
www.an
war

sa
da

t.o
rg

  ًطلبت شهيدا يا ابن مصر العظيم
وأخيراً، حقق العرب ما عجزوا من قبل عن تحقيقه، فلقد كان الرئيس الراحل 
محمد أنور السادات مفرق كلمتهم، فلما استشهد توحدت تلك الكلمة ولقد حال بينهم وبين 

فلما اختاره اهللا إلى جواره، . استرداد األرض، فى القدس والجوالن والضفة وغزة
ت القدس ومعها الجوالن والضفة وغزة، وها هى ذى سوريا وقد استردت الجوالن عاد

السليبة، وها هى ذى منطقة التحرير وقد استطاعت بفضل ما تحقق من وحدة الصف 
فى الضفة وغزة، وصارت . والكلمة والهدف فأصبحت حكومة دولة فلسطين العربية

  . القدس العربية فلسطين السليبة الحبيبة

 – للعرب ما أرادوا فانسحبت إسرائيل من األرض المحتلـة، واعترفـت             لقد تم 
 بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى بعد أن توحدت اإلرادة العربية وقـررت   -منوعاً

ولقد أيقنت  . ١٩٦٧ يونيو   ٥غزو إسرائيل أن هى لم ترتدع وتنسحب إلى حدود ما قبل            
 وهو الذى مزق من قبـل  ٠يل الساداتإسرائيل أن اإلرادة العربية التى توحدت بعد رح      

تلك اإلرادة قادرة على سحق الدولة اليهودية، فبادرت هى إلى االنسحاب قبل أن تبطش              
بها تلك اإلرادة العربية من خالل الجيوش التى توحدت قيادتها واألقطار التى ذابت كلها         

 مـن   وانصهرت فى قطر عربى واحد لم تد تعرف فيه سوريا من ليبيا مـن العـراق               
السعودية من الجزائر من تونس من الكويت من موريتانيا من لبنان من اإلمارات مـن               
قطر من البحرين من السودان من الصومال من اليمن جنوبه من شماله من عمان مـن           

  . األردن

نعم لقد رحل مفرق العرب، وألنه أجار شاه إيران فلقد حاربت العراق إيـران              
فت وجنحت الدولتان إلى السلم وانضمت إيران الدولـة         وها هى الحرب بينهما وقد توق     

المقطعة إلى اإلجماع العربى الذى تمثل فى اإلرادة العربية التى قهرت إرادة إسرائيل،             
وهكذا فغياب السادات قد هيأ إيران مدداً جديداً للموارد العربية والقوة العربية واإلرادة             

  ...فلسطين وحقوق شعب فلسطين=== العربية التى 
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كذلك فقد أدى غياب السادات عن الساحة إلى ما تعيشه لبنان اآلن من أمن وأمان 
ثم أنه . ٧٥ وأخرى عام ٥٨ولقد كان رحمه اهللا سبباً فى اشتعال الحرب األهلية فى عام 

كان السبب المباشر فى أن قامت الطوائف اللبنانية المتناثرة والمتناحرة بين تقتل بعضها             
 قتل النساء والكهول واألطفال، أما اآلن فقد زالت أسباب هذه الفتنة            بعضاً، بما فى ذلك   

وعادت لبنان راجية الحرية والديمقراطية وجنة السياحة والخـدمات ومركـز المـال             
فبمجرد أن اختار اهللا الشهيد محمد أنـور        . كل األعمال فى الشرق األوسط    .. واألعمال

فطنت إلى أن الداء كان يكمن أساساً فى أن السادات منذ سنتين إلى جواره، فإن لبنان قد    
الميثاق الوطنى الذى كان صالحاً فى األربعينيات قد اختل وصار لزاماً أن تبتعد بالنظام              
السياسى عن التقسيم الطائفى وأن ينقل ذلك النظام السياسى مـع الواقـع االجتمـاعى               

ا هى ذى قد أعادت     وأن يسود الحق المشروع وه    . الجديد، وإال تبقى طائفة على أخرى     
  . لنفسها صياغة جديدة لمواثيقها القديمة

 بما لم ينعم – فإن العالم العربى كله ينعم بعد أن مات أنور السادات –والحمد هللا 
به من قبل، فكل بلد عربى قد حقق كل أمال مواطنيه فيه، وبعد أن تحقق لكل مواطن ما 

حقيق األمنية الكبرى، والتى تحققـت      يصبوا إليه داخل وطنه الصغير، فإنه تطلع إلى ت        
بحمد اهللا بتلك الوحدة العربية الجامعة التى شهدت مولدها مؤتمر علـى يـد الجامعـة                
العربية هناك، ولهذا تحررت األرض، وتحررت اإلرادة وقامت دولة فلسطين وها هى            

ـ               ة ذى تنعم بنظام عربى رائع يتمثل فى األحزاب التى قامت استناداً لفـضائل المقاوم
  . القديمة

أو كل ذلك حدث بالفعل، فلقد كان أنور السادات مفرق العرب ومفرق كلمتهم،              
ودليلى على ذلك ما يصدر من صحف عربية فـى          . فلما مات توحدوا وتوحدت كلمتهم    

. عواصمهم أو عواصم أوروبية وقد اطمئنت إلى أن الحق السليب قد عاد إلى أصـحابه  
===== إن إسرائيل قد تراجعت وتظلمت ودكت       و. وأن األرض المغتصبة قد استردت    

 فلم تعد يهمها بعد ذلك إال ٤٨فى الضفة وغزة وعادت إلى حدودها القديمة أقصد حدود     
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أن تنشر ما فعله أنور السادات بمصر وبالنسبة قبل وبعد كامب ديفيد، ولم يعد يهمها إال            
  . ساداتأن تعلق كل أسباب فشل الماضى والحاضر والمستقبل على أنور ال

 ودون أن تشعر تقول أن السادات كان زعيماً ألمتـه العربيـة ألن     –وهى بهذا   
ألن .. وأن مصر هى قيادة األمة العربية عقلها وقلبها وكيانها كله         ... غيره لم يفعل شيئاً   

  ... غيرها لم يفعل شيئاً بدونها

 وضـعها  وأن الصحافة العربية سامحها اهللا وشفاها لم تعد قادرة على أن تنتقـد    
داخلياً لديها أو دائرة من الدوائر التى نلتفت بها أو نتلقفها، ولم تعد تبعد هى وكل مـن                  
يكتبون فيها عن كل األقطار إال شماعة تستريح فوقها كـل مـشاكل األمـة العربيـة                 

ويهدهد عليها كل صائع وشتام ومفرض كل المعاناة التى تلتهم كيانه، سواء          . ومشاعرها
  . صنع نفسيته أو من بث غيره فيه أو تحريك ذلك الغير لهكانت معاناة من 

لقد رحل إلى جوار ربه راضياً مرضياً إنسانا مؤمن باهللا وهـو ككـل البـشر                
لكن ما سر هذه الهجمة الشرسة التى يوجهها هؤالء وأولئك إلى أنور            .. يصيب ويخطئ 

 بمبادرته ثم توقيعـه     السادات منذ بدأ يرتقى فوق الخالفات العربية والعجز العربى فقام         
معاهدة السالم، وهى المعاهدة التى أو فتحت قلب أى مصرى وأى عربى لوحدته يقول              

وليس سراً أن كل مسئول عربى كبيراً كان أم صغيراً قد وافق على مـا               . نعماً ما فعل  
إلى استرداد  == ذهب إليه أنور السادات بل بارك بينه وبني ضميره ما قامت به مصر              

  .ر ما وصلت إليه القضية من عقمأرضها وكس

  ماذا دها هؤالء جميعاً وما سر كل شحنات الكراهية التى الزالت تتولد بداخلهم؟ 

الحقيقة الثابتة، أن هناك قوى كبرى وقوى تملك المال ووسائل إعالم كثيرة قـد           
اتحدت تحت رداء العداء والكراهية للسادات، بعضها قوى علنية وبعضها اآلخر قـوى             

   .خفية

والشئ الثابت فى هذه الحقائق أن االتحاد السوفيتى ال يمكن أن ينسى أن السادات 
كانوا يمثلـون جـيش اخـتالل وقـوة     )  ألف خبير٢٥نحو (قد طرد الخبراء السوفيت    
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ضاغطة على إرادة القوات المسلحة المصرية لم تكن تستطيع معها قواتنـا المـسلحة               
لخبراء ولقد كان تقدير االتحاد السوفيتى أنهـم  السيطرة على مقدراتها فى وجود هؤالء ا  

بعد خروجهم سوف تقوم مصر كلها فتطرد السادات وتحيدهم على أسنة الرمـاح فلمـا     
كان ذلك التقدير لم يتوقف االتحاد السوفيتى بكل ما لديه من وسائل ونفوذ ومخـابرات               

ـ               ستمرة ومخططات وعمالء ووكالء وفلول من أن يستمر كل هذا فـى محاوالتـه الم
لضرب السادات والنظام المصرى معه إلعادة النفوذ السوفيتى إلى المنطقة وإلى أفريقيا            

  . من خالل تعبير السادات والذى اعتبره أعدى أعدائهم

إن هؤالء يقولون إن السادات قد أخرج السوفيت من مصر وهكذا أضحى بقـوة    
لبلد لـساعدت سـوريا     ولو كانت روسيا سنداً ألحد أو       . كبرى كانت سنده وسند مصر    

الخليفة على استرداد الجوالن ذو المهمة على استرداد الضفة وغزة ولما روضت عبـد     
  . ما علينا... ما علينا..  ووقت حرب االستنزاف ٦٧الناصر قبل السادات بعد هزيمة 

  .. لماذا إذن هذا العداء الشخصى للسادات

ز القوى لهم وأصبحوا له     مراك== لهم  === لماذا غفر الشيوعيون لعبد الناصر      
  الخلفاء واألنصار فى الحياة وبعد المئات ؟ 

ألن السوفيت عايزين كده وألن الثأر أصبح شخصياً بين السوفيت والسادات هذا            
ووقت أن كفـر عبـد      .. وألن السياسة المصرية خالل عهد مراكز القوى      . هو التفسير 

تمهد لسيطرة الفكر االشتراكى  كانت  . الناصر بالسوفيت، ووافق على مبادرة رودرجرز     
فلم يكن بهم   . الشيوعى على مصر بواسطة أعوان ومندوبين ووكالء يثق فيهم السوفيت         

 أن تقوم   –إذن أن يعذب شخص أو ألف أو مليون، وال كان يهم بل لعله كان المطلوب                
.  الحراسات واالعتقاالت وتخويف الناس وتجريد المواطن من أبسط حقـوق اإلنـسان           

هتار بشرائع اهللا ومبادئ األخالق ليضل التوزيع، وملكية الدولة، والتبشير بالجنة           واالست
  . الموعودة كما هى جنات السوفيت وبولندا وأفغانستان اآلن
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وهم ال يريدون للثأر لـن يخفـت أو   .. هى إذن ثار بينهم وبين شخص السادات      
ن وقـد يكـون   إنهم يخافو. ينتهى بموت السادات الخالص من أجل مصر وشعب مصر  

السادات قد حرر إرادة مصر إلى غير رجعة، ولهذا فهم يحاولون أن ينالوا من الرجل               
  ... حتى يتسللوا إلى ما بعد ذلك 

إنهم ال يريدون كامب دافيد وال المعاهدة، وال السالم، فماذا يريدون؟ وال يريدون 
  الحرب، فماذا يريدون ؟ 

. فيما ال يعـود علـى مـصر بخيـر         إنهم يريدون استنزاف الموارد المصرية      
ويريدون فناة أبنائها فى الحرب تلو الحرب، حتى تزداد المعانـاة وتتعقـد المـشاكل،               

 – استغالالً لتلك المعانـاة  -وتتعمق الجراح فى كل بيت، وعندئذ تجد المبادئ الشيوعية        
.. لغايةوفى سبيل تحقيق ا.. الحكم هو إذن القسط وهو إذن الغاية .. الجو المناسب لتسرد  

فإن كل شئ يهون، تلوى الحقائق وتزور الوقائع وتشتد حصالت التشكيك ولـيكن مـا               
  .. يكون شئ مخيف وخطير وبغيض

ولماذا غفرت الصحافة العربية لكل القالدة الساقين والالحقين فى كل مكان من            
الم أرجاء الوطن العربى، ولم تغفر أغلبها للسادات أنه وقع المعاهدة، واتخذ سبيل الـس             

طريقاً وحالً، وجنب شعبه الموت والدمار ؟ وهى تعلم إنه على حق وإن غيـره علـى           
باطل، وأن شواهد األشياء تؤكد ذلك كل يوم بل كل ساعة ؟ ألن السادات قـال كلمـة                  

هل ألن السادات كـان يقـف     . الحق، فلم ينافق ولم يخادع ولم يخف إنساناً وخشى ربه         
س صغاراً ؟ هل ألنه قال مرة كلمة اساءت إلى هذا           على قمة جبل عال تربة قصته النا      

ولكنه حقق ما لم يحققوه، وصح ما ذهب إليه من فكر وعمل وقـول،    .. أو لذلك؟ ربما    
ثم إنه لقى ربه، وليس من الخلق العربى وال من الشهامة العربية لـن تتـسلى بعـض           

كثيرين ممـن   الصحف أو الصحائف بما تثيره أو تنشره عن أكاذيب وبهتان على لسان             
  ... ساءهم أن ينجح السادات فيما فشلوا فيه أو فيما أقاموه من فكر وطريق حكم

وهل يستحق مصر أكتوبر كل هذا العداء وهذه الشماتة ؟ والذى فـاق وفاقـت               
وهل كان هؤالء يودون ال قـدر اهللا أن أن          :  عندما انهزمنا  ١٩٦٧عداء وشماتة حرب    
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 والقناة مقفولة والجيوش اإلسرائيلية تستجم فيما بعد تنقل األرض معتلة واإلرادة مرهونة
  . أن صارت بركة إسرائيلية يرتفع فوقها علم إسرائيل

هل تحرير اإلرادة المصرية وانفتاح مصر على العالم كله، والحكـم بالدسـتور    
والقانون واطمئنان اإلنسان المصرى على يومه وحده، هل هذه األمـور التـى حققهـا     

والذى دأب علـى التـشكيك      == كل هذا العداء من ذلك الغفر العالى        السادات تستحق   
واإلثارة، وتزييف الحقائق واستعمال أسلحة التشهير تارة كذباً وافتراء وتارة بلوى وقلب  

  الحقائق ؟ 

. لقد كان الفقير هو هم السادات وشاغله، وهو الذى ذاق ذل الفقـر والحرمـان              
ات من هؤالء الرافضين هذا الغضب ؟ أم هـل          أو يستحق الساد  .. فكان معاش السادات  

ألن السادات قد فتح أبواب األمل أمام ماليين المصريين ممن سافروا إلى الخارج فـى               
عهد األمان والحرية والدستور والشرعية الدستورية، فأصـبحوا يعملـون ويكـسبون            

 األمل أمـام    ويبعثون بمدخراتهم دعماً القتصاد بلدهم واستثماراته؟ أم أنه فتح نفس باب          
فئات وطوائف كثيرة من العمال والمهنيين وأرباب الـصناعات الـصغيرة والكبيـرة             

  وأصحاب األعمال فأصبحوا يعملون ويكسبون ويشاركون فى خطة التنمية ؟ 

ترى هل يصبح السادات مذنباً وجانياً إذ لم يدفع أحد ما عليه من حق الدولـة ؟                 
  .  خالف القانونأو إن انحرف أحد عن الطريق الصحيح أو

من هذا العمالق الذى حقق     === إنها إذن حملة شخصية مغرضة يقصدون بها        
فدبت الحيـاة   . والذى أصبح ما أفسدوه والذى أقام ما هدموه       . ما عجزوا هم عن تحقيقه    

  ..فى كل كيان بعد أن شلت الهزيمة كل أما فى عمل أو فكر أو حياة

بمصر الخـراب   === غربان والبوم   لقد كانوا وهو مغرورون يودون أن تظل ال       
فلما خرج لها من تصدى لكل ما حاق بها من خراب وضـياع، فاسـتطاع                . والضياع

بفضل من اهللا ورضوانه، ويعون ومساندة شعب بأسره، أن يجعل من الظالم نوراً ومن              
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اليأس قاموا بكل ما تبانى لديهم من أسلحة يحاولون أن يطمسوا نور اهللا، ويـأبى اهللا أن    
  . مس أحد منهم نوره، فلقد كان السادات يسير على طريق نور اهللا وهداهيط

ليس هذا المقال دفاعاً عن السادات، أو تندراً على مـا يحـدث فـوق الـساحة          
العربية، وإنما هو فى المقام األول تصد لبعض األقالم التى ال تزال تحاول أن تـدخلنا                

ها التقليل من شأن منجزاتنـا لكـى        فى دوامات ومناقشات جانبية هامشية، ويقصدون ب      
ينحرف الشعب عن غايته األساسية فى العمل واإلنتاج ليومه وفقـده، وإثـارة الـروح            

  . االنهزامية وإشاعة اإلحباط بين الناس

ومرحباً دائماً بكل رأى يساعد فى إثراء التجربة والحث على العمـل واإلنتـاج       
جيع القدرة الصالحة فى العمل والبيت      والتركيز على اإليجابيات وضرب السلبيات، وتش     

والشارع والتزام الشرعية والقانون وبناء كل شئ على ثراءة سليمة تصلح لتتحمل البناء         
  . مهما عال

ولنقل لكل من يريدون أن يجرفونا إلى ما ال ينفع الناس هاتوا برهانكم إن كنـتم    
  . ضالين

نـه بـاقى الحاسـدين      فضربا روح لمغالطة تلقفهـا م     === ومن نكد الدنيا أن     
والجاهدين والمغرضين والحاقدين فى مصر وخارجها وهى مغالطة أن شعب مصر لم            

  .يحزن على السادات بدليل أن جنازته لم يشترك فيها إال الرسميون والزائرون الكبار

لقد تعدد هؤالء ملمس الحقيقة ألن الصدمة التى عزت شعب مصر فى صميمه             
ب واألحداث الدرامية التى راح ضحيتها مئات األبرياء فى إلى جانب ما واكبها من إرها

القاهرة والجيزة وأسيوط وإبعاد مؤامرة االغتيال وما صاحب هذا كله من إجراءات أمن       
مشددة وطوف الناس من أن تتعرض حياتهم ألذى ذلك اإلرهاب الذى كان يقتل بالسالح     

ة ليعرف لماذا لم يخـرج      والقنابل، كانت كل هذه أمور واضحة لكل ذى ضمير وبصير         
  .الشعب ليشيع زعيمه إلى مثواه األخير
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إن هذا النفر الجاحد يدرك عرفان شعب مصر وتقديره ألنور السادات، لبطـل             
الحرب والسالم، بطل الدستور والقانون وإلغاء المعتقالت والحراسات، الذى حول خوف 

تح قناة السويس خيراً لمـصر  المواطن أمناً، وأعاد المهرجين منهم إلى ديارهم، وأعاد ف   
وللعالم، وفتح أبواب الرزق أمام الجميع، وألغى االحتكارات وهيأ لهم سبيالً قومياً لكى             
يعيشوا فى منابكها ويأكلوا من رزق اهللا كيف يشاءون فى الداخل وفى الخارج، بما هيأ               

  . لهم من مناخ فى كل البالد العربية

 فى مصر والعالم العربى     –ى ضمير أمته    إن أنور السادات سوف يبقى خالداً ف      
رمزاً للشجاعة ونفاذ البصيرة والجرأة والجسارة واإلقدام والجهـر بـالقول دون            .. كله

خوف أو نفاق، واقتحام المشاكل بكل ما فيها من صعب، وصوالً بمصر إلـى الرخـاء    
اناة فـى   والسعادة والسالم، بعد أن عانت الهزيمة والذل والقهر والتخلف وبعد طول مع           

  . المرافق وسبل الحياة

هى أن هؤالء يكنون ألنور السادات . والحقيقة التى يجب أن يعرفها شعب مصر     
عداء شخصياً ألسباب شخصية بحتة ومن ثم فإن نفوسهم تسول لهم من حين آلخر سوء            
ما يكتبون أو يقولون، ولن يجدى معهم حوار أو تصحيح أو حديث، وإنما على شـعبنا                

لـه فـى معـاوالت      ==-م الطيب أن يحذر سمومهم التى يحاولون إن يدس        الحر الكري 
  . تستميته منهم لقتيل من الرجل

إن شعب مصر يعلم خدامه من جالدته، ومن هم منه ومن هم الذين يـستغلون               
  . عليه

. ويكفى أنور السادات رضا اهللا سبحانه عنه فى الدنيا ويفضل منه فى اآلخـرة             
 أكتوبر، يوم فخره وفخرها وعزتـه       ٦ط بين يوم عيد مصر      فلقد شاء له أن يخلده فيرب     

وعزها لكى يختاره فيه إلى جواره، وهكذا كان استشهاده الذى لم يكن ليليق به كجندى               
  أن يكون تكريمه فى استشهاده، وهل يليق بالبطل إال أن يعيش منتصراً أو يموت شهيداً؟ 
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ينسى ذكرى رحيل أنور ومن فى مصر أو فى العالم، وبعد آالف السنين، سوف      
السادات ؟ وأى كتاب تاريخ ذلك الذى أن يسطر يوم الجد مع يوم االستـشهاد ؟ إنهـا                  
ذكرى حية خالدة ألنها ارتبطت بالتاريخ الحى والخالد على الـدوام، تـاريخ النـصر               
والعزة، وهل نحزن على من خلده اهللا سبحانه وتعالى فى مماته، كما خلـد الـسادات،                

ته كما نصر السادات، وأعز به شعب مصر والشعب العربـى وقواتـه         ونصره فى حيا  
  المسلحة كما أعز السادات ؟ 

طبت شهيداً يا ابن مصر العظيم، ولتكن ذكرانا لك وفاء لكل من فنى فى سبيل                
مصر، ولقد عشت وكافحت وعانيت وحاربت وعملت وشقيت حتى فنيـت مـن أجـل        

  .  وما أروع أن نعيش فى ذكراكما أروع االستشهاد من أجل المبادئ،.. مصر

فارتد عدوانه  .. وسامح اهللا كل من تجاوز فظلمك وكل من اعتدى على حرمتك          
إليه، ورحم اهللا منهم من عرف قدر نفسه، وأهالً بمن يقدم منهم بوجه اهللا ونصر شـيئاً              

  . يفيد

مـن  . وندعو اهللا أن يهديهم سواء القصد والسبيل ولنذكر قول المولى جل جالله      
إنك ال تهدى من أحببت     "تدى فإنما يهتدى لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، وقوله           اه

  ". ولكن اهللا يهدى من يشاء
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