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مواليصاحباجلاللة

عليه تنطوي ما أصدق السامي مقامكم إىل أرفع بأن املستقلة الوفدية الكتلة باسم أترشف
مبتهلني لشخصكم، والوفاء لعرشكم، الوالء شعائر من مرصيتنا، به وتعتز بل أفئدتنا،
موضع األعوام تعاُقب عىل ليظل مليكها، يف ممثًَّال َعْرشها ملرص يحفظ أن القدير العيل إىل
يف موالي يا أَْحَوَجنَا وما وأخالقها، بل لحقوقها، الحصني واملعقل شعبها، ومرجع حبها،
أَبَْقْت ملا هللا رحمة فلوال يَِقينَا، ِحْصٍن ُكلَّ فيه الحرب َزْلَزَلت الذي املضطرب الزمن هذا
مصريها إىل األمة فيه تطمنئ األمني، ملكك كمستقر مستَقرٍّ إىل أَْحَوَجنَا ما بَِقينَا، وال لنا

ضمريها. إىل وترجع





األول القسم

عامة نظرة





الواجباملرير

الجاللة صاحب يا

أن إىل اإلنساَن يَْضَطرُّ الذي ذلك من وأقىس أََمرَّ واجٍب من وهل املرير، الواجب يدفعنا
يدفعنا أمسه، من بضعة والغد اليوم ولِصالح نفسه، من قطعًة املجموع ِلصالح يقتطع
من به والقائمني الحارض الحكم مساوئ جاللتكم عىل نَْعِرض أن إىل العامُّ الواجب ذلك
لوال منهم؛ وكنَّا منَّا كانوا قوم ضد دافًعا أنفسنا من ِلنَِجَد — هللاُ َعِلَم — كنَّا وما رجاله،
من اليأس عىل يبعث يكاد بعيد مًدى إىل أيديهم عىل فسدْت قد البالد يف الحكم أداة أن

عالجها. ومن إنتاجها
أن إال األمور وطبائع بل الدستور، أحكام به تُوحي سبيًال أمامنا نَِجْد لم ثَمَّ ومن

أبنائه! من إال داؤه أَْوَجَع وما بدائه، املعذَّب للوطن إنقاذًا ُمْلِكك ساحة إىل نفزع
تبيانًا دليلها؛ واقعة كل ومع لة، مفصَّ بالوقائع العريضة هذه يف نتقدم أن رأينا ولقد
قائمًة تزال ال مخزية، خطرية آثار من عليه تََرتَّب وما األخري الوزاري الخالف ألسباب

ومستمرة.
هذه يف املبيَّنة الخطرية الوقائع عىل الكريم بنظرك تُْلِقَي أْن موالي يا وحسبك
قيمته تكن مهما الكالم أن نُْدِرك ولكنَّا ناطق، ما غري من بذاتها ناطقة فهي العريضة،
بدافِع مدفوعون نَْعِرُض فيما نحن فهل واضعه، بلوِن اليشء بعَض ن يتلوَّ فقد املوضوعية

الصدق؟ قولَة َغْضبٍَة يف نقول فرتانا الحنق، أو الغيظ
نا. حقِّ من والتهوين ِلِصْدقنا، التلوين هذا حتى لنقبل كنا فما موالي، يا كال
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ومالبساته الوزاري الخالف (1)

ونُْصح إشفاق (1-1)

نشفق. أن إال ونأبى نُْشِفق، الخالف أدوار كل يف ُكنَّا وقد نحنق، وعالم ففيم
حجر، فوق حجًرا تشييده يف ساَهْمنا الذي الشامخ البناء ذلك ينهار أن من نشفق
السنني. من وعرشين نيف طوال العمر زهرة ذلك يف معتِرصين أثَر، بعد أثًرا تخليده ويف
َره َطهَّ أن بعد تَُدنِّسه، لوثٌة االستقالل عهد يف املرصي بالحكم تَْلَصَق أن من نشفق

الجبني. وَعَرق القلب بدم املجاهدون وَصهره بدمائهم، الشهداء
شخصني بني األُُخوََّة، بزَّت التي الحلوة، الصداقُة تلك بسوء تَُمسَّ أن من نشفق
رائًعا حيٍّا نموذًجا — األقل عىل أنا نظِري يف — محبتهما وكانت فتحابَّا، فتقاربَا، تعذَّبَا،
حنايا بني الحياة مع ينفثها أن الرحيم الرحمن شاء التي الرحمة، أو املحبة لعاطفة

القرب! ووحشة العمر، وحشة عىل اإلنسان بها ليستعني الصدر،
قاضينا! ماضينا من فنجعل ملاضينا، نَتَنَكَّر أن من نشفق بل ال،

تنجح. مهما تجرح فهي ذاتها، يف الرب عملية من نشفق ثم
الذئاب عليها نُْطِلق أن من أنفسنا، نحن كرامتنا عىل ولو نشفق كنا فقد وأخريًا،

الجامحة. الجائعة والشهوات الجارحة،

من مرحلة كل يف فاضًحا ال ناصًحا — أكون أن إال يل كان وما — موالي يا كنُت كلِّه لذلك
وبيني. الوزراء رئيس بني الخالف مراحل

َمَظاِهره» َدْت تََعدَّ الذي الجوهري «الخالف ذلك بيننا واستفحل الوزارة يف كنت ا فلمَّ
كنت مما وتحذيره نُْصحه يف جهًدا أدَّخر لم — الوزارة استقالة كتاب يف تعبريه حد عىل —
به الجهر عىل يجرءوا أن دون مجالسهم يف به ويتهامسون أنفسهم الوزراء ويراه — أراه
بحكم كنت ولقد الصميم، يف ونزاهته بل الحكم، بمسئولية ة ماسَّ ترصفات من — أمامه
تُْفتَح أن بها أُِريَد التي التعسة الترصفات لهذه املبارش الهدَف والتموين املالية يف مركزي
الصفقات فتُْفِلت السانحة، الفرصة تُْفِلت ال حتى واألنسباء، لألهل والتموين املال خزائن

والجائعني. الفقراء حساب عىل ولو والثراء، الربح طالب أيدي من الرابحة
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ومطامع منافع (2-1)

الكتمان طي فتبقى نصرب، أن — لتقدر أو — لرتىض شعبية إال املطامع تلك تكن ولم
والصغار الكبار من مسمع عىل الصيحة بعد الصيحة يرسلون أصحابها راح بل واألوراق،
بكرامتهم حتى اعتداٍد ما غري يف متوعدين، متودِّدين، متململني، لني، متوسِّ املوظفني، من
منها صاحبها ضد تكون ما أقوى هي شهوة موالي يا الطمع مثل وليس الشخصية،
اختلَّت وقد تراه تقدير، أو وْزٍن دون الغري مال يف الطامع يطمع ما فلفرط … غريه ضد
يَنَْفد، أن عليه عزَّ ُوِجَد إذا أو يوجد، أن عزَّ مطمٍع إىل يصبو ما ولفرط تقديره، موازين
َخِفَي ما الطمع ويفضح َصْربه، من بَِقَي ما الجزُع فيستنفد يطمع ما بقدر يجزع تراه

أَْمره! من
الحكام أو — املتحكمني األنسباء من السادة هؤالء يُِطْق لم إذا عجب فال ثَمَّ، ومن
منهم البعض فكان — والجزل — السهل الثراء يف مطمعهم عىل صربًا — املسئولني غري
أرصْرُت ما إذا أني املوظفني1 كبار أمام ويَصيحون والتموين املالية وزارتَي إىل يأتون
عليهم يرسي ا عامٍّ كان املنع هذا أن مع — عنهم التصدير ُرَخص َمنْع يف خطتي عىل
أصًال الوزارة من بل التموين، وزارة من سيُْخرجونني فإنهم — غريهم عىل يرسي كما

وفصًال!
تفصيله، سيأتي مما َمثيالتها من وغريها الصغائر هذه إىل ألشري موالي يا كنت وما
يف الفوىض عىل ف أَْرشَ قد الُحْكم أن الكبائر هذه وأُوَىل كبائر، عىل تدل صغائر أنها لوال
من بجماعة محكوًما نفسه هو كان املسئول الحاكم وأن مسئولني، غري أشخاص أيدي

ا. رضٍّ وال نفًعا أَْمره من يَْملك ال النفعيني،

ْت َرسَ قد كانت الداء جرثومة أن لوال دوا، توعَّ أو َوَعدوا بما وال بهؤالء، ألعبأ أكن لم ولكني
ظهري وراء ِمْن يتصل شخصيٍّا هو فكان نفسه، الوزراء رئيس إىل — األسف مع — منهم
… واألرز السكر أنسبائه إعطاء يف ا ملحٍّ ة، مختصَّ غري أخرى بجهات أو يل باملرءوسني
ِرْفَعتُُه حاَوَل كما بعد) فيما باملستندات مؤيًَّدا ذلك تفصيل (وسيأتي علمي غري من إلخ،
املحاكمة إىل وتقديمهم أنسبائه ضد غزٍل تهريب جنحة تحقيق من يمنعني أن جهَدُه

املوظفني. هؤالء بأسماء للترصيح استعداد عىل موالي شاء إذا إني 1
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محاَوالت، من ذلك غري إىل ييل)، فيما ا خاصٍّ بابًا لها سأُْفِرد فضيحة (وهي العسكرية
ملصلحة الحكم استغالل إىل كلها ترمي فترصفات فتعهدات، فمحسوبيات، فشفاعات،

مًعا. وَمْفَسدة ألعوبة الحكم أسلوب من وتجعل الحاكمني،

مرات ثالث استقالتي (3-1)

الِوزر، يف أشرتك أن إما وعر: أسهلهما سبيَلنْي بني أتخريَّ أن إال أمامي يكن لم ذلك، حيال
موالي يا آثرت ولقد — الضمري حياة أو الوزير، حياة إما — الوزارة يف أشرتك ال أن أو
أبى ورحمته عْدِلِه يف هللا ولكن نفيس، عينَْي يف ولو الرشف حياة ألنها األخريَة؛ الحياَة هذه
رشًفا وأوالني وَلَطَف، قىض الذي هلل فالحمد أيًضا، الناس عيون يف موقفي ف يرشِّ أن إال

ٍف! َرشَ ِمْن بعده ليس
بتقديم ذمتي أبرئ أن من والتحذير، النصح وسائل أَْعيَتْني وقد إذن، ا بدٍّ أجد لم
مرات ثالث املرة بدَل متفاوتة فرتات يف االستقالة يف رغبتي عن له وأعربت استقالتي،
وغريتي له محبتي من يعرفه ما له أؤكد مرة كل يف وكنت الوزارة، من خروجي قبل
أن إال يل بَِقيَْت وسيلة من فما الحال بإصالح إقناعه عن عجزت وقد وأني سمعته، عىل
ال حتى ووسيلتها، ومناسبتها االستقالة صيغَة هو يتخري أن عىل منصبي، من أستقيل
يف املثل ب َمْرضِ كانا صديقني بني يسرت أن به الوفاء أََمَر ما الناس أعني أمام يفتضح

واإلخاء. الوفاء
إحراًجا استقاالتي وراء من أقصد لم أني عىل التدليل إىل موالي يا حاجة يف أنا وهل
من مرة أيَّة يف به أختيل كنت ما أني من وأَْقَطَع ذلك يف أَبَْلَغ دليل من فما عالًجا؟ بل
ذكرياتي، تأخذني كانت حتى عنه، واالنفصال منه االستقالة فكرة عىل وأُِرصُّ املرار هذه
… االستقالة فكرة عن فأعدل الحال بإصالح يَِعُدني ثم ويبكي، فأبكي عرباتي، فتخنقني

حني! إىل ولكن متعاهدين، متوادين، نفرتق ثم
فيه، ِفْعلها تفعل أن وتستهدفه، تكتنفه، كانت التي للعوامل يتسنى حني إىل أجل،
السابق من رشٌّ التايل بالالحق وإذا فتتضاءل، تتخاذل بالعزيمة وإذا يتبدَّل، بالرجل فإذا

األول.
وال اليد متناَول يف الهنيِّ اللنيِّ فالثراء للمستَغل، املستَحل يجدون حني إىل أجل،
الدسمة الضخمة والوظائف الحالل! الرزق يف ليدخل املال، وزير من لرخصة إال يحتاج
املال، وزير مع أيًضا الطريق لها َد ُمهِّ ما فإذا خطوة، إال الحظوة ذوي وبني بينها ليس
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وبهذا القاعدة؛ والهمم األرحام لذوي الرحمة باب وفتح القاعدة، هو االستثناء أصبح
هو القانون منطق يف يكن وإن الحالل؛ عني الحالل هو الوزارة منطق يف االستثناء يكون

الحالل! أبغض
وسائل بكل املالية وزير اسرتضاء سبيل يف حيلة أو وسيلًة يدخروا لم لذلك
الخاصة الناحيتني من واإلغراء اإلكرام وسائل كل معي بُِذَلْت فقد وبالفعل االسرتضاء،
حقيقة عىل ضوءًا تلقي أنها لوال منها يشء إىل أشري أن يل كان وما السواء، عىل والعامة
من روا يصوِّ أن دوا تعمَّ قد املخدوعني أو الخادعني بعض أن ولوال وتطوراته، الخالف

خبيئة. إىل منها النظر ينفذ وال حقيقة، عن تِشفُّ ال شوهاء صورًة الخالف

للخالف تصويرهم (4-1)

املصلحة لهم تَْرتَضيه الذي النحو للناسعىل الخالف تصوير يف الحيلة أعيَتْهم وقد ولعلَّهم
العلة! عن يَْعرفون ما خال علة له سون يتلمَّ راحوا الغلة، يشفي القليل يف أو الذلة، أو

فمن كال، ومكرم؟ اس النحَّ شخيصبني عداء مصدره أن عىل الخالف رون يصوِّ فهل
بالك فما الجفاء، مجرد إىل يدعو ِجدِّي سبٍب ما غري من املفاجئ العداء هذا مثل يَُصدِّق
العداء أسباب كلَّ وقاَوَمْت التجاريب ملختلف صداقتهما صمدت شخصني بني بالعداء

اإلخاء. مبلغ بلَغْت حتى السنني، من وعرشين بضع طوال
نفسه؟ الحكم نظام عىل خالًفا أو الوفد مبادئ من مبدأ عىل خروًجا رونه يصوِّ هل أم
له وكانت فيه الناس أَْدَخَل َمْن الوفد عىل يخرج وكيف عليه؟ املختَلف املبدأ هو فأين ، كالَّ

عليه؟ الزعامة وتأييد اختيار يف الطوىل اليد
بني َوَقَع قد الخالف دام وما الحكم، يف السلطة عىل شخصيٍّا تنازًعا ُروه فليَُصوِّ إذن
الدقيق والتحري الحقائق، نبْش عن يُْغني ما األمر َمْظَهر يف فلعلَّ الحكم يف وهما االثنني

للدقائق!
عليه يسهل أو إليه، يصل ال من الناس من وقليٌل للتضليل، للناس روه صوَّ ما هذا

التضليل!
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وسلطة ثقة (5-1)

األخرية الوزارة يف — السطان بعض أو — سلطان كل من ُجرِّْدُت قد ا حقٍّ أنا هل ولكن
وحنْقُت؟ غضبُْت فلهذا

لسلطتي أو لنفيس غِضبت قد كنت إذا أني السخافة هذه عىل البسيط الردَّ لعلَّ
االستقالة فيها يل أتيحت مرة كل يف منها خروجي عىل أرصرت أو الوزارة من لخرجُت
عىل احتجاًجا للتموين آخر وزير تعيني بعد الوزارة من لخرجت أو … فعًال وقدمتُها
تفصيلها، وسيأتي التعيني، هذا إىل َدَعْت التي املخزية البواعث وعىل سلطتي! انتقاص
اس النحَّ أن الرسمية الوثائق من للناس ثَبََت فقد ذلك، من النقيض عىل كان األمر ولكن
أزمة عقب االستقالة عن العدول ارتضيت أن بعد الوزارة من أخرجني الذي هو باشا
للتوفيق جاللتكم من بدت التي السامية للرغبة طوًعا الوزارة يف البقاء وَقِبْلُت االستثناءات،
الذي وهو أنا، ال لنفسه غِضب الذي إذن فهو َرْفضه، عىل وأرصَّ َرَفَض ولكنَّه وبيني، بينه
يشاء، كما ص يَُرخِّ أو يشاء كما الُحْكم فيستغلَّ الجو له ليخلو مني يتخلَّص أن أراد

يشاء! ما غري هللا يشاء أن إال يشاء، كما ويستثني
وحكمه. داللته وللمنطق الحق، املنطق هو هذا

كل من دليًال، وأقطع قيًال، أسمع يكون قد منطق وللوقائع وحده، به أقنع ال ولكني
نظري. منطق

أوسع ُسْلطة األخرية وزارته تشكيل عند أوالني باشا النحاس أن عىل للتدليل وحسبي
اآلتية: الوقائع أَذُْكر أن سابقة وزارة أية يف يل سلطة أية من

أي يف ارتكازها ونقطة الوزارة محور وهما والتموين، املالية بوزارتَي إيلَّ َعِهَد (١)
األبواب. عىل ناشبٌة والحرُب الحارض الوقت يف أوىل باب ومن وقت،

تمس ال ألسباب — اعرتضت إني حتى أشخاصالوزراء، اختيار يف مستشاَره كنت (٢)
عبد الدكتور املعايل صاحب حرضة هو — الوزارة يف له نسيب إدخال عىل — شخصه

بوجاهته.2 وَسلََّم اعرتايض مني فقبل — بك الوكيل الواحد
السفري سعادة من خطاب عىل الحصول بوجوب وألححُت ُت أََرشْ الذي أنا كنت (٣)
املرصي العرش بكرامة احتفاًظا الوزارة تشكيل لقبول أسايس كرشط الربيطاني

التشكيل. تم أن بعد إال به تَْلَحق ولم الصعيد يف باشا النحاس أرسة كانت الوزارة تشكيل عند 2
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التشكيل، تمام بعد ما إىل املسعى هذا تأخري باشا النحاس وأراد املرصي، واالستقالل
ذلك تم وقد يشء، كل وقبل أوًال الربيطاني الترصيح يَْصُدر لم إذا الوزارة دخول فرَفْضُت
املتباَدَلنْي الرسميَّنْي الخطابنَْي تحرير يف السفارة من كبريَيِْن موظَفنْيِ مع واشرتكت فعًال

الوزراء.3 حرضات وأحد باشا النحاس رفعة اجتماَعنا وحرض الحكومتني، بني
الناس يعود ال حتى ا؛ تامٍّ حظًرا واالستثناءات املحسوبية َحْظر وجوِب يف ألححُت (٤)
خطاَب ن نَُضمِّ أن عىل وأرصرت ،١٩٣٧ سنة يف ومؤاخذة نقد محلَّ كان ما علينا فيأخذوا
العهد هذا أنفسنا عىل َقَطْعنَا وفعًال االستثناءات، ِبَمنْع منَّا رصيًحا عهًدا الوزارة تشكيل
الوزارة أن عىل ت فنصَّ السامي، مقامكم إىل ُرِفَعْت التي الوزارة تشكيل وثيقِة يف الرسمي
أو محاباة أو ميٍل ما غري من ستعمل — واملساواة والعدل الطمأنينة لعوامل تيسريًا —

الجالل. ذي ربك وجه إال للوجوه مراعاة أو محسوبية
برنامجها، ن تضمَّ الذي الوزارة تشكيل خطاب َوْضع الوزراء من لجنٍة إىل َعِهَد (٥)

وتحريره. الخطاب هذا َوْضع نصيبي من فكان
وإرشاد الداخلية وزارة يف الصحافة قسم عىل اإلرشاف باشا النحاس إيلَّ َعِهَد (٦)

له. املساعدين بعض وانتداب العامة الوزارة سياسة إىل الرقيب
مجلسالوزراء عىل واقرتْحتُها ه، وموادِّ اختالففروعه عىل التموين سياسة َوَضْعُت (٧)
املشرتكة، اللجنة تكوين وأََعْدُت االستشاري التموين مجلس أنشأت ثم عليها، فأقرَّني
بالسفري أتصل وكنت السودان، وحكومة أفريقيا وجنوب أمريكا ممثيل إليها فَضَمْمُت
كما للدولة املالية السياسة َوْضع أيًضا عميل من وكان الشئون، هذه يف مبارشة الربيطاني
الوزراء، مجلس عىل نها تضمَّ التي الهامة املرشوعات وعْرض امليزانية خطاب يف جاءت
أعرضشئون بأن األسمى الرشف يل أتيَح بأْن الصدد هذا يف املتواضعة جهوداتي وتتَوََّجت
ما الكريم وتشجيعكم جاللتكم حدب من فلقيت جاللتكم، عىل والتموين املالية وزارتَي

والدعاء. بالشكر لساني وأَْطَلَق أمري، عىل وأعانني أزري، من شدَّ

السبيل. هذا يف خطواتي بكل واطِّالع علم عىل باشا النحاس وكان
وقد سلطتي، من الحد من له زعموه أو باشا النحاس زعمه ما موالي يا أين فأين

مهمتي؟! حدود يف بعضها يَْدخل ال ومسئولياٍت أعباء من إياه َلني َحمَّ بما أنوء ِكْدُت

شخصيٍّا املرة هذه به وثقوا اإلنجليز أن الوفديِّني وشيوخها الغربية نُوَّاب اجتماِع يف باشا النحاس َح َرصَّ 3

الوزارة. تأليف أرسار عىل ُمطَِّلًعا يكن لم مكرًما وأن للوفد كرئيس ال النحاس كمصطفى
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الخالف وبوادر املال، شيطان (6-1)

املال شيطان نََزَغ أن إىل َحذَر، يعروها ال وثقة َكَدر، يشوبه ال صفاءً جوُّنَا كان بل كال،
وقدر! فشاءَ بيننا

النحاس ألهل بدا حتى متضامنني، نْي متصافَّ الحكم يف عهدنا نستهل نكد لم أننا ذلك
الرضاء يف النحاس صديق يََدْي عىل الثراء، لطلب فرصة يغتنموها أن وأنسبائه باشا

بالرساء! فكيف
األنسباء هؤالء بعُض — بعد فيما تفصيًال ذلك بتبيان سأترشف كما — فجاءني
هائلة كمية بتصدير اإلذَن باشا، بالنحاس الناس ألصق مع باالشرتاك ألنفسهم يطلبون
الجنيهات، من مليون نصف من أكثَر تصديرها وراء من يكسبون والجلود الزيت من
َرْفض إىل بَْحٍث بَْعد انتهيت ولكنني فيه، وألحَّ الطلَب هذا نفُسه باشا النحاُس وأيَّد
مَلَعامل سابق َعْهد يف ُمِنَحْت التي القائمة الرخص وإلغاء بل بالتصدير، لهم الرتخيص
فيها يشرتك نفسه باشا النحاس كان أخرى محاوالٌت املحاَولَة هذه تََلْت ثم اره، وتُجَّ الزيت
فلم بأهله يبدأ الخري كان وملَّا ظهري، وراء من إلخ، … واألرز السكر إعطاءهم محاوًال
مسًعى يسعى فذهب مزدوًجا، يَنَْسُه لم كما منفرًدا، شخصه ينىس أن باشا النحاس يشأ
العال عبد َوْقَفي من الوفري الخري الستدرار — األثر مشكور غري يك وإن — الثمر موفور
يصح ال وما يصح ما إىل نظره َلْفت َرْغم عليهما، التنظُّر من منتِفًعا بسمنود والبدراوي
بمسًعى جميُعها املساعي هذه واقرتنت الشئون، هذه مثل يف حكومٍة رئيس من صدوره
بعضأنسبائه، ضد الَغْزل تهريب جنحِة تحقيق يف السري من َمنِْعي محاَولة هو آخر خطري
مما وغريها متالحقة، متالصقة األسباب هذه كلُّ وزارتنا، قبل فيها التحقيق بدأ قد وكان

فيه. ونفخت بيننا الخالَف أثارت — الحال أسعف وقد — املال يسعف أن به أُِريَد

املجن ظهر (7-1)

الذي القديم، للصديق امِلَجنِّ ظهر يَْقِلبُون وأهلُه باشا النحاس بدأ فقط، وحينئٍذ حينئٍذ،
فقد الخري، معنى عىل حتى اختلفنا قد — يظهر فيما — أننا ولو خريًا، ولهم للُحْكم أراد

معنويٍّا. وطنيٍّا وَفِهْمتُه ماديٍّا، شخصيٍّا َفِهُموه
الخري، أهلك عن يَْمنَع مكرم إىل انظر أن صدره يف يوسوس الشيطان بدأ حينئٍذ
بل واألقربني، األهل عن التموين خريات بمنع يَْكتَِف فلم … الخري سمعَة حتى عنك ويَْمنَع
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البلد أنقذ الذي هو أنه — كياسة غري يف ولو — حماسة يف باسمه تلهج الجرائد راحت
والتموين. املئونة لها وَضِمَن املجاعة، من

التخلص فكرة تََلتْها ثم ضدي، الصحافة يف الدَّسِّ فكرة نَبَتَْت فقط، وحينئٍذ حينئٍذ،
الرأي استقر الدرس، معي يُثِْمر أو ، الدَّسُّ ضدي يُْفلح لم ملَّا وأخريًا للتموين، كوزير مني
إذ — النحاس فعل أو قال ملا وزنًا يقيموا لم الناس ولكن أصًال، الوزارة من إخراجي عىل

النزيه! ملكرم يهتفون وِشيبًا ُشبَّانًا الوفديون فراح — النحاس هو يَُعْد لم
الخالف أسباب إىل غريزته أَْلَهَمتْه فقد ه، ِحسَّ وأدق نَْفَسه، أصفى ما للشعب، يا
الوفد، رئيس عىل وقًفا ما وقٍت يف النزاهة كانت وملا النزيه»، «مكرم واحدة كلمة يف فجمعها
الصحافة، من ورسمه اسمه وليُْمَح عضًوا، ثم سكرتريًا، الوفد من مكرم إذن فليُفَصل

الجهاد! تاريخ ومن بل العباد، أذهان ومن والربملان،
فيفزع أو البرش، منه فيَْفَزع يَأُْمر ا، عامٍّ عسكريٍّا حاكًما باشا النحاس أليس ال؟ ولَِم

القدر! إليه
إىل وَمْن النحاس عقلية بها مرَّت التي املراحل لتلك موَجز بياٌن موالي يا ييل وفيما

الحكم: بنزاهة الستمساكي ضدي، ويأتمرون يل، يتنمرون بدءوا حينما النحاس،

الصحافة الدسيف

إذ تُْعنَى كانت الصحافة فإن الصحافة؛ وعىل الصحافة، يف األوىل االنقالب مرحلة بدأت
اتخذها التي اإلجراءات عن الكثري اليشء فتنرش التموين، بشئون — اآلن تُْعنَى كما — ذاك
ولباسه، الشعب مئونة لتوفري أو املختزنني، أو املهرِّبني إزاء التموين وزير سيتخذها أو
يف يَُرْق لم للجمهور وزارة يشء كل وقبل أوًال هي وزارٍة عن الطبيعي النرش هذا ولكن
التموين، وصفقات التموين، خريات التموين وزيُر عنهم َمنََع الذين واألنِْسبَاءِ األهل أعني

التموين. ضد مخالفاتهم يف معهم ق يحقِّ راح بل بذلك، يكتِف ولم
ضدي بالدَّسِّ أوًال امتدت التي هي هي املال اقتناص عن غللتها التي اليد وكانت
واتُِّصل محاسن الباخرة إىل الوفديني الصحافيني بعض فاستُْدِعي واملال، للتموين كوزير
أخباًرا أو مقاالت يكتبوا ال بأن دًة مشدَّ األوامر جميًعا إليهم وصدرت اآلخر بالبعض
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ال وأن أحاديثه، تُْربَز ال وأن جهوده، عىل الثناء أو التموين بوزير اإلشادة عىل تنطوي
صغري!4 أو كبري كمجاهٍد إليه يشار

ولم — واملفاجئ الخطري التطور لهذا ومحرروها الوفدية الصحف أصحاب انزعج
إيلَّ فأَْفَضْوا — ومعلالت علل من هنالك بما يَْعَلم الحني ذلك حتى منهم أحد يكن
رئيس بني ُعَراها الزمُن يَْفِصم لم التي الصداقة وروابط الوفد وحدة عىل بمخاوفهم
الجديدة األوامر بني استطاعوا ما التوفيق يحاولون املساكني وكان العامِّ، وسكرتريه الوفد
أَْرَسَلْت قد كانت املالية وزارة أن الصدد هذا يف يُذَْكُر ما طريف ومن … القديمة والتقاليد
قصب سعر َرْفع إىل يشري املالية» وزارة من رسمي «بيان عنوانه: بيانًا الصحف إىل
الجريدة من متواضع مكاٍن يف البيان املرصي جريدة ْت فنََرشَ املزارعني، ملصلحة السكر
ورد كما بحروفه البيان نرشت ثم للسكر». االستشاري املجلس من «بيان عنوان: تحت
أمكَن ما املسكينُة َقت َوفَّ وهكذا «… ييل ما املالية وزارة من «جاءنا مستهله: ويف لها،

والواقع! الوقيعة وبني والبيان، العنوان بني التوفيُق
الوامر يطيعوا أن ورجولتهم وْفديتهم أبت الذين الوْفِديِّني الُكتَّاِب بني من وكان
«املرصي» يف الحماميص جالل محمد األستاذين تَا َحْرضَ الوفد سكرتري ضد الصادرة
من بإخراجه ِوفاًقا الجزاء منهما كلٌّ لقي وقد املرصي»، «الوفد يف جودة قاسم وأحمد
رئيس جله أو ُكلَّه الثمَن وَدَفَع الفادح، وثََمنُه الفاضح مظهره له إخراًجا وكان الربملان!
الظفر سبيل يف بَذْل، وأيما اليوم ذلك يف نَْفَسه املسكنُي بَذََل إذ وبالذات؛ شخصيٍّا الحكومة
َظلَّ ولو حتى طبق، عىل وجالل قاسم رأَيسْ بيته إىل يَْحِمل أن هو ُجْعل! وأيما بُجْعل

وانطبق! الظالم فأطبق الليل، منتصف بعد ما إىل الربملان يف قابًعا
يل وقال املرصي» «صاحب الفتح أبو محمود األستاذ حرضة جاءني يوم ذات ويف
من باشا النحاس أهل وبني بينه دار ما عيلَّ وقصَّ له، َحَدَث مما َقِلًقا ليله طوال بات إنه
بعد نفسه باشا النحاس مع له جرى ما إىل استطرد ثم ِذْكره، اللياقة من أرى ال حديث
وزير أي عن خرب أيَّ ينرش ال بأن وأََمَره هوس، مينا إىل يَْطلُبه أرسل ِرْفَعتَه إن فقال: ذلك،

السيدات إن األمر: ذوي غري من األوامر لهذه تربيًرا الغربية نواب اجتماع يف املسكني باشا النحاس قال 4

الصحف يف مكرم بذكر اإلشادة عىل واعرتضن منزله زرن بعضهن وإن الرجال، من أكثر حساسية لهن
ال ممن للصحف األوامر َصَدَرت ولهذا … أعماله جالئل وأين الجليل الرئيس إذن أين وتساءلن الوفدية،

ومرشوعاته. وأحاديثه الكبري للمجاهد بُْعًدا بأْن أَْمر له يُعىص
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املجاور العامود يف وال الجليل، الرئيس استقباالت فيه تُنَْرش الذي العامود يف الوزراء من
الوزراء! من وزير إىل إشارة أيُة جواره وال الجليل» «الرئيس تحت يُنَْرش ال بحيث له،

الوفدية الجرائد فإن عيلَّ؛ وال عليه خافية غريُ الجديد األمر هذا من الحكمة وكانت
مجاور، عامود يف الكبري» «املجاهد عنوان تحت َعنِّي أخباًرا وآخر حني بني تنرش كانت
الجرائد عليه َجَرْت الذي الشكيل التقليد هذا يَْمنَع أن له أُِريَد أو باشا النحاس فأراد
مفضوًحا كان ما ينفضح ال حتى جميًعا الوزراء عىل مه وعمَّ املنع فأَْطَلَق عديدات، سنوات

َمَرض! وِمْن غرض، من
لم الوزراة من خروجي حتى الوقت ذلك فمنذ متناهية، ٍة بِدقَّ األوامر ذَت نُفِّ وفعًال
وال الجليل» «الرئيس بجوار ال َسنْي، املقدَّ العامودين هذين يف ما وزير عن ما خربٌ يُكتب
تُنَْرشُ — تزال وال — كانت ساٍم َمَقاٍم من لها بما نفسها امللكية الترشيفات أن رغم تحته،
أو املستوزرين، أو الوزراء هللا عباد عن خرب أي يجاورها أو يليها ثم عامود رأس عىل

األمني. الشعب أفراد من غريهم
وبعده). املنع قبل َصَدَرْت املرصي من أعداد بعض بهذا (ومرفق

واالنتفاع االرتفاع (8-1)

وما التافهة الجديدة العقلية هذه تحليل يف لالسرتسال موالي يا ِليَتَِّسَع املجال كان وما
الكثري ُ يفرسِّ النفساني التحليل هذا أن لوال ذََكْرتها، كالتي تافهة أمثلة من عليها ترتََّب
أقنعه أو — الرجل اقتنع فقد ُحْكمه، آثار من الشعب يعانيه وما الناس عن َخِفي مما
املرة هذه يف يؤيدونه اإلنجليز حلفاءنا وأن بأمره، الحاكم أصبح قد أنه — به املحيطون
هو ح رصَّ وقد — حكومية أو سياسية لهيئة كرئيس ال — النحاس كمصطفى لشخصه
يكن فلم الوفديني، والنواب الشيوخ بعض له أقامها التي الوالئم إحدى يف رأينا كما بذلك
من بقي فيما تسنح ال قد التي الذهبية الفرصة هذه من وأهله هو يَنْتَِفَع أن من إذن بُدٌّ
ونفوذه ُمَقاَوَمته الخاشون يخىش َرُجل أنصاره بنَْي من يكن ولم — هلل والدوام — العمر

فَرَفْضُت. املرة بعد املرة اسرتضائي فحاَولوا َمْكرًما، إال عليه والسيايس الشخيص
وأنت الكوثر، أُْعِطيَت وقد الدنيا جنة وعنك عنا ويَْمنَع ، ويتكربَّ مكرم يأبى هل ماذا؟
عقليُة مزدِوجة، عقليٌة الرفعة صاحِب يف تولَّدت فقط هنا ومن هنا، من األكرب! الزعيم أنت

االنتفاع! وعقلية االرتفاع
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ومعه — التفصيل وسيأتي التمهيد، هذا يف موجزة إشارًة إليه ُت أََرشْ فقد االنتفاع أما
العريضة. هذه من الثاني القسم يف — الدليل

تََقدَّم، فيما عليه األمثلة بعض ذََكْرُت الذي فهو — رفعة غري يف ولو — االرتفاع أما
من فما األيام، هذه يف أحاديث من لوزرائه الصحف تنرشه ا ممَّ الناس يَْلَمُحه الذي وهو
له ويَُقدِّم إالَّ تفاهته، تكن مهما وزارته، شئون من شأن عن يتكلَّم أن يجرؤ منهم واحد
الرئيس تعليمات عىل بناء إال تدبري أيَّ يدبِّر ولم تفكري، أيَّ يفكر لم أنَّه فحواها بمقدمة
من صدرت أوامر بأنها القول حد إىل الصغري امللق يف البعض ويذهب إرشاده، أو الجليل،

الوزير. معايل إىل الوزارة رئيس
أن وحسبي الوزارة، من خروجي قبل باشا النحاس نفس إىل رسى قد السمُّ وكان
سعادة قابلت أنني حدث فقد املقام، لها يَتَِّسع ال كثرية أمثلة من مثًال ذلك عىل أرضب
وما التموين شئون يف االقتصادي مستشاره بحضور معه وتحدَّثت الربيطاني السفري
مرصعن إىل — والزراعية الغذائية — الرضورية املواد نقل يف الحليفة معاَونة من نرجوه
وزارة يف وليمة اليوم ذلك مساء يف أقيمت أن واتََّفَق خريًا، جنابه فوعدني البحار، طريق
وقلت إليهما، ذهبُْت باشا النحاس مع واقًفا َلَمْحتُه فلما السفري، سعادة ها َحَرضَ الخارجية
معنا جهده كل يبذل أن وََعَد فقد مايلز، السري تشكر أن باشا يا أرجوك باشا: للنحاس
باشا بالنحاس فإذا املجاَملة، تقتضيه بما التحية عيل يرد السفري وبدأ التموين، شئون يف
— يل وقال كالمه، من السفري ينتهي أن قبل الغرفة أركان من ركن إىل يدي من يسحبني
تنرشه فيما اسمي ِذْكر تنىس ال أن مكرم يا أرجوك وجهه: عىل مرتسمة الخجل وعالئم
ال هللاُ) (َعِلَم له خجيل وكان — خجًال منه أََشدُّ وأنا فأجبته املقابلة. هذه عن الصحف
وأنت بذكرك، باإلشادة تذكريي إىل بحاجة أنا فما باشا، يا مطمئنٍّا كن له: وقلت لنفيس—
كان! ما فعًال وهذا بفضلك. أشيد أن غري من تَُمرُّ فرصة أترك ال أني يعلمون والناس تَْعَلم
يف وقفه الذي املبكي املضحك املوقف ذلك التفسري بعض يفرس قبيله من وغريه هذا
آخر وزير أي دون — وحدي «أنا صوته: بأعىل صارًخا — مناسبة ما غري من — الربملان

التموين!» شئون عن املسئول كنت —
هذه من آخر مكان يف — ومخازيها — التموين مسائل عن تفصيًال الكالم وسيأتي

العريضة.
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جديد تموين وزير تعيني (9-1)

— جديد تموين وزير تعيني هو وبينه بيني الخالف حقيقة عىل دليل وأقطع أبلغ ولعل
وإقدام ومساومات، مالبسات، من التعيني هذا أحاط وما — لذلك تبًعا الوزارة وتعديل

. وَفرٍّ وَكرٍّ وزجر، وتوسل وإحجام،
فتيًال، التصدير رخص عن يُْغِن ولم غليًال، لهم يشِف لم الصحافة يف الدَّسَّ أن وذلك
ه رشِّ التقاء سبيل من فما واألنسباء، األهل تموين يف الكئود العقبَة زال ما التموين ووزير

إغراء. وكل تهديد كلُّ خريه َجْلب عن َعَجَز أن بعد باإلقصاء، إال
— برنامجها من كجزء — تشكيلها خطاِب يف أَْعَلنَت الوزارة أن ليذكر موالي وإن
والشئون التموين — الثالثة الوزارات إلغاءَ العامة املصلحة إىل تَُمتُّ ألسباب ترى أنها
لوزير التموين القائمني: الوزراء إىل الوزارات هذه أعمال وإسناد — والوقاية االجتماعية

الصحة. لوزير االجتماعية والشئون األشغال، لوزير والوقاية املالية،
العلية. ِتُكُم ُسدَّ إىل املرفوع الوزارة تشكيل خطاب يف فرباير، ٦ يف هذا كان

العرش خطاب يف باشا النحاس أَْعَلَن حتى الشهر وبعض يميضشهر كاد ما ولكن
امللغاة! الثالثة الوزارات إعادة التبعات الزدياد ترى الوزارة أن مارس ٣٠ بتاريخ

من االنقالب بهذا فوجئوا الذين والشيوخ النواب بني همهمة، وكانت دهشة، كانت
الوزارة نظر يف أسود واألبيض أبيض األسود جعل الذي ما تَُرى النقيض، إىل النقيض

باألمس! بإلغائه فاَخَرْت ما اليوم تُِعيد فجعلها نفسها، الظروف ويف نفسها
وزارته؟! يف كلٌّ مواجهتها، عن الثالثة الوزراء فعجز التبعات زادت هل

نفسه. هو وباعرتافه الدعوى، هذه عكس عىل األمر كان باشا، النحاس حظ سوء من
يف باشا النحاس وَوَقَف الوقت، ذلك يف أَْوَجُه بََلَغ قد فيه التوفيق كان التموين، ففي
املجاعة، من البالد أنَْقذَت أنها وكيف التموين، يف الوزارة بأعمال يشيد العرش خطاب
عبيد، مكرم هو يزال ال العرش خطاب إلقاء عند التموين بشئون القائم الوزير وكان
َحِظَي أن األعظم الرشف له كان بل جهوده، عىل الصحافة الناسويف بني ا عامٍّ الثناء وكان
إذن دعا الذي فما بالذات، التموين يف املتواضعة لجهوده السامي وتقديره املليك بعطف
إىل دعا الذي أن شك ال التوفيق؟! هذا بكل وحظي الخربة هذه ُكلَّ َكَسَب وزيٍر تغيري إىل

السبب! عن فلنفتش التموين، مصلحة غري يشء هو التغيري
تكون كادت بل الذكر، تستحق غارات العرش خطاب قبل تحدث لم والوقاية؟
لو ألنه البلد؛ حظ ولحسن هو حظه لسوء نعم باشا، النحاس حظ لسوء منقطعة
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قد التبعات أن دعواه وبرََّرْت َمْوِقَفه لَغطَّْت الوقت ذلك يف شديدة غارات حصول تََصاَدَف
نفسها. الظروف بفضل نََقَصْت أنها حني يف ازدادت،

يحزنون! وال تبعات فال االجتماعية، الشئون بوزارة يختص فيما الحال وكذلك
التخلص هو واحًدا، شيئًا إال املفاجئ االنقالب هذا من الغرض يكن لم إذن، إذن،
تهمة يف الكرام األنسباء ضد التحقيق يف مستمرٍّا كان ألنه للتموين؛ وزيًرا عبيد مكرم من
وجه يف َوَقَف وألنه آخر، حينًا والتهديد حينًا واالستعطاف الرجاء رغم الَغْزل تهريب

املسكني. الشعب قوت من الشبعانني إلشباع َعْقُدها أُِريَد التي التموين صفقات
الجامع القاطع، الدليل ييل ففيما قدمت، ما غري آخر دليل إىل حاجة يف أني ولو

املانع.
انتداب يرى أنه الوزراء مجلس يف فأَْعَلنَنَا بأيام العرش خطاب بعد النحاسباشا عاد
للشئون، الطويل الفتاح وعبد للوقاية، محرم عثمان الثالثة، للوزارات األصليني الوزراء

الصحف. يف وأعلن الوزراء مجلس ذلك فقرر للتموين، عبيد ومكرم
االكتفاء ثم إلغاء، بعد اإلعادة وملاذا التبعات؟ ازدياد لدعوى إذن جرى ماذا
يف هو إجراء إىل فالعود فاإلبقاء، اإللغاء، وملاذا والفر، الكر هذا كل ملاذا باالنتدابات؟

اإللغاء؟ حكم
والشئون، والوقاية التموين وبمصلحة البلد بمصلحة متعلًقا كان األمر أن لو ثم
— مايو من األخري النصف إىل مارس أواخر منذ الثالثة للوزارات منتَدِبني ظللنا فلماذا
بشهرين! بالك فما يومني، عليها االنتظار يصح ال التموين وشئون — الشهرين قرابة أي
التموين، وزير تغيري مسألة يف قريب أو بعيد شأن أي العامة للمصلحة يكن لم كال،
العلة هي معي املساومات وكانت واألخري، األول الهدف هي الخاصة املصلحة كانت بل

والتأخري. والتقديم واإلحجام، اإلقدام يف الوحيدة

الفكرة؟ نبتت كيف

هذه وسأذكر الَغْزل، وبجنحة التصدير بُرَخص تتعلق طويلة قصة املساَومات ولهذه
نََظًرا — باشا النحاس إن أقول: أن اآلن وحسبي للتكرار، منًعا حينها يف التفصيالت
الوزراء، مجلس اجتماع قبل مارس أواخر يف جاءنا — املسائل هذه يف أهله من ملوقفي
فكانت باملوافقة، ْلتم فتََفضَّ الثالثة الوزارات إعادة أَْمر جاللتكم عىل َعَرَض أنه وأعلننا
لم ملاذا متسائًال: العدل وزير واعرتض مقدمات، غري ومن انتظار غري عيل ألقاها قنبلًة
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الوزراء إليه وانضم قبُل؟ من الوزراء مجلس أقرَّها مسألة يف الوزراء مجلس رأي يُؤخذ
الغرض فأَْدَركوا لبعضهم معروًفا باشا النحاس وبني بيني الخالف وكان الحارضون،
شكله يف ف الترصُّ هذا عىل احتجاجي بتسجيل فاكتفيت أنا أما املفاجئة، الحركة هذه من
وزير عىل مقصوًدا واعتداءً الوزراء، مجلس اختصاص عىل اعتداءً فيه ألن موضوعه؛ ويف
موافق مش «أنت باشا: النحاس فأجاب املعروفة، لألغراض منه للتخلص بالذات التموين

املجلس. أعمال جدول يف بالبدء العام السكرتريَ وأََمَر موافقون» ونحن
الذي الوقت يف وزرائه، وجه يف العبارة هذه باشا النحاس ألقى موافقون» «نحن

يعرتضون! فيه كانوا
املعارف؛ وزيُر االستقالة يف معي وتضاَمَن استقالتي، أقدِّم أن إال ذلك إزاء يََسْعني لم
يكتِف لم باشا النحاس إن يل: معاليه وقال القرار، هذا عن باشا النحاس يعدل لم إذا
وجههم: يف صاَح — منهم هو وكان — لألزمة منًعا لديه الوزراء َط تََوسَّ عندما بل بذلك؛

اإلهانة. هذه لنفسه يرتيض ال وإنه الوزراة»! من يطلع يتفضل منكم عايز مش «اليل
فجاءني الفضيحة، خشية الخضوع، إال االستقالة هذه إزاء باشا النحاس يََسع لم
الثالثة الوزراء انتداب قرَّر أنه وأخربوني باشا عثمان أمني جاءني كما الوزراء بعض

الظاهر. يف األمر وانتهى لوزاراتهم،
غداء وليمة يف وأهله باشا بالنحاس اْجتََمْعُت فقد آخر؛ شيئًا فكان الخفاء يف أما
التعاتب: أثناء برصاحة يل وقيل للتفاهم، َخَلْونا الغذاء وبعد للطرفني، صديق لنا أقامها
األنسباء حرضات تقديم عىل إرصاري هو التموين وزير تغيري محاولة يف السبب إن
إىل سأنظر وإني الفنيني، الرجال بواسطة القضية ق أَُحقِّ إنما إني فقلت: للمحاكمة،
وَسَمْحُت قدمتها، اإلدانة أو حفظتها، الرباءة تبينت فإذا لالتِّهام؛ كممثل ال كقاٍض، املسألة
بتقديم — زعلوك فريد األستاذ وصديقي زمييل أحدهم وكان — األنسباء عن للمحامني

التحقيق. يف والحضور املذكرات
التعاتب اجتماع يف يل وقيل مني، التوكيد هذا عىل بناء قليًال الخائفني مخاوف َسَكنَْت
انضم قد وإنه واعتذر، ذََهَب قد معي تضاَمَن الذي املعارف وزير وإن «عبيط»، إني هذا

أصدقائي. أنهم يدَّعون الذين جميًعا والوزراء هو إليهم
فال ضمريي، إرضاء سبيل يف النحاس صداقة َفَقْدُت إذا إني بسيًطا: ردي فكان

أخرى. صداقة أيَّة ذلك بعد يهمني
جنحة يف النهائي يف تََرصُّ انتظار يف وبيني باشا النحاس بني ذلك بعد الجو تلطَّف

الَغْزل.
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االسرتضاء وسائل بكل يسرتضونني وأهله باشا النحاس عاد الفرتة هذه ويف
توثيقه، عىل وعملت بل الصفاء، عودة عىل هللا فحمدت والعامة، الخاصة واملجامالت
الصحف تْه نََرشَ ما يذكرون الناس ولعل أسبابها، تتكرر وال املحنة تتكرر ال أن راجيًا
خطاب عىل ويَُهنِّيني يديه، بكلتا يحييني الربملان يف باشا النحاس وقف كيف حينه يف

حارة. تهنئة امليزانية
الذي أنا فكنت الخاصة، وزارته شئون يف حتى يستشريني عاد الفرتة هذه يف وكذلك
وكذلك وبينه، بيني األمر يف استشارني عندما لإلسكندرية الحايل املحافظ بتعيني أرشت
وزارتَي يف عميل يف اليد ُمْطَلق كذلك وكنت الداخلية، بوزارة خاصة أخرى بشئون كلَّفني
عسكري كحاكم ِرْفعته عىل أو الوزراء مجلس عىل يُْعَرض أَْمر ِمْن فما والتموين، املالية

حينه. يف ويَُقرُّ إال
خروجي بعد باشا النحاس أذاعها التي الخرافة تلك بُنِيَْت أساس أي وعىل إذن، أين
يف سلطتي، من لالنتقاص َغِضبُْت أني وهي تربيره، إىل سبيل ال ما يَُربِّر لكي الوزارة من
هذا وبسبب بل العمل، يف بيننا الخالف ظهور بعد وحتى — الوزراة تكوين منذ أني حني
الرجاء! محل كنت ألني وثناء؛ وثقة اسرتضاءٍ محلَّ الدوام عىل كنت — نفسه الخالف

فرجع! عاد الداء ألن فانقطع؛ عاد الرجاء ولكن
اإلسكندرية ويف القاهرة يف مخازنهم وُفتَِّشْت األنسباء، إدانَة أثبت التحقيق أن ذلك

يَُهرِّبوه! ولم خزنوه أنهم َعْوا ادَّ الذي الَغْزل بها يُوَجد فلم
ضياع قبل التموين وزارة من إخراجي يف يَُفكِّر املسكني باشا النحاس عاد عندئٍذ
الذي ا، جدٍّ املقربني األنسباء أحد عن نقًال النية هذه عن َوَصَلِني خرب أول وكان الوقت،
ولذلك التموين؛ وزارة من سيخرجني باشا النحاس أن التموين موظفي وْجه يف صاح
األستاذ مع املفتاح إن له: قيل اإلسكندرية مخزن ليفتش املنتدب املفتش ذََهَب عندما فإنه
من حادثة أول ولعلها منه! املفتاح الستحضار مهلة يطلبون وإنهم مرص، يف الوكيل أحمد
كاإلسكندرية أخرى بلد يف َفْرع ملعمل يكون أن وقديًما، حديثًا التجارة تاريخ يف نوعها
املعمل مدير مع بل املخزنجي، مع وال الفرع رئيس مع املفتاح يكون وال للبضاعة ومخزن

القاهرة. يف
الطِّالع هذا مع مرَفق التقرير (ونصُّ تقريره يف وأَثْبَتَه التالعب هذا املحقق أحسَّ
البضاعة فيه يجدوا لم وه َكَرسُ فلما عنوة، املخزن بكرس أمري فأَْصَدْرُت عليه) جاللتكم
أفرغ أيًضا القاهرة مخزن وجدوا كما صفصًفا، قاًعا وجدوه بل فيه، تخزينها ََّدَعْوا ا التي

موىس. أم فؤاد من

26



املرير الواجب

موظفي تقرير عىل االطالع وبعد — القاطعة املادية األدلة هذه حياَل إذن ا بدٍّ أجد لم
النيابة عىل القضية إحالة عىل باملوافقة رأيي أثبت أن من — لإلدانة املثبتة التموين
عىل األوراق بإحالة نَْفسه الوقت يف أََمْرُت التعنت أو بالتعسف أُتََّهم ال ولكي العسكرية،

رأيه.5 ألخذ امللكي املستشار حرضة
للتموين. وزيٌر ومنهم الجدد الوزراء بتعيني القرار صدر التايل اليوم ويف

وزير ُمَعلِّم (10-1)

ْمُت َلَقدَّ مني النتزاعها وَغِضبُْت بالسلطة االستئثار أََرْدُت — يَدَُّعون كما — أني ولو
من التخلص إال به يُْقَصد لم الذي الجديد التعيني هذا عىل بناء الوزارة من استقالتي
جديد وزير تعيني عواقب من باشا النحاس بتحذير واكتفتيت أَْفَعل لم ولكني سلطتي،
خطًرا األوقات أشد من وقٍت يف التموين، بشئون — الحال بطبيعة — له خربة ال للتموين،

ومران. خربة ذي كل إىل البالد تحتاج وفيه التموين، عىل
للوزير إرشادي عىل يعتمدون إنهم يقولون كانوا معه والوزراء باشا النحاس ولكن
يف البحث عند منزله يف مجتمعني وكنا — ًسا متحمِّ محرم باشا عثمان يل وقال الجديد،

الجديد»! الوزير يعلِّم يبقى باشا «مكرم — الجدد الوزراء تعيني
هناك بل خطر، وال وزير»، «ُمَعلِّم منصب الجديد الدستوري الفقه يف ابْتُِدع وهكذا

أمل! من له ويا األمل؛ يتحقق أن عىس والعمل، العلم بني التفريق يف الفائدة كل
إذ األوقاف وزير حسني باشا عيل معايل أن الصدد، هذا يف يُذَْكُر ما طريف ومن
— إخراجه6 عىل النية مبيِّتًا كان باشا النحاس ألن اآللهة؛ ِرسِّ عىل واقًفا يكن ولم — ذاك
خربة ال جديد وزير تعيني عىل القايضالنزيه رصاحِة واعرتضيف املناقشة، أثناء يف ل تدخَّ

رغم امللكي املستشار رأي تزييف عىل الربملان يف بيانه يف باشا النحاس اجرتأ كيف بعد فيما وسنرى 5

هذه يف ا خاصٍّ بابًا القضية لهذه (وسأُْفِرد العسكرية النيابة عىل القضية إحالة بوجوب الرصيح تقريره
تَْكِذب). ال التي املستندات ومعها العريضة

االستقالة بُنِيَت وقد نفسه، تلقاء من هو يستِقْل ولم يستقيل أن حسني باشا عيل إىل باشا النحاس َطَلَب 6

أغراضه يف باشا النحاس مع َمِرنًا يكن لم ألنه للوزير؛ فة مرشِّ أسباب وحقيقتها صحية، أسباب عىل
األوقاف. وزارة يف ومحسوبياته
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مكرم، ولدينا للتموين جديد وزير عن نبحث ملاذا بساطة: بكل وقال التموين، بشئون له
تعيني أن حني يف العمل يف واسعة خربة له وأصبحْت عمله، يف التوفيق كل هللا قه وفَّ وقد
للوزارتني وزيرين بتعيني االكتفاء من مانَع وال التموين، بمصلحة يَُرضُّ قد جديد وزير

بالثالثة!7 َوَعَد ألنه الثالثة، تعيني من بد ال قائًال: أجاب باشا النحاس ولكن األخريني،

االستثناءات أزمة (11-1)

املسألة لهذه وسأُْفِرد االستثناءات، أزمة األزمة هذه تََلْت حتى طويل وقت يَْمِض لم
وحسبي وفضائحها، االستثناءات وقائع فيه ل تَُفصِّ العريضة هذه يف ا خاصٍّ بابًا الخطرية
األزمة إىل الرَُّخص مسألة بعد أدَّت التي ُمَالبََساِتها إىل أشري أن العامة النظرة هذه يف

وبيني. باشا النحاس بني الفاصلة
تخريَّ َمْكرًما إن ويقول: ذلك بعد الربملان يف باشا النحاس يقف أن ا حقٍّ املدهش ومن
أخرجني الذي هو أنه تناىس أو ونيس الوزراة، من للخروج يًصا خصِّ االستثناءات مسألة
بينه الخالف تََفاَقَم أن منذ الرجل يف غريبة ظاهرة ولكنها نفيس! تلقاء من أنا أخرج ولم
العريضة هذه خالل يف وسأُبنَيِّ الوقائع، تنايس يف ا جدٍّ وجريئًا جريئًا، أصبح فقد وبيني،
العذر، بعض ذلك يف له ولعل املحزن، التناَيس هذا منه َلِقيُت الواقعة كهذه رسمية وقائَع

بالتبيان. لغريه تسمح وال والنسيان، بالتنايس له تسمح بيده التي فالسلطة
االستثناءات أزمة قيام أثناء الناس عىل ينرش أن لنفسه باشا النحاس َسَمَح ولقد
أقوايل عيلَّ تُْعَرض أن دون بل ذلك، يف املجلس يستأذن أن دون الوزراء، مجلس محارض
املضبطة عىل يطلع أن للنائب أوىل حق هو كما للوزير أوىل حقٌّ وهو وإقرارها، ملراجعتها

املجلس. من إقرارها قبل أقواله تتضمن التي

ولكنه العرش، خطاب من يوًما ١٥ ظرف يف الثالثة الوزراء بتعيني َوَعَد إنه يقول باشا النحاس كان 7

باالنتداب الوزراء مجلس قرار صدر وملاذا شهر، ونِْصَف شهًرا الشهر ِنْصف بدل انتظر ملاذا يَُقل لم
فكرة عن نهائيٍّا َعَدَل أنه ذلك أبلغني الذي عثمان باشا ألمني قال وملاذا تحديد، وال معنيَّ توقيت غري من

تفسري! إىل يحتاج ال فيما التفسري، يُْجدي ماذا ولكن جدد، وزراء تعيني
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منه ُحِذَف ما رغم عني، ودفاٍع له، اتهام صحيفَة كان فاملحرض فعل، حسنًا ولكنه
حذًفا: منه ُحِذَفا أو املحرض أغفلهما خطريتان واقعتان ييل وفيما فيه، وُهذِّب

إبداء يف ُحرٌّ منكم «كلٌّ قوله: الجلسة باشا النحاس بها اْفتَتََح عبارة أول كانت (١)
يف أو يُثْبَْت، لم الذي أما الناس، عىل نُِرشَ الذي املحرض يف العبارة هذه وأُثِْبتَْت رأيه».
أََخذْتُم إذا أنكم أخربكم «ولكني قال: إذ العبارة هذه به أَْرَدَف ما فهو يُنَْرش، لم القليل

الحكم.» عن سأتخىل فإني املالية وزارة برأي
أصواتهم، إعطاء ويف اآلخرين الوزراء موقف يف حاسم أَثٌَر لها كان التي العبارة هذه
عليها؛ مني ا ردٍّ استثارت ألنها محرضه يف أثبتها قد املجلس عام سكرتري أن أشك ال والتي
املقدَّم االقرتاح صاحب أنا ألني الوزارة يف منصبي عن أنا أتخىل أن األَْوىل من إنه ُقْلُت: إذ
املحرض يف أصًال إليهما يَُرشْ لم عليها َردٍّ ِمْن تَِبَعها وما العبارة هذه االستثناءات. بمنع
التفصيل حد إىل النقل يف األمني الرجل ذلك — باشا النحاس أن شك وال بالجرائد! املنشور
الخطرية العبارة هذه تقتيضَحذْف النقل يف األمانة أن رأى قد — وُخَطبه أحاديثه يف اململ
اآلخر الطرف وأنا — يل أقوال بنرش له تَْسَمح أنها رأى كما الصحف، من أو املحرض من
نََرشَ أنه عن فضًال هذا عني! بالنيابة هو فراَجَعها عليها، اطِّالعي دون — الحديث يف
بحكم الرسية مداوالته نَْرش يف الحق صاحب وهو الوزراء، مجلس إذن بدون كله املحرض

القانون.
حقيقة تفتضح ال حتى النقل صحة الخوفمن معنى يف وأَْقَطع أَبَْلغ هو ما وهناك (٢)
وأمىل اآلن، حتى يساوره زال وما باشا، النحاس ساَوَر الذي الخوف وهو للناس، األزمة

مًعا! والخائفة املخيفة ترصفاته جميع عليه
أنسبائه عن أُِذيَع ما إىل الصحف تْه نََرشَ حسبما املحرض يف باشا النحاس أشار فقد
ترصفاتهم عن نتج قد أُِذيَع ما إن وقلُت: طويًال، ذلك عىل فَرَدْدُت التصدير، ورخص
يف ومنهم ِرْفَعته ِمْن حصل ما املحرض يف وأَثْبَتُّ الرتخيص، مسائل يف هو وترصفاته هم
حاَوَله ما بشأن معي صدقي باشا كامل حديث أَثْبَتُّ كما واألرز، والسكر الزيت مسائل
املأساة آخر إىل الشام، إىل أرز بتصدير ألنسبائه منه رخصة استصدار من باشا النحاس
أحد يَُردَّ ولم الوزراء، مواجهة ويف هو مواجهته يف كالمي وكان التصدير، بُرَخص املتعلقة
صميم عىل تنصبُّ التي هذه أقوايل جميع ولكن املحرض، يف أَثْبَتُّه ما عىل واحدة بكلمة
عىل منه صفحتني تستغرق أنها مع املنشور، املحرض من ساحٍر بسحر اختفت قد األزمة
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َد َفَمهَّ به، يليق ال تحايًال املحرض يف نَْرشها َعَدم عىل باشا النحاس تََحايََل وقد تقدير، أقل
كالمه أَثْبََت ثم االستثناءات، مسألة عىل قارص النرش أن منها يؤخذ بعبارة املحرض لنرش

عليه! ردِّي يُثِْبْت ولم التصدير بُرَخص يختص فيما هو

إحدى يف االستثناءات بمنع املالية اللجنة مذكرة نَْرش إثر عىل املحرض هذا نُِرشَ ولقد
فقد النرش، هذا إىل دعا الذي السبب ِذْكر إىل حاجة من بي وما طلبي، عىل بناءً الصحف
اليوم يف ْت نََرشَ قد كانت الصحف أن ذلك املذكرة؛ مع ْت نُِرشَ تمهيدية كلمة يف إليه أُِشريَ
بنصه، جميًعا الصحف تُْه نََرشَ (وقد الوزراء، مجلس رياسة من به موَعًزا بيانًا السابق
الوزراء مجلس أن البيان هذا يف وجاء بنرشه)، أََمَر الذي هو بأنه باشا النحاس واعرتف
الرفض هذا أسباب وأن املالية، وزير عدا الوزراء آراء بإجماع املالية اللجنة مذكرة َرَفَض

وكيت! كيت يف تتلخص
بنرش الصحف إىل وزراء رئيس فيها أَوَْعَز السيايس مرص تاريخ يف مرة أول ولعلها
فضًال أعضائه، أحد لرأي وتفنيًدا الوزراء مجلس لقرار تأييًدا أَْعَطْت التي األصوات عدد

املجلس. مداَوالت يف أُبِْديَْت التي القرار أسباب نرش عن
الوزراء آراء املختصوإجماع الوزير الناسخذالَن عىل أَْعَلن الذي النرش لهذا يكن لم
وإلزامه العام الرأي أمام الوزير مركز إحراج هي واحدة؛ حكمة إال له يكن لم رأيه، ضد
يَْطَلع غريهما أو إنجلرتا يف مرصأو يف وزارة رئيس أن أحد ر يَتََصوَّ ال إذ استقالته؛ بتقديم
اآلراء بإجماِع َرَفَض قد املجلس إن فيه: ويقول له سابقَة وال تمهيَد ال ببيان الجمهور عىل
من الوزير يَْخُرج لم وإذا مركزه! يف لحظًة الوزيُر هذا يبقى ثم املختص، الوزير رأَي
ال ترصيًحا — يعني الوزراء مجلس من للناس البيان هذا مثل صدور فإن نفسه، تلقاء

فاخرج!» ْل «تََفضَّ — تلميًحا
لألزمة تفاديًا — ولكني اإلعالن، هذا عىل املرتتبة املنطقية النتيجة هي هذه كانت
اللجنة رأي عن بالدفاع أكتفي أن للمالية كوزير واجبي من رأيت — الخطرية ونتائجها
َرْفضه إىل أدَّى مبلًغا الضعف من أو السخف من بََلَغ قد رأيها إن يقال ال حتى املالية،
تعليٍق ما غري من املذكرة بنرش فأََمْرُت املختص، املالية وزير عدا الوزراء آراء بإجماع
أهون تخريُْت وبذلك الوزراء، ملجلس الصحف تْه نََرشَ الذي املسبَّب البيان عىل ا ردٍّ عليها،
َمنْع وجوب يف بحتًا اقتصاديٍّا بحثًا إال تتضمن لم املذكرة وأن سيَّما لألزمة، منًعا السبيلني

لسياسة. تعرٍُّض أو بمحسوبية تعريٍض ما غري من وغريها، املطلوبة االستثناءات
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إقالة (12-1)

موقف هو — العجب حد إىل بنا يذهب تساؤل وهو — ا حقٍّ التساؤل إىل يدعو الذي أن بيد
لم التي املالية املذكرة نَْرش عىل يَُردَّ أن مفهوًما كان فلقد ذلك، عقب مني باشا النحاس
ملجلس ل املفصَّ املحرض بنرش عليها يَُردَّ أن مفهوًما كان املخترص، بيانه عىل ا ردٍّ إال تُنَْرشْ
األمر ولكن ملصلحته، بأنه نفسه وأَْقنََع ُمْفِحًما َحِسبَه الذي الرد بهذا يكتفي وأن الوزراء،
كانت وقد — باشا النحاس أن هو العارفني غري عىل فْهُمه العسري من أو نفهمه ال الذي
بيني الفاصلة الخطوة يخطو أن إال أبى بل بذلك، يقنع لم — النقاش يف األخرية الكلمة له

إقالتي! أو استقالتي فَطَلَب وبينه،
باالستثناءات الخاصة الوزراء مجلس جلسة عىل أيام ثالثة َمَضْت تكن فلم عجبًا!
الذي فما َقبُوَلها، والوزراء هو فأبى الوزراء رئيس ف ترصُّ تحت استقالتي َوَضْعُت حينما

النقيض؟ إىل النقيض من الطفرة هذه فاستوجب َحَدَث
فأوحى؟ استوحى َوْحي وأيُّ الجريئة؟ الخطوة هذه التِّخاذ اعتمد َمن وعىل َعَالَم

خبيئته. عن األيام ستكشف أمًرا الرس يف أو ا رسٍّ األمر يف لعل
ال حتى إقالتي، فيها يحاول فرصًة باشا النحاس انتهزها فقد أَْمٍر، ِمْن يكن ومهما
ويف — ترصفاته عىل االحتجاج معنى تَْحِمل االستقالة ألن وذلك باستقالتي؛ أَْمُره يفتضح

مشكوٍّا. ال شاكيًا خائًفا، ال غاضبًا للناس تُْربِزه اإلقالة أن حني يف — له َكْشف هذا
باإلقالة؛ األزمة ل تعجُّ محاَوَلته يف الرس كل الرسُّ إذن هو أَْمره افتضاح من الخوف

باالستقالة! إياي لتكليفه اإلذعان أو اإلقالة، إال القالة سوءَ يغطي ال إذ
استقاالت َسبََقتْها ما إذا وبخاصة الجربية، االستقالة من اإلقالة معنى يف أَْمَعن وليس

فُرِفَضْت. اختيارية
إلقالة املسعى حول دار فيما اإلفاضة من موالي يا يمنعني املقدس الواجب كان ولنئ
فما وجوه، وتبْيَضُّ وجوه لها تْسودُّ ومحاَوالت ومقابالت، محاَدثات، من الضعيف هذا
ملرص يَْحَفَظُكم أن حافًظا خري وهو هللا أدعو أن إىل يدفعني يشء كل بل يمنعني، يشء من
الرجاء. وقبلة النجاة صخرة للوطن هو ومرصيٍّا الرشفاء، ويخدمه الرشف يحوطه َمِلًكا
وسيلة إىل عمد النزهاء، الرشفاء إقالة إىل دستوريٍّا سبيًال باشا النحاس يَِجد لم وملَّا
الصحف وأَْعَلنَت مجلسالوزراء! سكرتارية من ببالغ فأقالني مًعا، وضْعفه حنقه دلَّتعىل
وزير عدا الوزراء جميع دعا قد الوزراء رئيس إن فيه: جاء السكرتارية هذه من بيانًا
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بقدر اإلقالة كانت وهكذا اليوم! ذلك يف سيُْعَقد الذي الوزراء مجلس جلسة لحضور املالية
املقيل!

الوزارة بعد ما (13-1)

إقالتي إىل َدَفَعتْه التي هي هي الوزراة من إقالتي محاَولة عليه أَْمَلْت التي الروح وكانت
ِمْطَواعة. سكرتارية من بالًغا إال كثريًا تَُكلِّفه ال كاألخرى وهي الوفد، من

ا ماسٍّ منها كان ما إال حزبية ترصفات أيَة موالي عىل أعرض أن حقي من وليس
للعريضة، التمهيدي القسم هذا من إليه أرمي الذي بالغرض ومتصًال الدولة، بمصلحة
يُْقَصد لم إجراءات من َلِحَقها وما َسبََقها ما وتعليل الحقيقي، لونها يف األزمة إبراز وهو

بقي! وما منه كان ما خفي، ما عىل التسرت إال بها
استقالتي فَرَفَض الوزارة يف بي الغدر عىل النية بيَّت قد باشا النحاس كان وإذا
الوزارة من خروجي بعد يل املبيتة نيته كانت هذه أن شك من فما إقالتي، وحاَوَل

عينها. ولألغراض ولألسباب فيه، وعضو للوفد كسكرتري
من سيُْخرجني أنه الوزارية األزمة اشتداد إبان يف أعلن قد باشا النحاس وكان
َلُه ما عىل اعتماًدا ملوقفه، تأييًدا الشعب من سيلقى أنه منه ظنٍّا مًعا، والوفد الوزارة
الوفدية الهيئة ُدِعيَت حينما مفاجأة أيَة فوجئ ولكنه الوهم، وسلطة الحكم سلطة ِمْن
عىل يَْحِملُونني اللجان وأعضاءُ الوفدي، الشباب ورأى الوزارة استقالة عقب لالجتماع
هذه أن رأى، مما للعجب ويا رأى، ثم النزيه»، «ملكرم هاِتِفني السعدي النادي يف األعناق
تحيًة جميًعا فحيَّْوني والنواب، الشيوخ إىل الشباب من ْت َرسَ قد الصادقة الربيئة الحماسة

هاتفني! واقفني أكرَمها، ما
يف قابًعا كان فقد الرهيبة، الساعة تلك يف باشا النحاس موِقَف أنىس ال أنَس وإن
غري الحال أن أدرك ولعله بأذنيه، الهتاف وَسِمَع سيكون، ما مرتقبًا النادي غرف إحدى
الوفد، بعينه هو والوفد األنصار، بعينهم هم األنصار كان وإن حاٍل، من يتوقع كان ما

والبارحة! الليلة بني بَه الشَّ أَبَْعد ما ولكن
إال هي إن حضوره، وَرْغم حضوره، يف املنفجرة الهتافات هذه أن أليقن فطن أنه لو

زمجرة! تَْعُقبُها ُمنِْذَرة، أصوات إال هي وإن العام، للرأي صًدى
والصنيعة، باالصطناع الطبيعة، عىل يتغلبون قد أنهم حسبوا َمَعُه وَمْن هو ولكنه

الخديعة! خدعتهم الذين املخدوعني الخادعني َل أوَّ هم وليسوا أنفسهم فخدعوا
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يَُردَّ لم ولكنه محييًا فوَقْفُت ومهموًما، مهزوًما االجتماع قاعة باشا النحاس دخل
عىل تََعاَهْدنَا بأن األمر وانتهى مصاَفَحِتي، إىل الهيئة َطَلب عىل نزوًال اضطر ثم التحية،
رغبة أو نية أية الهيئة أمام ِرْفَعتُه أَنَْكَر كما عليها، الخالف أسباب َطْرح من االمتناع
يف تم وبما املعنى بهذا بيانًا الوفد سكرتارية وأَْصَدَرْت الوفد، يف بمركزي املساس يف له

الحكم. يف االختالف َرْغم الوفد بوحدة االحتفاظ عىل تََفاُهم من االجتماع
ما عىل ساعات بعض تَْمِض وملَّا عهده، فنََقَض َوْعده، الرجل َلِفَظ ما ع أَْرسَ ما ولكن

نفسه! به أََخذَ
رئيس بني تم االتفاق أن تنرش أن الصحف إحدى حاَوَلْت نَْفِسه اليوِم مساء ففي
املعتاد محيل يف أجلس أن القاعة َدَخْلُت عندما إيلَّ طلبوا النواب وأن الوفد، وسكرتري الوفد
عبارة َحذََف كما وَرَدْت، حيثما الوفد» «سكرتري عبارة الرقيب فحذف للوفد، عام كسكرتري
بهذا تعليمات َصَدَرْت قد أنه َعِلْمُت األمر تََحرَّيُْت وملَّا أخرى! صحيفة يف الكبري» «املجاهد
وملا الوزراء، رئيس رفعة من بإيعاز التجارة وزير غنام محمود األستاذ معايل من الحذف

الحال! تهدئة عىل سيعمل إنه قال ذلك يف التجارة وزير خاطبت
قد يكن ولم وتََساُمح، تََصاُفح من حدث الذي بعد الحال هذه َر َكدَّ الذي ما ولكن
الليل بني السويعات ويف والدار، النادي بني املسافة يف يشء غريي من أو مني َصَدَر

اإلحراج! قبل اإلخراج إىل والسبق القديم، بالزميل الغدر نية هي بل كال، والنهار،
ضدي اتََّجَهْت أنها لو خطوات، من األوىل خطوته تال ما بعض َص أَُلخِّ أن وحسبي
مناحيها. شتى يف العامة واملصلحة العامة الحريات ضد اتجهت ولكنها األمر، لهان وحدي
مني شيئًا تنرش ال بأن فأََمَرَها الصحافة، من اسمي َمْحو بمحاولة باشا النحاس بدأ
أن لبعضجرائده َسَمَح نفسه الوقت ويف السياسة، عن بعيًدا أو بريئًا يكن مهما عني، أو
به أعرتف الذي التصحيح، أو الرد بحق حتى يل يسمح أن دون منه موقفي عىل م تَتََهجَّ

العهود. من عهد كل يف خصم لك
إيلَّ بإرساله ل تََفضَّ كريم خطاب نَْرش من الصحف َمنْع َحدِّ إىل الجرأة به وذهبت
متواضعة خدمات من يْتُه أَدَّ ما يل ذاكًرا طوسون، عمر الجليل األمري السمو صاحب حرضُة
من كريمة رسالة نَْرش َمنََع وكذلك الحكم، خارج خدمتها يف التوفيق يل ومتمنيًا لبالدي،

الرشقاوي.8 الوفا أبو الشيخ فضيلة هو والتقوى الدين رجال كبار من رجل

العريضة. بهذه ُمْرَفق الرسالتني هاتني نص 8
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الربقيات إىل إشارة كل بحظر الرقيب إىل مكتوبة التعليمات أَْصَدَر بل ذلك يَْكِفه ولم
مَلْكَرم. التقدير أو الثناء بعض وفيها الخارج من تَِرُد التي

الرأي يمنع أن من فليسأهون العام، الرأي عن بمنعي لنفسه َسَمَح قد ِرْفَعتُه دام وما
مختلف من يل تُْرَسل كانت التي الربقيات من ا جدٍّ كبريًا عدًدا صاَدر ولذلك عني؛ العامَّ
والتشجيع التقدير رسالة يل حاملة والجماعات، الهيئات من كثري ومن البالد، نواحي
وسالمة حساسيته بدقة الشعوب من كثري عن يتميز الذي الكريم، الشعب هذا أبناء من

غريزته.
نفسه باملستبد فيستبد السيادة، يف رشك كل من ينفر سيًدا االستبداد مثل وليس
خطوة املرسوم طريقه يف يسري نراه ثَمَّ ومن واستعداًدا، ميًال لديه االستبداُد يصبح حتى

فاطراًدا. واطراًدا فخطوة،
إىل الصحف ِرَقابة من فتدرج استبداد، إىل استبداٍد من باشا النحاس انَْزَلَق وهكذا
األمر به وانتهى التليفونية، مواصالتي رقابة إىل الربقية، رسائيل رقابة إىل منزيل، رقابة

نفسه! الربملان عىل الرقابة َفْرض إىل
أسهل وما آخر، عهًدا ينقض أن الوفد ويف الربملان يف لخطته تمهيًدا رأى أنه غري
مديرية كل ُمَمثِّيل يف مجزَّأة الربملانية الوفدية الهيئة يَْجَمع فراح العهود! نقض عىل التعوُّد
يف رصيح َعْهد من نَْفسه عىل َقَطَعُه ما ناسيًا الخالف، أسباب لها ح ويَْرشَ املديريات من
فيه يَُفرَّق ال األدبية القضايا يف الحكم أن وناسيًا السعدي، بالنادي الوفدية الهيئة اجتماع

واالغتياب. الغياب بني
كان هل يَْدُرون ال حيارى، وهم االجتماعات هذه من يخرجون والشيوخ النواب كان
ُكنُْت ما األقاصيص من عنه يَْرُوون كان كما ضدها، أو نفسه عن يَُداِفع باشا النحاس

كرامته. عىل حرًصا روايته، من عامًدا أمتنع
من َفَصَلني قد — رأيه بادئ من — هو أنه االجتماعات هذه يف ِرْفعته أعلن وقد
خطابًا إليه فأَْرَسْلُت املحامني، لنقابة ترشيحي وسيلة بكل سيقاِوُم وأنه الوفد، سكرتارية
التي الجلسة نفس يف الهيئة آراء بإجماع للوفد ا عامٍّ سكرتريًا انْتُِخبُْت أنني إياه مذَكًِّرا
حكومة ألية فليس املحامني بنقابة يختص فيما وأنه للوفد، رئيًسا فيها هو انْتُِخَب
كطائفة مثقفة كريمة طائفة انتخابات يف تتدخل أن عسكرية غري أو كانت عسكرية
الربملان يف َردُّه وجاءني عيلَّ، بالرد ْل يَتََفضَّ لم ولكنه وكرامتهم، بحريتهم فتَْعبَث املحامني،

وانتظار! ع توقُّ غري عىل
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يف — الشيوخ مجلس فقرر تُْغتََفر، ال جريمًة النحاس حق يف أَْجَرَم قد الربملان وكان
والتموين، للمالية كوزير للبالد خدمات من أَبَْديُْت ما عىل شكري — العدل وزير حضور
أن بعد إال ُمْدِرك غريَ العدل، وزير معهم َق وَصفَّ باإلجماع القرار لهذا الجميع فصفق
باشا النحاس َد َهدَّ حينما النواب مجلس يف استدراكه وكان وزًرا، األمر يف أن استْدَرَك
رئيس فاستبعد والشكر، التقدير يف الشيوخ مع اشرتكوا ما إذا الحكم عن بالتخيل نوابه
أكون أن رأيت ولكني املجلس، من عليه األصوات أخذ دون بشكري االقرتاح املجلس
وزارة يف كوزير يل َه ُوجِّ إنما الشيوخ مجلس ُشْكر أنَّ مؤكًدا فوَقْفُت نفيس، َعيْنَْي يف كريًما
كريًما، يكون أن خاف املسكني ألن واجًما؛ باشا النحاس فَسَكَت الفضل، أصحابها يتقاسم
من مناَسبة غري يف ينقلب الجلسة آخر يف رأيناه حتى لبثنا وما لبث ما ثم ثََمنُه، وللكرم
أي دون وحده هو أنه التموين استجواب تأجيل طلب بصدد ويُْعِلن الهجوم، إىل الوجوم

ريضوأرىض! وهكذا التموين! شئون عن املسئوَل يزال وال كان آخر وزير

متهم (14-1)

أباظة فكري األستاذ املحرتم النائب حرضة من املقدَّم االستجواب جلسُة ذلك تلت ثم
املستجِوب َطَلب َرْغم الجلسة، نفس يف االستجواب نََظر عىل فأََرصَّ االستثناءات، بصدد
وْجِه يف صاَح ولكنه اإلسكندرية، من الخطر واقرتاب الحرب جو اكفهرار وَرْغم بيانات،
الحكومة وإن متََّهم، إنه قائًال: ه ِرسِّ وخبيئة أَْمِره حقيقة عن َكَشَفْت صيحًة معِرتٍض ُكلِّ

االتهام! هذا عىل الرد من له بد ال وإنه متَهمة،
عليه تسلَّطت التي العقلية هي وهذه الرش، وأصل الرس مفتاح هو هذا نعم متهم!
ولكي التهمة، وأدلة التهمة وقائع يُْخفي لكي البلد يف يشء كل عىل التسلط يَُحاِول فَجَعَلتْه
ممثِّل فهناك وأخريًا املجتمعات، يف أو الربملان، يف أو الصحافة، يف االتهام ألسنة يَْقَطع
حديد. من بسياج يُحاط أن يجب غريه َقبْل هذا واألسانيد، األرسار عىل واملطَّلع االتهام

الوفد، هيئة من استصدره أو أَْصَدَره الذي القرار يف أيًضا تجلَّت هذه املتهم عقلية
أكثر إليهم تنتمي كانت التي الهيئة من جميًعا ُفصلوا ونواب شيوٍخ من وإخوانه فمكرم
البالد! حقوق يف بالتفريط الوزراء رئيس «اتَّهموا» ألنهم إال لسبب ال إليها، انتمائهم من
يَْحُكم الذي هو املتهم كان إذا العدالة ويل ويا يَتََظلَّم، واملتهم يَتََكلَّم، املتهم أيًضا هنا

ويَتََحكَّم!
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أن له تتاح فرصة أول عند يَُحاِول أن — املتهم عقلية وتلك — عجب من فهل
فيها؟ كعضو هيئته ومن للوفد، كسكرتري وظيفته من بفصله االتهام ممثِّل من يتخلص
أَْلِفت لالتهام كممثل ِكْدُت فما االستثناءات، استجواب يف الفرصة هذه له سنحت وقد
هاج حتى البحث، نقطة هي هذه أن له مبيِّنًا دفاعه يف إليها أشار بريئة واقعة إىل نظَره
عن َفَصْلتُك إني فقال: وببعضها، بعضها عن املضبطة َضاَقت ألفاظ يف وصاح وماج
لحاله الرثاء إىل يدعو ا ممَّ قال ما آخر إىل وكذا، كذا وأنت وكذا كذا وإني الوفد، سكرتارية

بأقواله. التأذي من أكثر
االعتداء سبيل يف جميًعا الحريات عىل االعتداء وتفاقم املنوال، هذا عىل الحال استمرت
أسوأ يف واملحاباة املحسوبية ت وتفشَّ الحكم حالة ساءت كما الكالم، يف مكرم حرية عىل
املرافق من وغريه التموين إىل والعبث الفساد وامتد واألهلني، املوظفني بني َمَظاِهرها
العنايَة أو الوقايَة الحكومة من تَِجْد ولم الحرب لويالت البالد تََعرََّضت ثم الحيوية،
الحكومة قامت الضيق هذا وسط ويف الحني هذا ويف والحقوق، األرواح بحماية الكفيلَة
النفقات تُنِْفق راحت ثم الرب، مرشوع باسم األهلني عىل الرسمية غري الرضائب بَفْرض
عنها الكالم سيأتي التي الرتف مظاهر ويف وأتباعهم، للوزراء السيارات رشاء يف الجسيمة
إىل نتقدم أن النواب من إخواني وبعض رأيُْت كله هذا حيال العريضة، هذه خالل يف
االستجواب، طريق إىل نلجأ أن دون الترصفات، هذه مناقشة فيها نطلب بعريضة املجلس

عالًجا. بل إحراًجا نبغي ال إننا اللفظ رصيح يف وقلنا
مجلس عام سكرتري بحرضة فاتََّصْلت الحزبي، للنظام أمناء نكون أن أردنا وقد
العريضة ملناقشة الوفدية الهيئة َعْقد النحاسباشا ِرْفعة ِمْن يرجو أن إليه وَطَلبُْت الوزراء،
نحن نَْقتَِنع أو فتعالجها، بأخطائها الحكومة نُْقِنع أن عىس الربملان، إىل تقديمها قبل فيها
َرَفَض ولكنه الربملان، يف مناَقَشة إىل حاجة ما غري من عنها، فنَْعِدل عليها مآخذنا بخطأ

الربملان. يف االستجواب طريق أماَمُكم قائًال: الهيئة َعْقد
الجلسة ُقبَيْل حدث ولكن ملناقشتها، الربملان إىل العريضة تقديم من إذن بُدٌّ يكن لم
ثم الوزراء، ببعض ُغْرَفته يف النواب مجلس رئيس اجتمع أن العريضة لتقديم املحدَّدة
الحالة عن بياٍن إللقاء رسية جلسة ويطلب يَِقُف الوزراء برئيس فإذا الجلسة، اْفتُِتَحت
مجلس برئيس وإذا بيانه، الوزراء رئيس وألقى رسية، جلسة يف املجلس وانعقد الحربية،
وثالثني ستة من عليها ًعا موقَّ عريضة أن املجلس منرب من باإلعالن يفاجئنا النواب
عىل يَْعِرضها املناسبة بهذه وأنه املسائل، بعض يف املناقشة بطلب إليه َمْت ُقدِّ قد نائبًا
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يف َحقٍّ ِمْن له ما إىل املجلس نََظَر سعادته َلَفَت تالوتها وبعد عليه، ويتلوها املجلس
العريضة استبعاد عىل يوافق املجلس كان إذا عما وَسأََل استبعادها، أو العريضة مناقشة
ألحكام الغريب الترصف هذا بمخالفة احتجاجنا َرْغم املتحمسنيصائحني، األنصار فوافق
استبعدت بل مناقشة، هناك تكن لم ولكن لجاج، وكان احتجاج، فكان والالئحة، الدستور
إىل ومن النحاس مصطفى ابتدعها التي الحديثة النيابية للتقاليد وفًقا مناقشة، كل

النحاس!9 مصطفى لحماية النحاس، مصطفى
َمْت ُقدِّ فالعريضة املعركة، باشا النحاس َكَسَب وقد الرسية الجلسة هذه من خرجنا

عليًما. بالرس هللا وكان الرس، يف واْستُبِْعَدْت الرس، يف وتُِليَْت الرس، يف
أني وَرْغَم أيًضا، مناقشة ما غري من الوفد من مكرم يُْفَصل أن هو آخر، إجراء بقي
زمييل؛ وملرض يل قريبة لوفاة الغد إىل الجلسة تأجيل َطَلبْنَا حنا بك راغب املحرتم وزمييل
االجتماع، عىل بالتصميم إخطارنا غري ومن غيبتنا، يف نفسها الليلة تلك يف اجتمع الوفد فإن
وال بل هيئتهم، فوا يَُرشِّ ولم ُفونا فَرشَّ يَْسَمُعونا، أن دون قرارهم املساكني األعضاء واتخذ
شك وال َكَسَب باشا النحاس ولكن الطرفني، بني املوازنة أو املناقشة بمظهر مداوالتهم
أربع بني ولو وأسانيدها، التهمة بأسباب اإلدالء من االتهام ممثل بَمنْع فاز فقد املعركة،

آذانًا»! «للحيطان إن إذ جدران،
أنهم قرارهم يف يعلنون َجَعَلتُْهم التي تلك مكشوفة ولعبة مفضوحة، مساومة وكانت
الجلسة بني فما أخرى، جلسة يف العريضة عىل عوا وقَّ الذين النواب أَْمر يف َسيَنُْظرون
ُمْحِزنة خاتمة إىل — لألسف ويا — انتهت وقد املهمة! هذه إلنهاء الهمة تبذل والجلسة

أصلها! عىل الدالئل تدل مثلها، من بوسائل إليها لوا توسَّ
يف معي ثَبَتُوا الذين والنواب الشيوخ حرضات أن الصدد هذا يف يُذكر ما أروع ومن
بإمضاءاتهم عوها وقَّ مسبَّبة استقالة باشا النحاس إىل أرسلوا والرشف النزاهة عن الدفاع
االستقالة: هذه نَصُّ ييل وفيما وضدي، زمييل ضد َصَدَر الذي الوفد قرار عىل احتجاًجا

باشا النحاس مصطفى الرفيع املقام صاحب حرضة
رفعتكم إىل يَُقدِّموا بأن هذا عىل عون املوقِّ الوفديون والنواب الشيوخ يترشف
بوفديتهم منهم احتفاًظا وذلك تَْرأَُسونها؛ التي الوفدية الهيئة من استقالتهم

ُمْرَفق. العريضة نص 9
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لها وجاهدوا فيها ساهموا التي الخالدة الوفدية باملبادئ واستمساًكا األصيلة
زغلول. سعد الخالد زعيمه برئاسة الوفد ُشكَِّل أن منذ

الخطوة، هذه باتخاذ نبادر أن مًعا والوفد الوطن مصلحة من رأينا ولقد
مًعا، الوفد ويف الحكم يف السامية الوفد مبادئ خالفتم بأنكم اقتنعنا أن بعد
إال منه ينقذها لن داِهٍم َخَطٍر يف رجالنا وكرامات بالدنا حقوق أصبحت بحيث

األمني. البلد هذا أبناء من املخلصني ودماء هللا رحمة
نُبِْقي لكي األمني الوفد ملبدأ األوفياء الربرة جهاد نَُجاِهد أن هللا عاَهْدنَا ولقد
أبناءُ اليوَم ويحييها سعد أذكاها التي السامية الوفد فكرة من الباقية البقية عىل

سعد.
االحرتام. فائق بقبول رفعتكم وتفضلوا

١٩٤٢ سنة يوليو ١٢ يف القاهرة

فواز محمد إسماعيل صندال، نائب زعلوك فريد محمد البوها، نائب سليم السيد
فواز محمد هللا عبد الشيوخ، مجلس عضو بشارة ميخائيل زكي الشيوخ، مجلس عضو
نائب الحماميص الدين جالل الشيوخ، مجلس عضو رزق ميشيل حمزة، أوالد نائب
أرمنت، نائب الناظر املجد أبو روح، محلة نائب سليمان فهمي الدكتور الغربية، الصحراء
جريس لبيب مرحوم، محلة نائب الهرميل حسني قوص، نائب بشارة ميخائيل نجيب
مركز نائب قسيس ألفريد رشقية، حماد أبو نائب القادر عبد عثمان محمد صنبو، نائب
جورج املحطة، ديروط نائب القمص مهنَّى جرج، أبو نائب األعور الغيث أبو املنصورة،

عمرو. أوالد نائب عبيد مكرم
بها وذََهَب االستقالة، هذه نَْرش ِمْن حتى َخاَفْت الواجفة الخائفة الحكومة ولكن
الوفد هيئة أَْصَدَرتْه قراٍر يف وتزييفها الحقيقة تشويه وهو منه، رش هو ما إىل الخوف
َقرََّر قد الوفد أن فيه جاء فقد الوزراء، أكثر أعضائها ومن الوزراء، رئيس يرأسها التي
االستقالة هذه إىل القرار يشري أن دون أسماؤهم ذُِكَرْت الذين عرش السبعة األعضاء َفْصل

عنها. بالتنويه للصحف يسمح أن ودون واحدة، بكلمة
النواب وحرضات حنا، بك شارل املحرتم الشيخ حرضة الفصل رشف لهم كان وممن
الجرجاوي، إسكندر والدكتور بك، خياط وألربت عطية، لطفي أحمد األستاذ املحرتمني

بطرس. مرقس واألستاذ
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الوزراء رئيس اتََّهُموا أنهم عىل بناءً َفْصلهم إىل أشار القرار أن وأدهى ذلك من وأشد
الشيوخ بعضحرضات األعضاء هؤالء بني ِمْن أنَّ مع البالد، حقوق يف بالتفريط وزمالءه
حقوق يف بالتفريط االتهام عىل اْشتََمَلْت التي العريضة عىل التوقيع يف يشرتكوا لم الذين

الشيوخ. ملجلس ال النواب ملجلس َمْت ُقدِّ العريضة هذه إن إذ البالد؛
غري من األعضاء حرضات أسماء القرار ذََكَر والحبك، والسبك التمويه، يف وزيادة

نواب! أو شيوخ أنهم إىل يشري أن دون ألقاٍب،
هؤالء أن حق غري يف الناس يُوِهَم أن ولزمالئه لنفسه باشا النحاس ارتىض وهكذا
الوقائع ِذْكر يف األمانة ى توخَّ لو مقدوره يف وكان فصًال، ُفِصلُوا بل يستقيلوا؛ لم السادة
فصلوا إنهم يرأسها التي والهيئة هو يقول أن أما استقالتهم، َقِبَل قد الوفد إن يقول: أن
أعضاء بعضهم أن مع بالتفريط اتهموه جميًعا وإنهم — الفصل قبل يستقيلون وهم —
بعينه، الزيف هو فهذا االتهام، بهذا العريضة عوا يَُوقِّ ولم يتهموه ولم الشيوخ، مجلس يف
ليكون إليها، اإلشارة ستأتي التي العديدة األمثلة من واحد كمثل بعرضه ألترشف وإني

السامي. تقديركم محل

ل؟ تمهُّ أم ل تعجُّ (15-1)

الوزراة من خروجي حتى ونتائجه الوزاري، الخالف أسباب إىل عامة نظرة موالي يا هذه
الحكم مساوئ من ذلك تال ما أما الوزارة، رئيس يرأسها التي السياسية الهيئة ومن
هذه من الثاني القسم ضمن عنه الكالم فسيأتي أنواعها، اختالف عىل بالحريات والعبث
الوزارة َدَخْلت أن منذ عليها واألدلة الوقائع تفصيل سيتناول الذي القسم وهو العريضة،

اآلن. حتى
من األول القسم هذا يف وتطوراته ومالبساته الخالف أسباب ِبِذْكر ُعِنيُت وقد
العوامل فتتبينوا السامي، جاللتكم أمام ماثلة بأكملها الحقيقة تكون حتى العريضة
إال أكن لم بي يتعلق فيما وإني املصري، سوء إىل بالحكم أدَّت التي والخفية الظاهرة
ومشريًا، ناصًحا بل معتديًا، وال متجنيًا أكن فلم الخطري، االنقالب لهذا األوىل الفريسة

مصريًا. ساء وقد نفسه الحكم هي التالية الفريسة وكانت
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عىل بل الحقائق، لديهم ُشوَِّهْت وقد البعض، قال كما املعارضة، إذن أتعجل لم
الحقائق هذه أَُعدِّد أن وحسبي ل، تََحمُّ فوق متحمًال ل، تََمهُّ فوق متمهًال كنت فقد العكس،

إيجاز: يف
فتمهلُت جدوى، أية دون وأُنْذر، وأرجو وأَُحذِّر، أَنَْصح شهوًرا الوزارة يف َظَلْلُت فأوًال:

تمهلُت. ثم

هللا يُْصِلَح أن عىس أُْحِجُم ثم أُْقِدُم وُكنُْت مرات، ثالث املرة بدل استقالتي َقدَّْمت وثانيًا:
تمهلُت! ثم تمهلُت ولكني َصغار، وكلَّ َدسٍّ كلَّ السبيل هذا يف ْلُت وتََحمَّ الحال،

الوزارة. من وأَْخَرَجِني فاستقال منها، هللا فحماني إقالتي الوزارة رئيس حاَوَل ثالثًا:

عن ببيان أُْدِيل ال أن وارتضيُت تمهلُت ولكني لكرامتي، أغضب أن حقي من كان رابًعا:
واملعتدى املعتدي بني الفارق مع ذلك، وارتىضهو الوفدية، الهيئة أمام الخالف أسباب

عليه.
الوفديني والنواب الشيوخ أمام الخالف بأسباب فأدىل العهد هذا هو نََقَض خامًسا:

تمهلُت. ثم تمهلُت ذلك ورغم فمديريًة، مديريًة
عني أو مني نَْرش فال بي، يتعلق ما كل يف الصحف عىل الخانقة الرقابة فرض سادًسا:
تمهلُت. ثم فتمهلُت موقفي، وتشوِّه موقفه تحبِّذ بأن فيه لجرائده َسَمَح الذي الوقت يف
حركاتي وُروِقبَْت بالجواسيس، منزيل وأحيط يل الواردة الربقيات صوِدَرت سابًعا:

تمهلُت. ثم فتمهلُت التليفونية، ومواصالتي
إليه وَطَلبُْت اختصاصه، غري يف منه صاِدٍر بقراٍر الوفد، سكرتارية من فصلني ثامنًا:

تمهلُت. ذلك وَرْغم فَرَفَض، — املختصة الهيئة وهو — الوفد عىل األمر َعْرَض
فتمهلُت مهنتي، شئون يف حتى ليحاربني املحامني لنقابة ترشيحي أَْمر يف ل تدخَّ تاسًعا:

تمهلُت. ثم
جارحة بألفاٍظ كرامتي عىل واعتدى خدماتي، عىل شكري من النواب مجلس َمنََع عاًرشا:

تمهلُت. ثم فتمهلُت الئقة، غري
البالد، داخلية من واقرتابه الحرب خطر َرْغم فإنه وأَشدُّ هذا من وأَْكثَُر عرش: حادي
جاء أن وملا التأجيل، يف عليه إلحاحنا َرْغم االستثناءات، استجواب يف الكالم عىل أََرصَّ
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إىل يحرض لم لذلك وإنه تفاقم، قد الخطر إن وقيل: التايل اليوم يف عليه الرد يف دوري
فارتضينا االستجواب ملصلحة الدقيق الظرف نستغل أن وطنيتنا علينا أَبَْت املجلس؛

تمهلنا. ثم تمهْلنا ذلك ومع تنويم، إىل التأجيل وَقَلبُوا التأجيل،
عىل وَعِمل الوفدية، الهيئة يف ترصفاته مناَقشة من النواب وإخواني منعني عرش: ثاني
وكل قانون كل ذلك يف مخاِلًفا رسية، جلسة يف تالوتها بعد املناَقشة عريضة استبعاد

تمهلُت. ثم فتمهلُت عدل،
هذا وتم فرشفتنا، رشفناها التي السياسية الهيئة من وإخواني فصلني عرش: ثالث

تمهْلنا. ثم فتمهْلنا أقوال، لنا تُسمع أن دون َغيْبَتِنا، يف امُلْزِري الفصل
االستمتاع ويف بل النيابية، حقوقنا مباَرشة ويف تكويننا يف حتى حاَربَنَا وأخريًا عرش: رابع
إىل تمهلنا إننا أم املعاَرضة، ْلنا تعجَّ إننا ذلك بعد قائل يقول فهل الشخصية، بُحرِّيتنا

التحمل! طاقة فوق واالضطهاد األذى ْلنا وتحمَّ التمهل، حدود أبعد
التمهل، وجب مما أكثر عليه تمهلُت بأنني نفيس ألتهم فإنني موالي، يا العكس عىل

أمري. عىل شعوري َغَلبَنِي فقد صدري، حنايا من أستمده عذري، ذلك يف ويل
األرس، ويف النفي يف َصِحبَتْنا غاليات ذكريات هي وأليست العمر؟ صداقة هي أليست

الصرب؟ حبل باإلشفاق وامتدَّ أَْشَفْقُت ما إذا َعَجٍب ِمْن فهل النرص، ويف الهزيمة ويف
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الثاني القسم

ومستنداهتا الوقائع

الجاللة صاحب يا

ومالبساته الخالف أسباب بَعْرض العريضة هذه من األول القسم يف موالي يا ترشفت
للوقائع الكلمة حيث «الثاني»، القسم لهذا تمهيًدا عامة، إملامة يف املبارشة نتائجه ُمْربًِزا

بيانات. من َم تََقدَّ ما فوَق واملستندات،
ما منها سواء اآلن، حتى الحكم يف الخالية الوزارة فات ترصُّ القسم هذا وسيتناول
ميسوًرا الدليل عليه قام ما إال منها أَْعِرَض ولن بعده، أو الوزارة من خروجي قبل وقع
وإن تفصيله، يف عليه ويشهدون الناس يشهده مما أكثره، وما غريه، ُمْغِفًال موفوًرا،

دليله! من املكتوب عىل الحصول تعذَّر
بابني يف املختلفة املوضوعات سأعرض إِذِْنكم كريِم بَْعد فإني للبحث وتيسريًا

اآلتي: النحو عىل رئيسيني،
الحكم. بنزاهة املتعلقة الترصفات األول: الباب

والسياسية الدستورية والحقوق العامة بالحريات املتعلقة الترصفات الثاني: الباب
الحكم. وديمقراطية

عنه، تتفرَّع أو تحتَه تدخل شتى موضوعات البابني هذين من باب كل ويشمل
القاطعة. واملستندات باألدلة معزًَّزا ا خاصٍّ بحثًا منها لكل وسنُْفِرد
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األخري األمل

حقائق عىل ضوءًا تلقي ألنها منها، بد ال بمالحظة القسم لهذا د أَُمهِّ أن بي يجدر ولعله
اآلن. حتى مراحله جميع يف املوقف،

بأهداب أَتََعلََّق أن إال األخرية اللحظة حتى يسعني ولم ضئيًال، أمًال أؤمل كنت فقد
داِفٌع أو حافٌز الوزارة من خروجي يف يكون أن أؤمل كنت واألخري؛ الضئيل األمل ذلك
حتى نكاية، فعن هداية، عن يكن لم إن الحال، إصالح إىل ورئيسها الحكومة يَْدَفع

عليهم. أََخذْتُه فيما عليهم متجنيًا كنت إنني للناس يقولوا أن لهم يتسنَّى
نظري يف واألرجح — الثاني االحتمال وكان اثنني، احتمالني من احتماًال هذا كان
لها وليس املكبوتة، والشهوات املغلولة األيادي فتنطلق وتستفحل، الحال تسوء أن —

املانع! زال أن بعد رادع من
نظرة فيُْلِقي يتفضل أن موالي وحسب األخري، االحتماُل لألسف ويا َق تََحقَّ ولقد
الحكم وسوء النفوذ واستغالل املحسوبية أعمال من خطره، وتزايََد رشه، تفاَقَم ما عىل
الخاصة شكايتي موضوع ما َوْقٍت يف كان ما أنَّ ليتبني مًعا؛ واملوظفني األهلني شئون يف
بني الجوهري الوزاري الخالف وأن العامة! الشكاية موضوَع فأصبح واستزاد زاد قد
ال الذي الشعب، وبني بينها جوهريٍّ آخَر لخالف نذيًرا إال يكن لم منها ووزيٍر الوزارة

ومظاملها. ُحْكَمَها وناعيًا شاكيًا يميس حتى يصبح يكاد
لساني، اعتقلت أن بعد عليها الناس ألسنة إلطالق نفسها الوزارة هللا ر سخَّ وهكذا

برهاني. جانب إىل عديدة الرباهني ُحْكِمها فساد عىل فأقامت
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احلكم نزاهة

التالية: املوضوعات عىل الباب هذا يشتمل

والتنظُّر والتأجري، والبيع، الرشاء، طريق من الثراء، عىل للحصول النفوذ استغالل (١)
األوقاف. عىل

األنسباء. لبعض املنسوبة التهم عىل التسرت (٢)
التصدير. رخص (٣)

شئونه. يف اإلدارة وفساد التموين امتيازات (٤)
القانون. وأحكام العامة املصلحة ضد الدولة أمالك من الشخيص االنتفاع (٥)

والوظائف التجارية، الصفقات يف — معها الرشوة وتفيش — الوساطات تفيش (٦)
املدارس. يف الطلبة وقبول بل والبنوك، وفصلهم، العمد وتعيني الحكومية،

واالستثناءات. املحسوبية فضائح (٧)
الرسمية. والوقائع الحقائق تزييف (٨)
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والبيع، الرشاء، طريق من الثراء عىل للحصول النفوذ استغالل األول: الفرع (1)
األوقاف عىل والتنظر والتأجري،

الجاللة صاحب يا

الثراء يف وأهله باشا النحاس رغبة هل ألبني أدبي، أو نفساني، تحليل صدد يف هنا لسُت
هي ومقدمات أصول القريب املايض يف لها كان قد جديد، طارئ كأنها للناس تبدو التي
حدود يف يدخل ال الذي واإلرساف الرتف ملعيشة كان وهل التمهيد؟ بمثابة األخري للتطور
يقتنونه املال وراء وأهله اندفاعه يف الشأن بعض أو شأٌن فقريًا، نبت مثله لرجل الطاقة
لها أُِتيَحْت حينما وتفرعت، وازدهرت أينعت، قد النفس يف الكامنة البذرة هل أو وفريًا؟
فتََفتََّحْت — العسكري والحكم — الحكم فيها توىلَّ التي الظروف بسبب النادرة الفرصة
الهني الثراء هو هل أم قديًرا؟ يشء كل عىل أصبح قد أنه وأََحسَّ املغلقة، األبواب أمامه
ومن َعه َشجَّ قد وغريهم التجار من الناس بعض جيوب إىل الحرب ساَقتْه الذي اللني
يُِدرُّ الذي الطارئ الظَّْرف هذا من الشخيص لالنتفاع الحكم يف نفوذه استغالل عىل إليه
أقرب به ح رصَّ ما كثريًا الذي االعتقاد هو هل أم مريًرا، خريًا يكن وإن الخري عليهم
يجب أوًال تُنْتَبَز لم التي الفرصة وأن ثانية، مرة يواتيهم لن الحكم أن من إليه الناس
أُْلِهبَْت قد متفرعة، أو متجمعة إليها، وما العوامل هذه كل هي هل أم أخريًا، تُنْتََهز أن

يسريًا. عنده العسري وأصبح مقاومته، فأُْضِعَفت شهوتُه
الدليل، عليها نسوق ماديات أمام هنا فنحن التعليل، أو التحليل يكن مهما أنه عىل
من والكثريين وأهله الحارضة الحكومة رئيس أن ومستنَدات بيان من ييل مما والثابت
ذهبًا ونقًدا، ا عدٍّ املال، عليهم أَْسبََغْت مرذولة تجارة الحكم من جعلوا قد وشيعته أنصاره
عن والدليل الرأي، عن الرؤية فيها تُْغِني محسوسة، ملموسة مادية، أشياء وهذه وأرًضا،

التعليل!
معزَّزة أمثلة، من عليه َوَقْفنا ما بعُض — الحرص ال التمثيل باب من — ييل وفيما
الثراء من — أهله بواسطة أو — شخصيٍّا باشا النحاس عليه َحَصَل ما عىل باألدلة،

التأجري. أو األوقاف، عىل التنظُّر أو البيع، أو الرشاء، طريق من سواء الكثري، الوفري
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الرشاء عمليات (1-1)

تتلخص وهي لها، املثِبتة األدلة عىل الحصول لنا تَيَرسَّ التي الرشاء بعمليات أوًال ونبدأ
ييل: فيما

الدين رساج فؤاد معايل من حرمه السيدة باسم فدانًا و٨٠ و٧ط ١٤س رشاء (١)
بتاريخ َل وُسجِّ ١٩٤٢ سنة مارس ١٨ بتاريخ العقود كاتب أمام عليه َع ُوقِّ ِبَعْقد باشا

.١٩٤٢ سنة يونيو ٢٣
نسيم إميل الخواجه من حرمه السيدة باسم فدانًا و٧٤ و١٨ط ٢٢س رشاء (٢)
يف ل وُمَسجَّ ١٩٤٢ سنة أكتوبر ٨ بتاريخ العقود كاتب أمام عليه َع ُوقِّ بعقد عدس
عدا جنيًها، و٨٩٧٤ مليًما ٥٨٢ ومقداره فوًرا الثمن وُدِفَع ١٩٤٢ سنة أكتوبر ٢٤

التسجيل. مصاريف
من ذلك غري إىل جنيه»، ٣٠٠٠ األصيل «ثمنها كوتسيكا املسيو من سيارة رشاء (٣)

الجنيهات. من آالف بضعة السيارة ثمن مع بََلَغْت ونفقات مشرتيات
األلوف بمئات األنسباء من ورشكائه الشوربجي أفندي لصبحي رشاء صفقات (٤)

الجنيهات. من

يأتي: فيما العمليات هذه وتفصيل

الدين رساج باشا فؤاد من وكسور فدانًا ٨٠ رشاء

من مستْخَرجة البيع عقد من رسمية صورة العريضة هذه مع نُْرِفق بأن نترشف
أن العقد هذا عىل االطِّالع من ويتبني املختلطة، املنصورة محكمة رهون قلم محفوظات
الرفيع املقام صاحب حرضة حرم الوكيل الواحد عبد هانم زينب العصمة صاحبة حرضة
(معايل الدين رساج بك فؤاد العزة صاحب حرضة من اشرتت قد باشا النحاس مصطفى
تبع رشبني مركز دمداش بناحية فدانًا و٨٠ و٧ط ١٤س بعدئٍذ) باشا الدين رساج فؤاد
جنيًها و٤٢٨٣ مليًما ٥١٩ مبلغ مقابل األمريية، األمالك ملصلحة التابع بلقاس تفتيش
عند الثمن من ُدِفَع قد أنه العقد يف جاء وقد الواحد)، للفدان تقريبًا جنيًها ٥٣ بسعر (أي
و٢٨٥٥ مليًما ٦٧٩ وقدره والباقي جنيًها و١٤٢٧ مليًما ٨٤٠ مبلغ العقد عىل التوقيع
أقساط جملة عىل رأًسا األمريية األمالك مصلحة خزينة إىل بسداده املشرتية ُد تَتََعهَّ جنيًها
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٢٠٠ من السنوي القسط معدل ويَبْلُغ ،١٩٥٥ سنة يف منها قسط آخر ينتهي سنوية
جنيًها. ٢٥٠ إىل جنيه

العقد توقيع تاريخ وأما ١٩٤٢ سنة يناير ١٢ عرفيٍّا تاريًخا العقد هذا أُْعِطَي وقد
اآلتية: التأشرية العقد نهاية يف أُثِْبَت وقد ،١٩٤٢ سنة مارس ١٨ فهو رسميًا

البائع الدين رساج بك فؤاد العزة صاحب حرضة من العقد هذا توقيع تم قد
املتعاقَديِْن املشرتية الوكيل الواحد عبد هانم زينب العصمة صاحبة وحرضة
أفندي وأحمد الجديدة، بمرص املقيم الوكيل بك أحمد حرضة وأمام أمامنا
وهذا املتعاِقَديْن، شخصية ة ِصحَّ عن شاهَديْن ِبِصَفِتِهما بمرص، املقيم زكي
هوس بمينا ١٩٤٢ سنة مارس ١٨ األربعاء يوم يف مرص بذلك. منا تََصدُّق
رئيس جناب من بترصيح انتقلنا حيث الظهر، بعد والنصف الثانية الساعة

التصديقات. بدفرت مرفق املختطة مرص محكمة

والباشوية الرب مرشوع فكرة (أ)

ثم الرب، مرشوع إىل أطيان بيع صفقة من املفاجئ االنتقال هذا موالي يا غريبًا يبدو قد
الغريب! انعدام هو العهد هذا يف الغريب ولكن والباشوية، الرب مرشوع بني الجمع

االنتخابات إجراء عىل السابقة املدة خالل يف — حاَدثَني باشا النحاس رفعة أن ذلك
وتُنْتََهز كبرية، بمبالغ التربع األغنياء من فيه يطلب بر بمرشوع القيام يف نيته عن —
تََردََّد ثم يستحقونها، التي الرتب أو بالباشوية عليهم اإلنعام اللتماس الفرصة هذه
وذََكَر الدين، رساج فؤاد لصديقك الباشوية أطلب أن أريد إني معناه: ما — وقال لحظة
ما عىل وكانت أصًال، شيئًا عنها أعلم أكن لم التي األطيان بصفقة له عالقة ال سببًا يل
وظننت له أَبَْديْتها ألسباب ذاتها يف الفكرة عىل اعرتضت ولكني شديد، تكتُّم محل يظهر

بها. اقتنع أنه
عالتها؛ عىل أيًضا هي ناَقْشتُها أخرى — مناورة أو — فكرة نَبَتَْت ذلك أَثَِر عىل

أصدقائي. أحد ملصلحة املفاجئ التحمس هذا يف الرس أدري أكن لم ألني
الطويل الفتاح عبد هو — الوزراء أحد اقرتح الوزراء مجلس جلسة انعقاد فقبل
وكيًال الدين رساج بك فؤاد يَُعني أن الوزراء وباقي الوزراء رئيس رفعة عىل — باشا
معاليه وقال وظيفته، من نَْقلُه النية يف كان الذي باشا محبوب حمدي من بدًال للداخلية
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وانتسابه مؤهالته ويعرف يعرفه وهو َمْكَرم، صديق بك فؤاد إن تعيينه: اقرتاح تربير يف
ألسباب التعيني هذا عىل براءة بكل اعرتضت أن إال مني كان فما كبرية، غنية أرسة إىل

الدين. رساج بك لفؤاد صداقتي رغم — وفنية مصلحية
من األطيان بيع َعْقد أنَّ الصدف محاسن من وكان االنتخابات، قبل كله ذلك وكان
رسميٍّا توقيعه تم الوزراء رئيس حرم العصمة صاحبة إىل الدين رساج بك فؤاد حرضة
بطبيعة ذلك وَسبََق — التحديد سبيل عىل مارس ١٨ يف أو — أيًضا االنتخابات قبل

بشهرين. الرسمي التوقيع قبل عرفيٍّا تاريًخا أَْعَطْوه الذي االبتدائي العقد الحال

والباشوية الوزارة (ب)

ووكالة الباشوية عىل للحصول السابقتان الفرصتان فاتت فلنئ التأخري، يف الخري ولكن
انتخاب بعد وزير، منصب خلو هي — وأجدى أسخى — أخرى َسنََحْت فلقد الوزارة،
مارس شهر من األخري اليوم يَْمِض ا وَلمَّ الجديد، النواب ملجلس رئيًسا الزراعة وزير

بالوعود. وامليلء املوعود،
التمس فقد ماكرة؛ ماهرة مداورة الدور ومع دور، لها كان وقد الباشوية، بقيت
بينهم الوزراء من خمس عىل بالباشوية اإلنعاَم السعيد التولية عيد ملناسبة باشا النحاس
ذلك يف رأيُه استقر قد وكان الوزراء، بقية عىل مختلفة ونياشني الجديد، الزراعة وزير
والوقاية، االجتماعية والشئون التموين لوزارات الجدد الوزراء تعيني عىل بالذات الوقت
اإلنعام قبل الجدد الوزراء َ َعنيَّ ما إذا فإنه املسكني؛ النحاس وْجه يف صعوبة قامت وهنا
الوزراء من كواحد معتربًا الجديد الزراعة وزير أَْصبَح الخمسة الوزراء عىل بالباشوية
من إذن بد يكن فلم تعيينهم، إثر عليهم اإلنعام التماس املعقول من يكن لم الذين الجدد
وفعًال الجدد، الوزراء تعيني قبل االلتماس هذا عىل واإلرصار والنياشني الرتب التماس
١٤ يف (أي التايل اليوم ويف القائمني، الوزراء عىل مايو ١٣ يف والنياشني بالرتب أُنِْعَم

العرشين! فوق األربعة تَبْلُغ بساعات لألولني السبق فكان الجدد، الوزراء َ ُعنيِّ مايو)
بني ق يوفِّ أن باشا النحاس فاستطاع حادة، شديدًة وكانت األزمة، انفرجت وهكذا

السعيد. الحل هذا يف بينهما يجمع وأن والجديد، القديم
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يذكر باليشء واليشء الرب مرشوع (ج)

بمناسبة باشا النحاس ِذْهن يف الرب مرشوع فكرة نَبَتَْت كيف فبينُْت موالي يا ترشفت لقد
والتماس والنياشني الرتب بفكرة صلٍة من لها كان وما الذكر، سالفة األطيان صفقة
اإلنعامات عىل أسبوع يميض يََكْد فلم ثَمَّ ومن املحظوطني؛ املقرَّبني بعض عىل بها اإلنعام
املحظوطني بعض بقي قد وكان مايو، ١٩ يف الرب أسبوع بدأ حتى مايو ١٣ يف السامية
الذين وغريهما؛ مفرج توفيق واألستاذ الشوربجي، أفندي صبحي أمثال من املقربني
والنعمة، اإلنعام فكرتي بني الرب يجمع حتى لهم، الباشوية التماس بهم الرب من رؤي

املساكني! للفقراء وهذه املحظوظني، لألغنياء تلك
عىل َعَرَض أن باشا للنحاس َسبََق فقد — يُذَْكر باليشء واليشء — املناسبة وبهذه
لطلب تمهيًدا الشوربجي، أفندي صبحي لنسيبه املرصية الجنسية َمنْح الوزراء مجلس
عضًوا مفرج توفيق األستاذ تعيني اْلتََمَس أنه بعد فيما َعِلْمُت وكذلك الشيوخ، يف تعيينه
أََقرَّه الذي الكشف ِضْمَن يَُكْن ولم الوزراء مجلس يُْعَرضعىل لم اسمه أن مع الشيوخ يف

املجلس!
ما وحسبي األوىل، الرئيسية املحاولة يف نََجَح أنه ولو هذه، محاوالته يف فشل ولكنه

األطيان! من األوىل الصفقة تلت أو البست التي املالبسات عن البيان، من تقدم

عدس آل من فدانًا ٧٥ حوايل رشاء

الرهون قلم محفوظات من ُمْستَْخَرجة العقد من رسمية صورة بإرفاق أترشف وإني
املختلطة. مرص بمحكمة

لرشكة مصفيًا بصفته عدس نسيم إميل الخواجة أن يتبني العقد هذا عىل وباالطالع
كريمة الوكيل هانم زينب السيدة العصمة صاحبة حرضة إىل باع وأوالده عدس نسيم
و٧٤ و١٨ط ٢٢س باشا النحاس مصطفى رفعة وحرم الوكيل الواحد عبد املرحوم

القناطر. شبني مركز الربكة ناحية بزمام واقعة فدانًا
الثمن جملة «فتكون الواحد، للفدان جنيًها ١٢٠ الثمن أن عىل العقد يف نص وقد
املشرتية، وماِل يِد من الواحد القرش دور عىل بتمامها ُدِفَعْت و٨٩٧٤ مليًما ٥٨٢

املرصي.» األهيل البنك أوراق من بنكنوت ورُق العقد هذا بمجلس
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بعد الرابعة الساعة ١٩٤٢ سنة أكتوبر ٨ الخميس يوم «يف العقد عىل َع ُوقِّ وقد
رهون بقلم َل وُسجِّ الدوبارة» بقرص باشا أحمد بشارع الكائن ١٠ رقم باملنزل الظهر

.١٩٤٢ سنة أكتوبر ٢٤ بتاريخ املختلطة االبتدائية مرص محكمة

صفقة! (أ)

محاَولة قيمتها من التهوين باشا النحاس يحاِول مهما رابحة صفقة شك غري من هي
القريبة املرج يف جنيًها ١٢٠ بسعر الفدان اشرتى فلقد خذوني، يقول يكاد الذي امُلِريب
من الصعيد أقىص يف الجنيهات من بمئتني الفدان فيه يُباع كان وقت يف القاهرة من
ببضعة ذلك قبل اشرتى الشوربجي أفندي صبحي إن بل غلة، وأَْضَعَف قيمًة أََقلَّ أرض
صاحب حرضة من لها مجاِورًة أرًضا — االستثنائي الرواج فرتة قبل أي — شهور
تشمل الصفقة هذه وكانت جنيًها، ١٦٠ الفدان بسعر باشا بركات الدين بهي السعادة
تقدير يف — ريب وال — أَثَُره له كان ا ممَّ فدانًا، ٢٥٠ مقدارها ويبلغ تلك من أكثر أطيانًا
لها َدْت ُمهِّ قد ِلَحَرِمه باشا النحاس رفعة اشرتاها التي األرض أن عن فضًال هذا السعر،

األخرى. قبل الري ُسبُل
وَعَرَض فلسطني إىل األرضساَفَر اشرتى الذي السمسار فإن بعيًدا؛ نذهب لنا ما بل
تخفى، ال العتبارات بالقبول وأَْقنََعُه للفدان، جنيًها ١٤٠ هو سعًرا عدس آل كبري عىل
جديٍد تخفيٍض يف باشا النحاس طمع القبول بهذا ظافًرا مرص إىل السمسار عاد فلما
عجيب سعر وهو للفدان! جنيًها ١٢٠ ثمن عىل الحصول يف جديد ضغط بعد ونجح

جنيًها. و٢٥٠ ٢٣٥ منها الواحد للفدان َر ُقدِّ أن َسبََق بالذات األرض هذه ألن ا؛ حقٍّ
اإلرسائيليني إخواننا من التجار كبار من وهم عدس— آل َدَعْت التي األسباب هي فما
السؤال! هو هذا رابحة؟ غري ا حقٍّ هي هل ولكن الرابحة؟ غري الصفقة هذه َعْقد إىل —

إلخ … كوتسيكا سيارة

العقلية عىل الداللة يف أبلغ الرتف أدوات من إليها وما السيارة هذه رشاء إىل اإلشارة لعل
معيشة أن رأينا فلقد فكسبته، وكسبها فاستحوذته، باشا النحاس حازها التي الجديدة
عجب فال الثراء، يف الرغبة إىل وأهله باشا بالنحاس أدَّت التي العوامل من كانت الرتف
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إال الحلقة تكون فلن دواليك، وهكذا … الرتف من االستزادة إىل دوره يف الثراء يؤدي أن
مسبغة! سابغة تتواىل األموال دامت ما ُمْفَرغة،

واملنزيل! الحكومي (أ)

سيارات ثالث والخارجية للداخلية ووزير للوزراء كرئيس باشا للنحاس كان ولقد
مجلس لرئاسة يشرتي أن إال أبى ولكنه واملنزلية، الحكومية شئونه يف يستعملها حكومية
وتمتاز جنيه، آالف ثالثة األصيل ثمنها يَبْلُغ باكار، طراز من فخمة جديدة سيارة الوزراء
الصيف يف فيربد الهواء، لتكييف جهاًزا بها بأن «الديمقراطية» السيارات من غريها عىل
ذوو بها يستمتع التي والفخفخة الراحة معدات من ذلك غري إىل … الشتاء يف ويسخن

الثراء.
رئيس ولرفعة حكومية، سيارة فهي الحكومة، تملكها الفخمة السيارة هذه ولكن
تَِقلَّ أن — يليق وال بل — يصح وال منزلية، سيارة تقتيض منزلية أخرى صفة الوزراء
نفس من باكار سيارة رشاء عىل الرأي استقر ثَمَّ ومن الحكومية؛ أختها عن املنزليُة
عصمة يف أختًا الحكومية للسيارة أن َ فتَبنَيَّ هذا يف السيارات صاحب فُخوِطَب الطراز،
شخَص كوتسيكا املسيو يَْفُضل أن مفهوًما يكن ولم كوتسيكا، املسيو هو مليونري أجنبي
الوفري املاَل يملك وقد الحكومة، إال مثلها تَْمِلك ال بسيارة لنفسه فيحتفظ الحكومة رئيس
ويرجوه كوتسيكا باملسيو يتصل أن التاجر إىل ُطِلَب عليه وبناء باملليونري؛ ليس شخٌص
َرْهن يملك وما إنه قال أن إال كوتسيكا املسيو من كان فما السيارة، رشاء عن التنازل
ملًكا لنفسه باشا النحاس وأََخذَها السيارة رشاء عن فعًال وتَنَاَزَل الوزراء، رئيس مشيئة

ا. خاصٍّ

والعامة الخاصة املصلحتان (ب)

أن — باشا النحاس لرواية طبًقا — ارتىض قد السيارات صاحب التاجر كان وملا
ولو الجميل له يرد أن أراد رفعته أن فيظهر جنيه؛ ٣٠٠٠ من أقل بمبلغ له يبيعها
عرشين من أكثر عىل التموين وزارة استولت أن حدث قد وكان الحكومة، حساب عىل
ذاك إذ (وكنت باشا النحاس إيلَّ فطلب السيارات صاحب التاجر استوردها باكار سيارة
ُسلَِّمْت قد السيارات هذه أن فأَْخَربْتُه عليها، املستوىل السيارات له أرد أن للتموين) وزيًرا
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من السرتدادها وسيلة أجد أن يف باشا النحاس عيلَّ فأََلحَّ االستيالء، قيمة ُمَقاِبل للجيش
الحال، بطبيعة ذلك فَرَفْضُت ورائها، من ويربح بها ليتَّجر للتاجر وتسليمها الجيش
رفعة إلحاح يف الرس منه وَفِهْمنَا ا، ملحٍّ راجيًا املذكورة الوزارة إىل جاء التايل اليوم ويف

كوتسيكا. سيارة وحكاية باشا النحاس

العميم الخري (ج)

طراز من أيًضا هم لهم جديدة سيارات الوزراء اشرتى حتى الوزارة من خرجت إن وما
جنيه. ١٦٠٠ من بأكثر منها الواحدة ثمن يَُقدَّر باكار

عىل السيارات تعميم الوزارة َقرََّرت فقد العميم، الخري هو الصميم الخري كان وملا
ألف أربعني مبلغ اعتماد الوزراء مجلس إىل وُطِلَب والسكرتريين، املحظوظني الرؤساء
عن ينوف مبلغ اْعتُِمَد قد أنه ذلك بعد الصحف يف َقَرأْنَا ثم سيارة، ٣٥ لرشاء جنيه
اعتماد من املبلغ هذا واْحتُِسَب وإصالحها، سيارات لرشاء الجنيهات من ألف السبعني

الطوارئ.
من وحدها هي لنفسه باشا النحاس اشرتاها التي الفخمة السيارة هذه تكن ولم
املشرتيات من غريها دون ذكرتها ولكني الجنيهات، من آالًفا َكلََّفتْه التي الرتف أدوات
بذًرا يبذر ما عىل التمثيل باب من تفصيله) يصح وال دليله لدينا مما وغريها (كاألثاثات

الوفري. املال من وتبذيًرا
ارتفع ما إذا املعيشة مستوى فهناك الرشاء، عىل مقصورة الثراء مظاهر وليست
كان إذا وبخاصة — املألوف غري اإلنفاق يف الطفرة حتًما يستتبع فإنه املألوف، الحد عن
إىل عابرة إشارة أشري أن ذلك يف وحسبي — صاحبه يتعوده لم جديًدا طارئًا الثراء
يتوافر ال اإلنفاق، ويف املعيشة يف بَذَخ ِمْن وأهله باشا النحاس زائري جميع يعرفه ما
وأهلُه باشا النحاس يقيض كيف يَْعَجبون الناس كان ولقد اإلمالق، يخىش ال لثَِريٍّ إال
ثم الجنيهات، من ألف عن — يزد لم إن — يقل ال ما فيها يُنِْفق هوس مينا يف شهوًرا
الشهري إيجاره كان ستي جاردن يف قًرصا الجديدة مرص يف مسكنه غريَ لسكنه يستأجر
نفقات! من يَتََكلَّفه ما غري جنيًها خمسني اإليجارات برفع العسكري األمر صدور قبل
تُنَْفق نفقات من — لتفصيله محل وال — العارفون يعرفه ما عىل وقفوا أنهم لو ولكن
وإىل أين من العجب كلَّ َلَعِجبوا ،train de vie الفرنسيون يه يَُسمِّ ما عىل حساب غري من

املؤلفات. واأللوف النفقات هذه أين

53



األسود العهد يف األسود الكتاب

قدَّمنا التي والصفقات الوقائع بعض هنا نسجل أن إال موالي يا نشأ لم ولكنَّا
األنسباء اقتناه ما عىل أدلة من ييل فيما وسنرى التمثيل، ملجرد كافية وهي الدليل، عليها
إال يكن لم عليه الدليل وأقمنا ذََكْرناه ما أن الجنيهات؛ من األلوف مئات من الرشكاء

إليه. السبيل عز وإن — وجوده يف شك ال كلٍّ من جزءًا

الرشكاء لألنسباء األلوف مئات

األعمال، رجال من رجل هو والنسيج الَغْزل معامل صاحب الشوربجي أفندي صبحي
الَغْزل يف أي اختصاصه، حدود يف مركَّزة أعماله وكانت والجنسية، األصل سوري

والنسيج.
الشيوخ، مجلس بسكرتارية املوظف الوكيل أفندي أحمد حرضة من ابنته ج زوَّ ثم
واآلمال األعمال نطاق اتسع حتى الزواج هذا تم إن وما باشا، النحاس رفعة حرم وشقيق

مًعا. للطرفني
عىل يَْمِض وملَّا للوزارة، رئيًسا باشا النحاس َ يَُعنيَّ أن السياسية التطورات وشاءت
فبلغت ارتفاًعا، تصاعدت قد اتساًعا، َدت تمدَّ التي باآلمال فإذا عام، من أكثر الزواج هذا

الخيال! حد اآلمال
سكرتارية يف وظيفته من — للعجب! ويا — يستقيل الوكيل أحمد باألستاذ وإذا
له وكان شهريٍّا، جنيًها وعرشين الخمسة حوايل كان فيها ُمَرتَّبَه أن مع الشيوخ، مجلس
نسيب وأي نسيب فهو وأعظمها، أضخمها املؤهالت من املتوسطة التجارة شهادة فوق

عالوات! تعلوها درجات، املناصب الرتقى موظًفا ظل أنه ولو باشا، للنحاس
تحت تفصيًال ذلك سأبني كما — الوزارة تأليف َعِقب مًعا االثنان جاءني ولقد
األرز ذلك وتال والجلود، الزيت بتصدير الرتخيص يطلبان — التصدير ُرَخص باِب
ما كل يف ويَُسْمِرسون يتَّجرون — ثالث َخِفيٌّ رشيك ومعهما — االثنان وراح … والسكر

املال. ويُِدرُّ االستغالل يَْقبَل
مجلس إىل باشا النحاس فتقدم اآلفاق، اتسعت حتى النطاق، اتسع إن وما
الشيوخ لكريس تمهيًدا املرصية، الجنسية الشوربجي أفندي صبحي َمنَْح يطلب الوزراء
لباب محرتم نائب الوكيل أحمد األستاذ فإذا مساء وكان صباح كان ثم وللباشوية،

الشعرية.
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راح ثَمَّ ومن اللباب؛ إىل القشور بمثابة املال إىل هي واأللقاب، املناصب أن غري
فبلغت الحصيلة، تضخمت حتى وسيلة، بكل املال إىل يَْسَعْوَن الرشكاء األنسباء حرضات
املليونني بحوايل اآلن تَُقدَّر إخوان الشوربجي ثروة إن وقيل الجنيهات، من األلوف مئات

الجنيهات. من
التي بالوقائع إال جاللتكم إىل أتقدم ال بأن نفيس عىل أََخذُْت قد موالي يا ولكني
وأسانيد. وقائع من منه، ْقُت وتحقَّ عليه، َوَقْفُت ما بعض ييل وفيما الدليل، عليها قام

وعمارات أطيان (أ)

السعادة صاحب حرضة من شهور بضعة منذ الشوربجي أفندي صبحي حرضة اشرتى
ثمنًا فدان كل عن وَدَفَع فدانًا، ٢٤٠ حوايل تبلغ املرج بجوار عزبة باشا بركات الدين بهي
— الجنيهات من ألًفا األربعني يناهز الثمن مجموع إن أي — مرصيٍّا جنيًها ١٦٠ مقداره
املحكمة وِسِجلِّ نفسه البائع سعادة من َخَربَها تأكدنا وقد منكورة، غري الصفقة وهذه

املختلطة.
يف محرَّر رسمي بَيْع َعْقد بمقتىض أخيه وعن نفسه عن حرضته اشرتى وكذلك
ضخمة عمارة املختلطة مرص بمحكمة الرسمية العقود قلم أمام ١٩٤٢ سنة مايو ١١
َقْدُره إجمايل ثََمٍن مقابَل صادق محمد بك عيل املرحوم ورثة من نازيل امللكة بشارع
العقد عند منه َدَفَع جنيًها، وثمانون وخمسة وخمسمائة ألًفا خمسون جنيًها، ٥٠٥٨٥
املذكور العقد مجلس يف َدَفَع كما جنيًها، ٩٥٨٥ مبلغ ١٩٤٢ سنة مارس ٢٤ يف االبتدائي
وَقْدُره املبلغ باقي وَدَفَع القارص، نصيب قيمة وهو جنيًها و٨٤٣٠ مليًما ٨٣٤ مبلغ
البنك عىل ١٩٤٢ سنة يونيو ٩ بتاريخ ١٣٠٧٢٦ رقم شيك بموجب جنيهات ٣١٧١٠

بالقاهرة. العثماني
يونيو ٩ بتاريخ ُمْلَحًقا عقًدا حرََّرا الطرفني أن الصدد، هذا يف يُذَْكر ما طريف ومن
ييل وفيما الوكيل، بك أحمد إىل سمرسة َدْفع إىل فيه أشارا مرص ٨٣٣٨ نمرة ١٩٤٢ سنة

فيه: جاء ما نص

يجب ما أن وَقرََّرا األول، العقد يف الشاهَديْن نفس ومعهما الطرفان حرض
عن عبارة وهو جنيًها، و٩٢٧ مليًما ٦٠٩ مبلغ هو الثمن باقي من خصمه
إلخ. … األمريية واألموال الوكيل بك ألحمد املستحقة السمرسة َمبَْلغ مجموع
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تسجيل. مرص ٣٣٤٠ نمرة ١٩٤٢ سنة مايو ٢٧ يف ل ُمَسجَّ البيع وَعْقد
املائة حوايل وحدهما ثمنهما يبلغ — الذكر سالفة األطيان وصفقة — الصفقة هذه
ستأتي التي األخرى الصفقات ت تَمَّ كما الصفقتان ت وتَمَّ ونقًدا، ا عدٍّ ُدِفَعْت جنيه ألف

الحارضة. الوزارة قيام خالل إليها اإلشارة
ببناء اآلن يقومون — إخوان الشوربجي — األنسباء حرضات فإن ذلك وفوق

الزمالك. يف كبريتني عمارتني

جنيه مليون عرضبنصف (ب)

أخريًا َعَرَض قد السمارسة أحد أن وهو البالغة، داللته له نبأ مصدره من َعِلْمُت قد
نصف بمبلغ إيموبيليا عمارة رشاء ورشكائه الشوربجي أفندي صبحي عن بالنيابة

تتم. لم الصفقة ولكن الجنيهات من مليون
األنسباء َخَرُه ادَّ ما تستنزف الجنيهات من مليون النصف أن أحد يَْحَسبَنَّ وال
أخريًا َعَرُضوا قد حرضاتهم أن َعِلْمُت فقد املتواليات، الصفقات أرباح من املحظوظون
إحدى يف بيعها معروض املنيا، مديرية يف واحدة صفقة فدان ستمائة من أكثر رشاء
الثمن يُْدَفع أن وعىل جنيًها، ٢٢٠ حوايل الواحد الفدان ثمن يكون أن عىل التفليسات،

فيها. تجزئَة ال واحدة كقطعة الصفقة عن بأكمله
صفقات من عنه الناس يتحدث ما عدا أصل، من وَفْصٌل كلٍّ من بعٌض موالي يا هذا
يف عنها الكالم سيأتي التي والَغْزل التموين صفقات وعدا إليها، لإلشارة محالٍّ نَر لم
ومحور الشوربجي، أفندي صبحي محورها كان والتي العريضة، هذه من آخر موضٍع
الضئيل، املرتب ذو السابق املوظف الوكيل، أحمد األستاذ املحرتم النائب حرضة املحور

الجليل.1 الرئيس رفعة حرم شقيق

وصفقات نفقات بصدد نقًال عنه يُنَْقل أو فعًال، حرضته يُنِْفقه ا عمَّ مدهشة أقاصيَص الراُوون يروي 1

قها. أَُحقِّ فلم أَُصدِّقها، كنت وإن ولكني الجنيهات، من املؤلفة األلوف تبلغ
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تعليق غري من (ج)

النسيب الشوربجي أفندي صبحي حرضة أن تعليق غري من هنا نذكر أن وحسبنا
حارة، مراَفعة عنه يرتافع النواب مجلس يف الوزراء رئيس رفعة َوَقَف الذي املحظوظ
هذا ونقًدا، ا عدٍّ يَْعِرضها أو يَْدَفعها الجنيهات من األلوف مئات اآلن له توافرت والذي
عرشة َمبَْلغ — السنتني عىل كثريًا يزيد ال قريب َعْهد منذ اقرتض— قد كان بالذات الرجل
من الضئيل القرض هذا اقرتض وقد يملكها، التي للمصانع صناعية كسلفة جنيه آالف

ذاك. إذ القائمة الحكومة
موقفه وأين وأرًضا، ذهبًا يقتنيها األلوف مئات من قرًضا، آالف العرشة أين فأين
األحوال، ُمَغريِّ سبحان الحارضة! الحكومة من موقفه إىل بالقياس الغابرة الحكومات من

الرجال! ومغري

النفوذ واستغالل األوقاف عىل التنظر (2-1)

ترصفاته هي شخصيٍّا باشا النحاس ضد تنهض التي الدالئل وأقىس أَْفَضح ِمْن لعل
فإن للوزارة؛ رياسته بفضل عليها ناظًرا أصبح أو كان التي األوقاف بصدد األخرية
تَْكِشف لها تأييًدا استخرجناها التي املستندات وإىل الترصفات هذه مجموع إىل نظرة
فقد الكثريين، وعىل عيل خفية كانت أنها أعرتف باشا النحاس شخصية من ناحية عن
هذه عىل َوَقْفُت حني إال والتحايل الجرأة بني الجمع فيه أَْعرف لم ولكني جريئًا َعَرْفته
إىل أْضَطرَّ أن ويحزنني ليؤسفني وإني املستندات، من رسميٍّا يؤيدها وما البيانات
وألم، ألم بني وشتان إيالًما، أشد عنها السكوت ولكن املؤملة، الحقائق هذه عن الكشف

البالد. ضحيته وألٍم األفراد، ضحيته ألٍم بني
تا تمَّ — خطريتني صفقتني باألحرى أو — رئيسيتني عمليتني هنا أذكر أن وحسبي
وإحدى الحكومة، رئيس باشا النحاس عهد يف الوقف، ناظر باشا النحاس ملصلحة
عليه، ناِظر هو الذي العال عبد َوْقف إىل باشا النحاس منزل بيع هي العمليتني هاتني
وقد الوزارة، تأليف عقب بسمنود البدراوي وْقف عىل باشا النحاس تنظُّر هي واألخرى
تكاد وترصفات، نتائج عليهما وترتبت ومناورات، بإجراءات العمليتان هاتان اقرتنت
االستغالل عىل التحايل يف بل فحسب، النفوذ استغالل يف ال النظري، منقطعة تكون

عليها! التعليق يف إليها، اإلشارة تكفي بوسائل املال وكْسب
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الصفقتني: لهاتني موجز بيان ييل وفيما

وإليه منه البيع

وزرها. لظهور ذكرها، مجرد العملية هذه من موالي يا يكفي
عليه ناظر هو الذي العال عبد َوْقف إىل سمنود يف منزله باشا النحاس باع فلقد
حق الوقف لناظر يكون أن الوقفية رشوط ومن الجنيهات، من آالف عرشة بمبلغ
قمح ثمن جنيًها وعرشين مئة شهر كل للمنزل يرصف وأن الوقف، منزل يف كنى السُّ

منها. جنيًها عرشين املستحقة للزوجة يكون أن عىل إلخ، … ومسىل وأرز
ولقد الوقت، نفس يف واملشرتي البائع هو باشا النحاس فإن أخرى، عبارة ويف

مريعة! ولكنها رائعة وصفقة بديعة، ولكنها بدعة، ذلك يف يكون
سمنود أهايل من فرًدا كونه بصفة — باشا النحاس ملصطفى كان أنه الحال وواقعة
صفات من له استجد بما أو هذه، بصفته رفعته يسكنه البلدة تلك يف خاص منزل —
أخرى صفة لرفعته بقي قد أنه غري شعبي، كزعيم شاء إذا أو عسكري، أو مدني كحاكم
الفرُد باشا النحاس رأى ذلك وعىل للوقف، كناظر صفته وهي ثمنها، ولها وزنها، لها
الوقف، عن وكيًال بصفته الوقف ناظر باشا للنحاس املنزل يبيع أن والحاكُم والزعيُم
هذه نظري يف رفعته وقبض الوقفية، لنص طبًقا للوقف كناظر رفعته يَْسُكنَه لكي
النحاس ع يَتََورَّ ولم كريًما، سخيٍّا ثمنًا الجنيهات من آالف عرشة مبلغ البارعة العملية
املنتفعني والفقراء باملستحقني ورحمة منه تضحية الثمن هذا َقبََض بأنه القول عن باشا
دون الرحيم منها ينتفع التي املبتَكر، الجديد النوع من رحمة أيًضا وهي الوقف، من

املرحوم!
محارض من رسميٍّا مستخَرًجا العريضة هذه مع أُْرِفق بأن ألترشف موالي يا وإني
محارض عىل االطالع ويكفي الوقف، حجة عن وآخر الرشعية، طنطا محكمة جلسات
تربيًرا الناظر رفعة إليها لجأ التي واألساليب املناورات من نَتْه تضمَّ وما الجلسات
هذه عىل االطالع يكفي للوقف، منزله لبيع ثمنًا جنيه آالف عرشة مبلغ عىل للحصول
فكيف األقوال عىل التحايل أساليب من مشمئزة مستفزة النفس تثور لكي املحارض

باألموال!
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يف نظائرها من مثيًال لها أعرف ال التي العملية بهذه باشا النحاس َب َرضَ ولقد
موجز تلخيص ييل وفيما واحد، بحجر بريئة عصافري عدة ِرْفَعتُه رضب النفوذ، استغالل

العملية: هذه ألوزار

تحايل يتلوه تحايل (أ)

محاسن فإن األوقاف، عىل التنظُّر نفس هو — األول التحايل أو — األول الوزر لعل
محاسن تُْكتََشف ال أن — سنرى كما اآلن حتى تشاء زالت وما — شاءت قد الصدف
رفعته يَُعنيِّ فلم ولذلك الحكم؛ يف يكون حينما إال للوقف كناظر باشا النحاس رفعة
الوزارة، توليه بعد إال بلدته يف عليها يتنظَّر التي الثالثة األوقاف من وقف عىل ناظًرا
التعيني ولهذا األخرية؛ الوزارة تولِّيه عْهد يف البدراوي لوقف كناظر له تعيني آخر وكان

بعد. فيما سنتناولها مضحكة مبكية قصة
بسبب شديدة حمالت ١٩٣٧ سنة يف عليه تحمل املعاِرضة الصحف كانت وقد
املعاذير بشتى يعتذر كان رفعته ولكن الحكم، توليه إبان يف األوقاف تلك عىل تنظُّره
منه نتقبل أنصاره نحن فكنَّا الواقف، ط ِلَرشْ وتحقيًقا للوقف مصلحة تنظره يف أن مبينًا
مواطن عن ابتعاده يتمنَّْون كانوا منَّا الكثريين أن ولو نظره، لوجهة املؤيِّدة الحجج هذه

القبيل. هذا من مالية مسائل يف التجريح
تنظُّره من سيتخذ كان رفعته أن زمالئه من أحد يعرفه أو أعرفه أكن لم الذي ولكن
الرسمية املحارض أخريًا استخرْجُت أني ولوال الثراء، عىل للتحايل سبيًال األوقاف عىل
تلوكه كانت ما ْقُت َصدَّ ملا مهلهلة، لة، ُمَفصَّ محتوياتها عىل واطَّلعت ذلك عىل الدالَّة

اإلشاعة. به وتَْهِمس املذياعة، األلسنة
بيع َصْفَقة إىل أدَّت التي األوىل الخطوة تبدأ أن أيًضا العجيبة املصادفات وتشاء
يف جاء فقد ،١٩٣٧ سنة يف الحكم تولِّيه عهد يف عليه، ناِظر هو الذي للوقف رفعته منزل
بهذه ُمْرَفق (وهو ١٩٤٠ سنة يونيو ٢ بتاريخ الرشعية االبتدائية طنطا محكمة محرض
عمارة العال عبد بك السيد املرحوم لوقف كان «أنه األخرى): املحارض مع العريضة
شهريٍّا ف يُْرصَ كبريًا مبلًغا الواقف عليها أَْرَصَد وقد … بسمنود األعظم البحر عىل واقعة
هذه من بقرار العامة للمنافع أُِخذَْت املذكورة العمارة وأن الواقف، عيَّنها التي الوجوه يف

جنيًها.» و٥٣٢٥ مليًما ٨٦٨ مبلغ نظري ١٩٣٧ سنة أكتوبر ١٠ يف املحكمة
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عىل ينوف َمبَْلٌغ — سخيٍّا ثمنًا — لها وُقدِّر الوقف عمارة ملكية نُِزَعْت فقد إذن
للوزارة رئيًسا باشا النحاس كان حينما ١٩٣٧ سنة يف ذلك وكان جنيه، آالف الخمسة

مًعا. وقت يف للوقف وناظًرا
باشا، النحاس مصلحة إىل منرصفة طيبتها وكل موالي، يا الطيبة املصادفات وتشاء
الوقت يف سمنود يف لنفسه جديدة عمارة باشا النحاس يبني أن املصادفات هذه تشاء
منزل وإخوته باشا للنحاس كان فقد العامة! للمنافع الوقف عمارة فيه أُِخذَْت الذي
أن عىل الورثة بقية مع رفعته تراَىض وقد والدهم، له املغفور عن َوِرثُوه الذي األرسة
عمارة فيبني الخاص لحسابه جديد من البيت يبني راح ثم له، ا خاصٍّ ملًكا املنزل يكون
ما عىل يفهمه لم الناس فهمه ما ولكن الخاص، لسكنه أنها املفهوم كان َدْوَريْن من

التالية. ترصفاته من يتبني كما باشا، النحاس رفعة يظهر
املستِحقة أن هي — رابعة؟ هي هل أو — ثالثة مصادفة إىل الحديث يسوقنا وهنا
الواقف زوجة األعرس بك حمودة بدر السيدة هي الحياة قيد عىل بقيت التي الوحيدة
مسعد األستاذ بحرضة سنوات بضعة منذ تزوجت قد وأنها العال، عبد بك السيد املرحوم
إلحدى زوًجا يكون أن — السادسة لعلها أو — الخامسة املصادفة تشاء الذي السمرة
السيدة بها ونعني الثانية، زْوَجتَه األوىل َزْوجته إىل يَُضمَّ وأن باشا، النحاس قريبات

باشا. النحاس رفعة عليه يتنظر الذي العال عبد َوْقف يف املستحقة
رفعته شاءه ما إىل اآلن وتأتي باشا النحاس ملصلحة املصادفات شاءته ما هذا
النسب، بصلة به اتََّصَلْت التي املستحقة، السيدة مع رفعته اتفق فلقد املصادفات! ملصلحة
باشا النحاس منزل برشاء للوقف اإلذن فيه تَْطلُب الرشعية املحكمة إىل َطَلب تقديم عىل
الوزارة. رئيس باشا النحاس عهد يف ملكيتها نُِزَعْت التي العمارة من بدًال الوقف ناظر
نقًال الرشعية املحكمة إىل املستحقة السيدة به َمْت تََقدَّ الذي الطلب نص ييل وفيما

الرسمي: املحرض عن
:١٩٣٧ سنة يف الوقف عمارة ملكية نزع إىل أشارت أن بعد السيدة قالت

عن بََحثَْت وقد األكمل، الوجه عىل الواقف رشوط تحقيق يهمها الطالبة إن
عىل منشأة األعظم البحر عىل واقعة رساي إىل َقْت وُوفِّ بسمنود للوقف رساي
باشا، النحاس مصطفى الرفيع املقام صاحب حرضة ملك الحديث الطراز
مناسبًا، املحكمة تراه الذي بالثمن للوقف إعطائها عىل رفعته مع وتفاَهَمْت
ُهِدَمْت التي الوقف رساي من الباقية الفضاء األرض قطعة يأخذ أن َقِبَل وقد
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الرساي؛ أنقاض وأخذ للوقف املحكرة األرض ذلك يف بما ملكيتها نُِزَعْت أن بعد
الطالبة وَطَلبَت للوقف، سيعطيها التي رسايه ثََمن من ذلك ثمن يُْخَصم أن عىل

… لذلك الالزم إجراء

(رسايًا) املتواضع الشعبي الزعيم بناه الذي املتواضع الريفي املنزل أصبح قد إذن
من آالف عرشة من أََقلَّ ثمنًا لها باشا النحاس يرتيض ال التي الفخمة الرسايات من

ومدهشاته. بل ومفرداته، الثمن عن الكالم وسيأتي الجنيهات!
عىل وكيله بلسان الناظر رفعة إجابة من والتحايل الحيلة معنى يف أبرز وليس

الجلسة: ملحرض أيًضا الكالم أترك وهنا منزله، رشاء طلب

الطالبة الست ذََكَرتْها التي الظروف يقدر رفعته إن الناظر: رفعة وكيل وقال
الخري حب من رفعته عليه ُجِبَل ملا نظًرا العطف؛ كل عليها ويعطف َطَلِبها، يف
الراحة االستطاعة بقدر لهم يَْكُفل بما جميًعا واملستحقني الوقف ملصلحة
رفعة فإن ولذلك عليهم؛ َوْقفه ِمْن الواقف قصدها التي باملزايا والتمتع التامة
عليه، عزيزة تضحية من ذلك يف ما رغم الطالبة؛ الست َطَلب عىل يوافق الناظر
وأهله رأسه مسقط ذكريات مقر هي رشاؤها املطلوب الرساي ألن وبخاصة
التي الطالبة بالسيدة رحمًة خاطر طيب عن ذلك وقِبل والده، املرحوم وتراث
وليقوم جهة، من لصحتها مراعاًة يمكن ما أرسع فيها تقيم رساي إىل تحتاج

إلخ. … وقفه بكتاب الواقف قرَّره ما بتنفيذ أخرى جهة من

الفن َمبَْلَغ والتحنُّن الحنان منه بََلَغ قد باشا النحاس رفعة أن موالي يرى أفال
إىل تحتاج التي باملستحقة رحمًة جنيه آالف عرشة بمبلغ منزله يبيع إنما فهو والتفنن،
إليها املشار السيدة هذه أن حني يف … لصحتها مراعاًة يمكن ما بأرسع فيها تقيم رساي
بلد من ينتقل األرياف يف قاضيًا كان الذي زوجها مع إال الحال بطبيعة تسكن تكن لم
إنها باِلغ ِصْدق يف رفعته يقول التي الرساي عن وبعيًدا سمنود، عن بعيًدا أخرى، إىل
سكنى أنَّ ِلنَْدِرَي — هللاُ علم — كنا وما يمكن! ما بأرسع فيها لتقيم إليها حاجة يف

ولألمة! األمة، يف زعيٌم هو بذلك القائل أن لوال الرحمة، أعمال من َعَمٌل الرسايات
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التحايل يف اإلمعان به ذََهَب باشا النحاس أن الصدد، هذا يف يُذَْكر ما طريف ومن
يأتي: بما الجلسة يف وكيله لسان عىل الترصيح حد إىل

عن االستعاضة يستطيع قد إنه ما؛ نوًعا التضحية هذه عليه يهون الذي إن
الباقية الوقف أرض عىل لها مقاِبَلة رساي بإنشاء وأهله رأسه مسقط الرساي
رساٌي عليها يقام أن ُمْزَمًعا كان التي وهي الواقف، املرحوم رساي أرض من

ملكيتها. نُِزَعْت التي الرساي بدل للوقف

يقام أن مزمًعا كان إنه يقول: باشا النحاس فإن نوعه؟ يف فريًدا التدليل هذا أليس
يبيع عليه العزيزة التضحية باب من ولكنه للوقف، رساي للوقف الباقية األرض عىل
عليها يبني أن عىس الوقف، ملك من الباقية األرض لنفسه هو ويأخذ للوقف والده رساي
رسايا الوقف ناظر باشا النحاس يبِن لم ملاذا نَْفَهم الحقِّ وايم ولسنا بعد! فيما له منزًال
يفعل لم ملاذا عليها؟ رساي بناء مزمًعا كان أنه يعرتف التي املوقوفة األرض عىل للوقف
والديه منزل بيع نفسه عىل يوفر كما الجنيهات، من آالف بضعة الوقف عىل فيوفر ذلك
منزل إعداد من بُدٌّ يكن لم إذا ثم وغالية؟ عزيزة تضحية من البيع هذا عليه ينطوي وما
حتى شهور بضعة للوقف منزله بتأجري رفعته يكتِف لم فلماذا بها رحمة للمستحقة
وكان ١٩٣٧ سنة منذ ملكيتها نُِزَعْت الوقف عمارة وأن سيَّما ال الجديد، املنزل بناء يتم
كانت وقد لنفسه، منزًال فيه يبني الذي الوقت يف للوقف منزًال يبني أن رفعته مقدور يف

الحرب. نشوب قبل رخيصة البناء أدوات
من الحكمة وضاعت الصفقة، ضاعت وإال يفعل، أن له كان وما يفعل، لم ولكنه

امُلْحَكمة. والتدابري املرسومة، الخطط هذه كل
سنة أكتوبر ١٣ (جلسة جلساتها إحدى يف سألت الرشعية املحكمة أن املدهش ومن
وكيل فوَعد هدمت، التي من بدًال رساي بإنشاء تقيض الواقف رشوط كانت إذا (١٩٤٠
سنة نوفمرب ١٠ يف أي — التالية الجلسة ويف املوضوع، هذا يف مذكرة بتقديم املستحقة
«إني باشا: النحاس رفعة وكيل وقال اإلجابة، عىل متوافَقنْي الطرفان جاء — ١٩٤٠
للوقف؛ ملصلحة توفريًا للوقف رساي رشاء يف وإن زمييل، حرضة قرره ما عىل موافق
اآلن وهي ملكيتها، نُِزَعْت التي الرساي من جزءًا تَْشَغل كانت الوقف إدارة ألن نظًرا

جنيهات.» أربعة عن أجره يقل ال منزًال تستأجر
الجنيهات، من آالف بعرشة منزًال الوقف يشرتي أن املربرات، ِضْمن مربر من له يا

الجنيهات! من األربعة يبلغ شهري إليجاٍر توفريًا
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املستحقني استبعاد عىل التحايل (ب)

جلسة يف املحكمة أن املستِحقة، والسيدة باشا النحاس بني التدبري إحكام عىل يدل ومما
املستحقني بأسماء كشف تقديم الناظر ووكيل الطالبة إىل َطَلبَْت ١٩٤١ سنة ديسمرب ١٤
أصحاب املستحقني إن الناظر: رفعة وكيل فقال ورشوطه، البيع يف رأيهم ألخذ الوقف يف
رأيهم، ألخذ داعي فال وعليه الوقف؛ أعيان يف ُمَعنيَّ نصيب لهم وليس الوقف، يف مرتبات
١٩٤٢ سنة يناير ١٨ إىل الجلسة َلت وأَجَّ املذكور، الكشف تقديم عىل ت أرصَّ الهيئة ولكن
نََظَرت (١٩٤٢ سنة يناير ٢٥ يف انعقدت (التي املقبلة الجلسة ويف الكشف، لتقديم
املستحقني، رأي أَْخذ َعَدم بوجوب باشا النحاس رفعة من مقدَّمة مذكرة يف املحكمة

حرفيٍّا: يأتي ما الجلسة محرض وأثبت

املتضمنة الطالبة وكيل عىل الناظر رفعة وكيل من املقدَّمة املذكرة وُعِرَضت
بها. جاء ما عىل يوافق إنه فقال املستحقني، رأي ألخذ الحاجة عدم

املستِحقة والسيدة الناظر رفعة بني وحبكها، سبُكها وأُْحِكَم املناورة تمت وهكذا
املحكمة إلحاح َرْغم اآلخرين، املنتفعني أو ني املستحقِّ جميع استبعاد عىل االثنان فاتَّفق
تكفي وحدها الواقعة هذه ولعل بأسمائهم، كشف لتقديم خصيًصا الجلسة وتأجيل
اعرتاض من باشا النحاس وخوف الوقف مصلحة ضد املعيب التحايل عىل للتدليل
يتقاضاه. أن يريد الذي الباهظ الثمن وعىل للوقف منزله بَيْع عىل اآلخرين ني املستحقِّ

الثمن عىل التحايل (ج)

الطلب تقدَّم أن منذ أي َلِحَق؛ أو َسبََق تحايل كلُّ إليه رمى الذي الهدف هو الثمن كان
إىل باشا، النحاس «رساي» برشاء باإلذن الرشعية طنطا محكمة إىل ١٩٤٠ سنة يونيو يف
جنيه آالف العرشة وإقرار الرشاء بإقرار ١٩٤٢ سنة مارس يف املحكمة قرار صدر أن
صدور حني للوزراء رئيًسا يُْصبح أن املصادفة شاءت الذي الناظر، رفعة يتقاضاه ثمنًا

املذكور. القرار
— قصده أو — يده باشا النحاس فيها كشف عدة مراحل التحايل هذا اجتاز وقد
تاجًرا، لَعذَْرناه سافًرا، املحكمة إىل تقدم موالي يا أنه ولو مًعا، ومتعرج متدرِّج بأسلوب
العطف إال منزله بيع من يبغي ال أنه باالدِّعاء املساومة طريق يف األوىل املرحلة بدأ ولكنه
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قومسيون عىل التحديد أُِحيَل ثم املناسب، الثمن للمحكمة وَفوَّض والرحمة، باملستحقة
من املسطح املرت ثمن بتقدير املعاينني الخرباء إقناع يف باشا النحاس ونََجَح األوقاف،
الواحد للمرت ونصف جنيهني بمبلغ مرتًا و٨١٧ سنتي ١٧ مساحتها البالغ منزله أرض
مقامة (وهي للمباني َر وُقدِّ — جنيًها و٢٠٤٢ مليًما األرض٩٢٥ ثمن مجموع فيكون —
قيمة تكون وبذلك جنيه آالف سبعة مبلغ املذكورة) األرض من مرتًا ٤٢٩ حوايل عىل
التقدير هذا أن هنا نالحظ أن املفيد من ولعله جنيًها، و٩٠٤٢ مليًما ٩٢٥ جميعه املنزل

القاهرة. يف وليس سمنود، أحياء من حي يف منزل عىل يَنَْصبُّ
أمام وكيله فجاء السخاء، فوق السخي التقدير هذا يُْرِضِه لم باشا النحاس أن غري
ومصالحه! للوقف رعايته مع قيمتها يف الرساي يبخس أال يرى رفعته إن وقال: املحكمة
عىل يشتمل لم ُمْجَمل األوقاف قومسيون من الوارد التقرير «أن املحكمة ورأت
الرضورية»، التفاصيل من املأمورية هذه مثل يف الخرباء تقارير عادة عليه يشتمل ما
ولعله ملنزله، ثمنًا جنيه آالف عرشة مبلغ طلب إىل باشا بالنحاس أخريًا األمر وانتهى
إىل وكيله بلسان باشا النحاس رفعة به تقدَّم الذي الطلب نَصَّ هنا أُوِرَد أن املفيد من
بأنها الزيادة هذه وواصًفا األوقاف، تقدير عىل جنيه ألف يزيد َمبلًغا طالبًا املحكمة،

:١٩٤١ سنة نوفمرب ٣٠ محرض يف ورد ما نص ييل وفيما «تضحية»،

برأي مذكرة وأعدْدُت األوقاف، مذكرة عىل اطلعت إني الناظر: رفعة وكيل قال
سبيل يف يضحي أن أخريًا رأى رفعته أن تتضمن وهي ذلك، يف الناظر رفعة
تَْفِصل أن عىل جنيه، آالف عرشة الرساي ثمن يكون أن وَقِبَل الوقف، منفعة

ذلك. قبول عدم من ِحلٍّ يف فرفعته وإال اليوم، املادة هذه يف الهيئة

هو َمْن هناك وهل باشا؟ النحاس رفعة من املوقف هذا مًعا ومبدًعا بديًعا أليس
والوعيد! والوعد والتهديد، التضحية بني واحد مسلك يف الجمع عىل أقدر

الوقف منفعة سبيل يف يضحي أن أخريًا رأى قد إنه يقول وهو موالي يا إليه انظر
التضحية يف األعىل املثَل ذلك يف ضاربًا جنيه، آالف عرشة الرساي ثمن يكون أن وَقِبَل
جلسة يف قبوله برشط العرض هذا يقرن وهو إليه فانظر موالي يا ْل تََفضَّ ثم الذهبية!
تبعة الوقف وليتحمل البيع، قبول عدم من ِحلٍّ يف فهو وإال ل، تمهُّ غري ويف فوًرا اليوم،

التحلل! هذا
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نظر يف املحكمة استمرت بل يتحلل، لم باشا والنحاس تتعجل، لم املحكمة ولكن
يف الوزارة رئاسة الوقف ناظر رفعة توىلَّ حتى جلسة، إىل جلسة من لها تؤجِّ وهي املادة
،١٩٤٢ سنة يناير ٢٥ يوم يف ذلك عىل السابقة الجلسة وكانت ،١٩٤٢ سنة فرباير أوائل
تولِّيه بعد األوىل الجلسة وهي — الجلسة هذه ويف ،١٩٤٢ سنة مارس أول إىل َلْت وأُجِّ
عرشة بمبلغ الرساي يبيع أن يَْقبَل «هل الناظر: رفعة تسأل أن املحكمة رأت — الوزارة
أو عنبه َوْقف عىل العال عبد بك السيد َوْقف محل إحالله حق ترك مع فقط جنيه آالف
الجلسة َلت وأُجِّ ذلك، عن للجواب واحًدا أسبوًعا التأجيل باشا النحاس وكيل فطلب َال»،
اآلن أصبح وقد — الناظر رفعة وكيل أَْعَلَن األخرية الجلسة هذه ويف مارس، ٨ إىل فعًال
ال ذلك فإن لديه؛ يشء بأعز ى ضحَّ وإن أنه يرى الناظر رفعة «أن — للنظار ناظًرا
عبد السيد لوقف التابعة الفضاء األرض قطعة وإن بلده، يف مباني يقيم أن من يمنعه
فهو ذلك وعىل املحكرة؛ األرض قطعة ضم من بد ال بل عليها، للبناء تكفي ال العال
املذكورة.» األرض قطعة عىل بالتحكري االنتفاع حق الرساي ثمن من يحتسب أن يصمم
لديه، يشء بأعز باشا النحاس تضحية قبول عىل املحكمة وافقت نَْفِسها الجلسة ويف

اآلتية: بالصيغة العزيز املنزل هذا رشاء وقررت

حسب جنيه آالف عرشة بمبلغ املذكورة الرساي رشاء عىل املوافقة قررنا فلهذا
الصيغة. وتوقيع للمعاينة املادة لنا وأجَّ اليوم جلسة بمحرض املدوَّن

عصافري عدة رضب (د)

جنيه، آالف عرشة بمبلغ لديه يشء أعز باشا النحاس يبيع أن عىل القرار استقرَّ قد إذن
يف عليه، يشء أعز املنزل هذا يكون كيف يفهم أن العادي الشخص عىل يعرس أنه ولو
محرض (يراجع املحكمة أمام بذلك وكيله اعرتف كما فيه، السكنى له يَْسِبق لم أنه حني

2.(١٩٤٠ سنة يونيو ٢ جلسة

أساسه من يهدم أن باشا النحاس عىل هان كيف العجب: من يشء يف يتساءل أن لخبيث يروق قد 2

بنى وكيف أثر؟ من للذكريات يبقى ال بحيث حجر، بعد حجًرا وينقضه عليه العزيزة الذكريات منزل
أرسته؟ وَمَقرِّ رأسه بمسقط يحتفظ فلم القديم بدل جديًدا منزًال
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خزانة يف الجسيم املبلغ هذا تواُفر عدم هي البيع، طريق يف عقبة قامت أنه غري
هذه رفعته ذَلََّل ما أرسع ما ولكن ذلك، يف باشا النحاس وكيل املحكمة وناقشت الوقف،
يرضب كيف فَعَرَف نواحيها، جميع من هو ملصلحته ذللها إذ أَْمَهَره كان وما الصعوبة،

يرميها. واحدة برمية عصافري عدة
املفردات الثمن يشمل أن — اقرتاحه عىل املحكمة ووافقته — رفعته اقرتح فلقد
العرشة َمبَْلغ باشا النحاس مصطفى رفعة يستويف «أن املحكمة تعبري حد عىل أو اآلتية،

اآلتية»: بالصفة جنيه آالف

يُْدفع العامة، للمنافع ملكيتها نُِزَعْت التي الرساي ثمن جنيًها و٥٣٢٥ مليًما ٨٦٨ (١)
باشا. للنحاس نقًدا

املودَع البدل مال من استدانته عىل املحكمة واَفَقت الذي املبلغ مقدار جنيه ٢٠٠٠ (٢)
ويبقى باشا اس للنحَّ نقًدا املبلغ هذا يُْدَفع أن عىل أخرى، أعيان ثمن من الوقف باسم

خرياته. ريع من ويسدَّد الوقف عىل دينًا
دون جنيه ٨٠١ بمبلغ َرْت ُقدِّ وقد ملكيتها، نزعت التي الوقف عمارة أنقاض (٣)
وبعبارة الحرب، بسبب إلخ، … واألخشاب الحدائد أسعار يف الجسيمة للزيادة مراعاٍة

املقدر! ثمنها أضعاف هذه األنقاض عملية يف كسب باشا النحاس فإن أخرى،
بسعر٧٠ لنفسه باشا النحاس أخذها العال عبد لوقف التابعة وكسور مرتًا ٤٧٢ (٤)

جنيًها. و٣٣٠ مليًما ٥١٩ مقداره إجمايل ثمن مقابل أي للمرت؛ فقط قرًشا
يف قرًشا، بسبعني املرت َر َقدَّ الوقف من اشرتى حينما باشا النحاس أن هنا ويالَحظ
ثمن أضعاف بخمسة أي قرًشا، وخمسني بمائتني املرت َر َقدَّ للوقف باع عندما أنه حني

مستطيلة! املشرتاة القطعة بأن الجسيم الفرق هذا ِرْفَعتُه َعلََّل وقد الرشاء،
وقف من املحكرة األرض قطعة عىل املقامة املباني ثمن جنيًها و٢٢٢ مليًما ٦٦١ (٥)
األرض ومساحة العال، عبد بك السيد وقف محل رفعته إحالل ومقابل عيشة، أبي

الثمن. ضمن باشا النحاس أََخذَها وكسور مرتًا ٧٢٧ املحكرة

استعاض قد فهو التعفف، من أبداه ما رفعته فحسب التعسف، من شيئًا التساؤل هذا يف أرى ولكني
هو بدله جديد بيشء الجديد املنزل عن استعاض ثم عليه، العزيز القديم املنزل عن الجديد باملنزل

جنيه. آالف العرشة
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ريع من الناظر لرفعة ف يُْرصَ جنيًها» ١٣٢٠ حوايل «وهو كله ذلك بعد الباقي (٦)
١٩٤٢ سنة أكتوبر من ابتداء سنوات، أربعة ظرف يف متساوية أقساط أربعة عىل الوقف
من رسميٍّا االستبدال صيغة َعْت ُوقِّ حيث ١٩٤٢ سنة أبريل ١٢ جلسة محرض (يراجع
العزيز عبد حرضة ومن عيشة وأبي العال عبد السيد وْقَفي عن بالنيابة املحكمة هيئة

باشا). النحاس رفعة عن وكيًال بصفته النحاس بك

وأن تقرَّر، الذي هو باشا النحاس َده َحدَّ الذي الثمن أن باملالحظة، جدير هو ومما
تََقرََّرْت. التي هي هي عليها َم وَصمَّ بها طاَلَب التي واألنقاض األعيان

مربوكة! صفقة (ه)

يبلغ ثمنًا ملنزله باشا النحاس َر َقدَّ فقد مباركة، غري تكن وإن مربوكة، صفقة إذن هي
يف فرأوا استأجرهم، استشاريني خرباء من تقريًرا لذلك تأييًدا وقدَّم جنيه، آالف عرشة
فعًال؟ جنيه آالف عرشة هي هل ولكن ممدوًدا، وعطًفا محموًدا تواضًعا التقدير هذا
مقاييًسا، املاديات ويف أحاسيًسا، املعنويات يف ابتكر قد باشا النحاس أن موالي يا الحق
تضحية، واالستغالل رحمة، املساومة فاعترب اعتادوه، أو الناس عليه اصطلح ا عمَّ تختلف
حوايل تبلغ حقيقته أن حني يف جنيه، آالف عرشة مقداره مبلًغا للماديات َر َقدَّ ثَمَّ ومن
قيمتُها تبلغ جنيه ٨٠١ بمبلغ ُقدَِّرت التي األنقاض ألن الجنيهات؛ من ألًفا عرش الخمسة
يشرتيها أن عىل قرًشا ٧٠ بمبلغ منها املرت َقدَّر فقد األرض وكذلك املبلغ، هذا أضعاف

هو. يبيعها أن عىل قرًشا ٢٥٠ وبمبلغ هو،
بأنها سلمنا إذا — جنيه آالف عرشة بمبلغ باعه الذي فاملنزل أَْمر من يَُكْن ومهما
جنيه ٣٥٠٠ من أكثر — الحارضة األسعار أساس عىل — الحالية قيمته تبلغ ال — عرشة
سنة يف بنائه حني الفعلية تكاليفه احتسبنا إذا أما تقدير، أقىص عىل جنيه ٤٠٠٠ أو
ولسنا الجنيهات، من وخمسمائة ألفني عىل كثريًا تزيد فلن كسمنود، بلدة ويف ،١٩٣٧
من يملك ال بأنه — نفاخر معه وكنا — يفاخر كان الذي نفسه باشا النحاس أن نظن
زواجه، بنفقات للقيام مرص بنك من مبلغ القرتاض اْضُطرَّ وأنه مرتبه، إال الدنيا حطام
وأنه الجنيهات، من آالف عرشة ١٩٣٧ سنة يف يملك كان أنه يدَّعي رفعته أن نظن لسنا

سمنود! يف له رساي بناء عىل بأكملها أنفقها
املرة بدل املحكمة أمام يدَّعي أن للنحاس ساغ فكيف — ثابت وهو — هذا ثبت إذا
جنيه؟ آالف عرشة بمبلغ للوقف منزله يبيع إذ كبرية تضحية يضحي إنما أنه مرات
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بثمن املنزل باع أن له حديثة خطبة يف يدَّعي بأن ذمته له وسمحت لنفسه سمح وكيف
نفقاته؟ عن يقل

منها، أكثر أو الجنيهات من آالف عرشة َكلََّفَك قد املنزل كان إذا الباشا، سيدي يا
الجسيم؟ املبلغ هذا جاءك أين فِمْن

الوقف مطالبة استسْغَت فكيف الجنيهات، من آالف ثالثة أو ألفني إال يَُكلِّْفك لم وإذا
ضمريك أطاعك وكيف التكاليف؟! أضعاف خمسة يبلغ بثمن ناظره أنت الذي الخريي
حني واملساكني، باملستحقني الرحمة تتوخى أنك فزعمت — تعبريك أطاعك كيف بل —

املسكني. أيها نفسك حتى ترحم ولم بل نفسك، إال أحًدا ترحم لم أنك

شهريٍّا جنيه ومائة (و)

يبدو كما الجنيهات من ألف ١٥ أو ١٠ ليس الثمن فإن موالي، يا آخًرا وليس … وأخريًا
جنيه، املائة يبلغ شهري مرتب شكل يف آخر، ثمن فللصفقة كال، … العابرين للناظرين
فضًال وخدم، ووقود مأكٍل من وحاجياته الوقف منزل عىل إنفاقه عىل الوقفية ت نصَّ وقد

املستحقة. السيدة بها اختصت شهريًا جنيًها عرشين عن
رصفه انقطع فقد نفسه، الوقف منزل عىل موقوًفا شهريٍّا جنيه املائة مبلغ كان وملا
تفتقت — فقط وحينئٍذ — وحينئٍذ ،١٩٣٧ سنة يف إليه املشار املنزل ملكية نُِزَعْت حينما
صفقات ثالث فيجمع للوقف الخاص منزله يبيع أن الجليل الوقف ناظر لرفعة الحيلة

واحدة: صفقة يف نادرات
بصفته للمنزل ثمنًا رأينا) كما ألًفا ١٥ (وحقيقته جنيه آالف عرشة مبلغ يقبض أوًال:

بائًعا.
للوقف. ناظًرا بصفته املنزل حاجيات عىل إلنفاقها جنيه ١٠٠ شهريٍّا يقبض ثانيًا:

— الوقفية لنص طبًقا — للوقف كناظر عمره طوال املنزل سكنى بحق يتمتع ثالثًا:
التحدث إىل قلمي انساق فقد هللا، أستغفر سكنه، مقابل واحًدا مليًما يدفع أن غري من
يُْعَفى أو — ألصحابها األجرة ويدفع البيوت يسكن عادي كشخص باشا النحاس عن
الوقف له ويدفع الوقف بيت يسكن رفعته أن وفاتني — الفروض أحسن عىل منها
يدفع الذي هو الساكن ال املالك إن أي الشهر، يف الجنيهات من مائة سكنه نفقات

األجر!

68



الحكم نزاهة

سنة يف للوزراء رئيًسا كان باشا النحاس أن موالي، يا كله، هذا إىل أََضْفنا فإذا
ُدِفَع جنيًها ٥٣٢٥ مبلغ مقابل الوقف منزل ملكية بنزع األمر صدر حينما ١٩٣٧
للوقف ليبيعه له خاص منزل بناء يف نفسه الوقت يف َع َرشَ رفعته وأن الوقف، لخزينة
واملعقول، املأمول فاق نجاًحا هذه لعبته يف نجح وأنه ملكيته، نُِزَعْت الذي املنزل بدل
الجنيهات من وعرشين وخمًسا وثالثمائة آالف الخمسة مبلغ الحارضة وزارته يف فقبض
مستمتًعا يزال ال األمر نهاية يف وأنه … دوريٍّا ومرتبًا إجماليٍّا ثمنًا وُرباع، وثُالَث مثنى
جمعنا إذا للوقف! منزًال منزله أصبح أن بعد للوقف، كناظر منزله يف السكنى بحق
أعمال من عمل بأنه باشا، النحاس َوَصَفه كما ووصفناه بعض، إىل بعضه كله هذا
َجَمَع ووزيًرا ناظًرا باشا بالنحاس نعجب أن — علينا ووجب بل — لنا لصح الرحمة،
أصحابها، منفعة إىل تسعى «الرحمة» نوع من «حكمة» أنها ولو والحكمة، الحكم بني

… أبوابها غري من البيوت وتدخل
النحاس!3 مصطفى ومسكني النحاس! مصطفى برافو

البدراوي وقف عىل التنظُّر

الجاللة صاحب يا

تفصيالتها بعَض تقدَّم فيما ذََكْرنا التي وإليه منه املنزل بيع فضيحة غري لدينا يكن لم لو
العقلية، لكشف تكفي وحدها فهي أخرى، واقعة أية عن بها نجتزئ أن لنا لَصحَّ املخزية،

الرجل! عىل يعتمد الذي الحكم وكشف العقلية، عىل يعتمد الذي الرجل وكشف
— تَِزْد لم إن — تَِقلُّ ال ولعلها البدراوي، وقف هو آخر وقف فضيحة هناك ولكن
بل املال! استغالل ال النفوذ استغالل — االستغالل معنى إبراز يف سابقتها عن خطورًة
الفضائل! من لباًسا بإلباسه الباطل، عىل التحايل معنى يف أفصح ألنها — أفضح لعلها

عىل بناء منزله بيع صفقة إتمام بعد باشا النحاس أن هنا نالحظ أن حسبنا العمل: جنس من الجزاء 3
السمرة مسعد األستاذ (وهو زوجها حرضة يكافئ أن رأى بيَّنَّا) أن سبق (كما املستحقة السيدة طلب
إىل جنيًها ٤٨ من استثنائية ترقية اه ورقَّ الداخلية، يف كبرية وظيفة إىل القضاء من فنقله رفعته) قريب
ويكفي املحسوبيات، باب تحت عنها الكالم سيأتي مزدوجة فضيحة الرتقية ولهذه … شهريٍّا جنيًها ٦٠
يخدم ملن «كبقشيش» تُْمنَح أصبحت الدولة أموال أن وهي الفضيحة هذه ناحيتي إحدى هنا نربز أن

خاصة! خدمات باشا النحاس
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تاريخية ملحة (أ)

أطيانًا يشمل وهو سمنود، يف مقر له — العال عبد كَوْقف — هذا البدراوي وَوْقف
١٧ يف البدراوي باشا أحمد املرحوم أَْوَقَفَها فدانًا، و١٣٧٦ قرياًطا و٢٣ ٢٢س مقدارها
بالثالثة يَّتَُه وذُرِّ ريعها، من أعشار بسبعة الخريية الجهات واْختَصَّ ،١٩٠٧ سنة يناير
بعده ومن القصبي، حسني للسيد بعده من الوقف عىل النظر ورشط الباقية، أعشار
ثم النحاس، محمد للشيخ بعده من ثم املنزالوي، بك لعيل بعده من ثم عثمان، بك ملحمد
بعده من ثم البدراوي، خريي أفندي لحسن بعده من ثم سنبل، يوسف للشيخ بعده من

الرشعي. املسلمني قايض يَُقرُِّره ملن
ناظًرا باشا النحاس رفعة الرشعية طنطا محكمة أقامت ١٩٣٦ سنة مايو ٣١ ويف
ناظًرا رفعته وظل السابق، الناظر َعْزل يف نهائيٍّا يُْفَصل أن إىل الوقف، هذا عىل تًا مؤقَّ
العزل قرار بتأييد قرار ١٩٣٧ سنة ديسمرب ٢٣ يف َصَدَر ثم الوزارة، توليه مدة طوال
الوقف عىل ناظًرا باشا النحاس رفعة تعينَي املستحقني بعُض َطَلَب ذلك وَعِقَب نهائيٍّا،
فرباير ٥ بتاريخ منها خطاب يف الطلب هذا يف األوقاف وزارة فعارَضْت دائمة، بصفة
األوقاف وزارة االبتدائية الرشعية املحكمة أقامت ١٩٣٨ سنة مارس ١٣ ويف ،١٩٣٨ سنة
.١٩٣٨ سنة اكتوبر أول يف القرار هذا الرشعية العليا املحكمة وأيَّدت الوقف، عىل ناظرة

والنظارة الوزارة (ب)

سنة فرباير يف جديد من الحكم إىل باشا النحاس عاد حتى املنوال هذا عىل الحال وَظلَّ
إىل فحنَّ القديم، داؤه َعاَوَدُه حتى الوزارة تولِّيه عىل أيام بضعة تميض تََكْد ولم ،١٩٤٢

الوزارة! واتَتُْه وَقْد النظارة
— أيام بخمسة الوزارة تشكيل بعد أي — ١٩٤٢ سنة فرباير ١٢ يف موالي، يا نعم
طنطا محكمة إىل املستحقني بعض من َطَلٌب — قادر بقدرة أو ساحر، ِبِسْحِر — تََقدََّم

البدراوي. لوقف دائًما ناظًرا الوزراء رئيس باشا النحاس رفعة بإقامة الرشعية
األوقاف وزارة إىل فطلبت املعتادة، اإلجراءات املحكمُة اتََّخذَت الطلب هذا إثر وعىل
إقامة يف عاَرَضْت التي هي وكانت فيه، رأيها تُبِْدَي أن الوقف عىل ناظرًة باعتبارها
اآلن أما للوزارة، رئيًسا وقتئٍذ يكن لم النحاس ولكن ،١٩٣٨ سنة يف ناظًرا باشا النحاس
أَْهَوَن وما السبيل أَيَْرسَ فما بالذات، األوقاف وزير بينهم ومن جميًعا للوزراء رئيس فهو

العقبات!
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وزير معايل من التايل الجواب ى تلقَّ حتى املحكمة رئيس فضيلة يلبث لم ثَمَّ وِمْن
املحكمة: خطاب عىل ردٍّا باشا النحاس وزارة يف األوقاف

الرشعية االبتدائية طنطا رئيسمحكمة الفضيلة صاحب حرضة
ال الوزارة بأن نفيد ٣٣٨٤ رقم فرباير ١٦ املؤرَّخ املحكمة خطاب عىل ردٍّا
يف باشا النحاس مصطفى الرفيع املقام صاحب حرضة إقامة من لديها مانع

عنها. بدًال املذكور، املحكمة بخطاب املبنيَّ الوقف عىل النظر
االحرتام.4 فائق بقبول وتفضلوا

إمضاء
األوقاف وزير

قد ُحرَِّمْت أن بعد الوقف نظارة ذي هي وها ذُلَِّلْت، قد األوىل العقبة ذي هي ها
ِرْفَعتَُه أن كما — مانًعا ترى ال باشا النحاس عهد يف األوقاف وزارة ذي هي وها ُحلَِّلْت،
الوفدي الوزير فيسجل الوزير، إزاء نفوذَه الوزارة رئيُس يستغل أن من — وازًعا يرى ال

النظارة! استغالل يف باأللولوية الوزراء لرئيس ويعرتف اإلدارة، سوء وزارته عىل
وأنكى: أدهى أخرى، ويليها االستغالل، سبيل يف األوىل الخطوَة كانت تلك

الخطري الخطاب الرشعية طنطا محكمة رئيس أَْرَسَل ١٩٤٢ سنة مارس ٢٣ ففي
الوزراء: رئيس باشا النحاس مصطفى رفعة إىل ه نصُّ التايل

٢٣ / ٣ / ١٩٤٢ يف ُحرِّر ،٣٤٥٦ القيد نمرة
باشا النحاس مصطفى الرفيع املقام صاحب حرضة

وقف يف املستحقون َطَلَب فقد وبعد، … وبركاته هللا ورحمة عليكم السالم
ولم الوقف، هذا عىل النظر يف ِرْفعتكم تعيني البدراوي باشا أحمد املرحوم

ذلك. يف األوقاف وزارة تَُماِنع

النظر، عن باشا للنحاس ُمتَنَاِزلة نفسها تَْعتَِرب الوزارة هل الثانية: للمرة األوقاف وزارة املحكمة سألت 4

عىل النظر يف باشا النحاس رفعة إقامة من لديها مانع ال بأن السابق خطابها إىل مشريًة الوزارة فَردَّت
.١٩٤٢ سنة مارس ٢٢ بجلسة للمحكمة خطابها قدَّم قد الوزارة محامي وأن عنها، بدًال الوقف
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األمني البلد هذا خدمة عىل النافعة حياتكم كرَّستم قد ِرْفعتكم ألن ونظًرا
بأعبائه. والقيام مصالحه ورعاية

الوقفومستحقيه، هذا عىل السابقة البيضاء األيادي من ِلِرْفعتكم ملا ونظًرا
عليه تُْجَزْوَن آخر عمًال النافعة أعمالكم إىل تُِضيفوا أن ِرْفعتكم من ونرجو
خدمًة الوقف هذا عىل النظر وتَْقبَلون عملت، بما نفس كل تجزي يوم هللا من

.١٩٤٢ سنة أبريل ٢٦ جلسة قبل بالقبول وتفيدونا واملستحقني، للفقراء
ويبقيكم. ويحفظكم الجزاء خري أعمالكم عىل يجزيكم وهللا

االحرتام. جليل بقبول وتفضلوا
الرشعية طنطا محكمة رئيس
إمضاء
الجداوي محمد

جميًعا. الصحف يف الناس، عىل الخطاب هذا نُِرشَ وقد

خطاب قصة (ج)

أبعد إىل االستغالَل، هذا عىل التحايل ويف نفوذه، استغالل يف باشا النحاس ذََهَب وهكذا
مع — وإني … الثناء محل غري يف الثناء ومستخدًما القضاء، بجالل مستهرتًا الحدود،
من فبدًال اختصاصه، حدود تعدَّى قد الرشعية املحكمة رئيس أن أرى — االحرتام كل
يَْقبل، ال أو الوقف عىل التنظر باشا النحاس يَْقبل هل القايض: حيدة يف — يسأل أن
السابقة البيضاء أياديه إىل يضيف أن عليه ا وملحٍّ منه راجيًا ويتوسل، إليه يرضع تراه
— َعِمَلْت بما نفس كل تُْجَزى يوم — هللا من عليه يُْجَزى آخر عمًال النافعة وأعماله

واملستحقني؟! للوقف خدمة الوقف هذا عىل التنظُّر فيقبل
الفصل يَتِمَّ لم قائمة قضية يف قرارها إىل املحكمة يَْسِبق أن املحكمة لرئيس يكن لم
قبل بالقبول إفادته باشا النحاس يرجو أنه فيه جاء الذي خطابه من يؤخذ كما فيها،
الوزارة رئيس فإن ف؛ الترصُّ أساء قد املحكمة رئيس كان إذا ولكن … أبريل ٢٦ جلسة
الذي الرد نَصَّ الكريمة أنظاركم تحت أََضَع أن موالَي يا وحسبي االستغالل، أساء قد
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الخطاب مع جنٍْب إىل جنبًا الصحف يف ُه ونََرشَ املحكمة، رئيس إىل باشا النحاس أَْرَسَلُه
الرد: نص ييل وفيما

مارس ١٣٦١/٢٨ سنة األول ربيع ١١) السبت يوم يف هوس، مينا فندق
(١٩٤٢ سنة

االبتدائية الرشعية طنطا رئيسمحكمة الفضيلة صاحب حرضة
٢٣ املؤرخ خطابكم تََسلَّْمت فقد وبعد، … وبركاته هللا ورحمة عليكم السالم
املهام من بالرغم أني فضيلتكم أُِفيُد عليه ا وردٍّ ،٣٤٥٦ رقم ١٩٤٢ سنة مارس
عن فضًال أوقاتي ُمْعَظم تستغرق والتي عاتقي، عىل امللقاة الوفرية العامة
باشا أحمد املرحوم َوْقف يف املستحقني طلب إزاء يسعني ال الخاصة، مهامي
للوقف إسداؤه يل َسبََق ا ممَّ وذََكرتموه تأييده من به تفضلتم وما البدراوي
عليه أُْجَزى آخر عمًال النافعة أعمايل إىل أضيف أن ومناشدتي ومستحقيه،
أَْحِمل أن إال يسعني ال كله ذلك إزاء عملت؛ بما نفس كل تُْجَزى يوم هللا من
وجميع واملساكني واليتامى للفقراء خدمًة الوقف هذا نظارة قبول عىل نفيس
فضيلتكم وتفضلوا والعباد، البالد خدمة فيه ما إىل هللا َقنا وفَّ املستحقني،

االحرتام. وافر بقبول
إمضاء
النحاس مصطفى

مستفزة تقوم مما أكثر مشمئزة تقعد لعلها بل — موالي يا وتقعد النفس تقوم أفال
واملظاهر! األلفاظ وبمجرد بل وباملشاعر، بالعقول السافر الساخر التالعب لهذا —

بأن الجرائد صفحات عىل توسًال إنسان إىل ُل يُتََوسَّ لغة أية ويف ُعْرٍف، أي ففي
املوقوفة األطيان «إذ سنويٍّا؛ جنيه وخمسمائة األلف حوايل عليه تُِدرُّ َوْقف نظارة يَْقبَل
يقول كما املحظوظ هذا يقول لغة أية ويف ُعْرٍف أي ويف فدانًا»، ١٣٥٦ ال عىل تَُربَّى
الوقف هذا نظارة قبول عىل نفسه يَْحِمل أن إال يسعه ال «إنه نفسه: عن باشا النحاس
يصح لغة أية ويف ُعْرف أي ويف املستحقني»! وجميع واملساكني واليتامى للفقراء خدمًة
املائة عىل ينوف مرتب َقبْض عىل الحسن الجزاء هللا من سيجزى إنه يقول أن إلنسان

أصليٍّا! يقبضه ما إىل مضاًفا شهريٍّا، جنيه
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النفوذ؟ استغالل يكون فكيف الوزراء، عىل املحرَّم االستغالل هو هذا يكن لم إذا
أيام بضعة بعد إال الوقف لنظارة باشا النحاس ترشيح يف املستحقون يَُفكِّر لم ملاذا
رفًضا ُرِفَض وقد الرتشيح هذا قبول إىل األوقاف وزارة تُبَاِدر وملاذا الوزارة؟ تََولِّيه من
االحرتام واجب القضاء قرار أن معنا يعتقد باشا النحاس كان وإذا قبل؟ من نهائيٍّا
أية ويف — موالي يا وملاذا االستخدام؟ هنا واستخدمه االستغالل هذا استغلَّه فلماذا
عمًال شخصه إىل يُْسِند أن الحكومة رئيس يحاول — متمدينة غري أو متمدينة حكومة
له ليكون رسمي؛ عمل من املصلحة أو الوزارة فيجرد وزرائه، من وزيٌر رسميٍّا به يقوم
والدينار. والدرهم بالدانق يَُقدَّر ألنه االعتبار، كل تقديره يف له شخيص، نَْفع ورائه من

كالبكاء. الضحك بعض إن قيل: وقديًما ملأساة، وإنها ملهزلة، إنها

حال واقعة (د)

وبني بيني نََشَب الذي الخالف يف أثرها لها وكان حال، واقعة املأساة لهذه كان ولقد
الوزارة. أثناء باشا النحاس

أبو محمود األستاذ حرضة دعائي الربملان، افتتاح ُقبَيَْل مارس ٢٧ الجمعة يوم ففي
فرج إبراهيم األستاذ معنا دعا كما أرستي، أفراد وبعَض املرصي جريدة صاحب الفتح
الفيوم إىل طريقنا ويف بالفيوم، قارون بحرية عىل يُِطلُّ فندق يف الغداء لتناُول وأرسته،
ردهة يف النحاس بك العزيز عبد حرضة فوجدنا هوس مينا بفندق بالسيارات َمَرْرنا
وصلنا حتى طريقنا يف نا فِرسْ الجمعة، لصالة خرج باشا النحاس أن منه وَفِهْمنا الفندق،
حتى باشا النحاس يكن ولم — فرج إبراهيم األستاذ بي اجتمع وهناك قارون، بركة إىل
وجود بمناسبة وأخربني — املعروفة االستثنائية الرتقية تلك ترقيته َطَلَب قد الوقت ذلك
املخزية، وتفصيالتها البدراوي َوْقف قصة عن هوس مينا يف النحاس بك العزيز عبد
املحكمة رئيس خطاب ومعه هوس مينا إىل ذهب قد النحاس بك العزيز عبد إن فقال:
عقب إنه قال: ثم … النظارة بقبول املحكمة عىل َسرَيُدُّون وإنهم باشا، النحاس إىل
البدراوي َوْقف مستحقي بعض لدى أخيه بواسطة باشا النحاس سعى الوزارة تأليف
املحكمة إىل طلبًا املستحقون فقدم سمنود)، أهايل من فرج إبراهيم (واألستاذ بسمنود
قبل رأى املحكمة رئيس وإن األوقاف، وزارة بدل للوقف ناظًرا باشا النحاس بإقامة
بك العزيز عبد وإن يقبلها، ال أو النظارة يقبل هل باشا النحاس يسأل أن التعيني تقرير
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املسعى بهذا صلة العدل لوزير وإن هوس،5 مينا يف اليوم الرد تحرير ينتظر النحاس
به. ِعْلم عىل وهو

كما باشا، النحاس إليه انحدر ما عىل املتحرس املتألم بلهجة ذلك حرضته يل قال
باشا، بالنحاس الناس أَْلَصِق ِمْن إليه ُطِلبَْت تعيينات عن أخرى تفصيالت بَْعض يل ذََكَر
جنيًها، عرشين عن يقل ال شهري بمرتب فوًرا تعيينهما طلب شابَّنْي بالتحديد يل وذََكَر
القصة آخر إىل عليه، باشا بالنحاس اْستُِعني املالية القوانني مراعاة بوجوب اْعتُِذَر فلما

موالي. يا املحزنة
الخالف وكان — الوزراء حرضات منزيل يف بي اجتمع نفسه اليوم مساء ويف
هذه مقدمة يف بَيَّنُْت كما الوقت، ذلك يف باشا النحاس وبني بيني ِه أَُشدِّ عىل الوزاري
حرضات الخالف يف للتوسط منزيل يف زاروني الذين الوزراء بني من وأَذُْكر — العريضة
الهاليل ونجيب باشا، علم أبو وصربي النرص، سيف باشا وحمدي محرم، باشا «عثمان
ترصفات عن حديثنا أثناء ويف باشا»، صدقي وكامل باشا، الطويل الفتاح وعبد باشا،
باشا صربي إىل حديثي ْهُت وجَّ واعرتايض، شكواي محل كانت التي وأهله باشا النحاس
به اتصل قد وإنه البدراوي، َوْقف بحكاية وثيق مصدر من َعِلْمُت إني له: وقلُت علم، أبو
لصربي وقلت تفصيالت، من َسِمْعتُه ما الوزراء عىل قصصت ثم الصدد، هذا يف شخصيٍّا
وإنه وبنا، به يليق ال استغالًال فه ترصُّ يف إن لساني: عىل باشا للنحاس قل غاضبًا: باشا

الكبائر. نرتكب أننا حني يف املآخذ الغري عىل نأخذ أن لنا يَِصحُّ يَُعْد لم
باشا النحاس إبالغ يف — الحال بطبيعة — يتواَن لم باشا صربي أن بعدئٍذ وعلمت

نفسه! يف َحِفَظها باشا النحاس وأن الصدد، بهذا عليه وأََخذْتُه عنه ُقْلتُه ما

الختام مسك (ه)

محكمة رئاسة إىل الرشعية طنطا محكمة رئيس حرضة برتقية املأساة هذه ُخِتَمْت
أقصد أن وحاشاي قليلة، شهور بضعة إال تقاعده سن عىل بقي قد يكن ولم إسكندرية
يؤخذ الذي هو باشا النحاس ولكن فضيلته، بموقف مساس أي إىل اإلشارة هذه وراء من

مارس) ٢٨ يوم (يف باشا النحاس جواب تاريخ من ظاهر هو كما التايل، اليوم يف فعًال الرد أُْرِسل 5
سبق. فيما إليه أرشنا الذي
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دامت وما ورائهم، من يَنْتَِفع َمْن كل عىل الدولة بأموال اإلغداق يف ة امللحَّ الرغبة تلك عليه
إعطائهم. من بأس فال تعطي التي هي الدولة

املستحقة زوج كافأ العال عبد َوْقف يف وإليه منه البيع صفقة يف أنه رأينا ولقد
العقد من جنيًها عرش االثني تبلغ الشهري مرتبه يف بزيادة عليه فأنَْعَم استحقاق، عن

األوراق! نقد فمن الدقة يْنا تََوخَّ إذا أو الَربَّاق،
التي الهيئة رئيس يكون أن — شك وال مصادفة محض وهي — املصاَدفة وتشاء
عىل التنظُّر أََقرَّت التي الهيئة رئيس نفسه هو العال عبد َوْقف يف البيع صفقة أقرَّت

.١٩٤٢ سنة أبريل شهر وهو واحد شهر يف الصفقتان تتم وأن البدراوي، َوْقف
عجب! كله العهد يكن وإن موالي، يا العجيبتان الصفقتان هما هاتان

بالتأجري االستغالل (3-1)

بإيجار السابقني موكليه أحد من اإلسكندرية رمل يف منزًال باشا النحاس رفعة استأجر
عسكريٍّا، وحاكًما للوزراء رئيًسا ِرْفعته أَْصبََح أن َحَدَث ثم جنيه، مائتي حوايل يبلغ سنوي

االستغالل! عقلية مع يَتَِّفق األشكال، يف نادًرا شكًال الربيئة اإلجراءات اتََّخذَت وهنا
الحاكم — باشا النحاس نفوذ يستغل أن — املستأِجر — باشا النحاس رأى فقد
املنزل ِرْفَعتُه َر أَجَّ فقد باطنه؛ من بالتأجري له يسمح ال اإليجار عقد أن ومع — العسكري
رخصة لها تُْعَطى أن العقد رشوط عىل زيادة واشرتطت بنسيونًا، افتتحته سيدة إىل
من ألف َقْدُره سنويٍّا إيجاًرا لنفسه يتقاىض أن عىل كله ذلك باشا النحاس فَقِبَل خمر،

الجنيهات!
اإليجار، برشوط إلخالله باشا النحاس بمقاضاة َد وهدَّ دوره، يف لنفسه، املالك ثار
إىل املنزل بتحويل تَْسَمح أخرى رشوط تُْكتَْب ولم انْتََهْت قد كانت العقد مدة وأن سيَّما

خمارة!6
الجديد؟ التطور هذا إزاء العسكري الحاكم رفعة يَْفَعَل أن عساه فماذا

الذي الخمر رشب الرتفيه ِضْمن ويَْدُخل للرتفيه، مخصص وهو Pension Elizabeth البانسيون يُدعى 6
باشا النحاس يَْقبََل أن َعَجٍب ومن جنيه، ألف إىل اإليجار بسببها ارتفع خاصة رخصة له استُْخِرَجت

املال! هللا قاتََل … املال ولكنه والوَرع، التُّقى رجل وهو نفسه عىل الفضيحة هذه
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واالنتفاع النفع

ما بفضل إتقان، أَيََّما أَتَْقنََها بوسيلة الصعوبة هذه عىل التغلُّب يف عناء أيَّ رفعته يَِجْد لم
من حظٍّا الناس أسعد بأن العامي املثل بحكمة املؤمنني من فهو املران، سبق من أوتي
يجمع أن هي البالء، هذا من للتخلص وسيلة خري أن َرْفَعته رأى ثَمَّ ومن وانتفع؛ َع نَفَّ
وكيله، املحامي األستاذ وحرضة امِلْلك صاحب يسرتيض فراح واالسرتضاء، الرضاء بني

ضجة! ما غري من االقتناع بوجوب إقناعهما يف الحجة قوة من أوتي بما ونََجَح
برياسة الوفد ح يَُرشِّ أن — العهد! هذا مع عهد عىل ولكأنها — املصادفات وتشاء
نائبًا يصبح وأن النواب، مجلس لعضوية املحامي األستاذ حرضة باشا النحاس رفعة
االنتخابات يف ًحا وُمَرشَّ الوفد خصوم من معروًفا خصًما قريب َعْهد إىل كان أن بعد وفديٍّا،
َقِبيل من كان الرتشيح هذا بأن يزعموا أن الظن َسيِّئي لبعِض ويحلو مرشحيه، ضد
بني النزاع تسوية يف جهد من بَذََل ما تلقاء املحامي األستاذ لحرضة بالجميل العرفان
َظنُّهم ساء فلقد زعموا، فيما املتظنني أخالف ولكني املستأِجر، ورفعة ر املؤجِّ حرضة
الزميل حرضة إلقناع القضية فرصة انتهز باشا النحاس رفعة أن الظن وأغلب فأثموا،

انتفاع! تاله نفع وكان اقتناع، تاله إقناع فكان املرصية، القضية من الوفد بموقف

متوالية وشواهد وقائع

البعض، برقاب بعضها فتأخذ العهد، هذا مفاسد عىل واألسانيد الشواهد موالي يا تتواىل
العريضة: هذه يف إحصائها من نَنْتَِه وملَّا

أهلها من شاِهد (أ)

النحاس حرم العصمة صاحبة حرضة اشرتتها التي األطيان صفقة إىل تقدم فيما ُت أَرشْ
يقل الثمن هذا إن وقلنا: مرصيٍّا، جنيًها ١٢٠ الواحد الفدان بسعر عدس آل من باشا
و٢٥٠ جنيًها ٢٣٥ بني يرتاوح بسعٍر فعًال َرْت ُقدِّ التي الفعلية األرض قيمة عن كثريًا
العهد، هذا منطق مع تَتَِّفُق التي النتيجة إىل هذا من خلْصُت ثم الواحد، للفدان جنيًها
من وغريها الصفقة هذه لتحقيق الحكم يف نفوذه استغل قد الوزراء رئيس رفعة أن وهي
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كمالكة حرمه السيدة باسم أو ألوقاف، كناظر باسمه سواء املغنية، املجزية الصفقات
. يُْستََغلُّ غنًما فيه الحكم أصبح عهد يف وتستغل، تشرتي ألطيان

من باشا النحاس رفعة حرم اشرتتها التي األطيان هذه إن تقدم: ما فوق وُقْلنَا
أفندي صبحي حرضة اشرتاها فدانًا ٢٥٠ مساحتها أخرى ألطيان مالصقة عدس آل
وذلك الواحد، للفدان جنيًها ١٦٠ بسعر باشا بركات الدين بهي سعادة من الشوربجي
الحد إىل ارتفعت قد األطيان أثمان تكن لم وقت يف وبيعت تربتها، يف جودة أقل أنها رْغم
حرمه. السيدة باسم لها املجاورة األرض باشا النحاس اشرتى حينما إليه َوَصَلْت الذي
صحة عىل ليشهد أهلها من شاهًدا األخرية الساعة يف ر يَُسخِّ أن موالي يا هللا ويشاء
عددها يف ْت نََرشَ فقد ساعة»، «آخر مجلة وهي الحكومية، املجالت إحدى يف ْمنا َقدَّ ما

حرفيٍّا: يأتي ما «صفقة» عنوان تحت ١٩٤٣ سنة يناير ٢٣ بتاريخ الصادر

الشوربجي مصانع املعروفوصاحب التاجر — الشوربجي بك صبحي اشرتى
الدين بهي ِمْلَك كانت فدانًا ٢٥٠ منها فدان، ٥٠٠ مساحتها زراعية أرًضا —
وبعد جنيًها، ١٦٠ الفدان بسعر اشرتاها وقد املرج، ضاحية يف باشا بركات

… هللا يفتح فقال: الفدان، يف جنيًها ٢٦٠ عليه ُعِرَض أسبوعني

ولقد وفاًقا، جزاءً متجاهليه فيجزي سباًقا، عندهم من يأتي الدليل ذا هو ها إذن
بيعت التي عدس أطيان أن روايتها يف شبهة ال التي الخاصة مصادرنا من نعلم كنا
٢٥٠ بسعر أسلفناه كما ُقدِّرت قد للفدان فقط جنيًها ١٢٠ بسعر باشا النحاس لحرم
بأقل لتُبَاع كانت ما — الشوربجي أطيان من تربة األجود وهي — وأنها للفدان، جنيًها
املجلة ذي هي وها وأهله، الحكومة رئيس ملصلحة الرشاء أن لوال جنيه، ثالثمائة من
كالدبة تداعبه، أو الشوربجي بثروة تفاخر وهي الصفقة حقيقة عن تَْكشف الحكومية
أطيانه يبيع أن يَْرُفض الشوربجي كان إذا ألنه تالعبه؛ أو عنه تدافع وهي صاحبها تقتل
وارتفاع شهور بضعة مرور بعد باشا للنحاس تسنَّى فكيف للفدان جنيًها ٢٦٠ بسعر
غري! وال فقط جنيًها ١٢٠ بسعر لها املجاِورة األطيان يشرتي أن فاحًشا ارتفاًعا األسعار
وُهم — عدس آل ارتىض وكيف املعجزات؟ فيه عزَّت زمن يف املعجزة هذه ْت تَمَّ كيف
يكسبون! كانوا وما تجارتهم ربحت فما الكاسدة، الصفقة هذه — الحاسبون التجار

نفس من يُْستََشفُّ الجواب أن حني يف السؤال، هذا نسأل أن لنا َصحَّ كيف ولكن
االستغالل! غري يشء وال االستغالل، هي واحدة كلمة وتَْجَمعه السؤال،
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متتابعة صفقات (ب)

أو يُْخِطئون قد وهم يعرفون، فيما الناس نساير أن نعرف ما د َرسْ يف موالي يا نشأ لم
إخوان الشوربجي أن مثًال فذََكْرنا رويناها، واقعة كل يف الدقة يْنَا تََحرَّ ثَمَّ ومن يرجفون؛
ساعة آخر مجلة أن حني يف فدانًا، ٢٥٠ باشا بركات الدين بهي سعادة من اشرتَْوا قد
من نصفها فدان خمسمائة هي الصفقة أن إليها اإلشارة َسبََقت التي روايتها يف تقول

غريه. من اآلخر والنصف باشا بركات
آل اشرتاها التي الضخمة العمارة صفقة إىل الباب هذا مستهل يف نا أََرشْ وكذلك
عىل يزيد ثمنًا فيها وَدَفُعوا صادق، بك عيل املرحوم ورثة من العهد هذا يف الشوربجي
عىل الكالم َقْرص يف موالي يا متواضعني كنَّا كم ولكن الجنيهات، من ألًفا الخمسني
فراحوا الباب، هذا نختتم حتى يُْمِهلونا لم الكرام األنسباء فإن املتواضعة؛ الصفقة هذه
ناطحات عن نَْسَمُعه ما الذهن إىل تَُقرِّب الرحاب، فسيحة شاهقة عمارًة أياٍم منذ يشرتون
برشائها، االبتدائي العقد ُحرَِّر ولقد «دافيزبراين»، باسم املعروفة العمارة وهي السحاب!

منقوصة. غري كاملة الجنيهات، من ألًفا وتسعون مائة الثمن يكون أن عىل واتُِّفَق
ما عىل نزيد أن من بأس فال الخري، من االستزادة يف الخري، كل الخري كان وملَّا
األحياء، أحسن املدينة من ين ُمتََخريِّ األنسباء، حرضات اشرتاهما أخريني عمارتني تقدم
كوك محل جوار يف باشا، إبراهيم بشارع واكد بعمارة املعروفة العمارة هي إحداهما
والفخامة الضخامة من وكلتاهما باشا، سليمان بشارع واألخرى شربد، فندق من القريب

بمكان.
القطر، خارج يف فخًما قًرصا اشرتوا قد الشوربجي آل إن الصحف: قالت ولقد
الديار، داخل نشاطهم ميادين يف السادة هؤالء تَتَبُّع أضنناني وقد موالي يا ولكني
دون أَذُْكره أن يل أتيح ما وحسبهم فحسبي البحار! وراء فيما الطريق أضل أن أخىش

واالعتبار! التمثيل ملجرد أحرصه، أن

هذا لك أين من (ج)

— هذا؟» لك أين «من املوظف أو الوزير سؤال يجيز — قانونًا موالي يا لدينا أن لو
من أكثر وافتضح َهْونه، ِمْن أكثر األمر لهان األجنبية؛ البالد بعض يف الحال هو كما

افتضاحه.
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وجوههم، عىل مرسومة االستفهام الناسوعالمات تََخيَّل قد باشا النحاس أن ويظهر
الذي التساؤل هذا عىل بمنزله حفل إىل دعاهم الذين الصحفيني أمام يُِجيب أن فأراد
به باعت الذي بالثمن األطيان من اشرتت ما اشرتت قد حرمي إن فقال: أحد، يسأله لم
وهي الجواهر من باقية بقية عصمتها لدى يزل لم إنه فقال: استدرك ثم مجوهراتها،
— كذلك؟ أليس — مأخذ وال ذلك يف عيب وال العقارات، من عقار لرشاء بيعها تنوي
غري يكونون وقد مصادقني، مؤمنني فأجابوه متسائًال، إليهم ينظر وهو هذا املسكني قال

مصدقني!
باشا فؤاد أطيان أما يأتي: ما قويل إىل فاستطرد توكيًدا التوكيد يزيد أن أراد ولعله
الخمسني حوايل يبلغ بثمن معاليه لها باعها فقد منه حرمي اشرتتها التي الدين رساج
استصلح معاليه ولكن جنيًها، العرشين بحوايل الفدان اشرتى أنه حني يف للفدان، جنيًها
عىل غبار فال األصيل، الثمن ضعف عىل يزيد بثمن باشا النحاس لحرم وباعها األرض

النواحي. من ناحية أية من إذن الصفقة
واملرصيني منهم األجانب الصحافيني، أمام عالنية باشا النحاس قاله ما ُمْجَمل هذا

وألوانهم. أحزابهم اختالف عىل
الرسمي الدليل ولدينا ادَّعى، فيما صادًقا األسف مع يكن لم باشا النحاس ولكن
فؤاد من املبيعة األرض أن نجد بالعريضة امُلْرَفق األطيان هذه بيع َعْقد ففي كذبه، عىل
الزيني، إبراهيم عيل الدكتور من هو اشرتاها قد باشا النحاس لحرم الدين رساج باشا

منه: الثاني البند يف العقد نص وهذا

عيل الدكتور من باملشرتى إليه آَلْت قد األطيان هذه أن األول الطرف يقرر
يوليو ٢٩ بتاريخ املختلطة املنصورة بمحكمة ل مسجَّ بيع بعقد الزيني إبراهيم
بطريق إليه آلت قد األخري لهذا ِمْلِكيَّتَها وأن ،٣٧٩٥ نمرة تحت ١٩٤١ سنة
مايو ٣٠ بتاريخ رسمي بيع عقد بموجب األمريية األمالك مصلحة من املشرتى

… ١٩٤٠ سنة

٢٩ يف إال الزيني الدكتور من أطيانه اشرتى قد يكن لم الدين رساج ففؤاد إذن
حوايل هي فقط أشهر ببضعة باشا النحاس حرم إىل بيعها قبل أي ١٩٤١؛ سنة يوليو
١٢ وهو العريف العقد تاريخ من ابتداء لعصمتها البيع احتسبنا إذا ونصف أشهر خمسة
فتكون ١٩٤٢ سنة مارس ١٨ يف التصديق تاريخ من احتسبناه وإذا ،١٩٤٢ سنة يناير

األكثر. عىل شهور سبعة حوايل األرض عىل الدين رساج باشا فؤاد يد وضع مدة
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وبيعها الستصالحها، يكفي ما الوقت من لديه كان وال األرض، استصلح هو فال
جنيًها! ٥٣ إىل جنيًها ٢٠ حوايل من أي الرشاء، ثمن ِضْعف عىل يزيد بثمن

رساج باشا فؤاد به اشرتى الذي العقد إىل فرجعت باالستنتاج، أكتِف لم ولكني
بنفس الزيني الدكتور من الصفقة هذه اشرتى معاليه أن عليه االطالع من فاتضح الدين
أي — جنيًها و٤٢٨٣ مليًما ٥١٩ وهو باشا، النحاس حرم إىل به باعها الذي السعر
العريضة بهذه املرفق العقد إىل وبالرجوع — وكسور جنيًها ٥٣ الواحد الفدان بسعر

يأتي: ما منه الثامن البند يف نجد

… جنيًها و٤٢٨٣ مليًما ٥١٩ قدره إجمايل بثمن بالصفقة البيع هذا حصل قد

السعر بنفس وباعها وكسور، جنيًها ٥٣ بسعر األطيان باشا فؤاد اشرتى فقد إذن،
الصحافيني أمام مفضوحة كذبة باشا النحاس َكذََب فقد وإذن … باشا النحاس لحرم
هذا نقول التغطية! يَْحتَِمل ال ما تغطية محاَولَة إال مربر، وال غ مسوِّ ما غري من جميًعا،

عليه.7 يُؤَسف ال الحق ولكنه آسفني،

العقاري التسليف وبنك املالية إىل طلب (د)

عليه، َوَقْفنا الذي اآلتي الخطاب هو إليها وما الجواهر دعوى عىل ردٍّ وأقطع أبلغ ولعل
نصه: ييل وفيما

١٩٤٢ سنة سبتمرب أول
املالية وزير املعايل صاحب حرضة

بك الحميد عبد حرضة من املقدَّم الطلب صورَة هذا مع أُْرِفق بأن أترشف
باشا الواحد عبد والده املرحوم ورثة باقي عن ونيابًة نفسه عن أصالًة الوكيل

املرج أطيان ثمن بعض َدَفَع أنه ِعيًا ُمدَّ جديًدا، مخرًجا يلتمس فراح دعواه، ببطالن أحسَّ ِرْفعته لعل 7
إنها قال التي الجواهر تضاءلت وهكذا للوقف! باعه الذي ملنزله ثمنًا قبضه الذي املبلغ من حرمه عن
وغري مكشوف تحايل وهو الوقف! مال من قبضه الذي املبلغ محلها وحل جديدة صفقة لرشاء باقية
مما السيارات وغري بالسيارات بالك فما املشرتاة، األطيان ثمن توازي ال جميعها املبالغ هذه ألن ُمْجٍد؛

إليها. للعود حاجة فال وإليه منه املنزل بَيْع فضيحَة ْلنا َفصَّ ولقد ثمنه! وغال حْملُه َخفَّ
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العقاري للبنك دينهم عن يدفعونه الذي القسط تعديَل فيه ملتمسني الوكيل،
ويزيد الغلة مع يتناسب ال الحايلَّ القسط أن إىل اْلِتماسهم ُمْسِنِديَن الزراعي،

الوفاء. عىل مقدرتهم عن
حتى القسط قيمة تعديل يف النظر إعادَة تستدعي الحالة هذه أن وبما
ال وحتى بانتظام، مواعيدها يف األقساط بدفع الوفاء ميسورهم يف يكون
العقارية ثروتهم يَُعرِّض مما السابق يف َحَدَث كما التأخري إىل يُْضَطرُّوا

عائلها. بفقد األرسة ُرِزئَت أن بعد وبخاصة للخطر؛
للنظر. ملعاليكم الطلب نرسل فلهذا

االحرتام. فائق بقبول معاليكم وتفضلوا
اإلدارة مجلس رئيس نائب

الوكيل بك الحميد عبد املحرتم النائب حرضة من املقدَّم الطلب نص ييل وفيما
باشا الواحد عبد له املغفور والده املرحوم ورثة بقية عن وبالنيابة نفسه عن باألصالة

باشا: النحاس حرم السيدة العصمة صاحبة حرضة وبينهم الوكيل،

املرصي الزراعي العقاري البنك مدير العزة صاحب حرضة
اآلتي: بعرض نترشف

يف املرصية والحكومة املرصي العقاري للبنك َمِدينًا والُدنا املرحوم كان
للبنك املرصي العقاري البنك دين َل ُحوِّ وقد و٢٠١٠٥ ٢٠١٠٤ رقم السلفيتني
األخري البنك من نقًدا ُدِفَع جنيًها ٨٨٦٨ مبلغ مقابل املرصي الزراعي العقاري
جنيًها ٣٥٩٢ وَقْدره الحكومة ديُن أيًضا َل ُحوِّ ثم املرصي، العقاري للبنك

املرصي. الزراعي العقاري للبنك
٤٥٠٠ بمبلغ وآخرين عنتيبي للخواجة أيًضا مدينًا والدنا املرحوم وكان
الحلول مقابل أيًضا املذكور املبلغ بتسوية املرصي العقاري البنك فقام جنيه،
فأصبحت ُمَورِّثِنا، أطيان عىل رهنًا بذلك وأَْوَقَع حقوقهم، يف الدائنني محلَّ
بتحديد البنك قام وقد املرصي، الزراعي العقاري للبنك مرهونة أمالكه جميع
القسط مجموع فأصبح الوفاء، عىل وامَلْقِدرة األرايض غلة مراعاة دون القسط

كاآلتي: ُمَورِّثنا عىل املستَحقِّ السنوي
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هذا ويشمل املرصي، العقاري البنك من املحوَّل الدين عن جنيًها ٩٨٥
جنيًها ٨٥ ومقداره ج، حرف الحكومة دين عىل املستحق القسط أيًضا املبلغ

سنويٍّا.
الثاني. الدين عن جنيًها ٢٩٤

ولذا تقريبًا؛ جنيًها ٨٨٠ مبلغ هو سنويٍّا سداده املطلوب مجموع فيكون
سنة لغاية منها املتأخر مجموع أصبح حتى األقساط، وتراَكَمت الدفع تََعذََّر

الفوائد. خالف تقريبًا جنيهاٍت ١٨٠٦ مبلغ ١٩٤١
عن تزيد ألنها الوفاء عن تعجيًزا يُْعتََرب حالها عىل األقساط بقاء أن وبما
األطيان. ضياع ذلك ومآل للوفاء األطيان غلة تتحملها أن يمكن التي النسبة
مع يتناسب بما العقارية الديون لتسوية مراًرا َلْت تََدخَّ الحكومة أن وبما
إبقاءً ذلك كل الربح، من األطيان تنتجه ما ومقدار الوفاء عىل املدين قدرة
العقاري البنك يَْخرج ولم امللكية، نَْزع واتقاءَ الوطنية العقارية الثروة عىل
واالجتماعية املالية السياسة عىل يسري وطنية مؤسسة يكون أن عن الزراعي

أجلها. من أنشئ التي
ومنهم أسماؤهم، اآلتي العديدين الورثة تََرَك قد املرحوم ُمَورِّثَنا ألن ونظًرا
الواضح كالبيان بعد، تؤهل لم وآنسة لآلن، التعليم مراحل يتجاوزوا لم من

الطلب. هذا ذيل يف
الغلة، مع متفًقا يُْصِبح بحيث يْن، الدَّ ِقْسط تخفيض يف النظر نرجو لهذا
سنة آخر لغاية املتأخرة األقساط تجميد مع ترونها، التي بالطريقة وتسويته
لكي األول القسط َدْفع يف للبدء سنوات ثالث فرتة لنا يرتك أن عىل ،١٩٤١
الفوائد بدفع قيامنا مع وواجبات، استحقاقات من علينا ما ونؤدي أمورنا نَُدبَِّر

سنة. كل آخر يف سنوات الثالث هذه عن السنوية
عبد حرضة أخينا املراسالت جميع ويف التسوية قبول يف عنا أنبنا وقد

مستقل. بكشف الورثة أسماء بيان هذا ومع الوكيل، بك الحميد
االحرتام. عبارات أسمى بقبول عزتكم وتفضلوا

الورثة عن
الوكيل الحميد عبد
١٩٤٢ سنة أغسطس ٣٠
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الورثة أسماء بيان

أفندي أحمد (٣) الوكيل. بك الحميد عبد (٢) الزوجة. شعري هانم فريدة الست (١)
عزيزة السيدة (٦) الوكيل. أفندي حافظ (٥) الوكيل. هانم زينب السيدة (٤) الوكيل.
محمد (٩) الوكيل. الفتاح عبد محمد (٨) الوكيل. الواحد عبد حسني (٧) الوكيل. هانم

الوكيل. الواحد عبد سعاد اآلنسة (١٠) الوكيل. القادر عبد

لألنسباء التسوية وفضيحة املالية وزارة (أ)

الواحد عبد املرحوم ورثة ملصلحة فقرََّرْت تقديمه، أثر عىل الطلب هذا املالية وزارة بحثت
اآلتية: الخطرية املزايا الوكيل باشا

واالكتفاء أقساطه تجميد مع ١٩٣٧ سنة من ٪١ فائدته وجعل الحكومة دين تعديل
الدين استهالك يبدأ وبعدها و١٩٤٤، و١٩٤٣ ١٩٤٢ سني يف فقط فائدته بتحصيل
فائدة إن أي املقررة؛ الفائدة عىل زيادة ٪١ أساس عىل التأخري فائدة وتحتسب املذكور،
التيسري يكون أن اشرتطت املالية وزارة فإن وأدهى ذلك من وأشد ،٪٢ تكون التأخري
امللكية آلت إذا بحيث آخر، حائز أي دون الحاليون املدينون إال به ينتفع ال شخصيٍّا

يكن! لم كأن التيسري هذا يُْعتََرب لغريهم
الجزء وَجْعل املتأخرة األقساط تجميد األول البنك بقرض يختص فيما رأت ثم
وُجِعَل جنيًها، و٥٩٤٣ مليًما ٤٣٠ كان أن بعد ٪٥٫٥ بفائدة جنيه ٢٧٠٠ األداء السهل
مليًما ٧٩ كان أن بعد ٪٢ بفائدة جنيًها و٦٦٦٩ مليمات ٥٠٩ مبلغ األداء العسري الجزء
أن بعد ٪٢ بفائدة يِْن الدَّ من األكرب الجزء َجَعلُوا فقد أخرى وبعبارة جنيًها، و٣٤٢٦

!٪٥٫٥ كانت
وافق وقد األصل، بضمها املتأخرة األقساط تجميد رأت الثانية الدرجة َقْرض وعن
وهذا املالية وزارة رأي عىل الحال بطبيعة املرصي الزراعي العقاري البنك إدارة مجلس

قراره: نص
املقرتح. الوجه عىل وتنفيذه ج حرف القرض بشأن الوزارة قررته بما علًما أخذه أوًال:
الوكيل باشا الواحد عبد باملرحوم الخاصني و١٨ ٨٣ رقم بالقرضني يختص فيما ثانيًا:
املؤرخ بكتابها الواردة وبالرشوط املالية وزارة اقرتَحتْها التي التسوية عىل املوافقة
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األساس عىل بالدفاتر خاص حساب القرض لهذا يعمل وأن ،١٩٤٢ سنة سبتمرب ٢٢
.١٩٤١ سنة يناير من ابتداء ِذْكُره املتقدم

الخطري: مغزاهما لهما أمران، الحاسمة الخطرية املستندات هذه من موالي يا يؤخذ

يف الحارض الوقت حتى يكونوا لم الوكيل باشا الواحد عبد له املغفور ورثة أن (١)
يخفض سخيَّة، تسوية طلب إىل فاْضُطرُّوا السنوي، القسط بتسديد لهم تسمح ميرسة

عليهم. ما بسداد القيام ليستطيعوا كبريًا تخفيًضا والفوائد القسط فيها
فقرَّر الفضيحة، َحدَّ بََلَغ استغالًال أنسبائه ملصلحة نفوذه باشا النحاس استغل (٢)
استثناء، فوق استثنائية تسوية باشا) صدقي كامل (معايل الحايل املالية وزير لهم
يف توليتها أن منذ املالية وزارة يف عميل طوال مثيًال لها أعرف ال سخاء، فوق وسخية

الفذة: التسوية هذه ملخص ييل وفيما املختلفة، الفرتات

منذ الوراء إىل التعديل هذا يرجع أن عىل ٪١ فائدته بجعل الحكومة دين تعديل (أ)
اآلن! حتى ١٩٣٧ سنة

سنوات الثالث يف فقط عنه الفائدة بتحصيل واالكتفاء الحكومة، ديون تجميد (ب)
واستهالكه نفسه الدين أقساط َدْفع يبدأ فال و١٩٤٤، و١٩٤٣ ١٩٤٢ ِسِني أي األوىل؛

.٪٢ التأخري فائدة تكون أن عىل ،١٩٤٥ سنة من إال
يُستهان ال التي املزايا بهذه تكتِف لم املالية وزارة أن هي الكربى والفضيحة (ج)
ينتفع ال بحيث باشا، الوكيل الواحد عبد لورثة شخيص التيسري هذا أن اشرتطت بل بها،
أي: ملكيتها، إليه تَئُول قد ممن املرهونة للعقارات آخر حائز أي دون حرضاتهم إال به

يكن. لم كأن التيسري هذا يُْعتََرب لغريهم امللكية آلت إذا إنه
السهل الجزء وَجْعل املتأخرة األقساط تجميد األول، البنك بقرض يختص وفيما (د)
الجزء وَجْعل جنيًها، و٥٩٤٣ مليًما ٤٣٠ كان أن بعد ٪ ٥٫٥ وفائدته جنيه ٢٧٠٠ األداء
مليًما ٧٩ كان أن بعد ٪٢ وفائدته جنيًها و٦٦٦٩ مليمات ٥٠٩ مبلغ األداء العسري
بعد ٪٢ بفائدة الدين من األكرب الجزء ُجِعَل فقد أخرى وبعبارة فقط. جنيًها و٣٤٢٦

.٪٥٫٥ كانت أن
األصل. إىل ها وَضمُّ املتأخرة الثانية الدرجة قرض أقساط تجميد (ه)

األقساط تجميد عىل احتجاًجا وقعدت الحكومة فيه قامت الذي الوقت يف هذا
املساكني! املدينني من لغريهم املتأخرة
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إذا غريهم دون الوكيل آلل التيسري يكون أن الفضائح لفضيحة إنها موالي يا والحق
… بائعني أو ين ُمْشَرتِ كانوا إذا وأنسبائه باشا للنحاس والصفقات والثراء َمِدينِني، كانوا

بعد! ومن َقبُْل من هلل واألمر

ضد الدولة أمالك الشخيصمن االنتفاع الثاني: الفرع (2)
والقانون العامة املصلحة

قرصجديد (1-2)

األنحاء مختلفة متعددة أماكن يف الحكم ويل منذ الوزراء رئيس الرفيع املقام صاحب أقام
واألهواء. واألجواء

بعد. فيما تأتي قصة ولها «محاسن»، الحكومية الباخرة يف فرتة قىض
وأنفق شهور، بضعة إىل الفرتة هذه وامتدت هوس»، «مينا بفندق أخرى وقىضفرتة
وطلب الجديدة، بمرص األوىل داره يف والتعديالت اإلصالحات شتى تتم ريثما أنفق ما فيها
الستعماله التموين وزارة يف عليه املستوىل «األبالكاج» خشب من كميات بإلحاح مني
للمصالح َصْت ُخصِّ إنما عليها املستوىل الكميات ألن فرَفْضُت هذه، داره إصالحات يف
دار يف الجنيهات من عديدة مئات هذه والتحسني اإلصالح عملية َكلََّفتُْه وقد الحكومية،
له ظهر حتى عدة شهور غيبة بعد ِرْفعته إليها يعود يكد لم ذلك ومع باإليجار! يسكنها
وتحسينها إصالحها يف أنفق والتي غابرة، طويلة سنوات فيها أقام التي الدار هذه أن

باملرام. تفي تعد لم النفقات، هذه كل
ستي»، «جاردن حي هو جميل، هادئ حيٌّ أَْعَجبَُه إذ الرفيع، مقامه بَْحُث يَُطْل ولم
َقت تحقَّ ما أرسع وما االستقرار، سبيل عىل يسكنه الديار، هذه يف مسكنًا َوَجَد لو وتمنى
صور أُْرِسَلْت زاهرة، فاخرة دار الحي يف توجد أنه ِرْفعته َسْمع إىل ترامى حني األمنية،
الرتبية معاهد لُرِقيِّ دعاية أعظم لتكون جنيف إىل ومعداتها وحجراتها نقوشها من

مرص. يف وفخامتها
الفاخر معهدهن ولكن هانئات، وادعات تلميذات العلم تتلقى الفاخرة الدار هذه ويف

ِرْفعته. شئونها عىل يقوم التي للحكومة خاضع
ِرْفعته ليهنأ وصحاها، عشية بني كله الحي من الفتيات هؤالء أُْخِرج لو فماذا

املنشود؟ الهنيء باملسكن
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التلميذات وظنت عادية، غري زيارة الدار لزيارة معه ومن ِرْفَعتُه وذََهَب يشء! ال
ِرْفعته فاجأهن أْن لوال والتعليم، بالعلم العظيم االهتمام نفحات من نفحة إنها الربيئات
الجدار، وذا الجدار ذا يتلمس ومىض وطرائف، زخارف من الدار يف ملا فاحصة بنظرات

الدار! بسكان اهتمامه من أكثر الدار بعمارة ويهتم
يف الدار إخالء عىل اللهفة شدة َمَظاِهِره أََقلُّ يكن لم إعجاٍب عن الزيارة وأسفرت

إمهال! وبال الحال،
مذكرة تََضُع البنات تعليم مراِقبَة فإذا الحكومة، رئيس بأمر املعارف وزير وصدع
«جاردن حي من بتلميذاته والتطويح املعهد إخالء أحدها يتضمن بنود، ثمانية ذات
حي يف بأكملها مدارس بني تنقالت حركة األخرى بنوده وتتضمن بوالق، حي إىل ستي»

الوزراء. رئيس بها أُْعِجَب التي املعهد دار عن االستغناء يتيرس لكي العاصمة،
تعليم مراِقبة َوَضَعْت الحكومي، النشاط نوبات من حاسمة حازمة نوبة ويف
يف َعها فوقَّ املساعد الوزارة وكيل عىل وُعِرَضْت ،٢٢ / ٩ / ١٩٤٢ يف مذكَِّرتها البنات
إن أي ،٢٢ / ٩ / ١٩٤٢ يف أيًضا َعها فوقَّ املعارف وزير إىل ُرِفَعْت ثم ،٢٢ / ٩ / ١٩٤٢

واحد! يوم صبيحة من معدودات ساعات يف كلها َعْت ووقِّ ُوِضَعْت التشتيت حركة
واإلجالء اإلخالء عملية تمت النشاط، هذا عن مظهره يف يقل ال مثايل نشاط ويف
من بسيارتني ذلك يف مستعينًا وضابطني، الجيش من جنود يد عىل والنهار بالليل
املستخدمون ظل كما الحكوميتان السيارتان وظلت امليكانيكي! النقل مصلحة سيارات

الزمان. من شهر حوايل أمره تحت الحكومة رجال من
القديم إيجارها وهو تزيد، ال الشهر يف جنيًها خمسون فإيجارها الفاخرة الدار أما
بل وحده، بهذا العسكري الحاكم رفعة يكتِف ولم األسعار، ارتفاع قبل ًرا مقدَّ كان الذي
يف للعمل تصلح ال أنها بحجة الثمن باهظة ضخمة ثالجة املعهد معدات من استبقى
بثمن َران ويَُقدَّ التلميذات يد ُصنْع من جميلني ستارين استبقى إنه قيل كما بوالق! حي

دقيق. تحقيق إىل يحتاج مما ذلك غري إىل كهربائية ثريات وبعض كبري،
َكلََّفتْها أخرى بعملية املعارف وزارة نهضت بل أيًضا، بهذا ِرْفعته يكتِف لم ثم
اعتماد من خرج وبهذا األوىل، حالتها إىل الدار بإعادة د التعهُّ ستار تحت طائًال، مبلًغا
من ذلك ونحو الثمينة، «واألرضيات» الفخمة، الحمامات عىل أُنِْفَق ضخٌم مبلٌغ البناء

اإلنفاق! رضوب
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يتسنى لكي املدارس من عدًدا أصاب الذي التقلقل مدى عىل جاللتكم تقفوا ولكي
بأن أترشف ستي» «جاردن بحي أَْعَجبَتُْه التي الدار يف يقيم أن العسكري الحاكم لرفعة

ه: نَصُّ وهذا سابًقا إليه أرشُت الذي الوزاري القرار أُثِْبَت

البنات لتعليم العامة املراقبة
٢٢ / ٩ / ١٩٤٢

مذكرة
اسم تحت واحد مكان يف الفنية باملواد الخاصة الرتبية معاهد ضم بمناسبة
واستجابًة الجمالية، بحي للبنات مدرسة وإنشاء للبنات الفنية الرتبية معهد

اآلتي: أقرتح النسوية، الثقافة مدارس يف األهايل لرغبات

مدرسة اآلن تشغله الذي املبنى للمعلمات الفنية الرتبية معهد َمَقرُّ يكون (١)
ببوالق. الثانوية فوزية األمرية

عباس مدرسة اآلن تَْشَغلُه الذي املبنى إىل فوزية األمرية مدرسة تُنَْقل (٢)
شربا مدرسة إىل االبتدائية عباس مدرسة تلميذات وتُنَْقل للبنات، االبتدائية

للبنات. االبتدائية
روضة ويكون االبتدائية، األورمان مدرسة عن الروضة قسم يُْفَصل (٣)
معهد اآلن يَْشَغله الذي املبنى َمَقرُّها األورمان» «روضة عليها يُْطَلق مستقلة

الجميلة. للفنون الرتبية
املوسيقى ملعهد الحايل املبنى إىل للبنات االبتدائية األورمان مدرسة تُنَْقل (٤)

بالجيزة.
الذي املبنى َمَقرُّها يكون مقرُّها، بالقاهرة ثالثة ثقافة مدرسة تُْفتَح (٥)
الثقافة «مدرسة اسم عليها ويُْطَلق االبتدائية، األورمان مدرسة اآلن يشغله

باألورمان». النسوية
بشربا. الحايل مكانها يف االبتدائية الطرزية الفنون مدرسة تبقى (٦)

عىل بتوزيعهم تالميذها من للبنني االبتدائية النحاسني مدرسة تُْخَىل (٧)
األهايل، رغبات حسب منها القريبة والسلحدار والجمالية الشعرية باب مدارس
اسم عليها يُْطَلق للبنات ابتدائية ملدرسة مقرٍّا النحاسني مدرسة مبنى ويُْجَعل

للبنات». االبتدائية الحسينية «املدرسة
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ويَُدبَّر االبتدائي القسم عن الجديدة مرص ملدرسة الثانوي القسم يُْفَصل (٨)
إليه. إحداهما ِلنَْقل مكاٌن

أوافق
غربال شفيق ٢٢ / ٩ / ١٩٤٢

موافق
الهاليل ٢٢ / ٩ / ٤٢

العام املراقب
الكرداني

حساب عىل الشخيص لالنتفاع نفوذه استغل قد الوزراء رئيس رفعة يكون وبهذا
اآلتي: الوجه عىل بمسكنه يتعلق فيما الدولة

بعد الغرض لهذا الحكومة تْها أََعدَّ داٍر من التعليم معاهد من كامًال معهًدا أخرج (١)
الدار. هذه سكنى يف َرْغبته سوى ليشء ال الجنيهات، من آالف إنفاق

من وسيارتني وضابطني، جنوًدا الخاص، ولحسابه الغرض، هذا يف استخدم (٢)
الحكومية! النقل سيارات

املدارس، نَْقل نفقات بني الجنيهات ألوف إىل تَِصل مبالغ الدولة خزانة َكلََّف (٣)
الخاص. لسكنه يتخذها أن َقرََّر التي الدار وإصالح

املدارس بني واضطراب تََقْلُقل حركة الشخصية منفعته سبيل يف ِرْفعته َسبََّب (٤)
السالف الوزاري القرار يتناولها التي التنقالت حركة تَنَاَوَلتْها التي والعائالت والتلميذات

الذكر.

«محاسن» الباخرة (2-2)

عدة شهوًرا — سبق فيما ذلك إىل باإلشارة ْفُت تََرشَّ كما — الوزراء رئيس رفعة أقام
الوزارة لرئيس ِليُتِيح القانون أو الدستور كان وما «محاسن»، الحكومية الباخرة يف
يسمح وإنما املحض، الشخيص االستخدام هذا الحكومة أمالَك يستخدم أن الوزير أو
ال رسمية وأعمال حكومية مهمات يف الدولة، تملكه مما وغريها البواخر هذه باستخدام
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الدولة أمالك من شيئًا يؤجر أو يشرتي أن الوزير يمنع الدستور كان وإذا ، أقلَّ وال أكثر
الحكومية األمالك هذه استخدام دون يَُحول أن به فأَْوَىل العلني املزاد طريق من ولو

اإلطالق! عىل مقاِبٍل بال الشخصية للمنافع
النتفاعه الباخرة هذه استخدام عىل يَْقترص لم ِرْفعته أن ، وأَمرُّ ذلك من وأدهى
غاَدَرها أن بعد الوكيل، عائلة من أنسبائه بعض كذلك فيها أَْسَكَن وإنما الشخيصوحده،

عديدة! شهوًرا بالباخرة يقيمون ظلوا وقد هو،
من ألهله، بعده وِمْن لنفسه، الحكومة رئيس يستبيح كيف موالي يا أدري ولست
غري إىل طردة، َرشَّ لُطِرَد صغري موظف اْرتََكبَُه لو ا ممَّ يُْستَبَاح، ال ما الحكومة أموال

الكبري؟ الجشع عىل الصغري الطمع هذا يدل وهالَّ … عودة

«كريم» الباخرة (3-2)

الجاللة صاحب يا

أمالك من به ينتفع أن ينبغي ال وما ينبغي ملا الحكومة رئيس تقدير مبلغ هذا كان إذا
أسوة السلوك هذا يف يَِجُد من وزرائه بني رأينا إذا غرابة وال غرو فال وأموالها، الحكومة

وقدوة!
أنظار عىل فصولها بعرض أترشف التي الواقعية القصة هذه ذلك قبيل ومن

الرسمية. بالخطابات ُمَؤيَّدة جاللتكم
اآلن، املواصالت وزير باشا الطويل الفتاح عبد املعايل صاحبا فهما القصة بََطَال أما
هي الحكومة بواخر من أخرى باخرة فهو ومرسحها األشغال، وزير باشا محرم وعثمان

«كريم». الباخرة
وطالت «كريم»، الباخرة َظْهر عىل الوزارة يف تعيينه إثر باشا الفتاح عبد أقام فقد
استئجار عقد بمقتىض له شخصيٍّا سكنًا منها متَِّخذًا شهر، بعد شهًرا الباخرة يف إقامته
وهو ا جدٍّ متواضٍع إيجاٍر أساِس عىل األشغال، وزير باشا محرم عثمان زميله وبني بينه
من يستهلك ما مقابل يف جنيهات بضعة إليها مضاًفا الشهر، يف مرصيٍّا جنيًها ثالثون

والنور. املاء
سنة مارس ٢٥ تاريخه األشغال وزارة من رسميٍّا خطابًا املواصالت وزارة ت وتََلقَّ
ومائتني جنيهات سبعة بدفع املواصالت وزير معايل ُطولَِب الخطاب هذا ويف ،١٩٤٢
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ذلك إيجار عن جنيًها ثالثون إليها يضاف األول، الشهر استهالك عن مليمات وتسعة
الشهر!

وعاد متوالية، أشهر بضعة التقرير، لهذا طبًقا الوزير، ذمة يف الذي الحساب وتراكم
املدير عن بالنيابة — ١٩٤٢ سنة أغسطس ٤ يف فكتب األشغال وزارة املختصيف املوظف
بخطابه فيه يُذَكِّرها املواصالت، وزارة إىل خطابًا — والكهرباء امليكانيكا ملصلحة العام
للحكومة، الوزير ذمة يف التي املبالغ ويرسد األشهر، الخمسة نحو عليه مىض الذي
وواحد مائة التاريخ ذلك إىل ومجموعها اإليجار، وقيمة االستهالك نفقات منها سواء
… املذكور املبلغ بتسديد «التكرم ويطلب مليًما، عرش وأربعة ومائة جنيًها وثمانون
التحصيل»! تحت الُعَهد حساب من إزالته لنا ليتسنى املصلحة؛ هذه حسابات إلدارة

الخطاب: هذا نص ييل وفيما

العمومية األشغال وزارة
والكهرباء امليكانيكا مصلحة

(٣٧٤٤٠) ٤ / ٨ / ١٩٤٢ كريم بخصوصالباخرة
٩ / ٣٢ / ١ رقم ملف

املواصالت وزير معايل مكتب مدير العزة صاحب حرضة
ونور خامات من َف ُرصِ ما ثمن ييل فيما لعزتكم ن أدوِّ بأن أترشف
تحت وجودها أثناء «كريم» للباخرة إلخ، الحسابات… مدير حرضة ومياه
من املدة يف الطويل باشا الفتاح عبد املعايل صاحب حرضة ترصُّف
شهًرا املايض يونيو آخر لغاية للباخرة معاليه استعمال تاريخ ٩ / ٢ / ١٩٤٢

بشهر.

  جنيه مليم

لوزارة ُكِتَب أن سبق وقد منه، ٢٨ إىل ١٩٤٢ سنة فرباير ٩ من املدة عن
بتحصيله ٢٥ / ٣ / ١٩٤٢ يف ١٥٧٨٣ رقم بكتابنا األشغال

٧ ٢٠٩

١٩٤٢ سنة مارس شهر عن ١٢ ٤٧٩
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  جنيه مليم

١٩٤٢ سنة أبريل شهر عن ٥ ٤٦٥

١٩٤٢ سنة مايو شهر عن ٧ ٨٠٤

١٩٤٢ سنة يونيو شهر عن ٦ ٧٢٩

إلخ … ومياه ونور خامات ثمن ٣٩ ٦٨٦

املذكورة املدة عن اإليجار قيمة جنيًها و١٤١ مليًما ٤٢٨ مبلغ وبإضافة
رقم بخطابنا الوزارة أخطرنا أن سبق كما جنيًها ثالثني الشهر بواقع
املطلوب املبلغ جملة فتكون ٢٥ / ٣ / ١٩٤٢ بتاريخ (١٥٧٨٢) ٩ / ٣٢ / ١

جنيًها. و١٨١ مليًما ١١٤ سداده
املصلحة هذه حسابات إلدارة أخريًا املذكور املبلغ بتسديد التكرم فالرجا

التحصيل. تحت الُعَهد حسابات من إزالته لنا ليتسنى
االحرتام. فائق بقبول وتفضلوا

(إمضاء) العام املدير عن

بل ارتضاه الذي اليسري، األجر َدْفع يف واإلبطاء اإلغضاء هذا رس وما حدث؟ فماذا
الوزير؟! معايل واقرتحه

عىل أشهر بضعة مرور بعد القضايا قلم رجال من الفتوى أصحاب اكتشف لقد
أَْمر الدولة أمالك من يشء أي أو الحكومية الباخرة استئجار أنَّ اإليجار، عقد توقيع
الدستور من ٦٤ فاملادة الدستور، نصوص من قاِطٍع لنصٍّ رصيحة مخالفة عىل ينطوي

الواحد: بالحرف تقول

ذلك كان ولو الحكومة أمالك من شيئًا يستأجر أو يشرتي أن للوزير يجوز ال
… العام باملزاد
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مايو ٢٠ تاريخه الوزارة وكيل إىل رسمي خطاب يف األشغال وزير بذلك واعرتف
نصه: وهذا ،١٩٤٢ سنة

(مستعجل) العمومية األشغال وزارة
والكهرباء امليكانيكا مصلحة

كريم الباخرة املوضوع ١ / ٣٢ / ٩ رقم ملف
بتاريخ (١٢٧٤) ١٧٢ / ٣ / ١٤ رقم العمومية األشغال وزارة من

٢١ / ٥ / ١٩٤٢
الوكيل سعادة

القاضية امللكي، املستشار العزة صاحب حرضة مذكرة يف املذكورة لألسباب
وبأن الحكومة، أمالك من شيئًا الوزير يستأجر أن من يَْمنَع الدستور بأن
عن العدول من مفرٍّا أرى ال املمتلكات، تلك ِضْمن تَْدُخل الحكومية البواخر

التأجري. هذا
املعايل صاحب حرضة يَْعثُر أن الحارض الوقت يف املتعذِّر من إنه وحيث
الباخرة يف إقامته تكون أن فيمكن يناسبه، مسكن عىل باشا الطويل الفتاح عبد
ترتتب التي الفعلية باملصاريف معاليه يتكفل أن فيها ُمراًعى دندرة، أو كريم

اإلقامة. هذه عىل
محرم عثمان إمضاء
٢٠ / ٥

ذمة يف أن فيه َل ُسجِّ الذي الجريء الخطاب ليُسحب بسيط! األمر إذن؟ العمل ما
بمعدل الباخرة استئجار مقابل يف جنيًها والثمانني املائة زهاء يبلغ دينًا للحكومة الوزير
سوى يتضمن ال للوزير، جديد خطاب إرسال من بأس وال الشهر، يف جنيًها ثالثني

بعيد! من أو قريب من اإليجار لحكايِة ِذْكٍر دون االستهالك، نفقات إىل اإلشارة
قيمة وفاء من املواصالت وزير ويتحلل شكًال، الدستوري اإلشكال يَُفضُّ وبهذا

بالسداد! املطالبة عناء من ذمته وتسرتيح فعًال، اإليجار
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حتى األخري، املطالبة خطاب إرسال عىل واحد يوم مىض أن إال هذا فما كان! وقد
التالية: الطريقة بالتأشريات ازدان

الحسابات مدير حرضة
التكلم. أرجو

اإلمضاء نفس
٥ / ٨ / ١٩٤٢

الوكيل العزة صاحب حرضة
عىل بناء الخطاب وسنكتب دَّ، اْسُرتِ قد األصيل الخطاب بأن باإلحاطة أترشف
من حصل ملا ونأسف امللف، هذا من ص٢٦٢ العام املدير سعادة تأشرية

املوظفني. حرضات ترصفاِت
االحرتام. فائق اقبلوا

اإلمضاء

بالعمل. للعناية املختصني نظر إلفات وأرجو نظر،
األوىل اإلمضاء
٥ / ٨ / ١٩٤٢

خطابًا األشغال وزارة أَْرَسَلْت ،١٩٤٢ سنة سبتمرب ٦ يف أي كامل؛ شهر وبعد
… ونور خامات من َف ُرصِ «ما ثمن فيه تَذُْكر املواصالت، وزارة إىل النسيم من أََرقَّ
باشا الفتاح عبد املعايل صاحب حرضة ترصف تحت وجودها أثناء كريم للباخرة إلخ،

«… الطويل
عىل يوليو شهر إضافة بعد جنيًها و٤٨ مليًما ٢٨٥ عىل تزيد ال املبلغ وجملة
ِبَرشٍّ يذُْكَر فلم املذكورة الستة األشهر إيجار أما األول، الخطاب يف ذُِكَرْت التي النفقات

بخري! وال
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األخري: الخطاب نص ييل وفيما

العمومية األشغال وزارة
والكهرباء امليكانيكا مصلحة

(٤٢٢٧٠) ١٩٤٢ سنة سبتمرب ٦ كريم بخصوصالباخرة
٩ / ٣٢ / ١ رقم ملف

املواصالت وزير معايل مكتب مدير املحرتم حرضة
… ونور خامات من َف ُرصِ ما ثََمَن ييل فيما لحرضتكم أدوِّن بأن أترشف
عبد املعايل صاحب حرضة ترصف تحت وجودها أثناء كريم للباخرة إلخ،
للباخرة معاليه استعمال تاريخ ٩ / ٢ / ١٩٤٢ من املدة يف الطويل باشا الفتاح
املياه ثََمَن أن باإلحاطة التكرم مع بشهر، شهًرا ١٩٤٢ سنة يوليو آخر لغاية
تَُضْف لم ١٩٤٢ سنة يوليو عن النور ثََمن وكذا املذكورة املدة يف املستهلك

لآلن: الفواتري وصول لعدم املطالبة بهذه

  جنيه مليم

لوزارة ُكِتَب أن سبق وقد منه، ٢٨ إىل ١٩٤٢ سنة فرباير ٩ من املدة عن
بتحصيله ٢٥ / ٣ / ١٩٤٢ يف ١٥٧٨٣ رقم بكتاب األشغال

٧ ٢٠٩

١٩٤٢ سنة مارس شهر عن ٢١ ٤٧٩
١٩٤٢ سنة أبريل شهر عن ٥ ٤٦٥
١٩٤٢ سنة مايو شهر عن ٨ ٨٠٤
١٩٤٢ سنة يونيو شهر عن ٦ ٧٢٩
١٩٤٢ سنة يوليو شهر عن ٨ ٥٩٩

الجملة ٤٨ ٢٨٥
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٢٨٥ َمبْلغ وهو أخريًا، املذكور املبلغ سداد أَْمر يف بالنظر التكرم فالرجاء
لنا ليتسنى نقًدا، أو بشيك املصلحة هذه حسابات إلدارة جنيًها و٤٨ مليًما

التحصيل. تحت حسابات من إزالته
االحرتام. فائق بقبول وتفضلوا

العام املدير
(إمضاء) عنه

استغالل يف الجامحة للرغبة خضوًعا الدستور عىل الواضح الخروج هذا عىل التعليق وقبل
من جديدة حلقة لجاللتكم أَذُْكر بأن أترشف الشخيص، لالنتفاع وأمالكها الدولة أموال

الدولة. حساب عىل الجريء العبث هذا حلقات
املواصالت وزير املعايل صاحب بها أقام حينما راسية كانت «كريم» الباخرة أن وذلك
بجوار يسعد أن رأى معاليه ولكن — عباس كوبري بحري — للنيل الغربي الشاطئ عىل
إىل بنقلها يَُردُّ ال الذي أَْمره إليها وأَْصَدَر األمريية بالورش فاتصل «محاسن»، الباخرة
ذلك عىل يدل كما الحكومية، الورش بواسطة بالفعل، ذلك تَمَّ وقد الباخرة، تلك جوار

التايل: الخطاب

١٢ / ٩ / ١٩٤٢
الرشقي الشاطئ إىل للنيل الغربي الشاطئ من كريم الباخرة نقل

(٤٢٧٣٢)
العمومية األشغال وزارة وكيل السعادة صاحب حرضة

رقم األشغال وزارة عام سكرتري العزة صاحب حرضة كتاب إىل باإلحالة
عىل بناء أنه باإلحاطة أترشف ،١١ / ٣ / ١٩٤٢ املؤرخ ١٦٢-١١-٥٩٩٧
وزير املعايل صاحب حرضة من األمريية للورش أُْعِطيَت التي التعليمات
(بحري الغربي الشاطئ من كريم الباخرة بنقل الورش قامت قد املواصالت،
املقابل باملرىس محاسن) الباخرة (أمام الرشقي الشاطئ إىل عباس) كوبري

ستي. بجاردن باشا يكن عديل له املغفور ملنزل
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الالزمة. العدادات لرتكيب والنور املياه رشكتي أَْخَطْرت وقد
االحرتام. فائق بقبول وتفضلوا

إمضاء
العام املدير

الرسمية، والخطابات الوثائق َدوَّنَتْها كما «كريم» الباخرة قصة موالي يا هذه
منها: ويتبني

الشخصية، ملنفعته حكومية باخرة ر يَُسخِّ أن لنفسه استباح قد املواصالت وزير أن أوًال:
أوامره يُْصِدر أن يف يرتدد ولم متوالية، شهوًرا وألرسته له مسكنًا منها يتخذ وأن
محاسن، الباخرة من مقربة عىل الباخرة نقل يف عمالها ر ليَُسخِّ الحكومية الورش إىل

العامة. الخزينة حساب عىل والجوار، الدار فيتخري
يف جنيًها ثالثون هو متواضع، شهري إيجار عىل معه اتفقت األشغال وزارة أن ثانيًا:

االستهالك. نفقات جانب إىل تُْدَفع الشهر،
الخطاب َسْحب وَطَلَب اإليجار يدفع لم أشهر خمسة بعد املواصالت وزير أن ثالثًا:
أُْسِقَطْت آخر بخطاب واستبداله املسئولني، األشغال وزارة موظفي اعتذار بعد األول

اإليجار! قيمة منه
لسبب املعيب الترصف هذا استحالَّ قد األشغال وزير ومعه املواصالت وزير أن رابًعا:
تحظر التي وهي الدستور، من ٦٤ املادة نص من «الفرار» التماس هو خطري جد
وقد العام، املزاد بطريق ولو الدولة أمالك من شيئًا يستأجر أو يشرتي أن الوزير عىل
يَِجْد لم أنه ٣٠ / ٥ / ١٩٤٢ بتاريخ الوزارة وكيل إىل خطابه يف األشغال وزير َقرََّر

الوزير! لزميله الباخرة تأجري عن العدول من «مفرٍّا» املخالفة هذه إزاء
النظري. منقطعة جرأة يف الدستور َخْرق عىل — تحايُل بل — حيلة وهي

من َقَصَد إنما الدولة أمالك من شيئًا يستأجر أن الوزير عىل يَُحرِّم إذْ فالدستور
املحاباة أو الشخيص االنتفاع يف الشبهة مجرد وبني الوزير بني يَُحوَل أْن بداهًة ذلك
العجيب ومن املالية، املنفعة من َقْدر بأيِّ الدولة عىل يعود ما ذلك يف كان ولو الشخصية،
متوالية! شهوًرا الباخرة يف يقيم الدستورية املخالفة اكتشاف بعد َظلَّ املواصالت وزير أنَّ
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غريِِه لوزيٍر أو لنفسه يبيح أن للوزير يسمح الذي هذا ضمري، وأي ذمة، فأية
الدولة ويحرم الشخصية، املنفعة كل لنفسه يَْكُفَل أْن أي باإليجار؛ له يباح ال ما باملجان،

املالية؟! املنفعة كل
الوزير عىل االستئجار تحريم ألن الوضوح؛ كل واضحة هنا الدستورية املخالفة إذ
انتفعا قد وزميله لوزراء ا رئيس ولكن الحكومة، نفع َرْغم عليه االنتفاع تحريم معناه
األمني الوزير نزاهة يََمسُّ ما موالي يا هذا ويف … مخاَلَفتنَْي الدستور فَخاَلفا ينفعا، ولم

الصميم. يف الحكم نزاهة يََمسُّ أخرى وبعبارة الدولة، مال عىل

الدفاع وزير يسكنه الزراعي املتحف

غريه يف أثره له كان املواصالت ووزير الحكومة رئيس سنَّه الذي الطيب املثل أن يظهر
الداء بني يخلطون املرىض من وسط يف الداء رسيان أرسع وما … الوزراء زمالئهما من

والدواء!
غري مستأَجر منزل وهو — الزمالك يف ا خاصٍّ منزًال يقطن الدفاع وزير كان فقد
— استُنَّْت التي نَّة السُّ عىل جريًا يظهر، فيما — رأى ولكنه — بحلوان له اململوك منزله
غري يف فينتفع الوزير، منفعة يف واستغاللها استخدامها يمكن العامة الحكومة أمالك أن
بناء إىل أرسته وأفراد الدفاع وزير معايل انتقل فقد ذلك وعىل … تأجري إىل حاجة ما
حتى يحتله يزال ال وهو وألرسته، له ا خاصٍّ مسكنًا منه دور من واتخذ الزراعي، املتحف

اآلن.
الذي االستغالل، من املبتَكر النوع هذا االحتالل، من مبتَكر َلنَْوع إنه موالي يا أي

يدفع! أن دون ويستأجر ينفع، أن دون الوزير به ينتفع
يف باشا النحاس لرفعة أو املواصالت لوزير العذر التماس أو التسامح صح وإذا
أقالم من تَْصُدر أن قبل الخاص ِلَسَكِنهما الحكومة بواخر استخدما حينما األمر بادئ
الدستور، لنص احرتاًما الحكومة أمالك تأجري جواز بعدم الرسمية الفتوى القضايا
الطويل باشا الفتاح لعبد أو املايض الصيف يف باشا للنحاس جاز كيف نفهم فلسنا
يف ساكِنني الوكيل آل من الرئيس أنسباء أو رئيسه أو هو يظل أن الفتوى صدور بعد
من سواء محظوران، واالنتفاع النفع أن ولو نافعني، غري منتفعني الحكومية، البواخر
غري من له مؤيدة «الفتوى» جاءت الذي الدستور لنص طبًقا الرشاء أو التأجري طريق

ٍظ. تحفُّ ما
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منزًال يسكن كان فقد … أظهر ألنها أخطر فمسألته باشا النرص سيف حمدي أما
يكن ولم أجًرا، يدفع ال لكي الحكومة َمنَاِزل ِمْن منزل إىل عامًدا فانتقل مستأَجًرا، ا خاصٍّ
فعًال يسكن كان ألنه وذلك لإليجار؛ مساكن وجود عدم وهو التافه العذر حتى لديه

باإليجار. منزًال
أن للوزير كان وما بل الوزير، بإيواء مكلَّفة حال أي عىل الحكومة كانت وما

الفقري. العامل يستحله ال ما لنفسه يستحل
نقول وال السائد، العهد هذا يف السائد، االتجاه األسف مع هو الحكم استغالل ولكن

البائد!

الذهبية املداليات (4-2)

مسألة يف أيًضا حدث ما الغنيمة واستعجال املنفعة إىل املتعطشة العقلية هذه قبيل ومن
إيجاز. بكل ييل فيما ِده بَرسْ أترشف ا ممَّ الذهبية املداليات

تبًعا املواصالت وزراء وتعدُّد الوزارات تعاُقب أن عديدة سنوات من لوحظ فقد
َمنْح جراء من عام بعد عاًما الدولة تتحملها التي املالية األعباء يزيد أن شأنه من لذلك
يوم! بعض أو يوًما فيها يظل لم ولو املواصالت، وزارة يتوىلَّ من لكل الذهبية املدالية
ييل: ما موالي يا تعلمون كما «املدالية» هذه حامل بها يتمتع التي االمتيازات ومن

مدى الحديدية السكك خطوط جميع عىل فيه يسافر «املدالية» لحامل ديوان (١)
حياته.

طول الخطوط جميع عىل زوجته به تسافر األوىل الدرجة يف مجاني اشرتاك (٢)
حياتها.

لحامل أحدهما «تابعان» بهما يسافر الثانية الدرجة يف مجانيان اشرتاكان (٣)
الخطوط. جميع عىل ويرسيان لحرمه، واآلخر «املدالية»

مجاني. تليفون (٤)

عاِتق عىل ِعبْئها يزداد تكاليف من كلها االمتيازات هذه عليه تنطوي ملا ونظًرا
ملن إال تُْمنَح فال التقييد، بعض َمنُْحها يَُقيَّد أن سنوات منذ رؤي عام، بعد عاًما الدولة
منذ الوزارات مختلف هذا عىل َجَرْت وقد األقل، عىل كامًال عاًما املواصالت وزارة يتوىل

أعوام. عدة

99



األسود العهد يف األسود الكتاب

من خروجي قبل جاءني حتى الحايل منصبه يَْرقى يََكد لم املواصالت وزير ولكن
املواصالت وزارة ييل من لكلِّ الذهبية» «املدالية تُْمنَح بأن اقرتاًحا عيل يعرض الوزارة
رغبة إال ه يَُفرسِّ وال يَُربِّره ال الذي االقرتاح هذا عىل فاعرتْضُت الزمان! من واحًدا يوًما ولو

األشخاص! منافع يف تفكريًا يحتمل ال وقت يف االمتيازات وكسب الشخصية املنفعة
حني! إىل ولكن اقرتاحه، الوزير وطوى

الوجود، عالم إىل عاد قد املردود االقرتاح كان حتى الوزارة من أخرج أكد ولم
الوزراء. مجلس من بقرار املنشودة، الذهبية املدالية لنفسه املواصالت وزير وانتزع

… يكفي ما والعجب األسف بواعث من فيه لكان الحد هذا عند األمر وقف ولو
العجائب! كل من أعجب ذيًال — الوزارية القصص كبقية — للقصة ولكن

«مداليتني» معها نزعت قد ذهبية» «مدالية له انْتََزَعْت التي الوزير يد أن ذلك
األشغال، وزير باشا محرم عثمان املعايل صاحب إىل قادر بقدرة إحداهما طارت أخريني،

الشيوخ! مجلس رئيس باشا العرابي زكي عيل يدي بني فوقعت األخرى وطاشت
مجلس يف بعضويته الذهبية الجائرة هذه ِلَمنْحه تََعلَّلُوا فقد األشغال، وزير أما

الوزير. شأَْو املواصالت يف يبلغ لم وإن الحديد، السكة إدارة
لنفسه؛ يطلبها أن عن ع يََرتَفَّ وأظنه «املدالية» عليه أُْغِدَقت فقد الشيوخ، رئيس وأما
حساب عىل يكن لم إذا الكرم من بأس وال للمواصالت، وزيًرا الحايل الوزير قبل كان ألنه

القديم! حساب عىل الجديد الوزير انتفاع من بأس وال الكريم،
واآلداب القانون َحرََّمُه ما إىل حساب وال تورُّع غري يف األيدي تمتد موالي، يا وهكذا،
غنيمة بكل وزمالؤه الوزراء رئيس يستمتع لكي العامة، واملنافع األمالك من العامة

املباح! وغري املباح الدولة مال من ينشدونها

وأقاربه باشا محرم عثمان

الجاللة صاحب يا

الحد إىل ومنافعها الدولة أموال استغالل يف الوزراء رئيس يذهب أن معقوًال يكن لم
ما انتزاع يف الطامعون الطائعون وزراؤه يتبارى ال ثم َسبََق، فيما ببيانه ترشفُت الذي
يكن لم وإن فألقاربهم، ألنفسهم يكن لم إن ومغانمها، الدولة منافع من يستطيعون

واملقرَّبني! األصدقاء من فلألعزاء ألقاربهم
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العهد هذا وزراء أوفر من باشا محرم عثمان املعايل صاحب يكون أن َعَجَب وال
واألرايض الري شئون يف والذراع الباع طول من فله املجال، هذا يف قدًحا وأعالهم حظٍّا،

الصفقات! أدسم وألقاربه له يَْضَمن ما الزراعية
واملرشوعات: الصفقات هذه أَْمر ِمْن ْقتُه وتََحقَّ علمي إىل َوَصَل ما بعض ييل وفيما

بك عرفان محمد صفقة (أ)

الصفقة ولهذه بك، عرفان محمد شقيقته نجل بها ظفر التي تلك الصفقات هذه وأوىل
شهور. ببضعة الوزارة منصب مغادرتي بعد إال فصولها تتم لم قصة

إثر عىل بك، عرفان محمد مع صلًحا أََقرَّ قد كان الحكومة قضايا قسم أن ذلك
خدمته من لفصله الحكومة عىل َرَفَعها تعويٍض قضية يف ملصلحته ابتدائي حكم صدور
له د تََجمَّ مبلغ، معاشه إىل أُِضيَف الصلح وبهذا املعاش، إىل اإلحالة سن بلوغه قبل
يف الحكومة أرايض من قطعة الستبدال طلبًا فقدم الجنيهات، من آالف بضعة بمقتضاه

املتجمد. املبلغ هذا ُمَقاِبل
رشوطه له ولكن فيه، مطعن وال عليه غبار ال قانوني طلب ذاته يف واالستبدال
ضاعت وإال استثناء، وال تفريق بال االستبدال ب ُطالَّ لها يخضع التي وإجراءاته وقيوده

فيه. واملصلحة منه الحكمة
الطلب؟ هذا أمر من كان فماذا

والثاني بك، عرفان محمد خال وهو األشغال وزير أحدهم الوزراء: من ثالثة جاءني
التعويض، قضية يف بك عرفان محمد محامي وهو باشا الهاليل نجيب املعارف وزير
املحرتمني، للوزيرين ومجامل مزاِمل وهو باشا علم أبو صربي العدل وزير والثالث
املستبدلة األرض تكون أن يف بك عرفان محمد طلب يجاب أن يطلبون ثالثتهم جاءني
٢٧٧ ١٧ط ١٤س مساحتها أطيان وهي رصيًحا، تحديًدا حرضته حدَّدها ُمَعيَّنة قطعة

املزارعني. لصغار السوالم توزيع منطقة يف سعد، كفر بتفتيش فدانًا
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قطع: ثالث من مكوَّنة األصل يف األطيان هذه وكانت

  فدن ط س  

باشا النبي عبد توفيق محمد الستبدالها تقدم ١٠٧     (أ)
باشا شوقي عيل الستبدالها تقدم ١٠٧ ٦   (ب)

أفندي رفعت محمد الستبدالها تقدم ٦٣ ١٧ ١٤ (ج)

رأتها ألسباٍب الثالثة االستبدال ب ُطالَّ حرضات قدمها التي الطلبات ُرِفَضِت وقد
وقتئٍذ. املالية وزارة

واحدة. صفقًة باعتبارها الثالث القطع هذه أراد بك عرفان محمد ولكن
املحظوظ! للسيد إعطائها عىل أوافق أن يرجون الثالثة الوزراء السادة وجاءني

هذه ومن وقواعده، رشوطه لالستبدال ألن الرفض؛ هو الطبيعي جوابي فكان
االستبدال يكون ثم للوزارة، تقديمها ألقدمية ِطبًقا برتتيبها الطلبات تؤخذ أن القواعد
وليس الالزمة، اإلجراءات اتخاذ بعد استبدالها الحكومة ترى التي األرايض يف محصوًرا

بذاتها. أرض قطعة يف َرْغبَتَه الوزارة عىل يُميل أن االستبدال لطالب
يف الكرَّة فعاودوا الثالثة، الوزاراء حرضات يَْردَع لم املسبَّب الرفض هذا أن عىل
أمامهم، املسألة وبْحث املختصني املوظفني الستدعاء اْضُطِرْرُت حتى إلحاح، ويف إلحاف،
االستبدال لقواعد املعروض الطلب مخاَلفة عىل إجماعيٍّا رأيهم فكان الوزارة، ديوان يف

رصيحة. مخاَلفة وإجراءاته
قبل حتى اإللحاح معاودة عن أنفسهم الوزراء حرضات يُثِْن لم أيًضا هذا ولكن
الرجاء يف باشا الهاليل نجيب أََلحَّ املرة هذه ويف أيام! ببضعة الوزارة من خروجي
مني يجدوا َلْم ا فَلمَّ — ذاك إذ تعبريه حد عىل — «عثمان» وخاطر خاطري» «علشان
غري وعىل نتيجة، غري عىل خرجوا واللوائح، القواعد احرتام عىل امُلْطَلق اإلرصار سوى

حني! إىل ولكن سالم،
الطيبات! الصفقات َجوُّ أمامهم فيَْصُفو املالية، وزارة من مكرم يَْخُرج حني إىل أجل،
أََقرَّ حتى شهران الوزارة من خروجي عىل ينقيض يكد فلم كان، الذي هو وهذا
بواقع كلها األرض قطعة عىل عرفان بك محمد واستوىل االستبدال، صفقة الوزراء مجلس
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لضمان عليها واملصطلح الالزمة اإلجراءات تُتََّخذ أن دون الواحد، للفدان جنيًها ثالثني
ممكن! ِسْعٍر أحسن إىل استبدالها يف الحكومة وصول

عىل جنيًها و٨٠ جنيًها ٧٠ بني يرتاوح َمبَْلًغا يساوي حينئٍذ كان الفدان أن والواقع
يزيد! أو جنيه مائة إىل الفدان سعر لوصل املزاد يف اليوم ُطِرَحت أنها ولو تقدير، أقل
وزير ومحاميه األشغال، وزير خاله نفوذ بفضل بك، عرفان محمد استطاع وهكذا
اللوائح يدوس أن استطاع بل االستبدال، طالب من غريه أعناق يتخطى أن املعارف،
العدل كره ولو عينه، يف يروق ما الدولة أموال من ينزع لكي واإلجراءات والقواعد

السليم. النزيه الحكم قواعد أبسط وخولفت واإلنصاف،
إليه انزلق الذي املدى هذا عند جرأته يف يَِقَف أن باشا محرم عثمان يأبى وكأنما
املنشودة الصفقة أُْعِطيَت إن هو فما والعدل، واملالية املعارف وزراء زمالئه بمعونة
لألشغال، وزيًرا بوصفه محرم باشا عثمان دور جاء حتى بك، عرفان شقيقته البن
لها املخصصة الرتعة غري ترعة من األطيان هذه تُروى بأن معاليه أََمَر الوصف وبهذا
من تروى ذلك بعد فأصبحت الساحل، ترعة وهي األمالك، مصلحة أطيان من ولغريها
السكة تحت خاص «بربخ» أنشئ الغاية هذه ولتحقيق البلمون، ترعة هي أخرى ترعة
زمام يف تدخل ال قلت كما وهي بك، عرفان أطيان إىل الرتعة هذه مياه إليصال الحديدية
حديدية، سكة الزمام هذا عن تَْفِصلها بل هذه، البلمون ترعة من تُروى التي األطيان
نفقات إىل ُمَضافة نفقاته بََلَغْت خاص، «مزلقان» بإنشاء الوزارة قامت ذلك أجل ومن

الجنيهات! من األلفني زهاء إليه املشار «الرببخ»
جرأتها يف نادرة صفقة وهي — بك عرفان صفقة تمت الجريء النحو هذا وعىل
من واملزلقان» «الرببخ إلنشاء األشغال وزارة حركة أثرها عىل وتمت — مًعا وحصيلتها

الوزراء! هؤالء ذمة إىل املوكولة الدولة أموال

بك محرم اللطيف عبد صفقة (ب)

أو الوزير لصالح الدولة أموال وبَْعثَرة الوزاري، النفوذ استغالل يف الجرأة هذه وبمثل
أرض وهي ك، امُلالَّ أََحِد أرِض يف مساٍق أربع بحفر أَْمَره باشا محرم عثمان أصدر أقاربه،
فدان ثالثمائة لريِّ الحكومة نفقة عىل املساقي تقام أن عىل بك، نجيب هللا عبد أوالد
مصلحة من األشغال، وزير أخي ابن بك، محرم اللطيف عبد اشرتاها البور، األرض من

البحرية! مديرية يف سنتواي بناحية األمريية، األمالك
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الرتع الئحة من ٩ للمادة رصيحة نصوًصا باشا محرم عثمان انتهك العمل وبهذا
تقيض: وهي والجسور،

وزير شقيق ابن أرض بينما املنزرعة، األرايض من ريها األرايضاملطلوب تكون بأن أوًال:
البور! األرايض من األشغال

صاحبها يَْدَفع أن عىل األطيان، هذه لري الطريق تيسري عىل الحكومة تَُساَعد أن ثانيًا:
ويف اإلنشاء، وتكاليف املساقي، بها تَُمرُّ التي األرض ثمن فيها بما املصاريف جميَع

الدولة! حساب عىل األربع املساقي بإنشاء األشغال وزارة قامت الحالة هذه
الترصف لهذا تغطية يلتمس أن أراد محرم، باشا عثمان أن املحزن التخبط ومن
أصحاب يَتَِّفق لم إذا املساقي، إنشاء يف نفسها الطريقة باتباع منشوًرا فأذاع الجريء،

بأرضهم. املساقي تمرير عىل األطيان مالك مع األرايض
الرتع بالئحة الصادر امللكي لألمر رصيحة مخاَلفًة فه ترصُّ إىل الوزير أضاف وبهذا

والجسور!
من تُْجبَى التي الدولة أموال تساوي وماذا والقوانني، اللوائح تساوي ماذا ولكن،
أراضيه إلصالح الالزمة الري مساقي إىل الوزير شقيق نجل حاجة أمام الفالحني، عرق

البور؟!

باشا يونس إبراهيم ألطيان مرشوع (ج)

الشخيص النفع سبيل يف الدولة أموال واستنزاف االستغالل يف الجرأة يف سبق ا ممَّ وأمعن
عىل باشا، يونس إبراهيم نسيبه أطيان ملصلحة الوزير َفَعَلُه ما األشغال، وزير ألقارب

شبني. بحر من املتفرعة الساحل ترعة
منه وصلة وإنشاء شبني بحر بتوسيع يقيض مرشوٌع ١٩٣٤ سنة يف أنشئ فقد
الحكومة أرايض ري األوىل فائدتان: املرشوع ولهذا الساحل، ترعة من األخري الجزء إىل
بعض عليه تقع الذي ترية بحر مياه تحسني والثانية زراعتها، يف التوسع املراد واألهايل
بالفعل املرشوع هذا نفذ ١٩٣٤ سنة ويف الزارعني، من والكثريين امللكية الخاصة أرايض

جنيه. ألف سبعني من نحًوا الحكومة وكلف
جله، أو كله املرشوع عن بالعدول فأمر العام، هذا يف باشا محرم عثمان وجاء

باأللغام! عليها تََقُع التي والكباري القناطر وكرس الوصلة، وَرَدَم
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املرشوع إنشاء من األساسية الحكمة اختفت واحدة، قلم بجرة أي القرار، وبهذا
الجنيهات! من ألًفا ٧٠ الدولة َكلََّف الذي

الجنيهات! من أخرى ألًفا خمسني حوايل الدولة مال من أخذ أخرى قلم وبجرة
ملاذا؟

إعداد وهو جلها، أو كلها الجنيهات من ألًفا السبعون ضاعت أجله من الذي للسبب
وصلة قبل الساحل، ترعة عىل تقع التي يونس باشا إبراهيم أطيان لفائدة آخر مرشوع

بقليل! املناخلة
يناير شهر من تنفيذه يف العمل يبدأ أن عىل بالفعل، الجديد املرشوع ُوِضَع وقد

.١٩٤٣ سنة

باشا الرازق عبد زكي ألطيان مرصف (د)

لفائدة واملرشوعات واملساقي املصارف إعداد يف باشا محرم عثمان ترصفات تكاد وال
أمام تَنْثَِني أو الحدود من َحدٍّ عند تَِقُف األقربون وأصدقاؤه أقاربه يملكها التي األطيان
األقارب ونفحاته محرم، باشا عثمان من ُمَحرَّم أَثٌَر واٍد كل ففي االعتبارات؛ من اعتبار
وقفت أني ولوال كذلك، القبيل الوجه إىل تمتد بل البحري، الوجه تقترصعىل ال واألصدقاء
كما اآلن، بها األخذ يف لرتددت الشك إليها يتطرق ال مصادر من أخريًا البيانات هذه عىل

برهان. غري من إليه نُِسَب ما تصديق قبل من أَبَيُْت
من كبري بقسم يمر الذي املرصف أَْمر من املنيا أهل به يتحدث ما القبيل هذا ومن
سوى والفائدة بالخري ينال ال ولكنه املديرية، أعيان من وغريهم الرازق عبد آل أطيان
مرشوع وهو الحميُم، القديِم، األشغال وزير صديق الرازق، عبد باشا زكي سعادة أطيان

جنيه! ألف ٢٨ زهاء الدولة خزانة كلََّف

النرص سيف ومرشوع (ه)

الري مرشوعات من آخر مرشوع عن املنيا، أهل كإخوانهم الفيوم، أهل ويتحدث
الدفاع. وزير باشا النرص سيف حمدي أطيان ملصلحة أنشئ «امُلَحرَّمية»
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العدل وزير (و)

املرشوعات هذه يف نصيبه العدل وزير تبخس ال أن العدل من رأت الحكومة أن ويظهر
بناؤه أُِتمَّ منزل إىل النور يوصل كهربائي بمرشوع أيًضا هو تُْه فاْختَصَّ البارعة، النافعة
العملية هذه عىل األشغال وزارة موظفو ف ويُْرشِ القاهرة، من بالقرب اشرتاها عزبة يف

الوزراء! بني للعدل توزيًعا العدل، وزير ملصلحة

بنفسك ابدأ (ز)

عثمان فإن بغريك»؛ ثم بنفسك «ابدأ املعروفة للحكمة تطبيًقا — أوًال بل — وأخريًا
رشبني مركَزْي يف معاليه عزبتي بني الوصل تقتيض الدولة مصلحة أن رأى محرم باشا
هذا نفقات الدولة تتحمل أن عىل النواحي، تلك يف النيل عىل يَُقاُم هائل بكوبري ودكرنس
أبناء من هم فالحون الزراعة يف ويجاِوُرُه الدولة، رجال من فمعاليه عجب، وال الكوبري،
الشعب؟ وزارة غري الشعب وأبناء الوزراء مصالح بني يجمع َمْن هناك وهل الشعب،

الوطني الغرض هذا لتحقيق القديم بنها كوبري استخدام تقرَّر األساس هذا عىل
وجه عىل أو — السعيد النيل ضفتي بني للوصل إقامته يف فعًال َع وُرشِ الصميم!
بينهما املسافة كانت وقد الناحيتني، يف الوزير معايل عزبتي بني — والتحديد التخصيص
العملية لهذه األشغال وزارة َرْت َقدَّ ولقد مستقيمة، قصرية فأصبحت متعرجة، طويلة
قبل لها َرْت َقدَّ قد املواصالت وزارة كانت وإن الجنيهات، من ألًفا ثالثني حوايل الحيوية

الجنيهات! من ألًفا وتسعني ستة حوايل ذلك
وجودي أثناء أَثٌَر لها يظهر لم البارعة، النافعة املرشوعات هذه كل أنَّ َعَجٍب ومن
من وَلِقيَْت الوجود، عاَلم إىل هي َخَرَجْت حتى الوزارة من َخَرْجت إن فما الوزارة، يف

الجود! كل الجود املالية ووزارة الوزراء مجلس
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لبعضاألنسباء املنسوبة التهم عىل التسرت الثالث: الفرع (3)

الجاللة صاحب يا

تسيطر والتي معه، وَمْن باشا النحاس عىل املسيطرة العقلية خطورة عىل أدل ليس لعلَّه
جاللتكم إىل بها أتقدم التي األمثلة هذه من البالد، يف الحكم شئون عىل — لألسف ويا —
أفراد بني الحكم عدالة يَُهدِّد الذي الخطر مبلغ تَتَبَيَّنُون ومها الرسمية، باألدلة مصحوبة
إىل حتى املحسوبية يد مد عىل اجرتأت التي الحالية، الحكومة أيدي عىل األمني شعبكم
رجال من أعضائها من الكثريين وأن ومحاميًا قاضيًا كان رئيسها أن رْغم القانون، حرم

القانون.
قبل مرًة الجريئة املحاَولة هذه — عدله وزير ومعه — باشا النحاس حاول فلقد
وها حاواله، ما ذا فنفَّ الوزارة من خَرْجُت حتى وجهيهما، يف فَوَقْفُت الوزارة من خروجي
الوقوف أمكنني الوزارة، من خروجي بعد ثانية حادثة يف تتكرر عينها املحاولة ذي هي

أخريًا. بها َعِلْمُت ثالثة ويف ومستنداتها، بيِّنَاتها عىل

الوزارة من خروجي قبل (1-3)

األوىل الَغْزل فضيحة

اتُِّهَم التي الَغْزل جنحة إىل عابرة إشارة العريضة هذه من األول القسم يف موالي يا ُت أََرشْ
باشا النحاس بني الخالف تفاُقم يف حاسم أثر لها وكان باشا، النحاس أنسباء بعض بها
بعد القضية حفظ وإىل للتموين، جديد وزيٍر تعيني إىل أَدَّْت فيما ْت أَدَّ إنها حتى وبيني،
املستشار وحرضة التموين بوزارة الفنيني الرجال رأي رغم وذلك الوزارة، من خروجي

العسكرية. النيابة عىل القضية إحالة بوجوب نفسه امللكي
القاطعة. ومستنداتها تفصيالتها، وللقضية

ومعه الشوربجي أفندي صبحي حرضة جاءني أن الوزارة تأليف إثر َحَدَث فقد
بمكتب أُْلِحَقه أن حرضتُه إيلَّ وَطَلَب — ذاك ومعه هذا أو — الوكيل أحمد األستاذ نسيبه
هذا إجابة من بأًسا أََر فلم مرص، ببنك أسوة والنسيج للغزل معمل صاحب بصفته الَغْزل
وللتسوية الفنية بخربتهم لالستعانة املعامل أصحاب من وغريه هو يَُعنيَّ أن عىل الطلب،
هذه أصحاب بعض أن إىل نظري َلَفتُوا املختصني املوظفني ولكن املعاملة، يف بينهم
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املحكمة أمام غزل تهريب جنحة يف ُمتََّهُمون — أفندي الشوربجي وبينهم — املعامل
بهم االستعانة — القضية يف الفصل قبل — الحال بطبيعة يصح ال وأنه العسكرية،
متَهمون أنهم حني يف التهريب، ومنْع الَغْزل شئون عىل للهيمنة استشاريني كأعضاء

بالتهريب!

العسكري الحاكم أنا

بصدد األنسباء حرضات مطاِلب يف تم ما بمعرفة شغوًفا باشا النحاس كان الحني ذلك يف
فحدثني عيلَّ، اإللحاح عاَوَدُه الشغف عاَوَدُهم أو عاَوَدُه وكلما والجلود، الزيت تصدير
َمنْح قررت قد ُكنُْت إذا ا عمَّ وسألني املالية، بوزارة مكتبي يف وكنت بالتليفون مرة ذات
لهجة يف — فقال بعُد، البحث أستكمل لم إني له: فُقْلُت املطلوبة، الرخص أنسبائه
لتأخري أن فأَجبْتُه الَغْزل؟ مكتب يف تعيني ال وحتى جلود وال زيت أفال العاتب: الغاضب
َعِلْمتُه بما وأخربْتُه الوزراء ملجلس فعًال وتوجْهُت شخصيٍّا، إليه به سأديل سببًا التعيني
املحكمة فيها تفصل حتى االنتظار ووجوب أنسبائه ضد املرفوعة العسكرية الجنحة عن

العسكرية.
العسكرية املحكمة إىل أشري ِكْدُت فما … فقرقعة قعقعُة لها كان قنبلة ألقيت ولكأني

تروى. وال ترى، التي املناظر من منظًرا وكان الغضب، من صيحة أخذَتُْه حتى
من القضية بسحب وأََمَرُه الوزراء ملجلس العام السكرتري حرضة َوْجه يف صاح فقد
الحاكم أنا فقال: الشاذ، اإلجراء هذا مثل عىل ِرْفق يف فاعرتْضُت … العسكرية املحكمة
عسكريٍّا، حاكًما تكون أن قبل قاٍض أنت بل ال، فقلت: سلطتي، من وهذا العسكري،
الحاكم أنا مكرًرا: فصاح … املحامني بأحسن املتَهمون وليستَِعن للقضاء األمر فلنرتك
بسحبها، العام السكرتري أََمَر ثم املحكمة، أمام القضية بنظر أَْسَمَح ولن العسكري،
َقَصَدْت برفعها أََمَرْت التي السابقة الوزارة أن أنسبائه من َعِلَم إنه ذلك تعليل يف وقال
معامل أصحاب من غريهم وعىل عليهم مرفوعة القضية إن له: فقلت بهم، النكاية إىل
الذي وحده فهو للقضاء، مرتوك حال أي عىل األمر وإن َغَرَض، وال إذن نكاية فال الَغْزل،

باطلة. أو َقة، ُمَلفَّ أو صحيحة التهمة كانت إذا فيما يفصل
سلطته إىل مستنًدا نقاش، كل معها تعذََّر لهجة يف الرفض عىل وأََرصَّ َرَفَض ولكن
أوافق ال إني له: وقلت صربي نفد وأخريًا بسحبها، السكرتري فأمر عاد ثم العسكرية،
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ال كما لنفيس أرتيض وال املختص، الوزير أنا ألني األحوال؛ من بحال السحب هذا عىل
الشاذ. اإلجراء هذا له أرتيض

العدل وزير وهذا

لهما فرَويُْت الخرب، عن وتساءال واملعارف، العدل وزيرا علينا َدَخَل الضجة خالل ويف
وما — ْرُت ُرسِ ما أرسع ما إجابًة العدل وزير فأجاب فيها، نظري ووجهة الحال واقعَة
سحب يُْستَْحَسن ال … باشا يا الحق معه مكرًما إن له: قال إذ لها؛ — ثُْرُت ما أرسع
َقتْها حقَّ وهل للقضية، َوَصَلت َدْور أي إىل سألني ثم املحكمة. من العسكرية القضية
املختصُّ املوظف أَبَْلَغِنيه مما أكثر األمر من أعرف ال إني له: فقلت منها، وانتهت النيابة
العسكرية النيابة بوكيل سأتصل إذن فقال: العسكرية، املحكمة إىل أُِحيَلْت القضية أن ِمْن

ِحْفَظها! منه وأطلب
فقلُت: الثورة، بهذه — أعرتف أن يرسني بل — وأعرتف موالي، يا ثُْرُت عندئذ
يف يتدخل العدل ووزير القضاء، أمام من القضية سحب يطلب الوزراء رئيس هذا؟ ما
ملصلحة معنيَّ قرار باتخاذ — تحقيق قايض وهو — النيابة وكيل فيأمر القضاء سلطة
وزيًرا ُدْمُت ما فوِهللا الوزر؟ هذا كل ضمريي ل أَُحمِّ أن مني تريدون وهل ، معنيَّ شخص
املالية بوزارة مكتبي إىل وذََهبُْت الغرفة، من غاضبًا وخَرْجُت هذا. يكون لن للتموين
من تقريًرا هناك أن فتبينُْت عليه، لالطالع القضية دوسيه استحضار الفور عىل وَطَلبُْت
املحكمة إىل القضية بإحالة األمر وأن املتهمني، عىل التهمة فيه يُثِْبت التموين مفتش
تنفيذ قبل الوزارة لسقوط ذْ يُنَفَّ ولم السابق الوزير من شفويٍّا صدر إنما العسكرية
للوزارة أراد هللا إن مالطًفا: وقلُت تليفونيٍّا، بذلك باشا النحاس بإخبار فبادرت اإلحالة،
تَُقدَّم لم القضية ألن النيابة؛ قرار يف التدخل أو القضية سحب ِوْزِر من فأنقذها خريًا
تقرير وأمامي ذلك يكون كيف فقلت: فاحفظها. إذن فقال: العسكرية، للنيابة اآلن حتى
يرضيك فهل للنيابة؟ القضية تقديم ويتطلب املتهمني عىل التهمة يثبت الفني املفتش من
التهم بتحقيق أمًرا سأصدر أني ووََعْدتُه السابق؟! الوزير من لعميل أمانة أقلَّ أكون أن
القايض نظرة األمر إىل سأنظر وأني مباَرشة، إرشايف تحت التحقيق ويكون جديد، من
باشا النحاس أنسباء قضية يف التحقيق بإعادة األمر أَْصَدْرُت وفعًال لالتهام، كممثل ال
النحاس يُْرِض لم األمر هذا ولكن التهمة، بنفس املتَهمني األخرى املعامل أصحاب وقضايا
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وانتهت العريضة هذه مستهلِّ يف إليها أرشت ومداورات مناورات محلَّ وكان وأهله، باشا
أَْسَلْفُت. كما األزمة تفاقم إىل

الفنيني تقارير

محمد العزة صاحب حرضة هو التموين وكالة بشئون القائم أن الحظ حسن من وكان
بما امللفات يدرس أن فرجوته األهلية، االستئناف بمحكمة املستشار إبراهيم توفيق بك
يف بَْحثه نتيجَة تُه حْرضَ عيلَّ عرض أيام وبعد التقدير، ونزاهة البحث دقة من عنه أعرفه
أصحاب مسئولية إىل تشري القضية يف الفنية التقارير إن وقال: الشوربجي، معمل قضية
قبل من أشار كما — القضية هذه أوراق تَُحاَل أن التدقيق يف زيادًة يرى ولكنه املعمل،
الترشيع مصلحة مراِقب زكي بك محمود حرضة إىل — مماثلة أخرى قضية أوراق بإحالة
وقد الهامة، الفنية نواحيها بعض من فيها التحقيق ليعيد الصناعية؛ وامللكية التجاري
بتاريخ الشوربجي مصنع قضية عن تقريَريْن يل فَقدََّم ته َحْرضَ عىل فعًال األوراق أحيلت
مخاَلفات من اْرتُِكَب بما سباهي مصنع قضية يف وتقريًرا ،١٩٤٢ سنة مايو و١٢ ٤

النيابة. من تحقيقها تقتيض
صوًرا أَْرَفْقُت وقد الرسمية، التقارير هذه من فقرات بعض أقتطف أن وحسبي

العريضة: هذه يف منها حرفيًَّة
التجاري الترشيع مصلحة مراِقب زكي بك محمود حرضة من املقدَّم التقرير ففي
يأتي: ما حرضته يقول باإلسكندرية، سباهي مصنع بصدد ١٩٤٢ سنة مايو ٤ بتاريخ

القضائية السلطة بواسطة أوىف بتحقيٍق القيام إلمكان — نرى زلنا ما لذلك
املختصة. العسكرية للنيابة املوضوع إحالة األوفق من أنَُّه — املختصة

ملعمل املنسوبة املخالفات عن التاريخ نفس ويف املعنى بهذا تقريًرا َم َقدَّ وكذلك
ورشكائه. أفندي بالشوربجي الخاص للغزل «نزهة»

شتَّى من املتهمني دفاع أحقق أن عىل وحرْصُت التقارير، بهذه أكتِف لم ولكني
حرضة إلينا َمه َقدَّ الذي مايو ١٢ املؤرخ الالحق التقرير من جليٍّا ذلك يبدو كما نواحيه،

يأتي: ما فيه جاء وقد التجاري، الترشيع مراقب
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من التحقيق يجب املوضوع يف رأي أي إبداء قبل أنه معاليكم أبديتم وقد
لها إن الرشكة تقول التي رزمة ١٤٥٢٠ مقدارها البالغ الَغْزل كمية وجود
أربعة مدى يف النسيج مصنَعي استهالك تمثل أنها باعتبار اختزانها يف الحق

أشهر.

املأمورية، بهذه للقيام التخزين إدارة مدير حسن أفندي رشيف حرضة انْتُِدَب وفعًال
١٢ تقرير وهو — إيلَّ تقريره َرَفَع األخري وهذا الترشيع، مراقب حرضة إىل تقريره وقدَّم
إىل مشريًا مايو، ٤ بتاريخ أبداه الذي رأيه فيه أيَّد وقد — إليه اإلشارة َسبََقت الذي مايو

حرفيٍّا: يأتي ما تقريره ختام يف وقال املصنع، أصحاب مسئولية

الرشكة َعَجَزت (١٩٤٢ سنة مايو ١١ لغاية رزمة ١٣٩١٩) الكميات وهذه …
فيها َفْت تََرصَّ قد تكون أن معه يحتمل مما مخازنها، يف وجودها إثبات عن
١٩٤١ لسنة ١٤٨ رقم الوزاري والقرار ٧٦ رقم العسكري األمر يخالف بما

البيان. سبق كما

النيابة عىل إحالتهم وَوَجَب الَغْزل، مصانع أصحاب عىل املسئولية ثبتت وبهذا
مراقب حرضة وهو املختص، الفني املوظف بذلك أشار كما معهم للتحقيق العسكرية

التموين. مفتيش وتقارير الخاص بحثه عىل بناء التجاري، الترشيع
وزارة بأعمال قيامي مدة يف َمْت ُقدِّ التي التقارير هذه أن باملالحظة جدير هو ومما
سلفي عهد يف املختصون التموين مفتشو َمها َقدَّ التي للتقارير مؤيِّدة جاءت التموين،

األسبق. التموين وزير جودة حامد محمد األستاذ حرضة
«تقرير عنوان تحت املختص املفتش إيلَّ َرَفَعه — آَخر تقريٌر ن تضمَّ فقد وأخريًا
أجور يف التالعب إىل خطرية إشارًة — باإلسكندرية» النزهة مصنع يف اإلنتاج حالة عن

يأتي: كما ونصها العمال

والشلل األويلِّ الربم قسَمي يف العمال أجور عن إلينا ُم تَُقدَّ التي البيانات كانت
ذلك عىل أََدل وليس … الحقيقة إىل الوصول وعدم التضليل بها ُقِصَد خاطئًة
جميُع فئاتها الرتفاع يندهش الشلل قسم يف العمال بأجور بيانًا لنا َم َقدَّ أنه من
ما ضعف هي النزهة مصنع يف األجور فئات إن أي … األخرى املصانع أصحاب
العمال وأَنَْكَرُه بتاتًا، نقبله ولم معقول غري وهذا سباهي، مصنع يف عليه هي

بعاليه. املذكورة األجور تعريفة نصف وهي الحقيقية، باألجور واعرتفوا
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التقرير.» من صورة العريضة بهذه «ومرفق

امللكي املستشار رأي

يف املقدَّمة التقارير عىل االطالع بعد املصانع أصحاب مسئولية يف شك لديَّ يَبَْق لم
أن رأيت الدفاع مصلحة عىل وحرًصا بوعدي احتفاًظا ولكني عهدي، ويف سلفي عهد
ورآه رأيته فيما رأيه الستطالع املالية لوزارة امللكي املستشار حرضة عىل األوراق أُِحيَل
عىل وسباهي الشوربجي مصنَعي أصحاب إحالة وجوب من معي املختصون املوظفون
التجاري الترشيع مصلحة مراِقب حرضة تقرير ذيل يف أُثِْبُت ثَمَّ ومن العسكرية؛ النيابة
بالصيغة امللكي، املستشار حرضة برأي االستئناس وجوب ويف املخالفات هذه يف رأيي

التالية:

مصلحة مراِقب وحرضة املنتدب واملفتش الَغْزل مكتب تقارير عىل االطالع بعد
رصيحة، مخالفة وقوع منها يؤخذ التي الصناعية وامللكية التجاري الترشيع
مجال لهم أُْفِسَح الذين أنفسهم املصنع أصحاب دفاع عىل االطالع وبعد
تستدعي العسكري لألمر مخاَلفة هناك أن أرى حدوده، أقىص إىل الدفاع
زيادًة أرى أني غري بشأنها، قرار واتخاذ لتحقيقها العسكرية النيابة تبليغ
امللكي املستشار حرضة رأي يؤخذ أن املخالفة إليهم للمنسوب الضمان يف

علينا. األمر ويُْعرض
إمضاء
عبيد مكرم
١٩٤٢ سنة مايو ١٢

بمصنع يختص فيما مثلُها وأُثِْبَت الشوربجي، بمصنع خاصة التأشرية هذه وكانت
التالية: وبالصيغة التاريخ، نفس يف سباهي،

املستشار حرضة رأي أَْخذ املخالفة لهم للمنسوب الضمان يف زيادًة وأرى أوافق
علينا. األمر ويُْعَرض امللكي
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إبالغ بوجوب رصاحًة رأيه فيها أثبَت مذكرًة امللكي املستشار حرضة إيلَّ َرَفَع وقد
الشوربجي مصنَعي إىل املنسوبة املخالفات شأن يف التحقيق تتوىل لكي العسكرية؛ النيابة
يف الحكومة رئيس رفعة من وتشويه تحريٍف محلَّ املذكرة هذه كانت وملا وسباهي،
املستشار أن — مدهشة جرأة يف — َزَعَم إنه حتى النواب، مجلس يف ألقاه الذي بيانه
إثبات يف جاللتكم أستأذن فإني العسكرية؛ النيابة إىل األوراق إحالة عىل يوافق لم امللكي

بحروفها: امللكي املستشار حرضة مذكرة نَصِّ

مصنعي إىل املنسوبة املخالفات شأن يف الوزير ملعايل مرفوعة مذكرة
ونزهة سباهي

مصلحة مراقب من املرفوع ١٩٤٢ سنة مايو ٤ املؤرخ التقرير عىل اطلعنا
للغزل، «سباهي» مصنع إىل املنسوبة باملخالفات الخاص التجاري الترشيع
املنسوبة باملخالفات الخاص ١٩٤٢ سنة مايو ١٢ املؤرخ تقريره وعىل
السابقة واملذكرات التقارير وعىل والنسيج، للغزل «نزهة» املرصية للرشكة
مصلحة مراقب اقرتحه ما عىل نوافق أن ونرى املوضوع، هذا يف ُوِضَعْت التي
يتضح إذ التحقيق؛ تتوىل كي العسكرية النيابة إبالغ من التجاري الترشيع
هذا يف أُْجِرَي الذي اإلداري والتحقيق واملنسوجات الَغْزل إدارة مذكرة من
يف أَنْتَجُه ما جميع الَغْزل بيع ملكتب يوردوا لم األول املصنع أصحاب أن الشأن
الوزاري القرار خالفوا قد بذلك فيكونوا املايض، العام من األخرية أشهر الستة
١٤٨ رقم والقرار الَغْزل، خيوط جميع عىل باالستيالء الخاص ١٤٧ رقم
األوراق من يتضح كذلك القطنية، الَغْزل خيوط يف التداول بتنظيم الخاص
املذكورون ويمتاز املخالفات، نَْفَس ارتكبوا قد الثاني املصنع أصحاب أن
لهم التابعة النسيج مصانع حاجة يكفي ما اختزان يف الحق لهم أن بادعائهم
وقرار ١٩٣٩ سنة ١٢٨ رقم بقانون املرسوم ألحكام وفًقا شهور، أربعة مدة
عن باإلرشاد طولبوا وقد ،١٩٤١ سنة يونيو ١٤ يف الصادر التموين وزير

منهم. ُطِلَب بما يقوموا فلم بحيازتها ُفون يَْعَرتِ التي الكمية
مصانعهم حاجة يكفي ما يختزنوا أن قانونًا لهم يجوز ال أنه ونرى
يونيو ١٤ يف الصادر الوزاري القرار نَصَّ أنَّ بديهي إذ شهور؛ أربعة مدة
الَغْزل خيوط عىل ١٩٣٩ سنة ١٢٨ رقم بقانون املرسوم برسيان ١٩٤١ سنة
عىل باالستيالء ١٩٤١ سنة يوليو ٥ يف الصادر ١٤٧ رقم بالقرار معطًَّال أَْصبََح
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الخارج من مستوردة كانت سواء أنواعها، بكافة القطنية الَغْزل خيوط جميع
أصحاب عىل ببطاقات ع توزَّ الخيوط هذه وإن املحلية، املصانع إنتاج من أو
الَغْزل لجنُة برصاحٍة هذا أَيََّدْت وقد األسبوعية، لحاجتهم تبًعا النسيج، مصانع
مصانع بشأن َقرََّرْت إذ ١٩٤١؛ سنة ١٤٨ رقم للقرار وفًقا املشكلة املركزية
املنتجة الرشكات من رشكة كل «تأخذ أنها النسيج بمصانع امللحقة الَغْزل
مصانعها، لتشغيل إليه تحتاج ما للنسيج مصانع بها واملوجود القطن لغزل
الفعلية الحاجة عن فائًضا يكون غزل أيَّ تختزن بأن لها ح يَُرصَّ أن دون

ملصانعها.»
يف ذلك بعد اللجنة من الصادر بالقرار االحتجاج يصح وال
مصنع إنتاج من ٪٦٥ عىل باالستيالء لهم سمح الذي ٢٨ / ١٠ / ١٩٤١
مفهوم يكون أن ر يُتََصوَّ ال إذ ببطاقات» لهم ف يُْرصَ «والباقي للغزل، نزهة
وزير عليه يَُصدِّق لم قرار هذا أن عن فضًال بالتخزين لهم السماح القرار هذا
.(١٩٤١ سنة ١٤٨ رقم الوزاري القرار من (م١٣ قانونًا له قيمة فال التموين،
الَغْزل تخزين حق املصنع ألصحاب بأنَّ جدًال التسليم مع حتى أنه عىل
عن اإلرشاد يستطيعوا لم فإنهم شهور، أربعة مدى مصاِنَعهم يكفي الذي

حيازتهم. يف بأنها اعرتفوا التي الكمية

امللكي املستشار
نمازي عيل محمد إمضاء:
١٩٤٢ سنة مايو ١٨

الهامة.» املذكرة هذه من أصلية صورة العريضة هذه مع «وأرفق

رسمية أكاذيب

صدق فيه َعَرْفُت مسئول رجل من لصدورها األكاذيب هذه إىل أشري أن موالي يا يحزنني
عنه، أو منه صدورها يف نفيس أنا لشككت وصارخة متعددة أكاذيب أنها ولوال الرواية،
بعقلية نفسه عن يدافع وكان متَهًما نفسه يف يرى كان أنه إال عذًرا للمسكني أجد ولست
أنه منه ظنٍّا الربملاني، بيانه يف األخرى بعد واحدة األكاذيب هذه د َرسْ إىل فاْضُطرَّ املتَهم،

التكذيب! من مأمن يف
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األوىل األكذوبة (أ)

لم امللكي املستشار إن :١٩٤٢ سنة أغسطس ١٨ بجلسة الربملاني بيانه يف ِرْفعته قال
النحاس رفعة قاله ما نصُّ ييل وفيما أنا)، ادَّعيت (كما العسكرية النيابة تبليغ عىل يوافق

الصدد: بهذا بيانه يف حرفيٍّا باشا

مايو ٢٤ يف أرسل — باشا مكرم أي — السابق التموين وزير سعادة ولكن
أستأنس أن رأيت «قد فيه: يقول خطابًا الجديد التموين وزير إىل ١٩٤٢ سنة
امللكي املستشار العزة صاحب حرضة عىل األوراق فأََحْلُت القانوني، بالرأي
املستشار أن نالحظ وهنا النيابة»، تبليغ بوجوب رأْيَه فأدى املالية لوزارة
مذكَِّرته وَقَرصَ العسكرية، النيابة تبليغ يَْطلُب ولم الرأي هذا يُبِْد لم امللكي

له. ذُِكَرْت التي الوقائع أساس عىل الرشكة نظر وجهة مناقشة عىل

حرضة أبداه الذي الرأي نَصَّ جديد من أنقل أن األكذوبة هذه عىل للرد وحسبي
بحروفه: يأتي كما وهو امللكي املستشار

إبالغ من التجاري الترشيع مصلحة مراقب اقرتحه ما عىل نوافق أن ونرى
التحقيق. تتوىل كي العسكرية النيابة

ِذْكُرها. املتقدم املذكرة نص يَُراَجع
رسميٍّ لبيان الرسمي التكذيب هذا من — أفضح هناك وهل — أوضح هناك هل

النواب؟ مجلس يف الوزراء مجلس رئيس يلقيه
له اللتمسنا امللكي املستشار رأي نَْت تََضمَّ التي املذكرة عىل يَطَِّلع لم ِرْفعته أن لو
يَْطلُب لم امللكي املستشار إن ويقول: رصاحًة املذكرة إىل يشري رفعته ولكن العذر، بَْعَض

الرشكة! نظر وجهة مناقشة عىل ُمذَكَِّرتَه وَقَرصَ العسكرية، النيابة تبليغ فيها
يف سنرى كما أخرى وقائع ابتلع ثم ابتلع، قد لألسف ويا اطلع، قد هو إذن

والثالثة. الثانية األكذوبتني
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الثانية األكذوبة (ب)

املستشار يُْطِلع ال أن رأيه بثاقب رأى السابق املالية وزير «إن املذكور: بيانه يف رفعته قال
هناك أن يرى بأنه الوزير نفس تأشرية وعليها مايو ١٢ املؤرخة املذكرة عىل إال امللكي
املستشار يُْطِلع ولم التحقيق العسكرية النيابة تتوىل أن يرى وأنه اْرتُِكبَْت، مخالفات

الوزير.» من القرار هذا تَْحِمل التي املذكرة هذه غري عىل امللكي
فقد نفسه، امللكي املستشار لحرضة الكالم أترك الجريئة األكذوبة هذه عىل ا وردٍّ

حرفيٍّا: يأتي ما آنًفا إليها املشار مذكرته يف قال

الترشيع مراقب من املرفوع ١٩٤٢ سنة مايو ٤ املؤرخ التقرير عىل اطََّلْعنَا
تقريره وعىل للغزل، «سباهي» مصنع إىل املنسوبة الخاصباملخالفات التجاري
للغزل «نزهة» املرصية للرشكة املنسوبة باملخالفات الخاص مايو ١٢ املؤرخ
املوضوع. هذا يف ُوِضَعْت التي السابقة واملذكرات التقارير وعىل والنسيج،

«جميع عىل بل فحسب، مايو ١٢ تقرير عىل ال امللكي املستشار اطلع قد إذن
فقد وإذن … تعبريه حد عىل املوضوع»، هذا يف ُوِضَعْت التي السابقة واملذكرات التقارير
لسبٍب ال رسمية، ورقة يف ثابتة واقعٍة يف أخرى مرًة الكذب جريرَة باشا النحاس اْرتََكَب
ال أن رأيه بثاقب رأى بأنه ساخًرا ويتهمه َغيْبَته، يف َمْكَرم عىل الكذب ِوْزر يُْلِقي لكي إال

األوراق. من غريه دون مايو ١٢ تقرير عىل إال امللكي املستشار يُْطِلع
عينيه أمام لربزت األقل، عىل الروية أو الرأي ثاقب أوتي باشا النحاس أن ولو
التقارير عىل اطلع إنه فيها يقول والتي امللكي املستشار مذكرة يف الواردة العبارة

املوضوع! هذا يف ُوِضَعْت التي السابقة واملذكرات
الكذب هذا إىل ينحدر أراه إذ باشا النحاس عىل الشفقة َلتأخذني إني موالي يا وِهللا

الكاتب! هو ألنه الكاذب؛ هو بأنه غريه التََّهْمُت بنفسه ألقاها أنه ولوال املفضوح،

الثالثة األكذوبة (ج)

الشوربجي أفندي صبحي من برقية وَصَلتْني إنه املذكور: بيانه يف باشا النحاس يقول
التشهري مجرد ال الحقيقة أَنُْشُد كنت إذا — عيل واجبًا كان وإنه مايو، ١٩ بتاريخ

تحقيقها. للمختصني أترك أن أو فيها جاء ما َق أَُحقِّ أن — وبه بأصهاره
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يأتي ما املذكور البيان من سابقة فقرة يف قال أنه وينىس بيانه يف هذا ويقول
حرفيٍّا:

للتموين وزير َ تََعنيَّ اثنني بيومني امللكي املستشار إىل املذكرة هذه إحالة بعد
… أمر بأي ا مختصٍّ يصبح ولم يده من األمر فخرج املستجِوب من بدًال

للتموين وزيًرا أكن لم وأني مايو ١٤ يف َ ُعنيِّ الجديد التموين وزير أن ذلك ومعنى
فكيف التموين! وزير إىل برقية الشوربجي فيه أَْرَسَل الذي التاريخ وهو مايو، ١٩ يف

تصلني! لم وهي الربقية هذه يف جاء ما أحقق لم أني باشا النحاس عيلَّ يأخذ
تمهيًدا الجديد للوزير أَْرَسَلها إنما الشوربجي أَْرَسَلها التي الربقية هذه بل كال،
الصدق أقول وال — الدقة يَتََحرَّ لم باشا النحاس لكن ِذْكرها، سيأتي التي الجديدة للُّعبة

غريه. من بها أدرى هو التي التواريخ يف حتى —

الرابعة األكذوبة (د)

العسكرية النيابة عىل القضية إحالة من الوزارة امتناع إىل أدَّت ألنها األكاذيب أخطر وهي
مفضوحة، مكشوفة بطريقة عليها التسرتُّ إىل باألحرى أو ، حقٍّ ُشبْه أو حقٍّ ما غري من

عليها. أو فيها سْرتَ ال
وبرََّرها فأقرها الحكومة رئيس بها وأََخذَ املصنع أصحاب ابْتََدَعها األكذوبة وهذه

الربملاني. بيانه يف
الوزارُة أرادت «ملا إنه الربملاني: بيانه يف — أصهاره بلسان — باشا النحاس يقول
ذلك عىل له الدافع أن َ تَبنَيَّ وقد ذلك، املحيل املدير لها ل يسهِّ لم الكميات تلك معايَنََة
يف هي التي الكميات عىل االستيالء عىل النية مبيِّتًا كان السابق املالية وزير أن اعتقاده
صبحي محاربة إىل َدَعتْه والتي ذاك، إذ قائمة كانت التي للظروف نظًرا إليها؛ حاجة

الشوربجي.»
معقوليتها عدم إىل ضخامتها يف الرس يرجع والتي — الضخمة األكذوبة هي هذه
يقول فهو حذَر، أو تدبُّر ما غري يف أنسبائه عن بالنيابة باشا النحاس بها أدىل والتي —
خافوا ألنهم هو؛ يرأسها التي للحكومة الَغْزل يقدموا أن من اْمتَنَُعوا أصهاره إن للناس

التموين. وزير عليها يستويل أن خشوا أو
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وهل للوزراء؟ رئيس وصهرهم الوزراء من وزيًرا األصهار أولئك خاَف كيف ولكن
إىل نفسه الوقت يف أمرهم ويشكوا للوزير الَغْزل هذا يقدموا أن مقدورهم يف يكن لم
االستيالء، عىل النية بيََّت أن بمكرم األمر بََلَغ هل أم االستيالء، تم ولو حتى الوزراء رئيس
رئيس ودار الوزارة دار َوْجِههم يف فأوصد باألنسباء االتصال من النسيب َمنْع وعىل

الوزراء!
يف لحظًة َد تََردَّ ملا ما ُمتََّهم من قاٍض عىل ُعِرَضْت األقصوصة هذه أن لو موالي، يا
األضحوكة هذه مثل تأتي أن مًعا واملبكي امُلْحِزن ولكن بإدانته، والحكم مسئوليته تقدير

مسئولية. وكله جد كله موقٍف يف الحكومة رئيس لسان عىل
حقيقة الستبان األوراق إىل َرَجَع الحكومة رئيس رفعة أن فلو أخرى ناحية ومن
إىل الرجوع ذلك يف ويكفي … للشك مجاًال تفسح ال بطريقة العذر، وحقيقة األمر،
األستاذ حرضة يَُقرِّر ففيه مايو، ١٢ املؤرخ التجاري الترشيع مصلحة مراقب تقرير
الختزان تَْصلُح مخازن وجود «عدم أن ذاك إذ الرشكة عن والوكيل املحامي زعلوك فريد
الحارض الوقت يف النقل وسائل وصعوبة بإمبابة النسيج بمصنع الَغْزل من كبرية كميات
لهذا استأجَرتْها مخازن يف الغزل خيوط من الباقية الكميات ِحْفظ إىل الرشكة اْضَطرَّت

باإلسكندرية.» الغرض
فيها يوجد فلم باإلسكندرية أو بالقاهرة سواء جميعها املخازن فعًال ُفتَِّشت وقد

تخزينه. امُلدََّعى الغزل
حرفيٍّا: يأتي ما إليه املشار املراقب حرضة تقرير يف جاء وقد

لنا َم وَقدَّ به، ُكلَِّف بما باإلسكندرية التجاري السجل مكتب رئيس حرضة قام
ليست أنه (أوًال) يتبني ومنه ١٩٤٢ سنة مايو ١١ يف املؤرخ امُلْرَفق املحرض
رئيس حرضة بمعرفة باملصنع َجْردها تم التي غري أخرى مخازن للرشكة
ببعض أحيانًا تَْحتَِفظ كانت الرشكة أن و(ثانيًا) .١٩٤٢ سنة مايو ٩ يف املكتب
بمخازنه الحارض الوقت يف يوجد ال ولكن الخاصة، مخازنه يف الغزل كميات

للرشكة. غزل أي
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املخازن عناوين أن ادََّعت الرشكة أن الصدد، هذا يف يُذَْكُر ما طريف ومن
مفاتيحها وأن بالقاهرة، املصنع مدير الوكيل بك أحمد حرضة إال يَْعِرفها ال باإلسكندرية
التالية: العبارة يف االدعاء هذا عىل حاسًما الرد املراقب حرضة تقرير يف جاء وقد معه!

يعرفها املخازن عناوين أن من يُدََّعى ما بصحة التسليم يمكن ال إنه وحيث
التي األرسار من ليست الرشكة مخازن عناوين ألن معه؛ مفاتيحها وأن املدير
املخزنجي، عهدة عادة تكون املخازن مفاتيح أن كما املدير، بمعرفتها ينفرد
كانت إذا — املدير يعطي أن امليسور من كان فقد االدعاء هذا َصحَّ إذا أنه عىل
ومفاتيحها املخازن عناويَن — اإلسكندرية إىل السفر من األعذار بعض تَْمنَُعه
إجراء يف التلكؤ وأن خصوًصا والجرد، املعاينة يف املحقق ملرافقة يُنْتََدب ملن
فإن ذلك عن وفضًال … الرشكة نية حسن إثبات مع يتعارض والجرد املعاينة
أربعة ملدة استهالكهما تخزين َحقُّ لهما اللذان هما بإمبابة النسيج مصنَعي
أو القاهرة يف األقل عىل أو املصنعني بنفس املخزون يكون أن فيجب أشهر،
لو ا ممَّ الجوية الغارات ألخطار تعرًُّضا أََقلَّ املخزون يكون حيث ضواحيها
َعَجَزْت قد الرشكة تكون تقدم ما عىل بناء إنه وحيث … اإلسكندرية يف ُوِجَد
اختزانها. يف الحق لها أن تدعي التي الكميات وجود عىل دليل أي تقديم عن

واملخزون الخازن

لم املصنع فأصحاب تعليق، كل عن يُْغِنينا ما الالذعة الرسمية السخرية هذه يف ولعل
الغزل أن من الربملان يف وعنهم لهم باشا النحاس َزَعَمُه ما يزعموا أن ذاك إذ لهم يَْخُطر
مخازن أن هو بسيٍط؛ لسبب الدعوى هذه يَدَّعوا لم تسليمه، ويخشون القاهرة يف موجود
الغزل بأن االدعاء إىل املصنع أصحاب لجأ ولذلك غزل؛ بها يوجد فلم ُفتَِّشْت القاهرة
مع إنها فقالوا املفاتيح إليهم وَطَلَب ادعائهم يف املحقق فتابََعُهم اإلسكندرية، يف مخزون
إذا باإلسكندرية املخازن وجود يف الحكمة وما فقال: القاهرة، يف الوكيل أحمد األستاذ
معه تُوَجد لم إذا وجوده من الحكمة فما املخزنجي ُوِجَد وإذا مخزنجي، لها يكن لم
أحمد هو الخازن يكون أن األصيل، املصنع أصحاب شاء هكذا قالوا: املخزن؟ مفاتيح
صادقني! كنتم إن بها فأتوني ألمني، املفاتيح عىل إني املسكني: املحقق فقال الوكيل!

تقرير يف جاء كما وقالوا املتواضع املنطق بهذا يؤخذوا لم املصنع أصحاب ولكن
إىل املخازن تلك ملعاينة اإلسكندرية إىل االنتقال «تأجيل يطلبون إنهم املراقب حرضة
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فهذا الطلب؟ هذا من الحكمة لتبيان حاجة يف أنا وهل بعد»، فيما يَُحدَّد آخر موعد
من سيُعزل َمْكرًما أن يعلمون كانوا أنهم عىل املانع الجامع القاطع الدليل هو الطلب
وعنيِّ التقرير) يف جاء (كما مايو ٨ يف الطلب قدموا وقد أيام، بضعة بعد التموين وزارة
جديد وزير تعيني حني إىل التأجيل طلبوا ثَمَّ ومن مايو؛ ١٤ يف الجديد التموين وزير

للتموين!
وزير استبدال عىل مقصوًرا كان األمر أن فلو فضائح، تتلوها فضائح من لها يا
بالوزارة األمر انتهى فقد رضًرا، وأبعد خطًرا أعظم هو ما إىل امتد ولكنه لهان، بوزير
أمني؛ محلٍّ يف الغزل يختزنون كانوا أنهم بحجة للمحاكمة الكرام األصهار تقديم عدم إىل

املحسنني! يحب هللا وكان اللعني، َمْكَرم من خائفني كانوا ألنهم
غري أخرى قضية هناك أن فاتها الوزارة أن املستور غري التسرت عىل دليل أبلغ ولعل
النيابة عىل بإحالتها ُت أََرشْ وأني سباهي، مصنع قضية هي الشوربجي، مصنع قضية
امللكي. املستشار حرضة ذلك يف وأَيََّدِني الشوربجي، قضية مع الوقت نفس يف العسكرية
َمْكرم ِحْقد يخشون سباهي مصنع أصحاب كان هل القضية؟ لهذه جرى فماذا
إىل قضيتهم تقديم من الوزارة فاْمتَنََعت إخوان، الشوربجي شأن ذلك يف شأنهم عليهم،
املصانع أصحاب ينتفع أن — رأيها بثاقب — الوزارة رأت هل أم السبب؟ لهذا املحكمة
فليس صنًعا، أحسنت لعلها والقال؟ القيل ألثقال منًعا الشوربجي، به انتفع بما األخرى

القال! إال القيل من أثقل
نسب يَْجَمْعُهم لم إخوان الشوربجي أن الجدل ملجرد فلنفرض موالي، يا وأخريًا
امللكي واملستشار املختص والوزير املختصني املوظفني وأن السلطان، بأصحاب سبب أو
وجاء َدْوَرتَُه الزمان دار ثم العسكرية، النيابة عىل بإحالتهم جميًعا أشاروا املختص
يف ساحر بسحر ُوِجَد قد تهريبه امُلدََّعى الغزل أن املصنع أصحاب فادَّعى جديد وزير
وخشية منه خوًفا السابق للوزير يَُقدِّمه لم وأنه — سابق تفتيش بعد — املخازن أحد
يفعل؟ أن الجديد الوزير عيل َوَجَب فماذا موالي، يا َوَقَع كله هذا أن لو عليه، االستيالء
كان والجديد؟ القديم دفاعه تحقيق لها تارًكا النيابة عىل يحيله أن واجبه يكن ألم
كان إذا إال اللهم والسماء، األرض بني فيما أو األرض، يف حكومة كل وواجب واجبه هذا
األقرباء من والطول الحول أصحاب املصنع أصحاب وكان للوزراء، رئيًسا باشا النحاس

واألنسباء!
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ارتكبتها التي الحكومة إلسقاط كافية وحدها وهي األوىل، الغزل فضيحة هي هذه
أو أزرها، تشد مثلها من غريها الفضيحة هذه تلت إذا األمر يكون فكم بها، سمحت أو

وزرها؟ تشد باألحرى

الوزارة من خروجي بعد (2-3)

الثانية الغزل فضيحة

متلبًسا ُضِبَط النزهة) (مصنع باإلسكندرية الشوربجي مصنع ألن األوىل؛ من رش وهي
للبضاعة كثمن املدفوع املبلغ وُضِبَط املهرَّبة، البضاعة وُضِبَطِت التهريب، بجريمة
ورشيك اإلسكندرية فرع (مدير أفندي الحلبوني جيب يف جنيهات ١٣١٠ ومقداره
التي لألرقام مطابقة جيبه يف املضبوطة البنكنوت أرقام وُوِجَدْت أفندي)، الشوربجي
جيز البكبايش بمعرفة املبلغ َضبْط وكان بها، بيانًا أخذت أن العسكرية للنيابة َسبََق
بالتحقيق وقامت اإلجراءات عىل العسكرية النيابة َفت وأَْرشَ اإلسكندرية، بوليس مفتش
مرصي، جنيه مائة مقدارها كبرية بكفالة إال املتَهم عن يُْفَرج ولم َوْجه، أحسن عىل

فيها. شك ال بالجريمة تلبُّس قضيَة إذن القضية فكانت
قامت حتى الوزارة ِعْلم إىل األمر َوَصَل إن ما — موالي يا ولكن نعم — ولكن
نومة تنام القضية وإذا تلك، يف َلْت تدخَّ كما هذه يف فتدخلت وأْرَعَدْت، وأبرقت وَقَعَدْت،

اآلن! حتى املايض يوليو أوائل منذ — يقظة غري إىل ولكن — الكهف أهل
ف أَتََرشَّ — صور وبعضها أصلية أوراق بعضها — وتقاريَر أوراٍق عىل َوَقْفُت ولقد
تَْمتَدَّ لم التي املجردة بالعدالة الوزارة تالُعب يف قاطعة فهي العريضة، هذه مع بإرفاقها
جاللتكم تفضلتم ما وإذا العهد، هذا يف إليه امتدت ما بمثل السيايس تاريخنا يف يٌد إليها

افتضح! وما َوَضَح مما أكثر منها لوضح الوقائع هذه بتحقيق فأمرتم

الحال واقع من قصة

الوقائع يف امُلْرَفقة، األوراق ومن مصدرها من استَقيْتُها كما القصة، هذه وتتلخص
من ال الحال واقع من وقائعها تُْستََمدُّ تعسة، قصة األسف مع وهي اآلتية، املدهشة

الخيال.
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يف يَُهرَُّب غزًال أن التموين مفتيش حرضات أحد ِعْلم إىل َوَصَل املايض يونيو شهر يف
لضبط ناشد) أفندي صالح (واسمه حرضته فانْتُِدَب التسعرية، فوق بأسعار اإلسكندرية
وهنا ورشكاه) سباهي أفندي (مصطفى سباهي مصنع من يَُهرَّب إنه قيل الذي الغزل
فيه جاء فقد التموين، وزير ملعايل تقريره عن نقًال التموين مفتش لحرضة الكالم أترك

يأتي: ما حرفيٍّا

وزراة باهتمام الَحِريَِّة املواضيع من للغزل األسود السوق موضوع كان وملا
األسبوع يف معاليكم مسامع عىل َعَرْضُت فقد عنايتها، بمنتهى الجديرة التموين
وأمرتموني ْلتُم فتََفضَّ علمي إىل َوَصَل ما ١٩٤٢ سنة يونيو شهر من الثالث
لصوص جماح لكبح الصحة؛ من ذلك مبلغ لتحقيق ية ِّ الرسِّ اإلجراءات باتخاذ
من الفقرية الطبقة حساب عىل والثراء الغنى يف والراغبني واألزمات الحروب
قوية ورشكات بمصانع متعلق األمر أن عيني نصب َوَضْعُت وقد … الشعب
يتم التي التحريات عنارص تكون أن يجب وأنه رجالها، ونفوذ أموالها برءوس
قانونيٍة إلشكاالٍت تفاديًا الشك عن تكون ما أَبَْعد الضبط إجراءات ضوئها عىل
وَكوَّنُْت التحريات عنارص اْستَْكَمْلُت فلما أدبية، الوزارة قبل مسئوليات أو
اآلتية: بالطلبات التفتيش إدارة مدير لحرضة ْمُت تََقدَّ وُسبَُلُه، الضبط ُطُرَق

العسكرية. بالنيابة محرض بها يُْعَمل أن عىل نقًدا، جنيه ١٥٠٠ (أ)
أو التاجر دور تمثيل ويجيد اليونانية، أو األرمنية يَْعِرف أجنبي مرشد (ب)

وكيله.
من جنيه ١٥٠٠ ال وحراسة والسمسارين املرشد ملراَفقة بوليس ضابط (ج)

باإلسكندرية. الضبط يف واملساعدة اإلسكندرية إىل مرص
اإلسكندرية. محافظ السعادة صاحب حرضة إىل توصية جواب (د)

ومنفرًدا القاهرة محافظة وكيل سعادة الشيتي الدكتور ومعي قابْلُت وقد
مساعده، أفندي صفوت والصاغ الرسي البوليس رئيس بك ماركو األمرياالي
مطاِبقة تكون حتى والبوليسية القانونية الناحية من الضبط إجراءات ونوقشت
بعملية اإلسكندرية محافظة بوليس يقوم أن عىل واتُِّفَق القانون، يَتََطلُّبه ملا

الضبط.
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إسكندرية بوليس مع باالتفاق ُوِضَعْت التي الرتتيبات ِذْكر إىل التقرير واستطرد
املهرَّبة البضاعة ضبط إىل األمر انتهى وكيف إلخ، … الحكمدار ومساعد املحافظة ووكيل
أن بي ويَْجُدر سباهي، مصنع من وليس — الشوربجي مصنع — النزهة مصنع من
باللغتني اإلسكندرية بوليس تقرير أحدها الرسمية، للتقارير أيًضا هنا الكالم أترك
التسعري إدارة مدير البكبايش بتوقيع العريضة) بهذه مرفق (وهو والعربية اإلنجليزية
إدارة مدير إىل التموين مفتش من اآلخر والتقرير الحكمدار، وكيل إىل ومرفوع الجربي
بوليس تقرير يف جاء وقد العريضة) بهذه مرفق أيًضا (وهو التموين بوزارة التفتيش
إىل املهرَّبات، لَضبْط نُِصَب الذي ِك َ والرشَّ ُوِضَعْت التي للخطة ل مطوَّ َوْصٌف اإلسكندرية

قال: أن

املصنع صاحب الحلبوني بك فهمي استالم بفضله تم ُمْحَكًما ِرشاًكا كان ولقد
السيارة صاحب أيًضا وَسلَّم البضاعة املرشد وَسلََّم جنيهات ١٣١٠ مبلغ
مع املرشد َخَرَج وقد البيع، فاتورة يطابق وهو البضاعة هذه بخروج إذنًا
غانم وراءه فبََعثُْت مفتوحة سيارة يف بك الحلبوني فهمي املصنع صاحب
وكيل بحرضة االتصال أحاول ُكنُْت وبينما سكنه، عن والتحري ملتابعته أفندي
َضبََط أن بَْعد املرشد ومعه بك فهمي عاد منزله تفتيش يف لالستئذان النيابة
حرض حتى بك فهمي حرضة عىل ْظُت تََحفَّ وقد الحرضة، نقطة عند السيارة
الرتتيَب َعِمْلُت وقد املصنع، صاحب جيب يف املبلغ وَضبََط النيابة وكيل حرضة

البضاعة. من عليه وما اللوري لَضبْط الالزم

ورجال النيابة وكيل بحضور غزل بالة ٢٧ ومقدارها فعًال البضاعة ُضِبَطت وقد
ورجال ضباط ألسماء د وَرسْ وافية، تفصيالت من التقرير يف ما آخر إىل البوليس
«تم أن بعد ألمثالهم تشجيًعا مكافأة من يستحقونه وما والقاهرة اإلسكندرية محافظتَي
التقرير. كاتب تعبري حد عىل املهربني»، ِحيَل رْغم وإحكام بإحسان الواقعة هذه ضبْط
مدير إىل التموين مفتش من مرفوع تقرير يف جميًعا اإلجراءات هذه َصْت لُخِّ وقد
بهذه ُمْرَفق (وهو ١٩٤٢ سنة يوليو ١١ وتاريخه التسعرية ومراقبة التفتيش إدارة

املوضوع: عن إجمالية فكرًة يعطي ألنه بحروفه؛ هنا إثباته بي ويَْجُدر العريضة)،
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التسعرية التفتيشومراقبة إدارة مدير املحرتم حرضة
تحقيِق بصدد الوزير املعايل صاحب حرضة من يل الصادرة للتعليمات تنفيذًا
باإلفادة أترشف املصانع، من فاحشة وبأسعار ا رسٍّ يباع الذي الغزل وضبِْط
الصاغ وحرضة اإلسكندرية بوليس مفتش البكبايشجيز وجناب قمت قد بأني
وسمسارين مخربين وستة اإلسكندرية بوليس من وضابَطنْي مصطفى محمد

اآلتي: بضبط ومرشد

أفندي الحلبوني حرضة بمعرفة النزهة مصنع من الغزل بيع عملية (١)
تحت املذكور بخط فاتورة وبموجب جنيهات ١٣١٠ بمبلغ املصنع صاحب

يدي.
بأرقامه بيان أَْخذ والسابق البضاعة لهذه ثمنًا إليه املسلَّم املبلغ ضبط (٢)
بوليس مفتش البكبايشجيز جناب بمعرفة قبل، من العسكرية النيابة بمعرفة

اآلن. النيابة يف حرز يف املذكور واملبلغ اإلسكندرية
للحزم وبحبال بمعرفتنا رة مؤجَّ لوري عربة عىل البضاعة تسلمنا (٣)
لدى محجوزة وهي الذكر السابقة الفاتورة تطابق البضاعة وهذه اشرتيناها

اآلن. النيابة
مائة قدرها بكفالة املتهم عن وأَْفَرَجْت االبتدائي بالتحقيق النيابة قامت (٤)

جنيه.
والوقائع القانون، حدود ويف صحيحة اتُِّخذَْت التي اإلجراءات جميع (٥)
والنتائج. املقدمات مستقيمة القانونية الناحية من الشك تقبل ال الذكر سالفة

احرتامي. فائق بقبول وتفضلوا

إمضاء
١٩٤٢ سنة يوليو ١١ يف القاهرة

الوزارة انزعاج

إليه اتجهْت الذي األول االتجاه فإن املتوقع؛ وغري املفاجئ التطور لهذا الوزارة انزعجت
مصنع بضبط قضت التعسة املصادفة ولكن سباهي، مصنع بضبط يقيض كان الوزارة
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وأن للشوربجي، رشيًكا هذا الحلبوني يكون بأن َقَضْت كما أفندي، الحلبوني يديره آخر
باإلسكندرية! الشوربجي مصنع هو هو مصنعه يكون

الذي التموين مفتش طلب يف فأرسلت الجديد، الوضع لهذا وقعدت الوزارة قامت
إىل فوًرا َعْوَدتَُه طالبًة اإلسكندرية نيابة يف تليفونيٍّا به واتصلت التفتيش إليه ُعِهَد
سيأتي الذي الرسمي الخطاب من ثابت هو كما النيابة استئذان بعد فعًال فعاد القاهرة،

عنه. الكالم
وهناك بالوزارة، مكتبه يف التموين وزير معايل املذكور املفتُش قابََل التايل اليوم ويف
عبد معايل حرض حتى هنيهة يلبث ولم االنتظار، يف الشوربجي أفندي صبحي رأى
التموين وزير معايل عىل املفتش وَقصَّ الوكيل، أحمد األستاذ ومعه باشا الطويل الفتاح
ثم الشوربجي، مصنع بتفتيش سوءًا يقصد لم أنه مبينًا آخرها إىل أوَّلها من القضية
… فمداوالت مخابرات، وكانت حركة، وكانت العدل، وزير مكتب إىل الجميع انرصف
التحقيق يف البوليس رجال من الشهود أقوال يف والتحريات املداوالت هذه أَثَُر وظهر
الرسمية التقارير ومع بل األول، التحقيق يف أقوالهم مع ا تامٍّ اختالًفا اختلفت فقد التايل،

أنفسهم. والبوليس التموين رجال من املقدَّمة
املداوالت هذه خرب يل روى الذي املوظف اسم أَذُْكر ألن موالي يا استعداد عىل وإني

وتطورات. نتائج من عليها ترتب وما
والتي إليها، ُت أََرشْ التي الرسمية التقارير هو — ويكفيني — يعنيني الذي ولكن
بالجريمة، وتلبًُّسا بل جريمة هناك أن عىل تدل فهي منها، صوًرا العريضة هذه مع أُْرِفق
الحلبوني جيب يف النقود وُضِبَطت نفسه، النيابة وكيل بحضور البضاعة ُضِبَطت فقد
مع النيابة َقت وَحقَّ — بأرقامها بيانًا أخذ أن للبوليس سبق التي النقود وهي — أفندي
بكفالة إال املتهم عن تُْفِرج ولم البوليس رجال من اإلثبات شهود أقوال وَسِمَعْت املتهم
إىل املتهم يقدَّم فلم بعدئٍذ القضية نامت وملاذا فكيف مرصي، جنيه مائة مقدارها كبرية

السؤال! هو هذا املحاكمة؟
والبوليس التموين رجال تقارير يف نَِجَد أن مًعا والحرسة الدهشة إىل يدعو ومما
مصنع الحظ لسوء هو ُضِبَط الذي املصنع ألن إال لسبب ال اعتذارات، عىل تنطوي عبارات

سباهي! مصنع وليس الشوربجي
بمحافظة الجربي التسعري إدارة مدير البكبايش حرضة تقرير يف جاء فقد
سباهي، رشكة هو بالذات املقصود املحل أن قرر التموين مفتش حرضة أن اإلسكندرية
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املصنع صاحب أن املباحث ضابط حرضة من َعِلَم بأنه القول إىل التقرير واضع واستطرد
الصاغ حرضة مع ذلك ناقشت «وقد حرضته: يقول وهنا سباهي، وليس الحلبوني يُْدَعى
أيِّ بضبط مكلَّفان أنهما فعلمت أفندي ناشد صالح وحرضة أفندي مصطفى محمد

سواء.» القانون يف الكل وأن اعتباٍر، أي عن النظر برصف مصنع
مصنع ضبط عن التموين لوزير املرفوع تقريره يف التموين مفتش يعتذر وكذلك

الواحد: بالحرف يأتي ما فيقول الشوربجي رشيك الحلبوني

مصنع بضبط قمنا كيف وهو املوضوع، هذا يف هامة نقطة إجالء عيلَّ يتعني
الجميع أن صحيح السباهي، مصنع ضبط هو عليه املتفق أن مع الحلبوني
مأمورية لنظام تبديل أو عىل خروج اإلجراء هذا يف ولكن سواء، القانون أمام

محددة.

لسخط َعرََّضتُْه والتي بها، فوجئ التي املفاجأة هذه تفسري املسكني يحاول ثم
الساخطني!

إىل التموين مفتش استدعاء عىل الرسمي الدليل يََديَّ تحت فإن الحظ ُحْسن ومن
حتى يُْغتََفر، ال ِوْزر من الضبط عىل تََرتََّب وما الحلبوني مصنع ضبط إِثْر عىل القاهرة
ييل وفيما النيابة، تحقيق استكمال قبل القاهرة إىل بالعودة املبادرة إىل املفتش اْضُطرَّ
التموين وزارة وكيل سعادة إىل باإلسكندرية العسكرية النيابة وكيل حرضة نصخطاب

العريضة): بهذه مرفق األصيل (والخطاب

العسكرية اإلسكندرية محكمة
١٤ / ٧ / ١٩٤٢ يف اإلسكندرية

التموين وزارة وكيل السعادة صاحب حرضة
بالوزارة التموين مفتش أفندي ناشد صالح حرضة عىل بالتنبيه التكرم نرجو
املوافق القادم السبت يوم صباح بإسكندرية العسكرية بالنيابة بالحضور
الرشكة مصنع بضبط الخاصة القضية يف التحقيق لحضور ١٨ / ٧ / ١٩٤٢
أفندي الحلبوني فهمي محمد فيها واملتهم والنسيج للغزل نزهة املرصية
كطلبه اليوم بالسفر لحرضته سمحنا قد بأننا باإلحاطة الترشف مع وآخرون،

املذكور. املوعد يف إلينا يعود أن عىل
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االحرتام. فائق بقبول سعادتكم وتفضلوا
إمضاء
العسكرية النيابة وكيل
بإسكندرية

الخطاب. فصل الخطاب هذا ويف
برفعها أترشف رسمية وأوراق بتقارير معزَّزة بيانات من علمي إىل َوَصَل ما هذا
وقائعها الستكمال بتحقيقها األمر يف األعىل الرأي ولجاللتكم ِتُكْم، ُسدَّ إىل جميًعا
مع فيها ق يحقَّ التي الثانية املرة هي وهذه خطرية، جد املسألة فإن وتطوراتها،

اآلن! حتى يقظة غري إىل التحقيق ينام ثم إخوان الشوربجي
ثالثة. يف رشوع أو ثالثة، وهناك

األثايف ثالثة

حديث. وتاريخها قليوب، ومقرها
العبد أفندي حامد الثاني املالزم حرضة شخص أَبَْلَغ املايض أكتوبر شهر ففي
وأرًزا غزًال يخبئ خرض سيد محمود يدعى شخًصا أن قليوب بمركز البوليس ضابط
املشار املخازن بتفتيش الضابط حرضة قام البالغ هذا عىل وبناء مخازنه، يف وسماًدا
شواالت بعض َوَجَد كما جنيه، ١٥٠٠ التسعرية حسب قيمتها غزل بالة ٢١ َفَوَجَد إليها
بتاريخ قليوب مركز أحوال ٣٠ بنمرة ُقيَِّد بذلك محًرضا الضابط فَحرََّر ودقيق، أرز

.١٨ / ١٠ / ١٩٤٢
أفندي صبحي حرضة يملكه املضبوط الغزل أن تبنيَّ الضابط حظ ولسوء
وأْن املحرض، الوزارة َطَلبَت أْن ذلك عىل وترتب آخرين، مع باالشرتاك الشوربجي

املضبوط! الشخص قبل الضابط مع يُجرى بالتحقيق فإذا ر، وتطوَّ التحقيق َل تَبَدَّ
الضابط سئل وقد النيابة، وكالء حرضات أحد الضابط مع الجديد بالتحقيق ويقوم
منتصف حوايل إىل مساء ٤ الساعة من معه التحقيق واستمر أكتوبر و١٨ ١٧ يومي يف
الغزل، أصحاب مسئولية يف أو املضبوط الغزل يف هو هل موالي؟ يا التحقيق وفيم الليل،
ميول وعىل التفتيش إجراءات عىل ُمنَْصبٌّ كله هو بل كال، ضده؟ املبلغ الشخص أو
معيَّنني؟! بمحامني أو معيَّنة، سياسية بهيئات اتصال لحرضته وهل املفتش، الضابط
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شبلنجة. إىل قليوب من التحقيق هذا إثر عىل الضابط نُِقَل وقد
فعلمها ومختزنيه، أصحابه مسئولية من عليها يرتتب وما املضبوط الغزل واقعة أما

ربي! عند

ُرَخصالتصدير الرابع: الفرع (4)

الجاللة صاحب يا

املظهر — العريضة هذه مقدمة يف ذلك بتبيان ترشفت كما — التصدير ُرَخص كانت
الحكم نزاهة عن التحدث صدد يف ونحن — هنا يعنينا الذي ولكن الوزارية، لألزمة األول
عىل أعراضها بدت التي الجائحة، الجامحة للمطامع األول املظهر كانت أنها نبني أن —

الحكم. لتوليه األوىل األيام منذ وأنسبائه باشا اس النَّحَّ أهل
إليه ْت أدَّ وما الحرب لظروف نظًرا الثراء إىل السبل أيرس من التصدير كان ولقد
لم بالتصدير الرتخيص ولكن دوليٍّا، أو كان محليٍّا االقتصادي، التوازن يف اختالل من
التصدير ُرَخص عىل التزاحم بََلَغ ثَمَّ ومن األمر؛ أول من املختصني بأمر إال ميسوًرا يكن
واالسترياد، للتصدير املحكمة األنظمة َوْضع إىل املالية وزارة معه اضطرت ا حدٍّ واالسترياد
وتحقيًقا واملستهلكني، واملنتجني التجار من املختلفة للطبقات املختلفة املصالح بني توفيًقا
هنا والحظوة — الحظوة يد تمتد فال أنفسهم، التجار طبقة بني واملساواة لإلنصاف
الجمهور حساب عىل باألحرى أو اآلخرين، حساب عىل التجار بعض إىل — الرشوة

املسكني!
الذين املصدرون كان إذا أما العاديني، للتجار العادي بالنظام يتعلق فيما هذا
فما قرباهم، ذوي من أو أنفسهم األمور والة هم األمور والة من بالتصدير اإلذن يطلبون

حالًال! رزًقا أيرسه وما مناًال، الثراء أقرب
أهل من األمر بادئ لقيتُها والتي بها، فصودْمُت اصطدمت، التي العقلية هي تلك
الذي فالرجل عجب، وال … نفسه باشا النحاس إىل املطاف بها انتهى ثم باشا، النحاس
أن بد وال بل عليه، يكثر ال واستغلَّها، إال النفوذ استغالل وسائل من وسيلة يرتك لم

الوفري. السهل والثراء التصدير، طريق من املال الستغالل مسًعى كل إليه، ينتهي
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والجلود الزيت (1-4)

هؤالء نفوس يف الحكم ولََّدها التي بة، الغالَّ الخالبة املطامع عىل موالي يا أدل ليس
من األلوف مئات إىل بالوثوب باَدُروا مطامعهم، يف يتدرجوا أن من بدًال أنهم من الناس
عجب، وال واحدة! رمية الحظ بها ويرمون واحدة، صفقة ألنفسهم يطلبونها الجنيهات
وما الشقيق، بمثابة هو باشا للنحاس صديق يد يف العاجل، والثراء املائل، الحظ فمفتاح
كالزيت، الشقيق، حكم يف املال إىل هو بما أو بمال وأهله النحاس عىل يبخل أن له كان
صادرات! أو ُكنَّ وارادات الخريات، من األرض تنبته ما وسائر واألرز، والسكر، والجلود،
وصهره الوكيل أحمد األستاذ منزيل يف جاءني حتى الحكم نتوىلَّ نكد لم ولذلك
والجلود، الزيت من هائلة كميات بتصدير اإلذن إيلَّ وطلبَا الشوربجي أفندي صحبي
يبلغ تصديره من الربح إن قائلني: طن، آالف بستة تصديره املطلوب الزيت كمية وحدَّدا
الربح أن ذلك بعد تحققت أني ولو ألف، مائة إىل يصل وقد جنيه، ألف السبعني حوايل
كلها الكمية يف يكسبونه ما مجموع إن أي جنيًها، التسعني حوايل يبلغ الواحد الطن يف

الجنيهات! من مليون النصف حوايل يبلغ
االمتعاض، من بيشء مقرونة دهشتي أبدي أن إال يسعني ولم موالي، يا ُدِهْشُت
الجلود إن فقال: تشجيعي، من ويزيد روعي من يهدئ أن الوكيل أحمد األستاذ فأراد

أضحك! فلم أنا أما وضحك، بعينه وغمز تعرف! ومن فيل الزيت وأما لصهري،
ولكني والجلود، الزيت إعطائهم يف عيلَّ يُلِحُّ باشا النحاس كان التالية اليوم ويف
وإني الزيوت، بتصدير اإلذن َطَلَب من ولكل لهم الرتخيص َرْفض إىل دراسٍة بعد انتهيت
لتفاُقم نظًرا األمر آِخَر اْضُطِرْرُت إني بل األمر، لزم إذا باالسم للتحديد استعداد عىل
ملعامل السابق العهد منذ بها اإلذُن تقرَّر التي القائمة الرخص إلغاء إىل الزيت أزمة
مجلس يف ألقيته خطاب يف وإلغائها الرخص هذه وقف إىل ُت أََرشْ وقد وتجاره، الزيت
منه ُشِحَن قد كان ما بإنزال أمرت إني حتى بالزيت، خاص استجواب عىل ا ردٍّ النواب

املراكب.8 يف

من طنٍّا ٦٨٢٤ بتصدير أَِذنَْت قد باشا رسي حسني الدولة صاحب حكومة عهد يف املالية وزارة كانت 8

بالتصدير تَْسَمُح كانت وقتئٍذ الحالة أن ومع الزيوت، لرشكات التجارية الغرفة َطَلب عىل بناء الزيت؛
يوًما، ٤٥ واألخرى دفعة كل بني دفعات، ثالث عىل التصدير يكون أن عىل ذاك إذ الحكومة حرصت فقد
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بتصدير لهم الرتخيص َرَفْضُت حينما وأهله باشا النحاس عىل متجنِّيًا إذن أكن لم
الرتخيص َمنََح الذي القدر حوايل أي طن؛ آالف الستة تبلغ الجديد الزيت من كمية
عددهم يَبْلُغ الذين وتجاره، الزيت معامل ألصحاب باشا رسي وزارة عهد يف بتصديره
باشا النحاس ولكن والتجار، الرشكات من وثالثني خمسة هذا مع امُلْرَفق للكشف طبًقا
عىل ردِّي يف اْضُطِرْرُت إني حتى الطلب، يف ويلحفون ون يُلِحُّ راحوا ورائه من واألنسباء
أسمح لم وكذلك وجهها، يف ووقويف املساعي هذه إىل خفية إشارة اإلشارة إىل االستجواب

التصدير. بتحريم الوزراء مجلس من قرار َصَدَر قد وكان الجلود، بتصدير

والسبب الغضب،

تَُقدَّر ثروة أعرف» من «وعىل عليهم ضاعت فقد أنسبائه، لغضب باشا النحاس غضب
وما الغضبة لهذه واألخري األول الهدف الحال بطبيعة وكنت الجنيهات، من مليون بنصف
صفقات، من إليهما وما واألرز السكر تصدير دون الحيلولة بسبب غضبات، من تالها
لهم أسمح لم ألنني أنسبائه؛ عىل الحقد إيلَّ يسند التفريط استجواب يف املسكني وراح
عىل املنع أَْقُرص لم أنني — تناىس بل — ونيس للبالد، الحيوية األولية املواد بتصدير
أيِّ بمنع أكتِف لم إنني حتى استثناء، غري من الجميع عىل ا عامٍّ َجَعْلتُه بل أنسبائه؛
«حقدي» كان فهل إليها، أرشت التي القديمة الرتخيصات سحبت بل جديد؛ ترخيص
اسم الحقد لهذا أم أجناسهم؟ اختالف عىل املعامل وأصحاب التجار جميع عىل منصبٍّا
أصحاب َجَعَل الذي الحرصهو هذا وإن العامة، واملصلحة الواجب الحرصعىل هو آخر

أحد! عىل أحقد ولم عيل، يحقدون الخاصة املصلحة

إىل الزيت كمية يف املتزاِيِد النقص إىل بالنسبة اْضُطِرْرُت ولكني وزارتنا، إبان يف الثانية الدفعة وَحلَّت
الثانية، الدفعة تصاريح أيديهم يف بَِقيَْت ملن حتى التصدير ووْقف فعًال، َر ُصدِّ بما باالكتفاء األمر إصدار
اعتربوه بما يتمسكون كانوا اره وتجَّ الزيوت معامل أصحاب أن َرْغم بتاتًا، فألغيتها الثالثة الدفعة أما
املكتَسب الحق نظرية أن رأيت ولكني باشا، رسي دولة وزارة ارتباط عىل بناء التصدير؛ يف مكتَسبًا ا حقٍّ
العليا باملصلحة ضارَّة حال أي عىل وأنها الصدد، هذا يف قانونًا سلطٍة من للحكومة ما مع تتفق ال

الخطرية. األوقات هذه يف الصناعة، أو التموين ناحية من سواء للشعب،
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حقدوا قد وأهله هو أنه هي لألوضاع، فيها َقْلَب ال رصيحة، كلمة النحاس َفْليَُقْلها أال
اليوم يطلبونه اليد، متناَول يف َحِسبُوه وقد الوفري املال عنهم َمنََع ألنه الصديق مكرم عىل

الغد! يف ويجدونه
خطتي يف أيََّدني قد الزمن أن ذاته يف الزيت موضوع عىل تعليق أبلغ فلعلَّ وأخريًأ،
األيادي وامتدت الرقابة تراخت حتى الوزارة من خرجت إن فما التأييد، حدود أقىص إىل
السوداء السوق يف أسعاره وارتفعت السوق، من ينعدم كاد حتى به تتالعب الزيت إىل

مقيل! من وما سميع من وما بالشكوى، الناس َوَضجَّ مثيل، له يَْسِبْق لم حدٍّ إىل

السكر (2-4)

الجاللة صاحب يا

السكر تصدير من فموقفه الزيت تصدير مسألة يف معيبًا باشا النحاس موقف كان إذا
للوزر؛ بشخصه املرتكب بالعيب، املتلبس الرجل موقف هو واألنسباء األهل ملصلحة واألرز
هو سعى والتموين، املال وزير صديقه طريِق من الثراء إىل سبيل ال أن رأى ملَّا فإنه
الطبيعي، الطريق غري ومن ظهري، وراء من أهله ملصلحة املواد هذه تصدير إىل شخصيٍّا

املختصة! الجهة طريق وهو
الفتاح عبد الدولة صاحب حرضة هو كبري صديق بزيارتي َل تََفضَّ يوم ذات ويف
النحاس ألنسباء سمحُت قد أنني كبري من َسِمَع إنه حديثه خالل يف يل وقال باشا، يحيى
له وأكدُت النبأ، هذا من دهشتي لدولته فأبديُت السكر، من طن مائتي بتصدير باشا

الوزير. من بإذن ذاك إذ يكن لم التصدير ألن شيئًا؛ عنه أعرف ال أني
يف تعاقدْت قد السكر رشكة أن يل تبنيَّ دقيًقا بحثًا املالية وزارة يف األمر بََحثُْت وملَّا
مقدارها السكر من كمية تصدير عىل الشوربجي بك صبحي مع ١٩٤٢ سنة فرباير ١٦
طن ومائة للطن، جنيًها ٥٠ بسعر ماكينة سكر طن مائة الكمية هذه ومن طن، ٢٠٠
وكيل سعادة من خطاب عىل األوراق ملف يف واطََّلْعُت للطن، جنيًها ٥٥ بسعر «روس»
قد الرشكة أن منه وتبنيَّ ،١٩٤٢ سنة مارس ٢٠ يف الرشكة إىل أْرَسَلُه املالية وزارة
وجوب إىل نظرها لفت وقد التعاقد، إتمام قبل تُْخِطْره فلم الواقع األمر أمام وَضَعتُْه
املتَّبَعة اإلجراءات مخالفة عىل الرشكة اجرتأت كيف تساءْلُت وملا املستقبل، يف ذلك مراعاة
ويا يل فتبني نفاذه، قبل باألمر املختص املالية وكيل تُْخِطر فلم األحوال هذه مثل يف
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عن فضًال — املختصني املوظفني بأحد اتصل نفسه باشا النحاس رفعة أن لألسف
يف الفعال أثره االتصال لهذا وكان — الرشكة مدير باشا عبود أحمد بسعادة اتصاله

وتسهيلها! الصفقة بهذه التعجيل
من طن ألف ٢٤ حوايل بتصدير للرشكة َسَمَح قد السابق املالية وزير معايل وكان
تَُصدَّر لم طن ٤٤٠٠ القدر هذا من باقيًا وظل موفوًرا فيه السكر كان وقٍت يف السكر
حاله اقتضته ملا طبًقا املأكوالت جميع تصدير َمنََعْت كما تصديرها الوزارة فَمنََعت فعًال،
النحاس استخدموا مني االتجاه هذا وا أحسُّ ملا األنسباء حرضات أن ويظهر التموين،
بطبيعة ذلك يعلم باشا النحاس وكان املحظور، يقع أن قبل بالصفقة للتعجيل باشا
املختص، الوزير بصفتي األمر يف لحاطني النية حسن كان أنه فلو غريه، قبل الحال
ورائها من ليس مخاطبتي أن رأى الزيت تصدير مسألة يف باملنع اتجاهي تبني ملا ولكنه

كان. ما فكان سكر؛ وال زيت
التصدير إن قائًال: أنسبائه عن يرتافع الربملان يف َوَقَف ِرْفعته أن املبكي املضحك ومن
أنا بل كال، موالي؟! يا لذلك ُمنِْكر أنا وهل وزارتنا، قبل ولغريهم لهم به مسموًحا كان
التي السياسة كانت فقد — املرء واجب به يقيض أَْمر يف الفخر َصحَّ إذا — فخور به
يف واجهناها التي التموين ألزمة عالًجا — املختصني املوظفني مع باالتفاق — َوَضْعتُها
إىل التشدُّد علينا تَُحتِّم السياسة هذه كانت الحكم، الوزارة تولَّت عندما حاالتها أشد
ولو الغالء، لتفاقم ومنًعا للغذاء توفريًا املأكوالت، تصدير َحْظر يف التشدُّد حدود أقىص
وَشِبَع جوع، فوق الفقراء لجاع الغارب عىل الحبل وأنسبائه باشا للنحاس تركت أني

شبع. فوق األنسباء
إن أنسبائه: عن الدفاع صدد يف يقول باشا النحاس فإن وأقطع، ذلك من وأبلغ
كان بشأنها َطَلٍب ل أوَّ أن إال ،١٩٤٢ سنة فرباير ١٩ يف ُعِقَدْت كانت وإن الصفقة هذه
بها. الحكم تتوىل أن قبل وعدته كانت الرشكة أن َعِلْمنَا وقد ،١٩٤١ سنة أكتوبر ١١ يف
يف «طلب أفندي الشوربجي إن أسطر: ببضعة ذلك قبل قال أنه املسكنَي فات وقد
بأنه منه ١٣ يف الرشكة فأجابته السكر من طن ألف مشرتى ١٩٤١ سنة أكتوبر ١١
وَرَفَع ١٩٤١ سنة نوفمرب ٨ يف الكرة فأعاد طلبه، إجابة من يمكنه رصيد لديها ليس
الطلب واىل وقد أيًضا، طلبه إىل الرشكة تجبه فلم طن ٣٠٠٠ إىل مشرتاه يريد الذي القدر
كنصيب الرشكة أفراد معامالت يف نصيب لهم يكون أن يجب املرصيني إن قائًال: ا محتجٍّ
للتدليل إتماما رفعته يقل ولم املذكورة»، طن املائتي الرشكة فباعته األخرى، الطوائف

الحكم! ِرْفعته توىل ما بعد طن املائتي باعته إنها هنا
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الشوربجي طلبات تَْرُفض — باشا النحاس باعرتاف — الرشكة كانت موالي يا إذن
— ا» محتجٍّ الطلب «يوايل الشوربجي وكان الحكم، تََولِّينا قبل املرة بعد املرة بالتصدير
فلم الحكم باشا النحاس جاء حتى نتيجة، ما غري من — باشا النحاس تعبري حدِّ عىل
يف حاسًما، بل كافيًا، وحده هذا أليس ساحر! بسحر اإلذن منح حتى فيه أسبوع يَبَْق

معيبًا؟ استغالًال نفوذه واستغالل باشا النحاس ل تدخُّ عىل الداللة
صهره إىل اإلشارة من يستحي ال باشا النحاس أن هنا يُذَْكر ما طريف ومن
أفراد معامالت يف نصيب لهم يكون أن يجب املرصيني بأن «يحتج كان وأنه كمرصي،
مرصيٍّا يصبح ولم العهد، ذلك يف مرصيٍّا يكن لم الشوربجي صبحي أن حني يف الرشكة»،

بزمن! الصفقة بعد باشا النحاس وزارة من بقرار إال
ِذْهن يف ماثًال يكن لم الشوربجي ولعل التصفيق، الستجداء قيلت عبارة ولكنها
كالشقيق املخفيني، رشكائه إىل يشري كان بل املرصيني، من بأنه عنه َعربَّ حينما ِرْفعته

الشقيق! وغري
حاسمة خطوة اتخاذ من — املكشوف العيب لهذا ا حدٍّ أضع لكي — إذن ا بدٍّ أجد لم
السكر: رشكة مدير باشا عبود أحمد سعادة إىل ُه نصُّ اآلتي الخطاب فأرسلت األمر، يف

العامة للرشكة املنتدب اإلدارة مجلس عضو السعادة صاحب حرضة
املرصي بالقطر التكرير ومعمل السكر ملصانع

الجاري الشهر أوائل يف لنا مقابلتكم أثناء علينا عرضتموه ما بمناسبة
الخارج، إىل السكر من طن آالف عرشة بتصدير للرشكة الترصيح بخصوص
يل َ وتبنيَّ السكر تصدير موضوع بحثُْت أني سعادتكم بإحاطة أترشف

أمران:
االنتظار ويُْستَْحَسن السكر، من كميات بتصدير اآلن تسمح ال الحالة أن أوًال:
يف االنتاج مقدار الدقة وجه عىل ويُْعَرف َعَمِلها من املصانع تنتهي أن إىل

الحايل. املوسم

والكميات السكر تصدير يف اتُِّبَع الذي النظام عىل االطالع أثناء يل َ تَبنَيَّ ثانيًا:
١٩٤٢ سنة فرباير ١٦ يف تعاقدت قد الرشكة أن قبُل من تصديرها تم التي
طن ٢٠٠ مقدارها كمية تصدير عىل الشوربجي بك صبحي حرضة مع
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بسعر روس طن و١٠٠ للطن جنيًها ٥٠ بسعر ماكينة طن ١٠٠ منها سكر
للطن. جنيًها ٥٥

يأتي: ما الصفقة هذه يف اتُِّبَعْت التي اإلجراءات عىل الَحْظنَا وقد

أخطَرْت ثم ،١٩٤٢ سنة فرباير ١٦ يف العقد أبرمت قد الرشكة أن (١)
اْضُطرَّ وقد التعاقد، بحصول ١٩٤٢ سنة فرباير ٢٨ يف الوزارة وكيل سعادة
بخطابه يُْخِطَرها أن — الواقع األمر أمام الرشكة َوَضَعتُْه أن بعد — سعادته
رضورة إىل الرشكة نََظر َلْفت مع بموافقته ١٩٤٢ سنة مارس ٢٠ يف املؤرَّخ

التعاقد. إتمام قبل الوزارة موافقة عىل الحصول
الكمية هذه بتصدير يَُقْم لم الشوربجي بك صبحي حرضة أن تبنيَّ (٢)
الرساقبي، أديب أفندي محمد وهو السكر تجار أحد إىل باعها بل بنفسه،
السكر ثمن الرتفاع ونظًرا سوريا، إىل بتصديرها قام الذي هو األخري وهذا
هذه وراء من بك الشوربجي جنى فقد سوريا؛ يف خاصة وبصفة الخارج يف
العملية هذه عادت وكذلك الجنيهات، من آالف بضعة بلغت أرباًحا الصفقة
هذه إىل والحكومة الرشكة أحوج كان وما أفندي، الرساقبي عىل وافر بربح

بنفسها. التصدير عملية تولَّت الرشكة أن لو الجنيهات من اآلالف

أساسه، من النظام هذا تَُخاِلف السكر تصدير يف سياستي كانت وملا
هذه عهد يف ت تمَّ التي الوحيدة وهي الصفقة، هذه ظروف ببحث ُعِنيُت فقد
عىل تعود التي الخسارة مدى يتبني لكي وذلك اآلن، إالَّ بها أعلم ولم الوزارة

التصدير. عملية يف الوسطاء ل تدخُّ جراء من والرشكة الحكومة
التصدير عملية من املقصود أن إىل الرشكة نََظر ه أَُوجِّ بأن اهتممت ولهذا
وِسْعره محليٍّا السكر سعر بني الفرق من والرشكة الحكومة تستفيد أن هو
كان إذا وخصوًصا فيه، الحكومة يقاسم أو الغري به يستفيد أن ال الخارج، يف

السكر. بتجارة لهم عالقة ال ممن الغري هذا
أن هي بالتصدير الظروف سمحت ما إذا اتباعها يف أرغب التي والسياسة
بدون التصدير عملية — املالية وزير مع وباالتفاق — بنفسها الرشكة تتوىل
لها يتحقق حتى ال، أم السكر تجار من تاجًرا كان سواءً كان، أيٍّا وسيط
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كوزير واجبي يقيض التي الدولة أموال تَُصاَن وحتى الربح، كامل وللحكومة
عليها. حفيًظا أكون أن للمالية

احرتاماتي. بقبول سعادتكم وتفضلوا

املالية وزير
عبيد مكرم
١٩٤٢ سنة أبريل ١١ يف تحريًرا

عىل الرد املنتدب اإلدارة مجلس عضو باشا عبود أحمد سعادة من جاءني وقد
يأتي ما الشوربجي صفقة عن فيه جاء وقد ،١٩٤٢ سنة أبريل ١٥ بتاريخ خطابي

حرفيٍّا:

الشوربجي بك صبحي حرضة َعَقَدها التي السكر عىلصفقة معاليكم اعرتضتم
الوزارة وكيل العزة صاحب وَوْضع تمامها، بعد الوزارة تبليغ وعىل الرشكة، مع
أن خليق بها ْت تَمَّ التي الصورة عىل الصفقة عقد أن ورأيتم واقع، أَْمٍر أمام
أَْمَر الرشكة لتويلِّ إيثاركم عن وأعربتم الفائدة، بعض الخزانة عىل يُِضيَع

واسطة. بغري بنفسها اإلصدار
اإلصدار أَْمر الرشكة تتوىل أن وهي معاليكم، تْؤثرونها التي السياسة فأما
كل يف عليها وموافقتي بها، ترحيبي تسجيل إىل أبادر فإني واسطة، بال
الحقائق إىل معاليكم نََظر بَلْفت أترشف فإني ذاتها الصفقة عن وأما األحوال،

اآلتية:
مع الرشكة تعاَقَدت املنتدب الرشكة إدارة مجلس عضو أكون أن قبل
وخمسني مائتي عىل ١٩٤١ سنة يونيو ٥ يف أوًال الشوربجي بك صبحي حرضة
لإلصدار. طن خمسمائة عىل ١٩٤١ سنة أكتوبر ٢٢ يف ثانيًا لإلصدار، طنٍّا

جديد فيها ليس معاليكم مالحظات عليها َوَرَدْت والتي األخرية فالصفقة
— قبل من ُت أََرشْ كما — الرشكة فإن ذلك ومع السوابق، معدومة هي وال
الدوام عىل اإلصدار يكون أن من معاليكم وضعتموها التي بالسياسة ُب ترحِّ
هذا يف أن شك من وما الوزارة، مع واتفاق وسيط بدون نفسها الرشكة من
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أحرص أني معاليكم تعلمون التي الرشكة وملصلحة الدولة ألموال صيانة
عليها. الناس

احرتامي. أعمق بقبول معاليكم وتفضلوا

عبود أحمد
املنتدب اإلدارة مجلس عضو

وهي: لها رسْمتُها التي السياسة بتنفيذ باَدْرُت أنها موالي يا الرشكة جواب من يتبني
إذا أنه و(ثانيًا) الصدد. هذا يف املالية وزارة ألمر تنفيذًا السكر تصدير عن االمتناع (أوًال)
أكان سواء وسيط، أي بدون التصدير يكون أن فيجب ما وقت يف التصدير بعملية سمح
تُصان وحتى الربح، كامُل وللرشكة للحكومة يتحقق حتى ال؛ أم السكر تجار من تاجًرا
حفيًظا أكون أن للمالية كوزير واجبي إن للرشكة: خطابي يف ُقْلُت التي الدولة أموال

عليها.
الذي العذر بمثل الشوربجي صفقة عن يعتذر أن الرشكة مدير سعادة حاَوَل ولقد
صفقتان الشوربجي مع ُعِقَدْت قد إنه قائًال وألنسبائه، لنفسه باشا النحاس َسه تََلمَّ
تأليف قبل ١٩٤١ سنة يف طن بخمسمائة واألخرى طنٍّا، وخمسني بمائتني إحداهما
لم املؤاخذة َمْوضع فإن َمْوضعه؛ غري إىل باملوضوع انتقال العذر هذا يف وكان وزارتنا،
مرصاعيه عىل مفتوًحا فيها التصدير باب كان سابقة وزارة عهد يف الرشكة ف ترصُّ يكن
دون ذَتْها ونَفَّ الصفقة َعَقَدت أنها الرشكة عىل أخذناه ما كان بل ذاك، إذ السكر لوفرة
لالتجاه وفًقا وقوعها َقبْل الصفقة َلَمنََع أَْخَطَرتْه أنها فلو املختص، املالية وكيل إخطار
عىل اعرتاضنا كان فقد أخرى ناحية ومن هذا الجديدة، الوزارة اتخذته الذي الجديد
إذ كبرية؛ مكاسب من للحكومة حرمانًا هذا يف ألنَّ الباطن؛ من التصدير خطة يف السري

وغريها. التصدير أرباح يف األوفر النصيب صاحبة هي الحكومة إن
وزارة رأي إىل باالمتثال فوعدت الرشكة، عىل أََخذْناها التي الهامة املآخذ كانت تلك
التي الوزارة سياسة تخطَّى الذي الوزراء رئيس عىل كان األكرب املأخذ ولكن فيها، املالية
األول والعامل تنفيذها يف متضامن أنه فيه يُْفَرتَُض التي السياسة تلك — رئيسها هو
املرصيني من املاليني حياة بها تتعلق التي العامة السياسة هذه تخطى — تحقيقها عىل
غري يشء وال الثراء من االستزادة هي واألنسباء، لألهل خاصة مصلحة تحقيق سبيل يف

الثراء.
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أكاذيب (3-4)

الدفاع حاَول كلما باشا النحاس يف نشهدها التي تلك موالي يا ومتكررة ة محريِّ ظاهرة
َرْغم املرة، تلو املرة الكذب عن يتورَّع ال فهو إليه، هة املوجَّ االتهامات ضد نفسه عن
يف ألن التكذيب من مأمٍن يف أنه ظنَّ ولعله الرسمية، املستندات مع الكذب هذا تعاُرض
(كما الغْزل مسألة يف األكذوبة بعد األكذوبة يرسد فراح والتعمية، التغطية وسائل يده
التي األكاذيب هذه أبرز ييل وفيما … السكر مسألة يف أخرى بأكاذيب أَْعَقبََها ثم رأينا)،
التفريط استجواب عىل ا ردٍّ ١٩٤٢ سنة أغسطس ١٨ يف النواب مجلس يف بيانُه نها تضمَّ
االستجواب): معظم استبعاد عىل احتجاًجا انسحابنا فرصة (منتهًزا البالد، حقوق يف

األوىل األكذوبة

اْختَصَّ قد — عبيد مكرم أي — السابق املالية وزير أن بيانه، يف باشا النحاس زعم
وهي األخرى الصفقة أما الشوربجي، صفقة هي صفقتني، من صفقة واعرتاضه بثورته

الرشكة. إىل خطابه يف أثر أو ِذْكر لها يَِرْد ولم عليها يَْعَرتِض فلم بخيم عبده صفقة
فيه َوَرَد فقد تضمنها، الذي البيان نفس يف جاء ما األكذوبة لهذه تكذيبًا وحسبي
طنٍّا ٣٠ بتصدير له ُسِمَح (وبمقتضاها ١٩٤٢ يناير ١٤ يف تمت بخيم عبده صفقة أن
يكن فلم الحكم، تولَّيْنَا قد نكن لم يناير ١٤ يف أننا باشا النحاس وفات السكر)، من
صفقة عىل ُمنَْصبٍّا اعرتايض كان بل عهدنا، يف تتم لم صفقة عىل العرتايض محل هناك
رئيس ل تدخُّ بفضل ظهري، وراء ومن عهدي، يف ت تمَّ التي الوحيدة وهي الشوربجي،

نفسه! الوزراء
ت تمَّ قد بخيم عبده صفقة أن ادَّعى إذ كذبًا، علينا باشا النحاس ادَّعى فقد إذن
أسابيع، ثالثة بحوايل الوزارة دخولنا قبل أي يناير؛ ١٤ يف ت تمَّ أنها حني يف عهدنا، يف
إن بل — املسكني النحاس ادعى كما — ِحْقِدنا أو بثورتنا إذن الشوربجي نختص فلم

هللا! سامحه علينا، واالفرتاء بحقده نا اختصَّ الذي هو رفعته

الثانية األكذوبة

من الرشاء ِسْعر يف «ُغِبَن قد الشوربجي صبحي أن بيانه يف ادعاؤه القبيل هذا ومن
كذبًا. ادَّعى قد الجنيهات من آالف ثمانية يبلغ ربحهم أن ادَّعى إذ مكرًما وأن الرشكة»
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الشوربجي أفندي صبحي اعرتاف الصارخة األكذوبة لهذه موالي يا تكذيبًا وحسبي
صبحي حرضة من مرفوعة دعوى عريضة أخريًا يدي يف تََقَع أن هللا شاء فقد نفسه،
ورشكة املالية وزير ضد املحامي دوس بك وهيب األستاذ حرضة بتوكيل بك الشوربجي
ما بني الثمن «فرق أن العريضة هذه يف جاء وقد ،١٩٤٢ سنة سبتمرب أول بتاريخ السكر
مجموع إن أي «… الواحد الطن عن جنيًها ٥٠ هو حينه يف به يبيع كان وما به اشرتى
نفسها. العريضة يف املقدَّر املبلغ وهو جنيه، آالف عرشة َقْدُره عليه ضاع الذي الربح

يف جنيه، آالف ثمانية بمبلغ ربحهم ْرُت َقدَّ حني التقدير يف متواضًعا إال أكن لم إذن،
يرتافع قام حني صادًقا املسكني باشا النحاس يكن ولم آالف! بعرشة ُروه َقدَّ أنهم حني
الشوربجي صبحي يقول بينما به، اْشَرتَْوا الذي السعر يف ُغِبنُوا إنهم قائًال: أنسبائه عن
٥٠ هو حينه يف به يبيع كان وما به اشرتى ما بني الثمن «فرق إن دعواه: عريضة يف

جنيه! آالف عرشة يبلغ يربحه كان ما مجموع وإن جنيًها»،
املانع! الجامع لحكمها ويا األرقام، لبالغة يا

الثالثة األكذوبة

يف أمًرا فأصدر الرشكة ضد ثار السابق املالية «وزير إن بيانه: يف باشا النحاس يقول
أو عامة، ملصلحة هذه ثورته تكن ولم للخارج، التصدير بإيقاف ١٩٤٢ سنة مارس ١٠
عىل الشوربجي صبحي ضد ثورته كانت بل ذاك، إذ البالد بحاجة السكر كفاية لعدم

الخصوص.» وجه
يَْعِقل فهل الكذب، مجرد غري آخر بوصٍف جديرة األكذوبة هذا أن موالي يا والحق
يف الشوربجي، صبحي ضد الثورة ملجرد كان للخارج السكر تصدير َوْقف أنَّ عاقل
قد كانت الشوربجي صبحي صفقة وأن مارس، ١٠ يف كان هذا التصدير وقف أن حني
أو الزمن! من شهر بحوايل التصدير بوقف أمري صدور قبل أي فرباير؛ ١٦ يف ت تمَّ
من انتقام هو وهل صفقته! ت تمَّ الذي الشوربجي صبحي من انتقاًما هذا يُْعتََرب هل
محرتمة حكومة برئيس يليق وهل ؟! الحظِّ هذا مثل لهم يكن لم الذين اآلخرين التجار
حني يف بأنسبائه، أو بالرشكة للنكاية كان للخارج السكر تصدير َوْقف إن يقول: أن
تصدير َمنََعْت الوزارة أن امليزانية خطاب يف أَْعَلنُْت حينما يديه بِكْلتَا يل يصفق كان أنه
املسئول هو ِرْفعته كان وإذا … التموين مصلحة عىل حرًصا جميًعا واملأكوالت السكر
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لم فلماذا العجيبة، بياناته من آخر بيان يف بعدئٍذ ادَّعى كما التموين، شئون عن األول
أَْصَدْرتُه؟ الذي األمر يلِغ

القاطع الدليل ولدينا منطق أو عقل يَْحتَِمله ال فيما موالي يا والنقاش لنا ما ولكن
يف إال الشوربجي صفقة بصدد للرشكة خطابي أكتب لم أني وهو — الواقع دليل —
أمري أن حني يف اآلن»، إال الصفقة بهذه أعلم لم «إني هذا: خطابي يف وُقْلُت أبريل، ١١
صفقة عن شيئًا أعلم إذن أكن فلم مارس، ١٠ يف كان عامة بصفة السكر تصدير بوقف
الفرتاء إنه ا حقٍّ الرشكة! من أو منه وانتقاًما عليه حقًدا التصدير أُوِقَف حتى الشوربجي

افرتاء! بعده ليس
«إن باشا: النحاس قول هي فرعية، أكذوبة الضخمة األكذوبة هذه عن وتتفرع
َشَحنَت قد السكر رشكة وكانت التصدير، بَوْقف قراًرا مارس ١٠ يف أصدر باشا مكرم
تنقله، باخرة انتظار يف الشوربجي صبحي باسم سعيد بور جمرك إىل املبيع املقداَر

هناك.» بحجزه سعيد بور جمرك إىل برقية بإرسال باشا مكرم فباَدَر
وقد الرشكة، إىل املرسل الرسمي خطابي إىل أشري أن االدعاء لهذا تكذيبًا وحسبي
إىل عنها تَنَاَزل قد وإنه أبريل، أوائل يف إال الشوربجي بصفقة أعلم لم إني فيه: ُقْلُت
فعًال! َصَدَرْت قد الصفقة إن أبريل: ١١ يف أقول فكيف بتصديرها، قام آخر شخص
َقَطْعت فقد وأخريًا باشا؟ النحاس َزْعم عىل مارس ١٠ يف تصديرها َمنَْعُت أني حني يف
البضاعة أن دعواه عريضة يف جاء فقد الشوربجي!) صبحي هي هنا (وجهيزة جهيزة
وهكذا اآلن، إىل ١٩٤٢ سنة أبريل ١١ من ببورسعيد البوندد رشكة مخازن يف تخزَّنَت

نهائيٍّا. قضاءً األكذوبة عىل قىض
إىل وأُبْلِغ مارس، ١٠ يف َصَدَر قد عامة التصدير بوقف األمر أن هي والحقيقة
تَْشحن أن شاء قد الالعبني أالعيب عىل الرقيب هللا ولكن الحال، بطبيعة جميًعا الجمارك
األمر فيه صدر الذي الوقت يف بورسعيد جمرك إىل للشوربجي املبيع املقدار السكر رشكة
أنهم فلو باشا، النحاس أنسباء لعبة تتفضح وهنا … الوزير بإذن إال بتاتًا التصدير بمنع
أَْصَدْرُت أن بعد طبًعا ذلك َلَرَفْضُت بضاعتهم بتصدير للجمرك أَْمر إصدار مني طلبوا
عىس الُفَرَص، ِبني ُمَرتَقِّ الصمت الكرام األنسباء التزم ولذلك عموًما؛ التصدير بوقف األمر
دولة من خربها وصلني فلما ظهري، وراء من عقدوها التي الصفقة ُ نَبَأ يصلني ال أن

كان! ما وكان األمر افتضح أبريل يف يحيى باشا الفتاح عبد
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لتها وفصَّ فواحدة واحدة خطواتهم تَتَبَّْعُت وقد أالعيبهم، من نموذج موالي يا ذلك
الفضيحة. معاني بكل فضيحة وهي فدليًال، دليًال الرسمية األدلة عليها وأقمت تفصيًال،

التعويض فضيحة (4-4)

يف السابق املالية وزير أن فيه بملء يُْعِلن النواب مجلس يف موالي يا باشا النحاس َوَقَف
عمًدا»! الخسارة بهم وأَْوَقَع عوانًا، حربًا — أصهاره عىل أي — عليهم «َشَهَر قد وزارته
رئيس من القول هذا صدور معنى يُْدِرك ال الذي الساذج بالرجل ِرْفعته يكن ولم
رئيس من الرسمي االعرتاف هذا مثل صدور أن العلم جيد يعلم فهو مسئولة، حكومة
َد تََعمَّ أنه شك من وما الجنيهات، من مؤلفة آالًفا بالتعويض الحكومة يُْلِزم للحكومة
خالف «إىل فيها مستنًدا القضاء إىل دعواه َرَفَع أن يلبث لم صهره أن بدليل تعمًدا، ذلك
آالف بعرشة َرها َقدَّ خسارة من َلِحَقه ا عمَّ التعويض وطالبًا الوزارة»، أعضاء بني داخيل
وقدره منه املدفوع الثمن عن فضًال هذا — الضائع الربح بأنه َوَصَفُه ما وهو — جنيه
الدعوى. عريضة من حرفية صورة هذا مع أُْرِفق وإني جنيًها، و١٠٦٣٠ مليًما ٦٥٧

النحاس ولكن للقايض، فيه الحكم ألن األمر؛ لهان التقايض اقترصعىل األمر أن ولو
قضايا أقالم عىل األمر َعَرَض ثَمَّ ومن املتقاضني؛ حظَّ ألنسبائه لريتيض كان ما باشا
أفندي لصبحي َر ُقدِّ قد أنه الوثوق كل به أِثُق مصدر من أخريًا َعِلْمُت وقد الحكومة،
وأنه دعواه، يف طلبه ملا وفًقا الجنيهات من آالف العرشة يَبْلُغ تعويض الشوربجي

التقايض! ال الرتايض باب من املبلغ بهذا سيحظى
التحقيق هذا ففي الخطرية، الواقعة هذه بتحقيق يَأُْمر أن موالي من أللتمس وإني

تعليق. كل عن يغني ما

األرز (5-4)

الرجل عقلية عىل التدليل يف أبلغ لعلها بل كسابقاتها، محزنة قصة موالي يا أيًضا ولألرز
الزمام. منه فأْفَلَت الحكم زمام تََقلََّد الذي

الحكم استغالل عىل يتحايل باشا النحاس نرى — الجاللة صاحب يا — أيًضا وهنا
مادة بتصدير ألنسبائه الرتخيص إىل جهده فيسعى املمكنة، الوسائل بكل أهله ملصلحة
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املرشوع، طريقه غري من الرتخيص هذا يكون أن عىل للشعب، الحيوي الطعام مواد من
معرتض! يعرتضه وال عائق سبيله يف يقوم ال حتى مني، علم غري وعىل

التجارة، وزير باشا صدقي كامل معايل املالية وزارة يف جاءني يوم ذات ففي
بناء — الشام بالد إىل َر يَُصدِّ أن إليه وَطَلَب به اتَّصل قد باشا النحاس إن يل وقال
طن آالف عرشة استرياد مقابل األرز من طن آالف عرشة — كانرو الجنرال طلب عىل
الوكيل ألحمد طن ٢٠٠ األرز من تحجز أن «أرجوك قائًال: أضاف ثم البطاطس، من

هو.» َرها ليَُصدِّ
التصدير مسألة يف باشا النحاس يخاطبه أن من َدْهَشته باشا كامل يل أبدى وهنا
مسألة — للتجارة كوزير — بحث إنه وقال املالية، وزير اختصاص من التصدير أن مع
وسألني اختصايص، من هي التي األرز تصدير مسألة يل وتََرَك للبطاطس، البالد حاجة
يعلم ألنه يفعل؛ ولن يفعل لم إنه له: فقلت األمر، يف فاتحني قد باشا النحاس كان إذا

البالد. يف األرز تواُفر لعدم التصدير هذا حتًما سأرفض أني
املختص الوزير من الوزراء رئيس يتهرب أن األرز، مسألة يف أوىل فضيحة تلك
ولكن الوفري، وبالثراء بالتصدير، رخصة أنسبائه إلعطاء مختص غري وزير إىل ويلجأ
مع جنب إىل جنبًا يسري املسئول الحكومة رئيس رأينا ما إذا افتضاًحا تزداد الفضيحة
َوْجه من الفرار عىل — معهم وهو هم — جميًعا ويتحايلون املسئولني، غري أنسبائه

التموين! مواد من أولية مادة بتصدير رخصٍة عىل للحصول املختص الوزير
هذه مع بإرفاقه أترشف عليه الكتابي الدليل ذا هو وها موالي، يا َوَقَع ما هذا ولكن
نفسه الشوربجي» صبحي «محمد بإمضاء عليه ع موقَّ خطاب عن عبارة وهو املذكرة،

صورة): وليس أصيل مستنَد (وهو حرفيٍّا نصه ييل وفيما التجارة، وزير إىل ه وموجَّ

والصناعة التجارة وزير املعايل صاحب حرضة
طن ٥٠٠ لتصدير باسمي ترخيص إصدار معاليكم من أرجو بأن أترشف
يف لها مساوية البطاطس من كمية استرياد مقابل يف وسوريا فلسطني إىل أرز
بتوريد أتعهد بأني اإلحاطة مع هذا آخرين، مع اتُِّبَع بما أسوة وذلك القيمة،
لتقديم استعدادي مع ،١٩٤٢ سنة يونيو شهر يف إليها املشار البطاطس كمية
جزائي كرشط املعتمدة البنوك أحد عىل املبلغ بهذا ضمان أو جنيه ٥٠٠٠
املذكور. املوعد يف البطاطس كمية تصل لم إن الوزارة ف ترصُّ تحت يكون
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االحرتام. فائق بقبول معاليكم وتفضلوا
إمضاء
الشوربجي صبحي محمد
١٨ / ٣ / ١٩٤٢

اتََّجَه وكما نفسه! يعيد التاريخ إن ا حقٍّ بطاطس! استرياد مقابل أرز تصدير إذن،
اتجه فقد الوكيل ألحمد بالتصدير اإلذن طالبًا صدقي باشا كامل إىل باشا النحاس
إىل أيًضا هو اتجه — رشكاء باطنه من رشيك وهو — الشوربجي أفندي صبحي أيًضا
باألحرى أو ناسيًا بطاطس، استرياد مقابل أرز بتصدير الرتخيص طالبًا التجارة وزير
ووزير غريه، دون املالية وزير هو مًعا واالسترياد بالتصدير املختص الوزير أن متناسيًا

عبيد! مكرم هو املالية
آخر يف إيلَّ الخطاب وانتهى املسعى انتهى فقد نفًعا، يُْجِدِهْم لم كله ذلك ولكن
جمٍّ أدب يف البتار، البات الرفض النتيجة وكانت مني، التهرُّب محاولة َرْغم املطاف،

االحتقار. من يشء يخاِلُطه

الوزير بتوقيع إال تصدير ال

يف نُِرشَ رسميٍّا، أمًرا أصدرت أني امللتوية واملحاوالت املساعي هذه كل نتيجة كانت بل
نوعه كان أيٍّا بالتصدير ترخيص أي اعتماد بعدم ،١٩٤٢ سنة أبريل ٩ بتاريخ الصحف
توقيعات عن فضًال — شخصيٍّا املالية وزير من عليه ًعا موقَّ بالرتخيص األمر كان إذا إال
وكان تهرُّب، أو تحايٍُل كل وجه يف نهائيٍّا الباب أَْوَصْدُت وبهذا — املختصني املوظفني

الوزارة. رئيس مساعي من الوزارة أحمي أن — لألسف ويا — األكرب همي

الجلود (6-4)

لهم أسمح أن الوزارة تأليف عقب إيلَّ طلبوا إخوان الشوربجي إن موالي: يا ُقْلُت أن سبق
إىل الجلود تصدير َمنْع لقرار تنفيذا بذلك الترصيح فَرَفْضُت الجلود، من كمية بتصدير
بك خليل املحرتم النائب حرضة بإمضاء التالية البطاقة جاءتني فقد ذلك وَرْغم الخارج،
للخواجة بالتصدير ترخيص بمنح حرضته فيها يويص باشا)، النحاس (عديل الجزار
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مع مرفقة (وهي البطاقة يف َوَرَدْت كما التوصية نص ييل وفيما كالوجريوس، لوكاس
العريضة): هذه

باشا مكرم املعايل صاحب حرضة
قضاء وأرجو أصدقائنا أعز من كالوجريوس الخواجة هذا حامل التحية، بعد

التحية. فائق بقبول وتفضلوا الشكر جزيل وملعاليكم مأموريته،
الجزار خليل
٢٣ / ٤ / ١٩٤٢

لجنة باسم طلبًا كرستوفيدس ولوكاس كالوجريوس الخواجات يل قدم ذلك وبعد
طنٍّا ٦٠ إىل ٥٠ من بتصدير الترصيح فيه يطلبون باإلسكندرية الخامة الجلود ُمَصدِّري

العريضة). بهذه ُمْرَفق األصيل (والطلب الخامة املرصية الجلود من
بَمنْع الوزراء مجلس لقرار تنفيذًا الطلب هذا َرَفْضُت بأني القول إىل حاجة من وما

أنواعها. اختالف عىل الجلود تصدير
من أخرى توصية تلتها حتى الجزار بك خليل حرضة توصية يف أنُْظر أكد ولم
أفندي محمد ملصلحة الجلد النعل من حذاء ألف بتصدير بالسماح باشا النحاس رفعة
يف خاَطبَني إنه الربملاني بيانه يف باشا النحاس ويقول الحميد، عبد أفندي وعيل محمود
خالل يف ولكن للتصدير، أجًال وُمِنَحا وتعاَقدا لهما َح تََرصَّ قد أنه وخالصته تََظلُّمهما،
وَطَلبُْت تََظلُّمهما عىل أقررتهما أني ِرْفعته ويزعم التصدير، بمنع قرار صدر األجل فرتة
من وَخَرْجُت الترصيح أجدد أن أشأ لم ولكني فأرسلها إيلَّ كلها أوراقهما إرسال منه

معي! واألوراق الوزارة
باشا النحاس إىل َطَلبُْت الواقع يف فإني الصغرية؛ األكاذيب من أخرى أكذوبة وهي
مجلس قرار تحت تَْدُخل حالتهما أن فوجدت فعًال وبحثْتُه لبحثه، تََظلُّمهما إرسال
أو خاًما أكانت سواء األنواع، جميع من الجلود بتصدير الترصيح َمنََع الذي الوزراء
أَُردَّها، ولم معي األوراق أخذت إني املطبوع بيانه يف باشا النحاس قول أما مشغولة،
أحد يل (ورواه البيان إلقاء أثناء يف صدقي باشا كامل قاله ما عليها الرد عن أغناني فقد

عليها! ُعِثَر قد األوراق إن الحارضين) النواب
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وزارة أَْصَدَرْت حتى الوزارة من أخرج ِكْدُت ما أني هو هنا إثباته يعنيني والذي
أوىصبهما الذي للتاجرين حذاء األلف بتصدير ترصيًحا ١٩٤٢ سنة يونيو أول يف املالية
فعليه بتاتًا الجلود تصدير بمنع الوزراء مجلس قرار أما الحكومة، رئيس رفعة خريًا

العفاء!

الرسدين (7-4)

«وحساسة» دقيقة املسألة ألن الرسدين؛ لتصدير بيانه يف باشا النحاس يَْعَرتض لم
له. بالنسبة

٥٠٠ بتصدير لها السماح — الوزارة يف وجودي أثناء — الرشكات إحدى َطَلبَْت فقد
املتوسط) يف علبة ٤٠٠ عىل يحتوي الكبري الحجم من (والصندوق الرسدين من صندوق

املأكوالت. تصدير َمنْع لقرار تطبيًقا بالتصدير؛ اإلذن فرَفْضُت
الخواجة يُْدَعى تاجر الوزارة إىل َم تقدَّ حتى الوزارة من أخرج ِكْدُت ما ولكن
املالية وزير فرتدَّد الرسدين، من صندوق ألف بتصدير له اإلذن وطلب باتينو» «جورج
َمنَْعُت أني وإىل املأكوالت، تصدير َمنْع قرار إىل نظره لفت أن بعد بالتصدير السماح يف
الكمية نصف تبلغ تصديرها مني َطَلَب التي الكمية أن مع الرسدين، بتصدير اإلذن
يستمع أن إال يََسْعُه لم باشا صدقي كامل ولكن باتينو، جورج الخواجة يطلبها التي
للنحاس الخصويص (السكرتري كمال حسن األستاذ بلسان إليه أُبْلَِغْت خاصة توصية إىل

املحسنني. يحب هللا وكان الترصيح، معاليه فأَْصَدَر توظيفه)، قبل باشا
الرب ملرشوع تربع قد باتينو جورج الخواجة فإن واملحسنني، اإلحسان وبمناسبة
أريحية شك وال وهي الصحف)، يف املنشور الكشف من ثابت هو (كما جنيه مائة بمبلغ

بالشكر. جديرة
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إدارته وفساد وصفقاته التموين الخامس: الفرع (5)

اإلدارة فساد (1-5)

واألجانب فاملرصيون التموين، يف اإلدارة فوىض إىل اإلشارة إىل موالي يا حاجة يف لست
األدنى، الدرك إىل بالتموين نزلت الوزارة هذه أن هو واحد، يشء عىل متفقون مرص يف

مًعا. وإدارة نزاهة
تموين يف ذريًعا فشًال الوزارة فشلت فقد باملاليني القمح محصول دخول فرغم

النواحي: متعدد فشلها وكان الشعب،
من ونصف ماليني خمسة رشاء اعتزامها الحكومة باسم رسميٍّا أعلنُْت أني رغم أوًال:
أعلن الجديد التموين وزير أن ورغم — وللتقاوي للتموين الجديد القمح محصول
طريق من كمية أكرب عىل سيستويل وأنه جميًعا البالد حاجات يكفي ال القرار هذا أن
تقريبًا، إردب ألف ومائة ماليني أربعة عىل إال الحكومة تحصل لم ذلك رغم — الرشاء

مليون! ونصف إردب مليون بحوايل أنا أَْعَلنْتُه الذي القدر من أقل كمية أي
وعجز السعيد، العهد هذا يف اإلدارة فوىض فعىل يشء عىل العجز هذا َدلَّ ولنئ
عىل قائًما كان املحصول ألن فيه؛ للحاكمني ُعذَْر ال عجز وهو بالحكم، القائمة الوزارة
به فكيف اإلدارة، سوء مجرد عن ناتًجا العجز كان إذا هذا أيديهم! وتحت األرض
تَُساِفر الصنادل كانت ولقد ِريَن، املصدِّ من وتصدير املهرِّبني من تهريٍب عن ناتج وهو
متغاضية الحكومة، أنف تحت املواني، من وغريها بورسودان إىل بالقمح مشحونًة

راضية!
اإلردب كان فقد القمح، من اليومي قوته عىل الحصول يف األمرَّيِْن الشعب عانى ثانيًا:
كثرية بالد وكانت جنيهات، والسبعة الخمسة بني يرتاوح بمبلغ السوداء السوق يف يباع
ولم سميع، وال الحكومة، ضد وتظاَهروا أهلها فثار الثمن بهذا حتى القمح تجد ال
لألهايل تبيعه السواد القاتم األسود الخبز إال أماَمها سبيٍل من العاجزة الحكومة تَِجِد
وشكاياتهم، الناس سخط أثار مما املبارك، رمضان شهر يف حتى مرتفعة بأثمان

للجائعني. القوت يطلبون األمني مالِذهم إىل فَلَجئوا
بوفرة العويجة الذرة محصول وظهور املسكني، امُلْرَهق الشعب بهذا هللا رحمة ولوال
األسود العيش نأكل زلنا ما أننا ولو اليشء، بعض األزمة حدة تلطََّفْت ملا الصعيد، يف

يتصاعد! حتى يستقر يكاد ال غاليًا ثمنًا له وندفع
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الوفري محصوله من فبالرغم حرج، وال فحدِّث السكر عن أما القمح، عن هذا
حوله تحاك أَْصبََحْت حتى النادر، من أَنَْدُر فالسكر ويزيد البالد حاجات يكفي الذي
ثمنها بأضعاف الريف وغري الريف يف تُبَاع األقة أصبحت وحتى والنوادر، األقصايص
هللا يرزقه من السعيد والسعيد أصًال، منه محرومًة البالد بعص أصبحت بل املحدد،
وسائل َلْت وبدَّ َلْت َعدَّ ثم إلغاءها، اعتَزَمْت ثم الكوبونات، إىل الحكومة لجأت ولقد رطًال!

األثر. استفحال إال أثر ما غري من التوزيع،
أنها آخر إىل يوم من الحكومة تعلن الذي العالج وأين الزيت، أين أين والزيت،

تجده! فال ستوجده،
عالج وال امُلرة، الشكاوى محل وغريها هذه كل والغزل، والكسب، والبنزين، والغاز،
الداء يَُعاِلج َمْن مثل مثلها املرة! بعد املرة التسعرية زيادة إال الحازمة الحكومة عند لها

الدواء! أَْعَجَزُه وقد بالداء،
ل يتجوَّ أن موالي يا ويكفي الذمم، فساد اإلدارة لفساد املحتومة النتيجة كانت وقد
هذا يف بالبالد حلَّ ما مبلغ بأذنيه، ويسمع بعينه لريى وأقصاها أدناها البالد يف جائل
النائب ذلك هو الحيوية األولية املواد من السكر وغري السكر فتاجر املشئوم، العهد
البعض ُضِبَط وقد — العمدة ذلك أو الضابط، ذلك أو املأمور، ذلك أو املقرب، أو القريب
الرشوة بعض أو برشوة إال الحظوة، بعض أو حظوة إىل سبيل من وما — متلبسني

الوساطات). تفيش باب يف التفصيل من بيشء املوضوع هذا (وسأتناول

االقتصادي الحاكم (2-5)

وزير من فما عسكريٍّا، حاكًما كونه فوق اقتصاديٍّا، حاكًما يكون أن باشا للنحاس ويحلو
وكبرية صغرية كل يف الفضل أن للناس ويُْعِلن إال االقتصادي أو االجتماعي بعمله يقوم
العسكري الحاكم بل هللا أستغفر االقتصادي، االجتماعي العسكري الحاكم إىل يرجع

العام! واالقتصادي العام،
النحاس أَْكَسبَت التي والعوامل الظروف بعض العريضة هذه مقدمة يف بيَّنُْت ولقد
صاَدَفُه ما العوامل هذه من األول الصف يف ويأتي الكبرية، الصغرية العقلية هذه باشا
يف خطبة يلقي باشا النحاس يكاد فال التموين! شئون يف يسري توفيق من عبيد مكرم
منها يؤخذ عبارة لسانه عىل وتأتي إال اإلذاعات من إذاعة يف أو الجماعات، من جماعة
حتى الحكم تََولَّيْنا منذ كان باشا النحاس أن هما مًعا، وقت يف مؤتلفان مختلفان أمران
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مكرًما وليس هو وأنه التموين، شئون عن — وحده واملسئول — األول املسئول اآلن
حافة عىل البلد تََرَك الذي هو مكرًما فإن أخرى ناحية ومن املجاعة، من البلد أَنَْقذَ الذي

املجاعة!
الحليفة أَْقنََع الذي هو أنه النواب مجلس يف املسكينة دعواه القبيل هذا ومن
تزال، وما معه تدور كانت املفاوضات وأن القمح، من طن ألف أربعني مرص فأَْقَرَضْت

النواب. مجلس يف ألقاه الذي للبيان طبًقا
الرجل أن لوال يل، َفْضٍل إلبراز الصدد هذا يف أَُكذِّبَه أن موالي يا ليعنيني كان وما
قد أخرى جهة من أنه ولوال جهة، من الرسمية الوقائع عىل االفرتاء حدَّ االدِّعاء به بََلَغ قد
بتصدير الوزارة من خروجي بعد للحليفة فَسَمَح والعطاء، التنفيذ إىل االدِّعاء من انتقل
لتلبية ثمنًا كانت السخية املنحة هذه أن وادعى طن، ٨٠٠٠ تبلغ األرز من كبرية كمية

النداء.
هذه مع أُْرِفَقْت املستندات جاللتكم وإىل األمرين، يف صادق غري األسف مع وهو

العربية! وترجمتها اإلنجليزي بنصها العريضة،

الحليفة اقرتاضقمح (3-5)

َوَصَلتِْني التي الرسمية الخطابات إىل أشري أن فحسبي الحليفة من القمح اقرتاض عن أما
الحازم، الحاسم، الدليل ففيها الربيطانية، بالسفارة املختصني االقتصاديني املوظفني من
األمر، يف شأن أي الحليفة من القمح اقرتاض مسألة يف له يكن لم باشا النحاس أن عىل
أثناء يف يل خطر إنما الربيطاني للجيش املعدة الكميات من قمًحا اقرتاضنا طلب إن بل
حرضات إىل فَطَلبُْت للتموين، املشرتكة اللجنة جلسات من جلسة يف َجَرْت حادة مناقشات
ألف عرشين يُْقِرُضونا أن اللجنة هذه يف الربيطاني وللجيش للسفارة املمثلني األعضاء
تحل املجاعة فإن وإال مرص، يف الربيطاني للجيش املخصص والدقيق القمح من طن
االقرتاح هذا قبول يف الرتدد بعض أَْحَسْسُت وملا مسئوليتها، الوزارة تتحمل ولن بالبالد
أني الجلسة يف أعلنُْت — املحاِرب الجيش طعام يَمسُّ ألنه بجرأته َسلَّْمُت وقد — الجريء
تجويع مسئولية أتحمل ال ألني رئيسها لرفعة الوزارة من استقالني تقديم إىل سأضطر
بالنظر الربيطانيني األعضاء حرضات فوعد عميل، من «التجويع» هذا يكن لم ولو البلد
من ١٩٤٢ سنة فرباير ٢٧ بتاريخ اآلتي الخطاب جاءني ذلك وعقب وإفادتي، األمر يف

الربيطانية: للسفارة التجاري املستشار إمبسون املسرت جناب
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الوزير عزيزي
التموين جلسات يف معاليكم عنها أَْعَربْتُم كما املرصية الحكومة لطلب إجابة
القوات بأن أُْخِربَُكم بأن السفري كلفني قد املرصية) (اإلنجليزية املشرتكة
من طن ألف عرشين من مكوَّنًا احتياطيٍّا َص تخصِّ ألن مستعدة الربيطانية

إلخ. … الرضورة عند مرص يف املدنيني لحاجات ا سدٍّ الدقيق أو القمح

يختص فيما اإلنجليزية الحكومة تشرتطها التي الرشوط إىل الخطاب باقي وأشار
للمملكة التجارية للرشكة والسماح الجديد القمح محصول من املقرتضة الكمية برد
للجمهور، القرض هذا إعالن وكيفية املرصي األرز من طن آالف عرشة بتصدير املتحدة

اآلتية: بالعبارة الخطاب وُخِتَم

من أنه يرى السفري ألن وذلك اإلعالن؟ هذا نص عىل معاليكم توافقون فهل
إلخ. … وتفضلوا املقرتحة باأللفاظ النص يكون أن ا جدٍّ املهم

اإلمضاء
إمبسون ا. س.

حينئذ وكان بها، له علم أول هذا وكان السارة، النتيجة بهذه باشا النحاس أخطرت
طبًقا نَْرشها عىل املتفق املسائل يتضمن مني حديثًا الصحف ت ونََرشَ هوس، بمينا معتكًفا
أْن الصباح جرائد يف حديثي فيه نُِرشَ الذي اليوم يف وتصاَدَف السفارة، خطاب يف جاء ملا
أيًضا، الربيطاني السفري إليها دعي امللكية الرساي يف وليمة إىل مدعوٍّا باشا النحاس كان
قد (وكنت السفارة من إيلَّ أُْرِسَل الذي والخطاب القرض بمسألة السفري أخربه وهناك
نفسه السفري يكن لم وملَّا باشا، النحاس فَشَكَره األمس) منذ به باشا النحاس أخطرت
٢٥ هي املقرتَضة الكمية أن ً َخَطأ باشا النحاس أَْخَربَ فقد املختص الفني الرجل هو
إىل بالتحدث الفور عىل وباَدَر باشا النحاس فخرج فقط) ألًفا ٢٠ (وحقيقتها طن ألف
َفْضل أن ولو عليه، الحصول يف العظيم َفْضِله وعن طن، ألف ٢٥ ال قرض عن الصحف
مقدمة يف الصغرية الُخلُقية املأساة هذه إىل أرشت ولقد فعليٍّا! ال سماعيٍّا كان املسكني
باالتفاق وقائعه ْحُت وَصحَّ نَْرشه قبل املذكور بالحديث َعِلْمُت أني ولوال العريضة، هذه
تتفق ال الوزراء رئيس لسان عىل وقائع الناس عىل ُت َلنََرشْ بك الدين صالح األستاذ مع

نفسه! السفارة خطاب مع وال الحقيقة مع
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وملا أخرى، كميات إىل حاجة يف أننا وجدت ولكني األوىل، طن ألف ٢٠ ال عن هذا
ممثيل إىل طلبت فقد مرص، يف مخزونًا وليس العسكرية للسلطة تباًعا يَِرُد القمح كان
عند بذلك فوعدوني القمح من أخرى كمية يُْقِرُضونا أن املشرتكة اللجنة يف الحليفة
املسرت جناب من خطاب جاءني ١٩٤٢ سنة أبريل ١٩ ويف ملرص، مركب أول وصول

يأتي: ما فيه ورد وقد إمبسون

الباشا عزيزي
األخري طلِبكم وإىل ١٩٤٢ سنة فرباير ٢٨ املؤرَّخ معاليكم خطاب إىل إشارًة
املرصية، البالد لحاجات ا سدٍّ املستورد القمح من أخرى كمية نُْقِرضكم بأن
الربيطانية القوات بأن السفري تعليمات عىل بناء معاليكم أُْخِربَ أن يرسني
طن آالف عرشة املرصية الحكومة تُْقِرَض أن مقدورها يف يكون بأن تؤمل
كان إذا ستجتهد وأنها السابقة، الرشوط بنفس الدقيق أو القمح من أخرى
القادم. القمح محصول دخول قبل املقدار هذا تَُسلِّم بأن عمليٍّا ممكنًا هذا

الجيش قمح من الشعب مئونًة للحصول املتعاِقبة املساعي بهذه موالي يا أكتِف لم
أخرى، بكميات طالبُْت التموين وزارة من خروجي قبل إنني بل نفسه، الربيطاني
(أي ١٩٤٢ سنة مايو ٧ بتاريخ للسفارة التجاري املستشار من جواب فعًال وجاءني
آالف عرشة إقراضنا بقبوله فيه يخربني أسبوع) بحوايل التموين وزارة من خروجي قبل
الخطاب: هذا نص ييل وفيما طن، ألف أربعني القرض مجموع يكون وبهذا أخرى، طن

الوزير عزيزي
أؤكِّد أن اآلن يمكنني ١٩٤٢ سنة أبريل ٢٥ املؤرَّخ معاليكم خطاب إىل إشارًة
تجد أن أَْمَكنَها قد الربيطانية القوات بأن جاللته سفري تعليمات عىل بناء لكم
الدقيق أو القمح من أخرى طن آالف عرشة املرصية الحكومة إلقراض سبيًال
قبل املقدار لهذا املرصية الحكومة احتياج حالة يف السابقة، الرشوط بنفس

القادم. املرصي املحصول دخول
فإننا الجديد الذرة ملحصول الالزمة بالتقاوي الخاصة املخاوف عىل وبناء
يشتمل أن يجب — طن آالف عرشة ومقداره — النهائي القدر هذا أن نرى
من للتقاوي صالحة كميات َوَرَدْت ما إذا حتى الدقيق أو القمح عىل جميعه

للتقاوي. تخصيصها فيمكن مايو ٢٠ قبل املرصية املواني إىل الذرة
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ألف ٤٠ املقرتَض القمح مجموع تَْجَعُل األخرية طن آالف العرشة وهذه
بأن بيننا عليه اتُِّفَق ما لنا فأكدتم معاليكم تفضلتم ما إذا ممنونًا وأكون طن،

إلخ. … القادم القمح محصول من إلينا سُرتَدُّ املعارة الكمية جميع
اإلمضاء
إمبسون ا. س.

جاللتكم منها لتتبينوا الثالثة الخطابات لهذه اإلنجليزي النص موالي يا أُْرِفق وإني
الحقائق عىل يجرتئ والذي حكومتنا، رئيس منصب يَْشَغل الذي الرجل هذا جرأة َمبَْلغ
عمله، من ليس عمًال نفسه إىل ينسب لكي إال حكمة أو لسبب ال الرسمية والوثائق
من أو نفسه من واِزع دون زميله، ضد كبريًا حسًدا أو صغريًا، حقًدا نفسه يف ويُْشِبع

خجله!
ثالثة: أموًرا الرسمية املستندات هذه وثبَّتَْت

القمح اقرتض الذي وهو اقرتح الذي هو — عبيد مكرم أي — التموين وزير أن أوًال:
لنفسه ادَّعاه فيما صادًقا يكن لم باشا النحاس وأن الربيطانية، العسكرية السلطة من

عمله. من ليس عمل من
٧ بخطاب ثابت هو كما طن، ألف أربعون هو املقرتَض القمح هذا مجموع أن ثانيًا:

مايو.
الوزارات كل وزير باشا النحاس ينجح لم الوزارة من عبيد مكرم خروج بعد أنه ثالثًا:
ادَّعى كما اقرتََض، هو وال تفاَوَض هو فال اإلنجليز، من واحد طن عىل الحصول يف

الربملان. يف كذبًا ذلك
وزارة من خروجي قبل للبالد األمانة واجب من رأيت أنني فلوال ذلك، من وأبلغ
واإلسكندرية القاهرة إىل بنفيس ألشحن مايو ١١ السويسيف إىل أسافر أن بيومني التموين
ورطة يف الجديد التموين ووزير باشا النحاس لوقع اإلنجليزية املراكب يف املوجود القمح
حوايل أي طنٍّا؛ ٢٣٣٤ بالسويس مركب يف َوَجْدُت فقد وبالفعل منها، لهما َمْخَرج ال
َرْغم القاهرة من استحْرضتُهما نْي خاصَّ قطارين يف بشحنها أََمْرُت إردب، ١٥٠٠٠
حوايل تحمل اإلسكندرية إىل إنجليزية مركب وصول تصادف ثم النقل، صعوبات
التموين وزارة وكيل وأرسلت اإلنجليزية بالسلطات فاتصلت وأذرة، قمح إردب ٤٦٠٠٠
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إردب، ألف ٤٢ استلمناه الذي القمح مجموع فبلغ فوًرا، الستالمها اإلسكندرية إىل
يف باقية كانت إردب ألف ٢٠ عن فضًال هذا إردب، ألف ١٩ حوايل الذرة ومجموُع
و١٩ القمح من إردب ألف ٦٢ الجديد التموين لوزير ترْكتُه ما مجموع إن أي القاهرة؛
بل — اإلنجليزية املراكب يف مرص إىل َوَصَل ما كل هو القدر وهذا الذرة، من إردب ألف
قمًحا يعطونا أن اإلنجليز مقدور يف كان وما — فلسطني لتموين ا معدٍّ كان بعضه إن
َعاء ادِّ من موالي يا هذا فأين الربيطاني، الجيش لتموين بأول أوًال يَِصلُهم كان الذي غري
القمح كل اإلنجليز من أََخذُْت أني حني يف قمًحا، لهم أترك لم أني من املسكني النحاس
من القاهرة إىل امبو كوم من استحرضته الذي القمح عن فضًال وفلسطني، ملرص امُلَعدُّ
لم باشا النحاس أن كله ذلك يف واملهم الجهات، تلك يف مبكًرا بدأ الذي الجديد املحصول
باملراكب ووصل اقرتْضتُه الذي القمح غري اإلنجليزي القمح من واحد طن عىل يحصل
سلطان الحال بطبيعة أنفسهم لإلنجليز أو له أو يل يكن ولم املقرتض، القمح بقايا من
قني وفَّ كما التموين وزارة من خروجي عند هللا قني وفَّ فقد ذلك ورغم املراكب، سري عىل
يشأ. لم أو النحاس شاء مشئومة، محتومة، مجاعة من البلد إنقاذ إىل فيها تعييني عند
ًال! تفضُّ النحاس عن أدفع ولكني فضًال، لنفيس أدَِّعي ال أنني موالي يا هللا َعِلَم

أرز طن ٨٠٠٠ تصدير (4-5)

من خروجي بعد للحليفة سماحه يَُربَِّر لكي ادَّعى ما ادَّعى إنما باشا النحاس ولعل
الربملاني. بيانه يف إليها أشار التي أرز طن ٨٠٠٠ بتصدير الوزارة

أرز، طن آالف عرشة نبيعهم أن اشرتطوا القمح أقرضونا ملا اإلنجليز أن الواقع ويف
بمنع أمًرا أصدرت إنني حتى التموين؛ حاجة يكفي ما البالد من األرز من أجد لم ولكني
وَرَجْوتُهم األرز، من طن ألفي إال لإلنجليز أسلم أن يل يتيرس لم ثَمَّ ومن باألرز؛ الخلط
لألمر ويستسلموا املوقف حرج يَُقدِّروا أن إال يسعهم فلم الباقي، القدر من يعفونا أن
التجارية للرشكة باشا النحاس سمح حتى الوزارة من أخرج أكد لم ولكني الواقع،
اضطراره معلنًا الربملان يجيء أن من وبدًال األرز، من طن ٨٠٠٠ بتصدير اإلنجليزية
اإلنجليز ألن األرز بتصدير سمح إنما إنه قائًال ويزمر يطبل راح واالستسالم التسليم لهذا
القمح غري جديًدا قرًضا هناك أن متوهًما أو موهًما قمًحا، الحكومة فأقرضوا نداءه لبَّْوا
جناب إليها أشار التي طنٍّ ألف األربعني غري يُْقِرضونا لم أنهم حني يف استلمناه، الذي

يل. األخري خطابه يف الربيطاني التجاري املستشار
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الكبري القدر هذا تصدير عىل وتََرتََّب فضيلة! الرضورة من جعل باشا النحاس ولكن
التصدير) (تاريخ يونيو أول منذ األرز يف حادة أزمة تعاني البالد َظلَّت أن األرز من
يكون أن أراد باشا النحاس ألن إال ذلك وما أكتوبر، يف الجديد املحصول دخول حتى

عليه. وا يُِرصُّ ولم فيه، نظرنا وجهة ُروا َقدَّ أَْمر يف اإلنجليز إرضاء يف سبَّاًقا
أو يُنِْكره أن إال التاريخ يأبى الذي العهد هذا يف موالي يا التاريخ يكتب وهكذا

ليستنكره! يذكره

واملقربني لألقرباء التموين صفقات (5-5)

الجاللة صاحب يا

وهذه املسكني، املرهق الشعب ملجموع تلك صفقاته، أيًضا فله ويالته، للتموين كانت إذا
مثلها فإن الصفقات، هذه أْحُرص أن الحال بطبيعة مقدوري يف وليس واملقربني، لألقرباء
تلوث وحدها هي فلماذا بعضها، عىل َوَقْفُت قد ولكني التحديد، باب من ه َحْرصُ يمكن ال

الكبري! عىل يدل بالصغري وإذا الكثري، عىل يدل باليسري وإذا بأكمله، العهد

الجديد األرز صفقات

الجاللة صاحب يا

املقامات، مختلف يف عنها الناس يتحدَّث التي تلك هي الكربى التموين فضيحة لعل
لها يَْسِبق لم حكومية إجراءات من الصفقات هذه البس وما األرز صفقات بها وأعني
له وكان وغريها، فرنسا يف الكربى الفضائح بعَض الذهن إىل أعاد ا ممَّ مرص، يف مثيل

واملتمدينني. للمدنية ومحرج مزعج َدِويٌّ
هائلة صفقاٍت َعَقُدوا قد البلد يف الحكم لرجال واملقربني األقرباء بعض أن ذلك
األرز ملحصول استغالًال الجنيهات من األلوف — مئات أقول وال — عرشات فيها كسبوا

املحصول. هذا بصدد الحارضة الحكومة اتََّخذَتْها التي الشاذة ولإلجراءات الجديد،
بصدد نفسها الحكومة اتَّبََعتْها التي الخطة عىل جريًا — املنتظر من كان فقد
سعر الحكومة تحدد أن — والتموين للمالية وزيًرا كنت حينما القمح وبصدد القطن
ينتفع أن الفالح أو للزارع يتسنَّى األرضحتى عىل قائم بعُد وهو لألرز الجديد املحصول
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أموال من عليه ملا تسديًدا بَْخس بسعر محصوله بَيْع إىل يُْضَطرُّ فال الجديد، السعر من
اإلجراء هذا الحكومة تَتَِّخذ أن — الواجب من وكان — املنتظر من كان … والتزامات
أن ذلك فوق عليها كان بل بالزارعني، ورحمًة للزراعة صيانًة منه بد ال الذي للطبيعي
تفعل لم ولكنها وأثُره، ِفْعله يبُْطل السعر هذا يَُخاِلف تعاُقد كل أنَّ نحن أعلنا كما تُْعِلن

سنرى! مما هلل ويا سنرى حكمة؟ وألية ملاذا ذاك! وال هذا
وأَْدَخَلُه أكتوبر، أوائل يف منه واملتأخر سبتمرب، يف الجديد األرز محصول ظهر
العكس، عىل بل تحديد! ِشبْه وال للسعر تحديد ال ذلك ورغم مخازنهم، يف الزارعون
األرز تصدير عىل كبرية رضيبة تَْفِرض الحكومة من قرارات األثناء هذه يف صدرت
ال التي الرضيبة هذه أَثَِر ِمْن وكان الطن) عىل جنيًها و٥٠ الشوال عىل جنيهات ٥ (حوايل
واعتقاد املتداولة الكميات الزدياد السوق، يف األرز بسعر َهبََطْت أنها ذاتها يف عليها غبار

البالد. حاجات عىل يَِزيد بحيث الوفرة من سيكون الجديد املحصول أن الجميع
واحدة خطوة تخُط فلم حركة، ما غري من ساكنة الحكومة َظلَّت األثناء هذه ويف
للرضيبة. ونصف جنيهات ثمانية حوايل يبلغ ذاك إذ القائم السعر وكان التسعري، نحو
يشرتون األسواق يف فَمَشوا تحركوا، واألنصار األصهار ولكن الحكومة، تتحرك لم
ترفعها فلن األسعار َرَفَعت ما إذا الحكومة أن الفالحني بني ويذيعون بخس، بثمن األرز
بثالثة الجديدة التسعرية ستحدد الحكومة أن العلم َجيَِّد يعلمون كانوا أنهم مع قليًال، إال

للرضيبة! جنيًها عرش
ُعِرَف للوزراء سابق رئيٌس أخربني فلقد عواهنه، عىل الكالم ألقي موالي يا لست
أن أسبوعني بحوايل الجديدة التسعرية نرش قبل علمه إىل َوَصَل أنه الرواية بصدق

كان! وقد … للرضيبة جنيًها عرش ثالثة هو سعًرا لألرز ستحدد الحكومة
علم يكون فكم الحكومة عن بعيد رجل ِعْلم مبلغ هذا كان إذا أنه شك من وما

العلم! يف الراسخني من ريب وال إنهم واألنصار؟ األصهار
وحينئٍذ أكتوبر، شهر من الثاني النصف حتى منتظرة وظلت إذن الحكومة انتظرت
جنيًها ١٣ — العجب لغري أو للعجب ويا — هي فإذا الجديدة، التسعرية أَْصَدَرت فقط

للرضيبة!
من املؤلَّفة األلوف اشرتوا قد — الشطار من وغريهم — واألنصار األصهار وكان
وملا للرضيبة، جنيًها عرش بأحد وذلك بعرشة، وذاك جنيهات بتسعة هذا األرز، أطنان
يف ِربْحهم معدَّل كان فقد للرضيبة جنيًها ١٣ هو الحكومة من املحدد السعر كان
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اشرتوا ما مجموع يف كسبهم ومجموع جنيهات، ثالثة إىل اثنني من الواحدة الرضيبة
الجنيهات. من األلوف عرشات

بعضصفقات

من أو أمامها من الباطل يأتيها ال معينة وقائع بعض عىل نقف أن موالي يا هللا ويشاء
وحنا الوكيل أحمد األستاذين وكيل فريد إبراهيم محمد يُدَعى شخص فهناك خلفها،
َعَقَد الشخص هذا ،(٣٣ نمرة باملكتب والسمارسة التجار بني معروف (ومكتبهما فوزي

الجديدة. التسعرية ظهور قبل األرز من اآلتية الصفقات
١٠٠٠ باملنصورة حسونة ألفريد الخواجه من ١٩٤٢ سنة أكتوبر ٤ يف اشرتى فقد
للشحن محطات وتسليم الواحدة للرضيبة قرًشا و٢٥ جنيًها ١١ بسعر األرز من رضيبة
جنيًها عرش بثالثة الجديدة التسعرية ظهور وبعد باملزرعة)، جنيًها ١١ يوازي بما (أي
بوجوب الوكيل أحمد األستاذ رشيك فوزي، حنا األستاذ فأنذره التسليم يف البائع ناَزع

املنصورة. محكمة ١٩٤٢ سنة أكتوبر ٢٩ بتاريخ بإنذار التسليم
صدور قبل — الوكيل وأحمد فوزي حنا األستاذين عن الوكيل حرضة أيًضا واشرتى
رضيبة و٤٠٠ باملنصورة، التاجر وهبة أفندي السعيد من رضيبة ١٠٠٠ — التسعرية
ببلقاس، الربعي أفندي أحمد من رضيبة و٥٠٠ بالسنبالوين، الوكيل أفندي حسن من
من األرز من كمية اشرتى كما ببلقاس، عوض إسماعيل أفندي محمد من رضيبة و١٠٠

مصادره! من علمنا إىل َوَصَل ما بعض وهذا برشبني، التاجر عوضني الشيخ
باملزرعة للرضيبة جنيًها ١٣ بسعر جربيٍّا األرز بتسعري الحكومة قرار صدور وبعد
البائعون بها أُْخِطَر فوزي وحنا الوكيل أحمد باسم مطبوعة خطابات الفور عىل َصَدَرْت
البائعون وطولب لهما، عنها التنازل صار قد إبراهيم محمد باسم التي البيع عقود بأن

بالتسليم.
والخسارة مكشوفة، اللعبة وا وأحسُّ السيئة املفاجأة بهذه املساكني البائعون أُِخذَ
املنصورة إىل الوكيل أحمد األستاذ سافر وعندئٍذ فيه، وتََلكَّئوا التسليم فأَبَُوا مضمونة،
اعتماد َقرََّرْت قد الحكومة بأن أكتوبر ٢٥ بتاريخ البالغ جريدة من إعالن سفره وصحب
التسليم؛ البائعون أبى هذا رغم الجديدة، التسعرية صدور قبل امُلْربَمة األرز عقود جميع
التهديد، أنواع بمختلف البائعني د وهدَّ وماج هاج أنه إال الوكيل أفندي أحمد من يكن فلم
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التسعرية، عىل السابقة العقود ستعتمد الرشيدة الحكومة أن يعتقدوا أن أَبَْوا ولكنهم
والقطن. القمح سابقتي عىل معتمدين بذلك، الوكيل أحمد األستاذ وجابهوا

جماعة أمام تليفونيٍّا الوكيل أفندي أحمد اتََّصل — فقط وحينئذ — موالي يا حينئٍذ
يف — إليه وَطَلَب باشا، الدين رساج فؤاد املعايل صاحب بحرضة وغريهم زبائنه من
التي العقود من َعْقد أيَّ أصًال تلغي لن الحكومة بأن ترصيًحا يُْصِدر أن — الواثق لهجة
لم أم للمشرتي ُسلَِّم قد األرز أكان سواء الجديدة، التسعرية صدور قبل األرز بيع أَبَْرَمْت

يسلم.
بحديث َرة ُمَصدَّ األهرام جريدة َصَدَرْت — فقط والتايل — موالي يا التايل اليوم ويف
والزارعني التجاَر فيه يعلن الدين، رساج باشا فؤاد الزراعة وزير املعايل صاحب من
أن غري من محرتمة قائمة ستظل تفريق وال تمييز ما غري من األرز صفقات جميع بأن
الجديدة التسعرية صدور قبل ُعِقَدْت التي األرز بيع عقود وأن بسوء، الحكومة َها تََمسَّ
يتمَّ! لم أم التسليم تم أمرها: من يكن مهما بشأنها الحكومة تتدخل ولن نافذة، ستظل
وتأويل العقود واعتماد األسعار تحديد يف الزراعة وزير شأن وما الزراعة؟ وزير
بد ال العسكري الحاكم أن منهم الظن َحَسنُو وظن موالي يا الناس دهش النصوص؟
من القليل ففي عليهم الغرية باب من يكن لم إن والفالحني، الزارعني ملصلحة متدخل
من هي بل السذج: بعض وقال الشعبية، وُسْمَعته العسكرية سلطته عىل الغرية باب
فقد تدخل ما وإذا َفَعَل، قال ما إذا الوكيل أحمد أن جميًعا وفاتهم املالية. وزير سلطة

َدَخَل!

السكر صفقات

الجاللة صاحب يا

االستيالء أَْمر من كان ما عىل أقترص اإلطالة خشية ولكني وقصص، قصة أيًضا للسكر
بمكان. الشذوذ من وإجراءات ترصفات من وتاله االستيالء هذا َصِحَب وما العسكري

والوسطاء، املتعهدين نظام إلغاء َقرََّرْت الوزارة أن امليزانية خطاب أعلنتيف قد وكنت
عىل وفٌر هذا ويف التجزئة، تجار عىل السكر لتوزيع املديريات كل يف مخازن وإنشاء
من األهايل عىل السكر لتوزيع وضمان الجنيهات من ألًفا السبعني حوايل يبلغ الحكومة
رشكة مع االتفاق بعد إال النظام هذا أعلن لم فإني ذلك وفوق تهريب، أو تخزين ما غري
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بني مخابرات َسبََقتْه اتفاق وهو سيانس، واملسيو باشا عبود سعادة يف ممثَّلة السكر
املختصني. املالية وموظفي الرشكة

اتفق أنه تارة منِكًرا باشا عبود سعادة جاءني الوزارة من خروجي قبيل ولكن
املسيو بزميله واَجْهتُه فلما التنفيذ، عسري االتفاق بأن أخرى تارة ومعتذًرا الوزارة، مع
ولكن املالية، وكيل بك رسمي سعادة ومع معي االتفاق حصوَل األخريُ هذا أيَّد سيانس
برفعة عليها ومستشهًدا نيته ُحْسن يل مؤكًِّدا االتفاق هذا تنفيذ عدم عىل أََرصَّ باشا عبود
يف أنا وما — تعبريه حد عىل — نخبه السابق اليوم يف رشب الذي نفسه، باشا النحاس

بكافر. ليس الكفر وناقل راوية، إال ذلك
أمام تليفونيٍّا باشا بالنحاس واتصلت املكشوفة، املحاولة لهذه موالي يا غضبت
فقد ثَمَّ ومن املعهود؛ غري عىل َلنيِّ َهنيِّ برفعته فإذا قال، بما وأْخَربْتُه باشا عبود
االستيالء وجوب عىل اإلرصار إىل الوزراء مجلس يف تُها َحَرضْ جلسة آخر يف اْضُطِرْرُت
فصلته الذي النمط عىل الحكومة بمعرفة وتوزيعه السكر رشكة إنتاج عىل عسكري بأمر
كم ولكن مًعا، النواب ومجلس الوزارة من والتأييد بالتحبيذ وقوبل امليزانية خطاب يف
الحكمة عن ويتساءل باشا عبود نظرية عن يدافع باشا النحاس رأيت إذ دهشتي كانت
املوافقة إىل املجلس انتهى عنيفة مناقشة بعد وأخريًا والوسطاء، املتعهدين نظام إلغاء من

إليها. ُت أََرشْ التي بالطريقة وتوزيعه السكر عىل باالستيالء اقرتاحي عىل
صدور أتََرقَّب الشهر آخر حتى وظلْلُت الوزارة، من ثالثة أو يومني بعد خرجت

يصدر! لم ولكنه باالستيالء العسكري األمر
لم ملاذا املالية وزير معايل سألت يونيو أول يف املنعقدة النواب مجلس جلسة ويف
النحاس رفعة أَْعَلَن الوزراء بني وتشاُور تهاُمس وبعد اآلن، حتى االستيالء أمر يَْصُدر
موالي يا دهشت مايو)، ٣١ يف (أي أمس عه وقَّ وأنه صدر قد العسكري األمر أن باشا
دون العسكري األمر يصدر كيف وتساءلنا املفاجأة لهذه النواب من كثريون ودهش
تتمكن ولم الرسمية الجريدة يف نُِرشَ لعله نفيس يف قلت ولكني الصحف، يف يُنَْرش أن

بعد. نَْرشه من اليومية الصحف
األمر هذا أجد فلم مايو ٣١ يف الصادرة الرسمية الجريدة إىل رجعت أني غري
بإمضاء ٢٦٥ رقم عسكري أمر اليوم نفس يف صدر قد أنه رغم املزعوم، العسكري
ولكني التايل، اليوم إىل ر تأخَّ األمر لعل فقلت للنرش، مراقب بتعيني النحاس مصطفى
إشارة أية فيها ليس ومالحق ملحًقا للعدد َوَجْدُت كما منه، خلًوا يونيو أول عدد َوَجْدُت

املوهوم! أو املزعوم، العسكري لألمر
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هو فإذا يونيو ٢ عدد إىل رجعت ولكني للتايل، التايل اليوم يف صدر لعله فقلت
كلَّ موالي يا فعجبت يونيو، ٢ بتاريخ صادًرا النحاس ملصطفى أمًرا يشمل خاص عدد
٣١ وتاريخه السكر عىل االستيالء أمر يُنَْرش وال يونيو ٢ تاريخه أَْمر يُنَْرش كيف العجب
ْت ونُِرشَ يونيو وأول مايو ٣١ بتاريخ أخرى وإدارية عسكرية أوامر َصَدَرْت وكيف مايو!

مايو؟ ٣١ يف صدوره املزعوم العسكري األمر يُنَْرش ولم جميعها
الصادر العسكري األمر يونيو ٣ عدد يف أرى بي فإذا التالية، األعداد طلبت وأخريًا

مايو! ٣١ يف
للحقائق رسمي تزييف بأنه ونَِصُفُه رحماء فلنكن بل تزويًرا، هذا أليس عجبًا،

رسمية! هيئة من الرسمية،
العسكري األمر عن يونيو أول جلسة يف الوزارة سألت حينما أنني هو ذلك وتفصيل
عادوا ثم أمس، صدر أنه كذبًا َعْوا فادَّ َصَدَر قد األمر هذا يكن لم السكر عىل باالستيالء
العسكري األمر بوضع وباَدُروا — يونيو ٢ يوم يف أي — التايل اليوم يف مكاتبهم إىل
٣١ بتاريخ وأرَّخوه يونيو، ٣ يوم يف أي الغد، يف فنرش للمطبعة، أرسلوه ثم وتوقيعه

مًعا! وقت يف األمر وافتضح األمر، َصَدَر وبهذا مايو،
املالية وزير لسان عىل َظَهَرْت ِحْكَمتَه فإن موالي، يا مجانًا التزييف هذا يكن ولم
تجار نظام إىل سيعود وأنه التوزيع، طريقة يف يخالفني أنه الربملان يف أعلن حينما

واملتعهدين! الوسطاء نظام لقال أَنَْصَف ولو الجملة، ونصف الجملة
السكر أزمة يف الرس كل الرس هو — واملتعهدين الوسطاء نظام — النظام وهذا
املتحدثون، بها يتحدث التي التوزيع فوىض عن فضًال اآلن، حتى قائمة َظلَّْت التي
املوظفني بني الرشوة تفيش إىل النظام هذا أدَّى كيف آخر موضع يف موالي يا وسأبني
واملوزعني! السكر وسطاء من اإلدراة ورجال النواب بعض أصبح وكيف املوظفني، وغري
السكر. صفقات يف املحسوبية عىل للتدليل الرسمية الوقائع بعض هنا أذكر أن وحسبي
السكر، بتوزيع إليهم ُعِهَد الذين القاهرة يف الجملة تجار أسماءَ الصحف ت نََرشَ فقد
فقد املالية، وزير أقرباء أحد مقدمتهم ويف املحسوب، وذاك املحسوب هذا بينهم من فإذا
لجنة يف عضو وهو التعهد هذا مثل أُْعِطي وآخر السكر، من طن بألف ًدا تعهُّ أُْعِطَي

إلخ. … إلخ … باألزبكية الوفد
حسني املحرتم النائب حرضة هو — باشا النحاس لرفعة قريب نسيب الرشقية ويف
توزيع متعهد فهو — النحاس بك العزيز عبد العزة صاحب كريمة زوج فهمي أفندي
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حسني حرضة أن منه يتبني هذا) مع (أرفقه مستند صورة يدي وتحت والدقيق، السكر
هذه له رصفت وقد للجيش، متعهًدا بوصفه السكر من كمية إليه َفْت ُرصِ فهمي أفندي

له. واملخصص الزقازيق لبندر الوارد السكر من الكمية
املستند: نص وهذا

بالزقازيق التجارية الغرفة سكرتري حرضة

التموين. مكتب الرشقية: مديرية

ماكينة سكر كرس سكر ناعم سكر روس سكر
١٠ ٥ ٥ الجيش) (متعهد فهمي بك حسني

٢ ١٠ ٥ القنطرة عمدة

١٠ ٢ ١٥ ١٠  

بدفع قيامهما بعد املذكوَريِْن لحرضتَِي املوضحة السكر كمية رصف نأمل
اليوم. للبندر الواردة الرسالة من الجربية التسعرية بحسب الثمن

تحياتي. وتقبلوا
توقيع
الرشقية مدير

د تعهُّ هو وأدسم، أهم آخر د تعهُّ فهمي أفندي حسني املحرتم النائب ولحرضة
بالسويس التجارية املحالت من لكثري املرتَّب الدقيق يأخذ بأن له ُسِمَح فقد الدقيق،
الرشقية ومنطقة املنطقة هذه يف ُفِتَح وقد الجيش، لعمال خبًزا لبيعه ومرص واإلسماعيلية
حوايل هذه تعهداته من اليوم يف ل يَُحصِّ بأنه العارفون ويقول مخبًزا، خمسني من أكثر
يَْكتُب أنه يُذَْكر ما طريف ومن — األطيان من طيبة صفقة أخريًا اشرتى وأنه جنيه، مائة
إليها يمت التي األمة عن نيابته عن فضًال هذا — للجيش ومتعهد محاٍم أنه بطاقته عىل

وبنسب. بسبب
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الجزار بك خليل املحرتم النائب حرضة بإمضاء آخر مستنًدا يدي تحت فإن وأخريًا،
التموين لوكيل «توصية» عن عبارة وهو ،١١ / ٥ / ١٩٤٢ بتاريخ باشا) النحاس (عديل
خطاب َظْهر عىل التوصية ُكِتبَت وقد عزمي، بك محمود العزة صاحب حرضة السابق
عيل مصطفى أحمد حرضة من املقدَّم الطلب مؤيًِّدا املالية، وزير إىل املنوفية مدير من
لتوزيعها، طن ١٠٠٠ قدرها السكر من كمية عىل للحصول الكوم بشبني التاجر أفندي

الجزار: بك خليل توصية نص ييل وفيما

عزمي بك محمود عزيزي
تعرفونه الذي عيل مصطفى أحمد الحاج مأمورية تسهيل أرجو التحية، بعد
الشكر ولكم باطنه، صورته املوضح املديرية خطاب تنفيذ ورسعة جيًدا،

مقدًما.
االحرتام. فائق وتقبلوا

إمضاء
الجزار خليل
١١ / ٥ / ١٩٤٢

الحال؛ بطبيعة ذْه أُنَفِّ فلم عيلَّ الخطاب هذا السابق التموين وكيل سعادة َعَرَض وقد
عىل يدل كغريه الخطاب هذا ولكن والوسطاء، التعهد نظام إلغاء يف خطتي مع لتعاُرِضه
(عزمي املنتدب التموين وكيل أن العهد، هذا يف التموين صفقات وعقد األمور سري كيفية
من له تكن لم كفياته رغم ألنه الوزارة من خروجي عقب املعاش عىل أُِحيَل فقد بك)

الصفقات! لتسهيل يلزم ما املؤهالت

الخشب صفقات

٣٥٠ بسعر طن آالف ١٠ حوايل تبلغ الخشب هذا (وكمية الخشب عن كبري عطاء رسا
فطلب فوزي، وحنا الوكيل أحمد لألستاذ عنه تناَزَل وهذا التجار، أحد عىل للطن) قرًشا
هذا أن وَعِلْمُت الصفقة، توريد إلتمام مهلة إعطاءهما الحديد السكة مجلس إىل األخريان

العطاء. لصاحب األستاذان َدَفَعُه كبري مبلغ مقابل يف تم قد التنازل
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بضواحي العجوزة شارع يف تُقطع األشجار الناس رأى أن ذلك بعد وَحَدَث
من الشارع لُجرَِّد عيل محمد األمري امللكي السمو صاحب حرضة ل تدخُّ ولوال … القاهرة
األشغال وزارة من مذكرة عىل ِبناء األشجار هذه تقطيع يف الرشوع وكان أشجاره، جميع

الوكيل؟ أحمد سوى يشرتيها ومن يشرتيها، ملن األخشاب بيع إىل ترمي
يف وكان حديثًا، اْقتُِطَعْت األخشاب من كبرية كميات األوقاف وزارة باعت وكذلك
هي الرشاء هذا وحكمة ورشيكه، الوكيل أحمد املحرتم النائب حرضة املشرتين مقدمة
فيه ربًحا ورائه من والربح العطاء، حسب الحديد للسكة الخشب توريد من تمكينهما

سخاء.
مصادر من عنها معلوماتي واستقيت الصفقات هذه مستندات عىل أطَِّلع لم أني وبما
فشئتم. تفضلتم إذا بتحقيقها لتأمروا السامي مقامكم عىل بعرضها أترشف فإني عليمة،
أحد إقليمه يف بها اختص الخيش بباالت خاصة موالي يا أخرى صفقات وهناك
خاصة صفقات وكذلك الوزراء، أحد إىل القرابة بصلة ينتمون الذي النواب حرضات
أشأ لم ولكني والورق، بالسماد خاصة وأخرى الوزراء، أقرباء من لقريب التبن بأحمال

مستنداتها. عىل حصويل لعدم تفصيًال لها أعرض أن

الجلود صفقات

ذلك إىل أرشت (وقد نفسه الوزراء مجلس من بقرار تصديرها ممنوع الجلود أن ومع
القرار ورغم الجلود بتصدير السماح إىل يظهر فيما الوزارة عادت فقد تقدَّم)، فيما
يزور أخريًا كان النواب حرضات أحد يل روى وقد ووساطات، لصفقاٍت تحقيًقا املذكور،
الجلود بتصدير السماح عىل معرتًضا التليفون يف يتكلم وَسِمَعه الوزارات، وكالء أحد

بمنعه! الرسمي القرار رغم

األسمنت صفقات

من األسمنت عىل بالحصول الترصيح كان فقد األسمنت، صفقات ذلك فوق هناك
ومنذ األشغال، وزير معايل يرأسها هيئة إىل فانتقل التموين، وزارة يف لجنة اختصاص
الوزراء حرضات بعض إىل عادية وغري وفرية بكميات ترصيحات أُْعِطيَْت الحني ذلك
وأخوه الشوربجي أفندي صبحي حرضة األخريين هؤالء مقدمة ويف واألنسباء، واألقرباء
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من أُْعُطوا وقد وغريه، عرفان بك كمحمد والزراعة األشغال لوزيري القربى ذوي وبعض
بأكملها. ملدينة ص املخصَّ يعاِدل ما األسمنت كميات

جنيه ألف ٨٠٠

أحد إىل ذََهَب الشوربجي بك صبحي حرضة أن الباب هذا به نختم ما طريف ومن
جريًا الرصيد لرياِجع الشيك ف َرصْ يف املختص املوظف تباطأ فلما شيًكا، ليقبض البنوك
بمثل معاملته من شاِكيًا البنك يف كبري موظف إىل وذََهَب حرضته ثار املتبَع، النظام عىل
نؤيد أن إال يسعنا وال جنيه! ألف ثمانمائة واحد عام يف ربح الذي وهو املعاملة، هذه

لبلوانا! ويرثي شكوانا يف يؤيدنا أن عىس لبلواه، ونرثي شكواه يف الشاكي حرضة
القليل، هذا عىل الدليل بذكر عنيت ما أول عنيت وقد كثري، من قليل موالي يا هذا
تمر التي األحوال عىل مفجعة قاطعة داللة يدل هو إذ تفصيل؛ كل عن يغني ما وفيه

سواد. يف سواد كله قاتًما، جوٍّا الحكم نزاهة حول َخَلَقْت والتي البالد، بها

الصفقات يف معها وتفيشالرشوة تفيشالوساطات السادس: الفرع (6)
العمد وتعيني العسكرية األحكام وإلغاء الحكومية والوظائف التجارية

املدارس يف الطلبة وقبول بل وفصلهم،

الجاللة صاحب يا

لتصوير محاولة كل أن — األسف بالغ مع أيًضا املرصيني وغري — واملرصيون هللا يعلم
إنما الحارضة، الوزارة يد عىل البالد هذه يف الحكم سمعة إليها انحدرت التي الهاوية
ع املروِّ املستوى إىل — تهبط األصح عىل أو — ترقى أن يمكن ال قارصة محاولة هي

الظواهر! وعديد القرائن شتى عليه ويشهدون الناس ه يُِحسُّ الذي
إجماعيٍّا يكون يكاد الذي اللغط ذلك موالي، يا وأفجعها، الظواهر هذه أخطر ولعل
والريفي، والحرضي واملحايد، والحزبي والصغري، والكبري والجاهل، املتعلم فيه يستوي —
فروعها، بشتى الدولة عىل وسيطرتها والشفاعات، الواسطات حول — والتاجر واملوظف
تُْقَىض، مصلحة عن حديث كل وأصبح والنظام، القانون كلمة جانبه إىل تضاءلت حدٍّ إىل
ال أو ينبغي وما واملساومات، الرشاوى بحديث مقرتنًا يُْطَلُب، حقٍّ أو تُْربَُم، صفقة أو

والحاجات! املصالح طالب به يتذرع أن ينبغي
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محسوسة ولكنها األرسار، من ا رسٍّ ليست موالي، يا الخطرية، الظاهرة وهذه
الحال، خطورة إىل التنبيه محاولة عىل املعروفة الصحف بَْعَض َحَمَل حدٍّ إىل ملموسة،
لها سمج فكاهي بأسلوب املصور مجلة تذََّرَعْت وقد الثقال، وأغاللها الرقابة قيود رغم
الواحد: بالحرف وقالت ١٩٤٢ سنة أكتوبر ٢٠ يوم يف الصادر عددها يف ذلك إىل باإلشارة

وتقنع وتسعى لرتجو فيها ويوسطك مصلحة أو ديوان يف حاجة له من كل
بمحفظته؟! حديثه دائًما ينتهي

ماهذا –
هذه األوتوموبيل» و«مصاريف األوتوموبيل مصاريف بس دول ال، –

جنيه! ٢٠٠ إىل أخرى تارة وترتفع جنيًها ٥٠ إىل تارة تصل
يف شاع األغلبية، هم األوتوموبيل» «مصاريف اآلن عليك يعرضون الذين
نفسك، عن ودافْعَت النقود يعرض من أَْحَرْجَت فإذا بأجر، عمل كل أن األذهان
وأفهمته معه اشتدْدَت فإذا تمزح؟! أنك له بدا كرامتك، وعن سمعتك، وعن
فالن استعملها. قائًال: وهمس فنية غمزة غمزك فلوًسا تقبل ال أنك باملنطق

بياخد. وفالن بياخد
واألذهان أَْمُره، استفحل الرشوة َعْرض داء وهو االجتماعي الداء هذا
املثقفني حتى البلد، هذا يف وشاعت ْت عمَّ االعتقاد هذا إال تقبل ال التي املريضة

فلوًسا. يعرضون أوروبا جامعات من املتخرجني
… باهلل إال قوة وال حول ال

كان وقد إطالقه، عىل بعضها أو كلها األقوال بهذه آخذ أن موالي، يا أريد، ولست
الصدد هذا يف أترشف وإنما الحق» أقالم الخلق «ألسنة الرشيف، الحديث إىل أستند أن يل
ال حالة وهي طبقاتها، اختالف عىل األمة بني سائدة ومعنوية نفسية حالة بتسجيل
والحساب باملؤاخذة جديرة خطرية مسئولية عليهم تلقي بل بالحكم القائمني ف تَُرشِّ

العسري.
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جنيه ألف ٤٥٠ بمبلغ سمرسة عقد (1-6)

العهد هذا يف وسمعته الحكم أساليب إىل السائدة النظرة إبراز يف األمثلة أبلغ من ولعل
يدي يف العقد (وصورة صفقة عىل سمسار مع تعاَقَد األعمال رجال كبار من رجًال أن
هذا وبمقتىض العريضة)، بهذه املرفقة واملستندات الوثائق مجموعة إىل َها بَضمِّ أترشف
بماذا، … البنوك أصحاب أحد وهو إليه، املشار األعمال لرجل السمسار يتعهد العقد
بني ترتاوح كمية بتصدير إذن عىل للحصول املرصية الحكومة لدى بالسعي موالي؟ يا
إىل وربعها تركيا إىل أرباعها ثالثة الخارج، إىل األرز من طن ألف وعرشين آالف خمسة

سوريا!
و٢٥ سوريا، إىل يَُصدَّر طن كل عن جنيًها عرش خمسة مقابل يف مقابل؟ أي ويف

تركيا! إىل يَُصدَّر طن كل عن جنيًها
املحرتم، السمسار يتناولها التي السمرسة مجموع أن يتبني بسيطة حسابية وبعملية
نحو أي جنيه؛ ٤٥٠٠٠٠ إىل يصل العقد، بمقتىض الرتخيص، متعهد األصح عىل أو

جنيه! مليون نصف
السمارسة يتعهد باشا النحاس حكومة غري الدنيا يف أخرى حكومة توجد فهل

املثال؟! هذا عىل ترخيصات عىل منها بالحصول
يستويل لكي الجسيم املبلغ هذا بمثل السمرسة تَُقدَّر أن أحد عقل يف يصح وهل
السمسار أن هو التقدير، عنارص من خفيٍّا عنًرصا هناك أن أو وحده، السمسار عليها
عىل للحصول النفوذ أو الشأن ألصحاب جسيمة َمبالغ أو مبلغ َدْفع ِمْن بد ال أن يعلم

التصدير؟! أذون
باشا النحاس عهد يف القبيل هذا من عقود تباُدل عليه ينطوي ما أقل أن عىل
بأضخم للسمرسة هدًفا أصبحت قد كالتصدير، الخطرية، الدولة شئون أن هو ووزارته،
الحكومية اإلجراءات حساب عىل الثراء طارئ يف الطامعني مطامع أصبحت كما املبالغ،

واملألوف! امليسور حدود يتجاوز ال عاديٍّا شيئًا
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٣٣ نمرة املكتب (2-6)

النشاط محور وهو باشا، سليمان بشارع فوزي وحنا الوكيل أحمد األستاذين مكتب هو
العهد! هذا يف االقتصادي

صغار من الشبان أحد الناس رأى وقد موالي، يا كذلك، األمر يكون ال وكيف
بعض أو يوًما يشتغلوا ولم مكسوبة، أو موروثة بثروة يوًما يُْعَرُفوا لم الذين املوظفني،
زوج يظهر حني فجأة األسواق مرسح عىل يظهر كاسدة، أو نافعة تجارة يف يوم
يرتك الوكيل، أفندي أحمد الحال، الرقيق املوظف فإذا الحكم، مرسح عىل شقيقته
باعتباره معدودات، شهور يف الطارئة، الثروة سلم ليقفز الصغرية، الحكومية وظيفته
بمثله يجود وال والحراسة، والتصدير التموين شئون يف وخبريًا بالبنان، إليه يَُشاُر تاجًرا

الزمان!
يشهدون وهم الجاللة، صاحب يا مذهب، كل الحكم بسمعة الناس يذهب ال كيف
التصدير أو الوساطة أعمال من عمًال تجاري، غري أو تجاري مجال كل ويف يوم، كل يف
تارة، فوزي حنا الوكيل «أحمد وباسم تارة، الوكيل أحمد باسم التموين أو التوريد أو
الوزير، ذاك أو لهذا ُمَقرَّب قريب باسم أو ثالثة، الشوربجي صبحي الوكيل أحمد وباسم

واملسميات؟! األسماء آخر إىل وهكذا
إبراز يف تكفي — القاصدون إليه يَْقِصد الذي — ٣٣ نمرة املكتب إىل زيارة ولعل

نقصد. إليه الذي املعنى
ونزاهة الحكم سمعة عن األسماع، وزلزل وذاع، شاع ما كل إن قائلهم: قال فإذا
هذا مع ذََهبْنا ما وإذا الواهمني، وأوهام الكاذبني أكاذيب من رضبًا إال ليس الحكام
بأعينهم يرون وهم املحكومني عىل اللوم يقع فهل فروض، يُْفَرتضمن ما أبعد إىل القائل
أم معانيه، بأسوأ النفوذ استغالل عىل الفاضحة والشواهد الواضحة، املظاهر هذه مثل
يف ُمْضغة الحكم سمعة َجْعل عىل — يعملون زالوا وما — عملوا الذين أولئك عىل اللوم

السواء؟! عىل واألجانب املرصيني أفواه
الظروف هذه مثل يف الحال بطبيعة امليسور من وليس — بعضوقائع هناك أن عىل
املكتب هذا وساطة وتفيشِّ النفوذ باستغالل تقطع بل ، تُدلُّ — بعضها عىل الوقوف إال
لينًا هينًا الثراء عىل للحصول — األقارب من وغريه القريب هذا أو — املكاتب من وغريه

عناء! بال
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السماد ترصيحات (3-6)

للحصول السمرسة أعمال عن بالزراعة املتصلني كبار يتناقله ما الشائعة الذائعة هذه ومن
وليس بكثري، الرسمية أسعاره تتجاوز عالية بأسعار وبيعه السماد، بنقل ترصيحات عىل
أي طن؛ ألف ٢٧ بنقل َح ُرصِّ قد السماد من طن ألف املائة بني من أنه من ذلك عىل أدل
الحقيقة ولكن تقدير، أكثر عىل ٪٥ عىل تزيد ال كانت النسبة أن املفروض أن مع ٪٢٧
يتَّجروا لكي حاجتهم عىل تزيد كميات أخذوا بالسماد لهم َح ُرصِّ من بعض أن هي املرة
تراَوَحْت بأسعار الوسطاء، من وغريه املكتب هذا بواسطة السماد يبيعون فكانوا بها،
بعض إن بل املحدَّد، السعر ضعفي من بأكثر أي للشوال؛ جنيهات والسبعة الخمسة بني

الوزراء! املعايل أصحاب لبعض سماًدا يبيعون أنهم يدَّعون كانوا السمارسة

جنيه بمليون تركة عىل الوكيل أحمد حراسة (4-6)

ولم والتوريد، والتصدير والصناعة، التجارة أسواق الوكيل أفندي أحمد اقتحم وكما
واالقتصاد، املال بشئون بعيدة أو قريبة صلة أو دراسة، أو دراية أو خربة له تَْسِبق
عىل فجأة ظهرت التي خربته جوانب من آخر جانب عن تكشف األيام فإذا الناس أصبح
الرتكات! أضخم عىل الحراسة ألعمال صالحيته وهي الرفيع، املقام صاحب نسيبه عهد
تركة عىل حارًسا أسابيع بضعة منذ الوكيل أفندي أحمد َ ُعنيِّ فقد موالي، يا أجل
سالمون األخوان يتنازعها التي سالمة، يوسف تركة وهي جنيه، مليون بنحو تَُقدَّر
أحمد إيراد ويَُقدَّر آخر، جانب من الرتكة صاحب وبنات جانب، من سالمة وابرامينو

العام! يف الجنيهات من آالف بعدة الحراسة هذه من الوكيل
أحمد يَْخلُفه الذي السابق الحارس يكون أن وحدها املصادفات ُحْسن من يَُعدُّ وقد
وزير باشا الدين رساج فؤاد املعايل صاحب الضخمة الرتكة هذه حراسة يف الوكيل
واملالكني. املزارعني كبار من أنه معاليه إىل الرتكة هذه أستاذ يربر قد ولو الحايل! الزراعة
الحراسة لهذه الوكيل أفندي أحمد اختيار تربير يف يقال أن عىس ماذا ولكن،
هذا عىل — سابق خالف بعد — األخوين اتفاق املعللون يَُعلِّل أن يمكن وبماذا الكبرية؟!

السعيد! السديد االختيار
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وملاذا؟! ملاذا؟ (5-6)

الزراعية الهواية وال الدراية، أصحاب من يكن لم حرضته فإن كال، الزراعية؟ خربته أهي
األيام! من يوم يف

إىل اإلدارية الوظائف سلك يف يصل لم حرضته فإن أعتقد، ال اإلدارية؟ كفايته أهي
الشيوخ! مجلس سكرتارية يف متواضعة وظيفة من أكثر

لم ألنه الحقوق، بكلية يلتحق لم حرضته فإن أظن، ال القانونية؟ مؤهالته أهي
املتوسطة. التجارة شهادة عىل إال يحصل

دون األوان، حارض ويف الزمان، هذا يف الوكيل أفندي أحمد اختيار كان إذن ملاذا
البالد! أنحاء يف الخبريين أو املتعلمني أو املالكني أو املزارعني هللا خلق من سواه

رئيس الرفعة كصاحب إليه من نفوذ األصح عىل أو نفوذه استغالل يف الرغبة أهي
هو أم الحكومة؟ يف معينة مصالح أو مصلحة عىل للحصول السعي أهو وغريه؟ الوزراء
الحصول لتيسري وسيلة لعلها أو غريها! دون نظر وجهة لتأييد فتوى استصدار يف األمل
الجاه ذوي إىل والزُّْلَفى التقريب يقتيض مما غريها أو ترصيحات أو ترخيصات عىل

والسلطان!
بتعيني الناس يعلم حني باألذهان، غريها يخطر ال التي والفروض األسئلة هي هذه
ضخمة تركة عىل — الوكيل أحمد غري أحد وال — الوكيل أحمد املحرتم النائب حرضة

الجنيهات! مليون تبلغ كهذه

األعظم املحتسب رشكة (6-6)

أو املحاسبة، ديوان رئيس باشا عثمان أمني املعايل صاحب رشكة هي موالي، يا أجل
االستغالل، روح تسوده الذي الزمن هذا يف نفسه؛ يسمي أن أراد كما األعظم املحتسب

حسيب! وال رقيب بال االستغفال، روح بل
أحمد مع باالشرتاك ألَّفها والتوريد، للتصدير رشكة يدير باشا عثمان أمني كان فقد
املحاسبة لديوان رئيًسا َ ُعنيِّ فلما واملاليني، التجار من وغريهما باشا وفرغيل باشا عبود
ينقطع أن عليه املتعنيَّ من أصبح — الوزارة منصب مستوى يف ُوِضَعْت وظيفة وهي —
إدارة مجلس يف مهمته بينها ومن الرشكات عضوية من ويستقيل تجاري، عمل كل عن

للحكومة. كمندوب مرص بنك
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حدث؟ ماذا ولكن (7-6)

من األموال، وابتزاز االستغالل، أعمال من طوفانًا َحْولِِه ِمْن باشا أمني رأى أن حدث
الوكيل، أفندي كأحمد الشبان املوظفني بعضصغار أصبح حتى النفوذ، استغالل طريق
رشكته، عن ويتخىل بوظيفته، يقنع أن عليه َشقَّ أنه ويظهر عام، من أقل يف أثرياء أغنياء
الثروة، استجماع يف وأصحابه الحارض العهد ملسايرة يانعة، واسعة أمامه الفرصة بينما

املفضوح. الحكومي االستغالل طريق من واستعجالها
تأسيس عىل باملوافقة الوزراء مجلس من قراًرا فاستصدر باشا عثمان أمني وساَرَع
استثناء مع السابقون، أعضاؤها هم أعضائها أكثر واالسترياد، للتصدير مرصية رشكة
الفاضلة! زوجته املحرتمة السيدة باسم باشا عثمان أمني اسم إبدال هو لطيف، خفيف

األسماء إخفاء (8-6)

التعليمات كانت ه نَْرشَ الصحف أرادت فلما القرار، هذا قراراته بني الوزراء مجلس وأذاع
األسماء! إذاعة ويَْحذَروا الرشكة تأليف نبأ ينرشوا بأن الرقباء إىل َسبََقْت قد

تنبيه إىل بل الناس، تساؤل إىل سيؤدي الحال بطبيعة األسماء نرش ألن ملاذا؟
من مظهر عىل فاضح، واضح وتََسرتُّ ساخر، سافر تحايُل من هنالك ما إىل أذهانهم

والثراء! للكسب النفوذ استغالل مظاهر
الحظر هذا من الخطرية التهمة هذه إثبات يف وأوقع أسطع هو ما هناك وليس
متضمنًا تأليفها قرار إذاعة رغم باشا، عثمان أمني رشكة أسماء عىل الرقابة فرَضتْه الذي

الوزراء! مجلس قرارات صلب يف أصحابها أسماء
املحرتمة السيدة باسم أو باسمه الرشكة يدير الذي باشا عثمان أمني هو ومن
وتجارتها أعمالها يف تحتاج واالسترياد للتصدير رشكة ُقْلُت كما وهي بعده، من قرينته

املحسوبون؟! املحظوظون إال ينالها ال حكومية ترخيصات إىل
لعيل أو أدري، لست — الثاني أو األول النفوذ وصاحب املحاسبة ديوان رئيس هو

الحالية! الوزارة عهد يف — أدري
تعليق؟! أو رشح إىل الصارخة الحالة هذه مثل إزاء حاجة من فهل
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للجيش ومتعهد محاٍم مكتب (9-6)

وهو القربى، ذوي من ألنه الحظوة؛ ذوي من آخر شابٍّ محاٍم مكتب موالي يا وهذا
العزيز عبد العزة صاحب حرضة كريمة زوج أفندي فهمي حسني املحرتم النائب حرضة
التسليف، بنك يف صغري براتب محاميًا كان وقد الوزراء، رئيس شقيق بك، النحاس
التعهدات ميدان به َقَفَز حتى يلبث ولم النواب، بمجلس عضًوا انتخابه بعد راتبه فُرِفَع
ويطبع مكتبًا يفتتح هو فإذا املفاجئة، الطارئة الثروة مراتب إىل والوساطات والتوريدات

الجيش»! ومتعهد «محاٍم أنه فيها يُْعِلُن «بطاقات»
نُِزَعْت التي التعهدات لكثرة الرشقية مديرية يف مخبًزا خمسني حوايل يده تحت وإذا
ْفُت تََرشَّ (وقد لحرضته! وأُْعِطيَْت — السكر أو الغالل يف سواء — واملتعهدين التجار من

مستندات). من يل تيرس ما وذََكْرُت التموين، صفقات باب يف ذلك إىل باإلشارة
ويَذُْكر ، خاصٍّ بوجه الرشقية مديرية يف الحديث محل فهي وشفاعاته وساطاته أما
ثم بالسجن عسكرية أحكام عليهم َصَدَرْت باملديرية تجار أسماء املقام هذا يف أهلها

يخيب. ال الذي ونفوذه له تدخُّ بفضل البسيطة الغرامات إىل َفْت ُخفِّ أو أُْلِغيَْت
الوساطات صاحب النابه، املحامي استطاع الزمان من الوجيزة الفرتة هذه ويف

األطيان. من طيبًا قدًرا يشرتي أن والتعهدات

العسكرية األحكام (10-6)

األحكام بعض بشأن األلسنة تَلُوُكه ما إىل موالي، يا عابرة إشارة ُت أََرشْ قد ُكنُْت وإذا
األحاديث به تفيض ما إزاء أخرى مرة إليها أشري أن عيلَّ حتًما أرى فإني العسكرية؛
السلطات لدى الوزاريني والشيوخ النواب املحامني من النفوذ ذوي بعض ل تدخُّ عن
أثار حدٍّ إىل تنفيذها َوْقف أو إلغائها أو تعديلها إىل الطريق هذا من والوصول املختصة،

أنفسهم. القضاء رجال بني حتى والشكوى اللغط
قيمتها جواهر لتهريب ُحوِكَم الجواهر تجار من تاجًرا أن تُْرَوى، التي الوقائع ومن
َصَدَر ثم جنيه، وخمسمائة ألفني بمبلغ يَُقدَّر واحد خاتم وبينها الجنيهات، من ألوف
يلبث فلم املهربة، الجواهر ومصادرة جنيه خمسمائة قدرها وبغرامة سنة بحبسه الُحْكم
يف تحقيق رجاء من ذلك يَْمنَع لم وإن قلمي، يَُردِّدها أن أحب ال ألسباب ُعدَِّل أن الُحْكم

والقال! القيل أثقال من وهناك هنا ذاع ما إلزالة الشأن، هذا
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وكبري كبري موظف نجل وهو — أخريًا تََخرَّج فتًى محاٍم حكايَة العارفون ويلوك
أيما التوفيق ساَعَدُه وقد عسكري، حكم إللغاء ا وعدٍّ نقًدا جنيه ٤٠٠ َقبََض — جدٍّا

للقاعدة! وفًقا مساَعدة،
عىل َصَدَرا ُحْكَمنْي هناك أن الثقات، عن نقًال الرواة، يروي ما القبيل هذا ومن
العهد يد فامتدت باشا، رسي حسني الدولة صاحب وزارة عهد يف الفيوم أهل من اثنني
هذا ملثل عالج وال مديدة، عديدة موالي يا واألمثلة والتعديل، بالوقف إليهما الحارض

الدقيق. التحقيق إال الخطري العبث

وتعيينهم العمد فْصل (11-6)

بعض يف سيما وال البالد، أرجاء يمأل فحديثها وتعيينهم العمد َفْصل بشأن الوساطات أما
واحد! مركز يف عمدة عرشين من أكثر َفْصل إىل األمر َوَصَل لقد حتى الصعيد، مديريات
ويقسمونها املذاهب، شتى املوضوع بهذا الخاصة الوساطات أنوع يف يذهبون والناس

ومراتب! درجات إىل وفئاتها أهميتها حسب
َقرََّرْت والذي الوقت يف للعمودية َ ُعنيِّ القرى إحدى عمدة أن يُذَْكر ما طريف ومن

واحد. وقت يف القراران وصدر الطور! إىل نفيه املختصة اللجنة فيه

الحربية بالكلية الطلبة قبول (12-6)

َقَفَز وكيف الحربية، املدرسة يف الطلبة قبول عن تُْستَْقَىص، وال تُْحَىص ال قصص وهذه
ُقِبلُوا ٢٥٠ إىل طالبًا ثمانني من املدرسة بهذه بإلحاقه العادة جرت الذي السنوي العدد
الثقافة، شهادة حملة من آخرون ٢٥٠ ُقِبَل ثم التوجيهية، الشهادة َحَمَلِة بني من أوًال
كما الثقافة، شهادة عن حتى التجاوز حدِّ إىل القبول برشوط الفاضح اإلخالل َوَصَل بل

الوكيل». الواحد عبد «حسني واسمه الوزراء رئيس حرم شقيق حالة يف َحَدَث
ع يَُشجِّ أن الحربية بالكلية الطلبة قبول يف املحزنة الفوىض هذه شأن من كان وقد
وتفاَقَمت واألصحاب، واألقارب والنواب الشيوخ وساطات عن األقاويل شتى رواج عىل
طبًقا الوساطات ألصحاب ُدِفَعْت أسعاٍر عن التفاصيل أدق يف الدخول حدِّ إىل األقاويل
ومائتني! جنيًها وخمسني مائة بني ترواح السعر هذا إن فقيل: املتقدمني، الطلبة لشهادة
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وسمان سمك (13-6)

النحاس وزارة يد عىل شهادات وبال بشهادات الحربية الكلية يف القبول حكاية ِذْكر وعىل
واملفارقات. املصادفات طرائف من مثاًال هنا أسوق بأن أترشف باشا،

(أترشف الحديدية السكك مصلحة من «بوليصتني» عىل بمحضاملصادفة عثْرُت فقد
بقفص خاصة وهي ،٤ / ١٠ / ١٩٤٢ يف مؤرخة إحداهما الوثائق) مجموعة إىل بضمها
الدفاع، وزير باشا النرص سيف حمدي املعايل صاحب إىل دمياط من مرَسل السمان من
كذلك ُمْرَسل وهو السمك، من بقفص خاصة وهي ١٣ / ١٠ / ١٩٤٢ يف مؤرخة واألخرى
كان فكري، محمود الدكتور اسمه واحد شخص فهو القفصني، مصدر أما معاليه، إىل
الحربية الكلية يف ُقِبلُوا الذين الطلبة سعداء من زاهر» حامد أفندي «فكري زوجته شقيق

العام! هذا
الفاخر، السمان أو الطازج السمك من قفًصا أن إىل أذهب أن موالي، يا هللا، ومعاذ
حال كل عىل ولكنها الحربية، الكلية يف الطالب أحد لقبول الرشوة من رضبًا يُْعتَرب
وأن بالقبول، املحظوظني الطلبة ألحد قريبًا الهديتني صاحب يكون أن طريفة مصادفة

العام. هذا يف القبول تاريخ من ا جدٍّ قريبًا الهديتني إرسال تاريخ يكون
املعاملة؟ مظاهر من كمظهر املجاملة، يَْمنَع ما هناك وهل

الذي فإن والتأويل، التخريج وسوء والقيل، القال أَْمر من موالي يا يكن ومهما
عهد عىل الحربية بالكلية الطلبة قبول يف َوَقَعْت خطرية ترصفات هناك أن فيه شك ال
اللوائح لحدود فاضًحا وتجاوًزا جريئًا خرًقا الترصفات هذه يف وأن الحارضة، الوزارة

والقوانني!

املجانية حتى (14-6)

وزارة تتحرج لم ذاتها، يف األثر محمودة وهي املدارس، سائر يف القبول مجانية حتى
لوزير تتيح لكي والحاجة الفقر محنة فاستغلت تطبيقها، إساءة من باشا النحاس
لقبول جديدة فرصًة — والنواب الشيوخ من أفواج ورائه وِمْن — نفسه املعارف
أن والواجب الحق كان وقد الوساطات، ومعتادو الحاجات طالب أو الوزير يشاء من
أيدي دونها وترتد الفقراء، جميع أمامها يستوي رصيحة قواعد اإلضافية للنسبة تَُقرَّر

الوسطاء! من املجهولني أو املعروفني
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النيابية الحياة عىل مشئومة نتيجة (15-6)

والنواب الشيوخ بعض أمام تفتحت َعتْه، وشجَّ الوزارة، ارتضته الذي األسلوب وبهذا
الدولة، شئون من وخطري صغري كل يف والشفاعة، والوساطة التدخل أبواب الوزاريني
من وإعفاؤهم املدارس، يف الطلبة وقبول املوظفني، ومسائل التموين، صفقات منها سواء
بالرخص بيانًا أَْطلُب النواب مجلس يف َوَقْفُت فإذا وَفْصلهم، العمد وتعيني املرصوفات،
من امتناعه يُْعِلُن باشا النحاس َوَقَف ُعيِّنُوا، أو ُفِصلوا الذي العمد بأسماء أو أُْعِطيَْت التي
التنفيذية! للسلطة ُمْطَلق حق وَفْصلهم العمد تعيني بأن ا محتجٍّ املطلوب، البيان تقديم
وأنصاره، ونوابه الحارض العهد شيوخ بعض يَْمَرح وأمثالها الذريعة هذه ظل ويف
وانتفاًعا، اندفاًعا تيارهم يف يزدادون بل سعاية، أو سعي من فيه هم ا عمَّ يَْرتَدُّون فال
مراكزهم واستغالل نفوذهم، الستعمال جديدة أبواب عن الوزارة لهم تبحث بينما
وكان رسمية، بصفة السكر توزيع لجان يف بعضهم َ ُعنيِّ لقد حتى والنيابية، الحزبية
واإلشاعات، الروايات صنوف ورائها ومن الوساطات تضاَعَفت أن وأمثاله ذلك وراء من
العمل طبيعة عن األشياء أبعد هو آخر يشء إىل واإلصالح للرقابة أداة من النيابة فانقلبت

الصحيح! النيابي

واألوقاف األمريية األمالك حتى (16-6)

يشرتوا أن الوزراء عىل ُمَحرًَّما كان وملا نفسها، الدولة أمالك إىل األيدي امتدت لقد بل
الفدادين من مئات للوزراء املقربني األقرباء بعض اشرتى فلقد األمريية؛ األمالك من شيئًا
كانت األوقاف من زراعية أطيانًا املحظوظني بعض استأجر كما الدولة، أمالك من
أكثر تأجري عليها وترتَّب الصحف َدتْها َردَّ ضجة لها وكانت املزارعني، لصغار مخصصة

منها. فدان خمسمائة من
اإلحكار، قسم يَْشَغلُه كان بناءً تُْخِيلَ أن لها راق قد األوقاف وزارة فإن وأخريًا،
بني تنقالت ذلك عىل وترتَّب اسميٍّا، يكون يكاد زهيد أَْجٍر مقابل األصهار، أحد فسكنه
الطبي بالقسم َح وُطوِّ بالوزارة، الطبي القسم محل إىل األحكار قسم فنُِقَل األقسام،
عون يف الوزارة دامت ما واملريضات املرىض عون يف هللا وكان املستشفيات! أحد إىل

واملحسوبيات! املحسوبني
كشفنا. مما أكثر الفضائح من ليكشف بسيط تحقيق مجرد موالي يا ويكفي
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الجرائم عىل والتسرت الوساطة (17-6)

الحدود، أبعد إىل تذهب فهي ط، التوسُّ تعرف ال الوساطة أن موالي يا الدنيا نكد ومن
الحدود. إقامة عن التجاوز إىل ولو

مطحن أن التموين، وزارة يف للعمل انْتُِدَب قد كان سابق9 كبري موظف أبلغني فقد
باع لطحنها، املطاحن عىل الحكومة وزعتها التي الغالل من كبرية كمية باع الرماني
تزيد بأسعار معيَّنني أشخاص إىل إردب آالف وثالثة ألفني بني ترتاوح وهي الكمية هذه
حرضة بواسطة تحقيق محرض لها وُحرَِّر العملية هذه ُضِبَطْت وقد املحدد، السعر عىل
أيًضا ُضِبَطْت كما باملحافظة، التموين بمكتب املنتدب الزميتي املجيد عبد اليوزبايش

واألسعار. املشرتين أسماء فيها أُثِْبَت وقد نفسه املطحن دفاتر
الذي الكبري املوظف عىل ُعِرَض كما التموين، وزير عىل التحقيق محرض ُعِرَض
ولكن املحاكمة، عىل اإلحالة اعتماد إال سبيل الوزير أمام يكن ولم رواية، منه استقيت

الوزراء. رئيس رفعة عىل األمر يَْعِرض أن ظاهرة لحكمة رأى الوزير معايل
األنصار! يف هللا وبارك األنظار، عن واختفت املسألة نامت الحني، ذلك ومنذ

عىل ٍ تسرتُّ فِمْن املشئوم، العهد هذا يف مجراها غري يف العدالة تجري هكذا موالي، أي
والرقابة. النقد من أمن يف الرقابة بفضل والحكومة األنصار، عىل ٍ تسرتُّ إىل األصهار،

اختالس إليهم أُْسِنَد الطبيعيات مصلحة يف املوظفني بعض أن القبيل هذا ومن
املختصة الوزارة فقامت جنيه، ألف عرش السبعة حوايل قيمتها تبلغ هندسية أدوات

قريب. عهد منذ عنه الصحف ونوَّهت االختالس، هذا بتحقيق
َلت تََدخَّ — االستدراك حروف من وأخواتها «لكن» يف نُِكبْنَا وَلَكْم — موالي يا ولكن
رئيس حلمي أفندي عباس وهو — املوظفني هؤالء أحد أن فتبنيَّ األمر يف الوساطات
فكان باشا، النحاس عىل املحسوبني أحد إىل بصلة يمت — الطبيعيات مصلحة ورشة
من املذكور املوظف ونُِقَل ونصف، الشهر حوايل طريقه يف سار أن بعد التحقيق نام أن
الدفاع. ووجهة االتهام وجهة تحولت ثَمَّ ومن الدفاع؛ وزارة مخازن إىل األشغال وزارة

فأَِذَن. ذلك يف استأذنته وقد حرضته، باسم للترصيح استعداد عىل إني 9
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الجاللة صاحب يا

َلَقَضْت متحرضة حكومة أية إىل أُْسِنَدْت الباب هذا حوادث من واحدة حادثًة أن لو
تتسع فسيحة، أبواب الباب هذا جانب وإىل األمر يكون فكم مًعا، الحضارة وعىل عليها

الفضيحة! تلو للفضيحة
امللك! هللا وحفظ مرص، هللا حفظ أال

والكبري الصغري االستغالل (18-6)

الجاللة صاحب يا

والفجائع، الوقائع من ساقت قد املقادير أو الحوادث تكون حتى واحد ينقيضيوم يكاد ال
الكريم، مقامكم إىل املرفوعة العريضة هذه أبواب إىل جديدة فصول إضافة يستدعي ما
حساب عىل الشخيص االنتفاع وقائع من طرًفا املاضية الصفحات بعض يف ْلُت َفصَّ ولقد

اآلخرين. وزمالئه الوزراء رئيس ملصلحة الحكومية املرافق واستغالل الدولة
والكبري! الصغري بنوعيه: االستغالل هذا وقائع من آخر طرف بإضافة أترشف وهنا

الزهور قصة

معايل الحايل الزراعة وزير فيها البارز املكان يحتل التي الزهور بقصة موالي يا وأبدأ
االستهتار من مدهش مزيج عىل مغزاها يف تحتوي قصة وهي باشا، الدين رساج فؤاد
هوان! من املادية قيمتها بلغت ما بالغة الدولة، منافع عىل والتهالك الوظيفة بواجبات

رئيس رفعة كان باشا الوكيل الواحد عبد له املغفور هللا رحمة إىل انتقل ملا أنه ذلك
يف الجديد منزله استئجار قبل ستي» «جاردن يف الزراعة وزير دار يومئذ يسكن الوزراء
وزارته موظفي إىل أَْمَره أصدر أن إال باشا الدين رساج معايل من كان فما الحي، ذلك
وترسل أسبوع كل من الخميس صباح يف الزراعي املتحف حديقة من الزهور تجمع بأن
هناك إىل َحْمَلها يتوىل أن عىل — الحكومة رئيس رفعة ينزل كان حيث — معاليه دار إىل

الوزارة! سيارات من «بوكسفورد» سيارة يف املوظفني من خاصٌّ عامل
السيارة تُْمَأل أن يجب بل الحد، هذا عند الحكومية والسيارة العامل مهمة تنتهي وال
مرة ُحِمَلْت الوزراء، رئيس دار إىل وصولها بعد ونظمت الزهور ُرتِّبَت إذا حتى بالبنزين،

الكريم. الفقيد قرب عىل لتوضع «البوكسفورد» يف أخرى
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املهمة بهذه للقيام املوظفني إىل صدرت التي الرسمية املذكرات إحدى يف ورد وقد
والتأخري. اإلهمال عواقب من وتحذير رصيح تهديد

الوثائق): بمجموعة غريها مع مرفقة (وهي املذكرة نص هو وهذا

مذكرة
والحديقة البساتني رئيسقسم املحرتم حرضة إىل

نوفل حسن األسطى إىل

ُعِلم

إمضاء
نوفل حسن

العاديل فهمي إىل
الزراعة وزير املعايل صاحب حرضة منزل إىل والزهور الورد يصل أن يراعى
والنصف السابعة الساعة تمام يف ستي بجاردن ١٠ رقم باشا أحمد بشارع

الجاري. ٣ الخميس غد صباح من
بالبوكس. معاليه منزل إىل الزهور مع يذهب أن العاديل فهمي وعىل

تحت ليكون البوكس يف الكايف البنزين إعداد نوفل حسن األوسطى وعىل
معاليه. ف ترصُّ

املتسبب. أَْمر يف سيُنَْظر األوامر هذه تنفيذ يف تأخري أو إهمال وأي

الزراعي األول فؤاد متحف مدير
اإلمضاء
٣ / ٩ / ١٩٤٢

عليها التعليق مقام يف يُذَْكر ما وأقل األسبوعية، الزهور قصة خالصة موالي يا هذه
يتلمس الزراعة وزير تجعل بأن كفيلة كانت بها أَْوَحت التي الكريمة، األليمة، املناسبة أن
والبساتني الحكومية والسيارات واملوظفني العمال تسخري غري آخر طريق من املجاملة
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بعيدة تكون أن الواجب ومن — بعيدة مسألة يف الرسمي، األسلوب هذا عىل الحكومية
َصُغَر. أو َكُربَ حكومي استغالل وكلِّ الرسميات عن —

الزراعي املتحف فضيحة

الدفاع وزير تمثيلها وزر يَْحِمل التي القصة هذه واالستهتار الصغار باب يف وأَْمَعن
بكلمة إليها أرشنا أن َسبََق وقد الزراعة، وزير زميله بموافقة باشا النرص سيف حمدي

الرسمية. باملستندات مؤيَّدة مفصلة، أخرى معلومات عىل اآلن َوَقْفنا وقد ُمْجَملة،
الرصيحة املخالفة حد إىل َغار والصَّ االستهتار حدود يتخطَّى املرة هذه يف والوزر

الدستور! نصوص من لنصٍّ
مخصص منزل الزراعي األول فؤاد متحف يف يوجد أنه القصة هذه وتفصيل
من املائة يف عرشة مقابل يف السابقني املديرين بعض َسَكنَه وقد املتحف، مدير لُسْكنَى
يمنع كما الحكومية، املباني استئجار من املوظفني يمنع ما الدستور يف (وليس مرتباتهم

الوزراء).
للزراعة وزيًرا باشا رسي حسني وكان — للمتحف مديًرا بك رسي حامد َ ُعنيِّ وملا
أن عىل املدير، لُسْكنَى املنزل هذا تخصيص عن بالعدول وزاري قرار َصَدَر — بالنيابة
وُضمَّ بالوزارة والنرش الدعاية قسم أُْلِغي أن بعد سيما وال املوظفني، بمكاتب يُْشَغل
فأُودَِع القرار، ذلك بالفعل ذَ نُفِّ وقد ُغَرُفه، بهم فضاقت املتحف إىل وموظفيه بأعماله
فيه. بمكاتبهم املوظفون وَحلَّ املنزل وأُْخِيلَ املتحف، مخازن من مخزنًا الحكومي األثاث
من ثالثة بزيارة املوظفون فوجئ املايض— ديسمرب يف — األيام أحد كان إذا حتى
وقد باشا، الدين رساج وفؤاد باشا محرم وعثمان باشا النرص سيف حمدي هم الوزراء
عىس املدير، لسكنى ًصا مخصَّ كان الذي املنزل يشاهدون وقضيضهم، بقضهم جاءوا
مهنديس من جموع املنشود املنزل عىل أَْقبََلْت التايل اليوم ويف الوزير، لسكنى يصلح أن
الفحص حركة وانتهت املباني، مفتش رأسهم وعىل ومساعديهم الجيزة مباني تفتيش
بإخالء األمر فصدر الدفاع، وزير أرادها التي النتيجة إىل وااللتفاف، والزحف والطواف،
وما الدار، غرف إىل املخزون الحكومي األثاث وإعادة بمكاتبهم، املوظفني وإخراج املنزل
الدولة حساب عىل الوافرة، العاملة األيدي بفضل والجالء، اإلخالء تم حتى أيام إال هي

العامرة! وخزانتها
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هذا ١٩٤٣ سنة يناير أول منذ الزراعة وزير يؤجر بأن الجريئة املهزلة وتنتهي
التواضع يف يذهب مؤقت شهريٍّ بإيجار الدفاع وزير زميله إىل ومفروشاته، بأثاثه املسكن

شهريٍّا! قرًشا وخمسون جنيهات سبعة وهو العقل، يتصوره يكاد ال حد إىل

التقدير؟ هذا بُِنَي أساس أي وعىل

كانت الدار إن قالوا: فقد والتدبري! التفكري بحسن لواضعيه يَْشَهُد طريف، أساٍس عىل
كان سكنها الذي املتحف مدير وإن صحيح! وهذا املتحف، مدير لُسكنى مخصصة
راتب كان وملا صحيح! أيًضا وهذا راتبه، من عرشة من جزء بواقع إيجارها عىل يحاَسب
أساس عىل إيجارها يدفع بأن الدار يسكن أن أراد إذا له يسمح الحايل املتحف مدير
كان الذي األساس عىل الدار هذه باشا النرص سيف حمدي إذن فليسكن املرتب، ُعرش
راتب وراتبه الزراعي، املتحف مدير ووظيفته رسي، حامد اسمه كان لو معاليه يدفعه

الوزير! ال املدير،
تخصيص منه بقرار ألغى قد كان باشا رسي حسني فإن فنية صعوبة قامت وهنا
منه أمر إصدار من مناًصا الزراعة وزير يجد فلم املتحف، مدير لسكن املبنى هذا بعض
اعتبار عىل الدفاع، لوزير بالسكنى يسمح آخر أمر قليل بعد وتاله اإللغاء، هذا بإلغاء

املدير! حكم يف وزير أنه

والقرارات األوراق يف تحايل (19-6)

التحايل من غريب أسلوب عن تكشف موالي يا الصدد هذا يف املستندات وشهادة
القرارات وتسخري الحكومية، واإلجراءات الرسمية باألوراق املقصود والعبث والتالعب
املطامع، صغري من ينشدون ما وتحقيق أغراض من الوزراء يريد ما لتغطية الوزارية

الحرام! وأموالها الدولة حساب عىل
رقم وزاريٍّا أمًرا باشا الدين رساج فؤاد يصدر ١٩٤٢ سنة ديسمرب ٧ تاريخ ففي

فيه: يقول ٤٩٦

املبنى يف السكن حق الزراعي األول فؤاد متحص مدير العزة صاحب إىل يُعاد
املقررة القواعد عزته مع تتبع أن عىل املتحف، بمبنى املدير لسكنى املخصص

وتوابعها. السكن أجرة عىل املوظفني ملحاسبة
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أمًرا معاليه يُْصِدر — واحد يوم مرور بعد أي — ١٩٤٢ سنة ديسمرب ٩ تاريخ ويف
فيه: يقول ٥١٥ رقم آخر وزاريٍّا

.٧ / ١٢ / ١٩٤٢ يف الصادر ٤٩٦ رقم الصادر باألمر إلحاًقا
يف السكنى عن مستغٍن األول فؤاد متحف مدير العزة صاحب أن بما

باملتحف. له املخصص املنزل
حمدي أحمد (معايل الوطني الدفاع وزير املعايل صاحب حرضة ألن ونظًرا

املسكن. هذا تأجري َطَلَب قد باشا) النرص سيف
املقررة. للقواعد طبًقا ملعاليه تأجريه فيُْعتََمد

التلفيق وبراعة السبك ُحْسن من حتى خاليًا التحايل ينكشف وهكذا
التامة بالرباءة ديسمرب ٧ بتاريخ قرار يف يتظاهر الزراعة فوزير والتنميق!
املتحف مدير أن مع الزراعي، األول فؤاد متحف ملدير السكني حق إعادة يف
سنوات أربع املتحف خارج بمسكنه راضيًا الحق، هذا عن مستغنيًا ظل قد

!١٩٤٢ سنة ديسمرب إىل ١٩٣٨ سنة ديسمرب ٢٦ منذ كاملة،
«أفالطونيٍّا»، قراًرا يكن لم املردود الحق قرار أن وليلة يوم بعد يتبني ثم

مقصود! منشود آخر لهدف مقدمة كان وإنما
يف ليس الحايل املتحف مدير بك رسي حامد أن وليلة يوم يف ويتبني
وأثبت فيه اإلقامة عن فعًال اعتذر قد وأنه السعيد، باملسكن اإلقامة إىل حاجة
حقه استعمال عن ى تنحَّ أنه ١٩٤٢ سنة ديسمرب ٨ تاريًخا رسمية مذكرة يف
اإلقامة يف النرصباشا سيف حمدي أحمد معايل رغبة تحقيق عىل عمًال املردود؛

!… املسكن بهذا

والليلة اليوم بعد فيُْصِدر املصطنع، املرتب االعتذار هذا الزراعة وزير يتلقف ثم
الدفاع! زير زميله ملعايل املسكن تأجري اعتماَد ديسمرب ٩ يف املؤرخ قراره

معايل بأن الوزارة أَْخَطر قد املتحف أن فيها يُثِْبت مذكرة املتحف مدير ويضع
هي املباني مصلحة وأن ،١٩٤٣ سنة يناير أول يف املنشود املسكن شغل قد الدفاع وزير
هذه وأن معاليه! لسكن توطئة به الالزمة الرتميمات وإجراء املسكن إعداد تولَّت التي

وغريها. والنور باملياه الخاصة املسألة بتويل املختصة هي املصلحة
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يف املذكرة عىل ع ويَُوقِّ املصلحة، عمل ويتعجل الزراعة وزير فيتحمس
لسكن خاص اد عدَّ َوْضع برسعة اليوم املباني ملصلحة «يتحرر بقوله: ١٤ / ١ / ١٩٤٣

املتحف!» اد عدَّ عن وفصله معاليه
إيجار مقابل مؤثَّثًا، مفروًشا املتحف، من األعىل الطابق الدفاع وزير احتل وهكذا
َخَدِم ِمْن ثالثة بتعيني أَْمر الصفقة هذه إىل وأضيَف النادر، العهد هذا يف حتى نادر،
٨٥ وَقْدُرها — أجورهم تُْدَفع أن عىل الوزير، مسكن يف النظافة أعمال يتولَّْوَن املتحف

الحال! بطبيعة املتحف ميزانية من — اليوم يف منهم لكل مليًما
عن الحايل الدفاع وزير يَتََورَّع لم التي املستهرتة، الجائرة، الصفقة هي هذه
باشا محرم وعثمان الزراعة وزير باشا الدين رساج فؤاد زميليه مع باالتفاق أَْخِذها
رئيسهم، رأسهم وعىل وأعوانه، الحارض، العهد وزراء بقية ورائهم ومن األشغال، وزير
طريق من جاء ولو االستغالل، معاني بكل االستغالل، عىل جميًعا تواضعوا قد وَلَكأنهم
وكل الوزير، عىل يُْخَلع لكي املدير، باسم الحق فريد الرسمية، باألوراق والعبث التحايل

الصغري! النوع من استغالل األسف مع وهو الدولة، منافع استغالل سبيل يف ذلك
من خطاب صورة وبينها الرسمية، املستندات عليها تشهد التي الصفقة هي هذه
ضمن مرفق وهو — (٩ / ١٢ / ١٩٤٢) تاريخه الزراعة وزارة وكيل إىل املتحف مدير
مع الدار تأجري إىل العبارة برصيح بك رسي حامد يشري الخطاب هذا ويف — الوثائق

الواحد: بالحرف فيقول الدفاع لوزير الحكومي أثاثها

السكن تأجري بعد اآلن فعًال استُْعِمَلْت قد املفروشات هذه أن ِعزَّتُكم وتعلمون
… الدفاع وزير املعايل صاحب حرضة إىل

خروج ففيها يُْغتََفر، وال يُنَْكر، ال الذي النوع من — موالي يا — هنا واملخالفة
أمالك من شيئًا يستأجر أو يشرتي أن الوزير عىل يَُحرِّم الذي الدستور نص عىل رصيح
فعًال االتفاق بعد املخالفة هذه ظاِهِر ِمْن يتخلص أن املواصالت وزير حاَول ولقد الدولة،
للدستور، ملخالفتها التأجري فكرة عىل القضايا قسم واعرتض «كريم»، الباخرة تأجري عىل
فأخذ إيجار، بال الباخرة استعمل إذ مضاعفة مخالفة يف َوَقَع قد كان وإن ذلك حاَول
موضعه يف ذلك بَيَّنُْت كما االنتفاع، لهذا مقاِبٍل كل من الدولة وَحَرَم االنتفاع، كل لنفسه
باحتالله أيًضا النحو هذا نحا قد الوزراء رئيس رفعة أن بَيَّنُْت كما العريضة، هذه من
الزمن. من أخرى فرتة بعده من ألنسبائه مسكنًا جعلها الزمن من فرتة محاسن الباخرة
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نبَّه والتي الدستور، نص يَُحرُِّمها التي املخالفة هذه يرتكب الدفاع وزير ذا هو وها
هذه مثل يف املواصالت وزير َوَقَع يوم نفسه، العهد هذا يف الحكومة قضايا قسم إليها
عىل الشخيص واالنتفاع الدولة، مرافق استغالل شهوة الشهوة، هذه ملثل خضوًعا الهوة،

الدولة! وأموال الدولة حساب
الوضيع؟ املتواضع املستوى هذا إىل بالوزير تنزل التي هذه نزاهة فأيَُّة

يستحل أن باشا، النرص سيف حمدي مثل وزير يستطيع ة الذمَّ مقاييس وبأي
دستورية جريمة وهي — الدولة أمالك من داًرا يستأجر أن زمالؤه، له ويستحل لنفسه.
األساس عىل الحارض، الوقت يف ومعداتها، وأثاثها بمبانيها يستأجرها وأن — ذاتها يف

الشهر؟! يف صاًغا قرًشا وخمسون جنيهات سبعة وهو به، استأجرها الذي املضحك
والتحليل. التعليل مستوى فوق — موالي يا — هنا الفضيحة إن

الورق فضيحة

إىل َوَصَل الذي اللغط موضع كانت وقد الصحف، بورق التالعب فضيحة بها وأعني
جريدة وصاحب ساعة» «آخر محرر (هما الحكوميني الصحفيني من اثنني تراُشِق حدِّ
عىل االستيالء قرار إلغاء عىل عمد قد األخري أن منها يؤَخذُ علنية بمقاالت «املرصي»)
وبيع األسعار ارتفاع من طائلة مبالغ يكسب لكي التسعرية؛ من وإخراجه الصحف ورق

التجار. وغري التجار من رشكائه عند أو عنده املخزون
كان الصحف ورق من الطن سعر أن هي موالي يا الصدد هذا يف املؤكَّدة والواقعة
األستاذ حرضة ذََهَب ثم الشهر، يف جنيًها ستني عن يزيد ال بما التسعرية يف ًدا محدَّ
فضًال التجارة ووزير التموين بوزير الصلة وثيق وفدي شيخ وهو الفتوح، أبو محمود
عىل فَعَرَض الصحافة، نقابة مجلس إىل حرضته ذََهَب الوزراء، رئيس برفعة صلته عن
وَرْفع التسعرية، من الصحف ورق إخراج اه مؤدَّ حكومي، بأنه َوَصَفُه اقرتاًحا أعضائه
من لديهم ما إظهار عىل املختزنني للتجار تشجيًعا ذلك يف أن بحجة عليه، االستيالء
بعد معتدًال ثمنًا فيه تدفع أن وتستطيع الورق من حاجتها الصحف تجد وبذلك ورق،

والتجار. املختزنني عند املختفية الكبرية الكميات تظهر أن
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٥١٢ رقم الربيد صندوق

فيها يقول جريدته يف بإعالنات اإلجراء لذلك د مهَّ قد الحصيف الشيخ حرضة وكان
!٥١٢ رقم الربيد صندوق مع واملخابرة عالية، بأسعار الورق لرشاء استعداد عىل إنه
الصحايف حرضة يملكها التي املرصي جريدة صندوق رقم هو املذكور والصندوق

الحصيف!
الجربي التسعري من تُْرَفُع أسعاره تكد ولم الورق، عن يُْرَفُع االستيالء يكد ولم

غري! ال فقط جنيه مائتي إىل الواحد الطن ارتفع حتى
وصلت الورق من يًَّة َكمِّ أن العليمة املصادر بعض تروي الذهبية، الفرصة هذه ويف

الجنيهات. من عديدة ألوًفا بََلَغ فيها َكْسبَه وأن املحظوظني، األنسباء أحد إىل
وفرية كميات باع حصيًفا حكوميٍّا صحفيٍّا إن قيل: أيًضا الذهبية الفرصة هذه ويف

الجنيهات. من أخرى ألوًفا بيعها من وجنى الورق من
نقيب إن وقيل: باملقاالت، الرتاشق حد إىل — قلت كما — موالي يا األمر بلغ وقد
صاحب بني ليَُحولوا الوزراء، والوزارة والرقباء بالرقابة يستنجد البلد هذا يف الصحافة

الشعواء! حملته متابَعة وبني ساعة آخر

وسيط

األخري هذا أن يف فوزي حنا االستاذ عن يختلف املرصي، جريدة إدارة يف موظف هو
الورق تجار بني خفية وْصل همزة األول بينما الوكيل، أحمد لألستاذ مكشوف رشيك

الوكيل! بدور عنده املستور الوسيط صاحبنا يقوم الذي املرصي وصاحب
باسم الورق سوق يف ُعِقَدْت دسمة، ضخمة، صفقات عن يتحدثون والصحفيون
ذلك — املرصي بجريدة موظف مجرد وهو — له أنى ويتساءلون: املستور، العميل
من يتناول بينما الجنيهات، بآالف ُر يَُقدَّ ورًقا يبيع يجعله الذي الحائل، الطائل الثراء

الجنيهات! من ومعدوًدا متواضًعا أجًرا املرصي جريدة
كما — أصدر الصحافة نقابة مجلس أن الصدد، هذا يف بالذكر جدير هو ا وِممَّ
لديه ا عمَّ لسؤاله ساعة» «آخر مجلة صاحب إىل خطاب بتوجيه إجماعيٍّا قراًرا — علمت
بأسعار والتالعب الورق، بصدد الصحفيني نقيب ضد هجومه عليها بنى معلومات من

ورق! عىل ِحْربًا النقابة مجلس قرار زال وما أسابيع انَْقَضْت وقد الورق،
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الخدم حتى

إبان الحكومة يف يوظَّفون الخدم أن — والحقري — الصغري االستغالل مظاهر ومن
مرتبه تحملْت قد الدولة وتكون خادمه، ومعه الوزير خرج الوزارة سقطت فإذا الوزارة،
حمدي وسواق الخاص، باشا النحاس رفعة سواق القبيل ذلك ومن الوزارة، مدة طوال
بخدمة سواَقه باشا النحاس أَْلَحَق فقد باشا، النحاس وجنايني النرص، سيف باشا
خرج ما فإذا يوميٍّا، قرًشا ٢٠ بمرتب وجناينيَّه شهريٍّا، جنيهات ١٠ بمرتب الحكومة
تحميل العملية هذه من وَكَسَب وجناينيه، سائقه معه خرج الوزارة من الوزراء رئيس

حساب! الخريين بني وليس للدولة، هو خدمته إبان خدمه مرتبات الدولة

واالستثناءات املحسوبيات فضائح السابع: الفرع (7)

الجاللة صاحب يا

من الحالية الوزارة ترتكبه ا عمَّ التعبري بها أُِريَد إذا لينة، هينة االستثناءات كلمة إن
حدود تجاوزْت ألنها بالفضائح موالي يا يها وأَُسمِّ املوظفني، بني املحسوبية فضائح
ناحية من آخر، عهد أي يف سبق ما كل جانبها إىل يُذكر يكاد ال بحيث املألوف، االستثناء

السواء. عىل العدد ناحية من أو النوع
االستثناءات: هذه تتناىف كيف هنا أبني أن موالي يا وحسبي

القانون. مع أوًال:
للعهد. األمانة مع ثانيًا:
والنزاهة. الذمة مع ثالثًا:

القانون مخالفة (1-7)

من يشاء ما عىل يُْقِدم أن استطاعته يف أن عليها، يُْحَسد ال جرأة يف باشا النحاس يدَّعي
الوزراء! ملجلس مقرَّر حقٌّ ذلك أن بحجة االستثناء، رضوب

القانوني التحليل أمام واحدة لحظة وتثبت قدميها عىل تقوم حجة هذه فهل
البسيط؟! واملنطقي
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به يُستعاذ سالح أهو ذاته؟ يف الحق هو ما باشا النحاس ليسأل أو أنفسنا لنسأل
مرادًفا يكون فإنه بالحق املقصود هو هذا كان إن وتعميمه؟! وتدعيمه الباطل تأييد عىل

الظاملة! الغاشمة للقوة

الحق االستثناء

الوزراء؟ ملجلس أُْعِطَي الذي االستثناء حق هو ما أخرى: مرة ونسأل
االستثناء الحق، االستثناء هو الوزراء مجلس يملكه الذي الوحيد االستثناء َحقَّ إن
ُوِضَع الذي العام القانون عدالة من أوىف خاصة عدالة تحقيق إىل ورائه من يُْقَصد الذي
العدالة مستوى إىل يرقى ال العادي القانون تطبيق أن َ تبنيَّ فإذا الجميع، عىل َي ِليَْرسِ
من النبيل الغرض هذا لتحقيق األمر يف الوزراء مجلس َل تدخَّ الحاالت، بعض يف الواجبة

الحق. االستثناء طريق
فإذا واجبه، أداء أثناء ويف عمله سبيل يف َ تُُويفِّ موظًفا أن نفرض ذلك عىل وللتدليل
والجوع، الفاقة آالم من الحاالت بعض يف َلَهلكوا العادي القانون لحكم وأبناؤه أهله تُِرَك
حقه الستعمال الوزراء مجلس يتدخل إذ سافرة، ظاهرًة االستثناء حكمة تتجىلَّ وهنا

االستثناء. طريق من مناسبًا معاًشا وعائلته املوظف أبناء بإعطاء
من االستثناء، حق إىل الكريمة السليمة النظرة تكون وأمثاله القياس هذا وعىل
يًا توخِّ املعاش، تعديل أو الرتقية أو بالتعيني يتعلق فيما سواء ومقتضاه، مداه ناحية
والقوانني العامة للقواعد حاالتهم أُْخِضَعْت إذا ويُْحَرمون يُْظَلمون الذين أولئك إلنصاف

العادية.

الحق استعمال إساءة

حقَّ وَوَضَع االستثناءَ القانوُن َع َرشَ أَْجِلها ِمْن التي الجليلة النبيلة الحكمة هي هذه
الوزراء. مجلس عنق يف استعماله

االستثناءات، منرضوب فيه ماضني زالوا وما وجماعته، باشا النحاس فعله الذي أما
االستثناء، حق الستعمال قبيحة رصيحة إساءة ولكنه قليل، وال كثري يف الحق من فليس
وإذا االستثناء، مبدأ الشارع أََقرَّ أْجلها من التي السامية األهداف عن شنيع وانحراف
العدالة مظهر وهو — القانون ألن حتًما؛ باطًال كان العدالة مع تعاُرٌض االستثناء يف كان

معها. يتناىف شيئًا يُِقرُّ ال —
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القصيد بيت

استجواب أُِثريَ عندما باشا، النحاس نظر ْهُت َوجَّ موالي، يا املحزنة الحقيقة هذه وإىل
،١٩٣٧ يف ُقْلتُه بما استشهاًدا ن تضمَّ بيانًا يلقي فوقف النواب، مجلس يف االستثناءات
بيت هو «هذا له: قلت الحق، استعمال بإساءة الخاصة الفقرة إىل وصل إذا حتى
وإذا كالصاعقة، رفعته رأس عىل تقع الصادقة، البسيطة الكلمة هذه فإذا «… القصيد
إىل … للوفد سكرتريًا أعد لم إنني ويقول: الهياج من قاسية نوبة وتأخذه ثائره، يثور به

العريضة. هذه صدر يف برسده ترشفُت بما ليلتئٍذ حدث ما آخر
من َع ُرشِ التي األغراض بني شتان إنَّه فأقول: االستثناء حق إىل موالي يا وأعود
يف أو الحكومية، الوظائف يف أناس لتعيني الحق هذا انتحال وبني الحق، هذا أجلها
وال مؤهالٍت بال العامة الوظائف من غريها يف أو املحاسبة، ديوان يف أو األوقاف، وزارة
رقاب وتََخطِّيهم الدرجات مختلف يف إقحامهم تَُربِّر أو الوظائف، لهذه حهم تَُرشِّ صفات
االحتساب! شهوة وإشباع املحسوبية شيطان إرضاء سوى ليشء ال اآلخرين، املوظفني

استحق وال الحق كان فال يباح، ا حقٍّ الحارض العهد يف يجري الذي هذا كان فإذا
والكفاح! املناضلة َف َرشَ العدالة سبيل يف املجاهدون

العهد نكث (2-7)

محسوبيات عىل ُحْكمها يف قاسية وهي موالي، يا العامة، والقوانني العامة، النظريات وأَدَُع
سوء أو القانون تخطي من ا، ورشٍّ نكًرا أشد هو ما إىل ألنتقل وبطانته، باشا النحاس
املسطور، العهد وخيانة الوعد بنكث التلبس به وأعني استغالله، بقصد استعماله،

املسئول!
جاللتكم، أمام مسئوَلنْي املالية، وزير بوصفي معه وأنا باشا، النحاس كان فلقد
عهدنا عن فوقنا، من وتعاىل سبحانه هللا وأمام أنفسنا، وأمام الربملان، وأمام األمة، وأمام
الواحد: بالحرف فيه جاء وقد جاللتكم، إىل الوزراي التشكيل كتاب يف سجلناه الذي

الكبري بظلها يستظل حتى واملساواة، والعدل الطمأنينة لعوامل وتيسريًا …
مراعاة أو محسوبية أو محاباة وال َميْل ما غري من والفقري، والغني والصغري

الجالل. ذي ربك وجه إال للوجوه
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الخاص دستورنا

به، أنفسنا وَقيَّْدنا الوزراة، تشكيل كتاب يف موالي يا سجلناه الذي العظيم العهد هو هذا
ذلك بعد يل أتيح وقد األول، اليوم منذ الحكم سياسة يف الخاص، دستورنا منه وجعلنا
محرض يف جاء كما تفسريه، يف وقلت الخطري، العهد بهذا وإخوانه باشا النحاس أُذَكِّر أن
موقفي من أبغي «لست يأتي: ما منه، خالصة باشا النحاس أذاع الذي الوزراء جلسة
يف االستثناءات جراء من كبري رضر أصابها التي املصلحة تلك جميًعا، مصلحتنا إال هذا

«… ضدنا سوداء نقطة وكانت أسقطتْنا لقد حتى ،١٩٣٧ سنة
بحر من قطرة إال تكن لم ذاك إذ ْت تمَّ التي االستثناءات أن رغم موالي يا هذا قلت

اآلن! حتى الوزارة من خروجي منذ وقعت التي الطائشة الفاحشة االستثناءات
أن نفسه له َلْت سوَّ كيف ولألمة لجاللتكم فيبني ل يتفضَّ أن باشا للنحاس فهل

املقطوع؟! الكتابي العهد لذلك املخزية الجناية هذه يرتكب
قال: إذ الربملان، أمام بيانه يف فعل كما املرة، هذه يف يتخبط ال باشا النحاس ولعل

االستثناءات. تلك من بسبعة ني وخصَّ ،١٩٣٧ سنة يف االستثناءات عىل أقدمنا إننا

بدء عىل عود

بسبع َسلَّْمُت إذا حتى إنني فأقول: بمثله، التخبُّط هذا عىل أَُردَّ أن موالي يا يل وليس
مائني، بل سبعني السبعة بدل باشا للنحاس أُْحِيصَ أن أستطيع العهد، ذلك يف استثناءات
أنني وهو يتناسوه، أو ينسوه أن يحاولون ما وجماعته رفعته ذاكرة إىل أعيد ولكنني
مجلس يومئٍذ عليها وافق وقد االستثناءات، ملنع رسمية بمذكرة ١٩٣٧ سنة يف تقدمت

الوزراء!
بدء عىل عوًدا إال ١٩٤٢ سنة يف الوزراء مجلس إىل قدْمتُها التي مذكرتي فليست
كنت وإن ،١٩٣٧ سنة مذكرتي يف إليها دعوت التي وللسياسة وللمبدأ للخطة واستئناًفا
الذي الخطري الكبري بالعهد الجديدة للمذكرة وتعزيًزا تأييًدا أخرى ناحية من وجدُت قد
الذي عهدنا هو إذن البحث فموضوع الوزاري، التشكيل كتاب يف أنفسنا عىل قطعناه

الكريمتني. يديكم وعىل ،١٩٤٢ سنة يف أنفسنا عىل قطعناه

184



الحكم نزاهة

والنزاهة الذمة مخالفة (3-7)

ليتبني املوجزة، الكلمات هذه يف حقيقته عىل املعنى هذا أُبِْرَز أن — موالي يا — يهمني
أبسط عىل الخروج صور أسوأ عىل الحارضة االستثناءات تنطوي كيف ُمْطَلٍق بوضوح

الحكم. ونزاهة واألمانة الذمة مقتضيات
هذا يف يرتكبونها التي االستثناء أوزار يرتكبون وجماعته باشا النحاس أن وذلك
لم نحو عىل رقابته من الربملان وتجريد الصحافة، بخنق كتمانها عىل مستعينني العهد

األيام. من يوم يف مثله البالد تََر
املوظفني مسائل عن تنرش أن الرقابة بحكم عليها فمحظور الصحافة أما
الحجج من حجة إىل استناًدا ذلك عن أغضينا فإذا إشارة، وال خربًا واستثناءاتهم
الدستورية، الرقابة تمزيق عن اإلغضاء يمكن فكيف النظام غري أو بالنظام املتعلقة
هو هذا كان وقد واإلحصائيات، البيانات طلب يف حقهم من الربملان أعضاء بحرمان
تقرر فيما حقها استعمال إساءة عىل التنفيذية السلطة ملحاسبة الوحيد العميل الضمان

استثناءات؟! من
سواء األمة، رقابة من الخالص سبل ألنفسهم وأصحابه باشا النحاس كفل وبهذا
مال من يغرتفون ظاهٍر ٍه َرشَ يف وانطلقوا الربملان، طريق من أو الصحافة، طريق من
وال تورُّع، وال خجٍل، بال ومقرَّبيهم، وأنسبائهم وأصهارهم ألقاربهم يشاءون ما الدولة

املوظفني. سائر مصلحة أو البالد، مصلحة أو الخزانة، ملصلحة رعايٍة وال تقوى

خطرية نتائج

بعضها الخطورة، من القصوى الدرجة يف نتائج الخارقة الجرأة هذه عىل ترتبت أن وكان
جسيم، بأذًى الحكومية األداة روح بالتايل ويَتَناول املوظفني بني العدالة معنى يََمسُّ

ذاتها: يف بالنزاهة مساسها عن فضًال
يا الدولة خزانة تََمسُّ التي النتائج ومن املرتبات»: لزيادة ونصف جنيه «مليون أوًال:
من األول الباب إىل الجنيهات من مليون ونصف مليون بإضافة امليزانية، إرهاق موالي
ميزانية أي نُِكبَْت أن يسبق ولم واملرتبات، األجور باب وهو الجديدة، امليزانية أبواب
أُنِْقَص لقد بل واملرتبات، األجور باب يف واحدة مرة الفاحشة الزيادة هذه بمثل سابقة
عن جنيه ألف ٤٨ حوايل األخرية باشا رسي الدولة صاحب ميزانية يف الباب هذا من
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بإعدادها ترشفُت التي امليزانية يف نفسه الباب هذا إىل يَُضْف ولم السابقة، السنة
للحاجات ا سدٍّ وذلك َسبََقتْها، التي امليزانية عىل زيادة تقريبًا جنيه ألف ٦٠ سوى

السابق. التخفيض بعد مواجهتها، من بُدٌّ يكن لم التي وللرضورات
واحدة دفعة تزاد مليون ونصف مليون من موالي يا جنيه ألف ستون أين ولكن

واملرتبات؟! األجور باب وهو واحد، باب يف
وزارتي يف جديدة وظائف إلنشاء جنيه مليون ربع خصصوا أنهم العجيب ومن
هذا مصري يكون فماذا الحرب، بزوال تزول مؤقتة الوزارتني وكال والوقاية، التموين
تستلزم جديدة منشآت هناك إن قيل وإذا الحرب؟! بعد الجديد العرمرم الجيش
عليها جرى التي الوزارات سائر من والنقل الندب طريقة فأين جديدين، موظفني
عىل زيادة الطائلة األموال هذه كل الجديدة املنشآت تقتَِض لم وملاذا اآلن؟ حتى العمل

السابقة؟! العهود من عهد أي يف املوظفني مرتبات
املقربني وحرش واالستثناء املحسوبية روح طغيان سوى ذلك عىل جواب ال
عىل األبواب تفتيح من الطغيان هذا ملجاراة بد وال الدولة، وظائف يف واألقرباء
بطبيعة الزيادة لهذه وسيكون القادمة! للسنة واألجور املرتبات ميزانية يف مصاريعها
لنا هللا كان املقبلة، السنني يف املعاشات م وتضخُّ املرتبات يف املتزايد أثُرها الحال

الوهمي! الرواج معها وينتهي الحرب تنتهي حني ومليزانيتنا
تَمَّ ملا تنفيذًا بالفعل فيه َف ُرصِ وما املايض عن أما موالي، يا املستقبل عن هذا

هللا! عند كله فحسابه استثناءات من
خزانة تواِجه التي النتائج أخطر من نتيجة هناك أن عىل املعاشات»: «تضخم ثانيًا:
فيما وديدنها دينها الحارضة الوزارة َجَعَلتْه الذي الفاضح اإلرساف بسبب الدولة
نحو عىل املعاشات، تضخيم وهي املوظفني، من واملقربني املحظوظني بطائفة يتعلق
خروجي قبل بالفعل الخطر هذا إىل نَبَّْهُت وقد مرهقة، زيادة امليزانية عىل عبئها يزيد
أذاعه الذي الوزراء محرضمجلس خالصة عن نقًال الواحد بالحرف وُقْلُت الوزارة، من

الصحف: عىل باشا النحاس

التي املعاشات عىل أيًضا بل وحدها، املرتبات عىل تؤثِّر ال االستثناءات هذه
ذكرنا أننا حني يف وذلك امليزانية، عن عبئها تخفيف عىل اإلمكان قدر تعمل

محسوبية! وال استثناء أالَّ الوزارة برنامج يف العبارة برصيح
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يف اآلذان إىل وغرقوا استثناءاتهم، يف مضوا وجماعته باشا النحاس ولكن
شهوة إلشباع األبواب، موَصد تفتيح إىل وتدبريهم بتفكريهم وانرصفوا محسوبياتهم،
يقع وما م، تضخُّ من واملعاشات املرتبات يصيب بما عابئني غري واالحتساب، االستثناء

األعباء. فادح من امليزانية عىل

عروضسخية

وأرسَعْت الخروج، يشاء ملن مرصاعيه عىل تفتحه املعاشات باب إىل الوزارة هرَعت ولهذا
ما لتلبية استعدادها لقاء مناصبهم اعتزال إىل وتستهويهم تستحثهم املرتددين إىل

ومكافآت. تسويات من يطلبون
بالتايل وِزيَد مرتبه، له ِزيَد أعوام بضعه أو عامان الحكومة خدمة يف له بقي فمن

واملعاش! املرتب بني فرًقا الحاالت أكثر يف وأُعطي معاشه،
هذا؟ كل مقابل أي ويف

الرتقية يف الطامعون منهم سواء واملحسوبني، لألقارب الوظائف إخالء مقابل يف
التعيني! طالبي من الحظوة وأصحاب

سواه! مكروه عىل يُحمد ال الذي هللا بحمد وفرية، كثرية موالي، يا ذلك، عىل واألمثلة

وعقد معاشومكافأة

عىل — وزرائه مجلس ورائه ومن — باشا النحاس أَْغَدَقُه وما الصارخة األمثلة هذه ومن
الوزراء. بمجلس األوروبية اإلدارة مراقب بك دوماني جورج حرضة

وهو الرب، مرشوع صندوق أمني بنظرتها تشمل أن الرب من رأت الوزارة أن ويظهر
حسابها، وطريقة أسلوبها، ويف بابها، يف فريدة مذكرة الوزراء مجلس فأقر بك، دوماني

تضمنْت: وقد
منه خصم شهريٍّا جنيًها ٧٨ قدره بك دوماني لجورج استثنائي معاش ترتيب أوًال:
جنيًها ٧٥ يقبضه الذي املعاش صايف فيكون استبدلها التي جنيهات الثالثة مبلغ
أخرى وبعبارة جنيًها، ٤٤ عىل يزيد ال الستني بلوغه حني معاشه أن حني يف شهريٍّا،

غري! ال فقط الشهر يف جنيًها ٣٤ معاشه ِزيَد فقد
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فصله مدة عن الناشئة بالتزاماته الوفاء عىل بها يستعني جنيه ٣٠٠٠ مبلغ منحه ثانيًا:
السيايس.

مرتبه بني الفرق توازي شهرية مكافأة نظري أخرى سنوات ثالث خدمته مد ثالثًا:
إليه. املشار معاشه وبني الحايل

فهي: السخية، الثالثية الصفقة هذه إلقرار انْتُِحَلْت التي األسباب أما

سنة منذ عنه غائبًا كان ما ،١٩٤٢ سنة ديسمرب يف اكتشف باشا النحاس أن (١)
فرباير أول يف سياسية ألسباب وظيفته من ُفِصَل بك دوماني جورج أن وهو ،١٩٣٦
مدة أي ،١٩٣٥ سنة يناير ٣٠ يف الخدمة إىل أُِعيَد حتى مفصوًال واستمر ،١٩٣١ سنة

كاملة! سنوات أربع
— شهريٍّا جنيًها ١٢٥ وهو — اآلن يتقاضاه الذي املرتب بني شاسع الفرق أن (٢)

جنيًها! ٤٤ وهو الستني سن بلوغ عند يقبضه الذي املعاش صايف وبني
من األرقام بنْي ما وتقريب املعاشات، َرْفع إىل ا حقٍّ يدعو جدير خطري سبب وهذا

مسافات!
السابقة وزارته يف باشا النحاس يَْفِطن لم ملاذا هو الخاطر: عىل يُلِحُّ الذي والسؤال
األلوف هذه بك دوماني ومنح االلتزامات، تعويض ورضورة السيايس، الفصل حكاية إىل

الجنيهات؟! من
املرة هذه يف حرضته به يضطلع الذي العبء إىل يرجع الرس، بعض أو الرس لعلَّ

الرب؟ صندوق أمانة وهو وظيفته، أعباء فوق
ينال أن دون تمر أن الذوق من يكن لم الدولة، أموال من االغرتاف موجة لعلََّها أو

والتسويات! الغنائم بعض غريه نال كما الرجل
واملستندات.) بالوثائق ملحق الصفقة هذه بها تمت التي الطريفة املذكرة (ونصُّ
حظٍّا بأقل فيها حرضته يكن ولم بك، رفاعي فريد الدكتور صفقة أيًضا وهناك (٣)

بك. دوماني جورج من
مفوَّض، وزير درجة جنيه ١٥٠٠ إىل األوىل الدرجة يف جنيًها ١٠٢٠ من مرتبه ِزيَد
ذلك فوق وأُْعِطَي خدمته، ملدة سنتان ْت وُضمَّ املرتب، هذا أساس عىل املعاش إىل وأحيل

مكافأة. جنيه ٢٠٠٠
استثنائية. درجة وأُْعِطَي األوقاف وزارة يف ابنه َ ُعنيِّ فقد ذلك عىل وزيادة
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فيه الفضل يرجع ثالث، مثل بتقديم موالي يا أترشف امَلثََلني هذين جانب وإىل (٤)
النواب. مجلس رئيس باشا جمعة فهمي السالم عبد السعادة صاحب إىل وآخًرا أوًال

للزراعة وزيًرا باشا جمعة السالم عبد َ وُعنيِّ الحكم الحارضة الوزارة تولت عندما
إىل َي وُرقِّ الزراعي، األول فؤاد ملتحف وكيًال طه محمود عيل األستاذ بتعيني قراًرا أَْصَدَر
السالم عبد انْتُِخَب حتى شهران يَْمِض ولم برملانيٍّا، سكرتريًا نَْدبه مع الرابعة الدرجة
يف ملكتبه مديًرا طه محمود عيل األستاذ بنقل قراره فأصدر النواب، ملجلس رئيًسا باشا
شهران، الرابعة إىل الخامسة من ترقيته عىل يَْمِض وملا الثالثة إىل وترقيته النواب مجلس
الرابعة، من ألكثر عليا شهادات يحملون ال للذين الرتقية يحرم املوظفني كادر أن مع

نابه». أديب أنه ولو عليا شهادة يحمل ال «وحرضته
يف فذة — بك دوماني تسوية مع — تُْعتََرب تسوية له ُعِمَلْت أن هذا من األعجب
خدمته إىل مدة ضم مع الثالثة الدرجة إىل ترقيته بعد املعاش عىل أحيل أنه وهي نوعها،
ليكون تقريبًا، جنيه ألفا قدرها مالية مكافأة ُمِنَح ثم كبرية، زيادة معاشه بذلك ليزيد

مًعا. وآجًال عاجًال الكسب
السالم عبد مكتب مدير لوظيفة شاغًال حرضته بقي بل هذا؛ اقترصعىل األمر وليت
ذلك يكون أن إال التسوية؟ كانت وفيم املعاش، عىل اإلحالة كانت ففيم بعقد! ولكن باشا
الثامنة الدرجة يف يزالون ال زمالئه جميع ألن بها؛ يحلم يكن لم فائدة منها ليستفيد

السادسة. يف حظٍّا وأسعدهم والسابعة،
أفندي مأمون بحرضة الخاص هو بابه، يف فريد َمثَل يأتي آخًرا، وليس وأخريًا (٥)
٣٠ حوايل مرتبه كان فقد زغلول، سعد الخالد الزعيم له املغفور رضيح أمني الريدي
ما إىل ِقيَس إذا متواضع استثناء ولكنه الرابعة، الدرجة يف جنيًها ٤١ إىل فزيد جنيًها

النادرة. الحارضة االستثناءات بني حتى نادر استثناء من َصِحبَُه

سنة يف الرضيح بناء تم حني للرضيح أمينًا َ ُعنيِّ قد كان مأمون األستاذ أن ذلك
تاريخ يرجع أن — رأى ألنه املساكني وزراؤه ورأى — رأى باشا النحاس ولكن ،١٩٣٧
عًرشا معاشه إىل أضاف وبذلك ،١٩٢٧ سنة إىل أي الراحل؛ الزعيم وفاة تاريخ إىل تعيينه

السنني! من
سنة من معاشه ويُْحتََسب ،١٩٣٧ سنة يف يَُعنيَّ شخًصا أن موالي يا أحد َسِمَع هل
،١٩٢٧ سنة إىل به يُْرَجع ١٩٣٧ سنة يف أنشئ رضيًحا أن أحد سمع وهل ١٩٢٧؟

الرضيح؟! يوجد أن قبل األمني فيوجد
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العجيب االستثناء هذا أُِقرَّ أن الوزارة من خروجي قبل باشا النحاس مني َطَلَب وقد
ورفضُت! وجهه يف فضحْكُت

إكرام ال إرغام

لهم ُرتِّبَْت أو املعاش، إىل أُِحيلوا الذين املوظفني حاالت من معدودات أمثلة موالي يا هذه
يشتهون. ملا ووفًقا يشاءون، ملا طبًقا معاشاتهم

من ال واإلرغام، التحكُِّك طريق من املعاش إىل أُْخِرجوا آخرين أناًسا هناك ولكن
واإلكرام. التدليل طريق

املوظفني وأحد سابًقا، املنيا مدير بك الهادي عبد عيل العزة صاحب هؤالء ومن
شئون يف األيام من يوًما معي يتعاونوا أن الحظ سوء لهم شاء الذي الرشفاء األكفاء

التموين!
لذلك يعلم أن دون ،١٩٤٢ سنة سبتمرب يف املعاش إىل بإحالته الرجل فوجئ وقد
طلبه»! عىل «بناء املعاش إىل أََحاَلتْه أنها الوزارة َعت ادَّ ذلك ومع طلبًا، به يَُقدِّم أو سببًا،
وظيفة إلخالء سانحة فرصة لها تتيح املعاش عىل إحالته أن رأت الوزارة أن ويظهر

األقربني! وتفضيل املفاضلة يف طريقتها عىل والتعيني الرتقية باب لها تفتح كبرية

التحايل من أساليب

أقول: وأكاد يرتكبونه، الذي بالشذوذ وجماعته باشا النحاس إحساس عىل أدل وليس
حاالت من صارخة حاالت يف الفاضح التحايل إىل لجوئهم من يقرتفونه، الذي بالُجْرم

االستثناء.
وزارة من محسوبيهم أو أقاربهم نقل من إليه يَْلَجئون ما التحايل هذا أمثلة ومن
بعض يف عالية مرتبات ملنحهم التدخل أو املحاسبة، ديوان أو الربملان إىل أو أخرى إىل
الحكومة، يف عنها زيادة أو املرتبات تلك أساس عىل تعيينهم يف بذلك ليتذرَّعوا الرشكات

كنموذج. منها بالبعض نكتفي عديدة واألمثلة
العدل وزارة من ينقل كريمته، وزوج العدل، وزير أخي ابن أفندي، علم أبو فتوفيق
ثم األعىل، األوقاف مجلس من بقرار استثنائية درجة َي ُرقِّ وهنالك األوقاف، وزارة إىل
وألنه والعالوات! الدرجات من تيرس بما مزوًَّدا العدل وزارة يف قاعدته إىل يعود سنراه
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وظفية له سينشئ شقيقه معايل إن قيل: فقد األوقاف وزارة يف حسابات وكيل اآلن
العدل. وزارة يف املحاسبني الخرباء عىل لإلرشاف خاصة

أن يتبني ثم املختلطة، املحاكم إىل يُنَْقل العدل وزير شقيق علم، أبو عيل واألستاذ
تخطَّى قد يكون أن بعد املنصورة ملحكمة رئيًسا األهلية املحاكم إىل يعود أن هي الحكمة
وهكذا القضائية! املناصب أرفع إىل خاطفة قفزة وقفز وإخوانه، أقرانه وتحدى دوره
يف غريه يقطعها شهور بضعة يف محكمة رئيس إىل نيابة وكيل من مرحله حرضته َقَطَع

املؤهالت؟ أَْرشف له أليست ال؟ ولَِم عديدات، سنوات
األشغال وزارة من يُنَْقُل بك الدين صالح محمد شقيق عثمان، السالم عبد واألستاذ
يف جنيًها ٣٩ قدرها بعالوة الرابعة من الثانية الدرجة إىل يقفز حيث املحاسبة ديوان إىل
ببلدية واملرصوفات لإليرادات مراقبًا ويُنَْقل األوىل بالدرجة يظفر أن يلبث ال ثم الشهر

اإلسكندرية!
قنال رشكة يف وهمية ترقية ى يَُرقَّ باشا النحاس شقيقة ابن أفندي شوقي ومحمود
جنيًها ٤٥ َقْدُره بمرتب الرابعة الدرجة يف — باشا النحاس — خاله يَُعيِّنه لكي السويس
سنة الحقوق كلية ملحق يف املتخرجني من وهو الوزراء، رئيس مكتب مدير وظيفة يف
من ترتاوح فمرتباتهم — الحقوق كلية يف أساتذته بعض بل — زمالؤه وأما !١٩٤٠

العرشين! تبلغ وقد جنيهات العرشة
املحظوظون املوظفون يجتازها قناطر ووزاراتها الحكومة دواوين تُتََّخذ وهكذا
املحسوبية خطة تنفيذ من الحارض الحكم وألصحاب لهم وتمكينًا ترقيتهم، عىل للتحايل

لألقرباء»! «القربى قاعدة عىل حياء، وال تورُّع غري من واالستثناء

والوسائل العوامل

عامة املوظفني أذهان يف استقر إذا — موالي يا — كلها املهازل هذه إزاء غرابة وأية
إما النسب، أو القرابة يف تنحرص األقل، عىل فُجلُّها أو كلها، والحظوة الرتقية عوامل أن
املقربني! شيوخه من لشيخ أو نوابه، من لنائب أو وزرائه، من لوزير أو باشا، للنحاس
الوسطاء، بعض إىل امَلبالغ متفاوت من يُدفع ما إىل اإلشارة عن موالي يا أترفع وإني

والخيال. التصور حدود يتجاوز يكاد الذي الثابت الواقع من هنالك بما وأكتفي
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هذا يف املوظفني عىل سيطرت التي الروح عىل للتدليل أرضبه واحد َمثٌَل ييل وفيما
هي األمور أعرس تحقيق إىل السبيل بأن يتزعزع، ال اعتقاًدا يعتقدون فجعلتهم العهد،

والخريات! الثمرات املبارك النسب بصلة واالرتباط املصاهرة أو القرابة سبيل

فاسرتجاع فاستجماع، استيداع،

الدامغة. املفصلة الرسمية األسانيد تنقصه ال موالي يا املثل وهذا
الداخلية، وزارة تصدرها التي العمومية» «األوامر من الرسمية النسخة يف جاء فقد
لالستيداع» «إحالة عنوان تحت ٣٥٠ رقم األمر نص ١٩٤٢ سنة سبتمرب ١٠ بتاريخ

ييل: كما وهو

األقاليم نظام بلوكات قومندان بك راشد حسن محمود القائمقام حرضة يحال
.١٩٤٢ سنة سبتمرب أول من اعتباًرا االستيداع إىل

ذلك؟ بعد حدث فماذا

الكبرية، وظيفته إىل العودة سبيل عن باحثًا ذهنه شتات يَْستَْجِمُع املستبَعد املوظف راح
صلة وهي الحارض، العهد يف الوظيفة إىل املؤدية السبل أقرص إىل اهتدى أن يلبث ولم

املصاهرة. أو النسب برباط الوزراء رئيس رفعة وبني بينه الجمع
الهمرشي محمود زينب اآلنسة حرضة تزوَجْت ١٩٤٢ سنة سبتمرب ١٧ يوم ويف
— االستيداع إىل املحال القائمقام زوجة الهمرشي خديجة السيدة حرضة أخت وهي —
وذلك — باشا النحاس رفعة حرم خال وهو — شعري بدوي محمد الوجيه حرضة من

.«١٥٢٣ دفرت ٥ «رقم زواج عقد بمقتىض
رئيس رفعة حرم لخال عديًال بك راشد حسن محمود القائمقام أصبح وبهذا

الوزراء.
أْمر وصَدَر النافعة، الجامعة الجديدة الصلة بفضل الحظوظ، تعاَدَلت ما ورسعان
للخدمة «إعادة عنوان: تحت ٤٢٠ رقم األمر وهو الداخلية، وزارة أوامر يف أُِذيَع جديد

ه: نصُّ ما فيه جاء وقد العاملة»،
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الخدمة إىل باالستيداع الضابط بك راشد حسن محمود القائمقام حرضة يعاد
أكتوبر ٨ من اعتباًرا األقاليم نظام بلوكات قومندان بوظفية ويُلحق العاملة،

!٤٢ سنة

تزيد، ال يوًما وثالثني ثماٍن يف االسرتجاع، ثم االستجماع، ثم االستيداع، تم وهكذا
عنها! وتنحيته منها، بفصله األمر َصَدَر التي الوظيفة نفس إىل الكبري املوظف وعاد
هذا؟ من أكثر بها واستهتار لعب وأي هذا؟ يف موالي يا العامة املصلحة أين

هذه بأدوار تَنِْطق التي اليومية األوامر من نسختان الوثائق بمجموعة (ومرفق
املرصية)! اإلدارة تاريخ يف الفذة املأساة

واالحتساب االنتساب (4-7)

تقدير يف رئيسهم نهج الوزراء يحتذي نفسها، الروح وبهذه نفسه، املثال هذا وعىل
واالحتساب! االستثناء عنارص من حيوي كعنرص واالنتساب، املصاهرة

القليلة: بعضالحاالت منها أذكر أن وحسبي ومتجددة، متعددة، ذلك عىل واألمثلة
ارتبط (املرصي)، صاحب الفتح أبو محمود األستاذ شقيق الفتح: أبو محمد األستاذ
فصدر بك، النحاس العزيز عبد كريمة من بزواجه باشا النحاس مع النسب بصلة
باملتحف الحرشية املجموعة لقسم رئيًسا بتعيينه ١٩ / ١٠ / ١٩٤٢ يف ٢٥٦ رقم األمر

الخامسة! الدرجة يف الزراعي
رأت املواصالت، وزير باشا الطويل الفتاح عبد كريمة زوج فطني: محمد والدكتور
بعد ،١٩٣٥ سنة يناير أول من الخامسة، الدرجة يف أقدميته حساب املالية اللجنة
يجعل أن إال الوزراء مجلس فأبى الرشعي، الطب يف تعيينه عىل سنوات أربع انقضاء
زفافه يوم ويف الحديدية، السكك مصلحة يف َ وُعنيِّ ،١٩٣١ سنة من األقدمية هذه
مكافأة مقابل الحديد السكك يف الطبي بالقسم للعمل املواصالت وزير صهره انتدبه

شهريٍّا. جنيًها ١٢ مقدارها — زفاف هدية أو —
ثم الثانوية، القبة بمدرسة السادسة الدرجة يف مدرًسا كان أفندي: الزقم السالم وعبد
معها، الخامسة الدرجة ود فخطب باشا، الطويل الفتاح عبد شقيق كريمة َخَطَب
الخامسة، الدرجة يف البوستة إىل املواصالت وزير معايل نقله الخطبة عقب أنه وذلك

ملستزيد. زيادة يرتك ال حتى الرابعة له ُطلبت إنه وقيل
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طنطا يف مدرًسا كان — الطويل باشا الفتاح عبد عديل العريف: أفندي الفتاح وعبد
الوزراء مجلس قرار وصدر بنسيبه، أسوة الربيد إىل فنُِقَل الثانية، الدرجة يف الثانوية
ملنحه تمهيًدا — ١٩٣٤ سنة نوفمرب من الخامسة يف أقدميته باعتبار أغسطس ٢٥ يف

استثنائيتني! عالوتني ومنْحه — الرابعة
حفني سعادة كريمة من ج تزوَّ الخاص— باشا النحاس طبيب نرص: محمد والدكتور
جنيًها، ١٢ بماهية السادسة الدرجة يف ١٩٣٦ سنة يف َ ُعنيِّ قد وكان باشا، الطرزي
مجلس َقرََّر ثم جنيًها، ١٩ قدرها بماهية ١٩٤٠ سنة أغسطس يف الخامسة إىل ورقي
يف جنيًها ٤١ إىل مرتبه وِزيد ١٩٣٦ سنة منذ الخامسة الدرجة يف اعتباره الوزراء
بجامعة مساعًدا أستاذًا َ ُعنيِّ ثم ،١٩٤٢ سنة سبتمرب ١٥ جلسة يف الرابعة الدرجة

األول! فؤاد بجامعة أستاذًا تعيينه ُطِلَب ثم باإلسكندرية، األول فاروق
الجامعة. أساتذة بني رجة، عقبتها ضجة، الترصف لهذا وكان

باشا النحاس أطباء

أن رفعته فرأى آخرون، أطباء باشا النحاس معالجة يف نرص محمد الدكتور ويشارك
حادة، جامعية أزمة إىل تؤدي الحركة هذه كادت وقد ومناصبها، الدولة مال من يكافئهم

بالقاهرة. الطب كلية أساتذة بعض من باإلرضاب وتهديًدا احتجاًجا وأثارت
الطب لكلية عميًدا — بك محفوظ محمد الدكتور وهو — األطباء هؤالء أحد َ ُعنيِّ وقد
الجامعية، بالخربة يمتازون ن ممَّ غريه الجامعة أطباء بني أن مع األول، فاروق بجامعة
يَْسِبق لم ولكنه كطبيب؛ ومهارته بك محفوظ الدكتور شهرة من يغضُّ ما ذلك يف وليس

سنويٍّا. جنيه ١٤٠٠ إىل واحدة دفعة مرتبه زاد وقد التدريس، يف مران أي له
الدكتور (هو الجلد أمراض يف أخصائي اإلسكندرية أطباء من آخر طبيب وهناك
يف له نظري ال األول فاروق جامعة يف كرسيٍّا باشا النحاس له َخَلَق صربي)، إبراهيم
ثانيًا كرسيٍّا أنشأ القاهرة أساتذة ثار فلما األول، فؤاد جامعة يف وال نفسها إنجلرتا

أستاذ. درجة إىل وثابة استثنائية ترقية حرضته َي ُرقِّ وقد األول! فؤاد بجامعة
باشا النحاس بهم قفز ن ممَّ والقاهرة اإلسكندرية يف اآلخرين األطباء يعامل وكذلك
أكتفي ثَمَّ ومن بالضبط، مداها أعرف لست أني ولو استثنائية، ميزات أو درجاٍت إىل

إليهم. باإلشارة
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بالقرعة العمادة

أساتذة من إليه مقربنَْي صديقني املعارف لوزير فإن قصة! من لها يا قصة ولهذه
عقلية وشاءت — زكي وحامد املتعال عبد زكي األستاذين حرضتا هما — الحقوق كلية
فاروق بجامعة الحقوق لكلية عميًدا الفاضلني األستاذين أحد معاليه يرقي أن االستثناء
الخطري، الوزير لدى القربى درجة يف متعادالن االثنني ولكن األوىل، إىل الثالثة الدرجة من

الكبري؟ الصغري اإلشكال هذا لحل يفعل فماذا
رجال من قبله أحد لها يفطن لم وسيلة إىل يلجأ أن املعارف لوزير الحيلة فتقت
بني املفاَضلة، يف الفاصلة، كلمتها لتقول القرعة إىل فعمد العلم، ملستوى رفًعا العلم،

واملودة. الصداقة بصالت إخالل غري من بالعمادة، أَْليَق أيهما العمليتني، الكفايتني
يف ورقتني وألقى العام وسكرتريها الجامعة بمدير املعارف وزير اجتمع وفعًال
عبد زكي األستاذ نصيب من العماد الرفيعة بالعمادة فإذا إحداهما، التقط ثم طربوشه،

هوادة! وال إبطاء غري يف العمادة، له كانت عليه وبناء املتعال،
الشقيق البلد هذا أن تبنيَّ فقد العراق، يف ولو أرزاق الرزق بدل للمحظوظني ولكن
جامعة يف زميله عن الكفاية فرض يف يختلف ال بحيث الحقوق، لكلية عميد إىل حاجة يف
حامد األستاذ حرضة هو بقي، الذي االثنني ثانَي العمادة لتلك الوزير َ فَعنيَّ فاروق،

اليانصيب! رغم النصيب، أسعفه وهكذا زكي!

بدوي بك عيل األستاذ

دفًعا ودفعته العمادة من الوزارة جردته الذي الحق، والرجل الحق، العميد ذلك هو
حرضته اعرتض فلقد االحتساب! نظام يف الحساب يناقشها أن اجرتأ ألنه االستقالة؛ إىل
هم األساتذة من خمسة أن إىل اعرتاضه يف مستنًدا الكلية، يف األساتذة بقية تخطي عىل
األوىل الدرجة إىل يَا فُرقِّ «القرعة» عليهما َوَقَعْت اللذين األستاذين من األقدمية يف أسبق
مع األقدمون األساتذة يتساوى أن للكلية كعميد حْرضتُه وَطَلَب االستثناء، طريق من
ولكن خريًا، بعضهم ووعده امُلَرتَّب، ففي املرتبة يف يكن لم إن املحظوظني؛ زميليهم
األساتذة، بقية تُنِْصَف أن رفضت الخري أهل من ملحسوبيها بالخري تحتفظ التي الوزارة
الحقوق، يف املساواة عىل ا مرصٍّ عليه فاحتج الرفض، بهذا بدوي بك عيل العميد وأُْخِطَر

الحقوق. أساتذة بني األقل عىل
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وهل املحسوبية؟ مالها رأس وزارٍة عهد يف املحسوبية عىل أيعرتض للمسكني! يا
وثارت الوزير ثار مكرم؟ به فرضب رضبه الذي املثل من يتعلم، أن املعلم هذا فات
أستاذًا ليكون فاروق جامعة إىل والقوانني اللوائح رغم بدوي بك عيل العميد فنُِقَل الوزارة
الجامعية، والتقاليد الجامعة الستقالل والويل فيها، الحقوق بكلية — فقط وأستاذًا —
الحاكم له يقول الذي ذلك قانون، كل فوق لقانون فإنه املحسوبية، قانون مخالفة من

فيكون! كن العسكري
الجامعة، وباستقالل بكرامته العبث هذا عىل احتجاًجا بدوي بك عيل األستاذ استقال
يظهر فيما ولكنهم املستقيل، عميدهم مع متضامنني األساتذة واحتج الطالب، وأرضب
عىل فعمل باإلثم، العزة املعارف وزير أََخذَْت فلقد التنكيل، عىل الوزارة مقدرة يقدروا لم
وهللا أي — واعتقل هاشم) محمد الدكتور (هو الجريئني املحتجني األساتذة أحد فصل
ولو يَْحِسْب لم الشباب نزق يف ألنه إال لسبب ال بدر) األستاذ (هو آخر أستاذ — اعتقل

االحتساب!10 لقانون الحساب، بعض

التحايل!

تجد لم إذا الوزارة أن الدولة، وأموال الدولة، بوظائف الصارخ العبث مظاهر ومن
كثرية ذلك عىل واألمثلة إيجاده، عىل التحايل إىل عمدت املال من املتوفر القدر ملحسوبيها
يف مرتبه وكان قاضيًا كان النحاس سالم بك محمد هو أٍخ ابن باشا فللنحاس موفورة،
فليعني األوىل! إىل به يثب أن يريد باشا النحاس ولكن الثانية، إىل َي فُرقِّ الثالثة، الدرجة
القاعدة عىل جريًا األوىل، الدرجة يف البوستة ملصلحة ا عامٍّ وكيًال القايض حرضة إِذَْن
الدرجة! إىل املوظف ينتقل لم إذا املوظف إىل الدرجة تنتقل أن وهي العهد، هذا يف املتَّبَعة
األوقاف وزارة إىل فليُنَْقل الخامسة! الدرجة يف العدل وزارة يف أٌخ له العدل ووزير

الرابعة! الدرجة إليه ولتنتقل
الرشقي امليدان من نقلُه أريَد حربي، ضابط هو الجيش يف ابن له الدفاع ووزير
الدفاع وزارة من نقله تََقرََّر قد املدنني، نحن تعبرينا حد عىل أو الغربي، امليدان إىل
لهذا ثمنًا يقبض أن واشرتط محاربًا، كان أن بعد محاسبًا ليكون املحاسبة، ديوان إىل

… أيام بضعة اعتقاله بعد األستاذ عن أُْفِرَج 10
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أقل الجيش يف كان أن بعد األربعني، فوق خمسة قدره الرابعة الدرجة يف مرتبًا التنازل
وال — هي العتبارات الخارجية، وزارة إىل حرضته نَْقل أخريًا تقرََّر ولقد العرشين، من

خارجية. دولية — شك
األستاذ نْجل االستثناء طريق من ي تَُرقِّ أن دبلوماسية، العتبارات الوزارة رأت وكذلك
تشجعه كانت الذي الوقت يف الخارجية، بوزارة ثالث سكرتري درجة إىل بسيوني محمود
التشجيع، من كثري إىل حاجة يف كان أنه والحقُّ للمحامني، نقيبًا نفسه ترشيح عىل فيه

الشجاعة! تلك له لتكون
املواصالت إىل نُِقلُوا املعارف، وزارة يف مدرسني كانوا أنسباء املواصالت ولوزير
حديث فله الطويل، أفندي زكي أخوه أما الدرجة، إليهم لتنتقل البوستة) مصلحة (يف
مدير إىل ثم الطرق، ملصلحة وكيل إىل األوقاف، يف مباٍن مهندس من نُِقَل فقد طويل،

فدرجات! فعالوات الت، تنقُّ نقله عىل وترتََّب املصلحة، لتلك
خالل يف إليها وسنشري مديدة، عديدة املفضوح التحايل هذا عىل موالي يا واألمثلة
املحاسبة ديوان أن اإلحصاء هذا من وسنرى استثناءات، من عليه َوَقْفنا ما إحصاء
أو محطات جمعيها اتُِّخذَْت قد والنواب الشيوخ مجلس وسكرتارية األوقاف ووزارة

الوزارات! مختلف يف الوظائف مختلف إىل للوثوب «منطات»

للمحسوبية ديوان (5-7)

ولقد إنشائه، يف الطُّوَىل اليد يل كانت أنه ألعرتف وإني املحاسبة، ديوان موالي يا هو
فإذا الدولة، أموال عىل للرقابة دقيق مايلٍّ نظاٍم إيجاد إىل ُق سأوفَّ أنني جهالٍة يف َحِسبُْت

الدولة. وظائف عىل بؤامرة أصطدم ما أول أصطدم بي
أرص — ذاك ومعه هذا أو — عثمان باشا أمني ومعه باشا النحاس أن ذلك
وقد الجديدة، ووظائفه الديوان لهذا مرصي جنيه آالف وثمانية مائة مبلغ اعتماد عىل
ألًفا ثالثني عىل يزيد ال الالزم لالعتماد تقديري كان إذ الضخم املبلغ هذا عىل اعرتضت
حوايل يبلغ وهو املالية وزارة يف املراجعة مراقبة اعتماد ذلك يف يدخل الجنيهات، من
ألًفا الخمسني حوايل يبلغ املالية وزارة يف املختصني الفنيني تقدير وكان جنيه، ١٧٠٠٠
يكون أن عىل أََرصَّ باشا النحاس ولكن — التقدير يف السخاء مع — الجنيهات من
يف ل التدخُّ حق من الوزراء مجلس يجرد أن وعىل الجنيهات، من ألًفا تسعني االعتماد
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ح رصَّ أنه ولو تعبريه، حد عىل استقالله له يضمن لكي ترقياته، أو الديوان تعيينات
لألنصار يْضَمَن أن هي إليها يرمي التي الحقيقة الفكرة أن وبينه بيني حادٍّ نقاٍش بعد

بها! املساس الوفدية غري الوزارات تستطيع ال وظائف
ووافقه موقفه، عىل أََرصَّ ولكنه تحقيقه، واستحالة الرأي هذا خطل له بينت ولقد
أُنِْقَصْت ما إذا َد وتوعَّ هدَّد الذي عثمان، باشا أمني ومعهم الوزراء بقية الحال بطبيعة
أَْخَطْرتُه فقد ناحيتي ومن الجنيهات! من ألًفا تسعني عن واحًدا مليًما الديوان ميزانية
الربملان يستطيع ماذا ولكن الربملان، يف االعتماد هذا عىل سأعرتض للمالية كوزير أنني

عثمان؟ أمني زائًدا النحاس مصطفى ضد
كربى فضيحة معها فتحققْت تحققْت، قد املشئومة املرسومة الخطة ذي هي وها
ملال صيانة املالية اللوائح تنفيذ ملراقبة أنشئ الذي الديوان فإن العهد! هذا فضائح من
املدخرة باألموال للعبث املمقوتة األداة أصبح قد بالذات الديوان هذا عبث، كل من الدولة
نظريها َقلَّ جرأة يف يتحدَّث رئيسه رأينا حتى املحسوبني، عىل حساب غري يف وإغداقها

حسناته! من أوىل كحسنة املرصي الجمهور عىل وينرشه «محسوبياته» عن
مرص يف — كله الحكومي وللنظام بل — املايل للنظام َلفضيحة إنها موالي، أي
العبث هذا نفقات الدولة تتحمل وأن للمحسوبية، ديوان إىل املحاسبة ديوان ينقلب أن

نظام! وال نظام، يف املجسم

مزرية فضائح

العهد هذا يف املحاسبة نظام عنها أَْسَفَر التي الفضائح لبعض موجز بيان ييل وفيما
السعيد:

اختالف عىل املحسوبني عىل واملحسوبون الوزراء عىل املحسوبون الديوان يف ُحِرشَ أوًال:
النيابة، وعضو والكاتب، والصحايف، واملهندس، والصيديل، الضابط، فمنهم مؤهالتهم،
املختلفة، الوزارات موظفي عن فضًال هذا إلخ، … املرضعة وابن الجنايني، وابن

السايرة. والخدم الربملان، وسكرتارية
أحدهم وُمِنَح استثنائية، عالوات وأربعة درجة املحسوبني لحرضات املنحة ومعدل

التفصيل). (وسيأتي إلخ إلخ … درجتان والبعض استثنائية، عالوات ستة
االعتماد عن َمنْحها واملطلوب املمنوحة االستثنائية والعالوات الرتقيات زادت ثانيًا:
ألًفا ثالثني بحوايل السابق االعتماد عىل يزيد مبلٌغ الحالية امليزانية يف لها فتقرر املقرر،
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الفقري وقوت الفقري َعَرق من املعترصة الدولة أموال أليست ال؟ ولم الجنيهات، من
ال وملاذا الحلوب، املستضَعف الشعب هذا يف واملتحكمني الحاكمني شهوات عىل وْقًفا
ذلك أو الوزير، ذلك أو الرئيس ذلك مصلحة يف جميًعا املوازين وتختل امليزانية تختل

املحسوب؟
املختلفة الوزارات يف محلهم َحلُّوا وللذين املحاسبة ديوان ملوظفي درجات إلخالء ثالثًا:
فوق امليزانية أَْرَهَقت وسيلة إىل الحارضة الوزارة لجأت واملحظوظني، املحسوبني من
نقًدا الَفْرق ف َرصْ مع املعاش عىل الوزارات مختلف يف املوظفني إحالة وهي إرهاق،
املدة جميع عن وذلك معاشهم، وبني اإلحالة، عند زيد) كما (أو كان كما مرتبهم بني
التمثيل باب من وأَذُْكُر املثقلة، للخزانة عبء من فيه ما هذا ويف الخدمة، يف لهم الباقية

الغرض: لهذا أحالت الحارضة الوزارة أن الحرص ال

األشغال وزارة يف موظًفا ٣٥
الربيد) مصلحة يف ١٩ (منهم املواصالت وزارة يف موظًفا ٣٣

الصحة وزارة يف موظًفا ١٧
القضاء رجال من ١٦

الحديد السكة يف موظًفا ١٢
الزراعة وزراة يف ٥

وبواقي. بقية، الجدول ولهذا
ديوان موظفي لحرضات امتحان أخريًا أقيم أنه — يُْستَْكثَر وال — يذكر ا ممَّ رابًعا:
فبلغت لها، ُعيِّنُوا التي الوظائف وواجبات املحاسبة بأعمال إملامهم ملعرفة املحاسبة

فقط!11 املائة يف عرشة النجاح نسبة

من الجدد املوظفني تعليم الديوان) إىل نُِقلُوا (الذين املالية بوزارة املراجعة مراقبة موظفو يتوىل 11

عالوات أو درجات الفنيون املوظفون هؤالء يُْمنَح ولم ومحاسبني، مراجعني يكونون كيف املحسوبني
والعالوات! الدرجات ُمِنَح املحسوبني من عداهم من وكل منهم، أربعة عدا
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املعروف إذ املائة! يف العرشة يف العجب لعل بل موالي، يا ذلك يف َعَجٍب ِمْن وهل
مهمة يف ذريًعا فشًال فشل قد الديوان أن املختصة الفنية األوساط جميع يف املشهور
األعمال، عطل أنه فيه أفلح ما كل بل أمًال، وال عمًال ق يحقِّ فلم لها، ُوِجَد التي املراقبة

محاَسبة. وال حساب غري من واإلسفاف، اإلرساف يف األمثال أسوأ ورضب
املحاسبني! يحاِسب َمْن إىل حاجة يف الحالية الوزارة بفضل أصبحنا فقد للمأساة! يا
آخر ديوان إنشاء إىل فتبادر االقرتاح هذا الحكومة تتلقف أن أخىش فإني يل، هللا غفر بل

الحاسبني! ملحاسبة املحسوبني، محسوبي فيه تحرش

محسوبياتي

تحدث وقد «االثنني»، مجلة يف عثمان باشا أمني نرشه الذي محسوبياتي مقال إىل ُت أََرشْ
السياسة عن أتحدث بأن لنفيس ألسمح وإني محسوبياته، يف العليا السياسة عن معاليه

عليها: األمثلة بعض ييل فيما ضاربًا فيها، الدنيا

عثمان باشا أمني سكرتريو (أ)

األلقاب): حفظ (مع حرضات للتمثيل منهم أَذُْكر سكرتريًا ١٧ من معاليه مكتب يتكون

عالوات. وأربع درجة ُمِنَح — الثالثة إىل الرابعة من َي ُرقِّ — عابد عزيز (١)
عالوات. وأربع درجتني ُمِنَح — الرابعة إىل السادسة من َي ُرقِّ — أباظة فكري (٢)

بصفة الرابعة ُمِنَح — سنة ٢٣ عمره ضابط — النرص سيف حمدي فؤاد (٣)
عالوات. وأربع استثنائية

عالوات. وأربع الخامسة ُمِنَح — أول مالزم — رشارة مدحت (٤)
بمرتب موظًفا كان — لألرسة صديقة أجنبية سيدة زوج — فهمي موريس (٥)
٣٠ شهري بمرتب املحاسبة إىل فنُِقَل األمالك، مصلحة يف جنيهات ستة يبلغ شهري

الخامسة. الدرجة يف جنيًها
عالوات. وأربع الخامسة الدرجة ُمِنَح — صيديل — فرحات أحمد قاسم (٦)
عالوات. وأربع السادسة ُمِنَح — باشا النحاس نسيب — شعري أمني (٧)

إلخ. إلخ … جنيًها ١٥ إىل ٦ من ُمَرتَّبُهما ُرِفَع رشيف، وحسني حسن و(٩) (٨)
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عثمان باشا أمني ومحسوبو أقرباء (ب)

جنيًها ١٠٢٠ من مرتبه وُرِفَع وزارة، وكيل درجة يف َ ُعنيِّ اللقاني: سني األستاذ (١)
باشا). أمني شقيقة زوج (وحْرضتُه جنيه، ١٥٠٠ إىل

استثنائية عالوات أربع ومعها الثالثة إىل الرابعة من َي ُرقِّ العالييل: نظمي األستاذ (٢)
الثانية). باشا أمني شقيقة زوج (وحْرضتُه

زْوج (وحْرضتُه عالوات وأربع استثنائية درجة ُمِنَح سامي: حسني األستاذ (٣)
الثالثة). الشقيقة

٦ من ُمَرتَّبه فُرِفَع شهادات، يحمل ال هللا»: خري «أحمد مرضعته ابنة زوج (٤)
جنيًها. ١٥ إىل جنيهات

عالوات. وأربع درجة ُمِنَح املرضعة، بنت زوج أخو (٥)
عالوات. وأربع درجة ُمِنَح ،(٢ (رقم املرضعة بنت زوج أخو (٦)

وأربع الخامسة ُمِنَح اللقاني»: سني األستاذ أخت «ابن أفندي صابر سعيد (٧)
عالوات.

يف كان — األعظم للمحتسب األعظم املحسوب وهو — حشمت محمد األستاذ (٨)
إىل َي ُرقِّ قد وكان الحارض، العهد بدء يف جنيًها ٣٦٦ سنوي بمرتب الرابعة الدرجة
السنوي مرتبه وزاد الثالثة إىل الحالية الوزارة ته فرقَّ ،١٩٤٠ سنة أغسطس يف الرابعة
شهرين حوايل وبعد إسكندرية، ملحافظة وكيًال َ وُعنيِّ جنيًها، ٦٣٠ إىل جنيًها ٣٦٦ من
٨٤٠ إىل السنوي مرتبه وُرِفَع الثانية، الدرجة إىل ترقيته مع املحاسبة ديوان إىل نُِقَل
يف جنيًها سبعني إىل جنيًها ثالثني حوايل من شهور بضعة يف َوثََب مرتبه إنَّ أي جنيًها؛

الشهر!
برتقيته الكادر يسمح وال عليا، شهادة يحمل ال حرضته أن بالذكر جدير هو ومما
جنيًها ٥٤٠ من أكثر َمنْحه عىل املالية اللجنة توافق لم ولذلك الثالثة، الدرجة من ألكثر
الحارض العهد لفلسفة اإلنصاف من لعله ولكن اإلسكندرية، ملحافظة وكيًال َ ُعنيِّ حينما
أَكَل فانية، لعهود فانية، ُمَخلََّفات إال هي إن املالية والقوانني املالية اللجنة إن نقول: أن

ومنها. عليها، الحارضورشب العهد
استثنائية درجة ُمِنَح — حشمت األستاذ نسيب النرص— سيف أفندي الهادي عبد (٩)

عالوات. وأربع
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من مرتبه وُرِفَع استثنائية بصفة الثانية الدرجة ُمِنَح الرحمن: عبد أمني األستاذ (١٠)
جنيًها. ٥٢٫٥ إىل جنيًها ٣٧

أربع وُمِنَح استثنائية بصفة األوىل الدرجة إىل َي ُرقِّ أباظة: العظيم عبد األستاذ (١١)
عالوات.

عالوات. وأربع درجة ُمِنَح اللبان: الشافعي األستاذ (١٢)
عالوات. وأربع الخامسة الدرجة ُمِنَح خشبة: حسني األستاذ (١٣)
عالوات. وأربع السادسة الدرجة ُمِنَح نجار: أفندي حبيب (١٤)

عالوات. وأربع السادسة الدرجة أفندي: حجاج حلمي أحمد (١٥)
عالوات. وأربع درجة أفندي: أباظة سيد (١٦)

شهور. ثالثة بعد املعاش عىل ليُحال استثنائية درجة ُمِنَح نجيب: أفندي حسن (١٧)
الخامسة ُمِنَح باإلسكندرية» ساعيًا األصل يف «كان محمود: أفندي الرزاق عبد (١٨)

عالوات. وأربع
وعالوات. الخامسة زندو: أحمد السيد (١٩)

استثنائية. وعالوات الخامسة عطار: هنري (٢٠)
عالوات. أربع زائًدا الخامسة جرب: جمال األستاذ (٢١)

استثنائية. وعالوات الخامسة طبيه: ميشيل (٢٢)

ُمِنُحوا موظًفا ٤٣ يتضمن كشف وأمامي بَْحر، من وقطرٌة كل، من بعٌض موالي يا هذا
الدرجة ُمِنحوا موظًفا و٣٨ أربعة، إىل عالوتني من استثنائية وعالوات السادسة الدرجة
العليا الدرجات إىل وا وُرقُّ ُعيِّنُوا الذين عن فضًال هذا االستثنائية، العالوات من الخامسة

محسوبون. أو أنسباء أو أقرباء وكلهم منهم، القليلني عىل إال أَِقْف ولم
العريضة. هذه مع الكشفني بإرفاق أترشف وإني

الديوان يف الوزارية املحسوبيات

املحاسبة، ديوان يف ومحاسيبه أنسبائه من موظًفا عرش باثني الوزراء رئيس يختص
أفندي املقصود عبد الرب مرشوع — محسوب أو محاسبجي — هؤالء ِضْمن ويَْدُخل
وكذلك ِذْكُره، سيأتي ما االمتيازات من وُمِنَح هائلة استثنائية ترقية َي ُرقِّ الذي حمزة
إىل َي ُرقِّ الذي الدين) صالح بك محمد (شقيق املهندس عثمان أحمد السالم عبد األستاذ
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أدري وال الثانية يف جنيًها ٨٣٤ إىل جنيًها ٤٩٢ من مرتبه وُرِفَع الثالثة من األوىل الدرجة
عند بعد فيما باشا النحاس محسوبي بقية وعن عنه الكالم وسيأتي األوىل، يف بََلَغ كم

الوزارات. سائر يف عامة باشا النحاس محسوبيات عن الكالم
األشغال وزراء بينهم ومن الديوان، محسوبيات يف نصيبهم اآلخرين وللوزراء
وحتى والتموين، االجتماعية والشئون والزراعة واملواصالت واملالية والعدل واملعارف
متَّسع الديوان ففي — املغتنمني مع الغنيمة يقتسم أن إال يشأ لم النواب مجلس رئيس
وسنتناول سنرى، كما النواب مجلس وظائف يف محسوبيه َحْشد رغم وذلك — للجميع
املحسوبني محسوبيات ومعها املصالح، مختلف يف وزير كل محسوبيات بَْعَد فيما

وفري. واملال كثري، فالخري منها، عليه َوَقْفنا ما القليل يف أو أنفسهم،
الديوان مزايا الوزارة تَذَوََّقت فقد اإلفرنجي! املثل هذا أصدق ما األكل» مع «الشهية
خمسني إنشاء — امليزانية عن الخارجة الهيئات بحجة — أخريًا الوزراء مجلس فَقرََّر
… سابعة درجة و٤ سادسة و٢٨ خامسة و١١ رابعة و٥ ثالثة ٢ منها جديدة، وظيفة

مريئًا! هنيئًا

باشا النحاس محسوبيات

فروع: عدة إىل تتفرع وهي
الرب. مرشوع محسوبو (٣) املوظفني. من املحسوبون (٢) واألقرباء. األنسباء (١)
العال عبد وقفي بصدد أقرباؤهم، أو هم خاصة خدمات ْوا أدَّ الذين املوظفون (٤)
(٨) الصدفة. محسوبو (٧) املنزل. َخَدم (٦) يعالجونه. الذين األطباء (٥) والبدراوي.

املحسوبني. محسوبو
التي االستثناءات أن أبني أن حسبي بل يُْحَرص، ال ما َحْرص موالي يا أزعم ولست
بلغت قد عرشة) اثنتي عىل تَِزْد لم (وهي الوزارة أثناء بيننا تَنَاُزع أو ِنقاش َمَحلَّ كانت
١٥٠٠ حوايل مجموعها يف تبلغ أنها وَعِلْمُت حتًما، األلف فوق الوزارة من خروجي بعد
أصحابها، بخوف يُْشَعر تكتُّم محل النهمة الضخمة االستثناءات هذه كانت وملا حالة،
واٍف عليه الحصول استطعت الذي البيان أن ِعي أدَّ فلست وأسالبها، الغنيمة افتضاح من
أي يف — بمرص تَُقْم لم أنه يف قاطعة وحدها هي عليها َوَقْفُت التي األمثلة ولكن شامل،
لشهوتها، مستسلمة جرأتها، يف مستهرتة الحارضة، كالوزارة وزارة — العهود من عهد
وصغريها كبريها الوظائف توزيع يف وازع الضمري من أو رادع، الناس من يردعها ال

203



األسود العهد يف األسود الكتاب

أُِعيَد بعضهم إن بل خاملني، أو عاطلني أو كانوا عاملني واملقربني، واألنسباء األقرباء عىل
املحسوبني. حتى ف تَُرشِّ ال قذرة ألسباب عنها أُبِْعُدوا قد وكانوا الخدمة إىل

الذي وحده، باشا النحاس محسوبيات من عليه َوَقْفُت الذي بالقدر بياٌن ييل وفيما
األسد. نصيب املضمار هذا يف له

واألقرباء األنسباء (أ)

املوظف وهو — باشا النحاس نسيب — الوكيل الواحد عبد الدكتور معايل (١)
ولم كفايته، أو بوظيفته منها أكثر بِصَلته تتعلق العتبارات وزيًرا، َ ُعنيِّ الذي الوحيد
قصة التعيني (ولهذا الشيوخ يف وعضًوا وزيًرا معاليه بتعيني باشا النحاس يَْكتَِف
كأستاذ السابقة بوظيفته محتفًظا اآلن حتى يزال ال معاليه إن بل املقدمة)، يف ذََكْرتُها
ع يوقِّ معاليه يزال ال بل املعارف، بوزارة املدرسية للصحة وكمراقب األول فؤاد بجامعة
وال املدرسية! بالصحة الخاصة األوراق عىل املعارف لوزير مرءوس كموظف بإمضائه
الوزارة! من خروجه بعد يَْشَغَلَها أن عىس خالية بالجامعة الصحة علم أستاذية تزال

الكيل! االحتياط باب من وموظف أصيل، باب من وزير إذن فهو
عىل إحالته سيطلب وأنه املرض، بحجة للوزارة وكيًال َ ُعنيِّ شعري: بك محمد (٢)
وزارة إىل التموين من فنُِقَل تعيينه، منذ هللا شفاه وقد اثنني، أو أسبوع بعد املعاش
ولكنه للوفديني! عنيًدا خصًما وكان باشا، للنحاس نسيب ظاهر هو كما تُه وحْرضَ املالية،

بسبب! إليهم يمتُّ ال كان وإن بنسب، الوفديني إىل يمتُّ أصبح اآلن
التفتيش إدارة مدير حْرضته — باشا النحاس شقيق — بك النحاس العزيز عبد (٣)
درجة إىل جنيًها ١٠٢٠ فيها مرتبه وكان األوىل، الدرجة من َي ُرقِّ وقد الداخلية، بوزارة
الصحف يف ْت نُِرشَ ا جدٍّ واسعة اختصاصات وُمِنَح سنويًا،12 ١٣٠٠ بمرتب (أ) عام مدير

ومدير العام األمن مدير درجتي َرْفع عىل وافقْت قد للمالية وزيًرا كنت حينما املالية اللجنة كانت 12

بإلغاء الداخلية وزارة د تعهُّ مقابل (أ) عام مدير درجتي إىل أوىل ودرجة (ب) عام مدير من التفتيش
التفتيش ومدير العام األمن مدير الدرجتني يف َ يَُعنيَّ أن عىل ساٍع، ووظيفة ثامنة درجة وظائف أربع
قدره مرتبًا منهما لكل وقرََّر الرأي بهذا يأخذ لم الوزراء مجلس ولكن يتقاضيانه، كانا الذي باملرتب

الوزراء). مجلس وقرار املالية اللجنة مذكرة صورة العريضة بهذه (ومرفق سنويًا ١٣٠٠
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الرتب التماس كشوف عىل واإلرشاف املوظفني، وتعيينات ترقيات عىل اإلرشاف منها
إلخ. … املوظفني وتأديب والنياشني،

الدرجة إىل حْرضته َي ُرقِّ باشا): النحاس أخي (ابن النحاس سالم محمد األستاذ (٤)
،١٩٤٢ سنة أكتوبر أول من جنيًها ٧٩٢ ماهيته واْعتُِربَْت ١٩٤٢ سنة أبريل ٢٠ يف الثانية
إىل وترقيته الربيد مصلحة عام ملدير وكيًال تعيينه ذلك بعد قرَّر الوزراء مجلس ولكن
اللجنة مذكرة يف وجاء قبل، من قاضيًا حْرضته وكان جنيه! ٩٠٠ بمرتب األوىل الدرجة
الذي املنصب «أعباء أن شهور بضعِة ظْرِف يف األوىل الدرجة إىل لرتقيته تربيًرا املالية
عن التجاوز مع املقررة الدرجة َمنْحه تربِّر كثرية مسئوليات من يتحمله ما مع إليه أُْسِنَد

سنوات.» أربع ميض رشط
مربرات باشا النحاس يجد وأن قريبًا، البوستة عام مدير وظيفة تخلو أن واملنتظر

الجديدة! للرتقية جديدة
األمريية باألمالك موظف وحْرضته باشا): النحاس النحاس(شقيق أفندي محمود (٥)
قرََّر الوزراء مجلس ولكن سنويٍّا، جنيه ٥٠٤ مرتبه وبلغ علمية، مؤهالت له وليست
فيها جاء برتقيته املذكرة أن يُذَْكر ما طريف ومن سنويٍّا، جنيه ٦٠٠ إىل مرتبه إبالغ
األمانة تستلزم خاصة صفة ذات جديدة بأعمال ُكلَِّف قد حرضته «إن الواحد: بالحرف

األعمال.» تلك أهمية مع يتمىشَّ حدٍّ إىل مستواه َرْفع املصلحُة وترى واإلخالص،
كانت األوىل وظيفته أن القليل يف أو معينًا، ثمنًا واإلخالص لألمانة أن ذلك ومعنى

الثانية! تستلزمه ما واإلخالص األمانة من تستلزم ال
السادسة الدرجة إىل َي ُرقِّ باشا): النحاس أخ (ابن أفندي النحاس سالم املنعم عبد (٦)

.٤٢ سنة أكتوبر ٤ بتاريخ الوزراء مجلس بقرار تثبيته مع استثنائية ترقية
السادسة إىل الجلسة نفس يف َي ُرقِّ املنعم: عبد شقيق أفندي، النحاس سالم توفيق (٧)

املواصالت. وزارة يف الشقيقان َ وُعنيِّ تثبيته، مع
ُجِعَلْت باشا: للنحاس رابٍع أٍخ ابن النحاس، العزيز عبد الدين بهاء األستاذ (٨)
آخر وُمِنَح — للرابعة تمهيًدا — ١٩٣٧ سنة ديسمرب أول من الخامسة يف أقدميته
.(١٩٤٢ سنة سبتمرب ٦ (قرار الطبي الكشف من وإعفائه تثبيته مع الدرجة مربوط

كان باشا): للنحاس خامٍس أٍخ (ابن النحاس العزيز عبد املنعم عبد األستاذ (٩)
وهي القليوبية، بمديرية للضبط مأموًرا أخريًا َ ُعنيِّ ثم النيابة، يف َ وُعنيِّ لإلدارة معاونًا

سنني! عدة يف املحسوبني، غري املوظفون إليها يصل درجة
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رئيس ملكتب مديًرا َ ُعنيِّ باشا): النحاس شقيقة (ابن شوقي محمود األستاذ (١٠)
ليسانس عىل حاصل أنه مع شهريٍّا، جنيًها ٤٥ مربوطها آخر الرابعة الدرجة يف الوزراء
بل شهريٍّا، جنيًها يتقاىض١٢ ُدْفَعِته ُل أوَّ يزال وال ،١٩٤٠ سنة الثاني الدور يف الحقوق
مرتبه! نصف من أقل مرتبًا يتقاضون امتحنوه الذين مدرسيه حرضات بعُض يزال ال
مرتب يقال كما وله باكار، نوع من فخمة حكومية سيارة املرتب فوق ولحرضته

الحراسة. يف خاص
عىل صارًخا مثًال تَْشَهد لم حكومة مرص يف كانت أن منذ املرصية الحكومة ولعل
مجلس رئيس سعادة نجل استثنينا إذا إال اللهم املثل، كهذا املستهرتة السافرة املحسوبية
شهادة يحمل أنه وهو بسيط فارٍق مع املرتب هذا بمثل َ ُعنيِّ ما َل أوَّ َ ُعنيِّ الذي النواب

دكتوراه.
قراران بصدده َصَدَر أيًضا): باشا النحاس شقيقة (ابن شوقي مصطفى األستاذ (١١)
الدرجة يف أقدميته باعتبار ١٩٤٢ سنة يوليو ٨ يف األول الوزراء، مجلس من استثنائيان
،١٩٤٢ سنة فرباير يف الخامسة إىل َي ُرقِّ أنه رغم ١٩٤٠ سنة يوليو ٨ من الخامسة
إىل برتقية ١٩٤٢ سنة أكتوبر ٧ يف صدر الثاني والقرار جنيًها، ٣١٢ مرتبه وُجِعَل
واسعة الوثبة أن املالية اللجنة ورأت سنويٍّا، جنيًها ٤٢٠ مرتبه وُجِعَل الرابعة الدرجة
جنيًها، ٣٥ له قرََّر الوزراء مجلس ولكن شهريٍّا، جنيه ٣٢ املرتب َجْعل فاْقَرتََحْت

البكالوريا. ومؤهالته
ُرتْبَة استثنائيٍّا تُه حْرضَ ُمِنَح باشا): النحاس شقيقة (ابن شوقي وحيد األستاذ (١٢)

السواحل. خفر إدارة يف بكبايش
الثالثة أحد وحْرضته باشا): النحاس شقيقة بنت (زوج بك عثمان خريي محمد (١٣)
برْفض الوزارة من خروجي قبل قدمتها التي املالية اللجنة مذكرة موضوع كانوا الذين
٧٢٠ بمرتب الثالثة الدرجة إىل ترقيته ذلك َرْغَم َقرََّر الوزراء مجلس ولكن االستثناءات،

مرتبه. يف شهريٍّا جنيًها ١٧ زيادة أي سنويٍّا جنيًها
تَْمِض لم فإنه كال، الخاطفة؟ االستثنائية الوثبة بهذه باشا النحاس اكتفى فهل
إىل أخرى ترقية الوزراء مجلس له قرَّر حتى الوزارة من خروجي عىل شهور بضعة
٨١٦ ماهيته إلبالغ جنيًها ٩٦ مقدارهما عالواتها من عالوتني ومنحه الثانية الدرجة

جنيًها!
التساؤل مجرد إىل ال يدعو مبلًغا الدولة وبأموال باملناصب االستهتار بلغ وهكذا

واملؤاخذة. التحقيق إىل بل والدهشة،
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من محاٍم من َي ُرقِّ باشا): النحاس شقيقة ابنة (زوج رضا الرحمن عبد األستاذ (١٤)
األوىل إىل الثالثة الدرجة ومن أول، نائب إىل الحكومة قضايا بأقالم املمتازة األوىل الدرجة
نقاش محلَّ الرتقية هذه كانت وقد سنويٍّا، جنيه ٩٠٠ إىل جنيًها ٧٢٠ من راتبه فزاد
مسئولية تتحمل لم املالية اللجنة أنَّ إىل األمر وانتهى باشا، النحاس وبني بيني طويل
حرفيٍّا: يأتي ما مذكرتها ختام يف جاء وقد الوزراء، ملجلس فيها األمر فرتكت الرتقية، هذه

الوزراء مجلس إىل بَرْفعه تترشف وهي االقرتاح هذا املالية اللجنة بََحثَت وقد
يراه. ما فيه ليَُقرِّر

مأموٍر من َي ُرقِّ باشا): النحاس حرم خالة (زوج القايض مريس أفندي توفيق (١٥)
بزيادة أي سنويٍّا، جنيًها ٧٢٠ بمرتب الثالثة الدرجة وُمِنَح الجيزة، مديرية وكيل إىل
فقرر املالية، اللجنُة ترقيتهم َرَفَضْت الذين الثالثة أحد حرضته وكان شهريٍّا، جنيًها ٢٤

الرفض. هذا رغم ترقيته املجلس
عبد وقف يف املستحقة السيدة وزوج باشا النحاس (صهر السمرة مسعد األستاذ (١٦)
إىل جنيًها ٤٨ من مرتبه وزاد الداخلية، إىل القضاء من نُِقَل بنظارته): املشمول العال

املغرضة. الرتقية هذه ظروف إىل اإلشارة سبقت وقد شهريٍّا، جنيًها ٦٠
مديًرا َ ُعنيِّ باشا): النحاس حرم خالة زوج (شقيق حسني الجواد عبد الدكتور (١٧)
شهريٍّا، جنيًها ١٥ بزيادة األوىل إىل الثانية من َي وُرقِّ الصحة، بوزارة األوبئة لقسم ا عامٍّ

.١٩٤٠ سنة أغسطس أول يف الثانية إىل َي ُرقِّ قد كان أنه مع
الدرجة ُمِنَح باشا): النحاس حرم (شقيق أفندي الوكيل الواحد عبد حافظ (١٨)
الشهادة يحمل وهو املحاسبة، ديوان يف استثنائية بصفة عالوات وأربع السادسة

االبتدائية.
سكرتارية يف َ ُعنيِّ باشا): النحاس حرم عم (ابن أفندي الوكيل حافظ محمد (١٩)
وظيفته. مؤهالت لديه وليست مليم، وخمسمائة جنيًها ٢٠ شهري بمرتب النواب مجلس
وأربع السادسة الدرجة ُمِنَح باشا): النحاس حرم (خال شعري أفندي أمني (٢٠)

مؤهالت. له وليس املحاسبة بديوان استثنائية بصفة عالوات
الدرجة استثنائية بصفة ُمِنَح الوكيل): آل (نسيب أفندي همام الرحيم عبد (٢١)

املحاسبة. ديوان يف عالوات وأربع السادسة
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أربع وُمِنَح الخامسة إىل َي ُرقِّ باشا): النحاس (نسيب شاهني أفندي املقصود عبد (٢٢)
املحاسبة. ديوان يف استثنائية عالوات

الشئون بمصلحة املهندس باشا) النحاس (نسيب شاهني كامل أفندي مصطفى (٢٣)
سنة من بدًال ١٩٣٧ سنة أكتوبر أول من الخامسة الدرجة يف أقدميته اْعتُِربَْت القروية،
أشارت املالية اللجنة مذكرة أن هنا يُذَْكر ما طريف ومن عالوات، ثالث ومنحه ١٩٣٩
حرضات من أربعة فرأى االستثنائية، التسوية هذه بصدد آراؤها انقسمت اللجنة أن إىل
وأََخذَ عالوات، ثالث َمنْحه عىل الباقون الثالثة ووافق فقط، عالوتني َمنَْحه اللجنة أعضاء

نقدية! أكثرية عىل ينطوي ألنه األقلية؛ برأي الحال بطبيعة الوزراء مجلس
١٩٤٢ سنة نوفمرب ١٤ بتاريخ َ ُعنيِّ باشا): النحاس (قريب أحمد أفندي منصور (٢٤)
االبتدائية. الشهادة ومؤهالته جنيًها، ٢٠ شهري بمرتب النواب مجلس سكرتارية يف

يوليو ١٩ بتاريخ الوزراء مجلس َقرََّر باشا): النحاس (نسيب راجح عيل األستاذ (٢٥)
ذلك فوق ومنحه جنيًها ٤٢٠ مربوطها بأول الرابعة الدرجة إىل ترقيته ١٩٤٢ سنة
سبتمرب ٣٠ يف الخامسة إىل َي ُرقِّ أنه مع السنة، يف جنيًها ١٢٠ قدره إضافيٍّا مرتبًا
مكتب مدير وظيفة يشغل وحْرضته سنويٍّا، جنيًها ٣٣٦ فيها مرتبه وكان ،١٩٤١ سنة
ترقيته ُمِنَح فرج إبراهيم األستاذ أن الصدد هذا يف يُذَْكُر ما طريف ومن الداخلية، وزير
مدير وظيفة فوق الداخلية وزير مكتب مدير وظيفة يشغل أنَّه بحجة الشاذة االستثنائية
باشا النحاس قول فما املكتب لهذا مديًرا راجح عيل األستاذ َ ُعنيِّ وقد واآلن املستخدمني،

جديد؟ مربر من وهل ذلك، يف
مجلس من استثنائي بقرار َ ُعنيِّ السابق» «شقيق أفندي راجح الرزاق عبد األستاذ (٢٦)

.١٩٤٢ سنة أكتوبر ٤ بتاريخ الوزراء
وأربع الخامسة الدرجة ُمِنَح الوكيل): آل (نسيب مدكور مختار محمود األستاذ (٢٧)

املحاسبة. ديوان يف استثنائية عالوات
مدير وظيفة إىل القضايا من نُِقَل الوكيل): آل (نسيب مدكور محمود بك محمد (٢٨)

استثنائية. بصفة الثانية الدرجة إىل َي وُرقِّ املالية وزير مكتب
فنُِقَل الشهر، يف جنيًها ٢١ مرتبه كان باشا): النحاس (نسيب زهران سيد الشيخ (٢٩)
الثالثة. الدرجة يف شهريٍّا جنيًها خمسني إىل مرتبه وَقَفَز األوقاف، بوزراة للمساجد مديًرا
حرس إىل البوليس من نُِقَل باشا): النحاس شقيقة بنت (زوج زهران أفندي زكي (٣٠)
رتبة إىل أخريًا َقَفَز ثم مستحقيها، من الكثريين متخبطيًا اليوزبايش رتبة وُمِنَح الربملان،

صاغ.
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اليوزبايش رتبة إىل َي ُرقِّ باشا): النحاس حرم خال (ابن أفندي شعري حلمي محمد (٣١)
قسم إنشاء مع الوزراء رئيس لحراسة وانْتُِدَب الرتبة، مربوط آخر وُمِنَح َدْوِره، غري يف

معه. ومن لحْرضته خصيًصا بالرئاسة سيايس بوليس
سنة من أقدميته اْعتُِربَْت باشا): النحاس (نسيب أفندي فكري حافظ صالح (٣٢)

السادسة. إىل لرتقيته ،١٩٣٦
النحاس حرم قريب بك شعري محمد أخت (زوج بك الحفناوي محمد أحمد (٣٣)

جنيًها. ٩٨٤ مرتبه وكان جنيًها ١٠٨٠ األوىل مربوط آخر ُمِنَح باشا):
الخامسة ُمِنَح النحاس): بك العزيز عبد كريمة (زوج الفتح أبو محمد األستاذ (٣٤)

اإلشارة. سبقت كما استثنائيٍّا
صاحب وهو الوكيل): آلل الجديد (النسيب بك راشد حسن محمود القائمقام (٣٥)

فاالسرتجاع! فاالستجماع، االستيداع، حكاية
مرتب من َي ُرقِّ وقد نيابة وكيل الوكيل): آل (نسيب حسني صالح األستاذ (٣٦)
األحكام بمراجعة الخاص للقسم وانْتُِدَب الشهر، يف جنيًها ٣٥ إىل ونصف جنيًها عرشين

العسكري. الحاكم بمكتب العسكرية
مجلس سكرتارية يف َ وُعنيِّ قروش، ٧ بيومية رسكي كاتب كان النحاس: حسني (٣٧)

شهريًا. جنيهات ١٠ بمرتب النواب
إىل ونُِقَل التجارة يف كان باشا): النحاس (نسيب عثمان رياض أفندي مصطفى (٣٨)
وظفية وهي بغداد، يف وظيفة له أَْوَجُدوا حتى شهر يَْمِض ولم الرابعة، الدرجة يف الزراعة

الثالثة! الدرجة وُمِنَح الرشقية، الدول يف الزراعية املنتجات لترصيف زراعي ملحق
وأربع السادسة ُمِنَح والوكيل): شعري آل (نسيب عمارة املنعم عبد أفندي محمد (٣٩)

املحاسبة. ديوان يف استثنائية بصفة عالوات
جنيًها ٣٠ بمرتب الخدمة إىل أُِعيَد باشا): النحاس (نسيب قناوي أفندي متويل (٤٠)
١٩٣٨ سنة يف معه وُفِصَل مرتبه بمثل قريب يل وكان مؤهالت، يحمل ال وهو شهريٍّا
مربر ال استثناء — مؤقت اعتماد عىل معنيَّ وهو — إعادته يف ألن إعادته؛ عىل أوافق فلم

جنيًها. أربعني إىل ُرِفَع مرتبه إن وقيل: املحسوبية، إال له
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الجاللة صاحب يا

غريهم دون استثناءاتهم عىل الوقوف أمكنني الذين وهم — ونسيبًا قريبًا أربعون هؤالء
وتجمعهم واحدة، سنة يف االستثناءات عليهم وأُْغِدَقْت واحد، رجل وأنسباء أقرباء وهم —
أليس ذلك؟ معنى هو فما وأنسبائه، باشا النحاس من القربى هي واحدة صلة كلهم
يقتسمون وأهله الوزراء لرئيس ضيعة أصبحت قد الحكومة أن السافر الظاهر املعنى
لم التي االستثناءات هذه وهل املستحقني؟ املوظفني من غريهم دون وثمراتها خرياتها
أغلب ألن والجدارة؛ الكفاية إىل فيها يُنَْظر لم والتي النوع، ويف الكم يف مثيل لها يَْسِبْق
الوفدية الصبغة تلك حتى لهم وليست بل العادية، الرتقية حتى يستحقون ال أصحابها
يُْطَلق أن يَِصحُّ استثناءات مجرد هذه هل علة، غري يف باشا النحاس بها تعلَّل طاملا التي

املتواضع. النعت هذا عليها
إىل يمتُّ من كل عىل وإغداقها حساب، وال تورُّع غري يف الدولة أموال اغرتاف وهل
ُعِهَدْت حاِكٍم ِقبَل من يشء يف األمانة من يُْعتََرب النسب أو القرابة بصلة الوزارة رئيس
وقد األمر يكون فكم بالقسطاس، الناس عىل يوزعها مسئولة أمانة الدولة أموال إليه
يرعى أن حاكم، كل عىل يُْفَرُض الذي العامِّ العهد جانب إىل ا خاصٍّ عهًدا نفسه عىل َقَطَع
غري من واملساواة باإلنصاف املوظفني وغري املوظفني معاملة يف الجالل ذي ربه وجه
الظاملة املحسوبيات هذه مثل وهل استغالل، أو للوجوه مراعاة أو ميل أو محسوبية ما
يمكن وهل بل نظامية، حكومة أية يف قائمة تبقى أن يصح وزرائه ومن منه اآلثمة

بقيت؟ ما إذا نفسه الحكومي النظام بقاء إىل االطمئنان
ولألصدقاء أصدقاء، هناك بل واألنسباء، األقرباء عىل الصارخة تقترصاملحسوبية ولم
باشا بالنحاس الخاصة وهي — عليها وَقْفنا التي املحسوبيات بعض ييل وفيما أصدقاء،

الزمالء. الوزراء حرضات محسوبيات ويليها —

باشا النحاس محسوبو (ب)

أسماؤهم، اآلتية حرضات التمثيل سبيل عىل منهم فنذكر املوظفني من محسوبوه أما
واألنسباء: األقرباء من السابقني األربعني إىل مضافني

١٠٢٠ بمرتب األوىل الدرجة من برتقيته يَْكتَِف لم الرفاعي: فريد أحمد الدكتور (٤١)
نقدية َمنْحه فوق استثنائيٍّا معاًشا ُمِنَح بل جنيه، ١٥٠٠ بمرتب مفوض وزير درجة إىل
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يف السلكيٍّا خبريًا أفندي الدين نور ابنه تعيني عن فضًال هذا جنيه، ٢٠٠٠ مقدارها
أنه فنية غري وزارة يف الفنية الوظيفة لهذه مؤهالته وكانت الخامسة، بالدرجة األوقاف
االستثناء هذا ظروف إىل اإلشارة َسبََقت وقد الراديو، آالت يف تاجًرا تعيينه قبل كان

املزدوج. الصارخ
إىل أرشنا وقد بك): الدين صالح محمد (شقيق عثمان أحمد السالم عبد األستاذ (٤٢)
يف جنيًها ٨٣٤ إىل جنيًها ٤٩٢ من شهرين حوايل يف مرتبه ارتفع فقد قبُل، من حالته
وال البلدية، ملراقبة مديًرا األوىل الدرجة يف َ ُعنيِّ حتى أيام تَْمِض لم ثم الثانية، الدرجة
مرتبه فيكون جنيًها ١٠٢٠ مربوطها أول أخذ ولعله اآلن، فيها ُمَرتَّبه يبلغ كم ندري
مؤهالت له اْكتُِشَفْت مهندس وحرضته شهور، بضعة يف جنيه ٥٠٠ من أكثر زاد قد

نادرة. حسابية
جنيًها ١٠٢٠ بمرتب األوىل إىل الرابعة من َي ُرقِّ مسيحة: فرج إبراهيم األستاذ (٤٣)
ترقيتهم اقرتاح بمناسبة َمْت ُقدِّ الذين الثالثة أحد وهو مرتبه، يف شهريًا جنيًها ٤٢ بزيادة

االستثناءات. بمنع املالية اللجنة مذكرة
وهو الصحف، عىل ا عامٍّ ورقيبًا للمطبوعات مديًرا َ ُعنيِّ القباني: محمد األستاذ (٤٤)
حرضته وكان الثالثة، الدرجة إىل استثنائيًا َي وُرقِّ أدري، لست الرابع أو الثالث الرقيب

باشا. النحاس شقيقة أبناء لبعض خصوصية دروًسا يعطي
مع األوىل الدرجة إىل َي وُرقِّ الداخلية، إىل القضاء من نُِقَل لطفي: أحمد األستاذ (٤٥)
حصل قد وكان فقط، عالوتني بَمنْحه املالية اللجنة أغلبية رأي رغم جنيه، ٩٠٠ َمنْحه
الوزراء مجلس له فقرر جنيًها ٧٢٠ بماهية ١٩٤٠ سنة يناير يف الثانية الدرجة عىل

الكبري. االستثناء هذا ١٩٤٢ سنة يونيو ٧ يف الحايل
من ُمَرتَّبُه وُرِفَع األوىل إىل الثالثة الدرجة من فضيلته َي ُرقِّ البنا: محمد الشيخ (٤٦)

جنيه. ٩٠٠ إىل جنيًها ٧١٤
يف َي فُرقِّ ١٩٤٢ سنة مارس ٨ يف الرابعة الدرجة نال البنا: كامل محمد األستاذ (٤٧)
جنيًها ٥٢ ُمَرتَّبه وُجِعَل الثالثة، الدرجة إىل استثنائية ترقية السنة نفس من سبتمرب ٢٢
مجلس يأخذ فلم جنيًها ٤٥ املاهية تكون أن رأْت املالية اللجنة وكانت الشهر، يف ونصف

برأيها. الوزراء
سبتمرب ٢٢ يف السادسة الدرجة إىل َي ُرقِّ البنا: الفتاح عبد أفندي الوهاب عبد (٤٨)
حوايل الدرجة يف قىض إنه أي ،٤٢ سنة يوليو ١٢ من السابعة يف كان أنه مع ٤٢ سنة

فقط. شهرين

211



األسود العهد يف األسود الكتاب

لدى وليس جنيًها، ٥٥ بماهية الثالثة الدرجة تقررت حلمي: أفندي إسحق (٤٩)
أشارت الوزراء مجلس إىل املعارف وزارة َرَفَعتْها التي املذكرة أن إال شهادات حرضته

الطريف. الوضع بهذا املجلس واقتنع ،١٩٢٧ عام يف املانش َسبََح أنه إىل
رتبة إىل استثنائيٍّا َي ُرقِّ حلمي: أفندي إسحاق شقيق أفندي حلمي سعيد الصاغ (٥٠)

الوزراء. مجلس من بقرار صاغ
الخامسة إىل َي ُرقِّ بك): الدين صالح ملحمد آخر (شقيق الدين عز إبراهيم األستاذ (٥١)
الدرجة إىل ٤٢ سنة سبتمرب ٢٢ يف بقرار استثنائيٍّا َي ُرقِّ ثم ،١٩٤٢ سنة مارس ٢٤ يف
٣٥ املاهية َجْعل َرأَْت قد املالية اللجنة وكانت جنيًها، أربعني فيها ُمَرتَّبه وُجِعَل الرابعة،
بضعة يف جنيًها ٤٠ إىل ٢٠ من ُمَرتَّبُه َقَفَز وهكذا برأيها، الوزراء مجلس يأخذ فلم جنيًها

شهور.
وأربع الرابعة الدرجة منح بك): الدين صالح محمد حرم (شقيق هيكل األستاذ (٥٢)

املحاسبة. ديوان يف استثنائية عالوات
بمرتٍب النواب بمجلس َ ُعنيِّ سمنود): من (محسوب الطنايحي البسطوييس محمد (٥٣)

مؤهالت. لديه وليست جنيًها ٢٠ شهريٍّ

الرب محسوبياتمرشوع (ج)

معاملته إىل قبل من نا أََرشْ الرب): مرشوع صندوق (أمني دوماني جورج األستاذ (٥٤)
آالف بضعة منحة وقبض معاُشه تضاَعَف بحيث نفسه، لالستثناء الخارقة االستثنائية

بعقد! عمله يف واستمر الجنيهات من
الدرجة من َي ُرقِّ الرب): مرشوع حسابات (مراجع حمزة املقصود عبد األستاذ (٥٥)
ُمَرتَّبُه فارتفع ،٤٢ سنة سبتمرب ١٩ يف الوزراء مجلس من بقرار الثالثة إىل الخامسة
يف للعمل وانْتُِدَب املحاسبة ديوان إىل نُِقَل ثم الشهر، يف جنيًها ٤٥ إىل جنيًها ٢٩ من
حسابات بمراقبة له َح ُرصِّ وكذلك مرتبه، نصف حوايل تبلغ مكافأة مقابل الحراسة

. خاصٍّ محاسبة مكتب وَفتْح خارجية هيئات
َع ُرشِ وملثله الرب، مرشوع حسابات مراجعة يف استثنائية كفاية عىل برهن أنه والحق

االستثناء. فوق االستثناء
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الخامسة الدرجة ُمِنَح وقد ومساعده، بك دوماني محسوب عرص: أفندي محمد (٥٦)
املحاسبة. ديوان يف استثنائية وعالوات

الخاصة الخدمات محسوبية (د)

إليه. اإلشارة سبقت نرص: محمد الدكتور (٥٧)
إىل الثالثة من َي ُرقِّ فقد إليه، اإلشارة سبقت وقد محفوظ: بك محمد الدكتور (٥٨)

عام. مدير درجة
إليه. اإلشارة سبقت وقد صربي، إبراهيم الدكتور (٥٩)
إليه. اإلشارة سبقت وقد العجاتي، أحمد الدكتور (٦٠)

باستثناءاتهم الدقيق البيان وسيصلني اآلخرين، األطباء أسماء بعد فيما وسنذكر
اثنني. أو يوم بعد

املباني أعمال عىل َف أَْرشَ الذي املهندس وحرضته أفندي: صربي أحمد السيد (٦١)
سبتمرب ٢٢ بتاريخ الوزراء مجلس َقرََّر وقد الجديدة، بمرص الخاص منزله يف والتأثيث
مربوطها أول ومنْحه ١٩٣٨ سنة أكتوبر ١٦ من الرابعة الدرجة يف اعتباره ٤٢ سنة

الثالثة. إىل لرتقيته تمهيًدا
املحامي فهيم محرم األستاذ املحرتم الشيخ نجل وهو فهيم: محرم حسني األستاذ (٦٢)
تنظُِّره قضايا يف باشا النحاس خدموا الذين املحامني بني من حْرضته وكان — الرشعي
بمرتب مربوطها بأول الخامسة الدرجة يف الداخلية بوزارة نجله َ ُعنيِّ وقد — األوقاف عىل
جنيًها. ١٤٤ بمرتب السادسة يف يكون أن عىل الكادر ينص بينما السنة، يف جنيه ٣٠٠
استثنائية عالوة فُمِنَح الرئيس، راديو إصالح بعملية قام دميان: أفندي شفيق (٦٣)

العام. يف جنيًها ٢٤ قْدرها
استثنائيٍّا معاًشا ُمِنَح — سابًقا الرئيس ياور — قبضايه لطفي حسن األمريال (٦٤)

القانوني. معاشه عن مليم و٤٠٠ جنيًها ١١ يزيد
الدرجة من َي فُرقِّ األعزاء األنسباء ألحد دم تحليل بعملية قام خريت: عمر الدكتور (٦٥)
من لغريه وال له يَْسِبق ولم فاروق، جامعة يف مساعًدا أستاذًا َ وُعنيِّ الثالثة، إىل الخامسة

الدم. بتحليل خربة له تكن وإن العلم، بتدريس خربة أيُة ِذْكُرهم السابِق الدكاترة
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الدرجة يف كان اإلسكندرية: يف باشا النحاس أسنان طبيب فرغيل، محمود الدكتور (٦٦)
بجامعة األسنان جراحة لقسم مساعًدا أستاذًا َ وُعنيِّ مبارشًة الثالثة إىل َي فُرقِّ الخامسة
إال إعداده يَتِمَّ ولن بل األسنان، لجراحة قسم اآلن حتى الجامعة يف وليس األول، فاروق

الحرب! بعد
فمالزًما كونستابل إىل َي ُرقِّ — باشا النحاس خدمة يف مراسلة — عثمان حسن (٦٧)
إىل الخادم املراسلة يتحول أن أترابها بني الفريدة بابها، يف الوحيدة الحالة ولعلها ثانيًا!

ضابط!
يف يوزبايش إىل مالزم من َي ُرقِّ باشا): النحاس حرس (من توفيق أفندي حلمي (٦٨)

شهور. بضعة

السيدات لجنة محسوبية (ه)

ولم الرابعة إىل َي ُرقِّ اللجنة): رئيسة حرضة (نجل الدين صالح أفندي محمد (٦٩)
املقررة. املدة عليه تَْمِض

فُمِنَح قبل من متقاعًدا كان وقد اللجنة): سكرترية (زوج باشا حمزة حسن اللواء (٧٠)
معاشها. له وُرتَِّب اللواء رتبة

فوثب السادسة بالدرجة كان باللجنة): السيدات إحدى (زوج ميالد أفندي جاك (٧١)
الرابعة! إىل

األنصار محسوبية (و)

إىل َي ُرقِّ باشا): رمزي إسماعيل املحرتم النائب (شقيق رمزي املجيد عبد الدكتور (٧٢)
يشغل وهو ١٩٤١ يناير أول من الثانية الدرجة يف أنه مع مربوطها بأول األوىل الدرجة

مرص. صحة كمفتش عام مدير وظفية
.١٩٣٨ أبريل ٢٧ من األوىل الدرجة يف اْعتُِربَ بك: محمود رياض الدكتور (٧٣)

يناير أول من الثانية الدرجة يف أقدميَّته ُجِعَلْت الواحد: عبد سيد الدكتور (٧٤)
.١٩٤٠ سنة
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تعيني. أول جنيًها ١٨ بمرتب السادسة الدرجة ُمِنَح فودة: داود األستاذ (٧٥)
بوزارة استثنائية بصفة الخامسة الدرجة إىل َي ُرقِّ النبي: عبد أحمد األستاذ (٧٦)

التموين.
مع املعاش عىل وإحالته «ب» عام مدير إىل ترقيته بك: النمريس إبراهيم محمود (٧٧)

سنتني. عن واملعاش املاهية بني الفرق منْحه
استثنائية بصفة الخامسة الدرجة إىل َي ُرقِّ عوض: حافظ الدين كمال األستاذ (٧٨)

املحاسبة. ديوان يف عالوات أربع وُمِنَح
باشا): الطرزي حفني سعادة وقريب باشا نديم اللواء (نجل نديم أحمد األستاذ (٧٩)

املحاسبة. ديوان يف عالوات أربع مع استثنائية بصفة الرابعة إىل َي ُرقِّ
َ ُعنيِّ بك): الفتوح أبو أحمد املحرتم النائب (صهر إسماعيل أحمد األستاذ (٨٠)
مكتب إىل نُِقَل ثم الخامسة، بالدرجة جنيًها ١٨ شهري بمرتب النواب مجلس بسكرتارية

جنيًها. ٣٥ وقدره فقط مرتبًا وُمِنَح العسكري الحاكم
يف ُعنيِّ األسيوطي): حسن كامل املحرتم النائب (شقيق حسن زكي أحمد األستاذ (٨١)
االبتدائية. الشهادة يحمل وهو جنيًها ٢٥ قدره شهري بمرتب النواب مجلس سكرتارية
وكيل صالح يوسف كامل األستاذ املحرتم النائب (قريب أفندي وهبة حنا سامي (٨٢)

جنيًها. ١٥ قدره شهري بمرتب النواب مجلس سكرتارية يف َ ُعنيِّ وقد العهد): نقابة
يف أقدميته ُجِعَلْت باشا): الطرزي حفني سعادة (نسيب رسي عيل الدكتور (٨٣)
لرتقيته تمهيًدا استثنائية بصفة وتثبيته البعثة من عودته تاريخ من الخامسة الدرجة

مربوطها. َط متوسِّ وأََخذَ لها فعًال َي وُرقِّ الرابعة، الدرجة إىل
األوقاف وزير حسني باشا عيل املحرتم الشيخ (نجل حسني أحمد الدكتور (٨٤)
املالية اللجنة وكانت جنيًها ٦٠ إىل ٤٥ من مرتبه وُرِفَع الثانية الدرجة إىل َي ُرقِّ السابق):

فقط. جنيًها ٥٣ املاهية َجْعل رأت قد
األنصاري): سعد األستاذ املحرتم النائب (قريب األنصاري سعد محمد الدكتور (٨٥)
ِلمنْحه تمهيًدا ١٩٣٨ سنة أكتوبر ١٠ من الخامسة يف استثنائية بصفة أقدميته ُجِعَلْت

الرابعة.
بسيوني): محمود األستاذ املحرتم الشيخ أخت (ابن الغطريفي إبراهيم األستاذ (٨٦)

استثنائية. بصفة ١٩٤٠ سنة يوليو ١٣ من الرابعة يف أقدميته ُجِعَلْت
استثنائية بصفة َي ُرقِّ بسيوني): محمود األستاذ (نجل بسيوني إبراهيم األستاذ (٨٧)

إليها. اإلشارة سبقت ظروف يف الخارجية بوزارة ثالثًا سكرتريًا
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استثنائية عالوات وأربع السادسة ُمِنَح منسوب): (محسوب رشيد أفندي سليم (٨٨)
املحاسبة. ديوان يف

استثنائية عالوات وأربع السادسة ُمِنَح منسوب): (محسوب حسني فهمي حسني (٨٩)
املحاسبة. ديوان يف

الخامسة إىل السادسة من َي ُرقِّ منسوب): (محسوب خليل الهادي عبد الدكتور (٩٠)
واحدة. َوثْبًَة جنيًها ٣٥ إىل مرتبه فارتفع األول فؤاد جامعة يف الرابعة إىل

بوزارة الخامسة الدرجة يف السلكيٍّا خبريًا عني أفندي: الرفاعي فريد الدين نور (٩١)
اإلحصائية. يف إدخاله دون إليه اإلشارة سبقت وقد األوقاف،

— استثنائية بصفة — ُمِنَح وقد دمياط): نائب (ابن الجمال محمود الدين بهي (٩٢)
محاسبًا. فأصبح مهندس وهو املحاسبة، ديوان يف عالوات وأربع الخامسة الدرجة

قسم له أنشئ حيث الزراعة؛ إىل األشغال وزارة من نُِقَل رشدي: أفندي مصطفى (٩٣)
الهندسة»، «قسم أُْسِمَي ١٩٤٢ سنة يونيو ٢٣ يف ١٧٢ رقم إداري أْمر بمقتىض جديد

الرابعة. الدرجة يف إليه رياسته وأُْسِنَدْت

السفاهة محسوبية (ز)

تحت املرصي جريدة يف يكتب الذي السفيه الكاتب هو حافظ: أفندي عباس (٩٤)
نفسه الوقت يف وهو الرشفاء، معارضيها الحارضة الوزارة باسم ويهاِجم «ع» إمضاء
بماهية ١٩٤٢ سنة مارس ٨ يف الرابعة إىل َي فُرقِّ الخامسة الدرجة يف كان موظف
استثنائيٍّا ترقيتَه ١٩٤٢ سنة نوفمرب ٢٩ يف الوزراء مجلس فقرر ونصف، جنيًها ٣٢
من به قام ملا «تقديًرا وذلك جنيًها، ٤٥ بمرتب أي مربوطها، بأول الثالثة الدرجة إىل

الوزراء! مجلس إىل مذكرتها يف الداخلية وزارة تعبري حد عىل خدمات»

ولكن النهار، َوَضح ويف عالنية بالسياسة باالشتغال ملوظف يُْسَمَح أن غريبًا يكون وقد
ضد السبابة القذرة بالسياسة يشتغل لكي نفسها تحرتم حكومة َره تَُسخِّ أن منه األغرب

خاص. بوجه الكاتب هذا مثل وعىل أنفسهم، عىل الكرماء خصومها
سكرتريًا أحدهم واختري العهد، هذا يف بالحظوة وا اختُصُّ وأقرباء أبناء الكاتب ولهذا

باشا. الهاليل نجيب أحمد املعارف وزير ملعايل ا خاصٍّ
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وتحقيق األعراض، لنهش ُروا ُسخِّ العهد هذا موظفي بني من آخرون كتاب وهناك
األغراض! سامي من النهش هذا عليه ينطوي ما

املحسوبني محسوبية (ح)

إثر الحكومة من خرج قد كان فرج): إبراهيم األستاذ (عديل حنا خلف الدكتور (٩٥)
َ وُعنيِّ العهد، هذا يف الخدمة إىل أُِعيَد ولكنه البوليس، إىل صداها َوَصَل شخصية فضيحة
من بيضاء أصبحت قد السوداء بصفحته فإذا الحكومية! املستشفيات إلحدى أول طبيبًا
إىل تشري أوراًقا يتضمن كان الذي خدمته ملف أن هنا يُذَْكر ما طريف ومن سوء، غري
وال ذلك وكان األوراق، تلك من خاليًا أتى حيث من أُِعيَد الخدمة من خروجه أسباب
غري من بيضاء ماضيه كصفحة ملفه أوراق تكون حتى واإلشفاق؛ الرحمة باب من ريب

سوء!
الخامسة الدرجة ُمِنَح فرج): إبراهيم األستاذ أخت (زوج أفندي هللا رزق ثابت (٩٦)

مًعا. ومحاسبجي مهندس وحْرضته املحاسبة، بديوان استثنائية عالوات وأربع
للدرجة َي ُرقِّ فرج): إبراهيم لألستاذ أخرى أخت (زوج هللا رزق أفندي إلياس (٩٧)
الشهادة يحمل لكونه عليهم يمتاز أنه ولو الكثريين، متخطيًا الداخلية وزارة يف السادسة

االبتدائية.
الخامسة إىل َي ُرقِّ فرج): إبراهيم األستاذ (عديل هللا رزق امللك عبد الدكتور (٩٨)

حكيمبايش. إىل حكيم من وارتقى أقرانه، متخطيًا
اليوم يف َ وُعنيِّ الحقوق ُمْلَحق يف نََجَح السابَقنْي): (شقيق هللا رزق أفندي فؤاد (٩٩)

املتخرجني. عرشات متخطيًا لإلدارة، معاونًا التايل
بميت مدرًسا كان فرج): إبراهيم لألستاذ آخر (عديل بطرس أفندي سليمان (١٠٠)
الدرجة يف التموين إىل ثم باملعارف، العام الديوان إىل فنُِقَل السادسة الدرجة يف غمر

الخامسة.

منهم حْرصنا وقد واألنسباء األقرباء إىل مضافون املحسوبني، من ستون موالي يا هؤالء
رقم وهو املوظفني، من مائة باشا للنحاس واملقربني األقرباء مجموع فيكون أربعني؛
وما املحسوبية فضائح عىل التمثيل باب من يكفي أنه ولو الواقع، حقيقة عىل يدل ال

ودوافع. أسباب من عليه تنطوي
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فمن األسد، بنصيب الحكومة رئيس رفعة يختص أن الطبيعي من كان وإذا
يف بالنسبة االحتفاظ مع املحسوبيات، يف بنصيبهم الوزراء يختص أن أيًضا الطبيعي

الوزراء. حرضات بعض محسوبيات من عليه َوَقْفنَا ما بعض ييل وفيما العدد،

باشا محرم عثمان محسوبيات

بمرتب األهلية للنيابة وكيًال كان معاليه): حرم (شقيق يونس عادل األستاذ (١٠١)
٣٥ بمرتب مختلط نيابة وكيل إىل واحدة دفعة فرقي شهريٍّا ونصف جنيًها عرشين

الشهر. يف جنيًها
عالوات وأربع السادسة الدرجة ُمِنَح معاليه): (نسيب أفندي يونس نبيه أحمد (١٠٢)

املحاسبة. ديوان يف استثنائية
يف الثالثة الدرجة يف للنيابة وكيًال َ ُعنيِّ معاليه): كريمة (زوج ممتاز أحمد األستاذ (١٠٣)
الثانية الدرجة يف للنيابة وكيًال خاصٍّ بقرار ذلك بعد َ ُعنيِّ ثم األخرية، القضائية الحركة

أقرانه. من الكثريين متخطيًا
بصفة الرابعة الدرجة مربوط أول ُمِنَح السابق): (شقيق ممتاز إبراهيم األستاذ (١٠٤)

.١٩٤٢ أكتوبر ٧ يف الوزراء مجلس من بقرار املعارف، وزارة يف استثنائية
بدخول له ُسِمَح فقد قصة، وله معاليه): (نجل محرم عثمان أفندي محمد (١٠٥)
يعادله، ما أو امللكية الهندسة كلية دبلوم يُحز لم أنه رغم العسكرية، مسطرد مدرسة
وقد نظره، َضْعف عن التجاُوز مع الحربية الكلية بدخول قبل من له ُسِمَح قد وكان

أول. مالزًما مسطرد كلية من تخرجه بعد َ ُعنيِّ
يقف أن والده معايل اجرتأ الرسمية األوراق يف الثابتة املتسلسلة الوقائع هذه ورغم
له شاء الذي نصري الرحمن عبد محمد األستاذ املحرتم النائب حرضة مكذِّبًا الربملان يف
الجيش إزاء الوزارة بسياسة الخاص االستجواب مناَقشِة خالل يف يَذُْكر أن الحظ سوءُ
«نظارة»، يلبس وهو الحربية بالكلية التحَق له قريبًا أو الوزراء أحد ابن أن املرصي
فوقف باشا، محرم عثمان معايل هو بالذات املعنيَّ الوزير بأن َح َرصَّ ذلك يف نوقش فلما
أن ومنكًرا الطالب، اسم يَذُْكر أن النائب حرضة متحديًا مرضية غضبة غاضبًا معاليه
صورة عىل الحصول إىل النائب حرضة َق ُوفِّ وقد الحربية! بالكلية التحَق قريبًا أو ابنًا له
من عدد عىل َحَصَل كما عينيه، عىل نظارة يلبس وهو محرم باشا عثمان البن فوتوغرافية
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وحاَوَل الحريبة! الكلية طلبة ِضْمن محرم» «محمد اسم فيه أُثِْبَت العسكرية الغازتية
الوزير، وَكِذِب بصدقه الناطقة الرسمية األدلة هذه يَُقدِّم أن تالية جلسة يف حرضته
املحرتم النائب حرضة َمنََع النواب كرامة عىل ا جدٍّ الحريص النواب مجلس رئيس ولكن
عىل حرًصا الصحف، يف نْرشها أو املضبطة يف أقواله إثبات بعدم فأََمَر لكرامته، الثأر من

عليها. الحرص أشدَّ سعادته يحرص التي الوزارة مصلحة
مباني تفتيش إىل الري تفتيش من نُِقَل معاليه): (محسوب شيحة أفندي أحمد (١٠٦)
معاليه دائرة إىل ينتمي وهو استثنائية بصفة الرابعة الدرجة إىل ي ورقِّ بحري وجه

االنتخابية.
منه. أفادوا الذي االستثناء مدى عىل نَِقْف لم غريه ومحسوبون أقرباء وهناك

النرصباشا سيف حمدي محسوبو

الدفاع، بوزارة املستخدمني مدير الوزير): (نجل النرص سيف حمدي أفندي عيل (١٠٧)
عليا. لشهادة حائز وغري ١٩٤٢ أغسطس ٢٥ يف الثالثة الدرجة إىل َي ُرقِّ وقد

ترقيته إىل اإلشارة سبقت وقد الوزير): (نجل النرص سيف حمدي أفندي فؤاد (١٠٨)
٤٥ بمرتب املحاسبة ديوان يف الرابعة الدرجة مربوط آخر إىل الجيش يف مالزم من

جنيًها.
بصفة الثالثة الدرجة ُمِنَح الوزير): (نجل النرص سيف حمدي محمود الدكتور (١٠٩)

الدمرداش. مستشفى وكيل وحرضته استثنائية،
سنة أبريل ٢٠ يف الثانية إىل َي ُرقِّ معاليه): كريمة (زوج الرحمن عبد بك محمود (١١٠)
مديًرا. َ وُعنيِّ ٤٢ سنة أغسطس ٢٥ يف األوىل الدرجة إىل استثنائية بصفة َي ُرقِّ ثم ٤٢

بصفة الثالثة الدرجة إىل َي ُرقِّ معاليه): كريمة (زوج النبي عبد كمال األستاذ (١١١)
٩٦ من االستقبال بدل مرتبه مع ُرِفَع وقد اإلسكندرية، ملحافظة وكيًال َ وُعنيِّ استثنائية

جنيًها. ١٤٤ إىل جنيًها
سنة يف السابعة إىل َي ُرقِّ باشا): حمدي خالة (ابن السيد فهمي أفندي مصطفى (١١٢)
السادسة إىل َي ُرقِّ ثم ٣٦ سنة من السابعة يف أقدميته اعتُِربَْت الحالية السنة ويف ٤٠

املواصالت. بوزارة
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الوزارة عهد أول يف َي ُرقِّ الوزير): أخي ابنة (زوج املغربي فهمي أفندي محمد (١١٣)
١٩ يف الوزراء مجلس من بقرار الثالثة إىل اسثنائية بصفة َي ُرقِّ ثم الرابعة إىل الحارضة

.٤٢ سنة يوليو
خلقية، ألسباب وُفِصَل البوليس يف ضابًطا كان الحديدي: كامل أفندي محمد (١١٤)
٤٢ سنة نوفمرب ٢ بتاريخ الوزراء مجلس وَقرََّر الدفاع، وزارة يف باشا حمدي فأعاده

استثنائية. بصفة الرابعة الدرجة إىل ترقيته

باشا علم أبو محسوبياتصربي

األخرية القضائية حركته وكانت العدل، رجال تناولت ألنها خطرية محسوبيات وهي
وزير، عىل محسوب أو قريب فهذا الفاضحة، باملحسوبيات مليئة لها وزمر طبل التي
به طوح تأديبية تهم محل وكان معروف غري محاٍم وذلك شيخ، أو لنائب قريب وذاك

نفسه: الوزير أقرباء عىل أمثلة هنا نذكر أن وحسبنا تطويًحا، قضائي مركز إىل

للنيابة رئيًسا الوزارة عهد بدء يف َ ُعنيِّ الوزير): (شقيق علم أبو عيل األستاذ (١١٥)
املحاكم يف عاٍل منصب إىل للوثوب وسيلة هو إنما التعيني هذا أن بعدئٍذ وتبني املختلطة،
إنه أي األهلية؛ املنصورة ملحكمة رئيٍس إىل األخرية القضائية الحركة يف َي فُرقِّ األهلية،
عدة يف غريه يجتازها محكمة رئيس إىل نيابة وكيل من مرحلة شهور بضعة يف اجتاز
ولكن كقاٍض، مرًة يجلس لم هو بينما الثانية الدرجة من قضاة زمالؤه يزال وال سنني،
ومن املنصورة، محكمة يف جميًعا للقضاة رئيًسا أخوه يكون بأن قىض العدل وزير عدل

الغد! به يأتي ما أدرانا
إىل الحقانية وزارة من نُِقَل كريمته): وزوج أخيه (ابن علم أبو توفيق األستاذ (١١٦)

استثنائيٍّا. الرابعة الدرجة إىل فعًال َي وُرقِّ ترقيته، عىل للتحايُل األوقاف وزارة
املختلطة يف نيابة رئيس إىل أخريًا َي ُرقِّ الوزير): عم (ابن علم أبو حسن األستاذ (١١٧)

محمودة. مشهودة، رسعة يف بإصدارها العدل وزير عني التي الحركة يف
سنة من الخامسة للدرجة أقدميته اعتُِربَْت علم: أبو خليل محمود محمد الدكتور (١١٨)

استثنائية. بصفة ثُبَِّت أنه كما الرابعة، الدرجة منْحه ليتسنى ١٩٣٧
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الدرجة املحاسبة ديوان يف ُمِنَح معاليه): حرم (شقيق علوي عيل وجدي األستاذ (١١٩)
ولكنه املحاسبة، بأعمال يوًما يشتغل لم وحْرضته استثنائية عالوات وأربع السادسة

حسيب. نسيب
بمرتب القضايا بقلم محاميًا كان معاليه): (قريب الدجوي خليل محمد األستاذ (١٢٠)
وَعَرَض جنيًها، ٢٥ بمرتب ثانية درجة للنيابة وكيًال َ فُعنيِّ ونصف، جنيًها ١٦ شهري

أقرانه. من الكثريين تخطى أنه حني يف دوره يف أنه عىل تعيينه الوزير
للنيابة، وكيًال الوزارة بدء يف َ فُعنيِّ مكتبه يف محاميًا كان منصور، صالح األستاذ (١٢١)
الدرجة إىل فعًال َي ُرقِّ وقد استثنائية، لرتقية تْوِطئٌة التعيني هذا أن بعدئٍذ َ تَبنَيَّ ولكن
من شهور بضعة يف مرتبه فارتفع فاروق، بجامعة الحقوق بكلية مدرًسا َ وُعنيِّ الخامسة

جنيًها. ٢٥ إىل ١٧
العمدة شقيق ألنه للنيابة وكيًال َ فُعنيِّ محاميًا كان الزناتي، املجيد عبد األستاذ (١٢٢)
بعد. فيما فضيحتها عن الكالم سيأتي أطيان، صفقة يف العدل لوزير وسيًطا كان الذي

باشا الهاليل نجيب محسوبيات

باشا الهاليل نجيب ألحمد محسوب أول هو املحامي: الهاليل نجيب أحمد األستاذ (١٢٣)
بالحديث عمًال املحسوبية، قواعد تطيبق يف بنفسه يبدأ أن إال أبى معاليه أن ذلك الوزير؛
يبارش وظل املحاماة، يف بمكانه احتفظ ثَمَّ ومن تعول»؛ بمن ثم بنفسك «ابدأ الرشيف:
املعارف، وزارة إىل الحكومية بسيارته يتجه وزيًرا الصباح يف فرتاه اآلن، حتى قضاياه
يبارش وهناك النيل، قرص بشارع مكتبه إىل الخصوصية بسيارته يتجه محاميًا املساء ويف
راجًعا يقفل ثم قضاياه، يف املرتافعني واملحامني موكِّليه ويقاِبل مذكراته، ويكتب قضاياه،

الوزارة! سيارة يستقل محاميًا املارة، من املتطفلون يرى ال حتى الخاصة بسيارته
نزاهة مع تتناىف املبتكرة الذاتية املحسوبية هذه إن القول إىل حاجة من بي وما

مًعا. املحاماة ونزاهة الوزارة
عام مدير درجة إىل َي ُرقِّ قضيته): يف وموكله معاليه (نسيب بك غزايل محمود (١٢٤)
التعيني هذا وظروف سنويٍّا، جنيًها ١٣٠٠ الثابت مرتبها الوزراء مجلس له وَقرََّر (أ)

قبل. من إليها أشري وقد النحاس، بك العزيز عبد تعيني ظروف مع تتفق
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استثنائية، بصفة الثالثة إىل َي ُرقِّ معاليه): (نسيب غزايل شاكر الهادي عبد األستاذ (١٢٥)
٥٤٠ إىل ٤٤٠ من السنوي مرتبه وُرِفَع ،١٩٤١ سنة يناير يف الرابعة إىل َي ُرقِّ أنه مع

جنيًها.
بصفة الثالثة الدرجة إىل َي ُرقِّ معاليه): (نسيب غزايل شاكر إسماعيل األستاذ (١٢٦)

العدل. بوزارة األهلية لإلدارة وكيًال َ وُعنيِّ استثنائية
شهور ثالثة منذ السادسة الدرجة يف َ ُعنيِّ معاليه): (نسيب خشبة حسني األستاذ (١٢٧)

استثنائية. عالوات أربع مع الخامسة الدرجة إىل املحاسبة ديوان يف فرقي
إىل َي ُرقِّ ثم ،١٩٤٢ سنة فرباير يف الثالثة الدرجة يف كان زكي: حامد األستاذ (١٢٨)
يف ببغداد الحقوق لكلية عميًدا َ وُعنيِّ ١٩٤٢ سنة نوفمرب أول يف مربوطها بمتوسط األوىل

إليها. اإلشارة سبقت ظروف
لكلية عميًدا َ وُعنيِّ األوىل، الدرجة إىل كزميله َي ُرقِّ املتعال، عبد زكي األستاذ (١٢٩)

سابًقا. أرشنا كما القرعة طريق من فاروق بجامعة الحقوق
عالوات مع املحاسبة ديوان يف الثالثة الدرجة إىل َي ُرقِّ زيدان، العال عبد األستاذ (١٣٠)

استثنائية.

باشا الطويل الفتاح عبد محسوبيات

باألوقاف، معماريٍّا مهندًسا حْرضته كان الوزير): (شقيق الطويل أفندي زكي (١٣١)
الوزارة عهد يف َي ُرقِّ ثم شهريٍّا، مليم و٥٠٠ جنيًها أربعني ١٩٤١ سنة ماهيته وكانت
أي يونيو؛ ٧ ويف باألوقاف، ونصف جنيًها ٤٨ مرتب إىل ١٩٤٢ سنة مايو ٢٥ يف الحالية
َ وُعنيِّ مربوطها، بأول الثانية الدرجة إىل ترقيته عىل الوزراء مجلس واَفَق يوًما، ١٢ بعد

الشهر. يف جنيًها ٦٠ بمرتب والكباري الطرق ملصلحة وكيًال
مديًرا حرضته َ ُعنيِّ حتى شهور بضعُة االستثنائية الرتقية هذه عىل تَْمِض ولم
أربعني من ارتفع مرتبه إن أي األوىل؛ الدرجة يف وظفية وهي والكباري، الطرق ملصلحة
أن إال يربره ال فذ استثناء وهو شهور، بضعة خالل يف جنيه مائة إىل ونصف جنيًها
معايل عنه فيُسأل حرضته خدمة ملف أما نفسه! املواصالت وزير هو املوظف هذا شقيق

التأديب. مجالس أضابري إىل فيه ويُرجع بك الجندي الهادي عبد
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وظيفته عن أُْجِيلَ فقد عمله، يف الفني الرجل وهو السابق، الطرق مصلحة مدير وأما
الطويل أفندي لزكي املجال ويُْفَسح مساعد وزارة وكيل يَُعنيَّ لكي كثرية وظائف وألغيت

الطويل! باشا الفتاح عبد شقيق
الدرجة يف أقدميته ُجِعَلْت للوزير): آخر (شقيق الطويل السالم عبد الدكتور (١٣٢)
الرابعة، الدرجة ِلَمنْحه تمهيًدا وذلك استثنائية؛ بصفة تثبيته مع ٣٧ سنة من الخامسة
من شهريٍّا جنيًها ٢٠ مكافأة عىل ليحصل الكربى املحلة مستشفى حكيمبايش َ ُعنيِّ ثم
ألمراض متخصص طبيب أنه مع العمال، ملعالجة كمكافأة والنسيج للغزل مرص رشكة

النساء.
الثانوية بطنطا مدرس من نُِقَل باشا): الطويل (عديل العريف أفندي الفتاح عبد (١٣٣)
يف أقدمية له احتسبت أن بعد مبارشة الرابعة إىل السادسة من َي وُرقِّ الربيد، مصلحة إىل

.١٩٣٤ سنة من الخامسة
بالقبة مدرًسا كان باشا): الطويل شقيق كريمة (زوج أفندي الزقم السالم عبد (١٣٤)
الرابعة أخريًا له وُطِلبَْت للخامسة ترقيته مع الربيد، مصلحة إىل أيًضا فنُِقَل الثانوية

وثيقة. صلة من والربيد التدريس أعمال بنَْيَ ِلَما اآلخر، املدرس زميله مع ليتساوى
معاملته إىل اإلشارة سبقت وقد باشا): الطويل كريمة (زوج فطني محمد الدكتور (١٣٥)

بسببه. أو الزواج، عقد بعد واملكافأة املرتب يف االستثنائية

الجندي بك الهادي عبد محسوبيات

٣٩ سنة الزراعة كلية من تخرج الوزير): شقيقة (نجل حافظ أفندي إحسان (١٣٦)
نقل ثم السادسة الدرجة يف جنيًها ١٢ قدره شهري بمرتب العدل وزارة يف خبريًا َ وُعنيِّ
حتى الثالثة، إىل ثم مبارشة الرابعة إىل َي ُرقِّ األوقاف وزارة خاله توىلَّ فلما األوقاف، إىل
وقرافة) قيافة كبدل له تُْمنَح مكافآت عن فضًال (هذا شهريٍّا، جنيًها ٦٠ إىل مرتبه وصل
شهور! بضعة يف ٦٠ إىل جنيًها ١٢ بمرتب تقفز التي تلك وثبة منها وأبدع أروع وليس
كان والصنائع، الفنون شهادة ويحمل الوزير): أخت (ابن حافظ أفندي جميل (١٣٧)
الرابعة الدرجة إىل خاله به فوثب جنيًها، ١١ شهري بمرتب السابعة الدرجة يف رساًما

جنيًها. ٣٠ إىل مرتبه وزيَد مبارشة
جنيًها، ١٦ بمرتب السادسة الدرجة يف كان الوزير): (قريب حافظ أفندي هللا عبد (١٣٨)

شهريٍّا. جنيًها ٣٤ مرتبه وبََلَغ الرابعة، إىل الوثاب الوزير به فوثب
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إىل الحديد السكة من نُِقَل الوزير): ومحسوب (قريب ناجي إبراهيم الدكتور (١٣٩)
فوًرا َ وُعنيِّ استثنائية، الثالثة الدرجة وُمِنَح له مديًرا َ وُعنيِّ األوقاف بوزارة الطبي القسم

املعاش. عىل هنداوي سالم الدكتور إحالة إثر عىل
السابعة إىل َي ُرقِّ الوزير): بوصاية (مشمول الشيشيني حازم أفندي محمود (١٤٠)

استثنائيٍّا.

ومحسوبياته باشا الدين رساج فؤاد

بمرتب نيابة مساعد كان الوزير): عم (ابن الدين رساج العزيز عبد فؤاد األستاذ (١٤١)
ونصف عالوات ست وُمِنَح الخامسة الدرجة إىل املحاسبة ديوان يف َي فُرقِّ جنيًها، ١٢

شهريٍّا! جنيًها ٢٥ مرتبه بََلَغ حتى
الدرجة يف الزراعة بوزارة موظًفا كان الوزير): عم (ابن الدين رساج أفندي بدوي (١٤٢)

استثنائية! بصفة فالثالثة الرابعة إىل فرقي الخامسة،
محاٍم وظيفة يف استثنائية بصفة َ ُعنيِّ الوزير): (نسيب مرزوق مصطفى األستاذ (١٤٣)

السن. رشط عن التجاوز مع الثانية الدرجة يف
بصفة الثانية إىل َي ُرقِّ الوزير): (نسيب الديب كمال مصطفى محمد األستاذ (١٤٤)

.٤٢ سنة فرباير من الثالثة يف أنه مع استثنائية
إىل السادسة من َي ُرقِّ للوزير): برملاني (سكرتري النرص سيف الغني عبد األستاذ (١٤٥)

شهور. خالل ذلك وكل الرابعة، ُمِنَح ثم الخامسة
السادسة ُمِنَح ثم السابعة يف َ ُعنيِّ — العام هذا الزراعة خريج — الزير أفندي عيل (١٤٦)

معاليه. بمكتب امللحق الصحافة ملكتب مديًرا َ وُعنيِّ التوزيع، يف
السابعة الدرجة يف العهد حديث — الوزير خاص سكرتري — بهادر أفندي وحيد (١٤٧)

السادسة. يُْمنَح التوزيع يف به فإذا
الدرجة ُمِنَح وقد — السيدات لجنة محاسيب من — أفندي البحراوي الرازق عبد (١٤٨)

أقرانه. من الكثريين متخطيًا السادسة
١١ من مرتبه َرْفع مع السابعة الدرجة إىل أوًال َي ُرقِّ أفندي: الجمال مصطفى (١٤٩)
ديوان إىل نُِقَل ثم الوزير، بمكتب امُلْلَحق الصحافة بمكتب َ وُعنيِّ جنيًها، ١٣ إىل جنيًها
٢٥ إىل ١١ من مرتبه فَوثََب استثنائية، عالوات مع السادسة الدرجة وُمِنَح املحاسبة

أشهر. بضعة يف جنيًها
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إحدى يف مدرًسا قبل ومن محاميًا كان الوزير): (قريب الدين زين أحمد األستاذ (١٥٠)
األخرية. القضاء) (استقالل حركة يف قاضيًا َ ُعنيِّ ثم املنصورة، مدارس

باشا صدقي كامل محسوبيات

من قريب وهو صدقي باشا كامل بمكتب محاميًا كان غربيال: جورجي األستاذ (١٥١)
قاضيًا. َ ُعنيِّ حتى شهور بضعة تَْمِض ولم للنيابة، وكيًال حْرضته َ فُعنيِّ أقربائه،
قاضيًا. َ فُعنيِّ محاميًا وكان للوزير، آخر قريب غربيال: أنيس األستاذ (١٥٢)

عىل نَِقْف لم املالية وزارة ويف املحاسبة ديوان يف ملعاليه أخرى محسوبيات وهناك
إليها. باإلشارة فاكتفينا الدقيقة تفصيالتها

ومحسوبياته الحق عبد الحميد عبد األستاذ

مجلس بسكرتارية موظًفا أوًال َ ُعنيِّ الوزير): (شقيق الحق عبد أفندي العظيم عبد (١٥٣)
السادسة الدرجة إىل َي وُرقِّ املحاسبة ديوان إىل أخريًا نُِقَل ثم جنيهات، ٨ بمرتب النواب

االبتدائية. الشهادة عىل يحصل لم أنه ومؤهالته الشهر، يف جنيًها ٢٠ بمرتب
العالجية بالوحدات أسنان طبيب كان الوزير): (عديل الهنيدي إسماعيل الدكتور (١٥٤)
مرتَّبُه. وتضاَعَف استثنائية بطريقة الجيش يف طبيبًا َ فُعنيِّ جنيًها ١٢ بمرتب باملعارف
وزارة إىل الشيوخ مجلس سكرتارية من نُِقَل الرشيف: القادر عبد محمد األستاذ (١٥٥)
جنيًها أربعني مرتبًا وُمِنَح الرابعة الدرجة إىل استثنائية بصفة َي وُرقِّ االجتماعية، الشئون
منَْحه رأت قد املالية اللجنة وكانت ،١٩٤١ سنة مارس من الخامسة يف أنه مع شهريٍّا،

برأيها. الوزراء مجلس يأخذ فلم فقط جنيًها ٣٥

الصدفة محسوبو

أن وتصاَدَف جنيًها، ١٢ بمرتب املعارف بوزارة كان رمزي: محمود الدكتور (١٥٦)
بمرتب مبارشة الخامسة الدرجة إىل َي فُرقِّ يْسُكنها، التي العمارة يف الشئون وزير جاَوَر

جنيًها. ٢٥
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عثمان أمني إىل َوَصَل فقد الخاطئة، الصدفة محسوب هو جريس: أفندي كامل (١٥٧)
عبد إبراهيم الدكتور سعادة مع مصادفة رآه قد كان الذي أصدقائه أحد بوساطة باشا
باشا السيد عبد الدكتور بأن وأخربه الصديق ذلك إىل املذكور املوظف فذهب باشا، السيد
بتعيينه أََمَر أن إال معاليه من كان فما ترقيته، يف عثمان باشا أمني لدى التوسط يرجوه

استثنائية. عالوات ومنْحه السادسة الدرجة يف الديوان يف

ولكن املوظف، هذا ملصلحة وساطة أية يبذل لم باشا السيد عبد الدكتور أن تبني وأخريًا
ما وكان عثمان، باشا أمني من املنحة وأُْعِطيَت الكلمة َصَدَرت فقد العزل، السيف َسبََق

واألوان. العهد سالف عن املأثورة الخطط عىل جريًا كان،

غنام األستاذ محسوبيات

النواب مجلس بسكرتارية َ ُعنيِّ الوزير): معايل أخي (ابن غنام قاسم أفندي زكريا (١٥٨)
مؤهالت. لديه وليست

بصفة درجته يف أقدمية له احتُِسبَْت الوزير): (قريب حكيم فهمي أفندي محمد (١٥٩)
الداخلية. بوزارة موظف وهو منها، أعىل درجة إىل لرتقيته استثنائية

اآلن. حتى بالدقة تفصيالتها عىل نقف لم أخرى محسوبيات وملعاليه

باشا جمعة فهمي السالم عبد محسوبيات

ال فهو املحسوبية، ميدان يف الوزراء من غريه عىل ميزة النواب مجلس رئيس لسعادة
أن ذلك مًعا! وخبيثًا حثيثًا، سعيًا إليه تسعى إنها بل فحسب، املحسوبية إىل يسعى
بيدها، واألخذ ودها، خطب يف مصلحة لسعادته أن كما ه، ودِّ خطب يف مصلحة للوزارة

اآلتية: املحسوبيات يف املزدوج املعنى هذا ويتمثل

جامعة من حْرضته َج تخرَّ فهمي): باشا السالم عبد (ابن فهمي عزيز الدكتور (١٦٠)
يف مباَرشة تَُعيِّنَه أْن الوزارة رأت وقد املاضية، السنة غضون يف مرص إىل وعاد باريس
الوزراء مجلس يأخذ ولم شهريًا، جنيًها ٤٥ بمرتب أي مربوطها، بآخر الرابعة الدرجة
فقط، جنيًها ٣٥ املاهية تكون أن ورأت النسبي االعتدال ت توخَّ التي املالية اللجنة برأي

الغنم. وسياسة الحكم، سياسة يف شيئًا تدري ال املالية اللجنة ولكن
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الوزارة عهد بدء يف كان باشا): السالم عبد كريمة (زوج الواحد عبد عيل الدكتور (١٦١)
َ وُعنيِّ شهور، بضعة خالل يف الثانية إىل ثم الثالثة إىل َي فُرقِّ الرابعة، الدرجة يف الحالية

الحميات! ملستشفى وكيًال
ونصف جنيًها ٥٢ مرتبه بََلَغ فقد إليه اإلشارة سبقت طه: محمود عيل األستاذ (١٦٢)
الخدمة. إىل بَعْقد وأعيد الجنيهات، من ألفني ومعه استثنائيٍّا معاًشا وُمِنَح الثالثة، يف

يف النواب مجلس سكرتارية يف باشا السالم عبد َعيَّنَه أفندي: عيطة أبو عيل (١٦٣)
جنيًها. ٢٥ بمرتب الخامسة الدرجة

النواب مجلس يف َ ُعنيِّ طه): محمود عيل األستاذ (شقيق أفندي طه الحميد عبد (١٦٤)
الخامسة. الدرجة يف شهريٍّا جنيًها ٣٠ بمرتب

وأربع الرابعة الدرجة املحاسبة بديوان ُمِنَح ثاٍن): (شقيق طه أفندي الدين سعد (١٦٥)
استثنائية. عالوات

يف الخامسة الدرجة إىل َي ُرقِّ باشا): السالم عبد أخي (ابن جمعة إمام األستاذ (١٦٦)
عالوات أربع زائًدا فالثالثة الرابعة الدرجة إىل رقي ثم شهور، ثالثة منذ املالية وزارة

املحاسبة. ديوان يف استثنائية
الشهادة ومؤهالته النواب، مجلس بسكرتارية َ ُعنيِّ أفندي: طلعت حسني عيل (١٦٧)

االبتدائية.
شهريٍّا. جنيًها ١٢ بمرتب النواب بمجلس َ ُعنيِّ حسني: أبو حسن املنعم عبد (١٦٨)

شهريٍّا. جنيًها ١٢ بمرتب كذلك َ ُعنيِّ رايض: عيسوي محمود (١٦٩)
شهريٍّا. جنيًها ١٢ بمرتب كذلك َ ُعنيِّ بهجت: سليمان فكري محمد (١٧٠)

الدرجات لهم اْصُطِنَعْت وقد باشا، السالم عبد وبلديات محاسيب وجميعهم
اصطناًعا.

مجلس بسكرتارية َ ُعنيِّ عمر) عمر األستاذ (قريب أفندي عمر املنعم عبد محمد (١٧١)
االبتدائية. ومؤهالته النواب

حمزة أحمد األستاذ محسوبيات

التموين بوزارة للتحقيقات مديًرا َ ُعنيِّ الوزير) (محسوب الدين خري أحمد األستاذ (١٧٢)
الخامسة. الدرجة يف شهريٍّا جنيًها ٢٠ بمرتب
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٦ يف حْرضته بتعيني الوزراء مجلس قراُر َصَدَر قد أنه نذكر املناسبة وبهذه
العمومية الجمعية اجتماَع َحَرضَ فقد القرار هذا صدور من وبالرغم ،١٩٤٣ سنة يناير

والوكيل! النقيب انتخاب يف واشرتك يناير ٨ بتاريخ ُعِقَد الذي للمحامني
من املحاسبة ديوان يف استثنائيٍّا َي ُرقِّ الوزير) (قريب سامي محمود األستاذ (١٧٣)

استثنائية. عالوات أربع وُمِنَح الثالثة إىل الرابعة الدرجة
إحصاء يف نُْدِخَله أن دون إليه اإلشارة سبقت وقد — الريدي مأمون األستاذ (١٧٤)
بَيَّنَّا. كما املعاشات تاريخ يف فذة معاملة عومل وقد — باشا النحاس عىل املحسوبني

حرضات ببعض الخاصة االستثناء، باب يف حتى الشاذة االستثناءات بقية اآلن وصلتْنَا
باشا النحاس محسوبو وأكثرهم محسوبية، لتغطية أو ملحسوبية، إما وا ُرقُّ الذين األطباء،
إليها، وا ُرقُّ التي الدرجة متوسط ُمِنُحوا جميعهم أن املدهش ومن باشا، الهاليل ونجيب

استثناء: فوق استثناء فكان

األوىل. إىل استثنائيٍّا ي ورقِّ الرابعة يف كان خيال حسني محمد الدكتور (١٧٥)
األوىل. إىل استثنائيٍّا َي وُرقِّ الثالثة يف كان الدين صالح محمد الدكتور (١٧٦)

األوىل. إىل استثنائيٍّا َي وُرقِّ الرابعة يف كان صبحي حسن الدكتور (١٧٧)
األوىل. إىل استثنائيٍّا َي وُرقِّ الرابعة يف كان حلمي عباس الدكتور (١٧٨)

الثالثة. إىل استثنائيٍّا َي وُرقِّ الخامسة يف كان طلعت محمد الدكتور (١٧٩)
الثالثة. إىل استثنائيٍّا َي وُرقِّ الخامسة يف كان النجا أبو صدِّيق الدكتور (١٨٠)

الثالثة. إىل استثنائيٍّا َي وُرقِّ الخامسة يف كان خريت عمر الدكتور (١٨١)
الثالثة. إىل استثنائيٍّا َي وُرقِّ الخامسة يف كان عبايس عبده الدكتور (١٨٢)

الرابعة. إىل استثنائيٍّا َي فُرقِّ ١٩٤٢ سنة الخامسة عىل َحَصَل نبيه أحمد الدكتور (١٨٣)
إىل استثنائيٍّا َي فُرقِّ ١٩٤٢ سنة الخامسة عىل َحَصَل نعيم محمود الدكتور (١٨٤)

الرابعة.
الثالثة. إىل استثنائيٍّا َي فُرقِّ الخامسة يف كان الجزايريل منري الدكتور (١٨٥)

الرابعة. إىل استثنائيٍّا َي فُرقِّ السادسة يف كان السميع عبد لطفي الدكتور (١٨٦)
األوىل. إىل استثنائيٍّا َي فُرقِّ الرابعة يف كان شادي أبو زكي الدكتور (١٨٧)
الثانية. إىل استثنائيٍّا َي فُرقِّ الرابعة يف كان برادة عزيز الدكتور (١٨٨)
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الثالثة. إىل استثنائيٍّا َي فُرقِّ الخامسة يف كان زكي حليم الدكتور (١٨٩)
الثالثة. إىل استثنائيٍّا َي فُرقِّ الخامسة يف كان حافظ الحميد عبد الدكتور (١٩٠)

الثالثة. إىل استثنائيٍّا َي فُرقِّ الرابعة يف كان حمادة جواده الدكتور (١٩١)
الرابعة. إىل استثنائيٍّا َي فُرقِّ الخامسة يف كان دري خليل الدكتور (١٩٢)
الخامسة. إىل استثنائيٍّا َي فُرقِّ السادسة يف كان الصدر الدكتور (١٩٣)

الخامسة. إىل استثنائيٍّا َي فُرقِّ السادسة يف كان بيومي لطفي الدكتور (١٩٤)
الخامسة. إىل استثنائيٍّا َي فُرقِّ السادسة يف كان عباس شفيق أحمد الدكتور (١٩٥)

الثانية. إىل استثنائيٍّا َي فُرقِّ الثالثة يف كان األعرس يوسف الدكتور (١٩٦)
الثالثة. إىل استثنائيٍّا َي فُرقِّ الرابعة يف كان ميخائيل كامل الدكتور (١٩٧)

الثالثة. إىل استثنائيٍّا َي فُرقِّ الرابعة يف كان سالم حلمي حسن الدكتور (١٩٨)
ومثله الرابعة، إىل استثنائيٍّا َي فُرقِّ الخامسة يف كان محمد فهمي أحمد الدكتور (١٩٩)
يف يبقى لكي باإلسكندرية فاروق جامعة يف َ ُعنيِّ منهما فكل نرص، محمد الدكتور مثل

الحكماء. عىل تخفى ال لحكمة وذلك مرص!

يمارسوا لم فاروق بجامعة الطب لكلية ُعيِّنُوا الذين أكثر أن بالذكر جدير هو ومما
يستغل زمالئه من كغريه فهو مزدوجة، املعارف وزير جناية فكانت أصًال، التدريس
زمالئه عىل له فإن أخرى ناحية ومن أصدقائه، من ومحسوبية أقربائه ملصلحة الحكم
املقبلة؛ األجيال إىل الحارض الجبل من ممتًدا أثًرا ملحسوبياته أن هي التعسة، امليزة تلك
البلد لهذا هللا يشاء حتى محدود، غري أََجٍل إىل البالد يف العلمي باملستوى تهبط هي إذ
ونُِكَب بل املرصي، الُحْكم بها نُِكَب التي السياسية الطفيليات تلك من خالًصا املنكوب

نْكبته. فوق باشا النحاس بها

املشرتكة املحسوبيات

(شيلني قاعدة عىل منافعها، ويتقاسمون العهد، هذا يف الوزراء فيها يشرتك التي هي
واشيِّلك).

وبني بينهم أو ببعض، بعضهم الوزراء بني املشرتكة املحسوبيات هذه عىل واألمثلة
الكثري منها ذََكْرنا متعددة أمثلة هي النواب، مجلس رئيس أو املحاسبة ديوان رئيس
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املالية وزيرا فيه اشرتك داللته، يف َفذٍّ َمثَل عىل أخريًا وقفنا وقد األكثر، منها وبقي
شقيق مفتاح زكي أفندي فهيم هو صهًرا صدقي باشا كامل املالية لوزير فإن واألشغال؛
أربعة حوايل منذ وظيفته من االستقالة إىل فاْضُطرَّ مهندًسا حرضته كان وقد حرمه،
أو بحقٍّ رأي املالية وزير ولكن وتجارته، الطوب صناعة يف يشتغل وراح سنة، وعرشين
فمن الوزارات جميع يف املحسوبية أحمال املالية ولجنته وزارته حمل وقد أنه حق بغري
الوزارات أكثر األشغال وزارة كانت وملا هو، أحماَله الوزارات بعُض تَْحِمل أن اإلنصاف
قريبه يُِعيد أن منه راجيًا األشغال وزير إىل املالية وزير لجأ فقد املال وزارة إىل احتياًجا
مفتاح أفندي فهيم حرضة تعيني يف محرم باشا عثمان يرتدد فلم الحكومة، خدمة إىل
الرابعة! الدرجة من باشمهندس وظيفة يف سنة وعرشين أربع منذ املستقيل املهندس

كبريًا قبل من وكان للمهندسني، كبريًا املالية وزير صهر َ ُعنيِّ فقد موالي، أي
املوظف حرضة فإن اليشء، بعض الخطب لهان ذلك عىل اقترص األمر أن ولو للطوابني،
ُولَِد فقد التحديد وجه وعىل والخمسني، الثامنة سن يف وهو وظيفته يف َ ُعنيِّ الجديد

.١٨٨٥ سنة يناير من الثالث اليوم يف حْرضته
مهنديس كبار املعاش عىل تحيل أنها موالي، يا املشتهرة املحسوبية تشاء وهكذا
مهندًسا الخدمة إىل تعيد أنها حني يف والخمسني، الثامنة بلغوا إذا جميًعا ومفتشيه الري

للمهندسني. كبريًا تعيده بل بذلك؛ تكتفي وال الخمسني، بعد الثامنة العمر من بلغ
غريه. ويليه ،٢٠٠ رقم إىل نصل املحسوبية يف العريق املحسوب وبهذا

الدرجة يف حْرضته كان محرم) باشا عثمان (نسيب القصبي أفندي حامد (٢٠١)
الثانية إىل الثالثة من وصل ثم األشغال وزير ملكتب مديًرا الثالثة إىل َي ُرقِّ ثم الرابعة

للوزارة. ا عامٍّ سكرتريًا
فاختص والبلديات، األشغال وزارة بني مشرتًكا كان الكردي، بك صربي (٢٠٢)
زمالئه من العرشين حوايل متخطيًا قبيل وجه ري عموم مفتش وعينه األشغال وزير به

املفتشني.

إضافية محسوبية ١٥٧

املحاسبة وديوان النواب مجلس محسوبيات املشرتكة املحسوبيات إىل نضيف أن بقي
التعيينات مجموع بََلَغ النواب مجلس سكرتارية ففي حالة، ١٥٧ ال حوايل تبلغ وهي
ال جلها أو كلها حالة ٥٧ عليها َوَقْفنَا التي االستثنائية والحاالِت الحاجة عن الزائدة
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املجلس سكرتارية يف القديمة الوظائف بعض أن املفروض كان بل العمل، حالة تقتضيه
السالم عبد ولكن عنها، غنًى يف املجلس أن َ تَبنَيَّ أن بعد الوزارات مختلف عىل ستوزَّع
فكانت جديدة، وظيفة خمسني حوايل عليه زاد بل القديم باستبقاء يكتِف لم فهمي باشا
النواب مجلس رئيس فيها اشرتك وقد واملقربني، منهم األقرباء للمحسوبني عامة تعبئة

الوزراء. وبعض الوزراء رئيس عن فضًال املكتب، أعضاء وبعض
السادسة الدرجتني يف ٨١ منها املائة، حوايل املحاسبة ديوان محسوبيات وتبلغ

األخرى. الدرجات يف والباقون امُلْرَفق للكشف طبًقا والخامسة
الوقوف أمكننا التي والرياسة الوزارات محسوبيات إىل املحسوبيات هذه أََضْفنا فإذا
املختلفة الجهات بني املشرتكة الحاالت خصم بعد لدينا فيكون ،٢٠٢ منها وذََكْرنا عليها
ولكل عدل ولكل قاعدة، لكل الخارقة الصارخة، االستثناءات من استثناء ٣٣٠ حوايل

عقل!
أعظم! كان خفي وما

البنوك محسوبيات (أ)

الوفدية الكتلة أعضاء من خصومها الضطهاد جاهدًة الوزارة فيه تسعى الذي الوقت يف
تتورَّع ال األخرى، واملؤسسات البنوك يف وظائفهم من وإخراجهم املعارضني من وغريهم
لتعيني إدارتها، ومجالس البنوك وظائف إىل املحسوبية شباك تمد أن عن الوزارة

الجشعة: الترصفات هذه عىل األمثلة بعض ييل وفيما فيها، محسوبيها

مرص بنك إدارة مجلس يف عضًوا َ ُعنيِّ باشا): النحاس (عديل الجزار بك خليل (١)
الدوار. بكفر والنسيج الغزل رشكة يف عضًوا ثم الحق، عبد الحميد عبد األستاذ من بدًال
جنيًها األلفني حوايل إليهما املشار اإلدارة مجليس يف عضويته من ويتاقىضحْرضته

سنويٍّا.
مجلس يف عضًوا َ ُعنيِّ الزراعة): وزير عمة (ابن الفتوح أبو أحمد املحرتم النائب (٢)
يوسف أمني بك محمد األستاذ حرضة من بدًال املرصي الزراعي العقاري البنك إدارة
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للمحسوبني مجاٍل إلفساح إال لسبب ال فيها؛ َ ُعنيِّ أن بعد العضوية هذه من ُفِصَل الذي
واملحظوظني.13

بدًال مرص بنك يف للحكومة مندوبًا َ ُعنيِّ الجندي: حسني األستاذ املحرتم الشيخ (٣)
وزير قضايا ويبارش واملعارف العدل لوزيَري صديق وحْرضته باشا، عثمان أمني من

للمحاماه. مكتبه يف العدل
وهو األهيل، البنك يف للحكومة مندوبًا َ ُعنيِّ باشا، رمزي إسماعيل املحرتم النائب (٤)

الدرك. هذا إىل املحسوبية به انحطت وقد النواب، مجلس يف املالية اللجنة رئيس

الفزع عىل ا حقٍّ تبعث حالة عىل املفزعة املزعجة األمثلة هذه موالي يا حسبي
العهود من عهًدا ولكن العهود، جميع يف املحسوبية أخطاء ارتُِكبَت فلقد واالنزعاج،
ونزاهة الحكم بنزاهة املاسِّ — الرشير الخبيث املستوى ذلك إىل باملحسوبية يصل لم
عهًدا أنفسنا عىل َقَطْعنا وقد سيما العهد، هذا يف املحسوبية إليه وصلت الذي — الضمري

قصًدا! وال بل عهًدا، يَْرَعْوا فلم مسئوًال،

للصورة الخلفية الناحية (ب)

املغضوب حظ ونقيضه عليهم، واملحسوبني للوزراء املنتسبني املوظفني حظ موالي يا ذلك
فاإلنعام َعَجَب، وال أنواعه، مختلف عىل والتنكيل والترشيد الفصل لهم فإن عليهم،
َمْظهره، يف ازدوج وإن مصدره، يف واحد مطمع يجمعهما العهد هذا وزراء لدى واالنتقام
العقبات وإزالة تحقيقه، عىل وزير كل يعمل الذي املمقوت الشخيص االستغالل هو

طريقه. يف القائمة
الرجولة هي واحدة كلمة يف إجمالها يمكن تُزال، أن عىل يعملون التي العقبات وهذه
غري يف تنكيًال بهم فلينكل املوظفني من الرجولة هذه فيهم توافرت من فكل الرجال، يف
خصوم أحد إىل ما ِبِصلة يَُمتُّون كانوا إذا لهم الويل كل والويل استبقاء، وال استحياء

السياسيني! الخصوم هؤالء من واحد إىل وبخاصة السياسيني، الحكومة
أقربائي عن فضًال — وأصدقائي إخواني من االضطهاد برشف حظوا الذين ويأبى
أو الحكومة َفَصَلتْهم من جميع فإن أسمائهم، بإعالن الرشف هذا من أنتقص أن —

املصلحة. يف لتعارٍض املذكور البنك عضوية من أخريًا استقال قد حْرضته أنَّ علمنا 13
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املختلفة، املالية واملؤسسات البنوك إدارة مجالس من أو وظائفهم، من فصلهم عىل َعِمَلْت
ال جميًعا أولئك كرامتهم، يف أو حريتهم يف أو أرزاقهم يف صادرتُْهم أو عمدياتهم، من أو

خباًال. هللا ليزيدها نكاًال، الحكومة تزيدهم أن إال يرجون

املزورة واالنتخابات املحسوبية (ج)

تمهيًدا االنتخابية بردين دائرة بموظفي الحكومة تفعل أن عىس ماذا أدري ولست
املوظفني د وترشِّ العمد، فتُوِقف جرجا يف نهجها ستنهج هي هل مرشحها؟ النتخاب
وأخذ التذاكر توزيع يف الزيف ذممهم ترتيض من املوظفني من إليها وتُوِفد األمناء،
باملدافع املزوَّدين األشداء والخفراء الجنود من بألفني جميًعا تعززهم ثم األصوات،
ونواب شيوخ من نيابية حملة الدائرة إىل ستوفد وهل والطيارات؟ والدبابات الرشاشة
يف ال الفعال، أَثَُرها الحملة لهذه ليكون الوفد» «سكرتارية تُْصِدره رسمي بقرار املديرية
ومنْعهم أنفسهم املرشحني بالقبضعىل موظفيها ستأمر وهل املوظفني؟ يف بل الناخبني،
َفَعَل كما االنتخاب يوم صبيحة يف االنسحاب إىل يُْضَطرُّوا حتى أصواتهم، إعطاء من
يُْجرح لم من دماء عىل حرًصا الدموية، العسكرية انتخاباتها يف املساكني جرجا حو مرشَّ

الناخبني؟ من
سنرى! ستخجل؟ هي هل أم ستفعل، هي هل

مجالس انتخابات إىل امتدت التزييف إجراءات أن اآلن علمت فقد رأينا، قد بل
بحيث الفرعية: الدوائر بتفريق املوظفني إىل األوامر َصَدَرت سنباط ففي املديريات،
نُِقَلْت وقد أصواتهم، إعطاء من يتمكنوا لكي كيلو ١٥ أو كيلو ١٠ القرية أهل ينتقل
التزييف إجراءات آخر إىل إليها، الناخبني انتقال فتعذر الخصم بلدة إىل الدوائر إحدى
األخرية، النواب انتخابات يف وزاري قرار بها َصَدَر الفرعية الدوائر أن َرْغم وذلك املخزية؛
أو صحافة من لها رادع ال إذ التزوير؛ استساغت قد جرجا انتخابات منذ الوزارة ولكن
مرياالي، إىل الحكمدار َي فُرقِّ اإلداريني جرجا موظفو أخريًا كوفئ ولقد ضمري، أو نيابة

إلخ. … إلخ … املأمور مرتب وُرِفَع
املدالية» من األخرى «الناحية أو للمحسوبية، العكسية الصورة هي موالي يا هذه
للموظفني بالكيَلنْي الحكومة تكيلها التي املعاملة هي وهذه الفرنسيني، تعبري حد عىل

هللا. بإذن عليهم ستحاَسُب والذين عليها، املحسوبني

233



األسود العهد يف األسود الكتاب

هذه دخويل منذ — أرتكب لم أني — مفاخًرا ال شاكًرا — هللا ألحمد موالي يا وإني
— نصري أو صديق أو قريٍب ملصلحِة واحدة، محسوبيًة — منها خروجي حتى الوزارة
فضًال نفيس عىل قطْعتُه بعهٍد الوفاءُ كان فما — وتغرير بل إغراء من القيته ما رغم
أفعل، لم أو فعلت ما إىل أشري أن يل كان وما بل عيلَّ، هللا َفْضل من هو بل يل، أو مني

نكلوا. وأن فعلوا أن غريي عىل أخذت أني لوال

العدل لوزير فضيحة االستغالل: فضائح آخر

الجاللة صاحب يا

هذا لرجال ومديدة جديدة فضائح فيه تنكشف يوم يالحقه حتى يوم يميض يكاد ال
أخريًا وقفت التي املخزية الفضائح تلك بعض ييل وفيما خاص، بوجه ووزرائه العهد

العدل. لوزير فضيحة مقدمتها ويف بياناتها، عىل
إرشاف وإىل ببهتيم معاليه عزبة إىل الكهرباء أسالك مد إىل تقدم فيما أرشت فلقد
بالحكومة لها هيئات بواسطة العملية هذه تنفيذ عىل أنفسهم األشغال وزارة موظفي
يغله وما للحكم املتواضع االستغالل بهذا ليَْقنَع كان ما العدل وزير ولكن وثيق، اتصال
من املال لنفسه ليجمع عائدة، غري وافدة، فرصة معاليه انتهزها فقد ثَمَّ ومن املنافع؛ من

الحالل. االستغالل طريق
رشب ظهر بلدة يف فدان) ١٠٠) فدان مائة أخريًا علم أبو باشا صربي اشرتى فقد
أصحابها من السعر بهذا اشرتاها الواحد، الفدان جنيًها ١٢٠ بسعر القمح منيا مركز
لم إذا — جنيه ٢٠٠ تبلغ للفدان الفعلية القيمة أن حني يف بالديون، املكبَّلني املساكني

تزد.
هو املشرتي ولكن السعر، وبهذا الوقت، هذا يف أطيان تُبَاع أن موالي يا عجٍب ومن
رأى ولذلك وسبيل، سبيل ألف الشعب أفراد عىل وللحكومة الحكومة، وزراء من وزير
الرابحة! السانحة الفرصة هذه أضاع ما إذا نفسه مع عادًال يكون ال أنه العدل وزير

املدينني البائعني عىل للضغط الحكومية بصفته العدل وزير اكتفى هل ولكن
— العمدة به وأعني — القرية يف الحكومة ممثل معاليه استخدم فقد كال، املساكني؟
األطيان ملعاليه واشرتى مسعاه، فأفلح سعى وقد الصفقة، هذه لتحقيق يسعى لكي

العسري! تهوين عىل املقدرة يف الُعَمد مثل وليس اليسري، بالثمن
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النوعية السمرسة (أ)

ونقًدا؟ ا عدٍّ العمدة، منه يقبلها وهل العدل، وزير يدفعها فهل سمرسة، صفقة لكل ولكن
وزير ويدفعها الحكومية، االمتيازات من الحكومة تدفعها النوعية السمرسة فهناك كال،

كان! وقد العدل، وزارة حساب من العدل
الصفقة لهذه الرسمي والعقد االبتدائي العقد بني الفرتة ففي موالي، يا نعم
العهد الحديث املحامي زناتي املجيد عبد األستاذ بتعيني قراًرا العدل وزير استصدر
شقيق هو إليه املشار األستاذ حرضة أن َعَرْفنا وإذا العمومي، للنائب وكيًال باملحاماة
معاليه أوتيه ما مبْلغ أدرْكنَا العدل، لوزير األطيان فاشرتى سعى الذي العمدة حرضة
يف الذمة، تتسع حدٍّ أيِّ إىل وأْدَرْكنا القضاء، استغالل أقول وال استقالِل عىل غرية من

األمة. وزارة عهد

العدل لوزير أخرى فضيحة

محل كانت التي القضاء» «استقالل حركة فضائح من أخرى فضيحة موالي يا وهناك
باب من النيابة يف محاميًا َ َعنيَّ أنه رأينا فلقد العدل، وزير من مريبة معيبة دعاية
تعيني عىل آخر مثل ييل وفيما ملعاليه، شخصية خدمة عىل مكافأًة العينية» «السمرسة

الوكيل. أحمد األستاذ ملصلحة آخر معيب
نْفسه َح َرشَّ قد كان صادق) اللطيف عبد األستاذ (هو املحامني حرضات أحد فإن
امتنع الوكيل أحمد األستاذ لها َح ُرشِّ فلما الشعرية، باب لدائرة العامة االنتخابات يف
أبو باشا صربي فعيَّنَه املكافأة، َوَجبَت ثَمَّ ومن ضده؛ نفسه ترشيح من املحامي حرضة

األخرية. القضائية الحركة يف قاضيًا علم
كل الفضيحة ولكن اليشء، بعض الفضيحة لهانت ذلك عىل اقترص األمر أن ولو
كان قاضيًا َ ِليَُعنيَّ املحامني من األلوف بني اختري الذي املحامي حرضة أن هي الفضيحة

ألنه: شهور، ستة باإليقاف ٣٢ سنة يونيو ٦ يف تأديبيٍّا عليه ُحِكَم قد
ُرِفَعْت قضية يف حكيم زينب الست عن وكيًال بصفته ١٩٣١ سنة فرباير شهر يف أوًال:
السيدة محكمة بخزينة أُودَِع جنيًها ٣٦ مبلغ عىل استوىل فهمي بك زكريا عىل منها
رغًما إليها بسداده يقم ولم ذمته يف وأَْدَخَلُه املذكورة السيدة ذمة عىل عليه املدعى من

املتكررة. املطالبة عن
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ثالثُة ق املحقِّ النيابة وكيل لحرضة ُقدَِّم ١٩٣١ سنة وأكتوبر سبتمرب شهَرْي يف ثانيًا:
املبنيَّ للمبلغ وفاءً مرص بنك عىل مسحوبة مليًما و٣٦٢ جنيًها ٣٦ بمبلغ شيكات
املحامي لحرضة رصيد وجود لعدم قيمتها دفع بدون البنك وردها األوىل، التهمة يف

.(١٩٣٢ سنة ١ النيابة ورقم ٥ / ٢ق رقم التأديبية (القضية املذكور، بالبنك
يف ٣٦ سنة مايو ١٨ بتاريخ نفسه املحامي حرضة عىل ُحِكَم فقد ذلك، من وأكثر
املجلس رأى ترصًفا قضية رسوم يف لترصفه بالتوبيخ ٥ / ٦ق رقم أخرى تأديبية قضية

املحاماة.» كرامة يمسُّ ما إىل ُسْمَعتَُه وعرََّض بواجبه أخلَّ قد يكون «بذلك أنه
تمسُّ مسائل يف مرتني املرة بدل تأديبيٍّا عليه ُحِكَم الذي موالي يا املحامي هذا
حركة يف قاضيًا علم أبو باشا صربي اختاره الذي هو بالذات املحامي هذا املحامي، نزاهة
املسكني الوزير يهم ممن إليه ومن الوكيل أحمد لألستاذ اسرتضاء القضاء؛ استقالل

والرضاء! منهم العطف
الوزراء. وغري الوزراء بأكمله، العهد تلوِّث لفضائح إنها ا حقٍّ

األمريية األمالك من فدانًا ٥٣٠ صفقة

هو؟ من لصاحبها، ١٩٤٣ سنة فرباير ٢٤ يف ْت تمَّ ا جدٍّ حديثة صفقة هي
زار األخري فرباير شهر خالل يف أنه نبني أن بنا يجدر السؤال، هذا عىل للجواب
بجوار األمريية لألمالك أطيانًا فيها وعايََن دسوق، منطقة الدين رساج باشا فؤاد معايل
أْن يعلمون وأنهم سيما العناية، وهذه االهتمام هذا رس عن الناس وتساءل املرشد، منية

للدولة. ملًكا يشرتي أن — الدستور لنص طبًقا — للوزير ليس
وزير شقيق الدين رساج يس األستاذ أن علموا حينما الرس هذا بعض َف تََكشَّ ولقد
األمالك أرايض من فدانًا ٥٣٠ ومقدارها معاليه، عاينها التي األطيان اشرتى قد الزراعة

الدلتا. شمال يف األمريية
بالحكم، القائمني الوزراء من وزير لشقيق واحدة صفقًة فدانًا ٥٣٠ تباع هل عجبًا
ولكن الدستورية! لألحكام طبًقا يشرتيها أن لوزير يصح ال التي الدولة أمالك ومن
األمريية األمالك يشرتوا أن لهم أو معهم اشرتى وَمن هو ه َحقِّ ومن الوزير شقيق املشرتي
الزمان تخريُّ إىل تَْرِجع التي املالبسات رْغم املرعية، والقواعد للوائح وفًقا باملظاريف

واملكان!
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الحاكمني ملصلحة الحكم إبان يف الصفقات هذه تتواىل أن موالي يا مدهًشا أليس
العهد هذا غري يف البالد، بمثلها تُنَْكب لم نكراء متوالية لفضائح إنها الحاكمني؟ إىل وَمْن

السواد. والقاتم األسود،

أيًضا والشئون التجارة ووزيرا

القاهرة، من قريبٍة سابق لوزير عزبٍة رشاءَ يعتزم — والتسعرية — التجارة ووزير
سعر تضاُعف ِمْن انتفع قد يكون أن نرجو «الكسب» بتجارة يشتغل قريب وملعاليه

املسكني. الجمهور حساب عىل ولو التسعرية، يف الكسب
وقد الرسمية، للجهات التبن بتوريد يشتغل ِصْهر االجتماعية الشئون وزير وملعايل
الجنيهات. من األلوف ورائها ِمْن َكَسَب املوردين من غريه دون خاصة معاملة عومل

العسكرية األحكام استغالل

التي العسكرية القضايا عن جديدة بيانات إيلَّ َوَصَلْت وقد قبل، من فضائحها إىل نا أََرشْ
الحاكم لدى مسعاه فأفلح النحاس بك العزيز عبد صهر فهمي حسني األستاذ فيها ُوكَِّل

وهي: فيها، الصادرة األحكام عىل يصدق ولم العسكري

.١٧ / ٦ / ١٩٤٢ جلسة ١٩٤٢ سنة ١٢٢٨ نمرة غنيم عطية قضية (١)
.١٧ / ٦ / ١٩٤٢ جلسة نجيم محمد قضية (٢)

.١٩ / ٨ / ١٩٤٢ جلسة بسام عفيفي الحاج قضية (٣)
.٢٤ / ٦ / ١٩٤٢ جلسة سليمان داود قضية (٤)

عىل التصديق مسألة من َجَعلُوا قد مقربون أو محسوبون آخرون محامون وهناك
هذا مع أُْرِفُق وإني بأكمله، للعهد فضيحة ومصدر لهم، رزٍق َمْوِرَد العسكرية األحكام
األستاذ املحرتم النائب حرضة َوكََّل الكربى باملحلة تاجر من بالربيد وصلني خطابًا
فاختصته املرصي، جريدة يف مكرم عىل بالتهجم اْختُصَّ الذي وهو — مكاوي إبراهيم
املذكور األستاذ َوكََّل إنه التاجر حرضة ويقول — والذهبي األدبي بعطفها الوزارة
الحاكم يَُصدِّق فلم مهمته يف حرضته نََجَح وقد ضده، صادر عسكري ُحْكم إلغاء يف
يرى أتعاب عىل املحامي حرضة إرصار من يشكو التاجر ولكن … الحكم عىل العسكري

يستحقها! أنه نحن ونرى يستحقها، ال أنه التاجر
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الحكم فيها َصَدَر عسكرية قضية عن املنصورة أهل بها يتحدث فضيحة وهناك
أن ومع القمح، أرادب من آالف تخزين بتهمة القايض عيل الحاج هو كبري تاجر ضد
يف الحكم تعديل يف عليه املحكوم التاجر نََجَح فقد باشا رسي دولة عهد إىل تَْرِجع القضية
وخمسمائة لوسيط جنيه ألف أوًال َدَفَع إنه عليمة مصادر من وقيل الحالية، الوزارة عهد
ال ولكني أرادوه، ما للوسطاء وتم أراده، الذي التعديل له تم وبهذا آخر، لوسيط جنيه
أجزم ولكني السبيل، هذا يف ُدِفَع ما بقيمة — يجزم أن إنسان مقدور يف وليس — أجزم

والتبديل! التعديل من الحكم عىل طرأ بما

وتمزيق حريق

منذ باشا الدين رساج آلل مخزن يحرتق أن — املاكر! القدر لعله أو — العاثر الحظ شاء
احرتَقْت قد إنه العارفون: ويقول الجنيهات، من بآالف الخسائر ُقدَِّرت وقد قريب، عهد
الكاوتش من كميات عن فضًال والغاز؛ والزيت السماد من جسيمة كميات املخزن داخل

إلخ. … إلخ … الجديد
الكميات فيه ثبتْت الذي األول املحرض إن تقول: أن إال تأبى الخبيثة األلسنة ولكن

دقيقة. وال صحيحة غري كميات آخر محرض يف وأثبتت َق، ُمزِّ قد الدقيقة الصحيحة

الدقيق. النبأ هذا رواة إىل فيها فاملرجع الحريق، بعد التمزيق، من الحكمة أما

وأخريًا

إذ االستغالل؛ هذا مراحل من األخرية املرحلة إىل أصل أكاد ال فإني موالي، يا وأخريًا
من أخرى فضائح عن أخرى أنباءٌ الفصل هذا اختتام ُقبَيَْل إيلَّ َوَصَلْت وقد له، آخر ال
إليها أشري أن رأيُت ثَمَّ ومن مستنداتها، عىل الحصوُل يل يتيرس فلم االستغالل، فضائح

به: فأمرتم جاللتكم تفضلتم إذا تحقيق محل لتكون إشارة مجرد

لرشكة زراعيٍّا مستشاًرا الفتوح أبو بك أحمد املحرتم النائب حرضة سيَُعنيَّ (١)
الزراعي. العقاري البنك عضوية عن له تعويًضا كبري، بمرتب السكر،
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العسكرية للسلطة الخشب بتوريد د تعهُّ عىل الوكيل أحمد األستاذ حصل (٢)
الخارج. من الويسكي استرياد آخرين مع احتَكَر كما الربيطانية،

من سخية بأسعار منزًال ٧٦ حوايل ملكية ونْزع لسمنود كورنيش إنشاء تقرَّر (٣)
املصادفات ومن الطوارئ، اعتماد من اعتمادها وأُِخذَ املرت جنيهات تسعة إىل أربعة
هذا إنشاء من كلها الفائدة تفيد أرًضا الوزراء رئيس لرفعة أن الصدد هذا يف العجيبة
قرًشا ٧٠ بسعر العال عبد َوْقف من بعضها ِرْفعته اشرتى قد وكان العجيب، الكورنيش

قبل. من بَيَّنَّا كما املرت
بمبلغ الكربى باملحلة للعمال بيوت إنشاء مقاولة املرصي أفندي فريد أُْعِطَي (٤)
األشغال وزير من تحقيق محلَّ عليه املقاولة هذه رسوُّ وكان جنيه، ألف املائة عىل يربو
قد الوزارة فإن النقيض، إىل النقيض من األمر انقلب ما أرسع ما ولكن األمر، بادئ يف
أن أيًضا هنا العجيبة املصادفات ومن … التعويض بمثابة كبريًا مبلًغا أخريًا له قررْت
منزل بناء بتكاليف فيها يطالب الوزراء رئيس رفعة عىل قضية َرَفَع قد كان حرضته

األخري. العهد يف صلًحا وانتهت القضية هذه عن فتناَزَل بسمنود، رفعته
عرشات تكاليفها بََلَغْت ورصٍف، ريٍّ مرشوعات بعمل أخريًا األشغال وزير قام (٥)
باشا كامل ملعايل أطيانًا أن أيًضا هنا العجيبة املصادفات ومن الجنيهات، من األلوف

املرشوعات. هذه من كله االنتفاع تنتفع سويف وبني بلبيس يف صدقي
صفقاٍت من اشرتوا ما فوق — إخوان الشوربجي اشرتى آخًرا وليس وأخريًا (٦)
بمقتىض باشا صدقي إسماعيل حرم العصمة صاحبة من منزًال — قبل من إليها نا أََرشْ
اشرتوا كما جنيًها، و١٣٤٨٧ مليًما ٤٢٥ ثمن مقابل سنة١٩٤٢ أبريل ٣٠ يف ل مسجَّ عقد

إلخ. … مرتًا ٥٦٥٩ مساحتها األهرام بشارع فضاء أرَض
املتحف إىل أمًرا أَْصَدَرْت الزراعة وزارة أن نَذُْكر أن الختام ِمْسك ِمْن ولعل (٧)
بجاردن رسايه يف الوزراء رئيس لرفعة ترسل الزهور من كمية يوم كل تُِعدَّ بأن الزراعي
ييل وفيما العال، أبو محمد واسمه ٩١٣ رقم الحكومي املوتوسكل سائق برفقة سيتي

العريضة: هذه مع أُْرِفُقه بإمضائه إيصاٍل نصُّ
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  عدد

وردة ٧٥
قرنفلة ٢٥

بسلة زهرة ٧٥

الوزراء مجلس رئيس رفعة ملنزل لتسليمها بعاليه املبيَّنة الزهور استلْمُت
كاملعتاد.

٩١٣ رقم املوتوسكل سائق
العال أبو محمد
٢٠ / ٣ / ١٩٤٣

لحرم «فرو» لرشاء بالشفرة برقية له ترسل بلندن سفرينا فضاحة! فضيحة آخر
جنيه آالف ثالثة بمبلغ باشا النحاس

باشا النحاس لشئون أعرض ال بأن خاصة عناية العريضة هذه يف موالي يا عنيت لقد
واالحرتام. الرعاية محل تكون أن ويجب العام، النقد نطاق عن بعيدة فهي الخاصة،

الخاصوالعام، بني يفرِّق بأن له تسمح حالة يف يعد لم املسكني باشا النحاس ولكن
البيوت لهم يهيئ فهو ووزرائه، وألهله له خاص استغالل محل أصبح قد فالحكم
واملحسوبية عليها يتنظرون واألوقاف يشرتونها، واألطيان يؤجرونها، أو يسكنونها،
والخمور ُرونها، يَُصدِّ التموين ومواد والحبوب والغالل يحتلونها، والبنوك يوظفونها،
ألغراض تُْستَْحَرض الثمينة الفراء ذي هي فها آخًرا وليس وأخريًا يستوردونها، والبضائع
يكلفونها بلندن املرصية وسفارتنا مرص يف الخارجية وزارة إال يجدون فال الزينة

ويحركونها!
— اجرتأت إذا الحكومة أتحدى وإني — املصادر أوثق ِمْن علمي إىل َوَصَل ولقد
بلندن سفرينا سعادة إىل املرصية الخارجية وزارة من بالشفرة أخريًا أُْرِسَلْت برقية أنَّ
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(ومجموع جنيه ٥٠٠ منها كل قيمة األبيض) الثعلب (فرو الفراء من قطع ٦ لرشاء
الوقت نفس يف وهو الوزراء، رئيس رفعة حرم العصمة لصاحبة جنيه) آالف ثالثة ثمنها

الخارجية! وزير
من ثم الدولة؟ ووظائف الدولة؟ وأعمال الدولة؟ بكرامة موالي يا هذا بعد عبث أيُّ

تعاىل! هللا وجه إىل الفقري الرجل كنت وقد باشا النحاس سيدي يا هذا كل لك أين
رجل إذن فأنت والزينة، الرتف مواد من مادة عىل جنيه آالف ثالثة أنفْقَت ما وإذا

ا؟ جدٍّ وثري ثري،
سيارة لرشاء وِمثَْله كهذا، كمايلٍّ يشء عىل كهذا مبلًغا تُنِْفُق كيف أسألك أن يل فهل
املئات رشاء عن فضًال — واألثاثات النفائس لرشاء الجنيهات من أخرى وآالًفا كوتسيكا،
الثراء هذا جاءك أين من املليونري، نسيبك سألنا كما أسألك أن يل هل — الفدادين من

الوفري؟ الطارئ
ولك! عليك وأبكي أسألك، دعني دعني،
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الحكم وديمقراطية الدستورية الحريات عىل النظري املنقطع االعتداء

الجاللة صاحب يا

الباب يف بعضه ببيان ترشْفُت ما كلَّ استحلُّوا قد وزمالؤه الوزراء رئيس رفعة كان إذا
عجب فأيُّ الحكم، ونزاهة والوضعية القانونية العدالة مبادئ أبسط تأباه ا ممَّ األول
ومبادئ العامة البالد بحريات يتعلق فيما نفسها الخطة تلك ينهجون رأيناهم إذا

الديمقراطية؟
يا وَسَرتَْوُن الفاصلة، الكلمة للوقائع فجعلت موالي، يا سلف، فيما ترشْفُت لقد

وأْفَجُع! أْقَطُع كذلك هنا الوقائع أن الجاللة صاحب
املوضوعات: من ييل ما الباب هذا تحت وينطوي

وتقاليده. النيابي بالحكم العبث (أ)
الصحافة. حرية َخنْق (ب)
األفراد. حرية إهدار (ج)

الجماعات. بحرية العبث (د)
ونزاهتها. االنتخابات بحرية العبث (ه)
السياسية. البالد حقوق يف التفريط (و)
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وتقاليده النيابي بالحكم العبث (1)

من القصرية الفرتة هذه يف وتقاليده النيابي بالحكم وزمالئه باشا النحاس عبث أما
مرصقبل َشِهَدتْها التي حتى العهود، من عهد أي مرصيف تشهده لم ا حدٍّ بلغ فقد الزمان،
وسلطانها الحارضة الوزارة عىل ذلك يف الوزر يقع وإنما الحديث، بدستورها تظفر أن
مشيئة أصبحت بحيث نوابها، مجلس رئيس عىل أو نوابها، عىل سواء الطائش؛ الباطش
ُمَعاِرٍض لصوت يُتَاَح أن دون املسموعة هي وحدها وكلمتها النافذة، هي وحدها الحكومة

والدستور. والحق هللا سبيل يف واحدة بكلمة يرتفع أن
منها: أَذُْكَر بأن أترشف شتى أشكاًال امُلْحِزن الدستوري العبث هذا اتخذ وقد

الدستوري الحكم عىل العسكري الحكم طغيان (1-1)

الربملانية الدورة جلسات من جلسة أول يف امللموسة صورته يف الطغيان هذا بدأ وقد
حقَّ الربملان بسلب الطالع مشئوم استهالًال ووزراؤه باشا النحاس استهلها التي األخرية،
حتى القبض أوامر من يَْصُدر وما إجراءات من يَتَِّخذ فيما العسكري الحاكم مناقشة
وال اتهام بال البالد، أقايص إىل نفيهم أو السجون غياهب وإيداعهم الربملان، أعضاء عىل
االنسحاب إىل نزعاتها اختالف عىل باملعارضة حدا ما وهو سؤال؛ وال مناقشة وال تحقيٍق
رئيس يجيء أن األقدار نكد ومن الدستورية، املأساة هذه فيها جرت التي الجلسة من
إقرار يف مساَهمة من يداه َمْت َقدَّ بما يكتفي فال نفسها الجلسة تلك يف النواب مجلس
فيصف الرياسة منصة من يتكلم أن لنفسه يستبيح بل املهني، الدستوري الوضع هذا

الربملانية»!1 للحياة «سبة بأنه وانسحابها ذلك عىل املعارضة احتجاَج
أحٌد إليه يَِصْل لم مًدى إىل العسكرية السلطة استغالل يف باشا النحاس سار وهكذا
العرفية األحكام قيام أعلن الذي وهو — باشا ماهر عيل ِرْفَعة أن ل املسجَّ فالواقع َقبَْله،

انسحبنا التي تلك من خطورة أقلُّ بعُضها ملناسباٍت الجلسات من تنسحب الوفدية املعارضة كانت 1

الجندي يوسف األستاذ له املغفور رأسهم عىل الشيوخ مجلس جلسة من الوفديون فانسحب أجلها، من
إىل االنسحاب َر تطوَّ بل فيها، الحكومة وتدخل املكتب انتخابات يف الوفديني تمثيل عدم عىل احتجاًجا
من الحايل النواب رئيس وكان الشيوخ، تعيينات بسبب متوالية أسابيع الجلسات حضور عن إرضاب

الوفد. يف القرار لهذا املحبِّذين أول
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أمًرا يُْصِدَر ال بأن — وعد ما حقق ثم — َوَعَد َقْد — العسكري الحاكم سلطة وتوىل
والتبديل للتعديل تتعرض العسكرية أوامره كانت وقد الربملان، عىل َعْرضه دون عسكريٍّا
ذاك، إذ الوفدية املعارضة رجال وبينهم الربملان أعضاء يراه ملا طبًقا األحيان معظم يف
تلك دائرة يف حتى العرفية األحكام عىل واعرتاضه قلقه يخفي ذلك رغم الوفد يكن ولم

والقيود! الوعود
باشا ماهر عىل رفعة عىل القبض أُْلِقَي حتى الحكم ييل يكد لم باشا النحاس ولكن
اعتقاله. مسألة يف الربملانية باملناقشة سمح حال كل عىل ولكنه محاكمة، وال تحقيق دون
لنفسه فأباح ثانية، خطوة االعتقال سلطة استغالل يف باشا النحاس رفعة تقدم ثم
إليه ينتسب الذي املجلس إىل يبعث أن دون يشاء من الربملان أعضاء من يعتقل أن
طاهر محمد السعادة صاحب شأن يف حدث كما اإلخطار، بمجرد حتى املعتقل العضو
عباس األمري السمو صاحب حرضة مع سعادته اْعتُِقَل وقد الشيوخ، مجلس عضو باشا

الربملان! يف عنه استجواب تقديم أو اعتقالهما عن يشء بنرش يُْسَمَح أن دون حليم
أعضاء أحد عىل القبَض باشا النحاس أَْلَقى إذ األثايف، ثالثة الخطوة هذه تََلْت ثم
الحساَب، ذلك يف يناقشه أن املجلس عىل وأبى سليمان، فهمي الدكتور وهو النواب مجلس
يفعل تفويًضا عينه الوقت يف أعطاه قد العسكرية سلطته أََقرَّ حني املجلس بأن متذرًعا
من عىل بالقبض يوم كل له يسمح ما االعتقال سلطة من له وأن يشاء، ما بمقتضاه
يف يَْفَعل أو َفَعَل فيما يناقشه أن للربملان يكون أن دون النواب،2 وغري النواب من يشاء

املستقبل! يف الحارض، يف أو املايض

الكربى األكذوبة

العسكرية، الدكتاتورية هذه عىل احتجاجهم بعد ينسحبوا أن املعارضة نواب رأى وقد
— العدل وزير وهو — الوزراء أحد فانتهز عني، بعد أثًرا النيابية الحياة تجعل التي
الحقائق قلب يف رئيسه َحذْو يحذو وراح قبل، من رئيسه َفَعَل كما الجو، ُخلُوِّ فرصَة

الوفدية، للكتلة منارصتهم إال تهمة ما غري من الرشيف واألزهر الجامعة طالب من عدد عىل أخريًا ُقِبَض 2
حينما الربيطانيني العسكريني الحكام من أسالفه بَزَّ عسكري حاكم أنه للناس باشا النحاس يربهن ولكي
الوادعني. اآلمنني ويل ويا الفجر، قبيل املنازل باقتحام املرصي البوليس إىل أْمره أَْصَدَر علينا قبضوا
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حظ سوء من ولكن باشا، ماهر رفعة اعتقال عىل وافقت أنني وزعم تكذب، ال التي
دارت التي املناقشات أن والواقع، للحق أمانتها َمبْلغ معاليه يمثل التي والوزارة الوزير
حضورها أتيح قد الوزراء بعض ومعنا باشا النحاس رفعة وبني بيني الشأن هذا يف
العزة صاحب كان املناقشات إحدى ففي أحياء، هللا بحمد وكلهم الكرباء، لبعض حينئٍذ
باشا أحمد القوي عبد السعادة وصاحب ذاك إذ الشيوخ رئيس بك خليل محمود محمد
النحاس رفعة وبني بيني َجَرْت مشادة األخريان َشِهَد وقد والجدل، املناقشة شهود من
رفعته بقاء باشا ماهر عيل عن بالنيابة باشا أحمد القوي عبد سعادة اقرتح حينما باشا،
واعرتْضُت باشا ماهر عيل ارتضاه الذي الحل هذا عىل أنا فوافْقُت منه، بقبول عزبته يف
املسألة بأن إرصاره يف يحتج وكان االعتقال، بقرار األخذ عيل باشا النحاس إرصار عىل
املسألة أن عىل جانبي من أرصرت بينما سواه، دون العسكري الحاكم اختصاص من
مع باشا النحاس وأبى والدستورية، السياسية ناحيتها لها ولكن بحتة، عسكرية ليست
حرضة هو عدل شاهد إىل أرسله خطاب نص ييل وفيما وقراره، برأيه يتمسك أن إال ذلك
الكربى: األكذوبة هذه يف الخطاب فصل وفيه أحمد، باشا القوي عبد السعادة صاحب

باشا عبيد مكرم السعادة صاحب حرضة
الباشا عزيزي

رفعة َرَجْوُت عندما أنني جيًدا أَذُْكر سعادتكم خطاب عىل ا ردٍّ التحية، بعد
املعايل أصحاب وحرضات بحضوركم — الوزراء بمجلس بمكتبه باشا النحاس
أبو وصربي باشا الهاليل ونجيب يومئٍذ املواصالت وزير باشا العرابي زكي
ال أن — السابق الشيوخ رئيس بك خليل محمود محمد وسعادة باشا علم
أو بمرص، بداره بالبقاء له يسمح وأن باشا، ماهر عيل رفعة عىل يقبض
باشا القوي عبد موافق «إني وقلتم سعادتكم ْلتُم تفضَّ عزبته، إىل بالعودة
خليل محمود بك ومحمد هو سمح وإذا معقوًال، كالًما يقول فهو رأيه عىل
وحرضات رفعتكم مع سويٍّا األمر نبحث فإننا السكرتري بمكتب قليًال باالنتظار
العسكري الحاكم ألني مكرم؛ يا أنت اسكت رفعته: فأجاب الوزراء» الزمالء
بأن رفعته من طلبتم أن إال سعادتكم من كان فما الشئون هذه عن واملسئول
ُمِرصٌّ أنا وقال: باشا النحاس رفعة إيلَّ التَفَت األمر نهاية ويف لرأيك، يستمع
وال قيد بال نَْفَسه باشا عيل َسلََّم إذا باِكَر األمر يف النظر وسأعيد رأيي، عىل

رشط.
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بقبول التفضل راجيًا سعادتكم خطاب عىل ردٍّا أسجله َوَقَع، ما هذا
واحرتاماتي. تحياتي

إمضاء
املخلص
أحمد القوي عبد
٩ / ١٢ / ١٩٤٢

رفعة إللزام األوىل إجراءاته اتخذ قد كان باشا النحاس أن بالذكر جدير هو ومما
َفَعَل، ما عىل الوزارة يُْطِلع أو يُْطِلَعني أن دون عزبته إىل بالسفر باشا ماهر عيل
يستشرينا! أن دون الخطرية الخطوة هذه مثل اتََّخذَ كيف سأْلتُه حدث بما َعِلْمُت فلما
لرفعته فأعلنُْت الوزراء! دون بها يختص التي العليا السياسة من هذه أن جوابه فكان
الوزراء، اختصاص يف تدخل التي هي وحدها الدنيا السياسية تكون أن أرفض أنني

مشاورة! وال مناقشة دون الواقع األمر بسياسة مواجهتنا عىل واحتججت
غيبتي يف تكلم حينما رئيسه، نهج ينهج أن إال العدل وزير يأبى كله، هذا ومع
وال والحق، للصدق مجافاته األول الباب يف بيَّنُْت ما الوقائع من وروى النواب، بمجلس
كان كهذه مسألة يف رصيحة أكذوبة الربملان منرب من يلقي أن القضاء وزير يتحرج
عىل والنواب الشيوخ من وللكثريين الجهات لجميع حينه، يف معروًفا بشأنها موقفي

أحزابهم.3 اختالف
والشهود، باألدلة الكذب عليهم ثَبََت قوًما أكذَِّب أن املقام هذا يف يعنيني وليس
الحياة حساب عىل العسكري طغيانه يف تدرَّج باشا النحاس أن أبنيِّ أن يعنيني إنما
عىل العسكرية ترصفاته مناقشة حق من الربملان حرمان إىل وصل حتى الدستورية،

العسكري. الحكم ظالل يف الدستوري الحكم فاختفى اإلطالق!

الدكتور املحرتم والشيخ صربي زهري واألستاذ باشا الشاذيل السالم عبد املحرتمني النائبني منهم أذكر 3
الذاكرة. تعيهم ال آخرون وهناك بشارة ميخائيل زكي

247



األسود العهد يف األسود الكتاب

العسكرية العقلية

طغى ما أول طغى العسكري الحكم أن معه البلد وحظ باشا النحاس حظ سوء ومن
شأنه غريَه، بها يَْحُكَم أن قبل العسكرية العقليُة فَحَكَمتْه نفسه! العسكري الحاكم عىل

ليطغى. اإلنسان وإن يقوى، ضعيف كل شأن ذلك يف

العلم صاحب

بيانُه سيأتي ما جانب إىل الصغائر بعض من للناس بدا ا ممَّ العقلية هذه عىل أدل وليس
يرتفع َعَلًما والسلطان، الحكم مظاهر من لنفسه يتَِّخذَ أن األمر برفعته فبلغ الكبائر، من

البنيان! عن بغيبته أو بوجوده إشعاًرا داره سطح عىل وينخفض
مجلة إغالق عليها وترتََّب الَعَلم» «صاحب حول أخريًا أثريت التي الضجة إثر وعىل
ألننا غريي، ورآه رأيته وقد األنظار، عن الَعَلم اختفى شهور، ثالثة ملدة اليوسف روز

ق! نَُحقِّ أن قبل نَُصدِّق أن أَبَيْنَا

سالح؟ قول قره

ولقد الجدران، حول «الحرس» عساكر وجود البنيان، أعىل يف الخفاق العلم مع ويتمىش
يحويه واحد عسكري واألوان، العهد سالف يف عسكري وحاكم وزارة رئيس لكل كان

حارسان. األكثر عىل أو واحد خشبي «كشك»
العسكريني الحراس من له يكون أن يأبى الديمقراطي العسكري حاكمنا ولكن
املساء يف الدار من خرج ما فإذا ستة! أكشاك تحويهم ستة، إال داره بأبواب الواقفني
وعال السالح، َقْعَقَع ثم لها، ما الجريان وقال زلزالها، األكشاُك ُزْلِزَلت الصباح، يف أو
السفارة موظفي بعض إن يل: قيل ولقد … سالح قول قره سالح، قول قره الصياح،
املتكرر، الصياح هذا أَْزَعَجُهْم قد باشا النحاس دار عىل مكاتبهم تُِطلُّ الذين الربيطانية

الربيطاني! املرصي التحالف يُنِْسيَُهم أن اإلنساني، الضجر هذا كاد حتى
الديمقراطيني! من أنصارها بعض يف الديمقراطية لنكبة يا

به، املحيطة املظاهر ويف الوزراء رئيس شخص يف انحرصت العقلية هذه أن ولو
األمني، الشعب هذا ُحْكم إىل — لألسف ويا — تعدَّته ولكنها اليشء، بعَض األمُر لهان

الجبني»! وعرق والتعب «الدم سبيلها يف وبَذََل لها جاَهَد التي املقدسة حرياته وإىل

248



السيايس القسم

االستجواب حق إهدار (2-1)

محاسبة يف عمله يزاول أن النائب بها يستطيع التي الدستورية الوسيلة هو واالستجواب
الدستوري الضمان هذا أساس وعىل اقتىضاألمر، إذا املجلس عىل بها الثقة وطرح الوزارة
انهارت فقد االستجواب حقَّ النائُب ُسِلَب فإذا الربملان، أمام الوزارية املسئولية تقوم

الوجوه. من وجه أي عىل بغريها الدستورية للحياة قيام ال التي الوزارية املسئولية
العددية أغلبيتها إىل فلجأْت البديهي، الحق هذا املعارضة تسلب أن الوزارة رأت وقد
الناحيتان فإذا ثانية، ناحية من مكتبه وهيئة املجلس رئيس إىل لجأْت كما جهة من
استعمال منها: متعددة، بوسائل االستجواب حق عىل املربم القضاء مهمة تتقاسمان
الحكومة تشاء ما استبعاد أو الحكومة تريده ال استجواب أي استبعاد يف األغلبية مقصلة
رئيُس يُْدِرج ال أن ومنها: منه، واحدة كلمة بمناقشة يُْسَمح أن قبل وأبوابه فقراته من
عدة استجوابات املاضية الدورة يف ْمُت َقدَّ وقد استجوابات، من إليه يَُقدَّم ما املجلس
من خروجي إىل أدت التي الخالف أسباب عن أحدها األعمال، جدول يف تُْدَرج لم
وقَعْت التي االستثناءات عن وثالث واالسترياد، التصدير بُرَخص خاصٌّ وآخر الوزارة،
الرأي، حرية عن وخامس املعاهدة، تنفيذ إساءة عن ورابع املالية، وزارة من خروجي بعد
عىل أو االستجوبات، هذه تتناولها التي املوضوعات خطورة ومع املعتقلني، عن وسادس
بل األعمال، جدول يف أحدها يُْدِرَج أن النواب رئيس أبى املوضوعات هذه لخطورة األصح
بالفعل أُْدِرَج ما مناقشة من الحكومة لتخليص طريفة مناَوَرٍة إىل املجلس رياسة عمدت
املخصصة األيام غري يف تَُحدَّد الجلسات مواعيد فكانت استجوابات، من األعمال جدول يف
ألقى أن بعد أنه املبكي امُلْضِحك وِمن االستجوابات، يف املناقشة الستئناف أو للمناقشة
املستجوب الزميل ورد بياني املجلس َل أجَّ االستثناءات، استجواب يف بيانه الوزراء رئيس
الحني ذلك ومنذ املجلس، مكتب يحددها جلسة إىل أباظة) فكري األستاذ املحرتم (النائب
حني يف القائم، االستجواب هذا الستكمال ْدها يحدِّ جلسًة املحرتم املجلس رئيس يَِجْد لم

وعديدة! جديدة، أخرى استجوابات نُِظَرت أنه
وحدها، باالستجوابات ذرًعا — النواب رياسة ورائها ومن — الوزارة تَِضْق ولم
الذي املناقشِة َطَلَب به ونعني وأهون، منه أخفُّ هو ما تواِجَه أن كذلك تُِطْق لم ولكنها
من وكلهم — املجلس من عضًوا وثالثون ستة يََكْد فلم الداخلية، الالئحة علية ت نصَّ
موضوعات يف مناقشة لفتح كتابيٍّ بطلٍب يتقدمون — الحكومة إليها تَنْتَِسُب التي الهيئة
الجلسات إحدى انعقاد فرصة املجلس رئيس انتهز حتى وعددوها، ُدوها حدَّ خطرية
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مناَقشٍة غري من باستبعاده قراًرا الوزارية األغلبية من وأخذ الخطري، الطلب فتََال الرسية
العام! الرأي أسماع إىل الطلب محتويات تترسب ال حتى الرسية الجلسة يف

ورياسة بنُوَّابها تستعني الحكومة فإذا الحالية، الربملانية الدورة اْفتُِتَحت وأخريًا
نواب أحُد َمُهَما َقدَّ اللذين االستجوابني املهد يف تخنق لكي املبادئ أخطر وتَُقرِّر نوابها،
املعارضة تجد لم حتى أباظة، فكري األستاذ املحرتم النائب حرضة وهو املعارضة،
من جلسة أول يف بانسحابها والوزارتني الوزارة خطة عىل احتجاجها تسجيل من ا بدٍّ

الجلسات.

جرجا وانتخابات الرشيف األزهر حوادث مناقشة

حوادث يف الحكومة ملناقشة عريضًة إخواني من جماعة مع ْمُت قدَّ أن أيام منذ وحدث
ما أقلُّ حوادث وهي األخرية، جرجا انتخابات ويف فرباير ١٣ يف وقعت التي األخرية األزهر
مساًسا — االنتخابات حرية عن فضًال — واألفراد الجماعات حرية تََمسُّ إنها فيها يقال

خطريًا.
مساسها حيث من الحوادث هذه من العامة الناحية عىل العريضة نا َقَرصْ وقد

بالحريات.
واأللفاظ — «نابية» املجلس رئيس يَُعدُّها التي األلفاظ من خلت وقد أنها وحِسبْنا
النابية العامية هي والرصاحة الرصيحة، األلفاظ هي الحارض العهد قاموس يف النابية
أبى املجلس رئيس سعادة ولكن تُْعَرض، القليل يف أو ستُنَْظر العريضة أن حِسبْنا —
املجلس؛ إىل االحتكاَم حاَوْلنا وعبثًا للحكومة، اتهاًما العريضة يف رأى ألنه ذلك؛ علينا
هو الحكومة رئيس أن كما املجلس، هو الديمقراطي العهد هذا يف املجلس رئيس فإن

الحكومة!
طالب بني الجرحى من كبري عدٌد أُِصيَب أن الخطرية الحوادث هذه عىل ترتب ولقد
املعاهد! مشايخ الفضيلة أصحاب ومن بل واألساتذة، بل الطلبة، من عدد واْعتُِقَل املعاهد،
وطالبها، وأساتذتها العلم معاهد يََمسُّ عما السؤال مجرد ولو يسأل أن لنائب أنى ولكن
التي النظري املنقطعة االنتخابية الفضائح تلك املناقشة مجرد ولو يُنَاِقش أن له وأنى
ألف من أكثر إرسال عليها ترتب والتي فيها، الحكومة ملنهج تأييًدا جرجا يف حدثت
وجْرح ب وَرضْ التذاكر، من الناخبني وحرمان وطياراتهم، ودباباتهم بمدافعهم جندي

الزاهر؟ الحكم لهذا معارض كل
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املوضوعني، هذين يف استجواب تقديم املجلس رئيس مني َطَلَب فقد ألٍْي، وبَْعَد
يدرج. لن ولعله اآلن، حتى يُْدَرج لم ولكنه ْمتُه فَقدَّ

فهذا واحد رجل مرص يف القائمة النيابية الحياة عىل جنى قد كان إذا موالي، يا
فالثاني اثنني، رجلني عمل من الجناية كانت وإذا باشا، النحاس مصطفى هو الرجل
الحارض.4 النواب ملجلس الحارض الرئيس باشا، جمعة فهمي السالم عبد هو ِمراء بال

الحكومة من البيانات طلب حق إهدار (3-1)

مستجِوٍب، غري أو كان مستجِوبًا نائب، أي عىل قبل من يُنَْكْر لم دستوري حق وهو
َطَلَب (َمْكرًما) ألن بإنكاره؛ الحارضة الحكومة َكت وتمسَّ جميًعا، النواب عىل أُنِْكَر ولكنه
أن هنالك ما وكلُّ ُمِنَحْت، التي التصدير وُرَخص أُْغِدَقْت، التي االستثناءات عن بيانات
من يجري بما التسليم تبعة من تتهرب لكي وإنكاره التقليد هذا بَهْدم تَْحتَمي الوزارة

السواء! عىل والتصدير التوظيف يف واستثناءات محسوبيات من الستار وراء

الربملانية الحصانة انتهاك (4-1)

سابقة، وزارة إليه تسبقها لم َوْجٍه عىل الربملانية الحصانة انتهاك يف الوزارة ترتدد لم
عضو أي اعتقال إىل النواب مناِزِل تفتيش فمن الحقة، وزارة فيه تدركها أن يمكن وال
مجرد دون بل واالعتقال، التفتيش حالتي يف الربملان استئذان دون املجلسني أعضاء من
وزيران وبينهم املايض، الربملان يف الوفد ممثلو كان بينما املختص، املجلس إخطار
أحد ضيعة بتفتيش األمر مجرد باشا رسي حسني الدولة صاحب عىل ينعون حاليان،
الحصانة عىل رصيًحا خروًجا ذلك يف يرون وكانوا ذلك، يف املجلس استئذان دون النواب

الربملانية!

يتحدث الوزارة، من خروجي إثر عىل بأصدقائي أو بي اختىل إذا كان سعادته أن موالي يا عجٍب ومن 4

ال أن يخىش أنه أْخَربَِني يوم ذات ويف الصديق، ال العدو حديث باشا علم أبو وصربي باشا النحاس عن
انتُِخب! ذلك وبعد انقلب، ذلك وبعد املجلس، لرياسة ترشيحه يعاد
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صحتها إقرار بعد النواب عضوية إسقاط (5-1)

السالفة الحقوق إهدار إىل ملشيئتها النواب وإذعان نوابها عىل الوزارة طغيان أدَّى وكما
الدستور بمبادئ االستهتار روح بلغت كذلك أنفسهم، النواب هؤالء أيدي عىل كلها
نيابة بصحة يتعلق فيما ذاتها الربملان قرارات إهدار حد إىل النيابية الحياة وأصول
الدستورية، التقاليد أعرق تؤيده وما الدستور، فقهاء يقرره ما لكل خالًفا أعضائه،
بسبب جودة، قاسم أحمد األستاذ وهو النواب، أحد مع الوزارة اختلفت أن إال هو فما
املرصي» «الوفد جريدة يف عليهم والطعن وأنصاره عبيد» «مكرم مهاجمة عىل إرصارها
أن هو َرَفَض حني يف جودة، قاسم أحمد األستاذ فيها ويكتب تحريرها يدير كان التي
والذي العدل، وزير إىل أرسله الذي الخطاب ذلك عىل يدل كما فيه، يشرتك أو بذلك يقوم
هذا َدبَّ أن إال هو ما الصدد، هذا يف مراسالت من تال ا وممَّ منه صورة بإرفاق ُف أَتََرشَّ
ملف إليه وَسلََّم الوزارة، نواب أحَد التايل اليوم يف املعارف وزير استدعى حتى الخالف
به تَْعَلم كما فيه، ما بكل يعلم الوزير وكان — املرصية بالجامعة جودة قاسم األستاذ
نيابته صحة عىل املجلس واَفَق عندما النواب، بمجلس الطعون لجنة ورئيس الوزارة
يعاد أن نوابها أحد بلسان الوزارة َطَلبَت ما ورسعان — سنه يف املقدَّم الطعَن وَرَفَض
إهدار عىل الوزراء رئيس وأََرصَّ املرفوض! السبب أساس عىل املرفوض الطعن يف النظر
الربملان لقرار تجعل التي الدستورية والحقوق الدستورية، والتقاليد الدستورية، املبادئ
ما الوزارة عند شيئًا يساوي ال هذا فكل يُنَْقض، ال الذي الحكم قوة الطعن هذا مثل يف
الوزارة ُكتَّاب يجاري أن َرَفَض الذي الكاتب بالنائب التنكيل إىل ورائه من تصل دامت

عبيد»! «مكرم عىل الباطل التهجم يف
بشأن قراراته قيمَة أعضائه بأيدي الربملان وَهَدَم أرادت، ما للوزارة كان وقد
سبع استَْغَرَقْت جلسة بعد جودة قاسم األستاذ وأُْخِرج النيابة، صحة وتحقيق الطعون
عىل غضبها جام تَُصبَّ أن نفسها الليلة من أخرى دقائق عرش يف الوزارة رأت ثم ساعات،
الحماميص، جالل األستاذ وهو عبيد مكرم صف يف يقف أن عىل تجرأ جريء شاب نائب
عىل مىض أن بعد تزيد، ال دقائق عرش يف بإخراجه قراًرا النائب غيبة يف املجلس فأصدر

شهور! بضعة نيابته بصحة نفسه املجلس قرار
بالحياة العبث طريق يف جديدة، خطوة الوزارة عىل االنتقام شهود أْمَلْت وكذلك

مثيل. لها يسبق لم سابقة وكانت املرغمني! أكثريَّتِها نواِب أيدي عىل النيابية
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الصحف يف ملخصها أو نرشاالستجوابات تحريم (6-1)

من بل وحسب، االستجوابات مناقشة من ال التهرب إىل الوزارة عمدت آخًرا، وليس أخريًا،
اإلشارة مجرد حتى أو األعمال، جدول من منقولة عنها خالصٍة نَْرش أو بنصها، إذاعتها
الوزارات جميع َجَرْت حني يف مناقشتها، يوم قبل الصحف، يف استجواباتي موضع إىل
يف تُثْبَت االستجوابات، ملوضوعات خالصة تُنَْرش أن عىل الربملان، مع باالتفاق السالفة،

الصحف. يف بنرشها ح ويَُرصَّ األعمال جدول
الشعب هذا عىل تأبى التي بعينها هي اليوم، بالشعب تتمسح التي الوزارة ولكن
الشعب! ممثيل بني مناقشات من الربملان قبة تحت يدور ا ممَّ قليًال أو كثريًا يعرف أن

الصحافة حرية خنق (2)

الجاللة صاحب يا

الحارضة الوزارة أَْعَمَلت كيف ألبني جاللتكم، أنظار أمام برسدها ترشْفُت أمثلة هذه
وال مفهوًما، كان وما األساس، من قوائمها ودكَّت النيابية الحياة بناء يف الهدم َمَعاِول
الرابعة، للسلطة يكون ثم الترشيعية بالسلطة الوزارة تنكيل مبلغ هذا يكون أن معقوًال،

الغاشم. العهد هذا ظالل يف الربملان حظ من أسعد حظٌّ الصحافة، سلطة وهي
النحاس يد عىل الصحافة فيها تَْرُسف التي األغالل وطأة اشتداد من بلغ وقد
تلو االحتجاج تقديم إىل مضطرٍّا نفسه الصحفيني نقابة مجلُس َوَجَد أن ووزرائه، باشا
املؤرخة املرصي الوفد مذكرة يف جاء بما ِرْفعته مذكًِّرا العسكري، الحاكم إىل االحتجاج
العسكرية األخبار عىل الرقابة تمتد ألن معنى ال …» أنه: من ،١٩٤٠ سنة أبريل أول يف
وكأنهم االستقالل عهد يف املرصيون أصبح حتى املرصية، الشئون كل عىل رقابٍة إىل
هم مصري أي إىل يَْدُرون وال بالدهم، شئون يف صوٌت لهم يُسمع ال اء صمَّ عمياء آلة

مسوقون!» إليه هم مما الشكوى عىل لهم قدرة وال بل مسوقون،
اإلرهاق أمثلة من صنوًفا هذه احتجاجاته أحد يف الصحافة نقابة مجلس َد َرسَ وقد
الوزارات عهود يف كان ما كل يجاِوُز مما العهد، هذا يف الصحف لها تتعرض التي

نصه: هذا رصيح بقرار مذكرته اختتم ثم السابقة،

الصحفية، الرقابة ألساليب الشديد أََسَفُه النقابة مجلس يَُقرِّر هذا أجل من
عن وخروجها الرقابة تتَّبعها التي اإلجراءات عىل احتجاجه ِرْفعتكم إىل ويَْرفع
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عليه جرى وما العرفية، األحكام وروح النص ومخاَلفتها لها املرسومة الحدود
الصحفيني، اجتماع يف أيًضا ِرْفعتكم أعلنتموه وما السابقة، العهود يف العمل
أداء من تمنعها ومعنوية مادية استحالة إزاء هذه والحالة الصحافة أن ويقرر

واجبها.

اآلتية: اإلمضاءات ذلك وتال
محمود، حافظ املازني، القادر عبد إبراهيم حمزة، القادر عبد محمد أباظة، «فكري
القشايش». مصطفى الشناوي، كامل الحماميص، جالل أمني، مصطفى خالد، محمد

النحاس إىل الصحفيني نقابة أعضاء قدَّمه الذي الواضح، القرار هذا عبارات ويف
التي الطغيان لروح تصوير خري املختنقة، صيحاتهم سماع من يأسهم طول بعد باشا

البالد. يف والحرية الرأي أدوات من أداة كل عىل ِظلَّها تنرش
كلمة اختفت أن العرفية سلطته استغالل يف باشا النحاس تمادي من بََلَغ وقد
أعمال من عمًال يَنُْقدوا أن الُكتَّاب عىل وُحرَِّم محًوا، وُمِحيَْت الصحف من املعارضة
ما عىل الرد يف العادي، القانون كفله الذي ِيل األوَّ الناس حق وصودر َهاَن، أو َجلَّ وزارٍة،
تَنُْرش أن الصحف عىل وُحرَِّم األقوال، أو األعمال من عليهم يفرتى ما وتفنيد عنهم يُْكتَب
كريمة، مناسبة يف أو العادية، املناسبات من مناسبة يف ولو بعينهم أشخاص أسماء
الترشيفات، دفرت يف املستقلة الوفدية الكتلة أعضاء من وزمالئه مكرم أسماء كتقييد
من يْتُها تَلقَّ ورسائل لربقيات ِذْكر ُكلَّ الرقابة وَحذََفت املعظم، لشخصكم والئهم وإعالن
السمو لصاحب رسالتان وبينها الوزارة، من خروجي أثر عىل املكانة سامية شخصيات

الرشقاوي. الوفاء أبو الشيخ الفضيلة وصاحب طوسون عمر األمري
التعليق: ينقصها تكاد ال أخرى قليلة أمثلة بإضافة موالي يا ألكتفي وإني

الوفيات مراقبة (1-2)

ديسمرب شهر أواخر يف املستقلة الوفدية الكتلة أعضاء أحد جواره إىل هللا َقبََض أن َحَدَث
أن عيلَّ واجبًا فرأيت املحامي، الربعي الوهاب عبد األستاذ له املغفور وهو ،١٩٤٢ سنة
النحاس هائج هاج حتى الصباح يف يُنَْرش يكد لم النعي ولكن األهرام، جريدة يف أنعاه

املستقلة! الوفدية الكتلة ِذْكر تضمن النعي ألن ثورته؛ وثارت باشا،
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أمران: الثورة هذه عىل وتََرتَّب
إىل هللا يَْقِبض ال حتى الوفيات، إعالنات بمراجعة الرقباء إىل تعليمات إصدار أولهما:
عىل ربه لقي أنه نعيه يف فيذاع املستقلة الوفدية الكتلة رجال من آخًرا رجًال جواره

املستقلة! الوفدية عقيدته
الذي الفقيد يف التعزية برقيات صوِدَرْت أن كذلك الثورة هذه عىل تََرتََّب وثانيهما:
عليها املغضوب الربقيات تلك من وكان العتيد! العسكري الحاكم أعصاَب نَْعيُه أهاج
تحدث عليها، ردي َر تأخَّ فلما طوسون، عمر الجليل األمري السمو صاحب من تعزية
إيلَّ، وصلت قد الربقية كانت إذا عما وسألني األمري، سمو دائرة باشكاتب حرضة إيلَّ
وشكري عذري إبالغ إىل فباَدْرُت الربقية، مصادرة من كان بما علمت فقط وعندئٍذ
هذه وصول دون أخرى مرة العسكرية الرقابة تَُحول أن وَخِشيُت األمري، سمو إىل

األمري! دائرة باشكاتب حرضة إىل بالربيد خطاب يف منها بصورة فبعثُْت الربقية،

النعامة! (2-2)

سلطان، منشأة دائرة عن الشيوخ مجلس لعضوية تكميلية انتخابات ذلك بعد َجَرْت
ومرشح بك، املناسرتيل القادر عبد حرضة هو للوفد ح ُمَرشَّ فيها لالنتخابات وتقدم
ترشيحه، يؤيد ال أنه الوفُد أَْعَلَن ح ومرشَّ بك، سلطان فؤاد الدكتور حرضة هو مستقل

بك. شادي الرحمن عبد حرضة هو
الوزراء من اثنني َسَفر حد إىل الدائرة، هذه يف ملرشحها الوزارة دعاية واشتدت
الشئون وزير الحق عبد الحميد عبد واألستاذ العدل، وزير باشا علم أبو صربي هما
انتخابه عىل الوفد ِحْرص وإعالن الوفد ح ُمَرشَّ تأييد يف أولهما َخَطَب وقد االجتماعية،

اآلخرين. دون
أعلن الذي املرشح وإذا التأمني، يفقد يكاد الوفدي املرشح فإذا النتيجة ظهرت ثم
بك شادي الرحمن عبد وهو الصحف، يف أُِذيَع بياٍن يف رصاحة اسمه وذُِكَر يرشحه، ال أنه
يَْقبَل أن أبى الذي املستقل املرشح أما الوفد! مرشح نالها التي األصوات بِضْعف يفوز
ونال الساحقة، باألغلبية فاز فقد بك سلطان فؤاد الدكتور وهو الوفد مبادئ عىل الرتشح
يف العدل وزير أجله من سافر الذي املرشح حرضة أضعاف ستة من أكثر األصوات من

أحد. عىل يجِن لم وهو عليه فجنى االنتخاب، أسبوع
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عاَجَلتْه الذي العسكري الحاكم رأس عىل الصاعقة وْقع الحال بطبيعة للنتيجة وكان
انتخابات يف اها تلقَّ التي السابقة الرضبة بعد الشعبي االنتخاب ميدان يف الرضبة هذه
تُِذيع ال حتى الصحف َوْجه يف يُْشِهره الرقابة سالح إىل يلجأ هو فإذا املحامني، نقابة
اليوم يف آخر فرعي انتخاب أرقام بنرش َسَمَح بينما االنتخاب، عنها أَْسَفَر التي األرقام

النواب! مجلس بعضوية الوفد مرشح فيه فاز الشهداء شباس بدائرة نفسه
بإحدى تهنئِته مقاِم يف مقاٍل يف يقال أن الفائز الشيخ عىل أبى باشا النحاس إن بل
يف اسية النَّحَّ الرقابة به َسَمَحْت ما وكل الناس، عند ارتياًحا لقي نجاحه إن الصحف:
ما القبيل هذا ومن وعارفيه»! أصدقائه «من باالرتياح قوبل فوزه إن يقال: أن املقام هذا
دون الوفد مرشح فوز إىل تشري بأن لها ُسِمَح فقد جرجا، انتخابات عن الصحف نَرشتْه
ظن وهكذا يشء، يف الحكومة ترشف ال ظروف يف اآلخرين املرشَحنْي تناُزل إىل تشري أن

نفسه! خدع إذ الناس خدع أنه — قبل من النعامة ظنت كما — باشا النحاس

شاي حفلة (3-2)

لتناُول بتوجيهها ترشْفُت التي املتواضعة االجتماعية الدعوة جاءت آخًرا، وليس وأخريًا،
من الحضور له َ تيرسَّ من بتلبيتها َل وتفضَّ املايض، يناير ٢١ يوم داري يف الشاي
والسفارة العامرة، امللكية الرساي رجال كبار من األصدقاء، من املدعوين حرضات
واملستقلني األحزاب وزعماء األجنبية، املفوضيات ورجال الربيطانيني، والنواب الربيطانية

والبنوك. الرشكات ورجال
الواجب يمنعني حدٍّ إىل العسكري، الحاكم بأعصاب طارت املتواضعة الدعوة هذه
صدده يف أشري بأن أكتفي وإنما العريضة، هذه ضمن تفصيله يف أَْدُخَل أن من املقدس
ولم املدعوين، أو الدعوة إىل إشارة كل من والصحف املجالت َمنْع يف الرقابة تسخري إىل
للرقباء الكتابية التنبيهات أبواب من بابًا املوضوع هذا من يجعل أن باشا النحاس يستِح

أجمعني!
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نفسه! يدين (4-2)

الوترية، هذه عىل العسكري سلطانه ويستغل السرية، هذه بالرقابة يسري الذي والرجل
يف كان حينما دونه، بل بذلك شبيه هو ما انتقاِد يف َخَطَب الذي باشا النحاس هو

الرب: برأس له خطاٍب يف فقال الحكم، يف غريه وكان املعارضة،

أسماء تَذُْكر أن من الصحف َمنْعهم هي … وسخافة صغاًرا تقل ال وأخرى
ِمْن ماِنَع ال حني يف ومقابالتي، انتقاالتي إىل تشري أو أحاديثي تنقل أو زائريَّ
لهم كان كأنما وأعمالهم، ألشخاصهم املغرضة والدعاية وأقوالهم أخبارهم ِذْكر
الحقوق، من املرصيني سائر به يتمتع ما النحاس مصطفى عن يُْسِقطوا أن
عىل العرفية األحكام فَرَضتْها التي الغاشمة الرقابة هذه تكفيهم ال كأنما أو
فراحوا والدفاع، األمن ومقتضيات الدولة سالمة عىل الحرص بحجة الصحف
بعض الحال بهذه ضاق حتى انتقاد، كل من أنفسهم حماية يف يستخدمونها
جدوى! بدون ولكن الشكوى فتوالت املعارضني، قبل املحايدين الصحفيني
تحته ترزح ما عىل الداللة كبري كان وإن معنى، وال له َطْعم ال َصغار هو نعم
بالحقوق صارخ واستهتاٍر وطغيان، عدوان من الظالم العهد هذا يف البالد
نْفِي منذ مثله إىل املرصية الحكومات من حكومة تلجأ لم َصغار والحريات!
سيشل، جزائر إىل بينهم) من مكرم وزمييل (وكنت أصحابه وبعض سعد
نُُفوا التي الجهة اسم أو أنباءهم أو أسماءهم تَذُْكَر أن الصحف عىل وُحرَِّم
تُْهم َردَّ حتى لوائهم تحت وجهاًدا فيهم وحبٍّا لهم ِذْكًرا إال مرص تَْزَدْد فلم إليها،

غانمني. ساملني

نفسها: الخطبة يف قال الذي نفسه هو موالي يا ذلك يفعل والذي

يف وأنه املتناهية، البساطة بهذه األمر أن الوزارة رئيس يحسب هل ولكن …
الناس فيقتنع يشاء، كما الرد سماع من ويتهرب يشاء ما يقول أن من ِحلٍّ
أن دْوَلتُه يعرف أال القتال؟ املؤمنني هللا وكفى أعماله، جميع ويربرون بأقواله
وتُْدِرك الطيب من الخبيث تميز وعقوًال تعي وقلوبًا تفهم، رءوًسا الناس يف

بعيد. ضالل لفي إذن إنه الحق َلَعْمر الضار! من النافع
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الداخلية الشئون إىل وامتدادها الرقابة ينتقد باشا النحاس كان األسلوب بهذا
ولكن يعملون، ما ونْقد الوزراء يقول ما عىل الرد حق بإهدار ويندد الشخصية، واملسائل
وبنفسه؟! بوطنه اآلن يفعله مما يقوله الذي هذا وأين أمسه، من باشا النحاس يوم أين
الرقابة ر ليَُسخِّ العسكري الحكم بسلطان يستعني أن باشا النحاس يكِف لم وكأنما
واالسترياد التصدير إجراءات انتقاد يف أو واألهلني، املوظفني بني ُحْكمه مساوئ كتمان يف

التموين. شئون يف واملحاباة
وأصهاره وأقاربه وزرائه وترصفات ترصفاته حماية يف الرقابة ر يَُسخِّ أن يَْكِفه ولم

مهاجمة. أو َلْوم أو نَْقد كل من
ومعارضيه، خصومه أنباء ب تعقُّ يف هواه شاء كيفما الرقابة يستغل أن يكِفِه ولم

بعيد. أو قريب من السياسة يََمسُّ ما فيها يكن لم ولو
عىل للقضاء العسكرية السلطة باسم التعس االستغالل هذا باشا النحاس يَْكِف لم
عىل يشاء ما منها يُْغِدق الرسية املرصوفات استغالل إىل فلجأ وخنْقها، الصحافة حرية
عبيد مكرم عىل بالباطل البذيء والتهجم الشتائم كيل يف يشرتكوا أن يَْقبَلُون الذين
حل ما فجزاؤهم الدرك هذا إىل بأقالمهم يَنِْزلوا أن أَبَْوا الذين أما عبيد! مكرم وأنصار
املتبادلة الرسائل صور من َ تَبنَيَّ الذي جودة قاسم باألستاذ أو الحماميص جالل باألستاذ
دعايتها يف األساس حجر عبيد مكرم مهاجمة الوزارة جعلت كيف العدل وزير وبني بينه

املأجورة. الصحفية
بالسماح رصيًحا خرًقا املايل القانون تخرق أن من ذلك فوق الوزارة تتحرج ولم
باسمه تارة والسباب، بالشتائم املليئة السياسية املقاالت بكتابة الحكومة يف ملوظف
القليلة األسبوعية الصحف وبعض املرصي جريدة يف «ع» بتوقيع وأخرى الرصيح،

نوعه. من الوحيد األسف مع هو وليس االنتشار،
باستغالل سواء الصحافة، حرية خنق يف الجاللة، صاحب يا الوزارة، أسلوب هو هذا
كانت مما املوظفني، وغري املوظفني ُكتَّاِبها من املتكسبني بتسخري أو العسكرية الرقابة
الشعب، أنظار عن الصحيحة الوقائع وإخفاء الفوىضالحكومية، تشجيع البديهية نتيجته
غري أو كان محاربًا العالم، بالد من بلد يف نظري له ليس مثاٍل عىل الرأي قضية وتشويه

محارب.
مرص زاروا الذين الربيطانيني الساسة كبار بعض أن هنا يُذَْكُر ما طريف ومن
َظلَّْت األخرى والحريات الصحافة حرية بأن وزرائنا من َمْسَمع عىل يُْعِلنُون كانوا أخريًا
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باشا النحاس ويسمع تبديل، وال تعديل غري من الحرب قبل عليه كانت ما عىل إنجلرتا يف
بني من ربه بإذن قام هريودوتوس أن ولو خجلني! غري مهللني، محبذين ذلك ووزراؤه

املتناقضات! بلد مرص يف نظره ِصْدق لتبني األموات،

الهند يف (5-2)

عسكري بحاكم عليها هللا يُنِْعم لم إنجليزية مستعمرة وهي — موالي يا الهند ويف
فتَنُْرش غاندي الزعيم يُْعتََقُل البالد تلك يف — كمعاهدتنا استقالٍل معاهدة ينفذ كحاكمنا
خطُب تُنَْرشُ كما العام، الهند حاكم مع سجنه يف يتبادلها التي الخطابات الصحف
تَُهدِّد التي القاسية الحرب إبان يف الربيطانية الدولة عىل ُمهم وتََهجُّ بل وآراؤهم الزعماء
فقد — يهددنا يَُعْد لم الغزو وَخَطُر أبوابنا، عن بعيدة والحرب — نحن أما … وجوَدها
فيعتقل الحرب، باسم حرياتنا عىل الحرب يُْعِلَن أن إال يأبى مرصي رجل بيننا ُوِجَد
الحرب، أرسى نحن كأنما وُشبَّاننا رجالنا وكبار وعلماءنا وأمراءنا وصحافتنا، ألسنتنا،

الحرب. هذه يف محاربني غري حتى أو محايدين مجرد ولسنا
حريات من كسبت مما ناشئة، ناهضة أمة نحرم أن موالي يا وطنية لجريمة إنها

نهضتها. ومتابعة حريتها، الستكمال فيه تكون ما أحوج هي وقت يف أولية،

وصورة! … صورة (6-2)

صورة هي صورة، املأل عىل ينرش أن األخرية، األيام يف موالي يا باشا للنحاس راَق
ولو هذا الربيطانية)، الوزارة رئيس ترششل املسرت جناب به (وأعني كبري عاملي رجل
من ناحية إبراز من أكثر الصورة يف عظيمة ناحية إبراز إىل النرش بهذا َقَصَد قد أنه
جناب من كريًما إهداءً تضمنَْت الصورة أن ذلك الصورة! صاحب يف العظمة نواحي
كل عليه يَْحِرص وإطراء تقدير اإلهداء هذا ويف باشا، النحاس صديقه إىل ترششل املسرت

الوزراء. رئيس رفعة الحرص
بأس. ال هنا إىل

نفس يف — ترششل املسرت جناب يهدي أن باشا النحاس حظ سوء يشاء ولكن
رسي حسني الدولة صاحب صديقه إىل العبارة، نفس وعليها الصورة، نفس — الوقت

واحد! صديق من أكثر املرصيني بني من لجنابه أن فتبني باشا،
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الثانية، الصورة إىل اإلشارة من أيًضا باس ال أن العبيطة، البسيطة صحافتنا وظنَّت
للوزراء. رئيًسا كان آخر لصديق واإلطراء التقدير ذات عىل إهداؤها انطوى وقد

الخرب هذا نرش يف البأس، كل البأس أن النحاسية الرقابة رأت — فقط وهنا — وهنا
— الصورة نفس هي — الشمسية الصورة إىل اإلشارة، مجرد حتى فَمنََعْت الناس، عىل

العبارة! نفس وهي الخطية العبارة وإىل
هي بحكمة باشا للنحاس أعرتف موالي يا ولكني حكمة، ذلك يف الناس يرى ال قد

الحكمة! كل
له كبري لرجل صورتني نرش يف الخطر، بعض باشا النحاس مع رأيت إذا أني بيد
عن صورتي بَمنْع الصغري وأنا النحاس َفِني َرشَّ ملاذا أفهم فلست الخطر، وكل الشأن كل
عن مقاًال تنرش أن — الرشق منرب مجلة هي — األدبية املجالت إلحدى َعنَّ فقد الناس،
طبًقا ذلك يف وكان املقال، َمنََع أْن إال الرقيب من يكن فلم صورتي، ومعه حياتي تاريخ
الصورة حتى تنرش أن املجلة عىل أبى ولكنه االعتدال، كل معتدًال الحكومية للمقاييس
بنصها: العبارة هذه املقال مسودة عىل بخطِّه الرقيب وكتب تنميق، أو تعليق غري من

الكالم. يف إليها املشار الصورة تُنرش وال تُنَْرش ال

الختام!5 مسك ذلك يف وكان

خاص ملحق يف (3)

والجماعات. األفراد حرية إهدار (١)
إلخ». … والعمد املوظفني وفصل بالجملة «االعتقاالت

االنتخابات. بحرية العبث (٢)
إلخ». … العسكرية جرجا وانتخابات – املحامني نقابة «انتخابات

والكبري. الصغري االضطهاد (٣)
إلخ». … ومنارصيها الوفدية الكتلة أعضاء «ضد

الرقيب. تأشرية وعليها املقال صورة هذا مع أرفق 5
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البالد. حقوق يف التفريط (٤)

يتيرس ولم األبواب هذه املعظم امللك الجاللة صاحب حرضة إىل املقدَّمة العريضة (تناَوَلت
خاص). ملحق يف فستنرش َطبُْعها
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الجاللة صاحب يا

احتملنا الذي العناء هذا كل وفيَم بذلنا؟ ما صنوفها من بَذَْلنا التي العناية هذه كل ِفيَم
عن الستار وإزاحة الحارض، الحكم ظالل يف البالد حالة لتصوير احتملنا؟ ما ألوانه من

وجناياته؟ سيئاته، شتى
بالوقائع مدعمة املستفيضة، العريضة بهذه السامي مقامكم إىل ْهنا توجَّ وملاذا

واملستندات؟ والبيانات
املوازين، كل فيها ُقِلبَْت التي الحال هذه إزاء البالد معنا وترجو نرجو وماذا

الحضيض؟ أعماق إىل ونزاهته الحكم سمعة وتدهورت املقاييس، واضطربت
هذه ختام يف فرًضا نفسها تَْفِرض تكاد بل بالخاطر، تدور أسئلة موالي، يا هذه
الوفدية للكتلة الربملانية الهيئة أعضاء زمالئي وعن نفيس عن أترشف التي العريضة
يف عنها اإلجابة إىل إذنكم كريم بعد ألسارع وإني الكريم، مقامكم إىل برفعها املستقلة،

شافية. وافية تكون أن أرجو مركزة، موجزة عبارات
كتابة يف يل والوازع الدافع يكون أن عىس فيما شخيص عن فأتحدث موالي يا وأبدأ

ْلتُه. َسجَّ ما وتسجيل وقفته، الذي املوقف فيها ووقويف العريضة، هذه
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امللك! يف الرجل إىل (1)

هذه يف أتجه أن الرشف كل الرشف يل كان وقد — جاللتكم من أرجو موالي يا وهنا
فأبعث امللك يف الرجل إىل ختامها يف بالتوجه يل تأذنوا أن — امللك مقام إىل العريضة

حبك. صميم الصميم الوالء مع فيها يتزاحم قلبك، كبري إىل قلبي من بكلمة
أُبِْرَز أن — هللا َعِلَم — فيها حاَوْلُت خطرية، اتهامات العريضة هذه نَْت تضمَّ فلقد
بعض يف الحقائق تكون كم يُْدِرُكون ال الناس أكثر ولكن سافرة، ظاهرة الحقائق
جوًرا أشد — ورضورتها صحتها رغم — لعلها بل جائرة، قاسيًة واملالبسات املناسبات
أبعده كلما للشاكي، العمر قسيم املشكو كان إذا سيما وال املشكو، عىل منها الشاكي عىل

يحنو! قلبه أحس عليه العقل قسا وكلما يدنو، رآه عنه
تعانيه ما ومبلغ الحارض الحكم مساوئ مليكه لجاللة السيايس الرجل شكا ولنئ
نفسه أعماق من يثري أن كإنسان يسعه ال فهو فاجعة، فادحة ورشور مظالم من البالد
من أودعه ما الدمع أودع قد رحمته يف هللا ولعل دامعة، عربة دون وأشجانها كوامنها

مرارة! من النفس يف الكوارث تَُخلِّفه ما يغسل لكي حرارة،

النفس رصاع (2)

واحد، يف شخصان لكأنني حتى وأجاهد، نفيس أصارع العريضة هذه خالل كنت ولكم
أال يصيح: وذاك غدر! وإن بالصديق رحمة أال ينادي: هذا يدفعني، وذاك يمنعني هذا

الرشر. طائش من النار فيه ْت َرسَ وقد للوطن غوثًا
أن يحذرني وذاك والوداد، األلفة بمايض يذكرني هذا يحذرني، وذاك يُذَكُِّرني هذا

وجهاد! تضحية من الوطن سبيل يف بَذَْلتُه ما الصديق سبيل يف أُْهِدَر ال
يكن لم التي املحتومة النتيجة إىل نفيس مع عنيف رصاع بعد موالي يا انتهيت ولقد
الوطن ومحبَة مصلحة، كل عىل الوطن مصلحَة فآثْرُت عنها، محيٌص أو منها، مناٌص يل
السكوت بأن مؤمنًا — باقية آثار عنها تخلََّفْت ولو حتى — ماضية محبة كل عىل الباقية
ولن بها تَُقاَرن ال الخيانة، كل الخيانة هو إنما — الوطن مصلحة عن السكوت مجرد —
حتى أَْهَدَر وقد به فكيف للود، أمينًا كان ولو صديق بمصلحة تضحية أية إليها تبلغ

األمانة! تلك
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فناء! أو بقاء مسألة (3)

الوطن حياة هي بل نخونها، أن تأبى التي تلك الوطن مصلحة مجرد هي فما أقول؟ ماذا
البالد، تعانيها خارجية سياسية أزمة مجرد كانت ليتها أال نصونها! لكي جاهدين نسعى

عليها! والسبيل إليها، السبيل مىض فيما عرفنا فلقد
أهونها كان فما البالد، يف الحكم نظام عىل األحزاب بني قائمة داخلية أزمة ليتها بل
مصلحة إىل انقالب كل يَْقِلب عليها، أمنٌي بها، لكفيل العرش صاحب فإن كانت؛ أنها لو

شعبه.
الوجود أبجدية إىل انتهت ألنها وجود؛ أزمة هي بل تلك، وال هذه هي فال كال
الوجود، آداب األمم َعلََّمت التي القديمة الكريمة األمة لهذه األدبي، األصح عىل أو القومي،
س تلمُّ إىل األسود العهد هذا يف بنا األزمة انحدرت فقد موالي يا نعم … الوجود وَمْجد
النزاهة، مجرد عن نبحث كمجموع فأصبحنا والفردية، القومية لآلداب األوىل املبادئ
واحد كل يُْعنَى كأفراد وأصبحنا الحكم، يف واملسئولية والحرية، والعدالة، واالستقامة،
وتوظيفهم؛ أوالده وبتعليم فيستجديه، يجده ال أو فيشرتيه، يجده هل يومه؛ بقوت منا
هذا إىل وساطة له هل مصالحه؛ وبقضاء العسري، له ُ تُيَرسِّ رشوة أو حظوة من له هل
من مأمن يف هم أو هو هل ومسكنه؛ وأهله شخصه وبحرية الكبري، أو الوزير ذاك أو
وإن يسأل، أن له فليس درى وإن أحد، عنه يدري ال الليل جنح يف تفتيش أو اعتقال

جواب! فال سأل
ملوك ملرص يُتَْح لم الذي الحر الديمقراطي امللك أنت عهدك أيف امللك، موالي أي
لها فإن السوائم، من نحن أين بل كالسوائم، الشعب أفراد يُسام مثلك، من كثريون
للفرد سبيل وال … فيتنفس وجوده يحس أن للمجموع سبيل فال بها! ترفق جمعيات

ويتجسس! يتدنس أو ويتحسس، العيش يتلمس أن إال يعيش أن
أعلم ألني — امللك يف الرجل مخاطبة عىل فأجرتئ أعود وهنا — الفاروق موالي أي
ملليكنا أن أيًضا أعلم ولكني املقام، جاللة تقتضيها سامية واعتبارات تقديرات للملك أن
من تُِشعُّ وتكاد عمره، سني عىل تطغى التي الرجولة هذه وأن رجولة، الجاللة فوق
من إال تأكل ال فهي همته، مبعث تكن وإن همه، مصدر هي نظره، ومن بل حديثه
نفسه يف تثري وأن شبابه، من حسابها تتقاىض أن إال تأبى هي بل صربه، ومن صدره

عذابه. يف تزيد أشجانًا
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يف يحسها وكلنا العالية، البادية الرجولة تلك فيك يرى كلنا الفاروق، موالي أي
خالصة نعمة للشعب فهي همومه، مبعث للملك الرجولة كانت ولنئ ثائرة، فائرة شبابك

نعيمه! انتظار يف شقوته ل تحمُّ عىل تُِعينُه
الرجل، يف امللك إىل يلجأ كما امللك، يف الرجل إىل الشعب يلجأ الفاروق موالي يا لهذا
فلنئ لذمتها، امللوِّث بحريتها، العابث لرجولتها، الهادم العهد هذا من البالد يُنِْقذَ لكي
وجديًرا الرجل، بوصف جديًرا رجًال ُملكك حول تجد فلن املنوال، هذا عىل الحال استمر

الرجل! بامللك
الرجال! العرش وقوائم

السجن مفتاح (4)

الجاللة صاحب يا

التماس يف ترددنا ملا الصحيحة الدستورية واألوضاع للدستور اليوم الحكم كان لو
الذي النحو عىل الخطابة طريق ومن الصحافة، طريق ومن الربملان، طريق من املعارضة
مصطفى مرص يف يطغى كما رجل فيها يطغى ال التي الديمقراطية البالد يف اآلن يجري

النحاس!
األغلبية ِمْقَصلة بطريِق ومظهًرا جوهًرا الدستور ألغى قد باشا النحاس ولكن

ثانية. ناحية من العسكرية السلطة وبطريق ناحية، من الربملانية
سلف. فيما ببيانه َفْت ترشَّ الذي النحو عىل الوجود، معدومة الحرة الربملانية فالحياة
يف ال السابقة، العهود من عهد أي يف مثيل له يَْسِبْق لم حدٍّ إىل مة مكمَّ والصحافة

الربيطانية! املستعمرات فيها بما العالم، بالد من غريها يف وال مرص
وأشياعه! وأتباعه باشا للنحاس إال تكون ال واإلذاعة الخطابة ومنابر

املعتقالت! سبيلها والجماعات، لألفراد الرأي وحرية
يعانيه مما بالشكوى األمة جانب من يرتفع صوت إىل كله هذا إزاء السبيل فكيف

البالد؟ حقوق يف آثام من وجماعته العسكري الحاكم يقرتفه عما والكشف الشعب،
ساحتكم يف امليسور السبيل هو معي، وإخواني تخريتُه الذي هو موالي يا السبيل
يعاني الذي املغلق السجن مفتاح موالي يا يدكم ففي األبواب، الرحيبة الجناب، الفسيحة

يَْقبََله! أو يحمله أن رشيف، كريم أَِبيٍّ لشعٍب ِقبََل ال ما غياباته يف الشعب
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األعىل مالذه يف الشعب رجاء (5)

باالستثناء االستثناء أخذ

الجاللة صاحب يا

بهذا واالستثناء، الشذوذ حد إىل متفاقًما الفساد يكون ما وبقدر الدواء، يكون الداء بقدر
االستثناء. حد الحسم يف يَبْلُغ أن عىل حاسًما، العالج يكون أن يجدر عينه القدر

ما إذا املحبوب الدستوري مليكه يف وآماله الشعب مشاعر تصوير أعدو ال وَلَعيلِّ
من التخلص مجرد املنهوبة والحقوق املسلوبة الكرامة اسرتداد يف يكفي ال إنه ُقْلُت:
ال إذ القطع؛ بل املنع، فيه يكفي ال ما الرشور فمن الوزارة، آثار من أيًضا بل الوزارة،

باستئصاله. إال استفحاله َمنْع إىل سبيل
إىل يرجع الحايل الفساد تفاُقم يف — العذر بعض أقول وال — الوزر بعض ولعل
… الضمري وحكم الدستور بحكم أطاح الذي قيد، كل من املطَلق العسكري الحكم أوزار
رقابة يخىش القليل يف فإنه ضمريه، عىل رقيبًا نفسه من يقم لم إذا أَْقتََلُه ما فاإلنسان
«اإلباحية» من أو رشاهته من لإلنسانية فالويل أيًضا الرقابة هذه انعدمت ما فإذا غريه،

رشه! يف

والنفاق اإلباحية

بقدر الحاكم هنا يعنينا وليس معانيها، بأكمل «اإلباحية» عهد يف أننا موالي، يا والحق
وأصبح السيايس، األمة جسم يف ترسي كادت أو الفساد جرثومة ْت َرسَ فقد املحكوم،
تكن وإن — هينة وسيلة املحسوبية وغدت وتُْشَرتَى، الذمم فيه تُبَاُع سوًقا املجتمع
املشئوم العهد هذا نََرشَ لقد بل يَْسَعى، أن دون املحسوب إىل يسعى الرزق إىل — مهينة
األهلني، إىل املوظفني بني من املحسوبية فتنقلت الناس، بني والوسطاة االحتساب نظام
منها أكثر نفسية حالة الناس من الكثريين لدى أصبَحْت حتى السوق، إىل الديوان ومن
روُح تَْقتَُل أن نخافه ما فأخوف الخطر، ونذير الحذر، موضع موالي يا وهنا نظامية،
فيكون امللق، طراوَة الخلق، بصالبة الناس يستبدل وأن االستقالل، روَح فينا االستغالل
إمالق، خشيَة معه الوجه وماء يبذلونه املجتمع، ويف األسواق يف املزجاة بضاعتهم النفاق

إنفاق. يف ع توسُّ أو ترٍف من االستزادة مجرد سبيل يف أو
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روح من تتولد التي النفاق روح من والقومي، األدبي الشعب لوجود أقتل وليس
حكًما محكوًما كان إذا به فكيف مغلوب، ذليل الدوام عىل فاملحسوب املحسوبية،
املحسوبني من أمة الحكم هذا بفضل إذن إننا الحارض، كالحكم عسكريٍّا استبداديٍّا
يف الرجولة روح تنقذ أن موالي يا وحدك بيدك فإن … تكون أن هلل وحاشا املغلوبني،

استقاللنا. يف االستقالل وروح رجالنا،

واملبكي املضحك

الزقازيق األسبوع خالل يف ُزْرُت قد وكنُْت قنا، يف الختامية الكلمات هذه أكتب إني
وكلمة واحدة، أمة هم األرياف، يف أو العاصمة يف نلقاهم حيثما جميًعا واملرصيون واملنيا،
يرجون وال الحارض، الحكم مساوئ من إال يشء من يتربمون ال واحدة، ورغبة واحدة،
أن القنائيني مواطني بعض أخربني ولقد الحارض، الحكم من الخالص إال شيئًا هللا من
العرشات طوال مفتوًحا َظلَّ الذي االجتماعي ناديهم بإغالق أخريًا َصَدَر عسكريٍّا أمًرا

السيايس. بلونه متعلًال عسكري، بأْمر فأغلقه باشا النحاس جاء حتى السنني من

والتذمر التندر

الرشاشة، ومدافعها وطياراتها، بدباباتها، جرجا انتخابات إال الصعيد ألهل حديث وال
قبل من لها يعهدوا لم التي والتزييف اإلكراه وسائل من االنتخابات هذا َصِحَب وما
بكذبهم، اقتناًعا الناس زاد تكذيبها، يف مسعاهم والوزاريون الوزراء زاد وكلما مثيًال،
الحكومة وليت رؤية، عن بل رواية، كمجرد َوَقَعْت التي املخزيات يرون ال هنا فالناس
مرًحا املرصيني من أظرف فليس يتندرون، الناس به ما يسمعون الربملان يف وأبواقها
جرجاويٍّا أن يروي فهذا متذمرون! منه هم بما يتندرون كالفرنسيني فُهْم روًحا، وأخفهم
رئيس خاطبه فلما قبطي، لقسيس انتخاب تذكرة وبيده ينتخب راح العمال بلباس
سقاء أن آخر ويروي مدني»! البس أنا سيدي «يا الظريف: العامل أجابه ذلك يف اللجنة
ملحاٍم انتخاب تذكرة معها ويحمل «قربته» يحمل االنتخاب غرفة دخل املياه حملة من
«كيفي أجاب: السقائني لباس يلبس وهو محاميًا يكون كيف له: قيل فلما معروف،
فلما اللجنة، رئيس يعرفه لطبيب انتخاب تذكرة يحمل كان وثالث مالك!» وانت كده
من ا بدٍّ اللجنة رئيس يجد فلم االنتخاب عىل الناخب أرص ذلك يف األخري هذا ناقشه

268



ختامية كلمة

إعطاء من الرجل انتهى أن وبعد املشددة»، «للتعليمات تنفيذًا صوته بإعطاء له السماح
أنجال أخربني ولقد الدكتور»! عىل سلم فضلك «من أذنه: يف اللجنة رئيس همس صوته
ينتخبوا ولم الحكومة مرشح انتخبوا قد الثالثة هم أنهم النور عبد بك فخري له املغفور
االنتخابية تذاكرهم إن قالوا: دهشتي أَبَْديُْت فلما اآلخرين) املرشحني أحد (وهو أخاهم
شخصيته تضاعَفْت بعضهم وإن الحكومة، ملرشح أصواتهم فأعطوا آخرين عىل ُوزَِّعْت
التذاكر عنهم تُْمنَع لم الذين القليلني وأن ثمانني! املرة بدل فانتخب ثمانني، املرة بدل
غرفة من فيخرجون والتنكيل، للرضب البوليس ينتخبهم انتخبوهم إذا كانوا االنتخابية

النبيل. الشعبي العطف هذا الشعبية للحكومة ذاكرين املستشفى إىل االنتخاب
يُْضِحك! ما البلية رش إن ا حقٍّ

الرشيف واألزهر املسلمون اإلخوان

لعل فقْلُت: عسكري، بأمر قنا يف َفْرعها الحكومة أَْغَلَقت قد املسلمني؟ اإلخوان وجمعية
أصدر قد العسكري الحاكم أن علمت ولكني قنا! ألنها قنا عىل أَْمَره قرص باشا النحاس
يف الخمسني عىل تربى وهي الجمعية فروع من كبري عدد بإغالق — هلل! واألمر — أمره
سأل وإذا مسئول، غري حاكًما يسأل أني ألحد وهل ملاذا؟ … املرصية اململكة بالد شتى

االعتقال! السؤال: فجواب
األبرياء بَطَلبته التنكيل وعن الرشيف، األزهر حوادث عن جميًعا الناس ويتحدث
باشا النحاس يسمح بينما العامر، القرص إىل طريقهم يف البالد مللك يهتفون كانوا حينما
أي بقي هل الوادعون: اآلمنون املرصيون وتساءل ُحْكمه، ملصلحة الصاخبة باملظاهرات
وطالب وأساتذتها الدينية املعاهد مشايخ عىل القبض بعد العهد هذا يف لألفراد ضمان
بمحل حتى أو بمصريهم أهلوهم يعلم أن ودون جريرة، أو ذنب دون الجامعتني يف العلم

التفتيش؟! عهد يف نحن هل اعتقالهم1

يف واْعتُِقَل الزقازيق معهد شيخ دراز اللطيف عبد محمد الشيخ الفضيلة صاحب حرضة عىل ُقِبَض 1

هناك وهل عليه، مقبوض هو هل وغريهم املحامني مكاتب يسألون املساكني أرسته أفراد وكان املنيا،
عنه أُْفِرَج ملا هللا حفظه املليك عْطف ولوال لعاهلهم، جرى ماذا يدرون وال معتقل؟ هو وأين تحقيق،

القاهرة. معهد شيخ نوار سليمان الشيخ وفضيلة هو اآلن، حتى
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أشخاصها ويحددون صداها الناس يردد التي التموين وغري التموين صفقات أما
لوزير املقرَّب هذا أو القريب فهذا ينتهي، يكاد ال عنها الناس فحديث ومداها، وأرقامها
املظاهر آخر إىل بالغالل، وغريه بالسماد، يَنَْعم وذاك املنطقة، يف السكر يحتكر كبري أو
عن تُْعِلُن التي الفاجرة، الظاهرة الرشوة عن فضًال هذا االستغالل، أنواع ألتعس التعسة

ع. تورُّ وال َوَرٍع غري يف أوليائها وعن نفسها
طريق من الحكومة ألعضاء تباًعا تباع األمريية األمالك أن بها املوثوق األنباء وتتواتر
الزراعة وزير معايل شقيق عقدها صفقة إىل أْرشُت وقد وأقربائهم، وأصهارهم زوجاتهم
يا ثقة لعىل وإني الدلتا، شمال يف الحكومة أرايض من فدان ٥٠٠ من أكثر مقدارها
تُْرتََكُب التي الترصفات هذه أمثال من كثري عن يكشف بسيط تحقيق مجرد أن موالي

غطاء. يغطيها يكاد وال الخفاء، يف

اإلنقاذ عملية

أو حرية، أو فضيلًة، يرتك فلم املرصي، كياننا يف دبيبه َدبَّ قد الفساد ِمكروب هو إذن،
فيه، وتغلغل إال اقتصاديٍّا، أو سياسيٍّا شعبيٍّا، أو حكوميٍّا نظاًما أو مسئولية، أو كرامة،
والغض به، العبث يحاول يزال وما حاول القليل األقل أوعىل إليه، ب ترسَّ القليل يف أو

منه.
املستقبل، يف نهجها غري عىل تنهج أخرى الحكومة هذه تخلف أن يكفي ال وإذن،
أقرَّْت أنها فلو والتبديل، بالتغيري لها تعرض أن دون الحارض الحكم سيئات عىل وتبقى
أكلها، وتأكل فعلها تفعل واألهلني، املوظفني بني الفساد جرثومة عىل ألبقْت السيئات هذه
أنفها، رغم الجديدة الحكومة أقدام تحت تنهار باألرض وإذا وتتمدد، تتعدد هي فإذا
النيات فإن لألفراد، بالنسبة بالنيات األعمال كانت إذا ألنه وذلك نيتها؛ ُحْسن ورغم
أعمال، بل أقوال، أو نيات تربُِّره الناس بني ُحْكم ِمْن وما للحكومات، بالنسبة باألعمال

أعمال! ثم أعمال، ثم
ِلَعِيلِّ األعىل والرأي — رأينا يف البالد إلنقاذ الوحيد فالسبيل موالي يا ثَمَّ ومن

بالحسنات. استبدالها جانب إىل السيئات استئصال عىل العمل هو — ِحْكَمِتُكْم
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مقامكم إىل نرفعها التالية املقرتحات يف يكون القاعدة لتلك العميل املظهر ولعل
تتلخص وهي تقديركم، لسامي رهنًا فتكون نظركم، بسامي تحظى أن عىس السامي،

ييل: فيما
مبادئ عىل حرًصا الوسائل، وأنجع بأرسع الحالية، الوزارة حكم من التخلص أوًال:

والنزاهة. والعدل الدستور،
وغريها التموين شئون يف أو الحكومية األداة يف سواء الترصفات، مختلف إلغاء ثانيًا:

واملحسوبني. األقارب عىل اإلغداق أبواب من
جميعها تُْلَغى أن نلتمس املوظفني بني واملحسوبيات باالستثناءات يختص وفيما
الوزارة، تأليف عند عليها كان التي الحالة إىل املستثنى املوظف يعود بحيث ا، تامٍّ إلغاءً
عالوة االحتساب طريق من قبضها التي املبالغ السنني توايل عىل ُمَرتَّبه من فتُْخَصم
النظرية هذه فإن املكتََسب، الحق نظرية مع تعاُرض ذلك يف وليس األصىل، مرتبه عىل
الجائرة االستثناءات هذه أن حني يف مكتسبًا، يكون وأن «حق» هناك يكون أن تقتيض
تسمونه ما «إن قال: إذ سعًدا هللا وَرِحَم اكتساب، ال واغتصاب حق، لكل انتهاك هي

املغتصب.» الحق إال هو إْن املكتسب، الحق
لضمان سبيل من فما نظاميٍّا، بل انتقاميٍّا، إجراءًا االستثناءات إلغاء وليس
قضينا َفَقْد وإال الالزمة، الحاسمة، الخطوة هذه باتخاذ إال واإلداري الحكومي نظامنا

منه. مفرَّ ال قضاءً الحكومية أداتنا عىل
صبغة ذات هيئات أيدي عىل النطاق، واسع لتحقيٍق العاجلة اإلجراءات اتخاذ ثالثًا:
مخالفة ترصفات كل عن املسئولني إىل ه تَُوجَّ أو َهْت ُوجِّ التي التَُّهِم يف تنظر قضائية،
قصاص من يستحقونه ما واملستغلني املسئولني بأولئك ينزل أن عىل والنزاهة، للعدالة
ليكون السياسية، أو األدبية فالبعقوبات املادية بالطرق يكن لم إن عاجل، عادل
به أََلمَّ أو أصابه مما وأدبيٍّا سياسيٍّا املرصي املجتمع وليتطهر وتذكرة، عربة مصريهم

الوصمة. تْلو وصمة من
القيام أثناء َمَلَك ا عمَّ إليه ومن املوظف أو الوزير فيه يُسأل ترشيع استصدار رابًعا:

األخرى. املمالك بعض يف املتبع النحو عىل وظيفته، بأعمال
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عن واإلفراج والجماعات، األفراد حرية ضد إجراءات من اتُِّخذ ما جميع إلغاء خامًسا:
رضر، من أصابهم عما العهد هذا ضحايا وتعويض جميًعا، السياسيني املعتقلني

ظلم. من بهم وحاق
ويف الدستورية، الحريات وإطالق البالد، يف الصحيحة النيابية الحياة تدعيم سادًسا:
العرفية األحكام تُْستََغلُّ ال بحيث واالجتماع، الخطابة وحرية الصحافة، حرية مقدمتها
تقتضيها التي البحتة العسكرية املسائل نطاق عن يخرج َغَرٍض ألي — بقيت ما إذا —

الحرب. حالة
مع تتفق تَُعْد لم — األقل عىل الحايل بشكلها — العرفية األحكام أن موالي يا والحق
ورجالها الربيطانية الحكومة رئيس أكَّد فقد هللا، بحمد الحرب إليها صارت التي الحالة
ناحيتيها، من مرص عن زال قد الغزو خطر أن وعسكريني سياسيني من املسئولون
الناشئة، حريتنا وعىل علينا، الجاثم القاتم ِظلَّها نارشًة العرفية األحكام تبقى إذن فلماذا
ُكِتَب النماء لها يُتَْح لم فإذا فيه، وتنمو تعيش ُحرٍّ جو إىل تحتاج، ما أحوج تحتاج التي

الَفناء. لها
جانبها إىل املحاِربة والبالد ومستعمراتها حليفتنا أن حني يف ملاذا؟ ثم موالي يا ملاذا
عىل أننا حني ويف عندها، عريف ِشبَْه وال ُعْرِيفَّ ُحْكَم فال الحرية، بأقىص جميًعا تستمتع
لصيانة العرفية األحكام دون واإلدارية الترشيعية اإلجراءات جميع التخاذ استعداد أتم

نحوها. بالتزاماتنا والوفاء حليفتنا مصالح
باسم األسمى مالذكم إىل برفعها نترشف الكريم شعبكم أماني بعض موالي يا تلك
مما أمثالها ويف فيها، فتنظروا عطفكم بكريم تحظى أن عىس املستقلة، الوفدية الكتلة

الخطاب. وفصل الحكمة من أوتيتم بما شعبكم، ملصلحة ترونه

صدق إخوان

أنهم إال بيشء املستقلة الوفدية الكتلة إعضاء إخواني عن أتحدث أن موالي يا يل كان وما
وَحْسبُهم بهم، الرجولة تعتز ورجال لوطنهم، والوفاء ملليكهم بالوالء يَدينون مرصيون
به يالحقهم بما عابئني غري الجهاد، وحكمة اإلباء معنى إليه ومن النحاس َعلَُّموا أنهم

واالضطهاد. األذى صنوف من الجحود الحقود الرجل ذلك
إىل باسمهم العريضة هذه بَرْفع ُفوني فرشَّ معي تضامنوا قد موالي يا كانوا فإذا
بل مادية، أو شخصية منفعة أية تدفعهم ال مني، وأكثر مثيل، فهم األسمى، مقامكم
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وال الحكام، بمناوأة يكون ال األيام هذه يف النفع كل النفع أن يعلمون فهم العكس، عىل
يف شخصية مصلحة له كانت فمن العظام! الطغاة من باشا كالنحاس كانوا إذا سيما

االستسالم. أو املساملة أو املساومة، طريق من يلتمسها أن وجب العهد هذا
التسليم! راية نرفع أو نسالم أو نساوم أن معهم وأَبَيُْت زمالئي أبى ولقد

التي املراكز يف هللا بحمد كنا وقد منصب، أو مركز يف نطمع أن جميًعا أبينا لقد بل
ملستزيد. حاجة عندنا تَبَْق لم حتى نريد، ما فوق بل نريد،

ملا شئنا أننا ولو الزائل، والَعَرِض الطائل، املال طالب من نكون أن أَبَيْنا إننا بل
اإلغضاء! بعض بل اإلغضاء، سوى علينا كان فما عناء، كبري إىل األمر احتاج

أن بعد الطريق، مفرتق يف باشا النحاس نرتك أن إال لنا كان ما موالي، يا كال،
طريقنا نستأنف أوالء نحن وها والسطوة، الثروة طريق غريه له اختار أو لنفسه اختار
من الدنيا يف ما كل محبتها جانب إىل تتضاءل التي الرءوم، األم تلك مرص خدمة إىل

الشخصية. والراحة الذاتية، واملصلحة واملجاملة، واملزاملة، الصداقة، عوامل
العرش مالذ إىل نهرع — املآل وسوء الحال، خطورة تَبَيَّنَّا وقد — أوالء نحن ها
يحفظك وأن بيده، لتأخذ بيدك هللا يأخذ أن داعني راجني األمني، الشعب هذا باسم
ِنصابها، إىل األمور وتعيد وعناء، شقاء من يلقى ما عنه فرتفع ولغده، ليومه ذُْخًرا له
يد عىل ينَْسْونه كادوا ما أخرى مرة املرصيون يعرف حتى أصحابها، إىل الحقوق فَرتُدَّ
ما ويدركوا والنفس، اليد ونزاهة الرأي، وحرية العادل، الحكم معاني من الوزارة هذه
الكرامات وحفظ الحدود، والتزام والشخصية، الوطنية الكرامة معاني من يفقدونه كادوا

الحرمات. ورعاية
بعزيز. جاللتكم حكمة عىل ذلك تحقيق وليس

والوفاء. واملحبة الوالء، آيات أصدق بقبول موالي يا وتفضلوا
عبيد مكرم
املستقلة الوفدية الكتلة رئيس
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