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تقديم

ال ألحداث ما قبل الخامس والعشرين
الكتاب يتناول سر ًدا و تحلي ً
م ��ن يناي ��ر وم ��ا بع ��ده ،وه ��و رؤي ��ة ووجه ��ة نظ ��ر ق ��د نتف ��ق معه ��ا وقد
نختلف........
ولكنه ��ا تبقى في النهاية وجه ��ة نظر لكاتب مصري من العاملين
في الخارج شاهد وتابع األحداث وخرج بوجهة نظره.
الكت ��اب يعتب ��ر م ��ن أوائ ��ل الدراس ��ات التي تتن ��اول أح ��داث ثورة
الخام ��س والعش ��رين من يناير من زاوية ورؤي ��ة المصريين العاملين في
الخارج .
والمصريون العاملون فى الخارج اصبحوا شريحة كبيرة ( تتحدث
بعض االحصائيات عن عدد المصريين فى الخارج بما يقارب العش ��رة
كبيرا فى الحياة
زغم ��ا
ماليي ��ن مصرى وعائالتهم) ،مما اعطى لهم ً
ً
السياسية لمصر ،وقد كان من أهم إنجازات ثورة الخامس والعشرين
م ��ن يناي ��ر ه ��و حص ��ول المصريي ��ن ف ��ى الخ ��ارج عل ��ى ح ��ق اإلنتخاب
والمشاركة الفاعلة فيها....
أحزابا تمثل تلك الش ��ريحة
حزبا بل
ً
وق ��د يأت ��ى اليوم الذى نرى فيه ً
( المصري ��ون ف ��ى الخارج) وتتفاعل مع احداث مص ��ر مما يثرى الحياة
خصوصا وأن المصريين فى الخارج هم ش ��ريحة
السياس ��ية فى مصر
ً
متمي ��زة ثقافي ��ا وعلميا بس ��بب االحت ��كاك بالخ ��ارج وق ��وة إرتباطهم
بالوطن واالهل فى مصر .
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محتويات الكتاب:
مقدمات الخامس والعشرين من يناير وأحداث المخاض
فى خضم الخامس والعشرين و مسؤلية األحداث
ومن الذى إس ُتشهد ؟
َمن الذى أطلق الرصاص ّ
األكلة
الكعكة وتكاثُر َ
وقلوبهم شتى (بالمصالح)
ثوارا )
حس ُبهم
ُ
ً
جميعا ( ً
َت َ
الغالبية المتفرجة واالقلية المتحكمة
أنكل (سام) والخواجة (كوهين) و الشيخ ( عويس) وأبونا ( بطرس)
يلعبون بمصر والشعب يدفع الثمن !!!!!!
إنتخابات الرئاسة و أول رئيس منتخب لمصر
التوقعات للمستقبل من واقع ما حدث وهل الصورة
رمادية ؟ أم خضراء ؟ أم أنها بمبي بمبي ؟!!!!!!!!!
دفاعا عن مبارك ( محاكمة مبارك )
ليس ً
ربيع الثورات العربية
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مقدمة
ف ��ى تاري ��خ األمم والش ��عوب تأتى فت ��رات تتواصل فيه ��ا األحداث وكأنه ��ا تتكامل فى
�اهدا على
�اهدا على هذه األحداث وش � ً
حلق ��ات م ��ع بعضه ��ا البعض ويكون التاريخ فيها ش � ً
ُمعاص ��رى ه ��ذه األح ��داث ،حتى أنن ��ا وبعد مرور الس ��نين واألحق ��اب وعندما نق ��رأ التاريخ
نكتش ��ف تل ��ك الحلق ��ات الت ��ى تربط األح ��داث وكأنه ��ا رواي ًة تمثيلي ��ة او فيلما ً س ��يمائيا ً
فنتعج ��ب م ��ن دقة تواصل األحداث ونتائجها ،وكأن المخرج الس ��ينمائى  -وهو هنا القدر
وتصاريفه -قد أعد كل األحداث بترتيب متقن ودقيق ،كما أن رؤية هذه األحداث وفهم
تفاصيلها ال يكتمل ُ إال بمرور الزمن واكتمال الحدث ونتائجه ،وللداللة على ذلك ندخل
ف ��ى عم ��ق التاريخ ،متأثيرين بمنطقة الش ��رق االوس ��ط الت ��ى نعيش فيها و بالق ��وى العالمية
الت ��ى تؤث ��ر فى تل ��ك المنطقة ،فن ��رى بداية الممال ��ك ونهايتها مث ��ل تاريخ مص ��ر الفرعونية
مرورا بعدة مراحل من الضعف
ونشأت الدولة المصرية ثم أفول نجم تلك الدولة الفرعونية
ً
والق ��وة وب ��زوغ دول ��ة الف ��رس والروم كص ��ورة للقطبي ��ة الحاكمة ف ��ى العال ��م ،وانتهائهما
بب ��زوغ نجم الدولة االس�ل�امية العربي ��ة كصورة للقطبية الحاكمة فى العالم وذلك بس ��بب
الم ��د االس�ل�امى وضعف اوروبا سياس ��يا وتفككها ،ث ��م ُأفول نجم القوة االس�ل�امية بعد
س ��قوط دولة االندلس باس ��بانيا وتحكم الدولة العثمانية غير العربية بالعالم االس�ل�امى،
وبع ��د ذل ��ك عودة الدولة الرومانية ف ��ى ثوبها الجديد ( اوروبا المس ��يحية ) ثم والدة القطبية
ف ��ى العالم بين انجلترا وفرنس ��ا واحيانا دخول روس ��يا القيصرية وتحالفه ��ا مع رجل اوروبا
المري ��ض ( تركيا ) مع بزوغ اش ��راقات الث ��ورة الصناعية فى اوروبا ،ثم بعد ذلك بزوغ نجم
الماني ��ا ف ��ى بداية القرن العش ��رين وذلك خ�ل�ال حربين عالميتين ( الح ��رب العالمبة االولى
والثاني ��ة ) ،وبع ��د نهاية الحرب العالمية الثانية وتكوين القطبين االعظم فى العالم القطب
الش ��يوعى االش ��تراكى بزعامة االتحاد السوفيتى وش ��ركائه والقطب الراسمالى بزعامة
الواليات المتحدة االمريكية وشركائها من الغرب االوروبى ،وبعد ذلك أفول نجم القطب
الش ��يوعى وتفكك المعسكر الش ��رقى ثم تربع الواليات المتحدة االمريكية على زعامة
العالم ثم اخيرا ترنح المعس ��كر الراس ��مالى نتيجة االزمات المالية ونتيجة فاتورة الحروب
التى خلقتها امريكا خصوصا فى منطقة الش ��رق االوس ��ط وذلك منذ بداية القرن الواحد
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والعشرين ( غزو افغانستان وحرب العراق والحروب االخرى ) ،ثم ظهور العمالق الصينى
وانتعاش روسيا مما أوحى لعودة القطبية الثنائية ولكن بشكل ولون مختلف .
إن المتتبع لحدث س ��قوط الش ��يوعية وتفكك المعس ��كر الش ��رقى الى دويالت يرقب
نس ��خا لم حدث وما يحدث فى منطقة الش ��رق االوس ��ط وما يس ��مى اليوم بالربيع العربى،
كم ��ا أنه ق ��د يالحظ أن االحداث فى الربي ��ع العربى والتى بدأت بأح ��داث تونس ثم مصر
وليبي ��ا وس ��وريا واليمن واآلت ��ى قادم ’ ليدرك ان ما يحدث ليس فق ��ط ثورة ضد النظم وضد
الفساد المستشرى ولكنه مخاض جديد ووالدة لعالم جديد فى الشرق االوسط .
ونح ��ن هن ��ا ال نجنح لنظري ��ة المؤامرة رغم وجاهتها فى هذه االح ��داث وال نجنح لنظرية
التاري ��خ وحلقات ��ه عل ��ى م ��ر الزم ��ان ،ولكنن ��ا نري ��د أن نعرف الحقيق ��ة ونتجن ��ب االخطار
والخسائر ،ألن ما نتناوله هو مصير أمة وشعب ...
جمع ��ا ،وه ��ى أن الواليات المتح ��دة االمريكية
وهن ��اك كلم ��ة أخيرة وه ��ى تتصل بنا ً
وبعد انتهاء حقبة القطبية فى العالم بس ��قوط الش ��يوعية ،بدأ النظام الرأسمالى المتحكم
فى ثروات الش ��عوب يخلق عدوا وهميا يس ��تطيع به اس ��تنزاف ثروات الشعوب ،وكان هذا
العدو هو فوبيا االرهاب االس�ل�امى أو الخوف من تش ��دد المس ��لمين وبدأت لعبة خلق العدو
وتكوينه واس ��تعماله ثم االستفادة منه أما بخوض حروب او ايجاد إنقسامات واضطرابات
فى المنطقة ،وهو ما نراه اآلن ونعيش أحداثه ،وما القاعدة وزعيمها اسامة بن الدن و العراق
و زعيمه صدام حس ��ين و ليبيا وزعيمها القذافى ( الحظ تش ��ابه نهاية الزعماء الثالثة ) إال
صورة مكررة للعبة اس ��تخدام فوبيا االرهاب االس�ل�امى ،وفى نفس الس ��ياق نجد تصاعد
التيار االسالمى فى المنطقة بشقيه السنى والشيعى وارتباطهما بفوبيا االرهاب االسالمى،
وال ننسى هنا تصاعد االصولية المسيحية فى منطقة الشرق االوسط وخصوصا مصر .
وعليه فهناك ثوابت تحكم االحداث سلبا وايجابا ،نستطيع ان نلخصها فى اآلتى :
سقوط و والدة الممالك واالمم فى العالم هى سنة كونية ترتبط بمراكز الثروة والنفوز
وفى نفس الوقت بنشوء الدعوات السياسية والدينية فى العالم .
نظرية القطبية الدينية فى العالم بين االس�ل�ام والمس ��يحية وتوارى دور اليهودية عالميا
فت ��ارة مهادن ��ة لالس�ل�ام وتارة مهادنة للمس ��يحية وت ��ارة معادي ��ة لالثنين وت ��ارة مهادنة لقوى
االلحاد اما مهادنة صريحة او من خالل بعض النظريات الجديدة مثل الشيوعية و الوجودية
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و الليبرالية و الماسونية وغيرها الكثير من دعوات التجديد فى العالم .
التفرقة العنصرية والعرقية والمذهبية المتأصلة بين اتباع الديانات الثالثة كانت دائما
هى مهد البؤر لبداية سقوط الماالك و وال ننسى فى االسالم تفرقة المسلمين العرب وغير
العرب ،و تفرقة الس ��نة والش ��يعة وتفرقة الس ��لف والخلف وغيرها ،وفى المس ��يحية هناك
مس ��يحى الشرق ومسيحيى الغرب وهناك االرثوزكس والكاتوليك والبروتستانت وهناك
المس ��يحيين االصوليين وغير االصوليين ،و هناك اآلن المس ��يحيين الملحدين وللعلم فهم
كث ��رة كبي ��رة ومؤث ��رة ،وهناك فى اليهودية يهود الش ��رق ويهود الغ ��رب وهناك اليهود من
اصول يهودية و اليهود من غير اصول يهودية وغيرها الكثير.
نظري ��ة الث ��أر واللعب على الوتر الحس ��اس فى عامة الش ��عوب فالمس ��لمون ال ينس ��ون ان
االندلس كانت مملكة اسالمية نشرت الحضارة الى الغرب المسيحى المتخلف فى ذلك
الوق ��ت وه ��م ينتظرون يوما تعود فيه االندلس وكذلك المس ��يحيون ال ينس ��ون ان االس�ل�ام
س ��لب منه ��م كثيرا من الممال ��ك وانهم االحق بزعام ��ة العالم وهم يعملون لي ��ل نهار لفرض
الس ��يطرة المس ��يحية على الشرق االس�ل�امى ،و أما اليهود فال ينسون انهم اصحاب اكبر
ممال ��ك الزمان وهم ينتظرون حتى تعود مملك ��ة داود وتعلو نجمة داودد على العالم اجمع،
وهكذا فكل ما يحدث حولنا ال يجب ان نبعده عن نظرية الثأر .
ف ��ى نهاي ��ة القرن التاس ��ع عش ��ر وبداي ��ة القرن العش ��رين تحالف ��ت اليهودي ��ة العالمية مع
المس ��يحية العالمية ضد االس�ل�ام وبدأت نظرية القضاء على االس�ل�ام او السيطرة عليه اما
إن كل هذا يعط ��ى لنا نظرة
بالح ��روب او بخل ��ق الصراع ��ات او بالتفكي ��ك م ��ن الداخ ��ل َّ .
تاريخية لم يحدث فى عالمنا وما قد يحدث فى المستقبل ........

10


مقدمات الخامس والعشرين من يناير
وأحداث المخاض

11

فترة حكم مبارك
عاش ��ت مصر فى اثناء فترة حكم مبارك مرحلة من تاريخها الممتد عبر آالف الس ��نين
تعتب ��ر متمي ��زة نوعا ما حيث لم تدخ ��ل مصرفى هذه المرحلة حربا تداف ��ع بها عن حدودها
مثلم ��ا حدث فى الس ��تين عاما الماضي ��ة حيث خاضت مصر اربع ح ��روب كبيرة مع العدو
االس ��رائيلى واح ��دة منها فقط وه ��ى حرب عام  1948كانت للدفاع عن فلس ��طين والثالث
االخ ��ر وه ��ى حروب عام  1956وع ��ام  1967واخيرا عام  1973كان ��ت للدفاع عن حدودها
وقد انهزمت مصر فى الحروب الثالث االول وفازت فى الحدرب االخيرة وهى حرب العبور
(العاش ��ر من رمض ��ان) وقد تكلفت هذه الح ��روب االربع الكثير وانهك ��ت ميزانيةمصر
كثيرا وجعلت الشعب المصرى ُيحسب من افقر شعوب العالم رغم كثرة موارده،ولكنها
الح ��رب وتكلفته ��ا ،وف ��ى نهاية عه ��د الرئيس الس ��ادات وقعت مص ��ر اتفاقية الس�ل�ام مع
اسرائيل وكان بسبب هذه االتفاقية ان مصر لم تدخل حربا مع اسرائيل فى الثالثين عاما
الماضية وهى فترة حكم مبارك واذا اس ��ندنا اتفاقية الس�ل�ام الى فترةمبارك فيكون من
مظاهر فترة حكمه عدم خوض مصر اى حروب للدفاع عن اراضيها ونستثنى طبعا حرب
تحرير الكويت التى اس ��تفادت مصر منها ماديا حيث اسقطت امريكا ديون مصر كلها
فى ذلك الوقت .
ورغم عدم خوض مصر اى حروب دفاعية ورغم ان مصر فى عهد مبارك تم بيع القطاع
العام وتحويله الى قطاع خاص إال ان حالة الفقر مازلت موجودة والش ��عور بالضائقة المالية
للشعب المصرى إزداد ضيقا والما ....
وس ��ط هذا الش ��عور بالفقر والضائقة المالية وانتش ��ار البطالة بين الش ��باب ونتيجة بيع
القطاع العام وانتش ��ار ثقافة القطاع الخاص وما واكبه من فس ��اد ومحس ��وبية وعدم انتماء
حت ��ى أن المصريين بدأوا يش ��عرون ان مصر ليس ��ت بلدهم بل هى بلد االغنياء والفاس ��دين
والمحس ��وببن على النظام ،ومع كل هذا التردى انتش ��ر الفس ��اد السياس ��ى حيث تحكم
الح ��زب الوطن ��ى حزب االغلبية بالفس ��اد والتزوير فى مقادير الب�ل�اد واصبحت مصر عزبة
يرتع بها النظام وابنائه واتباعه وال حياة لمن تنادى .........
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وكان كل المراقبي ��ن ينتظ ��رون ث ��ورة للجي ��اع فى مص ��ر تأتى على االخض ��ر واليابس
خصوصا بعد ان ظهر التوريث وهو بزوغ نجم جمال مبارك ودخوله س ��احة السياس ��ة طمعا
ف ��ى توريث ��ه الحكم،رغم معارضة جموع الش ��عب المص ��رى للتوريث و للتمدي ��د أى تمديد
حكم مبارك ،وألن نظام مبارك انشغل بحمع المال والعموالت وانشغل عن مصر وحكم
مصر فقد طمع فى مصركل القوى العظمى التى تخشى على مصالحها فى مصر وكذلك
اس ��رائيل التى تؤيد اس ��تمرار نظام الحكم لمبارك فبدأت كل هذه القوى فى التخطيط
لما بعد مبارك ،كلُ حس ��ب امكانياته و اغراضه،وبدأت هذه القوى تستكش ��ف جمال
مبارك وغيره من الوجوه حتى تتعرف على الوجه الجديد للحكم فى مصر،حتى أن امريكا
بدأت اتصاالتها مع االخوان المسلمين فى مصر  .وبدأنا نسمع عن تكوين حركات معادية
لمب ��ارك ولجم ��ال مبارك وح ��ركات تؤيد اى وجه قادم غير وجه مب ��ارك وآل مبارك وبدأنا
نسمع عن ترشيحات لعمرو موسى وعن عودة للبرادعى وكذلك بدأت المعارضة المصرية
تجذب الشباب عن طريق االنترنت ذلك الوحش الكاسر ذو التأثير القوى فبدأنا نسمع عن
حركة كفاية وحركة  6ابريل وحركة كلنا خالد سيعد وكذلك بدأ التيار االسالمى
يستعد لما بعد مبارك وكأن الجميع ينتظر خبر موت مبارك حتى يبدأ فى التحرك،ولكن
تأتى الرياح بما ال تشتهى السفن ،ولكن الرياح هذه المرة أتت باكثر مما تشتهى السفن،
فقد بدأ الش ��باب مظاهراته وتجمعاته وبدأ ما يس ��مى بمظاهرات الخامس والعش ��رين من
يناي ��ر  2011والتى وفى احس ��ن التوقعات كان توق ��ع نتائجها هو ان يتغير رئيس الوزارة فى
مص ��ر ،وذلك كان اقصى امانى الجمي ��ع ،ولكن حدث ما لم يتوقعه الجميع فماذا حدث
؟؟؟؟؟؟؟؟
أحداث الغضب فى الخامس والعشرين من يناير
إن اح ��داث أي ��ام الغض ��ب فى مصر والتى عش ��ناها جميعا كانت ناقوس ��ا ينذر بالخطر
للجمي ��ع حكوم ��ة و معارض ��ة مواطنين وحكاما ،ذل ��ك الخطر الذى لم ننتب ��ه اليه جميعا
أن عواقب ��ه كانت خطيرة ومؤلم ��ة ،واول هذه العواقب ه ��ى أن االالف الذين خرجوا
رغ ��م َّ
ي ��وم الغض ��ب كانوا هذه المرة من عامة الش ��عب واكثرهم من الش ��باب الذين اس ��تهوتهم
تكنولوجي ��ا المعلوم ��ات الحديث ��ة ففجروا بركانا كان نائما فاس ��تيقظ ف ��ى قلوبهم وهو
س ��هولة التواص ��ل ونق ��ل المعلومة وهى ثورة ب ��كل المقاييس لو تم اس ��تعمالها جيدا  .وثانى
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العواقب هو موقف رجال االمن وخصوصا الجنود البس ��طاء الذين كان لهم موقف شاهده
الجمي ��ع وه ��و عدم الب ��دء بالعنف فكانت المظاه ��رات فى بدايتها صورة مش ��رقة لمصر و
ابنائها مواطنين ورجال امن وهنا تظهر صورة اخرى وهى موقف االمن وتأثيره على المعادلة
وهو موقف خطير لو كان تم التعامل معه بحنكة وشفافية  .وثالث هذه العواقب هو تعامل
االع�ل�ام الخارجى مع احداث مصر وكأن الجمي ��ع كان ينتظر االنفجار وينتظر الفوضى
ف ��ى مص ��ر وهى نتيجة كانت واضحة فى تعامل االعالم غي ��ر المصرى مع االحداث وتثبت
ان هن ��اك من يتربص بمصر ش ��عبا وحكومة  ...وآخر العواقب ه ��و موقف الغالبية العظمى
من الش ��عب المصرى المكافح فى س ��بيل لقمة العيش والذى كان مازال عند موقفه وهو
موق ��ف المتفرج غير المش ��ارك وان كان يؤيد ما تنادى ب ��ه المظاهرات وهو موقف راهنت
عليه الحكومة فى ذلك الوقت وكان رهانا خاس � ً�را،وهو ان الغالبية من الش ��عب المصرى
مش ��غول بلقمة العيش و بذلك فلن يش ��ارك فى المظاهرات وهو موقف قد تغير تماما حيث
خرج الشعب بالماليين وهنا تغيرت المعادلة تماما .
إن جماهي ��ر الش ��عب المصرى فى ذلك الوق ��ت كانت تطالب الجمي ��ع حكومة و ثوارا
جيش ��ا وش ��رطة ان يضعوا نصب اعينهم مصر وس�ل�امة مصر وامن مصر وان ال ننس ��ى اننا
ش ��عب الحضارة ال ش ��عب التخريب ش ��عب االيمان ال ش ��عب الكفر ش ��عب الحب ال ش ��عب
الكراهي ��ة وعلي ��ه فيج ��ب على الجميع ان يتقوا الله فى مصر وش ��عب مص ��ر و ان يحافظوا
على مصر وابناء مصر .
عـودة البرادعى ومشاركته فى احداث ايام الغضب
فى خضم احداث ايام الغضب فى الخامس والعش ��رين من يناير وما بعدها التى كانت
تع ��م مص ��ر ،وذات فجأة ُتعلن االخب ��ار أن الدكتور محمد البرادعى رئي ��س جميعة التغيير
والمعارض النشط فى الساحة المصرية قد قررالعودة سريعا الى القاهرة من فيينا حيث يقيم
ليشارك فى مظاهرات الغضب مع جماهير الشباب المصرى الغاضب فى ميدان التحرير،
وقد أثارت عودة البرادعى الكثير من التساؤالت و فالمؤيدون للبرادعى من اعضاء جمعية
التغيير وبعض اعضاء حركة كفاية هللوا لعودة البرادعى واعتبروه رجل الوقت وان عودته
ستش ��جع الش ��باب الغاضب على االس ��تمرار فى المظاهرات حتى يرضخ النظام وقد يس ��لم
الحكم للبرادعى ،وبعض اعضاء المعارضة رأوا فى عودة البرادعى كمن ركب الموجة
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وج ��اء لي ��أكل الكعكة ،وام ��ا الحكومة فقد ارتابت فى ع ��ودة البرادعى وان كانت لم
تستطع ان تمنعه من العودة خوفا من الرأى العام العالمى ،وهكذا احدثت عودة البرادعى
المفاج ��أة الكثي ��ر من التس ��اؤالت وانتظر الجميع مش ��اركته فى مظاه ��رات يوم الجمعة
واس ��موها جمعة الغض ��ب .إن البرادعى وكما يقول البعض م ��ن الحكومة ومن المعارضة
ورقة تم حرقها ألنه ادى دوره وكفى وان االيام القادمة ليست ايام البرادعى ،وعلى الجانب
االخر يقول البعض من المعارضة ان البرادعى يش ��كل فى الوقت الحالى رمزا تلتف حوله
جماهير المظاهرات بشتى انواعها وهو هنا يمثل حلقة االتصال وبؤرة التجمع ،وسواء نجح
البرادعى فى قيادة مظاهرات الجمعة الغاضبة او لم ينجح فالموقف كله فى يد الجماهير
الغاضب ��ة وه ��ل ه ��ذه الجماهير تريد رمزا تلت ��ف حوله ام انها هى المح ��رك وهى فى النهاية
صاحبت الحق فى الدفاع عن حقها .
ان االي ��ام س ��تثبت هل ع ��ودة البرادع ��ى كانت هى الح ��ل ام ال ؟ ولكن األي ��ام لم تمهل
الشعب المصرى الكثير من الوقت ،فسريعا ما تالحقت االحداث ولم يكن البرادعى فى
هذه االحداث إال رمزا يلتف حوله الشباب ولكن معظم الشعب المصرى كان ينتظر رمزا
آخرا يس ��تطيع أن يجمع كل طوائف الش ��عب ،وهكذا ورغم نجاح البرادعى فى ان يحرك
المياه الراكدة إال أنه لم يروى عطش الشعب كقائد له وكرمز ،والحقيقة أن الدكتور
البرادعى س ��يذكر له التار يخ أنه كان الرمز الذى أش ��عل اول ش ��رارة للمقاومة ضد نظام
مبارك ،ومهما كان دور البرادعى وعالقاته مع الجماعات السياسية الداخلية فى مصر او
الخارجية خارج مصر إال انه سيظل رمزا ألول شرارة للمقامة ضد نظام مبارك .
زروة االحداث فى ايام الغضب
ف ��ى مش ��هد مهيب ،وفى س ��اعة من س ��اعات الح ��زن الكئي ��ب ،اختلط الحاب ��ل بالنابل
واصب ��ح ميدان التحرير بالقاهرة اش ��به بس ��وق ع ��كاظ حيث تداخل ��ت االالف المؤلفة من
المعارضين للنظام مع بضع مئات من المؤيدين للنظام وحولهم الجيش ،وقد كان الجيش
قد تدخل بأوامر من مبارك لضبط االمن والتحكم فى المظاهرات بعد إعالن النظام فى
ذلك الوقت تغيير الوزارة وتعيين اللواء عمر س ��ليمان نائبا للرئيس منهيا بذلك حلم التوريث
واع�ل�ان حظ ��ر التجول فى المدن الرئيس ��ية ،ولك ��ن الجيش كان له موق ��ف آخر و الذى
بدى واضحا أنه يقف مع الشعب المصرى واغلبيته ضد الفساد وأعوانه فى صورة ذكرتنا
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بمواقف الشعب المصرى فى المائة عام الماضية
فنتذك ��ر هبة الش ��عب المصرى ع ��ام  1919وهو ينادى بعودة الزعيم س ��عد زغلول الذى
اخرجه االنجليز من مصر و وقفة الش ��عب المصرى وهو يواجه االحتالل وقواته حتى يعود
سعد زغلول ويستقبله الشعب باالسكندرية فى لحظة فارقة للشعب المصرى.......
ونتذك ��ر ايضا وقفة الش ��عب المصرى مع جيش ��ه الباس ��ل فى حركت ��ه المباركة فى
الثالث والعشرين من يوليو  1952وتأييده للثورة ولخروج الملك فاروق من مصر وتعيين ابنه
االمير احمد فؤاد ملكا على مصر بدال من والده....
ونتذك ��ر خ ��روج الش ��عب المصرى ليلة التاس ��ع من يوني ��و  1967وبع ��د ان اعلن الرئيس
جم ��ال عب ��د الناص ��ر تنحيه ع ��ن الس ��لطة وتحمله مس ��ؤلية هزيم ��ة  76وكيف ان الش ��عب
المص ��رى رفض االعت ��راف بالهزيمة فى صورة رف ��ض تنحى الرئيس عب ��د الناصر واصرار
الش ��عب على بناء الجيش واالس ��تعداد لحرب التحرير ،...ونتذكر غضبة الشعب المصرى
وبعد أن فاجأته نتائج نكسة يونيو 67وفداحة الخسائر فغضب غضبةكبيرة ضد احكام
ما يسمى بقضية الطيران حيث تظاهر االالف من العمال والطلبة قى ما يسمى بمظاهرات
ع ��ام  1968وكي ��ف ان النظام فى ذلك الوقت رضخ للش ��عب واعلن عبد الناصر التغيير فى
بيان  30مارس عام . 1968
ونتذكر مظاهرات الش ��عب المصرى فى تأييده للرئيس انور الس ��ادات ودعمه للرئيس
الس ��ادات ضد مراكز القوة التى فتكت بمصر وبش ��عب مصر فيما عرف بثورة التصحيح
مايو ...... 1971
ونتذك ��ر وق ��وف الش ��عب المصرى بجان ��ب قواته المس ��لحة فى حربها المقدس ��ة حرب
اوكتوب ��ر  73وكي ��ف ان الش ��عب المص ��رى تحم ��ل كل التضحيات فى اثن ��اء الحرب فلم
نسمع عن شغب هنا او تذمر هناك رغم قسوة الحياة وشظف العيش إال ان الشعب والجيش
كانا يدا واحدة ....
ونتذك ��ر مظاهرات الش ��عب المصرى وخروجه ضد النظام فى ع ��ام  1977فيما عرف
بمظهرات  17و  18يناير وكيف ان الش ��عب ارغم الس ��لطة على الغاء زيادة االس ��عار وعودة
الدعم ....
ونتذكر مظاهرات االمن المركزى التخريبية فى عام  1986ووقوف الشعب والجيش
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مع الرئيس مبارك ودعمه لمصر وامن مصر فى ذلك الوقت .......
ونتذكر وقوف الش ��عب المصرى وفرحته بعودة س ��يناء فى ع ��ام  1982وبعودة طابا فى
عام  1987وتأييد الشعب للرئيس مبارك فى كفاحه لعودة طابا وعدم التفريط فيها ...وهنا
تظه ��ر صورة من صور ش ��خصية ش ��عب مصر فالش ��عب يريد ان يقول انه لي ��س مع النظام (
أى نظ ��ام حاكم فى مصر) فى فس ��اده وتهاونه مع ش ��عبه والوص ��ول بمصر الى ما نحن فيه
االن ،وليس مع المعارضة فى تخريب كل منجزات مصر واظهار مصر وكأنها مستعمرة
للفس ��اد ،وهو ايضا ليس مع التطاول على الرئيس ( أى رئيس ) ألن هذا التطاول ليس من
شيم مصر وابناء مصر،ولنا فى خروج الملك فاروق من مصر ذلك الخروج المشرف الالئق
بمصر كل عبرة .....إن شعب مصر مع مصر ...
وخالصة القول أن بركان الغضب قد انفجر داخل الشعب المصرى وان رفض التمديد
للنظام بقيادة مبارك قد اعلنه الش ��عب،وان رفض التوريث لجمال مبارك قد اعلنه الش ��عب
وان الجميع ينتظر ما تأتى به االحداث؟؟؟
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في خضم الخامس والعشرين
ومسؤلية األحداث
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فى خضم الخامس والعشرين ومسؤلية االحداث
لم تكن مظاهرات الخامس والعش ��رين من يناير هى اول مظاهرات للش ��باب المعارض
والغاضب فى مصر ولم يكن الترتيب لها ان تكون آخر مظاهرة بدليل ان تجمع المعارضة
كان يع ��د لمظاه ��رات الس ��ادس م ��ن ابري ��ل على اس ��اس انه ��ا االكب ��ر دائما ف ��ى التجمع
والمشاركة ،ولكن التاريخ يقول ان مظاهرات الخامس والعشرين من يناير  2011اخذت
منحى آخر وكان لها نتائج أخرى وأهم هذه النتائج هى توحد كل الشعب مناديا بسقوط
ً
النظام،وكان الهتاف الذى هتف به الشعب التونسى ( الشعب يريد إسقاط النظام) والذى
اصب ��ح بعد ذلك هو النش ��يد الوطنى و القومى لكل الش ��عوب العربية ف ��ى المنطقة وكأن
مؤلف هذا الش ��عار اس ��تلهم كل الماضى واستشرف المس ��تقبل ،....وحتى هذه اللحظة لم
نعرف من هو المؤلف العبقرى وراء هذا الشعار !!!!!
إن المتتبع لالحداث اثناء الخامس والعشرين ال يستطيع ان يلم بكل ما حدث فى ذلك
الوقت لتسارع االحداث،ولكن اآلن نستطيع ان نلم ولو قليال بما حدث ،فقدبدأت احداث
الخامس والعشرين من يناير كأخواتها من احداث التظاهرات والمعارضة فكان التجمع
المنظم والمعد من قبل جماعات المعارضة الشبابية مثل جماعة( كلنا خالد سعيد) وشباب
 6ابري ��ل وكفاي ��ة وغيرها وكان الجميع يتوقع قمعا من االمن ومعه النظام وس ��قوط بعض
الضحايا ثم تفرق المتظاهرين فى مس ��اء اليوم وانته ��اء الفعاليات،ولكن هذه المرة كان
تجمعا كبيرا ملحوظا ومنظما وسلميا حتى أن قوات االمن لم تتعامل مع المتظاهرين وهنا
يب ��دا اول الخي ��وط الغامضة،وهو ( لماذا لم يتعامل االمن من البداية بالقس ��وة المعهودة مع
المتظاهرين ؟ ) وقد بدى االمر كما شاهده الجميع ،كيف أن االمن يحيط بالمتظاهرين
حماي ��ة ل ��ه،وكان الش ��كل الع ��ام حضارى ولف ��ت انتب ��اه الجميع،ولوح ��ظ أن االغلبية من
المتظاهرين هم من الش ��باب ابناء الطبقة فوق المتوس ��طة والمتعلم ��ة بل ونكاد نقول انهم
جميعا من شباب االنترنت وبرامجه،وكان استعمال االيميالت والتواصل باجهزة المحمولة
ظاه ��رة ملفت ��ة للنظر ،حتى ب ��دى ان هناك تنظيما وتواصال بين الش ��باب فى جميع اماكن
التظاهرات والتى استقرت جميعها فى ميدان التحرير و وهنا يرز السؤال الثانى ( هل كان
ميدان التحرير رمزا متفق عليه للتجمع ام انه جاء بصدفة االحداث وتواليها ؟) ،وبعد ذلك
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وبمرور الوقت لم نسمع ال عن بلطجة وال عن شغب وال عن تيارات اسالمية أو أى صورة من
صور الفوضى والعنف .
ثم وفى عصر يوم الخامس والعشرين لوحظ استعداد كافة القنوات الفضائية للتواجد
ف ��ى داخ ��ل المظاه ��رات وكان االمر كما ول ��و ان الفضائيات كانت على علم مس ��بق بما
كبيرا
سيحدث وانها استعدت للحدث استعدا ًدا
ً
وهن ��ا ياتى الس ��ؤال الثالث ( ه ��ل كانت القنوات الفضائية على علم بما س ��يحدث وهل
كبير فى اش ��عال نيران االحداث ؟) ،وفى يوم الس ��ادس والعش ��رين والسابع
كان لها دور
ُ
والعش ��رين ب ��دأت بع ��ض الجبهات تتحس ��س مكان ��ا لها فى المي ��دان وب ��دى وكأن ميدان
التحري ��ر كان هو كلمة الس ��ر ف ��ى االحداث ورغم ان االمن لم يكن تعامله على مس ��توى
االح ��داث إال أن مس ��توى العنف ف ��ى تعامل االمن قد ازداد ومعه ايضا ب ��دا الخوف يدب فى
قلوب المتظاهرين من الش ��باب وذلك لقلة الخب ��رة فى هذا المجال،وقد صاحب هذا االمر
دخول ش ��باب االخوان الملحوظ الى الميدان وكانوا كمن ينفذ امرا بالقتال ،فاس ��تأثروا
بالمواجه ��ة وبعجل ��ة االح ��داث وتزام ��ن ه ��ذا العمل مع تزاي ��د العنف من ق ��وات االمن  ،ومع
الغياب الملحوظ من اجهزة الدولة الرسمية والحزب الوطنى وكانت الصورة وكأن االمن
يقف وحيدا فى مواجهة المتظاهرين من جميع االطياف ،هنا يطل السؤال االهم والرابع (
أين كانت اجهزة الدولة من حكومة وحزب وطنى و ديوان الرئاس ��ة ؟؟؟؟؟؟؟؟) ،وتس ��تمر
االحداث ويتبين ان المظاهرات فى زيادة وانتش ��ار وأن ميدان التحرير اصبح بؤرة االحداث
وان تصدى االمن بقس ��وته المعهودة لم يكن كافيا وبدأنا نش ��اهد على الفضائيات صور
البش ��اعة الت ��ى يتعامل به ��ا االمن مع المتظاهري ��ن كما بدأت بعض ال ��دول الصديقة وغير
الصديق ��ة للنظ ��ام فى التعليق على ما يحدث فى مي ��دان التحرير ،وبدى االمر وكأن هناك
شيئا غريبا يحدث فى مصر ......
فى وس ��ط هذه االحداث خرج ديوان الرئاسة من نومه وبدأت نغمة نزول الجيش واعالن
حظر التجول ثم تغيير الوزارة وتعيين عمر سليمان نائبا للرئيس فى اعالن واضح بنهاية عهد
التوريث لجمال مبارك وظهر للش ��عب المص ��رى أن الموضوع جاد وان التغيير قادم،ولكن
حدث اهم حدث وهو انس ��حاب الش ��رطة كلية من ميدان التحرير ومن كل ميادين مصر
وخل ��و مصر من االمن وما صاحب هذا الحدث من االنتش ��ار المنظ ��م للبلطجية والخارجين
عل ��ى القانون والهجوم على الس ��جون واقس ��ام االمن وتهريب المس ��اجين ث ��م ترويع االهالى
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وس ��لب وح ��رق المتاجر والبي ��وت واعالن كل هذا ف ��ى الفضائيات فى ب ��ث منظم ومبرمج
وكأن مص ��ر كله ��ا فى يد عصابات تنش ��ر الفوضى وتروع الس ��كان،وهنا يأتى الس ��ؤال
الخام ��س ( ه ��ل كان دور االع�ل�ام والفضائي ��ات مخططا له ف ��ى هذه االح ��داث ؟؟؟) وفى
هذه االثناء عاش ��ت مصر لحظة فارقة فى تاريخها ،فمصر كلها من الش ��مال الى الجنوب
اصبحت بال امن وال دولة وهنا تجلت العبقرية المصرية التى تظهر فى الشدائد وبدأ الشعب
ش ��بابا ورجاال ونس ��اء فى تكوين لجان ش ��عبية تحمى البيوت والمصالح وكنوز مصر وما
كان اعظم صورة لتجمع كل فئات الش ��عب المصرى وهى تحمى المتحف المصرى الذى
يحوى اعظم كنوز التاريخ المصرى،وبدى المشهد وكأن الشعب المصرى يحمى تاريخه
وتاريخ مصر .......
وقد لوحظ فى كل هذه االتحداث ان الجيش المصرى الذى نزل الى الشوارع لم يتعامل
مع الش ��عب بالعنف ولم يقف ضد المتظاهرين ولكنه وفى كثير من االحيان كان يدافع
ع ��ن المتظاهري ��ن ويحميهم وب ��دأت ملحمة (الجيش والش ��عب ايد واح ��دة ) و ولوحظ نزول
المش ��ير طنط ��اوى الى مي ��دان التحرير والتقائه بالش ��عب وكان هو اول مس ��ؤل من النظام
يظه ��ر ف ��ى الش ��ارع وبدى ارتياح الش ��عب لموقف الجي ��ش وقيادته ،ولكن مي ��دان التحرير
كان فى غليانه واصراره واعالنه عن مطالبته بسقوط النظام ورحيل مبارك ،وبدأ مبارك
فى التكلم للش ��عب ومحاولة ارضائه ولكن تدخله كان له نتائج عكس ��ية بل كان يزيد
من رفض المتظاهرين للنظام واالصرار على رحيله،
وفى هذه االحداث اتضح للجميع ان رموز النظام من حزب وطنى ورجال اعمال واس ��رة
مب ��ارك كله ��م مختلفين وان الجميع بدا يفكر فى ما بعد رحيل النظام ،وكذلك بدى ان
الرئيس ضعيفا وكأن الجميع يريد ان يستعمله ويستثمره وهوال حول وال قوة اال بالله،
وف ��ى لحظةمن لحظات التاريخ وفى الحادى عش ��ر من فبراير خرج عمر س ��ليمان واعلن
تخلى الرئيس عن منصبه وتكليفه للجيش بالمسؤلية ،فقوبل هذا االمر بالفرح العامر فى
كل مصر وبدأت نغمة جديدة تنتش ��ر فى مصر وهى ( ثورة الخامس والعش ��رين من يناير
 )2011و وبع ��د أن س ��قط كل رم ��وز النظام ،ب ��دأ صعود القيادة العس ��كرية ومعها صعود
رموز ما بعد الخامس والعشرين من يناير،،،
والسؤال السادس يكون "هل ضعف كيان مؤسسات الدولة وتهميش دورها على مدى
الثالثين س ��نة الماضية فى أثناء ُحكم مبارك ،كان من اهم اس ��باب س ��قوط نظام مبارك
22

؟أ م أن غباء القيادة السياسية وهِ رم الرئيس و أطماع الوراثة لجمال مبارك و تغلغل الفساد
كان هو اهم اسباب السقوط للنظام ؟ ان االجابة على هذا السؤال تحتاج لعشرات السنين
من التحليل

بين سياسة القطيع و إختالف المعايير
وخصوص ��ا ف ��ى بالدن ��ا العربي ��ة
جميع ��ا أن الفس ��ا َد ف ��ى انظم ��ة الحك ��م
�ف
ال نختل � ُ
ً
ً
ق ��د زاد ع ��ن الح ��د وأصب ��ح ظاه ��ر ًة ُتنب ��ىء بأخط ��ر العواق ��ب واقل ه ��ذه العواق ��ب خطورة
ه ��و م ��ا ن ��راه فى بع ��ض البل ��دان التى ث ��ارت ش ��عوبها ض ��د الفس ��اد والغ�ل�اء والبطال ��ة مما
إضط ��ر رؤس ��ائها بالف ��رار إلى بل ��دٍ او االس ��تعداد للفرار فى أي ��ة لحظة إلى بل ��دٍ آخر ،وهى
نتيج ��ة كان ��ت ب ��كل الحس ��ابات متوقع ��ة ولكنه ��ا جائت أس ��ر ُع مم ��ا كنا نحس ��ب،وال
نمل ��ك إال ان ندع ��و الل ��ه أن يحف ��ظ بالدن ��ا م ��ن كل س ��وء ويق ��در له ��ا الخي ��ر والس�ل�امة.
وحدي ُثن ��ا ينص � ُ�ب عل ��ى "وجهة نظ � ٍ�ر" قد تك ��ون خاطئة وقد تك ��ون صائبة وف ��ى الحالتين
فه ��ى وجه� � ُة نظ � ٍ�ر تمث ��لُ إجته ��ا ًدا ومحاول� � ًة للفه � ِ�م ف ��ى ه ��ذا البح ��ر المتالط ��م الممتل ��ىء
�وق اإلبح ��ار ،واالمواج
بالغي ��وم الكثيف ��ة الت ��ى تحج ��ب الرؤي ��ة ،والري ��اح العاتي ��ة الت ��ى تع � ُ
�فن ِزلزاال ،وهن ��ا فإن كانت وجه ��ة نظرنا صائبة فق ��د نلنا ثوابا
الهائج ��ة الت ��ى تزلزلُ الس � َ
واح ��دا عل ��ى االجته ��اد وإن كان ��ت وجه ��ة نظرن ��ا خاطئة فق ��د نلنا ثوابي ��ن والحمد لل ��ه ....
صلب الموضوع ،نتس ��اءل لم ��اذا – فى بالدن ��ا العربية وفى الش ��رق عموما ال
وللدخ ��ول ف ��ى
ِ
�ور إال جماع ��ات ولي ��س اف ��را ًدا ،وال نق ��ول راين ��ا المع ��ارض إال عندم ��ا يتكل ��م الجمي ��ع
نث � ُ
ولي ��س كل واح ��د يق ��ول رايه أمام الجمي ��ع ،لماذا نجي ��د الحديث عندما يتح ��دث الجميع
ونتعلث ��م عندم ��ا نتكل ��م ف ��ردا ف ��ردا ،هل هو الخ ��وف من النظ ��ام ام أنه الخ ��وف من تحمل
مس ��ؤلية ال ��راى واالختف ��اء وراء تجمع ��ات الن ��اس و ه ��ى ظاه ��رة عجيب ��ة ،كم ��ا أنن ��ا _
جميع ��ا_ نك ��ون مع الحكوم ��ة ومع النظام عندم ��ا نتكلم فرادى وفى نف ��س الوقت فإننا
نك ��ون معارضي ��ن للحكوم ��ة و للنظ ��ام اش ��د المعارض ��ة عندم ��ا نختب ��ىء وراء اى تجم ��ع
حت ��ى ال نتحم ��ل أى مس ��ؤلية وهو س ��لوك معي ��ب و خاطىء ب ��كل الش ��رائع والقواني ��ن ......
لماذا نحن جميعا شعوبا وحكومات معارضين ومؤيدين مدنيين وعسكريين أغنياء وفقراء
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وعلمانيين يختلف موقفنا بإختالف موقعنا ،وذلك
عاملين وعاطلين عمال وفالحين متديين َ
بمعن ��ى انن ��ا اذا كنا من المقربين من النظام الحاكم فنح ��ن مع النظام ونؤيد النظام ألننا
مس ��تفيدين ،وان كن ��ا من غي ��ر المقربين من النظام فنحن نع ��ارض النظام ليس ألنه خطأ
ولكن ألننا سنخس ��ر بس ��بب النظام ،وللداللة على هذا الموقف هوالمثال اآلتى :إذا كنا
متديي ��ن ويحكمن ��ا التدين واحكام الدي ��ن ولكننا من المقربين المس ��تفيدين من النظام
وكان ه ��ذا النظام من المتقاربين من الس�ل�ام مع اس ��رائيل فهنا سنتمس ��ك بمصلحتنا فى
الق ��رب م ��ن النظام والتش ��دق باالي ��ة الكرية " وإن جنحوا ِ
للس ��لم فإجنح لها" فنس ��تفيد من
حربا
تأيي ��د النظ ��ام ونتمس ��ك بالدين ،أما إن كن ��ا من غير المقربي ��ن من النظ ��ام فنعلنها ً
ديني ��ة عل ��ى النظام ونتش ��دق باالي ��ة الكريمة" قاتل ��وا المش ��ركين كافة" وف ��ى الحالتين
فااليتي ��ن الكريمتين ص ��واب ولكننا نحن الخطأ رغم أننا متديين  .......وبمناس ��بة التدين
والمتديني ��ن،وألن معظم الحكوم ��ات الجديدة بعد ثورات الربيع العربى فى بلداننا العربية
ً
بسيطا وهو
هى حكومات اس�ل�امية وهى تيار قوى يزداد قوة يوما بعد يوم ،نس ��أل س ��ؤا ًال
أنن ��ا وبع ��د فرحنا بكل الش ��باب الذى أش ��عل النار فى نفس ��ه معارض ًة للنظ ��ام والحكومة
ف ��ى ظاه ��رة متزاي ��دة ومصاحب ��ة بتأيدد من الناس ،والس ��ؤال ه ��و( هل من يش ��عل النار فى
نفس ��ه ويموت من جراء هذه النار يكون ش ��هيدا ام يموت كافرا ؟) وقبل التعجل باالجابة
ُحب ان نتريث ونقول إنه إن كان قد يئس من ظلم النظام ونوى ان يحرق نفس ��ع إعتراضا
ن ُ
اليأس من رحمة الله والموت كافرا وهنا ال يجب ان
وم ��ات فه ��و قد إرتكب جريمتين هما
ُ
نطل ��ق علي ��ه ش ��هيدا ،فإذا أيدنا ما قام به فنحن ضد االس�ل�ام وان لم نؤي ��د ما قام به فنحن
ض ��د الحكوم ��ات الجدي ��دة وبالتالى ض ��د التيار االس�ل�امى ،فماذا يكون الح ��ال ا ًذا ؟؟؟
وف ��ى صورة أخ ��رى وفى بلدين كبيرين ( مصر والجزائر) وبس ��بب مب ��اراة فى كرة القدم
وق ��ف الجميع فى البلدين حكومة ومعارضة متديين وغير متديين فقراء واغنياء كل ضد
البلد االخر فى صورة قبيحة تتناسى االسالم والعروبة والتاريخ والجغرافية وقلبنا الدنيا ولم
نقعدها ،كلٌ ينهش فى لحم اخيه الحى وكلٌ نس � َ�ى واقعه المرير....ونأتى الى آخر االمور
وهو هل لو تبدلت المواقع واصبحت الحكومة هى المعارضة والمعارضة هى الحكومة،
هل ستتبدل األحوال أم سيبقى الحال على ما هو عليه ألن الحكومة هى المعارضة ولكن
تبدل ��ت المصال....إنن ��ا جميع ��ا تحكمنا سياس ��ة القطيع تلك السياس ��ة الت ��ى تعلمناها من
عصور الظلم والظالم التى عاش ��تها امتنا فبتنا نخاف المس ��ؤلية ولكننا نتكلم فقط من
خ�ل�ال القطيع حيث ال مس ��ؤلية وال يحزنون ،كما اننا مصابين بم ��رض إختالف المعايير
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فنكون مع الحكومة عند المصلحة ونكون مع المعارضة ايضا عند المصلحة ،وهكذا
نقف جميعا فة صف واحد .
فما بين سياسة القطيع واختالف المعايير ُ
معضلة الرئاسة فى مصر
كان ��ت مص ��ر دائم ��ا وتحت كل الظ ��روف وفى كل زم ��ان هى واحة الس�ل�امة واالمن
وكان ذل ��ك واضح ��ا وضوح ��ا جليا فى ش ��كل الحك ��م وانتقال ��ه فى مص ��ر ،فمصر بلد
االم ��ن واالم ��ان والت ��ى اش ��ار اليه ��ا الق ��رآن الكري ��م ف ��ى ع ��دة أي ��ات كان اظهره ��ا قوله
تعال ��ى ( بس ��م الل ��ه الرحمن الرحي ��م إدخلوا مصر إن ش ��اء الله آمنين ) ص ��دق الله العظيم،
فانتق ��ال الحك ��م كان ه ��و اس ��اس الطاب ��ع االمن ��ى لمص ��ر حت ��ى ف ��ى اوق ��ات الث ��ورات
كان الحك ��م ينتق ��ل آمن ��ا وسلس ��ا بش ��كل التضاري ��س المصري ��ة الهادئ ��ة والمن ��اخ ف ��ى
مص ��ر وللمث ��ل عل ��ى ذلك ه ��و ث ��ورة المصريي ��ن ض ��د المماليك وانتق ��ال الحكم بسالس ��ة
ال ��ى محم ��د على وكذل ��ك ثورة الجي ��ش المصرى ض ��د حكم اس ��رة محمدعل ��ى وانتقال
الحك ��م س ��لميا الى محمد نجي ��ب ومن بعده جمال عب ��د الناصر و وقد كان ��ت طول فترة
الحك ��م للح ��كام فى مصر ومنذ عهد الفراعنة هو نظير ش ��ؤم فى مص ��ر ولنا فى امتداد
حك ��م محم ��د على وتدخ ��ل الدول الكبرى ف ��ى تنازله ع ��ن الحكم ألبنه ابراهيم باش ��ا .
وم ��ا اش ��به عص ��ر مب ��ارك بالبارح ��ة ،فمص ��ر كان ��ت تح ��ت حك ��م مب ��ارك ف ��ى ايام ��ه
االخي ��رة وه ��و يخط ��و نحوعام ��ه الثالثي ��ن ف ��ى حك ��م مصر وه ��ى فت ��رة طويلة ف ��ى ميزان
الحك ��م وخصوص ��ا ف ��ى مص ��ر مم ��ا فت ��ح الب ��اب عل ��ى مصراعي ��ه للمصريين ك ��ى يدلوا
بدلوه ��م فيم ��ن س ��وف يحكمه ��م بع ��د مب ��ارك وق ��د ناه ��ز الثماني ��ن م ��ن العمربقلي ��ل،
وب ��دأت بع ��ض االش ��ارات ال ��ى انه لن يرش ��ح نفس ��ه لالنتخابات الرئاس ��ية م ��رة اخرى وهى
حال ��ة فري ��دة ل ��م تعش ��ها مصر من قب ��ل فالرئيس مب ��ارك لم يخت ��ر نائبا له مثل س ��ابقيه من
الرؤس ��اء عب ��د الناص ��ر والس ��ادات حت ��ى تنتق ��ل الرئاس ��ة بسالس ��ة بع ��د انتق ��ال الرئي ��س.
إن مصر _ فى أخريات حكم مبارك_ كانت تعيش معضلة كبيرة فى الرئاسة ففى كل
االحوال كان هناك خطر كبير واحسب ان المصريين كانوا فى وضع ال ُيحسدون عليه،
ولتوضيح هذا الوضع نحلل موقف الرئاس ��ة فى مصر فى ذلك الوقت وهو ماقبل ثورة يناير
مباشرة ،وقد كانت هناك ثالثة احتماالت  :ففى الحالة االولى وهى استمرارالرئيس مبارك
بصحة جيدة وموافقته على الترش ��يح للرئاس ��ة فى الفترة القادمة فى نهاية عام  2011وهنا
تكون الحالة اسوأ فمبارك صحيا ل يكن ليستطع تحمل اعباء الرئاسة وسوف تتدخل اليد
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القوية كى تحكم من وراء مبارك وهذه اليد لن تخاف الله ألنها ليست مسؤلة فيكون الوضع
من سيىء الى أسوا وقد تقوم بعض الصراعات على الحكم ويذداد الوضوع سؤا على سوء .
وف ��ى الحالة الثانية وه ��ى وفاة الرئيس مبارك فجأة قبل موعد االنتخابات الرئاس ��ية ،وهنا
تكون مصر بال رئيس وحسب الدستور يحكم رئيس مجلس الشعب وهو من رجال الرئس
مبارك فى ذلك الوفت وس ��وف يعمل على ترش ��يح ابن الرئيس (جمال مبارك للرئاسة ) وقد
يقبله الشعب وقد يرفضه وهنا تتدخل القوى الكبرى فى موضوع الرئاسة وتأتى بحل ليس
لمصلحة مصر وشعبها ولكن لحفظ مصالحها هى وهكذا يكون الوضع أسوأ ما يكون
فتظهر الصراعات وقد تؤدى الى انقسام الشعب وتحول مصر الى صومال او حتى عراق آخر .
وفى الحالة الثالثة وهى ان تأتى فترة االنتخابات وال يترش ��ح الرئيس وحتما س ��وف يترش ��ح
جم ��ال مب ��ارك عن الحزب الوطنى وحتما س ��وف يترش ��ح آخ ��رون اما عن اح ��زاب اخرى او
مستقلين وقد يكون منهم عمرو موسى والبرادعى وغيرهم ورغم ان معظم من تم ذكرهم
ليس له ش ��عبية إال عمرو موس ��ى وان كنت اعتقد انه محسوب على الحزب الوطنى وسوف
يتم اتفاقا ما بينه وبين جمال مبارك وهذه الحالة قد تكون االقل سوءا ولكنها ايضا هى
اسوء من غيرها فباب الصراعات فى كل االحوال سوف يفتح باب جهنم لمصر وللمصريين .
وبنبض الش ��عب المصرى كان نداء كل المصريين للرئيس مبارك ان يعين نائبا له يتولى
الحكم فى حالة غيابه ويتم ترش ��حه للرئاس ��ة ضمن مجموعة من المرش ��حين وان يكون
ت ��داول الحكم سلس ��ا وقانوني ��ا ،فنحن فى مصر ومن ��ذ الفراعنة نؤمن بالمقولة الش ��هيرة
وه ��ى ( م ��ات المل ��ك ع ��اش المل ��ك ) اى نحزن لوف ��اة الحاكم ونف ��رح للحاك ��م الجديد....
وكان لس ��ان حال الش ��عب المصرى يقول :ياس ��يادة الرئيس اكتب اسمك فى باب الخلود
فى مصر التاريخ واعلن نائبا لك وندعو الله ان ال يكون هذا النائب هو جمال مبارك ،وان
كان جمال مبارك يرى فى نفسه الكفاءة للحكم فليرشح نفسه وليكن الحكم للشعب .
هك ��ذا ن ��رى كي ��ف كانت معضل ��ة الحكم ف ��ى مصر مب ��ارك ،فتحت اى ظ ��رف هناك
مش ��كلة وأى مش ��كلة ،.ولكن كان ق ��در الله رحيما بالمصريي ��ن فقامت ثورة الخامس
والعشرين من يناير وتم حل معضلة الرئاسة فى مصر برحيل مبارك ...
ولكن هل إستراحت مصر أم بدأت معضلة مصر وليس الرئاسة ؟؟؟؟؟؟.
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َمن الذى أطلق الرصاص ؟
ُ
شهد ؟
ومن الذى
إست ِ
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من الذى اطلق الرصاص ؟
إن ثورة الش ��باب فى الخامس والعش ��رين من يناير هى ثورة قام بها الشباب وشارك فيها
كل اطياف الشعب المصرى وقدم فيها الشباب شهداء ً عطروا جبين مصر وكانوا وقودا
للث ��ورة ،ثم س ��اند الجي ��ش هذه الثورة وايدها وحماها من االع ��داء فكتب الله لها النصر و
االمان  ،إن ثورة الخامس والعشرين من يناير دخلت التاريخ منذ بدايتها فهى اول ثورة تقوم
لتغيي ��ر نظ ��ام الحكم عن طريق االنترنت وبرامجه وهو س�ل�اح ثبت قوته ولم يجرب إال فى
ثورة الخامس والعشرين من يناير ،ثم إن ثورة مصر بشبابها كانت ثورة سلمية منذ بدايتها
وحت ��ى لحظ ��ة انتصارها ول ��وال بعض تصرفات رموز العهد الس ��ابق وبع ��ض رجال االمن فى
مواجه ��ة الش ��باب لكانت ث ��ورة بيضاء تماما ولكن كتب الله للش ��هداء ان تكون دمائهم
ش ��هادة للثورة ولمصر،وكان وقوف الجيش وقواته المسلحة فى جانب الثورة والشباب هو
الدعامة االساسية لوحدة الشعب المصرى واثبتت االحداث صحة مقولة ان الشعب للجيش
والجيش للش ��عب ،فهنيئا لمصر ش ��عبها وجيش ��ها ،وهنئيئا للشهداء ش ��هادتهم وصدق الله
العظيم حيث قال ( إن تنصروا الله ينصركم ) صدق الله العظيم
ال ش ��ك أن س ��قوط الضحايا ودماء الش ��هداء هو وقود الثورات وبدون ضحايا ال تكون
هن ��اك ث ��ورة ،ولكنن ��ا يج ��ب ان نحافظ على دم ��اء ش ��هدائنا واول خطوة فى ه ��ذا الطريق
وهوطريق الحفاظ على دماء الشهداء هومعرفة من أطلق الرصاص عليهم من قتل الشهداء
فى ميدان التحرير وفى االماكن االخرى فى ثورة الخامس والعشرين من يناير .
إن هن ��اك اق ��وال كثيرة تدع ��ى ان القتل كان على يد قوات االم ��ن وباوامر من القيادة
السياس ��ية ( مبارك) وقيادات الحزب الوطن ��ى ووزارة الداخلية،وهناك اقوال تقول ان ايدى
خارجي ��ة كثي ��رة كانت هى من اطلق النيران على الش ��هداء وعلى قوات االمن بغرض خلق
البلبلة والفوضى حتى تسقط مصر وهناك اقوال اخرى تقول ان كثيرا من الجهات الداخلية
والخارجية التى كانت على خالف مع النظام سواء معارضة داخلية او دوال خارجية كانت
تساند وتدعم االيدى المرتزقة التى اطلقت النيران ،وسواء كان ما كان من هذه االقوال
فالنظام واالمن يتحمالن جزءا كبيرا من المسؤلية ولكننا ايضا ال يجب ان نغفل دور من
يترب ��ص بمصر وش ��عب مصر ولو ادعى واظهر المس ��اندة لثوار التحري ��ر وعلى مدى عصور
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مص ��ر القديم ��ة والحديثة فل ��م تطلق يد مصرية النيران على ش ��عب مص ��ر ،وكانت ثورات
مصر ُتحمى بيد شعب وجيش وامن مصر .
والمتتبع لالحداث يرى أن االمن تحت قيادة وزير الداخلية واوامر مبارك لهم دور كبير
ولكن ايضا هناك من يعبث بامن مصر الغراض ومصالح سواءكانت هذه االيدى داخلية
او خارجي ��ة وألن ��ه حتى االنته ��اء من طبع هذا الكتاب لم تنته ��ى التحقيقات والمحاكمات
فليس لنا إال ان نحلل وننتظر النتائج.
واالحتماالت كثيرة ومتنوعة ونذكر على سبيل المثال بعض من تلك االحتماالت التى
يتداولها الناس على شتى انتماءاتهم ،وهذه االحتماالت هى كآلتى :
أوال وهو احتمال ثوار وشباب ومؤيدى ثورة الخامس والعشرين وهو احتمال قوى و كبير
أن االمن بقيادة وزير الداخلية حبيب العادلى وبعد أن أخذ اوامر مباشرة من الرئيس مبارك
ب ��دأ فى التصدى للمتظاهرين وبدأ فى قت ��ل المتظاهرين بالرصاص الحى حتى ان العربات
التى شاهدناها تدهس وتقتل المتظاهرين هى عربات االمن وان الرصاص الذى أطلق على
المتظاهرين جاء من قناصة رجال األمن المنتشرين على اسطح ميدان التحرير .
ثاني ��ا أن هن ��اك جه ��ة ثالثة اندس ��ت بي ��ن المتظاهري ��ن واس ��تغلت الموقف حس ��ب خطة
موضوع ��ة إلش ��عال الموقف واخذت تطل ��ق الرصاص هنا وهناك واس ��تعملت بعض العربات
المس ��روقة بخطة محكمة س ��واء من عربات اجهزة االمن او عربات الهيئات الدبلوماس ��ية
لتده ��س المتظاهري ��ن وليتم تصوي ��ر هذ الدهس وارس ��اله للفضائيات فى اس ��تعمال منظم
لالعالم ضد النظام ،وهذه الحالة تقتضى منا معرفة من هذه الجهة التى دربت وصورت؟،
ويقول اصحاب هذا االحتمال ان هذه الجهة قد تكون قوى خارجية لها تواجد فى الساحة
المصري ��ة ولها منفعة لم يح ��دث ،ومنها توجد حماس وحزب الله الذين كان لهما خصومة
قوية ضد النظام !!!
ثالثا أن عمليات اقتحام الس ��جون واقس ��ام الش ��رطة تلك االقتحامات المنظمة فى وقت
واحد وتهريب المس ��اجين وخصوصا المس ��اجين السياس ��يين من االجانب ( مساجين حزب
الل ��ه وحماس ) والقتل ��ى نتيجة هذه االقتحامات من مدنيين ورجال ش ��رطة وعددهم كبير
كان بتخطيط خارجى انتهز فرصة الثورة وانقض بفعلته وقتل من قتل .....
رابع ��ا الرصاص واالس ��لحة المس ��تعملة هل كان ��ت كلها من اجهزة االم ��ن ام ان هناك
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اس ��لحة وزخيرة من الخارج ،ومن الس ��هل معرفة نوع االس ��لحة ونوع الزخيرة التى استعملت
فى القتل ....
خامس ��ا هل كل من قُ تل فى اثناء ثورة الخامس والعش ��رين كانوا ش ��هداء فمثال قتلى
المظاه ��رات ه ��م من الش ��هداء ولكن قتلى اقتحام الس ��جون واقس ��ام الش ��رطة هل هم من
الشهداء وكذلك قتلى رجال االمن وبعض قوات الجيش التى كانت تحمى المنشئات وتم
اطالق النار عليها هل هم من الشهداء وما عدد قتلى قوات االمن وقوات الجيش ؟؟؟؟
إن الموضوع خطير وكبير وكما قلنا فهناك التحقيقات التى ستثت الكثير .
كل ذل ��ك ال يقل ��ل من ان دماء الش ��هداء فى ثورة الخامس والعش ��رين م ��ن يناير كانت
وق ��ودا للتحري ��ر وللنص ��ر ،وأن دم الش ��هداء م ��ن ابن ��اء الش ��رطة التى كانت تحمى اقس ��ام
الش ��رطة والس ��جون ودم الش ��هداء من رجال القوات المس ��لحة التى كانت تحمى منش ��ئات
مصر وكنوزها هى ايضا وقودا للثورة وللتحرير .........
ويبقى السؤال
من الذى أطلق الرصاص ؟؟؟؟؟
ومن الذى إس ُتشهِد ؟؟؟؟؟
ومتى سنعرف الحقيقة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ثورات مصر فى العصر الحديث
ش ��هدت مص ��ر فى العص ��ر الحديث ع ��دة ثورات كان الش ��عب والجي ��ش المصرى هما
عمادا كل تلك الثورات .
واول تل ��ك الت ��ورت هى حرك ��ة احمد عرابى فى الثلث االخير من القرن التاس ��ع عش ��ر
والت ��ى كانت حركة ثورية من الجيش المص ��رى بقيادة احمد عرابى وتحت امرته الجيش
المصرى الذى قام ينادى بحرية وكرامة المصريين ضد الخديوى توفيق ولكن هذه الثورة
انتهت بالخيانة من بعض القيادات ومعها الخديوى الذى اس ��تعان باالنجليز وتم نفى عرابى
وزمالؤه بعد ان وقف امام الخيوى فى قصر عابدين قائال قولته الشهيرة
(لقد ولدتنا امهاتنا احرار ولن نستعبد بعد اليوم )
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ثم تأتى ثورة  1919بقيادة س ��عد زغلول وذلك عندما اعلن الش ��عب عصيانه للملك فؤاد
وطال ��ب بعودة س ��عد زغلول من منف ��اه والتحمت جميع طوائف الش ��عب المصرى تحت قيادة
س ��عد زغلول وتم عودة س ��عد من منفاه وكان مش ��هد عودة س ��عد فى ميناء االس ��كندرية
اعالنا ألن حكم الشعب هو الباقى واشارة على نجاح ثورة . 1919
ث ��م ها هى ث ��ورة يوليو  ،1952تلك الثورة التى غيرت صورة مص ��ر بل والعالم العربى وال
نكون مغالين إن قلنا والعالم الثالث ،حيث كانت هذه الثورة أو كما يسميها الكارهون
له ��ا "انقالب ��ا" كان ��ت بمثابة الش ��علة التى فج ��رت روح التحرر فى كل الب�ل�اد التى كانت
تح ��ت االحتالل وما أكثرها  .وس ��وف يذكر التاريخ أن ه ��ذه الثورة بكل ماأحاط بها من
اس ��را وغموض لم ُيكش ��ف الغطاء عنها كانت عالمة بارزة فى القرن العش ��رين .وس ��وف
يق ��ف التاريخ أمام ه ��ؤالء الرجال الذين خرجوا فى ليلة األربعاءالثالث والعش ��رين من يوليو
ابدا أول رئيس
 1952ليكتبوا تاريخ مصر بأحرف من نور  .والش ��عب المصرى لن ينس ��ى ً
للجمهوري ��ة وه ��و الرئيس  /محمد نجيب الذى التف حوله الش ��عب ب ��كل طوائفه وهو يلغى
الملكية ويعلن الجمهورية آلول مرة فى مصر ويكفى أنه أول رئيس مصرى يحكم مصر،
ولن ينس ��ى الش ��عب المصرى ثانى رئي ��س لمصر وهوالرئيس /جم ��ال عبدالناصر وهو يعلن
تأميم قناة السويس فى  ،1956ولن ينسى الشعب المصرى ثالث رئيس لمصر وهوالرئيس
 /محم ��د أن ��ور الس ��ادات وهو يعلن قرار حرب اكتوبر المجيدة ليمس ��ح عار نكس ��ة يونيو
المريرة وهكذا فان ثورة يوليو ممتدة وندعو الله أن يمحو تلك الصفحات السوداء فى تارخ
مصر ويبقى على كل الصفحات البيضاء ،اللهم آمين .
ونذكر ايضا ثورة  15مايو  1971وذلك عندما التحم الشعب خلف قيادته ضد مراكز
القوى التى نشرت الرعب والفساد فى كل ربوع مصر وكانت تلك الثورة هى اول ثورة ضد
الفساد واستغالل الحكم فى مصر .
واخي ��را جائ ��ت ث ��ورة  25يناير 2011عندما قام الش ��عب المصرى ين ��ادى بحريته والتحم
الش ��عب مع الجيش فى صف واحد وتم تغيير نظام مبارك بعد ان فاح فس ��اده وكانت تلك
الثورة اول ثورة تعلن ال للتوريث وال للفساد فى مصر .
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نظرية المؤامرة فى التاريخ المصرى الحديث
( من الفاعل ومن المفعول به ولماذا؟)
ف ��ى التاري ��خ المصرى الحديث ومنذ بداية القرن التاس ��ع عش ��ر الميالدى حدثت بمصر
أحداث كبيرة ليس لها مقدمات وليس لها تفسير ،واستمرت هذه الحالة منذ بداية عصر
محمد على( نشأة الدولة المصرية الحديثة ) وحتى ثورة الخامس والعشرين من يناير ،فما
أكثر االحداث المؤثرة فى تاريخ مصر وما أكثر غموضها وسبب حدوثها ،واسهل الطرق
لتحليل مدلوالت واس ��باب هذه االحداث هو الجنوح الى نظرية المؤامؤة والتمس ��ك بنظرية
أن مصر دولة مؤثرة فى منطقة اشلرق االوسط بل وفاعله،وذلك التأثير المصرى ال يرتبط
بم ��دى ق ��وة الدولة فى مص ��ر ولكنه يرتبط بمدى مصالح اآلخ ��رون وتأثرها بما يحدث فى
مصر ،وكما قلنا من قبل أننا ال نريد ان نتمس ��ك بنظرية المؤامرة رغم وجاهتها وال نريد
أن نغفل عن وا قع االحداث وما يتربص بنا .....
وعندما ننظر فى أحداث التاريخ نج فى بداية القرن التاس ��ع عشر بزوغ نجم محمد على
الذى ُيعتبر مؤس ��س الدولة الحدبثة فى مصر وكيف أنه أنش ��ا امبراطورية مصرية كبيرة
وقوية امتد حدوده من الشاما شماال الى السودان والحبشة جنوبا ومن البحر االحمر شرقا
الى ليبيا وصحرائها غربا بل إنه احتل مقاليد القوة فى البحر االبيض وملك زمامه ،وأنشا
يافل نجم محمد على
دولة كبيرة وقوية فى مصر فى غضون عش ��رات الس ��نين ،ثم وفجأة ُ
ويتح ��ول مش ��روع نهضته ال ��ى كابوس كبير انته ��ى بتقزيم مصر وجعله ��ا دويلة محتلة من
بريطاني ��ا بع ��د ان تم اس ��تدراك محمد عل ��ى الى معارك عدي ��د اُنهِكت فيه ق ��واه ،ويجىء
الس ��ؤال من ال ��ذى فعل هذا ولماذا ومن المقصود بهذا الفع ��ل وهو تقزيم مصر وضياع حلم
مشروع النهضة بها ،هل المسؤل هو محمد على أم الدول العظمى قى ذلك الوقت (انجلترا
وفرنسا) أم ماذا ؟
وبعد ذلك يجىء عصر النهضة الثانية لمصر بعد ثورة الثالث والعشرين من يوليو وبداية
ُحلم النهضة على يد جمال عبد الناصر وذلك بعد نجا ثورة يوليو وانتالك عبد الناصر لكل
الس ��لطات فى مصر وبدى المش ��هد كما لوكانت مصر على باب الدخول فى عصر الدول
القوية ،ولكن ولالس ��ف تم تحطيم ُحلم النعضة فى مصر بعد أن تم تش ��تيت قوة مصر فى
ع ��دة مع ��ارك ال ناقة لها وال جمل ووصلت مصر الى ان تالقى اكبر هزيمة فى تاريخها بعد
نكسة وهزيمة يونيو وانكسار مصر عسكريا وانغماسها فى مرارة الهزيمة ،وهنا يجىء
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نفس السؤال من الذى اوصل مصر الى نكسة يونيو هل هو عبد الناصر أم الدول العظمى
فى ذلك الوقت ( امريكا وروسيا) أم ماذا؟......
وتدور عجلة الزمن ويجىء اوان عصر النهضة الثالث ويقوم السادات بمحو عار نكسة
يوني ��و ويعبر بمص ��ر الى النصر والمس ��تقبل الزاه ��ر ،ويحمل لمصر رؤية جدي ��دة لالنفتاح
الحلم الذى تأخر كثي ��را ،ولكن وكالعادة ُتتدرك
االقتص ��ادى والرخاء وتب ��دأ مصر فى ُ
مصر الى نعارك جانبيى بينها وبين اشقائها العرب وينتهى االمر بمقتل السادات على يد من
يسمون باالسالميين وينتهى حلم النهضة وتعود مصال الى كهف الطالم والجهل فى بوتقة
عمرها ثالثون عاما من الحكم تحت مبارك والذى لم يكن له رؤية او مشروع مهضة اللهم
إال من الكبارى واالفاق ،وهنا يجىء السؤال من الذى قتل السادات ومن المسؤل عن وئد
حلم النهضة فة عصر السادات هل هو السادات نفسه أم الدول العظمى ( امريكا وروسيا
وغيرها ) أم ماذا.........
وتن ��ام مص ��ر بع ��د مقتل الس ��ادات كثي ��را فى كه ��ف عمي ��ق وتصحو عل ��ى ارهاصات
ث ��ورة الخام ��س والعش ��رين نت يناي ��ر ،ويكثر هنا أكثر من س ��ؤال ليس ل ��ه اجابة ،وحتى
ال يتك ��رر فش ��ل مش ��روع نهضة مصر ،ونح ��ن اآلن على اعتاب نهضة جدي ��دة يحمل عبئها
الرئي ��س المص ��رى المنتخب بع ��د ثورة الخامس والعش ��رين من يناير وهو الرئيس مرس ��ى،
نسأل االسئلة االتية التى لم نجد لها حال حتى اآلن :
م ��ن ال ��ذى اوق ��ع مصر فى كه ��ف الظلمات بعد وفاة الس ��ادات هل هو مب ��ارك أم الدول
العظمى التى ال تريد لمصر ان تتحرر او تتقدم وكان مبارك هو الوس ��يلة لهذا االمر ام انه
كان ضحية له ؟؟؟؟؟
ماذا حدث فى انتخابات  2010لمجلس الش ��عب وهل كانت هذه اإلنتخابات هى الباب
الرسمى لسقوط مبارك ؟ولماذا لم يفطن رجال لمبارك لهذا ؟
من المس ��ؤل عن انس ��حاب االمن فى اثناء ثورة الخامس والعشرين من يناير هل كانت
مؤامرة أم كان سقوطا بسبب ضياع الدولة فى الثالثين عاما الماضية ؟ أم ماذ؟؟؟؟
لماذا لم يهرب مبارك واسرته واعضاء نظامه للخارج وماكان اسهل من هربهم ؟ ولماذ
بقوا؟ ومن الذى أمر بالقبض عليهم ؟ وهل شارك الجيش فى نجاح ثورة الخامس والعشرين
؟أم ان هناك ايد كثيرة دبرت وشاركت فى نجاح الثورة ؟؟؟؟؟؟؟
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هل كان هناك اتفاق وتواصل بين قيادة الجيش واالخوان قبل رحيل مبارك وبعد رحيل
مب ��ارك ؟؟ وهل اس ��تمر ه ��ذا التوافق بين قي ��اة الجيش واالخوان حتى بع ��د انتخاب الرئيس
مرس ��ى ؟ وه ��ل خروج المش ��ير طنطاوى والفريق عنان بهذه الس ��هولة هو الج ��زء االخير من
االتفاق ؟
هل كان ألمريكا وبعض دول المنطقة دور فى احداث ثورة يناير ؟
هل سيتكرر فشل مشروع نهضة مصر هذه المرة على يد الرئيس مرسى ؟أم أن الفرصة
مواتية لمصر كى تنال نهضتها ؟ وهل سيسمح المجتمع الدولى لمصر أن تنهض ؟؟؟؟؟؟؟
إن االسئلة كثيرة واالجوبة شحيحة وليس لنا إال ان نرقب االحداث ........
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كلمة هادئة بعد رحيل مبارك
ال يختلف أحد ان النظام السياسى فى مصر كان فاسدا وقد تجمعت كل أسباب الفشل
فى هذا النظام من تمسك بكرسى الحكم وطول مدة الحكم وطول عمر الحاكم والتفاف
رجال االعمال الفاسدين حول النظام وبزوغ فكرة التوريث والجمع بين الرئاسة فى الدولة
والرئاس ��ة فى الح ��زب الوطنى (حزب االغلبية ) وطبعا اغلبي ��ة بالتزوير ،ثم تخصيص كل
اجهزة الدولة من امنية واقتصادية لمصلحة النظام ومعناه ان السلطة المطلقة كانت فى يد
دائما ( السلطة المطلقة مفسد ٌة مطلقة ) وهو ماتحقق وشاهدناه جميعا
النظام وكما قيل ً
.وال يختلف احد أن ما حدث فى الخامس والعشرين من يناير على يد الشباب هو ثورة لم يكن
احد مطلقا يتخيلها وال يحلم بها ،ولكن مشيئه الله حدثت وكان ماكان والحمد لله على
ماكان .وال يختلف احد انه وبعد نجاح ثورة الشباب فى الخامس والعشرين من يناير ،بدأ
عهدجدي ��د ولكن وفى نفس الوقت ب ��دأت األيدى تلتف حول الكعكة اما لتنال نصيبا او
لتعتلى مقعدا او لتغير من جلدها كى تواكب االحداث ،وهذا ايضا ما شاهدناه فيما يجرى
اب واحد ...
حولنا وما س ��وف نش ��اهده كثيرا ألن النجاح له الف اب اما الفشل فليس له اال ٌ
وهنا نشير الى بعض االيام الهامة من تاريخ مصر.
وفيها يجب أو ًال ان نقول ونؤكد أن الش ��عب المصرى ش ��عب الحضارة ودائما ما تكون
ثورات ��ه س ��لمية ال دموي ��ة وذلك ما تجل ��ى فى ثورة الش ��عب عام  1919وفى ث ��ورة الجيش عام
 1952والتى ايدها الشعب ثم ثورة الشباب االخيرة فى يناير  2011والتى تجمع حولها كل
الشعب وايدها وساندها الجيش.
ثم نقول ثانيا أن الرئيس مبارك بتنحيه عن الس ��لطة رضوخا على طلب الش ��عب يكون
ملفا لعهدِ اس ��تمر ثالثين عاما ش ��هدت فيه مصر بعضا من االس ��تقرار واستطاعت
قد اغلق ً
س ��فينة القي ��ادة ف ��ى مصر ان تبحر س ��المة بي ��ن امواج عاتي ��ة وان كانت هذه الس�ل�امة فى
االم ��ن الخارجى لم تصاحبها س�ل�امة فى االمن الداخلى وفى االم ��ن االجتماعى وفى االمن
االقتصادى،حيث عانت الطبقات المتوسطة والفقيرة ( وهى االغلبية الكبيرةمن الشعب)
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الكثي ��ر من تفاوت الدخل والخدمات واهمها الخدم ��ات االقتصادية والتعليمية واالمنية ...
وعلى ذلك نقول ان الثالثين عام من عهد مبارك ش ��هدت فترة رضا من الش ��عب فى العش ��ر
سنوات االولى ثم وبعد ان بزغ نجم التوريث وعهد رجال االعمال شهدت مصر اسوء فترات
حكمها بل ونكاد نقول ان مصر لم تشهد عهدا مثيال لهذا العهد فى كل عصورها وهو
ما بين  1991وحتى  ،2011وعليه نقول ان مبارك اجاد قليال واخطأ كثيرا جدا جدا .
ولدت شرارة ثورة الشعب فى الخامس والعشرين من
ونقول ثالثا ،أن حركة الشباب التى َّ
يناير ،لم تولد صدفة بل جائت نتيجة تحركات فى السنوات الخمس االخيرة والتى كانت
بسبب تنوع وسهولة وسائل التواصل بين الشباب من انترنت وغيره وكذلك صاحبها حرية
ف ��ى التعبير ف ��ى كل مصر من فضائيات وجرائ ��د ومواقع فى االنترنت،وكذلك انش ��غال
اجهزة االمن بامن الرئيس والرئاس ��ة وإضعاف اجهزة االمن للمواطن رغم القمع والتنكيل
ال ��ذى كان يح ��دث بي ��ن الفينة والفينة وال ��ذى ال يعبر عن قوة جهاز االم ��ن لصالح المواطن
ولكن لقمع المواطن والمعارضة .
ونقول رابعا أن ما حدث فى ميدان التحريرمنذ بداية تظاهرات يوم الغضب فى الخامس
والعش ��رين من يناير والتى بدأها الش ��باب ثم ما لبث ان التحمت معه كل طوائف الش ��عب،
أظهرت معدن الشعب المصرى االصيل وعبقريته المبهرة ،فهذا الشعب اظهر وحدة وطنية
اجتماعي ��ا واظهر طاق ��ة كبيرة فى العم ��ل العام وخدم ��ة المجتمع
متين ��ة واظه ��ر تكاف�ل ً�ا
ً
وكان ميدان التحرير هو صورة مصغرة لمصر فى وقت الشدائد والتى شهدنا صورتها فى
اثن ��اء ح ��رب العبور رمضان  73وكذلك فى ايام النكس ��ة الحالكة فى يونيو  67وها نحن
نش ��اهدها فى ايام وليال ميدان التحرير  ،2011حيث لم يش ��كو احد من حاجة او فقر او
تحرش او سرقة او اى نوع من االحتياج ،وهذه هى مصر الحقيقية .
ونؤك ��د خامس ��ا أن كل ال ��دول والفضائي ��ات التى اي ��دت وهللت وتابعت اح ��داث ثورة
الشباب كانت تتخذ موقفها من مصلتحا ورؤيتها،وهذا الكالم فى الدبلوماسية هو عين
الحقيقة فليس فى عالقات الش ��عوب غير المصلحة وتوحد الهدف ،فمثال موقف الواليات
المتح ��دة كان م ��ن منطلق مصلحتها فهى تؤيد النظام طالم ��ا ان بقاءه لمصلحتها وتعارض
النظ ��ام طالم ��ا ان بقاءه فى غي ��ر مصلحتها ،وكذل ��ك بعض الفضائي ��ات وانظمة الحكم
ف ��ى بعض الدول كانت تؤيد النظام لمصلحتها وتهاجم النظام وبالتالى تؤيد ثورة الش ��باب
لمصلحته ��ا ولمعارضته ��ا للنظام و وهذا الكالم فقط لكى نعرف صحة المقولة ( ما حك
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فر َك)
ظهرك مثلُ ِظ ِ
سادس ��ا وبثق ��ة نق ��ول ان نج ��اح ث ��ورة الش ��باب اثب ��ت فش ��ل كل االجه ��زة المعارضة فى
مص ��ر من احزاب وجماعات وان ما فعله الش ��باب فش ��ل في ��ه كل المعارضين من احزاب (
الوف ��د والتجمع والغد والناصرى وغيره ) وكذلك الجماعات الدينية ) االخوان المس ��لمين
والجماعة االسالمية السلفية وغيرهم،وكثير من الوجوه المعارضة المستقلة مثل البرادعى
وعمرو موس ��ى وغيرهم ،وعلى ذلك ال يجب ان نس ��مح ألحد من هؤالء فى ان يس ��تولى على
الثورة بل ان يش ��ارك الجميع بدون انتماءاتهم الحزبيةوالحركيةالتى ثبت فش ��لها من قبل،
وكذل ��ك ال يج ��ب ان نبخس موقف قيادات الجيش المصرى غير الطامح للرئاس ��ة وتأييده
للتغيير الديمقراطى فى مصر وتأييده لثورة الشباب ،وهنا ايضا يجب ان نحافظ على هذه
الديمقراطي ��ة المكتس ��بة واال نكرر تجرية ث ��ورة يوليو التى ب ��دأت بالديمقراطية وختمت
بتأصي ��ل الديكتاتوري ��ة فى مصر وما عهد مبارك إال ابن لنظام ثورة يوليو لمدة نصف قرن
من السلطة العسكرية الديكتاتورية .وهنا نقول للجميع لنبدأ بأنفسنا و أننا جميعا سنهب
إلستخراج البطاقة االنتخابية لكل منا حيث ان هذه البطاقة االنتخابية هى ضماننا للحرية
والحياة الكريمة.
�ابعا وبعد مرور ش ��هور كثيرة وما يقارب الس ��نتين على أحداث الخامس والعش ��رين
س� ً
يج ��ىء س ��ؤال تحير فيه الكثي ��رون وهو لماذا لم يرحل مبارك الى خ ��ارج مصر ؟ ولماذا لم
يه ��رب ابن ��اء مبارك عالء وجمال مع اس ��رتيهما الى خارج مصر واس ��تمرا فى مصر حتى تم
القبض عليهما وايداعهما الس ��جن لمحاكمتهما ؟ ولماذ لم يهرب معظم رجال مبارك وتم
القبض عليهم ومحاكمتهم ؟
إن االسئلة كثيرة واالجابة ليست واضحة،
ه ��ل كان القبض على مب ��ارك ورجال مبارك هو الضامن الوحيد لحياتهم وإنقازهم من
ان يالقوا مصير القذافى ؟؟
أم ان المجل ��س العس ��كرى وه ��و ال ��ى تولى الحكم بع ��د تنحى مبارك قد س ��بقهم قبل
الهروب من مصر لمحاكمتهم كى يبرىء نفسه امام الشعب ؟؟
ام ان هناك الكثير من االحداث التى لم ُيكشف عنها الستار ؟؟
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الساحة المصرية والالعبون الجدد:
بنجاح الشباب فى إشعال فتيلة ثورة الخامس والعشرين من يناير ثم التفاف الشعب وتاييد
الجيش لها اصبحت مصر بعد الخامس والعشرين من يناير غير مصر قبل الخامس والعشرين
م ��ن يناي ��ر وذل ��ك ليس فقط لتغيي ��ر النظام ولك ��ن ألن الس ��احة المصرية اصب ��ح بها العبون
اساس ��يون غير الالعبين الس ��ابقين ،فقبل الخامس والعش ��رين كان الالعبون هم النظام وما
يمثل ��ه م ��ن تركة ورثه ��ا عن نظام الحك ��م منذ يولي ��و  1952وحتى اآلن ،ث ��م منتفعى الحزب
الوطن ��ى وبع ��د ذلك طبقة رجال االعم ��ال المنتفعين من مناخ الحري ��ة االقتصادية اومناخ حرية
النص ��ب والس ��لب،وفى النهاية حزب المنتفعين من المعارضة الذين وجدوا لهم س ��بوبة للعيش
وذلك عن معارضة النظام واالرتزاق من هذه المعارضة وهم مجموعة ليست قليلة وايضا ليست
كبيرة ولكنها تمثل طرفا فى المعادلة القائمة قبل الخامس والعشرين من يناير .
وبع ��د الخام ��س والعش ��رين م ��ن يناي ��ر تغي ��ر الالعب ��ون فاصبح ��وا كاآلت ��ى،اوال التيار
االس�ل�امى من اخوان مس ��لمين وسلفيين ثم بقية االسالميين من صوفيين وعامة الشعب من
وعلمانية ثم وقبل كل
المسلمين ،وهناك التيار ات السياسية من احزاب مختلفة ليبرالية َ
ذلك المؤسسة العسكرية الحاكمة وهى المجلس االعلى للقوات المسلحة .
وهك ��ذا نج ��د ان الس ��احة المصري ��ة اف ��ى ذلك الوق ��ت اصبح ��ت ملعبا لث�ل�اث العبين
ج ��دد،واذا اخرجنا المؤسس ��ة العس ��كرية م ��ن اللعب عل ��ى افتراض حس ��ن النوايا وصدق
االفع ��ال فيك ��ون الالعبون هما التيار االس�ل�امى والتيار السياس ��ى الليبرالى والمتفرجون
للعب ��ة هم الش ��عب المصرى ،وهنا ايضا نتس ��ائل من سيكس ��ب اصوات الش ��عب المصرى
التيار االسالمى ام التيار السياسى ؟
وبتحليل بسيط نجد ان التيار االسالمى بفصيله االخوان المسلمين هم اكثر الالعبون
اس ��تعداد وتحضيرا وس ��وف ينالون نسبة كبيرةمن تأييد الش ��عب المصرى ونجد ايضا ان
التيار االس�ل�امى الس ��لفى اقل الالعبون حصوال على تأييد الش ��عب المصرى ولكنه منظم
وله تأييد خارجى قوى ،اما الصوفيين وبقية اطياف االس�ل�اميين فليس لهم نس ��بة كبيرة
للتأيد وكذلك ليس منظما كاآلخرين فيكون بذلك اس ��تاثر االخوان المسلمون بنصيب
االسد  .وبالنسبة للتيار السياسى فكلهم ليسوا لهم نصيب فى الحصول على تأييد الشعب
المص ��رى وكذلك لضع ��ف تنظيمهم وقلة الدعم الخارجى له ��م ولكثرة اختالفاتهم بينهم
.وهن ��ا تبرز الحقيقة الكبيرة وهى ان الالعبون االساس ��يون هم االخوان المس ��لمون وباقى
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الالعبون وسوف يكون االغلبية هم االخوان المسلمون ويكون باقى االطياف من سلفيين
وصوفيي ��ن وتي ��ارات سياس ��ية ه ��م االقلي ��ة والمعارض ��ة .وهك ��ذا فاللعبة هى بي ��ن االخوان
واآلخ ��رون ولكن هناك الرئي ��س الجديد المنتخب وهو من فصيل االخوان وهناك االغلبية
الصامتة من الش ��عب المصرى وموقفها ،وهناك الموقف النهائى للمؤسسة العسكرية من
كل ذلك ،وهو موقف ثبت أنه إما متفق ومتوافق مع االخوان من البداية أو انه أى المجلس
العس ��كرى كان هاش ��ا م ��ن البداية وأن االقدار س ��اقته لموق ��ع القيادة م ��ن الحكم وأنه
استسلم وسلم األمر للرئيس المنتخب وهو بذلك يكون قد خرج من اللعبة تماما .....
أى أن الس ��احة المصرية ستش ��هد مباراة بين عدة العبين بمختل ��ف تاثيراتهم ونفوزهم،
فم ��ن يت ��رى س ��يكون له الغلب ��ة التيار االس�ل�امى ( بفصيله االخ ��وان )..ام التيار السياس ��ى
...المشتت وغير الموحد للرأى ....
التيار المسيحى المتشدد فى مصر
ظهر بعد ثورة الخامس والعش ��رين من يناير تيار القوى المسيحية المتشددة والتى بدأت
تستفيد من مناخ التغيير فى مصر ،والقوى المسيحية فى مصر لها دور كبير فى الحراك
السياسى فى مصر وذلك منذ نهاية القرن الثامن عشر وحتى اآلن ،وقد كان دور االنجليز
بعد احتاللهم لمصر فى عام  1982هو الضامن والحامى للتيار المسيحى فى مصر كعادة
االنجليز دائما فى سياس ��ة فرق تس ��د ،فبدؤا من بداية االحتالل فى دعم القوى المس ��يحية
واالس ��تعانة باالقلي ��ات المس ��يحية ف ��ى مص ��ر( اليونانيي ��ن وااليطاليي ��ن ) وغيرهم ،ولكن
المسيحية المصرية ومنذ البداية كانت غير متشددة وال متعصبة وكان لها تواجدها على
المحي ��ط القوم ��ى فى مصر ولم يك ��ن هناك ال تعصب والضغائن بين المصريين مس ��لمين
ومس ��يحيين واس ��تمر هذا الحال حتى بداية القرن العش ��رين واثناء ث ��ورة عام  1919كانت
العالقة بين المس ��لمين والمس ��يحيين عالقة ش ��راكة فى الوطن مصر رغم ان المسيحيين
ال يمثلون اال  %7من سكان مصر إال أن التسامح بين المصريين رفع من نسبة المسيحيين
حت ��ى تم رفع ش ��عار اله�ل�ال مع الصليب فى اثناء ثورة  1919وكأن النس ��بة بين المس ��لمين
والمس ��يحيين ه ��ى  %50وذل ��ك ما جع ��ل االنجليز يغضون الط ��رف عن احداث الث ��ورة نظرا
للمكتسبات التى حظى بها التيار المسيحى فى ذلك الوقت.
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وف ��ى بداية الس ��بعينات م ��ن القرن العش ��رين ومع تولى االنبا ش ��نودة مقاليد الكنس ��ية
االرثوزكس ��ية فى مصر بدأ التيار المس ��يحى المتش ��دد يتواجد برؤية جدي ��دة وبدأ تواجد
ق ��وى المصريين المس ��يحيين فى المهج ��ر ( خصوصا كندا وامري ��كا) ومع تصاعد حدة
االش ��تباكات بين المتشددين من التيار االس�ل�امى الذى وجد بعض الحرية فى السبعينات
بدعم من الرئيس الس ��ادات لمواجهة الناصريين والش ��يوعين وبين المس ��يحيين فى الداخل
بدعم من الكنيس ��ة بدأنا نس ��مع عن تواجد االس ��لحة بالكنائس وعن االش ��تنباكات بين
المس ��لمين والمس ��يحيين حتى كان زروة االح ��داث فى قرار الرئيس الس ��ادات عزل االنبا
شنودة لتكرار معارضته للسادات وإللتجاء شنودة لطلب الدعم من مسيحي مصر بالخارد،
وفى نهاية عام 1981تم عزل ش ��نودة من كرسى البابوية فى الكنيسة االرثوزكية وتعيين
القمص متى المس ��كين راعيا للكنيس ��ة فى تحد من الس ��ادات للتيار المتشدد المسيحى
وف ��ى نف ��س الوق ��ت اعتقل الس ��ادات كل معارضيه ومنهم قادة التيار االس�ل�امى المتش ��دد
وانتهت االحداث بمقتل الس ��ادات على يد االس�ل�اميين المتشددين وبقى االنبا شنودة رهين
العزل حتى قضى القضاء المصرى بعودة ش ��نودة وتم التصالح بين ش ��نودة ومبارك واس ��تمر
الحال حتى رحيل مبارك ...
وهنا فإن بذرة التش ��دد التى زرعها االنبا ش ��نودة لم يس ��تطع التحكم فيها فازداد تشدد
التيار المسيحى ومعه ازداد تشدد التيار االسالمى ودخلت مصر فى اتون التشدد المسيحى
االسالمى وكالهماأخطأ فى حق مصر .........
وبع ��د اح ��داث الخامس والعش ��رين من يناير وم ��ع مظاهر الرف ��ض واالعتصامات بدات
نغم ��ة التش ��دد المس ��يحى فى الظهور بق ��وة وبدأت لعبة السياس ��ة فبدأنا نس ��مع عن تحالف
الليبراليي ��ن م ��ع القوى المس ��يحية ردا على تواجد االس�ل�اميين ( س ��لفيين واخ ��وان) وبدأت
لعب ��ة المال والسياس ��ة ،فراين ��ا تواجد المال ورج ��ال المال ومنهم رجال المال المس ��يحيين
فى التواجد مع اليبراليين واخيرا مع بعض القوى االس�ل�امية الصوفية ضد االسالميين من
س ��لفيين واخوان وهك ��ذا اختلط الدين بالسياس ��ة بالمال بالمصالح وال ��كل يلعب بمصر
ومقادير ...
فلمن ستتوجه مصر ؟؟؟
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هل إختلف الثوار ؟ أم اتفقت المصالح ؟
فى اول إختبار لثوار الخامس والعشرين من يناير ظهرت بوادر االختالف !! وذلك بعد صورة
االتح ��اد والتواف ��ق بين جميع االطياف ،تلك الصورة الت ��ى رايناها جميعا متمثلة فى جماهير
ميدان التحرير والتى جمعت الش ��باب والش ��يوخ ..الرجال والنساء ..اليسار واليمين ..االخوان
واالقباط فى لوحة مش ��رقة تعبر عن توحد الجميع واتفاقهم على تغيير النظام والقضاء على
الفساد ،ولكن وكعادة االحداث جاء االختالف الذى يضع الكثير من عال مات االستفهام .
ولتبس ��يط الموض ��وع نح ��دد موق ��ف االخت�ل�اف بي ��ن جمي ��ع االط ��راف ،وه ��و كاآلت ��ى
فالمجل ��س العس ��كرى الحاك ��م ف ��ى مص ��ر ب ��ع الح ��دى عش ��ر م ��ن قبؤلي ��ؤ 2011وبع ��د
تكلي ��ف لجن ��ة لتعدي ��ل الدس ��تور ق ��رر اج ��راء االس ��تفتاء عل ��ى التعدي ��ل وبن ��اء عل ��ى نتيجة
االس ��تفتاء س ��يتم تعدي ��ل الدس ��تور ث ��م انتخ ��اب الرئي ��س وبع ��د ذل ��ك البرلم ��ان ،وق ��د
الق ��ى موض ��وع تعدي ��ل الدس ��تور اختالف ��ات بي ��ن الجمي ��ع وانقس ��م الجمي ��ع ال ��ى جبهتي ��ن،
جبه ��ة الموافق ��ة على االس ��تفتاء واالحتكام لنتيجة االس ��تفتاء بنعم ام بال وه ��ذه الجبهة هم
المجل ��س العس ��كرى وجماع ��ة االخوان المس ��لمين وبعض بقاي ��ا النظام الس ��ابق ،والجبهة
االخرى المعارضة الجراء االستفتاء وتطالب بدستور جديد هم شباب التحرير وجميع القوى
االخرى منها معظم االحزاب و مجموعة البرادعى وعمرو موسى وحركة كفاية ومجموعة
خالد سعيد وغيرهم الكثيرون ،وقد علت نبرة الخالف وشملت كل الوسائل من فضائيات
وجرائ ��د وانترن ��ت ،ولوح ��ظ ان الخالف وصل الى اته ��ام البعض للبع ��ض بالمصالح ،فمثال
يقول المعترضون على االستفتاء ان االخوان وافقو على االستفتاء ألن لهم مصلحة حيث انهم
اكب ��ر الفصائل جاهزي ��ة لدخول االنتخابات البرلمانية لحش ��دهم الكثير من االتباع و ألن
االتباع هنا يتبعون االوامر بدون اعتراض ،والظريف ان المعترضون يرون ان االخوان وفلول
الحزب الوطنى هم الموافقون على االستفتاء .....وهكذا يبدأ الخالف بين مؤيد لالستفتاء
ومع ��ارض ل ��ه ،وهنا ايضا تظهر حقيقة اخرى وهى:هل كل من ش ��ارك ف ��ى ميدان التحرير
كان م ��ن الثوار ؟ وهل كل من لم يش ��ارك فى مي ��دان التحرير كان من الكفار ؟وهل من
وافق على اجراء االس ��تفتاء تحكمه المصالح ؟إن االيام ستظهر النتائج وتكشف المواقف
ولى علينا من يصلح
.....ويكون لسان حال الشعب المصرى وكأنه يقول اللهم َّ
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ســمـوم هـيـكـل:
ُ
ل ��م ُيفاجئن ��ا االس ��تاذ  /هيكل بكالم ��ه فى التليفزي ��ون المصرى وه ��و يهاجم الرئيس
الس ��ابق حس ��نى مب ��ارك ،وذلك ألنن ��ا جميعا نعل ��م ان هيكل يجيد رك ��وب الموجات على
حس ��اب المب ��ادىء واالخ�ل�اق ،وق ��د ظه ��ر جلي ��ا أن هي ��كل م ��ازال يلع ��ب لعبته ف ��ى التلون
والتش ��كل والك ��ذب واخت�ل�اق االح ��داث للوص ��ول ال ��ى مبتغاه،وه ��و يعتق ��د انن ��ا ننس ��ى
وال نذك ��ر م ��ا يقوله،وق ��د ق ��ال الحكم ��اء ان اردت ان تكون كذوبا فك ��ن ذكورا اى
متذك ��را ل ��م قلت ��ه حت ��ى ال تنكش ��ف اكاذيبك ،وهذا م ��ا يفعل ��ه دائما االس ��تاذ هيكل
فيك ��ذب لمداهنت ��ه م ��ن يريد ان يخدع ��ه واكبر الدلي ��ل على ذلك مداهنت ��ه للرئيس عبد
الناصر وهو حيا ثم ما لبث ان استثمر عبد الناصر وهوميتا حتى كدنا ان نصدق هيكل
ف ��ى ان كل انتص ��ارات عبد الناصر كانت بس ��بب هيكل اما هزائمه فبس ��بب اآلخرين،
وكذل ��ك عندم ��ا كان يكذب فى عهد الس ��ادات وايد الس ��ادات ضد رج ��ال عبد الناصر
حتى ينفرد باالثرة عند الس ��ادات ولكن الس ��ادات السياس ��ى الماكر عرف اللعبة فاطاح
بهيكل من مملكته ( االهرام ) فما لبث هيكل إال واس ��تعمل كل االعيبه الش ��يطانية
نكاي ��ة فى الس ��ادات حيا وميتا وم ��ا أكثر اكاذيب ��ه وافتراءاته ،ثم وبعد ان جاء حس ��نى
مب ��ارك ال ��ى الحك ��م وكان اول ما فعله ه ��و االفراج ع ��ن المعتقلين السياس ��يين فى عهد
الس ��ادات وكان من بينهم االس ��تاذ هي ��كل وعند خروجهم من المعتق ��ل قابلهم مبارك فى
لق ��اء كت ��ب عنه هيكل ووصف مب ��ارك حينئذ باعظ ��م الصفات حتى اختل ��ف هيكل مع
مبارك واخذ يطوف فى البالد يبحث عن مالذ جديد ومصدر للذهب يفيد ،فما كان منه
إال ان ادخ ��ل ابن ��ه ( م ��ن اكبر ملياردي ��رات مصر ) فى لعبة رجال االعم ��ال ثم اتجه هو ألى
م ��ن الفضائي ��ات حيث يبيع كذبه وافتراءاته لمن يدفع ولمن يس ��تفيد م ��ن اكاذيبه ولعلنا
نش ��اهد الفضائي ��ات ونعلم صدق ما نقول .إن االس ��تاذ هيكل الذى اقترب من التس ��عينات
وم ��ازال يتمس ��ك ب ��ان يكون فت ��ى الشاش ��ة االول ولو ف ��ى الكذب نج ��ده يلوم مب ��ارك انه
تمس ��ك بكرس ��ى الحكم لم ��دة ثالثين عام وهنا نقول له لقد اخط ��أ مبارك واخطأت انت
قبله،وكذلك عندما يهاجم االس ��تاذ هيكل فهو يهاجم االموات اوالذين تركوا كرس ��ى
الحك ��م وه ��ذا هو الجب ��ن بعينه،وكلنا نعلم ما قاله هيكل عن جمال مبارك من س ��نوات
وانه ال يرى فيه عيبا فى ان يتولى الحكم بعد ابيه ( والجرائد موجودة لمن يريدان يتأكد)
إن االستاذ هيكل ال يتورع فى كذبه وافتراءاته حتى فى اعظم انتصارات الشعب المصرى
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وهو حرب العبور اوكتوبر ،فأوال نكاية فى السادات اشاع االكاذيب فى ان الحرب كان
حربا خاسرة وان مصر خسرت الحرب وهوبهتان وزور ولكنه القلب االسود والسموم ،وهاهو
قف ��زا عل ��ى الحواجز وركوبا لالم ��واج نراه يهاجم مبارك كى يركب موجة ثورة الش ��باب
فيقول ان مبارك ليس من ابطال اوكتوبر ألن الطيران لم يكن فى الحرب ذو اهمية !!!!!!!!
نعل ��م ان مب ��ارك اخط ��أ وان عه ��ده امت�ل�أ بالفس ��اد خصوص ��ا ف ��ى س ��نواته
االخي ��رة ولكنن ��ا نعل ��م ان س�ل�اح الطي ��ران والطلع ��ات الجوي ��ة كان ��ت
م ��ن افض ��ل واعظ ��م انتص ��ارات الش ��عب المص ��رى ف ��ى ح ��رب اكتوب ��ر....
إنن ��ا نق ��ول لهيكل كف ��اك س ��موما،اختلقت االكاذيب ضد الس ��ادات وف ��ى عهد مبارك
حقدا ....وتختلق االكاذيب بعد مبارك تزلقا وتزييفا .......
هل ترتدى (ثورة الشباب ) عباءة ( اإلخوان)؟
الحظ الماليين من ابناء الش ��عب المصرى وهم يشاهدون احتفاالت ثورة الشباب شباب
الخامس والعشرين من يناير فى جمعة النصر ان االحتفاالت توالها االخوان المسلمون وان
كل المظاهر كانت كما لو ان ثورة الشباب كانت على صورة الثورة االسالمية فى ايران
فى نهاية السبعينات من القرن العشرين والتى اتت بحكم الخومينى والجمهورية االسالمية
الش ��يعية ف ��ى ايران والت ��ى اطاحت بنظام الش ��اه المقرب حينئذ من امري ��كا خصوصا وان
مشهد الشيخ القرضاوى وهو يصل ميدان التحرير ثم وهو يخطب الجمعة فى الماليين اعاد
لنا مش ��هدعودة الخومينى الى ايران ،وقد استغرب الكثيرون وتساءل الجميع اين الشباب
وهل ما رايناه فى جمعة النصر على المنصة هم شباب الخامس والعشرين أم ماذا حدث ؟؟
إن الس ��ؤال الذى يفرض نفس ��ه اآلن هو هل ترتدى ثورة الشباب عباءة االخوان ؟ أم ان الثورة
قد ُفرض عليها ارتداء العباءة؟.
والحقيق ��ة ان الش ��باب ابرياء من اى عباءة ال عب ��اءة االخوان وال االحزاب وال اى لون من
الوان العباءات،والحقيقة الملموس ��ة ايضا ان الش ��باب عندما بداية حركتهم فى الخامس
والعش ��رين من يناير لم يخططو لما حدث ولم يكن فى حس ��اباتهم نتائج ماحدث،وبالتالى
ايضا فاآلخرون كاالخوان واالحزاب والحركات المطالبة بالتغيير لم يكن فى حساباتهم
نتائ ��ج ماحدث ،بل ن ��كاد نجزم ان الجميع من الش ��باب واالخوان واالح ��زاب والحركات
المطالبة بالتغيير والحكومة والنظام والرئيس مبارك واس ��رته وامريكا والغرب والجميع
ل ��م يك ��ن يتوقع ماحدث ،وبقدر ع ��دم توقعهم وتأثير المفاجأة عليه ��م كان رد فعلهم ......
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فالرئي ��س ق ��د انس ��حب من المش ��هد وآثر البع ��د عن االح ��داث وكذلك الش ��باب دخل فى
فرح ��ة كبي ��رة م ��اذال يعيش فيها حت ��ى اآلن واما االحزاب وألنهم ليس لهم اس ��اس او تأثير
دخل ��وا ف ��ى لحظ ��ة المفاجأة وماذال ��وا فيها والغ ��رب وامريكا ب ��دأوا فى تغيير حس ��اباتهم
ومواقفهم بما يفيد مصلحتهم والشعب دخل فى دوامة من القبول والرفض والفرح والخوف
والدهش ��ة،والمجلس العس ��كرى الذى تولى زمام االمور ومع ��ه حكومة تصريف االعمال
تحمل ��وا المس ��ؤليةالكبيرة واخ ��ذوا ف ��ى تصري ��ف ام ��ور الدولة كم ��ا يجب ان تك ��ون ...
�اب الخب ��رة والمس ��تعدون لمث ��ل ه ��ذه
وام ��ا االخ ��وان المس ��لمون وألنه ��م منظم ��ون واصح � ُ
المواق ��ف وق ��دكان له ��م خب ��رة س ��ابقة ف ��ى بداي ��ة ث ��ورة يولي ��و عندم ��ا ركبوا قط ��ار ثورة
الضب ��اط ث ��م م ��ا لبث ��وا ان اختلف ��وا ف ��ى قي ��ادة الث ��ورة ألن عينه ��م كان ��ت عل ��ى الحك ��م
وانقل ��ب عليه ��م الضب ��اط االح ��رار وانفرد الضب ��اط بالحكم واذاق ��وا االخوان اس ��وأ انواع
التنكي ��ل والتعذي ��ب من ��ذ ذل ��ك الوق ��ت وحت ��ى اآلن ،ف ��إن االخ ��وان المس ��لمين قام ��وا بما
قام ��وا ب ��ه تمام ��ا ف ��ى ث ��ورة يوليو م ��ع الضب ��اط وفعلوه فى ث ��ورة يناي ��ر مع الش ��باب،ولكن
االخت�ل�اف هنا بين الش ��باب والضباط وبي ��ن اختالف الزمان وردور االفع ��ال والمكان ......
وهن ��ا نصح ��ح الس ��ؤال هل ��ى ترت ��دى ث ��ورة الش ��باب عب ��اءة االخ ��وان ؟ أم يك ��رر االخ ��وان
خطأه ��م التاريخى فى القفز عل ��ى الحكم ويحدث الصدام بين الث ��ورة واالخوان ؟؟؟؟؟؟؟؟
واالجاب ��ة عل ��ى ه ��ذا الس ��ؤال نتركها لاليام وم ��ا اكثر ما تخبئ ��ه االي ��ام  ،.....وإن كانت
األح ��داث تق ��ول وتؤك ��د أن ثورة الخامس والعش ��رين من يناير إس ��تاثر بها االخ ��وان وأنهم
أجب ��روا الث ��ورة على ارتداء عباءة االخوان ،وهو ما افرزته االح ��داث فالرئيس المنتخب من
االخ ��وان واالغلبي ��ة ف ��ى مجلس الش ��عب المنحل كانت لالخ ��وان وال ��وزارة االولى فى عهد
الرئيس مرس ��ى من االخوان وكل ش ��يىء فى مصر يتلون بلون االخوان،بل إننا بدأنا نسمع
وبعد خروج قيادات المجلس العس ��كرى ( ذلك الخروج الس ��لس ) أن المجلس العس ��كرى
كان على اتفاق تام مع االخوان ومن قبل خروج مبارك.
الدين والسياسة :
فى إحدى خطبه وقف الس ��ادات يقول قولته الش ��هيرة ( ال سياس ��ة فى الدين وال دين فى
السياسة) وكان فى ذلك الوقت قد عارضه التيار االسالمى بقيادة ما يسمى فى ذلك الوقت
بالجماعة االسالمية وهى خليط من االخوان المسلمين والسلفيين واالسالميين الجدد فى
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الس ��بعينات من القرن العشرين وكذلك كان من معارضى السادات فى ذلك الوقت التيار
المس ��يحى االصول ��ى الجديد فى مصر والذى اس ��تفاد م ��ن جو الحري ��ات الدينية فى مصر
بتأثي ��ر م ��ن تنامى النف ��وز االمريكى،وقد قابل مقولة الس ��ادات معارض ��ة كبيرة من كل
التيارات الدينية االصولية من المسلمين والمسيحيين وكذلك من اليسار والتيار الناصرى
لم لهما من عداوة قديمة مع الس ��ادات منذ توليه الس ��لطة،وهكذا جائت مقولة الس ��ادات
وان كان ��ت تق ��ارب الواق ��ع إال انها الق ��ت معارضة الجميع وهو وض ��ع عجيب لم يحدث ألى
زعيم او رئيس مصرى من قبل فالسادات فى آخر ايامه حاز وبجدارة على معارضة الجميع
بل نس ��تطيع ان نقول ان الس ��ادات قد وحد االس�ل�اميين والناصريين واهل اليسار وكذلك
المس ��يحيين األصوليي ��ن الجدد ومع كل ه ��ؤالء اتفق ايضا على معارضة الس ��ادات اليمين
االسرائيلى لشعوره بالخوف من السادات ،وهنا فقد توفر للسادات عداوة جميع المتعارضين
بينهم وبين بعضهم وهو موقف ُيحس ��ب للس ��ادات،إذ كيف يتفق االسالميون والمسيحيون
والناصريون واليساريون واليمين االسرائيلى على معارضة السادات ومحاولة التخلص منه،
كل هؤالء المعارضين يستطيع ويملك القوة
وهنا ايضا يرد سؤال تاريخى هام وهو َمن مِ ن ِ
للتخلص من السادات ؟ وطبعا ال تكون االجابة إال ان اليمين االسرائيلى المحترف صاحب
اليد العليا فى التخلص من الس ��ادات عن
التاري ��خ األس ��ود فى اإلرهاب هو الذى كان ��ت له ُ
طريق حادث المنصة الشهير ،وان إفتخر االسالميون بأنهم قاموا بهذا العمل إال ان الواقع
السذج ونال ما يريد ،ولنا
يقول أن من قتل السادات هو من خطط ودبر وفى النهاية إستعمل ُ
فى أحداث الحادى عشر من سبتمبر اكبر دليل ..........
العنوان وهو الدين والسياسة،وكى نحاول ان نفهم مضمون العنوان نشير الى
نعود الى ُ
األحداث اآلتية بدون تعليق ونترك التعليق للقارىء وذكائه ...
فى س ��وريا فى عهد االس ��د االب واالبن تم التنكيل بالتيار االس�ل�امى االصولى الس ��نى
المع ��ارض وت ��م مواجهت ��ه باقصى ان ��واع الفتك حتى ان النظام الس ��ورى فى الس ��بعينات قام
الس ��نة من االخوان المس ��لمين فى مدينة حم ��اة ،مع العلم ان
بأكب ��ر مواجهة لالس�ل�اميين ُ
النظام الس ��ورى هو نظام علوى على مذهب النصيرية وهم طائفة ش ��يعية،والظريف ان هذا
النظ ��ام الش ��يعى تحالف مع حم ��اس وهى المنظمة الس ��نية المقربة من االخوان المس ��لمين
وكأن االخوان المسلمين فى حماس غير االخوان المسلمين المعارضين فى حماة وحمص
وغيره ��ا من المدن الس ��ورية ،ب ��ل إن الصورة تتض ��ح اكثر واكثر فاالك ��راد وهم احفاد
صالح الدين الذى قضى على الدولة الفاطمية الش ��يعية فى مصر والش ��ام ،هؤالء االكراد
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السنة وهم االغلبية فى
تحالفوا مع النظام الشيعى فى العراق وذلك بتأييد من امريكا ضد ُ
العراق ،ونعود الى حماس فنجدها وهى اساس الدعوة االسالمية السنية االصولية تتحالف
مع ايران ومع حزب الله الشيعى فى لبنان ،وكأن الدين شيىء والسياسة شيىء آخر.
وفى صورة أخرى للخلط بين الدين والسياسة نجد ان أمريكا واسرائيل وايران وبينهم
مابينهم إال أنهم اتفقوا جميعا على تمزيق العراق فأيدت ايران غزو العراق ومعها اس ��رائيل
وطبعا لتمزيق العرب وتشتيتهم ونجد ان ايران عدوة امريكا تتآلف مع امريكا ضد طالبان
السنية المتآلفة مع القاعدة السنية هى األخرى وكأن الدين لعبة تلعب بها السياسة !!!!
وال ننس ��ى ان صدام حس ��ين عند غزوه للعراق لم يس ��انده إال التيار االس�ل�امى ( االخوان فى
مصر واالردن وفلسطين(حماس) ولنتذكر النكتة الشهيرة عن االسالميين فى تبريرهم لغزو
صدام حسين للكويت حيث أولوا حديث رسول الله (كل بيمينك ثم ما يليه) اشارة تافهة لغزو
الكويت التى تجاور العراق وهكذا اصبح الدين العوبة سمجة فى يد السياسة ....
صدق السادات حين قال ال سياسة فى الدين وال دين فى السياسة
والى األخوة المتدينين الذين فهموا مقولة الس ��ادات خطأ ،نقول ان الدين وهو اساس ��ه
الش ��ريعة واالخالق والمعامالت ال يتفق مع السياس ��ة واساس ��ها الخديعة والكذب والنفاق
بالخ � ِ�ب ولكن ِ
وص ��دق الخليف ��ة عم ��ر ابن الخط ��اب حين قال ( َلس � ُ�ت ِ
يخدعنى)
الخ � َ�ب ال
ُ
أى أنه يقول لس ��ت من أهل السياس ��ة المخادعين ولكن هؤالء السياس ��ين ال يخدعوننى،
ابوس ��فيان
وكذلك عندما دخل رس ��ول الله مكة فاتحا ودخل معه أالف المس ��لمون وقف ُ
يخاطب العباس عم النبى قائال له ( إن ُملك ابن أخيك اليوم ُملكا كبيرا) فقال له العباس
مصححا ( بل إنه الدين والرسالة) ...
وهكذا ال ُملك مع الدين والرسالة وال سياسة مع الدين ......
وهذا ما نتج فى الس ��احة المصرية بعد احداث ثورة الخامس والعش ��رين من يناير ،فقد
تجلى التيار االسالمى وتجلى تيار الدولة المدنية الليبرالى ومعه المسيحيين ،ووقف الشعب
المصرى بين الجميع يترقب االحداث......
هل كان ألمريكا دور فى مقدمات األحداث لثورة الخامس والعشرين من يناير

فى مقالة باس ��م( أمريكا واالخوان) ُنش � ِ�رت فى "مجلةالبش ��ير" عدد أغس ��طس 2008
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وهى مجلة الكترونية يصدرها المصريون برابطة المصريين بمسيعيد بدولة قطر ،جائت
هذه الكلمات التى كانت تعبر فى ذلك الوقت(  )2008عن مشاعر المصريين فى الخارج
ومتابعته ��م ألح ��وال وطنه ��م االم مصر ،وللعل ��م فالمصري ��ون فى الخ ��ارج يكونون بحكم
غربتهم أقرب والصق فى متابعة اخبار مصر من المصريين فى الداخل وهى ش ��هادة انقلها
بصدق بحكم معايشة للمصريين فى الخارج لفترة كبيرة ،تقول المقالة:
أمريكا واإلخوان
وتالقيا بين
المتتب ��ع للس ��احة السياس ��ية ف ��ى مص ��ر واحوالها ه ��ذه االيام يرق ��ب تقارب ��ا
ً
امريكا وجماعة
االخوان المسلمين بدأ منذ وقت ليس بقليل ولكن فى شكل إجتماعت سرية ثم تطور
ال ��ى اجتماع ��ات علنية حتى اصبح اعالنا واضحا ظاهرا بال اى مواراة وذلك طبعا يتمثل فى
بيان وزارةالخارجية االمريكية فى اول يونيو  2008حيث اعلنت الخارجية االمريكية عن
دعمه ��ا للقاءاته ��ا مع جماع ��ة االخوان وانها تعتب ��ر جماعة االخوان هى اح ��د القوى التى قد
تصل الى الحكم فى القريب العاجل لمصر وقد س ��بق هذا االعالن االمريكى ما يس ��مى
بخريف العالقات بين النظام الحاكم فى مصر والساس ��ة االمريكان من فتور فى لقاءات
الرئيس مبارك والرئيس بوش فى اجتماعات ش ��رم الش ��يخ االخي ��رة ومعارضتهما لبعضهما
ف ��ى خطبة كل منهما فى ش ��رم الش ��يخ مما اعتبره البعض بداي ��ة النهاية للربيع االمريكى
المصرى ،وهنا تلعب امريكا نفس الدور فبعد ان كانت تؤيد النظام المصرى فى ضربه
عل ��ى الجماع ��ات االس�ل�امية إذ بها تؤيد اكب ��ر رمز من رموز ه ��ذه الجماعات وهى جماعة
االخوان المسلمين وتدعمها ضد النظام الحاكم فى مصر.
ياترى هل هناك توافق بين ما جاء فى المقالة عام  2008وما يحدث اآلن عام 2012؟
إن االحداث وتتابعها بعد ثورة الخامس والعش ��رين لتؤكد أن هناك تريب ما كان بين
امري ��كا وجماع ��ة االخوان بل أكاد اج ��زم وبعد متابعتنا لالح ��داث أن هذا الترتيب كان
ثالثي ��ا بين امريكا واالخوان والمجلس العس ��كرى و وليس معن ��ى ذلك انه هناك تواطىء
ولكن كانت االحداث تفرض على الجميع _ كل حس ��ب هدفه _ ان يتم هذا التواصل،
فأمريكا كانت تحس ��ب كيف س ��تتعامل مصر بعد مبارك وأدركت ان التوريث لجمال
مبارك مرفوض من الشعب وان التيار االسالمى المعارض تحت راية االخوان المسلمين كان
ل ��ه قب ��وال لدى اغلبية الش ��عب المصرى ،وكذلك كان هناك رفضا ظاهرا من العس ��كر
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بقيادة المجلس العس ��كرى لتولى جمال مبارك الس ��لطة ،فم ��ا كان من الجميع امريكا
واالخوان والمجلس العسكرى أن تهيأت الظروف بسبب احداث الخامس والعشرين فظهر
االخ ��وان على س ��طح االحداث وت ��م تخلى مبارك عن الس ��لطة للمجلس العس ��كرى وايدت
ولم تمانع امريكا تلك االحداث ،أن ما نقوله ليس له س ��ند او توثيق ولكنه منطق مقبول
ومعق ��ول ل ��دى كثير من المصريي ��ن وخصوصا بعد انتخاب الر ئيس مرس ��ى وعزله لقيادة
الجيش والتقارب االمريكى المصرى فى عهد االخوان ........
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االغلبية واالقلية
عل ��ى م ��دى تاري ��خ مصر تل ��ك الدول ��ة القديمة ق ��دم التاريخ ولعله ��ا اول دولة انش ��ئت فى
التاريخ محددة الموقع والمس ��احة والعرق واللغة والتدين والطباع والتقاليد،وهذه هى س ��مة
مصروش ��عب مص ��ر ،ودولة مص ��ر تتكون دائما من اقلية عاملة ال مكان لها فى السياس ��ة
فه ��ى اغلبي ��ة متفرجة ،واقلية متحكمة فى مقاليد الحكم والثروة فى البالد وهذه االقلية
إم ��ا دينية ( كهنة ورجال دين ) او اقلية رأس ��مالية تحك ��م بالمال وقوة المال ،أواقلية ذات
س ��مة سياس ��ية وهى حال ��ة نادرة وقليل ��ة الحدوث ،ولكى نفه ��م االغلبيةواالقلي ��ة المصرية
يج ��ب ان ��ى نغوص فى تاريخ مص ��ر فى اهم احداثها ونرى ص ��ورة الزعامة فى مصر فى هذه
االحداث........
مصر والشعب المصرى على مدى التاريخ
تتجل ��ى عبقرية الش ��عب المص ��ري العظيم في عبقري ��ة المكان وعبقري ��ة الزمان  .فأما
عبقري ��ة المكان وهو الموقع الجغرافي لمصر التي تتوس ��ط الش ��رق والغرب بل والش ��مال
والجنوب كما أن انبس ��اط األرض المصرية منذ بداية التاريخ وتوس ��ط مناخ مصر وجريان
النيل في وس ��ط مصر من الجنوب إلى الش ��مال جعل الشعب المصري شعبا مؤمنا بوحدانية
الل ��ه لم ��ا القاه من نعم الل ��ه التي تعم مصر في كل مكان عل ��ى أرض مصر  .وثبات المناخ
وتوس ��ط حرارة الجو صيفا وش ��تاء جعال المصري ومنذ عهد الفراعنة يميل إلى الس ��كون
والثب ��ات فكان ��ت الزراع ��ة هي مهنة المص ��ري القديم ،ثم وبعد توالي الغ ��زوات على أرض
مصر أصبح المصري يبني جيش ��ا قويا يدافع به عن مصر وأرض مصر .ومنذ بداية التاريخ
ل ��م يك ��ن المصري غازيا أو فاتحا ألي بل ��د بل إنه كان ناقال للحض ��ارة والعلوم لكل بلد
دخلها وفتحها س ��لما ال حربا ،وهكذا كانت عبقرية المكان من أهم مفاتيح الشخصية
المصري ��ة م ��ن إيم ��ان وتوحيد بالل ��ه وثبات وعزيم ��ة في الدف ��اع عن أرضه وس�ل�ام مع كل
جيران ��ه  .وأم ��ا عبقري ��ة الزمان في الش ��خصية المصرية في أنه دائما مس ��الم صبور يتحمل
إل ��ى أقصى حدود التحمل حتى يبدو وكأنه ش ��عب ال يثور أب � ً�دا ولكنه في الوقت والزمان
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المح ��دد يث ��ور ثورة كبيرة تأتي كفيضان النيل فتخلع كل من أمامها .وهذا ما نس ��تقرئه
من تاريخ مصر في كل العصور ففي البداية وعند تشرذم المصري القديم وتفكك مصر
إل ��ى دوي�ل�ات قام المصري (مينا) بتوحيد مصر مرة أخرى وع ��ودة األمن واألمان إلى مصر.
ثم وبعد س ��نوات عديدة وعندما استقر الهكسوس الغزاة في مصر قام المصري (أحمس)
بط ��رد الهكس ��وس وعادت مص ��ر الحضارة والتاريخ .وتمر الس ��نوات وبع ��د حروب كثيرة
م ��ن جي ��ران مصر مهددين أرض مصر يقوم المصري (رمس ��يس الثاني) بطرد الحيثيين من
مصر ومطاردتهم حتى حدود سوريا ونشر األمن واألمان في ربوع مصر .وتمر آالف السنين
وعندم ��ا احت ��ل الصليبي ��ون فلس ��طين مهددين مصر وأمنه ��ا قام والي مصر (ص�ل�اح الدين)
فحرر القدس وانتصر على الصليبيين ونش ��ر السالم في ربوع مصر وكل البالد المجاورة.
وكذلك عندما هدد المغول الدولة اإلس�ل�امية قام والي مصر (قطز) فانتصر على المغول
ونش ��ر الس�ل�ام في ربوع مصر .وتمر الس ��نون ويأتي والي مصر (محمد عل ��ى) فيبني أكبر
أس ��طول بح ��ري وينش ��ئ دولة إس�ل�امية كبيرة عل ��ى أرض مصر وينش ��ر الس�ل�ام في كل
المنطقة .وتمر السنون ويأتي المصري (أنور السادات) وينتصر على إسرائيل ويحرر سيناء
في موقعة كبيرة (حرب العبور  )73وتمر الس ��نون بمصر ويأتي الش ��عب المصري ويسانده
الجيش المصري العظيم فيس ��قطا نظاما فاس ��دا كاد أن يفتك بمصر وشعب مصر .وذلك
في الخامس والعشرين من يناير .وإن شاء الله سوف يعم السالم واألمن ربوع مصر..
األغلبية واألقلية بعد الخامس والعشرين يناير
أفرزت أحداث الخامس والعش ��رين من يناير مجتمعا محتلف تماما عن ما قبل الخامس
والعشرين ،وذلك فى كل نواحى الحياة فى مصر ،وال نكون مغالين أن الشخصية المصرية
المس ��المة والمطيعة لقيادتها والبعيدة كل البعد عن السياس ��ة ومتاعبها والمشغولة كلية
بلقمة العيش اصبحت بعد الخامس والعش ��رين من يناير شخصية متحررة تنشغل بالسياسة
وبمطالبها السياسية وتنادى بالتغيير وبالحرية وهى نتيحة طبيعية جراء القمع الذى عاشتها
المجتمع ��ات المصري ��ة ،ولك ��ن هذا التغير وان ج ��اء مواكبا احداث ث ��ورة يناير إال أنه لم
يختل ��ف ف ��ى تكوينه عن ما قبل الثورة ،فالمجتمع المصرى تحول من اقلية حاكمة مهتمة
بالسياس ��ة وأغلبي ��ة محكوم ��ة ال تعمل والترغب فى العمل السياس ��ى ،ال ��ى مجتع يتكون
م ��ن أغلبية من الش ��عب تعمل بالسياس ��ة وتنادى بالتغيير ولكنه ��ا ال تحكم ،وأغلبية تعمل
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بالسياس ��ة وتحكم باس ��م الدين ،وهكذ تكررت الثنائية الشهيرة اقلية حاكمة واغلبية
محكومة ،وان إختلف الشكل ولم يختلف المضمون !!
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أنكل (سام) والخواجة (كوهين)

والشيخ (عويس) وأبونا (بطرس)

يلعبون بمصر والشعب يدفع الثمن !!
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القوى االربعة المس���يطرة والمؤثرة فى الساحة المصرية
بعد ال  25من يناير
اربعة قوى مختلفة االتجاه ومتعددة الهدف هى التى تحاول الس ��يطرة على مصر وش ��عب
مصر وذلك بعد نجاح ثورة الخامس والعشرين من يناير ،وهذه القوى هى :
امري ��كا واعوانه ��ا من دول اوروب ��ا والدول الراس ��مالية صاحبت المصال ��ح الحيوية فى
مص ��ر ،ثم اس ��رائيل واطماعها فى التوس ��ع وخوفها م ��ن قوة مصر خصوص ��ا بعد الخامس
والعشرين مكن يناير ،وبعد ذلك قوة التيار الدينى بشقيه االسالمى والمسيحى فى داخل
مصر وخصوصا تعاظم التيار االسالمى حيث يمثل المسلمين االغلبية العظمى فى الشعب
المصرى بنسبة تفوق ال  85فى المائة ويأتى رابع القوى وهى القوى اليبرالية الشبابية وهى
ق ��وة له ��ا تاثيرها وان كان تواجدها قليل فى الش ��ارع المصرى ،وكل ه ��ذه القوى االربعة
تلعب رضا او غصبا مع الالعب االساسى وهو القوة الحاكمة فى مصر بعد ثورة الخامس
والعش ��رين من يناير اثناء الفترة االنتقالية وحتى انتخاب الرئيس محمد مرس ��ى (اول رئيس
منتخب بعد ثورة يناير) وهو قوة الجيش المصرى وتاثيره فى االحداث داخل وخارج مصر،
وكل هذه قوى تتعد االتجاهات حسب الزمان والمكان لالحداث .
امريكا واالخوان ولعبة السياسة !!!
إن امري ��كا ه ��ى امريكا تح ��ت الحزب الديمقراط ��ى او الح ��زب الجمهورى،فالنتيجة
واحدة وطريقة اللعب واحدة ،وهى تغليب مصلحة امريكا بغض النظر عن القيم واالخالق
والمبادىء وكل هذه الشعارات التى ليس لها اى معنى عند العم سام او امريكا....
واكب ��ر دلي ��ل عل ��ى م ��ا نقول ه ��و موقف امريكا م ��ن النظ ��ام العراقى ف ��ى عهد صدام
فكانت السياس ��ةاالمريكية تؤيد وتس ��اعد نظام صدام ضد ايران ونظام الخومينى وفى
نفس الوقت تساعد ايران عن طريق غير مباشر فى حريها ضد العراق والهدف طبعا معاداة
االس�ل�ام ،وكذلك ف ��إن امريكا فى حربها ضد االتحاد الس ��وفيتى الس ��ابق كانت تؤيد
المعارض ��ة االفغانية ضد الغزو الس ��وفيتى وهى التى اطلقت لق ��ب المجاهدين االفغان على
ه ��ذه المعارض ��ة ب ��ل هى التى اسس ��ت ودعمت نظ ��ام القاع ��دة بقيادة بن الدن ض ��د االتحاد
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السوفيتى ثم بعد ذلك تحارب القاعدة وتعاديها وهو نفس االسلوب ونفس الطريقة وهدفها
هو مصلحة العم سام طبعا ...
والمتتب ��ع للس ��احة السياس ��ية فى مص ��ر واحوالها هذه االي ��ام يرقب تقارب ��ا وتالقى بين
امريكا وجماعة االخوان المسلمين بدأ منذ وقت ليس بقليل ولكن فى شكل اجتماعت
س ��رية ثم تطور الى اجتماعات علنية حتى اصبح اعالنا واضحا ظاهرا بال اى مواراة وذلك
طبعا يتمثل فى بيان وزارةالخارجية االمريكية فى اول يونيو  2008حيث اعلنت الخارجية
االمريكي ��ة ع ��ن دعمها للقاءاتها م ��ع جماعة االخوان وانها تعتبر جماع ��ة االخوان هى احد
القوى التى قد تصل الى الحكم فى القريب العاجل لمصر وقد سبق هذا االعالن االمريكى
ما يس ��مى بخريف العالقات بين النظام الحاكم فى مصر والساس ��ة االمريكان من فتور
فى لقاءات الرئيس مبارك والرئيس بوش فى اجتماعات شرم الشيخ ومعارضتهما لبعضهما
فى خطبة كل منهما فى ش ��رم الش ��يخ مما اعتبره البعض بداية النهاية للربيع االمريكى
المصرى ،وهنا تلعب امريكا نفس الدور فبعد ان كانت تؤيد النظام المصرى فى ضربه
عل ��ى الجماع ��ات االس�ل�امية اذ بها تؤيد اكب ��ر رمز من رموز ه ��ذه الجماعات وهى جماعة
االخوان المسلمين وتدعمها ضد النظام الحاكم فى مصر.
من أجل مصر
لم تكد مصر والمصريون ان يتنفسوا عبير الحرية ويحلمو بغد ٍ جديد ليس فيه ظلم وال
قهر وذلك بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير حتى تكالب عليها اعدى اعداء االنسان،
اال وهم ��ا الجه ��ل والتعص ��ب ،وليس اكبر دلي ��ل على ما نق ��ول من تلك االحداث المش ��ينة
والغريب ��ة ع ��ن اخالق المصريين وطباعهم ،حتى ان ه ��ذه االحداث الدامية غطت على كل
مكتس ��باتنا من ثورة الخامس والعش ��رين من يناير ،وبعد ان اعترف العالم بحضارة مصر
والش ��عب المص ��رى حت ��ى رأى ذل ��ك التقاتل الدام ��ى بين المصريي ��ن وبعد ان ش ��اهد العالم
المصريين وهم يتكاتفون فى ميدان التحرير شاهدهم وهم يتقاتلون فى امبابة ،ويالحسرة
إن ماحدث فى امبابة من تقاتل بين المتعصبين من المس ��لمين والمس ��يحيين لهو نظير شؤم
لمص ��ر وان ��ذار بخراب اكبر س ��وف يأكل االخض ��ر واليابس ان لم نئد الفتن ��ة فى بدايتها
ونتكات ��ف جميعا ضد المخربين من الطائفتين س ��تضيع مصر ،وال يجب ان ندفن رؤس ��نا
فى التراب ونتغنى بالوحدة الوطنية او نتحجج بشماعة االخطاء من فلول النظام واالجندات
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الخارجية ،إننا جميعا مخطئون ومس ��ؤلون عما حدث ،الكبير قبل الصغير والمسؤل قبل
رجل الشارع .....
إن مصر ال تس ��تحق منا هذه االس ��اءة إن آالف السنين من عمر التاريخ تقف شاهدا على
ما نفعله بأمنا مصر وبيد ابنائها ،ونعود الى اهم اس ��باب هذه العلة وهى الجهل والتعصب،
وك ��ى نرم ��م ما حدث من ش ��رخ يجب اوال ان نتحمل المس ��ؤلية وان نواجه الحقيقة وهى ان
الجهل ب ُأس ��س الدين وس ��ماحته هو اول اس ��باب العلة ثم التعصب االعمى هو السبب االخر
لهذه العلة .إننا اليجب ان نخفى جهلنا جميعا بحكمة الدين وتسامحه وال يجب ان نخفى ان
رجال الدين كانوا هم اول اسباب ما حدث وان الخطاب الدينى يجب ان يتغير وان نسقط
من مفاهيمنا للمسلمين وللمسيحين عدم احترام اآلخر ويجب ان نحترم دينه وعقيدته ،وان
الدين لله والوطن للجميع.
من اجل مصر تلك النعمة التى انعم الله علينا بها نحن المصريين مس ��لمين ومس ��يحيين
يجب ان نتكاتف وان نبدأ فى بناء مصر وأال نسمح للجهل التعصب ان يكونا معوال للهدم
بايدينا ،وان لم نفعل ذلك فعلى مصر السالم ........
ٌ
تاريخ واحداث
مصر و الخالفة االسالمية
منذ فجر الخالفة الراش ��دة ( ابوبكر وعمر وعثمان وعلى) والخالفة االس�ل�امية تشهد
احداثا عظاما وتاريخا مجيدا،ويكفى الخالفة االسالمية انها كانت رمزا لدولة االسالم
التى كانت تمأل االرض عدال ورحمة ونورا على مدى الس ��نين ،وألنها ترمز لالس�ل�ام فقد
كانت هدفا لهجمات الكافرين واعداء االس�ل�ام حتى تمكن اعداء االسالم من اضعاف
آخ ��ر دول ��ة للخالفة التى كانت قائمة فى تركيا تحت اس ��م دولة الخالفة العثمانية منذ ما
يقرب من اربعة قرون و والدليل على تربص اعداء االس�ل�ام بدولة الخالفة انها ومنذ اعالن
تركي ��ا عل ��ى يد كمال اتاتورك الغاء دولة الخالف ��ة وتحويا تركيا الى جمهورية وذلك فى
عام  1923ميالدى حتى تكالب االس ��تعمار الصليبى على بالد االس�ل�ام ليفرق المس ��لمين
شيعا ودوال صغيرة يستطيع النيل منها،وكانت اكبر الخسائر االسالمية بعد سقوط دولة
الخالف ��ة هو ضياع فلس ��طين العربية والقدس واحتاللها على ي ��د الصهيونية العالمية وهذا
االمر لم يكن ليكون دون س ��قوط دولة الخالفة،وقد ش ��هد التاريخ للسلطان عبد الحميد
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اخر سالطين دولة الخالفة انه رفض اعطاء ارض فلسطين لليهود مقابل اموال عديدة قائال
ان ارض فلس ��طين ارض مقدس ��ة ال يمكن التفريط فيها،ولكن ولالس ��ف وبعد س ��قوط
الخالفة ضاعت فلس ��طين واحتل الصهاينة القدس الش ��ريف وهو عار على كل المس ��لمين
الذين عاصروا هذا التاريخ .ويذكر التاريخ ان الش ��رفاء من علماء المس ��لمين حاولوا حتى
اخ ��ر لحظة احياء دول ��ة الخالفة ولكن االس ��تعمار البغيض كان له ��م بالمرصاد ونذكر
على س ��بيل المثال مواقف علماء المس ��لمين بعدس ��قوط الخالفة ومحاول ��ة الملك فؤادملك
مص ��ر ف ��ى ذلك الحين ان ينصب نفس ��ه خليفة للمس ��لمين مؤيدا باالس ��تعمار االنجليزى فى
ذلك الوقت ولكن العلماء المسلمين من امثال موالناشوكت على بالهند واالمام ابىالعزائم
بمص ��ر وغيره ��م الكثي ��رون الذين دعوا الى ان تع ��ود الخالفة االس�ل�امية ولكن ليس فى
بلدمحت ��ل مثل مصر،وقام االمام ابوالعزائم بمهاجم ��ة الملك فؤاد ورغبته فى الخالفةودعا
الى مؤتمر الخالفة فى مكة واتصل بالملك عبد العزيز آل سعود لكى يدعو لهذ المؤتمر
ال ��ذى عق ��د فى مكة وتم فيه رفض دعوة الملك فؤاد لكى يكون خليفة للمس ��لمين ودعا
ال ��ى مؤتم ��ر اخر ُيعقدفى القدس فى الع ��ام القادم ولكن االس ��تعماراالنجليزى حارب هذا
المؤتم ��ر والغى عقده،ومنذ هذا التاريخ وحلم عودة الخالفة االس�ل�امية وتجمع المس ��لمين
تح ��ت راي ��ة واحد ماذال حلما يراود الجميع ،ولعل القدس وفلس ��طين لن يعودا إال اذا تجمع
المسلمون تحت راية واحدة ،اللهم قرب البعيدواعد راية االسالم خفاقة.
الدنيا
أم ُ
طلق المصريون على بلدهم مصر لقب " أم الدنيا " وانتشر هذا اللقب وتعارف عليه فى
ُي ُ
الدول العربية والعالم أجمع ،وقد قرأت حديثا تفسيرا جديدا لمقولة "مصر أم الدنيا" يشرح
فيها الكاتب أن مصر كانت دائما مالذا لكل من هاجر اليها واستقر بها بدءا من االنبياء
وهم ابراهيم وموسى ويوسف وعيسى و كذلك الزعماء والرؤساء واالمراء والملوك وفوق
ذل ��ك فالكات ��ب يعتبر مصر ام الدنيا ألنها تحتضن كل ه ��ؤالء كابنائها وهذا االحتضان
يش ��عر ب ��ه كل من يعيش عل ��ى ارض مصر من غير المصريين .ومصر ليس ��ت فقط حاضنة
للجمي ��ع ب ��ل هى ايضا ناقلة للحضارة ف ��كل من يعيش فى مصر تنتقل له الحضارة و اكبر
دليل على ذلك ان كل الدول التى احتلت مصر فى جميع العصور خرجت من هذا االحتالل
وهى متأثرة بالحضارة المصرية فالشعب المصرى يتفاعل مع جميع الشعوب مؤثرا ومتأثرا
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وهذا هو س ��بب بقاء الحضارة المصرية وهو عبقرية الش ��عب المصرى ،وهناك كما يقول
الكاتب اننا نجد فى مصر كل االعراق وااللوان فاالبيض واالسمر واالسود هم مصريون
وكذل ��ك اه ��ل البدو والحضر والم ��دن مصريون واهل الصعيد والفالحين والس ��واحلية مع
اختالف العادات والتقاليد للجميع إال انهم مصريون ،وهكذا كانت مصر وستظل مصر
الش ��عب المس ��الم المتحضر الصبور صاحب فلسفة البس ��مة هى الحل لكل مشكلة وما
اكثر مش ��اكله وكذلك ما اكثر ابتساماته فى كل الظروف ،ولقد سمعت رأيا جميال
لبع ��ض االخ ��وة من العرب وذلك اثناء زيارته لمصر وس ��عادته بهذه الزي ��ارة اذ قال بعفوية انه
اذا كانت مصر هى ام الدنيا فالش ��عب المصرى هو ابو الدنيا ،ذلك الش ��عب الذى اسعدنا
بابنائ ��ه وبس ��ماته وفن ��ه وحضارته وتاريخ ��ه .إننا نحن المصريي ��ن نُع َتبر ش ��هاد ًة حي ًة لمصر
التس ��امح مص ��ر الترابط مصر الحضارة مصر التاري ��خ ،فالمصرى يعيش ومصر فى داخله
ووجدانه مصر الهالل والصليب والش ��مال والجنوب مصر العروبة واالس�ل�ام مصر الش ��مال
والجنوب مصر الشرق حيث سيناء والغرب حيث الواحات ....
إن التاري ��خ عندم ��ا تفتح ��ت عينه وج ��د امامه مصر وه ��ى تعيش الوحدانى ��ة ديانة للخاق
ووجد مصر وهى ال تسجد إال لخالقها .......
حكم العسكر
عاش ��ت مصر تحت حكم العس ��كر قرابة س ��تين عاما وذلك منذ ثورة الجيش فى عام
انقض الجيش على الس ��لطة وخلع المل ��ك فاروق ملك مصر وتولى ابنه الملك
 ،1952حي ��ث
َّ
احمد فؤاد والية الحكم فى مصر حتى تم الغاء الملكية فى مصر وتعيين الرئيس محمد
نجي ��ب اول رئي ��س لمصر وكان بدرجة لواء فى الجيش المص ��رى ،وقد كان اللواء نجيب
من قادة الجيش المصرى عندما ش ��ارك فى معارك الجيش المصرى فى الس ��ودان ،وكان
لنجيب نصيب كبير من محبة الش ��عب المصرى لم له من تاريخ بطولى ونضالى وكان له
محبة فى قلوب السودانيين ألصوله السودانية من ناحية أمه ،وكما نعرف فمصر فى عهد
الملكية قامت بصم الس ��ودان وكان الملك فاروق ُيس ��مى ملك مصر والس ��ودان ،ولم تدم
فت ��رة حك ��م الرئيس محمد نجيب حتى انقلب عليه جمال عبد الناصر فى اس ��وء خيانة فى
الجيش وتم عزل الرئيس نجيب وحبسه واعتقاله حتى بعد وفاة عبد الناصر فى واحدة من
اعجب قصص الخيانة وسوء الفعل .
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وبترب ��ع الرئي ��س عب ��د الناصر على حكم مصر عاش ��ت مصر فترة مليئ ��ة باالنتصارات
والهزائ ��م ف ��ى عهد عبد الناصر تحت حكم العس ��كر وحتى جائت نكس ��ة يونيو وبعدها
مات عبد الناصر فى عام  1970واستمر حكم العسكر لمصر متمثال فى حكم الرئيس
الس ��ادات وال ��ذى كان اح ��د الصب ��اط االح ��رار فى ث ��ورة يولي ��و و وهكذا اس ��تمر حكم
العس ��كر ف ��ى عهد الس ��ادات والذى ش ��هد اكبر نصر لمص ��ر فى التاري ��خ الحديث وذلك
ف ��ى ع ��ام  1973حي ��ث انتصر ت مص ��ر فى ح ��رب العب ��ور  73والتحم الش ��عب والجيش فى
ملحمة العبور وكان هذا من اكبر فضائل حكم العسكر ،وبعد مقتل السادات على يد
االس�ل�اميين المتش ��ددين فى عام  1981فى مش ��هد درامى لن ينساه التاريخ حيث قام خالد
االسالمبولى وهو من ضباط االحتياط فى الجيش المصرى وكان ذو خلفية اسالمية ومعه
بعض العسكريين فقاموا بقنل السادات بالرصاص فى المنصة وهو يحتفل بذكرى نضر
اوكتوب ��ر وكأن التاري ��خ يقول انه فى يوم ذكرى انتصار العس ��كرية المصرية قام بعض
العس ��كريين بقتل قائد العس ��كر ف ��ى عام  ......... 1981وتولى بع ��د ذلك مبارك مقاليد
الحكم فى مصر واس ��تمر حكم العس ��كر طويال بعد ذلك ،حتى تم خلع مبارك فى ثورة
يناير وتولى المجلس العس ��كرى الحكم بعد مبارك واعالن المجلس العس ��كرى انه لن
يستمر فى الحكم وسوف يسلم الحكم لحكومة مدنية منتخبة ورئيس مدنى منتخب .
إن المتتبع لالحداث منذ يناير وحتى نهاية ديسمبر ليدرك ان استمرار المجلس العسكرى
فى الحكم امرا صعبا وكذلك تس ��ليم المجلس الحكم لرئيس مدنى امرا صعبا ايضا،
ففى هذه المدة قامت االحداث الكثيرة وكان المجلس العس ��كرى مشاركا فيها ،مما
اوجد شعورا بعدم الرضا على اداء المجلس العسكرى وخصوصا بين الشباب ....
فهل تستقر مصر وتنعم باالمان تحت حكم العسكر ؟؟؟؟؟؟؟؟
رسالة الشباب الى المجلس العسكرى الحاكم فى مصر بعد الثورة
بعد تعدد االحداث المؤس ��فة فى ماس ��بيرو وش ��ارع محمد محمود وامام مجلس الوزراء
وكن ��ت نتائ ��ج التحقيق ��ات تقول ان هناك ق ��وة غير معلومة هى التى قام ��ت بهذه االحداث .
فكان رد الش ��باب رس ��الة جائت فى ديسمبر  2011تقول  ( :إما أن تقود البالد بفهم وقدرة
وإحكام  ...أو أن تترك الحكم فى سالم  )...حقيقة لقد فاض الكيلُ وطفح واصبحنا أمام
حقيقة فظيعة ومرعبة ،فالمجلس العس ��كرى الحاكم فى البالد منذ ما يقرب من احدى
شهرا اوصل البالد الى اسوء حالة ،فال أمن وال أمان بل وال حقيقة وال صدق،ويكاد
عشر ً
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الجمي ��ع ان يجزم ��وا أن الفاع ��ل المجه ��ول لكل ما يح ��دث من قتل وتروي ��ع وضياع لالرواح
والممتلكات والذى دأب المجلس العس ��كرى على اتهام طرف ثالث مجهول الهوية ينسب
له الفعل ،هو المجلس العسكرى نفسه !!!!!!
فإم ��ا أن المجلس العس ��كرى ومنذ اعتالئه الس ��لطة بعد الحادى عش ��ر م ��ن فبراير هو
المخطط والمدبر لكل ما يحدث فى تخطيط يستهلك الوقت ويستنزف طاقات الشعب فى
معارضة وتأييد وهدف المجلس هو البقاء فى الحكم والمحافظة على بقايا النظام السابق
 .....وإم ��ا أن المجلس العس ��كرى ومنذ توليه الحك ��م كان فاقدا للقدرات واالمكانيات
الت ��ى تعين ��ه على حك ��م البالد ألنهم جميعا ضباط جيش وصلوا س ��ن التقاع ��د او يكادوا
وأنهم لم يمارسوا طوال خدمتهم فى الجيش إال طاعة الرئيس وزبانية الرئيس مما جعلهم فا
قدى الخبرة والقدرة والسياس ��ة ،وهو حال اس ��وء من سابقه ،وفى كال الحالين فالمجلس
مسؤل مسؤلية سياسية وجنائية عن كل ما يحدث فى مصر ....
ودعون ��ا من مقولة ان الش ��باب الثوار ليس ��وا هم م ��ن فى التحرير ،ودعون ��ا من مقولة ان
الساحة السياسية انقسمت بين تيار االسالميين وتيار الليبراليين ودعونا من مقولة ان مصر
مستهدفة من اعدائها ودعونا من مقولة ان الفضائيات هى من وراء ما يحدث ...
فالحقيق ��ة الوحي ��دة الت ��ى ال تتحمل االنتظ ��ار هو فش ��ل المجلس العس ��كرى فى قيادة
البالد ،ويجب على الشعب المصرى بكل فئاته ان نضغط حتى يرحل المجلس العسكرى
ويعود الجيش الى مهامه فى الدفاع عن الحدود وليس القتال مع الشعب داخل البالد .....
إن الواجب االن ان تتم العملية االنتخابية وان يتم عقد اول جلس ��ات مجلس الش ��عب وهنا
يجب على المجلس العس ��كرى تس ��ليم الس ��لطة الدارة مدنية ًايا ما تك ��ون ،ربما لمجلس
رئاس ��ى ،ربما لرئي ��س الوزراء ربما للمجلس االستش ��ارى ،ربما ألى ش ��خصية يرضى عنها
الش ��عب ،المهم هو ان ال يس ��تمر نزيف ال ��دم المصرى والكرامة المصري ��ة وهيبة الجيش
المصرى ،وإال فعلى مصر السالم
المجلس العسكرى واالخوان
بعد نجاح المجلس العسكرى فى اكتمال انتخابات مجلسى الشعب والشورى رغم ما
اللق ��اه م ��ن مصاعب فى هذه العملية إال ان ��ه نجح فى حكم البالد والوص ��ول الى اكتمال
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الس ��لطة التشريعية للبالد بمجلسي الشعب والشورى وبدا التحضير النتخابات الرئاسة فى
مصر وبضغط من الشعب والشباب بدا فتح باب الترشح للرئاسة .
وقد الحظ المراقبون الداء المجلس العسكرى ان هناك تقاربا بين المجلس العسكرى
خصوصا
وبي ��ن االخ ��وان وب ��دى االم ��ر كم ��ا وان هن ��اك مصلحة مش ��تركة بي ��ن االثني ��ن
ً
بع ��د تحكم االخوان فى مجلس ��ى الش ��عب والش ��ورى باغلبيته ��م فيهما ،مع انقس ��ام القوى
الليبرالي ��ة والش ��بابية خصوص ��ا بع ��د خروج البرادعى من س ��باق الرئاس ��ة كأنه هروب من
س ��احة المعركة ،وكذلك ضعف تأثير (الميدان) ميدان التحرير بعد ان امتال بالبلطجية
ومنتفعى الثورة ،وهكذا فكان تحالف المجلس العسكرى واالخوان هو الوسيلة المثلى
لكليهما فى السيطرة على االمور فى مصر ......
وق ��د اثبتت االي ��ام ان هناك عالقة توافقي ��ة بين المجلس العس ��كرى وبين االخوان وان
كان مايظهر على الصورة ال يتوافق مع حقيقة االحداث ،ولنا أن نراجع االحداث كاآلتى
اوال ف ��ى بداي ��ة ثورة الخامس والعش ��رين تم دخول االخوان الى مي ��دان التحرير ثم وبعد خلع
مب ��ارك وتولى المجلس العس ��كرى لحكم تم اخراج كل المعتقلين من التيار االس�ل�امى
وذلك لعمل توازن فى الشارع المصرى وحتى ال يستاثر الليبراليين والشباب بكل شيىء ثم
وبعد ذلك فى استفتاء مارس  2011تم التواتفق بين االخوان والمجلس العسكرى وبعد ذلك
اس ��تمر التوافق بينهما فى انتخابات مجلسى الشعب والشورى وفى كل االحداث المؤسفة
مث ��ل احداث ماس ��بيرو ومحمد محمود ومجل ��س الوزراء وغيرها وفى االنتخابات الرئاس ��ية
وانتخابات االعادة كان هناك التوافق بين العسكر واالخوان فى ظهور المرشحين لالعادة
مرس ��ى وش ��فيق وبعد ذلك ف ��ى تولى الرئيس مرس ��ى لمقاليد الحكم واخي ��را وبعد تغييره
لقي ��ادات الجيش ذلك التغيير الس ��لس وال ��ذى اثبت للجميع ان هناك صفقة بين العس ��كر
واالخوان بتأييد من أمريكا !!!!!!
وهن ��ا نش ��ير ال ��ى ش ��يىء هام،وه ��و موق ��ف امري ��كا م ��ن النظ ��ام الس ��ابق وم ��ن الثورة
والث ��وار وم ��ن المجل ��س العس ��كرى حت ��ى نص ��ل ال ��ى م ��ا نواجه ��ه من خط ��ر حقيق ��ى وهو
الموق ��ف م ��ن الدع ��وة للعصي ��ان الع ��ام الت ��ى اطلقه ��ا الش ��باب والق ��وى الليبرالية ف ��ى اثناء
االحتف ��ال بالذك ��رى االول ��ى للخام ��س والعش ��رين م ��ن يناي ��ر وذل ��ك تعبي ��را ع ��ن غضبهم
ل ��كل م ��ا يح ��دث ،حت ��ى يتخل ��ى المجل ��س العس ��كرى ع ��ن الحك ��م للمدنيي ��ن....
وكلنا يعلم ان امريكا س ��اندت النظام الس ��ابق ( نظام حكم مبارك) تأييدا كامال حتى
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أن امري ��كا س ��اعدت النظ ��ام الس ��ابق فى القضاء عل ��ى معارضيه واقرب مثل هو ( الش ��يخ
عم ��ر عب ��د الرحم ��ن المع ��ارض الكبير للنظ ��ام الس ��ابق) ،وكذلك ف ��إن النظام الس ��ابق
كان تابع ��ا مطيع ��ا المريكا واوامرها ،حتى جاء الغ ��زو االمريكى للعراق فى عام 2003
ومعارضة النظام الس ��ابق له ��ذا الغزو وبداية فتور عالقته بامريكا ،حتى جائت الس ��نوات
الخم ��س االخي ��رة م ��ن بداية القرن الواحد والعش ��رين ( ف ��ى عهد الرئيس ب ��وش واوباما من
 2005ال ��ى  ،.)2010وق ��د ظه ��ر فتور العالقات مع امريكا وتحس ��ن عالق ��ات امريكا مع
قوى المعارضة المصرية ( االخوان والبرادعى و 6ابريل وغيرهم) حتى جائت ثورة الخامس
والعش ��رين م ��ن يناير ووق ��وف امريكا عل ��ى الحياد فى البداي ��ة ثم تأييد الث ��ورة فى النهاية
وبع ��د ذل ��ك التعاون الوثيق مع المجلس العس ��كرى فى بداية الث ��ورة ،حتى جائت االحداث
االخي ��رة للعن ��ف والعن ��ف المقابل م ��ن المعارضين ضد المجلس العس ��كرى حت ��ى فاجئنا
المجل ��س العس ��كرى بالقبض ع ��ل بعض االجانب ومنه ��م الكثير م ��ن االمريكان ومعهم
اب ��ن وزي ��ر النق ��ل االمريك ��ى فى واح ��دة من القضاي ��ا الس ��اخنة ببن المجلس العس ��كرى
الحاك ��م ف ��ى مصر وامري ��كا ذكرتنا بموقف عب ��د الناصر مع امريكا فى الس ��تينات،
حت ��ى ج ��اء مطل ��ب الش ��باب المع ��ارض بالعصيان المدن ��ى فى مص ��ر وتأييد امري ��كا لهذا
العصيان فاحتار الشعب مع من يقف وكان امام الشعب ثالث اختيارات حتى يقرر موقفه :
أو ًال  :وهوم ��ا يقول ��ه الش ��باب والح ��ركات الثوري ��ة الليبرالي ��ة والش ��بابية وه ��و ان المجلس
نوع ��ا م ��ن المعركة القومي ��ة مع امريكا حتى يلهى الش ��عب ويس ��تمر
العس ��كرى يختل ��ق ً
المجلس فى الحكم والى االبد .....
ثاني ��ا  :وه ��و ان المجل ��س العس ��كرى اكتش ��ف ان امريكا هى من يم ��ول الحركات
ً
الش ��بابية حتى يتم انهيار االقتصاد المصرى ويظل االعتماد على امريكا الى االبد وهو ما
يرفضه المجلس العسكرى ..
ثال ًث ��ا :ان امري ��كا قد اقتنعت ان مص ��ر ال دور لها فى اللعبة الجديدة وهى لعبة الش ��رق
االوس ��ط الجديد وخصوصا بعد س ��قوط معظم النظم العربية وان امريكا تساعد الشباب
والمعارضي ��ن حت ��ى تس ��قط الدولة المصري ��ة بيد ابنائه ��ا وال يقوم لمصر قي ��ام وان هذا هو
الطالق القصرى بين امريكا ومصر وطبعا نش َت ُم رائحة اسرائيل فى هذا االختيار ،...وعليه
فللشباب الحكم مع من يقف ؟ مع المجلس العسكرى ام مع امريكا ام مع مصر وشعب
مصر ،وبدال من الدعوة الى العصيان خرجت دعوة للعمل واالنتاج وخرج الش ��عب المصرى
كله يدافع عن انجازات ثورة الخامس والعشرين من يناير ويطالب الجميع بتوحيد الصفوف
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وان ال تخدعنا امريكا بالتفرقة .
هل أهم إفرازات ثورة ال  25من يناير هو
( أخونة الحزب الوطنى)؟

تتوالى أحداث ثورة ال 25من يناير  2011فى مصر بتس ��ارع عجيب ،وتتواصل االحداث
ف ��ى حلقات منتظمة وكأنها مسلس ��ل تم كتابته بدقة متناهي ��ة ،وإختيا ٍر للممثلين بذكاء
شديد ،ثم عرض المسلس على الجماهير فى أوقات مختارة وكأنه مسلسل من مسلسالت
رمضان وما أكثرها ....
وقد بدأت أحداث المسلس ��ل فى بداية األلفية الثانية وذلك بعد تفش ��ى الفساد فى نظام
مبارك وانتش ��ار تحكم رجال االعمال فى مصر وزيادة تذمر الش ��عب من مبارك وخصوصا
بع ��د ظه ��ور نجم جمال مبارك وطمعه للتوريث ومعه كل تلك المعارضة الش ��عبية الكبيرة
للتمدي ��د لمبارك وللتوريث لجمال مبارك خصوص ��ا من قيادات الجيش ،وقد صاحب ذلك
�ورا ف ��ى العالقات بي ��ن مبارك والرئي ��س األمريكى بوش قبل وبعد غ ��زو العراق فى عام
فت � ً
 2003نتيج ��ة لموقف مبارك الس ��لبى م ��ن غزو امريكا للعراق وع ��دم تأييد مصر الكامل
لعملية غزو العراق ،وبدا بعد ذلك استطالع امريكا لما سوف يكون عليه نظام الحكم
بع ��د مب ��ارك ،فبدأت امريكا فى تحس ��س الخطى واالس ��تعداد للوجه المقب ��ول والمنتظر
للحكم بعد مبارك .....
و ف ��ى يناي ��ر 2011ع ��م المنطق ��ة العربية ظاه ��رة "الربي ��ع العربى" وهو غضبة الش ��عوب
العربي ��ة ض ��د نظم الحكم بها ومناداتها بتغيير النظام و وق ��د بدأت رياح الربيع العربى فى
البداية بترقب من امريكا والدول الغربية ما فتأ الى أن تحول الى تأييد واضح من امريكا
والغ ��رب ،وهو م ��ا كان يعبر عن موافقة امريكا للتغيير القادم ف ��ى المنطقة العربية ولما
يس ��مى بالربيع العربى  .وبدى األمر وكأن المنطقة العربية مقبلة على تغير كبير وتمهيد
لوصول االسالميين للحكم بمظلة وترحيب امريكى غربى .
وب ��دأت مظاهر الربيع العرب ��ى فى مصر بأحداث ال 25من يناير م ��ن مليونيات التحرير
ال ��ى مطال ��ب الجماهير بتغيي ��ر النظام ورحيل مبارك ث ��م نصل الى زروة االح ��داث فى ذلك
الوقت بإعالن مبارك تنحيه عن الحكم للمجلس العس ��كرى ،وهنا يتغير بطل المسلس ��ل
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من مبارك الى المجلس العس ��كرى ،وفجأة يقفز على س ��طح االحداث ممثلون كثيرون،
وهم ليس ��و إال كومبارس مثل حركات الش ��باب من يس ��ار وليبراليين ومؤيدى البرادعى،
ثم وفى حركة مس ��رحية يطفو على س ��طح االح ��داث بطل المسلس ��ل الجديد وهو جماعة
االخوان ومعها جماعة الس ��لفيين،حيث نتابع قرارات المجلس العس ��كرى فى اإلفراج عن
رموز التيار االس�ل�امى وعودتهم الى الس ��احة السياسية فى مصر ثم نتابع تغلغل االخوان فى
اح ��داث مي ��دان التحرير وكأن المي ��دان قد إرتدى عباءة االخ ��وان ،ونالحظ توافق كبير
بين المجلس العس ��كرى وجماعة االخوان خصوصا فى االس ��تفتاء على الدس ��تور ونتائجه
فى مارس  ،2011ثم بعد ذلك تتوالى احداث المسلسل فندخل فى إنتخابات مجلس الشعب
والش ��ورى وحصول التيار االس�ل�امى المؤيد فى ذلك الوقت من المجلس العس ��كرى على
األغلبي ��ة ،وندخل فى قمة الميلودراما حيث نعيش احداث محاكمة مبارك ورجال نظامه
ونُفاجأ باالحكام وينش ��غل الشعب بمن يؤيد ومن يرفض حتى نصل الى الحبكة الدرامية
وه ��ى إنتخاب ��ات الرئي ��س وفى لحظة م ��ن لحظات اإلب ��داع التمثيل ��ى ُيفاجأ الش ��عب بظهور
مرش ��حين اثنين فقط على س ��طح االنتخابات وتتم االعادة بينهما وهما مرس ��ى ( االخوان)
وش ��فيق ( الفلول) وكأن مصر ليس فيها إال اإلخوان أوالفلولو ،وتنتهى المس ��رحية بصعود
�اإخوانيا وبفارق ضئيل لزوم الحبكة المس ��رحية ث ��م نتابع األحداث من
رئيس �
ً
نجم مرس ��ى ً
أفول نجم المجلس العس ��كرى وهروب احمد ش ��فيق ووفاة عمر س ��ليمان الغامضة وكأن
المسرح يتهيأ للنجم األوحد وهو مرشح االخوان الرئيس مرسى ،وهنا ينسى الجميع الفلول
ومب ��ارك والمجل ��س العس ��كرى وغيره!!.هل نح ��ن اآلن بصدد التعامل م ��ع الحزب الوطنى
القدي ��م وذلك بع ��د أخونته ؟ وما الفرق بين مبارك ونظامه فى الحزب الوطنى وبين مرس ��ى
ونظامه فى حزب الحرية والعدالة ،إن كل المقاييس تتم مثلما تمت فى الماضى ولكنها
ترت ��دى عب ��اءة االخوان ش ��كال فقط ،فرج ��ال االعمال فى عه ��د مبارك وس ��يطرتهم على
الحكم هى كذلك  -مع بعض الرتوش -مثل اس ��تبدال رجل االعمال احمد عز( فى عهد
مبارك) برجل االعمال حس ��ن مالك (فى عهد مرس ��ى ) ونفس اإلقتراض من البنك الدولى
فى عهد مبارك هو نفس اإلقتراض من البنك الدولى فى عهد مرس ��ى والفرق أن اإلقتراض
�اميا !!! فهل كانت
ربا ولكنه فى عهد مرس ��ى ضرور ُة
ف ��ى عه ��د مبارك كان ً
ٌ
ومباح إس�ل ً
ثورة الش ��باب والشعب فى يناير ودماء الشهداء كى نستبدل فقط الحزب الوطنى بالحزب
الوطنى فرع المعامالت االسالمية ،ويا ليتها معامالت اسالمية وإنما هى اسالمية فقط فى
الشكل ولكن الحقيقة انه ال تغيير ،وأن (احمد زى الحاج احمد)
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وهنا يأتى السؤال االهم وهو من هو المؤلف العبقرى لهذا المسلسل ؟؟
ومن هو المخرج المبدع لهذا المسلسل ؟؟
ومن هو المنتج الذى تحمل تكاليف انتاج هذا المسلس ��ل وما هى أرباحه من وراء هذا
اإلنتاج ؟؟؟؟
أما الممثلون والمشاهدون فنحن نعلمهم !!!! وكل ثورة ِ
وأنت طيبة يا مصر !!!!!!!!!!
دع ��وة للعمل واالنتاج كان ��ت للكاتب فى خضم احداث الدع ��وة للعصيان المدنى التى
ن ��ادى بها بعض الش ��باب والمنظم ��ات والتى كان الكاتب يعارضها ويش ��تم رائحة التدخل
االمريكى الس ��افر فى الش ��ؤن المصرية فكانت هذه القصيدة التى ُنش � ِ�رت فى الصحف
المصرية وفى مواقع االنترنت ..........
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َ
حياة الهوان؟
أما قد كفانا
أم ��ا قـ ��د كفان ��ا حي ��اة اله ��وانِ

وم ��ا قـ ��د أتان ��ا م ��ن األمري ��كانِ

النفوس
أل ��م يكفنا حس ��ر ًة ف ��ى
ِ

أطعناهم ��و ف ��ى األم ��و ِر كثي � ً�را

�وق مداهـ ��ا ح ��دو َد الزم ��انِ
يف � ُ
المه ��انِ
ول ��م نجن ��ى غيرالخن � ِ
�وع ُ

�وم لن ��ا َصفع ��ة
وف ��ى كلِّ ي � ٍ
وم ��ا أدرى فيم ��ا س ��كتنا عليهم

تزي � ُ�د م � َ�ن الـ � ُ�ذلِ و اإلمته ��انِ
المن ��ى واألمانى
وق ��د ض ��ا َع كلُ ُ

لق ��د س ��اد أجدا ُدن ��ا م ��ن زم ��انٍ
تعال ��وا لنب ��دأ عه � ً�دا جدي � ً�دا

�ويا ألس ��مى المعان ��ى
ونس ��عى س � ً

وه ��ا ه ��ى ثورتن ��ا ق ��د أزال ��ت

نظ ��ام الفس ��ا ِد و معن ��ى اله ��وانِ

�موخ التاري ��خ
نُعي � ُ�د لمص � َ�ر ش � َ
�ارا
فنأب ��ى
ً
خنوع ��ا ونأبى إنكس � ً

�عب ُيعـان ��ى
ونمس � ُ�ح دمع� � َة ش � ٍ
كل آن ِ
ونأب ��ى المعون ��ة ف ��ى
ِ

وم ��ا
كان غي � َ�ر إفتق ��ا ِد األم ��انِ
َ

�بر لدين ��ا
فتحن ��ا له ��م كلَّ ِش � ٍ

صاما
أي ��ا إخوت ��ى م ��ا كفان ��ا خِ ً

وفيم ��ا التناح � ُ�ر بع � َ�د ِ
الطع ��انِ
وه ��ا نح � ُ�ن ال نجن ��ى غي � َ�ر الهوانِ

�رك اس ��باب كلّ الخ�ل ِ
�اف
فنت � ُ

و ُنس � ِ�رع ُ قب ��ل فـ ��وات األوانِ

بق ��ولٍ فصي � ٍ�ح قـ ��وىِ البي ��انِ

نق ��ولُ ألمري ��كا ...ال ث ��م ...ال
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التوقعات للمستقبل وهل الصورة رمادية؟
أم خضراء؟ أم أنها بمبي بمبي؟!
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مصر التى فى خاطرى
ُ
م ��ا إن إنتش ��رت بين جموع الش ��عب المصرى أخبار انتخابات مجلس الش ��عب والش ��ورى
والتحضي ��ر لالنتخاب ��ات الرئاس ��ية بعد ثورة 25يناي ��ر إال وعلت الوجوه ابتس ��امة جاءت على
تغييرا حقيقيا ،تغييرا يأخذ على عاتقه تطلعات
اسحياء أمال فى أن يكون التغيير القادم
ً
الشعب وآماله وال يكون تغييرا فى الوجوه فقط  .والحقيقة أن كل التغييرات الوزارية فى
مصر والتى حدثت فى الخمس ��ين س ��نة الماضية كانت كلها تغييرات فى الوجوه ولكن
السياسة كما هى ،وقد كانت معظم الوجوه التى دخلت الوزارة ومازلت هى نفس الوجوه
القديم ��ة التى تدخل تحت باب اهل الثقة وليس ��ت تح ��ت باب اهل الخبرة ،مما زاد من اعباء
الحياة على المواطنين .إننا نريد من التغيير الجديد أن ياتى بأهل الخبرة ،وأن يكون اول
قرار فى التغيير هو انهاء العمل بقانون الطوارىء ،وأن نمنح الشعب حرية فى المشاركة فى
اخذ القرار بطريقة ديمقراطية وال مانع من ان يختار الش ��عب ممثليه عن طريق المش ��اركة
الحقيقية لالحزاب والنقابات وذلك هو اول طريق لالصالح،
وبعي � ً�دا ع ��ن اج ��واء التش ��نج واجواء االنغم ��اس فى اله ��روب التاريخى تح ��ت مظلة مصر
التاري ��خ والحض ��ارة وكل هذه المس ��كنات الت ��ى التزيدنا إال ضياعا بين األم ��م ،فإننا و
بكل صراحة نرى أن مصر كانت فى السنوات العشرين االخيرة من حكم مبارك صفرا
فى كل شيىء !!!!
وإلثب ��ات ه ��ذه الحقيق ��ة المؤلم ��ة ال نحتاج إال الى النظر فى الش ��أن المص ��رى فنبدأ من
االقتص ��اد ون ��راه كان يترنح من جراء تضخم قاتل ممتد يتبعه بطالة تنتش ��ر كالس ��رطان
بي ��ن الش ��باب فنرى جيال كامال من الش ��ياب المص ��رى ال أمل له وال مس ��تقبل ،وبعد ذلك
ونتيج ��ة لهذا الش ��عور باالحباط نجد ان ��ه كانت هناك روحا انهزامي ��ة تغلفها حالة من الال
إنتم ��اء ل ��دى المواطن المصرى وكأن مايحدث لمصر ال ش ��أن له ب ��ه ،وتلك هى اخطر ما
ف ��ى الموض ��وع فالمصريون تحت أى هج ��وم كان انتمائهم لمصر هو القوة التى يس ��تمدون
منه ��ا روح المقاوم ��ة ،وهناك ايضا كان تخبطا من الجهات الرس ��مية فى الدولة (حكومة
ومعارضةاحزاب ��ا ونقاب ��ات ً) فكان ��ت كل جهة تعم ��ل لمصلحتها وليس لمصلحة الش ��عب
مما انعكس على الس ��لوك العام فانتشر الفس ��اد والال مسؤلية خصوصا بعد انحسار تأثر
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الحكومة بس ��ب اذدياد عمليات الخصخصة .وعندما ننظر فى الدور السياس ��ى لمصر فى
�ارا كبي ��را لدور مصر فى الثالث
العال ��م العرب ��ى واألفريقى والعالمى نجد انه كان انحس � ً
اتجاهات والدليل على ذلك انحسار دور مصر الر يادى بين العرب والوضع مثيله فى افريقيا
والعالم أجمع .
واس ��تكماال له ��ذه الحال ��ة نرى ت ��ردى الزراع ��ة المصرية فم ��ازال ازمة القمح مس ��تمرة
وكأنن ��ا تح ��ت مؤام ��رة عالمي ��ة لتركيع مصر ون ��رى ت ��ردى القطن المصرى ومنس ��وجاته
بينم ��ا دوال كثي ��رة اصبح له ��ا الصوت العالى فى ه ��ذا المضمار .وعلى نف ��س الطريق نجد
ظاهرة تنتشر فى اجواء الشباب المصرى وكنتيجة لهذا اإلحباط فنراه ينقسم الى قسمين
قس ��م هجر الدين وارتدى ثياب التمدن والفجور فى ابش ��ع صوره ونرى قسما لجأ الى الدين
وارتدى ثياب الحش ��مة والتدين ولألسف فالتياران مخطىء ألنهما اعتمدا على أآلخر وليس
على الذات فالتيار الشبابى المنحرف اعتمد على تقليد الغرب ومجاراته ولكن فى الفجور
واالنح ��راف ول ��م يقلد الغرب فى العم ��ل واالنتاج،والتيار اآلخر المتدي ��ن اعتمد على الدعاة
الجدد (دعاة العولمة والفضائيات ) فأخذ يتبعهم عن جهل وعدم فهم فوقع فى التقليد بدون
العل ��م فأصبح متدينا ش ��كال ولي ��س مضمونا وهذه خطورة ال تقل عن ع ��دم التدين والمثل
يقول(عدو عاقل خير من صديق جاهل )
واآلن وبعد هذا التحليل ،هل الصورة س ��وداوية أم هناك بصيص من أمل ،والحقيقة أن
األمل موجود وليس علينا س ��وى اس ��تحضار الش ��خصية المصرية األصيلة على مر العصور
فنستلهم شخصية المصرى القديم وهو يعمل فى صمت بال كلل فيبنى الحضارة وشخصية
المص ��رى األب ��ى الذى عارض عمرو بن العاص الحاكم وذهب الى عمر بن الخطاب ليأخذ
حق ��ه ب�ل�ا خوف وال ذل وش ��خصية المص ��رى احمد عرابى ال ��ذى وقف ام ��ا الخديوى توفيق
عبد بعد اليوم" وش ��خصية المص ��رى "جمال عبد
قائالً"لق ��د ولدتن ��ا امهاتن ��ا احرار ولن ُنس� � َت َ
الناص ��ر" ال ��ذى اعت ��رف بالخط ��أ وبدأالتغيير بعد نكس ��ة يونيو وش ��خصية المص ��رى انور
الس ��ادات الذى خدع العالم كله امريكا وروس ��يا واس ��رائيل وانتصر فى حرب العبور فى
رمضان وأثبت أن مصر هى مصر على مر العصور .
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صفقة "شاليط" ومصر بعد مبارك
تص ��درت كل وكاالت االنب ��اء والقن ��وات الفضائي ��ة أخب ��ار صفق ��ة تب ��ادل االس ��رى
الفلسطينيين باالسير االسرائيلى لدى حركة حماس " شاليط " ،وكم كانت صور تبادل
االسرى الفلسطينيين وعودتهم الى زويهم فى احتفال كبير اذاعته كل وكاالت االنباء،
وكيف كانت عودة ش ��اليط الى اهله فى اس ��رائيل واستقبال كبار زعماء اسرائيل له فى
اش ��ارة ال ��ى نجاح الصفقة على كل المس ��تويات ،وقد تابع المصري ��ون اخبار هذه الصفقة
بفخ ��ر واعت ��زاز وذلك عندما اعلنت حركة حماس واس ��رائيل ان الصفقة تمت بدعم مصر
ول ��وال جه ��ود مصر لما نجحت الصفقة ،وهنا كان مربط الف ��رس فى الفرحة الغامرة لدى
المصريين فى مصر وخارج مصر ،وذلك ألنه والول مرة يش ��عر المصريين ان مصر لها دور
كبي ��ر وليس دور التاب ��ع الراضخ ،كما كان الحال فى عهد مب ��ارك ،فقد كانت مصر
دائما تابع لم تمليه امريكا واسرائيل،
ولكن فى عهد ما بعد مبارك فإن مصر ال ترضخ ألحد بل ترضخ لمصلحة مصر وشعب
مصر ،وها هو الفرق فى مصر مع مبارك ومصر بعد مبارك .....
إن ثورة الخامس والعشرين من يناير لم تقم فقط ضد الفساد الذى كان مستشريا فى
جسد مصر كالطاعون ،ولكن الثورة قامت لتحرر االرادة المصرية من التبعية المريكا
واس ��رائيل ،الثورة قامت لتعود مصر الى قامتها ومكانتها ،وأنه ال يملى احد ًايا من كان
ارادته على ش ��عب مصر ،وهذ هو الس ��بب القوى الذى جمع كل طوائف الش ��عب تحت لواء
ثورة الخامس والعش ��رين ،والس ��بب الذى جع ��ل الجيش المصرى برجال ��ه وقياداته يؤيدون
الث ��ورة م ��ن اول ي ��وم ويقفون ال ��ى صفها .إننا يجب ان ال ننس ��ى موقف الجي ��ش المصرى وال
يجب ان نسمح ألى جماعة خارجية او داخلية ان تهتك هذا الرباط القوى بين الشعب وقواته
المس ��لحة ،وال يجب ان نس ��مح ليد الفتنة ( الخارجية والداخلية ) ان تقطع اواصر الترابط
بين الش ��عب وقواته المس ��احة الش ��ريفة و ويجب ان نتيقظ للفتن وان نحمى الثورة باالتحاد
والثبات صفا واحدا ش ��عبا وجيش ��ا حكومة وافرادا ،رجاال ونس ��اء ،وهكذا نحفظ دماء
ش ��هداء الث ��ورة من تضيع س � ً�دا .إن اعداء مصر كثيرون وهم اما بالخ ��ارج الذين ال يريدون
لمص ��ر التق ��دم والتوحد ،واعدائه ��ا كثيرون فى الداخل وهم اصح ��اب المصالح والمنافع
واصح ��اب الفتن ��ة والتف ��كك ،فاللهم احمن ��ا من اعدائنا ف ��ى الخارج والداخ ��ل واحمنا من
الجهل والتعصب .
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مصر بين انتماءها االسالمى وتاريخها القديم
انتش ��رت ف ��ى اآلونة األخيرة وخصوص ��ا بعد ث ��ورة 25يناير وقد كان ��ت بصبغة مصرية
قومية وكان التس ��اؤل هو هل يجب ان تتمس ��ك مصر باصلها الفرعونى ام ان االنتس ��اب ال
يكون إال لالسالم ،وهنا اود ان اشير :
أو ًال  :أن "االسالم دين" و"االسالم وطـن" و"االسالم نسب "،وهى حقيقة خالدة دائمة ،ان
االس�ل�ام ه ��و دين الله الذى ارتضاه لعباده اجمعي ��ن ال فرق بين كبير وصغير وال بين ابيض
واس ��ود وال بي ��ن غن ��ى وفقي ��ر إال بالتقوى ،وهو الدي ��ن الذى بعث الله به الرس ��ل من اول آدم
محمد صلى الله عليه وسلم وهو
عليه السال حتى خاتم الرسل واالنبياء سيد الخلق اجمعين
ٌ
دي ��ن التوحيد الخالص لله ،واالس�ل�ام هو الوطن الذى ننتم ��ى اليه ونلجأ اليه فى كل زمان
ومكان وال وطن سواه،واالس�ل�ام هو النسب الحقيقى الذى ال نسب سواه وكل المسلمين
هم منتس ��بون لالس�ل�ام ولرسول االس�ل�ام وزوجاته امهاتهم و ومعنى ذلك اننا جميعاال ندين
إال باالسالم وال ننتمى إال الى االسالم وطنا وال ننتسب إال الى االسالم
ثانيا  :لم يأمرنا االس�ل�ام وال الرس ��ول بأن نقطع نس ��بنا القديم (ولو كان نسبا الى دول
كافرة ) بل إن من اعظم الصحابة للرسول من كان يلقب بنسبه ( صهيب الرومى ) نسبة
الى اصله الرومى ،و( بالل الحبش ��ى ) نس ��بة الى اصله الحبشى ،و(سلمان الفارسى) نسبة
ال ( سلمان منا اهل البيت) .
الى اصله الفارسى بل إن الرسول ضم سلمان الى آل بيته قا ْئ ً
ثالثا  :هناك خطأ ش ��ائع بين الناس فى فهم كلمة (فرعون) وما مدلولها وقبل الخوض
فى التفاصيل نشير الى ان كلمة ( فرعون) جائت فى القران الكريم اربعة وسبعون مرة (
 )74فى شتى سور القرآن وكلها تقصد وتشير الى ملك مصر فى عهد موسى عليه السالم
وال ��ذى اختل ��ف المؤرخون وعلماء المصريات فىتحديد هويته هل هو رمس ��يس الثانى ام انه
ملك آخر ،ومن هنا فالقران فى كل اياته عن فرعون يقصد رجل واحد هو ملك مصر فى
عهد موسى وبالتالى اليجب ان نطلق كلمة فرعون على كل ملك حكم مصر فى العصور
القديم ��ة ،وهناك تفس ��يران لمدلول كلم ��ة فرعون اولهما انها من كلمتي ��ن " فر" و " عا "
ومعناه ��ا س ��اكن القص ��ر أى الذى يس ��كن القصر ويحكم ،وهذا يك ��ون لقب كل من
يحكم مصر وحرفت بعد ذلك الى فرعون ،وقد يكون " فرعون" هو اس ��م ملك مصر فى
عهد موسى أى انه اسم ال لقب ،وفى الحالتين فكل ما قاله القران من لعنة لفرعون كان
لرجل واحد هو ملك مصر فى عهد موسى ،وال يجب ان نطلقه على جميع ملوك مصر عمال
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باآلية القرآنية ( وال تزر وازرة وزر أخرى) صدق اله العظيم.
وملحوظ ��ة غائب ��ة عن الجمي ��ع ان ان كلمة مصر كلمة مصرية قديم ��ة باللغة المصرية
القديم ��ة وقد اس ��تعملها القران الكريم ولم ينكرها ،وقد ج ��اء ذكر" مصر " فى القران
خمس ��ة م ��رات ،اربعة منها تقصد مصر كبلد مع ��روف ،وواحد ة فقط تعنى "مصر" اى اى
بلد من البالد وهى كاآلتى:
 ( وأوحينا الى موسى وأخيه أن تبوءا لقومكما بمصر بيوتا) سورة يونس آية 87 (وقال الذى اشتراه من مصر المرته اكرمى مثواه) سورة يوسف آية 21 ( وقال ادخلوا مصر ان شاء الله آمنين ) سورة يوسف آية 99 ( ونادى فرعون فى قومه قال اليس لى ملك مصر) سورة الزخرف آية 51مصرا اى
 ( إهبطوا مصر فإن لكم ما س ��ألتم ) س ��ورة البقرة آية  ،61وهى هنا تعنىً
بلدٍ من البالد .
رابعا  :يش ��هد التاريخ ان مصر وش ��عبها هو الدرع الواقى لالس�ل�ام وهى كنانة الله فى
ارض ��ه كم ��ا قال رس ��ول الله صل ��ى الله عليه وس ��لم ( والكنان ��ة هى الج ��راب الذى يحوى
الس ��هام ) وقد كانت مصر دائما هى مصنع الرجال والقادة والعلماء فى االس�ل�ام على مر
العصور وسوف تظل دائما هكذا ،وقد اوصى رسول الله المسلمين باهل مصر خيرا فقال
( اس ��توصوا باهل مصر خيرا فإن لى بها نس � ً�با وصهرا ) وذلك اش ��ارة الى ام ولده ابراهيم (
مارية القبطية ) والى ام اسماعيل ( هاجر المصرية) زوجة ابواالنبياء ابراهيم وهى ام العرب
جميع ��ا .وقد كان ��ت مصر احدى دولتى المهجر األولى وهما الحبش ��ة ومص ��ر وهما اللتان
اختارهما رسول الله لهجرة المسلمين وكيف كان (المقوقس) ملك مصر فى ذلك الوقت
يميل الى االسالم ويعتبره دين التوحيد .
خامسا  :ان الحضارة المصرية القديمة كانت هى الحضارة الوحيدة التى تؤمن باليوم
اآلخ ��ر وبالبعث والحس ��اب والعق ��اب وان المص ��رى القديم كان يؤم ��ن بالتوحيد وهى اول
حضارة نادت بالتوحيد ،تذكر كتب التفاسير ان نبى الله (ادريس) وهو من اقدم االتنبياء
ويق ��ال ان ��ه قب ��ل نوح كان بعثته فى مص ��ر ،أى ان دين التوحي ��د كان فى مصر ،وكذلك
معظم االنياء والرس ��ل عاش ��وا فى مصر فمن ادريس الى ابراهيم ويعقوب ويوس ��ف وموسى
وعيس ��ى عليهم الس�ل�ام كلهم اتوا الى مصر ونش ��روا دعوتهم فيها ،ويذكر ايضا انه فى
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الدول ��ة الحديث ��ة وفى عهد المل ��ك (امنحتب الثالث) بدأت دعوة توحي ��د اآللهة فى اله واحد
يرم ��ز له باش ��عة الش ��مس وقام امنحت ��ب الثالث بتحطي ��م كل اآللهة وامر بعب ��ادة اله واحد
واطلق على نفسه (اخناتون) ولكن هذه الدعوة لم يكتب لها النجاح .
وفى جميع العصور لمصر القديمة كانت كلمة ( معات) هى اصل التش ��ريع للمصرى
القدي ��م ومعناه ��ا ( الخي ��ر والحق والعدل) وه ��ى مفهوم آمن به المصري ��ون على مر العصور
حيث كانوا شعبا ال يحب العنف وال الغزو للدول المجاورة إال دفاعا عن مصر وامن مصر
وهى صفة غالبة حتى اليوم فى جميع المصريين ،ويذكر عن المصرى القديم انه ال يحب
االغتراب عن مصر ابدا ولكنه ال يمنع اى غريب من ان يأتى الى مصر ويعيش فيها معه بل
انه يكرم هذا الغريب ويفضله على نفس ��ه ،وأخيرا نصل الى حقيقة اخيرة وهى ان كلمة
فرعون تس ��تعمل اس ��تعماال خاطئا ومجازيا فعندما نقول فرعون نقصد ملك مصر فى عهد
موس ��ى وال يجب ان نطلق كلمة الفراعنة لنقصد بها المصريين فالفراعنة ان جاز النس ��ب
�اغ ،ولكن ان كنا نقص ��د بالفراعنة وهو المصريون
للكلم ��ة تعن ��ى كل ملك متكبر ط � ٍ
القدم ��اء ف�ل�ا عيب فى النس ��ب الى المصريين القدماء لما لهم م ��ن تاريخ فى الحضارة وفى
التوحي ��د وفى العل ��وم،و اليجب ان نكون مح ��دودى االفق فنفاضل بين االس�ل�ام واالنتماء
ال ��ى مص ��ر القديمة ،فالمفاضلة هنا التصح ولكننا ننتس ��ب الى االس�ل�ام ونطيع الرس ��ول
ونتمس ��ك باصولن ��ا المصري ��ة القديمة تمس ��كا ليس تعصب ��ا ولكنه تمس ��كا باالصول،
اص ��ول الحض ��ارة والتوحيد  .ومازال تاريخ مصر كنزا لم يكتش ��ف بعد وخطوة فى تاريخ
البشرية تحوى الكثير وسرا من اسرار الكون مازال مجهو ًال .
هل إنتهت المليونيات وبدأت التوازانات ؟
صاح ��ب إرهاص ��ات البداي ��ة لث ��ورة الخام ��س والعش ��رين م ��ن يناي ��ر ظاه ��رة ما ُيس ��مى
بالمليونيات ،أى تظاهر واعتصام مئات الآلف من الشعب فى ميادين مصر وخصوصا فى
مي ��دان التحرير والذى اصبح رمزا للثورة،واس ��تمر هذا الح ��ال حتى بعد نجاح الثورة وخلع
مب ��ارك من الحكم ،بل اصبح ��ت المليونيات بعد خلع مبارك وتولى المجلس العس ��كرى
للحك ��م هى وس ��يلة الضغط على المجلس العس ��كرى كى يحقق مطالب الش ��عب ،وقد
نجحت هذه الوس ��يلة بش ��كل كبير وذل ��ك ألن الجماهير فى ه ��ذه المليونيات كانت لها
مطال ��ب واحدة وكان رأى الجميع رأى واحد ،ولكن وبإنتهاء المرحلة االولى لإل نتخابات
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البرلماني ��ة وظه ��ور نتائجه ��ا من نج ��اح كبير لإلخوان المس ��لمين ونجاح أقل للس ��لفيين ثم
الليبراليين حدث تغير كبير فى الساحة السياسية فى مصر وتبع هذا التغير إنتهاء ظاهرة
المليوني ��ات ،وذلك ليس إق�ل�ا ًال للمليونيات ولكن ألن الحال تغير والمواقف تغيرت .وحتى
نستطيع أن نتفق مع هذا الرأى أو نختلف وهو( انتهاء ظاهرة المليونيات ) يجب أوال أن نتابع
االح ��داث ونحل ��ل المواقف منذ بداي ��ة الثورة وحتى اآلن،وكذلك نتائ ��ج هذه االحداث ورد
فعلها لدى الشعب المصرى بجميع طوائفه،
ومن متابعة االحداث والمواقف والنتائج وردود االفعال يتبين لنا اآلتى :
إن تع ��دد المليوني ��ات وتكراره ��ا والت ��ى كان ��ت فى بعض االحوال اس ��بوعية وباس ��ماء
متعددة،ورغ ��م نج ��اح ه ��ذه المليونيات فى التاثي ��ر وتغيير المواقف ،إال أنه ��ا كانت بمرور
الوق ��ت تأت ��ى بنتائج عكس ��ية مما افقدها التح ��ام الجماهير معها ب ��ل ونفورها ،وذلك ألن
االحوال االقتصادية للشعب تدهورت كما أن هذه المليونيات كان يصاحبها وقف المرور
فى الميادين والشوارع ووقف مصالح الناس ،وانتشار ظاهرة الباعة الجائلين والبلطجية .
إتخ ��اذ ظاه ��رة المليوني ��ات للطابع الخ ��اص والفئوى أفقده ��ا اتفاق الجماهي ��ر ،بل فى
بعض االحيان كانت هناك تصادمات بين الجماهير وال ننس ��ى تظاهرات المس ��يحيين فى
ماس ��بيرو وعند بعض الكنائس ،وايضا ال ننس ��ى التظاهرات الفئوي ��ة والتى اوقفت العمل
تماما فى بعض الميادين وذاد بذلك تدهور االقتصاد وتاثر الشعب بهذا التدهور .
صاح ��ب فى بعض االحيان تصدى قوات االمن والش ��رطة العس ��كرية لهذه التصادمات
وخصوصا إلخالء الميادين والش ��وارع ( ميدان التحرير  -ش ��ارع ماس ��بيرو  -ش ��ارع محمد
محمود) وقد نتج عن هذه التصامدات قتلى ومصابين من الجانبين ،مما جعل الناس تخشى
هذه المصادمات وتتجنب المشاركة فيها .
إختالف األراء والمواقف وانقس ��ام الش ��عب بين هذه االختالفات جع ��ل المليونيات تأتى
متضادة ،فكنا نس ��مع عن مليونية ينادى بها االس�ل�اميين تأييدا لالستفتاء فى شهر مارس
وبعد اسبوع نسمع عن مليونية ينادى بها الليبراليين تعارض االستفتاء ،وكذلك كنا نسمع
عن مليونية ينادى بها طرف وفى نفس الوقت هناك طرف آخر يعارض هذه المليونية ويدعو
مؤيدي ��ه أال يش ��اركوا فى المليوني ��ة ،وفوق ذلك اصبح ��ت هذه المليونيات وس ��يلة الظهار
القوة وإظهار ضعف التيار اآلخر ،فكان االخوان المسلمون ينادون لمليونية ويحشدون لها
الحضور حتى تظهر قوة تاثيرهم وعدد مؤيديهم،وكانوا فى بعض المليونيات يعلنون انهم
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لن يشاركوا فى المليونية القادمة حتى تأتى هذه المليونية ضيفة الحضور هزيلة الشكل،
وهكذا اصبحت المليونيات وسيلة للدعاية واثبات قوة النفوز .
نتيج ��ة إلختالف المواقف وألننا نلعب فى ملعب السياس ��ة حيث تغلب المصالح ولو على
المب ��ادىء ،فإنن ��ا بدأنا نرى بع ��ض التوازنات الت ��ى اوجبها اختالف المصالح ،فنس ��مع عن
تواف ��ق االخوان والس ��لفيين ضد الليبراليين وبدأنا نس ��مع عن تواف ��ق اليبرالين ومعهم بعض
الق ��وى الممثل ��ة للتيار المس ��يحى والعجيب اننا نس ��مع ع ��ن فصيل من الصوفيي ��ن يؤيد هذا
التوافق ( ليبراليين ومس ��يحيين وصوفيين مس ��لمين ) ،وفى بعض االحيان ،وقد ظهر هذا
اثناء االنتخابات فى المرحلة االولى أن االخوان توافقوا مع الليبراليين ضد مرشح السلفيين
والعكس صحيح ،مما افقد ظاهرة المليونيات بريقها وانصراف الناس عنها .
فى النهاية ونتيجة اس ��تمرار التدهور االقتصادى واس ��تمرار المعاناة للش ��عب واس ��تمرار
تغليب المصالح ولو على حس ��اب الش ��عب ،مع انقس ��ام الش ��عب بين كل هذه المواقف بين
مؤي ��د ومعارض،وألنن ��ا ف ��ى مصر بل ��د العجايب ،يقول قائ ��ل أننا فى القريب العجل س ��وف
نس ��مع ع ��ن مليونية ينادى بها الش ��عب تخرج فى مي ��دان التحرير تطالب ...بمن ��ع المليونيات
!!!!!!!!!
فى الذكرى االولى لثورة الخامس والعشرين من يناير
وار )
( لم يبقى فى
ِ
الميدان ُث ُ

عندما تحتفلُ مصر ُ بمرو ِر عام ٍ على ثورة الخامس والعشرين من يناير ،تلك الثورة التى
غيرت من وجه مصر وكشفت عن الصورة الحقيقية لمصر وللشعب المصرى الحر األبى،
الذى ومهما طال به زمن االستبداد إال أن شمس الحرية سوف تشرق من جديد وتمسح عن
وج ��ه مصر ما اعتراها من كآبة وحزن ،لم أصابها تحت وطأة االس ��تبداد وظلم الفس ��اد،
تعيش حرة أبية بيد ابنائها وشبابها .
والتاريخ خير ُ شاهد على أن مصر دائما
ُ

ف ��ى مث ��ل ه ��ذه االيام خرج ��ت جحاف ��ل المصريين ف ��ى كل بق ��اع مصر تن ��ادى بالحرية
وبالقضاء على االس ��تبداد والفساد وكانت الشرارة االولى هى ميدان التحرير فى القاهرة
وتبعه كل ميادين مدن مصر من االس ��كندرية الى الس ��ويس الى اس ��يوط واس ��وان وكل
ارض فى مصر ،واصبحت الميادين هى رمز الثورة ،ولم ينس ��ى العالم كله صورة الش ��عب
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المص ��رى وه ��و مصط ��ف فى ماليي ��ن ينادى برحي ��ل النظام الس ��ابق وكيف كان الش ��عب
المص ��رى يتظاه ��ر ف ��ى صورة حضارية س ��لمية من ش ��باب وكبار وصغار من رجال ونس ��اء
واطف ��ال وكي ��ف ظهرت عبقرية الش ��عب المصرى فى انتظام المظاه ��رات والتكاتف بين
جميع طوائف الش ��عب ،كلهم فى صوت واحد يردد( الش ��عب يريد اسقاط النظام) ،وكم
انبه ��ر العال ��م اجمع الصديق والع ��دو البعيد والقريب ،بتلك المظاه ��رات وذلك التوافق بين
ابناء الشعب المصرى ،حنى تحقق المطلوب وسقط النظام .
إننا وبعد مرور عام على الثورة وحينما ننظر الى الميدان اآلن وهو رمز للثورة نجد الصورة
ق ��د اختلف ��ت بل فد تبدلت ،فبدال من االنتظام نجد الهرج والمرج ،وبدال من ان نرى الش ��باب
وهم يتظاهرون سلميا نجد جماعات من البلطجية وفد احتلوا الميدان واصبح الميدان مكان
للترب ��ح والبي ��ع ف ��ى كل ما هو ممنوع ومحرم ،بل واالقامة تح ��ت الخيام وما ادراك ما يحدث
فى جنح الليالى تحت الخيام ،ثم بدأنا نرى جماعات من المسلحين الذين يتولون حماية هذه
الخي ��ام بالق ��وة وكأنها عصابات مس ��لحة ،ثم بدأن ��ا نرى ان تعامل ق ��وات االمن والجيش قد
اختلف مع المتظاهرين فنرى التعسف فى استعمال القوة والبطش من الجانبين وال ندرى أين
الحقيق ��ة ه ��ل االمن وقوات الجيش هى الت ��ى بدأت بالعنف كما نرى ف ��ى الفيديوهات ام أن
البلطجية والعصابات المسلحة هى البادئة؟؟ وكذلك اختلفت االهواء فبعد ان كان الجميع
ف ��ى المي ��دان كلمة واحدة ،اصبحنا نس ��مع ع ��ن طوائف ال حصر لها فهؤالء م ��ن الليبراليين
العلمانيين وهؤالء من االس�ل�اميين المتش ��ددين وهؤالء من االخوان االمس ��لمين
وه ��ؤالء م ��ن َ
وهؤالء من المسيحيين المتشددين وهؤالء فئات تنادى بزيادة المرتبات واصبحت المظاهرات
الفئوية هى الرئيسية بل اصبحنا نسمع عن اعتصامات سائقى النقل العام واعتصامات عمال
الشركات وهكذا اختلط الحابل بالنابل ،وطبعا كل ينادى على لياله!!!
إن المؤسف هو ان الميدان تحول من صورة فنية جميلة تعبر عن شعب مصر وثورة مصر
تلك الصورة التى شاهدناها فى الخامس والعشرين من يناير حيث يقف الشعب والجيش فى
ٍ
صف واحد ضد الفس ��اد واالستبداد وحيث يقف المس ��لم مع المسيحيى والرجل مع المرأة
والشباب مع الشيوخ كلهم رأى واحد وكلهم ينادون بمطلب واحد أال وهو سقوط النظام،
ولكننا االن نشاهد ميدانا آخرا غير ما شاهدناه فى الثورة  .اننا نشاهد ساحة للقتال بين
الق ��وى المختلف ��ة ،فالليبراليون ي ��رون أنهم هم اصحاب الثورة وان المجلس العس ��كرى ما
هو إال امتداد للنظام الس ��ابق وعليه فيجب ان تس ��تمر الثورة حتى يس ��قط حكم العسكر
و تكات ��ف معه ��م كل من لم ينجح فى انتخابات مجلس الش ��عب وخ ��رج خالى الوفاض فى
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االنتخابات .
واالس�ل�اميون بجمي ��ع الوانه ��م من اخوان مس ��لمين وس ��لفيين وحزب ووس ��ط وقد كان
له ��م النصيب االكبر من كعكة مجلس الش ��عب وخصوصا االخ ��وان فإنهم اعلنوا الهدنة
مع المجلس العس ��كرى حتى يتس ��لموا الس ��لطة فى مجلس الش ��عب وبدأنا نعيش معركة
االسالميين والليبراليين والشعب يعيش فى حيرة من مع من ؟؟؟
وعلى الجانب اآلخر نرى المجلس العسكرى وقد اصبح فى مأزق كبير حيث ثبت ان
المجلس العس ��كرى ليس لديه الكفاءة السياس ��ية لحكم مصر و لكنه ال يس ��تطيع ان
يترك الحكم ويحدث فراغا سياس ��يا فى بلد كبير كمصر ،كما أنه بدأ يفقد رصيده
عن ��د الش ��عب المصرى فى بداية الثورة عندما انح ��از للثورة ووقف معها ،ولكنه اآل ن يقف
فى مواجهة جزء من الثورة ويتعامل معه ٍ
احسن
بعنف اش ��د من النظام الس ��ابق ،وهو موقف
ُ
ما فيه سيىء !!!!!!
وكذل ��ك ن ��رى أن المنافقي ��ن واصح ��اب المصال ��ح وما اكثره ��م على م ��ر العصور قد
تلون ��وا وركبوا الث ��ورة ومألوا الفضائيات ينفثون س ��مومهم وكل يري ��د مصلحته هو والله
اعلم بالنوايا،فنس ��مع عن من يريد اش ��عال ثورة اخرى تاتى على االخضر واليابس فى كل
مص ��ر وم ��ن يريد ان يش ��علها ثورة ضد الجيش وم ��ن يريد ان نعود الى المي ��دان مرة اخرى،
ولالسف فالشعب قد زادت عليه المعاناة وبدأ يفقد صبره وبدأنا نسمع همسات تحولت الى
صرخ ��ات ان كفانا ث ��ورة ولنعود الى العمل واالنتاج ،وهو ن ��داء قد يكون هو آخر نداءات
اهل العقول.
واألس ��وء م ��ن كل ذل ��ك هو بزوغ نج ��م االقليات وظه ��ور ش ��بح التقاتل بين ابناء الش ��عب
فبجانب االخوة المس ��يحيين الذى أفزعهم نجاح االسالميين وخصوصا السلفيين وما ينادى
به بعض السلفيين من محاربة للفجور والرجوع الى الشريعة االسالمية مما اقلق المسيحيين
وجع ��ل البع ��ض منهم ين ��ادون بالحماية الدولية له ��م كمواطنين مصريي ��ن يتعرضون للظلم،
ون ��رى الفتن ��ة وقد ايقظها الخبثاء المتربصون بمص ��ر فنرى من يتكلم عن حقوق اهل النوبة
وكيفية استعادتها وعودتهم الى بالدهم التى رحلوا عنها والظلم الذى القوه على مر العصور
الس ��ابقة ،وكذلك نس ��مع ع ��ن من يتكلم عن حقوق بدو س ��يناء ومناداته ��م باالنفصال عن
مص ��ر بحج ��ة التمييز فى الخدمات بينهم وبين باقى طوائف الش ��عب المصرى ،وايضا بدأنا
نسمع عن تواجد الشيعة فى مصر وانهم مضطهدون ويريدون حريتهم والباقى أدهـى وأمر.
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إن كل هذه االحداث المؤسفة التى شاهدناها فى مصر بعد الثورة من تدهور االقتصاد
وانقسام الشعب الى فئات ومن اسالميين الى ليبراليين وغيرهم ثم ما ذكرناه من انقسامات
لتدل على أن الثورة التى ُولدت يتيمة ،ألن ثورة الخامس والعشرين من يناير ُولِدت من رحم
المعاناة للش ��عب المصرى بكل طوائفه وألنها كانت نتاج التحرك الش ��عبى فلم يكن لها
قائدا تسير ورائه وهى ميزة وعيب ،فهى ميزة حيث انها كانت تمثيال لكل الشعب ولكنها
عيبا ألن اى ثورة البد لها من قائد يوحد الرؤية والهدف ،وألن الثورة بال قائد فهى اصبحت
يتيمة االمومة حيث ال ام تلجأ اليها الثورة وتحنوعليها،و لكانها ولالسف اصبحت متعددة
االبوة ،فالثورة كما يبدو لنا لها ثالثة اباء وربما اكثر،وكل اب من هؤالء الثال ثة يدعى
ال فى االخوان والتيار
انه االب الشرعى للثورة،وهؤالء الثالثة االباء هم التيار االسالمي ممث ً
الس ��لفى وحزب الوس ��ط ،واالب الثانى وهم تش ��كيلة من دعاة الدولة المدنية والليبراليين
من يس ��اريين وش ��باب وبعض الجماعات مث ��ل  6ابريل وكفاي ��ة واالب الثالث وهو المجلس
العسكرى الذى ازاع للجميع انه من ناصر الثورة وذلك منذ البداية وقبل تنحى مبارك عن
الحك ��م فى الحادى عش ��ر من فبراير .إننا ال ننكر ان هؤالء االب ��اء الثالثة لهم دورهم فى
حماي ��ة الثورة ولكن ال يجب ان ننس ��ى دور الش ��عب بكل طوائفه ،ذلك الش ��عب الذى قام
بالثورة وحماها من الظلم واالستبداد،وأن الثورة اآلن يدعى ابوتها المئات بل اآلالف الذين
يكونون ثوارا !!!!!!!!
يقولون انهم هم ابو الثورة وامها ،وهم ابعد ُ ما
َ
ثوار )
والحقيقة المؤلمة الوحيد اآلن هى أنه ( لم يبقى فى الميدان ُ
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إنتخابات الرئاسة
و أول رئيس منتخب لمصر

83

ثورو  25يناير هل ُولدت يتيمة االب أم أنها لم تولد بعد؟؟
المتتبع لالحداث فى الس ��احة المصرية اثناء التحضير لالنتخابات الرئاسية يالحظ ان
اهم حدث يس ��تغرق كل المصريين هو الترش ��يح لالنتخابات الرئاسية التى تقرر أن تجرى
فى مايو . 2012
وقد بدأت االستعدادات لهذ االنتخابات منذ نهاية عام  2011عندما تم االعالن عن موعد
االنتخابات من المجلس العسكرى نتيجة ضغط الشارع المصرى بعد احداث شارع محمد
محمود وش ��ارع مجلس الش ��عب وهنا بدأنا نس ��مع عن كم كبير من الذين ينتون الترش ��ح
لالنتخاب ��ات وكان منه ��م الدكتور العوا والدكتور ابو الفتوح والش ��يخ ابو اس ��ماعيل عن
التيار االسالمى ومنهم الدكتور البرادعى وحمدين صباحى وابو العز الحريرى والمستشار
البسطويس ��ى وغيرهم عن التيار الليبرالى والناصرى واصحاب الدولة المدنية وس ��معنا عن
عن ترشح سيدات ورجال اعمال وكذلك سمعنا عن ترشح عمرو موسى ومرتضى منصور
واحم ��د ش ��فيق وعمر س ��ليمان وهم جميعا من المش ��اركين فى عصر مب ��ارك او من يطلق
عليهم الفلول ،وكان الجميع ُيس ��مون( المرش ��ح المحتمل للرئاسة ) أى انهم ينتون الترشح
ولم يتم ترشحهم بعد ،وعندما تم فتح باب الترشح للرئاسة فوجئنا بفيضان من المترشحين
من جميع االنواع فمن العمال والفالحين والفنانين ورجال االعمال والس ��يدات وغيرهم فى
هجم ��ة جعلت النظر الى منصب الرئيس وكأنه مش ��هد فى فيل ��م كوميدى ،ولكن كل
ه ��ذا انته ��ى عن ��د قرب غلق باب الترش ��ح حيث لم يتق ��دم إال الجادين فى الترش ��ح ،واصبح
الجمي ��ع يترق ��ب المش ��رح المتفق علي ��ه او التوافقى بين التيار االس�ل�امى والتي ��ار الليبرالى
والمجلس العسكرى .....
وفج ��أة دخ ��ل ف ��ى الس ��باق إس ��مان كان دخولهما كالزل ��زال فدخل المهن ��دس خيرت
الشاطر نائب المرشد فى االخوان المسلمين ودخل اللواء عمر سليمان نائب مبارك ورئيس
المخابرات الس ��ابق ،وبدأت حرب تكس ��ير العظام ،فأوال بدات لعبة تش ��ويه المرش ��حين
بدئا من الشيخ صالح ابواسماعيل والدكتور العوا وعمرو موسى ثم بعد ذلك دخل الجدل
على خيرت الش ��اطر فى اهليته للترش ��ح مما اجبر جماعة االخوان على ترشيح مرشح بديل
هو الدكتور محمد مرس ��ى رئيس حزب الحرية والعدالة وكذلك بدا مجلس الش ��عب فى
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صياغ ��ة قان ��ون العزل السياس ��ى كى يحرم رج ��ال مبارك من الترش ��ح والمقصود هم عمر
س ��ليمان واحمد ش ��فيق وكثر اللغط عن ان شهر العسل بين المجلس العسكرى واالخوان
قد انتهى وان االخوان بدؤا فى الرجوع الى التيار الليبرالى كى يكونوا جبهة واحدة ضد
الفلول والمجلس العس ��كرى ،وبدأت فعاليات مظاه ��رات ميدان التحرير تعودد من جديد
في ��وم الجمعة  13ابريل كان للتيار الدين ��ى ويوم الجمعة  20ابريل للتيار الليبرالى ،وعادت
ريما لعادتها القديمة ....
وهنا نسأل من هو االب الشرعى لثورة  25يناير هل هم االخوان ام السلفيين ام اليبراليين
ام الشباب الذى فجر الثورة ،واذا كن ميدان التحرير هو االم التى من رحمها ولدت الثورة
فمن هو االب ،وللتس ��هيل علينا نقول ان الرموز االتية التى ظهرت على الس ��احة فى ميدان
التحري ��ر واخ ��ذت تتكلم كما انها هى االب الش ��رعى للثورة ،نجده ��ا مختلفة بينها وبين
بعضها اختالفا اكبر واعمق من اختالفاتهم مع الفلول ،الدكتور البرادعى والشاب وائل
غنيم وغيرهم نرى انهم قد انس ��حبوا من الس ��احة وانهم مرفوضين من التيار الدينى بكل
طوائفه ،وهناك الرموز العوا و محمد البلتاجى وصفوت حجازى وصالح ابو اسماعيل وابو
الفت ��وح وكله ��م من التيار الدين ��ى ولكنهم مختلفون تماما مع بعضه ��م البعض فابو الفتوح
خرج عن جماعة االخوان والش ��يخ حجازى من الس ��لفيين الذى يختلف مع االخوان وجماعة
االخوان بدات بعد الثورة فى مهادنة المجلس العسكرى ضد جميع االطراف االخرى حتى
اننا سمعنا عن صفقة بين االخوان والمجلس العسكرى ،وهناك عمر حمزاو الذى قادتيار
الدول ��ة المدني ��ة وكيف انه االن يدافع عن نفس ��ه وعن عالقته المش ��بوهة مع جمال مبارك
فى لجنة السياسات فى الحزب الوطنى باالمس وكذلك عصام سلطان الذى حير الجميع
فه ��و ب ��دأ مع االخوان وانقلب الى تيار الدولة المدنية وال ننس ��ى انه كان مع الدكتور العوا
م ��ن المحامي ��ن المدافعي ��ن عن عضو حزب الل ��ه المتهم بالتخريب فى مص ��ر فى عام 2010
وان ه ��ذ العض ��و ت ��م تهريبه اثناء اح ��داث ثورة  25يناي ��ر والكثير من االح ��داث تثير الريبة
والشكوك.......
واظ ��رف م ��ا ف ��ى الموضوع هو أن المجلس العس ��كرى دخل فى اللعب ��ة واعلن انه كان
المؤيد للثورة منذ بدايتها وانه حمى الثورة ضد النظام الس ��ابق ،بل اننا بدأنا نس ��مع عن ان
بعض الفلول كان من الثوار فى ميدان التحرير ،ولم ال والثورة ال اب لها حتى اآلن .
وهناك الفتة كتبها بعض الش ��باب يس ��خر من االحداث تقول ( إن نائب الرئيس ورئيس
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وزراء الرئيس ووزير الرئيس وسفير الرئيس مبارك هم من المترشحين للرئاسة بعد ثورة 25
يناير ،فهل يكون الرئيس مبارك هو مفجر الثورة ؟؟ وربما االب الش ��رعى للثور ة ،وصدق
الشاعر عندما قال ( وكم ذا بمصر من المضحكات ولكنه ضحك كالبكا )
ويأت ��ى الس ��ؤال من هو االب الش ��رعى لث ��ورة  25يناير هل ه ��و جماعة االخ ��وان امالتيار
السلفي ام اصحاب الدولة المدنية ام  6ابريل ام الشباب ام اللهو الخفى ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
وهل تكون االجابة ان كل هؤالء قد طلب ود الميدان ليكون ابا شرعيا للثورة ولكنه
لم يستطع الحصول على موافقة الميدان لطلبه ؟ وهل معنى ذلك ان الثورة لم تولد بعد وانها
مازلت جنينا فى رحم الميدان ؟االجابة عند الشعب المصرى ...فمتى يقول الشعب كلمته
المفسدون فى األرض !!!!
هل كان الفس ��اد هو الس ��مة المشتركة من أس ��بابا قيام الثورات فى مصر فى العصر
الحديث؟ ،وهل الفساد صفة متأصلة فى انظمة الحكم فى مصر فى كل العصور ،وهل
شخصية المصرى البسيط المسالم غير المطالب بحقوقه هى السبب فى انتشار الفساد؟
كل هذه االسئلة ظهرت ونحن نتابع حال مصر قبل وبعد ال 25من يناير ،وربما الحظنا
ان الثورات الحديثة فى مصر كلها جاءت بس ��بب الفس ��اد ،ففى ثورة  23يوليو ( 1952ثورة
الضباط االحرار فى الجيش ضد الملك) أعلنت فى اول بياناتها انه بسبب الفساد والرشوة
قامت الثورة وتم خلع الملك فاروق ،وفى عام  1971فى ثورة التصحيح التى قام بها السادات
ضد رجال عبد الناصر كان أول أس ��باب قيامها هو فس ��اد مراكز القوة وهى إش ��ارة الى
فساد رجال عبد الناصر المتحكمين فى السلطة فى ذلك الوقت وتم خلع مراكز القوى،
وهاهى ثورة ال 25من يناير  2011تقوم لتفضح فساد مبارك ورجال حكمه وتم خلع مبارك
ون\محاكمة رجال حكمه ،وهكذا نرى أنه و كأن الفساد هو الصفة المشتركة لكل
الثورات المصرية فى العهد الحديث !!
وس ��ؤالنا ه ��و اذا كانت كل ث ��ورة من هذه الثورات قامت ضد الفس ��اد فلماذا الفس ��اد
م ��ازال منتش ��را ؟ والدلي ��ل على ذلك ه ��و ما نراه اآلن فى الس ��احة المصري ��ة ،فكل القوى
الت ��ى أي ��دت ثورة يناي ��ر وأعلنت حربها على الفس ��اد هى اآلن تمارس الفس ��اد بصور متعددة
علنا و امام الش ��عب ،فميدان التحرير الذى كان كعبة الثوار اثناء ثورة يناير أصبح مرتعا
للفاس ��دين ف ��ى كل يوم وليلة بل ال نعلن س ��را اذا قلنا ان الميدان ق ��د خال من الثوار وامتأل
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بالتج ��ار والجاش ��عين والباع ��و الجائلين وطلب ��ى المتعة الحرام وكل ش ��يى اصبح علنا واما
الناس ،بل لقد ش ��اهدت وس ��معت أن الغرفة فى المبانى المحيطة بالميدان تؤجر بالس ��اعة
للقن ��وات الفضائي ��ة والس ��اعة باالالف !!!!!!!! ،وها هى االحزاب قد نس ��يت صالح الش ��عب
ومبادىء الثورة وتمس ��كت بمصالها حتى ولو ضد الش ��عب وهو الفس ��اد بعينه ،واذا تتبعنا
القنوات الفضائية على اختالف انواعها نراها تلعب لبعة الفساد بعينه فتحرم الحالل وتحلل
الحرام للمصلحة طرف على طرف وكم من الفساد ُيرتكب على ارضك يا مصر
والحكوم ��ة والمجل ��س العس ��كرى يلعب ��ان بمصال ��ح الش ��عب لمصلحتهما ايض ��ا وما
االذمات التى نراها فى مصر اآلن من اذمة البوتجاز والسوالر والبنزين
انتخابات الرئاسة والضرب تحت الحزام
يوم ��ا بعد يوم كانت المنافس ��ة تش ��تد بين المرش ��حين الس ��اعين للف ��وز بمنصب رئيس
الجمهورية ،ومع س ��خونة المنافس ��ة بدأ عدد من المرش ��حين في استخدام اسلوب الضرب
تحت الحزام لتش ��ويه صورة منافس ��يه.وبدأت أزمة جنس ��ية والدة المرش ��ح حازم صالح ابو
إسماعيل" األمريكية منذ عدة أيام على يد مرشح آخر للرئاسة هو الدكتور محمد سليم
العوا ،الذى فجر األزمة فى مداخالت هاتفية ولقاءات متلفزة ،ليؤكد دخول سباق الرئاسة
ضيقا وهو نفق اإلبتزاز والمنافس ��ة المحتدم ��ة بين "المتصارعين
بذل ��ك إل ��ى النفق األكثر ً
على المنصب" .وهذه بعض صور المنافسة للرئاسة :
صراع ابوالعز الحريرى وخيرت الشاطر
اقام ابوالعز الحريرى المرش ��ح اليس ��ارى للرئاسة دعوى مس ��تعجلة ضد خيرت الشاطر
مرشح االخوان مطالبا ببطالن العفو الذى حصل عليه خيرت الشاطر من المشير طنطاوى
مش ��يرا ان العفو ال يعطى الش ��اطر حق الترش ��ح لالنتخابات بل يجب ان يحصل على حكم
قضائى وهو ما لم يحدث .
والظريف أن خيرت الشاطر تم منعه من الترشح فى المرحلة األولى لالنتخابات وكان
االخوان قد اس ��تعدوا لهذا الموقف فتم ترش ��يح الدكتور محمد مرس ��ى كبديال لخيرت
87

الشاطر .
صراع شفيق وموسى
في تصريح ناري ،الهدف منه بال شك تقليل حظوظ رئيس الوزراء األسبق أحمد شفيق
فى س ��باق الرئاسة ،قال األمين العام الس ��ابق لجامعة الدول العربية وزير الخارجية االسبق
خصوصا فى ظل
عم ��رو موس ��ى " كيف يترش ��ح رئيس وزراء مبارك لرئاس ��ة الجمهوري ��ة،
ً
الثورة؟" س ��ؤال إس ��تنكارى ،لم يسكت عليه الفريق الس ��ابق بالقوات الجوية ،فكان رد
ال "يا موس ��ى ال تنس أنك كنت
�ريعا فى رس ��الة عبر اإلعالم موجهة لموس ��ى قائ ً
ش ��فيق س � ً
وزيرا
ق ��د أيدت مبارك للترش ��ح لفترة رئاس ��ية جديدة ،كما أنك كنت فى ي ��وم من األيام ً
وفقا إلقتراحه هو".
لخارجيته ،ووافقت على اإلنتقال إلى جامعة الدول العربية ً
والظري ��ف أن الفري ��ق ش ��فيق كان هو الذى فاز ف ��ى االنتخابات االولي ��ة ودخل المرحلة
الثانية كمنافس وحيد للدكتور مرسى .
العوا وأبو إسماعيل
ال
وش ��ن العوا الهجوم أو ًال على المرشح ذو التوجه السلفى حازم صالح ابو إسماعيل قائ ً
خالل وس ��ائل اإلعالم "ابو إس ��ماعيل ال تتوفر فيه شروط الترشح للرئاسة ألن والدته تحمل
جنس ��ية أمريكية الى جانب المصرية وهو ما يتعارض مع ش ��روط الترش ��ح للمنصب كما
تحدده المادة  26من اإلعالن الدس ��تورى الصادر فى  29مارس  ."2011ولم يتوان المرش ��ح
السلفى ،وال أنصاره عن الرد الذى يهدم المعبد على رؤوس الجميع ،فالرد كان كاآلتى
"لدين ��ا مس ��تندات تدين المرش ��ح الذى يتهم الش ��يخ بالباط ��ل ،فإن لم يتراجع س� � ُنخرج هذه
المس ��تندات إلى النور".وبعدها بيوم واحد كانت المفاجأة حيث قال أنصار ابو إس ��ماعيل
وفقا للخبراء
ان والد العوا س ��ورى".وعلى إثر التراش ��ق بالتصريحات فإن كال المرش ��حين ً
القانونيين أصبحا معرضين للحبس ،لتالعبهما بقانون الترشح إلنتخابات الرئاسة.
إهانة صباحى وتحية موسى
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فى مؤتمر للطريقة الش ��براوية الصوفية حضر مرشحا الرئاسة عمرو موسى ،وحمدين
صباح ��ى وق ��ام األخي ��ر بإلقاء كلم ��ة على هام ��ش المؤتمر ،فق ��ال" :إن الل ��ه أكرم مصر
بوحدتها ،ونصر المصريين فقطعوا رأس س ��لطة الفقر والفس ��اد واإلس ��تبداد والتبعية" .ثم
اس ��تخدم صباحى لغته الجس ��دية بالتوجه ش ��طر عمرو موس ��ى الذى س ��ند رأس ��ه على يده
اليس ��رى ،وأكم ��ل كالم ��ه موج ًها إياه لموس ��ى "وبإذن الله تعالى س ��يتم الل ��ه نعمته علينا
فنقضى على ما بقى من جس ��م النظام الذى س ��نطهره بأيدينا".بدأ موسى يحك أسفل شفته
�اعرا بمغزى الرس ��الة التى حاول صباحى توجيهها إليه ،بإعتبار
الس ��فلى بأصبع سبابته ش � ً
تعبيرا بعد ذلك إال
موس ��ى كان أح ��د وزراء حكوم ��ات مبارك المتتالية ،فلم يجد موس ��ى
ً
بالتصفيق لكالم صباحى المرشح اليساري .-
هجوم خيرت الشاطر على عمر سليمان ورد سليمان
هاجم خيرت الش ��اطر مرش ��ح االخوان ترش ��ح عمر س ��ليمان واتهم خيرت الش ��اطر بان
عمر س ��ليمان هو مرش ��ح الفلول واذا نجح فس ��ينجح بالتزوير ،ورد عمر سليمان انه تعرض
لتهدي ��دات بالقت ��ل من االخوان والس ��لفيين ،مقلدا الرئيس عبد الناصر فى خالفه الش ��هير
عام  54عندما اتهم االخوان بتدبير محاولة قتله فى المنش ��ية باالس ��كندرية واجهز عليهم
واعتقلهم جميعا .
اول مناظرة رئاسية فى مصر بين موسى وابوالفتوح
ف ��ى اول ح ��دث تاريخى تش ��هده مص ��ر وعلى الطريق ��ة االمريكية ف ��ى المناظرات تمت
اول مناظرة بن مرش ��حين للرئاس ��ة كان الجميع يعتقد انهم سيكونان طرفا التنافس فلى
المرحلى االخيرة وقد احدثت هذه المناظرة شرخا كبيرا بين المتنافسن حيث هاجم كل
منهما االخر وكانت النتيجة ان خسرا كالعنا االنتخابات فى المرحلىة ألولى .
َ
الله يا مصر...بين ُ
والغباء!!
بث
لك
الخ ِ
ِ
ُ
تذكرت قول الشاعر العربى الكبير "المتنبى" وهويصف حال مصر
ُ
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ِ
الم ِ
ـك كالبـُكا
ضح
وكم ذا
كات ولكن ُه َض ِح ٌ
بمصر من َ ُ
َ
بالمضحك من األمو ِر وهو
والحقيق ��ة أن حال مصر اثناء انتخابات الرئاس ��ة كان يمتأل ُ
�ك مث ��ل البكاء والب ��كاء المر ،فكلما خط ��ا المصريون خطوة لالم ��ام إال ويعودون
ضح � ٌ
للخبث وللغباء،
ال ��ى الوراء خطوات وكأننا فى مصر نس ��ير عكس الطري ��ق ،وذلك يعود ُ
والخب ��ث يكون من الس ��لطات الحاكم ��ة والغباء يكون من المعارضين للس ��لطات ،وأما
ُ
الش ��عب وه ��ذا ه ��و المضحك فيق ��ف حيرانًا بي ��ن الس ��لطة والمعارضة ،ال هو ينع ��م بما فى
السلطة وال هو بمستفيد من المعارضة ،وصدق المتنبى فيما قاله عن مصر ......
"الخبث والغباء" قد ُأصيب بها الشعب المصرى
وهذه الحالة المرضية التى نطلق عليها ُ
منذ عهد الفراعنة وحتى اآلن فهذا الشعب الطيب تلعب به السلطة بخبث وتقوده المعارضة
ال ��ى ال ��وراء بغب ��اء وال إعت ��راض على ذل ��ك فالعيب كلُ العيب للش ��عب الطي ��ب الذى رضى
وخبثها ثم أسلم قياده للمعارضة وغبائها ...
وسكت للسلطة ُ
وللتأكيد على ما نقول لن نعود الى الوراء كثيرا فالتاريخ طويل ولكننا س ��نعود الى ما
قبل الخامس والعش ��رين من يناير بقليل حيث كانت مصر حبلى بأحداث كبيرة فالس ��لطة
أخ ��ذت تترن ��ح بي ��ن أطماع الوراث ��ة واطماع المال والسياس ��ة م ��ن رجال االعمال المتوحش ��ين
والمحصني ��ن بأموال الس ��لطة وبي ��ن المعارضة التى ت ��أن من اإلضطهاد والتش ��تت والقهر من
السلطة ،وكان الشعب يرقب األمر وينتظر اإلشارة فإما تنتصر السلطة مثل كل مرة وتعود
ريم ��ا لعادتها القديمة وإما تنتصر المعارضة ويتغير الحال ،وهنا بدأت بوادر التغيير فظهرت
جماع ��ات المعارضة مثل  6ابري ��ل وكفاية وحركة التغيير بقي ��ادة الدكتور البرادعى وبدأ
الش ��عب ينتظ ��ر التغيير الحقيقى ألول مرة فإتحدت ق ��وى المعارضة تحت راية التغيير ،ودخل
التي ��ار االس�ل�امى م ��ع هوجة التغيير لك ��ى ال تفوته الكعك ��ة ،وهنا جاء الخب ��ث والغباء،
فالخبث من السلطة تمثل فى أن يتنحى مبارك وان يترك السلطة للجيش وكان الغباء اوال من
الشباب صاحب الثورة حيث وبكل ُحسن نية ترك الساحة بمجرد تنحى مبارك ،وايضا جاء
الغباء من المعارضة حيث اختلفوا على تقاس ��م الكعكة ،وجاء الغباء من التيار االس�ل�امى
بفصيلي ��ه االخ ��وان والس ��لفيين فى انهما تصورا ان الس ��احة قد خلت لهما وانهما س ��يأكالن
الكعك ��ة كامل ��ة ،فكان ما كان من احداث متتالية من ��ذ يوم التنحى ( 11فبراير) وحتى
اآلن فالش ��عب يتردد بين خبث الس ��طة التى تلعب به كيفما تش ��اء لعبة العصا والجزرة وبين
المعارضة التى انكش ��فت على حقيقتها وانها ش ��تات فى ش ��تات يجمعه المصالح وخصوصا
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بعد ان انفرد التيار االسالمى بزمام المعارضة ولعب لعبته التاريخية بكل غباء فى أنه تصور
إمكانية االس ��تحواز بالكعكة وان ُيخرج الس ��لطة من الملعب وان يستحوز بكل شيى وهو
امر غاية فى الغباء ،حيث كانت السلطة تلعب لعبتها بكل خبث وبالقانون فأخرجت التيار
االس�ل�امى بفصيلي ��ه االخوان والس ��لفيين م ��ن الملعب بحل مجل ��س الش ��عب وبالقانون ،وألن
ش ��ياب الثورة والمعارضة كانت قد انش ��غلت بدماء الشهداء وبمظاهرات التحرير وباحداث
بور سعيد ومحمد محمود فلم يتبقى لها شيىء هى االخرى .
أوال يج ��ب عل ��ى ش ��باب الثورة ان يعترف انه ما كان ليترك الس ��احة إال وهو تحت قيادة
متف ��ق عليها ،ولنعترف هنا أن الدكتور البرادعى كان أصلح صورة قيادية خصوصا وهو
بدأ االمر منذ البداية ،ولكن خبث الس ��لطة وغباء المعارضة وطمع التيار االسالمى بغباء
افش ��ل االمر فش�ل�ا زريعا وال ننس ��ى أن السلطة والتيار االسالمى ش ��اركا فى الهجوم على
الدكتور البرادعى بهدف إفساح الطريق وهدم مشروع التغيير .
وثانيا يجب ان نعترف جميعا أن التغيير وهو الهدف األسمى لكل الشعب قد تم تبديله
وتغيي ��ره عن عمد بمس ��مى ثورة 25يناير وذلك إللهائنا وإنش ��غالنا بالث ��ورة وبكعكة الثورة
وبتوزي ��ع المناص ��ب بين الثوار واالحرار والش ��هداء وغير ذلك من االم ��ور وهذه كانت لعبة
السلطة الخبيثة حيث أدخلتنا فى مسميات مفرغة من المضامين فلسنا طالب ثورة ولكننا
طالب تغيير وبناء ،لكننا بكل غباء وقعنا فى الفخ وانشغلنا بالثورة .
ثالثا وهو االهم أن التيار االسالمى هو إسالمى ياالسم فقط ولكنه سلطوى إستبدادى
صاح ��ب مصالح ،وهو يس ��تغل االس�ل�ام اس ��ما ويعلب بمش ��اعر البس ��طاء م ��ن الناس كى
يحصل على الس ��لطة بأى ثمن وبأى طريقة ،وهو قمة الغباء فاالس�ل�ام دين الحق وليس دين
المصالح واالس�ل�ام ش ��ريعة الل ��ه وليس قانون البش ��ر والمصالح ،وم ��ا كل المصائب التى
طالت المسلمين إال بسبب التيارات االسالمية التى تبحث عن المصالح وترفع راية االسالم
وهو ظلم بين للمسلمين على مر العصور .
رابع ��ا يج ��ب عل ��ى المعارضة أن تتخلص م ��ن التبعية والعمالة وأن تك ��ون فقط معارضة
لمصلح ��ة الش ��عب ولمصلح ��ة مصر ،وليس معن ��ى ذل ��ك أن المعارضة كلها عمال ��ة وتبعية
ولك ��ن مص ��ر دائما للمعارض ��ة فيها تواجد وتاري ��خ و ما نقصده بالتعبية ه ��و فصيل صغير
ولكن ��ه يجب ��د ركوب الموجات وصعود القمم كى ينفذ األجن ��دات ،وما حدث بعد يناير
 25من ظهور كيانات هالمية تنادى بهدم مصر وليس بتغيير النظام الفاسد وهذا الفصيل
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انكش ��ف للش ��عب وتعرى ولكنه ال يمل بل إنه يغير لونه وش ��كله ويبدأ من جديد مع كل
حرك ��ة للتغيي ��ر الصادق ،وما نري ��ده هو أن تتطه ��ر المعارضة الحقيقية م ��ن هذا الفصيل
التسلقى وان توحد جهودها لمصلحة مصر ومصر فقط .
ويل للمصلين !!!
ٌ
يحض
بسم الله الرحمن الرحيم "أريت الذى يكذب بالدين* فذلك الذين يد ُع اليتيم وال
ُ
عل ��ى طعام المس ��كين* فوي ��لٌ للمصلين الذين هم عن صالتهم س ��اهون* الذي ��ن هم يرا ؤن
ويمنعون الماعون " صدق الله العظيم
قب ��ل أيام قليلة تفصل عن إنته ��اء فعاليات إنتخابات اإلعادة للرئيس المصرى القادم بعد
ث ��ورة  25يناي ��ر ،تلك اإلنتخاب ��ات التى أفرزت إثنين فقط هما ( حس ��ب التسلس ��ل ) الفريق
أحمد ش ��فيق والدكتور محمد مرسى ،وقد إش ��تدت الحملة اإلنتخابية لكال المرشحين
حرب ض ��روس ذكرتنا بمباري ��ات االهلى والزمالك
ف ��ى األي ��ام األخيرة حت ��ى وكأننا أمام
ٍ
التى شغلت جماهير الكرة المصرية ليس فقط فى مصر بل فى العالم العربى جميعا منذ
اربيعنات القرن الماضى وحتى اآلن.
وب ��ادىء ذى بدء وبعد متابعة مقابالت المرش ��حين ش ��فيق ومرس ��ى ولق ��اءات االعالم مع
حر عن االحداث:
مؤيدى المرشحين وبعد متابعة األحداث نستطيع ان نخرج برأى ٍ
أو ًال يجب أن نعترف جميعا أن ثورة  25يناير التى أطاحت بنظام مبارك قد اشعل فتيلها
وق ��اد حملته ��ا الش ��باب الحر الذى خرج ع ��ن دائرة الخ ��وف المصرى القديم ق ��دم الفراعنة
وهاج ��م الفرعون وجنوده ب�ل�ا خوف وكان اول طلقة ُأطلقت على مبارك ونظامه مما كان
س ��ببا لنج ��اح الثورة وكل نتائجها ،هذا الش ��باب لم يك ��ن له ايديولوجي ��ة أو تيار معين أو
حرا ين ��ادى بالحري ��ة والكرامة لمصر
إتج ��اه معي ��ن او أجن ��دة خاصة ولكنه كان ش � ً
�بابا ً
وشعب مصر .
ثانيا أن ثورة  25يناير قد سرقها الجميع ،فقد سرقها اإلخوان وألبسوها عباءة االخوان
وجور أكبر وس ��رقها االحزاب والهيئات بل والمجلس العس ��كرى ايضا
كبير
وه ��و ظل � ٌ�م
ٌ
ٌ
قد ش ��ارك فى هذه الس ��رقة وذلك ألن الش ��باب وبعد تنحى مبارك فى  11فبراير 2011قد
ولكن اآلخرون قد إحتلوا الساحة وبدأوا توزيع الغنائم .
فرحا،
َّ
إنسحب من الساحة ً
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ثالثا وألننا نتكلم عن إنتخابات اإلعادة بين مرسى وشفيق فنقول أن اال خوان يستعملون
كل االس ��لحة المش ��روعة وغير المش ��روعة للفوز بمنصب الرئيس واالس ��تحواز على كل
مصر من مجلس ش ��عب وش ��ورى ورئاس ��ة الوزارة واخيرا منصب الرئيس وهم بذلك يلعبون
لعب ��ة تك ��ررت معه ��م وكانوا هم الخاس ��رين وقد ب ��دأوا اللعبة مع االنجليز ض ��د الملك ثم
خسروا االنجليز والملك ثم لعبوا مع عبد الناصر ضد محمد نجيب ثم خسروا عبد الناصر
ونجيب ولعبوا مع السادات ضد اليسار والناصريين ثم خسروا االثنين ولعبوا مع مبارك فى
انتخابات  2005ضد االحزاب فخس ��روا االثنين واخيرا لعبوا مع المجلس العس ��كرى ضد
الش ��باب الثورى واالحزاب اثناء ثورة 25يناير وها هم يخس ��رون الجميع ،ألن اللعبة هى هى
إن االخوان
طمع فى الرئاس ��ة واالس ��تحواز ثم الخس ��ارة .
لم تتغير ٌ
يدعون أنهم يهاجمون شفيق ألنه من قتل الثوار فى موقعة الجمل وهاهى التحقيقات سوف
َّ
تظه ��ر دور االخ ��وان ف ��ى موقعة الجم ��ل وموقف االخوان م ��ن تهريب المس ��اجين من حماس
وحزب الله فى  28يناير والكثير الكثير من المواقف المخزية ،فمن هو الفلول شفيق أم
مرسى أم االثنين معا؟؟؟؟؟
رابع ��ا يق ��ول اإلخوان أن ش ��فيق هو زمي ��ل مبارك وتعام ��ل معه كرئيس للق ��وات الجوية
وكوزير للطيران وأخيرا كرئيس للوزارة ،فأين كان الدكتور محمد مرسى فى 2005
؟ ألم يكن عضوا فى مجلس الشعب بالتنسيق مع الحزب الوطنى وكان يتعامل مع رئيس
المجلس سرور ومع احمد عز فهل لو تعامل مرسى مع سرور واحمد عز فهو برىء ولو تعامل
شفيق مع مبارك فهو من الفلول ؟ وليقل لنا احدهم من هم الفلول ؟
خامسا وهو االهم فماذا لو كان المرشح الذى وصل لإلعادة ليس شفيق بل هو ابوالفتوح
أو حمدين صباحى ؟ ماذا كان سيقول االخوان ؟ حتما كانوا يقولون كالما اخرا ولكنه
نفس النتيجة ان مرشح االخوان هو الناجح وغيره هو من الخاسرين!!!!
وأخي ��را فليع ��ود معنا االخوان ومن يؤيدهم الى مارس  2011حيث كان االس ��تفتاء على
الدستور وكان االخوان مع المجلس العسكرى وطبعا مع الفلول يقولون نعم للدستور ضد
الش ��باب والثوار وجميع المعارضين ،وكان االخوان يقولون أن من يقول نعم لالستفتاء هم
المؤمنين الذين سيدخلون الجنة ومن يقول ال هم الكفار ،رغم علمهم ان الفلول قالوا نعم
لالستفتاء فمن هم الفلول االخوان أم الشباب والثوار؟؟؟؟؟؟؟؟
إن اإلخوان لينطبق عليهم اآلية الكريمة ( ويلٌ للمصلين الذين هم عن صالتهم ساهون)
َّ
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حي ��ث أن اإلخوان هم الذين عن إس�ل�امهم وحقيقة اس�ل�امهم س ��اهون وأنه ��م يمنعون الحق
بالباطل وبالطمع فى السلطة ...........
لنعترف اننا جميعا فلول ،إخوان ومجلس عسكرى وبقايا نظام مبارك وحزب الكنبة
جميعا ضد الشباب والثوار والثورة ِ
ولك الله يا مصر فكم من
من االغلبية المتفرجة ،وأننا
ً
ك ُب بإسمك !
المآسى ُتر ُت َ
الشباب الثائرون ...ماذا أنتم فاعلون؟
أيها
ُ
شباب الثورة فى إنتخابات اإلعادة فقد وجدوا أنسهم أسرى فى فخ اإلعادة فكال
تحير
ُ
المرش ��حين ال ينال رضاهم فأول المرش ��حين المرفوضين من الش ��باب وه ��و الفريق احمد
ش ��فيق يمثل لهم احدى رموز النظام الس ��ابق الذى قاموا بثورتهم ضده والمرشح اآلخر وهو
الدكتور محمد مرس ��ى وهو يمثل لهم من س ��رق الثورة منهم ،وكال الحالتين مرفوضتين
فاالول مرفوض النتس ��ابه للنظام السابق بكل فساده والثانى مرفوض ألنه سرق الثورة من
مرين  ،.فماذا
الشباب وركبها واستفاد منها ،وهكذا اصبح الشباب الثوار بين اختيارين َّ
يفعلون ؟؟؟؟؟
وق ��د خ ��رج عليه ��م الكثي ��ر م ��ن الناصحين وه ��م بالطب ��ع المؤيدين لكال المرش ��حين
مرسى وشفيق  .فمؤيدى مرسى ينصحون الشباب ان ينتخبوا مرسى حتى ال ينتخبوا شفيق
والمؤيدون لش ��فيق ينصحون الشباب أن ينتخبوا شفيق حتى ال ينتخبوا مرسى والشباب فى
حيرة كبيرة بين مرس ��ى وش ��فيق ،وقد قال أحدهم أن االمر أصبح كما لو اننا نختار بين
السيئين مرسى أو شفيق !!!
و تعاطفا ً مع الشباب الثائر الذى قام بثورته ضد النظام الفاسد الذى يمثله شفيق والذى
ألختار لهم طريقا ثالثا،
تم س ��رقت ثورته عن طريق التيار االس�ل�امى الذى يمثله مرس ��ى،
ُ
وهذا الطريق قد فكر فيه الكثيرون من الثوار وهو طريق المقاطعة والتعطيل ،فالشباب
الثائ ��ر اوال يقاط ��ع أى ال يذهب الى االنتخابات ،أو يعط ��ل صوته بأن يذهب الى االنتخابات
ويقوم بإبطال صوته عن عمد ،وهكذا ال يشارك فى تلك الجريمة ويعلن أنه ال يريد كال
المرش ��حين المرفوضين من الش ��باب الثائر ،وقد يقول قائل ولكن فى هذه الحالة سيفوز
احد المرش ��حين ،وهنا نقول ليفز من يفز ولكننا أثبتنا رفضنا لكليهما واحتفظنا بحقنا
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فى الرفض والثورة مرة أخرى ،ولكن اذا ذهبنا واخترنا احدهم نكاية فى اآلخر فال حق
لنا فى االعتراض والثورة مرة أخرى.......
الشيخ القرضاوى وانتخابات الرئاسة
ش ��ارك الش ��يخ القرضاوى بقوة فى زخ ��م فعاليات االنتخابات وقد ب ��دأ مؤيدا للدكتور
ابوالفتوح ثم وبعد إنحسار االعادة بين الدكتور محمد مرسى مرشح االخوان وبين الفريق
احمد ش ��فيق كان موقف القرضاوى مختلفا ومؤيدا وبقوة لمحمد مرس ��ى حتى أنه كان
يس ��تعمل خطب ��ة الجمعة فى مس ��جد عمر ب ��ن الخطاب بالدوح ��ة للدعاية لمرش ��ح االخوان
محمد مرسى ضد احمد شفيق ،وكانت هذه الرسالة كما لوكانت عتابا من المصريين
المتابعين للش ��يخ والغاضبين من موقفه  :إس ��مح لنا يا ش ��يخنا الجليل أن نعبر لك عن حبنا
وإحترامنا وتقديرنا لكم ولعلمكم ولخدماتكم لإلسالم و المسلمين جعله الله فى ميزان
حس ��ناتكم يوم الدين إن ش ��اء الله ،وإسمح لنا يا ش ��يخنا أن نرفع الى مقامكم الرفيع ما
يج ��ول بخاطرنا من استفس ��ارات وتحيرات نريد منكم ان تتفضل ��وا فتعينوننا على تفهمها
فيض صبركم لنا واحتمالكم لجهلنا،
واستيعابنا لها ،وما ذلك إال بعض ِ
يا ش ��يخنا الجليل لماذا أيدت وس ��اندت حملة الدكتور ابوالفتوح فى االنتخابات االولية
ول ��م تؤيد وتس ��اند الدكتور محمد مرس ��ى المرش ��ح الرس ��مى لالخوان ثم وبعد أن خس ��ر
ابوالفت ��وح االنتخابات اذ بكم اآلن تؤيدون وتس ��اندون الدكتور مرس ��ى فى االعادة بكل
قوة فلم التغير والتحول ؟مع العلم ان تأييدكم للدكتور ابوالفتوح قد أضر بحملة الدكتور
كبيرا
جمهورا
مرس ��ى ضررا بلي ًغا خصوصا وأنكم بتأييدكم البوالفتوح جذبتم معكم
ً
ً
يؤيد ابوالفتوح ضد الدكتور مرسى
يا شيخنا الجليل لماذا ٌتقحمون المساجد والمنابر وخطبة الجمعة فى حملة االنتخابات
وانت ��م تعلمون مقامك الكبير وقدركم العظيم عندنا نحن تالميذكم وانتم تعلمون ايضا
بر ذلك خلطا لالمور خصوصا امامنا نحن قليلى العلم بسيطى
مقدار حبنا لكم ؟ أفال ُيع َت ُ
الناس ؟ أفال ُيعتبر ذلك منكم تحريض ��ا للجهالء أمثالى وللعامة من اهلنا
الفه ��م م ��ن عامة
ِ
ف ��ى ان يأت ��وا ُحم ��ق االفعال واالقوال ب�ل�ا فهم وبال دراية وقد كان أول ��ى لكم أال ُتقحمون
(درء المفاسد أوجب من
الدين بالدعاية االنتخابية عمال بالحكمة التى علمتنا اياها وهى ُ
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جلب المنافع)
ي ��ا ش ��يخنا الجليل إن تغي ��ر موقفكم وتبدل فتواكم فى المتش ��ابه من االم ��ور ليجعلنا
فريس ��ة للقيل والقال ونحن احوج ما نكون لحكمتكم وفقهكم ،وقد كان لموقفكم
من فتوى تحليل ارباح البنوك وش ��دة رفضكم لتلك الفتوى الكبر النفع للمس ��لمين رغم ان
فتوى تحليل ارباح البنوك جاءت من ش ��يخ ازهرىٍ كبير ٍ فى ذلك الوقت ،ولكن فتواكم
بع ��د ذل ��ك فى تحليل ارباح البورصة رغ ��م انها لم تأت من ُجل العلماء كانت تدفعنا للتخبط
والتحير
يا ش ��يخنا الجليل إ ن َّ مس ��اندتكم لثورات الش ��عوب العربية بكل قوة ووضوح كانت
الهام ��ا لنا فى الث ��ورة ولكن إغفالكم لبعض الثورات العربية وعدم تأييدها كانت س ��ببا
ً
تأييدا هنا و تكفيرا هناك .
لحيرة الكثيرين من المسلمين فقد بدى األمر وكأننا نرى
ً
يا ش ��يخناالجليل إن تواتر وانتش ��ار اخباركم الش ��خصية مثل ال ��زواج الثانى ثم الطالق
وبعد ذلك الزواج ثالثا ( رغم احترامنا لش ��خصكم واقرارنا بش ��رعية ماأتيتم ) إال أننا فى
حي ��رة م ��ن االمر وفى حاجة للفهم وكنا نريد ان تحتفظون بتلك االخبار وال يتم تداولها بين
العامة من الناس .
ياش ��يخنا الجليل إنن ��ا نحن تالميذك ومحبيك لندعو الله أن يحفظك لنا علما لالس�ل�ام
وشعلة تنير ظالم الجهل اللهم آمين اللهم آمين.........
هل ُتص ِب ُح مصر اليوم فى عيد !!!!

تذك ��رت اغنية الفنانة الكبيرة ش ��ادية وهى تغنى وتق ��ول( ياللى من البحيرة وياللى من
آخر الصعيد ياللى من العريش الحرة أو من بورسعيد ...مصر اليوم فى عيد) وما أبعد التشابه
بين موعد اعالن نتائج االنتخابات وبين اليوم الذى غنت فيه شادية أغنية مصر اليوم فى عيد
وهو يوم عودة سيناء كاملة الى مصر ،إن مصر يوم انتظار نتائج االنتخابات ليست فى عيد
وإنما تنتظر جناز ًة ومصيرا ال يعلم به إال الله ،فمصر اليوم تنقسم بين مصرين اثنين مصر
مرس ��ى و مصر ش ��فيق ،وش ��تان بين االثنين ،فمصر االولى هى مصر االخوان المس ��لمين
المتعطش ��ين للحكم بعد س ��نوات القه ��ر والتنكيل ومصر الثانية هى مص ��ر الفلول الذين
ذهب عنهم بريق الس ��لطة والجاه،والش ��عب يقف بين االثنين منقسم ومتشرزم ،منقسم بين
االخوان المسلمين الذين يعدون الشعب بالرخاء ومشروع النهضة وبين الفلول الذين يعدون
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الش ��عب بع ��ودة االمن واالس ��تقرار والحياة لربوع مص ��ر والطرفان ي ��رى كل منهما أحقيته
بالرئاس ��ة وذلك رغم أن الفرق بين األثنين فى النتائج المعلنة ليس كبيرا بل يكاد يكون
ال شيىء ،واالثنان رغم أنهما رضيا باالنتخابات طريقا للديمقراطية ولكنهما رفضا قبول
اآلخر فكل منهما يطالب باعالن نفسه الفائز وإال ستكون الحرب الشعواء التى لن تبقى
ولن تزر ،والطرفان يقفان امام المجلس العسكرى وامام بقية الشعب الحائر بينهم ......
إن هذه االنتخابات ليس ��ت إال نتاج الكراهية فمن انتخبوا مرس ��ى ليس حبا فى مرس ��ى
وال االخ ��وان ولك ��ن كراهية فى ش ��فيق وفى الفلول ،والذين انتخبوا ش ��فيق ليس حبا فى
ش ��فيق وال النظام الس ��ابق ولك ��ن كراهية فى مرس ��ى وكراهية فى االخ ��وان ،وهكذا
فنتاج االنتخابات هوا الكراهية واالنقسام
إن مصر المنقسمة بين مرسى وبين شفيق لهى تبكى على ماضيها وتخاف من حاضرها
وتهرب من مستقبلها ،واالكثر فداحة أن مصر التى توحدت على يد الفرعون " مينا " منذ
آالف الس ��نين وهو الذى جمع بين القطرين الش ��مال والجنوب وأس ��س مصر المتوحدة ،ها
ه ��ى مصر تنقس ��م الى طرفي ��ن مصر االخوان ومص ��ر الفلول على يد آخر الفراعنة حس ��نى
مي ��ارك ،وهك ��ذا دخل مبارك التاريخ من اوس ��ع ابوابه فهو الفرعون الذى انقس ��مت مصر
ف ��ى عه ��ده ويعلم الله متى س ��تتوحد م ��رة أخ ��رى ........إن يوم اعالن نتائ ��ج االنتخابات كان
يمكن ان يكون عيدا اذا اتحدالمصريون جميعا اخوانا وفلوال وثوارا وش ��بابا وتمس ��كوا
بمصريتهم وعبروا نكس ��ة االنتخابات بموقف مصرى حضارى كبير وهو ان يقبل الفريق
غي ��ر الفائز نتائ ��ج االنتخابات ونقف جميعا وراء رئيس مصر الق ��ادم ايا من يكون ،ولنعلم
جميع ��ا أن أى رئي ��س لن يس ��تطيع ان يكون فرعونا فمصر تغيرت ه ��ل نحلم بيوم العيد فى
مصر ؟؟؟؟؟؟؟؟
لحظة من فضلك !!
أخيرا وفى لحظة فارقة فى تاريخ مصر تم إعالن فوز الدكتور  /محمد مرسى ( مرشح
االخوان ) بمنصب رئيس الجمهورية بنس ��ة فاقت ال *52بقليل و وهنا كانت هذه الرس ��الة
إلى كل المصريين الش ��رفاء الذين أيدوا مرس ��ى وس ��اندوه ولم يؤيدوا شفيق ولم يساندوه
والذين أيدوا شفيق وساندوه ولم يؤيدوا مرسى ولم يساندوه والذين كرهوا مرسى ولكنهم
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أيدوه ألنهم يكرهون شفيق اكثر من مرسى والذيم يكرهون شفيق ولكنهم أيدوه ألنهم
يكرهون مرس ��ى أكثر من ش ��فيق والذي يكرهون مرس ��ى ويكرهون شفيق ولم يؤيدوا
أحدا ال مرس ��ى و ال ش ��فيق والذين لم يش ��اركوا فى االنتخابات من اعضاء حزب الكنبة
ذى االغلبية المتفرجة،الى كل هؤالء اقول كلمة بالعقل ،وقبل ان تختلف او تتوافق معى
ات ��ركك للنعم ��ة التى وهبها الله لنا وه ��ى العقل ،حتى أن الله س ��بحانه وتعالى خاطبنا فى
كتاب ��ه الكري ��م قائال( افال تعقل ��ون؟) أوال فإننا نهنىء الرئيس الفائ ��ز (الدكتور/محمد
مرسى) وندعو الله أن يوفقه لم فيه عزة وتقدم مصر وشعب مصر آمين،
ثانيا فإن الدكتور مرس ��ى الفائز بنس ��بة اكثر بقليل من  % 51و الفريق شفيق الخاسر
بنسبة اكثر بقليل من  %48وهكذا فاالثنين الفائز والخاسر النسبة بينهما تكاد تكون
ضئيل ��ة ج ��دا ال تتعدى الواحد او االثني ��ن فى المائة ،ومعنى ذلك ان أن ��ه لو كان الدكتور
مرس ��ى كم ��ا يدع ��ى مؤي ��دوه انه مرش ��ح الثورة ض ��د الفلول فيك ��ون الفل ��ول يمثلون %50
تقريبا ،ومعنى ذلك أن الفلول هم نصف الشعب المصرى ،فاين يذهبون هل نبيدهم جميعا
أم نتعامل معهم وتلك هى الديمقراطية واهم من ذلك فهى الشورى االسالمية ،فلم الغضب
والتمس ��ك باننا الح ��ق وغيرنا الباطل خصوص ��ا وان غيرنا هم النصف اآلخر ،اين تس ��امح
االسالم واين فقه الواقع وفقه االولويات التى نادى بها االئمة أم اننا ننادى باالقوال وال نأتى
األفعال ؟؟؟
ثالث ��ا أن ��ه إذا كنا جميعا إعترفنا بأن النتيجة هى تقريبا النصف فلم التمس ��ك ان المجلس
العس ��كرى ولجنة االنتخابات س ��وف تزور النتيجة لصالح ش ��فيق أو لصالح مرس ��ى ،اذا كان
المجل ��س العس ��كرى ولجن ��ة االنتخابات يري ��دا التزوير لكان م ��ن االول ول ��كان التزوير فى
النتيجة لتكون  %90او حتى % 70وليس  %50؟ وال اقول اكثر من قوله تعالى ( افال تعقلون)؟
" َ
َ
صط َل ُح العهد الجديد
األ ْخ َـو َنة " ُم
منذ نجاح الرئيس /محمد مرسى ( مرشح اإلخوان المسلمين ) بمنصب رئيس الجمهورية
بعد إنتخابات اإلعادة بينه وبين المرشح اآلخر" الفريق شفيق" حتى إمتألت الساحة المصرية
األخونة" أى تحويل كل شيىء الى أن يكون
بمطلح من المصطلحات الجديدة وهو مصطلح "
َ
تح ��ت مظل ��ة االخوان المس ��لمين ،وذلك يبدو منطقي ��ا حيث فاز اإلخوان المس ��لمين بمنصب
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الرئيس و بأغلبية مجلس الش ��عب ومجلس الش ��ورى ( قبل قرار المحكمة الدستورية ببطالن
مجل ��س الش ��عب) ولكن ما ال يبدو منطقيا ه ��و ذلك االندفاع المحموم م ��ن اعضاء الجماعة
ومؤيديها كى يلتهموا كل شيىء فى مصر وهو طريق مملوء بالمخاطر واألزمات .
ونعترف أن جماعة االخوان المس ��ليمن ومنذ إنش ��ائها على
ُقر
َ
ب ��ادىء ذى ِب ��دء يج ��ب أن ن َّ
يد الش ��يخ المجاهد الشهيد/حس ��ن البنا كانت تنتهج فكرا إس�ل�اميا وس ��طيا يدعو الى
االسالم الوسطى وقد عانت هذه الجماعة األمرين من كل أنظمة الحكم على مر السنين،
وكذلك إصطدمت مع الفكر الس ��لفى واختلفت معه ،ولكن جماعة االخوان المس ��لمين
اآلن ليست كجماعة االخوان المسلمين فى عهد مؤسسها حسن البنا وذلك بسبب عصور
اإلضطه ��اد وإختالف الزمان ودخول معترك السياس ��ة الذى قد أوج ��د إختالفات كبيرة،
كما أن جماعة االخوان اليوم تكون اول جماعة ذات إتجاه إس�ل�امى تتبوأ ِس ��دة الحكم
فى مصر ،فماذا هم فاعلون ؟؟؟؟؟؟
االخونة أى تحويل كل ش ��يىء ليكون تحت عباءة اإلخوان المس ��لمين ،وقد
إن عملي ��ة
ّ
كان أول عمليات األخونة هو فى أول جمعة بعد خلع مبارك حيث هبط الش ��يخ القرضاوى
وه ��و األخوان ��ى القديم الى ميدان التحري ��ر ليؤم صالة الجمعة فى مي ��دان التحرير ول ُتصبغ
ثورة الخامس والعشرين من يناير بصبغة األخوان المسلمين وهى عملية سلب شرعى للثورة
حي ��ث ت ��م إخراج كل الش ��باب والتي ��ار الليبرالى وغيرهم م ��ن الثورة بعد أن إرت ��دت الثورة
عب ��اءة اإلخ ��وان ،وبدأ بعد ذلك صبغة كل ش ��يىء بش ��كل اس�ل�امى إخوانى مث ��ل الدعوة
ال ��ى ارت ��داء النس ��اء للحج ��اب واعفاء اللح ��ى للرجال وما ش ��ابه ،ومحاولة تطبيق الش ��ريعة
االس�ل�امية ف ��ى كل م ��ا يحيط بنا من دع ��وة الى تحريم البنوك وانش ��اء البنوك االس�ل�امية
وكذلك مشروعات رجال االعمال التى تصطبغ بصبغة إخوانية فنرى المشاريع االسالمية
لرج ��ال اعم ��ال إس�ل�اميين  -وما أكثره ��م وأغناه ��م اآلن – وهناك الجديد وه ��و االحزاب
االس�ل�امية والجمعي ��ات النقابي ��ة الفئوية االس�ل�امية مثل تجمعات المهندس ��ين المس ��لمين
واالطباء المسلمين وهناك اآلن الضباط المسلمين من الشرطة والجيش الذين ال يرون من
االسالم إال اعفاء اللحى وفقط ،فماذ نحن مقبلين عليه ؟؟؟؟؟؟
وأظرف –بل أس ��خف -ما يتناوله االعالم هذه األيام وهو الزج بكل ما هو فكر تخلفى
باح من اس ��تمتاع الرجل
وإلصاق ��ه بالتيار االس�ل�امى مثل موضوع ��ات زواج مِ لك اليمين وما ُي ُ
بزوجته الحائض وما شابه ذلك من تفاهات وهى هجمة شرسة ضد الدين يقوم بها المغرضون
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ويساعدهم االسالميون بجهل وغفلة ،فماذا يخبىء القدر لالسالم والمسلمين ؟؟
وهن ��اك أخونة أخرى ترتب ��ط باالعالم وبرمضان حيث إعتدنا فى كل رمضان ان يهحم
علين ��ا االعالم بما ُيس ��مى مسلس�ل�ات رمضان التى ته ��دف الى إلهاء المس ��ليمن عن حقيقة
ش ��هر رمض ��ان وحكمة الص ��وم فيه ،ف ��إذا برمضان هذا الع ��ام يبدأ بمسلس�ل�ات تصطبغ
بصبغة االخوان واالس�ل�اميين فنس ��مع عن مسلس ��ل ( أم الصابرين) عن قصة حياة الداعية
االس�ل�امية /زين ��ب الغزال ��ى وبه كل مش ��اهد التعذيب على يد نظام عب ��د الناصر وهو اول
مسلسل تليفزيونى يتناول تعذيب االخوان علنا ،وهناك مسلسل ( باب الخلق) للفنان محمود
عب ��د العزي ��ز الذى يتناول قصة رجل من أتباع "ب ��ن الدن" وكيف تأثر به وباالفغان وكذلك
مسلسل ( االم تيريزا) للفنانة حنان ترك حيث يتناول حياة الراهبة " تيريزا "وموقف االسالم
نحن ذاهبون ؟؟؟؟؟
من غير المسليمن ،فإلى أين ُ
وأجمل ما فى مصطلح األخونة وهو" أخونة أمريكا " فبعد أن قام بن الدن بغزوة نيويورك
وحط ��م برج ��ى التج ��ارة _ كم ��ا يدعى هو وتابعي ��ه _ ن ��رى اآلن بعض االخ ��وان يقولون أن
االخوان بقيادة الرئيس مرس ��ى س ��وف يجعلون أمريكا تتأخون أى تتبع سياسة االخوان فى
تعاملها مع مصر وذلك بعد انتخاب الرئيس االخوانى محمد مرس ��ى ،وهى مقولة س ��اذجة،
فأمريكا هى أمريكا تتعامل مع مصالحها س ��واء مع مبارك أو مع محمد مرس ��ى والساذج
هو من يعتقد أن أمريكا ستتغير مع اإلخوان والحقيقة أن االخوان سيتغيرون مع أمريكا،
وق ��د نرى بعد قليل أن أمريكا إس ��تعملت مصطلح "المبارك ��ة" أى جعل االخوان والرئيس
محم ��د مرس ��ى يتعاملون م ��ع أمريكا مثلما كان يتعامل مبارك وما أش ��به الي ��وم بالبارحة
فماذا أنتم تنتظرون ؟؟؟؟؟؟؟؟
إن مصطلح االخونة قد ظهر فى مجلس ��ى الش ��عب والش ��ورى وفى الجمعية التأسيس ��ية
للدس ��تور وفى ميدان التحرير ومليونياته وفى رئاس ��ة الجمهورية وس ��وف يظهر فى رئاس ��ة
مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين و...و ....وما ُخفى كان أعظم !!!!!!!!
إننا ننصح الرئيس /محمد مرس ��ى أن ال يتبع سياس ��ة االخونة ،وان يبعد بقدر االمكان
عن االخوان وعن نصائح االخوان وأن يكون كما أراد الش ��عب حين انتخبه رئيس ��ا مصريا
لكل المصريين فهل يستجيب؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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اإلخوان وموقفهم من االمام األكبر" شيخ االزهر"
اإلمام األكب ��ر !!!)عبر الش ��عب المصرى
(عف � ً�وا س ��يدى الرئي ��س ...ما هك ��ذا ُيعام ��ل
ُ
وخصوصا المؤيدين للدكتورمرسى واالخوان عن سعادتهم يومى الجمعة والسبت فى نهاية
شهر يونيوعندماقام الرئيس بزيارة ميدان التحرير وحقق مطلب الجماهير فى الميدان فى
أداء اليمين الرئاسى امام الجماهير ترضية لهم وعرفانا بثورتهم التى أتت به رئيسا منتخبا
للجمهورية ،وكذلك عندما ذهب الى المحكمة الدستورية العليا استجابة للقانون واحتراما
له وأدي اليمين امام المحكمة ،وعندما ذهب الى جامعة القاهرة والقي خطابه التصالحى
مع الجميع وأجمل ما فى الخطبة اس ��تهالله باالعتذار للطلبة عن تأجيل امتحاناتهم بس ��بب
االجتماع وقد كانت لزيار الرئيس مرسى للمجلس العسكرى وكلماته الودية اجمل االثر
وش ��عر الجمي ��ع أن الرئي ��س آثر مصلحة الوطن على مصلحته الش ��خصية مما جعل الش ��عب
المص ��رى جميعا مؤيدين له ومعارضين يستبش ��رون خيرا بمقدمه ويدعون الله ان يوفقه لم
فيه خير مصر ولكن لس ��ان حال الش ��عب كان يقول للرئيس فى نفس اللحظة "إس ��مح لى
س ��يدى الرئيس أن أهتف عاتبا لكم قائال لكم  :عفوا س ��يدى الرئيس فما هكذا ُيعامل
االم ��ام االكب ��ر "..لق ��د كان لع ��دم حضور االمام االكب ��ر فى قاعة جامع ��ة القاهرة وعدم
جلوسه كما إعتدنا جميعا فى الصف األول لفاجعة للشعب كله وقد ذاد هذه الفاجعة ما
علمناه من إهمال للرجل ولمقام الرجل ،وإنتظر الش ��عب من الرئيس تصحيحا للخطأ غير
المقص ��ود وإعترافا لمقام االمام االكبر ولمق ��ام االزهرليس عند المصريين فقط ولكن
عند العالم االس�ل�امى اجمع ،ولكن مر يوم ويومان ولم نس ��مع تصحيحا ولم نرى إعتذارا،
ومرتب ��ا من المنظمين للحف ��ل ،وهكذا ما كان
وكأن م ��ا ت ��م من إهم ��ال كان مقصو ًدا
ً
اليوم صوتا عاليا ومدوي ��ا ،وهو أن جماعة اإلخوان وهى التى ينتمى
باألم ��س ِ همس ��ا أصبح
َ
اليها الرئيس محمد مرس ��ى قد قررت عزل مقام ش ��يخ االزهر واإلتيان بمقام مرشد جماعة
االخ ��وان وه ��و ما ُيعتب ��ر خط َأ بل خطيئة ألن مقام ش ��يخ االزهر المتمثل ف ��ى االمام االكبر
كان منذ ما يزيد على االلف عام هو المرجعية ألهل الس ��نة فى العالم االس�ل�امى وال يجب
المس ��اس به ،وما مقام مرش ��د االخوان إال ألعضاء جماعة االخوان ،وعلى ذلك فقد ناشد
الش ��عب الرئي ��س بالله الواحد القهار أن يعيد لمقام االم ��ام األكبر إحترامه وأن يخرج علي
الجمي ��ع بكلمة تصح ��ح بها الخطأ وتعيد االم ��ور الى نصابها الصحيح.،إن الش ��عب كان
صدق في الرئيس مرس ��ى المقولة الش ��هيرة التى تقول( اللهم عليك بأصدقائى
يخش ��ى ان َت ُ
أما أعدائى فأنا كفيل بهم).وقد صحح الرئيس مرس ��ى هذا الموقف الس ��خيف من االمام
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االكب ��ر ولك ��ن ه ��ل سيس ��تمر الرئيس ف ��ى التصحيح أم هل س ��يقبل االخ ��وان باالعتراف
بموقف االزهر واالمام االكبر ....؟
الرقص!!!
أم َة
ِ
أيا ُ
قصيدة واكبت نتائج النتخابات الرئاس ��ية – مس ��اء االثنين الموافق 18يونيو 2011وهى
ُتن ��ادى أن يتوق ��ف المصري ��ون عن صناعة الفرع ��ون ثم عبادته ،وأن يتوق ��ف المصريون عن
التعصب االعمى وأن يتعلم المصريون قبول
الرأى اآلخر عم ً
ال بقول االمام الش ��افعى ( رأىِ
َ
صواب يحتملُ الخطأ ورأى غيرى خطأ يحتمل ُالصواب )
ُيحي � ُ
�ط

�اك َضجي � ٌ�ج ُهن ��ا
�راخ ُهن � َ
ُص � ٌ

�اح َعوي ��لٌ
صي � ٌ

روب
�وب َجمي � َ�ع ال � ُ�د ِ
ُجم ��و ٌع َتج � ُ

بالمن ��ى
و َتص � ُ�ر ُخ مِ ��ن َعزمِ ه ��ا
ُ

�اك
�آلت ويح ��ى وم ��اذا ُهن � َ
تس � ُ

وم ��ا ق ��د ج ��رى لل ��ورى عِ ندن ��ا

�أن النتائ � َ�ج َه َّل ��ت
ْ فقال ��وا ب � َّ

ِ وف ��از ال َغ َضنف � ُ�ر

لك ��م م ��ا َت � َ�ر ْو َن
فقل � ُ�ت هني ًئ ��ا ُ
ُ

ولك ��ن دعون ��ا و

ِبن ��ا

حين ��ا
ف ��ى
ِّ
أفراحن ��ا
َحو ِلن ��ا

العطان� � َة مِ ��ن

�وس
�ؤس بي � َ�ن النف � ِ
دعون ��ى أرى الب � َ

أش � ُ�م
ُ

الناس َحيرى ِ
راش
أرى
كس ِ
الف ِ
رب َ
َ

�ون َح ��ولَ ِ
هاهن ��ا
الحم ��ى
يطوف � َ
ُ

�ص م ��اذ ا بق ��ى
أي ��ا ُأم� � َة الرق � ِ

أم ��ا ق ��د َش� � ِبع ُتم مِ ��ن الدندن ��ة

بأقدا ِرك ��م

كلن ��ا
وق ��د ح ��ان مِ يعا ُدن ��ا ُ

ب�ل�ا ب ��ل بأل � ٍ
�ف و ال مِ ث َله ��ا

ِ فم ��ا ينبغ ��ى لنع ��م ه ��ا هن ��ا

"مرس ��ى" ُدم � ً�ى بالي ��ة"
ش� ٌ
�فيق" و ُ

الخل ��و ُد لمِ ص � َ�ر
ِ ويبق ��ى ُ

ميع ��ا
َرقَ ص ُت ��م َج ً

"مرس ��ى
"فم ��ا ق ��د خرجنا
ليأتى ُ
َ
�فيق
"وم ��ا ق ��د خرجن ��ا ليأتى "ش � ٌ
فهي ��ا
�عب مِ ص � ً�ر
أي ��ا َش � َ
َّ

ُهن ��ا

�ون البي � ُ�ع إذ جاءن ��ا
فم ��ا أه � َ
أهان ��ت دِمان ��ا و

�هداءنا
ُش � ُ

بن ��ا

العن ��ى
َ
لنرف � َ�ع ع ��ن مِ ص � َ�ر ه ��ذا َ

�اس ف ��ى العالمي ��ن
س ��يرقُ ُبنا الن � ُ

بأعناقِ ن ��ا

�ام
ِ ويبق ��ى
ُ
الحس � ُ
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إفترقن ��ا وض ��ا َع الطري � ُ�ق
إذا م ��ا
َ

الفن ��ى
ِ وهال ��ت علين ��ا أي ��ادى َ

�ان
س ��يطوينا كاآلخري ��ن الزم � ُ

ِ و حينئ ��ذٍ

�باب
فم ��ا ِتل ��ك كان ��ت نوايا الش � ِ

وم ��ا ذاك كان ال ��ذى َه َّمن� � ِا

تأت ��ى

أحزا ُنن ��ا

عملية رفح وتوابعها ُ
بعد يا مصر؟؟؟؟)
(ث َم ماذا
ُ
هباء؟
من المسؤل عن عملية رفح؟ وهل تذهب دماء الشهداء الستة عشر ً
سوءا أن تكون بسبب إهمال
االس ��وء أن تكون العملية تصفية حس ��ابات !!! واالكثر ً
�ببا
الجي ��ش! والمصيب ��ة أن تكون اس ��رائيل أو ايران أوحتى جماعات إرهابية من غزة س � ً
ألن معنى ذلك أنه الأمن وال أمان فى مصر !
قبل هملية رفح بقليل والس ��لطات االس ��رائيلية كانت ُتعلن أن هناك عمال إرهابيا سيتم
ف ��ى س ��يناء وأعلنت االس ��تعداد له ،وف ��ى نفس الوقت أعلن المس ��ؤلون المصري ��ون مدنيون
وعس ��كريون أن ��ه ال خ ��وف م ��ن أى ح ��ادث ارهاب ��ى وأن االمن مس ��تتب ،وفى نف ��س الوقت
أعلنت الرئاسة المصرية بعد لقائها مع قيادة حماس فى مصر زيادة ساعات فتح معبر رفح
واالعالن عن فتح الحدود مع غزة بدون تاشيرة دخول للفلسطينين ،وفى نفس الوقت اعلن
الرئيس مرس ��ى قراره باالفر اج عن المعتقلين من جماعات اس�ل�امية كانوا معتقلين قبل
ثورة الخامس والعشرين من يناير !!!!!!
ل ��ك الل ��ه يامصر فليس فقط كان هناك االنقس ��ام بين االخوان والمجلس العس ��كرى
ولي ��س فقط كان هناك االنفالت االمنى وليس فقط هناك انقطاع الكهرباء والمياه ذلك
االنقطاع المنتظم والمبرمج وكأنه عقاب للشعب المصرى كله كبيره وصغيره ولكن
ايضا جاء هذا العدوان الغاش ��م واستش ��هاد ستة عشر شهيدا مصريا من شباب مصر الذين
س ��هروا الليالى حماي ��ة لمصر وحدود مصر ،فماذ بعد يا مصر م ��اذا تنتظرين هل تنتظرين
الخراب والدمار أم ماذا؟؟؟؟؟؟؟؟
إن الش ��عب كان ينادى ان نقف وراء الرئيس مرس ��ى والجيش ونطالبهم بإتخاذ اصعب
الق ��رارات لمصلح ��ة مص ��ر مهما كان ��ت النتائج فيجب تس ��ليح الجيش فى س ��يناء و حماية
س ��يناء .يج ��ب تعدي ��ل اتفاقية كامب ديفي ��د حاال وفى اس ��رع وقت لمصلحة مصر وش ��عب
103

مص ��ر ،كم ��ا يجب وق ��ف اى هجوم على مصر من اس ��رائيل او من غ ��زة او من غيرها فال
يجب التهاون فى أمن مصر فمصر اوال قبل فلس ��طين وقبل حماس وقبل كل ش ��يىء .....يا
ش ��عب مصر هذ هو الوقت فإما ان تكون مصر أو التكون .مصر قبل كل ش ��يىء وفوق
كل شيىء إن الشعب المصرى إنتظر من الرئيس مرسى والمشير طنطاوى موقفا يثبت أن
مصر فوق الجميع وإن الشعب المصرى لن يقف عاجزا ومصر تحترق فماذ حدث ؟؟؟
ٌ
...رجال و مواقف
مصر
ُ
ف ��ى لحظ ��ة فارق ٍة فى تاري ��خ مصر الحديث ،وفى ش ��هر رمضان الكري ��م وقبيل موعد
االفطار وبعد أقل من ش ��هرين من تولى الرئيس مرس ��ى للرئاس ��ة فى مصر أعلن المتحدث
وتعجب
باسم الرئاسة المصرية قرارات الرئيس محمد مرسى التى استقبلتها مصر بخوف
ٍ
وفرح وترقب ،حيث اعلن الرئيس مرس ��ى إقالة المش ��ير طنطاوى من وزارة الدفاع ورئاس ��ة
ٍ
المجلس العس ��كرى وإقالة الفريق عنان من رئاس ��ة االركان وإحالتهما للتقاعد وكذلك
تعيين وزيرا للدفاع يخلف المش ��ير وتعيين مستش ��ار مدنى لمنص ��ب نائب الرئيس وكذلك
الغ ��اء االع�ل�ان الدس ��تورى المكل وبذل ��ك يكون الرئيس مرس ��ى قد اس ��تحوز على كل
السلطات فى ساعة واحدة .......
ضربة إستباقية أم نتيجة طبيعبة؟
كعادتنا فى مصر فاالحداث تجرى سراعا وتتبعها التفسيرات كلٌ حسب رؤيته وكلٌ
حسب ميوله ،ووقد تسارعت التفسيرات حول ما تم هل هو ضربة معلم من الرئيس مرسى
ذكرتن ��ا بموقف الرئيس الس ��ادات من معارضيه بعد وفاة عبد الناصر حيث س ��بقهم وقام
بالقبض على كل معارضيه من عسكريين ومدنيين وغيرهم من رجال الدلوة قبل ان يقيلوه
ه ��م ،وهذا التفس ��ير ج ��اء متوافقا مع االخبار التى انتش ��رت حول قي ��ام البعض بمظاهرات
ال 24م ��ن أغس ��طس المطالبة بإقالة مرس ��ى وانتهاء حكم االخوان وأيد هذه التفس ��يرات
كذب هذه التفسيرات القرارات
الكثير من مؤيدى مرس ��ى ومن المنتس ��بين لالخوان وإن َّ
التى أخذها مرس ��ى بتكريم طنطاوى وعنان وبتعيي ��ن وزيرا للدفاع من المنتمين لطنطاوى
وبهذا لم يلقى هذا التفسير القبول ...
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وكان التفس ��ير اآلخر وهو أن هناك اتفاقا بين مرس ��ى والعس ��كر بتأييد من امريكا
للخروج اآلمن للعسكر وموافقة مرسى على ما تريده امريكا من ان يكون الرئيس الجديد
لمصر متوافقا مع امريكا فى كل ماتريده وخصوصا العالقة مع اسرائيل ،وهو رأى أيده
الكثي � ُ�ر م ��ن معارضى مرس ��ى وما أكثرهم هذه االيام ولكن الرئيس مرس ��ى و الرئاس ��ة
كذبا هذا التفس ��ير وان لم يس ��تطيعوا ان ينفوه تماما  ....والتفس ��ير االكثر واقعية وقبوال
ان الحدث كان نتيجة طبيعية ومتوقعة خصوصا وان قيادات العس ��كر (
لدى الش ��عب هو َّ
طنطاوى وعنان وزمالئهما التس ��عة عش ��ر من المجلس العسكرى) اعلنوا منذ البداية انهم
سيس ��لمون الس ��لطة للرئيس المنتخب أيا من يكون وقد كان من الس ��هل لهم االس ��تحواز
بالس ��لطة وعدم اجراء انتخابات الرئاس ��ة وما اس ��هل هذا ،وهكذا يكون التفسير الثالث
ه ��و ان خروج القيادات العس ��كرية من الخدم ��ة أمرا طبيعيا خصوصا وقد س ��لموا االمانة
للرئيس املنتخب ،وآن للرئيس ان ينتخب قيادات الجيش التى ستكمل المشوار معه ،وقد
جائت الفرصة للرئيس مرسى بعد حادث رفح وما تبعه من مواقف للجيش المصرى ومعارك
فى سيناء هى األولى منذ اوكتوبر . 1973
لماذا يخاف االخوان من مظاهرات المعارضة لها؟
منذ اعلنت بعض االحزاب المعارضة ومعها الكثير من رموز المعارضة مناداتهم بوقفة
ُ
اعتراضية على حكم االخوان وعلى الرئيس مرسى وقرروا ان يكون يوم الجمعة ال 24من
اغس ��طس  2012هو موعد هذا التجمع وأخذوا يتنادوا لحش ��د الجماهير لهذا اليوم ،حتى
خرج ��ت علينا اآللة االعالمية لالخوان ( وم ��ا أكثرها واقواها هذه االيام) لتنادى بتكفير
من س ��يخرج يوم ال 24من أغس ��طس بل وصل االمر أن دعا الكثيرون من رجال الدين فى
مصر وخارج مصر بتكفير بل بقتل من س ��يخرج يوم الجمعة ال 24من أغس ��طس واصبحت
مصر منذ تلك الس ��اعة منقس ��مة الى ثالث شعب فالش ��عبة األولى وهى من ينادون بالخروج
والتظاه ��ر ض ��د اخونة الدولة وضد الرئيس مرس ��ى والش ��عبة الثانية هى ُش ��عبة االرافضين
للخروج والمؤيدين لمرس ��ى من االخوان وتابعيهم والش ��عبة الثالثة وهم االغلبية واالكثرية
الذين ال يؤيدون الخروج ولكنهم يس ��تغربون رد فعل االخوان وينادون بحرية التظاهر وهى
م ��ن أه ��م انجازات الخامس والعش ��رين من يناير ،والحقيقة ان التخ ��وف من جانب االخوان
ومؤيديهم ال مبرر له إال إذا كانوا يعلمون انهم الاغلبية لهم وانهم يخشون من مصيرمبارك
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ونظامه ،فأين الحقيقة ؟
ُ
الشيخ الرئيس والنجم الالمع
الح ��ظ الش ��عب المص ��رى المؤيدين للرئيس مرس ��ى والمعارضين له أن الرئيس مرس ��ى
يحرص على الظهور بمظهر رجل الدين الفقيه والحريص على الظهور بصورة الرجل المتدين
والمحاف ��ظ على دينه ،وقد يكون ذلك بس ��بب خلفيت ��ه االخوانية وأنه يريد أن يقول انه من
االخوان المسلمين ،فنراه يمأل الصحف والفضائيات بصوره وهو يصلى فى المساجد وهو
يحرص كل مرة على ان يخطب فى المس ��اجد وكأنه يعلم انه ال اغلبية وال مؤيدين له إال
من رواد المس ��اجد من عامة الش ��عب البسطاء  .والحقيقة أننا نريد من الرئيس مرسى الذى
�يخا او رجل دين فما اكثر الش ��يوخ ورجال الدين لدينا
رئيس ��ا وليس ش � ً
إنتخبناه أن يكون ً
ولكننا فى امس الحاجة لرجل سياسى يقود البلد ويبدأ فى حل معضالتها ومشاكلها وما
وحتما لن ُتحل هذه المش ��اكل من رجل الدين ولكن
اكثر تلك المعضالت والمش ��اكل
ً
من رجل السياس ��ة ،ليس معنى ذلك ان اليصلى الرئيس ولكن ليصلى لله وليس للمظاهر
فليصلى كما يريد ولكننا نريد ان نراه وهو يحل مشاكلنا ويقود بلدنا فاللهم وفق الرئيس
مرسى أن يبتعد عن مظهر رجل الدين وان يبدأ فى تحمل مسؤليات رجل الدولة ،وكذلك
الحظنا ان الرئيس مرس ��ى من الرجال الذين يحبون اإلعالم ونجومية اإلعالم وتلك معضلة
أخرى فليس مطلوبا من الرئيس وهو ماذال فى االشهر األولى لرئاسته ان يكون نجما على
الفضائيات بل المطلوب منه ان يختلى بمستشاريه وان يبدأ فى دراسة احوال البلد وكيفية
الخ ��روج م ��ن المأزق الذى تعيش ��ه مص ��ر ،ونحن نقول للرئيس مرس ��ى إن الش ��عب إختارك
رئيس ��ا لتنقذ مصر وس ��وف يقف معك الش ��عب طالما وقفت معه ولكن الشعب لن
لتكون ً
يقف معك ولن يؤيدك إذا أصررت ان تكون ش ��يخا بين الرؤس ��اء وخطيبا فى المس ��اجد و
خصوصا إذا أصبحت نجما فى ا لفضائيات ونسيت واجبك فى حل المشكالت.....
ً
رئيس ��ا لمصر ف ��ى ظرف من أ
إن الرئي ��س مرس ��ى لدي ��ه فرص ��ة تاريخية ف ��ى ان يكون ً
صعب الظروف التى تمر بها مصر ولديه التأييد الشعبى الكبير ،ولكنه قد يخسر كل
ش ��يىء إذا أضاع الفرصة بسبب شهوة الخطابة فى المساجد وبسبب حب النجومية وبسبب
خضوعه لجماعة االخوان ولمرش ��د الجماعة وإنش ��غاله عن اصل القضية وهى مصر وقيادة
السفينة المصرية .....
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" َ
رعنة " صناعة مصرية مائة فى المائة!!!!!
الف َ
مر العصور ُتجيد صناعة" الفرعون " إجادة تامة بل نس ��تطيع أن نقول
كانت مصر على ِّ
وبالف ��م الملي ��ان ونحن مطمئني ��ن أن الفرعنة هى صناعة مصرية مائ ��ة فى المائة ،ولنؤكد
ه ��ذه الحقيق ��ة نغوص فى أعم ��اق التاري ��خ القديم والحدي ��ث فنجد أالف ب ��ل ماليين االدلة
واإلثباتات على مصرية الفرعنة .....
فنبدأ اوال بالكتب المقدس ��ة التوارة والق ��رآن فنجدها تثبت وتؤكد على أن مصر هى
التى صنعت الفرعون ومهدت لهذه الصناعة ،ويكفينا اشارة القرآن الكريم ألى الفرعون
فى قوله تعالى فى سورة الزخرف آية  54اشارة الى فرعون موسى ( إستخف قومه فأطاعوه
) ،وهنا تأتى االسباب الثالثة للفرعنة وهى أوال ( وجود الشخص المؤهل للفرعنة )
و ثانيا (أن يجيد هذا الشخص سياسة االستخفاف بالشعب ) وثالثا (ان يكون الشعب
مهيئ ��ا لالس ��تخفاف به أى أن يرضى باالس ��تخفاف إما خوفا او طمع ��ا أو جهال أو ادمانا )،
وهذه هى حالة الشعب المصرى منذ آالف السنين وهى انه مدمن على الفرعنة ومدمن على
أن يس ��تخف ب ��ه قادت ��ه ،وهى حالة فريدة فى كل ش ��عوب العالم ليس له ��ا مثيل  .واالنكى
م ��ن ذل ��ك أن الفرعنة وهى صناعة الفرعون وعبادته واالنصياع ألوامره تكاد تكون عبادة
مقدس ��ة عن ��د المصريين ،واالغرب أن أى قائد للمصريي ��ن ال يكون فرعونا تكون نهايته
الفت ��ك ب ��ه عقابا له ألنه ليس فرع ��ون !! ففى التاريخ القديم نج ��د "إخناتون " وهو الحكيم
ال ��ذى نادى بعبادة اله واحد ق ��د هاج ضده المصريين وخلعوه وعادوا الى عبادتهم القديمة،
ث ��م بعد ذلك وف ��ى العصر الحديث تجد أن محمد كريم مؤس ��س انتفاضة المصريين وهو
الرج ��ل الطيب لم يرضى عنه المصررين لوداعت ��ه وطيبة قلبه فاعطى الزعامة تحت ضغط
المصريين لمحمد على المؤهل للفرعنة فما كان من محمد على وبالفرعنة ان انشأ مصر
الحديثة وكأن مصر ال تتقدم إال بالفرعنة ،وكذلك نجد الس ��ادات والذى أعطى الش ��عب
حريت ��ه وتع ��دد منابره وذلك بعد فترة حكم الفرع ��ون " عبد الناصر" الذى عبده المصريين
رغم تنكيله بمعارضيه إال أن المصريين قتلوا السادات وطلبوا العودة الى عبادة الفرعون.
إن الفرعن ��ة وه ��ى صناع ��ة الزعيم الفرعون ال ��ذى يملك كل ش ��يىء ،كانت فى مصر
من ��ذ آالف الس ��نين وه ��ى عادة ما تبدأ بوص ��ول الزعيم الجديد الى الحكم إم ��ا بالوراثة أو
باالنق�ل�اب أو برضا الش ��عب وهى قليلة الح ��دوث ،وبوصول هذا الزعي ��م الى الحكم تبدأ
عبد من دون
صناعة الفرعنة أى تحويله من زعيم عادى بسيط من الشعب الى فرعون واله ُي َ
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الله يأمر فيطاع ،ويش ��ارك فى هذه الصناعة – صناعة الفرعون -طبيعة الش ��عب المصرى
الذى يرى فى الزعيم أنه اإلله فتجب له الطاعة ويس ��لم الش ��عب للزعيم كل مقادير الحياة
وال يحاس ��به وهو كس ��ل ش ��عبى فى المصريين ’ فنحن ال نكلف انفس ��نا محاس ��بة الزعيم
ومراجعت ��ه بل نكتف ��ى بالمطالب واالنتظار ،وبعد ذلك يجد الزعيم أن االمر س ��هل وان ما
كان يتصوره صعبا يجده سهال فيبدأ فى التغيير كى يستتب له الحكم وطبعا هناك فئة
المنتفعين من المحيطين بالزعيم وهم فئة كبيرة ومتعددة وتختلف بنوعية الزعيم وتلون له
كل شيىء حتى يطيعها الزعيم وتكون الغلبة لهذه الفئة وهى التى تحكم من وراء الزعيم،
وكل فرع ��ون كان ��ت له بطانة تحكم من ورائه وترتكب أفظع الجرائم باس ��مه ،وينتهى
الحال الى إستتباب االمر للزعيم الجديد واعالنه فرعونا والها وربا ومالكا وسبحان مالك
الملك الذى ال إله إال هو.
المتأخونين الجدد !!
نعود الى بطانة الفرعون ،وهى الفئة التى تجيد التلون والتغير جس ��ب الزمان والمكان
فهم كانوا فى العصور المصرية القديمة غالبا من الكهنة ورجال الدين وقد اس ��تمر هذا
الح ��ال حت ��ى نهاية الدولة المصرية القديمة وبداية الدولة المصرية الحديثة وهنا بدات هذه
الفئة تتلون وتكون من رجال العس ��كر وأصحاب القوة فى الدولة واس ��تمرت الحياة ورأينا
ف ��ى العص ��ر الحديث وخصوصا فى مرحلة حكم الرئيس مب ��ارك تحول هذه الفئة الى فئة
رجال االعمال وكيف تحكمت هذه الفئة فى مصر واوصلتها الى ما نحن فيه ،وبعد ثورة
يناي ��ر ووص ��ول الرئيس محمد مرس ��ى الى الحكم تغي ��رت هذه الفئة واصبح ��ت من رجال
االخوان المس ��لمين ( حزب الحرية والعدالة ) الذين أيدوا الرئيس مرس ��ى فتلونت كل ربوع
مصر بما ُيس ��مى باالخونة وأصبح الكل يس ��بح بحمد االخونة واالخ ��وان كى ينال الرضا
م ��ن الفرع ��ون الجديد ،ونت ��ج عن ذلك ظاهرة جديدة ُتس ��مى " المتأخونين " الذين س ��ارعو
وتلونوا بلون االخوان كى ال تفوتهم الكعكة الجديدة ،وهؤالء المتأخونين هم اش ��ر من
الش ��ر ألنهم يتظاهرون بمحبة الرئيس ويتظاهرون بتايي ��د الرئيس وبالهجوم على معارضيه
ويزيفون للرئيس كل شيىء كى ال يرى وال يسمع إال كالمهم ونصيحتهم وبذلك يعزلون
الرئيس عن الشعب وهى أخطر مراحل الفرعنة ...
إن الش ��عب المص ��رى وبعد الخامس والعش ��رين م ��ن يناير يجب أن يتخل ��ص من الفرعنة
وصناعة الفرعون،وإال فال نلومن إال أنفسنا !!!!!!!!!!!!!
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دفاعا عن مبارك (محاكمة مبارك)
ليس
ً
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محاكمة القرن
تاب ��ع الماليي ��ن من س ��كان الكرة االرضي ��ة على شاش ��ات التلفاز محاكم ��ة الرئيس
المصرى الس ��ابق حس ��نى مبارك،وق ��د اختلفت الرؤية بين مؤي ��د للمحاكمة وبين معارض
وبين من هو س ��عيد ومن هو مندهش ومن ه ��و غاضب،والحقيقة أن المحاكمة وهى تعتبر
محاكمة القرن حيث لم تشهد المحاكم خصوصا فى دولنا العربية أى محاكمة لرئيس
حيى ُيرزق ،فقد اعتدنا أن نحاكم رؤس ��ائنا وهم ميتون بعد ان نكون قد أيدناهم
س ��ابق ٍ
احياء ُيرزقون ......
وهم
ٌ
إنن ��ا جميع ��ا (كمصريين) ال ننكر أن حال مصر فى عهد مبارك قد تردى كثيرا وأنه
أى مب ��ارك يتحم ��ل الجزء االكبر من المس ��ؤلية لهذا التردى،وكذلك ما تم فى العش ��رين
س ��نة االخي ��رة م ��ن حكم مبارك م ��ن نهب لث ��روات مصر ومن تع ��دى على حرمات الش ��عب
المصرى بس ��بب أمن مبارك وأمن رئاس ��ة الجمهورية وكذلك ما زاد وغطى على االحداث
وهو مش ��روع التوريث إلبنه جمال وما قابل هذا المش ��روع من تس ��يب فى الحكم والتفات
رجال االعمال على كعكة مصر والتهامها بحجة مساندة جمال مبارك ،وكعادة الشعب
المص ��رى فإن ��ه يصبر كثيرا كثيرا ولكنه يهب هبة قوية ال ُتبقى وال تذر،وهذا ما تم فى
الخامس والعش ��رين من يناير  2011والذى اصبح ُيس ��مى بثورة  25يناير ،وأول نتيجة لهذه
الث ��ورة هو س ��قوط حك ��م مبارك وآل مب ��ارك وانتهاء مش ��روع التوريث وهم ��ا أمران كانا
م ��ن االحالم واصبحا من الحقائق الملموس ��ة ،والباقى ق ��ادم ال محالة وهكذا تنتهى حقبة
م ��ن تاريخ مصر س ��وف يق ��ف عندها التاريخ طويال مش ��يرا الى أن ارادة الش ��عوب اقوى من
كل ش ��يىء .ونعود الى محاكمة مبارك ومطالبة ثوار الخامس والعش ��رين من يناير ومعهم
الكثيرين من اغلبية الش ��عب المصرى بمحاكمته ب ��ل وطالبوا باعدامه ،وهنا نقول لماذا
ُيحاكم مبارك؟؟؟؟؟
ه ��ل ُيحاك ��م على س ��نوات حكمه التى طال ��ت ؟ أم ُيحاكم على االموال التى ُس ��رقت
بواسطته وبواسطة اتباعه واصدقائه ؟ أم ُيحاكم على دماء شهداء ثورة الخامس والعشرين
من يناير الذين زاد عددهم على األلف ؟ أم ُيحاكم على انه اطلق النيران على المتظاهرين
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؟؟؟ وهن ��ا نق ��ول أننا ال نبرأه م ��ن كل تلك االتهامات وان القضاء س ��وف يصدر حكمه فى
النهاي ��ة ،ولك ��ن لنلقى نظرة على مصر وحكامها فى الس ��تين عام ��ا الماضي أى منذ عام
 1951ال ��ى ع ��ام  2011ونح ��اول ان نحل ��ل موقف هؤالء الح ��كام من اتهام ��ات مبارك وهل
ت ��م محاكمته ��م مثل مبارك أم ال ،واول الحكام س ��نرى الملك ف ��اروق ملك مصر من عام
 1937ال ��ى ع ��ام  15 ( 1952عالم ��ا ف ��ى الحكم) وكيف أن الفس ��اد انتش ��ر فى مصر وان
المواطن المصرى كان يعامل مثل العبيد فى بلده وكذلك فى عهد فاروق تم الفتك بكل
ان ��واع المقاوم ��ة المصري ��ة والزج بهم فى الس ��جون وتم قتل المرش ��د العام لالخوان الش ��يخ
حس ��ن البنا وكذلك تم اطالق النار غلى المتظاهرين من المصرين واستش ��هد االالف من
المصريي ��ن وراح ��ت دمائهم هدرا ،وف ��ى النهاية لم تتم محاكمة فاروق ب ��ل تم القاء التحية
العس ��كرية له وه ��و يغادر مصر الى اوروبا .وفى الصورة الثاني ��ة للتحليل نجد الرئيس عبد
الناص ��ر وال ��ذى حك ��م مص ��ر من ع ��ام  1954الى ع ��ام  17 ( 1970عاما ) وكي ��ف أنه بدا
حكمه بسجن الرئيس محمد نجيب مدى الحياة ثم بعد ذلك اكمل حكمه باكبر عملية
س ��حل وتقتي ��ل لجماعة االخوان المس ��لمين فبدأ بقتله ��م بالدم البارد فى الس ��جون ثم هتك
اعراضهم وتعريضهم ألبشع انواع التعذيب والمهانة ،وبعد ذلك ادخل مصر فى حرب اليمن
حيث تم استش ��هاد ما يزيد على العش ��رة آالف شهيد فى اليمن بدون سبب واكمل حكمه
باكبر هزيمة للعرب والمس ��لمين حيث كانت نكس ��ة يونيو والتى سالت دماء ابناء مصر
على تراب سيناء باالالف فى حرب كانت بال استعداد وال هدف وضاعت على مصر مئات
الماليين من االموال بس ��بب حرب يونيو  67وغلق قناة الس ��ويس ،وقائمة الخسائر فى عهد
عبد الناصر طويلة وفى النهاية لم يحاكمه احد بل عندما مات اكرمناه ودفناه فى مسجد
وقلن ��ا هتافن ��ا الش ��هير ( ال إال ��ه إال الله عبد الناص ��ر حبيب الله) .والتحلي ��ل الثالث هو عهد
الرئيس الس ��ادات والذى بدا حكمه من عام  1970الى عام  11 ( 1981عاما) وكيف أنه
بدا عصر االنفتاح وما حدث فيه من نهب وسرقات لثروة مصر وكيف أنه واجه مظاهرات
يناي ��ر 1977بعن ��ف وقس ��وة بل وتم اط�ل�اق النيران فى ف ��ى المظاهرات واخي ��را كيف وقع
اتفاقية كامب دافيد مع اسرائيل ونسى دماء االالف من الشهداء ،وهو ايضا لم يحاكمه
احد ...بل تم تكريمه ودفنه فى بعد كل ذلك اال نرى اننا نتحمل المسؤلية الكبيرة فيما
يح ��دث كش ��عب ؟ واننا لم نحاك ��م فاروق وال عبد الناصر وال الس ��ادات فكيف نحاكم
مبارك؟ وما جاء به مبارك من حسنات وسيئات ال تختلف كثيرا عن من سبقوه من حكام
ولهم حسناتهم وسيئاتهم،واذا كنا لم نحاكم فاروق ألنه ملك مصر وألنه كان يختلف مع
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االنجليز وانه ال يتحمل كل المس ��ؤلية فيما حدث لمصر فى عهده ،واذا كنا لم نحاكم
عبد الناصر ألنه أمم قناة السويس وواجه امريكا واسرائيل وأنه ال يتحمل كل المسؤلية
فيما حدث فى عهده وكذلك اذا كنا لم نحاكم السادات النه صاحب قرار حرب العبور
وان ��ه اراد لمص ��ر عهدا جديدا وانه ال يتحمل كل المس ��ؤلية فيم ��ا حدث فى عهده ،فيجب
كذل ��ك ان ال نحاك ��م مب ��ارك ألنه له دوره فى حرب العبور كقائ ��د للطيران وان مصر لم
تدخل حروبا فى عهده وانه ال يتحمل كل المس ��ؤلية لما حدث فى عهده ،وهكذا نكون
منصفين،ولك ��ن اليعفينا ذلك من محاكمة رم ��وز عهده محاكمة عادلة ومنصفة واولهم
رجال حكمه ورموزه .
إنن ��ى ال اداف ��ع عن مبارك ولكنن ��ى ادافع عن مصر وارجو لمصر كل الخير ولش ��عبها
كل النصر والتقدم
مب ��ارك بي ��ن زعيمي ��ن  :كان الرئيس مبارك ص ��ورة مختلفة تماما عن س ��ابقيه الرئيس
عب ��د الناص ��ر والرئي ��س الس ��ادات،ومن الظل ��م مقارن ��ة مب ��ارك بعب ��د الناصر أو الس ��ادات
الظلم للجميع ،فعبد الناصر رغم مس ��اوئه إال أنه كان زعيما ش ��عبيا له دوره فى الكفاح
الوطنى،وكذلك السادات كان زعيما شعبيا له دوره البطولى قبل الرئاسة وبعد الرئاسة
ويكف ��ى دوره ف ��ى حرب العبور  73الذى اثبت فيه انه زعيم من طراز كبير ،وبالتالى فمن
الظلم لعبد الناصر والسادات تشبيههما بمبارك وكذلك فإننا نظلم مبارك اذ نقارنه بعيد
الناص ��ر او الس ��ادات فمقارنته بهما يجعله فى اخر الصف،ولك ��ى نؤكد هذا الرأى نقرأ
سويا عن عبد الناصر والسادات ....
الرئي ��س عبدالناص ��ر (الصعي ��دى ال ��ذى خدعه الجميع) ل ��م يكن حدث النكس ��ة في
يوني ��و 67حدث ��ا عادي ��ا في تاريخ مصر الحدي ��ث بل إنه كان عالمة فارق ��ة امتد تأثيره عبر
عش ��رات الس ��نين،وال نك ��ون مغالي ��ن إذا قلنا أن كل م ��ا أصاب مصر ف ��ي الثالثين عاما
الماضية من محن وازمات كان بس ��بب نكسة يونيو ،67فحجم الدمار الذي أصاب ارض
الكنانة كان هائال وشامالً.كانت مصر تعيش اسوأ عصورها سياسيا وامنيا واقتصاديا
واجتماعي ��ا واخالقي ��ا ،ويكف ��ي االش ��ارة الي ه ��ذا الحال لنق ��ول أن االبن كان يتجس ��س
عل ��ي ابي ��ه واألخ كان يتب ��رأ من أخي ��ه خوفا من الس ��لطة والجبروت ،فقد كان ��ت القيادة
السياس ��ية ممثل ��ة في الرئي ��س عبد الناصر معزولة عن الش ��عب وتعيش تح ��ت تحكم قائد
المخابرات الذي حول الش ��عب الي عبيد له وحول مصر الي س ��جن حربي ،وكانت القيادة
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العسكرية الفاشلة منذ حرب  56والمتمثلة في المشير عامر واصحابه تعيش في عنتريات
كاذبة واوهام صورها لها االفيون والحش ��يش الذي كان هو العملة الرس ��مية في الجيش
المص ��ري وكل ذل ��ك كان بعلم عبد الناصر الذي اختار هذه القي ��ادة وايدها حتي يضمن
انها لن تنقلب عليه ،والرئيس عبد الناصر الذي كان يعرف حجم القيادة العسكرية وقلة
خبرتها وانتش ��ار الفس ��اد في الجيش هو الذي امر بشحن القوات المسلحة الي سيناء وذلك
بعد عودتها مباش ��رة من حرب اليمن التي خس ��رت مصر فيها اعز رجالها وكل رأسمالها،
وهك ��ذا كان الرئي ��س عبد الناصر يتصور انه بدخوله الحرب في  67س ��وف يتمكن من
التخلص من المش ��ير عامر واعوانه وأن امريكا س ��وف تقوم بانذار اسرائيل كي تنسحب
كم ��ا انس ��حبت ف ��ي  ،56ولكن الزمان ل ��م يعد هو الزمان وخس ��رت مصر ش ��رفها واعز
ابنائه ��ا ف ��ي حرب ل ��م تحارب فيها ،وانما كانت لعبة خاس ��رة من الع ��اب الزعيم ومن بنات
اف ��كاره .ويبق ��ي الس ��ؤال قائما من المس ��ؤل عن نكس ��ة  67؟ واالجاب ��ة الحقيقية هى ان
الزعي ��م جم ��ال عبد الناصر هو المس ��ؤل عن نكس ��ة يوني ��و 1967وتبقي االجاب ��ة الوحيدة
وهي ان الش ��عوب التي ترزح تحت حكم الجبابرة والديكتاتوريات والظلم دائما ما تنتهي
الي هزائم ونكس ��ات والتاريخ خير ش ��اهد علي ذلك وأن الش ��عوب الت ��ي تحكمها الحرية
و الديمقراطي ��ة هي الش ��عوب الت ��ي تنتصر دائما ،والعجيب ان ه ��ؤالء الجبابرة من الزعماء
و الذين تمس ��ك بهم الش ��عب وانق ��اد اليهم كان في يدهم فرصة كبي ��رة للتقدم واالذدهار
لشعوبهم ولكن هيهات هيهات فالظلم والجبروت ال يلتقيان مع التقدم واالزدهار.
وكأن عبد الناصر كان يمثل شخصية الصعيدى الذى خدعه الجميع ،وكيف ال وقد
خدعت ��ه الجماهي ��ر العربية عندما وجدت فيه صورة البط ��ل الذى تحلم به منذ صالح الدين
فاستس ��لمت له واس ��لمته قيادها وهذا اول خدعة ،ثم خدعه اعدائه من اس ��رائي وامريكا
واوروب ��ا حي ��ث اوهموه انه بط ��ل ال ينهزم ونفخوا في ��ه كى يعيش الوهم ويس ��تمر فيه حتى
ج ��اءت لحظ ��ة النهاية وافاق الصعيدى فوجد ان كل ش ��يىء ضاع من ��ه بال رجعة فلم يتحمل
الصدمة ومات من امراض الجسد الذى اوهنه كثرة الخدع ،وثالثا خدعه اقرب المقربين
الي ��ه حي ��ث اس ��تثمر كل منهم قربه من عب ��د الناصر فاخذ ينهل م ��ن الغنيمة وهو متحصن
بقربه من الزعيم واقرب مثل على ذلك هو الناصريون من اهل السياسة الذين عاثوا فسادا
ف ��ى مصر تحت مظل ��ة الناصرية وعبد برىء منهم ولكنه ال يدرى ما يحدث من ورائه ألنهم
خدع ��وه بح ��ب الن ��اس ويحمايته من اعداء الث ��ورة واعداء النجاح ورابع ��ا فقد خدعه الروس
وذل ��ك باس ��تغاللهم له واستس�ل�امه له ��م خصوصا فى الس ��تينات من القرن العش ��رين حيث
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اجب ��روه عل ��ى االرتماء ف ��ى احضانهم كى يس ��تطيع ان يواجه امريكا ولكنهم اس ��تفادوا
من ذلك بانتش ��ارهم فى كل الوطن العربى والش ��رق االوسط بس ��بب عبد الناصر وخامسا
فق ��د خدع ��ه منتفعى الناصرية حيث نس ��بوا اليه بعد وفاته ما لم يس ��تطيعه فى حياته حيث
اوهموا البسطاء من الجماهسير العربية ان نكسة يونيو التى حدثت فى حياة عبد الناصر
كان ��ت بس ��بب المش ��ير عامر وان نص ��ر اوكتوبر  73وال ��ذى حدث بعد وف ��اة عبد الناصر
بسنين كانت بسببه وخبرته وهو استمرار للخداع ولم ال وعبد الناصر كان تمثيال حقيقيا
للصعيدى الذ1ى خدعه الجميع ........
الرئي ��س الس ��ادات (الف�ل�اح الفصي ��ح)إن ذك ��ري ثورة التصحي ��ح التي قام به ��ا الرئيس
المصري أنور الس ��ادات في الخامس عش ��ر من مايو 1971تعتبر هى مفتاح شخصيته حيث
قام في حركة واحدة ماكرة ومفاجئة باقالة وعزل مجموعة علي صبري وهم رجال نظام
عبد الناصر ،وذلك بعد ستة أشهر من وفاة عبد الناصر وانتخاب السادات رئيسا لجمهورية
مص ��ر ،وقد اختل ��ف الناس حول هذه الحرك ��ة فمن مؤيد ال ��ي معارض،وكعادة الرئيس
السادات فإنه دائما كان يكتسب االعداء والمؤيدين لكل قراراته واعماله،ولما ال وهو
السياس ��ي الداهية الذي عرك دهاليز السياس ��ة منذ صغره حيث تم القبض عليه وعزله من
الجيش وس ��جنه ثم بعد ذلك يعود الي الجيش ويش ��ارك في ثورة يوليو ويكون احد رجالها
المش ��هورين،ثم بعد ذلك يرضي بدور بس ��يط في ظل حكم عبد الناصر حتي يحظي بثقة
عب ��د الناص ��ر فيكون هو نائبه االول ويتم انتخابه رئيس ��ا وذل ��ك بموافقة الجميع من رجال
عبد الناصر وذلك ألنهم اعتقدوا انهم سوف يقودونه ويحكمون من خالله،ولكن هيهات
فالسياسي الداهية لم يرض بدور الكومبارس ولكنه اراد دور الفتي االول فكان ما كان.
بدون الخوض في تفاصيل االحداث وبدون االنحياز الي الكارهين للسادات والمؤيدين له
فإنن ��ا وبحيادي ��ة نغ ��وص في التاري ��خ ونتذكر اآلتي ،طمع ��ا في ان يغي ��ر الكارهون له من
موقفهم وان يتحقق المؤيدون له من مواقفهم فنقول:
أوال ش ��هد التاريخ ان الس ��ادات لم يكن مثل كل زمالئه من مجلس قيادة الثورة مجرد
ضابط جيش ثوري ش ��ارك في قلب الحكم ولكنه كان سياس ��يا من طراز فريد وداهية
تأك ��د ان أي ظه ��ور مع عبد الناصر ال امان فيه فقنع بدور المش ��ارك مع عبد الناصر حتي
اتته الفرصة بعد وفاة عبد الناصر فانفرد بالحكم.
ثانيا شارك الجميع في اعتالء السادات للحكم بعد وفاة عبدالناصر طمعا في السيطرة
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عليه واستخفافا بالسادات ولكن السادات فاز عليهم بالذكاء والحنكة وتأكد ذلك من
خلع ��ه لرجال عب ��د الناصر وذلك بمؤازرة وتأييد هيكل ثم خلعه لهيكل وهكذا يثبت انه
ال يرضي إال بدور الفتي االول.
ثالث ��ا اس ��تعداده بصبر وحكمة وع ��دم الصخب والتهليل (ال ��ذي كان ثمة عهد و رجال
عبد الناصر) فقام باتخاذ قرار حرب اكتوبر والنصر فيه وبعد ذلك بتحرير مصر سياسيا
فتبدأ مصر عهد االحزاب والديمقراطية بعد عشرات السنين من السجون والتعذيب.
رابع ��ا اج ��اد الس ��ادات اللعب علي المحاور فق ��ام باالعتراف بال ��دور العربي في معركة
التحري ��ر فق ��ام بتأكيد عالقات مصر مع الع ��رب وتجلي ذلك في موقف العرب من البترول
ومعركة التحرير مع سوريا التي كانت اعظم صور الوحدة العربية الحقيقية.
خامسا فطن السادات لرؤيته السياسية المستقبلية النتهاء دور االتحاد السوفيتي وانفراد
امريكا بدور القطب االوحد فقام باعادة عالقات مصر مع دول العالم ومع امريكا ولعب
لعبة التوازنات التي اثمرت الكثير في المنطقة
سادس ��ا وكما فاجأ الس ��ادات اس ��رائيل بحرب العبور وانتصر فيها فقد فاجأ اسرائيل
بهجمة السالم وانتصر فيها لوال تصاريف القدر التي لم تمهله حتي يتم تحرير كامل سيناء
في الرابع والعش ��رين من ابريل  1982فقام بعض من ابناء التيار االس�ل�امي بقتل الس ��ادات
في واحدة من اكثر قضايا قتل الرؤساء غموضا وقد تكون اكثر غموضا من قضية قتل
الرئيس االمريكي جون كيندي والتي حتي اآلن لم يكشف الغطاء عنها.
إن المتاب ��ع لتاري ��خ الس ��ادات وس ��واء كان م ��ن المؤيدين ل ��ه او المعارضي ��ن له يتذكر
شخصية الفالح الفصيح التي وردت في البرديات الفرعونية وهو الفالح الذي يعرف بفطرته
كل ش ��يء،وهنا فكل من يدرس تاريخ الس ��ادات ال ينكر ذكاء ودهاء السادات وخبرته
الكبيرة بالسياس ��ة،ولعل من باب التش ��بيه فقط نس ��تطيع ان نقول ان السادات في تعامله
م ��ع رج ��ال عبد الناصر كان مث ��ل الخليفة االموي االول "معاوية بن ابي س ��فيان" في تعامله
م ��ن اتباع الخليفة الرابع من الخلفاء الراش ��دين وهو س ��يدنا علي حي ��ث كان معاوية يجيد
فن السياس ��ة ودهاليزها ،ورغم تعاطفنا مع س ��يدنا علي وآل البيت إال ان التاريخ يش ��هد انه
في عصر معاوية بن ابي س ��فيان اتس ��عت رقعة الدولة االسالمية نتيجة الفتوحات االسالمية
اتس ��اعا ل ��م يش ��هده التاريخ من قب ��ل ومن بعد وهي ش ��هادة للخليف ��ة االموي معاوي ��ة بن ابي
سفيان ،فاللهم اغفر لنا ولجميع المسلمين آمين.
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ماذا يحدث فى العالم العربى؟
إن م ��ا يح ��دث ه ��ذه االي ��ام ف ��ى العال ��م العربى م ��ن ث ��ورات وتغيير ف ��ى انظم ��ة الحكم
ومظاهرات فى معظم الدول العربية تطالب بالحرية وبس ��قوط النظام ،وذلك بدءا من ثورة
تون ��س وه ��روب بن على الى الخارج ثم ثورة مصر وتنحى حس ��نى مب ��ارك عن الحكم وبعد
ذل ��ك ث ��ورة ليبيا ومطالبتهم بس ��قوط القذافى وما صاح ��ب ذلك من تقاتل بي ��ن المعارضين
للقذافى وبين نظام حكمه وتمسك القذافى بالحكم وتدخل الناتو ثم انتصار الثوار ومقتل
القذافى ،الى اليمن ومظاهرات الش ��عب الغاضب المطالب بس ��قوط على صالح وتمسكه
بكرسى الحكم رغم ما سال من دماء على ارض اليمن حتى وصلت الثورة الى سوريا وهبة
السوريين وندائهم بسقوط بشار االسد ونظام حكمه وتدخل الجيش السورى فى قتال مع
وحدث بعد ذلك عن مظاهرات
الش ��عب السورى واس ��الة الدماء العربية على ارض س ��ورياِّ ،
فى الجزائر وفى المغرب وفى العراق والسودان ولم تسلم منطقة الخليج العربى من احداث
مشابهة ،حتى اننا بتنا نتسائل ماذا يحدث فى العالم العربى ؟
ه ��ل م ��ا يحدث هو نت ��اج طبيعى للقه ��ر والظلم وعدم وج ��ود النظ ��م الديمقراطية وان ما
يس ��مى بالربيع العربى قد بدأ بل ان هذا الربيع العربى قد تأخر كثيرا كثيرا وان ش ��مس
الحرية ستسطع على العالم العربى شئنا ام ابينا
هل ما يحدث هو نتاج نظرية المؤامرة وان اعداء العالم العربى قد احكموا خطتهم فى
ضرب االس ��تقرار فى العالم العربى بهذه الثورا ت ،وما نظرية الفوضى الخالقة التى نادت
بها كوندليس ��ا رايس فى بداية القرن الواحد والعش ��رين إال اكبر دليل على ما نقول،وان
المستفيد مما يحدث فى العالم العربى هما امريكا واسرائيل
إن الصورة اآلن فى العالم العربى اصبحت مشوشة وضبابية ،حتى ان الدول التى نجحت
ثورته ��ا ب ��دون ح ��روب داخلية وصدام مع الجيش مث ��ل مصر وتونس اصبح ��ت االن تعود الى
سابق عهدها من توترات وصدامات هنا وهناك حتى ان بعض االقالم بدأت تتحسر على ما
قبل الثورة فى مصر وتونس ......
والحقيق ��ة ان ما يحدث فى العالم العرب ��ى اكبر من ثورة ومظاهرات واخطر من صدام
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بي ��ن ش ��عب ونظام وجيش ،بل انه مخاض عهد جديد للعال ��م العربى ،وال نملك إال ان ندعو
الل ��ه ان يجن ��ب العالم العربى والعرب نيران التف ��كك والتصادم والتقاتل ،وان ندعو الله ان
يولى علينا من يصلح .
هل ينتهى "ربيع الثورات العربية "بلهيب صيف المفاجئات ؟
لم تكد الش ��عوب العربية الرازحة تحت نيران الديكتاتوريات العتيقة التى طال امدها
فى الس ��لطة حتى وصلت الى ما يقارب النصف قرن ،حتى فاجأتنا س ��نة  2011بانتشار روح
الثورة على كل الربوع العربية من تونس الى مصر ثم ليبيا حتى وصلت الى اليمن ومنها الى
سوريا واآلتى اقرب واسرع مما نتخيل،وكأن روح الثورة كان فيروسا قوى االنتشار انطلق
كالنار فى الهش ��يم ،فرأينا الش ��عب التونس ��ى احفاد الش ��اعر العربى صاحب ابيات الثورة
يوما اراد الحياة فالبد أن يستجيب القدر
الخالدة ( ابو القاسم الشابى ) وهو يقول :إذا
الشعب ً
ُ
رأينا الش ��عب التونس ��ى يهب هبته القوية التى اجبرت الرئيس بن على على الفرار من تونس
وانتص ��ار ثورة الش ��باب فى تون ��س ،ثم ها هو الش ��عب المصرى العظيم يه ��ب هبته الخالدة
(بع ��د ط ��ول ثب ��ات ) ويتظاه ��ر الماليين فى مي ��دان التحري ��ر مطالبين بتن ��ى الرئيس مبارك
عن الس ��لطة ،حتى ُأج ِب ��ر مبارك على التخلى عن منصبه للمجلس العس ��كرى ونجاح ثورة
الشباب او ثورة الفيس بوك فى مصر ،وبعد ذلك نرى الشعب الليبى وهو يهب هبته ويطالب
العقي ��د الليب ��ى معم ��ر القذاف ��ى بالرحيل عن ليبيا وتعاظ ��م دور المعارضة حت ��ى انضم اليها
قسم كبير من الجيش الليبى حتى تم القضاء على القذافى و مازال الشعب الليبى مستمر
ف ��ى ثورته ض ��د بقايا نظام العقيد حتى تتحرر ليبيا ،وتصل ش ��رارة الث ��ورة الى الجنوب فى
اليم ��ن الس ��عيد فنرى الش ��عب اليمن ��ى وهو يهب هبت ��ه القوي ��ة مطالبا برحي ��ل الرئيس على
صال ��ح وم ��ازال الش ��عب اليمنى يطال ��ب بثورته حت ��ى بعد ان اصي ��ب الرئي ��س اليمنى ورحل
ال ��ى الس ��عودية للعالج وعاد بعد عدة ش ��هور وه ��و يتالعب حتى تطول فت ��رة حكمه ولكن
النهاي ��ة اتي ��ة آتي ��ة ،وفى آخر المطاف نرى الش ��عب الس ��ورى البطل وهو يه ��ب هبته مطالبا
الرئيس الس ��ورى بش ��ار االس ��د بالرحيل رغم المقاومة الفظيعة التى يقابل بها الرئيس بشار
ومعه اس ��لحة الجيش الس ��ورى ونيرانه ضد الشعب الس ��ورى االعزل فى ثورته السلمية وهو
ينادى النداء الش ��هير الذى جمع كل الش ��عوب العربية مناديا ( الش ��عب يريد تغيير النظام )
إن االسم الذى اطلقته الصحافة العالمية على ما يحدث فى المنطقة العربية من ثورات بريبع
ربيع جميلٌ
الشعوب العربية مما اوحى للجميع ان الربيع العربى قد بدأ وان المنطقة ينتظرها ٌ
ومشرق على الجميع ،وقدانتشرت روح االمل والتفائل على الشعوب العربية وهى تنتظر االمل
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القادم من حرية وتقدم وانتعاش لالقتصاد وارتفاع مستوى المعيشة للجميع ،ولكن االحداث
الرياح بما ال تشتهى
التى اعقبت الربيع العربى اتت بماال تهوى السفن كما يقول المثل ( تأتى
ُ
السفن) أى ان االحداث تاتى دائما عكس االمانى،وهوما نراه ونتخوف منه هذه االيام ....
ُ
فاالحداث فى تونس وبعد ستة شهور من رحيل بن على مازلت مضطربة والتوقعات توحى بعدم
استقراررغمنجاحاالسالميينفىاالنتخاباتالتأسيسيةفىتونسوعداالستقرارهذاقديقضى
على ما تبقى من الثورة االولى  .....ان لم تسارع كل القوى التونسية فى االتحاد وحماية الثورة .
وكذلك تقلب االحوال فى مصر وتردى االمن وانتش ��ار البطالة وتراجع االقتصاد المصرى
نتيجة احداث ثورة الخامس والعش ��رين من يناير قد توحى بترحم البعض على زمان مبارك
رغم انتش ��ار الفس ��اد م ��ن زمان الثورة ب�ل�ا امن وال اقتص ��اد ،..ولكن ايضا يج ��ب ان تتحد
كل الق ��وى المصري ��ة حت ��ى تحافظ على مكتس ��بات ثورة الخامس والعش ��رين م ��ن يناير.
وه ��ا ه ��ى ليبي ��ا وبع ��د تدخ ��ل الغ ��رب بقي ��ادة فرنس ��ا وانجلت ��را ومعهم ��ا امري ��كا
فم ��ازال بقاي ��ا العقي ��د القذاف ��ى ف ��ى ليبي ��ا بع ��د مقتل ��ه تح ��اول ان تض ��ع ليبي ��ا تح ��ت
ات ��ون الح ��رب االهلي ��ة ولك ��ن يج ��ب ان يتح ��د الليبي ��ون لحماي ��ة مكتس ��بات ثورته ��م .
وه ��ا ه ��و اليم ��ن وبع ��د ش ��هورمن الح ��رب االهلي ��ة ن ��رى اليم ��ن يعي ��ش تح ��ت ني ��ران
التف ��كك حت ��ى بع ��د خ ��روج عل ��ى صال ��ح مصاب ��ا م ��ن ج ��راء ق ��ذف للقص ��ر الجمه ��ورى
ث ��م عودت ��ه وه ��و يتالعب،وم ��ازال اليم ��ن يئ ��ن م ��ن ني ��ران الح ��روب االهلي ��ة....
ثم اخيرا نرى الشعب السورى يالقى اقسى نيران السلطة للجيش السورى تحت قيادة الرئيس
بشار االسد وهناك مقولة تقول ان النظام السورى لن يتمكن منه احد ألنه تحت حماية اسرائيل
حيث ان النظام السورى هو اقوى حماية إلسرائيل رغم معاناة الشعب السورى العربى البطل ........
وهنا نعيد الس ��ؤال مرة اخرى (هل ينتهى "ربيع الثورات العربية بلهيب صيف المفاجئات؟!)
واالجابة تكون عند الشعوب العربية وخصوصا الشباب ،فهل من مجيب ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
(الخدعة الكبرى) رؤية قد نتفق معها وقد نختلف
ف ��ى البداية يجب أن نتفق جميعا أن النظم العربية الحاكمة فى الوطن العربى هى نظم
ليس ��ت ديمقراطية بل هى نظم ديكتاتورية ُف ِ
رضت على الش ��عوب العربية فرضا وبناء على
ه ��ذه الحقيق ��ة كانت ثورة الش ��عوب العربية على نظمها فكانت ثورة الش ��عب التونس ��ى و
المص ��رى و الليبى واليمنى و الس ��ورى وغيرهم الق ��ادم و اآلتى ،وان ما نراه اآلن من احداث
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فى سماء الدول العربية ما هى إال نتيجة حتمية لعصور من الظلم واالستبداد.
ولكن ايضا يجب ان نعترف ان توافق الثورات العربية وتتابعها مكانيا وزمانيا ليس من
قبيل الصدفة والقضاء والقدر ،حتى اننا بتنا نرى تتابع االحداث فى الثورات العربية كما
لو كان هناك صورة كربونية لكل حدث فما تم فى تونس تم استنساخها فى مصر ثم فى
ليبيا ثم فى اليمن وها هو فى سوريا مع بعض االختالف فى الشكل وليس فى المضمون،
وهنا يظهر على الس ��طح الس ��اخن س ��ؤال هام وهو هل هناك اصابع خارجية س ��واء خططت
لهذه االحداث واس ��تغلت معاناة الش ��عوب العربية حتى وصلت االحداث الى ما هى عليه ؟ أم
أن هذه االصابع الخارجية تعاملت مع الحدث منذ بدايته ووجهت االحداث الى ما هى عليه
اآلن ؟.....
اس ��تعمِ لت لتتوجه لم هى عليه ،فإن
وس ��واء كانت االحداث مخطط لها أو أن االحداث ُ
السؤال األهم هو من وراء هذا التدخل الخارجى ؟
واالجاب ��ة ل ��ن تك ��ون صعب ��ة فم ��ن وراء ه ��ذه االحداث ه ��و الراب ��ح االول م ��ن االحداث
وطبع ��ا س ��يقول الجميع انك تتكلم بنظرية المؤامرة وس ��وف تق ��ول ان امريكا هى الرابح
الوحيد،وهن ��ا نق ��ول ليس المه ��م ان امريكا هى الرابح ولكن االهم ان ال نخس ��ر نحن بل
نكس ��ب مما حدث ،ونحافظ على مكتس ��بات الثورة وان ال نكون العوبة فى يد امريكا
تمام ��ا وان ال تجرنا االحداث الى ان يتصارع الجميع
ب ��ل نفه ��م اللعبة تماما ونتجنب الخدعة ً
على ال شيىء وننسى اهم شيىء وهو مصر ومستقبل مصر الذى لن يبنيه إال ابناء مصر ....
العرض ُم َ
ُ
ست ِم ًرا !!!!
ومازال
عرض فنى ( سينمائى أو مسرحى أو موسيقى) بمدى استمرارية عرضه
نجاح أى
قاس
ٍ
ِ
ُي ُ
عل ��ى الجمهور وه ��ذا المقياس المتعارف به بين اهل الفن والجمه ��ور هو مقياس ثابت ثبات
والعرض الذى نقصده اليوم
الشمس والقمر ودورانهم حول امنا الحنون كوكب االرض،
ُ
وتأثيرا وهو عرض
عرض ليس بفنى ولكنه ال يقل عن العروض الفنية اهمية
ونشير اليه هو
ٌ
ً
يمكننا ان نطلق عليه أنه عرض سياسى،
ألنه عرض يشتمل على كل اسباب العروض الفنية فهو عرض له مؤلف ومخرج وممثلون
وله ايضا جمهور وساحة عرض وحتى ال تأخذنا الدهشة واالستغراب فالعرض المقصود هو
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ع ��رض الحال ��ة العربية فى الوطن العربى بعد مواقف العنتري ��ات واوهام الزعامة والبطولة،
والمؤل ��ف ف ��ى هذا الع ��رض هو القوى العظم ��ى المهيمنة على اقدار العال ��م وذلك رغم تغير
اشكالها وشخوصها فى كل زمان ومكان والممثلون فى هذا العرض هو انظمة الحكم
فى دول العالم الثالث او كما يسمونها الدول النامية ،وساحة العرض هى مناطق االلتهاب
فى العالم من الشرق األوسط الى الشرق األدنى وما شابههما .
وك ��ى نعيش ه ��ذا العرض ونلم بما فيه م ��ن احداث نعود قديما ال ��ى النصف الثانى من
الق ��رن العش ��رين حيث بداية أفول نجم القوى العظمى فى ه ��ذا الوقت ( بريطانيا العظمى)
وبداية س ��طوع نحم القوى العظمى الجديدة فى العالم وهى (امريكا) وكيف ان سياس ��ة
امري ��كا فى فرض نفوزها فى العالم ه ��و خلق بؤر اضطرابات فى دول العالم الثالث والتى
كان ��ت بحك ��م ضعفها تمي ��ل الى صداقة االتحاد الس ��وفيتى وهو النج ��م الثانى من القوى
العظمى ،وتس ��تمر سياس ��ة البؤر االمريكية فى خلق االزمات وصناعة النجوم السياس ��ية
لبل ��دان العالم الثالث ثم إذدياد ش ��عبية هذه النجوم (القي ��ادات الثورية المصنوعة والمخلقة
) ،وبعد ذلك يأتى فصل من فصول العرض وهو فصل المواجهة والتهور وفيه تتحكم هذه
القيادات فى مصائر ش ��عوبها وتكون النتيجة هو استس�ل�ام هذا البد او وقوعه فى نكسة
او مصيبة تجعله يعيش فى دوامة التخلف عش ��رات الس ��نين ،وهكذا تدوم الس ��يطرة على
مقدرات الشعوب ومصائرها ،وللحقيقة فبعض هذه القيادات تكون غير واعية لمل ُيحاك
له ��ا فى الظالم ولكنها وبكل الغباء السياس ��ى والكاريزما تس ��اعد القوى العظمى فيما
يصي ��ب بلدانهم من خراب ،وقلة ليس ��ت قليلة من هذه القيادات تحالفت مع الش ��يطان ضد
مصلحة بلدانهم حبا فى السلطة واستمرار النفوز .
واألمثلة على هذه العروض كثيرة ومس ��تمرة حتى بداية القرن الواحد والعش ��رين وحتى
ال نته ��م بمعاداة الزعماء وآلهة الحب السياس ��ى فى عالمنا العربى قبل ربيع الثورات العربية
اللبيب باالشارة
سوف نشير الى هؤالء الزعماء برموز ال تغيب عن كل لبيب ،وكما يقولون
ُ
يفهم .
ُ
وأول هذه العروض هو عرض الوادى المقدس فى مصر حيث سطع نجم الزعيم الخالد
وانتش ��ر س ��يطه فى كل انحاء الوطن العربى وبدا الناس يعيشون حلم عنترة بن شداد الذى
سوف يخلص القبيلة من االعداء ويوحد الوطن ،وبدأ ت القوى العظمى الجديدة(امريكا)
لعبتها فى ذيادة شعبية الزعيم الخالد وذلك بمساعدته مرة ومعاداته مرات حتى وصلنا الى
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زروة العرض وبدأ فصل المواجهة فإما ان يستسلم الزعيم ويعلن عجزه وإما ان ُيدخل شعبه
ف ��ى اتون النار وتكون النكس ��ة المدوية وتكون نهاية الزعي ��م الخالد ولكن ثمن النهاية
كان آالف الش ��هداء من بلده وماليين الجنيهات خس ��ارة فى حروبه وعش ��رات الس ��نين من
التخلف والتأخر لبلده ،والباقى أدهى وأمر.
والع ��رض الثان ��ى ج ��اء بعد الع ��رض األول وعل ��ى يدى الزعي ��م المهيب ف ��ى ارض الهالل
الخصي ��ب فتم صناعة نجوميته وانه حامى بوابة العرب الش ��رقية وتم مس ��اعدته كى يغزو
جارا بعد جار حتى جائت لحظة المواجهة فإما ان يستسلم ويخرج من ارض جيرانه
جيرانه ً
وإما ان ُيدخل ش ��عبه فى اتون من النار وكان ما كان وتم تدمير بلده وش ��عبه وتم القبض
علي ��ه فى ص ��ورة مهينمة مذل ��ة لجميع الش ��عوب العربية ومازال ش ��عبه يعانى وس ��وف يعانى
الكثير الكثير والقادم ادهى وأمر .
وتس ��تمر الع ��روض واالبطال المصنوعة ويس ��تمر نزيف الوطن ،ولك ��ن وللحق نقول ان
هن ��اك م ��ن الزعماء والقواد من تحلى بالحكمة وغلب المنطق والمصلحة ولم ُيحنى الرأس
وس ��ار ببل ��ده حتى وصل الى بر االمان ولكن هؤالء الق ��واد والزعماء ماذلت القوى العظمى
تالعبنا فيهم فنجد من يتهمهم بالخيانة والعمالة وكأننا ال نستحق من الزعماء والقيادات
إال الذين يرموننا فى اتون النيران والخسائر .
ونخت ��م كالمن ��ا ان م ��ن ه ��ؤالء الزعم ��اء من كان ��وا ال يدرك ��ون نلك اللعبة الساس ��ية
ولكنه ��م تس ��ببوا فيم ��ا نحن فيه من خس ��ائر وويالت بغب ��اء وحمق ومنهم م ��ن كان يعرف
اللعبة ولعبها لمصلحته وضد شعبه وتلك خيانة ،ومنهم من تحمل االعباء وتحلى بالحكمة
والذكاء السياسى وعبر بشعبه حتى وصل الى بر األمان ولكل هؤالء ولكل شعوبنا نقول
وندعو اللهم ال تولى علينا من ال يخافك وال يرحمنا آمين آمين
خريف الزعماء العرب !!
تابع الماليين فى انحاء العالم النهاية الدرامية والمتوقعة للعقيد القذافى،ونس ��تطيع ان
نق ��ول ان اغلبية المتابعين من س ��كان الكرة األرضية لنهاي ��ة القذافى كانوا راضين عن
ه ��ذه النهاي ��ة ،حي ��ث كان القذافى وبال فخر صاح ��ب اكبر كمية م ��ن الكراهية رغم
اخت�ل�اف الكارهين معه فى أس ��باب الكراهية ،وقدكانت نهاية القذافى بس ��بب الربيع
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العرب ��ى ذل ��ك المصطلح الذى أطلق على ثورات الش ��عوب العربية وطلبه ��ا لتغيير النظام فى
بالده ��ا ،ونح ��ن هنا ال نبحث فى اس ��باب الربيع العربى و مقدمات ��ه ونتائجه رغم اتفاقنا ان
ثورات الش ��عوب العربية هى مطلب طبيعى لس ��نوات القهر واالس ��تبداد فى المنطقة العربية
وكذل ��ك لطول مدة الحكام العرب وكان على رأس ��هم العقي ��د القذفى الذى مكث فى
عاما وكان كمعظم الحكام العرب كلٌ منهم يخطط لوراثة ابنه
الحكم اثنين وأربعين ً
للحكم،وج ��اءت إرادة الش ��عوب أق ��وى من كل تخطي ��ط ،ولكننا ننظر إل ��ى الصورة من
منظ ��ور آخر،وه ��و الزعماء العرب ونهاياتهم المؤلمة ،وهل هناك رابط بين تلك النهايات ام
ان الموضوع جاء بال رابط ؟
وكي نس ��تطيع أن نجمع المعلومات التي تس ��اعدنا في البحث ،نتفق على أن الدراس ��ة
تشمل معظم الزعماء العرب بداية من النصف الثاني للقرن العشرين وحتى اليوم.
في خمس ��ينات القرن العش ��رين قام الش ��عب العراقي بثورته ضد الزعي ��م عبد الكريم
قاس ��م ال ��ذي كان يمأل الدني ��ا صخبا ولكنه انتهى جث ��ة تم التمثيل بها في ش ��وارع بغداد
عل ��ى يد الثوار ،ومرت الس ��نوات عل ��ى العراق حتى جاءت نهاية الزعيم صدام حس ��ين وبعد
أن مأل الدنيا حروبا وصخبا وغزوا و انتش ��ار زعامته في كل العالم العربي حتى تم العثور
عليه بيد القوات األمريكية مختبئا في حفرة في األرض وتم حكم اإلعدام عليه في وقفة
عيد األضحى وكأنه سخرية من النظام العراقي واألمريكان بكل القيم اإلنسانية حيث
تمتنفيذ حكم اإلعدام في وقت قيام المسلمين باألضحية في عيدهم .
وفى مصر في بداية الس ��بعينات كانت النهاية المفاجئة و المؤس ��فة للزعيم جمال عبد
الناصر حيث القى ربه بسبب االجهاد الذي أدى إلى أزمة قلبية مفاجئة وهو يجمع الزعماء
الع ��رب بعد مذبحة أيلول األس ��ود التي طحنت من الع ��رب اآلالف في حرب ليس فيها ناصر
وال منص ��ور ،والملف ��ت للنظر أن عبد الناصر تعرض للعديد من محاوالت االغتيال وكانت
أشهرها ما قام به اإلخوان المسلمون في بداية الخمسينات ولكنه نجا من المحاولة كي
يموت بقلبه وكأن الموت يسخر من الجميع  .وفى بداية الثمانينات جاءت نهاية الزعيم أنور
السادات حيث القى مصرعه على يد بعض اإلسالميين الذين وجدوا إن قتله من الجهاد في
سبيل الله ،رغم إن السادات كان من اخرج اإلسالميين من سجون عبد الناصر وأعطاهم
حريتهم !!! والعجيب إن يكون مقتل السادات وهو يحتفل بنصر اوكتوبر ويشاهده العالم
اجمع  .وتمر الس ��نون وفى إحداث الربيع العربي ونتيجة لثورة الخامس والعش ��رين من يناير
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تنحى الزعيم مبارك بعد أكثر من ثالثين عام وهو يجسم على حكم مصر ومازال الشعب
المصري ينتظر النهاية لمبارك.
وفى اليمن وبعد أن قام الزعيم عبد الله الس�ل�ال بثورة اليمن في بداية الس ��تينات وخلع
اإلمام البدر كانت نهاية السالل حيث تم اإلطاحة به في ثورة شعبية والقى ربه بعد سنوات
غريب ��ا ال يذكره اح ��د في اليمن أوفى غيره من الدول العربي ��ة ،وجاءت ثورات وثورات في
اليمن حتى جثم الزعيم على صالح على حكم اليمن لمدة تقارب الثالثين عاما وها هي ثورة
الربي ��ع العربي في اليم ��ن تحاصر على صالح ومازال يعاند وم ��ازال الجميع يترقبون النهاية
.وف ��ى فلس ��طين وبعد بزوغ نجم الزعيم ياس ��ر عرفات كزعيم أوحد للش ��عب الفلس ��طيني
وبعد أن تعرض للمئات من محاوالت القتل على يد اإلسرائيليين ونجاته منها جميع وبعد أن
حوصر في رام الله وهوجم بالقنابل والصواريخ واستمر في جهاده إذ باإلسرائيليين يضعون
له الس ��م ليموت وليدفن س ��ر موته معه ولتفرق الفلسطينيون أشياعا بعد موته  .ثم بعد ذلك
كانت نهاية الزعيم الحمس ��اوى الش ��يخ احمد ياس ��ين في معركة غير متكافئة بين شيخ
قعيد ال حول وال قوة له إال إيمانه وقوة إيمانه ،فقابلته صواريخ إسرائيل لتمزق جسده حتى
يالقى ربه ش ��هيدا في الس ��ماء وتالقى إس ��رائيل خزيا وعارا إلى يوم الدين .وفى األردن في
بداية الخمس ��ينات يلقى الزعيم ملك األردن الملك عبد الله مصرعه في المس ��جد األقصى
على يد عربي معارض لسياسة الملك عبد الله ويتم إقصاء ابنه عن الحكم والنداء بحفيده
حس ��ين اب ��ن ط�ل�ال ملكا عل ��ى األردن ويصبح زعيما ل�ل�أردن ويظل في الحك ��م ما يقرب
م ��ن نص ��ف قرن مدعما م ��ن االنجليز ومحميا منهم ،ولكنه رغ ��م متعرض له من محاوالت
اغتياله إال انه مات بمرض السرطان وجاءت نهايته درامية لم يتوقعها احد .
وفى الس ��عودية حيث كان الزعيم العربي الملك فيصل يحمل لواء الدفاع عن اإلس�ل�ام
والعروبة بمواقفه الثابتة وقولته الشهيرة انه ينوى إن شاء الله الصالة في المسجد األقصى
المحرر ،ولكن الصهيونية العالمية لم تمهله،وإذا بابن أخيه يطلق الرصاص عليه وهو في
قصره ليالقى ربه ش ��هيدا،وقد بكت عليه األمة العربية واإلس�ل�امية  .ومن السعودية أيضا
جاء الزعيم أس ��امة بن الدن ( زعيم القاعدة) ،وبعد أن حير الروس في أفغانس ��تان ثم تحول
إلى مقاوم لألمريكان وضربهم في عدة مواقع أش ��هرها برجي التجارة ورغم عدم تمكن
األمري ��كان من ��ه إال أنه ��م قتلوه في بيته وبين أس ��رته والق ��وا جثته في المحي ��ط إمعانا في
التفشي أو قد يكون إصرارا على إخفاء إسرار بن الدن .
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ف ��ي النهاي ��ة نقول إن جميع الزعماء العرب الذين القوا حتفهم إما قتال أو مرضا أو غدرا
فكله ��م كان ��ت لهم زعامة كبيرة وش ��عبية منتش ��رة وعداوات كبيرة وق ��د نختلف معهم
أو نتف ��ق ،إال إنن ��ا يج ��ب إن نؤمن إن لكل زعيم نهاية وفى نهايت ��ه عبرة فإما إن يكون هذا
الزعيم شارك في طريق النصر والتحرير ألمته ،أو يكون قد جثم على حكم بلده وتسبب
في خرابها .
أين الحقيقة يا زعماء العرب ؟
َ
وكعادتنا دائما-نحن الش ��عوب العربي ��ة _ ننفعل مع األحداث ونأتى برد الفعل وال نأتى
اب � ً�دا بالفع ��ل ونتقل ��ب من الضد ال ��ى الضد وتحركنا المش ��اعر الجماهيري ��ة وال يحركنا
المنط ��ق والمعق ��ول ،رغم أننا امة القرآن أمة قوله تعالى "أفال يتدبرون القرآن أم على قلوب
أقفالها " ونحن أيضا أمة " افال تعقلون" .
خالصة القول وأساس الموضوع هو المشاعر الطاغية التى تملكت جماهير العرب من
مشاعر تأييد وفرح متضادة فى كل حدث نعيش احداثه،واالمثلة على ذلك كثيرة،فمثال
عنما جائت نكسة يونيو 67وفاق العرب والشعب المصرى على هول ما حدث وبدأ يتظاهر
الش ��عب ف ��ى مصر ضد عب ��د الناصر وتهاجمه ولكن وبعد س ��نتين من وف ��اة عبد الناصر
خرجت الماليين من الجماهير العربية ومعها ماليين المصريين وهى تبكى عند سماع نبأ
عبد الناصر وتنادى فى زهول قائلة ( ال اله إال الله عبد الناصر حبيب الله!!!).
وه ��ذه الجماهير العربية ه ��ى التى خرجت تهتف بحياة الرئيس المصرى انور الس ��ادات
فى الس ��ادس من اوكتوبر 73وهى ايضا نفس الجماهير التى فرحت وغنت عند س ��ماع نبأ
مقتله على يد االسالميين فى  6اوكتوبر . 1981
وه ��ذه الجماهي ��ر ه ��ى التى طبل ��ت وغنت إلنتص ��ارات حزب الله الش ��يعى ف ��ى لبنان فى
حربه ضد اسرائيل فى صيف عام  2006وكيف أن بعض العاقلين حذروا من تغلغل شيعى
فى الوس ��ط العربى الس ��نى نتيجة تأييد الجماهير العربية إلنتصارات الش ��يعة وهى تحارب
اس ��رائيل ،وه ��ى نفس الجماهي ��ر العربية الت ��ى ب ��دأت روح عدائية ضد الش ��يعة فى الوطن
العربى بعد تنفيذ حكم االعدام فى الرئيس السابق صدام حسين ،ذلك االعدام الذى جاء
بتدبير محكم كى يش ��عر العرب بالمهانة واالنكس ��ار ،هذه الجماهير التى كانت ترفع
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صور الش ��يخ حس ��ن نصر الله تأييدا له هى التى وبعد تنفيذ حكم االعدام فى صدام وهى
ترفع صور صدام وتمزق صور حسن نصر الله .
وايض ��ا عند نجاح ثورة ليبيا خرجت الجماهير العربية تنادى برحيل القذافى وهى ايضا
الجماهي ��ر الت ��ى تعاطف ��ت م ��ع القذافى بعد مقتل ��ه على يد ث ��وار ليبيا والتمثيل ب ��ه إن مقتل
القذاف ُيعد الصورة االهم حيث اختلفت الجماهير فى موقفها فهناك جماعة اعتبرت مقتل
القذاف ��ى نهاية لطاغيىة كافر ال يس ��تحق الرصث ��اء والجماهير االخرى اعتبرته مناضال ال
يجب احترام حرمة موته .
والس ��ؤال ه ��و لماذا ه ��ذا التحول المضاد فى المش ��اعر وهل نحن أمة تابعة لمش ��اعرها
تابعة ألفعال اآلخرين حتى ولو كان اآلخرون يلعبون بنا وبمشاعرنا ؟
أوال وقبل كل شيىء يجب أن ندين العنف والظلم واالرهاب وندين كل من دبر وشارك
في ��ه وأيضا نحن ال نبرأ الرؤس ��اء والزعماء من الفظائ ��ع التى ارتكبت فى عهدهم ولكننا
نحسبهم عند ربهم هو موالهم وال نملك إال الدعاء لهم بالرحمة والمغفرة وكما قال رسول
الله "إذكروا محاسن موتاكم" .
ثاني ��ا يج ��ب ان نعترف أنن ��ا أمة جماهيرية تحركنا المش ��اعر والعواط ��ف وال يحركنا
ً
المنط ��ق والعق ��ل وه ��ى صفة كانت الس ��بب فى كل م ��ا القيناه من هزائ ��م وويالت فكل
هزائمنا كانت نتيجة االنجراف وراء مشاعرنا بال تفكر وال تدبر .
ثالثا ثبت بالبرهان الساطع اننا ننتقل من الضد الى الضد ومن اليسار الى اليمين وذلك
جريا وراء المش ��اعر وهى صفة افقدتنا ثبات الموقف وصحة الرؤية للموضوع وهو الس ��بب
الذى اطمع اعدائنا فينا وذلك لعلمهم اننا متقلبون يمينا ويسارا .
رابع ��ا وه ��و األهم ذلك أننا عندما نحب فنحن نحب بش ��دة وعندم ��ا نكره فنحن نكره
بش ��دة ،بال وس ��طية وال تعقل ،ونحن ايضا نؤمن بنظرية قد تكون مصيبة ولكنها ليس ��ت
قانونا عاما فنحن نؤمن بمقولة (عدو عدوى صديقى) بمعنى ان كل من يظهر لنا انه عدو
ألمريكا وهى عدونا الظاهر فهو صديقنا حتى ولو كان ش ��يطانا ،وهذا هو الس ��بب فى
كل مواقفنا !!!!!
أخي ��را يج ��ىء الس ��ؤال االهم وهو (أي ��ن الحقيقة؟) فالمؤيدون للرؤس ��اء يرونهم ش ��هداء
وابطال ،والذين يكرهونهم يصورونهم شياطين وحاكاما ظالمين  .....فأين الحقيقة ؟
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ُ
البحث عن زعيم للجماهير العربية
من ��ذ زمن عنترة بن ش ��داد وابوزيد الهاللى وغيرهم والجماهي ��ر العربية تعيش على حلم
حبا وطاعة ،وقد
الزعام ��ة والزعيم الخارق القوة الذى ُيخي ��ف االعداء وتهتف له الجماهير ً
كان لالسالم موقفا من الزعامة والزعماء والننسى موقف خليفة المسلمين عمربن الخطاب
وخوفا
من القائد (المسلم سيف الله المسلول) خالد بن الوليد وكيف ان عمر بن الخطاب
ً
من حب وش ��غف جماهير المس ��لين وانبهارهم به ان عزل خالد من امارة الجيش وهو موقف
اس�ل�امى يلف ��ت انظارنا الى خطورة وج ��ود الزعماء وتأثيرهم على الجماهير العربية س ��واء
بالسلب أوااليجاب .
وعودة الى ما نحن فيه من اهوال وصعاب تواجهنا نحن العرب هذه األيام ،نجد ان معظم
مصائبنا وهزائمنا كانت بس ��بب زعمائنا النجوم الذين كنا نس ��ير خلفهم بعواطفنا ونحن
مخدرين بخطب هؤالء الزعماء ومسحورين بحلم النصر و القوة الذى كنا نعيش به معهم،
وكمثل من هؤالء الزعماء نشير الى ( الزعيم الخالد ) الذى سطع نجمه فى النصف الثانى
م ��ن القرن العش ��رين ف ��ى مصر(عبد الناصر) وكي ��ف ان الجماهير العربي ��ة تبعته وكيف
ان خطب ��ه كان ��ت تلهب الجماهير العربية من الخليج الى المحيط وكيف عش ��نا معه حلم
التحرير والكرامة والوحدة ،ولكن ولالس ��ف فقد اخذته اوهام الزعامة وقادنا الى اس ��وأ
هزيم ��ة واجهتن ��ا نحن العرب وكيف انه كان س ��ببا فى تفرق الب�ل�اد العربية بهجومه على
كل الزعماء والملوك العرب فى ذلك الوقت ،وكيف لعبت به قوى االستعمار حتى جعلته
يدخل فى مغامرات غير محسوبة انتهت به الى اكبر هزيمة للعرب فى العصر الحديث .
وثانى هذه االمثلة هو ( الزعيم المهيب ) فى العراق ( صدام حسين) وكيف انه وبسبب
ته ��وره وانخداع الجماهير بخطبه الرنانة دخل ف ��ى حروب عدة مع جيرانه واعطى امريكا
الفرصة الذهبية للدخول الى الخليج ثم بعد كل ذلك وجدنا جيوش امريكا تدخل عاصمة
الخالفة فى واحدة من اغرب عمليات الحروب وفى النهاية نجده اسيرا ذليال فى يد امريكا
تلعب به كيفما تشاء ويالحسرة العرب،وإمعانا فى اذالاال العرب يتم تنفيذ حكم االعهدام
عليه فى صباح يوم عيد االضحى وكأن امريكا تسخر منا جميعا .
ونأتى الى المثل الثالث وهو (االخ العقيد القائد) القذافى فى ليبيا زعيم الثورة وكيف
ان ��ه وعل ��ى مدى ثالثين عاما بدد ثروة بلده فى مغام ��رات جنونية ودخل فى معارك كالمية
م ��ن وح ��دة عربية الى وحدة افريقية ووحدة مع الهنود الحمر حتى فوجئنا به فى النهاية ينام
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فى حضن امريكا ويسلم كل شيىء فى واحدة من اغرب قصص الخيال ،بعد ذلكوبعد
انتصار ثورة ليبيا ضده ا ذبه ُيقتل شرقتلة على يدى الثواتر الهائجين .
وكأنن ��ا نحن العرب مقدرعلين ��ا المصائب من الزعماء ،ونصل الى المثال الرابع فنجد
(الزعيم المجاهد) قائد غزوة مانهاتن الشهيرة (الحادى عشر من سيتمبر) بن الدن وكيف
ان ��ه ادخ ��ل العرب والمس ��لمين فى ح ��رب ضارية مع الغرب المس ��يحى واليه ��ودى وذلك ألنه
الزعيم الذى بخطبة واحدة يس ��تطيع ان يهز الكرة االرضية يمينا وبيس ��ارا وكيف تابعته
الجماهير العربية وخصوصا انه ارتدى ثياب االس�ل�ام والجهاد ،ومازال العرب والمس ��لمون
يعان ��ون م ��ن نتائ ��ج وآثار غزوة مانهاتن (الحادى عش ��ر من س ��بتمبر) ومازال الغ ��رب واليهود
يجنون الكثير من المكاسب بسبب هذه الغزوة!!!.حتى تم قتله وهو فى مخبأه وامعانا فى
ازالالنا يتم دفنه فى المحيط امام العالم اجمع .
وها نحن اآلن امام زعيم جديد تنتظره الجماهير المتعطشة للزعامة وهو( الشيخ الزعيم)
قائد حزب الله الش ��يعى جس ��ن نصر الله فى جنوب لبنان وكيف انه يقود الحرب الجديدة
متظاه ��را بأن ��ه يحارب اس ��رائيل بحنك ��ة وقوة حتى ان ��ه اصبح الزعيم الجدي ��د للجماهير
العربي ��ة رغ ��م ايمانن ��ا بأن حزب الل ��ه يعمل تحت اجندته الش ��يعية الخاصةوان ��ه يمثل ثالوث
الشيعة فى المنطقة ايران والحكم العلوى فى سوريا وحزب الله فى لبنان
وفى النهاية فإننا ندعو الله أن يولى علينا خيارنا وأن يمنحنا ُحسن االتباع لهؤالء الزعماء
من األخيار وأن نقول لمن أحسن أحسنت ولمن اساء أسأت اللهم آمين اللهم آمين ........
المصابينا
المصائب
إن
يجم َ
َ
عن ُ
َ
تعبيرا علي اح ��وال العرب في ه ��ذه األيام من هذا الش ��طر من
ل ��م أج ��د اصدق واكث ��ر
ً
الش ��عر العربي الذي يلخص حالنا ومأس ��اتنا جميعا من المشرق العربي الي المغرب العربي
ذل ��ك الح ��ال الذي اليخفي علي أحد وال يصعب فهمه علي أحد ،حيث قد تفرقنا الي ش ��يع
وجماعات ولم يجمعنا إال المصائب.
وأول ه ��ذه المصائ ��ب ب ��ل ه ��ي أم المصائب وهي مصيب ��ة اس ��رائيل واحتاللها لالراضي
العربية واغتصابها لفلسطين وتشريد أهلها ومحاولة تدمير أولي القبلتين المسجد األقصي
الشريف الذي قال فيه الله سبحانه وتعالي( الذي باركنا حوله ) ولم يكفنا هذه المصيبة
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إال اننا كعرب رضينا بالهم والهم لم يرض بنا فبعد ان ارتضي العرب بالسالم مع اسرائيل
وأعلنوا موافقتهم علي الس�ل�ام مقابل انسحاب اس ��رائيل ،إذ بإسرائيل ترفض هذا العرض
وتتمادي في قتل وتشريد الفلسطينيين وتهديد كل الدول العربية بالحرب!!!!.
ول ��م نكتف بالس ��كوت ب ��ل وقف العرب يش ��اهدون العرب ��دة االس ��رائيلية والمئات من
الش ��هداء وهم يس ��قطون وال حول وال قوة إال بالله وس ��الت دماء الش ��يخ ياس ��ين والرنتيس ��ي
وغيره ��م وال حي ��اة لمن تن ��ادي .هكذا تتكالب علين ��ا األمم بعد أن ُهنا علي انفس ��نا وبعد
ان غزا صدام حس ��ين الكويت وانقس ��م العرب الي قس ��مين ثم استفردت امريكا بالعراق
وأخ ��ذت تمح ��و حضارة امة وكأن هناك ت ��ارا مبيتا مع العراق وكأن هذا الش ��عب العربي
األصيل البد ان يدفع الفاتورة مرتين مرة تحت نظام صدام ومرة تحت االحتالل االمريكي،
ِ
يكف كل هذا ب ��ل يخرج علينا االعالم االمريكي والغرب ��ي فيظهر لنا صور المهانة
ول ��م
العربية وكيف تم اغتصاب العرب رجاال ونس ��اء في س ��جون االحتالل وكأنهم بتس ��ريبهم
هذه الصور يريدون ان نسقط حتي ورقة التوت ونقف عرايا في ذل فها هم العرب نفعل فيهم
ما نشاء وبكل غباء جرينا وراء إعالمهم وساعدناهم في أغراضهم.
وتأت ��ي مصيب ��ة أخري فيتم وبمس ��اعدة األغبي ��اء من ��ا والمأجورين فيصوروا االس�ل�ام دين
الرحمة والمحبة والوحدانية الخالصة لله وكأنه هو االرهاب والقتل وسفك الدماء ،وبدال من
ان نظهر الصورة المشرقة لالسالم اخذنا وبكل غباء نشارك اعداء االسالم في تشويه صورة
االسالم وأخذنا ننسب كالببغاء كل مصيبة الي المسلمين واالسالم بريء من كل هذا.
وتأت ��ي آخ ��ر صيحة م ��ن صيح ��ات المصائب وهي مصيب ��ة التحكم في كل ش ��يء في
التعلي ��م والفك ��ر والحي ��اة االجتماعية وذلك باس ��م الديمقراطية والتحضر وباس ��م محاربة
االرهاب فنس ��مع عن تغيير مناهج التعليم ونس ��مع عن تغيير نظم الحكم وغيرها من البدع
الت ��ي ظاهره ��ا الرحم ��ة وباطنها الع ��ذاب واخذ كل فريق يتس ��ابق كي يرض ��ي إله العالم
الجديد امريكا ولو علي حس ��اب ش ��قيقه وأخيه ونس ��وا قولة الثور الثالث الذي استفرد به
األس ��د بعد ان قتل ش ��قيقيه الثور األبيض واألحمر فقال قولته الش ��هيرة عندما بدأ يستفرد
به األس ��د ُأكل ُِت يوم ُأ ِ
بلدا وال عزاء
كلَ الثور األبيض وهكذا فس ��وف يؤكل العرب بلدا ً
للعرب ،وهو ما نراه اليوم من تسارع ما يسمى بالربيع العربى .
إن كل ه ��ذه المصائ ��ب كان ��ت ي ��وم خرج الع ��رب من عباءة االس�ل�ام واعلن ��وا قوميتهم
َّ
وتلك هي اصل الداء فالعرب باالس�ل�ام يكونون وخارج االسالم ينتهون والحقيقة ان اعداء
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االسالم عرفوا ان قوة العرب في اسالمهم وان االسالم بالعرب قوة ففرقوا بينهم وزرعوا في
عقول العرب تلك الفكرة الشيطانية حتي ينسلخ العرب عن االسالم وتذهب ريحهم ،إن ما
ندعوا اليه هنا هو االس�ل�ام الذى انزله الله تهالى الى البش ��ريى حمعاء والذى اتى به محمد
صلى اله عليه وسلم ولبس اسالم االرهاب والفهم الخاطىء والتصور المريض للدين .
"الربيع العربى" و"الثورة العربية الكبرى"
( الشرق االوسط الجديد و سايكس بيكو)

بدخول فجر القرن التاسع عشر الميالدى بدأت مظاهر الوهن والضعف تأكل أطراف
الدولة العثمانية وهى الدولة الكبرى ذات الصبغة االسالمية غير العربية ،والدولة العثمانية
كانت ومنذ عدة قرون هى الدولة الكبرى فى الش ��رق االس�ل�امى التى حملت لواء الدولة
االسالمية فى العالم وهى أيضا كانت دولة غير عربية مما اعطى لها بعدا مميزا ،وقد بدأ
الضعف ياكل تلك الدولة الكبرى وخصوصا فى بداية القرن التاسع عشر ومع بزوغ نجم
اس ��رة محم ��د على فى مصر وازدي ��اد قوة مصر تحت حكم محمد على واتس ��اع رقعتها مع
بع ��ض التأييد من الدول العظمى فى ذلك الوقت والمنافس ��ة للدولة العثمانية وهى بريطانيا
وفرنس ��ا والمانيا وروس ��يا ،وبما أن روس ��يا القيصرية كانت فى تعاهد مع الدولة العثمانية
( تركيا فيما بعد ) فقد تركز الصراع بين تركيا وبين بريطانيا وفرنس ��ا والمانيا ،ومع
بزوغ القرن العشرين كانت تركيا قد ضعفت تماما تحت حركات تحريرية سميت فيما
بع ��د بالثورة العربي ��ة الكبرى حيث ايدت بريطانيا وفرنس ��ا والمانيا تل ��ك الحركات بغية
االنفصال عن تركيا وتفكيك الدولة العثمانية حتى يتم القضاء على آخر صورة من صور
الدول ��ة االس�ل�امية وتفكك االس�ل�ام ال ��ى دويالت ضعيفة وه ��و تم بعد ذل ��ك ،وقد كانت
معاهدة سايكس بيكو بداية لتفكيك الشرق العربى وخروجه من عباءة تركيا وكانت
الثورة العربية الكبرى التى تمت بخدعة بريطانية ودعم فرنس ��ى للعرب وايهامهم بتكوين
الدولة العربية والقومية العربية وهو وهم تحقق ولكن جاء لمصلحة اعداء االس�ل�ام وليس
لمصلح ��ة العرب وال المس ��لمين ،ويكف ��ى ان ندرك أن اول نتائج ما يس ��مى بالثورة العربية
الكب ��رى ف ��ى بداية القرن العش ��رين هو تقس ��يم الع ��رب الى دويالت ضعيف ��ة والتفريط فى
فلس ��طين وانشاء دولة اس ��رائيل وهو امر ما كان ليحدث لوال قيام الثورة العربية الكبرى
وتش ��جيع الغ ��رب للعرب للثورة ض ��د تركيا( الدول ��ة العثمانية) ،والتاريخ خير ش ��اهد على
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ذلك ،فحين دخل الجنرال اللنبي القدس يوم  9ديسمبر عام  1917قال قولته المشهورة:
"اآلن انتهت الحروب الصليبية"..
وحين دخل الجنرال جورو دمشق يوم  21يونيو  1920توجه إلى قبر صالح الدين األيوبي
ووقف أمامه قائالً" :ها قد عدنا يا صالح الدين".
وما قاله اللنبي أو جورو ما هو إال تعبير عن الموقف السياسي والثقافي األوروبي في
ذلك الوقت ،فنشرت الصحف البريطانية صور اللنبي وكتبت تحتها العبارة التي قالها،
وهنأ لويد جورج وزير الخارجية البريطانية في ذلك الوقت الجنرال اللنبي في البرلمان
البريطاني إلحرازه النصر في آخر حملة صليبية من الحروب الصليبية التي سماها لويد
جورج الحملة الصليبية الثامنة
وف ��ى بداي ��ة القرن الواحد والعش ��رين ب ��دأ ما ُيس ��مى بالربيع العربى وه ��و تظاهر الدول
العربي ��ة ضد انظمة الحكم فيها بس ��بب فس ��اد االنظمة وبدأت ه ��ذه التظاهرات فى تناغم
زمن ��ى دقي ��ق وف ��ى تكرار وتماث ��ل بدرجة كبي ��رة بين االح ��داث فبدأت اوال ف ��ى تونس ثم
ف ��ى مص ��ر ثم فى ليبيا ثم فى اليمن ثم فى س ��وريا مع بعض القالقل ف ��ى البحرين والجزائر
وغيرها وبدا ما يسمى بالشرق االوسط الجديد و وقد بدى للمشاهد لالحداث أن ما يجرى
ف ��ى العالم العرب ��ى يذكرنا بالثورة العربي ��ة الكبرى ،فقد بدأت الث ��ورة العربية الكبرى
بما يس ��مى معاهدة س ��ايكس بيكو لتقس ��يم العرب والخروج من عباءة تركيا ،وقد بدأ
الربيع العربى بما يسمى بنظرية الشرق االوسط الجديد التى نادت بها امريكا على لسان
وزيرة الخارجية االمريكية فى التسعينات من القرن العشرين وتم تحقيقه فى بداية القرن
الواح ��د والعش ��رين متزامنا م ��ع احداث الربيع العرب ��ى وتوابع احداث الث ��ورات العربية على
فساد االنظمة العربية فى ذلك الوقت .
هل يكون الربيع العربى هو استنس ��اخا للثورة العربية الكبرى وتكون نظرية الش ��رق
االوسط الجديد هى صورة طبق االصل من معاهدة سايكس بيكو؟
وااله ��م أن ��ه اذا كانت الث ��ورة العربي ��ة الكبرى فى بداي ��ة القرن العش ��رين اوجدت لنا
مصيبة ضياع فلس ��طين وانش ��اء اس ��رائيل ،فما الذى س ��يوجده الربيع العرب ��ى وأى مصيبة
يخبئها لنا التاريخ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
وال ننسى أن الثورة العربية الكبرى جاءت بتأييد من الغرب ( انجلترا وفرنسا والمانيا)
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وانها اوجدت لنا ما يسمى بالقومية العربية إنسالخا من الهوية االسالمية ،وكذلك جاءت
احداث الربيع العربى بتأييد من الواليات المتحدة االمريكية وأنتجت نظما تتس ��م بالهوية
االسالمية ( حيث كانت كل القوى الناتجة عن احداث الربيع العربى ذات توجه اسالمى
) وهو ما يؤيد نظرية التشابه بين الحدثين .
وللتاري ��خ فأول من نادي بفكرة انس�ل�اخ العرب عن االس�ل�ام ه ��ي انجلترا وهي صاحبة
مبدأ فرق تسد ومنذ هذا التاريخ وحتي اآلن فإن علي العرب السالم.
وهن ��ا ايض ��ا نج ��د أننا ش ��عوب منطقة الش ��رق االوس ��ط الورث ��ة الطبيعيي ��ن والتاريخيين
للدولة االسالمية التى بزغ نجمها فى القرن السابع الميالدى تلك الدولة التى انهت سيطرة
الممالك التاريخية القديمة فى اوروبا واس ��يا والتى احدثت ش ��رخا فى اوروبا واس ��يا وولَّدت
ل ��دى الجميع ثأرا ضد االس�ل�ام وضد الع ��رب ألنهم يمثلون اصول االس�ل�ام ،وقد امتد هذا
الش ��عور بالثأر لدى االوروبيين واالس ��يويين حتى تمكن الغ ��رب االوروبى من تفكيك آخر
دولة اسالمية وهى الدولة العثمانية وبدا فى توزيع ذلك الميراث وهو ما طبقه الغرب بخداع
ش ��عوب المنطقة أوال باس ��م العروبة وذلك تفتيتا لالسالم على يد العرب المتخلفين فى ذلك
الوق ��ت فتم انس�ل�اخهم من الهوية االس�ل�امية بحجة االندماح فى الهوي ��ة العربية وقد انخدع
العرب وانس ��لخوا من االمة االس�ل�امية وكان اول نتاج هذا االنسالخ هو تفكك العرب الى
دويالت ضعيفة ال هوية لها وضعف االنتماء االس�ل�امى لدى المنطقة وهو ما تم فى احداث
الث ��ورة العربي ��ة الكبرى ف ��ى اوائل القرن العش ��رين ،ونحن اآلن نعيش المرحل ��ة الثانية من
هذه الخطة وهى اآلن تأتى بإس ��م أس ��لمة المنطقة وإنسالخها من عروبتها بحجة العودة الى
الدين ،وهذا ما يتم باس ��م الربيع العربى فنجد أن كل ش ��عوب المنطقة العربية التى قامت
بها ثورات الربيع العربى تمت هذه الثورات بدعم اوروبى امريكى وأنتجت نظما اس�ل�امية
الهوية إنسالخا من العروبة ،ونحن ال ندافع عن العروبة او عن االسالم ولكننا نوجه النظر
الى ما يحاك لش ��عوب المنطقة مرة باس ��م القومية العربية ومرة باس ��م التيار االسالمى وفى
الحالتي ��ن فال العروبة وال االس�ل�ام لهما اى دخل فى االحداث ولكن ��ه الثأر االوربى القديم
والشهوة وحب السلطة لدينا وخاصية التخاصم والتفرق ذات الجذور العربية االصيلة .
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إعتذار واجب
فى 19مارس  2011كتبت رسالة الى الشباب متوجها الى ابنتى قائالً:
اعتذر لها !!!
مِ ن َحق إبنتى أن
َ
نذ بداية مظاهرات الش ��عب فى تونس الش ��قيقة وتظاهرات الش ��باب وتضحياته لتغيير
ُم ُ
النظ ��ام وان ��ا ارى ابنت ��ى تتعاط ��ف م ��ع المظاه ��رات وتتوق ��ع ان يتغي ��ر النظ ��ام نتيجة ضغط
الش ��عب وان ��ا اس ��خر من تعاطف ابنت ��ى حتى وبعد ان تغي ��ر النظام وهرب( ب ��ن على) خارجا
غريبا ال يتكرر ،ثم وبعد بداية مظاهرات الش ��باب فى
ع ��ن تون ��س ولكنى اعتبرته حد ًث ��ا
ً
مص ��ر واح ��داث مي ��دان التحرير وما صحبه ��ا من تفاعالت من الش ��باب ،ك ��ررت موقفى
م ��ن ابنت ��ى المتعاطفة مع ش ��باب ميدان التحرير وكررت س ��خريتى من ابنت ��ى للمرة الثانية
واخبرته ��ا ف ��ى صبيح ��ة ي ��وم الخامس والعش ��رين م ��ن يناير انن ��ى ورغم ما اعلمه من فس ��اد
النظ ��ام ورغ ��م دعوت ��ى فى اش ��عارى ومقاالت ��ى لمعارضة النظ ��ام منذ التس ��عينات من القرن
العش ��رين ،إال انن ��ى اعتبرت ما يقوم به الش ��باب ف ��ى ميدان التحرير مج ��رد عبث ثورى لن
يؤث ��ر ول ��ن ُيغير ،وبم ��رو االيام مع اح ��داث التحرير كان ��ت ابنتى تراهن عل ��ى ان االحداث
القادمة لصالح الشباب وان النظام سيتغير وقد اكتشفت ان ابنتى ومعها شقيقها يتفاعالن
ويتش ��اركان مع ش ��باب ميدان التحرير ،فاخبرتهم بالبعد عن االح ��داث حتى ولو تعاطفوا
مع االحداث،وهذا االحساس إحساس ابوى اعتقد انه شعور قديم منذ االزل لكل االباء ...
وتمض ��ى االح ��داث وتتحق ��ق توقع ��ات الش ��باب ويتغي ��ر النظام ف ��ى مصر وتنكش ��ف كل
ص ��ور الفس ��اد ال ��ذى ل ��م نتوقع ��ه به ��ذا االنتش ��ار،وتابعنا جميع ��ا ثورة الش ��باب الت ��ى بدأت
ش ��رارتها م ��ن تون ��س ثم الى مصر ث ��م الى ليبيا وتنتش ��ر فى كل البالد العربية ثورة س ��لمية
ض ��د الفس ��اد والديكتاتورية،والت ��ى ندع ��و الله ان تكل ��ل بالنجاح لكل الب�ل�اد العربية،
وهنـ ��ا فأن ��ا اكرر اعت ��ذارى إلبنتى ولكل الش ��باب الذين ل ��م نعطهم حقهم ب ��ل وقفنا امام
آرائه ��م واس ��تخففنا بعقوله ��م واثبتت االي ��ام صدق توجهه ��م وآرائهم ،والحقيق ��ة فاالعتذار
آخرا
للش ��باب وان كان واجب ��ا علين ��ا جميعا نحن االباء واالج ��داد ’إال انه ال يخفى ش � ً
�عورا ً
ونتيجة أخرى يجب ان نعيها وان نس ��تفيد منها،والش ��عور هو اننا ومهما كنا كبارا إال ان
الصغ ��ار لهم رؤيتهم ولهم افكارهم التى ق ��د تكون اصح من افكار الكبار واصوب من
اراء الكب ��ار ،وهو ش ��عور نج ��ده متوافقا مع التاري ��خ واحداث التاريخ فجمي ��ع الثورات قام
به ��ا الش ��باب وكل دعوات التحرر جاءت على يد الش ��باب بل اكاد اج ��زم ان كل االنبياء
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ودعم
والرس ��ل ارس ��لهم الله الى الناس وهم فى سن الش ��باب،وهكذا نجد ان الشباب قو ٌة
ٌ
وعل � ٌ�م يج ��ب ان نعت ��رف به.....واما النتيجة التى نس ��تنتجها فهى ان مقولة الش ��اعر التونس ��ى
اب ��و القاس ��م الش ��ابى والذى مات فى س ��ن الش ��باب فى قصيدت ��ه الخالدة التى يق ��ول فيها :
يوما أراد الحياة فالبد أن يستجيب القدر والبد للليل أن ينجلى و البـد للقـيد ان ينكــسر
إذا
الشعب ً
ُ
هذا الشاعر وكأنه تنبأ بما سوف يحدث فى تونس ثم فى مصر وباقى الدول العربية،وهنا
نقول هل ما تشهده الدول العربية اآلن من احداث ومعارضات هو نتيجة متوقعة ام انه نتيجة
عدوى من ميكروب الحرية الذى اصاب الجميع والس ��ؤال لن يجيب عنه إال الش ��باب الذين
اعيد لهم االعتذار ودعواتى لهم بالنجاح ان شاء الله .
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