عبقرية هيكل :عندما تكون الشجرة أهم من ثمارها!
حازم خيري
"ماذا؟ أتبكي؟
كل شيء مضحك
حتى الدموع!"

نجيب سرور[2391ػ]2391

ربما يكوف المفكر المصري محمد حسنيف ىيكػؿ ىػو الصيصػي العربيػ األكثػر
ارتباطػا بػؿ وتػأثي ار أيضػا فػ األنظمػ العسػكري [أعنػ دولػ العسػكر  2391ػ ]1002
التػ اجيػػز قياميػػا لمػػؿا الفضػػاا العرب ػ  ،والحيمولػ

ػ وفقػػا لتحميػػؿ سػػمير أمػػيف لثػػورة

 2311فػ ػ كتاب ػػو "ث ػػورة مص ػػر" ػ ػ دوف اس ػػتمرار الم ػػد الث ػػوري "الص ػػعب " ،بع ػػد جػ ػ ا
االس ػػتعمار األوروبػ ػ التقمي ػػدي ،عمػ ػ يمفيػ ػ انتيػ ػاا الح ػػرب العالميػ ػ الثانيػ ػ  ،وب ػػروز
الواليات المتحدة األمريكي  ،واالتحاد السوفيت  ،كقوتيف أعظـ ف العالـ.
اىتم ػػام بييك ػػؿ ب ػػدأ من ػػذ فتػ ػرة غي ػػر قص ػػيرة ،في ػػو حاض ػػر بق ػػوة فػ ػ االعػ ػ ـ
المصري ما قبؿ ثورة  11يناير المجيدة وما بعدىا! آراا الرجؿ تجري مجػر األمثػاؿ
عم ألسن مفكرينا البارزيف! فيو "األستاذ" كما يحمو ليـ وصفو بافتيار!
إل ىذه الدرجػ ال فتػ يصػؿ نفػوذ مفكرنػا الميضػرـ محمػد حسػنيف ىيكػؿ فػ
المزاج الثقاف العرب  ،فض عف أف عبقري الرجػؿ ال تػزاؿ عمػ ايضػرارىا! وىػو مػا
يعفين مف حرج التصدي لكتابو األيير بالنقد ،ف ضوا فكرنا األنسن !
دار الصػػروؽ المصػري [دار نصػػر] ػ والتػ انحػػاز م كيػػا واسػػعو النفػػوذ لمثػػورة
المصػري فػ وقػػت مبكػػر جػػدا ،حتػ أف جريػػدتيـ اليوميػ نطقػػت باسػػميا ،إلػ جانػػب
قن ػػاة الجزيػ ػرة القطريػ ػ  ،عمػ ػ ح ػػد تعبي ػػر الناص ػػط المص ػػري عب ػػد ال ػػرحمف يوس ػػؼ فػ ػ
مذك ارتػػو "يوميػػات ثػػورة الصػػبار" ػ ػ ،صػػدر عنيػػا مػػؤي ار العديػػد مػػف الكتابػػات الياص ػ

بثػػورة  11ينػػاير ،لعػؿ أبرزىػػا مػذكرات وائػػؿ غنػػيـ ،وكتػػاب ىيكػػؿ عػػف ايػػر حكػػاـ دولػ
العسكر ف مصر وعنوانو" :مبارؾ وزمانو/مف المنص إل الميداف".
فػ ػ كت ػػاب ىيك ػػؿ ،وم ػػف الس ػػطور األولػ ػ  ،يب ػػدو واض ػػحا م ػػد ح ػػرص ىيك ػػؿ
صػػاحب التفكيػػر "الغػػائ /المصػػمح " عمػ االيقػػاع بفريسػػتو "نصػػؼ الميتػ " ،مسػػتيدما
ما بيده مف أوراؽ كاف قد اديرىا ،عم ما يبدو ،لموسـ الصيد وقد حاف موعده!
المبػػرر األي ق ػ الوحيػػد الػػذ يجيػػز مػػا دأب عميػػو األسػػتاذ ىيكػػؿ ف ػ كتاباتػػو
الوثائقي "االنتقائي " ،مػف ىتػؾ لسػتر المػوت أو حتػ أنصػاؼ المػوت  ،غائػب! وأعنػ
ىنػػا الػػتعطش بػػاي ص لمحقيقػ  ،وعػػدـ حبسػػيا عػػف النػػاس لغػػرض! فضػ عػػف تعفػػؼ
العبث بيا أو استغ ليا ف غيب الفضيم ! آف البحث ايفاا الحقائؽ غير المريح !
تيج ػ تصػػيده يصػػيدؾ! لصػػد مػػا ينطبػػؽ ىػػذا المثػػؿ العبقػػري عم ػ رواي ػ ىيكػػؿ
لتفاصيؿ لقاا ست ساعات "ودي ػ عم حد تعبير ىيكؿ نفسو ػ" ،جمعو بمبػارؾ عقػب
اط ؽ الرجؿ ،بوصفو يميف أنور السادات ،لسراح معتقم سبتمبر!2312
ىيك ػػؿ أورد ،فػ ػ س ػػياؽ انتق ػػاده لع ػػدـ تقري ػػب مب ػػارؾ لمص ػػحفييف واتيام ػػو لي ػػـ
بيدمػ مصػالحيـ ،افضػػاا مبػارؾ" :محمػػد بيػو أنػػت تقػيس الصػػحفييف الحػالييف بتجربػ
زم ػػف مضػ ػ  ،ل ػػيس ىن ػػاؾ ص ػػحف اخف ل ػػو ع قػ ػ ياصػ ػ ب ػػالرئيس[وكان ػػت االص ػػارة
واضح ػ والتعميؽ لييكؿ]" .وىو ما رد عميو ىيكؿ بقولو" :إف جماؿ عبد الناصر كػاف
متص ػ بكثيػػر مػػف الصػػحفييف ،ثػػـ إف ىػػذا ال يمنػػأ قيػػاـ صػػداق مػػأ أحػػدىـ بالػػذات،
ولكف الميـ أف يكوف اصبأ رئيس الدول عم نبض الرأي العاـ طوؿ الوقت".
لـ يمتفت مبارؾ عم ما يبدو لكممات ىيكؿ ،وانتقؿ ػ والدىصػ عنػد ىيكػؿ تزيػد
ػ قائ " :عم فكرة نحػف نتصػور أنػؾ تجمػس عمػ حجػر الػرئيس ،الػرئيس جمػاؿ ،لكنػو
ظي ػػر أف الػ ػرئيس جم ػػاؿ ك ػػاف ى ػػو ال ػػذ يجم ػػس عمػ ػ حج ػػرؾ" .ص ػػدم مباغتػ ػ  ،ل ػػـ
تتوقػؼ ،حيػث اسػػتطرد مبػػارؾ" :لػـ أكػػف أعػػرؼ أف الع قػ بينكمػا إلػ ىػػذا الحػػد حتػ
صرحيا ل [أصار إل اسـ األستاذ أنيس منصور ػ والتعميؽ لييكؿ]".
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األس ػػتاذ ىيك ػػؿ اس ػػتيوؿ م ػػا س ػػمأ ،وب ػػاف ذل ػػؾ عمػ ػ م مح ػػو ،وربم ػػا فػ ػ نبػ ػرة
صػوتو ػ عمػ حػد تعبيػر ىيكػؿ نفسػو ػ ،حػيف قػاؿ لمبػارؾ" :سػيادة الػرئيس أرجػوؾ ال
تكرر مثؿ ىذا الك ـ أماـ أحد ،وال حتػ أمػاـ نفسػؾ ،أوال ألنػو لػيس صػحيحا ،وثانيػا:
ألنػو يسػ ا إلػ رجػؿ كػاف وسػوؼ يظػػؿ فػ اعتقػادي واعتقػاد كثيػريف فػ مصػر وفػ
االقميـ وف العالـ قائدا ورم از لمرحم ميم ف التاريخ العرب ".
صحيح..تيج تصيده يصيدؾ! مبارؾ بضيؽ أفقو يفؾ صفرة "الناصري "!
أذكػػر أنػ قػرأت يومػػا كتػػاب "قصػ حيػػات العجيبػ !" لممعجػزة األمريكيػ ىيمػػيف
كيمػػر ،وأبيرن ػ تعنيػػؼ النقػػاد ليػػا ،وىػ ػ الض ػريرة الصػػماا ،لمػػا تصػػوروه سػػطوا م ػػف
جانبيا عم أفكار بعينيا ،تسربت إلييا يوما مف معممتيا وأممتيا عف غير قصد!
إل ػ ػ ىػ ػػذه الدرج ػ ػ يحػ ػػرص مبػ ػػدعو الغػ ػػرب عم ػ ػ ارجػ ػػاع األفكػ ػػار ألصػ ػػوليا،
تحص ػػينا لحض ػػارتيـ م ػػف ك ػػؿ عػ ػوار ،ق ػػد ين ػػت ع ػػف يم ػػط الغ ػػث بالس ػػميف! غي ػػر أف
الطري ػػؼ ى ػػو س ػػيرنا فػ ػ عك ػػس االتج ػػاه ،فارج ػػاع األفك ػػار ألص ػػوليا ،ال يتف ػػؽ وفيمن ػػا
ل بداع! فاألفكار عندنا لمف يجيد العزؼ عمييا ،وليس ألول السبؽ ف ابتكارىا!
بعب ػػارة أدؽ ،نح ػػف ال ني ػػتـ كثيػ ػ ار ،ب ػػؿ ال ني ػػتـ أصػ ػ  ،بتح ػػري اص ػػوؿ األفك ػػار
وردىػػا لمنابعيػػا ،ف ػ محػػؿ عنػػدنا لألبني ػ النظري ػ أو التأصػػيؿ! وىػػو مػػا يفسػػر طبيع ػ
أمزجتنا الت تجعمنا نقبؿ سياس ما مف صيص ما ،وال نقبميا مف صيص آير..
مف ىنا ،يمكف لنا أف نفسر احجاـ باحث وط ب الدراسات العميػا عنػدنا طيمػ
العق ػػود الماض ػػي ع ػػف التص ػػدي لف ػػؾ ص ػػفرة الناصػ ػري  ،رغ ػػـ كثػ ػرة الكتاب ػػات واليط ػػب
واألحاديػػث حوليػػا ،ياص ػ ف ػ مواسػػـ بعينيػػا ،كػ ػ :عيػػد ثػػورة 19يوليػػو  ،2311وعيػػد
مػػي د ال ارحػػؿ جمػػاؿ عبػػد الناصػػر ،إل ػ غيػػر ذلػػؾ مػػف مناسػػبات ت ػرتبط ف ػ وجػػداف
الجميور العرب بيذا االبتكار العبقري ػ أقصد الناصري بالطبأ ػ.
فالناص ػ ػري الت ػ ػ يت ػ ػزامف مي دىػ ػػا مػ ػػأ المػ ػػي د "الفعم ػ ػ " لدول ػ ػ العسػ ػػكر ف ػ ػ
مصػػر(19يوليػػو2311ػ ػ11ينػػاير ،)1022اكتف ػ دارسػػوىا ،ومػػف بػػاب أولػ
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دراويصػػيا،

بتحميؿ بؿ وأحيانا التمذذ بػأقواؿ وسػموكيات صػيص جمػاؿ عبػد الناصػر ،كونػو تجسػيدا
لمناصري  .ال أنتقد ىؤالا بالطبأ ،وانما أنتقد عدـ ذىابيـ إل مػا ىػو أبعػد فػ تحمػيميـ
لمناص ػري  ،في ػ ب أري ػ  ،وربمػػا رأي الكثي ػريف ف ػ المسػػتقبؿ ،تتجػػاوز حػػدود "صػػيص"،
كونيا حزم مف األفكار تيطؼ السػذج دايػؿ الػوطف ،فيمػا يصػبو التنػويـ المغناطيسػ
الصائأ وقتيا ،وتيدـ بعبقري مصالح الحكومات ال الصعوب!
أنظ ػػر م ػػث إلػ ػ مفردتػ ػ "العروبػ ػ " و"مع ػػاداة الكي ػػاف الص ػػييون " ،وىم ػػا م ػػف
األركػػاف الرئيسػػي لمناص ػري  ،تجػػد ف ػ حػػديث ىيكػػؿ عنيمػػا ف ػ كتابػػو األييػػر مػػا يبػػدد
األوى ػػاـ! في ػػا ى ػػو ىيك ػػؿ ب ػػتمكف يع ػػري فػ ػ حديث ػػو م ػػأ مب ػػارؾ مغ ػػز البع ػػد العروبػ ػ
لمناص ػري  ،بعيػػدا عػػف التصػػنجات الحماسػػي ألـ كمث ػوـ ،وعبػػد الحمػػيـ ،وأصػػباؿ منظم ػ
الصباب الذيف نجحت ثورة يناير ف تحرير المصرييف مف نيرىـ! يقوؿ "األستاذ":
"سػػيادة ال ػرئيس..إف االحتيػػاج البػػد أف يكػػوف متوازيػػا ف ػ السياس ػ الدولي ػ  ،واذا
جػػاا االحتيػػاج مػػف طػػرؼ واحػػد ػ إذف فيػػو عالػ عمػ غيػره ،وحتػ اذا قبػػؿ ىػػو ،فػ ف
الطرؼ اخير لف يقبؿ ،ببساط ألف السياس الدولي ليست جمعي ييري !!
"انو ىنا أىمي موارد مصر االستراتيجي  ،وقدرتيا عم ادارة ىذه الموارد ،وىنػا
مػػث أىمي ػ انتمػػاا مصػػر العرب ػ  .بمعن ػ إذا لػػـ تكػػف مصػػر مػػف ىػػذه األم ػ العربي ػ
بالطبيع  ،ف بد أف تكوف منيػا بالضػرورة .بصػراح أنػا قػوم عربػ باقتنػاع ،وبطبػائأ
األصػياا فػ ف أحػدا ال يسػتطيأ االقتنػاع إال بمػا يتوافػؽ مػأ مصػمح وطنػو كمػا يقػدرىا ػ
وفض عػف اقتنػاع ػ مبػدأ ػ بعروبػ مصػر ،فػ نن مقتنػأ بضػرورة ىػذه العروبػ أيضػا
لمصر ،وكذلؾ لكؿ بمد عرب .
"فارؽ ػ سيادة الرئيس ػ بيف أف تتعامؿ مأ أمريكا كمصػر فقػط ػ وىػ بمػد مثقػؿ
بحج ػػـ س ػػكانو ،مح ػػدود فػ ػ طاقػ ػ مػ ػوارده ،وب ػػيف أف تتعام ػػؿ معي ػػا وىػ ػ وس ػػط الع ػػالـ
العرب ػ بكؿ قوة األم  ،وبكاف إمكانياتيا ومواردىا!!
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"ىػذا أيضػا ػ سػيادة الػرئيس ػ ىػو مػا يمكػف أف يعطيػؾ تػأثي ار فػ العػالـ الثالػث
كمو وف العالـ األوسأ ،إذا كنت وحدؾ ،فالتأثير محدود ،واذا كنت وسط كتمػ كبػر ،
إذف فيناؾ حساب آير لتأثيرؾ".
رؤي ىيكؿ المذكورة توا تكاد تتطابؽ ،لفظا ومضمونا ،مأ حديث األمريك
مايمز كوب ند ف

كتابو الميـ "لعب األمـ" ،وال حرج ف

ذلؾ ،لوال أف تجرب دول

العسكر(2391ػ ،)1002تعضد لألسؼ الزعـ األمريك  ،بأنو جر توظيؼ مفردة
"العروب " وغيرىا مف مفردات الناصري  ،ف اطار ما يسميو الغربيوف بفف "صناع
اليصـ"! التاريخ إذف ىو مف يتيـ ويستصرينا تطييره مف األكاذيب!
ياص وأننا نر ف

األفؽ اخف مساع لتكرار السيناريو نفسو ،عم

يمفي

ثورة  11يناير ،مأ فارؽ واحد ،وىو :استبداؿ حزم "اس ـ سياس /دول ي ف "،
يتول زعيـ ػ حبم محدثات ربيعنا الصامت باحتماالت
"الناصري " الت برع ناصر ف

تسويقيا! أيطر ما ف

ظيوره(*)

ػ تسويقيا ،بحزم

ىذا السيناريو المصئوـ ،أنو

"حمو مسموم " ،بالتيامنا ليا ،تصبح الزعام القوي ف ب دنا عبئا ،عم نحو ما
تعممنا تجرب دول العسكر ،ال عونا لنا ،يجرفيا الغربيوف بأنانيتيـ ومعارفيـ الواسع
إل حيث ال ينبغ ليا ػ وال ألبناا المنطق ػ أف يتواجدوا!
عم ػ أي ػ حػػاؿ ،رد فعػػؿ ىيكػػؿ االنفعػػال عم ػ حػػديث مبػػارؾ عػػف الناص ػري ،
ومناصػػدتو لػػو بػػأف يكػػتـ مثػػؿ ىػػذا ال ػرأي وعػػدـ تك ػ ارره أمػػاـ أحػػد وال حت ػ أمػػاـ نفسػػو،
يعضد محاجت بأف الناصري تتجاوز حدود ناصر! ى جيد "متقف" لمحترفيف!
ػر كيػػذا صػػاع ،ومبػػارؾ ف ػ أوج القبػػوؿ الصػػعب والعػػالم ،
ولػػو أف ك م ػا يطيػ ا
لكػػاف احتمػػاؿ التفكػػر فيػػو غيػػر معػػدوـ ،ولكػػاف أغػػر يصػػوـ ىيكػػؿ بػو ،وىػػو مػػا زلػػزؿ
ىيكؿ وقتيا! غير أف تحوؿ مبارؾ مف القوة إل الضعؼ ،أىد ىيكؿ فرص لوأد مػا
ردده أنيس منصور وغيره! قػرر ىيكػؿ أف يبػوح بسػره ليئػده ،كونػو يعمػـ يقينػا أف مبػارؾ
ف محنتو لو نطؽ بحؽ لرآه الناس باط  ،فالرجؿ لـ تتبؽ لو مصداقي !

1

تصرؼ ىيكؿ ىذا يعيد إل ذىن ما اعتادت فاصي العسكر أف تأتيػو فػ حػؽ
صػػرفاا ب ػ دي! يحض ػرن مػػنيـ اسػػـ الموىػػوب "نجيػػب سػػرور" الػػذ اغتيػػؿ أدبيػػا عبػػر
ايداعو مستصف المجاذيب ،ليفقد صرايو بالحؽ أي تعاطؼ ،رغـ أنو كاف ضػمف قمػ
لـ ينطؿ عمييا سحر الناصري  ،ورأت ف حكـ العسكر ما نراه اليوـ!
األسػػتاذ محمػػد حسػػنيف ىيكػػؿ ،ومػػف واقػػأ ك مػػو ىػػو نفسػػو ،لػػيس بمن ػ

عػػف

أجيزة االستيبارات ،ياص الغربي  ،حت أنو تطرؽ ف كتابػو األييػر عمػ اسػتحياا،
وتحت ضػغط الحاجػ لتعضػيد وجيػ نظػره ،إلػ لقػااات وصػ ت جمعتػو بصيصػيات
اس ػػتيباراتي ناف ػػذة ،ل ػػدواع ق ػػاؿ عني ػػا أني ػػا تػ ػرتبط بمؤلفات ػػو ،ناىي ػػؾ ع ػػف صػ ػ تو غي ػػر
المحدودة ببارونات السياس ف جميأ أنحاا العالـ ،ياص الغرب .
وعميو ،تطرؽ الرجؿ ف كتابو األيير لقضايا اسػتيباراتي  ،ال اربػط بينيػا سػو
سعيو الضاري ،لصيطن تاريخ مبارؾ ،تصريحا أو تمميحا ،عم نحو ف !
مػػف تمػػؾ القضػػايا قضػػي "أصػػرؼ مػػرواف" ،وى ػ ت ػرتبط بالناص ػري  ،وبالتحديػػد
مفػردة "معػاداة الكيػاف الصػييون " ،تمػؾ الفكػرة المحصػوة بالػديناميت ،لػيس فػ عػدائيا ػ
عم ػ األقػػؿ باإلدان ػ والصػػجب ػ لقيػػر الصػػياين لمفمسػػطينييف ،وانمػػا ف ػ ص ػ حيتيا
كغطاا لفاصي العسكر لعقود عديدة ،ايتمط األمر فييا عمػ الصػعوب ،فمػـ تػأ مسػاندة
اسرائيؿ لوجود دول العسكر ،كونيا أبرع مف غيرىا ف تدمير صعوبيا بالمدح!
ف ػ كتاب ػػو ،بػػدا واض ػػحا حػػرص ىيك ػػؿ عم ػ تبرئػ ػ أصػػرؼ م ػػرواف مػػف تيمتػ ػ
التجسس لصالح اسرائيؿ ،وايبار "الموساد" بتوقيت نصػوب حػرب اكتػوبر  ،2399ولػو
أف ىيكؿ اكتف بتبرئ صديقو ،ونف زعـ اسرائيؿ عنو ،ألراح واستراح!!
لكػػف يبػػدو أف رغب ػ ىيكػػؿ "المسػػمح " ف ػ االيقػػاع بالفريس ػ ممكػػت عميػػو أم ػره،
فراح يزرع الصؾ ف نفوس القراا ،ويغرييـ بصيد "نصؼ ميت" ،ولنق أر قولو:
"وفػ ػ ك ػػؿ األحػ ػواؿ فق ػػد أص ػػبح اخف مؤك ػػدا أف اسػ ػرائيؿ ك ػػاف لي ػػا فػ ػ مص ػػر
جاسوس عمػ مسػتو عػاؿ ،وأف ىػذا الجاسػوس أبمغيػا بمػا كػاف محظػو ار اب غيػا بػو،
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حت ولو كاف االبػ غ عػف يػوـ اليجػوـ[،وحتػ لػو ايتمفػت السػاع ػ والتعميػؽ لييكػؿ].
وىذا الجاسوس ػ أيا كاف ػ لـ يكف عمي مزدوجا ،فميست ىناؾ ورق واحػدة فػ رئاسػ
الجميوري ػ وال ف ػ الميػػابرات العام ػ تحتػػوي إصػػارة عػػف نصػػاطو ،وىػػذه نقط ػ حرج ػ .
وكػػاف وجػػود مثػػؿ ىػػذا الجاسػػوس ظػػاى ار حت ػ ف ػ أوؿ رسػػال بعثػػت بيػػا رئيس ػ وزراا
اسػ ػرائيؿ جول ػػدامائير إلػ ػ الػ ػرئيس األمريكػ ػ ريتص ػػارد نيكس ػػوف وذل ػػؾ قب ػػؿ أف تنص ػػب
العمميػػات بعصػػر سػػاعات عم ػ األقػػؿ ،ولػػذلؾ ف نػػو مػػف الحيػػوي أف يعػػرؼ كػػؿ مصػػري
مف ىو؟! ػ ولماذا؟! ػ وكيؼ؟!!"
تيمػ أيػػر أراد ىيكػػؿ الصػػاقيا بمبػػارؾ ،الطريػػؼ فييػػا ىػػذه المػرة انيػػا جريمػ
اغتياؿ سياس  ،تمت ي ؿ فترة الرئيس جماؿ عبد الناصر ،دوف عممو!
وأصؿ القضي كما يروييا ىيكؿ أف تمرد الميدي عم نظاـ الػرئيس السػودان
جعفػػر نميػػري ،اسػػفر عػػف نصػػوب صػراع مسػػمح بػػيف الفػريقيف سػػن  ،2390وأف مبػػارؾ
ذىب الػ السػوداف فػ صػحب نائػب الػرئيس أنػور السػادات ،لبحػث مػا يمكػف أف تقػوـ
بػػو مصػػر لتيدئػ موقػػؼ متفجػػر جنػػوب وادي النيػػؿ ،ولتعزيػػز موقػػؼ النميػػري فػ تمػػؾ
الظروؼ العربي الحرج ػ والك ـ ال يزاؿ لييكػؿ ػ .وكانػت أوؿ توصػي مػف بعثػ أنػور
السػادات وقتيػا ىػ االسػتجاب لطمػب الػرئيس السػودان  ،بػأف تقػوـ الطػائرات المصػري
المتمركزة أياميا ف السوداف بضرب مواقأ الميدي فػ جزيػرة "آبػا" لمنػأ يػروج قواتيػا
إلػ ػ مج ػػر الني ػػؿ ،والوص ػػوؿ إلػ ػ العاص ػػم "المثمثػ ػ " ،ودارت مناقص ػػات فػ ػ الق ػػاىرة
لد ارسػ ػ توص ػػي بعثػ ػ الس ػػادات فػ ػ اليرط ػػوـ ،وك ػػاف القػ ػرار بع ػػد بح ػػث معم ػػؽ أف ال
تصػػترؾ أي طػػائرات مص ػري ف ػ ضػػرب أي موقػػأ ،وأنػػو ال يمكػػف لس ػ ح مصػػري أف
يسفؾ دما سودانيا ميما كانت الظروؼ.
ثػػـ حػػدث بعػػدىا بأيػػاـ أف زعػػيـ الميدي ػ السػػيد اليػػادي الميػػدي اغتيػػؿ .و ارجػػت
حكايات عف صحن متفجرة ،وضعت دايؿ سم مف ثمار المانجو ،وصمت إليو!
األستاذ ىيكػؿ ،وبعػد أف رو لنػا أصػؿ القضػي  ،كتػب معمقػا" :قيػؿ ػ ضػمف مػا
قي ػػؿ ع ػػف عمميػ ػ االغتي ػػاؿ

ػ أف المػ ػواا حس ػػن مب ػػارؾ[وى ػػو الرج ػػؿ الث ػػان فػ ػ بعثػ ػ
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اليرطػػوـ مػػأ السػػادات ػ والتعميػػؽ لييكػػؿ] ػ لػػـ يكػػف بعيػػدا عػػف يباياىػػا ،بػػؿ إف بعػػض
وسائؿ االع ـ السوداني وقتيا ػ وبعدىا حيف أصبح مبارؾ رئيسا ػ اتيمتو مباصرة بأنػو
كاف اليد اليفي الت دبرت لقتؿ االماـ اليادي الميدي".
قػػارئ الك ػريـ ،لسػػت أدري لمػػاذا ي ػذكرن "توثيػػؽ" ىيكػػؿ ليػػذا االغتيػػاؿ الػػدن ا
باغتياؿ آير دن ا مسكوت عنو ،تـ ف الحقب نفسيا ،وبدوف عمـ ناصر أيضا!
فقػػد أوردت اعتمػػاد يورصػػيد ف ػ صػػيادتيا عم ػ انح ارفػػات ص ػ ح نصػػر "ممػػؾ
التعػػذيب" ،مػػا نصػػو" :اكتصػػفت اف صػ ح نصػػر لػػـ يبمػػب الػرئيس عبػػد الناصػػر بميمػ
اغتياؿ فاروؽ إال بعد تماميا وبعد أف اعتبرىا احد انجازاتو العظيم لممحافظ عمػ
النظػػاـ الجميػػوري ومنػػأ عػػودة الممكي ػ الت ػ كانػػت أمريكػػا تيطػػط لعودتيػػا مػػأ بعػػض
المموؾ العرب ف المنطق كما كاف يقوؿ ليبرر جريمتو الصنعاا".
ييطػ ػ م ػػف يظ ػػف أف حك ػػـ دولػ ػ العس ػػكر ،برجالي ػػا ومؤسس ػػاتيا ،كػ ػاف مقط ػػوع
الصػ ػػم بالحكومػ ػػات واالسػ ػػتيبارات الغربي ػ ػ  ،وحت ػ ػ االس ػ ػرائيمي ! بػ ػػؿ اف العكػ ػػس ىػ ػػو
الص ػ ػػحيح! فص ػ ػػعارات م ػ ػػف قبيػ ػ ػؿ" :مع ػ ػػاداة الكي ػ ػػاف الص ػ ػػييون " و"اليي ػ ػػودي الم ػ ػػاكر"
و"مناىض ػ التطبيػػأ" إل ػ غيػػر ذلػػؾ ،أثبتػػت عقػػود حكػػـ دول ػ العسػػكر(2391ػ ػ)1002
أنيا محض أمراض وعقد نفسي  ،تـ غرسيا بحرف ودرب ف وجداف الصعوب!
دلػػون ػ بػػاه عمػػيكـ ػ عمػ مفكػػر أو اكػػاديم عربػ ينطبػػؽ عميػػو مػػدح ادوارد
سعيد لألكاديم االسرائيم "اسرائيؿ صاحاؾ" ،فقد وصؼ األنسن الراحؿ صػاحاؾ فػ
تقديـ لكتابو "الديان الييودي وتاريخ الييود :وطأة 9000عاـ" ،بقولو:
"اسػرائيؿ صػػاحاؾ رجػػؿ فػػائؽ الصػػجاع  ،وينبغػ أف يكػػرـ لميػػدمات التػ قػػدميا
ل نسػػاني  .ولكػػف المثػػاؿ عمػ العمػػؿ الػػدؤوب والطاقػ األي قيػ التػ ال تفتػػر ،والتػػألؽ
الفكري ،الذ وضعو صاحاؾ قدوة تحتذ  ،ىو ف عالمنا اليوـ ،احػراج لمحالػ الراىنػ
ولجميػ ػػأ الػ ػػذيف تعن ػ ػ ليػ ػػـ كمم ػ ػ [مثيػ ػػر لمجػ ػػدؿ] كػ ػػؿ مػ ػػا ىػ ػػو[مكػ ػػدر] و[باعػ ػػث عم ػ ػ
االضطراب]"
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الصعوب العربي ال تعرؼ صيئا عف جيرانيا الييود ودولتيـ ،وىنا يكمف اليطػر
الحقيق ! تجرب دول العسػكر فػ اسػتيداـ الييػود ودولػتيـ "ف ازعػ " لتمريػر الفاصػي  ،ال
ينبغػ ػ لي ػػا أف تتك ػػرر! فمنحص ػػف أنفس ػػنا بالمعرفػ ػ  ،ع ػػف ك ػػؿ صػ ػ ا ،حتػ ػ "اسػ ػرائيؿ"،
باالنفت ػػاح عمييػ ػػا م ػػف الػ ػػدايؿ والتواصػ ػػؿ م ػػأ الضػ ػػمائر الحي ػ ػ ىن ػػاؾ! تػ ػػرؾ األنظم ػ ػ
"وحدىا" ف مواجي اسرائيؿ ،يزيد احتماالت االتجار ب الـ "الصعوب"!
نح ػػف عانين ػػا م ػػف الق ػػرف العصػ ػريف دوف أف نعيص ػػو(**) ،فم ػػنمض ب ػػالثورة حتػ ػ
"دايؿ حدود الضمير"! وىكذا نسترد ف القرف الواحد والعصريف الحياة مف جديد!
كمم ػ ػ أيي ػ ػرة ،أظػ ػػف األواف قػ ػػد حػ ػػاف ليمحػ ػػؽ األسػ ػػتاذ ىيكػ ػػؿ وت ميػ ػػذه ،بدول ػ ػ
العسػػكر ،فالجسػػد العرب ػ العػػاجز حت ػ عػػف مجػػرد زف ػرات المػػوت ،يستصػػرخ األسػػتاذ
ىيكؿ ،ويطالبو :إما أف يمق إلينا بأسرار دولػ العسػكر التػ عاصػر قياميػا وسػقوطيا
"غيػػر منقوص ػ " ،لنسػػتعيف بيػػا عم ػ القػػادـ والػػذ أيص ػ أف يكػػوف تنويعػػا عم ػ لحػػف
أساس ػ ! وامػػا أف يصػػمت ويكػػؼ عػػف متػػاجرة تػػذكرنا بكتب ػ تقػػارير التنظػػيـ الطميع ػ
السػػري ،وقػػد كػػاف ىػػو نفسػػو أحػػدىـ ،بحسػػب د ارس ػ "وثائقي ػ " لحمػػادة حسػػن  ،بعن ػواف:
"عبد الناصر والتنظيـ الطميع السري 2369ػ !"2392ولػيعمـ صػيينا أف كتابػ التقػارير
وتتبأ العورات ،ما عاد يصمح ف "زمف" معرف وثورة اتصاالت!
ليست الحياة إال وداعاً مستم ارً لألفكار
ـــــــــــــــــــــــــــ

(*) تحضػرن ف ػ ىػػذا السػػياؽ طرف ػ ! فقػػد يػػرج عمينػػا ،بعػػد ثػػورة  11ينػػاير المجيػػدة،
ص ػػباب فري ػػؽ "ك ػػايروك " المص ػػري بأغنيػ ػ " :مطم ػػوب زع ػػيـ" .كمم ػػات األغنيػ ػ ص ػػديدة
البساط  ،غير أنيا توقظ حنينا ماضويا ألمير صالح وليس مؤسسات حكـ صفاف !
(**) العبػػارة مػػأيوذة مػػف :جابرييػػؿ جارثيػػا مػػاركيز ،ترجم ػ أحمػػد عبػػد المطيػػؼ ،مـــا
جئت اللقاء خطبة( ،القاىرة :روافد لمنصر والتوزيأ.)1022 ،
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