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مقالة

صالح عيسى متمردًا
عبداهلل السناوي*

مناطق تخفيف التصعيد ...وجبهة
النصرة تعارض بشدة وقــف إطالق
الـنــار ،ولــذلــك يجب القضاء عليها».
وأضـ ـ ــاف أن «هـ ـن ــاك ت ـع ــاون ــا وثـيـقــا
مـ ــع الـ ـ ـق ـ ــوات ال ـح ـك ــوم ـي ــة ،وي ــرت ـب ــط
مـ ـسـ ـتـ ـش ــارون ــا ب ـج ـم ـي ــع ال ـ ــوح ـ ــدات
(العسكرية) تقريبًا ...هــم يخططون
لـعـمـلـيــات قـتــالـيــة وي ـس ــاع ــدون على
قـ ـ ـي ـ ــادة تـ ـل ــك ال ـ ـ ــوح ـ ـ ــدات ويـ ـق ــوم ــون
بـمـهـمــاتـهــم ال ـق ـتــال ـيــة» ،مــوض ـحــا أن
ع ـمــل ه ـ ــؤالء امل ـس ـت ـشــاريــن ه ــو أحــد
األسـبــاب وراء الحفاظ على القواعد
العسكرية فــي طــرطــوس وحميميم،
إلــى جــانــب «حماية مصالح روسيا
الخاصة فى الشرق األوسط».
الـتــأكـيــد الــروســي ألهـمـيــة العمليات
ضـ ـ ـ ــد «جـ ـ ـبـ ـ ـه ـ ــة الـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـص ـ ـ ــرة» ت ـ ــراف ـ ــق
باتهامات متجددة للقوات األميركية
العاملة في سوريا ،بالسماح بنشاط
«داعش» ضمن مناطق نفوذها .إذ قال
غيراسيموف إن عناصر من التنظيم
يـ ـخـ ـضـ ـع ــون لـ ـلـ ـت ــدري ــب ف ـ ــي ق ــاع ــدة
ال ـت ـنــف ال ـع ـس ـكــريــة األم ـي ــرك ـي ــة ،قــرب
ال ـحــدود الـعــراقـيــة واألردن ـي ــة ،مشيرًا
إلى معسكر تدريب يرعاه «التحالف
الـ ــدولـ ــي» ف ــي مـنـطـقــة ال ـ ـشـ ــدادي في
ريــف الحسكة ،ويضم «مسلحني هم
ف ــي ال ــواق ــع أع ـض ــاء ف ــي داع ـ ــش ،لكن
جماعاتهم تحمل أسـمــاء مختلفة».
ولفت إلى أن وزارة الدفاع األميركية
«فشلت حتى اآلن» فى تقديم تفسير
إلبقاء وجودها العسكري في قاعدة
التنف بعد هزيمة «داعش».
ف ــي امل ـق ــاب ــل ،ج ــدد «ال ـت ـح ــال ــف» عبر

ب ـي ــان رسـ ـم ــي ،ت ــأك ـي ــده أنـ ــه ي ـح ــارب
«داعش» انطالقًا من التنف ،وأوضح
أنــه بــالـتـعــاون مــع «مـغــاويــر الـثــورة»
هاجموا «كهوفًا يستخدمها داعش،
ف ـ ــي ج ـ ـنـ ــوب شـ ــرقـ ــي س ـ ـ ــوري ـ ـ ــا» ،مــن
دون أن ي ـح ــدد املـنـطـقــة بــالـتـحــديــد.
وفـ ـ ـ ــي ح ـص ـي ـل ــة جـ ـ ــديـ ـ ــدة أص ـ ــدره ـ ــا
«الـتـحــالــف» لـعــدد مقاتلي «داع ــش»
فــي كـ َـل مــن ســوريــا وال ـعــراق ،قــال إنه
لم يبق سوى أقل من ألف من عناصر
التنظيم ،وهــو ثلث العدد التقديري
ل ـهــم (وف ـ ــق ال ـت ـح ــال ــف) ق ـبــل أقـ ــل من
ث ــاث ــة أس ــاب ـي ــع ف ـق ــط .ومـ ــن دون أن
يــوضــح أيــن قتل مــا يــزيــد على ألفي
عنصر مــن التنظيم خــال هــذه املــدة
القصيرة ،اعتبر «التحالف» في بريد
إلكتروني لوكالة «روي ـتــرز» ،أن ذلك
مــرده إلى «التزام التحالف والكفاءة
ال ـت ــي أثـبـتـهــا ش ــرك ــاؤن ــا ف ــي ال ـع ــراق
وس ــوري ــا» ،مـضـيـفــا أن ه ــذا ال ــرق ــم ال
يشمل مناطق في غرب سوريا تحت

هاجم أردوغان
األسد من تونس
واتهمه بممارسة
«إرهاب الدولة»

سيطرة الحكومة السورية.
ومع تطور العمليات في منطقة إدلب
ومحيطها ،عاد الرئيس التركي رجب
ط ـي ــب أردوغـ ـ ـ ـ ــان ،لـتـصـعـيــد خـطــابــه
ض ــد ن ـظ ـيــره الـ ـس ــوري ب ـشــار األس ــد.
وقــال خــال مؤتمر صحافي مشترك
مــع الرئيس التونسي الباجي قايد
الـسـبـســي ،فــي تــونــس ،إن ــه «ال يمكن
أبدًا مواصلة الطريق مع بشار األسد
في سوريا .ملاذا؟ ألنه ال يمكن املضي
مع شخص قتل قرابة مليون مواطن
مــن شـعـبــه ...أقــولـهــا بـصــراحــة تــامــة،
األسد إرهابي ،مارس إرهاب الدولة»،
مـضـيـفــا أن االس ـت ـق ــرار «ال يـمـكــن أن
يتحقق مــع وج ــود األسـ ــد» .وبينما
ِّ
لفت إلــى أن «الـشـمــال ال ـســوري ُسلم
لإلرهابيني على شكل حزام» ،قال إن
«القرارات التي ستصدر من (أستانا
وج ـن ـي ــف) ،ي ـجــب أن ت ـم ـنــح الـشـعــب
ال ـ ـسـ ــوري ح ــق اتـ ـخ ــاذ ق ـ ـ ــراره ب ـشــأن
م ـس ـت ـق ـب ـلــه» .واس ـت ـج ـل ــب الـتـصـعـيــد
ال ـت ــرك ــي ،ردًا م ــن وزارة ال ـخــارج ـيــة
ال ـس ــوري ــة ،إذ اع ـت ـبــر م ـصــدر رسـمــي
ف ــي ال ـ ـ ـ ــوزارة أن أردوغ ـ ـ ـ ــان «يـتـحـمــل
املسؤولية األســاسـيــة فــي سفك الــدم
الـســوري ومــا عــدوانــه ودخ ــول قواته
إلى األراضي السورية إال أحدى صور
هذا الدعم لإلرهاب التكفيري وتأكيد
ألط ـم ــاع ــه ال ـتــوس ـع ـيــة» .وأضـ ـ ــاف أن
«جنون العظمة وأوهام املاضي التي
تسكن داخــل أردوغــان جعلته ينسى
أن إمبراطوريته البالية قــد انــدثــرت
إلى غير رجعة».
(األخبار)

تابعة لبلدتي التوينان وعـقــارب ،في
ريف سلمية.

املتصلني ليسوا الخاطفني نفسهم،
بل مجرد مبتزين يعرفون معلومات
ع ــام ــة ع ــن ف ـقــد اب ـن ـه ــم .وفـ ــي مجمل
الـ ـح ــاالت ،ال ي ـك ــون ال ــوق ــت ملصلحة
األهــالــي ،إذ تنتهي القضية بإفالت
املتصل من العقاب ،عبر تخلصه من
بطاقة الخط الخلوي ،قبل الوصول
إليه.

تغيب أجوبة
كثيرة عن المفقودين
مع إنجاز ملفات
مصالحة محلية

وال يـ ـخـ ـف ــى ع ـ ـلـ ــى أح ـ ـ ـ ــد اس ـ ـت ـ ـخـ ــدام
امل ـس ـل ـح ــن ل ـل ـم ـخ ـطــوفــن ل ــدي ـه ــم فــي
أعمال حفر األنـفــاق ،ما يعني اإلبقاء
على أقوياء البنية منهم ،مهما ساءت
حــالـتـهــم الـصـحـيــة .ول ـعــل املـعـلــومــات
املتناقلة عن تصفية أعــداد كبيرة من
امل ـخ ـطــوفــن ،قـبـيــل تـسـلـيــم املسلحني
م ـنــاطــق عـ ــدة وخ ــروج ـه ــم مـنـهــا عبر
تـســويــات مــع ال ــدول ــة ال ـســوريــة ،فيها
م ــن االسـ ـتـ ـف ــزاز مل ـش ــاع ــر األهـ ــالـ ــي مــا
ي ـك ـفــي .ي ـقــول زيـ ــد ،مــوظــف ثــاثـيـنــي:
«ال ـ ـق ـ ـصـ ــة ال ت ـت ـم ـث ــل ف ـ ــي أن ـ ـ ــي أري ـ ــد
أب ـ ـ ــي ح ـ ـيـ ــا .نـ ـح ــن نـ ــريـ ــد امل ـص ــال ـح ــة
والتسويات وإنـهــاء الـصــراع .إنما أن
يـنـجــز ه ــذا ع ـلــى ح ـس ــاب مـفـقــوديـنــا!
امل ـلــف اإلن ـســانــي لــديـنــا ال يـشـغــل بــال
الـ ـ ــدولـ ـ ــة .ي ـك ـف ــي أن ت ـن ـش ــر حـكـمـتـهــا
لتسوية أوضــاع املسلحني وعودتهم
إل ــى حـضــن ال ــوط ــن» .ويـضـيــف بقهر
على والــده املفقود« :حضن الوطن ال
يتسع لــوالــدي وغـيــره مــن املخطوفني
األبـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــاء» .قـ ـص ــة والـ ـ ـ ــد زي ـ ــد تـشـبــه
ف ــي ب ـعــض ت ـفــاص ـي ـل ـهــا م ــا جـ ــرى مــع
ّ
حسان ،املقاتل في إحــدى املجموعات
ال ــرديـ ـف ــة امل ــدافـ ـع ــة ع ــن ح ـق ــل ش ــاع ــر،
ش ــرق ــي ح ـم ــص ،ال ـ ــذي ف ـقــد االت ـص ــال

بــه خ ــال م ـعــارك املنطقة قـبــل عــامــن.
وكــان من الــواضــح استيالء املسلحني
عـلــى هــاتـفــه ،لـيـتـبـ ّـن مــن مــراقـبــة خط
االت ـ ـصـ ــاالت أن ال ـه ــات ــف م ــوج ــود في
إح ــدى مـنــاطــق ري ــف سلمية الــواقـعــة
تحت سيطرة مسلحي «داعش» .وبعد
أشـهــر ،جــاء اتـصــال إلــى عائلة حسان
من رقم هاتف غريب يطلب فدية مقابل
تسليم مـعـلــومــات عــن املـفـقــود .املبلغ
املطلوب مبدئيًا تعبئة خطوط هاتفية
بـمـبـلــغ  500أل ــف ل ـي ــرة .وب ـعــد تـقــديــم
ع ــائ ـل ــة امل ـف ـق ــود ط ـل ــب م ــراق ـب ــة لـلـخــط
املتصلّ ،
تبي أن املتصل مــوجــود في
شارع في مدينة حمص ،وهو مصنف
من املناطق اآلمنة طوال الحرب .وعلى
اعتبار أن عائلة حسان لم تسقط في
الفخ ،وطلبت سماع صوت ابنها ،فقد
عمد املتصل سريعًا إلى التخلص من
شريحة الـخـلــوي .ويشير عسكريون
عدة من العاملني في املنطقة التي فقد
فيها أثر حسان ورفاقه ،أنه استشهد
غــالـبــا ،وس ــط مـعـلــومــات متناقلة عن
أراض
العثور على مقابر جماعية في
ٍ

وموال يبتز
مسلح خاطف...
ٍ

أسعار المعلومات!
«هناك الكثير من الساعني إلى معرفة
م ـع ـلــومــات عــائ ـل ـيــة أو شـخـصـيــة عن
امل ـف ـق ــودي ــن الس ـت ـع ـمــال ـهــا ف ــي ابـ ـت ــزاز
أهلهم» ،يقول سعيد .الشاب الثالثيني
ال ـ ــذي ف ـقــد قــري ـبــه ع ــدن ــان امل ـق ــات ــل في
إحـ ـ ــدى املـ ـن ــاط ــق يـ ـع ــي جـ ـيـ ـدًا ألـ ـع ــاب
االبـ ـت ــزاز ال ــدائ ــرة ف ــي الـ ـب ــاد ،غ ـيــر أن
والدة املفقود دفعت الكثير في محاولة
معرفة مصير ابنها .يقول سعيد« :أحد
وج ـه ــاء مـنـطـقــة قــريـبــة مل ـكــان فـقــد أثــر
قريبي ،ذكر حاجة عدنان إلى مالبس
داخلية ،ريثما يجد طريقة الستعادته،
عبر وســاطــات أهلية .وطلب  100ألف
لـيــرة إلي ـصــال ه ــذه املـسـتـلــزمــات إلـيــه،
بحجة تكاليف سيدفعها بنفسها».
ك ـث ــر ات ـب ـع ــوا األس ـ ـلـ ــوب ذات ـ ـ ــه ،كـطـلــب
تـحــويــل أرص ــدة إل ــى خـطــوط هاتفية،
ح ـ ـتـ ــى اكـ ـتـ ـشـ ـف ــت ال ـ ـعـ ــائ ـ ـلـ ــة ب ـم ـحــض
امل ـص ــادف ــة أن اب ـن ـهــا ف ــي أح ــد سـجــون
«ج ـب ـه ــة الـ ـنـ ـص ــرة» ،وي ـخ ـض ــع لـ ــدورة
استتابة وتحفيظ القرآن .قبل أن تصل
تسجيالت صوتية أخيرًا البنهم ينفي
فيها تــواصــل أي كــان مـعــه ،وانـتـظــاره
ً
م ــع رف ــاق ــه ت ـ ـبـ ــادال م ـ ــا ،ع ـب ــر وس ــاط ــة
دولية ،للحصول على حريته .األخبار
األخيرة وضعت أم عدنان أمام أوجاع
جــديــدة ،على الرغم من فرحها بحياة
ّ
ابـنـهــا« .ت ــرى مـتــى يـغـيــر ال ـج ــاد رأيــه
وي ـق ـض ــي ع ـل ــى اب ـ ـنـ ــي؟» يـ ـق ــول ل ـســان
حالها ،أسوة بأمهات مفقودين آخرين
ّ
يطالنب الــدولــة بإطفاء نــارهــن ووضع
حد ملآسيهن.

النيل ال ينسى كما كنا نـظــن .هـكــذا أنـشــد ـ
ذات قصيدة ـ ـ الـشــاعــر الفلسطيني محمود
درويش مأخوذًا بقدرة الذاكرة العامة املصرية
على إزاحة الركام من فوقها في لحظة تنوير
واحدة .قد ْتبهت الذاكرة العامة بتقادم السنني
ّ
وتغير املـســارح السياسية وتناقض الرجال
واألدوار ،لكنها ال تمحى ويستحيل إنكارها.
عندما رحل الكاتب الصحافي صالح عيسى،
بدا الفتًا ذلك اإلجماع الواسع على األدوار التي
أداه ــا واملـعــارك التي خاضها فــي ثمانينيات
الـقــرن املــاضــي .كانت «األهــالــي» ،التي ّ
تحمل
مسؤوليتها الـتـحــريــريــة لسبع س ـنــوات بعد
اغـتـيــال الــرئـيــس األس ـبــق أن ــور ال ـس ــادات عــام
 ،١٩٨١أكثر الصحف املصرية نفوذًا وتأثيرًا
واحترامًا ،وكان نجمها األول بال منازع .في
نـهــايــات عـصــر ال ـس ــادات ،ص ــدرت «األهــالــي»
كصحيفة معارضة برئاسة تحرير الكاتب
ال ـص ـح ــاف ــي م ـح ـم ــد ع ـ ـ ـ ــودة ،غ ـي ــر أن أغ ـلــب
أعدادها صــودرت قبل توزيعها بقرارات من
محاكم األمور املستعجلة ،حتى اضطرت إلى
تخصيص ع ــدد كــامــل لنشر بــرنــامــج حــزب
التجمع اليساري الــذي تصدر عنه ،لإلفالت
من مقصلة املـصــادرة .بعد حــادث االغتيال،
السياسية بانتقال السلطة إلى
اختلفت البيئة
ّ
حسني مبارك الــذي تعلم من حــادث املنصة
ً
ض ـ ــرورة أن يـفـســح م ـج ــاال أوسـ ــع لـلـحــريــات
الصحافية.
أتـيـحــت ال ـث ـغــرة ال ـتــي ت ـب ـ ّـدت ف ــي بـنـيــة الـنـظــام،
لـ ــ«األه ــال ــي» ك ـمــا غ ـيــرهــا ،لـكـنـهــا وجـ ــدت في
نفسها الشجاعة الكافية لتحمل مسؤولية
تــوس ـيــع ه ــام ــش امل ـع ــارض ــة إل ــى ح ـ ــدود غير
معتادة .وقد حظيت ـ في املقابل ـ بثقة الرأي
العام ووصل توزيعها إلى ما يتجاوز الـ ١٥٠
ألف نسخة ،وهو رقم يكاد يقترب من نصف
مــا ي ــوزع اآلن مــن الـصـحــف مجتمعة (وه ــذه
مأساة ّ
مروعة بكل حساب مهني وسياسي
في بلد عريق مثل مصر).
في تلك األيــام من الثمانينياتّ ،
تبدت ظاهرة
غ ـيــر مــأل ــوفــة ح ـيــث ك ــان ــت أع ـ ــداد ك ـب ـيــرة من
املــواط ـنــن تنتظر نـســخ «األه ــال ــي» مـســاء كل
ثالثاء عند مقر مؤسسة «األهرام» ،حيث تطبع
لقراءتها من دون انتظار لصباح اليوم التالي.
بقدر مهنيتها وحرفيتها وعمق نقدها لجوهر
السياسات املتبعة مــن االنـفـتــاح االقـتـصــادي
إلــى الصلح مع إسرائيل وانتهاكات الحريات
العامة ،اكتسبت شعبيتها وصدقيتها.
كــانــت مقاالته األكـثــر ق ــراءة ،فأسلوبه سلس
وســاخــر ،وخــاصــة بابه الشهير «اإلهـبــاريــة»،
والـتـعـبـيــر مــزيــج مــركــب مــن أس ـمــاء الصحف
ال ــرسـ ـمـ ـي ــة ال ـ ـثـ ــاث «األه ـ ـ ـ ـ ـ ــرام» و«األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار»
و«الجمهورية» .وقد جرت عليه آراؤه الكاشفة
ً
ملستويات االب ـتــذال والـنـفــاق هجومًا متصال
عـلــى صـفـحــات تـلــك ال ـص ـحــف .بـعــض سحر
أسلوبه يعود إلــى بنائه الــروائــي ،وهــو قد بدأ
حياته كاتبًا للقصة الـقـصـيــرة .وأغـلــب سره
ّ
في نظرته التاريخية املتعمقة ،وهو من الكتاب
امل ـص ــري ــن املـ ـع ــدودي ــن ال ـش ـغــوفــن بــال ـتــاريــخ
الحديث وأسراره ،الذي هو موضوع كل كتبه،
مثل «الـثــورة العرابية» .ينسب إليه الكشف ـ
بالتحقيق والدراسة ـ عن نص دستوري شبه
مجهول ،جــرت صياغته عــام  ،١٩٥٤لكنه لم
ينفذ ،تحت عنوان صــادم« :دسـتــور في سلة
القمامة».
كما ينسب إليه إعادة قراءة وقائع قديمة بحس
روائي وتاريخي وسياسي واجتماعي يصعب
أن يتوافر لغيره ،بعضها من داخــل القصور
امللكية وبعضها اآلخ ــر مــن أرشـيــف املحاكم
بحثًا فــي الـتــاريــخ االجـتـمــاعــي كقضية «ريــا
مطلع الثمانينيات،
وسكينة» الشهيرة .عند ّ ً
مهيأ تمامًا بكفاءته
بدا الشاب صالح عيسى
املهنية ووض ــوح مواقفه لتصدر املشهد في
ذلــك الــوقــت ،وفــي سجله أربعة اعتقاالت ،لكل
منها مـغــزى ورســالــة .فــي بواكير الصبا في
الـسـتـيـنـيــات ،ج ــرى اعـتـقــالــه ألول م ــرة بتهمة
االنضمام إلى أحد التنظيمات السرية .بحكم
االن ـت ـم ــاء ألسـ ــرة ري ـف ـيــة ف ـق ـيــرة ،وج ــد نفسه
فــي االنحياز السياسي إلــى اليسار .وبحكم
طبيعة النظام ،أدخل بعض أنصاره الطبيعيني

خـلــف قـضـبــان ال ـس ـجــون .كــانــت تـلــك إح ــدى
ال ـتــراج ـيــديــات ال ـك ـبــرى ف ــي ال ـتــاريــخ املـصــري
الحديث حيث دافع اليساريون ،الذين سجنوا
فــي الخمسينيات والستينيات ،عــن التجربة
الناصرية بعدما انقضت أيامها وبدأت الثورة
املضادة أوسع هجوم عليها.
وقد كتب صالح عيسى على الصفحة األخيرة
ً
من «األهــالــي» مقاال ،أخــذ عنوانه من قصيدة
لشاعر العامية املتمرد أحمد فــؤاد نجم« :كل
الـ ـج ــراح ط ــاب ــت» ،م ـعـ ّـب ـرًا ع ــن ت ـقــديــره الكبير
لجمال عبد الناصر ،الذي أعاد اكتشافه تحت
وطأة الحمالت عليه ،رغم ألم السجن ومحنته.
لــم تكن مـصــادفــة تلك الـصــداقــة الـتــي جمعت
بــن عيسى ونـجــم ،نفس التجربة الشعورية،
نفس العتاب لعبد الناصر واالنحياز إليه بعد
غ ــروب «يــول ـيــو» .نـفــس املـنــاهـضــة لسياسات
السادات ،التي وصلت إلى ذروتها عام ١٩٧٧
في انتفاضة الخبز والزج بهما ـ مجددًا ـ خلف
أسوار املعتقل.
بــدا األمــر متسقًا ـ في االعتقال الثاني ـ فهو
يناهض ال ـســادات بكل سياساته وخـيــاراتــه،
واألخـ ـ ـي ـ ــر ال ي ـط ـي ــق الـ ـيـ ـس ــار بـ ـك ــل تـ ـي ــارات ــه
وجـمــاعــاتــه ودأب عـلــى وصـفـهــم ب ـ ـ ــ«األرازل».
في كتابه «مثقفون وعسكر» ( ،)١٩٨٥راجع
تجربة «جـيــل الستينيات» ،ال ــذي انتمى إليه
في ظل حكم عبد الناصر والسادات ،وسجل
شهادات لها قيمة فكرية كبيرة.
« ...ع ــاش جيلنا تـجــربــة عــريـضــة وم ــري ــرة...
ولـســت س ــوى شــاهــد واح ــد ،يـقــف فــي شرفة
واح ـ ــدة ،وم ــا أك ـثــر ال ـشــرفــات وأك ـثــر الـشـهــود
ف ــي ع ـمــر هـ ــذا ال ـج ـيــل ال ـغ ــري ــب» ـ ـ ـ ك ـمــا كتب
ف ــي مـقــدمـتــه ،ال ـتــي حـمـلــت ع ـنــوانــا يـعـ ّـبــر عن
شخصيته في ذلك الوقت« :خروج عن النص».
ال ـخــروج عــن الـنــص جــوهــر فـكــرة الـتـمــرد .قد
تختلف األزمان واملواقف ،لكن للتاريخ حرمته.
في عاملنا العربي ،االختالف في الــرأي يفسد
للود كل قضية .غير أن ذلك لم يمتد ـ في حالته
ـ إلى أي نيل من كفاءته املهنية وإخالصه حتى
النهاية لقضية الحريات الصحافية ،وخاصة
إل ـغــاء الـعـقــوبــات الـســالـبــة لـلـحــريــة فــي جــرائــم
النشر وفق االلتزام الدستوري.
كان آخر مقال كتبه على صفحات «املصري
اليوم»« :أين اختفت مشروعات قوانني تحرير
الصحافة واإلع ــام» ،وآخــر جملة كتبها «إن
ه ـنــاك رائ ـح ــة كــريـهــة ت ـحــدث ف ــي ال ــدن ـم ــارك»،
مستعيرًا التعبير الشكسبيري الشهير في
مسرحية «هاملت».
بـسـبــب ت ـم ــرده ال ـس ـيــاســي ،ت ـع ـ ّـرض للفصل
عـنــدمــا ق ــرر الـ ـس ــادات ،وه ــو عــائــد مــن زي ــارة
الرئيس الروماني شاوشيسكو ،أحــد عرابي
التسوية مــع إســرائـيــل ،أن يفصل معارضيه
في الصحافة املصرية ،غير أن الفصل لم يطل
ســوى اثـنــن :صــاح عيسى مــن الجمهورية،
وك ـن ــت أنـ ــا اآلخ ـ ــر م ــن «وك ــال ــة أنـ ـب ــاء ال ـشــرق
األوسط» في أول عهدي بالصحافة عام .1978
ب ـج ـســارة املــوقــف مــن «كــامــب دي ـف ـيــد» ،وجــد
ً
نفسه ـ مــرة ثالثة ـ معتقال في سجن القلعة
ّ
بتهمة لــم يستسغها ولــم يتقبلها واعتبرها
عارًا على النظام ال يمحى« :العداء إلسرائيل».
كان ذلك في األسبوع األخير من يناير ١٩٨١
ورافقه إلى املعتقل الخبير البارز في الشؤون
األفريقية حلمي شعراوي متهمني بالتظاهر
أم ــام ال ـج ـنــاح اإلســرائ ـي ـلــي بـمـعــرض الـقــاهــرة
ال ــدول ــي لـلـكـتــاب وت ــوزي ــع ب ـيــان ي ـح ـ ّـرض على
مـقــاطـعـتــه ،بـيـنـمــا م ــن شــاركــوهــم االحـتـجــاج
نفسه يــرفـعــون الـعـلــم الفلسطيني ويــرتــدون
الكوفية الفلسطينية.
هكذا كان ـ مع شعراوي ـ أول مواطنني عربيني
ّ
توجه لهما تهمة العداء إلسرائيل!
لم تكن معارضته لـ«كامب ديفيد» جملة عابرة
في مسيرته ،فقد تأسست على رؤى وأفكار
واعتقادات دفع ثمنها ،قبل أن يزج به ـ للمرة
الرابعة ـ خلف القضبان في اعتقاالت سبتمبر
 ١٩٨١التي اغتيل السادات بعدها بنحو شهر
ـ ـ كــأنــه على مــوعــد مــع أهــم تجربة فــي حياته
ال ـتــي طـبـعــت الـثـمــانـيـنـيــات حـتــى ي ـكــاد يـكــون
ً
مستحيال التأريخ لها من دون التوقف عندها
ً
طويال.

* كاتب وصحافي مصري

