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 ٢قسمت 

  )صباح(گردآورنده  پژوھش و

  
  دید پطروس غالی شخصیت سادات از

  
مبارك بھ قدرت  یحسن یک معاون وی و سال نوزده ھشتاد انور سادات در پس از ترور

 یعرب بود و و مصر بر یو رھبر یان برتریآغاز پا كھ حكومت او یكس ،دیرس

  .را پر كند ن مصریشیرھبران پ یخال یسال حكومت جا یسنتوانست در 

را  بیزحح مى دھد كھ امور یى ندارد و ترجیبایات ، صبر و شكیدر مورد جزئ» سادات«: نكھیاول ا

رد و آنچھ را كھ آنھا ین حال لحظھ آخر بھ خطاھاى آنھا خرده مى گیبھ ھمكاران خود بسپارد اما در ع

  .ر مى دھدییتغ در مذاكرات خود قبول كرده اند

پس گرفتن اراضى مصرى و استرداد » سادات«براى من روشن شد كھ تنھا ھدف : نكھیدوم ا

  .گر در درجھ دوم قرار دارندیناست و مسائل دیصحراى س



ن را ھمزمان حل یل و مسألھ فلسطیھ مصر و اسرائینمى توان قض: معتقد بود» سادات«: نكھیسوم ا

» سادات«ن دارم كھ یقیاما من . ت قرار داشتیھاى مصر در اولون یبھ نظر او آزادى سرزم. كرد

  .نى ھا باشدیرنده حقوق فلسطینكھ دربرگیمان صلحى استمرار نخواھد داشت مگر ایچ پیمى دانست ھ

ررسمى قاھره رفتن بھ كنفرانس ژنو نبود یاز برگزارى كنفرانس غ» سادات«منظور : نكھیچھارم ا

  .لیم با اسرائیرات مستقبلكھ مقدمھ اى بود براى مذاك

لى ھا مشغول چانھ زدن یھ سادات بھ ھمان اندازه كھ با اسرائیلیان اجالس اسماعیدر جر: نكھیپنجم ا

بفھماند كھ او در » نیم بگیمناخ«جاد مى كرد و مى خواست بھ یز كشمكش ایأت مصرى نیبود با ھ

كھ در سفر » سادات«مور خارجھ ر ایوز» پطرس غالى« .ى روبرو مى باشدیز با مقاومت ھایداخل ن

كى از دو مقام خود را از دست داد، او ین سفر یالمقدس او را ھمراھى كرد پس از بازگشت از ا تیب

در انتخاب او بھ سمت » سادات«. ر مشاوردر امور خارجھیر خارجھ بود و ھم وزیش ازآن ھم وزیپ

ان یحیباشد، مس» قبطى«ك یر خارجھ اش یداد كھ وز ح مىیر امور خارجھ تعمّدى داشت و ترجیوز

» قبطى«اند   حى شدهین مصر مسیمصرى را كھ از زمان تسلط دولت امپراتورى روم بھ سرزم

پرستانھ و ملى  اند اما در مبارزات وطن نى با مردم مصر متفاوتینان با آنكھ از نظر دینامند و ا  مى

ان و از یكى از قبطیز ین» طرس غالىپ«. ون ھمكارى كرده و مورد احترام ھستندیشھ با ملیھم

المقدس وزارت خارجھ را از   تیدر بازگشت از ب» سادات«. مى و محترم بودیار قدیھاى بس خانواده

وى در . بھ كار خود ادامھ داد» ر مشاور در امور خارجھیوز«او گرفت ولى او ھمچنان با سمت 

در »غالى «.ات استید حیز در قیناست آن روز مصر قرار داشت و اكنون یان روز بھ روز سیجر

ھ یلیكھ در اسماع ١٩٧٧دسامبر  ٢۴روز شنبھ « :سدینو  ست ھا مىیونیمورد مذاكرات سادات با صھ

. نامگذارى شده، با وى مالقات كنم» لیو اسماعیخد«كھ محلى است در كانال سوئز و بھ نام 

دار و یل دیر اسرائیوز نخست» نیبگ«با » سادات«ى است كھ قرار بودیھمان جا» ھیلیاسماع«

ز ھمراه یران مصر در آنجا بود ما نیس شوراى وزیم رئیكوپتر بھ آنجا پرواز كردیبا ھل.وگو كنند گفت

م حاضران عبارت بودند یز نشستیك میدور . ھم آمد» سادات«.مینشست» سادات«او بھ انتظار 

 .گریكشور و چندتن در یر دفاع و وزیر، وزیوز جمھور، نخست سیمعاون رئ» حسنى مبارك«از

سخن گفت و از من خواستھ شد كھ » نیم بگیمناخ«نده خود با یدر مورد مذاكرات آ» سادات«

ھ مشترك را كھ یانیس بینو شیگزارشى از آماده سازى مقدمات كنفرانس قاھره ارائھ دھم، من ھم پ

ر دفاع یاه وزآنگ .صادر شود در آن جمع خواندم» نیبگ«و » سادات«ان نشست یقرار بود در پا

» سادات«. ل ارائھ دادیر جنگ اسرائیوز» زمنیعزر وا«ش با یوگوھا مصر گزارشى كوتاه از گفت

زمن نواده یوا(» .توانم با او ھمكارى كنم لى است كھ مىیت اسرائیتنھا شخص» زمنیعزر وا«: گفت

بعدازظھر ھمان روز پس از ) ستى استیونیانگذاران تفكر صھیزمن بود كھ از بنیپروفسور وا



ر در آن جلسھ یوز ران شركت كردم، نخستیأت وزیبھ قاھره در جلسھ ھ» ھیلیاسماع«بازگشت از 

شود و مذاكرات آنھا   ل مىیتشك» نیبگ«ان سادات و یروز بعد م»ھ یلیكنفرانس اسماع«اعالم كرد كھ 

فھ خود دانستم یوظ) پطرس غالى(لحظھ من  در آن. مان صلح منجر خواھد شدیھاى پ ھین پایبھ مھم تر

: م لذا اظھار داشتمیق را بگویاسى ،حقایفھ و حفظ امانتدارى فكرى وسیكھ بھ منظور انجام وظ

رد، كارى سخت و طوالنى است و ممكن است ماھھا و سالھا یگ ى كھ براى صلح انجام مىیھا تالش«

ن یھ منافع طرفیگفتم كھ آن مذاكرات برپا را مثال زدم و» تنامیو«و » ایروك«جنگ  ». طول بكشد

ل مبدأ یوگوھاى دوجانبھ مصر و اسرائ  د اما گفتیجھ رسین جھت بھ نتیمذاكره استوار بود و بھ ھم

العمل  ر عكسینخست وز. شود  ھا قربانى آن مى نىیوحدت عربى را سست خواھد كرد و منافع فلسط

كى از دوستان در گوشم نجوا كرد كھ یان ین میدر ا. ان شدیاش نما نشان داد و دلخورى در چھره

گرى نزدم و جلسھ بھ یو من حرف د» ر را عصبانى كنىیوز ن نخستیش از ایلزومى ندارد كھ ب«

  .دیان رسیپا

  ھیلیافت ناھار در اسماعیض

ر سابق امور یوز» بانیآباا«برپا شده بود و ھمسر » ھیلیاسماع«باى یالى زیافت ناھار در ویض

ن شھر بزرگ شده بود، یبود و در ا» ھیلیاسماع«ل در كنار من نشستھ بود، او متولد یخارجھ اسرائ

با سادات مالقات خواھد كرد درخواست كرد كھ بھ » نیم بگیمناخ«ھنگامى كھ مطلع شد » بانیخانم ا«

 در تمام مدت از من» بانیخانم ا«: دار كندید و از زادگاه خود دیایلى بھ مصر بیأت اسرائیھمراه ھ

نكھ یپلماسى نداشت از جملھ ایشتر سؤاالتى كھ ربطى بھ مسائل دیكرد ب ب مىیب و غریھاى عج سؤال

ى را كھ براى مھمانان آماده یچرا سادات غذا«ا یو» ست؟یقت روابط سادات و حسنى مبارك چیحق«

  »سادات روزه است؟«ا ی» خورد؟ شده نمى

ن سال تولد یادآور شد كھ پنجاه و نھمیوز در آن ر» سادات«سرو تھ ل پرسشھاى بىین قبیو از ا

ستاد و یا» نیم بگیمناخ«: ك گفتیر دفاع مصر تبریادش نبود، وزیچكس یب آنكھ ھیاوست، عج

ش او اغراق كرد یراد كرد، اما آن قدر در ستایا» سادات«ت و روش و منش یرامون شخصیسخنانى پ

  .كھ سخنانش بھ حالت تمسخر و استھزا درآمد

و » سادات«ان یابتدا نشستى دونفره م. دیدو روز بھ طول انجام» ھیلیاسماع«فشرده در وگوھاى  گفت

كى از سالن ھا گذراندم یدر » زمنیوا«ز وقت خود را بھ مذاكره با یبرقرار شد، من ن» نیم بگیمناخ«

 دو» زمنیوا«و » انیدا«آمد كھ  گر بھ مذاكره پرداختم، بھ نظر مىیى دیدر جا» بانیا«و سپس با 

ن دو نفر یان ایدم مید كھ فھمیاند و در دو قطب مختلف قرار دارند ولى طولى نكش  ت متفاوتیشخص

  .قى وجود داردیھمبستگى عم



از اتاق در بستھ خارج شدند تا بھ » سادات«و » نیبگ«م ساعت بعد ین چھ بود؟» نیبگ«ل شادمانى یدل

. نگران شدم» نیبگ«اد یاز خوشحالى ز. دیرس  ار خوشحال بھ نظر مىیبس» نیبگ«. وندندیجمع ما بپ

تھ در سطح دو جانبھ یل دو كمیرا نسبت بھ تشك» سادات«توانستھ است موافقت » نیبگ«معلوم شد 

تھ دوم یران دفاع دو كشور باشند و در كمیتھ اول وزیل شود در كمیتھ تشكیعنى دو كمیجلب كند، 

نكھ وزارت یبھ محض ا. المقدس برگزار شود تیتھ در بین دو كمیران امور خارجھ و جلسات ایوز

ھاراھمھ جانبھ  تھیر دھند و كمییتھ را تغیدند تا شكل دو كمین توافق آگاه شدند، كوشیھا از ا اى خارجھ

ن كار آن بود كھ اراضى مصر ھنوز تحت یل ایاسى دلیتھ سیك كمیتھ نظامى باشد یك كمینكھ یكنند نھ ا

با كنفرانس قاھره كھ » ھیلیاسماع«مات كنفرانس یت بود كھ تصماشغال بود و اصرار ما از آن جھ

گرى در آن شركت یكا و سازمان ملل عضو دیل و آمریل شود و جز مصرو اسرائیقرار بود تشك

ك صلح دو یش برند و یھا نظر خود را پ لىیكرد ھماھنگ باشد و ترس ما از آن بود كھ اسرائ نمى

مى گرفتھ ین تصمیشد و درباره فلسط  ن مىیاگر چن. دل برقرار شویان مصر و اسرائیطرفھ م

اى ھا منجر   تالش وزارت خارجھ .شد ى مصر از اردوگاه جھان عرب منجر مىید بھ جدایگرد نمى

كا را ھم یأت چھارگانھ كھ سازمان ملل و آمریاسى بھ چھار ھیتھ سیم شد كھ كمین تصمیبھ ا

  .جانبھ بھ جاى خود باقى ماندتھ نظامى دو یل شد ولى كمیگرفت تبد دربرمى

ران یشوند در سطح وز ررسمى قاھره دعوت مىیسرانجام قرار شد كسانى كھ براى كنفرانس غ

م كھ كنفرانس بھ صورت مذاكرات یم كارى كنیجھ توانستینھ در سطح كارشناسان و در نت.باشند

كى پس از یش ھاى ما ولى تال. دو مصر در جھان عرب منزوى نشودیایل در نیدوجانبھ مصر و اسرائ

ھا ھم بر مواضع خود  لىیمخالفت كرد و اسرائ» سادات«را جھان عرب با یگرى شكست خورد زید

زى یانگ جھ آن شد كھ وضع شگفتیان بود پافشارى كردند نتینیكھ صلح دوجانبھ و كنار گذاشتن فلسط

وجود آمده است كھ نگذارند لى بھ یان اسرائیگرا ان اعراب تندرو و افراطیى ائتالفى میدا شود گویپ

  . بھ ثمر برسد»  سادات«ھاى  تالش

ساعتھا صحبت كرد و در » نیبگ«پس از آن « :سدیدر دنبالھ خاطرات خود مى نو» پطرس غالى «

ك یل یمعلوم شد نظر او تشك. ح دادینى توضیل حكومت خودگردان فلسطیباره طرح خود مبنى بر تشك

ً شكل حكومت خودگردان رادارد اما در عمل یرژنى عجوالنھ است، یم فلسطینوع رژ مى كھ ظاھرا

ن بار تكرار یش چندیان گفتھ ھایدر م» نیبگ« .ل باقى خواھد ماندیطره اسرائیتحت س

لى ھا ید تحت اداره اسرائیلى ھا ساختھ شده باینا بھ دست اسرائیى كھ در صحراى سیھا  شھرك«:كرد

د از تمامى اراضى كھ در سال یلى بایروھاى اسرائین«: با قدرت جواب داد» سادات«باقى بماند و 

ن سرنوشت خود دست یید بتواند بر حق تعین باینى كنند و ملت فلسطیاند عقب نش  اشغال كرده ١٩۶٧

  مید صادر شود پرداختیھ مشتركى كھ بایانیى در باره بیروز دوم بھ بحث ھا ». ابدی



اى ھا اعتراض  بودند موافق بود ولى وزارت خارجھلى ھا داده یات طرحى كھ اسرائیبا كل» سادات «

با  .ھ مشترك موردى نداردیانیجھ اى گرفتھ نشد صدور بیچون از مذاكرات نت:كرده و اظھار داشتند

ك كنفرانس مشترك مطبوعاتى شركت یدر » نیبگ«و » سادات«ان كنفرانس ین احوال در پایتمام ا

ده مى شد ید» نیبگ«و » سادات«م خوشحالى در چھره یبا تمام شدن كنفرانس مطبوعاتى عال .كردند

عى كھ یرغم شكاف وس شرفت واقعى حاصل نشد و علىیچ پیھ ھیلیو با وجود آنكھ در اجالس اسماع

ھنگامى كھ كنفرانس مطبوعاتى تمام شد و  !ان نظرات دوطرف وجود داشت ھر دو خشنود بودندیم

شكست خورده » ھیلیاجالس اسماع«دى نداشتم كھ یم، تردیم تا بھ قاھره برگردیكوپتر شدیسوار ھل

ً مشھود بودیلیدر اجالس اسماع .است ما . ھ عدم سازماندھى در گفت وگوھا و بى برنامھ بودن كامال

ك از آنھا یچ یم، اما ھین اجالس آماده كرده بودیادى براى ایپژوھش ھا، بحث ھا و نكات و مطالب ز

اجالس «ن اجالس ابراز ناخشنودى كرد و گفتیاز ا ھم» انیموشھ دا«. در اجالس مطرح نشد

م یزى قبلى انجام دھین روش و بدون برنامھ ریشكست خورده است و اگر ما كار را بھ ھم» ھیلیاسماع

م یمناخ«م را بھ یمن حرفھا« :م، سادات ھم مى گفتیزى را محقق سازینده چیم در آیتوان ھرگز نمى

م یرا قانع كن» سادات  «م یما تالش كرد. نى نمى كنمیخود عقب نشچ گاه از مواضع یام و ھ زده» نیبگ

  .ن مورد مخالفت كردیزى دارد اما او با ھرگونھ بحثى در ایاز بھ برنامھ ریى نیكھ ھر گفت وگو

براى من فرصت » ھیلیاجالس اسماع«: سدیست ھا مى نویونیدر شناخت اھداف صھ» پطرس غالى«

 :افتم كھیى ھا را مورد بررسى قرار دھم و من در آن اجالس درلیخوبى بود تا تفكر و منش اسرائ

لى ھا تا آنجا كھ ممكن است خواستار یكجانبھ با مصر است و اسرائیل تنھا انعقاد صلح یھدف اسرائ

ن جھت از اصرار یبھ ھم» نیم بگیمناخ«. كا در روند مذاكرات ھستندیدورى از سازمان ملل و آمر

نده ناراحت و یكا در مذاكرات آیر بر مشاركت سازمان ملل در آمریاوزارت خارجھ اى ھاى مصر د

ك مسألھ ین بھ عنوان یى با مسألھ فلسطیارویلى ھا از رویھ، اسرائیلیدر اجالس اسماع .ن بودیخشمگ

دند گفت وگوھا را بھ جنبھ ھاى انسانى و اداره محلى آن یكوش كردند و مى اسى خوددارى مىیس

زى ین سازمان چیا« :گفت ن مىیدر مورد سازمان آزادى بخش فلسط» نیبگم یمناخ«. منحصر كنند

ً بھ ایست و تلوین المللى نیزم بیجز ابزار دست كمون ن سازمان ین نكتھ اشاره مى كرد كھ وجود ایحا

كشف » نیم بگیمناخ«د كھ یطولى نكش ».انھ رو و دولت سادات خطرناك استیبراى دولتھاى عرب م

لذا . ندازدیاختالف ب ان او و مشاورانشیبھ او فرصت آن را مى دھد كھ م» سادات« كرد كھ روش 

ً خواستار صلح است ولى وزارت خارجھ اى » سادات« بھ صراحت اعالم كرد كھ » نیبگ« شخصا

ن مصر ھستند كھ استعفا از یشیر خارجھ پیوز» ل فھمىیاسماع«ر یھاى مصر نمى گذارند و تحت تأث

  . ح دادیت المقدس ترجیسفر بمقام وزارت خارجھ را بر 



ف یجھ و موضع مصرى ھا ضعیلى ھا دشوار، طوالنى و بى نتیگفت وگو با اسرائ« :نكھیكوتاه سخن ا

لى ھا قوى یش مى داد اما موضع اسرائین ضعف را افزایبود و روش ما در مذاكره و بى برنامگى ،ا

ا یلى طبق برنامھ ھاى ھماھنگ شده بھ سوى اھدافى روشن و بلندمدت یبود گفت وگو كنندگان اسرائ

  .كوتاه مدت حركت مى كردند

  جھان عرب مصردر یسقوط رھبر

  
توافقنامھ  یامضا ین شھر، بھ سویدن از ایو د نوزده ھغتادوھفتسادات پس از سفر بھ قدس در سال 

 ین كار خشم كشورھایامضا كرد و ا ھفتادونونوزده ل رفت و آن را در سال یصلح دوجانبھ با اسرائ

رون و مقرخود را از مصر یھ بین اتحادیھ عرب را واداشت مصر را از ایخت و اتحادیرا برانگ یعرب

  .یمصر در امت عرب یبود بر رھبر یانین پایبھ تونس منتقل كند و ا

در جھان عرب گر یشوروى و اردن از شركت در كنفرانس قاھره خوددارى كردند و از سوى د

م گرفت با ھر دولتى كھ یبدون مشورت تصم» سادات«كنفرانس قاھره مورد حملھ قرار گرفت و 

بى و یھ، لیر، سوریك مصر با الجزایپلماتیلذا روابط د. ل كنفرانس باشد، قطع رابطھ كندیمخالف تشك

ل شد، از یشكت ١٩٧٧ك مصاحبھ مطبوعاتى كھ بعدازظھر روز ششم دسامبر یدر .جنوبى قطع شد منی

كى از خبرنگاران ی. ھاى مختلفى شد ر امور خارجھ مصر پرسشیبھ عنوان وز) پطرس غالى(من 

ھ عرب از قاھره بھ كشور یر مقر اتحادییل بھ تغیدر قبال اسرائ» سادات«دنت یا موضع پرزید آیپرس

رقانونى بھ ین كار غیا ١٩۴۵ چمار ٢٢مان ید؟ در جواب گفتم طبق مفاد پیگرى منجر خواھد گردید

ن قسمت از خاطراتش بھ نكتھ مھمى یر امور خارجھ مصر در ایوز» پطرس غالى»«.رود  شمار مى

ھاى خشك و فنى من آشكارا با   در جلسھ مصاحبھ مطبوعاتى، پاسخ«: سدینو اعتراف كرده و مى

ى یھا  فضاى آنجا مملو از زمزمھ. ت خبرنگاران حاضر در جلسھ تناقض داشتیات حاكم بر اكثریكنا

ز بھ عنوان یكرد و من را ن ت مىینسبت بھ آرمان اعراب حكا» سادات«انت یبود كھ از خ

  ».شمردند خائن مى» سادات«پرورده و شاگرد  دست

  رامورخارجھ مصریوز»پطرس غالى «دنبالھ خاطرات 



 ون بروم و بایزیاز من خواستھ شد كھ بھ مركز تلو ١٩٧٧نوامبر  ٢٢در » قدس«پس از بازگشت از 

بارى بود كھ  نین نخستیا. صحبت كنم» سادات«انھ یجو درباره اقدامات صلح» ون فرانسھیزیتلو«

ك یگرفتم و بعد از آن با   ونى قرار مىیزینھاى تلویبرابر دورب  در» ر امور خارجھیوز«عنوان  بھ

ً  ن خانم را مىیا. دار كردمید» گازت آلبا«نام خانم  خبرنگار فرانسوى بھ ر مجلھ یسردبشناختم و قبال

بر افكار » سادات«انھ یجو ر روانى اقدامات صلحین خبرنگار درباره تأثیا. بود» نوبل آبزرواتوار«

المقدس مبنى  تیاز ب» سادات«دار یتر از د لى قوىیمصر نتوانست دل«: د، جواب دادمیعمومى پرس

» انیدا موشھ«ن من و ایخواست بداند كھ روابط م خبرنگار مى. اش ارائھ دھد الت صادقانھیبر تما

ان معنى ھمبستگى عربى و یبراى دا« :لى چگونھ بوده است، در جواب گفتمیر امور خارجھ اسرائیوز

روز بعد در نشستى  ».ح كردمیشود، تشر  عمق احساس مشترك را كھ موجب اتحاد ملل عرب مى

تذكر دھم كھ احساس د یبا. ى شركت داشتندیقایران كشورھاى آفریپلماتھا و سفیشركت كردم كھ د

ستند و نگاه یتى قائل نیى اھمیقایپلماتھاى مصرى براى روابط با كشورھاى آفریشتر دیكردم كھ ب  مى

م یل با رژیى از ارتباط اسرائیقایران آفریدار سفین دیدر ا. ھا است ىیوستھ بھ اروپا و اروپایآنھا پ

ن معنى است كھ یل بدیا ھمكارى با اسرائیآ«دند یقاى جنوبى ابراز نگرانى كردند و پرسینژادپرست آفر

پس از  :رسمى قاھره  ریاجالس غ »ھمكارى خواھد كرد؟» قاى جنوبىیآفر«مصر بادولت نژادپرست

در مجلس ملى اعالم كرد كھ قصد دارد » سادات«. دیرس» سادات«سوى  گرى ازیآن خبر ناگھانى د

در قاھره برگزار كند و براى شركت رسمى  ریك اجالس غیل كنفرانس ژنو یجھت آمادگى براى تشك

ن دعوت یبخش فلسطیاردن و سازمان آزاد -شوروى  - كا یآمر - ل یرسمى از اسرائ رین اجالس غیدر ا

  .دیعمل آ بھ

 یسرمنشبا نظارت  ١٩٧٣دسامبر  ٢١انھ در یارتباط با مسائل خاورم كنفرانس ژنو در: ح آنكھیتوض

 - ران امور خارجھ مصر یكا و شوروى و با حضور وزیاست مشترك آمریسازمان ملل متحد و بھ ر

ر یوز» پطرس غالى« .ن كنفرانس خالى بودیھ در ایگاه سوریل شده بود و جایل تشكیاسرائ -اردن 

 :سدینو رسمى در قاھره مى ریك كنفرانس غیل یمورد عملكرد سادات بھ تشك امور خارجھ سادات در

كا و شوروى مخالف نبود، اما یاست مشترك آمریى مجدد كنفرانس ژنو بھ ریسادات با برپا«

دانم، سادات ھنگامى كھ  نمى. ھمراه دارد  ى بھیھایگوھا چھ دشوار  و رى گفتیسرگ  دانست كھ از  مى

ل كنفرانس ژنو بود، برپا كنم، چھ یرسمى قاھره را كھ مقدمھ تشك ریاز من خواست تا اجالس غ

م یر كشورھاى عربى تصمیده گرفتن سایل و نادیاسرائگوى دوجانبھ با  و ا براى گفتیقصدى داشت، آ

ھمھ . د در آنجا عاملى وسوسھ كننده وجود داشتیكرد؟ بدون ترد گرفتھ بود و آن را پنھان مى

ً مصر در گفت  مى ل یبا آتش دوجانبھ مصر و اسرائ ١٩۴٨در سال » رودس«گوھاى  و دانند كھ سابقا

ش از جنگ یره پین جزیا. ترانھ استیاى مدین در درونایره متعلق بھ یك جزیرودس (موافقت كرد 



ھ یبھ بعد مصر و سور ١٩٧٣عنى از سال یاما بعد از آن ) جھانى اول متعلق بھ امپراتور عثمانى بود

بھ سوابق امر اشراف كامل » سادات«ل خوددارى كردند، یاى با اسرائ از ھرگونھ توافق دوجانبھ

  .داشت

رسمى  ریل كنفرانس غیبراى تشك» سادات«: رسمى قاھره  ریغل فورى كنفرانس یتالش براى تشك

گفت كھ » پطروس غالى«لى عجلھ داشت و بھ من یل كنفرانس مجدد ژنو بود، خیقاھره كھ مقدمھ تشك

المللى  نیك كنفرانس بیل یگفتم تشك» سادات«در جواب  .ل شودیروز تشك ٨د ظرف ین كنفرانس بایا

ادى از شب را یساعتھاى ز .د انجام شودین كار بایگفت ا» سادات«. ستیظرف چند روز عملى ن

د در چھ سطحى باشند، جلسات كنفرانس در كجا یھا با ندگىیدم نمایپرس دار ماندم، از خودم مىیب

ل، ارسال یك با اسرائیپلماتیل شود، دعوتنامھ باامضاى چھ كسى باشد؟ با وجود نداشتن روابط دیتشك

ستھا از سراسر جھان بھ یرد؟ ماه دسامبر اوج ھجوم توریصورت پذل چگونھ یدعوتنامھ بھ اسرائ

تى را چگونھ یم؟ مشكالت امنیست جا دھیاسى را چگونھ در ھتلھاى پر از توریأتھاى سیقاھره است، ھ

 ...روز فرصت؟ ٨ھم فقط با  م؟ آنیل ارتباط جمعى چگونھ برخورد كنینده وسایم؟ با صدھا نمایحل كن

ن ھتل در كنار اھرام مصر قرار یا. شنھاد كردمیرا پ» اھاوسیمن«كنفرانس ھتل ل یسرانجام براى تشك

گرفت، از جملھ  خى در جنگ جھانى دوم در آنجا انجام مىیدارھاى تاریگرفتھ و جلسات مھم و د

ن ھتل انجام ین روزولت در ھمیل و فرانكلین با چرچیس جمھورى چیرئ» انك كاى چكیش«: دارید

براى وزراى امور ) پطروس غالى(ھا بھ نام من  م، دعوتنامھیھ كردیبا عجلھ تھ ھا را دعوتنامھ .شد

. دعوتنامھ او را ھم فرستادم. دیر شوروى رسیر كبیپس از آن نوبت سف .خارجھ كشورھا فرستاده شد

رامون مسائل یپ. ت دوگانھ بودیر شوروى در قاھره داراى شخصیر اتحاد جماھیر كبیسف» اكوفیبول«

ف و در امور رسمى بھ زبان روسى ھمراه با یشخصى بھ زبان عربى و با لحنى لطخصوصى و 

ز یش از ھر چیآنچھ براى من ب. را ھم فرستادم» اسر عرفاتی«دعوتنامھ  .كرد تفاخر صحبت مى

ن در اجالس قاھره بود و اصرار داشتم یبخش فلسطینده سازمان آزادیت داشت، حضور نمایگر اھمید

  .دیگاه كنفرانس بھ اھتزاز درآیگر كشورھا بر فراز جایھاى د  كنار پرچم ن دریكھ پرچم فلسط

امى از یوى حامل پ. ر شوروى درخواست مالقات فورى كردیر كبین ھنگام سفیدر ا :مخالفت مسكو

ر یسف. »كند مسكو از حضور در اجالس قاھره عذرخواھى مى«نكھ یر بر ایدولت متبوع خود بود دا

. كند  رقانونى تلقى مىیمسكو كنفرانس قاھره را غ«: ح داد و گفتیشوروى توضر یر اتحاد جماھیكب

ن كنفرانسى یل چنیدعوت براى تشك. ھا دعوت كند ن كنفرانسى از دولتیمصر حق ندارد كھ براى چن

ً ر ١٩٧٣حق دو كشورى است كھ در سال  كا و یعنى آمریاست كنفرانس را برعھده داشتند، یمشتركا

  ».شوروى



ل یافتم كھ عدم تمایدر« :سدینو ر امور خارجھ سادات در دنبالھ خاطرات خود مىیوز» لىپطرس غا«

. ھ استیاسى روسیھ كردن موضع سیررسمى قاھره، براى توجیمسكو براى شركت در كنفرانس غ

ن یاست كنفرانس ژنو را بھ طور مشترك برعھده داشتند، اما ایكا و شوروى ریدرست است كھ آمر

ل ینكھ شوروى و اسرائیبا ا. ھا را براى سران دول ارسال نمود ملل بود كھ دعوتنامھركل سازمان یدب

ن كار را انجام یم گرفت ایتصم» سادات«ن نقش برجستھ بھ سازمان ملل خشنود نبودند، یاز اعطاى ا

  .دھد

  ھاى شوروى در مصر ل شدن كنسولگرىیتعط

ر مصر با یوز بعد ممدوح سالم، نخستروز «: سدینو ر امور خارجھ سادات مىیوز» پطرس غالى«

د، سودان و یسع ھاى شوروى را در پورت م گرفتھ است كھ كنسولگرىیمن تماس گرفت و گفت؛ تصم

خواستم » .ل كندیھاى لھستان و چكسلواكى را در سراسر مصر تعط ن كنسولگرىیھ و ھمچنیاسكندر

دستور، «: مرا قطع كرد و گفتر سخن یوز م حرفى بزنم، ولى نخستین تصمیامدھاى ایدر مورد پ

م گرفتھ است با ھر كشورى كھ مخالف اقدامات او باشد، یسادات تصم. جمھور است سیدستور رئ

ك بھانھ ین یبھ نظر ا«: سدینو نجا اظھار نظر كرده و مىیدر ا» پطرس غالى» «.ن رفتار كندیچن

ندگان آن یخواست نما و مىآمد  را سادات از شوروى و كشورھاى وابستھ بھ آن خوشش نمىیبود، ز

  ».كشورھا را از مصر اخراج كند

ر امور خارجھ سادات در دنبالھ یوز» پطرس غالى« : كا بھ قاھرهیر امور خارجھ آمریورود وز

لتون رفتم تا یصبح زود بھ ھتل ھ ١٩٧٧روز شنبھ دھم دسامبر ،« :سدینو خاطرات خود مى

. رفت ھمراھى كنم مى» سادات«دار یرا كھ بھ داالت متحده یر امور خارجھ ایوز» روس ونسیسا«

االت متحده در حالى كھ بھ سوى كاخ یر ایركبیسف. ز ھمراه ما بودیكا نیر آمریر كبیسف

ن یح داد كھ سادات آماج حمالت سنگیكا توضیر امور خارجھ آمریم بھ وزیراند جمھورى مى استیر

ر امور خارجھ یوز«با » سادات«مالقات  .ان قرار گرفتھ استیادگرایھا و بن ستیجھان عرب، كمون

دار آنھا دو نفره بود آنگاه از ما ینخست د .ى واقع در شمال قاھره صورت گرفتیالیدر و» كایآمر

، حسنى مبارك معاون »سادات«بر  از طرف مصر عالوه. میوگوھا شركت كن  دعوت شد كھ در گفت

روشن  .گر حضور داشتندیچند نفر در جنگ و یر، ژنرال عبدالغنى الجمسى وزیوز سادات، نخست

ر ین جلسھ مھم، وزیدر ا. ستیزدن و عكس گرفتن ن شى براى گپیك جلسھ نماین جلسھ، یبود كھ ا

دولت «: د كرد و گفتییرا بھ رغم مخالفت جھان عرب تأ» سادات«كا اقدامات یامور خارجھ آمر

ً در كنفرانس قاھره شركت خواھد كرد یاالت متحده آمریا دن یھاى سادات را براى رس و تالشكا قطعا

ر امور خارجھ سادات در یوز» پطرس غالى« ».د قرار دادییانھ مورد تأیحل صلح در خاورم بھ راه

ً معلوم شد كھ گفتین ظاھر قضایا«: سدینو دنبالھ خاطرات خود مى ر یوگوھاى وز ا بود ولى بعدا



دار یدر آن د» سادات«مھم بوده است و ار یدر پشت درھاى بستھ بس» سادات«كا و یامور خارجھ آمر

ش گرفتھ است ادامھ خواھد داد و گفتھ بود اگر یراھى را كھ در پ«كا گفتھ بود یر خارجھ آمریبھ وز

  ».ان بردن كار خود ادامھ خواھد دادیى براى بھ پایتمام ملل عرب بھ او پشت كنند او بھ تنھا

ھنگامى «: سدینو مى» سادات«خارجھ  ر اموریوز» پطرس غالى«: انزواى مصر در جھان عرب

ھاى  م، تالش براى فراخوانى مجدد طرفیسازى مقدمات كنفرانس قاھره بود  كھ سرگرم آماده

م و سرانجام كنفرانس قاھره یندازیروز عقب ب ١١م كھ زمان آن را یموردنظر بھ كنفرانس، ناچار شد

ن كنفرانس یل شد و در بیرام مصر تشكدر كنار اھ» ناھوسیم«از چھاردھم تا ھفدھم دسامبر در ھتل 

ن كنفرانس نشانگر آن بود كھ یكا و سازمان ملل حضور داشتند و ایآمر_ ل یاسرائ_ ندگان مصر ینما

. آرى مصر كھ روزگارى علمدار وحدت جھان عرب بود .مصر در جھان عرب منزوى شده است

ن خاطرات یر دنبالھ اد» پطرس غالى«. ان برادران عرب خود منزوى شده بودیاكنون درم

  : سدینو  مى

ستد و با اقدامات او مخالفت كند،رھبرى مصر یمعلوم بود ھنگامى كھ جھان عرب در مقابل سادات با«

العمل  دادھا عكسین رویدانست كھ تمامى ا مى» سادات«ا یدانم آ  رد، نمىیگ  ان مىیدر جھان عرب پا

  .المقدس است؟ تیسفر او بھ ب

» كارتر«ات مذاكرات یكا بھ قاھره آمد تا جزئیر خارجھ آمریوز» روس ونسیسا« ١٩٧٧ت گسااول 

دنت سادات، یدنت كارتر براى پرزیاى بھ خط پرز ونس نامھ. را بھ اطالع سادات برساند» نیبگ«با 

  .ھمراه خود آورده بود

ً  زمان براى آن گام متھورانھ و شجاعانھ مورد«: ده كرده بودین نامھ ابراز عقیكارتر در ا انتظار كامال

ل بھ یر اسرائیوز د كرده است، جو آماده است و نخستیدر مذاكره با وى تأك» نیبگ«مناسب است و 

ن ینامھ كارتر بھ ا ».مھ راه با سادات مالقات كندیل بھ صلح دارد و او حتى قادر است در نیراستى تما

ست و یاست، افراطى ن عیآن اندازه كھ شا» نیبگ«ابى شخصى وى، یمضمون بود كھ بنابر ارز

رى یبھ نوبھ خود حاضر است نقش خود را براى جلوگ) كارتر( د مناسب باشد و او یفرصت حاال شا

ً  .ن فرصت، انجام دھدیاز ھدر رفتن ا ان نامھ كارتر بھ سادات مطلع شده یكھ از جر -» نیبگ«ظاھرا

كا، دست بھ ابتكارھاى یجمھورى آمر  سیم گرفت بھ نوبھ خود براى كمك بھ تالش رئیتصم -بود 

م و مستقل ھم یھاى ارتباطى مستق ن ھدف، كار بھ گشوده شدن كانالید عالوه بر ایمستقلى بزند تا شا

ژه یتھ ویم كمیل گزارشى تقدیدر بازگشت بھ اسرائ» انیموشھ دا«اش  ر خارجھیو وز» نیبگ« .برسد

» سادات«ى موازى براى تماس با یاافتن كانالھیران كردند و در پى آن ضرورت یأت وزیت در ھیامن

تخت ھند انجام یاى بھ دھلى نو پا سفر محرمانھ» انیموشھ دا«روز چھارم اوت،  .دیب رسیبھ تصو

توانست با » انیموشھ دا«ن ھمھ، یبا ا. ل وجود نداشتیان ھند و اسرائیك میپلماتیروابط د. داد



ل و مخالف ینھ اسرائیریدوست د» دساى«. ر وقت ھند مالقات كندیوز نخست» مورارجى دساى«

» انیدا«ن ھمھ یبا ا .با اعراب بود» را گاندىیندیا«و » جواھر لعل نھرو «است ھمدردى یدائمى س

د خودشان درباره یھا با نىیده كرد، فلسطیابراز عق» مورارجى دساى«را یدى كرد، زیاحساس نوم

ن یر ھر گونھ مذاكراتى براى حل اد دیانھ ھستند و بایند، آنھا جوھر مشكل خاورمیخود سخن بگو

د انتظار نداشت آنھا را از زبان یند نبود، و شایان خوشاین مطالب براى دایا .مشكل، شركت داده شوند

ن سفر محرمانھ خود بھ ھند دست یى برد از اینكھ راه بھ جایلذا بدون ا. بشنود» مورارجى دساى«

ران، ین منظور براى مالقات با شاه ایبھ ھم »انیدا«دو روز بعد، . بازگشت» ویتل آو«خالى بھ 

ھشت روز بعد بھ طور ناگھانى وارد لندن شد و فرصت . مى سادات بھ تھران پرواز كردیدوست صم

اى با وى  مت شمرد و درخواست مالقات محرمانھیپادشاه اردن در لندن را غن» نیملك حس«حضور 

ا حاضر است یان است ولى سؤال كرد آیر جربھ پادشاه نگفت آن موقع چھ مسائلى د» انیدا«. كرد

ر شود، ھر چند آن ین ماجرا درگیخواست در ا نمى» نیملك حس«. ابالغ كند» سادات«امى را بھ یپ

شاه » ملك حسن«ان نزد یدا .ان گذاشتن مسائل با سادات دانستیم براى در جریرمستقیاى غ لھیرا وس

ان یز روابط میھودى مغرب و دربار، و نیت یاقلان یروابط مستحكم م. شترى داشتیمراكش شانس ب

عنى ی» باشگاه سافارى«. ن شانسى را فراھم آورده بودیل، چنیدستگاھھاى اطالعاتى مغرب و اسرائ

گر دستگاھھاى اطالعاتى ھمكارى كننده با یل و فرانسھ و دیاسرائ -سازمان اطالعاتى مشترك اعراب 

ل داشتند و ملك حسن گھگاه با برخى یگاه اطالعاتى اسرائى با دستیاى موارد، تماسھا آن، در پاره

» انیدا«ن گونھ یبد. مالقاتى نكرده بود» انیدا«ى داشت اما ھنوز با یھا  ھا تماس لىیازاسرائ

دار اقدام ین دیجھ اینت .دار كردیوارد مغرب شد و با ملك حسن د ١٩٧٧ن ھفتھ ماه سپتامبر یدرنخست

حسن التھامى  ل ویر خارجھ اسرائیوز» انیموشھ دا«ان یاتى مب دادن مالقیبھ ترت» ملك حسن«

ك ینزد» سادات«وى آن روزھا بھ . ر بودیوز جمھورى مصر در پست معاونت نخست استیكارمند ر

و  ن جلسھ، گفتیھاى ا از بخت بد، طرف. انجام گرفت» ملك حسن«ن مالقات بھ سرپرستى یا. بود

ن یھمھ صحبت كردند، اما مشكوك است در ا. نبود» كرھا«شباھت بھ گفت و شنود  شنودشان بى

ھاى  تنھا كسى بود كھ ورق» انیدا«د یشا. گرى را درك كرده باشدیك از طرفھا، مقاصد دیجلسھ ھر 

وه دلخواه خود بر زبان آورد و مطالب را بھ یخواست بھ ش  ھر چھ مى. خود را با مھارت بازى كرد

د یت بگویچ كس نمى تواند با قاطعیھ. ابدیل تحقق یدف ھاى اسرائداد ھ  د كھ اجازه مىیاى فھم  گونھ

د، یتوان گفت آنچھ بھ گوش وى رس مى. ارائھ شد» سادات«وگوھا بھ   ن گفتیع ایرى از وقایچھ تصو

شھ دوست داشت مسائل را بھ صورتى كھ دلخواھش بود، یھم) سادات(بھ ھر حال او . ار مبھم بودیبس

ل در صورت انجام مذاكرات یھاى اسرائ  از دادنیاو گفتھ شد از حجم امت بھ طور ارجح بھ. فھم كند

توجھ بھ اختالفات گذشتھ روى  ل آماده است ھمھ مسائل را بىیم، شگفت زده خواھد شد و اسرائیمستق



اى آنچھ را كھ در ذھنش  وهیدانست با چھ ش  ران بود و نمىیاما سادات ھنوز ح .ز مذاكرات بگذاردیم

رامون انجام شدن یى پیما و اشاره گزارشھایى با ایدر برخى مطبوعات اروپا. بود ادامھ دھدافتھ یتبلور 

ما و ین ایسپس در ا. ت برجستھ عرب، منتشر شده بودیك شخصیان و یان دایمذاكراتى محرمانھ م

نگران شد كھ » سادات«. ت مصرى مشخص اعالم شدیك شخصیت برجستھ، ین شخصیھا، ا  اشاره

. نھ ھاى آن را فراھم كرده، از ھم بپاشدیافتن خبرھا ممكن است ھر آنچھ راكھ تاكنون زمیادامھ درز 

سادات در . كننده باشد نیی، سفرى تعاوى بھ رومانى ١٩٧٧اكتبر سال  ٢٩سپس مقدر شد، سفر روز 

ل ینھ اسرائیكھ بھ نوبھ خود در تماس دائمى با كاب» چائوشسكو«شد و با » بخارست«آن روز وارد 

ن ییى مھم و تعی، پاسخھا»سادات«آماده بود بھ دو سؤال مشخص » چائوشسكو«. د، مالقات كردبو

  :كننده بدھد

ً خواھان صلح است؟یا بگیآ -١   ن واقعا

د بھ ین قدرت دارد روند صلح را اجرا كند و ھر توافقى را كھ ممكن است بھ دست آیا بگیآ -٢

چ شك یپاسخش قاطع بود و ھ. ر دو سؤال مثبت بودبھ ھ» چائوشسكو«پاسخ  ل كند؟یھا تحم  لىیاسرائ

ك یبراساس شھرتى كھ بھ عنوان » نیبگ«: حتى افزود» چائوشسكو«. دى وجود نداشتیو شبھھ و ترد

چكس نخواھد توانست یر را بازى كند و ھیدر الجزا» دوگل«تواند نقش   دارد، مى» بازسرسخت«

تواند توافقى را بھ  ط كند و بالمآل مىیتفرروى دست او بلند شده و وى را متھم بھ افراط و 

. خارج است» رو  انھیم«استمداران مشھور بھ یگر سیل كند كھ از عھده دیھا تحم  لىیاسرائ

را بھ »ن یبگ«ان سادات و یدارى محرمانھ در بخارست میب دادن دیشھ ترتیسپس اند» چائوشسكو«

ً ھمان چین دقیاس كرد اگر مطرح كرد ولى سادات احسیكدیصرف آگاه شدن از مقاصد  ست یزى نیقا

چ رازى نمى تواند براى مدتى طوالنى پنھان یدانست ھ  گر مىیشتر از ھركس دیخواھداو ب  كھ او مى

ن، یف و دردسرآفریتى ضعیدا كند، در موقعیدرز پ» نیبگ«اش با  بماند و اگر خبر مالقات محرمانھ

ى بزرگى با شركت سران پنج یر گردھمابى مبنى بیشھ عجیط اندیدر آن شرا. قرار خواھد گرفت

و با حضور سادات ) نیچ -فرانسھ  - انگلستان  - شوروى  -كایآمر(ت یكشور عضو دائمى شوراى امن

» شھر قدس«ى در ین گردھمایشنھاد كرد این ھم جلوتر رفتھ و پیاز ا» سادات«. ن، مطرح كردیو بگ

لى یافت و خیى براى پرواز در آسمان نیبالھاب یشنھاد عجین پیكھ شھر صلح است، برگزار شود ولى ا

  .رى، جاى پاى بعدى خود را مشخص كندیچ تأخین افتاد و سادات موظف بود بدون ھیزود بھ زم

انھ در آن موقع، بھ امكان یاسى براى حل بحران خاورمیت باز سینكھ فعالیاز اتفاقات جالب توجھ ا

. ك شده بودیار نزدیآن ھم بھ طور جدى، بس» وژن«رامون بحران در یل كنفرانسى براى بحث پیتشك

ھ مشتركى درمورد اصول و خطوط حل یانین دو بیا. كا و شوروى بودیآن مرحلھ شاھد تالشھاى آمر

ش ین راه را در پینمى خواست ا» سادات«اما . بحران در واشنگتن و مسكو انتشار دادند



ز یھا ن نىیھا و فلسطیز سوریر مھمیوروى زن راه، او را عالوه بر شیمودن ایراگمان كرد پیز.ردیبگ

بازگشت،  گر، از مرز بىین گذشتھ او در كانالھاى باز تماس محرمانھ با چند طرف دیاز ا. خواھد برد

ر و مطالبى كھ یشدلذا شروع كرد بھ نشخوار تمامى تصاو شتر مىیفشار سؤال ھر روز ب. گذشتھ بود

عامل «بھ حسن التھامى در مغرب كھ » انیموشھ دا«گفتھ  نیاز جملھ ا. بھ اطالع او رسانده شده بود

عبور كرد،  -روانى و احساسى  - ن مانع یو اگر بتوان از ا» قى فراراه توافق استیروانى مانع حق

ش بود و یفشار سؤال ھنوز رو بھ افزا. حل وجود نخواھد داشت چ مشكل سختى فراروى راهیگر ھید

ھاى سرى ھم ممكن   تماس از كانال. د بستیراه ژنو را با. كرد نمىن را تحمل یش از ایر بیگر تأخید

اى بھ نام مسألھ  اگر مسألھ. اى بھ وجود آورد  كننده دا كند و مشكالت ناراحتیى درز پیاست بھ جا

او را بھ » قدس«شھ رفتن بھ یط اندیدر آن شرا. ن بازى دلخواه اوستیروانى مطرح باشد، چھ بھتر، ا

ا در تمام مدت آن را یان گذاشت ین موضوع را با كسى در میا ایداند آ ى نمىخود مشغول كرد كس

بھ ھر حال سادات  .گشت د و دوباره بھ نقطھ شروع بازمىیچرخ براى خود نگھ داشت و حول آن مى

ما شدم و بھ یسوار ھواپ» بخارست«ان مالقات با چائوشسكو در یدر پا«طى چند مصاحبھ گفت 

قھ یدق ٢٠(د یرس ایكى مرزھاى بلغاریما بھ نزدیوقتى ھواپ. كردم فكر مى» چائوشسكو«دھاى یتأك

مناسب بود و » سادات«ث براى یشھ از ھر حین اندیا ».ت شده بودیشھ رفتن بھ قدس، تثبیاند) فاصلھ

ھمھ  :ارى را بدھدیھاى بس د احتمالیاش، پاسخ و نو الت سركوب شدهیتوانست بھ تمامى تما  مى

 .ان بھ او چشم خواھند دوختیھمھ جھان .زدگان خواھند شد رى ھمچون صاعقھیغافلگن یان از ایجھان

 - از جملھ اعراب  -تا ھمھ ... ھا، موضوعى جز او نخواھند داشت ونیزیوھا، تلویمطبوعات، راد

ج دلخواه را بھ دست آورده و یدار شوند، او از مانع روانى عبور كرده و نتاین ضربھ بیبخواھند از ا

ً عردر باز ان یگشت بھانھ قاطعى در دست دارد و آن را بھ صورت ھمھ منتقدان خود كھ خود را كامال

حلى  ك ضربھ جسورانھ توانستھ است بھ راهیبا ) سادات  (افت خواھد زد در حالى كھ اویخواھند 

 .اند در طول دھھا سال گذشتھ از تحقق آن عاجز بوده -است یبا اسلحھ و س -ابد كھ اعراب یدست 

از  .افتیھ علنى بودن، انتقال یھ درجھ محرمانھ بودن بھ منتھاالیشھ اش از منتھا الین گونھ ، اندیبد

اكتبر سرى ھم  ٣١روز » قاھره«بھ » بخارست«در راه بازگشت از » سادات«  داستیظواھر امر پ

ق یو راتشوان گذاشت وشاه ایران در میشھ تازه خود را با شاه این اندیا. اض زدیبھ تھران و سپس ر

ى ھا او را یكاین را گفت كھ آمریتنھا ا» رفھدیام«بھ طور مبھم حرف زد و بھ » اضیر«كرد اما در 

پاسخ . دن استیشینھ مشغول اندین زمیل تحت فشار گذاشتھ و او در ایم با اسرائیبراى تماس ھاى مستق

  .مبھم بود» سادات«ھم بھ ھمان اندازه تذكر » رفھدیام«

مستقر در اعماق » شھیھنرپ«نك یبھ قاھره بازگشت و ا» انور سادات« شد حركت توفان آغاز

 ١٩٩٧نوامبر  ٩روز . آماده كردن صحنھ آغاز شد .ت مسائل را بھ عھده گرفتھ بودیوجودش ھدا



شروع كرد براى » سادات«و . ن شدییمصادف با افتتاح دوره تازه پارلمان، براى باال بردن پرده، تع

من حاضرم « : ان سخنرانى گفتیرى او را نداشتند، سخنرانى كندو در پایگى غافلگندگانى كھ آمادینما

ل یلى ھا در خانھ خودشان در مورد تمایبروم تا با اسرائ» ستیكن«ن، حتى بھ خود ین نقطھ زمیبھ آخر

ن جملھ، حماسھ وار كف زد اما ھمھ اعضا بدون یگرچھ شوراى خلق براى ا» ما بھ صلح صحبت كنم

» ممدوح سالم«. ن سخنرانى استیدر ح» ىیگزافھ گو«ھا نوعى ن حرفیمان كرده بودند ااستثنا گ

لذا بھ اداره سانسور مطبوعات دستور داد از روزنامھ ھا ... ن گمان كرده بودیر وقت چنینخست وز

 .س جمھورى برجستھ نكنندیھاى مربوط بھ سخنرانى رئ ا مقدمھیترھا و ین جملھ را در تیبخواھد ا

ل ین فراتر نھاد و از وسایر امور خارجھ پا را ھم از ایر و وزیل فھمى معاون نخست وزیاسماع

ار یھوش» سادات«س جمھورى را بھ كلى حذف كنند ولى ین جملھ از نطق رئیارتباط جمعى خواست ا

د و با مشاھده ینكھ چاپ اول روزنامھ ھاى صبح بھ دستش رسید مگر بعد از ایاو شب را نخواب. بود

ر امور خارجھ اش، دستور داد روزنامھ ھا یر و وزینانھ، درست بھ عكس نخست وزیوضع خشمگن یا

ً برجستھ كنند وبد» ن قسمت سخنرانى اوین مھم تریا« ن گونھ حركت توفان یبھ قول خودش را كامال

  .آغاز شد

راى ن جلسھ معروف شوین از جملھ كسانى بود كھ در ایبخش فلسطیاسر عرفات رھبر سازمان آزادی

ً از آنچھ یقی. خلق حضور داشت مى گفت » قدس«درباره آمادگى خود براى رفتن بھ » سادات«نا

ر شنوندگان ، موضوع را جدى تلقى نكرده بود و یمثل سا» عرفات«گرچھ . وحشت زده شده بود

ً ینان دادند كھ ایر خارجھ مصر بھ او اطمیر و وزین، نخست وزیافزون بر ا لغزش «ك ین صرفا

» سادات«نكھ یب ایعج. را رھا نمى كرد» عرفات«جان بوده با آن ھمھ نگرانى یاز فرط ھ» زبان

جلسھ كھ آن را بھ . ن جلسھ شوراى خلق حضور داشتھ باشدیدر ا» عرفات«ده بود یمصرانھ كوش

در » عرفات«ن یش از ایپ .انفجار بمب پر سر و صداى خود انتخاب كرده بود» صحنھ«عنوان 

سرگرم تالش » ادب كننده«ى یبى ناشى از جنگ كذایان مصر و لیبراى حل اختالف مطرابلس بود و 

صد جافتھ است چھ قذافى بھ او قول داده بود پنیعرفات گمان كرده بود بھ راه حل ممتازى دست . بود

د را یار مصر خواھد گذاشت تا كمبود مصر از نداشتن محمولھ ھاى اسلحھ جدید در اختیتانك جد

گرى مشغول بود كھ نامھ اى از سوى یانجیبھ مذاكره و م» طرابلس«عرفات در  .برطرف كند

ن نامھ مصرانھ از او خواستھ بود، ھر چھ زودتر در قاھره یسادات در ا. افت كردیدر» سادات«

ماى اختصاصى براى او فرستاد تا وى را براى حضوردر جلسھ یك ھواپین یافزون بر ا. حاضر شود

ن بود در حالى كھ بھ بدرقھ كنندگانش مى یخشمگ» عرفات«گر یحاال د .آوردشوراى خلق بھ قاھره 

ھر آنچھ را شنوندگانش از » سادات« .ھمان شب قاھره را ترك كرد» كاله سرم گذاشت«: گفت

  .ح مى كردیمقاصد وى بى اطالع بودند تشر



ً ھمانى بود كھ بر زبان آوردیمقصود دق - جان زائد بود نھ لغزش زبان ینھ ھ تحوالت با . ه بودقا

در » سفر قدس«ن مذاكرات مربوط بھ یافزون بر ا. وستیاپى بھ وقوع مى پیسرعتى مافوق تصور پ

شده » ستاره بالمنازع سال«نزد آنھا ستاره روز بل » سادات«كا كھ یون آمریزین ھاى تلویبرابر دورب

ن گونھ روند ید، با ایم اصرار مى ورزیكھ بر مذاكرات مستق» كارتر« گرچھ  .بود انجام گرفت

ن ھمھ عجوالنھ بھ یك را نداشت، با این گامى دراماتیر شد و انتظار برداشتھ شدن چنیدادھا، غافلگیرو

 .زى برساندیت آمیجھ موفقیق آن پرداخت و كوشش كرد آن رابھ نتیتشو

ً ھمراه رفتھ بود و متقیرا نپذ» قدس«ى گسترده در یشھ گردھماین ابتكار، اندیش از ایپ» كارتر«  ابال

ن یك از این گونھ ھر یبد: بود» ن و ساداتیبگ«ان یدارى میو براى دیك سناریشھ یمشاورانش در اند

ند تا در برابر مجمع عمومى سازمان ملل متحد یورك مى آیویك بھ ھم بھ نیدو در فواصل نزد

از ھر دو دعوت كا ھستند كارتر یبعد از سخنرانى در حالى كھ ھر دو ھنوز در آمر. سخنرانى كنند

م بھ یبراى رفتن مستق» سادات« شنھادیند، اما حاال پیاید بیمى كند تا براى مالقات با وى بھ كاخ سف

از جملھ  - گران یى ھا بتوانند دیكایژه اگر آمریدتر، بوید مفیتر مى نمود و شا ره كنندهیخ» قدس«

   .كنندادست كم سكوت ید و ییاتأیوستن و یرا متقاعد بھ پ -ھا یسعود

ان شگفت زده و جھان عرب بھ یجھان. س جمھور عرب قدم بھ قدس اشغال شده مى گذاشتین رئینخست

پادشاه وقت سعودى كھ بنا بھ » ملك خالد«ن یافزون بر ا. ان بودندیعكس، شوكھ شده، نظاره گر جر

كت در مراسم آن روز براى شر«: عت، آدم كم حرفى بود نتوانست اندوه خود را پنھان كند او گفتیطب

عادت نداشتم، در خانھ خدا كسى را . شدم» قیت العتیب« وارد. شست وشوى كعبھ مشرفھ رفتھ بودم

ن ھمھ، متوجھ شدم دارم بدون اراده از خداوند یبا ا. لى ھا دعا مى كردمیبھ عكس براى خ. ن كنمینفر

دن بھ یش از رسیپما یبھ قدس را سرنگون كند و ھواپ» سادات«ماى حامل یتقاضا مى كنم ھواپ

ك ین كردن بھ یاز نفر. ن و اعراب را نبردیمنھدم شود تا وى با رفتن بھ آنجا آبروى مسلم» قدس«

گرى براى من باقى نگذاشتھ یانتخاب د) سادات(ن مردیمسلمان درداخل كعبھ وحشت داشتم ولى ا

رفتن بھ قدس را  شنھاد سادات براىیوقتى پ. ع ملت مصر متفاوت بودیاحساس توده ھاى وس .»بود

 گر از ساداتیك چشمھ دین یبھ نظر آنھا ا. دند با تمسخر ناشى از ناباورى با آن برخورد كردندیشن

شنھاد خود پرداخت یمنتھا وقتى بھ تكرار پ. د جدى تلقى شودید نبایلذا آنچھ مى گو. بود»شھیھنرپ«

دند و گزارش یونى را بھ چشم دیزینھاى تلویرامون آن در برابر دوربیوقتى تداركات سفر و مذاكرات پ

س خود یلذا رئ. ل بھ شگفتى شدیشان تبدیدند، ناباوریس ھاى خبرى شنیھاى مربوط بھ آن را در سرو

ك ینمودند كھ نزد رك مىیگر سیك بازیدر آن لحظات ھمچون تماشاگر . ر نظر گرفتندیرا با تعجب ز

ا مى افتد و یا مى تواند؟ چگونھ؟ آیآ. است دست بھ حركت خطرناكى بزند كھ سقوط وى حتمى است

د اذعان كرد، عنصر سركوب شده اى ھم وجود داشت كھ در آن ینجا بایگردنش مى شكند؟ بعد چى؟ ھم



. ده بودیل جنگیسال مصر پنج بار با اسرائ ٣٠در طول . ط انجام نقش خطرناك خود را آغاز كردیشرا

لى ین خرافات اسرائیا. ل را پوشانده بودیاسرائ تین جنگ ھا رنگى از ابھام خرافاتى ماھیدر خالل ا

ن ین پوشش ، تحسیست اید نیبع. ى ھاى خارق العاده اى جلوه داده بودیھا را برخوردار از توانا

» ونیبن گور«وقتى سادات در فرودگاه  .ختھ بودیل را برانگیدرونى و پنھانى آنان نسبت بھ اسرائ

فرصت  - ن بار یبراى نخست -محاصره درآوردند، ملت مصر نھا اورا بھ ین نشست ودوربیقدس بھ زم

و » انیدا«و » ریگلداما«ل یمردان وزنانى از قب. ندیرا با پوست و گوشت آن بب» لیاسرائ«افت ی

. ر كرده بودندیتصو» اجنھ«و » تھیعفر«نند كھ در پندار خود آنان را یرا بب» شارون«و » بارلو«

ده بھ دستگاھھاى یگرى در مقابل تماشاگران مصرى چسبیس از دكى پیل یرازھاى معماى مبھم اسرائ

د بدون قصد قبلى یاى خاص و شا ون نشان مى داد، با جذبھیزیآنچھ را تلو. ون، فاش مى شدیزیتلو

رى لحظھ بھ یگیق پیداد از طریاحساس شگفتى جاى خود را بھ مشاركت در رو. كردند  رى مىیگیپ

نك شاھد ستاره درخشانى بودند كھ فرا یدر مصر ا - ھر فرد  - ھر خانواده .ات امر دادیلحظھ جزئ

ش را داشتند یدوار باشند بتواند، آنچھ آرزوینكھ امیروى آنھا حركت مى كرد و چاره اى نداشتند جز ا

ً صلح را آرزو مىیقی. تحقق بخشد  .كردند و آن را در اذھان خود مرادف بارفاه مى دانستند نا

ك دست صلح را بھ چنگ گرفتھ و آماده یدگان آنان ھمچو كسى مى نمود كھ در یدر برابر د» سادات«

ى ھا سخاوتمند خواھند بود و یكایگمان كردند آمر .گر رفاه را بھ ارمغان آوردیمى شود تا با دست د

ن خزانھ ھا را خواھند یدر دست دارند ا -گمان كردند  - ن را یدھاى خزانھ ھاى زمیان كھ كلیھودی

و زندگى تازه اى بزودى آغاز . ت ھا سقوط خواھد كرد و رنج و مشقت مردم كم خواھد شدمیق. گشود

قى یگاه حقیھ و پایپا» سادات«جشنواره بزرگ . نھا بى اساس بودیولى متأسفانھ ھمھ ا .خواھد شد

زى كھ امكان تحقق یشنامھ اى بھ قدس، تنھا چیدر پى سفر نما» دیویكمپ د«حتى با آمدن . نداشت

 - نسبت بھ آن . لى ھا نبوده استیچگاه مورد طمع اسرائینا ھیدر واقع س. نا بودیباز پس گرفتن سافت ی

گر ھدف یتى مى دانستند و از سوى دین امنیخى نداشتند بلكھ آن را نوعى تضمیدعاوى تار -ك سو یاز 

ن یا. بود قایا و محصور كردن آن در آفریبزرگشان اخراج مصر از صحنھ نبرد و دور كردن آن از آس

وند مصر بھ كشمكش ینا بھ سادگى ادامھ پیادامھ اشغال س. نا بھ دست نمى آمدیھدف با ادامھ اشغال س

ع در صلح جداگانھ یل را براى تسریمالحظات سومى ھم بود كھ اسرائ. ل معنى مى دادیاسرائ - اعراب 

و اقتصادى مصر تنھا را با توجھ بھ امكانات انسانى و فرھنگى یز. گذاشت با مصر تحت فشار مى

ن خروج آن از صحنھ ، یبنابرا. ل در حال جنگ باشدیطرف عربى بود كھ مى توانست تا آخر با اسرائ

ن یتمامى فلسط(ا قرار دارد یقى خود كھ جملگى در آسیل را در رابطھ با خواست ھاى حقیدست اسرائ

تى فراتر از آنچھ یبات امنیباترت» نایس« ن ھمھیبا ا .گذاشت باز مى) ھ و لبنان یى از سوریو بخشھا

تى ینھاى امنین تضمیكا در اینكھ خود آمرید باز پس داده شد خطرناك تر ایا مى دیل در رؤیاسرائ



ك یانتقال از . ر دادییت در كل منطقھ را گام بھ گام تغیستم امنین مشاركت سیمشاركت كرد و با ا

   .بود كاینھ آمریریار دیاى بسین رؤیانھ اى ایستم خاورمیبھ س -تى ناب عربى یستم امنیس
 

  

www.esalat.org 

http://www.esalat.org

