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  حولھ"  الجماھیر"  تلتف قومیا مشروعا الرئیس من طلبوا المثقفون
  !ركبتھ لحد"  بوت"  لبس الواحد كان لواله ده..  إیھ؟ یبقى المجارى مشروع أمال :مبارك فقال

  د. رءوف عباس

  2005أغسطس  24األربعاء، 

 كان عندما أولھما ، منھ أمتار ثالثة نحو عدب على فیھما أجلس كنت ، مرتین إال مبارك حسنى محمد السید رؤیة لى تتح لم
 الجامعة أساتذة بعض السادات الرئیس فیھ جمع 1978 عام أواخر فى باإلسماعیلیة اجتماعا حضوره أثناء ، للرئیس نائبا

 دزا اجتماعین طوال تماما صامتا مبارك كان ، الوطنى الحزب كوادر إلعداد الوطنیة الدراسات بمعھد للتدریس لتجنیدھم
 اعتبارى الدولة قررت عندما سنوات العشر على قلیال یزید ما منذ فكانت األخرى المناسبة أما ، ساعتین على منھما كل
 ، الدولى الكتاب معرض افتتاح فى"  النخبة"  بتلك الرئیس لقاء لحضور فدعیت ،"  المفكرین"  و الكتاب"  كبار"  من
 عن فامتنعت ، كرامتھم على یحرصون لمن بالنسبة األقل على إلرتیاحا أو السرور على یبعث كلھ المشھد یكن ولم

 فلم"  المفكرین"  و"  الكبار"  إلى انتمائى بعدم اعترافا اللقاء عن غیابى فى الدولة رأت ثم ، متتالیین عامین الحضور
  . أخرى مرة الدعوة إلى توجھ

 بأن یطالبون ممن عجب أنھ الطریف ، الناقدین نقد من ویسخر ، المنافقین لنفاق یستمع مبارك كان الثانیة المناسبة وفى
 كل كان لواله ده وطنى؟ مشروع ده مش إیھ؟ یبقى المجارى مشروع أمال: " قائال فرد"  وطنى مشروع"  ھناك یكون
  !! ".ركبتھ لحد بوت البس واحد

  " بعید من" صورتھ ولكن ، الرئیس نع" قریب من"  صورة ذھنى فى أكون أن"  اإلقتراب"  مناسبتى فى أستطع لم لذلك
 ممن سمعتھ ما على فیھا جانب یعتمد ، ومسیرة سیرة: الرجل عن واضحة فكرة تعطى القرن ربع مدى على تكونت التى

 من كان مبارك حسنى محمد أن مكابر إال ینكر وال المالحظة على فتعتمد األخرى الجوانب أما ، معھ وعملوا منھ اقتربوا
 لھ زكتھ ولكن المحسوبیة طریق عن أو ، أحد مساندة دون السالح ذلك قیادة إلى وصل وأنھ ، الطیران الحس ضباط أكفأ

 لو حتى ، بقیادتھ 1973 أكتوبر حرب فى الطیران سالح دور أیضا أحد ینكر وال ، المشرف العسكرى وسجلھ كفاءتھ
  .أھمیتھ من یقلل أن البعض حاول

"  فجأة"  یعین أن قبل بالسیاسة اإلھتمام مبارك حسنى محمد عن یعرف لم ، عسكریةال بواجباتھ ملتزم محترف وكضابط
 داعى وال وال ، الرفیع المنصب لتولى لھ السادات اختیار أسباب بین من كان ذلك إن وقیل ، الجمھوریة لرئیس نائبا

 تدریبھ بقصد – بنفسھ – كمبار مع یعملون من اختیار على السادات حرص وقد ، أخرى أسباب من قیل فیما للخوض
  . وحده السادات اختصاص من ظل الذى ، القرار صنع ذلك یتضمن أن دون الحكم مھام على

 موقف فى"  أیضا.. فجأة"  نفسھ وجد فقد ، الرجل مسیرة فى الداللة بالغة تحول نقطة 1981 أكتوبر 6 فى حدث ما وكان
 أمن وأجھزة وزراء من الدولة جھاز على فیھا اعتمد أنھ شكال ، قبل من یألفھ لم نوع من قرارات اتخاذ یستدعى

 من یتخذ ما على األمنیة الھواجس غلبة المنصة حادث دروس أھم وكان ، الضوء دائرة إلى الظل من خرجوا ومستشارین
 الجماعات إرھاب ومواجھة ، الطوارئ قانون إصدار على ذلك انعكس ،"  وأخیرا أوال النظام أمن"  مبدأ وإقرار قرارات

 لم نحو ورأسیاعلى أفقیا المعتقالت وتوسیع بل ، التعذیب وأعمال ، اإلعتقال فى والتوسع ، الدولة بإرھاب اإلسالمیة
 أى تجرم التى للصحافة المقیدة القوانین خالل من الرأى حریة تقیید بذلك ویرتبط ، قبل من المعاصر مصر تاریخ یشھده

 من مباح وظیفتھ لواجبات بأدائھ تتعلق أمور عن العام الموظف نقد أن رغم ، ىصحف كاتب قلم بھ یجرى لمسئول نقد
  . للرئیس نائب تعیین عدم – عنده – المھمة الدروس من كان كذلك ، المدنى القانون نظر وجھة

 عن سئل ، الرئیس مع یعمل كان عندما السیاسیة العلوم بكلیة ألقاھا محاضرة أعقاب فى مرة ذات الفقى مصطفى سئل وقد
 یعثر ولم ، القادم الرئیس اختیار یعنى واختیارة ، الرئیس خلیفة ھو النائب بأن فأجاب ، شاغرا النائب منصب ترك سبب

 داللة من لھ بما الیوم حتى ومازال ، التسعینات أوائل فى ذلك كان!! بعده لمصر رئیسا یصلح من على بعد مبارك الرئیس
  .اتاما اتغییب رئیسھ اختیار فى الشعب حق تغییب

 جعلھ على مبارك مستشارو حرص فقد ، السادات عھد فى بدأت التى"  االنفتاح"  سیاسة یصاحب بدأ قد الفساد كان ولما
 أنھ بھ المحیطة الدائرة من المقربین أحد أشاع بل"  جیوب لھ لیس الكفن أن" و ، الید بطھارة التمسك عن مؤشرات یعطى
 السادات وأن ، أول كفریق راتبھ عن جنیھا 75 یقل كان الجدید راتبھ ألن للرئیس نائبا عین عندما السادات إلى تظلم

 بعض نشرتھ ما كان ولذلك،  خیرا یستبشرون الناس جعلت أمور كلھا ، بمرتبھ باالحتفاظ بموجبھ لھ سمح قرارا أصدر
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 منذ وعائلتھ الرئیس لثروة تطور بتقدیم رنش ما على الرئاسة ترد أن دون وعائلتھ مبارك ثروة عن أخیرا األجنبیة الصحف
 من تمثل التى السلطة جماعة بین العام االندماج ذلك من نشھده ما وبخاصة ، الناس تساؤل مثار ذلك كان ، السلطة تولیھ

 نفسھ عن بعضھم دافع وعندما ، الفساد شبھات حولھم تحوم الذین من وغیرھم الشعب ومجلس السلطة مقاعد فى أزمنوا
 عند سكرتاریة جمیعا نحن: "  والى یوسف كقول: عنھ المسئولیة وحده الرئیس یتحمل یجرى ما كل أن منھ یفھم ما ذكر

  ". الرئیس

 ، المعیشة مستوى وتدھور ، التنمیة وغیاب ، الدیون وزیادة ، االقتصادى األداء سوء ، المستشرى الفساد ذلك صاحب
 تدھور ذلك إلى أضف ، الفقر دائرة اتساع عن الناجمة االجتماعیة ألمراضوا العلل وتفاقم ، البنوك ونھب ، والبطالة
 التشریعیة السلطة تولى عندما مداه الفساد وبلغ ، إلخ واالجتماعیة والتعلیمیة الصحیة:  أنواعھا بمختلف الخدمات مستوى

 القضاء بأحكام الحكومة استھانةو ، أعضائھ غالبیة عضویة ببطالن العلیا الدستوریة المحكمة حكمت مجلس"  االسمیة" 
  علیھ زاید ولكنھ ، السادات سیاسة مبارك تابع ، الخارجیة السیاسة صعید وعلى ، المأساة قمة یمثل تنفیذھا عن وامتناعھا

 التنسیق عالقة وغطت السادات قال كما% 99 ولیس أمریكا بید األوسط الشرق مشكلة أوراق من% 100 أن فرأى
 ، األمریكیة اإلدارة فى الموظفین صغار ألسنة على اللوم یتلقى النظام جعلت التى التامة التبعیة اقعو على االستراتیجى

 الجیش إرسال بعید والشورى الشعب لمجلسى اجتماع فى ذكر ما نحو على"  مخیفة قوة"  أمریكا فى مبارك رأى
 أمریكا بإرادة مرھون السلطة فى البقاء ضمان ولذلك ، صدام غزو ضد الكویت عن للدفاع الباطن حفر إلى المصرى

 اإلدارة تعطى التى االنتخابات تزویر آلیات بفضل% 99.9 بنسبة مضمونة األخیرة ألن ، المصرى الشعب إرادة ولیس
  . األمور ائبغرل القیاسیة األرقام تضم التى"  ریكورد جینیس"  دخول حق المصریة

 األمن مجال وترك ، الدولى مصر مركز معھ وضعف ، طبعا سرائیلإ لصالح تماما اإلقلیمى مصر دور تآكل وھكذا
 ، مصر فى الحیاة شریان فى التحكم على ویعمالن ، السودان لتقسیم یخططان وإسرائیل ألمریكا مرتعا المصرى القومى

 المرتجلة التصریحات بأحد جاء كما"  وإسرائیل الفلسطینیة الجماعة بین أرض على نزاع"  إلى فلسطین قضیة وتحولت
 وجع لنا یجیب ھناك قلق وكل"  جیراننا ألنھم اإلسرائیلیین و الفلسطینیین بین یجرى بما نھتم بإننا قولھ أو ، الرئیس للسید

  ". الدماغ

 وإبداء ، الكویز اتفاقیة بعقد التطبیع إجراءات فى التسرع أیضا ذلك ومن ، الوطنى الحزب لسیدات اجتماع فى ذلك وكان
 باإلصالح المطالبة عن األمریكیة اإلدارة تكف حتى ، الكبیر األوسط الشرق بمشروع یتعلق فیما السلوكو السیر حسن

 بالحكم المتصلة السلطات كل الحالى الدستور یعطیھ الذى الرئیس للسید بعید من صورة ھذه ، مصر فى الدیمقراطى
 .الصالحیات لتلك نتاجا جاءت الصورة مكونات أن والشك ، والتشریع

  


