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  بالتاریخ الوعى وغیاب السادات صدمات
 د. رءوف عباس

 1997نوفمبر  19األربعاء، 

 من المنافقین جوقة وأعتبرت الكھربائیة الصدمات سیاسة أسماه بما الكامیرات أمام أحادیثھ فى دائماً  یتباھى السادات كان
 بعضھم والزال ،الدولیة السیاسة فى ریاً عبق إبداعاً  السادات صدمات ،السلطة كرسى على تربع من لكل البخور مطلقى

 عالمإلا آلة ولعبت ..للقدس المشئومة الزیارة ذكرى حلت أو ،أكتوبر حرب بذكرى حتفلناا كلما ،ستحیاءا دون ذلك یردد
 العام الرأى أمام صورتھ تكوین عند السادات قلب إلى األثیر الجانب ھذا على الضوء إلقاء فى مھماً  دوراً  المھولة الغربى
  .العالمى

 الجرأة من كبیر قدر فیھ جدید عالج وطرح ،المألوف التقلیدى تجاوز ،السادات قصده الذى الصدمات معنى ویحمل
 أصفیائھ من حفنة وبین بینھ أو ،نفسھ وبین بینھ السادات حسمھ جدید توجھ على یقوم ،المغامرة من أكبر روقد ..واإلقدام

 أن السادات وقدر .األوسط الشرق منطقة فى النظام لذلك رئیسیاً  مركزاً  وجعلھا ،الغربى ألمنىا النظام فى مصر إدماج ھو
 فى إرتمائھا بعد مصر إلى الدور ھذا بتحول الغربى األمن إستراتیجیة فى اإلسرائیلى الدور إنھاء ھدف یحقق التوجھ ذلك

 بھذا بتھاجاً ا  أمریكا من بإشارة أبوابھا الغرب ائنخز تفتح عندما اإلقتصادیة مصر مشاكل یحل كما ،أمریكا أحضان
 حلیفاً  لنفسھا أمریكا فتجد ،للجمیع السعادة وتتحقق ،مصر إلى والقروض المعونات أموال منھا وتنساب ،العبقرى التوجھ
 صخرة ىعل جھودھا وتحطمت ،مسعاھا فخاب ،األوسط الشرق فى اإلقلیمى أمنھا لنظام جره إلى سعت طالما كبیراً 

 وصول حتى 1952 یولیو ثورة قیام منذ المصریة السیاسة ولب إطار مثل الذى القومى والتوجھ الوطنى اإلستقالل
 بمیزة الجماھیر إلقناع الزماً  شرطاً  یعد الذى الرخاء فیعم وعكتھ من المصرى قتصادالا ویشفى ،السلطة إلى السادات
  .اإلقلیمى والتوجھ التبعیة خط إلى ومىالق والتوجھ الوطنى اإلستقالل خط عن التحول

 بإلقاء المنطقة فى) شغب( من الفلسطینیون یثیره ما وإحتواء الصھیونى بالكیان اإلعتراف من السادات عند بأس وال
  .الذاتى الحكم أشكال أدنى من شكل صورة فى بھا یتلھون لھم ةقمعرو عظمة

 الوعى لناصیة بإمتالكھ المنافقین جوقة وزعم ،التاریخ دروس ستیعابإب - ةمناسب من أكثر فى– السادات أنور إدعاء ورغم
 التاریخى للوعى تام غیاب عن ینم الجدید السیاسى توجھھ فإن ،الكھربائیة الصدمات سیاسة یستخدم جعلتھ التى التاریخى

  .التاریخ لدروس خاطئة وقراءة ،عنده

 تأمین على عبدالناصر جمال حتى الفراعنة منذ مصر حكام حرص ،ىمصر قومى أمن مسألة دائماً  فلسطین كانت لقد
 البحر كان كما لمصر معادى نفوذ أى من خالیة فلسطین إبقاء على بالعمل القومیة األھداف لتحقیق السعى خالل من مصر

 السالم كان لذلك .1973 أكتوبر حرب حتى الفراعنة منذ مصر أمن عن الشرقى الدفاع خط فلسطین مع یكمل األحمر
 ویعرض المصرى القومى األمن مصالح وجودھا یناقض فلسطین أرض على عبریة دولة بوجود القبول یعنى الساداتى

 .الحیوى مجالھا من مصر ویخرج ،علیھ منةمھی قوة ثم األحمر البحر فى لمصر شریكاً  یجعلھا كما ،للخطر المصالح تلك
 كل یحل سوف المنطقة فى الغربى لألمن كقاعدة لمصر الجدید الدور أن یعتقد كان ولعلھ .اإلقلیمى دورھا فاعلیة للقوی

 ولكن الحیوى مجالھا فى نشطة مصر فتظل ،وتحجیمھ اإلسرائیلى الدور نكماشا إلى سیؤدى ذلك ألن ،التناقضات تلك
  .خاصة المتحدة الوالیات ومصالح عامة الغربیة للمصالح خاص كحارس

 عبرت الذى القدیم حرصھا عند الزالت أمریكا أن فترضا فقد ،السادات عند التاریخى الوعى یابغ على دلیل أیضاً  وھنا
 الحرب سخونة سیاق فى ذلك تم فقد ،األوسط للشرق الدفاعى نظامھا قاعدة مصر لجعل الخمسینیات مطلع فى عنھ

 فى وجود لھا یعد لم ظروف وھى ،فیھا انیابریط لتخلف األوسط الشرق منطقة فى أوضاعھا بترتیب أمریكا وقیام ،الباردة
 ترسم وأن ،بالمنطقة) الحلیفة أو( العمیلة األنظمة من مجموعة لنفسھا تكون أن أمریكا أستطاعت إذ ،السبعینیات أواخر

 على حرصت ثم ومن ،المنطقة فى مصالحھا عن الدفاع قاعدة إسرائیل تكون أن أساس على 1956 بعد تھایستراتیجا
 بدیالً  تطرح فاعلة إقلیمیة قوة إلى إسرائیل وتحویل المنطقة فى اإلسرائیلى الدور دعم لصالح السادات تنازالت ارإستثم

  .لمصر

 من اإلقلیمى لموقعھا تدعیم من إسرائیل بھ تقوم لما المتفرج دور بلعب أمریكا قیام من الیوم نشھده ما یفسر ذلك ولعل
 وما ،العربى للمحیط المتواصل ختراقالا مع تفاقاتا من توقیعھ تم ما ونقض ،فلسطین أرض من تبقى ما إبتالع خالل
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 مریراً  واقعاً  األمریكیة والھیمنة ،الماضى ذكریات من الوطنى اإلستقالل جعل من السادات صدمات سیاسة عنھ أسفرت
  .السلبیة آثاره ونلمس نعیشھ

 نظامھا كان التى إیران فى حدث ما بذلك ونعنى ،علیھ شاھداً  نكا الذى الجارى التاریخ درس یع لم السادات أن والغریب
 درس وھو المنطقة فى األمریكى للوجود وركیزة ،األوسط الشرق فى الدفاعیة سیاساتھا مكونات من حیویاً  مكوناً  السیاسى

 ،مصالحھا عن الدفاع دةقاع مصر یجعل الذى بالشكل إستراتیجیتھا لتحویل إستعداد على أمریكا كانت لو حتىف ،مغزاه لھ
 ماكان وھو ،شعبى تأیید إلى یستند ال عمیل نظام على اإلعتماد نتیجة شھدت بعدما التراجع وضع فى إیران تجربة تجعلھا
  .ذلك غیر ومنافقوه ھو ظن وإن) صدماتھ( خالل من السادات عبقریة ظھرت بعدما مصر فى الوضع

 یستطیع لم درس وھو ،النفایات من التخلص یتم كما منھ وتخلصھا سقوطھ بعد الشاه مع أمریكا فعلتھ ما درس ھناك ثم
  .أیضاً  إستیعابھ السادات

 


