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نرصد يف هذا الكتاب أبرز التـشوهات اهليكليـة التـي تـصحب االنقـالب العـسكرية 

 . وتصبح يف رسعة بالغة جزءا من كياهنا احلاكم ؛ وسمة ألدائها املضطرب 

ونستقيص يف هـذا الكتـاب مـن خـالل وقـائع التـاريخ طبيعـة نـشأة هـذه التـشوهات 
ثم سيطرهتا عىل الصورة املنطبعة ؛ وعىل السلوكيات وحتورها وتعويقها للوظائف احليوية 

 .املنفعلة 

ونبدأ يف الباب األول باحلديث عن االضطراب الذي حتدثه االنقالبات العسكرية يف 
الفـصل ( تـصف فكـرة الالرشعيـة  ثالثة مفاهيم جوهرية من خالل ثالثة فصول متتاليـة 

  )الفصل الثالث ( ار والالاستقر) الفصل الثاين ( والال إنجاز ) ول األ

ويف الباب الثاين بفصوله نتناول التشوهات الثالثة الكربى التي حيدثها االنقـالب يف 
احلياة السياسية بام ينشئ بـه رسيعـا منـاخ االنقـالب واحليـاة االنقالبيـة وهـو مـا يـتجىل ىف 

تلزمانه مـن القضاء التام عىل احلياة الديموقراطية ؛ و ما يصحبها من حياة حزبية ؛ وما تـس
   . الشفافية وحرية اإلعالم والصحافة 

نضئ يف باب ثالث العالقة العضوية لالنقالبات بـام ينـشأ عنهـا مـن فـشل اقتـصادي 
وبام يـصحبها مـن نزيـف )  يف الفصل السابع(  يوظفه االنقالبيون ملصاحلهم قصرية النظر 

وء االنقالبـات إىل ظـاهرة وما يستتبع هـذا وذاك مـن جلـ) يف الفصل الثامن ( الدم املستمر
ادة من ظاهرة كنت أول من وصفها بأهنا فتوظيف صناعة إرهابية تتوالها هي من أجل اإل

  . ) الفصل التاسع (ظاهرة االستثامر يف اإلرهاب 



 
 

 

ويف باب رابع نستعرض ما يصحب االنقالبـات العـسكرية ويالزمهـا و يلزمهـا مـن 
عـىل (!! )  خـالل عملهـا الـدائب واملنطقـي متزق حاد وعميـق يف النـسيج االجتامعـي مـن

 وعىل متزيـق مقومـات النـسيج  )الفصل العارش ( رسعة إهناء وجود نشاط املجتمع املدين 
وعـىل تـرسيع وتـرية الفتنـة الطائفيـة وهتديـد مـستقبل ) الفصل احلادي عـرش ( االجتامعي 
 . )الفصل الثاين عرش ( األقليات  

ت رصحية عن طبيعة املستقبل غري املتوقـع عنـد مـن و نجيب يف الباب اخلامس إجابا
يعيشون أوهامهم يف حارض يتمنون تطويعه بينام هو يكرش هلم عن أسوأ مستقبل يواجههم 
حني تنتهي بصورة تلقائيـة كـل مالمـح ومزايـا احليـاة العـسكرية مـع حلـول ظـالل حكـم 

اء نـامذج مقيتـة مـن و تنـامي جاذبيـات احلنـني إىل اسـتدع) الفصل الثالث عرش ( العسكر 
  )الفصل الرابع عرش ( قبيل النموذج النارصي بعسفه وبطشه وظاهرياته الزائفة 

وهذا الكتاب شأنه شأن معظم كتابايت ال يفعل أكثر من أن يسكب بعض الضوء عىل 
األحداث التى تتواىل  أمام القراء، وأن يتوالها بالتحليـل والرتتيـب والتبويـب واملدارسـة 

 .واملراجعة والنقد

                       وكـــيل دعـــاء إيل اهللا أن يـــوفقني إيل تقـــديم أخـــوة هـــذا الكتـــاب يف األيـــام القادمـــة
، وقد طال العهد بتجارهبا املطبعيـة عـيل مكتبـي أو بـاألحري عـيل مكـاتبي هنـا شاء اهللا إن

وهناك وهنالك ، والوقت ال يسعفني، واجلهد يتضاءل، والعمر قصري، ولكـن أمـيل يف اهللا 
 .كبري

واهللا سبحانه وتعاىل أسأل أن يقينـي رش اهلـوى، وأن يقينـي رش التعجـل، وأن يقينـي 
ّاالنخداع، وأن يتجاوز عن سيئايت، وأن يتغمدين برمحتـه، وأن يـديم عـيل توفيقـه، وأن رش 

 .ًجيعلني قادرا عىل شكر فضله

واهللا سبحانه وتعاىل أسأل أن هيـديني سـواء الـسبيل، واهللا سـبحانه وتعـايل أسـأل أن 
يذهب عني ما أشكو من أمل ووصـب وقلـق، وأن حيـسن ختـامي، وأن جيعـل خـري عمـري 

 . وخري عميل خوامته، وخري أيامي يوم ألقاهآخره،

واهللا سبحانه وتعايل أسأل أن يمتعني بسمعي وبرصي وقـويت مـا حييـت، وأن حيفـظ 



 
 

 

 .ّعيل عقيل وذاكريت، وأن جيعل كل ذلك الوارث مني

واهللا سبحانه وتعايل أسأل أن هيديني سواء السبيل، وأن يرزقنـي العفـاف والغنـي، والـرب 
ّاهلدي، والسعد والرضا، وأن ينعم عيل بروح طالب العلم، وقلب الطفـل والتقي، والفضل و 

 .الكبري، وإيامن العجائز، ويقني املوحدين، وشك األطباء، وتساؤالت الباحثني

واهللا سبحانه وتعايل أسأل أن يعيننـي عـيل نفـيس، وأن يكفينـي رشهـا، ورش النـاس، 
ي، وأن يعلمنــي مــا ينفعنــي، وأن وأن يــوفقني ألن أتــم مــا بــدأت، وأن ينفعنــي بــام علمنــ

يمكنني من القيام بحق شكره ومحده وعبادته، فهو وحده الذي منحني العقـل، واملعرفـة، 
واملنطق، والفكر، والذاكرة، والصحة، والوقت، والقدرة، واجلهد، واملال، والقبول، وهو 

ّجل جالله الذي هـداين، ووفقنـي، وأكرمنـي، ونعمنـي، وحبـب فيـه خلقـه، وهـو و حـده ّ
القادر عيل أن يتجاوز عن سيئايت وهي ـ بالطبع وبالتأكيد ـ كثـرية ومتـواترة ومتناميـة، فلـه 

 .سبحانه وتعايل ـ وحده ـ احلمد، والشكر، والثناء احلسن اجلميل

 حممد اجلوادي. د
  
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 



 
 

 
 
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

    
  

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 



 
 

 

 
 

 
١ 

ــة االقتــصادية وجودهــا ورشعيتهــا واالعــرتاف هبــا  مــن تكتــسب تــرصفاتنا اإلداري
 . موافقتها للقانون والعرف واألخالق

 نايوينطبق هذا عىل أقل الترصفات شأنا من قبيل اختيارنا للوقت الذي نرسل فيه هتان
ُفال يعقل مثال أن نبعث بتهنئة عيد مـيالد لـصديق يف ذكـرى يـوم مـيالد جـده ، معارفناإىل 

ذ يصبح األمـر عندئـذ إ، ومن ثم يف وجوده هو، ونتعلل بأن جده هو السبب يف وجود أبيه
 . مدعاة للسخرية ال التعجب فحسب

من هذا املثل البسيط نـستطيع أن نفهـم الفـارق اجلـوهري بـني املـرشوعية والـرشعية 
وليس مـن حـق كيـان كائنـا مـا ، فليس من حق أي إنسان كائنا من كان، وارتباطهام ببعض

وإنـام ، متـأخرة أو ؤخرةمـ أو، مبتكرة أو كان أن يفرض سلطته يف إجراء انتخابات مبكرة
 يناط األمر حتى يف إنفاذ االنتخابات يف موعدها القانوين املقرر بسلطة حمددة تتوىل الدعوة

 . االنتخابات وربط مواعيدها ومقارهاإىل 

، وحيدد القانون السلطة املنوط هبا إجراء هذه اخلطوات بحيث ال يصبح األمر مشاعا
ذا التحديد حرصا شديدا يف كل ما يتعلق بالنشاط وحترص الديمقراطيات املحرتمة عىل ه

ولية عـن انتخابـات النقابـات يف عنـق وزراء ئحتى أن القانون املرصي جيعل املس، اإلنساين
 . حمددين بمناصبهم

وال يمكـن ، ول عن انتخابات املهندسني عىل سبيل احلـرصئفوزير األشغال مثال هو املس
ولية حتـت أيـة دعـوى منطقيـة مـن ئسكان هلذه املسبأي حال من األحوال أن يتصدى وزير اإل

، قبيل أن عدد املهندسني النقـابيني العـاملني يف وزارتـه يفـوق العـدد الـذي يف وزارة األشـغال
ولية إليـه حتـى وإن مل ئفذلك أمر ال عالقة له بالقانون إال أن يتغري نص القانون لينقل هذه املـس

 . عدد نظرائهم يف وزارة األشغاليكن عدد مرؤوسيه من النقابيني أكرب من 



 
 

 

٢  

ينطبق هذا بالطبع عىل االنتخابات الرئاسية التي متيض خطواهتا الشكلية يف مرص عىل 
حـني يكتـشفون أن كتـب ، نحو كوميـدي يـرس العـدو ويـؤذي أبنـاء الـوطن يف مـشاعرهم
ألنـه و، رئـيس مجهوريـة إىل التاريخ ستكتب أن قائد جيشهم راودته فكرة الرتقي من وزير

فقـد ، الصفات املؤهلة لرتشحه يف االنتخابات القادمة بعد سنوات ثـالث إىل يعلم افتقاده
قرر أن يستويل عىل املنصب بالقوة وأن يستغل اجلنـود اخلاضـعني ألوامـره يف تقييـد حريـة 

وأن يمـيض بعـض الوقـت ، وأن يتظاهر بأنه ال يرغب يف سلطة، الرئيس الرشعي وحركته
يتعــودوا عــىل غيــاب الــرئيس  أو مــن وراء ســتار حتــي يقتنــع النــاس مــوروهــو يــدير األ

ومـن ثـم تكتـسب رشعيتـه قيمتهـا ، والرشعية وعـىل وجـوده هـو يف موقـع األمـر والنهـي
 . األمر الواقع املقيت إىل ومرشوعيتها من مرشوعية االضطرار

ذا وال يامنع أن يكون ه، وهو أمر واقع ضعيف يفرض نفسه بمعونة الدبابة وسطوهتا
الفرض عن طريـق القتـل والـسحل واحلـرق واحلـبس واالضـطهاد والتـآمر واالغتـصاب 

 . تاريخ أو أعراف أو تقاليد أو دين أو خلق أو واالنتهاك دون ضابط من قانون

٣ 

العــسكري الــذي تعيــشه مــرص اليــوم مل يكــن أول  نقــالبومــن العجيــب أن هــذا اال
ات دستورية يف انقالبعيل سبيل املثال ثالثة وإنام سبقته ، دستوري متتحن به البالد انقالب

 ونحـي فيهـا الدسـتور ١٩٣٠ و١٩٢٨ و١٩٢٥عهد امللك فؤاد حدثت عىل التوايل أعوام 
وجاءت إرادة القمع وإدارته حتاوالن تأسيس مرشوعية للقوة الغاشـمة املتغطرسـة ، جانبا

 . نجاح أو دون جدوى

ــة ــورة معرفي ــرف ث ــرص مل يع ــذا يف ع ــدث ه ــد ح ــل وال، وق ــائل التواص ــشار وس  انت
ومع هذا نجح الشعب األعـزل يف فـرض إرادتـه واسـتعادة رشعيتـه وإضـفاء ، االجتامعي

ات نقالبـ اهنـت اال١٩٣٠ و١٩٢٩ و١٩٢٦مرشوعيته وإجـراء انتخابـات رشعيـة أعـوام 
 . مسارها الطبيعي مرة أخرى إىل وأعادت الرشعية

 كثـريا أفضل معنى الديمقراطية بأن املواطن البسيط يفهم إىل ومن اإلنصاف أن نشري



 
 

 

اخلربة من أولئك الذين  أو جدا مما فهمه من يطلقون عىل أنفسهم األلقاب املوحية باملعرفة
ويف حتريــف الكلــم عــن ، وجــدوا أن مكــسبهم يكمــن لألســف يف الكفــر بــام يــدعون إليــه

 . مواضعه

يـست صـندوق أن قـالوا إن الديمقراطيـة ل إىل وقد وصل هبم الـضالل يف هـذا املقـام
 . انتخابات وإن الشعب ليس مصدر السلطات وإن إرادة املشري فوق إرادة صاحب الشأن

٤ 

نصار الثـورة املـضادة هلـذا املـسلك مـا بـني منفعـة أوقد تعددت الدوافع وراء انتهاج 
 الــدين أوســالم كراهيــة لإل أو اخلــوف عــىل مــصلحة ماديــة قائمــة أو ماديــة مبــارشة

اخلـوف مـن إذاعـة فـضيحة  أو األصـوات أو اجلامهـري أو الـشعبكراهية  أو خواناإل أو
إظهار صورة نقيضة للـصورة التـي يعـيش صـاحبها عليهـا مـن قبيـل  أو موثقة أو مسجلة

وهو أسلوب ال يزال . بغاء الناشطة أو شذوذ املسرتجل أو شبق القسيس أو فجور الشيخ
 . الروح فيها نقالبيصب يف مصلحة أجهزة قديمة بعث اال

 كل هذا العبث والوضع االستثنائي فإن احلديث عن مسرية خارطة الطريق يبـدو مع
اهلـدف فلـيس هـذا شـأهنا وإنـام  إىل سـارت ال تـصل إذا ذلـك أن اخلريطـة، مثريا للسخرية

 . وأن تلك بعد هذه، وعن أن هذه اخلطوة قبل تلك، شأهنا أهنا خريطة منبئة عن املسار

٥ 

العسكري شبيه متاما بأن أطلـب  نقالبا حدث يف االطار الواضح فان م ويف هذا اإل
 هدف معني فيقف بالتاكيس يف مكانه ويشري بعـد دقـائق إىل من سائق التاكيس أن يوصلني

، موقع تـال إىل وبعد دقائق أخرى من الوقوف يف نفس املكان يشري، نقطة عىل اخلريطةإىل 
: النقطة التي ترمز للهدف ويقـول  إىلأن يصل يف هناية توقفه ووقفته الكوميدية إىل وهكذا

 . وينتزع أجره مضاعفا عىل هذا النصب املكشوف، وهذه هي هناية الطريق

كنـت أنـا الـشعب مل أطلـب هـذه التوصـيلة ومل أوافـق عـىل هـذا االحتجـاز  إذا فام بالنا
كنـت أنـا الـشعب قـد بـذلت مـا يف وسـعي  إذا ومـا بالنـا، القرسي يف هذا التاكيس املتوقـف

 . وفقدت كثريا من أبنائي األعزاء يف هذه املقاومة املرشوعة نقالبمة هذا االملقاو



 
 

 

 
 

 بدوي غيور

 مـن نـتأ مـرص مثقفـي مـن ةقليلـ قلـة من ةاحلي الضامئر حدأ نتأ البطل أهيا عليك يسرت نأ اهللا دعوأ
 مهـازل عـىل العـرص شـاهد نـتأو ةالكنانـ رضأ عـىل التـاريخ منيأ نتأ اهللا رعاك واملبادئ الثوابت هلأ
 . واملأجورين اخلونه براثن من يامرص رسكأ اهللا فك .ةسرياأل مرص يف ةالسياس مفسدي وعواجيز راجيزأ

 طاهر منصور جراي

 نعالج أن يمكن ماذا أو البديل إىل يتطرق مل ولكنه البائسة السيسية املرصية احلالة يشخص ممتاز مقال
 عـن يتورعـون ال الـسياسة لصوص أن اآلن يدرك اجلميع .لعظيما مرص بشعب ملتأ التي الكارثة هذه به

 اآلن حيــدث مــا عــىل متفــرجني يقفــون الــذين إن .هــدافهمأ حتقيــق ســبيل يف مظــامل أو منكــر أي ارتكــاب
 مــرص يف ســواء للتغيــري ســبيال بــالعنف إال يــؤمن ال حمــبط شــباب خيــرج عنــدما ســيندمون لــه ومؤيــدين

 مقاليـد بيدكم من يا فيقواأ .منها اإلفالت يصعب رهيبة حلقة ستدور وعندها .العرب بالد من غريها أو
 .باجلميع املركب يتحطم أن قبل احلق إىل وعودوا موراأل

 بن سعيد

 بعمـل يقـوم حـدأ ال نأ ةاجلزير قناة عىل ومن ، جدا مبكر وقت منذ اجلوادي حممد الدكتور كدأ لقد«
 - خرياأ ماتأكد وهذا فقط نفسه جلأ من نقالبباال قام السييس نأ عىل تأكيد يف - خرآ جلأ من انقالب

 ةعفيفـ هنـاأ يؤكـدون واملدلـسون والكـذابون واملنافقـات املنافقون وكان ةراغب وهي تتمنع هي كانت بينام
 .ةبالـرضور عفتهـا وعدم فجورها لتربير ةسطواناأل غريوا ثم ومن ةالرئاس كريس يف هلا والرغبة ةورشيف

 .»وريادكت فيك اهللا بارك

 نبيل سيف 

 قائـدها أمـة تـسقط لـن واهللا ،ةوباطنـ ظـاهرة نعمـه عـىل - تعـاىل - هللا والـشكر والفـضل احلمد كل«
 وفينـا - أمجعـني ّوسـلم وصـحبه آلـه وعىل عليه اهللا صىل - ورسولنا وحبيبنا ومعلمها وشفيعها وزعيمها

 والظلم اجلور وجه يف اجلهاد فضلأو والصدق احلق لواء يرفعون ممن كثري وغريه وادياجل الدكتور أمثال
 ونحـرتم ننحنـى »مجيعا منا هلم الدار عقبى ونعم«مجيعا هلم هنيئا . . .والضالل والغفلة واألفك والطغيان

 هذا يف غلفى وقلوب مظلمة عقول هبا لينريوا أفكارهم وبنات ونفوسهم عقوهلم به ماجتود ونقدر ونثمن
  .»واملبتىل املخدوع التعيس البائس الوطن

 



 
 

 

 مرصي

 الغافل مأ املقهور الشعب ختاطب؟ فمن ،تنادي ملن حياة ال ولكن حيا ناديت لو سمعتأ قد سيدي«
 معـادهنم حقيقـة وظهـرت النـاس متـايز فقـد هبا راض وهو وتسبيحه صالته علم قد منهم كال املتآمر؟ مأ

 الدبابـة؟ ستنتـرص هـل عـوالمف كـان اًمرأ تنتظر ناآل الناس .نقالباال نعمة فهذه نعمة مصيبة لكل نوأل
 بجـد مـرص وتطهـري صاعني الصاع لرد وهيبون احلق صحابأ املساملون يفيق وحتى مرحليا ستنترص نعم

 العـامل حيكمـوا لكـي األرشار حيتـاج ال قـالوا وقـديام .هلم اهللا توفيق سيستحقون وعندها دراهناأ من وحق
 . »مشتعلة شمعة هيزم ال الظالم كل نإو خياراأل سكوت غري

 يوسف بن تاشفني

 كـم لوجـدت نرتنـتاإل عـىل مواقـع تـصفحت لو نكأل قلت ما حيدث نأ غرابة ال اجلوادي سيدي«
 العبـارات حيـث املـرصي الـشعب مـن بالقليلـة ليـست فئـة بـه تتمتـع الذي واللغوي الفكري االنحطاط

 واهللا نـاأو مثالـهأو نفرعو يعشق فهو مريس فيه خسارة الشعب هذا ومثل ،منها صدمت واهللا التي القذرة
  .»يوم كل رائحتهم تقتلنا رضاأل عىل متيش مواتأ هؤالء نأل مرص يف الرشفاء كل عزيأو عزيكأ

 ثائر من تونس

 إىل نقالباال ّبأن يبرش ممتع أسلوب يف ّباحلق صادحا صوته مازال الذي اجلوادي ّحممد ّللمفكر ّحتية«
  .»اهللا بإذن ّحمققة ونبوءته عرصه ّينب هو ّللحق منارص صادق مفكر ّكل ّألن زوال

 



 
 

 

 

 
 

١ 

أبدأ بداية مبارشة فأقول إن اإلنجاز يف الدول الشمولية له طابع خمتلف عـن اإلنجـاز 
 أردت أن تـــرشح معنـــى كلمـــة اإلنجـــاز يف أي معجـــم عـــامإذا نـــك إ الطبيعـــي بحيـــث

 . هذا املعنى االستثنائي إىل د أن تشريمتخصص فال ب أو

وعىل سبيل التبسيط فإننا نعرف اإلنجاز عىل أنه إمتام عمل يشء يف وقـت مـا بكفـاءة 
مـا اسـتغرقه مـن وقـت  إىل وبلغة املعاجم يصبح اإلنجاز هو إنجاز العمل مع اإلشـارة، ما

 . وإىل ما اتصف به من كفاءة

متــأخرا عــن وقتــه بنــسبة  أو حتقــق يف وقتــهوعــىل ســبيل املثــال نقــول إن اإلنجــاز قــد 
درجة الكفاءة فيه تبعا ملقـاييس  إىل كام نشري، سابقا ملوعده أو )نذكرها عىل وجه التحديد(

 اجلراحـة أو التـأليف أو العـالج أو الـصناعة أو اإلنتاج يف هذا امليدان من ميـادين العمـل
 . إلخ. . التمثيل أو اإلخراج أو التصميم أو

معنــى  إىل أنــه ال بــد لــه أن يــشري) شخــصا كــان أم مجاعــة(اضــع املعجــم وهنــا جيــد و
، أي اإلنجاز الذي يصور للنـاس عـىل أنـه إنجـاز بيـنام هـو لـيس كـذلك، اإلنجاز الكاذب

يف عهـد الركـود العظـيم ومـن اقتـدى تي يالفكر إنجازات االحتاد الـسوفي إىل وهنا تتسارع
 بـسبب تـضافر عوامـل اقتـصادية ال يمكـن حني كان اإلنتـاج قـد بـدأ يف التـدهور النـوعي

وذلـك مـن قبيـل تقبـل الغـش يف ، ها إال بالشفافية وتفعيل اقتـصاديات الـسوقفيالتحكم 
ــواد اخلــام ــه أو امل ــة أو، االضــطرار إلي ــادة الفعال ــل الغــش يف امل ــا أو تقب ، االضــطرار إليه

نقص العمـالت تصنيع معادل وطني يف ظل صعوبة استرياد اخلامات األجنبية نتيجة لـ أو
 . إلخ. . احلرة

٢ 

تبلغ الطامة ذروهتا حني تضطر الدولة الشمولية ألسباب نعرفهـا وال نريـد أن نتزيـد 



 
 

 

وهنـا يـصبح املـواطن ، سياسـة احتكـار اإلنتـاج واخلـدمات إىل اللجـوء إىل يف استعراضها
هـو عـىل نحـو مـا ، الذي هو املستهدف باإلنتاج جمرد متلق يتلقـى مـا ينـتج لـه دون نقـاش

 . ما يميل عليه دون نقاش عالممواطن صالح يتلقى من السياسة واإل

ما كان صـاحب الـسلطة  إذا عىل أن األمر يف ظل هذه السياسات يبقى يف حدود آمنة
وهو وعـي يتنـاقض بـالطبع وبـاملنطق ، واعيا ملا يمكن التجاوز فيه وملا يمكن التجاوز عنه

 فيكتشف أن أحد أقرب الناس إليه تويف بسبب هناك أو  هنامورحني تنفجر األ، مع الزمن
بسبب مستشفى وافق هو نفسه عىل تقليل اعتامداته  أو، دواء وافق هو نفسه عىل الغش فيه

 . التي توفر أجهزة التنفس الصناعي للحاالت احلرجة عىل سبيل املثال

 اجلامهري مشوهة ومشوشة ومنقطعة الـصلة بـام إىل ومع أن مثل هذه املعلومات تصل
 فــإن تــصويرها اخلــاطئ ال يلغــي حقيقتهــا اجلوهريــة املوجــودة يف صــورة، حــدث بالفعــل

 . أخرى أو

ها عامل زراعي بناويبقى املثل األكرب لإلنجاز الفاسد متمثال يف السياسة املخربة التي ت
 . سوفيايت كان هو وحده سببا يف كل أزمات االحتاد السوفيايت الغذائية والزراعية

٣ 

أن تارخينـا العلمـي يف عهـد ثـورة يوليـو مل يكتـب  إىل  للحقيقة أن نـشريمن اإلنصاف
حتــى اآلن بالــصورة الدقيقــة التــي تــسمح باكتــشاف مــواطن اإلنجــاز احلقيقــي ومــواطن 

لكن الشعور العام جتاه هذه الفرتة يكـاد يغلـب االنطبـاع بأهنـا كانـت ، اإلنجاز الزائف فيه
 . فرتة إنجاز زائف

، التكنولوجيا أو ذا عيل أن هذه الفرتة مل ترتك أثرا علميا يف العلمويستند من يقولون هب
كام أهنا مل تتحدث عـن نجـاح اقتـصادي قـام عـىل ، ومل ترتك مؤسسة يقوم إنتاجها عىل العلم

بـل يف ، وقل مثـل هـذا يف جمـال املـواد األساسـية واخلامـات، ثروة الوطن إىل العلم وأضاف
 . لبيطري عىل حد سواءجمال اخلدمات والعالج الطبي وا

ويبدو أن هذه الصورة العامة قد أجـادت التعبـري عـن الواقـع التـارخيي لتلـك الفـرتة 
احلــد الــذي  إىل التــي حققــت مــرص فيهــا كثــريا مــن النجاحــات الزائفــة يف جمــال الــسياسة



 
 

 

رغـم وجـود ،  يومنـا هـذاى عىل أهنا نرص ال يزال عيده قائام حتـ١٩٥٦صورت فيه هزيمة 
،  املروعة عـىل أهنـا نكـسة فحـسب١٩٦٧كام صورت هزيمة ،  يف مرحلة تاليةنرص حقيقي

وقل مثل هذا يف كـل مـا حـدث يف . . ثورة أو وصورت هزائم اليمن عىل أهنا حرب حترير
 . ثم تالعب بالتاريخ. . ثم تالعب باملصطلحات. . ذلك الوقت من تالعب باملشاعر

٤ 

 املـرصية تعرضـت ملثـل هـذا الـنمط مـن ليس من قبيل املبالغـة أن تقـول إن الـصناعة
فتدهورت صناعات مرصية كانت قد قطعت خطوات واسعة ، السيطرة الفكرية الشمولية

 . يف سبيل التحقق واإلبداع واالعتامد عىل الذات واملنافسة اخلارجية

ويكفي أن نذكر يف هذا املجال الصناعات التي تبناها طلعت حرب كالغزل والنسيج 
أن  أو، سـكندرية اخليمـة واإلاؤه ومعارصوه وأقرانه يف كفـر الـدوار وشـربوما فعله رشكا

إنجازات متعددة لكثريين يف جمـال إىل  أو إنجازات سيد ياسني يف صناعة الزجاج إىل نشري
ــددة ــة املتع ــصناعات الغذائي ــازات، ال ــدمتها إنج ــد ويف مق ــسكر أمح ــصانع ال ــود يف م ، عب

 . وهكذا وهكذا . .وإنجازات نايف عامد يف صناعة الزيوت

ومل تنته حقبة الـستينيات إال وكانـت مـرص تعـاين مـن عجـز عـن الوفـاء باحتياجـات 
وأصـبحت كـل الـسلع األساسـية ، املواطنني األساسية يف الغذاء والكساء عـىل حـد سـواء

ذرى مل تبلغهـا مـن  إىل ونـشطت الـسوق الـسوداء، دون استثناء خاضعة لبطاقات التموين
 . تولدت أمراض اجتامعية متعددة مل تكن موجودة من قبلو، قبل يف أي دولة

وتعدى األمر هذه السلع املصنعة يف مصانع ليشمل سلعا كان املـرصي حريـصا عـىل 
مزرعتـه كـاخلبز الـذي أصـبح إنتاجـه املنـزيل يكلـف أضـعاف سـعره يف  أو إنتاجها يف بيتـه

ق حتـي وإن كـان حمـيل السوق ألن الدولة ببساطة تـدعم الرغيـف املنـتج وال تـدعم الـدقي
 . الصنع

أسوأ حتى أصبحت احلياة يف جمملها نوعا من أنواع  إىل  تسري من سيئموروظلت األ
 .الوقوف يف الطوابري والبحث عن التدابري

  



 
 

 

٥ 

ومهـا الـصحة ، وحدثت االنتكاسات بالطريقـة نفـسها يف جمـايل اخلـدمات األساسـية
 كثــري مــن األمــراض لقلــة األرسة فانعــدمت وال نقــول تــضاءلت فــرص عــالج، والتعلــيم

وختلفت مرص عن الدخول يف ، ووصفت أمراض معينة بأهنا ال عالج هلا، ولغياب األدوية
وكـان دخوهلـا ، فكـان دخوهلـا رمزيـا يف ميـادين العـالج بالـذرة، جماالت عالجية جديـدة

 . إلخ. . جماالت الغسل الكلوي ومناظري اجلهاز اهلضمي إىل متأخرا وعىل استحياء

وعىل صعيد آخر عرفت مرص ألول مرة يف تارخيها فصوال تضم ما يقرب من الثامنني 
اثنتني وندرت املدارس  أو ثالثا أو ومدارس تعمل أربع فرتات، تلميذا بدال من العرشين
وال تـزال آثـار التقـشف التعليمـي سـارية يف اختـصار كثـري مـن ، التي تعمـل فـرتة واحـدة

 . ٢٠١٤ا يف ساعات الدراسة حتى يومنا هذ

ليحـل حملـه ، وقد جاء هذا كله ألن معنى اإلنجاز املضبوط باملعايري قـد اختفـى متامـا
ومـن ثـم تتـيح لـه ، ية الذي يكـون صـاحبه قريبـا مـن الـسلطانعالماإلنجاز ذو القيمة اإل

، وأن يكافأ عىل ما مل ينجز، قربه أن يبدع يف غري جماله وأن يامرس يف غري ختصصه أو قرابته
اكب مع هذا أن يعاقب املنجز وتقلل قيمته حتى ترتك فرصة النبوغ لصاحب اإلنجاز ويتو

 . الزائف

٦  

أن تـرى يف تـاريخ املـشتغلني بـالعلم يف فـرتة احلكـم الـشمويل  مـن العجيـب ومل يكن
وقد كان بالفعـل عاملـا (منصب الوزارة ال ألنه عامل جليل  إىل وزيرا للبحث العلمي وصل

برسالة أعدها طالب آخـر ،  هو الذي منح صهر الرئيس درجة الدكتوراهوإنام ألنه) جليال
منـصب الـوزارة ال  إىل وجتد سلفه يف منصب الوزارة قد وصـل، كان زميال لصهر الرئيس

وإنـام ألنـه كـان يف األصـل خـريج الكليـة ) وقد كان بالفعـل عاملـا جمتهـدا(ألنه عامل جمتهد 
 اوكان هذان الرجالن مها وزيـر، لوم ويتخرج فيهادراسة الع إىل ورأى أن يتحول، احلربية

 . البحث العلمي يف عهد عبد النارص

وقد تواكب مع هذا األسلوب يف التقدير ومنح النفوذ ما عرف بـه ذلـك العـرص مـن 



 
 

 

وهـي آليـة معروفـة ينـشأ عنهـا يف ، عناية متصلة بتشويه الرموز الـذي ال تـسري يف الركـاب
و ذلك الرجل الذي يتـصف بأنـه ال لـون لـه وال طعـم النهاية أن يصبح صاحب الضوء ه

 . وال رائحة

٧ 

 مـضت بحيـث أصـبح املـرصي مـوروألن طبائع األشياء ال تتوقف عند حـد فـإن األ
ألنه اكتوى بالفعل من تصديق اإلنجازات يف ، البسيط يتشكك يف أي رواية عن أي إنجاز

ان كان كـل مـنهام أخطـر مـن وقد ترتب عىل هذا أمر، الصواريخ واملراجيح عىل حد سواء
 : اآلخر

 مل يعد أحد يامنع ، هو أنه يف ظل عدم العناية بتقييم اإلنجاز وإنجاحه: األمر األول
أن يكـون مـدعيا حتـى  إىل فـاملنجز أقـرب، الـزعم بأنـه أنجـز إىل يف أن يلجأ أي مـدع

ات مـرة فلـم وهكذا نجد يف تاريخ كثريين من زمالئنا ضجة حـدثت ذ، يثبت صدقه
وإنـام هـم اكتفـوا مـن اإلنجـاز ، يتبعوها بضجات أخرى تثبت أهنا كـانوا قـد أنجـزوا

 . برضبة واحدة ثم وجدوا الطريق صحراويا دون مرافق وأن عليهم أن يعربوه
 أن املجتمــع مل يعــد يأبــه بالدرجــة الكافيــة بعقــاب النــصابني مكتفيــا : األمــر الثــاين

وهو دعـاء مجيـل ال ، ده السيدات عند ذكر فتاة لعوببالدعاء الفولكلوري الذي ترد
ربنـا يـسرت : تقول تلك السيدات، لكنه يؤيت أثره يف معظم األحيان، تستحقه اللعوب

 . عليها ويرزقها بزوج حيتوهيا يف بيته بدال من هذا التعدد غري املجدي
ملـسنات ألن الـسيدات ا، وقد قيل تبعا لذلك إن اللعوبات أكثر حظا مـن املـستقيامت

مع أهلها فتكـون النتيجـة أال تـرزق بـالزوج و البقاء ألهلهاتدعني للصاحلات بطول 
 . وتبقى مع أهلها

االكتـشاف  أو إن االخرتاع: وهلذا كله فال عجب من أن يقول لك إنسان يبدو متعلام
 . فاألوىل أال تتعب نفسك يف انتقاده. . الومهي ربام يصادف نجاحا

 



 
 

 

 
 

 :حممد حسن

﴿ o p rq s t u v ﴾ ]٥٤:الزخرف[.  

 :عبيد أمحد عبد اهللا ناجي

 عـىل سلباعىل أو إجيابا احلكم من يمكنني ما احلقبة هذه يف مرص تاريخ عن املعلومات من لدي ليس«
 كثـري ونـامذج الشمولية الدولة به يصف الذي الواقع بني كبريا تطابقا أجد أنني إال ،املقال يف ماذكر تفاصيل

 حجـر وضـع ومـن تارخييـا إنجازا البسيطة اخلدمة من جزء توفري من جتعل حيث القائمة العربية متناأنظ من
 وشكره محده وبوجوب ومردوديته املرشوع بفوائد التبجح يف هاإعالم فينربي له تدشينا للمرشوع األساس

 فتزويـر -عـدم مـن هـاخلق أو- للعيـان املاثلـة احلقـائق طمس عىل يتجرأ أن يستطيع ومن .عليهم به من ملن
  .أسهل عليه أكفاء ليسوا ملن الكفاآت

 :سامل أمحد عمر

 . . .يةسـالماإلو العربيـة الـشعوب حـظ هو هذا . . .ينينقالبلال معايري يأ هناك كانت متىو منذ«
 صــنعها تافهــة شــياءأ يف الهيــة الــشعوب تبقــىو التنميــة عجلــة فتتوقــ هكــذاو انقــالب بعــده انقــالب

 .». .الشعوب هلاءإل يوننقالباال

 :العدوى أمحد أسامة حممد

 رأينـا مـا .املوجهـة غـري النابغـة للعقـول تقـديرا أو نجـازلإل معـايريا يوما يوننقالباال احرتم هلو«
  .»السودان يف الذهب سوار الفريق الإ ئهأهواو ذاته من ختلص ىانقالب عن العربية بلدننا يف سمعنا أو

 :سعدي

 ذاإو والوهم احلقيقة حيث من نجازاإل ذلك بنتائج رهينة الشعوب نإ قولأو الشك ةرائع ةفلسف«
 نإ القـول علينـا نإفـ متطر مل ربام صيف كسحابة نهأل التصنيف نطاق خارج هو الزائف نجازاإل نأ سلمنا
 والعمـل البحث خطط ويدير حيكم من هي الشعوب كانت ذاإ الإ هثامر يؤيت لن حقيقي نجازإ يأ خماض

 لعـل املغـامره قبيـل من فهو الرضوف هذه غري يف ثدوماحي ظهوره عىل يعمل نجازإ يأ لتحقيق والرؤى
 .»وعسى

 :صادق

 أكثـر بالتأكيـد وهـو ،املتدرجـة السياسات ذات الشفافة الديمقراطية النظم يف شائك مفهوم نجازاإل«



 
 

 

 وباسـتخدام النطـاق واسـعة اجتامعيـة تغيـريات تنفـذ التـي الـشمولية الـنظم يف بمراحـل شـكاالإو اًغموض
 الـسيطرة خـالل مـن تـضخيمها َدومـا يـتم والتغيـريات الـنظم هـذه مثـل نجـازاتإ .رئيـيس بـشكل كراهاإل
ــةعالماإل ــة ي ــسوداء والدعاي ــاة بعــد الإ زيفهــا يكتــشف وال ،ال ــة بــرشية معان ــدول مــع حــدث كــام هائل  ال

 غراءإ هنالك ،الديمقراطية غري والتغيريات النظم ففي .كرامة وال حرية وال تنمية ال واملحصلة .االشرتاكية
  .»اليوتويب الشمويل املخطط صحة عىل املجتمع »جبارإ«ـل

 :سامان عبدالكريم

 مـراضاأل نـرش فمـثال ،املوضـوع فهـم القـارئ عـىل يـسهل احلقيقـيو الزائـف نجازلإل نموذجان«
 بـأوامرو نفـسها العميقـة الدولـة خـالل من يدزاألو الكبد التهابو الكلوي الفشلو كالرسطان بئةواألو

 اخليانـة هـذه حتويـل ثـم مـنو ،حماسـبته حـدأ يـستطيع نأ بـدون علني بشكل .) . .( فعل كام رسائيلإ من
 ،نطقــيم أو علمــي ســند يأ بــدون الكفتــة جهــاز عــن عــالناإل خــالل مــن نجــازإ ىلإ اجلامعيــة بــادةواإل

 :احلقيقي نجازاإل عىل خرآ ومثال ،الشمولية النظم نجازإل مثايل نموذج هذا ،تكاثر يف زالوا ما والضحايا
  .الكفتة شعوب مجاجم عىل العدم من ابناءهو رسائيلإ خلق

 : جلجامش

 اخلالـد والقائـد حـسني دامصـ الـرضورة القائـد نجـازاتإ عـن تتحـدث الدكتور سيادة يا وكأنك«
  .يستحقان التي املنزلة نزهلامأو معا اهللا مجعهام .دساأل حافظ

 :عبده

 صـالحاإل وبطـل اجلـالء بطـل مثـل النـارص عبـد مجـال البكباشـى نجازاتإو ادعاءات عن وماذا«
 ذلــك كــل يــستدعى أال النكــسة يف الــصمود وبطــل العربيــة االشــرتاكية وبطــل بانــدونج وبطــل الزراعــى

 .توضيحا؟
 



 
 

 

 

 
 

١ 

ال خيتلف اثنان عىل أن االستقرار هو اهلدف األكثر إحلاحا واألكثر جدوى ألي فعـل 
 نقـدا، ات مستعدة لدفع ثمن االستقرار بأية وسيلة ومهام كان الـثمننقالبوأن اال، انقاليب

أي عـن ، نيـة تنازال عن الـسيادة الوط-حتى- أو، إزهاقا لألرواح واملمتلكات اخلاصة أو
 . بعض أرض الوطن نفسه

 بال استقرار حقيقي وواقعي يقود نفسه وخطواته للتحـول املرتـد بـرسعة نقالبفاال
ــا ورشعــا وسياســة، جــوهر األصــل يف طبيعتــهإىل  ــه فعــل مــستنكر قانون بــل إن ، وهــو أن

عـىل مـدى عمـره يظـل  نقالباملتعارف عليه يف جتليات امليكافيلية عىل مر عصورها أن اال
 إذا ولكنـه، فإذا مل ينجح فإنه سوف يعاقب كفعـل مـؤثم مـستحق العقـاب، حتت االختبار

 . نجح جتاوز عنق الزجاجة

فإهنـا ال ، نقـالبحمـسوبة لال أو ومهام قدمت الـسياسة الدوليـة مـن جمـامالت مفرطـة
ة كام أن الـسياسة العمليـة متمثلـ، استقر عىل أرض الواقع إذا تعرتف له بالوجود احلقيقي إال

 ال تبنـي سياسـاهتا وال ختطـط -عىل سبيل املثال-يف املؤسسات االقتصادية عابرة اجلنسيات 
 نقــالباملبــاين يعطــي اال أو املكاتــب أو اســتثامراهتا عــىل أســاس أن االســتيالء عــىل الــسلطة

لكنهـا يف ، أولية فحسب أو هذا االستيالء عىل أنه خطوة مادية مهمة إىل وإنام تنظر، رشعيته
 . مرشوعية حقيقية نقالبال تؤمن لالنظرها 

٢ 

ات نقالبـينطبق هذا الفهم أيـضا عـىل جمموعـة اخلطـوات التاليـة التـي تلجـأ إليهـا اال
تأسـيس مؤسـسات  أو، وضـع دسـتور شـكيل أو، رساعا من اصـطناع انتخابـات صـورية

 . اجلدل ما يمأل الفراغ السيايس أو سياسية جديدة تصدر من الصخب

مـرشوعية  أو ات رشعية أصيلةنقالبيضا تبقى أقل من أن تؤمن لاللكن هذه اخلطوات أ



 
 

 

وإنام ، الوسطي أو حقيقية حتى لو من قبيل رشعية التغلب عىل نحو ما عرفتها القرون القديمة
االسـتقرار املهيـئ  إىل استطاع الوصـول إذا وجوده املستقل عن الفعل املؤثم نقالبيتحقق لال

 . آخر أو عىل نحوالستمرار احلياة وتقدمها آمنة 

٣ 

ــة املعقــدة أو  وبعيــدا عــن املــصطلحات الــسياسية ــا اســتعارة ، االجتامعي ــه يمكنن فإن
النظـام الـسيايس عـىل وجـه  أو نقـالبوالقول إن استقرار اال، الصور من حياتنا املعارصة

وهو ما أشبهه دائام باسـتقرار الطـائرة يف املجـال ، العموم هو استقرار دينامي وليس استايت
فهو استقرار ناشئ عن توازن حركي معقد يبقي جسم الطائرة وما حيمله يف وضع ، جلويا

إذ إن ، التوقـف أو وال يمكن أن يستعاض عنه باستقرار السكون، الطريان واحلركة اآلمنة
 . الطائرة لو توقفت وهي يف اجلو لسقطت من فورها حمرتقة بمن فيها

االســتاتيكي مل يعــد لــه حمــل مــن الوجــود يف  أو فــإن االســتقرار القــديم، ويف مقابــل هــذا
 . العرص الذي نعيشه مهام تصور املثقفون والقراء الرجعيون أن هذا ممكن وأنه رضوري

 إىل فإن هؤالء معذورون ألهنم يامرسون العمل السيايس من باب احلنني، ويف الواقع
لح للـسياسة وهـو مـنهج ال يـص، الفكـري أو الفـسيولوجي، جتربة أعجبوا هبـا يف صـباهم

حـني  أو حتى وإن نجح يف الفن حني يتغنى الواحد منا بلحن قديم نشأ عىل اإلعجـاب بـه
يــتقمص الواحــد مــن الــساسة أداء ممثــل مــشهور لــدور كالســيكي بكــل املقومــات املثــرية 

 . لإلعجاب يف ذلك األداء

بـل ، وال تضمن، فإن ممارسة السياسة ال تعرتف بمثل هذا األسلوب، ويف مقابل هذا
وال تتيح له النجاح حتى وإن بدت السياسة وهي ترحب ترحيبا تقليديا بمثل هذه القولبة 

 . مع إدراكها أهنا تستحق الفشل املؤكد عند التقييم احلقيقي بل منذ التقييم املبكر

٤ 

العــسكري املــرصي نفــسه منــذ األســابيع األوىل متعرضــا وبكثافــة  نقــالبوجــد اال
عن جوهر سياسته يف املعاجلات االقتصادية وال نقول اإلصالح لتدفقات استفهامية كثرية 

فـشلها يف مقاربـة  نقـالبفلام أثبتـت اإلجابـات املبكـرة التـي قـدمها قائـد اال، االقتصادي



 
 

 

يون الكبار أن يسحبوا نقالبفضل اال، تعزيز مقومات االستقرار أو أسلوب حمدد لتحريك
ولكن مـن قبيـل النـأي هبـا عـن ، عادة تأهيلهاورش الصيانة ال من قبيل إ إىل الطائرة بعيدا

 . ما فكرت حتى يف الطريان التجريبي إذا التعرض للسقوط احلتمي

، جتد اإلجابـة الواضـحة أو فإن األسئلة زادت وانفجرت بدال من أن هتدأ، ومع هذا
سياسـة زرع الطمأنينـة  إىل اللجـوء الـرسيع إىل وهكذا فإنه رسعان ما نشأت احلاجة املاسة

كام نشأت بفعل خمابرايت مستورد سياسة الرتهيـب ، ال من العمل اجلاد من أجل اإلنجازبد
من اإلظالم التام لتكون بديلة عن سياسة احلث عىل البحث عـن بـدائل لتمويـل الطمـوح 

 . املرشوع واملوعود به من قبل

٥  

فـإن رجـال ، ويف مثل هذا املناخ الذي تضطرب فيه األدوار املنوطة بالتنفيـذيني الكبـار
وكـذلك ، أمناء خزائن بدال من أن يكونوا مستـشاري متويـل إىل البنوك رسعان ما يتحولون

كـام يتحـول رجـال ، مفتشني بدال من أن يكونوا موجهني إىل يتحول رجال الرقابة عىل النقد
 . ممارسة التربير واملراجعة بدال من التفكري واالقرتاح إىل التخطيط

ّادي الـذي هـو لـب املوضـوع يف الـسياسة رسعـان مـا تـربز وعىل مستوى املواطن العـ
وال يمكن عندئذ تربئة احلكومـة مـن املـسؤولية عـن هـذا ، املعاناة احلادة مع ارتفاع األسعار

االرتفاع بعد أن قامت بإجراءات من قبيل رفـع أسـعار الوقـود والنقـل فـضال عـن الرسـوم 
  .والرضائب

 إذا  إال-وإن عـىل مـضض-ثـل هـذه املعانـاة ومن املفهوم أن اجلامهـري قـد تـستوعب م
 . عدم القبول بام تنتجه هذه السياسات إىل وجدت ما يدفعها دفعا

 إىل يـون أنفـسهم بأنفـسهمنقالبفقـد اضـطر اال، ويف حالتنا املرصية عىل وجه التحديـد
 . خطوات كفيلة بزعزعة األمل يف أي استقرار مأمول

مكافــأة مــن تظــن أهنــم  إىل يــةنقالبولــة االومتثلــت أوىل هــذه اخلطــوات يف جلــوء الد
فإذا باحلكومة ترفع مرة بعـد أخـرى ، أهل الثقة اخلاصني هبا أو يشكلون اللويب اخلاص هبا

بيــنام هــي يف الوقــت ذاتــه ، أجــور ومعاشــات القــضاة والعــسكريني العــاملني واملتقاعــدين



 
 

 

 . ختفض ومتنع الزيادات املرشوعة يف أجور املعلمني واألطباء

٦ 

وهـو الوصـف املهـذب (بأنه سـيعتمد عـىل سـلطاته احلاسـمة  نقالبعيل حني برش االو
درجـة  إىل فقد سخر القضاء نفسه من القانون، يف فرض قانون احلد األقىص لألجور) للقمعية

  .حتى إن املحكمة الدستورية قالت ما معناه إهنا ال ختضع أصال للقانون، غري متوقعة

، ه الطيارون ورجال البنوك بيل الـذراع يف خطـوات معلنـةوقل مثل هذا يف ما حصل علي
بل ومتحدية لالستقرار الذي يتطلـب العمـل عـىل تأكيـد وجـود النـسيج الواحـد ال األنـسجة 

 . مل حتصل عىل ما تريد إذا املتاميزة التي جتاهر بالعصيان

وهكذا بدأت سياسات توزيـع الـدخل وممارسـاهتا تـرسع بـاملجتمع املـرصي يف ظـل 
آليـات االسـتقطاب املؤذنـة  أو ما يسمى يف أدبيات علوم االجتامع سياسـات إىل نقالباال

 . القمع إىل بسقوط متسارع لسلطة الدولة مهام جلأت

٧ 

االستقطابية  أو  صورته املستقطبةنقاليبأما ثانية اخلطوات التي شكلت للمجتمع اال
لقـت بالـسلوك احلكـومي الـسلبي فتع) وبالتايل غري املستقرة اجتامعيـا وسياسـيا(اقتصاديا 

وإذا بالعجز ، قمت من وضع كل األرقام اإلنذارية املعروفة سلفااجتاه أرقام املوازنة التي ف
 بأنه تصدى للحديث عن وجوب -منذ عام-نفسه  نقالبيف املوازنة الذي طنطن قائد اال

 . خفضه يزداد عام كان مرصودا قبل زجر القائد وهنره رئيس وزرائه

، ل هذا يف كل املؤرشات األخرى التي جتمعت وتراكمت لتكرس حقيقة مرةوقل مث
ومن ثـم فقـد أصـبح ، من إمجايل الناتج القومي% ٨٠وهي أن الدين الداخيل وحده تعدى 

 نقــالبمــستقبل اإلصــالح االقتــصادي نفــسه يف خــرب كــان بعــد أن حفــرت سياســات اال
سياسات  إىل -عىل سبيل املثال- وبعد أن عادت، أخاديد عديدة يف وجه مرص االقتصادي

 .مراهقة كانت قد توقفت عنها منذ أكثر من أربعني عاما

ــة نفــسها عنهــا بعــد أن أنــضجت هزيمــة              ١٩٦٧ولإلنــصاف فقــد توقفــت النارصي
املـصادرة واملنـع مـن التـرصف  إىل  عـن جتديـد اللجـوء)بـصورة غالبـة( فكفعبد النارص 



 
 

 

 . سةواالستيالء والتأميم واحلرا

ومن املؤكد أن مرص ستحتاج سنوات طواال لتصحيح هذا الوضع الـذي انـدفع إليـه 
التحـريض الـذي ال يقـود يف  إعـالمبفعل املراهقة الفكريـة ملؤيديـه مـن ممـاريس  نقالباال

 . اخلراب االقتصادي املتسارع إىل العادة إال

٨ 

من (دم االستقرار  ع-دون أن يدري- نقالبوأما ثالثة اخلطوات التي يكرس هبا اال
فتتمثـل يف ) باب الظن أهنا عالج ألمراضه بينام هـي سـم بطـيء قاتـل ألعـضائه وأنـسجته

 نقـالب لال»كتالوجهـا«وسـلموا  سالمطبيعة السياسة الرعناء التي رسمها أعداء جدد لإل
 . لتنفيذه

عد عن صدق بأهنا ُالتي و(حصيفا يف تنفيذ السياسات  نقالبوبدال من أن يكون اال
آثر أن يصور نفسه عىل أنـه موظـف ) نقالبأي اال(فإنه ) تتم تغطيتها متاما دوليا وغربياس

 . بدال من أن يصور نفسه ذا فكر جديد يتقاطع النفع فيه مع اخلارج، دويل معترب ومسنود

أخطأ يف تصوير نفسه موظفا عند القـوى  نقالبوال نستطيع برصاحة أن نقول إن اال
فقــد أثبتــت األيــام أن هــذا التــصوير الــرصيح رغــم ، اإلرسائيليــة أو اخلارجيــة األمريكيــة

ًنفــسيا مــن  املنهــزمني انــصياع كثــري مــن نقــالببــشاعته وســوداويته هــو الــذي ضــمن لال
سري هؤالء غري املـرشوط وراءه يف  نقالبوضمن لال، الليرباليني واليساريني واالنتهازيني

 . حبا يف الرهان املضمون، صمت وتواطؤ

أنـه يـامرس اشـرتاكية عربيـة خمتلفـة متامـا ومتميـزة عـن  نقالب أن يزعم االوبدال من
 .فإنه جاهر بأنه ينفذ سياسات هلا اليد العليا يف عامل اليوم، املاركسية العاملية

فكري فقـد حـرص عـىل إثبـات عالقـة  أو وبدال من أن حياول إثبات تفوق عسكري
 . عضوية متميزة حتى بعدو تقليدي

مؤجـل مـع  أو وإىل نزاع حال، مسترت أو رصاع ظاهر إىل نفسه نقالبوهكذا قاد اال
 أن تقبـل بـه ال عـىل -أيـة مجـاهري-كل من خيالفه يف هذا التوجه الذي ال يمكـن للجامهـري 

 . الطويل حتى وإن تظاهرت مؤقتا بأهنا تصفق مع النغمة السائدة أو املدى القصري



 
 

 

 
 

Salah Khalid 
 داخليـة مـؤامرات مـن هلـا حيـاك ما واملسلمة العربية الشعوب تعي حتي جدا اًمبكر الوقت زال ال«

 جيـل األمـة هـذه رحـم مـن خيرج حتى تغيري أي حيدث ولن ،مصالح لتحقيق اًوخارجي السلطة يف اًطمع
 تنـاحر مـن فيـه نحـن ما ظل يف اًقريب نراه وال ،اهلدف هذا إدراك أجل من ويضحي اإلنسانية بالقيم يؤمن

 عــىل اًخـري جوزيـت ،دكتــور يـا درك وهللا ،بعـد ومـن قبــل مـن األمـر وهللا ،ذلـك شــابه ومـا وقـبيل طـائفي
  .»اجليل هذا توعية يف سهامكإ

 مسافر

 ثابتــة أفكــارا أو ثابتــا مبــدأ حيمــل حزبــا لــيس اجلــيشو اجلــيش حكــم هــو مــرص يف الوحيــد الثابــت«
 بالتايلو األشخاص عن النظر بغض رارستقاالو ستمراراال تضمن ثابتة مواقفو اسرتاتيجياتو خططا أو

 يف الكبــري التفــاوت عتبــاراال بعــني األخــذ مــع اجلــيش يفــرزه الــذي الــرئيس بتغــري فجــأة تتغــري مــرص فــإن
  .اجليش ضباط بني واألخالق الضمريو اخلربةو القدرات يفو نتامءاتاال يفو األمزجةو الشخصيات

 حممد الكنديأبو 

 ثـار الذي الشعب من االنتقام ولكن املرصيني وضاعأ حتسني وأ احلكم ليس نقالباال هذا هدف«
 محـاس مـع مريس حممد الدكتور ووقوف الشعب من انتخبوا الذين خوانواإل يناير يف العسكر حكم عيل

 بـنفس مـرص وتـدمري الـرشعي الـرئيس مـن الـتخلص رسائيـلإ فقـررت ٢٠١٢ رسائييلاإل االعتداء ثناءأ
 فهـل اهلـدف هـذا حتقيـق عـىل يعملـون زالـوا ما عوانهأو فالسييس وسوريا قالعرا هبا دمروا التي الطريقة
 .!!!!!!؟؟؟؟؟؟سينجح

  شاهنيإبراهيم

 هـذا عالمـات ومـن عنـه ةمنبثقـ سـلطةو بنظـام والـشعب األمـة قبول من نابع احلقيقي االستقرار«
 ةمـاأل مؤسـسات مـن ةمؤسس كل وقيام الذات عىل واالعتامد االقتصادي نتاجاإل نمو احلقيقية االستقرار
 ةداخليــ ةسياســ اعــتامد . .العــيش يف وحقــه وكرامتـه املــواطن حقــوق احــرتام . . .هبــا ةاملختــص بواجباهتـا

 حـل . . . .للجميـع ةاملتـساوي والفـرص ريـةواحل ةواملـساوا العـدل . . . . ةمـاأل ةمـصلح حتقق ةوخارجي
 هـدوء هـو ناآل حيدث ما ماأ . . . .منتخب مدين حكم . . .سلطةال تدوال . . .السلمية بالطرق اخلالفات

  .»الغاشمة ةوالعسكري يةعالمواإل ةواملالي ةمنياأل القوه استخدام عن ناجم

  شاهنيإبراهيم

 اسـتقرار يعنـى . .اسـتقرار . .العـرب بالد يف همؤوعمال الغرب بواقأ عليها طلقأ التي ةاحلال نإ«



 
 

 

 ًئاشي المتلك التي ةوالغالبي ةكثرياأل وخضوع ستسالما هو بل استقرار ليس نهأ والصحيح واحتالل نفوذ
  .»والسالح والتفوذ عالمواإل املال متتلك ةقل مامأ باهظ ثمن دفع من وخوفا

hossam maroc 
 لكـن ،قرارسـيادي أو املبـاديء بيـع حـساب عـىل أكان سواء نفعية اتيةمجبرا غايتها املعامالت كل«
 لةآ تبدأ لكي ستقراراال يف مرينآاملث أهداف حيقق مل مازال اًخسيس اًانقالب أفرزت مؤامرة حالة أمام ونحن

 عـىل إجبـاري إلزامـي وبـشكل سـيكون أنـه فنـرى بالباطـل الشعوب ثروة يف تأكل الرأساملية ستنزافاال
 مل وإن ،الـرشعية أهـل مع جدية صفاقات إبرام أو املشهد من خيرج أن يف الغرب وبتحديد املؤامرة عصبة

  .»الفوىض صنع يف يبقى الذي الربح ضامنات نعداما ظل يف اًمستعبد أجده فإين الثالث للحل أتطرق

 مسلم عريب مرصي

 نقـالباال ،احلـرة الـشعبية اإلرادة عـىل انقالب اًأساس وهو لالستقرار اًنبع نقالباال يكون كيف«
 تـوفر التـي املنتخبـة ةالدستوري الرشعية ومع ضده الشعب أغلب طاملا مرص يف بال وال حال له يستقر لن

 واالسـتبداد والتـسلط والـدمار واخلـراب احلـروب فتجلـب اتنقالباال أما ،والرخاء والتنمية االستقرار
   .»والقهر والظلم

 
  



 
 

 
 
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
     
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

    
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

 

 
 

١ 

، باللهجة العاميـة املـرصية أو ما نطق باللغة اإلنجليزية إذا قد يبدو هذا السؤال غريبا
، والفـرق كبـري، ما نطق باللغة الرسمية وال نقول اللغـة الفـصحى إذا لكنه يبدو أقل غرابة

فاللغة الرسمية لغة ثقيلة الوقع واملالمح ختفي املعاين القمعية يف صياغات ملتبسة ال تفتقد 
 . التهذيب وإن افتقدت املودة

عــن االصــطفاف ) يــةنقالباملتــصاعد اآلن يف املعزوفــات اال(وهكــذا يــصبح التعبــري 
بـل مـساويا متامـا لنـوع أقـل نـبال ومحاسـا وإنجـازا ، الوطني مساويا متاما إللغاء األحزاب

 . ودافعية من أنواع الفاشية

فإنـه فهـم حقيقـي ذو ، وعىل الرغم مما يبدو يف هذا الفهم من شـبهة التجنـي املعـذور
اط للحكـم يف فقد شهدت مرص نفسها بعد وصـول الـضب، جذور تارخيية مؤثرة يف الوعي

  . توجها واضحا نحو إلغاء األحزاب١٩٥٢

تأشـريية عـىل أقـل  أو(مـؤرشة  أو تـرشيعات متوجـسة إىل ورسعان ما حتول التوجـه
وهـو حـديث مل يتـورع عـن ، وذلك من قبيـل احلـديث الزاعـق وقتهـا عـن التطهـري) تقدير

ورسعـان ، عي للحزبيـةاملطالبة بأن يكون احلزبيون مالئكة نورانيني عىل األقل وإال فال دا
أمــر واقــع مقــنن نفــى األحــزاب متامــا ومل يكتــف بإلغائهــا  إىل مــا حتــول التوجــه والتــرشيع

 . فحسب

٢ 

املنكــر للحــق يف الــرأي ، النــايف للحزبيــة، املــؤثم للتعدديــة اســتمر الوضــع الــسيايس
واستعاض العسكريون عـن احليـاة احلزبيـة ) ١٩٧٦-١٩٥٢(ربع قرن من الزمان ، اآلخر

وال تـزال تـؤذي مـرص والعـامل ،  يوليـو يف حمـاور كثـرية٢٣ظيامت سياسية شـوهاء آذت بتن
العريب بام رسبته يف أعامق التجربة السياسية مـن شـكالنية بغيـضة وتزييـف متـصل وتربيـر 



 
 

 

كـل مـا  إىل لألكاذيب وتشجيع لألمراض االجتامعية اخللقية بدءا من االنتهازية ووصـوال
عي بتفعيل دوائر التقارير اليومية التي تـستلهم التجـسس عـىل يكفل هتتك النسيج االجتام

 . الوالء الكامل للزعيم األوحد ضد ما تقول به كل األديان واألعراف والتقاليد

 نفـسها بعجـز التنظـيامت الـسياسية الـشمولية الـشوهاء عـن ١٩٥٢وقد أقرت ثـورة 
يف ( تلقائيـة ودون عنـاء إنجاز كثري من الوظائف السياسية التي تقوم هبـا األحـزاب بـصفة

 جماالت الرقابة الشعبية واحلزبية ورصد بؤر الفساد والقلق والتـذمر وااللتهابـات الفئويـة
 .) إلخ. . اإلقليمية أو املحلية واملتغريات الدولية أو

وكان البديل أن أناطت الثورة هذه املهام بأجهزة رشطية عرفـت عـىل سـبيل اإلمجـال 
يس وإن مل يـستقر هـذا التعريـف متامـا بحكـم قلـق الفكـرة نفـسها بأهنا أجهزة األمن الـسيا

  .ومنافاهتا ملنطق التقدم احلضاري واالجتامعي والفكري

عـن ) طبع أكثر من مـرتني(رسم معاملها بجدية يف جملد ضخم أنا نفيس وقد حاولت 
 . قادة الرشطة يف السياسة املرصية

٣ 

ر النجاحات الساحقة التي حققتها كان إطالق حرية تكوين األحزاب من أبرز مظاه
حتـى صـار هـذا احلـق عـىل نحـو مـا يوصـف بـه يف ، ٢٠١١كـانون الثـاين / يناير٢٥ثورة 

ومع أن أحدا من الذين عاشوا عـرص مبـارك مل ، القانون حقا مطلقا ال يتطلب إال اإلخطار
، فـسهفإن األمر الواقع فـرض ن، مثل هذا احلق هبذه الرسعة إىل يكن يتخيل أن تصل مرص

 . ّوكذلك فرضت الرشعية الثورية نفسها حتى أصبح احلق الطبيعي مقننا بعدما كان جمرما

املـسلمني مـن تأسـيس خـوان وقد كانت أبرز نتيجـة هلـذا احلـق أن متكنـت مجاعـة اإل
، وتأثيث مقراته عىل نطاق واسع يتناسب مع انتـشار هـذه اجلامعـة، حزب احلرية والعدالة

فقد كانت اجلامعة ، مل يكن مفاجئا أن يقرتن التأثيث والتأسيس معاو، وانتشار هذه الدعوة
ومل يكن ينقص هذا الكيان إال هذا الوعاء ، وأنصارها موجودين عىل أرض الواقع بالفعل

احلزيب التقليدي الذي هو يف األساس حق من حقوق املجتمع عىل مجاعاتـه قبـل أن يكـون 
 . من حقوق اجلامعات عىل الوطن



 
 

 

 السيايس اآلخر الذي تأصل عىل مـدى سـنوات احلكـم العـسكري مل يكـن لكن الفهم
 . عىل نطاق واسع أو وإن مل يرصح هبذا جهرا،  عىل هذا النحو الطبيعيموريتصور األ

٤ 

فـإن أجهـزة ،  ينـاير تعـدى العـرشين٢٥ومع أن عدد األحزاب التي نشأت بعـد ثـورة 
باعتباره معربا عن جتربة حقيقية خوان ب اإلالثورة املضادة مل تعرتف يف قرارة نفسها إال بحز

 . فضال عن أهنا ذات منطق وفكرة وتاريخ، ذات وجود وحضور وفعالية

يف الوقت ذاته فإن األجهزة املعروفة عند اجلامهري عىل أهنا أجهزة أمن الدولة كانت قد 
هـا عـىل أدنى منحنيات الرتاجـع يف مـستويات نفوذ إىل وصلت يف ذلك الوقت التايل للثورة

لكن هذا املوقف اجلديد واملفاجئ دفع كوادرها لتبني أنامط خمتلفة للتفكري يف ، مدى تارخيها
  .هذا الذي حدث هلا

إنكار واقع ما حدث بطرق خمتلفة من اإلنكار  إىل وقد وصل األمر ببعض هذه األنامط
، ورة من األسـاسبلغت حماولة إلغاء كل ما حدث بعد الثورة للتدليل عىل أنه مل تكن هناك ث

وهــي حماولــة عقليــة عــسرية لكنهــا حتتمــل االجتهــادات القــصوى بــل تــشجعها مهــام بــدت 
 . متجاوزة

٥ 

 من العاملني يف هذه األجهزة قـد رأى - ليس بالكبري بالطبع -وال شك يف أن قطاعا 
وأن األجـدر بـه ، وأن صفحة أمن الدولة قد طويـت لألبـد، فيام حدث هناية طبيعة ملرحلة

 - يف املحامـاة عـىل سـبيل املثـال - املستوى الفردي أن يبدأ بنفسه ولنفسه نشاطا مهنيا عىل
 وأن يعترب عمله يف أمن الدولة مرحلة تارخيية - يف العالقات العامة -وظيفيا  أو جتاريا أو

 . بغري اخلري أو وله أن يتذكرها باخلري، عىل غري خري أو، انتهت عىل خري

بع هو القطاع الذي رزق من التوافق النفيس مـساحة مل يرزقهـا وكان هذا القطاع بالط
ومـن ثـم فـإن ، حد التفكري اجلاد يف االنتقـام والتـشفي إىل اآلخرون الذين تعددت رؤاهم

جمموعة من االجتاهات املتطرفة يف تعاملهـا مـع الواقـع كانـت كفيلـة بـأن تـشكل رشارات 
 . انطالق واقع جديد



 
 

 

ذه االجتاهـات يف ذلـك هـو االجتـاه الـذي تبنـى توجـه وبالطبع فقد كان من أخطر هـ
 . االنتقام واالستعداد للعودة

أمن الدولة عىل أنه أحد املالك الرئيسيني ملرص برصف النظر  إىل كان هذا االجتاه ينظر
ومن الطريف أنه يف مناقشاته مل يكـن يـشغل بالـه بـرشكائه يف ، عن رشكاء امللكية اآلخرين

وإنام كان ما يعنيه هو احلفاظ عىل مكتسباته املاديـة ، ء وحتديد أنصبتهمامللكية وحتديد هؤال
 . واملعنوية مهام كان حظ الرشكاء اآلخرين

٦ 

ومع أن احلفاظ عىل املكتسبات املادية مل يكن كفيال بإحداث قدر كبري من الفتنة التـي 
ن يف نظـرهم أن فإنه مل يكن من املمك، حدثت عىل أيدي هؤالء املتمسكني باملايض القريب

يتم هذا اهلدف املادي بمفرده متاما أي من دون اقرتان احلصول عليـه باحلفـاظ عـىل املكانـة 
املعنوية املتولدة بالطبع من مكانة وظيفية استباقية تتيح احلصول عىل كـل مـا هـو مطلـوب 

 . بمربرات قانونية وسياسية ترتبط ولو يف الظاهر باألمن السيايس وأمن الدولة

 مـن رغبـة مـرشوعة يف احلـصول عـىل - عنـد هـذه املجموعـة - حتـول األمـر وهكذا
رغبة أعمق وأعرض يف االحتفاظ بوضع اسـتثنائي كـان يتـيح  إىل مكاسب مادية مرشوعة

احلصول عىل هذه املكاسب املادية وجيعلها تعويضا عن جهد مبذول يف محاية النظام القائم 
 .  الذي كان قائام-بلفظ أدق أو-

ش هــذا األمــر عــىل نطــاق واســع يف الــصالونات املتعلقــة بمواقــع احلكــم وقــد نــوق
 إىل فكنـت أشـري، السؤال كثريا عـن احلـل التـارخيي ملثـل هـذه املـشكلة إىل ووجه، والنفوذ

وذلــك مقابــل إبعــاد األمنيــني ، قطاعيــات الكبــرية كمقابــل لنهايــة اخلدمــةسياســة مــنح اإل
 انقالبوضوح أهنا مقبلة وبإحلاح خارجي عىل املحرتفني عن رصاع السلطة يف حقبة بدا ب

 . عسكري غري مكتمل األركان

٧ 

وكان األمر العجيب أن املـرصيني املحـدثني الـذين تعـودوا عـىل أن يـتم كـل يشء يف 
بل فضلوا أن ، إطار االستثناء املتكرر فضلوا األساليب االستثنائية عىل األساليب الطبيعية



 
 

 

التـورط يف اللعـب  أو قرتنـا بمواصـلة اإلفـساد الـسيايسيكون احلصول عىل مزايا مادية م
عـىل أن تكـون هـذه املزايـا بـديال معقـوال يف مقابـل الكـف النهـائي عـن ، السيايس األمني

 . ة شعبيةراإلفساد السيايس باأللعاب التقليدية التي من املفرتض أن ينتهي دورها بعد ثو

 عـىل نطـاق واسـع بـني ممـاريس وكانت هذه آية من آيات التلوث اخللقي الذي انترش
املــسلمني نفــسها كــانوا خــوان ولــيس رسا أن أغلــب أعــضاء مجاعــة اإل، الــسياسة وهواهتــا

يناقشونني من منطلق غريب عليهم وهو رضورة احرتامهم العتقاد املجتمـع الـسيايس يف 
ومل يكــن هــؤالء مــن بــاب الطرافــة يــدركون أنــه موجــود ، أن أمــن الدولــة رضورة وطنيــة

 . تهم هم فقط وليس ليشء آخرملحارب

لكن هؤالء كانوا بحسن نية يظنون أن أمن الدولة مفهوم أوسع مـن مفهـوم النـشاط 
وأن ، ومل يكونوا يعرفون أن الوظيفة الكربى للمعدة هي اهلضم وليس إال اهلـضم، الديني

التجــشؤ فهــي مريــضة وليــست كــام هــي يف بعــض الثــدييات  إىل قــادت إذا معــدة اإلنــسان
 . ددة الوظائفاملتع

٨ 

لوجود أمن الدولة خوان  عىل نحو ما نعرف مجيعا من قبول حكم اإلمورتطورت األ
وهـو مـا ، ثـم ملنـاورات أمـن الدولـة عـىل اإلخـوان، ثم لنفوذ أمن الدولـة، وتعايشهم معه

وهـو ، وحكومتهمخوان ما يمكن تسميته هتذيبا بلعب أمن الدولة باإل إىل انتهى يف النهاية
: ملا يقوله من هم أكثر رصاحـة أو، املوضوعي ملا يقوله آخرون من تآمر أمن الدولةاملقابل 

أنفسهم ومكانتهم التـي وصـلوا إليهـا خوان عودة أمن الدولة عىل حساب القضاء عىل اإل
 . وهو ما يعادل إلغاء إرادة الشعب واجلامهري وإلغاء الديمقراطية، بالصندوق

عب وال خطواته بعيـدا عـن إدراك التـاريخ وال عـن ومل يكن هذا التطور يف آليات الل
ويف املـايض ، برصه وال عن فهمه وال عن أحداثه املعروفة من قبل يف مـرص ويف غـري مـرص

لكن الثقافة السياسية والتارخييـة لكـل مـن يامرسـون الـسياسة يف مـرص ، البعيد أو القريب
 -بـال مبالغـة وال جتـن-حتى إهنا ،  كانت يف أضعف مستوياهتا٢٠١٣ انقالبحتى وقوع 

ــة ــت يف حاج ــدوث اال إىل كان ــالبح ــائع األ نق ــؤالء طب ــدرك ه ــى ي ــسكري حت ــورالع  م



 
 

 

 يف الـسياسة مـوروحتى يتغلبوا عىل درجات متعددة من عدم املعرفة بطبائع األ، وحقيقتها
 . واحلكم

مهـس أمنـي يتبنـى  إىل بـدأ الـسياسيون يـستمعون نقـالبوبعد عـام وشـهور مـن اال
كـام أن األجهـزة ، املطالبة بإلغاء احلياة احلزبية وليس بحل أكرب حزب فقـط أو االصطفاف

وهي حتاول أن تتحسس بمثل هـذا ، ية باتت تريد أن تظهر سطوهتا عىل نحو سافرنقالباال
وقـد فاهتـا أن ، مـوراللغط عنارص التواطؤ الدويل وحدود قدرتـه عـىل التـدخل يف هـذه األ

 . وإنام بأثر هذا األمن عىل الدول املجاورة، لدولة املرصيةهذه الدول ال تشغل باهلا بأمن ا
 

 

 
 حممد

خر عداء وخمططاهتم والعلم اآل األة وامللك عرب التاريخ علم املخابرات ومعرفةهم علوم السياسأ«
 .»صدقاء وكرس العداواتعلم التحالفات وكسب األ

 عبده

بلـدة الفالوجـة بفلـسطني عـىل  يف ارصا حمـ١٩٤٨صـيف عـام  يف كان البكباشى مجال عبـدالنارص«
رسائيليـة الـذين ناقـشوا رأس قوة صغرية من اجليش املرصى وكان جيتمع كثريا مع ضـباط املخـابرات اإل

  .»معه فكرة حركة الضباط األحرار ووعدوه بالدعم واملساعدة حتى يستتب له األمر

 احلائر

وإن قلت الشعب فال أعنـى إال ، لةعام أو كاديميةأ، جتامعيةالا الشعب بجميع طوائفه أفإذا تواط، نعم«
لبـشعة عـىل تطـور املنـاخ اونتائجـه املايض لناضج منهم فكريا وثقافة علمية وعملية كتقويم تذكريى ألحداث ا

ولــيس فقــط عــىل التجربــة ،خلــائن العــسكرى ا نقــالبالافــسينهى هــذا ، جتامعــى خاصــةالــسياسى عامــة واال
 إىل لفاسـدة مـن رشـاوىالرذيلة بجميع معلقاهتا انتشار الرتكيبة اخللقية بايضا عىل بل وأ، لديمقراطية واحلزبيةا

وهكذا . عتداءات عىل حقوق احلريات الرشعية للفرد وخذل النساء والضعفاءاستبداد وارسقة وهنب وظلم و
 . »تضيع األمة بضياع أخالقها

 احلق املر

بمساندة قوى خارجية مثل  وامل األركانا كانقالبلقد كان . ١٩٥٢ن نكف عن قول ثورة أأرجو «
  .»اً متام٢٠١٣ انقالب

 نقالبهناها االأخالص 

. نـه كفـرإقالوا . ة الدمقراطية كام هو سنةكثري لألة عىل قرار بخالف الرشع مراعاكلام وافق مريس«



 
 

 

 اًوروهم يلمعون السييس الضعيف ليكـون دكتـات. ةمقراطيي لرتسيخ الدةي حماولأى أهنف نقالبوجاء اال
  .» العرص ال تؤهله لذلكة وثقافة واجلسدية لكن صفاته النفسياًمستبد

 مراقب من مرص

هم من تربوا عـىل  واملوالني هلم يتحدثون عن الديموقراطية أو خوانأضحك كثريا عندما أجد اإل«
مـن ال  و عالقـة بالديموقراطيـة ال مـن قريـبهالطاعة لـيس لـ وفمن تربى عىل السمع. . الطاعة والسمع

  .»بعيد
Mohamed 

املـسلمون جتـاه قـادهتم خـوان  الذي يتحدث عن الطاعة التي يلتزم هبـا أفـراد اإل. . .)(ليعلم هذا «
الطاعـة ملخلـوق يف (احلنيـف يف الطاعـة بـاملعروف  سـالمبأهنا سلوك أخالقي رفيع وانضباط يف إطار اإل

دماءاألبرياءوانتهـاك حرمـات املـرصيني  يف قتـل وسـفك . . .)(وليست مثل طاعةالبيادة ) معصية اخلالق
  .»واملرصيات

 عابر مشاهد

الـوطن  يف جيـب عـىل كـل مـن هيمـه أمـر التعـايش، شــرح وحتليل رائع جدا لواقع مؤسف ومؤمل «
إن مل ، ملـستقبل متقهقـر مظلـم ، حـارض مـؤمل مفـزع أو منكـر ملـاىض خمـز أو إال من جمادل، إدراكه وفهمه 

نفجـار لـيس مـن الـسهل او، ىل دمارإ السياسى والفكرى هلذه احلقائق فنتامئهيدرك كل مواطن بمختلف إ
 . »ستنباط نتائجها

  .»شـــكرا للكاتب الفاضل«

 مرصي

وان ودمـار الـبالد نعم وثم ماذا بعد؟ كيف يستعيد الشعب حريته وكرامته وثورته قبـل فـوات األ«
 .والعباد؟

 



 
 

 

 

 
 

١ 

يون يف مرص أن األمر لـن يتعـدى أسـبوعا مـن الـزمن حتـى تـستقر هلـم نقالباالتصور 
 . حد مذهل إىل لكن األسابيع مضت بينام االحتجاجات الشعبية تتصاعد، موراأل

يون يراجعون أوراق الشعب ومـن ثـم إعـادة نقالبوبدال من مراجعة تقديراهتم بدأ اال
 خالل عدة حماور خمابراتية األساس أمنية وذلك من، تشكيل العالقات احلاكمة للرأي العام

وربـام كـان مـن املفيـد أن ، ويف هذا الصدد نجحوا حينـا وأخفقـوا يف أحيـان أخـرى. الطابع
 . نتأمل يف بعض الديناميات التي حكمت الرصاع يف األسابيع املاضية

اد يون عىل سبيل املثال متصورين بل متأكدين أن بإمكاهنم أن يعيـدوا إجيـنقالب االأبد
وتوسعة احلظرية التي كانت بمثابة املالذ اآلمن ملجموعات من املشتغلني بالثقافـة يف عهـد 

 . الوزير األطول عمرا بالثقافة ووزارهتا

: بتعبـري أدق أو(استعادة عالقاهتا الوثيقـة  إىل ومن هنا جلأت الدولة العميقة يف مرص
 تـركتهم يبتعـدون أو دهتمأبعـ أو بكتاب وصحفيني كانـت قـد ابتعـدت عـنهم) السلطوية

ومتــت آليــات االســتعادة مــن خــالل توظيــف واســتثارة ، فرحــت هبــم وهــم يتباعــدون أو
عالقات الشللية التي من املعروف أهنـا هـي أبـرز عالقـات سـائدة يف جمتمعـات املـشتغلني 

 . بالثقافة

، ماوهكذا مل يكن أمر تشكيل حظرية جديدة من املنتفعني صعبا وإن مل يكن مأمونا متا
وهــو أن تطلعــات هــؤالء ومقارنــاهتم املــستمرة ملزايــاهم غــري الــرشعية ، والــسبب بــسيط

ستتكفل رسيعـا بـرصاعات نفـسية تنـتج عـىل نحـو مـا حـدث بالفعـل رغبـات حممومـة يف 
وهي رغبات كفيلة بأن تنتهي بتفكيـك النظـام عـىل نحـو مـا حـدث يف ، الترسيب املحموم

 . عهد مبارك

يات الثقافة أطلقـت كثـريا مـن النـريان الـصديقة التـي آذت  وليس رسا أن غرفة عمل



 
 

 

 .  من حيث مل يكن حيتسبنقاليبالنظام اال

٢ 

املرصي قد ارتـاح لوجـود  عالميني يف مرص أن اإلنقالب يف مرحلة مبكرة بدا أيضا لال
وأنـه سـيظل يـسبح بحمـده ومـرشوعيته ورضورتـه وعبقريتـه دون ، العسكري نقالباال

ي أهبـظ عالمـيني أن تكلفـة التأييـد اإلنقالبالذكية رسعان ما بينت لاللكن الظروف ، ملل
يف التـوايل ) نقـدا وحـاال(فرسعان ما بدأت الفواتري املطلوبـة للـسداد ، مما كانوا يتصورون

يـون يملكـون تـرف نقالبويف تلك اللحظة مل يكن هؤالء اال، نقالبعىل مكاتب رجال اال
 . من بنود الفواتري فضال عن مرشوعيتهاإعالن عدم اقتناعهم بمعقولية كثري 

قـد أحـال بعـض هـذه الفـواتري عـىل خبـري  نقـالب وليس رسا أن أحد كبـار رجـال اال
وكانـت النتيجـة التـي ، نقـالبي وإعالين يمت بصلة النسب ألحد كبار املنظـرين لالإعالم

تـرتاوح بـني نـا املحـيل إعالمأن تكلفة املساحة اإلعالنية يف : يمكن تلخيصها يف سطر واحد
 . العايل عابر القارات عالممن تكلفة املساحة النظرية يف اإل% ٢٥٠و% ٢٠٠

 وينطبق هـذا عـىل الدقيقـة يف القنـوات التلفزيونيـة كـام ينطبـق عـىل الـسطر الواحـد يف 
يني يف اإلفـادة مـن حليـب التلفزيـون اململـوك للدولـة نقالبوملا فكر أحد كبار اال، الصحف

م رسعان ما اكتشفوا أن رشاء اللبن احلليب من األسواق مبـسرتا ومعلبـا لكنه، أيده الباقون
ومع هذا فإن حق األرانـب واألفـواه يف . تكلفة عملية احللب وحدها إىل لن يصل بأي حال

أجـرب الدولـة عـىل ) وهو االسم الرمزي املختـرص للتلفزيـون واإلذاعـة املـرصيني(ماسبريو 
ير ومهيـة وجديـدة تـصب يف النهايـة يف املحـافظ ختصيص مليـارات اجلنيهـات لعمليـة تطـو

 . الشخصية التي هي مثقوبة عىل حد تعبري املرصيني

٣  

فوجئــت إدارات  نقــالبيــة املحمومــة يف خلــق رشعيــة لالعالمرغــم احلمــالت اإل
وقـد حـدث التـرسيب يف ، التوجيه املعنوية بترسيب كثري من أرسارها احلربية واملخابراتيـة

،  وبام ال يدع جماال للشك يف صـحة مـا قـد تـرسب وفـيام يـدل عليـهكل مرة صوتا وصورة
داال داللة واضحة عىل ) اثنان منهام خرجيا كليات التجارة(وربام كان فيديو املشايخ الثالثة 



 
 

 

وقد خلق الترسيب حالة مثاليـة . التعبوي ال التوجيه املعنوي فحسب عالمنوع فج من اإل
نظومة ال أخالقيـة وظفـت املـشاعر يف غـري مـسارها من حاالت التخريب األوتوماتيكي مل

 . الطبيعي بقصد وترصد

التفكـري امللـح يف رضورة إجيـاد آليـات لتـأمني  إىل يـنينقالب بيد أنه يف املقابـل دفـع اال
يــون أرسى فكــرة االســتعانة ببيــوت خــربة نقالبورسعــان مــا وقــع اال، خططهــم وخطهــم

 مـع أن هـذا غـري ممكـن -تواصـل االجتامعـي أجنبية تضمن هلم النجاة من تطفل مواقـع ال
يني يرحبون بأن حياولوا إجياد عالج نقالب لكن اإلحلاح يف تسويق الفكرة جعل اال-بالطبع
ومل خيتلـف األمـر ، ألهنم يرغبون بشدة يف النجاة متاما من الرسطان بقدر اإلمكان، مكلف

رغـم أن ، بقشة الغريـقيف حالتهم عن وضع مريض الرسطان الذي يتعلق بام يسمى جمازا 
 . هذا املريض كان قد متكن من أن يركب الباخرة اآلمنة بمقاييسه هو

 ٤ 

 مـع ذاتـه ليـضفي بعـدا قـاتال عـىل الـصورة الذهنيـة نقـاليب جاء تناقض اخلطـاب اال
يـصوره عـىل  نقالبوعىل سبيل املثال أصبح احلديث عن القائد العسكري لال، نقالبلال

عند القلـة حـني تعـددت الـصور غـري البـاهرة لـه عنـد  أو البعضأنه املسيح املخلص عند 
 . اآلخرين

 وقد تراوحت هذه الصور بني صورة األجري القادر الذي أنجـز مهمـة وبـات ينتظـر 
ــل ــدفع أو، املقاب ــذي ان ــري ال ــة إىل األج ــم الزعام ــأثري وه ــت ت ــاز حت ــذا اإلنج ــق ه ، حتقي

الــسيايس  أو، منتــصف العمــراملحــارب الــذي وقــع ضــحية ألزمــة عــابرة مــن أزمــات  أو
وأنـه هـو الـذي نـال رتبـة الرضـا األوىل حتـى وإن ، اخلاضع لألمريكيني متامـا وألوامـرهم

 . عجز عن االحتفاظ هبا

 ٥ 

فـإن وضـع ، كان من اجلائز تلخيص هذه التصويرات يف كلمة واحدة لكـل منهـا إذا 
ويف كل األحـوال فإهنـا يف . لالقائد يرتاوح بني املسيح واملقاول واملوهوم واملراهق والعمي

 . جمملها أوصاف ال تريح



 
 

 

٦ 

فحـزب النـور شـامت حتـى ،  تفاوتت وتعددت أسباب السعادة عند حلفاء العسكر
، ويبــدو وكــأهنم اكتفــوا بالــشامتة، الــذين مل يــستمعوا لنــصحه املبكــرخــوان النهايــة يف اإل

 هــو توجــه قــرسي والنــارصيون شــامتون يف ضــحايا نــارص الــذي ظنــوه نــارصا فــردا بيــنام
والوفديون اجلدد وهم شـامتون ، ويبدوا أهنم هم أيضا قد اكتفوا بالشامتة. وقهري وعميق

 . الذين مل يقدروا قيمتهم وأقدميتهمخوان منذ زمن أبعد يف اإل

كانـا ) كال عىل حدة بـالطبع( أما عبد املنعم وحممد سليم فيقوالن بطريقة ملتوية إهنام 
 . نقالباقي من االأقدر عىل االلتواء الو

٧ 

 . وهو رأي أعمق وأصوب وأهدى،  من حسن احلظ أن للشعب املرصي رأيا آخر
 

 

 
Med Ess 

 .ريب حيفظك وبارك اهللا فيك

 :حمسنأبو 

 . كل خري ونسأل اهللا أن يثبته دائام عىل احلقواديدكتور اجلالجزى اهللا 

Mghari Abdelmajid 
افـة التعلـيامت والنطـق باملـسموح بـه واملكتـوب يف دهـاليز األمـن هذه هي األقالم املتحـررة مـن ثق

أمتنى مـن كـل مـن . النكد نقالب هو الدكتور اجلوادي جاد علينا هبذه القراءة التأرخيية لالاًحق، والعسكر
أن ال يبخـل وال يتـوانى حلظـة واحـدة قـصد ، ، يـةنقالبله القدرة عىل تعميق البحـث يف هـذه اجلريمـة اال

 أن أمهس يف أذن كل قارئ أن كـل ويف األخري أود. !!فوا حكومتهعأعوانه أعضاء خليته  وفضح السييس
وكـل ، وإرادتـه واهللا ال يعبـث يف كونـه -تعـاىل  -سوريا وغريها هو من قدر اهللا  وما حيدث اآلن يف مص

 .لكن هل نستسلم للقدر، يشء عنده بمقدار

 ةعاهد حسون

حـرار الـذين مل يـتم ور اجلـوادي مـن القالئـل املـرصيني األالـدكت، كلمة حق أمام سالطني جـائرين
 .ةأرجو له السالم، اعتقاهلم

 



 
 

 
Mahmood Farhat 

  .مثالك الرشفاءأبارك اهللا فيك وىف 

 محزة الليبى

أنت إنـسان جـد جـد جـد . . . . . . واديكعادتك يادكتور حممد اجل % ١٠٠كالم منطقى وصحيح 
 .كل سوءحمرتم ربنا يعطيك الصحة وحيميك من 

 صالح عيل صالح

حرتامنـا للكتـاب أمثـال حممـد ازداد اسقط الكثري من الكتاب والـصحفيني الـذين كنـا نحـرتمهم و
 .اجلوادي

يف الــسودان إال أننــا ال نملــك إال أن ننحنــي للــشعب املــرصي خــوان بــالرغم مــن إختالفنــا مــع اإل
 .الباسل يف مقاومة الظلم والفساد

 :كتب لنا عن املستقبلا/ماهر

الفذ الدكتور املؤرخ حممد اجلوادي من أوزن العقليات العربية واملرصية التي تتحدث بعمق وحتلل 
لكـن يبـدو أن املقالـة كتبـت عـىل . وحتظـى بـاحرتام اخلـصوم قبـل األصـحاب، برؤى اسرتاتيجية معتـربة

 نقـالبأمتنى عىل املـؤرخ البـارع أن يكتـب جمموعـة حلقـات عـن اال. بالرغم من وضوح أفكارها، عجل
. قـراءة اسـرتاتيجية معمقـة إىل فاألمة بحاجـة%) ٨٠(وعن الرؤى االسرتاتيجية لألشهر القادمة %) ٢٠(

مــع خــالص التقــدير مــن ماليــني املتــابعني . اجلــوادي يمتلــك مقومــات تقــديم هــذه القــراءة املعمقــة. ود
 .واملعجبني

 ثائر من تونس

ّحتية للمفكر املؤرخ حممد اجلوادي عىل فهمه  ّّ ّ ّعىل الـرشعية  نقالبالسيكولوجي العميق لظاهرة االّ
 . وتفكيكه ألحوال القائمني عليه تنفيذا وحتريضا يف أرض الكنانة

Amal El Shormolisy 
 كبـري وكـام علـوا سـيعودون ا املجرمـون علـوهـؤالءو لقد عال ، ماطار طري وارتفع إال كام طار وقع

  .جاللهحتي تنكرس رقاهبم بإذن اهللا وسبحان اهللا عز 

Bahy Refai 
 .الرجاء قراءة املقال كامال

Nasser 
 .حتيتي لزوار اجلزيرة مؤيدي الرشعية وللكاتب، لقد مررت هنا فسجلت مروري

 



 
 

 
Basma Bosy 

  .جود العقول املرصيةأ من وادياجل. د

Wagdy Afify 
فالسـها إحتليل اجلوادي ال نشكك فيه ولكن التخطيط األمريكـي هـو متليـك مـرص إلرسائيـل بعـد 

هـذا جـزء مـن نبـوءة حتقـق (ولكن أي عام ال أدري !! ! ديسمرب٤الذي نرى بوادره وسيحدث ذلك يوم 
  .من وعن ماذا اهللا أعلم.  ديسمرب سيغفلون٤ واهللا أعلم ولكن )الكثري منها

 حممود ربيع

فهـو لـيس سـاتذة علـم الـنفس أكثر قدره عىل حتليل نفسية هذا القائد اهلـامم مـن أ واديالدكتور اجل
 مـن خـالل حتليـل الواقـع املثـايل إىل قـربأ هـي فحسب بـل فيلـسوفا ومؤسـسا لنظريـات مورخا سياسيا

 .ة املرصيةللشخصي

Ahmed Haridy 
 .هم معرضون وسمعهم لتولواألو  وخفيأن اهللا يعلم الرس وما أال يعلمون أ

 إدريس عبي

سمح يل ألقول مضيفا إن ما حيدث ال  به صمم وأْنَلقد أسمعت م. . نا الكبري اجلواديأستاذشكرا 
حتسبوه رشا إذ ال بد من التمحيص والغربلة وإن كان مكلفا ألن ما ينفع الناس سيبقى وأما الزبد فيذهب 

 .يناير وما نتمنى أن يكون بإذن اهللا٢٥بني جفاء وما وصفته هو الذي ما

 :محد املرصيأ

  .يف اللحظة احلاليةبمرص  نقالبمقالة ممتازة توضح قراءة مهمة لواقع اال

Mansouri Salim 
ال  وترجع الرشعية كاملة ال نصفها واجليش عىل نفسه انقالب. املحبذ وهو األقرب و:١السيناريو 

 هنـا جيـاور السيـيس بـن عـيل يف الـسعودية. مـا شـابه ذلـك مـن ترقيعـات أو سـتفتاءاربام جيـري  أو ربعها
يكفـي اهللا بـذلك املـؤمنني رش  وداعميـه إىل لجـوء رسيعـاال وسـتقالةربـام اال أو ظاهرة مـصري القـذايف أو

تبـدأ اهلجـرة بـشكل مجـاعي  وقتصاد فعندئذ ال منترصفإذا اهنار اال. قتصاد بالكاملهنيار االايقيه  والقتال
 .لن يعرف من ينفذها التي تبدأ التفجريات ولطلب الرزق يف مناكب األرض

 اآلمنـني بقـوة إرهـابكثر يف أشهر معدودة ال أحتى  أو يني ملدة أسابيعنقالب متادي اال:٢السيناريو 
إن مل يـستجب . التظـاهر وهتديدهم بقطع رواتبهم إن مل يكفوا عن العصيان وإهانتهم وسجنهم والسالح
إطـالق  والرتهيـب ويـون بمنـاورات بـني الرتغيـبنقالبال خينع فعندئذ يقـوم اال ولن يستجيب والشعب

ينهـار  وسـريفض الـشعب. عـرتاف بخارطـة الطريـقاال وللتفـاوضالدعوة  ورساح بعض رموز الرشعة



 
 

 

 .حتامالاالسيناريو األول هو إذن األكثر  وقتصاداال

 ربـام بعـض دول اخللـيج ويـون بمـساعدة املوسـادنقالب ينفذ اال٢بعد فشل السيناريو  :٣السيناريو 
سـاس هـذا يف األ و للقتـالثم جرهم مـرغمنيخوان تلفيقها لإل ويةإرهابزمرته أعامل  وعىل شاكلة بشارو

ينهـار  وحينئـذ متنـع املظـاهرات ونقـالبيون ان حيدث عنـدما خططـوا لالنقالبيتمناه اال وما كان يعتقده
رسع أهـون وأ هـو ١فيبقـى الـسيناريو . . ال اهللاإتدخل مرص يف نفق مظلم ال يعلم هنايتـه  وقتصاد متامااال

 .احللول

Ktketo Bony 
فلـم جيلـس ، البلهاء بالرغم من أهنم هـم البلهـاء ولكـن ال يعلمـون موعة من يظنون أن الشعب جم

ًرجال الصعيد ليكتشف أنه أبعد ذكـاء منـه وأرسع  أو أرض مطروح أو أحدهم مع رجل عىل رمل سيناء
ْالذكاء عنـدهم فطـرة. . فكل هؤالء،  عجيبة عىل وزن حمدثه وبنظرة ثاقبة ةردوعنده مق، بدهية  ولكـن . . ِ

 .)صفا وإنتباه(غري  يف فهم ال يفهمون، ستوعبون الدرس عىل الرغم من بساطته األغبياء ال ي

Mohamed Salem 
ومـن ، مـن يمـسك بقبـضة احلكـم وهـو اجلـيش يف مرص تسري عىل خطى الثـورة الـسورية يف الثورة

 اليـوم بـاليوم والـشهر بالـشهر واحلـدث ًحسن حظ مرص أن اهللا أوجـد الـصورة الـسورية متـر أمامنـا أوال
عسى أن نتعلم مـن ، ة املجتمع وانقسامه عىل بعضهاوعد أو اًتعذيب أو اًترشيد أو سواء كان قتال، باحلدث

ًونا أعداء نكره بعضنوقد صري، سوريا يف خوانناإ . . اًموتنـا وقتلنـا بعـض يف  ونفرح ونـشمت حتـىاً بعضاً
  ؟من الذى أوجد هذه الكراهية احلديثة املستحدثة

mabrouk elmasry 
الفريق عبد الفتاح السيسى ممكن ترتك امليادين عـشان نـشوف احلجـم  إىل  من مواطن مرصىطلب

 .احلقيقى للمظاهرات املؤيدة للرشعية 

Badis 
 .وشكرا للكاتب، شاء اهللا إن نقالبأعتقد أن الثورة املرصية ستنترص عىل حزب اال

 نوزاد قره داغي

 نقـاليباال عـالمهنا تقابل اإل واليوتيوب والفيس ألاملهم الرتكيز عىل صور الكامريات، مقالة رائعة 
يــني يــسبحون بحمــد إعالمالــذي يتخــبط يف الــدجل والكــذب وينفــق ميزانيــة الــبالد والعبــاد يف يف رشاء 

جوريني الـذين أال شـلة مـن االنتهـازيني واملـإومع الوقت لن يبقـى مـع السيـيس ، السييس صباحا ومساء
 .ل كذهبم عانات السعودية لتمويينتظرون اإل
walid de 

سـوف ،. . .)( السيـيس . . .)(وسـوف تـرون كيـف ،أمة مرص احلل الوحيـد هـو املقاومـة املـسلحة



 
 

 

احلـل الوحيـد هـو املقاومـة ، الـذين قتلـوا النـاس ال يـستحقون الرمحـة ،البلدان التي تـدعمهم إىل هيربون
  .احلل الوحيد هو املقاومة املسلحة املسلحة

 مهدي، ثورة ثورة سلمية

 .ألخ وليد أن محل السالح ليس هو احلل، احلل هو املظاهرات السلمية يف مجيع مدن مرصلأقول 

 نعمة احلرية، نبيل

مـن حـزب السيـيس  نقـالبأقول لقد حـذرت قبـل اال،  املتحرض وبارك اهللا فيهستاذأوال أشكر األ
. ىل مـرص واملـرصينيهـؤالء خطـر عـ، وقلـت. . .). . . (. ن السييس والربداعي وعمرو موسى وإوقلت 

ألن حكـم ، الـشوارع قبـل فـوات األوان إىل جيـب عـىل املـرصيني أن ينزلـوا: وماهو احلل األن؟ احلل هـو
وأخــريا حتيتــي ألصــحاب املواقــف . . . ســتبداد والفقــر واجلهــل والتخلــفالظلــم واال: العــسكر يعنــي

 . واملبادئ وشكرا للجزيرة

 جواد العريب

ــاذا بعــد اال ــني فــشلوا يف كــل يشءنقالباال؟ أرى أن نقــالبم ــدأ بعــض مــن اال، ي ــني نقالبلقــد ب ي
ــروبباال ــتعداد لله ــامهت يف اال إىل س ــي س ــدول الت ــالبال ــدموي نق ــن نقالباال. ال ــوا أالف م ــون قتل ي

وقام جيش السييس بقتل الرشطة يف سيناء ثم بعد ذلك أمر . . . املتظاهرين السلميني يف امليادن والشوارع
لكن احلمد . . . حرب أهلية إىل كان هدف السييس جر مرص. ة بقتل اجليش يف سيناءالسييس القوة اخلاص

 كله يتحـد مـن أجـل اآلنهاهو الشعب املرصي ، هللا الشعب املرصي اكتشف السيسيني وهدفهم احلقيقي
 . يناير٢٥استكامل ثورة 

 عيل بن عباس

وثمة فئة . قوة إىل حق واحلق إىل حتول القوة:ستقطاب احلادةيف مرصاملعضلة املستعصية يف حالة اال
 .نقالبهذا جوهر اال. يف املفاهيم نقالبال تريد أن تستوعب هذا اال

 اجلزائر . الدهيمي لقرع

شكرا لك يا دكتور عىل هذا التحليل العميق؛ إنني أتـابع حتليالتـك الدقيقـة املليئـة بروافـد التـاريخ 
ختيار حملليهـا يف هـذه املرحلـة العـصيبة مـن تـاريخ أحسنت ا إذا واألدب والواقع؛ فأقول شكرا للجزيرة

 . وامنحه مزيدا من طاقة الثبات واالستمرار، فلرتفع يا دكتور درجة التفاؤل عند الشعب. أمتنا

 البشري

و نحـن جـزء مـن هـذا ،الباطـل  و الذي جيري هو الـرصاع بـني احلـقمورحتى ال نعقد األ وببساطة
 .يلعنهم الالعنون وآخرين فيحقرهمو التاريخ الذي سيذكر أقواما فيجلهم



 
 

 

 حممد العبيدي

 صور هو األقربتزمة يف املنطقة لكن هناك موضوع أنا متابع كافة حتليالت عىل األأالسالم عليكم 
ي حـول مريكـ تـرصيح الـرويس األهنـإيف مرص هو إسقاط نظام بشار لـذلك  نقالب ثمن االهنإالواقع إىل 

 . شكرا؟ين كان االستخبارات الغربية سابقاأ ٢٠١٢ ة سنةماستخدام النظام السوري أسلحة حمر

 محد مصطفي صالحأ

ولكنـى أتـساءل ملـاذا يشء  بعض الاًسيدي العزيز من سوء حظي أنني تعرفت عيل حرضتك متأخر
 لـخإ. . . . . . نحن يف القرن احلادي والعرشين نستلهم سـعد زغلـول وعبـد النـارص. ًنفكر بالعكس دائام

نـتج روايـات أعظـم أالعـامل معجـب بتـشارلز ديكنـز ولكـن . مرحلة مـا يف  برش وكانواهنمأنتعصب مع و
 .لعرص خمتلف فيها الفضاء

 :رسدار

االت؛ يعيـد ؤالـسعـن  الفاضل الذی حني يتكلم وجييب ستاذن يوفق هذا األ أ-تعالی  -دعو اهللا أ
 .ئيبةاحات املرص الكسلی قلبی احلزين الذی يری املشاهد احلزينة فی إالرسور 

Ahmed Elgohary 
 .شكرا د جوادي ويسقط يسقط حكم العسكر الفاشل الدموي

 :احلمد هللا

 .وهو رأي أعمق وأصوب وأهدى، من حسن احلظ أن للشعب املرصي رأيا آخر

Rajab Hajer 
 .مقال رائع وحتليل سديد

Kotaiba 
 -قـال اهللا ، أنبيـاءالح هـل الـصأهل الصالح ولو كان أهناك فئة من العباد حيبون الطغاة والحيبون 

سـبحان اهللا رب . مـر كـل جبـار عنيـدأوتلك عاد جحدوا بآيـات رهبـم وعـصوا رسـله واتبعـوا :  - تعاىل
جيـار وخيرجـون بـال قوم يف مرص كثر كثري حيبون الطغاة والحيبون من يسكنون شققا باإل، العرش العظيم

حتـى بـات مـن قتلـوا ، بـشع الـصورأحـق ببل حيبون من يقتل النـاس بغـري ، مة مرصمحايات وهم قادة أل
يـضا أهذا احلب للطغاة مسترشي يف العـراق ، كثر مما حاول بشار قتلهم بالكيمياوي يف يوم واحدأبرابعة 

 .متناأصلح اهللا أ، سفويف باقي الدول العربية لأل

Hassan 
طع ال املـرصي والـذي مل يـست عـالمالعـسكري واإل نقـالبتعلمون ما هـو االكتـشاف العظـيم لالأ

املـسلمني خـوان ن مجاعة اإلأ. . . العامل وال امللك فاروق وال عبدالنارص وال السادات وال مبارك اكتشافه



 
 

 

  .!!! مسلحإرهايبتنظيم 

Habib 
 .؟حيــفر السييس قــربه يا تـــرى، بمحاكمة الوزراء السابقني

 أمحد

نت تدافع بكل قواك عن أكم .  حممد اجلواديأستاذجالال لك إ الفرصة ألقف احرتاما وهأنتهز هذ
نحـن يف الـسعودية ويف . خواننا املرصيونأنت الفارس املجهول يف هذة املحنة التي يمر هبا أ. مرص احلبيبة

 . يني املستبديننقالبندعو اهللا أن ينرص املظلومني عىل اخلونة واال، معكم ومع الرشعية، شعوبا، اخلليج

ك مـن ءن يمكنك وزمالأسأل اهللا أ.  ولن خيذلكم اهللا أبداك يف طريق احلقء حممد وزمالأستاذنت أ
 حممـد أسـتاذ اإلمامإىل . نصايه إىل عادة احلقإركانه وأن يعينكم عىل أو نقالباالستمرار يف فضح هذا اال

  .اجلوادي واهللا معكم

Wael Rizk 
احلق يف الـسيد الـدكتور اجلـوادي فالرجـال يعرفـون بـ إىل عجـاباإل وسمي درجات التقديرأقدم أ

 .زمن قل فيه الرجال

 مرصى

 ١٠ بةكثر وك الكوسـأ فـة سـاعة مـرات وكـل مـر٨مـس  أعندنا يصحو الشعب عىل قطع كهرباء
 .خر وبمأل امليادينآى أجتده له ر.  يسوموهنم العذابة والبلطجية ممنوعةجنيه والسلع الغذائي

Abou Omar 
 .بوديةأعتز بك كمسلم ال يقبل الع، جزاك اهللا كل خري عن صدقك

basem ahmad 
بفضل اهللا عز وجل ستظل مرص أمة عظيمـة تـصنع التـاريخ برجـال مثـل الـدكتور حممـد اجلـوادي 

جتامعيــة ألهنــا قتــصادية واالبرجــاء الرتكيــز يف الفــرتة القادمــة بتحليــل املــستقيل القريــب مــن الناحيــة اال
  .كة لعودة الرشعيةالعسكري وبناء جبهة شعبية مرصية متامس نقالبهناية اال إىل األقرب

 عىل عبدالفتاح

يـني يف الـدنيا نقالبن جيعل دماء الشهداء واملصابني نقمـة عـيل االأسال اهللا أبارك اهللا فيك يادكتور و
 .واالخرة

 مقيل عثرات الكرام

وكـل يـوم تثبـت املـسلمني مـن الـذهب اخلـالص خـوان عند الشدائد تظهر نفاسة املعدن معـدن اإل
 .ية العاملستاذهليتهم ألأيام صدق دعوهتم واأل



 
 

 
Moly Alsergany 

 .!!نت راتع يا دكتور جواديأكم 

Ahmed Sabik 
 .عمره أعامر إىل ضافأ من وعى التاريخ فقد اًحق

 عيل

امللهاة للبعض وامللحمـة  و؟؟ السبيل الوحيد للخروج من هذه املأساة للبعض؟نقالبماذا بعد اال
رج قائد من اجليش املرصي ويزيل السيـيس وخيـرج املـساجني خيأن التارخيية للشعب املرصي والعريب هو 

يس من الشخصيات التارخيية املتوافق غليها لفرتة مرقة وحتديد تاريخ انتخابات وتعويض كل ئوتكوين ر
 .!؟. . . املصورين مديا ومعنويا حتت إرشاف قضاة رشفا

Aziz Qefur 
ات مثقال كاهله بالفواتري ولكن عنـاده يـذهب اآلن ب نقالباال،  حممد اجلواديستاذبارك اهللا يف األ

ولـذلك اقـرتح فـضح هـذه ، التنازالت اخلارجية ألعداء األمة بدل من أن يلبي لطموحات الشعب إىل به
لكـون (الفواتري الباهضة يف منشور خاص هبذا املجال يف صورة منشور ينرش بطريقة تنظيمية  والتنازالت

تويرت يـتم اإلعـالن هلـا  أو و بالتزامن يف صورة صفحة يف فيسبوك)ةممنوع نقالباملنشورات املعارضة لال
يكـون بلغـة  ويكون دافعا ثقافيـا قويـا لعامـة الـشعب وحتى يعلم مجيع أبناء الشعب املرصي هذه احلقائق

 .األرقام كي يفهمه اجلميع

 مرية عثامن السنويسأ

ــه لأل ــتاذحتي ــد وس ــكرك وأ حمم ــي أش ــط أنتم ــسمح يل فق ــوك لزأن أن ت ــرب دع ــا يف غ ــا أيارتن فريقي
 وباختـصار لقـد كـان هنـاك انتخابـات ديمقراطيـةخذ فكره عن نموذج للأدوله غانا حتي ت إىل وبخصوص

ن واعـرتض ز احلـزب احلـاكم اآلو فـيةورت الدسـةعلنت املحكمأصوات فوز بكريس احلكم وبعد فرز األلل
مـر أ الـشعب وةنـااعـاة ملعا مرةمـكاملحعادة االنتخابات ولقـد رفـضت إرص بأ و ةخر عيل النتيجاملرشح اآل

ش يف االنتخابات وبعـد غ بعدم الةمكعلنت املحأ شهور ٨لجوء للقضاة وبعد مدوالت استمرت الخر باآل
  .ة التهنئة ووعد للرتشيح للفرتة القادم لهخر وقدمصل املرشح اآلتا ةساع

 حاتم مدكور

مـر للنـاس وجـزاك اهللا م لتوضـيح األنا فعال مقدر ملجهودك العظيأ جواديصح لسا نك يا دكتور 
  .عنا كل خري

 طارق مايض

 .حتليل الواقع يف هذا عهدنا بك. . كام عودتنا دائام



 
 

 

 سكندراينعيل اإل

 .ن النهاية قريبة جدا مهام طال الوقتأتوقع أنا أصدقت و

 عمر .د

خمافة اهللا مع وعندما تكون . . . . ك ومفكريكبناأعظيمة يا مرص ب. . . . شعب يستحق دولة عريقة
. القبـور  أو الـسجون إىل نيينقالبواال، القصور  إىل عد الرشعيةأاللهم . . . . مةالعلم تصنع قادة هذه األ

 .هم امنيلال

Ahmad M. Abd Alla 
بالنيابـة عـن . . حفظك اهللا ورعاك بارك فيك وزادك علام وهدى. . اجلوادي أنت رائع كعادتك. د

 .  من أعز أبنائه أشكرككل أبناء الشعب املرصي وأنت

Kouider Selt  
 .ن اهللا ينرص عباده الصاحلنيإن اهللا يرى مهام فعلوا لن ينرصهم اهللا إ

 زهرة األقىص

  .راااااااااائع يا دكتور
Omar Abu Amra 

سـايس ن اجليش املـرصي هـو اجلـيش األأه بانقالبرسائيل داعمة له يف إن يكون احلليف أوال يضري 
 .. . .)) (عادي يف املعادي(ىل مقولة وتتج، الداعم هلا

Rehab Ali 
 . اهللا والنرصلنا باذن اهللاة الشعب هم يمكرون ونحن النيأس من رمححنن

Mohamed Salem 
ينتهـى ، تـدخل اجليـوش وحيادهـايف ، الذى نراه من جتربة الثورات العربية ومـا قبلهـا مـن ثـورات

 أمـا، أوكرانيا ليس من بعيد وتونس حتى األن يف ام رأينااألمام مثل إىل املوقف بسالم وتدور عجلة الدولة
فال تتوقف عجلـة الدولـة عـن الـدوران فحـسب بـل نجـد ، العراق وسوريا يف عدم حيادها مثلام رأينايف 

، قتــصاديةتكــاد وتــدمري لبنيــة املجتمــع األخالقيــة والعرقيــة واال أو ُ طائفيــة شــيطانية قــد أشــعلتاًحروبـ
 وما هو احلـال يـاترى. . إن مل تصري دوال وقبائل، هرجوع الدولة عىل ماكانت عليوصعوبة وربام استحالة 

 .؟مرص العزيزة وهل سنستوعب الدرسيف 
Alaa 

  .مثالكمأاحرتامي لك دكتور حممد بارك اهللا لنا يف النخبة الصادقة  وتقديري وشكري

 
 



 
 

 
Ali Almaghrebi 

بأسلويب البسيط أعتقد أن خمططي  وتاجيحسب استن واملعاين ومنسجم مع األسلوب وحتليل دقيق
لـذلك نالحـظ أن ) نقـالباال( بعـدم اإلسـتقراراً عىل نظرية فرض توازن جديد مرورااعتمدو نقالباال

أنـه يف هنايـة ك ونقـاليبانطلقوا يف محلة انتخابية وآخرون ابتعدوا عن املـشهد اال نقالبمن املؤدين هلذا اال
 مل يـدركوا أن املخطـط وقـع يف نييـنقالبككبش فداء لكن اال نقالباالنتخايب سيقدمون قائد برناجمهم اال

 .طويلة وبالتايل فاحلسابات أصبحت شاقة وأن املعادالت املعتمدة مل تعد صاحلة واملاء

 رشيف وهدان

ن أل ضفـنك فعال تستحق كل احرتام وتقدير لكن مـن األإعظم كلامتك أمجل وأًشكرا يا دكتور ما 
قـول أوي تليـسوا يف املـسخـوان ن اإلأخطـأ وأس مريس ئين الرأ الوامهني عيل ءالؤهكثر شدة عيل أتكون 

ريخ سـوف  يستحقون كل التقـدير والتـاءرشفا خواناإل نأن مريس أخطاؤه حسنات وأالعكس صحيح 
 . . . .ً شكرا لك يا دكتور.يثبت ذلك

Waleed Hamad 
ىف جـسده فلـن . . كـاملرض البنقـعند انكسار حـاجز اخلـوف لـدى الـشعب ويقينـه بـأن كتلـة اال

 .استئصال هذا املرض مهام كلفه من أمل ليضمن لنفسه عيشة آمنة بقية حياته يف يتوانى الشعب

 رشدي

 .منيشكرا للسيد اجلوادي الصادق األ

Muslimah Mostafa 
وحتى تفكهاتك تـضفي عـىل . . رسآسلوبك يف الكالم أ. . حتليالتك رائعة يا دكتور حممد اجلوادي

 .سلم فمك وسلمت يداك. . كل كتبك قرأأو. . سمع كل حمارضاتكأن أمتنى أ. . خاذأثك حسنا حدي

 عاطف الفرخ

. . .  واحلكيمـة والتـى تنـدرج حتـت قـول احلـقة متتعنا بأفكارك وأرائك اجلريئًنا الفاضل دائامأستاذ
  . لكاًفشكرررررررررررر. هذا الزمن يف ةفاحلق له رجاله والرجال أصبحوا عمله نادر

 نور الدين املغريب

 الطـرف الثالـث الـذي هـو يف الواقـع نـسخة أكثـر اهم خيلقـوال تدعو. يني يعانوننقالبأعتقد أن اال
 .يني األغبياءنقالبذكاء من اال

 كندا. اهللا  مالك عبد

وكان اختياره موفقا مرص القوية والـسلفيني خوان ال الشعب املرصي الذي اختار اإلإكل له أجندة 



 
 

 

بالغـايل والنفـيس مـن  نالذين ضحوا ويـضحوخوان ما اإلأوال أنفسهم مصلحتهم أ كشفوا عن وغريهم
 .جل دينهم وشعبهمأ

omar jbr 
 يعارضـون )اجلوادي(رشفاء كهؤالء  إىل مرص بحاجه. صحاب املبادىء ال يتبدلون وال يتحولونأ

  .مرض أو وينتقدون ملصلحة مرص وليس هلوى

Fahd Abdulaziz 
  . اهللاءن شاإمناء أوجد قاده جيش يسيفشل ولكن  نقالبن االأعتقد أ

 رشيف محدى

امليادين ليل  إىل عتصام ولكن الصمود والنزولا أو مسريه يف نقالبالصمود الصمود لن ينهزم اال
ال نمتلـك غريهـا لـيس املهـم أن نـصل لكـن املهـم أن نكـون عـىل  التـي ةهنار التصعيد بالوسـائل الـسلمي

 .ا اهللا وال يستبدلناالطريق حتى يستعملن

 عبدالرمحن

ن أن احلكـم قـد أصـبح ه فمـن الواضـح اآلانقالبـاحلكم يف بدايـة  إىل حتى لو مل يكن السييس طاحما
سـوف تكـون قـضيته  وهو يعلم فداحـة مـا اقرتفـت يـداه. منة له أبدا إال اهلربآمن إذ ال خمارج مالذه اآل

 .األبد إىل هانقالبفمن ينقلب يظل أسري . ٍقاض عادلالوحيدة التي يعمل من أجلها هي أن ال يقف أمام 

Khalil Moustafa 
رادتـه لـن تنكـرس إن أأثبت الشعب املرصي الثائر ضد االنقاليني النازيني املغتصبني للسلطة يف مرص 

هذا ما أكدته املسريات التي  ونه مستمر يف ثورته السلميةأ ورغم اعتقال كل قيادات تكتل من أجل الرشعية
العنـف الـذي يـأيت كـام العـادة مـن  والتي مألت كل شوارع مرص رغم التـضييقات و حمافظة٢٧ ت يفخرج

 يف امليادين املعروفـة وهـي يف احلقيقـة موجـة ثوريـة جديـدة انفس املصدر وقد جلبت شبابا آخرين مل يكونو
  . التاريخ. . .)( إىل الفلول ومصريه ونقالبسيسقط اال والتأييد وتستحق االحرتام

 :مدين

عـرف بالديموقراطيـة اسـتخدمت العـسكر ُحزاب العلامنية واليسارية وغريها التي مل تن األأالواقع 
 . عدائيأ وعىل ّعيل: ليكون لسان حاهلا

 جزائري حيرتم اجلوادي

لـف ألف ألف أنت بأ ونت املنارةأال نحزن  و مادام مرص فيها أمثالك فال نخافأستاذشكرا لك يا 
  .رجل

 



 
 

 

 سطيني يعشق مرصفل. . رياض

ن ما حصل بمرص كان خمطط لـه ولكنـي أ جتري بمقادير ومورن األأاعلموا . مقال رائع ملفكر رائع
فلنـنس . فلقـد مـاز اهللا اخلبيـث مـن الطيـب وفـضح القـوم عـىل رؤوس االشـهاد. ذن اهللا خلريإنه بأجزم أ

ف املخـزي كـان حلـزب النـور ن الفـضيحة الكـربى واملوقـأرى أين إ. عواهنم فهذا متوقع مـنهمأالفلول و
هـل مـرص الـرشفاء أالثورة مستمرة ومرص والدة و. غري مبارش رشيكا بالدماء أو الذي كان بشكل مبارش

حتية خاصة للـدكتور . وكتاهبا ومثقفوها النجباء وعامهلا وفالحيها لن يرضوا باحلكم العسكري من جديد
 .مثالكأحممد اجلوادي ال تضيع دولة فيها 

Hossam 
هـؤالء ، معنـى أو ء فـصيل مـن املخلوقـات ال يتطـور وال يعـرف للمراحـل والتجـارب مفهـومهؤال

مثـل هـذا البـرش مـصاحلهم ، يعيشون يف دائرة نواهتا متوقفة وشعاعها غري قادر عىل احلركة الفكرية املنطقيـة
ما كان ألحد ولكن هيهات  عالمالضيقة تغرقهم يف هنر من الرساب ويعتقدون أن الناس جبناء خيدعهم اإل

 .. . .)(  جتامعية ملموسة انحن اليوم نطمح للعدالة ، اليوم أن ينخدع بقنوات خسيسة وجرائد باهتة

Raafat 
حـسبك عنـداهللا ممـن أقناة اجلزيرة و يف تابع حتليالتك السياسيةأ وادي الفاضل حممد اجلستاذىل األإ

 .نت رجل حمرتمأختاما ،قولون احلق وال أذكى عىل اهللا أحد ي

 رضا

 احلق وكلهـم أحـاديوا النظـر والبعـد نن كلهم ال يتقبلوون واملفسدوستبدادياملعارضة واال وحكام
 الذكاء والـدهاء آال يستعملوخوان اإل. يون ليسوا أذكياء وليس هلم دهاء سياسىنقالب اال. . .)(السيايس 

 .ذا من الكرب املخفيوه

 حكيم

تباع كل الوسـائل مـن عنـف ا منظمة ال متانع من ًاجلميع يعرف أن مرص ستخوض حربا ضد مجاعة
ستقواء باخلارج، ، الكل يعرف ذلك ولدى مرص التي تبحث عن نفسها أن تتحرر من طـوق ا ختابر أو أو

 .اإلخوان وهي معركة الكل يعرف أهنا ليست سهلة وال جمال خلسارهتا حتى ال تضيع مرص

Hakim  
 ]ردا عيل التعليق السابق مبارشة [

ن حيكمـك سـفاح اجلـيش أبغض نرض عـن مجاعـة هـل تـرىض أنـت بـ!! ًحكيام يا حكيم تإنت لس
 .حلامية الوطن من عدو خارجي وفقط

 يكمل الصعيدأ



 
 

 

ن يــسحقوا ويموتــوا أيني رهــاب وقتلــة وكيــف لإلإرهــابنكــم حتــاربون إحكــيم  لــيس صــحيحا يــا
الف ومل نــر  بــاآلنلــوقت وال يــردون وكيــف ييالف يف ســاحات النهــضة ورابعــة واحلــرس اجلمهــورآلابــ

بنايـة  يف ن املـسلحنيأ هل تعلم ات صابرن وهنعراضهأمقاومة وكيف تقتل النساء وتنتهك  سالحا وال
 .رجل  يارهابين اإلأنه يتبع هلا وطلق رساحه هل عرفت أ اعرتفت مترد بنياملهندس

Kareem 
يف صــفوف اجلــيش ال يريــدون ذلــك وهــي املكــر واحليلــة والتغلغــل  أو مل يــتعلم العــرب احلكمــة

 .ورءوس القوم

 عبداهللا عطيف

نعم .  من خبري ومؤرخ مبدع أذهلنا بتحليالته القويةًكالم يف الصميم ومفصل تفصيال، ما شاء اهللا 
 .هؤالء هم مفكرو ومواطنو مرص الرشفاء األحرار الذين ال خيافون يف احلق لومة الئم

 مجال الدين

ال تربطهـا بـبعض أيـة  ويـة وانتفاعيـة متقاطعـة املـصالحيون مكونون مـن جمموعـات انتهازنقالباال
يـة سـتتآكل مـع الـزمن وسـتبقى نقالبالزمرة اال. )حتسبهم مجيعا وقلوهبم شتى(أخالقية  وعالقات مبدئية

متفـق . املـسلمني ألن مـا ينفـع النـاس يمكـث يف األرضخوان عىل رأسها مجاعة اإل وروح مرص احلقيقية
 .جوادي.متاما مع حتليل د

 داهللا املغارمعب

حمتـوى  إىل درجة كبرية إىل  لكنه مل يتطرقنقاليبمقال رائع ـ بروعة اجلوادي ـ يف توصيف املشهد اال
ٍعــىل كــل مقــال جيــد .  ومل يــضع التــصورات املحتملــة بعــده»نقــالبمــاذا بعــد اال«ومــضمون العنــوان 

  .وتوصيف مجيل

 حممد عصمت

 الـشهادات العليـا طة يـسجنون ويقتلـون حـاميل الثانوية العامـة مـن عـساكر اجلـيش والـرشوخرجي
 .حقددد/ . والدكتوراه وشيوخ الدين والعلامء

 الفرحأبو حممد 

والألي خملـوق عـىل الـساحة الـسياسية حتـى لـو أراق خوان ياسادة اجليش لن يرتك الفرصة ال لإل
كـم يانـاس يـاهو افهمـوا دماء املاليني ملاذا؟ ألنه وضع اخلطة منذ تنحي مبارك ومل يرتك حلظة واحـدة احل

خاصة عام خيطط له العسكر أنـا خوان ي عامة واإلسالمالواقع بدقة وال تغلق بصريتكم العداوة للتيار اإل
وال غريه الذي هيمني قراءة الواقع بدقة فخطة العسكر نجحت والـذي أنجحهـا نحـن خوان الهيمني اإل



 
 

 

والثـاين شـعبي مـن ، نقـاذن خالل جبهـة اإل سيايس م:ينءالشعب املغيب سياسيا فلقد جاء العسكر بغطا
 .خالل مترد وبالتايل لن يفرط العسكر يف الفرصة

Allo 
 .. . .)(ن شاء اهللا إمنصورون 

 حسان بوأ

 لقـد . . .)(ينرص اخلـري يف مـرص  ون ينرص مرص أ. . .)(ال فض فوك د حممد نسال اهللا العيل القدير 
رشيـف ولقـد عـادت دولـة  ويأسـف لـه كـل حـر و يعجـزالعجائـب مـا وائعظـيون من الفنقالباقرتف اال

عبيد حب الزعامة  وحرارهي جوالت بني األ و٥٢وم يف ئاملش نقالبالعسكر الذين حكموا مرص من اال
ن يف أمـا إا كانـا أمريكـعامهلم مع العدو الغاصـب يف فلـسطني والعـدو الـداعم لـه أ اسقوعمالء ن والزائفة

 .مرص رشفاء بام يكفي لعودة الرشعية

 هنو

خـوان انقتلـوا عـىل يدالسيـيس وبعـدين اإل ذين إلـنـسانيتك ماشـفت األالفإهذا احلـد  إىل معقوله
 وتطــوراالبحكم حريــةخــواين مــاراح مــرصتعيش إ بنــت ةســامء ضــحيأجــل مــرص أهم مــن ائبأبنــا ضــحو
 .. . .)( ةعطوه فرصمل ي لكنهمي ولومريس ماعزلوه لكانت مرصصارت تركيا إسالم

 

 



 
 

 

 

 
 

١ 

 إىل يون العسكريون يف العامل العريب خربة نارصية مهمـة تـدفعهم دفعـانقالبورث اال
 : وهم يبنون غياب هذه الثقة عىل أسباب واضحة، عدم الوثوق بالصحافة عىل اإلطالق

  لتـي ا) الـرسية(كثـريا مـن خطـوط العمـل ) حتي من دون قـصد(فالصحافة تفرس
ــة  ــةنقالباال«تكــون الدول ــأيت الــصحافة ،  قــد قطعــت فيهــا طريقــا مــضمونا»ي وت

 . وجتهض كل هذا الطريق الذي قد تفشل الدولة يف استعادته بعد كشفه
  قد تكون أكثر إقناعا ) معارضة أو(كذلك فإن الصحافة تظهر آراء وحلوال أخرى

 .للجامهري
  منــاطق االنحــراف القائمــة عــىل لــضوء عــىلاو مــن ناحيــة ثالثــة تــسلط الــصحافة 

 . يف العادة نقالبوهي جزء من مكونات اال، االحتكارية أو املحسوبية
  وتنقل الصحافة للقارئ صورة عن احليـاة األخـرى يف بـالد أجنبيـة بحيـث تكـون

األقـل ممـا  أو النتيجة مع مرور الوقت حالة من تذمر املواطن من املـستوى املتـدين
 . يةنقالباال أو لطة العسكريةينبغي أن تقدمه الس

  ــي ــيص واجلامع ــعف األداء الشخ ــدى ض ــصد م ــشف دون ق ــصحافة تك ــل إن ال ب
 . نقالبوالفردي لسلطات اال

  ال يتـوازى مـع ) مهام كـان(وأخريا فإن العائد املعنوي من تأييد الصحافة الرسمية
نفس اخلسارة الناشئة من حتمل وجـود الـصحافة نفـسها بوجودهـا الثقيـل عـىل الـ

 . وأدائها املزعج للروح

٢ 

) عـىل سـبيل املثـال(العـسكري املـرصي األخـري  نقـالبيف مقابل هذا كله فإنه يف اال
يون والصحفيون عن صورهتم فيقولـون إهنـم الـرشيك األسـايس يف نجـاح عالميدافع اإل

، وبام دفعوا إليه من مترد نقالبفكرة وتنفيذا بام صوروه من أوضاع تستدعي اال نقالباال



 
 

 

لكنهم يف الواقع ال يكادون يتخيلون أن العسكريني ال يؤمنـون أصـال بوجـود هـذا الـدور 
 . البدرومية التي كانت حتركهم بالريموت كنرتول أو الذي أشارت به الدولة الرسية

 عـالملإل أو ذلك أن العسكريني جيدون أن ما حتقق عـىل األرض ال يمـت للـصحافة
هـم الـذين قبـضوا عـىل األبريـاء وأودعـوهم الـسجون ف، بصلة وإنام هو نتاج جهدهم هـم

 يإعالمــوهــم الــذين قتلــوا املعتــصمني مــرة ومــرات دون أن يــشرتك معهــم ، واملعــتقالت
 . القتل أو القبض أو سيايس يف التحرك أو

 . عالمموقف الصحافة واإل إىل هكذا يرتاوح النظر

 موقف أسايس ورشيك عند من يمتلكون الريموت كنرتول. 

 ية عـىل حـد سالم ومفضوح عند القوى الديمقراطية واإل»ماكر« أو قف خبيثمو
  .سواء

 ينينقالبموقف شكيل رضره أكثر من نفعه عند قادة اال . 

٣ 

ومع اخلروج التدرجيي واملتوقع للمدنيني واإلنقاذيني والربادعـي وغـريه مـن حتـالف 
صـدق مقـولتهم التـي ورثوهـا يون الكبار ألنفسهم يوما بعد يـوم نقالبيثبت اال نقالباال

،  حـدينت ذاتوأهنا سالح ذو حد واحد مؤذ وليـس، من أن الصحافة ترض بأكثر مما تنفع
 . سيطرت عليه متاما إذا وأن هذا احلد ال يعمل لصالح السلطة إال

الـصحافة  إىل قلنا إن الرئيس عبد النارص نفسه كان ينظـر إذا وليس يف األمر رس يذاع
عىل أهنا نوع من السكرتارية اخلاصة جـدا تعـرض ) اهلا املقربني منهحتى عىل مستوى رج(

أن يشرتوا منهـا (!) له ما يريد من أخبار لكنها تعرض له أيضا املحالت التي يمكن لألبناء
 . أن جيدوا فيها اخلدمات التي تليق هبم ما يريدون

 فـالن سـتاذوليس من باب الرس أن أبناء الزعيم خاصة أقربائـه حيـدثونك عـن أن األ
وبمحـل ، الفالين يف القـاهرة) اخلياط(هو الذي عرفهم بصالون احلالقة الفالين وبالرتزي 

يف أن أكثـر ) وهـي صـحيحة(عقيدة العـسكريني  إىل ويرجع هذا، املالبس الفالين يف لندن
األرسات العـسكرية «وهلـذا فـإن وظيفـتهم يف رأي ، الناس معرفة باحلياة هـم الـصحفيون

 . واألخري أيضا. تبط بالسكرتارية اخلاصة يف املقام األول تر»احلاكمة



 
 

 

٤ 

ومـع هـذا ، ربام إين أطلت بعض اليشء يف تشخيص حالة الرؤية املختلفة عام هـو متوقـع
وربـام أن ، فإين ال أحس أين نجحت يف التصوير الكامل هلذه الرؤية املتكـررة عنـد العـسكريني

 . الصحافة يتكفل بإمتام هذه الصورة النشازية احلالية من نقالبتصور موقف السلطة اال

 الكــل الــسعادة بــام أنجزتــه مبكــرا يف - أوال -يــة احلاليــة ســعيدة نقالبفالــسلطة اال
وذلك من قبيل قتل صحفي تابع هلا جتاوز يف نقدها ، التعامل اخلشن مع الصحافة

 »د املرسومةاحلدو« دون أن يدري أنه جتاوز نقالبجتاوزا تافها يف األيام األوىل لال
وهي ترى أن هذا الدرس كان نقطة فاصلة يف العالقة بينهـا وبـني ، بإذاعة ما أذاعه

لكـن القتـل !! فقد تم القتل يف غمرة األحداث ودون أن تكـون لـه ديـة، الصحافة
 . أدب وهذب الصحفيني املوالني متاما

  ب التجنـي  كـل الـسعادة بأهنـا اسـتطاعت مـن بـا- ثانيا -والسلطة احلالية سعيدة
والتحدي الظامل أن تقبض عىل بعض صحفيي شبكة اجلزيرة وأن تودعهم املعتقـل 
ثم أن جتعل الدنيا كلها تتحدث عن هذا الوضع فتأخذ هي بغري حق فرصة ذهبيـة 

وهــي تــصل يف ،  دون مناســبةرهــابهــي فرصــة الــذي يــشتكي مــن اإل، للوجــود
 . دون أن هيتز هلا جفن! حد تصوير الصحفيني جواسيس إىل التجني واالفرتاء

 مــن أهنــا أغلقــت قنــوات -ثالثــا  -يــة احلاليــة ال ختفــي ســعادهتانقالبوالــسلطة اال 
حـد كبـري يف  إىل لكنها فخـورة بـه، وهو سجل ال يرشف أحدا، تلفزيونية وصحفا

 . ي النشطسالمظل الضوء األخرض املعطى هلا بتصفية ما يسمى بالوجود اإل

٥ 

تعطـي مـؤرشات واضـحة عـن موقفهـا مـن  نقـالبة االوعيل صعيد مواز فان سـلط
  :الشفافية

 وال بأي وعد جتـاه حريـة الـصحافة يف أية احلالية ال تكلف نفسها نقالبفالسلطة اال
 عالموإنام تعد بمزيد من الضبط والربط والتحكم يف مسارات اإل، مستقبل قريب
 . انقاليبأي يف اجتاه شمويل عسكري !! يف اجتاه وطني

 ي فإن الوعـد إعالم كانت قد وعدت بميثاق رشف ؛ ثانيا؛ أن خارطة الطريقومع



 
 

 

كام أن اإليامن بمثـل هـذا امليثـاق ال خيـرج عـن ، كان ذرا للرماد يف العيون فحسب
جدوى  أو بأمهية) ال جياوز طرف اللسان(حدود إيامن العسكريني املظهري الذي 

 . عالمتوجب اإلعدام ال اإلالرأي اآلخر الذي هو يف رأهيم احلقيقي خيانة تس
 مـن طريـق ثالـث ال ختفـي سـعادهتا بأهنـا متكنـت مـن  يـة احلاليـةنقالبوالسلطة اال

يـة خــارج مــرص عالمالنجـاح يف حــاالت االخــرتاق لـبعض املنــابر الــصحفية واإل
أن حتقـق بعـض خطـوات  عـالمبحيث أمكن هلـا مـن بـاب رشكـات الدعايـة واإل

أن متنـع تـدفق معلومـات مهمـة عـن خمالفاهتـا  أو الدعاية الفجة ألدائهـا املظهـري
 . وخطأ عرضها وسوء إدارهتا لكثري من امللفات

 يــة تفــاخر أمــام نقالببــل بلــغ أمــر اســتغالل النفــوذ يف هــذه اجلزئيــة أن الــسلطة اال
منارصهيا بسيطرهتا عىل كثري من صناع الصحافة العرب واألجانـب خـارج مـرص 

كـانوا مـرصيي  إذا وبخاصـة، مـرص إىل روجهمبسيطرهتا عىل حركة دخوهلم وخو
 .حارضهم أو عىل ارتباط بمرص يف ماضيهم أو الزوجة أو األصل

 ية بدأت تزعم للمحيطني هبا يف القاهرة اآلن نقالبوعيل صعيد خامس فإن السلطة اال
وأن كثـريا مـن الـصحفيني ، أن درس اجلزيرة اإلنجليزيـة وصـحفييها بـدأ يـؤيت ثـامره

وأن كثـريين آخـرين أيـضا لـن يـأتوا مـرص ألن ، ينقلون مكاتبهم من مـرصالعامليني س
الــسجن ســبع  إىل القــاهرة يمكــن ببــساطة أن ينتهــي بــه إىل جمــيء الــصحفي األجنبــي

 . سنوات حتى لو أنه قبض عليه يف أفخم فنادق القاهرة حيث يصعب التجسس
 
 

 
 موزونة

 .»يعالماإل الضوء من ختاف كاحلرامي يوننقالبواال ،احلرامي الإ الظل من خياف ال«

 نزارأبو 

 بمثابـة هـو اليـوم الـصحفي يـني؟نقالباال يستعمل عالماإل مأ عالماإل يستعملون يوننقالباال هل«
 وتعـب الـصحفي كلامضـحى . .للمـشاهد احلقيقـة بـرازإ الـصحفي وهدف حقيقة العلم نأل علم طالب
 .الصحفي موت أو سجن عىل يتأت هناأب املشاهد هايعرف ال التي احلقيقة . .احلقيقة من اقرتب

Katy Yassine 
 ورقا جيد فلن حرا كان وإذا ،مطية فهو سلطة قيدته إذا العريب والفكر ،فكر والقلم ،قلم الصحافة«



 
 

 

 واهللا !واخلـارج الـداخل يف المعـا سـاما فـسيكون للـدين بعداوتـه مبـتىل يكـون أن إال اللهـم ،عليه يكتب
 . ».) . .( اجلوادي حممد للدكتور حتية .اليعلمون الناس أكثر لكنو أمره عىل غالب

 بن املغربااحلسني 

 املنـابر كل عىل ستحواذواال واهليمنة السيطرة : شمويلال كماحل ذات العميقة الدول خصائص من«
 فـرتاءاال وخلـق السلطة يف رصيدها لتضخيم ومهية إنجازات وصنع احلقيقة حجب منها اًسعي يةعالماإل

 الثـورة عهد هذا عرصنا يف تأملنا وإن لكن ،الكبري قبل الصغري لعنات ينالوا كي املعارضني عىل والكذب
 ظل يف اًخصوص سقطوت تندحر بدأت يعالماإل والكتم والتضليل التزييف مرحلة أن سنرى املعلوماتية

 .»هنايتها قبل ورةالص تنقل حديثة رقمية كامريات ظهور عن ًفضال جتامعياال التواصل مواقع وجود

DJAMEL 
 .نزهيـة كلهـا الـصحافة هـل لكـن .إرسائيـل يـد يف يـدهم وضـعوا مـن خاصـة انقـاليب أي مع لست«

 املجــال فــتح بعــد املــايض القــرن تــسعينات يف .شــعوهبا عــىل يــةانقالب أقــل الــصحافة أن أشــعر ال بــرصاحة
 األغـاين عـن ودفـاع والدين سالملإل شتم .الشعب ملقومات شتام الصحافة من سمعنا اجلزائر يف يعالماإل

 ذات قويـة ملجموعـة منحـازة بصحافة ذرعا اجلزائريني أغلب ضاق وعندها .الصحافة حرية بحجة الرذيلة
 . »!احلكام كظلم ظاملة بل نزهية تكون ال أن يمكن آخر يشء كأي الصحافة .نفوذ

 ]عيل التعليق السابق مبارشة  تعليقا[ :مرصي 

 بـل صـحفيني ليـسوا وهـؤالء .) . .( حتـى ترقـى ال مهنـة هـي بـل صـحافة لـيس عنـه تتحدث ما«
 بـل التـاريخ يف مهنـة أقـدم يمتهنون أيضا فهؤالء وعطايا راتب مقابل الناس وخيدعون أقالمهم يؤجرون

 إىل.) . .( رائحـتهم واسـتدعاء هـؤالء ذكـر عـىل تـأيت أن الـنفس عـىل جدا قايس ألمر إنه وحقيقة أقل هم
 .»اهللا ساحمك .طويل ألمد الذكرى هذه أثر من تعاين ستظل التي الذاكرة

 مغريب علامين من إسبانيا

 حجـازي صـفوت هتديـدات الكاتب يذكر هل؟والصحافة عالماإل حرية حيرتمون خواناإل وهل«
 خـواناإل يملـك لـو . .؟؟سـات نايل القمر إزالة إىل ذلك أدى وإن حتى املعارضة القنوات مجيع بإغالق

 تفـوق العلامنيـة املعارضـة ضـد انتهاكـاهتم لكانـت اجلديـد النظـام يـد يف التـي القـوة مـن فقط املئة يف ١٠
 . »املرات بماليني السيايس سالماإل ضد السييس نتهاكاتا

 ]ردا عىل التعقيب السابق[ : سوريا*** املالح 

 فاتـك هـل علـامين يـامغريب النرش جرائم يف احلبس قانون ألغى مريس الرئيس سيادة أن فاتك هل«
 احليـاء عـديمي ظهـور كثـرة رغـم معـارض يإعالمـ أي اعتقـال أو عهـده يف برنامج أي غالقإ يتم مل أنه

   .سات النايل عىل األدب وقلييل
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اتيـة مجبدأ املقال بواقعتني تبسطان جوهر القضية مـن وجهتـي نظـر امليكافيليـة والرباأ
  . معا

 الـذين األحـرار الـضباط زمالئـه مـن جمموعـة اسـتقبل النارص عبد الرئيس أن يروى
 ال أنـه يظنـون كـانوا مـا إىل ينبهونه هبم ففوجئ، التأجيل حيتمل ال عاجل ألمر لقاءه طلبوا
 عبـد اختـاره الـذي القـديم العـسكري القائـد لـشخص الـضباط مجـوع كراهيـة مـن يعرفه

ر عبـد احلكـيم عـامر يف منـصب يسا ألركان حرب القوات املسلحة بعـد اسـتقرارئ النارص
 . القائد العام

أهنـم مجيعـا  إىل أصدقائه األعـزاء عليـه واطمـأن إىل صمت عبد النارص هنيهة ثم نظر
وملـاذا نختـار هلـذا املنـصب : وقـال هلـم، من املخلصني له الذين يستحقون أن يعرفوا الرس

لـشديد املكـروه رجال حمبوبا؟ ماذا نـستفيد مـن حـب الـضباط لـه؟ بـالعكس إن الـضابط ا
  .!الذي ال يطاق هو األكثر فائدة لنا

٢ 

 ثالثني عامـا مـن هـذه الواقعـة شـكا أحـد األصـدقاء مـن كبـار أسـاتذة الطـب بعد و
تكرار دفع مبلغ ال يستهان به ثـالث مـرات ثمنـا  إىل املرصيني من أنه يف شهر واحد اضطر

ويف كـل ، يكتمل مجاهلا إال هباللنجمة التي تزين مقدمة واجهة سيارته املرسيدس والتي ال 
 . مرة يعبث أحد املارة بالنجمة فيكرسها فتصبح غري صاحلة هنائيا

فلـم تكـن الـرشكات قـد ، ويف ذلك الوقت كانت النجمة املتاحـة هـي األصـلية فقـط
مــن نجمــة مرســيدس املــصنعة يف % ١٠أتاحــت نــسخها املقلــدة التــي ال يزيــد ثمنهــا عــىل 

 -وكـان ال حيبهـا- »يب إم دبليـو« عادة األساتذة فقال إن الـوأردف صاحبنا عىل، مصانعها
عالمتهـا يف الغطـاء األمـامي فحمتهـا مـن  أو تفوقت يف هذه الناحيـة حـني ثبتـت نجمتهـا



 
 

 

 ! شقاوة أطفال القاهرة

 إن املرسـيدس أذكـى بكثـري ألهنـا ستاذ إال أن قال لألنفام كان من أحد األطباء الشبا
بينام يغيب هذا البند متامـا عـن قائمـة مكاسـب ، ع نجمة جديدةتستفيد من كل شقاوة فتبي

 . »يب إم دبليو«الـ

احلد الـذي يمكـن معـه  إىل مرت األيام وازدهرت الصناعات املقلدة لإلكسسوارات
أن نقول إن املرسيدس اجلديدة أصبحت تأخذ كثريا بمنطق النجمة الثابتة فلـم يعـد هنـاك 

 . ط النجمة األصليةهذا احلجم املربح من بيع إنتاج خ

٣  

، العسكري يف مرص ال خيرج عن هذين املفهـومني نقالبإن أداء اال، باختصار شديد
وأنـه يـستعيض عنـه ، بل يكاد يعلن بكل وضوح أن النجاح الـسيايس مرفـوض مرفـوض

ويف الوقـت ، محالت تسويق متجددة حتى وإن كانت متناقضة أو بحمالت عالقات عامة
ريص عــىل أن يؤكــد بكــل الوســائل جــوهر سياســاته االقتــصادية حــ نقــالبذاتــه فــإن اال

 . واالجتامعية وهي تدور ثم تدور حول فكرة أن النجاح االقتصادي مستحيل

يعتنـق سياسـة الفـشل  نقـالبوقد تعددت اإلشارات واألمـارات الدالـة عـىل أن اال
وصـفه وتعززت هذه اإلشارات بترصحيات شهرية ختطت حـدود مـا يمكـن ، األكثر فائدة

يف طريقهـا  أو فالنجاح السيايس الذي يتمثل يف اخلطو نحو الديمقراطية، بأنه زالت لسان
أن يكون سلوكا معطال لإلنتاج وليس يف مصلحة البلد وال  نقالبال يعدو يف نظر قائد اال

 . مصلحته هو وال مصلحة املواطنني

٤ 

عـىل أنـه جـاء مـدعوما  نقـالبومع أن القائد قدم نفسه للعـامل وصـورها يف بدايـة اال
أرقام غري مسبوقة سينامئيا فـإن موقفـه اآلن أصـبح منحـرصا  إىل بالتظاهرات التي وصلت

 . وحمصورا وحمارصا عن عمد بني أربعة جدران صلبة ومتصلبة وواضحة وضوح الشمس

 عـن - وأقىص رفاهية أيـضا- أنه عرب بأقىص شفافية :أول هذه احلوائط وأخطرها 
فهــو احلــابس للــرئيس املنتخــب الــذي وصــل ،  مــدين ألحــدأنــه يــؤمن بأنــه غــري



 
 

 

وهو املنقلب عليه ألنه هـو القـوي واملـسيطر عـىل جنـوده ، للرئاسة بالديمقراطية
 ملـا ال حاجـة لـه »املتدسـرت«وهو ، وقادته وهو الفاض العتصامات رابعة وغريها

 تتطلبهـا وهو املمثل املتغري املالمح لكـل األدوار التـي، إليه من دستور اصطناعي
يؤمن أيضا بأن كـل مـا عـداه هـو نفـسه هو و، املصكوكة أو املرسحيات املرضوبة

وهو يؤمن أيضا بأنه كان وال يزال بمثابة عنرص النجاح الفعيل والوحيد ملا ، باطل
 . نقالبحدث من سلب السلطة ووجود لال

  وثاين هذه احلوائط هو أن سلطة حكم مـرص حـق مـوروث ومـورث للعـسكر ال
السلطة بقوة الديمقراطية متمثلة يف  إىل وكل الشكليات التالية للوصول، ملغريه

باملقابـل أيــضا فـإن كــل ، الـشعب ال ولـن تغــري مـن هــذه احلقيقـة اجلوهريـة شــيئا
هـذه احلقيقـة  إىل الشكليات التالية لالستيالء عىل السلطة بقوة السالح ال تضيف

ألنـه ، شكليا ظاهريـا ال قيمـة لـهفالديمقراطية ليست إال ديكورا ، اجلوهرية شيئا
 . ببساطة غري أسايس وال تأثري له عىل الدبابة

 التظاهرات كانـت وسـيلة إلخـراج سـلف  أو وثالث هذه احلوائط أن املظاهرات
لكنـه لـن يـسمح هلـا بـأن خترجـه هـو أيـضا حتـت أي ، من السلطة نقالبقائد اال

 عـرشات اآلالفسـجن  أو ظرف من الظروف حتى لو اقتىض هـذا قتـل اآلالف
 . وتكرار املواجهات العنيفة كل يوم وليلة، نفي مئات اآلالف أو

  ورابع هذه احلوائط أنه ال يؤمن بتاتا بحرية التعبري ولن يسمح هبا حتت أي ظـرف
بـاألحرى يف تـصويره لنفـسه يعـرف مـا ال  أو ألنه يف عقيـدة نفـسه، من الظروف

باألحرى يعرف  أو، حقاقهميعرفه الناس عن أنفسهم وعن مصلحتهم وعن است
 . ما ال يعرفونه عن عدم استحقاقهم للديمقراطية

٥  
 

يرتبط هبذه املحاور حمور مـواز يف معاملـة اخلـارج يتمثـل اختـصارا يف احتقـار شـديد 
وغري معلن للمجتمع الغريب يتوافق بل يتطابق مع ما هو معروف للعامـة مـن عقيـدة ثابتـة 

وهي عقيدة غريبة ، الثقافة يف املجتمعات الشعبية القاهريةعند كثري من الطبقة البعيدة عن 
ــة ال تقــوم أخالقهــا إال عــىل الــصور املتعــددة  إىل تــذهب القــول إن املجتمعــات األوروبي



 
 

 

  .واملتنوعة من العهر السيايس واالقتصادي واألخالقي

ومن ثم فال خوف من هذه املجتمعات الغربية وال مـن مـسؤوليها مهـام عظمـوا عـىل 
مل ال وهو الغني القادر عىل تقديم الرشوة مما و! ه من احلكام األشداء املتمتعني بالساديةمثل

أي رصـيد تكـون ممـا اسـتغل وضـعه يف  إىل مـد يـده إىل يتمول به يوما بعد يوم دون حاجة
 . الوصول إليه ومتلك الترصف فيه

ــد اال ــر قائ ــذا ينظ ــالبهك ــريب إىل نق ــع الغ ــتدراج املجتم ــىل اس ــه ع ــده   إىلقدرت تأيي
السيايس وباء يمكـن  سالموكأن اإل، السيايس سالمواالعرتاف به وهبمته يف القضاء عىل اإل

  .أن ينحرس بالسالح

ــاء شــهريا كــالكولريا أثبــت عــىل مــدار دروات انتــشاره أن كــل  ومــن العجيــب أن وب
 .أن عاجله التقدم الطبي احلقيقي إىل اللوجستيات من نقل وعزل مل تقدر عىل حصاره

 .  يرى نفسه وفعله استثناء من حركة التاريخنقاليبكن االل

٦ 

ال يبحـث عـن نجـاح سـيايس حقيقـي عـىل أي مـستوى ال يف  نقـالبوهكذا فإن اال
وإنام أقىص ما يمكن أن يسمح به هو أن يلـتقط مـصورو وكـاالت ، الداخل وال يف اخلارج

 صــورا لطــابور -يــصفهم نظامــه بــأهنم خمتــارون ومرحــب هبــم ومكــافؤون مقــدما-أنبــاء 
 مؤمترا يف الغرب يتحدث فيه عن نجـاح -مهام كان- ما انقاليبوأن حيرض ، انتخاب ومهي

 . التحول الديمقراطي

إنفاذ  أو املحور املتعلق بعدم الرغبة يف حتقيق أي نجاح اقتصادي إىل وربام يقودنا هذا
ترصحيات قائـد ويف هذه اجلزئية تبدو ، تشجيع أي حل اقتصادي أو أي إصالح اقتصادي

األقوال املرسلة التي حيرتفها آكلو أموال اليتامى من الذين ال  إىل أقرب ما تكون نقالباال
جيدون غضاضة يف الظهور وهم يلبسون احلرير من أموال اليتامى مقابل السامح بأن يلبس 

 . اليتامى الذين هم أصحاب املال احلقيقيون اخليش املمزق

وهم يواجهون العامل هبذه الصيغة الفجة مـن أكـل أمـوال ومع هذا فإهنم ال يستحون 
اليتامى بالباطل حتى أصبحت صورة الشعب املرصي يف ذهنيات العامل أنـه شـعب يؤكـل 



 
 

 

يتمون بـأفقر  أو أن يتغذى أضعف تغذية إىل ومل يصل بعد، نقالبكل ساعة عىل موائد اال
 . متوين مما قد يتاح لأليتام عىل مائدة اللئام

٧ 

يـة مـن نقالبممـا اختذتـه احلكومـة اال طرحهأدل عىل صحة هذا التحليل الذي وليس أ
بثلـث ثمنـه  نقـالبرشاء غاز طبيعي من روسيا لتوفره للقوى الرأساملية املتحالفـة مـع اال

وذلك يف الوقت الـذي ، عىل أن يدفع الشعب اليتيم من موازنة الدعم هذا الفارق الضخم
جهد يف توفري الطاقـة الكهربائيـة التـي تتوقـف عليهـا أي  نقالبال تبذل فيه حكومات اال

 . حياة مجيع الشعب

ويتواكب هذا مع أحاديث مكرورة وممقوتة عن وسائل ومهية يف القضاء عىل البطالـة 
 عـن إدراك طبـائع احليـاة نقـاليبوهـي وسـائل ناطقـة بتخلـف الفكـر اال، بعربات اخلضار

 . املعارصة واملستقبلية

 احلديث القارص عـن تـوفري ألـف فرصـة عمـل لـيس مقـصودا ومن امللحوظ أن هذا
ألن الفقر املتتابع يظل ، وإنام لوضع الشعب اليتيم أمام األمر الواقع باستمرار الفقر، لذاته

بمثابة الضامن األكثر ثقـة ملنـع الثـورة ثالثـني  نقالبيف عقيدة منظري السلطة وخمططي اال
الــزعيم مجــال الــذي بكــى بعــض الكتــاب وهــم يــستهدون يف هــذا بتجربــة ، عامــا قادمــة

 . يني عند وفاته باعتباره من كان يطعمنا ويسقينانقالباال
 

 متابع

 الوضـوح دائمـة مـوراأل لكانـت اجلـوادي حممـد يأسـتاذ يـا بفكـرك اشـخاص ١٠ فقط هناك لو«
 كـرايس عـىل نمـو القـاهرة زقـاق مـن اتـوأ نييـنقالباال نأ نعلـم فـنحن عـالوتر كالمـك والـداين للقايص
  .»األميون باألحرى أو اجلاهلون الإ يزورها ال التي الشعبية املقاهي

 سامل

 توجـد ال يـوننقالباال قـال لـو ذإ .ذلك غري يرون موهنوالي ومن ينينقالباال حفنة لكن رائع مقال«
  .»نعم لقالوا بالسامءساطعة شمس

 



 
 

 

 سفري الكلمة

 األمـة قائـد هـو املـرصي الشعب أن نثق نزال ال ربكع نحن .بحكمك حممد أستاذ يا تتحفنا دائام«
 الـشعب هذا عن يةنقالباال الغمة تنجيل حتى تنفيذ بدون القيادة ههذ تبقى سوف لألسف ولكن .العربية

 مـن دعـم مـن تلقـوه ومـا املـسري همإعالمو احلاليون يوهاانقالب هم مرص وخبث ،خبث أمة كل يف .األيب
 .»حق بغري األجانب اليتامى أموال

  شاهنيإبراهيم

 :شكالأ يسبب مراعتها عدم حقائق هناأ الظن نقالباال بخصوص أمور هنالك«

ــالباال-١  ــزء نق ــن ج ــ م ــ ةمنظوم ــإو ةعاملي ــدف ةقليمي ــريس هت ــتعباد تك ــتحامر اس ــرب واس  الع
  .واملسلمني

 .مكانه كان لو شخص أي به سيقوم نقالباال قائد به يقوم ما-٢

 النفـوذ صـحابأ اليهـود وهـو العـريب العـامل يف حيـصل ممـا املستفيد هو ولواأل احلقيقي الفاعل-٣
 .مصاراأل يباق يف يقرر من هو مرص يف يقرر من نأو املستباح العريب العامل يف ةوظواحل ةالسطو

 .طرافاأل باقي عىل ينطبق مرص عىل ينطبق ما-٤ 

 .»مورألا باقى حلت مشكلتها حلت ذاإف فلسطني حيتل ومن فلسطني يف هي صلاأل-٥ 

 رؤية

 تــستنكر األهــرامو ،يــستنجد فالنيــل ؟؟يةســالماإلو العربيــة األمــة حاضــنة مــرص لنــا تعــود متــى«
  .». .يقاوم احلر املرصي الشعبو

 نارص

 وتثبـت احلقـائق لقلب نقالباال يتبعها التي طريقةال هي قلوهبم يف الرعب ودب الناس فسادإ نإ«
 لـرشكات ةاهلائلـ مـوالاأل دفـع هـي الطـرق حـدىإو .ةاطيـالديموقر مكان ةالدكتاتوري حاللإو الكذب

 مـوالاأل وهـذه .يتامواأل الفقراء موالأ من الناس وقتل كذبه لتثبت ةالقتل يمتلكها التي ةالعام العالقات
 ال حتـى جـانبهم يف رسائيـلإ نأ عـىل يعولـون وهـم .ملـساعدهتم متوفرة وغري الناس لقتل ةبوفر ةموجود
 امم مرأ ةهزيم يذوقون وسوف ودينه شعبهم مع حرب يف هنمأ هو يدركونه ال ام .لنارص حصل ما حيصل
  .»لنارص حصل

 مرصي

 ألهنــم ضــامئر حتــى وال عقــوال وال حلــوال يملكــون ال الــذين الفاشــلني سياســة املتعمــد الفــشل«



 
 

 

 منـه غنـىواأل منـه األقوى وإرضاء طموح أو إبداع أي وقتل والفساد القهر عىل بقائهم يف فقط يعتمدون

 ﴾ o p rq﴿ يــذلك هــم ورضــوا واســتعبطه اســتعبده شــعب ممتلكــات عــىل مــساوما
 قتـل وإن حتـى الـشباب هلـؤالء وليـست الزمان هلذا ليست الوصفة هذه أن هو هنا اجلديد .]٥٤:الزخرف[

 الـذي الـشباب هـذا من اهللا بإذن همؤسوي بام معه ومن برشهأ .ذكرهتا التي األرقام أضعاف ونفى وسجن
  .»واخليانة والفشل الغباء ورشطة جيش ويواجهون والتضحية اجلهاد معاين أعىل صمت يف يسطر

 

 



 
 

 

 

 
 

١ 

بعيدا عام يعتقده كاتب هذه السطور فإن اخلـربة التارخييـة واملنطقيـة يمكـن أن جتيـب 
رشعيـا كـان أم غـري ، تغلـبأراد احلـاكم امل إذا بأن نزيـف الـدم يف مـرص يمكـن أن يتوقـف

مـن اقتنـع بأنـه هـو املتغلـب عـن  أو وتقتيض هذه اإلرادة أن يتنازل من يظن نفسه. رشعي
وأن يرتاجـع خطـوتني وثالثـا ، كثري من دعاواه وحقده ومكتـسباته التـي حققهـا بالـسالح

 . وأربعا وليس خطوة واحدة

لزعامـة العربيـة القائمـة عـىل بل إن املثل األنجـح يف ا، هذا هو ما تعلمناه من التاريخ
التغلب يف النصف األول من القرن العرشين كان حريصا بحكمته عىل أن يصاهر حماربيـه 

ولـوال هـذا مـا اسـتقرت هـذه ، السابقني وأعدائـه الـذين انتهـت عـداوهتم للتـو واللحظـة
 . الدولة الكبرية

٢ 

عـة مـن احلامقـات الواقع املـرصي املؤسـف فنواجـه بمجمو إىل نقفز من هذه البدهيية
وعـىل سـبيل املثـال ال احلـرص فإننـا نجـد هـذه ،  جوهريـةأمـورالتي يتصور أصـحاهبا أهنـا 

 : املفارقات

 عـن أهنـم ال يقبلـون ) حتي منذ الساعات التي سبقت إعالنه( نقالبعرب قادة اال: أوال
وملاذا جيلـسون إليـه وهـم قـد ! أبدا اجللوس مع احلزب احلاكم صاحب األغلبية

 . ا إزاحته هنائيا من احلكم ومن احلياة السياسية بل من احلياة نفسهاقررو
 يتمثل إساسا يف إزاحـة الـرئيس املنتخـب  نقالبأقنع هؤالء القادة أنفسهم بأن اال: ثانيا

ومـا عـدا ذلـك فهـو رتـوش ال قيمـة هلـا بعـد إخـراج الرجـل مـن قـرص ، رشعيا
 . الرئاسة

 عرب هؤالء القادة عن عقيـدهتم الثابتـة د االنقالب عندما اندلعت ثورة الشعب ض: ثالثا



 
 

 

حزب احلرية والعدالـة سـوف يمثـل داللـة  أو خوانيف أن جلوسهم مع قادة اإل
وهـم ال يقبلـون أن تنطبـع هـذه ، وعـىل أهنـم هزمـوا نقـالبقاطعة عيل فشل اال

 . الصورة عنهم بأي طريقة

٣ 

ت الرصجية الكاشـفة عـن عقائـد التعبريا من عالمحمور مواز مما سجله اإل إىل وننتقل
 :شبه فاسدة

 وال عن اعتقـاده اليقينـي بـأن مـا قـام بـه مـن تـرصف هـو أنفسه  نقالبفقد عرب قائد اال
واملعنـى ،  منـذ سـتني عامـا ثـم انتـزع انتزاعـا»حوزة اجلـيش«اسرتداد ملا كان وظل يف 

: يـلواضح وضوح الشمس مهام اجتهد املخادعون ألنفسهم يف صك تعبريات من قب
وخـصوصية احلالـة ، ومركزيـة الدولـة، واألمن القومي ملرص، الدور الوطني للجيش

وهـي . . االسـتثناء إىل وحتميـة اللجـوء، وإسرتاتيجية املوقع اجليو بـوليتكي، املرصية
 . ها مع كثرة االستهالكتتعبريات لوحتها شمس احلقيقة وأهبت

 ظهرت للجيش رفض مجـوع كبـرية مـن  املفاجأة املروعة التي أ)ثانيا( رسعان ما حدثت
وتعبريهم عن هذا الرفض بقوة وشـجاعة وإجيابيـة وتـضحية ثـم ، نقالبالشعب لال

 . صمود الشعب يف مواجهة القوة
 اثالثـ(وجـد نفـسه  نقـالبومع قوة هذه الرسالة التي مل تكن يف احلـسبان فـإن قائـد اال( 

لكنـه ألسـباب ، عـة يف حـدوداسـتخدام القـوة الراد إىل مدفوعا من رشكائـه الغـربيني
كثرية أفرط يف هذا االستخدام مكانا وزمانا وكام وكيفا وتكرارا ثـم أفـرط فيهـا فـشال 

 . كذلك
  خصومة ثأريـة  إىل نقالبفرسعان ما حتولت القضية يف ذهنية قائد اال وعيل صعيد رابع

ا بحيث أصبح من الصعب عىل تصوره أن يفكر يف الرتاجـع عـن العنـف مهـام بلـغ مـ
 . دولية أو حيصل عليه من ضامنات حملية

٤ 

 املتوقعـة أو تطلق عليه علوم السياسة ترصفات رد الفعل الطبيعيـة ما إىل ونأيت أخريا



 
 

 

 . ي التي حيثك اخلصم بظلمه واستفزازه عيل امليض فيهأ »احلثوثة« أو

  مـام كل هذه االندفاعات مل يعد من فرصة وال جمال أ ول باملوازاة معأففي مستوي
والناطقة باسـمه إال أن متـيض يف التحمـيس  نقالباألقالم واألبواق املساندة لال

وذلـك عـىل الـرغم مـن يقينهـا بـأن مـا ، والتهييج واإلثارة عيل نحو ال رجعة فيه
إقنـاع نفـسها  إىل لكـن هـذه األقـالم واألبـواق اضـطرت، تقوله خمالف للحقيقة

 . اإلعدام إىل  مؤمل ربام يصلباملراهنة لكسب الوقت بدال من مواجهة مصري
 نقالب يف اجتاه اإلطار اهلالمي الذي وضعه االمورمع تطور األ وو يف مستوي ثان 

ــامل  ــام الع ــرشوعه أم ــرشوعيته ومل ــريب(مل ــة اإل) الغ ــالم يف حمارب ــواناإل أوس  خ
قـد فقـد مـربر  نقـالبفقد أصبح توقـف الـدماء دلـيال عـىل أن اال، رهاباإل أو

 للــدعم اللوجيــستي واملعنــوي واملــادي وأنــه مل يــسفر عــن وجــوده واســتحقاقه
حـوال لـن يكـف يف كـل األ نقـالبوهلذا السبب وحده فـإن اال. مكسب منظور

استحقاقه للوجود حتى لو مل خيرج املعارضون  أو عن إراقة الدماء ليربر وجوده
 . املؤسسات الدولية أو الشارع إىل له

 يف هــذا االجتــاه الــذي هــي مــورمــضت األا  إذن املتوقــع انــهإيف مــستوي ثالــث فــو 
ماضية فيه بالفعل فإن الدماء سـتزداد يف كـل حمـور ألهنـا سـوف متثـل مـا يمكـن 

وسـتتحور يف ، تسميته بإنجاز املقاول الذي حيصل عىل أجره مـن خـالل إراقتهـا
الــذين ســاندوا ) األحبــاش أو(اجتــاه حــرب حمتملــة عــىل املــسيحيني املــرصيني 

 .  حماولة ممجوجة إلرباك املشهد واستعادة ثقة املسلمنيوذلك يف نقالباال
  ومن العجيب أن التقارير الرسية للمخابرات الغربية قالت رصاحة إن حظ مريس

مــن التــسامح الــديني يفــوق حــظ السيــيس بمراحــل وإن السيــيس نفــسه يتمتــع 
وقـد ، بمخزون هائل من التعصب الـديني الـذي ال يعـاين منـه مـريس بـأي قـدر

 ســرية حيــاة الــرجلني لتثبــت صــواب هــذه امللحوظــة املهمــة التــي جييــد جــاءت
 . نها أو أخفوها ع حتى وإن تعاموا الغربيون الوصول إليها

 مع ميض الوقت يف األسابيع املاضية وعودة املطالب الفئوية  ويف مستوي رابع فانه
ــة اال إىل واإلقليميــة والنقابيــة يف  بنقــالالتــصاعد والتطــور والتحــور فــإن رغب



 
 

 

الـسبيل الوحيـد الـذي جييـده وهـو سـبيل  إىل  سـتدفع بـهمـورإظهار استقرار األ
 . احللول األمنية ذات التكلفة الباهظة يف األرواح

 ومن ثم تبدأ يف هذا املخطط املتصور حلقة مفرغة بحيـث ال يتوقـف نزيـف الـدم ،
  .!!يونسالمإهنم اإل :وكلام سأل سائل غريب قيل له

 . أضاعت وال تزال تضيع هذا املخطط »وان املسلمنياإلخ«لكن حنكة 
 

 بارك اهللا

 عـدة عـىل السيـيس حلوكم متييز بال املرصيني كل عىل للقانون تنفيذية ومؤسسة قضاء هناك كان لو«
 النائـب هنـاك لـيس بمـرص بـام ولكـن ،مـستقلة دوليـة حقوقية منظامت وبوثائق ووو الدماء سفك جرائم

 ،حيـاكم جرمـا يرتكـب مل اًرشعيـ اًرئيـس نجـد نأ فالغرابـة سيـيسلا دمية هو الذي ،العام اخلائب بل العام
 نـساناإل حلقـوق مـناأل جملـس لقام ،مرص يف اختطف سائح كان ولو ،هئحباأو هلهأ عن بعدأو واختطف

  .»!مميةأ بمراقبة نودولي حمامون له ُعني وربام اختطف ملا معرفة بال رساحه طالقإب ينددون وو وروباأ يف

  عائشة لبوكييل فيينا

 مـن موالأوبـ سيـيسلا بزعامة العسكر من قادة انقلب يوم ٣٠/٠٦/٢٠١٣ النكبة يوم بعد مرص«
 يناير ثورة مكتسبات خانت وحركات ساسة من واحلرية موقراطيةيالد يف كذابني ودعم مرص عدوة دول

 بوجـه مبـارك حكـم ،العـسكر ُحكـم دةلعو مطية كانوا هنمأو املؤامرة فهم بعضهم بمناصب وعود مقابل
 خيـالفوا مل ،للحكم للصعود ٌسلم ُاستعملوا الكنيسة وبابا زهراأل يخش الظالم وحزب العار جبهة ،جديد

  .»!اخليانة هتمة له ٌولفقت فاستقال يوافق مل لربادعيا ،رابعة معتصمي دماء سفك يف نقالباال عصابة

  فارس الريف

 أشتون كاثرين به رصحت ما حسب فهم ،والبعيد املتوسط املدى ع همملصاحل ينظرون وروباأ ساسة«
ِحذرين البعثة أعضاء بني من كانت والتي األورويب الربملان رئيس نائبة دورون وإزابيل  يف اخلبـري اعتـرب إذ ،َ

 الـساسة نظـري وجهـة فمـن ،!بتاتـا مقنعـة غـري األوربيـني نوولئاملـس أجوبة أن لوز بودوان العربية ونئالش
  .»السييس نظام بقاء يف يثقون ال ،اجلد حممل ع شعوهبم احتجاجات خذونأي  وروبنياأل

 مـسبقا االنتخابـات نتـائج( للفـوز لـيس )حكـم ممـا كثرأمـرص حلكـم( للسيـيس ملأ هناك كان لو «
 الشعب( التورط من حذرين ،خرىأ مواقف هلم لكانت نظامه ولبقاء)والدعاية بالتزوير سييسلا لصالح

 مواقـف ثمـن ناآل تـؤدي وروباأ ،ومقامرة !جمهول عليه فالرهان السييس ماأ )الرابح الرهان هو املرصي
 نظـام!متوقعـة تكن مل لنتائج ادت ،ناآل سييسلا يفعل كام شعوهبم وقمع طوائف هتميش حاولوا ساستها



 
 

 

  .»ميت دعاية بدون ّاملركز االنعاش يف سييسلا

 الـشعب ،سـوريا عـن كثـريا ختتلـف املـرصية واحلالـة ،ميـت دعايـة بـدون ّاملركز نعاشاإل يف نظام«
 مراكــز يف معــروف ودجــل انتهاكــات مــن يقــع ومــا!عــصابة ضــد الــسلمية باملظــاهرات صــامد املــرصي

 التـي الفئـة(سيـيسال مـن بقـىأ وروبيـنياأل عنـد هـماأل الرهـان هـو املـرصي الشعب ،الغربية الدراسات
 مـن حـذريني روبيـنياأل جعلـت ناآل إىل رابعـة جمـزرة منـذ يرتكبهـا التـي خطـاءفاأل %)١٣ إىل ٨ مهتدع

  .»!املراقبة يف املشاركة عواقب من وقلقني!السييس وحل يف التورط

 فارس الصحراء

 )الـسلطات عـىل وانقضت احلشود خدعت بالتظاهر وهي( تظاهر حرية لتجرم عصابة وتسلطت«
 لتـسفك الـدين اسـتعمل وبعـدها ،%٦٨ دسـتور تعطيـل دعمـوا الذين اخلونة ابنيالكذ حقيقة وانكشفت

 اعتـصام لفـك احتجاجـه ولكن التلفي الظالمي وحزب العار جبهة مع كان ولو الربادعي ،برياءاأل دماء
 سيـيسلا يـنعم لـن ،التهمة له لفق الذي سييسلا عصابة من وباالستقالة املوقف هذا يف حيهأ بالقتل رابعة

 .»خرسينياأل من نهإ اهللا ذنإب الكنانة رضأ بحكم

 :شعر بياتأ أفضل

 : الشافعي ماماإل شعر بياتأ أفضل من«

ــــفن ال ــــىل تأس ــــدر ع ــــان غ ــــا الزم   لطامل
 

  كـــــالب األســـــود جثـــــث عـــــىل رقـــــصت 
 

  أســــيادها عــــىل تعلــــو برقــــصها الحتــــسبن
 

ـــــى  ـــــود تبق ـــــود األس ـــــالب أس ـــــالب والك   ك
 

  ًجوعــــــا الغابــــــات يف األســــــد متــــــوت
 

ــــــــم  ــــــــه لــــــــضأنا وحل   الكــــــــالب تأكل
 

  حريـــــر عـــــىل ينـــــام قـــــد جهـــــل وذو
 

ــــــــــــم وذو  ــــــــــــه عل ــــــــــــرتاب مفارش   ال
 

ـــــــــشاء مـــــــــا تفعـــــــــل األيـــــــــام دع   ت
 

  القــــــــضاء حكــــــــم إذا فــــــــسان وطــــــــب 
 

ــــــــــــة جتــــــــــــزع وال ــــــــــــايل حلادث   اللي
 

  بقــــــــــاء الــــــــــدنيا حلــــــــــوادث فــــــــــام 
 

  جلـــــدا األهـــــوال عـــــىل رجـــــال وكـــــن
 

  والوفـــــــــــاء الـــــــــــسامحة وشـــــــــــيمتك 
 

 بن اخلطيب اسبانياا

 جتدي مل التي واالعتقاالت والكذب الدعاية سوى بقيت كلها سقطت السييس لنظام اءالبق قوائم«
 لصحفيي ُوسمح امليادين ٌفتحت ولو ونظامه سييسلا اليريد نهأ ويعرب ويقول سلميا يتظاهر شعبا ُوتركع

 دسـتور اسـتفتاء يف املـشاركني عـدد( فقـط ديناامليـ مـن %١٠ مـن اقل له سييسلا ،املظاهرات طيةغت العامل



 
 

 

  .)!موسى وعمرو العسكر

 املـرصي الشعب من الرشفاء ومظاهرات يناير ثورة شباب يد عىل واالستبداد السييس حكم هناية«
 اهلجـري القـرن بدايـة يف الكنانـة رضأ ستكون اهللا وبعون واالعتقاالت القمع رغم صادمة مازالت التي

 ندلساأل سقوط منذ العجاف القرون السبع بعد الناس فيه سيغاث الذي القرن اهللا شاء نإ عرش اخلامس
 قـوائم ،وروبـاأ دول غلـبأ مـن بجيـوش وروبـاأ مـن موسى تباعأو املسلمني بادةإل الفتكان بابا بمؤامرة

  .»كلها سقطت السييس لنظام البقاء

 ُمعلم فهيم لوس انجليس

 املـؤامرة ،فزاعـة فقـط خـواناإل ،خـواناإل هنايـة بقوله مفضوح ثقب من يدخل نأ يريد من هناك«
 وبـراءة ،نجـوم ٥ فنـدق يسكن مازال الذي مبارك الطاغوت اسقطت التي يناير ٢٥ الثورة ضد مكشوفة

 قـادة وحكـم االسـتبداد:والـداخل جديـدة حلـة يف النظـام نفـس السيـيس فعلـه يريـد مـا هـو هذا بعد من
 .»مرص ثروات من %٥٠ من كثرأ عىل ِيسيطرون الذين العسكر

 

IMRAN  
 يقـال مـا قـلأ فـرادأ يـديأ عىل وتعتقل هتان طالبة أو سيدة تشوف نكأ مقبول ومش معقول مش«

 تنتظـر مـاذا ،اخليانـة . .حفظـوه الذي مبدأهم ده لكن .رجولة وال مبدأ وال هلم رشف ال ندالأ هنمأ عنهم
 ميـة كلهـم ،شـكاهلمأو وبرهـامي وتـوارضوس ظـامل رجل السييس .نسانيةاإل معدومي ،لةالقت هؤالء من

 سياسـتهم ويعـارض يـأبى ومـن .املبـارش باألمر وكله ، يريد كام فيها يعمل السييس يد يف وعجينة واحدة
 وال ضــمري معنــدوش إعــالم ،ســاعة ٢٤ موجــودة والوســيلة إرهــايب مــسمى حتــت يــضعوه ، ،النجــسة

  .»مصداقية

 يف يــدور مــاذا فــاهم غــري حــد القــيأ ماعنــد لكــن فيهــا تكلــمأ أن أحــب وال الــسياسة كرهــت نــاأ«
 حتـى الـشخص هلـذا معلومـة لتوصـيل وسـيلة يأ اشوف أرى أن وأحاول ،شديد بضيق حسأ ،جمتمعنا

 مطلـع كـل عليهـا سيحاسـب جريمـة هـو احلـق عن السكوت عندما الصحيح الصواب الطريق إىل يصل
  .»بقلبه حتى ولو ربيع ومل ظلم عىل

 فالـذين وبعـد ، هبـا أثـق والتـي املحرتمـة يـةعالماإل الوسـيلة هـي .. اجلزيـرة قنـاة تـابعأ حـبأ ناأ«
 قتـل رجـل هذا ، لتنتخبوه قدم ماذا املجرم ليؤيدوا عشان االنتخابات سينزلونو السييس الفريق يؤيدون

 وحتـرق تقتل ، بذلك؟ دين أي يرىض وهل ، ذلك؟ عىل توافق هل نسانيةإ أو رمحة لديه وليس ،املرصيني
 عـىل هـو سـواء ؟؟هنـسانيتإو وكرامتـة حريتـة عـن دافـع وذنبـه بحقـه بيطالـب نهأ ذنبه كل نسانإ وتعذب
  .»الديكتاتورية ونظريتهم مبدأهم هذا لكن بالرصاص هتقابل معقول فغري خطأ عىل أو صواب

 الطيـب بـني ما يميزل مثققف واحد حمتاجة غري ،صحاهباأل البصرية نأ قولأ حبأ حديثي هناية يف«



 
 

 

 حـق لـك .)الرخيـصة( املتحجـرة القلوب صحابأ هيدي نأ ،أكرب فاهللا الرجاء )والباطل احلق(واخلبيث
 عىل .لرأيي خمالف لو حتى ألحد اإلساءة أحب وال رأي كل حرتمأ ناأ ،الذوق طارإ يف وتنتقدين تناقشني

  .إعالم بكلية طالب حممود مسئوليتي

 ن الشارخاب

 فالقاتل األهداف وتتوحد الكلمة وتتوحد الصفوف تتوحد عندما الدم يتوقف سيدي يا نعم« 
 هلدف يسعون واحد رجل قلب عىل املظلومني من املاليني فلنر واحد والدكتاتور واحد واجلزار واحد
 يزحيوا حتى ملبيوهت يرجعوا لن أهنم الصمد الفرد األحد الواحد يعاهدون وهم واحدة ساحة يف واحد

 ¶ ﴿ اهلم وينزاح الدم نزف يوقف فقط وحينها أركانه ويقوضوا شيطانة ويكبتوا الطاغية هذا
¸ ¹ º » ½¼ ¾ ¿ ÁÀ Â Ã Ä ﴾ ]٥، ٤:الروم[ .  

  عبد اهلادي

 خيـاف ال ًرجـال نجد القيمة مقاالته خالل من مرص ظلامت يف منرية شمعة حممداجلوادي الدكتور«
 املوقـع هـذا يف ورق عـىل حـرب مقاالت من بكرتون الذين الكتاب بعض ريت يا ، مالئ لومة احلق قول يف
 .!!!صاحبه جبن عىل دال اجلبان فالقلم اجلرأة من قليال منه يتعلمو أن

 مرصي

 فيـصيب األلفـاظ فـيعمم نقـالباال مؤيـدي اًقاصـد املـرصي الشعب عىل أحد يتطاول أال أرجو« 
 يف ولكنهـا فقط موقع ليست مرص .دولة أي هناك تكون نأ قبل دولة مرص .قصد غري عن باألذى الناس

 ولـو .األقليـة تـرصفات بـسبب وسـبها لبيـةغاأل وسـم جيـوز فـال وأغلبيتـه جممله يف عظيم شعب األصل
 للجــيش الوحــيش ســتحداماال وجــه يف وســلمية بقــوة تــصمد التــي الــشعوب نأ ســتجد قلــيال تفكــرت

 مـرص .أوهلـا مرص وشعب الواحدة اليد صابعا ًعىل تعد تكاد ال شعوب هي عالمواإل والقضاء والرشطة
  .»جيد الدرس شعبها وعى وقد أفضلو أقوى وتعود اهللا بإذن وستتعاىف متوت ال ولكنها مترض

 حارث

  .»الرائع التحليل هذا عىل يأستاذ بوركت« 

 بن سعيدا

 مــشكورا القــراء حــدأ أو رالــدكتو يتكــرم نأ رجــوأ .حممــد يــادكتور وبعلمــك بــك ونفــع فيــك اهللا بــارك« 
  .»للسييس الديني التعصب عن تتحدث التي ةالفقر بتوضيح

 عبده

 يـامقال يف عبـدالنارص مجـال البكباشـى نجـح منذ مرص يف األليم الواقع يصور دقيق سياسى حتليل«



 
 

 

  .»نجيب حممد اللواء رئيسه وأقىص ١٩٥٢ عام العسكرى نقالبباال

  جلجامش

 بـل جالديـيهم مـن اخلبـز طلب عن عربية دولة كربأ بناءأ يكف عندما مرص يف الدم نزيف يتوقف«
 قـال .الذل بحياة القبول عن ويكفوا )العيال نريب خلونا( عن مرص بناءأ يكف عندما .اجلالد يد ويقطعوا

 . »خشيدإو كافور اخلسف يسومك تعويد والذل يامرص الزلت« :غاضبا اجلواهري العظيم الشاعر

 . »تفيقون فالأ الدهر دبأ سبة فتكون القصيدة يكمل الأ يشوق أمحد منه وطلب
 



 
 

 

 

 
 

١ 

ال تــزال اجلامهــري املعارضــة ، العــسكري نقــالب شــهرا عــىل وقــوع اال١٩بعــد مــيض 
متارس احتجاجاهتا الرصحية يف الـشارع الـسيايس عـىل خـالف مـا توقـع صـناع  نقالبلال
 .  به داعموهم ومستشاروهموما تنبأ، نقالباال

وقد كان التصور املرجح يف أكثـر مـن مركـز مـن مراكـز القـرار يف الواليـات املتحـدة 
حتى ، وترضيتهم وضامن عدم ثورهتم برسعة نقالباألمريكية أن يتم احتواء معاريض اال

أنفسهم مل يشغلوا أنفـسهم بـأن يـضعوا خطـة حقيقيـة الحتـواء  نقالبإن القائمني عىل اال
، وإعطائهـا أي مـساحة يف الـشارع الـسيايس، واحرتامهـا، وحوارهـا، قوى املعارضة هلمال

ألكاذيـب مـن قبيـل أن  نقـالبمكتفني برتديـد بعـض الـساسة املخـرضمني مـن أنـصار اال
من قبيل أهنم هم الذين قتلوا أنفـسهم إلثبـات  أو، وا العنفأأنصار الرشعية هم الذين بد

 . املظلومية

الـذين كـانوا وال يزالـون حريـصني -من العـسكريني  نقالبقادة االإن ، ويف احلقيقة
ُعىل أال يظهروا للمراقبني إال وهم يتحركـون مـن وراء سـرت كثيفـة  مل يبـدوا بـأي صـورة -ُ

ومن ثم فإهنم مل يامنعوا يف إعالن رسيـع لنيـة ، جادة أي استعداد ملناقشة هذه الفكرة أساسا
 . مقبولالعداء حلزب األغلبية دون أي مربر 

٢ 

فقد أشار عليهم مستـشارو الـسوء ، ويف هذا اإلطار الغريب والشاذ يف أفقه السيايس
-وا وبرسعة ودون متهيد أ أن يلج-ممن كانوا يبحثون عن أي موضع يف الصورة املتقدمة-

استثامر مكثف يف ميدان الكلمة السحرية التي تضمن رسعة تـوريط  إىل -ولو كان صناعيا
الصاعد سياسيا من خالل تطويع الدعوى  سالموهو ميدان حماربة اإل، مالغرب يف تأييده

يـني كـانوا نقالبوذلك عىل الرغم مـن أن اال، رهابالتي ترفع شعارا مراوغا هو حماربة اإل



 
 

 

 . وعىل الرغم من أن الغربيني كانوا يعرفون ذلك، عىل يقني تام من أن الدعوى كاذبة

 املـرسح املـصنوع بفـضل تـدفقات رسيعـة  مـضت وكأهنـا تتبلـور عـىلمـوربيد أن األ
آفـاق غـري مـسبوقة  إىل ومتالحقة من التمويل اخلليجي السخي والعالقات العامة النشطة

وهــو مــا عــربت عنــه تورطــات متكــررة ، عــىل اإلطــالق يف الــرصاعات الدوليــة واملحليــة
 . هريةولة االحتاد األورويب الشئلشخصيات حتتل مناصب ذات مكانة مرموقة من طبقة مس

حتـى وصـل األمـر يف ، سـلوكيات انتهازيـة فاقـت التوقـع إىل وهي تورطـات قـادت
مـن واقـع مـا -وجدان بعض املرصيني والصحفيني األجانب ممـن شـهدوا اعتـصام رابعـة 

االقتنــاع التــام بــأن زيــارات بعــض الوفــود الغربيــة املتكــررة واملكثفــة  إىل -رأوه بــأعينهم
ي مل تستهدف إال االطمئنان التام عىل خلو خيام االعتصام واملطولة ملوقع االعتصام السلم

مهـام كانـت -أدوات يمكن استخدامها يف أية مقاومة مـرشوعة  أو وميدانه من أية أسلحة
 .  إلجراءات الفض اإلجرامي والوحيش لالعتصام-حمدودة

٣  

 بمـن فـيهم معظـم -ثـرا فقـد بـات املـرصيون مجيعـا أوهلذا السبب الواضـح مناخـا و
 قد حدث بتواطـؤ وتـشجيع غـريب أصـبح اآلن -أي الفض- يعتقدون يف أنه -ينينقالباال

 عـن -وحتـى اآلن-وإن كان قد بدأ يرتجح حني تغاىض الغرب ، مفهوم الدوافع والطابع
إبداء أي قدر من احلد األدنى من املشاعر اإلنسانية جتـاه تلـك اجلريمـة التـي ال تـدنو منهـا 

 . »جريمة العرص«صف جريمة أخرى يف استحقاقها و

 املتوقع هلذه اجلريمة املؤثرة مل يتحقق ولـو -الردعي أو-فإن األثر القمعي ، ومع هذا
تـتجىل يف صـور إنـسانية نبيلـة  نقـالبوال تزال املعارضة احلية واحليوية لال، بنسبة معقولة

 . ويف صور سياسية ذكية تعيل من قيمة االنتامء، تعيل من قيمة املبدأ

نفسه يف مربع احلديث  نقالبفقد حرص اال،  هذا اليقني املبدئي والعقيديويف مقابل
ــهرهــاباملختلــق واملــضطر عــن اإل وقــد اضــطرته الظــروف يف بعــض املراحــل ،  وحماربت

أنــه  إىل ّوإىل أن يفجــر القنابــل ليــشري،  ليــزعم أنــه حياربــهرهــابأن يــصنع اإل إىل الفاصــلة
وربـام ، ربام يفتقد املرشوعية- من فعل سيايس يبنقالوهكذا حتول األداء اال، مستهدف هبا



 
 

 

فكـرة وصـناعة  إىل فعـل صـناعي يـستند يف وجـوده واسـتمراره إىل -يعمـل عـىل اكتـساهبا
 .  ومن ثم االستمرار فيهرهاباالستثامر يف اإل

٤ 

كان رد الفعـل أكثـر وضـوحا وذكـاء ومنطقيـة ألنـه ، ويف مقابل هذا املوقف الواضح
والتـزم بالـصمود بـديال عـن ، وجلأ إليهـا بـدال مـن فكـرة رد الفعـل، اعتمد فكرة الصمود

 .  املضادرهايبالفعل اإل أورهاب الفعل املضاد لإل

ــوع اال ــب وق ــه عق ــر أن ــا أذك ــالبوهن ــات  نق ــدايات االحتجاج ــدالع ب ــارشة وان مب
الغريب ذوي القـدرة عـىل اإلنـصاف  عالمبدا بوضوح للمنصفني من رجال اإل، اجلامهريية
 . يني ومجاهري الشعبنقالبمعركة ستبدأ بني االأن هناك 

يني بحكم خربهتم يف احلراكـات الـشعبية أن عالمومل يكن من الصعب عىل هؤالء اإل
تعـرب عـن مـربرات أخـرى  نقـالبيدركوا أن اجلامهري الغفرية التي خرجت لتوها ضـد اال

الـدخول وحكم العسكر والبعد عن الرشعية وإسقاط رئيس منتخـب و نقالبرافضة لال
 . مرة ثانية يف نفق الشمولية

٥ 

وقــد صــارحني معظــم هــؤالء بإشــفاقهم عــىل اجلامهــري مــن املواجهــة الــرشسة التــي 
اخلليجـي  أو والتأييـد اإلقليمـي، التواطؤ األمريكي شبه املعلـن: فرضت عليهم من ثالثية

 . واآللة احلربية املرصية، إعالن نواياه إىل املمول الذي سارع

ه الثالثية متثل عنارص قوة ال يستهان هبا يف مثل هذه األوضـاع القائمـة وقد كانت هذ
وهي مستحدثات تبدو فاعلـة لكنهـا ، أساسا عىل موروثات مستحدثة عىل القيم اإلنسانية

، وتقوية املنكر، وتطبيع املشهد،  يف فكرة وضع اليد-عىل سبيل املثال-وقد متثلت ، عقيمة
لكنها صادفت نجاحا عىل مـدى أكثـر مـن سـتني عامـا وهي أفكار مشوهة ، وتصفية احلق

 . فلم تكن القوة تزاح إال بالقوة، وحتى اآلن

ومن العجيب أنني خلصت املوقف يف مفارقـة تقـول إن املـرسح الـسيايس قـد كـشف 
عن أن هناك رصاعا كان مكبوتـا قـد تفجـر يف الوقـت الـذي كـان العـسكريون يظنـون أن 



 
 

 

 .! فقط قد انتهى لصاحلهم٢٠١١مستجدا منذ  أو رصاعا حمدثا

يني كانوا يظنون أن النرص قد حتقق هلم نقالبقلت إن بعض هؤالء اال إذا ولست أبالغ
مكـان  إىل باالستيالء عىل أرض قرص االحتادية وإجالء الرئيس املنتخب مـن هـذه األرض

وعـىل أرض ، واالسـتيالء عـىل أرض جملـس الـوزراء وإجـالء الـوزراء منـه، غري معـروف
لكـنهم فوجئـوا بـأن هنـاك معركـة جديـدة غـري . إلخ،  الشورى وإجالء أعضائه منهجملس

وأن علــيهم أن يعرتفــوا بــرسعة أهنــم ، معركــة اإلجــالء واجلــالء تبــدأ يف فــرض وجودهــا
، وأن عليهم أن خيتاروا وصفا مؤثرا لعـدوهم الـذي خلقـوه بـرسعة وعـن عمـد، حياربون

 .  الذين يفرتض أهنم من أبناء هذا الشعبوأن يكون هذا الوصف مربرا إلقناع جنودهم

٦  

حماربـة  أو حماربـة الفـساد أو يـون شـعار حماربـة الفـوىضنقالبوبدال مـن أن خيتـار اال
فــإهنم بحكــم املنظــور املتــاح أمــامهم عــن ، وا إليــهأالفــشل ممــا كــان ســهال علــيهم أن يلجــ

دوا أنفـسهم وجـ، عالقات وأهداف القطب الذي يرتبطون به ويأخذون دعمه وتوجهاتـه
 . »رهابمكافحة اإل«استخدام شعار  إىل مضطرين والسعادة تغمرهم

٧ 

 يـني مل يكونـوا يعرفـون حجـم الـصوابنقالبومن املؤسف حقا أن بعـض هـؤالء اال
نسبته يف حقيقة مرة ومريرة تعرفها كواليس السياسة واحلياة األكاديميـة يف املجتمعـات  أو

 . سالمعن مكافحة اإل) رمزي (»كودي«بري  تعرهابوهو أن مكافحة اإل، الغربية

يني الذين تعددت رؤاهـم نقالبفإن العسكريني املرصيني ومعهم كثري من اال، وهكذا
 وقعوا دون إعالن ودون اعرتاف يف فـخ تـارخيي ومـأزق فلـسفي، وأهدافهم قصرية النظر

، فسهمبل هويتهم هم أن، وهو أهنم أصبحوا يعادون هوية شعبهم، وجودي أو منطقي أو
إغـالق املـساجد  إىل بطريقـة آليـة نقالبوهو ما اتضح هلم الحقا حني انزلقت قرارات اال

والقـبض عـىل ، ومنـع األئمـة، وحتديـد وقـت للخطـب، واهلجوم عليها ومنع الصالة فيها
آليـات مـن  إىل مراحل أخرى من احتقار الدين وازدراء املتدينني واللجوء إىل ثم، املتدينني

هتيئـة غـري مقـصودة ألجـواء  إىل ثـم، التحريـضية بلفـظ أدق أو، يةعالماإلقبيل احلمالت 



 
 

 

وإن -ثم وهـذا هـو األنكـي اللجـوء الـشاذ ، اغتصاب املعتقالت إىل ثم، التحرش اجلنيس
وهـو مـا مل ، اعتقال السيدات واإلناث الغتـصاهبن جهـارا هنـارا إىل -كان عىل نطاق ضيق

 . حيدث يف أفظع احلروب بشاعة

 ٨ 

أذكر أن مذيعا المعا فاجـأين عـىل اهلـواء بـسؤال مبـارش عـن توقعـايت ، ا املقامويف هذ
فأجبتـه بتلقائيـة شـديدة ، للمنترص يف هذه املعركة التي بدأت عىل وجه غري حمسوب جيـدا

بمقولة الزعيم الربيطاين ترششل لضيفه حني قال يف بداية احلرب العاملية الثانية إن املعركة 
ن يــستطيع أن يفــرغ محــام الــسباحة بفنجــان مــن فنــاجني القهــوة ســتطول وســيفوز فيهــا مــ

 إىل تكبـري حجـم فنجـان القهـوة ثـم إىل الصغرية التي ظلت تستخدم قبل أن تنحو البرشية
 . )الكوب الكبري (»املج«اخرتاع ما نسميه اآلن 

وإىل أي حد مـن : وكان السؤال التايل مبارشة بعد اإلجابة التي استفزت ذاكرة املذيع
 احلاميـة مل ١٩١٩إنني سأفاجئه بذكر حقيقـة أن جـذوة ثـورة: لزمن تطول املعركة؟ فقلتا

 وحتـى أصـبح للـشعب ١٩٢٣ و١٩٢٢ثم ظلـت متأججـة حتـى ، ١٩٢١تنته إال يف عام 
 . ١٩٢٤برملان ووزارة شعبية يف مطلع 

 كانـت ضـد ١٩٣٠إن ثورة :  كانت يف مواجهة مستعمر؟ فأجبته١٩١٩قال إن ثورة 
وأســقطت ، ١٩٣٣ حتــى أســقطته يف ١٩١٩ا واســتمرت أطــول مــن ثــورة صــدقي باشــ
ومتــت يف ، ١٩٣٥وأعــادت الوفــد مــن خــالل انتخابــات تقــررت يف، ١٩٣٤دســتوره يف 

١٩٣٦ . 

٩ 

ــة  ــالغ يف توقعــايت ســواء مــن ناحي ــام املبكــرة ال أب ــت يف تلــك األي ــي كن ــع أنن والواق
ح تـسري يف طريـق املواجهـة  بوضـومـوروكنـت أرى األ، من ناحية الـشعب أو ينينقالباال

مبتغـاه يف ختطـي اخلـالف األزيل  إىل طويلة األمد بعد أن عجز الرصاع املسترت عن أن يصل
هـل مـن حـق : ويكمن هـذا اخلـالف يف اإلجابـة عـن سـؤال واحـد، يف مثل هذه األحوال

 .الشعب أن حيكم أم ال؟



 
 

 

، حيكـمفالعسكر ال يعتقـدون حتـت أي ظـرف مـن الظـروف أن مـن حـق غـريهم أن 
فإذا حتـدثت عـن الـديمقراطيات الغربيـة ، اقتناع أو إقناع إىل جمادلتهم من سبيل إىل وليس

وإذا حتـدثت عـن ، مـستواهم إىل انتظر حتى نصل: قذفوك مئات السنني لألمام وقالوا لك
القيم التي جاءت هبا األديـان الـساموية قـذفوك مئـات الـسنني للـاميض وصـوروك رجعيـا 

 . وهكذا، وجاهليا

وليس أدل عىل موقفهم من كلمة عابرة من املرشح الرئايس العـسكري يف انتخابـات 
سـيادته يـروح :  اجلامعةأستاذ موجها احلديث ملذيعة خمرضمة حني قال عن منافسه ٢٠١٢

، لكـن يبقـى رئـيس مجهوريـة دي حاجـة ثانيـة، يامرس عمله ويـدرس للطـالب يف الكليـة
التقاعـد منـذ  إىل شـح كـان قـد خـرج مـن منـصبه ومن الطريف أن هذا املر»!!مش شغله«

وكان من املمكن للمذيعة حتى ولو كانت من أنـصاره أن تـذكره ، عرش سنوات عىل األقل
مقهـى املعاشـات ليلعـب الطاولـة  إىل باملنطق املقابل وهو أن سيادته مـن األوىل أن يـذهب

 . عىل نحو ما أصبح يفعل اآلن بالفعل

١٠ 

 املرصيني املعارصين جيتهـدون بنجـاح ظـاهر يف إخفـاء وقد ظل كثري من العسكريني
مشاعرهم السلبية جتـاه الديمقراطيـة واألحـزاب واالنتخابـات والربملـان وجملـس الدولـة 
وحمــاكم القــضاء اإلداري واجلهــاز املركــزي للمحاســبات وكــل عنــارص املنظومــة الكفيلــة 

 حتى ولـو ٢١عها يف القرن الـبتصوير مرص يف صورة الدولة الديمقراطية القابلة للتعامل م
 . مل تكن الصورة حقيقية متاما

ّومن احلق أن نقول إن عـرص مبـارك الـذي شـوه بفاعليـة بفـضل أجهـزة العـسكريني  ُ
كـان قـد حـافظ عـىل عنـارص ، الـسجن إىل أنفسهم عقب خروجه من القرص وقبل دخولـه

مل يكن يقبل بخدش هـذه و، كثرية من هذه الصورة اخلادعة يف مواجهة الرأي العام العاملي
، يني أظهروا رغبة حقيقية يف حتطيم هذه الـصورةنقالبلكن اال، الصورة إال يف أدين احلدود

 التي ال تعني كام ذكرنا إال رهابتأييد أمريكي خفي حتت دعاوى مكافحة اإل إىل مستندين
 . السيايس سالممكافحة صعود اإل



 
 

 

١١ 

 إىل أن الكلمة الغربية التي ترتجم إىل عامبدأت أنبه الرأي ال، ويف وقت من األوقات
أكثر  أو وإنام تعني شيئا آخر خمتلفا قد يكون أقل وطأة، رهاب ال تعني اإل»رهاباإل«

وبلغ يب األمر أن أكرر النصح ، ألهنا تعني العنف املسلح فحسب، رهابوطأة من اإل
نصحي من قبل ىل  إ كام هي عىل نحو ما استمعواإرهابلألمريكيني أن يستعملوا كلمة 

 سالمالعسكري استدعى من أدبيات اإل نقالبذلك أن اال، باستخدام كلمة جهاد كام هي
 العدو وهو املعنى الواضح بجالء رهابدون أن يدري معنى نبيال هو القوة الرضورية إل

 ² ﴿ويف اآلية نفسها ،  ﴾ ® ¬ » ª © ¨ ﴿يف قول القرآن الكريم 
³ ´ µ ¶ ﴾ ]٦٠:األنفال[ . 

بدا كأنام كانت اإلسرتاتيجية التي صيغت عىل عجل كفيلة بـأن تطيـل نفـس ، ذاوهك
 إىل وهو ما حدث بالفعل مع كل استفزاز كان يفرضه اللجوء، ينينقالبمقاومة الشعب لال

لكنهــا حلــسن حــظ ، احلمــق يف تنفيــذ إســرتاتيجية محقــاء صــيغت دون حيــاء ودون تفكــري
يمكن أن يوجـد فيهـا أمثـاهلم حيـث أصـبحوا يني يف أسوأ صورة نقالبالشعب وضعت اال

، بكل ما يفعلونه جمرد دمى عىل مرسح العرائس يلعبون ضد مصلحة وطنهم وضد هويتـه
بيـنام ، فيزيدون من كل ما من شأنه أن يطيل من نفس اجلامهري يف صمود رائـع وحتـد بـديع

 . هم ال يتمتعون بقدرة موازية عىل صياغة صمود مقابل إال بالسالح
 

Abu Hakim 
 أقـول مـاذا ،إليك أشواقي سفحتها ٍألدمع أقول ماذا :الشاعر قال .اًخري اهللا وجزاك فيك اهللا بارك«
 واألجـساد األضـلع مـن وكـم سـفكت الـدماء ومن سفحت الدموع من كم .عليك اًخوف مزقتها ألضلع
 خـانوا خونـة وحكـام سكرعـ مـن لعمالئـه األمر وسلم املجرم املستعمر خرج ؟حريتها أمتنا لتنال مزقت
 مـا بحجـة بطمـسه.) . .( قـام أمـل حـدانا وكلـام .املـستعمر نعمهـم لـويل شعبهم وأركعوا والوطن الدين
  .ينطفئ لن أملنا َّولكن .ألسياده ًإرضاء رهاباإل مكافحت يافطة خيانته عىل .) . .( يلصق واآلن

 القدس. أديب القرصاوي

 هـو دكتـور يـا ببـساطة .أبـدا الباطـل يأتيه وال احلق مع مةلأل خملص أنه اجلوادي الدكتور يف يقال ما أقل
  .العريب الوطن يف الصهيونية وبملحقات صهيونيا مدعوم انقالب



 
 

 
Ali Abdullah 

﴿ t u v w x y z { | ﴾ ]٤٤:املائدة[ ﴿ a b c d e 
f g h i ﴾ ]٨٧:آل عمران[ . 

 جلجامش

 بنـاءأ تطلعـات ملحاربـة سـيادهمأ خلفهـم ومـن العرب اةالطغ وسيلة هو يةرهاباإل املنظامت صناعة نإ« 
 سـوريا يف النظـام جمـازر وينـسون العـرب عـني عـىل اجلميـع يتباكى نأ مقزز هو فكم .احلرية نحو العربية مةاأل

 عـىل يتبـاكون ثـم .القـدم كـرة مـشجعي تقتـل السيـيس ومليـشيات ابدو شاريل جمزرة عىل القتلة يتباكى وعندما
 .»يفعلون ال ولكنهم يامأ بضعة يف معا السوري والنظام داعش عىل يقضوا نأ مكاهنمإب وهم الكساسبة

  بن سعيدا

 املحرتمـني الكتـاب مـن وغـريك يـضاأ نـتأ . . .حممـد يـادكتور وبعلمـك بك ونفع فيك اهللا بارك«
 ونحيـاول التـي يـنينقالباال مالبـس خيطـا خيطـا ومتزقون ةالصغري القهوه بفناجني احلق حواضأ ونألمت

  .»اهب التسرت

 املنشار

 بـني مليـونريا تصبح نأو رهاباإل عىل احلرب يف تنفق التي املليارات ذكر األخري كتابه يف رايسن« 
 سـكه إىل تنـضم نأ تريـده مـا كل .مايكروسوفت أو جوجل فعلته ما تفعل نأ يلزمك ال وضحاها عشيه

 يف مكـان كـل مـن العقـود عليـك قتتـدف فـسوف خرآ بمسمى جتسس رشكه بإنشاء رهاباإل عىل احلرب
 وهـم ةالفرصـ تفـوهتم ال حتـى ةاملوجـ وركبـوا ذلـك دركواأ قد وغريهم نيينقالباال نأ شك وال الغرب

 هلـذه الوقـود تـوفر بدورها وداعش الوقت بنفس ويصنعونه رهاباإل حياربون وإيابا ذهابا يأكل كاملنشار
  .»احلرب

 مقال رائع

 ملسلـسل واسـتمرارا كالعـادة ، ، ،ومقنـع جـذاب وحتليـل اقيةبمـصد يتمتـع رجـل مـن رائع مقال«
 وهـو سـالماإل حماربـة هو رهاباإل حماربة أن اًمتام معك أتفق ، ، ،خواينإ أنك السيسييون سيقول الفشل
 .»  ،، ،سالماإل عيل احلاقدين من وغريه سريواس من املمول املرصي عالماإل يف الشمس وضوح واضح

  رهاب من اإلءبري

 رهـاباإل .العـرويب العـسكر ثكنـات يف واسـتوى وشـاب وشب وترعرع ولد سيدي يا رهاباإل«
 . .العامليـة والـصهيونية واليهـود الـصليبيني مـع بالتنـسيق عـرويب قوجمي ومنتوج عروبية عسكرية صناعة

  .»رهاباإل فيه ترعرع الذي اخلم يضاهمأ العربجيون والعسكريون العربجيون القوميون



 
 

 
Tantan 

 كانـت يـومني ومـن السيـيس مـع يمريكـاأل التواطـؤ عـن الكاتـب يـتكلم !أدري ال أبدأ؟ ينأ من«
 املئـات سـوى نـري وال الشارع يف حراك عن يتكلم !يةمريكاأل اخلارجية قبلهاو وباماأ مع جمتمعة اجلامعة

 يسمع وال يرى ال وكأنه النظام لبقاء كحجة رهاباإل خرتعا السييس أن عىل يتكلم .مليون ٩٠ أصل من
 يكتب أن قبل مرص يف رهاباإل فيه يفند الذي اهلويدي مقال قرأ ليته .مرص وحمافظات سيناء يف حيدث ما

  .قلبك وهيدي هيديك اهللا .خواناإل فطاحل عقول يف اهللا عىل العوض .أقول ما أدري ال واهللا .مقالته
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

    
  

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 



 
 

 

 

 
 

١ 

أثار حديثي املتكرر عن أن السلطة األوىل يف عاملنا املعارص هي سلطة املجتمـع املـدين 
 . تياءكثريا من التعجب واالس

مزيـد مـن التفكـري ومراجعـة الـرأي وربـام  إىل وعىل حني أن التعجب يدعو أصـحابه
 . فإن االستياء ينذر بام يمكن وصفه بأنه إنذار شديد اخلطورة، مزيد من االقتناع به

وذلك ألن هذا اإلنذار صدر عن سلطة عسكرية ال يمكـن مناقـشتها بـأي حـال مـن 
لرجـوع فـيام تعتمـده مـن قـرارات تـصدرها بنـاء عـىل وليست عىل استعداد ل(!) األحوال 

وال يزالـون يعملـون مـن ، مـرتني أو مشورة ساسة فاسدين جلبوا ألوطـاهنم النكـسة مـرة
أجل تكرار النكسة وهم حيبوهنا ويسعون هلا ألهنا ختلق املجـال األمثـل إلظهـار حكمـتهم 

 وإســرتاتيجية ومهــارهتم وقــدرهتم املزعومــة عــىل التحليــل الــدقيق للمجتمــع الــدويل
 .! األوضاع

ثم األهم من هذا أهنا هتيـئ هلـم موقـع األمهيـة املتقدمـة يف العالقـة مـع اخلـارج بكـل 
 . مزايا هذا املوقع ماديا ومعنويا

٢ 

و قد كان من حـسن احلـظ أن هـذا اهلجـوم الـرشس واملتوقـع أن يتنـامى عـىل وجـود 
يتواكـب معـه وعـي ، ع عـىل مؤسـساتهاملجتمع املدين ذاته من خالل التجني املتكرر واملتنو

عميق لدى األذكياء برضورة وحتمية العمـل اجلـاد عـىل احلفـاظ عـىل املجتمـع املـدين ومـا 
النـصح بمحاولـة إبعـاد الـضوء عـن  إىل ويصل هذا الفهم اجلاد يف بعـض األحيـان، يمثله

 . احلمقاء أو نجاحات املجتمع املدين حتى ال تكون بمثابة استفزاز أصفر للسلطة احلمراء

وفيام بني هذا وذاك فإن الذين يثقون يف حقائق التقدم الذي أحرزته البرشية يدركون 
وأن هـذه املحـاوالت الرجعيـة املـستميتة ال ، الـوراء إىل بكل ثقة أن عجلة الزمن لن تعـود



 
 

 

 . العدم إىل يمكن أن تؤول إال

ع وهـؤالء الـواثقني مـن أن وفيام بني هؤالء الواجلني اخلائفني عىل روح العطاء يف املجتم
يأيت أيضا دور الذين حيبون أن يتأملوا التجارب احلديثة ، الزمن كفيل باالنتصار عىل الرجعيني

 . آلية للحامية أو أمال يف الفوز أو ليستخلصوا منها رؤية حاكمة

٣ 

ي نـشأ سـالمن املجتمـع املـدين يف العـامل العـريب واإلبـأوليس من قبيل املبالغة القـول 
ما وجـدت فكـرة  إذا حتى، نه تواىل يف جتلياته عرب العصور والدول املختلفةأو، را جدامبك

ّالدولة احلديثة فإن كيان املجتمـع املـدين عـرب عـن نفـسه عـىل نحـو مـنظم ومنـتظم وفاعـل 
 . وملتزم بالقانون واألخالق واملجتمع والعالقات الدولية

) عىل حد سواء( براجمه ونشاطه وقد كان من أبرز سامت هذا املجتمع أنه استهدف يف
وقد تأكـد هـذا الـسلوك يف الوقـت ، العمل اجلاد من أجل قيم العطاء واإلحسان والفضل

الذي عرفت فيـه بعـض املجتمعـات الغربيـة بعـض مـنظامت املجتمـع املـدين التـي مل تكـن 
ح وإنام كانت ترفع راية العمل عـىل حتقيـق مـصال، تستهدف خدمة املجتمع بطريقة مبارشة

وهو مـا يمكـن تلخيـصه يف كلمتـني ،  مما هم فيهأفضلواحلصول هلم عىل وضع ، أعضائها
 . )أي حل املشكالت واإلحالل الطبقي(متثلهام ثنائية احلل واإلحالل 

٤ 

ــريب  ــامل الع ــنظامت الع ــالقيم يف م ــرتبط ب ــي امل ــاء املجتمع ــوم العط ــخ مفه ــد ترس وق
مية التـي تقبلهـا املجتمـع هلـذه اجلمعيـات احلد الذي عرب عن نفسه يف التس إىل يسالمواإل

  .»اجلمعيات اخلريية«ها عىل نشاطها وهي تسمية ئوآثر إضفا

ومن اإلنصاف أن نـذكر أن التـاريخ ينبـئ بـأن هـذا املفهـوم قـد ترسـخ وتأكـد وظـل 
مـنظامت املجتمـع املـدين عـىل  أو »اجلمعيـات«بمثابة الراية املسيطرة والطـابع املميـز ألداء 

 . طويلة من الزمانمدى فرتة 

ويف مــرص عــىل ســبيل املثــال بلــغ االهــتامم الــشعبي باجلمعيــات اخلرييــة حــدودا غــري 
، ية فقـد كانـت هنـاك مجعيـة قبطيـة منـاظرةإسـالموكام كانت هناك مجعية خرييـة ، مسبوقة



 
 

 

ية يشرتط لعضويتها مائة جنيه مـرصي كانـت قيمتهـا سالموكان قانون اجلمعية اخلريية اإل
حيث كان اجلنيه الـذهب يـوازي ( مليون جنيه بأرقام اليوم ربعقت تقرتب من يف ذلك الو

 . )من اجلنيه املرصي% ٩٧

وقد متكنت هذه اجلمعية بوقفياهتا التي انترشت يف ربوع القطر أن تؤسس عددا كبريا 
من املرشوعات العامة التي ال تزال بعد مرور مائة عام تعطي وتغطـي بخـدماهتا قطاعـات 

ــة ووا ــل يف حــي عريق ــشفى العظــيم عــىل الني ــشعب ويف مقــدمتها املست ــاء ال ســعة مــن أبن
 . وهو املستشفى الذي مل تستطع الدولة أن توجد نظريا له بمثل هذه األرحيية، العجوزة

٥ 

الـريش أبـو حـد الـصدمة حـني يعلـم أن مستـشفى  إىل وربام يـصل انـدهاش القـارئ
وأن هذا املستشفى الذي أنـشئ ، أهليةلألطفال امللحق بقرص العيني نشأ من خالل جهود 

يف أواخر العرشينيات من القرن املـايض كـان يتمتـع بـشبكة رفيعـة املـستوى مـن التكييـف 
عـىل حـد التعبـري ( اخلدمات هلذه الفئة احلساسة من املـرض أفضلاملركزي الكفيل بتقديم 

 . د من الزمانوهي الشبكة التي مل تتوافر يف قصور احلكام أنفسهم إال بعد عقو) الطبي

ومتتد هذه املظلة لتشمل مستشفيات ساحقة التفـوق يف معامرهـا وموقعهـا وجتهيزهـا 
عىل اجلانـب املقابـل مـن شـارع (وأدائها من قبيل املستشفى القبطي واملستشفى اإلرسائييل 

 . )امللكة نازيل الذي أصبح اآلن شارع رمسيس

التـصال البـرصي بـني هـذين  أكتـوبر قـد حـال دون ا٦ومن الطريف أن مـسار كـوبري 
وإن كـان قليلـون اآلن هـم ، املستشفيني الكبريين وإن كان اإلرسائييل أكثر فخامة وأكرب حجام

ذلـك أن الفتـة املستـشفى العـسكري العـام ، الذين يعرفون أن هـذا هـو املستـشفى اإلرسائـييل
 . للعائالت مرفوعة عليه بكل قوة منذ صادرته الدولة املرصية

رص ومدارسها وكتاتيبهـا ومكاتـب حتفـيظ القـرآن فيهـا فهـي ناطقـة بكـل أما مساجد م
مـنظامت املجتمـع املـدين التـي أنـشأهتا يف الوقـت  أو وضوح باحلديث عن اجلمعيات اخلريية

وقد ازدهر نشاط املجتمع املـدين حتـى كانـت منظامتـه هـي جمـال ، املناسب يف املكان املناسب
 . ١٩٣٩عية حني أنشأها عيل ماهر يفون االجتامئالعمل األول لوزارة الش



 
 

 

٦ 

مالمح كل هذا التاريخ املضئ يف سهولة ويرس لكنهم ربام كـانوا وال  املرصيون يدرك
فهم التطـورين احلاسـمني اللـذين أثـرا بالـسلب ثـم بـالتحول يف نـشاط  إىل يزالون بحاجة

 . املجتمع املدين يف مرص

قد كان هو نشأة الدولة الـشمولية يف فأما التطور الذي أثر بالسلب عىل هذا النشاط ف
العهد النارصي الذي مل يكن يستوعب وال يرحب بفكرة أن يقوم أحد غري الدولة بام كـان 

 . يعتقد أنه مهام الدولة

ومن الثابت تارخييا أن هذا املعنى تأكد مـن تلقـاء نفـسه بفعـل ظـروف دوليـة ازدهـر 
وكـان أبـرز مجالياتـه ) مل تقبـل هـذه التـسميةأي الدول االشـرتاكية التـي (معها العامل الثاين 

 إىل وإنجازاته هو احلرص الشديد عىل حتقيق حدود عالية من اخلدمات العامـة وانتـشارها
درجة تضاءل معها املجال املطلوب أن تشارك فيه اجلمعيات اخلريية بعدما نجحت الدول 

فذة عىل تقديم اخلدمات االشرتاكية متنافسة ومتآزرة يف خلق صورة الدولة ذات القدرة ال
 . العامة عىل أوسع نطاق

٧  

ولية لكنها كانـت يف ئومن الصحيح أن يقال إن هذه الدول رسعان ما ناءت هبذه املس
 اإلصالح وإىل حماولة إعادة النظم وإعادة السيطرة ال إىل كثري من األحيان رسعان ما تتجه

 . إرشاك املجتمع يف دورها الذي اختصت نفسها بهإىل 

وقـد بـدا ، وقد حاولت الدولة الشمولية يف مرص أن تتبنـى هـذا التوجـه وتـسري عليـه
للعيان بفضل الدعاية القوية أهنا نجحت يف خطوات واسعة يف طريقها هذا لكنها رسعـان 

 .  ختذهلا متاما وحتول بينها وبينه١٩٦٧ما وجدت هزيمة 

دور املجتمـع املـدين وال ومع هذا االحتياج املفـاجئ والـشديد فـإن الدولـة مل تـستعد 
فــضال عــن هــذا فــإن سياســة التــأميم ، كانــت راغبــة يف اســتعادته وال يف جمــرد التفكــري فيــه

واملصادرة كانت قد استولت للدولة عىل ما مل تكن عىل االستعداد للتفريط فيه بأي صورة 
 . من أراض وعقارات بل ومنقوالت



 
 

 

مـا أثارتـه جهـود عبـد احلميـد ىل  إويف هذا الصدد يمكن لنـا أن نـشري إشـارة خاطفـة
ّية مـن الدولـة كـي متـول سـالمبدوي باشـا يف اسـتعادة بعـض أوقـاف اجلمعيـة اخلرييـة اإل

وقد نجح جزئيا حني استصدر من الدولة قرارا بأن ترتك من كل وقفيـة ، اجلمعية أنشطتها
ل من وقفيات اجلمعية مائتي فدان للجمعية عىل حـني كانـت الدولـة قـد اسـتولت عـىل كـ

  .!أرايض اجلمعية ومل ترتك هلا إال مائتي فدان فقط

٨ 

وعىل نحو ما أصبحنا نعرفه اآلن من طبيعة سياسات عبد النارص التي مل يعرفها أحـد 
وهكـذا ، فإنه مل يستطع أن يفعل يف أوقاف الكنيـسة مـا فعلـه يف أوقـاف املـسلمني، يف وقته

 . وهللا األمر من قبل ومن بعد! كانت األغلبية تطالب بأن تعامل معاملة األقلية

أما التحول الثاين الذي أصاب منظامت املجتمع املدين فلعله أهم ما يف املوضـوع كلـه 
وهـو قـصة التمويـل ، من وجهة نظر العسكريني والدولة الشمولية والدولة األمنيـة مجيعـا

 عـن وهي رواية طويلة مل يكن للعسكريني األمنيني فيهـا حـديث عـن توجـه وال، األجنبي
ديمقراطية وال عن حتول ديمقراطي وإنام كان هيمهـم هـذا التعامـل املفيـد مـع املـال الـذي 

 . حال إىل داخل املجتمع فيبدل الوضع من حال إىل وجدوه يمر من حتت ذقوهنم

لكن أحدا بالطبع مل ولن يتحدث هكذا عىل نحو رصيح عن املال وإنام سـنجد احلـديث 
 . »التمويل األجنبي« الذي اختذ صورة »ألجنبيالتدخل ا«زاعقا صاعقا عن هذا 

ونجد حديثا زاعقا صاعقا عن هذا االعتـداء عـىل الـسيادة الوطنيـة والقـرار الـوطني 
وكــل مــا يــستدعي اســتنفار قــادة . . واألرايض املــرصية واألمــن القــومي وإرادة الــشعب

 . اجليش ألنفسهم من أجل أنفسهم
 

  سامان عبدالكريم

جـربوا النـاس عـىل أصـنام أ ،العـراق والبعـث يف سـوريا و،عبدالنارص يف مرص ويف تركياتاتورك أ«
لـف مـرة قبـل ان أمـا زال املثقـف يفكـر  ، - تعـاىل وسـبحانه -كثر من نصف قرن بديال عن اهللا أعبادهتم 

روس منه استخالص الد ورخينااواملشكلة اننا ال نستطيع مراجعة ت ،هلة املزعومةاآل إىل ءينطق بكلمة تيس
لقـد  ،صـنامعبـادة األ وو هذا حمرم من زاوية قدسية الدين،حتليلها  وصنامال من خالل التعرض هلذه األإ



 
 

 

 النـارص سـب عبـد ، مسوخ إىل حتويلهم وخراج املسلمني من دينهمإوهو  ،نجح الغرب متاما يف خمططهم
  .»ن يكلفك حياتكأتاتورك يمكن أ أو صدام أو

 ،كثريـةن املـسلمني هـم األأهله أاخلامس يف بلد يظن  أو الدين الرابع مسالصبح اإلين أالنتيجة و«
، سالمباحية ثم اإلحلادية ثم النارصية ثم اإلول حسب احلصانة هو املسيحية ثم العلامنية ثم اإلفالدين األ

هـو الـدين الوحيـد الـذي تـستطيع الـرشطة حمـارصة جوامعـه ثـم اعتقـال املـصلني بداخلـه ثـم  سالمفاإل
ن أثـم حـرق جثـثهم بـدون  ،لقـاء قنابـل غـاز داخـل الـسيارة ليموتـوا مجيعـاإ وسهم يف سيارة مغلقةتكدي

يتـصدقوا عـىل فقـراء الـدين  وية ليـأيت النـصارىسـالمغـالق مجيـع اجلمعيـات اخلرييـة اإلإ ،حـدأيتدخل 
 .»مامضعاف راتب اإلأراتب القسيس مخسة  ،اخلامس

 مجال النهاوندي 

فالعلامنيـة نظـام سـيايس ، حلـادفتجمـع العلامنيـة مـع اإل، ك ختلط املفاهيمنأاعتقد ، عزيزي سامان«
ن يكونـوا أصوب من غري نه األأ ني واملسلمنييفصل الدين عن نظام احلكم ويعتقد قسم كبري من املسيحي

حيـاة بعـد املـوت  أو دلة الدينية عن وجود خالقحلاد فهو بالنسبة يل رأي شخيص بأن األما اإلأ، ملحدين
مـا بالنـسبة أ، ما حيتاجه وطننا العريب سياسـيا هـو العلامنيـة. وليس هلذا الرأي عالقة بالسياسة،  مقنعةغري
نـت ومجيـع النـاس مـن خمتلـف أن يكون لنا نفـس احلريـة التـي تـستمتع هبـا أكثر من أحلاد فال نطالب باإل
 .»عقاب أو ديان من غري خوفاأل

 سامان عبدالكريم

و كانـت ،ي منـذ مائـة عـامسـالمنتم املالحدة حتكمون العـامل اإلأ، ال ليس صحيحا ما تدعيه يا مج«
بدا أ سالمما حكم اإل و،دين احلق ون بعث اهللا رسوله باهلدىأي منذ سالمتعس فرتة مرت عىل العامل اإلأ

طالبـان ، اجلـن لتـدمريها وحتـالف شـياطني االنـسو ،ال يف حاالت نادرة جـداإوىل بعد احلرب العاملية األ
كانوا جتارب رائعة رغم هول الدعايـة املـضادة مـن العـامل و ،ية يف الصومالسالماملحاكم اإل و،ستانفغانأ
و نجـاح ،تركيـا جتربـة رائعـة، مـا بعـدها ومـا قبلهـاو ،سأل الصوماليني عـن جتـربتهم مـع املحـاكمأ، مجعأ

  .»مكابر أو ال معاندإيني ال ينكرها سالماإل

 مجال النهاوندي 

غلبنــا مــن امللحــدين العــرب ملحــد أحلــاد وال تعطينــا حقوقــا وة ال تعــرتف باإلن الــدول العربيــإ«
ننـا أولـو ، نرتنت حيث نجد حرية نفتقدها يف املجتمـع العـريبسامء املستعارة عىل اإلباخلفاء نستخدم األو

كثـر مـن مخـسة أحـوال حـسن األأن يكون عـددنا يف أستغرب أحصلنا عىل حرية كاملة من االضطهاد فس
ن امللحدين العرب هم السبب لظلمهم أخوة املعلقني يعتقدون ن اإلإومع هذا ف، من املجتمع العريبباملئة 

خـرين يـدخل اوتاماتيكيـا يف ن من ال يتفق معهم من املسلمني اآلأي أ: وتعاستهم وليس مسلمون مثلهم



 
 

 

 .»!!خانة امللحدين

Abu Haki 
ض علينا املالحدة مرشوعهم بالقوة وتطبيق ي بالقوة كام فرسالماحلل الوحيد هو إقامة احلكم اإل«

لقد . ي عن الوجود ألن البادئ أظلمسالم ومسح اإلحلادية من عاملنا اإلاًالقرآن والسنة بحذافريمها حرفي
عتـدال والتعـايش بـني األفكـار املتعـددة ومـشاركة اجلميـع يف إدارة املجتمـع ولكننـي االكنت أفكر دائام ب

  .»وال أمان للكفار. املالحدة فغريت رأييكتشفت وقاحة وتعنت وجرائم ا

 .»حسنأهنى الشعب أ« :العمورى حممد

 عبده 

 يف كانـت التـي مقال ظريف لطيف شائق يضع النقط عـىل احلـروف ويوضـح الكثـري مـن األرسار«
 . التحدث عنها عالمطى الكتامن وال تستطيع وسائل اإل

 

 حسن النجار

  .»عرف املزيد عن أساس الفساد يف مرصبحث شيق لكاتب ممتاز ونريد كشعب ان ن«

Fatima Hussein  
. ثقافة ال تتوفر لكثـريين ممـن هـم عـىل الـساحة وتنم عن علم التي أحرتم آراءه وأقدر هذا الرجل«

  .»شعبها األبى الذى ال يقبل الضيم أبدا يف أن يبارك وأدعوا اهللا أن حيفظ مرصنا من كل سوء
 



 
 

 

 

 
 

١ 

أصـبح واضـحا أن ، ٢٠١١كـانون الثـاين / ينـاير٢٥يف األسابيع األوىل عقـب ثـورة 
األمة املرصية بدأت نوعـا مـن املـصاحلة مـع مـشكالت تارخيهـا االجتامعـي التـي فرضـتها 

 . موراألمنية عىل مقدرات األ أو عليها أخطاء ستني عاما من السيطرة العسكرية

ويف اندفاع إجيايب شديد ، التسامح مع اآلخر إىل ىل هذا بكل وضوح يف ميل عارموجت
وهو ما جتىل بكل وضوح يف قيام الشباب مبـارشة ، ولية عن الشارعئوحمموم نحو تويل املس

كـل الـشوارع وامليـادين  إىل ثـم انطالقهـم، بتنظيف ميدان التحرير وجتميله عقـب التنحـي
 . لوطناألخرى لصنع صور حضارية ل

بـأن ، وقد تأهل هؤالء ألداء مثل هذه املهمة التـي مل يكـن أحـد مـنهم أداهـا مـن قبـل
 وهكذا نقلـوا، ارتدوا القفازات املعاجلة والكاممات واستخدموا األكياس السوداء الكبرية

 . الشارع أخالقا افتقدها منذ زمن طويلإىل 

طور أكثر عمقا بدأ يف التـشكل وقد أعقبه ت، أبعد حد إىل ّكان هذا مثال معربا وموحيا
ولية بعض أجهزة الدولـة األمنيـة عـن أحـداث ئبصورة واضحة بعدما تكشفت أرسار مس

 . مؤسفة وبارزة يف إطار ما يسمى تدمري الوحدة الوطنية

٢ 

ما إن تكشفت هذه األرسار حتى بدا للجميع أن العالقـة بـني املـسلمني واملـسيحيني 
أساس من الوضوح الكايف واحلب القديم واملصري املشرتك قابلة لصياغة جديدة تقوم عىل 

 . واألرض الواحدة والسامء الواسعة

املـرتبط معهـا ، مل يكن هذا كله مما يبعث عىل االرتياح يف أوساط اجلار املالصق ملـرص
بمعاهدة سالم يتمثل الضامن األكرب هلا يف وجود حد أدنى معقول مـن القالقـل الداخليـة 

 . يف مرص



 
 

 

َحد مريض من تنامي  إىل فإن بعض أجهزة الدولة العميقة يف مرص كانت قلقةكذلك  َ
فقـدان هـذه األجهـزة  إىل وهـي احلالـة التـي تـؤدي، حالة الشفاء التام للنسيج االجتامعـي

 . لوظيفتها وربام لألبد

٣ 

كان هذا اجلهاز قد استـسهل يف الـسنوات األخـرية مـن عـرص مبـارك أن يعتمـد عـىل 
اإلرسائيلية املعدة سلفا والتي أثبتت مرة بعد أخرى قدرة فائقة عىل النجاح السيناريوهات 

ولــيس مــن قبيــل املبالغــة القــول بــأن هــذه ، املحــسوب يف حتقيــق األهــداف املحــددة بدقــة
 : األجهزة باتت تتحرق إلنجاز مهمة حتريضية عىل أي مستوى تكفل هدفني

 ينـاير ٢٥ بإجهـاض مـسار ثـورة  هو البدء يف سلسلة من األحداث الكفيلة:األول 
ــه ــذي حققت ــاهر ال ــاح الظ ــد النج ــورة ، بع ــدخل يف ص ــذا الت ــأيت ه وأن ي

استجابة كريمة من األجهزة العسكرية لرغبـة الـشعب اجلارفـة يف إيقـاف 
 . الفوىض

  فكــان رغبــة هــذه األجهــزة يف االســتمرار يف أداء دورهــا الــذي الثــاينأمــا اهلــدف 
باســتثناء بعــض الفــرتات ،  عامــا متــصلةتعــودت عــىل تأديتــه طيلــة ســتني

القصرية التي ال يمكن هلا أن تعترب بمثابة انقطاع تيار التسلط األمني عـىل 
يف دولة شـمولية ال متـانع يف أن تتظـاهر بالديمقراطيـة ، مقدرات اإلنسان

وخاصة يف ظـل تزايـد االسـتحقاقات الدوليـة ، وباحرتام حقوق اإلنسان
 . اناملتنامية حول حقوق اإلنس

٤ 

وقد بدا للمؤرخ املحرتف أن فرحة الشعب العارمة بنتائج ثـورة ينـاير جعلتـه يغـض 
الطرف عن أحداث مـصطنعة رسعـان مـا أعقبـت هـذه الثـورة واسـتهدفت بـدهاء شـديد 

 -قـضايا تقليديـة  إىل وتوجيـه هـذا االهـتامم، جذب األنظار بعيدا عن اإلنجاز الذي حتقق
هنـاك يمكـن اسـتثارهتا بـسهولة  أو فـتن طائفيـة هنـا من حديث حـول - قديمة ومتجذرة

  .شديدة



 
 

 

  .وكان هذا هو جوهر ما حدث يف أطفيح عىل سبيل املثال

ون الـبالد ئولية الواضحة للمجلـس العـسكري عـن شـئبيد أن الفرحة العارمة واملس
عـىل الـرغم مـن أن ، حمارصة األزمة عىل نحو جيد إىل ولةئرسعان ما دفعت السلطات املس

 . ات أخرى قريبة هي التي خلقت األزمةسلط

وفيام يبدو فإن املجلس العسكري بدأ يفكر يف اجلانـب الـذي يقـف فيـه يف مثـل هـذه 
النهايـة وعـىل حـساب  إىل النهايـة ويـدافع عنـه إىل هل يتحمل تطلعات الشعب: األزمات

م أن األوىل أن أ، وليته السابقةئنفسه وهو الذي مل يتعود عىل مثل هذا العطاء األمني يف مس
  .يكون مستثمرا لألحداث؟

٥ 

ــا يملــك رشكــة كــربى  ــذي يملــك ضــمن م ــري ال ــة أخــرى كــان الرجــل الث بطريق
أن يبنـي املستـشفى ، أهيـام أكـسب لـه: للمقاوالت قد سمح لنفسه بأن يفكر بطريقة ماديـة

 ومـةأم أن يستغل موقعه املجتمعي والتـرشيعي اجلديـد يف أن يـدفع احلك، ألهل قريته جمانا
املناقــصة وتفــوز  إىل ثــم تــدخل رشكتــه، إدراج بنــاء مستــشفى لقريتــه يف خطــة التنميــةإىل 

من األربـاح الناشـئة عـن % ١٠وال مانع عنده بعد هذا من أن خيصص ، بالطبع بعقد البناء
  .!البناء واملقاولة لصندوق دعم املستشفى؟

لكـن ، ملستـشفى مـن مالـهالقديم كان يفضل أن يبنـي ا أو بالطبع فإن الباشا احلقيقي
وهكـذا وجـد املجلـس ، باشاوات العـرص العـسكري مجيعـا كـانوا يفـضلون اخليـار الثـاين

وبـدأ ، العسكري نفسه يوافق عىل خطة طرحها أحد ثعالبـه الـذين اتـصل عملهـم بـاألمن
املجلس يورط نفسه يف اآلليات األمنية بذات األسلوب القديم الذي كان األمن يتورط به 

 . باركيف عهد م

وتكــررت جتــارب املجلــس العــسكري دون أن يــصدق أحــد أن هــؤالء القــادة قبلــوا 
 . ألنفسهم املشاركة يف مثل هذه املباريات الصغرية

أن كـان حـادث  إىل وظلت مناقشات املراقبني تدور حـول طبيعـة مـا جيـري بالـضبط
 . ماسبريو بمثابة احلادث الفاصل الذي كشف املستور للقادرين عىل الفهم



 
 

 

٦ 

وبعيـدا عـن الــصياغات األكاديميـة فــإنني أسـتطيع تـصوير القــصة باختـصار شــديد 
 . وتبسيط أشد قد يفقدان الصورة املرسومة اآلن عىل أيدينا بعض الدقة

نـستطيع أن نــروي أن الثعلــب العـضو يف املجلــس العــسكري ، يف ظـل هــذا الــتحفظ
، نشطاء األقباط الـذين التقـاهممتكن من خالل املناقشات البيزنطية أن يقنع جمموعة من ال

وأن ، بأن من واجبهم أن حيافظوا للكنيـسة عـىل دور يف احلـوار الـوطني والوفـاق الـوطني
وتتـسع ، هـدف كبـري إىل مظـاهرة كبـرية تتوجـه أو هذا ال يمكـن أن حيـدث بـدون مـسرية

عىل يد لالجتاهات املختلفة من طيف املسيحيني الواسع الذي يبدأ بالتعقل وينتهي بالتهور 
 . فلوباتري وأمثاله

٧ 

وهكذا يمكن للرأي العـام املحـيل والعـاملي أن يعـرف أن هنـاك شـيئا اسـمه األقبـاط 
 . والكنيسة القبطية يف مرص

كـان الثعلـب جيهـز خطـة مواجهـة عنيفـة ، يف الوقت ذاته وعىل طريقة األمن القديمة
رة واســتثارة الــشحن وكــان عــىل يقــني مــن أن إثــا، هلــؤالء الــذين أشــار علــيهم بــاخلروج

ي عـىل الطـرفني كفـيالن لـه بـأن حيقـق نـرصا مبينـا يف تـصوير األوضـاع عـىل أهنـا عالماإل
وال يمكن أن تتوقف وتزول إال بتـويل العـسكر الـسلطة ، مأساوية ومهددة لسالمة الوطن

 . بصفة هنائية ال مؤقتة

٨ 

 عىل مور األفقد مضت، وبدون الدخول يف التفاصيل التي ستتكشف مع ميض األيام
 : نحو ما تصور الثعلب

 لكــن املهــم منهــا هــو الــشعارات القبطيــة ، وشــعارات متناقــضة، مظــاهرة حاشــدة
 . العدائية والطائفية عىل حد سواء

  هتافات مسموعة تشجع عىل االنضامم عىل طول الطريـق مـن دوران شـربا وحتـى
ركني يف املــسرية ويف ماســبريو بــدأ قليلــون جــدا مــن املــسيحيني املــشا. ماســبريو

 . كمني تم تدبريه عىل نحو متقن إىل وهي أهنم كانوا يساقون، يعرفون احلقيقة



 
 

 

  يناير كان هنـاك اسـتعداد تـام لـدى قـوات اجلـيش ٢٥وألول مرة منذ وقوع ثورة 
 . لتنفيذ خمطط معاد للمظاهرات وقادر عىل القمع

  واطنني عىل نحو مـا كـان  يناير دهست املدرعات امل٢٥وألول مرة منذ وقوع ثورة
 . رجال مباركبعض يفكر وينصح به 

  ــاير اختــذ اإل٢٥وألول مــرة منــذ وقــوع ثــورة املــرصي الرســمي جانــب  عــالم ين
التحريض الواضح الرصيح ضد طائفة من الشعب كانت هـي األقبـاط يف تلـك 

املـسلمني ثـم خـوان ويف حلظة تاليـة بـل حلظـات تاليـة سـتكون هـي اإل، اللحظة
 . نيالسلفي

 وكان أبرز هـؤالء صـحفية مـن ، وألول مرة كان هناك شهود جاهزون ضد الثوار
وقد ناهلـا بالفعـل ، أحد املشتاقني للوزارة إىل ّالدرجة العارشة متت بصلة النسب

 . بعد قليل من شهاداهتا املزورة ضد الشباب الثوري
 ن يـسمح وألول مرة أصبح هناك رأي عـام يتـساءل عـن اهلـدف ممـا حـدث دون أ

 . املقيد بوزير جديد أن يمرر حقيقة ما حدث أو املوجه عالماإل
 وألول مرة بدا بوضوح أن اجليش يف صف آخر غري صف الوحدة الوطنية . 
 وحدثت هنـا طرفـة دراميـة ، وألول مرة بدا بوضوح أن القتىل مجيعا من املسيحيني

 وعـشيقها قـتاله ثـم اتـضح أن زوجتـه، متثلت يف وضع قتيل جاهز ضمن القتىل
وأن ، ومل يامنعا يف أن حيصال عىل ديتـه مـن الدولـة يف ظـل الفـوىض، وختلصا منه

 . اإلعدام إىل يتربءا يف الوقت ذاته من الفعل املفيض هبام

٩ 

هكذا كانت حادثة ماسبريو دليال قاطعا فيام بعد تأملها عىل أن هناك ثعلبا يف املجلس 
 . أن يدمر النسيج االجتامعي ملرصالعسكري يستهدف يف املقام األول 

، ٢٠١١تـرشين األول/ومل يكن أحد ليصدق هذا التفسري الدقيق ملا حدث يف أكتوبر
 كـان كفـيال بـأن ٢٠١٣تـرشين األول/لكن مرور األيـام منـذ ذلـك احلـني وحتـى أكتـوبر

مع أن بعض الناس ال يكـادون يـصدقون أن ، يكتشف كل العاقلني جوهر احلقيقة الرهيبة
 . عىل النحو الذي حدث سالمهذا يف بلد من بالد اإليتم 



 
 

 

 
 

 نشوى املرصى

 فهـو ةالبيـاد الحـسى والـصحفييني ييـنيعالماإل مثـل يكن ولن مل وادياجل حممد البطل مامهلا هذا« 
  .»معك اهللا نإ حتزن وال اهللا ةبرك عىل رس له فنقول حق عن ويدافع احلق عىل

Najim Abdoe 
 الغنـاء مـاأ احلقيقـي الفـن صـحابأ هـم وهـؤالء هبـم نفتخرونعتـز اجلـوادي حممـد ستاذاأل مثالأ«

 مـا والدليل واسعة شعبية هلم نأل عليهم الكرة العبي أفضل-الراحة وقت هبم نستغل هلو جمرد والتمثيل
 وحرقـة-- هـو يـشاء كام فرحته عن يعرب نأ احلق له اهلدف سجل من نهأل فريقياأ كاس هنائي يف شاهدناه

 القنـوات حـدىأ مـذيعي قلـوب حرقـت رابعـة شـارةإب عـبالال وتعبـري-بداأ تنطفي لن رابعة ميدان رنا
 .»ذلك من متيقن املغرب يف هبم سريحب وكم هيلاأل لالعبي والعزة

  مرصى بيفهم

ــوبر ٣٠ يــوم املطــار يف وادياجلــ حممــد الــدكتور رأيــت لقــد«  بمــصافحته ســعادتى كانــت وكــم أكت
 رؤيتـى مـن مغبـالر ذلـك أفعـل حيـاتى يف مرة أول هذه وللعلم معه التذكارية ورالص وأخذ معه والتحدث

  . املشهورين الكرة والعبى الفنانني من لكثري

Kapris  
َّتؤسس أن يصح ال )االسم( اهلوية أن كام« َّاملسلامت من ُمتيس كادت أساطري عىل ُ  مل أهنـا ًعلـام هـذا ،ُ

ِّاملؤسـسون اآلن يف جينيـه الـذي وحـصادها ِنتاجهـا بـدليل َّدمالتقـ ُتعيـق دائـام كانـت وأهنـا اًيومـ تنفع  .هلـا ُ
ِّاملؤسسة ُاألساطري  األيـام يف حتـدثت خمتلفـة صحفا فإن لذلك .االهنيار فإنه وإال القوي والبناء التأسيس .ُ

 .واالنــتامء ُاهلويــة . .هويتهــا عــىل مــرص يف يــدور رصاع عــن أعقبتــه التــي وتلــك نقــالباال ســبقت التــي
َاملنتخــب .القــدم كــرة مجهوريــة دســتور .نقــالباال دســتور .اخلمــسني جلنــة .إلغــاؤه .وإقــراره ســتورالد ُ 

  .»والزمالك األهيل .الوطني

AXA 
 مالقي نكإ . . .]٦:االنشقاق[ ﴾ A B C D E F G H﴿ الرحيم الرمحن اهللا بسم«

 رشيف كل وعىل علينا اسرت بر وشعبه؟؟يا وامته بلده خان من يا حينها فاعل نتأ فامذا ،حماله ال ربك
 رمحتك ويرجون يستغفرونك عباد لك نأ تعلم نكإ اللهم . .بطن وما منها ظهر ما الفتن رش وقنا

 .»وللموقع الكاتب ستاذلأل شكرا .لطيف يا بحاهلم لطفاف

 



 
 

 

 جلجامش

 ضـامن جـلأ مـن قطر كل يف حيكم من قبل من مستهدف العربية الدول كل يف االجتامعي النسيج نإ«
 فـسادإل املـال اسـتخدموا اخللـيج ففـي .نظمةاأل هذه يدعم من مصالح وضامن الدكتاتوريات هذه استمرار

 من يقتبس منحرف دين لبث السالطني وعاظ واستخدام العرب غري من ملاليني جتنيس عمليات مع الناس
 إىل خالقـيواأل ايلاملـ والفـساد صـدام حـروب العـراق ويف سـالماإل من يستمد مما كثرأ العشائرية العادات

 زار مـن كـل فيعرفـه سـداأل لآ فـساد ماأ .وبشار يرانإل العراق موالأ يرسل خالهلا من التي املالكي طائفية
  .»العربية نظمةاأل كل عن احلديث ويمكن .سوريا

 بـنفس يتـرصفون العـسكر كـان فقـد الرتكـي النمـوذج هـو اجلميـع زيـف كشف الذي النموذج ولكن«
 سـديوناأل هبـا يتحـدث التـي الطريقة بنفس السياحة وعن املزيفة علامنيتهم عن وحيدثونك سادفاإل يف الطريقة

 سـياحة عـن حـديث هـو مـرص يف السياحة عن احلديث نإ .ليكشفهم أردوغان نموذج فاتى ناآل والسيسيون
  .»اكيدبالت اهلرم شارع ليس وجهته الغريب فالزائر الناس عراضأو موالأ يف وفسادهم والتجار احلكام

  ردناأل/منترص الصقور

 الوفـد لقـاء قبـل )السيـيس(وعظـام نـسجةأ لتئـاما هـو مـرص يف االجتامعي النسيج لتئاما قبل املهم«
  .»القادم؟ الرويس

Kapris 
 .فلـسطني يف لنا ٌوجماور ٌمسلم ٌعريب ٌبلد فهذا ،مرص يف حيدث ما كفلسطيني هيمني أن اًجد طبيعي«

 واللبنـاين والـسوري واملغـريب والتونيس اجلزائري ولنقل والسعودي والليبي ينالسودا هيم كام هيمني هذا
 هـل .املـرصيون .األخـرى األمم أحوال هتمها األمة هذه إن كام .األمة هذه وبالد شعوب ومجيع واليمني

 لـسنا ،مـرصيني لـسنا ؟ًمـثال .»عـرب لـسنا« ؟.»وكـذا كـذا لسنا« بالقول تنطلق هل بالنفي؟ هويتك تبني
 ،بالنفي يكون ال اًغالب التعريف ذلك؟ عند وتقف ، ،إخوان لسنا ،سلفيني لسنا ،نارصيني لسنا ،قينيمرش
  .»مسألة .لكن يلزمه فإنه به كان وإن

 احلداثيـة، وال العرصية وال الواقعية وال باحلقيقية ليست ًوصياغة ًبداية أراها ،الكريم الكاتب أهيا«
ِّمنفرة وربام َدشنت لتيا تلك للبعض، أيضا ُ  األمـة أن واضـحا أصبح . .« وتعبريك بقولك هذا مقالك هبا ّ

 إىل »ُالقطـرين ِّموحد مينا« من بالفراعنة األذهان يف املربوطة تلك تعني ؟»املرصية األمة« .»بدأت املرصية
 يكـون فلعلـه هنا تكتب أنك طاملا السحر؟ وعهد األساطري من ذلك إىل وما ،»حتشسبوت«و »رمسيس«

 ،ًأصال لقرائته ًمربرا جيدون فال ذاك أو اخلطاب هبذا مستثنون أهنم يظنون قد من هناك أن ُمعرفة اًرضوري
  .»قرائته مواصلة أو

 



 
 

 
Najim Abdoe 

 بـني تفـرق مـن هـي العربيـة نظمـةاأل سـفلأل مـسقط إىل الرباط من وذاك ذا بني فرق هناك ليس«
 عـيل وممنـوع عـريب نـاأ كلهـم نـاأ والفلـسطينيا والعراقيـا مـرصيا لـست نـاأ الشخصية ملصاحلها الشعوب

 العـراق تـدمري عـىل وبكيـت سـفتأت وكـم علـيهم بكـيأ نأ ومسموح فيزا دون٢١ الـ من بلد يأ دخول
 الإ معهـا فرحتنـا تـدم مل مرص يف ماحيدث عىل نتامل نحن وها غزة وخاصة فلسطني يف ماوقع احلال ونفس

 كـل لـو ريت ويا اجلوادي حممد ستاذاأل اهللا حياك- بنائهاأ بيد خترب تارخييا غرباأل وحدث واحدة سنة
 . »امثالك العرب

 حسن النجار

 يف األمـل حتيـي كلامتكـم ةواملـستنري ةالذكي التعليقات صحابوأل ةوللجزير املقال لكاتب ًشكرا« 
 مـن الـدماء جتـار بتمويـل ةيـالدمو اتنقالبواال املؤامرات ليل طال مهام تآ للشعوب النرص نأ الصدور

 .»والصهاينة األعراب

 ًمرصي عادي جدا

 املـدى عـىل للثـورة احلقيقـة والقيمـة الثـورة ديناميكيـات عن قرأت ما أهم من هي املالحظة هذه «
 مـشرتكة أسـس عىل للشعب الشعب بحكم لنسمها أو الديمقراطية مقومات أهم هي الروح فهذه البعيد

 الـروح هـذه اكتـشاف يف أرسع العميقـة الدولـة كانـت لألسف .ًمعا والعقل لبالق من النابع وبالرتايض
 تقـرأ النـاس وليـت اجلـوادي للفيلـسوف ًشـكرا .بقدرها ويقدروهنا أصحاهبا يعيها أن قبل لقتلها فسعت

 .»وتعي

 لـيـال خـوريـه

 سـداأل وفاشـية السيـيس انقـالب نعـم لـفأو نعـم :جـدا عادي مرصي إىل جدا عادية سورية من« 
 نأبـ شك ال .بالدنا يف الديموقراطي التحول عجلة يقافإ عبثا يريد من يستعملها دواتأ من كثرأ ليست

 .عزائمنـا الحبـاط بائـسة يائـسة حماولـة يف اإلنتصار سعر رفع يريدون )هم(لكن ستنترص الشعوب رادةإ
  .»أبى من أبىو شاء من شاء العربية األرض عىل سيادته سيفرض العريب الشعب

 جهــادي إســالم اســمه يشء بنــت خمــابرات هنــاك ،متطــرف جهــادي إســالم اســمه يشء يوجــد ال«
 نأ االحظـو .املنظومـة هـذه يف الزاويـة حجر األسد وخمابرات ،خبيثة نوايا عىل للتمويه يـُستعمل متطرف

 رانإيـو األسـد .املعتـدل اإلسـالم حيـاربون وفعليا املتطرف اإلسالم حماربة يـَدعون »املفرتضون األعداء«
 الوقــت نفــس ويف »القاعــدة« حماربــة يــدعون مريكــاأو والــسعودية السيــيس وانقــالب وروســيا واملــالكي

 ساسأ ،والديموقراطية احلرية الدعمو التطرف حماربة يريدون فعال اكانو لو .الربيع هبم جاء من حياربون
 .»!عتدالواال العدل



 
 

 

 هشام عبد القادر

 حـديإ خارجيـة وزيـر زيـارة بعـد نـهأ يكفـي .الكبـري مؤرخنـا هكتبـ ما يتمم ةخوري السيدة تعليق«
 نأ للـصحافة ليقـول االجـتامع بعـد فرنـسا داخليـة وزيـر خـرج نأ لباريس االنقالب ثرإ اخلليجية الدول

 .»الرشيد واحلكم الديمقراطية قيم مع يتوافق ال اإلسالم

 سعيد

 فعـال كـانوا لـو »كتبـت مـا وأقتـبس ًال،جمـا يل تـدع مل ةخوريـ ليـال ّالـسيدة لكن التعليق ّأود كنت «
 .»!لك ًشكرا« !عتدالواال العدل ساسأ ،والديموقراطية احلرية الدعمو التطرف حماربة يريدون

 عدنان هاشم

 سـبتمرب وحتـى املخلـص أنـه عـىل املجلس داخل نفسه يسوق الثعلب هذا كان .اجلميل ياعزيزي« 
 بـسامي املتمثلـة الرئيـسية اجلـيش وجـوه بإبعـاد فتـسبب ،مـرص يف األقـدر بأنه اإلدعاء حياول كان ٢٠١٢

 اإلمـارات مـن والحـق سـابق بتمويل بالفعل وبدأ الدفاع وزارة ليرتأس املجلس قيادة من نيوآخر عنان
 عـىل خلفـان ضـاحي الفريـق بخدمـة يعملـون أقاربـه والزال طويلـة لفـرتات هبـا عمـل التـي والسعودية

  .»حدث ملا اًواقعي ًحتليال يمثل ماكتبته مودة بكل .نقالبواال ةاملجزر من الثانية للمرحلة التمهيد

Filp 
  .»مرص؟ يف حيصل ما يف لك هل .كابرس يا قوله تريد ماذا«

 حممد عصمت

  .».) . .( يفهم وال يعلق من وهناك اجلرح عىل اليد وضعت اخلورية ليال« 
  

Dalia 
 هـم وهلـذا الغـرب يريـده مـا .الـشمس حوضـو وواضـحة اجلميـع يعلمها خورية ليايل يا احلقيقة «
 وال هلـا ةإراد ال بوشـع هـو يريـدون ومـا .األوطـان مـصلحة هتمهـا ال التـي واألقـزام العساكر ينصبون

 إىل وصــل العــامل .ينتجونــه ملــا فقــط مــستهلكة كالقطعــان تكــون نأو تفكــر الأ منهــا واملطلــوب خيــارات
  .»اهللا فلريمحكم العقول اارمحو .نسانيةاإل هناءإ يف يسارع نهأوك والتقدم احلضارة من درجات

  حممد

 األحـداث بـني التنـسيق يكفـيو صـحيح الكالم هذا أكيد ،بعدو اجلوادي حممد للسيد حارة حتية« 
  .شتتوهو الوطن اخانو الذين أنصارهو نقالبلال احلقيقي املراد لنكتشف

karam yosof 
 عملهـم مـاهو ؟سـيفعلون مـاذا إذا شـعوهبم امـوحيك مل العـسكر لـو سألأو اجلوادي .د إىل حتيايت« 



 
 

 

 ملـاذا لءونتـسا شـعوب قهر يف وتكابر حروب خترس احلالية العربية اجليوش باختصار بالضبط ووظيفتهم
 يقـول التـاريخ ؟القـسوة هبـذه مـاجيعلهم هـو النفـيس والضغط العسكرية اهلزيمة هل ه؟هلذ اسبب الندري
 التـي كتـوبرأ حرب رسارأ من ةأاملفاج وهذه ٧٣حتي ٤٨ من احلروب مجيع خرسوا مرص ومعهم العرب

ـــــــصح مل ـــــــا يف ـــــــرغم عـــــــيل عنه ـــــــن ال ـــــــرور م ـــــــول ســـــــنه ٤٠م ـــــــب وتق ـــــــبأو تعال    ران
 جـلأ مـن عمرنـا ضيعنا نحن بفجاجة قوهلم نفسياواعلم تأهيلهم عادةإ من البد هؤالء جوادي دكتور يا

 . »والشعب البلد

 محيد الدحبورأبو 

 لكنـا العظـيم مؤرخنـا بـصفات رجال عرشة العربية مةاأل يف كان فلو مالعظي مؤرخنا يف اهللا بارك« 
 . »حني بعد ولو سيقتل القاتل .خري لفأب

 مراقب من بعيد

 حتــى الــسامة الثعــابني طــرف مــن الثــورة هــده ضــد حيكــت التــي املــؤامرات يــصف جيــد مقــال« 
 نفـس تـستعملوا ان دتكمسـيا مـن اطالـب الكاتـب عىل بل املقال عىل ليست ومالحظتي عليها نقالباال

 شـعب ولـيس العـريب العـامل ختـاطبون نكـمأل اجلميـع يفهمهـا حتـى اجلزيـرة قناة عىل تدخالتكم يف اللغة
 .»مرص

Faheema 
 كانـت ربـام فهـم؟ يعتـرب هـذا هل اخلاصة مصلحته إىل ويشد غريه ينتقد من كل .نومهاالف يعجبني

 األصــوات يــشرتون مــصالح مــصالح مــصالح ثاحلــدي العــرص يف ولكــن القــديم العهــد يف ديموقراطيــة
 لديموقراطية فهنيئا .العقول لتربمج والدبابات السالح جتلب الدوالرات تفعله ما ىنر الأ .بالدوالرات
 .»الدوالرات

 حفيدة عمر بن اخلطاب 

 . »املرصيون أهيا عونكم يف اهللا وكان املستعان اهللا«

  حممد الكنديأبو 

 .»!!!عامل عمل من والقطار املدرسة باص حادثة يف طفل ٥٠ مقتل حادث يكون الأ متنىأ«
abu hesham 

 وربــني شــعبني عنــدنا اآلن ألننــا ذلــك ٢ أم ١ رقــم النــسيج عــىل بتــتكلم حــرضتك حممــد أســتاذ«
 فهنـاك وإال لالنتخابات؟ ستذهب كيف والعارفة فامهة مش الناس علشان ملني واالنتخابات والدستور

  .»؟هبتصويت سيكتفوا آخر شعب

 



 
 

 

  حممد عادل

 اجلـيش يف خاصـة ،األن وحتـى النـارص عبـد أيـام منـذ مـرص يف هلـا عمالء زرع عىل تعمل اأمريك«
 املزعـوم الـسالم مفاوضـات منـذ هلـا عمـالء زرع مـن إرسائيل متكنت كام .عالمواإل واملخابرات واألمن

 لـن هلـذا .العربية الدول كل عىل ينطبق األمر وهذا .جدا كبري عددهم أصبح العمالء هؤالء .)ستسالما(
 هـؤالء استئـصال يـتم حتـى واإلرسائـييل يمريكـاأل األخطبـوط مـن تتحرر أن العربية الشعوب تستطيع
  .»العمالء

 حسن من املغرب

 يقـدم نأ مانةباأل هلم مشهود علامء عليها يرشف املرصية زمةاأل من للخروج متواضعة فكرة لدي«
 مـةث ومـن املعتقلني كل عىل فراجاإل مع اءةكف اتذ حكومة لتشكيل همتثل شخصية الفريقني من فريق كل

 حتـى انالفريقـ اختارمهـا الـذين االثنـني ونائبيه مريس عىل االبقاء مع دويل ارشاف حتت مبكرة انتخابات
  .»الدماء ةراقإ وعدم نواياحسنة هلم كانت نإ املنظومة تكتمل

Abd alhaz 
 للباطـل اًرشس اًعدو للحق اًمنارص كنت ًمقاال كتبت فكلام وردكت يا اهللا حفظكو خريا اهللا جزاك«

   . .اًزهوق الباطل ألن

 



 
 

 

 

 
 

١ 

بتجمع من منـدويب ) القلب(ة طبيمبارشة مررت يف أحد املؤمترات ال نقالبعقب اال
االنفـضاض إال أن وكـان التجمـع قـد قـارب ، رشكات األدوية يقفون مع بعـض األطبـاء

 . جمموعة صغرية من احلارضين كانت منشغلة بحديث وجدته مهام يستحق املتابعة

وأعرتف أن بداية رغبتي يف املتابعة كانت عندما فوجئـت بـأن أحـد هـؤالء املنـدوبني 
يف موقـع  نقـالباملعروفني بالتزلف الزائد لألطباء يقول هلـؤالء إنـه أصـبح منـذ وقـوع اال

 . ن يتخلص متاما من املجامالت غري الرضورية التي كانت ثقيلة عىل نفسهجديد يتيح له أ

نه كان جيد لزاما عليه أن هينئ أطباء مسلمني بأعياد ال يرى رضورة إويضيف الرجل 
كـام ، ولـيس يف مـرص، فهي أعياد أناس آخرين يف اجلزيرة العربيـة، ألن تكون أعيادا أصال

 .  زائد ألن يف أيدهيم السلطةخماطبتهم باحرتام إىل أنه كان يضطر

وهـل تظـن أن الـسلطة : وعىل عادة األطباء فإن طبيبا مسلام فاجأ هذا املندوب بقولـه
البابا اخلاص بك ملجرد أنه جلس يف فريق الكورال؟ هل تظن أن األغلبية  إىل انتقلت اآلن

 .  يونيو٣٠أصبحت مسيحية ملجرد أن املسيحيني خرجوا خوفا ونفاقا للجيش يف 

٢ 

بدأت مناقشة خشنة كان أصحاهبا قـادرين عـىل الـتحكم فيهـا وبخاصـة أن منـدوب 
 كثـريا مـن اخلـشونة يف ظـل مـا كـرره مـن تقبـليكان رشكة األدوية املسيحي يف هذا اللقاء 

سعادته املفرطة بأن بابا الكنيسة خلع الرئيس صاحب اللحية وكثـري الـصلوات وأن رأس 
 . ول مرة يف تاريخ مرصالبابا كان برأس شيخ األزهر أل

إذ أعلـن اثنـان مـن األطبـاء املـسلمني ، لكن هناية هذه املناقشات كانـت غـري متوقعـة
 بكــل وضــوح »املــشاركة« ال »االســتامع« إىل الــذين حــرضوا هــذه املناقــشة وكــانوا أقــرب

ــه  ــىل أن ــصاعدا ع ــن اآلن ف ــيعاملونه م ــم س ــتحمس أهن ــسيحي امل ــدوب امل ــليبي «للمن ص



 
 

 

 . »متعصب

إنكـم هبـذا : قال الطبيب املسلم الـذي أدار املناقـشة مـع هـذا املنـدوب املـسيحيبينام 
فـام كـان مـن أحـد األطبـاء إال أن قـال ، تظلمون املسيحيني بسبب بعض محاقات مثقفـيهم

 ينــاير والتــي حيلــو للمــرصيني أن ينطقوهــا ٢٥املقولــة املــشهورة التــي انتــرشت بعــد ثــورة 
 قـد مـور وهـم يعنـون هبـا أن األ» يشء انكـشفن وبـانكل«بالنطق العامي اخلاطئ املوحى 

 . أصبحت جلية واضحة

٣ 

انرصف املندوب املسيحي بعد أن كان قد جتاوز احلـدود يف التعبـري عـن توقعاتـه بأنـه 
 األطبــاء املــسلمني بــرشاء الــدواء دون أن يقــدم هلــم مزايــاه!! ســيأمر) مــن اآلن فــصاعدا(

ي يف أي موقع ستكون له الكلمـة العليـا ألنـه وأن أي مسيح، يقدم هلم بعض اخلدمات أو
صاحب الثورة اجلديدة التي وصفها بأهنا ثورة املـسيحيني عـىل هـؤالء الوافـدين مـن شـبه 
اجلزيرة العربية حيث التخلف والرجعية والتقهقر واحلسبة واألمـر بـاملعروف ومنـع املـرأة 

 تقطـع األيـدي وتـرجم وحيـث، وإجبـار النـاس عـىل الـصالة يف وقتهـا، من قيادة السيارة
 . النساء الاليت استمعتن باحلب بينام املفروض أن تنصب هلن متاثيل فينوس

حـد كبـري حتـى أن  إىل كان كالم مندوب رشكة األدوية املـسيحي ثقـيال عـىل الـسمع
إىل  أو غرابـة طـرح زميلـه إىل زميال له كان مسيحيا أيضا حاول هتدئة اجلو دون أن يتطـرق

فام كان من أحد الطبيبني املسلمني اللذين ،  املسيحية وعن حب الوطنبعد زميله عن روح
هـل تـرى فـيام قالـه صـوابا؟ : ظال صامتني إال أن التفت إليـه بكـل هـدوء وأدب وقـال لـه

: وكانت املفاجأة أن الطبيـب الـذي كـان يـؤدي دور االعتـذار أجـاب بثقـة متناهيـة بقولـه
ن طريقــة إخــراج األفكــار يف احلــديث مل بالتأكيــد فــإن معظــم مــا قالــه زمــييل صــواب لكــ

  .!!تعجبني

٤ 

بعد انرصاف املندوب املسيحي املتعصب جاء دور زميله الناعم الذي حيب اإلخراج 
، وبقـى يف الوقفـة الطبيـب املـسلم الـذي أخـذ زمـام املبـادرة يف الـرد، لينرصف هو اآلخـر



 
 

 

كام ، صب بأنه صليبي متعصبوالطبيبان املسلامن اللذان أخذا القرار ووصفا املندوب املتع
 . بقى طبيب مسيحي كان قد حتكم يف لسانه طوال املناقشة

ثالثــة مــسلمني ورابــع : وهكــذا أصــبحت املناقــشة اآلن حمــصورة بــني أربعــة أطبــاء 
وإن مل يكف عـن االنـشغال بجهـاز املحمـول ، مسيحي ظل صامتا فيام مىض من مناقشات

 . سائل واألخبار يف مواقع التواصل االجتامعيالذي كان فيام يبدو يقرأ عليه بعض الر

زميلهم املسيحي وكأهنم يريدون رأيه فيام حدث  إىل نظر األطباء الثالثة يف وقت واحد
فإذا به يبتسم ويطلب من أصدقائه وزمالئـه املـسلمني أن يعطـوه الفرصـة ليقـرأ ، وفيام سمع

ه األخبـار هتـدئ أعـصابكم لعـل هـذ: وأردف بقولـه، هلم آخر األخبار عىل نحو مـا وصـلته
 . يل ما فعلتموه يف هذين األمحقني أو بعض اليشء فال تفعلون يب

٥ 

وبدأ الطبيب املسيحي يقرأ نص الرسـالة التـي وردت مـن مـصدر عـريب كبـري بتأييـد 
احلـديث عـن  إىل مـارات ثـمرئـيس دولـة اإل إىل وبتهنئة الرئيس املعني ثم انتقـل نقالباال

كان هؤالء ملوكا خمـرضمني يف الـسياسة  إذا وأردف هذا كله بقوله، نقالبدعم هؤالء لال
وقد وقعوا يف هذا املحظـور فمـن بـاب أوىل أن يقـع شـيخا األزهـر والكنيـسة يف املحظـور 

  .!!نفسه

وإذا كـان أهلنـا مـن املـسيحيني مل يـروا احلقيقـة املـرة يف : ثم أردف مرة أخـرى بقولـه
 ٢٥ن جتعلهم وقودا حلرب طائفية تنهي وجود ثـورة ماسبريو حني أرادت الثورة املضادة أ

ــاير فــإهنم يــستحقون أن خيوضــوا جتربــة مريــرة٢٥مــا قبــل  إىل ينــاير وتعيــد األوضــاع   ين
جراحة قاسية جتعلهم يعرفون طريق مـصلحتهم احلقيقيـة بعيـدا عـن مـشاعر الكراهيـة  أو

  .!!ذي البد من عداوته ال»اآلخر«باعتباره  سالمالتي ينميها فيها بعض قادهتم جتاه اإل

أفاض الطبيب املسيحي العاقل واسع األفق يف احلديث الـذي دار كلـه حـول حقيقـة 
واحدة وهي أنه ال هو وال ألف مثله من املسيحيني املتنورين الفامهني للـسياسة واملقـدرين 

د هذا احل إىل  فيهمورللوطنية يستطيعون أن يفعلوا شيئا يف الوقت الراهن الذي وصلت األ
املجنون الذي جعل كثريا من أبناء دينه يؤمنون أن أمريكا هي التـي سـتوليهم حكـم مـرص 



 
 

 

بعـض العنـارص احلاكمـة يف تـل  إىل بقوة اجليش املرصي الذي سلمت قيادته تسليم مفتاح
 . أبيب ويف واشنطن

٦ 

 وصل األمر أن قال الطبيـب املـسيحي إنـه يأسـف كـل األسـف ألن يكـون مـستوى 
) مــع هــذا(لكنــه يعــرف ، هــذا احلــد إىل رصيني ومــنهم األقبــاط قــد تــدنىالــوعي عنــد املــ

األسباب ويعـرف مـا هـو أهـم مـن األسـباب وهـو أن حماولـة عـالج هـذا الوضـع سـتبوء 
 -عـىل حـد وصـفه-بالفشل ما مل حيدث احتكاك حقيقـي عـىل األرض جيعـل كـل مغـرور 

 . يعرف حجمه الطبيعي

ُ من هذه الرصاحة املرة التي عرب هبا الطبيـب كان األطباء املسلمون الثالثة مشدوهني
املسيحي املستنري عن فهم خمتلف لوضع ملتبس كان األطباء املسلمون حتى هـذه اللحظـة 

فـإذا ، هو الذي صوره عىل هـذا النحـو الـدرامي عالمويظنون أن اإل، يتصورونه غري ذلك
املـرصي ال يـأيت  معـالبزميلهم املسيحي يصحح هلم رؤيـتهم مكـررا علـيهم حقيقـة أن اإل

وأنـه ، بيشء من عنده ولكنه يأيت بام يغذيـه بـه موجهـوه مـن القـابعني يف األجهـزة العميقـة
 . موريعرف أكثر منهم كيف تدار األ

ويــضيف أنــه ال يرثــى ولــن يرثــى إلخوانــه املــسيحيني الــذين يتورطــون يف مــشاعر 
بـل إنـه ، قون مـا اختـارواخمـاطر ألهنـم يف رأيـه يـستح إىل الكراهية وتقودهم هذه املـشاعر

ختلـص الـشعب مـن هـؤالء  إذا متادى وقال إن وضـع املـسيحيني يف مـرص لـن يـستقيم إال
 . املغامرين واالنتهازيني

٧ 

وعىل عكس ما هو متوقـع مـن أن يلقـي الطبيـب املـسيحي بالعـبء واملـسؤولية عـىل 
واملـسيحية ، ول عـن نفـسهئأجهزة الدولة العميقة فإنه قال بكل وضوح إن كل إنـسان مـس

ولـيس مـن شـعار املـسيحية أن ، هـذه العـصابات إىل هـذا التعـصب وال إىل ليست بحاجة
 . يطيع القسيس أجهزة األمن وال أن يلجأ إليها يف كل حني

إنـك تتـرصف هبـذه : قال أحد األطباء املسلمني لزميلـه املـسيحي، ويف بساطة شديدة



 
 

 

ت بفـضل وضـعك املهنـي واالجتامعـي الثقة والقوة ألنك تعيش حياة خالية مـن املـشكال
َالذي جيعلك حمبوبا وجيعل طلباتك ملباة وجيعل ذاتك مصونة لكن هذا ليس حـال بـاقي ، ُ

 . املسيحيني ممن هم أقل منك موهبة وقدرا

وأرجـو أن تـدلوين : لكن الطبيب املسيحي الذي تعود اإلنصاف رد مـن فـوره بقولـه
وهنـا أجابـه أكثـر زمالئـه ، راين مـن املـسيحينيعىل ميزة اسـتمتعت هبـا ومل يـستمتع هبـا أقـ

يكفى يا أخي أن طباعك هذه ورضاك جعـال كـل النـاس يظنونـك : املسلمني بداهة بقوله
 . توجس أو شك أو وال ينظرون إليك بريبة! مسلام ويعاملونك عىل أنك مسلم

لـو أن كـل مـسيحي جعـل هـذا الوضـع شـيئا طبيعيـا لوجـده : قال الطبيب املسيحي
وعند هذا احلد سأله أحد زمالئه املسلمني طالبـا منـه أن جييبـه ، إليه من حبل الوريدأقرب 

برصاحة أين تعلم هذا التسامح؟ وأين أدرك هـذا الفهـم العميـق؟ وأيـن وجـد هـذا احلـل 
  .العبقري للمعادلة الصعبة؟

٨ 

ســأجيبكم بــام ال تتــصورونه وهــو أن هــذه هــي النظــرة : وهنــا ابتــسم صــاحبنا وقــال
وهـذه هـي ، قية للمسيحيني الذين أعطاهم اهللا نعمة اخلالص من املدارس الـسياسيةاحلقي

 . الفطرة التي تركناها نحن وأنتم

يا إخويت من املرصيني مجيعـا وال : ثم اعتذر هلم مما سيقول يف آخر مجلة له معهم وقال
 . أنتم الذين ساء تعليمكم وهلذا ساءت أخالقكم، استثني أحدا

 
 Moonlight 

 أن اعتبـار عـىل القبطيـة املـسألة يف جيـوزالنظر ال /أوال /والعنـرصية الـدفاع بـني القبطيـة ملـسألةا « 
 أقبـاط األصـل يف فكلنـا والعنـرص باألصـل قبطية بمسلميها أساسا مرص نأل »األقليات« من مرص أقباط
 يتـضمن أو يعنـى ال هـذا بطىق حق يف مسلم أخطأ إذا /ثانيا دينهم عىل بقوا مسيحيني أو سالماإل دخلنا
 كــدين املــسيحية الهتــام ينــسحب ال مــسلم مــع مــسيحى أو هيــودى خطــأأ لــو كــام كــدين ســالملإل اهتامــا

 بـني عـام جلهـل ضـافةباإل وضـعية قـوانني قـضية هي مرص يف املسيحيني األقباط قضية /ثالثا اليهودية أو
 أن املـسيحيني األقبـاط حقـوق لتنظـيم اتتـرشيع عـن الـدفاع معنى ليس /رابعا .»تابعيهمو الدين علامء

 حتليـلو سـالماإل رشيعـة نقـض يـستلزم ال القـبط عـن الـدفاعو املحـك عىل يةسالماإل الترشيعات تكون



 
 

 

 لـذا دينهـا غـري مـن املـسيحية زواج حمـرم ايـضا هو املسيحية يف الن كتابى من املسلمة زواج مثل حمرمات
 علـيهم تفـضال لـيسو سـالماإل يف هلم مقننة رشعية حقوق اهنأ باعتبار األقباط حلقوق ننظر أن يستوجب

 الو املـضادة العنـرصية دائـرة يف يـدخل ذلـك نأل جتريفـهو اهتامهو سالماإل بنقض مرشوطة ليس هناأ كام
 .»بالداء الداء يداوى

Alaa Alden 
 نأ ودون ةاملجم دون بداخله خيفيه ما يظهر فرعون يكون يدعمة ما جيد أو فرصة جيد شخص كل«
 داخلـه يف مـا خيـرح نأ الطبيعـي مـن ارهتمسخـ ذلـك لويكلفـة حتـي اآلخـرين مشاعر من حسابه حيسب
  .»فرصة

 ياسنيأبو 

 هـو مـن املـسيحني بـني كـان نإو .املـرصيني بـني الطيبـة واملعايـشة الواقـع عـن يعـرب ال املقـال هذا«
  .»واملسيحيني املسلمني املتطرفني كل تطرف من نقلل نأ واجبنا .الرزين املعتدل فهناك متطرف

Manhorowi 
 مـا بـرسعة تنـسون ملـاذا أوال الكراهيـة بخطـاب بـدأ الذى كثريامن به وأعتز لديني حمب مسلم ناأ«
 أعيـادهم يف النـصارى هتنئـة بتحريم يفتوا أمل أيدهيم يف السلطة كانت حني واملسلمني خواناإل من حدث

 الـصالة عليـه الرسـول لذكره احلديث يتسع ال وكثري اسفوره بسبب الشارع يف مسيحية سيدة يرضبوا أمل
 يـشيع وال آذاه الـذى اليهـودي ويـزور بلـني يوجـه ودودا لينـا رحـيام كـان فقد أصال هبذا يأت مل والسالم
  .»وشأهنم تركهم مكة فتح يف منهم متكن أن بعد وحتى دعوته نجحت ولذلك للكفار كراهية خطاب

Walid De 
 مهمـة نقطـة وهـذه ملـرص سـالماإل لفـتح احلزن يعني ذلك ألن األسود هو للكنيسة الرئييس الزي«

 )ملـتهم تتبـع حتى النصارى وال اليهود عنك تريض ولن( القرآن ذلك وأثبت ذلك اجلميع يعلم أن جيب
 بـزنس هـذا أن إال الرومـان أذهلـم أن بعـد وفـضلهم اليـوم حتـى علـيهم حـافظ الـذي سـالماإل هـذا مع

 تتحـول سـوف الـصداقة سـالماإل لتـدمري ذاهبـون كانوا إذا ولكن جتارهتم عن فعونيدا وأهنم ةالقساوس
  .»جيدا اجلهاد يدركون وهم حلرب

Adel Yousef 
 معهـم الـصدام جعـل ورائها ومن إرسائيل يف مرص أعداء لكل خامس طابور إىل املسيحيني حتول«
 . .والنهـضة برابعـة فـرحهم مهلـ ننسى أن يمكن ال . . .صدام أقرب عند هدف منهم والتخلص رضورة

 احلثيـث حتـركهم هلـم ننـسى لـن . .منتخـب مـدين رئييس أول من للتخلص احلثيث حتركهم هلم ننسى لن
 . .ماسـبريو يف باملـصفحات داسـوهم أيـام مـن العـسكر أن رغـم اختـاروه الـذي العسكر حلكم للرتويج
 غـريه وال نقـالباال ضـد مـسيحيني عةجممو يف وأصحابه جان رامي اعتذار ينفع لن الصدام يقع وعندما



 
 

 

 .»اجلميع إليه يتحرك األمة هلذه بواملنص الكمني أن ويبدو . .املسلمني عقالء من

Tony Yousef 
 يقـدم أن دون الـدواء بـرشاء املسلمني األطباء سيأمر فصاعدا اآلن من نهإ املسيحي املندوب وقال«

 مـرص حكـم سـتوليهم التـي هـي أمريكا أن يؤمنون واملسيحيون« »اخلدمات بعض هلم يقدم أو مزاياه هلم
 ، صواب عىل اينثال الطرف أن حيتمل ويقول النفس مع وقفة يقف الواحد ساعات »املرصي اجليش بقوة

 هنـاأ كفيلـة ،هدهـك مقالـة لكـن أسمعه الذي الفريق من خمدوع أنني وحيتمل ،نظر وجهة عنده أن وحيتمل
  .»اجلوادي الدكتور اًوشكر ،اجلزيرة وقعم اًشكر صح نهأ يعرف لهعوجت ، تنبهه

 بيشرتوا طباءاأل هو ..مزاياه حيدد نأ دون الدواء برشاء املسلمني طباءاأل سيأمر املسيحي املندوب«
 .»الدواء؟ بكتابة سيأمرهم نهأ قصده وال الدواء؟

 أديب القرصاوي

 رشائـة أو فيه يعمل الذي للمستشفى برشائه يأمر أو لعيادته الدواء يشرتي الذي هو الطبيب نعم«
  .طبيب مرأب الإ الدواء يشرتى وال .لخإ ،النجوع يف فيها يعمل التي الصحية للوحدة

 حممد عثامن ـ نيجرييا 

 مـرص ألن الـصنيع هبـذا سيتـرضر مـن مقدمـة يف نفـسها هـي نقالباال هلذا املساندة اخلليج ودول«
 غراقهاإو مجيعا اللتهامها ختطط التي إيران من لفياخل دفاعها وخط حتياطيةاال قوهتا هي السني سالماإل
  .»الكربى إلرسائيل خيطط الذي الصهيوين الكيان جتاه األمامي دفاعها خط هي كام ،الشيعي املحيط يف

 وتـاريخ هويـة بـال جيعلهـا قد دستوره فإن ،واستقالل استقرار بال بلدا مرص نقالباال جعل فكام«
 حتـى صار لقد .يسالماإل الفتح قبل ما إىل مرص سيعيد ما طياته يف ويحي الدستور هذا إن بل ،ومستقبل

 أنـه ،اخللـيج ودول النـور وحـزب األزهـر شـيخ منهم ،آخرون ويظن .احلقيقة هبذه يشعرون مرص أقباط
 وهويتهـا مـرص عـىل انقـالب فهو ،بالتأكيد ذلك غري هي احلقيقة ولكن ،فقط ومجاعته مريس عىل انقالب

 بـسطاء حتـى يـدركها بينام احلقيقة هذه نقالبلال املساندون هؤالء يدرك أال املستغرب نوم .األمة وعىل
  .يوم أول منذ األقباط

 فاروق حممد داود

 طرد تربد هل ترصحياتك؟ بعد تقرتح ماذا املتطرف للصليبي سؤالو العاقل املسيحي ألخي حتية« 
 مـش كتـري كـالم الـصهاينة مـن تعلمت كام ضحية نفسك تعلن حتى غضبهم تنتظر مأ مرص من نياملسلم

  .»فعالأ نريد عايزين

 



 
 

 

 سامرعيل إمبايب

 ال نـكإ فالصحيح يقظه كانت وإن حتى اخليال نسج من حدوته هذه صله بأي ملقال يمت ال هذا«
 رد لنـا سيكون ةاللحظ هذه يف مجيعهم قباطاأل سماب اتكلمو إذا فقط طبيب قبطي يف كلهم قباطاأل ختتزل

 .»الفتنة توقظون مثالكمأو هذه يبكمبأسال لكن

 ةتايأبو 

 بـرشهتا لـون دينهـا كـان مهـام الـنفس احـرتام مشكلة هي ما بقدر مسيحي أو مسلم ليست املسألة«
 وردت التـي التحريفـات عـدا مـا( نآبـالقر قيـل مـا هـو نجيلواإل بالتوراة قيل ما بالنهاية نهأل :فكرها أو

 يأ عن املسلمني ينهى ال واهللا باحلق إال قتلها اهللا حرم التي النفس اماحرت هو فاملهم .)نجيلواإل ةرابالتو
 ملا القيمة هذه نعرف لو ،بيوهتم من خيرجوهنم أو عليهم يظاهرون أو يقاتلوهنم الذين إال كان مهام نسانإ

 متيـز إىل يـؤدي بالنهايـة نـهأل شـخاصاأل بـني التميـز هـذا ترديـد ضد فشخصيا »مسلم«و »مسيحي« قلنا
 .»دينه له كل:به التحكم العصب من ئفيطا

 القدس. أديب القرصاوي

 الـضغط)١( هـي دعـائم ثـالث عـىل قائم/قام نقالباال بأن مدة قبل الصفحة هذه عىل هنا قلت« 
 خـرضاأل الـضوء )٣( اخللـيج مـن اهلائـل املـايل الـدعم )٢(بقـوة نقـالباال سـاند الـذي الـداخيل القبطي

 خيطـىء مل اجلوادي ستاذاأل .حتام نقالباال الختل واحدة دعامة غابت وول .نقالبلال الغريب الصهيوين
 .»برصاحة املرير مرص حال ينقل وهو يشء يف

 سكندراين أكرم اإل

 كيـف وفهمـت أقبـاط مـع اختلفـت مرصي كمسلم .األمهية يف غاية مسائل يثري اجلوادي ستاذاأل«
 أديــن ال ولكنــي .خبيثــة جــراءاتإ خــالل نمــ املــرصية الــسلطات جانــب مــن بيننــا الفتنــة بــذرة زرع يــتم

 املـرصيني لتـوريط وغريه الوتر هذا عىل تلعب اًمجيع السلطات وهذه الثورة ومنذ .السلطات بل املسيحي
  .»والضياع والفرقة اخليانة دستور اللقيط الدستور هذا وآخرها مفتعلة رصاعات يف

  طارق مرص املخطوفة.د

 اهللا بـإذن زاهـر مـستقبل هـو بمـرص املـسيحيني مـستقبل أن قـولأ الـسؤال عـىل وإجابة رائع مقال«
 عــدد أن التنويــه مــع .) . .( ثوريــة حمــاكامت ينتظرهــا حيــث هلــا مــستقبل ال . .املــسيحية النخبــة باســتثناء
 الـرشعي احلكـم نظـام قلـب يف املتـورطني املسيحيني من بكثري أكرب سيكون املسلمني من عليهم املحكوم
 املـرصي الـشعب متنـع لـن األزهر بابا كام الكنيسة بابا وللعلم املرصيني من اآلالف دماء وسفك املنتخب

 الـوطن يف معهـم رشكـاء فـنحن الـرشفاء املـسيحيني أمـا اهللا بـإذن علـيهم القـصاص تطبيق من بالعامل قوة
  .»واإلنسانية



 
 

 
Omar El Harrache 

 عـىل املرتبعـني العـرب وإخواننـا نياملـرصي مـن اللبيـب لعـل ،الكبـري ناأسـتاذ يـا عليك اهللا شاء ما«
  .»يفهم الزائلة الكنوز

 ةعىل محود

 .ممكن الال أبراج نحو ةكاحلامم وطارت خاطرى يف التي مرص«

Mahjoub 
 .»العراق يف املسيحيني أخطاء يكررون مرص يف املسيحيون« 

Ali Abdullah 
 ﴿ ! " # $ % & ' ( *) + , - . / 10 2 3 4 5 6 
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 ثورجي عيل طول

  .»شعبها بمصالح واملقامرة التهور ثمن الكنيسة تدفع سوف لكن املسيحيني توعية يتم سوف« 

jawad rami 
 إلعـادة الطريـق خارطة خالل من مرص مستقبل عىل تدل مؤرشات هناك بل فقط املسحيون ليس«
  .»تسود فرق نظرية سنوات إىل املرصيني عيدسي قمع هناك سيكون بل يناير ماقبل إىل الوضع

  راشد

 الــوعي هــذاو العاليــة خــالقاأل هــذه عــىل املــسيحي أخونــا ّنحيــي أن يقتــضيان نــصافاإلو احلــق«
 مـن خاليـة حيـاة يعـيش أنـه معـه يتحـدثون كانوا الذين املسلمون خوانناأ له قال كام له نقول الو ّاملتمكن

 هـذه تثمـر هـل ،موجـودة هناأ فرضنا لو ّثم ،املشكالت من خالية حياة يعيش من هناك فليس ،املشكالت
 أن لـه نقـول ال كـذلك .َكبـريين ورياضـة جتربـة شـك ال إهنـا ،كهـذا بسلوك َجديرين وعياو خالقاأ احلياة

 املـصلحة خيـدم نأ مـواطن كل بإمكان نهأ اثبتو مسيحي ألنه ،مسلم أنك يظنون الناس جعلت طباعك
 .»الالزمني الوعيو خالقاأل يهف ّتوفرت إذا ّالعامة

 صديق

 املحـيط عـن ناهيـك َمـرصيا وتـسعني مخـسة أصـل مـن ًمـسلام مليـون ثامنـني تعـادى أن الغباء من« 
 سـتمرا إذا حتمى واملسيحيني املسلمني بني فالصدام .ملرص ورديا يبدو ال املستقبل .مرص حول ىسالماإل

  .»عليه ماهو عىل احلال

 



 
 

 

 عبد اهللا
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 كريم

 وهـذه ،اجلزيـرة مـن آتيـة بدائيـة كطقوس سالماإل عن ومنتدياهتم دوائرهم يف نسمعه ما هذا واهللا«
 جلـتان خمطـط هنـاك . .املـسلمة الـبالد يف الدينيـة واألقليـات اإلرسائيليـة املنتـديات يف نفـسها هي اللغة

 الذي باملنشار يقطعون إهنم ،األعداء مع يتحالفون دين ورجال وأمراء حكام من األغبياء وهؤالء ،معامله
  .»!عليه جالسون هم

 حممد

 يف الثانيـة املـادة بمنحنـا تفـضلهم عىل املسيحيني إخواننا نشكر أن جيب« الساخرين أحد رأي عىل«
 الـوطن رشكـاء مـع »املحبـة« روابـط بـآخر سيحينياملـ مـن الكثـري ضـحى لقد الشديد لألسف »الدستور
 يف يةإسـالم »رائحـة« لـه ما كل رفض يف اخلمسني جلنة يف الكنيسة ممثل رشاسة أحد ينسى فلن ،املسلمني
 أن أعلـم .رمـسيسو النهـضةو رابعـة يف املـسلمني دماء لبحور الكنيسة مباركة أحد ينسى لنو ،الدستور

 الكنيـسة قيـادات سـتبقي لكـن ،الوطن رشكاءو وطنهم حيبون يونحقيق مواطنون املسيحيني بعض هناك
  .»للمسيحيني الرسمي املمثل هي

 ابن الصومال

 يف مـرص مـسيحيو يقودهـا صـليبية حـرب هـي ةاملـشكل ، اجليش أو السييس ليست مرص مشكلة« 
   .»بأسامئها األشياء ويسمون مرص مسلمو ظيستيق فمتى الداخل ويف اخلارج
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يات الفكر السيايس أن األحزاب هي الركن األسايس يف احليـاة الـسياسية يف هيمن بد
احلكــم  أو لــك الفكــر أيــضا أن احلكــم العــسكرييات ذهيومــن بــد، الــدول الديمقراطيــة

ال يمكــن أن جيتمــع مــع األحــزاب يف نظــام ) كرمــز للقــوة والــسيطرة(الدبابــة  إىل املــستند
 . سيايس واحد

ومن ثم فإن طالئـع الـشبان الـديمقراطيني يف الثـورات التـي امتـدت يف مجيـع أنحـاء 
يـة هيمون تلـك االزدواجيـة البدهتفوا دون اتفـاق بمـض، )كام كان يسمى(العامل السوفيايت 

هيتـف ، التي جعلت مطالبتهم بالديمقراطية يف صورة زئري واضح وقـوي وحمـدد ومتكـرر
 . بسقوط حكم العسكر

أن يفـصلوا بـني هـذين املعنيـني  أو وقد حاول ساسة مـرصيون حمـدثون أن يفاصـلوا
للوهلـة -د يبـدوان مع أن املعنيني يبدوان منفـصلني سياسـيا كـام قـ، املتالزمني فلم يفلحوا

 . لكن الساسة فشلوا متاما يف حماوالهتم العابثة، مرحليا أو  قابلني للمفاصلة عمليا-األوىل

 أن ٢٠١٣ثم كان من مفارقة القدر أن أتاح هلم التـدخل األمريكـي الـسافر يف صـيف
عـب املل إىل فنزلـوا، )بـديال عـن مظلـة سـوفياتية(ّيعاودوا كرة املحاولة حتت مظلة أمريكية 

إال تـوريط أنفـسهم يف لعـب ، دون حياء وبذلوا ماء وجوههم يف هذا السبيل دون جـدوى
ــشبوه ــوت وم ــم ، دور موق ــا وجعله ــارخيهم متام ــوث ت ــاء«ل ــاألحرى أو »غط ــاء« ب  »وط

 يزعمـوا أن معهـا علـيهم يـصعب التـي املرحلة إىل تورطهم ووصل، العسكري نقالبلال
 . الرتاجع أو التوبة بعدها

٢ 

 -مـا يقـرره كثـري مـن املفكـرين الـسياسيني العـرب  إىل  بنا أن نـشري بحـبوهنا جيدر
 دون دليـل - من أن كثريا من الساسة املـرصيني يعتقـدون -بخليط من الواقعية والسخرية



 
 

 

 

 األمـر ويـصل، املـستقرة احليـاة نظـم مـع تعـاملهم يف خارقـة خياليـة بقـدرات متتعهم يف –
 أن يف نجحـوا -املـرصيني عامـة مـن كأسـالفهم- مإهنـ قـوهلم إلـيهم ينـسبوا أن إىل هبؤالء
   .بالدوكو اهلواء يطلوا

فــإن القاعــدة يف طــالء األفــق الــسيايس ، متطــايرين شــيئني والــدوكو اهلــواء كــان وملــا
 .  يف خيالًباللون األيديولوجي ال تعدو أن تكون خياال

منع االعـرتاف بـأن ومع اعرتافنا باحلدود الفاصلة بني الواقع واخليال؛ فإن األمر ال ي
 إىل بعض إبداعات الساسة املعارصين يف تطويع النظم املـستقرة ألهـوائهم تظـل يف حاجـة

  .كثري من التأمل يف القدرة عىل خداع النفس

، واقعة حديثة جدا تلخص تاريخ اخلداع السيايس ومآله إىل وربام أشري إشارة رسيعة
 بوتني ملـرص بمذيعـة التلفزيـون الرسـمي فقد فوجئ متابعو زيارة الرئيس الرويس فالدمري

 إىل أن صــداقة مــرص وروســيا تعــود إىل -يف رصاحــة ومــن خــالل نــص مكتــوب-تــشري 
 .!!حركة عدم االنحياز!! يف تأسيس!! معا!! اشرتاكهام

وهكذا اهنارت يف مجلة واحدة ودون قصد تالل األكاذيب التي كانت تـصور حركـة 
 إىل ووصل االهنيار!! اد السوفيايت والواليات املتحدةعدم االنحياز مستقلة متاما عن االحت

 . ُمل يعن ال بالتصحيح وال بالتعقيب) شبه رسمي أو رسميا(أن أحدا 

٣ 

 وباملواكبة هلذا االعرتاف الذي جاء من تيار الالوعي؛ فـإن مـرص منـذ شـهور عـادت
ــا إىل  ــا بأهن ــام هب ــعور النظ ــف ش ــن وص ــة يمك ــة لعب ــط«ممارس ــزاب االض ــة األح رارية لعب

يف -بل إنـه ،  السيايس ال يطيق فكرة احلزبية وال يرحب هبانقاليبفالنظام اال، »واإلجبارية
لكنـه أصـبح يف ، وضـع حـزب األغلبيـة نفـسه يف الـسجون إىل  سـارع-رصاحة ووضـوح

ممارسة لعبة األحـزاب مـن أجـل اسـتحقاقات خارجيـة  إىل الوقت احلايل جمربا عىل العودة
 . رب الديمقراطي والبنك الدويل واملؤمتر االقتصاديالغ: أبرزها، معروفة

 إىل تقبـل أحـزاب صـناعية تفتقـر أو ومن ثم فال بأس بمطالبات هنا وهنـاك بوجـود
ومــن املؤســف ، حتــى وإن بــدت حمتفظــة بــبعض الــشكل فحــسب، الــروح والــشكل معــا



 
 

 

 

 حجـم -ايسمن خالل اخلربة احلديثة بالواقع السي-أن عامة الناس يعرفون ) ينينقالبلال(
  .. . هذا العبث ومنتهاه احلتمي

 . نفسه ذكيا نقالبومع هذا يظن اال

٤ 

إضاءة رسيعة تطلعنا عـىل طبيعـة  إىل وربام كان اإلبداع املرصي يف هذا املجال بحاجة
ــب ــستقبل القري ــة يف امل ــآالت املحتمل ــسارات وامل ــرف ، امل ــنحن نع ــال -ف ــبيل املث ــىل س ع

 حـني وقفـت القـوى ١٩٩٠وبالتحديـد منـذ (قـرن األخـري  أنه عىل مدار ربع ال-والتكرار
فإن نخبة ضـئيلة العـدد والتـأثري ، )السياسية متحفظة متاما عىل أسلوب أداء حسني مبارك

مــع ) ايتمجــالربا أو(التعامــل املــرن  إىل مــن املــرصيني العــاملني يف الــسياسة قــادوا أنفــسهم
 هي ركن ركني من أهـم أركـان احليـاة جمموعة من التجاوزات الفجة يف احلياة احلزبية التي

 . السياسية

وإذا هبم عىل مدار العرشين سنة األخرية من عهد حسني مبـارك ثـم مـن خلفـوه مـن 
فكـرة هزليـة (!!) يني يتقبلون عن طيب خاطر وطيـب قلـب نقالباملجلس العسكري واال

 األحـزاب تتجىل فيام تعـارف عليـه الفكـر والنقـد واللغـة واجتمعـوا عـىل تـسميته بظـاهرة
النـــشاط  أو بلغـــة الـــسوق-وإنـــام متثـــل ، اً وال أشخاصـــاًالكرتونيـــة التـــي ال متثـــل فكـــر

 .  مساحات إعالنية حمجوزة-وعىل أقىص تقدير، االقتصادي

وهكذا فإنه عىل حني كان احلزبيون احلقيقيون يبحثون ألنفـسهم عـن مـوطئ قـدم يف 
قـة هلـم بالـسياسة وال باحلزبيـة كـانوا فإن آخرين ال عال، احلياة الرسمية لألحزاب املرصية
َّوكانوا حيتلونه معززين مكرمني، جيدون هذا املكان بسهولة ويرس ومل حيـدث اسـتثناء هلـذ ، َّ

يف دوائــر مل تــتمكن جهــة ، ٢٠٠٥ و٢٠٠٠ْاملــسلمني برملــاين خــوان العبــث إال بــدخول اإل
 . من تزويرها) عىل حد قول التعبري القديم(اإلدارة 

٥ 

 تقبـل يف يامنعـون ال كـانوا املعـارصين حقيقة أن املرصيني إىل اف أن نشريومن اإلنص
 الــوطني القــرار يــة يــدخل حتــت مظلــةاحلزب لفكــرة التــام اخلــرق هــذا بــأن القائلــة الفكــرة



 
 

 

 

 احلزبيـة احلياة لفلسفة املرصي التطبيق يف واجلذري الصوري التطوير هذا وأن، واستقالله
 بيتـك داخـل الطهـي طريقـة اختيـار يف حريتـك قبيـل من ياحمل وطنيا داخليا شأنا إال ليس

 . العاملية الطهي أصول بمخالفة لك يسمح الذي األمر وهو، ألرستك

 ثم فإن ظواهر التشوه يف أسلوبك املامرس لوضعية قديمـة قـد يمـرر دون أدنـى ومن
 . وال التربم وال االحتجاج، صورة من الصور املعربة عن إظهار الضيق

الزم مع هذا أن تعثرت حركة ظهور أحزاب حقيقية ظلـت أوراقهـا تتقلـب وكان مما ت
 . ٢٠١١كانون الثاين /حتى جاءت ثورة يناير

خـوان اإل عـن املنبثـق أو املنـشق »الوسـط حزب«فقد عانى أقطاب ، وعىل سبيل املثال
 جلنـة إىل يـذهب احلـزب ملـف وكـان، الـشمس حتـت مكانـا ألنفسهم جيدوا أن يف املسلمني

 الـذي القـضاء إىل يـذهبون ثـم، وهكـذا …وترفضه تؤجله ثم تؤجله أو فرتفضه اباألحز
َقــضينة«ي ظــاهرة وهــ مبــارك عــرص ابتــدعها ظــاهرة يف- الــسياسة يف أقحــم َ  أي، »الــسياسة ْ
 وهكـذا …مـرات وحيـبطهم مـرة ينـصفهم بالقـضاء فـإذا -الـسياسة أمور يف القضاء إقحام

 . وهكذا

 سـنوات األحـزاب جلنـة ويف املحاكم يف السياسية التوجهات هذه بعض استمر وقد 
 بمنـع اختـذ قـد اًفوقيـ اًقـرار هنـاك أن للجميـع الواضـح مـن وكان، جدوى دون وسنوات

 . ظهور هذه األحزاب

٦ 

حـد  إىل وقد سجلت أكثر من مـرة أن هـذا املنـع كـان مرتبطـا ارتباطـا رشطيـا وصـل
فقـد كانـت دولـة ، ىل اجلانب اآلخرع) متناقضة( بإباحة اًالقول بأنه عاش مصحوبا ومربر

 من املضمون والؤهـم) وال نقول السيايس(مبارك نفسها تدفع ببعض حمرتيف العمل العام 
َّالذين تربطهم بالنظام حبـال رسيـة أو املقربني أو  يمكـن وصـفها بأهنـا اًليؤسـسوا أحزابـ، ُ

 . كانت مضمونة التأسيس كام أهنا مضمونة الوالء

مجاعـات ممـثيل  إىل ما احتـاج النظـام إذا ضح بصورة كاريكاترييةوكانت هذه اآللية تت
، ذلــك إىل مــا أو  حلــضور فعاليــة سياســية مــن قبيــل مــؤمتر احلــوار الــوطني»الكومبــارس«



 
 

 

 

ثــم هــم ،  ومأدبــة شــهيةاً فــاخراًوعندئــذ هيــرول هــؤالء للحــضور وهــم يــضمنون طعامــ
واحلـصول عـىل تأشـريات  ،ولنيئفرصـة للقـاء الـوزراء واملـس) وهذا هو األهـم(يضمنون 

 . ذلك أو  من االنتظار يف مكاتب السكرتارية عند هذاًوعود مبارشة بدال أو مبارشة

 عن هذا؛ فقد كانت هناك وجاهة اجتامعية هلذا الذي يتصور نفـسه يف صـورة ًوفضال
 . الباشا اجلديد رئيس احلزب أو البارون أو املاركيز أو النبيل

وهو ما كررت اإلشارة إليه من أن كل حزب من ،  أعظمعىل أن هناك ما خفي مما هو
ومعونـات يـرصفها جملـس الـشورى ، ًهذه األحزاب كان يتقاىض من الدولة نفسها أمواال

 بالطبع عام كانت هذه األحزاب حتصل عليه من مـرصوفات ًهذا فضال. من موازنة خاصة
ها حصة من تأشريات احلج كان املثل البارز علي ومن مميزات ال تنتهي، شبه رسية أو رسية

وهــي ميــزات كانــت تــرتجم إىل أمــوال ســائلة ، ويــربر .. ) والعمــرة ورخــص الــصحف 
 . يلها بأنه لإلنفاق عىل احلزب يتس

٧ 

مـا هـو  إىل يـةنقالباال أو لست أريد أن أميض يف تصوير واقـع احليـاة احلزبيـة القادمـة
أنـه حتـى  إىل كني أحب أن أصلل، مع أن هذا من واجبي للتاريخ، أعمق من هذا أو أبعد

 متاما من صورة احلزبية القادمـة أفضلهذه الصورة التي عشناها منذ سنوات سوف تكون 
عـىل  نقـالبيون أن بوسعهم أن يفرضوها عـىل مـرص بعـد االنقالبالتي يتصور االوالقامتة 

 . ثورات الربيع العريب

 يعرفـون مـن احلزبيـة يـني ومستـشارهيم الـسياسيني النقالبذلك أن معظم هـؤالء اال
بـل يؤمنـون ، أكثر من هذا النموذج العنكبويت املتامسك الذي يعتقـدون أنـه قابـل للتكـرار

وأنـه لـيس ، عن اقتناع ويقني بأن هذا النموذج املشوه هو أقىص ما يمكنهم أن يسمحوا بـه
ى ُيف إطـار مـا يـسم، الغريب أن يطلب منهم أي ضامن حلقوق اإلنـسان أو للمجتمع الدويل

 !!عند الغرب باحلياة احلزبية والعمل السيايس وممارسة الديمقراطية
 



 
 

 

 

 
 

 عبد الرمحن سامل

 كتاباتـه، مـن متـل ال يكتـب، مـا كـل أقـرأ أن وأحب اجلوادي الدكتور اجلليل العامل الشخص هذا أحب ناأ«
  .»فيه وباك اهللا حفظه

  حسن النجار.د

 ًشـكرا .االنقـالب وجاهليـه الـسفاح يؤيـدون الـذين واألرشار بسطاءوال للجهالء وعقالين تعليمي حتليل«
 ةوالعدالـ ةواحلريـ العـيش حيتـاج مـثلام واحلـضاري الثقـايف االرتـواء إىل حيتـاج الـوطن نأل جـوادي دكتـور يـا لك

 .ةاالجتامعي

 مسلم عريب مرصي

 باحلريـة تـنعم مـرص تـرى حتـى عمـرك يف اهللا وأدام وعافـاك اهللا وشـفاك وعافيتـك صـحتك يف لك اهللا بارك«
 الـرشعية وجمالـسها ٢٠١٢ ودسـتورها مريس حممد الرشعي املنتخب رئيسها هلا ويعود جتامعيةاال والعدالة والكرامة

  .»اهللا بإذن املنتخبة

 حكيم

 وأنـا إليـه، تـصبو مـا هـذا بالتأكيد واليمن، وليبيا والعراق بسوريا وتلحق مرص تفرط أن تريد أنت أخي يا«
 بعـد ولكـن االنتخابـات نتـائج عىل بناء احلكم يف حلقهم ًمتفهام كنت فقد املسلمني اإلخوان بوعود أثق ال برصاحة

  .ًرشعا حرام ذلك ويعتربون السلطة بتداول يؤمنون ال فهم هبم أثق أعد مل غزة يف محاس جتربة

Kalandawi 
 .يشء كـل عنهـا يمنـع .والغبيـة كيـةالذ القنابل عليها تتساقط .االمم عليها تتداعي .وحمارصة ضيقة منطقة«
 الـشجر فيهـا يـدمر .والقريـب العـدو عليهـا يتـآمر .األوسـط الـرشق يف جـيش ىقوأل عسكرية ألوية ثامنية هتامجها

 حكـم أن نشهد أننا اهللا نشهد نناإ .اهللا اتق حكيم يا .اهللا ءشا نإ منترصون مرابطون صامدون ذلك ورغم .واحلجر
  .»فاشهد اللهم املعارصة فلسطني عرفتة ءيش أفضل العزة غزة يف محاس

 هـذا )َّكـوش(و املتـصهينني حـزب هـوو نقـالباال بعـد مبـارشه مـرص يف جديد سيايس حزب أول تأسس«
 ،زهركـاأل ةالدينيـ حتـىو ةالقـضائيو ةيـعالماإلو ةاألمنيـ الدولـة مؤسـسات يف ةاملهمـ املناصب معظم عىل احلزب

 إرهـايب املـرصي الـشعب مـن %٨٠ أصـبح حتـى رهـايبباإل ليـهإ ضامماالن يرفض من كل يصف احلزب هذا باتو
 إال إرهـايب العـامل كـل تقريبـا يعنـي ،ينيإرهـاب اأمريكـو أوروبـا معظـمو تركيـاو محـاسو ةيـإرهاب ةعربيـ ةدول ١٨و

  .»روسياو إرسائيل

 عمر بوأ

 وهـل)وهماشـرت مـن حكـم(حتـت باحليـاة يـشعرون العبيـد وهـل)والعسكر حكم(حتت أصال حياة أي بل«



 
 

 

 

 واملـوت يءالبطيـ املـوت يعـادل )العـسكر حكـم حتـت(احليـاة .طبيعيـا؟ يعتـرب الـرسيري املـوت أو يءالبطي املوت
 الإ قتلهـا اهللا حـرم التـي للنفس وانتحاروقتل جمازفة منهم واالقرتاب جحيم حياهتم العسكر . .نسانلإل الرسيري

 يطيـق مـن هنـاك وهـل .حكمهـم باحلياةحتت فامبالك الوفيات سجالت من الدنو العسكرهو من االقرتاب .باحلق
 خكــم حتــت(احليــاة هكــذا .بــه تــرتبص فــاعيواأل الوحــوش وكــل بــه حتــيط واجلثــث القاممــات وســط يف العــيش
  .»ورهص بشعأ يف واجلحيم واخلرسان واهلوان الذل حياة)العسكر

Tantan 
 حتليـل نحـو حتركـت ثـم !»بدهيات« وليس »بدهييات« هي الصحيحة الكلمة .بخطأ املقال بدأت دكتور يا«
 يف بـدورها القيـام مـن السياسية األحزاب متكني دون حيول سوف السييس الرئيس حكم بإعتبار املنطق يف خاطيء

 أحـد يفهمهـا فلـم احلزبيـة فهم عن أما .مبارك عرص يف حدث ما نتيجة مهلهلة مرص يف األحزاب .السيايس العمل
  .»!الدولة أركان كل عىل بالتحفظ هلم تسمح احلزبية أن ظنوا الذين خواناإل فيها بام أحد عنها يسأل ومل

 أحزاب غري إخوانية

 ترسيب حزب .مرص لينا حتيا حزب .الرز زي حب حزب .البلد علينا حالل حزب .نقالباال ظالل حتت«
 مـاتوا زبح "العظيم باهللا اقسم بس حزب "معش يعن معاه السلم خد "حزب سييسال يدعب حزب .ناشفال عىل

 عرفت كيف :س !نتخابيةا دعاية فاصل .املركزي والبنك الفكة حزب .عسكر حكم ما واهللا ال حزب .وحتموتوا
  .»عليهم اتنقالباال بنتائج يقبلون ال ألهنم .سهلة :ج السلطة؟ بتداول يؤمنون ال خواناإل أن

 العمورى حممد

  .العربية شعوبنا يا الثورة تنرصوا نأ جيب وجنده واالستعامر االحتالل حكم حتت حياة أي بل«
 



 
 

 

 

 

 
 

١ 

 ١١ ينـاير حتـى رحيـل مبـارك يف٢٥التي استغرقتها ثورة -طوال األيام الثامنية عرش 
،  كانت أجهزة الدولة املباركية يف حـوار فعـيل مـستمر مـع الـشعب-٢٠١١شباط /فرباير

 غري املشهور أكرب بكثـري مـن احلـوارات القوليـة املـشهورة التـي متثلـت وكان احلوار الفعيل
 . أساسا يف لقاءات عمر سليامن بالساسة التقليديني وبمجموعة من الشباب

كام متثلت أيضا وبدرجة مستقبلية أهم يف حوارات بعض قـادة القـوات املـسلحة مـع 
ن أهنـم قـادة هـذه الثـورة مـع مـن قـدر القـادة الرسـميو أو من وجـدوا أهنـم رمـوز الثـورة

 . املفاجئة التي مل تكن يف حسباهنم عىل هذا النحو وال يف هذا التوقيت وال هبذه الدرجة

امليــادين التــي  إىل أمــا احلــوار الفعــيل ال القــويل فقــد متثــل يف حتريــك وحــدات مقاتلــة
ية حفظ ولئكام متثل يف فرض حظر التجول وتويل القوات املسلحة مس، اندلعت فيها الثورة

كـام متثـل يف احتكاكـات مبـارشة ، كـانون الثـاين/ ينـاير٢٨األمن والنظـام بـدءا مـن مـساء 
ــوار ــض الث ــني بع ــسلحة وب ــوات امل ــة للق ــدات التابع ــض الوح ــني بع ــرت ب ــة ج  ورصحي

التمـرد يف  أو حـدوث بـؤر صـغرية مـن الثـورة إىل بل تعدى األمـر هـذا كلـه، املواطنني أو
شومان ومـا عـرف بمجموعـة  أمحد ما عرف بمجموعةبعض صفوف القوات املسلحة يف 

 .  أبريل٨ضباط 

ويف كل هذه احلوارات القولية والفعلية كانت بعض قيـادات القـوات املـسلحة واعيـة 
وكانـت هـذه القيـادات ، بدرجة أكرب من ناحية البحث عن مكاهنا املتميـز يف النظـام اجلديـد

 كثـريا أفـضلموقعها يف النظام اجلديـد ذات الوعي الفائق بمصلحتها حريصة عىل أن يكون 
وكان هذا يـستدعي يف بعـض األحيـان العمـل عـىل اسرتضـاء ، من موقعها يف النظام القديم

 . القوى الثورية بكل ما هو ممكن وكل ما هو غري ممكن

 



 
 

 

 

٢ 

ومن اإلنصاف أن نذكر أن بعض هذه القيادات يف ظل الطموح اجلـارف أفرطـت يف 
وقـد عانـت ،  يتفق شكليا مع الصورة التقليدية للقـوات املـسلحةهذا االسرتضاء بام قد ال

املقارنـة الطبيعـة بـني مواقعهـا حـني كانـت يف مـن نتـائج هذه القيادات بعد ثالث سنوات 
هذا االسرتضاء الذي بلغ حدا يمكن وصفه بأنه مثل درجة واضحة من النفـاق  إىل حاجة

جوهره عىل القهـر والفرعونيـة والفاشـية الرصيح املكشوف وبني موقفها اجلديد القائم يف 
 . واأللوهية املطلقة

ُعىل أن األمر مل خيل يف كل هذه األوضاع من البحـث عـن غطـاء إيـديولوجي يرسـم 
ويف هذا اإلطار فقد ظهر بكـل وضـوح أن االضـطراب هـو أبـرز مـا ، العالقة بني الطرفني

كانتهــا يف صــنع تارخينــا يميــز الــصورة الذهنيــة لقيــادات القــوات املــسلحة عــن حقيقــة م
 . املعارص

وكان هذا قد جتىل بكل وضوح يف مناقشة رسيعة ومطولة دارت بني قيادات القـوات 
املجلـس  أو وهي التسمية التـي فـضلتها الثـورة، املسلحة يف ما يسمى باملجلس العسكري

 وهـي التـسمية التـي حاولـت القيـادة العـسكرية احلفـاظ عليهـا، األعىل للقـوات املـسلحة
وبالطبع فقد مضت املحاولـة دون جـدوى حقيقيـة إال ، فرضها عىل األحاديث املرسلة أو

 . يف العبارات املكتوبة يف الصحف املسامة القومية

٣ 

فقد كانـت الـصورة الذهنيـة املتكونـة عنـد قـادة القـوات املـسلحة ، وباختصار شديد
اك أربعـة اجتاهـات متباينـة يف وكان هنـ، حد كبري بالصورة املتداولة عند اجلامهري إىل شبيهة
ومـع أن ،  لتنهيهـا٢٠١١حتديـد احلقبـة الـسياسية التـي قامـت الثـورة اجلديـدة يف أو تقرير

 القوات املسلحة عىل مستوى قياداهتا مل تكن بالطبع توافق متامـا عـىل أي مـن هـذه البـدائل
 . فإهنا كانت بحكمة السنني تؤمن وتقر بوجود هذا االجتاه، االجتاهات أو

ومن باب التذكري ليس إال فقد كانت هناك طائفة رأت بل أيدت فكرة أن تكون الثورة 
قد قامت احتجاجا عىل سياسة التوريث التي كانت تسري عىل قدم وساق مـن أجـل وصـول 



 
 

 

 

 . مجال مبارك بطريقة دستورية وقانونية ومتثيلية إىل كريس الرئاسة

وبالطبع فإن قادة القوات املسلحة مل يكونوا سعداء بمثل هـذه الـسياسة وال متقبلـني 
بـل ربـام ، وإن كان قد بدا من جممـل تـرصفاهتم أهنـم ال يامنعـون فيهـا، هلا يف قرارة أنفسهم

 . أفرط بعض القادة يف اسرتضاء الرئيس القادم مجال

ــالرقم ــا أن نعــرب ب ــة وهــذ أو وإذا أردن ــم حمــدد مــن  إىل ا التوجــهنحــول هــذه احلقب رق
فإننا نقول إن هذا التوجه كان يعني أن الثورة كانت ضد السنوات العرش األخرية ، السنوات

مـع إمكـان قبـول ، ٢١باختصار شديد ضد سـنوات حكمـه يف القـرن الــ أو من عهد مبارك
 . يف سنوات القرن العرشين أو فكرة أنه كان رئيسا جيدا يف العرشين سنة األوىل

٤  

 أنـه حيفـظ مـاء مـن كـانوا »موضـوع الثـورة«كانت امليزة الكربى هلذا االجتاه يف حتديـد 
بـل وكـل هـؤالء القـادة ، وعـىل رأسـهم املـشري ورئـيس األركـان، مشاركني يف سلطة مبارك

ومـع هـذا فـإن القـوى الثوريـة عـىل ، كل مناصبهم يف عهـد مبـارك إىل الذين وصلوا بالفعل
الكشكـشة املقـصودة يف حتديـد  أو قبل بمثل هذا االنكامش الظاهرمستوى الشارع مل تكن لت

وكانت أسباب عدم القبول من الوضوح واملنطقية بحيث يصبح من التزيد ، موضوع الثورة
 . هنا ويف مثل هذا املقام تكرار احلديث عنها

٥  

 ومن الطريف أن أجهزة، عهد مبارك كله إىل كان التوجه الثاين يمتد بموضوع الثورة
وقـد ، املخابرات بكافة أنواعها ومستوياهتا كانت حريصة عىل إبراز هذا التوجه بكـل قـوة

قدمت مثال أكثر من ناجح وساحق يف رسعة تـشويه صـورة مبـارك وعهـد مبـارك بمهمـة 
واقتدار وعىل نطاق واسع يف الصحف واملجالت والفـضائيات يف اخلـارج والـداخل عـىل 

 . حد سواء

ارس تدريبا مترنت عليه وأعدته من قبل يف مطلع عهد مبارك وكانت هذه األجهزة مت
بحيـث مل ، حني سودت كل صفحات السادات بكل ما أمكنها وما مل يمكنهـا أيـضا، نفسه

إله  إىل ِتنقض ستة أشهر يف بداية عهد مبارك إال وكانت هذه األجهزة قد حولت السادات



 
 

 

 

أدلة مصطنعة ال  إىل م قاسية استندتذلك من هت إىل للرش واإلمهال واخليانة والتفريط وما
 . استحياء أو يزال أعداء السادات التقليديون ومن انخدعوا بأدبياهتم يكرروهنا دون حياء

وهكذا أصبح مبارك يف ملح الربق وبتصوير أجهزته نفسها رجـال غـري متـدين بطـيء 
عـديم الكرامـة الفهم عميال وكنزا إسرتاتيجيا إلرسائيل ومشاركا يف الفـساد واالرتـشاء و

، هذه الصورة التي ال تزال ترسم له عىل أيدي هذه األجهـزة واملتعـاونني معهـا. . والنخوة
ومــن اإلنــصاف أن نــذكر أن هــذا التوجــه كــان أكثــر حظــا مــن التوجــه الــسابق يف القبــول 

وبلغة األرقام فإن هذا التوجـه كـان يعنـي أن موضـوع الثـورة كـان ، واالنتشار والتصديق
 . ما هي فرتة حكم مباركثالثني عا

٦  

حيث كان يعترب أن فـرتة مبـارك ، حد كبري إىل أما التوجه الثالث فكان توجها هبلوانيا
ــسادات ــداد لفــرتة ال ــة عهــد -وأن األربعــني عامــا ، هــي امت ــي مثلــت الفــرتة مــن بداي الت

وكـان هـذا التـرصف البهلـواين ،  مثلت ثورة مضادة عـىل مـرشوع عبـد النـارص-السادات
وأن فكـرة دولـة ،  كـان نكبـة١٩٧١ أن صـدور دسـتور -غـري اهلـوى- دون أي سند يعترب

 . املؤسسات التي نادى هبا السادات ونفذها نكبة أخرى

تكــرار األحاديــث املموجــة التــي اســتهجنها  إىل بــل إن هــذا التوجــه البهلــواين عــاد
ووجـد ، االشعب املرصي عن فكرة أن حرب أكتوبر كانت متثيليـة سـاداتية ومل تكـن نـرص

هــذا التوجــه البهلــواين فرصــته القديمــة يف إهالــة الــرتاب عــىل إنجــاز الــسادات الــسيايس 
 . وتصويره عىل أنه تسوية وخضوع وأمركة وعاملة

 إىل وهكذا عاد صوت غري عقيل ليحاول أن جيد نفسه يف خضم ثورة شبابية استندت
 كــان - أربعــني عامــاالــذي امتــد بموضــوع الثــورة ليكــون-ومــع أن هــذا الــرأي ، العقــل

فإنـه ، عهد عبد النـارص بـشعاراته الزائفـة وممارسـته الفاشـية إىل يستهدف بالتبعية الرجوع
كان عاجزا عن أن يرصح هبذا التوجه الذي مل يكـن ليحظـى بقبـول أحـد يف ذلـك الوقـت 

ر القهـ إىل ال، احلريـة والكرامـة اإلنـسانية إىل الذي تطلعت فيـه اجلامهـري الـسعيدة بـالثورة
 . واالستعباد والشمولية والدكتاتورية



 
 

 

 

٧ 

وهكذا ظل هـذا التوجـه يـدور يف حلقـة احلـديث الـصناعي عـن اسـتقالل القـرار يف 
وهـي أحاديـث سـهلة وغـري ، وعن قيمة الوطن يف مقابل أمريكـا وإرسائيـل، مقابل التبعية

 أحاديـث لكنهـا يف نظـر اجلامهـري، مكلفة تشغل املجالس واملناقشات والندوات والربامج
 . عقيمة جتاوزهتا األحداث

ومل يكن أمام هذا التوجه إال اللجوء للحديث عن العدالة االجتامعية التي متيز هبـا يف 
ومن الطريف أن اجلامهري مل تتقبل هذا احلديث بأدنى درجة مـن ، نظرهم عهد عبد النارص

اسات الناطقـة عـىل القبول يف ظل فهمها احلقيقي للفرق الشاسع بني اخلطب الرنانة والسي
 . أرض الواقع

ومع ذلك فلن تعدم اسرتجاعا هلـذه األكاذيـب املدغدغـة للمـشاعر كلـام تغنـى عبـد 
 . عبد احلليم بأغاين الستينيات أو الوهاب

 مـن تـصورات التزييـف فقـد أثبتـت التجـارب أفـضلومع هذا فإن حظ مـرص كـان 
ــة أن هــذا التوجــه النــارصي املــصط ــأي قبــول يف واالســتحقاقات االنتخابي نع ال حيظــى ب

فقـط رغـم % ١وأن أقىص ما يمكن له احلصول عليه من األصـوات هـو ، الشارع السيايس
ضوضائه وجلبته وجاذبيـة الكتابـة عنـه واستحـضار أغانيـه وأهازجيـه وأناشـيده ومالمحـه 

 . وأوبرتياته

٨  

ة التـي هكذا التبس التوجه الثالث الذي حياول أن جيعل موضوع الثورة األربعني سـن
وال نقـول (وأصـبح بفـضل القـدرات اخلبيثـة ، امتد فيها حكم الـسادات وخليفتـه مبـارك

للــداعني إليــه ملتبــسا ومتلبــسا باملــرشوع النــارصي الــذي قــد يمكــن االعــرتاف ) الذكيــة
 . بوجوده يف املايض دون قبول فكرة تكراره

ت عبـد النـارص بيد أن العجيب أن آثار هذا احلديث الصناعي عن التفريق بني سـنوا
 إىل من ناحية وسنوات السادات ومبارك من ناحية أخرى قادت من حيـث ال يـدري أحـد

وهو التوجه الـذي رسعـان مـا أصـبح بقـدرة قـادر هـو ، تقوية وتعزيز فكرة التوجه الرابع
 . التوجه األشهر يف حتديد موضوع الثورة



 
 

 

 

ي ربـح ونجـح عـىل وهذا التوجه هو الذي أجلنا احلديث عنـه ألنـه هـو التوجـه الـذ
 بحيث مل يعد يف حاجة، وقد كرس هذا التوجه نجاحه ووضوحه، مستوى الشارع والفكر

متكـررا ، وإنام أصبح واضحا وضوح الشمس، تعليل أو حتديد أو توصيف أو وصفإىل 
أال وهـو أن موضـوع ، يف كل صباح عىل نحو ما يتكرر ظهور الشمس نفسها يف كل صباح

لعسكر بسنواهتا الستني كلهـا بـام يف ذلـك الـسنتان األوليـان اللتـان الثورة كان فرتة حكم ا
 . جملس الثورة أو مع جملس وصاية أو حكم فيهام الرئيس حممد نجيب بمفرده

٩ 

ومن العجيب يف املنطق البحـت أن منطـق التـاريخ بحكـم كونـه منطقـا خاصـا ولـيس 
، حممـد أو حـسني أو أنـور أو مجالهذه الرؤية دون تفريق بني  إىل منطقا عاما قد انحاز متاما

، ظلـم أو بـني عـدل أو، اسـتعادهتا أو بني فقدان أرض أو، هزيمة أو ودون تفريق بني نرص
وإنام رأى الطريق التارخيي بمنطقه القوي أن هذه السنوات الستني عىل ، انضباط وتسيب أو

عـام قبلهـا مـن اختالف األلوان يف صباغتها متثل قطعة واحـدة مـن القـامش القطنـي ختتلـف 
وقد أقنع النـاس أن القـامش ال يمكـن أن ، وهكذا بات التاريخ، وعام بعدها من كتان، حرير

 وأن ماكينة التاريخ قد مضت يف طريق آخر غري الـذي حيبـه، احلرير أو يقطع تواصل الكتان
 . يتمناه البعض أو

 يناير حـني ٢٥ من أيام ثورة ١٧وليس أدل عىل هذا من قصة طريفة حدثت يف اليوم الـ
استدعت أجهزة املخابرات مقاوال فاشال متعثرا وصاحب أحكام قضائية مسقطة لالعتبـار 

وأمرته بحزم أن يظهر بميدان التحرير يف مقدمة طـابور قـصري مـن ، وماسة بالذمة والكفاءة
جنود يرتدون الزي املدين يرفعـون صـورة والـده الـذي كـان رمـزا حلكـم العـسكر وذهبـت 

 إىل لكنهـا رسعـان مـا اضـطرت، ير التلفزيوين لتصور هؤالء لتـسجل مـستنداأجهزة التصو
 أي الصوت الـسائد للثـورة -حذف الصوت العايل املصاحب واملحيط بحركة الطابور ألنه 

  .!يسقط يسقط حكم العسكر:  كان يقول-
 

 حممد وجدي

 % شـعبية ١ي ال حيقق اكثر مـن ن النموذج النارصأن يقنعنا الدكتور اجلوادي بحسب كالمه أيريد 
% التي حققها املرشح النارصي محدين صباحي بانتخابات الرئاسـة وحـل ٢١ماذا عن ال ! لدى الناخبني



 
 

 

 

ض الطـرف عنـه اإلخـوان كـي ال يواجـه غـثالثا رغم التزوير الفاضح الذي جرى لصالح شفيق والـذي 
القراء الكرام، ! نت تصدق ما تقول؟أل أستاذ جوادي ه! مريس املرشح القوي محدين يف جولة اإلعادة؟

اجلزيـرة، إىل متـى اسـتغفال املـشاهدين ! هل نحن هبذة الدرجة مـن عـدم الـوعي لنـصدق هـذا االفـرتاء؟
  .!والقراء؟

 محدأالدكتور 

مع احلفاظ عىل ، مقال الدكتور اليوم اتسم بالوضوح واختفاء الرمزية التي طغت عىل كتاباته سابقا
تبقـى رمزيـة . له الـشكر عـىل التجـاوب مـع مالحظاتنـا. صابة اهلدفإلسل العرض وحمورية الفكرة وتس

مـا هـي العمقيـة ، سـعده اهللاأمن هو يـا تـرى؟ مـن يـتهم الـدكتور باالنحيـاز والـسطحية ! املقاول الفاشل
وضد العصابات التي حتكـم مـرص بـني عـسكر ، واحليادية التي تبحث عنها؟ الكاتب منحاز ضد العسكر

! ي فال ضـري عليـهسالممة اإلفكر األ إىل ذا انحازإال نطلب منه احلياد هنا و. وليني ومهرجنيوجتار ووص
 .فعني السخط تبدي املساويا، ما السطحيةأ

 عبد اهللا

 .دعونا نتفق عىل احلد األدنى وهو أن حكم نارص هو أكرب خازوق أكله العرب

 هالل أبوهالل

 .! أحسن هلم؛هم يستجلبون النموذج الفرعوين

 روعريب مقه

ال صـورة الـصم الـبكم إخـصومه ال يعكـسون و. حتليالتـه والدكتور اجلوادي دائام رائع يف كتاباتـه
 ةالقهر الذي تسبب به ذلك اجلاهل الفاسق عن حـضارت والنكسات والذين ال يعقلون فبعد كل البالوي

خيرجـون علينـا بـه ، )ذالفـ(كـام تفعـل هـذه األبـواق بالسيـيس ، ةبواق الفاجرالذي نفخته األ وةيسالماإل
 .نه ما كان إال طبل أجوفأكنموذج مع 

 مجال

إن اهللا ال يغري ما بقوم حتـى يغـريوا مـا  (:فشلها هو يف كيفية فهم هذه اآلية أو الرس يف نجاح الثورة
عندما يشعر كل واحد أنه ليس معنيا هبذه اآلية بل فقط غريه هم املعنيون بـالتغيري فهـذا يعنـي . )بأنفسهم

النجاح هو يف شعور كل شخص بأنه معني بالتغيري ومعرفة إجتاه التغيري هبدوء وصرب طويل . لفشل التاما
 .!وإال ال شيئ

 نجم

ن خــصومه احلــاليني أعبــدالنارص كــان يدغــدغ املــشاعر القوميــة املوحــدة للــشعب العــريب يف حــني 



 
 

 

 

 . حرتم خصومهأال  وحرتمهألذلك . يدغدغون كل الغرائز املفرقة

 جازيأمحد 

أثـار الفـوىض وزعـزع األمـن ، تآمري عىل مـصلحة الـوطن، كيدي، منذ الثورة حتكم عقل خمابرايت
 عــالمقتــصاد وهــدم املؤســسات املنتخبــة واملــستفتى عليهــا ووظــف اإلوقــسم املجتمــع شــيعا ورضب اال

 وملـا متكـن مـن الغـدر. كربوباجاندا لتزييف الوعي واستغل مؤسسات الدولة لتحقيق مـصالح شخـصية
قتـل ، عىل خيار الشعب انتهـك حقـوق النـاس واحلريـات العامـة واخلاصـة نقالببالرئيس املنتخب واال

واستغل الدين وأهان القـضاء ورضب ثقـة النـاس يف الدولـة ، وسحل واعتقل وحرق وأقىص املعارضني
 .أليست هذه خيانة عظمى للوطن والشعب؟. هذا ما فعل املجلس العسكري. وأنفسهم

 فوازأبو 

 كـدارس ة وحرفيـةاملـؤرخ العظـيم يقـول للثـوار بـذكاء ومهنيـ. .  اجلـواديأهيـاعظـم كتاباتـك أ ما
وقادتـه لـيس هلـم رصـيد  نقـالبن االإقارئ للمستقبل اثبتوا والتستـسلموا فـ وللتاريخ ومتابع للحارض

ال إمـه ماأفليس . . مبارك أو السادات أو ن تغنى بنارصإحد أتت جرفت ما قبلها فلن ينجح أفكل حقبة 
 يـسقط يـسقط حكـم ةالثورة والثوار فـال حتققـوا هلـم غـايتهم بالتحـدث باسـمكم واختـتم كالمـه بجملـ

 .سامعكمأ يف ةالعسكر لتبقى مدوي

  القدس:نيسةأ

كثر مـن نـصف قـرن هـو جـرهيم وراء الـشعارات الكذابـة واملزيفـة أسبب هزائم العرب عىل مدى 
سـف هـذا الـشعار لأل. ة بشعار الشعب يريد تغيـري النظـامدات ومبارك وهنايابداية بشعارات نارص والس
ت يف الفـشل وعـاد ء مل حيـرض هلـا البـديل العقـالين فبـا٢٠١١ثورة مرص عـام. كان كاذبا ومزيفا وعاطفيا

كل ذلك بسبب .  والذلرهابخرى عن الظلم والتعسف واإلأجحوره وسكت مرة  إىل الشعب املرصي
  .جريه وراء شعارات نارص والسييس

 بن سعيدا

  بمشهدةذكرتني هذه املقارن.  حالياة والفاشية بني االسرتضاء والنفاق سابقا والوحشيةمقارنه رائع
كثر من أ تنقله مبارشة من ميدان التحرير يظهر فيه متظاهر غاضب وة كانت اجلزير٢٠١١بان ثورة يناير إ

قيـام بعـضهم  إىل مـرألدب وحـب وحنـان ووصـل اأه بكـل عـفراد اجلـيش يتعـاملون مأسته من ضباط و
 .بتقبيل رأسه 

  أمحد أبو

بالفعل إن موضوع الثورة جاء للقيام من ستني عاما حلكم العـسكر حيـث ظلـت البلـد كـام هـي يف 



 
 

 

 

نكـر أوأنـا ال .  الـستني عامـاةطيل. .  واملحسوبيةدالتخلف والرجعية وعدم النهوض باملجتمع وكثرالفسا
ونـأيت بعـسكر . . الـوراء مـرة أخـرى إىل قليـل وهـا نحـن نرجـعجيابيـات ولكـن الهنا كانت هبا بعض اإلأ

وأخـريا . . . وكأن هذه البلد معسكر للجيش ممنوع االقـرتاب ألي مـدين منـه. . بل فرعون جديد. جديد
 . . . لك اهللا يا مرص

 أمحد عليان

مـه حـني فهم معظـم كالألكني ال ، راه رمزا حقيقيا للعدلأحرتم الدكتور حممد اجلوادي جدا وأأنا 
 .جد نفيس تائها بني رصاصات كلامتهأو، يكتب

 صالح حممد حسانني

ن السمة الغالبة حلقبة الستني عاما هي أن املؤسـسة العـسكرية كانـت هـي احلـاكم وكـان احلـاكم أل
رادة الشعب بـل كـان احلـاكم دائام دكتاتورا ومل تعرف مرص خالل هذه الفرتة حكام ديموقراطيا يستمع إل

 . مره حماطا بجوقة من املنافقني الذين يزيدونه طغيانا ودكتاتوريةي ال راد ألله الذهو اإل

 جيش الدجال

 واضـح ولكـن هنـاك مـن حيتـاج لزهنـادول  يشءال فض اهللا فوك حبيبي اجلـوادي سـبحان اهللا كـل
  عىلَجرعات كبرية ومتتالية البد والبد من إلغاء هذا اجليش بالكامل وإعداد جيش وطنى أصيل مل يرتب

ي الواحد وعنـدها سـرتون مـرص احلقيقـة سالموالعروبة والوطن العريب واإل سالمفتات موائد أعداء اإل
 .اًوشكر.  ه من كرههو احلل ولو كر سالمواإل/ وليس أحالم اليقظة 

 عيسى املسيح مسلم

الفكر الشيوعي املاركيس حتى يتكـرس صـنم النارصيـة عـىل  وعادة تصنيع أصنام عبد النارصإجيب 
 ٤ أو(أعيدوا عبـد النـارص حتـى يتـذوق العـرب مـرارة اهلزيمـة مـرة أخـرى . اهلزائم وخور النكساتص

 .)٦٧ و٥٦ و٤٨مرات أخر 

 فيصلأبو 

 ة ينـاير املجيـد٢٥سـرتاتيجي للقـضاء عـيل ثـورةإكـرب عمليـة خـداع سف نحن تعرضـنا ألأمع كل 
 ٥٢ يوليـــو انقـــاليبأعقـــاب لتـــي جـــاءت يف ا وة الدكتاتوريـــةالفاشـــيه البريوقراطيـــ الدولـــة ونجحـــت

رتكبوا أبـشع اجلـرائم يف حـق ا فـةنساني اإلة والكرامرية يف تصفية كل وطني حر ينادي باحل٢٠١٣ويوليو
شعب أعزل وجعلوا منه أضحوكة العامل بعدما أفقروه وذلوه ومهشوه عيل كل املـستويات؟ وجعلـوا مـن 

ن حتـل عـن أتريـد   الة الفاشـلةء الطغمـيزيد؟ هـؤال أو  مليون مرصي٨٦مرص سجن كبري بداخله قرابة 
 .ة الديمقراطيى ومعنريةن يتنفس احلأن ترتك للشعب أتريد  سامنا وال

 



 
 

 

 
Abu Hakim 

 اعـد،  الـشعبإرهـابالنسخة النارصية األصلية كانـت فاشـلة ومل جتلـب إال التخلـف واخلـوف و
. تبخـرة البطـوالت الكاذبـة وختامها كان هزيمة سـاحقة أمـام رشاذم الـصهاينة فةالدجل واخلطب الرنان

النارصيـة ، اإرهابـًالنسخة التقليدية اجلديدة أكثر فشال وسـوء و. حاربت النارصية اهللا فأركسها اهللا وأذهلا
 اًغطت عورهتا بطالء القومية وعداء اإلمربيالية إال أن هذه النـسخة هرولـت لزيـارة الـصهاينة رسا وعلنـ

بــوار وفــشل ألهنــم أغبيــاء ويوقعــون أنفــسهم  إىل يــنيبنقالان ومــصري االمريكــقات األاوتــستجدي صــد
 . بأخطاء فاضحة وقاتلة أعاد اهللا ملرص حريتها

ABBAS ABBAS 
خـرى كـام أ ة للعسكر ما يعنى فشلنا لثالثني سـنة سيئةيام هو حتكم وعودنا هذه األبيصي ن ماأيبدو 

وقـد ) تـانىة مرص بعدثالثني سـنسال عنأاجليش لو نزل الشارع (بعبارته املشهورة ه رددها السيسى نفس
ــد ــارة فتحــأ ب ــه لروســيا مــصورا الزي ــورة كــان يطمــح!! ونــرصا مبــنياًالفــشل بزيارت ــد  يف شــباب الث قائ

ن أال إنـسان صـاحب فكـر إأي  أو ومانـديالأواحـد قـادة اهلنـد  أأردوغـانوأمهـاتري حممـد املـاليزى (مثل
 . رسائيلإن تكون عسكرية بوليسية فاشلة لصالح أال إباها أاجليش 

 العمورى حممد

ــة مــن »...«اســتدعاء النمــودج  ــا العربي ــة واملــساوات أ فثورتن ــة والديموقراطي جــل العــدل واحلري
ــه قامــت و ــا ضــوالــشفافية وعلي ــة وملــرص وكالــدول املتقدمــة املحرتمــة هــو نموذجن حت شــعوبنا العربي

 .ولشعوبنا مجيعا وملرص

ك عمالء وجيـوش االسـتعامر حكـام علينـا وال وصافها ولن نرتأقدم عليه السيسى خيانة بكل أوما 
  .بياعني القرابنيخوان مجاعة اإل

 مغريب

 . . . رحم اهللا سيد قطب. . . . من أمثالك اللهم أكثر

 فيصل

منـع  و سنوات قادمة١٠ الكلمة من منع خوضهم لالنتخابات لهيسقط حكم العسكر بكل ماتعني
شكال البزنس التـي تقـوم أيقاف مجيع إ و امتيازاهتمسحب وترصحيات قيادات اجليش يف الشأن السيايس

 إىل عـادة القـوات املـسلحةإ اًخـريأمؤسـسات الدولـة للتـرصف هبـا و إىل هبا القـوات املـسلحة وتـسليمها
 .جملس الشعب وةتأمتر بأمر الرئاس و من مؤسسات الدولةةحجمها الطبيعي كمؤسس
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