شقيقه املهندس حممد حلمى السعيد 
الفتاة، ومن نارص اإلخوان، ومن شارك  انتمى ملرص  الثورة، من  الذى أصبح وزيًرا ىف عهد 

األغلبية الشعبية اقتناعها بالوفد املرصى الذى قاد احلركة الوطنية.. 

ومع كل هذه االجتاهات كان بني هؤالء األشقاء من آثر عدم االشتغال بالسياسة أو االنتامء 
السياسى، وبالطبع فقد كان حظ الالمنتمى ىف العهد الالحق وهو عهد الثورة أفضل من حظ 

كل منتٍم.
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)2(

املامرسة  إىل  تعدهتا  وإنام  السياسة  حدود  عند  يونس  احلميد  لعبد  املتاحة  احلرية  تتوقف  مل 
الوظيفية، فقد وجد نفسه قادًرا عىل أن يبدأ العمل ىف املحاماة واختار أن يبدأ العمل ىف مكتب 
أحد الزعامء السياسيني، الذى أحب توجهه ومشى وراءه فيه، وهو األستاذ أمحد حسني، وقد 

مارس املحاماة بالفعل ىف القاهرة واألقاليم.

وىف الوقت ذاته اجتذبته الصحـافة وأتـاح له مصطـفى أمني - أستاذ الصحـافة ورائـدها 
- فرصـة ذهبية مل تكن لتتاح له ىف أى عرص تاٍل، وهكذا أصبح عبد احلمـيد يونس قادًرا عىل 
أهنام  للبعض  بدا  وإن  الثامر،  ىف  وال  اجلذور  ىف  ال  بعضهام  عن  اليبتعـدان  عملـني  يؤدى  أن 
عمالن خمتلفان، وما مها ىف رأيى وىف ممـارسة عبد احلميد يونس نفسه إال وجهان لعملة واحدة 
فالصحفى هو حمامى األمة من حيث هى كائن واحد، وجسـد واحد، واملحامى هو صحفى 

الرأى ىف حالة خاصة أو فردية جيلوه ويكتبه وينرشه، وينترص له، ويرتافع من أجله... 

وكأنه حيول العام إىل خاص، كام حيول الصحفى اخلاص إىل عام. 

)3(

باقتدار  والصحافة  املحاماة  ىف  هاتني  وظيفتيه  أدى  يونس  احلميد  عبد  أن  األمر  وواقع 
ومتيز عىل مدى ثامنية أعوام )1945 ـ 1953( وكل الذين عاشوا هذه الفرتة يذكرون جهده 
واجتهاده ىف كتاباهتم بكل خري ومنهم عىل سبيل املثال األستاذ أنيس منصور ،واألستاذ صالح 

منترص، واألستاذ نارص الدين النشاشيبى.

بيد أن عبد احلميد يونس كان بفضل درجة من درجات إدراكات احلاسة السادسة قادًرا عىل أن 
يدرك أن العرص القادم بعد قيام الثورة لن يكون عرص الصحافة وال عرص املحاماة، ومن العجيب 
اهليئات  إحدى  ينخرط ىف سلك  أن  وقبل غريه  مبكًرا  آثر  قد  املجالني  نجاحه ىف هذين  أنه رغم 
هيئة  إىل  انتقل  ما  اإلدارية، ورسعان  النيابة  بدأ ىف  فقد  أخرى،  هيئة قضائية  إىل  ومنها  القضائية، 

قضايا احلكومة، وقد وصل فيها إىل درجة املستشار عام 1973 ثم نال درجة نائب رئيس اهليئة.
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ينتقل  أن  أنه كان ىف وسعه  القضاء مع  اهليئة عىل سلك  البقاء ىف هذه  آثر  ملاذا  وقد سألته 
إليه، ومل يكن هذا بالصعب عليه ىف الظروف املواتية التى أتيحت له ىف عهد الثورة، وىف بساطة 
شديدة أجابنى بأن عمله ىف هذه اهليئة كان يتيح له أن يبقى ىف القاهرة، عىل حني أنه مل يكن 

يضمن أين تذهب به تنقالت القضاء.. 

وهكذا كان الرجل صادقا ىف تعبريه عن النزعة اإلنسانية املتحرضة التى ال تطيق البعد عن 
عاصمة احلضارة والثقافة والنفوذ أيًضا.

)4(

وبعد أن بلغ املستشار عبد احلميد يونس ما بلغ ىف القضاء وأدركه سن التقاعد سعى إليه 
شهدت  التى  اليوم  أخبار  ملؤسسة  قانونيا  مستشارا  واصطفاه  صربى  موسى  احلميم  صديقه 
أحىل أيام شبابه، ومن حسن حظه أهنا شهدت أيًضا أحىل أيام شيخوخته، وكان مواظًبا عىل 
احلضور إىل تلك املؤسسة كل يوم يلتقى هبذا وذاك، وحيل مشكالت بعض أهل قريته أو القرى 
املجاورة، ويتأمل ىف األحداث اجلارية، ويستعيد الذكريات، وجييد كتابة لقطات صحفية متميزة 

ىف جملة »آخر ساعة« ثم ىف جملة أكتوبر وكان متفوًقا فيها.

وحني أتيح له أن ينرش أول كتاب من تأليفه وهو ىف حدود السبعني من عمره اختار أن يصور 
أمر سعادته بأن يكون مؤلفا عىل نحو ما صور نجيب اهلالىل سعادة الوزراء حني يستوزرون 

حتى إهنم يفقدون نصف عقلهم حني يصبحون وزراء. 

ومن الطريف أنه مل جيد أبلغ من هذا الوصف ليصور به فرحته بصدور كتابه، ثم توالت 
كتبه القليلة تقدم اإلمتاع وتوثق بعض الوقائع، وكان من أشد َمْن عرفت سعة صدر بالنقد أو 
تصحيح ما وقع فيه من خطإ أو لبس. وذلك من دون أن يغري من انتامءاته السياسية وانحيازاته 

الواضحة التى مل يكن ينكرها.

وإنى ألذكر بالفخر أنه تكرم عىلَّ ومنحنى رشف مشاركته ىف كتابة مقدمة واحد من هذه 
الكتب. 
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)5(

آثرت  التى  املجموعة  إىل  التام  انحيازه  يونس  املستشار عبد احلميد  القراء عن  وقد عرف 
لنفسها أن تكون بمثابة رموز للعهد النارصى، وقد فرس القراء ذلك تفسرًيا طبيعيا أو منطقيًّا 
ألنه كان انحياًزا صادًرا عن روابط صداقة ونسب وقرابة مع بعض َمْن حوكموا ىف 15 مايو، 
الرياح  قادًرا عىل االنحياز إىل احلق والوطنية احلقة مهام كانت  أنه كان مع ذلك  لكنى أشهد 

جترى بالباطل ىف اجتاهات أخرى.

يكن غريه  مل  ا  قويًّ دفاًعا  السادات  مقاالته عن وطنية  أحد  دافع ىف  فإنه  املثال  وعىل سبيل 
ليستطيعه.

ناقدة، ونفًسا مشفقة،  أنه كان ذاكرة حية، وعقلية  أرثيه  اليوم وأنا  فيه  أقوله  ما  وخالصة 
وروًحا حانية، وعطاء فياًضا، وأبوة غامرة، وصداقة متصلة، ووطنية متقدة، ورؤية متقدمة.

رمحه اهلل رمحة واسعة وغفر له ولنا، وعوضنا عنه، وأهلم أرسته وحمبيه الصرب والسلوان.
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الفصل الثامن 

إسماعيل النقيب

)1(

إسامعيل النقيب هو آخر أدباء الصحافة، فمن بعده أصبح أدباء الصحافة شيئا آخر )حمرتفا 
وحمرتقا( شيئا غري هذا األدب املتدفق ىف كل لقطة، وىف كل مجلة، وىف كل مقطع، وقد أدرك 
برأسهم،  رأسه  ووضع  والصحافة،  والفن  الكتابة  ىف  جيله  عىل  السابق  اجليل  أعالم  النقيب 
فكان له ما أراد، كام قدر له أن يعيش رمزا للتجديد الذى كان عرصه قد انتهى، وللتعبري املجيد 

عن املشاعر الرقيقة والنادرة.

عاش هذه احلياة علام ىف الصحافة والسياسة واألدب والشعر وفنون القول مجيعا.كان ينقد 
برقة، ويعلق بدقة، ويستقرئ األحداث، وحيلل النوازع، وحيرص عىل كل ما من شأنه أن حيقق 
أمله ىف توحد األمة العربية التى هو ابن من أبنائها، كام كان حيرص بالقدر ذاته عىل أن ينفى 

عنها التمزق.

)2(

عاش إسامعيل النقيب يبرش وال ينفر، يستهدى التاريخ، ويعىل القيمة، كام عاش حمبا للحياة 
واألحياء عىل حد سواء: حيتفى بالقيمة، وينتشى باالنتصار، ويسعد بالتقدير. كانت تعليقاته 
الشفهية رمزا للفهم والقدرة عىل الصياغة، وعىل احلكم العادل، وكانت قصصه املعربة بحرا ال 

ينتهى من اإلخالص للوطن وقيمه وقممه.
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فرصة  ترك  وما  ووطنه،  أفضلهام جلامعته وشعبه  اختار  إال  أمرين  بني  خري  ما  أنه  وأشهد 
للتجمع العربى إال غذاها بقلمه أو سعيه.

الوثابة،  الذين حفظوا له مجيعا روحه  كان قريبا من كبار رجال اخلارجية والدبلوماسيني 
وقلمه املحب املعرب عن األمانى القومية والوطنية عىل حد سواء. 

انحاز للسادات ىف الوقت الذى كان االنحياز للسادات فيه نوعا من أنواع الفداء املتفانى، 
األيديولوجى،  والفخر  املادية،  املكاسب  لكل  للسادات جملبة  االنحياز  اإلعراض عىل  وكان 
والدعوات املنهالة، من هنا وهناك، لكن إسامعيل النقيب مل يشأ أن خيون ضمريه، وال وطنيته، 

وآثر أن يكون صادقا مع شعبه وقلمه.

)3(
من  اجلامل  استخالص  عىل  قادرا  العبارة،  لطيف  الطابع،  ظريف  النقيب  إسامعيل  كان 
مكامنه، وعىل التعبري عنه بام يستحق اجلامل من ألفاظ تليق به، وتليق باملجتمع املحافظ أيًضا، 
وكانت روحه املعابثة جتد نفسها ىف صالة التحرير وطرقاهتا بأكثر مما جتدها عىل صفحات اجلريدة 
وأبواهبا، لكنه كان يعيش األستاذية احلقة التى ختتص املالزمني له، بام ال ختتص القراء الذين 

يقرؤون آثاره دون أن يكونوا عىل قرب مادى من شخصه، ولسانه، وتعليقه اآلنى الطريف.

)4(
كان ىف وسع إسامعيل النقيب أن يتوىل عددا من املناصب اإلدارية ىف الصحافة، لكنه كان 
بإحساسه املتفرد بقدرته هو نفسه عىل اإلبداع حيب احلرية هلذا اإلبداع، وحيرص عىل أال تشوب 
إبداعاته أكدار الضبط والربط، وهكذا دفعه حبه لإلبداع إىل أن يقدر ذاته بعيدا عام هو شائع 
من تقدير الذات، ومع أن تنازله عام يستحق جلب عىل القراء املعاناة مع َمْن ال يستحق، فإن 

مكانة النقيب من أفئدة قرائه ظلت حمفوظة.

)5(
بعنارص  البرش  ما يشبه  أن أشبهه عىل نحو  النقيب رجال مجيال، وإذا أردت  كان إسامعيل 
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الكون فإنى أقول إنه كان بحرا من التاريخ احلى الذى عارصه وعرصه وانعرص معه ىف بعض 
األحيان، كام كان شاطئا من الوفاء اجلميل الذى مارسه ومترس به ىف كل األوقات.

 وكام كان إسامعيل النقيب نبعا صافيا للمودة واألصالة ىف النطق واملنطق عىل حد سواء، 
فقد كان شالال هادرا ىف النقد والتقيم عىل حد سواء أيًضا.

عن  للباحثني  مالذا  كان  إنه  أقول:  فإنى  والزمان  املكان  بتعبريات  أصفه  أن  أردت  وإذا 
احلكمة، وكان سقفا للباحثني عن التعبري اجلميل، وكان منارة للرشاقوة ىف القاهرة.. حيبونه، 

ويفخرون بحبه.

تعبريا  عنه  والتعبري  باملوروث،  االحتفاظ  عىل  بالقدرة  الوطنى  للفخر  نموذج  أبرز  وكان 
راقيا ومعتزا ىف كل األحوال، ومع كل هذا فقد كان متواضعا إىل احلد الذى يوصف معه بأنه ال 

يدرك القيمة العالية لسلوكه الظريف اللطيف.

وأصهاره  وابنتيه  زوجته  الفاضلة  السيدة  وعوض  عنه  وعوضنا  واسعة،  رمحة  اهلل  رمحه 
وتالميذه وأصدقاءه وكل من عرفه وكل قرائه.
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الفصل التاسع 

د. ناصر األنصارى

)1(

كام  وأهله،  العلم  وحب  والدأب،  لالجتهاد  بارزا  نموذجا  األنصارى  نارص  الدكتور  كان 
كان حمبا للفن، متيام باألعامل الفنية، وبتارخيها، ومكانتها ىف هنر الفنون، وكان حيب التوثيق، كام 
كان حيب التنظري، وقد آثر لنفسه أن يستكمل دراساته العليا ىف تاريخ القانون ىف فرنسا، واختار 
أن يدرس موضوعا يتصل بعمله اليومى ىف املراسم والربوتوكول، ووفق إىل إمتام رسالة قيمة 
عن نظم مرص الربوتوكولية عرب العصور، وقد تطلب هذا البحث منه أن يلم إملاما جيدا بتاريخ 
مرص، لكنه مل يقف عند حدود اإلملام، وإنام تعمق ىف دراسة تعاقب الدول واحلكام، وخرج منها 
بكتابيه.. اللذين خلص تاريخ مرص ىف أحدمها، ورسد احلكام وأعالمهم وشعاراهتم وشاراهتم 

ىف الثانى.

)2(

وقد وقع اختيار الوزير فاروق حسنى عليه لتوىل إدارة دار األوبرا )املركز الثقاىف التعليمى( 
ىف فرتة صباها املتوثبة، فأضفى عىل هذه الدار من روحه املنضبطة، وشبابه الواثق، وأتاح لدار 
البرص، والعقل،  فنون  إىل  السامع  فنون  تتجاوز حدود  التى  األنشطة  األوبرا طيفا واسعا من 

والوجدان، واحلوارين الثقاىف والسياسى.

القومية فاستعاد هلا كثريا من هيبتها، ورونقها،  الكتب والوثائق  انتقل بنشاطه إىل دار  ثم 
ونظمها، وساعد ىف استعادة مكانتها العظيمة ىف تارخينا الثقاىف والتعليمى، وبذل جهدا قاتال 
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وخارقا للعادة ىف التغلب عىل اإلفساد الذى كان نتيجة طبيعية لإلمهال الذى تعرضت له الدار 
دون قصد ىف عقد من العقود.

)3(

ورشحته إنجازاته وعالقاته ليكون مديرا ملعهد العامل العربى ىف باريس، فاستكمل ىف هذا 
املعهد ما بدأه أسالفه من خطوات جادة ىف سبيل التقريب القائم عىل التعريف واحلوار، ونجح 
ىف أن يضفى قدرا أكرب من اجلدية عىل مسامهات العرب املوسمية ىف نشاط هذا املعهد، وكان 

وجوده ىف باريس حمسوسا وملموسا، كام كان عطاؤه فيها خملصا ومنجزا.

وشاء له قدره أن خيتتم حياته ىف اهليئة املرصية العامة للكتاب، ومل متض شهور قليلة عليه وهو 
ىف موقعه األخري إال وابتىل باملرض، وإجراء اجلراحات واحدة بعد أخرى، وتلقى العالجني 
الكياموى واإلشعاعى، ومع أن العالج نفسه كان كفيال بأن تنوء به اجلبال، فقد كان املرض 
العالج، وكان  يقاوم  أن  العالج، وبعد  يقاومه  أن  بعد  آخر  الظهور ىف موضع  يعاود  اخلبيث 
كل هذا الرصاع جيرى وقد اختذ من جسمه الضعيف ميدانا جلوالت الكر والفر، ولصوالت 

املرض والشفاء.

وكان نارص األنصارى صابرا حمتسبا، مبتسام للدنيا وللناس، وراضيا عن نفسه وعام قدم، 
سعيدا بام أنجز، شاكرا اهلل عىل ما رزقه من نعم الدنيا، ومن حب الناس، ومن االجتامع عىل 
حبه، وهو الرجل الذى كان أسريا لألخالق الرفيعة، كام كان قادرا عىل أرس اآلخرين بتواضعه 

ورقته وهتذبه.

)4(

كنت أرى فيه واحدا من جيل انقرضت أفراده، وكادت أخالقه تنقرض من بعده. 

كان نبيال ىف سلوكه جتاه الرؤساء واملرؤوسني عىل حد سواء. 

دون  من  اجلوهر  إىل  الوصول  وعىل  ادعاء،  دون  من  احلقيقة  اكتشاف  عىل  قادرا  وكان 
إبطاء. 
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كان يعرف للناس أقدارهم، وكان معظم الناس يعرفون له قدره. 

انطبعت فيه صور األمانة والنزاهة، واإلخالص وحب احلقيقة،  نقيا،  كان وجدانه سليام 
وختىل بإرادة بارعة عن الوقوع ىف رشك املظهرية، واالدعاء، والغرور، والتفلسف الكاذب.

)5(

وقد نجح ىف أداء وظيفته ىف هيئة الكتاب نجاحا ساحقا، وقد ساعده ىف كل خطواته مثقف 
نبيل هو الدكتور وحيد عبد املجيد، الذى أتيح له أن يتوىل رئاسة اهليئة قبله، وأن يتوالها معه، 
فكان الرجالن وجهني لعملة واحدة نادرة وثمينة، ومصقولة بالفهم والذكاء، وحب التفوق، 

وعشق الوطن.

وقد متكنا بنجاح منقطع النظر من أن يضعا اهليئة ىف املكانة الالئقة هبا بني دور النرش الكربى 
والببليوجرافية،  الثقافية  القيم  وبنرش  الكتاب،  نرش  ىف  واملوضوع  بالشكل  واهتام  العامل،  ىف 
وبإتاحة الكتاب ىف منافذ اهليئة ومعارضها، وبتنمية السالسل، ورقى املجالت، وكان الدكتور 
نارص األنصارى يراجع بنفسه هجاء الغالف، وسالمة نحوه، ودقة صورته، ومجاهلا، كام كان 
صاحلة  اهليئة  إصدارات  تكون  أن  عىل  حريصا  وكان  الببليوجراىف،  التوثيق  بيانات  يراجع 

للتعامل اإللكرتونى عىل مجيع املستويات ىف املعارض، واملخازن، والواجهات.

من  طويلة  سنوات  عرب  تراكم  الذى  الرتاث  كل  شفيف  وحنو  بالغ،  بصرب  واجه  وقد 
مؤمنا  وكان  امللتزم،  اجليد  اإلنتاج  ىف  الصارم  املنهج  عن  واالبتعاد  والسهولة،  الرسعة  إيثار 
نادرة بني روح  يتطلب احلامس، وهكذا مجع ىف سبيكة  ما  بقدر  الصرب  يتطلب  بأن اإلصالح 
اإلصالح املتأنى، واحلسم املتفانى، لكن هذا كله مل يتحقق إال عىل حساب صحته أوال، ثم عىل 

حساب مقاومته للمرض ثانيا، ثم عىل حساب إقباله عىل العالج والتزامه به ثالثا.

)6(

واحلق أنه كلف نفسه ما ال يطيقه برش، لكنه كان يعرف أنه مقدم عىل لقاء ربه، فكان حياول 
أن يستكثر من احلسنات، ومما يثقل به ميزانه، وال نزكى عىل اهلل أحدا.



52

نفتقد اليوم ىف نارص األنصارى اللفظ العفيف، واإلحساس الشفيف. 

ونفتقد فيه اإلخالص للفكرة، واإلخالص للمؤسسة. 

ونفتقد فيه الوالء للدولة، والوالء للشعب. 

ونفتقد بغيابه الصديق الصدوق، والناصح املخلص، واملحب الوىف، واإلنسان النقى الذى 
أحب أرسته ومرؤوسيه، وضحى من أجل هؤالء وأولئك بكل ما بذل ىف حياته.

السيد سعيد من حب  اليوم ىف نارص األنصارى ما ودعته باألمس ىف حممد  وهأنذا أودع 
لقطعة من النفس، واحلياة، والوطن، والقيم، والشيم، والقمم، وإنا هلل وإنا إليه راجعون.
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والسياسة السلطة  أبراج  فى 

الباب الثانى
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الفصل العاشر 

أسامة الباز 
أبرز الذين صنعوا أسطورة مبارك

)1(

األسطورة ىف معناها اللغوى األصىل هى الشىء املكتوب، لكن الناس يتصورون ويتداولون 
حكم  إن  اآلن،  يقولون  وهم  العقل،  يصدقه  ال  الذى  الشىء  هى  األسطورة  أن  حديثهم  ىف 
مبارك بقدراته املعروفة ملرص كان أسطورة ... واحلقيقة أن مبارك مل حيكم مرص بمبارك ولكنه 
حكمها بآخرين، وإذا كان مبارك بمثابة أسطورة حكمت مرص ثالثني عاًما فقد كان هناك من 
صنع هذه األسطورة، وأكرب هؤالء أثًرا هو أسامة الباز الذى الزم مبارك منذ كان نائبا لرئيس 

اجلمهورية وحتى سنوات أخرية من حكمه.

ا جعله  كان أسامة الباز رجال حاد الذكاء موفور النشاط وقد أدرك من املعرفة السياسية حدًّ
متئد اخلطوة ىف الوقت الذى كان غريه حيب رسعة اخلطو، لكن حكمته غلبت نزوته منذ مرحلة 
صناعة  أرسار  من  ا  رسًّ أيًضا  كان  كام  ملعانه  استمرار  رس  هذا  وكان   .. نظرائه  حياة  ىف  مبكرة 
أسطورة مبارك عىل النحو الذى صنعت به ومتكنت من السيطرة عىل مقدرات احلياة السياسية 

املرصية طيلة ثالثني عاًما.

)2(
نشأ أسامة الباز ىف بيت عامل أزهرى من العلامء القادرين عىل فهم العلوم غري األزهرية، حتى إنه 
كان يتوىل تدريس هذه العلوم ىف األزهر الرشيف، كام كان بالطبع قادًرا عىل تدريس علوم الدين، 
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وعىل عادة األساتذة األزهريني ىف ذلك اجليل فقد ربطته بتالميذه عالقات وثيقة إذ العلم »كام يرى 
األزهريون وتعلموا« رحم بني أهله، وتنقل الوالد ىف معاهد األزهر التى كانت حمدودة االنتشار 

لكنها كانت موجودة ىف دمياط واإلسكندرية والزقازيق وطنطا فضاًل عن القاهرة وأسيوط.

وترك الرجل أثًرا مجيال ىف نفوس تالميذه الذين كانوا ينظرون فيام بعد إىل أسامة الباز وإىل 
شقيقه فاروق عىل أهنام ابناء أستاذهم العزيز.

تلقى أسامة الباز تعليام مدنيا تقليديا من التعليم املتميز املتاح ىف عرص الليربالية وأتيح له أن 
يدرس فرتة تعليمه الثانوى ىف مدرسة دمياط الثانوية ىف الفرتة التى شهدت حقبه من حقبها 
املتألقة، وىف هذه املدرسة عرف حسب اهلل الكفراوى وصالح منترص وعبد الرؤوف الريدى 

وغريهم من خرجيى دمياط الثانوية الذين ملعوا ىف احلياة العامة فيام بعد.

)3(
بدأ أسامة الباز حياته الوظيفية ىف النيابة العامة وكان ينتظره مستقبل مرموق ىف سلك القضاء، 
فهو منظم الفكر، قادر عىل الفهم والتخطيط والتكييف القانونى والتسبيب والرتتيب واإلسناد 
واالستشهاد، لكنه مع هذا آثر أن يرتاد آفاق العمل الدبلوماسى ثم آثر أن يستفيد من بعثة للدراسة 
ىف الواليات املتحدة األمريكية، وملع نجمه بني طالب البعثات حتى وصل إىل موقع متقدم ىف 
التنظيم الذى يضم هؤالء الطالب، فلام أتيح له أن يعود إىل مرص آثر أن يامرس الدبلوماسية من 

برج عال ىف اخلارجية عىل أن يامرسها ىف ميداهنا العمىل ىف سفارات مرص ىف اخلارج.

ومن الطريف أن هذا الرجل الذى أصبح لفرتة طويلة بمثابة أكرب رجال وزارة اخلارجية )حصل 
عىل درجة وكيل أول وزارة اخلارجية وهو حول األربعني( مل يعمل سفرًيا لبالده خارج وطنه..

)4(
وفيام كان أسامة الباز يقرتب من الدرجات العليا ىف الكادر الدبلوماسى فإنه كان يقرتب 
أيًضا من الدوائر العليا ىف صناعة القرار املرصى وىف هناية عهد الرئيس عبد النارص استعان به 

وزير اإلرشاد القومى اجلديد حممد حسنني هيكل كى يكون مستشاًرا له ىف هذه الوزارة.
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االحتاد  عن  املسؤول  الرجل  عاون  فإنه  السادات  عهد  ىف  السياسى  التحول  بداية  ومع 
االشرتاكى سيد مرعى. 

مكتبه،  عن  مسؤوال  الباز  أسامة  أصبح  للخارجية  وزيًرا  فهمى  إسامعيل  أصبح  وحني 
ومشاركا له ىف نشاطه الدؤوب من أجل السالم وهى املهمة التى واصل االضطالع هبا حتى 

متت عىل يديه وعىل يدى غريه معاهدة السالم ىف عام 1979. 

)5(
وعندما ابتعد إسامعيل فهمى عن السادات باالستقالة ىف 1977 انتقل أسامة الباز بمسؤولياته 
ليكون مسؤوال عن مكتب نائب رئيس اجلمهورية حسنى مبارك وهى املهمة التى ظل حمتفظا 
هبا حني أصبح مبارك رئيًسا للجمهورية مع احتفاظه بمسمى منصبه الدبلوماسى كوكيل أول 
لوزارة اخلارجية وهكذا كان مسمى منصبه هو أطول مسمى حني تشري األخبار إىل من حرضوا 
نشاًطا أو اجتامًعا مع الرئيس حيث كان ينص عىل أنه وكيل أول وزارة اخلارجية ومدير مكتب 
أنه  إىل  باإلشارة  األخرية  السنوات  ىف  املشكلة  هذه  حل  تم  وقد  السياسية،  للشؤون  الرئيس 

املستشار السياسى لرئيس اجلمهورية.

)6(
ما هو حجم الدور الذى لعبه أسامة الباز؟

أستطيع أن أقول: إنه أكرب دور ممكن لرجل رمادى ىف التاريخ .. وهذه هى أبرز مالمح هذا 
الدور:

أن  ذلك  كلها،  يؤلفها  كان  لكنه  األوىل  مبارك  خطابات  يكتب  الباز  أسامة  يكن  مل  أوال: 
الرؤساء السابقني من أسالف مبارك كانوا حيددون للكتاب األفكار التى يريدون احلديث فيها 
واملعانى التى يريدون التطرق إليها، والقضايا التى يريدون أن يبدوا فيها رأًيا، بل كانوا حيددون 
بالطبع بعض الترصحيات أو التلميحات أو التهديدات التى يريدون ترسيبها، وكان الكتاب 

جيتهدون ىف تقديم أفضل الصياغات هلذه املعانى.
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أما أسامة الباز فإنه كان يكتب ما يريد عىل نحو ما يريد، ومل يكن مطلوًبا منه إال أن يفهم 
الرئيس ما يريد الرئيس أن يفهمه عىل مهل، صحيح أن مبارك كان يملك أن حيذف فقرة هنا أو 

ا. هناك لكن هذا مل يكن حيدث إال ىف النادر جدًّ

سيحكم  مجيًعا  وأسالفه  مبارك  تاريخ  من  الذهن  خاىل  حمايد  قارئ  أى  فإن  السبب  وهلذا 
مبارك وبرقى مضموناهتا وبقدرهتا  الفكرى خلطابات  املستوى  بارتفاع  ببساطة ورسعة وثقة 

عىل االسترشاف والتنبؤ، وهو ما كان مبارك بريًئا منه متاًما.

)7(
ونأتى إىل ثانى أبرز املالمح: 

مل يكن أسامة الباز رشيكا للرئيس ىف الرأى جتاه األحداث املفاجئة، لكنه كان صانًعا هلذا 
الرأى، صحيح أن مبارك كان يملك )وظل يملك( قدرة جيدة عىل اختيار البديل، لكن أسامة 
الباز كان هو صاحب البدائل كلها وكان هبدوء أعصابه وهدوء أدائه قادًرا عىل الوصول بمبارك 

إىل النقطة احلاسمة ىف التوجه السياسى واالسرتاتيجى.

كانوا  احلقيقة  يعرفون  كانوا  الذين  لكن  قرر،  ثم  وقدر  فكر  وكأنه  يبدو  مبارك  كان  وهلذا 
يدركون أن مناط التوقع هو تفكري أسامة الباز، وهلذا كان الذين جييدون تقدير توجهات الباز 

قادرين بالتبعية عىل التنبؤ بمواقف مبارك.

ومن الطريف أن هذه األسلوب ىف التنبؤ بسياسات مرص ىف عهد مبارك مل يفشل أبًدا عىل 
السبق  أو رغبة ىف  أو من هناك،  استجابة لضغوط من هنا  يتوقعه كثريون من  الرغم مما كان 

والزعامة، أو ميل إىل التأثري والقيادة ... إلخ.

)8(

ونأتى إىل ثالث أبرز املالمح:

بمبارك  املحيطني  إنه كان أحرص  بمبارك ومل يفكر ىف هذا بل  الباز يستأثر  مل يكن أسامة 
عىل أن يتيح للرئيس االتصال بدوائر واسعة من الساسة ورجال الفكر واملجتمع، كام كان أكثر 
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ا إذا رويت أن أسامة الباز مل يامنع  املحيطني به ترحيبا التصال الشعب به، بل لعىل ال أذيع رسًّ
ىف أن يرتب اللقاء بمبارك لشخص خبيث معروف بالدهاء كان يريد بكل طريقة أن يزحيه عن 
الباز  أنه الوحيد الذى يصلح هلذا املوقع، وكان أسامة  املتميز، ألنه كان يرى ىف نفسه  موقعه 
بذكاء األكاديمى الدارس يتوقع أن هذه املحاولة ستدعم وجوده هو ولن تنهيه عىل نحو ما 

تصور صاحبها.

ومن الطريف أن صاحب هذه املحاولة عاود الكرة بطريقة أخرى ففشل مرة أخرى، ثم 
سجل هذه املحاولة كتابة ىف مقال شهري وقد فاته أن مبارك اليقرأ له، إال ما يرويه له أسامة الباز 

نفسه، وقد قرأ الباز ملبارك، ىف حلظة صفاء، ما كتبه الغريم فابتسم ىف سخرية.

بنصيحة  األخذ  إىل  أقرب  األخرية  قد أصبح ىف سنواته  نفسه  الباز  أسامة  أن  املؤكد  ومن 
مبارك له بأال يأبه بآراء ذلك الكاتب وأن ينساه متاًما.

)9(

ونأتى إىل رابع أبرز املالمح: 

نجح أسامة الباز ىف أن يطبع وجهة نظر مبارك بوجهة نظره هو ىف القضايا اخلالفية أو التى 
اليزال باب االجتهاد فيها مفتوًحا.

وحتى ال أطيل عىل القارئ فإنى أرضب املثل بقضية واحدة هى قضية العالقات املرصية 
األمريكية.

املستوى  عىل  األمريكية  املرصية  العالقات  دائرة  توسيع  رضورة  املتواضع  رأيى  من  كان 
تقوم  أن  ىف  مانًعا  أجد  ال  منهجى  أسلوب  خالل  من  احلكومى  وغري  واجلامهريى  الربملانى 

اخلارجية نفسها بتنظيمه.. 

وكنت أرى ىف مثل هذه األسلوب ضامنة من ضامنات التعريف باحلقوق العربية من ناحية 
وبالطبائع العربية من ناحية أخرى، وهو ما يضمن مستوى من الفهم والتفهيم فيام يتعلق بكثري 

من القرارات املصريية التى يتخذها الكونجرس األمريكى عىل سبيل املثال.
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وكنت أرضب املثل ىف أحيان كثرية بمدى ما كان يمكن )مثال ( أن يتحقق لنا من فائدة لو 
أن الزيارات الربملانية )وهى كثرية( أتاحت الثنني من نواب الربملان املرصى أن يعرفا أوباما 
بواليته...  اخلاص  الكونجرس  أو ىف  الشيوخ  جملس  اليزال عضًوا ىف  كان  حني  قرب  عن 

وهكذا 

كام كنت أشري إىل أن الدكتورين حممد حسن الزيات وأمحد عصمت عبد املجيد قد عرفا 
الرئيس جورج بوش ىف أواخر الستينات حني كان مناظًرا هلام ممثاًل للواليات املتحدة ىف هيئة 

األمم وجملس األمن، وأن هذه العالقة قد أفادت الرجلني وأفادت مرص.

مل أكن ىف موقع يتيح ىل أن أضع رأيى املتواضع هذا عىل مائدة بحث أو قرار، وهكذا جلأت 
الباز  الرد من خالل مناقشتهم مع أسامة  املوقع، وبعد فرتة جاءنى  إىل من كانوا ىف مثل هذا 

الذى أحاهلم الرئيس عليه.

وكان رأى أسامة الباز واضًحا وضوح الشمس وهو أن أمريكا دولة مؤسسات ىف املقام 
األول واألخري، وأن التأثري املتوقع ملقرتحى يظل هامشيًّا إىل أبعد احلدود.

ومع أنى مازلت أرى أن ملقرتحى موضًعا حتت سامء احلقيقة فإنى أعرتف أن الرئيس مبارك 
وقف بكليته مع رأى أسامة الباز وإىل درجة مل يكن أسامة الباز نفسه سيقفها مع رأيه لو كان 

هو نفسه رئيس اجلمهورية.

)10(

ونأتى إىل خامس أبرز املالمح:

 مل حيدث عىل اإلطالق أن شغل أسامة الباز نفسه بأى صغرية من الصغائر املحتمل أن تكدر 
صفو عالقته بنفسه وال صفو عالقته بمبارك.

األكرب  باملوقف  لك  سأكتفى  لكنى  وهناك  هنا  من  مواقف  رواية  ىف  عليك  أطيل  ولن 
الديوان  ينظم  أن  ِمن  نفسه  ومّكن  اجلمهورية  رئيس  لديوان  رئيسا  عزمى  زكريا  أصبح  حني 
بحيث يصبح هو الشخص األول ىف كل شىء وأن يمتد هذا إىل املظلة الربوتوكوليه واإلدارية 
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والتنفيذية... مع أن أسامة الباز كان يعمل ىف الرياسة وهو وكيل أول للوزارة حني كان زكريا 
يتطلع إىل درجة املدير العام، ومع أن أسامة يكرب زكريا بسنوات ليست قليلة .. 

كان أسامة الباز ىف ذلك الوقت مريضا وكان يعالج ىف املستشفى، ومع هذا فإنه مل يشغل 
باله بام فعل زكريا وال بام قد يكون مبارك قد وافق عليه .. وحني حادثه القرباء منه ىف هذا مل يزد 

عىل االلتفات برأسه ويده.

قل مثل هذا حني خال منصب وزير اخلارجية أكثر من مرة فلم يفكر فيه، وقل مثل هذا ىف 
عدم ترحيبه بفكرة طرحتها ذات مرة وهى أن يكون شاغاًل لدرجة مستشار األمن القومى عىل 
نحو ما هو معمول به ىف النظام األمريكى، وعىل نحو ما كان معمواًل به ىف مرص نفسها ىف الفرتة 

التى اندلعت فيها حرب أكتوبر، وقل مثل هذا ىف كثري مما يعرفه كثري من الناس.

)11(

ونأتى إىل سادس أبرز املالمح: 

لوأنك طلبت من أسامة الباز أن يقرأ نصا مكتوبا أو خطابا رئاسيا فسوف يروعك أنه سيقرأ 
النص عىل نحو ما كان مبارك يقرؤه .. مع أنك تعرف أن أسامة هو الذى كتب النص .. ومع 
أنك قد تقتنع بام أوردته لك من أن أسامة هو الذى ألف النص ومل يكتبه فحسب، ومع أنك قد 

تقتنع أيًضا أن أسامة هو الذى كان وراء كل مجلة وكل كلمة ىف النص وفيام وراء النص. 

هل تستطيع أن تقول: إن مبارك كان ىف أدائه مؤديا ملتزما بام ألفه وحلنه ووزعه أسامة الباز، 
أم أنك تفضل أن تقول: إن شخصية أسامة متاهت متاًما ىف شخصية مبارك حتى أصبح هو عقل 

مبارك وإن حترك عىل قدمني؟

إن للقصة وجها آخر اليقل أمهية عن كل هذه الوجوه، ذلك أن أسامة الباز نفسه ىف السنوات 
األخرية من عرص مبارك كان قد تأثر بمبارك إىل أكرب حد ممكن فأصبح ىف فعله وكأنه مبارك، 
وىف رد فعله وكأنه مبارك، بل أصبح ىف نظرته لألحداث وكأنه مبارك، وأصبح ىف حكمه عىل 

األمور وكأنه مبارك، وليس ىف هذا مبالغة من أى نوع.
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وسبحان من أبدع خاصية األوانى املستطرقة وجعلها أساسا ىف النفوس البرشية!

)12(

بقيت قصة ال أعتقد أنى أستطيع إغفاهلا.

أذكر أن أحد زمالئى من األطباء الظرفاء سألنى ذات مرة عن الفعل الذى كنت أصف به 
هذه العالقة بني هذين الشخصني ألنه نسى ذلك الفعل العربى الصعب عىل التذكر عىل حد 

تعبريه، فأجبته بعد تفكري: تقصد ما كنت أقوله من: شخصية هذا متاهت ىف شخصية ذلك؟ 

قال صديقى: فتح اهلل عليك.. 

قلت: أظنك معجًبا بالفعل.. 

قال: أصدقك القول؟ 

قلت: نعم.. قال إنى معجب بالفعل، لكنى ال أراه األدق.. 

قلت: وما األدق ىف نظرك؟ 

قال: حتذف امليم من الفعل.. وال تفغر فمك من الدهشة.
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الفصل الحادى عشر 

ضياء الدين داود

)1(

كان ضياء الدين داود إنسانا سويا بمعنى الكلمة الكامل.. بدأ حياته ىف الريف املرصى ىف 
الذين حيتفى هبم أهلهم ىف  باملتعلمني، فآثر أن يكون من بني  العلم وحيتفى  عرص كان يشجع 
الريف، ال ىف العائلة فحسب، ورسعان ما أدرك احلقيقة الكربى التى تغيب عن أمثاله ىف ظل 

سعيهم إىل الصعود االجتامعى، وهى أن واجبه أن حيتفى بالناس ال أن ينتظر احتفاء الناس به.

أن  الريف، مع  بالبقاء بني اجلامهري ىف هذا  قرار  إىل  ترجم عقيدته  ما  فإنه رسعان  وهكذا 
قد  تكن  مل  التى  الكهرباء  ضوء  ىف  ليعيش  املحافظة  عاصمة  إىل  ينتقل  أن  زمنه  تقاليد  أبسط 

وصلت الريف بعد، لكنه مل يفعل، وبقى ىف الريف.

)2(

وبعد سنوات أصبح ضياء الدين داود نائب الدائرة، وكان من املنطقى - ال الطبيعى فحسب 
ـ أن ينتقل إىل عاصمة املركز ليقيم فيها، ألنه أصبح ممثل املركز كله، وليس ممثل قريته فحسب، 
التى هى عاصمة مركزه  أيًضا، وبقى ىف الريف عىل الرغم من أن عمدة املدينة  لكنه مل يفعل 
كان عمه مبارشة، وكان ىف املدينة عم آخر عىل قيد احلياة، وأوالد عمومة كثريون، لكن ضياء 
الدين داود اإلنسان السوى آثر أن يبقى مع اجلامهري التى دفعت به إىل صدارة املشهد السياسى 
إقليميا، ومل يكن بقاؤه بقاء ماديا فحسب، لكنه كان بقاء معنويا بكل ما تعنيه الكلمة من وجود 

القدوة والسند والونس.. إلخ.
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)3(

كلها حني  إىل حميط مرص  دمياط  داود من حميط  الدين  ينتقل ضياء  أن  األقدار  ثم شاءت 
من  جمموعة  إىل  لينضم   1968 ىف  الطلبة  مظاهرات  بعد  االجتامعية  للشؤون  وزيرا  أصبح 
أساتذة اجلامعة املحبوبني الذين دفع هبم الشباب إىل مقاعد الوزراء ىف هناية عهد الزعيم مجال 
عبد النارص، وجاء ضياء الدين داود إىل القاهرة بعقلية الزائر اخلفيف الذى البد أن يعود ىف 

هناية األسبوع إىل مسقط رأسه حيث أراد أن يبقى وأن يموت وأن يدفن.

القاهرة عابر سبيل  ا، لكنه كان ىف  القريبة جدًّ الدرجات  بأقاربه من  القاهرة حافلة  كانت 
يقيم ىف أحد فنادق وسط املدينة، ويؤدى دوره ىف الربملان، ثم ىف الوزارة ويعود إىل حيث أراد 
وأن  مدينة مجيلة،  إىل  يديه  تتحول عىل  أن  هلا  قدر  قرية عظيمة  يؤدى واجبه األساسى ىف  أن 
يتم هذا التحول ىف الدور الطبيعى هلا بعيدا عن سطوة الذين يريدون من التاريخ أن يعرتف 

بسطوهتم، وبعيدا عن التكلف الذى هيتم بالشكل عىل حساب اجلوهر.

)4(

مجال  عهد  ىف  املرصية  احلياة  ىف  آخر  نجم  يصعد  مل  كام  داود  الدين  ضياء  نجم   صعد 
الدين  ضياء  صعود  ىف  جيدون  السياسى  الصعود  آليات  بدراسة  يعنون  والذين  النارص،  عبد 
داود أكرب دليل حاسم عىل حيوية نظام مجال عبد النارص حتى سنواته األخرية، وهى احليوية 
التى أثبتت وجودها بعد شهور قليلة بتصعيد صنو آخر لضياء الدين داود ليحل حمله ىف وزارة 
الشؤون االجتامعية عقب انتخاب داود عضوا ىف اللجنة التنفيذية العليا لالحتاد االشرتاكى، 

وكان النجم اآلخر )أو الصنو اآلخر( شبيها ىف حياته السياسية بضياء الدين داود.

وكأنام أدرك عبد النارص حجم الصواب ىف قراره بتوىل ضياء الدين داود الوزارة، فأراد أن 
يكرر التجربة مع برملانى آخر يتمتع بالكفاءة والطموح وثقة أهله ىف إقليمه، وهكذا جاء حافظ 
بدوى ليخلف ضياء الدين داود، وليواصل الصعود بعد هذا عىل نحو ما واصل ضياء الدين 

داود من قبله.



65

)5(

وجد ضياء الدين داود نفسه ىف جملس الوزراء، ثم ىف اللجنة التنفيذية العليا ىف جمتمع صغري 
من كبار املسؤولني حيرص بعضهم عىل احلديث املثبت لقدراته، وحيرص آخرون عىل احلديث 
املثبت لوالئه، وحيرص آخرون عىل أن يتصدى ملا يبثه حديث اآلخرين من تشكيك ىف كفايته 

أو قدرته أو إنجازه.

ومل يكن ضياء الدين داود خبريا باحلديث ىف هذه املستويات، لكنه كان يعرف معرفة اليقني 
أنه جاء إىل هذا املكان بفضل الشعب، وفضل قائد حيب الشعب وحيبه الشعب، وهلذا فإنه آثر 
الصمت حني ال يكون للكالم مردود عىل مصلحة الشعب، وآثر احلديث حني يتجه احلوار إىل 

مصلحة اجلامهري املبارشة، أو حقوقها التى البد من التفكري ىف عودهتا إليها.

وهكذا انضم داود إىل جلان جملس الوزراء اخلاصة باحلريات، وبخدمات اجلامهري.

)6(

وهكذا كان من الطبيعى أن يتوىل مسؤولية متثيل الوزارة ىف الربملان الذى هو عضو فيه، وأن 
يصبح وزير شؤون جملس األمة باإلضافة إىل منصبه، وكان أول وزير يتوىل هذه املسؤولية ىف 
عهد الثورة حني أدرك العهد نفسه أنه البد من الديمقراطية بعد أن حَتقق نجاح كبري ىف التحول 

االجتامعى، وبعد أن منيت الثورة هبزيمة فادحة قبل شهور.

وكان من الطبيعى هلذه اهلزيمة أن تؤثر عىل خطط التنمية، وعىل متاسك اجلبهة الداخلية، 
لكن حيوية نظام عبد النارص وقوة إيامنه بأهدافه ساعدت عىل جتاوز األزمة ىف كثري من جوانبها 
بفضل إخالص قادة حمليني متنورين فدائيني من وزن وطبقة ضياء الدين داود، ومن اإلنصاف 
السياسى  املستويني  عىل  ومعاونيهام  داود  الدين  وضياء  النارص  عبد  نظام  أن  إىل  نشري  أن 
وإحلاقهم  وتوطينهم  كله،  القناة  إقليم  مدن  هتجري  استيعاب  من  بنجاح  متكن  قد  والتنفيذى 
باملدارس واخلدمات، وتوفري الطعام والكساء والتموين والصحة والرتفيه هلم مجيعا، وذلك 

عىل الرغم من قسوة األوضاع االقتصادية والعسكرية بالطبع.
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)7(
مّر ضياء الدين داود بعد هذا بمحنة 15 مايو 1971، فأبان موقفه ىف هذه املحنة عن رهافة 
حسه، وعن البعد اإلنسانى ىف شخصيته، ومع أن ضياء الدين داود كان بحكم ماضيه السياسى 
أقرب إىل أنور السادات منه إىل املضادين للسادات، فإنه بحس السياسى املنظم وجد أن مكانه 

الطبيعى أن يكون ىف املعسكر املناوئ للسادات.

 ولسنا ىف معرض احلديث عن الصواب واخلطإ ىف رؤية أى سياسى ىف مثل هذا الرصاع 
السياسى حني نتناول سري األشخاص، وإنام يتناول التاريخ هذه اجلزئيات بالدرس والفحص 
والتأمل والتقرير، أما احلديث عن األشخاص ىف مثل هذا الرصاع فإنه يعنى ىف املقام األول 
باتساق مواقفهم مع تكوينهم اخللقى والسياسى واالجتامعى، ويعنى ىف املقام الثانى باستقامة 

سلوكهم مع ما يفرضه معتقدهم السياسى عىل مواقفهم.

 ومن هذه الزاوية نستطيع أن نفهم موقف ضياء الدين داود وأن نقدر أبعاده احلقيقية بعيدا 
عن القول بأن احلق كان هنا أو هناك.

)8(
ومن اإلنصاف أن أقول: إنى عىل الرغم من انحيازى ىف هذه احلركة إىل اجلانب الذى مل 
يكن ضياء الدين داود أحد أقطابه، فإننى أرى ىف مسلك ضياء الدين داود ىف مايو 1971 كل 
ما يتسق مع تارخيه، ومع عقيدته السياسية، ومع توجهاته، دون أن يكون هذا التقدير مدعاة 
للهجوم عىل السادات أو معسكره، ذلك أن الرصاع السياسى يتسع لصوابني، بل ألكثر من 

صواب، وألكثر من صوابني.

لكن هذا الذى أقوله اآلن ىف برود وهبدوء أعصاب، مل يكن هو اجلو احلاكم ىف الوقت الذى 
الدين داود صاحب املوقف  حدث فيه الرصاع حول السلطة ىف 1971، وهكذا قدر لضياء 
أن يكتوى بنار هذا الرصاع، مع أن كثريا من أنداده استطاعوا بدهاء السياسيني املحرتفني أن 
يتجنبوا اآلثار اجلانبية للمعركة، وأن ينجوا بأنفسهم، كذلك فإن كثريا من أنداده السياسيني 

لعبوا عىل احلبلني حتى حسمت املعركة فصوروا أنفسهم أبطاال ىف اجلانب الرابح.



67

أما ضياء الدين داود فقد كان رجل موقف، وكان رصحيا ىف موقفه، وكان حريصا عىل أن 
احلرية كانت جديدة  السجن وفقدان  أن جتربة  تبعاته، ومع  يتحمل  معلنا، وأن  يكون موقفه 
عليه، وكانت قاسية عليه، فإنه وجد فيها التطهر الذى البد للسياسى منه، ووجد فيها الصهر 
الذى البد للزعيم منه، وقد اجتاز هذه التجربة كام جيتاز اإلنسان السوى حمنة املرض، وحمنة 

األمل، وخرج من هذه التجربة وقد ارتقت إنسانيته التى كانت راقية من قبل.

)9(
وجد ضياء الدين داود نفسه ىف مطلع الثامنينيات يواجه جمتمعا ال يكاد ينتبه إىل جمموعة من 
القيم الكفيلة له بمواجهة الزمن اجلديد، كان يدرك أن مرص قد ختلصت من احلروب وقسوهتا، 
لكنها عىل املستوى الرسمى بدأت تشغل نفسها عن قضية العدالة االجتامعية، وبدأت تشغل 

نفسها ىف قضية التنمية البرشية عىل املستوى القاعدى.

هاتني  من  األمثل  باملوقف  اجلامهري  يذكر  أن  عن  مسؤوال  نفسه  داود  الدين  ضياء  وجد   
أن  داود  الدين  يكن ىف وسع ضياء  ومل  املىضء،  النارصية ىف جانبها  التجربة  متمثال  القضيتني 
يفرض النارصية عىل رئيس الدولة، أو عىل رئيس الوزراء، أو حتى عىل وزيرة الشؤون، لكنه كان 
يعرف أن من واجبه أن يعيد تذكري اجلامهري واملجتمع والدولة واملفكرين )عىل حد سواء( بقيمة 
مجيلة، بل بقيم مجيلة متثلها التجربة النارصية، ومع أنه كان من الصعب عىل كل هذه الطوائف أن 
تنتبه إىل ما انتبه إليه ضياء الدين داود، فإن مجاهري املرصيني كانت تدرك أن وجود ضياء الدين 
داود يمثل ىف حد ذاته تذكريا بكل ما ىف النارصية من ضياء حقيقى وقابل لالستهداء، وبخاصة 

بعد ثورة مرص األخرية التى أعادت التوكيد عىل احلريات ىف كل مستوياهتا.

)10(
وإذا كانت الفرتات املاضية قد نظرت إىل النارصية عىل أهنا جزء من املاىض فحسب، فإن 
الفرتة القادمة ستكسب الكثري إذا ما استلهمت من النارصية قدرهتا عىل التحدى واالستجابة، 
وعندئذ سوف يدرك السياسيون ما أدركه املؤرخون من حقيقة الدور العظيم الذى لعبه ضياء 

الدين داود قبل غريه ىف استبقاء شعلة النارصية مضيئة بنبل ووفاء.
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الفصل الثانى عشر 

الدكتور صوفى أبو طالب 
أول رجل حاول تخليص مصر من مبارك!!

)1(

قد يبدو هذا العنوان غريبا بعض الشىء، وقد يبدو مبارًشا بأكثر مما حتتمله كتابة تارخيية، 
لكن األمر يتطلب بعض اهلدوء ونحن نتأمل وقائع واضحة ومعلنة سمح مبارك نفسه بأن يتم 

تداوهلا دون أن يبذل جهده ىف حماربتها ووأدها.

لن نتناول ىف هذه الدراسة كل اجلهود التى صبت ىف هذا االجتاه لكننا سنتناول أمثلة ناطقة 
بمدى عجز املحاوالت عن أن حتقق نجاًحا.. ألن القطار كان قد مىض ىف سبيله.

)2(

كان الدكتور صوىف واحًدا من أساتذة القانون البارزين الذين مل يعملوا بالسياسة إال بعد أن 
اكتملت شخصيتهم العلمية وقد بدأ رحلته مع املناصب البارزة نائبا لرئيس جامعة القاهرة، 

فرئيسا للجامعة، فرئيًسا ملجلس الشعب ىف أكتوبر 1978 دون املرور باملناصب الوزارية.

وقدر له أن يكون هو رئيس جملس الشعب عند اغتيال الرئيس السادات، وهكذا أصبح 
بمقتىض الدستور رئيسا مؤقتا للجمهورية ىف 6 أكتوبر 1981 وحتى تم اختيار مبارك رئيسا 

للجمهورية.
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كانت النخبة املحيطة بالرئيس مبارك تدرك أنه حيرتم صوىف أبو طالب لكنه الحيبه... ثم 
اكتشفوا بعد الزمن أنه ربام جاهر بأنه الحيبه، وقد كان السبب ىف هذا عىل ما يعتقد كثريون أن 
صوىف أبوطالب )عقب اغتيال السادات( رأى بحاسة األستاذية أن من اخلري لبالده أن تتجنب 
رياسة حسنى مبارك فامل عىل وزير الدفاع املشري أبو غزالة وهو الذى يملك مفاتيح القوة ىف 
فيه  بام  ا  أبو غزالة مل يكن مستعدًّ الرئيس.. لكن  بأن يكون هو  له  الوقت ملوحا  يده ىف ذلك 

الكفاية، وجاءت إجابته رسيعة بأنه مع الرشعية، أى مع توىل حسنى مبارك الرياسة.

)3(

ظل صوىف أبو طالب ىف منصبه بحكم أنه كان من الصعب أن يتم تغيريه ىف التو واللحظة، 
لكن دهاء حسنى مبارك استغل طيبة فؤاد حميى الدين ودفعه إىل اخلالف العلنى مع صوىف أبو 
طالب ىف القصة املعروفة بمعركة الكباب والكفتة، وهى قصة كوميدية من قصص عهد مبارك 

املبكرة.

 وجاء أمحد اجلاراهلل رئيس حترير السياسة الكويتية ليسأل مبارك عام تردد من توقعات لتغيري 
رجال الصف األول ذاكًرا فؤاد حميى الدين وصوىف أبو طالب بالتحديد، وجاءت إجابة حسنى 
مبارك حاسمة وموحية رغم أهنا بدت مراوغة، فقد قال: إن فؤاد حميى الدين يؤدى واجبه عىل 

أكمل وجه وإنه هو املسؤول عن اختياره، أما صوىف أبو طالب فرجل منتخب! 

باالختيار... وهكذا فهم  باالنتخاب ال  يأتى  الشعب  قال مبارك هذا وكأن رئيس جملس 
الناس أن أيام صوىف باتت معدودة، وهكذا خرج صوىف أبو طالب من منصبه ىف أول عام من 

حكم مبارك.

)4(

ومع هذا فإن حسنى مبارك كان من الدهاء بحيث أوحى ىف إحدى دورات جملس الشورى 
أن صوىف أبو طالب قد يكون مرشحا لرياسة جملس الشورى.. وهو ما مل حيدث بالطبع.

ومع هذا فإن الذين يدرسون التاريخ من زاوية التكريم والربوتوكول يالحظون بسهولة 



70

أن صوىف أبو طالب مل يكرم ال بامفيه الكفاية وال بأدنى بدرجات التكريم عن الفرتة التى كان 
فيها رئيسا للجمهورية، وقد كان من حقه أن ينال أرفع قالدات الدولة بحيث يصبح سابقا ىف 

الربوتوكول عىل كل رؤساء الوزارة ورؤساء الربملان، لكن هذا مل حيدث.. 

بل إن األدهى واألمر هو ما رواه ىل أحد علامئنا الكبار الذى فاز بجائزة الدولة التقديرية 
ىف العام الذى فاز فيه صوىف أبو طالب، فلام قابل الرئيس وكان له عليه دالل مما جعله يعاتبه 
عىل أنه مل يمنحه ما يستحق من وسام أرفع ألنه كان حيمل أوسمة سابقة، فأرس له الرئيس أنه مل 

يفعل ذلك ألنه مل يكن يريد أن جيامل زميله ىف اجلائزة.. أى صوىف أبو طالب.. 

)4(

التكريم املستحق لرئيس مجهورية مؤقت  أبو طالب ومات من دون  وهكذا عاش صوىف 
أمني ونزيه مل يطمع فيام صار إليه، وحتى ندرك مدى نزاهة صوىف ىف هذا املوقف فلنا أن نتصور 
املوقع..  إىل هذا  الذى وصل  املحجوب هو  كان رفعت  لو  احلال  عليه  كانت  ما  جمرد تصور 
ا أن يضحى بنصف الشعب املرصى من أجل  يقول العارفون: إن رفعت املحجوب كان مستعدًّ
اإلبقاء عىل هذا الكرسى ىف حوزته.. ويقول آخرون: إن الدكتور أمحد فتحى رسور كان بوسعه 
أن يؤدى دوًرا أفضل لنظام مبارك ىف أواخر أيامه لو أنه تنازل عن حقه املتوقع ىف خالفة مبارك 

.. لكن هذا الفرض حيتاج إىل دراسات مطولة مل تتح مفرداهتا بام فيه الكفاية.
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الفصل الثالث عشر 

برلمان مبارك بين رئيسين

)1(

من  متعاقبني  اثنني  شخصيتى  بني  الفارق  حول  يوم  ذات  أستاذى  وبني  بينى  احلوار  دار 
رؤساء الربملان املرصى، وكان أستاذى يعتقد أن أوهلام أقدر من خلفه، عىل حني كنت أعتقد أن 

اخللف أقدر وأفضل من سلفه بكثري.

قال أستاذى: إنك حتس من كالم األول هبيكل عظمى حلديثه أو دفاعه.

قلت: ولكنك إذا تأملت كالم الثانى بعمق لوجدت له هيكال عقليا واضحا، ولكنه بارع 
ىف إخفائه.

قال: حتى هذه اخلاصية لو وافقتك عليها فإهنا جتعل كفة األول أكثر رجحانا.

قلت: إن األوىل ىف كالم السياسيني أال يدرك مستمعوهم اهليكل من جمرد حديثهم.

قال: ولكن هذا ربام أرض بالتوجهات.

قلت: اليرض التوجهات إال اخلطوط العريضة.

)2(

قال أستاذى: وكيف يسري الناس إذا مل يدركوا خطوطا عريضة يسريون فيها؟

قلت: وهل ىف املجال اجلوى خطوط أم ال؟
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قال: بل فيه بالطبع.

قلت: إنى أفضل أن تكون اخلطوط العريضة ىف حديث السياسة كتلك التى ىف املجال اجلوى 
مرسومة لكنها غري معلنة عىل نحو قاطع وصارم وخميف جيعل الناس خيشون السري واملبادرة.

قال: ربام وافقتك ىف هذه اجلزئية... ولكن األول يعطى حلديثه طابعا أقرب إىل أن يكون 
مهابة.

قلت: بل يعطيه نفورا.

قال: ولكنه يدفع الناس إىل التصفيق لكل مجلة يقوهلا ىف محاسة.

قلت: ويقف األمر عند هذا احلد، فإذا جاء التصويت صوتوا ىف االجتاه اآلخر.

قال: أويدرك الثانى هذا املعنى؟

قلت: يدركه لكنه اليزال حريصا عىل أن يتظاهر بأنه اليدركه.

قال: وملاذا؟

قلت: هذا شأن السياسيني ىف البالد النامية اليعمرون إال إذا تظاهروا بأهنم ال يفهمون ىف 
السياسة.

قال: أهذا منطق نجاح؟

قلت: بل هو منطق استمرار.

قال: وما الفائدة؟

قلت: ألست أنت الذى علمتنى أنه ال ينجح إال النجاح؟

قال: بىل، ولكن ما العالقة؟

قلت: غاية ما يقصد السياسى ىف مثل هذا املوقع أن يستمر أكثر من غريه.

)3(
قال أستاذى: ولكن هناك طريقا آخر للنجاح.
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قلت: تقصد حتقيق الذات.

قال: بل أقصد إثبات البصمة وكفى.

)4(

التى  الفرصة  يطيلوا  كى  إال  االستمرار  يطلبون  ال  فإهنم  وهلذا  هذا  يعرفون  وهم  قلت: 
يثبتون فيها بصمتهم.

قال: أفكان األول واعيا ملثل هذا الذى تتحدث عنه؟

الثانى بفضل مرونة  منه  أفكاره مل يمكنه مما متكن  الواعني ولكن تصلب  قلت: كان سيد 
أفكاره.

قال: أفتظن أن لتخصصهام العلمى شأًنا ىف هذا؟

قلت: لو كان األمر كذلك لكان العكس هو الصحيح فتخصص األول ىف االقتصاد بام فيه 
من دينامية، وختصص الثانى ىف القانون اجلنائى، وثوابته أكثر من متغرياته.

قال: فام تظن السبب ىف هذا الفارق الواضح؟

قلت: ىف اهلواية.

قال: وكيف كان كذلك؟

قلت: كان األول هيوى اخلطابة، وكان الثانى، واليزال، هيوى التمثيل.

قال: أفأدركت هذا من معرفة تارخيهام قبل أن حتكم عىل طبعهام، أم توقعته من دراستك 
لسلوكهام؟

)5(

وأردف أستاذى بحب شديد يقول: أم أنك - وهذا هو الغالب - حدسته من ترصفاهتام ثم 
تأكدت منه بدراسة حياهتام؟
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قلت: ربام مل أدرس هذا التاريخ بعد.

قال: وربام أنك لست بحاجة إىل دراسته.

قلت: ملاذا؟

قال: ألن اهلوايتني اللتني أرشت إليهام ظاهرتان عىل الرجلني بدرجة واضحة ال حتتاج إىل 
تأكيد، ولكن قل ىل هل وصلنا إىل عرص التمثيل؟

إذا خطب متثل شخصية  الثانى حيب اخلطابة هو اآلخر حبا مجا ولكنه  أن  تنس  قلت: ال 
سياسية مشهورة وأدى خطابه عىل نحو ما كان صاحبها يؤدى فكأنه يمثل.. بل كأنه يؤدى 

دوًرا بطريقة كالسيكية.

قال: أفمتأكد أنت من هذا؟ 

قلت: تأكدى من اسمى ونفسى.

)6(

قال: كنت أحس بشىء من هذا ولكنى مل أجزم به ألنى مل أكن أعرف ذلك الذى يقلده ولو 
عرفته ألدركت احلقيقة.

قلت: ولكنى عرفته.

قال: أحقا يظهر هذا القدر من التشابه ىف طريقة التمثيل بني الرجلني؟

قلت: إن الثانى اليزال يقنعنا بأنه قادر عىل أداء ما كان سلفه القديم يؤديه.

قال: وما سعادته هبذا؟

قلت: إنام هو نموذج يؤديه ويوفر عليه رسم مالمح جديدة.

قال: ولكن رسم املالمح اجلديدة حيسب له.

قلت: وحيسب عليه.

قال: كيف حيسب عليه؟
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قلت: يطالبه بعض الناس بالتزام املالمح فيصبح أسريا.

قال: وهل يكون احلل باللجوء إىل تقمص أداء شخصية قديمة؟

قلت: إن التقمص يعفينا من االلتزام، كام أن التمثيل يعفينا من احلقيقة.

قال: ولكننا نحتاج إىل كل من االلتزام واحلقيقة أشد ما يكون االحتياج.

قلت: والسياسى الناجح يأخذ من االلتزام واحلقيقة أضعاف ما يعطى منها.

)7(

قال: تقصد أنه يوظفهام من أجل أهدافه وال يوظف أداءه من أجلهام؟

قلت: هذا هو بعض ما يفعل.

قال: أوبقى شىء؟

قلت: بقيت احلقيقة.

قال: فامذا يفعل ىف بقية وقته؟

قلت: يتظاهر بالبحث عنها.

قال: أجيد من املربرات ما يضيع به الوقت ىف مثل هذا البحث املتواصل؟

قلت: إنه خيفيها ليظهرها، ثم خيفيها ليظهرها، ثم يظهرها ليخفيها.. وهكذا.

قال: وما جدوى هذا كله؟

قلت: تشتيت االنتباه.

قال: أوهذا هدف؟

قلت: هو أهم أهداف السياسيني.

قال: عن وعى؟

قلت: بل عن فطرة.
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الفصل الرابع عشر 

أحمد ماهر

)1(

كان أمحد ماهر سابع )وآخر( وزير للخارجية أتيح ىل أن أعرفه عن قرب. وقد كان ىف رأيى 
املتواضع واحًدا من أفضل الدبلوماسيني املرصيني، كام كان واحًدا من أفضل وزراء اخلارجية 
متميز  موقع  إىل  الدبلوماسى  السلك  من  وانتقل  الدبلوماسى  السلك  ىف  حياته  بدأ  كذلك، 
ومتفرد ىف مؤسسة الرياسة ومستشارية األمن القومى ىف ظرف متميز ومتفرد ىف فرتة حرب 
أكتوبر 73، ثم عاد إىل السلك الدبلوماسى مرة أخرى وقد تزودت ثقافته بأبعاد األمن القومى 

ىف مستوياهتا العليا.

عمل أمحد ماهر سفرًيا ىف موسكو كام عمل سفرًيا ىف واشنطن وىف املوقعني كان هو هو، ومع 
أن عالقاته هنا وهناك نمت إىل مواقع متقدمة إنسانيا ودبلوماسيا فإنه ظل عىل نحو ما عاش 
حياته كلها متفانًيا ىف أداء رسالته، إذ كان يؤمن أن الدبلوماسية رسالة ىف املقام األول واألخري.

)2(

كان أمحد ماهر ذكيا، أبيا، حكيام، جمامال، صبوًرا، ملاحا، وعاش حياته كلها كريام عىل نفسه، 
وكان عارًفا بقيمة اإلنسان احلقيقية ىف احلياة وبعد املامت وهلذا كان حريصا عىل واجبه وعىل 

أخالقه كام كان حريصا بالقدر ذاته عىل صورته وعىل آثاره.

كان أمحد ماهر أكثر من عرفت من أبناء جيله عناية بالقراءة، كان حيب القراءة لذات القراءة، 
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الكتب من هنا وهناك  ومل يكن يؤجل رشاء كتاب حيب أن يطالعه، وهلذا كان دائام ما حيمل 
وهنالك، وكان يدرك أن القراءة رافد جوهرى من روافد املعرفة والشخصية وأهنا التتطلب 

من القارئ أن يظهر تأثره هبا عىل التو .. 

ومن العجيب أن واحًدا ممن صوروا أنفسهم من أهل الفكر تعجب ىل من أال يظهر بالقدر 
الكاىف أثر ما يقرؤه أمحد ماهر عىل ما يقوله ..

 وكان ردى بعد دقائق من التفكري: إنه وصل إىل املرحلة التى تؤثر فيها مطالعاته ىف سلوكه 
بأكثر مما تؤثر ىف لسانه.

 قال حمدثى: ال أفهم.

 فلام حان األجل وتوىف أمحد ماهر ورثاه الناعون، هاتفنى الرجل وقال: لقد فهمت اآلن ما 
كنت تقول، لكنى مل أر ىف زماننا الذى نعيشه من كان يسلك سلوك أمحد ماهر ىف نبله وخلقه 

دون أى ادعاء. 

ترحم عليه من  لقد كان هكذا دوما حتى ىف خصوماته، وما رأيت وزيًرا  قلت ملحدثى: 
اختلفوا معه.

)3(
أتاح ىل احلظ أن أعرف أمحد ماهر عن قرب ىف أكثر من موقف، وجاءت وفاته املفاجئة ىف 
وقت كنت فيه بسبب املرض عاجًزا عن الكتابة والرثاء، ومرت األيام وأنا مؤمن أن الفرصة 

سوف تأتينى للتعبري عام أشعر به جتاهه من تقدير.

 ومن العجيب أن الفرصة جاءت عىل غري توقع، فقد كتبت مقااًل عن الوزيرة فايزة أبو النجا 
وتصدهيا لوزير فاسد من وزراء االقتصاد وعن دورها ىف اختيار وزراء اخلارجية املعارصين، 
وأرشت ىف مطلع املقال إىل عملها وزيرة للدولة اخلارجية ىف الفرتة التى كان أمحد ماهر فيها 
وزيًرا للخارجية، وكانت املعانى وظالل املعانى ىف مقاىل واضحة وضوح الشمس، لكن بعض 
القريبني من أمحد ماهر ظنوا أنى أحتدث عنه بالعبارات التى حتدثت هبا عن الوزير االقتصادى 

الفاسد، مع أنى ال أتصور أحًدا يدور بخاطره أنى ال أعرف قدر أمحد ماهر ونزاهته وكفايته.
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أما وقد حدث أن أحًدا ظن هذا الظن ولو للحظه عابرة فإنى أحب أن أعرب بكل وضوح 
عن تقديرى ألمحد ماهر ولسرية أمحد ماهر ولذكرى أمحد ماهر.

 لقد أنصفت ذكرى أمحد ماهر باشا اجلد ىف أكثر من مقال ودراسة، وأنصفت ذكرى شقيقه 
عىل ماهر باشا بكتاب مازلت أفخر به كام يفخر به كل عربى.

وهأنذا أنصف أمحد ماهر احلفيد الذى كنت أحبه ومازلت أحبه، كام أنى مازلت أعتقد فيه 
ما كان يعتقده العرب القدامى حني كان يصفون اإلنسان املتفرد فيقولون عنه: إنه ليس له أخ 

وال نظري.
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والسياسة التاريخ  أبراج  فى 
الباب الثالث
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الفصل الخامس عشر 

الدكتور عبدالعظيم رمضان
ومكانته فى تاريخ أمته

)1(
اجتمعت ىف الدكتور عبد العظيم رمضان جمموعة من الصفات، أهلته ألن حيتل مكاًنا مميًزا 

ىف تاريخ وطنه، كام احتل مكانة متميزة بني مؤرخى هذا الوطن.

كان مؤرًخا موهوًبا، رزق القدرة عىل الوصول إىل لب احلقيقة من بني الوقائع والروايات، 
وكانت أدواته ىف هذا الوصول علاًم غزيًرا، وفكًرا نافًذا إىل داللة الوقائع، ومنهًجا قادًرا عىل 

الفحص والدرس واملقارنة واالستنتاج.

وكان قبل هذا باحًثا علميًّا متميًزا، قادًرا عىل الوصول إىل املجال الذى يمكن له أن جيد فيه 
احلقيقة، وقادًرا عىل الذود عن صواب استنتاجاته وعن صواب الطريق الذى سلكه من أجلها.

وكان كاتًبا قادًرا عىل اإلقناع بام يريد أن يقنع به، واهلجوم عىل ما يريد أن هيامجه واالنتصار 
ملا يؤمن به ونقض ما خيالفه وربام تسفيهه.

كام كان مع هذا مثقًفا واعًيا لدور التيارات املتالطمة ىف احلياة الفكرية والعقلية، ولطبيعة 
الرصاع االجتامعى والسياسى.

وهبذه الصفات األربع انطلق عبد العظيم رمضان خيوض معاركه ىف ثقة، ويعرض آراءه ىف 
اعتزاز، ويدافع عن وجهات نظره بإرصار، ويقدم أحكاًما قاطعة من دون توسط أو حترز أو 

هتيب أو إمساك للعصا من غري أطرافها.
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)2(

املتصل ىف سبيل  الكفاح  العلمية، عىل حد سواء، ملحمة من  العامة وحياته  كانت حياته 
العلم واملجد، ومل يتح ألحد ىف جيله أن يكافح كفاحه، وال أن ينجح نجاحه، ومل يتح ألحد ىف 
جيله كل هذا الصعود املتصل الواثق، وحني بدت حياته ىف الظاهر وقد توقفت عن الصعود 
الرسمى فإنه كان قد استبدل بالصعود الرسمى صعوًدا ىف عامل احلقيقة، ودنيا العلم والفكر، 
مقاله األسبوعى من  منع  اجلامعة، وحني  أبعد عن  التربم حني  نوع من  أى  يظهر  مل  إنه  حتى 
التى تسببت ىف كل هذا مل  النرش ىف إحدى اجلرائد الكربى، وذلك عىل الرغم من أن األزمة 
تكن تستدعى كل هذه التطورات التى قابلها عبد العظيم رمضان باستخفاف شديد مل يعرف 
ىف أحد من معارصيه ىف ذلك الوقت، وكان الستخفافه باملؤامرة عليه أثر إجيابى بالغ القوة إذ 

مل حيس أحد بأن هذا قد حدث له!!

العلمى  التكوين  مميزات  من  عظمى  حظوًظا  رمضان  العظيم  عبد  الدكتور  رزق  وقد 
األزهرى  التعليم  فرزق من خالل  احلظوظ مع كل خطوات حياته،  وتنامت هذه  والفكرى 
املبكر قدًرا كبرًيا من الصقل العقىل للقدرات الفطرية التى كان يتمتع هبا، وعرف أن هناك خطأ 
يكفى  ال  وحده  اهلوى  وأن  والصواب،  اخلطأ  حتكم  التى  هى  العلمية  القاعدة  وأن  وصوابا، 
املنطقى،  والتأصيل  باألسانيد  حافلة  بعد  فيام  كتاباته  جاءت  وهكذا  رأى،  أو  موقف  لتربير 
والبعد عن الشطط، وجتنب التفسريات التى ال يمكن الدفاع عنها، واألهم من هذا كله أنه نجا 
مما وقع فيه كثري من معارصيه من اإلرساف ىف األدجلة، أو االعتامد عىل نظرية املؤامرة، أو حتى 

التفسري املادى املطلق للتاريخ.

)3(

انتقل عبد العظيم رمضان إىل العمل موظًفا صغرًيا ىف احلياة املدنية، وىف هذه احلياة عرف 
الشعب معرفة أعمق من املعرفة التى تتاح ألبناء الشعب عن أنفسهم مهام ظنوا هذه األنفس 

معجونة بالفقر والكفاح واملعاناة.
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نفسه  يعلم  أن  فتعلم  نفسه،  عىل  معتمًدا  العام  التعليم  ىف  دراساته  يواصل  أن  له  أتيح  ثم 
من  يريد  ما  عىل  منها  ليحصل  برسعة  املقررات  جيتاز  وأن  ورسيع،  قادر  نحو  عىل  ويثقفها 

مسوغات التأهل ملرحلة تالية.

ثم أتيح له أن يواصل تعليمه اجلامعى من خارج أسوار اجلامعة فكان شغفه باجلامعة ينترص 
لغيابه عن مدرجاهتا، وكان شغفه بالعلم قد وصل إىل احلد الذى أهله ألن يكون باحًثا.

ثم واصل عبد العظيم رمضان دراساته العليا متنقاًل بني القاعات واملكتبات والوثائق، وقدر 
له أن يدرس تاريخ احلركة الوطنية املرصية ىف عرص كان هييأ ألقطابه وكان هييئون للشعب أن 
احلركة الوطنية شىء من ممتلكاهتم هم وحدهم، فإذا بعبد العظيم رمضان بفضل جمموعة من 
أساتذته من طراز حممد أنيس، وأمحد عزت عبد الكريم، وأمحد عبد الرحيم مصطفى يكتشف 

ا إىل فهم هذه احلركة، ووصفها عىل نحو مل يتح لغريه من املؤرخني السابقني عليه. بابا سحريًّ

)4(

خرج عبد العظيم رمضان إىل احلياة الفكرية متسلًحا بالعلم والفهم والفكر واملنهج، لكنه 
ا ىف عروضه، وكان ال يامنع ىف اإلرساع  ا ىف ردود أفعاله عىل نحو ما كان جادًّ مع هذا كان جادًّ
قادًرا  يامنع ىف االندفاع إىل إطالق األحكام، وكان  ما كان ال  باب اخلصام عىل نحو  فتح  إىل 
عىل اجلدل واهلجوم وإعادة اهلجوم، وكان يفعل هذا كله بتلقائية غريبة، وبقدرة متناهية عىل 
االنتصار ملا يراه صوابا، ومع أن بعض أحكامه كانت تبتعد عن احلقيقة فقد كان معذورا ىف 
ابتعاده عام مل يعرفه، وعام مل يعرف خلفياته مما يستحيل أن يوضع عىل ورق، وال أظننى اختلفت 
أدرك بكل  اختلفت مع بعض أحكامه، لكنى كنت  بأكثر مما  املؤرخني  أساتذتنا  مع أحد من 
صدق أنه فيام بينه وبني نفسه كان مصيًبا فيام وصل إليه بأدواته التى كان يعول عليها، وقد كان 

ا. ا . كام أنه كان إنسانا عظيام، وعظيام جدًّ جمتهًدا كبرًيا، وكبرًيا جدًّ
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الفصل السادس عشر 

عبد العظيم رمضان وحسنى مبارك

)1(

سئلت ذات مرة عن أكثر الكتاب إفادة لعرص مبارك، فقلت بال تردد: عبد العظيم رمضان، 
فتقبل بعض السائلني اإلجابة باملوافقة، وتقبل قليل منهم اإلجابة بالفتور تعبريا عن التحفظ، 

فتعمدت أن أسأل عن إجاباهتم فتوقفوا عن أن يذكروا اسام حمددا.

وسئلت عقب السؤال األول عن أكثر الكتاب عذابا وظلام ىف عرص مبارك، فقلت بال تردد 
أيضا: عبد العظيم رمضان، وتقبل معظم املستمعني والسائلني اإلجابة بقدر من االندهاش، 
وإن أبدى أحدهم إعجابه الشديد من هذه القدرة عىل احلكم عىل األمور بحقائقها عىل الرغم 

من ظاهرها املختلف متاما.

وربام مل يكن ىف وسع أحد أن يتحدث عن عبد العظيم رمضان حديثا منصفا ىف عهد مبارك 
عىل الرغم من كل اإلنصاف الذى أنجزه عبد العظيم رمضان لعرص مبارك ، وليس من قبيل 
املصادفة أن املكتبة العربية حتوى كتابا ضخام من أربعة عرش جزءا عنوانه: »الرصاع السياسى 

واالجتامعى ىف عرص مبارك«.

)2( 

وقد كان السبب ىف هذا عجيبا جدا، لكنه ال خيرج عن طبائع النفس البرشية، ذلك أن احلب من 
طرف واحد، حب غري مكتمل، كام أن تقدير اهلدايا يتوقف عىل قدرة املهدى إليه عىل تقييم قدرها.

العظيم  عبد  الدكتور  كتاب  أن  عن  بوضوح  لنا  تكشف  الدقيقة  املالحظة  فإن  هذا  ومع 
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عن  بوضوح  يعرب  ضخم  كتاب  وهو  السادات«،  عرص  ىف  االجتامعى  »الرصاع  عن  رمضان 
مدى االتقان ىف كتب عبد العظيم رمضان ىف ذلك الوقت .

 أما كتبه عن عرص مبارك فمع أهنا ابتدأت باإلتقان والتقسيم والتبويب، فإهنا آثرت أن متىض 
مع تعاقب الزمن بطريقة تذكر باحلوليات، وإن مل تكن حوليات بالطبع. لكنها ىف نظر كثريين من 
أهل الصحافة ليست إال تطوير األكاديميني »برطانتهم املعهودة« لفكرة احلوليات مع حرص 

مواز عىل مواكبة األحداث السياسية واالجتامعية بالتأصيل والتنظري و التحليل والنقد.

)3(
عىل أن األهم من ذلك أن اسم حسنى مبارك مل جيد دفاعا تارخييا جميدا عن سياساته وتوجهاته 
عىل نحو ما وجده ىف كتابات عبد العظيم رمضان ، ويبدو ىل أن عبد العظيم رمضان كان ىف املقام 
األول ىف انتهاجه هذا الدفاع فنانا حريصا عىل أن تكون صورته التى يرسمها للزبون اجلالس 
الفنان اآلخر  أمام  الذى جلس  للزبون اآلخر  التى يرسمها غريه  الصورة  يديه أفضل من  بني 
)أو بني يديه(، أو فلنقل برصاحة: إن عبد العظيم رمضان مل يكن هيمه ىف املقام األول أن يكون 
حسنى مبارك أفضل من هتلر، لكن الذى كان هيمه هو أن يكون دفاعه هو عن مبارك وتصويره 

له أفضل من دفاع جوبلز عن هتلر، وليس مهام أن يكون مبارك أفضل من هتلر!

للقضية عىل هذا  فيام فعله ىف عهد مبارك واعيا  العظيم رمضان مل يكن  وبالطبع فإن عبد 
أو املؤرخ  العامل  أو  الكاتب  بالفطرة، فطرة  الواضح، لكنه كان مدفوعا إىل هذا  النحو املجرد 

املرشئب إىل العظمة املتاحة له ىف أقرب صورة.

)4(
بيد أن من سوء حظ التاريخ )وليس سوء حظ مبارك.. أو سوء حظ عبد العظيم رمضان( أن 
مبارك الذى كان يعرف قدر الفكر و التاريخ والدفاع.. مل يكن يقدر الفكر وال التاريخ والدفاع 
وال القضية نفسها، ذلك أن هناك فرقا بني التقدير كتقييم معريف، وبني التقدير كسلوك تنفيذى.

كان مبارك يسري بطاقة الدفع الذاتى ىف عقليات معاونيه وسياسييه، وهى طاقة دفع كانت 
بحاجة إىل مثل هذا الوقود الذى كان عبد العظيم رمضان يصنعه ويستخرجه باجتهاد شديد، 
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وهكذا فإن أسامة الباز وعمرو موسى وغريمها من قبيل مصطفى الفقى، أمحد ماهر، وأمحد 
أبو الغيط، وعبد الرؤوف الريدى، وعىل ماهر ، وماجد عبد الفتاح ، وسليامن عواد ، كانوا 
يستأنسون هبذا الوقود املتاح عىل يد عبد العظيم رمضان، ويستدفئون به عىل الرغم من حب 

مبارك للصقيع الفكرى، وتفضيله عىل ما سواه.

)5(
أن  وهو  ورصاحة،  وضوح  ىف  قوله  نستطيع  ال  ما  رمز  ىف  نقول  أن  احلق  إحقاق   ومن 
عبد العظيم رمضان قد أجهد أعدى أعداء »رياسة« مبارك، وعن عمد ال نقول: أعدى أعداء 

»شخصية« مبارك.. وعن عمد أيضا ال نقول: أعدى أعداء »سياسة« مبارك.

عن  بدفاعه  رمضان  العظيم  عبد  أرهقه  الذى  هذا  أن  نذكر  أن  أيضا  احلق  إحقاق  ومن 
رياسة مبارك مل يدخر وسعا ىف حرب عبد العظيم رمضان بكل الوسائل الذكية، وغري الذكية، 
العظيم  عبد  نارش  من  يتقرب  أن  فيه  يامنع  مل  الذى  احلد  وإىل  األخالقية،  وغري  واألخالقية، 

رمضان بام يبدى متجيده له بينام كان يدس له السم الرصيح. 

مل  بام  رمضان،  العظيم  عبد  أعامل  تبنى  الذى  النارش  يؤذى  أن  ىف  نجح  أنه  الطريف  ومن 
يدركه هذا النارش إال بعد فوات األوان، ثم إنه مل يدرك أن نرشه ألعامل رمضان كان السبب ىف 

هذا التمجيد الذى لقيه عىل يد أعدى أعداء رياسة مبارك ممزوجا بالسم الذى آذاه به.

وبرغم هذا كله فقد كان أبسط مثقف مرصى يدرك هذه احلقائق بوضوح شديد، عىل حني 
كان األبطال مجيعا معصوبى األعني، وسبحان اهلل الذى هدى املرصيني ألن يقولوا عن أنفسهم 

فيام يتعلق بالسياسة: 

إن عامتهم أذكى من مثقفيهم..

وإن قراءهم أذكى من كتاهبم.. 

وإن صناعهم أذكى من مؤرخيهم.. 

وإن األميني منهم أذكى من مفكرهيم.

وهلل األمر من قبل ومن بعد.
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الفصل السابع عشر 

هكذا فقد مبارك أخلص مؤرخيه!

)1(

حني وقعت حادثة أديس أبابا التى تعرض فيها مبارك لالغتيال حتدث واحد من زمالئى 
ىف لقاء الدفعة عن أمهية وجود النائب وثنى آخر برضورة أن يفاتح أحدهم الرئيس ىف هذا، 
وقال الثالث إن الذى يفاتح الرئيس ىف مثل هذا املوضوع سيكسب عداوته لألبد، وربام يفقد 
حياته ذلك أنه يذكر الرئيس بام ال حيب أن يتذكره أبًدا، وحتفظ رابع عىل الثالث قائاًل: إن زخم 

االحتفاالت لن يسمح للرئيس بالتفكري ىف عداء من يقوم هبذا الدور.

وكأنام كنا نقرأ الغيب ىف كتاب مفتوح، ُدعيت أفواج للقاء الرئيس عقب سالمته، وظلت 
الوفود ترتى طيلة ثالثة أسابيع وكان أخلص مؤرخى مبارك هو الرجل الشجاع الذى صارح 
نتذكر رضورة  أن  يعلمنا  احلاديث  إن هذا  معناه:  ما  قال  إنه  بل  نائب،  اختيار  بأمهية  الرئيس 
من  واحدا  ولكن  بسالم  االحتفالية  ومرت  أمة..  بمستقبل  املتعلق  احليوى  املوضوع  حسم 
كارديناالت القصور.. كان ال يرتاح إىل املكانة التى احتلها »املؤرخ« عند مبارك.. فوجئ ىف 
ا طبيعيًّا ملبارك، وقد رمى  حفل إحدى السفارات بفرصة ذهبية يقدمها إليه كاهن كبري كان عدوًّ
هذا الكاهن بفكرته الرشيرة ىف حجر الكاردينال )ومها ىف حفل السفارة الربيطانية( بال مباالة 
كان جييد التظاهر هبا، وهى أن »املؤرخ« رجل يفتقد اللياقة ألنه أعلن مثل هذه الفكرة عىل املإل 
هبذا األسلوب!! وكان األوىل به أن يدخرها إىل لقاء ثنائى مع الرئيس وظن الكاهن أنه قىض 
متاًما عىل املؤرخ العظيم من خالل استغالل هذا املوقف الذى جيعل »املؤرخ« غري أهل ملحبة 
الرئيس وانفراده به، لكن الكاردينال كان يعرف بالطبع أن طبيعة مبارك تسمح بالتجاوز عن 
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املوقف الواحد إذا جاء ىف سياقه، وإذا صدر عمن عرف عنهم اإلخالص، وهكذا كان البد من 
تصوير األمر ىف صورة أبشع من قبيل أن »املؤرخ« يفاخر بموقفه هذا وبشجاعته فيه.

)2(

والواقع أن »املؤرخ« مل يكن وهو اإلنسان النبيل يلجأ إىل مثل هذه الثرثرة، بل كان يقول 
إنه ممتن  أنه عرض فكرته ىف وضوح ورصاحة، كام كان يقول بصدق حقيقى  إنه يكفيه  دائاًم 

للعرص الذى مكنه من أن يعرض أفكاره بشجاعة دون أن يصيبه أذى.

وهكذا جلأ الكاردينال إىل حيلة أخرى كانت سهلة التنفيذ إىل أبعد حد، فقد كانت إحدى 
لتعرفهم  والفكر  الثقافة  أهل  من  عدد  أكرب  إىل  التعرف  عىل  حريصة  »املؤرخ«  من  القريبات 
ويعرفوها وكانت ىف حرصها تلجأ إىل عرض رؤيتها هى ملواقف »املؤرخ« وبالطبع فإن هذا 

العرض مل يكن هو نفسه رؤية »املؤرخ« لكنه كان كفيال بأن حيسب عليه.

وبسهولة شديدة تم تشجيع السيدة القريبة من »املؤرخ« للتحدث عن شجاعته ىف مقابل 
التوازن، وهكذا تم استدراجها بسهولة  جبن اآلخرين، وعن جرأته ىف مقابل حرصهم عىل 
عىل  الشجاع  األسد  موقف  مبارك  الرئيس  من  وقف  »املؤرخ«  أن  عن  احلديث  إىل  وتلقائية 
الرغم من تنبيه اآلخرين ممن يكربونه، وعىل الرغم من نصيحتهم له بأن هذا الذى ينوى فعله 

ال يتفق مع الذوق واللياقة!

ومن سوء احلظ أن السيدة مل تقف عند أى حد ىف هذا الدفاع عن وجهة نظرها.. ومل يكن 
أعداء »املؤرخ« واحلاقدون عليه ىف حاجة إىل أكثر من رشيط تسجيل واحد.. ومل يكن حسنى 
وكان  بالرجل،  ضيقه  عىل  دالة  إشارة  بيده  يشري  كى  آخر  دليل  إىل  بحاجة  اآلخر  هو  مبارك 

الكاردينال الذى يرتجم اإلشارات إىل قرارات قادًرا عىل أن يبدأ دوره عىل الفور.

)3(

هكذا صدرت األوامر الشفوية ألحد مسؤوىل جريدة »األهرام« بالتوقف عن نرش مقاالت 
أعضاء  كبار  من  زمالئه  إعجاب  مصدر  بالذات  الوقت  ذلك  ىف  مقاالته  وكانت  »املؤرخ«، 
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حد  وضع  أراد  عندما  العاىل  التعليم  لوزير  معارًضا  موقًفا  وقف  ألنه  به،  التدريس  هيئات 
لتواجد األساتذة ىف كلياهتم عند بلوغهم سن السبعني.

ضد  الدولة  من  ثقيلة  رسالة  أهنا  »األهرام«  ىف  املؤرخ  مقاالت  منع  من  األساتذة  وفهم 
أساتذة اجلامعة، ووقوف رصيح من الدولة و»األهرام« ضد األساتذة وضد حماميهم الذى هو 

»املؤرخ«، بينام مل يكن األمر ىف حقيقته إال مصادفة، أو عىل أكثر تقدير تقاطع مصالح.

ومن اإلنصاف أن نقول: إن »املؤرخ« كان حتى ذلك الوقت ال يزال بوجوده وثقله قادًرا 
عىل أن جيعل »األهرام« يعيد النظر ىف قرار منع نرش مقاالته بالتزامن مع جملة »أكتوبر«، لكن 
اهلل هداه ألن يتوقف عن مثل هذه اخلطوة التى كانت ستنقص من جمده ىف الدفاع عن حقوق 
التعبري  دائم  أن أحد منافسى »املؤرخ« من زمالئه كان  الصدد  زمالئه، وإنى ألذكر ىف هذا 
بكل الوسائل عن ضجره من جمد الرجل، فإذا به يقول ىف تلك األيام: »إن موقف »املؤرخ« 
ىف هذه املعركة يغفر له كل ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وال يزال هذا العامل اجلليل عىل موقفه 

هذا حتى اآلن.

)4(

وكنت ىف ذلك الوقت أعتقد أن الدولة خرست كثرًيا من حجب مقال »املؤرخ« وأهنا ستنتبه 
إىل هذه اخلسارة لكن راعنى أن بعض رجال »األهرام« كانوا يأخذون األمر عىل أنه انتصار 
أهرامى ضد هذا العبقرى غري األهرامى املفتون بنفسه، واملخلص لرئيسه إخالصا ال حدود له 
دون أن يأخذ الثمن املناسب أو املتناسب مع ما أخذه رجل األهرام القديم الذى كان ال يزال 
يتعطش إىل مكانة »املؤرخ«، وهكذا تكونت دراما إنسانية من نوع فريد لعب فيها ضد املؤرخ 

فريق غري متجانس ضم أقرب املقربات وأعدى األعداء، فضاًل عىل الكاردينال وأعوانه.

األحداث  ومضت  مؤرخيه،  أخلص  مبارك  وفقد  بسهولة،  جهنمية  خطة  نجحت  هكذا 
التارخيية ىف سنوات مبارك األخرية وكأهنا بال روح لسبب واحد فقط، هو أن »املؤرخ« غاب 

بدون قصد عن مبارك.

ومن احلق أن نقرر ونكرر: إن مبارك مل يكن هو املستفيد من إبعاد »املؤرخ« عن »األهرام«، 
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كذلك مل يكن الكاردينال الذى كان يعمل معه مستفيًدا بأى صورة إال ىف حدود نجاح لعبة 
عابرة ىف مباراة من املباريات.

)5(

لكن أسعد الناس بام حدث كان هو عدو مبارك الذى طاملا متنى أن يعود إىل مكانة الكاهن 
ىف عرص مبارك أو حتى بعد عرص مبارك!! وكانت أمنيته هذه تدفعه بالفعل وتقوده باملؤامرة 

إىل حتطيم كل من يتصور أهنم قد يصلون إىل ما كان له من مكانة.

ومما يؤسف له أن اإلحياء بخروج مبارك من عباءة »املؤرخ« وخروج »املؤرخ« من عباءة 
مبارك استمر ينمو ىف أوساط الدولة حتى وصل إىل عدم التجديد للرجل ىف عضوية الشورى، 
لكن  وإنسانيًّا،  أدبيًّا  بالتجديد  الشورى  أعضاء  أوىل  هو  وكان  املوت،  عىل  مرشفا  كان  بينام 

الشيطان الكاهن كان قد لعب دوره املحسوب بدقة بالغة عن طريق آخر.

وقال الشيطان ألصفيائه ذات مرة: هل رأيتم هناية الرجل الذى دافع عن مبارك ربع قرن 
جماًنا؟ قال أحد األصفياء: لقد نال كذا وكذا.

وقال الشيطان األكرب: كل هذا ىف رأيى ال يكفى ثمنا ملقال واحد من مقاالت »الكهف«.

وىف طريق العودة من صحبة الشيطان قال الصفى لزميله األكثر خربة منه بالعقد اإلنسانية: 
هل جيد »املؤرخ« من ينصفه؟ 

رد عليه صاحبه: ربام جيد من ينصفه، لكنه من املؤكد أنه لن جيد من يتحمس )أو تتحمس( 
هلذا اإلنصاف!

وقد حدث هذا بالفعل.
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الفصل الثامن عشر 

رزق الدكتور يونان لبيب 

)1(

كان الدكتور يونان لبيب رزق ىف طليعة أبناء جيله من أساتذة التاريخ املرصيني الذين عشقوا 
ا أن  التاريخ، وعملوا من أجله منذ خترجهم ىف اجلامعة، بل منذ وجودهم ىف اجلامعة، ليس رسًّ
يونان وزمالءه مل يبدؤوا حياهتم األكاديمية معيدين ىف سلك اجلامعة، وإنام عملوا ىف خارج 
اجلامعة، وانتسبوا إىل مدرسة أمحد عزت عبد الكريم، وأمحد عبد الرحيم مصطفى، وأخذوا 
حيفرون ىف الصخور حتى نالوا ما يستحقون من شهادات علمية، ثم إذا اجلامعة تفتح أبواهبا 
هلذا اجليل ىف مواقع متقدمة منها، وإذا هم بعد ذلك، بفضل تكوين هادئ، يثبتون أنفسهم ىف 
اللجان، وقد  القسم، وأمانة  احتلوها ىف األستاذية، والوكالة، والعامدة، ورئاسة  التى  املواقع 
حدث هذا مع عبد العظيم رمضان، ورؤوف عباس، وعاصم الدسوقى، وقاسم عبده قاسم، 

وحممد عبد الرمحن برج، بل مع معظم أفراد هذا اجليل املتميز.

كان هذا اجليل جيتمع مع أساتذته ىف ندوة أسبوعية يستغنون هبا عن عطلة هناية األسبوع، 
هون ثم َينقدون  وعن سهرة هناية األسبوع، يستوعبون أعامل بعضهم البعض، وُينتقدون وُيوجَّ

هون. وُيوجِّ

)2(

ومن اإلنصاف ليونان لبيب رزق أن نشري إىل كفاحه وسعادته هبذا الكفاح، فقد عمل ىف 
التعليم الثانوى بعيًدا عن القاهرة، وظل ىف اإلسامعيلية أربع سنوات، لكنه مع هذا استأنف 
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عمله بدأب حتى اقرتب من اجلامعة، وحتى نال الدكتوراه بعد اثنى عرش عاما من خترجه، وهو 
معدل متميز ملن كانوا ىف خارج اجلامعة، بل متميز أيضا ملن كانوا ىف اجلامعة.

وىف أثناء ذلك أتاح الزمن ليونان رزق صقل معلوماته، وشخصيته، وموهبته عىل حد سواء، 
تزداد دماثة وهدوءا،  به، وإذا شخصيته  تتوه  تتوه منه، وال  وإذا بمعلوماته تتشعب لكنها ال 
وختلو أيضا من االدعاء والتكلف، وإذا موهبته تصبح حصيلة للجمع بني أدب جيتهد، وعلم 
يرتاكم، وفن كتابة يتطور مع األيام ليصبح قريبا من وجدان الشعب بقدر ما هو قريب أيضا 

من أذهان املتخصصني.

وقد التقت ىف تكوين شخصية يونان ىف سنواته األكاديمية عوامل متعددة تضافرت حتى 
أهلته ألستاذية حقة وممتدة.

)3(
ـ  السودانية  العالقة  ىف  البحث  الكريم  عبد  عزت  أمحد  الدكتور  الكبري  أستاذنا  له  اختار 
املرصية ىف فرتة االحتالل، وجعل موضوع رسالته »السودان ىف عهد احلكم الثنائى«، وأكسبته 
هذه الرسالة جلدا عىل معرفة تاريخ السودان املرصى، وعىل معرفة تاريخ مرص بالتاىل، ومن 
اإلنصاف أن نشري إىل أن يونان لبيب عمل ىف فرتة تسجيله للرسالة مدرسا ىف البعثة التعليمية 
ىف أم درمان، وهكذا كان العمل الوظيفى نفسه أداة ساعدت صاحبها، ال عىل البحث وحده، 
وال عىل مجع املادة، وإنام عىل اإلحساس بالروح، وأظن أن حب يونان لروح التاريخ قد نشأ فيه 

من ذلك احلني، وأنه حني أحس هذه الروح مل يفرط فيها منذ عرفها، وحتى فارقته الروح.

وإذا كان الشىء بالشىء يذكر فإنى أعتقد أنه مل يكن هنا سبب وراء عالقتنا غري هذا احلب 
الذى مجعنا دائام ومل يفرقنا أبدا.

)4(
كان الدكتور يونان لبيب بعد حصوله عىل درجة الدكتوراه ىف شوق طبيعى ألن يعمل ىف 
اآلداب ىف جامعة عني شمس، حيث حصل عىل  لكلية  كامال  ندبا  انتدب  أنه  اجلامعة، ومع 
الشجرة«،  عىل  عرشة  من  خري  اليد  ىف  »عصفورا  بأن  القائل  باملثل  عمل  فإنه  العليا،  شهادته 
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ورسعان ما قبل وظيفة عضو ىف هيئة التدريس بكلية البنات جامعة عني شمس حيث عاش 
حياته األكاديمية كلها. 

وىف هذه الكلية أتيح ليونان لبيب رزق أن يضيف البعد الثالث ىف شخصيته )بعد بعدى 
التدريس والسودان(، ومن الطريف أن هذا البعد صادف أهله ىف شخصية رجل دمث اخللق، 
هادئ النربة، جمامل، لطيف املعرش، حريص عىل اللفظ، وحريص عىل املجاملة أيضا، وحريص 

قبل اللفظ واملجاملة عىل القفشة الذكية التى تتقبل من املحب وال تتقبل من غريه.

هكذا عاش حياة أكاديمية تقرص تدريسه ىف الصباح عىل اجلنس اللطيف، لكنها تسمح له بفضل 
دأبه وإرصاره أن يكون له تالميذ رجال ىف الدراسات العليا ىف املاجستري والدكتوراه، حيصلون عىل 

شهاداهتم حتت إرشافه، بينام هو ال يعطى الليسانس إال للبنات فقط بحكم قانون الكلية.

)5(
ثم جاء البعد الرابع الذى ال ينتبه إليه كثريون ممن نقدوا يونان ىف الشهور األخرية وهامجوه، 
الكبري حسن  يونان لألستاذ  البعد ىف مالزمة  هذا  متثل  وقد  ذلك،  قبل  نقدوه وهامجوه  وممن 
يوسف وكيل الديوان امللكى العتيد ىف عهد امللك فاروق، وقد كان حسن يوسف ـ ىف رأيى ـ 
هو األستاذ الثانى ىف حياة يونان، وهو األستاذ الثانى الذى فاق ىف تأثريه تأثري األستاذ األول 
املعرىف  الفراغ  سد  إىل  تتعطش  التى  النضج  مرحلة  بلغ  قد  كان  يونان  أن  وهو  مهم،  لسبب 

والثقاىف، وجتيد بحكم النضج اإلفادة من الفرصة املتاحة هلذا. 

وإذا أريد إنصاف يونان وإنصاف تارخينا فالبد من اإلشارة إىل حقيقة تأثري حسن يوسف 
ىف شخصيته، وسلوكه، وتفكريه، بل ىف تصحيح تفكريه وتوجهاته، بل ىف رسم صورة جديدة 

لإلنسانية كادت تتوارى ىف العرص الذى نشأ فيه يونان.

)6(
وىف النصف الثانى من السبعينيات حني كان من الواجب عىل كل أستاذ جامعى أن يبحث 
عن مورد رزق يكافئ به التطلعات اجلديدة والنفقات املتزايدة، كان من حظ يونان أن تكون 
إعارته إىل مدينة فاس باملغرب، حيث قىض أربع سنوات )1977 ـ 1981( زادته صفاء ىف 
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بالتاريخ العريب، وإىل ما ينمط العالقات املرصية ـ  الرؤية، كام زادته معرفة  النفس، ونقاء ىف 
املغربية، كام أطلعته عىل نمط التفكري املتأثر بالفرانكفونية، وهو الذى مل يعرف من قبل ذلك 

قبلة للبحث العلمى إال ىف لندن وما حوهلا، وما بلساهنا.

اللغة،  تلعب  ما  نحو  باألفكار عىل  يلعب  لسانا  املغاربة  تالميذه  رأسه ىف  بعينى  يرى  وإذا هو 
ويرسع إىل االستنتاج، ويستجمل، ويستقبح بعيدا عن مدرسة الوثيقة، واألختام، واألضابري، وربام 
أن يونان مل يقتنع بتأثري هذه املدرسة الفرانكفونية العربية، لكنه استفاد من معايشتها سعة ىف األفق، 

وفهام أبعد وأعمق، وحبا أكثر ملا نشأ عليه، وإن كان قد بدأ يعرف أنه ليس الصواب الوحيد.

وهكذا اكتملت ىف شخصية يونان أبعاد مخسة كانت كفيلة له بأن يبدأ صعوده الواثق واهلادئ 
السادس ىف  البعد  بالدكتور بطرس بطرس غاىل ما مثل  له عالقته  الثامنينيات، وقد هيأت  ىف 
نجاحه، وهو اتصاله باخلارجية املرصية، وعضويته ىف جلنة الدفاع عن طابا )1986 ـ 1988(، 
وعضويته ىف مؤمتر مدريد )1990(، وعضويته ىف املفاوضات املرصية ـ السودانية التى دارت 

حول حاليب )1992 ـ 1993(.

وهكذا ضم يونان إىل خرباته السابقة خربة بالعالقات اخلارجية، واملفاوضات الدبلوماسية، 
وأصبح مؤهال ألن خيدم بالده بالوثيقة عند حاجتها إليها، كام خدم العلم من قبل.

)7(
وبعد هذه احلياة اهلادئة بدأ يونان حيصد تكريام وراء تكريم، كان التكريم لشخصه أحيانا، 
وجليله أحيانا أخرى، وللوحدة الوطنية أحيانا ثالثة، وللحب العلمى أحيانا رابعة، وللصفاء 
النفسى أحيانا خامسة، لكن كل هذه الصفات كانت جتتمع ىف يونان الذى كان رسعان ما يعدل 

عن لفظ آذى أحدا ال يعرفه، أو أحدا يعرفه، كام كان يسعى ىف اخلري بقدر ما يستطيع.

)8(
عاش يونان لبيب رزق باسم الثغر، وباسم القلب أيضا.. كان هادئ القلب، وهادئ العقل 
أيضا.. كان عف اللفظ، وعف القلم أيضا.. كان يدافع عن نفسه لكنه كان يدافع عن احلقيقة 
أيضا.. كان يتأمل للظلم إذا ما حاق بأحد يعرفه، وكان يطوى نفسه عىل آالمها.. كانت فرحته 
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بنوال جائزة مبارك فرحة طفل صغري، وقد فزت معه ىف اليوم نفسه بجائزة الدولة التقديرية، 
وفاز معنا كثريون بجوائز أخرى، لكنى مل أر أسعد منه بنواله اجلائزة، حتى إنى كطبيب للقلب 

كنت أخشى عىل قلبه العليل من هذه الفرحة الزائدة.

كان يسعد لسعادة زمالئه وأحبائه، وجيزع جلزعهم، وحيرص عىل شعورهم قدر ما يستطيع. 
كان  أنه  حد  إىل  الوطنية  بالوحدة  متشبعا  كان  التكريم.  يستحق  يراه  َمْن  تكريم  ىف  يلح  كان 
يفوقنى ىف انحيازه ألعالم املسلمني ىف ندوات اجلمعية اخلريية اإلسالمية التى حرصت عىل 

تكريمه مرة بعد أخرى فيام اشرتكنا فيه من تكريم رواد تلك اجلمعية الراحلني.

)9(

منذ شهور قليلة توىف الدكتور عبد العظيم رمضان، بينام كنت ىف فراش املرض، فكتبت ما 
وفقنى اهلل إليه ىف رثاء صديق عزيز، وجعلت مدخىل احلديث عن مكانته ىف التاريخ، وتابعت 
الصحف فإذا أستاذنا أنيس منصور ـ كالعهد به ـ يطالعنا بعمود صحفى يوجز ما نعجز عنه 
ىف وصف حياة كاملة ىف عمود واحد، وإذا بالدكتور يونان، ويالروعة املفاجأة، ال يكتب مثىل 
عن مكانة عبد العظيم رمضان من التاريخ، أو من علم التاريخ، وإنام يكتب عن عبد العظيم 
رمضان ابن البلد، وعجب زمالئى األطباء من هذا املدخل، لكن عجبهم زال وتالشى عندما 
أوضحت هلم أن يونان كان يود لو أصبح ابن بلد متاما، وكان ال يفتأ ىف حماولته الوصول إىل 
هذا اجلوهر رغم عمله مع الدبلوماسيني، وأستاذيته للجنس اآلخر، واقتدائه بأستاذيه األولني 
اللذين وصال إىل مواقع بروتوكولية متقدمة، وهلذا فإنه عرب عن حبه لعبد العظيم رمضان عىل 

هذا النحو الصادق والواعى أيضا.

ومل يكن من قبيل الصدف أن خيتم يونان لبيب رزق حياته العلمية بأن يرتأس االحتفال الذى 
أقامته جلنة التاريخ لتأبني عبد العظيم رمضان، وىف ذلك اليوم شعرت بأسف شديد أن فاتنى تكريم 
الراحل، وأن فاتنى احلضور مع الراحل الذى حلق به، ومل أكن أدرى أنه سيلحق هبذه الرسعة به، 
الذى  وفاتنى قبل هذا وذاك أن يكون جملسى إىل جانب أستاذى الصديق الصدوق مجال بدوى، 
كنت أوثر أن أكون إىل يمينه ىف مثل هذه االحتفاليات؛ فقد كان القدر أسبق إليه من أن يشارك ىف 
مثل هذا اليوم، وكل ما أملكه اليوم من رثاء هو أن أدعو اهلل أن حيسن ختامى، كام أحسن ختامهم. 




