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  اليوم األخير اليوم األخير 
  !!في حياة جمال عبد الناصرفي حياة جمال عبد الناصر

 
قـالوا إنهـا    .. أول أزمة قلبية تهاجم عبد الناصـر       

 ! أنفلونزا
 !وأستريح.. أضع قدمي في ماء وملح: قال لهيكل 

: يتجه إلى فراش الموت    وة وه ينعبد الناصر يسأل قر    
 هل تغديت؟ 
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  .. .. ١٩٧٠١٩٧٠ سبتمبر  سبتمبر ٢٨٢٨مساء يوم مساء يوم 
ـ    ىخرج صوت أنور السادات عبر اإلذاعة المصرية، ينع

إلى مصر والعالم العربي والعالم أجمع الرئيس جمـال عبـد    
الناصر، الذي رحل عن الدنيا في الساعة السادسة والربع من          

 .مساء نفس اليوم
جا رغم عمقه، مجروحـا     كان صوت أنور السادات متهد    

 .رغم صالبته

  ::وقال أنور الساداتوقال أنور السادات
فقدت الجمهورية المصرية العربية المتحدة، وفقدت األمة       

ـ          الرجـال   ىالعربية، وفقدت اإلنسانية كلها، رجلًا مـن أغل
وأشجع الرجال وأخلص الرجال، هو الرئيس جمـال عبـد          

 بأنفاسه األخيرة، فـي السـاعة السادسـة         دالناصر، الذي جا  
 سبتمبر  ٢٨ الموافق   ١٣٩٠ رجب   ٢٧الربع من مساء اليوم     و

، بينما هو واقف في ساحة النضال، يكافح من أجـل           ١٩٧٠
 ..وحدة األمة العربية ومن أجل يوم انتصارها



 ٧

 األبد، فـي    لى ذكره خالدا إ   ىلقد تعرض البطل الذي سيبق    
 لندبة قلبية، بدت أعراضها عليه في       ،وجدان األمة واإلنسانية  

 . الثالثة والربع بعد الظهرالساعة
وكان قد عاد إلى بيته، بعد انتهائه من آخر مراسم اجتماع           

ـ         أمـس فـي     ىمؤتمر الملوك والرؤساء العرب الـذي انته
القاهرة، والذي كرس له القائد والبطل كل جهده وأعصـابه،          

 .ليحول دون مأساة مروعة دهمت األمة العربية
 االشـتراكي العربـي     تحـاد إن اللجنة التنفيذية العليا لال    

ـ ومجلس الوزراء ثر أ وقد عقدا جلسة مشتركة طارئة على  
ـ نفاذ قضاء اهللا وقدره  ال يجدان الكلمات التي يمكـن لهـا    

تصوير الحزن العميق الذي ألم بالجمهورية العربية المتحدة،        
، إزاء ما أراد اهللا امتحانها بـه،        ةوبالوطن العربي وباإلنساني  

 .وقاتفي وقت من أخطر األ
 ..إن جمال عبد الناصر كان أكبر من الكلمات

وال يستطيع أن يقول عنـه،      ..  في كل الكلمات   ىوهو أبق 
غير سجله في خدمة شعبه وأمته واإلنسانية مجاهـدا عـن           

ـ الحرية مناضلًا من أجل الحق والعدل، م       ا مـن أجـل     كافح
 .الشرف، حتى آخر لحظة في العمر



 ٨

 ..ال عبد الناصرليس هناك كلمات تكفي عزاء في جم
أن تقـف    إن الشيء الوحيد الذي يفي بحقه وبقدره، هـو        

األمة العربية اآلن كلها وقفة صابرة صامدة شجاعة، قادرة،         
حتى تحقق النصر الذي عاش واستشهد من أجله، ابن مصر          

 .العظيم، وبطل هذه األمة ورجلها وقائدها
            يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلـى ربـك راضـية
 .  ية فادخلي في عبادي وادخلي جنتيمرض

* * ** * *  
ــال     ــاة جم ــي حي ــرة ف ــاعات األخي ــت الس  كان
 عبد الناصر ساعات مثيرة دراميـة، وهـي تعهـد جمـال            
عبد الناصر لحظة الرحيل األخير، لحظة انتهاء حياة رجـل          

 .اعخعظيم، ونهاية حياة بطل مصري حتى الن
ت خالل   قد شهد  – عاصمة األمة العربية     –كانت القاهرة   

األحداث السـاخنة لوقـائع مـؤتمر الملـوك         . األيام السابقة 
والرؤساء العرب، بعد أحداث مروعة دمويـة فـي األرواح          
انطلقت فيها رصاصات عربية ضد صدور عربيـة، وسـال    

 .الدم العربي على األرض العربية



 ٩

وانتهى مؤتمر الملوك والرؤساء العـرب بعـد أحـداث          
 الناصر، يودعهم في مطـار      مثيرة، وبدأ الرئيس جمال عبد    

 .القاهرة واحدا بعد اآلخر
 .. أرض المطارىوعل

يع أمير الكويت   دوبعد أن انتهى جمال عبد الناصر من تو       
وبينما هو واقف في انتظار تحرك طائرة األمير، أحس بـألم           

والتفت عبد  .. في صدره، وشعر بالعرق يتصبب منه بغزارة      
 ..الناصر إلى نائبه
يارته إلى حيث يقف، ألنه يشعر بتعب        س يءوطلب أن تج  

مفاجئ، وال يستطيع أن يسير بنفسه إلى السيارة كمـا كـان            
 ..يفعل عادة

وأسرعت السيارة إلى مكان وقوف الرئيس جمـال عبـد          
وركب الرئيس السيارة متوجها إلى بيتـه، حيـث         .. الناصر

 ..دخل مباشرة إلى حجرته
صـاوي يـدخل    وخالل دقيقة كان طبيبه المقيم الدكتور ال      

 .الغرفة خلف الرئيس
وكـان الـدكتور    .. كانت الساعة قد بلغت الرابعة إال ثلثًا      

 فحصا مبدئيا على الرئيس، وعندما وجـد        ىالصاوي قد أجر  



 ١٠

أن األمر خطير، طلب استدعاء الدكتور فايز منصور، الذي         
كان يشرف على عالج الرئيس جمال عبد الناصر، وفي نفس          

 والـدكتور طـه عبـد       يتور زكي عل  الوقت طلب أيضا الدك   
العزيز، الذين لحق بهم الدكتور رفاعي محمد كامل، واجتمع         

 .. األطباء حول عبد الناصر في فراشه
ة شديدة، أحـدثت    جلطوكان تشخيصهم الفوري أن هناك      

 انتظـام فـي دقـات قلـب        دمدة، وأن هناك ع   اأزمة قلبية ح  
 ! الرئيس

 ..وفي الحال
 ..نقاذ حياة جمال عبد الناصربدأ األطباء محاوالتهم إل

 اإلسعافات األولية السـريعة، واسـتخدموا جهـاز         اوبدأو
األوكسجين، وأجهزة الصدمة الكهربائية لتنشيط القلب، وكل       

ات معروفـة، تسـتخدم فـي هـذه         جما في وسعهم من عال    
 .اللحظات الحرجة في حياة مريض القلب

 ..أخرىومن ناحية 
 ..حجرة نوم عبد الناصروبينما شبح الكارثة يحوم حول 

 ..كان البيت قد امتأل بمعاوني الرئيس



 ١١

كان جمال عبد الناصر يرقد في حجرة النوم، واألطبـاء          
حوله يصارعون الخطر، ويحاولون السيطرة علـى األزمـة      

 .القلبية
كانت السيدة تحيـة قرينـة      .. وفي هذه اللحظات العصيبة   

ة الرئيس جمال عبد الناصر تقف على قرب خـارج حجـر          
 .النوم

 !وكان األطباء هم الذين أمروا بذلك
والتـف  .. وكانت دموع زوجة الزعيم تتدفق في صـمت       
 !حولها بقية أفراد أسرتها، ودموعهم في عيونهم

  وكانـت أعصـاب    ..  في كل الوجـوه    اكان القلق واضح
 .الجميع ترتجف

بدأت الدقائق األخيرة في حيـاة      .. وفي داخل حجرة النوم   
 ! تحمل لألطباء النذير المروعجمال عبد الناصر 

 ! كانت حالة جمال عبد الناصر تتدهور باستمرار سريع
..  من الفراش وفي أركان الحجـرة      ىوعلى الناحية األخر  

كان يقف الفريق محمد فوزي وشـعراوي جمعـة وسـامي           
شرف، ومحمد أحمد والكاتب الصحفي الكبير محمد حسـنين         



 ١٢

فعي وعلى صبري   هيكل، وبعد برهة انضم إليهم حسين الشا      
 .وأنور السادات

* * ** * *  
 ..كانت اللحظات األخيرة في حياة جمال عبد الناصر

األطباء حوله يبذلون المستحيل وكل ما تعلموه وخبـروه         
 .من وسائل العلم والطب

وعيـونهم علـى    ..  رجال الدولة في أركان الغرفة     روكبا
 ..الفراش الذي يرقد عليه زميل النضال وزعيم الثورة

.. وبعضهم كـان يصـلي    ..  كان يبكي في صمت    بعضهم
 ! وبعضهم كان في ذهول تام

وكان الدكتور الصاوي مستمرا في تـدليك قلـب عبـد           
لكـن  .. الناصر، وكان يضغط على صدره عشرات المرات      

أدرك األطبـاء الحقيقـة     .. في الساعة السادسة والربع تماما    
الحزينة، أن األصل قد ضاع، وأن روح عبد الناصـر قـد            

 .  على الفراشىفارقت جثمانه المسج
ما هـم   .. لكن األطباء رغم ذلك بدوا وكأنهم ال يصدقون       

 .متأكدون منه
 !  أنه ال أحد آخر في الغرفة قادر على التصديقاوبد



 ١٣

لكن األطباء بدأوا في االبتعاد عن فـراش جمـال عبـد            
 .الناصر

 ..وعلى باب غرفة النوم
 ! انفجر الدكتور منصور فايز في البكاء

وكانت دموعه هي التي فجرت دموع كل الـواقفين فـي           
 ! غرفة النوم

* * ** * *  
 .. في لحظة الموت هذه

..  اندفعت السيدة قرينة عبد الناصر إلى حجـرة النـوم         
وأمسكت بيد رفيق العمر الذي رحل،      .. وأسرعت إلى فراشه  

 !وأخذت تقبلها وتغمرها بدموعها التي تمزق القلوب
 إلى الغرفة ومعهـا شـقيقتها        عبد الناصر  ىوأسرعت هد 

 .وخلفهما دخل خالد وعبد الحكيم.. ىمن
الذي كـان   .. الوحيد الذي لم يكن موجودا هو عبد الحميد       

 .ضابطًا بالكلية البحرية، وكان مقر عمله في اإلسكندرية
 .لكنهم استدعوه للعودة بالطائرة إلى القاهرة

كـوا  ليتر.. وبدأ الموجودون يغادرون الغرفة في ذهولهم     
 .األسرة في لحظات الوداع األخير



 ١٤

وذهبوا إلى غرفة المكتب المجاورة مباشرة لغرفـة نـوم          
عبد الناصر، يحاولون استيعاب الموقف، وأصوات أسرة عبد        

 .الناصر تصل إلى آذانهم
ـ          اوطلب منهم أنور السادات أن يعقدوا في الحال اجتماع 

 .في صالون البيت
دات وحسين الشـافعي     أنور السا  :وفي الصالون اجتمعوا  

وعلى صبري وشعراوي جمعة، والفريـق محمـد فـوزي          
 .وسامي شرف وهيكل

وانتهى االجتماع باالتفاق على دعـوة اللجنـة التنفيذيـة          
 االشتراكي العربي ومجلس الـوزراء، إلـى جلسـة          تحادلال

عاجلة إلعالن الخبر المروع، وبحث اإلجراءات المفـروض        
لى إعـالن حالـة الطـوارئ       اتخاذها، وذلك بعد أن اتفقوا ع     

 . في الجبهة تحسبا ألية أحداث طارئةوىالقص
 واتفق الجميـع علـى نقـل جثمـان الـرئيس جمـال             
عبد الناصر، وأن يكون تشييع الجنازة في العاشرة من صباح          

إلتاحة الفرصة أمام ملوك ورؤساء العالم، من       . يوم الخميس 
 .أصدقاء عبد الناصر لالشتراك في وداعه األخير

* * ** * *  
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ـ          ين نوجاءت قرينة الرئيس عبد الناصر لتطلب مـن حس
 .. هيكل

ومن خلفها وقف خالد عبد الناصر وعبـد الحكـيم عبـد            
 .. الناصر وحاتم صادق، يحاولون قدر إمكانهم التخفيف عنها

 ..وكانت لحظات حزينة
ــل   ــر لهيك ــد الناص ــرئيس عب ــة ال ــت قرين  : وقال

 لم يكن بالنسبة لـي      ..لم أرد في حياتي غيره    .. ال أريد شيًئا  
وليس لي من أمل في الدنيا      .. كان زوجي .. رئيسا للجمهورية 

 !.غير أن أدفن إلى جانبه
ولم يكن أحد من الحاضرين يستطيع تحمل هذا المشـهد،          

 .أو هذه الكلمات
 ..كانت الدموع تغرق كل العيون

 جـاءت سـيارة اإلسـعاف الخاصـة       ينوفي صمت حز  
 ! ي حياته، جثمانًا بال حياةبالرئيس ليركبها ألول مرة ف

 ..  السالح بالمهمة األخيرة للصديق البطلقوقام رفا
رفعوا جثمانه من على فراشه، حيث سجي علـى نقالـة           

 .اإلسعاف



 ١٦

وهبطوا درجات سلم البيت الداخلي، وهم يحملونه عليهـا         
 !حتى سيارة اإلسعاف

وهنـاك  .. وانطلقت السيارة إلى القصر الجمهوري بالقبة     
 ..جثمان في عيادة القصروضع ال

وتقرر أن يجري غسل الجثمان ثم الصالة عليه في مسجد          
 .القصر

انتظارا لموعـد تشـييع     .. وبعدها أعيد النعش إلى العيادة    
 .الجنازة

الـذي امـتأل    .. وكانت ليلة حزينة في القصر الجمهوري     
الذين كان عدد   . بكبار رجال الدولة ورجال الثورة والوزراء     

اليوم في زيادة خاصة للجبهة وتم اسـتدعاؤهم        منهم في ذلك    
 .على عجل بالطائرة

 أال  ىنه كان يتمن  إوقال في حزن    .. وتحدث أنور السادات  
يعيش هذا اليوم، وأن ينعاه جمال عبد الناصر، وال يقوم هو           

 !.بنعي جمال عبد الناصر
ولم يتحمل الدكتور عزيـز صـدقي الكلمـات وأجهـش           

 .. بالبكاء



 ١٧

بينما كان  .. ي القاعة والدموع في عينيه    وغادر السيد مرع  
الفريق محمد فوزي يمسح دموعه التي سقطت فـي صـمت           

 .حزين
عي األطباء لكتابة تقريرهم الطبي عن الوفاة وسببهاود. 

وتم االتفاق على أن يذيع أنور السـادات نائـب رئـيس            
 .الجمهورية البيان عن الفاجعة

 في  آوبد.. اديةا الع م اإلذاعة والتليفزيون برامجه   توقطع
 .إذاعة تالوة القرآن الكريم

 التي تصيب جمـال     ىلم تكن تلك هي النوبة القلبية األول      
 ! عبد الناصر

وكان في سبتمبر أيضا في العام السابق قد تعرض لنوبـة           
لكن يومها وحرصا على االكتفاء بأشياء كثيـرة، تـم          . قلبية

  .االتفاق على اإلعالن عنها بأنها نوبة أنفلونزا
 جمال عبد الناصـر سـتة       ى قض ىوإثر تلك النوبة األول   

 .أسابيع في الفراش
 ..ونصحه األطباء بعدم إجهاد نفسه



 ١٨

ن إلكن جمال عبد الناصر كان شخصية عنيدة مقاتلة، فما          
نهض من فراشه، بعد انتهاء األسابيع الستة، حتـى أغـرق           

 .نفسه في العمل الشاق
لظروف السياسـية   اعن  ولم يمكن لعبد الناصر أن يتغافل       

 .والعسكرية التي كانت مصر تعيشها وأيضا العالم العربي
وهنـاك  .. وسافر جمال عبد الناصر إلى االتحاد السوفيتي      

 "..شازوف"فحصه طبيب القلب الروسي الشهير 
إنني أتابع من بعيـد     .. سيدي الرئيس ": شازوف"وقال له   
وأعرف أنك كنت أخيـرا فـي ليبيـا وفـي           .. برامج عملك 

 أربعة عشر ساعة في     منوأعرف أنك تعمل أكثر     .. السودان
ن هـذا خطـر     إواسمح لي سيدي الرئيس أن أقـول        .. اليوم
 ! وإنني أحذرك من استمرار هذا الوضع.. عليك

 .. لكن عبد الناصر لم يكن يهتم بصحته كثيرا
 .وكان في ذهنه أشياء تشغله عن االهتمام بنفسه

 العربي الذي كـان     والوضع.. ٦٧الوضع المصري بعد    
 .يتدهور باستمرار
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وافق على أن   .. لكنه بعد إلحاح طويل من األطباء الروس      
ألسبوعين من العالج المنظم، على أن      " بريني"يدخل مصحة   

 .ل ثابتة ومحدودةعميلتزم بعد ذلك بمواعيد 
 ! لكن عبد الناصر لم يلتزم بنصائح وتحذيرات األطباء

شـاق  النغمس في العمـل     ن عاد إلى القاهرة حتى ا     إوما  
 ! واللقاءات واالجتماعات التي ال تنتهي.. المستمر

ولم يرض كل من حول عبد الناصر ويعرفـون حقيقـة           
حتى وافق أخيرا   .. فألحوا عليه كثيرا  .. مرضه وصحته بذلك  

 !  مطروحىعلى أن يذهب في إجازة إلى مرس
لكـن  ..  مطـروح  ىوسافر عبد الناصر بالفعل إلى مرس     

 !. انتهت في نفس يوم وصوله إليهااإلجازة
فقد انفجرت في نفـس اليـوم أزمـة األردن والمقاومـة            

 .وطار إليه من ليبيا في نفس اليوم معمر القذافي.. الفلسطينية
وقطع عبد الناصر في صباح اليوم التالي أجازته التي لم          

مـن أجـل مـؤتمر الملـوك        .. ينعم بها وعاد إلى القاهرة    
 .والرؤساء العرب

ن عبد الناصر في حالة نفسية سيئة بسبب نزيف الـدم   وكا
 .العربي في األردن
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وبذل جهدا كبيرا في مؤتمر الملوك والرؤسـاء العـرب          
 .لوضع حد لهذه الكارثة

وعندما طلب منه بعض األصـدقاء أن يراعـي الجهـد           
 .الخرافي الذي يبذله في المؤتمر

ـ  .. هناك رجال ونساء وأطفال يموتون    : قال لهم  ي نحن ف
 !. مع الموتقسبا

وطوال تسعة أيام ضغط عبد الناصر على جهده وأعصابه         
وإتاحة الفرصة للمقاومة   .. لوقف النزيف في األردن   .. وفكره

 .الفلسطينية حتى توقيع اتفاق القاهرة
 .. وفي ليلة انتهاء المؤتمر

 في نحو   – مقر المؤتمر    –تون  يلغادر عبد الناصر فندق ه    
 بعد توقع االتفاقالساعة العاشرة مساء . 

 .. وكان لحظتها يشعر بإجهاد شديد
 ..لكن في نفس الليلية

 بقية الليلة حتـى الفجـر       ىقام بتوديع معمر القذافي وقض    
يتابع عمل لجنة الرقابة، التي كانت قد سافرت إلـى األردن           

 .برئاسة السيد الباهي األدهم
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.. وكان حريصا على توفير كل الضمانات لتحقيق الهدف       
.. ضع االعتمادات المالية الالزمة تحت تصـرف اللجنـة        وو

وانتهـت  .. وتوفير معدات اتصاالت السلكية لها مع القاهرة      
 .الليلة العصيبة

 ! وبزغ نهار اليوم األخير في حياة جمال عبد الناصر

* * ** * *  
  ....اليوم األخير في حياتهاليوم األخير في حياته

كان على عبد الناصر أن يودع الملوك والرؤساء الـذين          
 .. القاهرةسوف يغادرون

ـ      ةوفي الساعة الثانية عشر    ين ن صباحا اتصل محمـد حس
 مع  – هيكل   –هيكل ليسأله عن آخر التطورات، بعد اجتماعه        

 ..ياسر عرفات وزعماء المقاومة الفلسطينية
 .. وفي نهاية المكالمة

إننـي أشـعر بتعـب      : قال له الرئيس جمال عبد الناصر     
 ! لى قدميوال أحس أنني قادر على الوقوف ع.. شديد

 .الوقت قد حان إلجازة: وقال له هيكل
 .. ضحك جمال عبد الناصر
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.. سوف أضع قدمي في ماء ساخن به ملـح        : وقال لهيكل 
 !براحة بعدهاأشعر وسوف 

وما زلت سيادتكم فـي     . الجهد كان كبيرا  : رد عليه هيكل  
حاجة إلى إجازة وأقتـرح أن تقضـي بضـعة أيـام فـي              

 .اإلسكندرية
بعد قليل سأذهب لوداع أميـر      : بد الناصر قال له جمال ع   

 ! الكويت وأعود بعدها ألنام
 ..وصمت عبد الناصر برهة

ولن أستطيع أن   .. أريد أن أنام نوما طويلًا    : ثم استطر قائلًا  
.. أريد يوما أو يومين من النوم هنا      .. أستريح في اإلسكندرية  

 .وبعدها أفكر في الذهاب إلى اإلسكندرية

* * ** * *  
 .. كالمة عبد الناصر مع هيكلوانتهت م

 لبث أنه غادر البيـت فـي        ماولم يسترح بعدها طويلًا، ف    
 .الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا إلى مطار القاهرة

وطلـب أن   . يع أمير الكويت  دوهناك شعر بالتعب بعد تو    
 .. تحضر إليه سيارته حيث يقف على أرض المطار
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ـ     .. وكان وصل إلى البيت    ى حجـرة   وهو في طريقـه إل
 .. حتى سأل عن السيدة قرينته.. نومه

 هل تغديتي؟ : وسألها
 ! كنت في انتظارك: قالت له
 ! أشعر أنني ال أستطيع أن أضع في فمي شيًئا: قال لها

 ..  على الفراشىظلت معه حتى خلع مالبسه واستلق
وشاهدته يدق الجرس ويطلب الدكتور الصـاوي طبيبـه         

 .المقيم
 الغرفة فـور حضـور الـدكتور        وغادرت قرينة الرئيس  

 .الصاوي
 ..وكانت النهاية

 ! نهاية حياة مصري عظيم
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  !!سيادة الرئيسسيادة الرئيس.. .. رسم لقلبرسم لقلب
  

دائما في طـائرة رئـيس      .. صفيحة الجبنة البيضاء   
 ! الجمهورية

.. كيف أذهـب للعـالج فـي موسـكو    : عبد الناصر  
 !وأوالدي يموتون هنا؟

فكير جمال عبد الناصر فـي      وراء ت .. اآلالم المبرحة  
 ! االعتزال
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ي الكبير محمد حسنين هيكل من أقرب       حفكان الكاتب الص  
 .الناس إلى الرئيس جمال عبد الناصر

ـ            ىوعاش هيكل مع عبد الناصر منذ بداية الثـورة وحت
في كـل   .. صديقًا مخلصا ورفيقًا ملهما   .. رحيل عبد الناصر  

 .وطوال الوقت.. وقت
 قد بذل جهدا كبيرا لكي يستطيع أن يكتب         وال بد أن هيكل   

  "! نهاية عبد الناصر"عن 
بعد شهر من رحيل    .. لكنه في النهاية كتب القصة الحزينة     

 .. عبد الناصر
 :وقال هيكل فيها

 ..لقد كان شعوري غريبا خالل ساعات الرحيل الحزينة"
 ولم أرحل معه؟.. كيف رحل

 وال أكـون فـي      هذه هي السفرة األولي التي يذهب فيها      
 ! رفقته

ولم أستطع لفترة طويلة أن أعزي نفسي، بأن ذلك لم يكن           
وإنما المقادير هي التي فرضـته عليـه        .. اختيارا أراده هو  

 .وعلي
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نه أ"وظللت أياما أقنع قلبي كاألطفال عندما يغيب أحبابهم         
التي انقضت بين لحظـة     .. خصوصا تلك األيام الثالثة   " سافر

اللحظة التي هجع فيها على مثـواه األخيـر،         وبين  .. الرحيل
كفنًا أبيض طاهرا، فوق فرشه من الرمال، في قبر أقيم على           

وحبـا  .. محبـة فـي اهللا    .. عجل، خلف مسجد بناه بنفسـه     
 .للمؤمنين

 لماذا أنكرت الحقيقة بالقلب كاألطفال عندما يغيب أحبابهم؟
ـ   . وكان يجب أن أكون أول مستسلم أمامها       ها تألنـي عش

 ". في البداية إلى النهاية؟هعم

* * ** * *  
 يـروي   – أقرب الناس إلى عبد الناصر       – هيكل   ىومض

 : القصة ويكتب عن نهاية ناصر قائلًا
وكنت شاهدا على ملحمته الرائعة     .. لقد كنت أعرف ما به    

وأظن أنه صراع مع األلـم سـوف        .. في الصراع مع األيام   
 !.صة البطل أنبل معاركه، ألنه ذروة المأساة في قىيبق

أسمع تلميحاتـه عـن النهايـة، وال        . ولقد كنت قريبا منه   
 أعرف كيف ضاع مني الفهم الصحيح لمعانيها؟
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وأحسست بـذلك   ..  لحظة الرحيل  هلقد كنت بجوار فراش   
الحـزن لرحيلـه    .. المزيد المخيف من الحزن والهزيمة معا     

بينمـا  .. والهزيمة ألن الموت انتصر علينا جميعـا      .. وحده
وبعضـنا  .. ول بالصـالة  اوبعضنا يح .. ا يحاول بالعلم  بعضن

 !.يحاول بالدموع
إال خالل تلك األيام السـوداء      .. إحساس لم أجربه من قبل    

لكـن  ..  ويومها كنا معا في ذلك اإلحساس      ١٩٦٧من يونيو   
 .هذه المرة لم يكن معنا بقدرته الخارقة على التشجيع واإللهام

 .١٩٥٨ة إن ملحمة صراعه مع األلم بدأت سن
وبعـد  .. وبعد المؤامرة على سوريا   .. بعد حرب السويس  

 .الوحدة وبعد ثورة العراق وسقوط حلف بغداد
وكتـب األطبـاء   .. اكتشف األطباء أن لديه مرض السكر     

 : تقريرا عن حالته يقولون فيه
وال بد مـن السـيطرة      .. إن المرض يمكن السيطرة عليه    

يسية في طريقـة    وذلك يقتضي ضبط ثالثة عناصر رئ     . عليه
 .حياته
 .ضبط الطعام •
 .وضبط المجهود •
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 .ضبط االنفعاالتو •

 .. وقرأ التقرير
افقة على البنـد األول ممـا يطلبـون         وة الم مووضع عال 

ضبطه، وهو الطعام وترك البندين الباقيين بدون إشارة إلـى          
 !.رأيه فيما

 .وطلب أطباؤه موعدا معه لمناقشته
ما يواجهه كل يـوم     وجلس معهم كأنه يبحث أي مشكلة م      

ويحـاول بإرادتـه التوفيـق      . يقرر فيها الممكن والمستحيل   
 .بينهما

 ..وقال لألطباء وهو يمسك بالتقرير
هـو أن ال    .. وبالنسبة لضبط الطعام ممكن بشرط واحـد      

 .يمتد المنع إلى الجبنة البيضاء
ولم يخـرج مـن     .. وكانت الجبنة البيضاء أكلته المفضلة    

ت في الطائرة صفيحة مـن الجبنـة        مصر في رحلة إال وكان    
وكانت مآدب العشاء الفاخرة تقام له فـي قصـور       .. البيضاء

 وكــان يتظــاهر بأكــل بعــض .. الدولــة حيــث يــذهب
كان حين يعود   ..  عشاءه الحقيقي  أما..  أمامه ضوعما هو مو  
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ثم يطلب الجبنة البيضاء والخبز     .. بعد الرسميات إلى جناحه   
 !.الجاف

لن تكون  .. ن الجبنة البيضاء  إطباء   قال له األ   ينورضي ح 
 .د ضبط الطعامالموافقة على بنتمت ف ،ضمن المحظورات

ضبط .. وانتقلت المناقشة إلى البندين األخيرين في التقرير      
 .المجهود وضبط االنفعاالت

كيـف لـي أن     : وقال لهم الرئيس عبد الناصر في بساطة      
 .!هذه حياتي كلها.. أسيطر على المجهود واالنفعاالت
 ..ثم وعدهم في النهاية أن يحاول

 ! لكنهم كانوا يرون بعيونهم أنه ال يحاول
 ..وجاءت انتكاسة الثورة في العراق

 ةثـم ضـرب   . ثم ثـورة االشـتراكية    .. ثم مشاكل الوحدة  
 سبتمبر نفس   ٢٨عت أيضا يدير    قوأعد هل أنها و   .. االنفصال

ثم مواجهة آثار االنفصـال فـي       .. يوم رحيله بتسع سنوات   
ثم خطط التنميـة  .. ثم حرب اليمن. مصر وفي العالم العربي   

 .المتالحقة ومنجزاتها ومشاكلها
وكانت قد بدأت تضايقه بشدة سنة      .. ثم هموم االنحرافات  

.. ١٩٦٧ثم جاءت مؤامرة العدوان سنة      .. ١٩٦٦ و   ١٩٦٥
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ـ  ١٠ و   ٩ثم الهزيمة في معارك األيام الستة ثم يومي           ه يوني
 ..بانفعالتهما المضنية

 بغيـر أي    –وخالل ذلك كله كانت مضـاعفات السـكر         
 تزداد، وحين   –محاولة لضبط المجهود أو ضبط اإلنفعاالت       

فـإن  . ١٩٦٧ يوليـو سـنة      ١أجري عليه كشف عام يـوم       
أحسـوا  .. وأولهم طبيبه الخاص الصـاوي حبيـب      . األطباء
ـ      ! بالخطر  فـي   اوكانت مضاعفات السكر قد أحدثت تأثيره

 .ىشريان القدم اليمن
 ..  آلالم شديدةةوكانت هناك في أعصاب الساقين مسبب
 ! لكنه لم يكن مستعدا أن يسمع من أحد

.. ه كله في عملية إعادة بناء القوات المسلحة       لفقد كان عم  
 .وفي عملية ترتيب الجبهة الداخلية والجبهة العربية

 ! وكان يدوس على كل اآلالم.. كان يمشي في طريقه

* * ** * *  
ة قصة صراع عبد الناصر مع المـرض        ويكمل هيكل بقي  

 : فيقول
 .. ١٩٦٨وفي يوليو سنة 
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واقترح عليه األطباء  .. وكان على موعد لسفر إلى موسكو     
يدرس معهم األطباء السـوفيت فيهـا       .. أن تكون تلك فرصة   

 .حالته
وفوجئت بشدة آالمه وأنا جـالس أمامـه فـي الطـائرة            

ي مصـر   كانت تطورات الحوادث ف   .. المسافرة إلى موسكو  
..  قد شغلتنا جميعا عن حالته الصـحية       ١٩٦٨في بداية سنة    

 روعت حين وجدته في الطائرة ال يستطيع الجلوس في          يلكن
 ! مقعده من شدة األلم

وفرش له األطباء سريرا في الجزء المخصص لـه فـي           
 .. مقدمة الطائرة

 ..ولكنه لمح آثاره.. وكنت أحاول أن أخفي االنزعاج
سـوف أنـام بعـض      : ن يستطيعها غيره  فقال برقة لم يك   

 ! وحين أستيقظ سوف يكون األلم أخف.. الوقت
 .. وجلسنا بجواره

.. أنور السادات وأنا على كرسيين متواجهين في الطـائرة     
ولكن نظرات عيوننا لـم     .. وكنا ساكتين لنعطيه فرصة للنوم    

 ! تكن ساكتة
 ..وكانت الطائرة فوق بولندا.. واستيقظ
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معنا لكننا لم نشعر أن آالمه قـد خفـت          وعاد إلى كرسيه    
 .حدتها

 ..وحاول هو تغيير الموضوع
اطلب ياسر عرفات ليجئ فـيجلس معنـا هنـا          : فقال لي 

حتى ال يشعر بالغربة مع بقية أعضاء الوفـد         .. بعض الوقت 
 .من ركاب الطائرة

.. وكان ياسر عرفات معنا على الطائرة ذاهبا إلى موسكو        
وال كان أحد في    ..  الطائرة أحد   على هولم يكن يعرف بوجود   

 جمال عبد الناصر أراد أن      لكنو.. العالم قد سمع باسمه بعد    
ليفتح للمقاومة الفلسطينية بابا يكون     .. يأخذه معه إلى موسكو   

 . لها مصدر سالح
كان هـو قـد     .. وحين جاء ياسر عرفات وجلس بجواره     

ـ           ى سيطر تماما بإرادته القوية على آثار األلم ومظـاهره عل
 .مالمحه

* * ** * *  
 : ويكمل هيكل تفاصيل رحلة موسكو قائلًا

". نينوكفو"وشهدته في مراسم االستقبال الرسمي في مطار        
وظلت سيطرته كاملـة    .. وأنا أعلم كم يكلفه الوقوف والمشي     
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 ىوأجـر .. حتى وصل إلى قصـر الضـيافة      .. على آالمه 
 معهـم فـي     ىوتمش.. اجتماعا تمهيديا مع الزعماء السوفيت    

حديث ودي في حديقة قصر الضيافة الواقع على ربو تـالل           
 .لينني

 .وكان برجنين يريه ألول مرة أشجار الكريز
 وخلـع مالبسـه وتمـدد علـى         هثم صعد إلى غرفة نوم    

رافعا قبضة إرادته القويـة عـن آالمـه الشـديدة         .. السرير
 .الصلبة

 ..وكنا معه في الغرفة ثالثة
 ..عم رياض وأناأنور السادات والشهيد عبد المن

وخرجنـا إلـى    .. وجاء طبيبه الخاص وتركناه معه قليلًا     
 .غرفة النوم في جناحهلغرفة المكتب المالصقة 

كيف تركناه حتى تصل به     : بد المنعم رياض يقول لي    عو
إنه واحد في الدنيا كلها ال أطيق أن        .. اآلالم إلى هذه الدرجة   

 .أراه يتألم
 .. وذهب إلى مستشفي بربيني

 ومعه أنور   ىوعاد من المستشف  .. ي له كشف كامل   وأجر
 ..السادات
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 ..المسألة بسيطة: الذي بادرني قائلًا
.. سوف نقول الحقيقة  .. أنور: قاطعه الرئيس عبد الناصر   

 !.يجب أن يعرف هو اآلخر
لقد وجدوا أن هناك تصلبا فـي شـرايين         :  يقول ىثم مض 

 .من أثر مضاعفات السكر.. الساق
 ..ا ضاحكًدثم استطر

 شيء أنهم طلبوا مني االمتناع      أأسو.. يءليس هذا أسوأ ش   
لقد أطفـأت آخـر سـيجارة أمـام         .. عن التدخين إلى األبد   

 . أشعل غيرها بعد ذلكالووعدته أ.. الطبيب
 ..واستطرد يقول باسما

ودعت صديقًا عزيزا   ..  عندما أطفأت آخر سيجارة    نينأوك
.. ي أستمتع بـه   كانت السجائر هي الترف الوحيد الذ     .. علي

 ! واآلن منعت هي األخرى
 ..وسألت عن العالج

عـالج  لطلبوا مني أن أعود في ظرف أسـبوعين ل        : الق
ثم .. في جورجيا " تسخا لضوبو "بالمياه الطبيعية في بلد اسمه      

أدوية جديدة وأخيرا النصائح التقليدية عن سـاعات العمـل          
 .المحدودة واإلجازات المتكررة
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 : يقول هيكل
 ..إلى القاهرةوعاد 

ورتب نتائج  .. وحضر المؤتمر القومي لالتحاد االشتراكي    
لثالثـة  " تنس الطـوبر  "ثم ذهب إلى    .. محادثاته في موسكو  

ثم عاد إلى مصـر ألسـبوعين       .. أسابيع من العالج الطبيعي   
 .قضاهما في اإلسكندرية

 . اآلالم قد زالتنولم تك
 ن بعضها اشتد، وكان ذلـك مـا توقعـه األطبـاء           إبل  
.. كرد فعل للعـالج بالميـاه الطبيعيـة المشـعة         .. السوفيت

 . بعدها التحسن التدريجييءوكمقدمة ال بد أن يج
وكنت قد ذهبت إلى زيارتـه      .. وأذكر يوما في تلك الفترة    

 .في اإلسكندرية وسألته في اآلالم
نـه  إولكن األطباء يقولـون     .. لم يظهر التحسن بعد   : فقال
 .سيحدث

 ..وسكت قليلًا
أمام شرفة اسـتدامة    .. ره على أمواج البحر المترامي    ونظ

 .المعمورة التي كنا نجلس فيها وحدنا
 ..يته إلراثم عادت نظ
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 .إنني أفكر جديا في قرار أريد أن أناقشه معك: وهو يقول
 .وانتظرت ساكتًا ليكمل حديثه

الم فكيـف أسـتطيع أن      إذا لم تذهب هـذه اآل     : فاستطرد
هل تجد أمامي   .. لة سوف أعتزل  أواصل العمل في هذه الحا    

 !سبيلًا آخر؟
 .حكمت بسذاجة ألون نفسي عليها اآلن

لتمكنت أن تريح نفسك ولو     .. لو استطعنا فقط تنظيم عملك    
 .قليال

ولكن أتحـدث عـن     .. إنني ال أتحدث عن نفسي    : قال هو 
..  القيام بـه   يكيف أستطيع أن أقوم بكل ما يجب عل       ".. دلالب"

 .ك عدلًا بالنسبة للقياسوأنا متعب هذا ليس ذل
 أن يفسر ذلك فـي     ىأخش..  شيء واحد يمنعني   :واستطرد
بأنني يائس مـن    . أو هناك في العالم الخارجي    . العالم العربي 

ألـيس  :  قلت لـه   –وذلك عكس اعتقادي    .. احتماالت النصر 
قبل التفكير فـي    .. األفضل أن ننتظر التحسن الذي يتوقعونه     

 ؟رمثل هذا القرا
 ..ز رأسهقال وهو يه

 ! ننتظر -
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* * ** * *  
ويمضي هيكل في رواية رحلة عبد الناصر مع المـرض          

 : واآلالم فيقول
 .. ١٩٦٩في بداية سنة 

كانت اآلالم قد خفت كثيرا عن ذي قبل كما كـان يتوقـع           
 .. األطباء

هو أن هذه اآلالم سوف تختفي      . وكان الرأي السائد بينهم   
وكان هو مقتنعا   . ١٩٦٩إذا عاد مرة ثانية في صيف       . تماما

 .١٩٦٩تماما بالذهاب في الموعد المحدد أغسطس 
وصيفها من أكثر الفتـرات عملًـا        ..١٩٦٩وكان ربيع   

.. خصوصا بالنسبة للقـوات المسـلحة     .. وانشغالًا في حياته  
ا ى جهـد  وراودته أحالم الجبهة الشرقية في تلك الفترة وأعط       

 السـنة لتعـود     ة تلـك  انيوجاهد في مناقشات ميز   . كبيرا لها 
 حد ممكن بمطالـب المجهـود       ىلي أقص إالتنمية غير متأثرة    

 .الحربي
وركز تركيزا كبيرا على ضرورة االنتهاء من السد العالي         

 . ١٩٧٠تماما في يوليو سنة 
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 كانت معارك المدفعية قـد      ١٩٦٩وفي ربيع وصيف سنة     
 .. بدأت

وكـان يتابعهـا ليلـة      .. وبدأت عمليات العبور الجسورة   
 عـن سم كل مجموعة ويسأل قبل أن ينـام         ا  ويعرف ..ليلةب

 .عودتهم وعن الخسائر فيهم
 ١٩٦٩علن بدء حرب االستنزاف فـي يوليـو سـنة           أثم  

 .. الجبهة المصريةعلىواشتدت المعارك 
ثم تأثر بطريقة ال يمكن أن يتصورها أحد لحريق المسجد          

 ..ىاألقص
ثانية وحين طرح أمامه في تلك الظروف موعد زيارته ال        

 لكي تنتهي اآلالم، أشار بتأجيل الموعد إلى        برإلى تنس الطو  
 .حتى تكون الظروف قد تكشفت.. شهر سبتمبر

ن ي بعد سنت  ىومع أن اآلالم بدأت تعود إليه حارة مرة أخر        
.. فإنه لم يتعجل الذهاب للمرة الثانيـة      .. ثر العالج الطبيعي  إ

 الصـاوي    وللدكتور – كما قال للدكتور منصور فايز       –ألنه  
 .حبيب
وأذهب أنـا   .. ال أستطيع أن أترك أوالدنا هنا يموتون      ـ  

 .للعالج في موسكو
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 .وكانت أزمة في بعض األيام ال تحتمل
وإذا ..  أكثر من عشر دقـائق     ىكان األلم يستحكم إذا مش    

 . في مكانه أكثر من ساعةاجلس ثابت
وكان يجلس ثابتًا فـي     .. وكان يمشي بدون حساب للدقائق    

 ! بدون حساب للساعاتمكانه 
ومع ذلك فإن أي عناء لم يستطع أن يحجـب ابتسـامته            

 ! وسعادته الغامرة حينما يكون وسطهم.. الدائمة للناس
وقدرتـه  .. ناء أيضا أن يقيد روحه المرحة     عولم يستطع ال  

 الناحية المشـرقة فـي كـل األشـياء          ىالدائمة على أن ير   
 ! واألحداث

* * ** * *  
 : ينةويكمل هيكل القصة الحز

 ..١٩٦٩ سبتمبر ١١وجاء يوم 
 .كان قد حدد موعدا لسفره إلى تسالطوبو بعد أيام

. وكان مقررا أن يجري الدكتور الصاوي عليه كشفًا عاما        
 ..قبل السفر ليعد تقريرا كاملًا

 ..صباح ذلك اليومفي و
 ..كان يشهر بإرهاق شديد مصحوبا بنوع من الدوار
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قبـل  .. اوي ليكشـف عليـه    ولذلك فقد دعا الدكتور الص    
 .الموعد الذي كان محددا للفحص الشامل بعدة ساعات

إنك ال تستطيع التحكم    : وكان يقول دائما للدكتور الصاوي    
 نتيجـة الكشـف علـى       ىوأنـا أر  .. في مالمحك يا دكتور   

 .  مالمحك قبل أن تخبرني بها 
 ..وألول مرة في ذلك اليوم

 .فإن الدكتور الصاوي لم يرد
 .مفاجأة كانت كبيرة بالنسبة لهألن ال

 لقد اكتشـف فجـأة والتمـائم موجـودة علـى صـدر             
.. أنه يسمع ما يسـمونه فـي طلـب القلـب          .. عبد الناصر 

 "!.الصوت الثالث"
 ! هناك إذن طارق جديد ألم بالقلب
 ..وتمالك الدكتور الصاوي نفسه

.. أن تقوم بعمل رسم للقلـب     ى  أر.. سيادة الرئيس : وقال
 !.نحن في موسكويكون معنا و

 ..وأجري رسم القلب
.. وخرج الدكتور الصاوي بالجهاز يقرأ نتيجـة الرسـم        

 .خارج غرفة نوم عبد الناصر
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 ! ىهل لما رأذو
.. دون أن يعلم غير عدد قليل للغاية من المحيطـين بـه           

عاش الرئيس جمال عبد الناصر رحلة صـراع مـع اآلالم           
امـا  والـذي كـان ع    .. ١٩٦٩كان ذلك عـام     .. والمرض
ووقـوف  .. شهدت مصر فيه حرب االسـتنزاف     .. مصيريا

 .القوات المسلحة المصرية من جديد على األقدام
وكان الكاتب الصحفي الكبير محمد حسنين هيكـل أحـد          
هؤالء الذين لمسوا وعاشوا عن قرب ملحمة صـراع عبـد           

 .الناصر مع اآلالم
كان قد أصيب بتصلب في شرايين الساق اليمني بسـبب          

 قليلًا أو إذا    ىوكان يعاني آالما مبرحة إذا مش     .. لسكر ا مرض
 : جلس طويال

ورغم ذلك فإن عبد الناصر حافظ بـإرادة صـلبة علـى            
 .ابتسامته المعهودة وطبيعته المرحة

 !.وهو يمشي فوق اآلالم.. وكان يبتسم
باالتحاد " تسالطوبو "لىإى  وقبل أن يسافر للعالج مرة أخر     

طلب طبيبـه الصـاوي     ..  اآلالم بعد أن اتضحت  .. السوفيتي
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وذهل الطبيـب   ..  له رسم قلب   ىالذي فحصه وأجر  .. حبيب
 ..عندما شاهد رسم القلب الذي أجراه للرئيس

 :ويحكي هيكل ما حدث قائلًا
، لكـن الـدليل كـان       عينيهولم يصدق الدكتور الصاوي     

إنسـداد فـي فـرع      وهناك صورة جلطـة     .. مرسوما أمامه 
  !الشريان األمامي للقلب

وأن .. وحاول الدكتور الصاوي أن يخفي الحقيقة مؤقتًـا       
ألنه يجـد   .. ارة مجموعة من األطباء   شيتعلل بحاجته إلى است   

تقضي بقاء الرئيس فـي     .. أمامه حالة أنفلونزا حادة وصامتة    
 ! فراشه

 ..وجاء عدد من األطباء
الدكتور محمد صالح الدين والـدكتور منصـور فـايز          

 .ومعهم الدكتور الصاوي حبيب..  المفتييوالدكتور عل
 ..وأعيد رسم القلب في المساء

الدكتور الصاوي ما زال يتظاهر بـأن المسـألة مسـألة           
سببها أن بطارية جهازه قـد      . وأن إعادة رسم القلب   . أنفلونزا

فلـم تكتمـل    .. م بالرسم في الصـباح    وعندما كان يق  .. تدنف
 !.الصورة



 ٤٣

 ! األولوجاء الرسم الثاني للقلب تأكيدا للرسم 
 الدكتور صالح الدين أن يعرف الـرئيس        يوكان من رأ  

 .ألن تعاونه الكامل وبدقة مطلوب مع جهد األطباء.. الحقيقة
 .وبدأ يقول له الحقيقة تدريجيا

 في الفراش بغير حركـة      ىثم يطلب منه في النهاية أن يبق      
وبعدها يعاد بحث األمـر علـى ضـوء         . لمدة ثالثة أسابيع  
 ! التطورات الصحية

* * ** * *  
 ..ويكمل هيكل الحكاية

وذهبت ليلتها أجلس مع األطباء في غرفة الصالون فـي          
.. ضبط فـي تفاصـيل الحالـة      لالدور األول في بيته أسأل با     

 .فدعاني إلى غرفته.. وعرف هو أنني موجود في البيت
على وشـك أن    .. كان جالسا على مقعد    ..وعندما دخلت 

 وكـوب مـن اللـبن       قطعة من الخبز الجـاف    .. يبدأ عشاءه 
 ..الزبادي

 .. ة لكي ال يترك لي وقتًا للتفكيرعوسألني بسر
 كنت معهم؟

 نعم : قلت
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.. أو هي محاولة لتخـويفي    .. هل صحيح ما يقولون   : قال
 !. اإلجازة اإلجباريةيحتى يفرضوا عل

 .ب أن يؤخذ جداجإن األمر ي: وقلت
 حتـى ال  ..  يعرف أحد  الولكن المهم أ  .. ليكن: قال بهدوء 

 "! البلد"تفلت 
 ..ثم سألني

 !  غيابي ثالثة أسابيعفسركيف يمكن أن ن
ولكن المهم  .. ال يهم ما نقوله   .. نها أنفلونزا إقد نقول   : قلت

 . أن تستريح
 !.لم يستطع أن يستريح.. نفس الليلة..  أنه ليلتهاهم والم
.. كانت هناك أزمة بين حكومة األردن والمقاومة       ..ليلتها

ي إلى  نين رئيس وزارته السيد بهجت التلهو     وبعث الملك حس  
وجـاء بهجـت    .. برسالة منه إلى عبـد الناصـر      .. القاهرة

ن الرئيس تعـرض    إوقيل له   .. وني يطلب مقابلة الرئيس   هالتل
 .ونزا وهو يرقد في فراشهفللنوبة أن

 نـه إذا جـاء بغيـر مقابلـة         إوقال بهجـت التلهـوني      
 ! عبد الناصر، فسوف يقدم استقالة وزارته

 ..وتم التوصل إلى حل وسط اقترحه الرئيس
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 . إليه التلهوني في غرفة نومهيءيجهو أن و
 ..يراه

 ! ولكن ال يبحث معه شيًئا
.. د الناصـر  بنه اجتمع بع  إملك  لبحيث يستطيع أن يقول ل    

 .لكنه بحث ما يريد مع السيد أنور السادات
 .. في تلك الليلةىولم يعرف أحد بما جر

ن إو.. أخفينا الحقيقـة عنهـا    ..  قرينته ة الجليلة ديسحتي ال 
بدأت تساورها الشكوك بعد ما وجدت المهندسين في البيـت          

 ! يشتغلون في تركيب مصعد.. وعمالًا
 ..ت نظرات الشك في عينيهاظوالح

وكنت واحدا من الذين تجنبوا نظراتها المتسائلة الجياشـة         
 ! بقلب ملهوف

 * * * * * *  
 : ويكمل هيكل

 .وعة من أصدقائه ومعاونيه نتحدثوجلسنا بعد ذلك مجم
 ..واتفق رأينا على أن نستعين بخبرة عالمية

  بأكبر أطباء القلب السوفيت؟ يءلماذا ال نج: وكان تساؤلنا
 ..وطارت رسالة سرية عاجلة إلى موسكو
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وجاء الدكتور شـازون وزيـر الصـحة فـي االتحـاد            
 ومعه مجموعة من  . وهو نفسه أكبر خبراء القلب    .. السوفيتي

 .  الكشفىوأجر. صفوة األطباء
 ! وكانت النتيجة نفس النتيجة

الذي اقترحـه وطبقـه األطبـاء       .. والعالج نفس العالج  
د شازوف إلى موسكو ذهـب إلـى        والمصريون وقبل أن يع   

 .زيارة عبد الناصر
 ..كل ما يطلبه منه هو الراحة

 إلى تسـخا    يءكان مقررا أن أج   : وقال الرئيس لشازوف  
 .ل الصراع آلالم إلتهاب الشرايينلطوبو ألستكم

 إلى تسخا   يءلم تعد تستطيع أن تج    .. سيدي: قال شازوف 
إنما بعد  . ألن القلب ال يتحمل العالج بالماء الطبيعي      . ولطوب

 ! نوات على األقلسمرور خمس 
 ..وسكت عبد الناصر لحظة

 ..بعرف وقتها أن عليه أن يتحمل القل
 ! ي نفس الوقتوأن يتحمل آالم التهاب الشرايين ف

 ..وفي تلك األيام
 ..راودته مرة أخرى فكرة االعتزال
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 "..البلد"ولكن من أجل .. ليس من أجل نفسه
. ومن أجل كل بلـد عربـي      .. أيضا" البلد"ولكن من أجل    

 .كان ال يستطيع الوصول إلى القرار
 ..وسمعته أكثر من مرة يقول لي خالل تلك الفترة

نني يـائس مـن نتيجـة       بأ. كنيمهما  . سر ذلك فسوف ي 
وذلك سوف يؤثر تـأثيرا كبيـرا علـى القـوات           . المعركة
 .وعلى جماهير األمة العربية.. المسلحة

 .. عودة إلى هذا الموضوع مرة أخرىهوكان حديث
 ..قة لغرفة نومهصكنا جالسين في غرفة الحكم المال

أن تخفف عن نفسك    .. تنظيم جديد بأال تستطيع   : وقلت له 
 !.بعض ما تحتمل

وفـد  كـل   ..  إن الواقع ال يسمح لي بذلك     .. ال تحلم : قال
بد أن أظهر    كل مناسبة عامة ال   . يريد أن يتحدث معي   يء  يج
 المعركة  ةكل أمر متعلق بالمعركة وبالذات استراتيجي     .. فيها

طالمـا   ":صميم المسألة كما يلـي    .. بت فيه بنفسي  أال بد أن    
فـال  . ن المباشرة بد أن أباشر وإذا توقفت ع       موجود فال  نيأن

 ."يمكن أن أكون موجودا
 ..وبدأ التحسن يظهر في رسم القلب
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لكن الدكتور صالح الدين كان يشعر أن التحسن ال يسير          
ولم يكن معتدلًا أن يتحسن شيء بالسـرعة        . بالسرعة الواجبة 

وكان .. كان هناك عمل كثير لتدعيم  خط المواجهة       .. الواجبة
 . الثورة الجديدة في ليبياهناك عمل كثير لتعزيز موقف 

وال يمكن  .. كانت هناك دورة مجلس األمة يتعين افتتاحها      
 .تأجيلها بعد الموعد الدستوري المقرر لها

 .. ثم تالحقت الحوادث
 ! يقودها وتقوده.. حدهوهو و

ارتـه  ي فيـه وز   ىوكل ما جر  .. مؤتمر القمة في الرباط   
 .ثم زيارته إلى السودان..  إلى ليبياىاألول
 !. لهاى حالة يرثفيكان أطباؤه جميعا و

يوم وقف أربع ساعات كاملة     .. وخصوصا في بني غازي   
يخوض بحرا من البشر يتالطمون مـن       .. على سيارة جيب  

 .حوله كالموج الهائج
والغريب أن عبد الناصر نفسه كان ضـمن المحـافظين          

 ! لحالة أطبائه
 وقال لي الدكتور منصور فايز ونحن يومهـا فـي بنـي           

 ! ونحن الذين نتألم.. كأنما هو الطبيب.. ل عناأنه يسإ: غازي
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 ...وعاد إلى مصر بأنفلونزا حادة
 ! وكان قد اقتنع بضرورة أن يستريح بعض الوقت

 * * * * * *  
عبـد الناصـر    ويكمل هيكل بداية األيام األخيرة في حياة        

 :قائال
 ! التطورات لم تتركه يستريح

حد أن يصف شعوره    فقد بدأت غارات العمق وال يمكن أل      
عندما كانت تصله الخسائر بين المـدنيين خصوصـا بـين           

 ..الذين كانوا أحب شيء في الوجود إلى قلبه.. األطفال
 ..وقرر أن يسافر إلى موسكو

دخل عليه  .. وحينما عرف الدكتور الصاوي بقرار السفر     
 ..والجد كله على وجهه

ـ      .. سيادة الرئيس : وقال له  ى هل صحيح خبر السـفر إل
 ! موسكو

 .نعم: قال الرئيس عبد الناصر
ألن األنفلونزا لم   .. إن هذا مستحيل  : قال الدكتور الصاوي  

ودرجة الحرارة في موسكو كمـا عرفـت سـت          .. تتحسن
 ! وثالثون تحت الصفر
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إننا لسنا ذاهبين للتزحلق علـى      : قال الرئيس وهو يضحك   
 .وقاعات االجتماعات مدفأة.. ولكن لعمل.. الثلج

 أن اإلجـازة اآلن     ىإننـي أر  : لدكتور الصـاوي  وقال ا 
 .ضرورية قبل أي شيء آخر
 ..وسكت عبد الناصر فترة

 .والدكتور الصاوي واقف أمامه صامتًا ينتظر الرد
 .. وجاء الرد من عبد الناصر بقرار مفاجئ

 من الذي يعطيني هذه اإلجازة؟ .. يا دكتور
 :واحتار الدكتور الصاوي
 ! الطب يا سيادة الرئيس: ووجد نفسه ينطلق قائلًا

 .. الرئيس رأسهزه
هناك ناس  .. أمام الموت الوقوف  الطب ال يستطيع    : وقال

ليس هناك طب يسـتطيع أن      .. يموتون كل يوم وبينهم أطفال    
 !.يعطيني إجازة في مثل هذه الظروف

واستعان الدكتور الصاوي في اليـوم التـالي بالـدكتور          
وقام الدكتور فايز بشرح    .. منصور فايز يحاول إقناع الرئيس    

 ..واستمع إليه الرئيس في إفادة.. كامل للموقف
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 ما تقوله لي اآلن هـو أنـه         ىإن معن : ثم قال في النهاية   
وأنـا ال أسـتطيع أن   .. يجب أن أترك هذه المسئولية وأمشي    

 !.أفعل ذلك اآلن
 ..وحزم الدكتور منصور فايز حقائبه

ومـن  . .ووضع نفسه على طائرة الرئيس إلى موسـكو       
الغريب أنه أحس بتعب هناك وسمع عبد الناصر فذهب إليـه           

صـاعدا علـى    .. في غرفته بالدور الثاني في قصر الضيافة      
وكان صعود السلم من الممنوعات القطعية بالنسـبة        .. السلم
 ! له

 ..وعاد عبد الناصر من موسكو إلى القاهرة
 ..ثم إلى أسوان لموعد مع الرئيس تيتو

 بعـد أن يسـافر      نيفإن"ل المحيطين به    ع ك قنوحاول أن ي  
 ".  بضعة أيام في أسوان ىسأبق.. تيتو

 ..وسافر تيتو
 ..وبدأ الرئيس يستعد ألسبوع إجازة

 عبد الناصر توفي في اليوم الثاني في اإلجـازة          عمولكن  
 ! المرتقبة
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وركب عبد الناصر قطارا من أسوان إلـى اإلسـكندرية          
 . القاهرةلتشييع الجنازة وعاد بعد ذلك إلى

وكان تركيز إسرائيل قد بدأ على الجبهة المصرية بعنـف          
 .حقود
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    عبد الناصرعبد الناصر

  ال تهمني؟ال تهمني؟خسائر المدافع والدبابات خسائر المدافع والدبابات 
 

..  سـاعة فـي اليـوم      ١٨ ملرئيس الجمهورية يع   
 !واألطباء يعترضون

لماذا غضب جمال عبد الناصر من أطبائه في فنـدق    
 !هيلتون؟

.. رسالة ومعمر القذافي والنميري   عبد الناصر يبعث     
 !إلى الملك حسين
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/ ولم يكن في استطاعة أحد أكثر من الكاتـب الصـحفي            
حسنين هيكل أن يروي القصة الحقيقية لصراع جمال عبـد          

ورغم ذلك فقد احتاج هيكل إلى      .. الناصر مع المرض واآلالم   
 في بصراحة   –ليروي  . أربعة أسابيع بعد رحيل عبد الناصر     

 القصة التي عكست وجها نادرا من وجوه قوة وعنـاء            هذه –
 ..جمال عبد الناصر وعمق إيمانه بمسئوليته الكبيرة

خطورة الحالة  من  وفي تلك الفترة كان األطباء قد تأكدوا        
.. قلبهواكتشفوا متاعب   .. الصحية للرئيس جمال عبد الناصر    

وأخيرا وافق تحت إلحاح أن يحصل      .. وانسداد شرايين ساقه  
على إجازة إجبارية لمدة أسبوع في أسوان كما أن اإلجازة لم           

 . يوم واحدىتستمر سو
 ..فقد مات عم عبد الناصر

وركب الرئيس القطاع من أسوان إلى اإلسكندرية ليقـوم         
ناسيا أمر  .. ثم يعود مباشرة إلى القاهرة    . بتشييع جنازة عمه  

ويكمـل هيكـل روايـة      ! ا األطباء يهاإلجازة التي يصر عل   
 :القصة

 ..وجلسنا معه مرة"
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 ..  بهـا  مـل  علـى الطريقـة التـي يع       اعتـرض وكلنا  
 .ما بين خمسة عشرة وثماني عشرة ساعة في اليوم

 .. وكان بعض األطباء معنًا
نه علم من السيد سامي شرف أن الـرئيس         إوقال أحدهم   

وأن هـذا   ..  ليلـة  كـل ل عن قائمة الخسائر في الجبهة       أيس
قبل أن ينطفـئ    . السؤال يكون األخير في عمل النهار والليل      

 !.النور في غرفة نومه
.. ولماذا ال أسأل عن ذلـك     : وقال عبد الناصر في بساطة    

 ا أن أعرف؟يأليس طبيع
أال يمكن تأجيل   : وقال الطبيب ولعله الدكتور فايز منصور     

 هذا السؤال إلى الصباح؟ 
لو أجلته إلى الصباح لما اسـتطعت أن        : قال عبد الناصر  

ال أستطيع أن   .. سوف أظل أحسب وأخمن طول الليل     .. أنام
ـ  إ.. أنام إال بعد أن أعرف وأطمئن      ع والـدبابات ال    دافن الم

إن الناس شيء كبير    ..  الخسائر في الناس   ينم ته لكنتهمني و 
لـه زوجـة    ..  ضابط هناك له أسرة    كلكل جندي و  . وعزيز

وبالتأكيد له  .. أم وأب ما زاال على قيد الحياة      وأوالد وربما له    
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ال يمكن أن نفكر فـي النـاس بطريقـة          .. أقارب وأصدقاء 
 !  شيءىالناس هم أغل. مجردة

* * ** * *  
 .. ثم سافر جمال عبد الناصر إلى موسكو المغطاة بالثلوج

 .وكان عمله فيها من أعظم الضربات االستراتيجية
 .وتوقفت غارات العمق

 .ي الجبهة الشرقية بدأ تعليقهلكن التفتت ف
 :يقول هيكل

 لفكرة عقد اجتماع في ليبيـا       روتحمس الرئيس عبد الناص   
على أساس الطرح القومي للمعركة استجابة لنـداء معمـر          
القافي وكانت محبته له غالبة وكان يرقب حركتـه السـرية           

 . ويسمعه أحيانًا وهو يخطب. واندفاعه القوي
 !.ي أنت تذكرني بشباب..معمر: ويقول له في محبة

..  مشروع روجرز وهو في ليبيا وفكر فيه طويلًـا         ىوتلق
 . نتيجتهروكان اتجاهه إلى قبول التحدي وانتظا

 .لى موسكو بعد ذلك في زيارة رسميةإوسافر 
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وجاءه الدكتور شازوف يرجوه فور االنتهاء من محادثاته        
كشف شـامل جديـد     جراء  إل" بربيني"أن يذهب إلى مصحة     

 .عليه
إنني أفزع حين أتابع برنـامج عملـك        : وقال له شازوف  

 ! وزياراتك
 "..بربنيي"وتم الكشف الشامل عليه في 

 .ومعه الدكتور فالدمير.. وجاء شازوف
 !  الرئيس هنا شهراىمن الضروري أن يبق: يقوالن له

ـ ثم ذهب شازوف إلى الرئيس بريجينيف يرجوه اإل        اح لح
 .على الرئيس بالبقاء

 ..د الناصرواقتنع عب
 .. وعين فقطبأسبوعده .  تقارير الفحصىوذلك بعد أن رأ
إنني مضطر للعودة من أجـل المـؤتمر        : وقال لشازوف 

 . يوليو٢٠القومي ال بد أن أكون في مصر قبل 
 ..وعاد إلى مصر
 : أعنف المعاركمنعاد إلى معركة 

وقف أمام المؤتمر القومي يتكلم ويقبل مشروع روجـرف        
 .وحسب حساباتهاألسباب قدرها 
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 ..ي أن هناك تساؤالت مطروحة في العالم العربأحسو
قرر أن يجلس في اليوم التالي أمام المـؤتمر لمناقشـة           و

 ! مفتوحة تذاع على الراديو والتليفزيون
 ..ثم جلس إلى المؤتمر في اجتماع سري

 ..الحقائق بصراحة كاملةوأوضح فيه كل الخطط 
 ..ومضت الحوادث وهو ال يتوقف

 .فقد كان يعمل بكل مشاعره.. انفعاالته تالحق جهدهو
 ..وبدأ يحس باإلرهاق يضغط عليه

 ..وباآلالم تشتد
سبوع في إجازة أل  ..  مطروح ىمرس إلى   وقرر أن يذهب  

 ! مهما كانت الظروف.. دحواتفقنا أن ال يتصل به أ.. كامل
 :ويقول هيكل في نهاية الحكاية الحزينة

 .. رتلكن األزمة في األردن انفج
 .أول أيام األزمة. وبقي الكل مترددا في االتصال به هناك

 .لكنه عند المساء كان قد سمع من اإلذاعات بما يجري
 !واتصل هو

 .. وطلب موافاته أولًا بأول بالتفاصيل
 .  مطروحىمرس! وجاءه معمر القذافي في اليوم التالي
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 .  من ياسر عرفاتهونقلت إليه بالتليفون عدة رسائل جاءت
برسالة منه إلى   . وقرر أن يبعث الفريق صادق إلى عمان      

معمـر  . ثم انضم إليه في الرسالة الثانية إلى الملـك        . الملك
 . القذافي وجعفر النميري

 .  مطروحىوعاد إلى القاهرة من مرس
 فيه ملوك ورؤساء الدول     ىلتقاوكان المؤتمر الكبير الذي     

 . عقد لبحث أزمة األردن على وشك أن ينةالعربي
ارته على الطريق الزراعـي بـين اإلسـكندرية         يومن س 
 .وكان يرتب لالجتماع. هيدفي كان التليفون . والقاهرة

 ! جميعا في حالة ثورة كاملةؤهوكان أطبا
 إن األمــور : وكانــت كلمــتهم لــه باإلجمــاع تقريبــا

  .ال يمكن أن تستمر على هذا النحو
 فـي   فقهمواي هأنو. وحين نقل إليه الدكتور الصاوي رأيهم     

 . را لالجتماع الكبيرقالذي كان م. غرفته بفندق الهيلتون
ماذا تقولون؟ في كل دقيقة يمكـن أن        : وكان رده بغضب  

أال . يقتل عشرات من الرجال والنساء واألطفال فـي عمـان     
 ! ترون أننا في سباق مع الزمن؟
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ي تعود علـى أن تكـون   ذ وال يملك هيكل وهو الكاتب ال 
إال أن يخضع    ضوعية تخاطب العقل قبل المشاعر    كلماته مو 

 .لتأثير مشاعره الغارقة في الحزن لرحيل جمال عبد الناصر
 ..في النهاية

وبكلمات أقرب إلى الدموع يختم هيكل حكاية رحيل عبـد          
 :الناصر باكيا أو قائلًا

 !كأنه كان يعرف" رباه "
 !كنا بالفعل في سباق مع الموت

 والتصـور إذن أيامـا بعـد        لماذا عجزت عن التصديق   
 الرحيل؟

 وكنت من شهود ملحمته الرائعـة فـي         صدقوكيف لم أ  
 ! الصراع مع األلم؟

ـ       هوكيف وقد كنت واحدا من الذين وقفـوا بجـوار فراش
 ! لحظة الرحيل؟
 ..ال أعرف

أثناء مناقشات طويلـة    ..  يقول مرات عديدة   هو و هذكرأثم  
 .كانت تجري بيننا
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ـ  .. ما ينبغي م أنت تؤمن بالعقل أكثر     األحيـان   ضفي بع
ببسـاطة وبغيـر أن     .. أخذها كما هي  نهناك أشياء ال بد أن      

 دائمـا بـدون     ىوسـتبق .. ابوهناك أسئلة بدون ج   .. نعقدها
 !.جواب

 !وكنت صادقًا يا معلمنا

* * ** * *  
 هو  ىل عبد الناصر سيبق   حيولعل هذا المقال لهيكل عن ر     

 !قلبه ووجدانهأكثر كلمات هيكل قربا إلى نفسه و.. خراآل
 !إن التاريخ فوق مشاعر األفراد: قال هيكل

وإنما هو الناس الذين    .. وكذا التاريخ أيضا ليس األحداث    
 ! يصنعون هذا األحداث

 وفي بداية هـذا المقـال التـاريخي قـال هيكـل عـن              
ولكن مصـر   .. ع مصر صنإنه بكل عظمته لم ي    : عبد الناصر 

ـ  غير م  بكل عظمتها هي التي صنعته ولو ولد في        ر لمـا   ص
 . ظهر في غير مصر ما استطاعوول.. ظهر

 ..دوره البطولي كله جزء من قدرها التاريخي
إن دور البطل ظل مرة مؤقتة في التاريخ ويجب أن يكون           

 .هو الشعب. لدالباقي والخا. ألن األصل واألساس. كذلك
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وأن يكون دور البطل ظاهرة مؤقتة في التاريخ فذلك مما          
. وإنما البطل في األمة الحية ظاهرة طبيعيـة       يعني أنه صدفة    

 ! وإن لم تكن كظواهر الشروق والغروب كل يوم
 ..إن البطل إنساني تتسع همته آلمال أمته

وتعطيه كـل   .. تستودعه كل سرها  .. وهي في فترة خطر   
 .طاقتها

 .ويواجه ويزيح ويقتحم.. لكي يتقدم باسمها
ألن . .وتأخـذ طاقتهـا   .. وهي بعد الخطر سترد سردها    

 ..مسيرتها تصبح بالضرورة أعرض من دور البطل
 ..وكأن البطل في التاريخ جسر عبور ألمته

 ..من القلق إلى الشجاعة
 ..من الحيرة إلى التقدم

أو فـي اتجاهـه علـى       ..  كان إلى ما يجب أن يكون      مام
 ..األقل

 ..نه كان في دور جمال عبد الناصر قيمةإوقد يقال 
يتركه بيننا قد يقود زمن التحريـر        من اهللا أن     ىكلنا نتمن 

 .شهد يومهيو
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كـل  ..  في الحقيقـة   ىثم نتذكر أن جمال عبد الناصر أد      
 .دوره أو معظمه

 ما الدور الذي حققه عبد الناصر؟: وعندما نسأل أنفسنا
ذلك أن المعركة التـي     .. فإننا يجب أن نتشرف أنفًا واسعا     

 ءنا تجي وحدتها في وجدان  .. أزمة سوف تمر  .. نخوضها اآلن 
كما مضت قبلهـا    . لكنها سوف تمضي  .. من أننا ما زلنا فيها    

 .األزمات في تاريخ األمم الحية
..  عبد الناصر عنـدما نتشـرف األفـق الواسـع          دورو

 .يتجاوزها في الحقيقة
..  بارزين في دور جمال عبد الناصـر       ينإن هناك إنجاز  
 .ة العامة للتاريخممن وجهة نظر الحك

 .ر بأمتها العربيةأنه وصل مص: أولهما
 .أنه وصل أمته العربية بالعالم وبمصر: ثانيهما

..  التفاصـيل  ل تتدرج ك  هوتحت.. هو دوره .. هذا ببساطة 
 .حرية التي لم تتوقف يوما قبل رحيلهالعدد معارك توت

 !وال أظنها سوف تتوقف بعد الرحيل

* * ** * *  
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  أنــور الســادات بيــان رحيــل جمــال لقــىبعــد أن أ
 .. اإلذاعةعبد الناصر في 

كان أبو عودة وزير اإلعالم والثقافة األردني في مكتبـه          
 .في عمان

 ..وسمع الخبر بنفسه
 ..فأسرع يرفع سماعة التليفون ويطلب الملك حسين

البقاء هللا الرئيس جمال عبد الناصر      .. جاللة الملك : قال له 
 .وأذاعت القاهرة النبأ. توفي
 .. لحظة صمتتمر

ارتسمت على وجه الملك حسـين      وال يعرف أية تعبيرات     
.. كان قد عاد إلى عمان قبل ساعات قليلـة        .. في تلك اللحظة  

وكـان جمـال عبـد      .. في مؤتمر الملوك والرؤساء العرب    
أنقذ جاللة الملك في    "الناصر على حد قول األردنيين أنفسهم       

 " المؤتمر الكبير
وظل وزير اإلعـالم األردنـي صـامتًا علـى الناحيـة            

 ..األخرى
يا : به االنفعال ليرا رد الملك حسين بصوت متهدج يغ      وأخ

 ..اهللا
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في .. عندما بدأت األمة العربية تستفيد منه     .. مات الرجل 
 !رحمة اهللا يا جمال
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  نزيف الدم العربي نزيف الدم العربي 
عبد الناصر قبل أن عبد الناصر قبل أن أوقفه أوقفه الذي الذي 

  !!يموت بيوميموت بيوم
 

مدينة للموت وآالف الجثث والجرحى فـي       .. عمان 
 !وارعالش

ب من الرئيس األمريكـي المزيـد     لطت.. جولدا مائير  
 !من السالم اإلسرائيلي

من أجل وقف القتال    .. احترقت أعصاب عبد الناصر    
 ! في األردن
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 ".األعمار بيد اهللا ":يقول المصريون
لكن إذا كـان    .. وهي مقولة يؤمن بها كل مسلم بوجه عام       

 ٢٨تـه يـوم     مقدرا للرئيس جمال عبد الناصر أن تنتهي حيا       
 لكن الدنيا كلهـا كانـت تعـرف أن زعـيم            ١٩٧٠سبتمبر  
ــم تكســره هزيمــة .. العــرب ــذي ل ــ٥ال ــدره يوني    بق

كان يتحمل ضغوطًا هائلة يصـعب أن       . أثرت فيه وعليه  ما  
 .يتحملها بشر بعد هذه الهزيمة

كان الرجل رغم المرض واآلالم المتزايـدة يحـاول أن          
يد ضـم لة مضـنية لت   في محاو . يرتفع فوق آالمه الشخصية   

 .جراح وطنه وأمته
ا كان يعمل على أن تستعيد القوات المسلحة المصرية         يمف

 للـم   ىقوتها من السالح والرجال كان في نفس الوقت يسـع         
ووضع القضية الفلسطينية في صدارة كـل       .. الشمل العربي 
 .القضايا العربية

  اآلالم النفسية  منلكن القدر كان يخبئ لعبد الناصر المزيد        
 في األيـام التـي تجـاوزت        – غير آالم المرض     –العنيفة  

 .العشرة والتي سبقت آخر يوم في حياته
 .كانت هناك مجزرة عربية ال تتوقف في األردن
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ـ قبل شهر ـ  قد بدأت  عندما أحدثت السلطة األردنيـة   
وأبعدت في خاللها   . عدة تغييرات في قيادات الجيش األردني     

وفي نفـس   . لها الثورة الفلسطينية  طفلالعناصر المعروفة تبعا    
الوقت تتصاعد محاوالت اإلسـاءة إلـى سـمعة المقاومـة           

 .الفلسطينية بين جماهير الشعب األردني
 .. األحداث الرامية فجأة

وخالل األيام التي سبقت رحيل جمال عبد الناصر تفجرت         
أنهار الدم الفلسطيني في عمان وأربـد وجـرش وعجـالن           

 .أنحاء األردنوفي معظم .. والزرقاء
وامتألت شوارع عمان باآلالف من جثث األبريـاء مـن          

وسادت رائحة الموت كل    .. األطفال الكبار والنساء والشباب   
 انفجـارات القنابـل ال      يمكان بينما أزير الرصـاص ودو     

 !.يتوقف

* * ** * *  
 !كان الموقف ميئوسا منه

الغدر فظيع  : وقال ياسر عرفات فيما يشبه صرخة جريمة      
 تشبه موقف كربالء وهنـاك تصـفية        ةا موقع ه إن ..ووحشي
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ن ألفًـا   وهناك خمسة وعشر  .. وإبادة تامة للشعب الفلسطيني   
 .ن ألف فراشوبين قتل وجريح وليس هناك خمسة وعشر

ثم .. لقد أخلت السلطات عمان من األردنيين قبل الضرب       
حاصروها بثالث فرق ويقدر عدد الجنود بأربعـة وسـبعين          

 تم سحبهم مـن خطـوط الجبهـة إلـى           أغلبهم.. ألف جندي 
 ألف شاب فلسـطيني مـن       ١٤وقد تم القبض على     .. عمان

ولكن لـيس   .. فقط ألنهم قادرون على حمل السالح     . تهموبي
 !.لهم سالح

" اليلـي بلتجـراف   "وكتب جرارد ميل كيمـب مراسـل    
ن إ: يقـول . ية في عمان  جارألحداث ال االبريطانية الذي شهد    

ـ  وال ىعمان مليئة بالقتل   والنقـاالت تكفـي فقـط      .. ىجرح
وقد قال لي جان بير هـرش منـدوب الصـليب           .. عشرهم
 ن في عمـا   ىن عدد القتل  إات المبدئية تقول    يرن التقد إاألحمر  

 . من المدنيينا حوالي سبعة عشر ألفلىقد وصل إ
. نهـم فقـدوا ثمانيـة آالف      إوقال الفدائيون الفلسطينيون    

الحسـيني وكانـت    وكانت سيطرة الفدائيين كافة على جبـل        
ى وكان يتحتم أن يلق   .. المنطقة نفسها مكدسة باألطفال والنساء    

أن .. وما زاد من خطـورة الموقـف  .. ناءعالكثيرون منهم ال  
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وقـد شـاهدنا    .. هذه المناطق كانت تضم مخـازن ذخـائر       
حامالت الجنـود   والشوارع وهي مليئة بالسيارات المحترقة      

أعمدة التليفونات وتدلت   وتساقطت  .. التي تشتعل فيها النيران   
 .طلقات الرصاص الناريةبواألرض مليئة .. منها األسالك

 ..يبدو من خالل المعارك إن عمق المأساة ال
والمأساة تبدو بوضوح في مخيمات الالجئين الفلسطينيين        

وأبادت اآلالف في سكانها من     .. التي نسفتها القوات األردنية   
 .النساء واألطفال

ون داخل عمان بشجاعة وبسالة لم يكـن        ولقد هرب الفدائي  
 .يتوقعها أحد

وكانـت  . كان الغرب يصم اآلذان في كل مكان في عمان        
ة فـي أي    نافذأي  .. طريقة الجيش في معالجة الموقف عجيبة     

فإن هذا معناه تدمير البيت     .. بيت تطلق منها رصاصة واحدة    
 !.بأكمله على من فيه بالمدفعية الثقيلة

 * * * * * *  
فقد كان في عمان    " جون بيولوشي "األمريكي   يأما الصحف 

 :وكتب تقريرا صحفيا يقول فيه
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 ةة عمان المزدهـر   ينلقد حولت المعارك ضد الفدائيين مد     
حـط والمجاعـة    قالجملية إلى مدينة للجثـث والجمـاجم وال       

 .والرعب أيضا
طلقات النيران كانت مستمرة وأنا فـي طريقـي خـارج           

فيين األجانـب تغـادر     المدينة مع أول مجموعة من الصـح      
 عـن   تقحترومئات أخرى ا  .. مئات المباني انهارت  .. عمان
 .آخرها

 يصرخون طلبـا    ىحروالج.. القتلى بالمئات في الشوارع   
 !.للنجدة دون مجيب

 ١٥وال أحد يستطيع أن يقدر بدقة عدد الجرحى وصـل           
 .ألفًا بعد تقدير قريب من الدقة

ا يطلبونـه   وإذا خرجـو  .. واألهالي ال يجـدون الطعـام     
تصرعهم الرصاصات المنطلقة في كل جانب وإذا نجوا مـن        

 . قد نهبت فهي خاوية تمامامالرصاص وجدوا محالت الطعا
 .ال طعام..  ال ماء..ال كهرباء

واألوبئة قد تهاجم األردن في أي      . نتشريوخطر األمراض   
والفدائيون ما زالوا في أول مكان إنهم يقاتلون بشجاعة         . وقت

 مللي فـي أيـدي      ١٠٦رغم وجود بندقية    . راسةوعنف وش 
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الفدائيون يسيطرون تماما علـى المنـاطق       .. جنود الحكومة 
والكثيـرون مـنهم    .. ذخيرتهم كافيـة  ..  من عمان  ىالوسط

وضعوا مناديل على وجوههم حتى يغادروا رائحة الموت في         
 .عمان

 ..والمدفعية مستمرة ليلًا ونهارا
 !.وتشعله نارا بالليل.. هارا بالندماروإنها تمأل الجو 

* * ** * *  
 ..كانت أحداث عمان بالفعل جرحا عربيا داميا

فقـد كـان    .. هي كل خطورة الوضـع    فقط   هذه   نولم تك 
الشرق األوسط يشهد في نفس الوقت أحداثًا أخرى كان لهـا           

 ..وخطورتها أيضا.. مغزاها ومعناها
ولدا  الوزراء ج  ةفقد أقلعت من إسرائيل طائرة تحمل رئيس      

مائير إلى الواليات المتحدة األمريكية لتطلب شحنات جديـدة         
بخطـر القـوة    "من األسلحة األمريكية لمواجهة ما أسـمته        

 ". المحتملةيةالعرب
ـ والتقت جولدا مائير الرئيس األمريكي نيك      زيـر  وون و س

ن اللقاء  إوقالت الخارجية األمريكية    .. خارجية ويليام روجرز  
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جر في قنـاة السـويس وخـط        الموقف المتف "خصص لبحث   
 ". المواجهة مع العدو مصر

هل كان تفجير األحـداث فـي األردن        : وشارك الكثيرون 
 محاولة أو مؤامرة لتوريط مصر في حرب أخرى؟ 

وأعلنت وزارة الدفاع األمريكية عن تحريـك أسـطولها         
وإذا لـزم   .. وقواتها الجوية المحمولة لتأييد موقف إسـرائيل      

لي في عملية عسكرية لضـرب المقاومـة        دخل الفع تاألمر بال 
ها بالتنسيق مع القـوات البريطانيـة فـي         فيتالفلسطينية وتص 

 .قبرص والتي وضعت في حالة تأهب
 ..وفي نفس الوقت

عقدت الحكومة اإلسرائيلية سلسلة اجتماعـات وحشـدت        
تحسبا لكل ما يمكن أن يطـرأ       .. إسرائيل قواتها على الحدود   
بما ليس في   .. ح كفة على أخرى   في أحداث األردن وأن ترج    

 !.صالح إسرائيل

* * ** * *  
وكانت أبعاد هذه الصورة واضحة بكل تفاصـيلها عنـد          

وكان في البداية حريصا علـى الحفـاظ        . جمال عبد الناصر  
كان .. وخاصة حلف بغداد  .. على األردن بعيدا عن األحداث    
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حريصا علـى الحفـاظ علـى الكيـان األردنـي واألرض            
لم . ندما تفجرت األحداث والحوادث في عمان     وع.. األردنية

موقـف  ل وجهده   ه أن يعطي كل فكر    ىيملك عبد الناصر سو   
وإنقاذ الرجال والنساء والكبار واألطفـال      .. القتال في األردن  
 .في مواجهة الموت

للملـوك  . وتجسد الضمير العربي في مـؤتمر القـاهرة       
 ..والرؤساء العرب إلنقاذ الموقف اليائس

 في اليوم الثـاني فـي       تهلناصر قد قطع إجاز   وكان عبد ا  
وكان يذهب إلى مطار    .. وعاد إلى القاهرة  .  مطروح ىمرس

 .القاهرة الستقبال الملوك والرؤساء القادمين
د اجتماعات ثنائية مطولة مع كل ملك ورئـيس         عقوكان ي 

 .. عربي
 الملك حسين ينبهـه فيهـا إلـى         لىإوكان يكتب الرسائل    
 .خطورة استمرار القتال

وكل ساعة التقارير عن آخر     .. وكان يتابع في نفس الوقت    
 ..تطورات األحداث في عمان
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.. وكان كل ما يشغل عبد الناصر ضرورة أال يقتل إنسان         
سواء في المقاومة أو من الجيش األردنـي أو فـي الشـعب           

 .ىكان يريد إنقاذ الجرحى والثكال.. األردني
 أن يوقـف القتـال     المهم: باراةعال يفتأ يردد نفس ال    ان  وك
 .فورا

 .. محادثات مؤتمر القاهرة سهلة على اإلطالقنولم تك
 أن  منال عبد الناصر تمكن بعد جهد شاق سريع         جم لكن

وأن يوافق الملك حسـين وأن يوافـق ياسـر          .. ينقذ الموقف 
.. وأن تتكون لجنة عربية برئاسة بـاهي األدغـم        .. عرفات

 .ولجنة إغاثة برئاسة الملك فيصل
لما وبـدأ يضـع     ق جمال عبد الناصر أمسك ورقة و      نإبل  

ويحـدد  .. تخطيطًا لعمل اللجنة التي سـافرت إلـى األردن        
 .ميزانيتها وطريقة عملها

 ..ووضع جمال عبد الناصر القلم
 .وذهب إلى مطار القاهرة ليودع الملوك والرؤساء العرب

 .وجاءت النهاية
 ! بعد أن قام بتوديع أمير الكويت

* * ** * *  
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 ١٨صحف المصرية قد ظهـرت صـباح يـوم          كانت ال 
 وهو نفس اليوم الذي توفي فيه الرئيس جمال         ١٩٧٠سبتمبر  

 :عبد الناصر وهي تحمل العناوين التالية
 ".نجح مؤتمر القاهرة في حقن الدماء العربية"
وقع الرؤساء اتفاق القاهرة في الساعة التاسعة من مساء         "
 ".أمس
 ". األردنإنهاء كافة العمليات العسكرية في"
 ."لجنة متابعة تنفيذ اتفاق القاهرة تسافر إلى عمان"

 : وقالت الصحف
نجحت اجتماعات القاهرة التي رحب بها رائـد العروبـة          

عندما اعترضت تونس أن تكون     .. الرئيس جمال عبد الناصر   
ثم أسس توقيع اتفاق القاهرة مـن الملـوك         .. رة مقرا له  قاهال

 . أيام متصلة٧ماعاتهم الذين تابعوا اجت.. والرؤساء
ـ  بندا ويـنص علـى إن      ٢٤االتفاق مكون من     اء كافـة   ه

وانسـحاب كافـة القـوات      . العلميات العسكرية في األردن   
 سراح  إطالقو.. ائية من عمان  فدالمسلحة األردنية والقوات ال   
وتكوين لجنة عليـا لمتابعـة      .. جميع المعتقلين من الجانبين   

 .التطبيق
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 والرؤساء قد بدأت صباح أمس      وكانت اجتماعات الملوك  
وعقد الرئيس جمـال    .. بعد وصول الملك حسين إلى القاهرة     

عبد الناصر أكثر من اجتماع مـع العقيـد معمـر القـذافي             
قبل االجتماع المغلق   .. والرئيس جعفر النمير وياسر عرفات    

الذي بدأ في الساعة الواحدة والنصف بعد الظهـر         .. للرؤساء
 .اءاواستمر حتى الرابعة مس

وتكلم في هذا االجتماع كل من الملـك حسـين وياسـر            
.. وعرض كل منهما وجهة نظره فـي األحـداث        .. عرفات

وتدخل الرئيس جمـال    .. ورأيه في طريق الوصول إلى حل     
عبد الناصر في المناقشات أكثر من مرة ومنع تشعبها حتـى           

.. وهو حقن الـدماء الفـوري  . يمكن أن تحقق الهدف األولي   
 .وضع القائم في األردن في أسرع وقتوإنهاء ال

ثم استؤنف اجتماع الرؤساء المغلق في الساعة السـابعة         
 .وتم البدء في إعداد صياغة االتفاق.. مساءا

وكان راديو عمان قد أذاع في الساعة السادسـة بتوقيـت           
بأنـه اسـتجابة    .. بيانًا من الحاكم العسكري العـام     . القاهرة

ن الحكومة إعادة التوكيد علـى      مطلب  .. لتوجيه الملك حسين  
وقف إطالق النار في كافة المناطق وكرر الحاكم العسـكري          
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 بيانه تأكيده على ضرورة التزام جميع رجـال القـوات           يف
 .النار بشكل مطلق المسلحة واألمن العام بوقف إطالق

وقال مؤيد عماني أنه وردت برقية من الملك حسين إلـى           
ت أن االجتماع األول للملوك     تضمن.. ولي العهد ونائب الملك   

. عقد في جو من األخوة والتفاهم واإليجابية       والرؤساء العرب 
عمان لالنضـمام   لى  إوأن عشرة ضباط سعوديين سيصلون      

إلى بقية أعضاء اللجنة العسكرية العربية الذين وصلوا عمان         
 .في الصباح

 : وفي نفس الصحف ظهرت عناوين تقول
 "..ى بالدهمالملوك والرؤساء يعودون إل"
 "..غادر القاهرة مساء أمس الرئيس الليبي معمر القذافي"
من المقرر أن يغادر القاهرة صـباح اليـوم الرئيسـي           "

 ..اللبناني سليمان فرنجية
ثـم  .. ةيثم الملك فيصل ملك المملكة العربيـة السـعود        

 ..الرئيس السوداني جعفر النميري
  ".!ثم أمير الكويت



 ٧٩

    
 

    حلقت بجثمانحلقت بجثمان.. .. رركوبتكوبتالهليوالهليو
  !!عبد الناصر مرتين فوق بيتهعبد الناصر مرتين فوق بيته

 
يصاب بأزمة قلبية أثناء جنازة عبد      .. أنور السادات  

 ! الناصر

لتشاهد بنـات   . تلفزيون في الكلية الفنية العسكرية     
 !الرئيس جنازته

يشرف على غسل وكفـن     .. كبير األطباء الشرعيين   
 ! جثمان الرئيس



 ٨٠

ل عبد الناصر في بيته     كان قد تم نقل جثمان الرئيس جما      
 .. إلى قصر القبة

وطوال الليـل ظلـت جمـاهير المصـريين المذهولـة           
ـ     لـتمأل الشـوارع    .. ارع القـاهرة  والمصدومة تندفع من ش

 بدأ   .وكأنه سرادق عزاء عزيز من البشر     .. المحيطة بالقصر 
 ..قبل أنه يطلع صباح يوم الوداع

 وصراخ .. دموع
 ..حناجروأنات محتجزة بفعل الصدمة في ال

رجال وشباب تمـأل الـدموع      .. ونساء في مالبس الحداد   
حزن .. صغار يبكون وهم يشعرون بالحزن الكبير     .. عيونهم
 .على ابن مصر.. مصر

 ..السادسة صباحا
دخل إلى القصر أربعة رجال هم الدكتور صـالح جبـر           
طبيب الرئيس واللواء الليثـي قائـد الحـرس الجمهـوري           

ر الصحة والدكتور كمـال السـيد       والدكتور عبده سالم وزي   
 .مصطفي كبير األطباء الشرعيين

 ..وبعد نصف ساعة بدأت االستعدادات لغسل الجثمان



 ٨١

 صـبري قـد     يوكان أنور السادات وحسين الشافعي وعل     
 متوجهين إلـى    مأمضوا الليل في القصر بجوار الجثمان وه      

 .عيادة القصر حيث سيتم غسل الجثمان
وأشرف كبيـر األطبـاء     .. غسلبعد دقائق بدأت عملية ال    

 .الشرعيين على لف الجثمان باألكفان ووضعه في الصندرة
 .. وفي تلك اللحظة

 كانــت حديقــة قصــر القبــة الواســعة تبــدو خاليــة 
تابعـة للحـرس الجمهـوري      . ديةنإال من ثالث سيارات ج    

وشق اللواء سعد الدين الشريف ياور رئيس       .. وسيارة إسعاف 
ا وسط أمواج   مياور الرئيس طريقه  الجمهورية ونور فرغلي    

 . البشر التي تحيط بالقصر إلى الداخل
 ..كان المشهد مهيبا يصعب وصفه

في هيبة ورهبة دخل حسين الشافعي وأنور السادات عيادة         
ا نظرة الوداع األخيرة على جثمان الزعيم ورفيق        قيالقصر ليل 
 .احجالسالح والن

.  الجمهوري وعلى باب العيادة وقف أربعة ضباط الحرس      
 !والدموع في عيونهم



 ٨٢

انت بداية رحلة الوداع األخيرة في السـاعة السـابعة          كو
 .والنصف

الذين رافقوا  .. وتقدم ثمانية من ضباط الحرس الجمهوري     
ـ ليحملـوا   .. الرئيس جمال عبد الناصر طوال حياتـه       ش نع

 ..وفًا في علم الجمهورية العربيةفالرئيس الذي كان مل
لجمهورية قد رأوا أن يوضع جثمـان       وكان أطباء رئاسة ا   

عبد الناصر بعد وفاته في عيادة قصر القبـة ألنهـا مكيفـة             
بالهواء البارد انتظارا ليوم تشييع الجنازة بعد ثالثة أيام فـي           

 .الوفاة
 بمنع دخول العيادة بعد ذلك نهائيا أو فـتح         وامروكانت األ 

 .لثالثةحتى تظل درجة الحرارة ثابتة طوال األيام ا.. أبواها
 ضباط الحرس الجمهوري الثمانية يحملون نعـش        ىومض

حتى وصـلوا   .. وصعدوا ساللم القصر  ..الرئيس عبد الناصر  
 .إلى القاعة الكبيرة المواجهة لمكتب الرئيس
 .ة خضراءدووضع النعش الملفوف بالعلم فوق مائ

 . أربعة من ضباط الحرس الجمهوريهووقف حول
ـ    وعن قرب وقف أنور السادات وحس       يين الشـافعي وعل

صبري وحسن التهامي ومحمود الجيار مدير مكتب الـرئيس         



 ٨٣

واللواء سعد الدين شـريف يـاور طيـار         .. للشئون الداخلية 
 .الرئيس والمقدم إبراهيم توفيق فردوس الرئيس

 ..وكان الجميع ال يستطيعون السيطرة على دموعهم
وكـان  ..  أنور السادات إلى بعض رجال الصاعقة      لتفتوا
 . بحرارةيبكي

 ! أرجو أن تسجلوا هذه اللحظات الرهيبة: وقال لهم
 المصرية كلها تفاصيل ما حدث في صباح        فروت الصح 

 :اليوم التالي وقالت
وتوجه أنور السادات ومرافقوه إلـى الصـالون الملحـق          

ة من مجلس قيادة الثـورة،      لم مكا ىبمكتب الرئيس وهناك تلق   
أن سـير الجنـازة     أخطروه فيها أن الطريق مغلق تمامـا و       

 .متعذر
 ! الناس معذورين: ورد السادات في تأثر

يثي ناصف قائد الحرس الجمهـوري      ل ال ىوبعد دقيقتين تلق  
مكالمة تليفونية أخرى تفيد أن الجماهير حاولت تحطيم سيارة         

 اوكـانو . المدفع الذي سيحمل جثمان الرئيس عبد الناصـر       
 !.يصرخون بأنهم سيحملونه فوق أكتافهم



 ٨٤

جال الحرس نجحوا بصعوبة في إبعاد الجماهير عن        لكن ر 
 .عربة المدفع

وأسرع حسن التهامي يتصل بمنزل الرئيس وطلب إبالغ        
ألن الطريق مسدود   . أفراد أسرة الرئيس أال يغادروا المنزل     
 .وأن ينتظروا حتى يتصل بهم مرة أخرى

عة بخمس دقائق دق جـرس التليفـون وكـان          بوقبل السا 
عـة، الـذي أبلـغ رئـيس الحـرس          المتحدث شعراوي جم  

ألن أكثر مـن    .. الجمهوري بعدم تحرك أحد من قصر القبة      
تحموا الموقع وتجمعوا فـي منطقـة       ق من الجماهير ا   ا ألفً ٤٠

 .فندق هيلتون
 ..وبعد دقيقة

.. دق جرس تليفون قائد الحرس الجمهوري مرة أخـرى        
وكان المتحدث من أسرة محمد أحمد سكرتير عبد الناصـر          

ن محمد أحمد فـي     إ سنة وقال    ٢٠ل معه أكثر من     الذي تحم 
ن األطباء أمام إصـراره علـى       إحالة خطرة نتيجة اإلعياء و    

الخروج لتشييع الجنازة أعطوه حقنة مسـكنة تمكنـه مـن            
 .الوصول إلى قصر القبة

 .وفعلًا وصل محمد أحمد إلى القصر بعد دقائق



 ٨٥

 يسير بصعوبة متحاملًـا   .. وكان يبدو كالشبح باهت اللون    
 !.الت السوداء تحيط بعينيههاحزينًا ال

* * ** * *  
 .اتصل أنور السادات بشعراوي جمعة وسأله عن الموقف

دبابات التي كانت تقف فـي      الفي نفس الوقت اتصل قائد      
ال يوجد مكـان حتـى      : ميدان رمسيس بنور فرغلي وقال له     

 !لنملة تسير في الميدان
ـ         صـبري   يوفي أحد األركان كان حسين الشافعي وعل

ومحمد أحمد وحسن التهـامي ومحمـود الجيـار يجلسـون           
 .والدموع ما تزال في عيونهم

 ..في الثامنة والنصف
اتصل الفريق أول محمد فوزي بأنور السادات وأبلغه أن         
الجنازة سوف تسير في طريقها المرسوم بعد أن كـان هـذا            

.. متعذرا، وكان البعض قد بدأ يفكر في تغيير طريق الجنازة         
شاد ماليين المصـريين المفجـوعين فـي وفـاة          بسبب احت 
 .زعيمهم

كان الموقف قد بدأ يتحسن قليلًا حول مقر مجلـس قيـادة            
وبـدأ  .. وتم إخالء المنطقة الواقعة أمام فندق هيلتون      . الثورة



 ٨٦

إعداد طائرة هليكوبتر ثانية لتنقل أنـور السـادات وحسـين           
لتعـذر  ..  صبري إلى مجلس قيـادة الثـورة       يالشافعي وعل 

 .ولهم بالسياراتوص
ثم طلب المقدم إبـراهيم توفيـق مـن حـرس رئاسـة             

 الكلية الفنية العسكرية    ى في مبن  نإعداد تليفزيو .. الجمهورية
ى حتى تتمكن السيدتان هـد    . الواقع أمام مسجد عبد الناصر    

بعد أن اختير   .. من متابعة سير الجنازة   ..  عبد الناصر  ىومن
 .لهما هذا المكان لقربه من المسجد

أقلعت في الساعة التاسعة الطائرة الهليوكوبتر التي تحمل        و
أمـا حسـين    ..  صبري وحسن التهامي   يأنور السادات وعل  

الشافعي فقد بقي ليركب الطائرة التي ستحمل جثمان الرئيس         
 . عبد الناصر

وحانت اللحظة التي سيغادر فيها جمال عبد الناصر قصر         
 ! القبة إلى األبد

مد أحمد ومحمود الجيار خلـف      وقف حسين الشافعي ومح   
 ..الجثمان

 ..هم كبار ضباط الحرس الجمهوريءوكان ورا



 ٨٧

وتقدم حملة النعش وحملوا جثمان الـرئيس مـن فـوق           
 ..المائدة

 ..وتحرك الموكب الحزين خارجا من قصر القبة
وصاح ضابط حرس الشرف بصوت مـرتعش ممـزوج         

 ! انتباه: بالدموع
 .. الشرف جثمان عبد الناصر أمام حرسىومض
ونكس العلم فوق سجادة    ..  الحرس التحية العسكرية   ىوأد
 .خضراء

 ..مائة متر
 ..قطعها الموكب الحزين في حديقة القصر

 .وأخيرا توقفوا أمام سيارة اإلسعاف
 ..وفي تلك اللحظة المروعة

: صاح عكاشة ساقي العهدة في قصر القبة بصوت خافت        
 !ريس مع السالمة يا

 ..فق داخل سيارة اإلسعافتم وضع الجثمان بر
 ..وقرأ الواقفون الفاتحة على روح الرئيس

 .وببطء تحركت سيارة اإلسعاف



 ٨٨

مـع  .. مع السالمة يـا ريـس     : والكل يصيح في انفعال   
 .السالمة يا ريس

ومضت سيارة اإلسعاف وخلفها ثالث سيارات جيب إلـى       
مكان الطائرة الهيلوكبتر والتي كانت قد وصلت منذ السـابعة      

وهبطت في حديقة القصر بـالقرب مـن البوابـة          .. اصباح
 . الرئيسية

 ..وألول مرة
 .  منكسايكان علم رئيس الجمهورية فوق الباب الرئيس

 وفـاة رئـيس     عنـد إال  .. وهو العلم الذي ال يتم تنكيسه     
 !.الجمهورية

* * ** * *  
 تحمل جثمان جمال    ١٠٢٩وأقلعت الطائرة الهيلوكبتر رقم     

 ! ألخيرةعبد الناصر في رحلته ا
 ..انيوخلفها أقلعت طائرتان أخر

فقد . مت مأ قوبدأ مشهد مدينة قصر القبة كأن سراد      
بدأ جنود الحرس الجمهوري يتساقطون علـى أرض        



 ٨٩

الحديقة وعيونهم معلقة على الهيلوكبتر التي تحمـل        
 .وأغمي على عدد كبير منهم.. جثمان الرئيس

 ! ثم شهدت السماء مشهدا أكثر حزنًا
 الطائرة التي تحمل جثمان الرئيس فـي        فقد حلقت 

 .دورتين فوق منزل الرئيس وقصر القبة
.. ثم أخذت طريقها نحـو أرض نـادي الجزيـرة        

وهناك أخذت تحلق على ارتفاع مـنخفض يتصـاعد         
وارتفعت أيدي  . ها الهادر نحيب الجماهير و  خإليها صرا 

صـريين تلـوح بالمناديـل      مت اآلالف من ال   اعشر
 .ي تحمل جثمان حبيب الماليينالبيضاء للطائرة الت

 .ناصر.. ناصر: وكان هتاف الماليين
 ..وهبطت الطائرة

وكان في انتظارها سيارات إسعاف وست سيارات       
 .جيب

وفي .. ىوحمل الجثمان إلى عربة اإلسعاف األول     
العاشرة تماما بدأ الموكب يتحرك تتقدمه الـدراجات        



 ٩٠

ول إلى  البخارية مخترقًا شارع النيل وميدان سعد زغل      
 . مجلس قيادة الثورةىمبن

 ..وفي تلك اللحظة
حلقت ثالثة أسراب جوية في تشكيل رباعي علـى   

 .ارتفاع منخفض
: نوكانت الجماهير ال تزال تصرخ في هدير حزي       

 .ناصر.. ناصر
ومـن  .. كانت منطقة الجزيرة منذ الصباح الباكر     

قد ..  قيادة الثورةىمدخل كوبري قصر النيل حتى مبن     
 منالف  اآلبعشرات اآلالف من المصريين و    امتألت  

 . باقات الزهور تلفها الشرائط السوداء
 .. قيادة الثورةىومن داخل مبن

وعبر مكبرات الصوت ارتفعت أصوات المقرئين      
 إسماعيل وعبد الباسط عبد الصمد وغيرهما       ىمصطف

 ..وهم يتلون آيات القرآن الكريم
 ..كان المشهد شديد الرهبة والجالل



 ٩١

 ضفة النيل لم يكن فـي       منالناحية األخرى   وعلى  
وكأن .. االستطاعة رؤية شبر واحد من األرض خاليا      
 .مصر كلها قد احتشدت لتوديع ابنها العظيم

وفوجئ رجال األمن في مجلـس قيـادة الثـورة          
وعندما سألوا كيـف    .. بحوالي مائة شاب أمام المبني    

وا نهم بـات  إقالوا  ..استطاعوا تخطي الحواجز والموانع   
ليكونوا في  .. وس أشجار حديقة الحرية   ءليلتهم فوق ر  

 .انتظار جثمان عبد الناصر
* * ** * *  

 ..لحظات حزن ال توصف
كانت الـورود   .. في الساعة الداخلية لمجلس قيادة الثورة     

يطل عليها مكتب عبد الناصر الـذي       .. الحزينة في كل مكان   
 .  للثورةى فيه السنوات األولىقض

 ..وهناك
 التي ال تريد    هسنين هيكل واقفًا يمسح دموع    كان محمد ح  

 .التوقف
 ..وأخيرا وصلت سيارة اإلسعاف التي تحمل الجثمان



 ٩٢

وعندما فتحت أبوابها وتقدم رجال الحـرس الجمهـوري         
 .لحمل النعش

 ..امتدت نحوه مئات األيدي
 .. فيها الجميعىوكانت لحظة بك
مـدير مكتـب    .. أعضاء الوفود العربية  .. ضباط الحرس 

 .عشرات غيرهم.. حارسه الخاص. رئيسال
 .وتدافع الجميع لنقل النعش الملفوف بعلم مصر

 ..وفقد الجميع سيطرتهم على أنفسهم
 ..ألقوا بأنفسهم على المنصة التي وضع النعش عليها

 .ىوأس.. ولوعة.. بكاء.. وصراخ.. نحيب
ـ          صـبري   يوفي نفس اللحظة كان أنور السـادات وعل

دون الختراق كتل البشر المتالطمة     وزكريا محي الدين يجاه   
.. التي مألت الساحة فجأة حتى يصلوا إلـى مكـان الـنعش           

وكذلك فعل الرئيس جعفر النميري ومعمر القذافي واألسـقف   
مكاروس وكوسيجني رئـيس الـوزراء السـوفيتي وياسـر          

 .عرفات
ثم بدأت محاوالت مضنية إلفساح الطريق أمـام عربـة          

 ..المدفع لتصل إلى مكان النعش



 ٩٣

 الوصول إلى مكان يبعد ثالثة      ىلكن العربة لم تستطع سو    
واندفع ضباط الحرس الجمهـوري     .. أمتار عن مكان النعش   

التي اصـطف   .. يحملون النعش ويضعونه على عربة المدفع     
 .على جانبيها حرس شرف من أربعين ضابطًا برتبة لواء

تثبيت النعش فوق العربـة     لوتم اتخاذ اإلجراءات الالزمة     
 .مل النعش فوق أكتافهاحن ماليي محاوالت الوسط ..ياطًااحت

 .. مجلس قيادة الثورةىوفي خارج مبن
اصطف الملوك والرؤساء الذين حضروا للمشاركة فـي        

  .وداع عبد الناصر الوداع األخير
 الفريق سعد الدين متولي كبير الياوران إشارة بدء         ىوأعط

 .تحرك الجنازة
 مواقع السالم في أنحـاء      وكانت قد أعطيت أوامر لجميع    

ماعـدا  ..  طلقة ٢١بأن تطلق في نفس هذه اللحظة       .. مصر
 طلقـة ومثلهـا     ١٠١مدفعية السالم في القلعة التي أطلقـت        

 .مدفعية السالم الخاص باألسطول البحري في اإلسكندرية

 * * * * * *  
وتحركت عربة المدفع التي تحمل نعش الـرئيس جمـال          

 ..عبد الناصر



 ٩٤

وتوقفـت  ..  مجلس قيادة الثورة   ىنوخرجت من بوابة مب   
 .أمام الرؤساء والملوك الذين كانوا في انتظارها

خوتـه خلـف عربـة      إهم كان يقف أبناء الرئيس و     موأما
 .المدفع

 ..وبدأ الموكب المهيب
 عشـرات   منوض في بحر متالطم     خوتحركت العربة لت  
 .اآلالف من المصريين

 .. اهللا أكبر..اهللا أكبر: وتعالت األصوات الحزينة الباكية
وكان واضـحا   .. وتزايد تدافع اآلالف في الطريق الضيق     

رغـم كـل    . استحالة أية إمكانية لتحرك الجنازة الرسـمية      
 .الترتيبات

وكان ال بد من صدور قرار بأن تتوقـف الجنـازة عنـد     
ـ      ووأن يك . ميدان سعد زغلول    ىن العزاء عند نهاية سور مبن
 .مجلس قيادة الثورة
 !.ة سوى عشرة أمتار فقطولم تقطع الجناز

وبدأ العرق  .. وكان اإلرهاق قد تغلب على أنور السادات      
طلب من مرافقيه العودة إلـى      ف.. يتصبب بغزارة على وجهه   

ثم شعر بهبوط   .. وسار بضع خطوات  ..  مجلس الثورة  ىمبن



 ٩٥

فحمله أحد المرافقين قبل أن يحضر أحدهم مقعـدا لـيجلس           
 .عليه

ا للقلب والشرايين، ثم نقـل      وأعطي السادات قرصا منشطً   
..  مجلس قيادة الثـورة    ىبمقعده إلى مكتب أركان حرب مبن     

ورافقه جعفر النميري وطبيبه الخاص الذي فحصه وتبين أنه         
 ..يعاني من هبوط

 .وتقدم جعفر النميري ليقدم كوب ماء ألنور السادات
ـ         صـبري   يوأسرع إلى المكان محمد حسنين هيكل وعل

وصل فريق مـن األطبـاء      .. الساداتلالطمئنان على أنور    
 صبري أيضا بعد أن أجري رسم قلب        يإلسعافه وإسعاف عل  

وقـرر األطبـاء نقلهمـا إلـى قصـر القبـة            .. لكل منهما 
 .لكن تم نقلهما إلى منزليهما.. لالستراحة

 ..وفي الجنازة
كان حسين الشافعي الذي سار خلف النعش يردد عبـارة          

.. أن يركب سـيارة مصـفحة     ا ب حقد رفض اقترا  " اهللا أكبر "
 . وسقط الدكتور عزيز صدقي وزير الصناعة مغشيا عليه



 ٩٦

    
 

يتبرع بخمسين جنيها يتبرع بخمسين جنيها .. .. توفيق الحكيمتوفيق الحكيم
  !!لبناء تمثال جمال عبد الناصرلبناء تمثال جمال عبد الناصر

 
 

خالد عبد الناصر يطبع قبلـة الـوداع        .. في المقبرة  
 !على جثمان والده

ـ    .. الناصرعبد  قرينة الرئيس     ن شاهدت جنازتـه م
 !االتحاد االشتراكيى مبن

ألقوا بأنفسـهم أمـام سـيارة قرينـة         .. المواطنون 
 ! الرئيس عبد الناصر

 



 ٩٧

كان من المقرر أن يكون لجنازة الـرئيس جمـال عبـد            
الناصر أن تسير في شوارع القاهرة في شكل مهيب يناسـب           

 .الموقف الجلل
وكان من المفروض أن تتقدم الجنازة قوة مـن فرسـان           

ثم . ها فرقة موسيقات الجيش الراكبة    فوخل. سكريةالشرطة الع 
 .فرقة خيالة وموسيقات الجيش المترجمة

وكان من المقرر أيضا أن يسير خلفهم طابور من القوات          
ثـم  . ربيـة حالرمزية من طلبة الكليات العسكرية والقوات ال      

 .مجموعات من ضباط القوات المسلحة
ارة الفريـق   ثم تتقدم عربة المدفع التي تحمل النعش سـي        

وعلى جانبي عربة النعش يسير صفان من قادة        . محمد فوزي 
 . لواء٤٤القوات المسلحة من 

وكان مقررا أن يسير خلف عربة المدفع التي تحمل نعش          
يحملون وسادات صـغيرة    . طابور من الجنود  . عبد الناصر 

 . وساما ونيشانًا منحت للرئيس الراحل٦٥فوقها 
..  الحـرس الخـاص للـرئيس      ثم في النهاية يسير رجال    

ثم في النهايـة كبـار      . والذين عملوا معه طوال مدة الرئاسة     
 .المشيعين



 ٩٨

 ..كان ذلك هو المرسوم
 ماليين المصريين الذين احتشدوا في كـل شـوارع          لكن

لم تكـن هنـاك أي      . كالطوفان الهادر .. القاهرة منذ المساء  
ـ           ن حواجز أو موانع مهما كانت تستطيع منعهم من التعبير ع

ـ وكان الشعب ير  . مشاعرهم إنهم كانوا الشعب    د أن يحمـل    ي
 !.في رحلته األخيرة..  الراحلهزعيم.. فوق أكتافه

 : وصفت الصحف هذا المشهد قائلة
 ..منذ الفجر الذي أطل على القاهرة في تردد

.. كان الهواء باردا وثقيلًـا    ..  أبنيتها بلون أحمر قان    بغص
 ..اهرةر عرفته القها نيلم يكن كأ ولكن

وعيـون  .. أعياها الحزن .. فقد أشرق الصباح على وجوه    
 علـى نتظر لتلقي النظرة األخيـرة   ت.. محمرة من شدة البكاء   

وكانت المظاهرات التي تضم أبناء الوطن العربـي        . الزعيم
 .هي تردد في حزن عظيموتطوف بالقاهرة .. في كل مكان

 ! الوداع.. الوداع يا جمال يا حبيب الماليين

 * * * ***  
 .. كانت عشرات اآلالف من البشر قد غطت كل موقع قدم
 .وتسلقوا األشجار وأعمدة الكهرباء والعربات المصفحة



 ٩٩

 .األلم والتوتربعم فووسط هذا الجو الم
ظهر موكب من السيارات في الطريق الصغير بين فندق         

 هواندفعت الجماهير نحو  ..  االتحاد االشتراكي  ىهيلتون ومبن 
 .كب أنور الساداتوهي تعتقد أنه مو

 ..لكن الجماهير أصيبت بما يشبه الجنون
عندما اكتشفوا أن السيارة تركبها السيدة الجليلـة قرينـة          

فأحـاطوا  .. ى ومن ىه هد امتيالرئيس جمال عبد الناصر وكر    
 !بالسيارة وهم يبكون وكادوا يرفعونها من على األرض

 ! المواطنين أنفسهم أمام السيارةض بعىوألق
ـ يتحر.. عشرات بأنفسهم على السيارة نفسها     ال ىوألق ون ق

لكل .. وكأنهم يحاولون استنفار قرينة عبد الناصر     . من األسى 
 . من أحبهم حتى اللحظة األخيرة من عمره،بذله الزعيم ما

 ..كانت لحظات حرجة مؤلمة
حتى ..  الزحام الهائل  تشقوأخيرا تمكنت السيارة من أن      

في أعـاله شـهدت قرينـة        االتحاد االشتراكي و   ىمدخل مبن 
 .الرئيس وكريمتاه الجنازة ودموع الشعب على قائده

 ..وأغمي على قرينة الرئيس عبد الناصر



 ١٠٠

وأسرع إليها محمود فهيم سكرتير الـرئيس الـذي كـان           
وأسرع باسـتدعاء   .. يصاحبها رغم وفاة والدته في الصباح     

 .وإعطائها بعض الحقن المهدئة. أطباء الرئاسة
ـ      وظلت قرينة ال    االتحـاد   ىرئيس عبد الناصر فـي مبن

عندما استطاعت أن تستقل    . االشتراكي حتى الثالثة والنصف   
 .السيارة إلى منزل الرئيس في منشية البكري

 * * * * * *  
كانت هناك ثالث سيارات مدرعة تحاول أن تشق طريقًـا          

 ..أمام عربة المدفع التي تحمل جثمان الرئيس عبد الناصر
 تستطع الصمود أمـام مشـاعر       لكن العربات المدرعة لم   

والذين اندفعوا نحو عربة النعش كموج ال يرده        .. المصريين
.. شيء وبدأ النعش يختفي وسط األيدي التي امتـدت نحـوه          

 . تفترق عنه والتقبله وتحتضنه وترفعه
 ..واشتد جنون الجماهير

وامتدت األيدي تحصل على علم مصر الذي كـان يلـف           
فـي انفعـال    .. ن يد إلى أخـرى    وراح العلم ينتقل م   . النعش
وأصبح استمرار النعش على عربـة المـدفع التـي          .. شديد



 ١٠١

فتقرر سحب عربـة المـدفع      ..  الخيول شيًئا مستحيلًا   هاتجر
 .وأن تحمل النعش عربة مدرعة.. انقاذًا للموقف

ولم تشهد مصر جنازة زعيم كما شهدت وعاشت جنـازة          
 ..الرئيس جمال عبد الناصر
كانـت لحظـة الـوداع      .. د الناصر ومن مسجد جمال عب   

 .. األخيرة
 عشرات اآلالف من الجماهير قد أحاطت من كـل          تكان

 .ناحية بالمسجد
وأخيرا وصلت السيارة المدرعة التي تحمل نعش الزعيم        

 .م مصرعلملفوفًا ب
 ..في جنة الخلد يا جمال.. وارتفعت صرخات اآلالف

د خارق استطاع رجـال الحـرس الجمهـوري أن          هوبج
وقـد  . ملوا الجثمان عبر طوفان البشر إلى داخل المسجد       يح

 . دقيقة٤٠استغرقت هذه العملية وحدهها حوالي 
ووصل الرئيسان جعفر النميري ومعمر القـذافي وخالـد         

ـ ي وزكريا محععبد الناصر وحسين الشاف  عبـد  وي الـدين  ي
اللطيف البنداري وكمال الدين حسين وحسن إبراهيم والفريق        

 .وعبد العزيز كامل وسامي شرفأول محمد فوزي 



 ١٠٢

وكان في انتظار الجثمان عبد الحميد وعبد الحكـيم عبـد           
ـ  ..  عبد الناصر  ى ومن ىوهد.. الناصر  تتابعـان   االلتان كانت

 الكلية الفنية العسكرية ثم انتقلنـا       ىالجنازة في التليفزيون بمبن   
وكان هناك أيضا في المسجد     .. إلى مسجد جمال عبد الناصر    

وأشرف مروان وأشقاء الـرئيس جمـال عبـد         حاتم صادق   
 .الناصر

 ..ووضع الجثمان فوق سجادة خضراء
 ..وفي اتجاه الكعبة المشرفة

 ..وبدأت شعائر الصالة
وأم المصلين اإلمام األكبر الدكتور شيخ األزهر ووقـف         

 . من كبار علماء األزهر١٢خلفه في الصف األول 
 ..وبعد الصالة

قـل  "ثم  .. ة الكتاب فاتح تال الحاضرون مع شيخ األزهر    
قـل  "ثم  " قل أعوذ برب الفلق   "ثم  .. عشر مرات " هو اهللا أحد  

 .ثم فاتحة الكتاب مرة أخرى" أعوذ برب الناس
.. إلى جنة الخلد  : ثم قال شيخ األزهر بصوت حزين واهن      

 ..وفي ذمة اهللا



 ١٠٣

عبـر  وكانت آالف الجماهير خارج المسجد تسمع ذلـك         
صوات واندفعت الدموع في    مكبرات الصوت وقد احتبست األ    

 .. المآتم
وفي جوابه من    ..ورفع رجال الحرس الجمهوري الجثمان    

 .. المسجدنصح
 ..وعندما شاهدت الجماهير النعش فقدت صالبتها

 ..وتعالت الصرخات تشق السماء
 ..وبدأت مراسم الدفن

يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى      "بينما المقرئون يتلون    
 ".  فادخلي في عبادي وادخلي جنتيربك راضية مرضية

وفي تلك اللحظة زمجر سرب من الطائرات في السـماء          
 .. جمال عبد الناصرنعشفوق 

وإلى داخل المقبرة هبط مع الجثمان االبـن خالـد عبـد            
 ..الناصر

 ..كان يحاول التماسك بصعوبة بالغة
وقبلـه  ..  خالد عبد الناصر فوق الجثمان بالمسجد      ىوانحن

 . وهو يشهققبلة الوداع
 ..وانفجر الجميع في البكاء



 ١٠٤

واحتضن زكريا محي الدين عبد الحكيم عبد الناصر كان         
 .ينتحب بصوت حزين

 .. طلقة٢١أطلقت المدافع 
 .تحية ووداعا للرئيس جمال عبد الناصر

 ".صحيان"ثم نوبة " غروب"وعزف البروجي نوبة 
 .  جثمان الرئيس جمال عبد الناصر عن العيونىواختف
 .كت مصر أعز أبنائهاوب

* * ** * *  
 ..صباح اليوم التالي

 : يقول" األهرام" من ىكتب توفيق الحكيم في الصفحة األول
 ...اعذرني يا جمال

ليس من عادتي الكتابة واأللم يلجم      .. القلم يرتعش في يدي   
 .العقل ويذهل الفكر

لقد دخل الحزن كل بيـت تفجعـا        .. ولن أستطيع اإلطالة  
ألن كل فرد وضع من     ..  بيت قطعة منك   ألن في كل  .. عليك

فأنت لم تكن بالزعيم المصـنوع      .. قلبه لبنة في صرح بنائك    
 .سلفًا في مصنع السياسة تربصا للغرض
 .بل كنت بقعة من جوهر شعبك النفيس



 ١٠٥

بعد طول معاناة وانتظـار     .. صاغها بيده في األب وحدب    
فإن يفقدك اليوم يفقد فيك نفسـه وثمـرة         .  أحقاب ىعلى مد 

 .أمله
وس سـاعة   ءلذلك كان هذا الرئيس الذي طاش من الـر        

إنما هو الحرص   .. سماع نعيك إنه ليس مجرد حب لشخصك      
 . يعيش مع بلدكىعلى معن

 ..لقد جسد الشعب فيك صورة حريته
 ..لقد جعل منك حيا تمثال الحرية لنا

م لك تمثالًا عاليا فـي ميـدان        قي لنا وقد فارقتنا أن ن     حاسم
 ..التحرير
ومـا  .. يشرف على األجيال ويكون دائما رمز اآلمـال       ول

لكنـه الشـعب    .. ينبغي أن تقيم هذا التمثال سلطة أو دولـة        
 .يقدمه.. من ماله القليل.. نفسه

 .وأنا من بين هذا الشعب أتقدم اليوم بما أستطيع تقديمه
 .هذه الخمسون من الجنيهات أسهم بها افتتاحا لالكتتاب

 ..نب فضلك يا جمالوما أرخص المال إلى جا
 . دائما في ذاكرتنا وأنت في عليينىستبق

* * ** * *  



 ١٠٦

 .. اليومىحت
ال يوجد تمثال لجمال عبد الناصر في ميدان 

 .. حريرتال
 
 

  
 




