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لطاملا طرحت على نف�شي ال�ش�ؤال الآتي: ل�شك اأن اأحد العذابات الأبعث على 
القلق يف حياة كثري من النا�س ه� ا�شطرارهم منذ الأزل اإىل الحتكاك بحماقة 
الآخرين. فكيف اأمكن مع ذلك األ يك�ن حاول اأحد قط القيام بدرا�شة عن 

احلماقة؟
الفيل�ش�ف الأ�شباين "خ��شيه اأورتيجا اإيه جازيت" يف كتابه الأ�شهر "مترد اجلماهري"
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القانون يحمي املغفلني!

80 مليوًنا دفعوا ثمن هذا الكتاب لكنهم مل يقروؤوه!

البع�ش  الثمن.  دفع  وطوائفه  وفئاته،  تياراته،  بكل  امل�رصي  ال�سعب 
دفع حياته، والبع�ش دفع حريته، والبع�ش دفع عقله، والبع�ش دفع عمله، 
والبع�ش دفع عزلته، والبع�ش دفع غربته، والبع�ش دفع اآماله، والبع�ش دفع 
ماله. الكل دفع الثمن لكن �سيًئا مل يتغري؛ لأن القانون يحمي املغفلني اإذا 

�ساروا حكاًما!

املتهم  ويخرج  الرباءة،  حيثيات  نف�سها  هي  الإدانة  اأدلة  ت�سبح  وقتها 
املحاماة؛ رغم  اأتعاب  املجني عليه  الأدلة، ويدفع  لعدم كفاية  الق�سية  من 
اأن اجلميع كان �ساهًدا على ما حدث. لكنها �رصيبة الغباء ال�سيا�سي الذي 
ظل حاكًما ومتحكًما وم�سيطًرا ومت�سدًرا امل�سهد ال�سيا�سي بطول التاريخ 
وعر�سه. ورغم احلديث الدائم عن نظرية املوؤامرة والطرف الثالث، فاإنني 
بعد بحث طويل وقراءة متاأنية يف كتب التاريخ تاأكدت اأن ظهور الطرف 
كانت  ما  موؤامرة  هناك  كانت  اإذا  واإنه  الأول،  الطرف  غباء  �سببه  الثالث 
ت�ستطيع اأن حتقق اأهدافها لول "الغباء ال�سيا�سي" هذا امل�سطلح الذي �سكه 
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خلف  لكن  ال�سادات".  "اأيام  يف  زكي  اأحمد  وخلَّده  ال�سادات،  الرئي�ش 
هذا التعبري ق�سة حدثت يف 20 اأبريل عام 1971 عندما ذهب ثالثة من 
رجال عبد النا�رص اإىل جل�سة "حت�سري اأرواح" ل�ست�سارة اجلن يف م�ستقبلهم 

ال�سيا�سي!

الثالثة هم: الفريق حممد فوزي وزير احلربية الأ�سبق، واللواء �سعراوي 
جمعة وزير الداخلية الأ�سبق، و�سامي �رصف �سكرتري الرئي�ش عبد النا�رص. 

وقد مت ت�سجيل اجلل�سة!

وما حدث يف 20 اأبريل تكرر يف 4 مايو من نف�ش العام، ومت ت�سجيله 
ا. ويومها قام الرئي�ش ال�سادات باإر�سال الت�سجيالت يف منت�سف الليل  اأي�سً
التي  الت�سجيالت  ن�ش  لين�رص  هيكل،  ح�سنني  حممد  الأ�ستاذ  اإىل  ابنته  مع 
تدين رجال عبد النا�رص يف جريدة "الأهرام"، لكن هيكل تردد يف ن�رصها، 

وذهب اإىل املفكر الكبري توفيق احلكيم ليطلعه عليها.

ويروي هيكل تفا�سيل ما جرى بقوله: اأعطيت توفيق احلكيم جل�ستني 
من جل�سات حت�سري الأرواح منقولة باحلرف على الورق كما نطقت بها 
اأ�سوات اأ�سحابها على اأ�رصطة الت�سجيل املغناطي�سية. وقراأ توفيق احلكيم، 
ثم قال يل "لو اأنني كتبت مثل هذا يف رواية لتَّهمني النا�ش باأنني �رصبت 
نهر اجلنون اإىل اآخر قطرة". ثم �رصد لدقيقة مع خواطره، وعاد يقول "اإنني 
مع الن�رص.. اإن اأ�سبابك للن�رص اأقوى من اأ�سبابك يف المتناع عنه". هنا قرر 
ُمتَلقة، لكن  الت�سجيالت  اأن  الواقعة، وقد ترى  ق  ُت�سدِّ الن�رص. قد  هيكل 
الثابت الوحيد اأن لدينا على هذه الت�سجيالت �ساهدين هما: توفيق احلكيم 

وحممد ح�سنني هيكل، وهناك ثالثة اأ�سباب توؤيد �سحة هذه الواقعة:

اإليه  لري�سل  غريه  دون  هيكل  اختار  ال�سادات  الرئي�ش  اأن  اأولهـا- 
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الت�سجيالت التي �ستكون مربًرا يف ت�سفية رجال عبد النا�رص، وذلك قبل 
اأن ي�سال اإىل مفرتق الطرق يف عام 1974. 

على  �ساهًدا  ليكون  احلكيم  توفيق  اختار  هيكل  الأ�ستاذ  اأن  ثانيها- 
�سار  الت�سجيالت  ن�رص  من  فقط  واحد  عام  بعد  اأنه  رغم  الت�سجيالت، 
كالهما طرفا يف معركة كبرية ب�سبب هجوم احلكيم على عبد النا�رص يف 
كتابه "عودة الوعي"، ويومها وقف هيكل �سده وهاجمه، وقال عنه "مل 

يكن هناك اأ�سبق منه اإىل حرق البخور اأمام عبد النا�رص"!

اإليه  ذهبوا  الذي  جامعيا!(  اأ�ستاذا  يعمل  )وكان  الدجال  اأن  ثالثها- 
د�ستوري،  فراغ  عمل  بهدف  با�ستقالتهم،  يتقدموا  باأن  اإليهم  اأوحى 
فعلوا  وقد  لهم،  الر�سوخ  اإىل  بعده  ي�سطر  ماأزق  يف  ال�سادات  لي�سعوا 
ذلك بالفعل يف 15 مايو، اأي بعد اجلل�سة الثانية لتح�سري الأرواح بـ11 
اأن يخرتق  اف مل ينفعهم، فال�سادات مثلما ا�ستطاع  يوًما فقط. لكن العرَّ
"َجنَّد"  اأنه  يبدو  ت" يف ح�رصة ملك اجلن،  "التن�سُّ اأجهزة  بو�سع  اجلل�سة 
اف نف�سه، لين�سحهم بتقدمي ا�ستقالتهم التي كان يف انتظارها، فَقِبَلها  العرَّ
"ُدول  ال�سهرية  بعبارته  ذلك  وبرر  باعتقالهم،  قراًرا  واأ�سدر  الفور،  على 

املفرو�ش يتحاكموا بتهمة الغباء ال�سيا�سي"!





الف�صل الأول

تراث من الغباء





"إذا كان الفراعن���ة العظماء قد 
تكفَّلوا ببناء احلضارة، فالفراعني 
احَلْمَق���ى قد تكفَّل���وا بهدمها! ".
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الفراعني

"بيبي الثاين" هو اأول حاكم غبي عرفه التاريخ. اعتلى العر�ش وعمره 
عهده  يف  م�رص  عرفت  وقد  عاًما،   94 ال�سلطة  يف  وبقي  �سنوات،  �ست 
الف�ساد، والنحالل، والنقالبات، واحلروب الَقَبلية الأهلية، بل اإن النا�ش 
قد ماتوا من اجلوع، وعجزوا عن دفن موتاهم وكانوا يلقون بهم يف النيل 
تاأكله، وانقلبت الأو�ساع يف  التما�سيح �سخمة لكرثة ما  اأ�سبحت  حتى 
ترتدي  كانت  التي  الرثية  واملراأة  ينجنب،  يعدن  مل  فالأمهات  املجتمع، 
الكتان �سارت مت�سي ممزقة الثياب، والتي كانت متلك املرايا مل تعد ترى 
وجهها اإل على �سطح املاء، وكان الأطفال يقولون يا ليتنا ما ُوِلدنا يف هذا 

الزمان، و�سار الل�سو�ش اأغنياء! ]1]

وا بالأهايل، وفر�سوا ال�رصائب  وا�ستقل حكام الأقاليم باأقاليمهم وا�ستبدُّ
اجلائرة ونهبوا الأقوات واأهملوا اأي اإ�سالح للريِّ والأر�ش وان�سم اإليهم 
ا على اأوقافهم يبيحون لهم بفتاواهم الكاذبة كل منكر غري  الَكهنة حر�سً
َق�سدهم  وكلما  وجوع،  وُذلٍّ  قهر  من  يعانون  وما  الفقراء  باأنَّات  مبالني 

مظلوم طالبوه بالطاعة وال�سرب ووعدوه بح�سن اجلزاء يف العامل الآخر! 

]1] األن جاردنر: م�رص الفراعنة، ترجمة: جنيب ميخائيل اإبراهيم.
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�ش  لكــن عندما بلــغ الياأ�ش غايتــه، خرج رجــل ُيدعى "اأبنــوم" يحرِّ
النا�ــش على الثورة �سد الظلم، فا�ستجــاب له النا�ش، وقام ال�سعب امل�رصي 
بــاأول ثورة عرفها التاريخ، وانهــارت اإمرباطورية "بيبي" و�سقطت الأ�رصة 
ال�ساد�ســة، وكانت نهاية الدولة القدمية مــن ع�رص الفراعنة. "بيبي" مل يكن 
طاغيــة، لكنــه كان غبيًّا، ومغيًَّبا عمــا يجري حوله، فكانــت قراراته تثري 

النا�ش، وت�سحذ هممهم �سده، وجتعلهم اأكرث �سخًطا عليه، وكراهية له.

مثلما �سهد تاريُخنا الفراعنَة العظام الذين َبنوا الأهرامات و�سيَّدوا املعابد 
ا الفراعني احَلْمَقى الذين  وا جمرى التاريخ، �سهد اأي�سً و�سنعوا احل�سارة وغريَّ
عليهم،  ويحكم  يحاكمهم  َمن  هو  والتاريخ  العظماء،  �سنعه  ما  اأف�سدوا 
وحمكمة التاريخ ل ُت�سِدر �سوى ثالثة اأحكام: اإما باجللو�ش بني اخلالدين، 
اأو بالذهاب اإىل اجلحيم، اأو بالن�سمام اإىل التافهني احَلْمَقى الذين مل يفعلوا 
�سيًئا، ومل ي�سيفوا جديًدا، واإن فعلوا اأ�رصُّوا اأكرث مِمَّا نفعوا، وكانوا �سبًبا يف 
انهيار ُدَوِلهم. ففي نهاية كل دولة فرعونية جتد �سل�سلة من احلكام ال�سعفاء 
الذين يت�سببون يف انت�سار الف�ساد والبالء. والغريب اأن الأنظمة )الفرعونية( 
مل ت�سقط بفعل الطغيان وحده، واإمنا بفعل الطغيان املقرتن بالغباء، فاأغلب 
ا�ستمر  الفرعوين  احلكم  اأثناء  يف  م�رص  حكموا  الذين  وامل�ستبدين  الطغاة 
من  احلكم  واأحفادهم  اأولدهم  ثوا  ورَّ اإنهم  بل  وفاتهم  حتى  حكمهم 
بعدهم، لكن الدول الفرعونية الثالث �سقطت عندما �سار الطاغية غبيًّا، 
واأ�سبح ل يدري �سيًئا عما يجري حوله، فاختل تقديره لالأمور، ومل يعد 

قادًرا على اإحكام �سيطرته والعودة اإىل الإم�ساك مبقاليد الأمور.

ا، وبع�سها كان  فالأنظمة ال�ساقطة يف تاريخ الفراعنة بع�سها كان م�ستبدًّ
�سعيًفا، لكن الثابت الوحيد اأن هذه الأنظمة اأو الدول قد و�سلت اإىل خط 
النهاية عندما بلغ الغباء ال�سيا�سي مداه وال�سعف منتهاه. وهذا ما حدث مع 
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ثالثة ملوك تعاقبوا على كر�سّي احلكم، وهم: امللك "�ساكرع" الذي حكم 
ملدة اأربعة اأعوام، وخالل فرتة حكمه مل يفعل �سيًئا بل اإنه كان جمرد اأداة يف 
يد كهنة اآمون، وهو ما تكرر يف عهد امللك توت عنخ اآمون الذي توىلَّ 
احلكم ملدة �ست �سنوات فقط، وكان فى مرحلة الطفولة، ومات قبل اأن 
ي�سل اإىل مرحلة ال�سباب، وكانت ال�سلطات كلها يف يد الكهنة، وال�سوؤال 
هنا من الغبى؟ هل هو الطفل الذى ل يدرك ما يجرى حوله اأم النظام الذى 

�سمح لالأطفال اأن يرثوا احلكم؟!

اأما امللك " اآي" فقد حكم اأربعة اأعوام، وكان طاعًنا يف ال�سن فعجز 
�سوؤون  اإدارة  يف  و"توت"  "�ساكرع"  اأقرانه  مثل  وف�سل  الإ�سالح،  عن 
البالد، و�ساد ال�سطراب وا�ستمر الف�ساد يف عهده، ومل ي�ستطع مواجهة 

الأزمات، ف�سقطت هيبة الدولة.

اأعماَله  �سهرُته  وجتاوزت  َبقَي،  اآمون  عنخ  توت  اأن  املده�ش  لكن 
التي  مقربته  بف�سل  عليها  ح�سل  ال�سهرة  وتلك  حكمه،  ومدة  وقدراته 
اكت�سفها عامل اآثار بريطاين يف وادي امللوك عام 1922، لكنها عادة م�رص 
بها  نُّ  َت�سِ بينما  ال�سبيل  لعابري  ال�سهرة  متنح  قد  التي  والعجائب  الدنيا  اأم 
على العظماء الذين مل يت�سع وقتهم لكتابة تاريخهم، بينما كان لدى امللوك 

من يكتبون عنهم ما فعلوه وين�سبون لهم ما مل يفعلوه.

اأ�سياء ل دخل لهم بها،  من هنا جند حكاًما نالوا �سهرة وا�سعة بف�سل 
ومن بني هوؤلء هناك ت�سعة من امللوك جاوؤوا متتابعني على كر�سّي احلكم 
وهم: رم�سي�ش الرابع، واخلام�ش، وال�ساد�ش، وال�سابع، والثامن، والتا�سع، 
والعا�رص، واحلادي ع�رص، والثاين ع�رص، وهوؤلء حكموا ُمدًدا ق�سرية، ومل 
يكن لأحدهم َهمٌّ اإل املحافظة على مركزه وممار�سة �سهواته، فا�سطربت 
اآخرهم  عهد  يف  البحري  الوجه  ا�ستقل  حتى  الف�ساد  ى  وتف�سَّ الأحوال 
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وكانت نهاية دولتهم. لكن اأغرب ما فعله هوؤلء هم اأنهم �سطو على ا�سم 
امللك رم�سي�ش الذي توقف ن�سل عائلته عند رم�سي�ش الثالث!

لوا ببناء احل�سارة، فالفراعني احَلْمَقى  فاإذا كان الفراعنة العظماء قد تكفَّ
لوا بهدمها! تكفَّ



]23[

اخلليفة احلمار!

هكذا جتد ا�سمه يف كل كتب التاريخ!

فهو مروان بن حممد بن مروان بن احلكم بن اأبي العا�ش بن اأُميَّة احلمار. 
انهارت  اأمية الذي توىلَّ احلكم ملدة خم�ش �سنوات فقط  اآخر خلفاء بني 
بعدها الدولة الأُموية وقامت الدولة العبا�سية، بعد اأن انهزم مروان احلمار 
اب" وهرب نحو ال�سعيد، فتعقبه ع�سكر بني  اأمام العبا�سيني يف معركة "الزَّ
العبا�ش واألقوا القب�ش عليه يف قرية اأبو �سري اإحدى �سواحي اجليزة، وقتلوه 
والكالب.  الذئاب  منها  اأكلت  حتى  العراء  يف  جثته  وطرحوا  قتلة،  �رص 
و"احلمار" مل تكن �سفته واإمنا كان لقبه، فقد كانت عادة العرب اأن يلقَّب 
بوه  كل مائة عام حمار، فلما قارب ملك اآل اأمية مائة �سنة، وجاء مروان فلقَّ
ا اأنه كان م�سهوًدا له بال�سرب ال�سديد على موا�سلة  مبروان احلمار، خ�سو�سً
القتال مثل احلمار. لكن هناك �سبًبا اآخر جعل هذا ال�سم مقرتًنا به طوال 
م لعب ال�سطرجن واأ�سدر اأمًرا بعدم ممار�سة هذه  هذه القرون، وهو اأنه حرَّ

اللعبة وحدد ثالث عقوبات ملن ميار�سها وهي:

1- العقوبة اجل�سدية.

2- اإطالة فرتة �سجن املحبو�ش.
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3- حرمان من يلعب ال�سطرجن من حقه يف اأموال الدولة!

وال�سبب يف ذلك اأن اخلليفة لحظ اأن لعبة ال�سطرجن كانت واحدة من 
اأ�سباب الثورة على بني اأمية واأن اأغلب من ميار�سونها من الثوار، ومن بينهم 
�سعيد بن جبري الذي ا�سرتك مع عبد الرحمن بن الأ�سعث يف الثورة �سد 
اإعداد خطط مواجهة  عبد امللك بن مروان، وكان ي�ستخدم ال�سطرجن يف 

احلاكم وب�سببها كان يجيد الكر والفر يف املعارك.

هذا قدر م�رص دائًما فبعد اأن �سهدْت ولًة يف مرتبة عمرو بن العا�ش 
ح وحممد بن اأبي بكر وعمر بن عبد العزيز جاء اإليها  وعبد اهلل بن اأبي ال�رصَّ
مروان احلمار، وكاأنها �ست�سري عادة احلكم يف م�رص، فكلما توىلَّ الأمر فيها 

رجل قوي َخَلفه على العر�ش رجل يت�سف بال�سعف واحُلمق.

الذي  اهلل  باأمر  احلاكم  كان  والغباء  بال�سعف  ات�سف  من  اأ�سهر  لكن 
م اأكل امللوخية، ومنع ارتداء الن�ساء الكعب  قيل اإنه اأُ�سيب باجلنون، وحرَّ

العايل، واأمر النا�ش بالعمل لياًل والنوم نهاًرا!

فقد كان احلاكم باأمر اهلل واحًدا من اأغرب حكام م�رص؛ فقد �سعد اإىل 
ال�سلطة يف �سهر رم�سان �سنة 386 هجرية خلًفا لأبيه، وهو ما زال طفاًل 
يف احلادية ع�رصة من عمره، وكان اأبو حممد بن عمار يدير �سوؤون الدولة من 
خلف �ستار، وُلقِّب بـ"اأمني الدولة"، واأ�سبح املت�رصف الوحيد يف �سوؤونها، 
اأبو الفتوح برجوان، الذي اأطاح به خارج ال�سلطة واأجربه  وكان يناف�سه 
على الهرب، لكن �رصعان ما جنح برجوان اإىل الطغيان وال�ستبداد فاعترب 
نف�سه اخلليفة، و�سار ي�ست�سغر احلاكم باأمر باهلل، لكنه مل يدرك اأن الطفل 
ال�سغري كرب و�سار �سابًّا. وكان اأول قرارات هذا ال�ساب -اأق�سد احلاكم- 
َقْتل برجوان والتخل�ش من رجاله يف اجلي�ش والق�رص لينفرد باحلكم. م�سرية 
احلاكم باأمر اهلل مليئة بالتناق�سات فقد كان والده �سيخ املذهب الفاطمي، 
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مغارة  يقبع يف  فجاأة وهو  فُجنَّ جنونه  اأقباط م�رص!  بطريرك  �سقيقة  واأمه 
اأعلى قمة جبل املقطم و�سعر باأن �سوًتا يناديه ويدعوه اإىل التوفيق بني دين 
الن�سارى ودين امل�سلمني، وا�ستخراج دين جديد، وقد بداأ ال�سبي ال�سغري 
يف البحث عن هذا الدين اجلديد على الفور، وهداه تفكريه اإىل اأنه ما دام 
اأحًدا فلماذا ل يتوحد جميع الأنبياء يف واحد فقط؟ وملاذا ل  اهلل واحًدا 
يكون احلاكم باأمر اهلل هو هذا النبي الواحد؟!]1]. ولكن عني الدولة كانت 
تراقب كل �سيء، وكان القلق ينه�ش قلوب كل اأفراد الأ�رصة احلاكمة خوًفا 

من هذا النقالب الذي يو�سك احلاكم باأمر اهلل اأن يقوده!

فمات احلاكم، وهو اأعلى جبل املقطم، ومل يعرف اأحد بقتله حتى عاد 
حماره الأ�سهب اإىل الق�رص، وعليه ُبْرَدته، وقد تلطخت بالدم عندئٍذ تاأكد 
النا�ش يف القاهرة من قتله، لكن اأحًدا مل يعرث على جثته. والعجيب اأنه حتى 
الآن ل ميكن الف�سل بني حقيقة هذا الرجل واأ�سطورته، فقد قيل عنه كل 
اأنه كان حاكًما جمع بني ال�سعف  �سيء، ومل ُيح�سم مما قيل �سيئا، �سوى 
حكاًما  هناك  لكن  احلكم.  كر�سّي  فوق  جل�سها  عاًما   25 طوال  والغباء 
اآخرين جمعوا بني الطغيان والغباء، ومن بينهم بل وعلى راأ�سهم اأبو العبا�ش 

ال�سفاح، وهو اأول خلفاء بني العبا�ش، ومن ا�سمه نعرف اأعماله وماآثره!

اأول  فلم يكن ال�سفاح طاغية فح�سب، واإمنا كان اأحمق الطغاة، ففي 
خطبة له قال للنا�ش "ا�ستعدوا فاأنا ال�سفاح"!، وكان من الطبيعي اأن يقول 
اأمية -على حد  اأن قتل يف مبايعته جنوًدا ل ح�رص لهم من بني  ذلك بعد 
اأمية من  باإخراج جثث خلفاء بني  ال�سيوطي- وا�ستهل فرتة حكمه  تعبري 
قبورهم وَجْلِدهم وحرق جثثهم ونرث رمادها يف الريح، ومل يكن ذلك يف 

بداية عهده فح�سب واإمنا كانت �سيا�سته التي �سار عليها.

]1] حممود ال�سعدين: "م�رص من تاين"، �ش40. 
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ال�سفاح هو مثال الطغيان يف كل الع�سور فعندما دخل دم�سق اأباح فيها 
القتل ثالث �ساعات، وجعل جامعها �سبعني يوًما اإ�سطبال لدوابِّه وِجماله، 
ثم َنَب�َش قبور بني اأمية فلم يجد يف قرب معاوية اإل خيًطا اأ�سود، ونب�ش قرب 
عبد امللك بن مروان فوجد جمجمة، اأما ه�سام بن عبد امللك فقد وجده 
اأحرقه،  ثم  اأياًما  َلَبه  ميت،و�سَ وهو  ْوط  بال�سَّ و�رصبه  فاأخرجه  �سحيًحا 
ه يف الرياح. ومل تنج الن�ساء، فقد اأر�سل امراأة ه�سام مع  وَدقَّ رماده ثم َذرَّ
جمموعة من اخلر�سانية اإىل الربية ما�سية حافية حا�رصة وجهها وج�سدها عن 
ثيابها ثم قتلوها، ثم اأحرق ما وجده من عظم ميت منهم، وا�ستمر ال�سفاح 
يف �سفكه للدماء، والتمثيل بجثث �سحاياه، فقتل يف يوم واحد 72 األًفا 

عند نهر بالرملة ]1].

اإن ما فعله ال�سفاح كان قمة الطغيان والغباء فقد دفع الثمن، فلو كان 
طغياًنا فح�سب كان يكفيه اأن يق�سي على الأحياء لكنه مل يرتك الأموات، 
الرابع  عامه  ُيِتم  اأن  قبل  ومات  فقط،  �سنوات  اأربع  احلكم  يف  فق�سى 

والثالثني.

العنف  اإىل  وامليل  والت�سلط  الغباء  بني  يجمعون  دائما  الطغاة  هكذا 
واإزهاق الأرواح واإراقة الدماء، فاحلاكم الغبى دائما ما يجد فى ال�سيف 

منقذاً له. 

]1] اجلزء العا�رص من "البداية والنهاية" لبن كثري.
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حكم قراقو�س!

اأعتقد اأنه قد حان الوقت لنعتذر لـ"بهاء الدين قراقو�ش" عن ظلمنا له 
طوال ثمانية قرون؛ فلم يكن يف يوم من الأيام بهذه احلماقة التي �سارت 
الذي  احلد  هذا  اإىل  ق�سوته  ت�سل  ومل  نعي�سها،  التي  املرحلة  لتلك  عنواًنا 
و�سل اإليه اأغبياوؤنا، ومل تكن اأعماله قد و�سلت اإىل هذه الدرجة من ال�سوء 
يف  �سعرها  من  ها  وجرَّ امراة  ب  عذَّ اأنه  اإلينا  ي�سل  فلم  اإليه؛  و�سلنا  الذي 
بتعرية  اأمر جنوده  اأنه  النهار، ومل ن�سمع -رغم كرثة ما قيل عنه-  و�سح 
اأ�سخا�ش خرجوا  اأمر بقتل  اأنه  التاريخ  اأمام املارة، ومل تذكر كتب  الن�ساء 
ليتظاهروا �سده رغم كرثة ما قيل عنه وُن�سب اإليه. لقد ظلْمنا الرجل الذي 
اأثنى عليه املوؤرخ العظيم ابن اإيا�ش يف موؤلَّفه البديع "بدائع الزهور" بقوله: 
"كان قراقو�ش القائم باأمور امللك، ي�سو�ش الرعية يف اأيامه اأح�سن �سيا�سة، 
وقال عنه ابن َخلِّكان يف "َوَفيات  واأحبته الرعية ودعوا له بطول البقاء". 
كثرية  حقوق  له  وكانت  النية،  جميل  املقا�سد،  ن  َح�سَ "كان  الأعيان": 
بردي  تغري  ابن  عنه  ويقول  وامل�سلمني".  الإ�سالم  وعلى  ال�سلطان  على 
يف "النجوم الزاهرة": "كان وزير �سالح الدين مب�رص ال�ساحب بهاء الدين 
اجلامع  يف  القدمية  ال�ساحب  ب�سويقة  املعروفة  احلارة  �ساحب  قراقو�ش، 
احلاكمي، وكان رجاًل �ساحًلا غلب عليه النقياد اإىل اخلري، وكان ال�سلطان 
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يعلم منه الفطنة والنباهة، وكان اإذا �سافر ال�سلطان من م�رص اإىل ال�سام يف 
�ش اإليه اأمر البالد، لكنه يف �سنة  زمان الربيع كما هي عادته كل �سنة، يفوِّ
ويل  لوفاة  م�ساركة؛  غري  من  منفرًدا  حكمها  وخم�سمئة  و�ستني  اإحدى 
عت عليه احلكايات  العهد امل�سارك له يف ذلك، فلم ي�ستقم له احلال، وُو�سِ
امل�سحكة". قراقو�ش كان يعمل م�ساعًدا ل�سالح الدين الأيوبي ملدة ثالثني 
عاًما، بل اإن �سالح الدين كان يرتك له تدبري اأمور م�رص حني يغيب عنها 
ل البالد من املذهب  يف احلروب ال�سليبية، وُين�سب اإليه اأنه هو الذي حوَّ
الإ�سالحات يف  من  العديد  اأجرى  اأنه  كما  ني،  ال�سُّ املذهب  اإىل  ال�سيعي 
ن الطرق من الل�سو�ش، ومالأ خزائن  ُنُظم الري وال�رصائب والتعليم، واأَمَّ

الدولة باملال لي�ساعد �سالح الدين على حترير القد�ش.

لكن ظروف املرحلة تفر�ش على �سالح الدين اأن يوجه اأغلب جهوده 
الذين كان يحتلون بيت  ال�سليبيني  الدولة خلو�ش احلرب �سد  اإعداد  اإىل 
واملن�ساآت  واحل�سون  القالع  بناء  يف  الدولة  فتو�سعت  وقتها،  املقد�ش 
اإقامة اجل�سور ومتهيد الطرق، وكلها مهام �سخمة مل يجد  الع�سكرية من 
م�سهوًرا  وكان  عليها،  بالإ�رصاف  ليقوم  قراقو�ش  من  خرًيا  الدين  �سالح 

ب�سربه وَجَلِده وعزميته الفولذية التي ل تلني.

ا  وكان اأول عمل عظيم قام به قراقو�ش هو بناء قلعة اجلبل، وكانت مقرًّ
للن�رص الإ�سالمي الذي اتخذه �سالح الدين �سعاًرا لدولته، واأ�سبحت من 
ا للحكم يف م�رص حتى نقل اخلديو اإ�سماعيل مقر احلكم اإىل ق�رص  بعده مقرًّ

عابدين بالقاهرة يف �ستينيات القرن التا�سع ع�رص.

وبعد اأن فرغ قراقو�ش من بناء قلعة اجلبل، قام ببناء قلعة املقيا�ش بجزيرة 
الرو�سة، ثم �سور جمرى العيون الذي ينقل املياه من فم اخلليج حتى القلعة، 
هند�سية  وحرفية  دقة  من  فيه  ملا  املقايي�ش  بكل  عظيم  هند�سي  عمل  وهو 
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له  وح�سد  واجليزة،  بالقاهرة  يحيط  عظيم  �سور  بناء  يف  �رصع  ثم  عالية، 
ة ال�سعب، الذين قاموا بتقطيع اأحجاره يف �سحراء الهرم،  الآلف من عامَّ
ويعترب هذا العمل ال�سخم هو اأحد اأ�سباب كراهية العامة لقراقو�ش، الذين 

خرة خالل هذا العمل ال�سخم. اأح�سوا مبرارة ال�سُّ

اأعماله  رغم  التاريخ  يغفره  مل  الذي  الوحيد  قراقو�ش  ذنب  هو  وهذا 
يف  م�رص  وزراء  اأعظم  من  كواحد  لتخليده  تكفي  كانت  التي  العظيمة 
�سار  وغباء  الأبدان،  هزت  بق�سوة  ذلك  فعل  قراقو�ش  لكن  تاريخها، 
مع  واحدة  �سفحة  يف  لتخلِّده  عليه  النكات  فانطلقت  لالأمثال،  َم�رِصًبا 
الطغاة احَلْمَقى حتى �سار ا�سًما "حركيًّا" لكل طاغية اأحمق، وال�سبب يف 
ذلك اأنه كان ملكيًّا اأكرث من امللك، فلم ت�سفع له اأعماله على كرثتها عند 
الب�سطاء الذين ل يقروؤون التاريخ لكنهم يتجرعون مرارته. لكن لو كان 
رغم  ال�ساحلني،  اهلل  اأولياء  من  باعتباره  معاملته  لتمت  الآن  بيننا  قراقو�ش 
واإن  -حتى  مناف�سوه  قاله  ملا  جون  يروِّ النا�ش  جعل  الذي  ال�سيا�سي  غبائه 
ون الب�رص عن اأعماله ويرددون ما  اإليه ما مل يفعله- ويغ�سُّ ظلموه ون�سبوا 
قاله عنه اأحد العاملني يف ديوان �سالح الدين وهو اأ�سعد بن مماتي �ساحب 
خ فيه حلكم قراقو�ش وقال  كتاب "الفا�سو�ش يف حكم قراقو�ش" الذي اأرَّ
يعرف  ول  بعامل،  يقتدي  ل  قراقو�ش  راأيت  ملا  "اإنني  كتابه:  مقدمة  يف 
كيَّة عنده ملن �سبق، ول يهتدي عن �سدق، وي�ستطُّ  املظلوم من الظامل، وال�سَّ
ا�ستطاط ال�سيطان، ويحكم حكًما ما اأنزل اهلل به من �سلطان.. �سنَّفت هذا 

الكتاب ل�سالح الدين، ع�سى اأن يريح منه امل�سلمني".

وقد �رصد ابن مماتي اأمثلة كثرية تدل على غباء قراقو�ش وطغيانه ومنها اأنه 
م اأكل "امللوخية" على العامة، وكان ا�سمها "ملوكية" اأي طعام امللوك،  حرَّ
لديه  ع  ت�سفَّ ثم  بال�سنق،  عليه  فحكم  نف�ًسا  قتل  لقراقو�ش  غالًما  اإن  وقيل 
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َيَنَعل لك الفر�ش ويخدمك، فاإن �سنقته مل  اإنه حدادك  ال�سفعاء وقالوا له: 
ا�ش فقال  جتد غريه. فنظر قراقو�ش ناحية الباب ووقعت عينه على رجل قفَّ
وهي وظيفة  اإليه، فا�سنقوه مكان الراكبدار"،  "هذا القفا�ش ل حاجة بنا 

الغالم احلداد عنده!

مل يكتف ابن مماتي بهذا بل اإنه ذكر اأن جنديًّا نزل يف مركب، وكان به 
فالح وزوجته وهي حامل يف �سبعة اأ�سهر ف�سدمها اجلندي واأ�سقط حملها 
ياأخذ  اأن  اجلندي  على  فق�سى  قراقو�ش،  اإىل  وقاده  بتالبيبه  زوجها  فاأخذ 
يف  حامل  وهي  اإل  زوجها  اإىل  يعيدها  ول  ويك�سوها  ويطعمها  الزوجة 

�سبعة اأ�سهر!

النع�ش  ليدفنوه ف�ساح يف  اإن رجاًل حملوه حيًّا  ا  اأي�سً ابن مماتي  وقال 
م�ستغيًثا بقراقو�ش، فلما �سمعه قراقو�ش ترك امل�سيِّعني مي�سون به وقال له: 
اأنه  اإليه  �سكا  اإن مديًنا  مائة من ورائك! وقيل  ب  واأكذِّ قك  اأُ�سدِّ ويحك! 
فيطالبه  هذا  ياأتي  ثم  يجده،  فال  ين  الدَّ �ساحب  اإىل  ويذهب  َدْيَنه  يجمع 
بحب�ش  قراقو�ش  فاأمر  ال�سداد،  ميلك  ل  الوفا�ش  خاىل  وهو  عليه  ويلح 
منه، ول  املطلوب  متى جمع  املدين مو�سعه  يعرف  الدين حتى  �ساحب 

ي�سيع الدين على �ساحبه يف البحث والتاأجيل.

وزراء  من  كان  الآخر  هو  اأنه  ا  خ�سو�سً ا،  ُمغِر�سً مماتي  ابن  كان  رمبا 
�سالح الدين، ورمبا كان قراقو�ش مظلوًما ولي�ش ظاملًا، ورمبا ورمبا، لكن 
الثابت الوحيد اأن ما قاله ابن مماتي بقي، وكي يبقى كان ل بد اأن يكون قد 
اأ�ساب جزًءا من احلقيقة؛ فقراقو�ش مل يكن فا�سًدا اأو كاذًبا لكن م�سكلته 
التي �ستظل تطارده على َمرِّ الزمان هي اأنه كان �سلطة بال عقل، فقد كان 
اأهلها  �سكوى  ب�سماع  يهتم  ومل  م�رص،  اأجل  من  �سيء  كل  يفعل  اأنه  يظن 
وكان كل ما ي�سغله هو اأن يفعل ما يراه �سحيًحا دون النظر اإىل اآمال النا�ش 
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اإنه ن�رص قمي�سه على  قيل  اإ�سالحاته وبقي غباوؤه حتى  واآلمهم، فذهبت 
�ساعة  األب�سه  كنت  لو  وقال:  درهم  باألف  فت�سدق  القمي�ش،  فوقع  احلبل 

وقوعه لنك�رصت!
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العائلة املالكة

ق�رص  عن  ف�سمع  لباري�ش،  زياراته  اإحدى  يف  اإ�سماعيل  اخلديو  كان 
اإعجاًبا  الق�رص  م�ساهدة  يف  رغبة  ملحدثه  فاأظهر  الأغنياء،  لأحد  جميل 
ماأدبة  اإىل  اخلديو  بدعوة  بادر  بذلك  �ساحبه  علم  فلما  اجلميل،  بالفن 
ه، وبعد  اأُعجب بها �ُسموُّ اأقامها له، وكانت ل�ساحب الق�رص فتاة جميلة 
اأن فرغ من تناول الطعام �ساأل اخلديو �ساحب الق�رص عما اإذا كان يرغب 
التفريط يف  يودُّ  الرجل  يكن  فيه، ومل  يريده  الذي  الثمن  بيعه، وعن  يف 
باهًظا  ثمًنا  لق�رصه  طلب  باأن  املاأزق  هذا  من  اخلال�ش  يف  ففكر  ق�رصه، 
اأن يحول ذلك دون رغبة اخلديو يف  ره بخم�سة ماليني فرنك راجًيا  قدَّ

ال�رصاء.

ولكن خاب ظنه، فقد قبل اإ�سماعيل الثمن واأمر با�ستدعاء كاتب العدل 
البائع وقيَّده، ثم  )املخت�ش بكتابة العقود( ليكتب العقد، ف�ساأل عن ا�سم 
�ساحب  ابنة  اإىل  باإ�سبعه  اإ�سماعيل  اأ�سار  وعندئذ  امل�سرتي  ا�سم  عن  �ساأل 

الق�رص قائال: اكتب ا�سم "املدموازيل" ]1]!

]1] د.نعمات اأحمد فوؤاد: "من عيون الكتب يف تراجم �رصقية وغربية"، �ش163.
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حماقة  ثمن  م�رص  ودفعت  ابنته،  عرب  ل�ساحبه  الق�رص  عاد  وبذلك 
حاكمها ونزواته.

التاريخ،  كتب  به يف  ُيخلَّد  جمًدا  لنف�سه  ي�سنع  اأن  يريد  اإ�سماعيل  كان 
النيل  ق�رص  كوبري  ف�سيَّد  الهدف،  هذا  اأجل  من  �سيء  كل  فعل  وقد 
الكتب والوثائق، واملتحف  ال�سهريين، واجلمعية اجلغرافية، ودار  باأ�سديه 
واجلزيرة،  والتني،  والقبة،  عابدين،  اأ�سهرها  ق�رًصا  ثالثني  وبنى  امل�رصي، 
احلفالت  يف  واأ�رصف  م�رص،  عرفتها  اأوبرا  اأول  واأن�ساأ  والإ�سماعيلية، 
نوفمرب   16 يف  ال�سوي�ش  قناة  افتتاح  حفل  واأ�سهرها  اأقامها  التي  الباذخة 
رت تكاليف احلفل مبليون ون�سف املليون جنيه، لذلك كان  1879، وُقدِّ
ر الديون يف عهد اإ�سماعيل يف اأقل التقديرات بنحو 91  من البديهي اأن تقدَّ
مليون جنيه، وهو رقم كبري جدا اإذا ما عرفنا اأن كل ميزانية الدولة يف ذلك 
ًما ما بني  الوقت كانت ما بني 4 و6 ماليني جنيه مِمَّا يعني اأنه اقرت�ش مقدَّ

15 و23 �سعف ميزانية م�رص.

وكان من بني الأبواب التي اأنفق فيها اإ�سماعيل ماليني اجلنيهات دون 
فائدة تعود على م�رص ا�سرت�ساء الباب العايل يف تركيا )ال�سلطان عبد العزيز 
العر�ش وجعله لبنه توفيق بدل من  لتغيري نظام توارث  الوقت(  يف ذلك 
اأخيه م�سطفى فا�سل الذي كان من املفرت�ش اأن يرث احلكم باعتباره اأكرب 
اأفراد اأ�رصة حممد على �سنًّا، وقد اأنفق اإ�سماعيل على هذا املطلب وحده اأكرث 
من ثالثة ماليني جنيه، ثم عاد وا�ستجدى ال�سلطان عبد العزيز، وقدم اإليه 
املزيد من الهدايا، واملنح، وم�ساعفة اجلزية ال�سنوية التي ُتدفع لرتكيا )من 
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400 اإىل 750 األف جنيه( ملنحه لقب "خديو" وهو لقب اأعلى من با�سا 
ومن واٍل ومل ي�سبق اأن ح�سل عليه اأحد الولة.

وقد ا�ستجاب ال�سلطان ملطالب اإ�سماعيل التي قب�ش ثمنها، وا�ستجاب 
ا ل�سغوط الدول الأجنبية خللع اإ�سماعيل عن العر�ش بعد اأن ا�ستنفدوا  اأي�سً

اأغرا�سهم منه!

فبعد اأن تراكمت الديون على م�رص املبتالة يف حكامها، اأ�سبح اخلديو 
ا عليه اأن يقوم باإ�سدار مر�سوم يف 2 مايو  عاجًزا عن احلكم و�سار فر�سً
1876 باإن�ساء ما اأُطلق عليه �سندوق الدين يتوىل اإدارته مندوبون اأجانب 
ال�سندوق  اإلغاء  مت  اأن  اإىل  �سنة   62 امتداد  على  مهمتهم  ميار�سون  ظلوا 
قناة  اأ�سهم  الأ�سعار  وباأبخ�ش  ذلك  قبل  باع  قد  وكان   ،1937 عام  يف 
ال�سوي�ش التي اكتتب بها �سعيد با�سا يف بداية تكوين ال�رصكة )178 األف 

�سهم(.

والغريب اأن �سعيد نف�سه كان قد وافق على حفر القناة ل�سبب غاية يف 
يف  مهارتي  قائال:  مذكراته  يف  ديلي�سيب�ش  ذكره  وقد  خف  وال�سُّ احلماقة 
ركوب اخليل كانت من اأهم الأ�سباب التي جعلت �سعيد با�سا يوافق على 
م�رصوع حفر قناة ال�سوي�ش، فعندما عر�ست م�رصوع حفر القناة عليه جمع 
قواده و�ساورهم يف الأمر، وملا كانوا على ا�ستعداد لتقدير من يجيد ركوب 
اخليل، ويقفز بجواده فوق احلواجز، واخلنادق اأكرث من تقديرهم للرجل 
العامل املثقف انحازوا اإىل جانبي، وملا عر�ش عليهم البا�سا �سعيد تقريري 
عن امل�رصوع بادروا اإىل القول اإنه ل ي�سح اأن يرف�ش طلب �سديقه، وكانت 

النتيجة اأن منحني البا�سا ذلك المتياز العظيم ]1].

]1] �سالح منت�رص: "من عرابي لعبد النا�رص"، �ش 18.
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اأعمالهما  اختلفت  لو  حتى  واحدة  لعملة  وجهان  واإ�سماعيل  �سعيد 
ونياتهما، وقدراتهما، فكالهما كان �سبًبا يف اأن وقعت م�رص حتت �سيطرة 
الدولة الأجنبية، وقد دفع اإ�سماعيل ثمن ما فعله حني اأ�سدر ال�سلطان عبد 
توليه  بقرار  توفيق  واأبلغ   1879 يونيو   26 يوم  يف  خلعه  فرمان  العزيز 
الإ�سماعيلية ودخل عليه وحده  اأبيه يف �رصاي  اإىل  العر�ش، وذهب توفيق 

وما اإن راأى اإ�سماعيل ابنه حتى وقف وقال له بقلب منكر: اأفندينا..!

وكان ذلك اعرتاًفا من اإ�سماعيل لتوفيق ابنه باأنه اأ�سبح اخلديو اجلديد، 
وبعد ثالثة اأيام حملت الباخرة "املحرو�سة" اإ�سماعيل اإىل منفاه يف نابويل 

باإيطاليا.

اإ�سماعيل كان يراهن على امل�ستقبل ويقول اإنني اأبذر ذهًبا لعل امل�ستقبل 
ين�سفني، لكنه يف احلقيقة كان يريد اأن ينرث الذهب يف العيون ليعميها عن 
ر، ول ينكر هذه احلقيقة اإل جاحد اأو  روؤية احلقيقة، فقد بنى و�سيَّد وعمَّ
جاهل، لكنه يف الوقت نف�سه و�سع م�رص على اأول طريق ال�ستعمار الذي 

ا�ستكمله جنله توفيق بحماقة منقطعة النظري.

فقد عزَّ على اخلديو توفيق اأن ي�ستجيب ملطالب ال�سعب يف ثورة عرابي 
ومل يت�سور اأن انحيازه اإىل ال�سعب ميكن اأن مينحه القوة التي جتعله يجل�ش 
ا على العر�ش، فراح يخطط لال�ستعانة بقوى اأخرى كانت جاهزة  م�ستقرًّ

وعلى ا�ستعداد.

فبعد اأ�سابيع فوجئ ال�سعب باملوافقة على طلب من احلكومتني الإجنليزية 
ية"  والفرن�سية بو�سول ِقطع من اأ�سطوليهما اإىل الإ�سكندرية "يف زيارة ودِّ

وبالفعل بداأ و�سول البوارج واملدمرات يوم اجلمعة 19 مايو 1882.
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ع الإجنليز واخلديو الوقت فقد مت اعتقال زعماء الثورة العرابية،  ومل ُي�سِ
وعلى راأ�سهم اأحمد عرابي وحممود �سامي البارودي، وكل من ات�سل بهم 
اأو �سارك يف حركتهم الوطنية حتى بلغ عدد املقبو�ش عليهم نحو 30 األًفا، 
والبارودي،  عرابي  مقدمتهم  الكبار، ويف  ال�سبعة  باإعدام  احلكم  و�سدر 
الأحكام  املوؤبد، كما �سدرت مئات  النفي  اإىل  ُخفِّف احلكم  وبعد ذلك 

ب�سجن العديد من الع�سكريني وجتريدهم من رتبهم.

تقدير  و�سوء  م�ساوئ وجرائم  من  علي  اأ�رصة حممد  فعلته  ما  كل  لكن 
و�سوء نية وغباء ميكن اأن ن�سعه يف كفة، ون�سع يف الكفة الأخرى ما فعله 

اخلديو توفيق يف 19 �سبتمرب 1882.

اأ�سدر مر�سوًما خديويًّا  اأكرب حماقة عرفتها م�رص حني  ارتكب  يومها 
املر�سوم مت ت�رصيح جميع اجلنود  ومبقت�سى هذا  "باإلغاء اجلي�ش امل�رصي"!، 
عليهم  ُقبـ�ش  الذين  با�سـتثناء  وُمدنهم  ُقـراهم  اإىل  واإعـادتهم  وال�سباط 
اإجنليزي  �سابط  اإىل  اخلديـو  ب�سـجنهم، وعهد  وُق�سي  للمحاكمة  موا  وُقدِّ
باإعادة اإن�ساء جي�ش م�رصي جديـد مت تقلي�ش عـدد اأفراده اإىل ثالثة اآلف 
اأو  النقدي  البـدل  ا�سمه  جديًدا  نظاًما  الإجنليـزي  القائـد  وو�سع  فرد! 
يريد  من  يدفع  باأن  يق�سي  ال�سعب،  عامة  عليها  ُيطلق  كان  كما  "البدلية" 
الطبقة  على  مق�سوًرا  التجنيد  جعل  مِمَّا  نقديًّا  بدًل  التجنيـد  من  الإعفاء 
ا�سم  عليـه  اأُطلق  للجيـ�ش  ا  عـامًّ قائًدا  الإجنليـز  وعني  الأمية،  الفقرية 
"ال�رصدار" وقائدا اآخر للبولي�ش ا�سمه "القومندان العام" وم�ست�ساًرا اإجنليزيًّا 
ت�سع  الإجنليز  واأغلق  الأجانب،  ملحاكمة  خا�سة  وحماكم  وزارة،  كل  يف 
اأغلقوا  مدار�ش حربية من ع�رص كانت ت�ستقبل �سنويًّا 1000 طالب كما 
اأقامها  التي  املدافع والذخرية  بالإ�سكندرية وكل م�سانع  البحرية  الرت�سانة 

حممد علي!
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لقد خ�رصت م�رص بف�سل الغباء ال�سيا�سي ما مل تخ�رصه يف كل حروبها 
من  كرثة  رغم  م�رص  اأن  املده�ش  لكن  ذلك،  على  �ساهد  خري  والتاريخ 
حكموها من الطغاة والُبغاة واحَلْمَقى واملغفلني بقيت وعا�ست، و�سادت 
وت�سيَّدت، وحكمت وحتكمت، وكانت دائًما اأكرب مِمَّن حكموها، واأبقى 

مِمَّن اأرادوا لها الفناء.





الف�صل الثاين

الغباء ال�سيا�سي





" ُيعاَم���ل احلاكم باعتب���اره حكيًما، 
عظيًما، عليًما، بطاًل، وطنيًّا، فذًّا، 
فدائيًّا، رائًعا، وعبقريًّا حتى يغادر كرسّي 
السلطة فيكتشف اجلميع محقه! ".
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الع�سكري رئي�ًسا

الغباء ال�سيا�سي يبلغ ذروته وي�سل اإىل مداه حني ي�سري الع�سكري حاكًما 
بدل من اأن يكون َحكًما!

اأمر  اأن كل كلمة تخرج من فمه مبثابة  اأنه يظن  الع�سكري  الرجل  اآفة 
يخالف  من  على  واأن  والطاعة،  ال�سمع  اجلميع  على  واأن  النفاذ،  واجب 
راأيه ول ين�ساع لأوامره اأن يتحمل نتيجة مالفته للقوانني وخروجه على 
مدنيًّا يف حكمه  ي�سبح  اأن  للع�سكري  حماولة  لذلك كل  العامة.  القواعد 
فالع�سكري  ومل�سة؛  �سادقة  النيات  كانت  عندما  حتى  بالف�سل  باءت 
يختزل الدولة يف �سخ�سه ويجعل من نف�سه و�سيًّا على ال�سعب ومهيمًنا 
والد�ستور،  القانون  فوق  دائًما  فهو  م�ساءلته،  ميكن  ل  وم�سوؤوًل  عليه 
م القانون، ولعل اأبرز مثال على ذلك ما قاله  باعتباره وا�سع الد�ستور ومنظِّ
"اللي زيِّنا هما اللي  الرئي�ش ال�سادات للكاتب العظيم اأحمد بهاء الدين: 

بيعملوا الد�ساتري يا بهاء"!

اء، فاحلاكم حني يكون ع�سكريَّا يت�رصف وكاأنه احلاكم  الدَّ اأ�سل  هذا 
باأمره، فال ي�ساور اأحًدا �سوى رفاق ال�سالح، ول ي�سمع لأحد اإل من يتفق 
ذ"،  مع هواه، ويظن اأن اجلميع عليهم اأن يقولوا له "متام يافندم.. ُعِلم وُينفَّ
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حتى واإن اختلفوا معه واأرادوا اأن يعربوا عن راأيهم، فال بد اأن يدركوا اأن 
ذ واتظلِّم"! عليهم اأن يعملوا وفًقا لقاعدة "َنفِّ

اإنها مدر�سة "اربط احلمار مطرح ما يعوز �ساحبه" فلي�ش مطلوًبا منك 
وبالتايل  منك،  اأكرث  م�سلحتك  ويعرف  لك،  يفكر  من  فهناك  تفكر،  اأن 
فمخالفته جرمية ت�ستوجب العقاب وتنفيذ اأوامره فر�ش غري قابل للنقا�ش، 
والتِّكال  العمياء،  والطاعة  ال�رصا�سة،  على  مفاهيمها  خت  تر�سَّ فاجلندية 
على الغري يف التفكري والتدبري]1]، واأن الأقدمية هي املعيار الوحيد للحكم 

على الكفاءة.

ل عقيدة الع�سكريني ود�ستورهم -وهذا ل يعيبهم  تلك املفاهيم ُت�سكِّ
املع�سكرات  داخل  اإل  للتنفيذ  ت�سلح  لكنها ل  اختلفنا معهم-  واإن  حتى 
التي تت�سدرها لفتة "ممنوع القرتاب اأو الت�سوير" ول ميكن القبول بها اإل 
على الأوراق التي حتمل ختم "�رصي للغاية". لذلك حني يخرج الع�سكري 
من مع�سكره يجد نف�سه غريًبا، وحتى تزول الغرابة يحاول اأن يفر�ش حياة 
يف  احلياة  بني  ق  يفرِّ فال  املدنيني،  على  غريها-  يعرف  ل  -التي  اجلندية 
العامة حيث  امليادين  النفاذ واحلياة يف  القتال حيث الأمر واجب  ميادين 

اأنت حر ما مل ت�رص.

حكم الع�سكر يقوم على اأعمدة اأ�سا�سية مل يحدث اأن تخلَّى عنها يف اأي 
بلد حكمه ع�سكر واأدار �سوؤونه ع�سكريون، تتمثل هذه الأعمدة يف]2]:

خائفا  املواطن  يكون  بحيث  املجتمع،  يف  والرعب  الذعر  بث   -1  
واملواطن  ورزقه،  وعياله  ويومه  واأمانه  حياته  على  الوقت  طول 
املرعوب ل يطلب �ساعتها اإل الأمن، ول يفكر يف حرية التعبري 

]1] عبد الرحمن الكواكبي: "طبائع ال�ستبداد"، �ش 25.
]2] اإبراهيم عي�سى: اأعمدة الع�سكري، جريدة "التحرير"، 12 فرباير 2012.
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اأو دميقراطية القرار، ورمبا ل يفكر حتى يف لقمة العي�ش، فيخت�رص 
كل احتياجاته يف اإعادة اإح�سا�سه بالأمن، وهنا ي�ست�سلم ملن يقول 
اإليك ال�سعور بالأمن  اإنني الذي �ساأجلب لك الأمان و�ساأعيد  له 
اأت�رصف بحرية  على حياتك وبيتك، ومقابل هذا �سوف ترتكني 
حرية  يقاي�ش  الذي  النظام  اإنه  حلمك،  حتقيق  من  اأمتكن  كي 

املواطن باأمنه!

اتهام املختلفني مع "الع�سكري" واملعار�سني له باخليانة والعمالة،   -2
فعلى �سبيل املثال اأكرث املقولت الرائجة مثاًل يف فرتة ال�ستينيات 

هي "احلرية لل�سعب ول حرية لأعداء ال�سعب".

احتكار الوطنية وتوزيع �سكوك الوطنية مبعرفة احلاكم الع�سكري   -3
الذي ميلك وحده اأن يقول "فالن هذا وطني حقيقي وعالن هذا 
الولء للحكم  الوطنية �سيكون هو  اإن تعريف  ثم  عميل خائن"، 
الوطن  اإىل  النتماء  هي  الوطنية  ولي�ست  وطاعته،  الع�سكري 
فلي�ش  تطوره،  يف  ت�سهم  التي  والروؤى  الأفكار  اختيار  وحرية 
ا اأن تكون ما تكون يف الفكر والعقيدة، املهم اأن تكون تابًعا  مهمًّ
ى،  امل�سفَّ ال�سايف  الوطني  �ساعتها  �ستكون  لـ"الع�سكري"،  موالًيا 
اأو  فا�سل  اأو  يفهم  اأو ل  "الع�سكري" ل يعرف  اإن  لو قلت  بينما 
يقودنا نحو انهيار �سيا�سي وانحدار اقت�سادي فاأنت �ساعتها عميل 

جلهات اأجنبية وخائن للوطن.

التعبئة واحل�سد هما و�سيلة احلكم الع�سكري يف ا�ستنفار املواطنني،   -4
حيث ل يعتمد على اإعالم حر عاقل اأو ر�سائل منطقية اأو و�سائل 
ودعائي  وغوغائي  اأجري  اإعالم  على  متاًما  يعتمد  هو  بل  ر�سيدة، 
املهوو�ش  والتحذيـر  النا�ش  يف  الذعر  ببث  يقوم  ورخي�ش  فّج 
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على  والتحري�ش  اخلارج  يف  مرتب�سني  واأعداء  قادمة  مبخاطر 
لتعظيم  واملنطق  العقل  لتحقري  و�سعي  الداخل  عمالء وخونة يف 
املعركة،  يعلو فوق �سوت  اإنه ل �سوت  ثم  الطاعة والن�سياع، 
ون عليه ويِزنُّون  فيقول اجلميع نف�ش الكالم الَغّث، يكررونه ويِلحُّ
وينقادوا  كالببغاوات،  يرددوه  ثم  ي�سدقوه  حتى  به  النا�ش  على 

كالقطعان وراءه دون ذرة من تفكري اأو مناق�سة.

ميكن  ول  واحدة،  �سلة  يف  كلهم  الع�سكريني  ن�سع  اأن  ميكن  ل  لكن 
تخ�ش  "احل�سنة  اأن  يوؤمن  من  مثل  �رصنا  واإل  عليهم  واحد  حكم  اإ�سدار 
اأن  الع�سكريون، لكننا ل نريد  التي يوؤمن بها  وال�سيئة تعم" تلك احلكمة 
نحاكمهم ونحكم عليهم بها، فالزعيم جمال عبد النا�رص ل ت�سح مقارنته 
بالرئي�ش ال�سادات، والثنان ل يجوز و�سعهما يف ميزان واحد مع مبارك.

فقد عا�ست م�رص طوال 60 عاًما حتت حكم الع�سكر، عرفت خاللها 
رئي�ًسا ذكيًّا ورجاله اأغبياء، ورئي�ًسا متغابًيا، ورئي�ًسا غبيًّا )هذا اإذا ا�ستثنينا 
�سعيد  قال  اأو كما  املدة، ولأنه كان ميلك ول يحكم(  لِق�رصَ  حممد جنيب 
لنا  اأكِّ الأول  مرات  تالت  زت  اجتوِّ "اأمي  "كعبلون":  م�رصحية  يف  �سالح 
احلكم  بين�ّش" ف�سدر  ول  بيه�ّش  ل  والتالت  الغ�ش،  علِّمنا  والتاين  امِل�ّش، 

بحب�سه �ستة اأ�سهر لإهانة رموز الدولة.

هذه طبيعة الع�سكر ل يقبلون النقد ول يتقبلون الن�سيحة، ويتملكهم 
ت�سمن  التي  القوانني  تف�سيل  على  ويحر�سون  الغباء،  يولِّد  الذي  العناد 
لهم البقاء وتقييد احلريات، رغم اأنه قبل قرابة 20 عاًما من و�سولهم اإىل 
ال�سلطة ا�ستطاع كاتب مثل ال�سيخ عبد العزيز الب�رصي بف�سل د�ستور 23 

اأن ي�سف رئي�ش وزراء م�رص اأحمد زيور با�سا، باأنه واحلمار �سواء!

حماًرا         ركب  با�سا  زيور  اأن  "لو  يقول:  الب�رصي  ال�سيخ  كتب  فقد 
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فال اأحد �سيحدد من هو الراكب ومن هو املركوب"! ويف مقال اآخر اتهم 
ومرت�ٍش  "ل�ش  باأنه  م�رص  وزراء  رئي�ش  با�سا  زيور  اأحمد  الب�رصي  ال�سيخ 
وينبغي اأن يحاَكم لول اأنه �سمني للغاية ولذلك �سيحتار الق�ساء يف حماكمة 
زيور با�سا لأنه من الظلم اعتباره كله م�سوؤوًل عما اقرتفت يداه، فهل هي 
الذي  �سدره  اأم  الأمام  اإىل  اأمتار  عدة  يطل  الذي  كر�سه  اأم  امل�سوؤولة  يده 
ي�سبه بطيخة �سيفي اأ�سابها التلف اأم اأنفه الذي ي�سبه الُكوز اأم راأ�سه الذي 

ي�سبه ِقربة ال�سقا؟".

لكن العجب لي�ش يف ما كتبه ال�سيخ الب�رصي ولكن العجب احلقيقي اأن 
حمكمة جنايات م�رص حكمت برباءة الكاتب، وقالت يف حيثيات حكمها 
اإن من حق الكاتب اأن ي�سخر من رئي�ش الوزراء؛ حيث اإن رئي�ش الوزراء 

�سخ�سية عامة يجوز للمواطنني اأن ي�سخروا منها!

اهلل!  �سبحان  يا  قائاًل:  الواقعة  هذه  على  ال�سعدين  حممود  عمنا  ويعلِّق 
فيها مل  اأقل موظف عمومي  اإن  لقد تدهور كل �سيء يف م�رص الآن حتى 
يعد يحتمل النقد، و�سار الكاتب ُمطاَرًدا كالل�ش، وهو مذنب دائًما حتى 

تثبت براءته.

اأو  عنها،  النظر  �رصف  ميكن  ل  التي  الع�سكر  حكم  اآفة  هي  هذه 
التي  القدمية  الق�سة  نكرر  اأن  اأردنا  اإذا  اإل  وال�سفة  ال�سم  يف  اخت�سارها 
اأريد  اأ�سد  يا  له  وقال  الغابة  ملك  ب�سفته  الأ�سد  اإىل  احلمار  ذهب  تقول: 
اأن اأغريِّ ا�سمي، فقد مللت من مناداة احليوانات يل بـ"يا حمار"! فنظر اإليه 
ي نف�سك؟"، فقال له احلمار  الأ�سد منده�ًسا وقال له "ومباذا تريد اأن ت�سمِّ
ي نف�سي )�سمكة("، فقال له الأ�سد بال تردد "خال�ش روح  "اأريد اأن اأ�سمِّ
اأنت �سمكة"، فخرج احلمار َفِرًحا م�رصوًرا يقفز ويقول "اأنا �سمكة"، فقابل 
الثعلب ف�ساأله "اإيه حكاية اأنا �سمكة؟"، فقال له احلمار"اأنا ا�سمي دلوقتي 
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فقال  والغط�ش؟"،  وال�سباحة  العوم  تعرف  "وهل  الثعلب  ف�ساأله  �سمكة" 
ال�سباحة  تعرف  ول  �سمكة  كنت  "اإذا  الثعلب  له  قال  احلمار"ل"،عندها 

فاأنت )حمار("!

اأنت تعلم قطًعا َمن احلمار!
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كيف ي�سل الغبيُّ اإىل كر�سّي احلكم؟

ال�سوؤال الذي يطرح نف�سه دائًما هو: كيف ي�سل الأغبياء واملتاغبون اإىل 
كر�سّي احلكم يف م�رص بهذه ال�سهولة على مر الع�سور؟

واجلواب: هناك اأربع طرق �سهرية ومعروفة وحمفوظة وتاريخية ميكن 
اأن ي�سل بها غبي اأو متغاٍب اإىل كر�سّي احلكم يف م�رص:

الطريقة الأوىل- التوريث، وله طريقتان:

الغبي  يكون  عندما  امللكي  النظام  يف  ويحدث  املبا�رش:  التوريث   -
�سيا�سيًّا هو الوريث ال�رصعي للحكم، وبالتايل يت�سلم احلكم ب�سهولة 
دون اأن تكون له اأي خربات اأو مهارات جتعله ي�ستطيع اإدارة �سوؤون 
البالد، والأمثلة على ذلك كثرية ومتعددة وبارزة منذ اأيام الفراعنة، 

مروًرا بفرتة اخلالفة وو�سول اإىل حكام اأ�رصة حممد علي.

يقوم  حيث  اجلمهوري،  النظام  يف  ويحدث  املبا�رش:  غري  التوريث   -
جنل  ي�سبح  اأن  تقت�سي  م�سلحتهم  اأن  يرون  الذين  الرئي�ش  رجال 
الرئي�ش املتوفَّى رئي�ًسا، بتزييف اإرادة ال�سعب، وتزوير النتخابات، 
اأغلب الأحيان بني  الذي يجمع يف  الوريث  وعادة ما يكون هذا 

ال�سعف والغباء هو كلمة النهاية يف هذه احلقبة التاريخية.
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ويعيِّنه  خليفته،  ليكون  بنف�سه  احلاكم  يختاره  النائب:  الثانية-  الطريقة 
نائًبا تكرميًا له على اإخال�سه له طوال حياته، وغالًبا ما ياأتي هذا ال�سخ�ش 
خلًفا ل�سخ�سية عظيمة نالت ثقة النا�ش وحققت اأحالمهم و�سهرت على 
راحتهم وجعلتهم مطمئنني لكن مبجرد رحيل هذا احلاكم ال�ستثنائي ي�سري 
الكر�سّي وا�سًعا على من ياأتي خلًفا له، وهنا تظهر قدرات النائب احلقيقية 
واأن مكانته مل ي�سل اإليها اإل باعتباره خادًما مطيًعا ل�سيده، وهذا ما حدث 
باهلل  العزيز  امللك  باختيار  الأيوبي  الدين  العظيم �سالح  القائد  قام  عندما 
فقد  الدين،  �سالح  تاريخ  يف  �سيء  اأ�سواأ  وكان  العر�ش  على  يخلفه  لكي 
حاول خليفته هدم الهرم الأ�سغر واأنفق يف ذلك اأمواًل طائلة لعتقاده اأن 
عارة  حتت الهرم كنًزا ثميًنا من الذهب، ومل يكتف بذلك بل اإنه اأباح الدِّ

غ للن�ساء ]1]. وتدخني احل�سي�ش وتفرَّ

الطريقة الثالثة- بعد ثورة مل تكتمل: هذه تعد اأغرب حالة يف و�سول 
الغبي اإىل كر�سّي احلكم، فعادة بعد الثورات التي مل تكتمل اأهدافها يظهر 
اب النا�ش  ى روح الإحباط بني النا�ش وتنت�رص الفو�سى، وُي�سَ الياأ�ش وتتف�سَّ
الأمن  لهم  يوفر  �سخ�ش  باأي  ير�سون  والفزع جتعلهم  اخلوف  من  بحالة 
دون النظر اإىل تاريخه اأو �سلوكه اأو اأفكاره، وهنا يظهر �سخ�ش ل ميتلك 
النا�ش  فيوافق  اأنه �ساحب خلفية ع�سكرية  �سوى  قدرات  اأو  اأيَّ مواهب 
وهميًّا  اأماًنا  كان  اأنه  فرتة  بعد  يكت�سفون  الذي  والأمان  لالأمن  طلًبا  عليه 

وواهًيا!

الطريقة الرابعة- الرحيل املفاجئ للرئي�ش: مبعنى اأن ميوت الرئي�ش دون 
اأن يكون من حوله قد اتفقوا على من يخلفه، وهنا يخرج من الكوالي�ش 
فجاأة �سخ�ش ل اأحد ي�ست�سعر الغدر نحوه، بل يظن اجلميع اأنه غبي وي�سهل 

]1] حممود ال�سعدين: "م�رص من تاين"، �ش49.
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ال�سيطرة عليه لكنه يف حقيقة الأمر متغاٍب، وينتظر اللحظة املنا�سبة ليقفز 
فوق كر�سّي ال�سلطة، وهو غالًبا اإذا �سعد ي�سبح نزوله اأقرب اإىل امل�ستحيل، 
ولدينا يف ذلك اأمثلة كثرية لعل اأبرزها الرئي�ش الراحل اأنور ال�سادات الذي 
اختاره الزعيم جمال عبد النا�رص ليكون نائًبا له، وكان كل َمن حول عبد 
على  ينطبق  ال�سيء  ونف�ش  �سيًئا،  يفهم  ل  باعتباره  معه  يتعاملون  النا�رص 
الرئي�ش املخلوع ح�سني مبارك الذي مل يكن لديه اأي طموح اأكرث من اأن 
يكون �سفرًيا مل�رص يف لندن، لكن ال�سادات راأى فيه �سورة املوظف الذي 
ذ اأوامر رئي�سه دون نقا�ش، ويظهر ذلك بو�سوح يف حوار ال�سادات مع  ينفِّ
�ساأله عن �رص اختياره ملبارك  الطويلة، حني  ال�ستار  ال�سحفي عبد  الكاتب 

نائًبا له فقال: مبارك لديه ثالث مزايا:

 الأوىل- اأنه ل ميلك تاريًخا �سيا�سيًّا ومن َثمَّ فهو وجه جديد.

الثانية- اأنه طيار م�ستقيم اأخالقيًّا وجندي مل�ش ووطني.

الثالثة- اأنه ريا�سي يحافظ على �سحته.

ال�سادات كان وا�سًحا فلم يقل اإن مبارك ميتلك قدرات عقلية عالية اأو 
ذكاًء لفًتا اأو حتى علًما اأو موهبة اأو كفاءة يف القيادة اأو مهارة يف الإدارة 
لكنه اختاره ليكون موظًفا عنده، لكن بغياب ال�سادات وجد مبارك نف�سه 
الرجل الأول، و�ساحب القرار الأوحد وبهذه الطريقة، ودون اأن تتوافر 
من  غفلة  يف  ال�سلطة  كر�سّي  اإىل  مبارك  �سعد  ا�ستثنائية  �سفات  اأي  لديه 
الزمن، وحكم م�رص ثالثني عاًما دون اأن تكون له اأية �رصعية �سوى اختيار 
ال�سادات له باعتباره من اأبطال حرب اأكتوبر، تلك العبارة التي ظل اإعالم 
مبارك يرددها، ويعزفها بكل النغمات، ويف كل املنا�سبات، وكاأنه حارب 
رئي�سه  لقب  على  �سطا  �سلطانه  اأركان  ثبَّت  بعدما  اإنه  بل  وانت�رص وحده، 
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الذي اختاره و�سار بطال للحرب وال�سالم بدل من ال�سادات الذي علَّمه 
كل �سيء واأثَّر يف تكوينه ال�سيا�سي بكل الو�سائل.

التي  ال�سادات هي تلك احلكمة اخلبيثة  اأهم ما تعلَّمه مبارك من  لكن 
تقول: "عليك اأن تظل غبيًّا يف نظر النا�ش حتى يتعاطفوا معك ويعطفوا 
اإىل  ت�سعد  حتى  بوجودك  ت�سعرهم  ول  حولك  من  ت�ستفز  ول  عليك، 
كر�سّي ال�سلطة يف هدوء ودون الدخول يف نزاع مع اأحد، ثم بعد ذلك 
حاول اأن توؤكد يف كل منا�سبة اأنك ت�سري على ُخطى من �سبقوك وتبدي 
تنقلب  ت�ستقر يف موقعك ثم  اهتماًما �سديًدا وحبًّا جارًفا ملن قبلك حتى 

على اجلميع".

قامت  لو  يفعل  ماذا  هو:  مبارك  يتعلمه  مل  الذي  الوحيد  ال�سيء  لكن 
ثورة �سده وطالب النا�ُش باإ�سقاطه؟!

لكنه ككل احَلْمَقى من الطغاة مل يفكر يف هذا اليوم مطلًقا، فقد ت�سلل 
عًيا الغباء وخرج منها وقد اأعماه الغباء والعناد. اإىل ال�سلطة مدَّ
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دور الغباء يف جناح الثورة

واأنت جتل�ش  �سعورك  ما  مبارك:  ال�سعدين، ح�سني  عمنا حممود  �ساأل 
عبد  وجمال  على  وحممد  الثاين  رم�سي�ش  عليه  جل�ش  الذي  املقعد  على 

النا�رص؟

فاأجابه مبارك: "لو عاجبك الكر�سي خده واأنت ما�سي"!

هذه الواقعة ل حتتاج اإىل �رصح اأو تف�سري اأو حتى اإىل مزيد من التفا�سيل، 
ال�سعدين واملخلوع مبارك يف عام 1982  فقد دار هذا احلوار بني عمنا 
عقب عودة حممود ال�سعدين من منفاه، وقد اأراد مبارك بهذا اللقاء اأن يفتح 
يكّحلها  "جاء  ال�سعبي  املثل  يقول  لكنه كما  املثقفني،  �سفحة جديدة مع 

عماها"!

فقد خرج عمنا ال�سعدين من اللقاء غا�سًبا، ومل يعد اإىل بيته لكنه ذهب 
اإىل منزل �سديقه حممد ح�سنني هيكل لريوي له ما حدث، وهو يف حالة 
ق اأن رئي�ش م�رص اجلديد على هذا القدر  �سديدة من النزعاج، فهو ل ي�سدِّ

من الغباء!

كان مبارك وقتها مل ُيِتم عامه الرابع بعد اخلم�سني، وكان يف قمة لياقته 
مدة  واأن  جيوب..  مالو�ش  "الكفن  اأن  يردد  وكان  واجل�سدية،  الذهنية 
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اأُطلق عليه يف بداية  اأول و�سف  رئا�سية واحدة تكفي" ورغم ذلك كان 
ال�سنوات  الو�سف يف  هذا  �ساع  ال�ساحكة" وقد  "البقرة  ي�سبه  اأنه  عهده 
ال�سعبي  اخليال  ا�ستمر ثالثني عاًما، وكان  الذي  الأويل من حكمه  الع�رص 
امل�رصي قد ربط بني �سورته و�سورة غالف اأحد اأنواع "اجلبنة"، فلم يكن 
وقتها �سناع الطاغية قد ظهروا على ال�سطح، فقد كانوا يعملون يف اخلفاء 

لي�سمنوا البقاء.

اأمرا�ش  كانت  الثمانني  بعد  الثالث  عامه  اإىل  مبارك  لكن حني و�سل 
�سناع  و�سار  وُحكمه،  ج�سده  يف  وانت�رصت  ظهرت،  قد  ال�سيخوخة 
الطغاة ورفاق جنله متحكمني يف كل �سيء، لكن �سيئا وحيدا مل يتغري يف 
حياة مبارك هو ن�سبة ذكائه، فهو مل يكن عنيًدا بقدر ما كان يحتاج دائًما 

اإىل وقت طويل للفهم والبحث والتفكري.

وهذا ما اأكده الدكتور اأ�سامة الباز امل�ست�سار ال�سيا�سي للمخلوع، عندما 
احلديث  يف  تتطرق  "ل  مبارك:  مع  الأول  لقائه  قبل  هيكل  لالأ�ستاذ  قال 
مع مبارك اإىل ق�سية فكرية اأو نظرية، فهو بب�ساطة يجد �سعوبة يف متابعة 
ذلك، واإذا جرت معه حماولة للتب�سيط بال�رصح، فاإنه �سوف ي�رصد من حمدثه، 

ويتوقف عن املتابعة".

اأ�سلوبك يف احلديث، فاأنت  اأعرف  "اأنا  الباز ماطًبا هيكل:  واأ�ساف 
ت�ستطرد فيه اأحياًنا، ثم تذهب اإىل خاطر يلوح اأمامك، ثم تعود اإىل �سياقك 
الأ�سلي بعده، لكن مبارك لن يتابعك يف ذلك، َكلِّمه يف مو�سوع واحد 
يف املرة الواحدة، ول تدع املو�سوعات تت�سعب، واإل ف�سوف جتد نف�سك 

تتكلم بعيًدا وهو لي�ش معك". 

لكن �سواء اأكان مبارك غبيا اأم متغابًيا يف بداية حكمه، فما جرى يف 
اأنه دفع الثمن، والدليل على ذلك ما حدث يف م�ساء  نهاية حكمه يوؤكد 
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الثالثاء الأول من �سهر فرباير عام 2011 عندما قام مبارك باإلقاء خطابه 
مرة  للرئا�سة  نف�سه  لرت�سيح  نيته  عدم  فيه  اأعلن  وقد  الثورة،  اأيام  يف  الثاين 
اأخرى، واأنه ل يريد �سوى اأن ُينِهي مدة حكمه، واأن ميوت يف وطنه وُيدَفن 
قوا ما  فيه، ويومها ك�سب تعاطف ماليني امل�رصيني من الب�سطاء الذي �سدَّ
البالد  يدير  اأ�سهر  �ستة  ملدة  له  الفر�سة  اإتاحة  يف  يتناق�سون  وبدوؤوا  قال، 

خاللها نائبه عمر �سليمان.

�ش هو  لكن غباء مبارك كان يف قمته يف �سباح اليوم التايل حني حرَّ
واأعوانه جمموعة من البلطجية املاأجورين ليقتلوا املتظاهرين، وا�ستخدموا 
"اجِلمال"  ظهور  على  البلطجية  فانطلق  بدائية،  العدوانية  الطرق  اأكرث 
و"اخليول" ويف اأيديهم املولوتوف من ميدان م�سطفى حممود باملهند�سني 
اإىل ميدان التحرير ليقتلوا الثوار ويقوموا بف�ش العت�سام لي�سقط ع�رصات 

ال�سهداء ومئات امل�سابني من الثوار حتت اأقدام اجِلمال.

تتويًجا  كانت  التي  "اجَلمل"  مبوقعة  مبارك  نظام  على  ال�ستار  لُي�سَدل 
تلك  كانت  فقد  عاًما،  ثالثني  طوال  وجرائمه  الفا�سدة  اأعماله  ملجمل 
الواقعة هي ف�سل اخلتام يف حكم مبارك الذي اختار اأكرث الطرق حماقة 
توقفت  الذي  نظامه  لغباء  بها  خ  ويوؤرِّ حكمه،  فرتة  بها  ليختم  ووح�سية 

اأفكاره عند فرتة اجلاهلية.

بالر�سا�ش  املتظاهرين  �رصب  يف  وقواته  قوته  ا�ستنفد  اأن  بعد  وذلك 
احلي واملطاطي واخلرطو�ش والقنابل امل�سيلة للدموع منتهية ال�سالحية يف 
نهاية  يعلنون  امل�رصيني  ماليني  خرج  حني  يناير  من  والع�رصين  الثامن  يوم 

ع�رص مبارك.

ال�ساعات  يف  بو�سوح  ظهرتا  و�سيخوخته  احلقيقية  مبارك  قدرات 
الأخرية حلكمه، فقد حاول ا�ستخدام كل احليل القدمية لكنه ف�سل متاًما، 
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وكان من بني هذه احليل خطاباته التي كانت اأحد اأ�سباب اإ�رصار ال�سعب 
على رحيله، فقد اأظهرت اأنه خارج الزمن واأنه ل يدرك ما يحدث، ول 

يعي ما يجري حوله.

ي بيوم واحد فقط  وقد بدا ذلك وا�سًحا يف  اخلطاب الأخري قبل التَّنحِّ
عندما خرج بخطاب ركيك اأحبط ال�سعب وزاد من حما�ش الثوار الذين 
ا على اخلطاب، فكان التنحي يف اليوم التايل. رفعوا اأحذيتهم يف امليدان ردًّ

الثورة كانت  اأن خطابات امل�سري حممد ح�سني طنطاوي بعد  املده�ش 
من  وكان  الثورة،  اأثناء  يف  مبارك  املخلوع  الرئي�ش  خطابات  من  ن�سخة 

الالفت اأن هناك اأربعة اأخطاء تكررت بحذافريها يف اخلطابات وهي:

التاأخر ال�سديد يف توجيه اخلطاب، وعدم ال�ستجابة للمطالب اإل   -1
بعد اأن يكون ال�سعب قد جتاوزها.

�سيء  كل  وحتميلها  الأحداث  عن  بامل�سوؤولية  خفية  قوى  اتهام   -2
باعتبارها الطرف الثالث.

طويلة  �ساعات  قليل" قبل  بعد  هام  "خطاب  اإذاعة جملة  تكرار   -3
من اإذاعة اخلطاب مِمَّا جعل النا�ش ت�ستاط غ�سًبا، هذا بجانب اأن 
اخلطابات مل تكن حتمل اأيَّ جديد بل كانت يف اأغلبها حتمل نربة 

ي. العند والتحدِّ

"مونتاج" اخلطابات، فقد �سعر  الفادحة والفا�سحة يف  الأخطاء   -4
البع�ش اأن هذه الأخطاء نوع من التعايل ال�سديد عليهم، بينما �سعر 

البع�ش الآخر اأنها تعك�ش منط تفكري وطبيعة حكم وغباء نظام.

اأن ت�سري الفرتة النتقالية على نف�ش درب مبارك،  من هنا كان طبيعيًّا 
فالإنكار للحقيقة والعناد مع الراأي العام والنعزال والبطء يف اتخاذ القرار 
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وكاأن �سيًئا مل يحدث، وكاأن الثورة مل تقم، بل اإن الثورة امل�سادة ا�ستمدت 
قوتها بف�سل غباء اإدارة الفرتة النتقالية، دون اأن تكون يف حاجة اإىل اأي 

موؤامرات. 
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افة الرئا�سة عرَّ

اخلرافة ل حدود لها، ول يوؤمن بها اإل احَلْمَقى واملغفلون، والعاجزون 
عن العمل، واخلائفون على نفوذهم من ذوي القدرات ال�سعيفة.

واأن  ال�سعب،  من  غفلة  يف  ال�سلطة  اإىل  و�سلوا  اأنهم  يدركون  هوؤلء 
اأن  يرون  لذلك  الغفلة،  هذه  با�ستمرار  مرهون  منا�سبهم  يف  ا�ستمرارهم 
قراءة الطالع اأهم كثرًيا من قراءة الواقع، واأن القوى الغيبية وحدها ت�ستطيع 
اإبقاءهم يف منا�سبهم وحتفظ لهم نفوذهم ال�سيا�سي الذي مل يتحقق وفقا 

للمنطق واإمنا حتقق لغياب املنطق!

يوؤمنون  لن جتدهم  بعد �رصاعات كربى  ال�سلطة  اإىل  َمن و�سلوا  بينما 
باخلرافة، فالرئي�ش ال�سادات كان ي�سخر من العرافني، وكان يرف�ش الت�سليم 
الإ�رصائيلي  الرئي�ش  حرم  منه  طلبت  مرة  وذات  معهم،  اجللو�ش  اأو  لهم 
اأحب هذه  اأنا ل  لها، وقال:  له الكف، فاعتذر  تقراأ  اأن  حاييم هرت�سوج 

املمار�سات.

اإنها  بينما كانت زوجته ال�سيدة جيهان تنتظر راأي العرافني، فقد قيل 
كانت ت�ستعني بهم دائًما، بل اإن هناك واقعة �سهرية عن تنبوؤ عرافة لها باأنها 
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�ست�سبح �سيدة م�رص الأوىل، وقالت لها العرافة: اإنها �ست�سبح ملكة م�رص يف 
الوقت الذي كانت هي وزوجها -املف�سول من اجلي�ش- يبحثان عن اأجرة 

البيت فا�ستغرقا يف ال�سحك من �سذاجة هذه العرافة.

تنباأت يف 1981 بقتل  اليهوديات  افات  العرَّ اإحدى  اأن  لكن الغريب 
هذا  الإ�رصائيلية  ال�سحف  ن�رصت  وقد  العام  نهاية  قبل  ال�سادات  الرئي�ش 

الكالم وقتها!

ومثلما كان ال�سادات ل يوؤمن باخلرافات كان عبد النا�رص، لكنه كان 
يتعامل مع العرافني وال�سحرة لت�سلية �سيوفه، ومن بينهم ال�سيخ حممد لبيب، 
الذي كان ي�ستدعيه لت�سلية ال�سيوف باألعابه الغريبة، ولي�ست فيها خدعة 
ي�سع  فهو  من�سور-  اأني�ش  تعبري  حد  -على  عينك  عيني  فكلها  واحدة، 
الكوب يف جيبك وي�ستخرجه من جيب اأي واحد من احلا�رصين، ويلقي 
بالكوت�سينة اإىل ال�سقف فت�ستقر هناك وي�ستدعيها ورقة ورقة، وقد طلب 
النا�رص  فرف�ست،  اأم كلثوم خامتها يف ح�سور عبد  ال�سيدة  ذات مرة من 
املاء  من  كوب  يف  وو�سعه  احلفناوي  ح�سن  الدكتور  زوجها  من  فاأخذه 
فرف�ست  يدها،  حقيبة  يف  عنه  تبحث  اأن  منها  وطلب  النافذة  من  واألقاه 
كان  الذي  من�سور  اأني�ش  ناحية  واأ�سارت  �سنطتها،  يف  العفاريت  دخول 
بع�ش!  اأني�ش وكلكم عفاريت زي  احل�سور وقالت: عندك  موجوًدا بني 

واأخرج اخلامت من جيبه!

يوؤمن  النا�رص وال�سادات كان مبارك؛ فقد كان  لكن على عك�ش عبد 
اخلم�سينيات  نهاية  بداأت يف  بالعرافني  فعالقته  الَهَو�ش،  حد  اإىل  باخلرافة 
اف �سوداين تنبـاأ له باأنه �سي�سبح  عندما كان �سابًطا يف ال�سودان والتقى بعرَّ
من  اأكرث  ال�سيا�سي  يتعدى طموحه  كان ل  الذي  الوقت  مل�رص، يف  رئي�ًسا 
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نائبا  تعيينه  مت  عندما  بجدية  الأمر  ياأخذ  جعله  ما  وهو  �سفري،  اأو  حمافظ 
افة يف م�رص اجلديدة تقراأ  للرئي�ش ال�سادات، فقد قيل اإنه كان يرتدد على عرَّ

له الطالع.

كان ميكن اأن تظل امل�ساألة �رصًّا، واأن ل يعلم اأحد �سيًئا، لكن "اأم ماجد" 
ال�سيدة البدوية التي ذهبت اإىل مبارك يف م�ست�سفى �رصم ال�سيخ بعد الثورة، 
ودخلت اإىل حجرته يف الوقت الذي كانت فيه امل�ست�سفى اأقرب اإىل ثكنة 
فاإن و�سول  امل�سددة، وبالتايل  ينام حتت احلرا�سة  ع�سكرية، وكان مبارك 
ُيعدُّ عماًل خارًقا  الرئي�ش املخلوع  اإىل غرفة  امل�ست�سفى ل  اإىل  اأي �سخ�ش 

للطبيعة.

دخول "اأم ماجد" اإىل غرفة مبارك من املوؤكد اأنه مت بناًء على دعوة من 
اأن تذهب العرافة يف هذا التوقيت دون  �سوزان مبارك، لأنه لي�ش طبيعيًّا 
اأن يطلبها اأحد، لكن جاءت يف مهمة حمددة وعاجلة وهي اأن تقراأ الطالع 

ملبارك وتخربه بامل�ستقبل الغام�ش الذي ينتظره.

اإنها عرافة الرئا�سة التي كان يلجاأ اإليها الرئي�ش وزوجته يف الأزمات، 
اأمر  اأن ي�سريا دون م�سورتها ليفت�سح  اأزمتهما الكربى  ومل يكن ممكًنا يف 

الرئي�ش والعرافة.

ففي عام  البالد،  بداخل  يقت�رص على من هم  بالعرافني مل  مبارك  اإميان 
مة  1982 كان مبارك يف باري�ش حني اأح�رص له الدكتور بطر�ش غايل منجِّ
مة ملبارك �سمن  فرن�سية كانت �سهرية يف اأو�ساط الدبلوما�سيني وقالت املنجِّ
نبوءات اأخرى كثرية: "�ستموت يف ال�سنة التي تعني فيها نائًبا لك"، ويبدو 
اأن هذا هو ال�سبب الرئي�سي الذي جعل مبارك يرف�ش طيلة حكمه تعيني 

نائب له.
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لكن قيل اإن هناك �سببا اآخر وهو اأن جمال عبد النا�رص اختار ال�سادات 
له  نائًبا  مبارك  ال�سادات  منه، واختار  ذكاًء  اأقل  لأنه كان  له؛  نائًبا  ليكون 

لنف�ش ال�سبب، اأما مبارك فلم يعني نائًبا لأنه مل يجد من هو اأغبى منه!

انتهت النُّكتة، رغم اأن الواقع اأكرث �سخرية. 
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النُّكتة ال�سيا�سية

�ساألوا �سعد زغلول: ما اأ�سعب �سنة يف حياتك؟

فقال: ال�سنة اللي نفاين فيها الإجنليز.

و�سئل عبد النا�رص نف�ش ال�سوؤال، فقال: �سنة النك�سة.

و�سئل ال�سادات نف�ش ال�سوؤال، فقال: �سنة اأوىل اإعدادي!

ول  باآخرين،  الأر�ش  وتخ�سف  حكاًما،  ترفع  دائًما  النُّكتة  هكذا 
ال�سعوب،  نظر  وجهة  من  التاريخ  فهي  لها،  �سابط  ول  عليها،  رقيب 
ولي�ش وفًقا ملا يراه َكَتَبة ال�سالطني، فتاريخ العامل هو تاريخ ال�سلطة، لأن 
التاريخ -مع الأ�سف ال�سديد- ل يهتم بال�سعوب ول يحرتم ال�سعفاء ول 
اأكاذيب  واأغلبه  ر  مزوَّ اأكرثه  فالتاريخ  ال�سبب  ولهذا  املغمورين  يتعقب 

-مثلما يقول عمنا حممود ال�سعدين- لذلك اخرتع امل�رصيون النكت.

فالنُّكتة هي حزب الأغلبية يف م�رص، وهي التدوين ال�سعبي، والتاريخ 
يدخل  حيث  اخللفي،  الباب  من  م�رص  وهي  الب�سطاء،  ملعاناة  ال�سفهي 
عليها  فحافظوا  �سالتهم،  النُّكتة  يف  وجدوا  الذين  والعامة  �سون  املهمَّ
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الذين  ليخلِّدوا  جيل،  بعد  جياًل  وتناقلوها  احلقيقي،  مرياثهم  واعتربوها 
م�رص  يف  للنكتة  لذلك  يكرهونهم،  من  على  لعناتهم  وي�سبُّوا  اأحبوهم، 
�سماع  ينتظرون  كان  م�رص  روؤ�ساء  فاأغلب  متفردة  ومكانة  خا�سة  اأهمية 

"اآخر نكتة" ليعرفوا اآراء النا�ش دون رقيب وبغري اأقنعة.

لكن الزعيم جمال عبد النا�رص كان اأكرث حكام م�رص اهتماًما بالنُّكتة، 
حقهم  من  كان  الذين  ال�سحفيني  كبار  من  نكتة"  "اآخر  يعرف  كان  فقد 
الت�سال به وكان بع�سهم يدفع مل�ساعديه من املحررين مكافاأة جمزية عن 
كل نكتة يو�سلها اإىل الرئي�ش قبل غريه، وقد كان للنكت تاأثري كبري على 
قرارات الرئي�ش بل اإنه يف اإحدى املرات خ�س�ش جزءا من خطبته ليتحدث 
عن النُّكتة بعد اأن و�سلت ال�سخرية اإىل املوؤ�س�سة الع�سكرية، وقال يومها: 
ت عليها، وده �سعب عمره �سبعة  "ال�سعب امل�رصي ي�سمع اأي حاجة وينكِّ
اآلف �سنة وقهر كل الغزاة وك�رصهم، وخلَّ�ش عليهم من قمبيز اإىل نابليون 
ت عليهم، �سعب له فل�سفة وطنية، و�سعب �سلب، قوي، لكن  وقعد ينكِّ
هو �سعب يحب النُّكتة واأنا باعترب ده ميزة لأنه بيفل�سف بيها الأمور فاإذا 
جه اأعداوؤنا وا�ستغلوا فينا هذه الطبيعة ع�سان يحققوا اأهدافهم لزم نكون 

نا�سحني.. كل فرد يكون نا�سح"]1].

مبجل�ش  له  خطاب  اأول  يف  النك�سة  بعد  النا�رص  عبد  قاله  الكالم  هذا 
الأمة، لكن النكت مل تتوقف، واإمنا حر�ش النا�ش على تغيري م�سارها فبدًل 

من اأن ت�سيب اجلندي ركزت على القائد، فقد قيل:

�سخ�ش  ده  مكتبي  "مدير  بدران:  ل�سم�ش  عامر  احلكيم  عبد  قال   -
غبي"!

]1] عادل حمودة: "النُّكتة ال�سيا�سية"، �ش30.
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اإّزاي؟  - 

بيتي  روح  له:  وقال  مكتبه  مدير  احلكيم  عبد  وا�ستدعى  ا�ستّنى..   -
�سفني هناك وّل لأ؟

فخرج ال�سابط، وغادر املبنى، وبعد فرتة عاد ليقول للم�سري:

ى التحية وان�رصف. لالأ�سف يافندم �سعادتك م�ش ِف البيت.. ثم اأدَّ  -

فالتفت امل�سري اإىل �سم�ش بدران قائال: "م�ش قلت لك اإنه غبي.. كان 
يوفر امل�سوار وي�ساأل عني يف التليفون"!  

عدد كبري من رجال عبد النا�رص كانوا مبثابة امللِهمني ملوؤلفي النكت، 
الذي  الأ�سبق،  العامة  املخابرات  مدير  ن�رص  هوؤلء �سالح  بني  من  وكان 
متثاًل  الأهرامات، ووجد  منطقة  النا�رص كان يف  عبد  اإن جمال  عنه  قيل 
�سخًما ف�ساأل عن ا�سمه فلم يعرفه اأحد، فات�سل عبد النا�رص ب�سالح ن�رص، 
و�ساأله عن ا�سم هذا التمثال، فا�ستاأذنه يف ن�سف �ساعة، ثم عاد اإليه وقال 
النا�رص:عرفت  عبد  له  فقال  الهول"،  "اأبو  ا�سمه  ده  التمثال  ري�ش  يا  له: 

اإّزاي؟ فاأجاب �سالح ن�رص: التمثال اعرتف يا ري�ش!

ا: وقيل اأي�سً

مرتجم،  اأف�سل  عن  ف�ساأل  مرتجم،  اإىل  احتاج  النا�رص  عبد  جمال  اإن 
فقالوا له: الدكتور الفالين.

النا�رص  عبد  �ساأل  اأ�سبوع  وبعد  يح�رصوه،  اأن  املخابرات  من  فطلب 
�سالح ن�رص عنه.. وملاذا مل ياأتوا به؟

فقال له: "اإحنا جبناه يافندم، واعرتف، وحوكم، واأُعدم"!
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النُّكتة كانت دائًما مبثابة التاأريخ ال�سعبي للغباء وال�ستبداد، وهذا هو 
اأ�سل الداء الذي و�سع املفكر الفّذ عبد الرحمن الكواكبي يده عليه منذ 
ويحب  والأذكياء،  العلماء  يكره  "امل�ستبد  قال:  حني  عام  مائة  من  اأكرث 
احَلْمَقى واجلهالء، لأنه ي�ستحقر نف�سه كلما وقعت عينه على من هو اأرقى 
منه علًما، لذلك ل يحب امل�ستبد اأن يرى وجه عامِل عاقل، ويبحث عادة 
اأن  دون  ي�ساء،  حيث  ي�سعه  اأن  ميكنه  الذي  املتملق،  املت�ساغر  الغبي  عن 
اأو يقلق من انقالبه عليه، وعلى هذه القاعدة بنى ابن  اأو يزعجه،  يناق�سه 

خلدون قوله "فاز املتملقون".

ِعي الغباء. فقد �ساروا مبرور  نعم فاز املتملقون �سواء اأكانوا اأغبياء اأم مدَّ
ويقررون  اأمانيهم،  فتتحقق  ويتمنون  فُيطاعوا،  ياأمرون  حكاًما  الزمن 
اإىل الهالك، فال يخفى على امل�ستبد مهما  م�سائر العباد، ويقودون البالد 

كان غبيًّا اأنه ل ا�ستعباد اإل ما دامت الرعية حمقاء!

�سلطاته  اأن  يعرف  ظامل  حاكم  كل  اأن  يجد  م�رص  حالة  يف  واملتاأمل 
تزيد وتت�سع وتت�سخم بفعل كرثة احَلْمَقى واملغفلني واجلهالء، فامل�ستبد ل 
اأكرثها هزل وهذيان ي�سيع  اأن  يخ�سى علوم اللغة، تلك العلوم التي يرى 
به الزمان، وكذلك ل يخ�سي العلوم الدينية املخت�سة بالعالقة مبا بني العبد 

وربه لعتقاده اأنها ل ترفع غباوة ول تزيل غ�ساوة.

ي�سول  بهم  وقُوُته،  امل�ستبد  قوة  هم  العوام  اأن  الكواكبي  يرى  لذلك 
على  فيحمدونه  اأموالهم  ويغ�سب  ل�سوكته،  فيتهللون  ياأ�رصهم  ويطول، 
بع�ش  على  بع�سهم  ويغري  رفعته،  على  فيثنون  ويهينهم  حياتهم،  اإبقائه 
فيفتخرون ب�سيا�سته، واإذا اأ�رصف يف اأموالهم يقولوا كرمي، واإذا قتل منهم 
ومل ميثِّل يعتربوه رحيًما، وي�سوقهم اإىل خطر املوت فيطيعونه َحَذَر التوبيخ، 
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اأنف�سهم  يذبحون  واأنهم  بغاة،  كاأنهم  قاتلهم  الأُباة  منهم  عليه  نقم  واإن 
باأيديهم ب�سبب اخلوف النا�سئ عن اجلهل والغباوة. 

من هنا كانت م�رص دائًما وجهة الأغبياء واملتغابني يف احلكم، ففي م�رص 
ل اأن يكون احلاكم اإما غبيًّا اأو متغابًيا حتى يظل اأطول  -دون غريها- يف�سَّ
باعتباره حكيًما، عظيًما،  يعاَمل  لكنه رغم ذلك  ال�سلطة،  فرتة ممكنة يف 
ا، فدائيًّا، رائًعا، عاملًا، وعبقريًّا حتى يغادر كر�سّي ال�سلطة  بطاًل، وطنيًّا، فذًّ

فيكت�سف اجلميع ُحْمَقه!

كرثة  وراء  كان  اآخر  �سبب  على  يده  ي�سع  كان  حمدان  جمال  لكن 
احَلْمَقى الذين حكموا م�رص وهو "اأن م�رص وحدها ت�سمح للرجل العادي 
مِمَّا  اأكرب  مكاًنا  له  وتف�سح  ينبغي،  مِمَّا  باأكرث  ال�سغري  للرجل  بل  املتو�سط 
طها  ي�ستحق، بينما ت�سيق اأ�سد ال�سيق بالرجل املمتاز، اإذ ل مكان له يف تو�سُّ
وو�سطيتها، واأف�سل مكان له خارجها، ف�رصط النجاح والبقاء يف م�رص اأن 
ا،  تكون اتِّباعيًّا ل ابتداعيًّا، تابًعا ل رائًدا، حمافًظا ل ثوريًّا، تقليديًا ل مالفًّ

ا". وموالًيا ل معار�سً

الطغاة  واإزاحة  الثورة  على  قادرة  دائًما  م�رص  ظلت  ذلك  رغم  لكن 
وكاأنها اأرادت اأن حتقق نبوءة الأثري الفرن�سي الذي قال:

اأمة اأتت يف فجر الإن�سانية مبعجزة "الأهرامات" لن تعجز عن الإتيان 
مبعجزة اأخرى، اأو معجزات! اأمة يزعمون اأنها ميتة منذ قرون، ول يرون 
قلبها بارًزا نحو ال�سماء من بني رمال اجليزة! لقد �سنعت م�رص قلبها بيدها 

ليعي�ش اإىل الأبد!

كان هذا الأثري الذي عا�ش يف املا�سي يرى م�ستقبل م�رص اأف�سل من 



]67[

اأي م�رصي، فم�رص رغم كل ما عانته من قهر وظلم وا�ستبداد وا�ستعباد، 
ورغم ق�سوة املحتلني وكرثة الطامعني، ورغم املحن ال�سديدة والغباء الأ�سد 

بقيت �سامدة كالأهرامات. 





الف�صل الثالث

الغباء الأمني





"لو وضعنا كل أشكال الغباء يف كفة 
والغب���اء األمين يف كفة لرجحت كفة 
الغب���اء األمين، وانكس���ر امليزان! ".
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خالد �سعيد

ال�ساعة  اأن  الليلة -على غري عادتها- رغم  َيِقظة يف تلك  كانت م�رص 
كانت قد جتاوزت الثانية �سباًحا.

التايل  اليوم  �سنة 2010، وهذا هو  يونيو  من  ال�ساد�ش  يوم  فنحن يف 
للذكرى الثالثة والأربعني للنك�سة، لكن يوم ال�ساد�ش هو دائًما يوم الن�رص.

يف  اأحد  فيها  ينام  ل  التي  الإ�سكندرية  يف  وحتديًدا  اليوم،  هذا  يف 
ال�سيف، ذهب �ساب عمره ثمانية وع�رصون عاًما ليجل�ش يف اأحد مقاهي 
الإنرتنت  مقهى  دخل  وفجاأة  كليوباترا،  مبنطقة  لبيته  املجاورة  الإنرتنت 
اثنان من املخربين تابعان للمباحث اأرادا تفتي�سه مبوجب قانون الطوارئ، 
لكنه رف�ش، و�ساألهم عن �سبب تفتي�سه اأو اإذن نيابة، فكانت الإجابة ب�رصبة 
على وجهه الربيء، تلتها �رصبات من كل حدب و�سوب، ويف كل مكان 

من ج�سده النحيل حتى فارق احلياة.

ا�سم �سهيد  اأق�ساها  اإىل  اأق�ساها  اأيام فقط عرفت بعدها م�رص من  ثالثة 
اأن  رف�ش  النيابة،  من  اإذن  دون  بطاقته  يظهر  اأن  رف�ش  مثلما  لكنه  جديد 
اأنها  بلد ظن اجلميع  �سبًبا يف حياة  ال�سهداء، فكانت وفاته  يكون ك�سائر 

ماتت من كرثة ما نامت.
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وفاته،  يوم  يقظة  م�رص  كانت  الذي  ال�سهيد  �سعيد،  حممد  خالد  اإنه 
فكانت  والعناد،  الِكرب  كهم  وحرَّ الغباء  قادهم  الذين  القتلة  �سد  ووقفت 
ق�سوتهم املفرطة وغرورهم اللعني اأحد اأهم اأ�سباب اإيقاظ روح الثورة عند 

امل�رصيني.

لكن خالد دفع اأغلى ثمن للغباء، فكان ميكن للقتلة اأن يكتفوا ب�رصبة 
واحدة موجعة و"�رصبة تفوت ول حد ميوت" اأو حتى ي�رصبوا بذكاء كعادة 
الغ�ساوة والغباوة كانت قد  اأثرا، لكن  التعذيب فال يرتكوا  اأغلب حمرتيف 
القتيل  اأو �سد  اأن اجلرمية �ستقيَّد �سد جمهول  القتلة  اأعمتهم، وظنوا ككل 

نف�سه!

لكن م�رص كانت قد بداأت تنه�ش من �سباتها الطويل، ففي التا�سع من 
يونيو كانت ق�سة خالد يف كل مكان، لكن يف اليوم التايل كانت احلماقة 
الحتجاجات  من  موجة  فبداأت  املتهَمني،  �سبيل  اإخالء  فتم  قمتها،  يف 
حممود  املجيد  عبد  امل�ست�سار  العام  النائب  فقرر  الإ�سكندرية،  يف  تتواىل 
من  ثالثية  جلنة  وندب  الإ�سكندرية  ا�ستئناف  نيابة  اإىل  التحقيق  اإحالة 

م�سلحة الطب ال�رصعي بالقاهرة برئا�سة كبري الأطباء ال�رصعيني.

لكن يف يوم 23 يونيو كان الغباء قد و�سل مداه، حني اأعلن املحامي 
العام لنيابة ا�ستئناف الإ�سكندرية يف موؤمتر �سحفي براءة مرَبي الداخلية، 
واأو�سح اأن �سبب الوفاة كان "اإ�سفك�سيا الختناق بان�سداد امل�سالك الهوائية 

ر"! بج�سٍم غريب عبارة عن لفافة بال�ستيكية حتوي نبات الباجنو املخدِّ

ل �سد  اإذن.. مل يكتف زبانية حبيب العاديل باأن حُتفظ الق�سية، وُت�سجَّ
جمهول، لكنهم قرروا اأن ي�سلوا باحلماقة اإىل اأق�سى مدى لها واأن يجعلوا 
�سعيد  خالد  اأ�رصة  ا�ستدعاء  �سيتم  فاإنه  التقرير  لهذا  وطبقا  مذنًبا،  ال�سحية 

للتحقيق معها يف النيابة بتهمة البالغ الكاذب!



]75[

هنا و�سلت م�رص عند مفرتق الطرق، فالغ�سب و�سل اإىل ذروته، ومل 
يعد هناك �سبيل �سوى خروج امل�رصيني اإىل ال�سارع، وبالفعل بعد يومني فقط 
خرج عدة اآلف من امل�رصيني يف اأكرب مظاهرة احتجاج يف الإ�سكندرية، 
�سباحي،  وحمدين  الربادعي،  حممد  الدكتور  املتظاهرين  بني  من  وكان 
مبا  تنديًدا  نور،  واأمين  اإ�سحاق،  وجورج  اخل�سريي،  حممود  وامل�ست�سار 
وقد  ال�رصطة،  اأق�سام  يف  للمعتقلني  منظمة"  تعذيب  بـ"عمليات  و�سفوه 
امل�سلمني، وحركة  الإخوان  قيادات جماعة  املظاهرة عدد من  �سارك يف 
عدد  جانب  اإىل  الغد،  وحزب  للتغيري،  الوطنية  واجلمعية  اأبريل"،   6"
عليها  لفتات  رافعني  متنوعة،  وتيارات  اجتاهات  ميثلون  املتظاهرين  من 
�سعارات مثل "ت�سقط الدولة البولي�سية، ي�سقط قانون الطوارئ، كلنا خالد 

�سعيد، ي�سقط نظام ال�ستبداد".

كان ذلك يوم اجلمعة اخلام�ش والع�رصين من يونيو، لتكون اأول "جمعة 
غ�سب" يعرفها ال�سعب امل�رصي قبل �سبعة اأ�سهر فقط من ثورة 25 يناير!

كانت تلك هي ال�رصارة والب�سارة الأويل للثورة، لكن الغباء الأمني مل 
يتوقف عند هذا التاريخ ومل يقف عند هذا احلد، بل اإنه �سار يف كامل قوته 
و�سطوته يف اأثناء وبعد الثورة وطوال الفرتة النتقامية -اأق�سد النتقالية- 
اإىل  الثوار خاللها  ينتقل  اأن  تعني  اأنها  فيها- ظننا  ما مور�ش  التي -لهول 

الرفيق الأعلى.

بل ظهرت  مبفرده،  امل�سهد  يت�سدر  الأمني  والغباء  الثورة  قامت  فمنذ 
اأ�سكال اأخرى من ذلك الغباء، ف�ساهدنا من�سور عي�سوي -اأول وزير  لنا 
الداخلية،  يف  قنا�سة  وجود  ينكر  �سيء،  كل  ينكر  الثورة-  بعد  داخلية 
وينكر  الثوار،  على  الر�سا�ش  اإطالق  وينكر  املتظاهرين،  �رصب  وينكر 
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ا�ستخدام القنابل امل�سيلة للدموع، اإنه كان ينكرها كلها متاما حتى ظننا اأنه 
ينكر قيام الثورة.

يكن،  مل  �سيًئا  كاأن  �سائًدا  الأمني  م  والَغ�سَ العنف  م�سل�سل  فا�ستمر 
ما�سبريو  اأمام  لالأقباط  مظاهرة  فمن  يوم،  كل  ال�سهداء  اأعداد  وتزايدت 
حتّولت اإىل جمزرة مت ده�ش ال�سهداء فيها باملدرعات، اإىل مظاهرة يف �سارع 
حممد حممود راح �سحيتها 52 �سهيًدا -وفق الأرقام املعلنة- اإىل اعت�سام 
اإىل كارثة ك�سفت عورات حكم  اأمام جمل�ش الوزراء حتول يف حلظة غباء 

الع�سكر بعد اأن ك�سف بع�ش احَلْمَقى من ال�سباط عورات الن�ساء.

وكاأن تاريخنا كله حمنة، واأيامنا كلها كربالء، وكاأن نزار قباين ما زال 
بيننا ير�سد ويكتب. 
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الغباء الأمني

لكن من�سور عي�سوي لي�ش واحًدا!

ففي احلادي والع�رصين من �سهر فرباير من عام 1968، هتف طالب 
كانت  ويومها  امل�سوؤول"،  هو  النا�رص  عبد  الغول  ول  �سدقي  "ل  م�رص 
ال�رصطة جاهزة بكل و�سائل العنف جتاه الطالب املتظاهرين يف ال�سوارع 
ويروي  نك�سة 67،  الطريان يف  �سالح  قادة  نتائج حماكمة  على  ا  اعرتا�سً
ال�رصطة للطالب، ثم  الدكتور ثروت عكا�سة يف مذكراته مطاردة قوات 
قيامها با�ستخدام الأعرية النارية التي اأدت اإىل �سقوط الكثريين منهم، بل 
ال�رصفات، وكانت  ال�ستباكات من  تابعوا  بع�ش من  اإ�سابة  اإىل  اأدت  اإنها 
اإ�سادة وزير الداخلية  التي �ساحبت هذه الأحداث؛ هي  املفارقة الطريفة 
بدور قوات ال�رصطة يف ف�ش املظاهرات من دون اإطالق عيار ناري واحد 
ومن دون اإ�سابة اأي مدين، ثم اإعالن اأنه ولأول مرة يف التاريخ امل�رصي تقع 

الإ�سابات يف �سفوف قوات ال�رصطة ل يف �سفوف املتظاهرين!

كان وزير الداخلية يومها هو �سعراوي جمعة.

اجلاهز،  واحلل  املفكر،  والعقل  احلاكم،  هو  دائًما  م�رص  يف  فالأمن 
يف  �سواه  احلكم  رجال  يعرف  فلم  الأزمات،  كل  يف  الأول  والختيار 
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ملواجهة  طريقة  الأمن  رجال  يتعلم  ومل  الغا�سبة،  اجلماهري  مواجهة 
على  متحدث  اأي  يجرب  الذي  والر�سا�ش  الغاز  �سوى  الحتجاجات 

ال�سمت الطويل.

على  وروؤ�سائها  وملوكها  واأمرائها  م�رص  �سالطني  اأغلب  اآمن  هكذا 
اختالف ع�سورهم واأفكارهم، فمنذ ع�رص البطاملة بداأ التداخل بني اجلي�ش 
وال�رصطة حني ان�سم اأفراد ال�رصطة اإىل �سفوف املحاربني، كما ان�سم بع�ش 
الوظيفي لحقا  ا�ستمرار هذا اخللط  اأ�سهم  ال�رصطة ورمبا  اإىل  اأفراد اجلي�ش 
التي تقوم  -لفرتات طويلة- يف اهتزاز وت�سو�ش بع�ش املفاهيم الأ�سا�سية 
هو  اجلي�ش  يف  املحارب  فهدف  الأخرى،  عن  مبناأى  وظيفة  كل  عليها 
هو  ال�رصطي  هدف  بينما  اخلارجيني  الأعداء  هجمات  من  الوطن  حماية 
احلفاظ على نظام املجتمع وحماية املواطنني وتاأمني حقوقهم وحرياتهم 

يف الداخل]1].

وا�ستمر هذا اخللط بني رجل ال�رصطة ورجل اجلي�ش يف ع�سور اخلالفة، 
ففي عهد الظاهر بيرب�ش مت تكليف ال�رصطة مبهام ع�سكرية مثل قياده اجلي�ش 
والقتال عالوة على مهامها الأ�سلية، وقد اخت�ش �ساحب ال�رصطة كذلك 
بتطبيق احلدود القراآنية دون احلاجة اإىل اأمر ق�سائي، وو�سلت �سلطاته حدَّ 

احلكم بالإعدام، بل وكان يقوم بتنفيذ احلكم بنف�سه اإن اأراد!

اخل�سوم  �سد  ال�رصطة  قبل  من  والتعذيب  العنف  ا�ستخدام  ظهر  وقد 
بع�ش  يف  رهيًبا  مبلًغا  الُولة  �ش  وتوحُّ التعذيب  بلغ  وقد  ال�سيا�سيني، 
قبل  يوم  ذات  جل�ش  اأنه  العزيز  عبد  بن  عمر  عن  ُرِوي  حتى  الفرتات؛ 
خالفته ي�ستعر�ش الُولة يف جنبات الدولة الإ�سالمية؛ ف�رصَّح مبا ي�سعر به 
من هول جتاههم قائال: احلجاج يف العراق، والوليد يف ال�سام، وِقرة يف 

]1] ب�سمة عبد العزيز: "اإغراء ال�سلطة املطلقة"، �ش 29.
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م�رص، وعثمان يف املدينة، وخالد يف مكة.. اللهم قد امتالأت الدنيا ظلًما 
وُجوًرا فاأَِرح النا�ش".

عهد  يف  "م�رص  بعنوان  لها  درا�سة  يف  كا�سف  د.�سيدة  وتذُكر 
لإقرار  ال�سديد  القمع  �سيا�سة  اتَّبعوا  قد  ال�رصطة  روؤ�ساء  اأن  الإخ�سيديني" 
بت بهم الأمثال.  الأمن، وقد ا�ستهروا بالق�سوة والظلم والبط�ش حتى �رصُ
ويف ع�رص املماليك ظلت العقوبات التقليدية التي متار�سها ال�رصطة قائمة، 
وا�سُتحدثت وظيفة "امل�ساعلية"؛ وهم الذين يتولون قطع الرقاب، وعرفت 
الدولة اململوكية عقوبات غاية يف الق�سوة والب�ساعة منها "التو�سيط"؛ وهو 
دقها  واإعادة  الأ�رصا�ش  وقلع  املوت،  والع�رص حتى  ق�سمني،  اجل�سم  �سطر 
وكان  ال�سعب،  عامة  �سد  متعددة  جمازر  املماليك  اأمراء  وقاد  الراأ�ش،  يف 
منهم من يقوم بالتعذيب بيديه، اإذ يقتلع العيون ويقطع الأل�سنة، وحني ُهِدم 
موتى  وعظام  قتلى  به جثث  ُوِجدت  ال�سمائل"  "خزانة  احل�سني  ال�سجن 

كثرية من �سحايا هوؤلء الأمراء.

وطنه  اأبناء  يعامل  وجالًدا  وحكًما  خ�سًما  ال�رصطي  �سار  هنا  من 
باعتبارهم اأعداء الوطن، فريى املعار�ش خائًنا، واملختلف عمياًل، والراف�ش 
يطلق  اأن  غريًبا  لي�ش  وبالتايل  القانون،  على  خارًجا  والثوري  ماأجوًرا، 
�سد  ووح�سية  ق�سوة  بكل  ويتعامل  احتجاج،  كل  عند  الر�سا�ش  عليهم 
الن�ساء وُيْفِرط يف ا�ستخدم الغاز يف تفريق املظاهرات باعتبار اأن املتظاهرين 

من القلة املند�سة.

هذا هو التف�سري املنطقي والوحيد ملا حدث ويحدث من غباوة �سديدة 
اأعتقد  لذلك  الوح�سية،  لهذه  مربرا  لي�ش  لكنه  ال�سعب  �سد  ال�رصطة  من 
وحده  كفة  يف  الأمني  والغباء  كفة،  يف  الغباء  اأ�سكال  كل  و�سعنا  لو  اأننا 

لرجحت كفة الغباء الأمني، وانك�رص امليزان!
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اإن  بل  الوقت،  العنف طوال  تتعمد  تكن  مل  ال�رصطة  اأن  الغريب  لكن 
الغباء هو الذي كان يدفعها اإىل اأن ت�ستخدم عنًفا يف�سحها، والدليل على 
مبارك  نظام  �سقوط  "يوتيوب" قبل  انت�رص على  القفا" الذي  "كليب  ذلك 
ب�سنوات قليلة، فال�رصطة كانت تتفنن يف �رصب النا�ش على "قفاها" حتى 
اإن هذا القفا كان �سببًا يف معركة بني عمنا حممود ال�سعدين واملوؤرخ جمال 
بدوي، فقد بداأت املعركة عندما كتب ال�سعدين اأن "�سابًطا رقيًعا يف �سجن 

الفيوم قام بلزقي على قفايا"!

ال�سعدين  اأن حممود  قراأت  النكد حني  تنكدت غاية  فرد عليه بدوي: 
نقابة  اإىل  ا�ستنفار  برقيات  اأكتب  اأن  وهممت  قفاه،  على  لل�سفع  تعّر�ش 
ما  الإن�سان احتجاًجا على  الكتاب وجمعيات حقوق  ال�سحفيني واحتاد 
وجدت  عندما  رت  ت�سمَّ اأنني  لول  ُتغتفر  ل  اإهانات  من  الزميل  اأ�ساب 
اأي غ�سا�سة  يجد  وي�ستح�سنها ول  املزرية  الإهانات  بهذه  ي�سيد  الأ�ستاذ 
يف اللزق على قفاه وي�سف ال�سابط الذي �رصبه على قفاه يف معتقل الفيوم 

ع يف حديثه حبتني". "باأنه رقيع وحليوة ور�سيق ويتق�سَّ

ال�سعب"  "القفا يف خدمة  عنوان  بل كتب حتت  ي�سمت  مل  ال�سعدين 
قائال: ل اأعرف من اأين ا�ستنتج الأ�ستاذ جمال بدوي اأن العبد هلل تلذذ بهذا 
الآخرين،  بها  اأباهي  التي  الدرجة  اإىل  به  فخور  واأنني  القفا،  على  اللزق 
واأنت  اأحرى بك  كثرًيا، وكان  تاأخر  اأن موقفك هذا  ترى  األ  واأ�ساف: 
على  ُنلزق  ال�سجن  يف  ونحن  الربقيات،  هذه  تكتب  اأن  احلر  الكاتب 
ا واأنت من جيل العبد هلل.. فلماذا مل تكتب �سطًرا واحًدا  اأقفيتنا، خ�سو�سً
جمال  اأخ  يا  اأرجوك  وعموًما  التعذيب؟!  عمليات  عن  جمال  اأ�ستاذ  يا 
ل كثرًيا وعلى  عدم الهتمام بقفا العبد هلل، فقفا العبد هلل حليم وقوي وحتمَّ
ا�ستعداد لكي يتحمل اأكرث اإذا كان هذا يحقق ال�سعادة والرخاء والطماأنينة 

لفقراء م�رص!
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الغريب اأن الإفراط الغبي يف تعذيب النا�ش و�رصبهم على "قفاهم" لي�ش 
الة "بريتون" الذي زار م�رص  حَّ حديًثا، وهنا ميكن اأن نعود اإىل كلمات الرَّ
يف الن�سف الثاين من القرن التا�سع ع�رص وقال: "اإن املرء يف م�رص اإذا تعامل 
مع �سابط ال�رصطة اأو دخل مركز �رصطة لأي اأمر؛ فال بد اأن ي�رصبه ال�سابط 
اأو امل�سوؤول على )قفاه( حتى قبل اأن تثبت عليه التهمة". ويذكر الرحالة 
يف كتاباته اأن جميع املتهمني امل�رصيني كانوا ميرون اأمام ال�سابط لياأخذ كالًّ 

منهم َقَفا، فاإذا مرَّ اأجنبي اأحاله ال�سابط اإىل قن�سلية بالده دون اأن ي�رصبه!

خدمة  "يف  �سعار  ترفع  كانت  التي  ال�رصطة  مع  حالنا  هذا  كان  اإذا 
ال�سعب" فما بالنا اإن غابت وحلَّت مكانها ال�رصطة الع�سكرية التي تت�سم 

م؟!  ة والغلظة والعنف والَغ�سَ طبيعتها باحِلدَّ
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كيف انتقل ال�سعب اإىل خانة الأعداء؟

ال�سلطة يف م�رص "فرد" و"فر�ش"!

فهي ترتكز يف يد "فرد" واحد يفعل ما ي�ساء دون ح�ساب، ويجمع يف 
يده كل ال�سلطات، وميلك كل ال�سالحيات، وي�سريِّ الأمور كيفما ي�ساء، 
خطاأ  اأنه  يرى  وما  د�ستوًرا،  �سحيح  اأنه  يعتقد  ما  ي�سبح  الوقت  ومبرور 
ا" على اجلميع اأن يتبعوه، وي�سيدوا بحكمه،  جرمية، وبالتايل ي�سبح "فر�سً

وحكمته، واإل �ساروا خارجني عن القانون.

يتعامل مع  الغبي  اأمني، واحلاكم  يعقبه غباء  اأن  بد  ال�سيا�سي ل  فالغباء 
الأمن باعتباره احلل الأول، والأوحد، والأمثل، والأف�سل لكل امل�سكالت 
التي يعجز عن اإيجاد حل �سيا�سي لها، وهنا يلعب الأمن دور البطولة يف 
كل الأزمات باعتباره املنقذ واملُخلِّ�ش، وت�سود لغته على احلوار، في�سبح 
بلطجيًّا،  والراف�ش  والثوري عمياًل،  واملعار�ش خائًنا،  متطرًفا،  املختلف 

وال�سعب كله متهًما اإىل اأن يثبت العك�ش.

وهذه اآفة حكم الفرد، اأو مبعنى اأدّق اآفة احلكم يف م�رص؛ فال�سلطة عندنا 
اأداة  �سخ�ش واحد لديه حل واحد هو الأمن، وهذا احلل ل ميلك �سوى 
واحدة هي القمع، وبالتايل فال بد اأن يتحول هذا ال�سخ�ش اإىل طاغية اأو 
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والطاغية]1]؛  امل�ستبد  بني  فرق  وهناك  م�ستبًدا،  ي�سري  الظروف  اأف�سل  يف 
اخلري  يريد  ُم�سِلًحا  يكون  قد  لكنه  به،  وا�ستقلَّ  براأيه  د  تفرَّ من  فامل�ستبد 
يف  يلجاأ  وقد  والظلم،  املعا�سي  يف  م�رصًفا  في�ستبد  الطاغية  اأما  وياأتيه، 
طغيانه اإىل اتخاذ القوانني وال�رصائع �سرًتا يت�سرتَّ به، فيتمكن مِمَّا يطمح اإليه 
من اجلور، والظلم، والفتك برعيته، وه�سم حقوقها، وقد يكيِّف فظائعه 
هم بط�ًسا مبن تناولتهم �سلطته، وقد  بقالب العدل فيكون اأَ�رَصَّ الطغاة واأ�سدَّ
اخت�ست الأمم والكتبة لقب طاغية بامللوك، ومل يطلقوه على كل من طغى.

وقد جرت العادة، عندما ميوت امللك يف فار�ش يف الع�سور القدمية، 
اأن ُيرتك النا�ش خم�سة اأيام بغري ملك، وبغري قانون بحيث يعم ال�سطراب 
والفو�سى جميع اأنحاء البالد، وكان الهدف من ذلك هو اأنه بنهاية الأيام 
اخلم�سة ي�سل ال�سلب والنهب والغت�ساب اإىل اأق�سى مدى، وي�سعر النا�ش 
القلق  من  �سديدة  حالة  يف  ال�سعب  فئات  كل  وتعي�ش  والفزع،  باخلوف 
النا�ش  يكون  حتى  الأمان  بعدم  �سعور  وي�سود  الكتئاب،  ويعم  والتوتر، 
لو كان  الأمن]2] حتى  لهم  يوفر  �سخ�ش  اأي  للموافقة على  ا�ستعداد  على 
ذلك على ح�ساب حريتهم وكرامتهم، بل اإنهم ينظرون اإىل هذا ال�سخ�ش 
ل  باعتباره املنقذ حتى لو كان هو نف�سه من �سنع الفو�سى ودبَّر لها و�سهَّ

ن حلدوثها!  وي�رصَّ وَمكَّ

لأول  ظهر  الأ�سل،  روماين  م�سطلح  وهو  الديكتاتور،  جاء  هنا  من 
مرة يف ع�رص اجلمهورية الرومانية كمن�سب حلاكم ير�سحه اأحد القن�سليني 
ا�ستثنائية،  ب�سلطات  احلاكم  هذا  ويتمتع  ال�سيوخ،  جمل�ش  من  بتزكية 
وتخ�سع له الدولة، والقوات امل�سلحة بكاملها يف اأوقات الأزمات املدنية 

]1] وفقا لتعريف دائرة معارف الب�ستاين.
]2] د.اإمام عبد الفتاح اإمام: "الطاغية"، �ش 54.
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اأو الع�سكرية، ولفرتة حمدودة ل تزيد عادة على �ستة اأ�سهر اأو �سنة على اأكرث 
اإجراًء د�ستوريًّا، واإن كان يوؤدي اإىل وقف العمل  تقدير. ولقد كان ذلك 
بالد�ستور موؤقًتا يف فرتات الطوارئ البالغة اخلطورة، وذلك املن�سب ي�سبه 
لدينا الآن من�سب "احلاكم الع�سكري العام" الذين يعنيَّ يف اأوقات ع�سيبة 

متر بها البالد لتخاذ اإجراءات �رصيعة وحا�سمة، ولفرتة حمدودة فقط.

وكان الد�ستور الروماين ين�شُّ على اأنه يف اأوقات الكوارث والأزمات 
ت�سلم كل ال�سلطات يف يد �سخ�ش واحد، وجرت العادة اأن يكون قائَدا 
وقت  الدولة يف  على  القيِّم  هو  الديكتاتور  القائد  هذا  في�سبح  ع�سكريًّا، 
الأزمة وتنتهي �سلطاته ال�ستثنائية بانتهاء الأزمة، ويوؤدي عندئٍذ احل�ساب 
عما قام به. ومل يكن الرومان يعتربون ذلك احلكم �سيًِّئا اللَّهم اإل اإذا خرج 
فيه �ساحبه عن املهام املوكلة اإليه، اأو جتاوز حدود املدة الزمنية فا�ستمر يف 

النفراد باحلكم ]1]!

ثالث  اإىل  املجتمع  بتق�سيم  يقوم  احلاكم  جتعل  امل�ستبد  احلكم  وطبيعة 
خانات ]2]:

اخلانــة الأوىل- الأ�سدقــاء، وهــوؤلء مــن املوؤيديــن الذين ُي�سِنــد اإليهم 
الوظائــف العليا والقيادية، وي�سمع لهم، وتتم ال�ستجابة لقرتاحاتهم التي 

تفيد احلاكم، وت�سدد قب�سته وتعزز من بقائه يف ال�سلطة.

اخلانة الثانية- الأعداء، وهوؤلء من املعار�سني الذين حتلُّ عليهم اللعنات 
وتتوجه اإليهم اليد الباط�سة للنظام لتفر�ش ال�سيطرة الكاملة عليهم، �سواء 

اأكانوا خارج ال�سجون اأم حتى داخلها.

]1] اإمام عبد الفتاح: "الطاغية"، �ش 100.
]2] ن�سمة عبد العزيز: "اإغراء ال�سلطة املطلقة"، �ش 94.
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 اخلانة الثالثة- املتعاي�سون، وهوؤلء اأغلب فئات ال�سعب، وتتكون من 
ول  وا�سح  فكري  اجتاه  اإىل  اأو  بعينه  �سيا�سي  ف�سيل  اإىل  ينتمون  ل  الذين 
يهتمون اإل باحلياة العادية، ومتطلباتها من طعام و�رصاب وعمل وم�سكن، 
وهوؤلء غالًبا ل يتذمرون بل هم قانعون مبا هم فيه ورا�سون بكل ما يحدث 

فيهم ولهم، بل اإنهم قد يدافعون عن احلاكم عندما يبط�ش مبعار�سيه.

لكن ال�سلطة الغبية يف م�رص تفنَّنت يف قهر الب�سطاء واإذللهم حتى نقلتهم 
من مقاعد املتعاي�سني اإىل خانة الأعداء، وقد حدث ذلك النتقال بعد اأن 
مار�ش النظام كل احلماقات، وارتكب كل اجلرائم، ومل يعد ال�سيا�سيون هم 
الأكرث ُعر�سة للعنف والتعذيب يف اأق�سام ال�رصطة، بل زاحمهم املواطنون 
اأن عدد املواطنني  اإن الإح�ساءات تفيد  قوا عليهم؛ حتى  العاديون ثم تفوَّ
الذين تعر�سوا للتعذيب يف اأق�سام ال�رصطة يف عامي 2007 و2008، بلغ 
47 مواطًنا لي�ش بينهم تقريًبا اأيُّ مواطن مت تعذيبه ب�سبب انتماء �سيا�سي. 
الأدهى من ذلك اأن حالت العتقال التي نالت اأحكاًما بالإفراج ومل يتم 

تنفيذها كان اأكرث من ن�سفها جلنائيني ل ل�سيا�سيني.

اإىل خانة الأعداء، فكل  اأن ينتقل ال�سعب بكل طوائفه  هنا كان ل بد 
املنافذ قد �ُسدت يف وجه املتعاي�سني الذين يرددون �سعار "من ر�سي بقليله 
�سنوات  بعد  لديهم،  يعد موجوًدا  به مل  الذي ر�سوا  القليل  عا�ش" فحتى 
يجرِّف  ف�ساد  ظل  ويف  امل�سللة،  والدعايات  الكاذبة،  الوعود  من  طويلة 
التدهور  اأخرى، ويف خ�سمِّ حالة من  اإىل  املجتمع وينقله من كارثة  تربة 
الأخالقي والثقايف والتعليمي ومع غياب العدالة يف توزيع الدخول وزيادة 
معدلت الفقر، هنا اكت�سف النظام ال�سيا�سي احلاكم اأن الرف�ش احلقيقي له 
ياأتي من اخلانة الثالثة التي كانت متعاي�سة، والتي اأنهكها ت�سديق الوعود 

الزائفة، لكنها مل تعد حتتمل مزيدا من الإهانة.



]86[

خانة  اإىل  وتنقلهم  املتعاي�سني  ت�ستفز  التي  هي  وحدها  الغبية  النظم 
الب�سطاء ول  حُتيِّد  اأن  فاإنها حتاول  امل�ستبدة رغم طغيانها  فالنُّظم  الأعداء، 
ت�ستفزهم، بل اإنها تلعب على م�ساعرهم، وت�سعى ل�ستمالتهم كي ت�ستفيد 
ال�سغرية  امل�سالح  بع�ش  حتقيق  على  وحتر�ش  الأزمات،  اأوقات  يف  منهم 

للمتعاي�سني حتى ت�سمن ولءهـم وَتاأَْمن تقلَُّبهم. 
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التَّحليُل النَّف�سيُّ للغبيِّ �سيا�سيًّا

اإذا كان كر�سّي احلكم له بريقه، فاإنه عندنا له غباوؤه!

فاحلاكم  اأحياًنا،  متطلباتها  من  ورمبا  املهنة،  اأمرا�ش  من  واحد  اإنه 
-غالًبا- اإما اأن يكون غبيًّا اأو متغابًيا اأو الثنني مًعا!

فاحلاكم الغبي �سيا�سيًّا دائًما ما يخطئ يف تقدير الأمور، وتكون ردود 
بالتجاهل، فهو  بالت�سخيم واإما  اإما  تتنا�سب مع الأفعال نف�سها،  اأفعاله ل 
يت�سم بقدرات عقلية �سعيفة ل تتنا�سب مع املكانة التي و�سل اإليها واملكان 
ومهارات  خا�سة  قدرات  يتطلب  احلكم  فكر�سّي  فيه،  يجل�ش  الذي 

ا�ستثنائية، و�سمات نف�سية معينة.

الدنيا  يف  �سعب  فاأيُّ  العقلي،  الغباء  يعني  ل  ال�سيا�سي  الغباء  لكن 
طو الذكاء، و"20%" يتمتعون مب�ستوى ذكاء اأقل  "60%" من اأفراده متو�سِّ
من املتو�سط، واأخرًيا هناك "20%" هم املتميزون وذكاوؤهم فوق املتو�سط. 
ذكائه  ن�سبة  اأن  اأي  الذكاء،  متو�سطي  من  يكون  ما  غالًبا  �سيا�سيًّا  والغبي 
دام هو يف مكان  ما  عيًبا  لي�ش  بني 90 و110 درجة، وهذا  ما  ترتاوح 
يتنا�سب مع قدراته، لكنه ي�سبح كارثة اإذا مت و�سعه يف مكان يفوق قدراته 
اأو يتطلب قدرات اأخرى ل تتوافر لديه، فالرئا�سة تتطلب �سخ�سية مبدعة 
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احلاكم  معها  يتنا�سب  ل  وبالتايل  والطموح،  والكاريزما،  اخليال،  لديها 
فهو  املتغابي  احلاكم  اأما  احلكم.  كر�سّي  اإىل  ال�سدفة وحدها  تدفعه  الذي 
غالًبا و�سل اإىل كر�سّي احلكم متخفيًّا يف �سورة الغبي، وبالتايل فقد َجنى 
ثمار هذه الطريقة، ويرى اأنها الأف�سل، والأن�سب يف التعامل مع من حوله 
يف  اإل  احلقيقة  �سورته  تظهر  ول  نياتهم،  ويك�سف  مكرهم  ياأمن  حتى 

املواقف الفارقة التي يقرر فيها مباغتة املرتب�سني به، والرد عليهم.

متى  يعرف  لأنه  الذكاء،  حادَّ  يكون  ما  غالًبا  احلكام  من  النوع  هذا 
يكون غبيا، ومتى ُيظِهر ذكاءه، ول ياأمن لأحد ب�سهولة ول تعرف بدقة ما 
يدور يف راأ�سه، لكنه ي�سقط حني يت�سلل اإىل قلبه وعقله الإعجاب ال�سديد 

بالذات، وقتها ي�سهل على اأعدائه ا�سطياده.

اأما الغبي املتغابي فهو غالًبا ما يكون من حمدودي القدرات، لكنه يبالغ 
يف اإظهار غبائه حتى يطمع فيه من حوله، لكن م�سكلته الرئي�سية اأنه عندما 
يكون من حوله اأذكياء يدركون واقعه، لكنهم يبالغون يف اإظهار اندها�سهم 
من ذكائه، ويبدون دائًما اإعجاًبا �سديًدا بطرقة تفكريه وروؤيته، ويعتربون 

بطاأه حكمة، وتاأخره عقالنية، وعدم تقديره لالأمور �سبَط نف�ش.

الدكتور حممد املهدي اأ�ستاذ الطب النف�سي، يحدد ع�رصة من اأمرا�ش 
ال�سلطة التي ُيعترَب الغباء ال�سيا�سي �سبًبا يف حدوثها اأو نتيجة لها:

1- الهاج�س الأمني:
كل �سلطة ي�سغلها اجلانب الأمني، لكنه يزداد اإىل اأق�سى درجاته لدى 
اأن  وال�سبب يف ذلك هو  الفرعونية،  ال�سلطة  املنطقية ولدى  ال�سلطة غري 
ا من اجلماهري لذلك فهي تتوج�ش  اأنها اغت�سبت �سيًئا مهمًّ ال�سلطة ت�سعر 
خيفة من هذه اجلماهري ول ت�سدق مظاهر ولئها لأنها تعلم يقيًنا اأنها مظاهر 
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كاذبة، واأن اجلماهري تتمنى اللحظة التي تزول فيها ال�سلطة �سواء باأيديها 
ومبالًغا  كثرية،  اأمنية  احتياطات  ال�سلطة  تاأخذ  ولذلك  القدر،  باأيدي  اأو 
احتقارها  اأو  بها  ثقتها  وعدم  اجلماهري  من  خوفها  قدر  مع  تتنا�سب  فيها 
لها. وكلما ازدادت الطبيعة البارانوية )ال�سك و�سوء الظن والتعايل( لدى 
و�سائل  وت�رصطنت  الأمني  الهاج�ش  ت�سخم  كلما  ال�سلطة،  رموز  اأو  رمز 

التج�س�ش والقمع.

2- الُعزلة وافتقاد احلياة الطبيعية:
�ساحب ال�سلطة يف هذه احلالة يعي�ش حياة حتوطها املحاذير والقيود، 
فعلى الرغم من متتعه ب�سلطات وا�سعة تبهر من يراه من بعيد فاإنه حماط باآلف 
املحاذير، فهو غري قادر اأن يعي�ش حياة تلقائية عفوية مثل بقية النا�ش وغري 
ال�سوارع وارتياد املحالت وال�سواطئ واملتنزهات  التجول يف  قادر على 
العامة، وكل تعامالته مع النا�ش حتدث من وراء �ستار لذلك فهي تعامالت 
غري �سادقة وغري اأ�سيلة وغري حقيقية، فكل املحيطني به يظِهرون له الولء 
بدافع من خوف حقيقي من  واإمنا  بدافع من حب حقيقي  لي�ش  والطاعة 
بع�سهم  الب�رص  بها  يتعامل  التي  الطبيعية  امل�ساعر  من  حمروم  فهو  �سطوته، 
مع بع�ش، لذلك فال�ستمرار يف ال�سلطة لفرتات طويلة يوؤثر بال�سلب يف 
يبعده عن حقيقة احلياة، وطبيعتها وعن  ال�سلطة حيث  �سخ�سية �ساحب 
حقيقة النا�ش وم�ساعرهم، ويفر�ش عليه وجوًدا كاذًبا خادًعا فهو ل يرى 
تقارير تعك�ش وجهة نظر من كتبوها، ول يرى من  اإل من خالل  احلياة 
النا�ش اإل اأقنعة لب�سوها َرَغًبا وَرَهًبا، ول يبقى له من معرفة احلياة احلقيقية 
اإل ذكرياته عنها قبل اأن يجل�ش على كر�سّي ال�سلطة، وكلما تقادم به العهد 
اأي  بينه وبني احلياة احلقيقية  يبقى  الذكريات فال  ال�سلطة خفتت هذه  يف 

ارتباط.
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3- ت�سخم الذات:
هما:  ال�سخ�سيات  من  نوعان  بها  والت�سبُّث  ال�سلطة  لمتالك  ي�سعى 
م�سكلة  لديها  وكلتاهما  الرنج�سية  وال�سخ�سية  البارانوية  ال�سخ�سية 
له  الآخرين  وباحتقار  ونية  بالدُّ ي�سعر  البارانويي  فال�سخ�ش  ذاتها،  مع 
وحماولتهم ا�سطهاده و�سحقه وتدمريه )هكذا يعتقد( لذلك فهو ل يثق 
باأحد، ويتوقع ال�سوء من اأقرب النا�ش اإليه، وي�سعر يف بدايات حياته بالظلم 
وال�سطهاد، وينظر اإىل النا�ش بعني ال�سك وي�سيء الظن بهم ويتوقع منهم 
وياأخذ  �سيئ  حممل  على  واأفعالهم  اأقوالهم  ويف�رص  �سده،  والتاآمر  الإيذاء 
القوى طوال  العينني م�ستنَفر  حذره منهم ويبالغ يف ذلك، ونراه مفتوح 
الوقت لأنه يت�سور اأن اخلطر يحوطه من كل مكان، لذلك ي�سعى لمتالك 
من غدر  ع�ساها حتميه  ال�سلطة  نحو  ميلك  ما  بكل  وي�سعى  القوة  اأدوات 
املتاآمرين  الأوغاد  هوؤلء  على  وال�ستعالء  وال�سيطرة  القوة  وتعطيه  النا�ش 

)النا�ش - كل النا�ش(.

ويت�سور  بذاته،  فيه  مبالًغا  �سعوًرا  ي�سعر  فهو  الرنج�سي  ال�سخ�ش  اأما 
ا، واأنه حمور الكون، واأن لديه ملكات ل  اأنه متفرد واأنه �سيء خا�ش جدًّ
ميلكها غريه، واأنه جدير بكل احلب والحرتام والتقدير. لذلك يحاول اأن 
ي�سع نف�سه حيث يراها فرناه يهتم ب�سحته ومظهره و�سياكته ب�سكل وا�سح 
ذات  فلديه  والتاألق،  النجومية  م�ستوى  اإىل  للو�سول  كبرًيا  جهًدا  ويبذل 
التي يحكمها حمظوظة بحكمه  اأن اجلماهري  البداية وي�سعر  مت�سخمة من 
ا وزمًنا كلما ت�سخمت ذاته اأكرث  اإياها، وكلما ات�سعت �سلطته طوًل وعر�سً
واأكرث حتى ي�سعب عليه يف مرحلة من املراحل اأن يرى بجواره اأحًدا فهو 
امللَهم والعظيم والقادر واحلكيم، وتتعقد الأمور حني يعمل َمن حوله من 
واأكرث حتى  اأكرث  لتت�سخم  الذات  النفخ يف هذه  واملنتفعني على  املتزلِّفني 
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متحو ما حولها وي�سعر �ساحب ال�سلطة بامتالكه كل �سيء وبتوحد الوطن 
مع ذاته، وهذه هي نقطة الال عودة التي ي�سعب عليه عندها ترك ال�سلطة 

طواعية لأنه ابتلع الوطن يف ذاته املت�سخمة.

ال�سلطة  �ساحب  ذات  بني  د  التَّوحُّ من  حالة  نالحظ  احلالتني  ويف 
د ومربراته، وهذا موقف يف غاية  وبني الوطن على اختالف دوافع التَّوحُّ
احلالة  هذه  يف  الوطن  اأ�سبح  فقد  ورطة  يف  اجلميع  ي�سع  لأنه  اخلطورة؛ 
رهينة يف �سخ�سية احلاكم، وت�سبح عملية الف�سل غاية يف اخلطورة )مثل 
عملية ف�سل التواأمني املت�سلني( لأنها حتمل يف طياتها احتمالت تدمريية 
ل�سنوات  ت�ستمر  فادحة  تكبدهما خ�سائر  اأو  والوطن  باحلاكم  تودي  رمبا 

طويلة. 

4- اإدمان ال�سلطة:
وانب�ساط  ن�سوة  من  التعاطي  بعائد  ال�سعور  نتيجة  الإدمان  يحدث 
وتدعمه،  الإدماين  ال�سلوك  تثبت  �رصطية  ارتباطات  نتيجة  ا  اأي�سً ويحدث 
ول �سك اأن ال�سلطة تعطي ن�سوة ويحدث معها ارتباطات �رصطية مدعمة 
وذلك مبا تعطيه ل�ساحبها من مكانة ومتيُّز، وما ت�سفي عليه من هالة، وما 
وا�ستعدادهم  النا�ش  خ�سوع  من  له  تتيح  وما  هيبة،  من  ولأ�رصته  له  تهيئه 
خلدمته والتفاين يف تلبية ما يريد. هذا الو�سع حني ي�ستمر طوياًل يوؤدي اإىل 

حالة من اإدمان ال�سلطة.

5- العنــاد:
ب يتكون من الغرور والكرب واحتقار الآخرين والرغبة  وهو �سعور مركَّ
يف ال�سيطرة املطلقة واغت�ساب اإرادة الآخرين بحجة اأن ال�سخ�ش املعاند 
العناد  واأما   ، وُق�رصَّ جهالء  الآخرين  واأن  والأقدر،  والأحكم  الأعلم  هو 
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فيحمل قدًرا كبرًيا من العدوان لأنه يبعث بر�سالة اإىل الرعية باأنها لي�ست 
ذات وزن حتى ي�ستجيب لها �ساحب ال�سلطة، وباأنه لي�ش يف حاجة اإىل 
اإر�سائها اأو ا�سرت�سائها فهو متحكم فيها بقوته و�سطوته ولي�ش بر�ساها اأو 

قبولها.

ه: األُـّ 6- التَـّ
ل  التي  الدرجة  اإىل  ال�سلطة  �ساحب  لدى  الذات  ت�سخم  قمة  وهو 
اأعلنها  وقد  الإلهية،  الذات  فيها  مبا  اأخرى  ذات  اأي  روؤية  معها  ي�ستطيع 
يعلنها  وقد  غريي"،  اإله  من  لكم  علمت  "ما  قال  حني  �رصاحة  فرعون 
تتفاوت درجتها ح�سب  ولغات متلفة  باأ�سكال  اآخرون  �سلطة  اأ�سحاب 
التي  اجلماهري  ذوات  وانكما�ش  اإليها  و�سلوا  التي  الذات  ت�سخم  حالة 
بال  وال�ستبداد  والطغيان  وال�ستعالء  التَّجربُّ  اإىل  يوؤدي  والتَّاألُّه  حتتهم. 
انتفاخه  قمة  يف  وهو  يخطفه  املوت  اإل  �سيء  يك�رصه  ل  واملتاألِّه  حدود، 

وزهوه.

7- اجلمود:
الأو�ساع  تثبيت  اإىل  فيلجاأ  الأمان  يفتقد  الذي  للنظام  �سمة  وهو 
 " النظام  وجتميدها لأن احلركة عنده تعني تهديد ال�ستقرار، و�سعار هذا 

ا�ستقرار ال�ستمرار، وا�ستمرار ال�ستقرار".

8- الإفـال�س:
ويحدث حني تطول مدة احلكم، حيث ت�رصي حالة من امللل والفتور 
وقد  اململ،  الطويل  والتكرار  للروتني  نتيجة  و�ساحبها  ال�سلطة  حياة  فى 
يحاول �ساحب ال�سلطة اإيهام الآخرين باأن ثمة جتديًدا يطرحه من وقت اإىل 
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اآخر من خالل بع�ش الإجراءات الهام�سية ال�سطحية، اأو بع�ش الإعالنات 
تبنِّي فكر  اأو  ببداية مرحلة جديدة  اآخر  اإىل  َتِعد من وقت  اأو  التي توحي 
جديد، ولكن يكت�سف اجلميع بعد وقت ق�سري اأن الأمور كما هي، واأنه مل 

يعد هناك غري الفتور وامللل.

9- ال�سيخوخة:
احلياة  منظومات  ا�ستيعاب  على  قادرة  غري  فت�سبح  ال�سلطة  ت�سيخ  قد 
لذلك  ينبغي،  كما  الأحداث  مواكبة  على  قادرة  غري  ت�سبح  اأو  احلديثة 
تتم�سك بالأمناط القدمية وال�سعارات القدمية، وت�سبح حركتها بطيئة وبليدة 
وا�ستجاباتها باهتة �ساحبة، ول ت�ستطيع مواكبة حركة الزمن اأو التفاعل مع 
احتياجات اجلماهري املتجددة، وت�سعى اإىل تكبيل حركة املجتمع و�سبط 

اإيقاعه مبا يتنا�سب مع الإيقاع البطيء ل�ساحب ال�سلطة.

10- عبادة الأبناء:
اإىل  مبا�رصة  يلجاأ  م�ستحيلة  اأبديَّته  اأن  ال�سلطة  �ساحب  يكت�سف  حني 
ال�سعي نحو الأبدية عن طريق توريث الأبناء الذين هم امتداد طبيعي لذاته 
ر كل �سيء من اأجلها، لذلك يت�سبث بتوريث اأحد  التي عا�ش يعبدها وي�سخِّ
اإليه حبل جناة من الفناء والنتهاء، ولذلك  الأبناء الذين ي�سبحون بالن�سبة 
ي يف �سبيلهم مب�سالح الوطن والرعية. يعبدهم كامتداد لعبادته لذاته وي�سحِّ

لل�سلطة اأمرا�ش كثرية لكن اأكرث مر�ش عانت منه م�رص ودفع ال�سعب 
جْمع  حا�سل  فهو  ال�سيا�سي  الغباء  هو  وعر�سه  تاريخها  بطول  ثمنه 
جتده  مر�ش  فهو  مكان،  كل  ويف  زمان  كل  يف  ال�سلطة  اأمرا�ش  كل 
ال�سلطة"  و"مدمن  و"املغرور"  و"املعزول"  و"الطاغية"  "امل�ستبد"  لدى 

و"العنيد"! 





الف�صل الرابع

ا�ستثمار الغباء





"بالغباء وحده ميكن أن يصنع الكوميديان 
جمَده بشرط أن جيد النظام السياسي فيه 

ضالته وحيِسن استغالله". 





]99[

ُجَحا طلع ذكي!

حماقة ُجَحا هي تراثه!

فال يجوز احلديث عن الأغبياء واملتغابني دون احلديث عنه، فهو حمفور 
فال ميكن  املتغابني،  و�سيد  الأغبياء،  اإمام  باعتباره  امل�رصيني  داخل وجدان 
اأغلبنا يعتربه  اإن  اأن جتد م�رصيًّا ل يعرف ُجَحا ومل ي�سمع عن نوادره، بل 
يكن  مل  لكنه  الزمن،  مبرور  حقيقة  �سارت  التي  الأ�ساطري  من  اأ�سطورة 

حقيقة مطلقة ول جمرد اأ�سطورة واهية.

اأن  رغم  واخليال،  احلقيقة  بني  الواقعة  امل�ساحة  يف  وحده  يجل�ش  اإنه 
لي�ش  لكنه  حقيقة،  �سخ�سية  اأنه  ُجَحا  ق�سة  يف  الثابتة  الوحيدة  احلقيقة 

ا واحًدا! �سخ�سً

واحد،  �سخ�ش  من  ت�سدر  اأن  ميكن  ل  ُجَحا  اإىل  ب  ُتن�سَ التي  النوادر 
عن  يتحدث  وبع�سها  الإ�سالم،  �سدر  اأنا�ش يف  عن  يتحدث  بع�سها  لأن 
بعده  ما  اأو  لنك  تيمور  ع�رص  اأو  العبا�سي  املن�سور  ع�رص  يف  �سخ�سيات 
النوادر  هذه  ت�سدر  اأن  ي�ستحيل  اأنه  على  عالوة  باأجيال،  الع�سور  من 
عن �سخ�سية واحدة لتباعد البيئات التي تروي عنها �سواء يف الأمكنة اأو 
بع�سهم عن  ويروي  فار�ش،  عن  بع�سها  يروى  فقد  والأخالق،  العادات 
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بغداد اأو احلجاز اأو اآ�سيا ال�سغرى اأو غريها من البلدان ال�رصقية ]1].

وقد اختلف الرواة واملوؤرخون يف �سخ�سية ُجَحا، �سوره البع�ش جمنونا 
عي  اأو غبيا، بينما راأى البع�ش الآخر اأنه رجل بكامل عقله ووعيه لكنه يدِّ
هذا  اأ�سحاب  ويدلِّل  تامة،  بحرية  احلكام  من  ال�سخرية  لي�ستطيع  الغفلة 
الراأي مبا فعله مع ملوك واأمراء ع�رصه، ومنه ما فعله مع اأبي م�سلم اخلرا�ساين 
�ساحب الدولة الذي مبجرد اأن ح�رص اإىل الكوفة طلب مقابلة ُجَحا، ع�سى 
اأن يظفر منه بُطرفة اأو فكاهة يف خ�سم حروبه الدموية، وقال اأبو م�سلم 
؟ فقال يقطني: اأنا، وبالفعل ذهب  ملن حوله: اأيُّكم يعرف ُجَحا فيدعوه اإيلَّ
عى احُلمق واجلنون، وملا  اإليه واأح�رصه، لكن ُجَحا خ�سَي على نف�سه، وادَّ
دخل املجل�ش مل يكن فيه غري اأبي م�سلم ويقطني.. فقال جحا: يا يقطني، 

اأيُّكما اأبو م�سلم؟!

ث عنه اخلليفة  وعلى الرغم من ذلك فقد اأُعجب به اأبو م�سلم، وحدَّ
العبا�سي اأبا جعفر املن�سور، الذي بادر فا�ستدعاه اإىل دار اخلالفة يف بغداد 
ًجا يف بالطه، وقد اأدرك ُجَحا عاقبة مثل هذا الدور  ُلح ندميًا اأو مهرِّ لعله َي�سَ
وهام�سيته وماطره وقيوده، فما هو مبهرج وما ينبغي له اأن يكون كذلك، 
عائه احُلمق واجلنون حتى اأفرج عنه املن�سور بعد اأن اأجزل  فتمادى يف ادِّ
ا يف ازدياد �سهرته، وطلب  له العطاء، وكان ملثل هذا اللقاء اأثره البالغ اأي�سً
النا�ش له يف جمال�سهم، والإغداق عليه، وهم �سعداء به وبنوادره، وبروؤيته 
ال�ساخرة للحياة والأحياء جميًعا، وهنا قال ُجَحا قولته ال�ساخرة امل�سهورة: 

"ُحْمق يعوُلني خرٌي من عقٍل اأعوُله".

عا�سها  التي  للفرتة  تاأريخ  مبثابة  وتعترب  كثرية  احلكام  مع  ُجَحا  نوادر 
وللحكام الذين عرفهم ومنها اأنه يقول:

]1] عبا�ش حممود العقاد: "ُجَحا ال�ساحك امل�سحك"، �ش85.
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)كنت جال�ًسا يوًما يف جمل�ش اأحد احلكام فقال يل "اإين اأريد اأن اأكافئك 
رجل  كل  من  حماًرا  اآخذ  باأن  تاأمر  اأن  "اأرجو  له  فقلت  ذكائك".  على 
يخ�سى زوجته"، فوافقني على طلبي. وبعد ُم�سيِّ عدة اأيام مررت به واأنا 
اأ�سوق قطيًعا من احلمري فا�ستوقفني وقال يل "من اأين لك هذا يا ُجَحا؟"، 
فقلت له "لقد اأخذت كل هذه احلمري من رجال يخ�سون ن�ساءهم يف اأنحاء 
البالد، وكان اأعجب ما راأيت يف رحلتي هذه امراأة مل اأر مثل جمالها يف 
حياتي"، ففوجئت به يقول "اخف�ش �سوتك يا ُجَحا فاإن زوجتي بالقرب 
هذا  من  فعجبت  عقباه"،  ُيحمد  ل  ما  فيحدث  ت�سمعنا  اأن  واأخ�سى  منَّا 
يخ�سى  اإن�سان  كل  من  حماًرا  اآخذ  كنت  "اإذا  له  فقلت  اجلبان،  احلاكم 

زوجته فيجب اأن اآخذ كل حمريك"!

فيقول عن  نظراءه،  باعتبارهم  احلكام وعنهم  مع  يتحدث  ُجَحا  كان 
ل زوجته الدائم يف �سوؤونه  اأحدهم: كان �سديقي احلاكم ي�سكو من تدخُّ
فرتة  وبعد  يطيع زوجته رجل �سعيف،  الذي  الرجل  باأن  ه  اأب�رصِّ فاأخذت 
دعاين احلاكم لأق�سي وزوجتي عدة اأيام يف ق�رصه فاأر�سلْت زوجة احلاكم 
اليوم جل�ست  الوقت. ويف م�ساء ذلك  بع�ش  اإىل زوجتي، وق�ست معها 
اأت�سامر اأنا وزوجتي فقالت يل "األ ترى هذه الربدعة املو�سوعة اإىل جانب 
اجلدار؟"، فقلت "بلى"، فقالت "هاتها نلعب بها"، فاأح�رصُتها فطلبْت اأن 
فاأخذت  على ظهرك"،  اأركْب  "دعني  يل  قالت  ثم  على ظهري،  اأ�سعها 
احلاكم  وجدت  وفجاأة  ظهري،  على  اأحملها  واأنا  احلجرة  يف  اأجري 
موؤامرة  هناك  اأن  فاأدركت  الغريب  املنظر  هذا  من  ي�سحكان  وزوجته 
يا  هذا  "ما  احلاكم  يل  فقال  زوجتي  مع  بالتفاق  احلاكم  زوجة  دبَّرتها 
اأردَّ  اأن  له حماوًل  فقلت  ن�سيحتك؟"،  اإىل  اأحوج  واأنت  اأتن�سحني  جحا؟ 
مطاوعتي  ب�سبب  اأ�سابني  ما  بنف�سك  راأيت  لقد  "احلمد هلل  املوؤامرة  هذه 
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زوجته  حماولة  وباءت  احلاكم  ف�سحك  اأبًدا"  زوجتك  تطع  فال  لمراأتي 
باخليبة والف�سل(.

جحا هنا كان ي�سبق زمنه فهو ي�سري اإىل م�سري احلاكم الذى ي�سمع كالم 
ًها اإىل حكام  زوجته، وي�سري وفقا لأهوائها، لكن نقد ُجَحا مل يكن موجَّ
ع�رصه فقط، بل اإىل كل امل�سوؤولني من اأ�سحاب املنا�سب الرفيعة. ومنه ما 
يروي عما حدث له مع اأحد الق�ساة بقوله:)كنت ما�سًيا يف ال�سوق يوًما 
فجاء رجل من خلفي و�رصبني على قفاي، فالتفتُّ اإليه غا�سًبا، وقلت له 
�سديًقا  ظننتك  فقد  �سيدي  يا  توؤاخذين  "ل  فقال  الرجل"،  اأيها  هذا  "ما 
يل اعتدت مداعبته مبثل ذلك"، ولكني اأ�رصرت على اأن ل اأتركه وذهبنا 
القا�سي  اأ�سدقاء  من  الرجل  هذا  اأن  عرفت  ذهبنا  وعندما  القا�سي،  اإىل 
باأن يدفع الرجل يل ع�رصة دراهم جزاء �سفعي  فلما �سمع حكايتنا حكم 
الرجل  اعتذر  الدفع  وقت  حان  فلما  الظامل.  احلكم  هذا  من  فاغتظت 
فلما  ليح�رصها،  البيت  اإىل  يذهب  اأن  فاأمره  مال  معه  لي�ش  باأنه  للقا�سي 
ن الرجل من  م�ست مدة طويلة ومل يعد الرجل اأدركت اأن القا�سي قد مكَّ
الق�سايا اقرتبت منه و�سفعته  القا�سي م�سغوًل ببع�ش  الهرب وبينما كان 
على قفاه فالتفَت مذعوًرا وقال "ما هذا يا جحا؟" فقلت له "لقد �سفعني 
�ساحبك �سفعة كهذه وقد حكمَت عليه بع�رصة دراهم، ولكنه اأبطاأ واأنا 

رٌّ اإىل الن�رصاف الآن، فاإذا جاء فخذ اأنت الدراهم"!(. م�سطَّ

ذكاء ُجَحا يف غبائه!

يعي�ش  اأن  فف�سل  اإذا �سارح احلكام،  �ستطري  رقبته  اأن  يدرك  فقد كان 
متغابًيا على اأن ميوت ذكيًّا، لكن املده�ش اأن هناك روايات توؤكد اأن ُجَحا 
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وكان  له،  لقب  "ُجحا  ال�سريازي:  عنه  فيقول  التابعني،  من  واحًدا  كان 
ظريًفا، والذي ُيقال فيه مكذوب عليه".

ويتفق معه احلافظ ابن ع�ساكر، اإذ يقول: ُجَحا عا�ش اأكرث من مائة �سنة، 
وكان من التابعني، وكانت اأمه خادمة لأن�ش بن مالك، وكان الغالب عليه 

ال�سماحة، و�سفاء ال�رصيرة، فال ينبغي لأحد اأن ي�سخر به.

الغريب اأن �سرية ُجَحا كانت حا�رصة يف اأغلب كتب ال�سري التي تتحدث 
والذهبي،  ال�سيوطي،  الدين  جالل  كتب  يف  ذكره  جاء  فقد  التابعني  عن 
واحلافظ ابن اجلوزي الذي قال: "... ومنهم )ُجحا( وُيكنَّى اأبا الغ�سن، 
وقد ُروَي عنه ما يدل على فطنٍة وذكاء، اإل اأن الغالب عليه الَتّغفيل، وقد 

قيل اإَنّ بع�ش من كان يعاديه و�سع له حكايات".

اإذن.. نحن اأمام �سخ�سية حقيقية وميكن اأن تكون من التابعني!

لكن رغم كل ما ُكتب عن ُجَحا يف �سري التابعني فاإن ما قيل عن حماقته 
لإمتام  املاء  يكفه  ومل  تو�ساأ  ُجَحا  اإن  قيل  فقد  واأبقى،  واأ�سهر  اأكرث  كان 
و�سوئه، وبقيت رجله الي�رصى بغري و�سوء، فقام ي�سلِّي برجله اليمنى ول 
الي�رصى على الأر�ش، ف�ساألوه: ما بالك تقف على رجل واحدة؟،  ي�سع 

قال: الأخرى غري متو�سئة!

ا حول ا�سمه  ومثلما اختلف املوؤرخون حول �سخ�سية ُجَحا اختلفوا اأي�سً
الدولة  عا�رص  وقد  الفزاري،  ُدجني  الغ�سن  اأبو  اإنه  بع�سهم  فقال  ون�سبه، 
الأموية، بينما قال البع�ش الآخر اإنه ال�سيخ ن�رص الدين خوجه الرومي الذي 
الق�س�ش  ومعظم  الأنا�سول  لبالد  املغويل  احلكم  معا�رًصا  قونية  يف  عا�ش 

ب اإليه. املعروفة يف الأدب العاملي ُتن�سَ

ُجَحا  ا�سم  عليهما  ُيطَلق  اثنان  لدينا  كان  الأقل  على  اأنه  والوا�سح 



]104[

الذي  ُجَحا  بلد  اأهل  لكل  كان  ورمبا  تركي،  والآخر  عربي  اأحدهما 
مدار  على  وتر�سخ يف وجداننا  بيننا  عا�ش  ما  نوادره  لول  لكن  يعرفونه، 

هذه القرون الطويلة.

واأجابهم  يتمهل  فلم  القمر؟  اأم  ال�سم�ش  اأنفع:  اأيهما  ُجَحا  �ساألوا  فقد 
بيقني: "اإنه القمر ول مراء".

ف�ساألوه: ومِلَ؟  -

فقال: لأن ال�سم�ش تطلع يف النهار حني ي�ستغني عنها النا�ش، واأما   -
القمر فال يطلع اإل يف الظالم على حني احلاجة اإليه.

ا اإن الطحان راأى ُجَحا وهو ياأخذ من ُقفف النا�ش وي�سع يف  وقيل اأي�سً
ته ف�ساح به: "ما هذا يا جحا؟". ُقفَّ

قال جحا: "ل توؤاخذين فاإنني رجل اأحمق".  -

يف  وو�سعت  تك  ُقفَّ من  لأخذت  اأحمق  كنت  "لو  الطحان:  قال   -
ُقَفف النا�ش".

تقول  كما  �سنعت  ولو  واحد،  اأحمق  اأنا  "ويحك!  جحا:  قال   -
لكنت اأحمقني"! 

رحم اهلل ُجَحا كان ُي�سِحك النا�ش لكنه مل ي�سحك عليهم، رغم اقرتابه 
من �سالطني ع�رصه! 
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اإ�سماعيل يا�سني يف بيت عبد النا�رش

�ش يوم اجلمعة مل�ساهدة اأفالم اإ�سماعيل  كان الرئي�ش عبد النا�رص يخ�سِّ
يا�سني، وكانت هناك جمموعة من العاملني يف التليفزيون اخت�سهم الدكتور 
اإ�سماعيل  فيلم  لتجهيز  اآنذاك-  والإر�ساد  الثقافة  القادر حامت -وزير  عبد 
يا�سني، وكان يتكون من اأكرث من 15 علبة حتملها جمموعة من التليفزيون 
�سباح  يف  اأو  اخلمي�ش  ليلة  البكري  مبن�سية  النا�رص  عبد  الزعيم  بيت  اإىل 

اجلمعة ]1].

لكن حدث ما مل يكن يف احل�سبان!

يا�سني يف اجلي�ش" ووجد  "اإ�سماعيل  فيلم  يريد م�ساهدة  الرئي�ش  كان 
م�سوؤولو التليفزيون اأن هناك علبتني متفيتني، وانقلبت الدنيا بحًثا عنهما 
م�سطفي  همت  الراحلة  واأعلنت  النا�رص،  عبد  اإىل  كاماًل  الفيلم  لإر�سال 
الطوارئ يف التليفزيون بحًثا عن العلبتني ال�سائعتني -حيث كانت ت�سغل 
من�سب رئي�ش القناة الأوىل- حتى وجدتهما، واأر�سلت العلب كاملة اإىل 

بيت الرئي�ش]2].

مار�ش   21 الكواكب،  جملة  النا�رص"،  عبد  بيت  يف  يا�سني  "اإ�سماعيل  البيطار:  �سالح   [1[
.2000

]2] نف�ش املرجع.
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تلك الواقعة جعلت كل من يعمل يف التليفزيون يعرف اإعجاب وولع 
اأهمية  اأنها ك�سفت عن  يا�سني، لكن احلقيقة  اإ�سماعيل  باأفالم  النا�رص  عبد 
كوميديان  هو  "�ُسْمَعة"  كان  فقد  النا�رص،  عبد  نظام  يف  يا�سني  اإ�سماعيل 
دفع  ا�ستغالل جناحه يف  الدولة  فيها  اأفالم حاولت  �ستة  م  قدَّ الذي  النظام 
ال�سباب اإىل التطوع يف اأ�سلحة اجلي�ش املختلفة، بل اإنها اأ�سهمت يف اإنتاج 
هذه الأفالم والرتويج لها لدرجة اأن الرئي�ش عبد النا�رص ح�رص بنف�سه حفل 
افتتاح فيلم "اإ�سماعيل يا�سني يف اجلي�ش" �سنة 1955، اأي بعد عام واحد 

فقط من رئا�سته.

كان عبد النا�رص يحر�ش على م�ساهدة واحد من اأفالم اإ�سماعيل يا�سني 
كل يوم جمعة مهما كانت الظروف ال�سيا�سية اأو املتغريات العاملية، لكن 
احلقيقة اأن جمال عبد النا�رص مل يكن يهتم باإ�سماعيل يا�سني لول اأنه وجد 
فيه ما يحقق اأهدافه، وقد كانت هذه الأهداف نبيلة ووطنية وذكية حتى 

واإن ا�ستخدمت �سورة الغبي للو�سول اإىل النا�ش!

فالأفالم ال�ستة التي قام بها "�ُسْمَعة" كانت فكرتها واحدة �سواء كانت 
اأو  احلربي  البولي�ش  اأو  الأ�سطول  اأو  الطريان  اأو  اجلي�ش  اأحداثها يف  تدور 
بال�سذاجة  يتَّ�سم  �سابًّا  البطل دائًما  البولي�ش، فقد كان  اأو  ال�رصي  البولي�ش 
ذكيًّا  ي�سبح  بها  املكلَّف  ومهمته  �سالحه  يف  جناحه  بعد  لكن  املفرطة، 

وفاعاًل يف جمتمعه ووطنه.

اإنه  بل  يا�سني،  اإ�سماعيل  اأفالم  يف  دائًما  حا�رصة  كانت  الغبي  �سورة 
ا�ستغاللها  ال�سيا�سي  النظام  اأح�سن  التي  ال�سورة  تلك  من  اأ�سطورته  �سنع 
للجي�ش،  متلفة  ذهنية  �سورة  �سناعة  يريد  كان  فقد  �سالته،  فيها  ووجد 
الثورة  بنتائج  امل�رصيني  ماليني  ي�سِعر  حتى  يوليو،  ثورة  بعد  وال�رصطة 
جنح  وقد  الوطنية،  اخلدمة  عن  التخلف  وعدم  فيهما،  التطوع  وباأهمية 



]107[

و�سارت  يا�سني  اإ�سماعيل  باأفالم  النا�ش  فتعلق  يريد،  ما  حتقيق  يف  النظام 
ر لها، وظل  من اأكرث الأفالم قرًبا اإىل اجلمهور، بل اإنها عا�ست باأكرث مِمَّا ُقدِّ
ا يحر�سون على م�ساهدتها دون اأن يفكر اأحد  الأطفال بل والكبار اأي�سً

يف الهدف الذي مت عمل هذه الأفالم من اأجله.

يدرك  يكن  ومل  واأفالمه،  يا�سني  اإ�سماعيل  اأحبَّ  جيل  من  واحد  فاأنا 
ًرا لكنه ظل متعلًقا بها وي�سحك كلما راآها رغم اأنه  حقيقة مغزاها اإل موؤخَّ
ر  يحفظ م�ساهدها عن ظهر قلب، لكن م�سكلة اإ�سماعيل يا�سني اأنه مل يطوِّ
اإتقان ما يقوم به، ومل يفكر يف ما يعمل، فقد ترك  من نف�سه ومل يحاول 
ل"  نف�سه طوال الوقت اأ�سرًيا لل�سدفة، وكان يوؤمن بنظرية "اجلمهور املغفَّ
يا�سني  اإ�سماعيل  حياة  خلَّ�ش  الذي  ال�سعدين  حممود  عمنا  تعبري  حد  على 
باأكرث من  اإ�سماعيل يا�سني رحلة حياته العجيبة، مل يكن يحلم  بقوله: بداأ 
لكنه  املالح،  والليايل  الأفراح  املعازمي يف  ُي�سِحك  منولوج�سًتا  يكون  اأن 
واأ�سبح  له مدر�سة  منولوج�ست يف م�رص، و�سارت  اأ�سهر  بال�سدفة �سار 
ا دخل ال�سينما و�سار بني املمثلني! ثم بال�سدفة  له اأتباع، ثم بال�سدفة اأي�سً
مدى  على  امل�رصية  لل�سينما  الوحيد  البطل  اأ�سبح  ثم  بطاًل،  اأ�سبح  ا  اأي�سً
وعلى  التذاكر  �سباك  على  ا�سمه  يفر�ش  اأن  وا�ستطاع  عاًما،  ع�رص  خم�سة 
املوزعني، ثم �سار بعد ذلك هو ا�سم الفيلم. اإ�سماعيل يا�سني اأوًل، ثم يبداأ 
اإ�سماعيل يا�سني يف  البحر،  اإ�سماعيل يا�سني يف  الفيلم..  ا�سم  البحث عن 
ي�ستقر،  اأين  اأو  يوجد  اأين  ا  مهمًّ لي�ش  الأر�ش..  يا�سني يف  اإ�سماعيل  الرب، 
ولكن املهم اإ�سماعيل يا�سني يف الأول، ثم بعد ذلك فليكن ما يكون! ثم 
فجاأة تدحرج اإ�سماعيل يا�سني من القمة اإىل الن�سيان، وكان ال�سقوط رهيًبا 
وخاطًفا، متاًما كما يحمل بع�ش النا�ش فرًدا على الأعناق اإىل قمة جبل، ثم 
اإىل الهاوية.. ل م�رصح ول �سينما ول حتى م�سل�سالت  يقذفون به فجاأة 

الإذاعة والتليفزيون!
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لإ�سماعيل  حدث  ما  يك�سف   1967 عام  يف  ال�سعدين  عمنا  قاله  ما 
تدهورت حالته  فقد  النظام،  مع  وكاأنه هوى  الأخرية،  �سنواته  يا�سني يف 
املادية، وانح�رصت �سهرته، ومل يجد اأمامه �سوى اأن يذهب ملقابلة الرئي�ش، 
له  وقل  حامت  الدكتور  اإىل  "اذهب  النا�رص:  عبد  له  وقال  قابله،  وبالفعل 
تعليماته  حامت  الدكتور  واأ�سدر  التليفزيون"  يف  �سغلني  بيقولك  الري�ش 
لتاأليف واإنتاج حلقات تليفزيونية بطولة اإ�سماعيل يا�سني، واأيُّ عمل فنى 
ينا�سب حياته وعمره اآنذاك فكانت حلقات "مركوب اأبو القا�سم"، التي 
كانت مبثابة تكرمي من النظام لواحد من اأبنائه الذين عملوا خلدمته يف فرتة 
يعينه  يا�سني  لإ�سماعيل  ا  خا�سًّ اأجًرا  التليفزيون  اأعطى  وقد  الفرتات،  من 

على مواجهة احلياة التي �ساقت عليه.

حدود،  له  الغباء  اأدوار  على  فالعتماد  الثمن،  دفع  يا�سني  اإ�سماعيل 
فهو  اآخر  فنان  اأي  فالكوميديان يختلف عن  واأ�سول، وتاريخ �سالحية، 
ميكن اأن ي�سعد اإىل �سماء النجومية كالربق، لكنه قد ي�سقط يف ملح الب�رص 
لذلك  اآخر،  كوميديان  اإىل  عنه  النا�ش  وين�رصف  "اإفيهاته"،  ت�سيخ  حني 
يعي�ش املُ�سِحك يف �رصاع مع الزمن حتى ل يتجاوزه، فما ُي�سِحك النا�ش 

اليوم لي�ش �رصًطا اأن ُي�سِحكهم غًدا، وهذه اآفة الكوميديا.

النظام ال�سيا�سي كان ذكيًّا حني ا�ستغل �سورة الغبي لتمرير اأفكاره عن 
النا�رص  عبد  اإن  بل  ال�سينما،  تاريخ  امل�سحكني يف  اأ�سهر  من  طريق واحد 
امل�سري  بلقاء  كلَّفه  اأنه  لدرجة  يا�سني  اإ�سماعيل  قدر  يعرف  كان  �سخ�سيًّا 
"املوا�ساة" وبالفعل  ُيعاَلج يف م�ست�سفى  الذي كان  اليمن،  ال�سالل رئي�ش 
ذهب "�ُسمعة" اإليه اأكرث من مرة، ثم اتخذ قراًرا بعد اأكرث من زيارة بعدم 
ا نظًرا مل�سقة �سفره اإىل الإ�سكندرية حيث يعاَلج امل�سري ال�سالل  الذهاب جمددًّ

هناك بينما كان اإ�سماعيل يا�سني يعر�ش اإحدى م�رصحياته يف القاهرة.
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لكنه تراجع بعد اأن جاءه اأحد ال�سباط ناقال له ر�سالة من عبد النا�رص 
وقبل اأن يكمل جملته "الرئي�ش يرجو اأن.." رد عليه "الرئي�ش يرجوين.. 
الرئي�ش يا خرب اأ�سود.. اأنا اأروح عريان ملط يا راجل"، وذهب اإ�سماعيل 
يا�سني من جديد للقاء امل�سري حتى مت �سفاوؤه ف�سكره واأكد له اأنه كان �سبًبا 
يف �سفائه ولوله لكانت حياته كئيبة، ورمبا حياة كل امل�رصيني حتى اإنه قال 

لعبد النا�رص: "اإنه من ف�سل اهلل اأنه وجد اإ�سماعيل يا�سني"]1].

اإ�سماعيل يا�سني مل يعمل ح�سابا ل�سيء، كاأنه كوكب يجري يف  لكن 
يحدث  كان  ما  ي�سف  الذي  ال�سعدين،  عمنا  يقول  مثلما  معلوم،  فلك 
يكتب  الإبياري  ال�سعود  اأبو  كان  بقوله:  و"�ُسمعة"  الإبياري  الثنائي  بني 
هو  يا�سني  اإ�سماعيل  م�رصح  وكان  بالت�سخي�ش،  يقوم  يا�سني  واإ�سماعيل 
امل�رصح الوحيد يف العامل القادر على تقدمي رواية جديدة كل اأ�سبوع، واإذا 
كان عر�ش الرواية ي�ستغرق ثالث �ساعات فاملوؤلف اأبو ال�سعود الإبياري 
ا، وهو ل يحتاج اإىل اأكرث  قادر على تاأليف الروايات يف ثالث �ساعات اأي�سً
من مائة ورقة فلو�سكاب وتدخني اأربع �سي�ش ودمتم وال�سالم! ول �سيء 
يهم اإذا كانت الرواية اجلديدة فيها نف�ش حوادث الرواية القدمية! ول يهم 
اإذ كان  قبل،  التي رددها من  النكت  يردد نف�ش  يا�سني  اإ�سماعيل  اإذا كان 

اًل ورواد امل�رصح اأغبياء.  اجلمهور مغفَّ

ا". ]1] اأني�ش من�سور: "الكبار ي�سحكون اأي�سً
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اجلمهور املغفَّل عايز كده!

بالغباء وحده ميكن اأن ي�سنع الكوميديان جمده.

ولعل حممد �سعد هو اأ�سدق دليل على ذلك، فهو َيعترِب نف�سه فلتة ع�رصه، 
واأهم كوميديان يف جيله والأجيال التي �سبقته، ول يريد اأن يواجه نف�سه 
باحلقيقة التي يراها اجلميع بو�سوح وهو اأنه �ساحب موهبة كبرية وعقل 
�سغري، واأنه ي�سري بخطى ثابتة نحو نهاية مبكرة -قد تعيد اإليه �سوابه- فهو 
اأن اجلماهري  اأنه مفكر، رغم  اأنه عامل، ول يفكر ويت�سور  يتعلم ويظن  ل 
ل  واحدة  �سخ�سية  �سوى  يقدم  ل  اأنه  تعرف  اأ�سوان  اإىل  الإ�سكندرية  من 
ًرا، وي�رصُّ على ال�ست�سهال والبتذال، وكلما زادت  تتغري، ومنًطا مماًل ومكرَّ

�سهرته كلما ت�ساعف غروره.

ق اإل نف�سه ول ي�سمع اإل �سوته،  لكن م�سكلة حممد �سعد اأنه ل ي�سدِّ
فقد برع يف اأداء �سخ�سية "اللمبي" وجنح بها و�سار جنًما، لكنه مل يحاول 
اأن يتقن غريها، ومل يراهن على موهبته وقدراته، بل اإنه بعد اأن كان بطاًل 
يف العمل اأ�سبح يرى اأنه العمل نف�سه، وعلى اجلميع اخل�سوع لراأيه وروؤيته 
بداية من املخرج ومروًرا باملوؤلف وحتى زمالئه من املمثلني، وبالتايل مل 

يعد يعمل معه اإل اأن�ساف املخرجني واملوؤلفني والفنانني.
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اإنها اآفة �سباك التذاكر الذي يظن حممد �سعد اأنه كل �سيء، واأنه ما دام 
يحقق اإيرادات فهو الأف�سل، والأهم، والأجنح، ول ي�سعر بهذا اإل لأنه ل 
ينظر حوله، ول ي�ساهد مناف�سيه الذين جتاوزوه رغم اأنه كان ي�سبقهم حني 
ا لفنه ل ل�سباك التذاكر، وبدل من اأن ي�سل اإىل قمة املجد و�سل  كان مل�سً

اإىل قمة الغباء من كرثة اأدوار الغباء التي تركت ب�سمتها عليه.

مِمَّن  واحد  ممثل  يوجد  ل  اأنه  �سلبى-  خريي  يقولها  -كما  واحلقيقة 
الأبله  العبيط  لقيمة  تنويعات  على  يلعب  ل  كوميديانات،  اأنهم  يزعمون 
اإىل  غامن  �سمري  ومن  هنيدي،  اإىل حممد  �سبحي  من حممد  عقليًّا  املتخلف 
من  اإذا جردناهم  �سعد، فجميعهم  اإىل حممد  اإمام  عادل  اآدم، ومن  اأحمد 

�سخ�سية العبيط الأهبل املتخلف عقليًّا، فكاأننا قطعنا عنهم الكهرباء!

لكن حممد �سعد وحده وقع اأ�سرًيا لهذه الأدوار، ومل يخرج منها، فاأ�رصَّ 
على تقدمي �سخ�سية واحدة فقط اأ�سلها ثابت وا�سمها يتغري-اأحياًنا- من 
واأحياًنا  "عوكل"  واأخرى  "اللمبي"  يكون  فمرة  "الأفي�ش"؛  تغيري  اأجل 
"بوحه" اأو "كركر" اأو "كتكوت" اأو "بو�سكا�ش" وعندما ي�سيق به احلال 
وي�سعر اأن اجلمهور ان�رصف عنه ي�ستعيد مرة اأخرى ا�سم "اللمبي" بدل من 

اأن ي�ستعيد حممد �سعد!

ل  اإنه "حممد �سعد اللمبي" هكذا عرفناه، ناظر مدر�سة "اجلمهور املغفَّ
بالديكتاتورية،  البع�ش  اتهمه  وعندما  بالنقد  يوؤمن  ل  لذلك  كده"،  عايز 
اجلمهور هو  املطلقة كان رده:  البطولة  الدائم، واحتكار  الظهور  وحب 

�ساحب احلكم يف مدى تف�سيله لل�سخ�سية وهل كانت �سيئة اأم ل!

اجلمهور  بنظرية  توؤمن  التي  يا�سني  اإ�سماعيل  مدر�سة  نف�ش  خريج  اإنه 
الغبي، لكن هناك فرقا بني الثنني، فاإ�سماعيل يا�سني كان منًطا مغايًرا يف 
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الأ�سل  ال�سطحية هي  والأفكار  والبتذال  ال�ست�سهال  يكن  فلم  جمتمعه، 
عنده، بل كانت جمرد منط متلف يوؤدي دوره يف اإطار نظام كان يوظف 

الفن يف خدمة اأهدافه الوطنية.

لكن حممد �سعد -رغم اأنه مل تكن له اأي عالقة مبا�رصة بالنظام- كان 
خري ممثل له واأف�سل جت�سيد للتوقيت الذي ظهر فيه، فقد بداأ رحلته نحو 
ال�سهرة بال�سدفة وذلك عندما ذهب الراحل عالء ويل الدين اإىل املخرج 
�رصيف عرفة ليقرتح عليه ا�سم زميله حممد �سعد ليقوم بتقدمي دور "اللمبي" 
يف فيلم "الناظر"، لكن املخرج رف�ش؛ لأنه اختار ممثاًل اآخر لنف�ش الدور، 
وهو حممد لطفي، اإل اأن عالء مل يياأ�ش، وحاول بكل الطرق اإقناع املخرج 
باختيار زميله حممد �سعد، لأنه "م�ش هيقدر يك�رص بخاطره بعدما وعده"، 

فوافق عرفة بعد اإحلاح من عالء!

فيه  ان�سم  الذي  العام  ذلك   ،2000 عام  يف  وتاألَّق  "اللمبي"،  وظهر 
�سعد  حممد  اأ�سبح  فقط  عامني  وبعد  الوطني،  احلزب  اإىل  مبارك  جمال 
بطاًل لأول مرة يف فيلم "اللمبي" وحقق اأعلى اإيرادات يف تاريخ ال�سينما 

-وقتها- و�سار جنم ال�سباك الأول وت�سدر ال�ساحة الفنية.

يف نف�ش التوقيت بداأ جمال مبارك رحلة �سعوده يف �سلم احلزب -من 
ال�سيا�سات"  "ر�سم  تولت  التي  ال�سيا�سات  جلنة  اأمني  بتوليه خطة  اأعاله- 
القوانني" التي تقرتحها حكومة احلزب  للحكومة و"مراجعة م�رصوعات 

قبل اإحالتها اإىل الربملان.

جمرد �سدفة، مل يتم الإعداد اأو الرتتيب لها لكن مت ا�ستثمارها بال�سكل 
الأمثل، وكالهما ا�ستفاد منها، رغم اأنه ل وجه للمقارنة بينهما، فالفنان 
جمهور  وله  فيها(،  ط  فرَّ واإن  )حتى  حقيقية  موهبة  �ساحب  �سعد  حممد 
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كبري )حتى واإن ق�رصَّ يف حقه( وقد �سعد �سلم النجومية مبفرده ومبجهوده 
ي،  وبعرق جبينه بعد رحلة طويلة من العناء، والجتهاد والإ�رصار والتحدِّ
اإىل ال�سلطة بف�سل نفوذ و�سلطان والده  بينما �سعد جنل الرئي�ش املخلوع 

الذي ظن اأنه دائم واأنه من حقه اأن يرثه.

على  تعاىل  واحد  لع�رص  وجهني  كانا  مبارك  وجمال  "اللمبي"  لكن 
لني، وقد ظهر نتاج ذلك يف عام 2009 عقب مباراة  النا�ش واعتربهم مغفَّ
فيومها  ال�سودان،  يف  اأُقيمت  والتي  العامل  لكاأ�ش  لة  املوؤهِّ واجلزائر  م�رص 
خرج الفنان حممد �سعد -رغم اأنه قليل الظهور- على التليفزيون امل�رصي 
و�سبَّ �سعب اجلزائر، ثم قال" اأنا لو طلَّعت اللمبي دلوقتي هروح اأقلع لهم 
َملط" واختتم حديثه بالثناء على جنلي الرئي�ش "عالء وجمال مبارك" واأ�ساد 

مبواقفهما الرائعة.

كانت  الإحباط  من  حالة  ظل  يف  واملال  ال�سهرة  حقق  �سعد  حممد 
للنا�ش،  الوحيد  �ش  املتنفَّ الكوميدية هي  الأفالم  �سائدة وم�سيطرة وكانت 
وجمال مبارك ا�ستثمر تغييب النا�ش، لكن املده�ش اأن اأكرث املغيبني كانوا 
فاأغلب  يناير،  ثورة  اأثناء  �سديد يف  بو�سوح  الفنانني، وقد جتلَّى ذلك  من 
يف  وكان  والغباء،  باجلهل  ات�سمت  الفرتة  هذه  يف  الفنانني  ت�رصيحات 
"طباخ  �سدارتهم الكوميديان طلعت زكريا الذي �سنع �سهرته من كونه 

الرئي�ش".

ينطق  اأن  ي�ستطيع  ل  الذي  املغيَّب  "اللمبي"  نتاج  هو  الطباخ  هذا 
يدور حوله، لكن  مبا  ينطقها وكاأنه ممور ل يدري  اأو  �سليمة،  احلروف 
يعمل خادًما  اأن  اأبًدا  يفكر  منافًقا، ومل  يكن  عيوبه مل  "اللمبي" رغم كل 
للرئي�ش، لكنه خدم نظامه دون اأن يدري بتقدمي اأدوار �ساذجة اأ�سهمت يف 

انحطاط الذوق العام.
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وقد ت�ساءل الأديب خريي �سلبي يف اإحدى مقالته عن الأ�سباب التي 
اأدت اإىل رواج موجة من الأفالم اخلرقاء التي لعب بطولتها اأقزام عاطلون 
لتهم فلو�ش الإعالنات اإىل �سلع رائجة على الرغم  عن املوهبة والثقافة حوَّ

من زيفها فاإنها تطرد العملة اجليدة من ال�سوق؟!

يلتم�سوها  اأن  الأ�سباب عليهم  الباحثني عن  اإن هوؤلء  بقوله:  واأجاب 
من "تقليب" ذلك امللك امل�سمي بالكوميديا، فهناك اأ�سماء وظواهر عديدة 
وال�ست�سهال  التهريج  منها  الراقي،  الكوميدي  الأداء  انهيار  يف  اأ�سهمت 
والن�ساط يف القتبا�ش والتعريب والتلفيق يف كتابة الن�سو�ش، وكذلك ميل 
يعرف  ما  يف  قيمة  اأي  ح�ساب  وعلى  �سكل  باأي  الإ�سحاك  اإىل  املمثلني 
حد  اإىل  والغلوُّ  امل�رصح،  على  ال�ستعباط  اإىل  امليل  ا  واأي�سً بـ"امل�سخرة"، 

"الرذالة".

انتهى كالم عمنا خريي �سلبي، لكن الغريب اأن الكوميديان يف اأغلب 
بالد الدنيا هو اأكرث الفنانني ِحكمة ومعاناة، فهناك ق�سة ُتروى عن رجل 
فرن�سي ذهب اإىل اأحد الأطباء النف�سيني، وهو يف حالة من الكرب ال�سديد، 
هل  والكتئاب،  التعا�سة  من  مفزعة  حالة  من  اأعاين  اإنني  للطبيب:  وقال 
ي�ساعدين يف  اأن  اأي �سيء ميكنه  اأو  الأقرا�ش،  اأن ت�سف يل بع�ش  ميكنك 
التغلب على هذه احلالة؟ فاأجاب الطبيب النف�سي قائال: اأنت ل حتتاج اإىل 
اأقرا�ش، اذهب و�ساهد "جروك" املهرج ال�سهري، اإنه �سيبهجك ويجعلك 

ت�سعر بالتح�سن، فاأجاب الرجل التع�ش"يا دكتور اأنا جروك"! 

 



الف�صل اخلام�س

�سناعُة الغبيِّ





يرتدي  أفَّاٌق  رجٌل  "وراء كلِّ حاكٍم غيبٍّ 
عباءة الدين، وإعالٌم ُمضلٌل، وتعليٌم 
فاسٌد، وأعواٌن َفَجَرٌة، وشعٌب مغيٌَّب ". 
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دوُر التعليم يف �سناعة الغبيِّ

و�سط  واحد، ويف  قف�ش  قرود يف  العلماء خم�سة  من  و�سع جمموعة 
القف�ش يوجد �سلَّم ويف اأعلى ال�سلَّم هناك بع�ش املوز، ويف كل مرة ي�سعد 
فرتة  بعد  البارد،  باملاء  القرود  باقي  العلماء  ير�ش  املوز  لأخذ  القرود  اأحد 
اأ�سبح كل قرد ي�سعد لأخذ املوز يقوم باقي القرود مبنعه، و�رصبه  ب�سيطة 

حتى ل ُتر�شَّ باملاء البارد.

بعد فرتة مل يجروؤ اأي قرد على �سعود ال�سلَّم لأخذ املوز على الرغم من 
كل الإغراءات خوًفا من ال�رصب.

وي�سعوا  اخلم�سة،  القرود  اأحد  بتبديل  يقوموا  اأن  العلماء  قرر  بعدها 
مكانه قرًدا جديًدا، فاأول �سيء يقوم به القرد اجلديد اأنه ي�سعد ال�سلَّم لياأخذ 
وبعد عدة  النزول،  على  و جتربه  ت�رصبه  الباقية  الأربعة  فوًرا  ولكن  املوز، 
مرات من ال�رصب يفهم القرد اجلديد باأن عليه اأن ل ي�سعد ال�سلم مع اأنه ل 

يدري ما ال�سبب. 

ا بتبديل اأحد القرود القدامى بقرد جديد، وحلَّ  بعدها قام العلماء اأي�سً
به ما حلَّ بالقرد البديل الأول، حتى اإن القرد البديل الأول �سارك زمالءه 
ال�رصب و هو ل يدري ملاذا ي�رصب، وهكذا حتى مت تبديل جميع القرود 
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اخلم�سة الأوائل بقرود جديدة، حتى �سار يف القف�ش خم�سة قرود مل ُيَر�ش 
�سعود  نف�سه  له  ل  ُت�سوِّ قرد  اأي  ت�رصب  ذلك  ومع  اأبًدا،  بارد  ماء  عليهم 

ال�سلم دون اأن تعرف ما ال�سبب!

لو فر�سنا.. و�ساألنا القرود ملاذا ت�رصبني القرد؟ الذي ي�سعد ال�سلم؟

واأجدادنا  اآباءنا  ولكن وجدنا  ندري  ل  اجلواب:  �سيكون  املوؤكد  من 
هكذا يفعلون.

هذا بال�سبط ما يفعله التعليم! فلو �ساألنا اأي طالب اأو مدر�ش:

العلمي  طالب  يدر�ش  وملاذا  علمية؟  ة  مادَّ الأدبي  طالب  يدر�ش  ملاذا 
ة اأدبية؟ مادَّ

واأدبي،  علمي  اإىل  العامة  الثانوية  طالب  تق�سيم  فكرة  �ساحب  وَمن 
وعلمي علوم، وعلمي ريا�سة؟

وهل هناك دولة يف العامل تقوم بهذا التق�سيم للطالب؟

وَمن �ساحب فكرة تغيري مناهج التاريخ مع تغيري الرئي�ش؟

ا�سمه  كتاب  غالف  على  احلايل  الرئي�ش  �سورة  و�سع  يتم  وكيف 
"التاريخ"؟ 

وهل ميكن اأن تكون اإجنازات الرئي�ش احلايل جزًءا من التاريخ؟

وملاذا كانت الثانوية �سنة واحدة ثم اأ�سبحت �سنتني؟

وملاذا مت عمل حت�سني للمجموع ثم مت اإلغاوؤه؟

وَمن �ساحب فكرة مكتب التن�سيق واأرقام اجللو�ش والأرقام ال�رصية؟

وملاذا ين�سى الطالب املناهج التي در�سها بعد المتحانات؟
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وما الهدف من التعليم اإذا كان الطالب ل يتذكرون ما قاموا بدرا�سته؟

وهل هناك دولة بخالف م�رص ت�سع المتحانات يف م�ستوى الطالب 
املتو�سط؟!

البتدائية؟ وملاذا  املرحلة  ال�ساد�سة يف  ال�سنة  اإلغاء  مت  اأ�سا�ش  اأيِّ  وعلى 
متت اإعادتها؟!

ل اأعتقد اأن هناك طالًبا اأو مدر�ًسا يف م�رص يعرف اإجابة �سوؤال واحد من 
هذه الأ�سئلة ويثق ب�سحة جوابه، وال�سبب يف ذلك اأننا تبنينا نظرية القرود 
بني  والفرق  قومي،  اأمن  ق�سية  اإىل  قومية  ق�سية  من  التعليم  حتول  عندما 
التعليم ق�سية قومية ي�سارك يف و�سع  الثنني كبري و�سا�سع، فعندما يكون 
معايريه كل التيارات الفكرية وبالتايل يتم اإر�ساء قيم التفكري واإعمال العقل، 
ل  احلقيقة  عن  والبحث  املعرفة  اإىل  الو�سول  هو  الطالب  هدف  ويكون 
عن النتيجة، وذلك كان يحدث عندما كان الهدف من التعليم هو املعرفة 

وتنمية املهارات ورفع معدلت الذكاء.

احُلَجج والرباهني  يعلمه �سناعة  اأن  تلميذه على  اأ�ستاذ مع  اتفق  فقدميًا 
متفق  باأجر  عامني  العامة خالل  واملنازعات  الق�ساء  للدفاع يف  ويخِرجه 
عليه، فلما انتهى العامان طلب الأ�ستاذ اأجره، فقال التلميذ: بل اأناق�سك 
يف هذا الأجر هل ت�ستحقه بعملك اأو تطلبه بغري حق، فاإن اأقنعتك باأنك ل 
ة على هذا العرتاف،  ت�ستحقه فال حق لك فيه باعرتافك، و�سكوتك ُحجَّ
على  الربهان  اأقيم  تعلمني كيف  مل  لأنك  فيه  لك  فال حق  اأقنعك  مل  واإن 

دعواي.

اأناق�سك ولكن على غري  اأن  اأقبل  اإنني  اأنه قال:  وكان جواب الأ�ستاذ 
النتيجة التي خل�ست اإليها.. اأناق�سك يف حقي فتعطيه مرة اإذا ثبت عليك 
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اأ�ستاذه  اأمامك لأنني علَّمت تلميًذا ما يغلب به  اأثبته  اإذا مل  وتعطيه مرتني 
يف �سناعة الربهان، مع اتفاقهما اأول على احلق الذي يتنازعانه يف النهاية.

هو   ،2011 يناير  حتى   1952 يوليو  من  الفرتة  يف  حدث  ما  لكن 
اأول  جنيب  حممد  ا�سم  حذف  فتم  قومي"  "اأمن  ق�سية  �سار  التعليم  اأن 
النا�رص  عبد  فرتتي حكمي  الدرا�سية طوال  املناهج  من  رئي�ش جمهورية، 
وال�سادات، وبدل من اأن تتم ال�ستعانة بعمداء الكليات كخرباء يف التعليم 
متت ال�ستعانة بعمداء ال�رصطة، وبعد اأن كان دور الأمن يقت�رص على نقل 
الأمن  فرد  اأ�سبح  اللجان  وتاأمني  العامة  الثانوية  امتحانات  اأ�سئلة  اأوراق 
يختار املعلم املثايل، ويقوم برت�سيح مديري املديريات التعليمية، وبالتوقيع 
لذلك  املدار�ش،  اأ�سماء  اختيار  يف  وي�سهم  اجلدد،  املدر�سني  اأ�سماء  على 
وعائالتهم،  م�رص  روؤ�ساء  اأ�سماء  حتمل  مدر�سة   880 جند  اأن  منطقيًّا  كان 
منها 499 مدر�سة لعائلة مبارك )338 مدر�سة للرئي�ش املخلوع مبارك، 
للرئي�ش  مدر�سة   200 بجانب  هذا  جلمال(،  وواحدة  لزوجته،  و160 
مل�رص  رئي�ش  اأول  اأما  النا�رص،  عبد  للرئي�ش  و100  لزوجته  و3  ال�سادات 

فن�سيبه 14 مدر�سة فقط.

ما كان ميكن لالأمن اأن يتدخل يف التعليم اإذا مل يكن هناك قرار �سيا�سي 
بذلك، هذا القرار كان هدفه "ت�سيي�ش التعليم" وجعله يف خدمة النظام، 
وبالتايل اأطلقت يد الأمن، فاأ�سبح ي�سارك يف اختيار وا�سعي المتحانات، 
واأن  "التفكري"  على  "التكفري"  لغة  تتغلب  اأن  الطبيعي  من  كان  وبالتايل 
اخل�سو�سية  الدرو�ش  ثم حتل  املناهج،  �رصح  املدر�سة يف  دور  اختزال  يتم 
حملها، ويتم اختزال الدرو�ش يف املراجعات، ثم مبرور الوقت يتم اختزال 
املراجعات يف اأ�سئلة ليلة المتحان لن�سل يف النهاية اإىل "الرب�سام" ومن ثم 

انت�سار الغ�ش يف اللجان �سواء اأكان هذا الغ�ش فرديًّا اأم جماعيًّا.
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على  والدليل  النظام،  خدمة  يف  �سيظل-  -ورمبا  دائًما  كان  التعليم 
ذلك ما حدث يف عام 1978، عندما اجتمع الرئي�ش ال�سادات بالدكتور 
"النا�ش  له  وقال  وقتها،  والتعليم  الرتبية  وزير  حلمي  كمال  م�سطفي 
الثانوية.. جّنح  امتحانات  ينب�سطوا يف  اأنا عايزهم  ال�سارع..  غ�سبانة يف 

الولد يا م�سطفى".

توجيهات  على  بناًء  الأولد  وجنَّح  الكالم  �سمع  الوزير  معايل  وطبًعا 
ال�سيد الرئي�ش!

ومنذ ذلك اليوم ظلت ن�سبة النجاح يف الثانوية العامة ترتاوح بني 82 
و88% بغ�ش النظر عن تفاوت م�ستويات الطالب من �سنة اإىل اأخرى.

ُنظم  �سعت  التي  الوحيدة  فالقيمة  للعلم،  قيمة  هناك  تعد  مل  هنا  من 
وبالتايل  الو�سيلة،  كانت  اأيًّا  النتيجة  قيمة  هي  لرت�سيخها  املتتالية  احلكم 
التعليم  اأن تكون مناهج  الأنظمة رغم اختالف توجهاتها على  حر�ست 
خالية من الإبداع وتخدم توجهاتها، لذلك بدل من اأن ت�سهم املناهج يف 
اأ�سهمت  الطالب  لدى  القدرات واملهارات  الذكاء وتنمية  ن�سب  ارتفاع 
املدار�ش  خريجي  بني  اخلرافات  ون�رص  الذكاء،  معدلت  انخفا�ش  يف 

واجلامعات.

اأكدت  اأن  بعد  التجهيل  اأ�سهم يف  التعليم  اإن  قلت  اإذا  اأبالغ  ل  اإذن.. 
الإح�سائيات الر�سمية لوزارة الرتبية والتعليم اأن 30% من تالميذ املدار�ش 
البتدائية والإعدادية ل يجيدون القراءة والكتابة، وحتى من ح�سلوا على 
�سهادات جامعية اأغلبهم ل يدركون ما يجري حولهم، ول يقروؤون اأكرث 
متت  اخليال  تنمية  من  فبدل  وبالتايل  قروؤوها-  -اإن  املقررة  الكتب  من 

�سناعة الغباء.
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وهذا ما خطط له واأراده النظام لكن ما حدث اأثبت اأنه كان غبيًّا حني 
املدر�سية، فبعد ثورة  التاريخ  اأن تخلِّده يف كتب  اأن الأكاذيب ميكن  ظن 
الرئي�ش  ال�سيد  توجيهات  على  بناًء  ت�سري  التي  التعليم  وزارة  قامت  يناير 
بحذف �سورة الرئي�ش املخلوع مبارك من على اأغلفة الكتب، ومت احلديث 
اأي  ف�سل يف حتقيق  الذي  الف�ساد  وراعي  النتخابات  ر  مزوِّ باعتباره  عنه 

اإجناز طوال ثالثني عاًما.

باعتباره بطل  مبارك  تتحدث عن  الكتب  نف�ش  اأن كانت  بعد  وذلك 
عجزت  ما  حقق  واأنه  يوليو،  لثورة  الطبيعي  والمتداد  وال�سالم  احلرب 
العربي،  العامل  يف  الرائد  دورها  مل�رص  وا�ستعاد  حتقيقه،  عن  يوليو  ثورة 
وحقق مبداأ تكافوؤ الفر�ش والعدالة الجتماعية، وحر�ش على ا�سرتجاع 
ال�سوري  العربي واجلولن  القد�ش  راأ�سها  املحتلة وعلى  العربية  الأرا�سي 
ع  واإقامة الدولة الفل�سطينية، عالوة على الهتمام بالطبقات الفقرية والتو�سُّ
يف تقدمي الرعاية الجتماعية للمحتاجني، وزيادة الإنفاق على دعم ال�سلع 

واخلدمات ملحدودي الدخل!

على  املقررة  التاريخ  كتب  الكالم يف  هذا  بو�سع  قام  من  اأن  الغريب 
ال�سباط  اأحد  اللواء جمال حماد  الع�سكري  املوؤرخ  طالب املدار�ش، هو 

الأحرار، الذين �ساركوا يف ثورة يوليو! 
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ر بالَقَدم اإعالم يفكِّ

اإعالم الغبي ي�سبهه!

باعتبارها  الأوهام  عن  ويدافع  ين�سحهم،  اأنه  يظن  وهو  النا�ش  ُي�سلِّل 
ُم�سلَّمات، لكنه ل يعي خطورة ما  باعتبارها  ج لالأكاذيب  حقائق، ويروِّ

يفعل!

ق  ر بل�سانه ل بعقله، وُي�سدِّ هذه اآفة الإعالم الغبي؛ فهو اإعالم دعائي يفكِّ
كه الأهواء  ب احلقائق، ويدافع عن ال�سيء ونقي�سه، وحترِّ الأكاذيب، وُيكذِّ
ي�سارك يف  اأن  من  بدل  الأزمات  وي�سنع  للخرافات،  ج  ويروِّ الأرقام،  ل 
حلِّها، وي�سعل الفنت بدًل من اأن ي�سهم يف اإخمادها، ويزيد اأوجاع النا�ش 
د ما يقوله  بدًل من اأن يخفِّف اآلمهم، ويفتي بغري علم يف كل �سيء، ويردِّ
احلاكم كالببغاء، ويختزل تاريخ البلد يف اإجنازات حاكمها، ويعتربه ملهًما 

وحكيًما وعليًما ول ُي�ساأَل عما يفعل، ومعار�سوه ُي�ساألون!

اإىل  نكرة  من  فقد حتول  ا�سمه،  ونحفظ  نعرفه  كلنا  الإعالم  الغبي يف 
مذيع اإىل اإعالمي اإىل �ساحب قناة يف غفلة من الزمن، ويتحدث كما لو اأنه 
عليم ببواطن الأمور، ويظن اأن "الهرتلة" بطولة، واأن "التخريف" ت�سحية، 
واأن ا�ستهزاء النا�ش به جناح. والغريب اأنه من كرثة ال�سخرية منه �سار بطاًل 
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من  نوعني  �سوى  ميلك  ل  اأنه  رغم  اآراءه  ينتظرون  الذين  مريديه  نظر  يف 
الكالم اإما "كالم فارغ" واإما "كالم مليان كالم فارغ" -على راأي عمنا 
الرئا�سة يقول: املر�سح  اأحمد رجب- فعندما يتحدث عن �رصوط مر�سح 
لبد اأن يعرف كيفية تزغيط دكر البط وكم يتكلف ذلك، و�سعر دكر الِوّز 
يف �سوق الثالثاء و�سوق اخلمي�ش، و�سعر "البارك" -الركنة- بتاع البقرة 

يف ال�سوق!

اإن احلاكم الغبي ي�ستمد قوته وجربوته و�سطوته بف�سل اإعالم اأغبى منه، 
جون  يقوده احَلْمَقى الذين ي�ستخدمون كلمات ل يفهمون معانيها، ويروِّ
وعي،  اأو  عقل  اأو  علم  بغري  ويفتون  اأ�سلها،  يعرفون  ل  مل�سطلحات 
ي �سمائرهم، ويرددون دائًما  مون دائًما اأنهم ل يقولون اإل ما ير�سِ وُيق�سِ
بيقب�سوا" و"م�ش حم�سوبني  "م�ش  مع حد ول �سد حد" واأنهم  "ل  اأنهم 

على حد" واأنهم ل يرجون مبا يقولونه اإل وجه اهلل.

يعلمون،  ل  وهم  ال�سيطان  حمامي  دور  يلعبون  احلقيقة  يف  لكنهم 
من  النمط  هذا  ا�ستخدام  على  الأذكياء  من  احلاكم  اأعوان  يحر�ش  لذلك 
باعتبارها  احلقائق  واأن�ساف  مغلوطة  معلومات  ويعطونهم  الإعالميني، 
اأن �سعبية هوؤلء  انفرادات، ويظهرون معهم يف براجمهم؛ لأنهم يدركون 

ميكن اأن حتقق للحاكم ما يعجز املنافقون عن حتقيقه.

بال �سمري  اإعالًما  "اأعطني  النازية-  الدعاية  قال جوبلز -وزير  فحني 
عقل  بال  اإعالم  هناك  يكون  اأن  يت�سور  يكن  مل  وعي"  بال  �سعًبا  اأُعطك 
�ش دون اأن يدري خطورة ما يفعله، لكن هذا يعد اإفراًزا طبيعيَّا لت�سلل  يحرِّ
من �سنعوا جمدهم باأقدامهم اإىل الإعالم الريا�سي الذي مل يعد ي�سرتط يف 
مذيًعا  ي�سري  حتى  م�سهور  ن�سف  اأو  م�سهوًرا  يكون  اأن  اإل  براجمه  م  مقدِّ
الغباء الإعالمي، ف�سار  التي تركت ب�سمتها على  الريا�سية  لأحد الربامج 
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ُيَدار بالَقَدم ل بالقلم، فتغريت املفاهيم واختلطت املعايري، واأ�سبح كل من 
قاده احلظ ليظهر يف التليفزيون اإعالميًّا كبرًيا، مثلما �سار كل خرب "بايت" 

انفراًدا وكل ت�رصيح "تافه" حدًثا.

ب�سورة  يظهر  الذي  النا�سئ  جعلت  التي  ال�ساذجة  املعايري  نف�ش  اإنها 
جيدة يف مباراة جنًما تتناف�ش عليه الأندية، وهذه هي �رصيبة �سيطرة ثقافة 
التفكري بالَقدم، وانت�سار اخلرافات على ال�سا�سات، واإ�رصار اجلهالء على 
احلديث يف ال�سيا�سة، باعتبارهم يتحدثون بل�سان الب�سطاء وهم يف الواقع 

ي�سللونهم.

فالغبي يف الريا�سة يقوم بتخ�سي�ش فقرة كاملة وثابتة لالإفتاء ال�سيا�سي 
قبل اأن يذهب اإىل الإفتاء الكروي، وي�رص على التعليق على كل الأحداث 
ال�سيا�سية حتى واإن ت�سبب كالمه يف كوارث �سيا�سية ودبلوما�سية، ويظن 
ول  عليه-  م�سفقني  كانوا  واإن  -حتى  عليه  حاقدون  يهاجمونه  من  اأن 
عني وال�سائرين مع املوجة، ويظن  يقارن نف�سه اإل باملنافقني، والأفَّاقني واملدَّ
نف�سه اأنه ما دام لي�ش من هوؤلء فهو اإمام ال�سادقني، لكنه يف احلقيقة زعيم 

لني. املغفَّ

اأن  النفاق، لذلك يجب  لينفي عن نف�سه تهمة  اأحياًنا  اإنه يفخر بغبائه 
على  يح�سل  فالغبي ل  واملنافق،  الغبي  الإعالمي  بني  الفرق  وندرك  نعي 
الثمن ب�سورة مبا�رصة، فهو ل ينتظر مقاباًل ماديًّا ول يطمح يف الو�سول اإىل 
من�سب، لكن اأق�سى طموحه اأن ي�سعر اأن مديحه للحاكم ووقوفه بجواره 
هو مبثابة رد اجلميل، وخدمة جليلة للوطن، اأما املنافق فهو ينتظر الثمن، 

واملنافقون نوعان:

املنافق الذكي: تعرفه من "قفاه"، فهو يقف مرتقًِّبا لريكب املوجة،   -1
ويبحث عن الفريق املنت�رص ليقف يف مقدمته، ويتحدث بل�سانه، 
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دائم  ا�ستنفار  �سيء، وهو يف حالة  �سيء وكل  تاأييده لأي  ويعلن 
عليك  يزايد  تواجهه  وعندما  اأكرث،  يدفع  ملن  الولء  اإظهار  يف 

م�ستخدًما عبارته الأثرية "يا عزيزي كلنا منافقون"!

عليهم"،  عليهم  معاهم..  "معاهم  نظرية  �ساحب  الزفة"  "كداب  اإنه 
الذي يغريِّ جلده وفًقا مل�سلحته، ويلعب كل الأدوار املطلوبة منه باقتدار، 
ر النظام ال�ستغناء عن  فاأحياًنا يلعب دور املعار�ش لكنه ل يعار�ش اإل من قرَّ
خدماته وطرده من جنته فيح�سل على ر�سا احلاكم ويقرتب منه وُيجِري 
حوارات معه، ويركب طائرته ويذهب معه يف زياراته، ومبجرد اأن يختفي 

احلاكم لأي �سبب ينقلب عليه ويلعنه!

املنافق الغبي: وهو يفعل كل ما ميليه عليه ر�سا احلاكم )اأيُّ حاكم(   -2
اأف�سل، فعندما  اأجل نفاق  لبذل اجلهد من  اأو حماولة  دون تفكري 
يقول الرئي�ش مييًنا جتده اأول الداعمني، وعندما يقول �سماًل جتده 
اأول املوؤيدين، فغالًبا ما جتد نفاقه "رخي�سا"، فهو يلجاأ اإىل اأحط 
املثال  ولعل  وال�ستياء،  لل�سخرية  مثاًرا  واأكرثها  النفاق،  فنون 
"اأخبار  رئي�ش حترير  كتبه  ما  والأكرث حماقة هو  والأ�سهر  الأبرز 
اليوم" ال�سابق ممتاز القط حتت عنوان "ط�سة امللوخية" وقال فيه: 
"الرئي�ش رمبا يكون امل�رصي الوحيد الذي ل ياأكل حم�سي الكرنب 
ي�سم  ل  الذي  الوحيد  امل�رصي  يكون  ورمبا  والفلفل،  والباذجنان 

ط�سة امللوخية اأو البامية اأو يعرف طعم �سيادية ال�سمك"!

لكن اأخطر دور يلعبه الإعالم هو تزييف الوعي، وقد يقوم بهذا الدور 
الأذكياء لكن غالًبا ما يعاونهم احَلْمَقى، فال�سلطة غري املنطقية ل ت�ستطيع 
ال�ستمرار لفرتات طويلة اإل اإذا قامت بعمليات تزييف للوعي اجلماهريي 
ال�سلطة وتوجهاتها،  يقبل منظومة  الوعي لكي  اأن ت�سكل هذا  فهي تريد 
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اجلناح  ال�سلطة  لدى  والإعالن  والإعالم  الدعاية  اأجهزة  ت�سكل  لذلك 
ال�سلطة  اإجنازات  اإظهار  يف  باملبالغة  الأجهزة  هذه  فتقوم  لبقائها،  الآخر 
وتربير اأفعالها وحتويل هزائمها اإىل انت�سارات تاريخية، كما تقوم باإ�سفاء 
وت�سع �سورهم  ال�سلطة  رموز  والت�سحية على  واحِلكمة  البطولة  �سفات 
ومتاثيلهم يف كل مكان )وهو ما ي�سمى يف علم النف�ش: الإعالن بالغمر اأو 
الإعالن بالتكرار والإحلاح( فحيثما ذهبت يطالعك وجه القائد اأو الزعيم 

اأو تطالعك اأقواله واإجنازاته وتوجيهاته.

الثقافة  �سعيفة  املجتمعات  يف  اأكرث  الوعي  تزييف  عمليات  وتنجح 
التي ل متلك عقلية نقدية تزن بها الأمور، تلك املجتمعات القابلة لالإيحاء 

وال�ستهواء والتنومي والتغييب.

لكن لي�ش بالتزييف وحده يحقق الإعالم اأهدافه، فال بد اأن يلجاأ اإىل 
عاء، فين�سب اإىل احلاكم اأفعاًل مل يفعلها، ومينحه بطولت مل يح�سل  الدِّ
�سلوك  يف  ويتورط  تلقائيته  ف�سيًئا  �سيًئا  ال�سلطة  �ساحب  فيفقد  عليها، 
تعاطف  يفقد  ولذلك  والأ�سالة،  ال�سدق  عن  بعيد  طبيعي  غري  عائي  ادِّ
عاء كلما زادت الأطماع يف  النا�ش معه واإح�سا�سهم به، وتزيد �سفة الدِّ
ل وعي  ا�ستمرار ال�سلطة اأو توريثها لأن �ساحب ال�سلطة هنا يريد اأن ي�سكِّ
وتفكري اجلموع يف اجتاه م�ساحله اخلا�سة فيلب�ش قناًعا يراه منا�سًبا لتحقيق 

هذا الهدف.

عاء يرتاكمان فيحجبان احلقيقة عن ال�سلطة وعن  غري اأن التزييف والدِّ
والتناق�ش  ال�سطراب  من  حالة  يف  اأنف�سهم  النا�ش  يجد  ثم  اجلماهري، 
الوردية  والبيانات  الوعود  من  الرغم  على  والهزائم  الكوارث  وتكرار 
تعر�ست حلالة  اأنها  تكت�سف اجلماهري  يقرتب اخلطر حني  املتفائلة، وهنا 
ب كل  َتِع�سة كل يوم تكذِّ ا وهي تعي�ش حياة  من اخلداع املنظم خ�سو�سً
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ل�سببني:  بالغ�سب  اجلماهري  ت�سعر  عندئذ  اجلبارة،  الإعالمية  الآلة  تبثه  ما 
الأول هو خداعها واللعب بها، والثاين هو �سقاوؤها الذي تعي�سه يف كل 
حلظة، عندئٍذ حتدث النتفا�سة اأو يحدث النفجار طالًبا الثاأر مِمَّن خدعوا 

وزيَّفوا واأفقروا.

وقد قيل اإن مبارك �ساأل وزير الإعالم: مني اأف�سل اأنا اأم عبد النا�رص؟

فقال الوزير: انت طبعا يا ري�ش، عبد النا�رص كان بيخاف من الحتاد 
ال�سوفيتي وانت لأ.

فاأعاد عليه ال�سوؤال مرة ثانية: طب اأنا ولَّ ال�سادات؟

فقال له الوزير: طبعا انت يا ري�ش ال�سادات كان بيخاف من الأمريكان 
وانت لأ.

فاأعاد عليه ال�سوؤال مرة ثالثة: طب اأنا اأف�سل ولَّ عمر بن عبد العزيز؟

فقال الوزير: انت طبعا، عمر كان بيخاف من ربنا يا ري�ش! 
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النفاق اأ�سا�س احلكم!

�ستار،  خلف  من  القرار  ي�سنعون  اأذكياء  اأعواٌن  غبيٍّ  حاكٍم  كلِّ  وراء 
ذون،  �سون ويرتكون غريهم ينفِّ طون، ويحرِّ كون الأحداث، ويخطِّ ويحرِّ
ويحتفظون مبواقعهم يف الكوالي�ش، وي�ستخدمون كل الأدوات املتاحة من 
رجال دين واإعالم، ومناهج تعليم تتحدث عن حكمة احلاكم واإجنازاته، 
مواقعهم  يحفظون  وبالتايل  ممكنة،  فرتة  اأطول  مبوقعه  الغبي  يحتفظ  كي 

وي�سمنون لأنف�سهم ال�ستمرار، وال�ستقرار فوق كر�سّي ال�سلطة.

فاحلاكم الذي يظل فرتة طويلة يف احلكم رغم حماقته ل بد اأن يكون له 
نوا له البقاء،  نوا �سورته، ويوؤمِّ رجال على درجة عالية من الذكاء كي يح�سِّ
عليه  يحر�ش  ما  اأكرث  لكن  باملنافقني،  ويحيطوه  معار�سيه،  من  ويحموه 
اأعوان الغبي هو اأن ل يرى ال�سعب احلاكم اإل عرب احلواجز، وال�سا�سات، 
ول يقابل اإل من ي�سمحون لهم بلقائه، وي�رصون على ت�سخيمه والإ�سارة 
اإىل عبقريته ونفاذ ب�سريته وحكمته وعلمه، ويزرعون بداخله اأن �سخ�سيته 
اأحٌد مبا�رصة، واأنه ل يخطئ ول تخفى  اأن يخاطبه  لها جالل وهيبة متنع 
ه به يجب اأن  عليه خافية، وما من معرفة اإل وقد اأحاط بها، واأن كل ما يتفوَّ
ذ فوًرا ودون مناق�سة، وهكذا نرى احَلْمَقى من احلكام يعي�سون طوال  ينفَّ

حياتهم ل يعرفون حقيقتهم ول حقيقة �سعور �سعوبهم جتاههم.
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اإن اأعوان الغبي يجعلون منه طاغية ب�رصط اأن ل يطغي عليهم، لذلك 
يرى اأفالطون اأنه اإذا ُوجد يف الدولة عدد كبري من الأعوان الأذكياء، ومن 
اأتباعهم، و�سعروا بقوتهم، فاإن هوؤلء -م�ستعينني بغباء ال�سعب- هم الذين 
اإذ ينتقونه؛ لأنه هو ال�سخ�ش الذي تنطوي نف�سه على  يخلقون الطاغية، 

اأكرب قدر من الطغيان!

اأم  اأم �سلطاًنا  اأم خديويًّا  اأمرًيا  اأم  اأكان ملًكا  الغبي �سواء  اأعوان احلاكم 
يتحقق  ول  جنوده،  وهم  فرعون  مبثابة  يكون  اأن  على  يحر�سون  رئي�ًسا 

ذلك اإل اإذا قاموا بت�سخيمه واأحاطوه باملنافقني.

جتْد  التاريخ،  مراحل  من  مرحلة  اأي  يف  ا�ستبدادي  حكم  اأي  ل  وتاأمَّ
انت�سارا جلميع الرذائل ل تخطئه العني العابرة: اجلنب، واخلوف، والنفاق، 
وحماولة  العمل،  يف  الإخال�ش  وعدم  واملداهنة،  والرياء،  والكذب، 
الإفالت من القانون ب�ستى ال�سبل! فها هنا ل يعربِّ املواطن عن راأيه ب�رصاحة 

اإل اإذا اطماأن اإىل اأن حمدثه لن ي�سي به، ولن يبلغ ال�سلطات عن راأيه]1]!

عليها،  واحلفاظ  وتاأكيدها،  لرت�سيخها  الأعوان  ي�سعى  واحدة  قاعدة 
فلول  احلكم"،  اأ�سا�ش  "النفاق  اأن  وهي  األ  عنها  والدفاع  وا�ستمرارها 
اأهدافهم واإقناع احلاكم مبا يريدونه،  املنافقون ما ا�ستطاع الأعوان حتقيق 
هم  الذين  باملنافقني  يختلط  احلاكم  يجعلوا  اأن  هو  يفعلونه  ما  اأهم  لذلك 
على ا�ستعداد خلدمته يف كل �سيء، �سواء اأكانوا من العامة اأم من َكَتبة امللوك 

ووعاظ ال�سالطني وال�سعراء واملثقفني والفنانني.

غري اأن النفاق قد ل يكون �سلوًكا مميًِّزا للفرد فح�سب، بل قد ين�سحب 
التهاين  اآيات  من  ال�سحف  يف  جند  ما  نحو  على  ا  اأي�سً اجلماعات  على 

]1] اإمام عبد الفتاح: "الطاغية"، �ش 15.
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واملباركات والتمنيات يف كل منا�سبة، وكذلك الهتافات التي ت�سقُّ عنان 
ال�سماء مفتدية احلاكم "بالروح وبالدم" وهي هتافات �سمعناها مدوية يف 
عهد عبد النا�رص، وقيل لنا يومها: انظروا كيف يوؤمن ال�سعب باأفكار القائد 
امللهم؟، وكيف يلتفُّ حوله فهو الذي زرع "العزة والكرامة" يف نفو�ش 
النا�ش ولهذا فهم على ا�ستعداد اأن يفتدوه "بالروح وبالدم". لكن من �سوء 
ي يف عهد الرئي�ش ال�سادات الذي مل  حظهم، اأن ن�سمع نف�ش الهتاف املَدوِّ
يجد اأدنى �سعوبة يف حتويل دفة احلكم من اأق�سى الي�سار اإىل اأق�سى اليمني، 
ومن النغالق اإىل النفتاح، ومن ال�سرتاكية اإىل الراأ�سمالية، ومن التحالف 
البحر  يف  اإ�رصائيل  اإلقاء  ومن  الغرب،  اأح�سان  يف  الرمتاء  اإىل  ال�رصق  مع 
ف باحلكمة، وُبعد النظر، و�سداد  اإىل التحالف معها، ومع ذلك كله ُو�سِ
والتهليل،  التمجيد  اأغاين  له  وُكتبت  املديح،  ق�سائد  له  وُدبِّجت  الراأي، 
وقوبل بنف�ش الهتاف الأجوف "بالروح وبالدم" الذي ل يعني �سيًئا َقّط، 

ول يعربِّ اإل عن "النفاق اجلمعي"]1]!

اًقا يرتدي عباءة الدين،  اأفَّ اإن وراء كل حاكم غبي ل بد اأن جتد رجاًل 
وفجرة،  َظلمة  واأعواًنا  مغيًَّبا،  و�سعًبا  فا�سًدا،  وتعليًما  ُم�سلِّاًل،  واإعالًما 
العر�ش ويظلون  يبقى احلاكم فوق  رون كل �سيء كي  ي�سخِّ اأذكياء  لكنهم 
يعطونه  فهم  بذلك،  ي�سِعرونه  اأن  دون  ويحكمون  يتحكمون  بجواره 

التقارير التي تنا�سب القرارات التي يريدونها.

وال�سوؤال: هل كل الطغاة اأغبياء؟

واجلواب: ل، لكن كل الأغبياء طغاة!

اأعوانه  فالتهويل من قدراته من خالل  اأن ي�سبح طاغية،  بد  فالغبي ل 

]1] د.اإمام عبد الفتاح اإمام: "الطاغية"، �ش 16.
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واملحيطني به، وحماولته الإم�ساك بزمام الأمور، والبقاء يف ال�سلطة اأطول 
فرتة ممكنة ل بد اأن يخلق منه طاغية، لكن لي�ش �رصًطا اأن يكون الطاغية غبيًّا 
ا، ومل ي�سقط حكم  فقد عرفت م�رص يف تاريخها طغاة اأذكياء واأذكياء جدًّ

طاغية اإل اإذا اقرتنت اأفعاله بالغباء الفادح والفا�سح.

والغبي يف اللغة هو من غاب عنه �سيء. وال�سيا�سي هو من يتويل ت�سيري 
اأمور النا�ش ورعاية م�ساحلهم. وامل�ستبد هو املغرور براأيه والراف�ش لقبول 

الن�سيحة.

والغبي �سيا�سيًّا هو نتاج هذه الثالثية، وميكن تعريفه باأنه ذلك ال�سخ�ش 
املغرور براأيه والراف�ش قبول الن�سيحة، عالوة على اأنه غري قادر على ت�سيري 
مِمَّا  حوله،  يجري  �سيء  بكل  اإملامه  لعدم  م�ساحلهم  ورعاية  النا�ش  اأمور 
اأنه اخليار  بينما هو يظن  بالغباء،  يت�سم  �سيا�سي  بت�رصف  قيامه  يرتتب عليه 

الأف�سل والأمثل. 

لكن رغم ذلك قد ي�ستمر الغبي �سيا�سيًّا يف احلكم لفرتة طويلة ملجرد اأن 
خلفه اأعواًنا اأذكياء ولديه �سعب مغيَّب.

طو الذكاء اإىل كر�سّي ال�سلطة! فلول الأعوان الأذكياء ما و�سل متو�سِّ
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املجانني يف خدمة احَلْمَقى

هل اأخطاأ احل�سني؟

بجي�سها  دولة  ليواجه  اأعزل  وحيًدا  بيته  من  خرج  حني  اأخطاأ  هل 
بعدم  له  النا�سحني  ن�سح  عن  اأذنيه  اأغلق  حني  اأخطاأ  هل  وجربوتها؟ 
اخلروج اإىل العراق؟ هل اأخطاأ لأنه مل يحفل بالقوة القاهرة التي ل ُتَقا�ش 
الذين  الرجال  من  القليل  والنَّفر  بيته  اأهل  من  املعدودة  ال�سحبة  قوة  اإليها 
�سدقوا ما عاهدوا اهلل عليه؟ هل اأخطاأ اإذ مل يخ�سع حركته ملوازين القوة 
املادية وح�سابات الكرِّ والفرِّ واملك�سب واخل�سارة وما ع�سى اأن يلقاه من 
بط�ش اجلبارين املتعط�سني اإىل الدماء؟ هل اأخطاأ حني رف�ش الظلم؟]1]. هل 
اأن  قرر  اأخطاأ حني  امل�ساومة واملقامرة واملفاو�سة؟ هل  اأخطاأ حني رف�ش 
ي�ست�سهد؟ هل اأخطاأ �سيدنا احل�سني بن الإمام على وال�سيدة فاطمة وحفيد 

ر�سول اهلل؟!

اأعتقد لو اأن �سيدنا احل�سني -ر�سي اهلل عنه- ذهب اإىل اأحد رجال الدين 
افِّ من األقى بنف�سه  ِمَع فتاوى تدين ما فعله، وت�سعه يف َم�سَ يف ع�رصنا ل�سَ
الظامل،  اأعوان  فتاوى  اإىل  ي�ستمع  مل  اهلل  ر�سول  حفيد  لكن  التهلكة،  اإىل 

غاة والُبغاة"، �ش39. ]1] جمال بدوي: "الطُّ
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وهو الدر�ش الذي تعلمته ال�سيدة نف�سية بنت �سيدنا احل�سن فكانت تفتح 
�ش  اأبواب بيتها اأمام جموع امل�رصيني، وقبل اندلع الثورة بقليل كانت حترِّ
امل�رصيني على املقاومة �سد الظاملني والوقوف يف وجه احَلْمَقى من الولة 
وحكام الأقاليم وعندما اأبدى لها البع�ش عجزهم و�سعفهم، قالت لهم: 
مل يكن احل�سني اإل فرًدا واحًدا اأمام دولة غا�سمة وملك ع�سود، ولكنه مل 

يهرب ومل ي�ست�سلم.

ابن  على  النا�ش  ثورة  قادت  واإمنا  بالكالم،  نف�سية  ال�سيدة  تكتف  مل 
عن  نزل  راآها  وملا  اإليه،  وخرجت  ظلمه،  من  بها  ا�ستغاثوا  ملّا  طولون 
فر�سه، فاأعطته الورقة التي كتبتها وفيها: "ملكتم فاأ�رَصْمُت، وقدرمت فقهرمت، 
اأن  علمتم  وقد  هذا  فقطعتم،  الأرزاق  اإليكم  ت  وُردَّ ْقُتم،  َفَف�سَ ْلتم  وخوِّ
واأكباد  اأوجعتموها،  قلوب  من  �سّيما  اذة غري مطئة ل  نفَّ الأ�سحار  �سهام 
يتموها، فُمحاٌل اأن ميوت املظلوم ويبقى الظامل،  عتموها، واأج�ساد عرَّ جوَّ
منقلب  اأيَّ  الذين ظلموا  متظلِّمون، و�سيعلم  اهلل  اإىل  فاإنَّا  �سئتم  ما  اعملوا 

ينقلبون"!

هكذا فعلت ال�سيدة العظيمة التي علَّمت امل�رصيني اأن مقاومة الظامل ل 
حتتاج اإىل جيو�ش، والوقوف �سد الطغيان ل ينتظر ك�سف ح�ساب ملوازين 
القوى، وقد �سار على دربها كل م�سايخ م�رص الكبار واأ�سحاب الأ�رصحة 
الكبرية واملوالد املزدحمة، كانوا يف �سف اجلماهري �سد احلاكم والوايل 
واإىل  ال�سافعي  الإمام  اأول  ومن  ا�ستثناء  وبال  وكلهم  ال�سلطان،  وع�ساكر 
وال�ساطبي  البدوي  اأحمد  و�سيدي  العبا�ش  اأبو  واملر�سي  ال�ساذيل  احل�سن 
وبع�سهم  الغا�سمة،  ال�سلطة  قاوموا  كلهم  الد�سوقي،  واإبراهيم  والقباري 

ا�سرتك يف حماربة الغزاة وقيادة املقاومة �سد الغازي الأجنبي.

عون  ويدَّ عباءتهم،  �سريَتُدون  من  اأن  العظام  م�سايخنا  ببال  يخطر  مل 
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مون اخلروج على احلاكم الظامل، ويقفون �سد املظلوم،  حبهم، �سوف يحرِّ
الرئي�ش، ويلعبون دور  ال�سعيَف، وينافقون  ، ويوبِّخون  القويَّ وين�رصون 
م على خ�سومه ما ل ير�سى  "املُحلِّل" الذي ُيحلِّل للحاكم ما يريده، وُيحرِّ

عنه، ويربِّر اأفعاله، ويدافع عن جرائمه.

الدين  عباءة  يرَتُدون  من  يقدمها  وهدية  خدمة  واأكرب  اأهم  تبقي  لكن 
اأن ي�سغلوا النا�ش بتوافه الأمور، ويبعدوهم عن  اإىل النظم الغبية والقمعية 

الق�سايا الكربى حتى ي�سري املجتمع تافًها وغبيًّا ومغيًَّبا مثل من يحكمه.

اأ�سدرها  التي  الفتاوى  الغبية ومنها  الفتاوى  ويف هذه الظروف تكرث 
اأنواع  بع�ش  مالم�سة  والفتيات  الن�ساء  على  فيها  م  وحرَّ ال�سيوخ  اأحد 
اإىل  توؤدي  رمبا  اأنها  بدعوى  واخليار  املوز  مثل  والفاكهة،  اخل�رصاوات 

اإغوائهن اأو ا�ستثارة م�ساعرهن! 

اه اإىل حترمي بع�ش  ومل يتوقف الأمر عند الفواكه واخل�رصاوات، بل تعدَّ
املاأكولت، ومنها "ال�سمبو�سة"؛ فقد اأ�سدرت حركة "ال�سباب املجاهدين" 
يف ال�سومال فتوى بتحرمي اأكل "ال�سمبو�سة" بدعوى اأنها حتتوي اأ�سالًعا 
�ش امل�سيحي. لكن الأغرب من ذلك  م�سيحية ُت�سبه اأ�سالع الثالوث املُقدَّ
هو ما اأفتى به الداعية امل�رصي حممد الزغبي يف يونيو من عام 2011 حني 
قال: اإنه يجوز اأكل حلوم اجلن! وبالتايل لي�ش غريًبا اأن جند داعية اآخر يفتي 

بوجوب قتل "ميكي ماو�ش"!

اأما اأغرب الفتاوى ال�سيا�سية فجاءت على ل�سان حممود عامر القيادي 
النتخابات  يف  الت�سويت  فيها  م  حرَّ فتوى  اأ�سدر  حني  ال�سلفي،  بالتيار 
ت ل�سالح اأحد املر�سحني هو اآثم،  الربملانية ب�سكل عام، معترًبا اأن َمن ي�سوِّ
لنجل  توريث احلكم  فتوى جتيز  اإطالق  لعامر  �سبق  لالأمانة! وقد  وخائن 
الرئي�ش الأ�سغر جمال مبارك قبل نحو عام من الثورة، واأطلق فتوى اأخرى 
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باإهدار دم الدكتور حممد الربادعي بدعوى �سّق ع�سا الطاعة واخلروج على 
احلاكم ال�رصعي الرئي�ش ح�سني مبارك.

ومن بني الفتاوى العجيبة ما اأفتى به ال�سيخ يا�رص برهامي نائب رئي�ش 
الت�سويت  جواز  بعدم  النور،  حزب  مرجعيات  واأحد  ال�سلفية  الدعوة 
ل�سالح "التحالف الدميقراطي من اأجل م�رص" الذي يتزعمه حزب احلرية 
النتخابات  يف  امل�سلمني،  الإخوان  جلماعة  ال�سيا�سي  الذراع  والعدالة 
الربملانية احلالية معلِّاًل ذلك باأن "التحالف الدميقراطي" مل ياأت لن�رصة الدين 

وال�رصيعة.

لكن اأكرث الفتاوى انت�ساًرا هي فتوى حكم عمل "التَّاتُّو"، وهل "َتاتُّو 
ال�رصعي يف  املوؤقت" حالل؟ وما احلكم  "التَّاتُّو  احلواجب" حرام؟ وهل 

عمل الرجل لـ"التَّاتُّو"؟!

اهلل  عبد  اجلليل  ال�سحابي  قاله  ما  عليها  ينطبق  وغريها  الفتاوى  هذه 
بن عمر "من اأفتى يف كل ما ُي�ساأل فهو جمنون".. وما اأكرث املجانني الذين 

يعملون يف خدمة احَلْمَقى من احلكام.

فال يوجد حاكم ي�سل اإىل حد الغباء اإل اإذا كان ب�سحبته رجل يرتدي 
ج خلرافاته، ويخلع عليه �سفة القدا�سة، حتى ت�سبح كوارثه  عباءة الدين يروِّ
له رحمة، لكن لي�ش ذلك  ت، وجرائمه اأخطاء، وكالمه حكمة وتدخُّ زلَّ
القراآن 49  "العقل" ُذِكرت يف  اأن كلمة  اأغلبه غباء، رغم  كله نفاق واإمنا 
نور،  العقل  اأن  ونعلم  ونعي  وندرك  "النور" لنعرف  كلمة  مرة، وكذلك 
الإ�سالم بكل عظمته وحكمته واأحكامه يف  الذين اختزلوا  ال�سيوخ  واأن 
حكم عمل "التَّاتُّو"، وجواز �سناعة "ال�سمبو�سة" لي�سوا فقط َحْمَقى واإمنا 
اأنَّات  امللوك  ي�سمع  ل  حتى  والتفاهة  احلماقة  على  �سون  يحرِّ ا  اأي�سً هم 

ال�سعوب.
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حممد  اأمثال  العظماء  فقط  يتذكر  واإمنا  هوؤلء،  يذكر  ل  التاريخ  لكن 
عبده وجمال الدين الأفغاين، وكالهما كان من كبار املعار�سني لل�سلطة 
واملحر�سني �سدها، والداعني للخروج عليها، لدرجة اأن الإمام الأفغاين 
على  اتَّفقا  وقد  اإ�سماعيل،  اخلديو  قتل  عبده  حممد  الإمام  على  اقرتح  قد 

�رصورة اخلال�ش منه رحمة بالأمة.

ويروي الإمام حممد عبده هذه الواقعة بقوله: كان ال�سيخ جمال الدين 
اإ�سماعيل،  اأقتل  اأن  اأنا  عليَّ  واقرتح  اإ�سماعيل،  على خلع  موافًقا  الأفغاين 
النيل، ولكن كل هذا كان  ق�رص  يوم على ج�رص  وكان مير يف مركبته كل 
كالًما نتهام�سه بيننا، كنت اأنا موافًقا املوافقة كلها على قتل اإ�سماعيل يف 
م احلركة؛ لأن قتل اإ�سماعيل يف  ذلك الوقت فرمبا كان يف اإمكاننا اأن ننظِّ
ذلك الوقت كان يعترب من اأح�سن ما ميكننا عمله وكان مينع تدخل اأوروبا.

رحم اهلل الدعاة العظام، وندعوه اأن يرحمنا من الأدعياء احَلْمَقى!
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