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وائل
عبد الفتاح

الملكية وصراع الورثة
مصر في لحظات نقل
ّ

كل حدث في مصر يتحرك إلى الحافة ،ال شيء يتحرك طبيعيًا.
الحدث يتحرك بدفعة كبيرة من خارجه ،ربما هذه طبيعة لحظة
نقل امللكية ،وتوابعها الغامضة ،وربما الفراغ الذي يسمح ألي شيء
باالنطالق إلى مداه األخير

سرقة خلف
خطوط الضعف
ل� � ��م ي � �ك� ��ن ال� � �ل � ��ص املكسيكي
ي �ع��رف م �ك��ان ً ل��وح��ة ف ��ان غوغ.
ك��ان م�ش�غ��وال بمعرفة خطوط
القاهرة ،كما يعرفها من «غوغل
إي ��رث» .ورغ��م أن سرقة الشقق
تحتاج إلى عالقة باملكان ،إال أن العصابة
عبر غرف الثرثرة ،استطاعت
التي تكونت ُ َ
أن تتسرب من ثغر األمن ،وتسرق نحو ٢٠
مليون جنيه.
العصابة الدولية ليست األول��ى ،سبقتها
ع� �ص ��اب ��ات أخ� � � ��رى ،ع ��رض ��ت إمكاناتها
ف ��ي ظ ��ل ت�ص�ن�ي��ف م �ص��ر ج �ن��ة للصوص،
وف��ي ظ��ل ف��وضّ��ى ي �ب��دو ف�ي�ه��ا األم ��ن قويًا
وم�س�ي�ط�رًا ،ل�ك��ن ل�ت��رس��ان�ت��ه ش�ق��وق��ًا تعبر
منها عصابات ولصوص مهووسون مثل
سارق «زهرة الخشخاش».
ل ��ص «ال � ��زه � ��رة» غ ��ام ��ض األه � � � ��داف ،ماذا
س �ي �ف �ع��ل ب �غ �ن �ي �م��ة ال ي� �ق ��در ع �ل��ى بيعها
أو امل �ت �ع��ة ال �ع �ل �ن �ي��ة ب��ام �ت�ل�اك �ه��ا؟ ه ��ل هو
م�ه��ووس ،استعراضي يبحث ع��ن شهرة،
ويخرج لسانه للنظام والحكومة الالهية
عن ثرواتها؟ أم مندوب مافيا تجارة سرية
ت��دخ��ل ب��ال �ل��وح��ة م �س��اوم��ات ع �ل��ى أشياء
أخرى؟
ال�ل��ص ك��ان ل��دي��ه وق��ت ك��ام��ل ف��ي ظ��ل غفلة
م��ن ي�ح�س��ب ال �ل��وح��ة «م �ج��رد ت �ص��وي��رة ال
قيمة لها» ،وه��و تصور ل��دى كل الواقفني
ع�ل��ى ب��واب��ة ق�ص��ر م�ح�م��د م�ح�م��ود باشا،
الشخص الغريب من نوعه.
ك��ان وزي �رًا ل�ل��زراع��ة ف��ي حكومة النحاس،
ورئ �ي �س ��ًا مل �ج �ل��س ال �ش �ي ��وخ م ��رت�ي�ن ،لكن
ش �ه��رت��ه ك��ان��ت ف ��ي ال �ف��ن وال� �ه ��وس بتلك
الطاقة التي تجعل قطعة قماش أو خشب
أو ورق ،نابضة بالحياة.
ال�ب��اش��ا ل��م ي�ك��ن ن�ب�ت��ًا ش�ي�ط��ان�ي��ًا ،ك��ان ابن
م��رح�ل��ة وع �ص��ر ظ�ه��ر ف�ي��ه األم �ي��ر يوسف
ك� �م ��ال ،م��ؤس��س ك �ل �ي��ة ال �ف �ن��ون الجميلة،
رئيس جامعة القاهرة ،الذي أسهم بثروته
ال�ك�ب�ي��رة ف��ي ت�ن�م�ي��ة ال �ق��رى ف��ي الصعيد،
وع �ن��دم��ا ق��ام��ت ث ��ورة ال �ض �ب��اط ف��ي تموز
 ١٩٥٢أع� ��اد إل ��ى م�ص��ر م�ج�م��ل ممتلكاته
ّ
في ال�خ��ارج ،وس��دد ثمن ماكينات زراعية
اش �ت��راه��ا م��ن أوروب � ��ا ألرض ��ه ال �ت��ي كانت
م �ص��ادرة .ب��اش��وات م��ن زم��ن ل��م ي�ك��ن الفن
فيه منبوذًا أو مجرد أداة ديكور كما هو
اآلن .والقضية ليست مجرد معلومات عن
الفن وأسماء الفنانني ،لكنها روح مفقودة
اآلن ،ت�ت�س��ع ل �ت��رى أوس ��ع م��ن احتياجات
اللحظة ال��راه�ن��ة وغ��رائ��زه��ا .روح متسعة
تستطيع أن تحتفي ب�ق��درات البشر على
اإلبداع والتأمل والتفكير.
والفقر هنا ليس مبررًا .كل الفنانني فقراء،
وحياتهم ب��ائ�س��ة ،لكنهم أض��اف��وا للعالم
ه� ً
�واء يجعل ال�ع��ال��م أك�ث��ر رح��اب��ة ،ورقيًا،
وأقل انغالقًا وتطرفًا.
هكذا فإن األرواح املحرومة من املوسيقى
ممنوعة من السفر في دروب الفن ،أرواح
فقيرة بائسة ،يمكنها التحول إل��ى قطيع
من التعساء ولو ملكت ثروات األرض.
هكذا فإن محمد محمود خليل من فصيلة
ان � �ق ��رض ��ت ،ب �ع ��دم ��ا س �ي �ط��ر ع �ق ��ل التتار
الهمجي ،العشوائي ،ليغلق منافذ الهواء
املفتوح.
عقلية ال ت�ح�ت��رم ال �ف��ن ،واح�ي��ان��ًا تتباهى
به ،أو تفخر بمعرفة نجومه .وهنا ال فرق
ب�ين ح��وت م��ن حيتان االن�ف�ت��اح وم��ا بعد،
ف��ال��رئ�ي��س ال �س��ادات يفخر بتوقيع أشهر

مصممي األزي��اء على مالبسه ،لكنه أغلق
متحف محمد محمود خليل وح� ّ�ول��ه إلى
مبنى ملحق بقصره.
ال �ب��اش��ا امل� �ه ��ووس ب��ال �ف��ن ت �ب��رع بالقصر
والرئيس ّ
حوله إلى مخزن .وليس غريبًا
هنا أن ي�س��رق ال�ل�ص��وص ال�ل��وح��ة مرتني،
ب�ي�ن�م��ا امل��وظ �ف��ون ب ��دم ب � ��ارد ي �ق��ول��ون إن
الكاميرات معطلة .ملاذا فتحتم املتحف من
دون كاميرات؟ وكيف عبر اللص الحواجز
بمشرطه؟
مل ��اذا ي �ب��دو األم ��ن ي�ق�ظ��ًا ف�ق��ط ف��ي الحفاظ
ع�ل��ى ال��رئ�ي��س وع��ائ�ل�ت��ه؟ ال��رئ�ي��س ث��ار من
الخديعة ،وطالب باالنتقام من أجل «فان
غوغ» ،الذي دخل السجال املصري كما لم
ي�ت��وق��ع أح ��د ،ف�ج�م��اع��ة اإلخ� ��وان املسلمني
طالبت بالتحقيق في ضياع اللوحة.
ش �غ��ف ب��ال �ف��ن ب ��دا ض��د ع�ق�ل�ي��ة الجماعة،
وض��د اه�ت�م��ام امل �ص��ري�ين ،ال��ذي��ن فوجئوا
ب��أن ه��ذه ال�ل��وح��ات تصنع ث��روة .محمود
س�ع�ي��د ،امل �ص��ري ال�ف��رن�س��ي بيعت لوحته
في دب��ي ب�ـ ١٢مليون جنيه ،و«زه��رة» فان
ّ
غ ��وغ ت �ق��در ب� � �ـ ٣٠٠م �ل �ي��ون ج �ن �ي��ة .األرقام

لوحة
فان غوغ
املسروقة
(أ ف ب)

ّ
عموديًا وأفقيًا حول
هذه أثارت الحوارات
الفن ،إلى درجة أن عمرو أديب استعرض
بثقافته الفنية على جمهوره ،وأفاض في
اإلشادة ببراعة لوحات الفنان الهولندي،
واستخدامه الضوء ،ومهارته في تجسيد

ال �ن �س��اء .ص��وت��ه ك ��ان ي�ع�ل��و ب�ي�ن�م��ا يشرح
أس �ب��اب إع �ج��اب��ه ب �ف��ان غ ��وغ ع�ل��ة لوحات
رمبرانت.
ف��اروق حسني محبوس في خانة ضيقة،
يدخلها بنصف وع��ي وبرغبة كاملة في

ال��دف��اع ع��ن ال�ن�ف��س .لسرقة ال�ل��وح��ة تأثير
يهدده شخصيًا .هنا ينفعل ويخرج عن
الصورة الوديعة واملبتسمة التي اجتهد
ف��ي رس�م�ه��ا لنفسه .ي�ت�ح��ول ال �خ��روج عن
الصورة إلى «استعراض وفرجة» ال يمكن

ّ
المحميات
حرب مواقع لترتيب
بدأ الصراع بالخروج إلى
العلن .لم تعد طبخة
الرئيس املقبل حكرًا على
ّ
طب ّاخي القصور والغرف
السرية .باتت عامة ،وإن
بدرجات متفاوتة .صناعة
الرئيس املقبل باتت أشبه
املواقع
بمعركة على
ّ
ّ
واملحميات السياسية

«ال� � �خ � ��رائ � ��ط ت� �ت� �غ� �ي ��ر» ،قالها
ال ��رج ��ل ال �خ �ب �ي��ر باالستمرار
ف��ي ال�ل�ح�ظ��ات ال �ح��رج��ة .خبير
ه��و بمعرفة اتجاهات الرياح،
وي� �ش ��م رائ� �ح ��ة ال� �غ ��در ق �ب��ل أن
يتحول إلى ضحية حمقاء.
األحمق اآلن من ال يفهم إشارات وعالمات
ال�ع��اص �ف��ة اآلت �ي ��ة ،وي �ح��اف��ظ ع �ل��ى موقعه
ال�ق��دي��م ،أو ي�ه��رب م��ع الباحثني ع��ن ملجأ
لالختفاء في األيام الصعبة املقبلة.
ال �خ �ب �ي��ر ي �ب �ح��ث ع� ��ن امل� �خ� �ب ��أ .ويخفض
م��ن ح �ج��م ت �ع��ام�لات��ه .وي��دخ��ل ف��ي عباءة
امل��ؤس�س��ة ال�خ�ط�ي��رة ال �ت��ي ك��ون��ت شركات
تبتلع كل امل�ق��اوالت التابعة للقطاع الذي

ملصقات تروج لجمال مبارك (عمر نبيل ــ أ ب)

يعمل فيه.
ورغ��م أن��ه كبير ف��ي م�ج��ال��ه ،إال أن��ه اختار
ال�ع�م��ل ت�ح��ت ع �ب��اءة ال�ت�ن�ين ،أو املؤسسة
ال�ك�ب��رى ال�ت��ي ان�ت�ش��رت ف��ي األي ��ام األخيرة
واحتلت مواقع متقدمة في البيزنس.
ال�ب�ل��د اآلن ره��ن ص��راع��ات ال ت��رى بالعني
املجردة .ومن املمكن أن يتحول الشخص
من صاحب مال ونفوذ وجاه ،إلى ضحية
ف ��ي مل ��ح ال �ب �ص��ر ،ك �م��ا ح� ��دث م ��ع صاحب
«السليمانية» الذي تنتشر الحكايات عن
سبب طرده من خط الحماية.
الحكايات كثيرة ،وأهم من املوقف القانوني.
ق��ان��ون امل�ح�م�ي��ات ال�س�ي��اس�ي��ة ث��اب��ت ،لكن
هناك حرب اآلن لترتيب املحميات حسب
املنتصر في حرب املواقع.
م�ع�ظ��م امل�ق�ي�م�ين خ �ل��ف أس � ��وار املحميات
السياسية يعملون في الخفاء ،إنهم أبناء
ن �ظ ��ام م� �ب ��ارك وق �ص �ص �ه��م ه ��ي الحكاية
ال�ح�ق�ي�ق�ي��ة مل ��ا ح� ��دث ف ��ي ال � � �ـ ٣٠س �ن��ة ،هم
الالعبون األساسيون ،يعيشون في خير
ال�ن�ظ��ام وي�ن�ق��ذون��ه م��ن ورط ��ات سياسية،
ك � � ّ�ون � ��وا ث ��روات � �ه ��م ب �ق��رب �ه��م م� ��ن املنطقة
الدافئة ف��ي قصر ال��رئ��اس��ة ،وتحولوا إلى
ببركة الرضى السامي،
ديناصورات مالية ُ َ
وي ��ؤدون أدوارًا ال ت�ع��ل��ن ،لكنها تمنحهم
املزيد من الثقة وتزيد فرصهم في حماية
أكبر.
حرب املواقع لها ضحايا ،وهذا سر مزاج
الرعب الذي تعيشه حركة املال في مصر.
ح��رك��ة قلقة تتجه إل��ى ش��راء األراض ��ي ،أو
العمل بنصف امليزانيات ،أو ال��دخ��ول في
تكتالت تحت حماية مؤسسات صلبة ،أو
لها عمود في بنيان الدولة.
إل��ى أي��ن س�ت�ق��ود ه��ذه ال �ح��رب املحمومة؟
كيف ستؤثر على ترتيبات الحياة ما بعد
م�ب��ارك؟ إنها مرحلة «نقل امللكية» وسط
صراعات الورثة ،وهي عملية كانت تجري
بهدوء ومن دون إزعاج.
لكن ه��ذه امل��رة تتغير الخرائط .واألطراف

ال�ت��ي اس�ت�ق��رت  30س�ن��ة ف��ي لعبة واحدة،
تريد الحفاظ على نفسها .والجميع يريد
م��ع تثبيت م��وق��ع ،الحصول على صكوك
ب��ال�ش�ع�ب�ي��ة م ��ن ج �م��اه �ي��ر ال ت �ع��رف أنها
صاحبة الحق الوحيد في رسم الخريطة
وتقرير من يحكم مصر.
ل��م يكن ال��رئ�ي��س م�ب��ارك يقصد أن يصنع
كل تلك الضجة حول خالفته عندما أعلن
إج � ��راء ت �ع��دي�لات امل � ��ادة  ٧٦ق �ب��ل سنوات.
ل��م ي �ك��ن ي�ق�ص��د س ��وى ام �ت �ص��اص غضب
الرئيس جورج بوش االبن ،وااليحاء بأن
م �ف �ت��اح اإلص �ل��اح ف ��ي ي ��ده ال ف ��ي ي ��د أحد
غيره .لكن رغبة الرئيس ونياته في تعديل
ال��دس�ت��ور ل��م تسيطر على ك��ل التفاعالت،
وأح � ��دث � ��ت ال � �ت � �ع ��دي �ل�ات ،رغ � ��م ك� ��ل شيء،
ف��ورة سياسية ،أو بالتعبير األكثر وقارًا
ّ
سياسيًا» خ��ارج سيطرة الرئيس
«حراكًا
والنظام.
ال �ف��رق ك�ب�ي��ر ب�ي�ن ال �ه��دف ال �ن��ائ��م ف��ي قلب
ال�ن�ظ��ام ورئ �ي �س��ه ،وم��ا ي �ح��دث ف��ي الواقع
املتعطش إلى الخروج من األنفاق الطويلة
ل�ن�ظ��م م��ا ب �ع��د اس �ت �ي�لاء ال �ج �ن��راالت على
الحكم.
الرئيس أراد استيعاب ضربة من واشنطن،
وق��ام بخطوة ،اعتقد أنها ال�ي��وم أكبر من
ت��وق �ع��ات��ه ،وأص �ب ��ح ه �ن��اك ل �ل �م��رة األولى
س� ��ؤال «م � ُ�ن س�ي�ك��ون ال��رئ �ي��س؟» .وللمرة
األول� ��ى ال ت�ح�س��م م�س��أل��ة اخ �ت �ي��ار رئيس
الجمهورية في الكواليس السرية.
والنظام نفسه حائر ومجبر على التفكير
والتالعب .مجبر على النزول إلى الشارع.
اضطر جمال مبارك للنزول إل��ى الشارع،
ومن قبله الرئيس نفسه .وفي هذا النزول
خ ��دش ل�ف�ك��رة أن �ه��م وح��ده��م ي�م�ل�ك��ون كل
املفاتيح .باختصار« :كانت بهزار وقلبت
بجد».
ول��م ي�ع��د م��ن امل�م�ك��ن أن ُي�ح�ك��م املصريون
بشخص خ��ارج من وراء الستائر الثقيلة
لكهنة النظام .صحيح أن املجتمع ال يزال

