
خ���رج ال��دك��ت��ور ع��ص��م��ت سيف 
الصغير  ال�����ب�����اب  م�����ن  ال������دول������ة 
م��ن��ّص��ة املحكمة  ب���ن  ال��ف��اص��ل 
وغرفة مداولة القضاة، وسحب 
ابتسامة  ترتسم  أن  قبل  ه���واًء 

واسعة على فمه: »هكذا استرحت«. 
ك���ان���ت ح���رب���ًا ب���ن ن��رج��س��ي��ة م���ح���ام تشهد 
قاض  ب��األس��ت��اذي��ة، ونرجسية  املحاكم  ل��ه 
يمنح املحامن دروسًا في اللغة والقانون، 
الليبرالي  املثقف  ال��ع��ش��م��اوي،  سعيد  ه��و 
الذي  واملستشار  والتحجر  الجمود  ع��دو 
ح كانت 

ّ
ينظر قضية تنظيم ناصرّي مسل

ف����ي العالم  ال���ح���ك���م  أن���ظ���م���ة  ق���ل���ب  م��ه��ّم��ت��ه 
العربي كله. 

حدث هذا في 1987، حن استقبلت القاهرة 
ب��ع��م��ل��ي��ات عسكرية  ال����ع����دو  م����ع  ال���ع���اق���ة 

ح 
ّ
املسل التغيير  يربط  وتخطيط  حة، 

ّ
مسل

للنظام بقتل رموز إسرائيلية. 
ورغم ذلك أفرج القاضي األول عن الجميع 
بمن فيهم صاحب االعترافات التفصيلية، 
ليعترض الرئيس )حسني مبارك(، ويعيد 
املستشار  ال��ى  الحكم وتصل  إل��ى  القضية 
والرافض  للناصرية  املعادي  العشماوي، 

للعنف املسلح، واملؤيد ملعاهدة السام. 
����� ورغ��م إيمانه بأن الوقائع  ورغ��م كل هذا 

حدثت، أعطى براءة للجميع. 
ف��ي ه���ذه ال��س��ن��وات، ك��ان��ت ال���دول���ة ال تزال 
تتعامل  ال  التنفيذية  والسلطة  ح��اض��رة، 
بمنطق أنها أقوى من الجميع، كما يختم 
أم��ن حكايته عن تجربته  املحامي ناصر 
 .

ّ
مع التنظيم واملحاكمة والقضاء املستقل

السلطات  القضاء يحتفظ بمسافة ما مع 

تقاوم  تقاليد  صنعتها  م��س��اف��ة  األخ����رى. 
االستبداد الشمولي، وتركيبات شخصية 
معتزة بذاتها. لكن هذا كله انتهى تقريبًا 
و»اختفت  ال��ت��س��ع��ي��ن��ي��ات  م��ن��ت��ص��ف  ف����ي 
ال��دول��ة«. اختفاء كانت ذروت���ه ف��ي فوضى 
ان��ت��خ��اب��ات أدي���رت ب��ا ق��ان��ون، وال سطوة 
القضاء وأحكامه. القاضي وليد الشافعي 
��ص ال��غ��ي��اب امل��ف��ج��ع ل��ل��دول��ة. ه���و أحد 

ّ
ل��خ

لانتخابات  العامة  اللجنة  ف��ي  املشرفن 
بدائرة البدرشن. عند اكتشافه انتهاكات 
وع��م��ل��ي��ات ت��س��وي��د، ح����اول م��ن��ع��ه��ا، إال أن 
ضباط املباحث احتجزوه واختطفوا منه 

بطاقته. 
مذكرة  ف��ي  كلها  األح����داث  املستشار  كتب 
ت 

ّ
ل��ل��ج��ن��ة ال��ع��ل��ي��ا ن��ش��رت��ه��ا ال��ص��ح��ف، ورد

ال��دك��ت��ورة مؤمنة  ال��وط��ن��ي،  ال��ح��زب  نائبة 

العالم

املفترس؟   
ّ

ال���ف���ك ع���ن  ي��ب��ح��ث��ون 
أف��ام ستيفن سبيبلبرغ  بطل 
ال����ش����ه����ي����ر أص�����ب�����ح ط�����رف�����ًا في 
املصرية،  ال��س��ي��اس��ي��ة  ال��ح��ي��اة 
ب��ع��دم��ا ق��ض��م��ت س��م��ك��ة قرش 
غامضة سيقان سائحات في منتجع شرم 
ال��ش��ي��خ. ب��ع��د ال��ح��ادث��ة، أع��ل��ن��ت السلطات 
لكن  ال��ف��ك«.  املختصة: »نجحنا في صيد 
بعدما  القصة طبعًا،  نهاية  ه��ذه  تكن  ل��م 
أثبت الفك املفترس أنه ال يزال حرًا وقتل 

سائحة أملانية. 
ن��س��ي��ت ال��س��ل��ط��ات ت��ص��ري��ح��ات��ه��ا، وبدأت 
اللوم  أل��ق��ت  الجميع؛  على  دروس  ب��إل��ق��اء 
أه�����ل املدينة  ال���س���ائ���ح���ن، وق��ب��ل��ه��م  ع���ل���ى 
ال����ذي����ن أل����ق����وا ب��ب��ق��اي��ا خ������راف ال���ع���ي���د في 
ال���ق���رش مذاقها  ف��ع��رف��ت س��م��ك��ة  ال���ب���ح���ر، 
اإلنسان.  ع����ن  ب���ع���ده���ا  وب���ح���ث���ت  ال�����ب�����ارد، 
فوضى إجابات معتادة عن الفك الهارب، 
 جميعًا ال��ى كشف سر 

ِّ
ال��غ��ام��ض، ل��م ت��ؤد

 
ّ

إصابة القرش بالهياج والشهوة الى حد
التهام اللحم اآلدمي. 

املؤامرة كانت حاضرة ومثيرة للسخرية. 
امل��س��ؤول��ن بلسان خبير  وت��ح��دث بعض 
القاتلة  األس����م����اك  ل��ت��وج��ي��ه  م��خ��ط��ط  ع���ن 
ال��ى ال��ش��اط��ئ ب��ه��دف ض��رب ال��س��ي��اح��ة. لم 
لكن  ال��ب��ل��د،  ع��ن  النظرية  يفصح ص��اح��ب 

الجميع فهم: إنها إسرائيل. 
ال��ق��ص��ة ت��ق��ل��ي��دي��ة ع���ن ك���ارث���ة ت���ث���ور فيها 
والسيول(،  ال������زل������زال  )م����ث����ل  ال���ط���ب���ي���ع���ة، 
لتكشف غياب القانون وعشوائية اإلدارة. 
بن ظهور  التزامن  في  هنا  األهمية  لكن 
الفك املفترس والحديث عن شخص يقف 
خ��ل��ف األب�������واب ال��ح��دي��دي��ة ي���دي���ر معركة 
بحر شهوات  الى  ويحّولها  االنتخابات، 

وغرائز، االنتصار فيه لألقوى. 
عمرو سليم رسم كاريكاتيرًا في صحيفة 
ف���ي���ه غّواص  ال�����ي�����وم«، ي��ش��ك��و  »امل����ص����ري 
لزميله من أنه كلما أمسك بسمكة قرش، 
أبرزت له بطاقة عضوية الحزب الوطني. 
السمك  ب��ن خ��روج  مجاز سياسي يربط 
الشواطئ،  م������ن  ل����ي����ص����ط����اد  امل�����ت�����وح�����ش 

وانتخابات ٢٠1٠. 
ف���ك م��ف��ت��رس غ���ام���ض؟ ال���خ���ي���ال الخصب 
ال��ت��ق��ط ال��ظ��ه��ور ال���ص���ادم، ال��ق��ات��ل، للكائن 
 
ً
تمثيا ه 

ّ
وع���د الشيخ،  ش��رم  ف��ي  املفترس 

لكائن آخ��ر ظهر في مصر، وأث��ار رعبًا ال 
 خطورة. 

ّ
يقل

من هو »فك« االنتخابات؟ أحمد عز، قال 
ق���درة امللياردير  إل��ى  ف��ي إش���ارة  البعض، 
الشهير، أمن التنظيم في الحزب الوطني، 
ع��ل��ى إدارة االن��ت��خ��اب��ات وت��ح��وي��ل��ه��ا إلى 

ملعب لأللعاب الدموية. 
اس����ت����ه����دف شخصيات  إن������ه  أي����ض����ًا  ق���ي���ل 
بإدارة  وأسقطهم  املعارضة،  في  بعينها 

مباشرة. 
ص��ف��وت ال��ش��ري��ف ل���م ي��ك��ن ب��ال��ض��ب��ط هو 
»ال���ف���ك امل���ف���ت���رس« ف���ي ت���ص���ور آخ�����ر. لكنه 
ق����اد م��ج��م��ع أس���م���اك م��ت��وح��ش��ة التهمت 
املعارضة، وكل ضعيف ال قوة له تعتمد 

على قوانن األمر الواقع. 
ال��ت��ص��ور ال��ث��ان��ي ق���ري���ب، وخ��ص��وص��ًا أن 
صفوت الشريف، حسب روايات مهزومن 
م زمام القيادة في 

ّ
في الحزب الوطني، تسل

مذبحة  نتائج  ليصحح  اإلع����ادة،  مرحلة 
الجولة األولى، ال ألنه ضدها، بل لتجميل 

الوجه الخارج من املذبحة. 
وج���ه ب���دائ���ي، ي��ن��ت��م��ي ال���ى ع��ص��ر م���ا قبل 

الدولة حاضرة بوحشيتها ال أكثر. استبداد، رغم حنانه أحيانًا، إال
أنه يمسك باملفاتيح وأطراف اللعبة من أعلى. النظام يقوى، ويحّول 

الدولة إلى أطالل، يمرح عليها األقوياء ويتركون بصماتهم للذكرى 
الخالدة، لفترة ال يعرف فيها أحد ماذا يحدث غدًا

فضحت االنتخابات 
املشاعر املنفلتة 

واإلحساس املفرط بقوة 
وسلطة أكبر من القاضي 

والقضاة، وخصوصًا أن 
النظام لم يلتفت إلى 
أحكام القضاء اإلداري 

بوقف االنتخابات

اللعب على »أطالل الدولة« 

شرعّية األسماك 
المتوّحشة 

»شرعية  إل���������ى  ال����س����ي����اس����ي����ة  ال�����ح�����رك�����ة 
الصفقات«، بينما أعلنت انتخابات ٢٠1٠ 
ش��رع��ي��ة األس���م���اك امل��ت��وح��ش��ة، خ��ل��ي��ط من 
غريزة البقاء املطلق، وقواعد دولة تبني 
في  يتجّسد  وحيد،  مركز  على  وطنيتها 
حزب واحد، وتوّحد بن النظام والدولة. 

املعارضة،  ط�������ردت  ال����ج����دي����دة  ال�����ت�����روس 
الشهوة  أم���ام  األب����واب  فتحت  سحقتها، 
امل��ف��رط��ة ل��ل��ب��ق��اء، وأف��ش��ل��ت ص��ف��ق��ات وعد 
بها الحكماء أحزابًا تلعب في ظل النظام، 

ل ديكور الخلفية الديموقراطية. 
ّ
وتمث

الصدمة كانت في درجة األداء، استكانت 

لألقوى،  البقاء  وقوانن  الديموقراطيات 
واألك���ث���ر م��ه��ارة ف��ي اس��ت��خ��دام االقتصاد 
السري )الرشوة وشراء قطعان الناخبن 
والحشيش  ال��ط��ع��ام  وت��وزي��ع  والبلطجة 
ل��ي��ح��ج��ز موقعًا  ال��ج��ن��س��ي��ة(،  وامل���ق���ّوي���ات 
الحصانة والحماية ومفاتيح  يضمن به 

األبواب املغلقة. 
بمنطق »افتح يا سمسم«، أنفق املرشحون 
م��ا ي��ق��رب م��ن امل��ل��ي��ار جنيه م��ص��ري )٢٠٠ 
مليون دوالر( للوصول إلى معبر الثروات 

تحت القبة الشهيرة. 
امل��ت��وح��ش��ة ص��ن��ع��ت فوضاها  األس����م����اك 
التروس  النظام،  ف��ي طبيعة  تغيرات  م��ن 
ال��رئ��ي��س��ي��ة ل��م ت��ع��د ح��رك��ت��ه��ا ف��ي االتجاه 
العجلة  أدارت  ال��ق��دي��م��ة  ال����دول����ة  ن��ف��س��ه، 
ع���ل���ى أحزاب  ال���ك���ع���ك���ة  ت�����وزي�����ع  ب���م���ن���ط���ق 
الرضا  ببركة  ال��ح��ال��ي  وج��وده��ا  صنعت 
ال��س��ام��ي، ال���ق���ادة ال��ج��دد ل��ل��ح��زب الحاكم 
املوقع.  ع���ل���ى  ال���ح���ف���اظ  ل���وث���ة  أص���اب���ت���ه���م 
التقى الترسان الكبيران في التخلص من 
»اإلخوان املسلمن«، واختلفت حركتهما 

في استيعاب أطراف من املعارضة. 

حكايات
القاهرة

م���وس���م االس����ت����رزاق ه���و م���وس���م اكتساح 
األس�����م�����اك امل����ت����وح����ش����ة، ووص����ول����ه����ا الى 
ال��ش��اط��ئ ال��ض��ح��ل. ك��ان��ت ه���ذه الوحوش 
امل���ائ���ي���ة ت��ل��ع��ب ف����ي امل����ي����اه ال��ع��م��ي��ق��ة، في 
لكنها  املغلقة،  األب���واب  خلف  الكواليس، 
عالم  م����ن  خ���ج���ل  دون  م����ن  اآلن،  خ���رج���ت 

انتخابات بال قانون 

مسرحّية العرائس الحزبّية 
ض��اب��ط ف���ي ج��ه��از أم���ن���ّي يريد 
قفزت  يستطيع،  وال  االستقالة 
ال���ف���ك���رة: ط���ل���ب م����ن زوجته  ل����ه 
في  معه  لتظهر  النقاب  ارت���داء 
ببطاقة  عائلية خاصة  ص��ورة 

عضوية النادي االجتماعي. 
ه��ي خ��ب��رة م��ج��رب��ة م��ن زم���اء خ��رج��وا من 
ال��خ��دم��ة ب��ه��ذه ال��ل��ع��ب��ة، ل��ك��ن ح��ظ��ه العاثر 
الرقابة  أجهزة  استدعته  أزم��ة،  في  أوقعه 
العليا وقالت له »نعرف أن زوجتك ليست 
بة وكانت في شرم الشيخ قبل أسبوع 

ّ
منق

وهذه هي الصورة«. 
��ى ال��ض��اب��ط ص��دم��ة، ت��م��ام��ًا م��ث��ل التي 

ّ
ت��ل��ق

أصابت املجتمع كله عندما استيقظ على 
حقيقة أن البلد كله تحت السيطرة. 

العمومي،  املناعة  ج��ه��از  تضعف  مشاعر 
وخ��ص��وص��ًا ب��ال��ن��س��ب��ة إل���ى أح�����زاب وقوى 

ال��ع��م��ل ب��م��واف��ق��ة النظام،  س��ي��اس��ي��ة ت��ري��د 
وربما  والقانوني،  األمني  إشرافه  وتحت 

السياسي. 
انسحب مرشح للحزب الوطني احتجاجًا 
ع��ل��ى ت���زوي���ر ال��ب��ط��اق��ات مل��ص��ل��ح��ة مرشح 
»ال���ت���ج���م���ع« ف����ي اإلع�����������ادة، ب���ع���دم���ا قررت 
ال��ك��ه��ان��ة ال��ع��ل��ي��ا ح��ش��ر أص����وات معارضة، 
مجاالت  ل��ت��وس��ي��ع  وث��ان��ي��ًا  للتجميل   

ً
أوال

املشاركة في انتخابات الرئاسة، لتقفز الى 
أح��زاب مهجورة،  قيادات  النيابية  املقاعد 

وقادتها ليسوا فوق مستوى الشبهات. 
هكذا تعّرف الجمهور العمومي إلى أسماء 
»العدالة  األول�������ى:  ل��ل��م��رة  ع��رف��ه��ا  أح������زاب 
االجتماعية«، »السام«، »الجيل«. وتعّرف 
إل�����ى أس����م����اء رؤس�������اء أح�������زاب ع���رف���ه���م من 

صفحات الحوادث فقط. 
إنها رغبة في تحويل الحياة الحزبية كلها 

الى لعبة عرائس متحركة يديرها مجنون، 
ال يبالي بالعرض بل باالستمرار والبقاء، 
ال��ل��ع��ب��ة ه��دف��ه��ا إل��غ��اء ال��س��ي��اس��ة وتحويل 

املعارضة إلى هام ال جسم له. 
تفلت  أن  الربيع  بحيوية  املعارضة  ك��ادت 
من حالة »ك��ادت أن تكون«، التي عاشتها 
التعددية  إق�����رار  م��ن��ذ  ال��س��ي��اس��ي��ة  ال��ح��ي��اة 
ف��ي 1977. ال��دول��ة أرادت��ه��ا أح��زاب��ًا بمنطق 
»ت��ك��اد أن ت��ك��ون أح���زاب���ًا«. واألح����زاب التي 
، تواطأت 

ً
ك��ان��ت م��رش��ح��ة ألن ت��ك��ون ف��ع��ا

ال��ح��ي��اة ف��ي كنف  ع��ل��ى نفسها واخ���ت���ارت 
»تكاد أن تكون«، لكنها في ٢٠1٠ اكتشفت 
أن الخديعة أكبر من الرضا بالوجود في 

»الهامش« املتاح. 
أكلها  االن��ت��خ��اب��ات،  ب��ع��د  تت 

ّ
تفت األح����زاب 

فيروس االنشقاقات، وب��دت حيويتها في 
الداخلي بن قّوتن تختلفان على  العراك 

وائل 
عبد الفتاح

السبت  11  كانون األول  ٢٠1٠  العدد  241٢89

مصريان أمام صور املرشحني لالنتخابات في القاهرة )ناصر ناصر ــ أ ب(


