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هذا الكتاب

يضم هذا الكتاب واحد وعرشون فصال تتحدث عن أبرز معوقات التنمية ىف مرص والبالد 
العربية، ومن البدهيى أن هذه املعوقات ليست هى كل ما يعوق التنمية، لكنها متثل املعوقات 
القابلة للشفاء، وبالتاىل املنتظرة للحل، وىف هذه الفصول واملقاالت محاس متأجج للتعامل مع 
قوى  إىل  فرصة  أقرب  ىف  بتحويلها  كفيل  وعلمى  وابتكارى  حضارى  بمنطق  املعوقات  هذه 

دافعة تسهم ىف التنمية وتقودها وتعززها وتعينها عىل أن تؤتى ثامرها املرجوة. 

وقد آثرت أن أجلأ إىل هذا األسلوب ىف احلديث عن قضايا التنمية، استكامال ملا طرحته من 
قبل من تصورات خليارات التنمية وخططها وبدائلها األوىل بالرعاية، وهو اجلهد الذى قوبل 
بالتقدير والتنفيذ والتبنى بل بالنقل وادعاء األبوة ىف بعض األحيان، وكام قلت من قبل فإننى 
الوطن والشعب تفوق  الوجود والواقع وخدمة  اليوم أن سعادتى بخروج أفكارى إىل  أكرر 

بمراحل سعادتى بانتساهبا إىل!

ومن نعم اهلل عىل أنى أسري ىف القاهرة وحواليها فأجد آثارا من آثار فكرى ىف طرق ونظم 
ومسارات، لكن الطمع البرشى يدفعنى إىل الرغبة ىف أن تتحقق لوطنى بقية أحالمى وأحالم 

حمبيه، وليس هذا عىل اهلل بعزيز.

أتوقع ممن يطالعون قائمة فصول هذا الكتاب أن يتعجبوا من غياب قضية التعليم والصحة عن 
فصوله، لكن قرائى يعرفون كتبى الكاملة عن التنمية البرشية ىف هذين امليدانني، وأظنهم بالطبع 

يعرفون كتبى السابقة: »مستقبلنا ىف مرص «، و»القاهرة تبحث عن مستقبلها« و»التنمية املمكنة«.

ا، فإن  ومع أنى اقترصت ىف معظم فصول هذا الكتاب عىل احلالة املرصية دراسة واستشهاداً
ا عن جتربتنا ىف مرص بكل ما فيها من دروس وعرب. التجارب العربية ال تكاد ختتلف كثرياً
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ا ىف تنمية وعينا بمشكالتنا وحارضنا واقتصادنا  ا أن يسهم هذا الكتاب أيضاً وكىل أمل أيضاً
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 ووصب وقلق، 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، 
والذاكرة، والصحة، والوقت، والقدرة، واجلهد، واملال، والقبول وهو - جّل جالله - الذى 
هدانى، ووفقنى، وأكرمنى، ونّعمنى، وحبب ىّف خلَقه، وهو وحده القادر عىل أن يتجاوز عن 
سيئاتى وهى بالطبع وبالتأكيد كثرية ومتواترة ومتنامية، فله - سبحانه وتعاىل - وحده احلمد، 

والشكر، والثناء احلسن اجلميل.

د. محمد الجوادى 
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الباب األول

الروح
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الفصل األول

هل يمكن أن يكون هدفنا
هو تشجيع الحياة فى مصر؟

)١(
التشجيع، ويكثر  آن آلخر عن أمهية تشجيع االستثامر ىف مرص ووسائل هذا  يكثر احلديث من 
احلديث ىف اآلونة األخرية عن أمهية تشجيع التصدير ووسائل هذا التشجيع، ولكنى أعتقد أن 
األهم من هذا وذاك هو العمل عىل تشجيع احلياة ىف مرص، سواء كان هذا التشجيع للمرصيني 

أو لغري املرصيني.

وىف حقيقة األمر فإن تشجيع احلياة ىف بلد ما ال يتأتى من خالل آليات اقتصادية، ولكنه 
يأتى ىف املقام األول نتيجة الشعور بالراحة كالذى نحس به ىف باريس كعاصمة، أو ىف أملانيا 
للحياة  املريح  املناخ  هذا  أن  لو  هناك  نقضيها  حلظة  كل  ىف  ونتمنى  املثال،  سبيل  عىل  كدولة، 

ولنظمها قد توافر ىف مرص.

)٢(
ويبدو ىل أن تشجيع احلياة ىف مرص يقتىض فهم عدة مسلامت أصبحت حتكم روح احلياة 

احلديثة، وروح احلضارة احلديثة ىف العامل كله: 

الورقية، وليس  اإلجراءات  التخلص من  إىل  بكل وسيلة  يسعى  كله  العامل  أصبح  فقد   *
اختصارها فحسب، واألهم من هذا أن العامل املتقدم كله أصبح ال يلزم املواطن أو األجنبى 
أصبح  ولكن  املثال،  سبيل  عىل  الفيزا  عىل  للحصول  القنصليات  مقار  إىل  بنفسه  باحلضور 
الطريان  تذاكر  عىل  حيصل  وأن  واإلنرتنت،  الربيد  خالل  من  الفيزا  عىل  حيصل  أن  وسعه  ىف 
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والبواخر من خالل التليفون، وأن حيصل عىل مقعد ىف األوبرا واملرسح بنفس الطريقة.. 
وهكذا.

ومن العجيب أننا أخذنا هذا األسلوب ىف منحى واحد أو وحيد من مناحى احلياة، وهو 
األكل فقط، فهو الشىء الوحيد ىف مرص الذى أصبح احلصول عليه من خالل التليفون سهال 
ومنظام، وفيام عدا ذلك فامزلنا بحاجة إىل إقناع احلكومة الكبرية واحلكومات الصغرية عىل حد 
سواء بجدوى التخلص من احلرص عىل حضور صاحب احلاجة بشحمه وحلمه إىل حيث تدار 

احلوائج.

)٣(
اجلمعيات  طوابري  من  ختلصنا  لكننا  الطابور،  ظاهرة  عىل  القضاء  ىف  كله  العامل  تسابق 
استثناء،  بال  اخلدمات  منافذ  كل  ىف  ومتجددة  جديدة  طوابري  وابتدعنا  فقط،  االستهالكية 
حتى إن اخلدمات مدفوعة األجر أو السلع أصبحت حتتاج إىل طابور إذا ما بيعت ىف مؤسسة 
السيارات  إىل حمطة متوين  أن تدخل  املثال  ويندر عىل سبيل  أو غري حكومية،  كبرية حكومية 
بالبنزين فتجد نفسك أمام التانك للوهلة األوىل، وإنام البد أن تنتظر، وإذا سألت عن السبب 
ىف عدم تشغيل التانكات األخرى قيل لك: إهنا عطالنة، ويقال هذا كأنه أمر مسلم به، أو كأنه 
الطبيعى، وحني تعرب بوابات دفع الرسوم ىف بلبيس أو القاهرة تقف ىف طابور طويل أمام منفذ 
يتسامرون  بعضهم  إىل  جلسوا  قد  عنها  واملسئولون  مغلقة  األخرى  املنافذ  بينام  يعمل،  واحد 
ىف الشمس اللذيذة، وتذهب إىل أى بنك فتجد نفسك مضطرا إىل الوقوف ىف طابور، ويصل 
أما  الواحد،  الشباك  أمام  أشخاص  عرشة  إىل  االستثامرية  البنوك  أحد  ىف  الواقف  الطابور 
البنك االستثامرى املجاور له فإنه يوزع أرقاما برتتيب العمالء ىف احلضور، ويتيح هلم الفرصة 
ثالث  بنك  وىف  الساعة،  نصف  قرابة  يستضيفهم  فهو  هذا  ومع  دورهم،  حيل  ريثام  للجلوس 
قريب من هذين البنكني فإنك ربام ال جتد موضعا لقدم، وليس هذا ذنب هذه البنوك الثالثة 
عىل سبيل املثال، وإنام هو ذنب احلكومة التى ترفض الترصيح هلذه البنوك بفتح فروع جديدة، 
مع أن واجب احلكومة هو أن حتثها عىل هذا الفتح، بل أن تشجعها بكل ما هو ممكن عىل امتداد 
اخلدمات، وىف ذات الوقت فإهنا - أى احلكومة - ال تساعد فروع البنوك احلكومية عىل التوسع 

أو التطوير.
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)4(
العقارى،  كالشهر  الطوابري  إليها  تصل  أن  اإلنسان  يتخيل  ال  جماالت  إىل  الطوابري  ومتتد 
ومصلحة اخلرباء، ومصلحة اجلوازات، وهيئة التليفونات، ومصلحة األحوال املدنية، بل إن 
ا ما أمر عىل صناديق الربيد ىف أحياء خمتلفة حتى أجد صندوقا  األعجب واألطرف أننى كثرياً
للربيد ال يزال فيه حيز لكى أضع خطاباتى فيه، مع أن األمر ال يكلف اهليئة أكثر من صناديق 
من الصفيح، بل إنه ىف بالد متقدمة كثرية يكتفى املرء بأن يضع اخلطابات املرسلة منه ىف نفس 
صندوق الربيد اخلاص به، ويتوىل ساعى الربيد مجع اخلطابات املرسلة ىف نفس الوقت الذى 

يوزع فيه اخلطابات الواردة، وحتكى عن هذا للناس ىف مرص فيظنون أن ىف هذا عجبا.

 )5(
حيرص العامل املتقدم كله عىل أن يبني للقادمني من السياح وللمقيمني من أهله سعر كل شىء 
أو مقابله بالتحديد الدقيق، فأنت ترى بمجرد هبوطك من الطائرة قائمة البدائل للوصول إىل 
وسط املدينة، كم يكلف األتوبيس بالضبط، وكم يكلف التاكسى عىل وجه التقريب، بل وعىل 
وجه التحديد ىف أحيان كثرية، بل إنك جتد قوائم بأسعار كل الفنادق املقامة ىف أى عاصمة، 
بحيث حتجز املكان املناسب إلمكاناتك املادية وأنت ال تزال ىف املطار، ولكن السياسة املرصية 

ترتك كل سائح ىف يد سائق التاكسى املتعاقد مع الفنادق التى يزودها بالسياح. 

حمل  من  التاكسى  أجر  حتدد  أن  تستطيع  ال  فإنك  الثوابت،  عن  األسئلة  تثور  مرص  ىف  و 
عملك إىل حمل سكنك، مع أنك تؤدى هذا املشوار كل يوم، وربام تقبل منك السائق اجلنيهات 
الثالثة شاكرا اليوم، فإذا بالسائق اآلخر ىف اليوم التاىل مبارشة يصمم عىل أال يتقاىض أقل من 
بل  للتفاوض،  قابل  أن كل شىء  السائح والزائر واملقيم من  مخسة جنيهات، وهكذا يعجب 
التفاوض  يصبح  عندما  خاصة  وصورتنا  اقتصادنا  هيدد  مبدأ  أخطر  وهو  للتفاوض،  خاضع 
مهينا للطرفني عىل حد سواء، وليس ىف ترك األمور بال حتديد أية فائدة ألى طرف، بل ربام كان 

اخلارس األكرب هو الوطن نفسه واقتصاده.

)6(
ويتصل هبذا حتديد سعر كل شىء حتى إن فروع الفنادق الكربى اخلاضعة إلدارة رشكات 
ا  للمرصيني، وسعراً ا  تقدم ىف مرص رسميا عىل ظهر كل غرفة سعرين: سعراً اجلنسية  متعددة 
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وسعر  السياحة،  لرشكات  سعر  فهناك  املعلنني  السعرين  هذين  إىل  وباإلضافة  لألجانب، 
تنشيطى لرشكات السياحة، وأسعار خمتلفة لرشكات خمتلفة، وهكذا يمكن لسعر نفس الغرفة 

الواحدة أن يتفاوت من عرشة دوالرات إىل مخسامئة دوالر بال أدنى مبالغة.

ويتصل هبذا أيضا أجور األطباء واملستشفيات اخلاصة وأجور كل عامل الصيانة بال أدنى 
استثناء.

)7(
يشعر املرء ىف أى مكان من العامل املتقدم بوجوده ىف مكان مرتبط بالوطن الذى هو فيه، أو 
بمجموعة األوطان، كام ىف االحتاد األوروبى، ولكنك ىف مرص تفاجأ ىف كثري من األحيان بأنه 
البد لك ىف ختطيطك لربامج حركتك من سياسات اخلطوة خطوة، تكون عىل سبيل املثال ىف 
اإلسكندرية وترغب ىف السفر إىل الزقازيق بالسكة احلديد، فإذا السكة احلديد ال تلزم نفسها 
بأن تنسق لك رحلتك عرب التبديل الطبيعى ىف بنها، وإنام تطالبك السكة احلديد بالركوب إىل 
بنها، ومن هناك تبدأ ىف البحث مرة أخرى عن شباك التذاكر واملواعيد واحلجز لتحجز مكانا 
من بنها إىل الزقازيق، وتكون وأنت ىف الغردقة راغبا ىف الذهاب إىل املنصورة، ولكن بنفس 
السكة احلديد  املطار إىل حمطة  التحرك من  ثم  أوال  القاهرة  إىل  الوصول  املنطق يصبح عليك 

حتى تصل إىل املنصورة.. وهكذا.

وكأنام أنت ىف جزر منعزلة، بينام العامل كله متصل ببعضه بكل الشبكات السلكية والالسلكية 
واملغناطيسية واملعلوماتية.

)8(
هذه أمثلة رسيعة ينبغى لنا أن نتدارسها بجدية شديدة، وأنا أعلم أن كل املواطنني حيتفظون 
بعرشات األمثلة من هذا القبيل، ولكن األهم من أن نعرف عرشات األمثلة أن نعرف السبيل 

امليرس إىل تسهيل احلياة ىف مرص.

*    *    *
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الفصل الثانى

الحدود الفاصلة بين ما هو حكومى وما هو أهلى

)١(
حلدود  خمتلفة  وممارسات  نظريات  تبلورت  اإلنسانية  عاشتها  التى  القرون  مدى  عىل 
هذا  زيادة  تواكبت  فقد  وبالطبع  بإرشافها،  أو  بنفسها  احلكومة  فيها  تتدخل  التى  املجاالت 
التدخل مع تضخم أو تضخيم قدرات امللوك أو الرؤساء ورغباهتم ىف السيطرة أو املركزية، 
كام تواكب هذا مع املناخات املختلفة التى نادت أو دعت إىل أنواع خمتلفة من سيطرة فرد واحد 
قادر وراغب ىف ذات الوقت عىل جمريات األمور، بل إن األمور ىف بعض األحيان قادت بعض 
احلياة  أن  آخرون  وتصور  بل  األبدى،  اخللود  تصور  نحو  باخليال  اجلنوح  إىل  الزعامء  هؤالء 

السياسية الصائبة مل تبدأ إال بقدومهم هم إىل احلكم.

تكاد حترص دور  الديمقراطيات األصيلة وهى  نرى  فإننا  الصورة  النقيض من هذه  وعىل 
احلاكم فيام هو قادر عىل أدائه كإنسان، وىف هذه الديمقراطيات ينعدم - وربام ُيعدم - طراز 
الصحفيني الذين ينادون بفكرة الزعيم امللهم أو القائد أو الرائد أو ما إىل ذلك من األوصاف 
التى تنسحب بقدرة قادر عىل ترصفات وقرارات هذا الزعيم، بادئة حلقة كبرية ومفرغة من 

التربير والتسويغ، تنتهى ىف العادة بتعاسة الشعوب وضياع بعض أجياهلا.

)٢(
ومن حسن حظ مرص أهنا مل تعان بقسوة وتعمق من مثل هذه الفرتة إال لزمن قصري، أفاقت 
ىف هنايته عىل أسوأ كارثة ىف تارخيها، ومن حسن حظ مرص مرة أخرى أهنا مل تنقلب مرة واحدة 
عىل ما فرض عليها من نظام شموىل، وإنام أخذت األمور بتدريج عاقل، وتدرج متزن ال يزال 

مستمرا حتى وقتنا هذا!! 
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بالشمولية  الذين يتشدقون  وقد أصبح املرصيون مجيعا - بمن فيهم زعامء وقادة، أولئك 
ومزاياها ويرتمحون عىل عرصها الذى مىض - يعرفون عن وعى وإدراك حدود ما هو ممكن 
لكل أسلوب ىف العمل من إنجاز، وأصبح املرصيون مجيعا يعرفون مدى ما يعرتى األمر إذا 
ما أسند إىل البريوقراطية، ومدى ما يصيبه من تعويق إذا ما ربط باحلكومة، وىف هذا الصدد 
يلخص الفولكلور املرصى املعانى املتعددة هلذا الفكر ىف قولة واحدة: »إن يوم احلكومة بسنة«، 

وهذا حقيقة بال أدنى مبالغة.

عاش  كونه  من  تنبع  الفهم  عىل  أخرى  بقدرة  املرصى  الشعب  يتمتع  ذاته  الوقت  وىف 
كان  املركزية، وربام  للحكومة  وأذعن  والتنظيم،  النظام  الدوام  ممتدة، وقدس عىل  حضارات 
النيل الذى هو مصدر احلياة دخل ىف هذا، وتتعلق هذه القدرة بإيامن الشعب ىف  للتحكم ىف 
جمموعه بأن بعض املهام خترج عن نطاق األهلني لتصبح ىف حقيقة األمر مقترصة عىل احلكومة 
ا ما كانت، ومن ثم يتقبل املرصيون بعض الظلم وبعض اجلور من بعض احلكومات لبعض  أيًّ
الوقت، وترى املرصيني ىف كثري من حواراهتم العمومية يستنكرون عىل بعضهم أن يقوم هذا 
البعض بمهمة احلكومة، بينام توجد حكومة قائمة، وإن كانت ظاملة، وخيلد هذا املعنى قوهلم 

االستنكارى الشائع: »كان يظن نفسه أنه احلكومة«.

)٣(
هكذا يمكن لنا أن نقول بال أدنى تزيد: إن حدود الفصل بني ما هو حكومى وما هو أهىل 
ظلت واضحة وضوح الشمس، أو متام الوضوح، ىف وجدان املجتمع املرصى، وهذا من حسن 
احلظ، غري أن سوء احلظ يقود السياسات املرصية ىف بعض األحيان إىل االندفاع وراء الظنون 
التى تصور أو تسول ألصحاب القرار أن بإمكان احلكومة أن تتفوق ىف أدائها لبعض الوظائف 

العمومية أو اخلصوصية عىل األداء األهىل هلذه الوظائف.

وهنا تبدأ حلقة متصلة من الشطط الذى يغذيه الفهم القارص أو املغرض، بل ويكون من 
حتوهلا  بعد  األهلية  الوظيفة  أداء  تتوىل  التى  األوىل  الشخصية  تكون  أن  املضاعف  احلظ  سوء 
املراقبون  النجاح يظن  النجاح، فبسبب هذا  إىل وظيفة حكومية شخصية متميزة وقادرة عىل 
أو يصورون للناس أن احلكومة قد نجحت ىف أداء الوظيفة بأكثر مما كان األهلون ينجحون 
ىف أداء الوظيفة نفسها، ومن ثم تتخدر أعصاب القلقني عىل مستقبل الوطن، وتظل متخدرة 
الفشل احلكومى وينترش ويشيع ويتأكد ويتضاعف ويتحول  اليوم الذى يذيع فيه  يأتى  حتى 



19

إىل كارثة، وعندئذ يعزو الناس الفشل احلكومى إىل الفشل ىف اختيار القيادات التنفيذية، وإىل 
تفشى املحسوبية والرشوة ىف مثل هذا االختيار.

وهكذا تنتقل القضية من خانة إىل خانة، بينام احلق واضح من األساس وال ينتظر كل هذا 
البكاء عىل اللبن املسكوب، ألنه - أى اللبن - قد وضع ىف إناء مثقوب.

)4(
ربام نكون بعد هذه املقدمات ىف حاجة إىل أن نتصارح بالقول بأنه ما من وظيفة من الوظائف 
التى تقوم هبا احلكومة ىف جمال اإلدارة - أى خارج جمال السيادة - إال وهى قابلة ألن تصبح أهلية 
اإلدارة والتشغيل متاما، وقد أثبتت جتارب العامل املعارص أنه ليس صحيحا ما قد يظنه البعض من 
أن احلكومة أقدر عىل وظائف اخلدمات من األهلني، كام أنه ليس صحيحا ما قد يعتقدونه من أن 
احلكومة البد أن تتوىل بنفسها الصناعات الثقيلة أو مرشوعات اإلنتاج ذات االستثامرات الضخمة.

للطريان  فمرص  فكرتنا،  صواب  عىل  بارزة  بأمثلة  واملعارص  احلديث  تارخينا  يسعفنا  وربام 
مل تكن إال إحدى رشكات بنك مرص، وكذلك احلال ىف استوديو مرص، معقل صناعة السينام 
املرصية التى غزت العامل العربى وانترشت خارجه أيضا واحتلت مكانة واضحة عىل خريطة 
الفن ىف العامل، بل إن صناعة الغزل والنسيج التى حولت حمصولنا الزراعى القومى األول إىل 

صناعة قومية كربى مل تزدهر إال عىل يد بنك مرص نفسه.

 )5(
ماكينة  بنفسها  تبدأ  مل  احلكومة  أن  عىل  للقراء  ألدلل  الثالثة  األمثلة  هبذه  مؤقتا  وسأكتفى 
النشاط ىف هذه املجاالت الكربى، كام أهنا مل تبدأ نشاطا جديدا فيها، وكل ما حدث هو أهنا أممت 
ما كان موجودا ومملوكا للشعب، أى أهنا أممت ما كان مملوكا للشعب وجعلته مملوكا للحكومة، 
وهو إنجاز عكسى عىل طول اخلط حتى من وجهة نظر االشرتاكية والشيوعية، وحني تولت 
احلكومة بنفسها قيادة هذا اإلنجاز، فإهنا صورت األمر عىل أهنا حققت بعض النجاح وبعض 
الفشل، وصورته ىف أحيان أخرى عىل أهنا نجحت ىف بعض األوقات وفشلت ىف أوقات أخرى، 
ولكن احلقيقة التى ال جدال فيها أن احلكومة ىف واقع األمر فشلت ىف أن تتحول بكل نشاط 
من هذه األنشطة إىل نفس القدر من النجاح الذى كان قد أصابه النشاط من قبل حني كانت 
وتضارب  االختيار،  وسوء  باملحسوبية،  احلافلة  بطريقتها  احلكومة  سيطرة  من  متحررة  إدارته 

القرارات، وتنازع االختصاصات، وسوء اإلدارة، وانعدام األهداف، بل وانعدام الرؤية.
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)6(
عىل هذا النحو يمكن أيضا بث بعض الضوء الكفيل بتصحيح أفكار املجتمع فيام يتعلق 
بفهم األسلوب األمثل لتوزيع )أو باألحرى توزع( االختصاصات بني ما هو أهىل، وما هو 
حكومى، فتملك األهاىل لرشكة الطريان ال يمنع وال يعوق أداء احلكومة لوظائفها السيادية ىف 
اجلوازات واجلامرك واألمن، وال وظائفها الرقابية عىل سالمة الطريان واملطارات والطائرات 
والطيارين وأطقم الطائرات، وهكذا فإنه من املمكن أن تتوىل الرشكات األهلية إنشاء املطارات 
وتشغيلها، عىل أن تتوىل احلكومة الرقابة عىل املطارات باإلضافة إىل وظائفها السيادية، وليس 
معنى متلك رشكة ما ملطار ما أهنا متلك اجلوازات أو اجلامرك، أو أهنا متلك القدرة عىل إدخال 
أو ختفيفها  اجلامرك  من  اإلعفاء  منح  القدرة عىل  أهنا متلك  أو  ما هو حمظور،  أو  ممنوع  ما هو 
أو التهرب منها، أو أهنا متلك القدرة عىل إعفاء الصادرات أو الواردات من الرقابة الصحية 
بناء  عبء  احلكومة  كاهل  عن  نرفع  أننا  الواضح  املعنى  وإنام  عليها،  والسياسية  واجلمركية 
واملستغلة  للمطار  البانية  اخلاصة  الرشكة  األعباء  لتقوم هبذه  وتشغيله  املطار وصيانته  وجتهيز 
السيادية والرقابية عىل وجه  بأداء وظائفها  الوقت  به، ولتقوم احلكومة ىف ذات  حلق االنتفاع 
أرقى وأدق، أما انشغال احلكومة بالتشغيل والبناء والصيانة فمام ال شك فيه أنه يضعف من 
قدرهتا عىل أداء وظائفها السيادية والرقابية مهام قيل عن قدرة احلكومة عىل توظيف كفاءات 

متميزة هلذه املهام.

)7(
بل إن هناك عامال آخر ال يقل أمهية، وهو أن تورط احلكومة ىف التشغيل والصيانة جيعلها 
أن  ثبت  أو  قيل  فإذا  والرقابية،  السيادية  وظائفها  كثريمن  شأن  ىف   - جمربة  وهى   - تتسامح 
التخزين  سوء  بسبب  فسدت  بأهنا  املصدرون  عليها  رد  فاسدة،  الصادرات  من  الشحنة  هذه 
إن  قيل:  وإذا  احلكومة،  وتتملكها  تديرها  والتى  للمطار  التابعة  البضائع  قرية  ىف  والتربيد 
موظفى اجلوازات عجزوا عن اكتشاف هروب شخص بجواز شخص آخر، ردت اجلوازات 
بأن املكان املخصص هلا ال يساعد عىل هذا االكتشاف بسبب سوء التصميم وسوء اإلضاءة، 
بل يصل األمر إىل أن يقال: إن اخلطأ حدث بسبب أن الكرسى املخصص لضابط اجلوازات 
بياناته وصورته مقارنة  الكاونرت، حيث يوضع اجلواز وتفحص  أدنى ىف مستواه من مستوى 
إليها،  التى ينبغى أن تذهب  الواردة تذهب إىل صاالت غري  بصاحبه، وإذا قيل: إن البضائع 
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رد املسئولون بأن العيب ىف تصميم املبنى الذى مل يعمل حسابا للدورة الصحيحة للحقائب 
معتمدا عىل أذرع احلاملني وقد نقص عددهم، وإذا قيل: إن عربات نقل احلقائب قد أصاهبا 
التلف، ردت هيئة املطار بأن احلكومة هى التى منعت استرياد عربات جديدة، عىل الرغم من 

تقاضيها مبلغا من املال مقابل كل مخس دقائق للعربة الواحدة.

وتأتى هذه الردود احلكومية متواترة ومتوالية دون أى قدر من حياء، وكأن الذين يتلقون 
هذه الردود يفتقدون أدنى درجات الذكاء والوعى.

)8(
وينطبق عىل الرتبية والتعليم ما ينطبق عىل املطارات، فليس من احلكمة ىف شىء أن تتوىل 
مميزة  مطبعة  مائة  من  بأكثر  حافلة  املرصية  السوق  بينام  املدرسية  الكتب  وتوريد  الوزارة طبع 
وبأكثر من مائتى نارش، وليس من احلكمة أن تتوىل الوزارة عملية التأليف بينام السوق العلمية 
والثقافية حافلة بالكفاءات والقدرات املتميزة، بل ربام اليمكن وصف بعض توجهات الوزارة 
إال بأهنا من قبيل لزوم ما اليلزم، من قبيل أن تقرص الوزارة عملية إخراج الكتب عىل أستاذة ىف 

االقتصاد املنزىل تظن نفسها الوحيدة التى أوتيت جمامع فنون التصميم واإلخراج.

 )٩(
يمكن  جماال  أظن  ولست  املدرسية،  الكتب  عىل  ينطبق  ما  التعليمية  املبانى  عىل  وينطبق 
بناء  موازنة  توزيع  ىف  إبداعها  من  أكثر  فيه  تبدع  أن  املحلية  الشعبية  وللمجالس  للمحليات 
التعليمية،  األبنية  هيئة  بقاء  من  مانع  هناك  وليس  وجتديدها،  وصيانتها  وإصالحها  املدارس 
ال كهيئة قومية مركزية، ولكن كهيئات حملية متاما ال عالقة هلا بالقاهرة، وهذا ال يتعارض مع 
اإليامن باحلقيقة القائلة بأن تصميامت وطنية متميزة وشبه موحدة للمدارس هو أمر مستحب 
هليئة  املركزية  السيطرة  هذه  استيفاء  يستدعى  ال  األمر  هذا  مثل  ولكن  للتكاليف،  وخافض 
قاهرية تتوىل اإلرشاف عىل كل شىء ىف مدارس تبنى كل يوم من اإلسكندرية إىل أسوان، ومن 

مطروح إىل طابا. 

فإذا تركت مثل هذه األمور للمحليات فإنه بوسع األهليني، سواء كأفراد أو كمؤسات اقتصادية 
أو كجمعيات أهلية غري هادفة للربح، مهتدين بخربهتم ووطنيتهم ومعرفتهم األدق بكل تفصيالت 
املشكالت التى يعاجلوهنا، أن يتوجهوا بجهود مكثفة نحو استكامل احتياجاتنا من البنية  األساسية 

للرتبية والتعليم، وأن ينموا هذا اهلدف النبيل خالل ثالث سنوات عىل أقىص تقدير.
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)١٠(
والتعليم،  الرتبية  وزارة  من  أذكى  كانت  األوقاف  وزارة  أن  إىل  نشري  أن  اإلنصاف  ومن 
وأكثر اتساقا مع املنطق العرصى، فهى تقدم للمواطنني وبدون مقابل نامذج التصميم املعامرى 
والداخىل للمساجد، من أحجام وسعات خمتلفة، وترتك هلؤالء املواطنني فرادى ومجعيات أن 
يقيموا املسجد مع إرشاف ومالحظة منها، حتى إذا ما انتهى البناء مل متانع ىف أن تضم املسجد 

إىل قائمة أو طائفة أو جمموعة مساجد األوقاف. 

ومع هذا فال تزال وزارة األوقاف هى األخرى بحاجة إىل أن ترفع يدها عن إدارة األعامل 
املساجد  تزويد  تتوىل  وأن  والصيانة،  النظافة  وعن  املساجد،  ىف  واملدنية  واهلندسية  املعامرية 
بالعلامء، وبموازنة ممولة للنظافة والصيانة والتشغيل، عىل أن تتوىل هيئات أهلية خاصة بكل 
الرشيد عىل ما حتتاجه املساجد،  مسجد عىل حدة أو بمساجد كل حى أو كل مدينة اإلنفاق 
دون حاجة إىل إدارات كثرية ومتكررة كثرية العدد واالختصاصات تكون قابعة أو متمركزة ىف 
عواصم املحافظات، ومطالبة بام هى ليست قادرة عليه من متابعة الصيانة والتشغيل ىف مساجد 

منترشة ىف كل األرجاء واألركان عىل امتداد الوطن.

 )١١(
ا من أبنائها الذين أحيلوا إىل التقاعد ىف  ومن حسن حظ مرص أهنا حتفل اآلن بكثريين جدًّ
إدارية وقضائية وعلمية وهندسية عالية ومتمرسة، وأن هؤالء منترشون ىف  درجات وظيفية 
مجيع أنحاء الوطن، وأن معظمهم يتمتع بصحة جيدة متكنه من أن يتوىل إدارة مثل هذه األمور 
ىف الفرتة الذهبية من عمره، وهى الفرتة التى يتوج هبا حياته، بل إن كالًّ منهم عىل حدة يتمنى 
ا أن ينذر نفسه لإلرشاف عىل تشغيل وصيانة املسجد أو املدرسة أو العناية بحديقة كبرية،  كثرياً

حيث تطل رشفة بيته عليها.. وهكذا.. وهكذا.

ولكن هذا كله ال يمكن أن يتحقق أو أن يتم إال ىف إطار فكرى جديد من اإليامن بالفرد 
الكفر )والكفر  اإليامن قدرا مالزما من  يقتىض هذا  الوقت، وربام  بالشعب ىف ذات  واإليامن 
النوع من  مثل هذا  بالطبع من  مانع  الدولة، وال  وبرأساملية  احلكومة،  ببريوقراطية  احلقيقى( 

الكفر الذى يالزم اإليامن!! 

*    *    *
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الفصل الثالث

نشدان الحضارة فى إدارة األصول المملوكة للدولة

 )١(
ا أن احلكومة املرصية ختطط ىف رسعة خلطوة من خطوات اخلصخصة فيام يتعلق  مل يعد رسًّ
بالربيد املرصى، وإذا أردنا الدقة واستعامل ألفاظ احلكومة نفسها فلنقل: إعادة تدوير أو إدارة 

األصول اململوكة للدولة.

ومع كل التقدير ألمهية االلتزام بالبعد االجتامعى ىف كل خطوات برنامج إدارة األصول 
التوجهان  ومها  االجتامعى،  البعد  جانب  عن  أمهية  يقل  ال  جانبا  أرى  فإنى  للدولة  اململوكة 
السياسى واحلضارى، اللذان ينبغى أن يسيطرا عىل كل خطوة تستهدف اإلصالح االقتصادى، 
وإال فقد هذا اإلصالح بوصلته اهلادية إىل تنمية حقيقية، واهلادفة إىل أوضاع اقتصادية أفضل.

)٢(
التاريخ علمنا أن النجاح احلضارى ال يبدأ بالشعارات،  وربام جاز ىل أن أبدأ باإلشارة إىل أن 
الروح،  فيها روح احلضارة، وتنترش من خالهلا هذه  تتغلغل  يعتمد عىل مؤسسات حضارية  لكنه 
وأول هذه املؤسسات ىف أى بلد نازع إىل التقدم هى مؤسسة االتصاالت، وجوهرها مؤسسة الربيد. 

أمتنى عىل اهلل - وليس شىء عىل اهلل بعزيز - أن يعود للربيد املرصى جمده يوم كان ثانى أفضل 
بريد ىف العامل، أمتنى عىل اهلل - وليس شىء عىل اهلل بعزيز - أن تنتبه احلكومة التى يرأسها وزير 

االتصاالت السابق إىل أمهية وجود مكاتب الربيد أوال، وإىل أمهية فاعلية مكاتب الربيد ثانيا.

وفيام يتعلق باجلزئية األوىل فإنى أمتنى أن يكون لكل ثالثة آالف مواطن مكتب بريد واحد 
ألفا  مخسني  يضم  الذى  التليفزيون  كمبنى  مبنى  أن  مثالاً  أتصور  أن  أستطيع  وال  األقل،  عىل 
لرتبط  األقل،  عىل  وأقول:  األقل!!  عىل  بريد  مكاتب  عرشة  من  أرجاؤه  ختلو  املوظفني،  من 
االتصال  إىل  يتطلعون  الذين  البرش  بماليني  األول  املقام  ىف  االتصالية  الوظيفة  ذا  املبنى  هذا 
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به للتعقيب، أو للشكوى، أو للشكر، ولتمكن موظفيه، والعاملني به من أن حيظوا بخدمات 
بريدية تتناسب مع نشاطهم االتصاىل واإلعالمى واإلنسانى!!

أن  أستطيع  بل ال  للربيد،  كلية جامعية وهى ختلو من مكتب  أية  أتصور  أن  أستطيع  وال 
االدخار،  طالهبا  تعويد  عىل  يساعد  للربيد  مكتب  من  ختلو  وهى  ثانوية  مدرسة  أية  أتصور 

والتعامالت املرصفية، واملراسلة، واالهتامم بثقافة طوابع الربيد عىل سبيل املثال.

و ال أستطيع أن أتصور جتمعا سكنيا خيلو من مكتب بريد، بل ال أستطيع أن أتصور شارعا 
رئيسيا أو سوقا ختلو من مكتب للربيد.

 )٣(
ومع كل هذه التصورات التى هى صحيحة وحقيقية، وليست خيالية، ومع اإلنجاز الذى 
شهدته بعض مكاتب الربيد التى طورت ىف عهد الدكتور عىل مصيلحى، الذى شاء القدر أن 
جيعله مسئوالاً عن وزارة مهمة لكنها أقل أمهية بكثري من هيئة الربيد، عىل الرغم من أنه كان 
أبرز موظفى احلكومة الذين فازوا ىف االنتخابات الربملانية، فإننى ال أستطيع أن أتصور الربيد 

قادرا عىل املىض إىل األمام بالعقلية التى التزال حتكمه حتى اآلن. 

)4(
آثار  من  احلالية  الربيدية  املعامالت  تفرضه  أن  يمكن  فيام  نتأمل  أن  املهم  من  كان  وربام 
سلبية ىف سلوك املواطنني، وأخالقهم املدنية، وتوجهاهتم احلضارية، وما يمكن ىف املقابل هلذه 
املعامالت أن تنميه من قيم إجيابية ىف حقبة نتطلع فيها بشدة إىل تنمية كل اإلجيابيات التنموية، 
ا  ولعىل أرضب بعض األمثلة البسيطة التى قد يتعجب القارئ الهتاممى هبا، مع أهنا تعرب تعبرياً
واعياًا عن احلقيقة املذهلة فيام يتعلق بصياغة التوجهات اخللقية والسلوكية واحلضارية، وليس 
ا مع حاجتنا إىل هذا التوجه  من قبيل التزيد القول بأن هذه التوجهات ال جتد ضابطاًا هلا وال حمدداً
ىف ثالث هيئات، هى: هيئة الربيد، وهيئة التليفونات، وهيئة السكك احلديدية، التى يناط هبا 

ا ىف البالد املتقدمة تدريب املواطنني عىل احرتام الوقت، والنظام، والرتتيب، والتنظيم. مجيعاً

)5(
* ذهب مواطن يرسل خطابا مسجال، فرفض املوظف استالم اخلطاب ألن مرسل اخلطاب 
)وهو رئيس للساعى الذى ذهب باخلطاب إىل الربيد( مل يكتب اسم املرسل إليه ثالثيا، مع أنه كتب 

عنوانه كامال وعنوان املرسل إليه، وتليفونه أيضا، وكانت معه بطاقته الشخصية كاملة البيانات.
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* ذهب مواطن آخر يرسل خطاباًا مسجالاً فلم يقبل منه ألنه كتب العنوان بالقلم األمحر، 
وهذا ممنوع ىف هيئة الربيد املرصية. 

اخلطاب،  استالم  املوظف  فرفض  التدبيس،  بطريقة  أغلق  بخطاب  ثالث  مواطن  ذهب   *
فطلب املواطن من موظف الربيد أن يسمح له بأن ينزع الدبابيس ويضع الالصق فقيل له: إن هذا 
ا عن مكتب الربيد  ال جيوز ىف مكتب الربيد، وإن عليه أن يذهب فيتم هذه اخلطوة ىف بيته أو بعيداً

حتى ال يراه وهو يصلح هذا اخلطأ، ألن إصالح اخلطأ اعرتاف به، وهو ما ال تقبله هيئة الربيد.
* ذهب مواطن رابع لريسل خطابا قيام ذا ظرف مجيل، عن طريق ما يسمى »الربيد الرسيع 
قرشا،  مخسون  وثمنه  باهليئة،  اخلاص  البالستيك  الظرف  تشرتى  أن  البد  له:  فقيل  الدوىل«، 

وبدون هذا الظرف ال نرسل بريدا رسيعا.
)6(

ال يتوقف األمر عند هذا احلد الذى يبدو روتينيا فحسب، وإنام هو يتطور ىف اجتاه اخللف 
واملاىض، وال أقول الرجعية: 

* حرر مواطن خامس حافظة بمجموعة كبرية من خطابات مسجلة، ونسخ هذه احلافظة 
عىل الكمبيوتر بطريقة مجيلة، فقيل له: إن هذا ال جيوز، والبد من إعادهتا بخط اليد عىل هيئة 

جدول، مع أن املرسل لكل اخلطابات شخص واحد فقط، لكن البد من جدول بدائى.
* ورد ملواطن سادس خطاب من دولة عربية قريبة، اخلطاب حيوى صفحتني فقط وديسك 
»كمبيوتر«، لكن إخطار ورود اخلطاب تضمن رضورة سداد حواىل عرشة جنيهات، متثل مخسة 
أنواع من رسوم ورضائب ومتغات.. إلخ، ذهب املواطن إىل مكتب الربيد عىل بعد عدة كيلومرتات 
الستالم اخلطاب فرفض املوظف املسئول تسليم اخلطاب له إال أن تكون اخلزينة مفتوحة لسداد 
البطاقة وصورة منها، وبطاقة  التاىل وىف موعد اخلزينة أرسل مساعده ومعه  اليوم  الرسوم. وىف 
أهنم رفضوا!!!  إال  األمس  القصة من  يعرفون  كانوا  املوظفني  أن  منها، ورغم  املساعد وصورة 
ومع هذا ظلوا يرسلون إخطارات للمرسل إليه ثم إنذارات بسداد أرضية، بينام كان املرسل إليه 
قد أراح نفسه وطلب صديقه ىف البلد العربى، وطلب منه أن يرسل رسالة إليه من خالل رشكة 
من رشكات الربيد الرسيع »حقيقة« وليس من خالل الربيد املرصى، وجاءت الرسالة ىف اليوم 
الثانى، وال تزال إخطارات الربيد املرصى بالكربون والكوبيا تذهب لصاحبنا مرة كل ثالثةأيام.

كتب  إليه  املرسل  ألن  مسجل،  خطاب  تسجيل  قبول  املوظف  رفض  سابعة  حالة  ىف   *
العنوان بقلم »فلوماسرت«، وهذا ممنوع، والبد من الكتابة باحلرب اجلاف!! هكذا قالوا!! 



26

)7(
ونأتى أخيرا إلى ما قد يعتقد البعض أنه رفاهية: 

اسم  الصورة  وحتت  صورة،  تضمن  وقد  تذكارى،  أنه  يبدو  طابعا  الربيد  هيئة  أصدرت 
صاحبها، وهو رجل متقدم ىف السن، وحتت هذا االسم كتبت اهليئة تارخيني عىل نحو ما تكتب 
املوسوعات تواريخ امليالد والوفاة ىف حياة األشخاص، لكن الفارق بني التارخيني كان أقل من 
عام، وهو ما ال يستقيم مع صورة الرجل الشيخ، فكيف يكون هذا الرجل قد عاش أقل من 

عام، ومع هذا وصل إىل هذه الشيخوخة؟
تكون  أن  إال  املعضلة  إنه ال حل هلذه  له:  فقلت  الربيد  اقتنى طابع  الذى  سألنى صديقى 

الفرتة املكتوبة هى فرتة توليه منصبا مهام.
أعجب صاحبى برأيى! وسألنى: لكن الطابع ال يتضمن إشارة إىل أى منصب.

قلت: مع أنى ال أعرف فإن املنطق يفيدك أيضا ىف هذا املوضوع!
قال: أى منطق؟

قلت: منطق جحا الذى كان خيطئ ىف عد احلمري وهو راكب، وال يصل إىل الصواب إال 
وهو واقف، ألنه ينسى أن يعد احلامر الذى يركبه.

قال: وما عالقة هذا بطابع الربيد؟
قلت: البد أن هذا الشخص الذى صدر الطابع لتكريمه كان رئيسا هليئة الربيد نفسها ىف 

تلك الفرتة!!
وبعد يومني من البحث والتحرى قال صديقى: إنه آمن بعبقريتى ولن يكفر هبا بعد اليوم.

أما أنا فال أعتقد أن استنتاجى هذا يدل عىل عبقرية من أى نوع إال إذا كان املفروض علينا 
أن نتجرع بقسوة نتائج هذه الترصفات العبقرية للربيد املرصى. 

)8(
ال  فإهنم  املواطنون  أما  رويته!!  ما  كل  صدق  إىل  املسئولني  أطمئن  أن  أريد  فإنى  ا  وأخرياً
ذات  الربيد  مكاتب  إىل  ذهبوا  كلام  يعيشوهنا  لكنهم  فحسب،  الوقائع  هذه  بصدق  يؤمنون 

الالفتات اخلرضاء اجلميلة.
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الفصل الرابع

نحو منظومة جديدة لألحوال الشخصية

)١(
مل تكن حادثة التاجر املشهور عىل نحو ما صورهتا صحفنا احلادثة األوىل التى يتم فيها جتاوز 
التنظيم احلاىل ملسائل  القوانني اإلسالمية واملدنية معا، ولن تكون، وليس صعبا أن ندرك أن 
األحوال الشخصية يساعد عىل وقوع مثل هذه األخطاء أو اجلرائم واخلطايا، وسأقرص حديثى 
أحاطت  التى  والسياسية  الرشعية  اخلالفات  عن  ا  بعيداً التنظيمى،  اجلانب  عىل  املقال  هذ  ىف 
لنا أن نضع تنظيام  املهم، وهو كيف يمكن  السؤال  بأن أطرح  باملوضوع، هلذا فسوف أسارع 
يضمن التزام اجلميع بالرشع اإلسالمى احلنيف دون تعسف ىف التطبيق؟ ويضمن أيضا إرشاد 

اجلميع إىل هذا االلتزام.

الرقم  الشخصية منظمة متاما عن طريق  أن تكون األحوال  وجوابى بسيط ورسيع، وهو 
القومى، ويكون هذا الرقم واردا ىف كل شهادات الزواج، والتصادق عىل الزواج، والطالق، 
والرجعة، بل وأن يتم تفريغ بيانات هذه العقود ىف خانات هذا الرقم عىل قاعدة املعلومات ىف 
اللحظة التى يتم فيها العقد، ومن خالل قاعدة البيانات هذه يمكن لنا ىف ملح البرص أن نكتشف 
أى جتاوز يقع ىف هذا املجال، سواء من ناحية الزوج، أو من ناحية الزوجة، دون اللجوء إىل 
أسلوب التحريات الرسية املطولة )!!( التى ال تكشف إال عرشة ىف املائة، أو عرشين ىف املائة 

من التجاوزات، وبعد أن تكون الفأس قد وقعت ىف الرأس بالفعل.

)٢(
ومن البدهى أن برنامج الكمبيوترالذكى قادر عىل أن يؤرش عىل - أو يشري إىل - كل أنثى 
بحالتها االجتامعية، ليس من حيث الزواج احلاىل أو عدمه فحسب، ولكن من حيث الزواج 
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السابق أيضا، ومتى انتهى؟ وهل ال تزال ىف العدة، أم أن عدهتا انتهت؟ وهل حتل هلا العودة إىل 
زوج سابق، أم أهنا استوفت الطلقات الثالث بالفعل؟

كذلك فإنه ىف وسع برنامج الكمبيوتر الذكى أن يدلنا ىف ملح البرص عىل الزوجات الالئى 
ىف عصمة الزوج صاحب هذا الرقم القومى، وعىل مطلقاته السابقات، وهل ال يزال جائزا له 

الرجوع إىل أى منهن ألهنا ال تزال ىف عصمته أو ىف عدهتا.. إلخ.

والرجعة  الزواج واإلشهار والطالق  استامرات عقود  إعادة تصميم  بالطبع  ويقتىض هذا 
لتكون قابلة وقادرة عىل تغذية برامج احلاسبات اآللية، كام يقتىض هذا من ناحية أخرى فرض 
القومى،  للرقم  تبعا  الزواج  عقد  بمسئولية  القائم  حتديد  يكون  بأن  االلتزام  من  معقول  قدر 
بحيث يكون من اختصاص كل مأذون أو موثق أن يعقد عقود اإلناث الالئى يقع رقمهن ىف 
إطار رقم معني، وذلك تبعا ملحل إقامة األنثى، وهو حلسن احلظ نفس املنطق الذى تأخذ به 
املأذونني  تنظم عمل  التى  به األصول  تأخذ  ناحية، والذى  القومى من  بالرقم  النظم اخلاصة 
عىل  العمل  توزيع  أن  النظام  هذا  ىف  اجلديد  وسيكون  أخرى،  ناحية  من  واملوثقني  الرشعيني 
االجتهاد ىف حتديد  بدال من  لألنثى،  القومى  الرقم  إىل  النظر  بمجرد  املأذونني سيكون حمددا 

املأذون املسئول تبعا لتوزيع املناطق السكنية ىف األحياء واملدن.

)٣(
وهبذا األسلوب املمنهج علميا ومعلوماتيا يصبح معروفا أن عقد قرآن اآلنسة ذات الرقم 
القومى يتم بمعرفة املأذون الذى يتوىل عقد قران اإلناث الالئى يقعن ىف املسلسل الذى يضم 
عرشة آالف رقم. وهكذا، وقد قلت »قدر معقول من االلتزام« مقدرا ما تفرضه الظروف من 
أن تكون العروس مقيمة ىف وقت زواجها خارج مرص، وعندئذ يتوىل املكتب القنصىل باخلارج 
إمتام توثيق الزواج ولكنه يصبح ملزما بأن خيطر املأذون أو املوثق الذى تقع ىف نطاقه األرقام 
القومية املسئول عنها، وبنفس املنطق يمكن االستئذان ىف اإلخطار إذا كانت العروس وأهلها 
ترغب ىف عقد الزواج ىف مصيف أو مشتى أو عاصمة أو عىل يد مأذون أو موثق يرغبه األهل 
ألى سبب من األسباب، وعندئذ ُيوافق هلؤالء مجيعا، رشط إخطار املأذون األصىل، وذلك من 
أجل تكوين قاعدة بيانات برشية لدى املوثقني واملأذونني تزيد من محاية ودعم قاعدة بيانات 

احلاسب اآلىل.
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قبيل  من  غريبة  ظاهر  أية  عىل  القضاء  علمى  أساس  عىل  القائمة  االساليب  هذه  وتتيح 
القضايا األخرية، وهى ظاهرة  الصحافة ىف  إليها  التى أشارت  والنادرة  الشاذة  الظاهرة  تلك 
املأذون شبه اخلصوىص الذى يتنقل مع أصحاب الرغبات إلمتام الصورة الرسمية التى البد 
منها لرغباهتم وشهواهتم، ثم يفاجأ بنفسه ىف املحكمة مرة واثنتني، وقد يصبح متهام ال شاهدا 
فحسب، بل ربام يصبح رشيكا ىف اجلرم لسبب مهم، وهو أن القوانني مل توجد ىف البداية نظام 

كفيلة بأن حتقق هلا التطبيق السليم واملرن ىف ذات الوقت.

)4(
عىل  الدولة  تظل  أن  العار  من  أصبح  قد  أنه  أرى  فإننى  يذكر،  بالشىء  الشىء  كان  وإذا 
الزواج  عىل  بالقضاء  املعنية  الدولة  نفسها  وهى  طالق،  أو  زواج  رسوم  تقاىض  ىف  سياستها 
املفروضة  الرسوم  كل  الدولة  تلغى  ألن  األوان  آن  قد  أنه  وأرى  املتعددة،  ومشكالته  العرىف 
الرسوم  تتنازل عن كل هذه  بالزواج واإلشهار والطالق والرجعة، وأن  املتعلقة  العقود  عىل 
املحسوبة باملليم من رسوم نسبية وغري نسبية ومتغة وتنمية موارد.. إلخ. بل وأن تسعى الدولة 
سعيا حثيثا ىف أن تعفى املواطنني من دفع مكافأة املأذون عىل عقد العقد، وذلك بأن ترتب الدولة 
أمورها ألن يكون كل املأذونني خالل عدة أعوام ال تزيد أعدادهم عىل العرشة من املستشارين 
السابقني، عىل النحو الذى بدأته الدولة عىل يد وزارة العدل ىف جلان توفيق املنازعات، وهبذا 
يتقاىض املأذون الرشعى أو املوثق أجره من الدولة نفسها فحسب، ولنذكر أن املأذون الرشعى 
ظل طيلة عهد وجوده منذ أيام الفاطميني بمثابة النموذج األقدم لقاىض التوفيق ىف املنازعات.

ما كانت درجته  أيا  املوثق  أو  املأذون  بوظيفة  إليه  املعهود  السابق  املستشار  وهكذا يصبح 
السابقة ىف القضاء بمثابة شخصية عامة كبرية ىف كل جمتمع مرصى تتوىل تقديم النصح العائىل 
املتجددة، كام يكون  الشخصية، بل واخلالفات االجتامعية  باألحوال  املتعلقة  املسائل  ىف كافة 
بحكم هذا الوضع عضوا ىف كافة اللجان املعنية بالتنمية املحلية عىل املستويات املتعددة التى 

تتكون منها اإلدارات املحلية، ممثال هبذا مكسبا حقيقيا للمحليات، واإلدارة املحلية.

*    *    *
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الفصل الخامس

كيف يمكن تصوير اإلصالح االقتصادى للفالح؟

)١(
ال سبيل إىل مشاركة املواطنني ىف السياسة والعمل العام وقضايا التنمية مشاركة حقيقية ىف 
املرحلة القادمة إال بجعل املواطنني أنفسهم يؤمنون بجدوى املشاركة ىف نشاط وفعالية احلزب 
الذى ينتمون إليه، وذلك ىف ظل احلاجة إىل منهج جديد للتعامل مع مشكالت العرص، وقد 
املنظم حلركة  السياسة املرصية أصبحت بحاجة إىل كثري من اجلهد  املاضية أن  أثبتت الشهور 
التكنوقراطيني  من  يقتىض  ما  وهو  التنمية،  قضايا  ىف  ورأهيا  فهمها  عن  وتعبريها  اجلامهري 
والتخطيطيني مقاربات أخرى للموضوعات املطروحة، وقد دارت مناقشات مستفيضة بينى 
بالرأى ىف  املشاركة  البسطاء عىل  الفالحني  قدرة  إىل مدى  تطرقت  وبني جمموعة من هؤالء، 
قضايا التنمية، وقد قدمت هلؤالء نموذجا قد يبدو ساذجا ىف وسط هذا الكتاب، لكنه عىل كل 

حال كفيل بتقديم الوجه اآلخر للمقاربات اجلامهريية.

)٢(

وهذه بعض فقرات من النموذج:

نفهم أن مرص اآلن حتتاج إىل حرث األرض، واالستعانة ببذور جديدة، فضال عىل تقليم 
كثري من األشجار القائمة، فضال عىل اإلرساع بجنى ثامر سياسات تم تنفيذها قبل أن تفقد هذه 

الثامر حيويتها.

هذه العبارة السابقة تلخص املحاور األربعة التى حتكم آمال املواطنني ىف التوجه السياسى 
نحو قضايا التنمية.
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أواًل: حرث األرض

يتمثل ىف جتديد الترشيعات، فمام الشك فيه أن هناك ترشيعات كثرية ال حتتاج إىل تعديل، 
تنشأ  انتقالية، حتى ال  يتضمن فرتات وأحكام  بترشيع  تلغى  أن  إلغاء، والبد  إىل  وإنام حتتاج 
فوىض جديدة، وأبرز هذه الترشيعات هى الترشيعات االستثنائية ىف جماالت اإلسكان، والشهر 
واملحليات،  النظافة،  ورسوم  والعوائد،  العقارية،  والرضائب  العينى،  والسجل  العقارى، 
األجرة  وبسيارات  باملهن،  والرتخيص  والتعلية،  واإلزالة  واهلدم  الكهرباء،  وغرامات 
بنود  وبعض  والنقابية،  واإلضافية  املحلية  والرسوم  املكتسبة،  النقابية  واحلقوق  والتاكسى، 
وممارسات  واجلامرك،  والنقد،  واالسترياد،  والتصدير  العمل،  وقوانني  التأمينات،  ترشيعات 
النشاط املهنى لألفراد والشخصيات االعتبارية، كل هذه الترشيعات ىف حاجة إىل إلغاء معظمها 
واستبقاء بعض قليل منها باحلد الذى يمكن من دفع املجتمع لألمام ىف خطوات التنمية التى ال 

حتتمل ضياع الوقت وال حتتمل العبث الورقى املتزايد والدورات املستندية العقيمة.

»الغرق  حالة  ىف  قليلة  سنوات  غضون  ىف  أنفسنا  فسنجد  ترشيعاتنا،  بتنقية  نسارع  مل  وما 
النهائى«، ىف مسار السباق نحو املستقبل، ذلك أنه ال يمكن لنا أن نطلب الفوز ببطولة السباحة 
احلرة من بطل قيدنا يديه ورجليه، صحيح أن املعاقني حيققون أرقاما قياسية، ولكن الصحيح 
أيضا أن هلم بطوالهتم وأوملبياداهتم اخلاصة، وال يمكن بحال من األحوال أن نظلم متحدى 
هل  بوضوح:  نحدد  أن  علينا  فإن  ثم  ومن  املعاقني،  غري  مباريات  ىف  طرفا  بإدخاله  اإلعاقة 
نريد االنتظام ىف األوليمبياد العام لدول العامل، أم ىف األوليمبياد اخلاص بذوى االحتياجات 

اخلاصة؟

ثانيا: البذور الجديدة

ما أكثرها وما أوفرها وما أشد تطلعها إىل أن تلقى ىف الرتبة املرصية، ولكن املهم هو كيف 
نختار هذه البذور، فقد ثبت من جتارب الفرتات املاضية املريرة أن البذور الشابة التى وثق هبا 
بعض كبار رجال الدولة كانت أكثر فسادا من كل البذور القديمة، وأن هذه البذور ال تعرف 
حتى طريق مصلحتها، وأن إجرامها قد ختطى حدود املنطق والعقل، بل حتدى حدود اخليال، 
وهلذا أصبح املواطنون يضعون أيدهيم عىل قلوهبم حني يستمعون إىل نبإٍ عن بذور جديدة، بل 
إن رصاع األجيال قد حسم نفسه ىف ظل مثل هذه الترصفات الشاذة املتكررة، وجاء هذا احلسم 
لصالح األجيال القديمة التى بدت وكأهنا متتعت وتأهلت وتزودت بام يفتقده اجليل اجلديد، 
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فقد تلقت تربية متميزة، وعرفت قيام حمددة ثابتة، وبذلت جهودا منظمة عرب سنوات طوال، 
وهى ىف النهاية قادرة عىل الدفاع عن أخطائها، أما األجيال اجلديدة حسبام كشفت عنه فضائح 
الفرتة املاضية، فإن أقىص مهارهتا هو اإلرساع باالعرتاف الكامل من أجل احلصول عىل الرباءة 
التى حيصل عليها َمْن يسمون ىف املحاكم »شهود امللك«، كام أن أقىص ما أثبتته من كفاءة كان 
ىف الزلفى والتقرب وتسهيل الفساد أو ممارسته بذاهتا ونفسها وهكذا أصبح من املستحيل عىل 
الستخدام  قوية  مربرات  هناك  تكون  أن  دون  اجلديدة  البذور  نظرية  تتقبل  أن  شعبنا  مجاهري 
وتوظيف هذه البذور، ودون أن تكون هناك نتائج حقيقية معلنة عن جودة وصالحية وإنتاجية 
الشعب  ضمري  فإن  إدراكا،  أو  حتقيقا  الصعب  باألمر  ليس  املعنى  هذا  أن  ومع  البذور،  هذه 

املرصى أصبح ىف حاجة إىل االطمئنان!

*    *    *
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الباب الثانى

صعوبة حركة رأس المال
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الفصل السادس

نظامنا المصرفى يئن.. والحكومة ال تحن

)١(
يلحظ املواطن العادى بكل وضوح وبدون أى فكر أو استنتاج أن مؤسساتنا املرصفية عىل 
وأن  مزدمحة،  البنوك  نجد  أن  اآلن  واملعهود  املعتاد  فمن  كبرية،  معاناة  تعانى  مستوياهتا  مجيع 
نلمس بكل وضوح أهنا تعمل فوق طاقتها، ومن اليسري أن ندرك أن الضغط النفسى والذهنى 
عىل رجال البنوك وسيداهتا قد أصبح يفوق أى احتامل برشى، ومع هذا فإن العاملني بالبنوك 
واألغلبية العظمى منهم من الرشفاء األمناء النزهاء يعملون بكل ما يقدرون عليه، وحياولون 
أن يسدوا الثغرات بني ما هو متاح هلم من موارد زمنية وبدنية؛ وبني ما هو مطلوب منهم من 
مقتضيات وظيفية ووطنية، لكن األمر الذى ال يمكن جتاهله يتمثل ىف أن حكومتنا الرشيدة ال 
تزال مرصة عىل ظلم البنوك واإلجحاف هبا من خالل أكثر من حمور، ولن أتطرق إىل املحاور 
الفنية الدقيقة املتصلة بتفاصيل العمل املرصىف، ولكنى سأكتفى لتوضيح الصورة بذكر املحاور 
العمومية التى يسهل عىل املواطنني البسطاء من أمثاىل إدراكها، وىف هذا الصدد يمكن ىل أن 

ا من هذه املحاور عىل التواىل. أذكر عدداً

)٢(
ال تزال احلكومة جتمد أو تؤجل السامح بفتح فروع جديدة للبنوك، وهكذا فإنه مع الزيادة 
السكانية، ومع اإلقبال املفرتض تزايده عىل النشاط املرصىف وتوظيفه من أجل خدمة التنمية، 
ومع ازدياد معدالت الرقى والتحرض واإلقبال عىل اإلفادة من خدمات البنوك.. مع كل هذا 
فإن احلكومة ال تسمح بفتح أى فروع جديدة للبنوك القائمة مع أن هذا التجميد أو عدم السامح 
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ا، ولكن  ال يفيد احلكومة ىف شىء، وال حيافظ هلا عىل شىء، وليس منطقّيا وال طبيعيًّا وال تنمويًّ
احلكومة مرصة عىل هذا املوقف السلبى الغريب، وأستطيع أن أذكر للقارئ أن بعض البنوك 
ا، ولكن هذه الفروع مل تنل حتى  ا جديدة وجهزهتا منذ أكثر من عرشين عاماً قد أسست فروعاً

اآلن موافقة احلكومة عىل االفتتاح وممارسة النشاط.

ا ىف احلكومة أو ىف البنك املركزى لن يلتفت إىل  وعىل الرغم من شذوذ هذا الوضع فإن أحداً
أمهية تربير هذا الوضع والرد عىل هذه امللحوظة القاسية واملهمة.

)٣(
ا آخر أكثر عمقا يتصل بشل قدرة البنوك عىل جتديد فروعها القائمة،  عىل أن للقضية وجهاً
وذلك من خالل ما هو مفروض عليها وعىل غريها من صعوبة حركتها ىف سوق العقارات، 
فال يزال القانون االستثنائى الذى حيكم العالقة بني املالك واملستأجر يلقى بظالل آثاره السلبية 
عىل حركة البنوك ىف جمال توفري أماكن تقديم اخلدمة للجمهور، بل إن الصعوبة ىف هذا الصدد 
تتمثل ىف أن البنوك إذا ما أرادت استئجار مواقع جديدة، بالقانون اجلديد وطلبت نقل النشاط 
القائم ىف فرع جديد إليه دخلت ىف الدوامات البريوقراطية املعتادة مع أى طلب منطقى من هذه 

الطلبات التى ال تراها احلكومة طبيعية وال منطقية! 

)4(
ال تزال البنوك عاجزة عن أن تتوىل القيام باملرشوعات القومية الكربى التى ال ينبغى ألحد 
غريها أن يقوم هبا، ولن أتطرق إىل احلديث عن مرشوعات خمتلف عىل جدواها واقتصادياهتا، 
كام أنى لن أتطرق للرد السهل عىل الدعاوى الزاعمة بعجز بنوكنا عن أداء مثل هذا الدور، 
التاريخ احلديث جتربة بنك مرص ىف إقامة صناعات كربى، فبنك مرص  ولكنى سأستعيد من 
هو الذى أسس رشكة الطريان القومية »مرص للطريان«، وهو الذى توىل كل عنارص النهضة 
املذهلة لصناعة السينام من خالل رشكاته، ومن خالل استوديو مرص، وهو الذى هنض بصناعة 
النسيج حتى أصبحت مرص بلد النسيج، بدالاً من أن تكون بلد القطن فحسب، مع كل هذه 
التجارب الناجحة التى ال يزال املرصيون املعارصون يدركون تارخيها وحقيقتها، فإن البنوك 
املرصية ال تزال ممنوعة أو مغيبة عن هذا النشاط االقتصادى احلقيقى، ومن العجيب أن البنوك 
ىف واقع األمر هى أهم نموذج ملا يسمى »الرشكات القابضة«، ولكننا كالعادة اختزلنا مصطلح 
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توزيع رشكات  أعدنا  التى  البريوقراطية  الكيانات  لبعض  القابضة حني خصصناه  الرشكات 
إىل  عندنا  اخرتاله  تم  القابضة  الرشكات  ومفهوم  مصطلح  فإن  وهكذا  عليها،  العام  القطاع 
ذلك املفهوم البريوقراطى املستحدث شكالاً فحسب، وهكذا تعرض هذا املفهوم االقتصادى 

لالحتكار، وىف رأى بعض من هم أكثر شجاعة منى فقد تعرض لالحتقار.

 )5(
ال تكف األخبار عن التواىل عن القبض عىل مدير بنك وعىل مدير االئتامن، أو عن التحقيق 
معهام، أو عن حتويلهام للنيابة، أو عن حماكمتهام، أو عن احلكم عليهام، وال غبار ىف هذا كله، 
فهؤالء يمثلون - كام أرشت - قلة ضئيلة، بينام األغلبية الساحقة رشفاء، ولكننا ىف املقابل مل 
نسمع طوال السنوات املاضية عن تكريم ناله مدير بنك، وال عن وسام منح ملدير بنك، وال 
أو  رشف  لوحة  ىف  صورته  سجلت  أو  اخلدمة  لنهاية  حفل  أو  بتمجيد  حظى  بنك  مدير  عن 
منح »زرار« الرشف عىل أقل تقدير، بل إن العكس هو الذى حدث لألسف الشديد، ذلك أن 
مخسة عىل األقل من رؤساء البنوك اخلاضعة لقاعدة تعيني رؤسائها من قبل احلكومة قد أهنيت 
قرارات  بمقتىض  حلوله  حتى  عينوا  الذى  األجل  ينتهى  أن  وقبل  يعرفوا،  أن  دون  خدماهتم 
قد  آخرين  بأن  الصحافة  ىِف  فوجئوا  اخلدمة  بمد  قرارات  هلم  صدر  قد  كان  وآخرون  سابقة، 
ا مل يوجه إليهم  ا أيضاً ا مل يوجه إليهم كلمة نقد أو اهتام فإن أحداً عينوا ىف أماكنهم، ومع أن أحداً

كلمة شكر أو ختام.

وهكذا أصبح بعض هؤالء ىف صورة أقرب إىل املجرمني أو املحرومني، عىل أقل تقدير، 
وهى روح كفيلة بقتل كل روح للعمل أو للرشف، بل كفيلة بتحويل رجال املال إىل صورة 
ا أن  فئران مذعورة من مجيع االجتاهات، وهى روح ال تكفل ألى اقتصاد قومى مهام كان قويًّ

يتقدم ولو خطوة واحدة.

*    *    *
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الفصل السابع

هل عرفت القراقوشية طريقها إلى بنوكنا؟

 )١(
اإلنجاز،  عىل  قادرة  بريوقراطية  غري  مؤسسات  أهنا  عىل  القديم  وجداننا  ىف  البنوك  تصور 
واألختام  الورقى  اإلثبات  من  كثري  إىل  حاجة  دون  مبارشة  املوضوعية  إىل  النفاذ  عىل  وقادرة 
لصياغة  أخرى  آليات  عىل  يعتمد  وهو  الصحة،  من  كبري  نصيب  التصور  وهلذا  والشهادات، 
العالقة بني البنك وبني املواطن غري تلك التى تعتمد عليها املصالح احلكومية، ويكفى عىل سبيل 

املثال أن البنوك تعتمد توقيعاتنا بناء عىل نامذج هلا حتتفظ هبا وتلزمها بتنفيذ رغباتنا املرصفية.

أن  نعرف،  كام  املديرين،  من  لكثري  يتيح  يزال  ال  اإلدارة  من  املرصى  النمط  فإن  هذا  ومع 
ا من املصالح تأخذ بتقاليد غريبة،  يضعوا بصامهتم عىل اإلدارة ىف آلياهتا الدقيقة، وهلذا نجد كثرياً
لكنها تلقى اإلقناع الداخىل، بل اإليامن هبا، ونرى أنفسنا - ونحن أصحاب حاجة - مضطرين 
إىل أن ننفذ هلا هذه الطلبات الغريبة حتى نقىض حوائجنا، دون أن ننتبه إىل أن عدم احتجاجنا 
عىل هذه اإلجراءات الغريبة يمثل مشاركة ىف ظلم النفس وىف الدعوة إىل التخلف بخطوات ال 

هناية هلا.

 )٢(
أفضل  عىل  مصمموها  يتفق  أن  بعد  إال  تستقر  ال  كله  العامل  ىف  اإلدارية  األنظمة  أن  ومع 
تلقاء  من  يعودون  املنفذين  وكبار  املنفذين  أن  وهى  بديعة،  بصيغة  تتميز  مرص  فإن  صيغة، 
أنفسهم ليفرضوا نظراهتم الفردية اهلامشية عىل هذه النظم، مع أن املصممني للنظم كانوا قد 
استبعدوا هذه النظرات الفردية عندما استقروا عىل النظام الذى استقروا عليه، لكن »سلطة 
التنفيذ« متنح سطوة تلقائية جتعل أصحاب احلاجة يرضخون لكل إجراء عقيم يبتدعه موظف 

حمىل، وهم يلعنون أيامهم.
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ومن العجيب أن الروح البريوقراطية العقيمة قد وصلت إىل بعض بنوكنا االستثامرية، ومن 
العجيب أكثر أن هذه الروح قد لقيت ازدهارها عىل يد األجيال اجلديدة من مديرى البنوك.

 )٣(
سابق  رئيس  ابتدعه  اإلدارى،  التسلط  نامذج  من  عجيب  نموذج  املثال  سبيل  عىل  وهذا 
ملجلس إدارة بنك استثامرى، وقد كان من حظ البنك أن يصل إىل حالة مل يعد جمديا فيها إال 

االندماج ىف غريه.

ولنقرأ نص رسالة للعمالء:

y  تطوير إطار  ىف  بأنه  إحاطتكم  وتأمل  التمنيات،  أصدق  هتديكم  أن  البنك  إدارة  يسعد 
البنوك لتحصيل شيكات العمالء، فقد تم تطوير طباعة دفاتر  وميكنة نظم املقاصة بني 
الشيكات التى يصدرها البنك للتوافق مع األجهزة واألنظمة اإللكرتونية املستخدمة ىف 

هذا الغرض.

y  وقد حرص البنك ىف تصميمه وطباعته لشكل الشيك اجلديد عىل أن حيمل هذا التصميم
- بخالف الضوابط املناسبة لتأمينه ضد التزييف والتزوير - إظهار اجلوانب من احلضارة 
باخلارج،  تداوله  عند  هلا  الدعاية  ىف  سفري  بمثابة  الشيك  هذا  ليكون  القديمة  الفرعونية 
وليعكس االعتزاز بتارخينا وحضارتنا القديمة. )أرأيت هذا التمحك اجلميل ىف احلضارة، 

والتمحك غري املربر ىف الدبلوماسية كذلك؟(.

y  الشيكات سوف يرتتب عليه النظام اإللكرتونى اجلديد ىف حتصيل  تطبيق هذا  وملا كان 
والرسعة  بالتسهيالت  التمتع  من  حاليا  بحوزتكم  القديمة  الشيكات  استبعاد  بالتاىل 
الراقية  املرصفية  باخلدمة  دوما  البنك عىل متتعكم  النظام، وحرصا من  يوفرها هذا  التى 

واملتطورة، ولتسهيل معامالتكم ورسعتها.

y  فإننا نرجو رسعة التقدم للبنك من خالل الفرع املوجود به حسابكم للحصول عىل دفرت 
الشيكات املطور قبل بداية الشهر القادم.



40

)4(
مرضا  نفسى  أرى  وكنت  آخر،  بعد  شهرا  املقال  هذا  وبفكرة  اخلطاب  هبذا  احتفظت 
باالقتصاد الوطنى لو أننى نرشته والبنك قائم حتت رئاسة رئيسه الذى ابتدع هذا األسلوب، 
لكن الظروف اليوم تغريت وتم دمج هذا البنك بعد أن تركه رئيسه إىل جملس إدارة بنك آخر.

وهكذا أصبحت ىف حلٍّ من أن أروى القصة لعلنا نفهم منها أن هذا األسلوب القراقوشى 
ال يليق أوال، وال يفيد ثانيا.

فأما أنه ال يليق فإنه ال ينبغى علينا أن نفرض عىل العمالء أن حيصلوا عىل دفاتر شيكات 
جديدة بينام دفعوا من قبل مقابال لدفاتر شيكاهتم، إال إذا عرضنا عليهم أن نبدل هلم بدفاترهم 
دفاتر جديدة، ألهنم دفعوا من قبل جنيها كامال ىف مقابل كل شيك ىف دفاتر شيكاهتم. فإذا أردنا 
إلغاء هذه الشيكات فال ينبغى حتميل قيمتها ألصحاب احلسابات، وال ينبغى إزعاجهم هبذه 

الطريقة.

ذهبوا  القراقوشى  الفكر  من  املعاناة  تعودوا  الذين  احلسابات  أصحاب  أن  الطريف  ومن 
ليحصلوا عىل شيكات جديدة فوجدوا أن عليهم أن يتقدموا بطلب قبل أن حيصلوا عليها بعد 
أسبوع، وبعد أسبوع وجدوا الطابعة عطالنة، وبعد أسبوع آخر وجدوا الطابعة غري املدربة قد 

طبعت أسامءهم ىف ظهر الشيك وليس عىل وجهه.. وهكذا.

و أما أن هذا األسلوب ال يفيد فأمر يستطيع كل مواطن - قبل كل مرصىف - أن يدركه 
بمنتهى السهولة.

وهلل األمر من قبل ومن بعد.

*    *    *
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الفصل الثامن

األزمة االقتصادية من العالمية إلى المحلية

)١(
أبدأ من حيث أريد أن أضيف، أو أعارض َمْن سبقونى إىل موضوعات األزمة االقتصادية، 
فأذكر بكل وضوح أن هذه األزمة مل تكن حادثا عارضا، وإنام كانت عرضا كاشفا عن مرض 
معروف منذ فرتة طويلة من حيث أسبابه، وآلياته، ومما يؤسف له أن أحدا مل يشأ أن يشخصه 
رصاحة، أو أن يسميه باسمه احلقيقى، وهو مرض االدعاء - االدعاء الزائد عىل احلد - الذى 
يسيطر ىف بعض املراحل عىل البارزين من رجال الصف األول ىف جمال املال واألعامل، وهو 
مرض ال يقل ىف وطأته عن االستبداد السياسى وما ينشأ عنه من كوارث، وقد كان من حسن 
حظى، أو ربام سوء هذا احلظ، أنى قد كنت أدرك مالمح هذا املرض من بعيد، حتى أتيح ىل 
أكتسب  بى  فإذا  قرب،  عن  املرض  هذا  رموز  بعض  أعرف  أن  األخرية  األربع  السنوات  ىف 
معرفة عميقة بام مل أكن أتصوره من مظاهر مرض االدعاء وأعراضه، وهى أعراض تبدو بعيدة 
وغري متجانسة، وربام متعارضة، لكنها تصب ىف النهاية ىف تقوية هذا املرض اخلادع املخادع، 
الذى يصور نفسه لآلخرين وكأنه حصيلة جمموعة من الصفات املتميزة التى يرغب أصحاب 
األعامل - بَمْن فيهم احلكومة - ىف وجودها ىف طبقة مديرهيا، ومنها عىل سبيل املثال: الثقة ىف 
النفس، والقدرة عىل األداء، والصواب ىف اختاذ القرار، واألفضلية ىف اختيار البدائل، والذكاء 
ومن  سواء،  حد  عىل  واملتعاملني  العاملني  لقدرات  املاهر  والتوظيف  البرش،  مع  التعامل  ىف 
أجل تسويق هذا املرض عىل أنه دواء ناجع كانت الشعارات ترفع ىف مواجهة الذين خيتارون 
بالذات، بكل ما  القيادات اإلدارية، بل والسياسية، ضاغطة عليهم كى خيتاروا هذا »املدير« 
ومل  عميقا،  مرضا  إال  يكن  مل  ظاهرة  ميزة  كان  ما  أن  فتثبت  التجربة  متىض  ثم  ادعاء،  من  فيه 
التعامل الشخىص، واستغالال عميقا  يكن هذا املرض ىف حقيقته إال حصيلة قدرة فائقة عىل 
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للعالقات والقربى، وتوظيفا لتاريخ اآلباء الروحيني، وانتهازا للفرصة، وتزويرا ىف األرقام، 
وإعادة صياغة مغرضة للحقائق، وحتطيام لألمناء والنوابغ، وحتجيام للكفاءات، وإفسادا للنظم 

املستقرة حتت دعوى الرغبة ىف النجاح أو التطوير عىل األقل.

)٢(
هذا  رموز  أبرز  من  واحد  من  مرص  محت  قد  وحده  اهلل  عناية  إن  قلت:  إذا  أبالغ  ولست 
االقتصاد املرصى رضبات عنيفة  أذاق  الذى  الرمز  العامل كله، وقد كان هذا  املنترش ىف  التيار 
وموجعة، عىل وشك أن حيتل موقعا متميزا ىف احلكومة والنظام، كام كان كفيال بأن يذيق مرص 
اختيارا  ملرص  تقيض  اهلل  بعناية  وإذا  لتتحملها،  تكن  مل  التى  الراهنة  االقتصادية  األزمة  مرارة 
موفقا إىل أبعد حدود التوفيق للموقعني اللذين كانا كفيلني بضبط اإليقاع الوطنى ىف املجالني 
األزمة  مقدمات  من  كثري  من  بمرص  النجاة  ىف  مبارش  أثر  له  كان  مما  واملرصىف،  االستثامرى، 

االقتصادية ومعقباهتا، فضال عىل النجاة منها ومن أسباهبا الظاهرة والباطنة عىل حد سواء.

ىف  مرص  اهلل  عناية  شملت  كيف  التحديد  وجه  عىل  يعرفون  ال  الناس  أغلب  أن  والواقع 
الوقت املناسب لتحميها من هذا التيار الذى كاد يعصف هبا ويطيح، ويمهد الطريق للخراب، 
ومن حق هؤالء أن يلجأوا، مثل عامة الناس، إىل االعتقاد العميق ىف أن اهلل وحده هو الذى 

حيمى مرص، ويكلؤها بعنايته، ويكفيها رش من أرادها بسوء.

)٣(
أعود إىل املرض الذى أدى باإلنسانية إىل املعاناة التى جتنى ثامرها ىف أيامنا هذه، فأقول: 
إنه مرض من أمراض األغنياء، لكن هذا ال يمنع أن يصيب الفقراء أيضا، فكام أنه أصاب 
الواليات املتحدة والدول الغربية ىف ذروة نموها االقتصادى، فإنه أيضا ال يكف عن إصابة 
من  الرغم  عىل  سابقة،  مراحل  ىف  أيضا  االشرتاكية  الدول  أصاب  وقد  النامية،  الدول  كل 
بالغة  قوة سيطرة الدولة عىل وسائل اإلنتاج، ويكفينى للتدليل عىل هذا أن أشري ىف رسعة 
االحتاد  دعامة  قوضت  بل  السوفيتى،  االقتصاد  دعائم  هزت  التى  الزراعية  األزمة  أن  إىل 
السوفيتى، كانت نتيجة طبيعية لسياسة االدعاء القاتلة التى مارسها واحد من املدعني، عهد 
إليه باملسئولية عن الزراعة عىل مدى عهدى ستالني وخروشوف، ومتكن بأسلوبه القارص، 
وجهله الفاضح من أن يقود االحتاد السوفيتى إىل هاوية قاسية، كانت عىل سبيل املثال سببا 
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ومعدالت  املحاصيل،  كافة  إىل  بالطبع  امتدت  لكنها  الشهرية،  القمح  أزمة  من  عرفناه  فيام 
اإلنتاج، ومعايري اجلودة.

ا، فتارخينا الوطنى املعارص نفسه حافل باألمثلة الدامغة  ولست ىف حاجة إىل الذهاب بعيداً
عىل ما يقود إليه االدعاء من كوارث عسكرية، وتعليمية، واجتامعية، كام أنه حافل أيضا باألمثلة 
املرشفة الدالة عىل النتائج املذهلة التى حيققها التخطيط اجليد، والعمل اهلادئ، واجلهد اهلادف.

 )4(
تنحرف  أن  يمكن  التى  اخلطإِ  التشخيصات  بثالثة من  االقتناع  للحديث عن خطر  أنتقل 

بتقديرنا لألزمة وتبعاهتا عن جادة الصواب.

وأول هذه التشخيصات اخلطإِ واملضللة هو إلقاء التبعة عىل السياسات الرقابية، واحلديث 
حيكم  )أى  خيطئه  ما  بقدر  التشخيص  يستسهل  حديث  وهو  السياسات،  هذه  ضعف  عن 
املركزى  اجلهاز  يبذل  حيث  مرص،  إىل  معى  القارئ  آخذ  أن  أحب  وهنا  أيضا،  باخلطإ(  عليه 
ا من  للمحاسبات جهدا صادقا ودقيقا عىل أعىل مستوى من الدقة والشمول، ومع هذا فإن كثرياً
الوزارات، والقطاعات ترضب بتقارير اجلهاز عرض احلائط، بل إن أحد أبرز وزرائنا القدامى 

جياهر هبذا ويعتقد أن ىف جماهرته بمعاداة اجلهاز ومناوأته ما يرفع أسهمه.

وقل مثل هذا فيام تعالج به اإلدارات احلكومية املختلفة ما يرد إليها من حتذيرات حتملها 
ا أن بعض هذه اإلدارات ال تنظر إىل الرقابة اإلدارية إال عىل  تقارير الرقابة اإلدارية، وليس رسًّ

أهنا تضييع وقت وجهد!! 

ومع هذا فال خيفى عىل أحد أن بعضنا يشخص أزمة الرقابة ىف مرص عىل أهنا كثرة األجهزة 
الرقابية، وتعددها، ومل يكلف هؤالء أنفسهم سؤاال واحدا عن عقوبة الذين يرضبون بتقارير 
اجلهاز املركزى للمحاسبات، أو تقارير الرقابة اإلدارية عرض احلائط، وال الذين يرضبون هبا 

طول احلائط.

ونحن نعرف بكل يقني أن رقابة الصحافة ورقابة اإلعالم ورقابة اجلامهري تفوق رقابة هذه 
األجهزة مجيعا ىف حجمها وانتشارها وسطوهتا، لكن املشكلة أيضا أن أحدا ال يلقى هلا باال ىف 
تقويم سلوك املنحرف واملتجاوز، وعندما حتدث الواقعة نسمع أصواتا عن غياب الرقابة أو 

ضعفها، بينام األوىل أن نتحدث عن غياب العقاب الرادع.
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 )5(
ثانى هذه التشخيصات اخلطإِ واملضللة هو احلديث عن أمهية احلديث عن ضبط االئتامن، 
تصويرها  املحرتفون  جييد  شخصية  انطباعات  تتعدى  ال  املرصى  االئتامن  ىف  القضية  بينام 
وتطويعها، وجييد املقبلون عىل التدليس استغالهلا، ومن العجيب أن كل أزماتنا ىف جمال املال 
واألعامل قد بدأت عىل هيئة محالت تليفزيونية مكثفة ومؤثرة، ومن العجيب أن عقالءنا باتوا 
مقدمة  إال  ليست  الصورة  التى تشن عىل هذه  التليفزيون  أن محالت  يدركون  بعيد  منذ زمن 
لفساد كبري، ومع ذلك فقد باتت االستهانة باحلمى أمرا طبيعيا، ويتقبل مسئولون كبار الزعم 
القائل بأن هذه احلمى ليست إال صورة من صور الرفاهية بسبب زيادة وعدد وكفاءة أجهزة 

التكييف ىف صقيع الشتاء.

والواقع أن عالج سياسات االئتامن ىف مرص - عىل حمدوديته - ينبغى أن يوجه ىف املقام األول إىل 
ضبط مصداقية اإلعالم، وإىل ضبط مخسة سجالت حكومية مهمة، هى سجالت األحوال املدنية، 

والرضائب العقارية، والشهر العقارى، والسجل التجارى، ورضائب املهن احلرة والتجارية.

)6(
مل  مبلغا  االستهتار  مع  معاناتنا  بلغت  وقد  االستهتار،  هو  وأمهها  التشخيصات  هذه  ثالث 
يصل إليه أحد ىف أى زمان أو مكان، وليس أدل عىل االستهتار من قول رئيس جملس الوزراء 
ذات مرة: »إن عجز املوازنة ال يقلقه«، ومن قول غريه أقواال شبيهة، من قبيل القول املأثور: »إن 
املدين سيد الدائن«، وهى فلسفات إن جاز استخدامها لتطييب اخلاطر، وهتدئة النفس اجلزعة، 

فإهنا ال تصلح سندا القتصاد يعانى ويستهدف ىف الوقت نفسه الوفاء باحتياجات املواطنني.

أن  ليعرفوا  العرشين  القرن  ىف  مرص  تاريخ  يقرأوا  مل  احلكومة  رجال  أن  له  يؤسف  ومما 
ضغط اإلنفاق احلكومى كان أكثر الوسائل فعالية ىف جتنيب مرص أزمة الثالثينيات، وأزمات 
احلروب املتالحقة ىف عهدى الليربالية والثورة، وليدركوا أيضا أن هذا السالح اجلاد هو الذى 
كفل النجاح والتخطى، حتى ىف غياب املوارد السيادية التى أصبحت متاحة اآلن بكثرة، ومما 
يؤسف له أيضا أن نزيف اإلنفاق احلكومى ىف مرص فاق كل توقع، بل فاق كل خماطرة، ومع 
هذا فإن املالية تقدم املوازنة العامة للدولة وهى فخورة بتضخم أرقامها، متاما كام يفعل طبيب 

ساذج يعالج مرض السكر، فيفخر بزيادة وزن املريض، وهلل األمر من قبل ومن بعد.
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الفصل التاسع

للفساد نسبة ينبغى أال يتجاوزها

 )١(
البنوك ورجال األعامل واحلكومة والقضاء هى أطراف أربعة تتجاذب اآلن قضية الساعة، 
ورأيى ببساطة ىف تشخيص ما حدث من انفجار للفساد ىف الفرتة األخرية أنه مل يكن ورما، وال 
مرضا، وال عرضا، إنام هو نتيجة طبيعية ألحوال فرضتها احلكومة حينا، وخلقتها حينا آخر، 
ورأت أن تبحث عمن يدفع ثمنها، ووجدت هذا »الدافع« ىف بعض رجال األعامل الذين ظلوا 
بناء  الدائم ىف  املتربع  بدور  أمام وسائل اإلعالم  يقوموا  بأن  املاضية  السنوات  يرحبون طوال 
املدارس، وىف إزالة آثار الزلزال، وىف تعويض ضحايا الباخرة املحرتقة، وىف تعويض ضحايا 
بناء مستشفى لألورام..  التربع لسداد ديون مرص، وىف  القطار، وىف صندوق الكوارث، وىف 
ا ال يقوم بعض رجال األعامل بالتربع لسداد مسئولية بعض أجهزة  وهكذا.. وهكذا، فلامذا إذاً
احلكومة عن هذا الكساد، وعن هذا الركود، حتى لو اقتىض األمر أن يكون تربع رجال األعامل 

ىف صورة التربع بجزء من حرياهتم )!!( من أجل إنقاذ سمعة احلكومة؟

)٢(
منذ مخسني عاما كان ىف مرص رجال أعامل ال يركبون من السيارات إال ما يؤدى الغرض، 
وال يتخذون من املساكن إال ما يليق هبم، فحسب، وال يقيمون من األفراح واللياىل املالح إال 
احلدود الدنيا، لكننا أصبحنا نواجه برجال أعامل من نوع جديد، يصدرون صحفا باسمهم، 
ويقيمون حمطات تليفزيونية من أجل أنفسهم، بل يستأجرون ويديرون املالهى الليلية، حتى 
إذا ما ذهبوا إليها أحسوا بأهنم ىف بيوهتم، وهم مع هذا مصممون عىل أن يبنوا جامعات حتمل 
ما  أضعاف  أسامئهم  تلميع  عىل  ينفقون  ونراهم  مدارس،  أو  معاهد  األقل  عىل  أو  أسامءهم، 
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املسئولني  ألحد  قريب  ىف  العزاء  واجب  ألداء  الفرصة  حانت  وإذا  يكسبوه،  أن  هلم  يمكن 
السعيدة،  املناسبات  يفعلون ىف  الواجب، وكذلك هم  لتقديم هذا  خصصوا صفحات كاملة 
بأروع  ويتحلون  العطور،  بأشذى  ويتعطرون  الثياب،  بأفخر  الظهور  عن  يكفون  ال  وهم 
اإلكسسوارات، بل إهنم أو بعضهم جياهرون بالطرق املكلفة التى جلأوا إليها من أجل احلصول 
األمحر،  البحر  موانئ  ىف  خيوت  من  هؤالء  عند  مانع  وال  الزوجات،  تبديل  أو  زوجاهتم  عىل 
وطائرات ىف القاهرة، وشاليهات ىف الساحل الشامىل، وأخرى عىل خليج السويس، أو خليج 

نعمة ىف رشم الشيخ.. وهكذا.. وهكذا.

 )٣(
إذا كان األمر كذلك فال عجب من أن يلحظ كثريون أن هناك طبقة مشوهة اسمها »طبقة 
رجال األعامل«، وهى من حسن احلظ ال تضم كل الصناع الناجحني وال كل التجار الناجحني، 
لكنها تضم أولئك الذين سولت هلم أنفسهم أن يامرسوا هذا الدور الذى يؤدونه، ال ألنفسهم وال 
لوطنهم، وإنام للشيطان نفسه، ومن عجب أن نقرأ انتقادات الصحافة هلذا السلوك ىف الصفحات 
األوىل واالفتتاحيات، فإذا ما انتقلنا إىل صفحات االجتامعيات وصفحات الفن وجماالت النميمة 

وجدنا نوعا من التبذل، بل التهتك الذى مل نشهده من قبل، ومل تشهده بالدنا من قبل. 

 )4(
وخالصة ما أريد أن أقوله هو أن احلياة االقتصادية تطبق قانون األوانى املستطرقة الذى 
يعمل عمله ىف السوائل، وقد ظلت البرشية قرونا كثرية جتهل هذا القانون، بل إن بعض العلامء 
ظنوا ىف بعض األوقات أن منسوب املياه ىف بحر من البحور أعىل من منسوهبا ىف بحر آخر، 
عرب   - واألمحر  األبيض   - البحرين  بني  تربط  قناة  إنشاء  فكرة  أجهضت  هلذا(  )أو  وهكذا 
اكتشفت  أن  إىل  سائدا  االعتقاد  وظل  بالفعل،  هذااالجهاض  حدث  وقد  املرصية.  األراىض 
حياتنا  أن  ويبدو  املستطرقة،  األوانى  قانون  عنها  يعرب  التى  البسيطة  احلقيقة  هذه  البرشية 
االقتصادية واالجتامعية تعانى من شىء مثله اآلن، فبعضنا يتصور أن الفساد قابل للعزل أو 
االنعزال، وبعضنا يتصور أن اقتصادنا يمكن له أن ينطلق رغم عبث العابثني، وبعضنا يتصور 
أن بؤر النجاح وحدها كفيلة بتحقيق احللم، وبإرضاء الطموح الوطنى، بينام احلقيقة التى ال 
تقبل املساومة تكمن ىف أن االقتصاد السوى يتطلب أخالقا سوية ال تتقبل من الفساد واإلفساد 

إال أدنى احلدود.
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)5(
واحلقيقة أن نسبة امليكروبات املهددة للحياة ال تزيد بمقدار كبري عىل نسبة امليكروبات التى 
مع وجود خاليا ضارة  لالستمرار  قابلة  احلياة  أن  معنى  وليس  هبا،  تستمر  أن  للحياة  يمكن 
عىل  ا،  جدًّ قليال  عليها  تزيد  أخرى  نسبة  وجود  مع  االستمرار  تتقبل  أن  يمكن  أهنا  ما  بنسبة 
ا عىل النسبة األوىل، ذلك أن احلدود املسموح هبا  اعتبار أن النسبة الثانية ضئيلة وال تزيد كثرياً
قد ال تتعدى النسبة األوىل، وعندئذ تبدأ مرحلة اخلطر، وهذه هى حكمة احلياة والطبيعة، وال 
يمكن أن نقول: إن الطبيعة تعسفت حني سمحت للمرض بالوجود، عىل حني كانت الصحة 
متاحة قبله مبارشة، ويبدو ىل أننا ىف كثري من احلاالت التى نعانى منها عىل مستوى اقتصادنا 
قد تعدينا مراحل اخلطر، كام أننا ىف كثري آخر قد قاربنا أو شارفنا هذه املراحل، ومع هذا فإننا 
نخدع أنفسنا برتديد مقوالت من قبيل: إن الفساد أمر حتمى، وإنه موجود ىف كل مكان، بينام 
أو مغيبة بقصد، تتحدث عن نسبة قد يستهان هبا، ونسبة  هناك حقيقة تكاد تكون غائبة عنا 

أخرى ال يستهان هبا.

وأرجو أن ننتبه ىف الوقت املناسب إىل النسبة التى ال يستهان هبا.

وأظن أن الوقت املناسب قد حل، وأظنه أيضا مل يفت.

*    *    *
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الباب الثالث

الخلط بين البرىء والمتهم
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الفصل العاشر

البيروقراطية المتهم البرىء األول

 )١(

ىل رأى بسيط ىف البريوقراطية، وهى أهنا كاألدوية ينبغى أن تكون واضحة اهلدف، وحمددة 
الوقت، وموضعية التأثري، وضئيلة اجلرعة إىل أقىص حد.

التى تطلبها احلكومة وإداراهتا  الزائدة  وهلذا فإنى ظللت دائام أستنكر وأهاجم اخلطوات 
وال  املكتوبة،  الطلبات  كثرة  باستمرار  اإلطالق  عىل  أرحب  وال  املواطنني،  من  املختلفة 
خارج  ىف  )حتى  عموما  والتنفيذية  احلكومية  اإلدارة  تتوىل  أن  أمهية  ىف  وأعتقد  التأشريات، 
من  اإلدارات  هذه  تطلب  أن  يمكن  ما  بكل  وأستنكر  بنفسها،  البيانات  مراجعة  احلكومة( 
وقبل  بعيد،  زمان  منذ  كنت  كام  والشهادات،  والبيانات  األوراق  جيهزوا  أن  معها  املتعاملني 
الرقم، وأن تستغل  الرقمية، أرى أن تعتمد كل هذه األجهزة عىل  انتشار األجهزة واألنظمة 
الرقم )القومى( إىل أقىص احلدود، وقد كتبت قبل بداية األلفية الثالثة أقول: إن حضارة القرن 
احلادى والعرشين ستكون رقمية، وقبلها مل أفتأ أحكى عن جتارب العامل املتقدم ىف كل شىء، 
ومع هذا فإنى ال أعفى نفسى من املسئولية عن استمرار الوضع احلاىل، وعن أننا مل نتشبع بعد 
أعتقد  إنى  الصدد، بل  َمْن يعرفون احلقيقة ىف هذا  التقدم، وال أعفى كل  القائدة إىل  بالفكرة 
أن من واجبنا مجيعا أن ننرصف بكل ما يمكننا من جهد إىل إقناع الوطن وسياسييه وإدارييه 
وبريوقراطييه من كل مستوى بأمهية توظيف البريوقراطية عىل املستوى املناسب بدون تزيد، 

وبدون إمهال ىف الوقت ذاته.
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)٢(
وال ينبغى لنا أن نقرص ىف أداء هذه املهمة، بل إنه جيب علينا أن نناقش كل إجراء حتكمى 
إىل  والعودة  اخلطإ  عن  الرجوع  بأمهية  حيسون  القرار  أصحاب  نجعل  وأن  صدوره،  بمجرد 
الصواب، وأن نخلق ىف مواطنينا القدرة عىل تلخيص وتسجيل كل ما يريدونه من نقد يستحقه 
كل ما ال لزوم له من اإلجراءات التى تفرض من آن آلخر دون أى داع هلا، فبمثل هذا األسلوب 

يمكن لنا أن نطور من الفكر الذى ينظم جمتمعنا من أجل فائدة هذا املجتمع ومستقبله.

ا من إجراءات احلكومة املقدسة أصبحت ىف حاجة  وال يقف األمر عند هذا احلد، فإن كثرياً
إىل مراجعة وإىل تغيري، وال أعتقد أن هناك فائدة لالستامرات املطولة التى ال تغنى شيئا، وال 
بياناهتا التى ال تعنى شيئا، وعىل سبيل املثال فإن االستامرة التى نحررها من أجل جتديد جواز 
السفر مليئة باخلانات والسطور، لكنها مع هذا ال تغنى عن أن ختضع للنظام اجلميل املوجود 
بالفعل ىف مصلحة اجلوازات، والذى يكشف ىف أقل من دقيقة عام إذا كان لصاحب الطلب 
جواز سفر قبل هذا أم ال، وهل انتهت صالحية جوازه أم ال، وهل هو مطلوب ىف قضية أو 
ممنوع من السفر أم ال، ويتم هذا الكشف ىف ملح البرص، ومع هذا فإننا مجيعا نمأل استامرة من 
أربع صفحات فلوسكاب ويعتمدها اثنان من املوظفني ىف احلكومة، ويعتمد اعتامدمها رئيسهام 
بعد املرور بإدارة شئون العاملني ومديرها، ثم ختتم االستامرة بخاتم النرس، وكل هذا ال يعنى 

شيئا، وال يغنى عن شىء، بينام الكشف الكمبيوترى كفيل بكل شىء.

 )٣(
وقد كنت اقرتحت منذ أكثر من مخسة أعوام أال يكون جلوازات السفر رقم مسلسل خاص 
هبا، وإنام تستعمل الرقم القومى للمواطن مبارشة بحيث يسهل الكشف عىل اجلوازات وعىل 
أصحاهبا بمجرد الرقم الذى هو ىف الوقت نفسه الرقم القومى، وبحيث تكون بيانات صالحية 
اإلجراء  هذا  ومثل  للمواطن،  القومى  الرقم  خالل  من  متاما  متاحة  والعودة  والسفر  اجلواز 
يكفل توفري سنوات عمل طول من البريوقراطية اململة، نفقدها كل يوم ىف كل إجراء من هذه 
اخلدمة  بطاقات  إىل  به  أمتد  وبأن  بل  اقرتاحى،  أكرر  أن  مطالبا  أجدنى  وهأنذا  اإلجراءات، 
والرقم  والطالق،  الزواج  وعقود  السالح،  ورخص  السيارات،  قيادة  ورخص  العسكرية، 
التأمينى، وبحيث يكون ىف الكمبيوتر القومى لألحوال املدنية قاعدة بيانات كاملة عن املواطن 
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متاحة بمجرد ملس األزرار، تتضمن كل املعلومات الصحيحة والدقيقة عن حالته االجتامعية 
وأرسته، وحاالته االجتامعية، وسفره، وعودته، وتأميناته، ورخصة قيادته، وسالحه.

بمثل هذا األسلوب وحده يمكن لنا أن نختزل سنوات عمل ضائعة كل يوم ىف إجراءات 
ال تستهدف شيئا إال العبث املنظم املتعسف.

 )4(
الرقمى مع ستني أو ثامنني مليونا من املرصيني بمجموعة من األرقام يكفل ىف  التعامل  إن 
النهاية أن تتم كل أنشطة احلياة، وأن تسجل عىل نحو يكفل اإلملام هبا واستعادهتا ىف حجم ال 
ا من األوراق املرتاكمة، ويكفى ىف  ا وعهوداً يتعدى حجرة صغرية، وبأمان كامل، وينهى عقوداً
هذا الصدد أن نشري إىل أن كل إداراتنا احلكومة تعج برزم أو أربطة الورق القديمة التى ال يمكن 
لنا أن ننساها وال يمكن لنا أن هنملها وال أن نعدمها، وىف الوقت ذاته فإنه يصعب علينا اإلفادة 
منها ىف أى شأن، ومن ذا الذى يستطيع أن يصل إىل معلومة من خالل هذه األضابري التى أحرقت 

الرطوبة أطرافها، وأحرق الزمن قلبها، وأضاعت عوامل التعرية لون احلرب الذى كتبت به.

 )5(
ولست أبالغ إذا ما أضفت إىل هذا أن بوسعنا تيسري العمل ىف معاهد التعليم اجلامعية عىل 
التى  املسلحة  القوات  فإن  بالعجب،  األمر  هذا  وليس  نفسه،  باألسلوب  مستوياهتا  اختالف 
الدولة انضباطا تؤسس نظام معامالهتا مع األفراد عىل أساس  هى أكثر إدارات ومؤسسات 
رقم اخلدمة العسكرية ورقم التعبئة الذى كان يعتمد ىف األساس عىل سياسة مصلحة األحوال 
املدنية، لقد كان أسلوهبا املبكر ىف هذا االجتاه بمثابة التجربة الناجحة التى بنى عليها نظام الرقم 

القومى عىل نحو ما تم تنفيذه.

 )6(
ولست أحب أن أتباكى عىل تباطئنا ىف إنجاز الرقم القومى، فهذا أمر ال يمكن للتباطؤ - مهام 
كانت له من سطوة - أن يقتله، وال بد من اإلرساع، حتى لو اقتىض األمر تكليف رشكات خاصة 

به، وأظن أن الزمن سيفرض علينا عن قريب أن نرسع اخلطى فيام تكاسلنا فيه ىف هذا الشأن.

*    *    *
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الفصل الحادى عشر

نقص اإلمكانات: المتهم البرىء الثانى

 )١(
هذا  غيابه  يستغل  وكان  الغياب،  كثري  موظف  هناك  كان  أن  جامعاتنا  إحدى  ىف  حدث 
لصاحله، بل إنه كان جييد استثامر وقته، وكان يتسرت عىل الغياب باإلجازات املرضية التى كانت 
جتدد تلقائيا عىل أنه يعانى من نقص إفراز الغدة النخامية، وكان أطباء القومسيون الطبى ينقلون 
هذا التشخيص بطريقة روتينية مستكينة، حتى من دون أن يروا وجه املريض، عىل الرغم من 
أن هذا املرض يطبع جسم صاحبه ومالحمه كلها بسامت يستحيل عىل أى طالب ىف الطب أن 
جيهلها أو يتجاهلها، بل يستحيل عىل أى إنسان ذى وعى بسيط أال يدرك أن حالة صاحبها 

حالة مرضية.

استقر  كيف  ولكن  التشخيص،  هذا  عىل  بناء،  شاء  متى  إجازاته  جيدد  املوظف  هذا  ظل 
هذا التشخيص مع ما أقوله من أن حالة نقص الغدة النخامية حالة واضحة احلدود واملالمح 

والسامت ويستحيل إنكارها، كام يستحيل القول هبا ىف عدم وجود مالحمها؟

اجلواب أن هذا التشخيص اعتمد عىل نتيجة حتليل معمىل قديم ربام كان خطأ، وربام كتب 
اسم املوظف خطأ عىل حتليل فعىل لعينة من مريض حقيقى!! ولكن ما حدث هو أن أصبحت 
هناك ورقة تثبت إصـابة هذا املوظف هبذا املـرض!! ونحـن كام نعرف نعبد الورق ونقدسـه، 
ما دمنا سنبنى عليه قراراتنا أو سنربرها به!! مل يفكر أحد ىف أن يعيد إجراءالتحليل، وال فكر 
أحد آخر ىف أن يكتشف مدى تقدم املرض، وهل تدهورت احلالة أم سار املوظف ىف طريق 
عالج  أو  جراحى  عالج  إىل  باللجوء  املريض  هذا  ينصح  أن  ىف  ا  أيضاً أحد  يفكر  ومل  الشفاء، 

حديث بدال من هذه اإلجازات التى استمرت أعواما طويلة.
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 )٢(
ظل احلال عىل هذا النحو حتى جاء أحد األساتذة األطباء من الذين رزقوا حب االستطالع 
لزيارة القومسيون، مع أنه ليس مكلفا هبذا، ولكنه قال لنفسه: إنه ربام يكتشف حالة تصلح 
كان  وملا  لدورهم،  املنتظرين  من  املوظف  هذا  يطالع  به  وإذا  العلمى!!  للبحث  أو  للتدريس 
الغيار لسيارته من حمله، فقد ظن  الطبيب يعرف هذا املريض، وطاملا اشرتى منه بعض قطع 
أنه قد جاء للتوصية عىل أحد أقاربه، وملا كان الطبيب بطبعه جمامال وبشوشا فقد توجه إىل هذا 
التاجر وعرض عليه خدماته من باب املجاملة، وإذا به يكتشف أن التاجر موظف ىف اجلامعة!! 
من  هناك  يكن  ومل  النخامية!!  الغدة  إفراز  ىف  بنقص  إصابته  بمربر  اإلجازة  عىل  حيصل  وأنه 
جدوى الستنكار الطبيب هذا التشخيص بعدما وجد كل األطباء ينقلون التشخيص والعالج 
عن الورقة األوىل ىف ملف هذا املوظف، بل ربام كانت املشكلة املنطقية ىف تلك اللحظة: هل من 
املمكن القول بأن مريضا هبذا املرض يشفى منه فجأة، بينام ليس من هذا املرض شفاء؟ وَمْن هو 
الشجاع الذى سيتوىل الترصيح بمثل هذا القول، بينام هناك ملف كامل باألدوية التى رصفت، 

واإلجازات التى منحت، والتحليالت التى أجريت، واإلمضاءات التى اعتمدت؟

 )٣(
ولوال أن أستاذ الطب كان صاحب نفوذ جمتمعى حققه بنزاهته واستقامته وطهارته ألحيل 
ا  ا، ولوال أنه كان قادراً هو نفسه للتحقيق لتدخله ىف غري اختصاصه، بل ىف غري ختصصه أيضاً
يمكن  ما  بكل  متهم  إىل  لتحول  باإلجازات  يسمح  آخر  تشخيص  إىل  التشخيص  حتوير  عىل 
من هتم من قبيل جتاوز االختصاصات، والتعدى عىل ختصص اآلخرين، وتصفية احلسابات، 
الثابتة، ولكنه بفضل اهلل وفق ىف  ومساومة املرىض، واحتقار السلطات، والتشكيك ىف القيم 
احتواء املوضوع، وىف تصحيح اخلطإ الطبى، وإن مل ينجح بالطبع ىف تصحيح اخلطإ اإلدارى!!

 )4(
ا مظلاماً استمر يتنامى ىف  ا هائالاً يبدد فساداً تذكرت كل تفصيالت هذه القصة وأنا أرى نوراً
والفضل  احلقيقة،  بنور  الظالم  تبديد هذا  القضاة ىف  والفضل ألحد  الدولة،  قطاعات  بعض 
ا لإلعالم ىف الكشف عن بعض جوانب املغالطات التى قدمت لنا طيلة سنوات ممتدة، وقد  أيضاً
انصبت هذه املغالطات عىل عنرص نقص اإلمكانات، فإذا بنا نفاجأ بأن الدولة تقدم ىف صمت 
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نموذج  تبدى  وقد  املختلفة،  قطاعاهتا  لتطوير  مرهونة  وال  حمدودة،  غري  إمكانات  وتواضع 
مكرب ىف أزمة قطاع األخبار الذى كان يشكو من عجزه عن مالحقة األحداث بسبب نقص 
اإلمكانات، فإذا بنا نكتشف أن املاليني ظلت تترسب من موازنة القطاع ىف مقابل رسائل ومهية 
تقوم هبا وكالة مصطنعة ليست هلا وظيفة حقيقية إال استنزاف كل هذه األموال دون أن تقدم 

شيئا يذكر!! وهكذا كانت اإلمكانات تستنزف واألهداف ال تتحقق!! 

 )5(
عىل أن هناك قطاعا آخر أذهلتنا احلقائق التى أذيعت عنه مؤخرا، وهو قطاع السكة احلديد 
باملحكمة  فإذا  اإلمكانات،  بقلة  الصعيد  قطار  مأساة  وقوع  عند  عنه  املسئولون  تذرع  الذى 
القانون،  غفلة  ىف  املنظم  للنهب  صورة  أبشع  واخلرباء  الشهود  شهادة  خالل  من  لنا  تكشف 
وسأكتفى ببعض األرقام الكاريكاتريية التى أوردها األستاذ نبيل زكى ىف مقاله بأخبار اليوم:   

السنوى  واإليراد  شهريا،  جنيه  مليون  ربع  من  يقرتب  احلديد  السكة  هيئة  رئيس  »دخل 
النقل  اهليئة ورشطة  قيادات  كلها عىل  توزيعها  يتم  مليون جنيه  احلديد  بالسكة  ألى رصيف 
اهليئة،  عن  تقرير  لكتابة  رجاهلا  من  اثنني  عينت  قد  اإلدارية  الرقابة  وكانت  واملواصالت، 
وأرسلت التقرير إىل وزير النقل، ومل يلتفت إليه أحد، وقام رئيس اهليئة السابق - الذى عينه 
وزير النقل السابق مستشارا له - بعمل ديكورات ملكتب الوزير تكلفت كذا )!!( مليون جنيه، 
وتساءل أحد املحامني: كيف يقال: إن اإلمكانات ضئيلة، بينام تتمتع قيادات اهليئة بكل هذه 
الرفاهية؟ واألغرب من ذلك أن نفس القيادات حتصل عىل نسبة مخسة ىف املائة من قيمة نقل 
البضائع، ونسبة أخرى من قيمة نقل األموات!! وبعد ذلك كله نسمع عن عدم وجود إمكانات 

لرشاء الطفايات ووسائل األمان.

)6(
بتاريخ ىف شهر  للهيئة لطلب طفايات  املتهمني عدة خطابات  وبعد ذلك كله يرسل أحد 
يونيو، ثم بتاريخ تال ىف شهر يوليو، وبعدها بتاريخ ثالث ىف شهر يوليو، وأخريا جاءه الرد من 
اهليئة كاآلتى: »السكة احلديد مافيهاش فلوس، ومل يبق من ميزانية العام اجلديد سوى مبلغ كذا 

جنيها وكذا قرشا «.
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احلريق  طفايات  بنرش  اهليئة  رئيس  من  قرار  يوم  ذات  صدر  أنه  املحكمة  قاعة  ىف  ونسمع 
بمعدل نصف مجلة عربات القطار، أى بام يعادل طفاية واحدة لكل عربتني، ثم تقرر ختفيض 
هذا العدد إىل أربع طفايات فقط لكل عربات القطار، عىل أن توضع هذه الطفايات ىف اجلرار 

»القاطرة« كعهدة لدى موظف »!!«.

وبطبيعة احلال فإنه يستحيل استخدام هذه الطفايات عند اندالع حريق، بينام هى موضوعة 
ىف اجلرار!!

ومل نعرف حتى اآلن كيف رسقت كذا )!!( ألف فرملة، ومل يتم التحقيق ىف هذه الرسقات، 
وال أحد يعلم أين ذهبت، ومل نفهم كيف كانت توجد هبيئة السكة احلديد ألف عربة وسبع 

عربات تعمل منذ أربعني سنة بالدرجة الثالثة«.

*    *    *
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الفصل الثانى عشر

الميزانية ال تسمح.. المتهم البرىء الثالث

)١(
هذه هى العبارة التى يظن مجهورنا أن السياسيني والوزراء يعتذرون هبا عام ال يريدون تنفيذه 
من مرشوعات، فإذا أحسن اجلمهور الظن باملسئولني الذين أدلوا بمثل هذه العبارة رصاحة، 
أو كناية، فإهنم يتلمسون األعذار هلؤالء الوزراء، مستندين إىل ما يظنون أنفسهم يعلمونه من 

أمر عجز امليزانية، أو عجز موارد الدولة التى أصاهبا قدر أو أقدار من التقلص أو االنكامش.

وىف أدبنا السياسى املعارص رؤية مجيلة ملعاناة أحد أبرز الوزراء ىف عرص الليربالية عن فكرة 
»أن امليزانية ال تسمح«، وربام جاءت معاناة هذا الوزير املربز من جانبني خمتلفني، قد يبدوان 
»املرصى«،  الوضع  من  ا  مندهشاً يقف  جعاله  حتى  عليه  وتكاتفا  تكامال  لكنهام  متعارضني، 
وربام لو أن هذا الوزير ُبعث إىل احلياة اليوم لعجب من هذا الوضع الذى شخصه، والذى ال 

يزال قائام حتى يومنا هذا. 

فأما اجلانب األول فهو أن هذا الوزير كان حقوقيًّا، وأنه سافر للدراسة ىف اخلارج، ونال 
ا، بل إن  شهادته العلمية - وهى الدكتوراه - ىف علم االقتصاد السياسى ىف مرحلة مبكرة جدًّ
رسالته هذه كانت تتعلق بالدين املرصى العام، أى كانت ىف صميم االرتباط باملوازنة وامليزانية.

وقد  ا،  وزيراً أصبح  حتى  حكوميًّا  ا  موظفاً حياته  ىف  يعمل  مل  أنه  فهو  الثانى  اجلانب  وأما 
أرجعت ىف موضع آخر إىل هذه السمة من سامت حياته السبب ىف بعض متاعبه مع البريوقراطية 
املوظف  ومدى سطوة  ودهاليزها  األمور  بطبيعة سري  دراية سابقة  يكن عىل  مل  املرصية، ألنه 
الصغري ومدى نفوذ املوظف الكبري ومدى قدرة مجوع املوظفني عىل شل حركة اإلصالح التى 

يود أى وزير أن ينتهجها. 
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 )٢(
القضية  الدكتور حممد حسني هيكل مشكلته مع هذه  به  الذى يصور  البديع  النص  وهذا 
قد يرينا من ناحية أخرى بكل وضوح كيف يمكن لنا أن نتغلب عىل هذا الداء القديم، فلنقرأ 
ما يرويه الدكتور هيكل ىف مقدمة اجلزء الثانى من مذكراته وهو حياول تلخيص مشكالته ىف 
ا هذه املشكالت حتى يصل إىل النقطة التى نتحدث  املناصب الوزارية التى توالها، مستعرضاً

عنها فيقول: 

ا تقوم مالبسات السياسة العامة للدولة، واملال عنرص مهم  »إىل جانب هذه االعتبارات مجيعاً
ا من عنارص هذه السياسة العامة، وقد كنت قبل أن أتوىل الوزارة أسمع من أجوبة بعض  جدًّ
الوزراء عن اقرتاحات أعضاء الربملان القيام بعمل خاص، أن الوزارة ستقوم به متى سمحت 
ميزانية الدولة، فكنت أعجب ملثل هذه اإلجابة، ذلك بأن املبادئ الثابتة للعلوم املالية تنكر كلها 
مثل هذا القول، فميزانية الدولة جيب أن حتدد األعامل التى تقتضيها املصلحة العامة قبل أن 
حتدد اإليرادات، وجيب عليها بعد ذلك أن تلتمس الوسيلة لتحصيل األموال الالزمة للقيام 
أو  املبارشة،  غري  أو  املبارشة  الرضائب  من  األموال  هذه  حصلت  سواء  العامة،  األعامل  هبذه 
حصلتها من قروض داخلية أو خارجية، فأما اإلقرار بأن املصلحة العامة توجب القيام بعمل 
ما، ثم ال تقوم به احلكومة، ألن أبواب امليزانية ال تسمح به، فذلك ما ال يتفق مع تلك املبادئ، 

وال يتفق مع ما جيب عىل كل حكومة أن تقوم به ملصلحة الوطن«.

 )٣(
وننتقل مع الدكتور هيكل من مرحلة النظرية إىل زاوية املسئولية: 

الوزراء من  املالية عىل سائر  لوزير  ما  أن صدمنى  الوزارة،  وليت  ألبث، حني  مل  »ولكنى 
سلطان يطبعه حظ غري قليل من التحكم، وأعجب األمر أن أقرت التقاليد هذا السلطان فخضع 
له الوزراء راضني أو كارهني، وحرص بعضهم عىل أن يوثق صلة الود بينه وبني وزير املالية 
ليكفل له هذ الود تنفيذ ما يريد ىف وزارته، وقد حاولت أن أختلص من هذا الوضع بتصوير 
ا لالحتكاك بإرشاف وزارة املالية، فبلغت حظًّا  ما أحاول من إصالح ىف حدود امليزانية، تفادياً
من النجاح ىف بعض األحيان، عىل أننى رأيت ىف أحيان أخرى أن ال مفر من اعتامدات جديدة 
أواجه هبا اإلصالح الذى أقصد إىل تنفيذه، فلجأت إىل جملس الوزراء مبارشة أقنعه برضورة 



60

هذا اإلصالح، فاعرتض وزير املالية بأن األمر جيب أن يعرض عىل اللجنة املالية قبل عرضه 
ا بام قرره أساتذة العلوم املالية من  عىل جملس الوزراء، وقد أعلنت ثورتى عىل هذا الوضع، حمتجًّ
قواعد ومبادئ، فذهبت ثورتى عبثاًا، وإن أعلن جملس الوزراء العطف عليها، ألن التقاليد التى 
جرى عليها العمل ورضيها الوزراء ىف الوزارات املختلفة خالل عرشات السنني، أقرت هذا 
الوضع الذى ثرت عليه، فليس من اليسري العدول عنه أو تعديله إال بتغيري ما يسمونه النظام 

املاىل للحكومة املرصية«.

)4(
ويتعمق الدكتور هيكل ىف بعض زوايا هذه املشكلة من ناحية تارخيية، الئام فرتة االحتالل 

وسياسات االستعامر، فيقول: 

»والطريف ىف هذا األمر ما يقع بني وزارة املالية وغريها من سائر الوزارات، حني حتضري 
إىل وزارة  لسياستها، وتبعث هبا  ا  تنفيذاً اجلديد  املاىل  للعام  ميزانيتها  تعد  امليزانية، فكل وزارة 
املالية لتتناوهلا جلنة امليزانية فيها فتحذف منها ما تشاء وتبقى منها ما تشاء من غري أن تلجأ - 
أغلب األمر - إىل الوزارة املختصة، أو تسأهلا رأهيا فيام تبقى وما حتذف، ولوكالء الوزارات 
ىف هذا الصدد دور مهم إذا أرادوا العناية بميزانية وزاراهتم، أما الوزراء فقلام يتصلون بوزارة 
ا منهم ملناقشة املرشوع ىف جملس الوزراء حني يعرض عليه، وهناك ىف  املالية هلذا الشأن، إيثاراً
إليه - أغلب األمر - أن  بأمر، طلب  فإذا تشبث وزير  الريح،  امليزانية مر  جلسة املجلس متر 

يتفاهم عليه مع وزير املالية«.

»وحتكم امليزانية ووزير املالية ىف ترصفات الوزراء ليس وليد عهد االستقالل والسيادة، بل 
هو بعض خملفات املاىض السابق عىل هذا العهد، حني مل يكن ملرص من احلرية ىف فرض الرضائب 
ما يكفل مليزانيتها املرونة الكافية ملواجهة مطالب الدولة، فقد كانت االمتيازات األجنبية تأبى 
ا كانت، من غري موافقة  عىل احلكومة املرصية أن تفرض عىل األجانب املقيمني فيها رضائب، أيًّ
الدول التى ينتمون إليها، وكانت هذه الدول أربع عرشة دولة، وكانت معارضة دولة واحدة 
منها كافية لتغل يد احلكومة عن فرض أية رضيبة، وإن كانت عادلة، ومل يكن طبيعيًّا وال مقبوالاً 
أن تفرض عىل املرصيني رضائب ال يدفع األجانب مثلها، لذلك كانت امليزانية املرصية خاضعة 
لقيود جتعل وزير املالية مسئوالاً عن عدم جتاوز املرصوفات ما يستطيع جبايته من اإليرادات«.

»وقد استمر هذا اإلرشاف لوزير املالية بعد إلغاء االمتيازات، واسرتداد مرص حريتها ىف 
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فرض الرضائب، بحكم االندفاع الذاتى«، يقصد الدكتور هيكل هبذا املصطلح ما نسميه نحن 
اآلن بالقصور الذاتى.

)5(
ويعود الدكتور هيكل النتقاد الوضع الذى آلت إليه - أو استقرت عليه - سياساتنا املالية، 

فيقول: 

الوزير  يتقيد  أال  املرياث، وليس معنى هذا  بامليزانية لوال ذلك  يعتذر  أن  لوزير  »وما كان 
أن  جيب  امليزانية  أن  معناه  وإنام  الدستور،  عليه  يفرضه  ما  بعض  التقيد  فهذا   ، كالاَّ بامليزانية، 
تدرس دراسة جدية، أساسها مواجهة احلاجات احلقيقية للدولة وتدبري املال الالزم هلا، وعدم 
إنفاق املال فيام وراء هذه احلاجات احلقيقية، فأما الطريقة املتبعة ىف مرص، فهى طريقة موازنة 
امليزانية ولو عىل حساب الرضوريات األساسية، واإلرساف ىف بعض النواحى العتبارات ال 
صلة هلا باحلاجات احلقيقية للدولة، فذلك ما يغرى بإمهال هذه احلاجات احلقيقية، كام يغرى 

ا« ا صحيحاً بالسفه الذى ال يمكن قبوله ىف حكومة تقدر مسئوليتها تقديراً

وهو خيتم مرافعته من أجل احلق والوطنية والتقدم بأفضل ما يمكن لنا أن نختم به: 

»للامل وألحكام امليزانية أثر كبري ىف ترصفات الوزير، والعتبارات السياسة العامة أثر كبري 
ىف ترصفاته كذلك، فقد تقتىض هذه السياسة العامة إرجاء مسائل مهمة تقدياماً لغريها عليها، أو 

ض مركز الوزارة كلها للقلق«. ا ألزمة قد تثور وتعرِّ تفادياً

)6(
آثرت أن أترك كل هذا الفصل وكل هذا الفضل لصفحات من التاريخ، لعل وزراء متعاملني 

يتعلمون!! 

*    *    *
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الفصل الثالث عشر

برىء لكنه فى الحقيقة متهم
مؤتمراتنا تقتل التنمية

)١(
منذ ثالثني عاما استدعانى أحد أساتذتى وقال: تذكر يا حممد - ألن عمرى قصري - أننى 
قلت لك: إنه لن متىض سنوات قليلة حتى تنعقد ىف مرص سبعة مؤمترات كل يوم، وستكون 
منها مؤمترات عن أشياء ال تستغرق مناقشتها أكثر من مخس دقائق، وما عليك يومها إال أن 
ترتحم عىّل، وتدعو اهلل ىل أن يغفر ذنوبى، وهأنذا أترحم عىل هذ األستاذ الذى متكن ببعد نظره 
من أن يدرك احلال الذى وصلت إليه بالدنا من تفشى املؤمترات، ال من أجل موضوعاهتا، وال 
من أجل اللقاء الذى يتهيأ بمجرد انعقادها، ولكن ألسباب أخرى كثرية سنذكرها بالتفصيل، 

مشريين إىل خطورهتا عىل برامج التنمية ىف وطن حياول النمو، واالنطالق.

)٢(
أصبحت املؤمترات وسيلة فعالة لتبديد املوارد املادية، فمن ناحية املال فإن أى مؤمتر متوسط 
يكلف موازنة الدولة ىف حدود مائة ألف جنيه، ويكلف موازنة الوطن ىف حدود نصف مليون 
جنيه، والوطن بالطبع شىء أوسع وأشمل من الدولة، وتنفق هذه األموال بطرق يشوهبا قدر 
كبري من الشبهات والتجاوزات، وليس من سبيل إىل التحكم فيها، فمن ذا الذى يستطيع أن 
التى قدمت عن هذا  الفاتورة  أن  إذا وجد  العشاء،  أو  الغداء  يعاود حرص من حرضوا حفل 
احلفل قد سجلت أن احلارضين أربعامئة، بينام كان احلارضون - حسبام رأى بعينيه - مخسني 
فقط، وقل مثل هذا ىف حفالت الشاى واالستقبال وحقائب املؤمتر، وكأن املؤمتر ال ينعقد بدون 
حقيبة، وكتيبات املؤمتر، وجمموعة األبحاث والربنامج، وقد أصبحت معظم املؤمترات ىف العامل 

املتقدم تنعقد اآلن وتنفض بدون هذه املتطلبات، ولكن املوازنة تشملها وتغطيها.
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عالقة  هلا  ليست  حفالت  إقامة  ىف  تتسابق  أصبحت  املؤمترات  بعض  فإن  هذا  عىل  فضال 
باملؤمتر من قريب وال بعيد، فام جدوى مشاركة الراقصة األوىل ىف حفل افتتاح مؤمتر علمى؟

وما جدوى حضور مطرب شهري من اخلارج خصيصا الفتتاح مؤمتر علمى أو طبى؟؟

وكل هذه الترصفات سفه مقنن، ولكنه لألسف الشديد حتول إىل بند دائم من قبيل: »وىف 
ذلك فليتنافس املتنافسون«.

)٣(
أصبحت املؤمترات بمثابة وسيلة ناجعة لتضييع الوقت، سواء عن قصد أو عن غري قصد، 
فمن أجل املؤمتر يغيب مائتان أو مخسامئة عن أعامهلم ملدة ثالثة أيام، وينقطع عرشة آخرون عن 
أعامهلم من أجل التجهيز للمؤمتر ملدة عام، وفضال عىل هذا وذاك فإن كبار املسئولني خيصصون 
أهم شخصيات  اليوم عند  أهم ساعات  يعنى غياب  مما  املؤمترات،  زبدة وقتهم الفتتاح هذه 
الدولة، وفيام مىض كان معظم الوزراء يتعففون عن حضور كثري من املؤمترات التى يدعون إىل 
افتتاحها، لكن مع وفرة كامريات التليفزيون وكامريات قطاع األخبار بالذات، ومع توجه هذه 
الكامريات بحكم احلوافز نحو هذه املؤمترات، فقد تغري األمر، وعىل حد تعبري أحد أساتذة 
الفلسفة البارزين فإن حضور الوزير الفتتاح مؤمتر أصبح يرتك أثرا إعالميا يفوق جهده عىل 
مدى عرشة أيام، ألن جهد عرشة أيام ال يكفل له الظهور ىف نرشة أخبار التاسعة ملدة دقيقتني، 
وال يكفل له احلديث ىف »صباح اخلري يامرص« ملدة نصف ساعة، وذلك من قبيل أن التليفزيون 

يغطى »احلدث احلارض«، وال يغطى اإلنجازات احلقيقية.

)4(
بناء عىل هذه الروح التى أملحنا إليها ىف الفقرة السابقة تراجعت قيمة العمل املنهجى املنظم 
ا عن العمل االستعراىض، فبدال من أن تنعقد جلان حكومية جادة حلل  إىل مرحلة متأخرة جدًّ
مشكلة النفايات اخلطرة، فإن عقد ندوة حول هذا املوضوع يمثل حالًّ أفضل من أجل تلميع 
سؤال  عىل  الوزير  يرد  أن  ظاهرة  انترشت  وقد  جهد،  أى  يبذلوا  أن  دون  واملسئولني  الوزير 
الصحف حول جهود الوزارة بأن يقول: إننا عقدنا مؤمترا موسعا، كام انترشت ظاهرة أخرى 
كرب.. أم  أمرها  صغر  قضية  كل  حول  بمؤمتر  والظهور  واملنظرة  الكالم  هواة  يطالب  أن  هى 
وهكذا حتول األمر إىل أن تعالج األمراض بالدجل بدال من أن تعالج بالدواء، وانرصف الناس 
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عن الدواء، وانرصف املسئولون كذلك، ألن الدجل أكثر إيقاعا وانطباعا، وانرصف اآلخرون 
ا. ألن الدجل أكثر كسبا وأقل جهداً

)5(
مع انتشار الظاهرة وتورط األغلبية فيها أصبح عدم اللجوء إىل املؤمترات بمثابة نوع من 
أنواع التخلف عن ركب احلضارة أو احلداثة ىف نظر البعض، ونوعا من أنواع التعرى وعدم 
استخدام املالبس واالكسسوارات ىف نظر البعض اآلخر، وألن شعبنا ىف جممله ال حيب سرية 
التخلف وال حيب صفة التعرى فقد ازداد التورط ىف املؤمترات، وحدث ما البد من حدوثه من 

الظن بأهنا ركن من أركان احلياة الفكرية والتنفيذية والعلمية.

)6(
عىل صعيد آخر حدث ما هو منطقى من اإلرساف ىف طلب التمويل للمؤمترات واإلحلاح 
املجتمع  منظامت  أن  التنمية ىف مرص، وأوالها  أخطر ثالث ظواهر عىل  عليها، وهنا ظهرت 
بسهولة  ينفق  الذى  األجنبى  التمويل  أجلها  من  لتطلب  املؤمترات  إىل  انرصفت  كلها  املدنى 
ويسوى بسهولة، ثانيها أن الفتات املؤمترات أصبحت تكرس نوعا من أنواع ضياع االستقالل 
الوطنى، فام معنى أن تكون دولة أجنبية عىل بعد يوم كامل بالطائرة معنية بالتدريب عىل تسجيل 

أسامء املواطنني ىف جداول االنتخابات.

ثالثها وهو األخطر أن املؤمترات الطبية - وهى صاحبة احلظ األكرب ىف املؤمترات العلمية 
مجيعا - أصبحت تنفق املاليني عىل حساب املريض املرصى، وال نقول املواطن املرصى، وحني 
األسعار  بقية  ارتفاع  مع  تتناسب  ال  كبرية  بقفزات  الدواء  سعر  ارتفاع  رس  عن  الناس  يسأل 
األخرى، فإن اجلواب املفضل هو: إن اإلنفاق عىل املؤمترات الطبية يفوق بمراحل اإلنفاق عىل 
املؤمترات األخرى املتصلة بالسلع األخرى، ذلك أنه ليست هناك حتى اآلن مؤمترات كثرية 

عن اخلشب، وال عن احلديد، وال عن األسفلت.

*    *    *



65

الباب الرابع

العقبة الرابعة

استنزاف المدخرات فى االستثمار العقاري
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الفصل الرابع عشر

متى ننتبه إلى الحفاظ على الثروة القومية؟

)١(
ىل رأى بسيط ىف البريوقراطية، وهو أهنا كاألدوية، ينبغى أن تكون واضحة اهلدف، وحمددة 

الوقت، وموضعية التأثري، وضئيلة اجلرعة إىل أقىص حد.

بناء عدد من  مل حيدث ىف تاريخ شعب من الشعوب، وال حكومة من احلكومات، أن تم 
املساكن اجلديدة عىل نحو ما تم ىف عهد الرئيس مبارك، ففى خالل هذه الفرتة قامت احلكومة 
بالتاىل  ينبئ  أنه  املقاييس، كام  ببناء ثالثة ماليني مسكن جديد، وهو رقم مذهل بكل  وحدها 
واملسامهة واالستثامرية واخلاصة، فضال  العامة  الرشكات  به  قامت  الذى  اإلنجاز  عن حجم 
عىل األفراد، وهو ما يقدره الرأى العام بعرشة أضعاف ما بنى من مساكن احلكومة، والنتيجة 
املساكن  ىف  »التخمة«  من  الظهور  شديدة  حالة  هناك  أن  وهى  الشمس،  وضوح  واضحة 
املحليات إال  املختلفة ىف  الدولة  املبارشة ىف أجهزة  املسئولية  اجلديدة، وما من أحد ىف مواقع 
وأمامه فرصة االحتفاظ بعرشة مساكن ىف املتوسط، وأنا أقول: االحتفاظ، وال أقول: االقتناء، 
ا من االستمتاع، أو االنتفاع، ويرتبطان هبذا  وال التملك، ألن االقتناء والتملك يقتضيان نوعاً
املتعددة  املساكن  هذه  »أصحاب«  الذى سيكتشفه  األمر  واقع  ولكن  االنتفاع،  أو  االستمتاع 
تتزايد  عبء  بمثابة  ستصبح  املساكن  هذه  أن  هو  األكثر،  عىل  سنوات  عدة  من  أقل  بعد  فيام 
ا، وشهد ظاهرة  تبعاته ونفقاته، وسينتهى عن قريب العرص الذى عاشته مرص طيلة ثالثني عاماً
تسقيع املساكن واملبانى وأراىض البناء، وهذا أمر طبيعى ىف ظل الدورات االقتصادية املعروفة، 
والتى ربام جيهل البعض حدودها ومسارها، وإن ظنوا أنفسهم قد أحاطوا علام باملسار الطويل 

إلحدى موجاهتا.



68

)٢(
الذى خلق هذا  الوجه األول -  أما  القضية،  الوجه اآلخر من  عىل كل األحوال هذا هو 
االجتاه القاتل، أو هذه االجتاهات القاتلة - فهو إرصار احلكومة، من باب الكسل، أو التكاسل، 
عىل استمرار وضع أنفها ىف العالقة بني املالك، واملستأجرين، عىل الرغم من أن كل الظروف 
التى دعت إىل إقحام األنف احلكومى قد انتهت، وربام قد انقلبت إىل النقيض، ومع هذا فإن 
بعض السياسيني املحليني قصريى النظر ىف املواقع املتقدمة من أجهزتنا السياسية، ال يزالون 
عىل ظنهم القديم بإمكانية استمرار تدخل احلكومة بترشيعات بالية يمكن تلخيص وصفها ىف 
املستأجرين، وظاملة لألجيال  لطبقة  ك، ومفسدة  الـُمالاَّ بطبقة  بأهنا: جمحفة  مخس مجل قصرية 
التالية، ومنشئة حلاالت من الشك والرتبص بني أبناء الشعب، الذين من املفرتض أهنم إخوة، 
ومشجعة لروح البلطجة، ووضع األيدى ىف جيوب اآلخرين. ويرتكب هؤالء السياسيون هذا 

اجلرم بدعوى أن احلكومة هى التى أحلت هذا، وقننته.

)٣(
وقد دار حوار طريف ومشهور بني أحد املحامني - من طيور الظالم -، وبني نجمة سينامئية 
بتمثيله، فلام عرصت ذهنها، وتوصلت إىل  َدْوٍر قامت  معروفة، عن أكرب مكسب حققته من 
ا بسيطاًا ال يستغرق من الوقت أكثر  اجلواب، ضحك طائر الظالم، وأهنى إليها أن عنده هلا دوراً
ا من املال يفوق أكرب أجر تقاضته عن أحد أدوارها السينامئية،  من ساعة، ولكنه يتيح هلا مبلغاً
ومل يكن الدور يزيد عىل أن تذهب النجمة إىل قسم البوليس لتشكو من أن زوجها قد طردها 
من مسكن الزوجية، وأهنا تبتغى متكينها من هذا املسكن، وعجب املشاهدون ملوقف نكران 
اجلميل الذى قامت به هذه املمثلة الناشئة، فقد كانت ذاكرهتم قد احتفظت لزوجها هذا بصورة 
الزوج الشهم الذى وقف إىل جوار زوجته برجولة وفدائية ىف أكرب حمنة واجهتها، وأنه لوال هذه 
الوقفة لكان مستقبلها الفنى قد انتهى، وعىل عادة األفالم العربية فإن املوقف رسعان ما تطور 
إىل ظهور احلقيقة، وهى أن حكام هنائيا قد صدر بطرد الزوج من املسكن الذى ظل يورث، أو 
تنتقل حيازته بفعل القوانني االستثنائية، من أب إىل زوجته األوىل، ثم إىل زوجها اجلديد، ثم 

إىل ابنها من زوجها القديم، ثم إىل زوجة االبن.. وهكذا.. وهكذا.
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)4(
وليس هذا باألمر العجيب ىف هذه املنظومة من أحكام االستيالء عىل املساكن القديمة ىف ظل 
ا ىف أثناء احلرب العاملية الثانية، ولكن تعديالت  قانون بدأ االجتاه إىل إنفاذه منذ أكثر من ستني عاماً
القانون املتعسفة التى ُفرضت بال مربر حقيقى - سوى إذكاء ما يسمى برصاع الطبقات - ال 
املائة  ا، ال بخمسني ىف  ا لألحفاد وأبناء األحفاد ىف أن ينالوا مسكنا مدعوماً تزال ترتب حقوقاً
ا أن مسئولة كبرية - بدرجة  من قيمته، وال بتسعني، وإنام بألف ضعف من قيمته، وليس رسًّ
وزيرة - تقطن مسكناًا آلت إليها حيازته، ألهنا زوجة ابن بنت املستأجر األصىل، الذى حرر 
ا بعد آخر، إىل أن  عقد اإلجيار سنة عرشين من القرن املاىض، ثم ورث آخرون احليازة واحداً
الواحد  القرن  ا، ىف أول  الكبرية جدًّ البنت، الذى هو زوج للمسئولة  ابن  آل إىل هذا السبط، 
والعرشين، وترى احلراسة اخلاصة بكل تكاليفها واقفة أمام املبنى الذى يضم شقة املسئولة، 

ذات اجلنيهات العرشة كل شهر، وتتعجب من هذه العالقة بني املالك واملستأجر.

)5(
لتهدد  اجلانبية  باآلثار  العالقة، وإنام تنسحب  املشكالت ال تقف عند حدود هذه  أن  عىل 
بنياننا االقتصادى كله، عىل نحو ما أوضحت صحيفة األخبار ىف أكثر من سلسلة من سالسل 
التحقيقات املمتازة، وعىل الرغم من هذا كله فإن احلكومة ال تزال متاطل ىف االستجابة لدعوة 
تبناها رئيس حترير األخبار، من أجل إنقاذ الثروة العقارية، ومنذ عامني َوَعَدت احلكومة بتقديم 

القانون، ووعد رئيس الربملان بأن يفتتح أعامل الربملان به، ولكن الوعود تبخرت.

ويبدو أننا ال نزال ىف حاجة إىل محلة أخرى من أجل احلصول عىل دعوى، ال بتعديل قانون 
جائر واستثنائى، والعودة إىل القانون الطبيعى، ولكن من أجل احلصول عىل وعد أقل أمهية 
بتنظيم احلفاظ عىل الثروة العقارية، بحيث يمكن للاملك )أو للوطن بعبارة أصح( أن يطلب 

ممن استولوا عىل ملكه وانتفعوا به أن يسهموا ىف صيانته.

وهلل األمر من قبل، ومن بعد.

*    *    *
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الفصل الخامس عشر

اإلسكان هو المشكلة االجتماعية األولى

)١(
التفاؤل، والتشاؤم، كام يعانى  الناس إىل  يعانى كثري من الوزارات مواقف طارئة ينسبها 
التقصري  أو  القانونى،  العبث  من  قديم  لرتاث  نتيجة  تكون  أخرى  مواقف  الوزارات  بعض 
اإلدارى، ومما الشك فيه أن أكثر التفجريات الكامنة خطورةاً هى ما يتعلق بمشكلة اإلسكان، 
مرص،  وتواجه  تواجهها  مشكلة  أهم  وترتك  نفسها،  ختدع  بدأت  احلكومة  أن  املالحظ  ومن 
بعيد ىف املشكلة  التحكم إىل حد  التى ال تزال متفاقمة، بعد أن تم  وهى املشكلة االجتامعية 

االقتصادية.

ومما يثري النفس أن احلكومة القائمة اكتفت ىف تناوهلا ملشكلة العالقة بني املالك، واملستأجر، 
بإحالة ملف املشكلة إىل وزير اإلسكان، واكتفت هبذه اإلحالة أمام الرأى العام فحسب.

التعامل  إمهال  ىف  تتمثل  التى  اخلطورة  حقيقة  أفهامنا  إىل  ُب  ُيَقرِّ طبىٍّ  مثل  إىل  أجلأ  ولعىل 
النموذج الذى يصور املسألة للقارئ  القديمة، ولعل  مع مشكلة اإلسكان وقوانني اإلسكان 
ا. ونحن نعرف أن عالج السكر قد يكون  العادى هو مريض مصاب بالسكر، وبالضغط، معاً
له األولوية، لكن هذا ال يعنى أننا مادمنا نعالج السكر فإن من املمكن أن هنمل - أو أن نؤجل 
- عالج الضغط، أو أن نتعلل بأننا لن نعالج الضغط إال بعد االنتهاء من عالج السكر، مع 
أننا نعرف أن السكر ليس له عالج هنائى، وإنام هى سياسات حتكم طبىٍّ مستمرة، وهلذا البد 
من عالج الضغط برسعة قبل أن يدمر ثالثة أجهزة حيوية، هى: املخ، والكىل، وشبكية العني، 

فضالاً عىل القلب نفسه.
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)٢(
ىف  منحرصة  تكون  تكاد  اآلن  مرص  ىف  االجتامعية  املشكلة  مالمح  أبرز  أن  ىف  جدال  وال 
ُبْعٍد واحد، هو عالقات السكن، ومن املؤسف أن نذكر أن شعبنا عاش آالف السنني بدون 
القارصة،  الوقتية  َتتِماَّ إال بفعل احلكومات والترشيعات  َتنُْم ومل  التى مل تنشأ ومل  هذه املشكلة 
أو قصرية النظر، وصحيح أن احلرب العاملية الثانية خلقت حالة من صعوبة املساكن ىف وقت 
من األوقات، إال أن العبء ىف املشكلة احلالية يكمن ىف تدخالت حكومية امتدت ىف وقت 
ذلك  ىف  أصبحت  التى  البناء،  مواد  مجيع  رصف  ىف  التاماَّ  التحكم  أيضا  لتشمل  األوقات  من 
احلني توزع من خالل احلكومة واالحتاد االشرتاكى، وبالتاىل فقد أصبح نشاط البناء نفسه كأنه 
املاء، وعليه صنبور، والصنبور ىف يد احلكومة، ومن حسن احلظ أن آليات السوق قد تغلبت 
عىل كثري من مسببات املشكالت اإلسكانية، ولكن بقى جزء جوهرى من التدخل احلكومى، 
الترشيعات احلاكمة إلجيارات  السوق، ويتمثل ىف هذه  الطبيعية ىف  بإرباك احلركة  كان كفيالاً 
ا  سائداً يزال  ال  الذى  القديم،  واملستأجر  املالك  بني  العالقة  قانون  ىف  أدق  وبصورة  املساكن، 

بطريقة قاسية، جتعل مضاعفاته تتضاعف، وال تنتهى.

)٣(
ويمكن لنا تأمل أبرز املضاعفات التى جعلت قضايا اإلسكان تشكل أبرز القضايا االجتامعية 
واسعة املدى، التى تشتبك بحياة قطاعات كثرية من األرس املرصية، فقد أصبح االجتاه السائد 
منذ مخس سنوات هو اإلحجام عن االستثامر ىف اإلسكان املتوسط، واالقتصادى، والشعبى، 
ثالثني  من  واحد  مرشوع  ىف  اآلن  ينفق  ما  فإن  شديدة  وبرصاحة  ا،  جدًّ الفاخر  إىل  واالجتاه 

ا قائمة ىف الوقت نفسه، يكفى لتدبري مساكن ملليونى مواطن، بال مبالغة. مرشوعاً

ومن املؤسف أن هذا التوجه يسري ىف طريق التكريس، وعىل سبيل املثال فإن قانون الرهن 
العقارى صيغ وصدر ليشجع االجتاه نفسه، وهو اإلسكان الفاخر، عىل حني اكتفت احلكومة، 
ا ىف قانون الرهن العقارى عىل إنشاء صندوق للمساكن ملحدودى  وَقبَِل جملس الشعب منها نصًّ
إىل  ستعود  احلكومة  أن  الظن  وكان  احلكومة،  فيها  تنجح  أن  من  أكرب  مهمة  وهى  الدخل، 
الطبيعة، فإذا هبا تعود إىل الشمولية، مكتفية بالنص القانونى العابر والضعيف، بينام هى - أى 
احلكومة - املصدرة لقانون غري كفيل بإتاحة الفرصة حلل املشكلة الرئيسية عىل نطاق واسع، 
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العيب أن نلجأ إىل نقل  التى حتل هذه املشكلة، وكأن من  املتقدمة،  البالد  ومتجاهلة لقوانني 
القوانني الناجحة ونطبقها ىف بالدنا.

)4(
ولطاملا ناديُت بتطبيق رسيع وذكى وديناميكى لسياسة كسياسة قرض البيت، التى تأخذ هبا 
الواليات املتحدة األمريكية، وغريها، بتقسيط ثمن املساكن عىل مائة سنة، وليس مخس عرشة، 
ا من أن حتتفظ احلكومة بملكية األرض ىف املدن واملجتمعات  أو عرشين سنة، وال مانع أيضاً
العمرانية اجلديدة، ومتنحها بإجيار اْسِمىٍّ ملدة مائة عام، وذلك حتى تستطيع - بحكم احتفاظها 
بحق امللكية وما يرتتب عليه من حق الترصف - أن حتارب مبدأ تسقيع األراىض، من ناحية، 
وأن متنع بعض الذين أصبحوا يدمنون االرتفاع إىل ارتفاعات غري مرغوبة، من ناحية ثانية، أو 
البناء عىل مساحات ال تسمح بالتهوية الصحية، وال الصحيحة، من ناحية ثالثة. واحللول التى 

رشعتها الدول املتقدمة ىف هذا املجال هى التى حفظت للحضارة رونقها، ولإلنسانية حقها.

)5(
وقد أصبح من املسلم به أن ما ال يقل عن نصف الوحدات السكنية املبنية حديثا مل تستغل 
مغلقة، وهذا  نصفه -  أو   - ثلث عمرها  أنفقت  أهنا  أى  اآلن،  ا حتى  عاماً عىل مدى عرشين 
الرقم وهذه النسبة ربام تكون أقل من احلقيقى، واإلحصاءات موجودة عند احلكومة، وليس 
هناك تدمري وإمهال وعدم استخدام للموارد - بل وإساءة استخدام - أفظع وال أسوأ وال أكثر 

ا من هذا النموذج من التدمري احلى هلذه املوارد املادية واملعنوية، عىل حد سواء. إجراماً

)6(
بالبنية االجتامعية للوطن - هو استمرار تدهور  يتعلق  فيام  ولعل األهم من هذا وذاك - 
تستغلها،  الطوائف  من  غريها  أن  تظن  فطائفة  الشعب،  طوائف  بني  االجتامعية  العالقات 
وتعيش عىل حساهبا، وطائفة أخرى تتوهم أن من حقها أن تستغل غريها، مادامت احلكومة 
قد رأت هذا ىف زمن من األزمان، وطائفة ثالثة تستسهل اإلبقاء عىل املزايا التى حصلت عليها 
ا، بام فتح اهلل به عليها من رزق، وتنفق مثل هذا الدخل ىف  منذ زمن دون أن تبنى لنفسها بيوتاً
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سفه ملحوظ، ألن خمصصات السكن التى تبلغ ىف بعض املدن الكبرية مخسني ىف املائة، تنعدم 
يبلغ دخله  الذى  املليون، عىل نحو ما هو حال صاحبنا  عندهم، ألهنا ال تصل إىل مخسني ىف 
ا، ومع ذلك ال يدفع ىف املسكن أكثر من مخسة جنيهات، هى قيمة إجيار  مائة ألف جنيه شهريًّ
ا هبذه القيمة التى كانت ىف وقتها توازى ما ال يقل عن  الشقة التى استأجرها جده منذ ثامنني عاماً
عرشين ألفا من جنيهات اليوم، وطائفة رابعة تعزل نفسها عن املجتمع، فال تؤجر ما متلكه، 
وليس هلا حاجة به، حتى ال تفقد ما هو مملوك بمجرد اإلجيار، وهكذا أصبح الشك ىف املستقبل 
حوادث  ىف  املطردة  الزيادة  نشأت  الوطنى، وهكذا  االقتصاد  يصيب  ما  أسوأ  وهو  ا،  منتعشاً
ا جتاه طبقة أخرى دون  اإلرهاب، والعنف، والبلطجة، ألن القانون نفسه أنشأ لطبقة ما حقوقاً
أدنى مربر، ومن الطريف أن فلسفة الرصاع الطبقى ىف األدبيات الشيوعية نفسها ال تقول هبذا.

)7(
ال يزال أكثر من أربعني ىف املائة من وقت املحاكم املدنية - بمستوياهتا املختلفة ىف مرص - 
موجها هلذا العبث الذى يمكن االنتهاء منه بقانون واحد شجاع، وقل مثل هذا عن معاناة بعض 

أجهزة الرشطة ىف التمكني، وإبقاء الوضع عىل ما هو عليه، وإثبات االنتفاع، واحليازة.. إلخ.

)8(
عاجزة  غري  احلكومة  والوزارة وأجهزة  واحلكومة  الدولة  أن  املؤكد  من  فإن  كله  هذا  مع 
علو  أثبتت  قد  املعارصة  التجربة  أن  عىل  يدلنا  احلظ  حسن  إن  بل  سلبية،  آثار  أى  عالج  عن 
كعب احلق، ومل حيدث أى شىء مدمر أو مثري للمشاعر عندما تم تطبيق القانون عىل األراىض 
التى  السوداء،  السوق  ىف  عليه  كانت  عام  اآلن  اإلجيارات  انخفضت  بالعكس،  بل  الزراعية، 
التى كانت ىف أيدى أصحاهبا، وعجز ورثتهم ألسباب  كانت تتوىل تأجري واستجار األرض 

بيئية تعليمية واقتصادية عن مواصلة مهنة الزراعة.

)٩(
وقبل هذا كله ستتم حركة االنتقال من مسكن إىل آخر بطريقة تكفل سعادة الناس، وعدم 
بام  العمل،  أماكن  قريبة من  املواصالت، وتوفري مساكن  أزمة  كبري من  معاناهتم، وحل جزء 

حيقق رفع مستوى األداء.
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ومع هذا كله الذى يفهمه رئيس الوزراء، ووزير االقتصاد، فإن الوزارة احلالية آثرت اللجوء 
إىل حل مشوه، وهو ترك املشكلة، أو إحالتها - عىل سبيل األمانة )املوضوعة، ال املحفوظة( 
ىف يد وزير اإلسكان -، مع أهنا ليست من اختصاصاته، إال من الناحية اللفظية فقط!! وهى 

صورة من صور اجلرائم اللغوية! فضالاً عىل عنارص اإلجرام املتعددة ىف حق الوطن.

*    *    *
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الفصل السادس عشر

الجوانب الطبية والبيئية فى قوانين اإلسكان

)١(
استقرت األدبيات التنموية عىل تعريف الصحة عىل أهنا حالة اكتامل السالمة بدنيًّا ونفسيًّا، 
ا هلذا التعريف يمثل املسكن  وذلك ىف مقابل التعريف القديم القائل بأهنا اخلُُلوُّ من املرض، وتبعاً
أهم العنارص األساسية ىف صياغة احلالة الصحية لألفراد واملجتمعات املختلفة، وتتأثر الصحة 
األساسية  اإلنسانية  باالحتياجات  املساكن  وفاء  بمدى  واألوطان  للمجتمعات  »العمومية« 
التى  العوامل  أبرز  التفكري - يمثل  ا هلذا  تبعاً والثانوية واالجتامعية والبيئية، بل إن املسكن - 

ينبغى فحصها عند دراسة تأثري البيئة عىل احلالة الصحية للفرد.

الصحة  بني  ما  والتداخالت  التفاعالت  من  ا  عديداً هناك  أن  بالصحة  املشتغلون  ويلحظ 
اإلسكان  لقوانني  واملزمنة  احلادة  اآلثار  من  كثري  تنامى  من  هذا  عىل  أدلاَّ  وليس  واملسكن، 
اإلنسان  يعيشها  التى  والصحية،  السكنية،  البيئة  حمددات  بصياغة  يتعلق  فيام  االستثنائية، 

املرصى.

)٢(
ويمكن لنا بسهولة ويرس أن نعدد اآلثار السلبية التى حفلت هبا مالحظات القائمني عىل 
ا أن نستعرض مالمح السياسة اإلسكانية ىف  املامرسات الطبية اإلكلينيكية، كام يمكن لنا أيضاً
إىل  مبارشة  أتوجه  أن  ُل  ُأَفضِّ ولكنى  مرص،  ىف  احلاىل  بوضعنا  ونقارهنا  املتقدمة،  املجتمعات 
بني  املتوقعة  للتداخالت  أمثل  بصياغٍة  الكفيلة  املقرتحات  لبعض  واملتوقع  املنطقى  الصدى 
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الترشيعات  بني  للتداخالت   - ا  حتديداً أكثر  بعبارة   - ربام  أو  والصحة،  اإلسكان،  سياسات 
اإلسكانية، واالسرتاتيجية الصحية، من منطلق أن الترشيعات االجتامعية عىل وجه العموم هى 
إحدى الركائز املهمة والفعالة ىف حتقيق سياسات اسرتاتيجيات صحية كفيلة بحل املشكالت 

الطبية والبيئية، وبإتاحة فرصة أوسع أمام تنمية صحية متكاملة.

وىف هذا اإلطار فإنى أود أن أدعو إىل تفهم عدد من النقاط املهمة.

)٣(
»الصحة«.. وديناميكية حركة االستيطان البرشى:

البد أن حيرص أى قانون جديد لإلسكان عىل إبراز املقدرة الناجزة ملواد، وروح الترشيع، 
عليه  قضت  الذى  املبدأ  وهو  البرشى،  االستيطان  حركات  ديناميكية  واستعادة  إحداث  عىل 
قوانني اإلسكان االستثنائية بأقىص وأقسى صورة من صور القضاء املربم، ويستتبع هذا ببساطة 
ا بسهولة ويرس عىل اختاذ القرار باالنتقال من  ( قادراً ا أو أرسةاً شديدة أن يكون املستأجر )فرداً
املسكن  تغيري  أن  ذلك  معقول،  زمنىٍّ  مدى  ىف  القرار،  هذا  تنفيذ  وعىل  مسكن،  إىل  مسكن 
يمثل ىف كثري من األحوال املرضية العنرص األول ىف »الروشتة الطبية«، كام ىف حاالت اإلعاقة 
احلركية، التى تستلزم الوجود ىف األدوار األرضية، أو ىف املبانى املتاحة فيها مصاعد عاملة )أى 
غري معطلة(، أو ىف حاالت التقاعد، والوصول إىل تقدم السن، ىف حني يصبح الوجود ىف الدور 
ا من التعذيب البدنى القاسى، أو  ا نوعاً نفسه املرتفع الذى بدأ املستأجر فيه حياته منذ أربعني عاماً
ىف حاالت كثري من أمراض القلب، التى ال تتحمل جهد الصعود، وأمراض األوعية الدموية، 

ا آلالٍم مربحة. ا ىف الساقني أو القدمني، حني يصبح صعود السالمل سبباًا مبارشاً خصوصاً

عالجها  خطوات  أوىل  تكون  التى  األمراض  من  أخرى  طويلة  قائمة  توجد  املقابل  وىف 
ا عن عنارص الرطوبة، ومسببات احلساسية  هى »الصعود« باملسكن إىل األدوار العلوية، بعيداً

الصدرية، عىل سبيل املثال.. إلخ.

)4(
أن  وبوسعنا  الدور،  ارتفاع  هو  واحد،  نموذج  عىل  اقترصنا  األمثلة  هذه  ىف  أننا  ونالحظ 
كتهوية  الصحية،  باملشكالت  وأكيد  وثيق  ارتباط  هلا  أخرى،  كثرية  عنارص  هذا  عىل  نقيس 
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املسكن، والتعرض للشمس، والتصميم الداخىل، وما إىل هذا من اجلوانب التى يدركها الناس 
ا. مجيعاً

وفضالاً عىل هذا تأتى من ناحية أخرى العالقات األخرى املرتبطة باملوقع، وعالقته بحركة 
السمع،  أمراض  بنمو  الوثيقة للمسكن  العالقة  إىل  املثال -  الشارع، وهنا نشري - عىل سبيل 

الناجتة عن الضوضاء.

)5(
من الواضح إذن أنه البد من تطوير الوضع اإلسكانى، بحيث يصبح باإلمكان أمام كل 
ساكن أن حيصل عىل السكن املناسب حلالته الصحية، وليس عىل سكنه الذى هو فيه بالواقع 

التارخيى فحسب.

أريد أن أقول - بعبارة أخرى -: إنه مادام هناك مساكن متاحة ملليون من البرش، فالبد أن 
يتبادل هؤالء البرش هذه املساكن بالطريقة التى تتناسب مع ظروفهم الصحية، فينتقل الراغبون 
ىف األدوار العليا حمل اآلخرين الذين يرغبون عنها.. وهكذا، كام كان حيدث ىف املاىض، أو كام 
ال يزال حيدث ىف اخلارج، حيث يكون ىف وسع اإلنسان أن يغري مسكنه من آٍن آلخر، ال بسبب 
الظروف الصحية فقط، ولكن لتطور حجم أرسته، سواء بالزيادة، أو بالنقص، أو تغري موقع 
عمله، أو تغري قدرته املالية، أو حتى املزاجية، أو تغري طبقته االجتامعية، سواء إىل اليمني، أو 

إىل اليسار.

)6(
إقرارنا للمبدإ  أنه يستتبع  املكتسبة، ذلك  املطلقة، واحلقوق  املوازنة بني احلقوق  ونأتى إىل 
األول أن يسعى الترشيع ىف ذكاء إىل إقرار حالة من التقدير الكمىِّ لقيمة األوضاع، أو احلقوق 
ا أن خيتاروا األنسب لصحتهم  املكتسبة، التى أفرزهتا سياسات سابقة، بحيث يمكن للناس مجيعاً

النفسية، والبدنية، ىف ضوء »حقوقهم املكتسبة«، التى ربام يعتمدون عليها كمتكإٍ للحياة.

ْجِل  الرِّ اِت  »لِـُخُلواَّ مقنن  مقابل  تقييم  عىل  الرصيح  بالنص  اإلرساع  هذا  يقتىض  وربام 
العكسية«، وهو ذلك املبلغ الذى البد للاملك اآلن من أن يدفعه ليستنقذ - أو يستعيد - شقة 
يملكها، من مستأجر قديم، وعندئذ يكون من املمكن أن يلجأ املالك إىل دفع مقابل مادى حمدد 
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ا إلجيار مائة عام ىف املبانى القديمة،  هلذا الـُخُلوِّ العكسى، كأن يكون عىل سبيل املثال مساوياً
وأن تزال صفة التجريم عن تقاضيه، بل وحيث الترشيع بطرقه املختلفة عىل تقاىض هذا املقابل 
والصحية،  االجتامعية،  باحلياة  املرتبط  االستثامر  من  نمطني  حتقيق  أجل  من   ، للُخُلوِّ النقدى 
وأقصد هبذين النمطني: استثامر هذا املال من جانب املستأجر القديم ىف احلصول عىل املسكن 
املالئم حلالة صاحبه احلائز بالفعل ملسكن غري مناسب، فيصبح ممكناًا له احلصول عىل مسكن 
مناسب مساو ىف قيمته الفعلية ملا يمسك رقبته من مساكن اآلخرين، أى التى هى اآلن قيمة 
حقيقية، ولكنها غري رسمية، أو غري قانونية، أو مسكن أفضل ىف موقع أبعد، أو االستعانة هبذا 
الـُخُلوِّ العكسى ىف رفع قيمة املسكن الذى يمكن له متويله من مدخراته، أما االستثامر التلقائى 

الثانى، فهو استثامر املكان ملن هو ىف حاجة حقيقية إليه، وبخاصة إذا كان هو املال.

)7(
وننتقل إىل حق الصحة العمومية للمجتمع ىف املوارد اإلسكانية املعطلة: فقد اعترب العلامء 
الدولية  السياسات الصحية  العوامل احلاكمة لنجاح  املناسب دائاماً من أهم  واألطباء املسكن 
اجلاد  بالعمل  الدوىل  املجتمع  التزم  التى  السياسة  وهى  للجميع،  الصحة  حتقيق  إىل  الرامية 

واملستمر عىل حتقيقها من خالل املنظامت الدولية واملحلية.

فإذا ما أخذنا ىف االعتبار هذه احلقيقة الدولية واملدروسة، فالبد أن يتنامى اإليامن برضورة 
إبراز هذا احلق،  القانون، والنشاط االقتصادى، ىف  بتفعيل دور  الكفيلة  الصيغة  الوصول إىل 
وإعطائه أمهيته النسبية ىف التطور االجتامعى، واالقتصادى، وىف التنمية البرشية بصفة خاصة.

وىف هذا الصدد البد لنا أن ندرك مدى الفشل الظاهر ىف سياستنا اإلسكانية والصحية - 
مليونى وحدة سكنية  قرابة  توافر  أنفسنا نشكو - وبحق - من  عىل حد سواء -، حني نجد 
إليواء  سكنية،  وحدة  مليونى  من  أقل  هو  ما  إىل  حاجتنا  من  ذاته  الوقت  ىف  ونشكو  مغلقة، 

مواطنينا الذين يعيشون بال بيوت.

)8(
متثل  أصبحت  احلقيقة  ىف  ولكنها  وفرة،  متثل  اإلحصائى  بالتحليل  يبدو  فيام  فاملسألة  ا  إذاً
ترشيع  بإجياد  اإلرساع  عن  نتغاىض  حني  وذلك  اجلانب،  مزدوجة  كربى  ختطيطية  جريمة 
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اجتامعى كفء، كفيل بتحريك وتداول املسكن بني الناس، قبل أن يكون البديل بعد عقد من 
الزمان هو حماولة اغتصاب امللكية بالقوة، حني ال يكون هناك مفر أمام أصحاب العراء من 

اقتحام الوحدات السكنية املغلقة عىل اهلواء.

وما مل يتم تداول السكن بني الناس ىف أرسع فرصة، وبالطريقة التى تتيح للجميع االرتقاء 
ا. - عىل املدى الطويل - فسوف يكون البديل صعباًا وُمرًّ

وهذه احلقيقة يعرفها - أو يتوقعها، أو يشمها - اجلميع، بال استثناء.

)٩(
فإذا ما انتقلنا إىل قضية اإلسكان والعوامل النفسية والرتبوية ىف احلراك االجتامعى، فإننى 
َر بمدى عالقة تداول املساكن باحلراك االجتامعى، بل وبحقيقة أناَّ  لست ىف حاجة إىل أن ُأَذكِّ
املسكن ىف جمتمعات كثرية - منها املجتمع املرصى - ظل بمثابة أبرز املظاهر الدالة، ىف سطحية 
من  بكثري  العملية  هذه  وترتبط  االجتامعى،  احلراك  عملية  إنجاز  أو  إمتام  عىل  عمق،  ىف  أو 
ا، بحيث ال حتتاج إىل رشح، ولكن  عنارص الصحة النفسية، والعقلية، التى نكاد ندركها مجيعاً
ثمة ظاهرة جزئية وحمدودة ىف هذا املجال، أود أن أتعمق فيها، فيام يتعلق بسكان البدرومات، 
عىل سبيل املثال، فاملالحظ ىف كثري من مبانى األحياء الراقية )الربجوازية( القديمة )الدقى - 
اجليزة - مرص اجلديدة - وسط البلد - جاردن سيتى – الزمالك( أن البدروم وغرف البواب 
ْكنَى لعدد من العائالت، قد يفوق سكان  والطباخني، وغرف اخلدمات، قد أصبحت تتيح السُّ
العامرة نفسها، ويفضل هؤالء هذا الوضع الذى قد يوصف بأنه الوضع املتدنى إنسانيًّا، بسبب 
قرب املوقع النسبى من املواصالت العامة، ومتتعه باخلدمات التى ربام ال تكون متوافرة بالقدر 

نفسه ىف أطراف املدينة البعيدة.

)١٠(
الوضع  هذا  إىل   - لألسف   - البعض  ينظر  ربام  اإلدارى،  أو  االقتصادى،  الصعيد  وعىل 
ا أقل خطورة من غريه، لكن لألسف الشديد ينبغى  عىل أنه حل ال بأس به، وأنه يمثل وضعاً
لنا أن ننبه بقوة إىل أن ميزانية الدولة واألفراد سوف تعانى عىل املدى الطويل، نتيجة ُسْكنَى 
البدرومات، وملحقاهتا، وذلك كنتيجة طبيعية للمشكالت الصحية النامجة عن هذا السكن، 
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حيث يتاح عىل سبيل املثال للحمى الروماتيزمية - التى تم استئصاهلا ىف الكثري من بلدان العامل 
- أن تعود وتنترش وتزدهر وترتك أثرها اخلطري عىل صاممات القلب ومفاصل اجلسم واجلهاز 

العصبى، ىف سهولة ويرس.

، أو غري َحِفىٍّ باالهتامم،  هكذا تتعدى اآلثار السلبية هلذه الظاهرة ما قد نتصوره غري ُمِهمٍّ
بالصحة  االرتباط  متام  مرتبطة  أخرى  مظاهر  إىل  النفسية،  بالصحة  مرتبطة  مظاهر  من 
غري  املساكن  هذه  ىف  برتكهم  السكان،  من  الطائفة  هذه  ألمر  إمهالنا  أن  العضوية، والشك 

الصحية، يمثل جريمة قومية ال حتتمل االعتذار.

)١١(
ا ىف املساكن واألحياء  القائلة بحتمية تشجيع إعادة توطني هؤالء مجيعاً وهنا أكرر دعوتى 

اجلديدة، وحثهم عىل ذلك بكل املغريات:

البوابني،  حجرات  من  خروجهم  مقابل  ىف  يتقاضونه  الرجل،  لـُخُلوِّ  مقابل  إباحة   *
ْفَرِجياَّة ىف البدرومات. وحجرات الغسيل فوق السطوح، وحجرات السُّ

* إقامة املساكن اجلديدة بأسعار معقولة، وأقساط معقولة.

* دعم هذه املساكن بالتمويل العقارى، وبتخفيض أسعار اخلدمات.

* العمل عىل نمو اإلقناع احلقيقى والصادق واملخلص برقى وصحية األحياء اجلديدة التى 
سينتقلون إليها، كنتيجة هلذه السياسة اجلديدة.

* البد بالطبع من ضامن قرب هذه املساكن البديلة اجلديدة من املواصالت العامة.

* رسعة استغالل األماكن التى كانوا يسكنوهنا ىف أغراض أخرى غري السكن.

* حتريم وجتريم سكن هذه األماكن بعد اليوم.

وأعتقد أن هذه هى أوىل مهام كلٍّ من وزارتى الصحة، والبيئة ىف املجال الوقائى بعيد املدى، 
عىل الرغم مما قد يتصوره البعض من ُبْعِد كلتيهام عن مثل هذا املوضوع.
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)١٢(
روح  تشجيع  عىل  ا  اعتامداً اجلديد،  اجليل  ألبناء  النفسية  السالمة  عن  احلديث  إىل  وننتقل 
املبادرة، وقبول فكرة إثبات الذات، ذلك أننا إذا فهمنا الصحة العمومية - كام ذكرنا ىف بداية 
الدراسة - عىل أهنا اكتامل السالمة النفسية والبدنية، فالبد لنا أن نتواكب بخططنا وترشيعاتنا 
نحو التوافق مع املتطلبات النفسية واالجتامعية ألفراد األجيال القادمة، ومن أهم هذه املتطلبات 
توفري وتشجيع االعتامد واالعتداد بالذات، وتشجيع الطموح، وتنمية اإلرادة، وهكذا ينبغى 
العقىل  التفكري  خطوات  ندعم  أن  بأمهية  املتعلق  السؤال  عن  اإلجابة  اعتبارنا  ىف  نأخذ  أن 
ألولئك الذين يبحثون عن مكان يبنون فيه بيوهتم املتواضعة، هذا عىل األقل إذا مل نكن قادرين 
- كحكومة - عىل أن نبنى للناس، وهى احلقيقة الكربى التى ال مراء فيها، فإن اهلل - تعاىل - 
املتاح  التقليدى واألول، وربام الوحيد،  بناء املساكن هو االستثامر  عوضنا عن هذا بأن جعل 

أمام الطبقات املتوسطة، والكادحة، أى أمام أغلبية الطبقة الوسطى من الشعب.

َر احلكومة والسياسيني بمضمون احلقيقة التى تغاضينا عنها - عن سوء  كام ينبغى أن ُنَذكِّ
قصد - لسنوات معدودة، وهى أن هذا الشعب العظيم الذى ننتمى إليه قد ظل يبنى مسكنه 

وهو سعيد طيلة سبعة آالف سنة.

تعلن  أن  احلكومة  عىل  ينبغى  أنه  ذلك  املواجهة،  ىف  الشفافية  أمهية  إىل  أنبه  أن  أريد  وهنا 
ا ومساحات من األراىض املجهزة للبناء، كفيلة ببناء مليونى وحدة ىف  بوضوح أن عندها ِقَطعاً
السنوات العرش القادمة، وليس عىل نحو ما تقول اآلن، وما قالت باألمس، من أن ىف خطتها 

. بناء مليون وحدة سكنية، مثالاً

ا - بناءاً عىل هذه املقدمات - من أن تعلن احلكومة عن تبنيها لسياسة مؤداها أن يقوم  والبد إذاً
القطاع الفردى واخلاص بام يوازى تسعني ىف املائة من االستثامر ىف بناء املساكن، وذلك ىف مقابل 
تركيز جهد احلكومة ىف توفري مساحات األرض واألحياء واملدن الالزمة لبناء الوحدات السكنية.

وهنا ينبغى لنا أن نستوعب دروس املآسى الكبرية ىف بعض أحياء شربا اخليمة، وبيجام، 
وبوالق الدكرور، والعمرانية، وغرب فيصل، ومنشية نارص.
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)١٣(

ا أنه بينام كانت السياسات الصحية ماضية عىل قدم وساق إىل إزالة املناطق التى  وليس رسًّ
املليارات من دخول  "العشوائيات"؛ وإعادة توطني سكاهنا، كانت  بـ  تسمى ىف علم الصحة 
، ُترصف ىف مرص لبناء عشوائيات جديدة طيلة  ا وعناءاً طبقاتنا التى اكتسبت بشق األنفس كدحاً

الستينيات، والسبعينيات، والثامنينيات.

القانون،  مرشوعات  عن  ا  متاماً غائب  اجلانب  هذا  ىف  التفكري  فإن  يبدو  وفيام 
وعن خطط اإلسكان، مع أن اهلدف من الترشيع - ىف احلقيقة - ال يعدو البحث عن العمل 
عىل إشباع حاجات املجتمع بطرق مرشوعة، ومن ثم تأثيم الطرق غري املرشوعة، وكام نعرف 

ا فإن السيارة ال تسري بالفرامل وحدها، ويكفينى هذا املثل! مجيعاً

وأذكر أنى ىف ضوء التفكري ىف هذه احلقائق قمت بإجراء استطالع رأى حمدود عىل رغبات 
وتطلعات مائة من املستأجرين ىف عدد من العامرات السكنية القديمة، التى تتبع نظام التأجري، 
أن أخلصه ىف وجود  ما يمكن ىل  إىل  أتردد عليها بحكم سكنى وعمىل، وقد توصلت  والتى 

الفئات اآلتية:

* من يرغبون ىف االنتقال إىل مساكن أوسع من املتاحة هلم، ويملكون بالفعل القدرة عىل 
نفقات مسكن  القدرة عىل تغطية  الفرق بني املسكنني، وبعض هؤالء يملكون  نفقات  تغطية 
جديد، ولكنهم ىف ظل ظاهرة »مجود األوضاع اإلسكانية« ال جيدون الشجاعة، أو الظروف 
املشجعة عىل اختاذ قرار برشاء مسكن جديد، بناء عىل ما توفر، أو تدعم من موارد مادية نشأت 
ْجِل الـُمْجِزى عن املسكن القديم، وهو املقابل املادى الذى يغطى  عن تقاىض مقابل ُخُلوِّ الرِّ

ا. نصف ثمن رشاء - وليس إجيار - وحدة سكنية أكثر اتساعاً

وكلنا - بالطبع - نعرف حاالت كثرية لبعض ذوى القدرة عىل اختاذ القرار تركوا مساكن 
قيمة  ودفعوا  نرص،  ومدينة  اجلديدة،  مرص  ىف  اهلادئة  األطراف  إىل  وانتقلوا  القاهرة،  وسط 

الـُخُلوِّ الذى حصلوا عليه كمقابل للتمليك.

إىل  أرشنا  متعددة،  طبية  ظروف  بسبب  مساكنهم،  من  االنتقال  ىف  بإحلاح  يرغبون  من   *
بعضها ىف هذه الدراسة.
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)١4(
ا أسباب ال يستهان هبا عند جمموعات أخرى: وهناك أيضاً

الطبقية«  ا مع »تطلعاهتم  توافقاً أكثر  * من يرغبون ىف االنتقال إىل وحدات سكنية أخرى 
مرشوعة  تطلعات  وهى  وتصميمها،  مداخلها  حيث  من  »العامرة«،  وىف مستوى  »احلى«،  ىف 
بالطبع، وال خيفى أن العجز عن القدرة عىل حتقيقها يبدأ حلقة مفرغة ال تنتهى، متثل ىف النهاية 

ا للسالمة النفسية ألصحاهبا. انتقاصاً

* من يريدون التخلص هنائيًّا من وحداهتم السكنية، واحلصول عىل مقابل مرشوع، وليس 
ولكنهم  وأنسب،  أفضل  وحدات  عىل  بالفعل  حصلوا  قد  فهم  قانوناًا،  أو  ا،  رشعاً ا  ماً ُمـَجراَّ
يستكثرون عىل أنفسهم أن تكون من املثالية إىل احلد الذى تتنازل فيه طواعية، وبال مقابل، عن 
شىء ذى مقابل كبري، ىف حني أن االحتفاظ هبذا الشىء - املسكن القديم - ملجرد االحتفاظ 
ا نعرف حاالت من املثاليني الذين تركوا  به، أمر غري مكلف عىل اإلطالق، ورغم هذا فإننا مجيعاً

شققهم القديمة بال أى مقابل، مؤمنني بتعويض اهلل هلم فيام رزقهم.

* من يودون لو أتيحت هلم الفرصة الستغالل شقة أخرى، باإلضافة إىل التى يشغلوهنا، 
املهنية،  ممارستهم  نطاق  لتوسيع  وذلك  األصلية،  لشقتهم  مبارشة  جماورة  كانت  لو  وحبذا 
وتفضيلهم البقاء ىف املكان نفسه، مع التوسع، مهام كان الثمن الذى سيدفعونه ىف حتقيق ذلك 

اهلدف.

ُروَن أن مقابل الـُخُلوِّ الذى سيتقاضونه لن يكون  * من يرغبون ىف االنتقال، ولكنهم ُيَقدِّ
كفيالاً بتحقيق تطلعاهتم اجلديدة، لكنهم ىف الوقت نفسه يتوقعون أن القسط الذى سيدفعونه 
لتغطية الفرق لن يكون أزيد بكثري من اإلجيار الشهرى الذى سيظلون يدفعونه إذا ما حتركت 

اإلجيارات إىل أسعارها الفعلية، وهو أمر حمتمل ىف رأهيم.

وا املرحلة العمرية  ا، فقد تعداَّ * من يرغبون ىف االنتقال إىل جمتمعات عمرانية جديدة متاماً
التى كانت تقتىض منهم الوجود ىف األحياء السكنية املزدمحة، وهم يتطلعون اآلن إىل اخللود 
إىل اهلدوء، والراحة، ويريدون أن جيدوا مكاناًا يسريون فيه عىل أقدامهم ىف أمان، ومكاناًا آخر 

يضعون فيه سياراهتم، ومكاناًا آخر يزرعون فيه ولو شجرة، أو زهرة واحدة.
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)١5(
وباإلضافة إىل هؤالء وأولئك، تربز مجاعات أخرى:

فقد  أضيق،  شقة  ىف  ولكن  نفسها،  والعامرة  نفسه،  املكان  ىف  البقاء  يريدون  من   *
من  ا  نوعاً متثل  املساحة  هذه  أصبحت  بل  الواسعة،  املساحة  إىل  حاجة  غري  ىف  أصبحوا 
العبء عليهم ىف صيانتها، أو تنظيفها، فضالاً عىل احلاالت التى تسمى ىف الطب بـ "رهاب 

األماكن الواسعة".

كاإلسكندرية،  ا،  متاماً القاهرة  عن  بعيدة  أخرى  مدن  إىل  التحرك  يريدون  من   *
االرتباط  أو  اجلذور،  إىل  العودة  من:  الرغبة  هذه  دوافع  وتتعدد  اإلسامعيلية،  أو 
اآلخر. املكان  حب  أو  املناظر،  أو  السابق،  أو  الالحق،  اجليل  ىف  القربى  وذوى   باألهل 
رشاء  من  متاما  نُُهْم  ُيـَمكِّ ا،  جدًّ كبري  ِرْجٍل  ُخُلوِّ  مقابل  ذات  سكنية  بوحدات  يتمتعون  من   *
وحدات أنسب هلم، بل ويتبقى هلم جزء من املال، ولكنهم يتورعون عن أن يأخذوا شيئاًا من 

ُه القوانني - وبالتاىل طوائف كثرية من معارفهم - من قبيل احلرام. املال َتُعدُّ

* من يودون لو استبدلوا الشقة الواحدة ذات املساحة الكبرية وحدتني سكنيتني صغريتني 
ىف العامرة نفسها، قد يكون جمموع مساحتهام أصغر من مساحة الشقة الكبرية، وذلك إلعطاء 
الشقة  ىف  حجرتني  أو  حجرة  ىف  الزوجية  حياته  بدأ  الذى  االبن،  أرسة  الستقاللية  الفرص 

الكبرية.

بالطبع فإنى مل أدرك الصواب كله ىف نتائج هذا االستطالع، ولكنى أحب أن أعرتف بأنه 
ما كان يدور بخلدى أن تكون نتيجته عىل هذا النحو الذى أظهر ارتفاع نسبة العوامل الطبية 

والنفسية والبيئية االجتامعية، والرغبة ىف تغيري املجتمع.

)١6(
وأظن أننا بعد هذا كله نستطيع أن نلخص التعبري عن أمنياتنا ىف أن يتضمن قانون اإلسكان 

اجلديد توجهات أساسية متوازية:

بالفعل،  املتاح  »الذهب«  صياغة  بإعادة  الكفيلة  واملسهلة  املحللة  القانونية  الصياغات   *
بحيث يتناسب مع احتياجات الناس، وجيتهد كل فرد ىف مواءمة ما يناسبه فيه من بقاء »الذهب« 
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عىل صورته القديمة، وىف هيئة حقوق مكتسبة تكتسب حجيتها ملجرد وضع اليد، بينام هذه اليد 
راغبة ىف أن تنطلق، فإذا هى مغلولة.

 * احلوافز الكفيلة باالجتاه - أو باألحرى - العودة إىل االستثامر ىف هذا الذهب.

* االلتزام احلكومى بتوفري مساحات وجمتمعات جديدة للبناء واالستثامر الفردى واخلاص.

ويقتىض هذا أن نكون واعني كل الوعى ألْن يكون كل سطر - وكل مجلة يتضمنها القانون 
اجلديد - كفيالاً بتحقيق هذه التوجهات األساسية، ولن يتحقق هذا إال إذا تذكرنا عىل الدوام 

رضورة التفكري اخلصب، الذى يعىل من ثالث قيم أساسية، هى عىل وجه التحديد:

: إتاحة هامش واسع لالختيار. أوالاً

ثانياًا: إتاحة فرصة حقيقية للتخطيط للمستقبل القريب.

ا بعد يوم، وال يتداعى مع الزمن. ثالثاًا: إعطاء الفرصة لنمو حقيقى يتنامى يوماً

هبذا وحده يمكن لنا أن نتقدم ىف حياتنا التى تعتمد ىف أساسياهتا وتفصيالهتا عىل املسكن، 
وهبذا وحده نحقق أهم أمن حيتاج إليه املجتمع، وهو األمن اإلسكانى.

*    *    *
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الباب الخامس

العقبة الخامسة

ضعف شبكات الطرق واالتصال
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الفصل السابع عشر

رفع كفاءة الطرق.. أم خفض كفاءتها
 

)١(
من عجائب التنمية ىف مرص أن يزيد الزمن املطلوب لرحلة من الرحالت اليومية عىل ما 
ا، وهو أننا أصبحنا بكل ما نملك من  كان عليه منذ عرش سنوات، والسبب ىف هذا بسيط جدًّ
قوة نامرس كل الوسائل الكفيلة بخفض كفاءة الطرق، فمن مطبات صناعية عشوائية خمتلفة 
إىل  مقننة،  وغري  مضيئة،  غري  خطرية  مرورية  حواجز  إىل  واألشكال،  واألحجام  األطوال 
استخدام قاٍس لنهر الطريق، إىل تدمري للطريق نفسه، إىل تضييق للطرق - طوليًّا وعرضيًّا - 

عن قصد.. إلخ.

ا حني نعلم - عىل سبيل املثال - أن كل الطرق التابعة للمحليات - عىل  ويزداد األمر سوءاً
حد تعبري وزارة النقل - تعانى هذه اإلجراءات الكفيلة بخفض كفاءة الطريق.

ا عىل رفع كفاءة الطريق الزراعى  ا وضعيفاً ا مظهريًّ ومع أننا عىل سبيل املثال نحرص حرصاً
األول، وهو الطريق الزراعى ما بني القاهرة، واإلسكندرية، بإقامة الكبارى العلوية، وتوسيع 
احلارات، وإجياد مواقف عىل جانبى الطريق، ىف مواضع اتصاله بالطرق الفرعية، فإننا ما إن 
نخرج من هذا الطريق إىل الطرق الفرعية حتى نفاجأ بكل ما هو ممكن من وسائل كفيلة بتعطيل 

احلركة، وكأنام أصبح تعطيل املرور هو اهلدف من تطوير هذه الطرق.

ا عن األحكام العامة، فسوف أجلأ إىل وصف الطريق  ا وبعيداً ورغبة منى ىف أن أكون حمدداً
أن  ُحْسِن احلظ  والزقازيق، ومن  الدلتا، ومها طنطا،  متوازيتني ىف  أكرب عاصمتني  الرابط بني 
الدكتور  هو  )كان  نفسه  احلاىل  النقل  وزير  رأس  مسقط  هى  الطريق  هذا  ىف  الوسطى  املدينة 
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النيل هو  الناحية األخرى من  املناظر هلا عىل  املركز  الذى عاد للوزارة اآلن(، وأن  الدمريى، 
املحل االنتخابى لوزير األشغال احلاىل، )كان هو الدكتور حممود أبو زيد(، بل إن وزير األشغال 

هو نائب الدائرة بالفعل ىف جملس الشعب.

)٢(

هنائية،  كثرية وال  بأمثلة  الزقازيق حيفل  إىل  املحورى من طنطا  الطريق  فإن هذا  ومع هذا 
تدل عىل مدى تعمد سلطات مسئولة - وغري مسئولة ىف الوقت نفسه - حماربة التنمية والرقى، 
ا من هيئة السكة احلديد،  بكل ما هو ممكن من تدمري وتقصري وإمهال متعمد وغري مربر، بدءاً
ا ملحوظاًا ىف بناء كوبرى علوى عىل املزلقان املتقاطع، مع هذا الطريق، بعد  التى تقرص تقصرياً
بدايته، من ناحية طنطا، بكيلومرتات معدودة، وكأن مثل هذا املزلقان من األمور التى حتتمل 
التأجيل، وتكون النتيجة أن تتوقف احلركة ىف هذا الطريق ألكثر من ربع الساعة، وال َيْعَجَبناَّ 
املصادفات  لعجائب  ولكنه  فحسب،  القطار  يعرب  ريثام  يغلق  ال  املزلقان  فإن  هذا،  من  أحٌد 
وطرائف املفارقات يقع متواكباًا مع حمطة من حمطات القطار، وهى حمطة ذات رصيف قصري، 
أقرص بكثري من طول القطار، وبالتاىل فإن املزلقان ال ينغلق عند عبور القطار فحسب، وإنام 
ينغلق من قبل أن يأتى القطار بالطبع، ثم طوال وقوف القطار ىف املحطة، وحتى يبدأ التحرك، 

وينتهى من هذا التحرك.

أكرب  بني  احليوى  الطريق  مرور  املوضع  هذا  عند  يقف  أو  املوضع،  هذا  عىل  ويتوقف 
عاصمتني ىف جنوب الدلتا، أو بني إقليمى الدلتا، والقناة.

وال يكاد املرء ينتهى من هذا التعويق اإلجبارى، حتى جيابه بسلسلة ال تنتهى من عوائق 
يسأل  وربام  عليها،  الصناعية«  »املطبات  اسم  إطالق  جتاوز  كل  مع  يمكن  ال  التى  الطريق، 
يقيموها عىل هذا  أن  أنفسهم احلق ىف  املطبات  أقاموا هذه  الذين  قانون أعطى  بأى  اإلنسان: 

النحو املزرى، والقاسى، واملناىف لكل إنسانية وحضارة وهندسة وفن؟!

وال يقف األمر عند هذا التدمري العرىض، بل إن قطاعات طولية كثرية من هنر الطريق تعانى 
من التدمري النهائى، بسبب مرور سيارات ذات محوالت تفوق الثامنني طنًّا، مما ال تتحمله بنية 
الطريق، وتكون النتيجة هى هذا التدمري الرسيع الذى جيعل قادة السيارات ينحرفون عنها إىل 

الناحية األخرى التى مل ُتدمر بعد.
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قدرته  من  املائة  ىف  مخسني  إىل  انخفض  وقد  األحيان  بعض  ىف  الطريق  هنر  نجد  وهكذا 
فحسب.

)٣(
ا حني نعلم أن هذا الطريق يستوعب حركة النقل الثقيل، بكل ما متثله  ويزداد األمر تعقيداً
ونموذجية  بل  ُمْثىَل،  بيئة  من  اإلرباك  هذا  يستتبع  وما  احلركة،  هلذه  إرباك  من  العوائق  هذه 

حلوادث الطرق.

ا مل  ومع أن هذا الطريق حيظى بكثري من التفريعات املهمة إىل عواصم مراكز كثرية، فإن أحداً
يفكر ىف أن يضع الالفتات اإلرشادية الكفيلة بتوجيه السائرين إىل هذه الطرق، أو إىل تعريف 
املواطنني العابرين للطريق بمدى تشابك مدهنم وقراهم من خالل شبكة طرق قديمة وذكية، 

يقال: إهنا أنشئت من أيام قدماء املرصيني.

ومع هذا فإننا نبخل عىل هذه الشبكة برفع الكفاءة، مع أن رفع هذه الكفاءة ال يتطلب أكثر 
ا، إال أن املشكلة األكرب تكمن ىف عنرصين مهمني، ينبغى أن  من بدهيات بسيطة نعرفها مجيعاً

نبحث هلام من اآلن عن تقنيتني كفيلتني بإهناء حالة الفوىض، وروح التدهور، ىف آٍن واحد.

تثبيت  ىف  اجلاد  التفكري  هذا  ويقتىض  الكفاءة،  رفع  عمليات  متويل  هو  األول:  اجلانب 
موازنات سنوية هلذا الغرض، سواء كانت هذه املوازنات ىف أبواب اإلنفاق التابعة للمحافظات، 

واملحليات، أو للهيئة العامة للطرق والكبارى، ومناطقها اجلغرافية.

وليس إالاَّ من قبيل التقرير أن نذكر أن إنشاء الطرق اجلديدة يستحوذ عىل كل املوازنات، 
وأن الصيانة املرورية غائبة عن بنود املوازنات، وهو ما يؤدى بالطبع إىل ظهور مشكلة تدمري 
بني  املوازنات  تتوزع  وهكذا  رصف،  إعادة  إىل  وحاجتها  االفرتاىض،  عمرها  قبل  الطرق 
الرصف اجلديد، وإعادة الرصف، دون أن يكون للصيانة البند الكفيل بالوقاية املحسوبة من 

اللجوء إىل إعادة الرصف، بالدرجة نفسها التى نلجأ إليها كل عرش سنوات، عىل أكثر تقدير.

فإنه  إرشادية -  ما تشمله من اسرتاحات ولوحات  التقليدية - بكل  الطرق  أما خدمات 
يمكن لنا أن نحول إليها من ميزانية هيئة التنشيط السياحى األموال الكفيلة بتمويلها، ألن هذا 
هو املجال األول واألَْوىَل لإلنفاق من أجل التنشيط السياحى، وهذا من البدهيات، وال يعنى 
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هذا أن تقوم هيئات التنشيط السياحى املحلية بمهمة هذا اإلنفاق لتكرر عشوائيات جديدة ىف 
اإلنفاق غري العلمى، وغري العمىل، ولكنه يعنى أن يكون متويل اإلنفاق من هذا البند - ذى 

الداللة الكبرية عىل فهمنا للمعنى الكبري للسياحة، خارجية وداخلية ويومية.

)4(
ا، فهو التخطيط  ا جوهريًّ أما اجلانب الثانى الذى تعتمد عليه سياسات رفع الكفاءة اعتامداً
الربية واحلديدية والنهرية، ىف  الطرق  املتاح عىل شبكات  النقل  لتوزيع حركة وحجم  اجلديد 
ضوء االعتبارات االقتصادية والبيئية، واحلديث ىف هذا املجال يطول، وقد تناَوْلُتُه ىف كثري من 

املقاالت التى كتبتها عن السكة احلديد، وعن الطرق اجلديدة.

وسأكتفى هنا بأن أذكر أن حاجتنا إىل إِنشاء خط سكة حديد مواٍز للطريق الدوىل الساحىل 
ةاً بأكثر مما نتصور، كى ندخل عامل القرية الصغرية الذى نتحدث عنه، وحتى  قد أصبحت ُمِلحاَّ
أصور هذا األمر بطريقة رقمية فإنى سأذكر للقارئ أن الوصول من اإلسكندرية إىل بورسعيد 
بالسكة احلديد ال يزال يتطلب املرور بطنطا وزفتى وميت غمر والزقازيق واإلسامعيلية، وهذا 
عن  الوصول  كان  الساحىل  الدوىل  الطريق  قبل  وفيام  والعرشين،  الواحد  القرن  عجائب  من 
ا سمع هذا  متنوراً أجنبيًّا  أن  ولو  واملنصورة ودمياط،  واملحلة  بطنطا  املرور  يقتىض  الرب  طريق 
البحر  عىل  املطلتني  املدينتني  هاتني  غري  أخريني  مدينتني  نقصد  أننا  لظن  أو  لتعجب،  الكالم 
األبيض املتوسط نفسه، وال يوجد بالطبع وضع مشابه - دعك من أن يكون مماثالاً - هلذا، ال 
ىف جنوب البحر األبيض املتوسط، وال ىف شامله، وقد تعمدت أن أسوق هذا املثل عن مدننا 
أكرب مدينتني ىف  العرىض بني  املحور  الفصل عن  به حديثى السابق ىف هذا  الساحلية، ألؤكد 

جنوب الدلتا.

*    *    *
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الفصل الثامن عشر

كفانا إهمااًل للنقل البحرى والنهرى

)١(
النقل  امللحوظ واملربر من وزير  الرتكيز  النقل، ومع  الطريان عن وزارة  بعد فصل وزارة 

اجلديد عىل السكة احلديد، جيدر بنا أن نلفت النظر إىل أمهية النقل النهرى والبحرى.

وأبدأ مسجالاً اعرتاىف بأن الدولة قد انتبهت إىل األمهية املحورية لزيادة عدد املوانئ وقدرهتا، 
وقد رشعت احلكومة بجدية شديدة ىف مرشوعني عمالقني ىف هذا املجال ىف رشق بورسعيد، 
لالقتصاد  ا  متميزاً دعاماً  يكفالن  املرشوعني  هذين  أن  أحد  عىل  خيفى  وال  السويس،  وجنوب 
القومى من خالل رفع القدرة عىل التصدير، سواء تصدير املنتجات أو اخلدمات، كام أن هذين 
املرشوعني يكفالن تشجيع االستثامرات املحلية والعربية واألجنبية ىف املناطق احلرة التى تنوى 

احلكومة إقامتها ىف الظهري العمرانى والصناعى هلذين املرشوعني.

)٢( 
وأعتقد أننا بحاجة إىل أربعة موانئ جديدة، عىل غرار امليناءين الذين جيرى العمل فيهام اآلن 

عىل قدم وساق.

امليناء األول: ىف السلوم، يمثل اجلناح الغربى لساحلنا الشامىل عىل البحر األبيض املتوسط، 
ويكفل توفري الوقت الالزم لنقل أى واردات من العامل الغربى واألمريكتني، وذلك باختصار 
بحاجة  أننا  ننسى  دمياط، وال  أو  اإلسكندرية  إىل  الوصول  السفن ىف  تستغرقه  قد  كامل  يوم 
ملحة، تكاد تكون قد أوشكت عىل التحقق، إىل إنشاء طريق يصل حدودنا اجلنوبية بالعلمني 

مبارشة، ويتيح خطوط متاس مع ما سمته وزارة اجلنزورى "مرشوعنا الكبري ىف توشكى".
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امليناء الثانى: ىف شامل سيناء، ىف رفح، أو بالقرب منها، ممثالاً أمهية اسرتاتيجية معادلة من 
ناحية أخرى ألمهية ميناء السلوم.

امليناء الثالث: ىف جنوب البحر األمحر، يصلنا بجنوب السعودية واليمن، واملحيط اهلندى، 
ا  رخيصاً ا  طريقاً ويتيح  الصعيد،  ىف  التعدينية  واخلامات  الغاز  تصدير  ويتيح  العربى،  واخلليج 

لالتصال بالسودان وإفريقيا.

األردن،  إىل  والسياحة  واملواطنني  البضائع  حركة  يسهل  سيناء،  جنوب  ىف  الرابع:  امليناء 
والسياحة واحلج إىل السعودية.

)٣(
أما موانئنا النهرية فالبد حني يعود االهتامم إىل إحيائها أن يكون مقرتنا ىف الوقت ذاته بأقىص 
التلوث، ويقتىض هذا منا احلرص عىل االلتزام املطلق  البيئة، ومكافحة  درجات احلفاظ عىل 
بمعايري سالمة وصحة أعىل من املعايري العاملية، ألن النيل يمثل لنا ما ال يمثله أى هنر آخر ألى 
وطن آخر، وإن كنا غري واعني هلذا، والبد من استيعاب الفكر القادر عىل حتديد ووضع خطة 
اسرتاتيجية لنقل السلع الغذائية واالستهالكية، من خالل النقل النهرى الداخىل، فضالاً عىل 
االعتامد عىل النيل ىف تقوية أوارص العالقات التجارية مع السودان، واستعادة املاىض اجلميل 

ة بني الشعبني ىف وادى النيل. للتكامل واألخواَّ

تقوية  ىف  والنهرى  البحرى  النقل  من  اإلفادة  ىف  الطموحة  اآلمال  من  الرغم  وعىل 
من  َتـُحدُّ  تزال  ال  التنظيمية  العقبات  من  ا  كثرياً فإن  التنمية،  معدالت  ورفع  االقتصاد، 
االستثامر األمثل هلذا القطاع عىل النحو الكفيل باإلفادة املثىل منه، وعىل سبيل املثال - ال 
تزال  للدولة ال  السياسى  البنيان  منظومة  والنهرى ىف  البحرى  النقل  فإن صورة  احلرص - 

يعتورها كثري من التناقض.

التجارية،  السفن  قطاعات  ىف  األغلبية  متثل  الدولة  رأساملية  أو  الدولة  ملكية  تزال  ال 
وحمطات  ورشكات  والرتسانات،  السفن  وإصالح  صيانة  ورشكات  البحرى،  واألسطول 

تداول احلاويات ىف املوانئ.
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)4(
بعد إنشاء وزارة قطاع األعامل أصاب النقل البحرى ما أصاب غريه من قطاعات اإلنتاج 
فقد تم نقل تبعيات بعض رشكات القطاع العام العاملة ىف جماله إىل وزارة قطاع األعامل العام، 

ا للنقل البحرى، بحكم وجود عنارص تتصل بسيادة الدولة. بينام بقى البعض اآلخر تابعاً

من ناحية أخرى فإن وزارة النقل البحرى، التى أنشئت منذ بداية عهد السادات، عادت 
ا ىف وزارة النقل واملواصالت، ثم ىف وزارة النقل. لترتاجع ىف األمهية، ولتصبح قطاعاً

رشكتى  بيع  احلكومة  نية  عن  العام  األعامل  قطاع  وزارة  أعلنت  فقد  املثال  سبيل  وعىل 
بورسعيد ودمياط لتداول احلاويات، ىف إطار برنامج اخلصخصة، وعن طرح الرشكة املرصية 
للمالحة البحرية، ومع هذا فإن الدولة باملوازاة هلذا ال تزال حتتفظ بقبضتها عىل قطاع الطريان 
البحرى،  بالنقل  يتعلق  فيام  ا من ترصحياهتا،  النقيض متاماً بام هو عىل  والنقل اجلوى، وترصح 
ولكنها  البحرى،  النقل  عن  للتخىل  استعداد  عىل  الدولة  أن  اجلمهور  أذهان  ىف  هذا  ومعنى 
املعروفة ال تسمح  الدولة  النقل اجلوى!! مع أن اسرتاتيجية  ليست عىل استعداد للتخىل عن 

بمثل هذا التفكري.

)5(
التنظيمية  الصياغات  وضع  ىف  عال  بصوت  التفكري  من  لنا  البد  فإنه  كله  هذا  عىل  وبناءاً 
ا عن  بعيداً املستطاع،  بقدر  ذاتيًّا  التفعيل  يكون هذا  وبأن  البحرى،  النقل  دور  بتفعيل  الكفيلة 
تدخل الدولة أو دعمها، وربام هناك مؤسسات جديدة صغرية وفعالة البد من إنشائها لتساعد 
عىل تنمية هذا القطاع، فالبد من بنك معلومات، والبد من تنمية دراسة علمية عالية متخصصة، 
والبد من قطاع بحوث، وىف املقابل البد من االستغناء عن تبنى الدولة الكامل إلدارة النشاط 
أو اخلدمات املالحية، أو ىف قطاع الرتسانة  التوكيالت،  البحرى، سواء ىف قطاع  االقتصادى 
البحرية التجارية، أو ىف بناء السفن وإصالحها، أو الفنارات واملنارات، فكل هذه املجاالت 
تتيح النجاح واالستثامر لرجال األعامل والرشكات اخلاصة حتت إرشاف الدولة التى يكفيها 

)وزيادة( أن تتوىل الرتاخيص والتسجيل والرقابة والتفتيش البحرى.
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)6(
مخسة  إىل  والنهرى  البحرى  للنقل  اإلمجالية  بالطاقة  نصل  أن  البد  أننا  القول  وخالصة 
النشاط  هلذا  يمكن  الذى  الدور  ىف  النظر  نعيد  وأن  األقل،  عىل  اآلن  موجود  هو  ما  أضعاف 

االقتصادى أن يضيفه إىل الناتج القومى.

كـ  مناظر،  أوروبى  ميناء  وأى  اإلسكندرية  ميناء  بني  نقارن  أن  يكفى  الصدد  هذا  وىف 
بشحن  يسمح  حني  روتردام  ميناء  يامرسه  الذى  النشاط  طبيعة  نرى  وأن   ، مثالاً "روتردام"؛ 
السيارات، وبانتقاهلا مع أصحاهبا، عىل سبيل املثال، كام نقارن االستغالل السياحى للموانئ 
األوروبية الصغرية، واإلمهال الذى ال مربر له هلذا النمط من النشاط ىف عدد كبري من موانئنا، 
وال ننسى أن حمطات الركاب ىف بعض موانئنا أصبحت ىف حاجة ماسة إىل التجديد والتوسيع، 
هذه  مثل  بوجود  تطالب  أصبحت  ركاب  حمطات  تضم  ال  التى  األخرى  املوانئ  بعض  وأن 

املحطة، مع ما تضمه من سياحات قصرية األجل.

بل إننى أحلم أن أعيش حتى أرى اليوم الذى ينتقل فيه طالب املدارس الثانوية واجلامعات 
من رفح إىل السلوم ىف رحلة بحرية سنوية، يتعرفون فيها ساحل بالدهم الشامىل، عىل مدى 
ليلتني، كام ينتقلون من بورسعيد إىل حدود السودان، وربام إىل داخل السودان نفسه، من خالل 

رحلة بحرية شتوية ىف قناة السويس، ثم خليج السويس، فالبحر األمحر.

ومع أن هذه األمانى تبدو عىل نحو أو آخر رومانسية، فإننى أظنها وأحسبها أقل ما ينبغى 
ىف عرصنا هذا.

*    *    *
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الفصل التاسع عشر

التكدس البشرى

أصعب األرقام فى حوادث القطارات

)١(
تعودنا ىف الطب احلديث - وبخاصة ىف الطب احلرج - أن نرتب املشكالت املرضية التى 
ا خلطورهتا، وملا جيب علينا أن نبدأ به، وكل الناس يعرفون أن بعض  يعانى منها املريض، تبعاً
األمراض - أو بعض األعراض - تزول تلقائيًّا متى عولج السبب الدفني هلا، كام أن كل الناس 
ا أنه ال جدوى من عالج بعض األمراض ىف ظل بقاء املرض األصىل ضمن قائمة  يعرفون أيضاً
ما يعانى منه املريض، ففى هذه احلالة رسعان ما ينتكس عالج العرض، أو املرض، بل إنه ىف 
بعض هذه احلاالت ال جتدى كل العالجات املوجهة إىل العرض املرىض الظاهر، ويصبح األمر 
ا بمحاولة مسح ذلك الظل الذى عىل األرض، الذى نشأ عن وجود مبنى من املبانى،  ا متاماً شبيهاً
فمهام قمنا بطالء األرض باللون األبيض، فإن اللون األبيض رسعان ما يتحول إىل ظل، ألن 

. املبنى الذى نشأ الظل نتيجة لوجوده ال يزال قائاماً

 وهكذا يصبح عىل أوىل األمر أن يعانوا كل يوم من عدم جدوى الطالء األبيض لألرض 
التى تشهد وجود الظل.

وال يمكن أن يتحقق نجاٌح ىف هذا الصدد إال عندما يستغل سياسى حمنك معرفته ىف خداع 
اجلامهري بأن يقوم بعملية الطالء ىف يوم ذى غيوم، وعندئذ يظهر أثر ومهى نتيجة الطالء الذى 
يقوم به، وذلك ألن الشمس ال تنتج تأثرياهتا اليومية املعتادة ىف إظهار ظل للمبنى ىف وقت من 

األوقات يمتد حتى منتصف النهار.
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)٢(
وتتمثل ىف حادثة قطار الصعيد بعض احلقائق املرتبطة هبذا الفكر، فاملشكلة الكربى التى 
نشأت عنها كل الكوارث مل تكن حدوث احلريق، أو املاس الكهربى ىف حد ذاته، وإنام كانت 
املشكلة ىف التكدس البرشى الذى هو كفيل بتعطيل كل جهود اإلغاثة والطوارئ واإلخالء 
واإلبرار، وكيف يمكن للبرش أن يتحركوا من عربة إىل عربة أخرى بينام هم بالكاد قد تكدسوا 

داخل العربة؟!

وىف الفولكلور املرصى تعبري بليغ عن مثل هذه احلالة، وهو أن امللح إذا ما ُرشاَّ عىل هؤالء 
ُن امللح الذى يسقط بقوة اجلاذبية  فإنه ال يصل إىل األرض، ألنه ال يوجد فراغ أو جتويف ُيـَمكِّ

من أن يصل إىل األرض.

ا من غفواتنا،  هلذا كله فإن احلادث يمثل جرس اإلنذار الذى دق بشدة، حتى أيقظنا مجيعاً
املواقع  التكدس ىف كثري من  الناشئة عن  بقاء املشكالت  الكامنة ىف  لننتبه إىل عنرص اخلطورة 

اخلدمية واإلنتاجية، عىل حد سواء.

)٣(
ويدفعنى استرشاف املستقبل والتعلم من دروس املاىض إىل التنبيه عىل أمهية االحرتاز من 
املواقع  القاتلة ىف  الطوارئ  اآلن - وبكل جدية - ملا يمكن أن ينشأ ىف أى حالة من حاالت 
املكدسة، وىف هذا الصدد فسأشري إىل بعض األمثلة البارزة ىف حياتنا اليومية، ولعىل أبدأ بمثل 
اليمني - وإىل  الرئيسى جلامعة عني شمس إىل  من اجلامعة، ذلك أن مجوع الطالب ىف احلرم 
ومن  القاتل،  البرشى  للتكدس  ومؤرق  بارز  نموذج  املأمون،  اخلليفة  شارع  من   - اليسار 
العجيب أن التوسعات احلديثة جلامعة عني شمس قد متت ىف هذا احلرم، كام أن الزيادة املطردة 
اجلامعة  ىف  املستحدثة  الكليات  إن  بل  املوقع،  هذا  عىل  نفسها  فرضت  قد  املقبولني  أعداد  ىف 
أنشئت ىف املوقع نفسه، بل إن كلية ككلية األلسن نقلت من مبناها القديم ىف الزيتون إىل حرم 
اجلامعة، وهكذا أصبحت هناك بؤرة متضخمة كفيلة بإيقاف أى جهد يبذل ىف إنقاذ أى حادث 
يقع - ال قدر اهلل - ىف هذا املوقع، إذ لن يمكن ألى سيارة إطفاء، أو سيارة إسعاف، الولوج 
إىل هذا احلرم اجلامعى عىل اليمني، وعىل اليسار، من شارع اخلليفة املأمون، ألن الشارع نفسه 
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يظل طيلة فرتة الدراسة وهو راكد، حيث يسري املرور فيه برسعة السلحفاة، بل وتقف مركبات 
النقل اجلامعى بني احلني واآلخر ىف هنر الطريق، ألنه ال توجد هلا مواقف خاصة.. وهكذا.

)4(
تتفاقم احلركة املرورية ىف الطرق املؤدية إىل جامعة القاهرة طيلة أيام الدراسة، ومتتد طوابري 
السيارات املنتظرة أمام اجلامعة، واملنتظرة لدخوهلا، بال مبالغة، حتى تصل إىل ميدان كوبرى 
الناحية  اجليزة، وإىل  العز، وإىل ميدان  أبو  الدين  التحرير مع حميى  تقاطع شارع  اجلالء، وإىل 
األخرى من كوبرى اجلامعة، وقد أصبح مثل هذا الوضع طبيعيًّا من كثرة تكراره، وذلك عىل 
النتظارها،  أو  السيارات،  حلركة  سواء  اجلامعة،  أمام  املتاحة  الشاسعة  املساحات  من  الرغم 
ولكن هذه املساحات - عىل اتساعها - مل تكن تتخيل أن يأتى اليوم الذى يصل فيه عدد َمْن 
يفرتض وجودهم ىف جامعة واحدة من أعضاء هيئة تدريس ومعاونيهم وطالب وعاملني، إىل 
حواىل مائتى ألف، مع كل ما يستلزمه هذا العدد من ديناميكيات ىف احلركة واملرور واالنتقال 

واالنتظار.

ونحن ال نبالغ إذا ذكرنا أنه ال توجد ىف العامل كله - رشقه، وغربه - جامعات متضخمة 
األعداد عىل هذا النحو الذى أصبحت جامعاتنا عليه، ومن الغريب أن جداول هذه اجلامعات 
أصبحت ترتكز عىل مدى ساعات الذروة من اليوم، ومن ثم فلم تعد الفرصة متاحة للحديث 
عن توزيع العمل اجلامعى عىل مدى الساعات، كام كان حيدث من قبل، وال عن بداية مبكرة 
ا، رغم أن بعض املدارس املتميزة ىف القاهرة تبدأ الدراسة اليومية بالفعل  له ىف السابعة صباحاً

ا. منذ السابعة صباحاً

)5(
أصبحت حمطة السكة احلديد الكربى ىف القاهرة ىف حاجة إىل جتزئة، وعىل الرغم من نجاح 
التجربة السكندرية ىف حمطتى مرص، وسيدى جابر، إال أننا ال نزال نتوانى عن األخذ هبا، وإقامة 
حمطة فرعية البد من وجودها عند تقاطع الطريق الدائرى، مع طريق مرص إسكندرية الزراعى، 
إذا  القاهرة الكربى، هذا  الغربية من  الشاملية الرشقية والشاملية  املناطق  لنقل حركات  وذلك 
هندسيًّا  ا  إعداداً يتطلب  الذى  الدور  هذا  بمثل  للقيام  احلالية  اخليمة  شربا  حمطة  تأهيل  تعذر 
يكفل تدفق احلركة وعدم تعويق املرور الرسيع إىل الغرب من حمطة شربا اخليمة، مع هذا فإن 
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ا - عىل األقل - إىل الغرب من  األمر بات يتطلب التفكري ىف حمطة ضخمة من ثالثني رصيفاً
السكة احلديد احلالية، وعدم االستغناء عن املحطة  أكتوبر احلالية، مع ربطها بخطوط  مدينة 
القائمة ىف رمسيس، بل إنه ىف مجيع األحوال البد من اإلرساع ىف ضم املساحة الناشئة عن إزالة 
موقف أمحد حلمى إىل زمام املحطة احلالية، وذلك إلنشاء ستة أرصفة جديدة، تضاف إىل ما 
هو موجود بالفعل، مع إتاحة الفرصة إلنشاء جراج حتت األرض، حتت هذه األرصفة، بكامل 
ىف  املىض  عن  التوقف  ينبغى  وال  ورضورى،  ملح  مرشوع  وهو  حلمى،  أمحد  أرض  مساحة 

ختطيطه وتنفيذه بأرسع ما يمكن.

)6(
ىف مجيع األحوال فإن وجود آلية ناجحة لزيادة سعة قطارات السكة احلديد أمر البد منه، 
إضافة  ىف  واسعة  سلطة  من  القطارات  هنايات  وحمطات  القاهرة  حمطة  ىف  احلركة  ملدير  والبد 
التذاكر إىل  ينبه موظف شباك  التى  القطارات  عدد من عربات سكة حديد إىل كل قطار من 
زيادة الضغط عليه، فإذا ما انتبه النظام اآلىل اخلاص برصف تذاكر قطار الساعة السادسة إىل 
التذاكر نفدت ىف حدود الساعة الرابعة والنصف، فإن عىل مدير السكة احلديد أن يؤهل  أن 
ا بزيادة هذه العربات، وإحلاقها بعربات  نفسه بثالث عربات عىل األقل، وأن يعطى أوامره تباعاً
الرصيف  كانت عىل  دقائق،  إال  السادسة  ما جاءت  إذا  مبكر، حتى  القطار األصىل ىف وقت 
إنسانية،  الثالثة وغريها ىف حالة  الدرجة  بنقل كل ركاب  الكفيلة  العربات  للقطار  املخصص 

وأمنية، كفيلة بالسالم واألمان.

ا أن شاشات الكمبيوتر املتصلة بشبكة رئيسية جيدة كفيلة بأن جتعل مدير املحطة  وليس رسًّ
الطلب عىل  بمدى  تام  العربات اإلضافية عىل علم  التى تضم  املخازن  احلركة ومدير  ومدير 
التذاكر ثانية بثانية، وال نقول دقيقة بدقيقة، فكل ما ىف األمر هو برنامج كمبيوتر بسيط يقدم 
كل  عىل  البيان  هذا  ويتاح  املختلفة،  الدرجات  ىف  فيها  احلاجزين  وأعداد  القطارات  أرقام 
الشاشات الطرفية، من أجل اختاذ قرار رسيع وفورى بدون أية أوراق أو طلبات أو موافقات 

أو مذكرات، مما يظن الناس ىف بالدنا أنه أمر البد منه لكل شىء.

*    *    *
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الفصل العشرون

هل آن األوان لخصخصة السكك الحديدية؟ 
 

)١(
أثبتت جتربة انتشار أجهزة املحمول - بام ال يدع جماالاً للشك - أن اخلصخصة قادرة عىل 
قيود  ا عن  بعيداً األسعار،  بأنسب  أعىل مستوى  خدمات عىل  وللمواطنني  للمجتمع  توفر  أن 
البريوقراطية، وترهل اجلهاز احلكومى، ونظرة موظفيه إىل االستثامر عىل أنه خدمة يقدموهنا 

ملن يرون أنه يستحق التمتع هبذه اخلدمة، حتى وإن دفع املقابل هلا.

وقد كان من حسن حظ مرص أهنا بدأت خدمة السكك احلديدية من خالل رشكة جتارية، 
صحيح أن احلكومة املرصية كانت تتدخل فيها باإلدارة، لكنها كانت كام نعرف إدارة اقتصادية، 
وكانت رشكة السكك احلديدية احلكومية تتفوق عىل رشكات أخرى عاملة ىف املجال نفسه، 
التنافسية  مبدأ  الواقع  أرض  عىل  ويسجل  االحتكار،  عدم  معنى  يعطى  كان  وجودها  لكن 

االقتصادية.

ومن املعروف تارخييًّا - وهو مما قد يدهش له القارئ - أن إيرادات السكك احلديدية كانت 
متثل عرشة ىف املائة من إيرادات احلكومة املرصية حتى قيام الثورة ىف 23 يوليو.

)٢(
ا، وال داعى لإلفاضة فيها، حتول مرفق السكك احلديدية  وىف ظل ظروف معروفة لنا مجيعاً
إىل أحد املرافق التى تبتلع الدعم، ومع هذا فإن اخلدمة ال تزال سيئة، وليس هذا جماالاً لإلفاضة 
يرس  حاهلا  بات  التى  للقطارات  استعامهلم  مع  يوم،  كل  وحيسونه  اجلميع،  يعرفه  حديث  ىف 

العدو، ويسوء الصديق، كام يقول التعبري العربى اجلميل.
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والواقع أن اقتناع اجلمهور بفكرة خصخصة السكك احلديدية يتطلب أن نحقق وبرسعة 
ا، قبل أن ترتفع األصوات مطالبة باإلبقاء عىل اخلدمة من أجل السواد  ا ومصغراً ا رائداً نموذجاً
األعظم، ومن املدهش أن يرى بعض هؤالء أن أزمة قطار الصعيد ليست نتيجة القتصاديات 
فاشلة، وإنام هى نتيجة لغياب سياسات أمنية، ومن املؤسف أن مثل هذا التفكري ال يزال يسيطر 

عىل كثري من األقالم ىف عرص انفتاح فكرى واتصال كوكبى.

)٣(
وقد ال يدرك كثريون منا أن كثرة اإلقبال عىل سلعة ما هو أيرس سبيل إلتاحتها عىل أفضل 
صورة، وبأرسع وسيلة، وأرخص تكلفة، فاالستهالك واسع النطاق هو أكرب مشجع لالقتصاد، 
وخلفض السلعة، وليس العكس، عىل حسب ما صورته لنا ظروف اقتصادية استثنائية، عجزت 
عن توفري االستثامرات، واإلفادة من السوق الرائجة، وباتت تلقى العبء عىل زيادة السكان.

ويقينى أن وزير النقل احلاىل - وهو أستاذ طرق ىف املقام األول - قادر عىل أن يقدم خالل 
الشهور القليلة القادمة أنامطاًا مقبولة من خصخصة قادرة عىل توفري خدمة جيدة وممتازة بأسعار 
معقولة، ىف ظل اكتشاف اجلمهور املرصى ألمهية السكك احلديدية ىف احلد من حوادث الطرق، 

وإرهاق القيادة، وطول الطريق، واستهالك السيارات اخلاصة.

*    *    *
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الفصل الواحد والعشرون

اآلفاق التى أتمناها لحل أزمة السكة الحديد

)١( 

هناك  أن  مع   - احلديد  السكة  تنمية  بخطط  يتعلق  فيام  نتوانى  نزال  ال  بأننا  القول  يمكن 
ا البد من أدائه قبل أن يكون  حمددات كثرية جتعل من اإلنفاق عىل تنمية السكة احلديد فرضاً
السكة احلديد وسيلة  أن  اعتقادى ىف  ا ما عربت عن  إليه -، وكثرياً ا صائباًا نحبذ االجتاه  خياراً
هبذا  نحس  نكاد  ا  مجيعاً ونحن  واتصاالت،  ونقل  مواصالت  وسيلة  تكون  أن  قبل  حضارة، 
ا ىف مواعيدهم وخططهم،  املعنى حني نجد أن أبناء املدن التى ختدمها السكة احلديد أكثر انتظاماً
ا لوصول وحترك القطارات،  ألهنم يتعودون من صغرهم االرتباط بمواعيد ثابتة وحمددة سلفاً
املادية  التكلفة  حمددات  قيمة  وفهم  البدائل،  اختيار  عىل  قدرهتم  شخصياهتم  ىف  تتنامى  كام 
والوقتية، وبالطبع فإن هذه القاعدة - شأن كل قاعدة - تتسع لالستثناءات، فمن الناس َمْن ال 
يؤثر فيه النظام، مهام بلغت دقته، ومن الناس َمْن تضبط عىل مواعيده الساعة، حتى لو مل تكن 
ا َمْن إذا وقف عىل شاطئ البحر األبيض  مواعيده إال لنفسه، وليس لآلخرين، ومن الناس أيضاً

ىف اإلسكندرية، عمت الفوىض ىف إيطاليا وجنوب فرنسا.

فضالاً عىل هذا فإن جمتمع القطار يكفل صورة من تالقى الزمالء بطريقة شبه دورية، ويتيح 
الفرصة ألحاديث ومناقشات القطار، ومع »إيقاعية« أو وترية القطار تنضبط »إيقاعيات« أو 

وتريات كثرية ىف حياة مستعمليه.

)٢(
عىل  تنفق  طائلة  نفقات  القومى  للدخل  يوفر  احلديد  السكة  استخدام  فإن  كله  هذا  ومع 
الوقود، فضالاً عىل توفري أو تقليل النفقات اجلنونية التى تنفق عىل رشاء سيارات بمعدالت هى 



104

عىل األقل ضعف أقىص معدالت مناظرة تتكلفها الطبقة املناظرة ىف البالد املتقدمة، فالطبيب 
األمريكى املناظر ىل ينفق عىل رشاء وصيانة سيارته املناظرة لسيارتى ربع ما ُأنفق، فإذا افرتضنا 
ينشأ عن استخدامى للسيارة  الثانى  الربع  املبيعات، فإن  الربع يذهب للجامرك ورضائب  أن 
ىف  يذهب  فإنه  الثالث  الربع  أما  سيارته،  األمريكى  فيها  يستخدم  ال  ومسافات  أغراض  ىف 
منها  باملعاناة  ننفرد  باألحرى  أو  ننفرد هبا عن غرينا،  املرتتبة عىل ظروف  الصيانة  مرصوفات 

بسبب سوء حالة الطرق واملرور النسبى.

ومعنى هذا أن السكة احلديد كفيلة بتوفري نصف اإلنفاق عىل السيارات، وهو مبلغ كبري ىف 
إنفاقنا القومى العائىل، بل ال أكاد أبالغ إذا قلت: إن إنفاقنا عىل سياراتنا يفوق إنفاقنا عىل بيوتنا، 
وربام يعجب القراء من أهنم مل يدركوا هذه احلقيقة، أو املعنى فيام مىض، لكننا - وهذا من حسن 

احلظ - قوم متوكلون، ننفق، واهلل يرزق، ونسعى إىل الرزق، واهلل يرزق.

)٣(
ولست أحب أن أفيض ىف العوامل التى تدعم وجهة نظرى، إذ يكفينى أن أشري إىل أربعة 

عوامل:

العامل األول: أن السكة احلديد نشاط استثامرى من ذلك النوع املطلوب لنا، وهو النوع 
احلديثة  الصناعات  استثامرات  مشكلة  كانت  وإذا  مرتفعة،  عاملة  نسبة  باستيعاب  الكفيل 
تتمثل ىف أن فرصة العمل الواحدة تتكلف مئات األلوف من اجلنيهات، فإن احلال ىف السكة 
احلديد عىل النقيض من هذا، سواء ىف مراحل اإلنشاء، أو مراحل التشغيل، بل إن الواجب 
الطبقات  من  جدال  بال  وهم   - احلديد  السكة  ىف  العاملني  ألبناء  نوفر  أن  يقتىض  الوطنى 
أعامرهم ىف  أمورهم  وأولياء  آباؤهم  أفنى  التى  املؤسسة  العمل ىف  الفرصة ىف   - املطحونة 

العمل فيها.

)4(
ىف  واملخططات  الوسائل  أنجح  هى  واملنتظمة  الناجحة  احلديد  السكة  أن  الثانى:  العامل 
ىف  البقاء  يفضلون  الريف  أبناء  ألن  السكانية،  الكثافة  من   - عاصمة  أى   - العاصمة  تفريغ 
مواطنهم األصلية، مع السفر املنتظم للعاصمة، سواء ىف ذلك عاصمة اجلمهورية، أو عاصمة 
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أكثر من مزية،  الوضع  إليها بأرسهم، ويكفل هلم هذا  يتنقلوا  أن  أو اإلقليم، دون  املحافظة، 
ا اجتامعيًّا، نتيجة للبقاء بجانب مواردهم األقل تكلفة،  ا، ووفراً ا اقتصاديًّ فهو يضمن هلم وفراً
وبجانب أهاليهم، وروح األرسة، فضالاً عىل ما يوفره البقاء بجوار األهل من متويل حقيقى 

بتوفري النفقات.

واملثال عىل هذا واضح ومعروف لكل املرصيني، ومن الثابت ىف دراسات اجلغرافيا السكنية 
ألقاليم مرص أن األقاليم التى ترتبط عن طريق السكة احلديد بالقاهرة ال متثل مواقع نزوح إىل 
العاصمة، مهام بعدت، عىل حني أن أقاليم ومدنا أخرى أقرب جغرافيًّا ال تتمتع بامليزة نفسها، 
ومنها، عن طريق  العاصمة،  إىل  املنتظم  اليومى  االنتقال  تكلفة  انخفاض  مزية  فقدان  بسبب 

السكة احلديد.

أمثلة كثرية عىل هذا، لكننى سأقفز إىل مثل يمتد ألكثر من مسافة  ولست أحب أن أذكر 
ينعقد ىف  اجتامع  إىل  القاهرة  من  ننتقل  أن  علينا  فاألسهل  اإلسكندرية،  كيلومرت، وهو  مائتى 
اإلسكندرية، من أن ننتقل إىل اجتامع ينعقد ىف أى عاصمة من عواصم رشق الدلتا، كالزقازيق 
واملنصورة ودمياط، أو أى مدينة من مدن أخرى ال تبعد عن القاهرة أكثر من مائة كيلومرت، 

ولن أذكر أسامءها، ألنه يكفى أهلها ما يشعرون به من ظلم.

)5(
العامل الثالث الذى البد ىل من أن أشري إليه هو: أن أعظم مشكلة تواجه االستغالل الدائم 
واألمثل لقرى ومدن الساحل الشامىل منذ اآلن، أو حتى اآلن، تنحرص ىف غياب السكة احلديد 
ا للسكة احلديد امتد من املشارف الغربية ملدينة  الفاعلة عن الوجود، ولو أن خطًّا كهربيًّا رسيعاً
ا  أكتوبر، فيام بني القاهرة واملدينة اجلديدة، إىل الساحل الشامىل، ألصبح الساحل الشامىل مستثمراً
الرب  مدينة رأس  بمثابة  مبالغة  أدنى  بال  القاهرة  الشامىل ألهل  الساحل  العام، وألصبح  طيلة 

ألهاىل دمياط، وبمثابة العجمى ألهاىل اإلسكندرية.

خليج  عىل  أو  األمحر،  البحر  أو  سيناء،  ىف  سواء  األخرى،  سواحلنا  عن  هذا  مثل  وقل 
السويس.
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)6(
العامل الرابع هو: أن ثالثة أرباع اإلنفاق احلكومى عىل املدن اجلامعية، واإلنفاق اخلاص 
عىل السكن الطالبى، يمكن توفريه إذا ما حتقق النهوض احلقيقى بالسكة احلديد عىل نحو ما 

نرى ىف كل بالد العامل املتقدم.

بل لست أبالغ إذا قلت: إن مستوى التعليم الثانوى نفسه سريتفع وسيعود إىل ما كان عليه 
ا ىف  ىف الثالثينيات، واألربعينيات، حني كان هناك عدد حمدود من املدارس الثانوية املتميزة جدًّ
مدن حمدودة العدد، بدالاً من املدارس الثانوية التى أصبحت اآلن منترشة بإفراط ىف القرى، من 
أجل حتقيق رغبات األهاىل ىف الرقى، واقرتاب معاهد التعليم، مع أن األمر مل يتمخض ىف رأى 
بعض الرتبويني إال عن النجاح ىف غاية واحدة، هى ازدهار الغش من خالل املبانى املالصقة 

املحيطة باملدارس من كل جانب.

ا من عربات  وحتى أستكمل الصورة فإنى أذكر أن القطارات اآلن ىف أوروبا تشمل نوعاً
السكة احلديد، نصفها خمصص جللوس الركاب، ونصفها الثانى خمصص ألن يضع الطالب 
فيه دراجاهتم التى يصلون هبا من بيوهتم إىل املحطة، ثم يصلون هبا إىل مدارسهم من املحطة، 

وإنى أمتنى أن أشهد عن قريب مثل هذا الطراز ىف مرص.

)7(
مرتفعة  احلديد  السكة  استثامرات  فيه  أصبحت  وضع  إىل  اآلن  وصلنا  أننا  أحد  ينكر  وال 
ا، وسأسارع بالقفز إىل حقيقة مهمة ال أمل ىف احلديث  ا، كام أصبحت تكاليفها مرتفعة جدًّ جدًّ
عنها، وتكرارها، )وقد ناقشتها بالتفصيل ىف كتابى "التنمية املمكنة"(، وهى أن كهربة السكة 
احلديد هى الوسيلة الوحيدة الكفيلة بخفض متويل هذا املرفق إىل أدنى احلدود، وبالتاىل فإن 

الكهربة تتيح الفرصة للتوسعات املنشودة ىف هذا املرفق!

الرغم من  السكة احلديد، عىل  الديزل ىف تسيري  نزال نستعمل طاقة  أننا ال  العجيب  ومن 
نجاحنا الباهر ىف استخدام الكهرباء ىف شبكات املرتو، سواء ىف األنفاق، أو عىل سطح األرض، 
وكل الناس يرون ىف أنشطة احلياة املختلفة املحركات الكهربية وهى تؤدى الوظيفة التى تؤدهيا 
حمركات الديزل، أو املحركات األخرى، باقتدار ورسعة وفعالية مذهلة، بل من العجيب أننا 
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ا ىف بيوتنا ومكاتبنا قد حتولنا منذ زمن طويل إىل الطاقة الكهربية، وأرجو أن يدلنى أحد  مجيعاً
عىل بيت ال يزال يستعمل مواقد اجلاز الربيموس، أو أفران الفحم، أو »كلوبات« اإلضاءة.. 

إلخ.

وإذا ما تأملنا حركة عربات القطار ىف مرتو األنفاق، أو خطوط املرتو، أو الرتام، الستطعنا 
الديزل، وليس هذا  الكهرباء، وحمركات  أداء حمركات  الرهيب بني  الفارق  ندرك  أن  ببساطة 
املقال جماالاً لرشح الفروق املتعددة بني أداء النوعني املختلفني من املحركات، ولكن أستطيع أن 
ا يدركون طبيعة الفارق ىف األداء، وإن مل يدركوها ىف التشغيل، ذلك أن  أجزم بأن القراء مجيعاً
املحركات الكهربية رسيعة، وهادئة، ونظيفة، وآنية العمل، تستجيب من فورها ألمر التشغيل، 
أو ألمر إيقاف التشغيل، وهلذا العنرص بالذات عالقة وثيقة بأخطر ما يواجهنا ىف القطارات 
والسكة احلديد، وهو جسامة اخلسائر ىف حوادثها، وفضالاً عىل هذا فإن القطارات التى تعمل 
بمحركات الكهرباء تتميز بأهنا خفيفة الوزن واحلركة، إذا ما قورنت بمحركات الديزل، كام 
التى حتدثها قاطرة واحدة ىف  بالضوضاء  ما قورنت  إذا  الضوضاء،  بأدنى قدر من  تتمتع  أهنا 

حمطة مرص، فتجعل كل إنسان - مالصق جلاره - ال يسمعه إال بصعوبة شديدة.

)8(
ومع هذا كله فإننا لألسف الشديد ال نزال نستخدم حمركات الديزل بصفة أساسية ىف تشغيل 
السكة احلديد املرصية، بحكم أهنا هى القائمة بالعمل، وأن النظام القائم يعتمد عليها منذ زمن 
طويل، وهذا حق، والشك فيه، لكن البد لنا من البدء ىف التطوير والتحول بطريقة مدروسة، 
إىل حمركات الكهرباء، وليكن هذا عىل مدى ثامنية أعوام، عىل سبيل املثال، بحيث ينتهى حتويل 
الوجه  خطوط  حتويل  وينتهى  أعوام،  أربعة  خالل  الكهربية  الطاقة  إىل  القبىل  الوجه  خطوط 
البحرى خالل األعوام األربعة التالية، ونستهلك عىل مدى هذه السنوات الثامنى كل حمركات 
الديزل املوجودة بالفعل، ىف الوقت الذى نتوقف فيه منذ اآلن عن رشاء حمركات ديزل جديدة، 
التوظيف  إىل أقىص درجات  ما هو موجود، وتوظيفه  ذاته عن صيانة  الوقت  نتوقف ىف  وال 

واالستعامل، من أجل توفري النفقات لإلنفاق عىل عملية التحويل إىل التشغيل بالكهرباء.

ولست أحب أن أصادر عىل تصورات الناس للقطارات العاملة بالكهرباء، لكنى - وقد 
الكهربية  القطارات  إن  الفم:  بملء  أقول  أن  ىف  ا  حرجاً أجد  ال   - النوعني  ركوب  جربت 
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أرسع بكثري، وربام تفوق رسعتها ضعف رسعة القطارات الديزل، أو ضعفيها، وفضالاً عىل 
اإلنسان  معها  حيس  التى  تلك  من  بكثري  أهدأ  القطارات  جتعل  الكهربية  املحركات  فإن  هذا 
بحركات قاسية، واهتزازات قصوى، وضجيج ال ينتهى، ويمتد هذا الضجيج حتى لصفارات 

القطارات.

عىل  سواء  الكهربية،  القطارات  تكلفة  قلة  فهو  العاملني،  هذين  من  األهم  أما 
مستوى الصيانة، أو - وهو األهم - عىل مستوى تكلفة رشاء القاطرات نفسها، بل إن 
املحركات الكهربية عىل نحو ما نرى ال تتطلب ما تتطلبه حمركات الديزل، من تسخني 
ىف البداية، ومن مناورات ىف االنتقال من مقدمة قطار إىل املخزن، ثم إىل مقدمة قطار 

آخر.. وهكذا.

بكثري، كطاقة  نظافة  أقل  نظيفة، كالكهرباء، وطاقة  وفضالاً عىل هذا كله فشتان بني طاقة 
الديزل.

)٩(
ومع هذا البد أن أعيد التذكري بام هو أهم وأجدى وأخطر من كل هذه املحددات، وهو أن 
ا، ولو كان قطار الصعيد  كهربة اآلالت هى الوسيلة األكثر أماناًا ىف جماهبة احلوادث الطارئة مجيعاً

ا لسهل إيقافه قبل مرور عرش ثوان عىل حدوث أى حريق أو ماس. مكهرباً

ولست أستطيع أن أحدد ما هو السبيل إىل إقناع احلكومة بأن تبدأ ىف هذا الطريق، لو كنت 
الوزراء  جملس  ىف  ا  عضواً كنت  ولو  احلكومة،  إىل  سؤاالاً  لوجهت  الشعب  جملس  ىف  ا  عضواً

ا إىل رئيس الوزراء. ا وديًّ لوجهت استفساراً

ومع عقيدتى الراسخة ىف قوة القلم فإنى أخشى أالاَّ يصل صوت القلم إىل سمع احلكومة، 
وهلذا فإنى أحض كل قارئ عىل أن يبذل جهده ىف الدعوة إىل دراسة ما أدعو إليه، وال أقول: 

تنفيذه، فربام كنت عىل خطإٍ.

)١٠(
حزب  برنامج  بكتابة  ُكلفت  أنى  ولو  احلديد،  السكة  خطوط  مضاعفة  فكرة  إىل  ونأتى 
انتخابى خيوض انتخابات عامة ىف بلد نامية، جلعلت أول بند ىف برنامج التنمية الذى َيِعُد هذا 
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احلزب بتنفيذه أن يزداد طول خطوط السكك احلديدية املمتدة إىل عرشة أضعاف، ولو كان هذا 
ا، ولو كان هذا احلزب هو احلزب الوطنى  احلزب ىف مرص جلعلت االرتفاع إىل عرشين ضعفاً
ا، كى أعوض التقصري الذى وقعنا فيه طيلة الفرتة  احلاكم اآلن جلعلت االرتفاع إىل ثالثني ضعفاً

املاضية.

فمنذ زمن بعيد توقفنا عن تطوير السكة احلديد، إال برسعة السلحفاة، ولعل أصدق وصف 
يلخص لنا مأساة البطء ىف جتديد السكة احلديد هو العبارة املتداولة بني الناس بأن بناء كوبرى 
ا، ألنه يعرب ترعة املحمودية  حجر النوتية اجلديد ىف مدخل اإلسكندرية - وهو كوبرى قصري جدًّ
فحسب - قد استغرق من الوقت ضعف الوقت الذى ُبنى فيه السد العاىل، وسأكتفى بأن أذكر 
أهم رقم يصور جوهر املشكلة، فطول خطوط السكة احلديد ىف مرص ال يتعدى مخسة آالف 

كيلومرت فقط، بعضها مزدوج، وأغلبها فردى.

)١١(
ولست أستطيع أن أتصور هذه اخلطوط إال وقد أصاهبا التطوير الرسيع عىل ثالثة حماور.

املحور األول: حيتاج الوجه القبىل إىل اهتامم مضاعف، ولست أظن أن من حق احلكومة - 
أى حكومة - أن تفخر بأى نجاح تنموى، إذا هى مل حتقق ىف مدى ثالث سنوات - عىل أكثر 
تقدير - الوصول إىل أسوان من القاهرة ىف أربع ساعات أو مخس ساعات، عىل أقىص تقدير، 
ا عىل مدى  ولو كان األمر بيدى لنقلت كل املوازنة املخصصة لوزارة السياحة، وهليئاهتا مجيعاً
املوازنة  بنقل  هذا  يتم  وأن  اجلديدة،  احلديد  السكة  خطوط  بناء  عىل  لإلنفاق  سنوات،  مخس 
، مع االحتفاظ بحق السياحة ىف إعادة املوازنات املنقولة بعد مخس سنوات، وساعتها فإن  نقالاً
السياحة نفسها هى التى ستنطق بمدى النجاح الذى أتيح هلا، ومن الصعب عىل إنسان القرن 
الواحد والعرشين أن يتقبل فكرة ضياع يوم كامل من عمره ىف السفر بالقطار من القاهرة إىل 

أبو سمبل، عىل سبيل املثال.

من ناحية أخرى من املهم أن نفهم وندرك أن املجتمع املرصى ىف الوجه القبىل جمتمع فقري 
املوارد، ال يتحمل أن يدفع ىف تكلفة السلع املنقولة إليه تكلفة نقل عالية، والبد أن يتاح نقل 
املواطنة  واقعية حقوق  نؤدى بصورة  لكى  تكلفة ممكنة،  بأقل  احلديد  السكة  السلع عرب  هذه 
ا كامالاً ثمناًا  ألهاىل الصعيد، ومن الظلم أن يدفع مواطن سوهاج - عىل سبيل املثال - جنيهاً
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العاملة  النقل  بسيارات  نقل  تكلفة  بني  ما  ا،  قرشاً ستني  نقله  تكلف  الذى  الطامطم،  لكيلو 
بالديزل، وتكلفة الفاقد ىف أثناء النقل ىف اجلو احلار، بينام النقل عرب ثالجات حاويات السكة 
احلديد كفيل بأن خيفض التكلفة إىل عرشة ىف املائة فقط، من التكلفة احلالية، وإال فام معنى أن 
املواطن ىف سوهاج مواطن مرصى وال يقدم له الوطن اخلدمة ىف سعر املنتج الذى يستخدمه 

ىف طعامه كل يوم.

)١٢(
املحور الثانى: تربيع وتسديس وتثمني وتعشري اخلطوط احلالية، فال أتصور خطوط السكة 
احلديد بني القاهرة واإلسكندرية وقد وقفت عند خط واحد للذهاب، وخط آخر للعودة، وإنام 
أتصور أن نبدأ برتبيع هذه القضبان عىل نحو ما هو متبع ما بني القاهرة وقليوب، ونحن نعرف 
أن املسافة بني القاهرة وبنها - عىل سبيل املثال - حتتمل اخلطوط املتجهة إىل طنطا واإلسكندرية 
وبالد املنوفية والغربية والبحرية، وإىل مرسى مطروح، وإىل الزقازيق وبورسعيد واإلسامعيلية، 
وإىل املنصورة ودمياط، فضالاً عىل خطوط الضواحى، وما بني بنها وطنطا يوجد من زمن قديم 
السكة  تنمية  إىل  املاسة  احلاجة  أن  وأظن  آخر،  وطريق  الشهري،  السبع  بركة  طريق  طريقان، 
بني  املسافة  مدى  عىل  األقل،  عىل  خطوط،  عرشة  لتكون  جديدة  قضبان  مد  تقتىض  احلديد 
القاهرة وقليوب، ثم ثامنية خطوط، عىل األقل، عىل مدى املسافة بني قليوب وبنها، ثم ستة، 

عىل األقل، ما بني القاهرة وطنطا، ثم أربعة، عىل األقل، ما بني طنطا واإلسكندرية.. وهكذا.

أما اخلطوط التى ال تزال فردية فهى عىل أقل تقدير ىف حاجة إىل إقرار وتنفيذ خطة االزدواج 
بأقىص رسعة، ليتم القضاء عىل نظرية اخلط املنفرد الذى تنتظر القطارات عليه بالساعات حتى 
املثال - ىف نصف  إىل دمياط - عىل سبيل  القاهرة  الوصول من  ثم يمكن عندئذ  خيلو، ومن 
ساعة، أو ثالثة أرباع ساعة، بدالاً من الساعات األربع - عىل األقل -، التى حيتاجها القطار 
بدالاً من رحلة   - اليوم  بثالث رحالت ىف  الفاخر  دمياط  قطار  يقوم  أن  يمكن  اآلن، وحتى 

واحدة يقوم هبا اليوم -، وقل مثل هذا ىف شأن قطارات خطوط اإلسامعيلية وبورسعيد.

)١٣(
املحور الثالث: هو إنشاء خطوط جديدة للسكة احلديد، وىف هذا املجال فإنى أخلص معاناة 
خطني  وجود  من  فالبد  وجودها،  من  البد  التى  وامللحة  احلرجة  اخلطوط  تصور  ىف  طويلة 
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مبارشة  اجلنوب  إىل  خط  وعرضها،  بطوهلا،  سيناء،  ويعربان  السويس،  قناة  جيتازان  آخرين 
من بورسعيد، وخط إىل الشامل مبارشة من السويس، وهبذه املناسبة نذكر بكل التقدير إنجاز 

كوبرى الفردان.

القاهرة  كتلة  رشق  ليعرب  سويف،  بنى  عند  الصعيد  من  بالقادمني  ينتقل  خط  من  والبد 
املحطة  تكون  بحيث  والقناة،  البحرى  الوجه  الصعيد بخطوط  لريبط خطوط  كلها،  الكربى 

التالية لبنى سويف هى الزقازيق مبارشة.

ُمـْحِيياًا اخلط  والبد من خط آخر ينتقل بالقادمني من الصعيد عند الواسطى، إىل الفيوم، 
ا ما بني الفيوم والواسطى، ولينقل غرب كتلة القاهرة الكربى  الذى دمرناه لتونا، وكان موجوداً
والساحل  واإلسكندرية  البحرى  الوجه  غرب  بخطوط  كلها  الصعيد  خطوط  لريبط  كلها 

الشامىل، وبحيث تكون املحطة التالية للفيوم هى طنطا مبارشة.

)١4(
والبد من خط يعرب مرص كلها بالعرض من الغردقة إىل األقرص إىل برقة، ىف جنوب ليبيا، 
وليكون هناك معرب حديدى إىل ليبيا من اجلنوب، باإلضافة إىل املعرب القابل لالمتداد اآلن ىف 

الشامل، بحذاء ساحل البحر األبيض املتوسط.

والبد من إحياء خط السودان، بكل السبل املمكنة، والتكنولوجيات املتاحة، حتى يصبح 
ا. الوصول إىل اخلرطوم من القاهرة ىف اليوم نفسه ميرساً

والبد من الوصول إىل تركيا للوصول إىل أوروبا كلها من خالل خطوط الرشق الرسيع، 
واألكروبول، سواء تم هذا عن طريق غزة وسوريا، أو عن طريق املمر اآلمن املزمع إنشاؤه ىف 
لنا عالقات معها، وسفارة،  أراىض فلسطني، أو حتى عن طريق إرسائيل، وإال فام معنى أن 

وقنصلية؟!

)١5(
والبد من وجود خط سكة حديد ىف رشق النيل، ليمر بعواصم الدلتا كلها، ألن اخلط احلاىل 
ا ميت  للمنصورة ودمياط ال يمر إال غرب النيل، عرب زفتى، وسمنود، وطلخا، ورشبني، تاركاً

غمر وأجا واملنصورة وفارسكور ودمياط.
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هذا  حركة  لتنتقل  مبارشة،  بالفيوم  املجاورة  وواحاهتا  سيوة،  واحة  يربط  خط  من  والبد 
اجلزء من وطننا إىل الدلتا والوادى، وعرب اخلطوط املتاحة من قبل.

والبد من إحياء سكة حديد الدلتا التى مل يتورع بعض املسئولني ىف املحليات - لألسف - 
عن بيع قضبان السكة احلديد املخصصة هلا، وبيع األراىض التى كانت خمططة ملرور قطاراهتا، 
الرشقاوية،  الرتعة  بطول  ودمياط،  املنصورة  بني  ما  كامل  خط  هناك  كان  املثال  سبيل  وعىل 
فتوقف، وكان هناك خط آخر ال ختلو مذكرات سعد زغلول من اإلشارة إىل استعامله له ىف كثري 
تربط عواصم  من األيام للوصول إىل عزبته ىف مسجد وصيف، وكانت هناك خطوط كثرية 
تزال ىف  تزال بعض خطوطها تعمل، كام أن بعض قضباهنا ال  ا بطريقة ذكية، وال  الدلتا مجيعاً

أماكنها، ألهنا - حلسن احلظ - مل تصادف حيتان أو أسامك اإلدارة املحلية.

وكل هذه اخلطوط حتقق التواصل بني بالد عالية الكثافة، وهى ىف حاجة إىل اإلحياء، مهام 
، حتى لو أصبحت بعض أجزائها حتت األرض، عىل نحو ما  كان تصور هذا اإلحياء مستحيالاً
فعلنا ىف الرصف املغطى، أما ما فعلناه من إماتة هذه اخلطوط، فجريمة خلقية ووطنية ال حدود 

هلا، ولكن اهلل غفار للذنوب.

*    *    *
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