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الكتاب هذا عن

اخرتته الذي االسم عىل يلومني األقل عىل أو يسخط، وربما سيستغرب القارئ أن أعتقد
أكثر؟ استفزاٍز إىل حاجة يف القارئ وهل مستفزة»! «انطباعات الكتاب لهذا

يُرخي شيئًا يقرأ أن يقرأ، وبدأ وهجع لبيته عاد إذا ويريد يومه، طوال ُمستَفز إنه
… الطويل اليوم استفزازات كل عنه ويُذهب املشدودة، أعصابه

… ولكن
كتبتها، حني ألنني ولكن مستفزة، انطباعات ألنها ال عمد، عن العنوان هذا اخرتُت لقد
ألفرغها وإنما ووجدانه، القارئ عقل يف أفرغها ال استفزازاتها، نفيسمن أفرغ أن أريد كنت

الورق. عىل
بلسم إىل الكتابة، سحر هو غريب، بسحٍر يتحول مستفز، كاتٌب كتبه إذا واالستفزاز
وخلقته، أوجدته التي عكس نتيجة يحدث إنه البرشية، النفس من امللتهبة املناطق يضمد
غضب، استفزاز االستفزاز يكون أن وليسرضوريٍّا مستفزٍّا، إال يكتب ال الحقيقي فالكاتب
لتطهر ق؛ الخالَّ كالربكان تتفجر البرشية النفس من هبة هو الحقيقي االستفزاز إنما

الجميل. اإلنساني وجهها وتظهر توازنها، إىل وتعيدها مكنونتها
املحمل. هذا عىل إذن االنطباعات هذه خذوا

من ينبع كان منها انطباع وكل حينه، يف ليُطهر حينه، يف ُكتب قد منها انطباع فكل
كما ويُجدِّدها يطهرها القارئ، أعماق أعماق إىل يصل أن وعشمي نفيس، أعماق أعماق

كتبتُه. حني بي فعل
شكلها يف القصة كانت لو حتى للكتابة، آخر جديٌد شكٌل أو مقال، أو قصة إنها أما
أترك أكاديمية قضيٌة تلك املهم، هو هذا فليس وفيه، به نحيا الذي املبارش الجديد العرصي
قلب عىل أحرفك لتطبع لتغري، لتؤثر، تكتب أن أو أكتب، أن هي أنا قضيتي حلها، للنقاد



مستفزة انطباعات

وأحاسييس أدواتي من أملك ما فبكل الخالص؛ له يحدث أن وأميل الخالص، يريد قارئ
كتبتها. وقدراتي

فيه لتولد املدمر؛ استفزازه عنه تزيح وأن عشتُها، كما القارئ يحياها أن عشمي وكل
الخالق. الصايف املوحي اإلنساني االستفزاز

وجماد مادة من الكون يف ما كل لتستفز خلقت ظاهرة سوى ليس نفسه اإلنسان إن
الحياة أو الحياة يشبه ما إىل يُحوِّلها االستفزازية الخلق وبقدرات اإلنسان، وحتى وحيوان

األسمى.

إدريس يوسف د.
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التلخيص التخليصيف

هوتيل»، باالس «رويال اسمه كان والذي فيه، نزلُت الذي الفندق غرفة باب فتح حاولُت
صفات ومن االسم، إال امللكية سمات من ليسفيه إذ يسمعه؛ من كل « «يخضُّ كان اسم وهو
الغرفة فإيجار هذا ورغم فقط، دوَرين من مكوَّنًا كان فقد القاف) (بكرس الِقَرص إال الَقْرص
من ا جدٍّ القريب وود» «وست حي يف يقع هو إذ الشهر؛ يف دوالر األلَفي عن يزيد ال فيه
اليوم يف يقطع وسوف سيارة، يملك ال مثيل ملغرتٍب التكاليف باهظ املزدحم، الجامعة،
مشيًا السري مسافات أقرص «وتلك وإيابًا، ذهابًا األربعة الكيلومرتات عن يقل ال ما الواحد
خلف فوجدت الصباح، يف الغرفة باب فتح حاولت املهم، أنجلوس» لوس يف األقدام عىل
السبب. وعرفت الباب فتح حتى املحاوالت وكررت فتحه، عن يمنعني كان شيئًا الباب
هائل عدٌد تايمز» أنجلوس «لوس من األسبوعي) (العدد األحد جريدة كانت الباب خلف
النايلون من بدوبارة كالطرد ومربوط الخمسة، الكيلوجرامات عن يقل ال وزنه الحجم،
ملحق مصقول، ورٍق عىل رتان مصوَّ ومجلتان مالحق، عدة هو إذ أجزاؤه؛ تتبعثر ال حتى
والتليفزيون، واملرسح للسينما للرياضة، األعمال، لرجال للسفر، للحدائق، وأدواته، للبيت
بكثري أكرب هائٌل كمٌّ الحقيقة يف القراء، وخطابات والرأي للمقاالت «الكامبنج»، للمعسكرات

كبرية. ملدينة تليفون دليل أي حجم من
صه، أتفحَّ ورحُت حمله، يف الواحدة اليد تصلح لم إذ االثنتنَي؛ بيديَّ العدد حملت
وأنا جانبًا وأضعها املالحق، أفصل فقط رحت مستحيلة. عمليٌة فتلك حه؛ أتصفَّ أقول وال
ألول واملجالت الجرائد رأى حني الطهطاوي رافع رفاعة ذهول يشابه يكاد ذهوًال مذهول،
الطهطاوي رفاعة يقول مرص، يف العربية باللغة بعُد يُعرف لم شيئًا كانت إذ فرنسا؛ يف مرة
املادة وأما عنه): لوقا أنور الدكتور أصدره الذي الرابع الكتاب عن هنا أنقله (وأنا وصفها يف
وسائر وعمله رأيه يُظِهر أن عىل إنسان كل تُقوِّي فإنها الفرنيس»، الدستور «من الثانية



مستفزة انطباعات

خصوًصا صاحبه، نفس يف ما سائر اإلنسان فيعلم غريه؛ يرض ال مما بباله، يخطر ما
يعرف اإلنسان فإن أعتقد) ما عىل جازيت (جمع والكازيطات بالجرناالت املسماة الورقات
من فيها يوجد قد كان وإن خارجية، أم داخلية كانت سواء املتجددة، األخبار سائر منها
أنها عىل بها، العلم إىل اإلنسان نفس تتشوق أخباًرا تتضمن أنها إال يُحىص، ال ما الكذب

نافعة. نصائَح أو مفيدة تنبيهاٍت أو التحقيق، جديدة علميًة مسائَل نت تضمَّ ربما
ولو بعُد، الصحفية اإلعالنات عرفت قد الصحافة تكن لم الوقت ذلك يف وقطًعا
فصًال كتب قد لكان األمريكية الصحف يف وحدها اإلعالنات رأى قد رفاعة الشيخ كان
اإلعالن عرفت وقد — القاهرة من القادم أنا يل بالنسبة كانت لقد بل األعجوبة، تلك عن
اإلعالن عرف يف تُعترب مثًال جريدة من صفحة أعجوبة. — واإلذاعي والتليفزيوني الصحفي
اإلعالنات حجم ومفروضأن تماًما، عادية مسألٌة أمريكا يف بينما فريًدا، حدثًا هنا الصحفي
تكاد اإلعالنات هذه الصحيفة، حجم من املئة يف ٤٠ أو ٣٠ عىل يزيد ال املرصية الصحف يف
وقطًعا التليفزيوني، اإلرسال وقت من ٪٥٠ إىل وتصل الصحيفة، حجم من ٪٧٠ ال تتجاوز
إذ قارئ؛ إىل طريقة منها واحد عدٌد عرف ملا القاهرة يف تصدر تايمز أنجلوس لوس أن لو
العدد ثمن عىل ا جدٍّ كثريًا يزيد ورقها فثمن الورق؛ باعة إىل أعداها جميع تذهب أن بد ال

منها.
من املقِلق املغِرق الكمُّ هذا أبًدا يزعجكم أال الجامعة: أساتذة من أصدقائي أحد سألُت
٢٥٠٠ تكسب أن تستطيع لك يقول فاإلعالن األحيان»، معظم يف أكذبها «وما اإلعالنات،
آمرة، مطاِردٌة إعالناٌت … «املكذب» باألصح أو واملكسب مثًال، كذا سيارة اشرتيت إذا دوالر

بالدوار. مثيل غبيٍّا قادًما تصيب تكاد محرِّضة
العادي فاألمريكي ا، جدٍّ ومسموعة مقروءة مادٌة هنا اإلعالنات إن قائًال: صديقي ردَّ
والرشكات املحالِّ بني إذن مباراة فهي جودة، واألكثر تكلفة واألقل األرخصدائًما عن يبحث

أصادفها. أمريكية أعجوبٍة أول تلك تكن ولم واألجود، األرخص أنها إلثبات

أنجلوس. لوس يف وأنا الطهطاوي، رفاعة اسم ذاكرتي عىل فيها يرد مرة أول تكن لم وأيًضا
يبهرني ما وكان شبابي، صدر يف باريز» تلخيص يف اإلبريز «تخليص كتاب قرأت قد كنت
كان أنه مع النهضة، عرص وتفتح الثورة، بعد ما لفرنسا الناقد الواعي التقبل هذا هو فيه
حتى فقط، للبعثة إماًما ليكون أرسله إنما شيئًا، ليتعلم عيل محمد يرسله لم الذي الوحيد
بينما ولكن، وإسالمهم. دينهم والرشكس األتراك من معظمهم كان الذين طلبته عىل يحفظ
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التلخيص يف التخليص

اللغة وتعلَّم للدراسة، هو تفرَّغ باريس، شوارع يف العربدة إىل طلبته من عدد انرصف
مونتسكيو كتب وبالذات العرص، ذلك كتب أمهات من الكثري وترجم وأجادها، الفرنسية
رقي من يشهده ما أن أدرك الفطري اإلسالمي بحسه الثورة. قبل ما ومفكري وفولتري
«بضاعتنا تكون تكاد هي وإنما اإلسالم، روح عن كثريًا بعيًدا ليس ونظام؛ وتحرضُّ ونظافة
عربيٍّ إسالميٍّ بتأثرٍي إال تحدث لم األوروبية النهضة أن أعتقد شخصيٍّا فأنا إلينا»، ُردت
املظلمة قرونها بعد األوروبية النهضة وأن األندلس، طريق عن أوروبا إىل ترسب كبري
وأوجدت إسبانيا يف ُوجدت التي اإلسالمية للحضارة الحقيقي االمتداد إال تكن لم الوسطى

الوقت. ذلك يف البرشي للتحرض مستًوى أعىل
كان بلد، إىل ذهب أنه وبيني الطهطاوي رفاعة الشيخ أستاذنا بني الفارق ولكن
ولم الطاغية، املستعِمرة أوروبا إىل ل تتحوَّ أن قبل الناهضة، أوروبا روح فيه تتجسد
ذلك يف مرص كانت الصحيح. هو العكس ببلده، تربُّص أو عداء حالة يف البلد ذلك يكن
الحديث العلم وتُتقن لتتعلَّم فرنسا؛ إىل تتطلع الفراسة ذات عيل» «محمد بعني الحني
من العرب رها طوَّ وقد والطب، والكيمياء الطبيعة تتعلم املستنري، العقالني والتفكري
سينا وابن رشد ابن فعل مثلما العلمي التفكري عتبات عىل وأوقفوها البدائية، العصور
االتجاه نفس يف إنما هؤالء، من وتعلَّمت الزمام أوروبا أخذت ثم والغزايل، حيان بن وجابر
«ألف والرتكي والثاني األول اململوكي بالعرص نُكبنا وقد علينا، أصبح حتى أعىل مرحلٍة إىل
نحن نأخذ أن علينا أصبح العمياء»، والطاعة الفكر، أعمال وانعدام الركود من ربما عام

… واألنفع األرقى ونتعلم املرة هذه عنهم
زمانه. يف رفاعة الشيخ شأن هذا كان

يف واالتصاالت املواصالت وثورة أمريكا، يعرف وهو أمريكا إىل يذهب إنسان ولكني
جميع ويف ، لديَّ فيه يدور ما بكل معروًفا املعمورة أركان من ركن كل جعلت قد العالم
العليا األمريكية الرشائح مستوى مثل يف منها رشيحة تحيا قاهرة من قادم إني ثم املجاالت،
األمريكية العليا الرشيحة أن األمر يف ما كل وتكنولوجياتها، أدواتها كل وتستعمل نفسها،
مرة ذات وقفُت مرصي»، ألف مائتي مقابل أمريكي مليونريٍّ ماليني ١٠» االتساع بالغة هنا
إذ امليناء؛ يف القابعة اليخوت عدد ر أتصوَّ أن أحاول راي»، دل «مارينا الخليج ساحل عىل
كانت وإن واحدة، أمريكيٍة مدينٍة من واحٍد مرًىس يف املليونريات عدد يمثل بالتقريب هو
مرصراسية يف اليخوت كل أن حني آالفيف عرشة عن تقلُّ ال اليخوت أن فوجدت ا، جدٍّ غنيًة

أقل. ربما أو عرشة عىل عددها يزيد وال شرياتون، من قريبًا
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مستفزة انطباعات

مجهولة لقارٍة ذاهبًا فلست علينا، بغريب أمريكا يف الحياة نمط ليس آخر بمعنًى
غري العالم من مكان كل يف تجدها تكاد عاملية ظاهرًة أصبح النمط هذا إن بل إذن،
الرأسمايل الغربي النظام هي أصبحت األمركة إن طارق. جبل إىل بانجوك من االشرتاكي
فإنها األمركة، تلك وجه يف للصمود واألملان والفرنسيني اإليطاليني كفاح كل وبرغم السائد،

… مكان كل يف الجديدة األجيال بألباب تسترشي
هذا؟ مكاني يف الطهطاوي رفاعة الشيخ يفعل كان ماذا

املدينة. يصف
تماًما. املرصي التليفزيون يف ومعروفة موصوفة املدينة ولكن

شوارُع املدينة: تخطيط يف التامة والبساطة السحاب وناطحات الواسعة والشوارع
الحريق أو اإلسعاف عربات ونعيق الدقيق، للمرور ونظام عرضيٍة، شوارَع مع طولية
كل الحب، وسفينة وديناستي داالس حلقات ونفس نهاًرا. أو ليًال ينقطع ال البوليس أو
مواَد عن ومعظمها التجارية، اإلعالنات من مستفز وابٍل تحت تشاهدها أنك األمر يف ما
ولكنك كاألفيال، بد ال قوامهم وأن عشًقا الطعام يعشقون األمريكان أن معها تعتقد غذائيٍة
عىل حريصون والرجال الخيزران، عصا ُسمك يف مكان، كل ويف الشوارع يف بالنساء، تُفاجأ
أن يريدون لكأنهم حتى تماًما صحتهم عىل حريصون والناس والجرام، باألوقية قوامهم
من وابل وكأنها التحذيرات، من بوابل الدوام عىل اإلعالن وسائل تمطرك األبد. إىل يعيشوا
تأثري تحت القيادة أو التدخني، أو املرض، املبني؛ العدو من تُحذِّرك العسكرية البالغات
اإلقالع يف أفكر حياتي يف مرة أول إنني حتى مستمر صحيٌّ مخ غسيل املخدرات. أو الخمر
إىل الحسنة النية مستوى من القرار هذا يصعد حتى نفيس أكافح وظللت التدخني، عن
لألسف ولكن أنجلوس، لوس يف يل أسبوع آخر يف تنفيذه من تمكنت حتى التنفيذ، مستوى
غرفة ودخويل السفر، لتأجيل اضطرني الكاليفورنية؛ اإلنفلونزا من الفريوساللعني داهمني
واألمعاء الكبد يف وأعراض القلب يف أعراض من رهيب، مريضٍّ رسداٍب يف واملرور اإلنعاش،
اإلنعاش، قسم رئيسة للطبيبة باألصح أو للطبيب دهشتي وأبديُت أفقُت وملا والعظام،
مجرد من هذا كل يل يحدث أن من دهشتي أثارت مهيبة، تماًما القامة طويلة أستاذٌة وهي
وحدها، كاليفورنيا شخصيف ٣٠٠٠ إىل ٢٥٠٠ بني ما العادة يف تقتل إنها قالت: إنفلونزا،
اليابان الرشق، أقىص من طازًجا يجيء ميكروبها إن عندكم؛ كاألنفلونزا ليست وهي
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العالم نهاية نُعترب أنجلوس لوس يف إننا إذ آلسيا؛ الرشقي والساحل وكوريا والصني
لديه ليست مثلك الجديد والقادم الهادي، املحيط عرب الرشق سوى بعدنا وليس الغربي،
تسعة تكلفني كادت أيام أربعة يف منها أفقت أن هللا تحمد أن بد ال الفريوس؛ هذا ضد مناعة
العاملني عىل مؤسسة، وكل الجامعة به تؤمن الذي الصحي، التأمني نظام لوال دوالر، آالف

فيها.
لوس عن اليوم، قاهرة من القادم رفاعة، الشيخ يقول أن يمكن كان ماذا أجل،
سطح عىل يلمحه ما كل جانبًا سيُزيح وذكائه بفراسته كان أنه بد ال وأمريكا؟ أنجلوس
عن ويسمع القاهرة، إىل يعود حني كثريًا سيضحك كان أنه بد وال األمريكي، املجتمع
قاهرتنا من متفرقٍة أماكَن يف حدثت قد ثالثًة حوادَث ألن البنات؛ «اغتصاب» ظاهرة
إبالغ فيها تم والتي املاضية، األربع السنوات خالل األمريكية الصحف ألن يضحك العتيدة،
وهذه الشيخوخة، سن إىل األطفال من اغتُصبت، أنثى مليون ونصف مليونًا كانت البوليس،
لفظ األمريكية الصحف تطلق لم وأبًدا فقط، السلطات إىل علمها وصل التي الحاالت هي
بد ال التي العابرة اليومية الحوادث عداد يف بقيت وإنما املهول، العدد هذا عىل «الظاهرة»
اآلن. حالتنا هي كما الصناعي، العرص إىل طريقه يف أو صناعي مجتمٍع أي بها يحفل أن
أمريكا؛ من وليس نحن مجتمعنا من املتأمل موقف سيقف كان رفاعة الشيخ أن بد ال
ممكن أننا ر فتصوَّ سابق، عٍرص بتفكري عًرصا نحيا ما دائًما وإنما كثريًا ليس أننا فالحقيقة
التغيري هذا نغري ثم اإلنتاج، لعالقات وتغيريًا صناعية، ونهضًة زراعيٍّا، إصالًحا نحدث أن
عىل يجرؤ أحد يكن لم مجتمع ومن صناعي، رأسمايلٍّ مجتمٍع إىل اشرتاكي شبه مجتمٍع من
العمالة ويُصدِّر اآلالف، مئات منه هاجر مجتمع إىل إليه، الهجرة كانت وإنما منه، الهجرة
ورجل شاب ماليني أربعة منه ويغيب تاريخه، يف تحدث لم بطريقة املحيطة للدول البرشية
نتصور الحامي. واملربي األب تفتقد ولكنها النقود، تتلقى عائالت تاركني األقل، عىل وزوج
فيه املرصيني عدد كان عرص بتقاليد أو القرية» «بأخالق نحيا ونظل كله هذا يحدث أن
الوزارة كانت تغيري، من فيها يحدث كان ما أقل ما مستتبة، وحياتهم الحايل العدد ربع
من شيئًا هذا يثري أن دون واحد ومجلٍس واحد برئيٍس عاًما عرش ثالثة أحيانًا تستمر
آالف خمسة لالمتحان املتقدمني عدد كان االبتدائية فيه أخذُت الذي العام يف أحد. دهشة
من النمط نفس عىل ونبقى مرة، عرشين نتضاعف املليون! عىل يربو عددهم اليوم تلميذ،

الترصف؟ شاكلة وعىل التفكري
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بعينه. املستحيل هو هذا
سينشأ ميالد الهائلة، والبدنية النفسية آالمه نعاني عسري، مخاٍض بفرتة تمرُّ بالدنا إن
يتوقف، ال والزمن أبًدا، يعود فاملايضال املايض؛ يف كناه ما وغري اآلن، غرينا آخر مجتمٌع عنه
خاصة — بدا وإن حتى واألفضل، األرفع إىل دائًما تغريٌ وهو املستمر، التغري هي والحياة
القيم يف تغري من حياتنا يف اليوم نشاهده وما األسوأ. إىل تغريًا — أعيننا أمام يحدث وهو
الصحيح، منظوره يف وضعناه لو أحيان، يف له ونذهل والعالقات، والترصفات واألخالق
ا، جادٍّ علميٍّا مأخذًا وألخذناه له، دهشتنا لقلَّت أقول وإنما هللا! معاذ لتقبلناه، أقول ال
واحدة لثانيٍة فكرنا وملا والحضارية، والنفسية العلمية وأبعاده الحقيقية أسبابه ودرسنا
ونضعها بالقوة، البيت إىل املرأة فيه نُعيد عامٍّ بإجراءٍ االغتصاب جرائم منع يكون أن
امرأة وخرجت األبد، إىل والحرملك عرصالحريم انتهى لقد والحرملك. الحريم ستائر خلف
وإىل العمل، وإىل الحقل، إىل السنني، آالف من الريف امرأة زميلتها خرجت مثلما املدينة،

الرجل. عن بًا وتأدُّ ًال وتعقُّ وحصافة حصانة يقلُّ ال كامل كإنساٍن مسئوليتها
إىل سينظر مخلص، صادٍق مرصيٍّ أي مثل مثله كان، رفاعة شيخنا أن إذن، أعتقد
ذكر دام ما ويقول: عليها، يتعاىل ال موضوعية، علميًة نظرًة األمريكي كاملجتمع مجتمع
ن ونتحصَّ تماًما نرفضه أن إال مناصأمامنا فال األقدمني، كتب يف يرد لم املجتمع هذا أمثال

وثقافته. وفنَّه علمه ونحارب ضده،
هذا إدارة وإنما املجتمع، ذلك هو ليس األمريكي املجتمع يف محاربته يستحق ما إن
أمريكا يف الشعوب تكبت قًوى إىل الهائل التقدم هذا تحوَّل بحيث عدوانية، بطريقٍة املجتمع
عىل وتساعد والتقدم، التطور وضد الديكتاتوريني، بجوار وتقف األوسط، والرشق الالتينية
وموارده والئه لضمان الثالث؛ العالم أمركة وتحاول والخرافات، والجهل التعصب انتشار

ونفطه. ومحصوالته
أوروبا يف حدثت الرأسمالية، خصائص من حتمي يشءٌ السياسة وتلك املوقف أهذا

اليوم؟ يحدث ما إىل بها وصلت حتى وطورتها أمريكا، وتلقفتها
بحتة؟ أمريكية خاصيٌة إنها أم

يف أمرها عىل املغلوبة الشعوب نحن — نتعلم أن املمكن من فهل بهذا، سلمنا وإذا
جملة املجتمع ذلك نرفض أم قهرنا؟ عىل يرصُّ الذي املجتمع هذا من — الثالث العالم

األوىل؟ اإلسالمية النقية حياتها جملة يف مجتمعاتنا دراسة محاولني ونرتد وتفصيًال،
مشتعًال، املوضوع هذا حول النقاش فوجدت القاهرة إىل عدت أني الحظ حسن من
صوت دوَّى الذي السؤال ذلك عنه. لإلجابة بشجاعة تصدى قد آخر عبقريٍّا أزهريٍّا ووجدت
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مائة بعد عليه يردُّ خالد» محمد «خالد وجد يدوِّي، وظل به، الطهطاوي رافع رفاعة
الصدى. من عاًما وخمسني
آخر. حديٌث ذلك ولكن

أزهر. يا عشَت
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األدنى الرشق دراسات مركز رئيس صباغ، جورج الدكتور مع الغداء عىل موعدي كان
عيلَّ يمرَّ أن املعهود بكرمه الرجل عرض وقد تماًما، ظهًرا عرشة الثانية يف وحضارته،
هنا، التدريس هيئة نادي يقابل ما (وهو التدريس هيئة مركز إىل ليصحبني بسيارته
الطريق أكتشف أن أريد أني له وذكرت شكرته، أني غري الجامعة)، قلب يف موجود ولكنه
إىل الوصول سأستطيع الجامعة، باب إىل وصويل بمجرد وكأنني بنفيس، الجامعة إىل
شارع إىل املؤدي «ولشري» شارع يف أسري ظللت فلقد واهًما؛ كنت ولكني مشقة، بال النادي
عرشات لها الجامعة كنت. حيث إيلَّ أقربها الجامعة؛ مداخل أقرب يوجد حيث «هيلجارد»
والشارع وأسري، أسري ظللت قريبة. مركزي أمن عربات أو حرس أو حراسة بال املداخل،
مهيبٌة عماراٌت دكٍّا، دكٍّا الجانبني عىل مدكوكة السحاب ناطحات له. نهاية ال وكأن يبدو
بدأت أنها تحسُّ فإنك ازدحامها ورغم والضخامة، املتانة يف شديد بإرساٍف بُنيت شامخة
الكثرية، املرور وإشارات العريضة الشوارع تقطعها مزروعة، غالبًا فراغات حولها تتنفس،
منظَّم؛ ازدحاٌم مكدَّس، ازدحاٌم أنه إال وبرش، ومباٍن بسيارات يشء كل ازدحام رغم فتحسُّ
وعىل ودقة. رصامة وبكل ذت، ونفَّ املدينة، خططت وعقوًال ومجلًسا «بلدية» هناك أن تحسُّ
العرشين، القرن أوائل يف بُنيت تقريبًا كأنها مدنها أن أمريكا حظ حسن من فإن العموم
يف مبارشة ُوجدت بل للمدن، األول الصناعي حتى أو اإلقطاعي أو القبيل بالعرص تمرَّ ولم
األمريكية، الحياة من ليس يتجزَّأ، ال جزء فالسيارة ولهذا لتالئمها؛ فُصنعت السيارة عرص
إنه يل: فيقولون هليجارد، شارع عن وأسأل وأسري، أسري ظللُت نفسها، الطبيعة من ولكن
إذ هنا»؛ الشارع لتكوين األساسية الوحدة هو «والبلوك أمامك. «بلوكات» بضعة بُعد عىل
وقد وألهث. وأسري، وأسري بلوكات بضعة يقولون فرعي. شارٌع يوجد وبلوك بلوك كل بني
العذاب؛ هذا من تاكيستنقذني سيارة عن بحثًا والتفتُّ كيلومرتات، عدة عن يقل ال ما رست
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وكل الفنادق، أمام حتى وال أبًدا، تاكسيات بها يوجد ال أنجلوس لوس مدينة أن فاكتشفت
أو يمتلك منهم وكلٌّ تاكسيات، إىل الناس هؤالء حاجة وما سلكية! وال مركزية التاكسيات
هنا فالسيارة سيارة؛ يمتلك العائلة أفراد من فرد كل األحيان معظم يف بل سيارة، ر يؤجِّ
«وقد البيات. أعجزك إذا فيها وتبيت جانبي شارٍع يف توقفها أن تستطيع إذ البيت؛ من أهم
متصبِّب أنت سيارة، بدون ولكن هذا»، يفعلون الجامعة يف الفقراء الطلبة أن اكتشفُت
الناطحات أصبحت وكأنما السماء، إىل متطلًعا تاكيس عن تبحث النظرات، زائغ مثيل، عرًقا
يحفل البنوك مئات البنوك؛ أجل البنوك، حتى الصدر. منك فيضيق أنفاسك عىل تطبق
ما وأرصن تكون، ما أفخم ليجعلوها واجهته؛ يف همهم البنك أصحاب يضع الشارع، بها
حكاية عن يل صديًقا مرة ذات سألت وحني املودعني. ثقة اكتساب عىل قدرة وأكثر تكون،
واحًدا طابًقا إال يحتل ال العادة يف البنك أن يل ذُكر مبانيها؛ وضخامة تلك الفاخرة البنوك
ومساكن مكاتب هذا؛ بعد معظمه ر ويؤجِّ املبنى، يقيم الذي هو ولكنه البناية، طبقات من
مرص؟ يف هذا نفعل ال «ملاذا املبنى، كل تحتل التي هي هو مكاتبه أن توهمك بالفتات
املواطنني يزاحم أن من بدًال الخاص مبناه يقيم أن استثماري أو عام بنٍك كل من ونطلب
مبنى، هيئة عىل إيداعاته حصيلة من شيئًا يستثمر األقل عىل والشقق، املباني تأجري يف

املسكينة.» بالدنا عىل بالنفع يعود
يديره استعالمات كشك هناك وألن للجامعة، مدخل أول إىل وصلُت كثري عناءٍ بعد
الطب كلية إىل يفيض املدخل هذا إن يل: فقالوا سألت أنفسهم، الجامعة طلبة فيه ويعمل
الكلية أخرتق أن إما التدريس، هيئة مركز إىل أصل لكي وعيلَّ الجامعي، واملستشفى
مدخٍل إىل ألصَل املوازي الشارع آخذ أن وإما الجامعي، الحرم داخل فأصبح واملستشفى
بضعة املالمح: الصينية الطالبة يل قالت القادم، املدخل إىل املسافة عن سألت وحني قادم،
فتاتي، يا ال «ولشري»! شارع من الخطوات» «محطم القادم أنا يل أميال! بضعة أميال.
هذا قلُت الطرق، أقرب من الجامعي الحرم إىل وأصل واملستشفى، الطب كلية سأخرتق
أكرب داخل تماًما طريقي فقدت أني حدث فما حظي! الحظ؛ لسوء لها أقله ولم لنفيس،
طرقاته يُعلِّمون أنهم درجة إىل كذلك»، أنه فعًال «واتضح حياتي يف رأيته جامعي مستشًفى
والحوادث األصفر، الخط باتباع عليك االستقبال إىل الذهاب أردت فإذا ملوَّنة، بخطوٍط
إىل طويل ممرٍّ باب من يُفيض والخط … وهكذا األبيض، الخط والصيدلية األحمر، الخط
سريه يواصل الخط أن فتجد الباب وتفتح الباب، عند سينتهي مشوارك أن وتحسب باب،

وهكذا. … آخر ممرٍّ إىل
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الرئييس املبنى خارج وباألصح كلها، واملمرات الخطوط خارج نفيس وجدت وأخريًا
غري األقسام أسماء من هذا أدركت الطب، كلية يف وأصبحت للمستشفى، العالجي

اإلكلينيكية.
غري األقسام كانت سنة) ألف من (أي العيني قرص طب كلية يف طلبة كنا وحني
والكيمياء واألقرباذين، األعضاء، وظائف وعلم الترشيح، أقسام تتعدى ال اإلكلينيكية
ال وثمار وأغصان أفرع ذات أخرى، طبيًة شجرًة وجدت هنا أقسام. سبعة أو ستة الحيوية،
األعضاء، زرع الدم، ضغط أبحاث الرسطان، أبحاث النووي، الطب قسم باملرة؛ بها لنا علم
أن وصحيح األقسام. من أخرى وعرشاٌت امليكروسكوبي) الحياة علم (أي امليكروبيولوجي
ولكن مثقف، أي عىل بل مثيل، مخرضًما كان ولو طبيب، أي عىل جديدة ليست األسماء هذه
أمراض أقسام داخل للتخصص صغرية كفروٍع عندنا موجودة األقسام هذه أن الجديد
الكامل. الراسخ االستقالل هذا مستقلة أقساًما وليست حيوية، كيمياء أو جراحة أو باطنة
الحقيقة قبيل من ولكن املبالغة قبيل من ليس السري، أستطيع أعد لم حتى رسُت
فوق الرتميُت لنفيس الِعنان تركُت ولو أقف، أن أمكنني شديدة وبصعوبٍة والواقع،
ملتُّ واحدة خطوًة تحركت لو أني يل وُخيِّل مبنًى. بكل تحيط التي قة املنسَّ الحشائش
الجامعي الحرم هذا داخل هايك» «الهتيش تحاول ال ملاذا لنفيس وقلت التعب، فرط من
والثالثة، الثانية مع حظي هذا وكان تقف، ولم قادمة سيارٍة أول إىل وأرشت املهيب؟
أن بد ال أنجح ولكي العادة، يف السيارات فيه ترسع مكان يف واقف فأنا السبب؛ واكتشفت
سائق كل يلزم املرور قانون حيث املشاة، لعبور املحدَّدة الوحيش» «الحمار خطوط إىل أصل
توقفت وفعًال باملرة. يعربون مشاة هناك يكن لم لو حتى عندها، تماًما بالوقوف عربة
أنها وفوجئت وجلست، املجاور، املقعد عىل كانت الكتب من أكواًما صاحبتها وأزاحت عربة
الجامعي، الحرم يف تائه فأنا مشكلتي، عليها وطرحُت نفيس، لها فقدمُت نفسها، يل تُقدِّم
وسعدُت بكثري، جاوزتها اآلن والساعة عرشة، الثانية الساعة يف النادي يف موعد وعندي
وراثية». «هندسة أستاذة كانت إليه. ستأخذني وأنها املكان، من قريب إىل ذاهبة أنها تماًما
هذا عن بايل تشغل التي األسئلة من كثري عن منها الستفرست أطيب حالة يف كنت ولو
الوراثة بعض«جينات» يضيفوا أن بواسطته يستطيعون الذي ذلك املخيف؛ الحديث العلم
أو عرًضا، أو طوًال فيه؛ تكن لم صفاٍت لتكسبه الحيوان؛ أو للنبات األصلية «الجينات» إىل
مجرد عىل اآلن العالم يقف الذي العلم ذلك عضلية. أو إخصابية، قدرًة حتى أو ضخامة،
أرساًرا واكتشفوا منه، علماؤها تمكن إذا تبلغه أن للبرشية يمكن ملا حدود ال والذي عتباته
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النجاح بعد نفسه، اإلنسان عىل اكتشافاتهم يطبقوا أن يستطيعون تجعلهم عنه أخرى
والحيوان. النبات عىل لتطبيقه الفائق

ً خطأ أخطأ الذي محمود، نجيب زكي الدكتور فجأة ذهني إىل قفز ملاذا أدري ولسُت
طالوا ولو حيٍّا، يحرقونه فكادوا حياتنا؛ يف والعلم العقل بإعمال نادى حني مرة جسيًما

محاكمته. وأعادوا رضيحه من ألخرجوه العقل، دين اإلسالم بأن نادى الذي العقاد
الطويل الطريق ذلك أثناء أني ذلك أبًدا؛ صدفة عقيل إىل يقفز لم الخاطر أن والحقيقة
جنب، إىل جنبًا دائبنَي والعمل العلم أشاهد وأنا داخلها، أو الجامعة خارج سواء قطعتُه الذي
الزجاجة عنق من املخرج وما وفيها؟ لها حدث ماذا الغالية مرصنا يف أفكر عني رغًما كنت
ولكن البرشي، حتى أو اإلنتاجي أو الثقايف أو االقتصادي الزجاجة عنق ليس بها؛ تمر التي
تقدم هائل، تكنولوجيٍّ تقدٍم دليل أمريكا يف أمامي أراه ما فكل الحضاري. الزجاجة عنق
عقول تسلَّمته وإنما هباءً يذهب لم ثراء ولكنه الطبيعي، الثراء بالغة ضخمٌة قارٌة وراءه
تمسك إن العوائق. رغم التقدم هذا ينطلق لكي نظامها وتوائم وتوجهه وتدبره تديره
أخرى، أمريكيًة تقليعًة حتى وليس الوجاهة، من نوًعا ليس الفردية بالحريات مثًال أمريكا
الفرنسية الثورة لسان عىل الناشئة األوروبية الرأسمالية لصيحة مبارش اقتباٌس هو وإنما
اإلقطاع عىل الثائرون األَُول، األمريكيون املهاجرون اكتشف إذ واملساواة»؛ واإلخاء «الحرية
الفرنسية الثورة شعارات تتحول بأن إال يحدث ال جديد غنيٍّ مجتمٍع قيام أن األوروبي
عىل أحد يجرؤ ال الذي التقديس ذلك مقدسة وتصبح الجدد، املهاجرين تحكم قوانني، إىل
العدالة. انعدام ظل يف أو أبًدا، الديكتاتورية ظل يف تنمو أن يمكن ال الرأسمالية ألن خدشه؛
غنيٍّا، يصبح أن املمكن من ظلها يف أنه ر يتصوَّ ألنه العادي؛ الفرد بها يؤمن فالرأسمالية
الطريق وجد فإذا للجمهورية، رئيًسا وحتى بل شيوخ، مجلس وعضَو رأسمال، وصاحب
وانعدم بالنظام كفر متساوية؛ غري فرصته أن أحسَّ أو أفراد، أو فرد بتحكُّم مسدوًدا أمامه
التقاليع حرية وحتى واالخرتاع، واالبتكار العلمي والبحث واالجتهاد التفكري وحرية والؤه.
عىل الجديد هذا ينعكس إذ بجديد؛ يأتي من لكل النظام يعطيها التي السكر قطعة هي
الرتانزستور، الت املوصِّ أنصاف واكتشف والسيارة التليفون اخرتع فالذي كله؛ املجتمع
والفوازييه نيوتن مثل األقدمني وآراء بقوانني األيدي مكتوف وهو هذا ليفعل يكن لم
األوائل، يستطعه لم بما يأتي أن يف حرٌّ أنه بعمٍق أحسَّ ألنه فقط هذا فعل لقد وأرشميدس،
ليس أنفسهم. آرائهم عىل التامة الثورة يف ولكن األوَّلون، قاله ما تطوير يف فقط ليس ُحر
شيوعيًة أو اشرتاكية روسيًة معجزة ال مثلما خاصة، رأسماليٌة أمريكيٌة معجزٌة إذن هناك

20



مساءً عرشة الحادية يف غداء

فهما البرشي؛ التاريخ يف ظهرتا دولتنَي أقوى اليوم تعتربان الدولتني أن باعتبار خاصة،
أسس عىل املبنية الحديثة، املسيحية األوروبية الحضارة من واحدة لعملٍة وجهان رأيي يف
ثورة نفسها املاركسية إن وأقول: ألجُرؤ إنني بل واإلغريقي، واإلسالمي العربي اإلبداع من
عىل ثاروا حني فالربوستانت عليها؛ الثورة شكل أخذْت وإن املسيحية، الحضارة داخل

كفرة. الشيوعيني أن اليوم نعترب مثلما وكفرة، ملحدين يعتربهم البابا كان الكاثوليك
وإتاحة اإلنساني الوجود مشاكل لحل البرشي العقل إعمال هي الحقيقية واملعجزة
— النية بافرتاضاإلخالصوحسن — البعضمنا كان وإذا والتقدم، للتطور كاملة الفرصة
فإن الشامل، اليقيني لإليمان لدودان عدوَّان أنهما باعتبار والعقل العلم عندنا يلغي أن يريد
أول إن نقيض. طرَيف عىل أبًدا يضعهما ولم باإليمان، والعقل العلم قرن الحنيف إسالمنا
الصني.» يف ولو العلم «اطلبوا الرشيف: والحديث «اقرأ»، كانت الكريم قرآننا يف نزلت كلمة
إال تفيد ال دعوات إنها خلفه، من وال يديه بني من التشكيك أو الباطل يأتيه ال حديث
والتكنولوجيا، العلم ويحتكروا هم يتعلَّموا أن يريدون الذين هم وحدهم فأعداؤنا أعداءنا،
ويرتكون واالخرتاع، التفكري حرية وحدهم لهم يكون أن ويريدون وبها، به نحن ونجهل
هم ليتقدموا شعورنا ونطلق عقولنا نحن «نحلق» بأيدينا، تفكرينا نحن نغلق أن مهمة لنا
نحن وبأيدينا الهزيمة، — هللا معاذ — بنا وتحيق هم، ينترصون النهاية ويف نحن، ونتأخر

بأيديهم. وليس
… آخر حديٌث هذا ولكن

قد والغداء التدريس أعضاء مبنى إىل وصلت قد كنُت بدقائق الواحدة وقبيل فاآلن،
جورج الدكتور إال باقيًا يعد ولم واملحارضات، البث قاعات إىل طريقهم يف والجميع انتهى
عفاف الدكتورة عيلَّ سلَّمْت حتى أصل كدت وما القسم، أساتذة وبعضمن مضيفي صباغ
الشامخة املرصية تلك رائعة ، حلَّ قد طلبتها مع ميعادها إن إذ مستأذنة؛ السيد لطفي
وعقلها قلبها بينما العرشين، األعوام من يقرب ما منذ الغربية الدنيا معاقل آخر يف الرابضة

الحبيبة. العربية مرصنا مع وأحالمها
عراقي، أصل من هو إذ صافية؛ عراقيٍة عربيٍة بضحكٍة جورج الدكتور استقبلني
خمس التأخري كان وإن العربي، عاملنا يف كربى جريمًة ليس غداء موعد عن ساعة فالتأخري
بأدٍب يل يستمع الرجل ظل للوصول، مغامراتي أحكي أخذت وحني كارثة، هنا دقائق
هو النفس خدمة نظام وأن الطعام، جميعهم يتناولوا لم أنهم أدركُت فجأة ثم شديد،
يشء وكل انتهت، قد الغداء فساعة وبرسعة؛ نفسه، يخدم أن منا كلٍّ عىل وأن السائد،

زمن. من بدأت قد الظهر بعد ما ومحارضات ة، بدقَّ هنا محسوب
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تزال ال كانت فمعدتي باملرة، جوعان أكن لم فأنا نفيس؛ خدمة يف تماًما وتكاسلُت
املعدة وأبواب مساءً، عرشة الحادية بالضبط ساعتها وكانت للقاهرة، املحيل بالتوقيت تعمل

… القاهرة لنوم استعداًدا مغَلقة جميًعا
القاهرة! نوم
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إنهاء إىل الضطراري الضمري؛ تأنيب من بيشء أحسسُت أنا إذا القراء األصدقاء ليعذرني
هامة قضايا والعربية؛ املرصية ساحتنا يف فيه تستفحل الذي الوقت يف بدأته، موضوع
هذا عن يُعزِّيني ما ولكن فيها. رأيه كاتب، كل الكاتب، يقول أن عن تشتد وخطرية؛
املوضوع يف ألدخل املوضوع عن أخرج وواقعه األمر حقيقة يف أنني املريضللضمري، التأنيب
أو املحلية قضايانا يف املشكلة إن نحن. ومشاكلنا نحن أمتنا ألرى أمريكا؛ عن وأتحدث
صباه، منذ منا اإلنسان عمر إىل بالقياس ا، جدٍّ طويٍل زمٍن عرب امتدت قضايا أنها العربية
همها يف ونحن عاًما، وثالثني سبعة من أكثر اآلن إىل ١٩٤٨م عام من جيل، من واحد وأنا
بنا ويُنكَّل ونُسَجن، ونُعتَقل، طالبًا، كنا حني نتظاهر الدائب، االنشغال — القضايا تلك —
عن نكفُّ حني يف أننا درجة إىل والقضايا، القضية «داخل» دائًما ونحن فصل، أو سجن بال
الرؤيا. انعدام حد إىل يصل قد الذي الرؤيا» «تعب ونه يسمُّ بما أنظارنا تصاب رؤيتها،

واحتدام حولنا، من العالم د وتفقُّ الخندق، من الخروج هي دائًما لهذا والوسيلة
وقدرة وعمًقا لنا، كانت ما أبعاًدا اكتسبنا وقد الداخل إىل لنعود الدنيا؛ وبني بيننا الحوار
كنتم ولو باملرة، قريبًا حلُّها يبدو ال القضايا معظم حتى بل فالقضية، السري. مواصلة عىل
العام للرأي يحدث وسيظل ويحدث، حدث الذي الدائم املخ غسيل ورأيتم أمريكا يف معي
القضية ملنارصة األمريكي الدور أن لتأكدتم اليهودي» «اللوبي من واألوروبي األمريكي
واالنتخابات، والرتشيحات الدعاية بلد فأمريكا محدود؛ جد املرصية، حتى بل العربية،
تقريبًا كلها وهذه والصحفي، واإلذاعي التليفزيوني واإلعالم اإلعالن مجالها واالنتخابات
أسمع أكن لم أنجلوس لوس يف أني درجة إىل تامة، شبه سيطرًة اللوبي عليها يسيطر
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أرض أسطورة إرسائيل. أو القدس ومصدره إال التليفزيون أو اإلذاعة محطات يف خربًا
بها، ويُسلِّم األمريكي، الشعب يحياها واقعة، حقيقًة أصبحت املختار هللا وشعب امليعاد
فإذا الراديو وفتحت الليل، منتصف حوايل الوقت وكان ليلة، ذات أرقُت أني درجة إىل
أذلَّنا «لقد تقول: السيدة باملذيعة وإذا أنجلوس، لوس يف اليهودية املحطة هي باملحطة
ثُرنا ولكنا أطفالنا، ويتَّموا نسائنا أعراض وهتكوا باألغالل، وكبَّلونا وأرسونا املرصيون

العالم.» يف األحرار طليعة بهذا وأصبحنا أنفسنا، وحررنا عليهم،
أنها واملضحك املذهل ولكن مثًال، ٧٣ حرب يف حدث عما تتحدث املذيعة أن وحسبت
الذي األمر وهو مرص، من وقومه موىس سيدنا خروج عن أي «الخروج» عن تتحدث كانت
تتحدث كانت ألنها املضحك أقول عام. آالف أربعة من أكثر منذ هم، تاريخهم حسب حدث،
أخرجوا الذين املرصيني وأن املايض، العام يف بالكثري أو فقط، باألمس حدث الخروج وكأن
ونفس توقف، التاريخ وكأن اليوم، مرصيو هم وفرعونهم، عام آالف أربعة منذ موىس قوم
الفرعون. نفس يحكمهم املرصيني، نفس هم املرصيني ونفس اليهود، نفس هم اليهود

هي القضية، صاحب أقول وال محايد، أيُّ لها يضحك قد التي الصورة هذه تزال ال
األمريكي الشعب وعقيدة بل ووجدان، عقل يف تماًما تثبيتها يريدون التي الصورة بعينها
وأصبح املسيح، دم من اليهود وبُرِّئ زال قد واليهودية املسيحية تناقضبني فكل املسيحية؛
سواء. حدٍّ عىل واليهود املسيحيني لألطفال يُدرَّس واحًدا كتابًا الجديد والعهد القديم العهد
أصبحت هذا املخ غسيل برغم األمريكي، العام الرأي من كبرية قطاعاٍت أن أُنكر وال
تزال ال املخيفة الدعائية اآللة ولكن وكيانه، القديم وطنه يف الفلسطيني الشعب بحق تؤمن

منها. النيل أو مقاومتها عربي «لوبي» ألي يمكن ال سادرة،
من أكثر يف ألقيتُها التي واملحارضات الندوات أثناء املناقشات يف كثريًا دخلُت ولقد
وحول البقاء، يف إرسائيل حق وحول بإرسائيل، مرص عالقة حول أمريكية جامعات ست
كان بعضهم أن درجة إىل وتطرف حدة من املناقشات تلك تخُل ولم الفلسطينية، القضية
إىل به توجهت الذي السؤال ذلك أذكر زلت ما ولكني آرائي، عىل احتجاًجا القاعة يغادر
حول يدور السؤال كان أنفسهم». يصفون علنا أصبحوا «فهكذا أمريكي، إرسائييلٍّ أستاٍذ
هم فعًال البحر يف بهم أُلقي الذين أن جوابي وكان البحر»، يف إرسائيل إلقاء «أسطورة

اإلرسائييل». «الدفاع جيش أيدي وعىل الفلسطينيون
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بسؤال األمريكيني بعضاإلرسائيليني من عيلَّ تنهال بدأت التي األسئلة سلسلة وقطعت
الفلسطينية؟ القضية حل يف أنت رأيك عن وماذا السائل: األستاذ إىل به توجهُت

باإلنجليزية: يل قال فقد ا؛ حقٍّ غريبة إجابته وكانت
There are cases to be solved and cases that will be dissolved.

بالذوبان يعني وكان تذوب، أو «تتحلَّل» وقضايا «تُحل» قضايا هناك بالعربية: أي
الفلسطينية. القضية طبًعا

مخطئ؛ جدُّ إنك لك أقول أن يل اسمح له: قلُت فقد ا؛ جدٍّ بسيًطا عليه ردِّي وكان
قضية لكانت تذوب» أو «تتحلَّل الشعوب قضايا كانت ولو شعب، قضية فلسطني فقضية
يقولون، كما عليها مضت عام آالف أربعة خالل والذوبان بالتحلل أوىل اليهودي الشعب

قرن؟! نصف من بكثري أقل إال وجودها عىل يمِض لم الفلسطينية والقضية بالك فما
مختلفٍة ومشاكَل تماًما، بعيد عالٍم يف العادي األمريكي املواطن إن تذوب، ال أو وتذوب
أمريكا قضايا من غريها أو نيكاراجوا مثل وقضية قضايانا، وعن مشاكلنا عن تماًما
تعاطف رغم الفلسطينية، القضية تحتله ملا مضاعفة أضعاًفا تفكريه من تحتل الالتينية
الجامعة أساتذة من كثري تعاطف بل القضية، مع األمريكيني والكتاب املثقفني من كثريين

الوجود. يف الفلسطيني الشعب حق مع ا تامٍّ تعاطًفا اليهود
أمريكا يف ا عامٍّ رأيًا يخلق أن املحدود التعاطف هذا يستطيع هل يبقى: السؤال ولكن
تغيري عىل األمريكية اإلدارة أو الغربية الحكومات إجبار يستطيع عامة، الغرب يف أو

إلرسائيل؟ الكامل انحيازها
إذا إال يحدث لن يحدث، أن يمكن الذي الوحيد والتجاوب قطًعا، بالنفي الجواب
بل ومؤيدين، أنصاًرا العالم يف لها تجد «قوة» وصنعوا أنفسهم القضية أصحاب تكاتف

ومقاتلني.
فلسفٌة املتحدة، الواليات العالم، يف رأسمايل مجتمٍع أكرب عليها قام التي الفلسفة إن
البقاء يهلك، يضعف من املجتمع، ذلك يف للضعيف مكان ال أن الوضوح؛ كل واضحة
يؤمنون ممن شخصيٍّا وأنا لألصلح. البقاء يعني هذا إن بقولهم علميٍّا يربرونها بل لألقوى،
غريي الكثريين ورأي رأيي يكون ماذا ولكن األصلح، هو األقوى يكون أن ليسرضوريٍّا أن
هو األصلح لفرض إذن وسليتنا إن ويفرضه. الواقع األمر يصنع الذي هو األقوى كان إذا
رأينا فرضصحة رغم والتشتُّت، الضعف من حالنا عىل بقينا لو إذ املبدأ؛ نفس نعتنق أن
ال ووجوًدا حياة واقع األمر يصري وبالقوة، حتًما، هم قانونهم فسيرسي دوافعنا، وإنسانية

يشء. يزيلهما
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بل مقاالت، بضعة إىل وليس كتب إىل حاجة ويف يطول أمٌر أمريكا عن الحديث إن
األمريكيون أقام مثلما واألمريكية الغربية للدراسات مراكز إىل حاجة يف نحن الحقيقة يف
املراكز هذه تكون أن رشيطة األوسط، الرشق ودراسة نحن، لدراساتنا مراكز واألوروبيون
نعرف ال ونحن فرًضا، علينا مفروضة عالقٌة وأوروبا بأمريكا فعالقتنا فعًال؛ وطنيًة مراكَز
الخاصة األرسار إىل النكت من ابتداء يشء، كل تقريبًا عنا هم يعرفون بينما الكثري، عنهم

العربية. الجيوش يف الضباط كبار وحتى والفنانني، بالحكام
مواجهة قليلها أقل يف مواجهة حالة يف الغربي العالم تجاه فنحن تماًما، لنا هامٌة مراكُز
العظيم األمي الوايل فعل كما نفعل بأن إال ننترصعليها، أقول وال لها، نصمد لن حضارية،
تكنولوجياتهما، كل وأوروبا أمريكا من نأخذ أن بعده؛ اليابان فعلت وكما عيل، محمد
هذا ومن والحضاري، والوطني الروحي نحن ثراءنا ونقوِّي نُبقي وأن ونهضمها، ونتعلَّمها
أن اليابان مثل فعلنا إذا نستطيع قد بل العرصالحديث. يف نوجد أن نستطيع وحده املنطق
ميزان اختالل حول الصحف يف الدائر الحديث كان أمريكا يف األخري أسبوعي ففي ننترص،
وكانت الدوالرات، مليارات من مئات بعدة اليابان لصالح واليابان أمريكا بني املدفوعات
منه لتلتمس الياباني، الوزراء رئيس مع اجتماع لعقد «تسعى» التي هي األمريكية اإلدارة
البضائع سيل مقابل األمريكية، البضائع استرياد بقبول األمريكي االقتصاد عىل الشفقة
قابل يشء كل إىل اإللكرتونيات إىل السيارات من األمريكية؛ السوق يغرق الذي اليابانية
املاضية، العاملية الحرب يف أمريكا أمام عسكريٍّا ُهزمت قد اليابان إن البرشي. لالستعمال
حتى ، يمسَّ لم سليًما عندها والبرشي الحضاري التحدي بقي تنهزم»، لم «روحها ولكن
فقد اليابانية، الرأسمالية سحق إىل تهدف كانت التي وقوانينه األمريكي االحتالل ظل يف
الحرب بعد تقوم أيرشكة رأسمال يزيد أال اليابان عىل األمريكية االحتالل سلطات فرضت
تستطيع الصغرية الرشكات هذه جعلت التحدي، وروح الدأب ولكن أمريكي، دوالٍر ألف عىل
كل كان إذ االستسالم؛ معاهدة تخرق أن دون الجنيهات، ماليني تتكلَّف طائرات تُصنِّع أن
هيئة عىل هذه كل تجمع ثم الطائرة، جسد أو املحرك من صغرية قطعٍة بصنع ل تكفَّ مصنع
كلها قامت بها، البادئة «سوني» رشكة كانت التي اليابان يف الرتانزستور وصناعة طائرة.
الرتانزستور استغالل حق الرشكة صاحب بها اشرتى دوالر، آالف عرشة قدره برأسمال
رفيعة يابانيات فتياٍت وبأيدي وبالرتانزستور أذكر، ال األمريكي أو اإلنجليزي صاحبه من
قريتنا أن فوجدت مرة حسبته الذي الهائل، الحجم هذا إىل الصناعة هذه تطورت األصابع
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(١) سؤال

واحدة قريٌة دوالر. ألف مائة عن يقل ال ثمنها يابانية بضائع اشرتت وحدها الرشقية يف
إذن ممكن االنتصار دولة. وثالثني املائة عىل تزيد التي العالم دول من واحدة دولٍة يف
االنتصار هذا انترصت فاليابان داخليٍّا. تنهزم أو تقهر لم الوطنية الشخصية كانت إذا
حافظ ولكنه مدمرة، ذريٍة حرٍب من وخارًجا الجفاف عىل يعيش كان بشعب الساحق
هذه من جزءًا كانت التي اإلمرباطور عبادة فيها بما كاملة، القومية مالمحه عىل تماًما
ما بكل فإنها حروبًا دخلنا قد كنا وإن كفاف، عىل نحيا ال العرب املرصيني ونحن املالمح.
ولكن سواه، نعبد وال هللاسبحانه ونعبد الكيل، مجمعنا يف تؤثر لم وضحايا شهداء من فيها
عىل يحدث وما للتحدي، تصمد داخلية قوٍة إىل حاجة يف كانت التي هي القومية، الشخصية
للفكرة يريدون فهم تماًما؛ النقطة بهذه واعون وأعداؤنا شاهد، خري اآلن العربية الساحة
حامله دين كان مهما والتعصب، التطرف بمساعدة ولو حتى تنمحي أن القومية الوطنية

عقيدته. أو

رهيبة، أمريكا يف الحياة فآلة وقلته؛ وسمعته رأيتُه ما لكثرة كاللمحة مضت أشهر ثالثة
األرضية الجاذبية من االنفالت رسعة إىل بالدنا يف األرياف أتوبيسات رسعة من أنتقل وأنا
اإلدراك عىل قدرة من أمتلكه ما كل أستعمل أن إىل أحتاج هناك، الناس بها يحيا التي
قاهرتنا يف االستعمال قلة من صدئت حواسُّ يفَّ استيقظت النفس، عن واملسئولية والذكاء
عىل معتمدين أعشاره تسعُة يحيا مجتمع يف الذات عىل الكامل االعتماد وجربت الطيبة،
اإلحساس املرأة، الشباب، األرسة، هناك؛ الحياة للقارئ أفتح أن مفروًضا وكان ُعرشه،
املطلقة، الفردية إىل تؤدي التي تلك واالستقالل، التفرد يف العارمة والرغبة بالذات، الكامل

هنا. بها نحيا التي والقبائلية والشللية العائلية، عن تماًما املختلفة
والحديث الحافلة الغيبة تلك بعد أخطر، بواجباٍت أحسُّ أنني لوال هذا، أودُّ كنت

اآلخرين. عن الطويل
أو األمريكيني إىل رسالة ه أُوجِّ أن أود السلسلة، هذه أُنهي أن قبل أني األمر يف ما كل
الدوالرات من املليارات آالف يرصدون تركتهم الذين أولئك األمريكيني، الحكام إىل باألصح
أن قبل مواقعها، يف السوفييتية الصواريخ رضب عىل القدرة أو الكواكب» «حرب يسمى ملا
السالم، عملية العملية هذه تسمي األمريكية اإلدارة إن أمريكا، يف األهداف لتصيب تنطلق
مالئكة يحكمها كان لو فحتى القدرة، هذه إىل وصلت إذا أمريكا إن هذا؟! سالم أي
املضاد. السالح إيجاد عن تخلَّف قد كان إذا اآلخر، املعسكر هزيمة يف فوًرا الستعملوها

27



مستفزة انطباعات

ردعه أو الكون احتالل إىل حاجة يف ليست أمريكا إن األمريكي للشعب أقول أن أريد
ويحتاجها بها، تنفرد أشياء، ثالثة تملك فهي األخرى، للدول الداخلية الشئون يف والتدخل

عليها: ليحصل أمامها يجثو أن مستعد أنه درجة إىل العالم
الخبز. أي القمح، أولها:

البرتول. أي الطاقة ثانيها:
العليا. التكنولوجية األرسار ثالثها:

ذلك يف بما أجمع العالم ويحتاجها وتملكها، أمريكا بها تنفرد الثالثة األسلحة هذه
بالعالم عالقتها يف تتحكم أن أمريكا تستطيع والثالث، الثاني والعالم السوفييتي االتحاد
أو نجوم حرب وبغري وبطيء رسيع انتشاٍر وقوات جيوش إىل حاجة بغري خاللها من
العلمية األسلحة هذه تطوير إىل القوية الغنية أمريكا انرصفت وإذا مجرات. أو كواكب
«القوة» عرص طويًال شاهدنا فلقد وحضارة، إنسانية وأكثر أقوى بها ألصبحت السلمية؛
أفال ولبنان، فيتنام يف حدث كما الساحقة الهزيمة مصريها تكون أحيانًا التي األمريكية
الدول شيطان هي القوة أن أم الحقيقية؟ األمريكية عرص«الحضارة» لنرى نحيا أن يمكن
حتًما بها واملؤدية واألبشع األكثر القوة يف بالرغبة دائًما لها توسوس التي واإلمرباطوريات،

والهالك؟ للتحلل
أال نحن علينا املهم، إنما قادمة، ا جدٍّ طويلة لفرتٍة معلًقا سيقف سؤايل أن الظن أكرب

السؤال. لهذا إجابة ننتظر
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بالسرتوليسبالتسرت أمر

أنباء آخر إىل — األخبار نرشة ضمن — أستمع وأنا الذعر يُشبه بما أُصبت الحقيقة يف
األمريكي التليفزيون يذيعها كان التي الجنسية، الجريمة باألصح أو األخالقية الفضيحة
مع األمر ناقشت حني ولكني تُذاع، مرة أول أنها وحسبت والتعليق، والصورة بالصوت
منذ إذ الخامسة؛ الجريمة باألصح أو اكتشفت جريمة أحدث كان أُذيع ما أن اتضح كثريين
العامة األطفال مدارس من عدًدا أن كاليفورنيا والية يف السلطات اكتشفت شهور بضعة
واملدرسات، املدرسون يقوم إذ األبدان؛ لها تقشعر جنسية جرائُم فيها تُرتكب والخاصة
الثانية إىل الثامنة من األطفال عىل الجنيس باالعتداء والنظار، املدارس مديرات وأحيانًا
هم إذا األطفال بها يهددون االعتداء لهذا أفالم بتصوير ويقومون وبنات، بنني عرشة،
عىل بعضهم يعتدون األطفال يجعلون كانوا األدهى بل يحدث، بما أهلهم من أحًدا أخربوا

خيالية. بأسعاٍر السوق يف يُباع كان بعضها فيديو، أفالم يف هذا ويصوِّرون البعض،
قد عليهم املعتَدى األطفال إن يقولون كانوا — سمعت ما أول — سمعته الذي الخرب
وتهديدهم أمامهم، وطيور حيوانات بذبح يقومون كانوا واملدرسني املدرسات أن ذكروا
كامريات ودارت … الحيوانات تُذبح كما أيًضا هم سيذبحونهم عنهم أبلغوا إذا بأنهم
املدفونة والحيوانات الطيور عظام عن املدارس، وحدائق أرضمالعب يف تبحث التليفزيون

اتهام. كأدلة لتُقدَّم أرضها يف
وكيف املحكمة، يف للشهادة يؤخذون الذين األطفال بعض مشهد فهو ا حقٍّ املؤلم أما
عبثًا يحاولون الزهور عمر يف أطفال العدالة، قاعات إىل تحملهم مقاعد يف يوضعون
محامي إىل هذا بعد التليفزيوني الخرب وينتقل التليفزيون، كامريات عن وجوههم إخفاء
الذين أشهر) ستة مدى خمسمدارسعىل يف ومديرة ومديًرا ومدرسة مدرًسا ٢٩) املعتدين
األحيان من كثري يف يختلط األطفال عند الخيال إن ويقولون األطفال يذكره فيما يُشكِّكون
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يف األطفال تخبط والتي الفيديو، أرشطة يف املثبوت باالستجواب ويستشهدون بالحقيقة،
«لهول» تعريضاألطفال يف رأيهم عن يسألهم عاديني مواطنني إىل الخرب ينتقل ثم أقوالهم،
وعلماء نفسيني أطباء آراء ويأخذون ومستقبلهم، هذا بعد شخصياتهم عىل وأثرها املحاكمة

آخره. إىل … تربية
قد ماذا وتصوَّرت بالدنا إىل برسعة انتقل قد خيايل ألن الذعر؛ يُشبه بما أُصبت أقول
حدوثه إمكان بفرض كهذا، شيئًا العربي أو املرصي تليفزيوننا عرض لو الفعل رد يكون
واإلذاعة التليفزيون يف اإلخباري العرض مستوى عىل حدوثه إمكان أو الواقع، مستوى عىل

والصحف.
نضعها أن بد ال الرأسمايل، املجتمع خواص من خاصة مسألٍة إىل التفكري هذا وقادني
األخبار أنواع —كافة نرشاألخبار وحرية الرأي، وحرية الصحافة حرية أن ذلك الحسبان. يف
—هي للجمهورية رئيًسا نيكسون مثل كان ولو حتى مرتكبها، أو شخصبطلها كان مهما
وال فيها رحمة ال التي الحرة املنافسة عىل قائمة باعتبارها فالرأسمالية واألساس. القاعدة
مختلف من مهاجرين من تكوَّن العنارص متجانس غري أمريكي مجتمٍع يف خاصة هوادة،
إال يحكمها ال التي املسعورة املنافسة هذه األصل؛ أوربيو معظمهم كان وإن العالم أنحاء
أفراد مجرد يصبح حتى تماًما املجتمع تفكك أن ممكن األقوى» فأنا األغنى؛ «أنا قانون
منافسه يذبح أن اآلخر استطاع لو متطاحنني أفراد مجرد الواحدة، العائلة داخل حتى
من غابة يصبح أن ممكنًا كان كهذا مجتمع لدبرها، جريمًة له يدبر أن استطاع ولو لذبحه،
باترة، حاسمٍة بقواعَد املنافسة، تطلقه الذي اإلجرامي، التوحش يعامل لم لو املتوحشني
ومعارضة مخبوء، أو مستور كل كشف يف لها حدود ال وحرية يرحم، ال جنائي وقانوٍن
وتُعادل وضمريه، اتزانه للمجتمع تُعيد مصلحة أو قيد كل من حرٍة وآراءَ يسود، قد ما كل
يستطيع غابة ليسيف أبًدا وأنه برشي، مجتمٍع يف يحيا أنه املتنافس الوحيشبتذكري التنافس

يشاء. وما يشاء من فيها يفرتس أن
كهذا يشء كان فلو أخرى، زاويٍة من املوضوع يف أفكر أخذُت األول الذعر بعد ولهذا
الطريقة بتلك املوضوع هذا إثارة الكثريون الستنكر — هللا قدر ال — مجتمعنا يف حدث قد
من املقصود أن ومع فاسترتوا» بُليتم و«إذا بالسرت» أمر «ربنا أن باعتبار البشعة، العلنية
يُقلِّده ال حتى علنًا هذا يفعل أالَّ فعليه يفسق أو يخطئ أن أراد إذا اإلنسان أن هنا املعنى
رائحته. تفوح ال حتى ماجور» الخرب عىل «نكفي لكي نستعمله شعبيٍّا — فإننا اآلخرون،
باعتبار اإلقطاعي، أو الزراعي املجتمع خصائص من هي والتقاليد واألعراف األمثلة وتلك
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بالتسرت وليس بالسرت أمر

السلطات عليها ارتكزت التي نفسها الخواص وتلك عليه. نزال ال نحن ما وباعتبار كنا، ما
يف أو النفوذ، استغالل يف أو الحكم يف سواء فضيحة، كل عىل املاجور» «لَكْفي املايض يف
التي والعسكرية والسياسية االقتصادية والجرائم األخطاء يف أو الفاحش، والثراء الرسقات
وإنما االسم، بهذا تسميته عىل أبًدا أوافق ال الذي العرصاالنفتاحي بدأنا وقد أما بنا. حاقت
ال الذي الرأسمايل، العرص وهو منه، خجًال نتدارى الذي الحقيقي باسمه أسميه أن ل أفضِّ
ومدخرات ودائع بتحويل تسمح ال الرأسمالية الدول فغالة نفسها؛ الرأسمالية قوانني تحلُّه
كميات؛ وبأي رشط، أو قيد دون األجنبية، البنوك إىل الصعبة بالعملة كانت ولو مواطنيها،
إذ املرصيني؛ وعرق لجهود واضحة رسقٌة ولكنه القومية، للثروة استنزاًفا فقط ليس فهذا
معه والعاملني املرصيني جموع وكدح كد من وإنما فراغ، من ثراؤه يأِت لم الثري املرصي
أو قيود أي برفع اآلن ونفرح لها، نهلل التي للرأسمالية، واحد مثٍل مجرد وهو وعنده،

املفكوكة. املرصي االقتصاد حلقة تربط قوانني
فتحت التي هي واحدة «ضلفٌة» ولكنها آخره، عىل ُفتح قد رأسمايل مجتمع يف نحن إذ
املال رأس لتهريب الكاملة الحرية باألصح أو للرأسمالية، الكاملة الحرية ضلفة فيه،
عىل حريصون فنحن األخرى «الضلفة» أما ومخدرات، كماليات من نشاء ما استرياد أو
اللعنة تكمل التي تلك الداخل؛ وتقيد الداخل، إىل تفتح «ضلفة» ألنها تماًما؛ مغلقة إبقائها
املستوردة الكاملة وبقواعدها فلنلعبها رأسمالية تلعبوا أن تريدون دمتم فما الرأسمالية،

نظركم. يف للرأسمالية األمثل النموذج أمريكا؛ من تماًما

ِجدُّ العالقة الحديث؟ هذا بها بدأُت التي الجنسية أو األخالقية بالفضيحة كله هذا عالقة ما
الحقائق، معرفة قانون أولها صارمة، بقواننَي إال رأسمايل مجتمٍع إقامة يمكن فال وثيقة؛
يف — هذا كل يفعل ال الرأسمايل املجتمع فاللصيف الثروات. عن املعلومات أو الحقائق كافة
الناموس عن خارج أنه يحسُّ دائًما يجعله نفسه يف يشء ثمة الراحة، كامل بضمرٍي — رأيي
لنفسه: يقول وبعضهم الشعور، هذا لديهم يموت بعضهم العيش، وكسب للحياة الطبيعي
اإللهية العناية ه تتوالَّ وبعضهم هللا. إىل وأتوب وأحج سأذهب كذا إىل ثروتي تصل حني

الخري. أوجه يف جمعه، مما كثريًا ينفق ويبدأ ضمريه، ويقظة نفسه تلقاء من ويرتد
مقرصال مجتمٌع توبته، عدم أو ولتوبته فقط لضمريه املجرم يرتك الذي املجتمع لكن
كريمة آيٌة وثمة أفراده، جرائم أو أخطاء عىل هو محاكمته من بد ال مجتمع بواجبه، يقوم
من نقتصُّ حني أننا بمعنى … ﴾ اْألَْلبَاِب أُوِيل يَا َحيَاٌة اْلِقَصاِص ِيف ﴿َوَلُكْم تقول: قرآننا يف
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نفسه املجتمع به يقوم القصاص ولكن يُقتَلون، ثم ومن آخرون يَقتل أن نمنع إنما قاتل
وبأجهزة الرادعة بقوانينه به يقوم — الساخن صعيدنا يف كما العائلة، أو الفرد وليس —
بل تفاصيلها، أدقِّ عىل واالطالع معرفتها يف املجتمع وحق محاكماته، وعلنية وقضائه أمنه
قضاة أي «محلِّفني» العاديني املواطنني تدخل واألمريكية األوروبية املجتمعات بعض إن
الذي الحكم تنفيذ يكيِّف القايضأن وعىل الرباءة، أو باإلدانة الحكم هم ويصدرون يمثلون

األول. القايض هو فاملجتمع املجتمع؛ أصدره
أقوالهم وسماع للشهادة، التليفزيون عدسات أمام يساقون وهم لألطفال تأملُت كم
(التي املحاكمات تلك إليه تؤدي سوف ما ألتصور عقيل اعترصُت وكم عليهم! كمعتًدى
يفَّ الرشقي والجانب والشهود)! املتهمني عدد لضخامة سنوات عدة تستمر أن املنتظر من
مجتمعاتنا مثل — يعاني ال مجتمع يف األبرياء هؤالء له يتعرض الذي هذا بشدة يستنكر
بني والعالقات والصداقة والطالق الزواج وإنما — كبت من أو حادة جنسيٍة مشاكَل من —
حرية واالنتقاء؛ االختيار حرية إال قيود تحدها ال والفتيات الشبان وبني والنساء الرجال
املسألة أن يبدو ولكن واالنحرافات، الشذوذ أنواع كل عىل تقيض أن فيها املفروض كان
الفقرية فاملجتمعات أمراضه. — فرد لكل كما — مجتمع لكل وأن بكثري، هذا من أعقد
للفقري مثلما أمراضها لها وصناعيٍّا تكنولوجيٍّا رة املتطوِّ واملجتمعات أمراضها، لها املتخلِّفة
الغذاء نقص عن وناتجة أنيميا أمراضه الفقري أن األمر يف ما كل أمراضه. وللغني أمراضه

والدواء. الغذاء كثرة عن ناتجة أمراضه والغني والدواء،
وسائل كانت لو ماذا يل: طرأت التي الفكرة تلك هي أملي خفف ما ولكن تأملُت! كم
جنسيٍة قضيٍة يف بعضأجهزتنا فعلت مثلما ماجور» الخرب عىل «كفت قد والسلطات اإلعالم
الخمس، املدارس من وبدًال املرض؟! يسترشي أن النتيجة تكون ألن عندنا؟ حدثت أخرية
وعرشات آالف، األطفال عرشات من وبدًال ، يُعدُّ ال وما ومائة خمسني بالكتمان تصبح

مئات؟ واملديرات واملدرسات املدرسني
يعاني املريض أن يدرك حني نفسه الطبيب فيه يجد الذي املوقف نفس بالضبط وهو
برت برضورة ويواجهه بحالته املريض يعرِّف أم الطبيب؟ أيسكت القدم، يف «غرغرينا» من

معاًىف؟ سليًما نفسه اإلنسان ويبقى الجسد، يبقى حتى القدم
املجتمع وجدها التي الوسيلة هي الرأي وإبداء واملحاكمة والتحقيق النرش حرية إن
صديده ويُخِرج بنفسه، نفسه يعالج صحيح، شبه أو صحيًحا مجتمًعا ليظل الرأسمايل

غريها. وسيلة توجد وال بالتسمم، كله جسمه يُصاب ال حتى
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قتل شقيَقني البرشي املجتمع كان حيث إىل األوىل، بدائيته إىل باملجتمع عدنا لو حتى
… هابيلهما قبيلهما

عىل آخذها فأنا اإلسالمية، الرشيعة بتطبيق ترتفع مجتمعنا يف الصيحات كانت وإذا
العدل لتطبيق دعوة أساسها يف فهي املطلق، العدل هي الرشيعة كانت فإذا آخر، محمٍل
جريمة، كل وفضح انحراف، كل لكشف دعوة والعدالة، العدل يسود ألن دعوة والعدالة،
وقد املفتوح، الباب من العادلة «الضلفة» لفتح دعوة مجرم، أو زائغ أو ميسء كل ومعاقبة
سارق يد نقطع أن يعقل فال املعارصة، حياتنا تالئم التي الصيغ حول نختلف أو نتفق

مليونًا. الخمسني سارق عىل الحد نقيم أن نستطيع وال الخمسة، القروش
أخرى. قضية تلك ولكن

الفكري اإلرهاب هذا يسكت وأن نطاق، أوسع عىل نناقش أن بد ال أننا األمر يف ما كل
واملسلمني. اإلسالم زمرة عن بالخروج التفكري يف مجتهد كل عىل يحكم والذي السائد،

يتوهمون أناس إرهاب الدين، باسم عندنا السائد الفكري اإلرهاب وبالذات فاإلرهاب
وهذا يجب، وما يجب ال وما واملسلمني، اإلسالم عن التحدث حق وحدهم يحتكرون أنهم

اإلسالم. عدو وبالتايل األول العدالة عدو هو نفسه اإلرهاب
العدل. هو — سبحانه — فاهلل

… يقال حني تسمع وأن سمعت، إذا تقول أن العدل، مبادئ أبسط العدل، ومن
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أجساد اكتظاظ وبينه بينك يحول ال فسيح بحٍر رؤية أجل من نقية، هواء نسمة أجل من
عقلك، وبك لها ويروق وروحك، جسدك، فيها تغسل صافية مياٍه أجل من سمنة، وإفراط
يف إجازة أقيض أن حاولت وانمحت، ذابت قد داخلك كلها الدنيا مشاكل وكأن وتحسُّ
البرشية الكتل منظر أعصابي وأحرق ضيق، فوق ضيًقا بحرها فزادني اإلسكندرية؛
الحرش يوم يف وكأننا رهيب، تكدٌس أصًال، املاء إىل الوصول أستطيع أكن لم بحيث املكدَّسة

واالسرتخاء! والحرية بالرحابة والتمتع للراحة طلبًا الناس ينشدها بقعة يف ولسنا
بالفسيخ أفواههم ويحشون بأعينهم، يلتهمونك الناس، أنظار محطَّ تصبح أال أجل من
معك، ومن تفعل، تلبسوماذا ماذا إىل َمقيت استطالع وحب زائد، بنهٍم ويتطلعون واملحيش،
كتنابلة ليجلسوا واكتظَّوا البحر، إىل جاءوا أناس تخاطبه، ممن وأيٍّ وأوالدك زوجتك إىل
رياضة يزاولون وال يستحم، من إىل شذًرا وينظرون يستحمون ال شيئًا، يفعلون ال السلطان
الصباح يف بطونهم؛ عىل همهم وإنما ون يتمشَّ أو يمشون حتى وال يزاولها، بمن ويضيقون
الطعام سوى يشء وال … ويأكلون ويأكلون يأكلون العرص يف يأكلون، الضحى يف يأكلون،
مت تضخَّ الذين والنساء والرجال واألطفال البرش، من أكواًما أكواًما يتكوَّمون والتنبلة،
حركتهم، أو أوزانهم يف وتتحكم تحكم إرادة ال وكأن غليظة، يزية ِجمِّ بطريقٍة أجسادهم
عىل هجمت انتفاًخا! واألكثر جسًدا األقبح هو فيها األعىل رتبًة، السمنة يعتربون وكأنهم
ال وهي «لتصيف» وجاءت دخلها، زاد فئات الشواطئ وعىل املجاري، اإلسكندرية مياه
فحتى املنعش، البحر بهواء الوزن وزيادة الشهية، لفتح فرصة أنه إال التصييف عن تعرف
أو بيتك يف تسرتيح أن وحاولت البحر، من عدت إذا حتى عليه، وأتوا التهموه البحر هواء
أقىص إىل الصوت مرفوعة وامليكروفونات، والفيديوكاستات، الراديوهات تحارصك شقتك،

… واألقبح األعىل الضجيج صاحب هو فيها الفائز مباراٌة وكأنها درجة،
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أرستي معي وأُصيبت أُِصبُت واملصيف، اإلجازة راحة من بدًال أني، النتيجة وكانت
اإلسكندراني البحر معمعة خارج نقيضأسبوًعا أن بد ال وكان العصبي، االنهيار يشبه بما
أقل فيها واإلقامة السفر أجر أن وفوجئت كورفو، اسمها يونانية جزيرًة واخرتت امللوَّث،

… اإلسكندرية يف نتكبَّده كنا مما بكثري
ظللت «كونتوكايل» اسمها الجزيرة من منطقة يف يقع فيه نزلنا الذي الفندق كان

خايل». «كنت العربي بالتعبري قرنته حتى اسمها يف أخطئ
يكون يكاد بل حياتي، يف قضيته أسبوع أجمل كان ولكنه الجزيرة، يف قضيناه أسبوع
صناعي «بالج» وثمة … الجبل حضن يف ُمقام الفندق … بها أتمتع حقيقية إجازٍة أول
كانت فقد هذا ومع … الرملية اإلسكندرية بالجات مثل ليصبح خصيًصا الرمال له ُجلبْت
قذارات غري من املرصي الشاطئ رمال يا أروعك ما … السمرة أو السواد إىل تميل رماله

وازدحام! طعام وبقايا
هذا ومع أكتوبر، نهاية وإىل املايض مارس أواخر ومنذ آخره، إىل ممتلئًا الفندق كان
ويابانية، وأملانية انجليزية سياحية مجموعاٍت من الجميع كان ازدحام، هناك يكن فلم
مرتوك كلٌّ وصمت، وسالم هدوء يف الشاطئ عىل ممدَّدين وأردنية ولبنانية مرصية وحتى
وال واملالحقات، للمشاكسات تتعرض فتاة وال أحًدا، يضايق أحد ال وشجونه، باله لخلوِّ
لغرابة األنظار؛ محط هي محجبة مالبس ترتدي سيدة كانت فقط أحد. إىل ينظر أحد
وهذه الشمس، ألشعة وتتعرض لتستحمَّ البحر إىل تأتي فالناس األزياء؛ بني األوحد زيها
أن وأعتقد سميك، أسوَد برداءٍ قدميها أخمص إىل رأسها قمة من ترسبلت وقد جاءت قد
التي املالبس ارتداء يف طريقتها وهذه — ملاذا املصيفني أذهان يف يدور كان الذي السؤال
ولكن والهواء؟ الشمس مكان إىل تأتي — شمس شعاع وكل هواء، نسمة كل عنها تحجب
الزي ذات عن ا جدٍّ رسيًعا األنظار انرصفت وهكذا يفعله. أو يرتديه، فيما ُحرٌّ إنسان كل
إىل الحيوية إعادة يف إجازته من وثانية دقيقة كل ليقيض أتى قد هنا إنسان فكل الغريب.
إىل للتطلع نية وال وقت وال عام، مدار عىل عمل الذي العصبي وجهازه املنَهكة أنسجته
واملرصيني العرب نحن علينا مقصورة كانت الحملقة الحقيقة يف فيهم. الحملقة أو اآلخرين
وقد كامل ٍ بتحرضُّ نترصف أصبحنا وبعدها ساعات، بضع سوى تدم لم حملقة ولكنها …

املتحرضين. جو عدانا

اليونان، جزر من الصغرية الجزيرة تلك يف نالتنا التي املتعة وصف يف أستطرد أن أريد ال
أبًدا. أتوقعها أكن لم فاجعة املتعة تلك نهاية كانت الحقيقة يف إذ أكتب؛ ما أكتب لهذا فما
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البالد يف السياحة عن كلمة أقول أن أريد أصل، أن أريد حيث إىل نصل أن قبل ولكن
أنها أعتقد العالم، يف السياحية البالد أوائل من كانت مرص مرص. يف والسياحة األخرى
أجلهم من أنشئت الذين العالم يف األغنياء كبار عىل تعتمد وكانت السياحة، يف األوىل كانت
بل املتوسطة، الطبقة سياحة السياحة أصبحت الثانية العاملية الحرب بعد الفخمة. الفنادق
نجوم»! والست نجوم «الخمس فنادق نقيم نحن ظللنا هذا ومع الكادحة، الطبقات وأحيانًا
رشكات، أو أعمال أصحاب أو مليونريات يكونوا لم اليونانية الجزيرة تلك يف املصطافني إن
شيئًا أصبحت عندهم اإلجازة ولكن مدرسني، الجامعة، يف طلبة دكاكني، أصحاب كانوا
لهم السياحة رشكات تتيح حيث العامل، أوائل منذ والتدبري لها التخطيط ويبدأ ًسا، مقدَّ
والرشكات األوروبية الرشكات بني كامل وبتنسيٍق كلها، السنة شهور عىل املبلغ يقسطوا أن
هيئة عىل تأتي السياح من وفرية أعداًدا فإن تركيا يف وحتى واليونان، إسبانيا يف املحلية
املرور دون االصطياف مكان إىل مبارشة أوروبا مدن من «شارتر» طائرات ويف أفواج،

الدول. بعواصم
الطائرات صوت هو اليونانية الجزيرة تلك يف ضايقني الذي الوحيد املزعج واليشء
تقلع التي الطائرات عدد أن الجزيرة يف سياحية مسئولٌة يل ذكرت … ينقطع ال الذي الليلية
الواحدة الساعة من أسبوع كل من فقط االثنني يوم يبلغ أوروبا إىل كورفو جزيرة من يف
لعدة الكبري القاهرة مطار يف الطريان حجم وهو … طائرًة ١٨٠ مساءً السابعة إىل صباًحا
نصف أي صيفي، موسٍم كل سائح ألف ٣٠٠ ها يؤمُّ الصغرية الجزيرة تلك متتالية. أياٍم
جزر سبع من صغرية واحدٌة جزيرٌة وهي العام، مرصطوال إىل يأتون الذين السياح عدد

الكربى؟! الجزر من غريهما أو كريت أو برودس بالك فما األم! اليونان غري
من اليونانية الجزر تلك يف الفنادق ومديري جرسونات معظم أن األمر يف الطريف
يف الناجحة السياحة أمر عىل القائمون هم اليونانيني املرصيني إن أي املرصيني، اليونانيني
ولدوا وجده وأبوه مغاغة، يف قهوة صاحب الفندق مدير كان لقد ربي، سبحانك اليونان،

عليها. يُحسد مرصية وبلهجٍة بطالقة العربية ويتحدث مرص، يف
ولكني األخرية، السنوات يف عندنا السياحة فشل أسباب عن الحديث ب يتشعَّ وقد
أن بد ال التي الحقيقة ولكنه — قليًال القومي شعورنًا يجرح قد — سببًا أضيف أن أريد
رواد استطالع وحب القاتل، االزدحام ذلك السياحية واملدن القاهرة ازدحام إن نواجهها؛
املرصية الشوارع قاطني من بعضالشبان أدب وقلة للسياح، ومضايقتهم املرصي الشارع
بل مرص، إىل قدومهم من السياح من كبري عدٍد نفور وراء ساعة، والعرشين األربع طوال
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شعبيٌة بلدٌة بل غنية ليست وعاصمتها مثًال كورفو فجزيرة لبعض. بعضهم وتحذيرهم
شبان من مضايقة أملح لم بها تجوايل فطوال هذا ومع كبري، حدٍّ إىل دمياط تُشبه يونانية
بعض غريبًا لكونك يستغلُّونك أنهم صحيح أدب، يف يعاملونك والجميع لسائح، أو لسائحة
يف ألنك مهم غري البسيط االستغالل هذا ولكن محدوًدا، السياحي املوسم ولكون اليشء،

سائح. النهاية
ناهيك عندنا، السياحية املواسم جفاف عن األول املسئول هو املرصي الشارع سلوك إن
عىل سياحية وقًرى مدٍن لخلق عاملية اتفاقاٍت عن وعجزها السياحة، لوزارة التام بالتخبط

األرض. سطح عىل شواطئ أي تدانيها ال التي املمتدة العظيمة شواطئنا

أحسستها متعة ذرة كل وروحي عقيل من تماًما محت التي الكارثة أو املأساة إىل وأصل
منتهزة فهي اليونانية؛ األوليمبية الطريان رشكة مأساة وهي القصرية، اإلجازة تلك يف
لها يحلو كما ركابها يف تترصف اليونان، يف الصيف قضاء عىل الكبري اإلقبال فرصة
الرتكي ترصف تترصف إنذار، سابق دون الطائرات تؤجل لها، تحلو التي املواعيد وتختار

عبيدها! الركاب وكأن «املتعنطز»
التي األوليمبية الطريان رشكة أوامر حسب علينا، كان للقاهرة، عودتنا طريق يف
أن هذا ومعنى صباًحا، السابعة يف كورفو من الطائرة نأخذ أن الداخلية الخطوط تحتكر
إىل ساعات وانتظرنا املطار إىل ووصلنا األول، اليوم يف فعلنا وهكذا الخامسة! يف نستيقظ
كنا أننا حني يف مساءً، العارشة إىل وتؤجلها الرحلة تُلغي بالرشكة وإذا صباًحا، العارشة

مساءً. السابعة يف القاهرة إىل أثينا من تقوم التي الطائرة بموعد مرتبطني
أقلعت الطائرة ولكن قلوبنا، عىل وأيدينا صباًحا السابعة يف ذهبنا التايل اليوم ويف
الوقت هذا يف كورفو من الطائرة تقوم أن يف الرس أعرف وال هلل. الحمد فقلنا موعدها يف
ولكن القاهرة! إىل املسافرة الطائرة انتظار يف أثينا يف ساعًة عرشة اثنتي لنقيض املبكر

أمرها. عىل القائمون والدكتاتوريون أوليمبيك رشكة أرادت هكذا
وهناك املدينة، يف التصعلك من يوم بعد أثينا ملطار توجهنا مساءً السادسة الساعة ويف
وقد املطار يف جالسني ليبيا طردتهم الذين املرصيني من كبرية مجموعاٌت املأساة؛ وجدنا
الخروج ويخافون أثينا، يعرفون ال هم إذ املطار؛ يف محبوسني التايل والنهار الليلة قضوا
عن تعلن أن املتعالية الرشكة ترصُّ التي اليونانية وال اإلنجليزية يعرفون ال إنهم ثم إليها،

بواسطتها. طائراتها قيام
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بعفشهم املطار، يف والحرفيني والعمال الفالحني املرصيني ملنظر قلبي انفطر الحقيقة
الستة، أو الخمسة عن أطفالها يقل ال عائلة وكل وبأوالدهم، أكتافهم، فوق حملوه وقد
ُمكوَّمون وهم وسالل، وبَُقٍج فقرية ُمشرتياٍت من واملكونة الصغرية الشيل بعرشات
ألغيت ملاذا يعرفون ال وهم يصل، لم أم طرابلس من وصل هل عفشهم عن يتساءلون

أمكننا. ما لهم بالرتجمة نقوم ونحن اليوم؟ تقلع ومتى باألمس؟ الطريان رحلة
تعلن أوليمبيك برشكة إذا فقط وهنا مساءً، السابعة يف الطائرة رحيل وقت جاء أن إىل
صباًحا، والنصف الثامنة يف التايل اليوم يف ستكون التالية الرحلة وأن الرحلة، إلغاء عن
كوبون ليتسلم األوليمبيك مكتب إىل يتجه أن راكب كل عىل إن بقولها هذا املذيعة وأردفت

أثينا. فنادق من فندق يف املبيت
هؤالء يترصف كيف «فنية»! ألسباب أُلغيت الرحلة إن تقول املذيعة أن والطريف
مندوبة مع سيتفاهمون وكيف الفنادق، إىل سينتقلون وكيف والحرفيون، الفالحون

له. حدود ال غيًظا النفس يف تثري أسئلة الرشكة؟!
الضخمة املهايا يقبضون جالسون موظفون هنا»؛ كأنها «وال أثينا يف وسفارتنا هذا كل
القريب أثينا مطار يف العبيد معاملة يعاَمل ال شعبهم من عزيًزا جزءًا وكأن الصعبة، بالعملة
من حانة يف وقته يقيض كان بد ال السفارة يف عماليٍّا ملحًقا هناك أن الظن وأغلب منهم،
من نماذج عىل تتفرج وأجنبية، حاقدة عنٍي لكل معرٍّى املرصي لحمنا تارًكا أثينا، حانات
الذين املطرودين هؤالء لحرية نماذج عىل وتتفرج أبًدا، العني عليها تقع ال املرصي الفقر

الكلمة. معاني بكل وعربية إنسانية جريمًة الصورة هذه عىل طردهم يُشكِّل
واملبيت، للفنادق التوجه عىل املرصيني من املئات تلك نحمل أن جدوى دون حاولنا
أيًضا، قرروا أخرى مرًة الطائرة تفوتهم أن من خوًفا أنهم إال عمليٍّا، هذا صعوبة رغم

التوايل. عىل الثانية لليلة األرض وعىل املطار يف املبيت
صباًحا الخامسة يف وصحونا الليلة، قضينا أثينا فنادق من حقري مزعٍج فندٍق ويف

الثامنة. يف املزعومة بالطائرة لنلحق أيًضا
دنا وتشهَّ وركبنا للقاهرة، املتجهة الطائرة عىل النداء بدأ والربع الثامنة ويف ا جدٍّ وأخريًا
الطائرة يف البقاء من دقائق عرش فبعد شئت؛ ما واضحك للقيام. طريقها يف أخريًا بأنها
أخرى مرًة املطار إىل نهبط أن بد ال وأننا … فني عطٌل بها الطائرة أن املضيفة أعلنت

أخرى. مرًة علينا ينادى أن وننتظر
هائلة أكواًما أيديهم يف يحملون املرصيون والركاب أحسسته الذي األلم كم تتصور ال
قبل الرشكة تكتشفه الذي هذا فني عطٍل أي نتساءل ونحن ويهبطون، الجج» «الهاند من
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إزعاًجا الفنادق أكثر يف كاملة ليلًة أجله من بتنا آخر فنيٍّ عطٍل وعقب مبارشة، اإلقالع
وتواضًعا.

وال قبله الذي اليوم ال أبًدا، فني عطٌل ثمة يكن لم إنه أقول فإني أخترصالقصة ولكي
طرابلس من القادمني املرصيني من أخرى ملجموعٍة انتظار هناك كان ولكن اليوم، ذلك يف

ومآسيهم. وأطفالهم بعزالهم
دجاج وكأنها حًرشا الطائرة يف املرصيني من املجاميع تلك ساعاتحرشت وبعد وهكذا
يفعل ماذا … الحلقوم بلغ أن إىل غيظي وتحرك الطائرة، وتحركت األقفاص، به ملئت
وزارة فعلت وماذا املطرودين؟ املرصيني لهؤالء العمل وزارة فعلت وماذا أثينا، يف ممثلونا
يف يقيمون موظفني أو موظًفا لتجعل مسئولة إدارة أو وزارة وأي الشئون؟ ووزارة الهجرة
الحنون الصدر لهم ويكونون وعائالتهم يني األُمِّ الفالحني هؤالء إرشاد ويتولَّون أثينا مطار

ليبيا؟ من ِطردة رشَّ طردهم بعد يتلقاهم الذي
القلوب وكانت القاهرة، مطار يف للهبوط تستعد الطائرة كانت ساعتنَي من أقل بعد
جميًعا، صفقنا حتى األرض تالمس العجالت كادت وما بالدموع، مألى والعيون تخفق
جميًعا. الركاب قلوب رشحت فرحة زغرودة مرصية راكبٌة أطلقت وقد فعًال عينِي ودمعت
عقاب! من أما لكم! رئاسة من أما أثينا مطار يف املعروض لحمنا عىل النيام أيها يا

أثينا! مطار يف املبعثَرة كرامتنا يحفظ رسيع أمٍر من أما
جدارة. عن العالم يف طريان رشكة أسوأ لقب ني تستحقِّ فإنك أوليمبيك يا أنِت أما
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… وبعُد طيبة تحية
١٦ / ٩ / ١٩٨٥م، يوم األهرام بجريدة املتعة» «وتبخرت سيادتكم مقال شدَّني لقد

بأثينا. املرصية بالقنصلية أهوال من يل حدث ما ورسد للكتابة ذلك دفعني وقد
فما العالم، يف طريان أسوأ هو أوليمبيك طريان أن وهو مقالكم، به انتهى ما وأؤيد
ال يشء هذا ولكن فيه، أشرتك كنُت الذي للفوج حدث مما البسيط الهنيِّ هو إنما لك حدث
ضمن سافرت فقد بأثينا. مرص بقنصلية وعايشته حدث ما هو حقيقة يهمني ما يهمني،
وعائالت االستثمارية البنوك أحد موظفي نحن تضمنا بأثينا، رودس إىل سياحية رحلٍة
للمقارنة وجه ال أنه سيادتكم عىل أخفي وال مرصية. سياحيٍة رشكٍة مع باالشرتاك بعضنا،
حيث من سواء اليونان جزر إحدى يف وقضائها باإلسكندرية صيف إجازة قضاء بني
انطباعات من كتبتَه فيما الرأي وأؤيدك والذهنية، والروحية الجسمانية الراحة أو التكلفة
أننا املهم قبُل. من زرتها أخرى أوروبية دوٍل عدة ويف باليونان يل حدث فقد ومالحظات.
ثالثة لقضاء أثينا إىل سافرنا الثامن اليوم ويف أسبوع، ملدة رودس يف تماًما استمتعنا
جواز برسقة املتعة نهاية بدأت األوتيل داخل أثينا يف ساعة نصف ُميض قبل ولكن أيام،
والهدايا املتعلقات وبعض به، الخاصة الطائرة وتذكرة بالعمل، زمييل سفر وجواز سفري
القنصلية مسئويل كبار أحد وجود يف الحظ سوء أو حسن هو هل أدري ولست الصغرية.
ملساعدتنا، استعداده أبدى وقد بالرحلة، زميالتنا إحدى خال وهو اللحظة، تلك يف املرصية
عىل نستدلَّ لم وأخريًا فقدها. من التام التأكد بعد إال إجراء أي اتخاذ عدم فضلنا أننا إال
مرص. الوطن لدخول سفر وثائق الستخراج رسيعة إجراءاٍت اتخاذ وقررنا بها، وما املحفظة
أنه إال اإلجراءات، عن لسؤاله الذكر؛ السالف الدبلومايس باملسئول تليفونيٍّا واتصلنا
وأساعدكم أعملها، أقدر حاجة أي إيدي يف فيش ما «آسف بقوله واعتذر منا، ل تنصَّ
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الرشطة قسم عن بالبحث واالستفسار السؤال بعد وبدأنا الحسنة، نستجدي وكأننا بها.»
وكل األوتيل، يتبعه الذي الرشطة قسم إىل ثم األجانب، رشطة إىل حوَّلنا الذي املختص
عىل حصلنا وأخريًا اليونانية. سوى باللغات اليونانيني جهل بسبب كان والجهد العناء
وأوكارهم اللصوص، جيًدا يعرفون الرشطة رجال أن الحظنا وقد الجوازات، محارضبفقد
ولكن بالقنصلية، اعتبارنا لنا سرُيَدُّ وبالرضورة يهون، كله قلنا ولكن الرسقات، وأماكن
العقد يناهز مرصي ملوظٍف أوراقنا وقدمنا بها، شباك أمام وقفنا حني الكربى الطامة
من غليظة تكشريٍة عن عبارة بالتحية فوجئنا أننا إال بالتحية، وبدأنا العمر. من الخامس
أننا ورددنا إيه؟» عايزين «إنتو بشخط: وقال الرجل، سحنة تبدَّلت وقد النظارة، خلف
محارض مرة ألول يرى وكأنه ده؟» «وإيه للمحارض فأشار سويٍّا، سفرنا جوازات فقدنا
املكان يف ووضعناها األوراق فسحبنا جنبي. اليل الشباك لنا: قال املهم اليونانية! الرشطة
ولم املسئول، املوظف أعصابنا عىل وانتظرنا الزجاجي، الحاجز أسفل لألوراق املخصص
من بيشء إلينا تنظر فرتة وكل مكتب، تجلسخلف األربعني تعدَّت سيدة سوى نشاهد نكن
لت تفضَّ تماًما ساعة ربع وبعد عمل) بدون كانت الفاضلة (السيدة واالستهتار الالمباالة
األدبي ومركزنا عملنا لها وأوضحُت لنا، حدث ما لها فرشحُت إيه؟» «يف وسألْت: علينا،
الفجيعة: كانت وهنا األخرى؛ املادية الضمانات كافة لتقديم مستعدون وأننا واالجتماعي،
أصحاب من وهم والعمل الرحلة زمالء أن لها فذكرُت مرصيون؟» أنكم يعرَّفني اليل «وإيه
مش «ده فقالت: وضامنون، شهود لنا وهم معروفة، وعائالٌت املرموقة، االقتصادية املراكز
طلبِت ثم لوطني، انتمائي يف التشكيك ومدى القايس املوقف سيادتكم تخيَّل به!» معرتف
يغني السفر جواز أن كما مرصممنوع، من خروجها أن لها وذكرُت الشخصية، البطاقات
هتعرفوا مش يبقى بطاقات، غري من تمشوا «وازَّاي عاٍل: بصوٍت فقالت وثيقة، أي عن
«وازاي فسألْت: لها، فقدَّمتها املحلية وكذا الدولية، قيادتي رخصة وتذكَّرت مرص!» ترجعوا
والتعقيدات! التناقض مدى سيدي يا انظر مرص؟» برة بها وتخرج القيادة برخصة تميش
وكانت الرخصة. أحمل لذلك باملطار؛ سياراتنا إحدى يل سيرتكون إخوتي أن لها فرشحت
ألنها رسمية؛ كوثيقٍة بالرخصة يعرتف ال القنصل أن علمت حني املتوقعة غري املهزلة
ر! تُزوَّ ال وخالفه املعاملة وشهادات والبطاقات السفر جوازات وكأن رة، مزوَّ تكون ممكن
لنا فذكرت وقدَّمناها، املطلوب أكملنا وخالفه، صوًرا وطلبت مللئها، أوراًقا أعطتنا وأخريًا
مدى (انظر األوراق تقديم من أيام ثالثة ميض قبل أوراق أي يف ينظر ال القنصل أن
معه تجاذبنا تيمور يدعى موظف أرسل حني سلم هللا ولكن األفراد) بمصري االستهتار
األوراق أخذ م، والتفهُّ للشهامة مثاًال الرجل كان رصاحة، بكل مشكلتنا وعرضنا الحديث
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تعدَّت مرصيني ومآيس حاالت رأينا االنتظار فرتة وخالل القنصل، عىل لعرضها ودخل
ونصب. رسقات ضحايا كانوا أو شخصية، إثبات أي معهم يوجد وال العرشين، الحاالت
أفضل كانت األجانب مشاعر أن الشديد ولألسف كالنساء، مرصيبكون رجال شاهدت لقد
القنصلية، موظفي أحد مع الحديث أتجاذب وبدأُت املرصيني! مشاعر من املرات مئات
هناك أن جيًدا يعرف الذي القنصل البك سعادة عقلية تبينُت خالله ومن مسئول، وهو
مرَّ من بينهم ومن ملرص، العودة أمل عىل واألموال الخرب فتات يتسوَّلون املرصيني مئات
عىل يخىش أنه القنصل البك حجة بسبب بالقنصلية الحل يجد وال طويلة، شهوٌر عليه
الذين املرصيني عدد أن يتضمن بيانًا تُصدر حني اليونان، جوازات من مرص وسمعة اسم
يخىشعىل وال اليونان، يخىشجوازات تصوَّر كذا! عددهم سفر بوثائق اليونان من سافروا
يخىش البك هذا أن كما مرص، وسمعة اسم أساس هم الذين بالشوارع امللَقنْي الوطن أبناء
جرًما، وارتكب جوازه باع قد أحدهم يكون أن يخىش فهو وأخريًا مرص، لجوازات املشاكل
وأن اليوناني، البوليس مشكلة تلك أن نيس وكأنه الهرب، عىل ساعده القنصل إن فيقال
جرًما؟! ارتكبوا أنهم أو جوازاتهم باعوا الجميع االفرتاضأن وملاذا اإلنرتبول! يف مرصعضو
القنصل أن بمفاجأة إيلَّ وألقى تيمور األستاذ خرج وأخريًا يخىش! دائًما أنه املهم
وأخذتْها فقدمتُها، الطائرة؛ تذكرة يطلب أنه كما املحلية، القيادة برخصة يعرتف لم البك
فرصخُت مرص؟» من مقطوعة التذكرة إن يثبت اليل «إيه وسألتني: الذكر، السالفة السيدة
بالعملة ومدفوعة القاهرة، – أثينا – رودس – أثينا – القاهرة فيها مكتوب صوتي: بأعىل
إىل تحويله يمكن نقديٍّا ضمانًا عرضنا كما يعني! أمريكا من منني؟ مقطوعة تبقى املحلية
به، نعمل الذي البنك من محوًَّال أو الفوري، الدفع طريق عن سواء اليونانية، البنوك أحد
أما السفر، وثيقة عىل حصلُت وأخريًا املتوقع. املصري هو ذلك جدوى وعدم الرفض وكان
مشاكل ي لتلقِّ بابًا خصصتم ما إذا لرسدها له سأتركها أخرى مشاكُل معه فبدأْت زمييل
القنصلية يف الحالل أوالد بعض نبهني وقد املرصية. والقنصليات السفارات من املرصيني
بالقاهرة، املطار داخل شخصية بإثباتات أحد ينتظرني أن بد فال النهاية؛ ليس هذا أن إىل
وخالفه ومباحث وجيم سني باملطار، أيام ثالثة قضاء بيحبِّني، ربنا كان إذا فمصريي، وإال
األقسام ويلففني الضابط، البك يعجب ال منظري كان إذا صينية أو داير» «كعب يل ويتعمل
وقابلتهم جوازاتهم فقدوا ممن عدد من سمعت وقد اإلسكندرية. إىل أسوان من واملراكز
بسالمة هنئوني الذين بالجوازات الرشطة ضباط بعض من وكذلك التحرير، بمجمع
نفذُْت؟ وملاذا التهنئة؟ ملاذا تتساءلون ولعلكم اإلجراء. هذا من نفذُْت أنني وأكدوا الوصول،
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وخرجت الطائرة، أسفل انتظرتني جهات عدة من «الكوسة» الفاضل سيدي يا والسبب
ملاذا يل قل عليك باهلل بيننا. تعيش زالت ما التي الوساطة إنها مكرًما! ُمعزًَّزا املطار من
فقد وعىل مرصيتنا، عىل الشاهد املسئول منا ل تنصَّ ملاذا أتساءل ملرص، انتمائي يف التشكيك
وما الشخصية؟ إثبات استطاعتنا عدم من لنا سيحدث ما اليقني علم يعلم وهو جوازاتنا،

هللا. سوى عليهم شاهد ال الذين باملرصيني بالك
حماية أجل من القنصل البك بها يفكر التي العقيمة العقلية لتلك تفسري عن أتساءل
يف األفراد بمصري استهتاره وكذا يستجدون؟ بالشوارع رجالها ويرتك مرص، وسمعة اسم
بعد أمرهم يف وينظر عليهم، يمنَّ أو يحنَّ حتى جنسيتهم به يثبتون يشء أي بدون الغربة

أيام؟ ٣
جرًما؟ ارتكبوا أو جوازاتهم باعوا الجميع أن يف التشكيك ملاذا أتساءل

بوصل الداخلية وزارة تسارع ال وملاذا مثيل؟ كوسة لهم ليس الذين مصري ما أتساءل
ال وملاذا الجمهور؟ معاملة ييسء من كل ومحاسبة، املواطنني، وبني بينها الثقة جسور
الرجوع يمكن بحيث املواطنني، عن البيانات جميع لتسجل الكومبيوتر بإدخال تسارع
والبهدلة املرمطة من بدًال باألقسام، أو باملطار سواء مكان أي من الرسعة وجه عىل إليها
بآدميتهم، املواطنني إىل الشعور سيعيد تكلفته، كانت مهما ذلك أن وأعتقد الداير؟ والكعب

ذلك. أحد عىل يخفى ال والتي ُفقدت، التي بالرشطة وثقتهم
من أو الداخلية وزارة من كاذبة مضللٌة بياناٌت علينا تخرج أال أتمنى النهاية ويف
لقد الفاضل سيدي واألسماء. واألدلة بالشهود اهم سأتحدَّ ألني باليونان؛ املرصية القنصلية
املجهول، إىل راحل أنا وملاذا الغايل؟ وطنهم الشباب يرتك ملاذا تسألني ال ولكن كثريًا، سألتك
التشكيك عن بعيًدا اآلدمية، واملعاملة اإلنسانية أجد حيث إىل الهثًا ومرة، حلوة بكل مضحيًا
بها، سأعتزُّ التي تلك الوحيدة ستكون جنسيتي ولكن العقيمة؟ املغلقة والعقليات والروتني

بالعودة. األمل حيث قوة أي مني تأخذها ولن
االحرتام. فائق بقبول وتفضلوا

لسيادتكم مقدمه
م. ت. م. محاسب:

أي عىل للرد ملقابلتكم تام استعداٍد عىل وأنا لديكم به واالحتفاظ االسم نرش عدم برجاء
جديد. جواٍز استخراج تعقيدات من خويف والسبب استفسار؛
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تعليق

بأكمله ينرش لم إن بالذات الخطاب هذا ولكن للقراء، كاملة خطاباٍت نرش عادتي من ليس
التي فالقضية نرش؛ عدم باألصح أو نرش جريمة ناحيتي من يُعدُّ فإنه تفاصيله وبكل
سوى ليست أثينا وقنصلية املرصية، القنصليات موقف وهي ا، جدٍّ خطرية لها يتعرض
الكبري الصديق أمام ألضعه الخطاب هذا وأنرش املرصيني، املواطنني من قريب، نموذٍج
املسئولني وكل الباز، أسامة والدكتور غايل، بطرس والدكتور املجيد، عبد عصمت الدكتور
كليًة يراجعوا أن ألرجوهم إنما به، جاء ما يف ليحققوا ال الخارجية، وزارة يف الكبار
أجل من املستحيل يبذلون وقناصل قنصليات فهناك الخارج؛ يف املرصية القنصليات عمل
وال له رئيس ال القنصل وكأن النموذج، هذا يف تراه ما هو واألعم األغلب ولكن املواطنني،
وهكذا القنصليات، عىل فعليٍّا إرشاًفا ترشف ال السفري وال السفارة حتى بل عليه، مفتش
يمتلك ال طاملا فيها، يقع مشكلة أي أو مواطن ألي قيمة ال ويصبح موظفوها «يتفرعن»
نفسه؛ الخارج يف الدبلومايس تمثيلنا مشكلة عن تقل ال خطرية قضيٌة إنها ا. رضٍّ أحد له
قيمة ضعف تكلفنا ربما مثًال تايالند يف فسفارتنا املال؛ من ا جدٍّ الكثري يُكلِّفنا الذي ذلك
وإنما مًعا، ها ضمِّ أو سفاراتنا من كثري بإلغاء أطالب ال وأنا وبينها، بيننا التجاري التبادل
الذين وموظفيها، السفارات هذه ونشاط فاعلية عىل لإلرشاف جديد نظاٌم يُخَلق أن أرجو
فيها العاملون ينفصل الدبلومايس، السلك مملكة اسمها خاصة مملكٍة يف معظمهم يحيا

مواطنينا. عن وبالتايل مشاكلنا، عن تام شبه انفصاًال
رفعُت ذكر، كما الهجرة إىل الوعرة التجربة هذه دفعتْه الذي القارئ لرغبة وتلبية
اللواء الحايل الداخلية وزير عهد يف أنه لعلمي سأنرشه وكنُت يدي، تحت اسمه ولكن اسمه
ال وهو بالك فما اشتكى، ألنه يضار؛ املواطن يعد ولم تماًما األمر اختلف رشدي أحمد
الغري، بالد يف السفراء موظفينا ترصفات من لألسف وإنما الرشطة، ترصفات من يشكو
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فهذا بالصدق، ينبض كله فيه ورد وما الخطاب أن أما أوًال، مرص يف مواطنيهم لخدمة
ولكن الشكوى، نفس يحمل املجموعة نفس يف آخَر مسافٍر من آخُر وصلني فقد مؤكد؛
وكل قنصل، كل لضمري تماًما مرتوكة واملسألة فيه، ورد ما لدقة الخطاب هذا نرش آثرُت

عليه. االعتماد يمكن وال مقياًسا يعد ال أبًدا وهذا موظف،
مستحيل. الوضع هذا بقاء ألن القنصيل؛ نظامنا يف تماًما النظر إعادة أرجو أخرى مرًة
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مزاجيٍة حالٍة يف أكن لم الكتاب، معرض افتتاح يوم يناير ٢١ «الثالثاء» الصباح ذلك يف
مزاجية حالٍة يف أيًضا أكن لم سبقا اللذين األسبوَعني طوال بل فقط، اليوم ذلك ليس طيبة،

الكاتب. مأساة وهذه أفعل، أن عيلَّ كان ولكن بالقراءة حتى أو بالكتابة، يل تسمح
ولهذا كله؛ العربي العالم بل القاهرة، حياة يف ا جدٍّ مهم حدٌث الكتاب معرض ولكن
املعرض. عىل فرًضا نفسها إرسائيل فرضت حني حضوره، عن واحًدا عاًما إال أتخلف لم
جماهريَ لدى مطلوبة بضاعًة يزال ال الكتاب بأن ثقتي أستعيد فيه ألنني هائل ثقايف حدٌث
هو ثم القراءة، يحب ال بأنه نتهمه ما كثريًا الذي والعربي، املرصي شعبنا من واسعٍة
الجديد ومعرفة األوروبية، وغري األوروبية النرش دور معروضات عىل لالطالع مثالية فرصٌة
يوم يف نرش وقد خاصة لالفتتاح، الدعوة لتلبية أتردد لم ولهذا أيًضا، ورشائه صدر الذي
يفتتح مرة أول أعتقد فيما وهذه املعرض، سيفتتح مبارك حسني الرئيس أن االفتتاح
رسحان سمري الدكتور بي اتصل وحني مرص، يف للكتاب معرًضا الجمهورية رئيس فيها
فقط يجيء لن املرة هذه الرئيس أن أحسست حضوري رضورة ليؤكد الكتاب؛ هيئة رئيس
الثقافة رموز أسميتهم ما أو املرصيني الكتاب بكبار ليلتقي أيًضا وإنما املعرض، الفتتاح
يف بالفنانني االلتقاء بعد تكريًما بنا ليلتقي جاء الرئيس دام وما العربية، بل املرصية،
واإلسالمي العربي التحرض معالم من َمْعلًما أن ذلك ا؛ حقٍّ مفرح خربٌ فإنه «إيزيس» افتتاح
عرصه ُكتَّاب وبني الحاكم، أو الخليفة بني املتينة الوشائج تلك كان االزدهار عصور من
ومسئولني، سفراء يقابل أن عليه كان الرئيس ألن االفتتاح، موعد وتأخر ومفكريه. وفقهائه
ثم بساعة، لها قدر مما أطول استمرت الرتكي، الرئيس مع أخرية محادثات جلسة ويعقد

املطار. يف يودعه
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والكتاب الدولة رجاالت من مستقِبليه عىل سلم الذي الرئيس موكب جاء ا جدٍّ وأخريًا
فوجئت أنني والحقيقة الجولة. معه وبدأنا للمعرض، الدويل الجناح يف جولته وبدأ بحرارة،
املعرفة، فروع ومختلف اللغات، لكافة طبعها واملعاد الجديدة الكتب من املهول الكم بهذا
أحدث إىل الدراما فنون يف الجديد من اإلنسيكلوبيديات، أحدث إىل األطفال كتب أحدث من

املتقدمة. التكنولوجية البحوث إليه وصلْت ما
بينها دولة، وخمسني لثالث فقط معروضات يضم الرئيس به بدأ الذي املبنى كان

للبيع. كانت فقد الباقية» «الرسايات أما املعرض، يف اشرتكْت عربية دولًة ٢٢
بالكتب. ممتلئ رفٍّ من خاليًا إبرة ثقب بها يوجد وال واسعة، ا، جدٍّ كبريٌة والصالة
عوضوسعد ولويس فوزي وحسني محفوظ نجيب الكبار األساتذة ومعي أنني والحقيقة
عن انفصل حتى ويتأخر يتأخر راح أن منا كلٌّ لبث ما العالم، أمني ومحمود وهبه الدين
وقادونا جولته، عقب بنا يلتقي أن يريد الرئيس إن لنا وقيل الرئيس، يقوده الذي املوكب
من أكثر يقيض لن مبارك الرئيس أن أنا وتصورت اللقاء. فيه سيحدث الذي املكان إىل
يومه ويبدأ ا، جدٍّ مبكًرا يستيقظ الرئيس أن أعرف فأنا حدث؛ بما فيها يوافينا دقائق عرش
كل فعل قد بد ال وهو السياسية. مقابالته يبدأ ثم راكت» «اإلسكواش لعب من بساعتني
املطار، حتى ووداعه الرتكي الرئيس مع واملباحثات واللقاءات التمارين تلك بعد بد وال هذا،
أكثر الجولة استمرت فقد ظني؛ خاب ولكن كثريًا. الجولة تستغرق ولن ُمتَعب، أنه بد ال
رف، كل ولدى تعرض، نرش دار كل لدى متوقًفا األقدام عىل بطيئًا سريًا ونصف ساعة من

نارش. كل ولدى
هكذا ولكنهم جمل، وال الكتابة يف لهم ناقة ال نفر إلينا انضم وقد الكتاب، ونحن
لقاء. أي أو اجتماع أي عىل الفخمة ذواتهم ويقحمون أنفسهم، الرئيس يُروا أن يحبون
مقعدي عن له تنازلت حتى يجيء حقي يحيى األستاذ كاد وما الرئيس، قدوم ننتظر جلسنا
بدور أقوم أن أريد كنت قلت، فكما للرئيس، ص ُخصِّ الذي املقعد من ا جدٍّ قريبًا كان الذي
واخرتت الرئيس، وبني مرص يف والكتابة الفكر جهابذة بني سيدور الذي للحوار املشاهد

الحوار. مركز عن بعيًدا يكون أن فيه راعيت مقعًدا
يصحبه كان وقد معظمها»، «أو الدولة معه وجاءت الرئيس، جاء ا، جدٍّ وأخريًا وأيًضا،
والدكتور وايل، يوسف والدكتور الحكيم، عبد صبحي والدكتور املحجوب، رفعت الدكتور
هيكل أحمد الدكتور عن ناهيك التخطيط، وزير الجنزوري والدكتور الحديدي، حلمي

الثقافة. وزير
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الرئيس. يحاورون الكتَّاب وتركوا بعيًدا جلسوا املسئولون هم ولكنهم
استقرت ثم الحارضين، كل أوجه مسحت فاحصة، بنظرة رَمَقنا جميًعا جلسنا وحني

يوسف؟ دكتور يا تخنت لك ما وقال: جيًدا، عنه أعرفها ابتسامة يف أنا وجهي عىل
ركن أي يف يقرر حني العاملي، اإلسكواش أو التنس العب ابتسامة تشبه ألنها أعرفها

األوىل. كرته يُسدِّد امللعب أركان من
الجميل. بالصمت سألوذ لنفيس وقلت

هللا سبحان لنفيس: وقلت وافر نصيٌب منها ونالني الرئيس، مداعبات بدأت وفجأة
كان جهًدا الواحدة) تجاوزت قد الساعة (كانت اآلن وإىل الصباح منذ بذل رجل هذا …
بعد يستجمُّ أيام، ثالثة ليُميض القناطر اسرتاحة إىل الرؤساء من غريه يذهب بأن كفيًال

بذله. الذي الجهد هذا
وكأنه ونشاًطا ورشاقة شبابًا يتفجر الخشب) (وأمسكتيفرسي مبارك حسني ولكن

لتوِّه. النوم من استيقظ
مقدمة، أنها أعرف كنت فقد أنا أما آخر، كاتب أي لها يطرب مداعبات املسألة بدأت

املوضوع. يف ندخل حتى نلبث ال وأننا
قال: ضدي، أنه رغم تماًما، أعجبني تشبيًها الرئيس قال الكتابة سرية جاءت وحني
وراء تخفي ثم حائط عىل األمام إىل مائلة تعلقها التي الجميلة الصورة مثل مقاالتك إن
أحسد ال نفيس وضٍع يف كنت أنني والحقيقة ممنوعة. أشياءَ من شئت ما الجميلة الصورة
برجاالتها الدولة الطري. رءوسهم عىل وكأنما سكتوا جميًعا الحارضون فأوًال أبًدا. عليه
ًها موجَّ الكالم يكن ولم الرئيس سوى متحدثًا يبَق ولم سكتوا، الكبار والكتاب سكتت،
محاورة الرئيس يحاور أن بني اإلنسان يختار هكذا، ساكت كثرٍي جمٍع ظل ويف يل. سوى
الذي الحاكم الجمهور هذا وسط عليه الرد وأن الدولة رئيس أنه يتذكر أن وبني للند، الند
ألجد الرئيس وجه يف أنظر ولكني قليله. أقل يف الذوق قلة من نوًعا َليصبُح الرئيس يقوده
مزاجية حالٍة يف أني بفراسته أدرك وكأنما وأرد، ألنطق تستثريني املتوثبة الشابة نظرته
يجتمع أن العبث من لنفيس: وقلت بد، منه ليس ما كان وأخريًا حوار. أي عن تثبطني
الكالم، عىل القدرة فقدنا وكأننا هكذا، صامتني ونجلس البلد، وكتاب بمفكري الرئيس

أنا. فألتكلم غريي صمت وإن ليحاورنا، الرئيس جاء ولقد
نزلُت كلما املركزي باألمن القاهرة قلب تحتل أنها الداخلية وزارة عىل «تعيب قال:
القاهرة شوارع يف الحركة ف توقُّ عن تنتج التي املشاكل أعرف أني تعلم أال القاهرة، إىل
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إقامة األمر يحتم حني خاصة مضطرٍّا، إال املدينة قلب إىل أبًدا أنزل ال ولهذا ووسطها.
ولهذا صغرية؛ القبة» «قرص يف الوالئم وقاعة كبري، لضيٍف مرص بمكانة تليق كربى وليمٍة
اتخاذ إىل اضطراًرا ونضطر البلد، وسط عابدين قرص يف إقامتها إىل اضطراًرا نضطر
وقال: األلوفة املرصية ضحكته الرئيس ضحك ثم منها. شكوَت التي األمن احتياطات كل
الداخلية لوزير وتأنيبًا لوًما وتقعدوها الدنيا تقيموا ألن يشء حدث لو هللا قدر ال ويعني

الواجبة.» االحتياطات يتخذ لم الذي
ريس. يا عليك الرش بعد وقالوا: جميًعا الصامتون تكلم وهنا

تقديرك حسب بلغت القومي املرسح تجديد عملية يف اختالسات حدثت إنه تقول: «ثم
يوسف، يا األيام هذه الديكور تكاليف أتعرف التجديد. تكلفه الذي املبلغ أضعاف ثالثة
سيتكلفه ما مقدار تتصور ولن وجدَّدته، أصلحته مرسح لديك فليس تعرف؛ ال أنت طبًعا

والتجديد.» اإلصالح هذا
كالمه. من ينتهي حني إال أبًدا الرئيُس يقاَطع أالَّ الرؤساء مخاطبة يف األدب قبيل ومن
لصدِّها. وقتًا يعطيك ال كرات يرضب واليسار، باليمني اليوم هذا النشاط جمُّ الرئيس ولكن
أريد كنت كالمه. يف ماضيًا كان الرئيس ولكن فمي، وفتحُت شيئًا، أقول أن بد ال كان
كذب، أو حق عن سواء االختالس بإشاعات امتألت قد كلها الدنيا دامت ما له: أقول أن
فلماذا وتطوير، تجديد من حدث ملا املجردة الرؤيا بتأثري أو املعارضة، صحف بتأثري سواء
وتُخلِّص العامة، بالنيابة أو اإلدارية بالنيابة سواء األمر هذا يف بالتحقيق تأمر ال سيدي يا
املعارضة لدعاوى استجابة رأيك يف يُعترب هذا أن أم الشك؟ سحابات من وحكمك نفسك
القوية الحقيقية الحكومة إن هذا؟ يف وماذا الناس؟ بني السارية املغرضة اإلشاعات أو
ما كل وأن األصح، أنها وترصُّ تعاند التي تلك وليست الشعب، ملطالب تستجيب التي هي
يستحقون أناٌس ارتكبها ذنوبًا حكمك ل تُحمِّ سيدي يا ملاذا خبيثة. مغرضٌة إشاعاٌت يقال

ينالهم! أن القانون يستطيع ال االستجابة وبرفضك العقاب؟
وطهارة ونقائك إخالصك يف يشك مرصكلها يف أحد وال نشك ال الرئيس سيدي يا إننا
بأنه كله هذا وتدفع الحكم، بعضرجال إىل ه توجَّ التي التهم تجاهل عىل ترصُّ فلماذا يدك،
نفيس وضع يف كان الرئيس ألن هذا، أقل لم وطبًعا ملاذا؟! مغرضة، معارضٍة وعمل إشاعات
املعارضة من بالضيق مليئًا كان املصور يف فحديثه هذا، أعرف وكنت حواًرا معه يريد ال

اإلشاعات. ومروِّجي واملغرضني
بقيت ولكن الحقائق، من الرئيسكثريًا لنا وأوضح خاطر، سليمان قضية عىل دخلنا ثم
فالرئيس إللقائها؛ الفرصة أُعَط لم التي األسئلة، بعض األقل، عىل نفيس يف أو نفوسنا، يف
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عن حقائق لنا ذكر وقد املعارضة، أثارته ما كل عىل الرد يف بالرغبة تماًما مشحونًا كان
هكذا، األمر طاملا وسألت: لحظة سكوته فرصة انتهزت ولكنني نعرفها، نكن لم املوضوع
وتستشكل ترفضالحكومة فلماذا بريئة، اختالفها عىل الحكومية واألجهزة الحكومة وطاملا
يف يشء كل يف نُشكِّك أننا هذا معنى إن يقول: الرئيس وانربى الجثة؟ ترشيح إعادة يف
يف والحراسة تقاريره، يف مشكوك الرشعي والطبيب أحكامه، يف مشكوك فالقضاء مرص؛

دورها. يف مشكوك السجن
أي — الحكومُة تُزاول كيف مرص، يف الحاكمة األجهزة كل يف يُشكِّكوا أن يريدون هل
بهذا؟ ترىض الدنيا يف حكومة أو حكم أي شك؟ محلُّ أجهزتها وكل ُسلطتَها، — حكومة
من مزيج هي إذ تخجلني؛ كانت النقاش يف الرئيس فطريقة أسكت؛ أن وصممُت

املضمون. يف التامة والجدية املحبة املداعبة
واملسئول، السائل املتكلم وحدي وأنا ساكتون وكتَّابًا، حكوميٍّا حولنا، الكبري والجمع
األسئلة يف حريتي مللكت الرئيس مع وحدي كنُت فلو اإلطالق، عىل مريًحا ليس وضع وهو
أحرتمه، أن عيلَّ حاشد جمٍع وسط يف ولكني أكثر، بإجاباته أراحني قد هو كان وربما أكثر،

والتقدير. الحب سوى له أُكنُّ ال رئيس وأمام
خطري بديٌل املوجود الحكم عن البديل إن املصور: حديث يف بحق هو قال وكما وفعًال،
األمرين وكال دينية، فاشية أو عسكرية فاشيٌة إما عندي: من التفسري وهذا ومعناه، ومخيف
ال حر مخلٍص وطنيٍّ مرصيٍّ كل حريصوحرص بات هنا من جميًعا. إبادتنا ومعناه مر،
وعىل مبارك الرئيس عىل حرصنا يأتي للحكم. ونظاًما وضًعا أحد عليه يفرض أن يريد
اإليطالية الباخرة اختطاف منذ جرت التي األحداث ألن إحراجه؛ عدم وعىل حكمه تدعيم
ذراعه لوي أو مبارك الرئيس إحراج هو طبًعا، منها الخارجيني األعداء هدف كان اآلن إىل

عميل. بحكٍم واستبداله حكمه تهديد أو
هذا، يتبني أن مخلص كل وعىل املعارضة، وعىل ا، جدٍّ دقيٌق وامليزان قائم، إذن الحرج
تلك يف الصاروخية كراته ى أتلقَّ وأنا باألصح أو الرئيس، أحاور وأنا تماًما أتبينه كنت وقد

الودية. املباراة
العكس؛ يحدث أن من سيايس إسكواٍش مباراة يف مهزوًما أخرج أن عيلَّ أهون إن
له ينظرون من أكثر فما وحمايته، الرجل حول االلتفاف يف الوطن ومصلحة فمصلحتي

والخارج. الداخل من شذًرا
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الحامي الجدي الودي املداعب النقاش وذلك الرابعة، من اقرتبت قد الساعة كانت
لها — الحاشد الجمع هذا يف — أملك ال الرئيس من إرسال رضبات كله الذي الوطيس
عىل مال إذ قليًال؛ أراحني بسؤال محفوظ نجيب األستاذ وتكفل وكللت تعبت قد وكنت ا، صدٍّ
وضحكنا ديونها. سداد من مرص تنتهي أن يُنتظر الرئيس سيادة يا متى وسأل: الرئيس

للسؤال.
يستلف أن أو أحًدا يُسلِّف أن يحب ال محفوظ نجيب األستاذ إن للرئيس: ا ً ُمفرسِّ وقلت
هنا ومن شخصيٍّا، هو عليه ديون وكأنها مرص، ديون عىل ا جدٍّ قلق هو ولهذا أحد، من

الديون. تلك عىل يطمنئَّ أن يريد
وكنت قصًصا لنا وروى الُكتَّاب، مشاكل وعن طويًال الديون عن الرئيس وحدثنا
فيه نجري أن نستطيع الذي الحد إىل نظامنا فيه يتدعم بيوم يحلم وخيايل بآذاني، أسمع
حرج. أي وبال املواطنني كل وأمام الهواء وعىل التليفزيون، يف الرئيس مع رصيًحا حواًرا

تماًما. التحقيق بعيد أنه أعتقد وأحيانًا التحقيق، بعيد أنه أعتقد ال حلم وهو

52



م د. م.

مبارك الرئيس بخطاب شديًدا إعجابًا أعجب لم إنني قلت إذا الحقيقة نفيسوعىل عىل أكذب
أحسنوا إذا الرؤساء «خطب» عن املاضية السنوات طوال كتبنا ما كثرة من أننا ذلك األخري؛
اإلنسان عىل عسريًا أصبح ولهذا يشء؛ منه يتحقق لم كالم يف كالم سوى يكن لم الخطاب،

الخطاب. أعجبه لو حتى املرصي، للرئيس خطابًا يمدح أن
«رؤية» فيه ألن أعجبني الخطاب معاٍن، من فيه ما أو لبالغته يُعجبني لم الخطاب لكن
حتى للتاريخ، أيًضا شاملة ورؤية للحارض، شاملة رؤية والعربي، املرصي للواقع شاملة
نوفمرب، ١٣ ويوم الجهاد عيد املرصي الرئيس فيه يذكر عاًما ثالثني منذ خطاب أول إنه
يخْف لم مبارك أن بمعنى زغلول، سعد برئاسة املرصي الوفد لقيام الحقيقي العيد وهو
الوفد رئيس خطاب يعجبني لم بالذات النقطة هذه يف بينما مىضوتبنَّاه، الذي التاريخ من
يوليو، ٢٣ ثورة من موقًفا واتخذ «تحزَّب» ألنه الدين» رساج «فؤاد الكبري الصديق الجديد
املايض: رمضان يف كبرية وفديٍة ندوٍة يف مرة أمامه قلت أني حني يف ثأًرا، وبينها بينه وكأن
يقم لم الوفد أن صحيح الوفد، عليها قام التي للمبادئ تحقيًقا إال تكن لم يوليو ٢٣ ثورة إن
ومصطفى زغلول وسعد كامل ملصطفى تالمذة وزمالؤه النارص عبد يكن ألم ولكن بها،
حاملني الوفد، شعارات مردِّدين الوفد مظاهرات يف يسريوا ألم عرابي؟! وقبلهم النحاس

واإلنجليز؟ الرساي ضد الجهاد ألوية
األحرار الضباط وبني بينه تنافس من حدث ما بعد حتى الوفد، من املفروض كان
حتى بالسلطة، الضباط وانفراد األحزاب حل إىل أدى مما املتوسطة، الطبقة قيادة حول
اليسار فعل مثلما عنها، ويدافع يوليو ٢٣ ثورة يتبنى الوفد يظل أن مفروًضا كان هذا بعد
هذا ومع السجون، يف وتقتل ترضب كانت التي تلك منه، كبرية أقساٌم األقل عىل أو املرصي

… تأخذها إيجابية خطوٍة وكل الثورة يؤيدون كانوا
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الخطرية، مآخذها لها وكانت الكثري، والعربي املرصي للشعب يوليو ثورة حققت لقد
من ولكن العربي، والعالم مرص تاريخ من فقط ليس يتجزأ، ال جزءًا اآلن أصبحت ولكنها
يقرتب أن الفذ السيايساملرصي ذلك الدين رساج فؤاد من مفروًضا وكان كله، العالم تاريخ
ويقارن التاريخ، ويتحزبضد الوطني، تاريخنا حلقات كل من أكثر ليقرتب يوليو ثورة من
نظرة من بكثري أضيق نظرٌة إنها … بعدها حدثت التي و«الكوارث» يوليو قبل كان ما بني
الحكم قمة يف وهو الوفد وصل حني الطب يف طالبًا كنت لقد تكون. أن ينبغي كما الوفد،
تطالب واملظاهرات القاهرة وأحرقت املعاهدة وألغى اإلنجليز، ضد املسلح الكفاح تبنِّي إىل
وهو نفسه الدين رساج وفؤاد اإلنجليز. ليقاتل الشعب عىل األسلحة بتوزيع باشا النحاس
القوة ضد اإلسماعيلية محافظة عن للدفاع األمن لقوات أمره أصدر الذي هو للداخلية وزير
الدين رساج فؤاد معركة كانت وإذا املحافظة، مبنى اقتحام أرادت التي الربيطانية الغاشمة
لم التاريخ فإن القاهرة، وحرق اإلسماعيلية يف مرصيٍّا جنديٍّا خمسني باستشهاد انتهت قد
.٥٦ عدوان أثناء بورسعيد يف اإلسماعيلية معركة وأكمل النارص عبد جمال وجاء يتوقف،
الوفد كون أن بمعنى ،٧٣ عام وال ،٦٧ عام الحرب يف تردد ملا الحاكم هو الوفد كان لو
قاموا الذين األحرار والضباط يوليو ٢٣ ثورة أن أبًدا ينفي ال املرصية للوطنية حزبًا كان
أعمق كان االجتماعي يوليو ٢٣ ثورة بُعد أن أذكر بل الوفديني، عن وطنية يقلون كانوا بها
ضد يوليو ٢٣ ثورة خاضتها التي الطاحنة واملعارك البعد، لذلك الوفد نظرة من بكثري
تلك أن عىل دليل خري هي وفرنسا وبريطانيا وأمريكا وإرسائيل واملحلية العربية الرجعية
مرص ترفع أن ضد اآلن، وإىل ظل، الذي واألمريكي األوروبي الغرب مضجع ت أقضَّ الثورة

قائمة. لها تقوم أن أو رأسها
ويسجل يعرتف يوليو ثورة سليل هو فها مبارك، بخطاب احتفايل كان هذا أجل ومن
لتحيل قامت ثورة يمحو أن يريد الدين رساج وفد بينما ودوره، وتاريخه عيده للوفد

اليوم. نحياه عميل واقٍع إىل الرساي نفوذ وإنهاء لالستقالل ودعوته الوفد، شعارات
بينه املقدس غري التحالف وهذا يوليو، ثورة من للوفد املوقف هذا تماًما أحزنني لقد
تقوم وجماعات أحزاب إذن إنها يوليو، عىل للقضاء املسلمني اإلخوان فصائل بعض وبني
النارص عبد مع الحسابات لتصفي عادت ولكنها ووجوًدا، حالٍّ وملستقبلنا لبالدنا لتقدم ال
ضد السالح حمل املسلمون اإلخوان علمنا لقد هللا. توفاه أن بعد — شجاعة وبكل —
مصدر الشعب وأن دستور، الدستور أن الوفد من وتعلمنا اإلرسائيليني وضد الربيطانيني
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الحساب لتصفية عودة من اليوم به يبرشان الذي هذا أما الحكومة؛ فوق األمة وأن السلطان،
أنها إسماعيل أبو وصالح التلمساني عمر موالنا ويا «باشا» فؤاد يا لك فأؤكد يوليو مع
فحسب، العرب ثورة ليست الثورة أصبحت فقد الريح؛ مع تذهب سوف فاشلة جهوٌد
أصبحت لقد ألحد، أو يل أو لكم ملًكا فيها الترصف يعد ولم كله، الثالث العالم ثورة وإنما
تخرسوا أن بدل املايض، من موقفكم تغريوا بأن الغد تكسبوا أن أروع وما للتاريخ، ملًكا
الحالة هذه يف تكسبون فإنكم التاريخ من الجولة كسبتم لو حتى التاريخ، وتكسبوا الغد

األشباح. مع جولة
بأهمية نادى ألنه ال والباخرة، الطائرة حادثة بعد خاصة الرئيس، خطاب أعجبني
مع وقفة فيه يكن لم «صحوة»، فيه كان نفسه الخطاب ألن ولكن الصحوة، ورضورة
وإعادة النفس إلنقاذ النفس مع صحوة فيه كان وإنما تماًما، وقفة كلمة أكره وأنا النفس،

… النفس مع الواقف وليس املتوقف، املرصي للجسد التنفس
أتطلع طويل زمٍن منذ مرة ألول وجعلني ووطنيٍّا، وصادًقا بسيًطا كان ألنه أعجبني
مرًة تعود أن ممكن القافلة إن … هللا ألطاف يا مذعوًرا. أو منزعج غري وأنا املستقبل، إىل
اللعبة أوراق من املائة يف ٩٩ بحكاية األبد إىل يكبل أال ممكن ومصرينا … تسري أخرى
… الخارجية وزير مساعد من تصدر إشارة رهن املعلق ومصرينا ا، جدٍّ الخاصة والعالقات
عالة أعيش أال ممكن وأنني تحررت، املرصية إرادتي أن أحسُّ عدت ألنني أعجبني

الهاوي. أو الساطع للنجم تابعة قوات إىل جييش وأحيل والقروض، اإلحسان عىل
نكاد كنا ألننا ولكن نائمني، غريي أو أنا كنت ألنني ليس أيقظتني، الخطاب صحوة

إرادتها. لها تعود وأن مرصمرص، تعود أن األمل نفقد
والحزب والنارصيني والعمل واألحرار والتجمع والوفد اإلخوان يف وأحبابي أصدقائي يا
مما بكثري أخطر اآلن يجري الذي بينما وكان، جرى عما الحديث عن نكفُّ ال ملاذا الوطني،
فرط من بكم إيمانها فقدت الشابة األجيال أن اعتباركم يف تضعون ال ملاذا وكان؟ جرى
واملشاكل اليومية الحياة نار تكويها الناس بينما التاريخية؟ خالفاتكم يف أغرقتموها ما
كانت أم جريمة يوليو ثورة كانت هل للسؤال: جواب عىل تستقر حتى حل بدون الواقفة
كانت أنها اآلراء بإجماع قررتم أنكم فلنفرض العرشين؟ القرن يف مرص ثورات أعظم
إىل التاريخ عجلة بإدارة مليونًا الخمسني نأمر أن نفعل؟ أن تقرتحون فماذا كربى، جريمًة
املستحيل من بداية وهي جميًعا؟ ترضيكم بداية جديد من لنبدأ ١٩٥٢م يوليو ٢٢ يوم
طريقة أية عىل تُجِمعوا أو عهد، أي عىل جميًعا ترضوا أن املستحيل من ألنكم تُقبَل؛ أن
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هو مرص، إلنقاذ نتفرغ حتى بينكم، الخالفات لحل واملنتظر للحكم، طريقة أي أو للثورة،
اإلبرة. ثقب من الجمل يمر لكي كاملنتظر تماًما

واٍد يف وأنتم واٍد يف فالناس جميًعا؛ عنكم الناس ينفضَّ أن قبل أرجوكم، هذا افعلوا
ضعتم؛ الخيط انقطع وإذا تماًما، ينقطع أن وشك عىل وبينهم بينكم الذي والخيط آخر،

… أنفسكم أنقذوا األقل فعىل

56



احلامميص» الدين «جالل األستاذ إىل

الخارجية، مرص ديون لسداد األهيل البنك يف حسابًا فتحت التي القوانني بصدور أنه أعتقد
أتوقعه أكن لم تتويًجا الحماميص، الدين جالل الكبري الكاتب قادها التي الحملة تُوِّجت
أثبت أنه عىل الوزراء رئيس لطفي عيل الدكتور أهنئ وهكذا … والهمة الرسعة تلك بمثل
أما بمجيئه، جاءت قد جديدة روًحا وأن بالعمل، القول قرن أنه له رسيع امتحاٍن أول يف
إلخالصك ودمَت الرجل، أيها يدك سلمت له؟ أقول فماذا الحماميص، الدين جالل أستاذنا
… ورأيك وواجبك نفسك مع صدقك صميم من نابعة أنها أعرف ألني تكتبها كلمة لكل

الشعب، نحن ندفع، أن حكاية يف املتواضع رأيي أبدي أن الصديق أيها يل اسمح ولكن
ولكنها … املائة يف مائة سليمة — املبدأ ناحية من — دعوة إنها تلك. الخارجية مرص ديون

… كبري شكٌّ فيها مسألة الواقع يف
ومن الدويل البنك ومن املتحدة الواليات من معظمها أخذنا ديون علينا التي فالديون
تشرتط دول وهي … األول العالم دول الغنية، الدول من أي األوروبية، الدول بعض
يف أكثر أو ١٦ إىل يصل بعضها ا، جدٍّ عالية فائدة نسبة منها رشوًطا، القرض إلعطائنا
الرشكات تقوم وأن أمريكية، سفن عىل املعدات شحن يتم أن اشرتاطها غري هذا املائة،
وتأخذ باليمني، وغريها أمريكا تعطيها نقود هي أي املشاريع، معظم بتنفيذ األمريكية

واحدة. هذه … باليسار معظمها
مديونة الثالث العالم دول كل الثالث، العالم يف املديونة الدولة وحدنا لسنا أننا الثانية
مديونة. وغريها ورومانيا واملجر وبولندا يوجوسالفيا األوروبية، الدول حتى األول، للعالم
أقل عىل باستطاعته، ألنه دائًما، األقوى هو الدائن إن تقول نظرية هناك كانت وقد

وتفلس. السداد عن أنت فتتوقف إقراضك عن يكفَّ أن القليل
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منك، خوًفا لك يدفع ال الدائن إن القول: أستطيع باملرة، اقتصادي غري أني مع ولكن
هو نقوده ضاعت وأفلست أنت توقفت إذا ألنك نقوده، وعىل نفسه عىل خوًفا يدفع هو إنما

كمقرض. أو كبنك
العالم هذا يظل حتى الثالث، العالم يُقِرض يظل أن األول العالم مصلحة أن بمعنى
ويصبح املوقف ينقلب أن بد ال كهذا وضٍع يف والفوائد. الدين أقساط ليُسدِّد يكدح الثالث
وليخبط إفالسه، ويعلن اإلنتاج، عن بالتوقف الدائن يهدد الذي هو األقوى، هو املدين

هذا. بعد الحائط يف رأسه الدائن
إنما الدفع، عن فها وتوقُّ إفالسها — هللا قدر ال — مرص تعلن بأن أطالب ال ولكني
نسق عىل للمديونني الدولية املنظمة لتكوين اآلخرين املديونني مع د نتوحَّ بأن أطلب أنا
البرتول تستورد التي الدول كانت األوبك قيام فقبل «األوبك». للنفط املصدِّرة الدول منظمة
القدرة تحتكر باعتبارها البرتول برميل سعر تحدد التي وهي املوقف، زمام يدها يف تملك
للمادة املصدرة الدول وأصبحت الحال، انقلب األوبك منظمة قيام وبعد للنفط. الرشائية
من الربميل سعر ارتفع وهكذا النفط، سعر تحدد التي وهي األقوى، هي الخام البرتولية

املجيدة. أكتوبر حرب بفضل طبًعا دوالًرا، ٣٤ إىل دوالرين
للرشق تخضع ال التي الدول كونت وكما اليشء، نفس املديونني نحن نصنع ال فلماذا
ال ملاذا حساب، ألف لها يحسب دولية قوًة وأصبحت املنحازة غري للدول منظمة للغرب أو
املديونة الدول منظمة مثلنا، مديونة أخرى دولٍة مائة من أكثر مع املديونني نحن نصنع
أنتم جماعة، يا اسمعوا ونقول: األول والعالم الدويل البنك إىل متحدة قوًة ونذهب م» د. «م.
وفائضمن لألسماك، تطعمونه القمح وفائضمن البحر، يف تلقونه الزبد فائضمن لديكم
االقتصادية والكوارث املجاعات لدينا ونحن كله، والغنى والبضائع املال لديكم يشء. كل
الدين أقساط من كذا إال لكم ندفع أن نستطيع لن برصاحة ونحن … الرهيب والتضخم
عبئًا يُشكِّل وال مديونة، دولٍة كل تدفعه أن تستطيع ما نحن نُحدِّد … الفوائد من كذا وإال
الذين نحن أي واإلنتاج. والحياة الحركة عن يعجزها بحيث مدفوعاتها ميزان عىل رهيبًا

لذلك. أو لهذا سواء عام كل ندفعه أن نستطيع ما حجم نُحدِّد
يعجبهم، بحر أي من فليرشبوا األول العالم أو الدويل البنك الكالم هذا يعجب لم وإذا
إطعامنا أجل من هم يعملوا أن حينذاك وعليهم ويحتلونا، وأساطيلهم بطائراتهم فليأتوا أو

ديونهم. وتسديد
يجعلنا ما كل فقط هم، ليسوا وأبًدا األقوى، نحن املديونني، نحن السادة، أيها أجل
وخاضعني. وبائسني منفردين، الكربى الغنية القوى هذه نواجه أننا ومتهالكني ضعفاء
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تستطيع ال ألنها لكن عيوننا، سواد يف حبٍّا ليس لنا، القوى تلك فستخضع تكتلنا، لو أما
الغنية القوى هذه وأفلست الدفع، عن املديونني، كل جميًعا، توقفنا وإال هذا، غري تفعل أن

الكربى.
د. «م. بإنشاء وتنادي التيار هذا االنحياز، عدم حركة قادت كما مرص، تقود ال ملاذا

م»؟
… هذا اقرتاحي عىل اقتصادي تعليٍق انتظار يف إنني

حملته، الحماميصعىل الدين جالل األستاذ أحيي أعود أن إال أملك ال الوقت نفس ويف
إنتاجية مشاريع إلقامة الديون، لسداد تتجمع التي املبالغ فلتحول م» د. «م. أنشئت ما وإذا
ومد والغالء التضخم عنا تمنع أخرى ناحية ومن ناحية، من مديونيتنا سداد عىل تساعدنا

… يسواش» ما واليل يسوى «ليل اليد
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… كتابة الكتابة عدم يصبح أحيانًا
يكتب، دائًما هو إذ الكتابة؛ عدم حاالت من حالة أي الكاتب عند توجد ال أنه وصحيح
ومطور منتج الخالق الجهاز إذ يكتب، نائًما يكتب، صاحيًا يكتب، ومريًضا يكتب، صحيًحا
مثل مثله إنه العمل، عن أبًدا يتوقف ال عقله، داخل والتخاريف واألحاسيس األفكار وراصد

باستمرار. يعمل الذي للسيارة املوتور
الفيتيس، تعشيق حالة، مثل بالضبط مثلها الفعلية، الكتابة حالة أن األمر يف ما كل

… للسري العربة إلعداد
التنفيذ، إيقاف مع كتابة أنها األمر يف ما كل كتابة، الكتابة عدم حالة تصبح وهكذا
خالل اضطررت وقد بالسري. «الفيتيس» عصا أمر دون الفايض عىل الدائر املوتور مع أو
للتحكيم لبغداد سفري إىل بالنظر الكتابة «فعل» مزاولة عن التوقف إىل املاضية األسابيع
التي الخبيثة األنيميا وعن املهرجان هذا عن قادم حديث ولنا األول. املرسحي مهرجانها يف
املرسح بها يتمتع أصبح التي املفِرطة الصحة حالة إىل بالقياس املرصي املرسح أصابت
املرسح. فنَّ — أحيان يف عاًما عرش خمسة من أقل ومنذ — نحن علَّمناها بالد يف العربي
باألنيميا ال أيامه آخر يف أُصبُت أنني املهرجان، لهذا بالنسبة الهامة النتائج إحدى ولكن
الكلمات، هذه أكتب وأنا حتى اآلن، يل محرتمة. عراقيٍة بإنفلونزا وإنما الخبيثة املرسحية
اإليرانية، العراقية الحرب يف اشرتك أنه بد ال فريوس«عراقي» منها. أعاني وأنا يوًما عرشون
أي فيه يؤثر يعد ولم تماًما؛ منها ن تحصَّ حتى والغارات والقذائف القنابل بكل وأصيب
مرص، أطباء خرية من اثنان عالجي يتوىل الذي أن مع عالج! وأي راحة وأي حيوي مضادٍّ
األمراضالباطنية، أستاذ املنيالوي مصطفى والدكتور الصدر أستاذ حسني حسن الدكتور
وعظامي، جسدي يف ينخر ماٍض فالفريوس املعجزة، وأدويتهما الرهيب، كفاحهما رغم
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باعتباره بأكمله، شهًرا يأخذ قد الذي شوطه نهاية سيميضإىل أنه مؤكًدا يل لسانه ويخرج
يف الباسل العراقي الجيش مع وشارك، إيران قهر يف ساهم أنه املؤكد من مقاتًال فريوًسا

الزاحفة! طوابريها «إبادة»
بدأت وقد مستوياتها. أعىل يف كتابة أحيانًا يصبح الكتابة عدم إن فأقول: أعود املهم،
أكن لم وألني قليلة. بسويعاٍت األخرية األحداث تفاقم قبل املرض ومع للعراق رحلتي
من األحداث أراقب ال وحتى أراقب. أن أصنعه، أن يمكنني كان ما فكل أكتب، أن أستطيع
كان أن وحسٌن الرشق، أقىص من هناك، من وإنما الرئييس مركزها كان مرصحيث داخل
محطٍة أي عىل يعثر أن باستطاعته إذ القدرة؛ رهيب الحجم صغري يابانيٌّ راديو معي
تعليٌق يفتني لم وهكذا فيجي. جزائر إىل الجنوبية أمريكا أول من كله، العالم يف إذاعة

األحداث. هذه عىل واملحطات الدول مختلف تعليقات من واحد
إن تقول الواحدة، للساعة لندن أخبار نرشة ضمن عاديٍّا خربًا كان سمعت ما أول
القتىل عدد وإن تونس، مدينة يف التحرير منظمة مقر عىل أغارت قد إرسائيلية طائرات ست
مجهوًال. يزال ال عمار» «أبو مصري وإن املئات، يبلغ الجرحى عدد وإن الستني، عىل يربو
إحدى فوز خرب لهجة وكأنها تماًما، عادية بلهجٍة إذاعته وطريقة الخرب صيغ وقد
ورحت حقيقي، أنه أصدق لم أني درجة إىل آخر، فريق عىل القدم لكرة إنجلرتا فرق
الكومبيوتر وتوقف الخرب. ألتحرَّى الدنيا محطات كل عىل الصغري الراديو كومبيوتر أجري
عمار أبا تهاجم باملحطة فإذا أسمع، وظللت الفلسطينية باللهجة تذيع عربية محطٍة عند
والقتل والدمار الخراب وإن اإلرسائييل، للعدو استسلم إنه قائلة بمثلها، أسمع لم بطريقة
هة املوجَّ إرسائيل إذاعٌة أنها بالطبع وتأكدُت عمار. أبو ُوجد أينما الفلسطيني بالشعب يحل
هنا يقول: باملذيع فإذا الحديث انتهى حني صاعقة كانت املفاجأة ولكن للفلسطينيني؛

الصامدة! العربية دمشق من فلسطني صوت
يارس الغتيال مجرمة ومحاولٍة الغارة، وقوع من ساعات سبع بعد يُذاع كهذا حديث
باعرتاف وحاظية واألعراف، الدولية القوانني بكل الحائط عرض ضاربة محاولٍة عرفات،
«الصامد»! العروبة «قلب» دمشق من ا! جدٍّ ا جدٍّ غريب يشءٌ املطلق! وتأييدها أمريكا
شيئًا ولكن أمريكا، أو إرسائيل وتدين الغارة، وتُدين موقفها، اإلذاعة ح تصحِّ أن وتوقعُت

يحدث. لم توقعُت مما
اإلذاعات معه تقطع أن بد ال كهذا حادثًا أن لعلمي العربية، املحطات بقية إىل وأنتقل
تلغي وأن شخصيٍّا، ورؤسائها ملوكها بصوت به، وتُندِّد وتُذيعه العادي، إرسالها العربية
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آراء وحتى الناس، آراء وأخذ الحدث حول للتعليقات كله اليوم ص وتخصِّ العادية، الربامج
حتى البيضاء الدار من هللا، بعون كلها، العربية اإلذاعية املحطات ولكن الشارع. رجل
املستمعون، يطلبه ما يقع؛ لم ما شيئًا وكأن العادي، إرسالها يف ماضية كانت الشارقة،
ونطقها اإلنجليزية اللغة تعليم اإلسالم، يف الزوجية املعارشة آداب والرياضة، املرأة حديث
العربية األمة نالت صفعة أكرب عن أبًدا يشء وال املجيد! العربي الرتاث من قصة الصحيح،
اليتيم التعليق ولوال والسفالة. والقوة بالبلطجة هكذا، أجمع! العالم من ومرأى مسمع عىل
العربية األمة من بالفالج ألصبت التعليق يف بدا الذي الواضح واالستنكار القاهرة من القادم
بها أم بها القوم لعب تبايل ال … الطربا وتهوى اللهو تعشق تستهدفها واألحداث «هي التي
ثمانني من أكثر منذ إبراهيم حافظ العظيم الشعبي شاعرنا قال هكذا لعبا» الليايل رسف

اآلن. إىل ساريًا زال ما والقول عاًما،
بأكملها برامج خصصت التي األجنبية اإلذاعة محطات بني حائًرا اليوم بقية ظللت
االعتداء مثل بصفات مصحوبًا الخرب تسوق بأن اكتفت التي العربية محطاتنا وبني للحدث،
اللون باهت واستنكاًرا أحيان، يف اإلرسائييل والعدو أحيان، يف إلرسائيل املجرم، أو الغاشم

الدولية»! األعراف كل يخرق الذي «ذلك إلرسائيل، أمريكا لتأييد
إنها قالت إرسائيل … أفكر رحُت شيئًا، يفعلوا أن بَْله العرب، ينطق أن يئست حني
بعد الرد هذا وجاء الرناكا، يف الثالثة اإلرسائيليني املدنيني مقتل عىل ا ردٍّ الغارة بهذه قامت

قليًال. أكثر وربما فقط أيام ثالثة
التحرير، منظمة مباني ، وامليلِّ بالسنتي قنابلها رضبت التي اإلرسائيلية الغارة وعملية

والكمال. بالتمام أشهر ستة من أقل لها اإلعداد يستغرق أن يمكن ال
وكان العراقي، النووي املفاعل رضب عملية مثل بالضبط وجاهزة، ُمعدَّة العملية إذن

ما. ذريعًة إال تنفيذها عىل يبَق لم
السفري عىل النار إطالق حادث من إرسائيل اتخذت العراقي النووي املفاعل حالة يف
يثبت لم ولآلن بشهور، وقبلها تماًما، اإلعداد الجاهزة للغارة ذريعة لندن يف اإلرسائييل
«املوساد» أفراد أحد كان الفاعل أن أقسم وأكاد اإلرسائييل، السفري عىل النار أطلق َمن

نفسها. اإلرسائيلية املخابرات
ال كنت وإن الرناكا، يف مدنيني ثالثة مقتل الذريعة كانت تونس عىل الغارة حادث يف
فلسطينيني هم الفاعلون كان وإذا املوساد، من الفاعلني أو الفاعل أن أقسم أن أستطيع
املوساد تتوىل التي املنشقة الفلسطينية األجنحة أكثر وما منشق، جناٌح أنهم فأعتقد
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أي ويف بالضبط، يغتالون من وإىل تريد، حيث إىل توجيههم كنرتول» «الريموت وبواسطة
وقت.

الكاتب يقول كما — املوساد إذ املوساد؛ لحساب تعمل تقريبًا كلها دولة نواجه إننا
وشارون وبيجني جوريون بن عليها أنشأ التي اإلرهاب نواة هي — «هاليفي» اإلرسائييل
املؤسسة وهو اإلرسائييل، الدفاع جيش يسمى ما برييز؛ املحرتم إليهم انضم وأخريًا ورابني
الكاتب يقول هذا أجل ومن سياستها. ه وتوجِّ اآلن إرسائيل تقود التي اإلرهابية العسكرية
عليه لرتد العربي اإلرهاب وتختلق وتخلق ترهب ستظل إرسائيل إن «هاليفي» اإلرسائييل
الفلسطيني الشعب عىل القضاء يف األول إرسائيل عماد هو متوحش، إرسائييلٍّ بإرهاٍب
الشعب بقاء أن اليقني علم تعلم فهي أصحابها؛ باجتثاث الفلسطينية القضية وتصفية
الشعب ينترص أن دائًما مصريه مًعا وقضية شعب فبقاء قضيته. بقاء يعني الفلسطيني
آالف ثالثة يزعمون، حسبما بقي فقد هذا، عىل مثال خري اإلرسائييل والشعب القضية. وتُحلَّ
استعادوه، واإلرهاب والقوة والقهر وبالجرب وأخريًا وطنه، «الستعادة» يكافح وهو عام،
نفسه. الفلسطيني الشعب اجتثاث املرة هذه األمر فليكن املأساة، يكرر أن يريد ال وهو

الحارض«املتحرض، العالم من مرأىومسمع اجتثاثشعبعىل أن جيًدا تعلم وإرسائيل
فإذا الشعب، لذلك الرأس قطع هو فالحل ولذلك السهل، باألمر ليس كذلك» املفروضأنه أو
فالشعب الشتات، أيام وطنهم وجعلوه والتلمود القديم العهد حول التفوا قد اليهود كان
كان فقد ولهذا األريضاألصيل؛ وطنه منها ويجعل التحرير، منظمة حول يتلف الفلسطيني

املطلوب. هو — التحرير منظمة — الرأس قطع
وهل السالم، وطريق السالم، بلعبة علينا يضحكان وأمريكا إرسائيل بينما وهكذا
يدور، الحديث هذا كل بينما دويل، مؤتمٍر يف أو فقط، املعنية األطراف بني الحوار يكون

الفلسطيني. الشعب رأس لقطع تجهز اإلرسائيلية اإلرهابية املنظمة كانت
الحرب باستمرار ينادون الذين أولئك ترضب لم إرسائيل أن هنا للدهشة املثري ومن
ولكن والبقاع، سوريا يف بجوارها وهم السبب، لهذا عرفات عىل وا وانشقُّ إرسائيل، مع
السالم ألن بالسالم، املطالبني التحرير ومنظمة عرفات يارس لرضب كان األسايس التجهيز
الليكود حزب فقط يعتنقها ال التي واإلرهاب املجازر لقادة األكرب العدو هما واالستقرار
هدوءًا املبتسم ذلك برييز أن لألسف ثبت ولكن الصغرية، اإلرهابية واملنظمات وكاهانا
يف الرسيني األعضاء من أيًضا هو الديمقراطي االشرتاكي العمل حزب وزعيم وسالًما

اإلرسائيلية. املجازر جماعة
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املسلَّح بالكفاح ينادون الذين هؤالء من تخاف ال إرسائيل إن وأقول رصيًحا سأكون
والحقد اإلرهاب فرن لهب تغذي أن لها يتيح هذا فإن وليبيا، سوريا رأسهم وعىل ضدها،

الفلسطيني. للشعب تعدُّها التي واملجازر
الرئيسحسني تحرج أن وأمريكا إرسائيل عىل كان فقط، هذا أجل ومن هذا، أجل ومن
الداعية سوريا تجاه حسني امللك ينسحب وأن السالم، عملية من يده ينفض بحيث مبارك
يؤخر وال يقدم ال بيان يف فقرة حول وامللك املنظمة بني توقع وأن أبًدا، تقوم ال لحرب
مبارك مرص بني ويشتد يقوى بدأ قد الذي السالم حلف فك هو: النهاية يف املطلوب ألن
عن راضية تكن لم البرتولية الدول بعض أن األمر يف والغريب والعراق. واملنظمة واألردن
الفلسطيني الشعب ملصلحة العودة كانت لو حتى مرص، عودة ضد أنها باعتبار الحلف هذا

عام! بشكٍل العربية والقضية
عسكري إعداٌد يصحبه لم ما السالم إىل الطريق إن قال: ولكنه هذا، قال من أذكر لست

لالستسالم. الحقيقي الطريق هو إنما وفعال، قوي
اإلرسائيلية األمريكية اإلمرباطورية ظل يف أننا الطيارة وخطف الغارة لنا أثبتت وقد
فهم النفس، عن الدفاع وسائل من ما وسيلة لدينا تكون أن بد ال منطقتنا عىل املهيمنة
من «نفعل» ونحن والتهديد، واإلرهاب الخطف «يفعلون» ولكنهم السالم، عن «يتحدثون»
باستبعاد أي الوقت، نفس يف وسيلتنا يكون أن بد ال هذا هدفنا أن ونتصور السالم، أجل

الظهر. يف الطعن وحتى والقرصنة، العدوان فكرة
… جدٍّا حسن

يبرش «هوايتهد» وعاد السالم، إىل الطريق عن نتحدث وعدنا الضجة، انتهت لقد
القادمة. للمحادثات مرشق بمستقبٍل

يكن! لم شيئًا وكأن
ونحيا نستسلم أن إما وعلينا ومخيف. بشع يشءٌ هناك كان لقد … السادة أيها ال

… الحائط» بجوار و«نميش التهديد تحت
… كرامة ذا شعبًا نعيش أن أجل من و«نعمل» نفكر، نبدأ أو
… واستكانة ذل يف تحيا أن عليها حكم إذا الشعوب كانت وال

املهني. املصري هذا خرتنا ا إذا … كنا وال
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رائحة العربي، عاملنا يف طويل زمٍن ومنذ أبًدا نعهدها لم غريبة رائحًة معي تشمون أال
يشءٌ خارجه؛ من محقونة التأكيد وجه عىل هي وإنما داخله من منبعثة ليست بالقطع
حتى به نحفل وال نتجاهله، ظللنا ألننا أو ندري، أن ودون رويًدا رويًدا تسلل نشاز، غريٌب

ينكرها. أن إنسان ألي يمكن ال ملموسة وحقيقًة واقًعا، أمًرا صار
تعودنا ومعروفة قديمة حكايٌة هذه يتفقوا، أو العرب، والحكام الزعماء يختلف أن
غري مسألة وزنًا، لها نقيم ال العربية الشعوب نحن أصبحنا حتى الزمان، قديم من عليها
قد االتفاق. إىل يعودان ثم غًدا، يختلفان ثم اليوم ذاك أو الحاكم هذا يتفق فقد أساسية،
لم ولكنه أليم عربيٌّ واقٌع أيًضا، وتلتحم تتعارج ثم وتنسجم العربية النظم بعض تتالقى
يف كلها، األمة أي العربي، الشعب من العريضة القاعدة دامت ما كبريًا خطًرا يُشكِّل يكن

وانسجام. وتالحم توافق حالة
هو بل وأعظمها، رأيي يف األخطار أكرب فعًال، حقيقيٍّا خطًرا يُشكِّل الذي ذلك أما
أي الشعبي، والتنابز االختالف شكل تأخذ اإلقليمية النعرات تبدأ أن فهو بعينها؛ الكارثة

املتني. الصلب الفقري وعمودها األمة صلب إىل املرض يصل
اإلحساس يف واهًما لست وتالحظونها، الرائحة تلك تشمون بالشك وبدأتم بدأُت، فعًال،
ويكشف بل ويكشفها، علنًا، لها يتصدى اإلنسان يبدأ أن الوضع حتم بل مبالًغا، أو بها

بنا؟ تؤدي أن تريد مصري أي وإىل الهدف؟ وما جاءت؟ وملاذا أين؟ ومن جذورها،
تحتل مليونًا، والعرشين املائة مواطنوها تعدَّى صحيح، هذا كبرية، أمٌة نحن نعم،
الخليج حافة إىل األطلنطي املحيط حافة من صحيح، هذا األرض، من شاسعة مساحًة
ومركز العالم من القلب هي وكأنما األرضية، الكرة من جزء أهم تشكل تكاد العربي،

الدائرة.
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مقومات كل لها كان لو حتى شأنها، هذا عريضة كبريٍة رقعٍة يف الطبيعي ومن
أن الطبيعي من املتشابه، النفيس والتكوين الواحدة، اللغة الواحد، والدين الواحدة األمة
من واملواقف، السياسات بني وحتى والطباع األمزجة بني واختالفات خالفات هناك تكون
هذه منبته، أو قريته أو لقبيلته يتعصب كما األصغر وطنه إنسان كل يحب أن الطبيعي
ككل، األمة لهذه مفكر عقٍل أي اعتبار يف وموضوعة ومفهومة واردة طبيعية أمور كلها

عنها. ودفاًعا أجلها من ويموت بل ككل، عليها ويحافظ ككل، أجلها من ويعمل
األخرى، القرى من اليشء بعض تسخر أن حقها من قرية كل أن افرتاض مع ولكن
إنسانها. ومن منها مزايا أقل وأنها األخرى القبائل يف العيوب من ترى أن قبيلة كل حق ومن
أن يمكن وال — أبًدا يمنع لم هذا أن إال ويحدث، حادث أمٌر هذا كل أن افرتاض مع
وطنًا، املتناثرة الصغرية املواقع تلك وكل القبائل وكل وطنًا، القرى كل تشكل أن — يمنع
إذا تتجزأ، أن يمكن ال وحدة أنها مدركة البنيان، سليمة واحدة أمًة األوطان تشكل وأن
جميعها األجزاء هبت منها، جزء أضري إذا األعضاء، سائر له تداعى منها عضو اشتكى

كذلك. فعًال كنا وقد والرضر، الخطر عنه تدفع
التفريق عىل هوادة بال القديم االستعمار يعمل مستعمرون، ونحن حتى كذلك كنا
دائًما والحزازاتوتضخيمها، القديمة األحقاد إثارة وعىل نهار، ليل وحدتنا وعىلطعن بيننا،
واملغرب مشارق عدة إىل واملرشق ومغرب، مرشق إىل وتقسيمها أوصالنا تقطيع حاولوا
بال البعض بعضها تطعن متناحرة واتجاهاٍت طوائف إىل الواحد واملغرب مغارب، عدة إىل

… تَُسد فرِّْق املعروفة: السياسة كان ذاك القديم االستعمار شعار أن ذلك رحمة؛
درجة إىل يوصلنا أو أوصالنا يقطع أن أبًدا االستعمار ذلك يستطع لم هذا ورغم

األهيل. التطاحن
مكره برغم نجحنا بل فقط، تجمعنا فض يف االستعمار يفشل لم هذا؛ من أكثر بل
الوطن هب واالستقالل الحرية تطلب منا قطعة ثارت وكلما والتالحم. التكاتف يف ودهائه
باملال وإنما بالقول ليس ويؤيده، يعاضده بأكمله الرسمي وأحيانًا الشعبي، العربي
الفرنيس، االستعمار ضد لبنان ثورة يف حدث ما هذا يشء؛ وبكل وبالرجال وبالسالح
واملغرب والجزائر تونس ثورة ويف اإلنجليزي، االستعمار ضد والسودان مرص ثورات ويف
االستعمار مع املتعاونني الحاكمني خونته ضد العراق ثورة ويف الفرنيس، االستيطان ضد

عليه. اإلنجليزي
… أقصاه إىل أقصاه من العربي العالم واستقل
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ذلك عدا ما العربية، األرض من واحد شرب فوق واحد أجنبيٌّ َعلٌم هناك يعد لم
مع ونطلب ونحاربه، نحارصه واحد ا صفٍّ مضينا أيًضا التي الحبيبة فلسطني من الجزء
َعلمها ليشكل املستقلة؛ ودولتهم ووطنهم أرضهم يف املنتزع الرشعي حقهم الفلسطينيني
وألوانها؛ ونجومها أهلَّتها تتقارب املرفرفة العربية األعالم من الناقص قزح قوس بقية

ونتمناه. إليه نرنو الذي الواحد العلم ذلك تصبح أن لتوشك
متعاركة محاوُر الحكومات من وتكوَّنت أيًضا، الخالفات جاءت االستقالل، مع ولكن

زوال. إىل وحتًما الرسيع، الزمن بها سيتكفل أمور إال هي إن قلنا ولكننا ومعسكرات،
السهولة بهذه ليست املسألة أن ندرك بحيث النظر بُعد من نكن لم أننا يبدو ولكن
التحقيق. من أدنى أو قوسني قاب أو ظننا كما املنال، قريب ليس الحلم وأن تخيلناها التي
عدٍو وبذكاء الوصف عىل تجلُّ بدقة، املحسوبة ولكنها املحسوسة غري الحقنة وجاءت

يطعن! وكيف أين من تماًما وعارف خارق
اللوم. عليه نلقي سافر احتالٌل أو استعمار يوجد ال املرة هذه

أيديها، يف تكون أن بد ال يبدو كما مصائرها تماًما، مستقلة «دول» توجد املرة هذه
عليها. محسوبة أنها مفروض وترصفاتها

كان الداخل يف املناخ ولكن صحيح، هذا الخارج، من الرهيبة الحقنة تجيء املرة هذه
… بالذات لبنان من األمر وليبدأ القاتل. األكيد مفعولها الحقنة لتفعل وبشدة أيًضا، ً مهيأ
أكثر يشكل كان فلبنان دقيق؛ عميٌق اختياٌر هي إنما صدفة، ليست لبنان من والبداية
توجد بداخله وأيًضا وعقائدية، وطائفية عرقية وحساسيًة التهابًا العربي الوطن يف املناطق
واقتل أخاك، أخ يا واطعن تماًما؛ عنه البعيدة حتى العربية الدول من كثري وأيدي أصابع
برسعة مفتوح، رهيٍب واسٍع دمٍل إىل الحريق برسعة االلتهاب ل وليتحوَّ جارك، مواطن يا
األمة تصاب هائلة برسعٍة وجراثيمه؛ ميكروباته تنترش أيًضا وبرسعة عدواه، تنتقل أيًضا

بالحمى. كلها العربية
حمى إىل تتحول أن كان األكرب القصد ولكن األمر، مبدأ يف حكومية أو حاكمية حمى
املرصي، أنا ويقول: املرصي عليه يرد فسوف العراقي، أنا العراقي: قال ومتى شعبية،
التنابز وليبدأ الشارقي. وأنا بل الخليجي وأنا التونيس وأنا الليبي وأنا الجزائري أنا

… باإلقليمية
… نفسه لعدونا كرهنا فاق ربما كرًها، اآلخر يكره اإلقليمي ذلك وليبدأ
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ال ل تتكفَّ فسوف باله، — مرة ألول — نعم وقد مسرتخيًا كرسيه عىل العدو وليجلس
وجوده إشكال بحل تتكفل سوف أيًضا؛ نفسها الشعوب ولكن وحدها، العربية الحكومات
عىل حتى السيطرة تملك تعود ال حتى تماًما نفسها بشغل تتكفل سوف املزعوم، وأمنه

نفسها. ثروتها عىل وجودها، وعىل هي، أمنها
بأنفسهم. أخريًا العرب ل تكفَّ لقد

بأنفسهم. يتكفلون حني العرب وويل
أخيه عىل يستعني فيهم املسلم العربي، العالم كان حتى ببعيدة األندلس قصة وما
وضاعت غرناطة، أخريًا سقطت حتى الكاثوليكي؛ األوروبي بالحليف املسلم العربي الحاكم
منها يبقى وال األرض، سطح فوق من ظلها ينحرس رائعة عظيمٌة أمٌة وبدأت حضارة،
ولم أهلها، خربها ما أول خرَّبها، هائلة مدينة من الباقية كاآلثار متناثر والياٍت بقايا سوى

كان! حافل ماٍض عىل فقط تدلُّنا باهتة آثاٍر سوى منها باقيًا يعد
ا. جدٍّ خطريٌة إذن املسألة
زوال. أو بقاء مسألة هي
هالك. أو وجود مسألة
هكذا؛ تبدأ والبداية

ومحاور. حكومات بني خالفات
واألفراد. الشعوب إىل تنتقل العدوى

املوت. بعده األمة، دم يف والرسطان الداخيل النهش ثم
كذلك؟! أليس

… يجرم حتى أو يختلف أو الحاكم ذلك يصيب أن يهمني ال أنا
يتجنَّى. أو اآلخر، خطأ عىل حكمه يف الحاكم ذلك يصيب أن يهمني ال أنا

حكومات. أو حاكمني بني حدث خالف أي أبًدا يهمني ال أنا
الداخيل؛ الشعبي العراك حد وصل األمر أن هو مضجعي ويُقلق يهمني أصبح الذي

لبنان. يف سافرة حرٍب إىل أدى قد كان إذ
األعراض. وبنفس البداية بنفس العربي الوطن يف مكان كل إىل تقريبًا امتد قد فهو
نفسه، وجودكم عىل املحافظة بحق حتى نستحلفكم والحكومات، الحاكم سادتنا يا
يف الثقوب يسد شيئًا تصنعوا أن واالستمرار، البقاء يف الضاربة منكم كل رغبة بحق
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الواقف الخشبي بجزئه يتشبث منا كل تغرق، … جميًعا أعيننا أمام اآلن فهي السفينة؛
نغرق. نحن ومعكم ستغرقون ومعها تغرق، ككل السفينة ولكن عليه،

جنون؟! أي يحدث؟ الذي هذا جنون أي بربكم.
أيًضا؟ العقل وحدتنا مع أضعنا هل

العقل؟ كل
القادم! املحتَّم الغرق يرى واحد، مبٌرص أو واحد، عاقٌل يعد ألم
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… إخواني يا … إخواني يقول: كان حني حافظ» الحليم «عبد املرحوم صديقنا رأي عىل
من العايل السد قصة … قصة رواية يف يبدأ ثم الحكاية، إنما السد حكاية مش الحكاية

أخرى. زاويٍة
وال الغارة حكاية مش الحكاية … إخواني يا … إخواني أقول: الحليم عبد رأي عىل
يحدث سوف ما فإن حدث، ما كل من ا جدٍّ بكثري وأهم وأعمق أخطر الحكاية الطيارة،

اآلن. ويحدث حدث مما ا جدٍّ بكثري أخطر
إلصابتي أسبوَعني ملدة الكتابة عن توقفت قد إنني فأقول: أولها من القصة إىل ونعود
األول، املرسحي بغداد مهرجان يف العليا التحكيم لجنة يف وجودي أثناء العراق يف بإنفلونزا
يبدو إنفلونزا بفريوس أصبت الكربى، اإلبداع بجائزة فوزها الكويت عىل مربوك وباملناسبة
الحيوية املضادات جميع تفلح ولم بشدة، وقاتل اإليرانية العراقية الحرب يف اشرتك أنه
الرهيب، الفريوس ذاك رصيع أزال ال املقالة هذه أميل إذ وأنا أنا، يقتلني كاد بل لقتله،
نوًما الحياة كانت إذا إال الحياة؛ عن وتقريبًا الكتابة عن فيها توقفت التي الفرتة هذه ولكن
املاضية، القليلة األسابيع خالل دار ما أتأمل أن مهل عىل يل أتيح الفرتة تلك يف متصًال،
فإن غضب، ودون دائم يوميٍّ انفعاٍل دون حدث ما وأتأمل البطيئة، العرض وبرسعة
من األهم ولكن املواقف، هذه أمثال يف االنفعال مراحل من سطحية مرحلٌة هو الغضب
أن ولنستطيع فاعلية، لغضبنا ليصبح عليه، نغضب الذي ما بالضبط ندرك أن الغضب

أغضبنا. الذي هذا نقهر
لبنان غزو عىل أقدمت حني إرسائيل أن يتصور أن العالم هذا يف عاقل يستطيع هل
منظمة مقر عىل تُِغري أن قررت حني أو العراق، يف النووي املفاعل رضبت حني أو مثًال،
أن ر يتصوَّ أن واحد عاقٌل يستطيع هل مدنيٍّا، مواطنًا سبعني وتقتل تونس يف التحرير
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ويقعدها الدنيا يقيم سوف تفعله ما أن ًما مقدَّ تعرف ال وهي هذا، تفعل كانت إرسائيل
وصلتا قد وأمريكا إرسائيل ولكن حسابها، تعمل وكانت هذا تعرف كانت بالقطع ضدها؟
ابتكرتا بل فقط هذا ليس كثري، أو قليل يف العاملي العام الرأي يهمهما يعد لم مرحلة إىل
املؤلف لكتاب عرض ويف عليهما. العاملي العام الرأي غضبة عقبة عىل للتغلُّب وسائل
الرأي أعداد يف الدولة» إىل املجزرة من «إرسائيل «هاليفي» إرسائيل من املطرود اإلرسائييل
ستثري وشاتيال» «صربا مذبحة أن ًما مقدَّ تعرف كانت إرسائيل إن املؤلف: قال املاضية العام
ا جدٍّ وعميًقا ا جدٍّ دقيًقا تكتيًكا واستخدمت تعلمت ولكنها هائلة، ثورًة العاملي العام الرأي
يف ا جدٍّ ضخمة مظاهرٍة قيام عىل الخاص رأيي يف شجعت أوًال فهي الثورة؛ تلك ملواجهة
فوضح وشاتيال؛ صربا يف حدث ما ليشجبوا إرسائييل ٤٠٠٠٠٠ حوايل من تكوَّنت إرسائيل
الرأي من كبريًا قسًما ألن العملية؛ من كدولة، إرسائيل، وبراءة اليهود براءة العام للرأي
العملية، هذه ويرفض الدنيا، أمام يتظاهر اإلرسائييل، العام الرأي ثلث يكون يكاد العام،
إذن متحرضة، دولٌة إرسائيل إذن بها؛ قاموا ومن وإيتان، شارون وأريل بيجني ويسبُّ
املجرمني، من مكونة كلها وليست مجرمة، كلها ليست إرسائيل إذن معارضة، فيها إرسائيل
بتحميل العام الرأي امتصاصغضب وهي إلرسائيل، التالية الخطوة خدم ذاته حد يف وهذا
املسئولية الكتائب تحميل ثم جزئيٍّا، املسئولية و«إيتان» شارون» «أريل مثل األفراد بعض
غري يقتلون يهود غري إن قال: بيجني أن درجة إىل وصل أن إىل العمل، هذا وراء الكربى
قاموا الكتائبيني أن هي واملسألة اللبنانية، الطائفية هي املسألة إذن نحن؟ ذنبنا فما يهود،
أداء يف التقصري النهاية يف أصبحت أن إىل تقلَّصت إرسائيل تهمة وكل الفلسطينيني، بذبح
إرسائيل كجسد، إرسائيل خرجت هكذا العزل، الفلسطينيني املواطنني حماية يف واجبهم
أداء يف بالتقصري األشخاص بعض واتهم كلها، العملية من بريئة كشعب، إرسائيل كدولة،
النووي املفاعل رضب هو آخر مثٍل إىل نأتي املذبحة. جريمة بارتكاب وليس واجبهم،
السادات» «أنور مع اجتمع «بيجني» إن بحيث دقيًقا ترتيبًا رتبت املسألة أن فنجد العراقي،
وعرشين بأربع االجتماع وبعد باملرة، سبب وال داٍع له يكن لم اجتماًعا الشيخ رشم يف
النووي املفاعل وتدك عربية، جويٍة مجاالٍت ثالثة تخرتق اإلرسائيلية الطائرة كانت ساعة
مجرمي وعىل اإلرسائييل، الجيش وعىل إرسائيل عىل الغضب بعض انصبَّ طبًعا العراقي.
كان أنه باعتبار «السادات» عىل انصبَّ الحقيقة مع األكرب الغضب إنما اإلرسائيليني؛ الحرب
غضب فمعظم الفعل، لهذا مهد ديفيد» «كامب باتفاقية أنه وباعتبار «بيجني» مع مجتمًعا
إرسائيل عىل وليس السادات، وعىل ديفيد كامب عىل انصبَّ بالذات العربي العام الرأي
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أصبح تونس. عىل الغارة وهي األمثلة، تلك آخر إىل نأتي ثم املعتدية. وإرسائيل املجرمة
حادث قبل ومعدة ا جدٍّ دقيقة دراسًة مدروسة كانت تونس عىل الغارة أن واضًحا اآلن
مطلوبًا كان وقد وليلة، يوم بني تدبريه يتم ال العمل هذا مثل ألن كثرية بشهوٍر «الرناكا»
بأنها للتظاهر إرسائيل يدفع الذي املبارش البسيط السبب أو البعري ظهر تقصم التي القشة
لندن يف اإلرسائييل السفري عىل النار إطالق كان مثلما العمل، بهذا فتقوم ما ليشء غضبت
للمخابرات أو إلرسائيل ممكن األسباب. تنقصها إرسائيل تكن ولم املفاعل، لرضب حجة
مصلحة سبيل ويف الكربى، إرسائيل مصلحة سبيل يف إرسائييل أي فعًال تقتل أن اإلرسائيلية
يخت فوق موجودون عزل أشخاٍص ثالثة وهؤالء الكربى، اإلرسائييل الشعب يسمى ما
عربيٍة منظمٍة أي عىل السهل ومن يقتلهم، أن موساد عميل أي عىل ا جدٍّ السهل من الرناكا
عرفات يارس أن وبرغم الحادث، عن املسئولة هي أنها لتعلن الفرصة تنتهز أن مراهقة
أيقظت إرسائيل أن إال وأدانته العمل هذا من تماًما تربَّأت الفلسطينية التحرير ومنظمة
هذا ثوريني، وليسوا إرهابيون، الفلسطينيني أن فكرة العاملي العام الرأي لدى أخرى مرًة
ويف ظروف، أي تحت اإلرهاب رضب شعار تحت تمت الغارة ألن رضوريٍّا كان االستيقاظ
«الفلسطينيني»، أي اإلرهابيني يسمون ما فيه موجوًدا يكون العربي الوطن من مكان أي
مع صلح مسألة أو سالم أو حرب مسألة عندها القضية تعد لم رأيي يف إرسائيل ألن ذلك
أي نفسه القضية صاحب استئصال هي اآلن إرسائيل قضية أصبحت إنما العربية، الدول
فسيبقى فلسطيني شعٌب هناك بقي طاملا أنه تماًما تعرف هي ألنها الفلسطيني؛ الشعب
فيه ستنترص الذي اليوم يجيء فسوف وقضية شعب هناك بقي وطاملا له، قضية دائًما
هذا. عىل شاهًدا التاريخ مدى عىل لليهود حدث ومما نفسها من تأخذ ألنها القضية،
يعمل ظل تشتت وقضية وجود، قضية لديه كانت ألنه إرسائيل خلق اإلرسائييل فالشعب
عربية، أرٍض عىل له قومي وطٍن إيجاد النهاية يف له تحقق أن إىل ويخطط، ويكافح
إذن الواقع. األمر بهذا النهاية يف العالم اعرتف بل العالم، أنف ورغم العرب أنف رغم
هم الذين القضية أصحاب استئصال هي تزال وال أمرها حقيقة يف كانت إرسائيل خطة
إليجاد خطرية بطريقٍة تهيأ قد «الرناكا» حادث قبل العاملي املوقف كان وقد الفلسطينيون،
إىل األمر آخر سينتهي كان فقد تنازالت، من فيه كانت ومهما شكله، كان مهما سلمي، حلٍّ
تريدها ال النقطة هذه األردن. مع اتحاد يف كان لو حتى فلسطينيٍّا شعبًا هناك بأن االعرتاف
الحديث، السيايس القاموس يف توجد أن فلسطيني شعب لكلمة تريد ال إطالًقا، إرسائيل
قضية يف رأيها عن ُسئلت حني مائري» «جولدا كلمة أن لفرتة ظننا ولقد تمحوه، أن وتريد
ظننا الفلسطيني؟! الشعب اسمه يشء هناك وهل فقالت: فاستنكرت الفلسطيني، الشعب
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يصيبنا؛ الذي والخطل الخطأ هو وهذا الفكرة، هذه عن عدلوا اإلرسائيليني أو اليهود أن
ا حقٍّ مجانني الناس هؤالء أبًدا، يتغريون ال الناس هؤالء يتغريون، هؤالء أن نتصور أننا
كان مهما قناعات من عقله يف ما يُنفذ بأن إال بيشء يقتنع أن يمكن ال واملجنون وصدًقا،
هو والعاقل يقتنع، الذي هو وحده العاقل إن عنها. إلثنائه اآلخرون فعل ومهما ثمنها،
أن باستطاعته أنه يتصور الذي املجنون أما املفاهيم، يغريِّ الذي هو والعاقل ، يتغريَّ الذي
تمِض، لم عام آالف ثالثة وكأن اليوم ويعيش الوراء، إىل عام آالف ثالثة التاريخ يعيد
كهذا، مجنون شعٌب حولها يتجمع كهذه، مجنونة وفكرٌة كهذا مجنون إنساٌن تنقِض! ولم
إرسائيل إن قال هاليفي كتاب ويف يتأقلموا. أن يمكن وال يتغريوا أن يمكن ال الناس هؤالء
بإجالئهم الفلسطينيني إرهاب عن تتوقف أن يمكن ال أنها بمعنى اإلرهاب، عىل تعيش
من األرض يف وهم أيًضا، تماًما استئصالهم استطاعوا، وإن ناحية، من األرض عن تماًما
الذي وكان يستمر، وسوف يتوقف، أن يمكن ال اإلرسائييل اإلرهاب أن بمعنى أخرى، ناحيٍة
وبني والفلسطينيني األردنيني بني حقيقي سالٌم يقوم أن وهو فقط واحد يشءٌ سيوقفه
وفٌد إليها يذهب أن قبلت انجلرتا أن درجة إىل تنضج بدأت قد كانت العملية هذه إرسائيل،
األوروبية الدول ولكن هذا، قبلت التي هي وحدها إنجلرتا وليست مشرتك، أردنيٌّ فلسطينيٌّ
العالم دول كل أو العالم، دول معظم كذلك اليابان، كذلك االقرتاح، هذا عىل أجمعت كلها
من بيشء تواجهه أن إرسائيل عىل كان كهذا موقف األمريكية. املتحدة الواليات عدا فيما
وتفجر خطريًا شيئًا تختلق أن وإما السالم، لفكرة وتستسلم الواقع األمر تقبل أن إما اثنني،
ولكي املناسبة، لهذه أعدتها قد كانت التي القنبلة تستعمل أن وقررت هذا. تنسف قنبلة
اآلن. والوضع «الرناكا» قبل الوضع بني فلنقارن القنبلة لهذه الخطري املدمر األثر ندرك
وفد زيارة وعن املشكلة لحل دويل مؤتمٍر وعن السالم عن الحديث كل كان «الرناكا»، قبل
قوي فلسطينيٍّ وجوٍد مع مشرتك قويٍّ مرصيٍّ وجوٍد وعن إلنجلرتا، أردني — فلسطيني
تنضم األخرى العربية البلدان بعض وبدأت قوي، عراقيٍّ وجوٍد مع قوي أردنيٍّ وجوٍد مع
ذلك وأخرى، لحظة بني ق التحقُّ عىل توشك وكأنها تبدو السالم فكرة وبدأت التيار، هذا إىل
بل أردني — فلسطيني وفٌد يوجد ال … اآلن املوقف إىل انظروا «الرناكا» قبل املوقف كان
املرصية العالقات أرضها، من الفلسطينية القيادة تطرد تكاد تونس ينفك، التحالف يكاد
موقف هو وإنما واحدة سالم بادرة فيه يعد لم كله املوقف درجاتها، أسوأ يف األمريكية
أي سترضب أنها مًعا وإرسائيل أمريكا من كل فيه أعلنت موقف خطري، موقٌف متأزم،
أرضها. عىل تحتويهم أو الفلسطينيني تأخذ مستقلة غري أو مستقلة كانت مهما عربية دولٍة
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طريق وهو إرسائيل، تريده الذي الطريق إىل السالم طريق من تماًما انقلب الوضع إذن
االستئصال.

شعبًا، نستأصل أن نريد حني طبًعا الفلسطيني؟ الشعب الستئصال التكتيك هو ما
ال أني مع شتات، حالة يف الفلسطينيني ألن ونستأصله؛ ونرضبه ذرية بقنبلٍة نأتي ال فنحن
تجمعهم الفلسطينيني؟ يجمع ماذا هو املهم ما. يوًما هذا إرسائيل تفعل أن مطلًقا أستبعد
ال ألنه الفلسطينية؛ الوطنية القضية يف القديم» «العهد وهي الفلسطينية، التحرير منظمة
نتذكر ولعلنا الوطن، هي رشعية قيادٌة توجد إنما به، معرتف اآلن فلسطيني وطٌن يوجد
عملياٍت يف الدخول هو هل السليم؟ الفلسطيني الخط هو ما نحدد أن نريد حني اآلن

الشعب؟ قيادة يتوىل التحرير منظمة مثل ثوري تنظيٍم يف الدخول أم إرهابية
رضبت إنما عرفات، عىل املنشقني ترضب لم ألنها الحقيقة؛ عىل دلَّتنا نفسها إرسائيل
هي شعب أي إلفناء األوىل الخطوة ألن الرشعية؛ الفلسطينية والقيادة عرفات رضبت من؟
ساٌق أو متمردة ذراٌع تبقى أن يهم ال هذا بعد الرأس، هذا وتجتثَّ رأسه، ترضب أن
الفلسطيني، الرأس عىل القضاء هي كانت األوىل فالخطوة بسيطة؛ مسألٌة هذه متشنِّجة،
لن فإرسائيل مؤقت؛ إنقاذٌ رأيي يف لكنه املرة، هذه بأعجوبة الفلسطيني الرأس أُنِقذ وقد
عرفات لكن عرفات، فقط ليس التحرير، ملنظمة الرشعية القيادة اجتثت إذا إال أبًدا تسكت
إىل أمريكا ت انضمَّ بأن العملية هذه بدأت وقد التحرير، ملنظمة العليا التنفيذية واللجنة
أقول أن اآلن وأستطيع الرشعية. القيادة يُئْوي عربي بلٍد أي برضب التهديد يف إرسائيل
دويل قانوٌن ثمة يعد لم ألنه القيادة، هذه تُئْوَي أن خائفة العربية البالد إن وضوح: بكل
العام الرأي باملرة، يشء اإلدانة هذه من يحدث ولم اإلرسائيلية، الغارة أدان أمن مجلس أو
عربي بلٍد أي رضب احتمال إذن يشء؛ يحدث لم اإلرسائيلية، الغارة استنكر كله العاملي
ستذهب؟ أي املشكلة؟ هذه ستحل كيف قائم، احتماٌل الفلسطينية الرشعية القيادة يُئوي
اآلن، نحن نناقشها ال قضايا تلك الخطري؟ املوضوع هذا من العربية الدول موقف هو ما
أن ودبَّرت قرَّرت إذن إرسائيل «الكارثة». وهنا بنفسها نفسها ستَحلُّ أنها نتصور ولكن
القيادة وترضب العربية الدول لجامعة ومقرٍّا مستقلة دولٍة سماء فيها تخرتق بغارة تقوم
والرأي عليها، كربى ثورًة سيثور العاملي العام الرأي أن قطًعا تعرف وكانت الفلسطينية،
اإلدانة، ورصخات باالحتجاج سيعجُّ اإلسباني والشارع األمريكي، العربي، والشارع العام،
اللحظة، وليدة تكن لم أيًضا؟ سلًفا املوضوعة خطتها كانت فماذا تماًما، هذا تعرف كانت
العام الرأي غضب امتصاص لحظة إىل الرضب لحظة من متكاملة خطٌة أيًضا ولكنها
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هي اإليطالية السفينة اختطاف وقصة اإليطالية، السفينة اختطفت حدث؟! فماذا العاملي،
إلرسائيل، الكربى الخدمة هو كان العمل هذا أن أقسم أكاد ألني كربى؛ استفهام عالمة
القاعدة؛ يف أو الفلسطينية القيادة يف سواء موقعه كان ومهما مرتكبيه، جنسية كانت مهما
العام الرأي كان تونس، عىل للغارة نتيجة تعانيه كانت حاد اختناٍق من إرسائيل أنقذ ألنه
قرار ضد تُصوِّت أن تستطع لم نفسها أمريكا أن درجة إىل مزعجة، بطريقٍة حارصها قد
اكتشف بحاًرا إن قيل ذلك وبعد بأسلحة، أشخاصطلعوا أربعة … إنقاذًا هذا فجاء إدانتها؛
اإلرهاب، ضد زوبعة قامت أن النتيجة وكانت السفينة، عىل يستولوا أن فحاولوا األسلحة،
إرهابيني إىل تحولوا إرسائيل، إلجرام الضحايا الشهداء الفلسطينيني من املوقف ل وتحوَّ
الذي هو كان اإلرهاب أن مع اإلرهاب، ضد هاج كله والعالم العالم، نظر يف أخرى مرًة
يف مرة وألول — كربى دولٌة وهي أمريكا اشرتكت حني حتى بل وأمريكا، إرسائيل به تقوم
به تقوم أيًضا كانت املرصية، الطائرة اختطاف وهو واضح، إرهابيٍّ حادٍث يف — التاريخ
بأننا نُتهم الذين ونحن اإلرهاب، يصنعون الذين هم آخر، بمعنًى اإلرهاب. مقاومة بزعم
السفينة اختطاف قصة يف جيًدا يحقق أن عرفات» «يارس عىل وألحُّ أرجو وأنا إرهابيون.
إىل سيؤدي الخيط أن ليجد الخيط ويتتبع دبَّرها؟ ومن فيها؟ فكَّر ومن حدثت؟ وكيف
واحد: بمقياٍس تُقاس عملية وهي العملية، هذه دبَّر الذي هو املوساد ألن النهاية؛ يف املوساد
تونس الناسحادث نيس فقد كربى؛ إفادًة وأمريكا إرسائيل أفادت العملية؟ هذه َمن أفادت
أمريكيٍّا واحًدا وتذكَّروا الشهداء، وتونسيٍّا فلسطينيٍّا ونيسالناسالسبعني الباخرة، وتذكَّروا
وإرسائيل ألمريكا قدم والذي القتيل، هذا أظهر الذي أن والغريب ُقتل، إنه قيل أو ُقتل
كربى، استفهام عالمة نضع أيًضا وهنا سوريا، هي الجريمة هذه عىل الوحيد املادي الدليل
للقضية األوىل الصاحبة هي أنها وتزعم العربية، القومية زعيمة أنها تزعم دولة تقوم كيف
تُعاديه الذي عرفات فقط ليس يدين الذي الدليل القضية هذه ألعداء وتُقدِّم الفلسطينية،
يربئ الوقت نفس ويف إرهابيني، باعتبارهم كلهم الفلسطينيني يدين الذي ولكن سوريا،
هناك هل بهذا؟ سوريا تقوم كيف اإلرهاب. تهمة من املتحدة الواليات ويربئ إرسائيل،
يقبله ال يشء هذا فلسطني؟ شعب إبادة عىل عرفات، يقول كما إرسائييل، سوريٌّ اتفاٌق
وحدث. دار وقد أمامنا، ويدور حادث ولكنه إطالًقا! يتصوره اإلنسان يكاد ال يشء عقل،
طائرٍة يف األربعة اإلرهابيني ترحيل اقرتاح صاحبة هي أمريكا املرصية، الطائرة قصة ثم
التي هي وأمريكا األمريكي، االقرتاح لوال هذا تفعل مرص تكن ولم تونس، إىل مرصية
«ريجان» اعتذار املرصي الرئيس طلب من سِخرْت التي وهي املرصية، الطائرة اختطفت
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من مرص إخراج وهو أال العملية، هذه وراء من آخر هدًفا ألمريكا ألن الطائرة؛ حادث عن
جانب إىل الدولية وبمكانتها بثقلها مرص وجود ألن تماًما؛ الفلسطينية القضية يف السعي
ولكن السالم. فكرة بإحياء كفيلة كانت ا، جدٍّ ضخمة قوة هذه والعراق، وفلسطني األردن
االبتعاد عىل إرغاًما يرغمه وأن الوطنية، نزعاته مبارك الرئيس يف يغتال أن أراد «ريجان»
الشعب رد وكان ووطنيٍّا، واضًحا حاسًما ردُّه كان «مبارك» ولكن القضية، هذه تبنِّي عن
بالقضية االلتصاق يف زيادة الرد وكان أجمع، العالم وسمعه وواضًحا حاسًما املرصي
يعرفونه، أعتقد فيما اإلرسائيليون كان وإن «ريجان» يحسبه لم فعل رد وهذا الفلسطينية،
من ستقابَل أمريكا قبل من املرصي الرئيس إلرضار أو إلحراج محاولة أي أن ويعرفون
املقصود ولكن كان. وقد رأسه، فوق ويحمله قلبه، الرئيسيف هذا يضع بأن املرصي الشعب
عنه. تماًما وإبعادها تتبناه، الذي السالم خط مرصمن وإخراج إحراج هو العمل هذا من
للسالم والطريق بالرواية بدأنا فلقد إرسائيل. أرادته الذي السيناريو كل ق تحقَّ قد إذن
مزاولة من ممنوعة فيه مُرص موقٍف إىل اآلن وانتهينا يرشق، يكاد السالم وفجر واضح،

… السالم عملية
وكالم الربيطانيني، مقابلة حول معها يختلف أو املنظمة مع يشتبك بدأ واألردن
وعودة إرسائيل، مع لألردن منفردة ومفاوضاٌت بريطانيا، مع لألردن منفردة مقابلٍة عن
عسكرية، محدودة بعملياٍت القيام وهو أال الفلسطينية القضية لحل السوري للخط األردن
املؤكد الزحف طريق عن واالبتعاد إرسائيل، لصالح تكون باستمرار النهاية يف نتيجتها
الساحة عىل املوجود الوحيد الخط هو كان الذي السالم عىل إرسائيل إجبار ناحية املستمر
الفلسطيني الشعب بحق االعرتاف عىل فعًال إرسائيل يجرب أن ممكنًا كان والذي العربية،
مبدأٍ وضع يف أوًال ساحًقا نجاًحا إذن إرسائيل نجحت لقد الكونفدرايل. الوجود يف حتى
أن دون حجة وبأي مكان، أي يف عربية دولة أي ترضب أن حقها من أن وهو ا، جدٍّ خطري
الفاضح اإلجرامي القانون هذا إىل تضم أن يف نجحت ثم شيئًا، لها يصنع أن العالم يستطيع
ثالثًا املخطط. هذا ترصف تحت تضعها إمكانيات من تملك ما بكل كأمريكا كربى دولًة
تستقر مكان عن باحثًة جديد، من التيه مرحلة إىل الفلسطينية القيادة تعود أن يف نجحت
توضع أن تريد أوًال ألنها الرأس؛ وستدوخ الرأس داخت الرأس تقطع أن بدل إذن فيه،
والسيناريو ونجحت، أثمرت قد فالغارة واضح؛ محدٍد مكاٍن يف واضح، ٍد محدَّ جسٍد فوق
الفلسطينيني ضد تحوَّل ثم هدأ، ثم ثار، العاملي والرأي نجح، قد شديدة بدقٍة لها املوضوع
االقتصادية، املعونة ظروف مرصتحت واضطرت املرصية، الطائرة واختطفت كإرهابيني،
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اقتصادها، ملرصإلنقاذ فقط دوالر مليار ٢ تقديم عن العربية الدول تقاعس ظروف وتحت
املرصية الطائرة رضب عىل واحد عربية دولٍة رئيس يحتجَّ ولم سكتت، العربية الدول
إال اإلقامة عرفات عىل يعرض ولم واحد، عربية دولٍة رئيس يحتجَّ لم أبًدا واختطافها.
فيه مرغمة وضع يف تماًما، مرتدٍّ وضٍع يف أصبحنا قد إذن فنحن بغداد. يف حسني» «صدام
السالم، تهديد وتحت السالم، بتهديد اإلرسائيلية األمريكية لإلرادة تخضع أن عىل مرص
كانت لقد مهدَّدة، األخرى هي إذ عربية؛ دولٍة أي مساندتها أو ملساعدتها تهبَّ أن ودون
«البحث كتاب يف مرة قلته بما يُذكِّرني وهذا بعبقرية، ونفذت شديدة، بدقٍة مرتبة الرواية
دول وكرؤساء سياسيني ككتاٍب أننا العربية املنطقة يف نحن مشكلتنا أن من السادات» عن
يعرفون الناس هؤالء التدبري. وال الخطط، إخراج ال السيناريوهات؛ صناعة حرفة نُجيد ال
والبدائل حسابه، احتمال لكل الحاسبة املتكاملة الخطط يضعون ولكنهم تماًما، هدفهم
وإن األوىل، بالدرجة مرسح كتَّاب هم يعني البدائل. وبدائل األصلية، الخطة فشلت إذا
أمام ذبًحا الناس فيه يذبح ولكن البعض، بعضهم قتل ممثلون فيه يمثل ال مرسًحا كان
شيئًا. يصنع أن العالم يملك أن دون التليفزيون شاشات وعىل واآلذان، واألبصار األعني
الذي هذا وما حدث؟ فيما رأيك ما يقول قابلته من كل يقول؟ أن اإلنسان يستطيع ماذا
أن يكفي هل ولكن حدث، فيما املعروفة آراؤه له وكلنا حدث، ما رأى منا وكل حدث؟
أو قضية لحل تكفي وحدها املعرفة هل حدث؟ ما نعرف أن آن هل رأيه؟ اإلنسان يقول
نعرف عربي مليون والعرشين املائة نحن كلنا املعرفة؟ بتلك سنصنع وماذا شعب؟ لتحرير
كفاية؟ هذا هل ولكن ونساءً، وشيوًخا شبابًا محكومني، حكاًما حدث، بما وعلمنا وشاهدنا

أخرى؟ قراراٍت ويتخذ آخر قمة مؤتمر يجتمع أن يكفي هل
ويتحكمون بل دولة، أنفسهم سموا مجانني أناًسا نواجه نحن أفيقوا! الناس أيها
لهم نركع أن فإما األمريكية، املتحدة الواليات وهي التاريخ، يف دولة أكرب يف ويحكمون
شيئًا نفعل أن يف نفكر أن وإما األصنام، يعبدون أجدادنا كان كما ونعبدهم، ساجدين
آخر شيئًا نصنع أن ولكن حدث، فيما رأينا نبدي أو نقول، أو نحلل، أن يف نفكر ال آخر،

… ونشجب ونُندِّد ونلوم نرصخ أن غري
العباس». «أبو عىل يل وسلم
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مشكلة هذا، العربي عاملنا مشكلة إن قائلني: العربي عاملنا يف االقتصاد إخصائيو ليتحدث
األفراد دخول يف كبري ونقٌص ناحية، من الدخل يف كبري فائٌض اقتصادية، األوىل بالدرجة
حتى مستوردة، مستهِلكة شعوٌب — مجموعنا يف — إننا ليقولوا ناحية. من األخرى والدول
إن ليقولوا: مصنًَّعا. البرتول يستورد فيها والبرتويل واللحم، القمح يستورد فيها الزراعي
قلة مع مرص يف رهيبة السكان يف وفرة مًعا. آن يف ونقيضه باليشء محاَرص منها بلد كل
يف اإلنتاج. يف وقلة األفواه يف وفرة األرض، يف وقلة البرش يف وفرة الخبرية، العاملة األيدي يف
السودان يف السكانية، الثروة يف الشح درجة إىل وقلة الطبيعية، الثروة يف وفرة مثًال الجزائر
والفالح الالزم املال يف رهيب ونقٌص آخر، وال له أول ال ماءٌ آخر، وال لها أول ال أرض

الالزم.
عىل مشكلتنا صوا وليُشخِّ منه، وأدقُّ بكثري أكثر هو ما وربما هذا االقتصاديون ليقل
واملال اإلنسان وبكثرة: موجودة الثالثة األجزاء إن بحيث عربي اقتصاديٍّ تكامٍل عدم أنها
املركَّب ذلك منها ن ليتكوَّ تتحد أن تريد ال متنافرة، تزال ال أجزاء ولكنها بثرواتها، واألرض

للناس». أُخِرجْت ة أُمَّ «خري منها يجعل أن عىل القادر العظيم
ينادي اليمني ووسطهم. ويسارهم بيمينهم السياسيون شاءوا، ما السياسيون وليقل
مشكلة القومية؛ املشكلة لحل الغرب مع العسكري وحتى االقتصادي، السيايس باالرتباط
وسيلًة الشعبية بالحرب النداء من يتفرع واليسار املحتلة، واألرض الفلسطيني الوطن
الغربي واالحتالل االستيطاني اإلرسائييل االحتالل من العربي العالم لتخليص وحيدة،
رشط لحلول، قبول إىل عداه ما حل ألي الكامل والرفض بهذا النداء من يتفرع االقتصادي،
ومطامحه، العدو ملطالب االستسالم إطار يف تكون أال ورشط الثورية، إطار يف تكون أن
ويرتك كله، املوضوع من نفسه اليسار ينفض بأن يطالب أخريًا علينا طلع يسار هناك بل
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الثورية فيه فشلت فيما ينجح عساه منتهاه، إىل طريقة يف ويميش تجربته، يجرب اليمني
اليسارية.

صحيح، هذا رأسه عىل ثالث، عالٍم يف إننا تطور، مشكلة إنها االجتماع: علماء وليُقْل
نتخبط نزال ال ولكنا األعوام، آالف عمره وإنما األمس، ابن ليس وإنساننا قديمة، حضارتنا
والفرنيس اإلنجليزي االستعمار فاجأهم الذين الثالث العالم أهايل مثلنا املساكني، إخواننا مع
تنقصها مجتمعات أنها ولعلمه املتلكِّئ. أو املبكر املفاجئ بخروجه والهولندي والربتغايل
النافذة من خرج أمريكا. الصاروخية وبزعيمته به تستعني هي عادت فقد الدولة، مكونات
أفراده يعاني وال احتالل، جيش عىل مليًما يخرس ال مكرًما عزيًزا ضيًفا الباب من ودخل

والهبات. والثورة القتل خوف من
السلم، عىل رقصنا وإننا اإلحباط، يعاني مجتمع يف إننا والفنانون: الكتاب وْليقل
إىل نعود معسكراته زوال بعد نحن ها وقوميات، كأمم االستعمار نقاوم كنا بينما وإننا

واإلبطية. والعشائرية القبلية،
فالوحدة قليل؛ لزمٍن إال يحدث لم ورسالة كحضارة اإلسالم إن املؤرخون: وليقل
العالم عىل تقريبًا واستولت اإلمرباطوريات، وهزمت والحضارة، الفكر صنعت اإلسالمية
عربي بني فرق يعد ولم الواحدة، اإلسالم راية تحت وغريهم العرب انطوى حني كله القديم
تمزَّق الواحد الشاسع والعالم رت، تبخَّ والحضارة تبعثرت، األمة وأن بالتقوى، إال وأعجمي
لست وعرب يعرب عرب بني الخالفات السطح فوق تطفح لتعود الرسالة؛ راية خفتت حني
انحرست األشقاء، وحتى والخئولة، العمومة أبناء بني الوحيش بالتناحر هكذا ماذا، أدرى
فصل أعظم وانتهى واألتراك، الصليبيون بعدهم ومن املغول، وجاء األندلس، عن الشمس

القصة. من
ليفرسالجائع مفتوح، التفسري يف االجتهاد وباب كثرية، فاألقوال يقول؛ ما منا كلٌّ ليقل
«املبسوط الشبعان وليفرس الجوع، تخاريف من له يرتاءى ما الجوع بطنه يقرص الذي
حارضها، تماًما ضمنت مخيلة إىل املتصاعدة والرشاب الشبع أبخرة له شاءت ما كده»

يكون. ما هذا بعد وليكن أوالدها. ومستقبل مستقبلها األقل عىل تماًما وضمنت
أمتنا يف التفكري عىل قادر إنسان لكل حدة، عىل منا لكلٍّ أصبح إنه قلت إذا أبالغ ال بل
التفكري أدوات يملكون ال من حتى بل الخاصة، الخاصورؤاه رأيه منا لكل أصبح العربية،
(عرش نسمة ابنتي حتى وحلٍّ، رأي مليون وعرشون مائة بحلول. ويخرجون بل يفكرون،
التليفزيون شاشة عىل ريجان رونالد رأت فكلما وحل، ورأي تحليل لها ونصف) سنوات

أهه. روني … أهه روني صاحت:
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تحياه الذي النفيس بالجو (متأثرة فتقول هذا؟ روني يكون من مشاكًسا: وأسألها
أوراق من املائة يف ٩٩ إيده يف اليل ده مش عارفاه، آه العامة): والثانوية األكرب ابننا مع

اللعبة!
تتمتع كم تتصوروا ال ولكن «نسمة» لسان عىل نكتة أخرتع أني البعض يَعترب وقد
وإبداعيٍة عقلية بقدراٍت تتمتع كم استعداد، لديها أو لديه َمن وخاصة ا، جدٍّ الجديدة أجيالنا

مخيفة.
لرأي؛ قيمة ثمة يعود وال رأي، ثمة يعود فال رأي مليون ١٢٠ الرأي يصبح وحني

عليه. املجمعني عدد من وفاعليته قوَّته يستمدُّ فالرأي

فيه العادل»، «املستبدُّ ذلك يكون أن حاكمها يف األعىل مثلها كان العربية أمتنا عىل وقت جاء
الذي العادل املستبد بذلك املستبد! بذلك األحالم أرقتنا كم للخالص. وسيلتنا ترتكز وعنده
من كثري الحلم هذا وراء لعل بل والقانون، العدالة يطبق وبقوة رأيه، يف رأينا سيجتمع
منقلب، أو ثائر لكل الباطن العقل ويف العربي، عاملنا يف حدثت التي واالنقالبات الثورات

العادل. املستبد ذلك يحقق أو يكون أن بد ال أنه
يجمع الذي األوحد أو الواحد بالزعيم فيه تحلم راحت األمة هذه عىل وقت وجاء
والرضب والتكاثر الجمع تقبل صحيحة أعداًدا األصفار ماليني من ويجعل حوله، الجماهري
يف يفكرون وأناس الزعيم، الفرد يف يفكرون كانوا أناس املاليني. فاعلية فعًال لها وتصبح

وهكذا! الشعار،
… وجرَّبنا

القيادة؛ صيحات أحدث جرَّبنا بل وأسماء، وألوانًا أشكاًال الزعامات األمة هذه وجرَّبت
فيها. رجعة ال التي الحاسمة والقرارات القمة، ومؤتمرات الجماعية، القيادة

نحيا. نظل سوف ألننا نجرب؛ نظل وسوف
«وخاصة دائًما إليها الناس ينظر غريبة كلمًة نجرب لم بعُد أننا املشكلة ولكن

«الفكر». وهي أال باألرتيكاريا، اإلحساس من وبنوع بريبة، الحكومات»
ال ولكن زمن، من ديكارت» «رينيه الفيلسوف الريايض قالها موجود. فأنا أُفكِّر؛ أنا

التفكري. بمعنى الفكر أقصد وال ديكارت» «رينيه قال ما أقصد
النور. بمعنى الفكر أقصد أنا

الوافر. الفكري الثراء بمعنى الفكر أقصد أنا
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املتحد بمحيطنا أغنياء صحارينا، يف أغنياء أرضنا، يف أغنياء برشنا، يف أغنياء ونحن
بل فيه، يتحكم وأرصدة وبرتوليٍّا فيه، يتحكم وجغرافيٍّا العالم، قلب يحتل الذي الواسع
فكرنا. فقر هو األزيل تفرُّقنا ولكنَّ بوفرة، يشء كل يف أغنياء فيه. يتحكم أيًضا واسرتاتيجيٍّا
املطروح الفكر ونوع نستعرضكمَّ خاطفة رسيعٍة جولٍة يف بنا تعالوا شديدة ببساطٍة
األنواع متعددة كمشاعَل الفكر أقصد وإنما لذاته أو بذاته الفكر أقصد ال العربي. عاملنا يف

الحل. إىل الطريق يعرف، أو يحل أو يفكر أن يريد ملن تُنري، أن واحد؛ هدفها ولكن
من — كتب بضعة الخارجية أمريكا سياسة يف الرهيبة االنقالبات أحدث الذي إن
مبسطة فكرًة فيه الهينة األفكار إحدى كانت التي — الشهري كيسنجر كتاب بالطبع بينها
نتاجر ال ونعاديه نقاطعه أن من بدًال ملاذا الشيوعي، املعسكر ونعادي نقاطع ملاذا ا: جدٍّ

لبضائعنا. سوق إىل ونحيله بل معه،
معاداة من «املبدئي» موقفها عن أمريكا بها تخلَّت التي الجديدة الفلسفة بهذه
والصني أمريكا بني الصداقة أصبحت أن إىل وصينيًة، وروسيًة ومحليًة عامليًة الشيوعية

املكسيك. الرأسمالية وجارتها أمريكا بني التي الصداقة من أشد ربما
للطريق، وتعبيًدا والسياسة، للساسة تثقيًفا نتيجتها فكانت ُطرحت أفكار هذه
نتيجتها بل كله، العالم يف الرأسمايل للنظام وإنما وحدها ألمريكا ليس عظمى ومكاسب
أمريكا لتصبح ومرتفع؛ مرتفع إىل القيمة سلم يف الدوام عىل هابٍط من الدوالر ل تحوَّ أن
وعاملنا وإنجلرتا فرنسا بعدها ومن واليابان، أملانيا العالم يف اقتصاَدين أقوى عىل قابضة
بعُد. من ستحدث أنها أعتقد وال قبُل من ألمة تحدث لم قبضة قابضة كله، والثالث العربي
والسالم فكر، والحرب فكر، والثورة فكر، أصله االقتصاد وازدهار فكر، أصلها النقود
التعامل فكرة مثل العربية، الفكرية سوقنا يف مطروحة أفكار صحيح وهناك فكر.
حولنا، من يفكر الذي الذكي العالم وبني بيننا الهائل الفارق هو وهذا ولكن، االقتصادي،
بينما أعمال، إىل الربق، برسعة ومقنًعا وصحيًحا جديًدا دام ما يتحول، هناك الفكر
ودون دونك سماء، سابع يف كالنجوم معلَّقة تبقى شعارات إىل تتحول عندنا األفكار
عاملنا يف الفكري العطش بينما األقدمون، قال كما القتاد خرط الفعال الفوري تحقيقها
ال ولكن ندركها التي القضايا عرشات فهناك ظمأً، تقتلنا وتكاد شفاهنا له تتشقق العربي
الكيان وقيام املفاوضات بعد ماذا عليها، فكري ضوءٍ لتسليط حاجة يف رؤيتها ألن نراها؛
العظمينَي، الدولتنَي من موقفنا يتحدد لم إذا ماذا الكيان؟ هذا يقم لم إذا ماذا الفلسطيني؟
يف الكربى مصلحتنا أي نقفها؟ وملاذا املواقف نقف كيف لنا د تُحدِّ جديدة نظريٍة من أما
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الفوائد؟ الستثمار نسلك الطرق وأي أين؟ وإىل هو؟ يقودنا أم نحن نقوده هل برتولنا؟
بقراراته؟ جديٍّا نلتزم أم األوبك، عن ننسلخ أن األجدى وهل

جديد؛ فكٍر وابتكار وتفكُّر للعقل، إعمال إىل حاجة يف نفسه السيايس وضُعنا حتى
الرأسمايل املعسكر وهناك العربي، االشرتاكي املعسكر هناك مضحك، الحق، وايم أنه، ذلك
الشيوعي والنمط التعديالت، من ا جدٍّ قليل مع واحد الرأسمايل النمط الغرب ويف العربي،
اشرتاكيتان فالدولتان نحن، معسكَرينا يف َمن أما التعديالت، من ا جدٍّ ا جدٍّ قليل مع واحد
العربية والدولة أيهما بني الكائنة املسافة من بكثري أكرب بينهما البعد ولكن مثًال،
أو األردن ويف شكل، لبنان ويف شكل مرص يف «النارصية» حتى املجاورة. «الرأسمالية»
صناعات، نقيم هل إرسائيل، من الطويل املدى املوقفعىل أفريقيا، من املوقف شكل، سوريا
لقد حتى املحلية، كصناعاتنا تخلفت صناعة موقف وما ونستهلك؟ نستورد األرخصأن أم
وندعمها؟ نقويها أن األجدى أم نغلقها هل املستورد، الشفاط أو الكربيت نستعمل أصبحنا

وإنما «امللَهم» بالزعيم وال العادل باملستبدِّ ال يحلم، أن إال الصدد هذا يف يستطيع ال مثيل
جانبًا يَركنون التقليدية، الرؤى أستار يُزيحون مفكرين، عمالقٍة أو عمالق بمفكٍِّر أحلم أنا
األقل عىل أو الحلول، له ويخلقون واقعنا، يَرون واقتحام وقوة بُجرأة الشعارات، أطناَن
ويلنا فيا واألجهزة، األُطر خارج ِعصاميون، ألنهم أغنياء مفكرون الحلول، له يقرتحون
واملشكلة بعينه، املدِقع الفقر فكر لُهو هذا إن لنا! تفكر أن وأجهزتنا لِلجاننا تركنا إذا
تحاول أفكاًرا، نطرح والفكرية والسياسية االقتصادية األزمات من للخروج سعينا يف أننا
ليُعالج الفكر بفقر نأتَي أن حاولنا الدواء يَصلح لم إذا حتى الفكر، بَفقر الفقر فكر عالج
أيًضا مستحيٌل هو كما التحقيق مستحيلُة ومعادالت أحالم، أضغاُث وهذه الفقر، فكَر
املأزق ثَم ومن العقيل، املأزق من ليُخِرجنا امللهم الفكري القائد — انتظار يف نبقى أن
من تَخجل ال صحوة أوًال. فكرية صحوًة نبدأ أن هو كلِّه هذا عىل الوحيد والردُّ اإلنساني.
حكوماتنا يا نموت أن قبل صحوة يرفضها. ومن يريدها َمن وجه يف الحقيقة تقول أن
أحياء، تَبَقوا حتى أحياء، تُبقونا أن وعليكم اآلخرون، أنتم ُمتُّم ُمتنا لو فنحن العزيزات،

تحكمون. وتبَقْوا
بحدٍّ إال يتأتَّى كيف هذا وكل اإلعالم، ووسائل واإلذاعة حافة الصِّ وسيلتها والصحوة

بها. يَعبث لن حرية املفكر أو للكاتب ليُعطَي الحرية؛ من أدنى

85



مستفزة انطباعات

الرهيبة الدوامة غيبوبة من اإلفاقة الصحوة، هدفها وإنما النقد، هدفها ليس صحوة
حدِّ يف هي مهزوزة، غري رصيحًة واضحًة رؤيًة الواقع، رؤية مجرد وحتى فيها. نَحيا التي

حقيقي. حل أي بدايُة ذاتها
الغيبوبات ملواجهة يكن لم إن ُمفكِّريها، البَرشية أفرَزت ملاذا أصًال، الفكُر كان ملاذا وإال

نواجهها؟ بالضبط كالتي والحضارية الفكرية
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ا. جدٍّ حسٌن
الهبوط عىل بالقوة وأرغَمتْها سوريِّني، مسئولني تُقلُّ ليبية، طائرًة إرسائيل اختطَفت
وكأنهم واستُْجِوبوا ُمذَلِّني، ُمهانني كاألرسى األعني ُمغَميض ُركابها وِسيَق إرسائيل، يف

لدمشق. يرجعون وترَكتهم عنهم، إرسائيل «أفرَجت» ثم مجِرمون، متَهمون
من غريبة لنوبٍة دفعني حدث مما غضبي ولكن أعبث، بأني القارئ يتهمني وقد

الضحك!
عيناي. دمعت حتى وأضحك أضحك ظللُت أجل،

فقبل وإرسائيل؛ أمريكا وموقَف عربية، كدول نحن موِقَفنا هو ضحكي سبب وكان
قاعدة يف الهبوط عىل وأرغمتها أخرى، مرصيًة مَدنيًة طائرًة أمريكا اختطَفت أسابيع عدة
اإليطايل الوزراء رئيس موقُف ولوال الفلسطينيِّني، ركابها واختطَفت األطلنطي، حلف

بإعدامهم. وحكَمت اإليطالية، األرض عىل أمريكا حاكَمتهم لربما العنيد كرايسكي
قَدم عىل قائمة تزال ال ْرست خليج يف بليبيا وتَحرُّشه األمريكي األسطول ومناورات

وساق.
بسعر هوت تاترش مسز عميلتها مع باالتفاق البرتول سوق يف َزبون أكرب وأمريكا
السعودية أي بالذات، األوبك دول لترضب دوالرات؛ عَرشة إىل الشمال بحر برتول برميل

الخليج. ودول والكويت
رضب. رضب، رضب،

ودول وسوريا، كليبيا متطرفة ونها يُسمُّ دول بني إرسائيل أو أمريكا فيه تُفرِّق ال
فالجميع كمرص؛ ديفيدها بكامب متَهمة ودول والكويت، كالسعودية معتدلة يسمونها
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غرائب رضب يَُرضبوا أن بد ال القاهرة) يف األمريكي السفري تعبري حد (عىل «… «أوالد عرب
اإلبل.

األفاضل. العرب سادتَنا يا إذن الحرب هي
تُفرق وال النهار، وَضح يف وأمريكا إرسائيل تُِشنُّها فيها هزل ال التي الحقيقية الحرب
ومعها إرسائيل لتتسيَّد تماًما؛ يُسَحقوا أن بد ال جميًعا فالعرب وعربي؛ عربي بني فيها

فيه. للشك مجال ال مباًرشا حكًما وتحكمها تماًما، املنطقة أمريكا
معتدلني أنفِسهم، للعرب وسيُثِبت أثبَت يحدث، سوف وما اآلن، إىل الحادث وفعًال،
«تحكمان»، أصبَحتا قد وأمريكا إرسائيل أن حرب، أنصار أو مفاوضات أنصار ومتطرِّفني،

العربية! الدول كل أخرى: مرة أقول العربية، الدول كل تحكمان أَجل،
أو مرص ويحتل الجرارة، بجيوشه يأتي الفرنيس أو الربيطاني كالحكم حكًما ليس

لُقواه. وإضعاًفا احتالله جيوش عىل إنفاًقا هذا أجل من ويخرس الجزائر، أو العراق
واالستعمار. االحتالل مجال يف صيحة آِخَر يعترب حكم هو وإنما

يف عائمة أمريكية ارتكاز ونقطة إرسائيل، يف أرضية ارتكاز نقطة عىل يعتمد حكم
واقتصاديٍّا، عسكريٍّا، جميًعا؛ العرَب تَِرضب ياط السِّ تمتد النقطتنَي ومن املتوسط، البحر

فيه. هوادة ال رضبًا وثقافيٍّا، وسياسيٍّا،
نعم!

تعريفاٍت أنفَسنا عرَّفنا الذين وْحَدنا ولكننا «… «أوالد عرب كلنا أننا يدركون أعداؤنا
البوليزاريو حول الرصاع أو من بيننا، الُفرقَة ألنفسنا وخَلْقنا سلطان، من بها هللا أنزل ما
فليس وهللا! أدري لسُت ماذا؟ حول وليبيا؛ مرص بني الرصاع إىل والجزائر، املغرب بني
النزاع، أجل من النزاع هو إنما إقليمية، تناُزعات أو حدودية مشكلٍة أيُة ومرص ليبيا بني
بسوريا، العراق رضب إىل البرتول، أسعار ظهر قصم إىل املشاكسة، أجل من واملشاكسة
نظر يف «… «أوالد عرب كلنا أننا مع بالدُّروز، والشيعة بسوريا، ولبنان بالعراق، وسوريا

أعدائنا.
نعرفه ما بينما الحقيقة، هو عنا أعداؤنا يعرفه ما ألن ذَكْرت كما طويًال ضحكُت ولقد
رقم عدوتها أن عربية دولٍة لكل ر يُصوِّ الذي العبيط، املريض الخيال هو أنفسنا عن نحن
الصاروخية القذائف وتبادل واشتباك عراك يا وهات األخرى، العربية الدولة تلك هي واحد

الضحك؟! إىل يدعو منظًرا هذا من أعجب أرأيتم واللسانية!
ونحن واحدة، عسكريًة وحتى اقتصادية، سياسيًة وحدًة نُكوِّن أننا يعرفون أعداؤنا
هي وحدها وكأنها عربية، دولة كلُّ وتتقاتل الحقيقة، بهذه االعرتاَف نَرفض الذين فقط
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داخل حتى ذاك، أو اآلَخر العربي الطَرف هذا هو عدوها وكأن العرب، قائدة أو العرب، كل
فيه يُِشيع الذي الوقت يف فهو الحقيقة لهذه العدو ملعرفة ونتيجًة نفِسها. الواحدة الدولة
حني تماًما بيننا د يوحِّ والعقائدية والقبَلية الِعرقية األحقاد نريان ج ويؤجِّ بيننا، الُفرقَة
يف «السالم» عن يتحدث شديدة وبثقٍة يزال ال بعُضنا بينما برضبه، ويُوِجعنا يَرضب،

العرب. و«جريانها» إرسائيل بني املعلَّقة املشاكل حل وعن األوسط، الرشق
الفلسطينية. القضية بالطبع يَقِصدون هذا عن يتحدَّثون وحني

النفس. خداع من آخُر نوٌع وهذا
القضية دائًما هي إنما فقط، فلسطينية قضيًة الفلسطينية القضيُة كانت، وال تَُعد، فلم
نفعل ظللنا فقد اآلن، إىل نَنْعاها وبقينا أوًال، اْغِتيَلت قد فلسطني كانت وإذا الكربى، العربية
البالد كلَّ ت وعمَّ الساحة، واكتسَحت امتدَّت قد االغتيال موجة أن دارين غري ونحن هذا

بأخرى. أو بطريقة العربية
تَحكمنا قلُت وإنما مستهدفني فقط ليس كلنا، أصبَحت إنما فلسطني، املسألة تعد لم
بدعٍم وعنكم، عنا رغًما وتحكمنا تحكمكم إرسائيل حكامنا؟ يا هذا أتسمعون إرسائيل،

األمريكية. املتحدة الواليات األرض؛ سطح عىل ظهرت استعمارية قوة أكِرب من رهيب
ا. جدٍّ حسٌن

املحكومني؟ الحكام سادتنا يا إذن فاعلون أنتم ماذا
انعقد لو وحتى ناجح، قمة مؤتمر مجرد مؤتمر، عقد عن اآلن حتى عجزتم قد أنتم
األبيض البيت إىل هون تتوجَّ فإنكم فاس، يف حدث كما قرارات فيه واتُِّخذَت املؤتمر،
يَقذفوا حتى ظهوركم تُولُّون تكادون وما مطالبكم، عريضة ولها له تُقدِّمون والبنتاجون،

مهمالت. سلة أقرب يف بها
الغاشمة القوة منطق إال يَعرفون ال وإرسائيل والبنتاجون األبيض البيت أن ذلك

وحدها.
لم بالقوة.» إال يُسرتَد ال بالقوة أُِخذ «ما املشهورة: كلمته النارص عبد قال وحني
واإلرسائيليني األمريكان مع بتَجِربته أدرك قد كان وإنما أجوف، إنشاء صيحَة يُطِلق يكن
مظلوًما يظل والضعيف لألقوى، الحق والوطني، الدويل الرصاع يف البسيطة الحقيقَة هذه
واليهود به تستغيثون الذي هذا عاملي عامٍّ رأٍي أي … العاملي العام «بالرأي استغاث مهما
العامَّ الرأي ونها تُسمُّ التي األرضية الكرة نصف عىل تماًما إعالميٍّا يسيطرون واألمريكان
له تُشري الذي األمن بمجلس استغاث ومهما العاملي، العام بالرأي استغاث مهما العاملي؟»

فيتو! قائلة: بأصبعها أمريكا
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أبًدا. يرحَمكم لن عدوٍّ أمام تَهزلون الحكام سادتنا يا إنكم
حدود، وعليكم العدو عىل فِلَصربها األخرى؛ هي تَرحمكم لن شعوب أمام وتهزلون

مداه. صربُها بَلغ وقد
وملموس، قوي يشءٍ بُصنع العرب الحكام يَُقم لم ما إنه واضحة: رصيحًة وأقولها
الحاليَّة، الحكم أنظمة تنقلب أن أبًدا أضمن ال فإني الصارخ، العدوان هذا وجه يف به يقفون

والجحيم. األذى هذا عنها يَدفعون آخرين جدٍد بحكاٍم الشعوب وتأتَي
اذهبوا. أو شيئًا، افعلوا

… حتى اغضبوا
فيثاغورث نظريات من نظرية وكأنها األوسط، الرشق مشكلة عن الحديث عن وا كفُّ أو

املثلثات. حساب أو الهندسة أو الجرب من حالٍّ تتطلَّب الرياضية،
وبرشاسة. كاملة بِجديٍة تحاربنا إرسائيل

مسحوق. وبانهزاٍم كاملة بخطرفٍة نَْهذي ونحن
يستمر. أن كهذا لوضٍع يمكن وال

أوًال إرسائيل لصالح هي تلك املتخاذلة َمواقفكم أن وتعترب بالسخط، تغيل فشعوبنا
أعداؤنا؟ أم حكامنا أنتم فهل وأخريًا،

معهم؟ أم معنا، أنتم هل
قوة؟! وال حول بال وكأننا منا، تخافون مما أكثَر تخافونهم هل

… ال
كراسيكم عىل الخوف قمة يف وحدكم وأنتم الثوري، مدِّها قمة يف العربية الشعوب إن
يف املندلع الحريق يطفئ شيئًا وفَعلتم تحركتم إذا وربما ساكتني، ظللتم إذا ستَذهب التي

مقاعدكم. تحت الكرايسُّ لثبَتَت هذا فعلتم لو ربما عربي، كل قلب
ستذهبون. ستذهبون، جيًدا: فاسَمعوا الطريقة بهذه أما

رشقنا غَزت همجيٍة فصائَل بضع أمام عربي مليون وعرشون مائة يركع أن يُعَقل فال
األبد. إىل أعناقه فوق تركب أن وتريد وَرِكبَته، العربي

حتى إذ الكالم؛ ومللت الكتابة مللت أني فالحقيقة هنا؛ أتوقف أن القراء يل وليسمح
شيئًا. الخطري الرهيب املوقف هذا أمام تَعني ال أصبَحت نفسها الكتابة

بالغضب، حتىحربه، يَغيل، قلًما أستنطق أن استطعت قد بالغة، بصعوبٍة أني، ويكفي
وُخبث وذكاء بِجدية بها يَقومون ضدنا فحربهم غريها؛ أو إرسائيل من الغضُب وليس
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ذلك من غضبًا أنفسنا عىل غاضب ومحكومني، حاِكمني نحن، منا غاضٌب إني سالح! وكل
العاجل. القوي الفعل بالفعل، إال عنه س يُنفَّ وال واألقالم، األلُسن يُخِرس الذي النوع

شيئًا. باملرة يفعلوا لن حكامنا أن أعرف ألني أكثر وغاضب
سلَّطَت إلهي يا ملاذا الصفحة. وأَطوَي ، تجفَّ حتى قلمي، يف اآلن الكلماُت تَختنق ولهذا

الراحمني؟ أرحم يا يرحمنا وال يخافك ال َمن — داخلنا ِمن وأحيانًا — علينا
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الظاهرة بتلك خاصة نظريٌة إياها، يُشاركونني غريي كثريين أن أعتقد خاصة نظريٌة يل
إىل ترسبَت ومنهم وللعلماء، وللوعاظ عندنا، الدين لرجال الشاغل الهمَّ أصبَحت التي

العربي. الشعب جماهري
الزاعقة الحارَّة والدعوة املسلمني، ومن أهله من اإلسالم عىل املفاجئ الخوف ظاهرة
األول الصدر يف ورعية حكاًما املسلمون عليه كان ما وإىل الصحيح، اإلسالم إىل للعودة
لكل واألوحد الوحيد الحل وكأنما زمن، من كَفْرنا وكأننا مسلمني، ُعدنا ما وكأننا لإلسالم،
للرشيعة الفوري التطبيق يف هو والسياسية واالقتصادية واالجتماعية النفسية مشاكلنا
باعتبارها البيوت داخل املرأة وإخفاء اإلسالمي، الجنايات لقانون باألصح أو اإلسالمية،

ودنياه. دينه عن وإلهائه وفتنته، الرجل إلغواء شيطانيٍّا جهاًزا
كذلك يزال وال كان األمر أن وأعتقد مثًال، مرص يف ألننا املفاجئ؛ الخوف ظاهرة أقول
املرصي الفالح يزال وال مسلمني، نزال وال مسلمني كنا واإلسالمية، العربية البالد كل يف
وال ُسنة، وال فرض يفوته وال مواعيدها، يف الصالة ويؤدي املعرفة، حقَّ ربه يَعرف األُمي
بعض له َرت توفَّ وإذا رمضان، يف واحًدا يوًما — مريًضا كان لو حتى — سبب ألي يُفِطر
السفر؛ وتناىسمتاعب الرب بطريق الحج يفضلون كثريون وكان يعتمر، أو يحج كان النقود
ليحج. قدَميه عىل سائًرا الرشقية يف بلدتنا من الحج إىل ذهب شخصيٍّا، جدي الثواب. ليزداد
اإلحساس من بُْحبوحة نعيشيف الدَّمثة، السمحاء والطبيعة والسليقة، بالفطرة مسِلمني كنا

عصيانه. وتجنُِّب خطايا، اقرتَْفنا إن مغفرته وطلب املوىل إرضاء يف بالرغبة القديم
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الشيخ توىل والتي املسلمني، اإلخوان ملرصدعوُة الربيطاني االحتالل أثناء بدأَت أن إىل
وَسِمعتُه مساجدنا يف يخطب قرية، قريًة مرص ريَف وطاف بها، التبشري مهمة البنا حسن

املسلمني. اإلخوان لجماعة فرع إلنشاء يدعو عائلتنا مسجد يف طفل وأنا بنفيس
دعوة أنها باعتبار الشباب؛ عند وبالذات النجاح، من كثريًا الَقت دعوته أن والحقيقة
والتقرب والتبتل، التطهر يف وإمعانًا العريق، السمح اإلسالم بحر من االغرتاف من مزيٍد إىل
يف ليس املسلمني، اإلخوان ومحارضات ندوات ُرواد من أصبحُت وهكذا سبحانه. هللا من
مثلما الثانوية، دراستي أثناء إليها لُت تنقَّ التي املرصية املدن كل يف وإنما فقط، قريتنا
ليس يبحث جيًال كنا والوفد. الوطني، والحزب الفتاة، مرص ندوات أحرض أيًضا رحُت
االحتالل من للخالص طريٍق عن أيًضا وإنما به، والتمسك اإلسالم من مزيد عن فقط
رغبات كلَّ متجاهًال دكتاتوري شبه حكًما يحكم أصبح والقرصالذي صدورنا، عىل الجاثم
رجايل شبابيٍّ ٍع كتجمُّ املسلمون اإلخوان يُشارك أن طبيعيٍّا وكان األساسية. الشعب ومطالب
نعمل جميًعا كنا الجامعة، يف أصبحنا وحني الوطنية، الحركة يف ضخم إسالميٍّ ونسائيٍّ
ولكن معارك، وبال تام تنسيٍق يف عاديني، ووطنيني ويساريني ووفديني مسلمني إخوانًا
لهم جعَلت أعضائها بني قائمة كانت التي القوية والروابط املسلمني اإلخوان حركة ازدهار

واألقوى. املعىلَّ الِقدح الكفاح جبهة من
أيًضا، اإلخوان عارض الجيش، حكم يعارض الشعب وبدأ يوليو، ثورة قامت وحني
يُكوِّنون أصبحوا أنهم إدراكه عن ناهيك بأسهم، اشتداد النارصمن عبد جمال خوف ولكن
الذي النطاق عىل وتصفيتهم لهم للتصدي دَفعه قتاليٍّا عسكريٍّا َجناًحا األرض— تحت —
واسع، فكريٌّ حواٌر يُقاِبلها لم إذ التصفيات؛ أنواع أسوأ بوليسية، تصفيًة جميًعا نعرفه
من املعتدلة الفئة النارصعىل عبد قىضجمال وهكذا واملثقفون. العلماء بها يقوم ومناقشة
دفعه والذي منهم، العنيد النفُر ذلك العقيدة يُضِمر وبقي املسلمني، اإلخوان وقاعدة قادة

اإلخوان. قادة من ستة وإعدام أخرى واسعٍة اعتقاالٍت عملية إىل النهاية يف
الدول إىل ملتجئني هَربوا الذين اإلخوان تفرَّق وإنما الحركة عىل هذا يقِض لم وأيًضا
الفرصة، ينتظرون منظَّمني، أشباَه أو يزالون ال منظَّمني الدول، من غريها وإىل العربية
راديكاليٌة إسالميٌة حركٌة كانت الداخل ويف ُصلبًا، فأحاَلتْهم الجديدة التجِربة سَقتْهم وقد
السجون. داخل األسبق الجيل من التجِربة استقى الذي الجيل أيدي عىل تربَّت تنشأ، جديدة
تمهيًدا املوقف، ذلك واليساريني النارصيِّني من ووقوفه الحكم، إىل السادات وبمجيء
من «املسلمني» هؤالء ِسوى يكون لن الوحيد سنَده أن رأى األمريكي، بالرَّْكب لاللتحاق
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سيَقف الذي «اليمني» أن مستشاِره، عثمان أحمد عثمان مع هو، م وتوهَّ والداخل، الخارج
التنظيمات فرََّخت الخايف، الجو هذا ويف والنارصية، والشيوعية اإللحاد ضدَّ معهم بالرضورة
اإلخوان كان كما سياسية جماعًة تَُعد لم فهي تماًما؛ جديدة أسٍس عىل وازدهَرت الرسية
باغتيال ومخالبه أنيابه تظهر بدأت راديكاليٍّا، استشاريٍّا تنظيًما أصبَحت وإنما املسلمون،
وظن كثريًا، السادات تُزِعج لم التي الصورة تلك الرهيبة، الصورة تلك عىل الذهبي الشيخ
آخر؛ جانٍب يف واألقباط جانب يف املسلمني استقطاب لُعبة يلعب أن يستطيع يزال ال أنه
املبَهمة اإلسالمية الدعوة إىل املرصية اإلعالم أجهزة تحوُل هذا وواكب االثننَي، حكم ليسهل
يف الدعاة باع إطالق الدينية، واألحاديث الكريم القرآن إلذاعة املتصلة امِلحطَّة طريق عن
يستطيع ِغطاء لصنع اإلسالمية الدعاية من نوع إلحالل نور؛ عىل ونور والتليفزيون اإلذاعة
وبالتايلإلرسائيل. ألمريكا، العَرب، ثَم وِمن مرص، ويُسلم اليهود، مع به يَصطِلح أن السادات
وبالذات الناس، إىل خَرَجت التي املفاجئة للنُّعرة التاريخي الرسد أمر من كان ما هذا
الرشعي بالحكم تطالب السادات، اها سمَّ كما «الحرامية» انتفاضة أو ٧٧ مظاهرات بعَد
حكومٍة قياُم وعمليٍّا فعًال باإلمكان أنه للُمطاِلبني لتُثبت الخميني، ثورة وجاءت اإلسالمي.

… الرسية اإلسالمية الجماعات وأمراء والوعاظ املشايخ يتوالها إسالمية
األسبوعيات يف إليه نا أَرشْ الذي الجانب ذلك بأعدائنا؛ يتصل آخر جانبًا له ألن ولكن
والعروبة. العربية الوحدة وفكرة العربية القومية بقضية يتعلق الذي الجانب ذلك املاضية،
والتي البعثية، األفكار من النارص عبد جمال استوحاها التي العربية القومية ففكرة
حلَّ الذي الجديد االستعماَر تُزعج كانت الفكرة هذه ومبًرشا؛ وقائًدا لها زعيًما فيه تجسَدت
واإلرسائييل. األمريكي االستعمار بالتحديد أو القديم، االستعمار غروب بعد العربية باملنطقة
العربية لألرض الكاملة الوحدة عىل قائمٌة تارًة فهي وعظيًما؛ هائًال إزعاًجا تُزِعجه كانت
املتعطشة العربية الجماهري عواطف فيه تُلِهب كانت الذي الوقت نفس يف عليها، واملحافظة
ُمرتامي عربيٍّ شعٍب من املنطقة يف االستعمارية املصالح عىل وليسأخطَر واالندماج. للتكتل
ويملك كاملًة، وباستحقاقاته كاملًة بأرضه ويطالب ووحدته، عقيدته عن يبحث األطراف،

وثورته. وبرتوله ونفسه، أمره ِزمام
القومية فكرة محاربُة يَكفي ال أنه اكتشَفت استعمارية عبقريٍة أية أدري ولسُت
الرئيس وفاة بعد ولكن العسكرية، واملواجهات التقليدية الجيوش بحرب العربية
فكرُة تَنبت االستعمارية املحافل لدى بدأَت العربية، القومية قائد وغياب النارص، عبد
مثل بالد مع أمريكا وتجِربة خاصة العربية»، «القومية محل اإلسالمية» «الفكرة إحالل
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باكستاني شكٍل عىل أو باكستاني إطاٍر يف اإلسالمية الفكرة مع التعامل أن أثبتَت باكستان
األمريكي فاإلسالم واملسلمني. العرب مع تماًما معركتها لها ل يُسهِّ غريهما، أو سوداني أو
والتكنولوجية، والِعلمية الدنيوية» واملطالب «لألرض وليس للعقيدة فيه االنتماءُ يُصِبح
وأن ورشيعته، ربه حق يف املقرصِّ وهو املخطئ أنه هو فيه املسلم مشكلة تصبح إسالٌم
مشاكله كل تَُحلُّ وحده وبهذا طاهًرا، نقيٍّا مسلًما «يعود» أن هو والوحيد األوحد عَمله
التحليل، أو االفرتاض من النوَع هذا الكثريون يَستنكر وقد بالرضورة. واألخروية الدنيوية،
إسالميٍّ حكٍم قيام ضد أبًدا يقفوا لم األمريكان أن تُؤكِّد الثابتة التاريخية الوقائع ولكن
دولٍة قيام يف تها لُحجَّ تدعيًما إسالمية دولٍة قيام يف وَجَدت نفسها إرسائيل إن بل إيراني،
العربي للعالم السياسية الخريطة تغيري إىل تؤدِّي املدى، بعيدة لُخطٍة تطبيًقا وذلك يهودية؛
إسالميٌة دوٌل تقوم القومية أو الوطنية الحكومات من وبدًال أوسطي، والرشق واإلسالمي
اإلرسائييل، اليهودي النمط عىل قبطية أو مارونية، أو عَلوية أو درزية أو شيعية أو ُسنية

والنِّحلية. الطائفية الدول تلك وأخطر وأذكى أهمَّ بالتبعية إرسائيل فيه ستصبح الذي
املسألة لهذه ُوِجَدت لو — مستندات أيُة يَديَّ تحت تكون أن ودون هذا، أجل من
البعث أو اإلسالمية، الغزوة هذه فكرَة إرسائيل، وبالتايل أمريكا َعت شجَّ — أصًال مستنداٌت

عليها. الحقيقي الخطر العربية؛ القومية فكرة بها لتجتثَّ اإلسالمي،
اإلسالمية، إىل ني املنضمِّ فجموع وإرسائيل؛ أمريكا تَشتهي كما تَمِض لم األمور ولكن
الجزءَ اإلسالم يف ووَجد هوية، عن يَبحث الذي العربي الشباب ِمن هم العلنية، أو ية الرسِّ
القومية هويته إىل بالوصول الهوية تلك يَستكِمل أن محتًَّما وكان ُهويته، من األكرب
معسكر دَخلوا والستينيَّات، الخمسينيَّات يف كنَّا مثلما وطنيُّون، ُشبَّاٌن إذن هم والوطنية.
عارمًة ورغبًة تضحيًة يَقُطر الذي النقي الطاهر الربيء الدخول ذلك اإلسالمية الحركات
أولئك أن املحتمة النتيجة وكانت الحنيف. الدين راية وإلعالء اإلسالمية، لألمة الرِّفعة يف
فوجئوا عنها، بديًال األقل عىل أو القومية ضد اإلسالم ووضع بالنار، اللعب حاَولوا الذين
املعسكر انقسام إىل أدَّت اإلسالمية النُّعرة أن فصحيٌح أبًدا؛ ُحسبانهم يف يكن لم بما
مكاتَب يف تماًما لها ُخطِّط حرب وإيران؛ العراق بني حرٍب وإىل وُسنة، شيعة إىل اإلسالمي
الشكل مجرََّم احتكاًكا هناك أن وصحيح وبغداد، طهران عن ا جدٍّ وبعيًدا الهواء، مكيَّفِة
الشيعة ُمسِلمي أيدي عىل الفلسطينيني املسلمني دم إهداُر هدفه واملحتوى، واملضمون
قد القومية محلَّ اإلسالم إحالل يف الخطة أن إىل تُشري الدالئل كل أن وصحيح اللُّبنانيني،

… تصوُّر كلَّ فاق بنجاح سارت
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يُفيق سوف السائل األحمر املسلم الدم وأن تماًما، ت مؤقَّ نجاٌح أنه أعتقد … ولكني
يَدري بعضهم لعل أو — يَْدروا أن دون املؤامرة يف السائرون أولئك وغزارته لونه عىل

سائرون. هم قٍة محقَّ كارثة أي إىل ويُدِركون — ويتجاهل
الصحيح؛ هو العكس والقومية، والوطنية اإلسالم بني أبًدا تناُقض وال خالف ال
أعداءً أكانوا سواءٌ األعداء هم واألعداء وِعرض، وثروة أرٌض واملسلمون مسلمون، فاإلسالم

… إسالمية تنظيماٌت ونحن أو قوميون ونحن
ويَُعوا يُدِركوا أن القومية، وُدعاة اإلسالمي، العالم مفكِّري عىل أنه، األمر يف ما كل
يَعلمون. ال وهم َحتِفها إىل ياه كالشِّ ُمساقون هم أين إىل يَنتِبهوا وأن والخطة، الخطر أبعاد
الصيحات نُطِلق أن وكتابيًة، وثقافيًة وفكريًة وقوميًة، إسالميًة قياداٍت جميًعا، علينا إن
معركتنا تَنتهَي أن إىل بيننا فيما االشتباك ندَع وأن املؤامرة، من ُمحذِّرين الصيحات ِتلَو

… كلنا أعدائنا مع املعركة نَحسم أن بعد وخالفاتنا انتماءاِتنا َي نُصفِّ وأن عدونا، مع
وال يَفعلوه، أن األمة هذه وقادة ُمفكِّري عىل الذي العاقل الوحيد العمل هو فذلك
هذا إذ القومي؛ ضد اإلسالمي أو اإلسالمي، ضد القومي والتعصب أمامه د الرتدُّ يف ُحجة

األعداء. يريده ما بالضبط هو
يريدون. ما واإلدراك بالوعي نُفِسد أن وعلينا،
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بعد أني ذلك ومجالت؛ صحف من العربي عاملنا يف يَصُدر ما كلِّ لقراءة أنا النَهم شديد
لهذا «عقليٍّا» أنتمَي أن أيًضا بد ال أني أُِحسُّ بدأُت لُعروبتي، فطري وجدانيٍّ عاطفيٍّ انتماءٍ
ونه يُسمُّ مجهول عقٍل عن تَصُدر مسائَل والوجدان واإلحساس العاطفة كانت وإذا العالم.
كافة عن اإلنساُن به يتميز الذي ذلك الجديد، فالعقل القديم؛ العقل أو مرًة، الالوعي
باستنتاجات يخرج ثم و«يناقش» ل» و«يتأمَّ «ويَعي» «يدرك» الذي العقل هو املخلوقات،
عقٌل يأتَي أن إىل لغريه، الطريق بها يُنري وأيًضا نفُسه، اإلنسان بها يَستنري قواننَي تُصبح
باستنتاجاٍت تَخرج ثم وأبعد، أبعَد إىل وتُناقش وتتأمل وتُدِرك تعي أخرى، عقوٌل أو آخُر
الطريقة وبهذه املجتمعات، تتقدم الطريقة وبهذه أعمق، وربما أطوَل مًدى ذاِت وقواننَي

البرش. يتقدم
أنحاء من مكان كل يف العربية املطبعة تُصِدره ما كل — قراءاتي من خرجُت وقد
فلم واألفكار، االنطباعات من بعديد — كتبًا أم ٍت مجالَّ أم صحًفا أكان سواءٌ الكبري، وطننا
دائًما وهللا نور، ببصيص نخرج وعىس لعل نناقشها، وجميًعا معكم أذكرها ال ولَِم أكتمها،

أعلم.
الكتابة»، «عكس بالضبط هي كتاباتنا من كثريًا أن به خَرجُت الذي األول االنطباع
ل ليُسجِّ أصًال ُوِجَدت فالكتابة املادة. ضد اسمه للمادة نقيًضا هناك أن اكتشافهم مثل
لتسجيل وسيلة الكتابة؛ هكذا نفسه، وعن الدنيا عن يكتشفها التي الحقائَق اإلنساُن
الفروض أوهن عىل أو الحقيقة، إلخفاء تكون ما كثريًا عندنا الكتابة أن وجدُت الحقيقة.
األجنبية األنباء وكاالت تنقلها التي الخارجية األخبار بينما مثًال الجرائد ففي عليها؛ للتَّمويه
أحيانًا تكون قد كاذبة، أنها تُضبَط ما نادًرا األخبار وهذه ُصحفنا، وتنرشها وتُرتجمها
الذي الحادث أن بد ال «كذبة»، يُروِّجون ال أبًدا ولكنهم لغرضُمغِرض، ُمروِّجة أو ُمغِرضة
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«ولكل العامة القاعدة هي هذه أقول: بها، وقع التي وبالطريقة فعًال، وَقع قد يَسوقونه
لنتساءل محرتمة، أنباء وكالة من يأتينا أيخرب لدى نتوقف نَُعد لم إننا بحيث شواذ»، قاعدة
فهو عنده نتوقف دائًما الذي أما صحيحة، الخارجية األخبار كل حقيقي؟ أم كاذب هو هل
مصدره الخرب كان لو بالتحديد أو العربي، عاملنا من مكان أي من القادم املحيل الخرب
التي األنباء وكالة مصدره كان لو أكثر ٍد محدَّ وبشكٍل بل الصحيفة، فيها تَصُدر التي الدولة
وجعلنا الفكرة، رنا» «طوَّ أنباء وكاالت وأنشأنا الغرب قلَّْدنا حني فنحن الدولة. هذه تتبع
لنظام أو الوكالة، تتبعها التي للحكومة فقط، والدعاية الدعاية، أنباءَ وكالة كل هدَف
تلفيقها»، أحيانًا «أو األخبار إلظهار إال تنشط ال أنبائنا فوكاالت بلدها؛ يف السائد الحكم
رأيها أن وتؤكد سياستها، شأن من وترفع تلك، أو الدولة هذه يف تُريضاملسئولني التي تلك

األضبط. هو واتجاهها األصح هو
يف يشء كل أن لوجدَت محلية، أنباءٍ من صحيفة أيُّ به تَحفل ما محصلة راجعَت إذا
سعادة، أيَّما بحكومته سعيًدا العيش، بُحبوحة يف دائًما يرقد والشعب يُرام، ما عىل البلد
أنباء وكالَة مرًة أضبط لم وعرق. شاقٍّ جهٍد من سبيله يف تبذله ملا االمتنان عظيم يُِكنُّ
السياسة كانت فإذا آخر. بلٍد عن أو بلدها عن محايًدا خربًا تنرش عربية صحيفًة أو عربية
ذلك عن تُنَرش التي هي الواردة فاألخبار دولتها سياسة مع ُمنسِجمة اآلخر البلد ذلك يف
أي أو الدم، أو بالسواد ة املحالَّ األخبار إال أبًدا تُنَرش فال العكس، األمر كان إذا أما البلد.
الشجاع الجديد العربي عاملنا يف االتهامات قاموُس بها م تَضخَّ التي الكثرية التهم من تهمة
الخرب، مجال يف نحن قلت كما وهكذا كتابة، أيًضا ولكنها أخبار، أنها صحيٌح السعيد.
املوضوعية الحقائق إلخفاء وسيلة الكتابة، به ُقِصدت ما عكس الكتابَة تَستعمل واألخبار
معظم يف هي «حقائق» لتجسيد وسيلة الوقت نفس ويف عنها، أو بها التمويه أو ناحية من

أكاذيب. محض األحيان
يف بهذا يَنجحون أنهم البالد تلك يف واملجالت الصحف أمر عىل القائمون يظن وقد
إالَّ يضحكون ال الحقيقة يف ولكنهم العربي، أو املحيل قارئهم سواءٌ قارئهم عىل الضحك
اآلذان فه تتلقَّ املطبعة تُخفيه وما اإللكرتومغناطيسية، عرصاملوجات يف فنحن أنفسهم؛ عىل
والعربي املحيلُّ القارئ يَزداد أن لهذا املحتَّمة الوحيدة والنتيجة الخارجية، اإلذاعات من
نتيجٌة قطًعا وهي عنها، الصادرة الدولة من وبالتايل املجلة؛ أو الصحيفة تلك يف ثقٍة انعداَم

ودولته. املواطن بني الثقة لعالقة أيًضا، القصري املدى وعىل الطويل، املدى عىل رة مدمِّ
انطباٌع هو ُكتَّابنا أقالم تخطه ما ملعظم قراءاتي من به خَرجُت الذي الثاني االنطباع
بعُض أيًضا يصنع والصحف، املجالت من وكثري الدول تفعل فمثلما للضحك؛ يدعو غريب
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إلبعاد مستميتة ومحاولة النفس، عن الدفاع من غريب نوٌع ُكتابنا لكل فتقريبًا الكتاب،
هدف ال أن نجد املحضة «املوضوعية» ثوب ومرتديًا مراميه، أو الكاتب ذات عن العيون

املخطئون. فهم جميًعا الباقون وأما صواب، عىل الذي وحده أنه إثبات سوى للكاتب
أبًدا ليس بَرشين بني — اتفاق أي — االتفاق إن اآلخر. نظر ِوجهة تماًما ويتبنَّى
ينطبق املثلث هذا إن النهاية: يف ونقول الثانوي، يف نأخذها كنا التي الهندسة كتمارين
حيث الدوائر تَماسَّ « «يتماسُّ أنه يف يَختلف البرشي االتفاق إن االنطباق. تماَم اآلخر عىل
تشاء ما لها حرًة الدائرة أجزاء معظم وتبقى فقط، محيَطيهما من بجزء الدائرتان تتالمس

هذا. نفعل ال ونحن آراء. من
التفكري. جزئيات من جزئية لكل وشامًال ا تامٍّ االتفاق يكون أن نريد نتفق حني
ما فكل العربية بالدنا يف دولتان تخاَصَمت إذا حتى يشء، كل يف نختلف نختلف وحني
ملعونة، أرضها ملعونون، وُمطِربوها شعراؤها حتى ملعون، ملعوٌن األخرى بالدولة يتعلق

اآلخر! هو ملعون الشعبي طعامها
حني األطفال، طريقة هي الكيل التخاصم أو الكيل التصالح من الطريقة هذه برصاحة

ا. تمامٍّ تصالًحا يتصالحون أو ا تامٍّ تخاصًما يتخاصمون
دائًما بحيث واتفاقاتنا خالفاتنا نحرص أن املمكن ِمن هل قائًما: السؤال يَبقى ولهذا
حدث، إذا أيًضا، واالختالف النقاط، بعض حول االتفاق النقاط»؟ «بعض حول تكون

النقاط؟ بعض حول يكون
وبمناسبة مثمرة. خالفاتنا تصبح وبالتايل خالفاتنا، يف عَمليًة أكثَر بهذا نصري أال
«املوضوعية» الكلمة هذه تُستعَمل ما أكثَر فما ِحياَلها؛ وقفة من لنا بد ال هذه «املوضوعية»
«وبشكل يُردِّد: دائًما أحد ال اآلخرين! كتابات يف أقرؤها ما نادًرا أني مع كتاباتنا، يف
ذاتيٍّا، املوضوع كان لو حتى موضوعي بشكٍل يكتبون دائًما أنهم ذلك «… أقول موضوعي
مناقشة الهدف وإنما عنها، الدفاَع هدُفهم يكون ال ذواتهم عن يتحدثون حني أنهم أو
يُراِجعوا أو أخَطئوا إذا بالخطأ يَعرتفوا أن عليهم تُحتِّم موضوعية بطريقٍة تلك ذواتهم
موضوعيٍة ناحيٍة «ومن كثريًا: فنقول نحن أما مواقفهم. مراجعة لهم عنَّ إذا موقفهم
لباَس ذاتيتنا وإلباِس موضوعيتنا، عدم إلخفاء التعبري هذا نستعمل حقيقًة ألننا محضة»؛

املوضوعية.
تتشابه، تكاد كلَّها كتاباتنا فإن «املوضوعية»، يف الحامية املباريات هذه ونتيجة
ممسوخٍة مواضيَع سوى تخلق ال الذاتية من كتاباتنا تجريد يف العارمة الرغبة هذه وإن
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يَكتب أن يريد ال منا أحًدا إن واحد. بقلٍم جميعها مكتوبة وكأنها فيها، للتفرُّد أثر ال
مثلما يَكتب أن يريد دائًما ألنه الخواطر؛ له تتوارد ومثلما يعيش، ومثلما يُفكِّر، مثلما
التفرد، تعني الذاتية ألن نفسها؛ املوضوعية هي الكتابة يف الذاتية وألن اآلخرون، يكتب
من ويتناوله بطريقته، «املوضوع» من منا كلٌّ يقرتب أن تَعني الكتابة يف واملوضوعية
املوضوعية. تأتي الشخصية النظر ِوْجهات ِجماع ومن املحضة، الشخصية نظره وجهة

مرة أخطأ أنه فيه يعرتف مقاًال عربي لكاتٍب اآلن حتى أقرأ لم أنني أيًضا النتيجة
أزياءنا ونرتدي م نتحشَّ إذ نكذب؛ نكتب حني كلنا عيبًا، املصونة ِلذاته يَذكر أو ، زلَّ أو
اآلخرين، عن شاذٍّا أحُدنا يبدَو ال حتى تماًما؛ عليها واملتَفق تماًما، والعامة تماًما، الرسمية
يحلو ما يكتب أو ويرتدَي وذوقه، ذاته مع اإلنساُن يَصُدق أن هي الحقة الكتابة أن حني يف
عادة القراء لدى ن وتتكوَّ األسلوبي، والِغنى الفكريُّ الثراء يأتي هذا جماع ِمن إذ وحده؛ له
كذَّابني؛ قراءً الكذَّابون الُكتاب ويخلق ُوِجَدت. لو عيوبهم ومن أنفسهم من يخجلوا أن
أن ل يُفضِّ معظمنا وألن يُريدوا، لم أو أرادوا سواءٌ كُمعلِّمني الناُس إليهم يَنظر فالُكتَّاب
الفقر درجة إىل نصل فإننا العام؛ والكذب العام والنفاق العام والذوق العام الرأي يُساِير
اآلَخرين يَصدم أن يريد أحد وال عليه، املتَفق الرأي ظل يف مسرتٍخ فالكل املدِقع؛ الفكري
الناُس يُحب ما يَقول أن ل يُفضِّ إنه الحقيقة، أنها اإليمان شديَد كان لو حتى بالحقيقة
ما الناس يقرأ وحني الحق، حساب عىل هذا كان لو حتى سماعه، يُحبون ما أو يقوله، أن
سماعه. أو قراءته يحبون ما لآلخرين يكتبوا أو يَقولوا أال يتعوَّدون فقط قراءته يحبون

واحد. عقيٌم رأٌي إال يبقى وال
الهمة. يُنشط أو الوجدان يُحرِّك أو الفكر يُثري أن أبًدا يمكن ال رأي

نتوقف! رس ومحلَّك
يخافون ال بينهم؛ القائمة الفكرية بالرصاعات ذواتهم، مع بصدقهم غرينا بينما
بهذا هم بينما الجماعية، الصحة عالمة يعتربونه بالعكس، الخالف، يرعبهم وال أبًدا منها

الصاروخ. وبرسعة يتقدَّمون،
كيف نعرف ال أيًضا فنحن ولهذا نختلف؛ كيف نعرف ال أننا والرسيع الثالث االنطباع
منهما كلٌّ يذوب أن أبًدا يَعني ال دولتنَي أو مجتمَعني أو شخَصني بني اتفاق أي إن نتفق.
تلك عند أنه معناه وإنما الخاصة، آراءه ويكظم نفسه، منهما كلٌّ يتناىس أن أو اآلخر، يف
تزال ال فهي ومعتقداتهما آرائهما بقية أما اتفقا، قد بعينها، النقاط هذه عند أو النقطة،

… خالف محل هي كما
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فإذا يشء، كل حول نختلف أو يشء، كل حول نتفق أن إما قلت: كما فنحن نحن، أما
تخاَصمنا وإذا مديًدا، سعيًدا عسٍل شهَر ِعشنا أو الخالف، أوجه كل تناَسينا تصاَلْحنا
يكون ولن حوله، متفقني كانوا ماٍض أبًدا بينهم يكن لم املجانني من قوم وكأننا تذابحنا،

أبًدا. حوله سيتفقون حني بعد أنه املحتم من مستقبل أمامهم

حقيقة، ليست فالخالفات الشجاع»؛ «السعيد العربي عاملنا يف تماًما ضائعة فالحقيقة ولهذا
عىل الناس إطالع هدُفها شخصيًة اجتهاداٍت ليست واآلراء حقيقة، ليست أيًضا واالتفاقات
عليه، يُجِمعون أنهم تَعرف رأٍي إيراد طريق عن الناس نفاُق وليس القضية، يف أنت رأيك

حوله. بينهم خالف وال
وأن الشيطان، عمل من رجس أنه عىل العربي عاملنا يف إليه يُنَظر فالتفرُّد أيًضا ولهذا
مخالفة عىل يَجُرس كيف إذ الكربياء؛ أمراض من بمرض مصاب أو مجنون بد ال صاحبه
كان فلو … معتوه أو مأفون أنه بد ال املتفرد، النشاز الرأي بهذا ويخرج العام، «اإلجماع»
عن يشذَّ أن بالسوء ارة األمَّ نفُسه ثَته حدَّ ومَلا القطيع، مع ومىش السالمة آلثر ا حقٍّ عاقًال

هللا. عىل ورزقه الحقيقة، أنه يعتقد ما يقول وأن العام، النفاق أو العام الرأي

املواجهة وأن والحقيقة، الوقائع نتحاىشمواجهة أننا الكربى تخلُّفنا أسباب أحد إن … أجل
األسلم، إذ باملرة؛ واردة غري مسألٌة حضوره ويف حقه، يف امُلقال وجه يف الرصيح بالرأي
غري يف أو صاحبه، حرضة غري يف الرأُي يُقال أن األخالقي، «اإلجماع» مع تمشيًا واألكثر

… وجوده
وال نفعله، ما وحقيقة بحقيقتنا أوًال أنفسنا؛ مواجهة نستطيع حتى أبًدا نتقدَّم ولن
أنُفَسنا نُعاهد أيًضا وبشجاعة ارتكبناه، أننا فنعرتف ارتكبناه، ما أمام َجفٌن لنا يَطِرف
الغري، نواجه أن — أنفسنا مواجهة بعد — نستطيع حتى أبًدا نتقدم ولن تَكراره، عدم عىل
تَستطيع لن هذا نفعل وحني … حضوره ويف وجهه يف فيه رأيَنا له نقول أيًضا وبشجاعة
وكأنه له، ق ونُصفِّ يكذب أن حكامنا من حاكٌم وال علينا، تكذب أن حكوماتنا من حكومٌة
مستوى عىل ولنا الفردي، املستوى عىل لنا كله هذا يَحدث وحني الهوى! عن ينطق ال
أعداءنا نواجه أن — حينئٍذ سنستطيع أننا لكم أؤكد — سنستطيع وحكوماتنا، مجتمعاتنا
يف أعداؤنا عليها اعتمد التي الرسية األسلحة فأحد تماًما؛ ننسفهم ماحقة، ساحقًة مواجهًة
حكامنا أو كبارنا أو أنفسنا مواجهة عىل قادرين غري منافقون، أننا علمهم هو محاربتنا

أصدقائنا. حتى أو
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الحظُت وكتبنا، ومجالتنا صحفنا يف العرب الُكتاَب نحن نكتبه ما ملعظم بمراجعتي
األبواب محرري مثل بالضبط مثلنا «تحليالت» ُكتَّاب أننا متعاظم بشكٍل ثم فشيئًا، شيئًا
املراقبة خط إىل وآبوا اللعب، يف والرغبة القدرة فَقدوا الذين اليومية، الصحف يف الرياضية
يعود ثم واملتالعبة، الالعبة الِفَرق يُراِقبون واألبهة العَظمة تمام يف جالسني «املقصورة» أو
ما بالضبط هو وهذا تحليل! يا وهات التحليالت «جراب» ويفتح منزله، إىل منهم كلٌّ
السلوك حتى أو االجتماعية، أو الثقافية أو السياسية سواءٌ ساحاتنا، جميع عىل يحدث
ألنها وذلك سلطان؛ من هللا بها أنزل ما وتحليالت، وتحليالت تحليالت للمواطنني، اليومي
ألعاٍب يف وآراء وتخمينات، وِفراسات، انطباعات، باألصح أو شخصية، تحليالٌت معظمها يف

املعلومات. وهو أال تماًما، هامٌّ عامٌل ينقصها ألنها ة؛ فجَّ
النفر هذا وحتى املعلومات، تَنقصهم ا جدٍّ قليل نفٌر إال بالذات السياسة يف ُكتَّابنا، كل
ال إذ رشقية؛ مصادَر النادر القليل يف أو غربيٍة مصادَر من مستقاة كلها معلوماته القليل
مثل وأقرُب اإلطالق. وجه عىل الساحة عىل موجودة بها موثوًقا عربية معلوماٍت مصادر
نعتمد املغرب يف أو الكويت، يف وهناك مرص، يف هنا نحن مثًال، لبنان، يف يَحدث ما لهذا
أو املقال أو بالصوت اللبنانية الساحة عىل يدور ما أخبار نقل يف األجانب املراسلني عىل
املعلومات عىل — عليها وبناءً أوراقنا، عىل نكتب ثم نراه، أو هذا نحن ونقرأ الصورة،
مثًال ا؛ جدٍّ عامًة أشياءَ نقول أننا النتيجة وتكون والتحليالت؛ التخمينات نُدبِّج — تلك
طائفية «كانتوناٍت» أو دويالت إىل لبنان لتقسيم أمريكية إرسائيليًة مؤامرًة هناك إن نقول
تلك كل بني «كانتون» أقوى الدولة إرسائيل لتصبح إرسائيل، من الشمايل بالجزء تُحيط
هذا َكْشف هل املشكلة، ولكن شك، ذلك يف ما صحيحة، والنظرية الصغرية. الكانتونات
يف هذا كتبنا إذا وهل العباد؟! رب من املراد غايُة هو العام التحليل ذلك بمثل املخطط
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نكون أم املخطط، هذا إلحباط الالزم والقومي القَلمي الكفاح بكل قمنا قد نكون صحفنا،
لهزيمة األهيل خطة كانت يقولون: حني القدم كرة اد نُقَّ كدور بدوٍر قمنا تقدير أقىص عىل

نقطة؟! الزمالك رصيد لينقص يهزمه املحلة» «غزل يجعل أن الزمالك
إن العام» «الرأي يف ماضية أسبوعياٍت يف قلت قد شخصيٍّا فأنا بعيًدا؛ أذهب ولن
الفكرة بني اإليقاع هي العربية والقومية العروبة فكرة لقتل الكربى االستعمارية الخطة
الحق عىل الذي هو أنه يعتقد والكل والقوميون، اإلسالميون يتناحر لكي واإلسالمية القومية
هذه قلُت واحدة. دم قطرة له تُراَق أن دون اللعبة، النهاية يف االستعماُر ِليَكسب املبني؛
الوقيعة تَصري أن أبًدا صدفًة فليس منطقتنا؛ يف األمور مجريات من إياها مستوحيًا الفكرَة
أيًضا يمثل ولكن فقط املسلمة العراق يمثل ال فالعراق املسلمة، وإيران املسلمة العراق بني
هدفها وليس ضمنًا، الشيعية اإلسالمية الفكرة تمثل إيران بينما العربية، القومية الفكرة
الشيعة املسلمني من حلفائهم بأيدي مخيَّماتهم يف املسلمني الفلسطينيني ذبح يتم أن أبًدا
الشخصية حولها اجتمعت التي القومية الفكرة بؤرة يمثلون فالفلسطينيون اللبنانيني،
أبًدا تهمه ال الذي اللبناني، اإلسالمي التحرير جيش تمثل «أمل» بينما العربية، القومية

العربية. القومية الفكرة
مجرد أيًضا ولكن ووقائع، وعالماٍت دالئَل عىل ِبناءً الكالَم هذا قلُت أقول:
اليونيتدبرس مصادر من عنها «نقرأ» التي ولألهداف حولنا، الدائرة للحوادث «تأمل»
واحد، عربيٌّ صحفيٌّ يوجد فال برس، والفرانس ورويرت يس بي واإلن واألسوشيتدبرس
وإعالميون صحفيون كلهم الذِّكر. اآلنفة املواقع من موقع من تليفزيوني أو إذاعي أو
وسأله: مثًال بري نبيه السيد إىل ذهب واحد صحفي وال غربية، مصادر وكلها غربيون،
وكيف عموًما؟ الفلسطينيني قضية يف رأيه هو وما قواته؟ أيدي عىل يحدث ما يحدث ملاذا
هم الذين لإلرسائيليني اء األِلدَّ األعداء عىل يقيض ثم اللَّدود، العدو هي إرسائيل أن يزعم
بإعطائنا الكفيلَة هي كانت عليها واإلجابات بالذات، األسئلة تلك أن ذلك الفلسطينيون؟
وسياسًة. واتجاًها ولحًما دًما غربيٍة مصادَر من عليها نحصل التي للمعلومات اآلخر الوجَه
وأشاع أذاع َمن أول إن السودان. من «الفالشة» تهريب حكاية آخر؛ مثًال ولنأخذ
ولكن كلها، بالعملية قامت التي هي إرسائيل أن زعَمت إرسائيلية، مصادَر كانت األخبار
عن كبريًا تحقيًقا — شهَرين منذ أمريكا يف وأنا — وقرأُت الزعم، هذا يُعِجبهم لم األمريكان
وأعتقد يائها. إىل أِلفها من كلَّها العملية دبَّر الذي هو أنه باعتبار أمريكية مخابراٍت رجل
أُذيَعت أنها شخصيٍّا أومن ولكن والتباهي، التفاخر قبيل من وال عبثًا تُذَع لم األنباء هذه أن
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مطلوبًا وكان وإرسائيل، ألمريكا بالنسبة أغراضه استنفد قد كان نمريي ألن عمد؛ عن
عن الكشف تم وهكذا نهائيٍّا، الحكم عىل الشعبية الوطنية الجبهة تَستويلَ أن قبل خلُعه
الصفقة إتمام بعد تم أيًضا «ثم وأمريكا، إرسائيل ألغراض تماًما املناسب وقتها يف العَملية
ضمن وكان للعراق، زيارة يف كنُت أني يحرضني الذي الثالث واملثل املؤامرة!» وانتهاء
من بريطانية صحفية الزيارة يف زميلتي وكانت الجبهة، أزور أن طلبتُه الذي الربنامج
طلبها وحتى بل الصحفية، تلك ُجرأَة أبًدا أنىس ولن أذكر. لسُت األوبزيرفر؛ أو الجارديان
ملنطقة اإليراني االحتالل أيام الوطيس حامَي القتال كان حيث البرصة، جبهة تزور أن
معرفة عىل حريصة كانت الوسطى، الجبهة وزرنا بهذا لها يُسَمح لم وحني املستنَقعات،
فسأَلت للغضب؛ أحيانًا تدعو أسئلة تسأل كانت بل العراقي، الجيش عن التفاصيل أدقِّ
منع بهدف أُقيَمت العراقي للجيش القتال خطوط خلف املقامة الشائكة األسالك هل مثًال:
يف يُقاِتل كيف مقاتًال: وسأَلت أُقيمت؟ سبب ألي أم املواجهة، لحظة االنسحاب من القوات
هذا يرتدي كيف عن: وآخَر الظالم؟ يف تَلمع قد ذهبية ساعة يرتدي وهو األمامية الخطوط
الدقيقة األسئلة تلك آخر إىل … الجيش؟ يف به مسموح هذا وهل اج؟ الوهَّ الفصِّ ذا الخاتَم
حتى أو الوسطى، الجبهة كانت إن تعرف أن النهاية يف منها الهدف أن يل وَضح التي

وحدها؟ الرسمية بالبالغات قتال أنه أم إيران مع قتال حالة يف فعًال، كلها الجبهة

من لديها بما متقدمٌة املتقدمة الدول املعلومات؛ عرص يف نحيا نحن السادة، أيها نعم
معلوماٍت تكون أن بد وال معلومات، من ينقصها ما بمقدار متأخرٌة واملتأخرة معلومات،
سياساتها، الدوُل تلك تَبني املعلومات تلك أساس فعىل املائة؛ يف مائة وصحيحة دقيقًة
عن فماذا قهرهم، يف تنجح كثرية أحيان ويف وأعوانها، ُمناوئيها وتُناِور خططها وتضع

املهيب؟ العربي عاملنا
غري األحيان معظم يف ولكنها فقط، ناقصة ليست أنفسنا عن حتى معلوماتنا إن
عربية دولة أية يف الفرد دخل مستوى مثل تماًما، البدائية املعلومات تلك حتى موجودة،
األجنبية. الهيئات أو الدويل البنك إحصائيات من «نتلقاه» إنما فنحن نبحثه، وال نعرفه ال
ومدى واملعاهدات، والعالقات العربية، للدول املختلفة الرتكيبات عن مثًال معلوماتنا إن
العاملة األيدي ومدى األندلس، عرب وبني مثًال، اليمنية القبائل بني التاريخي االتصال
جرت التي التفاعالت وتأثري ومشاكلها، ومستواها، عربي، بلد أي يف العربية» «األجنبية
واالنهزامات املحدودة، واالنتصارات الحروب، جراء من وإيجابًا سلبًا كلها العربية األمة يف
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إن الغربية! الدراسات طريق فعن عَرْفناها وإن نعرفها، ال معلومات املحدودة، غري
٦٧ السويسوهزيمة كحرب أُمتنا خاَضتْها َمجيدة حروب عن الشخصيَة معظمنا معلوماِت
األمريكي اإلرسائييل التعاون الثغرة، إلحداث اإلرسائيلية األمريكية واملؤامرة ٧٣ وانتصار
املجتمع عىل البرتولية العربية املقاطعة أثر عن معلوماتنا حتى وبعدها، الحرب أثناء
الرتكيبة عن ومعلوماتنا الغربية، الكتلة سياسة عىل ذلك تأثري ومدى واألمريكي، األوروبي
يف يحدث عما معلوماتنا الرشقية، أوروبا دول بني والعالقات السوفييتي للنظام الداخلية
الكويتية، املال سوق يف اقتصادية كارثة من حدث عما معلوماتنا حتى الالتينية، أمريكا
معلومات العربيات؛ شقيقاتها عن أقول وال نفسها، عن عربية دولة كل معلومات حتى بل
املروية، واألحاديث الفردية والحوادث واألقاويل اإلشاعات عىل يَعتمد معظمها ضئيلة، ِجدُّ
هذا قاَرنَّا وإذا الحال. بواقع سليمة معرفة أو دقيقة إحصائيات أو ثابتٍة وثائَق عىل وليس
االتجاهات كافة ويف املعلومات من ُمخيف كمٌّ عنا، الغرب يمتلكه الذي الهائل املعلومات بكم
ن مكوَّ بحث من انتَهت أنجلوس لوس جامعة يف أمريكية باحثة قابلُت إنني حتى واملجاالت،
وفشل ١٩٤٥م، عام مرصيف صعيد اجتاح الذي املالريا وباء عن صفحة أربعمائة حوايل من
الوقت ذلك يف مرص تحتلُّ كانت التي الربيطانية الحكومة فشل وحتى املرصية الحكومة
النتيجة وكانت املرض، مقاومة يف وساعَدت األمريكية الحكومة تدخلت وهنا مقاومته، يف
األمريكي، األسطول تتبع «نامرو» باسم مرص يف عسكرية أمريكية مؤسسة أول إنشاءَ
بمرص األمريكان اهتمام لبداية مصاحبًا أيًضا هذا وكان اآلن، حتى قائمة تزال ال مؤسسة
النفوذ خلع يف بنجاحها اقتصاديٍّا النهاية يف ثم وعسكريٍّا سياسيٍّا األوسط، الرشق وبمنطقة
أجله من قابَلت خطري بحث املنطقة. يف البرتول عىل املسيطر الهولندي الفرنيس اإلنجليزي
املالكة العائلة أفراد من وحتى وإنجليزية، وأمريكية مرصية شخصية ثالثمائة من أكثَر
ال باألصح أو له، معنى ال كهذا بحثًا إن تقول قد الحياة. قيد عىل يَزالون ال الذين املرصية،
يحتويها التي والسياسية والِعلمية البرشية املعلومات كم ولكن له، علميٍّا أو سياسيٍّا معنى
كبار أحد أن درجة إىل األمر هالني بل بثَمن. يُقدَّر ال — عليه اطلعُت وقد — البحُث هذا
القاهرة جامعة يف املعلومات مركز نوصل أن عيلَّ اقرتح أنجلوس لوس جامعة عن املسئولني
عىل مُرص تَحصل أن تستطيع بحيث الصناعي، القمر طريق عن أنجلوس لوس بجامعة
الفكرة أرفض إني بدء ذي بادئ له قلت ولكني التواصل، هذا من أمريكا عن معلومات أية
عىل منها االستفادة ودرجة عنا أمريكا عليها تَحصل تسوف التي املعلومات كمَّ ألن تماًما؛
نَمِلك لن نحن بينما عندهم، ذروتها ستبلغ املعلومات تلك من االستفادة درجة الدقة، وجه
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املعلومات، لتحليل مراكُز لدينا فليس شيئًا؛ منهم عليها سنحصل التي املعلومات ِحيال
املعلومات أجهزة بني كامل تنسيق هنا وبينما منها. لالستفادة معروفة اسرتاتيجية وال
املعلومات ألجهزة كاملة ُمقاَطعة فهناك الرشقية»، الكتلة «وكذلك واألوروبية األمريكية
أخرى، مع حرب يف إما عربية دولة كل ألن العربية؛ دولنا بعُض تمتلكها التي املحدودة
واحتكارها؛ املعلومات اقتناء يف األخرى تنافس أن تريد أو أخرى، مع حرب من خائفة أو
بني املوجود التنسيق هو املختلفة العربية الكتل بني الكائن الوحيد التنسيق يكون ويكاد
تكون تكاد العربي الوطن أنحاء ببقية املعلومية الدولة هذه صلة ولكن الخليج، دول

تماًما. مغلوطة أحيانًا أو مبتورة أو مقطوعة
حتى أو متنافرة، قبائل أو منفردة دول مجتمَع يَُعد لم تكتالت مجتمع يف نعيش إننا
املشرتك الجماعي والعمل والتعاون التكاتف عرص نعيش نحن مستقلة، منفردة أوطان
نجد ال العالم يف يحدث هذا وبينما والغايات، األهداف متناسقِة الدول من كتلة كل بني
ولُغتها النفيس وتكوينها قوميتها يف الكامل انسجامها مع كتلة إال العربي العالم يف لدينا
اإلنسان يجعل مَرضيٍّا، شكًال بالفعل يأخذ والتعارك بينها التنافس أن إال وَمصالحها
يَكرس طوفاٌن يوم ذات يجتاحها أن قلبه أعماق من ويتمنى املعزولة، األوطان هذه يلعن
عىل املبني العرص العرص، وروح العرص نحيا بحيث رنا، وتُؤخِّ تخنقنا التي الحواجَز هذه
التي واألرقام اإلحصائيات عىل ِبناءً أمورها فيه تُدبَّر والذي واملعلومات، والوقائع الحقائق
يُذيعها الذي الغري عن تَنقلها التي تلك وليست فقط، وملصلحتها بنفسها عليها تحصل
الُكتاب وإخواني أصدقائي لدى صًدى تلك كلمتي لقيَت لو وحبذا نفِسه، ملصلحة بالرضورة

كلها. العربية األمة يف ولكن فقط، الكويت يف ليس العرب؛ واملفكِّرين

االنتظار يف وأنا
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مواطن حتى أو رواية، أو قصة كاتب صحفيٍّا، أم كان مفكًرا عربي، كاتب يستطيع ال
الساحة مألت التي الغريبة، الحكايات يف التفكري من منًعا نفسه يمنع أن يستطيع ال عادي،
والواليات وليبيا اإلرهاب حكايات والتعليقات، واإلذاعات اإلعالم، مجاالت وتكتسح فجأة،
ليبيا وضع أن ذلك الحكايات؛ ومرصبتلك التحرير ومنظمة نضال» «أبي إلحاق مع املتحدة
منذ ليبيا سياسُة كانت فهكذا اليوم، بنَت ليست السياسية واتجاهاتها األوسط الرشق يف
إلرسائيل اللَّدود عداءها مساء صباَح تعلن إنها ستظل، هكذا وربما تَزيد، أو سنوات عرش
العربية الدول كل ضد رصيحة واضحة الحرب وتعلن عامة، والغرب املتحدة والواليات
فهي عدائي، غري موقًفا حتى بل «معتدًال» موقًفا الُقوى هذه ِمن تقف أنها تَعتقد التي
بعد وحتى السالم معاهدة وعقد القدس زيارة منذ مبارك ومرص السادات مَرص تُعادي
األوىل االشتباك فضِّ اتفاقيات إبرام منذ هذا قبل بل املعاهدة، واغتيال السادات اغتيال
سوريا، مع أُبِرَمت التي االشتباك، فض اتفاقيات عن النظر ت غضَّ قد كانت وإن والثانية،
كذلك االتفاقيات، هذه نفس بإبرامها مرص، ضد العدائي اإلعالمي الهجومي ِثقَلها وركَزت
حرصها من أكثر ألمريكا حليفٌة بأنها تتِهمها فهي السعودية؛ العربية اململكة من موقفها
غزو ضد أرضه عن بدفاعه العربية القضية خان بأنه العراق وتتهم العربية، املصالح عىل
يُسلِّم أن العراق عىل كان وكأنه الليبية، بالثورة تماًما الشبيهة اإلسالمية اإليرانية الثورة
هو الكربى اإلسالمية الجمهورية إىل ه وتضمُّ وإرادته، أرضه تحتل إيران» «لثورة أموره
العقيد أن يَعرف كله العالم أن العلم مع معروف، لبنان يف موقفها وطبًعا الخليج. ودول
واضحة وعداواته املنطقة يف تحالفاته إن إذ واالتجاه؛ املوقف عربي العقيدة، إسالمي القذايف
ويؤيد العراق، ضد الرجال، وربما واملال، باألسلحة إيران ويُزوِّد يُحاِلف فهو الوضوح، كلَّ
يتعاطف عفلق ميشيل األستاذ النظري زعيمه كان الذي العراق، بعث ضد سوريا بعث
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حتى كربى، محمدية رسالة فيه وإنما ُسنة، وال فيه شيعة ال كمبدأ، اإلسالم مع تماًما
ذاته، عفلق ميشيل هو كاتبه كان ملسو هيلع هللا ىلص محمد النبي عن قرأتُها التي الكتب أعظم ِمن إن

وقَلِمه. وبإيمانه
من أجنحتها؛ بكل الفلسطينية، التحرير منظمة مع طويل تعاون وبعد ليبيا، وأيًضا
أصبَحت حيث باملنظَّمة عالقاتها تَفُرت بدأت فتح، إىل الشعبية، الجبهة إىل نضال، أبي
العراق إىل ميلها مثل العربي الكفاح يف املعتدل الخط إىل امليل بعض تُبدي املنظَّمة تلك
حدِّ وإىل تها، قمَّ إىل املنظمة تُجاه حينذاك عداوتها وصَلت حتى مرص، وأخريًا واألردن،
واعتبار عمار، أبي قيادة عىل املتمردة العسكرية العنارص تبنِّي حتى بل بالخيانة، اتهامها

وباعها. القضية خان قد نفِسه عمار أبي
تزال وال واالغتياالت، العالقات، قطع حد إىل وصل الذي األردنِّ مع ليبيا موقف كذلك

اللحظة. هذه حد إىل مقطوعة العالقات
يف يصل القذايف العقيد بدأ العراق، ثم واألردن ومبارك املنظمة بني التقارب بدأ وحني
الحلول كل تماًما رَفض سوريا مع غريب وبتعاُون بالخيانة، الجميع اتهام حد إىل غضبه
الثورة هو — سوريا عند ليس أبًدا — وحده عنده األوحد الحلُّ وأصبح السلمية، التفاُوضية

األمر. اقتىض لو االنتحار حد إىل املسلحة الفلسطينية
فهو كله؛ العالم يف موقفه هو إنما فقط، عربيٍّا القذايف العقيد موقَف هذا وليس
نيكاراغوا ويؤيد الربيطانيني، الربوتستانت حكم ضد الشمالية أيرلندا والسالح باملال يؤيد
رشط أفريقيا؛ يف االنقالبية العسكرية الحكومات كلَّ ويؤيد وتدخالتها، أمريكا ضد وثُواَرها
وإىل نفِسها، األفريقية الَوحدة منظمة تفسخ إىل هذا أدى ولو «الثوري» خطِّه يف تَتبعه أن

العنرصية. وجارتها ناميبيا وبني وحبشتها، صومالها بني الحروب قيام
ومن العربي، الوطن بقاع كل إىل طرابلس من يمتدُّ الثوري موقفه «أن نرى هذا ومن
هدد إنه حتى كلِّه، والعالم الالتينية أمريكا إىل أفريقيا ومن أفريقيا، إىل العربي الوطن

وواشنطن». نيويورك شوارع إىل كوماندوز بإرسال أخريًا

دونكشوت بطل أهو كبريًا؛ لغًزا غريي، لكثريين وربما يل، يُشكِّل القذايفُّ العقيد ظل ولقد
ثورة ويقود أمريكا، ضد العالم من كلَّها العربية املنطقة يُثري أن باستطاعته أن يحلم
بهذا يؤمن وأنه إرسائيل، وتكتسح األطلنطي وِحْلف األمريكية اإلمرباطورية تُسِقط مسلَّحة
إذا حلُّه، استعىصعيلَّ آخر لغز ة وثَمَّ أخرى؟ أبعاًدا للمسألة أن أم تنفيذه! عىل ويَعمل ا حقٍّ
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وعىل جماهريية، إسالمية عىل يُِرص الذي املثايل، الجيفاري الثوري ذلك القذايف العقيد كان
األحاديث ورواة األحاديث من كثريًا أن باعتبار وحدها القرآنية اآليات هو ُحكمه مصدر أن
إذاعة وأن الكريم، القرآن إال باملائة مائة صحيًحا إسالميٍّا مرجًعا يُبِق ولم حرَّفوها، قد
الكريم، الصحيح االشرتاكي باإلسالم التبشري عىل مساء صباح قائمة إعالمها ووسائل ليبيا
حال إلصالح املثىل ونظريته الحكم، فلسفة يف األخرض لكتابه الفقري العمود يُشكِّل الذي

الثالثة. نظريته جذريٍّا، تغيريًا وتغريه الكون
كاالتحاد عظمى دولة وبني بينه التحالُف تم فكيف ويفعله، يقوله ما هو هذا كان إذا
هي وإنما املحمدية، اإلسالمية بالنظرية األخرضوال بالكتاب ال بالطبع تؤمن ال السوفييتي،
بحيث مًعا، واسرتاتيجي تكتيكي تحالف جدلية؟ مادِّية لينينية ماركسية أسس عىل قائمة
وكبريًا، صغريًا وهجوميٍّا، دفاعيٍّا بالسالح، الليبية الجماهريية بمد السوفييتي االتحاد يقوم
«٥» وسام «٦» سام صواريخ أحدث إىل النفس عن للدفاع الشخصية مسدساته أول ومن

رست؟ وخليج حتى املغرب أو مرص أو تونس سماء يف طريان أي رضب عىل القادرة
باالتحاد فكيف عليه، به ويُشنِّعون يصفونه كما «دونكشوتيٍّا» الليبي العقيد كان إذا
يتخذ ال الذي ذلك حركته، يف القطبي الدب ذلك قراراته، اتخاذ يف البطيء ذلك السوفييتي،
داخل وأحيانًا بل املركزية، واللجنة السيايس املكتب يف عريضة ِعلمية دراسات بعد إال قراًرا

املندوبني؟! من اآلالف عَرشات يضم الذي نفسه الحزب مؤتمر
يَِزنونها خطوة، كل يَِزنون الذين ل، التعقُّ الشديدي الُعقالء الناس هؤالء بكل كيف
ويُناِرصونه العقيد، مع املحدود غري التحالف هذا يرتضون يُخطئ، ال إلكرتوني بميزان
وأساطيلهم أرضه، عىل بصواريخهم األمني الحارس كالصديق له ويقفون مًدى، أقىص إىل
نفُسها حدثَتها لو نفسها املتحدة الواليات مع لالشتباك استعداد عىل اإلقليمية، بمياهه

ليبيا. عىل بالعدوان

األمور مجريات عن قرأتُه ما كلِّ برغم يل، بالنسبة القذايف العقيد وظل ليبيا، ظلت إذا
يُفرسِّ أن دعايته، وجهاز السادات أنور عنه قاله ما كل وعن العقيد، شخصية وعن هناك،

ووضعه العربية، الخريطة عىل ووضعه ونظامه الرجل هوامش من صغريًا هامًشا ولو يل
ذات إني حتى نفيس، داخل عمله يعمل االستطالع حبُّ وظل نفِسها، العاملية الخريطة عىل
الذي هذا كل يف أناقشها رصت مسئولة، ليبية شخصية وقابلُت لقربص، زيارة يف كنُت مرة
النظام ضد العربية» األمة «صوت راديو يُِشنها التي الحمالت يف بالذات وأناقشها ذَكرت،

مباركيٍّا. أصبح أن إىل ساداتيٍّا كان أن منذ كبريًا تغريًا تغري قد كان أنه مع املرصي
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بنفسك؟! هذا كلَّ تعرف أن تحاول ال وملاذا بسؤال: يُفاِجئني الليبي املسئول بهذا وإذا
يدور وبما املقابلة بتلك سرُيحب أنه معتقد إني العقيد؟ تقابل ال ملاذا قال: كيف؟! قلُت:

املثقفني. إىل الحديث يحب ف مثقَّ فهو الرتحيب؛ غايَة نقاش من فيها
موافق. قلت: بايل، يف تدور كانت التي األسئلة ولكثرة تفكري، دون

باملسئول وإذا الحد. هذا عند انتَهت قد كانت األمور أن وظننُت السهرة، وانتهت
اغِتيل الذي الفندق نفس وهو فيه، أَنِزل حيث القدس هيلتون يف التايل اليوم يف بي يتصل
كثريًا أرتاح أكن لم والذي التضامن، مؤتمر انعقاد أثناء السباعي يوسف املرحوم فيه
اآلن وصَلتْني ويقول: بي يتصل به إذا فيه، القاطنني وِقلة املعزولة، الطويلة َردهاته إىل
من شئَت ما وإجراء ومقابلته، ليبيا زيارة إىل يدعوك العقيد، مكتب من طرابلس من برقية

معه. وأحاديث حوارات
قصص من واحدًة أصبَحت أن بعد تابَعوها وقد القصة يَعرفون كثريين قراءً أن أعتقد
اليومية، الكويتية الصحف إحدى للنرشيف مقاالت سبعة أكتب كنُت الفرتة تلك أثناء الحقبة،
اإلمارات. دولة يف تَصُدر خليجية جريدة إىل نرشها حق باعت قد األخرى هي كانت التي
الخارجية وزير كامل إبراهيم محمد مذكرات عىل مرتكًزا ملقاالتي الرئييس العمود وكان
يرفض ع، يوقِّ جاء الذي وهو به، فإذا ديفيد، كامب معاهدة معه ليوقع السادات عينه الذي
ما هالني التي املذكرات تلك يصدر السادات مات أن بعد ثم عها، يُوقِّ وال ويستقيل التوقيع
مهما كارتر، ومع إرسائيل مع الصفقة عقد يريد السادات أن واضًحا كان فقد فيها، قرأُت
الذي هو كارتر يعرتض، كارتر كان التي الدرجة وإىل مرصفيها، ستَدفعه الذي الثمن كان
يف إرسائيل ملصلحة إدخاَلها اإلرسائييل والوفد بيجني يريد التي البنود بعض عىل يعرتض،

املعاهدة.
أفعال رد من خوًفا كارتر؛ هو — للعجب ويا يعرتض— والذي يَقبلها، السادات وكان
كامب يُمرِّر أن كارتر ُحلم كان فقد األخرى، العربية البالد بقية عىل الفقرات هذه مثل

جميًعا. العرب عليها ليُوافق ديفيد
أكثر حقائَق منه وعَرفُت وقابلتُه كامل، إبراهيم محمد ملذكرات قراءتي مع جنوني ُجنَّ
ثم الشاذيل، الدين سعد مذكرات ثم كيسنجر، مذكرات كتاب أقرأ جعَلتْني كتبه، مما إثارة
عمًال املعاهدة بهذه فعل قد السادات أن قرار إىل ووصلُت أيامها، صدَرت التي الصحف كل
سلَّم بل وأمريكا، إرسائيل إىل مرص «سلم» فقد والحكومات؛ الدول تاريخ يف مسبوق غريَ
أن لهم تسنى كيف تساءلُت إني حتى حاب! الرتَّ وبمنتهى مقابل أي ودون كلها، القضية
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تنويًما نوَّموه أو املؤثرات، أو املخدِّرات من أنواًعا معه استعملوا وهل هذا، يفعل يَجعلوه
النرص من هالة حوله صنَعوا لهم، قديم عميل إنه أو الفطرة، عميل إنه إذ ِمغناطيسيٍّا؟
العربية األمة التهام فإنَّ اْلتَهموها فإذا مرص، منه يأخذوا أن ِليَستطيعوا والبطولة املبدئي
هذا بعد حَدث كما بالضبط السهولة، حدود أبعد إىل ا، جدٍّ سهًال يُصِبح أخرى بعد واحدًة
لبنان. لغزو باإلعداد بدءوا — ديفيد كامب معاهدة توقيع من عام من أقلَّ بعد — حني

يف وقابلُت قربص، يف إجازة يف كنت هذا، فيها أكتب كنُت التي األيام تلك نفس يف
كان الذي القذايف، بعد حياتي يف أقابله ليبي مسئويل أول الليبي، املسئول ذلك الهيلتون
نوع وبينه ومثقفيها، مرص ُمفكري نحن بيننا، ليدور باألهرام مرًة وإياه جمَعنا قد هيكل
الثورة عن فكرته حول عنده ما كل إلقاء من انتهى أن بعد أنه وأذكر الفكري»، «الحوار من
أربعة ومنذ سيادتك خطبَت لقد سألتُه: أن الثالثة، والنظرية األخرض، الكتاب وعن العربية،
فما اليسار. وسقط اليمني، سقط لقد خطابك: يف وقلَت الخرطوم) أثناءها يزور (كان أيام

بها؟! تُنادي التي العربية الثورة تصنع لكي الباقية، القوات رأيك يف هي
املوضوع فرشح أرسَع — الدائم الذكي ذلك — هيكل ولكن مفاجئًا، السؤال وكان
ولكنه سياسيٍّا، ً مبدأ يكن لم الرئيس «فخامة» قاله ما إن وقال: اللباقة غاية يف بطريقة
وأثناء العقيد زيارة أثناء السوداني، الشيوعي الحزب رفعها التي الشعارات عىل ا ردٍّ كان

املؤتمر. عقد
مرة ألول ذا أنا وها ١٩٧١م، عام حياتي يف فيها أراه التي األوىل املرة هي تلك كانت
من رجل مناقشة يل وتُتاح النظام، مسئويل من مسئول أول أقابل ١٩٨٢م، عام ويف أيًضا،

الثورة. بعد ما رجال

لم حرية. يف الدعوة برقية ُورود أوقعني فقد طويلة؛ قصة األمر من أجعل أن أريد ال املهم
بأنه مساء صباح املرصي النظام يَِصم العربية األمة صوت فراديو قبًال؛ تبيَّنتُها قد أكن
ككاتب نظري وجهة ومن بصاَعني، الصاع عىل ترد مرص يف اإلعالم ووسائل خائن، نظام
السادات، عهد من املتبقي الرتاشق لهذا يدعو ِجدِّي سبب أي أتبني أو أجد أكن لم مرصي
أيًضا، الخارجي السيايس مخلصدوَره وطني كاتب ألي أن أُحس أيًضا نظري وجهة ومن
برصاحة واملصاعب املشاكل عىل يتعرَّف أن رسمية شخصية يُمثِّل ال باعتباره فباستطاعته
تحسنَت إذا خري، واسطَة — يقولون كما — يكون وبهذا اآلخر، الجانب إىل ويَنقَلها أكثر،
بالدور وتقوم مجراها، تأخذ أن هذا بعد الرسمية االتصاالت باستطاعة لها نتيجة الظروف

بها. املناط
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املسئولون ر يتصوَّ أن ومغامرة حكومتي، من إذن دون ليبيا إىل كهذه ومغامرٌة
اْلِتصاًقا فتزداَد الصلة أنفَي أن أحاول موَفد، رسوٌل أني القذايف، العقيد فيهم بما الليبيون
بي الظنَّ أساء فقد — حياتي يف بي مرت التي الكوميدية الفصول أكثر من فاصل — بي
هللا! بحمد الوقيعة وتمت اآلخر، الجانب رأي أحمل إنما أني جانب كل وظن الجانبنَي، ِكال
ككاتب جئُت فعًال أني الليبي العقيد أُقنع أن استطعُت األخرية النهاية يف أني أذكر ولكني
نفِسها، األهرام يف يكن لم إن الجمهورية، أو املصور، يف أنرشه حواًرا معه يُجِرَي أن يُريد

الحديث. استقام ونصف، ساعة وبعد مرة ألول وهكذا
إرسائيل، مع ديفيد كامب معاهدة أبرَمت أنها مرص عىل القذايف اعرتاض أنَّ وفهمُت
فهو فيه معه اختلفُت الذي أما ألعنُها، أيامها أكتب كنُت فقد تماًما، فيه معه أنا يشء وهذا

هذه. ديفيد كامب معاهدة فوًرا مُرص تُلِغَي أن عىل إرصاره
بَلَغت قد كانت إذا إال هذا تفعل أن تَستطيع وال يمكن ال مرص أن له ذكرُت وحني
به تقوم إرسائييل، عدوان ألي معه تتصدى أن تستطيع ا حدٍّ واقتصاديٍّا عسكريٍّا القوة من
لهذا وأننا القوة، أو القدرة هذه تملك ال تزال ال مرص وأن املعاهدة، إلغاء عىل ا ردٍّ إرسائيل
— واقتصاديٍّا عسكريٍّا يها ونُقوِّ وندعَمها القاهرة، حول نَلتفَّ أن بد ال — كعَرب —
هذه وأن — املحدود األمريكي والتسليح األمريكية املعونة عن تَستغنَي أن لتستطيع
صحيح هذا أن أجابني ديفيد، كامب مرصمن لخروج الوحيد السبيل هي وحدها الطريقة

وصلنا. هلل! الحمد فقلت: مرص. يُقوُّوا أن العرب عىل وأن
أن واِثقني نكون أن يجب — والتصدي الصمود جبهَة هو يقصد — إننا قال ولكنه
أن العقيد سيادة يا تتأكد كيف إذن سألته: االتجاه، هذا يف ملساعدتها مرصستكون تَْقوية
قال: كيف؟ قلُت: شخصيٍّا، مبارك الرئيس ِمن قال: االتجاه؟ هذا يف ماضية مرصستكون
أرجوك. قال: القاهرة؟ إىل عنك هذا أنقل بأن يل أتسمح الكالم! هذا أجمل ما قلت: نتقابل.
أريد نتيجة من إليه توصلت بما سعيٌد النية ُحسن بكل وأنا عنده، من خرجُت وهكذا
بهذا شخصيٍّا مبارك الرئيس وأبلغ هناك، السلطات ألُبلغ القاهرة، إىل أعود أن ملحة يف

مًعا. تجتمع أن األطراف برضاء رأيي، يف حققتُه، الذي االنتصار
مجلس من خروجي بني فما يجب؛ مما أكثَر النية حَسن كنت أني اكتشفُت لكني
طريق عن وصَلت قد األخبار كانت القاهرة، إىل ووصويل القذايف، مكتُب حيث الثورة قيادة
إنما أني ملبارك ر تُصوِّ معكوسة ووصَلت القاهرة، إىل ُمعاد، معظمها مخابرات، من أكثَر

تَقاُرب. لرسالِة حامًال ولسُت القذايف بآراء مقتنًعا جئُت
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الصحافة ِقبَل من عيلَّ البشع الهجوم وقام املهمة، وأُحِرَقت الوقيعة تمت وهكذا
ضدي الحملة إن إذ املرصي. الجيش وطعن والعمالة بالخيانة اتهمني الذي ذلك الساداتية؛
املقابلة بسبب أبًدا، وليس، السادات» عن «البحث كتابي يف جاء ما عىل ا ردٍّ الحقيقة يف كانت

القذايف. وبني بيني تمت التي
مثيًال! له التاريخ يَشهد لم فساًدا املهمة فَسَدت وهكذا

عَرفتُها، كيف تحديد َمجاَل هذا ليس ا، جدٍّ كثريًة أشياء منه عَرفُت فشل، ولكنه
وبقية مرص وبني بل وليبيا، مرص بني العالقات أن وأُقِسم أنا أَقطع أن أستطيع إنما
وخرضاء حمراء خطوٌط وتُحدِّدها تَضِبطها وأخرى عربية دولة كل بني بل العربية، الدول
املتحدة الواليات بني وبالذات الكربى، الُقوى بني شديدة وبدقة بعناية مرسومٌة وبيضاء،
األحمر الخط عَربُت — سذاجة بكل — أني الكربى جريمتي وأن السوفييتي، واالتحاد
الكونية السياسة لكل الدمار يَعني الذي التقارَب ذلك أُحِدث وكدُت أُصَعق، وِكدُت املكهَرب

األوسط. الرشق يف
عدوًة ليبيا تَظل أن منهما كلٍّ مصلحة ومن املعسَكَرين، ِكال من أبًدا مطلوب هو إذ
تظل وأن الجزائر، عن بعيدًة السعودية تظل وأن ملرص، عدوة سوريا تظل وأن ملرص،
حتى كله، هذا يستمر أن مطلوٌب لتونس. عدوة ليبيا تظل وأن للمغرب، عدوَّة الجزائر
ليبيا تُعاِرضمُرص أن أمريكا مصلحة ومن مرتَكًزا، تلك أو البلد هذا من معسكر كلُّ يتخذ
تضمَن وحتى ناحية، من اإلرسائيلية الرشقية الجبهة عن تَشَغلها حتى املدى، آخر إىل حتى

أخرى. ناحية من عليها تُمليها اقتصادية أو عسكرية رشوط ألي خضوعها

أن وحدها أمريكا مصلحة من وأصبح اتسَعت اللعبة ولكن … بدايتها يف اللعبَة كانت تلك
وبالنسبة ناحية، من املعتِدلة العربية للدول بالنسبة الطائر الذئب رأس ليبيا من تجعل
الواليات حفَرتْه الذي للخندق وتركيز تعميق هناك يوم فكلَّ أخرى، ناحية من ملرصبالذات
لإلجماع عدوة شبَْه وجعلها بل ناحية، من تماًما لعزلها ليبيا حول تَحفره تزال وال املتحدة،
ناحية من اإلرسائييل العدوان ولتربير أخرى، ناحية من العربي للترشذُم وسببًا العربي،
املنطقة، يف اإلرهاب مصدر وحدها هي وكأنها َدها وتجسُّ ليبيا تصور أن باعتبار ثالثة،
اإلرهاب عىل يُغطِّي وبهذا اإلرسائييل، اإلرهاب هو والوحيد الحقيقي، اإلرهاب أن حني يف

العربية. األمة ضد الجرائم أبشُع باسمه تُرتَكب مصطنَع عربي بإرهاب الحقيقي
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أسابيع، منذ مَضت التي القليلة األحداث استعَرْضنا إذا كلَّها الحقائق هذه أن أعتقد
وأَعْدنا رأيناها وإذا تبرصناها، وإذا قناها، تعمَّ إذا كفيلٌة الواحدة، اليد أصابع عىل تَُعد
مرسح عرائس من عروسة وكأنها بها، يُلَعب ليبيا أن نرى أن ألمَكننا أخرى مرة الرشيط
بنا يُلَعب كلنا وأننا املرسح، يف عرائُس أيًضا وكأنهم بهم يُلَعب العرب وأن العرائس،
يف املنادية الدول أوائل من ونُصِبح بل باإلرهاب، ونُوَصم ونتقاتل، ونتضارب لنتصادم
ويحدث الدَّوليون، اإلرهابيُّون بأننا املوصومون أننا حني يف الدويل، اإلرهاب بمقاومة العالم
وخبث بدهاء ويُدبَّر ويتجسد حقيقة، الدويل اإلرهاب فيه ى يتخفَّ الذي الوقت يف كله هذا
يف عاصمتها والتي إرسائيل، اة املسمَّ األوسط الرشق بقع من املنَكرة البقعة تلك يف شديَدين

نعتقد. كما القدس يف وليس واشنطن،

القذايف للعقيد أخرية رسالة
وما لك، حدث ما راجعَت ولو هذا، كالمي قرأَت لو أنك العقيد، سيادة يا أعتقد
سياسَة ذ تُنفِّ األحيان بعض يف أنك تَقتِنع لم إن باسمك يحدث وما منك، يحدث
لك؛ ويُراد لنا، يُراد لفتٍك ذريعة أحيانًا تُتَخذ وأنك بكثري، ومنا منك أكربَ ُقًوى
من كبرية عربية جماهريُ عليك علَقتْه ما تَستحق ال حقيقة، الحالة، هذه يف فإنك
زلت ما شخصيٍّا وأنا األمة، لهذه حقيقي عدو بأنك تُوَصم بأن وتَستحق آمال،
تلعب استمررت إذا إال تَكونه أن يمكن وال ، العدوَّ ذلك لسَت أنك أعتقد لآلن

لك. يرسمونه الذي الدور نفس

فاشهد. اللهم بلَّغُت، هل أال
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والديمقراطية، اإلسالم عن مقاالتك أثر عىل — والحياة بالدِّين املؤمنني حبيَب يا — وَعدتُك
اإلسالمية، للرشيعة ا، جدٍّ وأصيٍل تماًما حديٍث ديمقراطي، لتطبيق فيها َرشعَت التي تلك
وكان بأكمله. املوضوع هذا عن فيها رأيي لك أقول مفتوحة رسالة لك أكتب أن وَعدتُك
إليك رسالتي أن وجدُت ، تَروٍّ بعد ولكني، وُمسهبة مطوَّلة رسالة لك أكتب أن نيتي يف
األجنبي التعبري هذا باستعمال يل وْلتَسمح — «املونولوج» من نوع إىل ستتحول طالت إذا
اللغة ُصنَّاع األقدمون العرب وكان — النفس عن والتعبري النفس، إىل الحديَث يَعني الذي
اآلخرين عن يتحدثون كانوا دائًما هم إذ التعبري؛ من النوع هذا لديهم شائًعا يكن لم
يُحاوَرها أن بالك فما يُناجيها، أو نفسه يُحدِّث منهم الواحد كان ما ونادًرا ولآلخرين،
ليس األمُر يكون أن ومعك فيك املمتع أن مع مونولوج، إىل ل ستتحوَّ أنها وجدُت ويَنقدها،
إىل ونفسه برأيه العزُة اإلنساَن فيه تأخذ ال ًقا خالَّ صادًقا حواًرا لكن — هللا َمعاذ — ِسجاًال
حياتنا يف «املونولوج» شاع ما أكثَر ما ألنه حوار، والعدل. الحق ُمجافاة إىل تَدفع قد درجٍة
تَصف التي وهبة الدين سعد الكبري ديق الصَّ مرسحية يُشِبه ما إىل فيه نتحول ِكدنا حدٍّ إىل
خرس اآلخر ونصفهم يتكلمون، دائًما ولكنهم يسمعون، ال «طرش» بأنهم فيها الناس

يتكلمون. ال دائًما ولكنهم يسمعون
الرشيعة تطبيق حول فقط ليس ق، خالَّ حقيقي حوار إىل إذن ماسة حاجة يف نحن
الجميع، يَسمع بحيث حياتنا، أمور كل يف ولكن شمولية، أو ديمقراطية بطريقة اإلسالمية،
كثرة تدفع وال املتكلمني، عىل الطرش ثورة إىل السمع انعداُم يدفع فال الجميع، ويَتكلم
كابوس إىل حياتُه تَئوب أو نُعاس، إىل مجتمُعنا يَئوب أن إىل أحد يسمعه ال الذي الكالم
ألن الرشيعة؛ تطبيق قضية حول وبالذات الحوار، إىل حاجة يف نحن الفروض. أوهن عىل
واملعارضة الحكومة لصحف الشاغل الشغُل وأصبح يقولون، كما الزُّبى بلغ قد السيل
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الحكم وتطبيَق اإلسالمية، الرشيعة تطبيَق هو العجب» وجه هو وهذا بالذات، «واملعارضة
اإلسالمي.

وجوب وعن املوضوع هذا حول ء، األجالَّ الدين علماء سادتنا آراء من كثريًا قرأُت وقد
نفيس: وأُحدِّث املقال أو الجريدة أَطوي وكنُت إبطاء. ودون فوًرا اإلسالمية الرشيعة تطبيق
أي الخميني؛ اإلسالمي الحكم هو هل األفاضل؟ هؤالء تطبيَقه يُريد إسالمي حكم أي
حكم هو أم وُحكام؟ حكومة إىل «املوالت» هللا آيُة ل حوَّ كما ُحكام إىل املشايخ تحويل
كالسائد قذَّايف إسالمي حكم هو أم الخليج؟ ودول السعودية يف كالسائد ابي وهَّ إسالمي
رئاسته عىل االستفتاء أن أعَلن حيث باكستان، يف الحق ضياء كُحكم حكم هو أم ليبيا؟ يف
الدين علماء من يَرتضيهم وَمن هو وأنه اإلسالمية، الرشيعة تطبيق عىل االستفتاء يَعني

فعله؟ يف غريه ويُفكِّر نمريي، فعل مثلما الرشيعة صياغَة سيتوىل الذي
اإلمام فقِه أو املرصيني، معظُم مذهبَه يَعتنق الذي الشافعي اإلمام فقه تطبيُق هو هل

حنبل؟ ابن مذهب أو تيميَّة، ابن أو حنيفة، أبي اإلمام أو مالك،
حياتنا كلَّ أن نعترب هل اخرتناه؟ إذا ذاك أو املذهب هذا تطبيق يف ع نَْرشَ وكيف
حياتنا عىل جد ما كل االجتهاد، باب وقفل الكبار، األئمة هؤالء وفاة بعد جدَّت التي املعارصة
ومسارح وسينمات وتليفزيونات وساعات وراديوهات و«ِبَدل» ُمعاِرصة، مالبَس ِمن تلك،
النساء ومشاهدة الخارج، إىل والسفر بالطائرات والحج سيارات وركوب وغناء وموسيقى
تفسري يف الكثرية والنظريات والتكنولوجيا، والتصنيع واملعامالت، والبنوك هناك، السافرات
األشياء هذه كلَّ نعترب هل األشياء، من غريها وآالف البيولوجية، والهندسة والحياة، الكون
كلَّها، فنُْلغيها اجتهاد، أو حديٌث بها يَِرد لم أنه باعتبار الرشيعة، عىل خروًجا جميِعها
إال عمل من لنا يَعود وال الجالليب، ونرتدي الطني، من َمساِكَن أو خيام يف نَحيا ونعود
الكريمة: باآلية استشهاًدا هكذا األمر يُفرسِّ بعَضهم إن إذ البيوت؛ أو املساجد يف العبادة

عبادة؟! العمل الرشيف: الحديث ويف ِليَْعبُُدوِن﴾ إِالَّ َواْإلِنَْس اْلِجنَّ َخَلْقُت ﴿َوَما
اإلسالم، يفصدر املسلمون به أَخذ الذي البيعة نظاَم نَتبع أن الرشيعة تطبيق يعني هل
واحًدا ِليَختاروا واحد، مكان يف عربي مليون ١٢٠ باألصح أو مرصي، مليون ٤٦ فيجتمع
أمًرا ليست إليه بالنسبة الشورى حتى مطلًقا، وحاكًما جميًعا للمسلمني إماًما يُبايعونه

ُملِزًما؟
بكر أبو بُوِيع لقد ِلنُباِيَعه، الخليفة نوع أساسنَعرف أي وعىل كهذا، اجتماع يتم كيف
ألنَّ عمر وبويع الرسالة، إبالغ يف الُعظمى رحلته ورفيَق وحبيبَه النبي صديق كان ألنه
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فماذا حياته، وأثناء وذَهبه معاوية بسيِف معاوية بن يزيُد وبُويع ببيعته، أوىص بكر أبا
أساس أعىل الحديث؟ عرصنا يف املؤمنني أمري نُبايع أساس أي وعىل اآلن، نحن نفعل
مثًال، التليفزيون يف ظهوره مرات عدد أو النفوس وأَْرس الخطابة، عىل قدرته أو َفصاحته
االنتخابات نظام بني حينَذاك الفارق وما باستفتاء؟ الحايلَّ جمهوريتنا رئيس نختار أم
املسألة أن بمعنى الدين؟ فقهاء من لفقيه البيعة تكون أن بد ال أم البيعة؟ ونظام الحديثة
نهاية يف ولكنها تطبيقها، عدم أو الرشيعة، تطبيق يف وال الحكم، كيفية يف ليَست النهاية يف

الدين. رجال «يحكم» لكي الوحيدة الطريقُة األمر
أن رشط بهذا؛ ألحلم إني بل دين، رجُل يَحكمنا أن عندي اعرتاض ال شخصيٍّا وأنا
ويف الغزايل، الشيخ طهارة ويف عبده، محمد اإلمام أفق َسعة يف الدينيُّ الحاكم هذا يكون
يف وليس فقط، األعداء مواجهة «يف كشك الشيخ وُعنف خالد، محمد خالد الشيخ تفتُّح

التِّلمساني. عمر الشيخ ة وِرقَّ التليفزيون» ُمذيعات عىل لعناته صبِّ
اآلخر: أنا أتساءل أياَمها وكنُت نبدأ» أين «ِمن له قرأُت الذي الكاتب أيها يا أَجل
بالرتتيب هي الحقيقية بدايتنا أنَّ إىل تفكريك هداك مثلما تفكريي وهداني نبدأ؟ أين ِمن

التايل:
أرضنا. من الربيطاني االستعمار طرد أوًال:

يشء كلُّ فيه يتم حقيقي، ديمقراطي جمهوري نظام وإقامة واملَلكية املِلك خلع ثانيًا:
الجمهورية. رئيس إىل العام، النائب إىل املركز، مأمور إىل العمدة من املطَلق، باالنتخاب
فيه يُصِبح ترشيعي مجلس يف ُممثِّليه الشعُب يَختار االنتخاب هذا طريق عن ثالثًا:

أيًضا. والصحافة الشعب ِرقابة وتحت األمر، أُويل أعضاؤه
الذي العلمي، التقدم أرساَر بها نَستعيد ِصناعية تعليمية نهضة بالدنا يف تقوم أن رابًعا:
به. وأسلحتها لحياتها بتطويرها وأذلَّتنا استعَمَرتنا أن إىل وطوَرته أوروبا، منا أخذَتْه
نتعرَّف بحيث السابقة األسس عىل مبنيًة الحقيقية الحضارية مرحلتنا تبدأ أن خامًسا:
نُصِبح أن إىل بنا تصل درجٍة إىل مفهوماتنا ر ونُطوِّ وُهويَّتنا، ولغتنا ديننا حقيقة عىل
تمدين ملواد مستهِلكني مجرَد نا ِرصْ كما وليس وتَمْديُن، وحضارة وثقافة فكر ُمصدِّري

أمريكا. من بالقروض نشرتيها
عظيم. وطني قوي بجيش كلَّه هذا نَحمي أن سادًسا:
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معتقداتي مع يتمىشَّ كان ألنه فيه جاء بما وآمنت نبدأ، هنا من إذن: كتابك قرأُت هكذا
َي يُضحِّ أن لحظة فيها يرتدد ال درجة إىل ودينه، وشعبه بلَده يُحب وطني كطالب الشخصية

الشعب. وهذا الدين هذا أجل من بحياته
كل عىل سنتغلب أننا أحلم زلُت ما اآلن، إىل الطالب ذلك عواطَف أحمل زلُت وما

سننترص. النهاية ويف عقباتنا،
… ولكن

… خالد أستاذ يا ولكن
َرضوس حرٌب وتقوم مسلمة، بأيٍد املسلمون فيه يُذبَح الذي الوقت يف أقول أن أريد ال
قد أنُفَسهم والعرَب املسلمني ألن أكمامهم؛ يف اإلرسائيليون ويبتسم ُمسِلَمني، شعبنَي بني

البعض! بعضهم إفناءَ وبأيديهم اآلن يتولَّون هم إذ إفنائهم، عناءَ كَفْوهم
الزاني، وَرْجم السارق يد وقطع الرشيعة تطبيق عن الحديث، هذا أن معي ترى أال
حد يف يُشكِّل بالذات، والسعودية املرصية الجرائد صفحات وعىل بالذات، الوقت هذا يف
هللا صلواُت نبيُّنا كان لقد العقل؛ من ذرٌة لديه إنسان ألي يَطرأ أن بد ال تساؤًال ذاته
«يُحارب» وهو املؤمنني، من قليل عدٍد حيِّز يف بعُد وهي بالرسالة، « «يُبرشِّ وسالمه عليه
هذا أن السالم عليه الرسول بقيادة املسلمني همُّ يكن لم الرسالة، وأعداء اإلسالم أعداءَ
وعدوَّهم، هللا عدوَّ أوًال يَقَهروا أن األوحد همهم كان ما بقدر زنى، أو رسق قد الفرد املسلم
أن الوقت ذلك يف املسلمني همُّ يكن لم والعقاب، والتهذيب للترشيع هذا بعد يتفرغوا ثم
لوا تأمَّ ت؛ فأرصَّ اعرتافها، عن إثناءها حاول الذي هللا لرسول تَعرتف وجاءت زنَت امرأة
تُدِرك العظيمة نفَسه ألن «زانية» إثناءَ يُحاِول قدره بجاللة الكريم الرسول قوم: يا هذا
الُعذر لها س يتلمَّ كان أنه بمعنى والخطيئة، للخطأ الدائم وتَعرُّضهم البرش، ضعف مدى
أو الرسقة حاالت من قليل عدٌد أو واحدة حالة الحد. عليها فأُقيَم ت، وأرصَّ الرباءة، أو
اإلسالم راية رفُع ولكنه «الحكَم»، هو ليس األكربُ املسلمني همُّ كان إذ حدثَت؛ الزنى
الحوادث تلك أما الكريم، النبي برسالة ا حقٍّ الجديرة العظمى املهمة هي تلك إذ واملسلمني،
خطًرا تصبح عامة ظاهرة تُشكِّل أن يُمِكن وال فرديًة تكون أن بد ال بالرضورة التي
اإلسالم أعداء من يأتي األكرب الخطر إما الخطر، هي ليست فإنها واملسلمني، اإلسالم عىل
ويَعِرفون والخطط، واملعلومات اإلحصاءات لديهم مكيَّفة، ُغرف يف القابعني واملسلمني
والعرب، املرصيني وبني والفلسطينيني، اللُّبنانيني وبني نة والسُّ الشيعة بني يوِقعون كيف
وبني والعراق، إيران وبني وسوريا، وليبيا واملغرب، مرص وبني ومرص، السودان وبني
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ويوِقعون وحده، نموذًجا إسالًما ِلتُصِبح ماليزيا يَستقطبون كيف وباكستان، أفغانستان
ويَرشون، يهود، أبناءُ يهوٌد أنهم ويُقنعونهم الفالشة ويُهرِّبون والحبشة، الصومال بني

… يَنخرون خاللها ومن الضعف نقط سون ويتلمَّ
البعُض كان وإذا خالد. الشيخ موالنا يا واملسلمني اإلسالم عىل الحقيقي الخطر هو هذا
اإلسالم حماية — عيننَي ذي لكل واضٌح هو كما — بنودها فأول الرشيعة تطبيق يُريد منا
ون يُسمَّ ممن ِقلة الداخل يف فأعداؤه الحقيقيني، أعدائه أوًال، الخارجيِّني أعدائه من نفسه
يُواِجه أن فهو الصعب األمر أما تماًما، سهل أمرهم ماركسيِّني، أو مارقني أو فاِسقني
وحناجرهم، أيديهم بجماع إليهم ويشريون اإلسالم، أعداءَ اإلسالم باسم الزاعقون هؤالء

رشهم. التقاء التكتُّل عىل املسلمني ويَحضون
إذن؟ عمله يكون فماذا الرشيعة، بتطبيق للمنادي األول العمَل هو هذا يكن لم إذا
يوم كلَّ يَموت بينما وزانية، زاٍن عرشين وجلد السودان، يف حدث كما سارق ٢٠٠ يد قطع
ُمتفرِّغون ألنهم وشيوخهم ُوالتهم ترَكهم أبرياء، مسلمني من مئاٌت ولبنان والعراق إيران يف
هم نفسه، اإلسالم داخل هم اإلسالم أعداء أن باعتبار الرشيعة تطبيق بكثري: أهمَّ لقضية
بأشياء يَظَهرن ال الالتي التليفزيون ومذيعات شعورهن، كل يُغطِّني ال الالتي النساء هؤالء

محتشمة؟ رشعية
إذن! املسلمني قضية أسهَل فما هؤالء، اإلسالم أعداء كان إذا اللهم

واملسارح التليفزيونات وسنُغلق البيوت، إىل نسائنا كلَّ سنُعيد أسيادنا، يا حارض
والعراق؟ إيران بني الحرُب إذن تَكفُّ فهل … الجالليب وسنَرتدي والفنادق

عربية بأيٍد املسلمني الفلسطينيِّني ضد اإلسالمية وشاتيال صربا مذابُح بهذا تتوقف هل
ومسِلمة؟

حينئٍذ هللا سنَعيص أننا أم بيننا، القابعني «الكفار» عىل آنَذاك هللا سيَنرصنا هل
الصغرية بالغنائم وننشغل أُحد، يف فَعلوا مثلما سنفعل إذ سبحانه؛ لنا يَغفره لن ِعصيانًا

الكربى؟ معركتنا عن
يرحَمنا. ولن يَرحم، ال عدو مع معركتنا

خالد. محمد خالد العظيم األستاذ
نخوضمعركة ِزلنا ما نحن واآلن نبدأ؟ أين من نبدأ، كيف نحلم: كنا يوَم لنا قلَت لقد
تطبيق معركة يف لتُساهم الَحلبة أنت دخلَت ُجدد، سني َرشِ أعداء ضدَّ الرشسة، البداية
املعارصة. حياتنا إليه آلت ما كلَّ يَستوعب متحرضِّ بشكل األصح عىل تطبيقها أو الرشيعة،
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جميًعا، شَغلوكم قد أنهم معي ترى ألسَت خالد: أستاذ يا السؤال يبقى ولكن
الخارج، من علينا لإلجهاز ُهم ِليَتفرغوا داخلية؛ بقضية ومشايخنا وعلماءنا ُفضالءنا يا

علينا؟ القضاء به يُريدون الذي «للطوفان» هم ِليتفرَّغوا
ناصيَة هم وامتَلكوا «هذا» أعطوكم وقد الطوفان، أو هذا جيًدا، أتذكره كتابك
وعلمائي وشيوخي أساتذتي فضُل ودام فضلك، دام قولك، فما به، علينا يأتون «الطوفان»

األجالء؟
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رسالتان

الجواب! وإليك سألَت قد الصديق، أيها يوسُف

العظيم األمريكي املفكر قالها التي الجليلة الحكمة هذه الِحَكم، من حفظُت ما بني من
«أمرسون»:

َفهم وأُيسء ومحمد، املسيح، َفهُم أُيسء قديًما َفهُمك؛ يُساء أن األمور رش من «وليس
فال األقل. عىل خمسة َفهم أُيسء الشجعان الروَّاد من عَرشة كل بني وِمن وبوذا، ُسقراط،
تَطلب وال بل فحسب، ذلك ليس لعزيمتك. ُمثبِّطة وال لُخطاك، ُمعوِّقة الَفهم إساءة تَجعل
أعالهم هو بقيمتهما جهًال الناس أكثر فإن أجًرا؛ الخري فعلك عىل وال للحق، والئك عىل

عليهما!» األجر طلب يف صوتًا
وصديقي أخي رسالَة — وتقدير حب يف — أُطاِلع وأنا البالغة، الحكمة هذه راوَدتْني
اإلثنني يوم الغرَّاء األهرام بجريدة الفكريِّ محرابه من ناداني التي إدريس، يوسف الدكتور

يونيو. ١٧
الحكمَة هذه استدعاءها للذاكرة َحِمدُت حتى الرسالة، أو املقال، نهاية أبلغ أَكد ولم

الصديق. الدكتور إىل هذه رسالتي بها أُصدِّر كلمات، خريَ وَجدتُها التي
مفتوًحا خطابًا إيلَّ ه سيُوجِّ بأنه وأْوَعدني وَعدني قد إدريس يوسف الدكتور وكان
تُسِعفني فلم وَوعيده إيعاده دوافع أما وعده، بواعَث فهمُت ولقد األهرام، صفحات عىل

بتبيُّنِها. القريحة
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اخرتتُها —وحني َفهُمك يُساء أن رشاألمور ليسِمن — أمرسون حكمة خايََلتني وحني
َفهمي؛ رسالته يف أساء قد الكبري الكاتب بأن إلحساٍس ذلك يكن لم الرسالة، لهذه استهالًال
يُتاِبع منا كلٌّ راح ومنذ بعيد، األول اللقاء بهذا والعهد التقينا، منذ وأنا إدريس فيوسف

بحرارته. الشوق ة رقَّ يف بيننا والثقة الحقيقية، عن النبيل بحثه يف صاحبَه
أولئك إنما يل؛ َفهمه سوء نفيس عىل َخشيُت الذي هو إذن، يوسف الدكتور يكن لم
عىل الضاِغنون منهم سواءٌ فهمي! إساءة إىل بهم املنشورة ستُفيضرسالتُه الذين اآلَخرون

!… بتطبيقها الهاتفون أو الرشيعة، تطبيق
يَعرف فهو — إيلَّ رسالته ه يُوجِّ ال إدريس الدكتور أن يقيني، يف وربما ظني، ويف
إىل طريقي عن هها يُوجِّ إنما — الرأي هذا ويَحمد بل طَرحها، التي القضية يف رأيي تماًما
العربي الشعر لنصيحة استجابًة ُمجابهتهم؛ أو ُمواجهتهم، عبء يَحمل أن يُريد ال آَخرين،

القديم:

تَ��م��ي��ِم بَ��ن��ي ب��ال��ح��دي��ث ��م ف��يَ��مِّ ُه��ذي��ًال تَ��ْل��ق��ى أن ح��اذَْرَت وإن
ال��ك��ري��ِم إل��ى ال��ك��ري��م وإص��غ��اءَ س��م��اًح��ا ف��ي��ه��م واج��ٌد ف��إنَّ��ك

عن ونيابًة تَميم! بني طريق عن ُهذيل إىل أسئلة ِبْضعة يوسف الدكتور ه وجَّ ولقد
بالجواب. أتقدَّم التميميِّني

الخميني رشيعة هي هل املنادون؟ بها يُنادي التي هذه رشيعة أية يتساءل: إنه •
ضياء ُحكم أم السعودية؟ يف ابية الوهَّ أم ليبيا؟ يف القذَّايف رشيعة أم إيران؟ يف

الطوفان؟ يَبتِلَعه أن قبل النمريي رشيعة أم باكستان؟ يف الحق
املسلمون به أَخذ الذي البيعة نظاَم نَتبع أن الرشيعة تطبيُق يَعني هل ويتساءل: •
وعرشون مائة أو املرصيِّني، من مليونًا وأربعون ستٌة فيجتمع اإلسالم، صدر يف
تكون ال الشورى حتى مطلًقا، حكًما يَحكم إماًما ِليَختاروا العرب، من مليونًا

ملِزًما! أمًرا إليه بالنسبة
األوىل، قضيتَنا الرشيعة تطبيق من ِلنَجعل املناسب الوقت هو أهذا ويتساءل: •
طائشة لحروب نتيجًة والدماء؛ باألشالء تَمتلئ واإلسالمية العربية الساحة بينما
األطماع تلك فهناك وأيًضا واملسلم؟ املسلم وبني والعربي، العربي بني وآثمة،

الخارج؟ يف أعداؤه اإلسالَم بها يُطاِرد التي البَشعة واملؤامرات الالهثة،
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من ِعرشين وَجلد السودان، يف حدث كما سارق، مائتَي أيدي قطُع هل ويتساءل: •
إيران حرب يف الضحايا آالف من تُراق التي الدماء سيَل سيُوِقف والزانيات الزُّناة
بها يَقوم التي الرباجنة، وبرج وشاتيال صربا مذابَح ذلك سيُنهي وهل والعراق؟

الفلسطينيني؟ ضد مسلمون
أن يف أفَلحوا قد وأوطانه شعوبه وأعداء اإلسالم أعداءُ أليس يتساءل: وأخريًا •

وعدوان؟ غدر من لنا يُبيِّتونه عما الرشيعة بقضية يَشَغلونا

عنها، لإلجابة ومقدوًرا مشكوًرا اختارني قد كان وإذا والصديق، األخ تساؤالُت هذه
ملحوظتنَي: إجابتي يَدْي بني أُقدِّم أني بَيْد فسأُجيب.

املقاالت، عَرشات خالل من سواها كثرٍي وعن التساؤالت، هذه عن أجبُت أنني األوىل:
نطاق. أوسع عىل ت نُِرشَ التي الصحفية، واألحاديث

الهتاف يف منهَجهم وال للقضية، َفهمهم وال اآلَخرين، آراء َن تتضمَّ لن إجابتي أن الثانية:
أصول من ِصدَقها تَستمد رؤية وهي الخاصة، رؤيتي ستَحكي إنما عنها؛ والدفاِع بها

وروحها. ومبادئها، الرشيعة،
واقتناعي نظري سأَعرضوجهة بل — ِتباًعا — أوَردتُها كما األسئلة عن أُجيب لن إني ثم
كلُّ يَنفرد أن دون معها، وغريَها املثارة األسئلة جميع تُغطِّي بحيث واحدة َضميمٍة يف

بجواب. سؤال

يف: تتمثل والصدق الَفهم يَنقصها ال التي نظري ووجهة
ِصدق، قَدُم والتديُّن الدين ساحة يف دائًما ولشعبها إسالًما، هللا بالد خري ِمن مرص أوًال:
«خري بأنهم إياهم السالم عليه الرسول وصُف األمة هذه جموِع وَحْسُب فضل، وسابقُة

القيامة. يوم إىل ِرباط يف وأْهليهم ألنهم األرض»؛ أهل أجناد
كنَسوا الذين التتار قَهروا املرابطون فآباؤنا الكريم؛ الرسول قوُل فينا صَدق ولقد
قرابة معهم وخاضوا وبالصليب، باملسيحية املتاجرين عىل وأجَهزوا كالوباء، األرض
الحروب ملوك — أخريًا — فَطموا ثم بانتهاء، تُؤِذن أن تُريد تكن لم حروبًا عام مائتَي
أوالء نحن وها وضاللهم، وطيشهم غرورهم عن أوروبا يف الكنيسة وآباء الصليبية،

إرسائيل. هو رجيم؛ عدوٍّ أمام جديد ِرباط يف أنُفَسنا نَجد

127



مستفزة انطباعات

من قوانينَها يَنقص ما الستكمال محاولة أيَّ فإن املثابة، بهذه مُرص كانت وإذا
واإلصالح، الدعوة بأسلوب إليها يُشار أن يجب وتطبيقاتها، اإلسالمية الرشيعة مبادئ

والطفرة. بالعنف وليس
إثمه أن به يوصف ما أقل الذي الديني، التطرُّف مظاهر كلَّ أشجب فإني ولهذا،

نفعه. من أكربُ
يف املصاحَف حاِملني الشباب من األلوف إخراج محاولة أشجب فأنا وبالتايل،
تاريخ يف تَحُدث لم الخطيئة هذه إن االستفزاز! مقاييس بكل استفزازية مظاهرة
الطاعة عصا الخوارُج شقَّ حني واحدة، مرٍة سوى قرنًا، عَرشَ أربعة وخالل اإلسالم،
املصاحف حاِملني إليه فذهبوا اإلسالم، وجه به وكرَم وجهه، هللا كرَّم عيلٍّ اإلمام عىل
كلمة قائًال: الخالدة بكلمته وجوههم يف العظيم اإلماُم فصاح هللا! إال حكم ال وصائحني:

باطل! بها أُريَد حق،
داللتها وإن نتائجها، محسوبٍة غريُ مغامرٌة دينية ُمظاهرة يف املصاحف حمل إنَّ

مُلخيفة. نتائجها وإن لخطرية،
لو فيما ماثٌل النتائج هذه وأهوُن يَعودون! الخوارج أن الدالالت هذه وأهَوُن
األرض عىل أيمانهم من املصاحف لسَقَطت إذن باملتظاهرين؛ الرشطة اصطَدَمت

باألقدام! — باهلل والعياذ — وِديَست
من األوىل النقطَة هي هذه وكانت … إسالًما املسلمني بالد خري من مرص إن قلُت:

إجابتي. ِنقاط
رشيعَة وال الخميني، رشيعَة تساءلَت كما تكون لن بالدنا يف تُطبَّق حني الرشيعة ثانيًا:
يُعَرف إنما بالرجال، يُعَرف ال صديقي يا الحقَّ أن ذلك … القذايف رشيعَة وال نمريي،
َفسادهما، يَعني ال فإنه ما، نظام أو ما، مذهب تطبيِق يف انحراف وكلُّ … بالحق الرجاُل

نظام! وال مذهب، كلِّها الدنيا يف يَبق لم وإال رفضهما، يَعني ال وبالتايل
الصحيح. الَفهم وَقلَّ اللَغط، فيها كثر قضيٌة الرشيعة تطبيق قضية وإن

مصدَر التطبيق قضية يَجعلوا أن وقادته، اإلسالمي التيار ُدعاة بعض أفلَح ولقد
يَئوس م متجهِّ بوجٍه تقديمها — يُحاولون يَزالون وال — حاَولوا حني وإزعاج خوٍف
الزاخر وعطائها الباهر، إرشاقها تقديم عن — أدري لسُت ملاذا؟ — ُمعِرضني وَعبوس،

واالرتقاء! والتقدُّم واملعاَرصة، الحرية مجال يف
ودولة. ديٌن اإلسالم أن عىل االتفاق من بد ال الرشيعة؟ ملاذا ثالثًا:
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والحريق! والنار بالعنف، املتديِّن الشباب ِوجدان يَمَلئون حني كذلك
تتأكَّد لكي وِفقهه اإلسالم نصوص ُمساءلة إىل — يوسف أخي يا — أدعوك وال

التاريخ. تَسأل أن َحسبُك بل دولة، أنه من
كدين. منه النابعة وقوانينُه رشيعة، له تَكون أن بد فال دولة اإلسالُم كان وإذا

اشرتاكية دولًة ودول، مجتمعات من حولنا فيما تجد لن — صديقي يا — إنك
ومصدًرا لها دستوًرا ملاركس املال رأس من تَتخذ رأسمالية دولة وال الرأسمالية، تُطبِّق
تَستلِهم — مثًال كالهند — للعلمانية السيايس باملفهوم علمانية دولة تَجد ولن لقوانينها،

يخ! السِّ أو املسلمني، أو الهندوس، ديَن ترشيعاتها يف
من وقوانينه رشائَعه يَستدعَي أن يف مطَلق حق صاحُب الدولة فاإلسالم إذن،

«الدين»! اإلسالم
وال املسلمني، ِمن ال اإلطالق؛ عىل أحَد ال أحد، ال الرشيعة؟ بتطبيق سيُضارُّ الذي َمن
باإلفاضة، يَسمح املقام أن ولو وخارَجها، البالد داخَل األجانب ِمن وال املسيحيني، من
ونُبله وإنسانياته، وسماحته، اإلسالم، هذا عدالة من عجبًا — صديقي يا — لرأيَت إذن

العظيم!
الرشيعة؟ تطبيُق يَعني ماذا رابًعا:

تتَِّجه الرشيعة إن ونخشاه؛ نُحاِذره حياتنا يف انقالب إحداَث بحاٍل يَعنَي لن إنه
املجتمع. ويف القانون يف والفضيلة، والحرية العدل إحقاق إىل

للمنطق ُمساِيرة أعشاره فِتسعة — وتجاري ومدني، عقوبات، — القانون أما
فلسفة عَرْفنا لو التي الحدود إضافة إىل إال العقوبات قانوُن يَحتاج ولن اإلسالمي،
عن فضًال الجهالء، أفئدة يف أثاَرت ملا إلقامتها اشرتَطها التي والرشوَط فيها، اإلسالم

والخوف! التهيُّب من قدٍر أدنى العقالء،
ذلك وما الربا، تَستبِعد إضافٍة إىل إال يَحتاجا لن والتجاري، املدني والقانونان،
وتحوَلت أنواعها، بكل الرِّبَوية املعامالت من باكستان تخلََّصت فقد بَعسري؛ نظن كما

اإلسالمية. املعامالت إىل األجنبية، فيها بما والبنوك، املصارف جميُع
العالج، من جزءٌ الزمن الرشيعة: تقول فهنا املجتمع، عن أما القانون، عن هذا

عليها! إكراههم يف وليس بالفضيلة، الناس إقناع يف مائٌل اإلسالم ومنهج
سلوكياته، وتَْعلية املجتمع تهذيب إىل وسيَلتاه والطويل الجميل والصرب واألناة،
عاًما عَرش ثمانيَة بعد إال تُحرَّم لم — الكبائر أمُّ وهي — الخمر أن نَعلم أن وَحْسبنا

اإلسالم! بزوغ من
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سلوكياته. وتهذيب املجتمع لتعلية املثىل الطريقة هو خطوة، خطوًة فالسري
أيَّ — أبَْوا أم التطبيق ُدعاة شاء — بحاٍل يَعني ال اإلسالمية الرشيعة وتطبيق

املعاَرصة. احرتاُمه اإلسالم مزايا فأعظُم تَقهُقر؛ أيَّ وال الوراء، إىل رجعٍة
التطور مع الذكيِّ التفاعل عىل وبتَجِربته وبروحه بمبادئه قدرتُه املعارصة ومعنى
املعارصة، َمزيَّة من اإلسالَم يُجرِّدون والذين الناس. واحتياجات الحياة، ألشكال املستمر

وخالًدا. ا عامٍّ دينًا يكون أن يف حقه يَسلبونه إنما
اإلسالم إذ الحضارة؛ أسوار خارج الحياَة يَعني ال الرشيعة تطبيق فإن كذلك،
والفنية الِعلمية، الحضارَة بها نَعني فإنما الحضارة، ُقلنا: وإذا ُروَّادها. أعظم من رائٌد
هذا عن ِعْطَفه وَلوى بجانبه، نأى اإلسالم أن ولو واالجتماعية. والروحية، والفكرية
عىل يَحجر أنه ذلك معنى لكان األديان، خاتَم فيه هو الذي الوقت يف الحضاري االلتزام

وُظلماته! الليل غَسق إىل ويدفعها التربيد، جهاز يف الحياة ويَضع البرش، مستقبل
وتليفزيون، وسينما، مرسح، من ومؤسساته؛ الفنِّ مصري عن تساؤلك يَجيء وهنا
طويل. حديث لها قضية هذه إن العزيز: صديقي يا لك فأقول … وموسيقى وإذاعة،
فأقول: كلِّه؟ هذا من الرشيعة بموقف يتَِّصل فيما البدء، نقطة أمامك أضع أني بَيْد
قبيح! وقبيحه حسن، حَسنُه فقال: الشعر، عن عنه ريضهللا الشافعي اإلمام ُسئل
قبيح. وقبيحه حَسن، فحَسنه مجاالته؛ شتى يف الفن عن اإلسالم رشيعُة تقوله ما وهذا
الذَّوق إنه وأجيبك: والُقبح؟ الُحسن معايريَ يُحدِّد الذي وَمن تسألني: وأَسمُعك
وليس كلُّه، البرشي الجنُس فَلكها يف يَدور التي الخالدة القيم ظل يف للمجتمع العامُّ

وحدهم. املسلمون
كلها! القضية جوانب أخطر وهذا املجتمع؟ الرشيعُة ستَحكم كيف خامًسا:

اإلسالم يف الحكم نظام أن تطبيقها إىل الداعني جميُع وليعلم — أخي يا — فاعلم
الشورى. هو

الديمقراطيات. بالد يف اليوم نراها التي الديمقراطية إنها الشورى؟ وما
وعنارصها: وأركانَها مقوماِتها ل أُفصِّ العرشين وللمرة

السلطات. مصدر األمة (أ)
السلطات! بني الفصل حتمية (ب)

رئيسها. اختيار يف املطلق الحق صاحبة األمة (ج)
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ونوَّابها. ممثِّليها اختيار يف املطلق الحق وصاحبة (د)
انحرافها. حني الحكومة إسقاط تستطيع وشجاعة، حرة برملانية معارضة قيام (ه)

والديمقراطية. الشورى رضورات من رضورة األحزاب تعدُّد (و)
املجتمع! بها يتنفس التي الثانية «الرئة» هي — الحرية كل — الحرة حافة الصِّ (ز)

حقوقها. وَصون شأنها إعالء من بد فال ثَم وِمن

منه. انتقاٍص وال فيه، تحريف بال اإلسالم يف الحكم نظام هو — أخي يا — هذا
فقيه! ال ُمتفيِقه، فهو انتقاًصا أو تحريًفا هذا يف حاول وَمن

اآلن؟ الرشيعة وملاذا سادًسا:
التطبيق هذا بحتمية اعرتَفوا املسئولني جميع أن وهو عام، سبب هناك وأجيبك:
كان وإن … شعبي َمطلب التطبيق بأن — الحاكم الحزب نواب فيهم بما — واعرتَفوا

إلنجازه. عاجًال وقتًا يُحدِّدوا لم وأولئك هؤالء
هو غد، بعد ال وغًدا غًدا، ال اليوم بأن أقنَعني خاص بسبب فوًرا يَِصلني وهذا

كثريين. من ة امللحَّ بالدعوة ظفر الذي التطبيق لهذا األوقات أنسُب
املتنامي، اإلسالمي التيار بني الفجوة اتِّساع سيَعني — نظري يف — اإلرجاء إن إذ
أن — أكثَرها! وما — علينا الضاغنة األجنبية للقوى الفرصة يُتيح مما الحاِكمني وبني

صعوبة. األمر وتَزيد الصف تشق
تحويل يف دائًما فرصته سيَجد املتمادَي التيار هذا فإن ثانيًا، وأما … أوًال هذا
إىل — به سيُفيض بل — به يُفيض قد وللمجتمع، للُحكم صارخ تجهيٍل إىل دعوته
التيار هذا يصل بأن احتمال هناك دام ما ثم العنف، وسائل من عليه يقدر ما كل
عظيمة فرصة أمام إذن فنحن فيه، املشاركة إىل أو الحكم إىل — بَُعد أو َقُرب — يوًما
التزام يبدأ وهنا أسَلْفناه. الذي النحو عىل الحكم نظام بتقنني الرشيعة تقنني لنبدأ
باعتباره معايشته يف طويًال زمنًا كلُّه الشعب ويَقيض النظام، بهذا اإلسالمي التيار
تقنني نبدأ عندما أقرتح إني بل عليه، تخرج أن لفئة وال ألحد يَسمح ال إسالميٍّا، نظاًما
استفتاء يف النظام هذا يُعَرض أن الحكم، نظام بتقنني — حتًما بادئني — الرشيعة

األيام. من يوم يف عليها والخروَج منها املروق ترفض وثيقًة ليصبح عام؛
دائًما سنظل بل بالرشيعة، تَحكمنا دينية حكومة إىل — صديقي يا — نحتاج ولن

ومتكامل. خالص قومي» «حكم ظل يف
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طريقة عىل — منها الكبريَة سيما ال — املجتمع قضايا نُعاِلج أن األكيد الخطر من إنه
الشباك!» أقفل واالَّ الشباك، «أفتح

األمور كارثة عن — أخي يا — حديثك أما الطريق، وهو الوسيلة هو هنا الحسم إذن
قول غري لها وصًفا أجد ال أخرى، قضية فتلك ممزَّق رشَّ واملسلمني العرب مزَقت التي

عنه: ريضهللا حازم» «أبي الحكيم الصويف
فيه!» نحن الذي هذا من فيه، يقني ال بشك أشبه فيه، شك ال يقينًا أعرف «ال

وبركاته. ورحمته عليك هللا وسالم

خالد محمد خالد

رسيع تعليق

التساؤالت عىل كجواب بإرساله خالد محمد خالد الكبري األستاذ تفضل الذي الرد هو هذا
خوًفا وال وقال، تفضل كما تميم بني من ألنه ليس بالذات، هو عليه طرحها آثرُت التي
كلمة وكل الئم، لومَة الحق يف أخاف ال أنا بيده نفيس الذي فوهللا هذيل؛ أيِّ ُهَزيل، من
يَكتب أن ليس الكاتب فرسالة استشهاد؛ عن بديًال أبًدا وليس استشهاًدا، أكتبها أكتبها،
تكون فماذا ذاتَها. حياتَه نفسه مع صدُقه كلََّفه لو حتى يكتب، فيما «يَصُدق» أن وإنما

الناس؟! وعىل نفسه عىل كذبًا كتبها أو عاشها إذا حياته قيمة
الطريقة هي اإلسالمي» «الحكم يف الطريقة وهذه عليها، ردك يف ا حقٍّ أوَفيتَها القضية
بأسباب واألخذ العقل وقيمة التفكري علم الناس يُعلِّم قرنًا، عَرش أربعَة له بإسالم الجديرة
أعظَم شيئًا لكان أوجزتَها التي بالطريقة سيُطبَّق اإلسالمي الحكم كان ولو التحرض،
أو «اليوتيوبيا» لكان األرض، عىل الجنَة لكان املعارصة، الدنيوية املذاهب كل من بكثري
كما يُطبَّق لن أبًدا ولكن اآلن، إىل أفالطون منذ البرش بها يحلم التي الفاضلة املدينة
السائد إن واقتصاديٍّا، وفنيٍّا وفكريٍّا، وِعلميٍّا وإيمانيٍّا، خلقيٍّا ُرقيَّنا به يُراد تطبيًقا ذَكرَت
أيها امليكروفونات إلسالم تطبيق هو — «شعبيٍّا» مطلبًا أصبح أنه ذكرَت والذي — اآلن
بالكفر معارضته عىل يجرؤ ممن أيٍّ واتهام الفكري، اإلرهاب إسالم العزيز، الصديق
موعظة إىل وال ِحكمة، إىل يدعو ال فهو أبًدا؛ اإلسالم عن نعرفه لم غريب نوع واإللحاد!
االنقضاض وإىل اليرسى، عيونهم يف املشايخ عىل الرَّصاص إطالق إىل يدعو وإنما حَسنة،
من البحِر هذا وعىل الغالبة! والعساكر اآلمنني باملواطنني والفتك السالح، بقوة األمة عىل
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بدعوى أنفَسهم، املسلمني يذبح ما أوَل يَذبح حكم ِزمام ليتسلَّموا «الدعاة» يصعد الدم
ذاك. أو الراعي هذا يد عىل الطاعة عصا شقِّ أو إيمانهم، أو عبادتهم يف تقصريهم

الشعب قيادة يف امليكروفونات ُدعاة نَجح إذا «سينترص» الذي اإلسالم شكل هو هذا
محمد اإلمام إسالم وال موالنا، يا أبًدا إسالَمك وليس حكمه، عىل واالستيالء وتنظيمه،
ظل يف ُولَِدت الجماعات وتلك األربعة، األئمة من أيٍّ وال األفغاني، الدين جمال وال عبده
رعاية ظل ويف املسلمني، اإلخوان جماعَة يوليو ٢٣ ثورة به قاوَمت الذي الجسدي اإلرهاب
تُحاَور أن مفروًضا كان جماعات الجماعة، قيادة من إليها لَجئوا ملن النفطية الدول بعض
أو بالكرابيج، ى تُصفَّ أبًدا عقيدة فال تقرؤها؛ اإلسالمية الكتب بأمهات لها وتُدَفع وتُرَشد،
يدعو سيايس، إسالمي حزب بإقامة نَسمح أن املتواضع رأيي من كان لقد باملشانق. حتى
اآلالف تلك كلُّ لوائه تحت ينَضوي بحيث للرشيعة، وتطبيٍق إسالمي، حكم من يَشاء ما إىل
يف «مناقشتَه» نَستطيع حزب وعقيدته، لبالده حماًسا املتَِّقد املخلص، الوطني الشباب من
جنب إىل جنبًا السويس قنال يف الربيطانية القوات نُقاِتل كنا كما معه ونعمل بل برامجه،
أما شاهني. عمر الطب طالب الشهيد وزمييل صديقي رأسهم وعىل املسلمني، اإلخوان مع
اإلسالمي، الحكم تطبيق يف الدموي االتجاه هذا عىل الطريق لقطع نُساِرع أن يف ُحجتك
إليها استنَد التي الُحجة نفس فإنها الرشيعة، تطبيق يف غًدا وليس واليوَم اآلَن باإلرساع
هذا بتملُّق السادات، أنور — تماًما مختلفة وألسباب — بعده ِمن ثم النارص، عبد جمال
اإلخوان قواعد يُقِنع حتى اإلعالم، وسائل يف اإلسالمي «الجو» من نوع وإشاعة التيار،
هو ُحكمها أن أو اإلسالمي، الحكم إىل طريقها يف فعًال الدولة أن اإلسالمية والجماعات
الناَر يُطِفيان كأنما كانا إذ اشتعاًال؛ الناُر زادت أن النتيجُة وكانت إسالمي. حكم فعًال

اشتعاًال. يَزيدها أن إال هذا كلُّ يفعل فال الدعوة، «إلخماد» البنزين من بمزيد
لحظة؛ الليلتنَي يف أنم لم ليوَمني، إجازة يف ذهبُت حيث اإلسكندرية من قادم إني
تتجاوز ال بقعة يف ميكروفونات خمسة الصباح إىل العشاء من الزاعقة امليكروفونات ألن
واملريض، األِرَق وتؤذي وتتنافر، أصواتها، وتتداخل واحد، وقت يف تزعق قرية، مساحتُها
إسالمي مصدر أي يف املسلمني، به ينفع الغد يف عمًال ليبدأ النوم، إىل حاجة يف هو وَمن

تلك؟! بامليكروفونات الليل طول العاملني الكادحني إزعاج حكاية ذُِكَرت
واحدة لحظًة أشك ال الذي التيار، هذا مع حوار إىل حاجة يف نحن سيدي، يا ال
الحلُّ هو هذا بأن قياداته بعض إيمان يف وال ة، الغضَّ الشبابية قواعده مقصد سالمة يف
كيف لرتى الحارض إىل أخرى مرة بك أعود ولكني واملسلمني، مرص ملشاكل الحل كل
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ولكن فقط، سيفه عىل الرشيف املصحف يَحمل ال منهم وكل املسلمني، املسلمون يَذبح
كافٌر اآلخر وأن حق، عىل الذي هو بأنه منه إيمانًا املسلم؛ زميله قلب يَطعن اإلسالم باسم
ولكن االتهامات، مستوى يف يزال ال أنه األمر يف ما كل هنا، يَحدث اليشء نفس ومارق.
الستينيَّات يف حادثًا كان ما بني الهائل الفارق معي ترى ألسَت قادم، بالسيف الطعن
اآلخر، الجانب يف العدو هو واالستعمار صف، يف ومسلمني عربًا كنا حني اآلن، وبيننا
االستعمار ضد اإلسالم مواجهة بتحويل الشديد بدهائه قام ذلك االستعماُر أدرك وحني
إنما دم، قطرة إراقة دون معركتَه فكَسب العرب، ضد والعرب اإلسالم، ضد اإلسالم إىل

أبقت. التي هي اإلسالم باسم املسلمني بأيدي املسلمني دماء من البحور هي
استفتاء يف اإلسالمي الحكم نظام يُعَرض أن بد ال تقول: أضيفها أخرية ملحوظة

األيام. من يوم يف عليها والخروَج منها، املروق تَرفض وثيقة ِليَصري عام
سنظل بل بالرشيعة، تَحكمنا دينية حكومة إىل صديقي يا نَحتاج لن تضيف: ثم

ومتكامل. خالص قومي» «حكم نظام ظل يف دائًما
املرصيني األقباط إخواننا بماليني نفعل وماذا الكبري؟ أستاذنا يا هذا يتأتى كيف
أم حينذاك، مَرص نَقِسم هل املسيحية؟ الرشيعة تطبيق عىل اآلَخرون هم وا أرصُّ هم إذا

أخرى؟ لبنان إىل نتحول
عيننَي، ذي لكل واضحٌة ملرص يَحفرونها التي الحفرة إن املسلم، امللَهم الرجل أيها يا
مرصي، مليون الخمسني إىل وَصل مرصي شعٌب وبجوارها بقائها عىل تَأمن لن وإرسائيل
هذه وتَجأر تَزأر بأن إال بأهلها الفتنة وإيقاع مرص «فك» إىل سبيل وال متكاتف، متَِّحد،

الفتنة. مفتاح لها تُسلِّم بأن وتُزوِّدها ُغلوِّها، من خوًفا وتَزداد تَستنكرها التي النُّعرة
الرشيعة تطبيق مجرد من بكثري أبعُد املسألة أن األستاذ، الصديق أيها معي ترى أال
العرب أمِّ مرص، عىل الكبري املؤامرة يف األوىل الخطوة إال هذه إْن تطبيقها؟ عدم أو
امليكروفونات. تُخرتَع أن َقبل حتى الفكرية، وِقبلته اإلسالم ِحمى وحامية دتهم، وُموحِّ

املتعلمني مالينَي يا أنتم أين مرص؟ يا وُمفكِّروك وعلماؤك وُكتَّابِك وِحكمتك، عقلِك أين
«تَولُّه» يف تنظرون وأنتم أعينكم أمام حقيقة جهنَم لها تُِعد بالدكم وهذي واملتنورين،

آخرين؟! لقوم تَُعد جهنم وكأن يَْعنيكم، ال األمر وكأنَّ
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يف وتُشكِّك تتَِّهمني جاءتني التي الخطابات من كثري عىل ا وردٍّ — بدء ذي بادئ أحب
أرشح أن — خالد محمد خالد الكبري اإلسالمي الكاتب إىل الرسالة تلك أرسلُت حني نياتي
عالقة أدنى لها تكن لم أرسلتُها التي الرسالة تلك إن وأقول: املوقف، حقيقة للقراء
خالد األستاذ قابلُت قد كنت ولكني بها، القياَم البعُض يُزِمع بيضاء، أو خرضاء بمسرية
املرصيني، واملثقفني املسلمني مشايخ من الصفوة بعض ومعنا رمضان، يف إفطار حفل يف
خالد محمد خالد األستاذ أصبح التي اإلسالمية الدولة فكرة حول بالطبع دار الحوار وأن
يؤكد وقتَها وكان نبدأ» هنا «من كتاب يف الخمسينيات أوائل يف به بدأ ملا خالًفا بها، ينادي
دين اإلسالم بأن يُنادي اآلن به إذا ثم الدولة، عن الدين بفصل إال للخالص طريق ال أنه

إسالمية. بدولة إال إسالمي دين إىل سبيل وال مًعا، ودولة
فإنها خالد، محمد خالد األستاذ عند الشكل هذا أخذَت قد الدعوة تلك كانت وإذا
ودولة أمًة — مرص ملشاكل حل ال أْن هو: شك بال أحُدها أخرى، أشكاًال بل شكًال أخذت
رأي عن عندي السؤال ثار هنا إبطاء، ودون فوًرا اإلسالمية الرشيعة بتطبيق إال — وشعبًا
ووعدتُه اإلسالمية، الدولة وإقامة الرشيعة تطبيق كيفية يف رأيه وعن هذا، يف خالد األستاذ
يف الخاص رأيي أيًضا له وأقول كله، هذا عن فيها أسأله مفتوحة رسالة له أُرِسل بأن
ُمعاداة هو واألوحد األول سببها أن باعتبار واملسلمني، والعرب واملرصيني مرص مشكلة
اإلسالمي الدين وأن علينا، املتصلة ومؤامراته لنا، وإرسائيلِه وحديثه بقديمه االستعمار
كلمة تكن فلم «الكفار» الكريم القرآن أسماهم الذين اإلسالم أعداء جهاد دين هو عندي

األيام. تلك يف مستعملة االستعمار
ودون دوني حال ولكْن املعظم، رمضان من األول النصف يف كله حدث هذا أن املهم
زيارتي عن كتبتُها التي املقاالت سلسلة من أنتهَي أن عيلَّ بد ال كان أنه الرسالة كتابة
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مقاومُة وال َمسرية إذن ذهني يف يكن لم واألمريكية، األوروبية البالد لبعض األخرية
جاء النرش ظروف ولكن الرسالة، يف أوضحته الذي برأيي أؤمن زلت وما كنت إني مسرية،
األربعاء يوم كتبتها قد كنُت إني بل فقط، هذا ليس املسرية، بُقرب اقرتنَت بحيث توقيتها
برؤية املوضوَع وتتناول السبت، يوم تُصِدر صباحية بزميلة وُفوِجئُت االثنني، يوم ِلتُنَرش

ذهني. يف عما تماًما مختلفة وطريقة
جدل إىل موت، أو حياة حالة يف أصبحنا بأننا أقنعني بل عضدي، يف هذا يَُفتَّ ولم
ملناقشة املحبِّذ الفعل برد فوجئُت إنني والحق نَرشته، وهكذا املوضوع، حول عميق جاد
تَخفَّ أن تنتظر الصامتة املرصيني أغلبية كانت وكأنما ِمرصاَعيه، عىل وفتحه املوضوع
لتطبيق العاجلة الدعوى مع تكون أن إما بني يحارصك، الذي الفكري اإلرهاب موجة
وملحد زنديق أنك وإما والتحرض، ر التطوُّ أشكال كافة وتحريم الزناة، ورجم اليد قطع

نسًفا. نَْسفك من بد وال ومرتد،
أنني األعمى والتعصب الهوس يقودهم وال يحكمهم ال الذين العقالء املواطنون أحس
يُثري يشء فال واالقتناع، املناقشة عىل مرصٌّ ولكني دعوة، من النَّيل أريد وال أحًدا، أهاجم ال
ال عصبية وبدكتاتورية فرًضا الرأي عيلَّ يُفَرض أن إال — مواطن أي مثل مثيل — غضبي
الدين هذا اعتناق بني وخريَني مسيحي، أو مسلم ديني داٍع جاء لو ل وأُفضِّ الجدل، تَقبل
نفاًقا، أو خوًفا أؤمن أن عىل أموت أن لَفضلُت رقبتي، يقطع أن أو والقوة بالقهر ذاك أو
تَصُدر لم إن فاألديان حقيقي، إيمان عن به أقتنع وال به، ا حقٍّ أؤمن ال رأي مع يًا تمشِّ أو
الخالص ى املصفَّ الصادق اإليمان هو الدين إذ كدين؛ رسالتها فقَدت صادق إيمان عن

إيذاء. أو تيار أو حاكم من خوف عن اإليماَن وليس هللا، لوجه
التي الطريقة ورأيت «السبت»، اليوم الصباحية الزميلة قرأُت حني إني والحقيقة
تسخيف إىل تندفع ألنها تماًما؛ أرفضها طريقة أنها أحسسُت املوضوع، بها تعالج بدأَت
يف قوم الرشيعة بتطبيق املطاِلبني بأن تؤمن فهي تماًما، مختلفة أنا طريقتي اآلراء. بعض
وهو الصالح، الشعب ولهذا البلد لهذا ويريدون النية، وطاهرو ورشفاء ُفضالء ُمجَملهم
ليس خالفنا ولكن الشعب، هذا يف ومؤمن وطني كلُّ ويريده أريده، ما نفُس بالضبط
السبل أي حول وإيماني وعقيل علمي وجدل حثيث سعي هو إنما األهداف، عىل اختالًفا
يتبعه الذي األسلوب سوء يُمثِّل أنه الغريب ولكن اإلسالمية، العربية النهضة إىل يوصلنا
املطالبون أولئك يتبعه سوءًا، يقل ال أسلوب هناك الرشيعة، تطبيق مقاومة يف البعض
بيني دار الذي للحوار والتحبيذ التأييد خطابات من ليس لهذا نموذًجا وسآخذ بتطبيقها.
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عيل عزت باسم خطابه ع وقَّ ِلُمواطن معي اقَرءوا ولكن خالد، محمد خالد األستاذ وبني
أتمنى وكنُت عليك، خالد محمد خالد األستاذ رد عىل تعليقك قرأُت فيه: يقول أحمد
ال ألنك خالد؛ الكاتب عىل ترد أن من وأجهل أصغُر ألنك حدك؛ عند وتقف تخرص أن
الرشيعة تطبيق مسألة إن وكذلك العظيم، الكاتب لهذا بالنسبة الشمال عىل صفًرا تساوي
والنارصي؟ الكلب اليساري أنت أليس معروف! ألنك فيها؛ تتكلم أو تكتب أنك من أكربُ
الحرامية وعصابته النارص عبد املهزوم الديكتاتور حكم وذيل مسلم، كل عدو أنت أليس

واللصوص؟
يف اإلسالم» باسم املتحدث املسلمة، السمحة هللا رشيعة عن «املدافع املواطن ويَميض
الحنيف. بديننا وال بالرشيعة وال باملوضوع ال إطالًقا لها عالقة ال البذاءات من سلسلٍة

أتساءل: جعَلني مما والبشاعة؛ بالقبح الحافل الوحيد الخطاَب ليس إنه والغريب
سيُطبِّقون «ممن» ولكن اإلسالم، وحكم الرشيعة تطبيق ِمن ليس املتخوفني حق ِمن أليس
الدعوة هذه عىل القائمون يكون أن من يَجزعوا أن اإلسالم باسم ويحكمون الرشيعة،
من الدرجة بهذه — صولجانًا أو سيًفا يُمِسكوا ولم حكم، إىل يَِصلوا لم بعُد وهم —

رشيعة؟ أْسمى باسم جميًعا هذا يَرتكبوا وأن والسفالة، البذاءة
وجدُت — ل ومتأمِّ ُمرتوٍّ الحقيقة يف بل ساخط، أو غاضب غري تفكري بعد — ولكني
الكلماِت تلك ألسنتهم عىل وَضع الذي إعالمنا ُ خطأ هو إنما أبًدا ليسخطأَهم هؤالء خطأ أن
فرتة يف حياتَنا سادت التي والبذاءات واالتهامات السفالة هجمة من النوبة إنها والصفات،
عىل تعليقي يف ذكرُت كما إنني إلعالمنا. الوحيد َ الخطأ هو هذا وليس ببعيدة، ليست
رجعيًة اإلسالمية التفسريات أشد إعالمنا أجهزة يف حَشْدنا إننا قلت خالد، األستاذ مقالة
والعفو والتواصل، والحب الرحمة الحقة؛ اإلسالمية للتعاليم منابَر نجعلها لم وتخلًفا،
مع التعصب، عىل الناس لحض وإلرهابهم، اآلخرين، لتكفري منابَر جعلناها إنما واملغفرة،
اإلسالم ذميني، وغري ذميني، كله؛ البرشي الجنس حب عىل يحتوي أنه مفروض اإلسالم أن
التليفزيون أمام جلسُت الذي اإلسالَم هو أبًدا وليس الروحية، حاالتهم أرقى يف البرش هو
الجليل الشيخ أن وتصورُت املسلمني، حاجات قضاء اسمه كان بَرنامًجا ألشاهد مرة
دخول بمعنى الحاجة قضاء عن يتحدث به فإذا البعض، بعضنا مساعدة عىل سيَحثُّنا
جلسته يف يتجه وأن اليرسى بقَدمه املرحاض يدخل أن املسلم عىل وكيف املراحيض،
الحقيقية؛ اإلسالم روح فينا قتَلت التي األشياء هذه آخر إىل و… و… … القبلة عن بعيًدا
محشودة وروحه كلِّه القديم العالم عىل ثورًة جاء وثورة. ونضاٍل كفاح ديُن فاإلسالم
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املوىل يُصِدرها كان يومية عسكرية أوامُر وكأنها األعداء، قتال عىل تحضُّ التي باآليات
قمة يُمثِّلون كانوا الذين املفسدين، أعداءهم يُحاِربوا كي املؤمنني؛ لعباده وتعاىل سبحانه
أمًرا هذا أليس ﴾ ُقوٍَّة ِمْن اْستََطْعتُْم َما َلُهْم وا ﴿َوأَِعدُّ والجاهلية؛ والوثنية واإلجرام، الجشع
عىل ويتمايَلون قارئون يقرؤها أنغام إىل حوَّلناه حني أننا األمر يف ما كل واضًحا، عسكريٍّا
املؤمُن معه يتبنيَّ أن يمكن ال غنائي قرآني شكٍل إىل واستحال الحق، مضمونه فقَد وقعها
وتليفزيون وإذاعة ِصحافة كلِّه إعالمنا خالل من أطلقنا نحن ومحتواه. بمعناه املقصوَد
فيه الناس إدخال يريد ال إسالم اإلسالم، روح وبني بينه عالقة ال إسالم من غريبة أنواًعا
يجذبهم وال ويكفرهم، عليهم ويحرمه بل عنه الناَس يبعد أن يريد ولكن ووحدانا، زمرة
أو الكلب بقوله: إال أخطأ أنه يعتقد َمن بها يصف لغًة يَعرف ال إسالم ساحته، إىل أبًدا

… الزِّنديق أو اللص أو الكافر،
عرصنا يف التعامل وأسلوِب واللغة، العقول صياغة أجهزة هي اإلعالم أجهزة إن
لفرتة وعقولنا وأذواقنا ولغتنا، ديننا يف فساًدا يَعيثون أناًسا تَرْكنا أن وبعد الحديث،

نحصد! ما أبشَع وما زَرعناه. ما ونحصد اآلن نعود ا، جدٍّ طويلة
فأنتم وطريقة، لغة السباب إال فيكم يعرف ال َمن حتى اإلخوة أيها متصل الحوار إن
واألخطاء الجرائم تلك كل لتصحيح وسيلَة وال ضحايا. وتماًما كربى، جنايًة عليكم مجنيٌّ
الحسنة، املوعظة ديُن فاإلسالم أحسن، هي بالتي ونتجادل نتحاور كيف نتعلَّم بأن إال
والعربية، اإلسالمية األمة قمة عن مرص دفع يف تطمع بالًدا إن املبيَّت. الحقد ديَن وليس
عقلها مُرص تَفقد أن تماًما ويُهمها بَسخاء، تدفع أو وأقالمنا، إعالمنا يف فساًدا تَعيث
ألف من ألكثَر اإلسالمية الراية يرفع بأزهره، وحده، وقف الذي الحنيف وإسالمها وقلبها

اآلن. إىل متواصلة عام
وأدهى! أعظُم خفي فما اآلن، اإلشارة هذه وتكفي
اآلِبقني. من هللا وليحفظك مرص، يا عليك وسالم
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أستاذنا بأن أحسسُت إدريس يوسف الدكتور عىل خالد محمد خالد األستاذ رد قرأُت حني
وجدانه عليه يمأل رائًعا وأمًال املمتنع، السهل هو أسلوبًا أسلحته من شحذ قد الجليل
التاريخ من يؤيده وال بسبب، بالواقع يَرتبط ال حلًما كونه عىل يَزيد ال كان وإن وخياله،
مؤكًدا بَقبولها، إقناَعنا الكبري أستاذنا حاول التي تلك اإلسالمية، الدولة حلم وهو سنَد،
العبارة، يُكِمل أال د تعمَّ أبًدا للديمقراطية العاشق وهو ولعله ودولة، دين اإلسالم أن عىل
سيف — السيُف فعل بما الجليل، العالم وهو لِعلمه ربما وسيف، مصحف أنه يذكر فلم
طويلة، قرون مدى عىل اإلسالم باسم الحاكمني لَجور تأكيًدا املسلمني، برقاب — املسلمني

بأمثالهم! لنا وأنى والُعمَرين، الرسول حكم فرتة من بأكثَر فيها تتمثَّل أن يصعب
أتزيَّد إنني بل مؤيد، له وأنا إسالًما، هللا بالد خري من مرص أن يرى خالد األستاذ إن
أنحني وأنا الديني، التطرف مظاهر كل يرفض وهو إسالًما، هللا بالد خري إنها وأقول
أصيًال مدافًعا عمره عاش الذي وهو ذلك، غري منه أتوقع لم أنني له وأؤكد إعجابًا، ملقولته
مفاهيمها تتبنى إسالمية لدولة رائع بحلم لربطها جاهًدا يسعى مجاهًدا، الديمقراطية عن
حويل وأنظر أثًرا، لها أرى فال التاريخ صحائف يف للخلف أْلتفُت دولة وهي العرصية،
للمتشدقني وأسمع وأقرأ ، محالٍّ لها أجد فال الراية ترفع دولة إىل الشهري باإلعالن متأثًرا
إال منهم أسمع وال مستطريًا، ا رشٍّ إال أعينهم يف أرى فال مرص، يف اإلسالمية الدولة بحديث
الوطن وحدة تُمزِّق وفتنة الحضارة، َرْكب عن نُكوًصا إال األفق يف أرى وال ونذيًرا، ًدا توعُّ
أو كلَّه ذلك أن إال أحسب وال والثقافة، والفكر الفن عىل أستاره يُسِدل وظالًما اآلمن،
حني الرشيعة إن بقوله: التالية الفقرة يف يستدرك وهو خاطره، يف جال ما هو بعضه
أن ذلك القذايف؛ رشيعَة وال النمريي رشيعَة وال الخميني رشيعَة تكون لن بالدنا يف تُطبَّق
لوال وأمني، وصادق عظيم قول وهو بالحق، الرجال يُعَرف وإنما بالرجال، يُعَرف ال الحق
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منذ به يُعَرف رجًال يُصاِدف لم الذي الحق ذلك عن أذهاننا يُراِود تساؤل إىل يَدفع أنه
بالحَسن حالنا وصف أن أحسب وال األحوال، أحسن يف الرتوِّي إىل ذلك يَدفع أال عام، ألف
األريب. أستاذنا عىل يَخفى حالنا سوء أن أحسب وال األحوال، أسوأ يف الرفض إىل أو جائز،
أن بمعنى ودولة، دين اإلسالم ألن يُجيب: وهو الرشيعة؟ ملاذا يتساءل: أستاذنا إن
بصورة العبارة صياغة أن أظن وال اإلسالمية. بالدولة َقبولنا عليه يرتتب بالدين َقبولنا
يتحمل أن يمكن واحًدا أن أحسب ال إني بل صحيحة، نتيجة إىل تؤدَِّي أن يمكن عكسية
ذلك يف وُحجتي دينه، عن مسلًما يُخِرج اإلسالمية بالدولة الَقبول عدم بأن القول وزر
يجتمعوا أن يمكن اإلسالمية للدولة الدعوة مجال يتصدرون ممن ثالثة أن أعتقد ال أنني
أن عىل يُجِمعون الفقهاء أغلبية أن مني أكثر يعلم خالد واألستاذ لها. د موحَّ مفهوم حول
اإلجماع، برأي حتى أو األغلبية برأي يأخذ بأن ُملَزم غري لكنه يستشري، بأن ُملَزم الحاكم
الديمقراطية روح تُؤكِّده ما عكس أيًضا وهو خالد، األستاذ به يُنادي ما عكس وهو
العقيدة، من جزءٌ اإلسالمية الدولة هل نتساءل: أن إىل يدفع ما أيًضا وهو وجوهرها،
يلزم ال ما لزوُم أنها أم باهلل، والعياذ الدين صحيح عىل خارًجا الطرَفني أحُد فيصبح

والدولة؟ الدين مقولة أمام فنرتدد
أغلبية بإجماع قيفة السَّ يف بكر أبي اختيار أن مني أكثر أيًضا يعلم خالد واألستاذ
عىل عثمان اختيار ألسلوب ُمناقض لعمر، بكر أبي اختيار ألسلوب مناِقض املسلمني
الرحمن عبد ترجيح وثانيتهما وعيل، لعثمان والَعقد الَحل أهل اختيار أُوالهما مرحلتنَي؛
لتولية مناقض املدينة، أهل ببيعة عيلٍّ اختيار ألسلوب ُمناقض عثمان، الختيار عوف بن
ثم لألمني، الرشيد لتولية مناقض بالوراثة، يَزيد لتولية مناقض السيف، بحد معاوية
أحُد وهو — الحاكم اختيار أسلوُب يكون أن هللا وَمعاذ القاسم! أخيه ثم املأمون، أخيه
عىل خروًجا االختالف كان وإال اإلسالم عقيدة من جزءًا — للدولة السياسية األركان أهم
تكون أن إال يشء من الكتاب يف يُفرِّط أن ِمن أكربُ وهللا باهلل، والعياذ الدين، صحيح

الدولة. عن الديَن ونزَهت السياسة، عىل بالعقيدة عَلْت قد رحمتُه
الرأسمايل املنحى تربير يف نة والسُّ القرآن إىل استندوا َمن أن يعلم خالد واألستاذ
استندوا َمن وأن نصوصه، تفسري يف فوا يتعسَّ ولم الدين، يف قاعدة عىل يَخرجوا لم لإلسالم
ولم الدين، يف قاعدة عىل يَخرجوا لم لإلسالم االشرتاكي املنحى تربير يف نة والسُّ القرآن إىل
الذي الرحمة دين ألنه اإلسالم؛ يف ضالتَه كلٌّ وَجد وإنما نصوصه، تفسري يف يتعسفوا
نُظمها أو الدولة أشكال من بشكل يرتبط لكي يَضيق وال واملكان، الزمان متغريات يَسع
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أشمُل الدين أن عىل وتأكيًدا بالعباد رحمًة جميًعا لها يتَِّسع وإنما والسياسية، االقتصادية
إىل وأِصل الحكم. لنظام الضيِّق املفهوم من وشموًال اتساًعا أكثُر العقيدة وأن الدولة، من
الرشيعة متاهة يف أدخل أن وبدون الرشيعة؟ تطبيق يَعني ماذا الجليل، أستاذنا تساؤِل
عىل مقصورة هي وهل الحدود، ماهيَّة عن الكثريون يتساءل كما أتساءل أن أو والفقه،
تشمل لكي أكثَر تتسع أو الرسول، طبقه ما أيًضا تشمل أنها أم ا؟ نصٍّ القرآن يف ورد ما
مرحلة يف الفقهاء اجتهاداِت تشمل لكي اتساًعا تزداد أو الراشدين، الخلفاء تطبيقات
السيايس الجانب هو يَعنيني ما ألن عندها؛ أتوقف ال فقهية قضية تلك تالية؟ زمنية
تطبيق بأن تساؤله عن الجليل أستاذنا إجابة إىل يدفعني الذي الجانب ذلك للقضية،
شهادة، له تُقبَل ال الثانية الدرجة من مواطنًا املسيحي املواطن يجعل سوف الرشيعة
ال للزنى دعوًة املطربات غناء يُصبح وسوف له. والية ال بأن بالقول تطرًفا البعض ويَزداد
تربًجا املرأة وتَزيُّن فسًقا، والتمثيُل ُمجونًا، الرقص يصبح وسوف حدِّه، إقامة مع تَستقيم
وهللا الكبد. أو فيها القلب موقع رنا دمَّ إذا إال كفًرا التماثيل ونحُت األوىل، الجاهلية من
غابَت معلومة وهي القدماء، املرصيني آلهة ر تُصوِّ التي الفراعنة تماثيل مصري يَعلم وحده
أن شأنه جل إرادتُه وشاءت بالتاريخ، هللا من رحمًة املتعاقبة اإلسالمية الدول حكام عن
لوجه الزُّهاد أحد تشويه أو للهرم، املأمون نَْقب ِمن إال صامدة لنا فتبقى الرتاُب يَْطمرها

العظيم! الهول أبي
َرسد والتي املجتمع؟ الرشيعُة ستَحكم كيف تساؤله: عن الكبري أستاذنا إجابة أما
د تعدُّ وحرية للسلطات، مصدًرا األمة كون من الحديثة، الديمقراطياُت به أتت ما أروع فيها
وإسقاط املعارضة يف نوَّابه وحق الربملان أعضاء واختيار الصُحف، وإصدار األحزاب،
اإلعجاب أما اإلعجاب، من والكثريَ ب التعجُّ من القليل تَحتِمل إجابة فهي الحكومة،
يؤكد ُسنة، أو قرآن يف واحد ديني نصٌّ يُوَجد ال أنه فَمصدره ب التعجُّ وأما فبالرجل،
روح إنها نقول: أن املنطق إىل األقرب أن غري السابقة، البنود من واحد بند عىل رصاحًة
طرح أن غري ا، حقٍّ تَنقض وال عدًال تُناقض ال التي الروح تلك رشيعتَه، وليست اإلسالم
يف فيتمثَّل املأزق أما دعاء؛ إىل ويدفع تساؤًال، ويطرح مأزًقا، ينشئ الصورة بهذه األمر
أتصور، كما اإلسالم، روح دائرة من مجاورة وغري مجاورة «إسالمية» حكم نُظم خروج
السابقة املبادئ نعت عىل اإلرصار فمن التساؤل وأما الجليل. أستاذنا يتصور كما ورشيعته
نشأَت بالقطع فإنها وجوهره، اإلسالم روح مع اْلتَقت وإن مبادئُ وهي إسالمي، ى بمسمٍّ
من هللا يحفظه بأن العظيم فألستاذنا الدعاء وأما ياته. مسمَّ بغري ت وتسمَّ دياره غري يف
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قائًما هلل حزبًا إال فيه يَرون وال اإلسالم، راية يرفعون َمن حناجر وربما وأقالم أْلِسنٍة
بعضهم ويتزيَّد الترشيع. يف بحقٍّ لإلنسان يَعرتفون وال عليه، مقضيٍّا للشيطان وحزبًا
عالم يف الذبابة حديُث ويَشغلهم والعقيدة، الفكر حرية حتى أو االجتهاد حقَّ عليه فيُنكر
فيه يُنشئ وقت يف األرمني الطني عن بالحديث مواطنيهم ويُلهون النجوم، بحرب منشِغل

القمر. لصخور متاحَف اآلخرون
وأنا عجبي، عيلَّ يُنِكر أال العذر وأستميحه الجليل. ألستاذنا األخري التساؤل إىل وأِصُل
عن إجابتك تكون أن الفاضل أستاذنا يا عجيبًا أليس به، معَجبًا كله عمري قضيُت الذي
يوًما التيار هذا يصل ألْن احتماٌل هناك دام ما أنه يف موجزًة اآلن؟ الرشيعة ملاذا سؤالك
يف اآلن ولنطرحه اآلن، الحكم ونِظام الرشيعة بتقنني فلنبدأ الحكم إىل — بَُعد أو َقُرب —
إىل القديم املنزل صاحب لجوءَ ذلك يُشِبه أال بعد. أحٌد عليه يَخرج ال حتى عام استفتاءٍ
مطلٌب الرشيعة بأن قولك أما ما؟ يوًما رأسه عىل لسقوطه توهًما أو تخوًُّفا بأكمله إحراقه
ألنني بل ذلك، لرفض وال كذلك، لكونها ال الهمِّ أبواب من بابًا عيلَّ يَفتح فإنه شعبي،
وأمام دينية، كقضية العامِّ الرأي عىل ُطِرَحت لكونها الصورة بهذه تبدو بأنها موقن
وجهه عىل األمر ُعِرض لو بينما يَعرتض، أو يختلف أن أنا، أملك وال أحد، يَملك ال الدِّين
الهمِّ َمبعَث هذا وليس األمر، الْختَلف وحكم، ودنيا سياسة قضية أنها وهي الصحيح،
عىل باملزايدة هناك أو هنا صوت إىل لون يتوسَّ حني الساسة إفالس َمبعثُه وإنما الوحيد،

ومستقبله. الوطن أمن
وَسِعدنا ذكرَت بما استمتَعنا فقد نافعة، ضارة ُرب بل العظيم، األستاذ أيها علينا ما

معك. بالحوار
القصد! وراء من والوطن وهللا

فودة فرج د.
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املقياس. هو عندي اإلنسان واملنشآت؛ والعمارات السحاب ناطحات كثريًا يهمني ال
كله. العالم يف وربما منطقتنا، يف التقدُّم استوعب الجديد القَطري الشباب

رهيب. مارد بقوِة انتصبَت قد أخرى مدينٌة وكأنما وجدت فجأة

أكتب بدأُت قد شهَرين منذ كنت أني ذلك معلقة؛ قضية «الدَّوحة» ُقراء وبني بيني
لتوقفي سببنَي هناك أن ويبدو العام، هذا شتاء أواخر يف لقطر زيارتي عن انطباعات
بعد برسعة أكتبها بدأُت قد كنت أني رأيي يف األول السبب االنطباعات؛ هذه إكمال عن
أموًرا أن هو الثاني والسبب — الحماس فرط ِمن ربما — مبارشة القاهرة إىل عودتي
أن بد ال أشياء عن ألكتب وقت لكل تَصلح قد التي الكتابة أقطع أن إىل دفَعتني عاجلة

حينها. يف أكتبها
هو ذلك «الدوحة»؛ بمجلتنا يتعلق ولكنه بي، يتعلق ال ثالث سبب هناك وأيًضا
فنحن مجلة؛ إىل منها كتاب إىل تكون ما أقرب رأيي يف الشهرية واملجلة شهرية، صدورها
أصبح بطريقة األشياء فيه وتتسارع ُمخيفة، درجة إىل األحداث فيه تتالحق عالم يف
قرأُت ولقد زمان. أعوام من عام من أكثُر وكأنه طويًال، ممتدٍّا حافًال شيئًا فيها الشهر
ُوِجد فقد التاريخ، عرب املعرفة «تسارع» عن الغريب اإلحصاءَ هذا أخريًا علمية مجلة يف
١٩٥٠م عام إىل ١٩٠٠م عام من اإلنسان عليها حَصل التي املعلومات كمية أن بالبحث
١٩٠٠م، عام إىل التاريخ فجر منذ اإلنسان عليها حصل التي املعلومات كمية تعادل
تعادل ١٩٧٥م عام إىل ١٩٥٠م عام من البرشية عليها حصَلت التي املعلومات كمية وأن
بمعنى ١٩٥٠م، عام إىل التاريخ فجر منذ اإلنسان عليها حصل التي املعلومات كمية
تتسارع وكذلك عليها، الحصوُل فيه ويتسارع املعرفة، فيه تتسارع عرص يف نعيش أننا
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تكون حتى حدث، عىل تُعلق تبدأ تكاد ما أنك درجة إىل تكدُّسها يتسارع وبالتايل أحداثه،
ولهذا عليه؛ للتعليق بسبيلك كنَت عما تماًما تُلهيك بحيث تراكَمت قد أخرى أحداث ثَمة
األسبوعية واملجالت أقرب، السنويِّ الكتاب إىل هي شهريًة كانت التي املجالت أصبَحت
اإلذاعة تَغطية برسعة ِقيَست إذا اليومية الصحف إن بل أقرب، الشهرية املجالت إىل هي
أرفع أن أُريد هذا أجل من أقرب. األسبوعية املجالت إىل أصبَحت لألحداث والتليفزيون
عىل يَعمل أن الكواري عيىس األستاذ رأسها وعىل القطرية اإلعالم وزارة ُمطاِلبًا صوتي
كثريٌة كله» العالم يف األحداث «قلب العربي عاملنا يف فاألحداث أسبوعية؛ الدوحة إصدار
ملالحقتها، يوميٍّا يلهث اإلنساُن يَكاد بشكٍل ومتالحقة بة متشعِّ فيه املعرفة حتى ومتالحقة،

شهريٍّا. أو أسبوعيٍّا أقول: وال

االنطباعات، حبل وقطع لقطر زيارتي عن انطباعاتي كتابة بدأُت قد قلت كما كنت املهم.
من الشهريُ إال بالذهن عالًقا ليس وأصبح قليًال، الرؤيا بَُعَدت وقد اآلن، أتمكَّن هل تُرى

الحبل؟ أوصل أن االنفعاالت، من والعميُق االنطباعات
املضيفة وتقول ا. جدٍّ حديثة مدينة فوق بنا تحوم والطائرة عيني أُصدِّق أَكد لم
األحزمة ربُط الرجاء الدوحة، مطار يف للهبوط استعداٍد عىل نحن التِّجاري: بصوتها
من أكثَر فمنذ الدوحة، فيها رأيُت التي األوىل املرَة هذه تكن لم التدخني. عن واالمتناُع
سبُع فَعَلته ماذا أرى أن ا جدٍّ َشغوًفا وكنت الهند، إىل طريقي يف فيها توقفُت سنوات سبع

الدوحة. يف التغريات من ِطوال سنوات

أبًدا. هذا أتوقع أكن لم والحقيقة
بعض عىل بالذات أُطِلَق تعبري وهو املدينة، «انفجار» ونه يُسمُّ تعبري هناك الغرب يف
ُسكانًا املدينة وتنفجر منها، قريبًا البرتول أو الذهب يُكتَشف كان حني األمريكية املدن
ما وصف عن قاًرصا وَجدتُه التعبري هذا دائبة. هائلة وحركًة وفنادَق ومحالت وتِجارة
يكن لم رأيتُه فما األخري، القليل بعضها أثناء ربما أو السنوات، هذه أثناء للدوحة حدث
لرتاه، سنوات بعد ذهبَت ثم رضيًعا، ابنك رأيَت وكأنك بالضبط ولكنك مدينة، «انفجار»
إذا بقبضتَيه الدنيا يهدُّ يكاد واملناكب، الشوارب عريض الرجولة، مكتِمل رجٌل به فإذا

أراد.
صغريٍة أخرى من رهيب، مارد بقوِة انتصبَت قد أخرى مدينة وكأنما وجدُت فجأة
— الحقيقة يف — وأنا َمعاملها. من الكثري به يَعلق أن دون الخاطر بها يَعرب يكاد تقليدية
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أرى أن أكثَر الحقيقة يف يُهمني واملنشآت، والعمارات السحاب ناطحات كثريًا يُِهمني ال
سواه. مقياس وال املقياس، هو عندي فاإلنساُن لإلنسان، حَدث ما

العجيب. اليشء هو وهذا
تصديُقه. الصعب من تغريًا تغري قد نفسه القَطري اإلنسان وجدُت أن أذهَلني فما
الناس رأَُوا قد فهم رأيت؛ مثلما رأَوا قد يَكونوا لم إذا الخليج أو قطر ُقراء ألوم ال وأنا
يُمكن ال بحيث واإلدراك، البُرص فوقها ينزلق وبطريقة قليًال، قليًال تنمو وهي واألشياء،
والثانية األوىل نظرتي بني الفرق ألن فوجئت؛ الذي أنا حدث. ما ِجماَع النهاية يف يُدِرك أن

سنوات. سبع كانت

التقدم استوعب مذهلة برسعة الذي الجديد. القطري الشباب هو قطر يف قابلُت َمن أروع
ويَشمخ القطري الواقع أرض يف أقدامه يرسخ بدأ ثم كلِّه، العالم يف وربما منطقتنا، يف

السماء. إىل برأسه
فنجان حول والبرتول املالية وزير العزيز عبد الشيخ سمو ضيافة يف جالًسا كنُت
ف، املثقَّ العربي اإلنسان هموم وعن العالم، يَشغل ما كل عن معه أتحدث وأنا وكنُت قهوة.
الغربية، الصحافُة بها ر تُصوِّ التي املزرية الصورة يرى شطر شطَرين؛ ينشطر رأيس يكاد
إشباع سوى له هم ال الذي الجشع ذلك صورة يف العربي اإلنساَن كلُّها، والعاملية بل
يف هيَونية الصِّ الدعاية نجَحت التي الصورة تلك واألعراض، الذمم ورشاء السفىل غرائزه
شاب العرب، شباب من لشاب أمامي الواقعية والصورة العاملي، العام للرأي تلقينها
إليه بالحديث تأنس شاب ومضمون، معنًى من الكلمُة هذه تحمل ما بكل حديث ف مثقَّ
يف يدور ما كلَّ اج وهَّ ثاقب بنظٍر يرى ولكنه متني، عربي تراث فوق جالًسا به وتُحس
يَسري أن يجب الذي األمثل الخطَّ منه ويستخلص ويَعيه، ويُدِركه كله، العالم ويف منطقته
واألشواك، والُعَقد باألزمات محشوٍّ رهيب شائك عالم الخالصمن سبيل فيه ويلتمس عليه
أَر فلم يُسِعده، سوف هذا أن أعتقد فال املثل، به رضبُت أني الصديق الشيخ يل وليسمح
زيارتي من خرجُت فقد ذاكرتي؛ إىل األمثلة أرسع أنه ووجدُت منه، تواضًعا أكثَر إنسانًا

يُمحى. ال بانطباع معه وحديثي له

إنما واإلدراك، والثقافة والوعي، التحدث من النحو هذا عىل هم املسئولني من كثريًا وليس
— أني أشهد ذا أنا ها — الذي اإلنسان ذلك يل، َصت ُخصِّ التي العربة سائق إىل معي تعالوا
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الراديو، محطَّات كل من األخبار نرشة أسمع أن مثًال تعلمتُه يشء وأول الكثري. منه تعلمُت
العالم، وإذاعات بل إذاعاتنا، محطات كل تقوله بما أكفر بدأت طويلة مدة منذ أنني ذلك
رة املسمَّ «اإليريال» عواميد من الغابة هذه وسط تماًما مني تَضيع أن الحقيقة وكادت
خرب كل عىل له كان أخرى، بأذن يَسمع كان سائقي ولكن مكان، وكل عاصمة كل يف
الصحيح. الوتر عىل يَضِبطه وإما عكسه، يُردِّد وإما تماًما، الخربَ يمحو إما تعليق تعليق؛
إنه بل األوىل، الدرجة من يع» «سمِّ فهو الخليج؛ ألغاني أستمع كيف العزيز سائقي علَمني
من شرب كل تاريخ علَمني كلثوم. وأم الوهاب لعبد مقاطع بعض إىل أستمع كيف علَمني
سواحل يف السمك عن الكثري علَمني هذا، يومنا إىل اإلنجليز أيام من مبنًى، وكل الدوحة
العربي اإلنسان أن كيف العظيم الرجل هذا علمني وأكله، لَطْهوه الطرق وأحسن قطر،
التطور، ذلك لها حدَّ ال بثقة هو يمتطَي أن ولكن التطور، يَسحقه أن ال — باستطاعته
يف ويُلِجمها ويوقفها يُحرِّكها بها، وينطلق البويك العربة َصْهوة يَمتطي رغدان كان كما

العالم. سائقي أبرُع يَفعل كما وانضباط، ونظام دقٍة
عىل يُعرِّفني والدوحة، قطر أنحاء يف يَطوف ورغدان به أحسسُت له حدَّ ال تفاؤل
ففيهم أثَر»؛ ايص «قصَّ الزمان قديم من العرُب يكون أن أبًدا صدفة يكن لم فيها، شرب كل
الوقت بعض َسِكروا إن حتى القدرة، وفيهم الذكاء، وفيهم املالحظة دقة وفيهم الِفراسة،
يتصورها مما بكثري أكرب وبرسعة برسعة، التوازن يَستعيدوا أن الثروة، أو النرص بَخمر

سواء. حدٍّ عىل واألصدقاء، األعداء

الدوحة. عن انطباعات
ا. جدٍّ كثرية املبعثرة االنطباعات ولكن

لكتاب. يحتاج وجميعها
الفخر من جزءًا يكون فسوف يوم؛ ذات الكتاَب ذلك أكتب أن قطًعا نيتي ويف

بعروبتي.
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ألنه وأساًسا أوًال كاتب الكاتب إن كيف؟! ولكن حديث من انقطع ما لنواِصل ا! جدٍّ حسن
درجة إىل اس حسَّ إنه وأقول: أَجُرس بل مرضية. تكون درجة إىل الحس ُمرَهف إنسان
من الوجود يف ما وأصح وأجمل أروع أي فنٍّا، يُنِتج تلك بكتابته أنه ولوال فعًال. مرضية
إنسان كلَّ تُودِّع أن البرشية عىل لكان هذا لوال والحياة، األعظم الخلق إعجاز بعد إنتاج
كما النفسية، األمراض لعالج مستشفى يف تودعه الفن، أو الكتابة عالمات عليه تَظهر
فَعَلت قد البرشية أن لوَجدنا الفن تاريخ راجعنا لو إننا بل الحياة. عىل الخطرين تودع
يَدخلوا أن إىل والُكتَّاب الفنانني من ببعٍض الحساسية شدُة وأدَّت األحيان، من كثري يف هذا
ءوم الرَّ األمَّ تلك عصورها كافة يف ليست البرشية أن ذلك عقلية؛ وأحيانًا نفسية، ات ِمصحَّ
وآهاتهم، لرصخاتهم وتستجيب عليهم وتربت وتَستجيب جميًعا أبنائها عىل تَْحنو التي
غليظُة ومجتمعاتها أحوالها معظم يف البرشية يُعانونه. ما وكلِّ أليِّ الشايفَ البلسم وتكون
أحيانًا بل البعض بعضها أقدام عىل األهوج، املذعور كالقطيع تدوس، تَرحم، ال القلب
والوجود. العيش لقمة وراء تَلهث مرعوبة خائفًة تَميض وهي البعض، بعِضها رقاب عىل
املهرول، الحيواني القطيع هذا وسط يَعيش أن عليه املحتَّم من حساس إنسان وجود
الكائن؛ هذا كارثة ولكنها املهرول، وقطيعها ومجتمعاتها البرشية كارثة ليست كارثة،
املرء ذكاء ومثلما تلك. حساسيته ثمن يَدفع أن حساًسا خلق إذا اإلنسان فعىل ولهذا
ثمنها يَدفع أن بد ال عليه، محسوبة حساسيته فأيًضا له، محسوبًا وليس عليه محسوٌب

بالثمن! يويف أن دون لها ثمنًا كله عمره دَفع وربما عمره، من يوم كلَّ
مستهدفون، العرب وشعرائنا ُكتَّابنا بعض أن أحسُّ وأنا املاضية األسابيع وطوال
مكروه يشء دائًما النفس عن فالحديث نفيس؛ باعتبارها هنا نفيس عن أتحدث ال وأنا
لبرش و«عيِّنة» نموذًجا النفس تلك أصبَحت إذا ولكن سواء. حدٍّ عىل ولسامعه لقائله
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أحمق التائه، األحمق الوجود لتحقيق طريقنا يف نُهرول ونحن ونَدوسهم بيننا، يَحيَون
حديثًا يُصِبح ما بقدر النفس عن حديثًا يُصِبح ال فإنه الوجود؛ ألوان من لون وأحط وأتفه
حل. ِمن بد وال خطرية، والقضية عام، فاملوضوع الحَرج، يَنتفي وحينَذاك كلِّه، النوع عن
ِمن أكثَر من تأتي الطعنات كانت فقد اإلفصاح؛ عن عمًدا وأتوقف مستهدًفا، أقول
هدف يتفق أن للغرابة، ويا ويحدث، بل سواء. حد عىل واألعداء األصدقاء ومن جهة،
الحملة هذه يل فرسِّ فرببِّك وإال منك! للنَّيل جميًعا ويلتقون األصدقاء، هدف مع األعداء
ويُحاول كربى، عاملية جريدة يف يَنرش إرسائييل، وكاتب صحفي من تأتيني التي الضارية
عربية، وصحف أقالٌم فيه تُحاِول الذي الوقت نفس يف ألنني العربي؛ والء يف يُشكِّك أن
أن األخرى هي تحاول والهدف، واالتجاه القوميِة وخالصُة قومية أنها يف لحظًة أشكُّ ال

الفنية! مقدرتك يف تُشكِّك
تتوقَف وال باستمرار تتوقعه أن بد ال طبيعي، يشء فهذا األعداء يُهاجمك أن أما
بد ال نيتك بُحسن أو بموقفك ألنك عليك؛ هجومهم كفَّ إذا فقط عنده تتوقف بل عنده،

قضيتهم. خَدمت قد تكون أن حينذاك
بعض قويمة يف للتشكيك املستمرة محاوالتهم طبيعي، يشء هذا األعداء هجوم
الردُّ وكان واردة. يقولون كما مسألٌة املرصيني، الكتاب بعض وبالذات العرب الكتاب
مرشقنا يف سواءٌ الذكي، القارئُ يُدِرك أن مفروًضا كان تلقائيٍّا، يَكون أن مفروًضا عليها
وبشدة، يُقاِوم، زال ما الكاتَب هذا أن لوال أنه األمريكي، األوروبيِّ َمغِربهم أو العربي
واألحكام، الذكاء غاية يف وبطريقة ذراعه، يَْلوون فُهم ولهذا رأَسه؛ للعاصفة يَحِنَي أن
يف التشكيك دوا تعمَّ ملا يُعاديهم، ال وأنه صديقهم، أنه بمظهر يُظِهروه أن ويحاولون
قوي أنه عىل قومه نظر يف يُظهروه أن وحاولوا تماًما، العكس ولفعلوا بل مواقفه،
وُكنْه ميولهم تماًما يعرفون غريه، كتاب مع يَفعلون هكذا موقفه. لتغطية وعنيد ووطني
بل نديد، الصِّ الرافض البطل بمظهر الصهيونية الدعاية وتظهرهم الحقيقي، معسكرهم

به. وإيمانًا له، تقديًرا نحن ِلنَزداد يُهاِجمونه وأحيانًا
هذا؟! يُدِرك أن باستطاعته كان ذكيٍّ قارئ أي

الوقت نفس ويف يحدث، أن فهو قارئ أي ذكاءُ أبًدا يُدِركه أن يَستطيع ال ما ولكن
انتمائه، يف يكن لم وإن الكاتب، هذا انتماء يف التشكيَك قومية عربية أقالٌم تتوىلَّ أن
هو أخريًا «سقط» قد أنه عىل وتصويره رأسه عىل الرتاب وإهالة موقفه يف فالتشكيك
يَستعِجلونه كانوا وكأنهم «السقوط» بهذا تماًما سعداءُ أنهم لهجتهم من وتحس اآلخر،
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قلم لكل أو يَسقط، املعركة يف رجل لكل يَحزن ا حقٍّ املخِلص فاإلنسان يتمنَّون. باألصح أو
والتي عنه تُدافع التي قوَّاته النهاية يف جميًعا أنهم ذلك يتعثَّر؛ حتى أو يَسقط، صادق
ويُهلل يفرح أن أما سقط، إذا ا حقٍّ اإلنسان يحزن أن بد ال درًعا منها فرد كلُّ يُشكل

سقط. قد أخريًا ذا هو ها هاهاها! … انظروا قائًال: ويزعق
لهم تخلَو لكي ربما فعًال؛ سَقطوا الذين بطابور يُلِحقوك أن يريدون برسعة إنهم
«الذين وهم «األطهار» وهم «األرشاف» هم باعتبارهم ووجوًدا كتابًة ويَمرحون الساحة،

وحدهم. العظماء النهاية يف وهم يُنافقون» ال
الكاتب غري من يصنع — سَقطوا الكتاب كلُّ إذا حتى — الكتاب كل سقوَط وليت
يعطي — رشيف أنه إليه ُخيِّل أو رشيًفا كان مهما — منهم للتَّافه يُعطي أو كاتبًا، —
نفسه؛ الكاتب حتى يُحدِّدها ال مسألة عطائهم ومبلغ الكتَّاب فقدرة وُقدرة؛ مقاًما له
الوجود. سجالت يف ويُدِرجه يَخلقه يوم وتعاىل سبحانه هللا له يُعطيها فيه خاصية إنها
فوق من نملة سقوط إن جاليليو: عن مرسحيته يف «بريخت» املرسحي الكاتب يقول وكما
الطابق من َجواد سقوط ولكن جرح، أو بكرس يصيبها حتى أو يقتلها ال سحاب ناطحة

يقتله. فقط الثاني
«كاتب». يَسقط والذي بالك فما «جواد» سقوط عن وهذا

بعض إىل العرب السياسيني بعض من تَنتقل أن بد ال وكان العدوى، انتقَلت لقد
وبجرة هكذا، نهايته أو خيانته أو الكاتب فالن سقوط عن الحديث وأصبح العرب، الكتَّاب
سقطة أن مع قهوة. جلسة أو رشاب مجلس أي ويف البساطة، بمنتهى نضعها مسألة قلم،
موقف إن تسقط. التي هي بأرسها ة أمَّ وكأنها إذ ا جدٍّ وخطري تماًما، ُمدوٍّ يشء الكاتب
الكتَّاب سقوط عىل واألمثلة حال، بأية البرشية له تَغتفره ولن لم النازية من «إزراباوند»
أبًدا وليست تَحدث، ال ألنها كثرية؛ ليست املعروفني الروس أو األمريكيني أو األوروبيني
مبادئه. يَحرتف كالسيايس ليس فالكاتب ُعرف؛ كل عىل الخارج الشاذُّ هي بل القاعدة،
يعني إنه أقول وأكاد بل وعقيدة، مبدأ أي عن تخلِّيَه يعني وسقوطه مبادئه، هو الكاتب
عن تعبريًا موهبته جاءت وفعًال موهوبًا أما ممكن، مشهوًرا أبًدا، موهوبًا يكن لم أنه

مستحيلة. تكون تكاد مسألٌة فسقوطه صدقه، وحرارة إخالصه
أو مواقفه «خان» إنسانًا أن كافة ين املتحرضِّ عند تَعني سقوط كلمة تذكر وحني
فهو س تحمُّ مجرد لحاكم، أو لقائد تحمس اإلنسان هذا ألن نقولها أن أما أمتَه. أو مبادئه
يكون، أن بد ال وبالرضورة فكان، الدنيا. بالد عن دونًا العربية بالدنا يف إال يحدث ال أمر
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موقف بعينه هو هذا ولكن الحكم، من نوع ألي الدائم املعارض موقَف هو الكاتب موقف
مثلما أحسنت، للمحسن يقول أن فهو العاقل والرجل اإلنسان موقف أما املريض، الطفل
اعتربته ألني — أزال وال — مبارك حسني للرجل تحمسُت لقد أجل أجَرمت. للمجرم يقول
واالجتماعي الوطني التحرير يف الوطنية مرص أماني يحمل قطار آخر يف نظيفة عَربة آخر
للرجل، يكون أن قبل باألصح أو للرجل، يكن لم يوَم قلتها ولقد الدستورية. والحياة
تؤكد وإجراءاته وخطواته َمواقفه جاءت أن هلل وحمًدا وتدعمه، املعنى هذا تؤكد مواقُف
اْلتَقوا قد يكونوا لم كلهم الناس أن األمر يف ما كل تماًما. محله يف كان حمايس أن كلُّها
العربي، وطننا يف الثورية العفة قضاة يفعل مثلما أفعل أن ال أردُت وأني عَرفوه، أو به
الفاسد، عىل للثورة حتى أو األصلح، إىل للتغيري أبًدا يَعملون ال الذين أولئك أكثَرهم وما
يف هم يُسِقطوهم لكي أو يَسقطوا، لكي الناس انتظار هو الدائب الدائم هدفهم إنما
هو ها … ها ها ها … أخريًا ويقولوا: ويرقصوا، ليُهلِّلوا سقوطهم انتظار من زهًقا النهاية؛
للشياطني أترك وأال أحكم، أو ألهتف أخرى، مرة التجِربة سقوط أنتظر أال أردت يسقط. ذا
املفضلة لعبتهم ويلعبوا لهم، املرسح يَفُرغ أن مجاًال دوًما، أللوانهم ين املغريِّ الحرباويني
أردُت التجِربة. تسقط معسكرهم، يف فعال حتى داخيل، وتهديم ونفاٍق وتعمية، تغمية من
نمنع، وأن بأيدينا، نحن ونُغريِّ نتحرك أن املخلصني وبكل الشجعان، بكل أهتف أن
صدًقا واألكثر األحسن إىل ونُغريِّ الزيغ نمنع وبكلماتنا، بأقالمنا وإنما فقط، بقلوبنا ليس
الحماس «شكل» كلماتي أخذَت فقط، هنا من هنا، ومن وشعبية، وديمقراطية ووطنية،
استعملَت إذا إال أقول: أخرى مرة إذا، إال نفاق أي عن تُفرِّقه أن تستطيع ال الذي الزائد
من اإلخالص، عن النابع والحماس الكذب، من الصدق ملعرفة الوحيد الحقيقي املقياس
وسيلًة واألقالَم الكلماِت تستعمل جشعة، ذاتية رغبة وعن زيٍف عن النابعة النفاق كلمات
التي الكلمات وتاريخ الكلمة، كتب الذي القلم تاريخ هو: الوحيد القياس ذلك لتحقيقها.
العربي، عاملنا يف علينا، تتشابه ما أكثَر وما الرؤيا، علينا تتشابه حني نعم، الرجل. قالها
شهادة عىل الحكم يف نخطئ أن نخطئ؛ أن رشَّ يَقينا ملَجأ التاريخ سوى فليس الرؤيا!
الحكام كل فليس ضده؛ أو له املشهود شخص عىل الحكم يف بالتايل نُخطئ وأن الشاهد،
مما أكثَر لها رشف ال امرأة أي تَستعملها الرشف وكلمة «عالنًا» الكتاب كل وليس «فالنًا»
تُباهي أن أبًدا تستحق ال مسألًة رشفها مسألة تعترب والتي فعًال، الرشيفة املرأة تستعملها
رشيف؛ سلوك بأنه تفخر أن لها حاجة ال الذي العادي سلوكها مجرد هي وإنما بها،
قيمًة. والتوظيف التوصيف سوق يف هذا لسلوكها أن تدرك أو آخر، سلوًكا تعرف ال ألنها
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التي املقاالت أكثر فما للتفرج، يدعو ا حقٍّ األيام هذه العزيزة قاهرتنا يف باملناسبة، واملنظر
«النظافة»! وحتمية الحسنة، القدوة ورضورة بالرشف بااللتزام الناَس ُمطاِلبة اآلن تُكتَب
«ننظف» أن رضورة عن ١٩٧٧م عام يوم ذات كتبتها مقالة القراء بعض يَذكر هل
اآلن الذين هم منهم، مرص ننظف أن يوم ذات طلبُت الذين أولئك هم، اآلن، مرص؟
بحيث فعًال، نظيف كل من لتنظيفها يدعون أنهم يقيني ويف مرص، لتنظيف يدعون
ْره وليتصوَّ فعًال، مضحك املنظر نظافة! من آنَذاك أروَعها وما نظيفني، ِسواهم يبقى ال
«سوهو» محرتفات من مظاهرة تقوم حني باريس أو لندن يف يحيَْون الذين أولئك معي
الطيبات، البيوت ربَّات يُطالبن وبنظافة، برشف يترصفن بأن اإلنجليزيات يطالبن مثًال
ويَرضبن رشيفات، مثلهن يُصِبحن بأن يطالبنهن املتفانيات، الوفيات املحبات والزوجات

والقدوة! للرشف مثًال أنفسهن من
ونقرؤها نحياها حقيقٌة إنه هنا، كذلك ليس لكنه فعًال، مضحك واملنظر نَضحك قد

ونضحك. صباح كلَّ
هللا وعفا نية، بُحسن أو بسوء أرادوا الذين أولئك هللا سامح فأقول: أعود أخرى مرة
هللا يُخيب وأن بنا، الظن أحسنوا َمن ظنِّ ُحسن عند نكون أن هللا وليساعدنا سلف، عما

نسقط. أن طويًال: تمنَّوه الذي الهدف ذلك لهم يحقق وال الخبيثة، النيات أصحاب
إىل كلَّه األمر ألُرجع إني بل منزَّه. شخصيٍّا أني أو منزَّهون الُكتَّاب أن أدعي ال وأنا
البالد بعض ويف مرص يف القمة ُكتاب من نفر اتخذَها والتخاذل، التهافت شديدة مواقَف
«املودة»، هو فيها السقوط يكن لم تاريخها طول عىل قاهرتنا أن لهم أؤكد ولكني األخرى.
وإىل شخصيٍّا، أنني قوله أستطيع وما بل الصمود، هي وأبًدا دائًما وستظل كانت وإنما
تخلَّت لو إذ طبًعا؛ سبحانه هللا بإرادة أسقط، أالَّ نيتي ويف بعُد، أسقط لم األقل، عىل اآلن

النظافة. تجار مثل باهلل والعياذ وألصبحنا جميًعا، لسقطنا أحد، عن أو إرادته، عني

151





عربية نميمة

ردَّ فاتٍر وبحماس عليه، بالثناء أحدهم وبدأ الناس، من سني سرية وجاءت جالسني كنا
هامة جامعة يف الهامة الكليات إحدى وعميد عالم الرجل عنه. طيبة أخرى بمقولة آخُر
من اسمه وأصبح جدارة، عن العميد منصب تبوأ فقد سنِّه صغر ورغم جامعاتنا، من
يف جامعة أي به، تفخر أن بد ال بلد أي تخصصه، يف العالم مستوى عىل الثقات األسماء
مناَسبًة تُتاح فرصة كل يف وتجد الضخمة، امليزانيات وألبحاثه له ترصد كانت الخارج
قال: أن لبث ما الحارضين أحد أن غري األمر، أول عنه الحديث جرى هكذا لتكريمه.
وعىل جلسة أي يف مديح أي تعقب أن بد ال أصبحت التي هذه لكن من وآه … ولكن
من شيئًا وال عامًلا ليس بأنه توحي قصة الرجل وذكر … ولكن مجتمعنا. يف مستوى أي
واملجالت الجرائد عىل اإللحاح ويف العامة» «العالقات يف متخصص هو وإنما القبيل، هذا
تتحدث الحارضات من سيدٌة وانربت املزعومة. وأبحاثه سفرياته وأخبار أخباره تنرش أن
املنديل وجدت وهكذا سمعتها. بقصة أخرى عليها وردت … لزوجته املخِجلة معاملته عن
طيبًا نموذًجا للحارضين ليذكر جعبته من األول املتحدث أخَرجه الذي الناصع األبيض
كل من تزحف ثم املناديل بأركان تلتصق األسود السميك الحرب من نقط بدأت يعرفه،
لم وحتى … عمله … بالناس عالقته … وزواجه أوالده … ورشفه كرامته … الجهات
الرجل صاره السواد، غامق أسود مربع إىل يستحيل النهاية يف باملنديل وإذا عائلته، تسلم

إليه. وآل املرموق العالم
من ما أن الحظت فقد جلستنا، يف َجعبة من يخرج أبيض منديل أول هذا يكن ولم
أول جلستنا تكن لم وأيًضا السواد. حالكة بقعة صاحبه جيب إىل وعاد إال خرج، منديل
السنوات يف إنما، الناس، ِسريُ ألسنِتنا عىل وتأتي نجلس الذين وحدنا نحن وال جلسة،
مجرَد سريته، مرَّت إذا سامًلا، يخرج من ونُدرة الجلسات، هذه كثرة أيًضا الحظت األخرية،
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إحداهن تبدأها أو أحدهم يبدأها لعبة األمر أصبح حتى بل األلسنة، من لساٍن عىل مرور،
النساء طبع من وأنها نميمة، هذه أن ِصَغرنا يف تعلَّْمنا قد إذ ننم؛ تيجي ما بقولها:
النساء، عىل تقترص تعد لم بل نميمة، مجرد تعد لم أنها يبدو ولكن الثرثارات، الحاقدات

النساء! وبَزُّوا أيًضا الرجال فيها برع
حتى الحديث، إىل أكثر نميل «األكشن»، أو الفعل) (أي بالحركة يؤمن ال مجتمع نحن
يكاد الكالم عىل القادرين عدد أن أعتقد وكنُت «بالفعل»، يقومون َمن أو «األكشن» عن
أن األخرية السنني يف أيًضا الحظُت أنني لوال بالدنا، يف الفعل عىل القادرين عدد يُوازي
وألن بالفعل. يقومون َمن عىل متفرجني إىل يَستحيلوا أن تماًما لون يُفضِّ بَدءوا قد الكثريين
أو يُخطئ أن كبري احتمال هناك ما، بفعٍل للقيام نفسه يُعرِّض والذي سلم» خاف «من
الذين املتفرجني صفوف إىل والتحول فعل، أي عىل اإلقدام عن الكف من أروَع فليس يَْكبَو
يَحكمون خطأ، أو فعل أي عن منزَّهني القضاة أو الحكام موقف يف أنفسهم يَضعون
أي تَستدعي حركة بأي يَقومون ال هلل والحمد فُهم أحد، عليهم يَحكم ال وأبًدا الناس، عىل
مأمونة أشكالها من شكل أي يف والفرجة الفرجة، بدور فقط إال يقومون ال هم حكم،
بعَرشات أصبح حتى املتفرجني جمهور وتكاثر عليها. الحكم عىل أحد يَجُرؤ وال العواقب،
وقليلون فرادى، اللعيبة الكبري. امللعب يف «اللعيبة» عىل يتفرجون واملاليني، واملئات اآلالف
هامة املباراة كانت لو حتى العريض، املتفرجني جمهور من حال كل يف وملعونون تماًما،
من أسهَل ليس واملصائر. القضايا أخطر حول تدور أحيانًا كانت لو وحتى و«حساسة»،
رهيبة، أحكام املتحركني؛ عىل األحكام وإصدار مقًهى، أو ناٍد يف مريح مقعٍد عىل الجلوس
أنه، املسرتيح الجالس ويُِحس انفعال، أي وبال بساطة بكل وتُكال تُقال قاطعة، مانعة
أراح قد رشفه، به ومزَّق «لعيب» عن رواه الذي بهذا أو النميمة، بتلك أو الحكم، بهذا

قتال. أي رش املؤمنني هللا وكفى منه، املطلوب «الفعل» بكل وقام ضمريَه
عظماء فالسفة هناك الظاهرة، لهذه أدَّت التي األسباب بحُث اآلن يُهمني ال أنا
إرشاك عدم إن يقول َمن وستجد يشء، ألي أسباب أي «األسباب» بحث يف متخصصون
قائٍل وِمن األوضاع، هذه إىل أدت السلبية من نوًعا أحدَث واملسئولية الحكم يف الجماهري
بآرائهم الجهر عدم عىل الناس تعود إىل أدى «الغابر» الزمن يف الديمقراطية انعدام إن
املتفرج بدور االكتفاء وإىل نميمًة، الهمس إىل الناس آب وهكذا «لألفعال»، التصدي أو
مفرسين ستجد حياته. صميم تمس املقامة املباراة أو تُعَرض التي الرواية كانت لو حتى
بدأُت قد ألني أفعل إنما إني سببًا، لها نجد كي أسوقها ال هنا ولكني الحالة، لهذه عظاًما
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عن أدافع إنما الخطر ذلك ألدرَك محاولتي يف وإني جميًعا، علينا ماِحق خطٌر أنها أدرك
ويُحِدق حويل، من والصدور القلوب يَهري الكاوي فالحامض بنفيس، حتى بادئًا النفس،

غريي. يهري أو يهريني أتركه أن املستحيل ومن بي،
لخطر سلبي فعل رد مجرَد ليست جوانبها، من جانب يف الغريبة الحالة هذه إن
بهدف شديد، وبخبث بها تقوم الواعية، غري العقول بعض ولكن بفعل، القيام أو العَلنية

واستمرائه. بل املتفرج، موقف تربير
بقتل إال الضمري هذا لقتل وسيلة ال وأن ضمريًا، إنسان كلِّ لدى أن شك ِمن فما
أَرق يكن لم فإن يؤرقه، املتفرج موقف يقف َمن كل أن يف شك من وما نفِسه. اإلنسان
يريح لكي تقفه. الذي املخزي املوقف وعىل النفس عىل الداخلية الثورة فهو الضمري،
ولِذاته، لآلخرين يسوقه ا جدٍّ قوي مربر من بد ال نفسه عىل ثورته ويُخِمَد ضمريه املتفرُج
بأنه «عمل» بأي القيام يف ماٍض أو «يتحرك» أو «يلعب» من كل َوْصم هو املربر هذا
هكذا؛ (الفاعلني) املتحركني جميع كان لو وحبذا أهدافه. يف أو انتمائه يف أو فيه مطعون
كل دامت وما أفعل؟! أو أتحرك أن مني تريد فكيف قذرين، كلهم املتحركون دام ما إذ
هناك البقاء ومن إذن! التفرج من أروع فال غرضخبيث وراءها بد ال أو ريبة محلَّ حركة
نقطة عن متحرك لكل إذن لنفتش السرية. أو الثياب ملوَّث غريَ «نظيًفا» املدرج أعىل يف
يف آخر بمعنًى أو مستقبله يف فلنُفتش عجزنا حتى وإذا تاريخه، يف أو حارضه يف سوداء
تعجز، أن املحال فمن ما، سريًة تُسوِّد أن اتفَقت قد الناس من مجموعٌة دامت وما هدفه.
شيئًا تخرس لن فأنت عليه، الدليل إقامة أو إثباٌت منك مطلوبًا وليس يُقال الكالم دام وما
وراٍو مجلس، عن ينقل ومجلس حدوثه! «تتمنى» ما كل حتى أو «سمعت» ما كل قلت إذا
كلنا دمنا وما تسود. أن لها أردت إذا بيضاء صفحة أكرب تسود أن بد ال راٍو، عن ينقل
صاحب عىل الفعل لصاحب وال أعجمي عىل حينئٍذ لعربي فضل فال الطوايا سود أصبحنا

«البطل». ينعدم أشد باختصار متفرج. عىل لالعب وال القول
ولهذا أمام؛ إىل للحركة بيضاء رائعة نماذَج أمامها ألن أمام إىل تتحرك والناس
نفسه املجتمع يُفِرزها ظاهرة فردية، وليست اجتماعية، ظاهرة مجتمع أي يف فالبطل
الحاجة دعت كلما ويحتذونها أعينهم، أمام الناس يضعها عليا ملثُل حية نماذَج بها ليضع

للترصف. أو للحركة
التوقف معناه فهذا أبًدا، العليا مثُِله كلُّ ُسوَِّدت أن شعب أي تاريخ يف يحدث ولم
أداء مجرد وحتى واإلبداع، الحركة نهاية معناه والتفرج، السكون سيادة معناه التام،
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مجتمع وخلق عليه للثورة القدرة انعدام — البشع هو وهذا — معناه حتى بل الحياة.
تحدث أن يمكن وال تحدث ال نفَسها الثورة هذه ألن جدد؛ بأبطال جديدة بنماذج جديد
يُشكِّلون وتابعون، تالمذٌة ويحتذيها عليه، تثور نفسه املريض املجتمع هذا من بنماذَج ال

حياته. وصياغة املجتمع تشكيل تعيد تغيري قوَة النهاية يف
فإننا، اتجاه، أي ويف الحركة، أنواع كل وعىل النماذج كل عىل بأْلِسنتنا قضينا فإذا
يأس عىل نقيض تكون. أن بد ال التي والحياة الكائنة الحياة عىل نقيض نَدري، أن دون
قادم، جديد وجيٍل وموجود، عائش جيل عىل نقيض املستقبل، أمل عىل ونَقيض الحارض
اليوم الشباب ليحتذيَها اليوم قائمًة تكون أن بد ال التي العليا ُمثله معالم طمسنا وقد

وغًدا.
فيها بما الحركة و«كل» الفعل «كل» عىل نقيض الفاعلية، «كل» عىل نقيض حني

أمام. إىل الحركة
أن ا مهمٍّ وليس ثالث، أو أول عالم من تكون أن ا ُمهمٍّ (وليس الصحيحة املجتَمعات
وبأقالمها بألسنتها فعًال تقيض َمريضة) غري تكون أن املهم متقدمة، أو متخلفة تكون
و«بعض» الضار، الفعل أو الفعل «بعض» عىل وقضائها ومخالبها، بأفعالها وأحيانًا
كي أيًضا؛ السيِّئ وبعضهم كلهم، وليس بعضهم ضار، اتجاه يف املتحركني الفاعلني
وليس رضًرا، أو مرًضا حركة كلُّ فليست أمام، إىل املتحركني الفاعلني أمام املجال تُفِسح
والتسويد الطمس دام وما ونراها، رأيناها التي وبالطريقة وُخبثاء، سيِّئني الفاعلني كل
قطًعا يحدث فاألمر — للتسويد التسويد أجل من أو — تمييز بال يحدث الجارح والهدم
والقائمون «فعل»، وهذا الفكر، «إعمال» أو أيًضا لتفكري يَحتاج فالتمييز تمييز، بال
فإعمال املطلقة، الكاملة والسلبية الفرجة أهل من هم إنما ذلك، أهل من ليسوا بالتسويد
قائمة يف فَعلوا لو أجله من يُوَضعون وسوف أيًضا، شاقٌّ وعمل عمل، لهم بالنسبة الفكر
أو آخر شخص من أكثَر يُكلَِّفنا لن واألمر الداعي فما للتلويث، ويُعرَّضون «الفاعلني»

امللوثني؟ قائمة إىل نُضيفهم أشخاص ِبضعة
أشخاص؟ بضعة أو شخص سوى يُكلِّفنا ال األمر أن أصحيح

من كأوالدنا تماًما، أبرياء حياة ربما بل نفسها، حياتنا يُكلِّفنا قد أنه أبًدا نفكر ألم
بعدنا؟

فالنًا الطبيب أو فالنًا الصحفي أو فالنًا السيد أن يف الوقور املتحدث أيها تماًما معك إنني
سريته تأتي َمن كل أن يف أبًدا معك لسُت ولكن سيئًا، يكون قد ذاك أو هذا رئيس أو
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هو مجلس أو مكان أو زمان أي يف سريٌة له تأتي َمن كل غرينا، وألسنة ألسنتنا عىل
أحَد ال فأوًال أبًدا، يثبت ال العكس هذا أن والكارثة العكس. يَثبت أن إىل سيئ بالرضورة
وتُعِطيَه بعدل لتُحاِكَمه عنك، تقوله بما السرية صاحب تُواِجه أنت وال يُثِبتَه، بأن يهتم
لو نفسها سيادتك سرية إن بل ظهره، خلف يتم هذا كل وإنما العكس، إثبات فرصَة
اآلخر أنت وستُحاَكم تَسلم، لن ظهرك، لنا معِطيًا هذا الوقور مجلسك عن تزحزَحت فقط
وبشعة وكثرية خطرية والتهم واحد، نفي شاهد وال اإلثبات بشهود مليئة غيابية محاكمة

باإلجماع. والحكم
أن مشهود يوم ذات قررنا أننا بمعنى الوضع؛ وقلبَت حدثَت معجزة أن ر أتصوَّ
لو حتى فيه نمدح ظهره. وراء من مخلوق كل يف نَطعن أن من وبدًال تماًما. اآلية نَقِلب

ُمحاَكماتنا؟ من املجرمني بعُض يُفِلت أن األمر اقتىض لو حتى كذبًا، املديح كان
نَْجني وقد للموقف املوضوعية» «الصورة مع تماًما يتَعارض كهذا شيئًا أن صحيٌح
أو هكذا نَظيفني كلُّهم الناس دام ما أنه هو أثره سيكون ولكن، أحيان. يف الحقيقة عىل
وأعمل الساحة إىل اآلخر أنا أنزل وأن وبريئًا، جيًدا أكون أن اآلخر أنا أفكر ال فِلم أبرياء،

اآلخر؟ أنا نظيًفا سأبقى أني ضامٌن وأنا
سيئ؟ أمر هذا وهل
مرض؟ أمر هذا وهل

األقل عىل ولكنها الناس، عىل والحكم للتفكري مثالية طريقة كانت ولو وحتى
القاعدة هي النظافة وأن بخري، تزال ال الدنيا أن أؤمن املواطنني وماليني أنا ستجعلني
َخسارة هذا أيف هكذا، األمر كان لو حتى وُجبن، نُكوص والتفرج وخري، بركة الحركة وأن

الكسب؟! كلُّ الناس، ولكل وللمجتمع يل الكسب فيها أم خسارة، أيُّ
ونفعلها؟ «نجن» ال ملاذا ا، حقٍّ

العبني وعَرشة بائس متفرج مليون إىل التجِربة بنا وآبَت ل» «التعقُّ جرَّبنا قد دمنا ما
أن وأقسم ولية، يوم بني يَقِلبنا قد الذي «الجنون» نُجرِّب ال ملاذا اآلن، حادث كما ملعونني
وعَرشة مخلص، قادر نشط فاعل مليون إىل يقلبنا وليلة، يوم من أكثَر يَستغرق لن األمر

األخري؟ النزع أو الحقيقي الجنوُن ال االشرتاك من يَمنعهم ال بائسني متفرجني
ما صدره! يَحتويه ما أعظم ما العربي واإلنسان لها، حد ال العطاء عىل طاقتنا إن
ويغني، ويقفز ويعمل يفعل حني أجمله ما وقدرات! طاقات من عقله به يحفل ما أروع
يف طاقاته ويوجه رضباته، — مشكلة أو قراًرا أو وضًعا كان لو حتى — للعدوِّ ويَكيل
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وكلَّ ذاته، تهدم الداخل إىل قة الخالَّ عدوانه طاقات ترتدَّ أن بدل ومعوقيه، معوقاته هدم
أحيانًا أو جاره أو زميله يهدم وهو حتى أنه عارف غريَ ذاته، داخل العظمى مواهبه
بالدرجة عيلَّ جناية وأي ذاتك، من الهادم أيها فذاتي ذاته؛ يهدم الحقيقة يف أنه محبوبَه
أوًال أخرس أخَرسك وحني نفسك، تخَرس تَخَرسني حني أنت إذ أوًال؛ عليك جنايٌة األوىل
هي بلدنا أن أم العرب، اسمها برشية َوْحدة اإلنسان، نفس الذات، نفس أَلْسنا نفيس،
وال هي، بالدنا بينما الفضاء يف مجردٌة نقطة وكأنها كلنا بها نشدو التي الغالية العزيزة
الدائم العربي الوجود نحن وأنا، أنت وإنما التاريخ، وال السماء، وال األرض ال آخر، يشء
اْصُح، آخر؟! خرايف يشء أي وليس وأنت أنا نحن الكنز، وصاحب الكنز نحن والخالد،
ِحياَلك التلقائي الترصف مشوًها، كنت لو حتى أشوهك، حني فأنا األنا؛ أيها اخرس فز،
تريد أنا، تشويهي تُريد بالسوء ارة األمَّ نفيس هي فإنما أشوهك حني عنك، وجهي أدير أن
من بد ال حينئٍذ لدودتي عدوتي وبطوالت، نماذَج من أتصوره ما كل بمسخ أنا مسخي

كبحها.
ملاذا أوًال: نفيس أسأل أن فالن عن حكايتي أو رأيي ألقول فمي أفتح أن قبل بد ال
كذلك األمر كان فإذا والحقيقة، الحق عىل َغريًة ليست أنها تماًما عارٌف أنا ملاذا؟ نفيس يا
هذه إىل والحقيقة الحق عىل غيوًرا دمت ما الظهر. وراء من جبانًا حديثًا ليست فالطريق
عن سكتَّ إذا السالمة، آثرَت إذا تستطع، لم فإذا أمامه، هذا رأيك ُقل لتواجهه الدرجة
فُجرمك أخرس شيطانًا هذا الخلفي بقولك دمَت وما أخرس، شيطاٌن حينئٍذ فأنت الحق
ً مبدأ اإلنسان يخون فأن الخيانة، جريمته كانت لو حتى جرائمه كل من أكربَ يصبح
املحرضة الجريمة ألنها مرة؛ ألَف أبشُع جريمة خيانته عىل أنت سكوتك ولكن جريمٌة،
أبشَع وليس الرش، مواصلة عىل املحرضة الخيانة، استمرار عىل املحرضة الجريمة، عىل

جريمة. منها

أعقَل أصبحنا أننا فيبدو ذَكرت، ما نحو عىل «بجنون» الترصف طلب يف أُِلح ال أنا طبًعا
ملاذا السؤال: هذا إىل بعقلنا نصل أن بد فال فعًال، ُعقالء كنا إذا ولكنا، نَُجن، أن من بكثري
حيوان فأي شطارة؛ ليست هذه ولكن ويتناسل؟ ويرشب يأكل لكي اإلنسان؟ يعيش إذن
بالوجود نستمتع السنني من ممكن عدد أطوَل نعيش أِلَكي هذا! يفعل أن باستطاعته
إن متعة؟ أي هو: السؤال ولكن للبقاء، دافًعا نفسها العيش متعة فلتكن فليكن، أحياءً؟
بد فال فقط أجلها من الحياَة اإلنساُن زاَول إذا مكررة، متع والتناسل والرشاب الطعام
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بمجرد تَفقد، ِلُمتع تَْكرار محفوظة، معروفة ملتع تكرار مجرد فهي فرتة، بعد ها يمجَّ أن
اإلمتاع. عىل القدرَة تَكرارها،

املتعة تلك أحياء؛ بالبقاء نتمسك يجعلنا الذي هو آخر ممتع يشء من إذن بد ال
بالحياة، اإلحساس هي الحياة ومتعُة بمتعة. الحياَة أو بمتعة الوجوَد هي تكون أن بد ال
تحيا. أنك وتُِحس تحيا أنت إذن ما. فاعلية لحياتك تكون أن بد ال بالحياة تُِحس ولكي

ما. بفاعليٍة لحياتك تُحس ما بمقدار تحيا بأنك وتستمتع
تماًما، فاعليتنا نَفقد أن إىل حنٍي بعد تدفَعنا أن بد ال إليها وَصْلنا التي والطريقة
إذا الرواية منتصف يف نقوم إننا ممجوجة. أحداث عىل متفرجني مجرد إىل نتحول حني
بها يقوم ممجوجة وبأحداث اآلنفة وبالطريقة تُعِجبنا. ال حني منها بامللل إحساُسنا تراكم
القيام يف نفكر ونبدأ السخط ثم الضيق، ثم أنفسنا إىل امللُل ب يترسَّ ممجوجون فاعلون

العرض. دار ومغادرة
حياتنا. كل هي املمجوجة واألحداث الدنيا، هي بصددها نحن التي العرض دار ولكن

نفنى. أو نموت أن يعني الدار ومغادرة
وإذا الحياة. كل فكرة حياتنا أنها رغم الحياة فكرة أن إىل إذن عقلنا سيوصلنا
واملرض نَمرض، أن فالنتيجة لها، ُكرِهنا رغم بالحياة وتشبَّثْنا العميق لنا» «بتعقُّ تمسكنا
استمساًكا نموت أن عقلنا كل رغم املحتمة ونتيجته وللعدم، للموت يُفتَح الباب سوى ليس

الحياة. من النوع هذا بالحياة،
الحقيقي؟! الجنون هو هذا ليس أو

بُمرِّها نحتسيها نظل أن وإنما حياتنا، طعم لتغيري «مجنون» بعمل نقوم أن ليس
ا؟ غمٍّ نموت حتى ومرارتها

محاولة يف الجنون أو الشايف، الجنون نختار ال فلماذا بجنون، جنونًا األمر دام وما
حياة؟ واملرض مرًضا، بالحياة استمساًكا الجنون من بدًال الشفاء،

بدري. لسه ويقول: كتفه أحدنا يَُهز وقد
سيحدث الذي هو األمر هذا كان لو حتى نحيا. نزال ال ونحن حلوة، الحياة تزال ال

بعد. يأت لم فأوانه
والباب َمْرىض! الحياة بهذه فنحن مطلًقا؛ كذلك ليس األمر إن أقول: إذ آلسف وإني
ومن ندركه، ال عقلنا فرط من أننا األمر يف ما كل املوت. باب هو أمامنا املفتوح الوحيد
فادح، خطري مرض أنه نُقدِّر وال املرض، نُِحس نَُعد لم إحساسنا املرض أفقدنا ما فرط

املوت. مرض
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التفكري، من نوع أيًضا فالشك سيشك؛ أحًدا أن أعتقد ال مرىض؟ أننا يف أحد يشك ألم
إىل نصل وربما شكه، عىل نتفرَّج أن قرَّرنا قد ونحن الفعل، من نوع أيًضا والتفكري
مقلوبة، ُممصِمصة وبِشفاة وفالن، بفالن وغدَر األقسام يف سوابَق له أن أو ُمْلتاث أنه
إىل واملجالس مجلس، إىل املجلس نرتك مثقلة وقلوب مضض، عىل اسرتَخت وبمالمَح
وماذا الَحالقيم، إىل أرواحنا تضاغَطت كفاح، بال مطحونني تعب، بال ُمنَهكني الفراش
تفرج لم فإن تفرج، عساها األيمن جنبك عىل لها نم الكون. وحدنا سنُصلح وهل نفعل؟

هلل. يومئٍذ فاألمر يحدث، لم فإن األيرس، جنبك عىل نم

نمنحها أن نستخرس «وكأننا تمثال، بال األنيقة العالية التمثال قاعدة فوق أقف أن أريد
عربي، بلد أي يف َميدان أوسع يف تمثال قاعدة أعىل فوق فعل» قد يكون مهما ألحد، تقديًرا
أي الكون. وحدنا نُصِلح أن يمكن الناس! أيها أجل صوتي: بأعىل وأرصخ أقف أن أريد

يستطيع. قوة، من لديه ما بكل بقوة، أراد لو يستطيع، أراد، لو حتى، بمفرده منا،
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مرة ثاني

عىل البيوت بناء عرص مرص يف انتهى فباألمس اليوم، هذا ا جدٍّ وتعس ا جدٍّ سعيد أنا
ا جدٍّ أخريًا ألنه ا جدٍّ سعيد عليها، ونعيش منها نأكل التي املعطاءة الطيبة األرض حساب
وإحالتها الزراعية األرض تجريف جريمَة وأوقَفت املرصية، الحكومية اآللة تحرَكت ا جدٍّ
خسائَر لنا وسبَّب وطويًال كثريًا ر تأخَّ اإلجراء هذا ألن ا جدٍّ تعس أحمر، طوب َقمائن إىل
يأكلون «الذين عن املكان هذا يف كتبُت سنوات ستِّ من أكثَر فمنذ تُعوَّض، ال جسيمة
املنطقة أنحاء كل يف استَرشت التي الجريمة إىل بشدة السلطات نظر أَلِفت وكنت أمهم»
حرمان أي ومستنَقعات، ِبَرك إىل وإحالتها األرض تجريف جريمة مرص، من املزروعة
التي النيل َطْمي قرشة طريق عن لهم، هللا منَحها التي الطبيعية اإلنتاج آلة من املرصيِّني
— أوىل الكلمُة تلك وكانت الجريمة، تلك بإيقاف وطالبُت يأكلون، ومنها يَحيَون عليها
بَسنِّ تُنادي والتي الوقت، ذلك يف للحكومة هة املوجَّ املكتوبة االستغاثات — أوليات ِمن أو
ويخونون األرض، أمهم يقتلون الذين هؤالء عىل املؤبد ولو بالسجن يحكم عاجل قانون
شفوية بدأت االستغاثات ألن املكتوبة؛ االستغاثات أقول القادمة. أجيالنا ومستقبل شعبنا
يمتلكون ال الذين املزارعني أفواه أنها والغريب قريتنا، فالحي أفواه من أسمعها وكنُت
مرياث، أو عقد عىل بناء يمتلكونها الذين أولئك من «األرض» عىل أحرص ولكنهم أرًضا،
تحمل مما صدورهم انفجرت مثيل «أفنديٍّا» رأوا وإذا صمت يف يستغيثون كانوا هؤالء
أنا أفعل ولم دفًعا. لها يَمِلكون وال أعينهم، أمام تُرتَكب التي الجريمة تجاه غيظ من
— جريدة أهم — األهرام يف نرشتُها مكتوبة لغة إىل الرصخات هذه ترجمت أني من أكثر
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لم هذا ِمن شيئًا أن الغريب ِمن ولكن وأقعدها، الدنيا سأُقيم بنرشها أني أتصور وكنُت
الربية وال املائية املسطحات قوات تحرَكت وال مسئول، أو وزير من رد جاءني فما يَحدث،
فقط الشعب تَحكم أن وظيفتها الحكومة وكأنَّ الزراعية. وال الداخلية وال السمائية وال
ذلك يف الغذائي األمن قلة كانت وقد الغذائي، أو الرتابيِّ «أمنه» عن بالدفاع لها عالقة وال
ثراء البعض ويُثري الشعب، أقوات يف باسمها يُتاِجر النربة عالية سنوات ستِّ منذ الزمن

مجرًَّما. حراًما فاحًشا
كأنها أُِحس مكوَّمًة الشامخات الطمي «جبال» ورأيت الدلتا عرب سافرت كلما وكنُت
وازع بال أناٌس منها لريبح هكذا وُكوَِّمت أجسادنا، من ُكِشَطت ولحمك، لحمي من كومة

ضمري. أو
الربح ويَبلغ وخفية، جهاًرا وليًال نهاًرا تُجَرف واألرض وسنوات سنوات ومضت
ومجلس والربية املائية واملسطحات جنيه ألف ستني من أكثُر املجرف الواحد الفدان من

هنا». هي «وال الداخلية ووزارة الزراعة ووزارة الشعب
وزارة رأس عىل وايل يوسف الدكتور هو حقيقي فيومي فالح جاء حني جدٍّا وأخريًا
َمفاصلها وتُلمِلم وتتمطى، تتمطَّع البالية الحكومية اآللة وبدأت املوضوع، تحرك الزراعة
قمائن أو أحمر طوب أي «ملصادرة» نهائيٍّا موعًدا األمس وحدد القانون، وصَدر املخلَّعة
هذه يرتكب َمن عىل كم، أدري لسُت وغرامة، تُستعَمل آالت أي ومصادرة الطمي، من
مهربي من إجراًما أكثر أناس معاملة يف الرقة هذه ملاذا أعرف ال القصوى، الجريمة
جريمة املقدَّس، َطْمينا عىل يده يمد َمن عقوبة املؤبد السجن تجعل ال ملاذا املخدِّرات؟!
رشطة قائد ترصيحات يف قرأُت لقد حياتنا، القومي، االقتصاد تخريب أمنا، ألرض خيانة
من مليار من أكثَر القانون صدور ر بتأخُّ فقَدت بالدنا إن الحايل: املائية املسطحات
وأعتقد املرصيني، الخونة من عرشات بضع جيوب إىل مجرًما حراًما ذهبَت الجنيهات،
ليس الزراعية للرتبة حَدث الذي التخريب فمقدار حقيقي، غري الرشطة قائد تقدير أن
كانت ما ثمَن أيًضا نَحسب أن بد ال أي اغِتيَلت، التي األرض ثمن حساب عىل مقتًرصا
فيها ستَبقى التي القادمة الطوال والسنني مَضت، التي السنني خالل األرُض تلك ستُنتج

الجنيهات. من املليارات عرشات الرقُم سيتعدى وهنا زراعة، بال بُوًرا
ملا سنوات ستِّ منذ إجراءً اتخذ قد كان لو التي املليارات هذه بتسديد أطالبه َمن

أبًدا؟ ضاعت قد كانت
أطالب؟ من
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وَسنِّ اإلجراء اتخاذ يف املتعمد غرِي أو د املتعمَّ التباطؤ عن املسئولني نُحاِسب وكيف
القانون؟

أو الشعب، مجلس أعضاء أم زراعة أم رشطة أكانوا سواءٌ املسئولني وَجْدنا وإذا
مدى «مصاريف» نحبسهم هل السابق، الشعب مجلس يف الزراعية اللجنة أعضاء بالذات

والشعب؟ األرض لحق استيفاءً الحياة
بهم؟ نفعل ماذا أم

محاسبة إهمال يف األخري القرن ُربع خالل دَرَجت أنها املرصية الحكومة مشكلة إن
ال أحًدا فإن ولهذا واملواطن؛ الوطن وحق الشعب حق يف واملجِرمني واملخطئني ين املقرصِّ
لن أحًدا أن واملهم داٍع، دون املشاكَل نفسه عىل سيجرُّ إذ يشء ضد إجراءً يتَِّخذ أن يُِهمه

… قرصَّ أو تقاعس إذا يُحاسبه
هذا عىل ونمنا مرص، صاحبة هي املرصية الحكومة أن ظنَنَّا أننا مشكلتنا وإن
مرص، أصحاُب — الشعَب نحن — أننا اإلدراك عىل نستيقظ أن لنا وآَن طويًال، التصور

الشعب». «مجلس يا النوم صح حقها» يف ُمقرصِّ كل نحاسب «أن نحن لنا بد ال وأنه

163





اهللا؟ َمنخيشى

عىل الواحد حجُمه يتعدى ال حيز يف ِعشتُها املمتدِّ الفسيح البحر شاطئ عىل أيام ثالثة
الحميد عبد األستاذ أَهدانيه كتابًا معي اصطحبُت قد كنُت املكعب. امللليمرت من املليون
البيوتكنولوجيا؟» يف يحكم ومن الحياة صناعة الوراثية، الهندسة «يف اسمه النارش غريب
أحمد الدكتور هو آَخر مرصي عالٌم برتجمته وقام بوكسني، إدوارد العالمة تأليف ِمن وهو
قرأتُه علمي كتاب أروع أقول ماذا ترجمة القاهرة، جامعة الزراعة بكلية األستاذ مستجري
ألقيتها نظرة أول فمن غريبًا؛ هذا ليس أصًال، بها مؤلَّف هو وكأنما العربية، إىل مرتجًما
الصبور عبد صالح املرحوم الكبري لشاعرنا بأبياٍت يستشهد ووجدتُه املرتجم مقدمة عىل

شاعر. عالم أمام أني أحسسُت
الكتاب! عىل وأقبلُت

التي القدرة أو الوراثية الهندسة ثورة عن متناِثرة مقاالت بضع قرأُت قد كنت
واملجالت الجرائد لبعض العلمية املالحق يف وذلك الوراثة، هندسة يف الهائل التقدُم أحدثَها
إعادة باألصح أو تشكيل، من انتهى بعدما اإلنسان أن وعَرفُت واألمريكية. األوروبية
الرتكيب َغْور يَسُرب خارق وبذكاءٍ بدأ األرض، سطح عىل املوجود الجماد أو املادة تشكيل،
وعىل الحية، الخلية بمكونات املحيط الغموض من كثريًا ويفك الحية، للكائنات الخلوي
الكروموزومات وبالذات والتكاثري»، العصبي وجهازها «عقلها أو الخلية، نواة رأسها
خصائص كل تحمل التي الوراثية الصفات برمجة عن واملسئولة النواة، داخل املوجودة
جديد وعلم ا جدٍّ عامة قراءات الكائن. هذا من التالية األجيال إىل وإيصالها الحي، الكائن
بدأُت أني درجة إىل بالذات، الوراثية الهندسة علماء عىل تَْرتى نوبل وجوائز غامض،
داخل اإللكرتونية القدرات استغالل عىل املعتِمد الكومبيوتر عرص يف نحيا كنا إذا أنه أشعر
عرص يف نحيا واألهم الجماد، مجال يف وليس الحياة مجال يف فنحن الطبيعة، يف الذرات
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أو النبات يف الحية الخلية تركيبات يف وتغيريه اإلنسان تحكم بداية الوراثية، الهندسة
اإلنسان. حتى أو الحيوان

إىل يصلون وكيف العلماء، هؤالء فَعل ماذا الدقة وجه عىل أعرف أكن لم ولكني
الوصول أي الجزيئي، الرتكيب يف حتى بل الكروموزومات، تركيب يف هذا الدقيق التدخل
الذي أ» ن. «د. ال حامض ُجَزيء وبالذات الُجَزيئات تركيب يف التدخل بلوغ حدِّ إىل
أن وأُقِسم تماًما. أردتُه ما عىل الكتاُب هذا أجابني وقد الكروموزومات. هذه منه تُبْنى
قرأتُه التي الثالثة األيام طوال الكتاب كهذا كتاٌب خيايل يَشَغل لم وسنوات سنواٍت يل
الكون أرقب رحُت حيث إىل قرأُت ما وشدَّني حفرة، يف كنُت وكأني ألهث وأنا فيها،
منذ ها أُِحسَّ لم نَْشوة األحالم، غرابَة غريب وضوٍح يف ربوة فوق من والحياَة والكائنات
علم أو الفَلك عن كتاٌب ثانوي طالب وأنا يدي يف ووقع عاًما، عرش أربعة عمري كان أن
الكون وذلك الكتاب، يف وجدتُه الذي للكون وبهرت أينشتني، أسسه الذي الحديث األكوان
أن ذلك الوراثية؛ الهندسة كتاب يف وجدتُه الذي الصغري بالكون انبهاري نفَس الكبري،
مكوَّنًا ليس املرَة هذه ولكنه آخر، «كوٌن» فعًال إنه باملرة صغريًا ليس الصغري الكون هذا
قادرة أنها حية أنها ومعنى «حية»، جزيئات من مكوَّن ولكنه وأقمار، ومجرَّات نجوم من
عىل قدرتها هو هذا من واألهم بنفسها. نفِسها وصناعة واالنقسام واالندماج التوالد عىل

حية. مادة يصبح بحيث وترتيبه تركيبه وإعادة حي، غريُ هو ما كل «فك»
الحية الخلية بها تُزاِول التي الشديدة الدقُة تلك ِليَبَهرهم الكون هذا إىل العلماء دلج

… وتتكاثر لتنقسم بها تقوم التي الغريبة والعملياُت نفسها، َصنعة
املطلق. اإلعجاز إنه
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ِمْن هللاَ يَْخَىش ﴿إِنََّما وتدور؛ رأيس يف تدور كريمة قرآنية آيٌة وثَمة للكتاب قراءتي طوال
وقد نجهل، كم أدَرْكنا فيه تقدمنا وكلما بنا، تقدَّم كلما العلم أن ذلك اْلُعَلَماءُ﴾؛ ِعبَاِدِه
فال اإلظالم كاملة غرفة يف شمعة تُيضء أن مثل مثلُه العلمي التقدم بأن مرًة شبَّهتُه
كنُت وهكذا أمامك، املستبقي الظالم من الهائل الكم مقداَر تُِريَك أن إال الشمعة تفعل
جزيئات، يف الذرات تجميع معجزُة الخلق، معجزُة حيث إىل أحج وكأنما الكتاب أقرأ
يشء فيها ويدب عالقات، بينها وتَنشأ ترتيبها، يُعاد فجأة َجمادية، مركَّبات يف والجزيئات
السويرسي الكاتب وبني بيني دار الذي العميق النقاش إىل وعدُت الحياة. اسمه غريب
بما حدث قد كله هذا يكون أن يمكن ال والحتمية، العشوائية حول دورينمات العظيم
تعترب التي تلك البكرتيا، الحية، الكائنات أبسط ل تأمُّ فإن والالهدف؛ الصدفة يُشِبه
نوبل وجائزة ويتَنافسون، جميعهم األرض علماء يلهث الكربى، مستعمراتها «الخمرية»
أن مجرد — ليتعرفوا فقط مضاجَعهم يُِقضُّ واألدبي املادي واإلغراء ظهورهم، تُلِهب

الحية. الخلية داخل املواد تبادل بها يقوم التي الطرق عىل — يتعرفوا
داخل ووعيه وأصابعه خياله يمرُّ بدأ قد الحية الكائنات أرقى اإلنسان كان وإذا
يف وفرة أكثَر النباتات ويجعل خصوبة، أكثَر ليجعلها تركيبها؛ من ويغري الخاليا،
البطاطم! مثل الَخْرضوات من جديدة أنواًعا وليبتكر بل نُضجها، يف وأرسَع َمحاصيلها
األرض تحت بطاطس يغل النبات هذا إن إذ التعريف؛ هذا عىل مستجري» للدكتور «شكًرا
العلمي التقدم نتيجَة اإلنسان كان إذا سيقانه، من األرض فوق وطماطم جذوره، من
يُغريِّ بدأ قد الطويل تأمله وبعد األخرية، السنوات يف حدث الذي الخطري والتكنولوجي
هذا فليس حياته، إثراء يف ويستعملها والراقية، بل الدنيا الحية الكائنات ونوع شكل من
ومنها لإلنسان، هللا وهبَها التي للقدرات إعماٌل هو إنما سبحانه، الخالق عمل يف تدخًال
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نوع عن «عبارة» هو آخر بمعنًى أو عليها، وما األرض شكل تغيري يف العقلية القدرات
اقرتاب من بكثري أكثر ربما بَصنعته وانبهاٌر إلعجازه، ٌ وتبنيُّ هللا، من اقرتاٌب هو بل آخر،
لقد اآلخرين، عىل املحدودة وآفاقهم َوصاياهم ويَفِرضون بامليكروفونات، يُجعِجعون َمن
الكون إىل وأرنو الكتاب عن برصي أرفع وأنا والعقائدي، التأميل الزلزال يُشِبه ما يل حَدث
الكوننَي بني وما ق، ُدقِّ وكيف األصغر، الكون ألرى الكتاب يف أغوص ثم نُظِّم وكيف اآلخر،
املبهور بالكوننَي، الواعي للكوننَي، املدِرك األرض سطح عىل الوحيد املخلوق أنا اإلنسان أنا

الكوننَي. لخالق العابد بالكوننَي،

العلمي القسم يف الراسبني الطالب من بالذات الكلمات هذه يقَرءون َمن وأرجو أنصح إني
هذا بقراءة أمورهم وأولياء الِعلمية الكليات طالب من عام وبشكل العامة، بالثانوية
سيُحبِّبهم الكتاب وهذا «ُحب»، عن وليس «واجب» عن العلم يَدُرسون فأوالدنا الكتاب؛
الطموح ويف الحياة يف الرغبة فيهم سيَنُفث وينجحون. فيه يتفوقون ويجعلهم العلم يف
التي الكليَة تلك الزراعة، كلية دَخلوا لو حتى املعرفة يَعشقون سيَجعلهم جديد، من
مجموع يف الهبوط منحدر عند تستقر أصبَحت اآلن َمجيدة. سمعة ذاَت أيامنا عىل كانت
السنوات يف نوبل جائزة عىل الحاصلني العلماء معظم أن مع العامة، بالثانوية الَقبول
وصلني — بقليل الكلمات هذه كتابة وُقبَيل — إنني بل النبات، علماء ِمن كانوا األخرية
عن ُكتيِّب الزقازيق بجامعة الزراعة بكلية الوراثة أستاذ حسن شوقي أحمد الدكتور من
اشرتك والتي الوراثية، الهندسة عن الوراثية للعلوم املرصية الجمعية أقامتها التي الندوة
الزراعة أساتذة من ونخبة العلمي، البحث أكاديمية رئيس كامل محمد الدكتور فيها
معه اسرتَددُت تقريًرا ووضَعت للبحوث، القومي باملركز ُعِقَدت والتي ء، األجالَّ والطب
يحدث الذي املذهل التقدم هذا ِمن نحن أين أتساءل: وأنا للكتاب قراءتي فطوال أنفايس؛
العلمية الطاقات هذه وجوُد أدهشني فلقد اعتباٍر؛ وردَّ بَلسًما التقرير وجاء العالم؟ يف
— نحن التي الوراثية للهندسة كاملة معامَل تُنِشئ أن وتستطيع تَعرف التي الكبرية
القطن من نوع إلنتاج حتى ولو إليها، حاجة يف نكون ما أشدُّ — زراعيٍّا بلًدا باعتبارنا

الجنيهات. مليارات ويوفر واآلفات، الدودة يُقاِوم
بِمرصيتي أفخر أعود جَعلوني فلقد الندوة؛ وعاِقدي الجمعية عىل للقائمني شكًرا
يَْخَىش ﴿إِنََّما األمر: يهمهم ملن أقول أخرى، مرة املبِدع املؤمن املرصي العقل إىل وانتمائي
نعمة عن بإرادتهم يتخلَّْون الذين أو الجهالء، سبحانه: يَُقل ولم اْلُعَلَماءُ﴾، ِعبَاِدِه ِمْن هللاَ

العبادة. درجات أقىص البرشية أجل من وبالعلم العلم يف وإعماله العقل
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