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األكثػر العربيػ   يكوف المفكر المصري محمد حسنيف ىيكػؿ ىػو الصيصػي ربما  
[ 1002ػ  2391أعنػ  دولػ  العسػكر ]فػ  األنظمػ  العسػكري أيضػا  أثيرا  تػبػؿ و  ارتباطػا  
لثػػورة  سػػمير أمػػيفتحميػػؿ ػ وفقػػا  ل والحيمولػػ  ،العربػػ  ضػػاالمػػؿا الف قياميػػا جيػػزا  التػػ  
بعػػػػد جػػػػ ا ، "الصػػػػعب "مرار المػػػػد الثػػػػوري سػػػػتدوف اػػػػػ  "ثػػػػورة مصػػػػر" كتابػػػػو فػػػػ  2311

الثانيػػػ ، وبػػػروز اا الحػػػرب العالميػػػ  االسػػػتعمار األوروبػػػ  التقميػػػدي، عمػػػ  يمفيػػػ  انتيػػػ
 .ف  العالـ أعظـتيف كقو  ،االتحاد السوفيت و الواليات المتحدة األمريكي ، 

 

، فيػػػو حاضػػػر بقػػػوة فػػػ  االعػػػ ـ صػػػيرةقرة غيػػػر تػػػمنػػػذ فبػػػدأ اىتمػػػام  بييكػػػؿ  
آراا الرجؿ تجري مجػر  األمثػاؿ ! يناير المجيدة وما بعدىا 11المصري ما قبؿ  ثورة 

   !افتيارب وصفوكما يحمو ليـ " األستاذ"فيو  !فكرينا البارزيفمعم  ألسن  
 

فػ   يضػـر محمػد حسػنيف ىيكػؿمفكرنػا الم   نفػوذيصػؿ  ال فتػ إل  ىذه الدرجػ   
وىػو مػا ! عمػ  ايضػرارىاال تػزاؿ  الرجػؿ  عبقريفض   عف أف المزاج الثقاف  العرب ، 

 !فكرنا األنسن ، ف  ضوا لكتابو األيير بالنقديعفين  مف حرج التصدي 
 

لمثػػورة  واسػػعو النفػػوذ كيػػا انحػػاز م   والتػػ ػػػ  [دار نصػػر] دار الصػػروؽ المصػػري  
باسػػميا، إلػػ  جانػػب  نطقػػتجريػػدتيـ اليوميػػ   حتػػ  أف ،جػػدا   فػػ  وقػػت مبكػػرالمصػػري  

عبػػػػد الػػػػرحمف يوسػػػػؼ فػػػػ   المصػػػػريقنػػػػاة الجزيػػػػرة القطريػػػػ ، عمػػػػ  حػػػػد تعبيػػػػر الناصػػػػط 
الياصػػػ  العديػػػد مػػػف الكتابػػػات مػػػؤيرا  عنيػػػا ، صػػػدر ػػػػ" يوميػػػات ثػػػورة الصػػػبار" مذكراتػػػو



 1 

ػػينػػاير، لعػػ 11ثػػورة ب يػػر حكػػاـ دولػػ  اىيكػػؿ عػػف ذكرات وائػػؿ غنػػيـ، وكتػػاب ؿ أبرزىػػا م 
 ."مف المنص  إل  الميداف/مبارؾ وزمانو" :وعنوانو العسكر ف  مصر

 ىيكػػػؿ حػػػرصمػػػد  ومػػػف السػػػطور األولػػػ ، يبػػػدو واضػػػحا   ،ىيكػػػؿ فػػػ  كتػػػاب 
سػػتيدما  ، م  "نصػػؼ الميتػػ "عمػػ  االيقػػاع بفريسػػتو  "المصػػمح /ئ الغػػا"صػػاحب التفكيػػر 

 !موعدهوقد حاف  الصيد موسـل ،عم  ما يبدو، قد اديرىاكاف  أوراؽيده مف بما 
 

كتاباتػػو األسػػتاذ ىيكػػؿ فػػ   دأب عميػػومػػا الػػذ  ي جيػػز الوحيػػد بػػرر األي قػػ  الم  
أعنػ  و  !غائػب ،المػوت المػوت  أو حتػ  أنصػاؼ  مػف ىتػؾ لسػتر ،"االنتقائي "الوثائقي  

 تعفػػؼفضػػ   عػػف  !وعػػدـ حبسػػيا عػػف النػػاس لغػػرض ،الػػتعطش بػػاي ص لمحقيقػػ ىنػػا 
 !المريح غير الحقائؽ  ايفااالبحث آف   !غيب  الفضيم ف   غ ليااستالعبث بيا أو 

 

لصػػد مػػا ينطبػػؽ ىػػذا المثػػؿ العبقػػري عمػػ  روايػػ  ىيكػػؿ !   تصػػيده يصػػيدؾجػػتي
عقػب  جمعو بمبػارؾ ،"ػ ػ عم  حد تعبير ىيكؿ نفسوودي "ست ساعات لقاا ؿ يتفاصل

  !2312لسراح معتقم  سبتمبر ،بوصفو يميف  أنور السادات ،اط ؽ الرجؿ
 

لعػػػػدـ تقريػػػػب مبػػػػارؾ لمصػػػػحفييف واتيامػػػػو ليػػػػـ  نتقػػػػادهفػػػػ  سػػػػياؽ ا ،ىيكػػػػؿ أورد
أنػػت تقػيس الصػػحفييف الحػالييف بتجربػػ   محمػػد بيػو: "مبػارؾافضػػاا بيدمػ  مصػالحيـ، 

وكانػػػػت االصػػػػارة ]لػػػيس ىنػػػػاؾ صػػػػحف  اخف لػػػو ع قػػػػ  ياصػػػػ  بػػػالرئيس زمػػػف مضػػػػ ،
د الناصر كػاف بإف جماؿ ع": وىو ما رد عميو ىيكؿ بقولو[". واضح  ػ والتعميؽ لييكؿ

ـ بالػػػذات، ىمتصػػ   بكثيػػر مػػػف الصػػحفييف، ثػػـ إف ىػػػذا ال يمنػػأ قيػػاـ صػػػداق  مػػأ أحػػد
  ".لعاـ طوؿ الوقتولكف الميـ أف يكوف اصبأ رئيس الدول  عم  نبض الرأي ا

 

ػػ والدىصػ  عنػد ىيكػؿ تزيػد  لـ يمتفت مبارؾ عم  ما يبدو لكممات ىيكؿ، وانتقؿ
ػعم  فكرة نحػف نتصػور أنػؾ تجمػس عمػ  ح  : "ػ قائ    ر الػرئيس، الػرئيس جمػاؿ، لكنػو ج 

ػػػر ىػػػو الػػػذ  يجمػػػس عمػػػ  كػػػاف ظيػػػر أف الػػػرئيس جمػػػاؿ  ج  ، لػػػػـ باغتػػػ م  صػػػدم  ". ؾح 
لػـ أكػػف أعػػرؼ أف الع قػػ  بينكمػا إلػػ  ىػػذا الحػػد حتػػ  ": ث اسػػتطرد مبػػارؾيػػح ،تتوقػؼ

 [".س منصور ػ والتعميؽ لييكؿيأصار إل  اسـ األستاذ أن]صرحيا ل 
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ىيكػػػؿ اسػػػتيوؿ مػػػا سػػػمأ، وبػػػاف ذلػػػؾ عمػػػ  م محػػػو، وربمػػػا فػػػ  نبػػػرة األسػػػتاذ 
سػيادة الػرئيس أرجػوؾ ال : "مبػارؾل، حػيف قػاؿ ػ  عمػ  حػد تعبيػر ىيكػؿ نفسػو ػ صػوتو

: وال حتػ  أمػاـ نفسػؾ، أوال  ألنػو لػيس صػحيحا ، وثانيػا   ،ذا الك ـ أماـ أحدتكرر مثؿ ى
ألنػو يسػ ا إلػ  رجػؿ كػاف وسػوؼ يظػػؿ فػ  اعتقػادي واعتقػاد كثيػريف فػ  مصػر وفػػ  

 ". االقميـ وف  العالـ قائدا  ورمزا  لمرحم  ميم  ف  التاريخ العرب 
 

 "!الناصري "رؾ بضيؽ أفقو يفؾ صفرة مبا !ج  تصيده يصيدؾيت..صحيح
 

لممعجػػزة األمريكيػػ  ىيمػػيف  "!قصػػ  حيػػات  العجيبػػ "كتػػاب أذكػػر أنػػ  قػػرأت يومػػا  
، وىػػػ  الضػػػريرة الصػػػماا، لمػػػا تصػػػوروه سػػػطوا  مػػػف وأبيرنػػػ  تعنيػػػؼ النقػػػاد ليػػػاكيمػػػر، 

 !أممتيا عف غير قصدو إلييا يوما  مف معممتيا  تسربت، بعينياجانبيا عم  أفكار 
 

لغػػػػػرب عمػػػػ  ارجػػػػػاع األفكػػػػػار ألصػػػػػوليا، إلػػػػ  ىػػػػػذه الدرجػػػػػ  يحػػػػرص مبػػػػػدعو ا
غيػػػػر أف ! ينػػػػت  عػػػػف يمػػػػط الغػػػػث بالسػػػػميفقػػػػد تحصػػػػينا  لحضػػػػارتيـ مػػػػف كػػػػؿ عػػػػوار، 

فػػػ  عكػػػس االتجػػػاه، فارجػػػاع األفكػػػار ألصػػػوليا، ال يتفػػػؽ وفيمنػػػا الطريػػػؼ ىػػػو سػػػيرنا 
 !ابتكارىاالسبؽ ف   ألول وليس عمييا،  العزؼجيد فاألفكار عندنا لمف ي  ! ل بداع

 

، نحػػػف ال نيػػػتـ كثيػػػرا ، بػػػؿ ال نيػػػتـ أصػػػ  ، بتحػػػري اصػػػوؿ األفكػػػار دؽبعبػػػارة أ
وىػػو مػػا ي فسػػر طبيعػػ  ! أو التأصػػيؿ ألبنيػػ  النظريػػ لعنػػدنا حػػؿ موردىػػا لمنابعيػػا، فػػ  

 ..آيرصيص يا مف ، وال نقبمسياس  ما مف صيص ما ت  تجعمنا نقبؿالأمزجتنا 
 

يمػ  طات العميػا عنػدنا ط ب الدراسو  باحث احجاـ  ن فسريمكف لنا أف مف ىنا، 
العقػػػػود الماضػػػػي  عػػػػف التصػػػػدي لفػػػػؾ صػػػػفرة الناصػػػػري ، رغػػػػـ كثػػػػرة الكتابػػػػات واليطػػػػب 

، وعيػػػد 2311يوليػػػو 19عيػػػد ثػػػورة : ، ياصػػػ  فػػػ  مواسػػػـ بعينيػػػا، كػػػػحوليػػػاواألحاديػػث 
فػػػ  وجػػػداف تػػػرتبط مػػػي د الراحػػػؿ جمػػػاؿ عبػػػد الناصػػػر، إلػػػ  غيػػػر ذلػػػؾ مػػػف مناسػػػبات 

 .بالطبأ ػ الناصري ر العبقري ػ أقصد بيذا االبتكا الجميور العرب 
 

لدولػػػػػ  العسػػػػػكر فػػػػػ  " الفعمػػػػػ "تػػػػػزامف مي دىػػػػػا مػػػػػأ المػػػػػي د ي التػػػػػ الناصػػػػػري  ف
اكتفػػ  دارسػػوىا، ومػػف بػػاب أولػػ   دراويصػػيا، ، (1022ينػػاير11ػػػ2311يوليػػو19)مصػػر
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تجسػيدا  ناصػر، كونػو صػيص جمػاؿ عبػد الأقواؿ وسػموكيات بػ بؿ وأحيانا  التمذذ بتحميؿ
يـ فػ  تحمػيم عدـ ذىابيـ إل  مػا ىػو أبعػدأنتقد  وانمابالطبأ،  ىؤالاال أنتقد  .لمناصري 

، "صػػػيص"تتجػػػاوز حػػػدود  ،رأي الكثيػػػريف فػػػ  المسػػػتقبؿمػػػا بر و برأيػػػ ، مناصػػػري ، فيػػػ  ل
تيطؼ الس ػذج دايػؿ الػوطف، فيمػا يصػبو التنػويـ المغناطيسػ  كونيا حزم  مف األفكار 

 !ال الصعوب لحكوماتامصالح بعبقري   ، وتيدـوقتياالصائأ 
 

، وىمػػػػا مػػػػف "معػػػػاداة الكيػػػػاف الصػػػػييون "و" العروبػػػػ "فردتػػػػ  أنظػػػػر مػػػػث   إلػػػػ  م  
بػػدد مػػا ي  فػػ  كتابػػو األييػػر تجػػد فػػ  حػػديث ىيكػػؿ عنيمػػا الرئيسػػي  لمناصػػري ،  ركػػافاأل

  البعػػػد العروبػػػ مغػػػز مبػػػارؾ مػػػأ عػػػري فػػػ  حديثػػػو ي  بػػػتمكف ىيكػػػؿ فيػػػا ىػػػو ! األوىػػػاـ
وأصػػػباؿ منظمػػػ   ،وعبػػػد الحمػػػيـ ،ـوثػػػـ كمالحماسػػػي  أل صػػػنجاتتاللمناصػػػري ، بعيػػػدا  عػػػف 

 : "األستاذ"يقوؿ  !نيرىـ مفمصرييف ر اليتحر ف  ثورة يناير  نجحتالذيف  الصباب
 

البػػد أف يكػػوف متوازيػػا  فػػ  السياسػػ  الدوليػػ ، واذا إف االحتيػػاج ..سػػيادة الػػرئيس"
اذا قبػػؿ ىػػو، فػػ ف جػػاا االحتيػػاج مػػف طػػرؼ واحػػد ػ إذف فيػػو عالػػ  عمػػ  غيػػره، وحتػػ  

 !!الطرؼ اخير لف يقبؿ، ببساط  ألف السياس  الدولي  ليست جمعي  ييري 
 

انو ىنا أىمي  موارد مصر االستراتيجي ، وقدرتيا عم  ادارة ىذه الموارد، وىنػا "
بمعنػػ  إذا لػػـ تكػػف مصػػر مػػف ىػػذه األمػػ  العربيػػ  . مػػث   أىميػػ  انتمػػاا مصػػر العربػػ 

بصػراح  أنػا قػوم  عربػ  باقتنػاع، وبطبػائأ  .منيػا بالضػرورةبالطبيع ، ف بد أف تكوف 
إال بمػا يتوافػؽ مػأ مصػمح  وطنػو كمػا يقػدرىا ػ األصػياا فػ ف أحػدا  ال يسػتطيأ االقتنػاع 
مصػر، فػ نن  مقتنػأ بضػرورة ىػذه العروبػ  أيضػا  وفض   عػف اقتنػاع  ػ مبػدأ ػ بعروبػ  

 . لمصر، وكذلؾ لكؿ بمد عرب 
 

ػ بيف أف تتعامؿ مأ أمريكا كمصػر فقػط ػ وىػ  بمػد مثقػؿ  فارؽ ػ سيادة الرئيس"
بحجػػػـ سػػػكانو، محػػػدود فػػػ  طاقػػػ  مػػػوارده، وبػػػيف أف تتعامػػػؿ معيػػػا وىػػػ  وسػػػط العػػػالـ 

 !!العرب  ػ بكؿ قوة األم ، وبكاف  إمكانياتيا ومواردىا
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ضػا  ػ سػيادة الػرئيس ػ ىػو مػا يمكػف أف يعطيػؾ تػأثيرا  فػ  العػالـ الثالػث يىػذا أ"
ذا كنت وسط كتمػ  كبػر ، كمو وف  ا لعالـ األوسأ، إذا كنت وحدؾ، فالتأثير محدود، وا 

  ".إذف فيناؾ حساب آير لتأثيرؾ
 

األمريك   حديثمأ ، لفظا  ومضمونا   ،تطابؽتكاد تالمذكورة توا  ىيكؿ رؤي  
، وال حرج ف  ذلؾ، لوال أف تجرب  دول  "لعب  األمـ"الميـ ايمز كوب ند ف  كتابو م

فردة ، بأنو جر  توظيؼ م  الزعـ األمريك  عضد لألسؼت  ، (1002ػ2391)العسكر
صناع  " ففما يسميو الغربيوف ب وغيرىا مف مفردات الناصري ، ف  اطار" العروب "

  !ستصرينا تطييره مف األكاذيبيمف يتيـ و ىو التاريخ إذف "! اليصـ
 

م  يمفي  ، عالسيناريو نفسولتكرار  مساع  اخف ياص  وأننا نر  ف  األفؽ 
، "ي ف دول  /اس ـ سياس "استبداؿ حزم  : ، مأ فارؽ واحد، وىويناير 11ثورة 

بم  م حدثات ػ يتول  زعيـ  تسويقيا، بحزم  ػ )*( باحتماالت ظيوره ربيعنا الصامتح 
، أنو صئـوأيطر ما ف  ىذا السيناريو الم !الت  برع ناصر ف  تسويقيا" الناصري "
عم  نحو ما  عبئا ، ف  ب دناام  القوي  عتصبح الز ليا،  نابالتيام، "حمو  مسموم "

 ومعارفيـ الواسع أنانيتيـ بيا الغربيوف يجرف، ا  لناعونال  ت عممنا تجرب  دول  العسكر،
  !يتواجدواأف المنطق  ػ ألبناا وال ػ ا إل  حيث ال ينبغ  لي

 

رد فعػػؿ ىيكػػؿ االنفعػػال  عمػػ  حػػديث مبػػارؾ عػػف الناصػػري ، عمػػ  أيػػ  حػػاؿ، 
كػػػتـ مثػػػؿ ىػػػذا الػػػرأي وعػػػدـ تكػػػراره أمػػػاـ أحػػػد وال حتػػػ  أمػػػاـ نفسػػػو، يومناصػػػدتو لػػػو بػػػأف 

 !حترفيفلم "م تقف"ى  جيد ! ناصردود حاجت  بأف الناصري  تتجاوز حيعضد م  
 

لعػػػالم ، فػػ  أوج القبػػػوؿ الصػػعب  واومبػػارؾ  ،صػػػاعكيػػذا  ا  يطيػػػر  ا  ولػػو أف ك مػػ
، وىػػو مػػا زلػػزؿ وأغػػر  يصػػـو ىيكػػؿ بػػولكػػاف  ،غيػػر معػػدـو التفكػػر فيػػولكػػاف احتمػػاؿ 
لوأد مػا غير أف تحوؿ مبارؾ مف القوة إل  الضعؼ، أىد  ىيكؿ فرص  ! ىيكؿ وقتيا

يعمػـ يقينػا  أف مبػارؾ  كونػو، ليئػده يبػوح بسػرهقػرر ىيكػؿ أف  !س منصور وغيرهيردده أن
 ! لو مصداقي  تتبؽ، فالرجؿ لـ لناس باط   نطؽ بحؽ لرآه الو ف  محنتو 
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ما اعتادت فاصي  العسكر أف تأتيػو فػ  حػؽ إل  ذىن  عيد ي  ىذا تصرؼ ىيكؿ 
أدبيػػا  عبػػر  اغتيػػؿالػػذ   "نجيػػب سػػرور"الموىػػوب  اسػػـ مػػنيـيحضػػرن   !صػػرفاا بػػ دي

قمػ  ضػمف أي تعاطؼ، رغـ أنو كاف  ، ليفقد صرايو بالحؽايداعو مستصف  المجاذيب
  !، ورأت ف  حكـ العسكر ما نراه اليـونطؿ عمييا سحر الناصري لـ ي

سػػتاذ محمػػد حسػػنيف ىيكػػػؿ، ومػػف واقػػأ ك مػػو ىػػػو نفسػػو، لػػيس بمنػػ   عػػػف األ
عمػ  اسػتحياا، األييػر أجيزة االستيبارات، ياص  الغربي ، حت  أنو تطرؽ ف  كتابػو 

صػيات وتحت ضػغط الحاجػ  لتعضػيد وجيػ  نظػره، إلػ  لقػااات وصػ ت جمعتػو بصي
قػػػاؿ عنيػػػا أنيػػػا تػػػرتبط بمؤلفاتػػػو، ناىيػػػؾ عػػػف صػػػ تو غيػػػر  لػػػدواع  ، نافػػػذةاسػػػتيباراتي  
 . جميأ أنحاا العالـ، ياص  الغرب  ف ببارونات السياس المحدودة 

 

تيباراتي ، ال رابػط بينيػا سػو  لقضايا اسػاأليير وعميو، تطرؽ الرجؿ ف  كتابو 
 !و تمميحا ، عم  نحو ف ، لصيطن  تاريخ مبارؾ، تصريحا  أالضاري سعيو

 

تػػػرتبط بالناصػػػري ، وبالتحديػػػد  وىػػػ  ،"أصػػػرؼ مػػػرواف"قضػػػي  مػػػف تمػػػؾ القضػػػايا 
، لػيس فػ  عػدائيا ػ المحصػوة بالػديناميت، تمػؾ الفكػرة "معػاداة الكيػاف الصػييون "فػردة م  

نمػػػا فػػػ   لصػػػجبباإلدانػػػ  واعمػػ  األقػػػؿ  صػػػ حيتيا ػ لقيػػػر الصػػػياين  لمفمسػػطينييف، وا 
تػأ مسػاندة ، ايتمط األمر فييا عمػ  الصػعوب، فمػـ عديدة لعسكر لعقودلفاصي  اغطاا ك

 !بالمدح اصعوبيف  تدمير  امف غيرى برعأ االعسكر، كونيدول   لوجوداسرائيؿ 
 

 تػػػ بػػػدا واضػػػحا  حػػػرص ىيكػػػؿ عمػػػ  تبرئػػػ  أصػػػرؼ مػػػرواف مػػػف تيمفػػػ  كتابػػػو، 
، ولػو 2399 اكتػوبر حػرببتوقيت نصػوب " لموسادا"وايبار  ،التجسس لصالح اسرائيؿ

  !!ألراح واستراح ،زعـ اسرائيؿ عنوأف ىيكؿ اكتف  بتبرئ  صديقو، ونف  
 

، أمػػره ممكػػت عميػػو الفريسػػ فػػ  االيقػػاع ب "سػػمح الم  "   ىيكػػؿرغبػػ لكػػف يبػػدو أف
 : قولوولنقرأ ، "نصؼ ميت"صيد ب ـويغريي ،نفوس القراايزرع الصؾ ف   فراح

 

  مصػػػر فػػػاسػػػرائيؿ كػػػاف ليػػػا  ف مؤكػػػدا  أفخوفػػػ  كػػػؿ األحػػػواؿ فقػػػد أصػػػبح ا"
حظػورا  اب غيػا بػو، مجاسوس عمػ  مسػتو  عػاؿ، وأف ىػذا الجاسػوس أبمغيػا بمػا كػاف 
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، حت  . [وحتػ  لػو ايتمفػت السػاع  ػ والتعميػؽ لييكػؿ]ولو كاف االبػ غ عػف يػـو اليجػـو
ػ لـ يكف عمي   مزدوجا ، فميست ىناؾ ورق  واحػدة فػ  رئاسػ   وىذا الجاسوس ػ أيا  كاف

. نصػػػاطو، وىػػػذه نقطػػػ  حرجػػػ يوريػػ  وال فػػػ  الميػػػابرات العامػػػ  تحتػػػوي إصػػػارة عػػػف الجم
عثػػت بيػػا رئيسػػ  وزراا بوكػػاف وجػػود مثػػؿ ىػػذا الجاسػػوس ظػػاىرا  حتػػ  فػػ  أوؿ رسػػال  

صػػػػارد نيكسػػػػوف وذلػػػػؾ قبػػػػؿ أف تنصػػػػب تاسػػػػرائيؿ جولػػػػدامائير إلػػػػ  الػػػػرئيس األمريكػػػػ  ري
لحيػػوي أف يعػػرؼ كػػؿ مصػػري العمميػػات بعصػػر سػػاعات عمػػ  األقػػؿ، ولػػذلؾ ف نػػو مػػف ا

  !!"ػ وكيؼ؟! ػ ولماذا؟! مف ىو؟
 

نيػػا جريمػػ  اىػػذه المػػرة أيػػر  أراد ىيكػػؿ الصػػاقيا بمبػػارؾ، الطريػػؼ فييػػا  تيمػػ 
  !عممودوف  ،عبد الناصرجماؿ يس ئالر  فترة ي ؿ تمتاغتياؿ سياس ، 

 

أف تمرد الميدي  عم  نظاـ الػرئيس السػودان  وأصؿ القضي  كما يروييا ىيكؿ 
، وأف مبػػارؾ 2390جعفػػر نميػػري، اسػػفر عػػف نصػػوب صػػراع مسػػمح بػػيف الفػػريقيف سػػن  

قػـو ت، لبحػث مػا يمكػف أف أنػور السػاداتذىب الػ  السػوداف فػ  صػحب  نائػب الػرئيس 
مػػؾ تجنػػوب وادي النيػػؿ، ولتعزيػػز موقػػؼ النميػػري فػػ   بػػو مصػػر لتيدئػػ  موقػػؼ متفجػػر

وكانػت أوؿ توصػي  مػف بعثػ  أنػور . الظروؼ العربي  الحرج  ػ والك ـ ال يزاؿ لييكػؿ ػ
السػادات وقتيػا ىػ  االسػتجاب  لطمػب الػػرئيس السػودان ، بػأف تقػـو الطػائرات المصػػري  

يػروج قواتيػا  لمنػأ" آبػا"المتمركزة أياميا ف  السوداف بضرب مواقأ الميدي  فػ  جزيػرة 
 ، ودارت مناقصػػػات فػػػ  القػػػاىرة"المثمثػػػ "إلػػػ  مجػػػر  النيػػػؿ، والوصػػػوؿ إلػػػ  العاصػػػم  

، وكػػػاف القػػػرار بعػػػد بحػػػث معمػػػؽ أف ال  لدراسػػػ  توصػػػي  بعثػػػ  السػػػادات فػػػ  اليرطػػػـو
تصػػترؾ أي طػػائرات مصػػري  فػػ  ضػػرب أي موقػػأ، وأنػػو ال يمكػػف لسػػ ح مصػػري أف 

  .كانت الظروؼ ايسفؾ دما  سودانيا  ميم
 

وراجػػت . ثػػـ حػػدث بعػػدىا بأيػػاـ أف زعػػيـ الميديػػ  السػػيد اليػػادي الميػػدي اغتيػػؿ
 !وصمت إليو ،و ضعت دايؿ سم  مف ثمار المانجو ،متفجرة حكايات عف صحن 

 

قيػؿ ػ ضػمف مػا : "األستاذ ىيكػؿ، وبعػد أف رو  لنػا أصػؿ القضػي ، كتػب م عمقػا  
وىػػػو الرجػػػؿ الثػػػان  فػػػ  بعثػػػ  ]االغتيػػػاؿ ػ أف المػػػواا حسػػػن  مبػػػارؾقيػػػؿ عػػػف عمميػػػ  
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بػػؿ إف بعػػض  ػػػ لػػـ يكػػف بعيػػدا  عػػف يباياىػػا،[ اليرطػػـو مػػأ السػػادات ػ والتعميػػؽ لييكػػؿ
وسائؿ االع ـ السوداني  وقتيا ػ وبعدىا حيف أصبح مبارؾ رئيسا  ػ اتيمتو مباصرة بأنػو 

 ."كاف اليد اليفي  الت  دبرت لقتؿ االماـ اليادي الميدي
 

ا االغتيػػاؿ الػػدن ا يػػذلىيكػػؿ  "توثيػػؽ"ذكرن  ي ػػأدري لمػػاذا  لسػػتقػػارئ  الكػػريـ، 
 ! يضا  أ ناصر وبدوف عمـ ،قب  نفسياالح، تـ ف  مسكوت عنودن ا آير  باغتياؿ
 

ممػػؾ "عتمػػاد يورصػػيد فػػ  صػػيادتيا عمػػ  انحرافػػات صػػ ح نصػػر فقػػد أوردت ا
اكتصػػفت اف صػػ ح نصػػر لػػـ يبمػػب الػػرئيس عبػػد الناصػػر بميمػػ  : "، مػػا نصػػو"التعػػذيب
إال بعد تماميا وبعد أف اعتبرىا احد  انجازاتو العظيم  لممحافظ  عمػ   فاروؽ اغتياؿ

ميػػوري ومنػػأ عػػودة الممكيػػ  التػػ  كانػػت أمريكػػا تيطػػط لعودتيػػا مػػأ بعػػض النظػػاـ الج
 ".كاف يقوؿ ليبرر جريمتو الصنعاا المموؾ العرب ف  المنطق  كما

 

مقطػػػوع  افدولػػػ  العسػػػكر، برجاليػػػا ومؤسسػػػاتيا، كػػػحكػػػـ مػػػف يظػػػف أف  يطػػػ ي  
العكػػػػس ىػػػػو ف ا بػػػػؿ! يبارات الغربيػػػػ ، وحتػػػػ  االسػػػػرائيمي الصػػػػم  بالحكومػػػػات واالسػػػػت

 "الييػػػػػػودي المػػػػػػاكر"و "معػػػػػػاداة الكيػػػػػػاف الصػػػػػػييون " :ؿمػػػػػػف قبيػػػػػػصػػػػػػعارات ف !لصػػػػػػحيحا
 (1002ػػػ2391)العسػػكردولػػ  حكػػـ ، أثبتػػت عقػػود إلػػ  غيػػر ذلػػؾ "مناىضػػ  التطبيػػأ"و

 !الصعوبتـ غرسيا بحرف  ودرب  ف  وجداف  ،قد نفسي أمراض وع  أنيا محض 
 

ادوارد  مػػدحعميػػو ينطبػػؽ  عربػػ  اكػػاديم مفكػػر أو  مػػ عػ عمػػيكـ  بػػاهػػػ  دلػػون 
صػاحاؾ فػ   الراحؿ األنسن ، فقد وصؼ "اسرائيؿ صاحاؾ"ألكاديم  االسرائيم  لسعيد 
 :، بقولو"عاـ9000وطأة : الديان  الييودي  وتاريخ الييود"لكتابو  تقديـ

 

رجػػؿ فػػائؽ الصػػجاع ، وينبغػػ  أف ي كػػـر لميػػدمات التػػ  قػػدميا اسػػرائيؿ صػػاحاؾ "
لعمػػؿ الػػدؤوب والطاقػػ  األي قيػػ  التػػ  ال تفتػػر، والتػػألؽ عمػػ  اولكػػف المثػػاؿ . ل نسػػاني 

، احػراج لمحالػ  الر الفكري، الذ  وضعو  اىنػ  صاحاؾ قدوة ت حتذ ، ىو ف  عالمنا اليـو
عػػػػث عمػػػػػ  با]و[ مكػػػػدر]كػػػػؿ مػػػػا ىػػػػو[ مثيػػػػر لمجػػػػدؿ]ولجميػػػػأ الػػػػذيف تعنػػػػ  ليػػػػـ كممػػػػ 

  [" االضطراب
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 ودولتيـ، وىنا يكمف اليطػرالييود  االصعوب العربي  ال تعرؼ صيئا  عف جيراني
، ال الفاصػي مريػر لت "فزاعػ "تجرب  دول  العسػكر فػ  اسػتيداـ الييػود ودولػتيـ  !الحقيق 

، "سػػػرائيؿا"بالمعرفػػػ ، عػػػف كػػػؿ صػػػ ا، حتػػػ   أنفسػػػناحصػػػف ن  مف !ينبغػػػ  ليػػػا أف تتكػػػرر
تػػػػرؾ األنظمػػػػ   !ىنػػػػاؾ ائر الحيػػػػ الضػػػػم تواصػػػػؿ مػػػػأالو  مػػػػف الػػػػدايؿباالنفتػػػػاح عمييػػػػا 

 !"الصعوب"االتجار ب الـ  يزيد احتماالتمواجي  اسرائيؿ،  ف  "وحدىا"
 

، فمػػػػنمض بػػػػالثورة حتػػػػ  (*)*يصػػػػونعدوف أف  عصػػػػريفمػػػػف القػػػػرف ال نحػػػػف عانينػػػػا
 !لحياة مف جديداف  القرف الواحد والعصريف  نستردىكذا و ! "دايؿ حدود الضمير"

 

  لػػػػ، بدو وت ميػػػػذه ىيكػػػػؿاألسػػػػتاذ  محػػػػؽلي أظػػػػف األواف قػػػػد حػػػػاف ،كممػػػػ  أييػػػػرة
 األسػػتاذالمػػوت، يستصػػرخ  زفػػراتمجػػرد فالجسػػد العربػػ  العػػاجز حتػػ  عػػف ، العسػػكر
التػ  عاصػر قياميػا وسػقوطيا  إما أف يمق  إلينا بأسرار دولػ  العسػكر :طالبو، وي  ىيكؿ

 لحػػفوالػػذ  أيصػػ  أف يكػػوف تنويعػػا  عمػػ   ، لنسػػتعيف بيػػا عمػػ  القػػادـ"غيػػر منقوصػػ "
مػػػا ! أساسػػػ  ظػػػيـ الطميعػػػ  تقػػػارير التنت ػػػذكرنا بكتبػػػ  جرة عػػػف م تػػػا يكػػػؼ  و  يصػػػمت  أف وا 
: بعنػػواف، حمػػادة حسػػن ل "وثائقيػػ "بحسػػب دراسػػ   ،نفسػػو أحػػدىـىػػو وقػػد كػػاف ، السػػري

ابػ  التقػارير كت أف صػييناولػيعمـ "! 2392ػػ2369طميع  السريعبد الناصر والتنظيـ ال"
 !تصاالتاوثورة  معرف " زمف"يصمح ف   ما عاد، العورات تبأتو 

  

 حياة إال وداعًا مستمرًا لألفكارليست ال
  
 ـــــــــــــــــــــــــــ

ينػػاير المجيػػدة،  11بعػػد ثػػورة  ،فقػػد يػػرج عمينػػا! تحضػػرن  فػػ  ىػػذا السػػياؽ ط رفػػ )*( 
صػػػػديدة  كممػػػػات األغنيػػػ . "مطمػػػػوب زعػػػيـ" :بأغنيػػػ  المصػػػػري "كػػػايروك "فريػػػػؽ صػػػباب 

 !صفاف حكـ يس مؤسسات ولصالح  ألمير ا  ماضوي ا  حنين توقظغير أنيا البساط ، 
مـــا ، ترجمػػ  أحمػػد عبػػد المطيػػؼ، جارثيػػا مػػاركيزجابرييػػؿ : مػػأيوذة مػػفالعبػػارة  (*)*

 (.1022روافد لمنصر والتوزيأ، : القاىرة)، جئت اللقاء خطبة
  

          


