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هذا الكتاب

نستعرض ىف هذا الكتاب أربعني فصال أو مقاال وجمموعة كبرية من األفكار غري التقليدية 
واجهتها  التى  املتعددة  املآزق  تأمل  عن  نشأت  التى  الصندوقية(  خارج  اجلديد:  بالتعبري  )أو 
مسرية ثورة الشعب املرصى ىف 25 يناير 2011، وبالطبع فإن التأمل يقتىض التفكري ىف البدائل 
كام أنه يبتغى التفكري ىف احللول، وربام أن أهم ثالثة أسئلة تفرض نفسها ىف معمعات املشكالت 

السياسية تبدأ بثالث مجل أو عبارات متثل عالمات استفهام: 

ىف  � السبب  كان  لفعله  إمهالنا  أن  نعتقد  وبتنا  نفعل،  )مامل  فعلنا  قد  كنا  لو  ماذا   األوىل: 
حدوث املشكلة(؟.

الثانية: ماذا لو أننا مل نفعل )ما فعلناه، وبتنا ننظر إليه كسبب ملا حدث(؟  �

الثالثة: أليس هناك طريق أكثر صوابا مل نجربه أو مل نعرفه من األساس؟  �

ومع أن هذه املقاالت كانت ىف األغلب تنترص للسؤال الثالث فإهنا مل تكن تبدأ من الصفر 
وإنام كانت تعود دوما اىل اخلربات التارخيية كيام تستلهمها كام كانت تعود إىل التجارب العاملية 

كيام تستهدهيا.

وتتنوع الزوايا التى حتكم أفكار هذا الكتاب ما بني حديث عن املعنى الغائب إىل حوار مع 
الفرض الضاغط إىل نقد للمعتقد السائد لكنها جتتمع ىف استرشافها لصواب ممكن ورقى مستحق.

وتتواىل فصول هذا الكتاب بأبوابه الثامنية )وفصوله األربعني( متحدثة عن السؤال الربىء، 
والرس املعلن، وروح الثورة، وقضايا االنتامء والوعى، والسياسة، والال سياسة وتفاضل اخلدمات 
العامة، وبواكري الثورة املضادة، وإشكاليات قضيتى الدعوة )واملساجد( واإلعالم )والتليفزيون(.

مما جيدر بى أن أنبه إليه أن فصول هذا الكتاب ومقاالته كانت قد كتبت ونرشت فيام بني 
فرباير 2011 وهناية عام 2012. لكن املدهش أن بعضها يبدو كام لو أنه كتب اليوم !!
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وكل ما أرجوه هو أن خيرج قارئ هذه الفصول ببعض الفائدة بعد قراءهتا، وأن يستذكر 
منها بعض ما فيها حني يرنو عقله إىل االستئناس ببعض ما فيها.

الذى كتبت بعض واجبى جتاه  وإنى أدعو اهلل -سبحانه وتعاىل- أن أكون قد أديت هبذا 
وطنى وأبناء وطنى، وأن جيد بعضهم بعض الفائدة فيام يقرأون، وأن جيد البعض اآلخر بعض 
املتعة فيام يطالعون، وأن نعيش حتى نرى ىف وطننا كثريا مما يستحق الفخر واإلعجاب والتقليد.
وكىل أمل أيضا أن يسهم هذا الكتاب أيضا ىف تنمية وعينا بمشكالتنا وحارضنا واقتصادنا 

وتنميتنا وهياكلنا وعيوبنا وأخطائنا وآمالنا وأحالمنا وتطلعاتنا.
واهلل -سبحانه وتعاىل- أسأل أن جيعل عمىل هذا خالصا لوجهه، وإن كنت أعلم عن نفسى 

أنى ال أخلو من الرياء ىف كل ما أفعل. 
واهلل -سبحانه وتعاىل- أسأل أن هيدينى سواء السبيل، وأن يرزقنى العفاف والغنى، والرب 
الطفل  العلم، وقلب  بروح طالب  ينعم عىّل  والتقى، والفضل واهلدى، والسعد والرضا، وأن 

الكبري، وإيامن العجائز، ويقني املوحدين، وشك األطباء، وتساؤالت الباحثني. 
واهلل -سبحانه وتعاىل- أسأل أن يمتعنى بسمعى وبرصى وقوتى ما حييت، وأن حيفظ عىّل 

عقىل وذاكرتى، وأن جيعل كل ذلك الوارث منى. 
واهلل -سبحانه وتعاىل- أسأل أن يذهب عنى ما أشكو من أمل وتعب ووصب وقلق، وأن هيبنى 
الشفاء والصحة والعافية، وأن يقيلنى من مرىض، وأن يعفو عنى، وأن يغفر ىل ما تقدم من ذنبى وما 
تأخر. وأن حيسن ختامى، وأن جيعل خري عمرى آخره، وخري عمىل خوامته، وخري أيامى يوم ألقاه.

واهلل -سبحانه وتعاىل- أسأل أن يعيننى عىل نفسى، وأن يكفينى رشها، ورش الناس، وأن 
ينفعنى، وأن يمكننى من  ما  يعلمنى  بام علمنى، وأن  ينفعنى  بدأت، وأن  ما  أتم  يوفقنى ألن 
القيام بحق شكره ومحده وعبادته فهو وحده الذى منحنى العقل، واملعرفة، واملنطق، والفكر، 
الذى  والذاكرة، والصحة، والوقت، والقدرة، واجلهد، واملال، والقبول وهو -جّل جالله- 
هدانى، ووفقنى، وأكرمنى، ونّعمنى، وحبب ىّف خلَقه، وهو وحده القادر عىل أن يتجاوز عن 
سيئاتى وهىـ  بالطبع وبالتأكيدـ  كثرية ومتواترة ومتنامية، فله -سبحانه وتعاىلـ  وحده احلمد، 

والشكر، والثناء احلسن اجلميل.

الجوادى  د. محمد  إبريل 2013 
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البرىء   السؤال 
المعلن السر  عن 

الباب األول





15

 

الفصل األول 

قصة الطرف الثالث

)1(
استسهل كثريون من الذين راقبوا األحداث بعد ثورة 25 يناير أن يلجؤوا إىل تعبري »الطرف 
الثالث« ليحلوا به أى مشكلة غري منطقية فيام يرونه من أحداث، فكيف يمكن للثورة أن خترب 

مسارها بأحداث غريبة ومتناقضة مبكرة مثل أحداث البالون؟

إًذا فالبد أن هناك طرفا ثالثا.

تبلورت األمور ىف اجتاهات حمددة، وبصفة خاصة بعد أحداث ماسبريو وما شاهبها،  ثم 
حتى إن بعض الكتاب مل يفرطوا ىف اهتام املجلس األعىل للقوات املسلحة بأنه هو نفسه الطرف 

الثالث، أو بأنه الراعى الرسى أو الفعىل أو الرسمى للطرف الثالث.

وقد صادف هذا املعنى هوى من قوى وطنية كثرية، عىل الرغم من عدم الرغبة ىف االقتناع 
به، بيد أن األمر كانت له جذور متفاوتة.

)2(
ومن العجيب أن أذنى بحكم اللغة ال بحكم السياسة، انزعجت أيام انزعاج حينام صدر 
أول ترصيح عن املجلس العسكرى متضمنا القول بأن املجلس يقف عىل أبعاد متساوية من 
مجيع األطراف، وبلغ بى االنزعاج يومها أن قلت عىل اهلواء: إن الذى أشار هبذا التعبري قد خانه 
الصواب ىف التعبري عن حقيقة املوقف الذى ينبغى أن يقفه املجلس األعىل، أو الذى أتصور أن 

املجلس حيب أو جيب أن يقفه. 
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 ومل أكن أتصور بعد هذا التنبيه القوى الذى أذعته وأشعته أن يعود املجلس إىل استخدام 
قلت  األطراف، وعندئذ  متساوية من مجيع  أبعاد  يقف عىل  بأنه  القائلة  )القاتلة(  اجلملة  هذه 
ألحد قادة املجلس العظام وجها لوجه: إن هذا التعبري خطري جدا عىل صورة املجلس وأدائه، 
ذلك أن معناه ال يقف عند حد أن املجلس يقف متوسطا بني الثورة والثورة املضادة فحسب 
النزاهة والعدل والتسامى، ولكن معناه األعمق هو  كام ترويدن أن تقولوا مستوحني صورة 
أنكم تعطون رشعية للثورة املضادة التى ال تعطيها أى ثورة ناجحة أى نوع من الرشعية، وال 
تكتفون باالعرتاف هبا فحسب، وهو أمر لن يمكن فهمه إال ىف إطار واحد هو أنكم أميل إىل أن 
تكونوا ضد الثورة وضد فكرهتا كام يقول البعض اآلن، وأنكم أصبحتم اآلن ضد ما صور من 
انحيازكم الواضح للشعب ىف أول فرباير، وكأنكم تريدون أن تؤكدوا عىل الفكرة التى تقول 

بأنكم مل تكونوا ضد أى شىء إال التوريث فحسب.

)3(
ثم  واستمهلنى،  بطرحى،  االقتناع  إىل  وصل  وكأنه  بوضوح  وبدا  العظيم،  القائد  صمت 
إذا بعد أسبوع من هذا احلديث أجد أن وترية استخدام تعبري املسافات املتساوية بدأت تزداد، 

وكأنام األمر قد متت مناقشته وتم اختاذ قرار ىف هذا الشأن.

وهكذا انتهى احلال بثورة 25 يناير قبل مىض شهور من اندالعها إىل أن أصبحت سلطة 
الدولة تعرتف بوجود ثالثة أطراف:

قوى الثورة من ناحية. �

قوى الثورة املضادة من ناحية ثانية. �

سلطة الدولة املتمثلة ىف املجلس األعىل للقوات املسلحة من ناحية ثالثة. �

ومن العجيب أن سلطة الدولة هذه كانت كثريا ما تعرب عن ضيقها إذا وصفت بأهنا سلطة 
الدولة.

)4(
وقد قادنى هذا إىل تطوير خطابى السياسى اإلعالمى ىف اجتاه آخر، وهو التأكيد عىل 
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يستتبعه هذا  ما  بكل  الدولة  رئيس  املسلحة عن سلطة  للقوات  األعىل  املجلس  مسئولية 
وسياسات  املقبلة  لألحداث  تأثري  أو  أثر  من  يمكن  بام  واجب  وتنبؤ  سيادى،  أداء  من 
املشاهدة  اجلامهري  من  مسمع  وعىل  األخرى،  الناحية  عىل  فوجئت  لكنى  مواجهتها، 
للفضائيات بأحاديث متكررة من أعضاء املجلس تؤكد علنا عىل فكرة انرصافهم التام عن 
ممارسة سلطة الدولة حتت دعوى عدم رغبتهم وعدم رغبة القائد العام املشري طنطاوى ىف 
االستمرار ىف السلطة، وكانت هناك دالئل كثرية عىل أن املجلس األعىل ال يريد أن يامرس 
هذه السلطة السيادية كام ينبغى، حتى وإن كانت هناك دالئل كثرية عىل أن املجلس يريد 

تأجيل تسليم السلطة.

وعىل سبيل املثال فإن املجلس أجل تعيني املسئولني ىف كثري من الوظائف التى يصدر قرار 
التعيني فيها من رئيس الدولة/ اجلمهورية، وأبرزها وظيفة رئيس اجلهاز املركزى للمحاسبات، 

كام آثر التجديد خارج الزمن لكثريين ىف وظائف من التى كانت تقتىض مثل هذا التعيني.

ووصل األمر قمته عند تأجيل تعيني األعضاء املعينني ىف جملس الشورى.

)5(

وىف تلك الفرتة دار حوار متصل ومتكرر بينى وبني كثريين من مستويات خمتلفة من أبناء 
الوطن الذين كانوا يريدون الوصول إىل حقيقة األمر، شأهنم شأن كل إنسان باحث عن احلقيقة 

ومضطرب ىف بحثه عنها بني ظواهر متناقضة تقول بالشىء وعكسه. 

وبالطبع فقد كانت خربات معظمنا بالتاريخ واملنطق والنفس البرشية حتكم ما نصوغ من 
آراء أو اعتقادات، لكننا مع كل مقومات هذا الوضوح العقىل ىف أذهاننا كنا نواجه بغامم شديد 
فيام نراه من ترصفات وقرارات وتوجهات وحتالفات وترحيبات جترى أمام أعيننا، وكنا نواجه 
أيضا بام يترسب إلينا من إحياءات بعض أعضاء املجلس للبعض من هذه الفئة أو تلك، وبخاصة 
من فئات رجال القانون والدستور واملشتغلني بعلم السياسة واإلعالم، ولقاءاهتم بالبعض اآلخر 

ودفعهم هلذا ىف اجتاه ما، واستجابتهم لذاك ىف اجتاه ما.
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)6(
هكذا وصلت دون ذكاء إىل القول بأن املجلس ليس رأيا واحدا، وليس قلبا واحدا، لكنه 
آراء وقلوب، ومع أننى كررت هذا القول ىف أكثر من وسيلة إعالمية، فإن أحدا من املجلس مل 

يرد عىل، ومل ينف صحة ظنى، ومل يعن بأن يوجهنى إىل أنى أخطأت األستنتاج.

وهكذا وجدتنى أرصح بعد فرتة بأن هناك حقيقتني متالزمتني )وإن كانتا متناقضتني( ال 
حقيقة واحدة.

السلطة  � تسليم  يريد  املسلحة  للقوات  األعىل  املجلس  رئيس  أن  هى  األوىل   احلقيقة 
واخلالص من كرة اللهب التى ألقيت ىف يديه )أو ىف حجره: عىل حد تعبريه الذى كرره 

كثريا للمقربني منه، أو الذين قابلوه من الداخل واخلارج(.

بأية صورة من  � التسليم  الثانية هى أن بعض أعضاء املجلس ال يرغب ىف هذا   احلقيقة 
الصور، وأن هذا البعض يلجأ إىل كل األساليب التى جتعل املجلس حيتفظ هبذه السلطة 
ومشاركات  وخطابات  معارف  يوظف  وأنه  لعسكرى،  وال  ملدنى  ال  يسلمها  وال 
الغرض  العسكرى هلذا  باملجلس  املتصلني  ومداخالت وتعقيبات وأسئلة كثريين من 
مؤسسات  أو  رشكات  يشبه  بام  االستعانة  إىل  يعمد  إنه  بل  ودائبا،  مستمرا  توظيفا 
تنهى  بأن  الكفيلة  السيناريوهات  عن  البحث  أجل  من  البدائىل  التفكري  ىف  متخصصة 

األمل ىف هذا التسليم متاما.

كل  واضحة  الدامغة  األدلة  كانت  فقد  بالغيب،  أرجم  أكن  ومل  قلت،  فيام  أبالغ  أكن  مل 
الوضوح، حتى وإن مل يكن ىف وسعى الترصبح هبا اآلن، وال بعد اآلن بقليل، وكانت تقول 
هبذا الذى أقول به احلالة النفسية والوجدانية التى نصادفها ونحن نرى وجوه أصحاب القرار 

ومالحمهم عىل اهلواء حتت الكامريات الكاشفة والفاضحة.

)7(
الطب  ىف  نسميهم  من  تشخيص  نطاق  ىف  حمصورا  اليزال  وكأنه  ظل  كله  هذا  لكن 

»االستشاريني القدامى«، ومل يكن من املمكن لغريهم أن يدركوه بالوضوح ذاته.
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وظل األمر كذلك حتى ظهر طرف ثالث جديد كان شبقه إىل أن يستمر املجلس العسكرى 
ىف السلطة أكثر بكثري حتى من شبق أعضاء العسكرى الراغبني ىف هذا االستمرار، وهنا حدثت 
امللك  من  أكثر  ملكى  إنه  الطرف  هذا  مثل  وصف  ىف  بقوهلم  القدامى  وصفها  التى  املفارقة 
اندفاعات  اجلديد  الثالث  الطرف  هذا  اندفع  فقد  إلخ(،  و..  العسكرى  من  أكثر  )وعسكرى 

متوالية من أجل إبعاد السلطة عن يد الشعب بأى ثمن.

وهكذا بدا وكأن هذا الطرف الثالث اجلديد أخطر عىل الشعب من القنبلة الذرية، وأخطر 
عىل الثورة من القناصة.

)8(

ومع أن هذا الطرف الثالث اجلديد كان بحكم طبائع األمور منقادا لقائد فإنه ظن أن محاسه 
الزائد يتيح له أن يفرض عىل القائد )الذى يوظفه( ما يراه، وكأنام أصبح امللكى ىف مكانه أعىل 
رأى  لصواب  تقديره  ىف  بالغ  العسكرى  املجلس  أعضاء  أحد  أن  املؤسف  ومن  امللك!!  من 
الذى  الوحيد  الطريق  هو  هذا  بأن  رئيسه  إقناع  قدرته عىل  تصوير  للملكى ىف  وبالغ  امللكى، 

أمامه.

بل إن هذا العضو وصل إىل حد االعتقاد املشوش بأنه بمقتىض ما يكتبه مما يسميه ترشيعا أو 
قانونا أو إعالنا )أو ما يكتب له( يملك سلطة الرب األعىل ىف هذا العامل الذى نعيشه، وىف هذا 
الوطن الذى ننتسب إليه، فإذا جادلته بأن أصول العلم والفن ىف الدنيا كلها ال تقول بام يقول 
به، قال: إنه ليس مسئواًل عن الدنيا، لكنه مسئول عن أن حيكم فيام بني يديه بام يعرف هو أنه 
صواب، وإذا جادلته بأن رأيه حيتمل اخلطأ مل يثر، وإنام أجاب ىف برود بأن هذا الذى يقوله هو 
الذى سينفذ حتى لو كان خطأ، ألنك ال تستطيع )كام يقول( أن تغري فيام تم إقراره، وإذا قيل له 

إنه يقود األمر إىل حافة خطرة قال: إنه يعرف ما يقول ويعرف أن اخلطر بعيد.

)9(

األكثر  امللكى  )أى  »امللكى«  بلفظ  عنه  التعبري  يمكن  الذى  اجلديد  الثالث  الطرف  وكان 
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فيزداد  العسكرى  املجلس  عضو  يبديه  الذى  والتعنت  الثبات  هذا  يرى  امللك(  من  ملكية 
اطمئنانا إىل أن البناء الورقى ثابت كاألهرام، وبالطبع فإن املراقبني كانوا يرون هذا فيصدقون!

ـ قد  أقول معظمهم  ـ وال  املتنفذين واملطلعني واملراقبني  وكنت ىف كل مناقشاتى مع كل 
فشلت متاما ىف إقناعهم بأننا ىف عرص خمتلف !!

 لكنى مع هذا وصلت إىل حالة من إشفاقهم عىل أننى أقف وحيدا ىف صف ليس فيه أحد 
غريى يؤمن بالرأى اخلاطئ )حسب تشخيصهم( الذى ال يعرتف بأن البناء الذى حيرتمونه )أو 
يتصورنه حاكام( هو األساس، وهو احلكم، وكانت قدرتى عىل الرجوع إىل الصواب تشفع ىل 
عندهم، فهم يعرفون أنى رسعان ما سأعود إىل الصواب، لكننى مع هذا ظللت أستند إىل ثقتى 
ىف نفسى وأقول هلم: إن البناء الذى بناه الطرف الثالث ليس بحاجة إىل عود كربيت إلحراقه، 
املعتدلة( فيها ىف االجتاه  الرياح اخلفيفة )ال  تتوانى  وإنام تكفيه نفخة واحدة ىف وقت مناسب 

املطلوب، وعندها يصبح هباء منثورا.

ومع هذا فإهنم كانوا ـ وال يزالون ـ يظنون بى اجلنون.
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الثورة روح 
االنتماء وإشكاليات 

الباب الثانى
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الفصل الثانى 

عظمة شباب الثورة

)1(

يروق لكثري من أصحاب األقالم أن يتحدثوا عن االختالفات الشديدة بني شباب الثورة، 
ا  ورسًّ نجاحهم  أرسار  من  ا  رسًّ متثل  األمر  واقع  ىف  االختالفات  هذه  إن  نقول  أن  احلق  ومن 
من أرسار نجاح الثورة أيضا، ذلك أهنا تعكس حقيقة الطيف الواسع الذى ينتمى إليه هؤالء 
ما  القواسم  لوال هذه  وأنه  الواسع  الطيف  أفراد هذا  بني  قواسم مشرتكة  هناك  وأن  الشباب 

أمكن هلؤالء أن جيتمعوا ىف 25 يناير.

يرد البعض عىل هذا املعنى الذى كررته ىف كثري من املواقع فيقولون: إن عوامل كثرية كان 
معظمها راجًعا إىل النظام السابق وعناده هى التى أدت إىل جتميع هؤالء.

 وأرد عىل هذا فأقول إن هذه العوامل هى التى حركت حلظة الصفر من 6 إبريل 2008 
هبم  فإذا  وعالًجا  إصالًحا  يريدون  كانوا  إبريل   6 أقطاب  أن  ذلك   ،2011 يناير   25 حتى 
يدركون حقيقة أن النظام ال يريد اإلصالح وال العالج وأنه يظن أن ما آل إليه هو غاية املراد.. 
يناير  النظام، وهلذا فإهنم صبغوا 25  بأسا من  إبريل أكثر  الذين انضموا إىل 6  عىل حني كان 

بالصبغة التى انتهى إليها ىف 11 فرباير.

)2(

يقولون: إن ما أعقب 11 فرباير كان أقل بكثري مما حتقق.

وأرد عىل هذا فأقول: قد يكون هذا صحيحا من ناحية اإلنجاز املادى لكن ما أعقب 11 
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فرباير وحتى اآلن صقل الثوار سياسيا، وجعلهم يعرفون أموًرا كثرية من أمور الدولة، صحيح 
أهنم اليزالون خمدوعني ىف بعض الشخصيات العامة، لكن الزمن كفيل بكشف الستار عن هذه 
الشخصيات )...( التى أجادت التزلف للثوار ونالت عىل أيدهيم ما مل تكن تناله ال بمجهودها 

وال بفساد النظام السابق.

صحيح كذلك أن شباب الثورة شغل نفسه بتخليص بعضه من الشباك التى ألقيت عليه 
لتضعه ىف كمني اإلجابة عن أسئلة سفسطائية من قبيل )الدستور أوال أم االنتخابات أوال....

العبث  كثرًيا من  الثورة  لشباب  األسئلة كشفت  السياسيني مع هذه  تعامل  لكن طريقة  إلخ( 
بالفقه أو الكرب أو اخلربة مع أهنم ال خيرجون ىف  َمْن يصفون أنفسهم  السياسى الذى يامرسه 

مناقشاهتم عن أصول السفسطة التقليدية.

)3(

بقى ىف مقام احلديث عن شباب الثورة أن نشري إىل ما يتمتعون به من قبول لآلخر وهى سمة 
مل تتوافر ىف أى ثورة سابقة، وقد وصل احلد بشباب الثورة ىف قبول اآلخر إىل مرحلة خطرة 
بنياهتم وحبهم  الثورة  اهلل حيمى شباب  أن  أثق ىف  لكنى  منها،  املؤرخون خيشون عليهم  بات 
لآلخرين، واحرتامهم للرأى اآلخر عىل حني يتعذب الفاسدون حني حيرصون مههم ىف إيذاء 

اآلخرين أو ىف إبعادهم عام يستحقون.

لكنى مع كل هذا أتطلع إىل أن أرى شباب الثورة يسيطرون عىل مقاعد جملس الشعب بعد 
أن يلغوا جملس الشورى من أساسه.
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الفصل الثالث 

)1(

أظهرت ثورة يناير مجموعة مدهشة من الحقائق: 

من  � إنكاره  عىل  حيرصون  الفارون  األموال  أصحاب  كان  ما  لنا  تكشف  األيام   هاهى 
من  األعظم  السواد  هبا  يتمتع  ال  أخرى  بمزايا  متتعهم  أخرى  جنسيات  عىل  حصوهلم 

الشعب املرصى.

 ها نحن نكتشف أن جملس وزرائنا كان بالفعل جملًسا متعدد اجلنسيات من مزدوجى  �
اجلنسية الذين اجتهدوا ىف كل شىء إال ىف خدمة الوطن.

 ها نحن نكتشف أيضا أن أقرب املقربني من بعض أعضاء جملس وزارتنا احلاىل يكررون  �
الشىء نفسه حتى إن ابن أحد أهم أعضاء هذا املجلس قد أبلغ عن ضياع جوازى سفره 

األمريكى واملرصى.

 ها نحن نكتشف أن املليونري املرصى األول )حسب تعبريات أو تفسريات الترسيبات  �
الصحفية( كان يتمتع بعدد من اجلوازات: إسبانى وسعودى ووثيقة سفر )نصف 
جواز( إرسائيلية.. ومع هذا فإنه مل جيد مانًعا من أن يستعمل اجلواز املرصى أيًضا 

بحكم العادة!!
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)2(

هل جيوز لنا بعد هذه االكتشافات أن نعيد النظر ىف نظرتنا إىل كرامتنا:

هل نظل نتغاىض ونتعامى عن قصة سفر السيدات احلوامل إىل الواليات املتحدة األمريكية 
أرفع  البداية  منذ  نشأة جتعلهم  األبناء  لينشأ هؤالء  هناك  أوالدهن  ليضعن  وبريطانيا وغريها 

قدًرا من السواد األعظم من الشعب )من البيئة!(؟

هل نستطيع أن نتبع ما تتبعه دول حمرتمه من حتريم ازدواج اجلنسية فنسمح بالتنازل عن 
املرصيني عىل  حصول  أننا سنعترب  أم  أخرى..  بجنسية  أن حيظى  يريد صاحبها  اجلنسية حني 

جنسيات أخرى بمثابة استثامر البد من تشجيعه؟

وإذا أخذنا بفكرة منع ازدواج اجلنسية أليس من حقنا أن نقول هلؤالء الالتى ذهبن ليلدن 
أوالدهن عىل أرض غري مرصية: إن عليهن أن خيرتن البنائهن إما هذا وإما هذه؟ ولنبدأ بأحفاد 
الرئيس السابق الذين يتمتعون بجنسيات أخرى مل حتقق هلم حتى اآلن أى مكسب من املكاسب 

التى يظن الناس أهنم سيحققوهنا.

)3(

إذا استطعنا أن نرسم معامل اجلنسية املرصية عىل نحو واضح فإن قصة أبناء املرصية املتزوجة 
أن  املرصية وغريها دون  اجلنسية  بني  االختيار  األبوان  قرر  ما  إذا  نفسها  أجنبى ستحسم  من 

جيمعوا بني هذه وتلك بام يمثل إهداًرا ملبدإ تكافؤ الفرص.

احلاالت  بعض  إىل  اإلنسانى  النظر  إىل  تدفع  كانت  جزئية  أهم  فإن  كذلك  األمر  كان  إذا 
وتضخيم حدته هى مرصوفات اجلامعة )أو اجلامعات( املرصية )العامة أو احلكومة واخلاصة 
أيضا( حني كانت تفرض رسوًما باهظة عىل املرصيني بينام بعضهم مولود ىف مرص، ويقيم ىف 
مرص، وكان من ضدهم يقولون: إن هؤالء يفيدون من جمانية التعليم املرصى فإذا حصلوا عىل 
شهاداته زامحوا هبا أبناء مرص ىف بالد اآلباء.. أى أهنم يتعلمون جمانا ىف بلد األمهات ويفضلون 

عىل أبناء مرص ىف التوظف ىف بالد اآلباء... 
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ومع أن ملثل هذا الوضع بعض الوجاهة املنطقية فإنى أحلم بالطبع بأن يعود التعليم املرصى 
ا متاًما بل جالبا للمنح الدراسية. عىل نحو ما كان ىف عرص سابق جمانيًّ

)4(

ىف مجيع األحوال فإن الضامن األهم لتطبيق قانون جنسية حازم وعادل هو قدرة هذا القانون 
عىل عقاب املخالفني له أى عىل حرمان املتالعبني من املزايا بل عىل حرمان هؤالء املتالعبني من 
اآلثار الرجعية للمزايا، أى ما يتحقق هلم بسبب املخالفة منذ ارتكاهبا ال عند اكتشافها، وهذا 

مبدأ قانونى عادل ومهم.

وىف مجيع األحوال أيضا فإن احلفاظ عىل كرامة اجلنسية املرصية ينبغى أن يكون من ضمن 
األهداف الغالية لعرص ما بعد ثورة 25 يناير 2011.

ويكفى أن أذكر أن بعض األعامل األدبية قد تناولت قصة املرصى والد االبنة األمريكية أو 
االبن األمريكى بطريقة تدل عىل أننا كنا قد فرطنا ىف بعض من أعز ما نملك وهو اهلوية.

وليس عندى بعد هذا غري أن أقول:

إن القضية ليست محاسا وال محية..

لكنها قضية شخصية وهوية.
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الفصل الرابع 

األزهر أقدم من عرف التسامح

)1(

كررت ىف حمارضات كثرية احلديث عن أن األزهر، كان أكرب مؤسسة تعليمية حافظت ىف 
الصدد أن  الواسع، ورويت ىف هذا  التسامح بمعناها  سلوكها وتارخيها ومناهجها عىل فكرة 
أن  دون  التسامح  فكرة  لتدعيم  ممتلكاته  بعض  أوقف  مبكر  زمن  ىف  املتنورين  املسلمني  أحد 
يسميها هبذا االسم الذى نعرفه اآلن.. لكنه كان يعرف ويدرك رضورة وجود وبقاء املذاهب 
األربعة إىل جوار بعضها ىف األزهر الرشيف، وهلذا فإنه خصص ريع وقفه كى يرصف لتشجيع 

الطالب عىل دراسة املذهب الذى ينرصفون عن دراسته.. 

وهكذا ترصف هذه األموال التباع املذهب الرابع ىف عدد طالبه أيا ما كان ومن ثم ترصف 
عىل سبيل املثال التباع املذهب احلنبىل إذا كان عدد طالبه ىف حدود 5% بينام تتقاسم املذاهب 

الثالثه األخرى نسبة 95% الكبرية.

)2(

من  األربعة  للمذاهب  حاضنا  الرشيف  األزهر  ظل  أن  املبكر  الوعى  هذا  نتيجة  من  كان 
خالل أربع مدارس فقهية متكاملة وقادرة عىل تقديم العطاء الفكرى من خالل رؤى خمتلفة: 

رؤية العقل ىف مواجهة رؤية النقل.  �

رؤية النص ىف مواجهة رؤية املنطق. �
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رؤية املصالح املرسلة ىف مواجهة رؤية طاعة اهلل والرسول عىل نحو مرض.  �

رؤية الطاعة ىف عمومها ىف مقابل رؤية االلتزام ىف كل جزئياته. �

 )3(

ولو أن األزهر اتبع املسار التارخيى الذى تتبعه املؤسسات التعليمية التى تتمركز مع الزمن 
حول فكرة واحدة لكان قد أصبح مدرسة مذهبية رائعة فحسب لكنه كان سيفقد معنى التعدد 

املذهبى وما يدل عليه من مذاهب.

أيًضا  مل يقف نجاح األزهر عند هذا احلد لكنه كان بفضل علامئه قادًرا عىل أن يستوعب 
دراسة مذهبني من مذاهب الشيعة، وهكذا خرج األزهر من حميط أنه مدرسة للفقه السنى إىل 

حميط أوسع أتاح أن يكون عن حق مدرسة للفقة اإلسالمى ىف جتلياته املتعددة.

)4(

مرص  أبناء  من  كثرًيا  فإن  والرتبوى  واالجتامعى  والفكرى  الفلسفى  النجاح  هذا  كل  مع 
اليزالون غافلني عن قيمة األزهر مستندين ىف حكمهم الظامل عليه إىل بعض الضعف ىف مستوى 
خرجييه، وهو ضعف مل يفرضه األزهر وإنام فرضته تدخالت الدولة ىف عهدها الشموىل الذى 

كان يفرض رؤيتها عىل كل شىء.

أعيدوا األزهر لألزهر.
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الفصل الخامس 

السلفيون ومصر

)1(
يتحدث كثريون عن أن بعض السلفيني يعانون من قرص نظر، ومن عدم إملام، ومن ضعف 
إدراك.. إىل آخر كل هذا احلديث املتكرر ىف كل صحفنا ووسائل إعالمنا، لكننا ىف الوقت نفسه 
ال نجد أن هؤالء املتحدثني املتعلمني احلكامء بعيدى النظر قد بذلوا أى جهد ىف تبصري السلفيني 

باحلكمة أو احلقيقة.

أين  املتعالني وهو:  املتعاملني وألولئك  اآلن صدمة هلؤالء  أطرحه  الذى  السؤال  كان  ربام 
معنى الوحدة الوطنية إًذا إذا كانوا يعرفون أن رشكاءهم ىف الوطن حيتاجون أن يبرصوا باحلكمة 
وُبعد النظر واملعرفة، ومع هذا فإهنم، وهم املفكرون، يبخلون عليهم هبذه النعمة، ويتفرغون 

للسخرية منهم؟!

)2(
إننى أتصور أن عىل العلامنيني املتنورين ـ كام يصفون أنفسهم ـ واجب تأسيس اجلمعيات 
أفكارهم،  تسفيه  عىل  العمل  من  بدال  احلسنة،  واملوعظة  باحلكمة  السلفيني  بتنوير  الكفيلة 

والسخرية من مالبسهم، والتنديد بسلوكهم.

يقول املتعلمون املتنورون: إن هؤالء السلفيني ىف أغلبهم ضحية للجهل. 

هم  بينام  اجلهل  يعانون  هؤالء  وتركوا  العلم  رزقوا  الذين  العلامنيون  فعل  ماذا  حسنا 
رشكاؤهم ىف الوطن؟ 
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 ما معنى الوحدة الوطنية إًذا إذا كان هناك بعض َمْن يعيشون ىف الوطن الواحد يتعالون عىل 
البعض اآلخر؟

ويزداد األمر عجبا حني ندرك أن األقلية تتعاىل عىل األغلبية بمثل هذه الدعاوى.

وما رأيت شعبا يفقد وحدته الوطنية إال بسبب رعونة مثقفيه عىل هذا النحو.

)3(

شيئا من الوحدة الوطنية أهيا السادة املتعاملون.
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الفصل السادس 

عبث فى مواجهة عبث

)1(

وصل العبث السياسى ىف مرص إىل ذروته عىل يد بعض َمْن يصفون أنفسهم بأهنم متابعون 
للسياسة، ذلك أهنم اخترصوا احلياة احلزبية ىف عالقات خارجية: 

فالسلفيون تابعون للسعودية.  �

واإلخوان القدامى تابعون حلامس.  �

واإلخوان املتطورون تابعون لرتكيا.  �

والشيعة تابعون إليران. �

واملتصوفة ىف طريقهم إىل التشيع. �

واجلهاديون يشبهون القاعدة.. وهكذا.. وهكذا. �

)2(

وإذا كان البد من ردود فإن أفحم )أقوى( رد عىل هؤالء هو الرد امللتزم بالشوفونية املرصية 
التى ترى ىف مرص أساس كل شىء ىف العامل:

فالسلفية السعودية مل جتد حظها إال عىل يد املرصيني الذين حتالفوا مع الوهابيني.  �

واإلخوان حركة مرصية، سواء ىف القديم أو احلديث.  �
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 والتشيع وحب آل البيت جيد حظه ىف مرص بأكثر مما جيده ىف إيران، حتى يمكن أن يقال:  �
إنه إذا كان التشيع ظاهرا ىف مالبس اإليرانيني، فإنه كامن جيرى ىف دم املرصيني. 

 أما التصوف فإنه مل ينترش ىف أى بقعة من بقاع العامل اإلسالمى عىل نحو ما انترش وأثر  �
ىف مرص، التى تضم قراها رفات عديد من املتصوفة من مجيع أنحاء العامل اإلسالمى.

 أما اجلهاد والقاعدة فإهنام انطالقا من الشوفونية نفسها مل حيققا ما حققاه إال ىف مرص، أو  �
عىل أيدى مرصيني.

)3(

اجلامعات  مع  اخلارجية  للعالقات  الدوىل  التشخيص  عبثه  ىف  يشبه  الشوفونى  الرد  هذا 
ما ال جتده دعاوى  التاريخ  أسانيد  لكنه عىل كل حال جيد من  السياسية اإلسالمية ىف مرص، 

بعض املحللني السياسيني.

هذا ملخص يسري لكل ما يمكن أن يقال ىف ماليني الصفحات.

ولست أحب أن أخوض ىف نقاش هذا الزعم أو ذاك، ألنى أعتقد أن كل جهد عقىل ينبغى 
أن يوجه إىل ناحية أخرى نعرفها مجيعا، ونحاول أن نخدع أنفسنا عن معرفتها ألننا لألسف 

نستسهل أن نخون أنفسنا وفكرنا وشعبنا.
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الفصل السابع 

معنى اإليمان بالدولة

)1(
مستوى  ضعف  وعن  الدولة،  ضعف  عن  العلنى  احلديث  بدأ  أعوام  مخسة  من  أكثر  منذ 
كوادرها، وعن غياب الصف الثانى، ومن املدهش أن أكثر الذين حتدثوا ىف هذا الشأن كانوا 
وزراء ومسئولني كبارا، ومل يكن هذا احلديث بريئا، وإنام كان متسقا مع الروح السائدة، وهى 

روح الدعوة إىل التوريث.

وقد أدى هذا احلديث إىل نتائجه الطبيعية، فأصبحت الوظائف القيادية ختلو بحكم السن، 
فال يعني فيها أحد حتى يبدو معنى نقص الكفاءة وكأنه حقيقة، كام أن الفامهني الدارسني ىف 
الدم، وثقالء الظـل، ومل يكن هذا صعبا، وهكذا  الوزارات املختلفة صوروا عىل أهنم ثقالء 
أصبحت إحدى الوزارات التى تضم هياكل وظيفية ممولة لوظيفتى وكيل الوزارة ووكيل أول 
الوزارة ىف حدود مخسني وظيفة، وهى ختلو من وكيل وزارة واحد يشغل مكانه بصفة رسمية 
أو قانونية، ومل تكن هذه الوظائف تشغل قانونيا بمن استحوذوا عليها إال ىف حالة واحدة هى 
اقرتاهبم من الستني مع رغبة الوزير ىف املد هلم ىف هذا املوقع، ومن ثم فقد كان يعلن هلم إعالنا 

عىل مقاسهم املضبوط ليعينوا ويثبتوا ويمد هلم بعد ذلك.

)2(

ومن الطريف أن اثنني من الذين جرى التمديد هلم قد خلفوا الوزير ىف منصبه مع توجسهم 
من فقدان املناصب التى مد هلم فيها من قبل، وهكذا فإهنم فقدوا املناصب والوزارة وال يزالون 

يبحثون عن سبيل إىل العودة بطرق ملتوية.
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تسألنى: ملاذا يفعل هؤالء هذا بأنفسهم؟ 

إنه املال، فقد قننوا ألنفسهم بعيدا عن كل القوانني مبالغ توازى عرشة آالف  أقول لك: 
جنيه ىف اليوم الواحد من هنا وهناك وهنالك.

تسألنى: هل حيدث هذا ىف أى دولة ىف العامل؟ أو هل حدث هذا ىف أى عرص ىف التاريخ؟ 

وأقول لك: مل حيدث أبدا.

تسألنى: هل هناك هناية هلذا العبث؟

 وأجيبك بام يرتدد اآلن من أن رئيس جملس الوزراء احلاىل نفسه شارك ىف هذا العبث بنفسه 
ولنفسه ! وخصصت له وزارة نظيف من وزارة النقل )بعد خروجه منها( سيارات ومكاتب 

حتت عنوان .... أى عنوان!

)3(

هكذا أصبح معنى اإليامن بالدولة غائًبا. 

تسألنى: وماذا حل حمل االيامن بالدولة؟ 

أقول لك: حل حمله اإليامن بالعزبة والشلة.
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الفصل الثامن 

الدور المصرى فى اليمن

)1(

حتى هذه اللحظة مل متارس أى هيئة مرصية )حكومية أو غري حكومية( أى دور إنسانى ىف 
ثورة اليمن.

إىل  للدخول  حماولة  أية  من  حمذًرا  يقف  الستينيات  ىف  اليمن  ىف  املرصى  التورط  أن  أفهم 
هناك باعتبار هذا الدخول كان نذير شؤم، وكان سببا من أسباب هزيمة 1967 كأنام كانت 
هذه اهلزيمة ىف حاجة إىل أسباب إضافية بعد كل األخطاء التى اندفعنا إليها ىف العرشين يوما 

السابقة عليها.

السيف«  »حد  عىل  صيغت  قد  كانت  واليمنى  املرصى  النظامني  عالقات  أن  أيضا  أفهم 
عالقة  طبيعة  بسبب  وذلك  هناك  أو  هنا  نزيف  شبهة  غري  من  فيها  التحرك  يمكن  ال  بحيث 

النظام اليمنى مع الغرب وأمريكا ومع السعودية ودول اخلليج.

العربية  الشعوب  مع  التعامل  املرصية ىف  اخلارجية  أفهم عوامل كثرية من ضمنها ضعف 
عمل  طبيعة  عن  خيرج  مما  هذا  أن  اخلارجية  وظن  املتعددة.  وعصبياهتا  وأحزاهبا  ومجاعاهتا 
الدبلوماسية مع أن خارجيات أمريكا وأوروبا تتعامل مع العصبيات والنزاعات واجلامعات 

بطريقة علمية من خالل مراكز البحوث ومنتديات احلوار.

أفهم أيضا أن أحدا ال يريد أن يقال: إن صدى ثورة مرص كان دائام ىف ثورة اليمن.. مع أن 
هذا القول رشف ما بعده رشف.
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)2(
لكنى مع هذه التحفظات مجيعا أوقن بأن عىل مرص دوًرا كبرًيا ىف إهناء أزمة اليمن إن مل يكن 
تتمثل ىف  الثانى إىل عوامل تارخيية جديدة  املقام  فإنه يعود ىف  بسبب مكانة مرص ومسئوليتها 
واجب الثورة املرصية جتاه شقيقاهتا وتتمثل ىف البعد اإلنسانى الذى البد لنا أن ننتبه إىل حقيقة 

حجم دورنا فيه. 

قيام  � بتنظيم  نسارع  أن  والقومية واجلوار  الدين واالخالق  الواجب علينا بحكم   فمن 
اهلالل األمحر املرصى ومؤسسات اإلغاثة بدور حقيقى ىف اليمن.

 ومن الواجب املرصى أن نسأل نقابة األطباء عام تطلبه من إمكانات من أجل املسارعة  �
إىل اليمن.

 ومن الواجب أن نشجع نقابة التمريض عىل تأسيس كيان يعنى بمثل هذه األحداث. �

)3(
لكن كل هذا يأتى ىف املحل الثانى من األمهية بعد الدور السياسى ىف اليمن.

العربية  البالد  ىف  املرصى  الدور  تقزم  عن  املاضية  املرحلة  ىف  كثرية  أقالم  حتدثت  لقد 
واملشكالت العربية، لكننا ىف املقابل مل نجد هذه األقالم وهى تطالب باستعادة هذا الدور 
اليمن وليبيا وسوريا ولعل الدور املرصى  من خالل الفرص اجليدة واجلديدة واملتاحة ىف 
ىف اليمن هو أكثر هذه األدوار إحلاًحا ىف ظل تسارع األحداث ىف اجتاه انتقال احلكم وإعادة 

صياغته.

)4(
إن الدور املرصى ىف اليمن كفيل بأن حيقق ثالثة أهداف ال يمكن لغريه من األدوار أن حيققها.

اهلدف األول: هو احلفاظ عىل وحدة اليمن واألسباب كثرية للقول هبذا الطرح. �
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 اهلدف الثانى: هو احلفاظ عىل اطمئنان اليمنيني للضامن العربى ألى اتفاق واألسباب  �
كثرية أيضا للقول هبذا الطرح.

ىف  � الشقيقة  الدول  مع  وأخوية  جيدة  عالقات  عىل  لليمن  احلفاظ  هو  الثالث:   اهلدف 
يتطلب أن يكون هناك طرف من خارج اجلزيرة.. وليس أفضل  العربية وهو  اجلزيرة 

من مرص.

)5(

هل يستطيع وزير اخلارجية اجلديد أن يفكر ىف األمر.. 

أم أنه سينتظر توجيهات األمني العام للجامعة العربية؟
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السياسة فن 

الباب الثالث
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الفصل التاسع 

مبادئ السياسة وفن الحكم

)1(

)وقد   1952 ثورة  قبل  فيام  الدولة  لرجال  صدرت  التى  للمذكرات  مدارستنا  ىف  نرى 
تدراستها ىف 4 جملدات كبرية ومشهورة( صورة ناصعة ألحزاب ما قبل الثورة، وللمستقلني 
عنها أيضا من أولئك الذين كانوا يامرسون فن السياسة وفن احلكم بصورة تستند إىل اخلربة 

واملبادئ واألخالق والوعى والفطرة ىف املقام األول.

وأقلهم  ليربالية  الليرباليني  هؤالء  أقل  أهنم  عىل  يصنفون  ملَْن  ونامذج  هلؤالء  نامذج  ونرى 
خربة، ولكن نامذجهم ـ مع هذا ـ كانت قادرة كل القدرة:

عىل أن تنجز ما أصبحنا ال ننجزه اآلن إال بصعوبة شديدة.  �

وعىل أن تبدع ما رصنا ال نبدعه اآلن إال بشق األنفس.  �

وعىل أن حتافظ ىف ذات الوقت عىل اإلجيابيات بأقىص ما يمكن. �

وأن تستفيد من اإلنجازات السابقة بأقىص مما هو ممكن. �

)2(

نرى أن هؤالء كانوا ال يبدأون من الصفر وال يدعون هذا، وإنام يبنون عىل جهد معارضيهم، 
املواقف  تتعارض رؤاهم ومصاحلهم ومواقفهم ال خيلعون عىل  فإهنم حني  أكثر من هذا  بل 
فوات  بعد  احلكمة  يدعون  وال  عندياهتم،  من  تارخيا  ينسجون  وال  جديدة  رؤى  الواضحة 

األوان، وال يستحوذون عىل الصواب ألنفسهم.
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ظلوا  الذين   1952 ثورة  عهد  ىف  خلفائهم  معظم  من  نعانيه  ما  مقابل  ىف  هذا  كل  نرى 
يلجؤون إىل كل هذه األساليب دون أن حتقق هلم أى مكسب أو مغنم أمام التاريخ أو الناس.

)3(

نرى كيف كان »الوفد املرصى« وهو األغلبية، قادرا عىل أن يتبنى أكثر املواقف راديكالية ىف 
السياسة اخلارجية، وأكثر املواقف الليربالية ىف السياسة الداخلية، بل وأن يامرس بقوة سياسة 
التدخل الرشيد للدولة ىف شئون االقتصاد، بل وأن يامرس سياسات اشرتاكية متقدمة قبل أن 

تطنطن ثورة 1952 باالشرتاكية بسنوات ممتدة.

وسنرى أن حصيلة هذا كله كانت جتاوبا منقطع النظري من الشعب الذكى الذى مل يتوان أبدا 
عن الوقوف مع قياداته هذه ىف كل اللحظات، سواء ىف معارك القتال مع اإلنجليز، وقبل هذا 
ىف معارك االنتخابات حني كان هذا الشعب العظيم يرص عىل الذهاب إىل صناديق االنتخاب 
لتأييد رموزه بأقىص ما يمكنه من تأييد، وىف ذات الوقت الحرتام كل َمْن يتصدى للعمل العام 

وينتظر من اجلمهور أن ُيَقيم دوره وأن يعنى بأن هيتم به.

)4(

وكان هذا الشعب العظيم يتحمل كل هذا العناء بكل احلب واإلخالص، ألنه كان يعرف 
أنه يؤدى واجبا مقدسا ال ينبغى له التفريط فيه وال النكوص عن أدائه، وكان هذا حيدث من 
مواطنني ال حيملون أية شهادات، وربام ال يعرفون القراءة وال الكتابة، ثم مىض الزمن فإذا بأبناء 
وَمْن  اجلامعية،  الشهادات  أعىل  َمْن حيملون  أنفسهم خاصة  العظامء  املرصيني  وأحفاد هؤالء 
نالوا أرفع الثقافات، وَمْن مارسوا أرقى املهن، وأدق املسئوليات، وقد أصبحوا يفكرون ألف 
مرة ومرة ويرتددون قبل أن يرشعوا حتى ىف االجتاه إىل صناديق االنتخاب لإلدالء بأصواهتم.

 ،2000 عام  ىف  الربملانية  االنتخابات  من  والثالثة  الثانية  املرحلتني  ىف  حتى  فإنه  وهكذا 
ما محلته  الرغم من كل  االنتخاب عىل  إىل صناديق  الذهاب  املواطنون ىف احلرض عن  أحجم 

نتائج املرحلة األوىل من تطمني كامل هلم بنتائج التغيري.
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)5(

قبل  املقصودة  )غري   1952 ثورة  ممارسات  أن  عىل  خيتلف  ال  أحدا  أن  العجيب  ومن 
املشاركة  جتاه  التامة  السلبية  من  الطارئة  الروح  هذه  الشعب  ىف  زرعت  التى  هى  املقصودة( 
ىف احلياة السياسية، عىل حني كان هذا الشعب نفسه يتألق بمامرسة رائعة ونادرة طيلة الفرتة 
السابقة عىل الثورة، إىل حد أن امللك فاروق نفسه وهو طفل مل يتعد السنوات األربع، كان هيتف 
بحياة سعد ألنه سمع مرص كلها هتتف بحياة ذلك الرجل، وقد وصل اهلتاف إىل مسامعه بينام 
هو ىف القرص امللكى حتوطه جدران من بعدها جدران، واحلاصل أنه ال ممارسات امللك، وال 
ممارسات أحزاب األقلية كانت قادرة عىل أن تثنى هذا الشعب العظيم عن أن يعرب عن إيامنه 

بالصواب متى أحس أن رأيه سوف يكون له تأثري. 
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الفصل العاشر 

الوعى السياسى واإلدارى والتنفيذى
اليخلق بين يوم وليلة

)1(
ما زلت عند رأيى الذى كررته ىف كثري من كتبى وهو أن الوعى السياسى واإلدارى والتنفيذى 
ال خُيلق بني يوم وليلة، وال خيلق بشعارات، وإنام هو نتاج مدارس سياسيةـ  نظامية وغري نظامية 

ـ ينمو فيها الوعى يوما بعد يوم متأثرا باخلربة وبالقدوة، وبالفهم السليم واألصيل. 

وقبل كل هذا بالفطرة احلرة ال بالفطرة املعطلة عن قصد.

وليس من شك أن املدارس السياسية النظامية قبل 1952 وأبرزها األحزاب، كانت متارس 
دورا رائعا ىف تنمية وصقل معارف الشباب السياسية، وربام كان هذا الدور ىف رأى البعض 
أكثر من املطلوب، ولست أظن هذا الرأى أبدا، فكلام ازدادت معارف اإلنسان السياسية ارتقى 
حسه الوطنى والسياسى، وإنام يصبح التزيد خطرا حني يرتبط بالشحن املعنوى السياسى عىل 
نحو ما حدث بعد الثورة من شحن مستمر دون استنفاد للطاقة املتولدة عن هذا الشحن ىف 
أى جمال يتعلق بإثبات الوالء والوطنية، اللهم إال ىف إعادة ترديد الشعارات وتكرارها، كأنى 
أريد أن أقول: إن زيادة الوعى شىء مفيد حتى لو زاد الوعى إىل ما ال هناية، عىل حني أن زيادة 

الشحن شىء مؤذ حتى لو كان الشحن بأنبل ما ىف احلياة كلها من قيم ومبادئ.

)2(
أما املدارس السياسية غري النظامية فيام قبل الثورة فلم تكن لتتوقف عند زمان أو مكان، 
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وإنام كانت متتد بامتداد اهلواء الطلق مع كل أستاذ ىف كل حمارضة جامعية، بل وىف كل حصة 
دراسية ىف املرحلتني الثانوية واالبتدائية، وكانت متتد ىف دور العبادة وىف صحافة يومية ظلت 
حتظى بأرقام توزيع مل نصل إليها )أقصد مل نعد إليها بعد( بعد أكثر من 60عاما من قيام الثورة.

ـ  املثال  سبيل  عىل  ـ  ويكفى  للوعى،  رائعة  مدارس  تقدم  مجيعا  واآلداب  الفنون   وكانت 
الثورية )نظرية وتطبيقا( من القراءة العادية ألعامل  أن الرئيس عبدالنارص نفسه كون أفكاره 

فنية ىف املقام األول، ولكنها كانت أعامال منمية للوعى بكل شىء.

عىل هذا النحو من التفريق والتمييز بني الوعى الذى مارسته املدارس السياسية النظامية 
منها  ظنا  ممارسته،  عىل  الثورة  حرصت  الذى  الشحن  وبني  الثورة،  قبل  فيام  النظامية  وغري 
بحسن نية أنه كفيل بأن يعوض هذا الوعى أو أن حيل حمله، فإذا به يقىض عىل كل اإلمكانات 
املمثلة لصياغة العقليات الكفيلة بمواجهة الواقع بالفكر، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى إذا 
بالشحن املعنوى يكرس أمهية االعتامد عىل إهلام الزعيم، واحلتمية الثورية، والرشعية الثورية.. 

)3(

وإذا الشعب كله كيان هالمى ُيصنف مرتني ىف نفس اللحظة، مرة عىل أنه الشعب، ومرة 
عىل أنه أعداء الشعب!!
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الفصل الحادى عشر 

الفرق بين التعددية الحزبية والشمولية

)1(

كانت ممارسات التعددية احلزبية ىف مرص الليربالية كلها تصب ىف اجتاه الصواب، عىل حني 
أن ممارسات الشمولية فيام بعد الثورة كانت تصب دائام وأبدا ىف اجتاه اخلطأ، وسريوعنا أن نرى 
مشكالت داخلية نظنها )اآلن( كبرية وضخمة ومستعصية عىل احلل، لكنها كانت جتد بدال من 
احلل الواحد حلوال متعددة عىل يد الزعامات والقيادات املتعددة التى جيد كل واحد منها ـ 

وبسهولة ـ حلوال بديعة ىف ذخرية أفكاره وممارساته وعلمه وفهمه ومبادئه.

كان كل هؤالء جيدون احللول وخيرجوهنا إىل حيز التنفيذ، وكانوا سعداء بكل نجاح يتحقق 
عىل أيدهيم أو عىل أيدى غريهم، وكان الصواب واضحا جدا، وكان احلق واضحا جدا، وكان 
التجاوز ـ إن حدث ـ معروفا، وكان كل هؤالء يقدرون جهد غريهم ويبنون عليه، ويستفيدون 

منه، وجياهرون برأهيم فيام يعتقدونه خطأ، ويلجؤون إىل القضاء وإىل الشعب.

وكانت التوجهات الوطنية تأرسهم مجيعا، ومل يكن هناك أى ظن يدعو إىل التفكري ـ جمرد 
التفكري ـ ىف تقييد حرية الفكر بأية صورة من الصور.

)2(

مكتوب  غري  رشف  بميثاق  ملتزمني  واملعتقدات  املبادئ  هذه  يامرسون  هؤالء  كل  كان 
للمامرسة السياسية، وال نجد أن أحدا منهم خرج عىل حدود العقل أو املنطق، مع أن العقل 
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واملنطق وحدمها ال يكفالن الصواب واحلق، ولكن طابع ممارسة السياسة كان ملتزما وملزما 
وقد التزم به مجيع الفرقاء، وكان هذا كفيال ىف النهاية بالوصول إىل احللول، ومن ثم إىل الصواب 
حتى عىل اختالف مشارهبم ومبادئهم السياسية وهكذا، عىل حني أن الفكر الشموىل الذى ساد 
بعد هذا كان يضيف إىل املشكلة أبعادا جديدة بام كان يلجأ إليه من حلول قارصة عن أن تتيح 
نفس  املضاعفات من  توليد  بل وعىل  املضاعفات،  إضافة  الوقت عىل  ذات  وقادرة ىف  احلل، 

املواطن التى يمكن توليد احلل منها.

)3(

وعىل سبيل املثال فإن املشكالت التموينية اقتضت إنشاء وزارة للتموين بعد قيام احلرب 
الليرباىل هذه الوزارة من أن تؤدى دور الدولة بقوة واقتدار  النظام  الثانية، وقد مكن  العاملية 

وبرشاقة وهدوء ىف ذات الوقت.

 وهكذا كان تدخل الدولة ىف االقتصاد رشيدا وحاسام، كام كان حمسوبا ومفيدا، سواء كان 
وزيرها قانونيا خمرضما كصليب سامى، أو مؤرخا وطنيا مفكرا كعبدالرمحن الرافعى، وهكذا 
أمكن التحكم متاما ىف السكر والبرتول واملشتقات البرتولية والصفيح والنسيج.. إلخ، ومحاية 

الوطن من سياسات االحتكار واإلغراق عىل حد سواء.. 

و حني ظن أحد الرأسامليني الكبار أن بإمكانه أن يتخلص من وزارة ضيقت اخلناق عليه 
ىف هتربه من الرضائب، فإن الوزارة البديلة مل تلبث إال ثالثة أسابيع وعاد امللك بنفسه لرئيس 

الوزراء الذى أقالوه لتوه.. 

لكن ربام كان هذا بعد فوات األوان.
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الفصل الثانى عشر 

التوافق

)1(

أحد  بطلها  كان  بالتوافق من خالل قصة  املقصود  للقراء حقيقة  أن أصور  أحاول  سوف 
الرجال الطيبني من مديرى املستشفيات من غري األطباء.

التى دخلت  بالتفصيل وبدقة تشخيص احلاالت  كان ـ رمحه اهلل ـ حريصا عىل أن يعرف 
املستشفى ليكون عىل علم هبا، وكان املستشفى يستقبل حاالت يرسلها األساتذة االستشاريون، 
وقد كتبوا تشخيصها حسب توقعهم، لكن الطبيب املقيم ىف املستشفى كان يكتب التشخيص 

)ىف امللفات( عىل نحو ما وجده بعد إجراء الفحوص املتعددة.

وكان املدير الطيب يشغل نفسه بمراجعة هذا التناقض الظاهر عىل حد تعبريه، وكان ال يفتأ 
يفعل هذا بنفسه مع كل ملف من ملفات املرىض الذين شاء حظهم أن يدخلوا إىل مستشفاه، 
وكان هذا يدعوه إىل أن يسأل كل واحد من األساتذة عن السبب الذى حال بينه وبني كتابة 
يبتسمون  املستشفى، وكان هؤالء جييبونه وهم  إىل  املريض  أرسل  التفصيىل حني  التشخيص 

نصف ابتسامة، فقد كانوا يقدرون طيبة الرجل وبعده عن اخلطايا.

كام كان املدير الطيب من ناحية أخرى ال يكف عن سؤال األطباء املقيمني عن السبب 
الذى جعلهم ال يلتزمون حرفيا بام كتبه أساتذهتم، وكان هؤالء يرشحون له ما وجدوه مما 
يضيف إىل التشخيص املبدئى وجيعله تشخيصا دقيقا يتعامل معه االستشاريون بام ينبغى 

من فهم.

واحلق أن هؤالء وهؤالء كانوا يتخلصون منه ومن أسئلته بدبلوماسية وذكاء.
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)2(
التوافق،  بالوصول إىل  الكفيلة  القواعد  الطيب عىل أن يضع  املدير  وىف أحد األيام صمم 
فواجه الطبيب الشاب بأستاذه، وكان األستاذ ىف الوقت ذاته هو والد الطبيب الشاب، وظن 
عىل  السؤال  وطرح  أعصابه،  يريح  الذى  التوافق  إىل  أى  احلل،  إىل  سيصل  أنه  الطيب  املدير 
األستاذ والطبيب معا، أو عىل األب واالبن، وشد ما كانت دهشته حني أجابه األستاذ الكبري 
بقوله: لو كان هذا الذى تطلبه ممكنا ما كنت بعثت باملريض إىل املستشفى!! فالتفت إىل الطبيب 
الشاب يسأله، فإذا به جييبه: ولو كان هذا ممكنا بدون املرور بالعيادة ما ذهب املريض إىل عيادة 

األستاذ أصال!!!

قال املدير: إننى أصبحت ال أفهم الفارق بني عمل العيادة وعمل املستشفى، وال أستطيع 
أن أفهم ملاذا تعمل هذه إىل جوار تلك، وتلك إىل جوار هذه.

قال الطبيب الشاب، وكان جريئا بعض الشىء، كام كان يلقى التشجيع من أستاذه الذى هو 
والده: هل تريد يا سيدى أن تفهم طبيعة العالقة بيننا بام ال جيعلك حمتارا كل الوقت عىل هذا 
النحو الذى يعذبك؟ قال املدير: هذا هو كل أمىل قبل أن ألقى وجه اهلل، قال الطبيب: يا سيدى 
إن أستاذنا حيدد رقم رصيف سكة القطار كام يقولون ىف تنوهيات السكة احلديد، ونحن نقود 
القطار نفسه، فال نحن نعمل بمفردنا، وال هو، وكام أن القطار ال يسري إال عىل قضبان، فكذلك 

قضبان السكة احلديد وحدها ليست كفيلة بالوصول بك إىل املحطة!

السكك  هيئة  يسموهنا  وال  احلديدية،  السكك  هيئة  يسموهنا  لكنهم  الطيب:  املدير  قال 
احلديدية والقطارات.

وترى  تعلم  كام  لكننا  أنفسنا  إىل  احلاالت  ننسب  ال  أيضا  ونحن  الشاب:  الطبيب  وقال   
نسميها بأسامء األساتذة فنقول هذه حالة األستاذ فالن، وتلك حالة األستاذ فالن. 

قال املدير: بوسعى إًذا أن أموت وأنا مرتاح.
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الفصل الثالث عشر 

حاجة السياسيين إلى لذة االستكشاف

)1(

كان ىل زميل وزميلة تزوجا عن اقتناع، وعاشا معيشة هادئة، لكننا كنا نفاجأ ىف املناسبات 
االجتامعية بمدى االختالف ىف نظرتيهام للحياة.

تبدى  كانت  فإهنا  املقابل  والقراءة واالستكشاف، وىف  بالبحث واالطالع  كان هو مغرما 
الضجر البالغ من أى حماولة يبذهلا ىف سبيل املعرفة.

 كانت تصارحه أمامنا بأن ما عرفه يكفيه، وبأن سؤاله يشقيه. 

وىف املقابل فإنه كان ال جيد اللذة إال ىف سؤال الطبيعة، وأحيانا ىف سؤال الناس.

كنا نتعمد أن نجرمها إىل هذا النقاش املمتع حول التجريب اخلطر، واالستقرار املمتع أو 
حول تضييع وقت الرحلة من أجل اجلديد، واستثامر هذا الوقت ىف االستمتاع بام هو معروف 

من قبل.

لكن أعجب ما ىف أمر هذين الصديقني أن الزوجة كانت تتحدث عىل الدوام فخورة بام 
استكشفه زوجها مما مل تكن هى راغبة ىف استكشافه.

 وكنا نظن أهنا ستتوب عن ضجرها وضيقها بتجدد نجاحه ىف حماوالته االستكشافية، لكننا كنا 
نفاجأ بأن حدهتا تزداد مع مرور الوقت، وكنا نعجب لزميلنا الذى مل يعبأ مرة واحدة باعرتافاهتا، 

حتى إننا كنا عىل وشك أن نتفق عىل أنه يتلذذ بضيقها بأكثر من تلذذه باكتشافاته.
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)2(

وىف مرة من املرات التى كنا فيها ىف أوروبا، أتيح ىل أن أركب أنا وزوجتى سيارهتام معهام، 
أن يسأل عن أشياء ال متت لطريقنا  الطريق ويصمم عىل  فإذا بصديقنا يقف عند مرحلة من 
بصلة، حتى إنه خيل إىل أنه مل يفعل هذا إال كى يستثريها، وبدأت أضم صوتى إىل صوهتا ىف 

لومه، لكنه مل يكن معنا بأى جارحة من جوارحه.

فلام انتهى من حمادثته مع الرجل الذى استوقفه طلب إلينا أن ننزل وأن نتحرك عىل أقدامنا، 
وبعد دقيقتني بالضبط كنا قد وصلنا إىل املكان الذى كنا متوجهني إليه.

 وبعد أكثر من ساعتني بدأ أصحابنا ـ بمن فيهم أبناء البلد األصلية ـ يصلون. 

»ال  قال:  أن  عىل  يزد  مل  واالستكشاف،  املعرفة  ىف  صاحبنا  مواهب  نطرى  بدأنا  وعندما 
تضيعوا وقتى فإنى مشغول«.. 

)3(

نعم كان مشغوال باستكشاف جديد.

  



 

 



53

السياسة ليس من  ما 

الباب الرابع
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الفصل الرابع عشر 

هل حولت وزارتا شرف والجنزورى
مصر إلى دويالت صغيرة؟

)1(
فهاهم  كثرية،  أدلة  إىل  حتتاج  ال  باإلثبات  إجابته  لكن  الشىء،  بعض  حمرج  سؤال  هذا 
املواطنون الذى حيسون بالظلم يقطعون الطريق ألهنم ال جيدون من يستمع إليهم وال من يرفع 
عنهم الظلم، بينام جيدون ىف أنفسهم قدرة عىل حتدى الوضع الظامل وجيدون أن هذا التحدى 

كفيل بأن جيلب هلم حقوقهم.

كيف يمكن للحكومة أن تتصور أن حربها األسود عىل ورقها األصفر سوف حيل مشكالت 
مزمنة حان أوان حلها؟

هل يمكن للناس أن يتزودوا لبطوهنم بكالم جودة عبداخلالق، ولسياراهتم بكالم عبداهلل 
له  الذى يضمن  البنزين  أزمة ىف احلصول عىل  الذى جيد  البسيط  املواطن  يفعل  ماذا  غراب؟ 

الوصول إىل عمله أو إىل بيته؟

)2(
هل جاءكم نبأ الطبيب العظيم الذى قىض نحبه ىف خزان أو بئر البنزين ىف ميت غمر بينام هو 
عاجز عن احلصول عىل أربعة لرتات بنزين تكفيه بالكاد للرجوع بسيارته إىل بيته ىف ليلة العيد؟

من  طويلة  سلسلة  تعاقب  أن  دون  حمرتمة  دولة  ىف  احلادث  هذا  مثل  يمر  أن  يمكن  هل 
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الذى  املسئول  الوزير  يستقيل  أن  ودون  واجباهتم،  أداء  ىف  أمهلوا  الذين  واملسئولني  املديرين 
ربام كان زمياًل غري متفوق هلذا الطبيب حني كانا ىف املرحلة الثانوية، فاذا بالطبيب يؤدى واجبه 
نحو مرضاه فيموت مثل هذه امليتة بينام الوزير ال يؤدى واجبه نحو مواطنيه وحيظى بالبقاء ىف 

منصبه الوثري لتتكرر املآسى.

هلذا السبب فإن أهاىل الصعيد أصبحوا اآلن يفكرون ىف التنافس عىل إظهار قوهتم وقدرهتم 
وإحراج  السياحة  طريق  قطع  يستطيعون  فالذين  احلكومة  من  حقوقهم  عىل  احلصول  عىل 
احلكومة حيصلون عىل ما يريدون من أنابيب البوتاجاز وبنزين السيارات، أما الذين يلتزمون 

بالقنوات الرشعية عىل حد تعبري احلكومة فإهنم ال حيصلون عىل شىء.

)3(

هكذا تتحول مرص إىل كوميونات أو دويالت صغرية تتسابق ىف احلصول عىل حقوقها من 
ما يمكنهم احلصول  القاهرة حيث حيصل أعضاؤها عىل أقىص  القابعة ىف  الضعيفة  احلكومة 

عليه من منافع ومكاسب وأوراق بنكنوت قبل أن يصبحوا وزراء سابقني.
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الفصل الخامس عشر 

)1(

يطالعنا أحد األحزاب املزمع تأسيسها بكثري من االعالنات جيدة الصنع لكنها من وجهة 
بلغة الطب كفيلة بموت احلزب جنيًنا وهو  أو  السياسية كفيلة بوقف نمو هذا احلزب  النظر 

اليزال ىف بطن أمه.

ملاذا؟

اإلجابة سهلة ومتعددة لكن األهم من اإلجابة هو وصف عالج هلذا احلزب وأصحابه كى 
حيافظوا عىل اجلنني ويضمنوا له اخلروج من بطن أمه أو من بطن أبيه سليام.

كيف؟

أبرز  فيه  الذى وقع  العابر واجلسيم   أول نصيحة أقدمها هلذا احلزب أن يعتذر عن اخلطإ 
مؤسسى هذا احلزب حني جرح شعور مرص كلها بطريقة حديثه عن عدم إعجابه باملادة الثانية 

من الدستور.

حول  االلتفاف  يفضلون  الذين  هم  وحدهم  الصبيان  لكن  الرجال  أقدار  يرفع  االعتذار 
االعتذار مع أنه بدون االعتذار اليمكن جتاوز املوقف الذى خلق كل هذا االستقطاب ىف احلياة 

املرصية.
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)2(

وهنا أذكر أن عدًدا من أفضل العنارص املسيحية ىف مرص كانوا قد تورطوا ىف املؤمتر القبطى 
1910 فلام اكتشفوا احلقيقة اعتذروا عن اخلطإ الذى وقعوا فيه.

سئل واصف بطرس غاىل بعد انضاممه للوفد: هل تضع يدك ىف يد قاتل والدك؟ قال: نعم، 
أضعها مع قاتل والدى ىف مواجهة قاتل وطنى ..

 كان واصف بطرس غاىل قد أدرك أن والده مل يلق القتل إال بسبب تعبريه اخلاطئ عن وجهة 
التى قاهلا عىل فراش املوت قبل  القولة  أنه قال  باملحتل اإلنجليزى ولو  نظره ىف عالقة بالدة 
سنوات من موته بداًل من قوهلا قبل ساعات لكان قد احتل ىف تاريخ وطنه مكانا أفضل بكثري 

من الذى احتله ىف ذلك التاريخ.

قال بطرس غاىل ىف ذلك اليوم »إن اهلل يعلم أنه مل يفعل إال ما فيه مصلحة وطنه« لكن بطرس 
غاىل نفسه كان طيلة حياته قبل هذا جياهر بأن مصلحة مرص ىف اتباع السياسة الربيطانية وإرضاء 

السلطة الربيطانية وإجابة املطالب الربيطانية دون أن يشري إىل املزايا التى ىف هذه السياسة.

 وهكذا كان واليزال وسيظل من السهل اهتامه بالتفريط ىف قناة السويس التى كان وهو 
اليزال ىف 1910 يريد أن يمد امتيازها 50 سنة أخرى بعد سنة 1969 أى إىل 2119 أى بعد 
ثامنية أعوام من يومنا الذى نحن فيه وهكذا كان من السهل عىل أى وطنى أن يدرك أنه رجل 

غري وطنى.

ا أن اإلنجليز كانوا يبنون سياستهم ىف ذلك الوقت عىل إعالم من نوع اإلعالن  ليس رسًّ
الرصيح، وكانت متثله جريدة املقطم .. وكانت هذه اجلريدة تقدم أفكارا شبه براقة من قبيل 

تلك التى يقدمها احلزب اجلديد الذى يتحدى اجلامهري بإعالناته كل يوم.

)3(

ثانى نصيحة أقدمها هلذا احلزب أن حياول اخلالص من كلمة احلرية ىف اسمه. 
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 فقد علمنا النقد األدبى والتحليل األدبى للنصوص أن ورود مثل هذه الكلمة بدون مناسبة 
اليعنى إال احلرص الباطنى عىل نفيها أو عىل عكسها ..

وهى قبل هذا كلمة مستفزة ألن بديلها هو العبودية، ومعنى هذا أن الذين اليقبلون االنتامء 
هلذا احلزب عبيد ىف نظر أصحابه ..

 فإما أن يكون املرء من األحرار وإما أال يكون ..

اإلحلاح  بفعل  سيتحول  الذى  اخلاطر  هذا  مثل  بفكره  مر  قد  احلزب  راعى  أن  أظن  وال   
واإلحلاح املعاكس إىل أكرب سالح ىف مواجهة فكرة احلزب.

فضال عىل هذا فإن كلمة األحرار ظلت تستخدم طيلة مائة سنة استخداًما مثرًيا لألغلبية، 
ففيام قبل 1952 كان األحرار الدستوريون نموذًجا لألقلية املستبدة املستعدة إلضاعة حقوق 
الشعب، وفيام بعد 1952 أصبحت الكلمة جزًءا من اسم الضباط األحرار الذين أذاقوا الوطن 

كل شىء إال احلرية.

هل يتقبل مؤسس احلزب نصائح أخرى أم أنه سيمزق املقال والصفحة التى فيه من جملة 
روزاليوسف.
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الفصل السادس عشر 

لماذا يفشل المسئولون؟

)1(

تستوعب  وإنام  حد،  عند  تقف  ال  عنه  واإلجابة  التاريخ،  عمر  من  لعله  قديم  سؤال  هذا 
جتارب البرشية عرب تارخيها الطويل.

ولعل أول أسباب الفشل هو انعدام إرادة النجاح، وهو ما شاهدناه عن قرب ىف ظروفنا 
احلالية، فإن كثريا من املسئولني ال يرغبون ىف حتقيق أى نجاح ىف املسئوليات التى هم مسئولون 

عنها، وإنام هم يؤثرون أن يستمتعوا باملنصب واجلاه والباه عىل أن يعملوا.

الصحفيني  وراء  جيرى  وكان  باإلصالح،  واملطالبة  اجللبة  كثري  اجلامعة  أساتذة  أحد  كان 
ليأخذوا رأيه، ومل يالحظ هؤالء أن الرجل ال يسجل آراءه كتابة، وإنام هو حريص عىل احلديث 
عن هذه اآلراء فحسب، وكان يزعج الصحفيني بأدبه اجلم وإحلاحه وهو يتحدث إليهم مبديا 

إعجابه بام يكتبون وينتقدون، وكان دائم اإلعجاب!

وهكذا خيل إىل صحفى خمرضم أن هذا الرجل سيكون فأل خري ملرص.

)2(

حرص الصحفى املخرضم عىل زيارة األستاذ حني اختري وزيرا لتهنئته ليس إال..

باب  من  لكنه  الرجل،  توالها  التى  الوزارة  عند  مصلحة  وال  طلب  للصحفى  يكن  ومل   
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املجاملة قال للوزير اجلديد: » نتعشم أن نرى آراءك املثالية وقد حتولت إىل واقع يفيد مرص«، 
ولشد ما كانت دهشة الصحفى املخرضم حني رأى رد فعل الوزير عىل قوله، إذ انفعل الوزير 

)املثاىل( بطريقة قاسية وقال للصحفى املخرضم:

»دعنى ياسيدى أستمتع بام أفنيت عمرى ىف الوصول إليه.. 

أمل تكن أنت نفسك شاهدا عىل اجلهد الذى بذلته طيلة سنوات كى أصل إىل هذا الكرسى؟

دعنى أستمتع به أوال..

دعنى أحصل عىل ما تعبت من أجله، وبعد هذا انتظر منى اإلصالح إن استطعت«.

)3(
حدثت هذه القصة منذ ربع قرن تقريبا، لكنى تذكرهتا اليوم وأنا أرى وزراء الثورة يفعلون 

كل شىء إال وظيفتهم األصلية:

فهذا يظن أن وظيفته هى السياحة املرحية.  �

وهذا يظن أن وظيفته احلضارية هى ظهوره مليًئا بالسعادة والبهجة.  �

وهذا يظن أن وظيفته التوجيهية هى الترصحيات الوردية.  �

 وهذا يظن أن وظيفته املتعلقة بتوزيع اخلدمات أن يوزع صورته احلديثة عىل الصحف.  �

التأهيلية أن يقىض أطول وقت ممكن ىف التكييف اجلميل الذى  �  وهذا يظن أن وظيفته 
ركبه سلفه ىف املكتب.

يلتقى  � أن  هى  واألخرية  األوىل  مهمته  أن  ىف  يعتقد  احلاليني  الوزراء  أحد  فإن   وأخريا 
بمذيعات التليفزيون بعيدا عن الشاشة.. أو قريبا منها!
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الفصل السابع عشر 

معنى الوظائف السيادية

)1(

التعبري عن شاغىل بعض الوظائف بأهنم يعملون ىف جهة سيادية، وقد  يكثر ىف الصحافة 
وصل األمر إىل حد االستعانة بعنوان شبيه هبذا ىف أحد األفالم الذى خلص جتربة »عريس من 

جهة أمنية«.

ومن املالحظ أن هذا التعبري قد أصبح جمااًل للكناية بدال من أن يكون تعبريا عن احلقيقة، 
كام أنه أصبح جمااًل للرتهيب أو الرتغيب بدال من أن يصف طبيعة الوظيفة نفسها.

وسأجلأ إىل قصة بسيطة تدل عىل املعنى بوضوح. 

صاحب  وبني  سيارة  قائد  بني  املزدمحة  القاهرة  شوارع  من  شارع  ىف  عابر  خالف  حدث 
سيارة اضطر معه صاحب السيارة إىل استدعاء البوليس ثم الذهاب إىل القسم. 

حرص صاحب السيارة عىل أال يفصح عن شخصيته، أما السائق الذى كان يقود سيارة 
أغىل وأحدث وأضخم وأفخم من السيارة التى يقودها صاحبها فقد كان حريصا عىل أن يثبت 
أنه سائق ىف اجلهة السيادية -الىل باىل بالك- مع أن طبيعة عمل هذه اهليئة العظيمة ال تسمح 

بمثل هذا الترصيح ىف عرف أهالينا!!

كان  املحرض  بإنجاز  املكلف  الرشطة  ألمني  توجيهاته  يصدر  البوليس  ضابط  بدأ  عندما 
باب  استئذان فالن بك )!!( ومن  بعد  بأقواله إال  أنه لن يدىل  يعلن  أن  السائق حريصا عىل 

كسب الوقت بدأ األمني يأخذ أقوال صاحب السيارة املصمم عىل أخذ حقه بالقانون.
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)2(

اجلهة  ىف  مرموًقا  موقًعا  يشغل  السيارة  صاحب  الرجل  هبذا  وإذا  املفاجأة  حدثت  عندئذ 
بالذات  اليوم  السيادية ىف هذا  اهليئة  به حريص عىل أال يستعمل سيارة  السيادية نفسها، وإذا 
ألنه يقىض بعض املهام العائلية وإذا بأمني الرشطة يقول له: املحرض ىف يدك يا باشا .. ولك أن 

تفعل ما تشاء.

لكن السائق املعتد بانتسابه إىل اجلهة السيادية ظل حريصا عىل أن يتصل بفالن بك، وأال 
يدىل بأقواله إال إذا سمح له فالن بك، وإنه ال يعرف صاحب السيارة وال هيمه إن كان بمثابة 

رئيس رئيسه أم ال، وكل ما يعرفه هو أن فالن بك هو اآلمر الناهى.. وإليه ترجع هناية الدنيا.

اتصل السائق بالبيه، وبطريقة ملتوية طلب إليه أن يكف عنه األذى الذى سيسببه له أحد 
البكوات وهو موجود )اآلن( ىف القسم، وذهب باملحمول إىل البيه اآلخر مبارشة، وإذا بالبيه 
قواعد  اتباع  عن  السائق  أعمى  الذى  املشوار  أمهية  عن  التليفون  عرب  احلديث  ىف  يبدأ  الكبري 
تنفيذ  ىف  التأخر  حيتمل  وال  وملتزم  صعب  رجل  املشوار  هذا  طلب  الذى  أن  وعن  املرور، 

القرار.. وأنه رجل حازم لن يرحم السائق..

الصعب  الرجل  مع  يتحدث  أنه  إىل  يلتفت  مل  املخطئ  سائقه  عن  املدافع  والبيه  هذا  كل   
امللتزم نفسه!! الذى يعرف جيًدا أنه مل يكلف السائق هبذا املشوار وال بغريه، بل إنه ال يعرفه من 
األساس.. لكن سمعته احلازمة جعلت اسمه »متيمة« يلجأ إليها املخالفون عند احلديث عن 

اجلهة السيادية!!

هل انتهت هذه القصة عند هذا احلد؟

اإلجابة: بل التزال تتكرر.
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الفصل الثامن عشر 

الكرامة اإلنسانية

)1(

كيف نترجم حق الكرامة اإلنسانية ترجمة عملية؟

التأمينات االجتامعية، أى مع الذين يستحقون  أبدأ بأن أشري جمرد إشارة إىل ما حيدث ىف 
العناية والرعاية، بل التدليل نظرا لظروفهم.. هل جيوز أن نطلب من اإلنسان أو اإلنسانة الذى 
)أو التى( وصل إىل سن التقاعد أن يصعد أربعة أدوار إىل مكتب التأمينات، أو أن يقف ساعة 

بأكملها ىف طابور التأمينات؟

أول ما يتعلق بالكرامة اإلنسانية أن تسارع التأمينات االجتامعية اليوم قبل الغد باالنتقال 
بمكاتبها املتعاملة مع اجلامهري إىل الدور األرىض، وتوفري أفضل ما هو ممكن من االسرتاحات 

التى جيلس فيها املواطن حتى يأتى عليه الدور.

)2(

هل يمكن لنا أن نتحدث عن الكرامة اإلنسانية ىف ظل الوضع القائم حاليا حيث مكاتب 
التأمينات عىل مستوى اجلمهورية تفتقد كل وسائل الراحة، وتعترب بمثابة عذاب للقادمني إليها 
يتعلق  فيام  التى ترىض ضامئرنا  املعاملة  العجز والوفاة؟ هل هذه هى  من مستحقى معاشات 

بأرملة مكلومة، أو أم فانية، أو ابنة فرض عليها القدر أن تبدأ مواجهة احلياة قبل األوان؟

هل يمكن لنا أن نتصور املبنى احلكومى )أو غري احلكومى( وقد ضم شقة علوية ىف الدور 
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أمامها، وعىل  التأمينات طابور طويال  املتعاملون مع  )للتأمينات(، ووقف  أو اخلامس  الرابع 
السالمل الصاعدة إليها؟

)3(

ننتقل بعد هذا إىل مكاتب الربيد التى حتول املعاشات عليها ىف األغلب، وأنا أسارع بالقول 
لكن  ذلك،  سبيل  ىف  جاهدت  وقد  هبا،  العناية  أنصار  ومن  الربيد،  مكاتب  أنصار  من  بأنى 
الرصاحة تلزمنى أن أقول إنه إذا كانت هذه املكاتب بعد هذا العمر عاجزة عن القيام بوظيفتها 
تتقاىض  البنوك  أن  صحيح  املهمة.  هبذه  البنوك  فروع  تقوم  أن  فاألوىل  املعاشات،  رصف  ىف 
عمولة أكرب من عموالت مكاتب الربيد، لكن األمر قابل للحل، حتى لو اضطررنا إىل دفع 

مثل هذه العمولة من موازنة الدولة ال من موازنة املستحقني للتأمينات.

املعاشات  أصحاب  لعدد  األقىص  باحلد  قانون  هناك  يكون  أن  فالبد  األحوال  كل  وىف 
إجرام بعض  ما حيدث من  الربيد، حتى ال حيدث  فروع  فرع من  املحولة عىل كل  واملرتبات 
املديرين الذين يكدسون أصحاب املعاشات ىف مكتب بريد واحد مسببني هبذا أزمات حتى ىف 

انسيابية الشوارع التى تسد بالطوابري، وكأهنم حريصون عىل إيذائهم بدنيا ونفسيا.

 وهلل األمر من قبل ومن بعد.
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الفصل التاسع عشر 

الفساد فى حياتنا التنموية

)1(

ىف جمموعة من مقاالتى املنشورة أرشت اىل حقيقة مهمة ىف تارخينا السياسى وهى أن أجياال 
جديدة نشأت وهى تظن أن الفساد ىف حد ذاته كاٍف ألن ينشئ أحزابا أو مجاعات مدنية ذات 
تأثري ىف املجتمع السياسى واملدنى. وهكذا أصبحنا اليوم ونحن ىف مطلع العقد الثانى القرن 
الواحد والعرشين نواجه بأحزاب وبمنظامت غري حكومية ليس هلا من مكون إال الفساد، وربام 
يصدق عليها ـ أيضا ـ القول بأنه ليس هلا من هدف سوى الفساد، بل وربام اإلفساد من أجل 

اإلفساد، وهو أقسى ما يمكن أن يواجه به جمتمع... والعياذ باهلل.

ثورة 1952  قبل  فيام  بطريقة طبيعية جدا  تنمو  األهلية  وقد كانت اجلامعات واجلمعيات 
وكانت حتقق ذاهتا بعمل جاد، وكان مؤسسو هذه اجلامعات ينفقون عليها بل ويوقفون عليها 
أمواهلم فضال عىل جهدهم، ومن العجيب أن أى طبيب مرصى معارص يعانى ىف قرارة نفسه 
اجلمعية اخلريية اإلسالمية ىف  املقارنة بني مستشفى كمستشفى  إىل  يعمد  املرير حني  األمل  من 
أقيم من  الذى  املستشفى  أو حتى  اإلسكندرية..  املواساة ىف  أو كمستشفى مجعية  العجوزة.. 
املستشفى  أو  القاهرة..  ىف  القبطى  املستشفى  أو  كشتنر..  الليدى  لذكرى  ختليدا  الرياء  باب 
وهندسية  معامرية  رصوح  وهى  اآلن(..  العسكرى  غمرة  )مستشفى  القاهرة  ىف  اإلرسائيىل 
وطبية أقامتها اجلمعيات األهلية من قروش ومالليم املتربعني، وبني سلسلة مستشفيات وزارة 
الصحة التى افتتحت ىف هناية الستينيات ىف عدد من عواصم املحافظات، وإذا هبا اليوم وقد 
أصبح معظمها أثرا بعد عني )!!( ألهنا كانت نموذجا جمسام للشمولية ىف التصميم وتكراره، 

والتنفيذ وأخطائه، واخلامات والغش فيها.



67

)2(

ويروعنا اليوم أن نرى بعض اجلمعيات األهلية اجلديدة وهى ىف كثري منها متثل ستارا شفافا 
بأنه غري شفاف واستعان عىل هذا  ألغراض ال وطنية ىف هناية األمر، وإن تظاهر هذا الستار 

بوضع صبغة ضعيفة ال تساعده عىل إسدال الستار عىل نحو ما ينبغى.

وقل مثل هذا ىف شأن املبادرات الفردية. 

وربام يؤسفنى أن أذكر أيضا أن كل طبيب مرصى يعانى ىف قرارة نفسه من األمل حني يعقد 
)هو  شمس،  عني  طب  كلية  حوله  ومن  عليه  قامت  الذى  الدمرداش  مستشفى  بني  املقارنة 
مستشفى بناه رجل واحد هو عبد الرحيم الدمرداش باشا واشرتط عىل احلكومة اإلبقاء عىل 
متثاله ىف مدخله، وعىل بقاء مدير إنجليزى اختاره هو بعناية( وبني كل املستشفيات اجلامعية 

عىل طول مرص وعرضها.

)3(

ثالًثا  ويؤسفنى  اخلاص،  القطاع  ملؤسسات  االجتامعى  الدور  ىف  أيضا  هذا  مثل  وقل 
املقارنة بني  أن أذكر أن كل طبيب مرصى يعانى أيضا ىف قرارة نفسه من األمل حني يعقد 
مستشفى صيدناوى الذى أنشأه الرجل للعاملني ىف رشكاته، وبني كل مستشفيات التأمني 

الصحى.

وهيئاهتا،  الدولة  مصالح  تقدمها  التى  االجتامعية  الرعاية  بني  نقارن  رابع  صعيد  وعىل 
فريوعنا - نحن األطباء - أال نجد هليئة معارصة مستشفى كاملستشفى الذى أسسته هيئة السكة 

احلديد ملوظفيها.

وعىل صعيد خامس فقد نتأمل مستوى اإلنجاز الذى أنجزه عميد مدرسة الطب ىف عرص 
الوقت  ذلك  ىف  ليكون  اجلامعى(  )املنيل  العينى  قرص  مستشفى  بناء  استطاع  حني  الليربالية 
بمثابة أكرب مستشفى ىف العامل، ويستجيب كل من امللك والنحاس باشا له بتخصيص نصف 
جزيرة ىف النيل وبثلث ميزانية الدولة، ونقارن بعد هذا بام نحن فيه من إنفاق موازنات موازية 
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)وباملليارات( عىل آالت طبية ال تستعمل، وأجهزة ال خترج من صناديقها، ومبان تظل مهجورة 
وال يكتمل بناؤها ألكثر من ثالثني عاما.. 

)4(

قد  كنا  إنجازات  العامة  حياتنا  ىف  افتقدنا  أننا  إال  كله  هذا  إىل  يقودنا  تشخيصا  نجد  وال 
حققناها ىف ذلك العهد الذى صور ظلام عىل أنه بغيض أو عىل أنه جاهلية.
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العامة الخدمات 

الباب الخامس
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الفصل العشرون 

أهم وظيفة للدولة الحديثة:
الخدمات العامة

)1(

العامة  اخلدمات  توفري  عىل  قدرته  ىف  رئاسى  مرشح  أى  برنامج  ىف  النجاح  جوهر  يكمن 
للجامهري.. أتكلم بالطبع عن أى مرشح رئاسى ىف دولة واعية، وال أقصد رئيس اجلمهورية 
أو  أو رئاسة جملس حمىل،  نقابة،  لرئاسة  أيضا عىل أى مرشع  الوصف  ينطبق  بالتحديد، وإنام 

رئاسة مجعية فئوية.

الكاريزما،  أما احلديث عن  املتنافسون،  يتنافس  النجاح، وىف هذا اجلوهر  هذا هو جوهر 
سواء ىف ذلك كاريزما املرشح، وكاريزما الدولة، فأمر ىف املحل الثانى، وكذلك احلديث عن 

األهداف التوسعية، وعن األهداف األصولية، والتأصيلية، واملذهبية، واأليديولوجية.. إلخ.

األمريكية  املتحدة  الواليات  انتخابات  ىف  حيدث  فيام  عنه  أحتدث  ما  مصداق  نرى  ونحن 
نفسها حيث يتضح احلديث عن اخلدمات اجلديدة، أو مد نظام اخلدمات القديمة، سواء كانت 
خدمات إجيابية )كالتأمني الصحى، وزيادة فرص العمل، وزيادة حدود االئتامن(، أو خدمات 

سلبية )كتقليل الرضائب وخفضها، وإلغاء الرسوم أو ختفيضها، أو تأجيل املستحقات(.

)2(

الالزم  التمويل  تدبري  عىل  بالرتكيز  أعرفهم  الذين  الرئاسة  مرشحى  عىل  أشري  فإنى  هلذا 
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كالتعليم،  مرص،  ىف  املرتدية  األساسية  اخلدمات  من  بدءا  العامة،  اخلدمات  رقعة  لتوسيع 
الشعبية،  والساحات  الرياضية،  النوادى  إىل  وانطالقا  واملواصالت،  والنقل،  والصحة، 
احلج  رحالت  وبرامج  الشعبية،  واالحتفاالت  واملوالد،  املساجد،  وساحات  واملتنزهات، 

والعمرة، وأوروبا والصيف والشتاء.. إلخ.

إننى ال أجد حرجا ىف أن أشارك اجلامهري عقيدهتا ىف أمهية مثل هذه اخلدمات وأولويتها 
حتى عىل قضية حتديد أسلوب االنتخابات بالقائمة أم بالفردى وعىل قضية الدستور أوال أم 

االنتخابات أوال.
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الفصل الواحد والعشرون 

البيئة الجميلة أكبر
ضمان لمواجهة التطرف

نث ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ مث

)1(
كررت كثريا زعمى القائل بأن من أهم أسباب فشلنا ىف تنظيمنا حلياتنا أننا نبحث عن كثري 

من احللول ىف غري امليدان الذى توجد فيه احللول الناجحة.

وعىل سبيل املثال فإن علامء االجتامع وعلامء النفس يلفتون نظرنا إىل أن األصل ىف التطرف 
بام  ضائقة  اإلنسانية  النفس  جتعل  متواصلة  بيئية  ضغوط  إىل  يعود  ما  ضمن  يعود  واإلرهاب 

حوهلا من بيئة اجتامعية وسياسية مع انعدام وسائل اخلالص من هذه الضغوط.

وبعيًدا عام يسجله علامء النفس وعلامء االجتامع واألطباء وغريهم فإن املواطن البسيط يدرك 
بفطرته أن البيئة اجلميلة تعود باألثر النافع واإلجيابى عىل كل جوانب حياة الذين يعيشون فيها.

)2(
من ناحية أخرى ندرك أن احلديث عن بيئة مجيلة أو نظيفة أصبح من رابع املستحيالت ىف 

ظل سطوة العشوائيات وانتشارها وضغطها عىل سكاهنا وعىل جماورهيا كذلك. 

واجًبا  عليها  أن  مبكرة  مرحله  منذ  اكتشفت  املتقدمة  الصناعية  املجتمعات  أن  وندرك 
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العامة كى يقضوا فيها بعض الوقت الذى  جتاه مواطنيها يتمثل ىف إقامة احلدائق واملتنزهات 
يستعيدون فيه حيوتيهم وانطالقهم.

يطمح كثريون ىف جمتمعاتنا اإلسالمية إىل اإلكثار من مثل هذه املتنزهات لكن احلالة البائسة 
التى وصلت إليها جتعل تصور وجود هذه األماكن نوعا من الرتف، كام أن كثرة الطلب عىل 
ارتياد مثل هذه املتنزهات قد جعلها مع الزمن تتحول إىل مواضع صعبة االرتياد وغري مندوبة 
عند املعتزمني للذهاب إليها وذلك بسبب ما حتفل به من زحام وما يرتبط بالزحام من بيئة غري 

مواتية، وأخالق ربام تكون غري مقبولة.

)3(

هل يعنى هذا الوضع القائم أن نتوقف عن توفري ما ينبغى توفريه، أم أنه يعنى احلل البديل 
األمثل والواجب وهو اإلرساع والتكثيف ىف إقامة احلدائق العامة واملتنزهات، وأن تكون هدفا 

كبرًيا من أهداف التنمية والتقدم مثلها مثل املدارس واملساجد متاًما بتامم؟

وصل اقتناعى هبذا الفهم الذى يعده كثريون تقدميا )وأعده انسانيا فحسب( إىل حد أنى 
الذين  للمسئولني  اهتام  أهنا  عىل  املقال  هلذا  شعاًرا  مطلعها  اختذت  التى  الكريمة  اآلية  أفهم 

يتقاعسون عن توفري مثل الوسائل املرشوعة للمتعة.

إن إجابة السؤال الذى بدأت به اآلية القرآنية الكريمة نث ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ مث، تنرصف 
العباد عىل  الناس أو  الدنيا واآلخرة ألهنم اليساعدون  الذين يستحقون عقاب  إىل املسئولني 

االستمتاع باجلامل.
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الفصل الثانى والعشرون 

مترو أنفاق القاهرة

)1(
مع أنى لست من أنصار توجيه أى موازنات ضخمة ملرشوعات ضخمة ىف مدينة القاهرة 
إال أننى، قبل كل شىء، أرى القاهرة ىف حاجة ماسة وملحة إىل شبكة مرتو واسعة تغطى كل 
أرجائها بام يضمن الوصول إىل 600 نقطة هى نقاط املحطات ىف القاهرة الكربى عرب عرشين 

ا من خطوط املرتو عىل األقل. خطًّ

وقد ناديت هبذا املعنى مراًرا وتكراًرا ونرشت دعوتى وتصوراتى التفصيلية هلذه اخلطوط 
ىف جريدة األهرام منذ عرش سنوات، كام أوردت مقرتحاتى بالتفصيل ىف كتابى »القاهرة تبحث 
عن مستقبلها« وال أزال عند رأيى ىف أن أول أولوية حتتاجها مرص ىف املرحلة احلالية هى مد 
من  لكثري  القاهرة حالًّ  واالنتقال ىف  واحلركة  املرور  مشكلة  القاهرة ألن ىف حل  مرتو  شبكة 

مشكالت مرص.

والبد مع هذا من إحاطة العاصمة بتجمعها السكنى الكبري بشبكة قطارات رسيعة بحيث 
يستطيع املواطن الذى يسكن ىف أى مدينة تبعد عن القاهرة ىف حدود 100 ميل )ميل وليس 

كيلو مرت(أن يعود إىل مدينته دون أن يضيف إىل عبء اإلسكان ىف القاهرة.

)2(
لست بعيدا عن تقدير حجم األزمات التمويلية ونقص االعتامدات لكنى مع هذا ال أرى 

حالًّ آخر غري املرتو للخروج بالقاهرة من أزمتها:
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 أعرف أن الشبكة التى أتكلم عنها حتتاج إىل ماال يقل عن أربعني ملياًرا من اجلنيهات،  �
وإىل  مرص  إىل  القادمة  للسياحة  يضمن  بام  يتغري  سوف  بعدها  مرص  وجه  أظن  لكنى 

القاهرة أن حتقق أكثر من هذا الرقم ىف عام واحد فقط.

 أعرف أيضا أن الضواحى العشوائية ستستفيد بدرجة ضخمة من مد هذه الشبكة إليها  �
لكنى أتوقع أن تعوض العوائد السنوية عىل العقارات ىف هذه الضواحى بعض ما أنفق 

ىف الشبكة.

 أعرف ثالثا: أن املدن اجلديدة تفتقد االتصال املبارش ببعضها ويعانى األب من احلرية  �
بني مدارس أبنائه ىف التجمع وبني عمله هو ىف 6 أكتوبر وعمل زوجته ىف وسط القاهرة، 
وتضطر العائالت إىل االحتفاظ بسكن هنا وسكن هناك لكن الشبكة اجلديدة ستهيئ 

ملثل هذه األرسة حياة سهلة ترفع من إنتاجية األبوين وتريح األطفال وتسعدهم.

أنه حلم  �  أعرف رابًعا: أن كثريين من املسئولني واملواطنني ينظرون إىل ما أقرتحه عىل 
بعيد املنال لكنى أذكرهم بأن مرتو باريس موجود منذ هناية القرن التاسع عرش.

)3(

إن من العار علينا )ىف اعتقادى( أن نرتك أنفسنا ونرتك القاهرة بدون هذا املرتو.
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الفصل الثالث والعشرون 

المرض المصرى الشائع

)1(
املرض املرصى الشائع هو االلتهاب الكبدى.. بدون مقدمات.. وال حتليالت.. والبد من 

مواجهة هذه احلقيقة بكل ما نملك من شجاعة وعلم وتعاون دوىل.

أى  منعها،  يمكن  التى  اجلديدة  منع اإلصابات  العمل عىل  به هو  نعنى  أن  ما جيب  وأول 
منع االكتساب، ومنع االنتشار، ومنع العدوى، ولكل من هذه األهداف الثالثة اسرتاتيجيته 
ومتعدد  مرتاكم  علم  حصيلة  هى  وإنام  صفحات،  وال  سطور،  ىف  تلخيصها  يمكن  ال  التى 

التخصصات.

وأول ما جيب أن نعنى به أيضا )أى عىل التوازى مع األول( هو العمل عىل منع تفاقم احلاالت 
من  كثريا  يتطلب  كبري  به، وهذا هدف  املصابني  املرض ىف  نمو  إيقاف  العمل عىل  أى  املصابة، 

اليقظة والتحسب للمسارات املختلفة للمرض، ومضاعفاته، وتداعياته.

وال يعنى هذا أننا نقدم وقف التداعيات عىل العالج، لكن املعنى أننا نحرص عىل حد أدنى 
ىف العالج حتى ال هنرب من العالج إذا ما سمعنا أن املرض وصل إىل حالة الالعودة، وهذه 

سياسة مهمة ىف التخطيط للعالج عىل املستوى القومى.

)2(
بعد هذين اهلدفني الكبريين، بل بالتوازى هلام أيضا، ينبغى لنا )أو علينا( أال هنمل أى حماولة 
علمية جادة للقضاء عىل املرض، أو التخفيف من مضاعفاته، أو تبطىء مساره، أو حتويل هذا 
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يكون  وأن  والعدوى،  املرض(  إحداث  أى  اهلمزة  )بكرس  اإلمراض  طريق  عن  بعيدا  املسار 
نشاطنا ىف هذا املجال من خالل مؤسسات البحث العلمى الكفيلة بقراءة صحيحة للنتائج، 
وبمقارنة حقيقية، وبمحاولة جادة للفهم والتطوير، وأن جيتمع اخلرباء عىل اختالف مستوياهتم 

وختصصاهتم حتى نظهر احللقات املفقودة ىف املجاهبة العلمية للمرض وآثاره.

)3(

ال يمكن أن يتم هذا من خالل اجلهود الراهنة التى ال جيمعها رابط قوى من روابط العلم 
وتستهدف  املستقبل،  تستهدف  كبرية  بحثية  خطة  ىف  العمل  روابط  ومن  العلمى،  والبحث 

الوصول إىل حل قومى، ال إىل حل عالجى مؤقت فحسب.

إن اخلسارة القومية الناشئة عن مرض الكبد تفوق أى خسارة أخرى، لكن األمل ىف عالجه 
وعالج آثاره ال يبدو مستحيل التحقيق، وبخاصة ىف ظل جهود دولية حثيثة من أجل كشف 

رس الفريوسات، ورس عملها، ورس تدمريها للكبد املرصى عىل وجه اخلصوص.
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الفصل الرابع والعشرون 

النوادى المتكدسة

)1(

نشأت ىف مرص  والرياضية واإلسكانية،  االجتامعية  الشئون  الفاسدة ىف  النظم  تعاقب  مع 
جمموعة من الظواهر النادرة التى ال توجد ىف أى وطن آخر ىف العامل.

من هذه الظواهر ظاهرة النوادى الرياضية التى أصبحت ىف وقت من األوقات دليال عىل 
حتقيق الصعود االجتامعى، ومن ثم تزاحم عليها الذين يريدون املصاهرة عىل سبيل املثال، بينام 
هى حمدودة السعة، وكانت النتيجة الطبيعية أن حتولت هذه النوادى من وصفها بأهنا النوادى 

االجتامعية الرياضية الراقية، إىل وصف جديد وهو النوادى املتكدسة.

كان عدد أعضاء أحد هذه النوادى ألف عضو، فأصبح عدد األعضاء اآلن مائة ألف )ىف 
احلقيقة: مليون( مع نقص ىف املساحة بسبب ما نعرفه من ولعنا باإلنشاءات.

جراجات«  »نصف  بمثابة  فأصبحت  للمرتيضني  فرصة  النوادى  هذه  مساحات  كانت 
للسيارات التى يأتى هبا أصحاهبا إىل النوادى، ويبذلون وقتا طويال ىف الدخول هبا وحتريكها 
إىل موقع انتظار السيارات، ثم ىف حتريكها من موقع االنتظار واخلروج هبا ىف طابور طويل ال 

يزحم الداخل فقط، لكنه يزحم الشوارع املحيطة أيضا.

)2(

كانت هذه النوادى ـ والتزال ـ بمثابة مساحات التقاء وتعارف وتصاهر، لكنها أضافت 
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اآلن إىل هذه العالقات اجلميلة أن أصبحت ساحات مشادات خفيفة، وعراكات وحترشات 
من أجل أشياء تافهة.

كان املنطقى أن يزداد عدد النوادى مع زيادة عدد السكان، ومع زيادة دخوهلم وأن يرتك 
الناس ناديا قديام ليذهبوا إىل ناد جديد، لكن االشرتاكات القديمة كاإلجيارات القديمة، جعلت 
الناس حيتفظون بالنادى القديم كام حيتفظون بشقق اإلجيار القديم، وجعلت الطبقة اجلديدة من 
املورسين الذين ال جيدون جماال إلنفاق ما تكدست به خزائنهم جيمعون بني عضوية أكثر من 

مخسة نواد ىف وقت واحد.

هكذا امتد اجلشع املظهرى غري املفيد إىل النوادى كام امتد إىل القصور.

وكان من الطبيعى أن يصبح مقدم االشرتاك لبعض النوادى اجلديدة ربع مليون جنيه.

هل رأيت ىف العامل كله نموذجا يعرب عن اقتصاد طفيىل أكثر من هذا؟

)3(

ومن املؤسف أنه مل يعد ىف مرص ناد رياىض وال اجتامعى حقيقى، وإنام أصبحت مرص حافلة 
بام يسمى النوادى املتكدسة أو النوادى املدجمة.
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الفصل الخامس والعشرون 

كيف تكتمل الخدمة العامة؟

)1(

بذل أحد املحافظني جهدا مكثفا حتى استطاع أن ينشئ رصيفني )يميًنا وشاماًل( ألحد أهم 
الشوارع التجارية ىف القاهرة.

وجود  تستدعى  التى  احلضارية  للقاعدة  تبعا  األرصفة  بناء  متابعة  بنفسه  الرجل  وتوىل 
مزلقانات مائلة عىل كل ناصية حتى يمكن للمعاقني التحرك بالكراسى املتحركة ذات العجل، 
قدراهتا  تقييم  يتم  أن  األوروبية  املدن  حترض  مقياس  من  فإن  يذكر  بالشىء  الشىء  كان  وإذا 
عىل توفري خدمات املعاقني، وبعض هذه اخلدمات آالت متحركة )كاملصاعد(، لكن أكثرها 
جتهيزات معامرية كالسالمل املائلة التى تسمح بتحريك عربات املعاقني بدال من محلها لتجاوز 

درجات السالمل.

)2(

أتم املحافظ بناء هذا الرصيف اجلميل بمواصفاته اهلندسية، ووقف بنفسه عىل تسلمه من 
املقاول، وأقام حفاًل الكتامل هذا الرصيف، لكن الذى حدث ىف اليوم الذى تسلم املحافظ فيه 
الرصيف هو أن وقفت سيارات املواطنني )والتزال تقف منذ ذلك اليوم( أمام هذه املنحدرات 
هنا  من  املقابل  الرصيف  عىل  أخرى  ملنحدرات  واملقابلة  املعاقني،  عربات  لنزول  املخصصة 

وهناك.
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بالطبع فإن صوت أصحاب السيارات الذين حيتاجون مساحة النتظار سياراهتم أعىل من 
صوت املعاقني، وبالطبع فإن شغل هذه املساحات جزئيا أو كليا سيمنع فكرة قدوم املعاقني 
أساسا إىل هذا الشارع، لكن »احللو« كان من املمكن أن يكتمل لو شملت خطة املرشوع وضع 
قوائم من الصلب املستدير عند بداية املنحدر وهنايته بحيث حتافظ عليه ملا تأسس من أجله بأن 
متنع السيارات من الوقوف ىف هذه املساحة الصغرية، أما بدون هذه القوائم فإن املنحدر اجلميل 
أصبح بال قيمة، وهكذا فإنه بدال من أن يكتمل احللو فإنه فقد حالوته، وفقد مربر وجوده، 

وربام فقد وجوده.

)3(

وهكذا يمكن أن نقول ملسئولينا ومواطنينا عىل حد سواء: إنه إذا مل يكتمل احللو انعدم.
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الفصل السادس والعشرون 

اإلنفاق على األرصفة واألسوار؟

)1(

سفه  عن  أذكرها  التى  األرقام  من  تيقنى  مدى  عن  يسألوننى  الناس  من  كثري  يستوقفنى 
وفساد اإلنفاق احلكومى.

 ويستوقفنى قليل منهم ليدلونى عىل أرقام أخرى يتعجبون منها.

بتبديل   لكن أحدا من هؤالء وأولئك مل يلتفت إىل أن حيدثنى عن ظاهرة عناية احلكومة 
األرصفة إىل احلد الذى جعل حمافظة القاهرة تتفرغ ىف أعوامها الثالثة األخرية لتكسري األرصفة 

اجلميلة وإعادة وضع أرصفة جديدة هلا إطار من اخلرسانة املسلحة. 

الذى أعادته حركة  الذى جعل حمافظ اإلسكندرية األسبق،  السبب  ومل يسألنى أحد عن 
املحافظني األخرية إىل قنا، يعمد إىل تكسري األرصفة اجلميلة ليضع بدال منها أرصفة أقل منها 
جودة ومجاال ومتاسكا، بل إن شاسيهات الترصيف والزرع واألشجار ىف هذه األرصفة اجلديدة 
مل تنضبط حتى اآلن، ولست أدرى كيف أمكن رصف االعتامدات اخلاصة هبذه األرصفة، بينام 
العمل مل يتم !! ويستحيل عىل أى موظف أمني أن يوقع بصالحية هذه األرصفة، أو باستيفائها 

رشوط التعاقد.

)2(

أصيب  كبري  ملسئول  مرضية  حالة  شهدت  حني  مضت،  عاما  ثالثني  إىل  الزمان  بى  يعود 
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بسكتة دماغية بسبب اكتشافه كمية الفساد ىف املوازنات املخصصة لألرصفة ودهانات األسوار 
التى  األعامل  تبدأ  أن  دون  الورق  عىل  يرصف  بعضها  كان  وقد  القاهرة،  أحياء  من  حى  ىف 

خصصت هلا املوازنات ورصفت عليها)!!( 

وألن الرجل كان من القضاء النزيه فإن عقله مل يستطع أن يستوعب أن يصل الفساد إىل هذا 
احلد، وهكذا انفجر مخ هذا الرجل، وعولج دون جدوى، ثم أدركته رمحة اهلل.

)3(

اليزال  هذا  ومع  شبيهة،  ألسباب  ماتوا  مسئولينا  كبار  رشفاء  من  كثريين  أن  ىف  والشك 
املاليني من  مئات  إىل  موازنات ضخمة تصل  يستحوذ عىل  )وأمثاهلا(  األرصفة  اإلنفاق عىل 

ميزانية شعب مطحون.

وهلذا السبب فإنى ال أزال أكرر رضورة إعالن تفصيالت املوازنة للنقاش العام.
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المضادة الثورة  بواكير 

الباب السادس
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الفصل السابع والعشرون 

مسرح البالون.. أم بالون اختبار؟

)1(

ىف أحيان كثرية ينشغل اجلمهور بقضايا كربى عن أن يفكر ىف قضايا صغرى قد حتل له لغز 
املشكلة الكربى.

لعل ما حدث ىف مرسح البالون ىف بداية »موقعة اجلمل الثانية« )28 يونيو( يمثل نموذجا 
واضحا هلذا املعنى، ذلك أن أحدا مل يسأل نفسه حتى اآلن:

ملاذا يتم تكريم عرشة شهداء فقط؟  �

وملاذا يتم هذا ىف البالون مع أن هناك أماكن أكثر لياقة وأناقة واستعدادا؟  �

 وملاذا يتم هذا من خالل مجعية ىف عني شمس تبعد عن مرسح البالون بعرشين كيلومرتا،  �
وال يربطها به رابط؟ 

 وملاذا يتباطأ املسئولون عن مرسح البالون ىف التحقيق فيام حدث، وىف اإلدالء بحقيقة  �
األمر؟ 

)2(

ومن باب أوىل ملاذا تشغل هيئات وزارة الثقافة نفسها بام ليس من ختصصها، وإنام هو من 
ختصص هيئاهتا الشقيقات:
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 فنرى كل هيئة منها حريصة عىل أن يكون هلا برنامج نرش، مع أن دورها ال حيتمل هذا..  �

 ونرى اهليئة املسئولة عن النرش حريصة عىل عقد ندوات أسبوعية مع أن هذا دور غريها  �
من اهليئات..

 ونرى هيئة ثالثة حريصة عىل عالقات خليجية وخارجية دائبة لرئيسها ألسباب يعرفها  �
كل من يعرف أساليب اخليانة والرشف، ومظاهر اخليانة والرشف!!

)3(

بالفنون  معنى  قطاع  بالذات ىف  احلفل  هذا  أسباب عقد  يسأل عن  بأن  يعنى  لن  أحدا  إن 
االستعراضية، أى الرقص ىف جتلياته املختلفة.

عن  مبارش  غري  تعبري  بمثابة  ليكون  صيغ  االستعراضية«  »الفنون  مسمى  أن  ا  رسًّ وليس 
للفظ  املقابل  اللفظ  حيمل  األخرى  اللغات  ىف  االستعراضية  الفنون  مرسح  وأن  »الرقص«، 

»املرقص« بدون لف أو دوران.

ومع هذا فإن األيادى اخلفية صممت لعبتها املعقدة من خالل إعالن عن احتفال بالشهداء 
وأرسهم املكلومة ىف املرقص، ال لشىء إال ألن هذا املرقص اخلاضع للفلول يمتلك بابا عىل 
الرسيع،  والدخول  االقتحام،  يشمل:  الذى  املخطط  بقية  إمتام  منه  يمكن  العمومى  الشارع 
وااللتحام املبارش، والتواصل مع قوى ىف الشارع، واالنتقال باملرسح املضاد من املرقص إىل 

امليدان إىل ساحة الداخلية.

)4(

لن يشغل وزير وال غفري وال مدير باله بالرد عىل هذه التساؤالت املرشوعة، ألن أحدا من 
هؤالء ال يريد أن يعرتف أنه هو نفسه يتمنى أن يعود إىل ما ينتمى إليه.. 

أى إىل الفلول.
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الفصل الثامن والعشرون 

ماسبيرو ونسيج العمل الفنى
عندما نرش املقال حذفت كلمة ماسبريو من عنوانه

)1(

افتقد أول مقوماته، وأصبح جمرد  الفنى نسيجه،  افتقد العمل  لكل عمل فنى نسيج، فإذا 
لقطة فنية.

ليس من الرضورى أن يكون النسيج عىل هيئة نسيج تقليدى، فشبكة الصياد التى هى مزيج 
من الثقوب واألنسجة ليست إال نسيجا حتى لو بدت غري ذلك.

عضو  والرئة  متعددة،  أنسجة  وهبا  عضو  فاملعدة  العضو،  من  جزء  النسيج  فإن  الطب  ىف 
وهبا أنسجة متعددة، وليس من الصعب عىل املثقف العادى أن يدرك هذا املعنى، ففى املعدة 
عىل سبيل التبسيط والتقريب: نسيج هاضم، ونسيج طارد، وىف الرئة: نسيج للتهوية، ونسيج 

للتوزيع !! 

هذا مع التبسيط املخل فليست األمور بمثل هذا التبسيط لكنه جمرد تبسيط.

)2(

لعل املثل األكرب تعبرياعن طبيعة النسيج هو الدم نفسه، فالدم نسيج يمثل جزءا من عضو 
أكثر شموال يتعلق بشبكة وعائية بطانية تغطى اجلسم كله.
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إذا أدركنا هذه احلقيقة وعرفنا أن الدم نسيج، فبوسعنا أن نصف كثريا من األعامل الفنية 
بام هو بارز ىف أنسجتها، وهو ما يفعله العامة بكل وضوح حني يصفون مرسحية بأهنا »دمها 

تقيل«، أو بأن »دمها خفيف«، وحني يصفون مسلسال بأن »دمه فاتر« أو أن »دمه فائر«.

أقدم كل هذا ملعنى بسيط أريد أن أقوله، وهو أن للمجتمع املرصى بكل فئاته ومعتقداته 
نسيًجا معروًفا ال يمكن لدعاة الفتنة أن يمزقوا وصفه، ومن ثم فإنه ال يمكن هلم أن يمزقوه.

)3(

أن  فإنه اليمكن هلم  وبالتاىل  يمزقوه،  أن  إنه ال يمكن هلم  فأقول:  اجلملة  أقلب  لعىل  بل   
يمزقوا وصفه.

أال هل بلغت؟ اللهم فاشهد.
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الفصل التاسع والعشرون 

أيها الوزراء..
اتركوا مسجد النور قبل فوات األوان

من هو العبقرى الذى يزين لوزير األوقاف أن يواصل املعركة حول مسجد النور؟

طبعا من املفهوم أن مرافق املسجد التى تؤجر بالساعة وبنصف الساعة لعقد القران وغريه 
تدر ذهًبا عىل األوقاف بام يمكن الوزير من مصدر دخل دائم وسائل يساعده عىل حتقيق بعض 

غاياته خاصة تلك التى يعتربها نبيلة.

ما  عىل  حق  بغري  تستوىل  كانت  األوقاف  وزارة  أن  للناس  وظهر  تكشفت  احلقيقة  لكن 
حكمت حمكمة جملس الدولة نفسها بأنه ليس ملكا هلا.

لكن ظن احلكوميني )مديرين ووزراء( أهنم من طبقة فوق طبقة الناس أصبح يصور هلم أن 
من العار أن يرتاجعوا عن امتالك شىء اغتصبوه.

من هو العبقرى الذى يتصور أن االنتصار ىف هذا املعركة سيضيف للدولة؟

فيه  الذى ال جدال  بينام احلق  املعركة كذلك  البريوقراطيني يصورون  الظن أن كل  أغلب 
أن السبيل األول لفوز احلكومة ىف هذه املعركة هو أن تتنازل عن عنادها وترتك مرافق املسجد 

للجمعية التى أنشأته.

الثامر  بينام نحن حريصون عىل قطف  العمل األهىل  إننا نشجع  نقول:  أن  لنا  كيف يمكن 
املربحة ألى مجعية أهلية؟

كيف يمكن لنا أن نقول: إن للجامهري إرادة بينام نحن نلغى إرادهتا بقوة األمر الواقع؟ 
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بينام نحن  إننا دولة حترتم الكبري وحترتم جهود اآلباء واألجداد  لنا أن نقول:  كيف يمكن 
بأمثال حافظ سالمة الذى مل يثبت عنه ىف يوم من األيام تآمر ال داخىل وال خارجى  نرتبص 
والذى مل يكن أبًدا إخوانيا أو جهاديا وانام كان واحًدا من أبناء األغلبية الوفدية منذ األربعينيات؟

كيف يمكن لنا أن نفخر بأبطال املقاومة الشعبية بينام نغفل كل هذا ىف رمز املقاومة الشعبية 
الذى شحن أرواح املرصيني مجيعا باألمل املقدس ىف املعركة التى تالحم فيها الشعب بكل ما 
يملك من طاقة وعقيدة حتى حقق لوطنه نرصا ظافًرا دمر به كل آمال اإلرسائيليني ىف حتقيق 

أى خطوة لغسيل خزى وجوههم؟

كان حافظ سالمة جياهد وكنا ندعو له. �

كان حافظ سالمة يصد وكنا نعجب به.  �

 وانتهت احلرب وصعدت مرص والعرب واخلليج إىل أعتاب املجد والثراء ومل يلتفت  �
أحد إىل حافظ سالمة.

ولو كان حافظ سالمة مواطًنا فرنسيا لعزفت له املوسيقى أحلاهنا كلام توجه من مكان إىل 
مكان وبخاصة أنه يعرب عن املاىض بطريقة فنية مجيلة تنقلنا مجيعا إىل أيام مجيلة وعزيزة علينا.

أحرام أن يكون هلذا الرجل مقر ومستقر ىف مبنى هذا املسجد الذى بناه؟ �

 أحرام أن نفوض الرجل ىف إنفاق عوائد هذا املسجد عىل ما يراه من خري.. بينام نمتلك  �
األموال ونعجز عن رصفها ىف مصارفها الرشعية؟

أحرام أن يكون عندنا بطل معطاء ورمز وضاء؟ �

به أى  يدعم  يريد من مال  ما  يد حافظ سالمة  النور وشأنه، وضعوا حتت  اتركوا مسجد 
نشاط يريد أن يقوم به، وارصفوا له معاشا استثنائيا يليق بحامل وسام كبري، ومحلوه الوسام 

)حتى لو اعتذر( كى يفخر به الوسام.

افعلوا هذا قبل فوات األوان. 

اهلل  أبرز سيئات حكومة عصام رشف وعبد  يكون  آخر غري هذا فسوف  ولو حدث شىء 
احلسينى وجودة عبداخلالق وعبدالقوى خليفة وغريهم من الذين يدعون املسئولية بغري مسئولية. 
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الفصل الثالثون 

اسحبوا قانون دور العبادة الموحد!

)1(

بادئ ذى بدء فإن التسمية سخيفة بل هى أقىص حدود السخف، وهى ال تصدر إال عن 
إنسان ال يؤمن باإلسالم وال باملسيحية وإنام يؤمن بالصياغات األمنية لكل شىء وهى صياغة 
تبدأ من نقطة الزعم باملساواة وتنتهى رسيعا إىل إهدار احلرية والكرامة واإلنسانية حتت دعوى 
املساواة، وإن كانت من باب السخرية من اإلنسانية تضمن للنبيل أن يتوب عن نبله ويكفر به، 

وللشاهد أن هيرب من الشهادة، وللمجرم أن يستمتع بإجرامه ويامرسه.

لن أحتدث عن الفارق بني املسجد والكنيسة عىل نحو ما حيب الناس أن يتحدثوا اليوم، لكنى 
الكنيسة والكنيسة والكنيسة، فالكنيسة تطلق عىل دار الصالة وتطلق  الفارق بني  سأحتدث عن 
التى تتيح للمسيحيني أن يلتقوا فيها وتطلق أيضا عىل مكان الدفن  أيضا عىل الدور االجتامعية 
)اجلبانات( فهل يعتقد هذا القانون أنه يبيح كنائس الصالة، وأنه يمنع كنائس النشاط االجتامعى؟ 

وهل يعتقد هذا القانون أنه يعيد توزيع مقابر املسيحيني تبعا لألبعاد التجارية )!!( التى فرضها!

نحن نعرف عن كثريين من الذين عاشوا ىف أوروبا أهنم يفضلون رشاء كنيسة طائفة مسيحية 
معينة لتكون كنيسة لطائفة أخرى بعد أن حيدث انتقال أو تقلص ىف عدد أتباع هذه الطائفة )أو 

حتول التباعها إىل منطقة سكنية أخرى(.

أتباعها  يقل عدد  أن  ما  لطائفة مسيحية  املمكن  أن من  املوحد  العبادة  قانون  يتصور  فهل 
ىف مكان ما وبالتاىل يكون من مصلحتهم أن يبيعوا كنيستهم ىف املدينة البحرية ليشرتوا كنيسة 
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أخرى ىف مدينة بحرية غربية.

ثم ما هو موقف القانون من األديرة؟ 

وهل سوف يسمح للمسلمني ببناء أديرة ىف الصحراء حتى يأخذوا حقوًقا موازية للحقوق 
التى حصل عليها املسيحيون بفضل سامحة إخواهنم املسلمني حني تركوا هلم مئات األفدنة بل 

اآلف األفدنة وتركوا هلم معها رهيا ورصفها.

)2(
ىف رأيى املتواضع أن قصة قانون العبادة املوحد هى إحدى القصص التى تدل عىل خطورة 

الضحالة الفكرية والسياسية. 

املباركية دائام ما تطرح كلمة )تظنها سخرية( حتل املشكالت مثل »قيد  كانت احلكومات 
التى  املشكلة  الطائفية ىف مرص )وهى  للمشكلة  أن احلل  احلادث ضد جمهول« وكانت عبارة 

أوجدهتا احلكومة نفسها( تتمثل ىف كلمة واحدة هى »قانون دور العبادة املوحد«!!

وقد كان الذين يعرفون احلقيقة يعرفون أن مثل هذا القانون ليس إال عنرًصا من عنارص تصعيد 
املشكلة وزيادة حجمها لكنهم كانوا يبتسمون من قدرة احلكومة عىل الضحك عىل الدقون.

ثم جاءت دقن حليقة مضحوك عليها، وكان صاحب هذه الدقن هو الدكتور عصام رشف رئيس 
الوزراء الذى مل يكن عنده من العلم بامللف شىء لكنه شأنه شأن سيدات الصالونات كان يسمع عن 

قانون »دور العبادة املوحد« وإذا به يعلق اجلرس ىف رقبة الفأر بداًل من أن يعلقه ىف رقبة القط.

 وأصبح القانون اللغم ىف انتظار رحيل عصام رشف حتى يقال: إن القانون قدم ىف صورة 
غري مدروسة.. 

حل  وهو  الوزراء  رئيس  ترصفات  ىف  املتكرر  احلل  نفسه  هو  الطبيعى  احلل  كان  وإن 
االنسحاب املبتسم وكأن مل يكن هناك شىء.. 

أما إذا قدم القانون عىل نحو ما قدمه عصام رشف فقل: يارمحن يارحيم.. 

اللهم إنا ال نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه!
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الفصل الواحد والثالثون 

خرسنة األرض..
أبرز نجاحات حكومة عصام!

)1(

إذا سألت واحدا من أهل الريف عن أهم إنجازات احلكومة احلالية، فإنه يقول لك بتلقائية 
إزاالت،  وبدون  حدود،  بدون  الزراعية  األرض  عىل  بالبناء  سمحت  إهنا  النفس:  إىل  حمببة 
وبدون غرامات، وذلك ألن رئيسها رجل متساهل مل يسلك مسلك السابقني ىف تطبيق قانون 
التعدى عىل األرض الزراعية، وهلذا فقد حرص كل فالح قادر عىل أن حيول كل ما يستطيع 
أن حيوله من األرض الزراعية إىل مباٍن، ويكفيه أنه رمى اخلرسانة املسلحة ىف األرض، وأقام 

بعض األعمدة واحلوائط عليها.

هكذا تفقد مرص أرضها، ويأكل أهلها أمهم.

للقانون،  احرتامى  أؤكد  فإننى  القانون،  ىف  يكمن  احلل  أن  يظنون  الذين  عكس  وعىل 
ومطالبتى بإنقاذه وتطبيقه، وعدم التهاون مع خمالفيه، لكنى أضيف إىل هذا االحرتام رضورة 

قيام احلكومة )قبل القانون( بتشجيع الزراعة وزيادة عوائدها.

)2(

من  فإن  الصادرات،  لدعم  كبرية  مبالغ  موازناهتا  من  خصصت  قد  حكومتنا  كانت  وإذا 
واجبها أن ختصص أضعافها لدعم الزراعات.
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 إننى ال أفهم أن تستوىل احلكومة عىل املحاصيل بالسعر الذى حتدده هى، وإنام ينبغى عليها 
أن تشجع الفالح املرصى بأن تأخذه بسعر يساوى 125% من األسعار العاملية.

مستلزمات  من  اإلضافية  الدخل  مصادر  للفالح  تقدم  أن  احلكومة  واجب  من  أن  كام   
املناحل عىل سبيل املثال، وأن هتيئ له الوسائل كى يسهم ىف أمن وأمان ىف تنمية الثروة احليوانية 

والداجنة من داخل أرضه.

)3(

إننى أستهدف أن يكون دخل الفالح من الفدان الواحد موازيا لثالثة أمثال احلد األدنى 
وبحيث  األدنى لألجور،  احلد  ما حيققه صاحب  الفدان  ثلث  بحيث حيقق صاحب  لألجور 

يكون صاحب ربع الفدان مستحقا لفرق دخل تتحمله موازنة الدولة أيضا.

فإهنا ال حتتاج إىل نظرة عطف، وإنام حتتاج إىل ثورة  الفالح  التأمينات االجتامعية عىل  أما 
إحقاق للحق.

وإال فلننتظر مزيدا من خرسنة األرض وقتلها باألسمنت واحلديد.
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الدعوة قضية 

الباب السابع
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الفصل الثانى والثالثون 

أكرموا األئمة والدعاة

)1(
هبم،  وتعسف  األئمة  أهان  نظاما  أن  التاريخ،  كتب  من  قرأت  فيام  وال  حياتى..  ىف  أر  مل 

وتعنت وقسا وحتجر مثلام حيدث مع األئمة ىف هذا العهد.

يذهب املؤرخون مجيعا إىل إثبات عناية احلكام، ومن بيدهم األمر، بإكرام األئمة، وعلامء 
الدين، ىف كل دين ومذهب، إال نحن ىف مرص.

الشعائر  هبذه  القائمني  العلامء  عىل  اإلنفاق  وعىل  اهلل،  شعائر  عىل  وقفت  التى  فاألوقاف   
التزال موجودة، والتزال منهوبة.

 ووزير املالية السابق أقر أوضاعا خطرة: 

 ارتىض أن توافق وزارته عىل موازنات ملهرجانات املرسح التجريبى تفوق موازنات بناء  �
املساجد وترميمها.

 ارتىض أن يكون اإلنفاق عىل ورق ال يوزع ىف وزارة الثقافة أكرب من اإلنفاق عىل رواتب  �
علامء الدين.

 ارتىض أن يكون اإلنفاق عىل محالت الدعاية لبعض نواب احلزب الوطنى )ومنهم وزير  �
املالية نفسه( أكرب من اإلنفاق عىل الدعوة اإلسالمية.

)2(
أصبح األئمة والدعاة ىف قاع السلم الوظيفى، وزاد عىل هذا أن الذين التحقوا باألزهر 
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شهادات  قيمة  بإجهاض  كفيلة  اختبارات  وأجريت  التعيني،  من  منعوا  أئمة  ليصبحوا 
الليسانس )أو اإلجازة أو العاملية( التى حصلوا عليها، فإذا نجح بعض هؤالء ىف اختبارات 
فإذا  يوافق،  يوافق األمن، واألمن ال  تعيينهم حتى  الدولة متاطل وتؤجل  األئمة أخذت 
وافق مل توجد امليزانية، وإذا وجدت امليزانية وجد التعسف ىف استيفاء متطلبات التعيني، 
وكأن املقصود هو جتفيف منابع الدين اإلسالمى من األساس، وهو فعل قارص وغبى ينشأ 

عنه رد فعل معاكس وعنيف.

)3(

روجت وزارة الداخلية ىف بعض عهودها لفكرة جتفيف منابع التطرف، ومل نكن نعرف أن 
الوزارة تطبق سياسة النظام ىف جتفيف منابع الدين نفسه.

 ومن املؤسف أن كثريين من السياسيني يظنون أن باإلمكان أن يعيش شعب متدين 
بفطرته بدون دين، ومن املفزع أن هؤالء يسألون عن السبب ىف ظهور السلفية، والصوفية، 

والشيعة، واخلوارج، بينام هم الذين سعوا واجتهدوا بكل ما أمكنهم من أجل ذلك.

إذا أرادت الدولة النصيحة فهى كلمة واحدة: العودة عن هذا العبث كله.

وإذا أرادت الثورة النصيحة فهى كلمة واحدة: العودة عن هذا العبث كله.

)4(

تسألنى الدولة وتسألنى الثورة عن حمطة العودة فأقول العودة إىل ما قبل 1954، قبل 
اإلسالم  من  املرصية  األرض  وتصحري  اإلسالم،  جتفيف  سياسة  املرصية  الدولة  تبدأ  أن 

املزروع فيها.

ومن العجيب أن كل مسيحى خملص لدينه يطالب هبذا الذى أطالب به بعيدا عن ملكوت 
األرض، والسلطات املسكونية.

لكن وقتا طويال سيمىض قبل أن يدرك قومى أن هذا هو الصواب.
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الفصل الثالث والثالثون 

متى تنشأ للدعاة نقابة

)1(

أحب أن أبدأ باالعرتاف بأنى لست من أنصار فكرة النقابات املهنية عىل نحو ما هى عليه 
اآلن، بل إنى أراها نموذًجا متأخًرا لفكرة األذرع التى كانت النظم الشمولية متدها ومتد تأثريها 

وآذاهنا واستشعاراهتا هبا إىل جمتمع املهنيني.

مع هذا فإنى أتصور الكيانات النقابية القائمة حاليا قادرة عىل تطوير نفسها ىف اجتاه خدمة 
املهن وعلم املهن وأداء املهن وتطوير هذا العلم وهذا األداء.

ىف هذا الصدد فإنى أتعجب لتأخر جمتمعنا ىف إنشاء نقابة للدعاة، وقد ظهر أثر هذا التأخر 
ىف معاناة الدعاة من أحواهلم املادية والوظيفية التى فرضتها عليهم إدارات ال تؤمن بالدعوة 
الدعاة  أعداد  تقليل  أخرى وهى  غاية  ذهنها  اإلدارات تضع ىف  إن هذه  بل  الدين،  بقيم  وال 

وتنفريهم من البقاء ىف هذه الوظائف املرتبطة هبذه املهمة السامية.

)2(

هكذا يمكن لنا أن نتصور الوضع املأساوى الذى وصلت إليه األحوال الرسمية للدعوة 
اإلسالمية ىف مرص، وهى أحوال تلخصها أربعة أمور متناقضة:

 األمر األول: أن الدعاة املعينني ىف احلكومة صاروا يعانون من أكثر األوضاع احلكومية  �
ظلام، وينطبق هذا عىل أوضاعهم املالية واألدبية واملعنوية عىل حد سوء.
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الكليات  � ىف  خترجوا  الذين  األزهر  خرجيى  تعيني  تتجاهل  الدولة  أن  الثانى:   األمر 
أو خدمى،  يبحثون عن عمل جتارى،  العراء  الدعوة، وترتك هؤالء ىف  املتخصصة ىف 

وكأنام كانت الدولة تضيع وقتهم ىف الدراسة دون جدوى.

 األمر الثالث: أن املجتمع اإلعالمى خيدع الرأى العام بقضايا مفتعلة حول الدعوة مثل  �
قيام خرجيى مدارس الصنايع والزراعة باخلطابة والدعوة برتخيص من أمن الدولة أو 

األمن الوطنى.

زراعية  � وأراىض  ثابتة  أصوال  تضم  أوقاًفا  بالفعل  لنا  تركوا  أجدادنا  أن  الرابع:   األمر 
وعقارات لإلنفاق عىل الدعوة.. لكننا رصفناها وخصصناها إلنشاء أكاديمية للفنون 
عن  خمتلف  شىء  بالطبع  هلا  احرتامنا  مع  وهى  واملرسحية،  الشعبية  للفنون  ومعاهد 

الدعوة والدين.

)3(

هل حتتاج مرص إىل حل أم أن احلل موجود؟ 

أعتقد أن مرص حتتاج فقط إىل حكومة تراعى الضمري اإلنسانى.
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الفصل الرابع والثالثون 

مساجدنا ثروة قومية

)1(

عرفت القاهرة ىف التاريخ بأهنا مدينة األلف مئذنة، حني كانت مدن أخرى تقوم عىل مئذنة 
واحدة.

 وكان من املتوقع أن تصل القاهرة ىف عهدنا احلاىل إىل أن تكون مدينة املليون، مئذنة وليس 
هذا بعزيز إذا ما تركنا الناس تعرب عن حبها للدين اإلسالمى عىل نحو ما ينبغى.

وال أعتقد أن التاريخ يغفر لنا إمهالنا ىف إنشاء وبناء املساجد بام يكفى حاجة املصلني، كذلك 
فإنه لن يغفر لنا إمهالنا ىف ثروتنا منها، ذلك أن طبيعة احلضارة احلديثة تقودنا إىل تفكري جديد 
مدارج  ىف  سبقتنا  التى  البالد  ىف  واملخططون  املهندسون  إليه  التفت  الذى  التفكري  طراز  من 
احلضارة والرقى، ولست أستطيع أن أتصور القاهرة وهى تتخلف يوما بعد يوم عن أن تلحق 
هبذا الركب وجتعل من هذه املساجد القديمة التى هى بمثابة الدرر الكامنة ىف أنحائها منارات 

حضارة ودالئل رقى وتاريخ جميد.

)2(

وبعيًدا عن املقدمات الطويلة والتربيرات الذكية والتصويرات الرائعة فإنى أتصور أن علينا 
ا ىف أن نبدأ من اآلن خطة طويلة املدى للحفاظ عىل مساجدنا الكربى )اجلوامع(  واجبا ملحًّ
والتخلية املعامرية حوهلا حتى تظهر روعتها وإتاحة الفرصة لتوسعتها قبل أن يزحف العمران 
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يمكن  والتى  اآلن  القائمة  املتهالكة  املبانى  حمل  ضخمة  أبراج  وتقوم  منها  القريبة  املبانى  عىل 
رشاؤها اآلن وتعويض مالكها وختصيص مساحاهتا بأقىص رسعة لتوسعة اجلوامع الكربى، 
املصلني  سيارات  النتظار  حوهلا  اخلالء  من  كربى  ساحات  وإتاحة  املياه  بدورات  وتزويدها 

وأوتوبيسات السائحني القادمني إىل هذه املساجد واملقاصد من خارج مرص وداخلها.

)3(

لست أستطيع عىل سبيل املثال أن أتصور أنه يمكن لنا أن نغفل الفرصة الذهبية املتاحة اآلن 
السيدة زينب وضم  لقسم  الثورة خمصًصا  قبل  فيام  الذى كان  املتهالك  املبنى  بضم مساحات 
ثالثة مباٍن إىل يساره وثالثة أخرى إىل يمينه حتى تتاح لنا مساحة كافية لتوسعة جديدة ملسجد 

السيدة زينب.

ولست أستطيع أيًضا أن أتصور أننا معذورون ىف إمهال شأن املنطقة املحيطة بمسجد اإلمام 
الشافعى إىل هذا احلد الذى نراه والذى اليليق هبذا املسجد وهذا اإلمام وما يمثله من قيمة ىف 

تارخينا وفكرنا وىف مشاعرنا الدينية.

)4(

ولست أستطيع أن أتصور هذا االمهال الذى حييط برضيح اإلمام الليث واملنطقة املحيطة به.

كذلك فإنى أرى الوضع ىف مسجد عمرو بن العاص حيتاج إىل أن نرسع اخلطوات من أجل 
إنقاذ طابع تارخيى هلذه املنطقة التى شهدت بناء أول مساجد أفريقيا.

وقل مثل هذا ىف منطقة ميدان أو ساحة صالح الدين ىف القلعة التى يطل عليها عدد من 
املساجد يمثل عىل مستوى العامل أكرب عدد من املساجد املطلة عىل ساحة واحدة وكأنام رزقنا اهلل 

هذه الساحة اجلميلة لتكون قلبا للقاهرة اإلسالمية، لكننا مشغولون عن ذاتنا وعن تارخينا!!
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الفصل الخامس والثالثون 

حقيقة األوقاف األزهرية

)1(

ثرواهتم  بعض  خصصوا  بحيث  واالنتامء  الذكاء  من  السابقة  القرون  ىف  املسلمون  كان 
وقد  إىل رهبم،  املسلمون  فيها  يتقرب  التى  العبادة  دور  وعىل  األزهر  التعليم ىف  لإلنفاق عىل 
سبيل  عىل  عنيت  التى  النبيلة  األوقاف  من  كثرًيا  هذا  إىل  باإلضافة  األوقاف  حجج  سجلت 
املثال بإطعام الطيور أمام املساجد حتى تعطى هذه الطيور للمساجد رونًقا وروحانية عىل نحو 

ما نعهده ىف املسجد احلرام.

عىل  تنفق  وأن  ناحية،  من  االقتصادى  فشلها  تسرت  أن  فيه  الدولة  أرادت  زمن  جاء 
سياسات فاشلة من ناحية أخرى، وأن متنع مصادر القوة ىف املجتمعات غري احلكومية وكان 
االستيالء عىل األوقاف بمثابة خطوة مهمة حتقق هذه األهداف الثالثة بجرة قلم، وهكذا 
أصبح من املؤسف أن الدولة استولت عىل كل األوقاف )اإلسالمية( وأعلنت ىف املقابل 
مسؤليتها عن اإلنفاق عىل الدعوة واألزهر واملساجد وبالطبع فإن هذه املسئولية ظهرت 
ىف العام األول، ونقصت ىف العام الثانى ثم ضعفت ىف العام الثالث ثم كادت تتالشى بعد 

هذا.

)2(

اليمكن وصف املوقف الذى وقفته الدولة من األوقاف اإلسالمية إال بأنه موقف الغاصب، 
وقد آن األوان ألن يعود الغاصب عام اغتصب.
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كذلك فإنه اليمكن لدولة حترتم نفسها أن تواصل الغّى ىف طريق مسدود حيرم مساجدها 
وأزهرها من موارد خصصت له من مال أبناء املسلمني.

كذلك فإنه اليمكن أبًدا أن تبقى أرض األوقاف رهينة ىف أيدى من آلت إليهم هذه األراىض 
بقرارات ختصيص ممن اليملكها ىف األصل وإنام هو مغتصب.

للفنون ىف منطقة شارع  أكاديمية  بنت  بأهنا  تفخر  أن  املثال  الدولة عىل سبيل  أرادت  وإذا 
األهرام فإن عليها قبل كل شىء أن تسدد لألوقاف ثمن األرض التى اغتصبتها )من األوقاف( 
وبنت عليها هذه املدينة، واإل فإن القانون احلق يقىض بأن تعود األرض وما عليها لألوقاف، 
وعندئذ تتحول مدينة الفنون إىل مدينه لطالب األزهر من الشعوب التى تريد أن تتعلم أجياهلا 

اجلديدة ىف األزهر، لكن أبناءها يقفون منتظرين ىف قوائم انتظار طويلة.

)3(

اإلصالحات  إىل  تنرصف  وأن  اغتصبته  ما  كل  عن  يدها  الدولة  تكف  أن  األوان  آن  لقد 
الذى  الباطل  بفعل  أمدها  طال  قانونية  غري  أوضاع  ىف  الزائفة  التعديالت  عن  بعيًدا  احلقيقية 

استندت إليه احلكومة حتى أسقطها الباطل وأسقطها الشعب أيًضا.
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اإلعالم قضية 

الباب الثامن
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الفصل السادس والثالثون 

صعوبة تحدى الصورة اإلعالمية

)1(

ثمة واحد من بني الوزراء الذين نالوا أحكاما قضائية ىف اجلرائم التى حكمت فيها املحكمة 
باإلدانة اليزال يثري جداال ىف املجتمعات الثقافية حول السبب الذى دفعه إىل الوقوع ىف رشك 
سنوات  ست  خالل  جبارة  جهوًدا  بذل  الوزير  هذا  أن  اجلدال  هذا  ىف  السبب  اجلرائم،  هذه 
ونصف السنة من أجل رسم صورة نموذجية مثالية لشخصه ولشخصيته، ولتساميه وترفعه، 

ولقدرته وموهبته، بينام كان ىف واقع األمر يفتقد إىل الكثري من هذا كله.

وجوه  فيها  يستضيف  وعشاء  غداء  دعوات  خالل  من  القاهرة  ىف  عمله  الوزير  هذا  بدأ 
الصورة(، والفنى )من أجل إضفاء  إكامل  باب  الثقاىف والصحفى واالجتامعى )من  املجتمع 
البهجة(، وكانت الدعوات ىف حدود العرشة كى يكون اجلميع عىل منضدة واحدة ىف الغداء أو 
العشاء، وبدأ الرجل يتقرب بكل ما هو ممكن من إظهار املودة، وترمجة املودة إىل وظائف كبرية 

بعرشات األلوف شهريا، وما هو أكثر من ذلك.

الرأى املختلفة، اقتضت منه تعيني  اتفاقات غري معلنة ووثيقة مع منابر  الوزير  وعقد 
واملكاتب  مكتبه،  أصبح  حتى  إلخ،  هذا..  وابن  هذا،  وزوجة  هذا،  وشقيقة  هذا،  ابن 
املميزة التابعة له، بمثابة جممع ألبناء الذوات وأصحاب النفوذ، وحدثنى أحد هؤالء ىف 
أحد املراكز التى امتدت إليها أحكام القضاء أهنم كانوا ال يعملون شيئا، لكنهم يقبضون 
يتحقق من خالل  التحديث  وأن  التحديث!!  انتظار وضع خطط  الطائلة ىف  املبالغ  هذه 
هم  وإنام  حتديث،  مركز  وال  حتديث،  قادة  ليسوا  أهنم  أى  يمولون،  وهم  الرشكات، 
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مشجعون للتحديث باملوازنات الكبرية، وقل مثل هذا ىف بقية »الغرف« الكبرية التى كانت 
تكلف دخلنا املاليني.

)2(

دعانى الفضول إىل أن أجرب مدى سطوة هذا الوزير النموذجى فكتبت ىف 2006 مقاال 
التى هو مسئول  اهليئات  لسياساته ىف إحدى  نقدا جوهريا  يتضمن  لكنه  رقة وأخالقا،  يقطر 
املستقلة واحلزبية والقومية  عنها.. لست ىف حاجة إىل أن أقول إن كل املسئولني ىف صحافتنا 

قد اعتذروا بكل الوسائل عن نرش املقال، ألن الرجل ال يطيق النقد، وال يطيق َمْن يسمح به.

كنت مع هذا حريصا عىل أن أسجل املوقف حتى إن خرجت من النقد اجلوهرى إىل نقد 
شكالنى مما قد يسمح به بعض رؤساء التحرير الشجعان، وكتبت مقاال بعنوان »اللهم اجعل 

)وذكرت اسم الوزير رصاحة( يطيق النقد«، ونرش املقال!

وهكذا احتفظت لنفسى ىف التاريخ بمقال شاهد عىل أنى مل أكن خمدوعا كغريى.. 

وكفى هبذا جمدا.
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الفصل السابع والثالثون 

الحديث الخاطئ 
عن دور المؤسسة الصحفية

)1(

بدأ رئيس جملس إدارة إحدى املؤسسات الصحفية يتحدث علنا بام ينوى كتابته ىف مذكرة 
يعرضها عىل جملس الوزراء، واملجلس العسكرى.

يشري سيادته ىف مستهل حديثه إىل أن مؤسسته متثل »حائط صد« ضد االجتاهات املعادية 
وتشويه صورة أصحاب  املدنية،  الدولة  إىل  بالدعوة  الدائبة  عنايتها  املدنية من خالل  للدولة 
هو  أنه  إىل  ذلك  عقب  سيادته  وأشار  املمكنة،  اإلعالمية  الوسائل  بكل  الدينية  االجتاهات 
شخصيا، وعدد من الرشفاء ـ عىل حد وصفه ـ يتحملون الكثري من أجل هذا، وأن املؤسسات 
الذى  القدر  بذات  براجمها  ىف  تستضيفهم  ال  اإلسالمية  االجتاهات  من  املمولة  اإلعالمية 
تستضيف به اآلخرين، وهكذا فإهنم يتحملون خسارة موارد كانت من املمكن أن تعود عليهم 

بالنفع.

قفز سيادته إىل أن األمن الوطنى يتطلب دعم موازنة املؤسسة بعدد من األرانب، أى ماليني 
اجلنيهات للوفاء باألجور! وأردف سيادته بالقول بأن القضية خطرية وجيب النظر إليها ىف إطار 

األمن الوطنى، ووضع خطني حتت األمن الوطنى.
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)2(

هذا  كان  إذا  الثورة  بعد  تغري  الذى  عن  يسأل  أن  احلقائق  يعرف  الذى  القارئ  حق  من 
الصحفى يتبنى هذا املنطق. 

احلق أن السؤال وجيه ومرشوع، لكن السؤال اليدرك حقيقة تارخيية وهى أن املثل األعىل 
لرئيس جملس اإلدارة هذا بذل النفس والنفيس من قلمه وكرامته حتى يصل بأى طريقة إىل أمن 
الدولة، واستأنف مرة بعد أخرى سعيه القديم إىل وحدة النشاط الدينى التى ألف بتوجيهها 

كتابا فظيعا ىف االفرتاء عىل رمز من رموز اإلسالم السياسى ـ عىل حد تعبريه.

إىل  نقله  فإنه  الشعب  إىل  الوالء  ينقل  أن  وبدال من  الدولة،  الوالء ألمن  الرجل عىل  ظل 
األمن الوطنى.

)3(

وقد كان »األمن الوطنى« من الذكاء بحيث أتى باملثل األعىل عىل غري توقع من أحد إىل 
هذا املوقع املتقدم، حتى إن أحد زمالئه األكثر ملعانا استنكر وقال: إذا كان هذا قد أصبح رئيس 
جملس إدارة، فإن من حقى أن أصبح وزيرا، وكان معه حق من باب النسبة والتناسب، ومن 

هذا الباب رسعان ما أصبح الرجل وزيرا بالفعل.

ترى هل سيدعم الوزير )األمنى( مذكرة رئيس جملس اإلدارة )األمنى( بعدد من األرانب 
عىل حساب شعبنا الصابر الصامد .. حتى يبقى سيادته ىف موقعه يركب سيارة فارهة تأخذ 

نفقاهتا من مؤسسة أعلنت حساباهتا نفسها إفالسها منذ فرتة؟

 لكن احلكومة ختفى اإلعالن الذى هو ظاهر لكل الناس.
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الفصل الثامن والثالثون 

خفضوا أسعار الصحف

)1(

إذا كنا نريد لشعبنا وشبابنا وعيا سياسيا ونريد سياسة حقيقية فالبد لنا من أن نعمل عىل 
توفري أقىص ما يمكن توفريه من املواد السياسية املطبوعة للطبقة املقبلة عىل القراءة وهى طبقة 

الشباب.

 ونحن نعرف أننا نعانى من نقص كبري ىف املكتبات العامة ومن نقص أكرب ىف األماكن التى 
توفر قراءة الصحف جمانا )وهو ما حيدث ىف البالد املتقدمة من خالل قاعات املقاهى واملطاعم 
واجلامعات والعيادات والنوادى وكل االماكن التى تقتىض من روادها االنتظار لبعض الوقت 
مثل قاعات أو ساحات بنوكنا التى ننتظر فيها حتى حيل علينا الدور فيها ألكثر من نصف ساعة 

عىل أقل تقدير(.

ومعنى هذا أن الشباب املرصى يعانى من نقص ىف »فرص القراءة« إذا ما قورن بالشباب 
املناظر ىف البالد املتقدمة وهو ما يدفع هذا الشباب إىل رضورة احلصول عىل الصحف بالرشاء 

املبارش.

من ثم فالبد لنا من أن نعيد النظر ىف أسعار صحفنا وأن نخفضها )مثال( إىل النصف حتى 
يتمكن الشاب من هؤالء من احلصول عىل جزء من الوعى السياسى ويتمكن من يقرأ صحيفة 
أن يقرأ صحيفتني، ومن يقرأ اثنتني أن يقرأ أربًعا وهكذا ينمو الوعى السياسى بقضايا الوطن 

وحريته وتنميته ومؤسساته من خالل االطالع عىل الرأى والرأى اآلخر.
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)2(

انعكاسا  هذا  وكان  الثورة(  بعد  فيام  )أى  األخرية  الفرتة  ىف  الصحف  مبيعات  زادت  لقد 
االهتامم  هذا  أن  وأظن  وأرسارها،  السياسية  األحداث  تطورات  معرفة  عىل  اإلقبال  لزيادة 
بإجراءات  نواكبه  أن  ثم يصبح من الرضورى  سيزداد وسيستمر ملدة عامني عىل األقل ومن 
كفيلة بتشجيع طبقة القراء عىل القراءة الواسعة ال املقيدة، واملتعددة ال املنفردة، وبتوسيع طبقة 

أو مجاعات قراء الصحف.

نحن نعلم أن هيكل متويل وإصدار الصحف يعتمد )اآلن( ىف املقام األول عىل اإلعالنات 
ال عىل التوزيع وهو ما يعنى أننا نستطيع أن نخفض السعر ونزيد املطبوع ومن ثم نزيد التوزيع 

وتزيد األرباح بعد فرتة قصرية.

)3(

أعلم أن اقتصاديات الصحف مركبة بعض الشىء، كام أهنا مربكة للمسئولني عنها، وأهنا 
حتتاج وقتا حتى تستقر، لكنى أعلم أيضا أن علينا واجبا قوميا وفكريا جتاه األجيال اجلديدة.
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الفصل التاسع والثالثون 

وزير اإلعالم الفردى

)1(

عوامل  هناك  وكانت  باإلشادة،  إال  اجلديد  اإلعالم  وزير  عن  احلديث  أبدأ  أالاَّ  أود  كنت 
كثرية تدفعنى إىل هذا: خلقه وحبه وفضله وصمته، وإيامنى بأنه ظلم نفسه وهو سعيد .. لكن 
الرياح تأتى بام التشتهى السفن ذلك أن بالًغا قدم للنائب العام يتهم هذا الوزير بإهدار 15 
مليار جنيه بسبب إذاعة حماكمة مبارك جمانا دون عائد كان من املمكن أن يغذى ميزانية احتاد 

اإلذاعة والتلفزيون أو ميزانية الوطن نفسه.

ال أدرى كيف سيمىض هذا البالغ ىف أروقة النيابة العامة ذلك أنه جديد ىف بابه كام يقولون، 
لكنى أدرى بكل يقني أن مسئولية وزير اإلعالم عن إضاعة هذا احلق مسئولية جنائية تستدعى 
تقديمه للمحاكمة بعد أن يرتك موقعه الوزارى .. وهكذا فإنه من حيث الشكل سيمىض هذا 

البالغ ىف طريقة إىل أن تأتى اللحظة املناسبة ليكون وزير اإلعالم متهاًم.. 

)2(

ربام يسأل سائل عن طريقة تقييم املبلغ املهدر، وبوسع السائل أن يعرف أن مثل هذا األمر 
القدم،  مباريات كرة  البث ىف  املشاهدين وعىل حقوق  قياًسا عىل عدد  يمكن حتديده بسهولة 

وهى أرقام معروفة عىل مستوى العامل كله.

ربام يسأل سائل عن األسباب التى جعلت الوزير يقع ىف هذا اخلطإ.. ومن األنصاف أن 
نقول إن اإلهناك الذهنى والبدنى والوجدانى الذى يعانيه الوزير يمثل السبب األول.
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كام أن قلة خربة الوزير بحقوق البث ومادياهتا هى السبب الثانى.

كام أن حرص الوزير عىل االنفراد باملجد ىف مثل هذا القرار هو السبب الثالث.

ولو أنه دعا جملس احتاد اإلذاعة والتلفزيون لالجتامع برياسته )وقد كان هناك بالفعل جملس 
مصغر( لكان قد وضع األمور ىف نصاهبا من حيث الصواب أواًل ومن حيث املسئولية ثانًيا.

)3(

أرجو للوزير التوفيق ىف قراراته القادمة، وأنصحه بكل حب وإخالص أن يستمع لصوت 
الفكر بقدر ما يستمع إىل صوت التمجيد، وبأن يستمع إىل صوت التأنيب بقدر ما يستمع إىل 

صوت التأليب.
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الفصل األربعون 

نحو تليفزيون مصرى جديد

)1(

لست أعرف سببا حلرص املسئولني ىف مرص عىل إقحام أنفسهم عىل لعبة السلم والثعبان 
ما  فيها أقىص  نؤدى  أن  أعرفه نصمم عىل  لكننا لسبب ال  كله،  العامل  تنقرض ىف  التى كادت 

يمكن لنا من طاقة وأن نستنزف فيها ما عندنا من قدرة ! 

عاًما(  عرشين  من  أكثر  فيه  جلس  الذى  الوزير  تعبري  حد  )عىل  الشامخ  املبنى  هو  هذا 
ا  ليليًّ ا  حواريًّ برناجما  ينجز  فريق  عن  البحث  ىف  معا  وطاقتنا  طاقته  يستنفد  أن  عىل  مصمم 
واختيارات  واتفاقات  جلان  وتنعقد  الكبار  أبناءه  أو  الصغار  أشقاءه  التليفزيون  به  يباهى 
ومواءمات وتتشكل جمالس ومناصب وترصحيات ونخرج من هذا كله إىل وضع أسوأ من 
إليه لو أمهلنا األمر كله، وتركنا احلرص عىل أن  الطبيعى الذى كان ممكنا أن نصل  الوضع 
يكون للتليفزيون املرصى برنامج حوارى يستحوذ بالكاد عىل 10% من املشاهدين ىف فرتة 
املساء احلافلة بأكثر من مخسة برامج حوارية منافسة، استقر سوقها اإلعالنى واستقر سوقها 

االستامعى أيضا.

لست أعرف أيضا السبب ىف اإلبقاء عىل هذا العدد من القنوات الومهية التى ال يشاهدها 
بتغطية  نفسها  شغلت  إهنا  بل  املاضية  السنوات  مدى  عىل  أثًرا  ترتك  ومل  أحد  يشاهدها  ولن 
أخبار املحافظني الذين أصبحوا اآلن - مجيعا - يرتدون البيجامات ويشاهدون هذه القنوات 

ويستعيدون ذكرياهتم حني كانوا هم نجوم هذه القنوات.
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)2(

لست أعرف أيضا السبب ىف اإلبقاء عىل هذا العدد الومهى من شبكات اإلذاعة مع احلرص 
ىف الوقت نفسه عىل ضعف اإلرسال وعىل قصور التغطية، وكأنام يتقدم الزمن وتتقهقر اخلدمة، 
إال  تغطى  ال  أصبحت  اإلذاعية  الشبكات(  )أو  الربامج  بعض  أن  حد  إىل  تأثرياهتا  وتتضاءل 

نصف مدينة القاهرة.

لست أعرف أيضا السبب ىف اإلبقاء عىل هذا العدد اخلراىف من برامج املنوعات التقليدية 
القائمة عىل الدردشة والثرثرة مع جتديد قدرة ضيوفها عىل الدردشة ببث األغانى فيام بني كل 
دردشة وأخرى، بينام يعانى املشاهد من سوء اختيار األغانى ومن سوء مستوى الدردشة أيضا.

)3(

جهاز  يامرسة  الذى  اليومى  العبث  هلذا  كثرية  أمثلة  عن  احلديث  ىف  أسرتسل  أن  أريد  ال 
اإلعالم املرصى بينام هو قادر عىل أن يقدم ما يعجز غريه عن تقديمه.

 فهو أوال قادر عىل أن يعيد بث برامج متميزة أذاعها عىل مدى سنوات عمره اخلمسني  �
واستضاف فيه كثرًيا من نجوم الفكر والفن عىل حد سواء.

 وهو قادر عىل أن يعيد تقديم األحداث التارخيية بمنطق كامريا التليفزيون التى سجلت  �
احلدث ىف وقته، وسجلت التعليق ىف الظروف التى مل تكن تسمح إال بقصور الرؤية، 
وكيف  اخلاطئة  رؤيتنا  تشكلت  وكيف  قارًصا  التعليق  كان  كم  يعلمنا  الزمن  هو  وها 

أثرت عىل تارخينا ومستقبلنا.

الفن املرصى املعارص )ىف اآلداب والتشكيل والعامرة والغناء  �  وهو قادر عىل أن يقدم 
احلقيقى وليس ىف التمثيل وحده( من خالل منظومة تستعىص عىل غريه مستغال ىف ذلك 

أنه يقع ىف قلب القاهرة حيث يقيم صناع الفن بلحمهم وشحمهم.

 وهو قادر رابعا عىل أن يفيد من وجوده ىف بيئة ثقافية ثرية بدار الكتب وبدار الوثائق  �
وباملتحف املرصى وبمتحف الفن احلديث وجممع اللغة العربية واملجمع العلمى وجممع 
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املسارح،  السينام وبريبتوار املرسح بل  البحوث اإلسالمية وبمكتبة األزهر وبأرشيف 
وال أظن أن تليفزيونا آخر ىف العامل كله قد رزق هذا الثراء املعرىف من حوله ىف مساحة 

ال يتعدى قطرها 5 كيلو مرتات.

 وهو قادر خامسا عىل أن يصطفى من برامج أشقائه وأبنائه )ىف الفضايات املستقلة( ما  �
يشاء وأن يبثها معهم ىف نفس الوقت وأن يشارك هذه القنوات ىف أرباحها ودخوهلا من 

اإلعالم واإلعالن.

 وهو قادر سادًسا عىل أن يقدم للعامل كله برامج متميزة يعجز غريه عن إنتاجها ملا تتطلبه  �
التليفزيون  بيئة  ىف  متوافر  هو  ما  نحو  عىل  توافرها  يندر  وبرشية  طبيعية  إمكانات  من 

املرصى دون غريه. 

إنتاًجا عامليا يوازى فيلم كليوباترا لكنه يتخذ من  �  وبوسعك ىف هذا املجال أن تتصور 
احلاكم بأمر اهلل موضوعا له، وبوسعك أن ترى املقطم ودهاليزه ىف الفيلم وأن ترى كل 
عجائب التفكري البرشى وشطحاته ىف هذا الفيلم املثري الذى يملك التليفزيون املرصى 

دون غريه حق أرضه وحق سامئه أيًضا.

)4(

لن أفيض ىف ذكر أمثلة أخرى كثرية فالقضية ىف األصل قضية مبدإ، واملبدأ بسيط: نريد أم 
ال نريد؟!! لكنها تقود ىف النهاية إىل السؤال األصعب: نكون أم ال نكون؟

  


