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كتب
سياسة

مر عليه الزمن؟
«اختراع»
مبارك
جمال
ّ
ّ

ّ
«جمهوركية آل مبارك» من ًالكتب السياسية
التي عرفت اهتمامًا متواصال ،منذ نشره في
الذي صدرت
عام  .2005عودة إلى الكتاب ّ
طبعته الخامسة ّ(املزيدة واملحدثة) في
وفيه يفكك محمد طعيمه تلك
القاهرةّ ،
اآللة الجهنمية التي أدخلت بلد جمال عبد
الناصرّ في كابوس التوريث ،بتواطؤ من
شخصيات مرموقة باعت روحها للشيطان
سيد محمود
هل انتهى سيناريو «توريث الحكم»
ف� ��ي م� �ص ��ر؟ س� � ��ؤال ال ي �ج �ي��ب عنه
محمد طعيمه بطريقة قاطعة ،وإن
ك��ان كتابه «جمهوركية آل مبارك»
ينتهي الى إشارات واضحة تكشف
ت ��راج ��ع ه� ��ذا ال �س �ي �ن��اري��و ألسباب

يكشف عنها ت�ب��اع��ًا .لكن قبل ذلك،
يرصد الصحافي املصري الصيغة
ال�ت��ي ت�س� ّ�رب بها ج�م��ال م�ب��ارك إلى
ال�ح�ي��اة ال�س�ي��اس�ي��ة ،وب ��ات «شبح»
خالفته ل��وال��ده إح��دى أب��رز النقاط
املوضوعة على جدول أعمال النخب
املصرية.
م��ا ي�م� ّ�ي��ز ك �ت��اب ط�ع�ي�م��ه ،ال ��ذي لقي
رواج� � � ��ًا الف� �ت ��ًا (ط �ب �ع �ت��ه الخامسة
ص� � ��درت أخ � �ي �ّ �رًا ع� ��ن «دار الثقافة
ال �ج��دي��دة») ،أن ��ه يحفل بمعلومات
وت �ح �ل �ي�ل�ات خ �ص �ب��ة ،م ��ن مصادر
متنوعة ،ملا عاشته مصر في العقد
األخير .لذلك ،ال يعجب القارئ وهو
ي �ك �ت �ش��ف أن ص �ن��ع ال� �ل ��ه إبراهيم،
الروائي املولع بالتوثيق ،هو الذي
ّ
يقدم ّللكتاب بحماسة الفتة ،مشيرًا
إل��ى أن ّأهميته تأتي م��ن كونه أول
عمل يوثق فضيحة التوريث ،ويلقي
ال �ض��وء ع�ل��ى الكثير م��ن تجلياتها
وشخوصها.
ّ
يسجل الكتاب ،كما يرصد صاحب
«ذات»« ،أول ظ�ه��ور ل�ج�م��ال مبارك
في اإلعالم في عام  1998والخطوات
التي صحبت إع��داده ل�ل��دور املقبل،
ب� � ��دءًا م� ��ن ل �ق �ب��ه ك ��رئ �ي ��س لجمعية
«امل �س �ت �ق �ب��ل» وع �ض��وي �ت��ه املجلس
ال��رئ��اس��ي امل�ص��ري األم�ي��رك��ي ،حتى
ال �س �ي �ط ��رة ع �ل ��ى ال � �ح� ��زب الوطني
وال �ح �ك��وم��ة ع�ب��ر ل�ج�ن��ة السياسات
التي اخترعها ،وتفاصيل الصراع
ال� ��ذي ن �ش��ب ب�ي�ن ال �ح��رس�ين القديم
والجديد داخل الحزب الحاكم».
ت �ل��ك امل �ع �ل��وم��ات ق��د ي�ع��رف�ه��ا اليوم
�ارئ امل�ت��اب��ع ل�ه��ذا امل�ل��ف الشائك.
ال �ق� ّ
غ �ي��ر أن ال� ّح�ق�ي�ق��ة ال �ت��ي ال يعلمها
ك� �ث� �ي ��رون أن امل ��ؤل ��ف ك � ��ان أول من
خ��اض في ه��ذا املستنقع ،من خالل
ت�ح�ق�ي�ق��ات��ه امل�ت�ت��اب�ع��ة ف��ي صحيفة
«ال�ع��رب��ي ال�ن��اص��ري» ،ف��ي وق��ت كان
االقتراب فيه من العائلة الحاكمة من
املحظورات .كذلك كان من أوائل من
ّ
تناولوا دور زوجة الرئيس املتشعب
ف��ي ال�ح�ي��اة ال�س�ي��اس�ي��ة ،ورب �م��ا أول
م��ن تحدث ع��ن ال�ل��واء عمر سليمان
ّ
ال��ذي م��ا زال ُي�ع��د م��ن الشخصيات
ال �غ��ام �ض��ة ف��ي ال �ح �ي��اة السياسية،

وأول م��ن أش� ��ار إل ��ى ح��دي��ث جمال
م �ب��ارك ال�ش�ه�ي��ر ف��ي ك��ان��ون الثاني
(ي �ن��اي��ر)  ،1999واع� �ت ��راف األب في
 1993بمشاركة ابنه في شراء ديون
مصر الخارجية وبيعها.
وال ي�خ�ف��ي طعيمه ان �ح �ي��ازه طوال
ص �ف �ح��ات ال �ك �ت��اب إل� ��ى دور مصر
ال �ق��وم��ي ،اذ ي��رب��ط ب�ين ت��راج��ع هذا
ال ��دور وان�ت�ك��اس��ات كثيرة عاشتها
مصر في الداخل .في ظل حكم األب
ث��م ب��ال �ش��راك��ة م��ع االب� ��ن ـ�ـ�ـ�ـ�ـ بتعبير
املؤلف ــــــ تآكل الرصيد االقتصادي
والسياسي واإلقليمي واالجتماعي
والثقافي و«االنتمائي» للبلد .وإذا
«رجل الدولة»،
كان األب لم يع معنى
ّ
ِ
ف ��االب ��ن وف��ري �ق��ه ي �ت �ص��رف��ان كأنها
متعاونني على النهب
«مخطوفة»،
ّ
ال� �ف ��وض ��وي .إال أن ت ��واب ��ع شراكة
األب واالب ��ن امل��دم��رة ،ح� ّ�رك��ت بعض
للتحذير
أرك� ��ان ال��دول��ة م��ن داخ� ��ل،
ّ
ثم االعتراض املباشر الذي قيل إنه
أوق��ف م�ح��اول��ة تنفيذ ال�ت��وري��ث في
تشرين الثاني (نوفمبر) .2008
في الكتاب وق��وف ذكي على عصب
ال� �ت� �ح ��والت ال� �ت ��ي ع��اش �ت �ه��ا مصر،
وإشارة الى أصحاب األدوار املعلنة
والخفية في الترويج لحضور مبارك
االبن .كذلك يقف عند املصائر التي
ّ
أدت إل��ى غياب بعضهم أو انتقاله
إل ��ى امل �ع �س �ك��ر امل� �ض ��اد ،ك �م��ا حصل
مع أسامة الغزالي حرب أو «صانع
العفريت» الذي بدأ شريكًا وانتهى
معارضًا ،يصف من يركبون قاطرة
االبن بـ«العناصر االنتهازية» ،علمًا
ّ
ب ��أن ��ه ك � ��ان أول مّ ��ن ص �ن��ع حصان
ط��روادة ال��ذي ش��ق ب��ه جمال مبارك
ّ
السياسية،
ط��ر ّي �ق��ه إل � ��ى ال� �ح� �ي ��اة
ول ��خ� ��ص ّخ �ط��اب��ه اإلع�ل��ام� ��ي الذي
يحتكر تبني اإلصالح املدني بعيدًا
ع ��ن ال� �ح ��رس ال� �ق ��دي ��م ،ومؤسسات
الدولة العقيمة.
ّ
وي �ك �ش��ف امل��ؤل ��ف ال � ��دور ال� ��ذي أداه
علي
أس � �ت� ��اذ ال� �ع� �ل ��وم ال �س �ي��اس �ي��ة ّ
ال��دي��ن ه�ل�ال ال��دس��وق��ي ال ��ذي تولى
حقيبة وزارة الشباب لفترة قصيرة،
ّ
تفرغ بعدها إلع��داد االب��ن وتأهيله
ّ
وم��ده بالكوادر امل��وج��ودة في أمانة

السياسات .وأبرز هؤالء محمد كمال
ال��ذي يشغل منصب أمني التثقيف،
وغ �ي��ره م��ن ال �ك ��وادر ّ ال��ذي��ن ال ينكر
املؤلف كفاءتهم .لكن أصحاب تلك
الكفاءات اختاروا أن يكونوا شهود
ال��زور في تلك الصفقة «املشبوهة».
ع �ل��ي ال ��دي ��ن ه �ل�ال ال��دس��وق��ي دافع
ع��ن التحوالت التي عاشها الحزب
ال� �ح ��اك ��م ّ ف� ��ي ال � �ن� ��زاع ب �ي�ن أجياله،
م��ؤك �دًا أن ال�ش�ب��اب ي�س�ي��رون «نحو
ط ��ري ��ق ث ��ال ��ث ك �ج �س��ر ب �ي�ن الحزب
القديم والراديكاليني» ،فيما
بطرازه ّ
تجاهل أن «امل�ن��اخ السياسي العام
ظ��ل قمعيًا» .إل��ى ج��ان��ب الدسوقي،
ي �ك �ش��ف ط�ع�ي�م��ه امل ��ول ��ع بـ«النبش
ف ��ي األض ��اب� �ي ��ر» (امل� �س� �ك ��وت عنه)،

سيناريو يجني ثمار
االنهيار االقتصادي
والسياسي

ب �ط��ان��ة اإلع�ل�ام� �ي�ي�ن ال� �ج ��دد الذين
�دوا خطوات مبارك االب��ن ،رغم
س��ان� ّ
ّ
أن ممثليهم ع ��دوا قضية التوريث
«مفتعلة».
وان �ت �ه ��ى امل ��ؤل ��ف إل� ��ى اإلق � � ��رار بأن
اإلع�ل�ام ال�ح�ك��وم��ي وامل�س�ت�ق��ل أيضًا
لم يكن بعيدًا عن الدفع بسيناريو
ال �ت��وري��ث .ف��ي ال�ك��وال�ي��س ،ك��ان ثمة
صراع انتهى ،وأفرز صحفًا موالية
مل �ب��ارك االب� ��ن ،وص�ح� ّ�اف�ي�ين داعمني
لخطواته ،معتبرين أن املواالة شرط
ل �ل �ص �ع��ود .ك ��ذل ��ك ي � ��رى امل ��ؤل ��ف أن
صحف رج��ال األع�م��ال ال�ت��ي ظهرت
اعتبارًا من عام  2003دعمت الفريق
الذي قاده االبن داخل الحزب الحاكم،
ّ
نفسه إصالحيًا .واملنطق نفسه
وعد
ّ
ّ
تبناه املمثل عادل إمام الذي ناشد
مبارك االبن «ترشيح نفسه للرئاسة

ديموقراطية».
في انتخابات
ّ
وي � ��وض � ��ح ط �ع �ي �م ��ه أن جماعات
مشكلة في
سياسية قائمة ال ت��رى ً
وج��ود ج�م��ال م�ب��ارك ب��دي�لا لوالده.
وي � �ح� ��دد ب ��دق ��ة أش � �ك� ��ال استجابة
مختلف ال �ق��وى ال�س�ي��اس�ي��ة للفكرة
التي وج��دت معارضة م��ن األحزاب
الشرعية ،فيما القت ترحيبًا «حذرًا»
م��ن جماعة اإلخ��وان املسلمني التي
ط��ال��ب رج��ال�ه��ا ب�م�ق��اي�ض��ة واضحة
ش��رح�ه��ا ن��ائ�ب�ه��م ح �م��دي ح�س��ن في
برنامج «صباح دريم» ،إذ أشار إلى
رغ �ب��ة اإلخ � ��وان ف��ي ال �ح �ص��ول على
�رات امل�ق��اع��د ال�ب��رمل��ان�ي��ة «مقابل
ع �ش� ّ
ال �ت �خ��ل��ي ع ��ن ش �ع ��ار :ال للتمديد...
ال ل� �ل� �ت ��وري ��ث» ال � � ��ذي ت ��رف �ع ��ه قوى
سياسية أخرى.
ّ
ول � �ع� ��ل أب� � ��رز ف� �ص ��ول ال� �ك� �ت ��اب جاء
ب �ع �ن��وان «دول� ��ة م��ا ب�ع��د  5مارس»،
وف�ي��ه يكشف امل��ؤل��ف السيناريوات
ال �ت��ي راج� ��ت إع�لام �ي��ًا ل�ح�ك��م مصر،
ف ��ي أع� �ق ��اب األزم� � ��ة ال �ص �ح �ي��ة التي
ط��ال��ت ّ م �ب��ارك األب .ي ��وم ��ذاك ،ظهر
جليًا أن وجوهًا جديدة ق��ادرة على
تقديم نفسها في هذا املوقع ،وكان
أب ��رزه ��ا ال��رئ �ي��س ال �س��اب��ق لوكالة
البرادعي.
ال �ط� ّ�اق��ة ال ��ذري ��ة م �ح �م��د ّ
ويقر املؤلف في الختام ب��أن جمال
ُو ِّرط م�ن��ذ ال�ب��داي��ة ف��ي لعبة ليست
ل��ه ،س��واء ب��ورق��ة ح��زب «املستقبل»
املوؤود التي صاغها أسامة الباز ،أو
بورقة تحرير النظام السياسي من
العسكريتاريا ،كأول حاكم «مدني»
يعتليه منذ  ،1952وف��ق «ترويجة»
ص��اغ�ه��ا أس��ام��ة ال�غ��زال��ي ح��رب قبل
الضد.
انتقاله إلى املعسكر ّ
لكن كل ذل��ك ال يمنع أن الخالف ما
زال قائمًا بشدة على اس��م الرئيس
املقبل ف��ي ّبلد ج�م��ال عبد الناصر،
وال سيما أن امل��ؤس�س��ة األق ��وى في
م �ص��ر ل �ه��ا ك�ل�م�ت�ه��ا ال �ت ��ي ال يمكن
تجاهلها .أم��ام تناقضات م��ن هذا
ال�ن��وع ،ل��م يكن أم��ام قطار التوريث
س � � ��وى ال� � � ّت � ��راج � ��ع م� ��وق � �ت� ��ًا بعدما
ف��وج��ئ ب��أن ه�ن��اك «ق��وة أخ ��رى» في
ال�ب�ل��د .ف � �ـ«األم» و«االب ��ن» ًال يعرفان
«الشارع» ،وال يريانه أصال.

رواية

طاهر الزهراني «البداوة» في زمن العولمة
صالح حسن
م��ن يقرأ ال��رواي��ات السعودية الشابة
ه� ��ذه األي � � ��ام ،ي �ش �ع��ر ب ��ال� �ح ��راك الذي
ي �ع �ي �ش ��ه امل� �ج� �ت� �م ��ع ال� � �س� � �ع � ��ودي في
ال �س �ن��وات األخ� �ي ��رة .ل �ك��ن ال�ل�اف��ت هو
النقد امل��وج��ه إل��ى املجتمع التقليدي
أو «املجتمع البدوي» بعاداته القديمة
التي لم تعد تتماشى مع مقتضيات
العصر الحديث.
ال � ��روائ � ��ي ال� �س� �ع ��ودي ال � �ش ��اب طاهر
ال ��زه ��ران ��ي ي �ق ��دم ف ��ي رواي � �ت ��ه «نحو
الجنوب» (دار طوى) مجتمع الجنوب
ال�س�ع��ودي بكل م��ا فيه م��ن «قذارات»
على حد تعبيره .تتناول الرواية قصة
شاب يعيش في الجهة الشمالية من
امل�م�ل�ك��ة ،وت �ح��دي �دًا ف��ي ج ��دة الكبيرة
واملنفتحة إلى حد ما .عابث وكسول،
ومولع بقراءة الكتب وعاطل من العمل.
إرساله إلى
لهذه األسباب ،يقرر أبوه ً
ال �ج �ن��وب ك ��ي ي�ص�ب��ح رج�ل��ا حقيقيًا
على الطريقة التقليدية البدوية .في

بيت ج��ده ال��ذي يعد من أكثر الرجال
ت �م �س �ك��ًا ّب��ال �ت �ق��ال �ي��د األص� �ي� �ل ��ة ،يجد
ال�ش��اب أن��ه ضحية م��ؤام��رة ستجعله
يكفر بكل تلك التقاليد البالية بعد
ّ
يتجرع أنواعًا من العذاب في تلك
أن
البيئة الجبلية الجرداء من كل شيء.
لحظة وص��ول ال�ش��اب إل��ى ب�ي��ت جده
الصامت مثل صنم ،يتفقد املكان الذي
ق�س��م إل��ى ط�ب�ق�ت�ين :األس �ف��ل للماشية
واألع �ل��ى ل �ل �ن��وم .وخ� ��ارج ه ��ذا املبنى
ال� �ص� �ل ��د ،ع� � ��راء ال� �ج� �ب ��ال بصخورها
ال� �ق ��اس� �ي ��ة .ه� � ��ذا ه� ��و ال� �ف� �ض ��اء الذي
ّ
سيتحرك فيه ال�ش��اب ال��ذي ال يعرف
أص � ��ول ال ��دي ��رة وال �ق �ب �ي �ل��ة واملرجلة.
وم��ا س��وف يجبر على القيام ب��ه ،هو
التعذيب بعينه .أول صفعة يتلقاها
من جده حني ينتزع حذاءه من قدميه
وي �ق �ط �ع��ه ب�س�ك�ي�ن��ه ال �ت �ق �ل �ي��دي��ة التي
يحملها جميع الرجال الحقيقيني.
ال �ت� �ط ��رف ال� � ��ذي ي �ح �ص��ل ف ��ي القرية
ي�ق��اب�ل��ه ت�ف�ك��ك ف��ي امل��دي �ن��ة .والنتيجة
تراجع االثنتني إل��ى الحضيض على

ّ
املستوى االج�ت�م��اع��ي .إذ إن الرسالة
التي تصل إلى الشاب زهران من أحد
أص��دق��ائ��ه ال �ق��دام��ى ف��ي ج ��دة ،تحمل
أخبارًا غير سارة عن الحارة التي كان
يعيش فيها .وأكثر هذه األخبار سوءًا
ه ��روب ال �ب �ن��ات خ��وف��ًا م��ن تزويجهن
م��ن رج ��ال ك �ب��ار وك��ري�ه�ين إّل ��ى درجة
البشاعة .وأكثر من ذلك ،فإن الفتيات
عذراوات!
اللواتي يتزوجونهن يبقني
ّ
يحاول الروائي هنا كغيره من الكتاب
ال �ج��دد اإلش � ��ارة إل ��ى ت�ق��ال�ي��د ل��م تعد
التي اجتاحت
مرغوبة في ظل العوملة ً
العالم شرقًا وغ��رب��ًا ،شماال وجنوبًا،
ل �ك��ن ال�س�ل�ط��ة ال�ب�ط��ري��رك�ي��ة ه �ن��اك ما
زالت مهيمنة ومدعومة باملال والشرع
وأشياء أخرى كثيرة.
سلسة وبسيطة ال
كتبت الرواية بلغة
ّ
بالغة فيها ،وزمنها خطي متواصل
مثل سيرة ذاتية متصاعدة في الزمن،
ب��اس �ت �ث �ن��اء ف �ص��ل ق �ص �ي��ر ك �ن��اي��ة عن
«ف�لاش ب��اك» ترويه شخصية ال أحد
ي�ع��رف إن ك��ان��ت ذك �رًا أم أن�ث��ى .لكنها

انتفاضة صغيرة
ستتبعها مغامرات
أخرى في المستقبل

أن �ث��ى ب �ش �ع��ة ع �ل��ى ك ��ل ح � ��الّ ،
حولها
ّ
املجتمع الذكوري إلى مسخ ألن املرأة
ع��اه��ة ف��ي ن�ظ� َ�ر ه ��ذا امل�ج�ت�م��ع .يشعر
ال � �ق� ��ارئ ب��ال �ن��ف��س ال �ق �ص �ي��ر للكاتب
ال��ذي يعترف بذلك في بداية الرواية،
فيقسمها إل��ى ف�ص��ول قصيرة ك��ي ال
يفلت منه حبل الروي أو القص.
ك��ذل��ك خ�ل�ال رح�ل��ة زه ��ران إل��ى القرية
ع�ل��ى ال �ط��ري��ق ال�س��اح�ل�ي��ة ،ت ��رد جملة
ت� �ق ��ول م ��ا م �ع �ن��اه أن ه� �ن ��اك طريقني
للسيارات :واحدة للمسلمني ،وأخرى
ل �غ �ي��ره��م .وف ��ي ذل ��ك إش � ��ارة واضحة
إل��ى عنصرية ح��ادة ل��م تستطع هذه
املنطقة التخلص منها ب�ع��د .ه��ذا ما
ك�ن��اق��د أش��رن��ا إل �ي��ه م��ن ع�م�ل�ي��ة النقد
ال�ج��ري�ئ��ة ال�ت��ي ي�م��ارس�ه��ا ال�ك�ت��اب في
اململكة .على أي ح��ال ،ال� ّ�رواي��ة واعدة
ف� ��ي أف � �ك� ��اره� ��ا ،ق� ��د ت �م ��ث ��ل انتفاضة
ص �غ �ي��رة ف ��ي م �ح �ي��ط ص �غ �ي��ر ،لكنها
م�غ��ام��رة جميلة ستتبعها مغامرات
أخرى في املستقبل ،وقد تكون لحظة
جديدة في هذا الحراك املستمر.

