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هذا الكتاب

نتدارس ىف هذا الكتاب بفصوله اخلمسة والعرشين جمموعة من التوجهات التى حكمت 
احلياة السياسية وحتكمت فيها فيام بعد ثورة 25 يناير 2011 وذلك من خالل جمموعة خمتارة 
 من كتاباتى التى نرشهتا ىف تلك الفرتة عن تلك الفرتة، ومن ثم فإهنا كانت كتابات حية بكل 

ما ىف الكتابات احلية من عيوب، وبكل ما عىل الكتابات احلية من مآخذ.

نفسها،  الفرتة  ىف  تكن  مل  أى  الحقة،  كتابات  الفرتة  تلك  عن  كتبت  أنى  شك  من  وليس 
وقد وجدت أن من األوفق أن ابتعد بالكتابات التى اتيحت هلا مسحة احلكمة والتأمل وطول 

النفس عن تلك التى فرضت عليها اضطرارات املعارصة واملالحقة واللهاث.

الفصول  تلك  هى  الكتاب  هذا  يضمها  التى  واملقاالت  الدراسات  تكون  أن  آثرت  وقد 
التجسيدية واملسامة باألسامء أى تلك التى تتميز بكوهنا واضحة الداللة ىف األمثلة البرشية التى 
تتحدث عنها، وبكوهنا أيضا واضحة احلدود والقسامت ىف األفعال والترصفات التى حتللها، 
أو تنتقدها ، أو تبنى عليها أحكاما تتعلق بمسار التاريخ الذى حتاول بمشيئة اهلل أن تساعد عىل 

كتابته ىف مستقبل قريب.

وإنى أدعو اهلل ـ سبحانه وتعاىل ـ أن أكون قد أديت هبذا الذى كتبت بعض واجبى جتاه أبناء 
وطنى، وأن جيد البعض اآلخر بعض املتعة فيام يطالعون. وكىل أمل أيًضا أن يسهم هذا الكتاب 
أيًضا ىف تنمية وعينا بمشكالتنا وحارضنا واقتصادنا وتنميتنا وهياكلنا وعيوبنا وأخطائنا وآمالنا 

وأحالمنا وتطلعاتنا.

واهلل ـ سبحانه وتعاىل ـ أسأل أن جيعل عمىل هذا خالصا لوجهه، وإن كنت أعلم عن نفسى 
أنى ال أخلو من الرياء ىف كل ما أفعل. 



10

واهلل ـ سبحانه وتعاىل ـ أسأل أن هيدينى سواء السبيل، وأن يرزقنى العفاف والغنى، والرب 
والتقى، والفضل واهلدى، والسعد والرضا، وأن ينعم عىّل بروح طالب العلم، وقلب الطفل 

الكبري، وإيامن العجائز، ويقني املوحدين، وشك األطباء، وتساؤالت الباحثني.

واهلل ـ سبحانه وتعاىل ـ أسأل أن يمتعنى بسمعى وبرصى وقوتى ما حييت، وأن حيفظ عىّل 
عقىل وذاكرتى، وأن جيعل كل ذلك الوارث منى.

واهلل ـ سبحانه وتعاىل ـ أسأل أن يذهب عنى ما أشكو من أمل وتعب ووصب وقلق، وأن 
هيبنى الشفاء والصحة والعافية، وأن يقيلنى من مرىض، وأن يعفو عنى، وأن يغفر ىل ما تقدم 
من ذنبى وما تأخر. وأن حيسن ختامى، وأن جيعل خري عمرى آخره، وخري عمىل خوامته، وخري 

أيامى يوم ألقاه.

واهلل ـ سبحانه وتعاىل ـ أسأل أن يعيننى عىل نفسى وأن يكفينى رشها، ورش الناس، وأن 
ينفعنى، وأن يمكننى من  ما  يعلمنى  بام علمنى، وأن  ينفعنى  بدأت، وأن  ما  أتم  يوفقنى ألن 
القيام بحق شكره ومحده وعبادته فهو وحده الذى منحنى العقل، واملعرفة، واملنطق، والفكر، 

والذاكرة، والصحة، والوقت، والقدرة، واجلهد، واملال، والقبول. 

وهو ـ جّل جالله ـ الذى هدانى، ووفقنى، وأكرمنى، ونّعمنى، وحبب ىّف خلَقه. 

ـ كثرية ومتواترة  بالطبع وبالتأكيد  ـ  يتجاوز عن سيئاتى وهى  أن  القادر عىل  وهو وحده 
ومتنامية. 

فله ـ سبحانه وتعاىل ـ وحده احلمد، والشكر، والثناء احلسن اجلميل.

الجوادى  د. محمد 
القـاهرة: مـايـو 2012
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الحكومة   رئيس 
الوزارة رئيس  ليس هو 

الباب األول
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الفصل األول 

هل يمكن إلغاء منصب رئيس الوزراء

)1(

ال ينص الدستور املرصى عىل أن نظام احلكم ىف مرص رئاسى، لكنه ينطق بام ال يدع جماال 
للشك بأنه أكثر من ذلك فيام يتعلق بسلطة رئيس اجلمهورية.

أحسنت  فإذا  واللوم،  النقد  إليها  يوجه  وظيفة  فهى  الثورة،  عهد  ىف  الوزراء  رئيس  أما   
فالفضل لرئيس اجلمهورية، وإن أساءت فالعيب من شاغلها.. 

إزاحة  عىل  اجلمهورية  رئيس  بحرص  ارتبط  الوظيفة  هذه  وجود  عىل  احلرص  فإن  وهكذا 
املسئولية األدبية عن كاهله دون أن يفرط ىف نسبة اإلنجازات إىل نفسه.. وهذا هو ما حدث بالفعل 
طيلة فرتة حكم الرئيس مبارك، التى حرص فيها عىل أن يكون هناك رئيس وزراء طول الوقت 
باستثناء األيام الثامنني األوىل من حكمه حني اضطرته الظروف إىل أن جيمع رياسة الوزارة مع 
رياسة اجلمهورية، أما الرؤساء الثالثة األول فقد تولوا ىف بعض األحيان رياسة الوزارة باإلضافة 
إىل رياسة اجلمهورية، كام ختففوا من رياسة الوزارة ىف معظم األحيان، وكان منطقهم املعلن ىف 
اجلمع بني املنصبني مرتبطا بالرغبة ىف اإلنجاز األكرب أو األرسع عن طريق تركيز السلطة، أو عن 

طريق مبارشة األمور الداخلية باملستوى األعىل من السلطة دفعة واحدة.

)2(

يقودنا هذا إىل إدراك حقيقة مهمة، وهى أن رياسة الوزراء ىف حد ذاهتا مل تكن بمثابة ركن 
إجيابى ىف بناء هرم السلطة ىف حقبة الثورة، وإنام كانت أقرب ما تكون إىل األركان اإلضافية التى 
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قد تلقى العبء عىل مرشوع القرار، أو عىل طريقة إنفاذه أو تنفيذه، إىل حد أن يرى املراقبون 
لدينامية األحداث أن األمر قد أصبح بحاجة إىل تدخل رئيس اجلمهورية ىف األمور إلعادهتا إىل 
نصاهبا، وهو ما تكرر عىل مدى عهد الثورة كله رغم كفاءة رؤساء الوزراء الذين تعرضوا ملثل 
هذا املوقف، بمن فيهم زكريا حميى الدين، الذى كان صنًوا لعبد النارص ىف تقديرمها لبعضهام، 

فضاًل عىل مكانتهام ىف القوات املسلحة، أو جملس قيادة الثورة.

لكن القضية ىف مثل هذه األحوال ال ترتبط بالقدرة، وال بالنزاهة، وال باألداء، وال بالذكاء، 
وإنام هى ترتبط بحقيقة أخرى هى أن التيارات األخرى )وما أدراك ما التيارات األخرى؟!( 
الجتد فرصتها ىف ظل احلكم اجلمهورى الرئاسى إال ىف مناوأة رئيس الوزراء، وكأنام أصبح مثل 
هذا املنصب ىف هذه النظم بمثابة حائط صد أمام آراء املعارضني لسياسات السلطة التنفيذية 

)والسياسية من باب األوىل(.. 

)3(

وكام أن هذا املنصب يلعب دور حائط الصد، فإنه يلعب أيًضا دور حائط السد أمام كثري من 
مبادرات الوزراء املجتهدين ىف تطوير وترقية نجاحاهتم ىف قطاعاهتم، ذلك أن الطبيعة البرشية 
أن  يمكن  التى  واألملعية  النجاح  فرص  ضد  للوقوف  نوازعها  بكل  تدفع  النظم  هذه  مثل  ىف 
تتحقق للوزراء، ألهنا لن تصب ىف مصلحة رئيس الوزراء، وإنام ستصب ىف معني اخلصم من 
رصيده، ومن قوته، ومن إنجازاته، وهو ما رأيناه عىل مدى سنوات طويلة من احلروب اخلفية 
التى قادها الوزراء ضد رؤساء الوزارة أو قادها رؤساء الوزراء ضد تطلعات الوزراء العاملني 

معهم الذين يتعجلون الصعود عىل جثث رؤسائهم ليحتلوا مكاهنم بأرسع وقت ممكن. 

)4(

املحموم  الرصاع  هذا  عن  بوضوح  أبانت  عديدة  مواقف  املعارص  مرص  تاريخ  لنا  ويذكر 
واملحتوم بني شخصيات نالت ما كانت تستهدف، ولعل أبرز نموذج هلؤالء هو ممدوح سامل 
نائب رئيس الوزراء ىف وزارة الدكتور عبد العزيز حجازى، الذى مل هيدأ باله إال بعد أن احتل 
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موقع رئيس الوزراء، حتى فاجأته املظاهرات الغاضبة ىف 1977 عىل الرغم من أنه كان مشجًعا 
ىف فرتة سابقة ملظاهرات استهدفت سلفه ىف رياسة الوزارة كى تعجل برحيله ليحل هو حمله! 

الرئيس  حكم  وبداية  العرشين  القرن  من  السبعينيات  بداية  ىف  نفسه  الشىء  حدث  وقد 
السادات، حني أخذ الدكتور عزيز صدقى يدفع األمور دفًعا إىل إحداث اخللخلة الكفيلة بأن 
حيل هو حمل الدكتور حممود فوزى ىف رياسة الوزارة، وهو ما حدث بالفعل بأرسع مما يتصور 

أى مراقب.

وفيام قبل هذا بعقدين من الزمان لعب الرئيس مجال عبد النارص نفسه هذا الدور من خالل 
عىل  نجيب  الرئيس  فيه  صمم  الذى  احلد  إىل  نجيب،  حممد  الرئيس  عهد  ىف  للوزارة  رياسته 
الرئيس عبد  النارص حني أدرك أن  الوزارة، وعدم تركه للرئيس عبد  استعادة منصب رياسة 
النارص كان يستخدم هذا املنصب بمثابة منصة للهجوم واملناورة والتحالفات، وتعويق سلطة 

الرياسة، والتقليل منها ومن مكانتها.

)5(

مع كل هذه التجارب السياسية السلبية فإن منصب رياسة الوزارة مل يصب ىف مصلحة الوطن.. 
إال ىف حاالت قليلة ينبغى ذكرها إحقاقا للحق من ناحية، وإضاءة للصورة من ناحية أخرى، 

وتتمثل أبرز هذه احلاالت ىف جتربتني أساسيتني جتاوزمها الزمن حتى مع اعرتافه بأمهيتهام.

وأوىل هاتني التجربتني هى جتربة الدكتور أمحد فؤاد حميى الدين ىف بداية عهد الرئيس مبارك، 
وهى جتربة حفلت باإلجيابيات والسلبيات، وألقت بظالل مؤثرة من شخصية صاحبها عىل 
استهالل رئيس جديد لرياسته، وظهر فيها طابع التوفيق، والتأليف، واالستيعاب، مما شكل 

صورة ذهنية للرئيس اجلديد كانت خمتلفة متام االختالف عن شخصيته، وطابعه، وأدائه.

ومع أن أحًدا ال ينكر أن هذه الصورة قد أفادت الرئيس حتى بام مل يكن يريده أو يتوقعه، 
فإن الرئيس نفسه مل يكن سعيًدا هبذا الوضع، وهلذا فإنه رسعان ما مارس حقه ىف تغيريه، ومع 
أن املراقبني والسياسيني مل يفهموا هذا ىف وقته، فإن مرور السنوات جعلهم يدركون احلقيقة 

بعد فوات األوان.
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)6(
 ومن العجيب أن عقلية الرئيس مبارك قد كشفت ىف ذلك الوقت بكل وضوح عن توجهاته 
حني صدرت إشارات رصحية بأنه كان ينوى شغل منصب رياسة الوزارة بشخصية عرف عنها 
)من قبل( ما عرف عنه هو نفسه )من بعد( بالقدر الكبري من االعتزاز بالرأى، وعدم التفريط 
فيه، واالنحياز إىل الرؤية الذاتية املسبقة، وإعالئها فوق كل الرؤى األخرى، أو فلنقل رصاحة 

إن األمر كان أقرب ما يكون إىل عبارة رجل الشارع »العناد الشديد واملستمر واألبدى«.

مملكته  من  باستبعاده  علم  حني  الدين  حميى  فؤاد  للدكتور  املفاجئة  الوفاة  ظروف  أن  ومع 
التى أقامها، جعلت األمور تسري ىف اجتاه آخر بتكليف أقدم نواب رئيس الوزراء )كامل حسن 
عىل( برياسة الوزارة، فقد ظل الرئيس مبارك يتحني الفرصة ليفرض عىل موقع رياسة الوزارة 
شخصية أخرى شبيهة به وبالدكتور رفعت املحجوب ىف سامهتام الشخصية، وقسامهتام التنفيذية، 
وذلك حني عهد بعد عام وشهر إىل الدكتور عىل لطفى بتشكيل وزارة جديدة، بينام كان كامل 

حسن عىل يؤدى أداء متصل النجاح، والتقدير، والرضا.

)7(
وىف كل األحوال فقد بقيت للرئيس مبارك من حقبة فؤاد حميى الدين جمموعة من اإلنجازات 
واملكتسبات التى حسبت للرئيس مبارك، عىل الرغم من أن فؤاد حميى الدين كان صاحب املبادرة 
السياسيني  استيعاب  حماولة  املبادرات  هذه  ومن  هبا،  العميق  اإليامن  صاحب  كان  كام  إليها، 
ومجعياهتم،  أحزاهبم  بعض  بعودة  والسامح  عنهم،  اإلفراج  خالل  من  للحكم  املعارضني 
واستيعاب كتابات بعضهم اآلخر ىف الصحافة القومية، وعودة )أو استعادة( كثري من أصحاب 
األقالم الذين كانوا قد تركوا مرص إىل املناىف االختيارية )ىف ظل الظروف االقتصادية املرصية، 
والطفرة البرتولية العربية، وما أعقبها من رغبة ىف تكوين حضارات ومناطق تأثري فكرى تعتمد 

ىف جزء منها عىل املثقفني املرصيني الذين كانوا معروفني عىل نطاقات واسعة ومؤثرة(. 

أضف إىل هذا إحلاح فؤاد حميى الدين عىل عودة رجل الدين إىل عمله، وإحلاحه ىف إجراء 
انتخابات عىل أساس القائمة النسبية، ونجاحه ىف جزئيات إدارية دالة من قبيل فرض مواعيد 
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مبكرة إلغالق املحالت واملتاجر ىف العاصمة وغريها، وما إىل هذا من تنظيامت كانت كفيلة 
بأن تظهر طابًعا خمتلًفا لعرص جديد مع قدوم رئيس جديد.

وقد أسهمت كتابات موجهة ىف تصوير الرئيس ملتزًما )إىل أبعد احلدود( بكثري من القيم 
التى حيبها الشعب، وهو التصوير الذى لعب مع الزمن دوًرا سلبيًّا حني ساعد عىل تأجيج ثورة 
اجلامهري عىل الرئيس نفسه بعد ثالثني عاما، حني فوجئت هذه اجلامهري وسط ثورهتا باحلديث 

عن كل ما خالف الدعاية األوىل من قبل وجود ثروات خيالية للرئيس وعائلته.. إلخ.

)8(
أما التجربة الثانية التى أفاد منها الرئيس السابق مبارك طيلة عهده الذى استمر عقًدا كاماًل 
من الزمان، ثم بدد بنفسه ثامرها )دون وعى، أو دون قصد مسبق(، فقد كانت جتربة الدكتور 
ملا  طبًقا  والتنفيذى  واملؤسسى  االقتصادى  لإلصالح  ذكية  جتربة  بدأ  الذى  صدقى،  عاطف 
القصوى  التعبري احلرىف(، والتزم إىل أقىص درجات االلتزام باحلدود  الكتب )عىل حد  تقوله 
وقتها  ىف  ملرص  أعاد  الذى  األمر  وهو  والتفصيل،  التلفيق  عن  وبعدها  الترشيعات،  لسالمة 
وجهها االقتصادى القديم، واملالئم للعرص، مع حترير العملة، وحترير سعر الرصف، وعودة 
سوق املال والبورصة، وتعديل القوانني املنظمة للحياة االقتصادية، وحترير القطاع العام من 
كثري مما كان يقيد حركته، ووضع أسس اإلعالن عن الوظائف العليا )القانون 5( بمعايري ذكية 

ودقيقة، ومعاجلة تشوهات الكادرات اخلاصة، وإنصاف رجال القضاء.. إلخ.

رياسة  التى قضاها ىف  التسع  السنوات  ثامرها عىل مدى  آتت سياسات عاطف صدقى  وقد   
الوزارة، وشاء القدر أن تتحول خزانة مرص من خزانة شبه خاوية ىف هناية ثامنينيات القرن العرشين، 
معدالت  وتضاءلت  السلع،  من  كثري  أسعار  استقرت  كام  كبري،  نقدى  احتياطى  ذات  خزانة  إىل 
ا  التضخم، واستقر سعر رصف الدوالر، وأحس الشارع بالراحة واألمل ىف املستقبل وليس رسًّ
أن رغيف اخلبز املدعوم وصل ىف 1995 إىل حالة من الوفرة مل تتح له من قبل، وال من بعد، حتى 
كانت األفران تتيحه ىف أى وقت، بل كان بعضها يمّر به ىف عربات يدوية ذات عجالت ىف هناية 
اليوم ).. وهو ما يدل عىل أن أزمات اخلبز احلالية حصيلة للفساد ال للندرة، ولسوء اإلدارة ال لقلة 

املوارد، وجلهل الوزراء وليس الرتفاع السعر العاملى .. وهى ملحوظة مهمة وإن بدت جانبية(.
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)9(
ومل ينته عهد عاطف صدقى إال وكان اإلصالح املرصىف قد حتقق بنسبة كبرية، لكن قرارات 
أنجزته  ما  معظم  تبدد  أن  كفيلة  كانت  الوزراء  لرؤساء  التالية  االختيارات  ىف  مبارك  الرئيس 
وزارات عاطف صدقى الثالث ىف 1986 و1987 و1993، وبأن حتل حملها سياسات ال يمكن 
وصفها إال بأهنا متكنت بنجاح باهر من تدمري البنية االجتامعية )بكل قسوة(، وإيقاف اإلنجازات 
ىف جماالت البنية األساسية )بكل جهل(، وتشويه البنية االقتصادية )بكل فساد(، وهى العوامل 
الثالثة التى أوصلت نظام الرئيس مبارك ونجله وأصدقاء نجله إىل طريق مسدود يتمنى املخلصون 

أن خيلصوا مرص منه ىف أرسع وقت ممكن!

)10(
احلقبة )1996 - 2001( كان  الوزارة ىف هذه  نوعية رؤساء  أن  بالذكر هنا  ومن اجلدير 
بمثابة أحد العوامل التى دفعت إىل تراكم األخطاء، وتفاقم األوضاع عاما بعد عام، فقد كانت 
بداية وزارة اجلنزورى موفقة، لكنها كانت بطيئة جدا، وهكذا فقد التهم عنرص البطء عنرص 
التوفيق ىف رسعة بالغة، ثم فرض نفسه عىل طابع الوزارة وإنجازها الداخىل، فاندفع رئيسها 

إىل فتح أبواب البنوك للمغامرين كى يقوموا بالتنمية بالنيابة عنه.

التعامل مع   ورسعان ما تدهور الوضع ىف ظل تدخل شخصيات غري مسئولة، وىف ظل 
أصول الدولة عىل أهنا إقطاعيات، وأصبح رئيس الوزراء وكأنه ينادى بام هو كافر به، ومنكر 
له، ىف ظل دراسته وتوجهاته السابقة وحتول »التخطيط« الذى كان اجلنزورى وزيرا له طيلة 
13 عاما، إىل شىء آخر أقرب إىل »التخبط«، وفاحت رائحة احرتاق كثري من توجهات دولة 
بناها ملوك أرسة حممد عىل مجيعا ثم حممد نجيب ثم عبد النارص ثم السادات ومبارك )األول( 
عىل االنحياز ملصالح الشعب، وبدأ حديث جديد ىف عهد مبارك )األخري( ال يعنى ىف مفهومه 

وىف هنايته إال رضورة التخلص من الشعب نفسه.

)11(
اجلنزورى  بدأت ىف عهد  التى  السياسات  بكل وضوح عن  ليعلن  جاء عهد عاطف عبيد 
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الفردية عىل حساب األصول اجلامعية، وليس  التوجهات  بعبارات أكثر مراوغة، وبدأ إرضاء 
من  ا  جدًّ املبكر  حظها  الصغرية  أرسته  ونالت  برصاحة  نال  ا  جدًّ املؤثرة  األقالم  أحد  أن  ا  رسًّ
ثروات مرص عىل يد وزارة عاطف عبيد فتحولت أرقام ثروته من األصفار األربعة إىل األصفار 
العرشين بفضل ابتزازه هلذه الوزارة، التى شهدت توحش الرأساملية غري الوطنية، مع احلديث 
املوازى عن غل يد رجال األعامل، وعن قيود تفرض عليهم ىف الظاهر، لكنها ال تفرض عىل 
فكرة التوحش نفسها، وأصبح األمر شبيًها برتبية الوحوش داخل قفص حمكم اإلغالق متلك 

احلكومة مفاتيحه، بينام الوحوش تزداد رشاسة.

)12(

حتى إذا جاء أمحد نظيف أطلق برصاحة وبسذاجة وبلذة الوحوش الكارسة عىل الشعب 
ىف رسعة بالغة، فإذا الوظائف التى أفنى املرصيون فيها عمرهم تصبح بمثابة شىء أثرى ليس 
له تأثري، وال تقدير، ىف ظل تعيينات ال هناية هلا ألشخاص ال خربة هلم، ىف وظائف ال وجود 
هلا، برواتب ال سقف هلا، وإذا نحن أمام وضع مل تشهده دولة ىف التاريخ اإلنسانى كله، حتى 
حمرتفني  ملغامرين  هناًرا  وجهاًرا  بياًنا..  وعياًنا  وخياًرا  مجلة  تدفع  أصبحت  الشعب  أموال  إن 
لإلجرام حتت دعوى تشجيع التصدير، وأصبحت هذه األموال ترصف بعرشات املاليني كى 

تدخل جيوب الوزراء الذين يوقعون مستندات رصفها ألنفسهم.

وإذا برواتب طبقة حمدودة من املرصيني تفوق عرشة أضعاف الرواتب القصوى ىف أوروبا 
وأمريكا، وإذا اخلرجية التى مل يمض عىل خترجها ىف جامعة خاصة ضعيفة املستوى سوى أسابيع، 
فيها أساتذهتا،  التى خترج  الواحد أضعاف رواتب كل األساتذة ىف اجلامعة  الشهر  تتقاىض ىف 
وذلك من أجل أن ينطق أبوها ىف الربملان من حني آلخر بكلمة زور ىف الدفاع عن احلكومة التى 

كانت تعرف أهنا غارقة ىف اخلطيئة والرذيلة!! ومع هذا كانت تربز شهادات الرشف !!

)13(

للشعب،  املعلن  العداء  طابع  عليها  يغلب  وزارة  تارخيها  ىف  مرة  ألول  مرص  وشهدت 
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واحلرص عىل استفزازه، وقد كان هذا الطابع ىف البداية يضيف )بطريقة غري مبارشة( إىل جمد 
فيحوز  بقليل،  بعده  أو  املناسب  الوقت  األزمات ىف  فتيل  ينزع  كان  الذى  رئيس اجلمهورية، 
التصفيق املدبر مرة بعد أخرى، وينال اإلعجاب املجهز سلفا، لكن األمور ىف األعوام الثالثة 
أصبح  ثم  اإليقاع،  الوترية، وعاىل  التأزيم رسيع  أصبح  آخر حني  منحى  إىل  اجتهت  األخرية 

الرئيس بحكم السن منرصًفا متاًما عن القيام بدوره الصناعى ىف نزع الفتيل.

كانت  متوالية  أزمات  عرش  من  أكثر  مبارك  الرئيس  عهد  من  األخري  العام  شهد  وهكذا   
رياسة فحسب، ولست  أو عهد  بإهناء عهد حكومة،  بإهناء حضارة، ال  كفيلة  منها  أزمة  كل 
أجد ىف وصف هذه األزمات األخرية أصدق تعبرًيا من تشخيىص الفظيع ىف حديث صحفى 
مطول أجرى معى ىف عهد الرئيس مبارك، ونرشت إشاراته ىف الصفحات األوىل، وفيه أرشت 
السجون  هو  الطبيعى  األقل( مكاهنم  األخرية تضم سبعة )عىل  الوزارة  أن  إىل  بكل وضوح 
واألشغال الشاقة، وسبعة آخرين )عىل األقل( مكاهنم هو مستشفى األمراض العقلية، وسبعة 
آخرين )عىل األقل( يستحقون اإلعدام بعد أخذ رأى املفتى، وإن كانت الصحيفة قد حذفت 
شىء  إىل  أشار  سواًدا  مكاهنا  وتركت  لإلعدام  املستحقني  السبعة  عبارة  األخرية  اللحظة  ىف 
)بام  أظننى كنت شجاًعا  قلت هذا.. وال  احلد( حني  مبالًغا )عن  أظننى كنت  حمذوف.. وال 

يفوق احلد( .. حني قلت هذا عىل هذا النحو.

)14(

عن  مسئواًل  غريه  دون  كان  األخري  الوزراء  رئيس  أن  الشأن  هذا  ىف  القول  وخالصة 
هذا الوضع الكارثى الذى كرس كارثيته بأسوإ هناية ألسوإ أداء.. وهو ما يدفعنا إىل إعادة 
التفكري ىف جدوى منصب يمكن أن يكون مالًذا ملثل هذا الفساد الذى ال نزال ندفع ثمنه من 
دمائنا وأرواحنا.. المن أموالنا وأقواتنا فحسب.. وبخاصة أن خربة رئيس الوزراء احلاىل 
املنصب  إنه مل يعرف هلذا  القول:  الفساد حتى ليمكن  الوزارة مل حتدث إال ىف عهد  بأمور 
طابًعا غري الفساد .. ولست أعتقد أن وضعنا اليوم حيتمل وجود رئيس وزارة من مرحلة 

مريرة ومرة.
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والوزارة  والحكومة  الدولة 

الباب الثانى
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الفصل الثانى 

التنظيم األمثل للحكومة المصرية

)1(

ال أزال عند رأيى ىف أن أهم خطوة ينبغى اختاذها ىف الوقت الراهن هى إعادة تنظيم هيئات 
الدولة وحتديد العالقة بني الدولة واحلكومة والوزارة تبعا للمعايري العاملية أو العلمية، ال تبعا 

لشخصيات وسطوة املسئولني الكبار فيها..

أوال: الهيئات الخارجة عن سيطرة مجلس الوزراء

1- شيخ اجلامع األزهر.

2- رئيس املخابرات العامة.

3- حمافظ البنك املركزى.

4- النائب العام.

5- رئيس اجلهاز املركزى للمحاسبات.

ثانيا: الهيئات التابعة لمجلس الوزراء مباشرة )بدون وزارات(

1- التنمية اإلدارية.

2- اجلهاز املركزى للتنظيم واإلدارة.

3- هيئة الرقابة اإلدارية.
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ثالثا: الهيئات التابعة لمجالس المحافظات بعد أن تطور صالحياتها

1- املدارس املحلية.

2- املكتبات املحلية وقصور الثقافة.

3- املستشفيات العامة واملركزية ومكاتب الصحة.

4- صيانة املساجد.

5- املجالس البلدية املعنية بالبناء والرتاخيص.

6- مراكز الشباب والنوادى الرياضية.
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الفصل الثالث 

الحجم األمثل لمجلس الوزراء المصرى

)1(

تشكيل  إعادة  هى  الراهن  الوقت  ىف  اختاذها  ينبغى  خطوة  أهم  أن  ىف  رأيى  عند  أزال  ال 
الوزارة من عدد حمدود من الوزراء السياسيني األقوياء يكون هلم القدرة عىل اإلصالح ويكون 

احلل والعقد ىف أيدهيم.

وال أزال عند رأيى ىف أن يتحمل الوزير الواحد ىف جملس الوزراء مسئولية عدد من الوزارات 
املتقاربة ىف اختصاصاهتا وجمال عملها وليس وزارة واحدة وذلك بدون إلغاء الكيانات املنفصلة 
القائمة حاليا أى ببساطة شديدة أن يكون الوزير وزيًرا ألكثر من وزارة من الوزارات املفتتة 
نفسه  الوزراء  جملس  ترهل  إىل  أدى  الذى  وزارة«،  لكل  »وزير  مبدإ  عن  بديال  وذلك  اآلن، 
وصعوبة »التعبئة«، فضاًل عىل كثرة النزاعات وترحيل االختصاصات والتنصل من املسئولية 

واإللقاء هبا عىل عاتق اآلخرين.

الوزراء والوزارات

وزير للعدل. � 

وزير للخارجية. � 

وزير للداخلية واإلدارة املحلية. � 

وزير للزراعة واستصالح األراىض. � 
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وزير للهندسة المدنية

األشغال واملوارد املائية. � 

التعمري. � 

اإلسكان واملرافق. � 

وزير للشئون االقتصادية

االقتصاد. � 

املالية. � 

أمالك الدولة. � 

قطاع األعامل العام. � 

اإلعالم اململوك للدولة. � 

التجارة. � 

التخطيط. � 

التعاون الدوىل. � 

الصناعة. � 

السياحة. � 

وزير للطاقة واالتصاالت

الكهرباء. � 

البرتول. � 

االتصاالت. � 

النقل. � 
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وزير للتربية والثقافة والعلوم 

الرتبية والتعليم. � 

التعليم العاىل. �

البحث العلمى.   � 

الثقافة. � 

وزير للرفاه االجتماعى 

الشئون االجتامعية. � 

التأمينات. � 

الصحة. � 

القوى العاملة والتدريب. � 

التضامن االجتامعى. � 

لمحة تاريخية:

يتوالها وزراء مستقلون هبا  أن  يمكن  التى  الوزارات  ثورة 1952 كان عدد  قامت  حني 
15 وزارة، وقد تشكلت الوزارة األوىل ىف عهد الثورة وهى الوزارة السبعون ىف تاريخ مرص 
احلديث من أحد عرش عضًوا بمن فيهم رئيس الوزراء نفسه عىل ماهر باشا، وقد توىل عىل ماهر 
وصديقه  مكتبه  مدير  توىل  كام  للوزارة،  رئاسته  إىل  باإلضافة  وزارات  ثالث  الوزارة  هذه  ىف 
إبراهيم عبدالوهاب وزارتني، وبذا تم شغل املناصب الوزارية ىف 14 وزارة، بينام بقيت الوزارة 
اخلامسة عرشة )وكانت باملصادفة( وزارة املواصالت بال وزير، وقد ُعني هلا بعد أسبوع وزير 
القائمقام حممد  توالها ملدة يوم أو يومني بصفة شكلية حتى يكون مؤهاًل ملنصب أعىل وهو 
رشاد مهنا مرشح الضباط األحرار لعضوية جملس الوصاية، وهكذا كان من املمكن أن تسري 

األمور بوزارة من أحد عرش )أو اثنى عرش( عضًوا بمن فيهم رئيس الوزراء نفسه.
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ىف الوزارة التالية قفز العدد من 11 إىل 16 عضًوا )رئيس ونائب رئيس و14 وزيًرا(، وقد 
توىل رئيس الوزراء وزارة واحدة باإلضافة إىل منصبه، وتوىل نائبه وزارة واحدة أيًضا، وتوىل 
13 وزيًرا 13 وزارة، بينام توىل الوزير الرابع عرش وهو فتحى رضوان منصب وزير الدولة، 
ورسعان ما أسست وزارة اإلرشاد القومى وتوىل وزير الدولة هذا أمرها )بوسع املرء أن يقول: 
بثالثة  الوزارة  نفسه(، وبعد تشكيل هذه  يقول أسسها هو  أن  أيًضا  املرء  له، وبوسع  أسست 

شهور حدث هلا تعديل وزارى فزاد عدد أعضائها إىل 17 عضًوا.

إىل  العدد  انخفض   )1953 يونيو  ىف  الثانية  نجيب  حممد  وزارة  ـ   72( التالية  الوزارة  ىف 
15 عضًوا.. ولكن بشىء من التعديل املتكرر وصل العدد ىف هناية عهد هذه الوزارة إىل 19 

عضًوا.

وىف الوزارة التالية )73ـ  وزارة عبدالنارص األوىل ىف فرباير 1954( كان العدد قد قفز ليتمم 
الوزارة عرشين  أبًدا، وأصبح عدد أعضاء  منه  أقل  إىل  الرقم  الثانية، ومل يرتاجع هذا  العرشة 
وزيًرا، زاد ىف الوزارة التالية )74 ـ حممد نجيب ىف مارس 1954( ليصبح واحًدا وعرشين، 
وىف التالية )75ـ  عبدالنارص الثانية ىف أبريل 1954( ليصبح اثنني وعرشين، ثم عاد إىل عرشين 
ىف الوزارة التالية )76ـ  وزارة عبدالنارص الثالثة، يونيو 1956(، وىف وزارة الوحدة األوىل كان 
ا )هم تقريًبا كل أعضاء الوزارة التى تشكلت 1956 بعد  هناك واحد وعرشون وزيًرا مرصيًّ
استقالة عبدالرازق صدقى وتعيني عىل صربى وزيًرا للرئاسة ثم دخول حسن عباس زكى عند 

تشكيل هذه الوزارة(.

الوزراء، وكان  أعداد  لزيادة  أكتوبر 1958 فرصة  الثانية ىف  الوحدة  وكان تشكيل وزارة 
ملرص 14 عضًوا ىف احلكومة املركزية )بمن فيهم الرئيس ونائباه( و15 يمثلون املجلس التنفيذى 
يتمتعون بعضوية  الذين كانوا  لإلقليم املرصى )بمن فيهم رئيس املجلس(، أى أن املرصيني 

جملس الوزراء قد قفز عددهم من 21 إىل 29 مرة واحدة.

وقد استمر العدد كام هو تقريًبا ىف وزارة الوحدة الثالثة )سبتمرب 1960( وقد زادوا واحًدا 
فقط، أما وزارة الوحدة الرابعة )أغسطس 1961( فقد ضمت من املرصيني واحًدا وثالثني 

كانوا هم الرئيس ومخسة نواب له، واثنني وعرشين وزيًرا، وثالثة من نواب الوزراء.
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وىف وزارة الرئيس عبدالنارص الثامنة )أكتوبر 1961( استقر عدد أعضاء الوزارة عند 29، 
وهو ما تكرر ىف وزارة عىل صربى األوىل ىف 1962.

ىف  الثانية  صربى  عىل  وزارة  ىف  األربعني  من  ليقرتب  الرابعة  قفزته  قفز  الرقم  ولكن 
1964 )37 عضًوا عند تشكيل الوزارة زادوا إىل 39 ىف أثنائها(، ومنذ ذلك اليوم أصبح 
العدد إىل  الدين( انخفض  التالية )زكريا حميى  الوزارة  الغالب، ىف  الثالثني ىف  الرقم فوق 
35 )فقط(، وىف الوزارة التالية )صدقى سليامن( إىل 32، وىف وزارة عبدالنارص التاسعة ىف 
1967 أصبح الرقم 28، ولكنه ىف ظل التعديالت املتتالية عليها وصل إىل 31، وىف آخر 
وزارات عبدالنارص )مارس 1968( كان العدد عند تشكيل الوزارة 32 ولكنه قفز قبل 

هنايتها إىل 34.

ثانى  وكذلك  عضًوا،   33 ضمت  وقد  السادات  عهد  وزارات  أوىل  تشكلت  وهكذا 
وزارات عهده، وزاد الرقم ىف ثالث وزارة ىف عهده )وزارة الدكتور فوزى الثالثة( إىل 34 
عضًوا، ثم عاد لينخفض إىل 29 ىف وزارة الدكتور فوزى الرابعة بعد إعالن الدستور الدائم 
والعزم عىل إلغاء بعض الوزارات لقيام دولة املؤسسات.. ولكن عندما شكل عزيز صدقى 
وزارته )ىف يناير 1972( قفز العدد مرة أخرى إىل 32، فلام شكل السادات وزارته األوىل 
قفز العدد إىل 36، وىف وزارته الثانية زاد إىل 37، وىف وزارة الدكتور حجازى إىل 38، ثم عاد 
إىل 35 ىف وزارة ممدوح سامل األوىل، وانخفض مرة أخرى إىل 32 ىف وزارتيه الثانية والثالثة، 
ومرة أخرى ىف وزارته الرابعة إىل 30، ثم ا رتفع ىف وزارته األخرية إىل 31 وزيًرا، وارتفع 
الثانية إىل 31 عضًوا فقط، وكانت  مرة أخرى ىف وزارة مصطفى خليل إىل 32، وعاد ىف 
وزارة السادات الثالثة ىف مايو 1980 بمثابة الوزارة التى حققت أقل رقم من األعضاء ىف 
منذ  الوزارة  إليه  أقل عدد وصلت  فقط، وهو  السادات كله حني ضمت 26 عضًوا  عهد 
متتالية حتى وصلت إىل  بتعديالت  ما زادت  الوزارة رسعان  أكتوبر 1961.. ولكن هذه 

العدد املعتاد وهو 32 عضًوا.

أول  ونائًبا  )رئيًسا  عضًوا   32 تضم  وزارة  برئاسة  عهده  مبارك  الرئيس  بدأ  وهكذا 
ومخسة نواب ومخسة وعرشين وزيًرا(، وزاد العدد ىف الوزارة التالية وهى وزارة الدكتور 
أمحد فؤاد حميى الدين إىل 34 عضًوا، وعاد لينخفض ىف وزارة فؤاد حميى الدين الثانية إىل 
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32 عضًوا، وهو نفس العدد الذى شكلت به وزارة كامل حسن عىل، وقد زاد ىف وزارة عىل 
لطفى إىل 33 عضًوا، وعاد إىل 32 ىف وزارتى عاطف صدقى األوىل والثانية، ولكن هذه 
الوزارة انتهت بخمسة وثالثني عضًوا، فلام شكلت وزارة عاطف صدقى الثالثة ضمت 
34 عضًوا، وانخفض العدد ىف وزارة اجلنزورى إىل 32 عضًوا )رئيس ونائب رئيس و30 

وزيًرا(.
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الفصل الرابع 

كيف أصبح تغيير الوزراء 

)1(

سئل الرئيس مجال عبدالنارص ذات مرة عن تغيري وزارى أحدثه عىل غري توقع فام كان منه 
إال أن أجاب ىف بساطة ورسعة بدهية وصدق رؤية: إن املسألة شبيهة بتغيري عجالت السيارة 
لسبب أو آلخر، فلام أعجبه التشبيه وقدرته عىل إمتاع اجلامهري متادى ىف التشبيه وأعلن ىف لقاء 

تال بكل وضوح أنه حيتفظ باستبن )أى عجالت احتياطية( عىل الدوام. 

ومن الطريف أن الرئيس السادات كان أكثر قدرة عىل التغيري من الرئيس عبدالنارص حتى 
إن املراقبني ىف ذلك الوقت كانوا يتوقعون تغيري 5 وزراء فإذا به يغري ستة وإذا هبم يكتشفون 

سببا خفيًّا لتغيري السادس أهم من األسباب التى كانوا يعرفوهنا ىف تغيري اخلمسة.

)2(

أما الرئيس مبارك فقد بدأ عهده منتويا أن يكون قريبا من الرئيس السادات ىف القدرة عىل 
القرار الذى يسبق التوقعات لكنه رسعان ما آثر أن يرتك القرار ىف يد الظروف مرة بعد أخرى 
كل  ىف  القياسية  األرقام  أصحاب  وأصبح  املناصب،  ىف  للركود  نموذًجا  عهده  أصبح  حتى 
الوزارات هم وزراء عهد مبارك، فلم حيدث أن عاش غريهم عىل كراسيهم مثلام استمروا، 
وإن كان السبب وحيًدا وهو غرام الرئيس بالركود وهو غرام ازداد تأصال وتألًقا وشبًقا حتى 

أصبح مستعصيا عىل أى عالج.
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العقل  أصبح  حتى  السلوك  هذا  تفسري  ىف  اجتهدوا  األقالم  أصحاب  أن  الطريف  ومن 
أى  ىف  تربيره  يستحيل  الذى  السلوك  هذا  تربر  التى  األسباب  من  بكثري  تلوث  وقد  املرصى 
مكان ىف العامل.. ثم جاء عهد ما بعد الثورة فإذا برئيس الوزراء )!!( نفسه يتحدث عن غياب 
النية ىف التغيري وعن انعدام املربرات إىل هذا التغيري عىل الرغم من أن اجلنني ىف بطن أمه يعرف 

أسباًبا قاطعة للتغيري ال يمكن ألحد أن يتجاهلها.

وعىل الرغم من اإلعالن الواضح عن تغيري وزير االتصاالت عىل سبيل املثال فإن الرجل 
يعتقد أنه سيمكث ىف منصبه مثل فاروق حسنى الذى سبق له أن تعرض للظروف ذاهتا حني 
عاما   23 ومضت  الشهر  مىض  ثم  شهر  بعد  سيغريه  بأنه  منه  للمقربني  الدولة  رئيس  رصح 

وشهور حتى جاءت الثورة، وغريت هذا وذاك.

)3(
وقد سأل أحد الوزراء املرشحني للخروج صديًقا له ماذا يفعل:أيقدم استقالته اآلن ليكون 

األمر أمره وليكون سيد قراره أم ينتظر حتى يقال حتى ال حيرج الذين اختاروه.

قال املسئول )وهو صديق مشرتك ىل وله( إنك إن استقلت اآلن كسبت نفسك. 

وإن استقلت غدا كسبت نفسك وأصدقاءك الذين اختاروك.

وخترس  واألعداء  واألصدقاء  الدنيا  تكسب  سوف  فإنك  تقال  حتى  األمور  تركت  وإذا 
نفسك فقط .. 

قال الوزير السائل: وهل هذا ممكن؟

قال صديقه: سوف جتده ممكنا.

قال: ما دليك ؟

قال الناصح: إن الرجل الذى خيتار الوزراء اآلن والذى يسمى ـ جتاوًزا ـ رئيس الوزراء 
أضعف من أن خيتار من بني أصدقائه العديدين من يوليهم مكانك وهو حريص عىل رضاهم 
مجيعا وهو ماال يتحقق إال بإبقائك أنت، وكأنك موىص عليك أال تغري، ألنه إذا غريك بفالن 

فإن »عالن« سيحزن »وترتان« سيتأمل.. وهكذا.. فأنت إًذا مكسبه الوحيد!
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كان الوزير السائل رجال عاقاًل، وكان يثق ىف ذلك الصديق الذى استشاره، وكان الصديق 
بالفعل أهال للثقة.. 

وهكذا بقى الرجل ىف موقعه ليكسب األعداء واألصدقاء والدنيا كلها.. 

لكنه خرس نفسه لألبد. 
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الفصل الخامس 

)1(

من حسن احلظ لتارخينا املعارص أن املؤرخ العظيم عبد الرمحن الرافعى توىل الوزارة لفرتة 
قصرية، وقد روى ىف مذكراته انطباعاته عن فرتة توليه الوزارة، ومن الطريف أنه خلص األمر 
بقوله: إنه ال ينكر أنه مل يكن يتصور أن يكون توليه الوزارة حدثا مهام يستحق حفاوة معارفه 

وهتانيهم. 

وهو يعجب من حدوث هذا كله عىل الرغم من أنه ال يمت للمنطق ىف نظره بصلة، فهو 
يتخيل أو كان يتخيل أن التهنئة تكون عىل حتقيق إنجاز ال عىل جمرد الوصول إىل الكرسى. 

وال جيد الرافعى حرجا ىف أن يعرتف بكل رصاحة وبكل حرارة وأسى أيضا بأن احرتام 
الناس له بمن فيهم األقارب قد زاد بسبب توليه املنصب ويصل األمر به إىل أن يقول:

»تعلمت من الوزارة أشياء وحقائق كثرية كنت ىف حاجة إىل تعرفها، حقا إنى كنت أشعر 
ببعضها من قبل، لكن الوزارة زادتنى معرفة هبا وعرفتنى بغريها«.

»الحظت بعد دخوىل الوزارة أن احرتام الناس حتى أقاربى قد زاد عىل ما كان عليه أضعافا 
مضاعفة.. ومل ترضنى هذه الظاهرة، فإهنا دلتنى عىل قلة تقدير الناس للجهاد البعيد عن مظاهر 
التى تؤدى للبالد ما مل  التقدير للخدمات  بالنسبة إىل تقديرهم للجاه واملناصب، وقلة  احلكم 
االحرتام  حمرتما  أكن  مل  أنى  أيضا  الظاهرة  هذه  ومعنى  كبري،  مركزحكومى  ذا  صاحبها  يكن 

الكاىف قبل دخوىل الوزارة، وهذا ما مل أرضه لنفسى وال للناس«.
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»ويدخل ىف هذا السياق أنى مل ُأهنأ ىف حياتى عىل عمل بقدر ما ُهنئت عىل دخوىل الوزارة! 
مع أن دخول الوزارة ىف ذاته ليس عمال، بل هو ابتداء لعمل، فإذا كانت التهنئة مقصودا منها 
الشكر عىل عمل نافع فلينتظر املهنئون حتى يعمل الوزير عمال نافعا للبالد فيهنئوه عليه، لكن 
احلال هنا عىل عكس ذلك: إن التهنئة هى عىل الوزارة ىف ذاهتا، أى عىل تقلد املنصب، أو بعبارة 
أخرى عىل كرسى الوزارة، وإنى لواثق أنه إذا عمل الوزير عمال يستحق التهنئة فقلام هُينأ عليه 

التهنئة الكافية، وأغلب الظن أن يمر وال يلتفت إليه أحد«.

)2(

ويصور الرافعى هذه احلالة التى وجد نفسه فيها بصورة رقمية دقيقة فيقول:

»تلقيت بعد أن دخلت الوزارة نحو ستامئة هتنئة برقية وبريدية، عدا التهانى الشخصية وهى 
ُتعد باملئات، أى أنى تلقيت نيفا وألف هتنئة، وقد كنت أتساءل ىف خاصة نفسى: ليت شعرى، 
أمل يسبق ىل عمل ىف حياتى الوطنية يستحق مثل هذه التهانى أو نصفها أو ربعها أو واحدا ىف 

املائة منها؟ 

»إنى مع شكرى العميق ملن هنأونى وتقديرى لشعورهم النبيل، كان ىل أن أسأل نفسى هذا 
السؤال فال أجد جوابا عنه«.

و يبدو ىل أن السوال ال يزال قائام.
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الفصل السادس 

السياسى الذكى والقدرة على االعتذار

)1(

كنت وال زلت أرضب املثل ألصدقائى من السياسيني الذين يغرهيم بريق الوزارة بموقف 
صليب سامى من االعتذار عن االشرتاك ىف الوزارات الثالثة التى تشكلت ىف يوليو 1952 مع 

أنه كان املرشح املفضل ىف هذه الوزارات وكان الصديق املقرب لرؤسائها الثالثة.

كانت لصليب سامى عالقة جوهرية باألزمة السياسية األخرية للنظام امللكى ىف عهد امللك 
فاروق )وإن كان اسم صليب سامى ال يرتدد ىف احلديث عنها بالقدر الكاىف(، وهى أزمة إخراج 

وزارة اهلالىل األوىل من احلكم ىف مطلع يوليو 1952، أى قبل ثورة 1952 بثالثة أسابيع.

ومن الثابت أن تآمر املليونري عبود باشا عىل هذه الوزارة مل حيدث إال بسبب موقف وزير 
التموين )الذى كان هو صليب سامى نفسه( احلاسم من رشكة السكر التى يمتلكها عبود.

مىض  ما  وزيرالتموين  منصب  يشغل  كان  سامى  صليب  غري  آخر  شخصا  أن  لو  وربام   
الوزير  إلخراج  بالسعى  يكتفى  ال  باشا  عبود  جعل  الذى  احلد  إىل  والقرارات  باإلجراءات 

املعارض له الواقف ىف طريق أطامعه فحسب، وإنام يمىض ىف إخراج الوزارة كلها من احلكم.

)2(

ما فصلت  السكر عىل نحو  باشا ورشكة  املؤرخ موقفا مشاهبا من عبود  للرافعى  أن  ومع 
القول ىف كتابى املعنون »عىل مشارف الثورة«، فإن موقف صليب سامى كان أقوى بكثري، إذ 
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كان قد أعد العدة لالستيالء عىل الرشكة بالقانون، وكان قد سمح باالسترياد، وكانت اللجنة 
منعقدة ىف نفس اليوم، وكان صليب سامى جيمع إىل صالحيات ومسئوليات وزير التموين، 

صالحيات ومسئوليات وزير التجارة والصناعة ىف ذات الوقت.

وقد يكون هذا الرأى الذى أعتقده خطأ، لكن الذى حدث بالفعل هو أن امللك أقال وزارة 
اهلالىل مقابل مبلغ من املال تقاضته احلاشية من عبود، سواء أوصل هذا املبلغ إىل امللك أم مل 

يصل!

ومن العجيب والطريف أن العقول املخططة للحياة السياسية ىف ذلك الوقت كانت تسعى 
إىل أن تستبقى صليب سامى نفسه ىف الوزارة التالية وهى وزارة حسني رسى، لكن يبدو أن 
وعى صليب سامى حلركة التاريخ ومنطق األشياء قد محاه من أن خيطو هذه اخلطوة التى كانت 

كفيلة بتدمري كل ماضيه السياسى ومستقبل حياته كمواطن.

)3(

وهلذا نراه ىف مذكراته حريصا عىل أن يروى أنه نصح رسى باشا أال يقبل بتشكيل الوزارة 
عىل نحو ما ُفرضت عليه وفيها كريم ثابت، وأنه ترك رسى بعدما اعتذر عن تشكيل الوزارة 
بالفعل، وهو مندهش أن يعود رسى إىل تشكيل الوزارة بعد يوم من اعتذاره عن هذا التشكيل.. 
بل وحيرص الرجل عىل أن يعرض عىل حسني رسى باشا أن يذهب لسؤال أمحد نجيب اهلالىل 
باشا عن سبب إقالته!! وهو يفعل كل هذا ىف وضوح ودون إحساس بأنه أوىل من الرجلني 

برئاسة الوزارة، ألنه كان أقدم منهام عهًدا باملنصب الوزارى.

)4(

وتثبت األيام أن صليب سامى كان بعيد النظر بالفعل...

 � فإن رسى باشا نفسه مل يلبث إال عرشين يوما ووجد أن األمور ال تستقيم عىل هذا النحو 
فآثر االستقالة...
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قربا من  َمْن هو  يستقيل وهو  أن  آثر هو اآلخر  نفسه  ثابت  أن كريم  للتأمل   � واألدعى 
امللك فاروق.

 � ثم إن احلظ )أو الذكاء( أنقذ صليب سامى مرة ثانية من التورط، فعىل حني قبل اهلالىل 
بيع هو ووزارته  إنه  يقال:  الذى  يوليو 1952، وهو  ثانية ىف 22  الوزارة مرة  تشكيل 

بامئتى ألف جنيه، فإن صليب سامى مل يدخل هذه الوزارة!!

 � ثم إن احلظ )أو الذكاء( أنقذ صليب سامى مرة ثالثة فلم يشرتك ىف وزارة عىل ماهر التى 
شكلها بعد تنازل امللك فاروق عن العرش البنه.. مع أن عىل ماهر أعلن أنه سيشكل 
يناير وفرباير 1952، وكان صليب سامى  السابقة ىف  وزارته هذه من أعضاء وزارته 

واحدا من هؤالء.
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للرياسة  الطموح 

الباب الثالث
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الفصل السابع 

الفراعنة القادمون

)1(

حيرص املرشحون لرياسة اجلمهورية عىل إثبات أهنم الئقون هلذا املنصب، ألهنم فراعنة، 
ىف  الشاى  ويرشب  الرياضية،  املباراة  يشاهد  كالفراعنة،  أرواح  بسبعة  املخرضم  السفري  فهذا 
املاىض  ويعيش  الزفة،  وحيرض  اخلارج،  ىف  املرصيني  وحيارض  النظافة،  عامل  ويعانق  املقهى، 
اخلامسة  تعدى  أنه  مع  اخلمسني  ىف  اليزال  وكأنه  ويبدو  يستطيع،  ال  بام  ويعد  واحلارض، 
والسبعني، أما أبرز مقوماته فإن زوجه متارس مهام السيدة األوىل منذ ثالثني عاما، وهى عضو 

ثابت ىف كل مجعيات سوزان مبارك.

)2(

وهذا هو الدكتور املحامى يكرر علينا ما ينفرد علينا به من معرفة، فهو الذى اختصه اهلل 
بالعلم اللدنى، وهو الذى يعرف دون غريه أرسار املجلس العسكرى، كام أنه هو الذى يدرك 
العرب ملرص، وأرسار األسلحة، وهتريب احلاويات ىف  الزعامء  دون غريه تطورات هتديدات 
املوانئ، وهو يوحى إلينا ىف أحاديثه بأنه هو وحده القادر عىل أن يلبس احلق ثوب الباطل، وهو 

القادر أيضا عىل أن يأخذ ثوب احلق ليعطيه الباطل.

)3(

وهذا هو األستاذ اجلامعى الذى يؤخر إعالنه للرتشيح حتى حيافظ عىل صورته من كشف 
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العيوب، ومن التآكل، وهو موقن كل اليقني بأن شخصيته حافلة بكل هذا وذاك، لكنه سيتقدم 
ىف الوقت املناسب حني ينشغل الناس عن فحص امللفات، مكتفني بإظهار اإلعجاب بقدرته 

عىل املعارضة، وإيقاف اآلخر عند حدوده.

)4(

وهذا هو القائد القديم الذى مل حيظ بالقبول ىف املناصب التى أتيحت له وإن حظى بالتلميع 
مدفوع األجر، يمن علينا بام استطاع احلصول عليه من ثناء بفضل التسهيالت التى قدمها هلذا 
أو ذاك ممن كان البد هلم من أن يردوا املجاملة بأحسن منها، ولو أنى دعيت إىل واحدة من 
حفالته ىف املدينة الشهرية أو بالطائرة الضخمة، وقضيت اليوم ىف ربوع ضيافته وكرمه، لعدت 
ممتنا له، لكنى حلسن حظى مل أحصل عىل خدمات الرشكة التابعة له إال من املال احلر الذى أفاء 
اهلل به عىّل، وهلذا فإنى أشكر اهلل، وال أشكره، وأعبد اهلل وأنتقد املرشح ىف كل ما ينتقد فيه من 
فرعونية فات أواهنا، وعقلية ضعف إنجازها، وإدارة غلبت سلبياهتا عىل إجيابياهتا، وسياسة 

كانت خداعا ومل تكن إخالصا. 

)5(

سنرى كل هؤالء وهم يتسابقون ىف إثبات قدرهتم عىل الفرعونية، وعىل الفرعنة، مع أن 
أول رشوط الشعب هى القضاء عىل الفرعونية والفرعنة.

لكن هؤالء يقولون: »ال يفل الفرعون إال فرعون«، والشعب يرد عليهم ويقول: »ال يفل 
الفرعون إال الشعب«، ثم إن الشعب يضيف مع األيام ويقول: »ال يفل الفرعون والفلول إال 

الشعب«.
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الفصل الثامن 

من هو رئيس مجلس الشعب القادم؟

)1(

االحتامل األول أن يكون هو عمرو موسى، حني يكتشف أن مرص تتجه إىل نظام برملانى، 
ـ  الذى بث ىف املرصيني  الطريف أن عمرو موسى هو  الفرعون، ومن  بعيدا عن صالحيات 
خاصتهم وعامتهم عىل حد سواء، أنه مرشوع فرعون، وأنه ال داعى لألخذ بنظام رئاسى مادام 
الذى خدم ىف  فيه وهو  يتمثل  للنمو،  قابل  بفرعون صغري  مبارك  احتفظ من زمن  قد  الزمن 

وظيفته أكثر من اثنني ومخسني عاما حتى اآلن، بام يذكر باثنني وستني عاما ختص مبارك.

عندما جيد عمرو موسى نفسه وقد افتقد النظام الفرعونى، وأصبح مضطرا إىل أن يرشح 
نفسه ىف دائرة مثل دائرة طنطا، فإنه لن يقبل أن يكون رئيسا للوزراء يتعرض للسؤال والنقد 
واالستجواب، وسيفضل عندئذ أن يسعى إىل منصب رئيس جملس الشعب ليذكر نفسه بأنه 
قانونى قادر عىل اجلدل والتحليل واالستشهاد وتكييف الوقائع، وبأنه سياسى قادر عىل توزيع 

األدوار، وعىل متثيل األدوار املختلفة كذلك.

)2(

هبذا  فوزه  أن  جيد  وسوف  رسور،  فتحى  د.  وقدرات  قدراته  بني  موسى  عمرو  سيقارن 
املنصب سيضيف إىل تارخيه السياسى.

صحيح أنه مل يتصور نفسه نائبا للعامل والفالحني، وال رئيسا هلم، لكنه قادر عىل أن يصور 
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هلم أنه عامل قديم، وفالح كبري، عىل نحو ما صور ألكثر من عرشين حاكام عربيا أنه صاحب 
جنسيات عربية خمتلفة، حمفورة ىف قلبه، وإن غابت عن جواز سفره.

وإذا كان فتحى رسور قد عرف بتكرار مقولة »إن املجلس سيد قراره«، فإن عمرو موسى 
قادر عىل أن يكرر مقوالت أخرى من قبيل »إن املجلس هو املرشع«، و»إن املجلس هو الرقيب 
األول«، و»إن قاعة الربملان تصنع التاريخ«، و»إن رشعية أى شىء ال تستمد إال من هنا« مشريا 
إىل مكتبه، معربا باملكتب عن املجلس الذى سوف يصبح ىف ذلك الزمان هو عمرو موسى، كام 

أن عمرو موسى سيكون هو املجلس.

)3(

هنيئا ملرص برجلها الربملانى األول القادم.
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الفصل التاسع 

ديكنز الشاطر وخيرت الشاطر

)1(
يبدو ىل أن مرص ىف بحثها عن هويتها بعد ثورة 25 يناير أصبحت ىف حاجة ال تقل أمهية إىل 

أديب من طراز األديب الربيطانى تشارلز ديكنز.

وربام كان من الطريف أن أبدأ باإلشارة إىل ما أوردته من قبل ىف كتابى عن الدكتور عىل 
مصطفى مرشفة من مراسالته مع توفيق احلكيم، وإعجابه بالدور الذى قام به احلكيم ىف التعبري 
اللواء  أن  بريطانيا، وأذكر  ما فعل ديكنز ىف  املتوسطة عىل نحو  الطبقات  أبناء  عن سلوكيات 
حسن مرشفة شقيق الدكتور مرشفة باشا كان يرى أن زميله ىف كلية اآلداب )قسم الفلسفة( 
التى حتدث عنها شقيقه  املهمة  أنجز  الذى  توفيق احلكيم هو  الذى هو نجيب حمفوظ وليس 
الدكتور مرشفة ىف رسالته إىل توفيق احلكيم، ولعل القارئ العادى يرى أن جيمع بني الرأيني 
احلكيم ىف  فقرا، عىل حني نجح  األكثر  الطبقات  التعبري عن  أجاد  بأن نجيب حمفوظ  بالقول 

التعبري عن الطبقة املتوسطة وأفرادها.

)2(
أبناء  إىل  الربيطانيني  الروائيني  العامليني، وهو أحب  الروائيني  أما ديكنز فواحد من أعظم 
قومه، وقد كرمته بالده ىف حياته وبعد مماته، حتى إهنم قرروا أن يدفنوه ىف كاتدرائية وستمنسرت 

ىف لندن.

ولد ديكنز ىف ميناء بورتسموث بإنجلرتا، وانتقلت أرسته إىل لندن وهو ىف الثانية من عمره، 
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وظائف  ىف  وتقلب  عمره،  من  عرشة  اخلامسة  ىف  وهو  املدرسة  ترك  وقد  فقريا،  والده  وكان 
جمالت  ىف  حلقات  هيئة  عىل  الروائية  أعامله  نرش  بدأ  ثم  حربيا،  مراسال  أصبح  حتى  صغرية 
شهرية، وكان أول ما نرشه »أوراق بيكويك«، وقد نرشها عىل مدى عامى 1836 و1837، ثم 
»أوليفر تويست« )1837 ـ 1839(، ثم »ترنيمة عيد امليالد« )1843(، و»ديفيد كوبرفيلد« 
وقد   .)1861 ـ   1860( كبرية«  و»آمال   ،)1859( مدينتني«  و»قصة   ،)1850 ـ   1849(

ترمجت كثري من أعامله إىل اللغة العربية.

أسس ديكنز جملتني أسبوعيتني ناجحتني، وكتب باإلضافة إىل رواياته التى تفوق العرشين 
جمموعة أخرى من كتب الرحالت والصور األدبية، ونال شهرة عريضة ىف حياته، وُدعى إىل 
الواليات املتحدة األمريكية حيث لقى الكثري من صنوف التكريم، واعرتف النقاد واملثقفون بام 
ذكرناه من أن كتابات ديكنز متثل تعبرًيا دقيًقا عن أفراد الطبقتني املتوسطة والفقرية ىف املجتمع 
الربيطانى، بل إن البعض يرى أن كل ما كتبه هذا األديب قد مر به ىف حياته، أى أنه مل يعرب إال 

عن خربات شخصية.

)3(
يعترب ديكنز مع شكسبري وشو أبرز األعالم بني األدباء الربيطانيني، عىل أن ديكنز كان 
واحدا من الذين حظوا بكثري من احلديث عن غرابة عاداهتم وسلوكهم، وكان يسمى »ربيب 
الفقر« نظرا للظروف الصعبة التى نشأ فيها، لكن غرابة أطواره مل تقف عند حد، وكان يتمتع 
بكثري من الصفات التى قد تبدو متناقضة، كام كان يتقلب من حال نفسية إىل أخرى برسعة 
شديدة، ومل يكن يعرف حدودا للفرح أو احلزن، وال حدا فاصال بني هذا وذاك، وكان كثري 
الرشود وبخاصة ىف الليل، وكان خفيف الظل، ممتعا، قادرا عىل الوصول إىل ملحات عبقرية 
ىف الكتابة واألداء، وكان يرصع أصابعه باجلواهر الثمينة، لكنه مع هذا مل يكن يستنكف أن 

يسلك ىف حياته اليومية سلوك اهلمجيني. 

)4(
كان ديكنز كثري العمل والنشاط، وكان قوى املالحظة، وكان هيوى ممارسة التمثيل، بل إنه 
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كان يقوم بجوالت أدبية يلقى فيها فصول رواياته ويمثلها مع تغيري صوته، وكان جيد اللذة ىف 
إرهاق مشاهديه بالضحك، وقد مات وهو يؤدى أحد هذه املشاهد، وعندئذ قال ىف هناية ما 

مثل: ىل األرض، ثم مات.

فشل ىف زواجه األول لكنه أنجب من زوجته الثانية كايت هوجارت عرشة أطفال، كان 
صارما ىف تربيتهم، حريصا عىل مستقبلهم، وقد ترك هلم ثروة كبرية.

)5(

هل يكون ديكنز والد األبناء العرشة هو خريت الشاطر، الذى حدثنى أحد أصدقائه عن 
ميوله األدبية املشاهبة لديكنز؟

 أم أن هناك من أدباء الثورة من سيسبقه إىل هذه املكانة؟ 
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الفصل العاشر 

الذين استمروا بعد 25 يناير

)1(

تروى أدبيات التاريخ الفرنسى أن وزير املالية استمر ىف موقعه بعد الثورة الفرنسية وكذلك 
تروى أدبيات التاريخ املرصى أن وزير املالية ىف عهد امللكية ظل وزيًرا للاملية ثم نائبا لرئيس 
الوزراء ىف عهد الثورة األول وحتى 1954 حني قام عبد النارص بانقالبه الداخىل عىل االنقالب 
األول فآثر الرجل أن يمىض بعيًدا عن الوزارة وإن مل يبتعد عن النظام حيث شغل عدة مواقع 

مرموقة.

أما ثورة 25 يناير فقد راوحت بني اخلالص من رموز سابقة وبني تقييد حرية بعضهم 
وبني استمرار توظيف عدد آخر من رموز املرحلة السابقة وتعددت املعايري التى جعلت 
تعاملوا  التى  بالرموز  يتعلق  فيام  ذاك  أو  املسار  يتوجهون نحو هذا  رجال احلكم احلاىل 

معها .. 

التى وجدها التزال حتتل  الرموز  القيادة ىف موقفها من كثري من  ومع أن الشارع اليوافق 
تبدو مصممة عىل  العسكرى  املجلس  متمثلة ىف  القيادة  فإن  الدولة  متقدمة من جهاز  مواقع 

اإلبقاء عىل عدد اليستهان به من الرموز » القديمة « ىف » العهد اجلديد «.

التفسريين  تلخيص  مع  اجلديدة  القيادة  هبا  حتتفظ  التى  االسامء  أبرز  نستعرض  يىل  وفيام 
الشعبى والرسمى لإلبقاء عىل هؤالء ىف هذه املواقع:
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)2(

النائب العام الدكتور عبد المجيد محمود 

منصب النائب العام منصب الحيتمل عزل شاغله إال أن يتم اختياره ملنصب آخر: وزيًرا 
للعدل مثال أو رئيسا للجهاز املركزى للمحاسبات )وهو أفضل حل( لكن القيادة ترد ىف هدوء 
النائب العام أكثر من أن يقرر ما قرره ىف شأن رئيس اجلمهورية  بالقول: ما هو مطلوب من 

اهتاما وحبسا وحماكمة ؟ 

لكن الشباب يرون أن النائب العام حيمى كثرًيا من رموز الفساد من الوزراء السابقني وكبار 
املسئولني، وجيدون ىف مناقشاهتم أسبابا جتعله حيمى هؤالء، كام أن اجلمعيات احلقوقية التكف 
عن الشكوى من الرجل ومنهجه ىف الترصف ىف القضايا، ويثري إحباط هؤالء أن النائب العام 
اليزال بينه وبني سن التقاعد أى سن السبعني عدة أعوام، وهكذا فإنه لو بقى فلن يرتك منصبه 

ىف القريب العاجل.

 )3(

وزيرة التعاون الدولى والتخطيط السيدة فايزة أبو النجا 

كانت اكتسبت سمعه غري علنية عن دورها الدائب ىف مقاومة يوسف بطرس غاىل ىف أثناء 
هى  تدخل  مل  حني  عىل   1993 ىف  الوزارة  إىل  سبقها  أنه  ومع  الوزراء  جملس  ىف  مًعا  عملهام 
الوزارة إال ىف عام 2001 فإهنا كانت تصده وترده ىف حضور الرئيس مبارك وىف حضور املشري 
ويرى  املتغطرس،  الوزير  هذا  مواجهة  ىف  الوزيرة  هذه  شجاعة  يقدر  املشري  وكان  طنطاوى، 
املشري أن شجاعتها ووضوحها تكفالن هلا مكانة مرموقة ىف عرص ما بعد يوسف بطرس غاىل 

وما بعد مبارك.

املربر  غري  التباهى  من  نوًعا  النجا  أبو  فايزة  ترصفات  ىف  يرون  والشباب  الشعب  لكن 
الوطنى  للحزب  السيئة  الترصفات  رموز  من  رمًزا  فيها  يرون  كام  املطلوبة،  غري  والغطرسة 
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التجاوز ىف  فيها قدرة عىل  يرون  املرأة، كام  دائرة بورسعيد عن  فقد كانت مرشحة ىف  املنحل 
املكافآت واملنح والتوزيع والرواتب واليرون فيها روحا من الثورة وال قبًسا منها ..

 ومع هذا يؤكد املطلعون أهنا ربام تكون هى رئيس الوزراء السابق والالحق أى أهنا تقوم 
بالدور وقد حتتل املنصب الذى مارسته بالفعل فيام قبل وحتى اآلن.

)4(

وزير الكهرباء حسن يونس 

أمام سامح  بعد موقفه املرشف  أول فرصة  الرجل مرشحا ألن خيرج من موقعه ىف  كان هذا 
فهمى من ناحية، وما شاع عن موقفه أمام حممود اجلامل وإبراهيم كامل من ناحية أخرى لكن حنكة 

مبارك وجدت أن بقاءه يمثل ضغًطا من نوع مفيد عىل أعصاب هؤالء مجيعا.

 ومن حسن حظ حسن يونس أن أقرب املقربني من املشري كانوا يعملون ىف وزارة الكهرباء 
ويرون ىف حسن يونس نموذجا لاللتزام والنزاهة وهكذا كانت سمعة حسن يونس مؤهلة له 

للبقاء ىف موضع اليشمله التغيري كثريا.

 ومن الطريف أن وزراء الكهرباء كانوا دائاًم من طوال العمر ىف الوزارة، حدث هذا مع 
االستثناء  أيضا، وكان  يونس  أباظة ومع حسن  ماهر  أمحد سلطان ومع  صدقى سليامن ومع 
الوحيد هو مصطفى كامل صربى، أما الباقون فقد انتقلوا من الكهرباء إىل وزارت أخرى مثل 

عزت سالمة ومثل عىل الصعيدى.

ومع أن شباب الثورة اليتحفظون عىل حسن يونس بقدر كبري فإهنم يرونه تذكاًرا لعهد بائد 
اليريدون له أن يستمر بأى صورة.

)5(

أمين عام مجلس الشعب سامى مهران

االستثناء،  القانون وفوق  السن وفوق  فوق  العادة  منصبه بحكم  الذى أصبح وجوده ىف 
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الشعب  هلا ىف جملس  تعرضوا  التى  املذبحة  أنه شارك من خالل مساعديه ىف  الشباب  ويرى 
وشارعه وبدرومه.

إذا قرر هذا مساعد وزير  السلطة فتقول بطريقة غري مبارشة إهنا ستأخذه إىل السجن  أما 
العدل للكسب غري املرشوع وقد بدأ بالفعل إجراءات ىف هذا الصدد.

)6(

أمين عام مجلس الشورى فرج الدرى 

الذى ينطبق عليه ما ينطبق عىل سامى مهران وربام كان بقاؤه إىل ما بعد انتخابات جملس 
الشورى بمثابة طوق نجاة آخر ألمني عام جملس الشعب.

البريوقراطية صارت  أن  املقام األول واألخري  يعنى ىف  الرجلني  الطريف أن موقف  ومن 
أعىل مقاما من السياسة واحلزبية وهو ما بلوره ما قاله الدكتور حممود السقا وهو عىل منصة 

رئيس جملس الشعب: ما رأى السيد األمني العام ؟ 

وربام يقول رئيس جملس الشورى القادم رأيا مماثاًل.

)7(

شيخ األزهر 

عادة الترتاح النظم اجلديدة إىل صاحب املكانة الدينية األوىل ىف النظام القديم، فام بالنا إذا 
كان شيخ األزهر أمحد الطيب عضوا سابقا ىف املكتب السياسى للحزب الوطنى، وملا انتقده 
الناس ىف هذه العضوية مل يزد عىل أن قال إنه يضع استقالته حتت ترصف رئيس احلزب الذى 

هو رئيس اجلمهورية الذى هو الرئيس مبارك.

ثم إن الشيخ أمحد الطيب كان من الذين تصدوا للقول بحرمة االنتحار بعد ثورة تونس 
فكأنه كان يقول: إن مرص ليست تونس، بل إنه ىف خضم الثورة كان يطلب من شباهبا أال يلقوا 

بأيدهيم إىل التهلكة .. 
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لكن الشيخ أمحد الطيب، واحلق يقال، بذل جهدا جباًرا ىف التحول مع الثورة ومع دعاواها 
لكنه وجد نفسه أخريا ىف مأزق سياسى خطري فقد استصدر له املجلس العسكرى تعديالت 
إبعاد  املناصب وىف صالح  بقائه ىف  نفسه وىف صالح  عىل قوانني األزهر تصب ىف صاحله هو 

بعض املنافسني املحتملني لشغل املنصب .. 

وهكذا عادت الدعوة إىل رضورة النظر ىف أمر الشيخ الطيب الذى أثبت نجاحات متتالية 
ومذهلة ىف التأقلم والتكيف وإعادة ترتيب األوضاع.

)7(

سكرتير عام مجلس الوزراء سامى سعد زغلول 

اليزال الرجل الذى كان يدير الوزارة ىف عهد أمحد نظيف يامرس سلطاته بأقوى مما كان عليه 
من قبل ذلك أنه كان املعادل املوضوعى حلالة الضعف املهينة التى أحسها الشعب واملسئولون 
جتاه عصام رشف وانسحاقه التام أمام سامى سعد زغلول الذى كان بمثابة رئيس الوزراء الفعىل 

ىف عهد رشف حتى إن رشف، كان يستأذنه ىف كثري من القرارات..

 وهكذا مىض الزمن بسامى سعد زغلول من عهد مينا إىل عهد عمرو ومن عهد عمرو إىل 
عهد مجال، كام تقول السيدة أم كلثوم ىف أغنية أستاذنا الشاعر كامل الشناوى.

 )8(

أمين عام الجامعة العربية عمرو موسى 

ا له، لكنه أصبح بقدرة قادر واحًدا من  مل يكن عمرو موسى بعيدا عن نظام مبارك وال عدوًّ
املقربني للمجلس العسكرى وواحدا من مرشحيه املحتملني لرياسة اجلمهورية وعضوا بارًزا 
ىف املجلس االستشارى وشخصا حارضا ىف كل اجتامعات العسكرى.. وهكذا أصبح واحًدا 
من كبار رجال الدولة ىف الربوتوكول املرصى كام كان عىل مدى عهد مبارك كله حمتفًظا بمنصبه 

الربوتوكوىل.
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الفصل الحادى عشر 

صانعة وزراء الخارجية

)1(

للشئون  للدولة  وزيرة  النجا  أبو  فايزة  السيدة  باختيار  املرصيني  عامة  فوجئ   2001 ىف 
اخلارجية، ثم فوجئ خاصة املرصيني بأن وزير اخلارجية أمحد ماهر غري مرتاح إىل هذا التعيني.

وكان أظهر دليل عىل مدى ضيق الوزير بزميلته أن زوج الوزيرة بقى سفريا ىف باكستان، عىل 
حني كان من املمكن بالطبع، وبالعقل، وبالذوق، وباملجاملة أن يكون سفريا ملرص ىف باريس 
ومثلها، بدال من أن يذهب بعد ذلك إىل باريس ومثلها َمْن كانوا مل يصلوا إىل درجة السفري، 

وقد عينوا ىف هذه العواصم املمتازة بسبب خاالهتم أو عامهتم!! .. وكان البد من حل.

للتعاون  وزيرة  النجا  أبو  فايزة  أصبحت  مشكالهتا  حل  ىف  املرصية  السياسة  عادة  وعىل 
الدوىل، وأتاح هلا هذا املوقع أن تقلل من مجوح وزير سابق عرف )وال يزال يعرف كل يوم( 
بفساده الذى جاوز احلدود، وتفوق فيه عىل الشياطني، وقد مارس الفساد بغرور وبتعجرف 
وعنطزة وفشخرة، وصور للناس أنه باق إىل يوم الدين، وهكذا كان مما حيسب لفايزة أبو النجا 
أهنا وقفت ىف وجه هذا الوزير مرات ومرات، ويعتقد كثريون أن جمرد وقوفها ىف وجه ذلك 

الشيطان يغفر هلا ما تقدم من ذنبها وما تأخر.

)2(

فكر  األخري،  الوزارى  التعديل  تشكيل  رشف  لعصام  اخلاصان  السكرتريان  بدأ  وعندما 
أحدمها أن تكون فايزة أبو النجا وزيرة للخارجية بحكم أقدميتها، وبحكم ما كانوا يرونه من 
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ثقتها بنفسها، وسطوهتا عىل رئيسها، ورسب أحد سكرتارية رشف هذا اخلرب للصحافة عىل 
نحو ما يتسابق رجال رشف أو شبابه )!!( ىف ترسيب األخبار احلقيقية وغري احلقيقية. 

وكانت املفاجأة أن أحد رؤساء التحرير املخرضمني قال للصحفى الذى أتاه باخلرب: إن هذا 
خرب كاذب مائة ىف املائة.

 قال الصحفى: لكنه صادق مائة ىف املائة.

قال رئيس التحرير املخرضم: إن مصدرك اليعرف احلقيقة.

قال الصحفى: لكنه هو الذى يوجه رئيس الوزراء إىل ما يصنع.

يا عزيزى قل  التحرير املخرضم: لكنه ليس هو الذى يوجهه إىل ما ال يصنع!  قال رئيس 
صانعة  اآلن  إهنا  للخارجية،  وزيرة  تكون  أن  من  أكرب  أصبحت  النجا  أبو  فايزة  إن  ملصدرك 
وزراء اخلارجية، إن ثالثة عىل األقل من وزراء اخلارجية األربعة جاؤوا إىل موقعهم ألن فايزة 

هى التى اختارهتم.

قال الصحفى: وماذا عن الرابع؟ 

قال رئيس التحرير املخرضم: إهنا مل ترش به فحسب، وإنام كلفته وكفلته!

وطوبى للفائزة.. وهنيئا هلا باجلائزة.
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مؤلمتان تجربتان 

الباب الرابع
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الفصل الثانى عشر 

هل يأتى الدور على الجنزورى

)1(

يتمتع  أنه  ينكر  الدكتور عصام رشف بصفات سلبية فإن أحًدا اليستطيع أن  مهام وصف 
الفشل،  باملنصب رغم كل هذا  التى جعلته حيتفظ  الذكاء والدهاء واملناورة  بقدر ضخم من 

وجعلته متحدثا باسم الثورة بينام هو قائد الثورة املضادة اآلن.

ومن األدلة التى التقبل املناقشة عىل دهاء عصام رشف أنه من خالل أصدقائه املقربني 
إليه من أن بعض من بيدهم األمر ينوون أن يسندوا رياسة الوزارة إىل  رسب ما ترسب 
عصام  إن  قالوا:  الناس  أن  بالطبع  النتيجة  وكانت   .. منه  بدال  اجلنزورى  كامل  الدكتور 
االجتاه  أحيانا ىف  ينش  اجلنزورى  بينام  ينش  اجلنزورى ألنه الهيش وال  من  أرحم  رشف 

اخلاطئ .. 

ومن العجيب أن ترسيبة عصام رشف عن قدوم اجلنزورى خلفا له واكبت ترسبية أخرى 
تقول: إن اجلنزورى أوشك أن ينضم إىل خلفيه ىف رئاسة الوزارة ىف طرة، وقد رأينا عاطف عبيد 
ينضم بالفعل إىل خلفه أمحد نظيف ىف طرة، وبقى أن يأتى الدور عىل سلفه كامل اجلنزورى، 
الذى بدأ سياسة فتح البنوك أمام املغامرين من رجال األعامل ليغرتفوا ما يشاؤون منها حتت 

دعوى االستثامر، واملرشوعات الكربى.
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)2(

وهكذا أصبح الناس يتساءلون:

هل أتى دور الرجل الذى جعل من توشكى حلام.. ثم رسابا.. ثم كابوسا؟ � 

الفاسدين يبدأون سياسات جتويع   � هل يأتى دور الرجل الذى ترك دون أن يدرى أن 
الشعب من أجل ختمة النخبة املقربة من النظام؟

رخصة  قيمة  هى  مليارا   � 15 من  أكثر  مرص  عىل  أضاع  الذى  الرجل  دور  يأتى   هل 
متثيلية  مشاهد  عدة  مقابل  تذهب  الثمينة  الفرصة  هذه  وترك  عهده،  أول  ىف  املحمول 
قتله، ثم بكى وطلب  فيها رجل أعامل مشهور منشورا مصطنعا يدعو إىل  أذاع  هزلية 
أن تكون مصاحلته هبذه الرشكة فأتم له اجلنزورى وحكومته صفقة جعلته يظن نفسه 

مفكرا وسياسيا، بينام اكتفى اجلنزورى ملرص بالرفات، ولنفسه بالفتات؟

دراسته  بحكم  ـ  هو  بينام  الرأساملية،  توحش  عهده  شهد  الذى  الرجل  دور  يأتى   � هل 
لالقتصاد الزراعى يعرف حق املعرفة خطورة التوحش الرأسامىل، لكنه مع هذا أطعم 

الرأساملية كل اهلرمونات التى جعلتها تتوحش عىل نحو مل يشهده العامل كله؟

)3(

أكثر من  أنه كان بحكم مهنته يكسب ويدخر  حكى ىل أحد زمالئى من كبار األطباء 
شقيقه بمراحل، وأنه كان ىف كل شىء متقدما عىل شقيقه: ىف الوجاهة، والدخل، والعائد، 
والثروة، واإلنفاق.. إلخ، وأن مربرات تفوقه عىل شقيقه كانت حقيقية والتزال حقيقية، 
فلام جاء عهد اجلنزورى تضاعفت ثروة شقيقه حتى أصبحت أكثر من ألف ضعف ثروته 
من  فاغرتف  أعامل«،  »رجل  لقب  حيمل  كارتا  يملك  كان  شقيقه  أن  هو  واحد..  لسبب 
البنوك كام شاء، واجلنزورى بسذاجة شديدة يتحدث عن حجم املرشوعات التى رصفت 

عليها أموال املودعني.
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)4(

إن مسئولية اجلنزورى احلقيقية مسئولية ختطيط ورعاية وريادة.. 

الفساد واإلفساد عن جهل وتعمد،  بئر  ذهب اجلنزورى بمرص، بوعى وبدون وعى، إىل 
وظن نفسه بريئا ألنه مل يرشف إال رشفة واحدة.

هل تدينه تلك الرشفة الواحدة؟  � 

أم أهنا هى التى سوف حتميه بفضل املخابرات العاملية ؟ � 

 وربام تدفع به مرة أخرى إىل رياسة الوزراء عىل نحو ما رسب عصام رشف؟ �

أما هو نفسه فإنه يتمنى أن يتحقق احللم الذى حلمت له به والدته وهو أن يكون الرجل 
األول.

هذا هو أهم سؤال ىف النصف الثانى من 2011.
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الفصل الثالث عشر 

عصام شرف فى حجرة الفئران

)1(

تعود الناس من األدباء أن يتحفوهم بتعبري من التعبريات الدالة ىف وسط احلديث العادى 
الذى يتحدثون به، وقد تفضل الروائى العظيم األستاذ هباء طاهر بشىء من هذا القبيل حني 
وصف مصري الثورة وشباهبا فقال: إن عصام رشف وضع الثوار الذين غريوا وجه مرص ىف 

حجرة الفئران !!

وواقع األمر أن عصام رشف حياول ىف هذا لكنه لن ينجح بإذن اهلل إال ىف عكس ما يريد.. 
ذلك أن حجرة الفئران ال تتسع للثوار وإن اتسعت له، ويبدو أنه قد فضلها بالفعل عىل كل 

فرصة أخرى متاحة له بام ىف ذلك سعيه إىل رياسة اجلمهورية.

التاريخ أوسع أبوابه لعصام رشف كى يدخل تاريخ املجد والعزة فاكتفى بأن خرج  فتح 
إىل الشباب ىف ميدان التحرير وقال مجلتني مل تكونا فاترتني ثم انرصف إىل النزهات األوروبية 
سبقتها  وقد  األخرى،  هى  الطريق  ىف  األمريكية  النزهة  كانت  وإن  واإلفريقية،  واآلسيوية 
استعدادات شكلية من قبيل إعالن أن عصام رشف كان رجل العام ىف جمال الطرق والكبارى 

بينام كانت عالقته منقطعة بالطرق والكبارى.

)2(

ذكرنى هذا اإلعالن بنصاب حمرتف أراد إرضاء كافة الوجوه ىف احلياة السياسية فاختار وزير 
العدل األسبق ليكون شخصية العام القضائية، وملا كان النائب العام المًعا بسلطانه وسلطاته 
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فقد منحه ما أسامه شخصية العام النيابية !! وهو ال يفهم معنى »النيابية« وارتباطها بالربملان ال 
بالنيابة العامة لكنه يشتق من املناصب.. 

وقد استمر النصاب ىف جهله ومنح رئيس جملس الشعب شخصية العام »الشعبية«، ومنح 
رئيس جملس الشورى شخصية العام »االستشارية«.. 

ومع وضوح اهلدف واللبس ىف كل هذا فإن العامل الكبري الدكتور عصام رشف يفعل شيئا 
من هذا القبيل كل يوم دون أن هيتز له جفن، وقد بات حربصا عىل شىء واحد هو البقاء ىف هذا 

الكرسى الوثري ألقىص فرتة ممكنة أو حتى الرحيل.

)3(

هل سمعت أن رئيسا للوزراء ىف أى بلد من بلدان العامل عني لنفسه مستشاًرا سياسيًّا.. ماذا 
يفعل رئيس الوزراء إذا ؟. وكيف يكون رئيسا للوزراء إذا اضطر إىل تعيني مستشار سياسى.. 
تعيني  أفهم  لكنى ال  أو حماسبيًّا  قانونيًّا  أو  هندسيًّا  الوزراء مستشاًرا  رئيس  يعني  أن  أفهم  قد 

مستشار سياسى للرجل السياسى األول ىف احلكومة.

خذ بعد هذا أن رئيس الوزراء اتفق مع الدكتور عىل الغتيت )الذى يرى نفسه أوىل الناس 
برياسة الوزارة( عىل أن يشكل له جمموعة من مستشارين .. 

ال خيفى األمر إًذا أن عصام رشف بدأ يتحقق من أنه أصبح رئيسا للجمهورية وها هو يعني 
رئيس وزرائه ويكلفه بتشكيل الوزارة من اآلن.

)4(

وإًذا ما هو الفرق بني عصام رشف ومجال مبارك؟ الفروق بسيطة: عصام رشف مهذب، 
خفيض الصوت، لني اجلانب، قادر عىل حتمل األذى والنقد والقذف، لكن مجال مبارك كان 
مما  بأفضل  يستمتع  كان  وإن  للنقاش،  وال  للنقد،  ال  قابلة  غري  استعالئية  شخصية  صاحب 

يستمتع عصام رشف، كام أنه كان أكثر قدرة عىل احلركة واملناورة من عصام رشف.
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)5(

ما هو الفرق إًذا بني عصام رشف وأمحد نظيف ؟ الفروق بسيطة حتى إهنام كام قلت للصديق 
بالل فضل منذ أسبوع ىف برنامج عصري الكتب جتعلنا نرامها وكأهنام وجهان لعملة واحدة، وإن 
كان نظيف حيب رفع الرأس فإن رشف حيب خفضها، وإن كان نظيف يؤجل املوضوع عاما 

بعد عام فإن رشف يؤجله إىل ما ال هناية مع الترصيح بعزمه عىل االنتهاء منه حااًل.

الفئران حتى خيرج منها إىل القرص  يبقى نفسه ىف حجرة  هل أصبح عىل عصام رشف أن 
اجلمهورى حمموال عىل األعناق بعد أن:

يؤجل االنتخابات )!!(  � 

ويعدل االستفتاءات )!!(  � 

ويزيد من االعتقاالت )!!( � 

ويشجع املحاكامت )!!(  � 

ويلوح للساسة باإلغراءات )!!( � 

ويعطى الشباب الفتات )!!(؟  �

أم أن حجرة الفئران قادرة عىل أن تقول لعصام رشف إهنا أقوى منه وأذكى؟

  



63

الفصل الرابع عشر 

كيف يصاب رئيس الوزراء بالجنون؟
وقعت أحداث هذه القصة منذ سنوات قليلة، وال يزال 

)1(

كان رئيس جملس الوزراء اجلديد يعانى من نوبات من االكتئاب، وقد زادت هذه النوبات 
إىل حد كبري ىف تكرارها وشدهتا بعد أن فقد الرجل موقعا من املواقع املهمة، وألنه من أرسة 
متعلمة فقد كان حريصا عىل أن يتلقى عالجه من االكتئاب عىل نحو ما يفعل الغربيون الذين 

يؤمنون بأن الدواء هو العالج األول لألمراض النفسية.

 ومع تقدم السنوات كان الرجل يشعر بأن بعض أجهزة جسمه قد بدأت تعانى من السنوات 
التى متر، وكان إذا ذهب إىل طبيب متخصص ال يقول له إنه يشعر بالتعب، أو املرض مع تقدم 
السن، ولكنه كان يرجع السبب إىل ما يسميه »تقدم السنوات«، وتنبه أحد أطبائه إىل تركيزه 
عىل تقدم السنوات بدال من تقدم السن، وأثنى له عىل هذه الفكرة الذكية ىف التعبري الدقيق، فإذا 
بالطبيب يفاجأ بأن زميله طبيب األمراض النفسية هو الذى اخرتع هذه العبارة ليحل مشكلة 

الرجل.

)2(

فلام خرج صاحبنا صمم الطبيب عىل أن يتصل مبارشة بأستاذ األمراض النفسية ليعرب له 
عن إعجابه هبذه الفكرة الذكية التى تربئ املريض، وتتهم الزمن، ولشد ما كانت دهشة الطبيب 
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حني سمع أستاذ األمراض النفسية يقول: إن حالة صاحبنا متقدمة، ومل يعد جيدهيا غري مثل هذا 
التالعب، وأنه ينصحه أال يذكر للمريض املهم أى سبب ألى مرض فيام عدا تقدم السنوات.

مع  صاحبها  سلوك  سوء  عن  إال  تنشأ  ال  التى  األمراض  ىف  أفعل  وماذا  صاحبنا:  قال   
أعضائه، كأن يتناول عشاء ثقيال ىف منتصف الليل، أو كأن يشارك تالميذه ىف مباراة كرة القدم، 
أو كأن يظل جالسا عىل وضع خاطئ أمام تليفزيون مثري، أو كأن يتحدث ىف التليفون املحمول 

لساعات طويلة.. إلخ.

وعالجها  الصحيح،  عالجها  هذه  من  حالة  لكل  لصديقه:  النفسى  الطب  أستاذ  قال 
إىل  ال  اجلديد،  الزمن  إىل  السبب  إرجاع  عىل  احلرص  مع  املخيف  بالعالج  وعليك  املخيف، 
اجلسم املتهالك، قل له: يا سيدى إن العشاء الثقيل عند منتصف الليل كان عادة عند احلصانيني 
القدماء الذين كان زمنهم يسمح هلم بمثله ىف كل يوم، أما اآلن فإن الزمن مل يعد قادرا عىل هتيئته، 

وهلذا يصعب أن يلجأ إليه اإلنسان ىف بعض األيام، ويرتكه ىف أيام أخرى فيحدث اضطراب.

الذين  القدماء«  »احلصانيون  هم  َمْن  لكن  وذكاءك!  ضاللك  أشد  ما  لصديقه:  الطبيب  قال   
تتحدث عنهم؟ قال الطبيب النفسانى: وهل تظن أصال أن هناك شعبا هبذا االسم؟! إنام هى شعوب 

نخرتعها لزوم الشغل! ولو فرضت وجود احلصانيني القدماء فأين هم احلصانيون املحدثون؟

)3(

عىل هذا النحو استمر النقاش بني الطبيب النفسانى وزميله طبيب أمراض اجلهاز اهلضمى 
حتى وصل أستاذ اجلهاز اهلضمى إىل أن يقول لصديقه: مل أكن أعرف أن ختصصكم صعب إىل 

هذا احلد، ومل أكن أعرف أنك موهوب إىل هذا احلد.

مل يمر أسبوع عىل هذا احلديث حتى أصبح املريض رئيسا ملجلس الوزراء، وأصبح هو حمور 
حديث األطباء ىف حفل الدفعة الشهرى الذى جاء موعده بعد حلفه اليمني بثالثة أيام فقط.

قال أستاذ اجلهاز اهلضمى موجها حديثه إىل أستاذ الطب النفسى: ها هو الزمن حيل لك 
املعضالت، وها هى السنوات التى طاملا ألقيت عليها باألوزار ختلف ظنك وتواتى مريضك 

بام مل يكن يتمناه.
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قال أستاذ الطب النفسى: أنت خمطئ يا صديقى.. ألن حالته ستزداد سوءا.. وسيفقد أهم 
خطوة ىف العالج وهى إحساسه باملرض.

يغسل  الواسع  الرزق  أظن  إننى  به؟  حيلم  يكن  مل  ما  رزق  وقد  هذا  أحيدث  اجلراح:  قال 
أمراض النفس.

قال جراح املسالك: وأحيانا يزيدها.

قال طبيب القلب: وأحيانا يفقد اإلنسان كل قدرة عىل الشفاء.

وقالت طبيبة التخدير: لو صح هذا الذى تقولونه لصدق قول احلكيم الذى قال: 

»ما رأيت داء كالغنى.. وال رسطانا كالسلطة«.

)4(

فغرت أستاذة املعامل فاها وقالت: ىف أى كتاب ورد هذا القول؟ وَمْن قائله؟

قال جراح العظام: هذه حكم مل تسجلها الكتب بعد، وال أظنها تقدر عىل تسجيلها، إنام 
عن  تتحدث  أن  الكتب  عىل  ويستحيل  عضوا،  عضوا  األعضاء  إصابات  عن  املراجع  تتكلم 
احلوادث عىل نحو ما حتدث فتقول: إن هذا صدام بوجه السيارة، وإن هذا صدام بظهرها، وإن 
هذا صدام ىف سيارة أكرب، وهذا ىف حائط، وهذا ىف رصيف، وهذا ىف حجرة.. هل سمع أحدكم 

كلمة رسطان ىف حكمة؟!!

قال أستاذ اجلهاز اهلضمى: لكم وقتكم لكن ال تضيعوا وقتى، ودعونى أسأل الطب النفسى 
عام أفعل ىف األيام املقبلة.

قال جراح العظام: خذ نصائحى قبل أن تستمع إىل علمه، وسأقوهلا لك من دون أن توافق 
عىل سامعها:

 � ال تذهب إليه ىف مكتب وال بيت حتى إذا قيل لك: إنه أرشف عىل املوت، فاملرشفون 
عىل املوت ينقلون إىل املستشفى وال يذهب إليهم األطباء.
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الثالثة من برش إىل إله ال   � ال تدخل معه ىف نقاش حول حالته ألنه حتول خالل األيام 
خيطئ.

نسى  ألنه  الرئيس  بأنه  خاطبه  وإنام  حوار،  أى  ىف  اسمه  له  تذكر  فال  بنفسه  جاءك   � إذا 
اسمه.. أو أنسى ذكره.

إذا وصفت له دواء فال تناوله الروشتة، وإنام ناوهلا ملرافقه!! �

)5(
رئيس  أعالج  وال  جمنوًنا،  أعالج  أننى  تقوله  ما  معنى  مقاطعا:  اهلضمى  اجلهاز  أستاذ  قال 

جملس الوزراء.

قالت طبيبة التخدير: ال توقعه ىف اخلطإ فقد أخلص لك النصح، وال أظن أحدا يفعل ذلك 
هبذه الدقة التى فعلها.

قالت أستاذة املعامل التى كانت مغرمة بإيقاف زميلتها عند حدود الواقع: وهل تسلكني 
هذا السلوك لوكنت أنت التى ختدرينه؟

ردت أستاذة التخدير باطمئنان بارد وقالت: يبدو أنه ليس أمامى غري هذا، فلن أقول له 
إننى سأغيبك عن الوعى، وإنام سأقول إننى أغيب الوعى عنك، ولن أقول له إننى أخفف عنه 
اإلحساس باألمل، ولكنى أقول إنه ىف حاجة إىل الطاقة التى يستهلكها األمل، وهلذا فإننا سنوفر 

له طاقة األمل.

النفسى وقال له ىف يأس: إما أننى الوحيد  التفت طبيب اجلهاز اهلضمى إىل أستاذ الطب 
الذى ال أمارس الطب كام ينبغى، وإما أننى الوحيد الذى ال أصلح لعالج املسئولني، هل كلكم 

واعون إىل هذا احلد وأنا الوحيد املغيب؟!

ألن  الضالل،  عن  املغيب  الوحيد  أنت  ياسيدى  بالغ:  حنو  ىف  النفسى  الطب  أستاذ  قال 
ختصصك رصيح ىف تعبريه.

قال: وَمْن منقذى من الضالل؟ بالطبع ال أحد غريك.
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)6(

صاحبك  أقنع  أن  وهى  األوىل،  اخلطوة  هو  أستطيعه  ما  كل  النفسى:  الطب  أستاذ  قال 
بأن مرضه قد حتول إىل طراز آخر مل يعد متعلقا باجلهاز اهلضمى وحده، وإنام أصبح مرتبطا 
باإلفرازات العظيمة التى تفرزها غدة العظمة التى تكون موجودة عند أمثاله ىف صمت نبيل، 
وقت  يأتى  حتى  والعظام  والنوم  اهلضم  ىف  الوظيفية  االضطرابات  ببعض  نفسها  عن  وتعرب 
التى ال حتتاج عالجا، وإنام هى العالج نفسه، وعند  العظمة  وتفصح عن نفسها ىف أهنا غدة 
هذا يتوارى، أو جيب أن يتوارى دور األطباء ليظهر دور الكّتاب واملؤرخني واملصورين الذين 
وحوادث  الفالفل،  مطاعم  ىف  يظهر  الذى  اجلميل  وسلوكها  العظمة،  هذه  دقائق  يسجلون 

الدراجات البخارية، ووالئم الكبسة.

وجدت طبيبة املعامل التى كانت متارس سطوهتا عىل زميلتها أهنا البد أن متارس السطوة 
عىل اجلميع فقالت: وهل يعنى هذا أنه لن يلجأ إىل أطباء غريكم يعاجلونه مما كنتم تعاجلونه منه 
أنتم قد  القلب؟  النوم، وخقان  املفاصل، واضطرابات اجلهاز اهلضمى، وصعوبات  من آالم 

تتهربون لكن املرض ال هيرب وال يتهرب!

قال طبيب القلب: ياسيدتى إنه مل يعد ىف حاجة إىل أطباء، إنه كام قال أستاذ الطب النفسى 
ىف حاجة إىل مؤرخني ومصورين وكّتاب، ولن يرتكه هؤالء لألطباء، وإنام هم سوف يقنعونه 

أن إمهاله حكمة..

وتباطؤه نبل..

وضعفه قدرة.

وجهله تواضع..

حتى إنه إذا أصيب بغشاوة قيل إنه يقرأ الغيب الذى ال نراه.

وإذا أصيب بغيبوبة قيل: إنه ىف حرضة اهلل ـ جل جالله.
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الفصل الخامس عشر 

الجنزورى ووزراء اللحظة األخيرة

)1(

أن  تساعده عىل  أن  قادرة عىل  أن وزارته  يظن  للوزراء، وهو  رئيسا  اجلنزورى عمله  يبدأ 
يصنع جمًدا يرد به اعتباره.. لكن هيهات.

فالوزارة نفسها تبحث عن جمد مستحيل وبعضها يبحث عن موضع قدم، وبعضها مل يعرف 
كيف جاءت به الظروف إىل هذا املكان بالذات.

 ولتأخذ مثاًل وزير البيئة اجلديد الذى هو ىف األصل أستاذ ىف كلية العلوم، وقد ظننت أن 
البيئة ىف  الكمياء واجليولوجيا تعطيانه فكرة عن مشكالت  العلوم، وختصصه ىف  أستاذيته ىف 
مرص، فإذا به عىل اهلواء مبارشة يكشف عن أنه يظن أن البيئة ال تتعدى احلديث عن املخلفات 

التى مألت شوارعنا، وكأن وزير البيئة هو رئيس هيئة النظافة التابعة ملحافظة القاهرة.

صعقت حني سمعت األستاذ الوزير يتحدث هبذه الطريقة ىف برنامج تليفزيونى مع األستاذ 
ا ألحد  خريى رمضان ىف حضورى لكننى فيام بعد علمت أن الوزير اجلديد ليس إال صديقا قويًّ

أعضاء املجلس العسكرى ذوى التأثري الضخم ىف اجلنزورى.

 وهكذا أعطى القائد للجنزورى اسم صديقه ىف اللحظات األخرية فجعله وزيًرا دون أن 
يطلب منه أن يقرأ صفحة أو صفحتني فقط عن جمال واهتاممات الوزارة التى سيتوالها.

)2(
العسكرى  ا إىل جماملة عضو املجلس   ولو كنت مكان اجلنزورى ووجدت نفسى مضطرًّ
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الذى أسعى إىل جماملته لصورت للوزير اجلديد صفحة عن معنى البيئة من موسوعة علمية، 
وأعطيتها له حتى ال يظهر هبذا املظهر املروع الذى كشف الوزارة ورئيسها بعد حلف اليمني 

بساعات قليلة.

الواقع  جاء  ثم  الصالحيات،  عن  احلديث  ىف  وأطرب  وغنى  وأطنب  اجلنزورى  أسهب 
العمىل ليثبت أن يد اجلنزورى أضعف بكثري من أن متتد إىل الصالحيات لتامرسها، وإنام أقىص 

ما يمكن هلا أن تتناوله هو ورقة مطوية وتضعها ىف جيب اجلنزورى الداخىل.

ظهر هذا واضحا أيضا ىف اختيار وزيرة البحث العلمى التى طلب رئيس الوزراء من وزير 
التعليم العاىل - املكلف - ترشيحها له وفق مواصفات معينة يعرفها احلاصل عىل االبتدائية، 
وهكذا جاء هذا الرتشيح عىل هذا النحو الزاخر بمعانى االستغراب واالستسهال والساخر 

من كل منطق.

ولو أن اجلنزورى كان يعرف العلامء لسأل واحًدا منهم، لكنه أعطى رسالة واضحة عن أنه 
ال يعرف العلامء شباًبا وال شيوًخا وإنام يعرف شيوخ املوظفني فحسب.

وقد كان ىف وسعه أن يسأل املجلس العسكرى، لكن املجلس فضل أن يرتك اإلجابة لتكون 
اهلل  عنها.»لك  يتحدث  وهو  ينتفخ  أن  عىل  اجلنزورى  حيرص  التى  الومهية  الصالحيات   من 
يا مرص.. لك يا مرص السالمة.. وسالًما من كل جملس للوزراء.. وسالًما من كل داء.. ومن 

كل دواء«.
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والفراق االشتياق  لوعتا 
الباب الخامس
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الفصل السادس عشر 

حازم الببالوى وكتابه فى القفص

)1(

من اإلنصاف أن نبدأ بالقول بأن حازم الببالوى رجل شجاع، أليس هو ذلك الوزير الذى 
سارع إىل كتابة مذكراته قبل أن ينقىض عام عىل خروجه من الوزارة، وهو ما مل حيدث من قبل، 
وقد كتبها جماهرا بشجاعة بكل نقاط الضعف ىف شخصيته، وعقليته حتى من دون أن يعرتف 

بالضعف.

 نعم هو رجل شجاع.. أليس هو ذلك الرجل الذى أسعده نيل الوزارة إىل حد النشوة، 
ىف  كان  بأنه  اعرتافه  مع  عنها  الكتابة  أسعدته  ثم  الصعوبات،  برغم  فيها  االستمرار  وأسعده 

قفص؟

ثم أليس هو ذلك الرجل الذى خرج من قفص الوزارة ليدخل مرة أخرى من باب آخر 
شبيه به، وذلك بأن وضع نفسه ىف قفص الذكريات وما تفرضه عىل صاحبها من روح موقف 

ملزم ىف املستقبل مهام كان شأن املستقبل؟

كذلك فإن من اإلنصاف أن نعرتف بأن حازم الببالوى رجل مقدام أقدم عىل املسئولية، 
كام أقدم عىل الكتابة عنها مع أنه كان يعلم أن اإلحجام ىف احلالني أكثر حكمة، وأكثر ترشيفا 
لتارخيه الطويل، لكن ماذا كان ىف وسع الببالوى أن يفعل ىف شجاعته أو ىف إقدامه إذا مل يكن 

قد خطا تلك اخلطوات التى رأيناها والتى نتحدث عنها اآلن؟
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)2(

ىف  نتأمل  أن  قبل  السياسية  حياته  جممل  عىل  الضوء  بعض  نلقى  أن  املفيد  من  كان  وربام 
مذكراته، فقد عاش الدكتور حازم الببالوى حياة ناجحة ممتدة، وكان طيلة هذه احلياة حريصا 
عىل اجلاه والنفوذ، وباذال اجلهد للحصول عىل اجلاه والنفوذ، وقد جلأ إىل الكتابة مبكرا وأسعفته 
الكتابة بالشهرة املعقولة واالحرتام، وإن مل تسعفه بمنصب الوزارة الذى كان يتمناه بأى ثمن، 

لكنه مل ييأس ىف احلصول عىل هذا املنصب، وإن استبعد حصوله عليه مع مىض األيام.

كان الببالوى يتمنى احلصول عىل وزارة كوزارة االقتصاد التى تناسب أمثاله من املنظرين، 
وإن كان بالطبع يعرف أن هذه الوزارة قد ألغيت بسبب رعونة واحد من اجليل التاىل له، وهكذا 
تأكد يأس الببالوى من أن يتوج حياته بمثل هذا املنصب الذى كان واليزال يعتربه إضافة إىل 

حياته.

)3(

فلام حدثت الثورة جاء القدر ليسعف الببالوى بالرتشيح للمناصب الوزارية بعد ثورة 25 
يناير 2011، وكان هذا أمرا طبيعيا عىل نحو ما حيدث فيام بعد الثورات، لكن غري الطبيعى أن 
الببالوى مل يكن قد أعد نفسه للنجاح الباهر إذا ما حدث وأسند إليه املنصب، ويبدو ىل أنه نظر 
إىل األمر عىل أنه لن يعدو أن يكون تكرارا لألمانى املجهضة عىل نحو ما حدث بالفعل، بل إن 
األمور سارت بالفعل ىف هذا االجتاه املستبعد لوجوده عىل نحو ما رواه هو نفسه ىف كتابه »أربعة 
شهور ىف قفص احلكومة«، حيث أشار إىل أنه تلقى تليفونا من مكتب الفريق سامى عنان، وأنه 
انتظر عىل اخلط حتى حيدثه الفريق، وبعد فرتة تلقى اعتذارا عن إمتام املكاملة، وهكذا تبخر منه 

األمل بعد أن كان قد اقرتب.

ثم وجد حازم الببالوى نفسه مرشحا ألن يكون نائبا لرئيس جملس الوزراء عصام رشف، 
وكانت أبسط قواعد املنطق ترصح بكل وضوح بأن الببالوى لن حيقق أى شىء ىف حكومة 
يرأسها عصام رشف بام تأكد عنه ىف الشهور السابقة )وال نقول بام عرف عنه(، إذ كانت سامته 
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قد جتلت بوضوح ىف أدائه الضعيف، وإمهاله واجباته، وحرصه عىل البقاء ىف موقعه بأى ثمن، 
وانعدام خربته ىف اإلنجاز احلكومى أو السياسى، وكان رشف )قبل أن ينضم إليه الببالوى( 
قد قىض مخسة أشهر كاملة دون أن خيطو أية خطوة صائبة ىف أى طريق من الطرق التى كانت 

متاحة أمامه بيرس وسهولة.

)4(

كان من املفرتض أن حازم الببالوى بعظمته وحنكته قادر عىل أن يعرف هذه احلقيقة حق 
املعرفة، وأن يدرك أن وجود عصام رشف ىف هذا املوقع بالذات يمثل عامال مؤكدا لفشله هو 
أو غريه ىف أى عمل وزارى، ومع هذا فإن شوق حازم الببالوى إىل القفص الذهبى دفعه إىل 
أن يقبل، بل دفعه إىل أن يرص عىل توىل وزارة املالية باإلضافة إىل منصب نائب رئيس جملس 
الوزراء، كيام يكون قد توىل وزارة حمددة ال أن يكون جمرد نائب رئيس جملس وزراء ال حيظى 
بوزارة يأمر فيها وينهى، ويعتمد ويؤجل، ويصول وجيول، ويرتأس ويتسيد، وانظر إليه وهو 

يروى ذكرياته عن هذه اللحظة الفارقة حيث يقول:

»وىف خالل األسبوع األول من يوليو، اتصل بى املهندس إبراهيم املعلم، ومعه الدكتور 
إذا  الوزراء، وكان تساؤهلام عام  لرئيس  يعمل مستشارا سياسيا  الذى كان  الفتاح،  معتز عبد 
الدكتور  وزارة  ىف  واملشاركة  املرصية،  احلكومة  ىف  رفيع  منصب  لقبول  استعداد  عىل  كنت 
رشف، فأبديت موافقتى املبدئية عىل أساس أن تكون ىل صالحيات مناسبة ىف إدارة الشئون 
االقتصادية، وبعد ذلك بيوم أو يومني، اتصل بى الدكتور معتز عارضا، باسم رئيس الوزراء، 
توىل منصب نائب رئيس جملس الوزراء للشئون االقتصادية، فأفدته بأن هذا رشف وتكريم، 
ولكنى أرى أن منصب نائب رئيس الوزراء ليست له سلطة تنفيذية، وال جهاز يعاونه، فضال 
عىل أن املعلومات تكون عادة ىف الوزارات، وخاصة وزارة املالية، ولذلك فإن فاعلية نائب 
جمددا  معتز  الدكتور  بى  اتصل  وبعدها  أيضا،  للاملية  وزيرا  يكون  أن  تتطلب  الوزراء  رئيس 
ومؤكدا املوافقة عىل اقرتاحى، وطلب اإلرساع بالعودة إىل مرص، فقدمت موعد عودتى يوما 

واحدا، وعدت إىل القاهرة ىف 31 يوليو«.
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أن أضع حقائبى عىل األرض،  منزىل، وقبل  القاهرة، وبمجرد دخوىل  إىل  »وبعد وصوىل 
جاءنى اتصال هاتفى من الدكتور عصام رشف، الذى ذكرت له أننى وصلت للتو، فأجابنى 

بأنه يتابع رحلتى، وأكد العرض واتفقنا عىل االلتقاء ىف اليوم التاىل«.

)5(
وها هو يروى بوضوح أن املساومة ىف مناصبه استمرت عىل الرغم مما قد كان رائد رئيس 

الوزراء أى املعتز باهلل )!!( قد أبلغه به:

»وعند مقابلتى الدكتور رشف ذكرت له ما تم من حديث مع الدكتور معتز، فأجاب بأنه 
فهم أن املقصود هو شغىل منصب نائب رئيس الوزراء للشئون االقتصادية فقط، فأوضحت 
يكون  معاون  جهاز  بدون  وأنه  كاألعمى،  يكون  معلومات  دون  الوزراء  رئيس  نائب  أن  له 
اقتنع  املالية، وكان أن  كاألكتع، أى بدون فاعلية، ولذلك فإننى أرص عىل توىل منصب وزير 

هبذا الرأى«.

»وىف مقابلة الحقة مع السيد املشري طنطاوى والفريق عنان، أعيد طرح املوضوع، وأخريا، 
للقوات  األعىل  املجلس  رئيس  قرار  وصدر  اقرتاحى،  عىل  املوافقة  متت  حماورات  عدة  وبعد 
املسلحة بتعيينى نائبا لرئيس جملس الوزراء للشئون االقتصادية ووزيرا للاملية، ىف 22 يوليو، 

وبدأت مهمتى ىف احلكومة«.

)6(
هكذا أصبح حازم الببالوى بتارخيه وشوقه املتأجج وزيرا للاملية ىف غفلة من عقله الواعى 
القادر عىل أن حيدد له أوليات النجاح وأولوياته، وهكذا وجد نفسه أمام عدسات التليفزيون 

دون أن يكون قد اختار برناجما للنجاح مكتفيا بالطبع بالعموميات التى يعرفها أى اقتصادى.

 وكان هذا مكمن اخلطر عىل حازم الببالوى الذى قىض أربعة أشهر كاملة دون أن ينجح ىف 
دفع احلكومة إىل أن تتخذ قرارا اقتصاديا واحدا يصب ىف مصلحة مرص، أو يصب ىف مصلحته 

هو كوزير مسئول، أو يصب ىف مصلحة تارخيه كابن من أبناء مرص الذين خدموها.
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وهكذا اكتفى الرجل بأن سلك سلوك عصام رشف حيث رأس بعض اللجان، وأعد بعض 
املذكرات، ورفع بعض التوصيات، ثم ال شىء بعد هذا.

)7(

وعىل سبيل املثال فإنه يمكننا أن نقرأ ما يرويه الببالوى عن أزمة دعم املواد البرتولية، وهو 
يروهيا بطريقة املسترشق الغربى العجوز الذى يزور مرص ألول مرة:

جمال  ىف  مريح  وضع  ىف  مرص  أن  لك  يبدو  اخلارجية،  التجارة  إحصاءات  تقرأ  »عندما 
البرتول، فصادرات املواد البرتولية تصل إىل حواىل 12 مليار دوالر، ىف حني أن الواردات منها 

ال تتجاوز 6 مليارات دوالر، ولكن احلقيقة هى غري ذلك متاما«.

املالية تدبري  البرتول تطلب من وزارة  بأن وزارة  بأيام، فوجئت  املالية  »بعد دخوىل وزارة 
وأهنا  الشهر،  هلذا  البرتولية  املواد  من  البالد  احتياجات  السترياد  دوالر  مليون   300 مبلغ 
سوف حتتاج خالل األشهر الستة القادمة مبلغ 600 مليون دوالر شهريا الستيفاء حاجتها من 

الواردات البرتولية من اخلارج«.

بأن  ىل  قيل  السابقة،  األعوام  ىف  جيرى  كان  وماذا  األوضاع،  هذه  عن  تساءلت  »وعندما 
وزارة املالية مل تكن توفر لوزارة البرتول مثل هذا الدعم ىف السنوات السابقة، وأن األمر قد بدأ 
قبل دخوىل الوزارة مبارشة، وقبل هناية السنة املالية السابقة، حيث طلب وزير البرتول توفري 

احتياجاته السترياد البرتول، وأن ما يطلبه ال يتعارض مع تقديرات املوازنة«.

)8(
يزور مرص  الذى  األملانى  املسترشق  الببالوى صورة  الدكتور  اكتملت ىف  النحو  عىل هذا 

ليعمل وزيرا للاملية بعد الثورة.

»وبإعادة السؤال عىل املسئولني ىف وزارة املالية، وإبالغهم بأن ما تطلبه وزارة البرتول ال 
يعدو أن يكون استخداما لبند دعم املواد البرتولية املوجود ىف املوازنة، فلامذا ال تستجيب املالية 
هلذا الطلب؟ فقيل ىل: إن املوازنة ترصد مبلغ 95 مليار جنيه لدعم املواد البرتولية ىف جانب 
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املرصوفات، وإن املوازنة ترصد أيضا مبلغ 95 مليار جنيه أرباحا ورضائب عىل قطاع البرتول، 
وعىل هذا القطاع أن يوردها للموازنة«.

»وبسؤال وزير البرتول مرة أخرى أكد أن أرباح ورضائب البرتول ال تتجاوز 40 ـ 45 
قطاع  لدعم  املرصوفات  جانب  ىف  موجود  هو  ما  بني  الفارق  هو  يطلبه  ما  وأن  جنيه،  مليار 
البرتول، وما هو مطلوب من جانب اإليرادات كحصيلة للرضائب واألرباح احلقيقية، فاملالية 

كانت تبالغ ىف أرقام حصيلة إيرادات الرضائب واألرباح«.

)9(
لكن األدب فيام يبدو كان كالعهد به ىف مثل هذه احلاالت خائنا وفاضحا، فإذا بالكتاب 
الذى نرشته »دار الرشوق« للببالوى يكشف بكل وضوح كيف كان الرجل عاجزا عن إدراك 
كثري من احلقائق االقتصادية، وكيف كان غري ملم بكثري من أرقام اقتصاد مرص، وموازنة مرص، 

وموارد مرص، ونفقات مرص.

كذلك فقد كشف الكتاب بكل وضوح عن الضغط الذى فرض عىل الببالوى حتى يصبح 
عاجًزا عن رؤية القرار الصائب أو البحث عنه، أو التمسك به، وعن إمهاله للحقائق، وعن 
الكتاب بكل  للحقائق، بل سجل  الالوية  لتكرار دعاوى يوسف بطرس غاىل وأساليبه  ميله 
)الربامجاتية(  الدعاوى  املشكالت حتت  مواجهة  تأجيل  أنصار  من  كان  الببالوى  أن  وضوح 

املعروفة التى ال تزال مرفوعة منذ عهد الرئيس عبد النارص.

)10(

واقرأ هذا الكالم املدرسى، املوجود باحلرف ىف أى كتاب جامعى بسيط، ومع هذا يرويه 
بتعامل شديد من يصور نفسه عىل أنه مفكر اقتصادى قدر له أن يعمل نائبا لرئيس جملس الوزراء 

ووزيرا للاملية:

»أما فيام يتعلق بالرضائب التصاعدية، فإننى أعتقد - شخصيًّا - ىف سالمتها من حيث املبدإ 
الفردية، ولذلك عندما  الدخول  الطبيعى هلا وهو الرضائب عىل  املجال  أن تطبق ىف  وبرشط 
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جاءنى وفد من بعض املستثمرين، يطالب برفع سعر الرضيبة الفردية عىل الرشكات ىف الرشائح 
العليا من 25٪ إىل 30 ٪ أبديت اهتاممى الكبري هبذا املوضوع )نفتح القوس لنسأل عن طبيعة 
السيجار عند إحساسه بأمهية املوضوع( ولكنى  بإطفاء  يبديه املسئول املشهور  الذى  االهتامم 
الدخول  عىل  العامة  الرضيبة  جمال  هو  التصاعدية  للرضائب  الطبيعى  املجال  أن  أعتقد  كنت 

وليس ىف رضائب الرشكات«.

»فإذا كان الغرض من هذه الرضيبة هو حتقيق العدالة االجتامعية فإن الرضائب التصاعدية 
عىل الرشكات قد تتناىف مع العدالة االجتامعية فقد حتقق رشكة أرباحا أكثر بكثري من رشكة 
أخرى وبذلك تصبح معرضة للخضوع لرشحية رضيبة أعىل من الرشكة الثانية لكن العدالة 
قد ال تتحقق ىف هذه احلالة فالرشكة عالية األرباح قد يساهم فيها عرشات األلوف ىف حني 
أن الرشكة الثانية قد يساهم فيها أربعة أو مخسة مسامهني فقط، كذلك فإن الرشكة األوىل قد 
تكون قد بدأت برأس مال كبري، وبالتاىل فإن العائد عىل رأس املال يكون منخفضا ىف حني 
مرتفعا عىل رأسامهلا  بذلك حتقق عائدا  يكون رأسامهلا منخفضا، وهى  قد  الثانية  الرشكة  أن 
االعتبارية  واألشخاص  الرشكات  حالة  ىف  التصاعدية  الرضائب  من  التهرب  يسهل  وذلك 
حيث يكفى بعد أن تصل أرباحها إىل رقم معني خيضعها للرشائح األعىل لكى تنقسم هذه 
الرشكة إىل عدة رشكات تابعة ..... واحدة لإلنتاج وأخرى للتوزيع وهكذا.. حتى تتجنب 

الرشائح العليا الرضيبية«.

)11(
وهو هلذا ينصح بالرتيث، وما أدراك ما الرتيث ! ىف اخرتاع العجلة التى تم اخرتاعها من 

زمن طويل:

»ولكل ذلك فقد رأيت أن املجال الطبيعى للرضيبة التصاعدية هو الرضيبة العامة للدخل 
لألشخاص الطبيعيني وطلبت من مصلحة الرضائب إعادة النظر ىف قانون الرضائب للنظر ىف 
مدى إمكانية العودة إىل الرضيبة العامة لإليراد العام دون أن نتعرض ملشكلة دستورية، حيث 
صدر حكم من القضاء بأن الرضيبة العامة لإليراد والتى كانت مفروضة بقانون صدر ىف عام 
1949م غري دستورية ألهنا تتضمن نوًعا من ازدواج الرضيبة عىل الوعاء نفسه مرة باعتبارها 
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رضيبة نوعية )أرباًحا جتارية أو كسب عمل... إلخ( ومرة باعتبارها رضيبة عامة عىل اإليراد 
وكان األمر مازال قيد الدراسة فقضايا الرضائب التعامل برسعة أو خفة«.

)12(
معلوماته  استعراض  إال  باملوضوع  االهتامم  من  يقدم  مل  الببالوى  حازم  أن  نفهم  وهكذا 

السابقة عنه، وهى معلومات تقليدية متاحة ىف كل الكتب املدرسية والدراسية.

وهكذا خدر الرجل مشاعر اجلامهري بأن أظهر اهتاممه بالدعاوى املرفوعة وهو رافض هلا 
ىف قرارة نفسه، بل إنه يفاجئنا بأن هناك ازدواجا رضيبيا أيضا جيدر بنا أن نلغيه تنفيذا حلكم 

املحكمة!!

ومع هذا فإنه ال يامنع ىف أن يورد كل هذا مع احلديث املكرر ىف سجل إنجازاته.

)13(
ثم إذا هو ينقلنا إىل موضوع آخر يقتص فيه لنفسه من زميله الذى كان معارضا له عىل طول 

اخلط ىف كل خطوة:

».... تضمن برنامج وزارة املالية لإلصالح املاىل زيادة الرضائب عىل السجائر والدخان، 
عىل  تنطوى  السجائر  عىل  الرضيبة  هذه  زيادة  أن  رأى  املعارض  الوزير  الزميل  أن  والطريف 
يرض  االستهالك  هذا  أن  من  الرغم  عىل  السلع،  هلذه  املستهلكني  أكثر  ألهنم  بالفقراء  إرضار 
نساعدهم  اجلامهري  استاملة  بغرض  بذلك  فنحن  العامة،  الرفاهية  بمستوى  وبالتاىل  بصحتهم 

عىل االستمرار ىف عادات ترض بصحتهم وحياهتم وبالتاىل بالرفاه العام ىف املجتمع«.

)14(

وىف هناية حديث الببالوى عن هذه اجلزئيات املتعلقة بتنمية املوارد نقرأ فقرة غريبة عىل ما 
عرفناه من كتابات الببالوى السابقة، ذلك أهنا فقرة قاسية املالمح يبدو وكأن املتكلم فيها هو 

يوسف بطرس:
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أعادت  فقد  أمهية:  الرضائب  موضوع  أعطت  قد  املالية  وزارة  فإن  تقدم  ما  كل  »وبرغم 
الوزارة النظر ىف قانون الرضيبة العقارية كام بدأت ىف دراسة الرضيبة التصاعدية عىل الدخل 
العام كذلك فإن الوزارة تعتقد أن جماالت التحصيل وحماربة التهرب الرضيبى قد تكون أكثر 
اإليرادات من جمرد زيادة معدالت الرضائب والرسوم وليس هناك  فاعلية ىف زيادة حصيلة 

أسهل من الكالم املرسل، خاصة إذا تغلف بشعار العدالة االجتامعية«.

أال يذكرنا هذا بتناقضات يوسف بطرس غاىل؟

)15(

وبعد هذا كله فقد قدم الكتاب اعرتافا رصحيا بأن النخبة املرصية أصبحت ىف تكالبها عىل 
املناصب الوزارية ال متانع ىف أن تضحى بأى شىء حتى لو كان هذا الشىء هو أرواح الشعب 
املرصى نفسه وهو ما جتىل بكل وضوح فيام رواه الببالوى عن طريقة الوزارة ىف التعامل مع 
األحداث القاتلة )بدءا من أحداث ماسبريو( باحلرص عىل عدم فقدان املنصب، وحني وجد 
عادة  تواضع!! عىل  )بكل  حاول  فإنه  القاسية  احلقيقة  مواجهة هذه  نفسه ىف  الببالوى  حازم 
أمثاله( أن ينجى نفسه من املسئولية عن أحداث ماسبريو بحديث طويل عن استقالته وعن أن 

هذه االستقالة مل تتعرض للسحب من قبله، وإنام تعرضت للرفض من السلطة األعىل.

عصام  رئيسه  ظن  وكذلك  التاريخ،  خلداع  يكفى  احلديث  هذا  أن  الببالوى   حازم  وظن 
رشف وغريمها، وأخذوا يروجون هذا عىل ألسنة َمْن حيبوهنم حتى إنى سئلت ىف حوار بعد هذه 
الوقائع بأشهر: ماذا كان ىف وسعهم أن يفعلوا؟ وماذا كان حريا أن حيدث لو أهنم صمموا عىل 
االستقالة واعتزال العمل؟ ومن فضل اهلل عىّل أن اإلجابة عن هذا السؤال واضحة، وهى أهنم 
لو استقالوا عقب أحداث ماسبريو ما حدثت وقائع ما حدث ىف حممد حممود، ولو استقالوا 
مجاهري  أن  ومع  وهكذا،  الشعب،  جملس  أحداث  حدثت  ما  حممود  حممد  أحداث  ىف  بجدية 
ظلوا  يستقيلوا  مل  الذين  املسئولني  هؤالء  فإن  فهم،  من  يستحقه  بام  تعليقى  استقبلت  الشعب 
يرددون ما يدللون به عىل هواهنم عىل أنفسهم وعىل الناس، وهكذا ظهر حالنا وكأن أحدا من 

الوزراء املفكرين )!!( ال يريد أن يقر بأية مسئولية، وال باحرتام للفهم السياسى أو اجلنائى.
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)16(

أحداث  عقب  االستقالة  حماولة  عن  احلديث  ىف  الببالوى  يوردها  التى  الفقرة  هذه  واقرأ 
ماسبريو:

عىل  باملوافقة  أيدهيم  املجلس  من  أعضاء  ثامنية  أو  سبعة  من  أكثر  رفع  اللحظة  هذه  »وىف 
الذى  الشديد  األمل  مع  أنه  يرى  آخر  رأى  ارتفع  وهنا  نفسه  الوزراء  رئيس  بينهم  االستقالة 
الدقيقة قد ال تكون احلل األمثل فنحن  املرحلة  فإن االستقالة ىف هذه  أحدثته وقائع األمس 
نعد النتخابات قادمة ومهمة، وبالتاىل فإن املسئولية تتطلب عدم ترك السفينة ىف هذه اللحظة 
احلاسمة، وبدأت األيادى املؤيدة لالستقالة ترتاجع واجته املجلس بشكل تدرجيى إىل التأكيد 
عىل أمهية وخطورة املرحلة التى نمر هبا وأن الوقت هو وقت حتمل املسئولية وبرغم عدم أخذ 
تصويت عىل املوضوع فقد بدا أن االجتاه الغالب يميل إىل وجهة النظر األخرية وعدم تقديم 

االستقالة«.

».... فقلت إنى أبديت رأيى واملجلس صاحب احلق ىف اختاذ ما يراه لنفسه وانفض االجتامع 
وعدت إىل منزىل وأنا ىف حالة نفسية سيئة للغاية وأشعر أننى غري قادر عىل االستمرار ىف ظل 
هذه األوضاع اجلديدة فقد عجزت احلكومة عن توفري اهلدف األول ألى جمتمع منظم وهو 
توفري األمن للمواطن، وكان البد من اختاذ قرار حاسم، إن ما حدث هلو جسيم وال يمكن أن 

يمر مرور الكرام البد أن يكون له ثمن وأن احلكومة مدينة للشعب باالعتذار«.

)17(

ومن  االستقالة،  عن  اململة  العربية  املسلسالت  كحديث  حديثا  الببالوى  حلازم  نقرأ  ثم 
الواضح أهنا كانت حلظات حزينة ألنه يتذكر دقائقها وثوانيها والورقة والقلم واآللة الكاتبة 

والظرف والالصق والرسول اخلاص واألمني العام ومديرة املكتب:

»وىف اليوم التاىل ذهبت مبكرا إىل مكتبى ىف الوزارة وسحبت ورقة وكتبت عليها استقالتى 
وطلبت من مديرة مكتبى أن تطبع بنفسها هذه االستقالة عىل اآللة الكاتبة، وأال تطلع عليها 
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نائب  الوزارة:  أحًدا مع وضعها ىف ظرف مغلق، وبعد ذلك استدعيت عدًدا من معاونى ىف 
أن  فكان  املقدمة  االستقالة لألسباب  بنيتى ىف  وأبلغتهم  الوزير  الوزير وعدًدا من مستشارى 
الترصف  ربام  هذا هو  أن  منهم عىل  قليل  وافق عدد  احلارضين ىف حني  من  الغالبية  اعرتض 
األكثر مسئولية، وطلبت بعد ذلك من مديرة مكتبى أن ترسل اخلطاب مغلقا وتطلب تسليمه 
إىل الدكتور سامى سعد زغلول أمني عام جملس الوزراء ىف يده، وتركت الوزارة وعدت إىل 
املنزل وطلبت انرصاف السائق والسيارة، وبعد ذلك بقليل يبدو أن األمر بدأ يترسب فتلقيت 
املالية قد  العاملية: هل صحيح أن وزير  عدًدا من االتصاالت من وكاالت األنباء والصحف 
االستقالة  أن  فأكدت  االقتصادى؟  الوضع  خطورة  إىل  ترجع  االستقالة  هذه  وهل  استقال؟ 
ليست ألسباب اقتصادية عىل اإلطالق وإنام هى موقف سياسى لالعتذار للشعب عن عدم 
تليفوناتى املحمولة  التليفونات لن تتوقف فقمت بإغالق  له، وأدركت أن  توفري حد األمان 

وشعرت براحة كبرية وأننى استعدت حريتى«.

)18(
وبعد صفحات من احلديث عن مماحكات االستقالة ال يفوت الببالوى أن يلمز صديقه 
وزميله وغريمه أستاذ االقتصاد الذى هو، حسب كنايته املتكررة، الوزير املسئول عن العدالة 

االجتامعية فيقول ضمن حديثه عن اجتامع تال ملجلس الوزراء:

»... وبعد أن اكتمل نصاب االجتامع وبدأ احلديث تعددت اإلشارات غري املبارشة لإلشارة 
إىل صعوبة وضع احلكومة بعد االستقالة إىل أن طلب احد الزمالء من الوزراء احلديث بالقول 
منفعال وإن كان احلديث تلميحا دون ذكر أسامء: إن ما حدث غري مقبول وإن به خروجا عىل 
إمجاع الوزراء وإنه يطالب جملس الوزراء باختاذ إجراء حازم إزاء ما تم، وإال فإنه سوف يقدم 
إىل  كلمتى  الكلمة ووجهت  إىل عدة كلامت طلبت  استمعت  أن  وبعد  الوزارة،  استقالته من 
املتحدث قائال: إننى كنت أحب أن يكون حديثه رصحيا وال يقترص عىل التلميح وأكدت أننى 
التزامى  وأننى ترصفت بوحى من ضمريى وأن  لتربير موقفى ألى من كان  لست ىف وضع 
برأى األغلبية ىف املجلس اليقيدنى إال ىف حالة بقائى ضمن املجموعة، أما االستقالة فهى تعنى 
االنفصال عن اجلامعة وبالتاىل عدم التقيد بأى أغلبية، وأكدت له أنه ليست هناك أغلبية تفرض 
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عىل اإلنسان ما ال يتفق مع مبادئه، كذلك ذكرته بأننى مل أسحب استقالتى ولكنها رفضت، وأنا 
أقوم بعمىل التزاما باملسئولية فصلة املوظف بعمله ال تنتهى إال بقبول االستقالة ممن يملك احلق 
ىف ذلك وانتهى األمر عند ذلك احلد وبطبيعة األحوال مل يتخذ املجلس أى إجراء كام مل يقدم 

الوزير استقالته!«.

»وعىل الرغم من أن اجلو العام للوزراء مل يكن مرحبا بام فعلته فإن ذلك مل يمنع من بعض 
االستثناءات ومنها عىل سبيل املثال وزير الداخلية اللواء منصور العيسوى الذى استقبلنى بعد 
ذلك ىف أول لقاء بحرارة قائاًل: أنت عملت الىل أنا كنت عاوز أعمله، كذلك فإن الصديق منري 

فخرى عبد النور قال ضاحكا: لقد عريتنا«.

)19(
هكذا حتول األمر إىل ما يناسب شخصية منري فخرى وأداءه املفرط ىف االستهانة باملشاعر 

وهو: الضحك ىف وقت اجلد الذى راح فيه ضحايا ماسبريو.

وعىل كل األحوال فإن حازم الببالوى مل يكتف ىف كتابه بأن يمن علينا بأنه حيدثنا بشجاعة 
عقولنا،  حيتقر  بأن  يدرى  أن  دون  أيضا  حريا  كان  لكنه  الفشل،  هذا  أسباب  وعن  فشله  عن 
وبأن يضيف إىل اعرتافاته اعرتافا باخلداع الساذج، وهو ما جتىل بوضوح ىف حرصه عىل إيراد 
نص الرسالة التى بعث هبا إىل األستاذ سليامن جودة رئيس حترير الوفد متضمنة حديثا ملتويا 
إىل أبعد حدود االلتواء عن قيمة راتبه الذى كان أعلن ىف بداية توليه املنصب أنه سيعلنه بكل 

وضوح، لكنه مل يعلنه، مما حدا باألستاذ رئيس حترير الوفد أن يسأله عن هذا ىف مقال علنى.

البنك قد  بأن حسابه ىف  إنه فوجئ )!!(  فيها  يقول  قاتلة،  الدكتور حازم عبارة  وىف مقال 
الذى  نفسه  املالية  وزير  يقفه  ومريب  غريب  موقف  أمام  أصبحنا  وهكذا  كذا،  بمقدار  ازداد 
تودع  بأن  ثانيا  يسمح  والذى  اآلخرين،  رواتب  قيمة  يعرف  فكيف  راتبه  قيمة  أوال  يعرف  ال 
االحرتام  كل  ومع  حوهلا،  الذى  أو  أودعها  الذى  هو  يكون  أن  دون  أموال  بالبنك  حسابه  ىف 
رشف  عصام  وأسأل  الببالوى،  أسأل  وال  الدولة  أسأل  فإنى  وأمانته  حازم  الدكتور   لنزاهة 
وال أسأل الببالوى: ما هو الفارق بني هذه اإلجابة الساذجة واإلجابات التى يقدمها املتورطون 
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الرشوة؟ وهل أصبح  أدراجهم(  أو ىف  )أو ىف حساباهتم  أيدهيم  املرتشون حني يضبطون وىف 
الراتب التعويىض أو التكميىل يصل الوزير عىل هيئة رشوة؟!!

)20(

ويبدو أن حازم الببالوى الذى كان بوسعه كوزير للاملية أن يوقف رصف رواتب زمالئه 
)التكميلية( وراتبه )التكميىل( عند حد معني مل يفعل هذا واكتفى بأن جعل األمور تسري عىل 
نحو ما كانت تسري حتى ال يستفيد أسالفه أو خلفاؤه من اإلصالح اخللقى الذى كان قادرا 

عليه.

وهكذا فضل حازم الببالوى أن يكون اسام ىف قائمة املتجاوزين عىل أن يكون أول اسم ىف 
قائمة امللتزمني اجلدد.

)21(

ولنقرأ ما يرويه الدكتور الببالوى نفسه ىف هناية حديثه الطويل عن جهوده الروتينية البطيئة 
ىف القضاء عىل التفاوت ىف رواتب احلكومة املرصية:

»وىف النهاية وافق املجلس دون محاسة عىل التوصيات الواردة ىف التقرير مع تكليف اجلهاز 
املركزى للتنظيم واإلدارة بتقديم تصوراته لوضع هذه التوصيات موضع التنفيذ، وصدر هذا 

القرار ىف اجتامع جملس الوزراء ىف 30 أكتوبر 2011«.

»وىف اليوم التاىل أبلغت الدكتور صفوت النحاس رئيس اجلهاز املركزى للتنظيم واإلدارة 
بقرار املجلس مع رجاء أن يقدم اجلهاز تصوراته ىف أرسع وقت العتامدها من جملس الوزراء 
أمال ىف تطبيقها اعتباًرا من أول يناير 2012 كام وعدنا، وكان الدكتور النحاس قد شارك بشكل 
إجيابى ىف إعداد الدراسة التى انتهت بوضع التقرير املعروض عىل جملس الوزراء، كذلك طلبت 
من املستشار حممد الدكرورى املستشار القانونى لوزارة املالية املعاونة ىف إعداد مرشوع املرسوم 
بقانون هلذا الغرض مع مذكرته اإليضاحية إىل جانب اجلهاز املركزى للتنظيم واإلدارة، وذلك 

متهيًدا لعرض األمر من جديد عىل جملس الوزراء إلقرار مرشوع املرسوم بقانون«.
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ومذكرته  املقرتح  القانون  نص  اقرتاح  بعد  جديد  من  املوضوع  عرض  إعادة  »وعند 
اإليضاحية أفاد البعض بأن موافقة املجلس السابق كانت موافقة مرشوطة بتحفظات فأكدت 
التقرير مع  القرار هو اعتامد توصيات  املوافقة كانت رصحية وبال حتفظات، وأن نص  هلم أن 
الطلب فقط بقيام اجلهاز املركزى بتقديم تصوراته لوضع التوصيات الواردة ىف التقرير موضع 
التنفيذ، وهذا ما فعله اجلهاز املركزى للتنظيم واإلدارة، وأبدى البعض عدة مالحظات عىل 
عدم  إىل  حاجة  هناك  وأن  احلكومة  جهات  مجيع  بني  املعاملة  ىف  يوحد  ألنه  املرسوم  مرشوع 
املساس باملزايا املكتسبة ىف حني رأى البعض رضورة توحيد املعاملة لكل اجلهات احلكومية«.

»واعرتض البعض الثالث عىل تكليف املوظف نفسه بتقديم إقرارات عام يتحصله من مبالغ 
وتعريضه للغرامة ىف حالة املخالفة وطالب بأن يكون هكذا اإللزام عىل اجلهات اإلدارية التابع 
هلا وليس عىل املوظف، وقرر املجلس عرض مرشوع القانون عىل اللجنة الترشيعية مع األخذ 
ىف االعتبار ما أثري من مالحظات متهيًدا إلرسال املرشوع إىل املجلس األعىل للقوات املسلحة 

إلصداره بعد اعتامده من اللجنة«.

)22(

ومع كل هذا الذى نجده ىف مذكرات حازم الببالوى فإن العنرص احلاكم األول فيام سجله 
أحد زمالئه  بأسلوب  املتكرر واألبدى  املنصب وجتاه اآلخرين، هو ضيقه  انفعاالته جتاه  من 
الذى كان واليزال )ىف نظره(: جيهر باحلديث عن العدالة االجتامعية، ومع هذا فإنه يستحل 

لنفسه كل ما هو ممكن من مكافآت.

واقرأ للببالوى هذا النص البديع ىف التعبري عن كراهيته لزميله:

»وقد تضمن خطابى عن راتب الوزير اإلشارة إىل احتامل وجود توابع أخرى للراتب ال 
أعرفها وأننى سوف أعلنها حني أعرفها، ولعله آن أوان الكشف عن بعض هذه التوابع التى 

رفضت أن أقبلها«.

للبرتول واستمرت اجللسة لساعات طويلة  العامة  اهليئة  إدارة  »دعيت إىل اجتامع ملجلس 
وىف هناية االجتامع، وقبل توجهى لالنرصاف قدم ىل مظروف فسألت: ما هذا؟ فقيل: إن هذا 
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بدل حضور اجللسة، فرفضت هذا األمر رفضا باتا قائال: إننى ىف هناية األمر موظف ىف وزارة 
املالية وأحصل عىل راتبى من هذه الوزارة مقابل القيام بعمىل بام ىف ذلك متثيلها لدى اهليئات 
األخرى وتركت املكان دون أخذ املظروف، وىف اليوم التاىل رأيت أن هذا املبلغ هو حق لوزارة 
املالية فطلبت من نائب الوزير املطالبة باملبلغ وإيداعة ىف خزانة وزارة املالية وقد تم ذلك بالفعل 

وىف مجيع اجللسات الالحقة كان يتم حتويل بدل احلضور حلساب وزارة املالية«.

التأمني واملعاشات تم االجتامع ىف حجرة  لرئاسة اجتامع هليئة  »وىف مناسبة أخرى دعيت 
االجتامعات املجاورة ملكتبى ىف وزارة املالية وبعد هناية االجتامع طلب منى التوقيع عىل كشف 
فتساءلت: ما هذا؟ فقيل ىل إن هذا لتحصيل بدل احلضور هلذا االجتامع فرفضت، وقيل ىل: إن 

هذا هو املتبع وهنا طلبت حتويل املبلغ حلساب وزارة املالية«.

)23(

ويبالغ الببالوى ىف إدانة نفسه وإدانة سلوكه وإدانة حديثه عن سلوكه من حيث ال يدرى:

»وىف حديث تليفونى مع املشري طنطاوى حيث كنت أوكد له أمهية إصدار قواعد لتحديد 
ما  خارج  مبالغ  أى  قبول  أرفض  أننى  عرف  عندما  فوجئ  احلكومة  لرواتب  األقىص  احلد 
املالية، فقال متسائال: يعنى أنت ال تأخذ سوى 30 ألف جنيه؟ فقلت  يرصف ىل من وزارة 
له أنا آخذ فقط هذا املبلغ املخصص للوزراء باإلضافة إىل راتب الوزير الرسمى وهو 1882 

جنيها ومخسة وستون قرشا«.

»وال أخفى أن ما نرش عن إعالنى راتب الوزير سبب ىل قدرا من احلرج مع زمالئى الوزراء 
اآلخرين الذين مل ختل نظرهتم ىل من نوع من العتاب املكتوم وقال ىل البعض: إن راتب الوزير 
1883، وإن هذا هو ما كان ينبغى اإلفصاح عنه !« وأكد البعض اآلخر أهنم مائه ىف املائه مع 
اإلفصاح والشفافية وأن جملس الوزراء كله ينبغى أن يفصح عن رواتب الوزراء وذكر البعض 
الثالث أهنم عملوا ىف الوزارة حينام كان الراتب ال يتجاوز ثالثة أو أربعة آالف جنيه، وأيا ما 

كان األمر فقد كان اجلو العام ثقيال وغري مريح.

»ولكن أكثر ما أثار عجبى هو ما تلقيته ىف هذه األثناء من طلب من رئيس هيئة مستشارى 
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جملس الوزراء بطلب رأى وزارة املالية ىف الطلب املقدم من أحد السادة الوزراء األكثر صخبا 
باحلديث عن العدالة االجتامعية )هكذا يصف الببالوى غريمه األبدى( باعتباره رئيسا ملجلس 
إدارة إحدى اللجان يطلب فيه جتديد املوافقة عىل استمرار رصف حوافز وجهود شهرية لسيادته 
أسوة بام كان متبعا مع السادة رؤساء جمالس اإلدارة السابقني وجاء رد املالية أن هذه املوافقة 

االستثنائية التصدر عن وزارة املالية وإنام تتطلب قرارا من السيد املشري طنطاوى«. 

»ومصدر عجبى هو أن هذا الوزير يؤكد دائام ىف ترصحياته للصحافة أنه ال يأخذ أى رواتب 
شهرية غري راتب الوزير وإن كان يعرتف بأنه يرصف بعض البدالت، ولكن تساؤىل: ما الفارق 
بني الراتب الشهرى وبني حوافز وجهود شهرية؟ احلقيقة أن األمر مل يكن واضحا بالنسبة ىل«.

)24(

هكذا جاء املسترشق حازم الببالوى إىل وزارة املالية وخرج منها واألمر غري واضح بالنسبة 
له. 

لكنه مهام كان الثمن من أخالقه وصورته حقق حلم حياته ىف أن يكون وزيرا.

وقد رزق بفضل عوامل )قديمة( حظا ليكون من أصحاب املذكرات، فاستغل املذكرات ىف 
ملز زميله أستاذ االقتصاد اليسارى بكل ما استطاعه، وكأنام كانت كل مشكالت مرص هى هذا 

الوزير اليسارى الذى آمل الببالوى بقدر كبري. وما أظن الببالوى نجح ىف إيالمه!!
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الفصل السابع عشر 

نزهة وزارية

)1(

أطلعتنا صحافتنا عىل أن أحد الوزراء اجلدد املهمني فضل أال يذهب إىل الوزارة إال بعد 
أن ينتهى من اإلجازة املطولة التى مجعت السبت واألحد مع اجلمعة، فضال عىل اخلميس يوم 
حلف اليمني، وهكذا مل يبدأ سيادته ممارسة منصبه إال يوم االثنني عىل الرغم من اشتياقه له 

طوال 30 عاما!! 

وقد سأل أحد اخلبثاء عن مدى التعارض بني الشوق الزائد وتأخري بدء العمل، وكان رد 
فالوزير  نفسه،  الشىء  أنه هو هو، وأنه  تعارض ظاهر، لكن احلقيقة  أن هذا  املسئول احلكيم 
املشتاق جيب أن يعيش أيام املصيف وهو وزير، وياحبذا لو أنه عاشها وهو غري مشغول البال، 

وهو معنى ىف املقام األول باللقب ال بالعمل، وباألهبة ال باملسئولية، وبالصورة ال باإلنجاز.

وهو يريد أن يعطى مساعديه رسالة ملخصها:

أن راحة البدن هى أولويته األوىل. � 

وأن سعادة البال هى أولويته الثانية. � 

وأن اعتدال املزاج هو أولويته الثالثة. �

الثياب  إىل  األصىل،  املرشوب  إىل  الفاخر،  السيجار  من  عدة  بأساليب  يتحقق  هذا  وأن 
الغالية، إىل األسفار املمتعة.
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)2(

الوقت  ونقيضه ىف  الشىء  يقول  احلكمة، فسوف  كبرية عىل  قدرة  املشتاق  الوزير  سيظهر 
نفسه، وسوف يردف هذا وذاك بقوله: إن لكل مقام مقااًل، وإن لكل حالة حااًل، وبالطبع فإن 

لكل زوجة زوًجا، ولكل سيدة سيًدا، كام أن لكل سيد سيدة. 

وسوف جيد الوزير اهلامم َمْن يتحدث عن عبقريته ىف تبسيط علوم صعبة، وىف تقريبها من 
بنفوذه،  نفسه  هو  ساعدها  التى  الرشكات  بفضل  وممولون  جاهزون  وهم  العادى،  املواطن 
وسوف جيد أيضا َمْن يتحدث عن تارخيه ىف املناصب الدولية، وعن كفايته الفائقة التى مل تعد 

عىل وطنه بشىء، وإن عادت عليه هو بكل شىء.

سريى الناس وزيرا جييد توزيع الترصحيات، وجييد االقتصاد فيها واملوازنة بينها، سيتحدثون 
عن احلكمة، وعن النظام، وسيظلون يتحدثون عن احلكمة وعن النظام حتى يدركهم الصباح 
وهم يتحدثون، بينام وطنهم يندفع إىل ما يندفع إليه كل وطن يكتفى مسئولوه باحلديث املنمق، 

ويرونه بديال عن العمل الدؤوب.

)3(

سريى املرصيون ألول مرة وزيرا:

يعشق املجد بال عمل..

ويعشق املال بال كلل..

ويعشق الضوء بال أمل..

لكن املشكلة أنه ليس واحدا فقط، وإن كنا قد وصفنا واحدا فقط، لكنهم مخسة وزراء جدد 
زين الشيطان لعصام رشف أن يتزين هبم.
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الفصل الثامن عشر 

النفاق الذى لم يؤت ثمرته

)1(

ال حديث ىف جامعة القاهرة إال عن خيبة أمل املنافقني الذين بذلوا جهودا كبرية من أجل 
الكربى بعدما  بالفائدة  الفخرية  الدكتوراه  الفخرية، منتظرين أن تعود عليهم  الدكتوراه  منح 
جربوا فوائد صغرى، لكن األحوال تبدلت، وانكشف أصحاب النفاق عىل نحو مل يسبق ألحد 

غريهم ىف التاريخ.

ومن العجيب أن أكرب رأس ىف هؤالء كان يتحدث بالتليفون إىل السيدة األوىل كل يوم، وهو 
اآلن ال يذكر اسمها إال مشفوعا باللعنات، مع أنه كتب كلامهتا وخطبها وتنوهياهتا وتنبيهاهتا 
عىل مدى مخسة عرش عاما، ظل يتنقل فيها من جمد إىل جمد، ومن جائزة إىل أخرى، ومن موقع 

إىل آخر حتى ظن نفسه رمز العرص كله.

)2(

ومن العجيب أن صاحب أكرب منصب ىف هؤالء مل يكفه أنه نال ما ال يستحق، وأنه سبق 
كل َمْن يفضلونه علام وفهام وإدارة، وأن نواله ما ال يستحق مل حيدث إال بسبب أنه كان شقيقا 

لشقيق، ىف عرص كان الشقيق فيه هو الشفيع املوصل.

أما أصحاب احليثيات املكتوبة فإهنم يندمون اآلن عىل سريهم ىف ذلك الطريق، وإن كانوا قد 
ظنوا ىف مرحلة سابقة أهنم أصبحوا قاب قوسني أو أدنى من املنصب الوزارى.
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املمولني،  اختيار  إىل  الكفاءات  اختيار  من  الوزارى حتول  املنصب  إن  أقول هلؤالء:  كنت 
وكانوا يقولون ىل إنى ظامل أو متجن.

وكنت أقول هلؤالء: إن التاريخ ال يرحم املثقفني حتى إن رحم البسطاء، فكانوا يقولون ىل: 
إننا قادرون عىل خداع التاريخ.

النوع من  التكريم تعودت أال تسعد بمثل هذا  الشأن ىف  وكنت أقول هلؤالء: إن صاحبة 
التكريم، وإن طبعها القاسى صور هلا أهنا هى التى تتكرم حني تقبل مثل هذا النوع من التكريم، 
وكانوا يقولون ىل: إنى مفرت، ويردفون قوهلم بالسؤال االستنكارى عن أن تكون هناك َمْن ال 
تقدر قيمة الدكتوراه الفخرية من اجلامعة العريقة؟ فكنت أقول: سرييكم حفل منح الدكتوراه 

مدى تأفف الدكتورة الفخرية من هذا التكريم الشكىل.

)3(

ومن اإلنصاف أن واحدا فقط من أرباب اجلريمة عاد إىل وأرس ىل بقوله: لقد كنت عىل 
حق.. وأردف بقوله: وأنا مشفق عىل البلد والنظام والدكتوراه الفخرية أيضا.
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الفصل التاسع عشر 

من هو السياسى الناعم؟

)1(

تفرض مهنته عىل بعض راغبى النجاح فيها أن يلتزموا بالنعومة، مع أن النوابغ ىف هذه املهنة 
ال يتميزون بالنعومة، بل ربام كانوا أبعد األطباء عنها، لكن طبيعة بعض املريضات تستدعى ىف 
بعض األحيان اللجوء إىل بعض النعومة، فإذا كان اإلنسان خمادعا بطبعه فإنه يقىض عمره ىف 

متثيل دور اإلنسان الناعم، حتى لو مل يكن كذلك ىف واقع األمر.

وجد صاحبنا ىف جيل كان النابغون فيه كثريين، وهلذا مل يكن أمامه إال أن يواصل االعتامد 
عىل النعومة ىف استبقاء مكان بني أقرانه، وىف هذه األحوال يعدد األساتذة مزايا تالميذه فإذا 
الوصفني  يردفون  إنه متوسط، لكنهم  قالوا:  تلطفوا  إنه ال شىء، وإذا  قالوا:  مثله  جاؤوا إىل 

بقوهلم: »لكنه ناعم أو مهذب أو هادئ النفس.. إلخ«.

وجد صاحبنا أن طموحاته الشخصية إىل املال والفساد واملجد والشهرة والنفوذ لن تتحقق 
من خالل مهنته، وأنه البد له أن يوجد ىف وسط اجتامعى يساعده عىل هذا الظهور، فانضم 
كانت  ما  نحو  عىل  نفسه  وقدم  الرياضية  النوادى  أكرب  أحد  ىف  يتكون  كان  طليعى  تنظيم  إىل 
شخصيته قد تبلورت، وتقبله أعضاء التنظيم الطليعى، لكن جنون العظمة ظهر عليه ىف حلظة 

قاتلة فاندفع فإذا هو بعد قصة طويلة يفشل فشال ذريعا ىف انتخابات رياسة ذلك النادى.

)2(

احلزب  خالل  من  السياسة  ومتارس  املكشوف،  عىل  تلعب  أن  إال  أمامك  يعد  مل  له:  قيل 
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ونفذ  الومهى،  احلزب  ذلك  من  الصاعد  النجم  أقدام  إىل  للصعود  فرصة  وتقتنص  احلاكم، 
الرجل النصيحة باحلرف الواحد، ووصل إىل إصبع ىف القدم اليرسى للنجم الصاعد، وظل 
يامرس »الربجسة« و»احلنجلة« بدون كلل أو ملل طيلة عرش سنوات، وقد عرف عىل أنه املثل 
بنعومة  عرف  كام  العدو  حضن  ىف  والنوم  اآلخر،  مع  والتوافق  اجلميع،  مع  لالتفاق  األعىل 

امللمس، ونعومة الذقن، ونعومة الوجنتني، ونعومة اللفظ، ونعومة اليد املصافحة.

يعبأوا  مل  الذين  احلقيقيني  املفكرين  من  وقدًرا  قيمة  يفوقونه  من  أفكار  بعض  عىل  وسطا 
بسطوه، بينام كان بعض املثقفني الطيبني يظنون أن ما ينادى به ىف ميادين الرتبية نتاج فكره بينام 

هو رسقة يده.

)3(

املخابرات  به إحدى أجهزة  القدر حني وثقت  العمر ىف حلظة من حلظات  وجاءته فرصة 
تريد  إليها ما كانت  النعومة، ورسب  الذكاء بحيث مارس معها  العامل، وكان من  الكربى ىف 
حتت غطاء قوله: إننى أعارض ما يرتدد من القول بأن )كذا( قد حدث، أو أن )كذا( سوف 

حيدث.

هكذا اجتمعت له ثقة الداخل واخلارج، كام اجتمع له قبول األصدقاء واألعداء، كام كان 
حمظيا عند الرجال والنساء، واستجمع قواه ليقفز عىل كرسى أتيح له ىف غفلة من الزمن، فإذا 
بمن هو أخبث منه يسحب السجادة بالكرسى بعنف، وإذا صاحبنا يقفز ىف اهلواء العاصف 

عىل عنقه الناعم بدال من أن يقفز عىل الكرسى الوثري.

)4(

هو اآلن يعالج عنقه املكسور، وحياول أن حيمى املليارات التى هنبها حني مل ينس نفسه وهو 
بأن يصبح خشنا  يقنع نفسه  اللياقة من جديد، وربام  السياسة، وهو يفكر ىف استعادة  يامرس 

بعض الشىء!!
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للثورة المضادة  االختيارات 

الباب السادس
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الفصل العشرون 

لوزارة تلعب ضد الثورة
إن كنت ال تدرى فتلك مصيبة.. أو كنت تدرى فالمصيبة أعظم

)1(

هل يعلم الدكتور عصام رشف أن وزيًرا من وزرائه أقام منذ أيام حفل زفاف ابنه ىف الغردقة، 
القارة  )خارج  آخر  مكان  من  الطعام  إليه  ونقل  بالطائرات،  القاهرة  من  املدعوين  إليه  ونقل 
اإلفريقية( بالطائرة أيضا، وأنه التزم ىف كل هذا بمنهج أسالفه ىف استغالل النفوذ، وتوظيف 

العام للخاص، ورفعة الشأن عىل نفقة الدولة، والالمباالة ىف احتقار مشاعر الشعب؟

 )2(

واملرتكبني  أمواهلم  ىف  الترصف  من  املمنوعني  أحد  أن  رشف  عصام  الدكتور  يعلم  هل 
جلنايات عظيمة هو زوج البنة أحد الوزراء ىف وزارته، وأن جهوًدا حثيثة تبذل من أجل سواد 

عني هذا الصهر العظيم الذى عرص ثروات مرص ىف حساباته املرصفية واالستثامرية؟

)3(

نقول ال  أحد )وال  يعرفه  املحلية لسبب  التنمية  أن وزير  الدكتور عصام رشف  يعلم  هل 
يعرفه أحد( أهان بطاًل من أبطال حرب أكتوبر والعسكرية املرصية ىف حركة املحافظني األخرية 
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ال لشىء إال ألنه ال يعلم قيمة الرجل، وال يعلم حقيقة اخلطإ الذى وقع فيه حني أضاع عىل 
السابقة، وهو  الفرتة  أثبت نجاحه ىف  أن  بعد  أن يكون حمافًظا  املستحق ىف  البطل حقه  القائد 

يتحمل املسئولية نائًبا للمحافظ وحمافًظا بالنيابة ببطولة وإخالص ونجاح؟

)4(

 هل يعلم الدكتور عصام رشف أن وزيًرا من كبار وزرائه توىل إنجاز مربرات اإلفراج عن 
أحد كرباء معركة اجلمل، وأن هذا اإلفراج الذى برر بعكس احلقيقة يثري الناس بأكثر مما كان 

يثريهم ادعاء سلفه ىف رياسة الوزراء أنه ال يعرف؟

)5(

»وهو  بابا  عىل  كنز  عىل  املسئولني  الوزراء  من  وزيًرا  أن  الدكتور عصام رشف  يعلم  هل   
تكرس  قانونية  أوضاعا  هلم  لينشئ  األراىض  هذه  مغتصبى  مع  ينسق  بدأ  الدولة«،  أراىض 

سيطرهتم عليها، وتقف عائقا أمام اسرتداد الشعب ألراضيه؟ 

)6(

 هل يعلم الدكتور عصام رشف أن أمن الدولة احتفظت لنفسها )باالتفاق مع مساعدين له 
دون أن يدرى( بإحدى املؤسسات الصحفية كاملة رغم أنف الثورة وأهنا تفخر بذلك اآلن؟

 )7(

هل يعلم الدكتور عصام رشف أن بعض وزرائه اليزال يرصح برضورة وجود أمن الدولة، 
وبأمهية نشاطها ىف حرب اإلخوان والسلفيني واألقباط والصوفية، وأن وجودها كان بمثابة 
التى تدور اآلن، وكأن هذا  انتشار املرسحيات االرجتالية  وجود خمرج للمرسحيات بداًل من 

الوزير يقول: »وما الدنيا إال مرسح كبري«؟
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)8(

 هل يعلم الدكتور عصام رشف أن وزيًرا سابقا عرف بسطوته هدد الوزير احلاىل بقدرته 
عىل حشد املظاهرات واالعتصامات ضده إن مل يقبل بأن تكون قيادات مكتبه من اختيار مدير 
مكتبه األشهر، ومل يكن أمام الوزير اجلديد إال اإلذعان.. وهكذا أصبح قرص الوزير القديم هو 
الذى يدير مكتب الوزير اجلديد، واحتفظ كل املستشارين السابقني باملكافآت التى قررها هلم 

القديم، وهلذا فإهنم ال يزالون عىل والئهم له معتربين الوزير اجلديد واحًدا منهم فحسب؟

)9(

هل يعلم الدكتور عصام رشف أن أحد حمافظى املحافظات احلرضية اجلديد هو صاحب 
أكرب نسبة ىف املخالفات بني املهندسني االستشاريني الذين يقومون باالستشارات للمقاولني 
ىف هذه املحافظة!! وهكذا تسلم الفأر نفسه مفتاح الكرار بداًل من أن يسخر األدباء من تسلم 

القط هلذا املفتاح؟

)10(

هل يعلم الدكتور عصام رشف أن حمافًظا آخر لعاصمة كبرية كان واليزال من مساعدى 
السلطان الذى علم اجلميع النهب واستغالل النفوذ والرتبح، وأن كثريا من قضايا السلطان 
وأن وجوده ىف  واالنتهاكات،  التجاوزات  املوافقني عىل كل  أسامء  بني  اسمه  املحبوس تضم 

منصب املحافظ خيفف عن السلطان بعض قضاياه؟

)11(
 هل يعلم الدكتور عصام رشف أن األجور التى يرصفها املستشارون )الذين بدأت حكومة 
العاملني األصليني ىف  أجور  تفوق  وتربحا(  مراضاة ورشوة  فيهم  باإلفراط  نظيف سياساهتا 
ا، بل ربام يعطلون العمل  ا وال ثانويًّ الدولة، مع أن هؤالء املستشارين ال يؤدون عمال جوهريًّ
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نفسه؟ وهل يعلم أن كثرًيا منهم جياهر بأن عصام رشف ال يملك حق إهناء استفاداهتم غري 
املقننة؟!!

)12(
 هل يعلم الدكتور عصام رشف أن ظروفا قاهرة أجلأته إىل أن يطلب عونا إنسانيا من مؤسسة 
متت بعالقة لوزير سابق تستحق جرائمه اإلعدام )وال نقول يستحق هو اإلعدام(، وأن النتيجة 
الطبيعية لطلب رئيس الوزراء العون كانت أن ظن الرقابيون أن الوزير السابق أصبح حمصنا 
عىل نحو ما كان من قبل.. وهكذا فإنه بدأ ينجو من جرائم تستحق اإلعدام حتت إحياء أن ىف 

هذه النجاة تلبية لطلب رئيس الوزراء احلاىل؟!

 )13(
هل يعلم الدكتور عصام رشف أن ثالثة من وزرائه أصبحوا يلعبون مع الصحافة القومية 
لعبة التمويل والتهذيب التى تقتىض التزام الصحافة القومية الصمت جتاه جرائمهم ىف مقابل 
حصوهلا عىل مستحقاهتا من أعامل جتارية طباعية وإعالنية تؤدهيا مطابع املؤسسات الصحفية 
هلذه الوزارة، ومع أننا كنا نظن أن روح الثورة كفيلة باالنتهاء من هذا العبث فإنه قد بدأ يعود 

ىف هدوء وبرود؟

 )14(
هل يعلم الدكتور عصام رشف أن أكرب معاونيه ىف جمال حساس متهم إىل أقىص حد ممكن 
أمام النيابة والقضاء وأنه عجز عن إجياد أى خمرج للخالص إال بالقول بأن اهتامه يسىء إىل 
الدولة التى وثقت به حتى لو كانت ثقتها عن خطإ ىف التقدير.. وهكذا استمر حيوز الثقة عالًجا 

للخطإِ.. وهو أغرب ما يمكن أن يتصوره عقل.. ويدفع عصام رشف الثمن؟

 )15(
هل يعلم الدكتور عصام رشف أن كثرًيا من املسئولني السابقني الذين انتقلوا إىل رمحة اهلل 
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فارهة خترج من جهات حكومية  يستعملون سيارات حكومية  منذ سنوات عديدة اليزالون 
تتبعه هو مبارشة، وتستهلك البنزين الفاخر وتعود ... بينام املسئولون مدفونون ىف مقابر اخلفري 

ومقابر مدينة نرص ومرص اجلديدة؟

)16(

عن  املستقلة  الصحف  بعض  نرشهتا  التى  بالتفصيالت  رشف  عصام  الدكتور  يعلم  هل   
جنازة كلبة من كالب رئيس وزراء سابق، وكيف حتمل جملس الوزراء ىف عهده كل تكاليف 

هذه اجلنازة التى محلت معانى الوفاء لصاحب الكلبة وللكلبة أيضا باعتبارها رمًزا للوفاء؟

 )17(

التى البد  التنفيذية  القرارات  الدكتور عصام رشف أن هناك جمموعة كبرية من  هل يعلم 
العليا  واإلدارية  اإلدارى  القضاء  حماكم  ألحكام  تنفيًذا  يوقفها(  )أو  يتخذها  أن  نفسه  هو  له 
وجملس الدولة لكن الذين ال حيبونه )من ذوى النفوذ القدامى( يتكاسلون عن أداء واجبهم 
حتت دعوى أنه مل يوجه إىل اختاذ هذه القرارات.. وهكذا فإهنم يضعونه حتت مقصلة األحكام 

القانونية اخلاصة بعقاب املسئولني الذين يتجاهلون تنفيذ االحكام القضائية النهائية؟

 )18(
هل يعلم الدكتور عصام رشف أنه اختار كوادر ناجحة وأسند إليها مهام عسرية فلام نجحوا 
فيها تعمد القريبون منه أن حيجبوا عنه النجاح الذى حتقق، وهكذا أصبح أصحاب الكوادر 
مثار سخرية اللئام الذين يصورون كل خملص عىل أنه مشتاق ويصورون رئيس الوزراء صاحب 

معرصة ليمون يدوية تعترص املخلصني وترميهم؟

)19(
 هل يعلم الدكتور عصام رشف أن هناك حماوالت دؤوبة تبذل اآلن من أجل االستيالء عىل 
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أراىض سيناء التى حصل عليها مزارعون جمتهدون بمساحات صغرية وذلك من أجل التجهيز 
لبيعها ملستثمرين أجانب كبار حتت نفس الدعاوى التى كان النظام السابق يروجها: مستثمر 

رئيسى... إلخ(؟

 )20(
بدأها سلفه ىف  بدأ يكرس أوضاعا شاذة  الدكتور عصام رشف أن وزيًرا حاليا  يعلم  هل 
حتويل اإلجيار أو االنتفاع إىل متليك ىف مكان ال يمكن أبدا أن يباع عىل أنه متليك.. بل األجدى 
هو إزالة حقوق االنتفاع أيضا منه وتركه للجمهور العام.. ومن املؤسف أن السلف واخللف 

نظريان ىف أهنام من رجال األعامل شبه املفلسني؟

)21(
 هل يعلم الدكتور عصام رشف أن كل ما وصله من معلومات عن القيادتني املتنافستني عىل 
رياسة احتاد اإلذاعة والتليفزيون يرقى إىل مرتبة خيانة األمانة، وأنه هو وحده الذى سيدفع ثمن 

قرارات الدولة بشأن هذين الرمزين من رموز االستفزاز؟

 )22(
هل يعلم الدكتور عصام رشف أن هناك من استقبل حديثه عن ابنه حممد املجند حني زار 
شيوخ سيناء عىل أنه نوع من احلنني إىل نظرية التوريث ونموذج سابق، وأن هذا احلديث كان 
سياقا من سياقات ترشيح عصام رشف نفسه للرياسة باعتبار أن كل مرشح للرياسة البد له من 

ابن مهتم بالشأن العام حتى يساعد والده من قريب أو بعيد؟!!

 )23(
هل يعلم الدكتور عصام رشف أن الذى أشار عليه بتوزيع صورته ىف مطعم الفول والطعمية 
عىل كل الصحف احلزبية واملستقلة والقومية وقف بأدائه اإلعالمى عند عام 1966 حني كانت 
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الشموىل أرض بصورة  األسلوب  وأن هذا  اهلزيمة،  أو  للنكسة  اإلعالمية جتهز  االسرتاجتيات 
عصام رشف إىل أبعد حد عند الذين يقدرون قيمة العقل وقيمة احرتام العقل والذكاء؟

 )24(
هل يعلم الدكتور عصام رشف أن نرش خرب رسقة جوازات سفر ابنه كان يستهدف تنبيه 
اجلامهري إىل أن ابن رئيس الوزراء حيمل جواز سفر أمريكيًّا وأنه يستدعى رئيس الوزراء إىل 
اجلدل حول الوالء املزدوج ألصحاب اجلوازات واجلنسيات واألجندات عىل حد تعبري عمر 

سليامن؟!!

 )25(
هل يعلم الدكتور عصام رشف أن البنك املركزى طبع من البنكنوت املرصى ىف شهر واحد 
أكثر مما طبعه ىف العام املاىض كله؟ وهل يعلم عصام رشف أن وزير املالية مل يكلف نفسه التفكري 
ىف ترشيد اإلنفاق احلكومى حتى ال يفتح عىل نفسه أى باب لالنتقادات، وذلك ألنه يريد أن 

يظل حبوبا وحمبوبا حتى لو انخفض اجلنيه املرصى ىف السوق إىل آفاق مل حتدث من قبل؟

 )26(
هل يعلم الدكتور عصام رشف أن أزمات انقطاع الكهرباء ىف العام املاىض مرشحة للتكرار 
ىف هذا الصيف القادم ألن أحًدا مل يعتن ببناء حمطات طاقة جديدة، وال بتزويد املحطات القديمة 

بحاجتها من الوقود وال الصيانة؟

 )27(
هل يعلم الدكتور عصام رشف أن احلكومة عادت إىل السياسات املستفزة ىف التعامل مع 
الفالحني الذين زرعوا سلًعا غذائية كفيلة بسد احلاجات التموينية وأن العبث البريوقرطى عاد 

يفرض نفسه من أجل مصالح املستوردين الكبار؟
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 )28(
التليفزيون املرصى الذى سافر  هل يعلم الدكتور عصام رشف حقيقة السبب ىف أن وفد 
معه إىل أديس بابا متكلفا »شوية وشويات« مل يغط زيارته إلثيوبيا بدءا من استقباله ىف املطار، 
وإنام اكتفى بلقطات الحقة، وذلك عىل حني أن التليفزيونات اخلاصة التى سافرت مع الوفد 
الشعبى الذى مل يرأسه رئيس الوزراء نجحت فيام مل ينجح فيه التليفزيون املرصى املسافر مع 

رئيس الوزراء؟

 )29(
هل يعلم الدكتور عصام رشف حقيقة األراجيف التى تدور حول دور رشكة معينة ىف تقييم 
أصول الرشكات وكيف أهنا ال تزال متارس هذا الدور من أجل إعادة تقييم الثروات املنهوبة بام 
يسمح بتمريرها ىف جهاز الكسب غري املرشوع عىل أهنا ثروات طبيعية، وهو ما حدث ىف أحد 

النامذج بالفعل عرب تزويرات متتالية ليس صعبا الكشف عنها؟

 )30(

هل يعلم الدكتور عصام رشف حجم التباطؤ ىف إنجاز الطريق احلر بني القاهرة واإلسكندرية 
والضغوط التى تفرضها كل رشكة من الرشكات اخلاصة املسامهة ىف إنجاز بعض قطاعات هذا 
الطريق الذى كان من املفرتض أن ينجز قبل 2011؟ مع أن هناك غرامات تأخري يمكن )بل 

جيب( فرضها؟

)31(

 هل يعلم الدكتور عصام رشف أن ما يسمى تطوير حمطة مرص يمثل كارثة عىل هيئة كانت 
تتبعه هو نفسه حني هو كان وزيًرا للنقل، ومل يكن أى أحد عاقل أو خملص للوطن ليسمح أن 
املدخل  الشارع حتى أصبح  فيه  الذى طغى  النحو  امليدان عىل هذا  ناحية  يكون مدخلها من 



105

بمثابة مدخل قرب ال مدخل حمطة كربى ىف عاصمة كربى وهو خطأ يتطلب إصالحه ماليني 
اجلنيهات؟

 )32(

املتظاهرين  قتل  قضايا  ىف  املتهمني  من  كبرًيا  عدًدا  أن  رشف  عصام  الدكتور  يعلم  هل 
أنفسهم حني  تأمني  يعتمدون خطط  أو  أنفسهم  ويؤمنون  متهمون  بينام هم  يؤدون وظائفهم 
ذهاهبم إىل قفص االهتام حتى إن صفحة احلوادث تذكر أنه تم تأمني املتهمني واملحكمة بخطة 
اعتمدها اللواء فالن، وحتت إرشاف اللواء عالن، بينام اللواء عالن نفسه من املتهمني الذين 
توىل اإلرشاف عىل تأمينهم؟!! قلبى مع هؤالء السادة الذين يواجهون هذا املوقف.. لكن هل 

انعدمت احللول أو حتى احللول الربوتوكولية ملثل هذا املوقف؟

)33(

 هل يعلم الدكتور عصام رشف أن وزارة املالية مل تسدد ديوهنا لبنك التنمية الزراعى وأن 
البنك اعتمد عىل ودائع مودعيه ىف سداد املزارعني لرشاء املحاصيل كام أن البنك دفع وحده 
تكلفة ما سمى اإلعفاء الرئاسى من مديونيات املتعثرين من املزارعني.. وهكذا أصبح البنك 

مع أنه بنك يواجه أزمة سيولة؟

)34(

 هل يعلم الدكتور عصام رشف أن أوراق جملس الوزراء الذى يرأسه أصبحت متاحة ىف 
كل يد كأنام يريد الذين أتاحوها أن يقولوا إهنم يقدمون صورة جديدة لألوراق املكشوفة أو 
املنتهكة، وأهنم يستطيعون أن يبيعوا وثائق جملس الوزراء، كام بيعت معظم وثائق مرص احليوية 

بثمن بخس منذ شهور قليلة دون أن يعرف أحد؟
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الفصل الواحد والعشرون 

وزراء الثورة الذين يتمنون فشل الثورة

)1(

كنت أظن أن بإمكانى أن أجعل عنوان هذا املقال: »الطابور اخلامس ىف حكومة عصام 
الطابور اخلامس يكاد يتفوق  رشف«، لكن رسعة األحداث املتالحقة جعلتنى أدرك أن 
عىل الطوابري األخرى ويكاد ينترص للثورة املضادة بأكثر مما تتوقع الثورة املضادة، وبأكثر 
مما تتوقع الثورة، واألدلة عىل هذا كثرية ومتعاقبة، حتى إننا ال نكاد نرى إال إرصارا عىل 
عن  تصدر  التحديات  بعض  أن  ومع  سواء،  حد  عىل  والثائرين  اجلامهري  رغبات  حتدى 
موظفني كبار أو صغار فإن بعضها اآلخر يصدر عن وزراء مل يذوقوا طعم الوزارة إال ىف 
عهد الثورة، وبسببها، عىل حني عاشوا حياهتم قبلها ىف شوق شديد إىل هذا املقعد، فلام 
وصلوا إليه بفضل الثورة أنكروا أنفسهم، وتنكروا للجميل، وبدأوا يلعبون ضد الثورة 

نفسها.

بعض  ترصفات  ىف  للثورة  املعادية  اخلطوات  وضوح  بكل  يدرك  الشارع  رجل  أن  ومع   
وزراء حكومة عصام رشف، سواء كانت هذه الترصفات إجيابية أو سلبية، فإن املحلل السياسى 
يستطيع أن يدرك أن هذه اخلطوات يقوم هبا وزراء معينون يودون لو عادت هبم األيام إىل ما 
القوية، ونصف  والسطوة  املقيم،  النعيم  به من  كانوا حيلمون  بام  يستمتعوا  يناير كى  قبل 25 

األلوهية، واحتقار اآلدمية.
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)2(

منير فخرى عبد النور

كان منري فخرى عبد النور يرى كثريا أنه أوىل بالصدارة والوجاهة من قريبه يوسف بطرس 
غاىل، كان يرى نفسه أكثر قدرة عىل السياسة والكياسة، وكان يرى نفسه وقد شارك ىف االنتخابات 
الربملانية مرة بعد أخرى، بينام مل يفعل يوسف بطرس هذا إال وهو وزير، ووصل منري إىل مواقع 
أن  املؤامرة، وكان حيب  نقول  التكتيك، وال  الوفد اجلديد بفضل نجاحه ىف  متقدمة من حزب 

يثبت لوالده أمني فخرى عبد النور أنه ال يقل نجاحا عن ابن صديقه رؤوف بطرس غاىل.

الفوالذية حول  البوابة  بينام أمحد عز يصور نفسه حارس  السلطة  السبيل إىل   لكن ما هو 
الوريث؟ وما هو السبيل بينام قريبه يوسف بطرس غاىل يقول للناس إنه مؤبد ىف املالية ىف عهد 
الرئيس وىف عهد الوريث، وإنه البد أن يبقى حتى حتتفظ مرص هبذا املنصب الذى حصل عليه 

ىف صندوق النقد الدوىل؟

)3(

كان منري فخرى يعرف أن يوسف بطرس غاىل قد وثق عالقاته بحلفاء ال يتورعون عن 
جتديد األصدقاء الذين يسميهم العامة »عمالء«، ويسميهم احللفاء »مصادر موثوق هبا«.

وكان منري يعرف أن يوسف بطرس قد ارتقى إىل درجة املوثوقية عند األصدقاء بفضل ما 
يغذهيم هبم من أرسار احلكومة املرصية عرب جهاز الكمبيوتر الشخىص اخلاص به، وكان يعرف 
غاىل  بطرس  يوسف  اتصاالت  رصد  من  املرصية  الدولة  أجهزة  مكنت  قد  الصدفة  أن  أيضا 
وتبليغ الرئيس مبارك هبا، لكن مبارك )ألسباب ال نعرفها وقد نعرفها( مل يامنع ىف أن تظل مثل 

هذه القناة مفتوحة.

كان منري فخرى يعرف كل هذا ومل يكن ىف وسعه أن يقدم أى خدمة لقريبه، فقد كان يوسف 
بطرس يتمتع بكل السلطات، وكل الصالحيات، وكل النفوذ، وهكذا عاش منري فخرى يمهد 

نفسه حلياة الذكريات.
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وعىل حني فجأة انقلب السحر عىل الساحر، وحدثت الثورة وهرب يوسف بطرس غاىل، 
نائبا لرئيس جملس الوزراء فرشح عميله )بمعنى زبونه أو موكله( القديم  وجاء حييى اجلمل 
قال  وإنام  ليوافق،  وقتا  النور  عبد  فخرى  منري  يأخذ  ومل  للسياحة،  وزيرا  ليكون  فخرى  منري 
ليحيى اجلمل إن هذا أكرب مجيل تلقاه ىف حياته، وإنه لن يامنع ىف أن يدفع حياته ثمنا هلذا اجلميل، 
ومل يكن منري فخرى عبد النور مبالغا، فامذا جتدى حياته بعد أن وصل إىل ما مل يصل إليه أحد 

من عائلة عبد النور؟

)4(

زغلول  سعد  عرف  الذى  النور  عبد  فخرى  جده  إليه  يصل  مل  ما  إىل  فخرى  منري  وصل 
واخلديو عباس ودعامها )كالًّ عىل حدة بالطبع( إىل بيته ىف الصعيد، ووصل إىل ما مل يصل إليه 
إليه أعاممه وال  النور، ووصل إىل ما مل يصل  والده الرجل الكبري احلصيف أمني فخرى عبد 

أوالدهم وال أقطاب العائلة اآلخرون، وأصبح أول وزير من عائلة عبد النور.

مل يكن هيم منري فخرى عبد النور أن يكون للسياحة )بالياء( أو السباحة )بالباء(، وإنام كان 
هيمه أن جيلس عىل املقعد الوثري، ويسمع نداء السعاة وكبار املوظفني له عىل أنه الوزير.

كان واجبا عىل منري فخرى أن يشكر الثورة التى جاء قيامها به وزيرا، أو عىل أقل تقدير أن 
يعاملها معاملة حسنة، لكن منري فخرى حتى يومنا هذا مل يعرتف بالثورة، ومل يعطها حقها من 

اإلشادة أو التقدير.

دعك من هذا وتأمل ىف إخالصه للثورة. إن منري فخرى ال يعنى بأن جيعل مزارات الثورة 
ضمن األجندة السياحية رغم أنه يرى زعامء العامل يفدون إىل مرص لزيارة ميدان التحرير، لكن 

منري فخرى يرى ىف ميدان التحرير عدوا وأعداء.

)5(
يتآمر  بالثورة، وال خيلص هلا، لكنه عىل األقل ال  دعك من هذا وتصور أن منري ال يشيد 
عليها، هذا أيضا غري صحيح، فإن منري فخرى اليزال يرى نفسه مندوبا لقريبه يوسف بطرس 
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استطاع،  ما  صورته  وحيسن  اهلارب،  وهو  أموره  له  يسهل  احلكومة،  وىف  الوزراء  جملس  ىف 
ويغذيه بالوثائق واالجتاهات التى تسري فيها العدالة.

أن  أحد  يتصور  مل  بطريقة  السياحة  وزارة  ىف  الطائفية  الفتنة  يبث  فخرى  منري  فإن  كذلك 
تصدر عن عائلة عبد النور، التى عرفت باحرتام شعائر اإلسالم، ومتكني املسلمني من أدائها 
إىل درجة بناء مسجد هلم ىف أرضها، لكن منري حيرص عىل أن ينسف كل هذا ليبدأ فصال جديدا 

ىف تاريخ عائلة عبد النور.

أما سلوكه ىف أداء وظيفته فإنه يتفوق ىف استفزازه عىل ما كان زهري جرانة واملغربى يقومان 
به من رحالت شاهنشاهية إىل بورصات السياحة العاملية.

أما دوره السياسى ىف حل مشكالت الطائفية فقد اكتفى بأن طلب إىل مقرئ من أصدقائه 
أن يتلو له الفاحتة عىل روح هذا الدور الذى كان مظهريا ثم اختفى لألبد.

رصح منري فخرى عبد النور ذات مرة بأنه صاحب الفضل ىف إقناع أحد كبار رجال الدولة 
ىف عهد مبارك بتسليم السيدة وفاء قسطنطني للكنيسة، وأنه يشكر هذا الرجل العظيم، فهل 
يرصح منري فخرى اآلن بأنه كان سببا من أسباب الثورة حني أحست اجلامهري أن هيبة الدولة 
مواطنة  حقوق  عىل  اعتدى  من  ساعد  أنه  يعرفوا  أن  للجميع  أتاح  حيث  بفضله  سقطت  قد 

بسيطة، وأنه كان بمثابة السجان أو مساعد السجان عىل أقل تقدير.

إيقاظ ثورة  الناعم والناعس ىف  النور عن دوره  ليتحدث منري فخرى عبد  هل آن األوان 
الثورة  ليحارب  يليها  يبقى ىف حكومة عصام رشف وما  أن  أنه يفضل  أم  الشباب والشعب، 

واملرصيني واألقباط واملسلمني عىل حد سواء؟

)6(

سمير رضوان

الشعب  جملس  ىف  االقتصادية  للجنة  رئيس  وهو  رضوان  سمري  شفيق  أمحد  استقبل  حني 
وأهنى إليه أنه مرشح للاملية، رد سمري رضوان بالقول بأنه خمتص ىف قضايا العمل واألجور 
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العاملية، وأنه ال يطمح إىل أكثر من وزارة القوى العاملة، لكن أمحد شفيق رد عليه بالقول بأن 
التكليف له صادر عىل املالية، فكر سمري رضوان ىف األمر وقال لنفسه: إذا مل أكن وزيرا اآلن 

فلن أكون، فليكن ما يكون.

يوما  أن  يتصور  يكن  مل  أنه  مع  غاىل،  بطرس  ليوسف  خلفا  رضوان  سمري  أصبح  هكذا 
وإذا  به خيرج،  فإذا  العالية ىف مدينة نرص،  املالية  أبراج  سيأتى سيكون يوسف بطرس خارج 
به هو نفسه حيل حمله، وبدال من أن يتحدث إىل خرجية اإلعالم الدكتورة منال حسني باحرتام 
يليق بمكانتها العالية كبديلة لوزير املالية، فإن منال حسني هى التى ستصبح ملتزمة بأن حتدثه 

حديث سكرترية لوزير، أو عىل أكثر تقدير حديث مديرة مكتب الوزير!!

لكن سمري رضوان اكتفى ىف تطهريه جلهاز وزارة املالية بإبعاد منال حسني واحتفظ بكل 
الباقني الذين يتقاضون مئات األلوف كل شهر، ومل ال.. وقد كان هو نفسه واحدا منهم.

)7(

حيكى ـ والعهدة عىل الراوى ـ أن أنسباء سمري رضوان ىف سويرسا )أى أهل زوجته( كانوا 
كثريا ما يطلبون منه أن يروى هلم بعض قصص ألف ليلة وليلة، وأنه كان يفضل قصة عىل بابا 
والكنز جعله  بابا  برواية حكاية عىل  أن طول مترس سمري رضوان  ويبدو  الكنز،  وجد  حني 
يتصور نفسه عىل بابا، وأنه وجد الكنز ىف وزارة املالية، فكان أول قراراته هو تقديم رشاوى 

وزارية إىل أصحاب األقالم ىف دور الصحافة ومعرض الكتاب.

الصحفية،  للمؤسسات  جنيه  مليون   97 رضوان  سمري  رصف  واحدة  قلم  وبجرة  هكذا 
أن  وجد  وملا  النقد،  وجينبونه  األقالم  أصحاب  عنه  يرىض  وعسى  لعل  الكتاب  وملعرض 
هؤالء بدأوا يذكرون له أرحييته، بدأ يبعثر األموال ذات اليمني، أو ذات الشامل: 5 مليارات 
للتعويضات دون أن تذهب إىل حملها الصحيح، ومليارات أخرى للرتتيبات دون أن تذهب 
هى أيضا إىل مرصفها املناسب، أما امليزانية فستبقى عىل حاهلا بكل ما فيها من سفه حكومى، 
حتى إن بعض كبار رجال الدولة الذين أصبحوا ىف السجن اآلن ال يزالون حيتفظون ىف خارج 
السجن بالسيارات الرسمية، وبالوقود الذى يرصف عليها لتوصيل الوجبات الساخنة إليهم، 
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الشهرية  الرواتب  رقم  يتجاوز  احلكومية  والتليفونات  الوقود  عىل  اإلنفاق  إمجاىل  فإن  وهلذا 
اإلنفاق  ترشيد  نحو  الواجبة  اخلطوة  يأخذ  أن  يفكر سمري رضوان ىف  احلكومة، وال  ملوظفى 
احلكومى ىف الوقود والسيارات والرحالت، بل إنه يأخذ لنفسه قطعة صغرية من الكعكة حني 
يسافر إىل هنا وهناك بوفود كبرية، ويستدعى أرسته إىل لندن من سويرسا، وتنرش األخبار عن 

هذا وذاك فال يكذهبا، وكأنه يسخر من الثورة.

)8(
هيدأوا  أن  بعد  إليهم  يعود  ثم  بالتثبيت،  املؤقتني  للعامل  رضوان  سمري  وعود  عن  نسمع 
فيقول: إن هذا سيأخذ وقتا، ثم يعود إليهم بعد حني ليقول: إن احلكومة ال تتحمل أكثر من 
رقم معني، وكأن احلكومة تتحمل الذين هم فوق الستني وال تتحمل الذين هم حتت الثالثني، 

واملعنى واضح، وهو أن احلكومة ليست للثورة، وال ألبناء الثورة.

يتمنى سمري رضوان أن تعود األمور كام كانت عليه قبل الثورة حني ال حياسب أحد، وال 
يعاقب أحد، وحني ينخفض اجلنيه مع ابتسامة وزير املالية، وحني يزيد الدين املحىل إىل حدود 
خطرية، وحني يزداد الدين األجنبى حتى تبلغ خدمة الديون ىف موازنتها ربع موازنة الدولة، 

بينام الوزير يتحدث عن عبقريته.

ال يتصور سمري رضوان حجم الدور الذى عليه أن يلعبه من أجل الثورة، لكنه فيام يبدو 
يتصور سهولة الدور الذى يمكنه أن يلعبه من أجل فشلها، مع أن الثورات ال تفشل بصعوبة 

وال بسهولة، حتى وإن نجحت بصعوبة وبمعجزة.

اإلنفاق  ختليص  قبيل  من  وحاسمة  عاجلة  أدلة  منه  حيتاج  للثورة  رضوان  سمري  والء  إن 
املدارس،  ببناء  التنمية  نحو  وتوجيهه  واالنتهازية،  واملحاباة،  واجلهل،  السفه،  من  احلكومى 
يزالون  الثورة وال  الذى رسمه أعداء  أما ما عدا ذلك فهو اخلط  املستشفيات،  واإلنفاق عىل 

يتمنونه.

ومن العجيب أن سمري رضوان يلعب دون أن يدرى ىف صف أعداء الثورة، ويشن ـ عىل 
رشف ـ نريانا صديقة لكنها مهلكة.
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)9(

ماجد عثمان

هو صديق يعتز به أصدقاؤه، لكنه هو باختصار شديد املعادل املوضوعى ىف وصفنا حلسني 
نقيب  من  حصل  حتى  اجتهد  الذى  فاروق،  امللك  عهد  ىف  الشورى  جملس  وكيل  اجلندى 
األرشاف عىل شهادة بأن امللك فاروق من نسل النبى ملسو هيلع هللا ىلص، كذلك فعل ماجد عثامن بلغة العرص 
فجعل ميالد فريدة مجال مبارك بمثابة حدث من أهم األحداث ىف عام 2010، وسجل هذا 
بكل ثقة ىف سجل معلومات مركز املعلومات ىف جملس الوزراء الذى ينص اسمه عىل أنه »من 
أجل دعم اختاذ القرار«، وبالطبع فإن فريدة كانت عىل حسب النظام الربيطانى ىف وراثة العرش 

متثل الشخص الرابع واألخري ىف سلسلة هؤالء الورثة.

ال علينا من هذا، فربام كتب واحد غريه هذه اللقطة التى نسبت إليه باعتباره مديرا من باب 
البريوقراطية.

لكن أداء ماجد عثامن ىف وزارة االتصاالت ال يصب حتى اآلن إال ىف خانة أعداء الثورة، 
فهو أوال ال يقوم بدوره املفرتض )ىف الثورة( ىف اإلرشاد عن الفساد العميق الذى شهده هذا 
القطاع ىف عهد الوزراء السابقني، مع أن هذا القطاع شهد أكرب فساد ىف مرص بدءا من رشكات 
املكاملات اهلاتفية ىف الشوارع، إىل مترير االتصاالت، إىل متديد للرخص إىل حماولة االستيالء عىل 

جامعة النيل، إىل القرية الذكية، إىل املنح واالتفاقات التى مل تراع القانون.

)10(

ثم إن الدكتور ماجد عثامن ثانيا ال يقدم للشباب اخلدمة التى يستحقوهنا من نظم املعلومات 
بعد أن حققوا باملعلومات ثورة رفعت اسم مرص عاليا، فهو ال ييرس اإلنرتنت عىل نحو ما هو 
ميرس ىف العامل كله، وإنام يرتك الشباب فريسة لرشكات تستنزف أمواهلم ىف اشرتاكات شهرية 
ومكاملات، وكان أوىل به ـ وهو أستاذ اإلحصاء املثقف ـ أن يطور مقولة طه حسني ىف وزارة 

الوفد فيقول: »إن اإلنرتنت كاملاء واهلواء« وفاء هلذا الشعب اجلميل.



113

وهيئة  الربيد  هيئة  ىف  وأتباعه  نظيف  أصدقاء  يد  عىل  يسترشى  الفساد  يرتك  ثالثا  وهو 
االتصاالت، والرشكة املرصية لالتصاالت، عىل الرغم من ثورات اجلامهري والعاملني.

العزيز ماجد عثامن يعيش عرص مبارك وعرص مجال مبارك  باختصار شديد فإن الصديق 
معا، وكأنه يتمنى عودهتام معا وعودة نظيف، أما طارق كامل لو عاد فإنه يمكن له أن حيتل 

مكانه ىف مركز معلومات جملس الوزراء.

)11(

فايزة أبو النجا

وجدت  لكنها  بنجاح،  عملها  وواصلت  باقتدار،  الوزارى  عملها  النجا  أبو  فايزة  بدأت 
تركت  وهكذا  اجلامعة،  روح  إىل  بسلوكها  تنضم  أن  فآثرت  مكان  كل  ىف  حوهلا  من  الفساد 
اإلدارات التابعة هلا تسلك مسالك بطرس غاىل، ورشيد، ونظيف، وحلمى أبو العيش، فبدأت 
تعني املستشارين واملحاسيب، وأخذت جتزل هلم العطاء، وهى اآلن تعتمد عىل هؤالء ىف رد 

اجلميل لكنها تنسى الشعب.

 هى اآلن تبذل اجلهود إلنقاذ هؤالء قبل أن تبذل ما هو مطلوب منها إلنقاذ وطنها، وإذا كان 
هناك شخص واحد يملك أن خيفف عنا ديوننا اخلارجية فهو فايزة أبو النجا، لكنها ال تفعل، 
ألهنا تلعب لصالح النظام القديم، وكأهنا تريد أن تقول لنا: إن النظام القديم كان مطمئنا للخارج 

فييرس لنا املعونات والقروض، أما الثورة فتدفع اخلارج إىل القلق منا.

 واحلقيقة أن الوضع عكس ذلك متاما، فاخلارج يقدر مرص ويريد أن يعرب عن تقديره، ولو 
أن فايزة أبو النجا طلبت ألجيبت، وفضال عىل هذا فإن فايزة أبو النجا هى الوزيرة املسئولة 
عن التعاون الدوىل، أى أهنا املسئولة عن احلصول عىل أموالنا املنهوبة، لكننا مل نسمع هلا صوتا 

ىف هذا املوضوع وكأنه ال هيمها عىل اإلطالق.

النجا وعالقته  أبو  فايزة  أداء  املستفرس عن  السؤال  وقد حاولت كثريا أن أجد إجابة عىل 
السفرية قد استوعبت  بالثورة وحبها هلا، فلم أجد ىف كل ما هو منشور ما يدل عىل أن هذه 
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الثورة، أو استوعبت آثارها، كام مل أجد ما يدل عىل أهنا تنتوى أن تقدم هلا ما يعاوهنا أو ما يعاون 
مرص عىل اإلفادة من التجربة احلية التى عاشتها.

هلذا فإنى أميل إىل القول بأن فايزة أبو النجا تتمنى لو أن الثورة قد عادت إىل هناية 2010، 
حني كانت هى النجمة الثائرة عن حق عىل يوسف بطرس غاىل وجتاوزاته، ثم املقلدة له )عن 

اضطرار( ىف جتاوزاته وإقطاعياته.

)12(

إبراهيم مناع

أحتدى أن يكون هناك َمْن يثبت أن إبراهيم مناع بذل جهدا ىف احلديث عن تصوراته لعمله 
أو معوقات عمله، ذلك أن إبراهيم مناع منرصف بكليته إىل الدفاع عن عهد شفيق ىف وزارة 
الطريان املدنى حني كان هو نفسه صاحب املسئولية األكثر أمهية ىف هذا العهد، وحني كان هو 
الوزارة، ومسئوليات  نفسه حيصل عىل كل ما حيصل عليه اآلن كوزير دون أن يعانى صداع 

الوزارة.

الشك أن إبراهيم مناع كان سعيدا حني أصبح وزيرا لكنه أصبح اآلن يتحرس عىل األيام 
التى كان فيها يصول وجيول حتت مظلة أمحد شفيق )الذى كان هو اآلخر يصول وجيول حتت 
مظلة َمْن هو أعىل منه وهو مبارك( دون أن جيرؤ أحد عىل أن يمس ملفات الفساد من قريب 

أو بعيد.

 ومن العجيب أن نجد النفى عىل لسان إبراهيم مناع ىف كل ردوده عىل كل ما أثارته مجوع 
املعارضني لشفيق، والذين تقدموا ببالغات إىل النائب العام، فهو ينفى كل شىء، وال جيود علينا 

بذكر سبب واحد يدفع املعارضني إىل التصور اخلاطئ ىف تكييفهم للمخالفات.

هكذا يريد إبراهيم مناع منا أن نكف عن الثورة ألنه قادر عىل رشاء صفحات اإلعالنات 
واملوضوعات التسجيلية وتزيينها بالردود النافية الباتة.

وهذا بالطبع هو نقيض الثورة متاما.
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)13(

عاطف عبد الحميد

يكاد وزير النقل اجلديد ـ وهو رجل عظيم بال شك ـ يقول لنا »امحدوا ربكم عىل وجودى 
بعد ما عانيتم من فساد أسالىف«، فهو ال حيرك شيئا عن شىء، وال ينهى عىل سبيل املثال معاناة 
فساد  يدل عىل  إجرامى  بطريق  تم تصميمها  التى  ميدان رمسيس  اجلامهري مع حمطة مرص ىف 

وزيرى النقل السابقني.

 وقد تكرم الوزير فبرشنا بأنه ألغى إنشاء كوبرى كان خمصصا لبيت رئيس جملس الوزراء 
الكربى  الفساد، وهو يرتك اجلناية  التخصيص من  بام رآه ىف هذا  النيابة  يبلغ  السابق دون أن 
ىف حق حمطة سيدى جابر العظيمة دون إيقاف أو تبليغ، كام يرتك األراىض التى هنبها أسالفه 
من السكك احلديدية دون استقصاء، ودون إبالغ للنيابة، ويسكت عن فضيحة اجلرارات ىف 
السكة احلديد، وعن املخالفات ىف الطريق احلر، وهى املخالفات التى أضافت مليارات جديدة 
األسبق،  الوزير  مليارات  إىل  أيضا  وأضافت  مرص،  مليونريات  أكرب  من  واحد  مليارات  إىل 
يرتك كل هذا وحياول أن يبحث عن أزمة جتعلنا نكره الثورة، ومما يؤسف له أننا ال نجد هذه 

املربرات.

)14(

حسين العطفى

ولد  حني  اسمه  به  يوحى  كان  ما  نحو  عىل  ثائرا  يكون  أن  العطفى  حسني  من  ننتظر  كنا 
فيه  اشرتك  شعور  وهو  إحسان،  حسني  اسمه  فكان  القدوس،  عبد  إحسان  نجومية  عهد  ىف 
املرصيون، حتى إن كبري خرباء الطب الرشعى الذى ولد ىف اجليل نفسه سمى إحسان تيمنا هبذا 
الكاتب العظيم صاحب املواقف النبيلة ىف االنتصار للشعب، ومكافحة ما شاع من احلديث 

عن الفساد ىف األسلحة الفاسدة. 

كنا نظن أن حسني العطفى سيقف مع الثورة، ومع أهداف الثورة ىف وجه الفساد، لكنه مل 
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يفعل، كان بإمكان حسني العطفى أوال أن يعيد النظر ىف السفه الذى عوجلت به قضية املياه، 
سواء ىف ذلك املياه اجلوفية، أو مياه النيل، وكان عليه أن يراجع سحب املنتجعات السياحية 
استولت  الذى  الصحراوى  الطريق  طول  عىل  النوبارية  وملياه  النيل،  وملياه  اجلوفية،  للمياه 
الذى كان  املهندس  األفاقني بمساعدة  أراضيه جمموعة من رجال األعامل وجمموعة من  عىل 
املعارص  التاريخ املرصى  للوزراء« عرفه  رئيس  »أفشل  استحقاق لقب  قد أصبح عىل وشك 

والقديم عىل حد سواء.

الكاذبة،  املنتجعات، وإىل مظاهرها  املياه إىل هذه  العطفى أن يوقف نزيف  كان عىل حسني 
وبحرياهتا الصناعية، ونافوراهتا املظهرية، وأن يوجه هذه املياه إىل كفر الشيخ وشامل الدلتا حيث 

احلاجة ماسة إىل املياه لزراعة األرز، لكنه مل يفعل حتى اآلن شيئا ىف هذا امللف.

)15(
تتطلبه مالعب اجلولف خصام  الذى  السفه  العطفى أيضا أن يوقف  ننتظر من حسني  كنا 
من رصيدنا املائى، وأن يقلل من هذه املالعب، أو جيعلها تنفق عىل حمطة حتلية جتلب هلا املياه 
من أقرب بحر إليها مهام كلفها ذلك، بدال من أن تستحوذ عىل مياه الرشب من أجل مالعب 
الرشب  مياه  من  احلجم  متوسطة  مدينة  حتتاجه  ما  منها  الواحد  امللعب  حيتاج  التى  اجلولف 

لسكاهنا ونشاطها، لكن حسني العطفى مل يفعل.

كنا ننتظر من حسني العطفى أن يصدر كتابا أسود يتضمن البيانات الوافية عن الذين أساؤوا 
إىل سياسات استصالح األراىض من أجل بناء منتجعات سكنية تتحدى فضيلة الزرع وفضل 

الزارعني، وتزيد من األزمة الغذائية واملائية.

الوفد عن رشاء هيئة االستثامر ألرض  أثارته  ما  قرأ  العطفى حني  ننتظر من حسني  كنت 
عائلة غاىل ىف القليوبية )50 فدانا( وتبويرها، وأن يتقدم ببالغ إىل النائب العام إليقاف مهزلة 
التبوير، والبدء ىف حماكمة رئيس هيئة االستثامر الذى اختذ هذا القرار وإعادة الزراعة إىل األرض 
الزراعية، لكنه مل يفعل برغم أن الكاتب الصحفى عالء عريبى اليزال يشري إىل املوضوع ىف 

مقاالت متتالية عىل مدى أسبوعني!!
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)16(
كنا ننتظر من حسني العطفى أن يعرتف ملصطفى اجلندى ووفد الدبلوماسية الشعبية بام 
أنجزوه، وأن يشكرهم عىل صفحات الصحف، وأن يقيم هلم احتفاال ىف بيته ال ىف الوزارة، 
وأن يطلب من املجلس األعىل للقوات املسلحة أن يبحث عن الوسيلة الكفيلة بتكريم هؤالء 
اخلارجية، ووزارات  املائية، ووزارة  املوارد  مل حتققه وزارة  ما  أن حيققوا ملرص  يمكن  الذين 
الضياع  أن  لو  يتمنى  يبدو  فيام  العطفى  حسني  لكن  الضياع،  من  مدى سنوات  عىل  أخرى 

يستمر.

هو فيام يبدو ال يعرتف بالثورة، وال حيبها، وال يتمنى هلا االستمرار، هلذا فهو قابع ىف مكتبه 
يؤدى كام أدى سلفه، وإن كان هو بالطبع أفضل من سلفه حممد نرص الدين عالم خلقا وعلام 
وخربة، لكننا نريد أن نرى أثرا هلذا عىل أرض الواقع، قبل أن متىض األمور ىف الطريق الذى 

جيعلنا نقول: إنه يبدو أنه سيظل عدوا للثورة )!!(

)17(

عبد اهلل غراب

بدأ صيف 2011 ومل يظهر غراب كراماته الكفيلة بأن توفر حلسن يونس ما حتتاجه حمطات 
الغاز من مشتقات البرتول أو من الغاز الطبيعى الالزم لتشغيلها، حتى ال نواجه ما واجهناه ىف 
السنة املاضية من أزمات الكهرباء ىف الصيف الطويل، مل نسمع عن أن غراب سأل الكهرباء 
عام حتتاج املحطات الكهربية من برتول أو من غاز، ها هو يرتك الغاز يذهب هنا وهناك ويرتكنا 

هنا ىف حاجة إىل الغاز.

كنا نظن أن وزير البرتول ىف حكومة الثورة سيفاجئ األقاليم التى مل يصلها الغاز بأنابيب 
تنقله إىل الوطن عىل نحو ما تنقله األنابيب إىل خارج الوطن، لكن عبد اهلل غراب يرتك مجاهرينا 
تتصارع عىل أنابيب البرتول، وكأنه تكرار لشخص سامح فهمى الذى كان معنيا ىف املقام األول 

بالفساد السياسى.
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)18(

كنا نظن أن عبد اهلل غراب سيسارع بمد أنبوب من الغاز إىل املحافظات الفقرية، وإىل 
يتحسس مستقبله ىف  يبدو اليزال  فيام  اهلل غراب  الصعيد، لكن عبد  الكثيفة ىف  العواصم 
وزارة البرتول، وهو يريد بالطبع أن يرىض الناس كام كان سامح فهمى يرضيهم، فهو يعني 
أبناء ذوى النفوذ ليصبح اسمه ىف الشارع السياسى الكاذب »قاهر البطالة«، وهو اللقب 
الذى تسمى به سامح فهمى ىف أواخر أيامه، وهو ماض ىف طريق يسمح بالفساد حتت شعار 
االستثامر، ويسمح باالحتكار حتت شعار اخلربة، ويسمح باستمرار املستشارين ىف وظائف 
ضخمة مكلفة حتت شعار احلاجة إىل الكفاية، بينام الشباب ال جيد فرصة للعمل بواحد عىل 
األلف مما يتقاضاه املستشار الواحد من هؤالء الذين ال عالقة هلم بالبرتول وال الغاز، وإنام 

ترتكز عالقتهم بالسلطة والنفوذ والسلطان.

مل نسمع حتى يومنا هذا أن عبد اهلل غراب فتح ملفا واحدا من ملفات الفساد..

مل نسمع أنه باع ناديا من التى بناها نصري الرياضة السيئة سامح فهمى..

مل نسمع أنه ختىل عن األوضاع القانونية اخلاطئة التى منحت امتيازات ال هناية هلا ألناس 
فاسدين ىف الغاز والبوتاجاز والبرتول عىل حد سواء.

مل يشعر عبد اهلل غراب حتى اآلن أن هناك شعبا ثائرا يريد أن حيس بأن لثورته أثرا ىف عودة 
ثروته إليه، وىف رقى اخلدمة التى تقدمها له حكومته، وأرجو أن يشعر عبد اهلل غراب ببعض 

هذا عن قريب.

)19(

أيمن فريد أبو حديد

عجز  وزيرا  أظن  وال  حديد،  أبو  من  تطلبه  مثلام  وزير  من  تطلب  املرصية  الثورة  أظن  ال 
عن فهم ما تطلبه الثورة منه مثلام عجز أبو حديد، كيف به وهو يرى هذه الصفحات الطويلة 
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العريضة كل يوم عن هذه التجاوزات التى باعت عرض مرص الذى هو أرضها حسب عقيدة 
أهلها، ومع هذا يتوانى عن إصدار قرار هنائى بإلغاء كل التعاقدات التى متت عىل األرض بدءا 
من 1990 مثال، واعتبارها كأن مل تكن، مع رد األموال التى دفعها األفاقون، بنفس النظرية 

التى يتم هبا »اخللع« حني ترد الزوجة ما دفعه الزوج وحترر عرضها منه.

العم،  هلذا  فدان  و500  الصهر،  هلذا  تذهب  فدانا   750 يرى  وهو  حديد  أبو  ينتظر  ماذا 
و400 فدان هلذا الصديق، و700 فدان هلذا الراشى، و600 هلذا املرتشى، و800 هلذا الوسيط، 

و900 هلذه السيدة، و200 هلذا الطفل؟

هل رأى أبو حديد عىل مدى تاريخ العامل كله هذا العبث؟ 

أو  الغرامة  سيضاعف  إنه  ليقول  واسعة  بابتسامة  ويظهر  العبث  هذا  يقبل  أحدا  رأى  وهل 
سيحيل األمر إىل الدراسة؟ 

ما هذا الربود القاتل ىف معاجلة انتهاب ثروة مرص وعرضها؟ 

هل خياف أبو حديد أن يقتل وينال الشهادة؟ 

هل خيشى أبو حديد عىل نفسه من سطوة الباطل، وال خيشى سطوة احلق؟ 

هل يظن أبو حديد أن اللصوص سوف يعيدون ما اغتصبوه؟ 

مل ال يذهب أبو حديد بالبلدوزات ليزيل منتجع رئيس جملس الوزراء السابق عىل نحو ما ذهب 
الوزير السابق )ىف حركة مظهرية( وأزال أحد املنتجعات؟

)20(

هل انشغل أبو حديد عن أن يقرأ ما تضمه الصحف من بيانات قاتلة عن هذا الفساد؟ هل 
يظن أبو حديد أن الشعب سوف يسكت عن حقه، أو أن الفساد سيعود إىل عهد سيادته؟

خيطئ أبو حديد إذا ظن ذلك، وإذا ارتكن إىل فكرة فشل الثورة التى اليزال يروج هلا الباقون 
من أعضاء جلنة السياسات.
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بكل  تقول  التى  العظيم  والده  روايات  من  رواية  بقراءة  نفسه  عىل  حديد  أبو  بخل  هل 
وضوح: إن احلق البد أن ينترص، وإن واجب املسئول من طبقته أن يعمل من أجل احلق، وأال 

هيادن الباطل؟

إن روح فريد أبو حديد تسترصخ ابنه من العامل اآلخر، وتطلب منه العدل ألهل مرص عىل 
حساب لصوص مرص.

إن فريد أبو حديد ىف عامله اآلخر يذكر ابنه أيمن بقول املتنبى:

وقد بشـمن وما تغنـى العناقيدنامت نواطري مـرص عن ثعالبها

إن فريد أبو حديد يقول البنه أيمن: ال تكن نائام أهيا الناطور.. وكن أسدا هصورا مثل أبيك 
الرشيف.. ال تكن يا أيمن عدوا للثورة، بل كن جزءا منها.

)21(

حسن يونس

»موقعة  ىف  شاركت  الكهرباء  وزارة  سيارات  أن  من  معروف  هو  ما  أكرر  أن  أريد  لست 
اجلمل« من وراء ظهر الوزير، لكننى أريد أن أقول إن حسن يونس اليزال يعيش عرص ما قبل 
النووية،  باملفاعالت  يتعلق  إلينا قوال واحدا فيام  ينهى  اليابان فال  الثورة، حيدث ما حيدث ىف 
بأقىص رسعة إلنشاء  الضبعة  أرض  ختصيص  اإلعالن عن  إىل  يسارع  فال  حيدث  ما  وحيدث 
حمطة كهرباء من التى حتتاجها مرص، قبل أن تعود الفلول لتستوىل عىل الضبعة وترتك الشعب 

بال شاطئ وبال كهرباء.

بينام حسن  األخرى،  تلو  القضية  الغاز ويكسب  بيع  ليقاوم  إبراهيم يرسى  السفري  يذهب 
يسارع  فال هو  كهربتها،  ويوفر  لنا مرص  ليىضء  أمامه  املتاحة  الطاقة  يونس منرصف عن هذه 
بطلب ما يريد، وال هو يلح ىف طلب ما يريد، وال هو ينبه إىل حقيقة احتياجاتنا الكهربية، وكأنه 
ينتظر أن يأتى الصيف ليكرر علينا الوزير القادم ما قاله ىف السنة املاضية، أو كأنه ينتظر أن يأتى 
ميدان  التحرير وكل  ميدان  املليونية ىف  املظاهرات  الكهرباء عىل  القادم  الوزير  ليقطع  الصيف 

حترير عىل نحو ما قطع غريه االتصاالت والنت عن الشعب.
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لست أظن أن من واجب وزير الكهرباء أن يصرب، بل كنت أظن وزير الكهرباء يقود بنفسه 
مظاهرة إىل وزارة البرتول يكون شعارها:

وزارة الكهرباء تريد الغاز ملرص. � 

كهرباء مرص تريد البرتول ملرص. �

نموذجا  أجد  ولست  وصمته،  يونس  حسن  الطمئنان  واحدا  سببا  أعرف  لست  لكنى 
للصمت املريب أفضل من صمت حسن يونس عىل احتياجات شعبه التى ستعلن عن نفسها 

ىف الصيف الذى بدأ بالفعل.

)22(

فتحى البرادعى

الشك ىف أن فتحى الربادعى حمافظ عظيم، والشك أنه كان حمظوظا ىف دمياط التى جاء 
منها وزراء متتالون: حسب اهلل الكفراوى، وعصام راىض، وعبد اهلادى سامحة، وأمحد جويىل، 
لكن واجب الربادعى يبدو أكثر وأصعب وأثقل من واجب كل املحافظني الذين سبقوه، وكل 
الوزراء الذين سبقوه، ذلك أنه يأتى إىل الوزارة وقد سبقه إليها رجالن استحال لنفسيهام ما مل 
يستحله القراصنة، وال املستعمرون، وال الغزاة، وال األعداء، والبد للربادعى أن يعرف هذا، 
وأن يقر به، وأن حياول إصالحه قبل كل شىء، فالبد للربادعى أن يعرف أن عرص الثورة يتيح 
له أن ينفذ حكم جملس الدولة الذى حصل عليه املهندس محدى الفخرانى بعيدا عن أالعيب 
وخترجيات املغربى ونظيف، ولست أجد مربرا واحدا لتكاسله عن تنفيذ احلكم عىل نحو ما 
وأن  متت،  التى  التخصيصات  كل  يلغى  أن  الربادعى  من  يطلب  الثورة  عرص  أن  كام  صدر، 
يستوىل عىل كل ما شابه فساد، ألن العقد رشيعة املتعاقدين، وألن اللصوص دلسوا ىف العقود، 

وجاء توقيعهم عىل البيانات اخلاطئة اعرتافا بالتدليس.

)23(
إن فتحى الربادعى اليوم ليس ىف حاجة إىل مهندس وال إىل عامل، لكنه ىف حاجة إىل قانونيني 
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وحماسبني، وإىل فسخ عقود، وإىل اسرتداد كل ما رسق وإعادته للشعب، لكن فتحى الربادعى 
يشغل نفسه بالرومانسية الكفيلة بإغراق خلفائه إذا هم خلفوه:

 � فهو يعطى آماال واسعة قد تكون أوسع بكثري مما تبقى من أرض مرص التى مل يرسقها 
اللصوص. 

وهو يرتك اللصوص يستمتعون بام رسقوا، بينام هو أمني عىل هذه األرض. � 

ومل نسمع منه ترصحيا واحدا يدل عىل أنه سيعيد املرسوقات.  � 

وكأنام هو حيارب الثورة بإقرار األمر الواقع.  � 

وكأنام قامت الثورة لتكرس وجود األراىض ىف أيدى املجرمني.  � 

وكأن الثورة تعرتف باالحتالل واالستعامر.  � 

وكأن الثورة ال تعرتف بالتعمري احلقيقى وحق املواطن البسيط ىف سكن بسيط.  �

وداعا  يقول  أن  قبل  الثورة،  وإىل  الشعب،  إىل  ينتبه  أن  البد  الربادعى  فتحى  الدكتور  إن 
للشعب وللثورة.

)24(

ماجد جورج

وكأنام مل تقم الثورة بعد، فال يزال ماجد جورج يظن أن وظيفته كوزير تنحرص ىف العالقات 
العامة، فهو يوزع اهلدايا ىف أول كل عام، وىف األعياد، وهو يبعث بالورود والربقيات، وهو 
يتصل باهلواتف املحمولة والثابتة، وهو يبتسم حيث جيب القنوط واحلزم، وهو يكتفى بالبيانات 
املهدئة، واألقراص املسكنة، واملراهم امللطفة، أما بيئة مرص التى انتهكتها املصانع التى عجزت 

عن أن تستوىف رشوط البقاء ىف أوروبا، فشأهنا شأن كل شىء ىف مرص: له اهلل وهلا اهلل.

ها هو ماجد جورج يوشك أن يدخل عامه الثامن ىف وزارة البيئة دون أن حيرك ورقة عن 
ورقة، وها هو يعيش عرص الثورة بعرص ما قبل الثورة، فكل نجاحه يتمثل ىف تقليل ذكر اسمه 
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ال  فإنه  اإلنجاز  أما  وعد،  أو  برصد  مرتبطا  فليكن  اسمه  ذكر  من  والبد  كان  فإن  أمكنه،  ما 
يعرف إىل ماجد جورج سبيال، وال يشغل ماجد جورج باله ال بالبيئة وال بالصحة وال بمعايري 

السالمة.

ومن العجيب أن ماجد جورج كان قد سار ىف طريق مهندس عظيم، وكان بوسعه أن يكون 
أعظم من أن يكافأ بوزارة البيئة، لكن أداء ماجد جورج ىف وزارة البيئة ينزل به إىل أن يصبح 

بعيدا عن املعنى اجلميل للبيئة اجلميلة التى نتمناها ملرص. 

فالتلوث يزداد برا وبحرا وجوا بينام ماجد جورج يبتسم، والسحابة السوداء تزدهر، بينام 
هو يكرر احلديث عن دراسات مل تتم ولن تتم. 

واملصانع امللوثة تنتعش بينام هو يضحى بحق املجتمع. 

واملساحات اخلرضاء تتقلص وهو ال يتحرك. 

والتصحر ينتعش وهو ال يرتعش. 

والتخطيط العمرانى يتعمد قتل البيئة وهو يلحظ ذلك بعني غافية، ونفس واهية.

لكننا مع كل هذا نظن أن الثورة ستصل إىل ماجد جورج عن قريب حتى يدرك أن له وظيفة 
ىف هذا الوطن تريد أن تفخر به، ولو بعد ثامنية أعوام من شغله هلا.
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المدروس االختيار  آليات 

الباب السابع
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الفصل الثانى والعشرون 

لحيتان ونصف

)1(

حليتان مثنى حلية.. والنصف نصف حلية.. أى أهنا ليست حلية كثيفة، أو أهنا ال تغطى الفك 
كله، وإنام ترتك بعضه حليقا، عىل قاعدة نفى النفى إثبات.

الوزراء  رئيس  كان  التضليل  بروح  متأثرة  التزال  كانت  التى  العصور  أحد  ىف  أنه  حيكى 
عليه  فاقرتح  وزارته،  ىف  اإلسالمية  االجتاهات  أرشك  بأنه  للجامهري  يوحى  أن  عىل  حريصا 
دون  األسامء  هذه  من  يستزيد  فأخذ  اإلسالمى،  بتوجهها  معروفة  أسامء  الشبان  مستشاروه 

جدوى، واملقرتحون يضيفون أسامء وأسامء.

 وإذا بالرجل بعد أن استنفد طاقاهتم ىف حرص اإلسالميني هنا وهناك، يقول هلم: إن املهم 
ليس هو األشخاص ولكن الفكرة )أو النظام(، وهو الكالم الذى حفظه هو وأمثاله من أيام 
سطوة منظرى اليسار عىل مقدرات الوطن، وهو كالم شبه جيد يستخدم استخداما ظاملا ليظلل 

السيئ فحسب. 

)2(

وقال هلم الرجل الذى كان يستمد حكمته من الكرسى: إنه يرى أن اجلموع الكبرية من 
اإلسالميني أتت من الريف املرصى، )وهو كالم العالقة له باحلقيقة(، وملا كان الريف املرصى 
يتعامل أكثر ما يتعامل مع وزارتى الزراعة واملوارد املائية، فإنه يرى أن يكون الوزيران املسئوالن 

عن هاتني الوزارتني من اإلسالميني.
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 وملا مل يكن هناك من الوجوه اإلسالمية املرشحة من له عالقة بالزراعة أو املوارد املائية، فقد 
طلب رئيس الوزراء قائمة ترتيب كبار املوظفني الفنيني ىف الوزارتني مرفقة بالصور، وحلسن 
حظه أن كان هناك واحد ـ وواحد فقط ـ ىف وزارة الزراعة قد أطلق حليته، كام كان هناك واحد 

ـ وواحد فقط ـ ىف قيادات وزارة املوارد املائية قد أطلق حليته.

وهكذا تم حسم اختيار هذين الوزيرين من صورتيهام دون أن تكون هلام عالقة بالتوجهات 
اإلسالمية الفاعلة، وال بالثورة، وال بالشعب.

)3(

تأديب من يظنون أهنم قادرون عىل  القدرة عىل  دائام  يمتلك  أنه  القدر عودنا عىل  أن  عىل 
ومتهم  للتطبيع،  ممارس  اجلديدين  الوزيرين  أحد  أن  املفاجأة  كانت  وهكذا  به،  التالعب 
فسادا  الدنيا  مأل  الذى  األسبق  الوزير  لرشكات  األمني  املستشار  أنه  عىل  فضال  بالتحرش، 

وجورا، وأن اآلخر يتبنى رؤى تتعارض متاما مع التوجهات التى يفهمها رئيس الوزراء.

ومل يكن القدر وحده هو الذى يضحك من الشعب، ومن احلكومة، لكن العقل املدبر ىف 
أمن الدولة كان يقهقه ألنه أضاع الثورة يوم أغراها برئيس وزراء قيل: إنه جاء من امليدان، بينام 

كان وجوده ىف امليدان حلساب أمن الدولة نفسه.

ولك اهلل يا مرص.
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الفصل الثالث والعشرون 

وزير الخارجية الجديد

)1(

دائرة  ىف  جعلته  اجلديد  اخلارجية  وزير  من  مواقف  لثالثة  دافعا  كانت  أسباب  ثالثة  ثمة 
الضوء بأرسع مما يتصور ومما تصور:

السفري  يتحدث ىف حفل فوجد هذا  أوروبى  بلد  إىل  أدبائنا ذهب  أن أحد  السبب األول: 
حارًضا، فاحرتمه وأكرمه وصادقه وأشاد به.. وهذا من حق األديب ومن حق السفري.. حتى 
لو مل يكن السفري قد حرض حفال من األساس، ذلك أن من حق صاحب القلم أن يشيد وأن 
يمتدح وأن يبحث عن السبب ىف املدح أو اإلشادة، وبالتاىل فإنه يقدم سببب املدح قبل املدح 

نفسه حتى تبدو األمور منطقية.. 

لكن حق األديب ىف املديح يظل قائام وبخاصة أن ابنه من رجال السلك الدبلوماسى الشبان 
الذين يتطلعون إىل الفوائد التى تعود عليهم بسبب مثل هذا الرأى اجلميل.

السبب الثانى: أن كثريين رأوا السفري يسري ىف مواكب اهلانم وأهنم رأوه يفى بطلباهتا فحق 
هلم أن ينادوا بالتخلص منه، وهو سبب وجيه، وبخاصة إننا مل نسمع اسم السفري مرتبطا بعبقرية 
دبلوماسية أو قانونية أو مرتبطا بحادث فيه شهامة أو فيه إنجاز، ومن ثم فإنه يبدو واحًدا من 
رجال العالقات العامة املتميزين الذين نحتاجهم بالفعل حتى وإن مل يكن موقع وزير اخلارجية 

هو موقعهم األمثل أو األكثر مالءمة.

)أو حرم  السفرية  السيدة  انتامء  أعلنت بكل وضوح عن  أطرافا كثرية  أن  الثالث:  السبب 
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السفري( بل هى اآلن حرم الوزير إىل إحدى املؤسسات اهليكلية التى كانت معنية ىف األساس 
بالرتويج ألهداف كاذبة من قبيل عناية السيدة األوىل بالسالم وسعيها نحو نوبل للسالم، أو 
أهداف مرتبطة بمرشوع التوريث الذى ضج الناس منه حتى ثاروا، وملا كانت السيدة األوىل ىف 
اخلارجية مل تعلن حتى اآلن )وأظنها لن تعلن بعد هذا املقال( عن حقيقة عضويتها وعن حقيقة 
موقفها من الثورة ومما قبل الثورة فإن األمر أصبح ىف حاجة إىل قدر من الرتوى قبل أن حيلف 

الرجل اليمني الدستورية ويبدأ ىف توىل مهام منصبه.

)2(

قد أكون أكثر قربا من السفري من كل أصحاب املواقف السابقة وقد أكون أكثر بعدا. 

قد أكون معجبا به وقد أكون معجبا بعائلته أو بسلوكه.. 

لكن األطروحات املتاحة ىف سوق السياسة تقتىض إعادة النظر ىف جدارة الرجل باملنصب. 

وربام كانت األمور الثالثة التى ذكرهتا ىف مطلع املقال مؤثرة عىل امليزان اإلجيابى للرجل 
وميزاته اإلجيابية.. 

وربام كان العيب عيب إخراج للصورة، وربام كان من الصعب احلكم ىف مثل هذه الظروف 
والذامة  املادحة  باآلراء  املشتتني  عذاب  نتعذب  أن  قبل  مطلوب  التدقيق  لكن  نعيشها  التى 
السنة، منطلقة من  تعذبنا طيلة ست سنوات ونصف  آراء استمرت  أبوالغيط، وهى  ىف أمحد 

بدايات واحدة ومنتهية إىل هنايات خمتلفة.. 

فقد كنا نسمع أنه دبلوماسى هادئ فإذا املعارضون حيولون الكلمة إىل سبة. � 

 � وكنا نسمع أنه جمد مطيع فإذا املعارضون حيولون الكلمة إىل أنه ال يصلح إال ىف موضع 
الرجل الثانى فحسب.

 � وكنا نسمع أنه قارئ فإذا املعارضون حياولون الوصف إىل أنه طاووس ال يقرأ إال ما 
يثنى عليه.

قد يكون أبوالغيط نموذجا ألشياء كثرية لكنه نموذج يصعب عىل عرص الثورة أن يتقبل تكراره.
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)3(

ملن نوجه النصيحة؟ أظن أن أوىل الناس هبا هو السفري الوزير نفسه.

هل لعصام رشف شأن باملوضوع؟ بالطبع ال، فهو حريص عىل أن يؤكد للناس أنه رئيس 
للوزراء الذين مل ينتق أيا منهم هم ومل يفكر فيهم.. وهى حالة نادرة ىف التاريخ.
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الفصل الرابع والعشرون

وجاهة الوزارة والرجل الذى قفزت به

)1(

أعلنت تفصيالت التعديل الوزارى األخري ىف هناية األسبوع الذى سبق أداء الوزراء اجلدد 
لليمني الدستورية يوم اخلميس، ومن باب املصادفة ظهر عدد »األهرام« يوم اجلمعة متضمنا 
»ندوة األهرام« عن إحدى املشكالت املتعلقة بالزراعة، وكان الوزير اجلديد واحدا من العرشة 
الذين حرضوا الندوة مع الوزير القديم، وكان ترتيبه بينهم الثامن، ومل يكن أحد بعده إال اثنان، 
وبينام كان صالح يوسف قد أصبح وزيرا منذ منتصف األسبوع، فإن »األهرام« بطبعه املحافظ 

نرش قائمة احلارضين للندوة عىل النحو التاىل:

د. أيمن أبوحديد: وزير الزراعة. � 

د. حممد فتحى عثامن: رئيس مركز البحوث الزراعية. � 

لواء إبراهيم العجمى: رئيس هيئة التعمري والتنمية الزراعية. � 

د. أمحد خورشيد: مستشار تكنولوجيا األغذية. � 

د. إسامعيل عبد اجلليل: رئيس مركز بحوث الصحراء سابقا. � 

د. عىل إسامعيل نجيب: مدير اهليئة العامة لإلصالح الزراعى. � 

د. سامى صربى: املرشف العام عىل مرشوعات برنامج الغذاء العاملى. � 

د. عبدالعزيز شتا: رئيس قطاع استصالح األراض. � 
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د صالح يوسف: رئيس قطاع اخلدمات الزراعية واملتابعة. � 

د. أمحد اخلوىل: نائب رئيس مركز بحوث الصحراء. � 

للميكنة  الزراعة  وزارة  مستشار  شمس..  عني  زراعة  أستاذ  اجلندى:  الغنى  عبد   � د. 
والرى.

)2(

ويوم اجلمعة ظهرت األهرام نفسها وفيها خرب حلف الوزير اجلديد اليمني القانونية، ويوم 
اجلمعة التاىل نرشت احللقة الثانية من حلقات الندوة ىف »األهرام«، وقد تعدل الرتتيب فأصبح 
فأصبح  الوضع  وتعدل  اسم،  أول  »األهرام«  قائمة  ىف  اسم  تاسع  كان  الذى  يوسف  صالح 

االسم األول )أبو حديد( ىف املحل الثانى.. وهكذا.

)3(

حيكى أن واحدا من صاحبى االسمني األخريين ىف القائمة قال: احلمد هلل أننى واحد من 
اثنني مل ينزل عليهام التخفيض، كام حدث مع ثامنية من القائمة.
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الفصل الخامس والعشرون 

قصة الزهور القاتلة

)1(

سئل أحد اليساريني القدامى عن أفضل لذة ىف حياته السياسية.

من  لتنتقم  الفرصة  تأتيك  أن  السياسة  ىف  لذة  أفضل  إن  تردد:  بعد  احلكيم  الرجل  قال 
الشخص الذى شمت فيك، سواء انتقمت منه أو مل تنتقم.

قيل ملاذا؟ قال: ألن هذا الشخص الشامت فيك أظهر سعادة وضيعة تنم عن نفاقه، وسوء 
خمربه، بينام كان يظهر طاعة وحبا والتزاما وبشاشة حني كان حتت يديك. 

أال ترى إىل وكيل الوزارة الذى يرحب بالوزير اجلديد، ويظل يتحدث عن حكمته، وعن 
مدى احلاجة إىل هذه احلكم، ويشكر اهلل عىل أن أتيحت هذه احلكمة بمقدم الوزير، فإذا ما ترك 
الوزير موقعه بدأ يتحدث عن عيوبه، وعن شخصيته املهزوزة، وعن أدائه الضعيف، وعن ذمته 

اخلربة، وعن أخالقه السيئة. 

ترى ما يكون موقف هذا الوكيل إذا ما عاد إليه الوزير وزيرا مرة أخرى؟

)2(

قال السائل: ال تنس أن السنوات الثالثني األخرية أسست وضعا جديًدا ساعد عىل هذا 
اخللق الوضيع حني سنت سنّة أن َمْن ترك منصبا ال يعود إليه، وهكذا أصبح كل جديد أفضل 
ممن سبقه، وأصبح كل َمْن ترك املنصب خمطئا، ألنه لو مل يكن خمطئا ما ترك املنصب، وهكذا 
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ُغيبت معانى الكرامة، وعزة النفس، واحرتام الذات، وحلت حملها قيم جديدة تتمثل ىف القدرة 
عىل التأقلم، واحرتام الكرسى، والتمسك به، والسعى إىل قتل َمْن يفكر فيه، فإن مل يكن فإرهابه 

وترويعه.

)3(
قال السياسى القديم: وهكذا كان من الصعب عىل املوظفني مهام عال قدرهم أن يفاجأوا 

بعودة وزراء قدامى لتوىل مناصبهم الوزارية القديمة.

قال السائل: لكن املوظفني استطاعوا التأقلم.

قال السياسى القديم: بالطبع، فقد نجحوا، لكن اجلرة ال تسلم ىف كل مرة كام يقول املثل.

وضرب الرجل مثال فقال:

أصبح  الذى  الوزارة  بوكيل  الرتحيب  إىل  سارعوا  الذين  املستشارين  قصة  سمعت  هل 
عىل  حيافظوا  أن  هبذا  يبتغون  مكتبه  أمام  متتالية  صفوف  ىف  الباهرة  الزهور  ووضعوا  وزيرا، 
هنر اخلريات املتدفق ىف جيوهبم، فلام تعثر تشكيل الوزارة األخرية وصدرت األوامر للوزراء 
القدامى بالعودة إىل تسيري األعامل ليوم واحد، ذهب الوزير القديم ففوجئ بطابور من الزهور 
املنمقة الفخمة تنتظر الوزير الذى سيخلفه، فكلف َمْن أحىص له أصحاب الزهور، وأصدر 
ىف هذا اليوم »بدل الضائع« قراره )الذى تأخر كثريا( بإهناء عمل كل هؤالء املستشارين الذين 

كانوا جيدون من أهنار األموال ما ال ينفقون.

  


