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بعد أْن لّطخـه آخـرون وهم في السلطة ، الذي أعلى إسم وطنـه، محمـد الزواري إلـى 

كذلك بل هم  هم اإلفساديين السلفيين؛ أو الذين اعتبـروا أنفسهم علمانيين وما وفيأ

 معادون لثقافة شعبهـم...

، بوسام إلى الشهيـد، الذي غادر الحياة دون وسام، ألنـه اكتـفى بوسام أغلى أرض  

 فلسطين...

 مْ ه  وآلهتَ  )نتنياهو( «العظيم »اْك وصديقهم ب-ربحَت المجد وتركَت لآلخرين آيْ 

 ه اإلنسان في انتمائك...االسلفية... ولم تستشر أحًدا من أشب

ْم في عـ الك يا عاشـق المظلومين الفلسطينين... فمن لم يكن  عليه  أن  «فلسطينيًّا »د 

 يعرف أنه ليس بإنسـان جوهـًرا...

 منسق الفريق                                                                                                 

 لةحْ ذ. عادل بالكَ                                                                                               

 

 إهــــــداء



5 
 

 
 برلين -إصدارات املركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / املانيا 

 

كتاب تذكاري محمد حسنين هيكل   

 

 

 توطئة: 

 

 

 منسق الفريق                                                                                                 

كان من الضروري أن نفّكر في كتاب تذكاري عن محمد حسنين هيكل، رحمه هللا تعالى. صحيح 

أننا فعلنا ذلك ألنه مناضل من أجل أّمته، وصادق معها في زمن المحن، وألنّه ليس إّمعة فهو رجل 

الواقعي مطابقا لما هو جار من آراء أو مخالفا، وال  -نييستعمل عقله وال يهمه إن كان رأيه العقال

األّمة ، فخيّر في لحظة فارقة من تاريخ قناة الجزيرةألنّه لم يغتّر بالمال والرتبة االجتماعية وال جاه 

 على أن يخسر ضميره وأّمته و وطنه... أن يخسر ذلك الجاه

بهذا الرجل الكبير، فلقد كان الداعي  راتيجياحتفائنا االستولكّن كل ذلك لم يكن هو الداعي إلقامة 

األساسي أنه كان درسا في النضال االستراتيجي، في عصر عربي حديث وزمن عربي راهن يرين 

عليهما خبط العشواء والعمل غير االستراتيجي والالّجدوى والالّمعنى واألغراض الحقدية والكيدية 

ية، علمانية، "إيمانية"، "إلحادية"...(. وترين عليهما العمالة ة )دينية، مذهبيّ ف  العمياء والغرائزية الّطوْ 

 واألغراض "التمكينية" للحزب على حساب مصالح األّمة القريبة والبعيدة مدى..

محمد حسنين هيكل، درس في الكفاح الصادق، وحب الوطن، واإلصرار على سيادة الدولة في 

ألّمة العربية، وليس مثل بعض أكاديميي تونس الذين البالد العربية، والبحث العلمي الدائب من أجل ا

خريف عام  «!ال السعودية وال قطر »ارتموا في دوحة قاعدة السيلية بعد أن كانوا في مظاهرة 

2011. 

م العرب العقل واالستراتيجيا، حتى ال تفنيهم اإلمبريالية الغربية مثلما فعلت هذا الرجل درس يعلـّ 

 مع األزتيك والميّا...

 متنا...ـ  لى روحك أيّها الصادق، نرفع كل آيات االمتنان، ألنّك علفإ

تقّرب قراءة مرّكزة فراغك كبير جدّا، ومن الصعب حقّا ملؤه... ولعل هذا الكتاب التذكاري يكون 

ثورية  -العرب الصادقين منك، وتجعل نضالهم القادم استراتيجيّا وعقالنيا، وتحّولك روحا علميّة

 دائمة...

 03/01/2016تونس في                                                                                

 

 

 
 

 نين هيكل؟لماذا محمد حس
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   المقال االفتتاحي
 

 د. عادل بن خليفة بالَكْحلة                                                                     

 )باحث في األنثروبولوجيا، تونس(                                                                        

  

شاعر معترضا على لئن هجا  الشاعر أحمد فؤاد نجم الصحافي محمد حسنين هيكل لما أصبح ال 

، باعتبار أن هيكل من فريق عبد الناصر، فإن َسْجن السادات لهيكل المعارض له، ثم سقوط جمال عبد الناصر

، جعل الرجلين متفقين تماًما في كل 2011مة العربية الرجعية  والحراك العربي سنة بعض رؤوس األنظ

 . 1المواقف السياسية، على عكس أكثر من هجاهم الشاعر

 منهجية هيكل في التحليل اإلستراتيجي :  .1

تها القدرات من أجل تعبئو في اللغات األوروبية إْعدَادَ الموارد» استراتيجيا « أو» الّسْوق   «يفترض

 تاريخية. -، فردية، أو اجتماعيةفي مدة زمنية و نفسيةجعلها منخرطة و

 ،نفسية، سواًء كانت ثقافية، أوهو الحصر العقالني للموارد والقدرات» الس ْوقيّ  «أو» السائق «و دور

ألكثر ، داخلية أوخارجية، ذاتية أو موضوعية، وتبيئة قوة االقتراح ا، أو تعبوية، أو اقتصاديةتنظيمية أو

 .2نجاعة إلدارتها من أجل أهداف محدّدة

تفاد هيكل من قراءته لألطروحات في التّطّور والت غَيُّر سواًء بالعلوم الطبيعية ونظرياتها أوفي اس

بحث  قدراته  تَ موارد العالم العربي السياسية  وذلك كان منهجه في تناول األطوار اإلنسانيات. ول الفلسفة أو

ال تحدث التحوالت الكبرى في التاريخ أسلوب االنقضاض « يقول هيكل: .القوانين «ضمن  عن سببيّاتها، أي

 .»في الهواء من غير انتظار

من األكيد أنه لم يقرأ جدلية صدر الدين الشيرازي، ولم تكن فلسفته  .سببية جدليةاختار هيكل 

، وكانت كتب فلسفة 1ن التطّورية رائجة. ولكن كانت نظرية داروي3الميتافيزيقية والتاريخية متوفرة في شبابه

                                                           

1 . 

 »

2 

 

3 1983

 هيكل مفكًرا استراتيجيًّا للعالم العربي: 

  السياديَّة والحرب المحدودة و َصداقات الجوار العربي
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ل متوفرة،  يج  ، الذي يجتمع مع هيكل في الثورية والعدلية وكانت ك ت ْب الجدلّي كارل ماركسالتاريخ له 

بقوانين التطور ذاتها، أي بتغيرات كمية يتراكم بعضها مع  «منتشرة. يقول هيكل : إن  التحوالت تحدث 

دي في لحظة من اللحظات إلى تغيير كيفي يبدو فوريّا، وما هو كذلك في بعض، و يحدث تراكمها تفاعالت تؤ

 وفي ذلك استعارة لمصطلحية كارل ماركس والمصطلحية الكيميائية. »الحقيقة

 » السنن« فهو يركز على هذا عالوة على أن معرفته بعالم االجتماع ابن خلدون أمر أكيد،

 . »األطوار«و

. 2مطلب المجتمعات في المساواة والحرية صحيح « ته مقولة أنمن ناحية أخرى، اعتمد في تحليال

في العالم الغَْربي منذ بداياتها مع رجال الدين حتى ظهور  » االشتراكية   «وفي ذلك ال يلتقي مع النضاالت 

من  اإلتحاد السوفياتي فقط، و لكن سيجد نفسه شعوريا وال شعوريا مع الحركات العَْدلية في التاريخ اإلسالمي،

 أبي ذّر والخليفة الرابع، إلى القرامطة فَمْن بعدهم .

وذلك ما سينعكس تفهًما )وليس بالضرورة استدَماجا( للنضاالت التّشيّعيّة المعاصرة من ثورة 

َصدّق وظاهرة المقاومة اللبنانية المتديّنة، إذ هو يقحمها  1979-1978الكاشاني حتى الثورة اإليرانية عام -م 

ْن قَْبل ظهور تلك النضاالت المتشيعة هي التي جعلته رغم تديّنيّن ها، في اليسارية، إذ أن َمْفَهمته لليسارية م 

إن اليسار الوطني، و كل حركات الثورة الوطنية، بالطبيعة، هي حركات « متفهما لها في بداية الثمانينيات: 

سلطة، من سيطرة األقلية إلى سيطرة ، ومن ثمة الةورليسار هو االنتقال بمواقع الثفمقتضى مفهوم ا يسار.

 .3 »تحرير وطني ذات محتوى اجتماع هي على نحو ما حركة يسارحركة فكل أوسع الجماهير.  

ل: يج  ر هيكل بالفيلسوف ه  ، فهو وإن كان »لدّي تفاؤل تاريخي و تشاؤم سياسي « في نهاية األمر ي ذَّك 

 ؤمن بانتصار الحقيقة والعدل في النهاية.ي، إذ تفائل تاريخياشكال، فهو دائما م نقديّا جدًّا إلى حد التشاؤمية

 نواة رؤية هيكل لألران السياسي العربي: .2

 الحركة القومية العربيةصراًعا قائما بين «يعلن هيكل أنه في كل ما حلّل وَكتَب يريد أن يوضح أن 

هدف «إنه يرى أنّ  4»قدمة لهذه القوىدور الطليعة المت بين قوى االستعمار العالمي، و أن إسرائيل تلعبو كالًّ 

                                                                                                                                                                             

1 »«

14

2199010

31993206

433
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كتاب تذكاري محمد حسنين هيكل   

 

قلب الصراع بقيادتها  « ؛ أما مصر فهي» الصراع هو الجسر البّري الرابط بين أسيا وأفريقيا، أي فلسطين 

 .1 »العالم العربي

اه   حزبًا أو تنظيما أو مجموعة تنظيمات، فلم يكن  » الحركة القومية العربية « ال يقصد هيكل بما سم 

منظ ر. فما يقصده هو أران األفعال السياسية،  زب أوتنظيم، ولم ي ْعلن يوما تأييده لحزب أومنخرطا في ح

َراكمة زحزحٍة للوضع  لألحزاب أو للمجتمع المدني أو التابعة للدولة أو المثقفين التي يمكن أن تؤدي إلى م 

 القائم باتجاٍه أفضَل للسيادة العربية.

رة، ضدّ هذه القوى، و على رأسها  لم يعد هيكل يرى 1967ومنذ هزيمة  حربًا مكشوفة، مباش 

-1780عالم السوق األلماني كارل فون كالْوفيتز )ح يتبنّى نظرية المؤرخ العسكري وائيل. فلقد أصبإسر

الحرب صراع بين إرادات كل طرف يريد أن يفرض إرادته على الطرف  « (، التي تتمحور حول أن1831

 . » ارسة للسياسة بوسائل أخرىمم « ، وأن الحرب 2 »األخر

كان   « يقول هيكل: .»الحرب المحدودة  «و بناًءا على ذلك بلور محمد حسنين هيكل أطروحته في: 

أنه ليس هناك سبيل أمامنا إال سبيل المعركة ، و قد أبديت رأيي في كل ما  1967رأيي طوال الوقت بعد سنة 

الصحف ، و 3تحاد االشتراكين قبل المسؤولين في االله من مشاكل بسببه ملما تعرضت كتبت وتعرضت 

العمل السياسي الشامل الذي «، أي الحرب المحدودةوكانوا عاجزين عن الفهم. لذا ركزت على نظرية 

 .4»يستهدف طول الوقت تغيير موازيين القوة

 تتطلب في نظر هيكل: الحرب المحدودةإن أطروحة 

واستعماري  بصا في حالة مظلومية من كيان غاأنن نا للموضوعية الدولية، باعتبارـَ تأويل .1

ها لقضيتنا بالمدني في العالم الغربي ونستجل ، أساًسا، حتى تخترق المعارضات والمجتمع »إسرائيل «اسمه 

 تى نخترق نسبيا جزًءا من سلطات العالم الغربي ، فهو القوة األعظم في العالم.حَ بنا، و كذالك وحر

أو هي االتحاد الروسي )القوتين الع ظَميَْين إلى قضيتنا و حربنا، و على اجتالب إحدى العملَ  .2

ون تلك االتحاد السوفياتي سابقا( تموينا بالسالح والمال وموقفا سياسيا خاصة بمنظمة األمم المتحدة حتى ال تك

في تجسيدها  وإن اختلفنا) تحاد السوفياتي قائم على دعوة حق. و ذلك ممكن ألن اإلالمنظمة علينا بصفة مطلقة

وهو دعوة العدل ومناصرة العالم المستعَمر. فباإلمكان جعل االتحاد صديقا، بل  ،الستاليني( -الماركسي

تدقيق صورته عن إسرائيل والصراع بالمنطقة، خاصة وهو يعاني من باإلمكان أيضا تحسين صورته عنا و

 ه بأن يكون قوة عالمية مثلها.فال تسمح ل حرب الواليات المتحدة األمريكية والغرب ضده مثلنا،
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كتاب تذكاري محمد حسنين هيكل   

 

داقات من خارج العالم العربي، من كل القارات .3 )عالوة على االتحاد  العمل على استنفار الص 

، إفريقيا الغربية، الهند(، فالجوار العربي إذا كان من الجوار العربي ) تركيا، إيرانخاصة الروسي(، و

ظاه   وتحالف إيران ما قبل  لحلف الشمال األطلسية ) كانتماء تركيا ًرا إلسرائيل و الواليات المتحدة األمريكيم 

 ة مع إسرائيل( كارثة تضّر بميزان حرب العالم العربي ضد إسرائيل و القوى اإلمبريالية.الثور

قان وْ ذلك ما عليه الس  حة لتكسير إرادة الخصم نهائيا، ولتجاء كليا للقوة المسللم تعد الحرب اال .4

الروسي أساسا. وعالوة على ذلك، ال بد أن يردف التدخل العسكري المباشر  -سوفياتيالغربي وال-األمريكي

فاريّة جيدة لنتائج المعركة المحدودة. و لذلك صّرح هيكل عقب معركة رمضان  بأن  1973بإدارة سياسية وس 

لسيادة مفاوضات ضربت ااإلدارة السياسية المصرية للحرب فرطت في مكاسب اإلدارة العسكرية، بواسطة 

 ( في العمق.السوريةعليه بالسيادة العربية ) ومنها المصرية، و

 

 جية هيكل الوطنية:يإسترات .3

 .ناجزةغير  ةتدينيّ يعلن هيكل أنه هو بين تحّررية محدودة و تأييد لقطاع عام دائم و

 

ان  دون أن يكون له شاهد «بااللحاد والعلمانية »مجدي حسنين، رئيس حزب العمل اإلخواني يتهمه 

وهو غير صحيح، سيقول  1مه المواقع السلفية بعدم الصالةكان هيكل شيخا لما زاره. وتتهعلى قوله، وبينما 

بعد أن تحدثنا بعض الوقت، عما إذا كنت أود أن أصلي  »عن زيارته لنوفل لوشاتو أن الموسوي شأنه 

وهو حريص على  2«ادقالعشاء، وعندما عبرت عن رغبتي في ذلك أخبر حفيده أن يصحبني إلى السر

لب على مكتوب والصوتي، ككل مسلم، وإن غَ الصالة على النبي والترضي على الصحابة، في كل متنه ال

م مع  يًّا غير مساو  قراءته للتاريخ المقدّس اإلسالمي الميل إلى الجناح الثوري فيه، فهو مع كون النبي َعْدل 

معاوية للخالفة، ومع ثورة الحسين ضد  «اغتصاب»َسّماه المترفين، ومع مشروعية الخليفة الرابع وضدّ ما 

اه  (. وذلك ما جعل اإلسالم 111إلى ص  108يزيد )مدافع آية هللا، م، س من ص  «ظلم»سلطة ما سم 

اإلخواني واإلسالم السلفي، وحتى بعض اإلسالم األزهري، مضادّين له إلى حدّ نشر اإلشاعات المسيئة دينيا 

 ...«عميل لإليرانيين»، «لم نره يصوم»، «م نره يصليل»، «ال يصلي»ضده: 

مدير مكتب الرئيس في عهد عبد الناصر، تعددية الرجل التي لم يستوعبها  اكتشف سامي شرف،

من خالل عالقاته ، ومن معايشتي لهيكل، أعتقد أن توجهه ليبرالي« الرفاق العسكريون للرئيس عبد الناصر:

لليبرالي امتالكه مثال عزبة يش مع التحول االجتماعي. والدليل على توّجهه االخاصة بالرئيس استطاع أن يتعا
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كتاب تذكاري محمد حسنين هيكل   

 

؛ و في نفس الوقت جعلته عالقته 1حياته حياة طربةً مع أصدقائه الحميمين جدًّ من أمثال  سيد مرعيو ،خاصة

 .2 »بعبد الناصر ال يتمادى في ذلك

، في اعتقادي « : ا حادًّا وال ليبراليا حقيقياإنه يتميز في تقييمه لدور الطبقة الوسطى، فلم يكن ماركسي

في فهم دور الطبقة الوسطى. ومع تسليمي بأن هناك قطاعات من البرجوازية  الحركة القومية العربيةأخطأْت 

جاهزة دائما لكي تصبح احتياطيّا للرجعية، إال أنني أتصورها أيضا أن هناك مجاال مفتوحا للتعامل مع هذه 

مع الخريطة االجتماعية للوطن العربي، كما هي في الواقع  فأنا أعتقد أن للطبقة البرجوازية  لتعامللالطبقة، و

 دوًرا هاما بالفعل .

إنني « :ولـملية التطور االجتماعي، فهو يقولكنه رك ز أكثر في كتاباته على دور القطاع العام قائدًا لع

تحت قيادة القطاع   ]متعدد القطاعات[قيام اقتصاد  لكنني أعتقد في، وأفهم تماًما مشكالت رأس المال الخاص

 ، فهو ليس سوفياتيا، وال ستالينيًّا في هذه النقطة .»العام

دة وزير الشؤون االجتماعية وعضو اللجنة التنفيذية في عهد عبد الناصر على هيكل،    ورغم َموج 

ات والكتب التي أصدرها ، من أكبر التزام هيكل بالخط الناصري ودفاعه عنه بمجموعة كتاب«فإنه يقر بأن 

إلى سنة  1967؛ وكذالك الموقف لدى القائد العام للقوات المسلحة سنة »العوامل التي دعمت الفكر الناصري 

 ، رغم َمْوجدته عليه.1971

خية ولكن هيكل ال يرى وجود نظرية ناصرية، فعبد الناصر يَْصد ر  في رأيه عن مخزونات تاري

ا، وأرسى مبادئ تاريخية تجربة ضخمة جدًّ «  : بين الصواب والخطأ ،صانع تجربة هو، وللشعب المصري

مخفقا في   «. فلقد كان3 »وليس نظرية في الفكر أجرى تحوالً تاريخيا، ولكن  هذا أسلوب في التنفيذ،هامة، و

لناصر إنه يلخص مسلك عبد ا ليس صاحب نظرية.فهو صاحب أسلوب في الصراع و .4 »الكثير من المرات

لجغرافيا و منهج يتعامل مع التغيرات وفق ثوابت محددة ال تحتمل االختالف، و في مقدمتها ثوابت ا«في أنه 

 . 5 »، التي تحكم مصر والوطن العربي التاريخ، أو حقائقهما

 

 موقع الواليات المتحدة األمريكية في الفكر االستراتيجي لهيكل: .4

أن الواليات المتحدة األمريكية عدّوة للعرب ألنها حليف الثابت في فكر محمد حسنين هيكل      

باستمرار  تفوق إسرائيل في « طبيعي إلسرائيل معتبرة إيّاها صديقا َسْوقيًّا دائما للواليات المتحدة ومتعهدة 
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كتاب تذكاري محمد حسنين هيكل   

 

بان الواليات  »واعيا  «ولكنّه سرعان ما أصبح  .1«نقوى النيران على كامل ما لدى العرب من قّوة النيرا

متحدة األمريكية )والغرب( انتقلت من مرحلة الدولة االستعمارية مباشرة إلى مرحلة الدولة الراغبة في ال

نستطيع معه تضييق « إدارة التناقض معها بأسلوب  (1970السيطرة. ولذلك علينا في نظره )منذ بداية عام 

 .»منطقة الخالف وتوسيع منطقة المصالح المشتركة قدر ما نستطيع 

 1965الواليات المتحدة، بداية من عام  »تحييد« سرعان ما تراجع عن ذلك لينادي بضرورة  ولكنّه

فحسب رأيه آنئذ، كان يرى أنه  .1971، ليعود إليها حتى بعد النكسة، ثم طوال عام 1967حتى قبيل عام 

فارّي   حيادو يؤكد أن وه 2 »متواصل وعادل يمكن تحييد الواليات المتحدة، بشكل ما ولو جزئيّا «بجهد س 

، ولكن الضغط عليها وجود إسرائيل مكّوِّن َسْوقّي في السياسة األمريكيةالواليات المتحدة مستحيل، ألن 

 .»3يشّل أكبر مساحة ممكنة من انحيازها، ولنفرض عليها ولو كرها بعض التوازن في موقفها «يمّكن من أن

، جعلته يعترض علنا على اتفاق 1993ن ولكن سوء اإلدارة السياسية المصرية لنتائج حرب رمضا 

أوراقا «وإعطائها  »االرتماء في أحضان أمريكا  «عارض ما سماه  1974فّك االرتباط. وفي أواخر عام 

 .  %»99إلى  «وصلت بصريح كالم السادات   »الشرق األوسط «في  »كثيرة تلعب بها

 كل:الصداقات الضرورية لألمن العربي في الفكر االستراتيجي لهي .5

تعود هذه الصداقات إلى طرفين: الطرف الروسي )السوفياتي سابقا( وطرف الجوار، وذلك من      

 اإلسرائيلي. –أجل االستظهار بهما على العدّو األمريكي 

 :ضرورة الصداقة الروسية  1.5

ر . فأكث »4رعداء االستعما وهو ذات مبدإ، « حته الروسية هو أن روسالنواة المركزية ألطرو   

األسلحة التي تصل مصر وسوريا وتصل المقاومة الفلسطينية والمقاومة اللبنانية، وأكثر الدعم الدبلوماسي، 

على تحقيق إرادتها « يصل من روسيا )االتحاد السوفياتي(. والدور الروسي هو الذي ساعد األمة العربية

. وهو يذكر 5»رضه علينا عسكريّابالصمود ضد األمر الواقع الذي حاول تحالف االستعمار والصهيونية ف

 بالدعم االقتصادي  االستثماري  السوفياتي.

، وإنّما أن ينظروا إلحاديته إنه يطلب من العرب أن ال ينظروا إلى شيوعية االتحاد السوفياتي أو     

جم   ،سدّ أسوان« إلى تأييده لحركات التحرر الوطني وسيادتنا االقتصادية إذ أن  عات الحديد وسدّ الفرات، وم 
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كتاب تذكاري محمد حسنين هيكل   

 

انت ك 1«ومحطات كهرباء ومفاعالت ذرية، صانع بالمئات واآلالف،موالصلب، وترسانات بناء السفن، و

 بشراكة سوفياتية، سواًء في مصر أو العراق أو الجزائر أو سوريا....

 إيمانيةالواليات المتحدة األمريكية ال تهمنا ألنها تعادينا، وكذلك  إيمانية كما علينا أن ننتبه إلى أن

وال عدم  إسالمية الشقيقشكال. فما يهّم هيكل ليس إيمانية اآلخر وال إلحاديته وال  »اليهودية « إسرائيل 

يقول عام  .الفلسطيني إسالميته، وإنما يهّمه موقف اآلخر والشقيق من السيادة العربية ومن مظلومية الشعب

حرب مقّدسة تنسى إسرائيل لكي تغرق نفسها في  عناصر   2القومية العربيةمازالت هناك بين قوى  «: 1970

بينما الدول الشيوعية هي التي وضعت سالحها في يد العرب ولواله لما كان أمامهم بديل عن  مع الشيوعية

ل   »ك فرية الشيعة «، مثلما أغرقتنا الرجعية العربية في حرب مقد سة ضد 3»االستسالم  السالح  الذي بينما ج 

 الجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية من إيران الموصومة شيعيًّا.كان بيد َحماس و

حتى وقٍت قريب،  1948الفلسطيني المحارب إلسرائيل منذ عام قد كان جل السالح العربي ولو

، وحين استبدل بالسالح األمريكي كان اإلخفاق، ألنه من المستحيل أن يكون السالح اروسيًّ  -اسوفياتيًّ 

ا.الحليف اإلستراتيجي نوًعا وا باألمريكي مضرًّ   كمًّ

إنه يؤكد أن الرافضين من الشعب األفغاني للحضور السوفياتي لم يكونوا في حاجة إلى التعبئة 

الخليجية واإلخوانية العربية. فلقد اكتفى األفغان بأنفسهم وبجغرافيتهم الصعبة إلسقاط االحتالل  4السلفية

عربي في أفغانستاَن الحضور  السوفياتّي بمحض َسْوق عربي، بل ال –البريطاني. ولم يكن الحضور السلفي 

 -كان ضمن أطروحة أمريكية بالحرب الباردة إلسقاط االتحاد السوفياتي بتخطيط الحضور السلفي الخليجي 

كان عشرات آالف من العرب الذين هرولوا إلى أفغانستان  العربي وتمويله وتسليحه ودعمه سفاريّا وسياسيّا

، وكان 1948السوفياتي أعظم حجما من حجم العرب الذين تطوعوا لفلسطين المغتصبة منذ عام الحضور 

وقد  .iحجم المال الخليجي والعربي المنفق على أفغانستاَن الحضور  السوفياتي أعظم من مثيله على فلسطين

 »الملحد « ضد » الجهاد« تورط في تلك الحرب المقدّسة محمد أنور السادات الذي خذل مصر وفلسطين في 

حرب على دولة واألمر يشبه حْرب السلفية واإلخوان والرجعية الخليجية في ال مع دول الخليج. السوفياتي،

وهكذا ساهم العرب الذين دّعمهم االتحاد السوفياتيُّ مساهمة طليعية في إسقاطه، بينما . 20117سوريا منذ عام 
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كتاب تذكاري محمد حسنين هيكل   

 

ماليا إبان األزمة االقتصادية في بداية تحدة  و فرنسا اقتصاديا ويات المساهموا مساهمة طليعية في إنقاذ الوال

 القرن الواحد  والعشرين.

لكّن إصرار هيكل على الصداقة الروسية في إستراتيجية الممانعة العربية، ليس دون شروط، فهو 

 «مريكي إذ هو  أن السالح السوفياتي أقّل قيمة من السالح األ 1971يقرنه بذرائعية ناجعة. إنه يالحظ عام 

إدراك القيمة وهو يطالب االتحاد السوفياتي بمزيد  متأخر عن الواليات المتحدة في هذا المضمار سبع سنوات.

لألّمة العربية وتثبيت العالقات النديّة مع األقطار العربية )ومنها مصر(، فهو يتّهم المسؤولين  الحضارية

ية ولم يدركوا أن مصر هي مصر. وسوف تبقى دائما لم يدركوا قيمة مصر الحضار«السوفيات بأنّهم 

. فعليهم أن يكونوا أصدقاء فعال ال مراهنين على خدمة المصريين لتفوق سوفياتي مستغلين رغبتنا في »مصر

 مساعدتنا على عدّونا األمريكي.

؛ 1956ام العالم العربي إال صدفة علمصر و هفلقد توجه االتحاد السوفياتي أوروبيًّا، ولم يكن اكتشاف

ه إذ لم تجد ب دًّا من شراء السالح إال منه، لما رفضت الواليات المتحدة ذلك . للك اكتشاف مصر كذو

في  -ال تصنعان وحدهما في نظر هيكل َسْوقًا، وال بد من عقلنه العالقة، وجعلها »الضرورة«و »الصدفة»فــ

 .حضارية ودائمة و ندّية وأخالقية لتكون استراتيجية فعالً  -نظره

توضيح الرؤية العربية في موسكو، لدى ى الصداقة الروسية، مع ترشيدها وعل الرهانفهو يدعو إلى 

يغيّر  السلطة والمعارضة والمثقفين هناك ينتج ذلك هناك استعارة عربية من النجاح الروسي، وتحالفا ندّيا

 اإلسرائيلي.  -العدو الغربيموازين القوى بين العرب و

دفاعا عن اإلتحاد الروسي نفسه،  في أعقاب الحرب العالمية على سوريا، فهو يراهأّما دور روسيا 

 .1»الذين هم دون استراتيجيا «فهو موقف َسْوقّي، على عكس العرب 

اليوم، في رأيه، أن يتصل العرب السياديون، من السلطة والمجتمع المدني،  ولكن المطلوب العاجل

لتوضيح الرؤية العربية كاملة من كل قضايا المنطقة، وإقناعهما بها، بالسلطة والمجتمع المدني الروسيين 

 حتى تكون الصداقة الروسية أنجع وأكثر أخالقية.

 : أطروحة هيكل في الجوار العربي: الرهان على الحالة اإليرانية  2.5

 الباقي دولو «يؤكد هيكل أن مقومات الدولة بالمنطقة أكمل مع مصر وإيران و تركيا فقط،  

صاحبة «، فهي 3»إن التحدي الوحيد للواليات المتحدة في المنطقة هو إيران«لكنه يردف: . و»2ةهامشي
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 برلين -إصدارات املركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / املانيا 

 

كتاب تذكاري محمد حسنين هيكل   

 

األمريكي لن ينتهي، فإما أن تغيّر  -التناقض اإليراني«. وهو يؤكد أن 1»صمود أسطوري في وجه الحصار

 .2» الواليات المتحدة النظام أو أن تسقطه

ات بين إسرائيل وإيران كبيرة جدا)..( وما كان أحد من قادة العالم كانت كمية العالق«في زمن الشاه، 

 .3»يلبّون مطالبهوبل الجميع ترتعد فرائصهم منه،  العربي يفتح فمه أمامه،

 ، انقلب العالم العربي على إيران، رغم أن النظام الجديد اقترب منه لدواع 1979فلما كان عام  

 . »منها القدس و منها اإلسالم«كثيرة 

لقد كان هيكل عضوا في الوفد العربي المفاوض لبريطانيا عشية استقالل الخليج، وقد كان الملك 

تكون البحرين دولة عربية رغم أنها ذات أكثرية «فيصل السعودي عضوا فيه أيضا. وكان رأي الوفد أن 

 مبرطورية.إلإيران اازن مع بالمائة، وأن حكمها من عائلة سنية. وبحثنا عن معادلة تو 70حوالي بشيعية 

 .4»أن تكون الجزر إليران حتى يَْرضى الشاه ،خاصة الملك فيصلفرأى الجميع، و

. و يرى  5»ينبغي أن نوازن  بين اإليجابي  والسلبي  فيه  «يرى هيكل أن في تقييمنا للجار اإليراني 

يف طّور تعليمه ه، و لكن يهمني كال تهمني الطاقة النووية في« : أن فيه عدة ميزات، وأن أهمها تطوير التعليم

ميني في باريس قلت له: )كيف  يمكن لرجال الدين إذ يحكمون أن يستوعبوا ليصل إليها)....( . لما قابلت الخ 

.ففي رجال  6» ؟(! العلوم الحديثة؟(، فرد علي ردّا مقنعًا: ) وماذا يعرف الضباط الذين يحكمون العالم العربي

 . 7 » ثيّة ماحدا «الدين اإليرانييّن 

، وال قمعي لألقليات، بل ما يصلني من أصدقائي المعارضين يس متأكدًا من أنه نظام استبداديو هو ل

ولقد كانت نزعة حسنين هيكل العَْدلية وميالده من عائلة فقيرة في الحسين بالقاهرة مهيئي  .8عكس ذلك

يد الدول الحريصة على سياديتها، فقد هيأته لتأي ما نزعته السياديةاالستعداد لتفهم اإليديولوجيا التشيعية، أ

 ككوبا وفينزويال البوليفارية والجمهورية اإليرانية.

                                                           

1

2742015

3

1 

5 

3 

4  

5 



15 
 

 
 برلين -إصدارات املركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / املانيا 

 

كتاب تذكاري محمد حسنين هيكل   

 

، فيجب أن نظره السلبي فيا أهم من اإليجابي وميجب أن نهتم ب للنظام اإليراني، لكن في تقييمنا

لقوى في ي أن ال ينقلب ميزان اما يهمن« ، إذ يقول :مصلحتنا القومية العربية، متجنبين أحكام القيمةنراعي 

 .2 »حفظ التوازنات الكبرى بالمنطقة« و 1«يالصراع العربي اإلسرائيل

. فإذا سقط ا إلى العرب ستكون الكارثة عليناأبيب منه إذا كانت إيران أقرب لتل«إنه يتساءل في قلق: 

إحساس «إنه يصرح أن  .3يلإسرائ نظام الشاه في تحالفه مع أخشى أن يقوم نظام يشبه ،نظام الثورة اإلسالمية

هينين أنفسهم في سبيل عالقة طبي عية ، ولكن المسؤولين اإليرانيين بأنهم طالما توجهوا إلى العالم العربي م 

المنشد إلى  «وهو يؤكد أن هذا الصدّ يصبُّ في صالح الحس القومي اإليراني  . 4»مالعالم العربي صدّه

أي أصل الغرب المعاصر، ويحذر من  5»اآلريةهي لديه منبع الحضارات  األنظمة األمبرطورية القديمة بما

 أن هناك يهودًا إيرانيين قد يصبحون صهاينة  ومتحالفين مع إسرائيل إذا سقط نظام الثورة اإلسالمية. و هنالك

 . 6 »سيكون تحول إستراتيجي رهيب ال نستطيع مواجهته «

كانا مخطئين استراتيجيًّا في سوء معاملتهما  ،الرئيس مرسيأن األزهر، ولديه ومن المؤكد 

 بينما هي ،7 »لقد أضعنا إيران طويالً لصالح عالقتنا بالواليات المتحدة األمريكية«لإليرانيين، ويقول : 

، واجتمعت فيها عوامل إنسانيتتمتع بتماسك حضاري وو دولة كبيرة تملك مقومات كبيرة ال يستهان بها، «

 «وهو يستغرب من أن شيخ األزهر يصافح  .8 »لك أدعو لالنفتاح عليهاولذو .سياسية وشخصية وأمنية

 ً صديقا   «ي ـره اإلسرائيلـرئيس الحكومة اإلسرائيلي، بينما يعتبر مرسي، الرئيس اإلخواني، نظي  »خطأ

 1963بينما يواصل القطيعة مع الساداتية مع الجمهورية اإليرانية. و قد أفتى مفتى مصر عام   »عظيًما

 وقد سجل هيكل ذلك في مقابلته له بباريس. بجريمة إعالن اإلمام الثورة على الشاه،

  » أبابيل  «و هو يشير إلى مساعدتها العسكرية واإلستراتيجية للمقاومة الفلسطينية ، إذ أن طائرات 

 .2014مع إسرائيل عام  حماساستعملتها حزب هللا وَعْبر  ،1986تعود ألصل إيراني لعام 

ظاهرة مقاومة «، ليقر أنه األمريكي-تقييم الغرائزي الطائفي، فهو يدعو إلى تجاوز الحزب هللامع  أما

. ولقد كانت له مقابالت معمقة مع قادته. و هو يؤكد أن 9 »حقيقةً  عربي–قومي أنه «و  »في العالم العربي 

أن يدافع عنها إذ هو بذلك  -في رأيه –لم يكن ليكون قويا لوال الدولة السورية، ولذلك من الطبيعي حزب هللا 
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 برلين -إصدارات املركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / املانيا 

 

كتاب تذكاري محمد حسنين هيكل   

 

فسيفقد نقاط تفوقه على إسرائيل إذا سقطت الدولة السورية في صراعها مع ،  1يدافع عن نفسه في سوريا«

ا غيرها  السلفية الجهادية التي هي صاحبة لقوة العسكرية األكبر والتغطية اإلعالمية األعظم في الصراع، أم 

 ن.فدون قيمة حقيقية على الميدا

 : 2011محمد حسنين هيكل والحراك العربي عام . 6

 2 »االنفجار بالوطن العربي حتمي )عاجال أو آجال( نظرا للمتناقضات التي يعيشها «يقّر هيكل أن 

عن تحقيق  الثورةفي حاجة إلى التحرر من العقيد القذافي، لكن إذا عجزت  «  -مثال  –وإذا كان يرى أن ليبيا 

سيعني ذلك احتالال غربيا وارتهانا بالمال الخليجي  إذ،  3 »س مقبوال تحالفها مع الشيطاننجاحها وحدها، فلي

 الرجعي، طويال وأسوأ من الحالة العراقية. –

في حاجة إلى  األمرالوطن العربي كلّه مهدّد بالثورة ألن األنظمة فقدت شرعيّتها. لكن  «فهو يرى أن 

جديد يجري فرضه على دول المنطقة والهدف فيه تمزيق  بيكو -يكسساإن  «. ولذلك فهو يحذّر:  4 »النضج 

. فلقد كانت اإلدارة األمريكية متفطنة إلى اهتزاز  5 »الوطن العربي، وتسليمه مفتاح العقل فيه إلى الغرب

 شرعية األنظمة العربية، ولذلك كانت مستعدّة للحظة االنفجار لكي تَْركبها وتوّجهها الوجهة التي تريد.  

على القادة العرب أن « يقيم محمد حسنين هيكل الملوك و الرؤساء العرب راهنًا دون استراتيجيا: 

 . 6 »يبحثوا عن التصورات وعن محاوالت فَْهٍم، وليس عن قرارات 

 »تخريب ليبيا وسوريا واليمن « إنه يتهم الممالك الخليجية بأنها خسرت أمواالً طائلة، على ما سماه 

ف مجرى  .» 1948بالمبلغ الزهيد الذي أنفقته على القضية الفلسطينية منذ « تقارن .فال يمكن أن  وذلك ما حر 

الثورات العربية في نظره، تطبيقًا منها إلمالءات الواليات المتحدة األمريكية من أجل األمن القومي 

 اإلسرائيلي.

دوالً مصر وإيران وتركيا  «ال أننا بالمنطقة كلها ال نجد إو 7»متخلفة «إنه يرى أن تلك الممالك 

الملك  «، إذ أن  9 »غير قابل للبقاء «. ولذلك يرى أن النظام الخليجي 8 »، والباقي كله ي شكل فسيفساءً حقيقية
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 برلين -إصدارات املركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / املانيا 

 

كتاب تذكاري محمد حسنين هيكل   

 

وال بديل، في نظره داخل النظام  .»يأخذهم غرور القوة جيل الصغار متكبرون وليس حاضًرا بما يكفي ، و

 . 1 »ستكون مع البرجوازية الناشئةحالة الصراع هناك  «الخليجي، و

ما يحدث « : بعد تقييم إيجابي، لم يدم كثيًرا من األشهر، سارع هيكل إلى تقييم الحراك العربي سلبيا

فنفط ليبيا كان غنيمة التدخل الغربي إلسقاط القذافي، و وزع   2»جديد بيكو-سايكسليس ربيعًا وإنما  اآلن

ا :  ، وقد  3( ْبريتش بتروليوملبريطانيا )شركة  % 20( وطوطالسا )شركة لفرن % 30 «بنسب معينة جهرًّ

. ولذلك يؤكد أن ما يؤكد أن ما حصل في  4كانت حصة بريطانيا أقل ألنها أخذت نصيبا أكثر في نفط العراق

د أشار هيكل إلى زيارة ساركوزي وْبلير ق. و5»و إنما غزو خارجي أيضا «ليبيا ليس ثورة شعبية فقط  

وإن في تلك الزيارة   .«ةالكعكة النفطية الليبي«رون إلى طرابلس الغرب بعيد االنتصار لتقاسم ما سّماه وكامي

 . 6 »الحلفاء واألصدقاء ستكون لهم أولوية في عقود النفط«أعلن رئيس المجلس االنتقالي أن 

ع إرَث الخالفة العثمانية؛ وإنما تو«يؤكد هيكل أن  إرث المشروع القومي  زعالخرائط الجديدة ال توّز 

. وعليه 7»ي تمكن من طرد االستعمار الغربي في مرحلة سابقة محاوال ملء الفراغ ، ولكنه عجزتالعربي ال

لقد دخل المشروع  .8» ، ولذلك يتوزع اليوم إرثهوع العربي لم يستطع أن يحمي نفسهالمشر«يؤكد هيكل أن 

فَه   2011الغربي على الحراك العربي عام  ).....(  كّماشة. وذلك في نظر هيكل على" خطين، بحركة لكي يَحر 

 -إسالمي، وبالتحديد سني -سموع و ملموس، خط إغراق المنطقة في صراع إسالميمالخط األول مرئي و

منذ أن سقط النظام اإلمبراطوري في إيران ليحل محله نظام الثورة  «. وقد بدأ هذا الخط في نظره 9شيعي" 

هو خط مواٍز لخط الفتنة، و«األوروبي فهو  –لخط الثاني لهذا المشروع األمريكي . وأما ا»10اإلسالمية

، مع بيكو -خط تقسيم المنطقة على طريقة سايكسيزحف بسرعة الفتة حتى يسبق غيره من المشاريع، وهو 

 .11»تعديل ما تقتضيه األحوال
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كتاب تذكاري محمد حسنين هيكل   

 

تغيير طبيعة الصراع «ن أجل ، ماإلخوان المسلمون في هذا المشروعقد انخرط قادة الخليج وتركيا ول

لكن  . 1979نذ عام م  1 »فارسي -إسرائيلي، إلى صراع عربي -الرئيسي في المنطقة، من صراع عربي

بأن  2النتائج لم تكن في مستوى ما يطلبه الكبار في واشنطن وغيرها. فتجددت نصيحة اإلستشراق اإلمبريالي 

لتصبح طبيعة الصراع من صراع حكومات أمام  حكومات،   األكثر فعالية للمواجهة لتصبح أقوى، هو انتقال

 كان في تنظير ذلك اإلْستشراقولكن المواجهات بين المذاهب اإلسالمية  «؛ صراع مجتمعات أمام مجتمعات

توسيعها بين النزعة السنية و النزعة ك جرى فيما بعد تشجيع المواجهة وعداًء مباشًرا وأكثر نفاذًا. ولذل

 .3 »التشيعية

 ، إذ شجعهم  على أن يكونوان انخرطوا في هذا الطلب األمريكيخوان المسلميإلهو يؤكد أن ا و

. وكان وجودهم على رأس الدولة التركية هو الممّر 4»شارعا عربيا سنيا في مواجهة شارع شيعي«

السلفية ، وإال لما كان ممكنا ظهور ، ثم في شمال العراقلظهور السلفية الجهادية في سوريا 5العمالني

الجهادية بتلك الضخامة فلقد سهلت الدولة التركية اإلخوانية مرور السلفيين القتاليين بالمطارات والمواني، 

الحسابات البنكية. إنه يستشهد بكالم وزير الخارجية التركي ، وووفرت لهم مخيمات التدريب بالجنوب التركي

. فالتحرك إذًا كان أمرا مفتعال و 6»حرك حلبأوقفوا الصادرات إلى حلب لكي تت «:  28/10/2011يوم 

الغربي  –. واالعتراف األمريكي 7 »، فليس هناك ثورةحلب لم يشاركا في االنتفاضأن دمشق و«بتحريض : 

لم يأت قبوالً لحقهم، وال إعجابا بحْكمتهم؛ بل جاء عمال بنصيحة  « 2011بحكم اإلخوان المسلمين بعد يناير 

 . 8 »برنارد لويساصة عدد من المستشرقين، وخ

لدى العرب نفسها، ومن ثمة  تهديد الدولة، بل تهديد األمن القومي العربيفكان من نتائج ذلك مزيد 

القضية الفلسطينية  «مزيد تراجع توازن الرعب بين العرب و إسرائيل ، الذي كان متفاوتا من قبل؛ ولم تعد 

. ولقد تجاسر أحد 9«اليبيبكاملها مثل العراق وسوريا و قصة الصراع الرئيسية في المنطقة، بعد ضياع أوطان

دون «. فهم منظمة  10 »إن القضية الفلسطينية شأن يحكم أهلها «باْك  –القادة اإلخوان على القول في آْي 
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كتاب تذكاري محمد حسنين هيكل   

 

فحسب، فال تهّمها السيادية العربية في سبيله، وال العدالة  »التمكين الحزبي «، بل ما يهّمها هو »استراتيجيا 

 جتماعية.اال

. ولقد انضم  1»نتيجة خيبة عربية كبيرة « ولكنها في الحقيقةداعش، لقد أوجد قادة الخليج و تركيا 

تحصلت على أموال باهظة، ونفط ي باع  لتركيا اإلخوانية أساًسا، وضابط مؤه ل،  2000أكثر من «إليها 

حايا العرب من إرهاب السلفية . ولقد كان ض2»وأراض في العراق، واستمالت عناصر كثيرة من أوروبا

 .3 »أضعاف ضحايا العرب من الحرب مع إسرائيل« الجهادية

اللّجوء إلى السالح يجب  «و لَكن  االنتصار على السلفية الجهادية ممكن في نظر هيكل إذا أقنعنا أن 

ية والسياسية التي هّم اجتثاث العوامل االقتصادية والثقافأل، فا 4»أن يكون آخر ما نلجأ إليه في مواجهتها

 . 5«سنة لتنتهي الفوضى 15أو 12يحتاج العالم العربي إلى  «: 2015سهلت وجودها .. ولكنه يؤكد عام 

 ة:ــــاتمــــخ

محمد حسنين هيكل مفكر استراتيجي وليس مجرد صحافي أو شاهد على العصر أو سياسي عادي، 

 ربي.حاول بما يملك من موارد أن يقدم رؤية لمصر والوطن الع

فية، وال حالمة، وال مرتهنة لإلمبريالية ورأس المال وْ لم يكن يفكر بطريقة غرائزية، شوفينية أو طَ 

الخليجي أيضا. كان مجدّدا في فهمه لليسارية والقومية، غير إقصائي بل باحثا عن المشترك. وكان أميل إلى 

 اقتصاد تعددي تمارس فيه الدولة دورا تعديليا وتخطيطيا.

، » ةالحرب المحدود «رؤيته للّسوق العربي في صراعه مع الكيان الصهيوني فقد رّكز على أما في 

وضرورة إنضاج الصداقات )وخاصة الصداقة مع روسيا وإيران( عالوة على بقية الدول التقدّميّة. وكان 

 .2011منتبها إلى قدرة اإلمبريالية ورأس المال الخليجي على حرف مسار الحراك العربي عام 
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 :الفصل األول

 الكتابة لدى هيكـل: الفـن والرسـالة

َحافيًّا   -1  هيكل صِّ

 د. رياض الصيداوي                                                          

 

سياقات الكتابة ومنهجها عند محمد حسنين هيكل  -2

 خالل رباعية حرب الثالثين سنةمن 

 ل البّكوشــأ.عقي                                                         
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كتاب تذكاري محمد حسنين هيكل   

 

     
يداوي                                                                                 ذ. رياض الص ِّ

 ()باحث في العلوم السياسية مقيم في سويسرا                                                                  

 :. تجربة ما قبل األهرام1

 :(1944 – 1942" )اإلجبشيان جازيت" 1.1

"، وامتدت فترة العمل فيها من سنة اإلجبشيان جازيتبدأ محمد حسنين هيكل حياته الصحفية في جريدة "

شركة اإلعالنات الشرقية وكانت وقتها أكبر الصحف األجنبية التي تصدر في مصر عن .  19441حتى سنة  1942

وكان التحاقه للتدريب بها فرصة أتاحها له ولثالثة غيره من الشباب الناشئ، واحد من  .تملكها أسرة "فيني" التي

فاعله مع أستاذه ويصف هيكل ت الذي فتح خياله نحو الصحافة المغامرة.  2خيرة محرريها وهو "سكوت واطسن"

" وإذا به يتطرق من موضوع محاضرته الخبرعناصر كنا بين الجالسين أمامه في محاضرة عن " »األول قائالً : 

وكنا نستمع إليه في انبهار وشبه خشوع، فلقد طاف بنا ، سالً في الحرب األهلية األسبانيةإلى ذكرياته أيام كان مرا

وحين  . فيما يشبه الملحمة بين تضاريس ومعالم تلك الحرب التي انقسمت أوروبا بسببها بين الفاشية والديمقراطية

 ".اإلجبشيان جازيته في اليوم التالي بمكتبه في "ايريد منا أن يتدرب عملياً أن يلقضرته كانت دعوته لمن ختم محا

 ..3«حن األربعة قد سبقناه إليه ننتظروفي اليوم التالي وقبل أن يصل هو إلى مكتبه كنا ن

بكل طاقته، ويستفيد ويبدو أن هذه المحاضرة قد شكلت أول دفع قوي لهيكل حتى يرتمي في العمل الصحفي 

كوت واطسون" صاحب الكفاءة المهنية، والمثقف اليساري ن، األول كان "سْ ن أجنبيين قديريْ من خبرات صحفييْ 

أما الثاني فهو  .4ةاصرها الفكرية واإلنسانية العظيمالذي صاغته تجربة الحرب األهلية في أسبانيا بكل عن

فياً كالسيكياً قديراً يعمل في نفس الوقت مراسالً لجريدة احوكان ص   "الجازيت" "هارولد ايرل" رئيس تحرير 

 .5" في مصرالمانشستر جارديان"

، 6فية عادية حيث عمل مساعد مخبر صحفي في قسم الحوادثاحومضت السنة األولى في حياة هيكل الّص  

 ً ً في حياة ولم يرصد في هذه الفترة أي تفوق متميز حتى جاءت الفرصة المناسبة التي مثلت منعرجا حاسما

دعانا هارلود إلى مكتبه يوماً ـ نحن الشبان األربعة ـ وقال لنا، تجري اآلن  »الصحفي الناشئ. ويصفها قائالً: 

حرب في مصر ومع ذلك لم يصفها أحد بعين مصرية ولم يكتبها بقلم مصري، ثم سألنا هل فينا من هو مستعد 

وتحمست للتجربة، ولعلني في ذلك الوقت كنت متأثراً  للمخاطرة في تجربة جديدة وعلى مسؤوليته وحده.
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حافيًّا: بين السلطة واالستقاللية      -1  هيكل صِّ
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كتاب تذكاري محمد حسنين هيكل   

 

بإعجابي بواطسون في الحرب األهلية األسبانية. وهكذا بعد شهور وجدتني في "العلمين" شاهداً مصرياً على 

 .1«نيقد استهوت احربيًّ  الً ب العظمى واعترف أن تجربة العمل مراسالحر

ان طموح هيكل يبدو أنه كان أقوى من إمكانيات ف اإلجبشيان جازيت"ورغم النجاح الذي حققه في "

وينتظر أن تعود إلى ، 2الصحيفة اإلنجليزية، فتوزيعها لم يكن كبيراً، فهي لم تتجاوز بضعة عشرات ألوف

 بضعة ألوف، فيتقلص توزيعها بانتهاء الحرب.

كتب رئيس في الشاب، فعندما دخل ماولعبت الصدفة دورها في حدوث المنعرج الثاني في حياة الصح

التحرير "هارول ايرل" لشأن من شؤون عمله وجد عنده زائرا قدمه له، األستاذ محمد التابعي صاحب مجلة 

" ورئيس تحريرها، وبدا له األستاذ التابعي قد تابع بعض نشاطه أو أن "هارولد ايرل" قد حدثه آخر ساعة"

 .3وكان األستاذ التابعي رقيقاً معه ومجامالً  عنه.

عند اللقاء سأله األستاذ تعارفهما عند المجاملة، بل سرعان ما اتصل به يدعوه إلى لقاء معه، و ولم يتوقف

ولكن ، " يكفيهالجازيتوكان السؤال مفاجئاً، فلقد كان يتصور أن عمله في " .« ؟كيف ترى مستقبلك »: التابعي

إن المستقبل محصور وضيق فهي " فالجازيتمهما فعلت في " »: األستاذ التابعي كان له رأي مختلف فخاطبه

جريدة تصدر في مصر بلغة أجنبية... صحفي مصري، مجاله في الصحافة المصرية باللغة العربية وبقرائه 

 .4« فيها، هذا هو المستقبل

ليزية إلى التحرير باللغة ك" وهو يمثل انتقاالً من التحرير باإلنآخر ساعة" إلى ""الجازيتوهكذا انتقل من 

ربي ضخم العدد، ومن قضايا العالم إلى قضايا ع -ن جمهور الجالية األجنبية إلى جمهور مصريالعربية، وم

ليز... وهنا يدخل هيكل في "قلب" كمصر والحركة الوطنية المصرية وتناقضاتها وصراعاتها مع القصر واإلن

غماس في العمل السياسي المجتمع المصري، وفي زواياه وخفاياه الكثيرة... وهو ما سيؤهله فيما بعد إلى االن

 حتى القمة.

 :(1946 – 1944(  )آخر ساعة)  2.1

لم يكن انتقاله من تجربة إلى تجربة مسألة سهلة، ذلك أن عملية انتقاله تعني خروجه من مدرسة "هارولد 

في ودخوله إلى اايرل" التي ترى أن "الجريمة" و"الحرب" هما مجال "التكوين" األصلح واألمثل لصح

 .5محمد التابعي" التي ترى أن "المسرح" و"البرلمان" هما المجال األنسب واألوفقمدرسة "

فسرعان ما وجد نفسه في كواليس مسارح القاهرة بدالً من ميادين القتال، ثم وجد نفسه في شرفة مجلس 

 النواب بدالً من محافظة القاهرة التي تصب فيها أخبار كل جريمة تحدث في مصر.

 .6) " في شرفة المجلس فرصة االقتراب من أجواء السياسة المصرية"آخر ساعة وقد أتاح له مقعد
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كتاب تذكاري محمد حسنين هيكل   

 

تجربة العمل مع األستاذ التابعي ممتعة وأشهد أني تعلمت منه الكثير.  »م هيكل هذه الفترة باعتبار أن وي قَيّ  

ة كانت تلك الفترة، في الحقيق » .« ولقد وجدتني شديد اإلعجاب بأسلوبه الحلو السلس، وفي البداية رحت أقلده

ومانسية "سكوت مهنياً، فترة العثور على توازن معقول بين ثالث تأثيرات تجاذبتني: عقالنية "هارولد ايرل" ور

 . 1وأسلوبه محمد التابعي واطسون" ثم حالوة

ويبدو أن هذه التأثيرات الثالثة، ساهمت بدرجات متفاوتة حسب الظرف في تشكيل مقاالت هيكل الصحفية... 

 وساعدته على التميز فيما يكتب.

" في ذلك الوقت مجلة "وفدية" فوجد هيكل نفسه بحكم طبيعة المصادر المتاحة أقرب آخر ساعةوكانت "

إحساس غالب بأن ذلك مجرد تأثير  »إلى حزب الوفد من أي حزب آخر، غير أنه يعترف بأن قربه من الوفد هو

 .2«وليس نتيجة مؤكدة الختيار وقرار مناخ

" في آخر ساعةالشهيرة، وأصبحت مجلة " 1944أكتوبر  8ان "الوفد" قد خرج من الحكم بإقالة وك

رئيس حزب السعديين تحت جناح  باشاالمعارضة أمام حكومة ائتالف أحزاب األقلية التي شكلها الدكتور ماهر 

 .3القصر

" األسبوعية أخبار اليومصدور "وفي هذه الفترة بالذات، شهدت الحياة الصحفية في مصر حدثاً متميزاً وهو 

 بعد شهر من إقالة النحاس، حيث كان صدورها ونجاحها حدثاً صحفياً ضخماً وكذلك كان حدثاً سياسياً.

ً عنيفاً أخبار اليومففي كل األحوال فإن " " أصبحت المدفعية الثقيلة الموجهة إلى )الوفد( تدك مواقعه دكا

 .4 صباح كل سبت

" نفسها في موقف حرج وهو ما دفع صاحبها إلى العمل آخر ساعةجديدة وجدت "وإزاء هذه التطورات ال

 على تطويرها حتى تتمكن من الدفاع عن )الوفد( ومن مواجهة المنافس الجديد.

ورغم أن هيكل كان يشغل خطة سكرتير تحرير المجلة فإن عملية التطوير الجديدة توالها التابعي بنفسه، 

لكن التابعي  ،ـ آراء ومالحظاتد، ولقد كانت لهيكل ـ بغير تجاوزينفذها بنداً بعد بن وظلت معظم بنودها في رأسه

ً إلى ما يراه. ومن سوء الحظ أن التجربة لم تنجح، وفوق ذلك فإن مصروفات " آخر كان بعواطفه كلها مندفعا

جانب أن الشحنة " ـ بحكم وجود اإلنفاق على مشروع التطويرـ زادت بأكثر من توقعات التابعي، إلى ساعة

وهكذا قرر التابعي ـ ربما في نوبة ملل أو نوبة  .ت نفسهادعت محاولة التطوير كانت قد استنفالعاطفية التي دف

 .5يأس ـ  أن الوقت قد حان ليرفع عن كاهله أعباء ملكية مجلته

ولم ، ا المجلةأجل بيعهم منأخبار اليوم  وقام التابعي بإدارة مفاوضات مع مصطفى وعلي أمين صاحبي دار

ليقول له كل األسرار مرة واحدة  1946يكن هيكل يعلم بهذه المفاوضات حتى دعاه التابعي ذات يوم في بداية سنة 

 .6وانتهى األمر، "أخبار اليوم" إلى دار "آخر ساعة... لقد باع "

                                                                                                                                                                             

 

1 29 

2 29 

3 29 

4 30 

5 31 

6 31 

7 32



24 
 

 
 برلين -إصدارات املركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / املانيا 
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ً في أخبار اليوم" " وأخبره التابعي في شكل مفاجئ، بأنهم يريدون أن يعمل معهم ويكتب مقاالً أسبوعيا

 .7وأضاف بأنهم يطلبون هيكل أيضاً... بل أصروا عليه بالتحديد

سنوات من العمل في الصحافة  ويدل هذا اإلصرار على أن الصحفي الشاب، قد توصل في ظرف أربع

مثل ليزية ثم الصحافة العربية على أن يحقق لنفسه مكاناً متميزاً في الوسط الصحفي المصري، جعلت مالكاً كاإلن

مصطفى أمين وصاحب تجربة صحيفة ناجحة، يهتم بما يكتبه هيكل ويسعى إلى انضمامه إلى مؤسسته 

 الصحفية.

بل ويضاعف من أهمية تميز هيكل الصحفي اتصال األستاذ إميل زيدان، أحد صاحبي دار الهالل، به 

ة تصدر وقتها عن دار " وكانت مجلة سياسيمجلة االثنينودعوته للقائه، حيث عرض عليه رئاسة تحرير "

الهالل، وفيما سبق كان رئيس تحريرها هو األستاذ مصطفى أمين، وفي عهده بلغت أوج انتشارها وبعد 

 .1توالها غيره وتأثرت أحوالها 1944خروجه منها في نوفمبر 

لقبول شكر هيكل إميل زيدان على عرضه، وطلب منه أن يترك له فرصة التفكير أياماً قليلة، يجيبه بعدها با

 أو الرفض. 

ً مستقالً مجلة االثنينوفكر كثيراً، وأحس أنه أقرب إلى قبول عرضه ألكثر من سبب فـ" " بدت له تحديا

وبدت رئاسة تحريرها إطراءاً لخيالء الشباب فيه. فها هي رئاسة تحرير مجلة سياسة من مجالت الدرجة 

 .2األولى تعرض عليه وهو لم يتجاوز بعد سن الثالثة والعشرين

راجع نفسك... إن  » :لكنه تراجع عن رأيه هذا، بتأثير من أستاذه القديم، التابعي، عندما خاطبه مباشرة

وأيضاً بتأثير من األستاذ علي أمين الذي التقى به فجأة، . «"خبار اليوممجالك سوف يكون أوسع وأرحب في "أ

ولكنه أيضاً يهنئ  أخبار اليوميهنئه بانضمامه إلى وأقبل عليه فاتحاً ذراعيه يقبله على الخدين ويقول له أنه ال 

بانضمامه إليها... وبعد أن حدثه التابعي عن عرض دار الهالل، هز علي أمين رأسه بشدة نفياً أخبار اليوم 

 .3 «"أخبار اليوممكانه الحقيقي معنا في " » :وعرضاً وقال

ما يبدو خضع اختياره هذا إلى تفكير عميق، " معتذراً لدار الهالل، وكأخبار اليوموأخيراً، قبل بعرض "

" بمجرد أخبار اليوموإلى نصيحة التابعي وإلحاح علي أمين. ويمكن أن نضيف أن النجاح الكبير الذي حققته "

دخولها إلى السوق الصحفية وفي ظرف وجيز، سبب من األسباب التي دفعته إلى اختياره، خاصة وأن 

 ية جيده لهذه الدار، إضافة إلى حرفية أصحابها. مؤشرات أولية أشارت إلى قدرة ماد

في الشاب ويبدو أن اختياره كان احـ  " المنعرج الثالث األهم في حياة الصّ أخبار اليومولقد مثلت تجربة "

 صائباً حيث ستقدم له هذه الدار الكثير من إمكانياتها.

 : (1956-1946" )خبار اليوم"أ 3.1

، وقد أنشأ هذه الدار األخوان مصطفى أمين وعلي أمين في 1946ع سنة " في ربيأخبار اليومدخل هيكل "

 .4 . ولم يكن هيكل منتمياً إلى المدرسة الصحفية التي ظهرت مع إنشائها1944نوفمبر سنة 

 .5 " في نفس الوقتآخر ساعة" وسكرتيراً لتحرير "أخبار اليوموشغل خطة محرر في دار "
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كتاب تذكاري محمد حسنين هيكل   

 

الذي بدا له رجالً شديد الذكاء فيما يقصد إليه، شديد النشاط مع بعض  ثم تعرف على األستاذ مصطفى أمين، 

المبالغة في الحركة، لطيف المعشر حين يريد، لكنه ليس بالضبط مثل توأمه كتاباً مفتوحاً تقرأ صحفاته في يسر 

بة وسهولة، ولم يجد غرابة، فذلك بالطبع شأن مخبر صحفي كبير له اتصاالته الواسعة ومصادره المتشع

 وحساباته المعقدة.

" احتكاكات سريعة، لكن العمل المشترك أخبار اليومولقد وقعت بينهما في الشهور األولى من عمله في "

 ً  .1 والصحبة الدائمة أزاحا كل شيء جانبا

" وجلس إلى مكتب في واحدة من حجراتها. وراح يتأقلم مع عالمه الجديد، أخبار اليوموتعرف بمحرري "

 .2 لية سهلة وإن كانت نتائجها سعيدة بالنسبة إليه وبالنسبة إلى كل األطرافولم تكن العم

وحاول أن يتميز في عمله، فبدت له التغطية اإلخبارية في السياسة المحلية جهداً عقيماً، وفكر في العودة إلى 

شي وباء الكوليرا وعاوده الحنين إلى المخاطرة واالقتراب من بؤر الموت، فاستغل فرصة تف. 3التحقيق الصحفي

وذهبا ليقيما في منطقة ظهور ، "أخبار اليومكبير مصوري " ، في مصر. وغادر القاهرة مع األستاذ محمد يوسف

الوباء بمحافظة الشرقية. وتقرر عزل المحافظة عن بقية مصر وهما متواجدان فيها. وكانت رسائله تصل كل 

ونجحت هذه التحقيقات  4لة إنسانية للحياة في ظالل الموت...أسبوع إلى أخبار اليوم تنقل إلى قرائها صورة شام

فاروق األول ة )نجاحاً كبيراً فلفتت إليها أنظار كثيرين في مصر. فقد وجدت تشجيعاً كبيراً توج بفوز هيكل بجائز

 . 5فيين الشباناحـ  وكانت جائزة لها شأنها في ذلك الوقت خصوصا بين الصّ ، (للصحافة العربية

ل أن يضاعف نجاحه المهني، ويفتح له حدوداً دولية خارج مصر، فينفرد بين زمالئه جميعاً في وأراد هيك

إجراء تحقيقات خارج بلده. وساعده علي أمين في تحقيق رغبته بعد أن تحمس القتراحه رغم أنه لم تجازف أي 

 .6 " مع هيكلأخبار اليومدار صحفية أخرى بمثل ما فعلته "

بتغطية الحوادث الساخنة في الشرق األوسط وفي العالم. فغطى الحرب األهلية في  في الشاباحـ  قام الصّ 

اليونان ومنطقة البلقان وحرب فلسطين من أولها إلى آخرها. وكذلك سلسلة االنقالبات العسكرية في سوريا، 

لح في عمان إلى وأيضا عمليات االغتيال الكبرى في المنطقة، من اغتيال الملك عبد هللا إلى اغتيال رياض الص

في إيران، ثم اتسعت المسافات فإذا به يغطي المشاكل  «ثورة مصدق»قتل حسني الزعيم في دمشق ثم إلى 

 .7الملتهبة في قلب إفريقيا ثم حرب كوريا وحرب الهند الصينية األولى

ول وبعد خمس سنوات من التجوال، استقر به المقام في القاهرة بعد أن حصل على جائزة فاروق األ

 ...8 للصحافة العربية ثالث مرات. ثم قرر بعدها أال يتقدم للجائزة ويتركها لغيره
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كتاب تذكاري محمد حسنين هيكل   

 

ً من ألمع الصحفيين الشبان في مصر. وتمكن من ربط مجموعة من ل ً كبيراً جعله تقريبا قد حقق نجاحا

 ةـوثيق ةــإنني أصبحت على معرف »العالم يقول عنها:  العالقات الخاصة مع كبار الساسة والصحفيين في

فيين في العالم احبأحوال شعوب المنطقة ومعرفة شخصية بكل ساستها وحكامها، وعلى صلة بجيلي من الصّ 

 .     1«ألحداثومواقع ا الواسع. فقد جمعتنا معا ميادين القتال

أما في مصر، فإن نجاحه جعل القادة السياسيين ورجال الدولة واألحزاب يهتمون بالتعرف عليه، والتعاون 

معه، وإعطائه األخبار بل وصل األمر إلى أن استعان به رئيس الحكومة وأخذ رأيه في مسألة دخول الحرب و

»: فلسطين. ويبين ذلك هيكل في قوله في

»2. 

" آخر ساعة" كافأه علي ومصطفى أمين بأن عرضا عليه رئاسة تحرير "أخبار اليوموفي داخل مؤسسة "

فقد دعاهم  ، " وقبل عرضهما وكان أستاذه التابعي أكثرهم سعادةأخبار اليومومنصب مساعد رئيس تحرير "

 .3لثومجميعاً إلى العشاء ليلتها ببيته ومعهم أم ك

هي محور حياتي كلها وتحولت العالقة التي تربطني  أخبار اليومكانت  »ويصف هيكل هذه الفترة قائالً: 

ً بالنسبة بأصحابها إلى ما علي أمين الذي كنت شاهد زواجه األول ثم أصبح ى لإ يشبه عالقة أخوة خصوصا

 .4«1955بدوره شاهد زواجي بعد ذلك سنة 

تخلله مناقشات ومحاورات وأحيانا خالفات رأي يدور معظمها ت تا االنسجام كانلكن البد من مالحظة أن هذ

 حسب رأي هيكل حول ثالثة محاور: 

 " من القصر بأكثر مما هو صحي وعداؤها الشديد )للوفد( بأكثر مما هو صحي أيضا. أخبار اليوم* قرب "

قواعد مؤسسة تضمن سالمة العمل وتكفل " على أخبار اليوم* والمحور الثاني، مطالبته الدائمة بأن تدار "

 االستمرار.

* والمحور الثالث، إلحاحه المستمر على تغطية أكثر عمقا للحوادث والتيارات، ألن القارئ المصري يتغير 

" الثالثينيات واألربعينيات لم تعد صالحة للخمسينيات والستينيات، خصوصا وقد حواديتوألن "، ويتطور

 .5لم بأسره تهدده مخاطر عظيمة وتراوده آمال أعظمأصبحت مصر جزءاً من عا
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كتاب تذكاري محمد حسنين هيكل   

 

ً جداً من قائد 1952يوليو  23 «ثورة » ومع قيام جمال عبد الناصر،  «لثورةا»، وجد هيكل نفسه قريبا

وبخاصة أن عالقة نشأت بينهما منذ فترة سبقت الثورة، وتطورت األحداث بسرعة، حيث اعتقلت السلطة 

 وين مصطفى وعلي أمين ضمن من اعتقلتهم من حاشية القصر ورجال الملك.الثورية الجديدة في مصر األخ

في  أخبار اليومالقبض على صاحبي  نّ أبيّن له أنّه يرى محتجاً، و هيكل إلى لقاء جمال عبد الناصروذهب 

 ، ثم أن الحرج يمتد منهما إلى الدار نفسها وكل من فيها. دون دليلهذا الظرف حكم عليهما 

اء ومعه األستاذ التابعي يرجو ويلح، ثم عاد صباح اليوم التالي يشرح الضغوط التي أحس بها وعاد في المس

ثم دخل أمام جمال عبد الناصر وآخرين من أعضاء مجلس قيادة الثورة في   . " باألمسأخبار اليومفي دار "

لتجاوز في ظل شرح مفصل لعالقة الصحافة في مصر بالسياسة ومن ثم عالقتهما بالسلطة واحتماالت ا

 .1 الظروف السائدة

وأخيرا تقرر اإلفراج عن مصطفى وعلي أمين وأخذهما هيكل معه، بصحبة محمد التابعي وكامل الشناوي، 

  2وذهبوا جميعا إلى مجلس قيادة الثورة  وهناك قدمهما لجمال عبد الناصر وآخرين من أعضاء المجلس...

أمين مشكوك في والئهما للثورة، رغم ما كتباه لصالحها،  وانطالقا من هذه الحادثة، أصبح مصطفى وعلي

 وذلك الرتباطاتهما المعقدة بالسفارة األمريكية في القاهرة.

وكثيرا ما دافع هيكل عنهما وحماهما من رجال الثورة، مستغالً في حمايته عالقته الشخصية بجمال عبد 

تعرضت لمشاكل ال حدود لها بسبب هذا  »: ل عنهاماية إلى مشاكل كثيرة، قاالناصر، وتعرض في سبيل هذه الح

وأتستر على مصطفى أخبار اليوم  الحال، فقد راح كثيرون يدعون أنني بصداقتي الوثيقة لجمال عبد الناصر أحمي

ال يعني غير أنني من بأخبار اليوم أمين، بل ذهب البعض إلى ما هو أبعد ومؤداه أن ارتباطي إلى هذه الدرجة 

 .3« ات العينةنفس النوع وذ

عندما اكتشفت أجهزة األمن المصرية  1965لكن رغم ذلك استمرت عالقته الجيدة باألخوين حتى سنة 

األمريكية، وتم إلقاء القبض عليه، وحوكم بتهمة  الستخباراتخيانة مصطفى أمين وأثبتت عمالته لجهاز ا

 .4 الجوسسة

    ً . فحين فكرت الثورة في إصدار جريدة تعبر عنها وهي وبدأت عالقة هيكل وعبد الناصر تتوطد شيئاً فشيئا

وكانت   طلب منه جمال عبد الناصر أن يتولى اإلشراف على إصدارها ولكنه اعتذر.. "الجمهوريةجريدة "

وعمله فيها وصداقته مع أصحابها. ثم يعتقد أن الفارق بين الثورة  بأخبار اليوموجهة نظره أنه متمسك 

نهاية فليست هناك صحيفة ستصدر عن الثورة وإنما عن الحكومة وهو ال يتصور نفسه والحكومة ضائع. وفي ال

 .5 يرى أن الثورة ال تحتاج جرائد تعبر عنها، ألن كل صحافة مصر تفعل هذا الشيء، وثالثا في جريدة حكومية.
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كتاب تذكاري محمد حسنين هيكل   

 

ألهلي البنك اة مع علي الشمسي )باشا( رئيس مجلس إدارة نادي الجزيروفي لقاء في  1955وفي سنة 

ً لرئاسة تحرير  األهرام ورئيس مجلس إدارة . وكان علي الشمسي يعرض عليه األهراموقتها تلقى عرضا

لكن بعد سنة يتكرر العرض، ويقبل به هيكل، ويدخل بذلك المنعرج . 1 منصب التحرير، واعتذر مرة ثانية

ة بالسياسة عنده حتى يصعب الرابع والحاسم في حياته الصحفية حيث يصل إلى قمة صعوده وتشتبك الصحاف

 الفصل بينهما.

كانت السنوات العشر التي قضيتها  »: " بقولهأخبار اليوملقد لخص هيكل رأيه في السنوات التي قضاها في "

( سنوات خصبة وفيها وضعت األساس ألي شيء يمكن أن أصل إليه مهنياً، 1956 -1946في أخبار اليوم )

 .2«جل الثاني بعد صاحبيهاى مكان الروفيها وصلت بالفعل إل

" في تفوق هيكل الصحفي وجعله نجم الصحافة في مصر، فهي التي أخبار اليومويعود الفضل إلى دار "

ة عالميمهدت له السبيل الحقيقي من أجل إبراز موهبته، وذلك بمغامرتها في إرساله خارج حدود مصر وفتح آفاق 

اريخية الكبرى التي هزت العالم في منتصف القرن، ومكنته أيضا في الشاب مكنته من تغطية األحداث التاحللص  

 في هذه الفترة. وصحاف يّيه   العالمشبكة من العالقات مع ألمع ساسة  من نسج

" من المدارس الليبرالية في الصحافة التي ال تحبذ أسلوب صحف الرأي أخبار اليومكذلك تعتبر مدرسة "

يق، متأثرة بالصحف الغربية وبخاصة األمريكية منها، وهو ما ساعد واألحزاب وتعتمد على اإلثارة والتشو

 هيكل على صقل موهبته.

د الفرصة التي يبرز فيها " لكنه لم يجد بعأخبار اليومفي " اممتازً  اومحرر افيًّ احَ ص  وأثبت هيكل كفاءته 

ل وؤث سيصبح المس" حياألهراموهي فرصة سيجدها في جريدة "، لصحيفة اوموجهً  الً مسئو امديرً موهبته 

، 1952يوليو  23في حتى احـ  " منحصراً في دور الصّ أخبار اليومدوره في " . كما برزدار األهراماألول عن 

" فستكون التجربة مختلفة األهرامحينما بدأ أول خطواته في العمل السياسي إلى جانب عبد الناصر... أما في "

 .خاصة عندما يبرز دوره السياسي بقوة على السطح

 :(1974 -1957" )األهرامتجربة " .2

وا إلى مصر من سوريا تزلفاً للخديوي ؤفيين الذين جااحمن الص   ا" واحدً األهرامكان "سليم تقال" صاحب "

إسماعيل الذي كان يميل بطبعه إلى الدعاية ويسيطر عليه حب الظهور، وكان في حاجة إلى صحافة تؤيده... 

 27وأيضاً هرباً من جور السلطان العثماني عبد الحميد وبطشه. وفي  " لهذا السبباألهراموقد جاء صاحب "

 ووافقت عليه الحكومة.  األهرامقدم ملتمساً إلنشاء مطبعة  1875ديسمبر 

صحيفة  تثم أصبح ،صفحات 4متكوناً من  1876أغسطس سنة  5" في األهراموصدر العدد األول من "

 ..18813 يناير 3يومية ابتداء من يوم االثنين 

 .ايصبح محمد حسنين هيكل رئيساً لتحريره 1957وفي سنة 
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 :دخول "األهرام"  1.2

عندما عاد الشمسي )باشا( يلح عليه ويبدي 1956" تمت في ربيع سنة األهرامثاني محاولة لدخول هيكل "

 ...1افيًّ اح" سوف يكون امتحاناً حقيقياً لما يستطيع عمله ص  األهرامإللحاحه أسباباً كثيرة بينها أن "

وألسباب متعددة وقتها وجد نفسه يسمع باهتمام إلى علي الشمسي )باشا( ثم وجد نفسه يذهب إلى صديق يثق 

به وهو شيخ المحامين األستاذ مصطفى مرعي وتحمس األستاذ مرعي وقال أنه سيكون محاميه في التعاقد مع 

دارة المنتدب وقتها األستاذ ريمون ". وبالفعل ذهب معه لعدة لقاءات مع عضو مجلس اإلاألهرامأصحاب "

شميل، وتقدمت محادثاتهم إلى درجة كتابة عقد وقعوا عليه باألحرف األولى تسجيالً للنوايا وتمهيداً التفاق 

 نهائي.

 . 2"أخبار اليومثم رجا منهم هيكل ترك الموضوع حيث هو حتى يتحدث فيه مع أصحاب "

بضرورة إلغاء العقد واستمراره معهما... وتواصل هذا الوضع  " تمكنا من إقناعهأخبار اليوملكن أصحاب "

، ففي هذا اليوم، التقى هيكل في )نادي الجزيرة( مع علي الشمسي )باشا( ودون أية 1957أبريل  6إلى يوم 

إنني سوف »حسابات. ولعله كان العقل الباطن يدفع الكامن فيه على السطح، وجد نفسه يقول للشمسي )باشا(: 

" واعتذرت، وفي هذا العام أنا الذي أعرض األهراملى أبعد حد، في العام الماضي عرضوا علي "أريحك إ

 .3«األهرامنفسي على 

وجرت اتصاالت وحضر آخرون وانتهى المساء بتوقيع العقد الملزم للطرفين، وأخذ نسخته منه وذهب إلى 

 .4«لتما فع اخيرً » :بيت األستاذ مصطفى مرعي يسأله رأيه، وكان تعليقه

" وال يخضع مرة أخرى لتأثيرهما، استقر رأيه على تأدية أخبار اليوموحتى ال يصطدم مع أصحاب "

ً وعن طريق خطاب يشرح فيه المسألة لألستاذين مصطفى وعلي أمين، فلم يكن يريد لهما وال  استقالته كتابيا

 لنفسه تكرار ذلك المشهد المشحون في مكتب علي أمين قبل عام واحد.

 ا ترك لهما خطاباً وسافر إلى اإلسكندرية دون أن يترك عنوانه ألحد.وهكذ

وحين عاد إلى القاهرة بعد عشرة أيام كان النبأ قد تسرب وأصبح حديث المحافل الصحفية، وأصبحوا جميعاً 

 .5أمام أمر واقع يفرض نفسه على الكل

 ين... واتفقوا على شيئين:" فقد التقى هيكل مع اآلخرين في مكتب علي أماألهرامورغم دخوله "

أخبار " انفصاالً في نفس الوقت عن "األهرامأولهما: أنه تحت أي ظرف ال ينبغي أن يبدو انتقاله إلى "

 " لمدة سنة.األهرام" إلى جانب "آخر ساعة" وهكذا فإنه سيحتفظ برئاسة تحرير "اليوم

ى دعوة أو توكيد وهكذا أصبح موعدهم والثاني: أن يكون هناك لقاء منظم بينهم كل أسبوع، ال يحتاج إل

الغداء يوم الثالثاء من كل أسبوع في بيت األستاذ مصطفى أمين يلتقون فيه ويتحدثون ويتبادلون الرأي فيما يعن 

لسفر أحدهم أو لعذر قاهر إالّ لهم من أمور. واستمر غداء الثالثاء بغير انقطاع ثماني سنوات لم يخلفوا موعداً 

 .6على غير انتظار
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" كانت عالقته بجمال عبد الناصر متطورة، سمحت لهيكل أن األهراموفي نفس الفترة التي وقع فيها عقد "

 .1«األهرامإنه وقع عقداً مع  » ته، بمنشية البكري، وبدون مقدماتيقول لعبد الناصر في غرفة مكتبه في بي

ً لعبد الناصر وكان تعليقه األول:  ً »وكان األمر مفاجئا " وأصحابه األهرامأن تقبل العمل في " أليس غريبا

 .«" وأنا صاحبها؟الجمهوريةأسرة تقال بينما اعتذرت عن العمل في "

" فال يمكن أن الجمهورية" له صاحب أستطيع أن أتعامل معه مهنياً، وأما "األهرامإن "» :فقال له هيكل

ً معضلة شبه يكون لديك الوقت لممارسة مسؤوليات صاحبها وبالتالي فهي بال صاحب، و هذا يجعلها مهنيا

 .«مستحيلة

 ً ركون لك سوف تتعب مع هؤالء الناس، ما أسمعه غير مشجع وال أظنهم يت»: وقال له عبد الناصر أيضا

 ...«الفرصة لتفعل ما تريد

ً لجريدتهم وهو ما أريده أيضاً، »وأجاب هيكل:  الحكم بيني وبينهم هو العمل نفسه... هم يريدون نجاحا

 .«ه يختلف إن الحت عالمات نجاحكل الموقف

فرد هيكل على الفور: . «؟"أخبار اليومهل هناك مشاكل في "»وراح عبد الناصر يفكر قليالً ثم سأله: 

مطلقاً، كل شيء هنا في مجراه العادي، لكني أشعر أنني وصلت ـ مهنياً ـ إلى آخر السلم فيما يمكن تحقيقه في »

ال امتحان مختلف، سلم جديد من بدايته والطريق طويل، وهو في كل األحو" شيء األهرام". في "أخبار اليوم"

 .«أشعر إني متحمس لدخوله

األمر لك كما تراه، فهو عملك ومستقبلك وإن كنت ال أخفي إنني »وكان عبد الناصر كريماً مشجعاً وقال: 

 .2«مشفق عليك من عناء تجربة جديدة مع اعتقادي أنك قادر على النجاح

" إلى دار الهالل" أبلغه عبد الناصر بقرار أصدره بضم "األهرامث سنوات من عمل هيكل في "وبعد ثال

ً عن قضية تشكيالت األهرام" " في التشكيالت الجديدة لمجالس اإلدارات... وكان من قبل قد أبعد نفسه تماما

" ألن كل من الدارين الهاللدار " من "األهراممجالس اإلدارات دفعاً ألية حساسية وعاد اآلن يرجوه أن يعفي "

لقد وقعت التشكيالت وصدرت فعال وسوف تصلكم في  »لها طبيعة مختلفة. وتجاوب معه عبد الناصر وقال له: 

الصحف بعد قليل، وال يصح إدخال تعديل عليها اآلن وإال بدا وكأن شيئاً أضيف إليك قد نزع منك. غدًا، نصدر 

 .3«لبك حتى ال يسئ أحد تفسير القرارن ذلك تم بناءاً على طتعديالً يتعلق بدار الهالل، وينشر. إ

في الشاب، بدأ يدعم مركزه احـ  ويمكن أن نستنتج من الحوارين السابقين بين عبد الناصر وهيكل، أن الصّ 

ول األول عن الثورة، باستشارته في كل خطوة ؤعه الجديد، من خالل عالقته بالمسالصحفي، ويحمي موق

حياته المهنية. فقد اتبع أسلوب إعالم عبد الناصر بكل القرارات الهامة التي يتخذها، ربما  حاسمة يتخذها في

حتى إذا ما كانت نتائجها عكسية يكون لعبد الناصر دور تخفيفها باعتباره شارك هيكل في القرار ولو بالعلم به 

 فقط.

" األهرامر والخسارة، حيث كانت "" عندما استلمه هيكل، فقد تميز باالنحدااألهرامأما عن طبيعة وضع "

تخسر مادياً طوال السنوات العشر السابقة. وكانت خسائره تزيد في تلك الفترة على مليون ونصف جنيه سنوياً. 

ألف نسخة بما فيها االشتراك. وكان هذا التوزيع يتناقص ـ كما  68في ذلك الوقت في حدود  األهرام وكان توزيع

. وكانت معظم تجهيزاتها الفنية من آالت ومعدات مصنوعة في األهرامنات الوفيات في كانوا يقولون ـ بعدد إعال
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هو أربعمائة ألف جنيه  األهرام التي تصدرمال الشركة  ، وكان رأس1928و 1904فرنسا في الفترة ما بين 

( إلى التفكير عنها عدة مرات في السنوات السابقة إلى الحد الذي دعا أسرة )تقال ألهراممصري، زادت خسائر ا

، وكان بين الذين حاولوا شراءها في ذلك الوقت، دار التحرير للطبع والنشر، وكانت تملكها األهرام في بيع

الحكومة وكان رئيس مجلس إدارتها هو الرئيس أنور السادات نفسه الذي تفاوض في عملية الشراء. وكان المبلغ 

مال الشركة ـ وأربعمائة ألف أخرى في مقابل اسم  رأس الذي جرى التفاوض عليه هو أربعمائة ألف جنيه ـ

 . 1957حينما تسلم هيكل أمورها سنة  1كلها مقدرة بثمانمائة ألف جنيه مصري"األهرام  الشهرة. هكذا كانت

 في الشاب بفضل حماسه وخبرته وعالقاته من الصعود باألهرام إلى قمة النجاح.احـ  وتمكن الصّ 

 :"إنجازات في "األهرام  2.2

 بشموله للبعدين المادي والمعنوي معاً. األهراميتميز النجاح الذي حققه هيكل في 

، تاريخ تسلمه لمسؤولياتها، 1957فمن الناحية المادية، نجد أن األمور اختلفت كلها اختالفاً شاسعاً عن سنة 

"تزيد عن أربعين ألهرام ، أصبحت موجودات ا1974فبعد سبعة عشر عاماً، عندما ترك هيكل األهرام سنة 

 مليون جنيه، وحجم عملياتها السنوية يدور حول مائة مليون جنيه.

 ووصل متوسط توزيعها إلى ثالثة أرباع مليون نسخة كل يوم، بما في ذلك عدد الجمعة الخاص.

 وكانت أرباحها السنوية تصل إلى ما بين ثالثة وأربعة ماليين جنيه.

تأسست وتأكدت في تلك الفترة تجعلها واحدة من الصحف العشر  وكانت سمعتها العربية والدولية التي

 ."التايمز "الكبرى في العالم طبقاً لتقرير نشرته جريدة 

ة الثالثة األكثر فوأصبحت دار الصحيفة، بما فيها من تجهيزات حديثة ومعدات، واحدة من الدور الصحي

 .1971لوس أنجلوس سنة  تقدماً في العالم، وذلك بشهادة مؤتمر الصحافة العالمي في

إن كل ذلك تم بدون أية معونات خارجية وبدون أية مساعدات وإنما تم بالعمل اإلنساني وحده لكل الذين 

 .2""األهرامشاركوا معه في إعادة بناء 

كنت أتمنى لو استطعت أن ... »اعتزاز وفخر كبيرين فيقول عنها: ب األهرامويتحدث هيكل عن تجربته في 

وكنت أتمنى لو استطعت  األهرامدرسة جديدة في إدارة الصحف ظهرت وازدهرت تلك األيام في أتحدث عن م

يمثلون شيئاً مختلفاً في طاقة العمل المصرية، كانوا أقل من ثالثمائة حين  األهرامأن أتحدث عن آالف من عمال 

دريب خارج مصر، بل أن وتركتهم هناك قرابة ستة آالف، كثيرون منهم أتيحت له فرصة الت األهرام دخلت

بعضهم أضاف في إنجلترا نفسها تحسينات تكاد تصل إلى درجة االختراع على بعض اآلالت التي ذهبوا 

ت أن يسبق إلى عصر في ذلك الوقاألهرام  يتدربون عليها، وكنت أتمنى لو استطعت أن أتحدث كيف استطاع

 .3...«الكمبيوتر 

، وكان الهدف من ذلك باألهرامت السياسية واإلستراتيجية كما أشرف هيكل على تأسيس مركز الدراسا

ً على  المركز إثراء الحوار في قضايا اإلستراتيجيا العامة دون أن يتعرض ألية أسرار، ولقد كان حريصا

استقالل المركز عن كل األجهزة الرسمية للدولة، ولم يكن في حاجة إلى شيء من هذه األجهزة وال حتى في 

، فقد كان المركز يتبادل الدراسات مع غيره من مراكز الدراسات اإلستراتيجية في العالم، مجال المعلومات
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ويقصر اجتهاداته على ما هو متاح من المصادر العلنية المنشورة للمعلومات، وهو فيض ال ينقطع. ويعتقد هيكل 

في المجاالت التي يهتم بها أن ما كان لديه من المعلومات أكثر بكثير مما لدى أجهزة الدولة، وذلك بالطبع 

وكانت مهمة المركز أن يشترك في الحوار العالمي الدائر حول القضايا اإلستراتيجية، ولم يكن في مهمته كما 

 .1ولينؤيجيب على أسئلة توجه لهم من مستصورها أن 

للدفاع عن حرية الرأي  منبراً يكاد يكون وحيداً »" في أن يصبح األهراموفيما يتعلق بالناحية المعنوية، فقد نجح "

يكن المتياز خاص ادعيته لنفسي أو أعطاه لي غيري، إنما كان عن إيمان بدور  »يعتقد هيكل أن ذلك لم . 2«والنقد

 .3«الصحافة الحرة

يستمد قيمته من حريته، وهي حرية حرصنا دائماً أن تكون حرية مسئولة.  األهرامإن  »ويشرح ذلك قائالً: 

" وقتها حصناً منيعاً األهراما نشرنا كثيراً من اآلراء المفتوحة ألكبر كتّاب مصر مما جعل "وفي ممارستها، فإنن

 .4«لمثقفي مصر

" مستغالً اتفاقه مع الرئيس عبد الناصر بشأن حرية األهراموعمل هيكل على حماية كل من يكتب في "

فسي مسئوالً عنه مباشرة ألنه في جزء من حرية الصحافة، اعتبر ن»". ويقول عن هذه الحرية أنها األهرام"

 .5«صميم اختصاصي وعملي

كما تجرأ هيكل على نقد التجاوزات التي تقع في التجربة المصرية، كما حدث في الصدام الذي وقع بين 

" هذا إلى زوار الفجرات، وهو الصدام الذي انعكس فيما كتبه تحت شعار "الستخبار" وبين جهاز ااألهرام"

أبرزهم الدكتور عبد المنعم الشرقاوي الذي تعرض أثناء اعتقاله إلى ما  األهرام"ء له في "جانب ما كتبه زمال

( واألستاذ نجيب محفوظ بنك القلقلم يكن ينبغي أن يتعرض له، واألستاذ توفيق الحكيم الذي نشر له مسرحية )

ثرثرة فوق ، مثل روايتيه )6بةالذي نشر له العديد من أعماله التي تعرضت بالنقد الشديد لبعض تجاوزات التجر

( وغير ذلك... وكان هناك غير هؤالء ممن تعرضوا بالنقد الشديد لبعض جوانب اللص والكالب( و) النيل

في ذلك الوقت ورغم قرب رئيس تحريرها بصداقة حميمة مع الرئيس جمال  األهرام التجربة. ويعتقد هيكل أن

ربات بعض األجهزة، وعلى سبيل المثال فقد جرى اعتقال عبد الناصر، كانت أكثر الصحف التي تعرضت لض

الدكتور جمال العطيفي، واعتقال األستاذ لطفي الخولي واعتقال األستاذ حمدي فؤاد واألستاذ أحمد نافع واألستاذ 

" ووصل األمر إلى اعتقال سكرتيرته الخاصة بعد ثالثة أيام من تعيينه وزيرا األهرامصباغ من هيئة تحرير "

 .7شادلإلر

نستسلم... وال نحول  وكنا جميعا في ذلك كله نصد، ال نهرب وال »: يف هيكل عن هذا الصراع بقولهويض

نا ننقد التجاوزات ونتعرض موقفنا إلى حالة غضب شخصي وإنما ندافع عن مبدأ لنا ولغيرنا، وإذن فإننا ك

 .8 «لبعضها
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التسامح مع اإلبداع. وكان متضامناً مع كل من " الدفاع عن حرية الرأي، واألهراموحاول هيكل من خالل "

ذهب إليه هيكل في مكتبه »الواقعة التالية تأكيداً لهذا المعنى:  1يضطهد في رأيه، ويروي أحمد حمروش

القديم وكنت مديراً للمسرح، يتهم فيه مسرحية لسارتر بأنها دعوة لإللحاد... واإلباحية... ولم تكن  األهرام"بـ"

وعندما قلت له إني فزع مما نشر، رد قائالً إنه  وما كانت الرقابة لتسمح بعرضها لو كانت كذلك.كذلك أبداً... 

 .«األهرامأشد فزعاً ألن أفكاراً مثل هذه تسربت إلى صفحات 

بصرف النظر عن توجهاتهم الفكرية ها ومفكريمصر" عندما أحاط بها ألمع كتاب األهراملقد تميز هيكل بـ"

". ويلخص هيكل رأيه في هذه األهراما فيها ما ال يستطيعون كتابته في صحف أخرى غير "والسياسية، ليكتبو

ما الذي أريده بكل هذا الحشد من قادة الفكر والمثقفين الذين » حوار مع عبد الناصر قال له فيه المسألة في

وظيفة ودور ال غنى " ولكنهم ألهرام"؟ إنهم ليسوا مجرد حلي ذهبية أزين بها صدر "ااألهرامحشدتهم في "

آراؤهم كلها، اجتهاداتهم بما فيها من خطأ أو صواب، أفكارهم النافذة إلى كل ركن  لمصر عنه وال غنى له عنها.

     .2«وناحية من حياتنا الوطنية والقومية ـ إثراًء لهذه الحياة ال حدود له...

ً من العمل على رأس مؤسسة " يتربع على عرش الصحافة  " جعلت هيكلاألهرامإن سبعة عشر عاما

المصرية والعربية وأوصلته إلى حد أن وكاالت األنباء الخمس الكبرى في العالم كانت تنقل أسبوعياً ما يكتبه 

( بدورها تذيع هذا المقال، وكثيراً ما كانت صوت العرب( كل يوم جمعة. وكانت إذاعة )صراحةبفي ركن )

 ل مقال هيكل حتى تكتشف نوايا الحكومة المصرية...السفارات األجنبية في مصر تعتمد على تحلي

" أخصب سنوات عمره، وحماس شبابه، طيلة المدة التي عمل فيها على رأسها، حتى األهراملقد قدم هيكل لـ"

 أصبحت مسألة مغادرته لها إن اختياراً أو اضطراراً مسألة صعبة تحمل في طياتها شحنات عاطفية قوية.

 :(1974يناير  31)مغادرة األهرام    3.2

ً في المجتمع المصرياألهرامأصبح موقع هيكل في " كان صاحبه يفضله على منصب  ." مركزاً قويا

 »بل كانت الوزارة تعني له تحديداً من صالحياته وضرباً لمكانته، فعندما ، الوزارة

» 3. 

ر حزيناً، قائالً : لقد روى هيكل بنفسه كيف ذهب إلى عبد الناص

 4. 
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" بفضل العالقة الشخصية التي ربطها مع جمال عبد األهرامولئن استطاع هيكل أن يحافظ على موقعه في "

ً بين الرئيس الجديد وهيكل امتدت من يوم وفاة عبد  ً قويا الناصر، فإن فترة السادات شهدت في البداية تحالفا

سبب ثم سرعان ما برز خالف واضح بينهما ب 1973ر أكتوبر حتى أواخر شه 1970سبتمبر  28الناصر في 

 للنتائج العسكرية...  السيئما رآه هيكل من التوظيف 

الرئيس السادات أصدر قراراً بتعيينه  »هيكل أن  لغَ بْ ، عندما أ  1974يناير 31وبلغ الخالف أوجه في 

 .1 «"راماألهمستشارا له، وتعيين الدكتور عبد القادر حاتم رئيساً لمجلس "

" لكي يتسلم كل شيء فيه، وكان رأيه أن من األهراموصباح أول فبراير دعا الدكتور عبد القادر حاتم إلى "

 .«متحضر» " وبه أن يتم انتقال  األهرامالالئق بــ "

وهكذا جمع مجلس اإلدارة ومجلس النقابة ومجلس التحرير وقدم لهم الدكتور حاتم باعتباره المسئول الجديد،  

 " وتوزيعه وأرباحه. األهرامسلمه تقريراً من العقل اإللكتروني عن اقتصاديات " ثم

ثم غادر المبنى آلخر مرة في الساعة الثانية والنصف بعد الظهر عارفاً بأنه لن يعود إليه مرة أخرى مهما 

 حدث أو يحدث...

ي استعملت حقي في إبداء رأيي على إنن »أصدر تصريحاً مقتضباً يقول فيه: وسألته وكاالت األنباء العالمية ف

 .2 «" ثم استعمل الرئيس السادات سلطته في إبعادي عنه، وهكذا فإن كالً منا مارس ما لديهاألهرامصفحات "

" موضوعاً رئيسياً وفي يوم واحد كانت افتتاحيات أربعة األهراموكانت صحف العالم تعتبر خروجه من "

" وكان ذلك يثير الداي فليت" و"الواشنطن بوست" و"التيمس" و"لوموندمن الصحف الكبرى تركز عليه: "

 ..3 وهو ما كان يتجنبه ؛غضب السادات وحفيظته

فقط وإنما كانت غايته حرمانه من الصحافة ومن الكتابة ، "األهرامولم يكن السادات يريد حرمان هيكل من "

ت فيها بأنه لم يعد هناك غْ ل  بْ أضيف وقائع محددة أ  أستطيع بعد ذلك أن  »: ضاً. ويقول هيكل في هذه المسألةفيها أي

داع ألواصل الكتابة الصحفية، ألني كما قيل لي أصبحت سياسياً ولم أعد مجرد صحفي. ومع ذلك فلست أرى 

ً نتائج  ً إلى سرد هذه الوقائع، فالحقائق واضحة تتحدث عن نفسها بنفسها، ومع ذلك فإني قبلت راضيا داعيا

 .4«ي أن أظل صحفياً وال شيء غير ذلكفقد كان المهم بالنسبة إل ام"األهرإبعادي عن "

نجح عالمياً ـ وكذلك  األهراموقيل لي مرات أن خطيئتي الكبرى أن  » :عندما كتب مأساته"ويلخص هيكل "

 .5 «ـ وأن هذا النجاح في حد ذاته جريمة ال تغتفراألهرام كتاباتي في الدنيا الواسعة بعد خروجي من 
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 برلين -إصدارات املركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / املانيا 

 

كتاب تذكاري محمد حسنين هيكل   

 

 :هيكل و"تنظيم الصحافة" في عهد عبد الناصر. 3

وانتهاء دولة الوحدة إلى التالشي، دخلت  1961سنة الجمهورية العربية المتحدة(  بعد انفصال سوريا عن )

( والتأميمات الكبرى التي التحول االشتراكي( بقيادة جمال عبد الناصر مرحلة )الجمهورية العربية المتحدة)

ميثاق العمل أعقبها إطار نظري فكري يشرح و"ينّظر" لطبيعة المجتمع الجديد، فظهر )و ،حدثت في نفس السنة

 .1وقد كان لمحمد حسنين هيكل دور كبير في صياغة عباراته  1962سنة  (الوطني

 :وجهة نظر عبد الناصر 1.3

 أي عبد الناصر:وبدأت عملية "تصفية" القطاع الرأسمالي لصالح القطاع العام، تشتد يوماً بعد يوم، وكان ر

أن العمل من أجل زيادة قاعدة الثروة الوطنية ال يمكن أن يترك لعفوية رأس المال الخاص المستغل ونزعاته »

 .2«الجامحة

وكان يعتقد "إن اتساع مسافة التخلف في العالم بين السابقين وبين الذين يحاولون اللحاق بهم لم تعد تسمح بأن 

 ردية العفوية التي ال يحركها غير دافع الربح األناني.يترك منهاج التقدم للجهود الف

 .3إن هذه الجهود بالتأكيد لم تعد قادرة على مواجهة التحدي

 وأضاف عبد الناصر "إن مواجهة التحدي ال يمكن أن تتم إال بثالثة شروط: 

 ـ تجميع المدخرات الوطنية،  1

 لمدخرات، ـ وضع كل خبرات العلم الحديث في خدمة استثمار هذه ا 2

 4ـ وضع تخطيط شامل لعملية اإلنتاج 3

الحل االشتراكي هو الطريق الوحيد الذي يمكن أن تتالقى عليه جميع  »ومن ثمة، كان ضرورياً أن يكون 

العناصر في عملية اإلنتاج على قواعد علمية وإنسانية تقدر على مد المجتمع بجميع الطاقات التي تمكنه من أن 

إن االشتراكية العلمية هي الصيغة  »ويصل إلى 5«د وفق خطة مرسومة مدروسة وشاملةيصنع حياته من جدي

 .6«المالئمة إليجاد المنهج الصحيح للتقدم

ليس إال انتقال أداة من أدوات » وحتى ينجز التحول االشتراكي، البد من القيام بعمليات واسعة للتأميم وهو

وليس ذلك ضربة للمبادرة الفردية كما ينادي  ملكية العامة للشعب.اإلنتاج من مجال الملكية الخاصة إلى مجال ال

أعداء االشتراكية، وإنما هو توسيع إلطار المنفعة وضمان لها في الحاالت التي تقتضيها مصلحة التحول 

 .7«االشتراكي الذي يتم لصالح الشعب
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كتاب تذكاري محمد حسنين هيكل   

 

المال الخاص حين ينحرف وال  ليس التأميم كما تنادي بعض العناصر االنتهازية، عقوبة تحل برأس »كذلك 

إن نقل أداة من أدوات اإلنتاج من مال الملكية الفردية إلى مجال  ينبغي بالتالي ممارسته في غير أحوال العقوبة.

 .1«الملكية العامة أكبر من معنى العقوبة وأهم

ما معاً تستطيع أن إن االشتراكية مع الديمقراطية هما جناحا الحرية وبه»( الميثاقوأضاف عبد الناصر في )

 .2«ة التي تتطلع إليها جماهير الشعبتحلق إلى األفاق العالي

الكلمة الحرة ضوء كشاف أمام الديمقراطية السليمة... إن حرية الكلمة هي المقدمة األولى »كما تعتبر 

 للديمقراطية... وسيادة القانون هي الضمان األخير لها.

 كر في أي صورة من صوره. وحرية الكلمة هي التعبير عن حرية الف

 .3«كذلك فإن حرية الصحافة وهي أبرز مظاهر حرية الكلمة يجب أن تتوافر لها كل الضمانات

"وإنه لمن ألزم األمور هنا تشجيع الكلمة المكتوبة لتكون صلة بين الجميع يسهل حفظها للمستقبل، كما أنها 

 .4تستكمل حلقة هامة في الصلة بين الفكر والتجربة"

مجموع هذه األفكار هي التي دفعت بالرئيس جمال عبد الناصر إلى ضرورة )تأميم( الصحافة في إن 

)الجمهورية العربية المتحدة( ونقلها من الملكية الخاصة إلى ملكية القطاع العام كغيرها من القطاعات األخرى، 

 نظرهما. وحدث صدام بينه وبين محمد حسنين هيكل في هذا الموضوع حينما اختلفت وجهتا

كانت المناقشات حول ملكية الصحافة في مصر، طويلة بين جمال عبد الناصر ومحمد حسنين هيكل، حيث 

 .5ولم يكن عبد الناصر راضياً فيها عن الملكية الفردية أو العائلية للصحف 1960إلى سنة  1952امتدت من سنة 

 مقابالتهما. وفي إحدى المرات دعا هيكل إلى بيته وجلس معه لواحدة من أصعب

قال عبد الناصر فيها إنه مهما كانت آراؤه في موضوع الصحافة فهو اآلن واصل إلى اقتناع كامل بأنه ال 

 يستطيع أن يترك األمور كما هي.

ال تتصور أنني أريد أن أتخلص من أحد، لو أردت أن أتخلص من أحد فأنت تعرف »واستدرك يقول لهيكل: 

ة ما يسمح لي بأن أقول له اذهب إلى بيتك، ثم أنك ترى أن الكل يتسابق إلى أن لدي من الشجاعة ومن السلط

 .6«مما أريد لكن القضية أكبر من ذلكالتأييد أحياناً بأكثر 

أنت تعلم أن لدي تحفظاتي ولدي شكوكي حتى في الذين يتسابقون إلى التأييد ومع ذلك فهذه »ثم قال: 

 .7«ه اآلن كما قلت لك هناك قضية أهمالتحفظات والشكوك ال أثر لها فيما اعتزم

»ثم استطرد: 
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كتاب تذكاري محمد حسنين هيكل   

 

»1. 

، م «وضاع الصحافة تحتاج إلى بحث جديدإنني معك أن أ»وفي مقابلة أخرى مع هيكل، قال عبد الناصر: 

ن إدخاله عليه من تعديالت لضمان أتاح له الفرصة، أن يقترح ما يمك 1960أضاف يذكره بأنه أثناء قانون سنة 

 دور الصحافة في المجتمع وحريتها في خدمة أهدافه.

" ألهرامثم قال له الرئيس، أنه ال يمانع في صيغة تعاونية لملكية الصحف على أن تبدأ بتجربة محدودة في "ا

به ثم يتقدم إليه باقتراحات ثم طلب منه أن يقلب األمر على كل جوان مثالً ثم تعمم بالنسبة لباقي الدور الصحفية.

 .2محددة وتحول اللقاء إلى ما كان يمكن أن يصبح نقطة تحول في تاريخ الصحافة

ً في ) ( ومن حيث الميثاقإن نزعة التأميم واضحة، في وجهة نظر عبد الناصر ومرجعيتها أكثر وضوحا

اراً نهائياً، لكنه آثر أن يستمع إلى المبدأ فإن اختياره في ضرورة أن تكون ملكية الصحف ملكية عامة، كان اختي

 وجهة نظر المختصين في الميدان اإلعالمي، وأقربهم إليه كان محمد حسنين هيكل.

 :وجهة نظر هيكل  2.3

وحده تقريباً في محاولة الدفاع عن "الواقع  1960إلى سنة  1956يعتقد هيكل أنه وقف في الفترة ما بين سنة 

ى األمر إلى ملكية األفراد والعائالت. فقد بدا له ذلك أهون الضررين وأخف الراهن في الصحافة" حتى لو أد

 .3الشرين. وكان للثورة وقائدها وللتنظيم السياسي ورجاله رأي آخر

وكان يرى غير ما يراه عبد الناصر, ويناقشه مطوالً ومفصالً، وفي بعض األحيان كان يستطيع أن يفهمه 

أن تتحول الصحف من ملكية األفراد أو العائالت إلى ملكية الدولة، فقد  ولكنه لم يكن يتصور في نفس الوقت

 .4بدت له تلك كارثة، ولم يكن هناك حل وسط

 »حواراته مع الرئيس، يذكر هيكل:  وفي أحد

»5 . 

 وفي اليوم التالي حاول بكل ما يستطيع، وربح بعض النقط وخسر بعضها اآلخر.

حدوده القاطعة ووصال إلى صيغة أخرى تسمح ربح ـ فيما يظن ـ عندما استطاع أن يستعبد منطق التأميم ب

 بمرونة، وهكذا كان )تنظيم الصحافة( وليس )تأميمها(.
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كتاب تذكاري محمد حسنين هيكل   

 

% لكل 50وحاول أن يجعل الملكية مشتركة بين التنظيم السياسي وبين جمعية العاملين في كل دار صحفية 

م السياسي وليس إلى الدولة فريق، ولم يقبل جمال عبد الناصر وخرج باقتراح وسط، انتقال الملكية إلى التنظي

واحتفاظ كل صحيفة بأرباحها داخلها، ثم توزيع هذه األرباح مناصفة، نصف للتجديد واإلحالل في دور 

 .1الصحف والنصف لجمعية العاملين في كل دار صحيفة

اعترض هيكل عليها فقد أحس  1960مايو  24وعندما صدرت المذكرة التفصيلية لنصوص القانون في يوم 

المنطق والمبررات واألسانيد الواردة فيها يمكن أن تحتمل ما يمكن اعتباره نقداً لما كانت عليه األحوال في أن 

 .2المهنة، األمر الذي استوجب إعادة ترتيب هذه األحوال بالقانون

 .«واكتب أنت واحدة غيرها، دعك من مذكرة فهمي»الناصر كان صبوراً، فقد قال له: ويشهد أن جمال عبد 

 أكثر منها مذكرة تفسيرية لنصوص القانون. بتأكيد حرية الصحافةكتب مذكرة كانت في الواقع إعالناً و

 »خوفه من القانون الجديد قائالً: ويعترف هيكل، عن سبب ت

1960

»3. 

خطواته األولى، واآلن كان تخوفي أن مشروع تطوير األهرام قد يتوقف بعد أن بدأ  »ويضيف هيكل: 

فالقانون الجديد يضعنا أمام احتماالت مجهولة ال أعرف هل أستطيع في ظلها أن أواصل، أو أنه سيفرض علي 

  .4«أن أطوي ملفات الخطط والبرامج والرسوم مودعاً حلمي إلى األبد

كي يتشاور إلى اجتماع عام ل األهرام وصباح اليوم الذي أذيعت فيه نصوص القانون دعا كل أسرة تحرير

ً للقانون من ناحية المبدإوشرح لهم في البداية موقفه. قال  معهم في األوضاع الجديدة.  إ، نه لم يكن متحمسا

ليس الوضع في  "لماذا؟ أوَ هل نستطيع أن نسألك:» وفوجئ بزميلته الراحلة السيدة جاكلين خوري تقاطعه قائلة:

 .«يين من الملكية الخاصة للصحفصحفظل القانون الجديد أحسن مائة مرة للمهنة ولل

ـ  إلتي كانت تدعوه ـ من ناحية المبددهش، واستطرد يشرح مجمل األسباب افانوبدا له أن تياراً قوياً يؤيدها، 

للتخوف، وكان أولها قلقه من احتماالت تدخل التنظيم السياسي ـ الذي انتقلت الملكية إليه ـ في سياسات الصحف 

 لقانون.وتوجيه تحريرها بدعوى ا

ثم كان هناك أيضاً خوفه من احتمال تأثير الظرف الجديد على مشروعه لتطوير األهرام، وقد قال للجميع، 

 .5 إنهم أمام معركة جديدة ويجب أن يقاتلوا فيها
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كتاب تذكاري محمد حسنين هيكل   

 

ووصل حديثه إلى جمال عبد الناصر، فاتصل به هاتفياً، معاتباً وقال له إن تقريرا وصل إليه عما قاله في 

هرام ومع تقديره لكل الظروف فهو يرى أنه يضعف موقفه بهذه المسافة التي أراد أن يضعها بينه اجتماع األ

وبين القانون الجديد، وأنه سمع تحفظاته من ناحية المبدأ وحاول بكل جهده أن يريحه في التفاصيل، وبذلك فإنه 

 هناك من قد ينتهز هذه الفرصة. لم يعد هناك داع ألن يعود فيتخذ موقفاً سلبياً من القانون، خصوصاً وأن

"بأننا يجب أن نقاتل"، على أساس أنها معركة ضد إنهم حاولوا أن يصوروا لي قولك:  »: ثم قال له الرئيس

القانون ولقد قلت لهم، إن هذا التعبير يجري على لسانك كثيراً في صدد مواجهة أي عقبة وأن ذلك ال يعني أنكم 

ورد عليه هيكل . «في ظل هذا القانون األهرام كم في معركة إلثبات أنفسكم فيفي معركة ضد القانون وإنما أن

 .1أن ما فهمه عنه صحيح وذلك كما قصده

 .2ونقل البعض رأي هيكل إلى وكاالت األنباء وإلى الصحف في الخارج

ل ذلك دعا وألج ." الفرنسية وحاول دراسة تفاصيلها"لوموندواهتم هيكل بتجربة الملكية التعاونية لجريدة 

 .3 ورئيس تحريرها ليكون ضيفاً عليه في القاهرة لوموند""بيف ميري" رئيس مجلس إدارة "

إن فكرة الملكية التعاونية تتحدد في ذهني أكثر فأكثر كل  »فكرته هذه لعبد الناصر فقال له: وحاول أن يبلغ 

ضع المعلق في الهواء الذي انتهى إليه قانون يوم كبديل للملكية الفردية للصحف أو للملكية العامة لها أو حتى للو

 4«تنظيم الصحافة

لدراسات مطولة، ومناقشات واجتماعات، حول ما عرضه من أفكار على  1965وتفرغ في شهر سبتمبر 

 جمال عبد الناصر بشأن الملكية التعاونية للصحف بدءا باألهرام ثم تعمم على بقية الدور إذا نجحت التجربة.

( وقد تولى الدكتور جمال العطيفي وضعها في هيئة الصحافة العربية المتحدةيغة إنشاء )وانتهيا إلى ص

القالب القانوني وقدمها للرئيس جمال عبد الناصر ليبدي فيها رأيه، فإذا أقرها قام بتوقيعها بوصفه رئيساً لالتحاد 

 .5االشتراكي العربي الذي آلت إليه ملكية الصحف بنص قانون التنظيم

أكتوبر، رن الهاتف في بيت هيكل، وكان جمال عبد الناصر على الخط يقول له، إنه قرأ  15يوم  ومساء

مشروع إنشاء "هيئة الصحافة العربية المتحدة"، وقد أعجبه وهو يرى اآلن ـ ألسباب عديدة ـ أن تنظم دار 

سوف »جديدة. وقال له أيضاً:"أخبار اليوم" تحت أحكامه كاألهرام وأن يكون هو رئيساً لمجلس إدارة الهيئة ال

" للتنظيم السياسي في االتحاد االشتراكي وأعهد باإلشراف عليها إلى علي صبري، ولتكن الجمهوريةأترك "

 هي جريدة التنظيم أما الصحافة المحترفة ـ وبالدرجة األولى دار األهرام ودار أخبار اليوم ـ فلتدخل جميعاً في

 . «إطار ما اقترحته وما وافقت عليه

سوف  »: وحاول هيكل أن يناقش قراره، ولم تكن هناك جدوى، فقد قطع في األمر برأي نهائي حين قال

( وتنظيم أوضاعها استعداداً أخبار اليوموغداً ترتب أن تلتقي معه لكي تتسلم )، ي الدينيأخطر اآلن خالد مح

                                                           

17980

2608191988

3254 

4254 

5259260 



40 
 

 
 برلين -إصدارات املركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / املانيا 

 

كتاب تذكاري محمد حسنين هيكل   

 

ً  إلنشاء الهيئة الجديدة. " أخبار اليومإن إشرافي على صحف دار "» معلالً ذلك بقوله:، 6ولم يكن هيكل مستريحا

، تركيز للقوة الصحفية في يد واحدة بأكثر مما هو ضروري وصحي... فقد رأيت األهرامإلى جانب صحف دار 

 .1«وضع مستقل حتى عن الشخص المفوض بسلطات مجلس إدارتها أخبار اليومـ أن يكون ل

ناصر أن يعتبر قيامي باختصاصات رئيس رجوت الرئيس جمال عبد ال ،وفي كل األحوال »ويضيف: 

إجراءاً مؤقتاً إلى حين يتسنى لي اختيار  -في إطار هيئة الصحافة العربية المتحدة -" أخبار اليوممجلس إدارة "

 .2«بديل

إلى حين إتمام إجراءات مناقشة وصدور قانون إنشاء أخبار اليوم ونشر قرار تخويله سلطة مجلس إدارة 

ويوضح هيكل هذه المسألة أكثر في مكان آخر حينما . 19653أكتوبر  17بية المتحدة يوم هيئة الصحافة العر

يقول: "لقد حدث بالفعل في ذلك الوقت خالف على الصحافة... السيد علي صبري كان في تفكيره إنشاء المجلس 

حافة العربية المتحدة التي األعلى للصحافة، ولكننا في األهرام كنا نقاوم هذه الفكرة ووضعنا بدال منها فكرة الص

تتضمن الصيغة التعاونية للملكية مع اإلدارة... ألننا في هذه التجربة كنا نريد أن نحقق فصل اإلدارة عن الملكية 

وقلنا في ذلك الوقت أنه إذا كان االتحاد االشتراكي هو المالك فعال فإننا بهذا المالك، نستأجر منه رخصته التي 

 .4هذا اإليجار، وما تبقى ال تكون له عالقة به"يملكها ونعطيه قيمة 

في مجال )اإلذاعة والتلفزيون( حاول هيكل أيضا أن يبعد هذا الجهاز عن السلطة المباشر للحكومة، ويشرح 

ً  ،بعد أن قبلت وزارة اإلعالم »ذلك:  التحاد اإلذاعة اتصلت بمصطفى خليل وعرضت عليه أن يكون رئيسا

ً لسلطة وزير اإلعالم الذي يكون عضواً تحت رئاسته في  "، وعلى أساسوالتلفزيون أال يكون خاضعا

( في صورتها المستقلة على B.B.C.المجلس... وبدأنا معا نضع تنظيماً )لإلذاعة والتلفزيون( قريباً من نظام )

 الدولة وعلى أساس أن يكون متوازياً في الوقت نفسه مع فكرة )الصحافة العربية المتحدة(.

لدكتور مصطفى خليل من لندن وبدأ مناقشات موسعة لصياغة القانون وتولى كتابة مشروعه في وعاد ا

النهاية الدكتور جمال العطيفي ... وعندما تم وضع مشروع القانون وأحيل إلى مجلس الدولة اعترض عليه 

خر والبد مجلس الدولة، وقال أن الوزير في نطاق اختصاصه ال يمكن له التنازل عن اختصاصه لشخص آ

"، من أجل المساءلة الدستورية، ورغم هذا رفضت واقترحت ـ إن اتحاد اإلذاعة والتلفزيونللوزير أن يرأس "

"، كما أردته فعالً ووقعه جمال عبد اتحاد اإلذاعة والتلفزيوناستدعى األمر ـ تعديل القوانين، وصدر قانون "

ل لوسائل اإلعالم ألنني عندما كنت أتحدث عن الناصر كما وضعناه، وكنت اعتبره جزءاً من تنظيم شام

الصحف في ذلك الوقت كنت أتصور أن يكون لكل صحيفة مجلس أمناء يمثل المجتمع... وهذا النظام على سبيل 

" التي كانت مملوكة ملكية فردية لعائلة "آستور"، وأحس مالكها أن هناك حملة "التايمزالمثال قامت به جريدة 

كية الفردية ففكروا في شيء جديد وأعلنوا أنهم وأن كانت ملكيتهم للصحيفة فإنهم سيقومون في إنجلترا ضد المل

 .5«بينهم وبين رئيس التحرير...حاجزاً 

                                                           

6260 

1261

2 .262 

3.262 

4 .608 

5



41 
 

 
 برلين -إصدارات املركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / املانيا 

 

كتاب تذكاري محمد حسنين هيكل   

 

 .6لكن بعد خروجه من الوزارة تم إلغاء المشروع وعاد الجهاز إلى تبعية وزير اإلعالم

 اتمـــة: ـــخ

 

لصحافة العربية المتحدة، وخرجت الصحف في ذلك الوقت أنور السادات قانون ا محمد ألغى 1976في سنة 

تقول بإسقاط قبضة هيكل عن الجرائد، رغم أنه في وقت اإللغاء كان له أكثر من سنتين بعيداً عن الصحف 

 .1والصحافة

رافضاً حاول هيكل، طيلة فترة التأميمات الكبرى التي شهدتها بالده أن يخفف من حدة وقعها على الصحافة، 

، باحثاً عن حل أكثر مرونة، ال يعطي ملكيتها لألفراد، وفي نفس الوقت يحميها من )شبح( تأميم الصحففكرة 

هيئة الصحافة الحكومة والدولة، ووجد تفهماً نسبياً من الرئيس جمال عبد الناصر، الذي أتاح له فرصة تكوين )

بد الناصر، وبعد خالفه مع السادات، تم لكن بمجرد رحيل ع ؛(اتحاد اإلذاعة والتلفزيون( و)العربية المتحدة

 إلغاء المشروعين.

بي " الفرنسية، وتجربة إذاعة )لوموندة "فكما كان هيكل متأثراً بصيغة )الملكية التعاونية( التي تنتجها صحي

 في استقاللية اإلذاعة عن الحكومة، وحاول أن ينقل بعضاً من مالمحه إلى بلده.( بي سي
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 شعقيل البكوّ                                                                                        

 سالة دكتوراه(ر، معّد باحث في علم االجتماع)

 

 :ةــقدمـــم

إثارة جملة من  2016فيفري  17أعادت وفاة الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل يوم األربعاء 

ريخية. لقد كان الراحل أنموذجا مميّزا أطالما أثيرت حول عالقة الكتابة الصحفية بالكتابة الت ت التيالاإلشكا

للكاتب الصحفي الذي ألف حول األحداث الجارية. وقد لقيت كتبه انتشارا واسعا في الوطن العربّي وخارجه 

م بعضها إلى ما يناهز     .لغة 30حتى ت رج 

كما  ،يخ العمل السياسي العربي، وكان قريبا من صانعي القرارلقد عايش هيكل مرحلة مهمة من تار

فية وكان صاحب موقع وموقف من األحداث. فكانت كتبه منحازة إلى موقف احتحمل مسؤوليات سياسية وص  

تدافع عنه وتصارع من أجل انتصاره وهزيمة أعدائه. ومن ناحية أخرى  -سنتوقّف عنده الحقا  –معيّن 

بكثافة المادة التوثيقية مما أضفى  "حرب الثالثين سنةوخاصة رباعية " ،ين هيكلتميزت كتب محمد حسن

في  عليها مصداقية كبيرة ووسمها بالموضوعية العلمية. فالوثائق تنطق بنفسها وتخبر بذاتها عن كل ما جرى

 . «الصراع على الشرق األوسط وفيه»تلك المرحلة مّما سماه هيكل 

الصحفيّة/ التأريخيّة عند هيكل يتنازعها حدّان يبدوان متنافرين تمام التنافر في ولعّل هذا ما جعل الكتابة 

األدبيات التأريخية المعروفة هما الحياد والموضوعية. وهو ما يضعنا في صلب اإلشكال الذي تطرحه 

 ّ والكتابة التأريخية؟ فية احكتاباته. ينشأ هذا اإلشكال حول أسئلة لعّل أهّمها: ما طبيعة العالقة بين الكتابة الص 

فية؟ هل توجد كتابة تأريخية احأين يمكن أن نصنف كتابات هيكل؟ هل هي كتابات تأريخية أم هي كتابات ص  

محايدة؟ هل يمكن لمن كان مشاركا في األحداث أن يكون موضوعيا في روايتها؟ أية عالقة بين التوثيق لما 

 حصينها وتنشيطها؟ولوجي( أو تجرى وبناء الذاكرة ) بالمعنى السوسي

حرب ولدراسة هذه األسئلة اخترنا االنطالق من دراسة مدّونة مضبوطة من أعمال هيكل هي رباعية "

فالرباعية هي  ، في الكتابة والـتأليف 1َسْوقيفصح، في تقديرنا، خير إفصاح عن فهي شاهد  الثالثين سنة".

ومنهجنا في معالجة هذه  الوثائق الذي أرفقه بها.أضخم أعماله على اإلطالق من ناحية الحجم ومن ناحية كّم 

المدّونة استقرائّي حاولنا فيه الوقوف عند محوري اهتمام هما سياقات الكتابة ومنهجها. ومنهما نبحث عن فهم 

                                                           

1

 سياقات الكتابة ومنهجها عند محمد حسنين هيكل  -2
 "حرب الثالثين سنةمن خالل رباعية "
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تقديما  حرب الثالثين سنةرباعية قديم أثر تلك السياقات في توجيه الكتابة ومنهجها. وقد رأينا أن نبدأ أّوال بت

 .لننتهي إلى النظر في سياقات الكتابة ومنهجها عنده ،ا نعرف من خالله القارئ بها وبأهميتهامادي

 رباعية حرب الثالثين سنة: .1

( بيّن هيكل أنه يقصد بها تلك 1985 – 1955بعد تحديد نقطة بداية حرب الثالثين سنة ونقطة نهايتها ) 

ا القاهرة ضد مخططات الغرب في السيطرة على بدأت بظهور مقاومة عربية شاملة قادته» المرحلة التي 

المنطقة وانتهت عندما استباح الغرب لنفسه حق النزول الحتالل عاصمة عربية هي بيروت...ولعلها تثبت 

 .1«أنها كانت في نفس الوقت بداية حرب جديدة من نوع جديد

ل هيكل أن يقول عن كتاباته،  قراءتها،تبدأ رواية األحداث أو  التي سبقت  1955بأحداث سنة كما ي فّض 

 23، وهي المرحلة التي رفض فيها جمال عبد الناصر الرئيس المصري وقائد ثورة 1956حرب السويس 

االذعان للشروط األمريكية مقابل تمويل مشروع سد أسوان: السد العالي، وقبل ذلك توقيع  1952جويلية 

، وبعد ذلك القرار المصري األخطر: تأميم شركة 1954اتفاقية جالء القوات البريطانية عن مصر في اكتوبر 

قناة السويس، ثم نشوب المعارك بين مصر والعرب من جهة واسرائيل والغرب من جهة أخرى، على جميع 

 الواجهات السياسية والعسكرية واالجتماعية والثقافية وغيرها.

 صدرت الرباعية عن مركز االهرام للترجمة والنشر، وهي تتكون من:

 :2ملفات السويستاب األول: الك

يتعرض هذا الكتاب للفترة الزمنية الممتدة من نهاية الحرب العالمية الثانية إلى نهاية حرب السويس  

1956. 

 :3سنوات الغليانالكتاب الثاني: 

أي بعد جالء غبار حرب السويس إلى ما قبل حرب  1957يغطي الكتاب الفترة الزمنية الممتدة من سنة 

، تاريخ نشوب معركة جوية بين المقاتالت السورية والمقاتالت 1964نوفمبر  14ديدا إلى يوم ، وتح1967

 االسرائيلية داخل المجال الجوي السوري.

 :4االنفجارالكتاب الثالث: 

أكثر » كما يصفها بأنها « لحظة الخبطة على الرأس» ، ويصفها ب1967يروي الكتاب قصة حرب 

وهو ما يفسر الحجم الكبير نسبيا للكتاب مقارنة باألجزاء الثالثة  5«ا تعقيداالمعارك الثالث غموضا وأشده

وال أغالي إذا قلت إن » األخرى، وقد عبر هيكل عن الجهد االستثنائي الذي بذله في هذا الجزء تحديدا بقوله: 
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ص والكشف هذا الجزء من " حرب الثالثين سنة" استغرق مني أكثر من غيره جهدا وصبرا في الفرز والفح

 . 1«واالستجالء

، أي بعد أقل من خمسة أشهر على تاريخ الهزيمة 1967نوفمبر  26تصل بنا أحداث هذا الجزء إلى يوم 

العسكرية ضد اسرائيل، حين اجتمع الرئيس عبد الناصر مع الفريق أول محمد فوزي والفريق عبد المنعم 

ه هي القيادة العسكرية الجديدة التي خلفت المشير رياض واللواء محمد صادق مدير المخابرات العسكرية )هذ

احتماالت »  (، وناقش معهم1967عبد الحكيم عامر وشمس بدران وصالح نصر بعد الهزيمة العسكرية سنة 

 حرب االستنزاف. أي الشروع في 2«تنشيط الموقف العسكري على الجبهة

 :3: السالح والسياسة1973أكتوبر الكتاب الرابع: 

لجزء األخير من الرباعية بمقدمة كعادته في بقية األجزاء، ثم استعرض نصوص مكالمات بدأ هيكل ا

أنور السادات يطمئنون فيها على سير المعارك الحربية  محمد هاتفية من الرؤساء والملوك العرب إلى الرئيس

خ رحيل قائد تاري 1970سبتمبر  28ثم عاد ليبدأ الحكاية من يوم . 1973لى الجبهة خالل حرب اكتوبر ع

 الرئيس جمال عبد الناصر، في أسلوب أدبي مشوق. 1952 «ثورة»

ين الثاني والثالث المتعلقين ئصفحة للجز 2049صفحة منها  3851... تحتوي الرباعية على وإجماال 

في الكتابة  َسْوقنصف العمل كله، وهو ما يفصح عن  من الرباعية أي أكثر من %53.20، أي 1967بحرب 

 وثيقة، وهو عدد ضخم يكشف عن عدة أمور من بينها: 488حقا، تضم الرباعية عرض التسن

 شبكة عالقات واسعة تمده بالوثائق. -

 قربه من مركز القرار في مصر إلى درجة تمكنه من الحصول على كل الوثائق المهمة. -

 في العميق الذي جعله يحرص على اصطياد الوثائق كلما سنحت الفرصة.اححسه الّص    -

 ته المعتمدة على جعل الوثائق تتحدث بنفسها وتفصح عن حقيقة األحداث.منهجي -

 

 سياقات الكتابة في رباعية " حرب الثالثين سنة": .2

يعتبر محمد حسنين هيكل أن األحداث التي حدثت في المنطقة والتي أراد من خالل عمله الضخم كتابتها، 

عكس حقيقة صراع بين قوى طامعة في ثروات الوطن تتنزل داخل سياق عام من األحداث المترابطة والتي ت

بين قوى تريد التحرر هو و. 4«أهم الجوائز االستراتيجية واالقتصادية في القرن العشرين»العربي باعتباره 

صراع إرادات  واقتصادي وثقافي وعسكري شامل،فهو صراع سياسي  والتخلص من الهيمنة األجنبية،

 ين المتصارعين.مفتوح حتى كسر إرادة أحد الطرف

سياق عام يصل بين » تتنزل األحداث التي تواترت على المنطقة إذًا في هذا السياق العام الذي هو

، فالسويس ال تقف في مجرى التاريخ وحيدة فريدة وإنما المطامعو المطامحالحوادث والتطورات وما بين 
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كتاب تذكاري محمد حسنين هيكل   

 

واحدة من بؤر الصراع الساخنة،  هي جزء من كل، حلقة في سلسلة، مشهد في قصة، معركة في حرب، وهي

 .1«لكنها بؤرة واحدة لها ما قبلها ولها ما بعدها في حياة أمة تبحث عن نفسها وعن دورها وعن مستقبلها

ولكي ال ي وضع ما يكتب في سياق الدفاع عن جمال عبد الناصر الذي تربطه به عالقة خاصة ال ي نكرها، 

يوليو وال حتى قصة تأميم قناة  23جمال عبد الناصر وال قصة ثورة الكتاب ليس قصة » يرفع اللُّبس قائال: 

 .2«السويس وإنما الكتاب هو قصة الصراع في تلك الحقبة

في، ثم إنني كنت شاهدا على كل حروب الثالثين سنة، ثم إنه كان لي في احأنا ّص  » وعن دوره يقول: 

 .3«رأيو اختيارو اقتناعو  دوروقائعها أو مواقعها 

ن يكتب مذكراته؟ هل كان يقدم شهادة تاريخية عن تلك الحقبة؟ وإذا كان يقدم شهادة تاريخية أي هل كا

يؤرخ لتلك المرحلة من الصراع، كيف لنا أن نتأكد من موضوعيته؟ أليس من عايش األحداث وشارك في 

 صناعتها هو بالضرورة منحاز لموقف معين من األحداث، موقف كان هو طرفا فيه؟

 

 :في والمؤرخاحالّصِّ  2.1

يجب على األقل توافر »  4الكتابة التاريخية هي الكتابة عن أحداث زمن مضى، يقول فيليب جوتارد

مسافة زمنية بعشرين سنة كي نبدأ باالنتقال من الحوادث إلى التاريخ، وفي غياب هذه المسافة األولى فإن ما 

 5«يصنع هو صحافة

لدى المؤرخين على أنه يصعب  إجماعمنية فإن هنالك شبه ومهما كان الخالف حول مدة هذه المسافة الز

التأريخ لما هو جار ألن الحوادث الساخنة ألصق بحياة المؤرخ من أن تصلح موضوعا لبحث رصين متأن، »

فالمسافة الضرورية بين الباحث وموضوعه غائبة، والفاعلون في األحداث والمستفيدون المباشرون منها 

ة، والحدث لم يستكمل كل مالمحه ولم تتجمع كل عناصره ويصعب جدا تبيّن كل مازالوا على قيد الحيا

 .6«جوانبه، وما قد نعتقد أنه نتائج ال يعدو كونه مقدمات لنتائج لم تتبلور بعد

ات القرن الماضي حول الكتابة الفورية أو التاريخ يصحيح أن نقاشا واسعا وعميقا يدور منذ سبعين

تنزع إلى الحد من  سطوغرافياإلايضا أن هناك اتجاهات جديدة في اهن، وصحيح أالفوري وتاريخ الزمن الر

هيمنة المدرسة الوضعانية التي تلّح على أن علم التاريخ هو علم التاريخ البعيد، وهيمنة مدرسة الحوليات التي 

تأريخ األحداث وإن كانت أقل صرامة وتشددا من المدرسة الوضعانية إال أنها تربط الموضوعية العلمية في 

 بالحياد الذي يضمنه اتساع المسافة الزمنية.

فية من أمثال ريمون آرون وفرانسوا احصحيح أيضا أن كثيرا من المؤرخين تحولوا إلى الكتابة الّص  

 .8...الخ، غير أن التماهي ظل مستحيال كما يؤكد فتحي ليسير7فيري وجاك جوليار وإيمانوال لوروا
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كتاب تذكاري محمد حسنين هيكل   

 

حفي نفسه إذا في البحث والتنقيب والتوثيق وجمع الشهادات وتسجيل الشواهد إذا لماذا يجهد الكاتب الص

كان ما يكتبه محل ازدراء وتبخيس من المؤرخين؟ أال يمكن أن ي ستثمر ما يجمعه الصحفي ليصبح دليال من 

 أدلة المؤرخ بعد زمن؟

 

هو الذي ي حبّر المسّودة الصحفي »نعم، فالصحفي يقدم المادة التي يمكن أن يستعين بها المؤرخ، ف

، بل إن الصحفي قد يصل إلى معطيات ومواقف وأحداث ووثائق وخفايا ال يصل إليها 1«األولى للتاريخ

المؤرخ، قال الكاتب الصحفي كارتون آش بعد أن روى واقعة حضوره مناقشات خطيرة بين زعماء الثورة 

» ، قال1989ري في العاصمة براغ في نوفمبر المخملية في تشيكوسلوفاكيا، دارت في مبنى المصباح السح

لو لم أكن موجودا فإن أحدا لم يكن معنيا بتسجيل تلك المالحظات ولكانت وقائع تاريخية معاصرة تختفي 

 .2«وتندثر وال يمكن ألحد إعادة اكتشافها

 من ناحية أخرى يؤكد عبد هللا العروي على أن المؤرخ هو من يؤرخ للماضي وأن الصحفي هو من

إننا ال نلبث أن نكتشف أن ابن خلدون » يكتب عن األحداث حال وقوعها ويضرب لذلك مثال توضيحيا فيقول: 

( راويا مثل غيره من الرواة عندما يتكلم على 1اسم جامع، تختفي تحته شخصيات عدة، يمثل ابن خلدون:

( 3على سالطين بني مرين، يتكلم على نفسه و عندماصحفيا ( مشاهدا بل 2أصول والعرب والبربر والترك،

 .3«مؤرخا يزاحم في االتقان والنباهة واالطالع المسعودي أو البيروني...

لم أقصد أن »وبالعودة إلى الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل فإن مؤلف الرباعية يؤكد بكل وضوح: 

ب، فإنني أخرجت نفسي أجعله نوعا من كتابة المذكرات. ومع أنني عشت داخل الوقائع التي يتعرض لها الكتا

 . 4«بالكامل عن دائرة روايتها

الرباعية إذا ليست رواية لدوره الشخصي في األحداث، إنها أعمق من ذلك وأرحب أفقا، فهل هي تأريخ 

 لتلك المرحلة من حياة هذه األمة؟

ه هو المستقبل:  مستقبل  يجيب هيكل بحسم، أنه اليكتب التاريخ ألنه غير معني بأحداث الماضي، فهمُّ

أبعد األشياء عن مقاصدي أن أجعل من هذا الكتاب محاولة لكتابة التاريخ والحقيقة أنه » هذه األمة، إذ يقول: 

إن كتابة التاريخ ليست صناعتي وال أنا مدعيها...لكن قراءة التاريخ حقي ألنها حق كل محاولة لقراءته... 

 .5«مهتم بالشؤون العامة

فقد كنت و ما أزال حتى اآلن كاتبا وصحفيا همومه كلها في الحاضر  »ويضيف هيكل في موضع آخر: 

 .6«والمستقبل وليست في األمس وما قبله ومن ثمة فهو قارىء للتاريخ وليس كاتبا له

هو إذا يمارس حقه في إبداء الرأي في مشكالت الحاضر والمستقبل من خالل قراءة تاريخها، أو هو 

بالكشف عن جذورها في الماضي من خالل ما عاين والحظ ووثّق، فكأنما يؤصل لما يحدث اليوم من أحداث 

 هو يقرأ سير تلك األحداث من الماضي إلى المستقبل ليمكن له استشراف مآالتها.

خوضه مازال ن(ولكن صراع المصائر الذي ) ،انتهتحرب الثالثين سنة التي أكتب عنها » يقول: 

ن الماضي، وإنما أكتب عن الحاضر الذي مازال حيا، مازال ممتدا إذًا فإنني ال أكتب ع» ويضيف « مستمرا
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كتاب تذكاري محمد حسنين هيكل   

 

تصبح التفاصيل تزيُّدا وإنما تتحول بدورها إلى دراسة تقصد إلى استطالع الغد  إلى المستقبل، وهنا ال

 .1«وتتحرق شوقا إلطاللة عليه

حياز ألحد طرفي استعمل الكاتب حرف المضارعة للمتكلم الجمع وبذلك عبر عن اختياره االن)نخوضه( 

الصراع، فانحاز ألمته وشعبه، هو إذًا يخوض معركة يستخدم فيها سالح الكتابة منافحا عن مشروع نهوض 

 هذه األمة وتحررها وتقدمها.

إن كتابة المذكرات تفصح عن نزوع ذاتي لتخليد الذات عبر الكتابة عن فضائلها والتأريخ لمناقبها ومن ثمة 

 التاريخ فهي تسجيل لألحداث كما وقعت فعال. تلميع صورتها، أما كتابة

 

 حرب الذاكرة: 2.2

ما للبشر من ملكة مركزية تجعل الوجود متصال »، اها البسيط هي، حسب اندرياس حسينالذاكرة في معن

 .2«عبر الزمن ومن خاللها نفاوض تجارب الماضي والحاضر ونحدد هوياتنا الفردية والجماعية

نية فردية وهي أشبه بالوعاء الذي يتم فيه تخزين األحداث واألفكار والمواقف الذاكرة إذًا هي ملكة ذه

والرموز وغيرها بطريقة مرّمزة، هذا التخزين يتم توظيفه عند استرجاع واستدعاء المعلومة من هذه الذاكرة، 

ات الخارجية، ، القاعدة األساسية لمعالجة المعلومات القادمة من المثيريعرفموهي بهذا، حسب علم النفس ال

لذلك يجعل هذا العلم من الذاكرة ذاكرات، فهي حسب وظيفتها، ذاكرة طويلة المدى وذاكرة قصيرة المدى أو 

ذاكرة العمل، وهي حسب صنفها، ذاكرة حسية وذاكرة بصرية وذاكرة سمعية أو ذاكرة األصوات وذاكرة 

لجة المعلومة القادمة من المثير الخارجي ، وال تتم معاوغير ذلك ،الروائح وذاكرة لغوية وذاكرة المعاني

واتخاذ قرار إال على ضوء ما تم تخزينه في الذاكرة طويلة المدى، فمثال لو كنت ماشيا في الشارع ولمزك 

شخص يمشي وراءك، ستلتفت إليه، وحال رؤيتك إياه، سيكون رد فعلك تجاهه حسب ما تسعفك به ذاكرتك 

تره منذ زمن فتحتضنه أو أنه غريمك فتدفعه )ربما(، أو أمك فتقبل  عن عالقتك به، ستتذكر أنه صديق لم

نت أنك فقدته فتبكي رأسها أو جار طربف فتضحك أو شخص ثقيل الظل فيصيبك القرف، أو عزيز ظن

 للقياه...

، من وجود ذاكرة الفاكسهموريس عرفي تؤكد ما كان ذهب إليه عالم االجتماع مآخر مباحث علم النفس ال

فاالنسان ال يوجد خارج المجتمع وخارج شبكة من العالقات  .3بل إن الذاكرة هي جماعية بالضرورةجماعية، 

تؤثث  ، وغير ذلكاالجتماعية )تبدأ من األسرة إلى المدرسة إلى زمرة الرفاق إلى الجيران إلى رفاق العمل

عرف » باستيد فقد  هما روجأ. 4«ذكرياتنا تظل جماعية يذكرنا بها اآلخرون إن نسيناها»ذاكرته وتبنيها و

الذاكرة على أنها وعاء من ترسيمة األفعال الفردية ومخطط من روابط وذكريات فردية ودائرة من العالقات 

                                                           
16ـ    1

 

2 «»

15201178

http://www.caus.org.lb/PDF/EmagazineArticles/socio_15_soun%20hougboul%2078-

96.pdf
3  HALBWACHS (Maurice), La mémoire collective, Document PDF sur le lien, 

http://classiques.uqac.ca/classiques/Halbwachs_maurice/memoire_collective/memoire_collective.pdf. 

4 Ibid, P.6. 
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كتاب تذكاري محمد حسنين هيكل   

 

ثغرات وفراغات داخل الذاكرة وأن هذا الشعور بالفراغ هو الذي يستدعي  ثم أكد وجودَ  .1«المركبة والمفككة

 .3د هذه الثغرات ومألهاوسيلةً تستطيع بها المجموعة س 2الترميق

األمة في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر تم استخدام مفهوم الذاكرة الجماعية  -ومنذ ظهور الدولة »

 .4«حا سياسيا مشرعا للسيادة الوطنيةعلى نطاق واسع بوصفها راسمة أولية لعالمات الهوية واصطال

روفة أو مجهولة، في ذلك التاريخ أو قبله أو مع ةاجرائيبماهي مقولة وسواء كانت الذاكرة الجماعية 

بعده، فقد حمل التاريخ المكتوب وحتى ما قبل التاريخ أصداء توظيف الذاكرة بناء أو طمسا أو تالعبا، 

فالشواهد والمعالم والرموز واآلثار التاريخية الموجودة اليوم ال تمثل إال نسبة ضئيلة من شواهد أحداث 

نسبة األكبر فقد طمسها اإلهمال والنسيان أو الصراعات و االنتقام، فكم من مكتبة التاريخ الفعلية، أما ال

م وكم من حضارة أ زيلت كل معالمها وشواهد نهضتها وتفوقها.  إن ما يجعلني » أحرقت وكم من معلم ه دّ 

 .5«مكان آخرأضطرب هو المشهد المقلق حين نرى الفائض من الذاكرة هنا، والفائض من النسيان في 

ن الذاكرة وأيا كانت طبيعة األحداث التاريخية، وسواء كانت مبعث فخر أو مبعث حزن وأسى، فإ

ت اجتماعية ) بالمفهوم الذي يعطيه لها علم النفس االجتماعي(، إلى مثل عليا مثالالجماعية تحولها إلى ت

االرتباط الجماعي، أي ومالحم  ورموز ومصدرا من مصادر إشباع الحاجة إلى االنتماء، وتمتين الشعور ب

 بالهوية االجتماعية.

فتصبح تلك الهوية أو تلك الذاكرة الجماعية مصدرا لشحذ الهمم وتقوية الشعور باالرتباط الجماعي 

نتج  والتالحم المجتمعي واالعتزاز باالنتماء الوطني، وبالتالي توظيف تلك الذاكرة الجماعية التي هي م 

َواقناء الماضي في حل مشكالت الحاضر وب  التنمية المستقبلية. س 

من ناحية أخرى يمكن توظيف الذاكرة الجماعية في تعطيل التنمية وتغذية الصراعات وبث الفوضى، 

بالتفتيش في تلك الذاكرة عن العناصر التي توقف التقدم وتنّمي الصراع، كتغذية النزعات ماقبل القومية 

فوق القومية )الدينية مثال(، والتي ال يخلو  ما ( أو، وغير ذلكائفيةية، االثنية، الط)الفردية، العشائرية، القبل

 منها مجتمع.

 كان تطور أشكال الوطنية العربية سابقا لتشكل الدولة، وكثيرا ما ناقض ما» وفي الوطن العربي  

تحور،  هندسته القوى االستعمارية من حدود مفروضة، ومنذ بعثها كان على البلدان العربية أن تخرق، أو أن

شاكل العروبية مثال من مفاهيم السيادة القومية اإلقليمية الباحثة الثنية أو الطائفية المحلية، ومالهويات القبلية وا

 .6«عن ترسخ على األرض

يحتل الوطن العربي موقعا خاصا في خريطة العالم إذ يقع في قلبه، يربط بين قاراته، افريقيا وآسيا 

ت مائية تمثل الشريان الرئيسي للتجارة العالمية ولالقتصاد الرأسمالي، وخاصة وأوروبا، تشقه مضائق وممرا

ن ية مائة وعشر، وقضى في حفرها قراب1869و  1859قناة السويس التي شقها فرديناند ديلسيبس بين سنتي 
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 ( على منع قيام أية دولة كبرى1907-1905ألف عامل مصري، واتفقت الدول األوروبية في مؤتمر لندن )

 .1في المنطقة تسيطر على ممر قناة السويس

إن إقامة حاجز بشري وغريب على الجسر البري الذي يربط اوروبا » وكان من توصيات هذا المؤتمر

بالعالم القديم ويربطهما معا بالبحر األبيض المتوسط بحيث يشكل في هذه المنطقة على مقربة من قناة 

ة للدول األوروبية، هو التنفيذ العملي للوسائل والسبل السويس قوة معادية لشعب المنطقة، وصديق

 .2«المقترحة

، «سرائيلإ » هذا الحاجز البشري الغريب والعدو لشعب المنطقة كما جاء في توصيات المؤتمر، هو

، الحروب التي روى محمد حسنين هيكل قصتها في 1948التي خاضت مع العرب منذ إعالن تأسيسها سنة 

 ". ثين سنةحرب الثالرباعية "

 

 محمد حسنين هيكل وحرب الذاكرة:  2.3

من   كما ذكرنا سابقا، يقصد هيكل بحرب الثالثين سنة تلك الحروب التي نشبت بين العرب بقيادة مصر

وانتهاء  1967ها، من جهة أخرى، بداية من حرب السويس مرورا بحرب سيناء ئجهة، واسرائيل وحلفا

 .1973بحرب اكتوبر 

َسْوق في مواجهة  استعادة الذاكرةَسْوَق محدد هي  َسْوقهذه الحروب وخفاياها، وفق  وهو يروي قصة 

لقد أصبح الشك هو القاعدة والتصديق صعب »  ة فيما يتعلق بهذه الحرب تحديداطمس الذاكرة العربي

 .«3المنال

حداث بطريقة فالحرب على الذاكرة ترمي إلى تبخيس االنتصارات العربية والتشكيك فيها، ورواية األ

الستعادة هي في ناحية منها محاولة  استعادة الوقائعإن محاولة » تشيع االحباط وتحرض على االستسالم. 

ومطلبي فيه الحرص على المستقبل ذلك الشباب خصوصا إزاء أجيال  -وهذا بالفعل ما قصدت إليه –الذاكرة 

ا على تكملتها وذلك حال األمم...وربما قلت أن رجال يفقد ذاكرته في منتصف رحلة، ال يمكن أن يكون قادر

لتكون حية في ، عصر المعلومات وحفظها وترتيبها واستدعائها إن العصر كله هو عصر الذاكرة الواعية

إن قصارى ما أطمح إليه » ويضيف هيكل قائال في موضع آخر:  .«4فيه باإلدراك اإلرادي المستقبل وفاعلة

الحرب المستمرة إلى اآلن، هو المشاركة مع كثيرين غيري في تنشيط مما أكتب عن حرب الثالثين سنة، 

   .5«الذاكرة هي أكبر محرض على الفعل ذاكرة أمة ونحن جميعا نفعل ذلك عن اعتقاد بأن

ي اختاره هيكل إذا، تمرينا رياضيا أو لعبة مسلية أو طلبا للشهرة وتقدير ذتنشيط الذاكرة ال ْوقسَ ليس 

كة ضارية تخاض في مستوى العقول قبل أن تتحول إلى طلقات رصاص على ميدان الذات، وإنما هي معر

فالنصر العسكري لن يتم إال باالنتصار في معركة العقول أي معركة الذاكرة، وهذا يتطلب  .الحرب العسكرية

سي تعبئة كل القوى القادرة على ذلك، لذلك طمح أن يشارك غيره أو أن يشاركه غيره في هذا العمل األسا

                                                           

1 .23

http://alfikralarabi.org/kotob/esmat.pdf

2 23

3  .14
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 ْوقسَ ان يكون العمل الذي يقوم به ضمن والذي بدونه يستحيل تحقيق النصر العسكري، وهو يطمح إلى 

 لتنشيط الذاكرة. جماعيّ 

وكان وعي الصراع المحتدم على األرض العربية والوعي بأسباب الهزائم فيه، أكبر محرض على 

ذاكرة أمة يُريد لها بعضهم أن تنسى في صراعا من نوع مثير فهو صراع على  لدينا هنا» الكتابة إذ أن 

منتصف الطريق من هي؟ وإلى أين كانت قاصدة عندما بدأت رحلتها إلى المستقبل ؟ ويريد لها آخرون أن 

 .1«تتذكر نفسها و طريقها والمستقبل

لها  بالذات، التي أفرد 1967وهذا ما يفسر لنا تحديدا ما كنا الحظناه من كثافة تأليفه وتوثيقه حول حرب 

 من الرباعية. %53.20كتابين كاملين هما سنوات الغليان واالنفجار أي 

الجبهة األضعف في الحرب على ذاكرة األمة، فقد كانت هزيمة عسكرية ساحقة،  1967لقد كانت حرب 

وفي ستة أيام قضت اسرائيل تقريبا على المقدرات العسكرية المصرية بضربات جوية صاعقة، لهذا أعطى 

فالغارات العسكرية التي « صد الغارات الهمجية على ذاكرة األمة» باعية أكثر من نصف جهده لصاحب الر

دمرت الجيش ومعداته كانت مصحوبة ومتبوعة بغارات أكثر همجية تريد تدمير الذاكرة، فتدمير الذاكرة هو 

ادة العدو ودفعه الكفيل وحده بإنهاء المعارك على جبهات القتال، أليس النصر في الحرب هو هزيمة إر

 لالستسالم ؟ 

يت  حرب الثالثين سنةلذلك كان هدفه من كتابة  وتخصيص أكثر من نصفها لحرب سيناء أو ما س ّم 

... فقدان الذاكرة كارثة بال  صد الغارات الهمجية على ذاكرة األمةالمشاركة بقدر الجهد في » بالنكسة هو

ي بكل ش  .2«والمستقبل يء بما في ذلك التاريخحدود ألنه ي ود 

 

 :"حرب الثالثين سنةمنهج الكتابة في رباعية " .3

 

نقصد بمنهج الكتابة الطرق واألساليب واألدوات المستعملة في التأليف، أي طريقة تناول الموضوع. 

ومن الطبيعي أن تفرض سياقات الكتابة طريقة التناول أو منهج الكتابة، فليسس منهج كتابة المذكرات 

 ج كتابة التصنيف الفلسفي أو العلمي، فلكل أدواته وأساليبه وطرقه وبالتالي منهجه.الشخصية كمنه

 ، سردية مختلفة عن السرديات المنشورة، سردية تدحض أو تثبت أوبانية للذاكرة كتابةهاهنا نحن إزاء 

 تصحح السرديات األخرى. 

 بين الموضوعية والحياد: 1.3

ركة في حرب طويلة ومعقدة ومتنوعة األدوات والوسائل، كما أوضحنا سابقا فإن كاتبنا يخوض مع

لذين ا»فهو إذا من « همجية على الذاكرةللغارات ال»التصدي َسْوق يخوض الحرب على جبهة الكتابة، وفق 

)و(هم في غالب األحيان آخر من يصلح لتأريخها، ذلك ألن معايشتهم للحوادث تعطيهم  ،يعيشون الحوادث

والدور ال يقوم إال على موقف، والموقف بالطبيعة اقتناع واالقتناع بالضرورة رأي،  على الرغم منهم دورا،

والرأي في جوهره اختيار واالختيار بدوره انحياز واالنحياز تناقض مع الحياد وهو المطلوب األول في 

 .3«الحكم التاريخي
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رأي، ويحشد لذلك كل ما  يعلن مؤلف الرباعية إذًا عن انحيازه وال يخفيه، فهو يدافع عن موقف وعن

أمكنه من الوثائق التي تدل على صحة موقفه وعلى سداد رأيه وعلى أهميته لمستقبل أمته، لذلك كثيرا ما ترك 

على طول الكتاب كله تباعدت  مرات عديدة عن الحديث وتركت  الوثائق وحدها »الوثائق تفصح عن األحداث 

قدمت  شهادتي ثم اكتفيت  بإشارتي في الهوامش إلى » ية حيث ليزكوخاصة في الطبعة االن« 1تحكي ما عندها

 .2«الوثائق التي وجدتها والشهادات التي عثرت  عليها

 في المادة التوثيقية: 2.3

فيا مرهفا، فقد كان قربه من مركز القرار في مصر فرصة سانحة احَ يمتلك محمد حسنين هيكل حسا ص  

يقع تحت يده من مستندات، وقد الحظ جمال عبد الناصر ذلك له الصطياد كل وثيقة ممكنة ونسخ كل ما 

وسأله عنه، وكان ذلك أيام معركة السويس: 

» 

 في ترتيب األحداث: 3.3

يارين في الكتابة، األول هو سرد األحداث وتوثيقها بشكل يشبه الملفات، ملف تخاكان هيكل أمام 

الثاني أن يسرد األحداث وفق تسلسلها  .،..وغير ذلك ودية، ملف الواليات المتحدة، ملف المملكة المتحدةالسع

الزمني، وقد فضل أن يعتمد الخيار الثاني، فجاءت قصة الحرب، حرب الثالثين سنة مترابطة على خط زمني 

، وتتكثف 1956سياسي كاسح في يتواصل من نهاية الحرب العالمية األولى، تبدأ أولى ذ رى الصراع بنصر 

، لتنتج هزيمة عسكرية ساحقة، وتنتهي بخروج طائر الفينيق 1967وتتصاعد أعمدة الدخان عند حرب سيناء 

، ثم تنتهي 1973من تحت الرماد ليحقق انتصارات حرب االستنزاف ثم النصر العسكري الباهر في أكتوبر 

 %99مدوية، عالمتها البارزة ما أعلنه السادات من أن نصر عسكري وهزيمة سياسية  :ةيالحرب نهاية درام

يد الواليات المتحدة األمريكية، بما يعني التسليم الكامل والهزيمة النهائية للنظام ل   َسلّمها من أوراق اللعبة

 الرسمي العربي.

 ة:  ــالخاتم

الذاكرة العربية  صد الغارات الهمجية علىَسْوق  قَ ـْ فاشتغل الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل و  

وكرس لذلك كل جهده ووقته، ووظف حسه الصحفي وما وقع تحت يديه من وثائق ومستندات، وما أمكن 

 المركزية االستخباراتووكالة الوصول إليه من الوثائق التي أفرجت عنها وزارة الخارجية األمريكية 

 األمريكية.

                                                           

1 
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ل إلى معارك على جبهات القتال، فالقتال فكرة ولعله كان يعلم أن الحرب تجري في العقول قبل أن تتحو

قبل أن يكون د ربةً وخططا واستراتيجيات حربية، والنصر العسكري يصبح مستحيال إذا حلت اقتناع و

عمال توثيقيا متميزا،  رباعية حرب الثالثين سنةلذا كانت  .بالعقول وشقت الذاكرة ندوب وثقوبالهزيمة 

 ها جامعها ومؤلفها.تنطق فيه الوثائق قبل أن ي نطق

ن بعدالة قضاياهم وقد كان هيكل مؤمنا بعدالة القضية العربية يالغ الصعوبة ال يطيقه إال المؤمنإنه جهد ب

منافحا عنها، متصديا لخوض حروبها في ميدان الدفاع عن الذاكرة وتنشيطها ومن ثمة تحصينها ضد تلك 

 الغارات.

االخوان في مصر، قامت مجموعة من منتسبي  اعتصام رابعة، وعقب فض 2013أوت  14ويوم 

في  اليوم السابع، وقالت صحيفة ومزرعته بالهجوم على فيال الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل المسلمين

وكيل أول نيابة  ،وأسفرت المعاينة التي أجراها محمد الشريف»  2013أوت  25عددها الصادر يوم األحد 

يال الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل والمزرعة الخاصة به، عن وجود لمكان حادث اقتحام مقر ف ،كرداسة

 .آثار لتحطيم الفيال بالكامل وسرقة محتوياتها ووجود آثار حريق بالمكتبة الخاصة بالكاتب وإتالف ما فيها

 .«طوطة ووثيقة، وبعض الكتب النادرةألف مخ 18وتبين من المعاينة حرق 

ظام الرسمي ي روى قصتها هيكل في رباعيته، الحرب التي خاضها النلقد كانت حرب الثالثين سنة، الت

وقد اتجه هيكل، بعد أن يئس من ذلك النظام المتراخي، إلى الشباب ليحرضهم على  .العربي وانهزم فيها

ستتخذ شكال مختلفا  -كما قال وقلنا -مواصلة القتال ضد أعداء األمة بتنشيط ذاكرتهم، وكان واعيا أن الحرب 

 سياقب العربي الداخلي، وفي هذا ال، وفعال لقد اتخذت الحرب شكال جديدا، تمثل في دفع االحترا1985 بعد

 يأتي حرق مكتبة هيكل الخاصة، إنها غارة همجية أخرى على الذاكرة.

 ، وتدمير شواهد الثقافات في الموصل2003وسرقة محتوياته سنة  متحف بغدادولعل الهجوم على 

خالل السنوات الماضية، تقع في متن  ،وغيرها ،في ليبيا وتونسوحرقها ير الزوايا ودرعا وتدم والرقة

 الحرب التي تجري وليس على هامشها. 
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 :ثانيالفصل ال

 

 اإلخوان والسلطة من خالل شهادات محمد حسنين هيكل .1

 يد الجملد. عبد المج                                                              

 

سنة  رباعية حرب الثالثينسوريا من خالل وثائق . 2

 محمد حسنين هيكلل

 وشأ. عقيل البكّ                                                                                 

 

 :دافع آية هللامَ مثال وار العربي: . عين هيكل على الجِّ 3

 قصة إيران والثورة

 نّونيََ قـَ أ. رشيد الـ                                                                            

 

 

 

 

 صرهيكل الشاهد على الع
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 د. عبد المجيد الجمل                                                                                           

 (قسم التاريخ، كلية اآلداب بصفاقس)                                                                             

 

يعتبر حسنين هيكل من الشخصيات المهمة جدا في تاريخ مصر المعاصر وتاريخ الزمن الراهن. عاصر 

حكم ف(، 1970 -1952حكم جمال عبد الناصر )ثم  محمد حسنين هيكل  فترة مهمة  من حكم الملك فاروق ،

مرسي. وقد كان أثناء فترة طويلة من أصحاب محمد وأخيرا  .محمد حسني مباركو محمد أنور السادات،

لناصر. وأثناء الفترة األولى من حكم محمد أنور السادات،  لكن منذ ا خاصة أثناء حكم جمال عبد القرار،

ي شاهدا بق تاريخ وفاته، 2016ات من القرن العشرين إلى سنة يتوتر عالقاته مع السادات في بداية السبعين

على خفايا ما يجري بمصر. وذلك من خالل عالقاته بالعديد من القيادات  مطلعا ،فحسب على عصره

 العسكرية والشخصيات السياسية .

تحتوي حاليا المكتبة المصرية والمكتبات العالمية على مادة ضخمة يحتاجها المؤرخون لكتابة تاريخ 

قصة بداية : خريف الغضبالعشرات من الكتب مثل " من بينها الراهن، هامصر المعاصر وتاريخ زمن

في تاريخ مصر وتاريخ منطقة الشرق  الً وفاع اتناول فيه الكاتب شاهدً  ."ونهاية عصر أنور السادات

وتطور عالقاته بالسلطة بمصر. وباإلضافة إلى ذلك  اإلخوان المسلمينالعديد من القضايا منها نشأة  األوسط،

 المصادر االلكترونية التي توفر لنا مادة ضخمة من الشهادات لهذا الرجل االستثنائي يمكن االعتماد أيضا على

 2016إلى  2011مواقف هيكل منهم منذ مدنا على هذه المادة المعبرة عن . ولقد اعتالمعاصر تاريخ مصر في

حدود  إلىن العشرين ات من القريباإلخوان منذ األربعينا السياق سنتناول بالبحث عالقته تاريخ وفاته. وفي هذ

 هذه الفترة.

 :التعريف بمحمد حسنين هيكل. 1

 :ياة هيكلحـ  1.1

من "  1955بالقاهرة . ينتمي إلى عائلة موسرة..وتزوج في جانفي  1923سبتمبر عام  23ولد هيكل يوم 

يكل . وهي حاصلة على ماجستير في اآلثار اإلسالمية . أفراد أسرة  محمد حسنين ه،هداية علوي تيمور"

مرموقة  داخل المجتمع المصري. ومن بينهم " علي هيكل "، طبيب أمراض باطنية  ةيتمتعون بمكان

 شركة القلعة لالستثمارات المالية.وروماتيزم. أما ابنه أحمد هيكل ،فهو رئيس 

التحق  1943. ومنذ س في مجال علوم الصحافة واألخبارتعلم محمد حسنين هيكل بالقاهرة،حيث در

تحت التمرين في قسم الحوادث ثم في القسم البرلماني . واختاره  امحررً " االيجبشيان  جازيت  بجريدة "

رئيس الصحيفة السابقة الذكر لتغطية أحداث الحرب العالمية الثانية بعيون ن مصرية . وعمل بعدة صحف 

. األهرام وهي، رئيسا لمجلس أكبر جريدة في مصر 1956" ثم وقع تعيينه سنة أخبار اليوم أخرى مثل "

والسلطة من خالل شهادات محمد حسنين هيكل اإلخوان -1  
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مركز الدراسات السياسية  سنة. وأنشأ أثناء هذه الفترة، عشر ةلمدة سبع وظل رئيسا لتحريرها

وتولى هيكل منصب وزير اإلرشاد  .مركز توثيق تاريخ مصر، ومركز الدراسات الصحفية. وواالستراتيجي

ي نحت شخصية هذا الرجل . وكان لهذه التجربة دور بارز ف1981. ودخل السجن سنة 1970القومي عام 

 وتكوينه االستثنائي . 

 :كتابات هيكل   2.1

مصريين  ال يوجد سوى ثالثة » :ليزيةكنإلاندبندنت إلاَ  مما ذكره الكاتب روبرت فيسك في جريدة 

 .1«ومحمد حسنين هيكل ،ناصروالفرعون رمسيس ، : عظماء

)خاصة الدولي بلغات متعددة  كتابا في مجال النشر 25باته حيث قام بنشر اتميز هيكل بغزارة كت

وأبو الهول  ،رأوهام القوة والنصو ؛الطريق إلى رمضان؛ عودة آية هللا. ومن أبرزها (ليزيةكنواإلسبانية اإل

 كتابا باللغة العربية. 28.. ونشر له  والقوميسير

ريخية مهمة تبر من الكتب المهمة جدا ألنه يمثل شهادة تاعْ ي   ." خريف الغضبمن ابرز كتابات هيكل " 

 .تاريخ اغتيال محمد أنور السادات ،1981إلى   1971على التحوالت التي عرفتها مصر  منذ  سنة 

ة ألنه من عادته  من بين خصوصيات هذا الكتاب أنه األول من نوعه الذي يكتبه هيكل باللغة العربي -

 .ليزية ويقوم أصحابه بالترجمةكنإليكتب باللغة ا

 .صفحة 565هذا الكتاب احتوى على 

 : احتوى على ثالثة أجزاء مهمة

 (101إلى صفحة  19)من صفحة  صناعة نجم الجزء األول : -

 (145إلى صفحة  119)من صفحةالجزء الثاني : النهب الثاني لمصر -

 (301إلى صفحة  245) من صفحةالجزء الثالث : اإلسالم السياسي  -

 (351إلى صفحة  307)من صفحة القبطية الكنيسة الجزء الرابع : -

 (445إلى صفحة  365)من صفحة : العواصف تتجمعخامسالجزء ال -

 .الجزء السادس: الصواعق -

. وركز على عدة معطيات من بينها الظروف التي أدت إلى دواعي تأليف هذا الكتاب أشار الكاتب إلى

رغم من كون الكاتب في البداية نفى  أن يكون وبال .1981ة م السياسي واغتيال السادات سنصعود اإلسال

ه في عهد السادات من الحوافز التي دفعته دفعا  للكتابة، فانه أشار بعد ذلك بكل وضوح إلى أنه منذ اليوم ن  جْ سَ 

يفكر بجدية في كتابة هذه الشهادة، التي مكنتنا من االطالع على العديد من  أاألول من دخوله السجن بد

في في سرد احمتبعا المنهج الّص   عن تاريخ هذه الفترة المهمة من تاريخ مصر المعاصر، الحقائق المهمة

 .األحداث

مكننا من معرفة بعض الجوانب من تاريخ  ّماأما منهج الكاتب فقد اعتمد على السرد واالستطراد م  -

 2011طة سنة فيما يخص وصول اإلخوان إلى السلومصر في عهد الملك فاروق وفترة جمال عبد الناصر.

 .2عالوة على هذا الكتاب الته الصحفيةافلقد اعتمدنا على شهادات هيكل الصحفية ومق وسقوطهم السريع،

                                                           

1 .
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 :مسلمون في فترة حكم الملك فاروقاإلخوان ال -1

 :تأسيس الحركة 1.2

. بداية في مدينة اإلسماعيلية بمصرن في الحسب شهادة حسنين هيكل فان تنظيم اإلخوان بمصر تكوّ 

ولقد أشار الكاتب إلى أن التأسيس  .«لإلخوان إلسماعيلية هي الموطن األصليا» :ما قاله في هذا المجالمو

وتأثر كثيرا بالفكر  ،سادّر  الذي كان م   ا،لبنّ اوعرف في هذا السياق بمؤسسها األول حسن  .1928كان سنة 

 .ابن تيميةوكذلك  شيد رضامحمد رالسلفي  مثل 

 بالعوامل التالية:  تارتبط أةالنشاعتبر الكاتب  أن 

المركز الرئيسي لقناة » وجد فيهاإذ يكانت هذه المدينة من أبرز مراكز االستعمار البريطاني بمصر  -

 .«السويس

َراد ةً الكاتب فان نشأة اإلخوان كانت  تفسير. وحسب 1كانت مدينة شبه أوروبية - على االستعمار  م 

ة العديد من الحركات الدينيوشبيهة بالحركة السنوسية بليبيا الحركة كل أوضاع مصر. ولقد اعتبر هي وتدهور  

 .صريةات توسعت بالقاهرة وكامل المدن الميوبين أيضا أن هذه الحركة أثناء بداية األربعين .األخرى

 :عالقة الحركة بالنظام الملكي: من المواجهة الدموية إلى التحالف 2.2

فقد عرفت العديد من  حزب الوفدأي بالملك فاروق وكذلك بحكومات عالقة تنظيم اإلخوان بالقصر أما 

 التطورات:

 : المواجهة الدموية .أ

الذي » يات . وكان ذلك في عهد رئيس  الوزراء " محمود فهمي النقراشيبدأت في أواخر فترة األربعين

 ءات التالية:اعتبر أن حركة اإلخوان المسلمين تمثل خطرا على النظام. ولمواجهة ذلك اتخذ اإلجرا

 .1948ديسمبر  8الحركة يوم  بحلّ  اأمرً أصدر  -

 .لها وثرواتهااكل أمو صادر -

 النقراشي باشا،حيث تم بعد ثالثة أسابيع اغتيال  لقد أدت هذه التطورات بمصر إلى صراع دموي،

في  دور   هل كان لحسن البنا، .2الذي تنكر في زي ضابط بوليس من أعضاء النظام الخاصبواسطة شاب 

 هذا االغتيال؟

أدان تدارك األمر وأصدر بيانا مشهورا  البنّا لكن ،«ا هذا االغتيالحسن ألبنّ  ل  لقد أحَ  » :هيكل بحذر يرى

 ويبين هيكل أن هذا البيان كان متأخرا،. «ليسوا إخوانا وليسوا مسلمين » :فيه هذه العملية. وكان عنوان بيانه
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ا. وبالفعل تم اغتياله رميا اغتيال حسن البنّ  عزما علىبراهيم عبد الهادي إ ألن القصر ورئيس الوزراء الجديد،

 .19491فيفري  12على الساعة التاسعة  من مساء يوم  اإلخوان  المسلمينبالرصاص أثناء خروجه من مبنى 

 .فترة منذ تأسيس تنظيمهم أصعبآنئذ وتم بعد ذلك إيقاف اآلالف ويؤكد أن اإلخوان عرفوا 

 :لسلطة وعودة اإلخوان إلى النشاط مع االمصالحة   .ب

المعروف تاريخيا بعالقاته  بقيادة نحاس باشا، 1950إلى السلطة سنة  حزب الوفدلقد تزامنت عودة 

واجهة الوفد. ولقد اعتبر مغيرالودية مع القصر. ولقد ربط هيكل هذا االنفراج  بحاجة القصر إلى حليف ل

ي حسن بين عوامل هذا التقارب ظهور قيادة جديدة تمثلت ف نجح  في ترويض اإلخوان. ومن أنههيكل 

 .2«محافظا ومحترما »الهضيبي الذي اعتبره هيكل 

. ومما ذكره ت وأصبحت في شكل تحالفدوطت 1952ان المسلمين مع بداية سنة وهكذا فان عالقة اإلخو

 .«زيارة كريمة لملك كريم »: حسن الهضيبي بعد زيارته للملك فاروق 

 :ثم مواجهةاتصاالت مبكرة : حراروالضباط األرة الثو. 3

الذين سيقومون الحقا بإسقاط النظام الملكي منذ  -تنظيم الضباط األحرارلقد بدأت االتصاالت األولى بين 

أثناء حرب فلسطين حدثت اللقاءات األولى. ولقد أعجب عدد من » :. ومما يقوله في هذا السياق1948سنة 

لناصر بهذه الحركة . واقتربوا منه وربما راودتهم فكرة االنضمام اينهم  جمال عبد ومن ب ،ارالضباط األحر

 (.270)ص  3«إليها

. وبرز ذلك من 1952وال غرابة في ظل هذه الظروف أن تقع معاملتهم معاملة خاصة من قبل ثورة  

 خالل ما يلي :

 .نشاطه السماح فقط لتنظيم اإلخوان بمواصلة و .األحزاب السياسية كل حلّ  -

هؤالء الضباط األحرار لم يستطيعوا نسيان صالتهم القديمة  » :خريف الغضبومما ورد في كتاب 

 .4«فكانت جماعتهم وحدها التنظيم الوحيد الذي واصل نشاطه باإلخوان،

وبالرغم من ظهور العديد من الكتابات والشهادات حول هذه  لكن هذه العالقة سرعان ما توترت.

 فان محمد حسنين هيكل قدم العديد من التفسيرات من بينها : يخ مصر،المرحلة من تار

مثل االشتراكية  أن مقوالتا أيضا أعلنو. ولقد يريدون استغاللهم ،الضباط األحراراعتقاد اإلخوان أن  -

 .«اإللهية الحاكمية»والمدنية والمساواة االجتماعية والقوانين التي جسمتها تتنافى مع فكرة 

 .«الجهاز الخاص»وعدم معرفته بالعديد من أسرارها  مثل  ،«رة الهضيبي على الحركةعدم سيط» -

 وبرز ذلك من خالل ما يلي: . «الثورة المصرية»مع كة اإلخوان تدخل في مواجهات وهذا ما جعل حر
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على ذلك قام  وللردّ  وبدأت مالحقتهم.، جماعة اإلخوان المسلمين صدر قرار حلّ  1954في يناير و

بمحاولة اغتيال الرئيس جمال عبد الناصر في  1954أكتوبر  26لإلخوان المسلمين يوم  «از الخاصالجه»

 الذي نجا منها بأعجوبة.  ميدان المنشية باإلسكندرية،

ولقد كان من نتائج هذه المحاولة محاكمة المئات من العناصر التابعة لتنظيم اإلخوان. ومن الذين كانوا 

 .1لسيد قطبام العديد من القيادات من بينهم م إعدتأنور السادات. و رأس المحكمة الخاصةعلى 

فقد  ،وفي كل األحوال » :ذكرهراضيا على سير المحاكمات. ومما  و حسب ما يبدو أن هيكل لم يكن 

 .2«عبد القادر عودةومن بينهم  ،بدت هذه األحكام قاسية ألنها شملت بعض القيادات الفكرية للجماعة

 :ن الهدنة إلى المواجهةالسادات م. 4

خالفات ، ومرحلة 1974 -1970مرحلة تعاون  :عالقة هيكل مع السادات إلى مرحلتينانقسمت  

 .1981واعتقال سبتمبر 

من الخطر الناصري   لسادات سلك سياسة مهادنة وتشجيع لإلسالميين للحدّ ان هيكل أن أنور بيّ 

. وكان بعضها يذهب إلى أموال كثيرة تجيء من الخارج هناككانت  »: ومما ذكره في هذا السياق ،والتقدمي

ن الكاتب أن حركة اإلخوان ولقد بيّ . «التي كانت على استعداد لمساندة سياسات السادات، جماعة اإلخوان

داخلي من قبل بعض رجال  تمويل  فهناك المسلمين كانت تملك ثروة ضخمة وكانت مصادرها متنوعة. 

عام المين األوكذلك محمد عثمان أحمد،(، عمال عثمان أحمد عثمان أحمداأل رجل همومن ابرز)األعمال 

وكذلك  ،ذلك كان يندرج في إطار مقاومة الشيوعية بمصر أنمبرزا  ،في عهد السادات تحاد االشتراكيلال

 خوان المسلمين،إلار ابسخاء تيّ  -حسب هيكل -تساعد لمملكة العربية السعوديةاوكانت لقومي. اصعود التيار 

 . )محمد قطب...( خاصة وانه كانت من المالذات الكامنة  لقادة هذه الحركة

 وكان من نتائج ذلك :

 .الجامعات ياليمين الديناكتساح  -

 (.الجالبيب والحجاب) باختيار لباسيتزويد الطالب  -

 .«أعياد علمانية»  ااالحتفال باألعياد الوطنية ألنهمن  منع الطلبة  -

 «حرام مطلقا»ها ألنمنع الموسيقى  -

 في المطاعم الجامعية. «غير اإلسالمي»منع الطعام  -

 آنئذ(. ألف 400 ضمّ ميدان عابدين ) 1980بالساحات العامة سنة  الدينية االحتفال باألعياد -

تطبيقا عمليا لمقولة  التدينيريد أن يجعل من  »ن النظام الذي يعادي الشيوعية، أا استنتجه هيكل مّ وم

 .«الدين أفيون الشعوبأن هودة من ماركس المش
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في  حمالت اعتقاالت واسعةش نّت  1981سبتمبر 3في . «المعارضات»ولكّن الّسلطة تغيرت مع كل 

 ، عالة على نّوال السعداوي، ولطيفة الزيان.قباطواأل ،يوعيونالشوميون ووالق وتنظيم الجهاد،اإلخوان 

عباس و خالد االسالمبوليبواسطة استعراض عسكري أثناء  1981أكتوبر  6اغتيال السادات يوم كان 

 .هيكل المؤامرة األمريكية، وقد استبعد محمد

 28هناك حوالي ، وكان كان السادات وسبعة آخرون معه قتلى ،من منفذي العملية 3وعندما تم ضبط 

 .«ول مرة يقوم الشعب بقتل الفرعونأل ». يقول هيكل: جرحى

َر خالد  ضد سياسة الصلح مع  »وأنه  «قوانين البالد غير إسالمية»عملية بأن بولي خالد االسالموقد بَر 

 .«علماء المسلمين واضطهادهماعتقال »، وأن السلطة قامت بـ«اليهود

أحيانا  االحتواءببالسلطة إلخواني ات تميزت عالقة اإلسالم ايات وبداية الثمانينيبين أواخر األربعينو

  أحيانا أخرى. لتقاء المصالحوبإ

 .قيادات عديدة من السلطة واإلخوانالمواجهات الدموية التي ذهبت بوقد ذهبت 

هذه ، وال تزال العبا رئيسيا فيه كانت المؤسسة العسكريةالحديث من التاريخ المصري  ابيرً إن جزًءا ك

 .خاسرةكانت معها ات اإلخوان واإلسالم السياسي المؤسسة أكبر قوة وكل مواجه

 :2016و 2011خوان المسلمين بين مواقف هيكل من اإل. 5

 ؟ 2011عام  ر هيكل وصول اإلخوان إلى السلطة كيف فسّ  1.5

 ّ . ولقد 2016عام إلى  2011 عام منذ ما حدث في مصر في محمد حسنين هيكلاحتناول الكاتب الص 

خالل وكذلك من  ،حاول أن يفسر أسباب وصول اإلخوان إلى السلطة باالعتماد على العديد من الشهادات

بط الظاهرة إذ ر تجربته. ولقد حاول هيكل أن يكون موضوعيا في تفسيره لصعود اإلخوان إلى السلطة،

 بظروف موضوعية داخلية وأخرى خارجية.

 مواعتقاد الكثير من المصريين أنه ،حهم األزمة التي كانت تعيشها مصرن أن من أسباب نجاو لقد بيّ 

الحركة "إنهم كانوا على الساحة منذ مدة طويلة. وإنها  » :اقيمثلون الخالص. وما قاله في هذا السي

 .1«يمثلون طريق الخالص متمثل االتجاه الذي يظن بعض الناس أنه "،اإلسالمية

ر هيكل وصول اإلخوان إلى السلطة باألزمة العميقة التي كانت تعيشها مصر على كل المستويات لقد فسّ  

الواليات المتحدة دعمتهم ن أيضا أن بيّ  كل األحزاب تعيش أزمة. و بما في ذلك األزمة السياسية حيث كانت

 محاربة إسالم بإسالم.ألنها منذ أحداث الحادي عشر من سبتمبر أصبحت تعتقد أنه يجب  بصفة ضمنية

 

 

 

 

 

                                                           
1 . http://www.elfagr.org./378189. 



60 
 

 
 برلين -إصدارات املركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / املانيا 

 

كتاب تذكاري محمد حسنين هيكل   

 

 :مد حسنين هيكل يناهض حكم اإلخوانمح  2.5

لإلطاحة  «ثورة شباب مصر»وة وساند بق، حل محمد حسنين هيكل تغيرت مواقفه جذريااقبل وفاة الر

هاداته الذي قال في ش حافي الفلسطيني عبد الباري عطوان،ومن تصريحاته نذكر ما قاله الّص  حكم اإلخوان. ب

التقيت األستاذ الراحل محمد حسنين هيكل في بيروت بعد اإلطاحة بالرئيس »: عن تحول مواقف حسنين هيكل

ثورة ). وقال إن ما حدث بمصر صيف سقوط مرسي باالنقالبة على تومرسي ببضعة أسابيع وعاتبني بشد

 .اإلخوان المسلمون ليسوا حزبا»: يملكون حزبا وال يفقهون شيئا وقال أيضا إن اإلخوان ال (.شعبية تصحيحية

 .1«الجيش المصري أخطا عندما سمح لهم بالسيطرة على السلطة

 :اإلدارة األمريكية وسقوط اإلخوان بمصر 3.5

فية وشهاداته ببعض احَ محمد حسنين هيكل هذه المسالة بإطناب في العديد من أحاديثه الّص   لقد تناول

 ا أكده نذكر: ة. وممّ ونيالقنوات التلفزي

أصبحت تراهن على  ،2001سبتمبر  11دارة الرئيس أوباما صعودهم إلى السلطة ألنها بعد ساندت إ -

 .«اإلسالم المتطرف»حارب به ت« إسالم معتدل»

اإلدارة األمريكية أدركت  »: . ومما قالهلدى األمريكان ل إرباكا شديداث  مَ  -حسب هيكل-وط اإلخوان سق -

وأتصور أن حديث أوباما وتصريحاته تعكس حيرته  أمام موقف صنعه الشباب وصنعته قوى الناس كلها. انهأ

 .2«قراءات متعددةهو يتخذ اإلجراءات وكل التصريحات التي لها عليه، فأمام الموقف المصري. و

 

 ة: ـــاتمــالخ

 هل كان محمد حسنين هيكل مؤرخا؟

في. احَ من الصعوبة بمكان اإلقرار بذلك، لعدة أسباب. ومن بينها منهجه الذي كان فيه وفيا للمنهج الّص  

ي في ات إلى اليوم. وال أظن أي باحث جدّ يولكن رغم ذلك فهو شاهد مهم جدا على تاريخ مصر منذ الخمسين

سواء من خالل الكتب التي  يخ مصر المعاصر بإمكانه أن يتغاضى على هذه الكتابات الضخمة وشهاداته،تار

ن هذه الكتابات وحدها غير كافية لك .فية بمختلف أنواعهااحَ أو من خالل كتاباته الّص   ،خريف الغضبفها مثل ألّ 

 .رها لبناء تاريخ مصدَ حْ وَ 

من التطورات من أحزاب اإلسالم السياسي وبالخصوص  عرفت العديد ف محمد حسنين هيكلمواق إن

السادات أن يكون موضوعيا حيث أنور من اإلخوان. وحاول وخصوصا أثناء حكم جمال عبد الناصر ومحمد 

أما منذ  انتشارهم بمصر وتطور عالقاتهم بالسلطة. إلىقة محكمة األسباب الموضوعية التي أدت يربط بطر

                                                           

1

22011

«»
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لكن تجربتهم القصيرة  ففي البداية ساند صعودهم، ،قفهم تغيرت بسرعةموا فان 2016إلى سنة  2011

 2.إلطاحة بهم من قبل الجيش المصريساند ا جعله وهذا ما 1«في تاريخ مصر الكارثةاعتبرها بمثابة 

في االستثنائي في تاريخ مصر مكتبة ضخمة جدا تحتوي على ثروة مهمة جدا احَ لقد ترك هذا الّص  

 صر.للمهتمين بتاريخ م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

1

 . انظر الرابط السابق.2
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 وشعقيل البكّ أ.                                                             

 )باحث في علم االجتماع السياسي، معّد رسالة دكتوراه(                                        

 ة:ــدمــمق

 مجلدات: أو أجزاء أربعةحسنين هيكل من للكاتب الصحفي محمد  حرب الثالثين سنةتتكون رباعية 

مقدماتها وتفجرها  ،1956 عام وهو يتعرض لحرب السويس ،ملفات السويس :بعنوان األولالمجلد 

 ومآالتها:

، يتعرض المجلدان االنفجار ا الثالث فقد أعطاه الكاتب عنوانأمّ  .سنوات الغليانالمجلد الثاني عنوانه 

 .1967لحرب 

ويتعلق كما هو واضح من  السالح والسياسة: 1973اكتوبر  :ر له هيكل عنوانالمجلد الرابع اختا

 .1973العنوان بحرب اكتوبر 

 3851كنّا تعرضنا في مقال سابق لسياقات الكتابة عند هيكل من خالل هذه الرباعية التي تمتد على 

 وثيقة. 488صفحة والتي دّعمها صاحبها ب 

 . اته الوثائق التي أوردها هيكل عن سوريفي هذا المقال نريد أن نكشف عما ذكر

ومرجع التفكير في هذا الموضوع، هو ما تتعرض له سوريا اليوم من حرب طاحنة تقودها وتمولها 

كلم مربع، فهو  لفأ 184بلد ال تتعدى مساحته إنه  .ترمي إلى تقسيم البلد وتفتيته  وإقليميةوتدعمها قوى دولية 

ه ورغم ضيق مساحته تحول إلى ساحة مفتوحة لحرب عالمية بين قوى بلد صغير من حيث المساحة، لكن

 كبرى.

أن يتحول هذا البلد الصغير إلى ساحة لحرب عالمية بين قوى كبرى فهذا يعني أن سورية تمثل جائزة 

مطمعا استراتيجيا للقوى الدولية الفاعلة ؟ وهل  –دون غيرها  –مغرية لتلك الدول. فما الذي يجعل من سوريا 

فيما نشر الكاتب الصحفي الكبير محمد حسنين هيكل من وثائق في رباعية حرب  اإلجابةمكننا أن نجد بعض ي

 الثالثين سنة ؟ 

كما  دون تحليل أو قراءة، سنقدم في هذا العمل، الوثائق التي أوردها هيكل في رباعيته، المتعلقة بسوريا،

تصحيح، سنقدمها كما هي بأخطاء الرسم والنحو أو حتى  حذفهي أي كما أوردها الكاتب دون تغيير أو 

 .1والتركيب الواردة فيها

                                                           

1

1973

«»«»

 سوريا من خالل وثائق رباعية حرب الثالثين سنة  -2

 لمحمد حسنين هيكل
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 لي(:تْ وَّ حكم الرئيس شكري القُ على السلطة الحاكمة في سوريا ) 1بالعمل على إحداث انقال .1

التي تحدثت عن سوريا وردت في المجلد األول، وهي عبارة عن نص تقرير بعثت به  األولى الوثيقة

)أي قبل تأميم قناة  1956االمريكية في لندن إلى رئاستها في واشنطن في ربيع سنة  محطة وكالة المخابرات

السويس وقبل العدوان الثالثي(، وهو تقرير عن اجتماع تنسيقي تم بين وكالة المخابرات االمريكية وبين 

ات الخاصة ( وهيئة المخابر SISالمخابرات البريطانية ممثلة في هيئة المخابرات البريطانية السرية ) 

(MI6.) 

وقد ورد بالوثيقة ما يلي: 

-  MI6

 

 

 

 

 غير واضحة في الوثيقة

 

 

M.I.6

- M.I.6C.I.A

M.I.6

                                                                                                                                                                             

1 

3
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- 

» 

 

 لي(:تْ بدايات الحملة على سوريا )ضد حكم الرئيس شكري القوًّ  .2

جون  األمريكيالتي تحدثت عن سوريا هي عبارة عن مذكرة أرسلها وزير الخارجية  الثانية الوثيقة

وعنوانها: مذكرة للعرض على الرئيس، طابعها  1957وت أ 20الرئيس ايزنهاور في  إلىفوستر داالس 

 سري، ونصها هو التالي:

« 
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»

 البداية الحقيقية لعملية حصار سوريا: .3

ثل في برقية  سرية من جون فوستر داالس وزير خارجية الواليات المتحدة إلى سلوين تتم الثالثة الوثيقة

 ، ونصها التالي:1957أوت  21لويد وزير خارجية بريطانيا بتاريخ 

 

جون فوستر داالس وزير  تعزز ما جاء بالوثيقة الثالثة، وهي برقية سرية  مرسلة من الرابعة الوثيقة

، ونصها 1957أوت  22خارجية الواليات المتحدة إلى رئيس الوزراء البريطاني هارولد ماكميالن بتاريخ 

 التالي:
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 على سوريا: اإلسرائيليالتحريض  .4

باكستر إلى وزير خارجيته جون فوستر  إسرائيلفي  األمريكيتمثل تقريرا من السفير  الخامسةالوثيقة 

الوزراء وهي تتضمن تفاصيل لقاء بين السفير ودافيد بن جوريون رئيس  1957أوت  22داالس، بتاريخ 

 ، ونصها التالي:اإلسرائيلي

1

2571957

2

3

21956
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»

 

عن اتصاالت قام بها في وزارة  إسرائيلتتضمن تقريرا من السفير األمريكي في  لسادسةا الوثيقة

 تتعلق بألزمة في سوريا. فيما يلي نص الوثيقة: اإلسرائيليةالخارجية 

1955

1

                                                           

1  .
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»

  الموقف األمريكي من الوحدة بين مصر وسوريا: .5

تتضمن توجيها يحمل طابعا سريا موجه إلى رؤساء البعثات الديبلوماسية األمريكية في  السابعة الوثيقة

)أي بعد شهرين من قيام الجمهورية العربية المتحدة(،  1958أفريل  18الشرق األوسط وحدهم بتاريخ 

ى ما تحتويه أن سياسة الواليات المتحدة في المنطقة لم تتغير سواء بالنسبة لعزل مصر أو لكسر الوحدة ومؤد

بينها وبين سوريا، وأن أي تغييرات ظاهرة في السياسة األمريكية هي نوع من التكتيك ال يؤثر على 

 االستراتيجية.

 الوثيقة: جاء في

1

2
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3

4

5

6

1

7

                                                           

 1
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  صعوبات في االقليم الشمالي ) سوريا(:

إلى المشير عبد  1959ديسمبر  26هي رسالة كتبها الرئيس جمال عبد الناصر بتاريخ  الثامنة قةالوثي

 الحكيم عامر الذي كان موجودا في دمشق، وهو يشرح فيه بداية تفاصيل األزمة مع حزب البعث السوري.

 الوثيقة:جاء في 

»

 

المشير  إلى 1959ديسمبر  27: تمثل رسالة بعث بها الرئيس جمال عبد الناصر بتاريخ التاسعة الوثيقة

يزال في دمشق، وهو يروي فيه تفاصيل األزمة الممتدة مع حزب البعث  الذي كان العبد الحكيم عامر 

 السوري. 

 

إلى المشير عبد  1959ديسمبر  28: رسالة بعث بها الرئيس جمال عبد الناصر بتاريخ العاشرة الوثيقة

صالح  واألستاذالحكيم عامر الذي كان ال يزال في دمشق وهو يحتوي على جزء من مناقشة بين الرئيس 

 البيطار حول تجربة الوحدة مع سوريا.
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»1.

 : عشرة الحادية الوثيقة

إلى المشير عبد الحكيم عامر  1960جانفي  5جزء من رسالة الرئيس جمال عبد الناصر بتاريخ إنها 

 البعث السوري. حزب دث فيها عن الخالف معيتح

2

51960

 

 :1973حرب 

هي وثيقة مصنفة " سري للغاية" تتمثل في تقرير قدمه الفريق أحمد اسماعيل الوثيقة الثانية عشرة: 

ته في سوريا وزير الحربية والقائد العام للقوات المسلحة المصرية، إلى الرئيس أنور السادات، حول مهم

 :1972نوفمبر  13إلى  10والتي دامت ثالثة أيام من 

10

131972

1

                                                           

1 

2 
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1

2

3

4

5

2

1

1972

وفي الصفحة السادسة من التقرير حدد الفريق أول أحمد اسماعيل علي التوقيتات المقترحة لبدء العمليات 

 القتالية:
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 النتهاء من التخطيط وعرض الخطط.ا :1972ديسمبر  15

 استعداد القوات للعمليات الهجومية. :1972ديسمبر  31

 

 الوثيقة الثالثة عشرة:

 .1973اكتوبر  8حول معارك يوم  اإلسرائيلية" أجرانات تقرير لجنة "إنها 

ة لمجرى القتال اطئلقيادة وتبدت فيه القراءة الخلقد كان هذا اليوم يوما اختلت فيه عوامل السيطرة وا»

رغم النتائج على الجبهة الشمالية بوقف الهجوم ورغم النتائج الهامة التي تحققت على الجبهة الشمالية 

 .«السوري

 

 الوثيقة الرابعة عشرة :

، هذا 1973اكتوبر  8رسالة أرسلها الرئيس أنور السادات إلى الرئيس حافظ األسد مساء يوم االثنين 

 نصها:

1

2

3

4

5

»
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 الوثيقة الخامسة عشرة:

 رد الرئيس حافظ األسد:إنها 

39101973

1

2

3

4

5

 

 1973أكتوبر   18يوم الوثيقة السادسة عشرة: 

 برقية رمزية

 من دمشق 

 من الرئيس حافظ األسد

 إلى الرئيس السادات

 

 الوثيقة السابعة عشرة:

 :رد الرئيس السادات في نفس اليوم
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 الوثيقة الثامنة عشرة:

 20/10/1973برقية أرسلها الرئيس أنور السادات إلى الرئيس حافظ األسد بتاريخ 

800

1

2

 

 الوثيقة التاسعة عشرة:

 :1973أكتوبر  21نص برقية من الرئيس حافظ األسد إلى الرئيس أنور السادات بتاريخ 
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1

 لعشرون:الوثيقة ا

 1973أكتوبر  25برقية رمزية أرسلها ضابط االتصال المصري في سوريا إلى القيادة المصرية يوم 

 هذا نصها:

 

 الوثيقة الواحدة والعشرون:

 السادات عن طريق ضابط االتصال، هذا نصه: ردّ 

 

 الوثيقة الثانية والعشرون:

 برقية قيادة األركان السورية إلى قيادة األركان المصرية:

2200

101

 

 الوثيقة الثالثة والعشرون:

لقائه مع الرئيس حافظ  برقية أرسلها ضابط االتصال المصري إلى القيادة المصرية يبلغها فيه عن فحوى

 األسد.

                                                           

1 «»«»

«»!!

1 
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1530

2

3

»

 

 :الوثيقة الرابعة والعشرون

70

 

 الوثيقة الخامسة والعشرون:

 مكالمة هاتفية بين الرئيس األسد والرئيس السادات، هذا نصها:

1845

                                                           

2 

3  
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!

!

!

!

!

!

1 

 

 الوثيقة السادسة والعشرون:

ن رسالة من الرئيس أنور السادات إلى الرئيس حافظ األسد، ربما كتبها إلحساسه أنه لم يقل ما يجب أ

 يقال في المكالمة الهاتفية السابقة. نص الرسالة:

631
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 الوثيقة السابعة والعشرون: 

تقرير أشرف مروان ) المستشار السياسي واألمني للرئيس السادات( عن لقائه مع الرئيس حافظ األسد 

 :1973نوفمبر  10و 7في الكويت، أثناء زيارته للكويت بين 
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 الوثيقة الثامنة والعشرون:

 رسالة من الرئيس حافظ األسد إلى الرئيس السادات بخصوص مؤتمر السالم المزمع عقده:

338

338
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 الوثيقة التاسعة والعشرون:

 

 رد الرئيس أنور السادات على رسالة الرئيس حافظ األسد

338

338242

242

41967

18

1

 :  ةـاتمــــخ

 

، التي أوردها الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل في كتبه األربعة 488ـكان نصيب سوريا من الوثائق ال

وهي نسبة ضعيفة جدا في  % 6ضمن سلسلة حرب الثالثين سنة، تسعة وعشرون وثيقة أي ما يقارب ال 

مدونة من أربعة أجزاء عنوانها الفرعي: " الصراع على الشرق األوسط وفيه" وهوأمر راجع ، في تقديرنا، 

إلى قرب الكاتب من مصدر القرار في مصر)حيث مكنه قربه ذاك من االطالع وتصوير كل الوثائق التي 

ها المصدر السوري، كما يرجع أيضا إلى إيمانه الواثق وقعت بين يديه( أكثر من قربه من أي مصدر آخر ومن

بأن المعركة "على الشرق األوسط وفيه" هي معركة تستهدف في النهاية مصر الجائزة الكبرى والتي 

يخضع الشرق األوسط كله، وقد غطت هذه الوثائق الفترة التي بدأت من وصول شكري القوتلي  بإخضاعها

 .1973ب الثالثين سنة بإسدال الستار على معركة اكتوبر إلى رئاسة سوريا حتى نهاية حر
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وقد كان هدفنا من نقل هذه الوثائق، كما أشرنا في المقدمة، تلمس أسباب الهجمة الحالية على سوريا، فنحن 

ْبر  الماضي، ولكننا نلتمس جوابا في أحداث  ال ننقل الوثائق لمجرد النقل أو لتحب ير صفحات بيضاء ب ح 

 حاجات الحاضر.الماضي عن 

حظنا من خالل هذه الوثائق، أن المؤامرات الخارجية التي استهدفت سوريا كانت على عالقة وقد ال

 بعنصرين اثنين:

أولهما: داخلي يتعلق بالخلفيات السياسية للسلطة الحاكمة في سوريا، فقد حارب الغرب بقيادة بريطانيا ثم 

وجه القومي العربي الوحدوي والمتحالف مع القطب المعادي الواليات المتحدة األمريكية السلطة ذات الت

 .أي االتحاد السوفياتي ) روسيا االتحادية اليوم( ،للغرب

 الصهاينة. ل  بَ ثانيهما: خارجي يتعلق بموقع سوريا المحاذي لفلسطين المحتلة من ق  

تراتيجيتها السياسية يتداخل العنصران األول والثاني في الخلفية السياسية للسلطة في سوريا وفي اس

ولته الغاصبة وغير مقيم عالقات للصهاينة وغير معترف بد لتشكيل موقف قومي عربي وحدوي معادٍ 

هذا الموقف( يتحرك ضمن حلف  بلوماسية معها على خالف أغلب الدول العربية اليوم، وهو إلى ذلك )أيد

 اده بالهندسة الكيانية للوطن العربي.وانفر األمريكيةلهيمنة الغرب بقيادة الواليات المتحدة  معادٍ 

إلى جانب عناصر أخرى حادثة اليوم مثل الصراع على مصادر الطاقة هي  –في تقديرنا  –هذه العناصر 

التي تجعل من سوريا الدولة األكثر تعرضا للمؤامرات والحروب والعمل الممنهج لتدميرها وتفتيتها وتقزيمها 

 .2وتجزئتها على صغر مساحتها

ر النتائج المترتبة على حرب أكتوبر من ج ، وفشل الجيشين المصري 1973هة أخرى، ي مكن أن نفّس 

رة والواعدة، ال  والسوري في تحقيق انتصار نهائي على العدو، والتراجع العسكري بعد المباغتة األولى المبّش 

ولكن أيضا باختالف ، إسرائيلفقط بالجسر الجوي الذي أقامته الواليات المتحدة األمريكية إلنقاذ 

وهو ما يبرز خالل األيام األخيرة من جيشين، وانعدام التنسيق الكافي )االستراتيجيات العسكرية لكال ال

المعركة من خالل الرسائل المتبادلة بين الرئيسين السادات واألسد(، وهي الثغرة التي رّكز عليها العدو 

على سبيل المثال ال الحصر: الوثيقتين الرابعة عشرة وحاول عن طريق أصدقائه وحلفائه توسيعها ) انظر 

َسْوقيـن إلى وجود جيشين وقيادتين و انهذه الثغرات وهذا الضعف في التنسيق راجعف والخامسة عشرة(.

هي الوصول إلى  1ة للخطة العسكرية المصرية حسب قادة الجيش المصريتلفين )كانت الغاية الّسـَْوقيمخ

قة ما بعد المضايق منطقة مكشوفة لجيش العدو وبعيدة عن مدى الصواريخ المضايق باعتبار أن منط

 وهو ما لم تصارح به القيادة المصرية نظيرتها السورية قبل بدء الحرب وأثناء االستعداد لها(. ،المصرية

إن االنتصار في مثل هذه المعارك يتطلب وجود جيش واحد ذي قيادة واحدة واستراتيجية واحدة، لذلك 

، إلى جانب عوامل أخرى رديفة، هي فكرا ومؤسسات )أي النزعة القـ طرية( اإلقليميةيع أن نستنتج أن نستط

التي حرمت العرب من االنتصار على الدولة الغاصبة منذ تأسيسها إلى اليوم، بل هي سبب التخلف السياسي 

عرب الذي ف المستفحل للواالقتصادي واالجتماعي والثقافي الذي تعيشه األمة العربية، وهي سبب الضع

( بمزيد الهيمنة على ...، الكيان الصهيوني، تركيايغري اآلخرين )الواليات المتحدة األمريكية، أوروبا الغربية

 ضرام نار الفتن فيها.يتها ونهبها وإهذه األمة واستباحتها ومزيد تفت

 . اإلقليميةرأسه إن ما يجري في سوريا اليوم، إذًا، ماهو إال نتيجة لكل ما ذكرنا وعلى 
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 ونيقـَنـُ تقديم: أ.رشيد ال                                                                          

 وناقد، معد دكتوراه( اإلسالميات)مختص في 

 اّم:عـعرض 

ار عن د 2002نة در في طبعته السادسة سحجم المتوسط، صصفحة من ال 274في في هذا الكتاب    

مقدمتين واحدة أصلية معربة عن محمد حسنين هيكل ستة عشر مقاال مع فيه جمع . الشروق بالقاهرة

 نكليزية والثانية للطبعة العربية، مع خاتمة. إلا

ضع الكتاب ابتداء باللغة ا أستاذ األدب عبد الوهاب المسيري بل ن ق  نكليزية، ثم وقعت ترجمته للعربية م  إلو 

لدراما والتخطيط بالشبكة الثقافية باإلذاعة لعام الدير الملشريف خاطر ين شمس وانكليزي بجامعة عإلا

ن نكليزية، التي إلوانه على غير صيغة النسخة اهما على غالف الكتاب. وجاء عنيسمإ االمصرية، دون أن يدو 

حين أن هيكل يرى  " فيعودة آية هللاأن تحمل عنوان " يةمريكالواليات المتحدة األرأى ناشروها ببريطانيا و

 ا"، لذلك احتفظ به للنسخة العربية. وتمهيدً دافع آية هللامَ أن العنوان الذي عمل تحته طوال فترة إعداده هو "

 لفهم مضامين الكتاب والتعليق عليها، نبدي المالحظتين التاليتين:

نية، والتي أفصح عنها في األولى: أن هيكل قد تمثّل صياغة العنوان من مجمل تقييمه لتجربة الثورة اإليرا

إذا استعملت تعبيرا عسكريا لتصوير الوضع اآلن، »، بالقول: 1978ديسمبر  21ريس في مقابلته للخميني ببا

فإنني أظن أنك بسالح الدين تستطيع أن تقوم بدور المدفعية البعيدة المدى وأن تهدم نظام الشاه فوق رؤوس 

لنصر في الثورة كما في الحرب يتحقق بالمشاة الذين يحتلون أصحابه. لكن ذلك ال يحقق النصر. تحقيق ا

المواقع ويتولون تطهيرها ويتحملون مسؤولية المحافظة عليها. إني أسمع دوي مدافعك، ولكني ال أرى أثرا 

لمشاتك. إن المشاة في الثورة هم كوادر السياسة، وهم جماعات الفنيين والخبراء القادرين على تنفيذ مهام 

( فهذا القول أورده أوال في المقدمة ثم كرره في الفصل 12ـ  11ص  ،فع آية هللاامد). «وبرامجهاالثورة 

( ومنه نفهم 235. صفع آية هللاادَ مَ " )فع بغير مشاةادَ مَ الخامس عشر من الكتاب تحت صيغة العنوان ذاته "

ي ظل غياب المعابر اآلمنة من مرحلة أو تعثرها إمكانية قائمة ف إخفاقهايكل للثورة اإليرانية التي يرى رؤية ه

 الثورة إلى مرحلة الدولة.      

ي فالثانية: أن الكتاب في مجمله مختزل في مقدمتيه. والمقدمتان في حد ذاتهما كررتا المضمون نفسه.. 

 الكالم الموجه للقارئ الغربي هو نفسه موجه للقارئ العربي. وإرادة المؤلف هي ذاتها. وباقي فصول الكتاب

توسعات، أو استطرادات، أو شروحات لمقدمتين بمثابة لوحة قيادة. والمستطلع لفكر هيكل في الملف اإليراني 

يكفيه التوقف عند المقدمتين ليعرف مجمل موقف هذا المفكر من إيران وثورتها. وإن شاء أن يتابع مادة 

ك أفكار بذاتها مضّمنة في المقدمة صحفية وتوثيقية فإمكانه أن يسترسل في تصفح باقي فصول الكتاب. فهنا

ومكررة في باقي الفصول.. فعلى سبيل المثال موقفه من احتالل السفارة اإليرانية بطهران، إذ ما انفك يردد 

 بأنه تصّرف أضّر بإيران أكثر مما نفعها. 

وار العربي:  -3  َعْين هيكل على الجِّ

َ ممثال   دافع آية هللا قصة إيران والثورةـ
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  مضامين فصول الكتاب: .1

كتابه المعنون "في السفارة  تبويب الكتاب بدأ هيكل بما كان ينبغي أن يبدأ به. جعل أول فصولفي 

األمريكية" سردا لتفاصيل وكواليس احتالل السفارة األمريكية بطهران.. ولقاءاته الخاصة مع أطراف إيرانية 

يره من غ، غطى في نظره 1980عديدة منهم الطلبة.. ومحاوراته معهم. هذا الحدث بدا أهم أحداث سنة 

 غانستان.االجتياح السوفياتي ألفومنها  ،أحداث أخرى

باقي فصول الكتاب سعى فيها هيكل إلى متابعة التاريخ الخطي إليران، والسيما الحديث منه إذ تناول في 

 1941ا بهلوي المعزول سنة " تاريخ إيران الحديث في حقبة حكم رضالدب واألسدالفصل الثاني المعنون بـ"

قضى هناك. وتحدث عن ارتقاء ابنه محمد سوفياتي وبريطاني مباشر، ونفيه إلى جنوب إفريقيا حيث بتدخل 

 رضا بهلوي العرش. واستمرار صراع النفوذ بين تلك الدولتين على منابع النفط.

" على بداية دخول األمريكان على خّط الصراع داخل النسر يحومثم عرج في الفصل الثالث المعنون بـ"

الميول اإليرانية ممثلة في الشاه نفسه والنخبة  إيران لمنافسة الروس والبريطانيين على منابع النفط. ولم يخف

اإليرانية الستمالة الدور األمريكي، الذي كانت له جاذبيته لدى اإليرانيين. ولعل السامع يفهم مغزى العنوان 

الذي اختاره هيكل منتهجا أسلوب االستعارة إذ يرمز النسر للنفوذ األمريكي الذي يحوم حول فريسة في حجم 

 إيران. 

" تفاصيل االنقضاض األمريكي على إيران، مستفيدا هجوم النسريفّصل في الفصل الرابع المعنون بـ"ثم 

كلها فريسة  وسقوطها السريع لتقع إيران 1953إلى  1951من  قَصدّ محمد مُ من صعود حكومة الدكتور 

البرلمان فيها يمثل  جسم صعودها تجربة جدية للديمقراطية  التيوالكاشاني مصدق  ثورةللواليات المتحدة. ف

جّسم استجابة لتطلعات الشعب اإليراني في تحرره السياسي واالقتصادي، الكاشاني أن  مصدرا للسلطة. كما

من شركات  ةلحصار الذي تعرضت له هذه الحكوموأهم مكسب تحقق في هذا هو تأميم قطاع النفط. لكن ا

المتنفذين، الثوريين، ثّم التدخل العسكري  إليرانيينوشرائح من ا ،ومن الشاه نفسه ،ومن القوى العظمى ،النفط

 . األمريكي، جعل الثورة تنهزم

" لرصد انقالب النظام السياسي بعد سقوط طهران مدينة مفتوحةوينتقل هيكل في الفصل الخامس بعنوان "

يسي القمعي، ق البولحكومة مصدق، حيث انقلب الشاه على النظام الديمقراطي البرلماني وإقرار الحكم المطل

السافاك، ودعم دور الجيش، مع الحرص على إعادة بنائه اعتمادا على الخبرات  الستخباراتفأنشأ جهاز ا

أمريكية. وهذا األمر أدخل إيران في مناخ من قمع الحريات أدت إلى تنامي الهجرة وبروز المنظمات 

َ فدائيي خ" و"مجاهدي خلقالمسلحة السرية على غرار " َ لـ  ."قـ

" عرضا تاريخيا مطّوال لنشوء المذهب الثورة تنسحب إلى مدينة قمفي الفصل السادس بعنوان " وقدّم

الشيعي انطالقا من الفتنة الكبرى ومعارك صفين وكربالء وغيرها من وقائع التاريخ اإلسالمي في عالقة 

صفوي. كما تحدّث بتشّكل المذهب الشيعي، موثقا االرتباط بين إيران وهذا المذهب، خصوصا في الدور ال

التشيع في  ر، مبرزا دوسالم وآية هللا وآية هللا العظمىعن مراتب السلطة العلمية لدى الشيعة كحجة اإل

  االستعداد الثوري اإليراني منذ قرون.
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لعرض بدايات الخميني الثورية في حوزته  مدينة قم المحاصرة"وخصص الفصل السابع بعنوان "   

ث أّسس لصياغة خطاب صدامي للشاه. ومن الطريف أن هيكل في هذا الفصل سّرب العلمية بمدينة قم، حي

، لكن جهاز السافاك تصدى لمحاوالت عبد مساندة جمال عبد الناصر للحراك الشيعي في إيرانبوادر 

الناصر تلك. ثم عرض خصائص خطاب الخميني الذي جمع بين الثوابت الدينية آليات هللا والمطالب السياسية 

. لكن تجنبا لمحاكمته سارع آية هللا 1963ديدة، مما دشن عهدا من الصدام مع السافاك، انتهى باعتقاله سنة الج

، فكان ذلك منطلق إقامته شريعة مداري إلى منح الخميني مرتبة آية هللا العظمى التي تحميه من التتبع القضائي

 قَْبل نفيه إلى تركيا وفرنسا. بالنجف

" واقع إيران لما بعد نفي الخميني، الذي تغير فيه حكم الشاه المطلقبعنوان " وتناول الفصل الثامن

الوضع إلى قيام دكتاتورية الشاه المطلقة، مجسمة في تنامي النفوذ المالي للعائلة المالكة من خالل التحكم في 

إليراني. وتوقف أهم المؤسسات االقتصادية، مع رصد انعكاس حالة البذخ على األوضاع االجتماعية للشعب ا

على قيام الحكم  2500لذكرى ، وهي تظاهرة االحتفال با1972وليس سنة يبسرْ هيكل عند تظاهرة بَ 

اإليراني. وكان احتفاال على غاية من البذخ حضره كل زعماء العالم تقريبا منهم الرئيس  إلمبراطوريا

 الحبيب بورقيبة.

للمنطقة في ظل  اول فيه بالحديث عن الشاه شرطيًّ " فقد تناشرطي المنطقةأما الفصل التاسع بعنوان "

رد. ورصد نماذج لكية، كضعف دول الخليج، وانشغال العراق بمشاكله الداخلية مع اعالمت الجملة من المعطيا

اتفاق خل الشاه في الشؤون الداخلية للمنطقة والسيما المسألة الكردية بالعراق والتي أنهيت بموجب دمن ت

. كما تدخل عسكريا في عمان لمحاربة الثورة تخوفا من سقوط مضيق هرمز  بيد المد 1975سنة  الجزائر

. وهو عبارة عن حلف مكون من سافاري ناديالشيوعي المتأثر بالسوفيات. كما أبرز دور الشاه في تشكيل 

. وقد تدخل هدفه التدّخل في إفريقيا والتصدّي للمدّ الشيوعي أيضا ،فرنسا وإيران ومصر والمغرب والسعودية

 في الثورة العمانية كما أسلفنا، كما تدّخل في الصومال. ويبدو أنه كان مؤثرا في التقارب بين مصر وإسرائيل. 

" حديث عن تناقضات الواقع اإليراني بين بذخ الثورة تعود إلى طهرانفي الفصل العاشر تحت عنوان "

رية حيث قدرت منظمة العفو الدولية عدد يعيشه الشاه وأسرته وبطانته، وشعب يعاني ضغط الديكتاتو

وتقديرات أخرى ترفع الرقم بأكثر من ذلك بكثير. ثم يأتي  7500المساجين السياسيين بسجون السافاك بنحو 

باليين من الدوالرات سنويا. وذكر خصال بعض أركان النظام  4اإلنفاق العسكري ليبلغ في تلك الظروف 

نعمة هللا ناصري رئيس السافاك الذين ال يملكان إال تلبية سياسة الشاه. كأمير عباس هويدا رئيس الوزراء و

ارات األمريكية الستخبيعتبر جهازا مرتبطا أساسيا با في المقابل تتنوع األساليب القمعية للسافاك الذي

زاته والفرنسية واإلسرائيلية. وعن دور هذا الجهاز في قمع المعارضة التي بدأت تتشكل ضد الشاه. من إنجا

وتحدث في نهاية هذا الفصل . «زعيما علمانيا للثورة»بلندن، وهو الذي يصنف  علي شريعتياغتيال المفكر 

عن بدايات الثورة الشعبية التنظيمية، حيث تكونت في باريس "لجنة الطلبة" التي كان لها أدوار هامة مدة 

في طهران دون أن تنتبه  «تمور»التي كانت حدث عن فجائية الثورة إقامة الخميني بالعاصمة الفرنسية. كما ت

 .«من يكون ذلك الخميني؟ ،بحق هللا »تساءلت : لها السلطة ناهيك أن االمبراطورة فرح زوجة الشاه 

" عن مجموع الظروف التي حفت بالعالم انبعاث اإلسالموتحدث الفصل الحادي عشر المعنون بـ"

اتفاقية السالم و 1967 ت اإلسالمية. تحدث عن نكسةحركاوالمنطقة والتي من شأنها أن تغذي صحوة ال

، مقابل 1968ن للشعوب بعد ربيع براغ ومناصربما هم  المصرية مع إسرائيل، وعن تراجع سمعة السوفيات

النتهازية رجال الدين، وقد جاءت آراؤه متوازية مع حراك الجماعات اإلسالمية  ابروز الخميني فاضحً 
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كتابات أبي األعلى المودودي. ورصد تأثير كتابات علي شريعتي الثورية، التي ال اإلخوانية من خالل انتشار 

تقل أهمية عن كتابات الخميني نفسه، في صفوف الشباب اإليراني. وعرج على اهتمام بعض الفقهاء 

واالستفادة من باالنفتاح على التراث الشيعي  ومحمود شلتوت عبد الرزاق السنهوريالمصريين من أمثال 

حيث أن الدين ة يرى هيكل أن الواقع في إيران مختلف عنه في باقي البلدان اإلسالمية، ايويته. وفي النهحي

، ومّهد الظروف النفسية التركي والمصري( -)على عكس التاريخْين العثماني أفلت من سيطرة الدولة

 . واالجتماعية لالنفجار، خصوصا مع وقوف البعض من رأس المال إلى جانب الخميني

" فقد نقل عن الخميني دفاعه عن عالقة الدين الخميني يقودأما الفصل الثاني عشر الذي عنونه "

بالسياسة، مشددا على أن الفصل بين الدين والدولة هراء ورغبة امبريالية. وكان كثيرا ما يكرر وصية علي 

ويرى أن وصية لجميع األئمة  «خصماللمظلوم عونا وللظالم  كونوا »كرم هللا وجهه البنيه الحسن والحسين: 

والفقهاء الذين يمثلونهم. ويبين المقال عداء الخميني ألمريكا، وكرهه للصهيونية وإسرائيل، ويبرز فتواه 

من األموال المخصصة لإلمام. والخميني ال يرى نفسه قائدا شيعيا  االقاضية بجواز إعطاء الفلسطينيين جزءً 

انتشار وقد أراد  .«المستضعفين في العالم»وكل من سماهم  المسلمين أو إيرانيا فحسب وإنما هو قائد كل

 .«ثورة الكاسيت»في مشروعيته، حتى دعيت ثورته  أشرطة الخميني

إن قيادة الخميني تجسمت في تأثر الشعب اإليراني في مجمله بخطبه وتوجيهاته مما جعل الشباب المتعلّم 

ورجال السياسة الساخطين كمهدي بازركان يتأثرون به.  هد  في الغرب أمثال إبراهيم يزدي وصادق قطب زا

وقد أبدى الخميني في قيادته حكمة سياسية وقدرة على اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب. من ذلك أنه 

طلب منه الرئيس العراقي أحمد حسن البكر مساندته في نزاعه مع )وهو في المنفى العراقي(  1974سنة 

طلب الشاه من العراق تطبيق  1977فض ألن أوان الهجوم على الشاه لم يحن بعد. وفي سنة لكنه ر ه،الشا

اتفاق الجزائر المتعلق بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لكال البلدين. وفي هذه األثناء اغتالت السافاك 

فأقيمت مجالس العزاء مصطفى الخميني نجل آية هللا الذي كان يتولى نقل رسائل أبيه إلى الداخل اإليراني، 

في معظم المدن اإليرانية، لكن الخميني دعا الناس إلى ترك العزاء واالستعداد للعمل من خالل تعليماته 

االمتناع عن أية ، وسحب جميع أشكال التعاون معها، واألربعة القاضية بـ: ـ مقاطعة مؤسسات الحكومة

في مختلف المجاالت. وبهذا يبدأ هذا الفصل الثاني من إقامة مؤسسات إسالمية جديدة ومساهمة تفيد الحكومة 

 الثورة.

ر هيكل أغلب األحداث في منفى الخميني " يصوّ مواجهة الجيشفي الفصل الثالث عشر تحت عنوان "

، الذي وقع استقباله فيه بتنسيق من لجنة الطلبة اإليرانيين 1977أكتوبر  6شاتو، وذلك منذ ووفل لالباريسي ن  

أبو الحسن بني صدر. وأصبح الطلبة يتوافدون من مختلف و 1صادق الطباطبائيرأسهم  بباريس وعلى

الجامعات األوربية واألمريكية مما عزز قناعته بأن الرأي العام قد تغيّر، وأصبحت المشكلة لديه في كيفية 

ع سالح الجيش تمثل في نزي َسْوقه نعنصر، فكا 700.000مواجهة الجيش التي يتحكم فيه الشاه والذي يبلغ 

)رسائله الصوتية( إلى الجنود اإليرانيين بأال  «إعالمياته»على توجيه  1977ه. لذلك دأب منذ ال مواجهت

يخدموا الشاه، وأال يطلقوا الرصاص على قلب مسلم وبأن يعودوا إلى هللا والمسجد، فبدأت دعايته تأتي أكلها 

د هَ شْ كر بمَ سْ عَ فّرت كتيبة من خمسمائة جندي ت   1978من خالل حاالت الهروب من الجيش. وفي أول جانفي 

 يصطدموا بالجيش ألنهم بكامل أسلحتها. مع بداية االضطرابات الشعبية كان الخميني يصدر تعليماته بأال

                                                           

1 2014
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أصبح و ،وتمكن الخميني من الفصل بين الجنود والضباط، فلقد كانت ثورته سلمية، ولم تكن مسل حة. إخوة لهم

 .الجيش مجرد شبح

" تحدث عن تفاصيل األيام األخير من الحكم اإلمبراطوري، سقوط الشاهفي الفصل الرابع عشر بعنوان "

رئيس الوزراء أمير عباس هويدا باستبدال  1977وعن اضطراباته النفسية والسياسية. فقد قام في أواخر 

اجد لجانا ثورية. وتحدث عن ار، لكن ذلك لم يغير شيئا من زخم الثورة التي اتخذت من المسكمشيد أموزيبج

دخول الشاه في حالة من الصمت واإلحباط وهو ما وقع تفسيره فيما بعد بمرضه الذي أخفاه عن اآلخرين. 

ي. وأورد النقاش في َسْوقوسّجل تعاظم الدورين األمريكي واإلسرائيلي النابع من الخشية من فقد حليف 

كإسرائيل والواليات المتحدة فضال عن دوائر النفوذ في  في بلورتها أطراف خارجية تالبدائل، التي تدخل

الداخل اإليراني، و التي تداولت أربعة سيناريوهات هي: إعطاء المزيد من الحريات / رفع منسوب القمع / 

يعوض  «ديمقراطي»إحداث مجلس وصاية يعوض الشاه وترأسه اإلمبراطورة فرح / القيام بانقالب عسكري 

 الشاه.

 430التي أدت إلى وفاة  1978حادثة حرق قاعة سينما بعبدان في أوت ياق تناول هيكل وفي هذا الس

 .«الموت للشاه»شخصا اتهم فيها السافاك، وكانت سببا الندالع اضطرابات عبدان الرافعة لشعارات 

 . ة امتصاص الغليان الشعبيتعيين جعفر شريف إمامي لرئاسة الحكومة بني   كان1978داية سبتمبر ـ  ب

ورغم اإلجراءات الجديدة االقتصادية واالجتماعية والسياسية فقد شهدت بداية توليه أضخم مظاهرة بطهران 

فأدى  .وعودة الخميني من المنفى« الجمهورية اإلسالمية»ضمت حوالي مائة ألف مطالبة بخلع الشاه وقيام 

مليون  5.3نتاج البترول من إتراجع ، وإعالن األحكام العرفية إلى التهاب المظاهرات بجميع المدن اإليرانية

 مليون برميل. 1.5برميل يوميا إلى 

ا للحكومة. وتم اعتقال رئيسً  ،قائد أركان القوات المسلحة ،تم تعيين الجنرال أزهري 1978نوفمبر  6في 

إال  بعض رموز الشاه السابقين كالجنرال ناصري وأمير عباس هويدا وأطرافا من عائلة الشاه بتهمة الفساد،

أن الخميني يصرح بأن الذي ينبغي أن يحاكم هو الشاه نفسه وليس إخوته وأخواته. فتحت الحكومة مفاوضات 

ركان لكونه سياسيا قديما ورئيسا للجنة حقوق اإلنسان ومقربا من الخميني من أجل تطوير امع مهدي باز

وبذلك  حل وسط وإجهاض الثورة.  الحياة السياسية. لكن  الخميني رفضها ألنها لم تكن سوى خديعة لفرض

 تكّرست ثورية الحدث، وأصبح من غير الممكن تحويله إلى مجّرد ترقيع للنظام القائم.

تصاعد المظاهرات بالمدن اإليرانية، وبمناسبة يوم عاشوراء هاجم المتظاهرون مقر السافاك وأسقطوا 

له في طهران،  اسياسيًّ  الًّ ممثائه به في باريس تمثال الشاه. وفي هذه األثناء عين الخميني بازركان أثناء لق

على الجيش وعلى األمريكيين أن »وطلب منه قيادة إضراب في قطاع البترول، فكان إضرابا ناجحا فرض 

 .حسب تعبير هيكل «يجثوا على ركبهم

 وميةالجبهة القوهو من  ،شهبور بختيار رئيسا للوزراءولاللتفاف على الثورة، َعيّن الجنرال أزهري 

التفاوض، بينما لكن بازركان التزم تعليمات الخميني بعدم  ،ركان المفاوضات مع األمريكاناالتي شاركت باز

اختار بختيار المواصلة. فقام بإصالحات فورية ذات عمق شعبي، على غرار خروج الشاه من البلد وقطع 

 البترول عن إسرائيل وأمريكا. 
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دقة البرلمان على حكومة بختيار. وخاطب الخميني الشعب مغادرة الشاه إليران تزامنت مع مصا

وعندما اقترح الرئيس األمريكي بأن يتعاون  «ليس هذا هو نصرنا األخير، وإنما مقدمة للنصر»: اإليراني

  .«هذا األمر ال يخص كارتر»: الخميني مع بختيار كان رده 

لكن رسائل بختيار . «رق الثورةسْ ت  »بالخميني على تسريع العودة إليران كي ال  ونحرص المحيط

وكارتر كانت تطلب عدم عودة الخميني مخافة مجازر قد يقوم بها الجيش. ثم اتخذت الحكومة قرارا بغلق 

الخطوط ، لكن أحد أثرياء الشيعة قام بتغطية أجرة طائرة جمبو من 1979جانفي  25المطارات بداية من 

يوم غرة فيفري. واستعدت المدن اإليرانية جميعها لعودة الخميني لتأمين عودة الخميني التي حددت ل الفرنسية

 «إن روح الحسين تعود »: فيفري ليال، حيث استقبل استقباال حاشدا منظما وترددت عبارات 1التي تمت يوم 

لم يتوقع أحد أن »شريعت مداري بما لم يعجب الخميني:  آية هللا وجاء تعليق ،«لقد حانت ساعة االستشهاد»

 .«في طائرة نفاثة من طراز الجمبود اإلمام الغائب يعو

يراني مع تسجيل النهايات الدرامية لقادة الجيش اإل ،انضمام معظم ضباط الجيش للثورة هيكل لسج  

 .ركان بتشكيل الحكومةاوتكليف الخميني مهدي باز ،بالقتل واالنتحار والفرار

ثم رفض  ،ان أقام في مصر عدّة أيّام ثم حّل بالمغربانتكاسات الشاه المتعاقبة بعد مغادرته إيرتم سرد 

من جواز وعائلته ثم حرمانه  ، الواليات المتحدة استقباله ثم مغادرته المغرب تحت ضغط احتجاجات الطلبة

 سفره األزرق من حكومة بختيار.

تي " تحدث هيكل عن سلطة الخميني المطلقة المدفعية بغير مشاةفي الفصل الخامس عشر بعنوان "

حازها بفضل إجماع وطني من مختلف العائالت السياسية على زعامته، كما أنه حاز نظرة خاصة في العالم 

 على أساس أنه بطل جديد. 

فيما يتعلق بقيادة مرحلة ما بعد الشاه. وكانت  حواراته مع الخمينيعرض هيكل في هذا الفصل فحوى 

اءات المكونة في الغرب على قاعدة تنفيذ برامجها رؤية األخير أن الثورة قادرة على أن تستوعب الكف

 التحررية على أساس المبادئ اإلسالمية.   

ق، والذين عهد لهم بشؤون د  وهم من بقايا مرحلة مصَ  ،ركان وسنجابياثم تحدث عن الساسة الجدد كباز

الخميني بقدرتهم على  ناعتقاالحكم الجديد منبها إلى أنهم كانوا يفتقرون إلى أحزمة دعم ومساندة، ما عدا 

المتغلغلة في اإلدارة  تصفية البيرقراطية القديمةتعويض كل ما له عالقة بالشاه ضمن مشروع يستهدف 

 اإليرانية والتي كان يرى أنها تشكل تهديدا للدولة.

وفي المنظمات الدولية،  ثورة لم تقدر على استيعاب الكفاءات التي تكونت في الخارجتحدث عن تجربة 

البورجوازية التي فقدت تعاطفها مع النظام الجديد بسبب الفوضى التي ضربت أطنابها. وتحدث هيكل  وعن

حتى ال يكرر  رفضه أن يفرض النظام بقوة القانون والنظام القسريعن هذه الظرفية مع الخميني، فأبلغه 

 يشبه السجن. ي حول البالد إلى ماالنظام الجديد تجربة خمس وثالثين عاما من حكم الشاه الذ

تحدث عن عودة الخميني إلى قم وكيف أن طهران قد تبعته بمعنى أن الحكم قد تحول معه. إذ كان هو 

الحاكم الفعلي، وهو الحكم بين أجنحة الحكم. أي بين رجال الدين الذي تعرضوا لقمع السلطة السابقة، 
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حسن بني صدر. لقد كان الخميني يحبذ أن والمثقفين الذين أّججوا الثورة في الخارج كإبراهيم يزدي وأبي ال

 تندلع الصراعات في حياته مما بعد وفاته لقدرته على التقريب بين أجنحة الثورة.

فوز الحزب ، وفي نفس الوقت % 75أورد تفاصيل ترشيح بني صدر لرئاسة الجمهورية، وفوزه بـ 

نحو  1906ظم مقاعد البرلمان، وتعديل دستور ي بمعت  شْ هَ ـ  المكّون من رجال الدين بقيادة آية هللا ب الجمهوري

كما أورد مبررات إبعاد آية هللا شريعت  )والية الفقيه(، وإيجاد مجلس األمناء.اإلرشادية إقرار سلطة اإلمام 

 ضد الثورة.مداري عن األدوار السياسية بسبب شبهة تورطه مع الدوائر األمريكية 

من أجنحة مختلفة ذات  «التزاحم»و «التدخل»بب تحدث عن سرعة سقوط حكومة مهدي بازركان بس

محمد  دستوريًّا نفوذ.ـ وفي ذات السياق لم يكن لبني صدر القدرة على تعيين الوزراء، إذ فرض عليه البرلمان

 للوزراء، مما أدّى إلى تضارب الصالحيات بينهما في تعيين الوزراء وباقي الوظائف.  اعلي رجائي رئيسً 

حي للخميني باعتباره قد جاوز الثمانين وإصابته بنوبات قلبية وضعف تركيز، تحدث عن الوضع الص 

 إال أنه حافظ على عالقته المباشرة بالجماهير التي تتوافد عليه من كل أنحاء إيران، دون أن يكون لديه اهتمام

ية في اإلستراتيجية أبدى براعة عالبالمسائل االقتصادية واالجتماعية أو بالطعام والتشغيل. فالخميني  إجرائي

بالفكر ، لتأثره «يفتقر لدبلوماسية السياسي المحنك»لكنه  ،التي أطاحت بالشاه بفضل صبره وإصرارهالثورية 

سبب الخالف مع روسيا،  ي نظر هيكل وكذلك من ف، شيعي وبمعركة صفينباإلرث الالعرفاني و –صوفي ال

 إخفاقهاهيكل يكمن في ى لإإن خطأ الثورة بالنسبة . «ذكيالرهائن التي تّم تناولها بشكل غير »وعقّدت مشكلة 

 في إظهار الهدف من اإلمساك بالرهائن. 

" استهله بعبارة قالها نيران فوق الخليجفي الفصل السادس عشر واألخير الذي عنونه صاحبه بـ"

( 251ص ،ية هللادافع آمَ ) «ل الخليج إلى كرة من النيرانإن بإمكانه أن يحوّ »الخميني في لحظة حماسة: 

، فقد كان يختزن في قوله تبعية دول الخليج لشرح العالقة بين دول المنطقة في ظل الثورة اإليرانية اصديرً ت

 للشاه وتصريحات  قادتها غير المرحبة، وربما المعادية بداية ً، للثورة، مستغلين ضعف الدولة.

الدويالت الخليجية الخليج على أساس أن أوجز هيكل في هذا الفصل تاريخ العالقات بين إيران ودول 

، مقرا باعتراف القادة الخليجيين بعظمة كانت تحتمي تقليديا بالدول الكبرى إيران والعراق والسعودية ومصر

 .إيران الشاه

واستعرض هيكل عددا من األحداث المتزامنة بالمنطقة على زيارة السادات إلسرائيل واتفاقية كامب 

ع  مجلس التعاون الخليجيحرم بالسعودية، واالجتياح السوفياتي ألفغانستان، وإنشاء د، وحادثة الف  يْ دَ  المضار 

 . كما تحدث عن الخطة األمريكية إلعادة االنتشار بالخليج.لزمن الثورة

د إحباطات القادة الخليجيين من إيران الثورة. فأّول زيارة قام بهام مسؤول خليجي وفي السياق ذاته عد  

تمكن ، ألنه لم ي«بمثابة الكارثة»هي زيارة وزير خارجية الكويت صباح األحمد الصباح وكانت  إلى إيران

ن إيران الثورة أبدت عدم رغبتها في إرجاع الجزر اإلماراتية الثالث التي إمن إجراء أي حديث جدّي. ثم 

ية للقيادة اإليرانية بمناسبة االستفتاء احتلها سابقا الشاه. ثم وفي رده عن برقية التهنئة التي بعثتها القيادة العراق

في تضمين لرسالة قادة الفتح  «وسالم على من اتبع الهدى»ديد جاء في نهاية الرسالة عبارة على الدستور الج

بّكر لها«الكافرة»اإلسالمي إليران  . ثم تصاعد التوتر على الحدود ، وفي ذلك تكفير إليران الثورة واستعداء م 
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قية فجاء تهديد الرئيس بني صدر بالزحف على بغداد. وقد سجل هيكل أن الجيش اإليراني في اإليرانية العرا

  وطنية. يحارب ضد العراق بروح 

وفي األخير خصص هيكل الخاتمة لتضمين رؤيته االستشرافية مستهال بالتساؤل عّما يخبئ المستقبل 

السياسي، مقرا باستمرار الوضع على حاله مع لهذا البلد. فأطلق جملة من التوقعات فيما يتعلق بالمستقبل 

استمرار الخميني، أي انقسام رجال السياسة عن رجال الدين. وأبدى رأيه في خليفة الخميني المنتظر آية هللا 

نه ال يعرف الكثير عن المسائل الدنيوية. وعرج على ضعف الشيوعيين، الذين تأثر إمنتظري وقال عنه 

ين لالتحاد السوفياتي إضافة لالنقسامات التي تعصف بهم. وخلص في النهاية إلى وضعهم بعدم قبول اإليراني

 أن الجيش هو القوة الوحيدة المنظمة في البالد. 

 : َمَدافع آية هللاتقييـم   .2

كان يعرف أهميته  لمسار بلد وثورة اواستشرافً  اوتشخيصً  اوتوثيقً  ايخً اركتاب وضعه صاحبه تهذا ال

.. ولم تكن .. اعترف أنها فاجأته وأدهشتهالعرب منذ تغطيته لثورة م صد ق والكاشاني. الثورية بالنسبة إلى

عه بعد ثالثين شهرا من نجاح الثورة.. والفارق الزمني بين تاريخ صدوره وبين طبضمن المتوقع.. كتاب 

نا وال نبيا.. كان قراءتنا له اليوم تضع رؤيته االستشرافية على محك التقييم التاريخي.. الرجل لم يكن كاه

للخميني في قيادة إيران والثورة. فلم يحصل.. أتساءل لماذا لم يقدّم  يتوقع بروز آية هللا منتظري خليفةً 

جوان  28في  حزب الجمهوري اإلسالميالي؟ ولماذا لم يدون حادثة تفجير ت  شْ هَ شخصية محورية كآية هللا ب  

وهو في الوقت ذاته رئيس مجلس القضاء األعلى،  والذي أودى بحياة بهشتي، زعيم هذا الحزب 1981

صحبة اثنين وسبعين من إطارات هذا الحزب؟ ولماذا أيضا لم يدّون حادثة تفجير مقر رئاسة الحكومة 

بعد  1981جويلية  24اإليرانية الذي أودى بحياة محمد علي رجائي الصاعد لسدة الرئاسة في انتخابات 

 ر؟ ـَ نكما أودى نفس الحادث برئيس الوزراء محمد جواد باه   1981أوت  30ة ببني صدر في حاإلطا

ونجده يتحدث حديثا باهتا عن حجة اإلسالم رفسنجاني رغم أنه جسد بعيد ذلك الوقت شخصية صاعدة 

محورية في السياسة اإليرانية. وأكثر من ذلك لم تمكنه فراسته من اكتشاف أهم شخصية سياسية إيرانية بعد 

الذي  ،الخامنئي، المرشد الحالي للثورةالحسيني علي : س السابق لما بعد محمد علي رجائيئيالخميني، هو الر

 . 1تولى هذا المنصب ضعف الوقت الذي تواله مفجرها بثالثة مرات

                                                           

1 
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في الكبير محمد حسنين هيكل، المدافع عن قضايا التحرر والثورة في العالم متوفر بشكل احـ  إن نفس الصّ 

الذي نلمس فيه رصانة المفكر المجسد لصفة رجل الدولة. فهو قد عرض مالحظات جلي. في ذات الوقت 

 وأبدى تقييمات ألداء ما اضطلعت به قوى ثورية إيرانية.

هيكل لم يكن في وقت من األوقات قريبا من التيارات الدينية التي تسعى لفرض بدائلها بأي شكل من  

عبر عن انبهاره بما حققته الثورة اإليرانية من إنجاز ظن أنه األشكال، مثلما هو الشأن في وطنه مصر، وإنما 

. ثورة في نظره ةالديني عبئة. لكنه تكرر مع إيران في ظل الخميني وبفضل الت؛لن يتكرر بعد الثورة البلشفية

فاجأت العالم.. وتحدت قوى الهيمنة العالمية.. وفرضت على نفسها تحديات فما كان منه إال أن يناصرها 

 في بعض اللحظات التي يظنها حرجة. اقتراحٍ  رب منها، ويقدم لها نفسه كقوةويقت

كشف الكتاب عن أن هيكل إعالمي من طراز عالمي.. ال يصعب عليه أن يجلس للشاه أو الخميني أو  

شف له أسرار السياسة ومبرراتها، ويستطلع ـْ كوهو مرغوب في اللقاء به. فت   ،من قادة العالم ساعات اغيرهم

 عالمية.مهمة في كواليس السياسة ال بةتري القضايا الملحة.. ويحتل بذلك ميه، وتطلب وساطته فرأ
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 منسق الفريق                                                                                          

 

حافيًّا يحتّك بكبار المهنة ويركب المراكب الصعبة ليبدع فيها، فكان مراسال  لقد بدأ محمد حسنين هيكل ص 

الكاشاني(. كانت عين حركة الضباط األحرار عليه، فاكتسب  -ثم مراسال عن ثورة ) ثورة مصدّقحربيًّا، 

ثقتها بسرعة، وأصبح أمينها، بل استطاع أن يكون لرجاحة عقله وحسن َمْنطقه ناصحها فأحد صنّاع القرار 

 داخلها.

ْن وراء تشخ ا استراتيجيًّا م  يصه الصحافي. فلقد كانت وطنيته كان محمد حسـنين هيكل منذ البداية، مفكرًّ

المصرية وحميّته العروبية قاعدة لتشخيص مصالح األمة العربية والشعب المصري في كل توصيف للحاالت 

 واألحداث صحافيًّا. 

إسقاطيًّا بسبب هًوى وطني أو قومّي، بل كان عمال أقرب إلى الموضوعية  فلم يكن عمله الصحافي عمال ً

صداقي.   والتقليب الم 

 كن ذلك العمل لذاته، بل كان من أْجل المراجعة الدائمة لالستراتيجيا العربية.ولم ي

اإليرانية، إال أنها عالقات يجب أن  –الروسية، وال العالقات العربية  –لم يكن يهمه من العالقات العربية 

ن أجل كـَْسر الحصار اإلسرائيلي اإلمبريالي على الوطن  -يكياألمر -نـَْحسب لها حسابَها الّسـَْوقي جيّدا م 

ر فهًما لطبيعة الكيان الصهيوني العربي، وأن نسعى لجعل الشريك الروسي أو اإليراني )أو غيرهما( أكث

 للَمطـَالب العربية في السيادة السياسية واالقتصادية والثقافية.و

ب برتَه  كانت خ  برةً كالسيكية، صحيح أن خ   لم تكن تتناقض مع رغبته رة  حتى في حياته الشخصية، ولكنها خ 

الكثير من ماله في َجمع الوثائق، من كل مكان  في تجديد َمَصادره وتحيين أفكاره، وتغييرها أحيانا. كان ينفق

ن أجل وعي  -في العالَم، ما أمكنه، وفي اقتناء الكتب والدراسات األجنبية، العلمية والصحافية العميقة، م 

ي، صالح لبناء َسْوق   لم   عربي بإمكانه التحكم في المستقبل. عربي ع 

استطاع األصدقاء: رياض الصيداوي وعبد المجيد الجمل ورشيد القَنّوني وعقيل البكوش جمع الكثير من 

هنية الرجل، ووطنيته وحميته القوميّة الهادئتين، وعلى عل مية الرجل وتنظيره االستراتيجي...  الحيثيات على م 

البصرية،  –حسنين هيكل وأن ال يتحنط. فال بد من جمع كل مادته الصوتية ما يهّمنا أن ال ينقرض محمد 

ن  أن تصبح المادة الوثائقية الهائلة التي  حتى ال تبقى مشتتة أو قابلة للَمحو، وربما جعلها ورقية أيضا. والب د م 

 ــــاتمـــة الكتاب:خـ

 !حتى ال يموت محمد حسنين هيكل
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لّها، مادة مفتوحة للجميع، من مفكرين استراتيجييتركها المرحوم، والتي لم ي   وأهل علوم إنسانية، ن ستعمل ج 

 ومناضلين وناشطين. 

ومقره القاهرة، في أقرب اآلجال، حتى ال  «مركز حسنين هيكل للدراسات االستراتيجية»بل البد من بناء 

يّة محمد حسنين هيكل، فليس هناك مراكز استراتيجية حقيقية في العالم العربي، وإنما هناك مراكز  تندثر إْبستم 

لك بتطويع المعلومة أو تشويهها أو توجيهها أو لخْدمة المركز اإلمب ريالي والرجعية العربية والرئاسات والم 

اختالقها. ومن الطبيعي أن يختص المركز في العلوم االستراتيجية وعلوم االستشراف وعلوم صنع القرار، 

يتطلب تفهًما من ، ومخصصة لجزء من أنشطتها  في دراسة اإلرث الهيكلي. وذلك مطبقة ً على العالم العربي

ن حواري يه المباشرين وغير المباشرين.  عائلته وتعبئة م 

 

 5/3/2017 ،عادل بالَكْحلة                                                                                        
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 د. عادل بالكـَْحلة )منسق الفريق(: -

الحركة االجتماعية في المجتمع المحلي: له:  .األنثروبولوجيا وعلم االجتماع في تعليٍم عالٍ  أستاذ

منوال التنمية االسكندينافي . أدار ندوة: ماع في عالم اإلسالمتوالفن واالج، حالة قصيبة المديوني

 .كتاب تذكاري: محمد سعيد رمضان البوطي، وندوة: وآفاق التعاون في السياق الثوري التونسي

 

 الّصيداوي:  د. رياض -

األزمة  ، وهيكل أوالملف السري للذاكرة العربيةمختص في العلوم السياسية، مقيم في سويسرا. له: 

خريف الدم العربي: أسرار  ، ومن تونس إلى دمشق: حقائق خفية عن الربيع العربي ، والجزائرية

 داعش وأخواتها.

 

 د. عبد المجيد الجمل: -

تونس. له عديد المساهمات في دراسة  -، كليّة اآلداب بصفاقسمساعد في التاريخ المعاصرأستاذ 

نكليزي بتونس والمغرب اإل -التنافس الفرنسيعن: االجتماعية. رسالته للدكتوراه تاريخ الحركات 

 .(1939-1881األقصى )

 

 أ. رشيد القنّوني:  -

وناشط نقابي ، أصول الفكر اإلصالحي التونسيمعدّ رسالة دكتوراه في اإلسالميات، في دراسة 

 وسياسي.

 

حّرر الفريق(: أ. عقيل البّكوش  -  )م 

خطابات ذاكرة السجن والتعذيب الجماعية في تونس معدّ رسالة دكتوراه في علم االجتماع، في: 

 ، وناشط سياسي ونقابي.المعاصرة زمن االستبداد: السياق والفاعلون واالستراتيجيات

 

 

 تــــراجـــم المــؤلفيــــن
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 هذا الكتـــاب

 

في كتاب تذكاري عن محمد حسنين هيكل، رحمه هللا تعالى. صحيح  كان من الضروري أن نفّكر

أننا فعلنا ذلك ألنه مناضل من أجل أّمته، وصادق معها في زمن المحن، وألنّه ليس إّمعة فهو رجل 

الواقعي مطابقا لما هو جار من آراء أو مخالفا، وال  -يستعمل عقله وال يهمه إن كان رأيه العقالني

، فخيّر في لحظة فارقة من تاريخ األّمة قناة الجزيرةالمال والرتبة االجتماعية وال جاه ألنّه لم يغتّر ب

 أن يخسر ذلك الجاه على أن يخسر ضميره وأّمته و وطنه...

بهذا الرجل الكبير، فلقد كان الداعي  احتفائنا االستراتيجيولكّن كل ذلك لم يكن هو الداعي إلقامة 

ضال االستراتيجي، في عصر عربي حديث وزمن عربي راهن يرين األساسي أنه كان درسا في الن

عليهما خبط العشواء والعمل غير االستراتيجي والالّجدوى والالّمعنى واألغراض الحقدية والكيدية 

العمياء والغرائزية الّطْوف يّة )دينية، مذهبية، علمانية، "إيمانية"، "إلحادية"...(. وترين عليهما العمالة 

 "التمكينية" للحزب على حساب مصالح األّمة القريبة والبعيدة مدى..واألغراض 

ومقره القاهرة، في أقرب اآلجال،  «مركز حسنين هيكل للدراسات االستراتيجية»بل البد من بناء 

يّة محمد حسنين هيكل.  حتى ال تندثر إْبستم 

*-*-*-* 

 المؤلفـون

لة -                      لفريق()منسق ا د. عادل بالك ح 

 أ. عقيل البكـوش )تحريًرا( -                    

 د. ريـاض الصيـداوي -                    

 د. عبد المجيد الجمل -                    

 أ. رشيد القنوني. -                    

*-*-*-* 

 سلسلة أعالم التغيير والثـورة

 جاهز منها: 

 محمد حسنين هيكل: كتاب تذكاري. -1

  محمد سعيد رمضان البوطي: كتاب تذكاري. -2
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