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هذا الكتاب

السياسة  بني  العالقة  طبيعة  تدرس  أن  حتاول  ومقاال  فصال  ثالثني  الكتاب  هذا  يضم 
والقانون فيام بعد ثورة مرص ىف 25 يناير 2011، وهى عالقة شائكة يمكن من دون جتن أن 
نلجأ ىف وصفها إىل ثالث صفات بارزة، فهى متعددة الصور والتجليات، وهى رسيعة التحول 

والتقلبات، وهى عديمة املنطق والتطلعات.

ومع هذا فإن هذه العالقة أضافت إىل الثورة وقودا، وكرست هلا وجودا، وحققت هذين 
اهلدفني بأفضل بكثري مما لو أهنا مضت ىف سبيل يرجتى التعاون ويتقبل التوظيف وحيقق التأمني 

الذى البد لكل ثورة من قدر كبري منه.

جتوب فصول هذا الكتاب آفاقا متباعدة من نقد الواقع القائم والراهن، واستلهام املاىض 
النافع والناجح، وحوار اخلربة واألمل، وكشف الرس والسرت. وال تقف عباراهتا عند حدود 
للمنطق  جتاوز  من  الفكر  يتيحه  مما  بكثري  تستمتع  هى  وإنام  والتحقيق  والتدقيق  االحرتاز 

املوروث، وما يستدعيه األدب من جلوء إىل تصوير غري مطروق.

ىف  مبكر  حديث  من  بدءا  بموضوعه  مجيعها  تتعلق  عدة  ميادين  الكتاب  فصول  وترتاد 
الفصول الثالثة األوىل عن النظم األنسب ىف حكم الدولة وىف تكوين الربملان وتنظيم البلديات 
ثم تنطلق الفصول إىل تعداد لبعض التوجهات الثورية التى كان البد من األخذ هبا، ثم احلديث 
عن العدالة كمرفإٍ وكمرفق، طارحة رؤية متفردة، ثم عالقة القانون بام يبدو خارجا عن نطاقه 

ثم احلديث عن نامذج لرصاع النفوس والنفوذ، وعن بعض اجلرائم ممتدة األثر مما قبل الثورة.

الذى كتبت بعض واجبى جتاه  وإنى أدعو اهلل -سبحانه وتعاىل- أن أكون قد أديت هبذا 
اآلخر  البعض  جيد  وأن  يقرؤون،  فيام  الفائدة  بعض  بعضهم  جيد  وأن  وطنى،  وأبناء  وطنى 
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بعض املتعة فيام يطالعون، وأن نعيش حتى نرى ىف وطننا كثريا مما يستحق الفخر واإلعجاب 
والتقليد. 

وكىل أمل أيًضا أن يسهم هذا الكتاب أيًضا ىف تنمية وعينا بمشكالتنا وحارضنا واقتصادنا 
وتنميتنا وهياكلنا وعيوبنا وأخطائنا وآمالنا وأحالمنا وتطلعاتنا.

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

واهلل -سبحانه وتعاىل- 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 -سبحانه وتعاىل- أسأل أن يمتعنى بسمعى وبرصى وقوتى ما حييت، وأن حيفظ عىّل 
عقىل وذاكرتى، وأن جيعل كل ذلك الوارث منى. واهلل -سبحانه وتعاىل- 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 -سبحانه وتعاىل- 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، 
الذى  والذاكرة، والصحة، والوقت، والقدرة، واجلهد، واملال، والقبول وهو -جّل جالله- 
هدانى، ووفقنى، وأكرمنى، ونّعمنى، وحبب ىّف خلَقه، وهو وحده القادر عىل أن يتجاوز عن 
سيئاتى وهى ـ بالطبع وبالتأكيد ـ كثرية ومتواترة ومتنامية فله -سبحانه وتعاىل ـ وحده احلمد، 

والشكر، والثناء احلسن اجلميل.

الجوادى د. محمد 
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الدولة ونظام الحكم
الباب األول
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الفصل األول 

نظام الحكم األنسب
للظروف المصرية المعاصرة

)1(

منذ قامت ثورة 25 يناير 2011 أصبح املرصيون منشغلني بنظام احلكم الذى يضمن هلم 
حياة كريمة ختلو من االستبداد والفساد اللذين سيطرا عىل السنوات السابقة للثورة، وقد كان 
من الطبيعى أن ترتفع األصوات املطالبة بتحديد سلطة رئيس اجلمهورية، لكن هذا الطبيعى 
اإلخوان  فوز  من  اخلوف  ظل  ىف  فيه  مرغوب  غري  أمر  إىل  البعض  نظر  ىف  انقلب  ما  رسعان 
املسلمني بمقاعد الربملان، وإذا بكثري من أصحاب الفرصة ىف احلديث والكتابة يطالبون بالبدء 

باالنتخابات الرئاسية قبل أن تأتى الفرصة املتاحة باإلخوان املسلمني.. 

وكان الرد املنطقى عىل هؤالء أن البدء باالنتخابات الرئاسية يعنى إعادة النظام الفرعونى، 
وهنا راجع كثريون موقفهم لكن بعضهم أخذ يعلن برصاحة - مشكورة - أو بطريقة مستورة 

أن النظام الفرعونى أهون عنده من أن يأتى نظام يرفع راية اإلسالم!!

السياسى وال  الشارع  الذى اليعرب بصدق عن  السياسى  هكذا وصلت األمور ىف اجلدل 
عن أبناء الثورة لكنه يعرب عن توازن القوى القديم املوجود قبل الثورة وهو التوازن الذى كان 
يعمل لصالح النظام السابق مع رفع شعارات معارضة أو متحفظة ال تقلل من جوهر خدماته 

للنظام.

مبدأ  ىف  يكمن  الفكرية  أو  السياسية  املعارك  هذه  مثل  ىف  اخلطر  أرى  ومازلت  كنت  وقد 
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القول بإما .. وإما .. وهو منطق سياسى متخلف اليقود إال إىل العقم الفكرى وبقاء األحوال 
عىل ما هى عليه، بل إننى أزعم أنه كان السبب ىف هناية النظام السابق وىف هناية رشعيته، وقد 
وصل األمر بالسيد نائب رئيس اجلمهورية السابق أن يقول للذين حرضوا معه جلسة احلوار 
الوطنى: إما الرئيس!! وإما فتحى رسور!! وكان من الطبيعى أن يكون الرد: بل الرئيس! وهو 

منطق زاد ىف اشتعال الثورة وتأججها.

)2(

وقد دفعنى هذا إىل ما انفردت به طيلة شهرى مارس وأبريل 2011 من القول بأن جترى 
املتحدة  الواليات  ىف  حيدث  ما  نحو  عىل  اليوم  نفس  ىف  مًعا  والربملانية  الرئاسية  االنتخابات 
الفكرة باعتبارها فكرة مثمرة ىف حد ذاهتا،  بالنظر إىل مثل هذه  األمريكية، لكن أحًدا مل يعن 

وإنام فضل اجلميع العزف عىل سيمفونية إما وإما.

وعندما أتيح ىل أن أحتدث ىف مؤمتر الوفاق الوطنى وكنت حلسن احلظ ثالث من حتدثوا ىف 
اجللسة املوسعة أرشت بكل وضوح إىل أننا جيب أن نتفق قبل وضع الدستور عىل طبيعة النظام 

الذى نريده ملرص.

إننا أذا أردنا نظاما برملانيا فإن منصب رئيس الدولة سيفقد مكانته  وقلت ضمن ما قلته: 
احلالية، وسيصبح شبيها بام هو موجود ىف الدول التى تأخذ بالنظام الربملانى سواء كانت ممالك 
)بريطانيا( أو مجهوريات )إرسائيل(، ومن ثم اليصبح احلديث عن االنتخابات الرئاسية أمًرا 
ذا بال، إذ يمكن بالطبع أن يتم اختيار رئيس الدولة بالتوافق ىف خطوة ال تقتىض انتخابا مبارًشا 

من الشعب كله عىل نحو ما هو قائم.

وينشأ عن هذا أن نبدأ ىف رسم عالقة رئيس الوزراء باألجهزة العديدة التى ال ختضع اآلن 
أننى  أذكر  الصدد  هذا  وىف  أمهية،  الوزارة  رياسة  يفوق  بعضها  إن  بل  إلرشافه  وال  لرياسته 
رصحت ىف حديث تلفزيونى منذ أكثر من عام بأن هناك مناصب كثرية ىف مرص أهم وأعىل 

من رياسة الوزارة.

وقلت إننى لن أحتدث عن منصب القائد العام للقوات املسلحة الذى هو بحكم القانون 
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وزير الدفاع، لكننى أضيف أيًضا منصب رئيس األركان الذى هو أهم من منصب رئيس الوزراء 
)وقد صدق توقعى بعد الثورة إىل احلد الذى جعل البعض يظننى صاحب كرامة أو والية(، 
ورئيس  املركزى  البنك  وحمافظ  العام  والنائب  العامة  املخابرات  رئيس  أن  إىل  أيًضا  وأرشت 
اجلهاز املركزى للمحاسبات يتمتعون بأمهية تزيد كثرًيا عىل أمهية رئيس الوزراء )وبخاصة إذا 

كان من طبقة رؤساء الوزراء الذين عرفناهم ىف الفرتة األخرية قبل الثورة وبعدها(.

)3(
والوضع  والشورى  الشعب  جملس  لرئيسى  الربوتوكوىل  الوضع  هؤالء  إىل  أضفنا  فإذا 
الوزراء  الربوتوكوىل والروحى لشيخ اجلامع األزهر اإلمام األكرب لوجدنا أن منصب رئيس 
أصبح ذا وجاهة ممتزجة بالعجز احلقيقى عن أن يامرسها، أى أنه أصبح رمًزا للوجاهة املعطلة 

أو الزائفة.

القائل  املاىض )2011( عن تصورى  العام  تلفزيونى ىف هناية  إننى حتدثت ىف حديث  بل 
ال  إننى  وقلت:  إنسان،  أى  يتصوره  مما  بكثري  بأكثر  الداخلية  وزير  خيشى  الوزراء  رئيس  بأن 
أتصور عقال وال منطًقا أن يرد رئيس الوزراء لوزير الداخلية أمًرا، وال طلبا .. وقد أثبتت قضية 
اللوحات املعدنية املتداولة اآلن أمام القضاء أن كوادر وزارة الداخلية نفسها كانت هى التى 

كشفت صفقة رئيس الوزراء ووزير املالية التى فرضت عليهام!!

فإننا   2010 وحتى   1952 من  املمتدة  الفرتة  طيلة  املعارص  املرصى  التاريخ  تأملنا  وإذا 
قابليته  ىف  وال  واقعيته  ىف  ال  اجلدل،  اليقبل  بام  جليا  واضًحا  عنه  حتدثنا  الذى  الوضع  نرى 

لالستمرار.

)4(
الوزراء هبذه  رئيس  طبيعة عالقة  التفكري ىف  إىل  أدعو  أن  الطبيعى  من  كان  هذا  أجل  من 
املناصب العرشة وشاغليها، ومدى قدرته عىل قيادهتم أو التأثري فيهم، ومن العجيب أن الشعب 
رئيس  يملك  ال  سيادية  وزارات  هناك  بأن  بالقول  املعنى  هذا  عن  يعرب  كان  بذكائه  املرصى 
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الوزراء من أمرها شيًئا وإنام أمرها موكول للرئيس، وهكذا أصبح رئيس الوزراء مسئوال عن 
قطاع اخلدمات فحسب، وهو قطاع حتول إىل نسيج شبه مهرتئ بحكم ضعف معطياته .. 

ومع هذا فإن شاغىل منصب رئيس الوزراء ال يامنعون ىف أن يظهروا ىف املرسحية منتفخى 
األوداج وكأهنم رؤساء وزراء بالفعل!! أو وكأهنم وزراء من األساس.

)5(

برملانى  املوضح احلدود واملالمح عىل نظام  الرئاسى  النظام  إننى ال أدعو هبذا إىل تفضيل 
أو ذاك  نظامنا هذا  أن نسمى  قبل  الرؤية واحلدود واملالمح  أدعو إىل وضوح  مشوه.. لكننى 

بتسمية هو برىء منها وهى برىء منه.

هل يمكن أن يكون رئيس الوزراء القادم بعد االنتخابات الربملانية قادًرا عىل تعيني رئيس 
األركان،  األزهر، ورئيس  املركزى، وشيخ  البنك  العام، وحمافظ  والنائب  العامة،  املخابرات 

ووزير الداخلية؟

هل يمكن أن نثق ىف أن رئيس الوزراء الذى سيفرزه ما هو حمتمل من عقد االئتالف بني 
مشاورات  بعد  هذا  عىل  قادًرا  سيكون  والليربالني  واليسار  الوفد  وبني  اإلسالمية  األحزاب 
االئتالف وحسابات االئتالف واالختالف والثلث املعطل والثلث املفضل وحلف اليمني باهلل 

مرة وبالطالق البائن مرة أخرى؟

وكيف يمكن لرئيس وزراء من هذا الطراز أن يستمر ىف تأدية مهام وظيفته بينام االئتالف 
معلق عىل كاريكتري لعمرو سليم أو ملصطفى حسني أو لعمرو عكاشة أو بينام االئتالف خاضع 
توفيق  أو  ساويرس  نجيب  أو  راتب  حسن  أو  فتوح  هبجت  أمحد  أو  دياب  صالح  حلسابات 

عكاشة، أو حممد األمني؟

هل يمكن لرئيس الوزراء الذى يفرزه االئتالف أن يقف أو جيلس أمام عالء األسوانى أو 
بالل فضل أم أنه البد له من الدكتور جمدى راىض أو الدكتور أمحد السامن كى يسمحا بتهريبه 

إىل وقت الحق؟ 
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وإذا كان األمر كذلك فلامذا النعدل عن فكرة وجود رئيس وزراء حيمل األخطاء والتبعات 
عىل نحو ما رأينا، وعىل نحو ما أوضحته من قبل ىف مقال ىل باألهرام ىف مطلع مارس 2011؟

)6(

لقد سأل رئيس حترير سابق رئيس الوزراء احلاىل ىف اجتامعه املوسع بالصحفيني إن كان هو 
رئيس الوزراء .. أم أن نائبه هو رئيس الوزراء، وقد أجاب رئيس الوزراء إجابة تنم عن نوع 
من الذكاء العقيم حني قال لرئيس التحرير: إنه من الواضح أنه ال يعرفه جيدا.. ومن الواضح 
أن رئيس الوزراء كان دقيقا ىف إجابته، وأنه مل يقصد بالفاعل املعرىف رئيس التحرير وإنام قصد 

نفسه الذى مل يعرف نفسه بعد!!

النظام  الربملانى إىل  النظام  العدول عن  التفكري ىف  أدفع إىل  الذى ذكرته ال  إننى بكل هذا 
الرئاسى أو الفرعونى أو املختلط مع أن كل هذا يمثل خطًرا قائام عىل مرص وعىل الثورة إذا 
مل نتدارك األمر بالتوافق عىل رؤية حمددة ىف عرص الوضوح والشفافية الذى لن يقبل منا مرة 

أخرى: 

أن نزعم أننا نأخذ بنظام برملانى بينام هو فرعونى.  � 

 � أو أن نزعم بأننا نأخذ بنظام مشرتك بني الرئاسى والربملانى بينام هو مشرتك بني الفرعونى 
واملامليكى. 

أو أن نزعم بأننا نأخذ بنظام رئاسى بينام هو نظام أوتوقراطى فحسب. � 

)7(

لست متشائام لكنى أجد من األمانة أن أفىض بمخاوىف ألبناء قومى، فليس ىف العمر بقية 
تسمح باملناورة، وال بإنكار ما أعلم وما أتصور .. ولست منحاًزا .. لكنى أجد نفسى خائًفا 
من أن يقود عدم االنحياز أمثاىل إىل عدم الوالء .. وساعتها سنفقد ما تبقى من أمل ىف وطن 

ننتمى إليه.
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الفصل الثانى

هل يمكن اعتبار مصر
كلها دائرة انتخابية واحدة؟

)1(
هذه فكرة بسيطة قد توصف بأهنا جريئة لكنها ىف واقع األمر متثل احلل النموذجى إلنجاز 
انتخابات برملانية مرصية حتظى بقبول اجلميع وإن مل حتظ برضاهم التام، وهى قبل هذا فكرة 
الذى كان  السابق  النحو  تتم عىل  أن  التى ال يمكن  إدارة االنتخابات  بتسهيل عملية  كفيلة 
يعتمد وجود 222 دائرة عىل مستوى اجلمهورية مع وجود 30 مرشًحا ىف املتوسط ىف كل 
دائرة )بلغ عدد املرشحني ىف بعض الدوائر 80 مرشًحا( ومع اختالف التوصيفات، والصفة 

االنتخابية. 

وجاء التعديل األخري لقانون مبارشة احلقوق السياسية ليضيف مشكلة جديدة هى االعتداد 
باملوطن االنتخابى املثبت ىف بطاقة الرقم القومى، مع ما نعرفه من أن هذا يمثل اآلن أمًرا غري 
واقعى وخمالفا ملا كانت عليه البطاقات االنتخابية، وإذا أخذنا بظاهر نص التعديل الذى أقره 
املجلس العسكرى من خالل قانون مبارشة احلقوق السياسية فإننا نواجه بفكرة مل يتوقعها أحد 

من السياسيني وهى أن تتحدد الدائرة االنتخابية تبعا للعنوان املذكور ىف بطاقة الرقم القومى.

)2(
معنى هذا ببساطة شديدة أن دائرة مثل دائرة قرص النيل ستضم أكثر من مائة مرشح من 
مرشحى الربملانات القادمة، أما دائرة الدقى فستضم أكثر من مائتى مرشح ألهنا تضم باإلضافة 
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إىل الدقى حى املهندسني املزدحم بالقيادات الشعبية اإلقليمية التى تثبت ىف بطاقة الرقم القومى 
إقامتهم  تغيري حمال  البدء ىف  إىل  اآلن  العاصمة، وهكذا سوف يضطر كثريون من  عنواهنا ىف 
املثبت ىف بطاقة الرقم القومى، وهى خطوة الختتلف كثريا عن خطوة اللواء الذى كان مساعدا 
أول لوزير الداخلية، وعضوا ىف نوادى القاهرة االجتامعية والرياضية، ومسئوال عن ملفات 
قرى  بقرية من  مقيم  وأنه  أنه فالح  الشخصية  بطاقته  أثبت ىف  فقد  وثقافية ومع هذا  تعليمية 

مرص، ومل يكن هذا اللواء واحدا فقط، وإنام كانوا قرابة مائة لواء.

أنقل القارئ معى والكامريا ىف يدى، واملحمول ىف يد القارئ يصور به ما يريد، وأذهب به 
إىل العاصمة األمريكية واشنطن، وأدخل به عىل عامرات كبرية أعرفها فإذا به يرى عىل صناديق 
الربيد ىف مداخل إحدى العامرات كروتا تدل عىل أن بعض أعضاء الربملان يقيمون هنا، ونسأل 
البواب األمريكى فيقول ىف رسعة وببساطة: إن كل نائب البد له من مقر ىف العاصمة حتى وإن 

مل يكن من سكان العاصمة قبل هذا.

)3(

هكذا نجد وضعا يعرتف بالصواب ويشجع عليه، ونجد وضعا آخر ال حيب الصواب وإنام 
يعاقب عليه.

ومن العجيب أننا نعود بالكامريا إىل سنة 1913 أى قبل 99 عاما أو حتى 98 عاما وشهور 
دوائر  ثالث  ىف  الترشيعية  للجمعية  الربملانية  لالنتخابات  نفسه  رشح  قد  زغلول  سعد  فنجد 
خمتلفة، ففاز ىف شربا كام فاز ىف السيدة زينب ىف الوقت ذاته، ألن هؤالء كانوا يريدونه، وأولئك 
أيًضا كانوا يريدونه .. وكأنام أصبح ىف وسعه أن خيتار الدائرة التى يريدها هو ألنه يريدها، وألنه 
يريد شخصا آخر حيل حمله ىف دائرة أخرى، ومعنى هذا نظريا أنه حيجب منافسه الذى جاء بعده 

ىف الدائرة األوىل بينام يعطى الفرصة ملنافسه اآلخر الذى جاء بعده ىف الدائرة األخرى.

هل يعجز املرصيون املحدثون ىف القرن الواحد والعرشين عن أن يصلوا إىل ما وصل إليه 
املرصيون األجداد ىف بداية القرن العرشين، أم أننا أصبحنا بحاجة إىل تفكري آخر يتنبه إىل أن 
ا بفضل ثورة املعلومات وأنه مل يعد من املناسب أن نعود القهقرى إىل  العامل أصبح صغرًيا جدًّ
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فكرة التمثيل اإلقليمى ضيقة األفق لنسمع عن نائب مل يسمع عنه أحد غري أهل دائرة صغرية، 
ونظن أن هذا هو التمثيل األفضل ىف جملس الشعب؟

)4(

هل تكفى مرص دائرة واحدة يرتشح فيها اجلميع، أم أن األمر ال يزال بحاجة إىل إيضاح؟ 

مدى  عىل  الضغط  ومجاعات  واألحزاب  احلكومة  لسطوة  جماال  االنتخابية  الدوائر  لعبة  كانت 
التاريخ االنتخابى ملرص، ويكفى أن أذكر للقارئ قصة الوزارة االئتالفية التى تشكلت ىف 1949 
للتمهيد إلجراء االنتخابات الربملانية األخرية ىف عهد الليربالية 1949 وهى االنتخابات التى أعادت 

احلق إىل صاحبه، وجاءت اجلامهري بالوفد إىل مقاعد الربملان وإىل تشكيل الوزارة )يناير 1950(.

 تشكلت الوزارة االئتالفية ىف يوليو 1949 عقب إقالة امللك إلبراهيم عبد اهلادى، وقبل 
الوفد ألول مرة منذ 1928 أن يشرتك ىف وزارة ائتالفية، بل إن الوفد قبل أال تكون له األغلبية 
ىف هذه الوزارة وأن يعامل كام لو أنه حزب من أحزاب األقلية الصغرية، لكن اخلالفات حول 
تعديل الدوائر، وهى اللعبة املفضلة عند أصحاب احلسابات احلزبية اإلقليمية، كانت بمثابة 

الصخرة التى حتطم عليها ذلك االئتالف املؤقت.

فض  أجل  من  متت  التى  االتفاقات  قصة  الثورة«  مشارف  »عىل  كتابى  ىف  أوردت  وقد 
االئتالف والتخلص من إشكاليات احلرص عىل مرضاة أطراف عديدة عىل حساب احلقيقة 
من ناحية، أو العدالة من ناحية ثانية، أو اإلنجاز املرحىل لالنتخابات من ناحية ثالثة.. لكننى 
أشري هنا فقط إىل حقيقة أن فض االئتالف كان بمثابة احلل الناجز إلمتام االنتخابات عن طريق 

وزارة حمايدة ال تستهدف اسرتضاء مجيع األطراف.

)5(

وهنا أؤكد للمرصيني املعارصين اآلن أن حماولة اسرتضاء مجيع األطراف ليست إال نموذجا 
للمحاولة الفاشلة لبلوغ ماال يبلغ، ومما يؤسف له أن كثريين من الذين وصلوا إىل مواقع متقدمة 

ىف مرص، يظنون أن بإمكاهنم أن يقنعوا الشعب الطيب بأن هذا ممكن.
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وعىل كل األحوال كام يقول الذين ال يريدون أن يضيعوا وقتهم ىف مناقشات جدلية بعيدة 
عن الواقع فإن النظام املرصى الذى أسقطته ثور يناير 2011 كان قد توصل إىل مرحلة متقدمة 

ا ىف هذا الفساد العلنى املعروف بتقسيم الدوائر االنتخابية. جدًّ

وعىل سبيل املثال الرسيع فإن حمافظة الرشقية تضم دائرة احلسينية التى يبلغ عدد الناخبني 
تفصيلهام  تم  دائرتني أخريني  ذاته تضم  الوقت  ناخب وىف  ألف  االنتخابية 260  ىف جداوهلا 

خصيصا لذوى النفوذ ىف الوزارة وىف رياسة اجلمهورية:

 الدائرة الثالثة ومقرها مركز رشطة منيا القمح ويبلغ عدد الناخبني فيها بتعداد 2000 � 
ما اليزيد عىل 116 ألف ناخب.

التلني وهى قرية  الرابعة وتضم حواىل 130 � ألف ناخب ومقرها نقطة رشطة   الدائرة 
تابعة لنقطة رشطة وليست مركزا للرشطة. 

وهكذا فإن جمموع ناخبى هاتني الدائرتني اليكاد يصل إىل عدد ناخبى الدائرة الرابعة عرشة 
وهى دائرة مركز رشطة احلسينية.

وقل مثل هذا متاما ىف الدائرتني العارشة واحلادية عرشة ومقرمها مركز رشطة فاقوس ونقطة 
رشطة أشكر، ويدور عدد الناخبني ىف كل دائرة من هذه الدوائر حول رقم 135 ألف ناخب.

)6(
من  دائرة  الناخبني ىف كل  أعداد  الرهيب ىف  التفاوت  هذا  القاعدة هى  أن  العجيب  ومن 
إعادة  يتم  أن  املستحيل  ومن  دائرة(،   222 )وعددها  اجلمهورية  مستوى  عىل  الدوائر  هذه 
توزيع الدوائر بعدالة ىف ظل هذه األوضاع الكارثية واألوضاع املتكلسة عىل مدى السنوات 

والدورات االنتخابية السابقة.

وليس ببعيد عن األذهان ما قام به اإلفساد السياسى قبيل االنتخابات الربملانية التى جرت 
ىف 2010 فقد حشد جملس الشعب ليصوت عىل إعادة توزيع الدوائر بحيث ألغى دائرة أحد 
نواب املعارضة البارزين وهو النائب الشجاع مصطفى بكرى الذى كان قد تصدى لألغلبية 

قبل هذا ىف مواقف كثرية.
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 لكن أطرف ما ىف املوضوع أن صيحات تعالت ىف املجلس يومها من قبيل إحقاق احلق 
املالية  يمثلها يوسف بطرس غاىل وزير  التى  الفنى  املعهد  دائرة  إلغاء  األوىل  يكن  أمل  فقالت: 

وهى التضم اال شارعني اثنني فحسب.

ومن الطريف أن أحدا مل يذكر ىف املجلس أن هذه الدائرة سميت باسم مقرها الذى مل يكن 
قسم رشطة وال نقطة رشطة وإنام كان املعهد الفنى.

ومن الطريف أن هذا »املعهد الفنى« قد تم إلغاؤه وحتول إىل شىء آخر، فهل آن األوان كى 
تلغى دائرة املعهد الفنى هذه بعد هروب نائبها إىل حيث ال يعرف اإلنرتبول نفسه طريقه..

أم أن الوفاء له وإلجرامه ىف حق الشعب يقتىض اإلبقاء عىل الدائرة من أجل عيون حليفه 
الذى سارت بذكر سطوته الركبان..

صغرية  دائرة  باعتبارها  الدائرة  هذه  ىف  النجاح  سيحاول  النور  عبد  فخرى  منري  أن  أم 
ىف  القديم  موطنه  ىف  ال  الفوز  عىل  قادر  غري  وباعتباره  غاىل،  بطرس  ليوسف  قريبا  وباعتباره 
الدولة قد أوىص ىف  أن جهازا من أجهزة  الصعيد، وباعتبار  الوايىل وال ىف موطنه األقدم ىف 
النظام  كان  التى  الباردة  املعارضة  يمثل  ألنه  نجاحه  برضورة  وفاته  قبل  حررها  التى  وصيته 

السابق حيبها؟

)7(

أن نحقق  نستطيع  التى  االنتخابات  يواجهنا ىف هذه  الذى  الكارثى  الوضع  ليس هذا هو 
الدوائر  قصة  خالل  من  عليها  تسيطر  التزال  القديم  النظام  خملفات  بينام  الثورة  آمال  هبا 

االنتخابية.

إننى أعتقد أن ما أطرحه من رأى هو احلل السحرى: 

ملشكلة الدوائر )أوال(. � 

وملشكلة املوطن االنتخابى )ثانيا(. � 

بل ملشكلة تصويت املرصيني ىف اخلارج )ثالثا(. � 
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الناخب هلا  ينتخب  انتخابية واحدة  ننظر إىل مرص عىل أهنا دائرة  ويكمن هذا احلل ىف أن 
مكان  به غريه ىف  اليتمع  بام  ما  مكان  يتمتع ىف  ال  لكنه  ومستقلني  قائمة  أو  قائمتني  أو  قائمة 
ىف  اختياراته  ذاهتا  هى  أسوان  ىف  بصوته  أدىل  إذا  الناخب  اختيارات  فإن  أخرى  بعبارة  آخر، 

اإلسكندرية.

إننى ال أستطيع أن أفهم أننا نريد ملرص مستقبال واعًدا بينام نحن نقسمها تقسيامت مصلحية.

وال أستطيع أن أفهم أننا يمكن أن نتفرق بعد كل هذا التوحد الذى نعيشه بفضل طابعى 
العرص من الكوكبية واملكوكية، وبفضل توحد مشاعرنا ىف الثورة وبعدها.

)8(

اإلخوان  وأراد  عضو،   400 القادم  الشعب  جملس  أعضاء  عدد  كان  إذا  أنه  أتصور  إننى 
»الذين يمثلون ما يسمى بعبع العلامنيني« أن يثبتوا أهنم اليريدون أكثر من 40 ٪ من مقاعد 
الربملان حتى إذا حصلوا عىل 80 ٪ من إمجاىل األصوات ومعنى هذا أهنم اليريدون أكثر من 

160 مقعًدا حتى لو حصلوا عىل ما يوازى 300 مقعد .. 

قائمة اإلخوان إال 160 اسام فقط  البداية عىل أال تضم  نتوافق من  أن  لنا  وعندئذ يمكن 
بحيث إهنا: 

لو حصلت عىل 25٪ فقط من األصوات فإهنا ال تستحوذ إال عىل 100 � مقعد.

ولو حصلت عىل 40 ٪ فإهنا حتصل عىل 160 � مقعًدا.

وتتوزع  فقط  مقعًدا   � 160 بـ  تكتفى  فإهنا  األصوات  من   ٪  80 عىل  حصلت  إذا   أما 
أصوات  مستوى  عىل  حيققوهنا  التى  بالنسبة  الوطن  ىف  اآلخرين  الرشكاء  عىل  املقاعد 

الناخبني مجيعا.

)9(

بحكم دراستى لعلوم االحتامالت واإلحصاء واملنطق الرياىض وتفوقى فيها مجيًعا ـ بفضل 
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الثورة اجلديد الذى يريد رشكاء ال فرقاء والذى  النظام األنسب لعهد  اهلل- أرى أن هذا هو 
لن تنجح مرص فيه إال بالوفاق ال بالشقاق والذى ال يمكن لنا أن نحقق فيه هدفا ذا بال إذا 
وقفنا عند األوضاع القديمة املرتدية، والتقليدية، والبالية.. والطرق التى قادت إىل األزمة وهى 

بالقطع طرق يستحيل أن تقود إىل احلل.

واهلل من وراء القصد.
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الفصل الثالث

أعيدوا مجالس المديريات
بدالاً من المجالس المحلية

)1(
الباقية ىف  النظام السوفيتى  أبرز مالمح  أكاد أزعم أن قانون تنظيم املجالس املحلية يمثل 
مرص، عىل الرغم من انتهاء عهد االحتاد السوفيتى، وأبادر بالتحفظ فأقول: إن النظام السوفيتى 
مل يكن رشا كله، لكن تنظيم املجالس املحلية عىل النحو املأخوذ به ىف االحتاد السوفيتى يمثل 

فتحا ال هناية له ألبواب الفساد، والفساد املقنن، واإلفساد املتعمد.

ومع هذا فإن ىف مرص كثريا من املجالس املحلية املمتازة واملميزة التى أدت للوطن كثريا 
من اإلنجازات عىل مستوى حملياته، وإن كانت خربتى باملحليات ىف وطنى الصغري ال تتيح ىل 
أن أعمم احلديث عن نجاحها وصالحها عىل مستوى الوطن الكبري، ذلك أن نظام املحليات 
السيارة  الفرنسية إىل الرسعة، وكام يميل نظام  السيارة  الفساد، كام يميل نظام  نفسه يميل إىل 

اإلنجليزية إىل البطء.

أى أن هذا امليل طابع مسيطر عىل الصناعة ىف جزيئاهتا املختلفة، وىف توجهها العام.

)2(

كيف باإلنسان املقيم ىف قرية من القرى وهو مطالب ىف انتخابات املحليات بأن ينتخب ممثلني 
لقريته ىف الوحدة املحلية التى تتبعها، ثم أن خيتار ممثلني عىل مستوى املركز، ثم ممثلني ثوالث 
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عىل مستوى املحافظة، وىف كل من هذه املستويات الثالثة هو مطالب باحلفاظ عىل 50٪ للعامل 
والفالحني، ومطالب بااللتزام بعدد معني ىف كل جملس من هذه املجالس وإال فقد صوته.

وأكاد أجزم أنى مع ما أمتتع به من علم وقدرة عىل االلتزام بالنظام، ال أضمن أن أحافظ عىل 
سالمة صوتى ىف مثل هذه االنتخابات املعقدة.

)3(

ننتقـل بعـد هـذا إىل املجالـس بعـد أن تـم انتخاهبـا، كيـف يمكـن ىل أن أتصـور حـدود 
اختصاصها؟

أم  املحافظة،  الكبري من أجل مصلحة اجلامهري خيضع ملجلس  الشارع   � هل تعديل هذا 
ملجلس املركز، أم ملجلس الوحدة املحلية؟

 � كيف يمكن حسم تنازع االختصاصات إذا ما صدرت قرارات متعارضة عن مستويني 
من هذه املستويات؟ 

 � هل للمجلس املحىل عىل مستوى املحافظة سلطة عىل املجلسني اآلخرين؟ 

هل هو ملتزم بام يصدره املجلسان األدنى منه درجة؟  � 

 � أم أن من حقه عىل اإلطالق أن يتخذ قرارات حاسمة تبعا ملوازنة املحافظة ونظامها؟

)4(

عمل  طبيعة  حول  نفسها  تفرض  واالستفسارات  األسئلة  هذه  من  كثريا  أن  ىف  شك  ال 
بوضعها  املجالس  ألن  وتتالشى  ترتاجع  األسئلة  هذه  لكن  احلاىل،  بنظامها  املحلية  املجالس 
احلاىل ليست مطالبة بعمل منهجى، وإنام هى منشغلة ىف املقام األول واألخري بمحاولة تقديم 

التسهيالت والتيسريات للجامهري الكادحة التى التزال تعانى من تعسف األجهزة التنفيذية:

وكأن هذه األجهزة التنفيذية تنتمى لدولة احتالل وليس لدولة وطنية. � 
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 � وكأن هذه األجهزة التنفيذية تبتغى عقاب املواطنني ال خدمتهم، وتبتغى تسويد احلياة 
أمام أعينهم ال إسعادهم باحلياة. 

 � وكأهنا تبتغى احلصول عىل األموال حتت دعاوى خمتلفة من الرسوم املحلية، بينام واجبها 
ىف املقام األول هو رفع مستوى اخلدمات املتاحة أمام اجلمهور.

)4(

به  املأخوذ  النظام  من  أفضل  صورة  للمحليات  أتصور  ال  فإننى  كله  هذا  مواجهة  وىف 
أوباما نفسه بدأ صعوده  الرئيس األمريكى احلاىل  املثال فإن  املتحرض، وعىل سبيل  العامل  ىف 
السياسى منذ سنوات قالئل حني انتخب عضوا ىف جملس الربملان املحىل اخلاص بالوالية التى 
ينتمى إليها ىف شيكاغو، وكان هذا متهيدا لفوزه بعضوية جملس الشيوخ األمريكى عن هذه 

الوالية التى يمثلها ـ شأن كل والية أمريكية ـ عضوان ىف جملس الشيوخ.

هل يعنى هذا أن عضوية الربملان املحىل متهد لعضوية الحقة ىف الربملان القومى؟

بالطبع: نعم، ولكن هذا ليس رشطا والهو ترتيب، وإنام هو شىء منطقى ىف ظل تكامل 
السياسات الربملانية عىل مستويني، مستوى حمىل، ومستوى قومى.

أما النظام السوفيتى الذى تأثر به ترشيعنا احلاىل فقد تصور أن من الرضورى أن يتحقق هذا 
التمثيل عىل أربعة مستويات بام يضمن شغل اجلامهري عىل مدى زمن طويل، وأن خيلق توازنات 

متثيلية، وأن هييئ لتكوين مجاعات قادرة عىل التنسيق، والرتبيط، والتصعيد، وتقسيم املغانم.

)5(

بقى سؤاالن 

السؤال املهم: هل عرفت مرص نظاما مثاليا للمحليات ىف حقبتها الليربالية؟ � 

نعم.. كانت هناك جمالس مديريات فاعلة وفعالة. واإلجابة:  �

والسؤال الثانى: هل نجحت هذه املجالس ىف أداء دور تنموى؟  � 
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إهنا  حتى  لألقاليم،  اإلنجازات  من  كثريا  وحققت  نجحت  نعم،  ثانية:  � مرة   واإلجابة 
كانت املسئولة عن النجاح البارز ىف النهضة التعليمية التى شهدها كثري من أقاليمنا.

بل إن طوائف كثرية من املدرسني كانت تتبع جمالس املديريات وال تتبع احلكومة املركزية، 
وىف بعض األحيانا فإن التبعية ملجالس املديريات كانت تتيح فوائد مالية ووظيفية تفوق تلك 

املتاحة من النظام املركزى، والعكس صحيح بالطبع.

)6(

لكن الطريف ىف األمر أن التبعية القديمة كانت تبعية مسئولية حقيقية، أما اآلن فإن نظام 
احلكم املحىل كام نقول عنه ىف بعض األحيان )أو اإلدارة املحلية كام نقول عنه ىف أحيان أخرى( 
ال يتيح إال تبعيات مظهرية تتيح للمحافظ أن جيأر عند اللزوم ىف وجه الوزير، وبخاصة إذا كان 

الوزير من النوع الفاسد الذى شهدته مرص ىف سنواهتا األخرية.
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  توجهات ثورية
كان ال بد منها

الباب الثانى
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الفصل الرابع

ضرورة إحياء قانون الغدر

)1(

كانت الفكرة ىف سن قانون الغدر رقم 344 لسنة 1952 الذى تم تعديله بالقانون 173 
لسنة 1953 هو أن تتم حماسبة قانونية جلرائم مل يكن املرشع قد تصورها عندما وضع القوانني 

السابقة.. 

قانون  إىل  احلاجة  ومدى   2010 ىف  حدث  عام  نتحدث  أن  لنا  يمكن  املثال  سبيل  وعىل 
للغدر.

نبدأ بام حدث ىف تعديل الدوائر االنتخابية بقصد إقصاء نواب معارضني عن طريق إلغاء 
دوائرهم.. وضع مسئول حزبى قصري النظر عديم البصرية مرشوعه هذا ثم فرضه عىل جملس 

الشعب ضامنًا لألغلبية وصدر هذا القانون املعيب.

التاريخ فننبه نواب املجلس الربملانى القادمني إىل أهنم سيعاقبون  وهنا البد أن نتعلم من 
عىل جمرد سامحهم بمثل هذا العبث الذى مارسه أسالفهم حتت دعوى أنه كان هناك تصويت 

وكان هناك التزام حزبى.. 

هذا التالعب بفكرة التصويت وبفكرة األغلبية البد أن يكون عليه عقاب.. 

وهذا التالعب بفكرة االلتزام احلزبى البد أن يكون عليه عقاب، والبد أن يمتد هذا العقاب 
إىل كل من ساهم ىف اجلرم حتى خيشى الناس من اإلجرام املقنن.
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)2(

عىل  األقلية  يساعدوا  أن  أغلبية  حزب  أعضاء  من  تنتظر  وهل  القراء:  بعض  سيقول 
الوجود؟

سأرد عىل هؤالء بأن الديمقراطية ىف جوهرها ليست إال متكينا لألقلية ورأهيا.

وسأعود هبؤالء إىل عرشين عاما من الزمان حني كان نظام مبارك نفسه ىف عنفوانه وعرض 
عىل جملس الشعب قانون النقابات املهنية الذى أوقف نشاط هذه النقابات، عرض هذا القانون 
للتصويت نداء باالسم.. وهنا كانت املفاجأة فقد كان من املعارضني هلذا القانون اثنان من أكرب 
أقطاب النظام احلاكم، لكنهام كان يعرفان حقيقة أن األغلبية لن متنع عنهام العقاب املعنوى وال 

عقاب التاريخ وال عقاب الضمري.

ومل يقل أى منهام لنفسه: إن األغلبية كافية متاما لتمرير التعديل املشبوه الذى قدمته احلكومة 
القانون  الذين عارضوا  يقل  مل  بالباطل..  بدعمها وختديمها وتربيطها ودفاعها  والذى حظى 
الذين صوتوا ضد  العرشة  لكن هؤالء  القانون،  إنه ال جدوى من تصويتهم ضد  ألنفسهم: 
القانون كانوا يدركون أهنم البد هلم من احرتام أنفسهم، وكان بني هؤالء العرشة اثنان مل يكن 
وضعهام الربوتوكوىل ىف النظام يسمح هلام باملعارضة لكنهام عارضا.. وكانت معارضتهام كفيلة 

هلام )تارخييا( بأن ينجوا من تطبيق أحكام قانون كقانون الغدر عليهام.

من مها هذان القطبان:

وهى  قانون،  أستاذة  وكانت  الشعب،  جملس  ىف  الترشيعية  اللجنة  رئيس  هو   � أوهلام 
الدكتورة فوزية عبدالستار.

 � أما ثانيهام فكان عضوا معينا ىف املجلس ومل يكن منتخبا وكان ىف ذلك الوقت نائبا لرئيس 
الوزراء، وهو الدكتور بطرس غاىل.

لك أن تقارن هذا املوقف الواضح بموقف الذين شاركوا ىف التدليس األخري لتكتشف أنه 
البد من سن قانون للغدر عىل نحو ذلك القانون 173 لسنة 1953 مع اإلفادة من كل نصوص 

القانون القديم وفكره.
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)3(

هل يتطلب سن هذا القانون أن نجرى عليه استفتاء شعبيا؟

المانع، وال أظن أن أحًدا يعارض ىف مثل هذه الفكرة، ولنا أسوة حسنة ىف سويرسا التى 
ال تعارض ىف إجراء استفتاءات ىف أمور كثرية كى يكون توجهها الترشيعى متثبتا من شعبيته 

وبريًئا من نخبويته.

لقد قال ىل أحد رؤساء املجلس األعىل للقضاء السابقني الذين ال يزالون يشتغلون بالعلم 
مل  ألهنا  أبدا  عليها  املعروضة  القضايا  من  تنتهى  لن  احلالية  القوانني  إن  والتأليف:  والترشيع 

توضع ملثل هذه املخالفات السافرة. وحقا قال..

بل إن أستاذة من عميدات الكليات العلمية الالئى مارسن السياسة ىف مستويات خمتلفة ال 
تكاد تصدق أن يرتكب يوسف بطرس غاىل تلك املخالفة اجلسيمة التى عاقبته املحكمة عليها، 
فكيف به يركب سيارة مواطن جهاًرا هناًرا ويذهب هبا هنا وهناك وهنالك طيلة شهور، وهو 

وزير مسئول عن املال وعن األمانة، واملواطن يشكو كل يوم.. 

وتكرر هذا ىف أكثر من مائة سيارة؟

)4(

ىف  اإلعدام  نفذت  التى  النظم  عن  يدافع  من  يسمعون  حني  يتعذبون  الرومانسيون  كان 
لصوص املال العام.. فهل اليزال الرومانسيون عىل عقيدهتم بعد كل هذا الذى ارتكبه الذين 

عاشوا عرص يوسف بطرس غاىل؟

نحن ىف حاجة إىل استفتاء رسيع عىل إعادة العمل بقانون الغدر، وإال فسوف يظل الضمري 
نائام.. ومن العجيب أننى رأيت ضمري بعض الوزراء احلاليني نائام ونبهت إىل هذا عىل صفحات 

الصحف، لكنهم سخروا كام كان يفعل أقارهبم السابقون.

وهلل األمر من قبل ومن بعد.
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الفصل الخامس

اإلنذار المبكر الذى شنه
حكم القضاء اإلدارى

)1(
من  الفلول  بمنع  حكم  إصدار  إىل  سبقت  املنصورة  ىف  اإلدارى  القضاء  حمكمة  أن  نعلم 
الرتشح ىف االنتخابات الربملانية، مما أحرج احلكومة والسلطة القائمة وقد كان من املمكن أال 
حيدث هذا لو أن احلكومة املرصية أصدرت قرارها بمنع مائتني أو ثالثامئة من قيادات احلزب 
كانت  األقالم  أن  صحيح  سنوات..   5 ملدة  السياسية  حقوقهم  ممارسة  من  السابقني  الوطنى 
ستطالب بمنع مائة آخرين يصدر هبم قرار ملحق للقرار األول.. لكن القضية كانت ستنتهى 

عند هذا احلد.

)2(

هنا يأتى السؤال املحرج، وهو: هل كان من املمكن أن يستبعد رئيس احلكومة نفسه من 
هذه القائمة مع أنه كان عضوا ىف جلنة السياسات؟

لكان  احلكومة  عندما شكل  مارس 2010  فعل هذا ىف  لو  أنه  ا وهى  بسيطة جدًّ اإلجابة 
لألسف  لكنه  تاب،  الذى  املتطهر  إنه  عنه:  وقيل  بالقبول  حظى  قد  ولكان  بطال،  أصبح  قد 
الشديد أخذ يستخدم الفلول دروعا برشية حلامية نفسه، واجتمع برؤساء اجلامعات ليحرضهم 
هم والعمداء عىل عدم االستقالة وليحرضهم عىل االستمساك بمناصبهم، بعد أن كان وزير 

التعليم العاىل السابق قد أعلن عن اعتبار املناصب شاغرة من تاريخ معني.
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 ثم إن رئيس الوزراء احلاىل أخذ يشجع عودة الفلول إىل الربملان، ويشجع بكل ما يمكن 
أكثر من هذا كله كان حريصا  إنه  بل  الوطنى  تأسيس أحزاب وريثة لرتاث ومرياث احلزب 
عىل أن يستقبل ىف مكتبه وبابتسامات عريضة أشخاًصا متهمني بتهم خطرية، وتتداول املحاكم 

قضاياهم.

)3(

هلذا كله مل يكن هناك منفذ وال منقذ أمام املحاماة وأمام الشعب وأمام القضاء اإلدارى إال 
أن يصدر هذا احلكم التارخيى الذى قطعت فيه دائرة املستشار حاتم داود باحلق الذى مل تلتفت 
تنفيذه،  لنفسها عن طرق لاللتفاف عليه وااللتفات عن  تبحث  تزال  بعد، وال  إليه احلكومة 
ودعك مما روجت له احلكومة من أن احلكم ألغى، بينام الذى ألغى هو الشق املستعجل، وأحيل 

املوضوع ملحكمة املوضوع.

)4(

نعم كان من املمكن أن تكون هناك مصاحلة وطنية حقيقية لو أن رئيس الوزراء احلاىل وهو 
مادامت  العمل  فيه عن مواصلة  يعتذر  بيانا لألمة  قد أصدر  الوطنى  قيادى سابق ىف احلزب 
ا وعلنًا كى تواصل العمل ىف  الفلول تواصل التآمر، لكنه أصدر توجيهاته املتكررة للفلول رسًّ

التآمر.. 

)5(

ومن املؤسف أن بعض القوى السياسية التى أيدت الثورة مل جتد مانًعا ىف أن تالعب الفلول، 
بل ذهب بعض هذه القوى أيًضا إىل أن يلعب هبذه الفلول ىف فريقه.. 

وقد سألت أحد القادة السياسيني عن احلكمة التى دفعتهم إىل مثل هذا اخلطإ التارخيى، فقال 
بكل رصاحة: كيف ىل أن أمنع هؤالء من اللعب ىف صفوىف بينام أنا أتعامل معهم كمسئولني ىف 

احلكومة القائمة؟
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قلت: لكن هذه احلكومة قائمة بال رشعية.

قال: بل هى الرشعية الوحيدة اآلن ىف ظل ثقة املجلس العسكرى هبا.

)6(

ا؟ قلت: أتظن هذا حقًّ

ا فإنى أراه واقعا. قال: لو مل أكن أظنه حقًّ

ولو مل أكن أراه واقًعا فإنى مضطر إليه اليوم وغًدا حتى يستجيب اهلل لنا ويرفع عنا البالء.
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الفصل السادس

لماذا قلت: إن قانون العزل دستورى

)1(
مل أكن أظن املحكمة الدستورية العليا حتكم بعدم دستورية قانون العزل، ذلك أن فهمى 
لوظيفة هذه املحكمة وملا يسمى ىف أدبيات القانون »قضاء هذه املحكمة«، أى ما قضت به ىف 

أحكامها السياسية عىل مدى سنواهتا، كفيل بأن يطلعنا عىل طبيعة فهمها لوظيفتها القانونية.

وعندى أن هذه املحكمة معنية ىف األساس باملرشوعية قبل أن تعنى بالدستورية التى يدل 
ىف  تطور  كل  مع  تنشأ  التى  املرشوعية  فكرة  بتأصيل  مرتبط  وجودها  أن  ذلك  اسمها،  عليها 
املجتمع، وكل تطور ىف الفكر اجلنائى والفكر اإلجرائى والفكر العقابى عىل حد سواء، ومن 
الصعب عىل جمتمع ما أن يعيش بفكر قانونى غري قادر عىل مواجهة ما جيد ويستجد ىف املجتمع 

من أفكار خاطئة أو جانحة او إجرامية باملعنى الواسع لإلجرام.

)2(

هلذا فإنى عىل خالف كثريين كنت وال أزال أرى أن املحكمة الدستورية العليا لو حكمت 
بعدم الدستورية فإهنا حتكم بعدم دستوريتها هى نفسها، إذ ال معنى هلا إذا مل تنترص للمرشوعية 

بمعناها األعىل واألسمى.

العليا ىف أمريكا تدلنى عىل حقيقة مهمة،  لتاريخ املحكمة  املتواضعة  والواقع أن دراستى 
وهى أن هذه املحكمة العليا بنت جمدها كله عىل »فهم املرشوعية«، ال عىل »تطبيق النصوصية«، 

وال أعتقد أن قضاتنا يقلون عن األمريكان، أو يقبلون عىل أنفسهم أن يقلوا عنهم.
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)3(

لو جاء حكم املحكمة الدستورية عىل نحو ما صوره املحامون املشاهري من حجج االعتداد 
بالرجعية والعمومية والتجريد ونحو ذلك، فإنه ال معنى عندئذ لوجود الدستورية وقضائها إذا 

كان ىف وسع أى حمام تقليدى أن حياججها عىل هذا النحو.

ولو أن املحكمة حكمت عىل غري إرادة جملس الشعب فكأهنا حكمت بأن الشعب - ممثال 
ىف جملسه - غري قادر عىل أن خيتار طريقه، وأنه بحاجة إىل وصاية.

كنت أرى أن املحكمة لو حكمت بعدم دستورية العزل فكأهنا حكمت بأن مهمتها مهمة 
وتأويل  ظاهرة،  نصوصية  عىل  معتمدة  عليه  قامت  ثورة  من  قديم  نظام  محاية  وهى  وحيدة، 

متعسف.

)4(

وأخريا فقد كنت أرى أن الدستورية العليا لو حكمت بعدم دستورية العزل، فكأهنا حكمت 
بأن احلاالت املرضية اخلاصة ال تعالج إال إذا أصبحت وباء!! 

وهذا ما ال يمكن تصوره أبدا.
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الفصل السابع

التاريخ يشرئب 
فى المحكمة الدستورية العليا

)1(
مل يكن أحد يتصور أن تصبح املحكمة الدستورية العليا حمور الكون )املرصى( عىل نحو 
ما حدث ىف األسابيع املاضية، ومن اإلنصاف أن نقص قصة طريفة تتعلق هبذه املحكمة، فقد 
املحافظات،  لتقسيم  إدارى  تعديل  نعرف(  )كام  أجرى  أن  نظيف  أمحد  وزارة  حدث ىف عهد 
وكان من نتيجته أن أصبحت املحكمة الدستورية العليا ىف النطاق اجلغراىف ملحافظة حلوان، 
وملا قرأ أحد املستشارين قانون إنشاء املحكمة وجده ينص عىل وجودها ىف نطاق مدينة القاهرة، 
تنتقل املحكمة،  اثنني: أن  القاهرة الكربى، وهكذا كان البد من حل من  بالتحديد، ومل يقل 
الطول  كخطوط  ومهية  خطوط  املحافظة  وأن  عقار  املحكمة  أن  وبحكم  املحافظة،  تنتقل  أو 
كيلومرت  مسافة  حلوان  حمافظة  نقل  تم  وهكذا  اجلولة،  هذه  املحكمة  كسبت  فقد  والعرض، 

جنوب املوقع الذى كان القرار اجلمهورى قد حدده هلا.

)2(

ويبدو أن السخرية من أمحد نظيف جتلب النحس،  كام أن الثناء عليه جيلب النحس أيًضا.

مرشحى  عىل  النحس  جلبت  لتوها  ذكرناها  التى  القصة  هذه  من  السخرية  فإن  وهلذا 
هى  فها  واملحافظني،  الوزراء  جملس  عىل  قبل  من  جلبته  كام  الشعب،  جملس  وعىل  الرياسة، 

املحكمة وحدها من مقرها الكائن بالقاهرة:
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 قد أصبح منوطا هبا ىف بداية صيف 2012 � الساخن حتديد بقاء جملس الشعب املنتخب 
كام هو أو حله.

وقد آثرت أن حتله. � 

 كام أصبح منوطا هبا حتديد بقاء أمحد شفيق من عدمه ىف قائمة الـ 13 � أو خروجه من 
هذه القائمة.

وقد آثرت أن تبقيه. � 

 � كام أصبح منوطا هبا حتديد طبيعة جلنة االنتخابات الرئاسية هل قانونية أم هى إدارية أم 
أهنا - حال لإلشكال - كالعملة املعدنية هلا وجهان.. وجه قانونى ووجه إدارى.. 

وقد آثرت املحكمة أن جتعل هذا الطابع قانونيا. � 

 � كذلك أصبح منوطا باملحكمة الدستورية الفصل ىف مدى سلطة جملس الشعب ىف حتديد 
اختصاصه، وهل هو جراح يداوى ما يراه بام ىف يده من سلطة ترشيعية، أم أنه جهاز 

بريوقراطى ينتظر اإلذن من جهة أخرى يفرتض علوها عليه.

 � وقد رأت املحكمة أن جتعل من الربملان جهازا فحسب!

)3(

كذلك أصبح منوطا باملحكمة الدستورية أن تصدر سطرا أو سطرين ىف هيئة بيان صحفى 
أو إعالمى، أو أن تضعهام ىف نسيج أى حكم تشري هبام إىل موقفها احلقيقى من مرشوع القانون 
الذى دفع به قانونيون )يبدو من االستنتاج البسيط أهنم من الدستورية نفسها( من خالل أعضاء 
ىف الربملان كى يعاد تشكيلها بطريقة أكثر قانونية، وأكثر اتساقا مع معايري األقدمية التى يأخذ هبا 
النظام القضائى املرصى، وقد آثر عضو ىف املحكمة أن يرد عىل هذه املحاولة بحوارات إعالمية 

بدال من بيانات إعالمية.

ثم وصلت القضايا ذروهتا حني انعقدت املحكمة لتوقف قراًرا أصدره رئيس اجلمهورية 
بعودة الربملان إىل ممارسة عمله.
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)4(

رئيس  كان  وبينام  قد مىض ىف طريقه،  كان  الصيف  بينام  أخرى  بعد  األمور حلظة  تعقدت 
الدستورية يقىض أيامه األخرية ىف الكادر القضائى بعد أن وصل إىل السن القانونية التى تتقنن 
فيها راحة البال، وتصبح حقا مرشوعا ملثل هذا الرجل، وبينام كان رئيس جديد يبدأ عمله ىف 

رئاسة الدستورية العليا.
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الفصل الثامن

القانون فى األسبوع األول 
لجمهوريتنا الجديدة

)1(
حدث  ما  نحو  عىل  املشكالت  فيه  تراكمت  أسبوعا  احلديث  عهدها  طيلة  مرص  تشهد  مل 
يقدروهنا حق  اجلميع، وكانوا  الرئيس مرسى من مشكالت عرفها  أسبوع من والية  أول  ىف 
قدرها، لكننا فيام يبدو مل ندع بالدرجة الكافية إىل اختاذ موقف واضح من القضايا التى فرضت 
التباطؤ املتعمد ىف تشخيص  نفسها علينا، والقضايا التى فرضناها عىل أنفسنا، وذلك بحكم 

االختالفات وحسمها.

ومن  الربملانية،  االنتخابات  دستورية  قضية  هى  النوع  هذا  من  قضية  أول  كانت  وربام 
العجيب أن جمتمعا بأكمله ارتىض أن جيرى هذه االنتخابات عىل نسق قانونى حكم ببطالنه 3 
مرات من قبل، ومع هذا فقد سارع اجلميع إىل أكل الطعم ووضع أنفسهم ونتائج انتخاباهتم 

حتت مقصلة القانون.

)2(

وعدم  الربملان  بحل  كفيلة  كانت  أخرى  أسباب  سبعة  هناك  أن  ثانية  مرة  العجيب  ومن 
املواطنني ىف املحافظات املختلفة، وقد  القانونية بني  املراكز  للتفريق ىف  دستورية قانونه، نظرا 
لكن  أخرى،  كتب  أخرى تضمها  ودراسة  مطول  بحث  ىف  بالتفصيل  األسباب  هذه  درست 
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اجلميع كانوا يلتفتون عن احلقائق )التى أثبتها باألرقام( حتت دعاوى من قبيل وجود صفقة 
بني العسكرى واإلسالميني. 

وها هى األيام متىض شهرا بعد شهر دون أن يلجأ أحد إىل القانون حتى حدث ما يستدعى 
عهد  ىف  تربوا  الذين  املحدثني  املرصيني  عادة  عىل  ينحرف  احلديث  فإذا  القانون،  إىل  اللجوء 
مبارك، ويتطرق إىل حلول جزئية من قبيل بطالن الثلث وبقاء الثلثني، ويقال: إن هذا احلديث 
يتعمد تأديب حواىل عرشة من النواب الذين أرادت الدولة نجاحهم ىف صفقة مع اإلخوان، 

لكنهم مل حيفظوا ال للدولة وال لإلخوان وال للسلفيني اجلميل!!

)3(

ولست أدرى هل يمكن لنا إذا حللنا الشعب والشورى أن نفكر ىف دجمهام ىف جملس واحد، 
أم أننا سننتظر عرش سنوات حتى نفكر ىف مثل هذا األمر؟

 لست أدرى أيًضا هل يمكن لنا أن نتصور أن مجاهري اإلخوان والسلفيني يمكن أن تعطى 
أصواهتا لفنانة ليربالية، أو حمام هبائى، أو مهندس من املرصيني األحرار، أم أننا سنعتمد عىل 
مصادفات الصندوق الكفيلة بتخليص احلكومة من بعض املعارضة، وبتخليص اإلخوان أيًضا 

من بعض املشاكسني؟

)4(

ثم هل يمكن توقع نتائج انتخابات بالفردى بينام األحزاب اجلديدة التى دخلت املجلس 
احلاىل صممت قواعد بياناهتا عىل أساس القوائم والدوائر اجلديدة؟

كل هذا ىف علم اهلل وحده.
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الفصل التاسع

الجريمة والعقاب
)ال بد من ردع الوزراء المتغطرسين(

)1(
املشكالت  ىف  يتسببون  الذين  الوزراء  أو  املديرين  يؤثم  قانون  إىل  شديدة  حاجة  ىف  نحن 
سلوكيات  من  ذلك  من  أكرب  هو  وما  االحتجاجية  والوقفات  واالعتصامات  واإلرضابات 

تنعكس عىل االنتاج واالقتصاد كام يروجون ويقولون.

عىل سبيل املثال إذا كان السبب ىف وقفة من هذه الوقفات وزير سابق أو حاىل رضب بالقانون 
عرض احلائط فالبد أن يتم عقابه أو حماكمته ىف الوقت الذى تلبى فيه طلبات اجلامهري.

)2(

الذى ترك وظائف  الوزير  ملاذا نسكت عىل هذا  املثال املحدد فلست أدرى  وعىل سبيل 
الدولة ودرجاهتا ورواتبها ومكافآهتا تتشوه عىل هذا النحو الذى مل حيدث إال ىف عهده هو 
الوزراء حيذره  أنه بعث برسالة )مهذبة أو غري مهذبة( إىل أى من زمالئه  فقط!! ومل نسمع 
من هذه الفوىض اإلدارية التى أهنت عهد النظام كله مكتفيا بأحاديث مظهرية ىف الصحافة 

أو الندوات.. 

بجريمته،  يعرتف  فال  خيدعنا  اليزال  اجلريمة  هذه  عن  املسئول  الوزير  هذا  فإن  هذا  مع 
عىل  حرصا  الناس  أشد  اآلن  حتى  وهو  أخرى  مرة  رقابنا  من  يتمكن  حتى  خيدعنا  واليزال 
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الظهور ىف صورة اإلنسان املجتهد الذى مل يكن له من األمر شىء وإنام كان جمرد شخص صالح 
ىف وسط فاسدين بينام فساده ىف رأيى يفوق فسادهم مجيعا، وبالتاىل فإن عقابه جيب أن يكون 

أكرب من عقاهبم.

ا أن هذا الوزير صدرت ضده أحكام جملس الدولة وتعمد عدم تنفيذها واهلروب  وليس رسًّ
من احلق، ورفعت عليه القضية املعروفة باجلنحة املبارشة التى تكفل عقاب املسئول الذى مل 

ينفذ القانون.. ولكنه ىف ظل الفساد الذى كان مسيطرا متكن من أن ينجو من كل عقاب.

وأظن أن أوان عقابه قد حان، عىل األقل حتى يدرك كل مدير )وال نقول كل وزير فحسب( 
أن هناك شيئا اسمه القانون وأن هناك شيئا آخر اسمه النظام، وأن إمهال الدفاع عن القانون 

وعن النظام يمثل جريمة البد من العقاب عليها.

)3(

ولست أدرى ما الذى كان يؤديه ذلك الوزير املسئول عن هياكل احلكومة حني كان يراها 
تنتهك هنا وهناك، ولست أدرى ما الذى كان يؤديه ذلك الوزير املسئول عن وظائف احلياة 
دون  املستقر  القانون  حتطيم  أجل  من  حيدث  كل شىء  يرى  كان  حني  املدنية  واخلدمة  املدنية 
وضع قانون بديل، وانام هى الفوىض التى حتقق لكل فاسد ما يريد .. وألن الفاسدين كانوا 
أصحاب مناصب فقد كان صاحبنا يسرتضيهم بصمته، ومل يكن يامنع ىف االشرتاك معهم ىف 

فساد مدروس.

)4(

عندى خشية حقيقية من أمرين: 

 � أخشى أوال أن نتصور أن اخلطأ يتحرك بنفسه ويفرض نفسه بدون مسئولني يعملون عىل 
متكني الفساد أو يرونه وهو يسترشى فال ينكرونه ال بأيدهيم وال بأيدى مرؤوسيهم.

منه  األخري  املستفيد  تقف عند حدود  الفساد  املسئولية عن  أن  نتصور  أن  ثانًيا   � أخشى 
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وكأن اللص هو املسئول وحده عام رسق حتى لو كان املكلفون باحلراسة قد فتحوا له 
األبواب، بل ساعدوه عىل محل ما رسقه ونقله إىل بيته.

)5(

البد أن نعرف أن لكل جريمة عقاًبا... 

وإال فإن اجلرائم ستعود مرات ومرات ومرات.
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الفصل العاشر

للسلبية عقابان..  آجل وعاجل

)1(
أن نحاسب عىل كل قول ىف غري  ينبغى  أننا  »كام  قال:  الذى  لنكولن هو  إبراهام  أن  أظن 
موضعه، فإننا جيب أن نحاسب عىل كل صمت ىف غري موضعه«، وأظن أن هذا ال ينطبق عىل 
وأنه  طرة،  من  منجاة  الصمت  أن  يظن  الذى  احلاىل،  وزرائنا  جملس  عىل  ينطبق  ما  قدر  أحد 
بقدر ما يبتعد رئيسه ووزراؤه عن البت والتوقيع والقرار بقدر ما ينجون من اخلطإ واملؤاخذة 

والعقاب.

فات جملس الوزراء أن يعرف أن هناك عقوبات، وعقوبات مغلظة عىل إمهال الواجب، وعىل 
التقاعس ىف أداء الواجب، وعىل اهلروب من املسئولية بدعاوى منطقية أو بريوقراطية.

فات جملس الوزراء أن يعرف أيًضا أن السلطة ليست وجاهة فحسب، لكنها مسئولية قبل 
أن تكون وجاهة، وهلذا السبب الذى فات جملس الوزراء إدراكه فإن كثريا من مصالح الناس 
توقفت، بل إن بعض العقوبات عىل اجلرائم املرضة باالقتصاد واملستقبل مل توقع، ألن جملس 
الوزراء ال يريد أن يدخل نفسه ىف دائرة الرتصد من املجرمني النافذين، مع أن وجود املسئولني 

ىف مثل هذه الدائرة يمثل رشفا ما بعده رشف.

)2(

ويبدو أن األيام املقبلة ستحمل للحكومة إنذارات واضحة بالعقوبات التى تنتظرها بعد 
ختليها عن دورها، فها هى قصة عمر أفندى تتعقد بني بنك راهن، وبني صاحب حق ىف الرهن، 



48

وبني مالك ملحل وبني مستأجر، وبني مستأجر آخر صاحب حق ىف املحل املستأجر، وبني مشرت 
وبني  القرض،  وبقى  الضامن  فغاب  بضامن  واقرتض  إليه،  ترد  مل  أمواال  وأنفق  دفع  سعودى 
مشرتين تالني اشرتوا بعض )الرشكة( وأصبحوا ىف حرية من أمرهم مع )املورثني( املختلفني، 

والعامل واملوظفون )الذين هم أهلنا قبل ذلك وبعد ذلك( كاأليتام عىل مائدة اللئام.

من  باله  إلراحة  حل  بمثابة  املشكالت  هذه  كل  ملواجهة  جتنبه  أن  الوزراء  جملس  ويظن 
املسئولية، وكأنام ال يعرف رئيس املجلس أن معه ىف املجلس نفسه قاضيني كبريين يمكن هلام أن 
يبرصاه بأن للسلبية عقاًبا آجاًل، وىف املجلس أيًضا ثالثة آخرون من أساتذة القانون واحلقوق 

يمكن هلم أن يبرصوه بأن للمسئولية عقاًبا عاجاًل.

وهلل األمر من قبل ومن بعد.
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الفصل الحادى عشر

الحد األدنى 
فى االنتخابات الجامعية

)1(
بدأت بعض كليات اجلامعات جترى انتخاباهتا للمناصب القيادية ىف األقسام والكليات، 
واختلفت القواعد التى اتبعتها كل كلية من هذه الكليات عن القواعد التى اتبعتها الكليات 
األصوات،  أصحاب  أى  االنتخابى«،  »املجمع  حتديد  االختالفات  هذه  أبرز  ومن  األخرى، 
فعىل حني يرى البعض أن ينتخب األساتذة وحدهم عميد الكلية، فإن بعضا آخر يرى أن تتسع 
القاعدة لتشمل كل أعضاء هيئة التدريس، أى لتشمل املدرسني واألساتذة املساعدين، كام أن 

مجاعة ثالثة ترى أن ينضم املعيدون واملدرسون املساعدون كذلك إىل املجمع االنتخابى.

وىف الواقع فإنى ال أجد فارقا كبريا بني هذه املجمعات االنتخابية الثالثة، بل إنى أزعم أن 
هذه املجمعات الثالثة تنتج نتائج متقاربة أو متشاهبة، وبالطبع فإهنا لن تنتج نتائج متطابقة إال 

ىف النادر.

)2(

لكنى أعتقد أن أهم قضية ىف االنتخابات اجلامعية هى رضورة حصول الفائز عىل حد أدنى 
من األصوات االنتخابية ال يقل عن 50٪ من هذه األصوات.

وبالطبع فإن هذا يقتىض أن جترى أكثر من جولة من االنتخابات، ألنه مع زيادة عدد املرشحني 
ال يضمن أحد أن حيصل أحد املرشحني عىل أكثر من 50٪ من اجلولة األوىل للتصويت.



50

وهناك بالطبع طرق عديدة لتحقيق هذا الرشط، منها: 

أكثر عدد من األصوات،  احلاصلني عىل  الثالثة  بني  يليها  وما  الثانية  اجلولة   � أن جترى 
ويستبعد أصحاب األصوات القليلة.

 � أن تعاد اجلوالت دون استبعاد اطمئنانا إىل فهم أصحاب األصوات االنتخابية لآللية 
املتبعة.

وىف مجيع األحوال فإن اجلوالت تتكرر حتى يصل أحد املرشحني إىل ختطى احلد األدنى.

)3(

تسألنى بالطبع عن السبب ىف هذا احلرص عىل احلد األدنى.

جمموعة  الستيالء  مريرة  نتائج  نفسه  احلاىل  العرص  ىف  شهدت  نفسها  مرص  بأن  وأجيبك 
حني  املرموقه  اجلامعية  الكليات  بعض  ىف  احلال  كان  وكذلك  احلكم،  مقدرات  عىل  صغرية 
نجحت جمموعة من األقارب متعصبة لنفسها وملصاحلها الضعيفة ىف احلصول عىل 30٪ من 
األصوات ىف العامدة، واستولت عىل كل املناصب ىف الكلية، ثم ىف اجلامعة، وأذاقت اجلامعة 
والقيم اجلامعية واإلنسانية كل أنواع األذى واالفرتاء والعنرصية، ووصل احلد هبم إىل اعتبار 
تأسيس رشكة  إىل  احلد هبم  وصل  كام  الثالثة،  أو  الثانية  الدرجة  من  أستاذا  ينتمى هلم  ال  من 
املقنعة، وممارساهتم  العام، وتلقيهم للرشاوى  للامل  يتممون من خالهلا استنزافهم  بينهم  فيام 

الفاسدة للسلطة الغاشمة.

التنمية  آذت  التى  التجربة  بشاعة  يشاهد  أن  يريد  أستاذ  أى  يتحدى  قائام  كياهنم  واليزال 
السليمة ىف إقليم من أهم أقاليم مرص.

صحيح أن تكرار جتربتهم لن يكون ممكنا ىف ظل الوعى السياسى، وحب احلرية، وغياب 
مفاهيم أمن الدولة القديمة، لكن جتربتهم التى التزال قائمة بفسادها وطغياهنا وعفنها جتعل 

اإلنسان خائفا من تكرارها، ومن تكرار آثارها.

هلذا أحذر وأحذر وسأظل أحذر ما أعطانى اهلل العمر. 
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مرفـأ العدالة ومرفقها

الباب الثالث
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الفصل الثانى عشر

متى تنتهى التحقيقات؟

)1(
قبل  ما  عهد  ىف  املالية  باجلرائم  املتعلقة  التفصيالت  من  بكثري  صباح  كل  صحفنا  تطالعنا 

الثورة، وهى جرائم متعددة الوجوه والنظائر:

تتعدد طبائع هذه اجلرائم حسب وصف الصحافة هلا. � 

 � تتعدد أنواع هذه اجلرائم حسب وصف القانونيني من رجال النيابة ومن رجال القضاء 
ومن رجال املحاماة.

تتعدد هذه اجلرائم من حيث حكم املواطنني العاديني عليها. � 

تتعدد من ناحية رابعة من حيث حكم رجال االقتصاد واملحاسبة عليها. � 

)2(

عىل سبيل املثال فقد حتدثت الصحف كثرًيا عن أمالك حسني سامل وعن ثروته املهربة وعن 
البالد التى يملك فيها كثرًيا من كثري، لكننا حتى هذه اللحظة مل نستقر عىل وصف ما قام به 
حسني سامل بالضبط، ومع أنه حمول إىل املحاكمة مع الرئيس السابق ىف قضية تتعلق عىل وجه 

العموم بتصدير الغاز إال أن تكييف هتمة تصدير الغاز مل يتحدد حتى اآلن.. 

هل هى عاملة وجماملة لدولة أجنبية؟  � 

أم هى رسقة ملمتلكات الشعب؟ � 
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أم هى احتكار لشىء يمكن لكثريين أن ينافسوا عليه ويصبح الشعب هو الرابح؟ � 

أم هى كل هذا مًعا؟ � 

وما هو سلوكنا جتاه املمتلكات املتعددة التى ال يزال حسني سامل حمتفظا هبا ىف مرص من قبيل 
الفنادق واملنتجعات التى يمتلكها ىف رشم الشيخ؟ وهل حصل عىل أرضها بطريقة تتناسب مع 

قيمتها أم أنه حصل عليها بطريقة أخرى؟

)3(

وربام كان من أصعب املفارقات وقعا عىل القراء أهنم يرون الرئيس مبارك وولديه حمولني 
أحًدا  )أو  نفسه  مبارك  يرون  ال  بينام  فيالت   5 ثمن  ىف  جاملهم  سامل  حسني  ألن  القضاء  إىل 
من رجال حكومته( حموال إىل النيابة بسبب أنه جامل حسني سامل ىف ماليني األمتار أو آالف 

الوحدات أو آالف األفدنة. 

وإذا افرتضنا أن حسني سامل تنازل اليوم عن كل ثرواته ملرص سواء ىف ذلك ما ىف مرص أو ما 
ىف خارجها، فهل يعنى هذا براءة الذين سهلوا له االستيالء عىل ما استوىل عليه؟

)4(

الشك ىف أن أبناء مرص حمقون ومعذورون ىف سؤاهلم الذى ال يفتؤون يكررونه: 

متى تنتهى التحقيقات؟ � 

وهل حقا يمكن أن تنتهى؟ � 

 � أم أن عمر هذه التحقيقات املتوقع يفوق ما تبقى من عمر املتهمني بحيث يرث ورثتهم 
اهتامات ويرثون ممتلكات ىف الوقت ذاته؟ 

 � أم أن الورثة سريثون األمالك كاملة بينام تتبدد االهتامات بوفاة املتهم النقضاء الدعوى 
اجلنائية؟ 
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وهذا هو ما أصبح يبرش به بعض املحامني الذين يصورون أنفسهم أذكى من العدالة ومن 
اجلامهري.

لكن السؤال يعود ليطرح نفسه بطريقة أخرى: هل يمكن للورثة أن يسعدوا بشىء بعد كل 
هذا؟ وأين يمكن هلم أن يسعدوا به؟

)5(

أم أن القضية كلها ال تعدو أن تكون »فاصل ونواصل«؟ 
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الفصل الثالث عشر

سرعة العدالة

)1(
رصح أحد املستشارين الكبار ترصحًيا علنيًّا قال فيه ما معناه: إن العدالة الرسيعة حتمل خماطر 

الظلم واخلطإ ىف األحكام، وإن البطء أو التأنى رضورة من رضورات الصواب ىف العدالة.

ا ىف وجهة نظره، لكن هذه الوجهة ال يمكن أن  ليس من شك ىف أن للمستشار الكبري حقًّ
أنواع  من  نوع  البطيئة  العدالة  أن  وهى  اثنان  عليها  خيتلف  ال  التى  احلقيقة  مستوى  إىل  ترقى 

الظلم، بل هى إىل الظلم أقرب.

لكننا ال نستطيع أن نقول: إن املستشار صاحب الترصيح األخري قد أخطأ، إنام نقول: إن 
الظروف املحيطة به قد دعته إىل مثل هذا الظن أو إىل مثل هذه العقيدة. وهنا أحب أن أكرر ما 
قلته أكثر من مرة أمام امليكروفونات والشاشات من أن الدعم اللوجستى هو الضامن األول 

)والوحيد( لرسعة املحاكامت، بل ألداء املحاكم عملها عىل الوجه األقرب إىل املثالية.

)2(

وإذا كان عىل أن أزيد هذه الفكرة وضوًحا فإنى أرضب املثل بالقاىض املطالب بأن ينجز 
احلكم ىف قضية بينام هو مشغول بقضايا أخرى كثرية، وبينام هو عاجز أن يستحرض كل أوراقها 

وكل مستنداهتا عىل مكتب كفيل له:

بأن يراجع ويقارن ويدرس وحيلل ويوازن. � 
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وأن يقوم إىل نص القانون املطبوع ليعيد مطالعته. � 

وأن يقوم ثانية إىل رشح القانون ليستجىل نقطة من نقاط اخلالف. � 

وأن يقوم مرة ثالثة إىل أحكام حمكمة النقض ىف املوضوع ذاته ليستهدى هبا. � 

أين نحن من هذا كله بينام قضاتنا الكبار ىف النقض واالستئناف يامرسون عملهم من بيوهتم 
وال جيدون ىف املحاكم إال املنصة التى جيلسون عليها ألداء املحاكامت أو النطق باألحكام؟

)3(

لقد حتولت حماكمنا إىل شىء آخر ينقصه الكثري. 

هل نتصور املدارس النموذجية ىف أى مكان ىف العامل تصلح بدون أفنية وبدون فصول؟

هل نتصور أنه يمكن للمدارس أن تعيش أو أن توجد مكتفية فحسب بقاعة لالمتحانات 
متنح الدرجة وتقرر النجاح والرسوب؟ 

هذا هو حال حماكمنا اآلن، ذلك أن ملوظفيها مكاتب مكدسة .... أما قضاهتا فليس هلم إال 
منصات وغرف للمداولة داخل قاعة املحكمة التى يتناوبون عليها.

هل يمكن أن نتحدث عن رسعة املحاكامت بينام يستحرض القضاة كل شىء بمشقة، وبينام 
هم حيملون األوراق كلها إىل بيوهتم ومن بيوهتم؟

)4(

لقد طالبت منذ شهور بأن تستأجر احلكومة فندقا كبرًيا ملحكمة استئناف القاهرة، ودرست 
ا ثم نطق رئيسها بأغرب قرار يمكن لدولة أو حكومة أن تتخذه، وهو أن  احلكومة األمر رسًّ
تتفرغ الدوائر التى تنظر قضايا املتهمني هلذه القضايا فقط... وهكذا ضاعت العدالة التى كانت 
موشكة عىل النطق ىف قضايا أخرى كانت هذه املحاكم تتداوهلا منذ سنوات ومنها بالطبع قضايا 

قتل ألبرياء كانت عىل وشك إعالن األحكام فيها.
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الذى سمته  التلفيقى  احلل  الوحيد وبرشت هبذا  العمىل  بل  األمثل  احلل  احلكومة  تركت 
التفرغ الذى مل ولن يؤتى ثامًرا ألنه حل ظاهرى يليق باحلكومة التى ال تكف عن تزييف الثورة 

من أجل القضاء عىل روحها، وعىل وجودها.

وهلل األمر من قبل ومن بعد.
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الفصل الرابع عشر

البد من الفنادق ألزمة المحاكم

)1(
عىل مدى سنوات طويلة تراكمت أزمة مبانى املحاكم حتى أصبح من الصعب عىل كبار 
القضاة أن جيدوا املكان الذى جيلسون فيه ويكتبون أحكامهم، أو الذى جيلسون فيه ليحكموا 
بني الناس، ولعل اجلامهري الحظت ىف الشهور األخرية أن وسائل اإلعالم تظل تلهث لتحصل 
عىل نتيجة احلكم فال حتصل عليه إال ىف الليل املتأخر ألنه مل يصدر إال ىف املساء، وذلك بسبب 
أن املحاكم أصبحت اآلن تعمل فرتتني، صباحية عادية، وفرتة أخرى مسائية تنعقد فيها حماكم 

أخرى كاملة الدوائر.

وربام كان من املفيد أن نذكر أن دوائر االستئناف ىف حمكمة القاهرة قد تعدت مائتى دائرة، 
املبنى  فإن  كذلك  اخلمسينات،  قضايا  يتداول  كان  الذى  املبنى  ذات  هو  هلا  املتاح  املبنى  بينام 

املؤمن ىف التجمع اخلامس اليكاد يستوعب عرش ما هو حمال إليه من قضايا.

 وهلذا فإن املحاكم تتناوب العمل عىل القاعة الواحدة أربع مرات ىف الشهر فالدائرة األوىل 
تعمل ىف األسبوع األول والثانية ىف الثانى والدائرة الثالثة ىف األسبوع الثالث، والدائرة الرابعة 

ىف األسبوع الرابع .. وهكذا.

)2(

ومن املؤسف أن نذكر أن البريوقراطية املرصية كانت من الذكاء بحيث ألقت باملسئولية عن 
لبناء املحاكم من حصيلة  بتأسيس صندوق  العدل وخدعتنا  بناء املحاكم اجلديدة عىل وزارة 
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رسوم تفرض عىل القضايا، وألن وزارة العدل تعالج من املشاكل ما اليتيح هلا الوقت الكاىف 
لكى تكون وزارة تعمري أو وزارة أشغال فقد فشلت بالطبع ىف مواكبة حالة »العمران القضائى« 

بحالة موازية من بناء املحاكم ودور العدالة املختلفة.

)3(

وليس هناك من حل غري أن تسارع الدولة باستئجار فندق كبري من فنادق الدرجة األوىل 
ا ملحكمة استئناف القاهرة بحيث يكون لكل دائرة من  »أى ذات النجوم اخلمس« وجتعله مقرًّ
دوائر هذه املحكمة غرفة خاصة بملحقاهتا من دورة املياة اخلاصة، وبام يمكن املستشارين من 
االحتفاظ بأوراقهم ىف مكاتبهم اخلاصة هبذه الغرفة وعىل أن هتيئ القاعات الكبرية ىف الفندق 
لتكون قاعات حماكامت وعىل أن هتيئ احلجرات األخرى حجرات املوظفني لتكون حجرات 

لإلداريني املسئولني عن عمل املحكمة من سجالت وإعالنات وحمرضين ... إلخ.

أما املرافق األساسية للمحكمة من مكتبة وناد فالبد أن جتهز عىل أعىل مستوى بأقىص رسعة.

)4(

وللسياحة  بكثري لالقتصاد  أفضل  الناجزة  العدالة  أو  العدالة  أن ضامن رسعة  أعتقد  إننى 
دبليو  جى.  فندق  أشرتى  أن  ىف  أمانع  ال  فإنى  وهلذا  هناك،  أو  هنا  فندق  وجود  من  الفاخرة 
فليكن  رشاء  األمر  يكن  مل  فإن  القاهرة،  استئناف  حمكمة  ليكون  األول  التجمع  ىف  ماريوت 

تأجرًيا حتى يتم بناء حمكمة جديدة سواء تم هذا ىف سنة واحدة أو ىف عرش سنوات !!

)5(

إذا كان ىل أن أختم حديثى بواقعة تارخيية فيكفينى أن أشري إىل أن اجليش اإلنجليزى ىف احلرب 
ا له، وقد صدرت كل إنذارات هذا اجليش املحتل  العاملية األوىل كان يتخذ من فندق سافوى مقرًّ

لثورة 1919 من غرفات ذلك الفندق.. حني مل يكن ىف القاهرة فنادق كثرية وال قضايا كثرية..

أما اآلن فإن األمر ال حيتمل التأجيل.
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الفصل الخامس عشر

معنى العدالة الناجزة

)1(
الشك ىف أن العدالة الناجزة هدف يؤمن اجلميع بأمهيته، لكن احلكومة ال تعمل من أجله، 
وأظن ـ وبعض الظن إثم ـ أن رؤساء الوزراء املتعاقبني ال يفهمون املشكلة وال دورهم فيها، 
وال مسئوليتهم عنها، وهلذا تتأزم املشكلة عاما بعد عام، حتى وصلت إىل الوضع الذى نحن 

فيه اآلن.

وقد كتبت ىف منتصف يونيو مقاال ىف »الدستور« حتت عنوان »البد من الفنادق حلل أزمة 
املحاكم« )18 يونيو 2011(، عرضت فيه فكرة رشاء بعض الفنادق الكبرية اجلاهزة وختصيصها 
الكبار  املستشارين  كل  إن  حتى  عملها،  أماكن  ىف  شديدة  صعوبة  تعانى  باتت  التى  للمحاكم 

يعملون ىف بيوهتم وليست هلم مكاتب ىف املحاكم التى يعملون هبا.

وفيام يبدو فإن احلكومة استعادت األذن الطينية حتى ال تسمع صدى ما حتدثت به، وهلذا بقى 
عىل واجب أن أحتدث إىل الرأى العام لعله يضع هذا املطلب مع طلبات الثورة.

)2(

وسأصور األمر تصويرا كفيال ببيان احلقيقة:

هذه هى الدائرة رقم 25 ـ عىل سبيل املثال ـ إذا أرادت تأجيل قضية فإهنا تؤجلها شهرا، 
فإن  األول من كل شهر، وهكذا  األسبوع  إال ىف  فيها  تعمل  التى  القاعة  ألهنا ال حتتكم عىل 
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التاىل  تأجيل قضايا معروضة ىف 3 يوليو يتم أوتوماتيكيا إىل 4 أغسطس ألن هذا هو املوعد 
مبارشة، فإذا رأت املحكمة أهنا مشغولة وأن الفرتة التى حيتاجها التأجيل تتطلب أكثر من هذا 

فإهنا تؤجل إىل 5 سبتمرب، أو إىل 4 أكتوبر.. وهكذا.

أى أن الدائرة ترى أن هذا عاجل فتؤجله شهرا )ألن هذا أرسع شىء(، وأن هذا نصف 
عاجل فتؤجله شهرين، وأن هذا روتينى فتؤجله ثالثة أشهر.

وحيدث أن يتصادف موعد التأجيل مع بدء عام قضائى جديد مع ما يقتضيه العام القضائى 
تبدأ من أول السطر،  تأتى دائرة جديدة البد هلا أن  الدوائر، وهكذا  اجلديد من إعادة توزيع 

وهكذا يبدأ مسلسل التأجيل اجلديد.

)3(

كل هذا لن حيدث لو كانت لكل دائرة إمكانات لوجستية تليق هبا من قبيل جناح ىف فندق 
ملحق به دورات مياه الئقة جتعل املستشارين قادرين عىل أن يعملوا ىف املحكمة قبل القضية 

وبعدها، وجتعلهم قادرين عىل التأجيل للغد أو إىل بعد الغد عىل أقىص تقدير..

واهلل من وراء القصد.
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الفصل السادس عشر

المحاكم العسكرية

)1(
ثورة  بعد  املرصى  واملجتمع  املرصية،  الصحافة  اهتامم  بؤرة  إىل  العسكرية  املحاكم  عادت 

يناير.

 � يرى أنصار املحاكم العسكرية أهنا تضمن رسعة الفصل ىف القضايا املعروضة عليها، 
وأهنا تلتزم بالقانون، والدستور، وحقوق اإلنسان.

 � يرى أعداؤها أهنا ىف حد ذاهتا هتدد مبدأ العدالة، كام أهنا هتدد مبدأ الدولة املدنية الذى 
يصورونه وكأنه طوق النجاة الوحيد.

األحوال  من  كثري  ىف  وطأة  أخف  تكون  قد  العسكرية  املحاكم  أن  التاريخ  قراء   � يرى 
املتهمني  تربئة  السياسية تضمن  القضايا  نظرها ىف  أن طبيعة  املدنية، ذلك  املحاكم  من 
أدل  وليس  وأدواهتا،  اجلريمة  مرسح  جتهيز  ىف  املشاركني  أو  اإلعداد،  أو  بالتحريض، 
عىل هذا من أن املحكمة العسكرية التى حاكمت قتلة الرئيس السادات وَمْن قتلوا ىف 
العرض العسكرى ىف 6 أكتوبر 1981 قد برأت بعض َمْن اعرتفوا رصاحة بمشاركتهم 

بطريقة غري مبارشة ىف واقعة االغتيال.

)2(
حيرص العاملون ىف القضاء العسكرى عىل التأكيد عىل حقيقة دستورية هذا القضاء، وأنه 
قصة  املدنية«  احلياة  »عسكرة  كتابى  ىف  رويت  وقد  استثنائى  وغري  ودستورى  رشعى  قضاء 
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احلوار الذى شارك فيه الدكتور عبد املنعم الرشقاوى أستاذ القانون العظيم مع مدير القضاء 
العسكرى الدكتور سمري فاضل، وكيف انتهى هذا احلوار إىل تفهم حقيقة القضاء العسكرى، 
لكن اجلمهور املرصى مع هذا ال يزال متأثرا بمحاكم عسكرية استثنائية من طراز حمكمة الفريق 
أول الدجوى، وحمكمة الفريق أول هالل عبد اهلل هالل التى صورهتا ىف كتابى » حتت األرض 

وفوق األرض«.

وربام كان من الرضورى هنا أن نفرق بني حماكم عسكرية )طبيعية( تتشكل من رجال القضاء 
العسكرى الذين درسوا القانون ومارسوه عىل النحو الذى مارسه زمالؤهم ىف القضاء املدنى، 
كواهلهم  عىل  تلقى  عسكريني  قادة  من  تتشكل  التى  )االستثنائية(  العسكرية  املحاكم  وبني 

مسئولية احلكم بالقانون العسكرى ىف قضايا ذات طبيعة خاصة.

)3(

ونحن ندرك باطمئنان أن املحاكم العسكرية االستثنائية قد بعد عهدها منذ زمن بعيد.
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القانون وراء كل شى ء

الباب الرابع
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الفصل السابع عشر

السبب الحقيقى 

فى االنفالت األمنى

)1(
ا منذ شهرين، وكان يشكو مّر الشكوى من  كنت أحتدث إىل شخصية حكومية كبرية جدًّ
االنفالت األمنى، وقال إنه حيب أن يسمع منى بالتفصيل ما حتدثت به عىل الشاشة من خطة 
إعادة هيكلة الرشطة وفوجئ الرجل الكبري بى أقول له: إن هذه ليست اخلطوة األوىل ىف حل 

االنفالت األمنى، وإنام اخلطوة األوىل هى احرتام احلكومة للقانون.

ومضيت أقول: إن احلكومة احلالية:

تريد من القانون أن حيرتمها بينام هى ال حترتم القانون.  � 

وتريد من الشعب أن يطيعها بينام هى ال تطيعه. � 

وتريد من اهلل أن يوفقها بينام هى ال تعبده.  � 

وتريد من التاريخ أن ينصفها بينام هى ال تسيغه.  � 

رد الرجل العظيم عىل بأن سألنى: كيف يمكن أن تكون احلكومة ضد القانون وهى التى 
تسعى لتنفيذه؟

قلت: إن تنفيذ القانون ليس أمًرا اختياريا، وليس إرادة حكومة وإنام هو إذعان، وقلت: 
إن املظهر األساسى للمدنية احلديثة ىف أى دولة وأى حضارة هو خضوع الدولة متاًما ىف كل 
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عليه  تنص  ما  نحو  عىل  وإنام  وأجهزهتا،  الدولة  تتصورها  كام  ال  القانون،  ألحكام  ترصفاهتا 
النصوص القانونية واألحكام القضائية.

)2(

الكامل  بالتنفيذ  تلتزم ىف ترصفاهتا  أن  لنفسها االحرتام البد  تريد  التى  الدولة  إن  وقلت: 
لألحكام القضائية، وهى مؤمنة بأن هذا االلتزام جيلب هلا القوة وال يسمها بالضعف أبًدا: أما 
امتناع اإلدارة احلكومية سواء أكان هذا عىل مستوى رئيس الوزراء أم الوزراء ومن يلوهنم من 

رؤساء اهليئات واجلامعات وعمداء الكليات ورؤساء الرشكات فإنه خمالفة صارخة للقانون.

وإذا بدأت احلكومة ىف احلديث املراوغ عن حكم ابتدائى وعن حكم هنائى فإهنا تسقط عن 
نفسها بعض الرشعية.

وقلت: إنى لو كنت وزيًرا ووجدت تقرير هيئة املفوضني قد أفتى بخالف رأيى فالبد أن 
الذى يصوب قرارى اخلاطئ قبل أن تصدر املحكمة حكام يقىض بخطإ رأيى،  القرار  أصدر 
وقلت أن أصحاب القرار البد أن يتنافسوا ىف احلصول عىل تأييد القضاء اإلدارى لقراراهتم ال 

عىل حتطيم هذه القرارات.

)3(

قال حمدثى العظيم: لكنك هبذا تعطى القضاء الكلمة األوىل ىف أعامل اإلدارة. قلت: إذا مل 
أعطه هذه الكلمة فسوف تكون الفوىض هى البديل!

ورسعان ما تنشأ عوامل فقدان الثقة ىف سيادة القانون!

وال يمكن أن تكون هناك سيادة للقانون عىل األفراد، بينام هو ال يسود عىل الدولة!! 
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الفصل الثامن عشر

أكبر ضمان 

لعودة األمن هو القانون العادل

)1(
سألنى أكثر من زميل عن سبب ما حدث ىف كفر الشيخ من قيام اجلامهري بأداء دور الدولة 

قضاء وتنفيذا، وعن إمكان تكراره. 

فقلت: نعم إنه قابل للتكرار مادام السبب قائام، وهو غياب القانون العادل.

قال أحد الزمالء: أال ترى أن هذا سبب بعيد؟

قلت: قد يكون بعيدا لكنه هو السبب الوحيد ويستحيل أن تنضبط أحوال األمن ىف الوطن 
إذا ظلت القوانني االستثنائية الظاملة موجودة. صحيح أن الظلم العمومى فيام قبل الثورة كان 
يغطى عىل هذا السبب، لكن الثورة كشفت هذا الغطاء، وإذا جتاهلنا هذه احلقيقة فسوف ندفع 

الثمن أضعافا مضاعفة.

)2(

هذه  كبت  ىف  الثورة  قبل  ما  أسلوب  إىل  العودة  ما  بصورة  يمكن  هل  آخر:  زميل  سألنى 
املشاعر والتجاوزات؟ 

قلت: فات امليعاد وإىل األبد.
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سألنى زميل رابع: ما أبرز هذه القوانني التى جيب عىل الدولة أن تسارع إىل )عدهلا(؟

الشاب اخلريج يكفر  الذى جيعل  املالك واملستأجر  العالقة بني  قانون  تردد: هو  قلت بال 
املستأجر ىف بيت  بينام حفيد  بكل شىء حني جيد نفسه مطالبا بدفع ألف جنيه إجياًرا جديًدا، 

العائلة يدفع أربعة جنيهات فقط! 

وِقس عىل هذا موقف كل َمْن يرى هذا التناقض الواضح، ويرى الدولة الفاشلة شغلت 
قضاءها ىف الدوائر املدنية هبذه القضايا االبتدائية واالستئنافية والنقضية حول إثبات مساكنة 
هذا احلفيد لألب، ومساكنة زوج األب للجد، وما إىل ذلك من هراء تعرف الدولة أنه هراء 

وكذب وافتئات وتقنن له، وتبقى الوضع عىل ما هو عليه.

)3(

وكل  املسئولني  كل  يعرفها  شاذة  أحوال  من  التعجب  ىف  مجيعا  احلارضون  الزمالء  اندفع 
املواطنني، ومع هذا يدوم العبث. 

ثم تنهد اجلميع وهم يذكرون أنفسهم بضبط مستوى السكر ىف املريض قبل أن جترى له 
اجلراحة، وقبل أن نفكر ىف عالج أمراض أخرى، قال أحد الزمالء: أال يدرى املسئولون عنا أن 

األمر ال حيتاج إال مثل هذه اخلطوة اجلادة؟

رد عليه آخر: يدرون لكنهم ال يريدون.

نعم .... أصبحنا ىف عهد كثرة الدراية، وانعدام اإلرادة.
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الفصل التاسع عشر

كيف تنشأ األزمات التموينية

)1(
كان صليب سامى، وهو أحد أبرز وزراء عرص امللكية املخرضمني، واعيا إىل أقىص حد بام 
املواد  توزيع  بالقانون ىف  الدولة  الناشئة عن تدخل  نطلق عليه األمراض االجتامعية  أصبحنا 
الغذائية، وهى أمراض اجتامعية حقيقية، لكنها تبدأ كآثار جانبية حمدودة ثم تسترشى وتقود 

إىل تشجيع كل السياسات التى سنت احلكومة القوانني من أجل القضاء عليها.

وهو يروى جتربة مبكرة له ىف هذا امليدان عام 1952 فيقول: 

»حتى سنة 1940 حني قامت احلرب العاملية الثانية، وأنشئت وزارة التموين، كان إنتاج 
السكر ىف مرص يفى بحاجة البالد، حيث كان اإلنتاج واالستهالك ىف حدود مائتى ألف طن، 
لكن االستهالك زاد بعد ذلك تدرجييا ألسباب عدة، أمهها زيادة عدد سكان القطر، ورفع 
الغازية،  واملياه  الفاكهة،  احللوى، ومرشوبات عصري  املعيشة واإلقبال عىل صناعة  مستوى 

وقد بلغت زيادة االستهالك عىل اإلنتاج أخرًيا مائة وعرشة آالف طن«.

بالبطاقات، شأنه ىف ذلك  »وملا عجز اإلنتاج ىف السكر أصبح واجًبا توزيعه عىل األهلني 
شأن الكريوسني، لكن تقدير مقررات األرس من السكر خضع مع الوقت لألهواء، فزيدت 

مقررات األرس ذات النفوذ زيادة فاحشة عىل حساب األرس الفقرية«.

)2(
وهو يروى كيف تتبع جذور املشكلة باألرقام:

»طلبت قائمة هذه املقررات فوجدت أمًرا نكرا، حيث بان ىل أن مقرر أحد رؤساء الوزارات 
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ا، ومقرر الثانى 100 أقة، ومقرر الثالث 70 أقة، بينام مقرر زميلهم اهلالىل باشا  180 أقة شهريًّ
ا، وأن األمراء واألمريات  25 أقة فقط، وتبني ىل أن أحد األمراء الالجئني يتقاىض 180 أقة شهريًّ
يتقاضون بني 100 و150 أقة، وأن من هؤالء من يرصف مقرره الشهرى لبواب قرصه بينام 

سيده مقيم ىف اخلارج أو توىف إىل رمحة اهلل، فكان البد من وضع حد هلذه الفوىض«.

)3(
ثم يروى كيف وضع ما يمكن من معاجلة القوانني القديمة وإن كان تغيري الوزارة قد سبقه: 

»لذلك رأيت أن يكون احلد األقىص لألرسة الواحدة ثالثني أقة، فإذا احتاجت األرسة إىل 
ُينتفع  زيادة تقاضتها من سكر الطوارئ، الذى يزيد ثمنه قلياًل عىل ثمن سكر التموين، وأن 
بالوفر الناتج عن خفض مقررات األرس الكبرية لزيادة مقررات األرس الصغرية التى ال تتجاوز 

مقرراهتا أقتني ونصف أقة، والتى يصعب عليها دفع ثمن سكر الطوارئ«.

»كام رأيت رسيان هذا النظام عىل أعضاء األرسة املالكة، فوضعت قراًرا بذلك، وأرشت 
الغائبني  واألمريات  األمراء  أسامء  عن  للوزارة  بيانا  ليقدم  امللكية،  اخلاصة  لناظر  بإبالغه 

واملتوفني«.

»وكنت من وقت آلخر أسأل عن رد ناظر اخلاصة، فيقال ىل: إنه مل يصل إىل الوزارة بعد، 
ثم استقالت الوزارة ووقف تنفيذ القرار«.

نشاط  عوامل  من  عاماًل  كان  السكر،  من  إليه  حتتاج  مما  أكثر  األرس  تقاىض  أن  »والشك 
السوق السوداء«. 

زيادة  يفيدون من  القوم كانوا  أو كبار  الوزارات  أو رؤساء  أن األمراء  بذلك  أقصد  »وال 
مقرراهتم عىل حاجتهم، وإنام الواقع أن وكالءهم أو طهاهتم أو خدمهم وبوابى قصورهم كانوا 
يفيدون من هذه الزيادة وحدهم، باالشرتاك مع التجار من موردى السكر، فكان الطاهى مثاًل 
يوقع للتاجر بتسلمه كل املقرر، بينام هو ال يسحب منه إال بقدر حاجة سيده، وما يفيض عىل 

حاجته يقوم التاجر ببيعه ىف السوق السوداء حلسابه وحساب الطاهى مًعا«.

»أما األمراء الغائبون أو املتوفون فكانت مقرراهتم كلها من نصيب السوق السوداء«.
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الفصل العشرون

الحكومة ودعم الواردات والصادرات!! 

)1(
باختصار شديد نورد ىف هذا الصدد قصة لتوظيف القانون ضد القانون من خالل وساطة 
كريم ثابت من أجل أحد جتار الصفيح عند أحد وزراء امللكية البارزين وهو صليب سامى باشا 
الذى روى الواقعة بشجاعة، وربام يروعنا أن يشغل صحفى بارز ومستشار امللك الصحفى 

نفسه مع وزارة بعد وزارة ىف الوساطة ألحد التجار.

التداعيات  يذكر  فهو  باك،  الفالش  بطريقة  القصة  هذه  يروى  سامى  صليب  أن  وسنجد 
التى نرشت ىف 1951 ثم يذكر التطور الذى مرت به القصة، وما استبان له من خالل دراسة 
بينام  القيام بدور »الداعم«،  الدولة من  بالقانون عىل أن ينجى  القضية، وكيف ساعده مترسه 

دورها مل يكن يتعدى »الوساطة«:

للمرحوم  حديث  عىل  األهرام  جريدة  ىف  اطلعت   ،1951 صيف  ىف  بباريس  كنت  »بينام 
حسني باشا فهمى، وزير املالية السابق ورئيس جملس تنمية اإلنتاج القومى )ىف عهد الثورة(، 
يقول فيه: إن السيد سمري بشارة كان قد عرض عىل ىف وزارة التموين الصلح ىف القضية املرفوعة 
منه عىل الوزارة فرفضت عرضه بشدة، وأنه بعد استقالة اهلالىل عرض سمري بشارة الصلح مرة 
ثانية ىف وزارة رسى باشا، بواسطة كريم ثابت وزير الدولة، وأن الدكتور هاشم وزير الداخلية 
استدعى خلفى األستاذ حسني الغمراوى إىل مكتبه، وطلب منه ىف حضور كريم ثابت تسوية 
القضية صلًحا، وأخرًيا فإن األستاذ الغمراوى رفض إجابة طلب الدكتور هاشم استناًدا إىل 

حماولة سبق رفض الصلح فيها«.
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باشا  حسني  حديث  عىل  بشارة  سمري  السيد  رد  نفسها،  اجلريدة  ىف  ذلك  بعد  قرأت  »ثم 
مقتنًعا  وقتها  كنت  وإنى  فيها،  أيده  الرأى  مستشار  وأن  دعواه  ىف  حق  عىل  أنه  مؤداه  فهمى، 

بوجوب الصلح فيها، ثم عدلت عن رأيى لسبب مل يتبينه«.

)2(

عند هذا احلد يبوح صليب سامى باحلقيقة:

»لذلك رأيت أن أروى هنا قصة هذه القضية«.

للصفيح  مكتب  التموين  وزارة  ىف  أنشئ  األخرية،  احلرب  مدة  الصفيح  استرياد  شح  »ملا 
يضم كبار املستهلكني برئاسة حسني باشا فهمى، حتت إرشاف الوزارة التى أخذت عىل عاتقها 

معاونة املكتب ىف مهمته«.

»وعرض سمري بشارة عىل املكتب استرياد كمية الصفيح بواقع ثمن الطن 70 جنيها تقريًبا، 
وملا ورد الصفيح ادعى سمري أن سعر التكلفة للطن الواحد مبلغ 100 جنيه تقريًبا، وطالب 

الوزارة بأن تدفع له الثمن بواقع هذا السعر«.

»ثم عاد سمري بشارة وعدل عن طلب الزيادة، وقبل تقاىض الثمن بواقع السعر املتفق عليه 
وحترر بينه وبني الوزارة اتفاق بذلك«.

»ولكن سمري مل يلبث أن ادعى أن الوزارة مل تقم بتنفيذ هذا االتفاق من جانبها«.

»وبذلك أصبح له احلق ىف الرجوع فيه ومطالبة الوزارة بثمن الصفيح بواقع السعر 100 
جنيه للطن، ويبلغ الفرق بني الثمنني حواىل أربعني ألًفا من اجلنيهات«.

)3(

ويروى صليب سامى أن موقفه هو نفسه قد تطور مع الزمن: 

سمري،  دعوى  يؤيد  بام  أفتى  احلكومة،  قضايا  بلجنة  الرأى  قسم  عىل  املوضوع  »وبعرض 
حينئذ ملت إىل تسوية النزاع صلًحا، ثم عرض ىل ىف هذه األثناء أن الوزارة ليست ىف الواقع 
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أصيلة ىف هذا النزاع، ألن الصفيح مستورد حلساب املستهلكني وهم الذين يقومون بدفع ثمنه، 
وأن الوزارة إنام هى واسطة التعاقد بني املستهلكني واملستوردين، ملعاونة الطرفني ىف استرياد 
الصفيح بوسائلها اخلاصة، وضامن توزيعه توزيًعا عاداًل بني املستهلكني. ويرتتب عىل ذلك أن 
يكون املستهلكون ـ ممثلو مكتب الصفيح ـ طرًفا ىف الصلح ألهنم وحدهم أصحاب املصلحة 
رئيس  باشا فهمى  استطلعت رأى حسني  لذلك  ثمنه،  بدفع  وامللزمون وحدهم  فيه  احلقيقية 
املكتب ىف املوضوع، فقرر ىل أن املستهلكني ال يقبلون بأية حال أن يدفعوا ثمنًا يزيد عىل السعر 

املتفق عليه وقت التعاقد وقدره 70 جنيًها«.

مكتب  الوزارة  تدخل  أن  عىل  الدعوى،  ىف  والسري  الصلح  طلب  رفض  قررت  »وحينئذ 
الصفيح خصاًم ثالًثا فيها ليكون احلكم ىف مواجهته مع إخالء الوزارة من كل مسئولية«.

سمري  بني  صلًحا  النزاع  إلهناء  جدوى  دون  ثابت  كريم  وساطة  كثرت  األثناء  هذه  »وىف 
بشارة والوزارة«.

»ومن ذلك يبني أن ترصىف كان سلياًم، وأن مسعى سمري بشارة وكريم ثابت ىف الصلح بني 
ا بمصلحة احلكومة«. األول والوزارة مبارشة، ووقوع هذا الصلح فعاًل، كان الشك ضارًّ

)4(

تكلفها اآلن  )التى  القديمة  الدولة املرصية حتى 2012 تكرر هذه األخطاء  ... والتزال 
مليارات( مادام ال يزال هناك مستشارون صحفيون.
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الفصل الواحد والعشرون

الحبس فى قضايا الشيكات 

)1(
يظن بعض املرصيني أن احلبس ىف قضايا الشيكات هو العامل احلاسم الكفيل باحلفاظ عىل 
أنكر أن هناك عوامل تارخيية أسهمت ىف  املال عاما أم خاصا، ولست  املال، سواء أكان هذا 
تأصيل فكرة »الدفع أو احلبس« وتقويتها، وبصياغة املثل الظامل القائل بأن الفالح املرصى ال 

يدفع الدين إال عىل باب السجن!

ملواثيق  متاما  مناقض  الفكر  هذا  إن  أقول:  جيدوننى  حني  إىل  املستمعني  بعض  يذهل 
العدالة اجلنائية التى مل تعد تسمح بأن يفقد الناس حرياهتم ملثل هذه األسباب املتعلقة بالوفاء 
بااللتزامات املادية، ويذهل آخرون من أن أتبنى دعوة إىل تعديل قوانيننا كى تتوافق مع حقوق 

اإلنسان، ومع مبدإ احلضارة.

وأذكر أنى ىف حمارضة عامة منذ عرشين عاما نقلت عن األمريكيني فكرة أن املدين إذا أقر 
بدينه ال حيبس، وإذا مل يقر كان ىف أمره نظر، وتعجب السامعون.

)2(

لست أحب أن أطيل ىف احلديث عن عقم تفكرينا ىف هذه القضية، وعن النتيجة احلتمية له، 
وعن ربطنا سمعة اإلنسان بشيك قد يكون قسط حمل أو مكتب جيلب العمل، أو قسط شقة 
تسرت عرض اإلنسان، وقد ال يكون ختلفه عن السداد إال السالح الوحيد أمامه للضغط عىل 

الطرف اآلخر الذى مل يف بتعهداته ىف تسليم العني املشرتاة.
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لكنى أحب أن أقول: إن هناك ما هو أهم بكثري من هذا كله، وهو حاجة اإلنسان إىل أن 
يكون سجله ىف الوفاء بديونه مرشفا حتى ينال ديونا أخرى، ألنه مادام يعيش فهو ىف حاجة 
إىل أن يشرتى باألجل، وأن يمول طموحاته باألجل، وأن خيطط الرتقائه ىف احلياة تبعا لدخله 

املتوقع.

)3(

هذا نمط من التفكري جيعل كل إنسان حريصا عىل سداد ديونه، أما التهديد باحلبس وتنفيذ 
هذا التهديد، فهو يضيف إىل مشكالت الوطن عىل نحو ما حذر منه جربان خليل جربان حني 

قال:

»إن مقطوع اليد اليمنى.. ال يعالج بقطع يده اليرسى«.

)4(

أعيدوا التفكري ىف قوانيننا يرمحكم اهلل.
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الفصل الثانى والعشرون

ضمير القاضى القديم

)1(
حفظ لنا التاريخ اإلبداعى أن توفيق احلكيم نفسه كان ابن املستشار الذى أنقذ حممد حممود 
باشا )رئيس الوزراء فيام بعد( من مؤامرات اإلنجليز ضده حني كان ىف شبابه مديرا للبحرية. 

وقد قص توفيق احلكيم القصة ىف كتابه »عصفور من الرشق« بطريقة فنية شائقة دون أن 
يذكر األسامء احلقيقية، مشريا إىل بطولة والده )املستشار إسامعيل احلكيم( الذى مل يقبل التخىل 
عن ضمري القاىض إرضاء لإلنجليز، وقد كان احلكيم حريصا عىل أن يفخر كل الفخر بموقف 

والدته املؤيد ألبيه ىف هذا السلوك املعىل من قيمة ضمري القاىض.

)2(
هذا هو نص رواية احلكيم:

».. هو أيًضا نشأ عىل الكراهية.. كراهية اإلنجليز.. إنه لن ينسى قط صورة أبيه الشاحبة 
حني دخل البيت ـ ذات مساء ـ مضطربا، متأثرا«.

»كان حمسن يسمع املستشار من فتحة الباب خياطب زوجه، ويقول: إما التخىل عن الوظيفة.. 
وإما التخىل عن ضمريى كقاض.. إن أكل العيش أصبح مهددا«.

متناقضة..  متغرية،  طبيعتها  كانت  بانتفاضة..  فأحست  متيقظة،  عملية،  حمسن  أم  »كانت 
حتب  وهى  وضعيفة..  قوية  وقاسية..  رحيمة  وهى  خائفة..  تراها  ذلك  ومع  شجاعة،  فهى 
تتطلب  والتى ال  كبريا،  تكلف صاحبها شيئا  التى ال  العظمة  لكن  احلدود،  أبعد  إىل  العظمة 

التضحية، وال التى هتدد احلياة، وال حتى األرزاق«.



79

»كانت تفهم معنى الكلامت الرنانة مثل: الضمري ـ احلكمة ـ الشجاعة«.

بأفكارها..  ترتفع  أن  ىف  ترتدد  مل  ألعوبة،  كان  القاىض،  زوجها  ضمري  أن  علمت  »وحاملا 
ضمري  إن  قائلة:  لزوجها  رأهيا  فأعلنت  املركز،  فقدان  عىل  يرتتب  ما  اللحظة  هذه  ىف  ناسية 

القاىض ورشفه قبل كل شىء«.

ىف  قضية  عن  يتكلمون  والناس  املوضوع..  هذا  حول  يدور  ما  كل  تعلم  كانت  »لقد 
االستئناف.. واهلمس يدور ىف كل مكان.. إن القضية مؤامرة من مؤامرت اإلنجليز ضد مدير 

أحد أقاليم الدلتا الذى اهتموه بالكربياء«.

)3(
وهو يرسم مالمح شخصية حممد حممود باشا فيقول:

»وكان املدير ابنا إلحدى األرس الغنية ىف الوجه القبىل، تلقى علومه ىف أكسفورد، وعاش 
مدة كبرية ىف إنجلرتا، وكان حيبها مثلام حيب بالده، بل كان حيب كل ما هو إنجليزى«.

»وجاء إىل بلده، فكان يرسل مالبسه مرتني ىف الشهر إىل إنجلرتا لغسلها وكيها، ثم عني يوما 
مديرا إلحدى حمافظات الوجه البحرى، وهناك اكتشف ألول مرة وجه اإلنجليز احلقيقى«.

»مل يكن ذلك »اجلنتلامن« الذى عرفه ىف إنجلرتا رجال حمبوبا ورشيفا، لقد أصبح كائنا آخر، 
يفرض سلطانه، ويصدر  الذى  احلاكم  إنه  بالده..  اإلنجليزى ىف  مثيله  مع  يتعارض  ذا خلق 
أوامره عىل أكرب الشخصيات املرصية.. إنه ألمر عادى أن يستقبل املدير ـ وهو موظف كبري ـ 

أى موظف إنجليزى صغري يمر باملحافظة«.
»وكان هذا املديرـ  صديق اإلنجليزـ  غري جاهل هذا التقليد املهني، ولكن الشىء الذى كان 
جيهله أن ذاك اإلنجليزى املحتل ال يقر صداقته للمرصى.. إن قاموسه ال حيوى غري كلمتى 

»سيد وعبد«.

)4(
ثم هو يرسم مالمح تعامل حممد حممود باشا مع اإلنجليز فيقول:

»إن املدير، كان قد قرر االستقالة، وملا علم اإلنجليز بذلك لفقوا له هتمة.. فاهتموه ظلام 
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بأنه عذب بعض املتهمني ىف قضية للحصول عىل اعرتافات منهم، وهذا عمل غري مرشوع ىف 
قوانني اإلنسانية، والقوانني املدنية!!«.

»لقد كانت عمليات ظاهرها الرمحة، وباطنها االنتقام من شخص أرادوا إذالله.. فباسم 
اإلنسانية هيامجون أعداءهم وحياكموهنم،، هذه كانت طريقة اإلنجليز التى يتقنوهنا«.

»وكان ـ ىف احلقيقة ـ مديرنا جيهل كل هذا التدبري.. إن اجلناة يربؤون، واألبرياء يصبحون 
جناة، وهم ىف كل ذلك ال يعدمون الوسائل«.

)5(

ثم هو يرسم مالمح شخصية والديه، وأثر هذه املالمح ىف ضمري القاىض فيقول:

»وكان أبو حمسن مكلفا بالنطق باحلكم ىف هذه القضية، وبعد أن حقق القضية جيدا، ورأى 
اجلروح املفتعلة ىف أجسام املصابني، وعلم حقيقتها.. خافوا أال تكون هذه أدلة قاطعة، فجاؤوا 

إليه بمن يرس ىف أذنه ويقول له: »جيب أن يكون حكمك مدينا للمدير، وإال..«.

»وكان القاىض يعلم يقينا برباءة املدير، كام كان الرأى العام يعرف ذلك«.

»وجاءت الوعود بعد التهديد لعلها تفيد.. فقد ملحوا له باإلنعام عليه بالرتب والنياشني ىف 
غداة احلكم«.

»فامذا عساه يفعل؟«.

بحسب  احكم  لزوجها:  وتقول  وطبيعتها  نزعتها،  عىل  تتغلب  حمسن  أم  كانت  »لذلك، 
ضمريك ياعزيزى، وليكن ما يكون«.

»وحكم القاىض بالرباءة.. ولكن هذا مل يمنع املعتدين من أن جيدوا نصا قانونيا عاوهنم عىل 
القضية  تلك  بعد  املدير، والذى أصبح  إدانة  يتعاون معهم عىل  إىل قاض آخر  القضية  حتويل 

زعيام من زعامء الثورة املرصية«.
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صراعات النفوذ والنفوس
الباب الخامس
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الفصل الثالث والعشرون

جامعة شائقة وأسئلة شائكة

)1(
ىف أعقاب الثورات تتاح الفرصة لتنفيذ بعض األفكار التى مل جتد حظها ىف عرص سابق، وهذا 
باختصار هو جوهر احلديث )احلاىل( عن مرشوع جامعة الدكتور زويل، وعادة فإن املتعقلني 
واملخلصني من رجال الدولة واحلكم حيرصون عىل التعرف عىل أسباب عدم قبول املرشوع ىف 
املاىض، أما السياسيون االنتهازيون الذين هيمهم أن يظهروا بمظهر القادر عىل التغيري أو املروج 
له أو املرحب به فإهنم حيرصون عىل تنحية العقل جانبا حني يفكرون ىف استدعاء املرفوض أو 

املتحفظ عليه.. ويبدو أن هذا هو جوهر السلوك )احلاىل( ىف مرشوع جامعة الدكتور زويل.

إال  اجلليل  العامل  هذا  إىل  ينتسب  الذى  املرشوع  هذا  من  النرى  اللحظة  هذه  حتى  فنحن 
يوضع  أن  إىل  وصل  قد  األمر  إن  بل  اجلامعة،  لصالح  املصادرة  واملبانى  املخصصة  األراىض 
العامل اجلليل ليرشح عليه فكرته خلمسة وزراء ورئيسهم مل يسأل  أمام  ماكيت جامعة أخرى 
نرى حديًثا كثريا عىل شاشات  إننا  بل  ليس هذا فحسب  مفيد،  أو غري  مفيًدا  أحدهم سؤاال 
الذى حيدث،  أحد عن جوهر هذا  أن حيدثنا  العالية دون  اللقاءات  املفتوحة هلذه  التليفزيون 
ودون أن تتكرم علينا الوزارة العصامية )نسبة إىل صاحبها( بأى قدر من اإليضاح هلذا الذى 

رشعت فيه أو رشعت ىف تشجيعه. 

)2(
ومن العجيب أننا مجيعا نعرف أن صديقنا العزيز وزير اإلعالم السابق كان ىف عهد مبارك 
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بمثابة الصحفى الذى يتوىل مهمة املقدم األول لزويل من خالل صالونات األوبرا الثقافية وقد 
نقول:  أن  للوزير  اإلنصاف  الشباب، ومن  بالرجل وتقريبه من  التعريف  فائًقا ىف  بذل جهًدا 
إن دور الصالون ىف الرتويج لزويل قد فاق دور أى صالون آخر بام ىف ذلك الصالونات التى 

اجتهدت ىف الرتويج للرئيس أو الوريث.

عرص  جلمعية  رئيسا  كان  السابق  الوزراء  رئيس  الكريم  صديقنا  أن  نعرف  فإننا  كذلك   
العلم التى كانت تتخذ من زويل أيقونة هلا، وقد نجح رئيس الوزراء ىف أن يضيف إىل أيقونة 
زويل قدًرا ال بأس به من التقديس، التقديس الذى قابله زويل بام اليمكن احلديث عنه عىل 
ووزير  الوزراء  رئيس  )أى  الرجلني  عالقة  فإن  وهكذا  عظياًم،  كان  مهام  الصحف  صفحات 
اإلعالم السابق( بزويل كان من املفروض أن تكفل هلام أن يرشدا املجتمع املرصى املعارص إىل 
مدى ما يمكن أن يتحقق ملرص من مرشوع زويل ومن جامعة زويل ومن زويل نفسه .. لكن 
هذا مل حيدث حتى اآلن اكتفاء بمونولوج طويل أداه الدكتور زويل، وبكالم عام وعائم كرره 

املسئولون الوزراء وال نقول: الوزراء املسئولون.

)3(

ومن اإلنصاف مرة أخرى أن نذكر أن املسئولني السابقني )رئيس الوزراء ووزير اإلعالم( 
مل يورطا نفسيهام حتى هذه اللحظة ىف التبشري بشىء، وكأهنام آثرا أن يكونا من دراويش زويل 
زويل  حفل  نجوم  من  يكونا  أن  أخرى  مرة  آثرا  وكأهنام  الوطن،  دراويش  من  يكونا  أن  عىل 
بدال من أن يكونا أصحاب دعوة احلفل الذى تكفلت مرص بنفقاته من أصوهلا ومن مواردها 
الذى  الرتىف  احلفل  هذا  تكاليف  نغطى  نظل  وسوف  نزال  وال  احلى،  حلمها  ومن   املحدودة 

ال نعرف له هدًفا حمدًدا.

ربام كان من املفيد أن نتساءل: هل يتحمل املجتمع املرصى املعارص أن يكون ضحية حفالت 
ا تقوم عىل نجم مدعو، ونجوم داعية، ومجهور ممول  ترفع شعار العلم بينام هى حفالت ذاتية جدًّ
فحسب؟ هل يليق بمرص أن تكرر جتربة إنشاء مدن علمية متوازية بينام هى مل تشغل املدن التى 

بحوزهتا عىل نحو يكفل اإلفادة من املوارد البرشية املكدسة فيها؟ 
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وقد قيل فيام مىض إن تأسيس مدينة مبارك العلمية كان تكراًرا ال رضورة له للمركز القومى 
للبحوث، وتكرر هذا مهسا خوفا من اسم مبارك الذى رفع عىل املدينة. 

ورسعان ما أثبتت األيام أن الذين قالوا هذا مل يكونوا مدعني وال ظاملني.هل ياترى نكرر 
األمر مع زويل ونحذف اسمه بعد سنوات؟

)4(
بحثية  كيانات  إنشاء  إىل  املسارعة  جدوى  ما  جييبنا(  لن  أحًدا  )ألن  أنفسنا  لنسأل  ونعود 
جديدة تستنزف املوارد املفرتض توجيهها للمؤسسات القائمة حتى تؤدى وظيفتها؟ ما جدوى 
إنشاء مركز بحوث وإنفاق مليار عىل مبانيه بينام لن يتعدى متويل املوازانات الالزمة للبحوث 

املفرتض إجراؤها فيه مبلًغا يكاد يقرتب من املليون كام حدث من قبل؟

إنشاء معهد جديد حتى لو كان صورة  التى يمكن تصورها من احلديث عن  ما اجلدوى 
زويل  الكبري  عاملنا  فيه  يعمل  الذى  )كالتك(  للتكنولوجيا  كاليفورنيا  معهد  من  األصل  طبق 
وعرشون آخرون من احلاصلني عىل نوبل؟ ما جدوى هذا حتى لو كان ىف يد الساحر عصام 
رشف تريليون دوالر )أى ألف مليار أو مليون مليون( بينام ال تستطيع موازانات الوطن املتوقعة 

أن توفر لبحوث مثل هذا املعهد اجلديد أكثر من مائة مليون جنيه ىف العام؟

مستشفيات  بناء  عن  بالتوقف  الثامنينات  منتصف  منذ  طالبت  أنى  املقام  هذا  ىف  أذكر 
دوًرا  والقائم  للموجود  يكفل  بام  القائمة  املستشفيات  تأهيل  إعادة  نحو  والتوجه  جديدة 
حقيقيا ىف اخلدمة الطبية، وها نحن اليوم نعانى من كثرة هذه املبانى التى أرص املسئولون 
املعامرية  صفاهتا  ىف  »األهرام«  حتاكى  كانت  إذا  خاصة  أرباح  من  هلم  جتلبه  ملا  بنائها  عىل 
واالعتامدات  املوازانات  نقص  بسبب  مريض  ألى  عالج  أى  تقديم  عن  عاجزة  هى  بينام 

املخصصة هلا.

هل البد لنا أن نكرر هذا السلوك حتى يكون عندنا هرم لزويل كام أن عندنا أهراًما خلوفو 
وزورس وخفرع ومنقرع؟

الكبري  عاملنا  ينتوى  الذى  املحدد  املرشوع  ما  يقول:  نفسه سؤاال  الوزراء  رئيس  هل سأل 
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أن يقدم خرباته فيه؟ وملاذا ال يمكن أن تتم هذه اخلربات إال من خالل مبنى جديد ومؤسسة 
جديدة وإنفاق جديد ومحلة جديدة للتربعات والتمويل... إلخ؟ 

هذه  عرضت  وقد  طالهبا؟  وترشيد  النيل  جامعة  أصول  عىل  االستيالء  يتم  أيًضا  وملاذا 
الوزراء  وكأن  واحدة،  لدقيقة  ولو  هيتم  مل  أحًدا  لكن  األهرام  جريدة  ىف  بالتفصيل  القضية 

احلاليني ينتظرون مصري أسالفهم.

)5(

ثم نأتى إىل األهم من هذا، وهو: ملاذا هذا الترسع الصاروخى ىف افتتاح مدارس للعلوم 
التى  املزرعة  الشديد بدور  والرياضات للمتفوقني )ىف إطار هذا املرشوع( كى تقوم لألسف 
ينتقى منها عاملنا زويل ما يريده من بذور؟ أال يعنى هذا بلغة البيولوجيا نوًعا من اإلخصاء أو 

التعقيم لغدة املوهبة ىف الوطن؟

أرجو أن يدلنى أى منصف ىف هذا الوطن )أو خارجه( عىل أى دولة ىف العامل تقبل عىل نفسها 
أن تنساق إىل االستجابة ملثل هذا التوجه الشخىص لرئيس وزراء مؤقت )حتى وإن كان يعد نفسه 
لرياسة اجلمهورية( ولوزير إعالم مؤقت )حتى وإن كان يعد نفسه لرياسة الوزارة(، وهو اليعدو 

ا بحًتا قادهتام إليه الظروف من غري ترتيب. أن يكون توجًها مظهريًّ

أرجو أن يدلنى أى منصف ىف هذا الوطن )أو خارجه( عىل عامل دوىل قبل عىل نفسه أن 
حيرم وطنه من تدفق هنر العلم فيه عىل هذا النحو الذى تؤدى إليه مثل هذه السياسات التى بدأ 
الدكتور زويل يشجعها ويتبناها بكل حسن نية .... بينام هى التقود إال إىل ما هو ضد مصلحة 

الوطن.

)6(

أذكر أنى أرشت من قبل ىف مقاالت منشورة إىل أن ثورة 25 يناير قد أتاحت للجامهري أن 
تناقش احلديث عن حقيقة موقف نظام مبارك مما سمى جامعة زويل، وهو املوقف الذى بدأ 

برتحيب رسعان ما انقلب إىل فتور وإن مل يبلغ األمر مرحلة العداء.
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وكان أهم ما حيدد قبول املوضوع والفتور جتاهه هو مدى تداخل نظام مبارك وإفادته من 
أنه كام نعرف مواطن أمريكى كامل  املتحدة وبخاصة  بالواليات  الكبري  العامل املرصى  عالقة 
املواطنة وكامل األهلية بل إنه عني ىف عهد أوباما مستشاًرا لرئيس الواليات املتحدة األمريكية، 
ويرتبط هبذا عالقته الوثيقة بإرسائيل، وهى دولة حتظى ىف وجدان املرصيني بمشاعر معروفة 
حتى وإن كانت مرتبطة مع مرص رسميا بمعاهدة سالم التكف هى عن انتهاكها من خالل 
العرب ... كام اليكف بعض األقطاب  الكبار املؤمنني ومن خالل إساءة معاملة  اجلواسيس 
الفاسدين ىف النظام املرصى السابق بأن ينسبوا إىل هذه املعاهدة بعض إجرامهم بينام املعاهدة 

بريئة من هذه اإلجرام )قضية الغاز نموذجا(. 

بعض  املعاهدة  إىل  ينسبوا  أن  السبعينيات  ىف  مرص  انتصار  عىل  احلاقدون  اليكف  كذلك 
مشكالت مرص مع أن مثل هذه املشكالت مل ولن تنشأ عن معاهدة سالم.

ومن أعجب ما يمكن أن موضوع الدكتور أمحد زويل يمثل جتسيًدا ملوضوع العالقة مع 
أن  )دون  يذكرون  التحفظ،  بالطبع ىف  يتحفظون عىل زويل، وعندهم حق  فالذين  إرسائيل. 
القوى  حتطيم  استهدف  الذى  مرشوعها  ىف  وساعدها  إرسائيل  ىف  أقام  أنه  أحد(  عليهم  يرد 
الدفاعية التى كانت حتمى العرب املجاهدين من سطوة طريان إرسائيل وهكذا فإن زويل ىف 
نظر هؤالء )الذين ال يتحدثون اآلن كثرًيا بسبب حتالفات ال يعلم حدودها وطبيعتها ونتيجتها 
إال اهلل( ينبغى أن ينظر إليه عىل أنه جزء مشتبك إىل حد كبري بطبيعة عالقاتنا مع العدو، ومن 
العدو!! ولكن بعض رجال الصف األول ىف جملس الوزراء املرصى احلاىل يودون  هم وراء 
لو وجدوا من يضمن هلم قبوال إرسائيليا مؤكًدا حتى يمكنهم الوصول إىل ما حيلمون به من 

رياسة مرص.

)7(

ومع إدراكى ملا ال يمكن الترصيح به ىف هذا املوضوع فإنى أرى أن من واجبنا أن نفكر أوال 
ىف اإلفادة بتجربة ذلك العدو املرتبط معنا بمعاهدة سالم حني أراد أن يتعاون مع نفس العامل 

الكبري أى الدكتور زويل.
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وهنا أقرتح عىل أكرب املرصيني من حمبى زويل أن يكون تعاون عاملنا اجلليل مع مرص عىل 
نفس نمط التعاون الذى تم مع إرسائيل، أى أن يتوىل حل مشكلة ضخمة بالوسائل العلمية 
من خالل مؤسسة قائمة ىف وقت حمدد أو مفتوح، وبالطبع فإن العلم متصل احللقات والفروع 
حتى إن زويل قادر بالعلم عىل أن حيل مشكلة انتشار مرض الكبد ىف مرص أو إنتاجية القمح أو 

اللحوم أو الطاقة املتجددة.

تفكريه  ونمط  وإمكاناته  عالقاته  بحكم  هذا  عىل  قادًرا  يكون  سوف  زويل  فإن  وبالطبع 
العلمى.

الكيانات  أو  القائمة  اجلامعات  إىل  تضاف  جديدة  جامعة  إنشاء  ىف  القضية  ختتزل  أن  أما 
تقليل  »الزويلية« والبرشية واملرصية مع  للطاقة  إهداًرا  فإن األمر يمثل  املتواجدة  »البحوثية« 
أكيد من قيمة العامل والعلم والتعاون العلمى ذلك أن اجلامعات كائنات حية البد هلا أن تأخذ 
حقها من النمو الطبيعى ىف البيئة التى تنشأ فيها بعيًدا عن دواعى السياسة واإلعالم واإلعالن 

والطاقات اإلعالمية التى ال حدود هلا.

العظيمة  اجلامعة  أن  فيه  المراء  الذى  احلق  لكن  عظيمة  جامعة  إىل  نحتاج  نحن  بالطبع 
التستورد، وال تتكرس بزيارات مكوكية، وال تدار من بعد بالريموت.

وبالطبع أكثر فإننا نعانى من مشكالت كبرية يقدر الدكتور زويل عىل تقديم احللول الذكية 
هلا، بل يقدر عىل حلها خالل شهور قليلة.

)8(
يشهد اهلل أنى أحب زويل العامل حبا المثيل له، وأنى أحب كل من هم حوله ممن حيبهم من 
طراز وطبقة مصطفى سليامن وفاروق جويدة وإبراهيم املعلم وأمحد املسلامنى... إلخ، لكنى 

أحب مرص أيًضا، وأحب أبناءها املتفوقني أيًضا.

وهذا هو احلق الذى خيلو من التزويق، واهلل - سبحانه وتعاىل - أعلم.
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الفصل الرابع والعشرون

نظرية الشماسى 
فى الحكومة المصرية

)1(
تعتز املؤسسات السياسية ىف العامل كله وىف التاريخ كله بأهنا مدرسة يعيش أفرادها حياهتم 
فيها متصلة ومتواصلة، ومل يكن جملس الوزراء املرصى بدعا ىف هذا، فقد كان صالح الشاهد 
ومع  اهلالىل  نجيب  أمحد  ومع  ماهر  عىل  ومع  باشا  النحاس  مع  ترشيفاتيا  املثال  سبيل  عىل 
حسني رسى ثم أصبح كذلك مع حممد نجيب ومجال عبد النارص وأنور السادات وترقى ىف 
السلك الوظيفى من أول درجاته حتى آخر درجاته وهو يقوم باملهمة ذاهتا ىف حب وإخالص 

واعتزاز.

واقعة  ىف  مرص  ىف  شىء  كل  أصاب  الذى  الرتدى  مدى  عىل  أطلعتنا  املاضية  الفرتة  لكن 
عىل  الوزراء  رئيس  أمن  ضابط  اعتدى  حني  السابق  الوزراء  رئيس  ديوان  ىف  حدثت  مؤسفة 

إحدى املوظفات ىف مكتب نائب رئيس الوزراء.

)2(

أما ضابط أمن رئيس الوزراء فقد اتضح أنه كان ضابط رشطة وقد ترك الرشطة منذ عرش 
سنوات .. ثم عمل ىف قطاع البرتول ومن قطاع البرتول انتدب إىل رياسة الوزراء.

وتؤدى  ضخمة  مسئوليات  وتتوىل  كبرية،  وظيفية  درجة  تشغل  فإهنا  عليها  املعتدى  وأما 
واجباهتا عىل وجه جيد لكنها هى األخرى منتدبة من وزارة االتصاالت إىل رياسة الوزراء.
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فيه من مهوم  بام مها  أهنام مشغوالن  يعلنان  كانا  الوزراء  األولني ىف جملس  الرجلني  وألن 
فإهنام مل يشغال باليهام )!!( باحلق والعقاب ... بل لقد استسهل رئيس الوزراء إعادة الطرفني 

إىل خارج قرص رياسة الوزراء.

)3(

كشفت القصة عن أسلوب كفيل بتدمري كل شىء ىف جهازنا احلكومى فها هو أعىل مكان 
ىف الدولة أصبح كشاطئ البحر )املجانى( يذهب إليه كل موظف ومعه املظلة التى تظله إىل أن 
يفقد هذه املظلة بسبب فقدان صاحب املظلة ملنصبه ومن ثم يفقد املوظف سنده ويعود إىل بيته 

األصىل.

كذلك كشفت القصة عن أن ضابط الرشطة حيظى إذا كان واصاًل )حتى ىف حالة إبعاده( بام 
الحيظى به ضابط الرشطة املستمر ىف اخلدمة.

كذلك كشفت القصة عن أن بعض أصحاب املناصب الرفيعة اليزالون يستخدمون أيدهيم 
القوية ىف تأديب من يرون تأديبه من سيدات بالرضب عىل الوجه مثنى وثالث ورباع ... ولسنا 
عرص  يعيشون  أهنم  يزعموا  أن  هلم  يمكن  وكيف  ذلك!!  بعد  بيوهتم  ىف  يفعلون  ماذا  ندرى 

احلضارة؟
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آ ثـار ممتدة مما قبل الثورة
الباب السادس
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الفصل الخامس والعشرون

منهج لجنة السياسات

)1(
كانت هذه اللجنة هى االسم املفضل عند الطاحمني إىل الوصول ىف هناية عهد مبارك.. كانوا 

يظنون أن من دخل جلنة السياسات فقد دخل اجلنة، ومن مل يدركها فإنه بعيد عن اجلنة. 

كان أحد األطباء »املراهقني« قد صبغ شعره باألبيض فصور زمالؤه بسخرية هذا الفعل 
جلنة  أقطاب  من  قطب  بأنه  القائل  للوصف  مستحقا  ليكون  حديًثا  أنجزه  أنه  عىل  القديم 

السياسات التى هى مستودع احلكمة.

)2(
مجعنى النقاش ذات مرة بأحد املعتزين بعضويتهم ىف تلك اللجنة، سألته عن مغزى احلديث 

عن نشاط اللجنة بصيغة اجلمع »السياسات« بدال من صيغة املفرد.

قال: وما الفرق ىف نظرك؟ 

ا فإن »السياسات« تعنى أن هناك تناقضا حتى لو صدرت  قلت: الفرق ىف املدلول كبري جدًّ
السياسات عن الشخص نفسه، فاملفروض ىف احلزب أن تكون له سياسة واحدة ال سياسات 

متعددة. 

باب وصف حالتنا حني  قبيل االحتياط، وربام كان من  األمر من  ربام كان  قال حماورى: 
ندخل االجتامعات بسياسات متعددة، ونخرج بسياسة واحدة. 

قلت: لكنى أعرف أن هذا ال حيدث.
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قال: أال تدرى أن األسلوب املفضل عند األستاذ مجال )!!( هو أن يسألنا ماذا نقول لو أننا 
ىف حمل اخلصم أو ىف موقفه.

يظن  بعضكم  وأن  فنا،  هذا  يظن  بعضكم  وأن  بكم،  هذا  يفعل  أنه  أعلم  ياسيدى  قلت: 
هذا حكمة، وأن بعضكم يظن هذا قدرة عىل التعلم، وأن بعضكم يظن هذا توفريا لوقته مع 

املعارضة، فكأنه مارس السياسة من خالل هذا النموذج اجلدىل املصغر واملريح.

قال حماورى: دعك من هذا كله الذى تتجنى به علينا، وخربنى عن رأيك أنت ىف أسلوبه! 

قلت: ال أحب أن أورطك ىف سامع رأى قاس لن يتحمله َمن تسمونه األستاذ وال حمبوه. 

قال: ال ختف عىّل، وال عىل نفسك. 

قلت: بل أخشى. 

قال: ال تشوقنى. 

قلت: إذا كان األمر قد وصل إىل هذا احلد فإنى أرى األستاذ ىف أسلوبه هذا شبيها بالرجل 
الذى يصفه الرجل العامى بأنه »يتخانق مع ذباب وجهه«. 

)4(

قال حماورى: يبدو أنك كنت حمقا ىف خوفك..

إنى اآلن أخشى عىّل وعىل نفسك.
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الفصل السادس والعشرون

بعض جرائم الوزراء الهامشيين

)1(
يعتقد بعض الناس أن بعض وزراء نظيف ورشف ليس هلم من األمر شىء وأهنم مل يفعلوا 

ما يدينهم إذا ما قورنوا بالوزراء السفاحني العرشة الذين أداروا مرص ملصلحتهم اخلاصة.

فهل هذا صحيح؟

شاركوا  اهلامشيني  نظيف  وزراء  بعض  أن  ذلك  إطالقه  عىل  صحيح  غري  هذا  أن  احلقيقة 
بفعالية شديدة ىف كثري من الفساد املعلن واملسترت.

لكن  مهمة  هندسية  لوزارة  نظيف  يرشحه  أن  حظه  شاء  بوزير  مثاًل  هذا  عىل  وسنرضب 
نظيف فوجئ بأن هذه الوزارة خصصت ألحد رجال األعامل فبقيت هلذا الوزير وزارة أخرى 

مجعت من نصفى وزارتني أخريني وكان من مهامها أن تتعامل مع الفالح واملسكني والفقري.

ومن ثم فقد كان هذا الوزير مشاركا بطريقة أو أخرى ىف صياغة سياسات تسلم املحاصيل 
التى  السياسات  األقسى( وهى  البديل  املحاصيل وهو  تسلم هذه  )أو عدم  الفالح  الوطنية من 
كانت تأخذ سلعة الفالح املرصى )إن أخذهتا( بأقل كثريا من السعر العاملى، وكأنام الفالح املسكني 

مسئول عن دعم موازنة الدولة، وإذا مل تأخذها بقيت هذه السلعة وباال عىل الفالح املجتهد.

)2(

كان هذا الوزير عضوا منتخًبا ىف جملس الشعب ومن الطريف أنه ال يزال يسعى إىل إعادة 
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عن  تكون  ما  أبعد  الرجل  هذا  كانت سياسات  فقد  هذا  ومع  اجلديد  العهد  ىف  نفسه  ترشيح 
مصلحة الفالح واملواطن والشعب مًعا.

يذكر له عىل سبيل املثال أنه كان يتعنت ىف قبول الذرة من الفالح املرصى بناء عىل معلومات 
املقابل فإنه كان يشارك من خالل العضوية ىف جملس  مضللة غذاه هبا مستشارو السوء، وىف 
التى نزع منها اجلنني الذى  الوزراء وجلانه ىف تشجيع استرياد الذرة األمريكية )الفوارغ( أى 

يستخدم ىف األبحاث الطبية واملستحرضات الصيدالنية.

هكذا كانت مرص إىل ما قبل الثورة )وال أدرى هل تستمر ىف ذلك( تستورد الذرة الفارغة 
الثروة  باحتياجات  تفى  كى  فيها  والعفن  واألمراض  العدوى  خماطر  بكل  اجلنني(  )منزوعة 

احليوانية من العلف الذى متثل الذرة 80 ٪ منه.

جيعل  بسياسته  كان  الذى  الوزير  هذا  بسبب  الذرة  زراعة  املرصى  الفالح  كره  والنتيجة: 
زراعة الذرة عقابا. 

القمح وربام  توازى أسعار  العام حتى أصبحت  الذرة هذا  ترتفع أسعار  أن  القدر  ويشاء 
تزيد عليها... ولو أن فالحا حافظ عىل زراعة الذرة ىف هذا العام فإنه سيحقق ما مل حيققه منها 

طيلة حياته كلها.
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الفصل السابع والعشرون

ملك العموالت
)1(

إنجاز  به، وبقدرته عىل  الثقة  بأنه صاحب أكرب طيف من  يعتز دائام  العموالت  كان ملك 
الصفقات، وحني سئل عن رس نجاحه قال إنه يؤمن أن لكل شىء ثمنا، وأنه إذا حصل عىل 
)الشىء( جمانا فإنه يسارع إىل دفع ثمنه، وهكذا يضمن أن حيصل عليه مرة أخرى بأفضل من 
غريه، وهلذا فإنه كان ال يأكل عىل املديرين الكبار نصيبهم ىف الصفقات التى يتمها بمساعدهتم 
حتى لو كان هؤالء املوظفون رشفاء ال يقبلون العمولة، وكان حيتال حتى يعطيهم ما يستحقونه 

قائال: إنه مل يتعود أكل حق أحد.

وىف حقيقة األمر فإنه كان يأكل حق الدولة، وحق الشعب، ويفى بحقوق اآلخرين، وهلذا 
السبب فإنه عندما سمع من ابن خالته أنه حصل عىل منصب الوزارة نظري ثمن كبري، أبدى 
استعداده للدفع الفورى، وقال له رشيكه وابن خالته: إن األمور تتطلب بعض الصرب حتى 
تكون هناك فرصة، لكنه رد عليه بأنه يريد حجز موقع وزارى ىف أقرب تعديل وزارى، وأنه ال 
يامنع ىف أن يدفع من اآلن، وهكذا كان صاحبنا ملك العموالت عىل أول القائمة التى ستحتل 

مقاعد الوزارة ىف حكومة رجال أعامل مطورة.

)2(

وقد أجاد ملك العموالت اختيار الوزارة التى سيسرتد من موازنتها ما دفعه من عموالت 
حتى  قليلة  شهور  خالل  ىف  املبارشة  مصاحله  خلدمة  الوزارة  تلك  يوجه  أن  واستطاع  وثمن، 
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هلا  وقدم  اعتامداهتا لرشكاته،  واستحوذ عىل  حتتاجه،  ال  ما  باعها  له،  منجام  الوزارة  أصبحت 
وبدأ  موازنتها،  واستنزف  حتتاجها،  ال  التى  الغيار  وقطع  التناسبها  التى  الكبرية  املاكينات 
مرشوعات ال عالقة هلا بعمل الوزارة لكنها كانت كفيلة بأن تدر عليه عموالت، فطور طريًقا 
كان قد تم تطويره لتوه، والتفت إىل كيانات ىف املوانئ والكبارى واملحطات واألرض الفضاء، 

فحوهلا مجيعا إىل روافد للمنجم الكبري الذى هنبه.

من  اكتسبه  ما  بعض  إال  البنك  هذا  ىف  يدفع  ومل  بنك،  عىل  االستيالء  ىف  موقعه  واستغل 
العموالت التى ساقها إليه موقعه الوزارى.

)3(

وظل صاحبنا يسابق الدنيا فيام حيصل عليه من هذه الوزارة التى دفع ثمنها مقدما حتى إذا 
فوجئ برضورة اخلروج من الوزارة حسب ما أنفق وما حصل، فوجد نفسه رابحا، فقال لنفسه 
مقولة طورها من مقولة كان والده قاهلا من قبل، وكان والده يقول: »إن التوكيالت أربح من 

التجارة«.

أما هو فقال: »إن العموالت أربح من التوكيالت«.

 ومن العجيب أن النائب العام مل ينظر ىف أى ملف له حتى اآلن.
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الفصل الثامن والعشرون

أصبحوا ينكرون أنفسهم

)1(
كان أحد وزراء عهد مبارك يصور نفسه خالدا ىف منصبه إىل أن تقوم الساعة، وكان يصور 
املنصب الذى وجد منذ أكثر من ستني عاما وكأنه مل يوجد إال له، وبرغم أنه ولد بعد مولد 
الوزارة التى توالها، فقد كان يتصور أن الوزارة ولدت ألجله، وأهنا وجدت قبله كى تتأهل 
له كى يشغلها حني يريد، وكان يقول: إنه كان بإمكانه أن يقتطف هذه الوزارة قبل اقتطافه هلا 

بسنوات، لكنه كان يريد أن يأخذ حظه من السوق.

 فلام أدرك من السوق ما مل يدركه غريه رحب بتوىل الوزارة، وملا قبلها بدأ سياسات تدمري مل 
تشهدها وزارة مماثلة عىل مدى التاريخ، وكان قادرا عىل الكذب، والتزوير، واخلداع البرصى، 

واخلداع السمعى بدرجات مل يصل إليها قبله أحد آخر.

 وكان مزورا من الطراز األول، وكان ىف أحاديثه العامة يتباهى )دون أن يدرى( بقدرته عىل 
التزوير، وتصادف أن سمعته ىف أول عهده ىف حمارضة يكذب علنا، ويناقض ما قاله قبل دقيقة 
واحدة، فرفعت صوتى مظهرا ما ذكره من التناقض، فام كان منه إال أن اعتذر عىل املإل اعتذارا 

رسيعا وخاطفا ليواصل ما بدأه من الكذب.

)2(

كذبا،  وال  فجرا  عنه  يقل  ال  شخص  إىل  به  وعهد  لألكاذيب،  مكتبا  الوزير  هذا  أسس 
وخصص هلذا املكتب ميزانيات مفتوحة كان جيرب الرشكات املتعاملة مع وزارته عىل متويلها، 
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وكان مدير هذا املكتب يتناول اآلالف املؤلفة دون إيصاالت، وينفق منها بإيصاالت حتى إنك 
لو حرصت ما أنفقه من ماليني الرتعت كيف أن هذه املاليني مل تسجل ىف دفاتر الواردات أو 

اإليرادات. 

تستدعى رصف  الصحافة،  أو ىف غري حملها من  إذا ظهرت ىف حملها  الوزير  كانت صورة 
مكافأة فورية حسب حجمها، هلذا كان بعض اإلعالنيني )وال نقول بعض اإلعالميني( يتفننون 
ىف وضع صورة هذا الوزير عىل ما خيصه وما ال خيصه، كام كانوا يتفننون ىف خلق روايات عن 

ذكائه، ونشاطه، وتيقظه، وحتفزه.. إلخ.

)3(

كان الوزير يتصور أنه ملك الدنيا بام فيها، وكان قادرا عىل أن يوحى للناس بأنه قادر عىل 
كل شىء، وأن أحدا لن يلحق به ال من القضاء.. وال من الفضاء.

ووقعت الواقعة،أى الثورة، فإذا بالوزير وبمعاونيه يسلكون مسلكني متناقضني:

 � فهم يفخرون علنا بأهنم رتبوا أوراقهم جيدا بحيث فشلت النيابة العامة والكسب غري 
املرشوع ىف إثبات شىء عليهم، مع أن التحقيقات مل تنته بعد.

املناصب،  هذه  شغلوا  أهنم  وينكرون  متاما،  أنفسهم  ينكرون  فإهنم  اآلخر  املسلك   � أما 
وكأنام مل يكن الوزير يظهر ىف الصحافة اليومية مخسني مرة كل يوم حتى ال تكاد صحيفة 

تنرش له أقل من 3 صور ىف اليوم.

أما اليوم فإنه يكاد يقول: إنه ال يوجد أحد حيمل هذا االسم الذى هو له.

  



101

الفصل التاسع والعشرون

إلى هذا الحد 
وصل ُفجر الوزير الصالح

)1(
ىف األسبوع الذى سبق اندالع ثورة 25 يناير، نرشت »األهرام« إعالنا مميزا، أى موضوعا 
الصحافة  بنط  أضعاف  هى  خاصة  بأبناط  ومكتوبا  السوداء،  اخلطوط  من  سميك  برواز  ىف 
العادى، وتضمن هذا اإلعالن رغبة إحدى وزارات الدولة ىف أن تسند عملية تنظيف مبناها 
إىل رشكة متخصصة ىف تنظيف املبانى بصفة يومية، عىل أن تشمل عملية التنظيف هذه املبنى 
العطاءات  تقدم  أن  منه، وعىل  بالقرب  يقع  آخر  املكون من دورين، ومبنى  الصغري  الرئيسى 
وفتح  العطاءات  لتقديم  موعدا  اإلعالن  وحدد  إلخ،  أى ىف مظروفني..  احلكومية،  بالطريقة 

املظاريف.. إلخ.

لست أدرى ماذا تم ىف هذا اإلعالن، لكنى أعتقد أنه كان من عالمات الساعة.. أى من 
عالمات هناية النظام.

ال تندهش إذا علمت أن الوزير املسئول عن وزارة الدولة هذه، وعن هذا اإلعالن، كان 
الوزارات املختلفة،  النظافة ىف دواوين  السعاة وعامل  الوزراء معرفة بحجم  بالذات أكثر  هو 
وكان يعرف أن هناك فائضا كبريا ىف هذا العدد، وأن هذا العدد قابل للزيادة حني ينضم إليه َمْن 
يتحول إىل اخلدمات املعاونة، أى من انتهت عالقته بحرفة كان معينا عليها وانقرضت )عىل 
سبيل املثال أن يكون هناك جمموعة من البستانيني ىف مصلحة حكومية كانت ذات حديقة ثم 

فقدت احلديقة بانتقاهلا إىل شقة ىف عامرة وهذا كثري(.
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)2(

اجلهاز  ىف  املعاونة  اخلدمات  عامل  من  الزائد  احلجم  هلذا  الوزير  إدراك  من  الرغم  عىل 
بينام حيوهلم هو  بمهمتهم،  له  تقوم  أجنبية  أو  إىل رشكة وطنية  يلجأ  أن  فإنه فضل  احلكومى، 

بفضل سياسته هذه إىل أنصاف بلطجية، أو أنصاف جمرمني.

هلذا مل يكن غريبا أن تندلع الثورة ىف األسبوع نفسه الذى وصل فيه الُفجر إىل هذا احلد.. 

ومن الطريف أن الوزير الذى صنع هذا اليزال يصور نفسه مصلحا، وأن بعض ذوى النية 
يظنونه صاحلا.

وربام أنه كان من أقل الفاسدين فساًدا فام بالك باملفسدين الكبار؟!!
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الفصل الثالثون

مركز تحديث الصناعة شيطان!

)1(
قرأت اجلامهري اسم هذا املركز كثريا منذ ثورة 25 يناير 2011، وهى ال تكاد تعرف أن هذا 

املركز كان سببا من األسباب العميقة حلدوث الثورة.

كان هذا املركز بمثابة أكرب معول ىف هدم قطاع األعامل العام، أو القطاع العام، أبدأ فأقول: 
إنى ال أدافع عن فساد القطاع العام، فقد كنت وال أزال ضد هذا الفساد، وضد املحسوبية التى 
جعلت الفساد سمة هلذا القطاع، وأثنى فأقول: إنى لست من السذاجة بحيث أطالب باستبقاء 
االستمرار  له  يضمن  بام  والتكنولوجيا،  األساليب  ىف  حتديث  دون  من  هو  كام  العام  القطاع 
الوسائل عىل حتقيق هذه االسرتاتيجية،  إنى أطلب من املجتمع أن يعمل بكل  واملنافسة، بل 
التى أصبحت غري ذات  ومع هذا فمن حق املجتمع عىل نفسه أن يصفى الرشكات اخلارسة 

موضوع ىف جمتمع متقدم.

)2(

هكذا يبدو أن وجود مركز لتحديث الصناعة بالعلم والتكنولوجيا والتمويل أمر رضورى، 
وليس  املرصية،  والتجارة  الصناعة  لوزارة  تابعا  وجعلته  املركز  هذا  أنشأت  الدولة  لكن 
اإلرسائيلية، ومع هذا فقد نصت ىف قانون إنشائه عىل منع هذا املركز من تقديم خدماته ومتويله 
للقطاع العام، وقطاع األعامل العام، واملؤسسات احلكومية، أى أن هذا املركز أنشئ ليحدث ما 

هو بعيد عن املال العام من أجل إضعاف ما هو من املال العام.
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أن  عىل  االمتحان  ىف  رأفة  بإجراء  أمرت  الدولة  إن  فنقول:  الشىء  بعض  التشبيه  نقرب 
تستفيد منها )وبال حدود( جمموعة بعينها هم أبناء القطة البيضاء، عىل أن متنع منها )متاما( أبناء 
الرتتيب  تأخرهم ىف  أو  السوداء،  القطة  أبناء  إذن هو رسوب  املقصود  أليس  السوداء،  القطة 

التنافسى؟

)3(

هل حيتاج هذا األمر رشحا بعد ذلك؟

هل جيوز أن يبقى قانون هذا املركز عىل نحو ما صدر به من برملان منتخب حقيقة، لكنه مل 
يكن واعًيا هلذه التفاصيل املروعة عىل هذا النحو؟

هل يمكن حلكومة حترتم نفسها، وحترتم املال العام الذى حتصل منه عىل حصتها ىف الربح، 
وحصتها ىف الرضائب والتأمينات والتربعات، أن حترم املال العام من دعم مستحق، ومن ربح 

رشعى؟

هنا  العام..  للامل  مملوكة  كثرية  صناعات  بقيت  كلها  اخليانة  وهذه  الفساد  هذا  وبرغم 
وهناك.

  


