
اجلمـهـورية. بـالنـسـبة إلى الـسادات
(بـــرجه اجلــدي) هـــو خــجــول لـــكــنه
قـوي مُـسل وطـمـوح مـثـابـر وعـنـيد
حــالـم ويــصــدق أحالمـه. يــفــضل أن
يكـون رئيـساً لـلجـمهـورية. قـد يدَّعي
أنه يــــســـتــــطــــيع الــــعــــيش من دون
إطراءات ولـكن طريـقة تـصرُّفه تـبقى
دلــيالً عــلى حـبـه لإلطـراءات عــنــدمـا
دْحه. (عند التأمل في يقوم أحدهم 
تاريخ السـادات قبْل الترؤس وخالل
سـنـواته الـرئـاسـيـة جنـد بعـض هذه
الصفات). ما يقال عن السادات يقال
بــالـنــسـبــة إلى عــبـد الــنـاصــر حـيث
كالهـــمــا من بــرج اجلـــدي وكالهــمــا
ــثل الــشــعــبي يــنــطـبـق عــلــيـهــمــا ا
ــصــري "الــلي يــعـمـل ريس يــجـيب ا

الريح مِن قرونه".
وأمـــا تـــســمـــيـــة الـــكـــتـــاب "أنـــيــاب
اخلــلــيــفــة.. وأنــامل اجلــنــرال" فألن
سنوات أنـور السادات خـليفـة جمال
عــبـــد الـــنـــاصــر حـــفـــلت في بـــعض
مـحــطـاتـهـا بـكـالم (أو نـسـبـوه إلـيه)
ينـطبق عـلى مـفرداته مـا يجـوز قوله
إن لــلـســادات تـعــابـيــر بـعـضــهـا من
الــنـــوع الــثـــأري يــريـــد من خاللـــهــا
ـتنبي: "إذا رأيت نيوب تثبيت قول ا
الـلـيث بـارزة ... فال تـظـنَّن أن الـلـيث
ثـال عدا يبـتسم". ولـنا عـلى سبـيل ا
عــــــبـــــارتـه الـــــشــــــهـــــيــــــرة "إحتـــــاد
اجلــمــهــوريـــات الــعــربـــيــة وُلــد ولَهُ
أنيـاب" أنه قـبْل أن يـضرب الـضـربة
ـتمـثـلة بـإخراج اخلـبراء الصـاعـقة ا
ـسـتشـارين الـسـوفـيات الـعـامـل وا
ـصـري ببـضـعـة أشـهر في اجلـيش ا
كـانت له عـبـارة عن أنـيـاب لـيث غـير
مـبـتـسـم وهي "أمـيـركـا عـايـزه واحـد
لــسـانه زِفِـر يـتــكـلم عـلــيـهـا". كـمـا أن
قـــراره الـــصـــاعـق بـــقـــطْـع الـــعالقـــة
الـدبــلـومـاسـيـة مـع األردن ومـبـاغـتـة
ـان بهذا القرار الذي احلكومة والبر
لم يــتـوقــعه أحـد كــان بـفــعل رئـيس
يـــريـــد بـــعـــدمـــا طـــوى الــتـــمـــســـكن
ثل ليسـتبـدله بالتـمكن وعلى نـحو ا
َّــا ـــصــري "إتـــمــســـكن  الــشـــعــبي ا
تــتــمــكَّن" إثـبــات قــدرة أنــيـابـه عـلى
إحلـــاق الـــتـــعـــطـــيل بـــخـــطـــوات أو
مـشــاريع. ولـقــد كـان قـطْـع الـعالقـات
ـبــاغت مع األردن من أجْل تــعـطـيل ا
ـــلك حــســـ في صــدد زيـــارة كــان ا
القـيام بهـا إلى موسـكو للـتشاور مع
قــادة الـكــرمــلـ في مــشــروعه الـذي
أعلـنه يـوم األربـعاء  15مارس/ آذار
ــمــلــكـة 1972 ويــتــعــلق بــإنــشـاء "ا
ــتــحــدة" تــضم الــضــفـة الـعــربــيــة ا
ــمـلــكـة الــغــربـيــة وقِــطـاع غــزة مع ا
وبــــــذلـك يُــــــطــــــوى أمْــــــر الــــــدولــــــة
الـفـلــسـطـيـنـيـة وعـاصـمـتـهـا الـقـدس
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والالفت أن الـرئـيس الـسـادات الـذي
فعل ذلك قائالً إنها من أجْل فلسط
والـقـضـيـة الـفـلـسـطـيـنـيـة هـو نفـسه
الــذي خـــرج عـن قـــاعـــدة الـــتـــشــاور
واإللـتزام بـالـعـمل الـقومي إجـمـاعـياً
ــا يــتـــعــلق بـــالــصــراع الـــعــربي-
اإلسرائـيلي حـيث أنه كـما ذكـرْنا في
ســطــور ســابـقــة زار الــقــدس الحــقـاً
وأبــرم في "كــامب ديــفــيـد" إتــفــاقــيـة
سالم مع مناحـيم بيغن رئيس وزراء
إسرائيل كان عرَّابـها الرئيس جيمي
ـثل الــشـعـبي كـارتــر وعـلى قــاعـدة ا
»صـبــاح اخلـيـر يــا جـاري.. أنت في

دارك وأنا في داري .«
كـمـا أن أحـد وزرائه الـدكـتـور مـحـمد
حـــسـن الــزيـــات وهـــو من مـــنـــظــري
مــشــروع الـــسالم مع إســرائــيل قــال
ذات يـوم في مـقـابـلـة صـحـافـية مـعه
ـرة األُولى منـذ ربع قرن التي "إنها ا
تـعــلن مـصـر إعـتـرافــهـا بـإسـرائـيل".
وفي جــلـــســة جملــلس الــوزراء الحظ
اجملــــتـــمــــعــــون كـــيـف أن الـــرئــــيس
السـادات أظهـر أنـيابه عـندمـا ضرب
عــلى الــطــاولــة وقــال"هــذا أســلــوبي
والــــلي مش عـــاوز يــــتـــعـــاون مـــعي
يـتــصـرف". (كــان الـرئــيس الـسـادات
ــا نص عــلـــيه إعالن قــيــام إلـــتــزم 
"إحتـاد اجلــمـهـوريـات الــعـربـيـة" في
إبريل/ نـيـسان 1971 بأنـه "ال صُلْح
وال تفاوُض مع إسـرائيل". ومن مآثر
الــدكـتــور مــحـمــود فــوزي أنه تـدخَّل
عـلى الـفـور بـكـلـمـات تـعـكس كـيـاسة
الــرجل ودبـلــومـاســيـته كـي ال يـقـول
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ـا كـان ســلـطـانه أكـثــر إطـمـئـنــانـاً و
نـصـة يوم 6 لـينـطـبق على واقـعـة ا
أكـتـوبر 1981 وعـلى أيـدي عـدد من
ـصـريـ وتلك الـضبـاط واجلـنود ا
أكثـر نـقـطة صـادمـة في ذلك احلدث
ــثل الــشــعـبـي "يـا فــرحــة مــا تـمت ا

خدْها الغراب وطار".
وثــمــة حلــظــة بــالــغــة األهــمــيــة في
صري أنور موضوع أنـياب اللـيث ا
السادات عـبَّر عنـها بكـلمات سـمعها
بـعض الـذين رافـقوه في زيـارته إلى
مـوسـكــو يـوم اخلـمـيس 27 أبريل/
نـيـسـان  1972مـصــطـحـبــاً حـسـني
ـعـيَّن حـديـثاً قـائـداً جـديداً مـبارك (ا
لـلــسالح اجلـوي) مـسـتــبـقـاً الـزيـارة
ـنــاســبــة ذكـرى بــقــوله في خــطــاب 
ـقــبل ــولــد الــنــبــوي "إن عــامــنــا ا ا
 1973ســيــشــهــد لــيس فــقـط بــدايـة
ـــعــركـــتـــنــا بـل ســيـــشـــهــد نـــصــراً
ـا إزعـاج ".ولـقـد أزعــجه أ حـاســمـاً
وبحـيث بـدأت األنيـاب على أهـبة أن
تـــبـــرز أنـه لم يـــجـــد بــــريـــجـــنـــيف
ـا وبــودغــورني في إســتــقــبـالـه وإ
فقط كوسيغـ مع أن الثالثة خرقوا
ذات زيـارة لـعـلـي صـبـري كل قـواعـد
الــبــروتــوكــول وعــقــدوا إجــتــمــاعــاً

 . مشتركاً معه ومطوَّالً
وهـذا الـتمـيـز مِن جـانب الـسـوفـيات
كان من جملة مـسارعة السادات إلى
الـتـصـويـب عـلى نـقْل رمـوز احلـقـبـة
الــنــاصــريــة وأبــرزهم عــلي صــبـري
وشعراوي جـمعة وعـبد احملسن أبو
الـنـور مِن كـراسي الـسـلـطـة والـشأن
الـــقــوي إلى اإلعــتـــقــال فــاحملــاكــمــة
فالسـجن. وهكذا بـ ليلـة وضحاها
إنقـلبت مـصر سـاداتيـة بعـدما كانت
نــاصــريـة.تــبــقى إنــدفـاعــة الــرئـيس
الــســادات في إجتــاه وضَع شــعــاره
"حرب أكتوبر آخر احلروب" وإبرامه
لهـذا الغرض مـعاهـدة "كامب ديـفيد"
ــوجـبــهـا إســتــرجع سـيــنـاء الــتي 
وحرر قنـاة السويس الـتي إستُؤنف
ـــرور الـــدولي فـــيـــهـــا مع صـــعــود ا
متـدرج للخط الـبيـاني في ما يـتعلق
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هـنـا جتـدر اإلشـارة إلى أن اجملـتـمع
الدولي يـولـول في الـزمن الراهن من
أجْل مـضـيق هرمـز وتـهـدد الـواليات
ــتـحــدة عـلى مــدار الـســاعـة إيـران ا
بالـويل والـثـبور وعـظـائم األمور في
حال تَسـبَّب العنـاد الثوري اإليراني
ـضـيق وهو ـرور في ا في تـعطـيل ا
قــادر عـــلى ذلك. لــكـن هــذا اجملــتــمع
والـعم سـام على وجه الـتـحـديـد كان
ســـاكــتـــاً ولـــعــلـه مــحـــبـــذاً الـــفــعْل
ـتمـثل بعـدم التـجاوب اإلسرائـيلي ا
ــيـة مع أي مــحــاولـة مــصــريـة  –أ
لـفتْح الـقـناة أمـام سـفن دول الـعالم.
ـــعـــاهـــدة ولـــقـــد أبـــرم الـــســـادات ا
مــتـســلـحــاً بـورقــة نـصـر 6 أكـتــوبـر
1973 الــذي رأى فــيـه مــا يــلــخــصه
ـــثل الـــشــعـــبي الـــذي أوردنــاه في ا
سـطور سـابقـة "الـلي معـاه الـقمـر ما
يباليش بالنجـوم" (القمر هو النصر
والـنـجـوم هم بـعض احلـكـام الـعـرب
الذين إعـتـرضوا عـلى فِعْـله فجـمَّدوا
عضـوية مصـر في اجلامـعة العـربية
قـاطعة لهـا فيما ووسَّعوا مـساحة ا
هــو يــقــول مــســتــخــفــاً بــنــقْل مــقــر
اجلامعة العربية إلى تونس "خليهم
يــاخـدوهــا مش عـايــزهـا". كــان غـيـر
عابىء بـتشـقق الصف الـعربي فـكان
ـثابـة الـنـدبـة الـرمـادية في اإلبـرام 
جـبـ احلـقـبـة الـسـاداتـية تـزول في
حـال أن إسـرائــيل قـررت وبـضـغـوط
ـــتــحــدة مــتــفـــاوتــة من الـــواليــات ا
وسـائـر الـدول ذات الـتـأثـيـر عـلـيـها
ضــيـقـاً بـعــنـادهـا وإقـتــنـاعـاً بـوضْع
نـطقة الـعربيـة في مدار اإلسـتقرار ا
صالح األمـيركية والدولية لتأم ا
أن تــطـــوي أحـالمــهـــا الـــتـــوراتـــيــة
وتــــرتـــضي الـــعــــيش كـــإحـــدى دول
نطـقة ال تعتـدي وال يُعتدى عـليها. ا
صري ـثل الشعبي ا وإالَّ فإنطباق ا
لـهذه احلـالـة وارد "إصـبـر عـلى جار
السوء يا يرحل يـا تيجي له داهية".
وهــذه مــبـادرة الــسالم الــعــربــيـة لم
تـذبل حــروفـاً بـعــد. وفي حـال حـدث
ذلك ســيـعـاد اإلعــتـبـار إلـى الـرئـيس
السادات على أسـاس أنه فتح الباب
وصَد. كما في هذه احلال سيُعتبر ا
شــهــيـد الــسالم ويــوضع له تــمــثـال
ـتـحـدة كـتـمـثـال بـرونـزي في األ ا
مانديال. مَن يدري. كـما سيصار إلى
تــصـنــيـفه واحــداً من الـقــادة األكـثـر
ــصـر تــمـيــزاً في الــتـاريـخ احلـديث 
بــعــد مــحــمــد عــلي وســعــد زغــلــول
وجـمـال عـبـد الـنـاصـر الـذي سـيـأتي
يـوم ال ريب في ذلك يـتم فـيه اإلفراج
عن إضبارات وتسجيالت حتوي من
اذا علومات والـوثائق ما يوضح  ا
إخــتـار عـبــد الـنــاصـر بــالـذات أنـور
ـاذا كــانت الــســادات خــلــيــفـة لـه و
اذا... وفاة عـبد الـناصـر مبـكرة... و
ـاذا ال يـكــتـمل ـاذا. عــشـرات مـن ا و
ـشار إليه. فك ألغازهـا قبْل اإلفراج ا
ــصــريـ ولــكل من أولــئك الــقــادة ا
مزايا وشمـائل ومقومات زعـامة كما
لـــكل مـــنـــهم حـــاالت من الـــصـــعـــود
ــتـدرج إلى الــقـمــة وهـبــوط سـريع ا
اإليـقـاع إلى السـفح. وبـالـنـسـبة إلى
السادات إفتـرض بعد توظـيفه نصر
أكــتــوبــر 1973 بــإبـــرامه مــعــاهــدة
ـــتـــحـــدة أنه تـــرعـــاهــا الـــواليـــات ا
ســيــحــلق فـي سـمــاء األمــة حتــلــيق
ـلك مقومـات قيادة النسـور ما دام 
األمــة ومــا دام حــقق لــدول اخلـلــيج
مــبـتــغـاهــا الــذي يـتــمـثل في إطــفـاء
الوهج الناصـري وعدم ترْك الوجود
السوفياتي يتمدد في إجتاه اخلليج

ــــتـــوسط والـــبــــحـــريْن األحــــمـــر وا
ومــنــاطق عــدة من ديــار األمــة. لــكن
الذي حـدث أن القـادة العـرب عطَّـلوا
لـه خــارطــة طــريــقه عــنــدمــا عــزلــوه
وعـلَّـقـوا عـضـويـة مـصـر وبـات بـطل
حـرب  1973نــســراً بــجــنــاح واحـد
بالـكاد يـستـطيع الـتحـليق ثم يـتب
ـــصـــري مَن له أن داخل اجملـــتـــمع ا
الكثير من التحفظ على ما فعله. كما
هنـالك شريـحة عـريضة مـن اجملتمع
ـا فـيه الـكـفـايـة بأن غـيـر مـقـتـنـعـة 
"الــلي فـات مــات" وتـرى مــا يـنــطـبق
ثل الـشعبي "عُـمْره الـعدو ما علـيه ا
يبـقى حـبيب وعُـمْـره شجـر التـ ما
ــطـاف يــطـرح زبــيب". وفي نـهــايـة ا
ـا إنـتـهى الـسـادات الـبـطل الـذي طـا
صوَّب عـلى كـثـيرين وبـالـذات رموز
احلـقبـة الـنـاصـرية ومـهـابـة اإلحتاد
السوفياتي برسم التصويب الناري
بادرات عليه مضرجاً بدمه "شهيد ا
ـتــسـرعـة" وفي عـمـلــيـة إغـتـيـال لم ا
يــخـــطــر لـــلــحـــظـــة في بــالـه أنه قــد
يــتــعـــرض لــهــا في حــ أن زوجــته
الـسيـدة جـيـهـان الـتي لم تـرافقه في
أيــام جــوالت الــتــفــاوض في "كــامب
ديـفـيد" كـمـا روزالـ زوجـة الـرئيس
كـــــــــارتــــــــر الـــــــــتـي كــــــــانـت تـالزمه
ويـسـتـشـيـرهـا أحـيـانـاً توقـعت (أي
السيدة جـيهان) نهـاية مأساوية رداً
عــــلى زيــــارتـه الــــقــــدس ثم إبــــرامه
مـــعــاهــدة سالم مع إســـرائــيل. لــقــد
"سَلِم من الـدب فوقَع في اجلب" على

صري. رأي إبن البلد ا
وحــــتى فـي الـــتــــعـــامل اخلــــشن من
جانبه مع اإلحتاد السوفياتي وعلى
نحـو ما أوردتُ الـكـثيـر من تفـاصيل
هــذا الـــتــعــامل ومن الـــوقــائع الــتي
كـــانت حـــبـــيــســـة اإلضـــبــارات ومن
الــكالم الـقــاسي وعــلى الـهــواء مـثل
ا يـجي "الـسـوفـيـات بِـصـعَّـدوا لكـن 
الـوقـت لـلـتـصــعـيـد حـافــضـحـهم في
الـــعـــالم كـــله «في احملـــور اخلــاص
ـــــــوضـــــــوع وحتـت عـــــــنــــــوان بـــــــا
"اإلنــقــضــاض الــثــاني" وفي وثــائق
تتـصل بهـذا اإلنقضـاض... حتى في
كن القول إن التعامل اخلـشن هذا 
الـرئـيس الــسـادات سـجَّل في تـاريخ
عالقات الـدول العـربيـة مع الكـرمل
ـصــلـحـة الــعـامـة نــقـطـة نــظـام من ا
الـتـنبـه لهـا لـكي تـبـقى الـعالقـة على
ـرء نفـسه ـسـتـقـيم. ويـجـد ا اخلط ا
يــتـــســـاءل: هل ســـيـــأخـــذ الــرئـــيس
يـر بوتـ بنـقطـة النـظام هذه فالد
ـوضوع خصـوصـاً أن تـعاطـيه مع ا
ـا هـو أكـثـر حـدة الـسـوري يـؤسس 
مـن الــذي فــعـــله الــســـادات بــعــد أن
تــفـرض تــطــورات األزمـة الــســوريـة
ـمـسـكـ بـزمـام نـوعـيـة أُخـرى من ا
الـسـلطـات في سـوريـا يـحـلـون محل
الــنــظـام الــبــشَّـاري الــذي تــكـارم مع
روسـيــا الـبـوتـيـنـيــة كـمـا لم يـتـكـارم
طـــرف عــربي لــكن الـــرئــيس بــوتــ
تـــعــامل مـع الــرئــيس بـــشَّــار األســد
كـوصـي. ومـثل هـذا الــتـعــامل كـفـيل
بأن يفعل الرئيس بشَّار إذا قُيض له
الـــبــقــاء وقــويت شــوكـــته مــا فــعــله
عاهدة الرئيس السادات أي إلـغاء ا
الـتي أبـرمـهـا الـوالـد (حـافظ األسـد)
مع بريجـنيف ورفيـقيْه ومعـها إلغاء
اإلتفاقيات اإلمالئية التي وقَّع عليها
"مـــكـــرهـــاً أخـــاك ال بـــطل" وإنـــهـــاء
الـوجـود الـروسـي الـبـحـري والـبـري
واجلـوي. وإذا كـان لن يــبـقى لـيُـقْـدم
عــلى ذلك فــإن اخلـلــيــفـة لـه سـيُــبـرز
أنـيـابه مـنـذ الـيـوم األول... إخـوانـياً
كــان هــذا اخلــلــيــفــة أو شــخــصــيــة
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ويــبـقـى أن هـذا الــكـتــاب يــصـدر مع
مئـوية الـرئيس أنـور السـادات الذي
ـــصــري ســـجَّل فـي تــاريـخ احلُـــكْم ا
خـطــوة غـيـر مـسـبـوقــة وتـتـمـثل في
إسـنــاد مـنــاصب وزاريـة إلى إثــنـيْن
ـــاركـــســـيـــ هـــو من أجْل أن مـن ا
يعرف جـيل عربي كـان أفراده إما لم
يــولـدوا بــعــد أو في سن الــطـفــولـة
عــنـدمــا حــدثت هـذه الــتــطـورات في
حيـاة األمة والـتي تشـكل مع قضـايا
أُخـرى أسبـاب مـا تـعيـشه األمـة مـنذ
أن طــوى الــقــرن الـعــشــرون الــورقـة
األخـيــرة من صـفـحـات أيــامه لـتـبـدأ
عـانـاة األشـد وطـأة مع كل يوم من ا
الـقـرن الـواحــد والـعـشـرين الـذي مـا
زلـنـا في بـدايـاته.وعـنـدمـا يـكـون مَن
ـا جـرى يــقـوم بـهــذا اإلسـتــحـضــار 
ا والكـشف عن اخملـبوء والـتـذكيـر 
طواه الـنـسيـان مثل حـالي مـعايـشاً
ـئـات األوراق ومـدونـاً ومـحـتـفـظـاً 
والـوثـائق والـصـور الـتي تـعـود إلى
سـنـوات من الـعـام 1970 إلى الـعام
1990 وكـــذلك بـــعـــشــرات األمـــثـــلــة
الشعبيـة سمِعَها في فتـرات متقطعة
ـــصــــريـــة فـــإن ذلك من ســـنــــواته ا
يُكسب العمل مـصداقية... فضالً عن
أنه يبـعث في نـفسي الـرضى بـأنني
. أعــانـني أؤدي واجـــــــــبـاً مــعـرفــيـاً
الـلـه عـلى أن أُجنــز الحـقــاً في حـال
بــقـــيت الـــهــمــة عـــلى حـــيــويـــتــهــا
إلســتـــكــمــال اإلضــاءة عــلى جتــربــة
اجلـنــرال الــرئـيس  –الـرئــيس عــبـد
الفـتاح الـسـيسي الـذي حقق خـطوة
نــوعـــيــة لـــبــلــســـمــة اجلـــراح الــتي
أحدثـتهـا أنيـاب الرئيـس وكان بذلك
ــــتــــأنـــيــــة مع من خالل الــــعـالقـــة ا
يـر بوتـ مثل عازف الرئـيس فالد
ســيـاسي يـعــتـمــد األنـامل والـكــلـمـة
الـــهــادئــة عِــوَض األنـــــــــيــاب الــتي
تــرضــــــــي شــعـوراً بــالــعـــــــــظــمـة
لــكـــنـــهــا تـــضع الـــعالقـــة في دائــرة

اخملاطر. 
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وأنـامل اجلـنــرال. روايـة إنـقـضـاض
الــــســـــادات عــــلى الـــــنــــاصــــريــــة...
وإســـرائــــيل ومــــداواة الــــســـيــــسي
للجراح الروسية" في ستمئة صفحة
تـشمل الـوثـائق والـصـور إلى جانب
ـــؤلف الــفـــصـــول الـــتي ســـمَّـــاهــا ا
إنقـضاضـات.. من اإلنقـضاض األول
بــعـــنـــوان "هـــكــذا طـــوى الـــســادات
صفـحـة النـاصـرية" إلـى اإلنقـضاض
الـــثــــاني بـــعــــنـــوان: "هــــكـــذا زلـــزل
الـسـادات هيـبـة كـرملـ بـريـجـنيف"
فاإلنقضاض الثالث بعنوان "العبور
ناحيم األسطوري للقناة والصاعق 
ومــــوشي". ويـــلي اإلنـــقـــضـــاضـــات
الـثالثـة أي الفـصـول بـاب الـوثائق

الذي يضم  15 وثيقة. 
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تـوضح صــفـحـات الـتــمـهـيـد ظـروف
إجنـــاز هــذا الـــكـــتــاب الـــذي تــزامن
إصــداره مع مــئـويــة الــرئــيس أنـور
ـــؤلف الـــســـادات الـــذي يـــســـمـــيه ا
إختـصاراً "اخلـليـفة" والـتي تُصادف
ورث جـمال أيضـاً مئـويـة الرئـيس ا
عبد الناصر ومـئوية الشيخ زايد بن
ســلـــطــان آل نـــهــيـــان الـــذي كــان له
صـرية الثالث: حضور في احلُـقب ا
الــنـاصــريـة الــسـاداتــيـة ثم حــقـبـة

الرئيس حسني مبارك.
ــؤلف لــكــتـابه ومن خالل تــعــريف ا
الذي نثبته هنـا نقرأ بالع اجملردة
رواية إنقضاض السادات (اخلليفة)
عـلى الـناصـريـة وإسـرائـيل ومداواة
الـــســـيـــسـي (اجلـــنـــرال) لـــلـــجـــراح
الروسية والناصرية على حد سواء.
وعــلى الــنــحــو اآلتي الــتــعــريف في
ســبـع صـــفــحـــات وبـــعـــنـــوان "هــذا
الـكـتـاب": تـشـاء مـصـادفـات األعـمـار
أنه في الـــعــام 2018 حتل مـــئـــويــة
الـرئـيس أنـور الـسـادات (مـوالـيد25
ديـــســــمـــبــــر/كـــانـــون األول 1918)
ومئويـة الرئيس جـمال عبـد الناصر
(مـوالـيـد  15يـنـايــر/كـانـون الـثـاني
1918) وحتل في العام نفسه مئوية
زعــيـمـيْـن تـركـا بــصـمــات في تـاريخ
بـلـديْـهمـا وشـعـبـيْهـمـا هـمـا الـزعيم
األفـريقي اجلـنـوبي نـلسـون مـانديال
(مـوالـيـد 18 يـولـيـو/ تـمـوز 1918)
ورئـيس دولـة اإلمـارات الـشيـخ زايد
بن ســلــطــان آل نــهـيــان (مــوالــيـد 6
مــــــايـــــو/ أيـــــار 1918) وحـــــيث أن
لـــــلـــــرئـــــيـس الـــــرومـــــاني الـــــراحل
تـشـاوشـيـسـكـو حـضـوراً جـزئيـاً في
إنعطـافة الرئيس الـسادات السـلمية
وزيـارة القـدس فـإنـني أضـيـفه كونه
من مواليد  26يناير/ كـانون الثاني
. ومن باب ـئوي 1918 إلى قائمة ا
تـرطيب أجـواء الـتـحلـيل أسـتـخلص
ـتــخـصـصـ في األبـراج من خالل ا
بــعـض مالمح شــخــصــيــة الــرئــيس
أنور السادات كونه سجَّل إختراقيْن
ــا إسـتـعــصى إخـتـراقــهـمـا عـلى طـا
غــيـره مـن حـكَّــام األمـتــْين الــعـربــيـة
واإلسالمـيــة: زيـارة الـقـدس يـوم 19
نــوفــمــبــر/ تــشـريـن الـثــاني 1977)
عشـية عـيد األضـحى) وإلقـاء خطاب
في الــكــنــيــست ثـم إبــرام مــعــاهـدة
سـالم مـع إســـــــــرائـــــــــيـل يــــــــوم 17
سبـتـمبـر/ ايـلول 1978 في منـتجع
"كــامب ديــفـــيــد" بــرعــايـــة الــرئــيس
األمـيركي الـتـاسع والـثالثـ جـيمي
كــارتـــر فــضالً عـن اإلخــتــراق األهم
ـــعـــاهـــدة الـــذي ســـبق الـــزيـــارة وا
ونــعــني بـذلك الــنــصـر الــذي حــقـقه
ــصــري يـوم 6 أكــتــوبـر/ اجلــيش ا
تـشـرين األول 1973 عـلى إســرائـيل
الحـة الـتي حتـتل سـيـنـاء وتـعـطل ا
هم ـورد ا في قـنـاة الـسـويس ذات ا
ـصـر. وكان هـذا الـنـصـر حـالـة أخْذ
بـالـثأر جـديـدة من نـوعـهـا في كـتاب
ـــصــر تـــدوين الـــتــاريخ اخملـــضــرَم 

أمضى الصـحافي الكـاتب فؤاد مطر
ثالث سنوات يستـحضر من الذاكرة
ومن إضـبـارات أرشــيـفه الـشـخـصي
التي حتوي مئات الوثائق واألوراق
ا حبَّرها كمراسل لصحيفة التي طا
ـثلث األكـثر "النـهار" الـلبـنانـية في ا
حــيــويــة ثـــوريــة بــ الــســـتــيــنــات
والــثــمــانــيـنــات (مــصــر. الــسـودان.
لــيــبــيــا) وحــالـت قــســاوة الــرقــابـة
صرية على رسائله كما على سائر ا
راسل األجانب دون نشْر الكثير ا

من رسائله.
كــــان الــــتــــركــــيــــز في تــــلك األوراق
واجـهة الساداتية- والوثائق على ا
الـــــنــــاصـــــريــــة والـــــســــاداتـــــيــــة –
ـراحل الـســوفـيـاتــيـة وهـمــا أكـثـر ا
حـدة في الـفتـرة بـ رحـيل الـرئيس
جـمــال عـبـد الـنــاصـر واحلـرب الـتي
ــــصــــري (6 خــــاضــــهــــا اجلــــيش ا
أكــــتــــوبــــر/ تــــشــــرين األول 1973)
وحـقـقت لـلـسـادات مـجـداً تسـرَّع في
توظيـفه وتسبَّب الـتسرع في حدوث
مـأسـاة اإلغـتــيـال لـلـزعـيم الـذي كـان
وهـو يــحـتـفل بـذكــرى الـنـصـر الـذي
ني الـنفس بزعامـة تتجاوز حتقَّق 
اإلطــار احملـــلي (مــصـــر) إلى اإلطــار

العربي واإلقليمي.
 حــصــيــلــة الــســنــوات الــثـالث كـان
الـكـتـاب اجلـديـد لـلـزمـيل فـؤاد مـطـر
الذي أراده خارجاً بعض الشيء عن
ـسـلسل ـعـنى أنه أشبه  ألـوف  ا
ــهـا ــعــا فـيـه احلـبــكــة الــدرامــيــة 
ـتـنـوعـة من الـبـهـجـة إلى الـصـدمة ا
إلى اإلنــــتــــقـــام إلـى الــــقـــضــــاء إلى
السجن... إلى اجملـهول. كما أراد أن
تــكــون الـصــورة احلـدثــيــة عـنــصـراً
داعـماً لـلـمعـلومـة ولـلوثـيـقة. وهـكذا
خـرج مؤلـفه اجلـديـد وهـو الـثالثون
ؤلف منذ في مسيـرة الصحافي  –ا
كتابه األول "رؤسـاء لبـنان من شارل
حـــلـــو إلـى شـــارل دبـــاس. ذكـــريــات
ووقائع وطرائف وصـور". سبتـمبر/
أيــلـول 1964 الــذي تــوَّجه األســتـاذ
(الـــراحل) غـــســـان تــــويـــني نـــاشـــر
صـحيـفـة "الـنـهار" بـتـقـد هو األول

له.
ولـقـد كـان الفــتـاً أن الـتـقـد لـكـتـاب
فــؤاد مــطـر اجلــديــد كـان مـن جـانب
األستـاذ كر بـقرادوني الـشاهد من
داخـل الــــــدواويـن الــــــرئـــــــاســــــيــــــة
والـكوالـيس الـسيـاسـية الـلـبنـانـية-
السـورية  –الفـلـسطـيـنيـة في الزمن
الذي رأى الـشيـخ بشـير اجلـميل في
جنـوح الرئـيس أنور الـسادات نـحو
ــنــفــرد مع إســرائـيـل بـدءاً الــسالم ا
بـزيـارة الـقـدس وإلـقـاء اخلـطـاب في
الـكــنـيـست ثم إبـرام مــعـاهـدة كـامب
ديــفـيــد مع مـنــاحـيم بــيـغن عــرَّابـهـا
الرئـيس جيـمي كارتـر الغـطاء الذي
إعــتــبــره واقــيــاً لــكي يــجــنح نــحــو
التالقـي مع اجلانب اإلسـرائـيلي. ثم
يـنــتـهي الــرهـان من جــانب اإلثـنـ

. في اجلميل بعد الـسادات مأساوياً
ضــاحــيـة الــقـاهــرة يــلـقى الــسـادات
حــتــفـه في عــمــلـــيــة إغــتـــيــال غــيــر
مـسبـوقـة جسـارة الـذين قامـوا بـها.
وفي قـــلب بــيــروت يــقــضي الــشــيخ
َّـا أقــسم الــيــمـ رئــيــسـاً بــشــيــر و
لـلجـمـهوريـة الـلـبنـانـية اخلـالـية من
"بروفة" أوليـة للدولة الـفلسطـينية...
"دولة الفاكهاني الـعرفاتية". وفي ما
يـنـسبه كـر بـقـرادوني في الـتـقد
إلى كـل من الـــرئـــيس حـــافـظ األســد
والرئيس الـياس سركـيس والرئيس
بــشـيـر اجلــمـيل مــا يـوضح مــسـألـة
الـــربـط بــ الـــفـــعل الـــســـاداتي في
مـوضــوع الـسالم مع إســرائـيل ومـا
فـعله الـشـيخ بشـيـر الذي دفع غـالـياً
ثـمن إصــغـائه إلى سـيــنـاريـو أريـيل
شـارون.يـقع كـتـاب "أنـيـاب اخلـلـيـفة

الــرئـــيس الـــســـادات مــا هـــو أكـــثــر
قــــســـــاوة مِن الـــــذي قــــالـه. وســــبق
وبـالكـيـاسة نـفـسهـا أن نبَّـه الدكـتور
فــوزي إلـى أن الــتــروي كـــان أفــضل
بــحــيث ال تــنـقــلب مــصــر بـ لــيــلـة
وضــحــاهـا ســاداتـيــة بــعـدمــا كـانت
ناصرية. وهنـا أشير إلى أن أسلوب
الـدكــتـور مـحـمـود فــوزي (الـيـمـيـني
بــأصـول) في الــتـهــدئـة والــتـرويض
ــواقـف حــادة يــتــخــذهــا الــســادات
يـنـسـجم مـع أسـلـوب الـكـاتب لـطـفي
اخلـولي (الـيـسـاري بـأصـول) والذي
ا كـمـا عـبـد الرحـمن الـشـرقاوي طـا
ـاركـســيـ الـذين عــيَّـنـهم وبـعـض ا
الــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــادات وزراء أو فــي
إدارات(الـــــدكــــتـــــور فـــــؤاد مـــــرسي
والدكـتور إسمـاعيل صـبري عـبدالله
ــثـــال) هــدَّأ من روع عـــلى ســبـــيل ا
الـرئـيس الــسـادات ضـد الـسـوفـيـات
من خالل إضــاءته في مــقــال شـهــيـر
علـى "مدرسـة الـسادات الـسـياسـية"
ومـخـاطبـته الـسـادات في مـقـال آخر
بالـقول "إن إختالف طـبيـعة السُـلطة
فـي كـل مـن مــــــــــصــــــــــر واإلحتـــــــــاد
السوفيـاتي هو الذي سبَّب اخلالف
لذا يجب أن نحرص كل احلرص من
زاويــة وطـنــيـة عــلى أن ال نُـســتـدرج
لـرؤيـة الـصــديق بـعـ عـدونـا الـذي
هــو في الــوقت نــفــسه عــدوه". وأمـا
كــلـــمــات "الـــفـــرْم" وتــشـــخــيـــصــاته
الــغـاضـبـة لـلــعـقـيـد مــعـمَّـر الـقـذّافي
وعبارته عن الشـيخ كشك فإنني من
باب اإلحترام لـصاحب نصـر أكتوبر
1973 ال أُدْرِجـها في سـيـاق األمـثـلة
والشواهـد. أما توصـيفه اإلنتـفاضة
الــشــعــبــيــة نـتــيــجــة ســوء األحـوال
وإرتــفــاع األسـعــار في ظل ســيــاسـة
اإلنفـتاح بـأنهـا "إنتـفاضـة حرامـية"
والــرد عــلى الـــنــخــبــة مـن الــكــتَّــاب
ثـقف والـشخـصيات الـسيـاسية وا
ـعـتـرض أو وبـعض رجـال الـدين ا
ــتـــحـــفــظـــ عـــلى نـــهــجه حــتـى ا
بـإعــتـقـال 1600 في لـيــلـة واحـدة...
أمــا هـــذه الــتـــوصـــيــفـــة وذاك الــرد
ومــعــهـمــا إبـعــاد أكــثـريــة الـضــبـاط
سـؤولية فكانت األحرار مِن موقع ا
نـدبـة النـدوب في واليـته الـرئـاسـية
فـــضـالً عن إتـــســـاع حـــجم ظـــاهـــرة
رة الـهـجرة الـفالَّحـيـة حـيث أنـهـا ا
األُولى منـذ سـبعـة آالف سنـة حتدُث
هـــجـــرة لــلـــفالحـــ وبـــاأللــوف إلى
الـعراق واألردن ولـيـبـيـا. وبـذلك فإن
الرئـيس السادات الـذي تنـطبق على
ــارســاته بــعض مــعــاني األمــثــلـة
الشعبية ومـنها "يا أرض إشتدي ما
عـلــيـكي قـدي" فـي احلـد األقـصى من
الــشــعـور بــالــعـظــمـة و"الــلي مــعـاه
الـقـمـر مـا يـبـالـيش بـالـنـجوم والـلي
يـعـطـيه خـالـقه مـ يـخـانقـه" تدلـيالً
على عمق الثقة بـالنفس واإلطمئنان
ـصري يسانده إلى أن الرأي العام ا
أمـالً فـي أن األحــــــوال عـــــلـى يــــــديْه
ـثل الــشـعـبي ســتـكـون عــلى نـحــو ا
"إديني خـروف وخـد بكـره صوف"...
ـــســـكــون إن الــرئـــيـس الـــســـادات ا
بـاحلــالـة الـتي أشــرنـا إلـيــهـا جلـهـة
الشعور بالعظمة والثقة واإلطمئنان
إلى أن الرأي العام في أكثريته معه
ذهب بـــعــــيـــداً في إتــــخـــاذ قـــرارات
وإعـتــمـاد خـطـوات ألــقت ظالالً عـلى
تـاريخه وفـسـرت خطـواته عـلى غـير
ما يـعزز هذا الـتاريخ.  وهـو لو أخذ
بـاألقـوال الـتي يـرددهـا أهل احلـنـكة
واحلـــكـــمـــة مـن أبـــنـــاء احملـــروســـة
وبالـذات في مجتـمع األرياف ومـنها
"هوب بعصاية العز وال تُضرب بها"
لـكـانت حــاله وأحـوال مـصـر في ظل
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يـحكى ان فالحا اشترى سيارة مرسيدس 280 اس وهو يسير في طريقه واذا
بـسـيارة خـلـفه يصـطـدم بسـيارتـه ويحـدث اضـرارا فيـها فـيـترجل الـسـائق الذي
صدم سـيارة الفالح ويأتييه ليعتذر له عـما سببه وتسبب به من اضرار بسيارته
اجلديـدة الفارهة وقال له اقدم اعـتذاري واتعهد بـاصالح سيارتك واعادتها الى
حيث كانت لكن الفالح صاحب السيارة 280 اس رد عليه بالقول وماذا تصلح
مـنها اس  ايس ثالث ايسات ( عمي هاي 280 اس) هـذه احلادثة التي تروى
احيانـا من باب الـفكـاهة استـوقفـتني آلسأل مـاذا تعـمر احلكـومة في الـبلد ايس
ايسـ مئات االيسـات فكل شيء مدمـر االقتصاد الـتربيـة الثقافـة والقضاء وكل
ذلك بـسـبب صـدمات احملـــــاصـصة والـفـئويـة وسـيـطرة غـيـر العـقالء عـلى امور

البلد .
نـحن بـحـاجة الـى وزارة مخـطـطـة تـخـطـيـطـا سـلـيـمـا وفـاعال بـعـيـدا عن تـخطـيط
محـاصـصتي بل الى وزارة تـرتـكز عـلى وعي وطـني مـسؤول ولـها الـصالحـيات
فـالـبلـد يـسـير الى الـهـاوية ونـزفه يـتـعمـق يومـا بـعد يـوم والبـد من وضع االلـيات
فسـدين والفاسدين التي تـسهم في االرتقـاء به وخالصه وتنقـيته من الفسـاد وا
ـسـرح الـسـيـاسي واصـدار قـانـون يـلزم رجل ـؤسـسـات الديـنـيـة عن ا وابـعـاد ا
ـارس طـقـوسـه الـديـنـيـة عـلى االسس الـســلـيـمـة واعـني ابـعـاده عن الـدين بـان 
تـاجرة بالدين وان يـعمل السـياسي في حقـله بشرط توافـر الوطنـية في قلبه ال ا

ان يأكل من خيرات البلد ويكون انتماؤه لالجنبي .
وحينـها ستجد احلـكومة نفسهـا أمام معطيات كـثيرة عندهـا ستعرف بان البالد
بحـاجة الى الـكـثيـر من اجلهـد الصالح ( االيـسات ) وهي بـلغـة الـعدد اكـثر من
ـرسـيــدس (بـتـاع الـفـالح) الن كل مـرافق الـدولــة بـحـاجـة الى ايـسـات ســيـارة ا
االصالح وفي مقـدمتـها الـقضـاء ومنع تـدخل االحزاب واجلـهات الـسيـاسية في
عملـه وكذلك االرتقـاء بالتـعليم واعـادة الهـيبة لـلمعـلم الذي كاد يـكون رسوال الى
جانب اصالح االقـتصاد وتـشكيل جلنـة خبراء من اساتـذة اجلامعات ومن ذوي
االختـصاص لوضع بـرنامج اقـتصادي شـامل في الصـناعـة والزراعة والـتجارة
ومـعاجلـة سـرقـة ابـار الـنـفط من قـبل جـهات مـسـلـحـة مـرتـبطـة بـأحـزاب مـتـنـفذة
واعـادة تـشـكـيل الـوزارة عـلى اسس وطـنـيـة وخـبـرات عـلـمـيـة بـعـيـدا عن مـفـهوم
تـقـســيم الـكـعـكـة وكـم هي مـخـجـلـة ان يـتــحـول الـعـراق الـعـظـيـم بـتـاريـخه ونـقـاء
حضارته الـى هذه التـسمـية (كـعكـة) عبـارة كعكـة اليتـداولهـا وال يسـتخـدمها اال

ة السرقة . السراق لتوزيع ما سرقوه وكل حسب فاعليته في تنفيذ جر
ان من االولويـات اعادة تـشكـيل حكـومة واسـتيـزار اهل العـلم واخلبـرات وابعاد
ا ـشـبوهـة الن كل حـزب  شؤون الـدولة عـن سيـاسـات االحزاب وارتـبـاطاتـها ا
لديـهم فرحـون فـأين فرحـة العـراقـي وهم الـعامـة واالكـثر عـددا الن القـاعدة ان
نـتم الى االحزاب واالجتاهات والسـلوكيات البعيدة الوطـني دائما اكثر من ا
قراطية الـعرجاء هي التي احدثت االختالل في القبان عن بنـاء الوطن ولكن الد
ـهم في ذلك تـنـفـيذ ـيـزان) وا فـال بد من ان تـتـعـالى االصـوات (وال تـطـغوا في ا

القـصـاص واحلـكم بـالعـدل بـ الـناس فـال يقـضي الـقـضاء
بــالـسـجن ثالث سـنـوات عـلـى سـارق كـلـيـنـكس واطالق
ـلـيارات الن الـطفل العـنـان للـفـاسدين الـذين سـرقوا ا
ا الن السياسي سرق ماله وليس له عندما يسرق فا
طـــعــــام ولـــكي يـــعـــيــــــش فـالبـــد ان يـــفــــــــــعل ذلك
فأعـيدوا للـناس حـقوقهــــــم لـتكـونوا أمام مـجــــــتمع

سلــــــــيم نظيف .

يعـيش العـراق وشعبه حـالة من الـترقب بـفعل تـصاعـد وتيـرة التـهديـدات  ماب
ا امـريـكا وايـران  وبالـتـأكيـد تلـك التـهديـدات تـمر عـبرَّ االراضي الـعـراقيـة  
ؤشرات ان ساحة يجـعلنا نترقب نتائج  ماستـؤول اليه االمور حيث  تؤكد كل ا
ووقود اي صـراع السمح اللـه سيكـون  العراق وشـعبه   يـرافقهـا صمت اشبه
بـالعـجـز   اصاب الـعـملـيـة السـيـاسيـة وقـادتهـا  ولم يـصدر مـنـهم ما  يـطـمئن
ـتـصــاعـد  يـرافق تـلك الـشـارع الـعـراقـي  ويـقـلل من حــجم الـقـلق الـشــعـبي  ا
ـقـلقـة من احلـدود العـراقـية الـسـورية بـشـأن دخول الـتـهديـدات تـوالي االخبـار ا
اعداد من الـدواعش الى الـعـراق  في انـبـاء  يـشوبـهـا اخلـوف والـتـردد  وحتى
تـحدث او ناقل اخلـبر يخـشى ذكر اسمه خـوفاً   ولنـفترض ان  تـلك االخبار ا
ـكن وضـعـها في  حـقل الـدعـاية  وجـزء من الـتـصعـيـد اجلـاري على الـسـاحة
ـفـترض الـعراقـيـة خـاصـة واالقلـيـمـية بـشـكل عـام   والـتي يبـغي مـنـهـا العـدو ا
ـسلـحة وزرع الـرعب واخلوف في نـفوس منـها الـتأثـير عـلى معـنويـات الـقوات ا
النـاس لتحقيق اهداف مـعينة  لكن في نـفس الوقت يجب عليـنا عدم اهمال تلك

االخبار   وأخذها  على محمل اجلد .
خاصـة ونحن قد غادرنا  جتربة مريـرة وصراعاً عنيفاً  مع داعش دام أكثر من

ؤزر بتضحيات ابناء العراق كافة . اربع سنوات ليتم بعدها اعالن النصر ا
ـحوهـا مرور الزمن  كن ان  تـغيب عن الـذاكرة او  ـعركـة ال لكن أثـار  تلك ا
الن النـصر كان ثـمنهُ غـاليـاً جداً   ارواح زكـية من خيـرة شبـابنـا قُدمت قـرباناً
لـتـحـريـر االرض   وكـرامـات ناس انـتـهـكت  ومـبـان دُمـرت  وعـوائل هُـجرت 
ـنظـومـة اجملتـمـعـية الـتي ولَـدّت حـالة من الـتـفكك ـعركـة بـظاللهـا عـلى ا وألـقت ا
اجملـتـمـعي واألسـري  فمـن الصـعب جـداً ان النـتـعامـل مع تلك االخـبـار بـجـدية

وناخذ االجراءات الالزمة لردع اي عدوان محتمل .
كن ان ـشـهد في الـعـراق وتوالي االحـداث وطريـقـة صنـاعـتهـا ال الذي يـتابع ا
تبتـعد مـخيـلته عن  األفالم الـهولـيوديـة  فتـراها مـتطـابقـة في تسـلسل االحداث
ـرجـوة  واذا فـكـرت ان ابـتـعـد عن نـظـرية وطـريـقـة االخـراج وحتـقيـق النـتـائج ا
ـؤامـرة ومشـهـد التـأمـر الدولي الـذي يـقع الـعراق فـريـسة له  عـلـينـا ان نـحلل ا
ـاذا  سلـمت قوات (قـسد) السـورية الـدواعش االجانب الـى العراق في بعـلمـية 

ظل  رعاية دولية  وما دخل العراق بهم ?
حاكمتهم  وهم يقاتلون على االراضي السورية ? وهل لدى العراق  احلق 

وما مـصيرهم خـاصة ونحـن عشنـا جتربة هـروب عناصـر داعش من سجن ابو
ــــكن ان يــخـطـر عــلى بـال احــد حـتى فـي افالم اخلـيـال غـريب في مــشـهــد ال

العلمي ?
ـؤمن من حـجر يـجب ان نـقـتدي بـقـول الرسـول الـكـر محـمـد (ص) (ال يلـدغ ا

( واحد مرت
اذا  نـتقـرب من  االفعى مـرة اخرى  هل هو فـترض نـحن لدغـنا مـرة   ومن ا

نوع من اجملازفة او الغباء او القبول بالفروض الدولية .
نـحن نـعـيش في وسط اقـليـمي مـلـتـهب  استـثـمـر اجلمـيع هـشـاشـة الوضع في
واسـتسـهـلوا عـملـية تـصـدير مـشاكـلهم وصـراعاتـهم فـتحـول البـلد الى الـعراق 
كن ان يـنفجر واطـن مانوع وحجم  الـلغم الذي  حقل الـغام حقيـقي اليعرف ا
علـينا بأي حلظة  لقد اكدنا مراراً وتكراراً ن  االنبار اخلاصرة الرخوة للعراق
ـا حذرنا من ـلتـهب (سوريا ) والـتي لطا بحكـم موقعـها اجلغـرافي ومحيـطها  ا
مـغبـة الـتـهـاون بـجـمـيع مـلـفـاتـها االمـنـيـة واخلـدمـيـة   ووجـوب إيـجـاد  احلـلول
ناسـبة لهـا بعيداً عن الـصراعات الـسياسيـة واالستحـواذ على مراكز الـسلطة ا

شهد . تعمد من ا واطن االنباري ا ال واستبعاد ا وا
ان صـحـراء مـحـافـظـة األنــبـار اجملـاورة لـسـوريـا واألردن والـسـعـوديـة مـا زالت
تشـكل خطراً  حيث توجد  مناطق عدة في صـحراء األنبار -منها صحراء راوة
تطرف ومنـطقة وادي حوران ومقر الذيب ومناطق أخـرى- ما زال يقبع بها  ا

ـتـوفـرة لـديـنا  فـضال عن أوكـار لـتـصـنـيع العـبـوات الـنـاسـفة ـعـلومـات ا وفق ا
واأللــغــام األرضـيــة وتــفـخــيخ الــعـجالت وصــنع األحــزمــة الـنــاســفـة; من أجل
دن الـعـراقيـة عـلى الـرغم من حتريـر جـميـع مدن الـبالد من خـطر اسـتـهـداف ا
تنـظيم الـدولة اإلسالميـة.    كمـا وان الغـارات اجلوية لـلتـحالف الـدولي ضد ما
سمـاها مـعاقل اإلرهـابيـ تراجـعت وتيـرتـها عـقب حتريـر مديـنتي راوة والـقائم

ناطق التي يسيطر عليها التنظيم في البالد.       اللت تعدان آخر ا
تطرفة وتدمير سلح من الصحراء وتطهيرهـا من العناصر ا  أن عدم إبعـاد ا
ـتـواصـلـة ـعـسـكـرات عن طـريق الـعـمل االسـتـخـبـاراتي والـغـارات اجلـويـة ا ا
كثفة ضدهم; من شأنه أن يعـيد سيناريو مهاجمة وتنفـيذ العمليات العسكـرية ا

دن مرة أخرى.        ا
سلحة على أجزاء شاسعة من صحراء األنبار منذ دخول وتسـيطر اجلماعات ا
ناطق من تضاريس ا تتسم به تلك ا تحدة البالد مطلع عام 2003  الواليات ا

وعرة ومتاخمتها احلدود مع سوريا واألردن والسعودية غرباً.
وبسـبب تصـاعد نـشاط داعش في االونة االخـيرة وفي اكـثر من مـحافـظة  داللة
على ان التـنظيم موجود وعلينا استثمار كل طـاقات وامكانيات الدولة السياسية
والدبـلمـاسيـة وتـكثـيف اجلهـود من اجل ابعـاد اخلـطر عن الـعراق  واتـخاذ كل

ــواطن  يـجب ان االجـراءات الالزمــة  حلــفظ امن الــوطن وا
نـكــون اكــثـر وحــدة وتــمـاســكـاً مـن ذي قـبل الن اخلــطـر
الـقـادم يــسـتـهـدف اجلــمـيع  وعـلــيـنـا مـغــادرة مـنـصـة
اخلـطــابـات الــفـارغــة والــصـراعــات الـســيــاسـيــة الـتي
اوصلـتنـا حلافـة االنهـيار والـتـهيـؤ للـقادم بـضمـير حي

ونفس وطني موحد .

فؤاد مطر


