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جعفر البكلي *
ت ـ ـقـ ــدم مـ ــوشـ ــي دايـ ـ ـ ـ ــان ب ـ ـخ ـ ـطـ ــوات واثـ ـق ــة
واب ـت ـس ــام ــة ع ــري ـض ــة ن ـح ــو املـ ـل ــك ال ـح ـســن
الثاني ،وتبعه مرافقه جوزيف بورات ،مدير
محطة «املوساد» في املغربّ .
مد دايان يده
ّ
إلى امللك ليصافحه ،فسلم العاهل املغربي
ّ
على ضيفه اإلسرائيلي بمودة .ومد دايان
يــده ،من جديد ،نحو نائب رئيس الــوزراء
املصري حسن التهامي الــذي وقف بجوار
امللك الحسن ،فامتنع التهامي العابس عن
مـصــافـحـتــه .لــم يـبـ ُـد عـلــى وزي ــر الـخــارجـيــة
اإلسرائيلي دايان أنه يبالي كثيرًا باملوقف
الجاف الــذي اتخذه رســول أنــور الـســادات.
وابتسم داي ــان ،مــن جــديــد ،ثــم قــال لنظيره
امل ـص ــري ،بـلـغــة عــرب ـيــة فـصـيـحــة« :ال ـســام
عليكم» .وأجــاب التهامي بصوته الغليظ
البارد« :وعليكم ما قلتم».

«بمثل هذا السيف ،أخضع أجدادي
أجدادكم»
التفت موشي دايــان نحو مرافقه جوزيف
ّ
بورات ،وتسلم منه صندوقًا أنيقًا ،وفتحه
أم ــام امل ـلــك ،فظهر فــي داخ ـلــه سـيــف أث ــري.
أعـطــى داي ــان السيف إلــى الحسن الثاني،
ثم قال بلغة عربية ذات لكنة شاميةّ :
«أقدم
لكم ،يا جاللة امللك ،هذا السيف الكنعاني
ك ـه ــدي ــة ،وه ــو ق ـط ـعــة م ــن األل ـف ـي ــة الـثــانـيــة
ق ـبــل املـ ـي ــاد» .ت ــأمــل امل ـل ــك هــديــة ال ـج ـنــرال
اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ب ــاهـ ـتـ ـم ــام ،فـ ــأضـ ــاف داي ـ ــان
ً
قــائــا« :يــوم خــرج أجــدادنــا اإلسرائيليون
مــن مـصــر نـحــو أرض املـيـعــاد ،استطاعوا
أن ُيـ ـخـ ـضـ ـع ــوا م ـم ـل ـك ــة كـ ـنـ ـع ــان واملـ ـم ــال ــك
املجاورة لها بمثل هذه السيوف» .ابتسم
الحسن الثاني وهو يتلقى تلك الغمزة في
كــام داي ــان ،فــأضــاف األخـيــر ضاحكًا« :لم
تكن الفانتوم وامليغ قد اخترعت ُ
بعد ،يا
صــاحــب الـجــالــة» ( .)1شـكــر املـلــك ضيفه،
ودع ــاه إل ــى الـجـلــوس بـجــانـبــه ،ثــم ق ــال لــه:
ّ
«إن هـ ــذه األس ـل ـح ــة ه ــي ذك ــري ــات ح ــروب
قــديـمــة ،وقــد حــان اآلن الــوقــت لكي نصنع
ً
السالم بدال من الحروب» .ثم أضاف امللك،
وهـ ــو يـ ـ ــوزع ن ـظ ــرات ــه ب ــن ض ـي ـف ـيــه دايـ ــان
وال ـت ـه ــام ــي« :أردت م ــن خ ــال ه ــذا الـلـقــاء
أن أجـمــع الـطــرفــن امل ـصــري واإلســرائـيـلــي
مـ ـع ــا ،ألول مـ ـ ـ ــرة» .ومـ ـض ــى املـ ـل ــك يـ ـق ــول:
ّ
«إن ال ــدكـ ـت ــور ال ـت ـه ــام ــي (لـ ــم ي ـك ــن ال ــرج ــل
دك ـتــورًا ،فــي الحقيقة) قــريــب مــن الرئيس
الـ ـس ــادات ،وم ــوض ــع ث ـق ـتــهّ .
وأمـ ــا ال ـج ـنــرال
داي ـ ـ ــان ،ف ـم ـكــان ـتــه ف ــي إس ــرائ ـي ــل م ـعــروفــة.
ّ
وإن كليكما يستطيع التمهيد للقاء بني
الرئيسني أنور السادات ومناحيم بيغن».
ً ّ
ثــم اسـتـطــرد املـلــك قــائــا« :إن بـنــاء الـســام
يستلزم التالقي والتحاور والتفاهم .وأنا
آمل أن َيكسر لقاؤكما هنا حواجز العداء،
وأن يؤسس اتصالكما عوامل اللقاء ،وأن
يسهم حواركما في التوصل إلى حل دائم
للصراع القائم في الشرق األوســط» .بادر
حـســن الـتـهــامــي إل ــى إجــابــة امل ـلــك املـغــربــي
ً
قــائــا« :مــا كـنــت أتــوقــع أب ـدًا أن أقــابــل هــذا
الرجل إال في ميدان القتال ،فإما أن أقتله

أو أن يقتلني .ولوال أن هذا االجتماع يقع
ُ
كنت
تحت مظلة امللك الحسن بــالــذات ،ما
ُ
أقبل أن ألقاه» ( .)2ابتسم دايان وقال« :أنا
م ــا ج ـئــت إل ــى ق ـصــر ج ــال ــة امل ـل ــك الـحـســن
ّ
الثاني إال لكي أسمع ما تطرحه الحكومة
امل ـص ــري ــة ع ـل ــى دول ـ ــة إس ــرائـ ـي ــل ،م ــن أج ــل
السالم» .عندئذ سحب التهامي من جيبه
مظروفًا ،وأخــرج منه ورقــة مطوية ،وقــال:
«ه ــذه رس ــال ــة م ــن الــرئ ـيــس الـ ـس ــادات لـكــم،
وف ـي ـهــا ت ـص ــوره لـصـلــح مـعـكــم ي ـقــوم على
شرطني اثنني .والشرط األول ،هو أن تقبل
حكومتكم تسوية شاملة للصراع العربي
اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ،ول ـي ــس ات ـف ــاق ــا م ـن ـف ــردًا مــع
مصر وحدها .والشرط الثاني هو أن تنفذ
إســرائ ـيــل ال ـق ــراري ــن األم ـم ـيــن  242و،338
بـحـيــث تـسـتــرجــع م ـصــر وال ـ ــدول الـعــربـيــة
كل أراضيها وسيادتها التي انتزعت بعد
عام  .1967وفي املقابل ،تقبل مصر بإنهاء
حالة الحرب مع إسرائيل ،وتقيم عالقات
طـبـيـعـيــة م ـع ـهــا ،وت ـن ـفــذ اإلجـ ـ ـ ــراء ات الـتــي
تحقق أمنها وأم ــن ال ــدول امل ـجــاورة لها».
كــان التهامي يتكلم بطريقة أراد منها أن
تبرز ثقته الكبيرة بنفسه ،وأنهى رسالة
ً
رئيسه قائال بصوت إمالئي ،وهو يضغط
ع ـل ــى ال ـ ـحـ ــروف ل ـت ـح ــدث وقـ ـع ــا فـ ــي نـفــس
الـجـنــرال اإلســرائـيـلــي« :هــذا كــل مــا عندنا،
ول ـك ــم أن ت ـق ـب ـلــوه أو أن ت ــرف ـض ــوه .ولـكــن
ليس هناك سبيل إلى املساومات» .سكت
دايــان ،ولم يحاول أن يقول شيئًا لنظيره
امل ـص ــري .وب ــدا لــه (وق ــد ّ
دون ذل ــك ،فــي ما
بـ ـع ــد ،ف ــي ال ـص ـف ـحــة ال ــرابـ ـع ــة واألرب ـ ـعـ ــن،
ّ
مــن كتابه «االخ ـتــراق») أن أسـلــوب الوزير
املصري كان استعالئيًا ومتوترًا.

«الواجب علينا هو أن نضمن أمن
إسرائيل»

ّ
أح ـ ّـس امل ـلــك امل ـغــربــي ب ّ ــأن ج ـ ّـو ال ـل ـقــاء أخــذ
ي ـن ـح ــو م ـن ـح ــى م ـت ـش ــن ـج ــا ،مـ ـن ــذ ب ــدايـ ـت ــه،
فــاق ـتــرح أن يــذهــب م ــع ض ـيــوفــه إل ــى قــاعــة
ال ـط ـعــام م ــن أج ــل ت ـن ــاول ال ـع ـش ــاء ،وه ـنــاك
يـمـكــن أن يـتـحــدثــوا بـشـكــل مستفيض عن
املشاكل وحلولها .تقدم امللك نحو مائدة
ضخمة مـسـتــديــرة عــامــرة ،ودع ــا التهامي
إلى الجلوس بجانبه ،وعلى يساره جلس
دايــان وب ــورات ،وفــي الطرف املقابل للملك
جلس رئيس وزرائــه أحمد عصمان ،وإلى
ج ــان ـب ــه وزي ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة امل ـغ ــرب ــي أح ـمــد
ّ
العراقي .وبــادر امللك إلى الكالم ،فقال« :إن
األراضي العربية املحتلة من طرف إسرائيل
هي صلب املشكلة .ونظر امللك إلى التهامي،
وق ـ ـ ــال لـ ـ ــه« :أرضـ ـ ـك ـ ــم اآلن تـ ـح ــت س ـي ـطــرة
إســرائـيــل .وهــي لــن تــرضــى بــإرجــاعـهــا لكم
ّ
مــن دون ضـمــانــات أمــن كــافـيــة .وهـكــذا فــإن
املــوضــوع الــذي يجب علينا مناقشته هو
كيف نضمن أمــن إسرائيل» .وواصــل امللك
ً
ّ
قــائــا« :إن ـنــي أع ــرف أن الفلسطينيني هم
خ ـطــر ع ـلــى إس ــرائ ـي ــل ،وع ـلــى امل ـلــك حسني
ّ
الفلسطينية،
أيـضــا .وأعـتـقــد ب ــأن املشكلة
ّ
باعتبارها قضية عربية ،يمكن أن يتدخل
ّ
ف ـي ـهــا الـ ـع ــرب م ــن أجـ ــل ال ــوص ــول إلـ ــى حــل
لـهــا يــرضــي إس ــرائ ـي ــل» .ثــم اس ـت ـطــرد املـلــك

املغربي ،فمضى يذكر توقعاته وتصوراته،
ّ
فقال« :إنني أعتقد أن الرئيس األســد ،رغم
كــل تصريحاته املعادية إلســرائـيــل ،سوف
يجيء إلــى الـســام .ولكن مجيئه لن يكون
ً
إال ب ـع ــدم ــا ت ـع ـقــد م ـص ــر أوال ال ـص ـل ـ َـح مــع
إسرائيل».
ان ـت ـقــل ال ـك ــام إل ــى ح ـســن ال ـت ـهــامــي ،ف ـقــال:
«أنا جئت إلى هنا ألبحث إمكانية السالم
ب ــن مـصــر وإس ــرائ ـي ــل .وبــالــرغــم م ــن أنـنــي
ل ــم أك ــن أت ـص ــور أن أل ـت ـقــي ب ــداي ــان إال في
ّ
ســاحــة الـقـتــال ،ف ــإن هــذا الـلـقــاء فــي حضرة
ً ّ
امللك الحسن يرضيني» .وأردف قائال« :إن
الرئيس السادات يريد سالمًا مع إسرائيل،
وال يـ ـقـ ـب ــل اس ـ ـت ـ ـسـ ــامـ ــا لـ ـ ـه ـ ــا .وه ـ ـ ــو ي ـثــق
بمناحيم بيغن أكثر مما كــان يثق بسلفه
إسحاق رابني .ويثق كذلك بوزير الخارجية
موشي دايان» .ابتسم دايان ،وقال« :ونحن
أيضًا ،في حكومة إسرائيلّ ،
نقدر الرئيس
الـســادات كثيرًا ،ونثق بــه» .أكمل التهامي
كالمه ،فقال« :أقترح أن نجري جــوالت من
املباحثات املكثفة بيننا ،هنا فــي املـغــرب،
لكي نصل إلى حل لكل القضايا بيننا .ثم
بعد الوصول إلى حلول ،ننتقل إلى جنيف
ل ـع ـقــد م ــؤت ـم ــر دولـ ـ ــي ل ـل ـس ــام ف ــي ال ـش ــرق
األوسط تشارك فيه كل األطــراف اإلقليمية
والــدول ـيــة» .بــدا على وجــه داي ــان االهتمام
بما كــان يقوله التهامي .فتشجع األخير،
وق ـ ـ ــال وهـ ـ ــو ي ـ ـحـ ــاول أن يـ ـغ ــري الـ ـجـ ـن ــرال
اإلسرائيلي« :أنا واثق من أن حافظ األسد،
وكــذلــك امل ـلــك ح ـســن ،س ــوف يــوق ـ ّعــان على
اتفاقية سالم معكم ،بمجرد أن توقع مصر
عـلـيـهــا» .وأض ــاف الـتـهــامــي ،وه ــو يبتسم:
«وفــي ظــرف أربــع سـنــوات أو خـمــس ،كحد
أق ـص ــى ،سـتـحــل ك ــل امل ـش ـك ـلــة بـيـنـكــم وبــن
الـ ـ ـع ـ ــرب» .وتـ ــدخـ ــل املـ ـل ــك ال ـح ـس ــن ال ـث ــان ــي
ليكبح جموح خيال الوزير املصري ،فقال
لــه« :لـيــس باستطاعتك أن تـحــدد مواعيد
دقيقة للسالم الشامل».
ّ
ل ــم يـ ـح ــاول م ــوش ــي دايـ ـ ــان أن ي ـعــلــق عـلــى
املقترحات املصرية واملغربية التي استمع
إليها بانتباه .وحينما ّ
ألح عليه التهامي
ّ
لـيـسـمــع مـنــه أج ــوب ــة عـلــى م ــا ق ــدم ــه ل ــه من
ّ
ع ــروض ،ق ــال دايـ ــان ،وه ــو يـبـتـســم« :تــذكــر
أنـ ـن ــي مـ ـج ــرد رسـ ـ ــول م ــن رئـ ـي ــس ال ـ ـ ــوزراء
ب ـي ـغــن ،ول ـي ــس م ــن ح ـقــي أن أب ـ ــدي وج ـهــة
نـظــر فــي مــا ت ـعــرضــه .لـكـنـنــي ســأعــود إلــى
إس ــرائ ـي ــل ،وأب ـل ــغ أع ـض ــاء حـكــومـتـهــا بما
سمعته الليلة» .لم ُ
يبد على حسن التهامي
ّ
االطمئنان إلى هذه اإلجابة ،فأحب دايان أن
ّ
يشجعه ،وقال له« :أعتقد ،في كل األحوال،
أن كافة القضايا بيننا قابلة للتفاوض».
ارتـ ــاح الـتـهــامــي إل ــى ه ــذه اإلج ــاب ــة ،وظـهــر
عليه بعض االنشراح .وصمت دقائق ،وبدا
ّ
عليه أنــه يفكر فــي أمــر مــا ،ثــم قــال لــدايــان:
«ل ـ ـ ّ
ـدي سـ ــؤال شـخـصــي أريـ ــد أن تجيبني
ع ـل ـيــه ب ـص ــراح ــة تـ ــامـ ــة» .واب ـت ـس ــم دايـ ـ ــان،
وق ــال« :اسـ ــأل» .ف ـجــأة ،بــاغــت نــائــب رئيس
وزراء مصر الـجـنــرال اإلســرائـيـلــي الشهير
بسؤال عجيب ،إذ قال له« :قل لي :هل كان
ً
جـمــال عبد الـنــاصــر عميال لـكــم؟ وهــل كان
متآمرًا معكم ،في حرب 1967؟» ( .)3فوجئ

داي ــان مفاجأة كبيرة بهذا الـكــام الصادر
عن حسن التهامي .وكــان يعرف أنه واحد
مــن «الـضـبــاط األح ــرار» الــذيــن راف ـقــوا عبد
الـنــاصــر فــي الـقـيــام بــالـثــورة املـصــريــة عــام
ّ
 .1952ث ــم إن ــه ك ــان يـعـلــم أن الـتـهــامــي ظــل
م ـقـ ّـربــا م ــن ع ـبــد ال ـنــاصــر الـ ــذي عـ ّـي ـنــه ،في
آخر عهده ،أمينًا عامًا لرئاسة الجمهورية
ب ــدرج ــة وزي ـ ــر .ول ــم ي ـجــد داي ـ ــان م ــا يـقــولــه
لزميل الزعيم املصري الراحل .ولم ينتظر
التهامي إجابة دايان ،فأكمل كلماته بحق
ً ّ
رئيسه السابق قــائــا« :إن هــذا الرجل كان
ً
مجنونًا ،وأنا سأكتب كتابًا كامال عنه».

«الراجل ده فضيحة!»
كـ ــان ح ـس ــن ال ـت ـه ــام ــي ،هـ ــذا ال ـ ــذي اخ ـت ــاره
أنـ ــور ال ـ ـسـ ــادات ،ف ــي  16أيـ ـل ــول /سبتمبر
 ،1977لـيـكــون رســولــه إل ــى مــوشــي داي ــان،
صـن ـفــا عـجـيـبـ ّـا م ــن ال ـ ّب ـش ــر .ول ـق ــد ب ــدا لكل
الناس رجــا أفــاقــا ،كــذابــا ،غريب األطــوار...
ّ
ّ
ل ـك ــن ع ـبــد ال ـنــاصــر ظ ــل ي ـثــق ب ــه! وحـيـنـمــا
تولى أنور السادات الحكم ،بعد وفاة عبد
الـنــاصــر ،مضى أكثر مــن سلفه فــي تقريب
َ
سميره ونديمه.
التهامي إليه ،حتى صار
وكـ ـ ــان ال ـت ـه ــام ــي ي ـ ّـدع ــي ال ـع ـل ــم واإلي ـ ـمـ ــان،
ويــرخــي لحيته الـبـيـضــاء ،وي ــرت ــدي ربطة
عـنــق سـ ــوداء ال يـغـ ّـيــرهــا أب ـ ـدًا .وك ــان يــزعــم
ّ
ّ
أن له «اتـصــاالت مع الجن واألنـبـيــاء ،وأنه
ّ
يـتـحــدث مــع املــوتــى» ( .)4ومــن الـغــريــب أن
الـســادات آمــن بما كــان ّ
يدعيه صاحبه من
«ق ــدرات عجائبية خــارقــة» .وكثيرًا ما كان
الــرئـيــس املـصــري يصف صديقه التهامي
ّ
ً
قــائــا« :فـيــه شــيء لــلــه ،وان ــه مـكـشــوف عنه
يكتف السادات باتخاذ
الحجاب» ( .)5ولم ّ ِ
التهامي صاحبًا ،بل رقاه فجعله مستشارًا
ل ــه ،ونــائ ـبــا لــرئ ـيــس ال ـ ـ ــوزراء ،وع ـض ـوًا في
مجلس األم ــن الـقــومــي امل ـصــري ،ومبعوثًا
خ ــاص ــا يــرس ـلــه إلـ ــى رؤسـ ـ ــاء ال ـ ـ ــدول .وزاد
ف ـعـ ّـي ـنــه م ـف ــاوض ــا ل ــإس ــرائ ـي ـل ـي ــن ...ث ــم لــم
حسن
ِ
يكتف السادات بكل هذا ،فأنعم على ّ
التهامي ،بعد حــرب أكـتــوبــر  ،1973ورقــاه
دفعة واحدة من رتبة صاغ إلى رتبة فريق
في الجيش املصري!
ولـ ـق ــد روى وزراء الـ ـ ـس ـ ــادات وج ـل ـس ــاؤه
قصصًا طــريـفــة عــن «راسـبــوتــن املـصــري»
الـ ـ ـ ــذي أص ـ ـبـ ــح ف ـ ــي الـ ـنـ ـص ــف ال ـ ـثـ ــانـ ــي مــن
سـبـعـيـنـيــات الـ ـق ــرن ال ـع ـشــريــن أحـ ــد أق ــرب
الــرجــال إلــى قلب وعقل «الرئيس املؤمن».
وي ـ ــذك ـ ــر مـ ـحـ ـم ــد إب ـ ــراهـ ـ ـي ـ ــم ك ـ ــام ـ ــل ،وزي ـ ــر
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة امل ـ ـصـ ــري األس ـ ـبـ ــق ،أن ـ ــه كـ ــان،
ف ـ ــي يـ ـ ــوم  8ت ـ ـمـ ــوز  ،1978ي ـ ـقـ ــوم ب ــرح ـل ــة
رسـمـيــة مــع الــرئـيــس ال ـس ــادات إل ــى مدينة
س ــال ــزب ــورغ ،ف ــي ال ـن ـم ـســا ،وكـ ــان الـتـهــامــي
عضوًا فــي الــوفــد املـصــري .وأخــذ التهامي
يـســدي النصح إلــى محمد إبــراهـيــم كامل
حــول كيفية التعامل مــع وزيــر الخارجية
اإلسرائيلي موشي دايان الذي كان يحلو
ل ــه أن ي ـسـ ّـم ـي ــه «األعـ ـ ـ ــور ال ـ ــدج ـ ــال» .وق ــال
ال ـت ـهــامــي ل ـك ــام ــل ،وهـ ــو ي ـت ـحــدث ب ـجــديــة:
«عندما تقابله ،إذا الحظت أنــه يــراوغ في
ال ـح ــدي ــث م ـع ــك ،ف ـمــا ع ـل ـيــك إال أن تـقـبــض
يــدك اليمنى وأنــت تنظر إلـيــه ،ثــم ترفعها

أمام وجهه ،وتصيح" :يا تهامي" .وستجد
أنــه سيعود إلــى رشــده على الـفــور .وبذلك
تستطيع التفاهم معه» ( .)6ويذكر بطرس
غــالــي ،وزي ــر ال ـشــؤون الـخــارجـيــة املـصــري
األس ـ ـبـ ــق ،فـ ــي ك ـت ــاب ــه «طـ ــريـ ــق م ـص ــر إل ــى
ّ
الـ ـق ـ ّـدس» ،أن «ال ـت ـهــامــي ك ــان مــؤمـنــا بــأنــه
ـات خــاصــة من
يـتـلــقــى فــي األحـ ــام تـعـلـيـمـ ٍ
الرسول ،وكان يتصور نفسه صالح الدين
املـ ـص ــري ال ـ ــذي ي ـح ـمــل رس ــال ــة الـ ـ ــذود عــن
اإلسالم .وكان السادات يرتاح إلى وجوده
وي ـس ـت ـم ـتــع ب ـص ـح ـب ـتــه ،غ ـيــر أن ـن ــا جـمـيـعــا
ّ
كنا نــراه إنسانًا غير متسق» ( .)7ويروي
ب ـطــرس غــالــي حــادثــة وق ـعــت أث ـنــاء مــأدبــة

عشاء في مقر وزارة الخارجية الفرنسية،
ف ــي أي ـل ــول /سـبـتـمـبــر  ،1978حـيـنـمــا أخــذ
ح ـســن ال ـت ـهــامــي ي ـت ـحــدث م ــع الـفــرنـسـيــن
ّ
عــن اتصاالته مــع الـجــن إلطــاحــة الحكومة
األف ـغــان ـيــة الـشـيــوعـيــة .وك ــان الـفــرنـسـيــون
ي ـس ـت ـم ـعــون إل ـي ــه ب ــان ــده ــاش .وأسـ ـ ـ َّـر أحــد
الــدب ـلــومــاس ـيــن ف ــي أذن غ ــال ــي« :هـ ــل هــو
حقيقة نائب رئيس وزراء مصر؟» .وخجل
غــالــي م ــن أن يـعـتــرف ل ــه بــالـحـقـيـقــة امل ـ ّـرة،
وبــأنــه ع ـ ّـراف الــرئـيــس امل ـصــري ،وسـمـيــره،
وراف ـ ـ ــع م ـع ـن ــوي ــات ــه ،و«ال ـ ــرج ـ ــل الـ ـب ــرك ــة» ـ ـ
كـمــا ك ــان يسميه ال ـس ــادات .وأج ــاب غالي
ب ـ ــأن «ال ـت ـه ــام ــي مـ ـج ــرد م ـس ـت ـش ــار خ ــاص

رغب التهامي
في أن ينفرد
بمقابلة
اإلسرائيليين
من دون
مرافقه رئيس
المخابرات

السادات والتهامي يقيمان الصالة في المسجد األقصى المحتل

لـلــرئـيــس» .وحـيـنـمــا غ ــادر الــوفــد املـصــري
مقر ال ـ «كــي دورس ـي ــه» ،بعد الـعـشــاء ،أسـ َّـر
السفير أحمد ماهر في أذن بطرس غالي
بـكـلـمــة «فـضـيـحــة» ،مـشـيـرًا إل ــى الـتـهــامــي.
وأن ـهــى غــالــي الـفـقــرة ال ـســاخــرة فــي كتابه
ً
ق ـ ــائ ـ ــا« :لـ ـق ــد أزعـ ـجـ ـن ــا ج ـم ـي ـع ــا ال ــوج ــود
السريالي للتهامي في الوفد» ( .)8وروى
الكاتب املصري الراحل أحمد بهاء الدين،
ّ
فــي كـتــابــه «م ـحــاوراتــي مــع ال ـس ــادات» ،أن
ال ـت ـهــامــي حـيـنـمــا يـجـلــس ب ــن أصــدقــائــه،
ي ـن ـهــض فـ ـج ــأة ،ويـ ـق ــول بـ ـص ــوت مــرت ـف ــع:
«وعـلـيـكــم ال ـســام ورح ـمــة الـلــه وبــركــاتــه».
وأما السبب فسريعًا ما ّ
يفسره هو بقوله:
الخضر قد مـ ّـر أمامكم ،وألقى
«إن سيدنا ِ
السالم ،ولكن ال يراه ،وال ّ
يرد عليه السالم
ُ
إال من كان مثلي ،ك ِشف عنه الحجاب» (.)9

ّ
ُ«كنا سنستسلم لكم ،في مقابل أن
تبقونا أحياء فقط»

عاد حسن التهامي إلى القاهرة ،بعد لقائه
السري مع دايــان ،برفقة رئيس املخابرات
ال ـعــامــة امل ـصــريــة ك ـمــال حـســن ع ـلــي .وك ــان
الـســادات قــد بعث األخـيــر ليرافق التهامي
ف ــي املـهـمــة ال ـخــاصــة ف ــي امل ـغ ــرب ،م ــن دون
ّ
أن يـعـلـمــه بـطـبـيـعـتـهــا .وم ــن ال ـع ـج ـيــب أن
التهامي أخفى عن مرافقه تفاصيل املهمة
ّ
أي ـض ــا ،ول ــم يـبـلـغــه ب ــأن مــوشــي دايـ ــان هو
م ــن سـيــاقـيــانــه ف ــي قـصــر الـحـســن الـثــانــي
في إفــران .ثم ملا قابال امللك ،رغب التهامي
في أن ينفرد وحــده بمقابلة اإلسرائيليني
من دون مرافقه رئيس املخابرات املصرية.
وكــذلــك ع ــاد كـمــال حـســن عـلــي مــن املـغــرب،
مثلما جــاء ،ال يـعــرف مــاذا جــرى فــي قصر
امللك الحسن ،وال مــاذا حصل ،وال ما قيل.
ولـقــد سـجــل الـفــريــق كـمــال حـســن عـلــي ،في
كـتــابــه «م ـحــاربــون وم ـفــاو ّضــون» ،ب ـمــرار ٍة،
هـ ــذه «اإلسـ ـ ـ ــاء ة» ال ـت ــي ت ـلــقــاهــا م ــن حـســن
ّ
التهامي .بل إن األخير لم يتورع عن الكذب
ُ
عليه حتى وهما يـغــادران املغرب عائدين
إلى مصر .فزعم التهامي لرئيس املخابرات
ّ
املصرية أن ما جرى في قصر إفران يتعلق
بـ «صفقة سالح فرنسية» (.)10
ّ
على أن كــذب التهامي وخــداعــه بلغا حـ ّـدًا
أخطر حينما قابل الـســادات ،فــي القاهرة.
ّ
فـلـقــد ق ــال لــه إن اإلســرائـيـلـيــن مستعدون
لــان ـس ـحــاب م ــن س ـي ـنــاء م ــن دون تــأخ ـيــر،
وإن ـهــم يقبلون كــذلــك االنـسـحــاب مــن كافة
األراض ـ ــي الـعــربـيــة املـحـتـلــة ع ــام  .1967ثم
أخــذ التهامي يـ ّ
ـزيــن لـلـســادات عقد السالم
مـ ــع م ـن ــاح ـي ــم ب ـي ـغ ــن .وب ـل ـغ ــت بـ ــه الـ ـج ــرأة
ح ـ ـ ّـدًا ج ـع ـلــه ي ـن ـســج ق ـصــة مـخـتـلـقــة تـمــامــا
عـلــى ل ـســان مــوشــي داي ـ ــان .ف ـقــال الـتـهــامــي
للسادات ـ وهو متأكد من أن كالمه سوف
يــاقــي ح ـبــورًا فــي نـفــس الــرئـيــس املـصــري
ـ ـ إن داي ــان أخـبــره عندما الق ــاه فــي املغرب
ّ
بأن «حرب أكتوبر  1973أصابت إسرائيل
ً
ّ
ب ــزل ــزال» .وإن داي ــان ســألــه قــائــا (حسبما
ي ــزع ــم الـ ـتـ ـه ــام ــي)« :مل ـ ـ ــاذا أوق ـف ـت ــم ال ـت ـقــدم
فــي سيناء فــي الـيــوم الــرابــع مــن هجومكم
علينا؟ لـقــد كـنــا عـلــى اسـتـعــداد لنستسلم
ً
أحياء فقط! وكان
لكم ،في مقابل أن تبقونا

أخذ التهامي ّ
يزين للسادات عقد السالم مع مناحيم بيغن

ّ
ج ـن ــودن ــا ي ـعــط ـلــون دب ــاب ــات ـه ــم وآل ـيــات ـهــم،
ويختبئون بها فــي مقابر الـعــريــش ،وبني
ال ـن ـخ ـي ــل ،ح ـت ــى ال ي ــواجـ ـه ــوا املـ ـ ــوت عـلــى
أي ـ ــدي امل ـص ــري ــن .ولـ ــم ي ـكــن ه ـن ــاك ج ـنـ ٌ
ـدي
واحد يريد أن يقاتلكم .وبقينا كذلك حتى
جــاء تـنــا اإلم ـ ــدادات األمـيــركـيــة بالجسرين
الجوي والبحري تحمل املدرعات بأطقمها
ً
وتنزل في ميدان القتال مباشرة» (.)11
ّ
ُ
ّ
وال شـ ّـك فــي أن الرئيس املـصــري ســر كثيرًا
ب ـمــا سـمـعــه م ــن م ـس ـت ـشــاره الـ ـخ ــاص .ففي
اجتماع عقده مع أعضاء املكتب السياسي
لـلـحــزب الــوط ـنــي ال ـحــاكــم ،ي ــوم  12تشرين
ّ
الـثــانــي /نوفمبر  ،1977قــال ال ـســادات« :إن
الـلـقــاء ال ــذي جـمــع الـتـهــامــي مــع دايـ ــان ،في
ّ
املـ ـغ ــرب ،كـ ــان نــاج ـحــا جـ ـ ـدًا ،وإن إســرائ ـيــل
قبلت باالنسحاب من كل األراضــي العربية
ً
امل ـح ـت ـل ــة» .ث ــم أضـ ـ ــاف قـ ــائـ ــا« :لـ ـق ــد ص ــدق
ّ
هنري كيسنجر حينما قال لي إن «الصراع
العربي اإلسرائيلي ليس إال مشكلة نفسية
قبل كل شــيء .ولــو انكسر الحاجز النفسي
ّ
بيننا وبني اإلسرائيليني ،فإن قضية الشرق
األوس ــط ستنحل تـمــامــا» .هـكــذا أخ ــذ أنــور
الـ ـس ــادات ي ـع ـ ّـد نـفـســه ل ـكــي ي ـفــاجــئ الــدنـيــا
بــأســرهــا بـ«خبطة درام ـيــة مــذهـلــة» ،تجعل
العالم يفتح ُ
فاه إعجابًا بما سيصنعه.
(يتبع)
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تم التالعب بالمكالمات الهاتفية بين الشيخ سلمان ووزير خارجية قطر السابق

ل ـيــس ف ــي األم ـ ــر غ ــراب ــة .ل ـقــد اعـ ـت ــادت قــوى
امل ـع ــارض ــة الــوط ـن ـيــة أن ت ـب ــادر إل ــى دراس ــة
ال ــواق ــع وت ـقــديــم خ ـطــاب إص ــاح ــي إن ـقــاذي
يـصـ ّـر على وطنية الـحــل .ذلــك أنـهــا رأت أن
املنهج األمـنــي املتصاعد ّ
كبل السلطة كما
ّ
كبلها ،وجعل من معاناة البحرينيني معنى
هامشيًا في أولويات محور صقور الخليج.
ك ـمــا وج ـ ــدت أن خـ ـي ــارات ال ـس ـل ـطــة تـضــرب
خبط عـشــواء فــي سياساتها االقتصادية،
حتى بات اللجوء إلى املزيد من االستدانة
ط ـ ــوق الـ ـنـ ـج ــاة ال ــوحـ ـي ــد ال ـ ـ ــذي ت ـل ـج ــأ إل ـيــه
ال ـس ـل ـطــات لـتـغـطـيــة ال ـع ـجــز ال ـض ـخــم ال ــذي
يــزداد ثالثة مليارات كل عامني .عجز مالي
يوازيه عجز عن ابتكار الحلول ،حتى بات
إعــان إن ـجــازات غير واقعية إلنـتــاج النفط
الصخري الفتة يتعلق بها املسؤولون.
ق ـ ـ ـ ــادة الـ ـعـ ـج ــز ه ـ ـ ــذه ت ـ ـكـ ــاد تـ ـقـ ـض ــي ع ـلــى

ال ـح ــاض ــر ،وصـ ـ ــارت ت ـه ــدد امل ـس ـت ـق ـبــل .فلم
يستطع صندوق احتياطي األجيال القادمة
الـصـمــود ،وأص ــدرت السلطة بحقه ق ــرارات
ّ
حولته إلــى صـنــدوق مــرن لالستدانة ،بعد
سـحـبـهــا ث ـلــث قـيـمـتــه ب ـم ـقــدار  200مـلـيــون
ديـ ـن ــار ،وإيـ ـق ــاف ال ـض ــخ إل ـي ــه ف ــي الـسـنـتــن
املاليتني  2017و .2018كذلك ،تمضي روحية
العجز نفسها بخطى واثقة نحو االستيالء
ع ـل ــى ص ـ ـنـ ــدوق ال ـت ــأم ـي ـن ــات االج ـت ـم ــاع ـي ــة
وأم ــوال املتقاعدين ،مــا ينذر بكارثة ّ
تمس
آالف ال ـب ـحــري ـن ـيــن .وأم ـ ــام ع ـجــز املــؤسـســة
ال ـت ـشــري ـع ـيــة وال ــرق ــاب ـي ــة الـ ـص ــوري ــة ،تتجه
الـسـلـطــة ن ـحــو مــزيــد م ــن الـتـهـمـيــش ل ـلــدور
الشعبي ،وفـكــرة التمثيل الفاعل ،ليس من
خــال تكبيل البرملان فحسب ،وإنـمــا بمنع
الشخصيات القيادية املعارضة من الترشح
ّ
لالنتخابات البرملانية بعد حل جمعياتهم
السياسية ،ومنعهم من اإلدالء بآرائهم عبر
املنابر العامة.

هنا ،يبرز «إع ــان البحرين» ،الــذي تطرحه
ق ـ ـ ـيـ ـ ــادات ج ـم ـع ـي ــة «الـ ـ ـ ــوفـ ـ ـ ــاق» اإلس ــامـ ـي ــة
املعارضة ،كأرضية مبدئية ملقاربة املشتركات
ِ
السياسية ،وكفكرة خارج الصندوق إلعادة
االعـ ـتـ ـب ــار ل ـل ـم ـن ـهــج ال ـس ـي ــاس ــي امل ـغ ـ ّـي ــب فــي
غياهب العجز املكتظة بأكثر من  4700سجني
سياسي .يعود اإلعالن بالتواصل السياسي
بني املعارضة والنظام إلى املبادئ األساسية
ال ـتــي يـمـكــن االرتـ ـك ــاز عـلـيـهــا إلعـ ــادة هيكلة
الواقع السياسيً ،
بناء على تجارب إنسانية
يمكن اعتبارها خالصة إنتاج الفكر البشري
امل ــؤم ــن ب ـم ـش ــروع الــدي ـمــوقــراط ـيــة وال ــدول ــة
امل ــدن ـي ــة وال ـح ــاج ــة إلـ ــى ال ـع ـقــد االج ـت ـمــاعــي
الـ ـت ــوافـ ـق ــي .وه ـ ــو بـ ـ ـ ــادرة ت ـض ـع ـهــا قـ ـي ــادات
«ال ــوف ــاق» فــي سـيــاق الـسـعــي إل ــى مصالحة
عميقة ،تـتـجــاوز تــأثـيــرات االنـفـعــال بــاألزمــة
ّ
ومــا ولــدتــه مــن تشنجات وقطيعة فرضتها
ت ـطــورات األحـ ــداث فــي الـبـحــريــن .إال أن هــذا
اإلعــان يحتاج إلــى تأمل حــذر في سياقاته

وظـ ـ ــروف إع ــان ــه ،وخ ـص ــوص ــا أن تـحــويـلــه
ّ
إلى أطر تفصيلية وخطوات عملية يتطلب
اإلرادات السياسية ألط ــراف األزمــة
اجتماع
ً
كــافــة ،معارضة ونظامًا ،وهــو مــا لــم يتوافر
حتى اللحظة.
وفي الوقت الذي يبدو فيه خطاب املعارضة
إيجابيًا ،تغيب روح التفاؤل في األوساط
السياسية التي رأت أن تصديق امللك على
منع القيادات السياسية من الترشح رسالة
جــواب ـيــة لـيــس عـلــى ه ــذا اإلعـ ــان فـحـســب،
وإنما على دعوات السيد عبد الله الغريفي
الذي أعلن تبنيه فكرة تنقية املناخات ،بما
ّ
يمكن الـنـظــام واملـعــارضــة مــن اإلق ــدام على
خ ـطــوات جــريـئــة فــي بـحــث م ـخــارج األزم ــة.
ورغـ ــم صـ ــدور ح ـكــم أولـ ــي يـقـضــي ب ـب ــراء ة
األم ــن ال ـعــام لجمعية «ال ــوف ــاق» ،سماحة
الشيخ علي سلمان ،مــن تهمة «التخابر»
على خلفية املبادرة األميركية ـ ـ الخليجية
عام  2011م ،ال تلوح في األفق بوادر عملية

ترجمة ّاإلعالن
تتطلب
اجتماع
اإلرادات
السياسية ً
سلطة
كافة
ً
ومعارضة

ت ـجـ ّـر األم ــر إل ــى ان ـف ـتــاح سـيــاســي إيـجــابــي
تجاه املعارضة.
ع ـم ـل ـي ــا ،يـ ـك ــاد ص ـم ــت ال ـن ـظ ــام ي ـع ـلــن ع ــدم
امتالكه قرارًا سياسيًا يسمح له بالتحرك.
كما ال تلوح في األفق اإلماراتي ـ ـ السعودي
فـ ـك ــرة الـ ـسـ ـم ــاح ب ــإنـ ـت ــاج ح ــرك ــة س ـيــاس ـيــة
إصالحية في الداخل البحريني .واقع تبدو
مــؤشــراتــه جـلـيــة فــي اسـتـبـعــاد املـنــامــة من
التفاهمات امللكية الخليجية حــول أزمــات
املـنـطـقــة .وه ــو م ــا يـعـنــي إل ـح ــاق الـبـحــريــن
وأزمتها السياسية كملف مساومة ثانوي
ض ـمــن أجـ ـن ــدة ال ـس ـع ــودي ــة واإلم ـ ـ ـ ــارات فــي
املنطقة ،متأخرًا عن أولوياتهما في حرب
االستنزاف املستمرة على اليمن ،ومعركة
االح ـ ـتـ ــواء ال ـخ ـط ـي ــرة ف ــي ال ـ ـعـ ــراق ،وح ـتــى
مشروع فرض الوصاية الذي بدأ على قطر
ضمن قائمة ال تستثني الكويت وعمان.
دول ـي ــا ،ورغـ ــم مـطــالـبــات أمـيــركـيــة صريحة
بــإزالــة الـعــوائــق مــن طــريــق املـصــالـحــة ،يجد

ال ـن ـظــام ف ــي الـبـحــريــن نـفـســه مــرتــاحــا تحت
الـغـطــاء الـخـلـيـجــي ،مــدعــومــا مــن بريطانيا
وإدارة ال ـ ـب ـ ـيـ ــت األبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــض .وهـ ـ ـ ــو ي ـح ـســن
االتـكــاء على ذلــك ملحاصرة الـحــراك الــدولــي
للمعارضة ،التي تستعد لحراك دبلوماسي
ي ـس ـعــى إلـ ــى دعـ ــم أط ــروح ـت ـه ــا ف ــي ضـ ــرورة
إعــادة إحياء امللف السياسي في البحرين،
حلها
باعتباره أزمة سياسية داخلية يجب َ َ
ضـمــن األط ــر الــوطـنـيــة .غـيــر أن ه ــذا الــنــفــس
يــواجــه الـتـحــدي الـقــديــم ذات ــه فــي عــدم توفر
شريك داخل السلطة ذي مواصفات سياسية
تـجـعـلــه ج ــاه ـزًا ل ـل ـثــورة ع ـلــى ق ـي ــود الـعـجــز
ً
والــوصــايــة .وه ــو تـحـ ٍّـد لـيــس مـجـهــوال لــدى
املعارضة التي تواجهه بالتبشير بخطوات
س ـي ــاس ـي ــة إض ــافـ ـي ــة ت ـح ـم ــل روح «إعـ ـ ــان
البحرين» بمبادئه الثالثة عشر ،ومساحاته
التسع ،كنقاط اتصال فكرية ُم ّ
وجهة للنظام
وداعميه اإلقليميني والدوليني.
* كاتب بحريني

