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 ءادھإ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
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وامتدادتـه  جتيب فصول هذا الكتاب عىل عدد من االسئلة املحورية يف تاريخ الربيـع 
 وازدهاره وثامره و مآله وتقلباته ; 

وحتاول أن تستشهد بالتاريخ عـىل صـحة مـا يقـول بـه املنطـق الريـايض و يـدافع عنـه 
تكاسـات احلـادة عـىل القانون الطبيعي يف مواجهة أصحاب املصلحة يف إصابة الربيـع باالن

 . يد الثورة املضادة و جتلياهتا االنقالبية 
,  يستعرض الكتاب تاريخ االنقالبعيل الديموقراطية يف مرحلتـي الليرباليـة والثـورة 

و يصور املدى الذى تصل اليه احالم االنقالبيني ; ويتأمل يف وجه االنقالب اخلارجي من 
 . االنقالبية خالل حديث مستطرد عن مصاعب الدبلوماسية

ويناقش الباب الثاين من هذا الكتاب طبيعـة النهايـات االنقالبيـة بـأن يتحـرى مـاهو 
متوقع من توقيتاهتا أو برصد حالة االنقالب بعد عام واحد من تغيـري الـسلطة يف مـرص أو 
بطريقة ثالثة تتأمل يف الفارق اجلوهري يف املسار االنقاليب لفريقني اثنـني مـن رمـوز احلالـة 

 .النقالبية ا
ينحاز البـاب الثالـث إىل التعبـري بابتهـاج عـن حالـة االنتـشاء العربيـة بـام سـبق فـشل 
االنقالب العسكري الرتكي من االنتصارات الرتكية الديموقراطية املتتالية يف االنتخابـات 
 الربملانية ثم الرئاسية ثم املبكرة و يعرب الكتاب عـن االفـق احلقيقـي هلـذه االنتـصارات فـيام

متثله من انتصار الشعب الرتكي عىل من ارادوا نـزع انـسانيته ; وعـىل مـن ارادوا اسـتذالله 
أو مــن خــالل صــناعة اإلرهــاب والتعلــل  باســم االرهــاب املــصطنع واملعــروف الــسبب ,

بتقديس األتاتوركية ومـا متثلـه مـن إرضـاء مـستخذ للغـرب  أو أرضـاء الـذين يـستخذون 
  .الغرب أو إرضاء الفريقني معا 

ويف الباب الرابع عرض شائق لرؤي أصيلة يف تفسري التحـوالت الفكريـة املـصنوعة 
يف عرص متسم بالنمطية التي تستغل الذكاء الصناعي ومن ثم تتحدث الفـصول الثالثـة يف 
هذا البـاب عـىل التـوايل عـن أفـق حـروب الـشوارع الـسياسية و عـن الوجـوه واملفارقـات 

 . م عن املعاين اجلديدة والرصحية للمفاهيم السياسيةواالقنعة يف اخلطاب االمريكي ث
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أما الباب اخلـامس واألخـري فيعـود ايل جتربـة الثـورة املـضادة يف مـرص متـأمال بعـض 
آلياهتا من قبيل امليـل اىل اخللـط بـني مفهـومي الرئاسـة والفرعونيـة وبـني مـدلويل التجربـة 

 . والتاريخ وبني شعوري التأمل والندم
 وأن أكـون قـد ‘أدعو اهللا سبحانه وتعاىل أن أكون قد وفيـت بـبعض حـق دينـي عـىل 

 . وفقت إىل ما اجتهدت من أجله 
واهللا سبحانه وتعاىل أسأل أن يقينـي رش اهلـوى, وأن يقينـي رش التعجـل, وأن يقينـي 
رش االنخداع, وأن يرزقني الغنى واهلدى والعفاف والتقى, وأن يتجاوز عن سـيئايت, وأن 

ًتغمدين برمحته, وأن يديم عيل توفيقه, وأن جيعلني قادرا عىل شكر فضلهي ّ. 
واهللا سبحانه وتعاىل أسـأل أن هيـديني سـواء الـسبيل, واهللا سـبحانه وتعـايل أسـأل أن 
يذهب عني ما أشكو من أمل ووصـب وقلـق, وأن حيـسن ختـامي, وأن جيعـل خـري عمـري 

 .اهآخره, وخري عميل خوامته, وخري أيامي يوم ألق

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 أسـأل أن هيـديني سـواء الـسبيل, وأن يرزقنـي العفـاف والغنـي, 
روح طالـب العلـم, ّوالرب والتقي, والفضل و اهلـدي, والـسعد والرضـا, وأن يـنعم عـيل بـ

وقلــب الطفــل الكبــري, وإيــامن العجــائز, ويقــني املوحــدين, وشــك األطبــاء, وتــساؤالت 
 .الباحثني

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

ن القيام بحق شكره ومحده وعبادته, فهو وحده الذي منحنـي العقـل, واملعرفـة, يمكنني م
واملنطق, والفكر, والذاكرة, والصحة, والوقت, والقدرة, واجلهد, واملال, والقبول, وهـو 
ّجل جالله الذي هـداين, ووفقنـي, وأكرمنـي, ونعمنـي, وحبـب فيـه خلقـه, وهـو وحـده  ّ

ي ـ بالطبع وبالتأكيـد ـ كثـرية ومتـواترة ومتناميـة, فلـه القادر عيل أن يتجاوز عن سيئايت وه
 .سبحانه وتعايل ـ وحده ـ احلمد, والشكر, والثناء احلسن اجلميل

 حممد اجلوادي. د
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÷]høÏÞíé]†Îçµ‚Ö]î×Â 
١  

 رئيـسا لـوزراء مـرص بعـد أن فـاز ١٩٢٤كـانون الثـاين /أصبح سعد زغلول يف ينـاير
 الـذي ١٩٢٣بعد إقـرار دسـتور, ١٩٢٣رت يف هناية الوفد يف االنتخابات الربملانية التي ج

 ١٩٢٢شـباط / فربايـر٢٨صدر بناء عىل متتـع مـرص بوضـع جديـد كرسـه صـدور إعـالن 
  .الذي اعرتف بمرص دولة مستقلة ذات سيادة

هكذا أصبح بمقدور مرص أن تعيش جتربة ديمقراطية عاشتها من قبل فرتات قـصرية 
يف مرص حقبة ليربالية سادهتا فـرتات ليـست قـصرية وبالفعل بدأت , يف القرن التاسع عرش

وقد اصطلح الكتـاب واملفكـرون يف تلـك احلقبـة عـىل أن , عىل الديمقراطية نقالبمن اال
ًيطلقوا عىل هـذه الفـرتة مـن اخلـروج عـىل الـنص الـديمقراطي مـصطلح ظريفـا يـدل عـىل 

ان هــذا املــصطلح كــ, أصــله إىل إيامهنــم بــأن مــا حــدث هــو االســتثناء الــذي البــد أن يعــود
 . »ات الدستوريةنقالباال«الظريف هو 

واختلفت فرتاته الزمنية كـام , ًوقد اختذ هذا املصطلح صورا متعددة عىل أرض الواقع
 . اختلفت طرق العدول عنه

٢ 
 بداية مبكرة إذ كـان −عىل حد هذا املصطلح الظريف−ات الدستورية نقالب بدأت اال

وهـو , عـد عـرشة شـهور فقـط مـن تـأليف وزارة الـشعب ب١٩٢٤أوهلا قد وقع يف نـوفمرب 
 . التعبري الذي أطلق عىل وزارة سعد زغلول

بعـضها  إىل حمصلة ملجموعة من املؤامرات املحبكـة التـي انـساق نقالبوكان هذا اال
ولكن طبيعة املؤامرة تكفل بالطبع استخدام وسائل ال يـدروهنا , شباب وطني ثائر وطاهر

ــائج  ــق أخبــث النت ــشعبلتحقي ــة والــوطن وال ــىل مــصلحة األم بــل , ًوأكثرهــا رضرا ع
 . مصلحتهم هم أيضا

كان املربر املعلن إلخراج وزارة الشعب املنتخبة من الـشعب مـن حكـم الـشعب هـو 
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أهنــا عجــزت عــن حفــظ األمــن والنظــام حيــث تــم اغتيــال رس دار اجلــيش املــرصي وهــو 

 . إنجليزي ذو دم غري رخيص

 الوقــت حلــن احلــديث عــن العجــز احلكــومي يف وهكــذا عزفــت الــصحافة يف ذلــك
سعد  إىل ًومل يكن العازفون يومها جيدون حرجا يف أن يصلوا باهتاماهتم, رهابمواجهة اإل

 . زغلول ووزارته
كانت تلك املوسيقى الصحفية تعزف اللحن االبتدائي لسيمفونية كرهية املـذاق عنـد 

ومـن  . وإجـراء انتخابـات جديـدةالشعوب وهي سيمفونية تعطيل الدستور وحل الربملان
 . البدهيي أن الذين أخفقوا يف انتخابات سابقة يرحبون بمثل هذا اخلطوات

, لذلك فإن الذين ال حيبون الدستور وال الربملان هيللون يف العادة ملثل هذه اخلطـوات
 . أما الذين تزعجهم املحاسبة والشفافية فريون الدستور والربملان عبثا وضياع وقت

٣  
وليس رسا أن كبار الفاسدين يف هناية عهد حممد حسني مبارك كانوا يطـالبون بعـودة 

وإىل إلغاء اجلهاز املركزي للمحاسـبات وجملـس الدولـة ألهنـام , عرص بال برملان إىل رسيعة
 . أكرب معيق للتقدم واالستقرار حسب قوهلم

زهيـة بلـغ مـن لكن الشعب املـرصي الـذي كـان قـد خـاض لتـوه انتخابـات برملانيـة ن
مل يكـن عـىل اسـتعداد ألن يتنـازل عـن , نزاهتها أن سقط فيها رئيس الوزراء الذي أجراهـا

ومـن أن , ومـن تواطـؤ مـرصي, ومن ثم كان البد من إنـذار بريطـاين, ديمقراطيته اجلميلة
يأيت رئيس وزراء ضخم اجلثة هادئ األعصاب ليقول للجامهري إنـه أتـى إلنقـاذ مـا يمكـن 

 .  يكن ذلك يف احلقيقة إال مؤامرة مكشوفةومل, إنقاذه
٤  

تم حل الربملان ثـم أجريـت انتخابـات جديـدة تـصور , ويف خطوات متفاوتة الرسعة
لكـن , لغـري الزغلـوليني أو  ليس فيه إقصاء لغري الوفـدينيًمنظموها أهنا ستحقق هلم متثيال

 اختيـار سـعد زغلـول يف مقاعد الربملان وإىل إىل املفاجأة الكربى حدثت وعاد الزغلوليون
خطوة حاسمة مل يكن ألرباب املؤامرة عىل الدستور أمامها إال أن يعربوا بأقىص رسعة عن 
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حيث عـرف هـذا الربملـان بأنـه برملـان , فتم حل الربملان يف نفس يوم انعقاده, غضبهم منها
نوايـا وإن كـان األوىل أن يـسمى بربملـان الـساعة احلاسـمة التـي كـشفت , الساعات الثامين

أصحاب خارطة الطريـق الـذين بـذلوا جهـودا يف التعميـة والتمويـه عـىل هـدفها احلقيقـي 
 . املتمثل يف إقصاء األغلبية بكل الوسائل املمكنة

 إىل ومن عجائب القدر أن أرباب األقلية الذين ظنوا أن الدنيا دانت هلم وأهنا بسبيلها
 أنفسهم يعـاملون بطريقـة مزريـة ال الدوام هلم رسعان ما عضوا أصابع الندم حني وجدوا

 . يستطيعون مواصلة حتملها
األول كـان أربـاب األقليــة قـد وجــدوا  نقــالبوقبـل أن ينقـيض عامــان عـىل هـذا اال

ليجلسوا مـرة أخـرى ويتفقـوا عـىل يشء واحـد هـو الوقـوف , أرباب األغلبية إىل طريقهم
 .  الديمقراطيةعىل نقالبوإهناء آثار العدوان الذي مثله اال, ضد الطغيان

٥  
 برملانا توافقيا حقيقيا اختـارت لرئاسـته ذلـك الرجـل الـذي ١٩٢٦وعرفت مرص يف 

وقد قبل الرجـل التنـازل عـن رئاسـة , ورئيسا للوزراء, توج من قبل زعيام لألمة وقائدا هلا
مـرص وجههـا الـذي  إىل الوزراء ليكون رئيسا هلذا الربملان التوافقي الذي استطاع أن يعيـد

 . حقتست

ومصطفى النحاس باشا , وعبد اخلالق ثروت, ويف ظل هذا الربملان ترأس عديل يكن
وكــان مــن املمكــن جــدا هلــذا الربملــان , ثــالث وزارات ائتالفيــة كــان للوفــد فيهــا األغلبيــة

 معتـزا بنفـسه رأى نفـسه ًالتوافقي وللحكومة االئتالفية أن يطـول عهـدمها لـوال أن رجـال
 .  باشاالنحاسمن مصطفى أحق برئاسة الوزراء 

كان هذا الرجل هو القطب حممد حممـود باشـا الـذي يعتـرب مـن أبـرز زعـامء األحـرار 
ورغم أنه كان من حزب األقلية فقـد كـان يظـن أن عوامـل مـن بينهـا انـتامؤه , الدستوريني

املوقـع األول  إىل وعالقاته القديمة بزغلـول سـتدفع بـه, االجتامعي ومواصفاته الشخصية
وفاتــه بــالطبع أن مكانــة الرجــل األول تتحــدد اعــتامدا عــىل األغلبيــة قبــل أي , لدولــةيف ا

 . اعتبارات أخرى
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٦ 
وهكذا أثـار حممـد حممـود باشـا مـؤامرة جديـدة عـىل الدسـتور بـدأت بانـسحابه هـو 

حتى تظهر الوزارة وكأهنـا تـصدعت وفقـدت , وثالثة من وزراء النحاس باشا من الوزارة
 . مقومات بقائها

فأقـال امللـك , عادة كل مؤامرة فإن عنارص التـآمر رسعـان مـا انكـشفت وظهـرتوك
وكـان البـد أن يمتنـع , حممد حممود نفسه بتـشكيل وزارة جديـدة إىل وعهد, فؤاد النحاس

 . وبدأت الوزارة أعامهلا باحلديث عن تأجيل الربملان, الوفديون عن املشاركة فيها
لمؤامرة فتعطل الدستور وحل الربملـان وبـدأ  ورسعان ما انكشفت األبعاد العميقة ل

  .)١٩٢٩ −١٩٢٨  (عهد جديد من الدكتاتورية
نـصاهبا  إىل مـورلكن الشعب املرصي العظيم كان قادرا مـرة أخـرى عـىل أن يعيـد األ

ّبعد عام من الكر والفر الذي ال يمكن أن ينترص فيه إال الشعب ّ . 
النهايـة التـي يعرفهـا كـل  إىل يـهالدستوري عىل حد وصف معارص نقالبوانتهى اال

لكن هناك هناية أخرى تالزمها وهي تربص عدد مـن , قارئ للتاريخ وهي انتصار الشعب
 . الساسة املستبدين

 ٧ 
ًا دسـتوريا جديـدا مـستعينا انقالبـمـرة أخـرى ليقـود أن يعود وهكذا أراد امللك فؤاد  ً

ًعربا عن عقيدتـه يف أن الـشعب برجل شارك يف كل النزاعات االستبدادية بقلب فوالذي م
وهـي املقولـة اجلوهريـة يف سـمفونيات االسـتبداد مهـام كـان , طفل مل يبلغ بعد سن الرشد

 . العازفون هلا
كان عىل الشعب أن حيارب العنف الدامي الذي ) نقالبيف هذا اال أو(ويف هذه املرة 

 . من احلدودعرف به صدقي باشا الذي مل يكن يقف يف وسائله املبتكرة عند حد 
ومعلوم أن صدقي طغا وجترب حتى جعـل زعـيم األمـة يقـف ذات يـوم بعـد الـصالة 

, وألن أبواب السامء تنفتح للمظلـومني ودعـائهم, ليدعو عليه واجلامهري تؤمن عىل الدعاء
رغـم أنـه كـان قـوي , ًفإن اليوم التايل شهد سـقوط صـدقي باشـا مـصابا بالـشلل النـصفي
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 . اظبا عىل الرياضةمو, سليم اجلسد, البنية

, وهو ما مل جيرؤ عليـه أحـد قبلـه, ١٩٢٣ لدستورًكان صدقي قد وضع دستورا بديال
ومـع , عهـد حكـم الـشعب إىل وأعاد تنظيم مقدسات الدولة عىل نحو يصعب معه العودة

واسـتطاع يف النهايـة أن ينتـرص , حدود مل يسبقه إليها شعب آخر إىل هذا فقد كافح الشعب
 . حكم الشعب مرة أخرى إىل هوأن يصل بنفس

٨  
وقد شهدت هـذه الفـرتة الواقعـة العبقريـة التـي ارتفـع فيهـا رأس العقـاد وهـو هيـدد 

ودفع العقـاد بإرادتـه وبكرامتـه ثمـن هـذه , بسحق من يريد أن يتعدى عىل حقوق الشعب
 الكربياء العظيمة التي أبقت رأسه وقامته فـوق رؤوس وقامـات كـل مـن احـرتف الكتابـة

 . هواها يف العرص احلديث أو
وبلغ من دفاع الشعب عن دستوره أن اقتنعت السلطات والنخب التـي ال تعـيش إال 
ًبالقرب من القصور بأن تعطيل الدستور أصبح أمرا قريبـا مـن الكفـر لـن يرضـاه الـشعب 

ً ليبقى مـصونا بأفئـدة الـشعب املـرصي ١٩٢٣وهكذا عاد دستور , ولن يسامح من يقرتفه
 .  دبابات اجليش−ضمن ما حطمت−حتى حطمته 

احلكم عاش حياته كلها بعيـدا عـن فكـرة تعطيـل الدسـتور  إىل وملا جاء امللك فاروق
 .١٩٥٢و, ١٩٤٤ويف , ١٩٣٧حتى مع جترئه عىل حل الربملان يف 

وفديــة األغلبيــة والطــابع واهلــوى , ًوكانــت الربملانــات الثالثــة برملانــات وفديــة متامــا
 . اواإلنجاز واملصري أيض

٩ 
ًبدأ امللك فاروق عهده بعدما كان الوفد قد أنجز كثريا من دعائم ملكه يف فرتة حكـم 

أن يتجاهـل إنجـاز معاهـدة ألحـد وليس مـن املمكـن , )١٩٣٦−١٩٣٧(جملس الوصاية 
وتوليـة فـاروق ١٩٣٧ثـم اتفاقيـة إلغـاء االمتيـازات األصـلية,  بني مرص وبريطانيـا١٩٣٦

 . نفسه بعد ما بلغ سن الرشد
, كـان أبطاهلـا رجـال القـرص واحلاشـية, ات من نـوع جديـدانقالبوشهد عهد فاروق 
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 حيـث صـورت سـمفونيات القـرص أن عهـد ١٩٣٧ات يف هنايـة نقالبـوقد بدأت هـذه اال

وأن عهـده , النحاس والوفد البد أن ينتهي ألنـه فـشل يف حتقيـق العدالـة وجتنـب اإلقـصاء
 . عىل حساب غريهااألغلبية  إىل شابته املحسوبية واالنحياز

 وزارة برئاســة حممــد حممــود ســميت الــوزارة ١٩٣٧وهكــذا تــشكلت يف هنايــة أيــام 
, لطفـي الـسيد أمحـد ًوقد ضمت فـيمن ضـمت وجوهـا وطنيـة قديمـة مـن طبقـة, الكربى

 . وعبد العزيز فهمي بكل ما يمثالنه من تاريخ
 أمحـد شقاقكام ضمت هذه الوزارة من خرجوا عىل النحـاس ومكـرم فـيام يـسمى بانـ

 . ة السعديةيئماهر والنقرايش وقد أصبح هلذين الرجلني حزب جديد هو اهل
كان هناك احلزب الوطني الـذي طـال كام , كذلك كانت هناك بقايا من أحزاب امللك

ال مفاوضــة إال بعــد «ابتعــاده عــن العمــل الــسيايس مرمتيــا يف حــضن شــعاره الرومانــيس 
 . »اجلالء

١٠ 
وكـان تـصويرهم البالغـي , ًثريين فإهنم مل يكونوا أبدا أغلبيـةومع أن أنصار هؤالء ك

,  الــسينامئي٢٠١٣حزيــران / يونيــو٣٠ شــبيها بتــصوير »األغلبيــة« أو »الكــل«عــىل أهنــم 
أنـه تـصوير جمـازي جمـاف للحـق واملنطـق وحركـة الـشارع للجميـع ورسعان مـا تكـشف 

 . والتاريخ
 هذا االئتالف الكبـري حـسب وهكذا كان البد للملك فاروق أن يتخلص برسعة من

ومل يكــن أقطــاب هــذا االئــتالف يملكــون مــن , مــا يزعمــون قبــل أن ينقــيض عليــه عامــان
 عامـا ١٣تيار األغلبية عىل نحو ما عـاد أسـالفهم قبـل  إىل الشجاعة ما يمكنهم من العودة

مليـة أبعد احلدود مع ظهور نذر احلرب العا إىل وإنام كان الوضع اجلديد قلقا, ١٩٢٦أي يف 
 . الثانية

وهكذا تعاقب ثالثة رؤساء للوزارة قبل أن يدرك امللـك فـاروق احلقيقـة التـي سـبقه 
أي أن يعـود النحـاس باشـا , وهي رضورة عودة حكم الشعب للشعب, إليها الربيطانيون

تقبــل التــصدع حــسب  أو لتــشكيل وزارة وفديــة خالــصة وليــست وزارة ائتالفيــة تتــصدع
 .  عاماسبعنيع الرئيس حممد مريس بعد الطلب عىل نحو ما حدث م
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١١ 
الـرتبص  إىل وعـاد امللـك فـاروق, )١٩٤٢شـباط /فربايـر(احلكـم  إىل عاد النحـاس

 وعـاود, ١٩٤٤ تـرشين األول/املتكرر حتى جاءته فرصة طال اإلحلـاح عليهـا يف أكتـوبر
 عـىل رةاملـ هـذه يف ًمعتمـدا, العـسكري وال الدسـتوري ال) والربملـاين الوزاري (االنقالب
ماهر الذي مل يلبث يف احلكم إال  أمحد اس باشا وهونحال عهد يف األكرب االنشقاق صاحب

يف الليلـة التـي كـان حيـصل ) ١٩٤٥شـباط /فربايـر(أقل من مخسة شهور انتهت بمرصعه 
احللفـاء  إىل حتـى تنـضم, فيها عىل موافقة الربملان عىل إعالن دخول مرص للحرب العامليـة

 . ة الدولية احلديثة التي هي األمم املتحدةيف تأسيس املنظم
وتواصلت األحـداث بـام يف ذلـك حـرب فلـسطني أكـرب حـدث عـسكري عـريب يف ذلـك 

 عـودة فرضـا واحلاجـة املنطـق لكـن .احلكـم عـن مبعـدون والنحـاس واألغلبية والوفد, الوقت
 . يالطبيع حقه له تؤكد برملانية بانتخابات إال العودة يقبل يكن مل الذي الوفد

حتــى كــان حريــق ) ١٩٥٢−١٩٥٠(وهكــذا عــاد الوفــد لــيحكم أكثــر مــن عــامني 
ولبـدء مرحلـة , ًوهو احلادث الذي اختذه املتآمرون سببا إلبعاد الوفد عـن احلكـم, القاهرة

ــاال ــا توجــت ب ــان م ــدة رسع ــة جدي ــورة  نقالبانتقالي ــم ث ــروف باس ــسكري املع  ٢٣الع
 .١٩٥٢متوز /يوليو

١٢ 
فقد كان كفيال بالقضاء عـىل مالمـح الديمقراطيـة ,  األخطركان نقالبوألن هذا اال

ــذين أصــبحت مــصاحلهم , يف مــرص ــة ال ــراد النخب ــة يف نفــوس أف وعــىل روح الديمقراطي
وبمحاربـــة , املبـــارشة وغـــري املبـــارشة مرتبطـــة متامـــا بغيـــاب الديمقراطيـــة ال بوجودهـــا

 . هاوبالتقليل من قيمتها ال بتثمين, الديمقراطية ال بالدفاع عنها
pbjîÔÈm@ @

 مرصي حزين
, عـىل كـل حـال. نه عىل قدر بـسيط مـن التعقيـدأعتقد بأنني أال إمقال رائع من حيث املضمون واللغة 

يـني دائـام مـا نقالبن االأو, ن الـشعب دائـام هـو الـذي ينتـرصأ, ظهارها يف هذا املقالإ التي تم مورهم األأمن 
سـوف ينتـرص  .ن االدعاء مثل مـا حيـدث يف مـرص اآلورسعان ما ينكشف كذب ذلك, غلبيةهنم األأيدعون 
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 .نقالبن يظهر كذب قادة االأو, مسارها الطبيعي إىل الشعب املرصي بأن يعيد الديموقراطية

Ayman 
, حـداث احلاصـلة يف مـرص بـالرغم مـن األتـساؤالتثـم , والأعلق إعجايب يف الكاتـب أن أحب أ

هـل ممكـن ان نقـرأ مـن , لـة حتـى تعـود مجيـع املطالـبقـدرهتم بعكـس املعاد و بسلميتهماملعتصمنيوقوة 
قابـل للنقـاش عـىل يشء هـل كـل  ومواقـف الـساسة بعـد األزمـة?? أو حداث شكل الطابع الـسيايساأل

ن إ, )لئــيم(جــد صــعوبة يف فكــرة التفــاوض مــع أين أذ إ? ?يــنينقالبمتــت مــع اال مــا إذا أرضــية الــرشعية
 .الضالعني يف قتل املتظاهرين السلميني من لنيئوتكتفي ببعض مس واحلكومة ستكون مرنة

Mohamed Haider  
 مـرص لـن أن أرىين أوكـ. خـوانجرى عىل الوفديني يف ذالك التـاريخ جيـري اليـوم عـىل اإل كأن ما

الديمقراطيـة ن ة مـبـسن ال الكرباج فقد ضـاقواإينفع معه  ن الشعب املرصي الأوالديمقراطية تنجح فيها 
فبعـد مناشـدهتم   ,ةق رشعيـبـربـع سـنوات ليكـون التغيـري طأ لريوا ثامرها بعد كان من األوىل أن ينتظروا

 . من عهد مباركوأسأ سيكون اآليتن إف,الرشعيةيني بأن ينقذوهم من نقالبلال
Saad Essa  

تقـول مـا يوافـق  مرص املحروسة كثرية ولكنهـا غـري مـسموعة ألهنـا ال يف مازالت أصوات األحرار
 . شيقبتاً قامة وقيمة ً فكرية مرصية وكواديحممد اجل .د . والراقصنينيعبأنفس الال

Mohamed Salmi 
بسم اهللا الرمحن الرحيم نشكر السيد الـدكتور اجلـوادي واحلمـد هللا مـا زالـت توجـد قلـوب مل خيـتم 

وح ففضال عـىل أن يكـون انتكاسـة ضاملف نقالبعليها ترى احلق حقا وتدافع عنه وجتهر به وأقول هذا اال
 . سالممصلحة الفاسدين يف اجليش والقضاء فهي حرب معلنة ضد اإل ختدم يف مرص والتي الللرشعية 

 :حممد واىل
ــشعب ــن حــزب ال ــد اآلن م ــال الوف ــري ح ــو تغ ــرية ه ــة الكب ــة إىل املفارق ــق أو حــزب النخب  الفري

 .ال جتمعها والتى تفرق األمة وليس عن مصلحة الوطن و تبحث عن مصاحلهاياملجموعة الضيقة الت أو
Rochdi El Allaoui 

وهلـذا , خـرغـراءات يف اجلانـب اآلوال نشكر للسيد حممـد اجلـوادي وقوفـه جلانـب احلـق رغـم اإلأ
 وال, حتى البسطاء ممـن هلـم العقـول لكـن هـم يعرفـون التـاريخ جيـدا نقالبمة الواعية كلها ضد االفاأل

ال لكـي يـستخدموها عنـدما مـوفهدفهم ليس الوطن ولكن هنب ثروات الوطن وهتريب األ, يتعظون هبا
خر فنحن نعلم كيف يتم مجعها فهم متمرسون يف ذلـك كـام ما احلشود يف الطرف اآلأيثور الشعب عليهم 

 . الشعوب يف االنتخاباتإرادة يزورون اكانو

 ذياب أمحد مالك
عىل الديموقراطية وكان يعود احلكم للشعب يف كـل مـرة  نقالبول مرة تشهد مرص االأذا ليست إ
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 آمـل  جهزة الدولةأ بمرص عىل العودة حلكم الشعب مع وجود حرب رشسة عليهم من مور تتجه األفهل
 .ذلك

 حممد املغريب
العظـيم  سـالم لـذلك حيثنـا اإل. . .)(, هكذا هو قانون الغاب الذي حيكم فيه القوي عىل الـضعيف

 .كانت عىل حق إذا يمكن قهرها خصوصا عىل التشبث باجلامعة; القوة التي ال
Wael El-Aily 

  .عقول مرص املحرتمة=  حممد اجلوادي ستاذاأل . . . .اجلوادي العبقري
Mohamed a a 

الـذين يـرددون عـاش امللـك خوان ن امللك فـاروق كـان يـستعني بـاإلأضافة معلومة هامة هو إود أ
 .وذلك للحشد ضد حزب الوفد 

adhamufo أدهم العبدي 

ات نقالبـ الثورية والتـصحيح ككـل االاومن الطبيعي أن يدعو, ات العسكرية ال تأيت بخرينقالباال
ولو تنازلت حشود رابعة العدويـة عـن حـق . ن يؤيدها ويضل العامةميف العامل ومع ذلك جتد من النخب 

  .إن تنرصوا اهللا ينرصكم. التهم ملا تركهم العسكر ولفربكوا هلم, الشعب يف العيش بكرامة

 مجال األردن
احلكم هللا وليس للشعب ألن أكثـر النـاس ال يعلمـون وال يؤمنـون , ة اإلحلاديةهذه هي الديمقراطي

كذبوا علينا وصدروها لنا  . .وال يعقلون وال يفقهون وإن تطع أكثر من يف األرض يضلوك عن سبيل اهللا
ن وما نسمع كلمة ديمقراطية مـن اآل . .إن شاء اهللا نتعلم بس .وأصبحنا نؤمن هبا وندافع عنها أكثر منهم

  .فصاعدا

 هبلول
كثــر مــن غطــاء للــساسة أزبــدهتا أن الديموقراطيــة الــشكلية باالســم هــي ال . . . هــذه قــصة طويلــة

املتـرضر يف كلتـا احلـالتني هـو مجـوع . . . لتفاف عليها عندما حيكمون واملطالبـة هبـا عنـدما ال حيكمـونلال
املبـــالغ الطائلـــة لتعزيـــز ا اخلـــريي ورصف أمريكـــوهـــذا هـــو ســـبب تـــربع . . . الـــشعب غـــري املسيـــسة

. طيب سموه اسم آخر يا سييس. . . .  حتت غطاء ديموقراطي)انقالبما مل يسمى (يف . . . الديموقراطية
ال تكونـوا كمـن يـشتهي . . رمحة باملرصيني حتي يستأنفوا حياهتم الطبيعيـة) املحتم(كامله إاملهم اإلرساع ب

 .ويستحي

 :عيل العراقي
رادة الـشعب إ مثال عىل الدقة واملصداقية التارخييـة فـدائام مـن ينقلـب عـىل كثر من رائع وهوأمقال 

يـدهيم أزالمه واملسنودين من الغرب الذي دائام يريد حاكام مـرصيا طيعـا ولعبـة بأهم من حاشية النظام و
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 .أستاذوشكرا لك يا 

AYA ISTANBUL 
رين تـارخييني كـام يتخـذون قـول حبـذا لـو اختـذ الـساسة مستـشاأ وحيي الكاتب املؤرخ عىل املقالأ

بوصـلة  ون للـشعوب حـس ذكـيأالـدرس املـستقى مـن التـاريخ هـو . . خالفـه ومستـشارين اقتـصاديني
ــداأحــساسة ال ختيــب  ــال صــوهتا٢٠١٣ســايس يف األ والفــرق املهــم. ب ــرفض اغتي ــي ت   هــو احلــشود الت

التي حتول دون  و الطرفنيتدعمها نعمة التكنولوجيا التي بات يمتلكها كال. دستورها التي وافقت عليهو
لـو دافـع الـشعب املـرصي عـن اختياراتـه يف عـرشينات . كاذيب املقصودة بحرية مقارنـة باملـايضنرش األ

 .رادتهإعىل  نقالبحد باالأالعقد املايض كام يفعل اليوم ملا جترأ 

 رادتـه حـني اعتقـل رئـيسإفلو دافع الـشعب الرتكـي عـن . نفس اليشء يرسي عىل الشعب الرتكي
 مـع وزيـرين مـن حكومتـه ملـا بإعدامه والتي انتهت ١٩٦٠حوكموا يف  وهؤوزرا ووزرائه عدنان مندرس

لكــن . مــا زالــوا حيــاولون و١٩٩٧ و١٩٨٠ و١٩٧٠ يف ةالالحقــات نقالبــعــاش مــن بعــدها سلــسلة اال
ال بعـد فـوات إتـي ضـخت ضـد منـدرس كاذيب الالشعب الرتكي وقتها مل يتمكن من التحقق من كم األ

. جلهــا كانــت متعلقــة بحياتــه الشخــصية العاطفيــةأن القــضايا التــي حــوكم مــن أدهــى هــي األو. واناأل
 ١٠ي خـالل أتركهـا  حـني ودارته السيئة للبلد ولكـن حـني تقـارن بـني تركيـا يـوم اسـتلمهاإاشتكوا من 

. تـصاديااق وزراعيـا ورقـام تـدرك النقلـة التـي حققهـا يف تركيـا صـناعياتقارهنـا باأل وسنوات فرتة حكمه
ذان نه ابن القرية الـذي اعـاد قـراءة األأذ إ(العلامنيني املتشددين  وولكنه مل يكن مرغوبا به من فئة املنتفعني

لـسنتهم أبـاعرتاف ساسـة الغـرب ب ون تركيـاأل و)تراك املتدينون جـدامر الذي يقدره األباللغة العربية األ
ن تـرتك حلكـم أهـم مـن أبة ملـرص فهـي بالنـسبة هلـم مـر نفـسه بالنـساأل. . دارة االتراكن ترتك إلأهم من أ

 .يتبع. . املرصيني
عـدام منـدرس عـاد حزبـه إفبعـد . رصة دائـامترادة الشعوب هي املنإنه وكام قال صاحب املقال أال إ
ن يتحققـوا مـن أخواين املرصيني باالطالع عىل تاريخ االنقالبات يف تركيـا, وإنصح أ. عىل للحكمأبنسبة 
فمعظمهــم ذات . . صــحاب القنــوات اخلاصــة ورشكــائهمأن يــدققوا يف أل تــصديقها وخبــار قبــكــل األ

ال صـرب إاصـمدوا فـام النـرص . . خرىأهداف أجنبية تبدو وكأهنا رشاكات جتارية ولكنها ذات أرشاكات 
ن حيـسب لـه أضفتم للمعادلة العربية عامال قويا جيـرب اجلميـع أنكم أومهام كانت النتائج فاعلموا ب. ساعة

 .قلوبنا معكم. ن يفكر بمصادرته يف املستقبلألف حساب قبل أ

 عيلأبو 
يـون دائـام نقالبواالالديمقراطيـة عـداء أن أن يـستوعب أراد أرسد تارخيي رائع وتوضـيح جـيل ملـن 

سـاس نخبـوي واصـطفائي أقليات وتترصف عىل أهنا أن تقتنع أ التي ال تريد املغرورة األقلياتبدا هم أو
 ٢٠١٢خـري يف ن مـن وافـق عـىل الدسـتور األأيـام  يف مرص هذه األاحلزبيةقليات اب األقطأد أحفقد قال 
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مام عودة التـاريخ ليستنـسخ نفـسه أال يقف مندهشا إاملرء ال يملك , ة كبريةقليأ وعارضه ة قليلةغلبيأهم 

ا دكتـور بنائهـا املتكـربين املغـرورين وسـلمت يمينـك يـأنقذها مـن كيـد أمحى اهللا مرص و, بعد ستني عاما
 .!!جوادي عىل هذا املقال

  مقال جيب أن يدرس
والـذي هـو ثمـرة جتـارب أكثـر مـن تـسعني ,  حممد اجلوادي عىل هذا الدرس العظيمستاذًشكرا لأل

 .فهل من متعظ?, وما أشبه اليوم باألمس, عاما
 توجه فكري صحيح

والدسـائس يف الـسياسة  إنه أحـد املقـاالت النـادرة التـي تتحـدث بـرصاحة عـن املـؤامرات . . .) (
 .وليس بالثورة نقالب باال. . .)(الضباط  انقالبويصف , املرصية

 سامل سعيد الشيمي
 حيـث كـان غايـة كـل فـرد مـن غالبيـة −تزوير التاريخ وتعمد جتهيل عامة الـشعب يف عهـد مبـارك 

مرات حتـاك  جعل نفـس املـؤا−ألرستهن يكد طوال اليوم لتوفري الرضوريات فقط أالشعب املرصي فقط 
  .بنفس الطرق وتنطوي عىل عوام هذا الشعب وخرىأمره 

 العريب احلر
ن مــن املثقفــني ونــه مــا زال هنــاك رشفــاء ومتبــرصأعــرف أحممــد اجلــوادي . مثالــك يــا دأرى أعنــدما 

 .مثالكم يا سيديأوفقك اهللا ونشكر اجلزيرة التي عرفتنا ب. .العرب

 طارق احلرضمي
املتمثلـة يف  وعدم قراءة النتائج املكـشوفة أمـام اجلميـع والعبقرية وإنذار شديد الوضوح ولفت نظر

التاريخ املرصي احلـديث مـن هـذا الـرسد املوفـق يعنـي بكـل وضـوح الـدوران يف ذات الـدائرة املحكمـة 
 فاملـسألة واضـحة كـسطوع الـشمس فهـي ليـست مـريس .٢٠١٣ − ١٩٢٣اإلغالق لفـرتة أخـري مماثلـة 

ال  وخميون فحسب و الفتوحأليباخلطاب هنا ليس  وإال وبأي ثمن واحلرية ويةإنام إعادة الرشعإخوان  أو
  .إنام لكل الشعب املرصي ومترد فقط ولستة أبريل

 قنديل أمحد أرشف
نتمنـى لـه دام الـصحة  .قليل هم الرجال أمثال الدكتور يف قـول احلـق بقالـب أقـرب مـن الـسخرية

 .والعافية
 منور حممد امحد
  . يف اخلرب وحتليل الدفيقواملهنية ةقيا عىل املصد اجلزيرةشكرا قناة

Kadour Kadour 
 إليـك اشـتقنااهللا يـا رئـيس و, الـشجاعة والنزهيـة,  منا مل يشتق الزعيم مريس?? مواقفه الـشفافةْنَم
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 إليـك كلـام اشتقنا. )سيامهم عىل وجوههم(. يني الغامضة نتيجة مؤامرهتم اخلبيثةنقالبجوه اال وكلام رأينا
جعلت مـنهم رمـزا  وأصبحت رمزا للحرية يا مريس. . . جرائمهم و قمعهمومراوغاهتم افرتاءهما سمعن
  .ل ديمقراطية اختارتك رئيسا للشعب املرصي العظيمظقريبا سنحاكمهم يف . العار وللذل

Ahmad 
ها  لكتابة الدستور ثم حلة الدستور وانتخاب جلنوإلغاء الدستور ةالدستور وتعديل الدستور وكتاب

وال دسـتور فـوق ,  اهللا إاللـه إفـال . . . . رغ للكـر والفـر واللـف والـدوراناوتعني غريها كل هذا كالم ف
وال شـورى خـارج جملـس الـشورى , وال تطبيق يسبق الشورى , نه آال قرإوال كتاب مهيمن عليها , كتبه 

 ة مـن الـسمع والطاعـأفـضل راطيـةديمقوال ,  امليداين ة تنفيذيه فوق قيادة جملس الثورةوال قياد, الشعبي 
  . املنتخبألمريهم

 ايدام أمحد الدين بدر
وقـد ,  مدنيـة مـن سـدنة النظـام الـسابقبواجهـةعـسكري  انقـالبن ما حـدث يف مـرص هـو أال شك 

 وبالتايل سلبت ثورة الشعب املـرصي منـه وضـاعت اًاملربع األول املمتد ألكثر من ستني عام إىل دوا مرصاأع
وأدخلت مرص املؤمنة يف نفق مظلم من عـدم االسـتقرار والـرصاع عـيل , اطية وحكم الشعبأحالم الديمقر

الــسلطة والعنــف الــدامي ويف هنايــة املطــاف ســتعود مــرص حلكــم العــسكر والدكتاتوريــة البغيــضة والدولــة 
بب يف  تـسألنـه اًكثـري نقـالبالفساد واجلربوت وسوف يندم الشعب املرصي املؤيد هلذا اال, العميقة بشقيها

 . من دماءهاًسلب ثورة دفع ثمنها الشعب املرصي كثري

 عاصم عصمت
مـا يعـرف بمـصلح  إىل أننـا بحاجـة و, ديمقراطيـةاسـمهبصدق أصبحت أعتقد أنـه ال يوجـد يشء 

إال أنني أرى حقـا أننـا ! رغم أنني كنت أسخر من مثل هذا املصطلح قبل شهرين فقط, »الطاغية العادل«
  .يشء من هذا القبيل  إىلّبتنا بحاجة ماسة

Arabiy 
 نقـالب حيث االالعنرصي للديمقراطية واخلداع الغريبيران فامهني جيدا النفاق إروسيا والصني و

 يف الـذين يتحكمـون% ١ مـادام حيقـق مـصالح الإرهـاب لـيس لألبريـاءوالقتل  انقالب ليس بالعسكري
املفـربك  عـالم الدول بحـسم شـديد لـصد اإللذلك وقفت هذه. العامل الغريب يف املال والقرارات التجارية
ن للعـرب واملـسلمني بعـدما حـان اآل.  اهلجمـة اخلادعـة باسـم كلمـة الديمقراطيـةهوالعمالء املحليني هلذ

ــة  ــاق الديمقراطي ــواأانكــشف نف ــة اإل إىل ن يرجع ــام اخلالف ــريبســالمنظ ــام الغ ــديل للنظ ــة كب  ية العادل
 . العادل سالم يكره وحيارب اإلي الذي العنرصيالديمقراط

 بوبكرأمازن . د
مـا أ, طلقهـا وكـان الـثمن البـاهظألقد حصل عبد النارص عىل رشعية مزيفة بسبب الشعارات التي 
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 وسـيلة أفـضلو, الثكنات العسكرية وتـسليم الـسلطة للـشعب  إىل  رضورة العودةأىحممد نجيب فقد ر

هنـا مـا زالـت هـي رس واجلامعـات ألن تـدرس يف املـداأللتقييم هي املقارنة فمدرسة حممـد نجيـب جيـب 
قـصاء إتـداعيات  .ال بالكوارث والويالت لكل الـشعوبإ مل تنجح فإهناما مدرسة حكم العسكر أ, احلل

 وإهناكهوانشغال اجليش  نجيب كانت انسالخ السودان وفشل عبد النارص يف استمرار الوحدة مع سوريا
 .ت هزيمة حزيرانالسالل والنتيجة احلتمية كان انقالبيف الدفاع عن 

 !القهرة دولة من إفريقيا
مـن بـني  عـالمواإل.  مـن الفاسـدين واملفـسدين ليتـدخل عنـد احلاجـةاًالنظام الفاسـد يكـون جيـش

الوسائل املستعملة لتغيري احلقيقة لتشويه الواقع كـام صـور للعـامل أن مدينـة القـاهرة ضـمت عـددا يعـادل 
وجمنون من يـصادق مـا  . مليون٢٢ستوعبت أكثر من ا أهنا املغرب يعني أو دولة من دول إفريقيا كتونس

 . يونيو٣٠املرصي من قبل وبعد  عالمورد عن اإل
 سامل

 االنقـالبات سـابقا يقـف اليـوم مـع نقالبـ الـذي كـان ضـحية لال»الوفـد«ن أمن سخرية التـاريخ 
, قيمـي أو ي مـضمون مبـدأيأ عامـا مـن ٦٠حزاب تم تفريغها طـوال ن األأوهذا دليل عىل ! العسكري

 .صحاب مصالح مرتبطة بغياب الديمقراطية كام ذكر الدكتور اجلواديأصبح من يمتطيها أو

 لياميناحممد 
 قيقـة والـذي يقـول احل .هـذا الرجـل الـشجاع . . حممد اجلواديستاذحتية حب وتقدير واحرتام لأل

 .حبك يف اهللاأويعلم اهللا أين  . .بدون خوف
Abdullah Almajlisi 

 . تطبيق الرشيعة ال يشءمرص بدون 
Amo Hassan Mohamed 

 . والدوالرات وحسبنا اهللا ونعم الوكيلة هليبة الفترهابيسقط شيوخ اإل

 ياهللا املرص عبد بوأ ييارس احلفناو
 .. . .)(الدكتور الصادق مع نفسه قبل الغري يرىض ضمريه عاش الرجال 

 عبداحلميد عبداهللا
 مـن الـشعب لـيس ً دعـاماالقواملسلمني وقد خوان مجاعة اإل  يفحداث كان هناك أمل كبريمرت األ

 الفـرتة كنـا متأكـدين أهنـا مـن هن هذاحلكم أل يف ايفكروال أولكن كان من املفروض عليهم  . . . . .باهلني
 من الشعب أن ً ودعاماًتأييد اعندما وجدوخوان كان من الذكاء من مجاعة اإل .تاريخ مرص يف أصعب فرتة

  .الوصول جلميع اهليئات يف  الفرتة كانت لدهيم الفرصةهبعد هذ للحكم ايصلو

َلكـن كثـريا مـا يطلـق اللفـظ عـىل الديمقراطيـة , الديمقراطية تعني يف األصل حكم الشعب لنفـسه
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, وكذلك يف العامل يف القرن احلـادي والعـرشين, الليربالية ألهنا النظام السائد للديمقراطية يف دول الغرب

 لوصــف الديمقراطيــة الليرباليــة خلطــا شــائعا يف اســتخدام »الديمقراطيــة«خدام لفــظ وهبــذا يكــون اســت
ٌفالديمقراطية هي شكل من أشكال احلكم الـسيايس قـائم باإلمجـال , الرشق أو املصطلح سواء يف الغرب

 .َعىل التداول السلمي للسلطة
أفـراد ينتمـون هلـذا النظـام  أو من هنا استغل النظام السابق كل ما يملك من نفـوذ سـواء كانـت ماديـة

مجيع هيئات ومؤسـسات الدولـة اهلامـة ومـن شـأهنم أن  يف وهم فئة ليست بالقليلة وهم أصحاب نفوذ قوية
 اوقـد أسـقطو . . . . . . . اليـهاوتـم بالفعـل مـا أرادوه وخططـو . . . . .هفيـ اأوهنم قد نشيرجع هذا النظام أل

  .خواننظام اإل
كيـد أن هنـا كـان مـن األ . . . .عب وجملس الـشورى ومجيـع النقابـاتواملؤسسات أمهها جملس الش

ولكن طمع السلطة كان  . . . . . بكل طوائفهي للحكم بكل سهولة وبدعم كبري من الشعب املرصايصلو
  .!. . . . . . . احلكم جمرد كبش فداء يف وتواجدهمخوان أصبح اإل . . . . .أكرب من اهلدف
ذلـك بالـسكوت  يف  الطبقة الكادحة من عامـة الـشعب بمـساعدهتم .). .( قد قمنا نحن ولألسف

ولكن كنا متأكدين أن هذا الكيان الفاسـد  عىل الظلم البني ولكن بعد ثورة عىل الظلم والفساد قد قمنا هبا
ىف . !. . . . . املـسلمنيخـوان لن ينتهى بسهولة من هنا ظهـرت بعـض القـوى الـسياسية ومنهـا مجاعـة اإل

  .ن نعرفهم للقيام بالتغيري الذى نريدهيومرص قادة سياس يف  يكناحلقية مل
ن أ )مـرص(متر هبا بلدنا  التي زمة ولكن من الواجب خالل هذة األةمجاع أو حزب أي  إىلال أنتمى

مـان بـسهوله بعـد تـاريخ كبـت للحريـات بـر األ إىل  أن البلـد لـن متـراً كنت متأكد٢٥بعد ثورة ! . نشارك
رجــال (ســياد  هنــاك طائفــة مــن األطبقــيظــل جمتمــع  يف لديمقراطيــة ولــدت وعــشتوتزييــف ملفهــوم ا

ظل محاية من القانون الذى قد صـنعوه  يف ا فيها عاشوا عىل بلدنا حتكمواسيطرو) عاملرجال األ .الرشطة
 .هم حلاميتهم

 أمحد
, يشءالوقـائع قلـب كـل  واملفـاهيم قلـب للمبـادئ وقلـب للحقـائق, تقلبات, انقالب, ييونانقالب
سـنفيق يومـا فنجـد األهـرام , ? زلزال قلب مرص رأسا عىل عقب!برسعة وقلب لألحداث, قلب للرتمجة

يف هلع ألن مرص تبني سـدا عظـيام سـيحرمها , بلجيكا ويصب يف باريس والنيل ينبع من القاهرة ومقلوبة
 حيـث رمـي  . .).(ثورة غـريت جمـرى التـاريخ فأصـبح التـاريخ يـصب يف أكـرب  بنت حصتها من املاء كام

  .الدستور
 .ال ختشون لومة الئم وتقولون احلق, ي اجلليل ال حتزن أمة فيها أمثالكذيا أستا

بنـاء  وكـان يؤكـد عـىل فـصل الـسلطات ومل يزرهـاو .مهادنتـه وا بـصمتهأمريكواضح أن مريس زلزل 
هـي  ونـسج احلكايـةهي ال تريد ذلك فبـدأت بو, الرشعية يعني األمر سيكون مضبوطا جدا والديموقراطية
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, ال يمكـن أن يقطـع اخلـيط املربـوط بـاجليشو,  خـيط بـسقوط مبـاركانقطع, تعلم أهنا متسك مرص بخيطني

 .االثنني فاستعادت
ا تــآمرت عــىل أمريكــ,  مــنهم عــددايــذبحونكــل يــوم  وإرهــابيونيقولــون عــنهم  .لــو مــر واحلــق

أنـا خـشيت أن  .اكـانونام يأهل احلق أ ولمنياملس وسالم أكثر أهنا عدوة اإلواتضح, الديموقراطية املرصية
 . السالحاذا مل حتملوايسأهلم مل ويقف أتباع الرشعية أمام التاريخ

 انقالب
إرسـال وفـود إلقنـاع املنظومـة الدوليـة أنـه رئـيس  إىل احتـاجهل حيـنام فـاز الـدكتور حممـد مـريس 

اآلن العـامل  .اانقالب احلقائق أن هذا ليس دول العامل لتزوير إىل يون يرسلون الوفودنقالب االافلامذ .منتخب
 .. . .)(ا ولكنه انقالب أنه ليس اقتنع

 أمن الدولة
 لكن عن أي قـانون يتكلمـون و)الدولة(املحافظة عىل  و)تفعيل القانون(يون يتكلمون عن نقالباال

موا هبـدم هم قا و عن أي دولة يتحدثون?بالتايل رضب كل القوانني عرض احلائط وهم عطلوا الدستورو
 .??جملس الشورى فعن أي دولة تتكلمون وجملس النواب وكل مؤسسات الدولة بداية بالرئاسة

 أمحد احلارثي أمحد
 .ولكن إن شاء اهللا يف هذه املرة ستنترص الديمقراطية أيضا, التاريخ يعيد نفسه

 صالح حممد حسانني
 فقـط خططـت لـه ٢٠١٣قالبان أما ١٩٥٢ نقالبقام العسكريون وحدهم بالتخطيط والتنفيذ ال

 مـن جمموعـةن حركـة متـرد يقـف وراءهـا أن نعتقـد أقليمية وعاملية من السذاجة إجهات عديدة داخلية و
ن ينتخب الـشعب أالشباب فقط وسيأيت الوقت التي تتكشف فيه هذه املؤامرة التي بدأ حياك هلا حتي قبل 

 .الدكتور مريس للرئاسة
 عمر األمحدي
 .رص من قديمات يف منقالبأثر اال

 يارس
د جعـل ارأ لوقـف مـع الرجـل النزيـه حممـد نجيـب الـذى الكـايف الوعي املرصيلو كان لدى الشعب 

 يف مـل هلـاأ ضد الديكتاتور الفاشل عبد النارص الـذى سـحق مـرص وجـرف كـل ديمقراطيةحرة  مرص دولة
 أليلعـرص احلـديث هلـا مثيـل هزائم مذلة مل يـشهد ا إىل التقدم والرقى وجعلها تتذيل ركب احلضارة وقادها

 .العامل يف جيش
 سليامن بن عبداهللا

وعندما أراد قائد ماسمي ثورة الضباط األحرار حممـد نجيـب احلـد مـن نفـوذ العـسكر يف الـسياسة 
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انقلب عليه عبدالنارص وعبد احلكيم عامر ثم وضعوه قيـد اإلقامـة اجلربيـة  وقبضوا عليه يف قرص الرئاسة

 . لك قتلوا اثنني من أبنائهعرشات السنيني وبعد ذ
 . العسكر عندما يمسكون باحلكم يفسدون يف األرض وهيلكون احلرث والنسل

 محد فلسطنيأ
ن التـاريخ الـذي إحيـث  .نـه جيـري مقاربـات شـكليةأال إ, مع احرتامنا للـدكتور الفاضـل . .حسنا

ولـيس بـني  .ىخـرأاستعرضه الكاتب يعكس الرصاع بني الـشعب مـن جهـة وحاشـية القـرص مـن جهـة 
 حـزب الوفـد كـان أنبـرازه إ الـذي مل يوفـق الكاتـب يف اآلخـر األمـرمـا أو .املسلمني والـشعبخوان اإل

 هـي جمـرد ةالديمقراطيـن أالـذين يعتقـدون خوان وليس مثل اإل, ديمقراطيا من ناحية املضمون والشكل
 ان الديموقراطيـة كالبـاص  عرب عن ذلك بـالقولأردوغانن إحيث  .وسيلة للوصول للدكتاتورية الدينية

 .املحطة التي تريد إىل يوصلك
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١ 
 وتطبيـع الوقـت عامـل هـو واحـد جـوهري عنـرص عىل نقالباال عىل الرهان يعتمد

 اسـمه للوزراء رئيسا هناك أن عىل ستتعود الناس أن التوقع عىل أي ,الزمن بمرور املوقف
 مـن وأن ,إبراهيم اسمه للداخلية وزيرا هناك وأن ,وحسام زياد بينهم من له ونوابا ,ازمح

 الدبابات آالف يملك الذي الفتاح عبد الفريق يد هي يشء بكل تأمر يد مجيعا هؤالء وراء
  .نقالباال هذا تثبيت يف ويسخرها ,والبنادق واملدرعات والطائرات

 من وبخاصة يؤيدوهنا من وجود يف شك وال ,ةقامت كانت وإن قائمة نظر وجهة هذه 
 عـرص قـوانني مـن !!التاسـع القـانون أن قبيـل مـن جزئية اأمور يناقشون الذين الصحفيني

 اجلمهوريـة رئيس بيان أن أو ,يمر أن به أوىل وكان ,الومهية املعارضة عىل يمر مل نقالباال
 هـدف عىل بنعومة تؤكد مناقشات وهي ,الشكيل وجوده صدور يتعدى بام ينطق الصوري
 واســتحالة املــشهد هــذا شــذوذ تنــاقش أن مــن بــدال األذهــان يف املــشهد تطبيــع هــو واحــد

  .النحو هذا عىل استمراره

٢  
 معـرب أصـدق هـو الـذي البـسيط املـواطن إىل انتقلـت إذا فإنك التصور هذا مقابل يف
 كـل متمـسكا بثالع هذا كل عن متاما معرضا فستجده ,موراأل طبيعة عىل مؤرش وأصدق
 قيـام إىل احلـق ودولـة سـاعة الباطـل دولـة وأن ,باطـل فهـو باطل عىل بني ما بأن التمسك
 وأن ,خـائن كـل مـصري هـو مـصريهم خونة نقالباال سلطة يامرسون الذين وأن ,الساعة
 سـاءه الـذي البـديل هـذا بعـودة يـرىض ولـن اللحظات من حلظة يف ينترص سوف الشعب
  .عاما نيست مدى عىل إليه وأساء

 الـداخل يف أهـاليهم أيـدي عـىل يـشدون اخلـارج يف املـرصيني جتـد ,نفسه اخلط وعىل
 الـذين هـؤالء رؤيـة يتبنـى ال عـاقال أحـدا وأن قـادم النـرص وأن سـاطع احلـق أن مؤكدين
 وإبعادهـا وطنيـة مجاعـة عـىل االنتـصار يـتم أن اإلنجاز من أن ويعتربون أنفسهم يغالطون
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  .باالنتخابات نالتها التي احلكم قاعدم عن املسلحة بالقوة

٣  
 ,الرباهــني يف تتمثـل حتتيــة بنيـة مـن يــدعمها مـا إىل األول االنطبــاع آراء جتاوزنـا فـإذا
 القــوة اســتمرار فكــرة جاذبيــة عــىل آمــاهلم يبنــون زالــوا مــا نقــالباال أنــصار أن فــسنجد

 خمازهنـــا وعـــن القـــوة عـــن املـــسئولني باعتبـــارهم نقـــالباال قـــادة أيـــدي يف العـــسكرية
  .واملهنة الوظيفة بحكم ومستودعاهتا

 امللكيـات مـن املـادي الـدعم دفعـات تـدفق اسـتمرار عـىل أخـرى ناحية من ويبنوهنا
 مع ,نقالباال بنجاح وبقاءها وجودها تربط داع دون أصبحت التي العربية األوتوقراطية

 إىل يعيـده وإنـام ملكـي امنظـ إىل وال مالكة أرسة إىل العسكري احلكم يعيد ال نقالباال أن
 لألعــراف جتــاوز مــن يملكــون مــا بكــل امللكيـة هــذه فكــرة حــاربوا الــذين العــسكر أيـدي

 يف جـذريا حتـوال يتطلـب بات هؤالء نظر يف اجلديد الوضع فإن ,سواء حد عىل واألهداف
 للفكـر االجتامعـي التـشكيل تـاريخ يف مـسبوقة غـري ملعـايري طبقـا والـصديق العـدو حتديد
  .اإلنساين التاريخ مدار عىل يسالسيا

٤  
 احلمـيم بانتامئهـا تعـرف تـزال وال عرفت دوال نرى حني حقا عجيبا األمر يبدو وهنا

 عــن أخــرى بعــد مــرة وضــوح بكــل تعلــن ,يةســالماإل واملنــاهج يةســالماإل التعــاليم إىل
 إىل وصـلت التـي اجلامعـة بـه تقـوم الـذي والتنمـوي الـسيايس النـشاط طبيعة من توجسها
  .الربملانية االنتخابات طريق عن مرص يف احلكم مقاعد

 ,واحـد جانب من تراشق إىل يتطور لكنه ,التوجس من احلد هذا عند األمر يقف وال
ــة نقيــصة كــل إلــصاق نقــالبلال املــوايل عــالماإل يتعمــد حيــث ــالقوى وسياســية خلقي  ب

  .مرص يف نقالباال وظلم وقوع من عانت التي السياسية

 االنطباعـات لتـصحيح الكايف الضوء من كثريا يلقي بأن كفيال كان األيام رمرو أن عىل
 وهـي ,نقـالباال حـدوث أججهـا أو أوجـدها التي الشاذة احلالة هذه عن املتصورة الذهنية

  .احلديث العريب الفكر يف ظالال لنفسها حتفر باتت انطباعات
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٥ 
  .ائقاحلق هذه من اثنتني نرصد أن الصدد هذا يف لنا ويمكن 

 ,املـسلمني خـواناإل جلامعـة احلقيقية القوة عن كشف نقالباال أن هي :األوىل احلقيقة
 هبـا فـإذا ,عديـدة سـنوات طـوال احـرتاف وعـن عمـد عن شأهنا من التقليل جرى قوة وهي
 وبكوادرهــا ,غفــرية بأعــدادها وإذا ,يتــصور أن ألحــد يمكــن ممــا بــأقوى الــسطح عــىل تــربز

 ,املكــان حــدود يعــرف ال املكــاين امتــدادها وإذا ,متعــددة وبــدائلها ,صــلبا وتراتبهــا ,منظمــة
  .إليها متتد أن يتوقع أحد يكن مل أجيال إىل يمتد العمري وامتدادها

 ضمنهم وانتظمت نقالباال عىل ثورهتم خواناإل شاركت قد الشعب مجوع أن ومع
  .املسلمني خواناإلب بدأت نقالباال ملعاريض الكربى الكتلة أن ينكر ال أحدا فإن ,ضده

 علـوم يف عاليـة علميـة درجـات عـىل حاصـلني وآخرين كبارا كتابا أن له يؤسف ومما
 فـإذا ,تقدير أعىل عىل ألف مائتي رقم عند خواناإل عضوية بوقوف يوقنون كانوا السياسة
 الـشوارع يف األعـداد وإذا ,التهـوين وال التقليـل تقبـل ال صورة يف نفسها تفرض باحلقيقة

 الومهيـة التقـديرات هـذه كل تتحدى ,بعده وما قبله وما التظاهر قانون ورغم ,وهناك هنا
  .التاريخ أو العلم أو املنطق من أساس أي عىل تبن مل التي

 الـرصاع هـذا مثـل يف املهمـة العنـارص مـن عنارص عدة تنقصها خواناإل قوة أن ومع
 الكتلـة تكـون عـىل وال تـساعاال عـىل وال احلـشد عـىل يـؤثر مل الـنقص هـذا فـإن ,السيايس
 أقـل عـىل أو ,الـسيايس التوجه أو املذهب أو للرأي االنتصار عن بالتعبري الكفيلة احلرجة
  .الراهن السيايس للموقف تقدير

 أنـه وهـو ,سـلفا املرسـوم الـرسي طريقـه يف يميض نقالباال أن بوضوح بان وهكذا
 وبغـري الـشعب بـإرادة احلكـم عدمقا إىل وصلت حقيقية يةإسالم سياسية قوة عىل انقالب
 اإلدارة يف يــذكر إنجــاز هلــم يكــون أن دون لــزهيم املتعــصبني العــسكريني القــادة إرادة
  .السياسة أو العسكرية أو

 إرادة ضـد عـسكري انقـالب بأنـه الواقع أرض عىل نقالباال طبيعة حتددت وهكذا
 سـتة مـدى يف انقـالب هاإلي يصل أن يمكن نتيجة أسوأ ذاهتا حد يف وهذه ,الشعب مجاهري
 كانـت مـا أيا نقالباال هذه مثل بسقوط الطويل املدى عىل تبرش نتيجة وهي , فقط شهور
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  .هبا يسقط التي الطريقة

 ٦  
 تغطــي أن حاولــت التــي واالجتامعيــة الــسياسية القــوى أن فهــي الثانيــة احلقيقــة امــا

 ,واحـدة مظلـة حتـت هـاجيمع اتفـاق إىل الوصول يف شهور ستة مدار عىل فشلت نقالباال
  .مزيفة أو كاذبة املظلة كانت لو حتى

 املـساندة النخبـة يفـرق مـا أن الـشك يقبـل ال بام مجيعا واملشاركني للمراقبني بان وقد
 كانـت وحدها الشخصية األسباب أن وضوح بكل بان كام ,جيمعها مما بكثري أكرب للعسكر

  .إليه اندفع ما إىل نقالبباال دفعت التي هي

 قديم بانتامء مستدفئا مستورا كبري حد إىل عاش كاتب أمام مشدوها التاريخ يقفوس
 مـع فـساد قضايا يف املتورطني ابنيه إنقاذ أجل من وجهه اسود وقد ,يتبخر تارخيه بكل فإذا
  .مبارك عهد أبناء

 ,الدينية املناصب أعىل إىل وصلوا كنسيني أو أزهريني أمام مشدوها التاريخ وسيقف
 قـد التـي ملفـاهتم العميقـة الدولة تفتح أن من خوفا واملذابح املجازر يف يتورطون مهب فإذا

 املثالـب هذه أن مع ,بصورهتم يزري ما واملادية واجلنسية الشخصية املثالب من فيها يكون
  .نقالباال ومع الشعب ضد بوقوفهم اقرتفوه ما معشار عرش إىل جرمها يف تصل ال

٧  
 بمكانـة حيـتفظ أن يريد ملن آمنا مالذا يعترب السياسية املواقف اذاخت يف الرتيث أن ومع

 تأييــد إىل يـنيعالمواإل الــصحفيني مـن الكـاثرة الكثــرة انـدفاع فـإن ,القــراء وجـدان يف مـا
 اانقالبـ( وقعـت التـي احلادثـة تلـك أن يـدرك البـسيط والقـارئ املشاهد جعلت نقالباال

 إىل التـشجيع تعـدى األمـر وأن ,عارضـا احادثـ وليـست منظمـة محلـة هي )ثورة أو كانت
  .التعمد إىل التورط وتعدى ,التآمر إىل التخطيط تعدى كام ,التحريض

 أججـت مـشاعر وهـي ,نقـالباال مـن الريبة مشاعر زيادة إىل أدى مما كله هذا وكان
 نقـالباال عهـد وبـني ,عليـه نقـالباال وقام واحدا عاما دام الذي مريس عهد بني املقارنة
 أبعـد إىل بـرسعة فيـه واالقتـصادية والـسياسية واالجتامعيـة األمنية األوضاع ساءت الذي
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  .متصور حد أبعد إىل بل ,ممكن حد

 الـشعب صـمود يف متجـددة أبعـادا لتضيف النهر ضفتي عىل موراأل تطورت وهكذا
 دور لطبيعـة −معهـم املتعـاطف والشعب خواناإل أي− الطرفني وتفهم خواناإل وصمود

 الفهـم هـذا رقعـة واتـسعت ,عنه والتعبري والتصدي , عنه واإلعالن الصمود يف منهم كل
  .الوطن أركان من قيص ركن كل يف املرصيني إىل باإلضافة اخلارج يف املرصيني لتشمل

٨  
 املنطقيـة احلقيقـة من يقرتب بام ينينقالباال لتصور أخرى ناحية من موراأل وتطورت

 خـارجي وبـدعم خـارجي بمـؤثر ويتحركـون يخـارج لتوجيـه خيـضعون تـصورهم التي
 فيعـدلون أجنبيـة مـصابيح يف احلمـراء اإلشارات ظهور عند ويتوقفون ,خارجي وبتمويل

  .إليه اندفعوا قد كانوا الذي الشطط بعض عن

 اسـتهجن التـي اإلسـكندرية فتيـات قـضية يف املثـال سـبيل عـىل واضحا ظهر ما وهو
 القـضية استئناف هذا فعجل ,القاسية األحكام تلكب عليهن احلكم األمريكي الدفاع وزير

 .!!سنة١١ من بدال واحدة سنة إىل أحكامها لتخفيف
 املـرصيني جعلت القبيل هذا من متكررة بترصفات الترصف هذا املرصيون ربط وقد
 للتــرصفات الــدائب نقــدهم ويــستدعون املــرصي القــضاء يف ثقــتهم عموميــة مــن يقللــون
 النـاس جتعـل أتباعـه مـن وجمموعـة الزنـد أمحد القضاة نادي رئيس اهب يقوم التي السينامئية
 أنـه ومـع ,االنتحـار إىل أيـضا نقالببـاال ويـدفع بـل ,أيدهيم عىل ينتحر القضاء أن يظنون
 وفـشل الـشارع ضـغط مـع يـوم بعد يوما يزداد حدوثه إمكانية يف التفكري فإن بعيد احتامل
  .الواقع

 قدريـة أحكامـا تنتظـر عاليـة خارجيـة بترصفات نارهي أخرى مرة األمر يبقى وهكذا
 إذعـان عن املصنوع الواقع بتغيري الكفيلة الوحيدة األحكام ينينقالباال ظن يف هي صارمة
  .مستحيل اقتناع عن ال حقيقي

pbjîÔÈm@ @
Al Shamy 

 . عالمولكن معظم الشعب مغيب عن احلقيقة بسبب اإل,  رائع
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 . كطال اهللا عمرأ. . . دكتور اجلوادي

 ممدوح عبداخلالق احلمريي
حتليل رائع للمشهد املرصي يمتلئ بالنضج الفكري والـسيايس والقـراءة املنطقيـة املبنيـة عـىل سـنن 

 .مقال يستحق القراءة. . التاريخ وقبل هذا وذاك يفيض باملنطق اإليامين الذي يرى العواقب قبل النتائج

 السيد الرشقاوى
  .حتليل املشهد يف شجاعة أدبية 

 عمرو عالم
 .ن فيها فهذا هو النبوغ احلقيقىكلم اآلت قل من يأمور يف  يتكلمواديأظن الدكتور اجل

 سعيد بنيامني
العيـب فينـا . . يكـون رشيـف أو ومستنني منه خيدم وطنـه . .ةودافع رشو . .ة بواسطالكلية داخل 

 .»احتدثرشطة عن ضباط اجليش وال« مش فيه

 أمحد نعامن اليفريس
ال , بعمق حتلييل ورسد منطقي,  للدكتور حممد اجلوادي عن آخر تطورات الشأن املرصيآخر مقال
  .أنصح بقراءته. . . . اً وال غموضًيغادر تساؤال

  ربى العزيز احلكيمحسبي
 .نعم كالم من ذهب

Halima 
  وسيقف التاريخ مشدوها أمام عظمة اجلوادي وهو يصدح باحلق غـري مبـال بلـوم الالئمـني وانبطـاح

 . اجلواديأهياما أروعك .. املنبطحني وحقد العميان إيديولوجيا 

 :باسم يوسف منقذ مرص
نحن معك يـا  . . .سيكون باسم يوسف من ينتخبه املرصيون . .باسم يوسف قرر الرتشح للرئاسة

ب أخـت وأت وجناد مرص وكـل ابـن وبنـأ من جنديعامل وكل  وموظفني وباسم شعب مرص كل علامء
 .باسم يوسف رئيس مرص بإذن اهللا رغم أنف السييس . . يشءاهللا القادر عىل كلن شاء إ م بالتوفيقأو

 :حممد أمحد رشفأ
 عظيم يا دكتور

Mohamed S. Faried 
, أعـىل املناصـب الدينيـة إىل الكنـسيني الـذين وصـلوا وإن التاريخ سيقف مشدوها أمام األزهريني 

من أن تفتح الدولة العميقة ملفاهتم التي قـد يكـون فيهـا مـن فإذا هبم يتورطون يف املجازر واملذابح خوفا 



êÓè†Úù]<Ìè†¤]æ<êe†ÃÖ]<Äée†Ö]< <
 

SR 
عـرش  إىل مع أن هـذه املثالـب ال تـصل يف جرمهـا, املثالب الشخصية واجلنسية واملادية ما يزري بصورهتم

 . نقالبمعشار ما اقرتفوه بوقوفهم ضد الشعب ومع اال

 إنجيه الدد
يصدع باحلق وال خياف وبالنسبة هلذه احلقائق التي  بارك اهللا يف أخينا حممد اجلوادي فهو كام عهدناه 

خـوان املـسلمني هـي مجاعـة تبنـي والهتـدم وسـيد حـر ن مجاعـة اإلإ وسيثبت التاريخ اًأوردها صحية متام
 .عاجال بإذن اهللا أو ن آجالإحبال املشانق  إىل يني ويقدمهمنقالبوسيحاكم اال نقالبالشعب املرصي اال

 زياد
فلـام  . .وكانت زمرته تـستقوي بقوتـه فلـام سـقط سـقطت نخبتـه معـه وحدألكان مبارك الفرعون ا

 الثـوار حيـاولون استنـساخ نفـس أن اآلن املـشكلة . .سـقطته وحزبـهأ قويـة مباغتـه وة الشعبيةكانت الثور
عـىل الثـوار البحـث عـن بـديل رسيـع وقـوي  . . غـري موجـوداملفاجئةن عنرص ا لن ينفع ألذالسيناريو وه

وهـدا مـا ننتظـره مـن املـؤرخ الكبـري  . .والـرشطةومفاجئ فسقوط السييس سقوط لزمرة الفساد باجليش 
 .السيد اجلوادي حفظه اهللا
Khalil Moustafa 
كـابر أ يناير أن ثورهتم قـد أجهـضت بـسبب غبـاء بعـضهم الـذي رشبـوه مـن ٢٥لقد اكتشف ثوار 

سـيلت دمـاء غزيـرة يف كـل  وأطلق عليهم الرصاص يف ذكرى ثورهتم ولذي انقلب عليهمأغبياء مرص وا
قبـاط ومـن مـن األ نقـالبمن مؤيـدي اال ونال احلريق اجلميع حتى من مل يتظاهر وشوارع مرص املنتفضة

 الراقـصني وميـدان التحريـر املخـصص للبيـادة مـن الراقـصات إىل وحرم الثوار من الوصول .حركة مترد
لينسوا خالفـاهتم  وعادة النظر يف اسرتاتيجيتهمإاليوم جيب عىل الثوار و . فضلوا العبودية لفرعونالذينو

  .نقالب االإلسقاط
 أمحد

صــالحات عــىل الطريــق ترجــع يــوترن تــاين إصــادفت  إذا ن شــاء اهللاإ و»يــوترن«مــرص اآلن آخــذة 
 ألهنـا متنوعـة اإلصـالحاتلوب ونوع سأ يعلم هاهللا وحد. . . لطريق األمن واحلرية والعدالة االجتامعية

ن مـرص منـذ قـرن وحتـى اليـوم وهـي ساسـات ألوهذه تتطلب البنـاء مـن األ(منها الناعمة ومنها املدمرة 
  .)إن اهللا ال يغري ما بقوم حتى يغريوا ما بأنفسهم( .).يراد هلا ذلك أو ترتنح

Aboabdo Basel 
 .لئيم مترداأكرمت الكريم ملكته وإذا أكرمت ال إذا .يا دكتور
mamdouh  

ضــغطوا عــىل شــباهبم الوقــود  ولقــد صــدعوا رؤســنا بالــسلمية, مــن تــبعهم وخــوانســامح اهللا اإل
يـة مريكقودهـا املخـابرات األت التـي  جمموعة من املرتزقـةأنياب لقوا هبم بنيأ و للثورة هبذا املنهجاحلقيقي

لن ينخلـع , يوما ما كنا جزءا منهاالتي  رشف العسكرية والصهيونية ممن ليست هلم أدنى قدر من الرجولة
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 لــدهيم لــيس وقتــال هــلأ ليــسوا فهــم,  مــذعورين ككــالب الــسككنحينئــذ ســيفرو وهــؤالء إال بــالقوة

 .الدنيا احلياة يف حبا ليموتوا استعداد

 عبد اهللا
 .بنيوأن يقر أعيننا بنرصه امل,  من جنود احلق اًال فض فوك يا دكتور حممد أسأل اهللا أن جيعلنا مجيع

 سالمه النحاس
  . الكاتب الكبري حفظك اهللا وامتعنا بكتاباتك القيمة

 سامي
, عنـدما يـصبح احلـق منبـوذا  . لـك بالـشفاءأدعوين ألك د جوادي ومحدا هللا عىل سالمتك وشكرا 

ــصدح  ــيات ت ــن اإل, والعكاش ــصات يعلم ــاعلم ,  ســالموالراق ــسية ف ــال جن ــالبن االأواجلــوادي ب  نق
  .سيسقط

 يح مسلمعيسى املس
ــا جتــاوزت هتلــر أســبانيا جتــاوزت و, شــييل جتــاوزت بينوشــيهو, روســيا جتــاوزت ســتالنيو, أملاني

سيسه حتـى ال ينقلـب  ودمر اجليش,  بارعانقاليبكان خمطط , عبد النارص  .ال مرصإ, فرانسيسكو فرانكو
لكـن , ارص هبـذامل يكتف عبـد النـو, ١٩٥٢وم عام ئاملش نقالبسجن من شاركوه يف اال وثم أعدم, عليه

اجلـربوت  والفـساد وحتـى تـستمر الدولـة النارصيـة يف الـبطش) غريها والطالئع(زرع التنظيامت الرسية 
 فقــاراإل والــبطش والعلامنيــة ون تــسري بــسياسة عبــد النــارص يف الظلــمالنتيجــة أن مــرص اآلو .بعــد موتــه

  .العرب وأفكاره الشيوعية التي دمرت مرصو
Muaz Abass 

. . . رمحاء بيـنهم األمة شداء عىل أعداءأوتصنع رجال  العربية قوية ى تولد الثوراتسباب حتأهي 
  .ن ينكرسأالبد للقيد 

 مرصي بيحب بلده
, هبذه الشعبية والكتلة احلرجة التي تتحدث أنـت ومـن ينـارصكخوان ن كان اإلإيا دكتور جوادي 

اهرة واستقرأ من عـىل األرض وابعـد عـن أنزل واميش يف شوارع الق .نقلب عليه الشعب قبل الرشطةاملا 
 . عالمفوتوشوب اإل

 اًمرصي عادي جد
ال يسعني سوى أن أحاول أن أحلق بركب الذين سبقوين وأحسنوا يف ذكر مناقبـك وفـضلك علينـا 

أمتنى لك الـصحة والعافيـة والربكـة مـن عنـد  . بتفضلك بتنويرنا وبقول كلامت احلق يف زمن الباطلاًمجيع
ي ماذا فعلوا بقضية نزع اجلنسية املرصية عنك وعـن بعـض األخـوة الكـرام ولكـن لـو حـدث ال أدر .اهللا

وال  .ذلك لكان أكرب دليل عىل اعرتاف معكوس ألهل الضالل باحلق وبك بعد أن اعرتف بك أهل احلـق
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 . حاجة لك باعرتاف هذه الزمرة ولكن نقول حكمتك يارب فلك حكمة من كل يشء

Sayed Youssef 
 .ر من رائعكثأمقال 

 جواهرالزين محوده
ودسـتور خـوان  وضـد اإلاالنتقاليـةاملـرصيني باخلـارج وخـصوصا بالـسعودية مـع احلكومـة  كثرأواهللا 

 .ن الكاتب بيحلم ومصدق نفسهأوالواضح خوان اإل
Ayman Attar Bashi 

ة جـدا ن تقول كلمتهـا وهـي متثـل رشحيـة كبـريأ جاء دور الفئة الصامتة من الشعب وهي مع الرشعية 
وحماكمــة قادتــه مــن العــسكريني  نقــالبوهبــا يــتم القــضاء عــىل اال ,%٥٠مــن املــرصيني تكــاد تتجــاوز الـــ 

  .والصحفيني ورجال الدين بالقانون املرصي
Ayman Attar Bashi 

فــإذا هبــم , أعــىل املناصــب الدينيــة إىل كنــسيني وصــلوا أو يقــف التــاريخ مــشدوها أمــام أزهــريني
واملذابح خوفا من أن تفتح الدولة العميقة ملفاهتم التـي قـد يكـون فيهـا مـن املثالـب يتورطون يف املجازر 

عرش معشار مـا  إىل مع أن هذه املثالب ال تصل يف جرمها, الشخصية واجلنسية واملادية ما يزري بصورهتم
 . نقالباقرتفوه بوقوفهم ضد الشعب ومع اال

 :عبد العظيم
 فالعـسكر يريـد أن حيكـم القبـضة باحلديـد بامتيازىل السلطة إن الرصاع القائم يف مرص هو رصاع ع

 . ولو مع الشيطانواالجتامعالتوافق  والنار واإلخوان مع كل أسف مل يتقنوا اللعبة السياسية واحلل هو

 : طارق مرص املخطوفة.د
 بــل ألن اًلــن يمـر لــيس ألن الــشعب املــرصي أكثـر الــشعوب حتــرض نقــالبأي عاقـل يــوقن أن اال

ات دمويـة وعنـرصية ومهجيـة أصـبحت تثـري اشـمئزاز أي شـخص لـه نقالبالعسكري أكثر اال بنقالاال
وال دليل أقوى مـن اسـتمرار صـمود قطـاع , لت سليمة وهم واحلمد هللا ليسوا بالقليل يف مرص افطرة الز

 اً جبانـاًاملعادلة باختصار أن طرف, كبري من الشعب يف وجه هذا الشذوذ البرشي الرببري وأسلحته العتيدة
 عـاري الـصدر لكـن شـجاع ألن لـه قـضية هـي اًخلف دبابة ليس له قضية ألنه مغسول املخ حيارب طرفـ

 .نقالبحترير الوطن من كائنات غريبة ال تنتمي له هنا التفاؤل واليقني يف كرس اال

 :هالل أبوهالل
 . ا لعدم دعوهتمأمريك شكرا ;االعرتافشكرا أفريقيا لعدم 

Rochdi 
  .يحتليل منطق

 :برلني, سفيان 
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 رادةإ ال الـشعب بـإرادة الفـايش العـسكري احلكـم وسيـسقط مستمرة الثورة (اجلوادي. حتية لك د

 مـا كـل ,رضاب عن العمـل وعـدم دفـع فـواتري الدولـة العـسكريةإالدبابة بالتظاهر وبالعصيان املدين من 
 . وجل عز− اهللا هو والقوي واملسبب أسباب هذوه نقالباال سيسقط سبق

anaser ibra 
 صاحب عقلية متميزة وصادقة وأمينـة وأطلـب منـك أن تـضع خطـوط عريـضة وادي الدكتور اجل

 الرشعية هل سيستمر القتل للمتظاهرين مثـل الـذباب وإعادة نقالب االإلسقاط ينفذها املرصيللشعب 
 .???صحهيام األأم ينظموا الصفوف للمقاومة املسلحة مثل سوريا أ

abbas abbas 
. مهيـة دور الـشعب واسـتعداده لـدفع رضيبـة حريتـهأالزلنـا نـشدد عـىل . يـدك اهللاأ جـوادي دكتور
زمـن وعـرص تكـون فيـه  إىل دفعت ثمن حريتها تتحرق ندما عىل ما ضاع من زمن مل تضمه التي الشعوب

لقـد  .بل تنتزع انتزاعا. ريةن متنح احلأيمكن  ال.  عن دفع ثمن حريتهاوتأخرهابسبب تقاعسها  .ةبيأحرة 
  .األكيدةحريتهم  إىل هنم مل يصلوا بعدأن يتخيل برش أن ثمن حريتهم وال يمكن ودفع السوري

 سبيتانأبو حممد 
بالرغم من عمق تفكري الكاتب حممد اجلوادي الـذي أكـن لـه كـل االحـرتام والتقـدير عـىل مواقفـه 

ن الكاتـب أال إيـسدد خطـاه ن يوفقـه وأوهو موقف سجله التاريخ له ونـدعو اهللا  نقالبالشجاعة من اال
ن الكثـري مـنهم مؤيـدين للـرشعية لكـن أغفل عن دور الفئة الصامتة من الشعب وإعدادها اهلائـل فـرغم 

ومؤيدي الرشعية مما جعله يـرضب بيـد مـن خوان صمتهم وعدم نزوهلم للشارع دفع بالسييس ليتنكر لإل
  . حديد عىل معارضيه

 طارق املغريب فرنسا
تـستفيد مـن إن املوسـاد , ن السيـيس تنـصحه املوسـاد أقول ملن يكتـب أمثالك أشكرا لك وكثر من 

رسائيـل وكيانـات إمل تتمكن مـن معرفـة مكـان شـليط مـدة مخـس سـنوات , مكانياهتا برشيةإوهي , قمعه
 مـوروصلت األ فالسييس لو كان له من ينصحه ملا, خريات شعوب يعيشون يف ظالل أو لألرضخمتصبة 

 .خبار للخروج من الورطة التي هو سجينهاأحداث وأكة ربري مسبوق وارتباك بفلعنف مفرط وقمع غ
 زمزم

ن ما جری علی مرص هو انقالب وظلم علی الشعب ومـؤامرة أنصار االنقالب وأشهد ألست من 
نـتم خـدعتم وضـاعت أقـول لـه يـا سـيدی العزيـز أفكر كام وهم الكاتب املحرتم و أعلی الثورة ولكن ال

ن لـدی ات خصيـصكهنـا. ال بعـد عقـودإثورتكم والفرصة لن تعـود » معاجلة«نجح فی فرصتكم والعدو 
يزيـد البلـد  نتم بعد الفشل االسرتاتيجی الأوما تعملون , من ملعاجلة الثورات ی واملوساد واألأالسی آی 

 .ال مزيدا من الدمار والضعف والفشلإ
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SV 
zorro los angles 

عانـك أفـاك وا ميـزان حـسناتك وشـفاك اهللا وع ذلك يفالكاتب املرموق جعل اهللا أهياصح لسانك 
مـن يـسمع ملـا يـردد  الإيقولـه  خي الفاضل كالم الأ: قول لزمزم ردا أ,  كتابات جديدة لنستفيد منها ىلع

,  سـقطتأسـطورةهيـزم   الياجلـيش الـذ:شاعات حلـرب نفـسيةساد بيتها بيت عنكبوت اإلوامل : ُويشاع
 أخطـاءارتكـب  كـان لـه خـرباء مـا لو, غبياء دحرته والسييس ينصحه األاملحدودةإمكانيتها فحامس رغم 

  .حيفر قربه بيده =فضيعة مذابح واعتقاالت 

 حلائرا
ملـواطن أمـال كـان اأدخلـوا قواعـد وقـوانني تـسلب ) كام يعتقـدون وحيلمـون(لقوة والنرص اأصحاب 

ألكثريــة ببقائــه الــن يــرىض عنــه هــذا مل و. يــأس وبــؤس إىل لــساموات واألرض وقلبــوا أملــهاخيــرتق أطبــاق 
 ال يـصلح يلتـ ا,ملنكـراألمر باملعروف والنهى عـن  ا,خلالق الرشعية وأحكام اوسيزداد صمدهم حتى تعود 

هللا ا يفعــل فــام, نون والكنائــسيوألزهريــالــدين اأمــا رجــال . لنــاس إال عليهــا وال تــستقيم ألــشعوب إال هبــاا
, رهـابباإلخـوان إلا ملـستقيم وكفـرواالطريـق افـضلوا عـن , ملذين خيتارون أنفسهم بأنفسهاإهنم , بشأهنم

 .!. لبرش فسيطرت عىل أهوائهم وشهواهتماوتساموا بغرائز 
 USA وائل 

مـه أال تغلـب  .جعل اهللا ذلك يف ميزان حـسناتك . الكاتب املرموقأهيا وصح لسانك, الفض فوك
 . بالد العرب واملسلمنيحفظكام اهللا وحفظ مرص وكل , ورصمحد منأوفيها حممد اجلوادي و

 جابرأبو عمرو 
وهـذا , صارهاأنـكرب مؤيدة لفكر تلك اجلامعة وهم مـن أعداد أخوان كيد بس كامن بجانب مجاعة اإلأ

فكـار أليـه املجتمـع العـريب مـن حتـرر مـن عبوديـة إنجـاز يريـد الوصـول إمر طبيعي يعكس توجه وهدف وأ
 .كثرأال . . جربوا التعايش معهاأ

 حلائرا
بأن مرص الزالت , بعد أن كادت هتاجر قلوبنا, لطمأنينةالقد أدخلت علينا , واديجلا حممد ستاذأ يا

هـم  )ألرضا يف ملعـذبونا, ملسمونا(لبسطاءاملواطنني انعم إن  .ألحداثالصدق وتعقل بعد اغنية بأمانة 
بقيـت  مـا, ة وعامـةباقي ,ملحمديةالرسالة اإهنم يؤمنون بأن  .مورأصدق معربين ومؤرشين عىل طبيعة أأل

لواضـح بذاتـه وهـو احلـق ادليل ألنه هو  إىل لذى ال حيتاجالدليل اهللا هو اإن إيامهنم بأن  .ألرض والسامءا
لبـرشية اترشيعاته وأحكامه نزلت لتخـرج . لنظام والدقة واألحكاما يف لظاهراوهو , ءحلجة عىل كل يشا

 . لنور والعدلا إىل لظالم والظلمامن 
Djelloul 
 .  يسقط حكم العسكرطقيس
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SW 
 يارس الفلسطيني

كل من يعرف الـشعب , يصال احلقائقإسلم لسانك يا دكتور حممد عىل عمق تفكريك يف التحليل و
رصار الشعب املرصي املؤمن الـصادق يف إ فهذا يؤكده ?زوال لكن متى إىل ينينقالباملرصي يؤكد بأن اال

 . يةن مرص لن هتدأ إال بعودة الرشعأوأعتقد , توجهه 
 دميونآهل نحن 

يف  و٤٨سـكتت يف : خنعـت وسـكتت . .بيكـو و ونفاذ سـايكسالعامليةبعد احلروب  العربية األمة
 سكتت عىل أيلول األسود ثم هللت ملرسحية حرب ترشين ومل حترك تل الزعرت أية مشاعر فيها حتـى ٦٧

سـكتت عـىل طـرد و,  تشاتيال ثم نسيت حتـى أهنـا حـصل وصربا«بكت عىل  وأن البعض مل يعد يذكرها
 أكثـر احلـصيلة وكانت ةنسيت قيام األسد األب بدك حلب باملدفعي وخنعت وسكتت و من لبناناملقاومة

 . قطارها استقلتأن أصدقت  و ألف قتيل٤٠من
? !!!فأي أمة نحـن.. والليلةننا مسلمون ونقف بني يدي اهللا مخس مرات يف اليوم أنفسنا بأثم نتهم 

كيف نقبل أن يكون هذا تارخينا ثم نحج إىل بيت اهللا احلرام وال نحرم مـا . . ?!!!صالأدميون آوهل نحن 
 .?!!!حرم اهللا
 حممد

وروبــا بأكملهــا لكــن الثــورة الفرســية يف األخــري حطمــت كــل أعنــدما قامــت الثــورة الفرســية حاربتهــا 
 . ذن اهللاإهذا ما ستفعله الثورات العربية ب وعروش أوروبا الفاسدة

 :ي اجلوهر رأفتياجلوهر
يـسقط رجـال حـسنى . . . . . . . . . . .الـذى قتـل الـشعب نقالبيسقط اال. . . . يسقط حكم العسكر

. . . يسقط من يعتقل الـشباب بـال هتمـة. . . . . . . . . . .اأمريكيسقط عمالء اليهود و. . . . . . . . . . . مبارك
 . بنات مرصىلمتدت يده عايسقط من . 

 حممد حسن
 . فكلامتك تقع عليهم كالصواعقوفقك اهللا

  حيفا–نورال حلومي 
ا ودول أمريكـتـؤمتر مـن  نقالب لالالداعمة العربية الدول .سعادة بيتك أخي حممد أعزك اهللا ومأل

ا ودول أخـرى أمريكـ ةن مكانـأل . التحـرر مـن اهليمنـة عـىل مـصري الـشعوبأشكال لكل املعاديةالغرب 
 الـذين ال يكرتثـون . . .)( فيـدفعون القـذرة بـالتورط هبـذه األفعـال يف عيون شعوهبا ال تـسمح هلـاغربية 

 . اجالجال أو عأذاهم اهللا ومزق عروشهم آ .ئمًحلياتنا وال لكرامتنا وال خيافون لومه ال
 يوسفأبو 

وسيقف التاريخ مـشدوها «أكثر ما بدد حرييت حتليل الكاتب واحلقيقة التي لتوها رسخت يف ذهني 
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SX 
فإذا هبـم يتورطـون يف املجـازر واملـذابح خوفـا , أعىل املناصب الدينية إىل كنسيني وصلوا أو أمام أزهريني

من أن تفتح الدولة العميقة ملفاهتم التي قد يكون فيها من املثالب الشخصية واجلنسية واملاديـة مـا يـزري 
حلـق ليـشرتى رضـا ولكن الويل ملـن باعـه دينـه وقـول ا,  اللهم ال تؤاخذنا بام فعل السفهاء منا»بصورهتم
 . سادته

sami aadnan 
 مادامـت الـشعوب العربيـة مـصممة عـىل )البد أن يستجيب القـدر(أعتقد أن عنوان الربيع العريب 

ه ئ وبكل الوسائل الثي عهدناها يف عرص مبارك وأشقااًامليض يف حتقيق ذالك رغم أن البعض حياول جاهد
مـن الـسوق احلـرة يف خمتـربات  كـل األحـوال مـستورداخل واخلارج واجلزائر نمـودج هلـم وهـو يف ديف ال
  .يةأمريك

 عربأبو عريب 
ه ؤإقـصا,  يتم إفشال هذا التيار وبنزاهة االنتخاب عرب صناديق سلطةال إىل يإسالمكلام وصل تيار 

 مـا :ينيسـالمإلاأهـي حـرب عـىل , ةمـن املؤكـد أن هـذا لـيس صـدف ومرص وبداية يف اجلزائر ثم فلسطني
? املهم أخي ما تريده ةنظام حيا وعندما يقرتب من أن يكون دين سالمم هي حرب عىل اإل? أ. . اصطلح

كلـام  .ال داعـي ألن جتيـب إذا ك حمصورا بحدود سجادة الـصالة فقـط?إسالمفهل تريد أن يبقى . . أنت
إال فحالنـا سـيظل يـسوء وسـنظل  والنـرص والعـزة واألمـن ونظـام حيـاه كـان العـدل ونا ديـنإسالمكان 

 . حتى ألصدقائنا و ألعدائنا»لطشةم«

 ل حامدآحممد 
عن مرص وحماولته توضـيح الـصدق مـن املتحـاورين بالـصدق  الصمد جلديته يف احلوار شكر عبدأ 

الكاذب وكـرروا الـسؤال عـىل الكـاذب حتـى يبـان  تصدقوا  والقيقةيف استخراج احل شدأليت يكون  ويا
 .لناس والسالم عليكمل ةاحلقيق مام املشاهدين واهللا يوفق من يظهرأ

 حممود عالم .د
 . نا احلبيب شفاك اهللا وعافاكأستاذ جزاكم اهللا خريا 

 عبداهللا بن ياسني
  .زلزل عرش الباطل,  سدد اهللا يمينك

sami aadnan 
 رشارة البـوعزيزي انطلقـتلتعطيل كل حلم مواطن يطمح يف عيش حرية كرامة إنسانية وهلذا أصال  

.. كرامـة إنـسانية ..  حرية  ..عيش: رك معنى د حميل من خمترب أصيل ينموذج صناعة تمت إذا ولن تنطفئ إال
 أصـبحت أصـال رهـاب فـرق تـسد وعلمنـة اإلونظريةغري ذلك يتوهم من يعتقد أن زمان القبضة البوليسية 

لـشارع اى ال نخـرج تـمن روايات جديت رقية عن الغولة ونحن صغار كانت تروي لنا مثل هذه القـصص ح
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  .عنى حظر جتول ربام كانت جديت عىل صواب حينها لكن حينام كنا صغاربم

 حممد احلامد
.  واهللا إن خيـونكم وعـصابتهاالنقـالبالـسالم علـيكم شـعب مـرص اهللا ينـرصكم رئـيس . بسم اهللا

من  واهللا هو فاحتدوا, من نجيب ال  بداًفعل مجال عبدالنارص ليكون رئيس والشعب كام يف العسكر رجويف
بالتفجريات يف كل مكان يقول ليختاره الشعب املرصي واهللا إهنم يف قلق فمـن عليـه دم سـوف يبقـي م اق

لـف مـرصي ليتقـدم أ١٠ مـن كثـرأوقتـل . اجلاسوسيةات من نقالبلك من تعلم االاب فام. القلق وعصابته
 ة اخلونـةتلـالق مـن  شعب مرصلن يمكن أاهللا  وشاء صربوااف. ة مركي اجلامعات األإحدىلنيل شهاده من 

 ?دالوريقرب من حبل أاهللا إنه  إن اهللا مع املظلوم فادعواأمرهم  ووىل ملشبههثم إن شاء اهللا 
driss 

فيه اهللا اخلبيـث مـن الطيـب وقـد جتـىل ذلـك   ليميزاًإن مرص تعيش خماض دكتور شفاك اهللا وعفاك يا
 .بوضوح إن النرص صرب ساعة

 فاروق حممد داود
 إىل احلـديث الـرشيف يـشري ورضفهم ليس خري جند األ سالماية غري اإلذا رفع اجليش املرصي رإ

  .ليس جيش مرص وبناء مرصأ

 طارق احلرضمي
يناقش قضايا يف غاية األمهية مثل صومعة القضاء املقدسة التـي ال  و كام أن هذا املنحى جيب يستمر

فيـة كـرس احللقـة املغلقـة ينصب النقاش هنا عـن كي وتسمح بمس القضاة حتى لو بلغ فسادهم أبعد مدى
التــي ظنــوا أهنــم أحكمــوا إغالقهــا لتــصبح خالــصة للفاســدين ال يمكــن اخرتاقهــا مــن خــالل تــصديعنا 

وقد بلغ فسادهم وعهـر أحكـامهم عنـان الـسامء حتـى بلـغ األمـر بكبـريهم أن يـصف , باستقالل القضاة
كـذا  وهـم يفعلـون مـا يريـدوناآلخرون هم العبيد هكذا دون أن يـرف لـه جفـن ف وأنفسهم بأهنم السادة
  .يتصيدون ولو سقطة يف الكلمة لغريهم??? ويقولون ما يريدون

 .يف مواد الدراسـة) ساقطني(ألبنائهم حتى لو كانوا  وإن القضاة قد جعلوا املهنة ملكا عضوضا هلم
ألحـد هـي أنـه ال يـسمح  وهنا حترضين كلمة لوزير الداخلية مرت مرور الكرام دون أن تلفت نظر أحدو

لـن !! ي??إسـالمكان لـه قريـب مـن الدرجـة الـسادسة  إذا ي نفسه بلسالمبدخول الكلية ليس فقط لإل
فهي فقـط لغـري , الشيوعيون أما امللتزمون أخالقيا فال مكان هلم ولكن يدخلها النارصيون, يدخل الكلية

ت بمـنعهم مـن املواطنـة قناعـا إىل يني لنـصلسـالمعودة عىل بدء ملوضوع تـشويه اإل وامللتزمني بالقيم??
  .الكاملة كغريهم

الكبري الذي يفرض نفسه فرضا عىل الساحة بعد الثورات التـي هبـت لتحـرر  وو السؤال اجلوهري
فعندما ,  »هويته غصبا عن اليل خلفوه«متنع عنه  وقيم الغري وإنسان املنطقة الذي كان يعيش حتت منظومة
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التحــرر مــن عبوديــة وكــالء الغــرب  إىل ملحليــة باإلضــافةقامــت الثــورات ألــيس إلعــادة منظومــة القــيم ا

الــسؤال يمكــن أن يطــرح بطريقــة أخــرى غايــة يف  و!? أم أننــا ننــسى بــرسعة أهــدافنا)الــسادة(املــستعمر
الدينيــة أن حتكــم أغلبيــة تربــوا عــىل ثامنــني باملائــة مــن  وهــي مــن أعطــى األقليــات الــسياسية والوضــوح
 املجموع?

د اجلــوادي تــأخر ألن اإلبــداع يف هــذا املقــال ال ينــصب عــىل الــرد عــىل هــذا املنحنــى الــذي خــضته 
 ٥٤الـوراء قلـيال منـذ  إىل هـذا االجتـاه يتطلـب عـودة بالتـاريخ وعرضـها واالفرتاءات بـل حتريـر الوقـائع

تنفـر مـن  وتـشوه صـورهم وينيسـالمحتى تارخينا مـن خـالل الـصور النمطيـة التـي تـصف اإل وماقبلهو
لنراجـع  و,يةسـالماالنـتامء للهويـة الوطنيـة اإل و أبعد ما يكـون عـن حـسن اخللـقحتضن من همو, الدين

يف نفـس  وختلـق صـورا نمطيـة منفـرة مـن القـيم و عامـا التـي تقتـل اهلويـةنياألعامل الفنية عىل مدى الست
  .التحلل والوقت تعىل من شأن العهر

 جلجامش
لقد وضحنا . من مواقف امللكيات النفطيةستغرب استغرابه أ بارك اهللا يف الدكتور اجلوادي ولكني 

 ملكيـة تـدعي ألنظمـةن فوز تنظيم إسالمي بانتخابات ديمقراطية يشكل هتديـدا وجوديـا أن ونوضح اآل
  .تطبيق الرشيعة

جيوز اخلروج عىل احلاكم حتى لو كان فاسدا مفـسدا كـام  نه الأية كاذبة تدعي كذبا إسالممرشوعية 
لويل الفقيه وعىل مرشوعه الطائفي يف املنطقة الذي يقـوم عـىل عـصمة الـويل يشكل خطرا دامها عىل نظام ا

ىل صـ(  الذين هم صـحابة رسـول اهللاألمةبطال هذه أويقوم عىل تدمري سمعة  .وعدم جواز اخلروج عليه
ينـا إعـالم اجلهتـني هيـاجم مـريس وحزبـه يف تواطـؤ عجيـب ألـذلك ر.  اهللا عنهمريض و )اهللا عليه وسلم

ن الثوار احلقيقيـني يقفـون بـدون دعـم يف أا يعطينا رؤية حقيقة الوضع السوري وعن حقيقة وهذ. غريب
  .(. . .)  مواجهة النظام وداعش وحزب حسن نرص 

Khalil Palestine 
فـستجده , مـوراملواطن البسيط الذي هو أصدق معرب وأصدق مؤرش عىل طبيعـة األ إىل انتقلت إذا 

خونـة مـصريهم هـو مـصري  نقالبهو باطل وأن الذين يامرسون سلطة االمتمسكا بأن ما بني عىل باطل ف
وهو امليزان العادل للحكم عـىل , هله أو نقالبحقا املواطن البسيط ال خيفى عليه نوايا اال!!!!,كل خائن 

  .زمة املرصية وغريها يف الوطن العريباأل
Mohmmed Mansour 

وبلطجيـة املجلـس رشطة  مـن بلطجيـة الـعطـاك الـصحة لكـي تـدافع عـن مـرصأ بـارك اهللا فيـك و
 !!!مرص احلبيبية إىل العسكري ويارب يرجعنا

 معمرأبو سعيد 
العـسكري  نقالبمارات مع االفهم ملاذا وقفت كل من السعودية والكويت واإلأن أريد أنا جمرد أ 
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ة لن تكـون لـدهيا مع علمهم به وبكل حيثياته بل وربام علمهم به يف الفرتة التي سبقته وهذه الدول الكبري

قل يف الفـرتة عىل األ أو من الناس العاديني حتى املغلوطة مثل كثري أو الغري واضحة أو القليلة املعلومات
وهذه الدول عىل مر العقود املاضية وقوفها بكل قوة وباملال مـع املظلـومني , مبارشة  نقالباالوىل بعد اال

مر ليس بالسهولة بمكان وسيكون لـه ن األإ  .خلري الكثريهل احلق وما زلنا نحسبها كذلك ونظن فيها اأو
 . ربنايا بعده لطفك  ما

 أملاين
فرييدون تصوير حركات , رهابيني الوحيدة التي يلعبون عىل وترها هي شامعة اإلنقالب شامعة اال

النظـام مام الغـرب رشعيـة كـام حيـاول أ ليصنعوا لنفسهم رهابنه هو اإلأايت عىل مجالسيايس الرب سالماإل
 هـو رسقـة الـرشعية وهـذا مـا حيـرج الغـرب رهـاباإلو, رهـابالسوري رشعنة جرائمه بحجة قتـال اإل

  . الشعوباختيار باحرتامدعائه اويكشف 
 طارق جعفر 

فيلتـف املـسلمون حوهلـا  نقـالبية ودحـر االسالمية يقرتن بنهوض مرص اإلسالممة اإلهنوض األ
بـواب الـسامء بـاخلريات فـيعم أ للتحـرر مـن الطغـاة والظـاملني فتفـتح ن شاء اهللا املسلمني يف العـاملإفتقود 
 .املودة والسالم

 ارسجزائري مغرتب ق
هـم عـىل فكـرة بتفجـريات و .ينينقالباللثلجت صدورنا هبذا املقال الفاضح أجزاك اهللا خري يا دكتور فقد 
  .شفاك اهللا وعافاك يا دكتور٠اليوم يستنسخون التجربة اجلزائرية

Karam 
  .م قتلوهم مجيعا?أبارك اهللا يف الرشفاء وهل يصحو رشفاء اجليش  

 :حسن النجار
دوافع العـسكر والفلـول ذاتيـة  .ينينقالبجرام االإحتليل ممتاز ومثري للتفاؤل بنرص اهللا للشعب عيل 

 باإلضـافةوالقـضاء واألزهـر  عالم مع الفاسدين املفسدين يف اإلةهذه العصاب .ة وليست وطنيةوشخصي
 للـسيطرةالذين خيافون حكم اهللا نجحت يف الصيف يف خداع وتضليل واسـتغالل جـزء مـن الـشعب ىل إ

  .ن ظهرت عمالهتم وخيانتهمعيل مرص واآل
  :سعاد

وهـو , وال متلـك تفاؤلـه املـرشق, اجلـوادي. مؤرخ كبري مثـل دمثل رؤية  ال متلك متابعة مثيل رؤية 
أنت أصيل يف زمن قـل فيـه  . . .إال قشة إزاءها نقالبيبدو االالذي عرك أحداث التاريخ العظام التي ال 

  .األصالء

 حممود
 . ال فض فوك
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 أملانيا, حممد

 !!نظرة ثاقبة ودقيقة, أبدع الكاتب يف هذا املقال
 جهاد
 . ال هوإسلحة مهام ذكر اسمها, فال يعلم جنود ربك ن كان السييس بيده اآلالف من مجيع األإ

  أمحد جازي
مل . برصاحة لقد أبىل إخوان مرص بعد االنقـالب بـالء حـسنا, سيـسطر بـامء الـذهب. مد شكرا د حم

أتوقع أن أقـول هـذا يومـا, ولكننـي كعـريب بـسيط حمـب ملـرص وهلـذه األمـة التـي تـصربت وتأقلمـت مـع 
أرى أن إخوان مرص ومعهم أحرارها يـذودون عـن حيـاض .  حتى صار قدرها ال حياة هلا بالهاالستبداد
.  وصحبه من أجل األمـةألمة حلريتها وكرامتها وخالصها, يف مشهد يذكرنا بنضال احلسني جمموع ا

فإن خذهلم باقي الثوار وخذلنا نحن نضال مرص من أجلنا, فال نأمنن خذالن اهللا لنا بتسليط الظلـم علينـا 
 . كام مل ننرص سبط نبيه وآله ساعة أن ناضل من أجلنا

 مرصي
شفاك اهللا وعافاك, وبارك لك وبارك عليك وغفر لك وأكرمك وأعـزك . . حفظك اهللا. . أيدك اهللا

 . وبيض وجهك وطيب ذكرك ورفع قلمك وأهنض بكالمك وسدد منطقك, وأفرح قلبك وأقر عينك
Aymen Berriri VS Traitors 

 ٣٠ن ما حـصل يـوم إاملسلمني تقبل حقيقة خوان عىل الفئة الصغرية من الشعب املرصي املسامة اإل
. . دة شـعبهارن الشعب قال كلمته بكل فخر واجليش املرصي اجلبار استجاب إلأو هو ثورة عظيمة ويوني

ن رشعيـة أقالـه مـن احلكـم رغـم إ وقل التـي خرجـت ضـد مبـاركصغر واألمتاما كام استجاب للفئة األ. 
 تيأسواوا وال س احلكم الكالم لن جيدي نفعا حاولأ سنة عىل ر٣٠ ملدة اًنه كان رئيسقوى ألأهم وأمبارك 

  . قوة خارقة ماورائية وتعيدكم للحكمتأيتفربام إخوان يا 
Di addora 

االنقالب ما هو إال إنقاذ . ألنك متيل إىل اإلخوان ... كله معكوس ... غريب جدا كالمك 
يأمـل يف اجلـاه ملرص من السيطرة الدينية والسيطرة ظاهرها ديني واطنها عـصابة كـل واحـد فيهـا 

 . احلمد هللا الشعب فهم املؤامرة وشكر اجليش عىل االنقالب املنقذ ٤الزواج من والسلطان و
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 بـالد يف مشهور هو مما كثريون يعرفه ما وهي ,اليشء بعض قاسية بطرفة املقال هذا أبدأ
 عـىل املريض إىل األحيان بعض يف ينظرون اخلاصة املستشفيات أصحاب بعض أن من كثرية
 جمــال أهنــا عــىل الطبيــة للخدمــة ينظــرون ال أهنــم أي ,للتجــدد قابــل أو متجــدد اســتثامر أنــه

 املـريض إىل وينظـرون اإلنـسانية حـدود ويعـربون اخلـط هـذا يف يتامدون بل ,اآلين لالستثامر
  .االستثامر إلعادة قابال استثامر عنرص يمثل أنه عىل نفسه

 مـن بوجـوده يرحبـون فـإهنم شـفاؤه يرجى ال بالغيبوبة مريض حوزهتم يف نكا فإذا 
 املريض أهل كانأ سواء ,املستشفى خلزينة يدخل ثابت دخل يف الفضل صاحب هو حيث

  .سلفا املقننة التأمني برامج خالل من ّيتم التمويل هذا كان أم ,عالجه لنفقات املمولني

٢ 
 األطبـاء مـن واحـدا إن فـأقول ,القايس املثل هذا يف احلديث إطالة يف القارئ استأذن

 باحلـاالت يـسمى أن يمكـن فـيام متخـصص لـه زميـل إىل حتدث احلرجة باحلاالت املعنيني
 طبيـب قـال ,املـريض حيـاة مـع ومتتـد حياهتا تطول التي العمر طويلة األمراض أو املزمنة

 ثابتـا عائـدا عليـك ريـد الـذي كاملرشوع مرضاك ألن حمظوظ إنك لزميله احلرجة احلاالت
  .إليك واطمأنوا فيك وثقوا متى

 بليغــا ردا العمــر طويلــة بــاألمراض تــسميتها يمكــن التــي األمــراض طبيــب عليــه رد
 إال املـريض أرى أال ـــ وتعـاىل سبحانه ــ اهللا أدعو إين :فقال ,والنبل اإلنسانية بمعاين وحافال

 لألبـد شفي بأنه وليخربين ليشكرين تليفونبال يطلبني ثم ,يداويه ما فيها له أصف واحدة مرة
 أن حتـى ,عيـاديت إىل قدومـه يتكـرر أن ألحد سمحت ما بيدي األمر كان ولو ,يعانيه كان مما

 .!احلياة يف واحدة مرة تزار التي النادرة املعامل من اجلميع عند أكون
٣  

 يف املهنيـة رسـاتاملام مـن نوعني بني التفريق إىل القاسية األمثلة هذه من برسعة أنتقل



êÓè†Úù]<Ìè†¤]æ<êe†ÃÖ]<Äée†Ö]< <
 

TT 

 مــا بــأرسع منــه لالنتهــاء يتناولونــه الــذين الدبلوماســيون يــسعى نــوع ,الدبلوماســية جمــال
 تلـك حلوا الذين هم بأهنم الفخر مع التاريخ ويف احلياة يف رصيدهم إىل فيضيفونه ,يمكن
  .املشكلة

 عــىل مــرت قــد فيجــدها الــدبلومايس إليهــا يــدخل التــي املــشكالت مــن آخــر ونــوع
 ,إليهـا يـصل أن قبل أو إليه تصل أن قبل ــ )الدبلوماسيني من املئات وربام بىل( ــ عرشات
 بـأن الكفيلـة الطـرق بإحـدى أمامه الذي امللف عىل العمل يواصل بأن مطالبا نفسه ويرى
  .ومهيا دورا كان إن حتى دور أي وملؤسسته له يظهر

 امللـف تربيد يف أو آلخر آن من املناوشات اصطناع يف يشارك أن يف يامنع ال فإنه ولذا
 مكـرورا حـديثا تتضمن آلخر آن من ومهية ترصحيات أو بيانات تقديم يف أو دورية بصفة
  .هناك أو هنا األفق يف يلوح أمل عن أو مسار تطور عن

 دون مـن ليغـري جـاء مـرص يف العسكري نقالباال عرص أن والعجيب الطريف ومن
 الدبلوماســيني أمــام املتاحــة احلركــة احاتمــس مــن )يــدري أن دون مــن و( يقــصد أن

 التـي تلـك غـري جديـدة دبلوماسية آليات إىل حاجة يف أصبح العامل أن وليثبت ,التقليديني
 الدوليـة والعالقـات اخلارجيـة ونئالـش يف التقليدية الرصاع مسارات عىل طويال استمرت
  .واإلقليمية

 يـر مل الـذي( ــ الزلزال هذا حيدث أن أبدا ليتصور يكن مل أحدا إن نقول أن احلق ومن
 يقلـب بـأن كفيـل زلـزال وهـو ,املفـاجئ النحـو هـذا عـىل ـــ )اآلن حتى توابعه بقية الناس
  .رأس عىل وعقبا عقب عىل رأسا املستقرة الدبلوماسية أوضاع

٤  
 نفـيس أجـد فـإين بعـدي يكتبون ملن والتأطري التنظري مساحات أترك أن أفضل وألين

 عــىل نفــسها فرضــت التــي اجلديــدة احلقــائق بعــض إىل رسيعــة إشــارات ريأشــ بــأن مطالبــا
 وإن ,بعضها يف طرفا أدري ال حيث من أكون أن اهللا أكرمني وقد ,الدبلوماسية املامرسات

  .مهام أو أصيال طرفا نفيس عقيدة يف أكن مل
 ىلإ اهللا وفقنـي حيـنام قاسية مفاجأة أمام )أوال( نفسها نقالباال حكومة وجدت فقد

 ينـال أن دون مـرت األيـام أن وبقوة واثق بتحد عربية إخبارية قناة أقوى منرب من أعلن أن
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  .صناعته يف شاركت التي اخلمس الدول من إال اعرتاف أي نقالباال

 يـوننقالباال هلـا يتفـرغ أن عـىل ,وقتهـا يف متر أن هذه مثل لعبارة املمكن من كان وقد
 ,يـنينقالباال أحـد مواجهة يف هبا أعلنتها التي الطريقة لكن ,والتسفيه بالتسخيف فرتة بعد

 بنقـل كفيلني كانا ,أعنيه فيام يناقشني أن عىل املذيع وحرص ,الرد يف املبالغة إىل واضطراره
 الـدول عالقـات يف جديـدة حلقيقـة مناقـشة إىل ــ )التعبـري هـذا صح إن( ــ الفكرية احلركة

ــة ــا وحماول ــورط يف بالباطــل توريطه ــيتأ يف الت  هبــذه حتــدث مل ظــاهرة وهــي االنقــالب دي
  .سابق انقالب أي مع الفجاجة

 تـصدهيم يف املمولـة يـنينقالباال سياسـات ــ )حماور عدة عىل( ــ اندلعت ما ورسعان
 رسـم أو تكـوين يف الكـربى احلقيقـة عن تعرب الزمن مع أصبحت التي العابرة العبارة هلذه

  .اخلارجية نقالباال وسياسة اخلارجية نقالباال صورة

٥ 
 يـسمى مـا عـىل برسعة حتصل أن وأجهزهتا اخلارجية من نقالباال قادة طلب وحني

 عـىل القاسـية املفاجـأة حـدثت الـسطور هـذه صـاحب عنـه يتحـدث الـذي االعرتاف هبذا
  .الرفض وجوب إىل الدول هذه نبه قد التأييد طلب أن وهي ,نقالباال

 ليطـرح يأتيـك حني الصغري ابنك مع حيدث قد بام شبيها شديد باختصار األمر وكان
 ليـست أهنـا تعـرف وألنـك أنـا? لعبتـي اللعبـة هـذه أليست قبيل من تقريريا سؤاال عليك
 ,متلكهـا يف األصـغر األخ رغبـة ملجرد لعبته األكرب أخاه تسلب أن لك يصح ال وأنه ,لعبته
 لـه تلمـح وربـام ,قيقهشـ لعبـة وأهنـا لعبتـه ليـست بأهنـا لـه هتمـس فإنـك نفسه السبب هلذا
 تعـرف الـذي االدعـاء ذلك عىل مصمام وجدته فإذا ,مناظرة لعبة له ستحرض أنك تعده أو

 لـه تنبيهـا باحلقيقـة صـوتك لرفع مضطرا نفسك جتد قد فإنك الضالل نوع أنه وتوقن أنت
  .منه للذمة وإبراء

 يف سببالـ وكـان ,واسـع نطـاق عـىل حـدث قد هذا مثل إن مبالغة بال القول ويمكن
 يف اجلديـدة اخلارجيـة وزارة سـلطة أو يةنقالباال السلطة ومسارعة وترسع إحلاح هو ذلك
  .موجودة غري رشعية عن واحلديث بالسفر يةنقالباال الذات إثبات
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٦  
 االحـرتام مـن بقـدر البغيـضة املهمـة هذه أدى الدبلوماسية من صغريا قطاعا أن ومع
 عـىل املهمـة هـذه أدت العظمـى األغلبية فإن لدبلوماسيةا ومهنية الوظيفة حلرفية التقليدي

 أن يظنـون ومهيـني سياسـيني عـن صـدرت سياسـية محاقـات أتاحتهـا مفاجئـة ترهـات أهنا
 اخلـربة قليـل الـسن حديث شباب من وفد ذهاب بمجرد يتحقق أن يمكن خارجيا نجاحا
 إىل بالـدعوة نفـسه قـتالو يف (!!) يطالبون لكنهم يناير ٢٥ ثورة ممثيل اسم عليهم يطلقون
  .يونيو ٣٠يف هلا املضادة الثورة متجيد

 مـوراأل يراقبون الذين وإمتاع إضحاك من خيل ومل ,مأساويا امللهاة هذه يف األمر كان
 مؤرخ من عابرة مجلة أن تتصور كنت هل : أحدهم يل قال وقد ,عاجي برج من اخلارج يف
 دون تلهـث الدبلوماسـية فتجعـل ,رجيـةاخلا الـسياسة نشاط وجه تغري أن يمكن مفكر أو

 الوضـع هـذا عنـد األمـر يقـف ومل ,النحـو هـذا عـىل يتحقـق أن يمكن ال أمل وراء انقطاع
 االسـتعانة بإحلاح وطلب وتكثف تصاعد لكنه ,ألصحابه العذر نعطي أن لنا يمكن الذي

 مـن أكثـر أتوقـع إننـي صديق عريب دبلومايس مع عابر حديث يف قلت أين وأذكر ,بصديق
  .هذا

٧ 
 مجيـع يف هلـا معاديـة مظـاهرات تواجـه )ثانيـا( نفـسها نقـالباال حكومـة وجدت ثم
 وجـدت كـام ,بيـنهام ومـا والنرويج السويد إىل وإندونيسيا واهلند اسرتاليا من ,العامل أرجاء
 مـذابح مـن عليـه أقـدمت ملـا وتربيـرات رشوحا تقدم بأن مطالبة نفسها نقالباال حكومة
 اجتيــاح ومــن ,الفــتح ومــسجد اجلمهــوري واحلــرس والنهــضة رابعــة يف وحمــارق وجمــازر
  .ودجلا وناهية كرداسه يف والقرى للمدن عسكري

 التنويـع هذا أن وحسبت ,مستويني عىل تكلمت نقالباال حكومة أن العجيب ومن
 أكثـر مـدعاة نفـسه الـذكاء هـذا كـان بيـنام ,ذكـاء السيايس اخلطاب مستويات يف التعدد أو

  .بشدة ترصفاهتا دالنتقا

 بعـض إىل يزفـوا أن إىل والدبلوماسـيني املـسئولني ببعض واالفرتاء الفجر وصل وقد
 !لألبد السيايس يسالماإل املرشوع إهناء من متكن نقالباال أن الغربيني



<íŞ×ŠÖ]<î×Â<ðøéj‰÷]<‹‰öè<÷<<íéÂ†< <
 

TW 
 عـن وليتهائمس نفي عن تتحدث وخارجيتها نقالباال حكومة كانت نفسه الوقت ويف
 لنظـرة تطـوير وهـي ,الـرشفاء املـواطنني نظريـة وتبتـدع ,المسـاإل عـداء نفـي وعـن ,املذابح
 حـني اهللا وفقنـي عـام احلـديث يف تـتامدى ثـم ,األطـراف مجيع من واحدة مسافة عىل الوقوف
 .!!رابعة ميدان يف لليورانيوم املسلمني خواناإل بتخصيب ساخرا وصفته

٨  
 أبلـور فـإين ,هـاتوالتوجي الوقائع هذه تفصيالت عن احلديث يف اإلفاضة دون ومن

 سـاطعا أصـبح الـذي املثـل اكـتامل حـني إىل لـه مـؤجال الـسابقة الفـرتة يف أبلـوره مل مـا هنا
 يف املحرتفـة الدبلوماسـية عـىل مستحيال أصبح قد أنه وهو ,واضحا أصبح الذي والدرس

 املعـد والتـصوير والتلفيق والتحوير األكاذيب عىل اإلثبات يف تعتمد أن العامل يف مكان أي
  .سلفا

 وإنـام ,وأتوقـف عالماإل أقول وال ,عالماإل سلطة هو فقط واحد لسبب ذلك ويعود
ــول ــالماإل أق ــد ع ــو ,اجلدي ــالم وه ــائق إع ــرسعة ف ــق ال ــر عمي ــاليب يمكــن ال األث  لألس

  .مساره من تعدل أن وال ,به تلحق أن وال ,جتاريه أن التقليدية الدبلوماسية
 الـذي األوسـع امليـدان بمثابـة املـرصية الثـورة ميدان كان فقد احلق إحقاق باب ومن

 عـالماإل هذا وانتصار , )االجتامعي التواصل وسائل خاصة( اجلديد عالماإل سطوة أثبت
  .املرنة وغري املرنة الدبلوماسية عىل

 عليهـا تقـع أن مـن مرص أرض ــ وتعاىل سبحانه ــ اهللا به اختص بام يذكرين هذا ولعل
 بام ١٩٦٧و ١٩٥٦معركتا عليها تقع وأن ,الدبابة سطوة ظهور من همتثل بام العلمني معركة
 يف فتحـا كانـت التـي ١٩٧٣ معركة عليها تقع وأن ,اجلو سالح أسطورة ظهور من متثالنه
  .معا والطائرة الدبابة عرص وانتهاء الصواريخ استخدام جمال

 عالماإل الحس النتصار ميدانا تكون بأن عليها اهللا بمن حتظى األرض ذي هي ها ثم
 االنتــصار هــذا وصــل وقــد ,التقليديــة الدبلوماســية وعــىل ,القــديم عــالماإل عــىل اجلديــد
 ونئوالـش الدبلوماسـية مـسئولو ومعهـم املنطقـة وزعامء الدول رؤساء أن حد إىل الساحق
 يف مـرة ألول ـــ )اللغـوي الرتكيـب هـذا يف املفارقـة وتأمـل( ـــ يـستيقظون بـاتوا اخلارجية
  .جياهبونه الذي السالح حقيقة يدركون ال موه التاريخ
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٩  
 مـا كـل للعـامل أظهـر الـذي احلـد إىل اجلديد اإلعالم حققه الذي االنتصار هذا وصل

 هـذه تكرسـت وقـد , )قبـل من يستخدم مل مصطلح وهو( ,احلدوث وقتية باحلقيقة يسمى
 )الذكيـة( قيقـةاحل إظهـار عىل تتضافر املتعددة االتصال وسائط أصبحت منذ بقوة احلقائق
 صوره مما رويدا رويدا نقرتب وبتنا )الذكي( اإلنسان ذكاء تأكيد بكل يفوق صناعي بذكاء
 النبـي مـع حديثـه يف اهلدهـد كفـاءة درجـة إىل اإلعجـاز وصـول من ــ وتعاىل سبحانه ــ اهللا

  .الكتاب من علام أوتى الذي سليامن النبي جليس كفاءة درجة وإىل ,سليامن
 الـنفس علـامء عليـه تعـارف مـا توظيف عن عاجزة نفسها الدبلوماسية وجدت وهنا

 بفــشل مــصدومة قبــل مــن نفــسها وجــدت مــا نحــو عــىل وذلــك ,املحــرتف الكــذب بأنــه
  .الرمزية والشخصيات املكوكية والسفريات الفائقة املظهرية سياسات

 نجـاح مـن ألمثـايل أتـيح عـام ذكريايت عن بتوسع احلديث فيه يل يتاح وقت يأيت وربام
  .به نحلم وال نتوقعه نكن مل صباح كل يف متجدد

 ١٠ 
ــد ــل وق ــشل متث ــث الف ــية الثال ــةنقالباال للدبلوماس ــاء يف ي ــدوى انته ــسياسات ج  ال
  .النشطة للدبلوماسية ذكي نموذج بمثابة املايض يف كانت التي االستباقية

 عــن وةبقــس معــربا يكــون يكــاد ورسيــع واحــد بمثــل أكتفــي فــإنني الــصدد هــذا ويف
 هـو مـا إطـار يف− كنـت أننـي ذلـك ,يةنقالباال الدبلوماسية واجهتها التي القاسية التجربة
 تـشكيل أو تكـوين إىل دعوت قد −وتستلهمه التاريخ تستدعي أحاديث من عني معروف
 رئيــسا منهــا واحــدا أكــون أن بوضــوح ونفيــت ,هلــا تــصورايت وطرحــت املنفــى حكومــة

  .املبارش النحو هذا مثل عىل منها يفيد أن له يمكن ال الدعوة صاحب إن وقلت ,عضوا أو

 أن يف املــرصي عــالماإل وال املــرصية الــصحافة فيهــا ّعــيل تبخــل مل مناقــشات ودارت
 ,وحتقـري ختـوين مـن موجهوهـا يفهمـه مـا نحـو مـا عـىل الظلـم من حقي وتعطيني تسألني
 يب خاصة مادة يف رصاحة الرجعي باألثر التجريم عىل النص إىل احلد هذا يف األمر ووصل

  .نقاليباال الدستور يف
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 منـه أصـعب هو ما لكن ,اجلليد جبل من الظاهر العريض اجلزء بعض هو هذا وكان

 باسـتباق املـرصية الدبلوماسـية ممـثيل كبار تكليف هو كان املستويات مجيع عىل كلفة وأكثر
ــة وطلــب األحــداث ــسلطات مقابل ــة ال ــي األجنبي ــون الت ــ مــرص يمثل  ورجــاءهم ,اأمامه

 عــن وليةئاملــس وحتمــيلهم ,اخلــارج يف مــرصية حكومــة بــأي االعــرتاف بعــدم تنبــيههم أو
  .دوهلم أرايض عىل اإلجراء هذا مثل وقوع يف تورطوا ما إذا الثنائية للعالقات اإلساءة

١١  
 بـالطبع كـانوا فقد ,الطلب هذا ملثل ودهشتهم فمهم يفتحون كانوا األجانب أن ومع
 مثـل عىل إقدامهم نية هلم ينفون وكانوا ,الصعبة النفسية وحالته نقالباال فعدوا يتفهمون

 :البـسيط العـامي القـول مـن أفـضلب ترمجته يمكن ال الذي بالقول ويردفون الترصف هذا
 . » !!أنتم نفسكم خلصوا بس«

 كتابـة يف أقالمهـا وجتهـد فتهملهـا النصيحة هلذه تستمع كانت الدبلوماسية آذان لكن
 عـسكري انقـالب غـضب سـورة من متوقع هو ملا حتسبا عكسها عىل اإلحلاح تتوىل رتقاري
 نقـالباال لـسلطات دبلوماسـية بطريقـة يعـربون كانوا الدبلوماسيني هؤالء وكأن ,غاشم
  .املوقف حقيقة عن يعربوا أن من بدال املطلوب نجاحهم عن

 يوصــلوا أن دون الرســالة لألجانــب أوصــلوا إهنــم ألنفــسهم يقولــون كــانوا وكــأهنم
  . .الرد نقالبلال

 مـن فحـسب نقـالباال تـسعد أن نفسها عىل يةنقالباال الدبلوماسية حكمت وهكذا
  .نقالباال قادة أعصاب يتعب برد تعود أن دون

 للنـصف مهمتهـا نـصف اختزلـت يـةنقالباال املرصية الدبلوماسية أن هذا معنى وليس
 صــادرة خطابــات تــسليم إىل ولقــاء وارحــ مــن مهمتهــا طــورت أهنــا املعنــى وإنــام ,فحــسب
  .»مراسيل مراسيل« وقال غنى حني يعنيها كان املطرب وكأن ,فحسب

 هـي تتكـسب املـرصية الدبلوماسية فإن حفلة كل يف يغنيه مما يكسب املطرب أن وكام
 يف صورنا ما نحو عىل وذلك ,املزمنة السفرات من سفرة كل يف املراسيل هذه من األخرى
  .الاملق بداية
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 sami adnan 
يقة ضباهتم الـاني وبحـسيمصاعب الدبلوماسية يف عهد االنقالب ختتلف حسب مكونات االنقالب 

 سـنة ٣٠ملصاحلهم الشخصية قبل وبعد سقوط حصان مبارك من احللبة بعـدما كـان بالنـسبة هلـم ولفـرتة 
 املتاجرة به يف الدبلوماسـية التقليديـة د إىل حًه السيايس وصوالئبمثابة احلصان الرابح يف لعبة املقامرة بغبا

  .كزعيم بشخصية املمثل الكوميدي

, عرتافـه عـىل عـرش اخلـشبةاكـان ليكـون وبا  اجلمهور مـحينام يضحك اجلمهور ألنه مجهور ولوال
ُ يكـشف غبـاءه الـسيايس فيـسقط اًلكن الدبلوماسية الكوميدية دائام تصنع الزعيم وتضع عـىل رأسـه تاجـ

يصح فيه  كتشف اجلمهور كوميديا الزعامة يف وقت الاَيسقط من عرش اخلشبة بعدما  أو عىل رأسهالتاج 
 . أن نمرر ختلف املواطن املرصي بدعابة كوميدية تسقط مكانة مرص احلقيقية

 يزن غنيم
 .مجيل ورائع. نقالبراء ومواقف حول االآ
 حلم

ن جيعـل أل اهللا أنـس, ز اهللا اخلبيـث مـن الطيـبشاء اهللا هذا كله امتحان ليمي نإن وينقالبسينهزم اال
 .مــيـــنآ يف اجلنة Fحممد اجلوادي جارا ملحمد بن عبداهللا 

shuko mako 
 . اخلرقى فقط ال ينوطون هبا و ,االقتصاد وصبحت من بدهييات تدبري احلكمأالشفافية 

 بن سعيدا
 عـسكريا ةعظـم دولـأا أمريكـذا كانـت إفـ . . .صـبحت مـرص مـن الـدول العظمـىأ يونيـو ٣٠منذ 
عظـم دولـه يف أصـبحت مـن الـدول العظمـى بـل أفمـرص ,  عظمـى اقتـصاديا ةوالـصني دولـ .واقتصاديا

شـكرا لـك  . مليون متظـاهر٣٣٠٠٠٠٠٠ إىل لف متظاهر أ٣٣٠٠٠نجاز حتويل الإول أوكان , الكذب 
  .يادكتور حممد وبارك اهللا فيك

 حممود أمحد عامد
هو مرتزق مثله مثـل الـرشطة  نقالبا من اجلوادي هي أن دبلومايس االالنقطة املهمة التي أستشفه 
 . واملرتزق ال هيمه إال أن يأخذ املال دون تعريض حياته للخطر .واجليش

 يوسف بن تاشفني
يفطرون ويتغدون ويتعشون عىل الكذب وكأن حـاهلم يقـول  نقالبكذهبم فرعاة االأ إن رش البرش 

ن أوال قبـل أن الكـذاب يكـذب عـىل نفـسه سفه من الكـاذب ألأل رأيت نا غري موجود وهأكذب فأن مل إ
ن حزب الكذب املمزوج بطعم الكفتـة العفنـة يـصنع أفهل يا ترى عمرك سمعت ب .يكذب عىل اآلخرين
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ال يـدري  أو لقد جسد لنا السييس وشلته قصة مسيلمة الكذاب سواء من حيث يدري . حضارة أو دوال

نفــسهم لقــراءة تــاريخ هــذا الكــذاب فالقــصة حــارضة بالــصوت أهــدوا ن جيأووفــر عــىل الكثــريين مــن 
  .والصورة

 البار
يف  نقـالبكل ما جيرى يف دول الثورات العربية مـن بدايـة نزاعـات ورصاعـات سـببه الوحيـد هـو اال

صـوملة  إىل كرب دولـة عربيـة خلـق بيئـة للطائفيـة والرجعيـة وملـشاحنات سـتؤديأمرص فسقوط الرشعية يف 
كرب خروج عـن احلـاكم بعـد حـروب الـردة يف أىل دعاة الدين هذا إو نقالبرسها يف حال نجاح االأباملنطقة 

  .عهد اخلالفة
 مواطن عريب

 .بارك اهللا يف الدكتور حممد اجلوادي الذي أجاد وأفاد
 دكتور الرشقاوى يف أمريكا

جح أحيانـا يف جمـال قـد تـن» اهلجوم خـري وسـيلة للـدفاع «ةإسرتاجتي استخداممن املتعارف عليه أن 
» فـشل«وربـام . احلروب النفسية وخاصة عندما يستخدمها الطرف األضعف الذى يوهم عدوه بأنه قوى

 هـذه الوسـيلة راجـع إىل مقـصود باستخدام املعتقة ومؤسساته األمنية والدبلوماسية العسكرياالنقالب 
 احلديثـة التـي قلبـت االتـصالية وسائل عىل النبأ العظيم متمثال يف قوة تكنولوج» باتوا يستيقظون«عبارة 

مـن  يتاح من أموال سـواء واألدهى واألمر لالنقالبيني أهنم يظهرون كالسفيه الذى هيدر ما. كل املوازين
  . بينام الطرف اآلخر رابضًهباءممنوحة  عنده أو

تقطيـع  أو بطـون اجلبـال يف  للغالبة ليبنوا مقابراستعباد هي حضارة تلكأي , حضارة آل فرعون?
, مـاذا فعلـت تلـك احلـضارة للغالبـة, ورص أحجار لكى يوارى جثامن الفرعون رهبـم األعـىل الفرعـون

كل أماكن مرص من اجلنوب األقرص وأسوان مرورا بضفاف النيل حتى اجليزة شامال مل نجد أثـر  يف بحثت
. . (واكب شهوات حاليا حرفه العسكر ومشاخيهم لي سالمأماعن اإل, !كيف كان يعيش الشعب املستعبد

والـرشطي الـذين , القـايضأال سـمعتم ,  ومزبلة حتى حتـت عتبـات األهـرام. . .)(وحولوا مرص أكرب .)
  .? يناير٢٥بعد,  عبيدوالباقيقالوا نحن سادة 
 :جيش الدجال

بـاق  سـالم اإل.)../ ( اهللا عليـك نعمـة العقـل أدامت لنـا د من اهللا عليك وجاد فجـاً حقجوادييا 
 . واجلزيرة والقائمني عليهاجوادي للاً واخلليج ومجيع املحيطات وشكرمن البحر ارشبوواومنترص 

Kimo Bako 
ساعد عىل رفع يوهبذا , ماسيونوما ال يستطيع نقله الدبل نقالبنقل لسلطات االيالدكتور اجلوادي بذكائه 

 .حتيايت للدكتور اجلوادي. . معدل الضغط لدهيم
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  .ى بوصف الشهامة والكرامةظن حتأد تسري باملال وال يمكنها ال عبيإالعساكر ما هي 
 كالم مجيل

 ال تكمـن املـشكلة. نه يتحـدث بلغـة العقـل واملنطـقأقل ما يقال عليه أكالم مجيل يتحدث به رجل 
عوانه أن يستقبل السييس وأهل يعقل  . اجلواديستاذ تكمن بمن يتحدث عنهم األاملشكلة .بمن يتحدث

ن أمـثال  .سـلوب كتابتـهأ اجلوادي ستاذن يغري األأ, كثر أراه من باب النصيحة ليس أما . مثل هذا الكالم
 . الرسالةعوانه أظن سوف يستوعب السييس وأ عىل زبائن املطعم عىل ما ناضجة الغري الكفتةيقول تأثري 

 سامان عبدالكريم
ليـست لـدهيم فكـرة  ونفـسهمأيـني نقالبكثر مـن االأمتورطة  نقالبن الدول التي صنعت االأيبدو يل 

يطلبـوا مـن قطـر أن اليـأس درجـة  وحتى وصل هبم الغباء ,نفسهم فيهاأعن اخلروج من املتاهة التي وضعوا 
مـوال التـي األ إىل ن نجـاح اجلزيـرة ال يرجـعأاليـوم مل يـدركوا  إىل و ,هكذا بكل سهولة ,غالق قناة اجلزيرةإ

ول يف نجاحها هي املصداقية التـي تتلهـف بل السبب األ ,ياحدث التكنولوجأاستعامل  إىل ال وترصف عليها
فهــل املبالغــة يف طــالء وجــوه املــذيعات باملكيــاج  ,اجلنــون وبــةآتــصيب الطغــاة بالك وســامعها إىل اجلمهــور

 وحركات غنج مبتذلة تغني عن املصداقية?

 عزيز املغرب
 درجـة علميـة متوسـطةإىل  يمتلك سمعا وبـرصا دون احلاجـة«ن مقارنة بسيطة يستطيعها كل فرد إ

ية بام هلا من إمكانيـات اسـتطاعت توظيـف رؤسـاء دول ال تغيـب مريكلة الدبلوماسية األآ: بني»رفيعة أو
ن نتيجـة احلـرب التـي أتؤهلنـا للحكـم عـىل . املـرصية»نظريهتا«و. األسود. . . عنها الشمس وملوك دول

جة حرب بوش عـىل العـراق مـع فـارق واحـد يشنها السييس عىل الشعب املرصي ال قدر اهللا هي نفس نتي
ن الــشعب املــرصي والؤه العقــدي هــو هللا ولــألرض ولــيس لــدول أ و٢٠١٣ ليــست هــي ٢٠٠٢ن أهــو 

 .جماورة ولن يرتك مرص للاملكي عفوا للسييس وغنمه
 اأمريك يف دكتور الرشقاوى

 .يني األغبياءنقالب وهذا هو حال اال»حبل الكذب قصري« هو أن واديبيت القصيد يا دكتور اجل

 سمري خرض
 نفـاق و حممد اجلوادي كونه األمل املنور يف عتمة ما حيدث يف مرص الغالية من كـذبستاذحتيايت لأل

 . أن تعود مرص مرشقة بأمثالك من األحرار ــتعاىلــ أدعو اهللا  وعتمة يف كل نواحي احلكم وظلمو

 عابر سبيل مرص
بعـد أن تأملـت عرفـت ملـاذا سـقط حكـم اإلخـوان ). . يةتأمل هذه املفارقة اللغو(باتوا يستيقظون 

  .أين العقاد من أدباء اإلخوان. . هبذه الرسعة
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ذلـك أن كـل , هذا هو السؤال األكثر شيوعا اآلن يف العـامل الغـريب قبـل العـامل العـريب
بـل , فتـور أو  دون توقـفقـد اسـتمرت نقالبناظر وكل ذي بصرية يرى أن املعارضة لال

  .أصبحت مع الزمن واسعة النطاق قوية اإليامن طويلة النفس

آخـر مـا يـضمن  إىل خيتبئون متاما ويرسبون مـن آن نقالبفإن أقطاب اال, ويف املقابل
وأحيانـا بـشأن ,  ـــ )أي كيـف يعيـشون(ـــ خلق حالة من تضارب األخبار بـشأن حيـاهتم 

  .)م ال?هل هم أحياء وأصحاء أ(بقائهم 
 أصـبح ينـشئ حالـة −الـذي يـستهدف تـشتيت االنتبـاه−ي عالمـلكن هذا العبث اإل

, مـورعـىل مقـدرات األالـسيطرة  نقـالبأخرى غري مرغوبة من اإليامن بفقـدان رجـال اال
يـني القـدامى كـانوا حيكمـون نقالب تعـود عـىل أن اال−ومنـه مـرص−ذلك أن العامل الـرشقي 

, حكـام القبـضة وسـيلة لإلحيـاء بالنجـاح والـسيطرةإن يتخذون مـو, مورقبضتهم عىل األ
 −عـىل نحـو مـا هـو حـادث اآلن يف مـرص−اضـطراهبا  أو ومن ثم فإن تراخي هذه القبضة

  .وليس ضعف سيطرته فحسب, نفسه نقالبوهو ضعف اال, ليس له إال تفسري واحد
٢  

 عفكلـام أراد أن ينفـي عـن نفـسه صـفة الـض نقـالبومن حسن حظ الرشعية أن اال
يف حفـرة مـن حفـرات ) مـن حيـث ال يـدري أو(االضطراب وقـع مـن حيـث ال يـرى  أو

ـــف ـــراماإل أو العن ـــات أو ج ـــات أو اخليان ـــاء أو اجلناي ـــصور أو الغب ـــتبداد أو الق  االس
  .الطغيان أو

ومل تعـد كـام (يف مـذابح مـشهورة  نقـالبوهكذا تراكم ملف اإلجرام الذي ارتكبـه اال
) أم املــذابح(مهــوري واملنــصورة واملنــصة ورابعــة العدويــة كــاحلرس اجل) أرادوهــا مــستورة

  .ا وكرداسةوالنهضة ومصطفى حممود وجامع الفتح وميدان رمسيس ودجل
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يرسم نموذجا مروعا جلرائم االستبداد ضد أبناء الشعب الذي ينتمي  نقالبوصار اال

  .ألعذاروال أن يلتمس له ا, نقالبومل يعد يف وسع أحد أن يغفر لال, إليه اجليش
تكـرار حـديث قـديم عـن اخلـوف  إىل نقـالبوهكذا انسحب احلـديث عـن فظـائع اال

لكنـه , وهـو منطـق مـريض, ديكتاتوريـة حـزب األغلبيـة أو الكاذب من ديكتاتورية الرئيس
مكلفـني مـضطرين حتـت هتديـد  أو أصبح بمثابة املنطق الوحيد املتـاح أمـام حمـامني منتـدبني

  .وعن جرائمه نقالبمحاسة عن اال أو السالح أن يدافعوا بشدة
٣  

فـإذا هـي  نقـالبأن يتأمـل يف وجـوه قـادة اال إىل وقد وصل األمـر باملراقـب العـادي
ويف مصائر الذين شاركوا يف املذابح فإذا هم يتعرضـون النتقـام إهلـي وعـد اهللا بـه , مسودة

ة احلكوميـة تـسري مـن  اليومية يف اإلدارموروإذا هم يرون األ, املظلومني وتوعد به الظاملني
  .أسوأ إىل سيئ

أحرى وكان ,  ال يكاد يسرت وجهه−من اخلارج نقالبالذي يتلقاه اال−كام أن الدعم 
وهكـذا مل يامنـع بعـض املحللـني املؤيـدين للـرشعية يف أن يفكـروا , به أن يسرت جسده كلـه

لـذي بـات يـزعج وهـو األمـر ا, انتهائـه أو بحجم الدعم املتاح والتاريخ املتوقع الستنفاده
سيمر من عنق زجاجة ثم خيرج منها بحكم طبـائع  نقالبهؤالء الذين كانوا يظنون أن اال

  .احلياة
, كانت حقائق التاريخ املعارص تتبدى وتتجىل وتذكر اجلامهـري بنفـسها, عىل صعيد آخر

وهــي أن مبــدأ االســتيالء عــىل ,  عــىل حقيقتهــامــوروكــان املتــابعون لألحــداث يفهمــون األ
 مل يعـد مقبـوال يف الـسياسة الدوليـة حتـى −العسكري نقالبمن خالل اال−رات األمم مقد

  .هناك أو حلفائها بعض ما يشتهون هنا أو وإن حقق للواليات املتحدة
 كانوا يـدركون منـذ البدايـة وال − عىل حقيقتهامور الذين يفهمون األ−كام أن هؤالء 

خاصـة مـع ضـعف , مـن عنـق الزجاجـة نقـالبيزال إدراكهـم يتنـامى بـصعوبة عبـور اال
 نتظــرون الفــوزيهــم  أو, الكفــاءات عنــد أولئــك الــذين ركبــوا ســفينته وهــم ســعداء

 −بـأهنم أيـدوه نقـالبالـذين تفـاخر اال−فقد أصبح مـن الواضـح أن هـؤالء , املكسب أو
ــوة الدافعــة ــة العــبء ال الق ــارخيهم, بمثاب ــساد يف ت ــزون بالف آخــرين  إىل فمــن وزراء يتمي

  .جيمعون بينهام أو اجلبن أو  باجلهليتميزون
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أما الذين صوروا أنفسهم زعامء ومفكرين فقد انـشغلوا متامـا بتربئـة أبنـائهم وبنـاهتم 

ووصل األمر أن حتدث قائـد , والعقاب املحدق بمستقبلهم, من اإلجرام املحيط بامضيهم
 عتـربوه عـن حـقواه الـذي اعتـرب نفـس(ــ عن أحد الصحفيني القدامى  نقالبمن قادة اال
يف صيغة أنه ليس إال والدا الثنني من اللـصوص الكبـار يريـد تربئـتهام ــ ) نقالبمنظرا لال

  .من جرائم تستحق اإلعدام ال األشغال املؤبدة فحسب
يف وصـف مرشـح رئـايس سـابق بالـصفة  نقـالبواألمر نفسه فعله قائد مـن قـادة اال

 − حـد وصـف الـصحافة املعارضـةعـىل−فهـذا الـزعيم , نفسها مع اختالف جـنس االبـن
  .»املجرمني أو والد اللصوص« يف مقابل أن الصحفي القديم »والد النصابة«

االتـــصاالتت بكـــل مـــا متلـــك مـــن وســـائل − نقـــالبوهكـــذا ســـاعدت قيـــادة اال
حتــى ال يكتــسبوا حــدودا أكــرب يف  نقــالب عــىل تــشويه صــورة مؤيــدي اال−املعلومــاتو

  .نقالبانتفاعهم من نتائج اال
 −التي تقرتب عن هواية مـن إتقـان فـن املتابعـة والتـذكر−ومن املضحك أن اجلامهري 

نفسه  نقالبيني القصة غري املستورة التي تروي أن قائد االنقالبكانت تعيد عىل مسامع اال
استغل موقعه عىل رأس أحد األجهزة املهمة يف أن يفرض سـياج هتديـد جـاد عـىل مرشـح 

وأجربه عىل أن يتنازل عن نصف األموال , ية غري عربيةسالمإرئايس لدى عودته من دولة 
السائلة التي اصطحبها معه والتي كان قد حـصل عليهـا مـن هـذه الدولـة عـىل هيئـة دعـم 

  .حلملته االنتخابية
, ومل يكن أمام هذا املرشح بد من أن يتنازل عن النصف كـي حيـتفظ لنفـسه بالنـصف

 نفـسه بـدافع واحـد فقـط هـو كراهيـة »النـصيب« أو  نفـسها»القسمة«وها هو اليوم يكرر 
وهـي الكراهيـة الغريبـة التـي وصـفتها ذات مـرة بأهنـا جتعـل بعـض الـسياسيني , اإلخوان
 أي أهنم من شغفهم واشـتهائهم »بالعور«خوان  من أجل أن يصاب اإل»بالعمى«يرحبون 

خلــرسان يرحبــون بــأن يقــرتن هــذا اــــ ) ولــو غــري جــوهري(ــــ أي يشء خــوان خلــسارة اإل
عينا واحـدة حتـى لـو خوان فهم يرحبون بأن يفقد اإل, بفقداهنم هم أنفسهم شيئا جوهريا

  .اقرتن هذا بفقداهنم هم أنفسهم للعينني معا
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 إىل  يف وصول مثل هذه القوى الوطنية−يف نظر البعض− نقالبوربام تكمن هناية اال

مـصلحتها يف التعدديـة  إىل طنيـةفتنظـر القـوى الو, حد يتوقف عنده محقها يف هـذه النقطـة
 يف موروهـي املـصالح التـي ضـحت هبـا حـني دفعـت بـاأل, والديمقراطية واملدنية واحلرية

العسكري ومـا صـاحبه مـن فقـدان مؤكـد لقـيم التعدديـة واملدنيـة واألمـن  نقالباجتاه اال
  .واحلرية

 نقـالبالالقوى تعيش حياهتا يوما بيوم تنتظر هناية ا أو وأصبحت هذه الشخصيات
ُدون أن تعنى بأن تشارك هي نفسها يف وضع هذه النهاية التـي أصـبح الـشعب وحـده هـو 
القادر عىل أن حيقق فيها نجاحات مذهلة بفضل السيدات املرصيات الالئـي فقـن اخلنـساء 

بطـوالت تنـاظر بطـوالت  إىل وبفضل الطالب املـرصيني الـذين وصـلوا, بطولة وشجاعة
  .سالماإلالشباب املسلمني يف صدر 

وأصـبح العـامل كلـه يـشهد , فإن مقدرات النجاح مل تعد نجاحا واحـدا فقـط, وهكذا
فلنقـل  أو, ويستشعر كيف نجح الشعب دون توجيه ودون قيادة طاغية يف أن حيـرك نفـسه

حتــى بــات النــاس يــسألون عــن هنايــة  نقــالبنجــح الــشارع يف أن حيــرك الــشارع ضــد اال
  .وهذا يف تقديري هو رس الفوز, ال عن هناية املقاومة نقالباال

@pbjîÔÈm@ @
 ٩٩٩حممد

مـوال وسـوف تـصبح مـرص سوف ترسل املزيد واملزيد مـن األ نقالب لالالداعمةن الدول أعتقد أ
ر بقبـول العـب مـن خـارج مـرص هـيضعف اجليش سـوف يظ  تتدخل يف شئوهنا فكل ماكثريةيادي أعيل 

مـيل بـاهللا ثـم بـاجليش املـرصي الـرشيف مـن غـري أ نـاأ تصبح التدخالت فيه مثل لبنان لكـن حتىوهكذا 
يع مـرص بـني تـدخالت ضتـسال إ كل خـاين ورأس فوق املعادلةن يقلب أاملجلس العسكري وكل خاين 

 .والذل العريب  العربية اخليبةاهلبالن من حكام 
 ضفمجعة الر
 اخلطـوة هـذه  يففـشل إذا ول خطوة وهى االستفتاء عىل الدستورأ بهن يثبت نفسأحياول  نقالباال
 افـاجعلوى ثمن لن نخـرس اكثـر ممـا خـرسنا أفشال هذا اخلطوة بإ واالنحطاط فالبد من باليأسسيصاب 

  . بذلكهالصميم وليعلم العامل كل يف هلطعن )مجعة الرفض(اجلمعة السابقة لالستفتاء 
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 م خالد

 للـذين لعاقبـةفا .هـل مـرصأفـصربا  .الظلـم لـن يـدوم. ي منقلـب ينقلبـونأوسيعلم الذين ظلموا 
 وسـتعلمون الـدنيا الثبـات عـىل احلـق احلـضارةمـتم الـدنيا ّعل .نتم واهللا عىل احلقأف.  والذين اتقوااصربو

 .وانتزاع احلق انتزاعا

 مونرتيال :سمري عري
 .رهايبالدموي اإل نقالباللهم عجل بنهاية هذا اال

 رمضان املرصى
صـل  ولـو أي . عنـدما يـصل هلدفـة?نقـالبومتـى ينتهـى اال .سـينتهى نقالباال: كد ؤأو. كيداأل
.  ويـسقطستفـشلهوالبلـد واالقتـصاد  .للحكـم مكانـاتاإليملك  ال  فهواً رئيسصبح السييسأن أالغباء ب

صـبحت تقطـع ومعـروف عـن ابـن أوكعكة احلكم  نقالبن يتصارعون ولن يدوم االالعسكر هم من اآل
 يف الشعبي الثورياحلراك  .لناس وستحدث املفاجأةتقدر ترىض كل ا  إال من الرتاب واله عيندم لن متألآ

 بـاجلزائر هـو الـشبيهالعنـف   سـيناريوإن اًصـبح واضـحأ. ني وبـدأ التخـبطنقالبـمنحنى مرتفع عكس اال
  .ني هدف وليس سقوطهمنقالبعزل اال. نينقالبخرية لالالورقة األ

Sayed Rezk 
 .واملتوقعة جلاريةا لألحداث منطقيحتليل  . . . .دكتور بارك اهللا فيك يا

 الطائي
 كـام قـضت الـشعوب اًمتامـ .ً ولـيس آجـالًعـاجال .التـاريخ. . .)(تتار القرن الواحد والعـرشين إىل

وتكون هذه هي اخلطوة األوىل نحو حترير فلسطني بالوسـائل الـسلمية التـي ال  .املساملة عىل التتار األوائل
  .يريدون هلا النجاح ولكنها سوف تقهرهم

 هاللهالل أبو
 .غريه بكيت عليه  يف فلام رصت, رب يوم بكيت منه

Motaz Mezo 
 مقال يستحق القراءة

MASRI 
 .ما شاء اهللا عليك يا دكتور أحسنت

 حممد منصور
 الدولـة أجهـزةن إلكـن املعادلـة عـىل األرض تقـول , يواجهون مشاكل كبرية نقالبال شك أن قادة اال

 إىل  الـسياسات وبالتـايل نحتـاجهقطاع كبري من الشعب يـدعم هـذوهناك خوان جمندة بصورة هستريية ضد اإل
 .هم من سيخلف ألهنم فشلوا يف جتربة احلكمخوان ن اإلأمعجزة لكي يتغري الواقع وإن تغري ال أعتقد 
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الـصحفي  ذلـك أمـا,  ينـضحفيـهبالـذي  نـاءإ فيك وكل اهللاكعادتك بارك  ثلجت صدورناأنا أستاذ

قـل أاملرشـح الـسابق فهـو  إىل رشتأ اللص القديم والد اللـصوص وهسميأ فإننيالقديم والد اللصوص 
 صـغرية عـىل مقاسـة فهـو إشـارةكـان   حتـى لـوإليـه يـشار نأيـستحق  خـرآ لـص وبـاقي,   لهن يشارأمن 

  .دبلومايس خمرضم

 محد عبد احلميدأ
 . يا جوادي لك حتيايت وكل الرشفاء وتقبل حتيات أهل السودانالكعبةصدقت ورب 

 مرصي
حرار من شعب مرص من أجل احلريـة والكرامـة هلـم وأوالدهـم ألبطال وااملعركة التي خيوضها األ

دروس يكون فيه التحرك عـىل عـدة مضد أسوأ أنواع البرش جيب أن تنتقل ملرحلة جديدة وبشكل منظم و
ل متتـابع رضبـات يف أمـاكن مفـصلية بـشك نقالبحماور بتنسيق وتكامل وبشكل واقعي بحيث يتلقى اال

ال جيب االعتامد فقط عىل املظاهرات الـسلمية الـصغرية , يفقده توازنه برسعة حتى يصل لليأس واالهنيار
حترك دويل  وعالن يصاحبها عصيان مدينإبل جيب أن تكون ضخمة ومركزة يف مدن رئيسية بدون سابق 

  .يف املحاكم واألمم املتحدة وأيضا مقاالت يف صحف كربى ومقابالت

 كف بوأ ة عودحسني
 مـرص كـل احيكمـو أن ا مرص بعضا من الوقت ولكنهم عجـزواني قد حكموملن الظاأالتاريخ يشهد 

ن أرادة وسـوف نـرى هذا الشعب وعـىل قدرتـه عـىل الـصرب والتـصميم واإل ل عىل عظمةدالوقت وهذا ي
بعد يـوم يـزداد شـيبا يوما  نقالب واالاًالشعب سينترص مها طال الزمان فالشعب يوما بعد يوم يزداد شباب

 .وشيخوخته قادمة ال حماله

 املنصور
خذ نصائح من دول اجلوار يف كيفية تعاملها مـع شـعبها يف املظـاهرات أنه أ نقالبمن شدة غباء اال

سـقاط هـذه التجربـة عـىل شـعب مـرص العظـيم إن تلك الدول مل يسقط فيها قتيل واحد وحاولوا أناسني 
 .ن كل الشعوب متشاهبة يف كل يشءأ ظانيني الذي يواجه الرصاص بصدور عارية

 حممد
وكيف فاق الشباب شـباب صـدر . . . لكن كيف نساء مرص فقن اخلنساء. . . مع احرتامي للكاتب

ن بـاقي الـشعب املـرصي فقـد أالقلة من املرصيني فقط هي مازالت متلك الوعي ولكن يبدو . . . سالماإل
ولكـن سـقط . . . عىل حسني مبارك نقالبمرص وقت االرصاحة كنا فخورين بمرص وبجيش . . . وعيه

هـم وجيـشهم إعالمسف ظهر الكثري من اجلهل يف الشعب املرصي الـذين صـدقوا عيننا اجليش ولألأمن 
 .العميل والفاسد
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 USA وائل

 للمحبطـني واملـشككني قـي سـقوط أقـول .األهبـة الكاتـب أهيـاالفض فـوك وال عـاش حاسـدوك 
 إىل اهيربـو أو  للعدالـةايـون وسـوف يقـدمونقالبالء االؤن يكـنس هـأ جيـب  سـنني٦ تأخـذلـو  نقالباال

 . خـريااإلسـالمية باألمـةوالتـي ال تريـد ال بمـرص وال بـشعب مـرص وال  نقالب الدول املمولة لالإحدى
ال فعىل مرص السالم مع البيادة العسكرية من جيش البؤس الـذي اختطـف الـرئيس والدسـتور ورغبـة إو

 .هذا جيش املافيا والتتار .يرادات مرص عيني عينكإق جيش يرس .الشعب
 حذيفة بن اليامن

 اهللا سيـستجيب القـدر رجـال قلوهبـا مفعمـة بـاإليامن وشـباب هيـدي فبمشيئةإذا الشعب يوما أراد 
 وطنه روحه ودمه ونساء يف كل زاوية وركن رفعت أكف الرضاعة ألخذ القصاص من قاتل فلـذة كبـدها

 رابعة وكلها رابعة وفتيات ما رعوا هللا فيهن حرمة هـؤالء مجيعـا هلـم النـرص بمـشيئة أخيها يف أو ةزوج أو
 .اهللا وسريحل الظلمة وأعواهنم يف الداخل واخلارج والصبح موعدهم أليس الصبح بقريب

 ربعاوي من اليمن
  . أال إن نرص اهللا قريب?متى نرص اهللا

mostafa de france 
ن تعدو دمية يف يد الدول الغربيـة أ عىل يقني أهنا لن تربح وأنا دينياألبأبد  إىل ةداهيت يف حمرص را

بحبوحـة العـيش  و الشعب بينام يعـيش جنـراالت العـسكر يف رغـداتستجدي بعض الفتات ليقتات عليه
 .). ..(ماراتاإل ورفقة أمراء بني سعود

 حممد
فـإن الثـورة , نقـالباالنفـسه اليـأس مـن كـرس  إىل مل يتـرسب ونقالبطاملا أن الشعب مل يقبل بـاال

, بـشكل حاسـم نقـالبمل تكن هنـاك حتـى اآلن آليـة قـادرة عـىل اخـرتاق أسـوار االإذا  .ستنجح ال حمالة
اخلوف عىل  .مشتعلة نقالببقاء جذوة الرفض الشعبي لال فيجب عىل األقل أن يستمر احلراك الثوري إل

 الثائر احلقيقي ال يعرف اليـأس .الثوار  إىللكن اخلوف هو من ترسب اليأسو, نقالبالثورة ليس من اال
 .احللول الوسط أو

oussama 
لكـي تـسقط نظـام  .ي مظـاهرات خـارج القـاهرة تأثريهـا يـساوي صـفرأمرص دولة مركزية يعنـي 

 .حد ميادين العاصمة وغري ذلك يساوي صـفرأقل يف  مليون شخص عيل األ٦ أو ٥احلكم عليك بحشد 
  . جدوي منهاما مسريات السيدات يف القري فالأ

 ياسنيأبو 
واجليش والرشطة واملسيحني  .رسائيل وروسيا وكل دول اخلليجإا وأمريكوروبا وأتدعمه  انقالب

 . شهور تفتكر حمتاج كام سنة عشان يسقط?٦ومر عليه  عالمواإل والسلفيني والقضاء
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Ahmad Barbar 

 نقـالببـواق االأا ثانيـة لتفـضح ن نـراك قريبـأنرجو . افتقدك عىل شاشة اجلزيرة يف املشهد املرصي
 .نسان حر واخلزي ملزامري القتلةإبارك اهللا يف كل . عىل اهلواء مبارشة

 عبد اهللا املقديس
هلـه رغـم أمل يف النـرص هلـذا الـدين وه يعطيني بعد الثقة باهللا األنإي اجلوادي أستاذحيي أبسم اهللا 

 سـالمكثر من ذلك اللهـم انـرص دعـاة اإلأاج كل هذه التضحيات لكن اخلري والعزة وحب اهللا ورضاه حيت
نـد فغانـستان كـشمري الفلبـني تايالأمرص فلسطني سوريا تركيا تونس ليبيا العـراق [نحاء املعمورة أيف كل 

  .الصني الرشقية الشيشان

 العجوز
نا وأظن أن القصة كلها سوف تروى يف كتب التاريخ عىل كوهنـا ملحمـة فريـدة أستاذ ع ماًأتفق متام

ال شـك يف أننـا نـشاهد فـصول هـذه  .ات وأكثرهـا دمويـةنقالبـ فيها الشباب الطاولـة عـىل أعتـى االقلب
امللحمة ويزيدها روعة القصور الذي ال تزال تعاين منه فصائل املنتفعني عن فهم مصلحتهم احلقيقية عـىل 

هـذه امللحمـة ولـو فهموهـا بـرسعة مـا كانـت  .نقـالباملدى البعيد من فوز الشباب يف سـعيهم لكـرس اال
 .املرصي الفاسد نرشه عالمبالروعة التي نشهدها رغم ستار الضباب التي حياول اإل

 الطيب بلجيكا
متــى يــستطيع الــشعب املــرصي الــصمود أمــام ظلــم هــؤالء  إىل لاءأنــا رصاحــة أتــس, صــربا مجــيال 

 .رصلك اهللا يا م, يبحث عن النرص برسعة و ألنه من عادة األنسان أنه عجولنيينقالباال

 عيل الصالح
أنـا مـن هنـا يف ,  نقالبيعتقد منارصو السييس وهم قلة قليلة يف مرص أن السييس هـو مـن قـام بـاال

تـم بتـزيني مـن حكـام الـسعودية واإلمـارات  نقـالبن االإالـسعودية ومـن الريـاض أقـول للمخـدوعني 
نا غزو العـراق بأنـه حتريـر  من خالل قنواهتم التي صورت لاًيإعالم واًمادي نقالبوبتكفل منهم لدعم اال

 إنـه إرهـايبوبـأن الفلـسطيني الـذي يقتـل بأنـه متمـرد و, ن ويإرهـابللعراق وبأن املقاومني يف العراق هـم 
 .السيـيس بتخطـيط صـهيوين ودعـم خليجـي انقـالبصهيوين يدار بأموال خليجيـة كـام هـو حـال  إعالم

  . فهم ثلث العربنيمصري العرب مرهون بنجاح املرصي
kamal rwicha 
نـا ا? يف احلقيقـة نحـن الـشعوب العربيـة مل يـسبق عـرب التـاريخ أن كانـت نواينقـالبمتى ينتهـي اال

 الفرنـيس والربيطـاين بعـد االستعامرننا وخري دليل عىل ذلك عمالء ا% يف عشقنا وحبنا ألوط١٠٠صادقة 
 سـنة ٣٥زوهـا ولفـرتة بتهم ونفاقهم نالوا الكعكـة واملعـالق ولعقـوا أصـابع مـن خبيخروج املستعمر وخل

  .وأكثر من ذالك كانت الشعوب مستبلدة يف كشف هوية العمالء فامذا ستنتظر من شعوب مستبلدة
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تغيـري رأس  إىل هذا السؤال من املفروض أن يطرح نفسه عـىل األوسـاط التـي سـعت
  .أجنبية أو عربية أو ه األوساط مرصيةسواء كانت هذ, السلطة يف مرص

وليته ونـصيبه يف ئمنهـا موقـع املـشارك ومـس, وختتلف اإلجابات تبعا لعوامـل كثـرية 
عىل أن هذا كله ال يلغي , سرتاتيجياتهاومنها أيضا , ومنها أمانيه وفوائده املبارشة, التمويل

وال , الصوري عىل الـورقوال عن الواقع املنطقي , احلديث عن الواقع الفعيل عىل األرض
  .عن الواقع الفعيل يف الدراسات

فإننـا سـنلخص رؤوس املوضـوعات , كتـاب كامـل إىل هـذا الفـصلوحتى ال يمتـد 
وذلك حتى حتيط ,  حتى لو كان مقياس الرسم كبرياموربطريقة تكفل التصوير الدقيق لأل

  .املساحة الصغرية املتاحة بآفاق احلل واملشكلة عىل حد سواء
صبحوا يسجلون املفارقة الصعبة التي نشأت عـن أن املراقبني أول ما نالحظه أعل ول

أسوأ بكثري من أي  نقالبوهي أن الوضع األمني أصبح بعد سنة من وقوع اال, نقالباال
 قد شـهد وضـعا −بكل ما يؤخذ عليه−كان عهد الرئيس مريس  إذا فام بالنا, وضع متصور

املـسلمني خـوان ورة املضادة بـه هـو شخـصيا وبجامعـة اإلأمنيا مستقرا إال من حترشات الث
  .وحزهبا حزب احلرية والعدالة

, واحلريـة والعدالـة مـن ضـبط للـنفسخـوان ومع ما متكن بـه الـرئيس الـرشعي واإل
 األمنيـة مـورومع هذا فقـد سـارت األ, فإهنم يف رأي الكثريين ظلموا أنفسهم هبذا الضبط

ــة أفــضلجمموعــه عــن عــىل األرض ســريا حــسنا ال يقــل يف  ــة يف أي دول  األحــوال األمني
  .مستقرة

٢ 
ومـع , ومع القبـضة احلديديـة وقـانون التظـاهر, لكن مرص اآلن ومع سيطرة العسكر



<l^è^ãßÖ]<àÂ<Ù]öŠÖ]< <
 

 

VS 
مـع كـل  . .مراحل متتالية استخدم فيها قانون الطوارئ واألحكام العرفية وحظر التجـول

  .ن هدوء األحوالفإن األمن يبدو قلقا مهام قيل عىل استحياء ع, هذا التعسف
وإذا سـلمنا بـام , فال تزال احلوادث املفاجئة تفرض نفـسها يومـا بعـد يـوم دون توقـع

وإذا ســلمنا بــام يقولــه , فــاألمر خطــري, هــم الــسببخــوان يــون مــن أن اإلنقالبيقولــه اال
بسبب اصـطناعها  أو, ا بسبب جتاوزاهتا يف قراراهتاإرهابمن أن احلكومة تصطنع خوان اإل

  .فاألمر أخطر, هتااسند ويربر قرارا يإرهاب
وهو مرشح ملا هـو أسـوأ رغـم , األسوأ إىل ويف كل األحوال فإن الوضع األمني صار

 نقـالبفالعـادة يف اال, نقـالبعـن اسـتقرار اال أو كل احلديث عن نجاح خارطة الطريـق
  .الناجح أن يسيطر بعد أيام معدودة ال أن يظل يف فشل مستمر بعد مرور سنة كاملة

٣  
فالعـادة يف , ي ناطقـا بـشدة بأزمـة خارطـة الطريـقعالمـيبدو املنـاخ اإل يف ميدان ثان

عـرش معـشار هـذا القـدر مـن التحـريض  إىل االستقرار أال تنرصف قنوات النظـام احلـاكم
وكـأن هـذه القنـوات التلفزيونيـة , درجة منفـرة إىل الدائب واملستمر واملكثف الذي وصل

وال يـستقيم يف عقـل إنـسان , أرشطة تسجيل تقول ما قالته كل يـومتعيد خوان املعادية لإل
متوسط الـذكاء القبـول بـأن تكـون هنـاك مجاعـة تتمتـع بكـل هـذه الـصفات مـن اإلجـرام 

ومـن الـرسية , ومـن اجلهـل واالحتيـال معـا, ومـن التطـرف واالنتهازيـة معـا, والغباء معا
ومـن العمـل , أمريكا وروسيا معاوعالقة ب, ومن صداقة إرسائيل ومحاس معا, واجلهر معا

 . مع السلفية والصوفية معا
نالـت مجاعـة , ي وبـسببهعالمـو عىل هذا النحو من التنـاقض الـشديد يف اخلطـاب اإل

املسلمني دون جهد منها عددا ال يستهان به مـن صـكوك الـرباءة مـن الـتهم التـي خوان اإل
خذ فرصتها لتربئة نفسها بألسنة وأيدي فإذا باجلامعة تأ, يون عىل مدى عامنقالبكاهلا هلا اال
وإذا هبا تستعيد مـا كانـت فقدتـه مـن مجاهرييـة يف , وإذا هبا تكسب أرضا جديدة, متهميها

ولـيس أدل عـىل  .وإذا باملواقع التي خرسهتا بحكم التآمر تنادهيا لتعـود, فرتات التحريض
ثانيـة حتـى يـتم حـل مـرة خـوان هذا من نقابة األطباء التـي تبحـث اآلن عـن التمكـني لإل

  .مشكالت املهنة
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٤  
 ويف امليدان الثالث يبدو الوضع االقتصادي مرشحا ملزيد من املفاجآت التي مل يـصل 

وذلـك يف ظـل غيـاب الرؤيـة الـسياسية , إليها العلم احلديث وأصله النظري الكالسـيكي
بقصد وبدون − عالماإل إىل ويف ظل ما ترسب, نقاليبواالقتصادية للتوجه االقتصادي اال

فـضال عـن ,  مـن آراء قـارصة عـن أن تكـون فكـرا كفـيال بحـل املـشكالت اليوميـة−قصد
  .املشكالت املستمرة

والديون ال تـسدد , فإن العجز يف املوازنة يرتفع بال مربر, وعىل سبيل املثال ال احلرص
دويل ومفاوضات صندوق النقد والبنك ال, لنادي باريس وغريه بال مربر أيضايف موعدها 

مع أن أي سيايس خمادع يفهم أنـه ال بـد أن يواصـل العمـل يف مثـل , تتوقف بال مربر أيضا
  .سوء الوضع أو هذه املحاور حتى ينفي األزمة

َ الـنفس مـن أمثـال رئـيس قـصريةيـة نقالبلكن التنافس املحموم بني الشخـصيات اال
أن تكـون احلقيقـة الثابتـة يف   إىلمورتـدفع بـاأل, الوزراء السابق ونائبه وغريمها من أمثـاهلام

مع أن هذا االقتصاد مل حيصل طوال تارخيه , أذهان اجلامهري هي أن االقتصاد املرصي يعاين
وقد فاقـت مـساعدات دول , وحده نقالبعىل دعم مثل هذا الذي حصل عليه يف عام اال

فـرتة مـن إمجايل مساعدات هذه الـدول طيلـة ال نقالباخلليج لالقتصاد املرصي يف عام اال
 منذ بدأت املساعدات اخلليجية للرئيس عبـد النـارص بعـد ٢٠١٣ وحتى العام ١٩٦٧عام 

ــة  ــسويس١٩٦٧هزيم ــاة ال ــضا عــن إغــالق قن ــا ,  تعوي ــت هب ــذاك وتكفل ــسعودية حين ال
  .والكويت وليبيا

٥ 
حتـى إن مل , ومعنى هذا بوضوح أن مـرص صـارت عائمـة عـىل آبـار مـن الـدوالرات

يـني واملنتفعـني نقالبحـسابات اال إىل  وعاء احلكومة وترسبت منـهتكن هذه الدوالرات يف
  .بمن فيهم البلطجية

ويكفي للداللة عىل مدى االنحراف يف توظيف هذه املساعدات أن احلكومة تـشرتي 
ـــ نقــالب دوالرا وتبيعــه بالتقــسيط لكبــار الرأســامليني مــن مؤيــدي اال١٥الغــاز بـــ  ٥. ٥ب
 مــرص يتمتعــون بثــراء اخللــيج نقــدا وفــورا وســحتا وال ومعنــى هــذا أن أثريــاء!! دوالرات
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  .يتنازلون ويرتكون للشعب بكل فئاته ولو بعض الفتات

٦ 
تبدو العالقات اخلارجية ملرص يف صورة التأرجح غري املشجع  رابعوعىل صعيد رابع 

موقــف مــرص مــن روســيا يف طلــب  إىل ولننظــر مــثال, عــىل التعامــل مــع مــرص يف املــستقبل
كلهـا مواقـف أقـل  .ثم يف أزمة أوكرانيا, م يف طلب زيارهتا ثم يف اتفاقية التسليحمعونتها ث

ــةمجامــن أن توصــف حتــى بالرب ــدها يف , اتي لكــن املؤســف أن هــذه املواقــف ال جتــد حتدي
دون أن يعـرف عنهـا , املـرصية عـالماملسارات الدبلوماسية وإنام تبدأ وتنتهي يف أجهزة اإل

 .!يون شيئاعالماإل أو الروس الرسميون
وهكذا صار األمر يف عالقات مرص اخلارجية مع نيجرييـا والـسودان وإثيوبيـا وليبيـا 

وكل الـدول التـي شـهدت تـوترا يف اآلونـة , وجنوب السودان وميانامر واهلند وبنغالديش
ي املـرصي دون أن جتـد شخـصا عالمـحيث تـشكو هـذه الـدول مـن التنـاول اإل, األخرية

بـل كثـريا مـا تـصادف وجـود شخـصيات الدبلوماسـية املـرصية  ,وال عن هذا التنـاولئمس
,  دقيقـة يف الـسياسة اخلارجيـة ألي دولـةمـوروهي تشكو أيضا من هذا التـداول اخلطـر أل

املــرصي مــن أمريكــا وسياســتها  عــالمناهيــك عــن التنــاقض اليــومي احلــاد يف موقــف اإل
ــ . .ومؤســساهتا ورموزهــا وشخــصياهتا ف ومتجــدد وهــو تنــاول عجيــب وغريــب وطري

تالميــذ  إىل −بــالطبع وبالطبــل−ومتــأرجح ال يمكــن وصــفه إال بأنــه أداء حــداثي ينتمــي 
غـري  أو مدرسـة الدبلوماسـية املـرصية إىل وال ينتمـي أبـدا, املجـانني أو مدرسة املـشاغبني

  .املرصية
@pbjîÔÈm@ @

Abu Hmaid 
 .مرك ونفعنا بعلمكدكتور كالعادة بارك اهللا فيك وسدد خطاك وأطال يف ع ممتع ورائع يا

 حلائرا
, ١٩٣٦, ١٩١٩عـام , سؤال تكرر عىل مدى تاريخ مرص أحلـديث! لسلطةاماذا بعد عام من تغيري 

لـذى رأينـا خاللـه ومـن بعـده اليـوم ا .ألحـرارالـشباب املبـارك يـوم ا يناير ٢٥وهكذا يوم  . .ألربعيناتا
لـن يكـون  . حينذاك وما سنراه مـستقبالرأيناه لكن شتان بني ما .رضابات واالواالضطراباتملظاهرات ا

سـتكون يقظـة مفاجئـة  .حلـراجلمـع اهناك منظامت وال أحزاب وال هيئات ترتب وهتىء وحترض وتدفع 
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لن يكون لـه حمـرك  ! حمركهْوقت واحد ال يدرى أحد من يف نفجار خاطف ينطلق من جوف مرص كلهااو

 .خليانةايذ خطة لرافض لتقسيم مرص وتنفالضمري ا .لوطن وحدهاغري ضمري 

   حبيبتى مرص
 .بيحكم مرص وشعب مرص فامذا تتوقعون منه? يجسيكوباثي هاتشتا

Eng Ghada Abdelmoumin 
 واقتـصاديافاملقال يشخص حال مرص أمنيا وسياسيا . خري املقال ما قل ودل, اجلوادي .كام عودنا د

م خالصة األمـر ومـا سـينتهي إليـه احلـال بل إن املقال يرس. يا واسرتاتيجيا ومستقبلياإعالم وودبلوماسيا
لك اهللا يا مرص املآذن; مساجد هللا مهجورة وخزائن للدولة خاليـة وجيـوب  .بخطوط عريضة دقيقة املعامل
ويبقـى األمـل يف قلـوب هللا  .وفجار يف احلكم وحرب وكاالت مـستعرة عالمللناس فارغة وسفهاء يف اإل

ورجـال صـامدون , ونـساء يـرفعن الـرأس ,  املالحـم قـدوة وشـباب يف, وإرادة يف القيد صلدة , متجهة 
 .»برضوا مكملني«, االبتالءاتصامدون ورغم 
 حسني العريب
, أبرشكم بقرب ظهـور اخلالفـة«وأقول للمسلمني , » اهللابإذننرص قادم ل فاااصربو«خوان أقول لإل

          , ج االنتخابـات املـزورةبعد تتبعي لألحـداث االخـرية يف مـرص وبعـد مباركـة آل سـعود للسيـيس يف نتـائ
ثـم , تكـون النبـوة فـيكم مـا شـاء اهللا أن تكـون:  ^ ثم وجدت احلديث الذي يقول فيـه الرسـول . . .)(

 »احلـديث ...ثم تكون خالفة عىل منهاج النبوة فتكون ما شاء اهللا أن تكـون, شاء أن يرفعها إذا يرفعها اهللا
 .يرسكم والسالم عليكم ن ما يف اليوتيوب عن اخلالفة وستجدواابحثو

 موزنة
 ومـا هـو التعريـف اجلديـد ملفـاهيم ؟نقالبترى كيف هي حال املنظومة الرتبوية والتعليمية بعد اال

ــة, ومبــادئ مــن قبيــل احلريــة ــة, التنــاوب, فــصل الــسلطات, الديمقراطي حقــوق . . . املــساواة, التعددي
ات تعكـس مــدى رضن مـا يتلقونــه مـن حمـاأو يتـساءلون خاصـةاألحــرار الطلبـة ال شـك  ؟. . . نـساناإل

 ل نعاين من تلوث فكري وقلب احلقائق والقبولظىل متى سنإ. يدرس هلما وم عالرشخ احلاصل بني الواق
ساس أالتعليم السليم . . . شكاليات منذ قرونخرى ختطت هذه اإلأ ًاممأن أيف حياتنا مع يشء بتزوير كل 

 .نجاح الدولة احلديثة

 مواطن تونيس
ن ما وقع يف مرص الشقيقة هو أظاهر للعيان  .قرص أو ال يعىل عليه طال الزمان ووسم اهللا احلق يعلب
منهـا خاصـة التـدخالت واملكائـد  وخـوانخطـاء اإلأسـباب منهـا بعـض أ نـاتج عـن عـدة تمقي انقالب

 املـرصيني عـىل خوانناإاهللا يعني  .ووجود جيوب الردة املتلقية هلذه التدخالت )ساساأرسائيل إ(اخلارجية 
فهـو كـارثي مـن ناحيـة سـلب  نقـالبمـا الوضـع احلـايل ملـرص يف ظـل االأ. التصدي هلذه الثـورة املـضادة
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نفـاق ال يمكـن  وهبتـان ون ما بني عىل مكائدأل . . .االجتامعية ومن مجيع النواحي االقتصادية واحلريات

  .حوالسوء األأال إن ينتج أ

 طارق
النظـام املـرصي يف الـسنة  إىل  حجم املعونات التي وصـلتاًخصوص, مقال ميلء باملعلومات اهلامة

  .حتليل رصني كالعادة من الكاتب الكبري الدكتور حممد اجلوادي ومقال رائع, املاضية

 طارق املغريب فرنسا
 ىل النـار عـنهـل سـيطلقو,  وعائليـةوإنـسانيةخالقيـة أيف اجليش والـرشطة مـن هلـم موانـع دينيـة و

ل ســعود يف آسيــساوي وضــد تــدخل ل املــرصيني ضــد القمــع والعنــف اأغلبيــةالدهــم وأ أو حبــاب هلــمأ
ل آ قـرص ٣٠٠مثـل جـدة  :دنى بنية حتتيـةن مرص قرية من مدهنم التي تفتقر ألأل سعود آيظن أاختياراهتم 
حرى هلـم رصف تلـك كـان بـاأل, األبريـاءالف آبنية جنبت جدة الكارثة التي ذهـب ضـحيتها  سعود وال

, من السكان فقط يملكون سكن% ٢٠,  ماليني من السعوديني الذين حتت خط الفقرمخسة ىلع اتراامللي
 .برياء تبذر لشعل نريان الفتن وقتل األاتراوامللي

, غلبيـة الـشعب بكـل طوائفـه عـرف قيمـة احلريـةأ, حماكامت سياسة وسيـساوية لتخويـف الـشعب
,  سـبب قتـل وجتويـع الفقـراء املـرصينيسقاط الطاغية مبارك الذي كـانسقط جدار اخلوف وزحف إلأو

هـل أف, كان التونسيون طـردوا بـن عـيلإذا , بعد سنة من اجلهاد التظاهر السلمي الذي يتابعه العامل بتقدير
,  شهرا بليلهـا وهنارهـا وشـتاءها وحرهـا١١كثر من أ مثال للصمود أروع اعطوأمة العربية األمرص قلب 

 ورجالـه يسيسليستطيع ولن يستطيع ا ال,  وقضاته الظاملنييسيسالت سلحة ودباباأمام أ, بالسلمية للعامل
 .زمة االقتصاديةالصمود واأل

hossam maroc 
عىل أهنا صارت أشبه باملدينة الفاضلة التـي  نقالبأن يصوراألوضاع يف مرص بعد اال عالميريد اإل

عي وما يراه املرصيون يف واقعهـم أما بشكل واق,  فقطاًيإعالمتكلم عنها أفالطون يف أزليته الشهرية لكن 
ه بالعني ونـشعر بـه اما نر أو ةوني التلفزياإللكرتونيةإذن هنا ماذا نصدق الصناديق , ش فاألمر خمتلفياملع

  .يف نفوسنا ربام احلقيقة توضح ذاهتا وال داعي لنرش هرطقات مزعومة وفارغة من املضمون
Hakika 

لباطل بال شـك يف زوال والسيـسيون ان احلق سينترص وليه مرص العزيزة ولكإلت آمقال يعكس ما 
 .شاء اهللا قبل هناية رمضانإن عبدت السييس سيحاسبون 

 مرصي
هل تضحك من غباء من يصدقون ويـربرون  .وكم يف مرص من املضحكات ولكنه ضحك كالبكاء

وقـع اخلـري عينهم? هل تضحك ممن يضعون ثقتهم يف خائن قاتـل فاشـل يف كـل يشء ويتأبعد كل ما تراه 
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واملعجزات عىل يديه? أم تضحك عىل من يمضون أوقاهتم أمام كاذبني حمرتفني عىل شاشات الفـضائيات 

لفـاظ وإىل حـد حتريـضهم عـىل القتـل والتنكيـل بمـن حد سبهم بأقذع األ إىل ون بمشاهدهيمئوهم يستهز
نـه أصـبح أوطنـه وال يعلـم خيالفوهنم يف الرأي? أم ممن يؤيد وحشية وعربدة الرشطة وبلطجيتهـا يف بنـي 

 .وزن هلم الء فال أمل فيهم والؤبذلك يف وطن ال كرامة فيه? أنسوا ه

 ازيرار بلجيكا
سنة مرت حقـق فيهـا الـشعب مـا جعـل مـن الربيـع , ن نظام السيسى يتناثر ويرتعد من صمود الشعبإ

يـامن إاخلبيث من الطيـب وزرع  خريف الدكتاتوريني وشتاء الرمحات ليميز اهللا :العريب سنة كاملة من الصمود
من زرع احلق والـصمود زرع , تى صيف احلصادأ وةربيع احلرية واملساوا, رض الكنانةأ ٌن االستبداد يقرب يفأب

 . والقمع سيحصد املوت والزوالرهابكاذيب واإلومن زرع األ, النرص والتمكني

 حمسن حممود
من اليـوم زمن الغري مأسوف عليه مـريس فـاألباملقارنة ب: من األ:والأ .حتدث عن نقطه نقطةأدعني 

ن يـرسقك قطـاع أن تـسافر بـسيارتك بـني املحافظـات لـيال بـدون أقل يمكنـك عيل األ . مرة١٠٠تفضل 
حالة البلـد  والعيش وطوابري البنزين والعشرية وهليام األأهاهاها هل تذكرون  .االقتصاد: ثانيا .الطريق
ن مـريس كـان إبـوتني قـال  .ضائح مـريس اخلارجيـة ينـدى هلـا اجلبـني فـ:ثالثا العالقات اخلارجية .املزرية

 عالمخريا اإلأ .حرجال  و فحدثةالساع وما عن فضيحة البنطلونأيطارده من مدينه ملدينه كذلك مركل 
 .نا مازال غري ناضجإعالمن أ حقيقة أهنا

 حممود سيد
 ̧ ¶ µ ﴿ :اىل تعخ حمسن هداك اهللا رجاء راجع نفسك حتي ال يصدق عليك قول اهللاأل

¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á ÃÂ Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í ﴾ 
 . ]٤٦:احلج[

Mohsin 
لكـن عـسكر مـرص قتـل شـعب  .مل يف مـرص ترفـع كرامـة الـشعب املظلـومألألسف يا حمسن كان 

واآلن عـسكر مـرص يعمـل  .رضه كام علمنا التاريخأفلسطني قتل شعب فلسطني وسلبت  إىل انظر .مرص
  .. . .)(أليس هذا الواقع? وتأيت لتحدثنا عن الساعة والبنطلون?  .ئيلبالتنسيق مع ارسا
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١ 
كان املراقبون للشأن املرصي يقولون إن الفرصة الوحيدة ألن خيلف مجال مبارك أباه 

  .ويبدو أهنم كانوا عىل صواب, هي أن ينصبه األب يف حياته
أعلـن أحـد قـادة اجلـيش , التي حـرضها رجـال النخبـةففي أكثر من اجتامع من تلك 

 كـان خمططـا لـه ٢٠١١كانون الثاين / يناير٢٥املرصي أن سلوكهم كقادة يف أحداث ثورة 
  .الرتشح للرئاسة إىل من قبل يف حالة وفاة الرئيس مبارك واندفاع مجال مبارك

,  التنـازل البنـهوملا سئل هذا القائد عام كانوا خيططونه لو أن الرئيس هـو الـذي رتـب
  .أجاب إجابة غائمة بأهنم كانوا يعرفون أن الرئيس مبارك لن يقدم عىل مثل هذه اخلطوة

واسـتطاع واحـد مـن ثعالـب اجلـيش املـرصي أن , مضت احلياة عـىل نحـو مـا نعـرف
فـاقرتح عليـه , تباعـده عـن الرئاسـة أو يستغل رغبة املشري طنطاوي يف اإلعالن عـن بعـده

تكليـف املجلـس األعـىل  إىل ون صيغة تنازل مبارك عن العـرش متوجهـةبكل املكر أن تك
ذلك أن القوات املسلحة تعني القوات متمثلة , »وليس القوات املسلحة«للقوات املسلحة 

أما املجلـس األعـىل للقـوات املـسلحة فتعنـي القيـادة اجلامعيـة , يف قائدها األعىل ومن يليه
  .ضعيفا أو أيا مهام ضئيال كانالتي جتعل ألصغر أعضاء هذا املجلس ر

٢ 
ومن سوء حظ مـرص املجاهـدة أن هـذا التـرصف املـصوغ بـدهاء وخـربة يف عاصـمة 

ولني ئجعل األمر الداخيل يأيت عىل نحو ما خطط له عقل تآمري كان صديقا للمس, معادية
ومـنهم الثعلـب الـذي كـان عـىل صـلة مبكـرة ووثيقـة باحللفـاء , املرصيني املخرتقـني متامـا

  .ملؤثرين خارج مرصا
وظهـرت هـذه املوثوقيـة , أن يكـون موثوقـا بـه لـدهيم إىل وقد قادتـه العالقـة الوثيقـة

مبكرا عـىل عكـس مـا هـو متوقـع يف مثـل هـذه الظـروف مـن أن تـأيت املوثوقيـة مـع توثيـق 
 لكنها يف بعض األحيان تـدخل, العالقات التي ال تعدو أن تكون يف جمملها عالقات عمل
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دخلـت مل  إذا لكنهـا لألسـف, واسـع أو العواطف واالنـتامءات مـن بـاب ضـيقميدان إىل 
  .خترج

يف جملـسه  أو يف الوقت نفسه مل يكـن العـسكريون اآلخـرون يف قمـة اجلـيش املـرصي
وال , وال عن أرسارهـم, وال عن طموحاهتم, األعىل غائبني عن توجهات بعضهم البعض

  .التي أطلقت عىل نفسها اسم القوى املدنيةعن حتالفاهتم اجلانبية مع الفئات املدنية 
وكان كل من اقرتب من املجلس األعىل للقوات املسلحة يف ذلك الوقت يدرك بكـل 

ومع هذا مل خيل األمـر , وضوح أن كثريين من أعضاء املجلس يعملون ألجل أنفسهم فقط
ن مـع من إخالص آخرين ووطنيتهم وبعد نظرهم وجتـاوهبم مـع احلـق والعـدل وإن مل يكـ

  .احلرية والديمقراطية
٣ 

يف إطار هذه الرصاعات العميقة وجد أعضاء جلنة تعديل الدستور أنفـسهم مطـالبني 
بأن ينصوا يف هذه التعديالت بوضـوح عـىل فكـرة األبـوين املـرصيني اللـذين مل يلمـسا أي 

ومل تكن الفكرة يف شـقها األول غريبـة عـىل الدسـتور املـرصي يف نـصوصه , جنسية أخرى
  .لكن جزئية اجلنسية السابقة كانت جديدة عىل النصوص الدستورية املرصية, لسابقةا

ومن الطريف أن أحدا مل يفكر يف هـذا الطلـب الـذي تقـدم بـه أحـد أعـضاء املجلـس 
عـىل نحـو مـا ,  فـيام قـد يكـون وراءه−عـيل عـادة املـاكرين−ومل يفكـر , العسكري البارزين

تفـسري الـنص اخلـاص بالزوجـة ومـدى  إىل راقـب يف انرصاف اجلمهـور املـرصي املحدث
  .انطباقه عىل مرشح رئايس حائز عىل جائزة نوبل

أشـار إليـه يف أحـد (وقد وصل احلال هبذا املرشح الذي جييد صناعة الغرور عن حق 
أن التعديالت الدستورية كانت من أجل غـرض واحـد هـو حرمانـه بالـذات  إىل )أحاديثه

وإنـام أصـبح هـذا , افة العشوائية مل تقف عند هذا احلـد دائـاملكن طر, من الرتشح للرئاسة
أبـو النص بمثابـة العقبـة الكـؤود التـي حالـت دون أبـرز مرشـحي الرئاسـة حـازم صـالم 

إسامعيل وبني االستمرار يف هذا الرتشح بعد ثالثة ترصحيات متوالية عـن أحكـام قـضائية 
 !!وإدارية
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٤ 
كان هناك لغـط يـرتدد ,  ما يستحقه من أمهيةعىل صعيد آخر مل يكن احلديث فيه يأخذ

حول مدى إمكان األخذ بفكرة العزل الـسيايس عـىل نحـو مـا حـدث عقـب , كاجلزر واملد
, ١٩٥٢ حتـى قيـام الثـورة يف ١٩٣٩حيث عزل كل من تولوا الـوزارة منـذ , ١٩٥٢ثورة 

زل سـينطبق وكان اخلبثاء يسارعون بإغالق فم من يتحدث يف هذا بالتنبيه عىل أن هـذا العـ
  .وهو املشري طنطاوي, من باب أوىل عىل من يشغل منصب رئاسة الدولة يف تلك اللحظة

وكـأن تيـارا هوائيـا , وهكذا كان باب احلديث بعزل الـوزراء الـسابقني يغلـق بـرسعة
ولست أستطيع أن أنكر أنني شخصيا حـني اسـتدعي رأيـي , قويا قد جاء من ناحية مقابلة

حاولت أن أنبه عىل أن يصدر العزل يف صـورة إعـالن دسـتوري , تيف أثناء تلك املحاوال
  .أي متضمنا عىل سبيل احلرص كل من ينطبق عليهم العزل, مسبب وحمصن ومسمى

وهكذا يكون يف وسع القائمة أن تستبعد املشري وغريه ممن ترى الدولة القائمـة أمهيـة 
وحـسن يـونس واجلنـزروي النجـا أبـو وذلـك مـن قبيـل فـايزة , مشاركتهم ال اسـتبعادهم

ورغم وجاهة ووضوح وأسبقية الفكرة فإن أقطاب البريوقراطية املوجهـة كـانوا , وغريهم
ثالث  أو  بحيث أكرموا ألف عني من أجل عني واحدة−وال أقول من الذكاء−من اخلبث 

  .عيون
٥ 

هكذا جاء قانون العزل متأخرا عن موعده دون أن ينص رصاحة عىل من يعزل ومـن 
ومن هنا ارتفعت يف وقت الحق ومتأخر أصوات خبيثة باحلديث عـن العموميـة , زلال يع

بعدما اسـتطاعت قـوى الدولـة , شفيق من العزل املؤكد أمحد من أجل إنقاذ, واخلصوصية
الذي كان بحكم طبيعتـه التـي تطبعهـا , العميقة أن تزيح رأسا من أقطاهبا هو عمر سليامن

وحتى تنادت اجلامهـري , رشحه حتى اللحظات األخريةمن مبارك الرزين قد أجل إعالن ت
  .به

جعلـه , لكن هذه اللحظات األخرية نفسها كانت كفيلة بـأن تـسهل إصـابته يف مقتـل
بينام املشري طنطاوي يؤمن كـل اإليـامن بأنـه , يبتعد عن الصورة التي ظن أن مكانه يف قلبها

  .ال مكان لسليامن فيها
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إن مل يقتنع هبا اجلنراالت اآلخرون من حيث كوهنا و, وكانت مربرات طنطاوي قوية
  .وإن اقتنعوا هبا من حيث كوهنا نتيجة وقرارا, مربرات

لكنه مل يكن متحفزا يف إعـالن , يف هذه األثناء كان رئيس األركان سامي عنان جاهزا
وكان املشري طنطاوي حريصا من آن آلخر عىل أن يستنطق رئيس أركانه أهنام ال , جهوزيته

وكـأن , وكان عنان بكل أدب يؤمن عىل سـؤال املـشري التقريـري, يريدان سلطة وال رئاسة
  .ما أخذ بسيف احلياء فهو حرام

٦ 
أيضا ويف هذه األثناء كان أحد الثعالب يف املجلس العـسكري حريـصا بكـل مـا أويت 

ه لكنـ, وجاء هذا التشويه متكررا دون جـدوى, من قنوات رسية عىل أن يشوه صورة عنان
قرر يف حلظة من اللحظات أن األمر بات يتطلب معونة من دولـة صـديقة لـه متلـك جهـازا 

  .خمابراتيا قويا
 ومن الطريف أن هذه املخابرات املجاورة عقدت اجتامعات متكـررة حتـى توصـلت

ــيإىل  ــان يف عمــل فن ــشويه صــورة عن ــارزين بت وكانــت هــذه , تكليــف أحــد عمالئهــا الب
وكانت تظن أن ما , ة منخدعة متاما يف مدى تأثري عميلها األثرياملخابرات حتى هذه اللحظ

فـإذا باملفاجـأة الـصاعقة أن العمـل , يروجه عميلها عن مبيعات كتبه وقيمتها أمـر حقيقـي
الذي أنجزه عميلها من أجل القضاء املربم عىل صورة رئيس األركـان صـدر ووزع وزعـم 

 −دعك من كاتـب واحـد−ارئ واحد صاحبه أنه وزع طبعات تلو طبعات دون أن يشري ق
  .ما تضمنه العمل من هدم متعمد وخبيث لصورة رئيس األركانإىل 

٧ 
وربام كان هذا هو الـسبب اجلـوهري يف أن تلـك املخـابرات املجـاورة اكتـشفت بعـد 

ومـن ثـم فإهنـا مل تعـد مهتمـة بـه , سنوات أن عميلها مل يكن إال فقاعة كبرية من صنع نفسه
  .يه ومحته ودعمتهبعد أن أنفقت عل

وخرج مكرما مع املشري عـىل , مع هذا فإن صورة عنان بقيت حتى جاء العهد اجلديد
بـدأ املقربـون الـشبان مـن  نقـالبفلام جاءت أحـداث اال, يد الرئيس املنتخب حممد مريس
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  .عنان يفكرون يف أن يعيدوا جمدهم القديم من خالل إعادة جمد الرجل

مــن صــنع هــؤالء الــذين كــانوا  نقــالبكــرة عقــب االوهكــذا كانــت التحركــات املب
 إىل ألن النظـام العـسكري املـرصي ال يـسمح بالـصعود, يدركون أهنا حماولة غري مضمونة

  .وهذا الفرع ليس إال لشخص واحد فقط, الفرع األعىل من الشجرة
الـسكرتارية بـاتوا يكـررون املحـاوالت املـستميتة  أو ومع هذا فـإن مـديري املكاتـب

ومع أي بطل آخر مستعد مـن هـؤالء , فسوف تتكرر مع شفيق, إن مل تستمر مع عنانالتي 
وحممـد , ومـنهم جمـدي حتاتـة رئـيس األركـان, الذين كانوا قد أعلنوا نيتهم الرتشح املبكر

وهم يعرفون أن اجليش املـرصي , عيل بالل قائد القوات املرصية يف حرب اخلليج وغريهم
 ومفهومه وفكرتـه إال معنـى واحـدا هـو أن يكـون البطـل ال يعرف من معنى لفظ التوحيد

 . مهام كان اسمه ومهام كان رسمه, واحدا فقط
@pbjîÔÈm@ @

 مرصى
خـوان غتيـال سـليامن وتلفيقهـا لإلاوما يدعم كالمك حماولة  .هكذا أنت دائام مثال للنخبة احلقيقية

ام واملعزولون لغيـاب ضـمريهم هـم لثعلب ووراءه الضباع اجلائعة واملتسلقون اهلو اهذا!!!! سابقا????
 .يبدأ من خلع مبارك قبل التوريث وحتى الرئيس الرشعيشء وراء كل 

 سعيد
فهو يعـرف , متعب ملن مل يعتد عليه عالماإل إىل أسلوب الدكتور اجلوادي يف الكتابة واحلديث حتى

 املقـال مـن هـو القائـد فلن تعرف يف, الكثري لكنه حيتفظ باألسامء واألشخاص ويكتفي باإلشارة من بعيد
وكيـف سـيعود , من هـي املخـابرات املجـاورة, ولن تعرف من هو الثعلب املشار إليه, املرصي الذي عناه

أسئلة كثرية لكـن مـا رسـخ عنـدي مـن كتابـة الـدكتور أن مـصري مـرص , شفيق من منفاه بعد كل ما جرى
وعـىل الـشعب , ي تناسـبهم للـشعبهم من سيـصيغون الديموقراطيـة التـ, ّأصبح يف يد القوات املسلحة

  .شكرا, التهليل والتمجيد إال أن يكون للشعب كلمة

 مرصي
جمـد اهللا قلمـك ورفـع شـأنك يف  . .ملاذا كان قلم النبيل حممد اجلوادي غائبـا عـن اجلزيـرة مـن زمـن

 .وجعل قلمك سيفا عىل الباطل وأهله . .الدنيا واآلخرة
 اًمرصي عادي جد

 وملجـرد أن اً دون أن يفهموا شـيئً وتبجيالاًنربي العديد من مريديك تصفيقسوف ي, نا الكبريأستاذ
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ويف اجلهة األخرى سيقف من يفهمون الرسالة صـامتني  . عند الكثريين وبكل جدارةاًأسهمك عالية جد

 أريـد أن أفهـم اًأما أنا فـأقف حـائر .فقد وصلتهم الرسالة ويف أغلب الظن بام ال يشتهون فأنت تفضحهم
أن تعــدنا  أو اًنـت أعــي أن هنـاك أصــابع عفنـة كثــرية يف الــشأن املـرصي وليتنــا نـدرك مــن هـم متامــوإن ك

  .بالوثائق عندما يأيت زمن املحاكامت

 اًرصي عادي جدم
نا أن يبني لنا أوجه الشبه بني مالبسات معاهدة سايكس بيكو وما تم مـن تفامهـات أستاذأمتنى عىل 

أتـصور أن البعثـة الروسـية األخـرية تتحـرك  .يـران ومـرصإن سـوريا وبني روسيا والواليات املتحدة بشأ
بتوافق تام مع واشـنطن وأن أهـدافهام املـشرتكة أصـبحت جليـة للمتـابع الـذي يملـك قـدراتك وعلمـك 

 .ورؤيتك الثاقبة 

 خالد الطربي
كـن هـذه ت ملـاذا مل .. . . .نني من املعجبني بكتاباتك لكن سؤال مل أجـد لـه جوابـاإ اجلوادي ستاذاأل

صـال مل تكونـوا جـاهزين بكـل هـذه أركـان وملـاذا املعلومات متوفرة للرئيس املنتخب حني عينه رئيسا لأل
ن مـرص مـستهدفة مـن أن وتعرفـون وكـاديميأنـتم أالدراسات واملعلومات حتى تقدموها وقت احلاجـة و

ولية عـىل املـؤامرة ئي املسطالل والندب ورمهل سيكون نصيبنا البكاء عىل األ . . . . .وقت لويس التاسع
 .ي الفاضل ومتى نعتربأستاذول ئفمن املس . . . . .نا ال ينامونءونحن نعرف أن أعدا

Hassan Oubihi 
 مـن ١للـشعوب العربيـة تلخـصه احللقـة  ويقـع للـشعب املـرصي بـصفة خاصـة كل ما, يف احلقيقة
ا ذولكـن مـا, قظ مـن سـباتهن يـستيأسـف الـشديد الـشعب املـرصي ال يريـد لأل ولكن, مسلسل العراف

  .− ال حياة ملن تنادي−ن نقول أعسانا 

 حممد عصمت
تبطن األشياء الظـاهرة واملعروفـة فقائـد الـسطو املـسلح ورئـيس الدولـة  يا حبيبي حممد اجلوادي ال

ملـن  وكفـى .) بروتوكـوالت حكـامء صـهيونافقط تذكرو( .بوهيم ال ينتمون للحبيبة مرصأاملؤقت طرف 
 .م يفهيريد أن

 عامر بني مصطفى
شـكرا لـك عـىل املقـال وعـىل مـسامهاتك يف  .حتيه تقدير واحرتام للكاتـب واملفكـر حممـد اجلـوادي

 .مثالكأحتيه لك ولكل الرشفاء , الدفاع عن احلق وعن الوطن
 طارق حممود

حتية وتقدير للـدكتور الفاضـل حممـد اجلـوادي وأضـم صـويت لـألخ خالـد الطـربي لـو كـان رأيـك 
 . بكثري ألن الكل كان بحاجة للنصيحة وماذا تنفع النصيحة بعد الندمأفضليف السابق لكانت وكتاباتك 
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 احلسن من املغرب

ما أروعك يا دكتور وما أروع مقالتك وبعد نظرك كنت دائام مع احلـق وضـد الظلـم ووطنيـا غيـور 
  .اصة من مغريب متابعخرة حتية خآل أن جيمعك معنا بك يف الدنيا وانفعنا اهللا بعلمك وأرجو من اهللا
 حبوب النفاق خلصت يف السوق

 يعمـل وخيـىل انويالسيسى بقى وحش بكرس احلاء بـس لـو كـان عمـل زى مـا اإلخـوان كـانوا عـايز
سطورة وحمـصلش بـس لـيس كـل مـا يتمنـاه اإلخـوان يـدركوه أ ياجليش حتت سيطرهتم كان زمانه دلوقت

 .حفادنا كانوا عايشنيأ سنه لو ٨٠ع اإلخوان بعد ش إىل اللقاء مهه معلنتى السيسى بام ال يشتهوأي
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†’jßi^éÒ†i]æ]…_àÚî×Â^ãßÚ]çÂˆßèá_c^ãjéÞ^ŠÞ 
١ 
ــه باإلضــافة ــشعوب أن ــاريخ ال ــا ت ــة  إىل علمن ــالتحليالت اخلطي ــم ب ــسميه العل ــا ي م

 ترتيب النتائج من املقدمات تبزغ بعض األحداث العابرة إىل ملستندةوالتصورات املنطقية ا
نفسها دون قـصد يف صـورة معـايري تارخييـة فاصـلة قـادرة عـىل أن ختتـرب  املفاجئة لتظهر أو

 الــشعبية إنــسانية املــشاعرو, عقمهــا أو وكفــاءة احلكومــات, هــشاشتها أو متانــة األنظمــة
  .مهجيتها أو

 أنه ليس ملثل هذه املعايري الفاصلة موعد وال أمد وال وتريةكذلك  وقد علمنا التاريخ
فلربام متيض سنوات طويلة من دون أن تظهر وقائع من هذا الطراز الفاصل لكـن ظهورهـا 

ودوامـات ال يـضعف تأثريهـا , مهام كان مفاجئا يظل كفيال بأن حيدث موجات ال تتوقـف
قريبـا ممـا  أو وتراكامته الـسابقة بعيـداإال بعد أن تكون قد غريت من جممل الواقع السيايس 

 . تقول به مدرسة علمية مرموقة عرفت باسم مدرسة شيكاغو

ويف سنواتنا اخلمس األخرية فقد كانت كثري من أحداث ثورات الربيع العريب كاشفة 
ية سـالمالذي عاشته كثري من الشعوب العربية واإل »التدليس االختياري«حلقيقة كثري من 
وبـدت معظـم التطـورات عربيـة عربيـة يف تـداعياهتا املبـارشة إال يف , اعيةمع زعامات صن

حالة واحدة وبـارزة تعلقـت بـالثورة الـسورية التـي دفعـت مجاهريهـا املظلومـة ثمنـا بـالغ 
القسوة من الترشد واملعاناة االنسانية حتى إهنا خلقت حالـة قـصوى مـن صـور الكـوارث 

وإن مل ينكــر , حجمهــا وقــسوهتا, ة بعــد أخــرى , مــرالبــرشية احلــادة التــي جتاهــل الغــرب 
 . وجودها واستمرارها

٢  
يف خضم هذا فقد كانت التداعيات السورية كاشفة بكل وضوح عـن حقيقـة ناصـعة 

 وغـري متـورط ردوغـاينكان العامل الغريب يبلعها ويبتلعها عىل مضض غري مقر بـالتفوق األ
سميته باسم آخر عـىل نحـو مـا اضـطر إليـه ت أو تقزيمه أو يف الوقت نفسه يف حماولة إنكاره
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  .السيايس يف العامني األخريين سالماألعداء التقليديون لإل

ومن احلق أن نقول إن أجهزة الرصـد واإلحـصاء والرتتيـب والتـسجيل واملـؤرشات 
يـوم  إىل كانت تسجل حلكومة حزب العدالة والتنمية الرتكي نجاحاهتا حتى وإن تـشوقت

 يف جوهرها اجلـدي كانـت مورلكن األ حلكومة إخفاقاهتا أوسقوطهاتسجل فيه عىل هذه ا
 مـن )الغربيـة(متيض مع حكومة تركيا قريبا مما جرى يف فرتات معروفة مـع اليابـان وأملانيـا 

  .قبل

فلام تفاقمت التداعيات اإلنسانية ألزمة سوريا متمثلة يف معضالت النـزوح واهلـرب 
ية وانـسانية إسـالمقـيم  إىل كمة الرتكية املستندةواهلجرة واللجوء واحلدود طغت روح احل

حتى بدا األمـر وكـأن الكـوارث الـسورية والعربيـة قـد , رفيعة عىل جممل توجهات الدولة
ومدى  ية خلقيا ولوجستياردوغانمدى قوة احلكومة األ, دون ترتيب مسبق, توالت لتثبت

  .صورومالءهتا املالية عىل مستوى اخليال والت كفاءهتا اإلدارية
 . تعداد مظاهر هذا النجاح الساحق إىل ولسنا هنا بحاجة

مستوى احلوارات العابرة التي جتـرى يف حمـيط العـائالت  ويكفينا أن نتأمل يف حمتوى
 أردوغـانبطريقة تلقائية متحررة من الرسميات لنكتـشف بـسهولة أن نجاحـات  األوربية

اجلة أكثر من أزمة حالة وحـادة وحكومته أصبحت مرضب املثل يف التفوق الساحق يف مع
واملخـيامت اجلـاهزة , متميـز لـسياسات اإليـواء واسـع النطـاق وفـوري من خـالل ختطـيط
, الالجئـني مـن العـدد كبـرية مجاعـات ودمج, واملزودة باملرافق العمومية, للسكنى اآلدمية

  .السوية االجتامعية واحلياة التأهيل مقومات وتوفري, التعليم برامج وإتاحة
٣ 

بــرز هــذا اإلعجــاب بــالتفوق الرتكــي حــارضا بقــوة وإن مل يتطــور يف مــستويات 
ومع أن هذا املوقف الرتكي , مسترت دعم أو تشجيع مفتعل أو تصفيق حاد إىل الربوباجندا

صب يف النهاية يف مـصلحة أوربـا دوال وأرضـا وسـكانا وصـب كـذلك يف حتـسني صـورة 
 ضـد )كانت مبيتـة(تنفر واستفز أحقادا تارخيية فإنه بطريقة أخرى اس أوربا خلقيا وسياسيا
 بعــض رأى ثــم ومــن, أرحييــة وبتلقائيــة ســالمنــساين الــذي يقدمــه اإلمــا يمثلــه البــديل اإل

ســرتاتيجيني الغــربيني مــن طــراز كــسينجر أن أوان بعــث هــذه اإلحــن واألحقــاد ضــد اإل
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  .قد حان سالممايمثله اإل
الضيقة واملضيقة واملصابة بنـوع  وة العتيقةسرتاتيجي ومما يؤسف له أن هذه الرؤية اإل

 قد تواكبـت مـع ازدهـار مـصنوع ومـشجع عليـه حلالـة »ءعفونة التخزين اليس«مزمن من 
الرعب االنفعالية مما متثله جتليات التجربة مـن صـواب وخطـأ كـان البـد وأن يمـرعىل أيـة 

معـربة  أدبيـاتالـسيايس عـىل نحـو ماتـسميها  سـالملتيارات اإل ناضجة أو ممارسات نزقة
يف متويـل كـل خمطـط  مـربرة لتـشجيع االجتهـاد املحمـوم كمقدمة بالباطل عن تيار الرعب

 مـن )لسوء احلـظ(ية من جذورها بكل ما هو متاح إسالماجتثاث أي نجاحات  إىل يسعى
 . افرتاء عىل احلقيقة وقسوة

٤ 
يف  »األنـسنة«هكذا وجدت تركيـا نفـسها يف رصاع مفـروض عليهـا كـي تـدفع ثمـن 

هي نفسها يف السنوات املنتهية لتوها قد طولبت فيـه بـدفع  نجاحها يف الوقت الذي مل تكن
 . مواز للنجاح نفسه أو ثمن مقارب

وبدا األمر بوضوح شديد شبيها بحالة دولية سابقة شخصتها منذ أكثر مـن عقـد مـن 
  ?ماليزيا ي هو املستهدف يفسالم هل النمو اإل:الزمان يف مقال يل بعنوان

 .ويومها حزت إعجابا ال حدود له بشجاعة هذا التشخيص وذلك التعبري
متـآزرة عـىل  أو أن أعـدد للقـارئ دالئـل وشـواهد متنـاثرة إىل ولست يف حاجـة اآلن

عــىل  واملريعــة تلــك احلــرب الكونيــة الــرسيعة الطــابع العنــرصي الــذي أقحــم يف مسلــسل
 نرصا رابعا أردوغانز فيها أحر معقدة وحضارية متقدمة وهي حرب .أردوغاننجاحات 

شـأن  ول من نـوفمرب لكنـه وساحقا يف انتخابات األحد األ)بعد انتصارات ثالث متعاقبة(
كل نجاح سيايس يمثل مرحلة من احلرب املستعرة بأكثر من كونه نجاحا هنائيا طاملا بقيت 

  .ذ وادعاءسنة التي حتارهبا بقسوة عىل الرغم من التشدق هبا بتلذنقوى الرش ترتبص باأل
٥ 

النجـاح الـسيايس  ومن احلق أن التاريخ يسجل يف وضوح أن الـدوافع العدائيـة ضـد
سـوريا « إىل املنفزع من توقعات ومعقبات امتـداده وي يف تركيا واخلوف املتضخمسالماإل
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نــساين املعلــن عــىل نحــو مكثــف خماصــمة شــقها اإل ويف مفارقــة  قــد تــدحرجت»القادمــة

ليه حكومة تركيا من قـوة إوصلت  أقوى دليل عىل حقيقة ما ثابةومتمركز ومتدافع كان بم
 . يف رصاع مغر جتنبت اخلوض املبارش يف مستنقعه وإمساك بمفاتيح النرص احلقيقية

 حـني ٢٠١٥سـبتمرب  خـري يفسـبوع األوقد تأكد هذا املعنى بوضـوح سـاطع منـذ األ
لة يف الــشطرنج بــني ة فاصــابــدت أزمــة ســوريا وكأهنــا قــد أصــبحت دورا مــن أدوار مبــار

لكن كـل النتـائج واالحـتامالت , فريق نسان السوري بمفردهواإل, العامل كله فريق, طرفني
  .كانت تشري نحو ترجيح انتصار سوريا

لعـب الـسوريون كحـصان  التضييق عـيل الالجئـني الـسوريني مـن أمـامهم فحني بدأ
 )يا واملجر ومقدونيا واليونانيف كروات(وحتركوا بحركتي نقل احلصانني يف اليمني والشامل 

  !!فكسبوا االحرتام وانكشف املنافقون انكشافا تعجب له العامل
 أبـد وحني بدأت مالمح التضييق بالقوات الروسية املنحـشدة بالكراهيـة غـري املـربرة

 , السويون يلعبون عيل الوتر بينام اجلنود الروس كعادهتم ال يعرفون إال حمورين
القـالع  أو يل السوريني بأسلوب محاية ظهـور املعتـدين بالطابيـةع وملا تكثف احلصار

 . التضحية بالطابية إىل املنافقون هدد السوريون الوزير والطابية معا فاضطر
٦ 

أوربا  إىل ليس رسا أن السوريني البسطاء الذين اندفعوا يف موجات خمتلفة من النزوح
طرة القاسية بعـدما اسـتقر يف يقيـنهم مـا هذه املخا إىل يلجئونيف الشهرين األخريين كانوا 

 الـصاعد تباعـا بـدال مـن أردوغـان طإسـقاأن الغرب مصمم عـىل  رأوا مالحمه تتشكل من
إبـادة , بـال رمحـةو,  سيـشهدأردوغـانوأن اليوم التايل إلسقاط , إسقاط بشار الساقط متاما

وأن هــذه , عةخمططــة ملليــونني مــن الــسوريني الالجئــني اآلن يف تركيــا عــىل الرحــب والــس
 . )سالمأي اإل (رهاباإلبادة املخططة ستتم يف ظل محى مصنوعة ترفع شعار حماربة اإل

وعىل نحو ما رأينا يف مرص فإن قائمة الدوافع الـصهيونية جـاهزة وكـشوف املـربرات 
كي تتكرر مذابح رابعة املرصية وأخواهتا عىل نطاق مليوين بدال من نطاقهـا األلفـي  مقولبة

وأن سـعيد احلـظ مـن الـسوريني واألتـراك كـذلك هـو مـن سـوف , يف مـرصالذي حـدث 
غـري مـصحوب  أو اهلرب مـصحوبابـتساعده قواه البدنية عـىل النجـاة مـن اإلبـادة اكتفـاء 
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  .االنتامء لرسب ما من أرساب املافيا اجلديدة أو بالتنصري

ت والقوميــا أدرك صــفوة املثقفــني مــن األكــراد ومــن األتــراك ومــن حــسن احلــظ أن
الـسيايس  سـالماألخرى بـل ومـن امللحـدين واملـسيحيني واملتعـصبني التقليـديني ضـد اإل

يـة فكـان ردوغانمبيت حتـت زعـم إهنـاء حقبـة األ وحقيقة ما يراد ببالدهم من رش مستطري
  .قرارهم واضحا وضوح الشمس يف رابعة النهار

 والعدالـة فحـسب يف النسبة التي فاز هبا حـزب احلريـةاإلدراك الذكي ومل يتجل هذا 
  .لكنه جتىل بصورة أبدع يف معدالت التصويت غري املسبوقة عىل مدى التاريخ

 نسانيتها لكن تركيـا انتـرصت عـىل مـن أرادواإ لقد كانوا يريدون أن حياربوا يف تركيا 
  .نسانيتهاإ أن ينزعوا منها

pbjîÔÈm 
rdwani 

بـل املوعـد اإلنتخـايب الرتكـي بأيـام ,وذلـك ًال يمكن بتاتا نكران التخوف الذي أرهق أعصابنا ما ق
وبكل رصاحـة لـيس كخـوف عـىل مـستقبل التيـار اإلسـالمي أو عـىل مـصري تركيـا ورجاالهتـا يف حـزب 
املصباح بل التخوف من فقدان الثقة يف اجلامهري العثامنية التي مل تبخل عىل مجاهري األمـة باجلـد واملعقوليـة 

ن املتعطفني واخلصوم ما بعد اإلقـرتاع بحيـث أكـد الـشعب الرتكـي يف املواقف املصريية,وهنا خابت ظنو
أنه لن يتهاون عن طمأنة األمة حتى ولو كانـت يف أحلـك ظروفهـا ولـن ينـزل ملـستوى الـشعوب املمزقـة 

 التي تصدق ميثولوجيا اإلعالم

 صالة اجلنازة عىل قلوبنا

نا وتتكالب علينـا وهيـون عليهـا موتة قلوبنا هي التي جعلت أمم أخرى حتتقر...وضامئرنا ونخوتنا
ايـن انـتم يـا مـن تـدعون زعامـة العـامل ... مهامجتنا يف عقر دارنا وقتل أبناءنا واغتصاب نساءنا أمام أعيننـا

حتــى حثالــة اهــل االرض أصــبحوا يــتامدون ويتطــاولون عــىل , االســالمي وتتكلمــون باســم االســالم ? 
اسألوا فصيل أبـو سـياف يف الفلبـني, وكيـف :احلل  ..ابناإنه الذل واهلوان الذي اص. االسالم واملسلمني 

أرغم هذا املقاتل العنيد احلكومة الفلبينية يف هناية املطاف وبعد طول قتال ونضال عـىل الرضـوخ ملطالـب 
 املسلمني واحلصول عىل احلكم الذايت

 زائر

ــه  بعــد ــا! األمــر مل ينت ــالطرق املــذكورة باملق ــه ب ــدما يفــشلون يف اســقاط دول ــاك فعن ل فــستكون هن
 .االغتياالت

 



<Ðè†ŞÖ]<ðê–è<êÒÖ]<tƒçÛßÖ]< <
 

XS 
noor 

بعض العرب يتنكرون ملا قدمه القائد أردغان للعامل اإلسالمي من نرصة احلق أينام وجد ومكافحـة 
بل ويقولون إن لديه أجندة ويكفي ذلك بإهتامه وكأن اإليـرانيني لـيس هلـم أجنـدة أو ,الباطل أين ما حل 

دة وال يزالـون يف نـومتهم بـل يـشتمون الـذي يريـد أن فإذا مل يكن للعـرب أجنـ. الغرب والدول األخرى
لقد أدرك القائد أردغان سنن اهللا يف الكون وكيفية مقارعـة . ينهضهم من سباهتم وجيعل منهم قادة لألمم 

األعداء وطريقة بناء املجتمع لذلك صـوت األتـراك لـصاحله , ومـن الغبـاوة أن يـأيت العـريب اليـوم الـذي 
بغي وبلدان التخلف وجفاف احلضارة ليـشوه قائـدا ربانيـا مثـل أردغـان عقمـت مازال يئن حتت سلطة ال

 سـدد اهللا خطـاهم −فلنعم القائد ولنعم الـشعب الرتكـي , نساء العامل اإلسالمي أن تلد مثله يف زماننا هذا
 وزادهم نرصا عىل نرصهم وعزة ومنعة وثبته اهللا عىل احلق

 عريب حر

يـسخر اهللا مـن , لسياسة وشياطينها أثواب الفتن والدسـائسكلام اختلطت األوراق وحاك سحرة ا
نعـم قاهلـا أحـد املحللـني . عباده من يكشفها ويعرهيا ويعيدها إليهم مفكوكـة الطالسـم واهنـة األوصـال

الطعــم هــو ســورية والــصيد الثمــني هــو (الــسياسيني يف دولــة صــهيون ومــع اول رشارة للثــورة الــسورية 
ن الدسائس بكل صورها وأذرعهـا اليقـاف املـارد الـذي بـدأ يـستعيد مخس سنوات وهم يصوغو). تركيا

وبمـوت الطبيـب يـضيع تريـاق احليـاة ليعـود ,عافيته عىل يد الطبيب اربكان رمحـه اهللا وخليفتـه أردوغـان
 اهللا الرجل املريض تعاىف ليعيد كرامةالرشق كله ان شاء. املارد مريضا

 ابو حممد الكندي

  الكاتبمقالة حقيقية وبارك اهللا يف
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أحــداث األســابيع  مــن الــصعب عــىل مــن تعمــق قــراءة اخلطــوط الرماديــة يف مل يكــن

 وإن كان الوضـوح ال يـزال خافيـا أو(األخرية أن يدرك داللة ما كشفت عنه بكل وضوح 
 الـذي املـزعج الوبـاء رس عـيل, بثقة ولكن, نسانية بدأت تضع يدها جزئيا من أن اإل)خفيا

ــا تعارفــت ــسميته عــىل نخبه ــدما اســتغرقت مــن حياهتــا رهــابســم اإلبا ت ــسياسي بع  ةال
  عمرا طويال يف التعامـل معـه مـن خـالل عالجـات صـفق دعاهتـااإلسرتاتيجيةنشاطاهتا و

ما سواء أكان  وسائلها فشلت عىل املدى الطويل بسبب خطأ مع أن معظم جدواهالبعض 
أويف إنفـاذ العـالج ,  األنـسبالـدواء اختيـار يف أم, احلقيقيـة العلة خيصتش ذلك اخلطأ يف

  .املطلوب
 »البيولوجيـا«حتى جـاءت عبقريـة  لكن احلياة مضت بتفاعالهتا العاقلة وغري العاقلة

 لتجعـل )وهى باملناسبة عبقرية تفوق عبقرية السياسة ألن فيها بعدا رابعا وحاسة سادسـة(
عـىل يـد مـستثمريه  أو بيـد صـانعيه املـسترتين أو, ىل يده هو نفسه احلتمية عرهابهناية اإل
  .املحرتفني

بينـي وبـني (كان هذا عىل سبيل التقريب هـو جـوهر مـا فجرتـه املناقـشات التـي دارت 
 عقب سقوط الطائرة الروسية يف آخر أيام أكتـوبر ثـم كـان أيـضا هـو )ساسة يف مواقع القرار

  .داث باريس الدامية ليلة اجلمعةجوهر تأججات هذه املناقشات يف أح
٢ 

استقصت هذه املناقشات جمموعة من احلقائق املؤملة واملرشقة بالصدق النفيس واجلـالء 
الـذي  أربـاب اجلـدل املفـاوض مل تعـد حتتمـل جماملـة وهـي حقـائق, البرصي يف الوقت ذاته

وهو ما كـان , تقليل ما ظهر للحق من النصاعة إىل التشكيك املؤدي بحكم احلرفية يستهدف
املرتسخة عـرب شـباب  كام أن احلقائق, حيدث أيضا من باب التظاهر املفيد بقبول الرأي اآلخر

املامحكات الروتينية التـي ختـرج باملـسئولية  يضا تطيق قبول روحأالتواصل االجتامعي مل تعد 
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 . آخر إىل املبارشة والرصحية من مستوى

اقب التارخيي ألحد حماور تطور الظاهرة التي فلسفة التغري فان التع بعيدا عن مناقشة
 :بـل هتـرمن(, ضللت العامل وآذته كفيل بأن يدلنا عىل عملية تطور بيولوجية تسارع نموها

املامرسـات النزقـة املندفعـة  ورسخت )حوالباهلرمونات يف كثري من األ أي غذي وخصب
  .خرية عددا من حقائق فهم خطوات عملياهتا السالفةاأل

٣ 
  :جوهريتان ترسختا مع الزمن قتانحقي كان يف املقدمة من هذه احلقائقو قد 

كـام أن هنـاك مـن , من أجـل االسـتثامر رهاباحلقيقة األوىل أن هناك من يصنعون اإل  
 احتــاد عــضو بــني كالفــارق ولئــكأو هــؤالء بــني والفــارق, رهــابيــستثمرون يف اإل

رد بالفعـل أن يكـون والـوا ئزاجلـا مـن كـان نإو املـستثمرين احتاد وعضو الصناعات
وهـي احلالـة األكثـر ظهـورا يف , نسان الواحـد عـضوا هنـا وهنـاك يف الوقـت ذاتـهاإل

قد حال دون توصـيف كتابنـا وخربائنـا هلـذا الـسلوك بوضـوح أن و, منطقتنا العربية
 إىل كام أهنم ينتمـون, طوائف متعددة من الالعبني السياسيني ولئك يمثلونأهؤالء و

 . توجه فكري بعينه إىل سية متعددة ومن ثم فقد استحالت نسبتهمتوجهات سيا
يف عامل السياسة هم أولئك الذين   شأناواملستثمرين نيالصانع خطرأ احلقيقة الثانية أن  

 غــريهم مــن اخلــصوم إىل ينــسبونه يف اللحظــة ذاهتــاو,  بأنفــسهمرهــابيــصنعون اإل
 تحفــزة عنــد أعــداء اخلــصوموامل األغيــار مــستغلني حــاالت الــرتبص املؤهبــة أو

 . املؤقتة هلذا الغري أو وكراهيتهم التارخيية
٤ 

 رهـاب فـإن هـذا اإل)يف طبيعتها(ميكانيكية  أو من ناحية ديناميكية وعىل صعيد آخر
جمـال  أو حميطـه الـصدوي إىل نـساين اجتـذبإنـشاط  أو االستثامري شأنه شأن أي استثامر

رغـم (وقـد أصـبح , نظم غـري رشعيـة إىل ية تنتميأجهزة حكومية وسياد رنينه املغناطييس
, واملـرشوعية الناقـصة, املفتقـدة بمثابـة حـل شـبه نمـوذجي للـرشعية)سخفه وال انـسانيته

 . نه أصبح جماهلا املفضل للعب غري النظيفإوبالنسبة هلذه القوي ف
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 ورسعــان مــا وجــدت هــذه األجهــزة نفــسها ال متــانع يف أن تواصــل اعتــداءاهتا عــيل 
 . إرهابالقانون وحقوق الشعوب بأن تكرر ارتكاب ما يصنف عيل أنه  ويةالرشع
بتلقائية ميكانيكية مـن  تنتقل ويف خطوة تالية رسعان ما وجدت هذه األجهزة نفسها 

 القـوى إىل وحـدها هـي ترتكبهـا يـةإرهاب حـوادث تنـسبو, خانة احلكـم إىل خانة اخلصم
سلفا يف  ذلك بام ييرس هلا امليض املخطط و)داهناوال اقرتبت من مي هاترتكب مل التي (الرشعية

 . نسانية والقانون الطبيعيخارجة متاما عن نطاق اإل مترير إجراءات استثنائية
٥ 

 شـأنه شـأن أي ; االسـتثامري أصـبحرهـابن هـذا اإلإفـ وعىل صعيد احلياة الواسـعة
 ملنـتج فاسـد مـن تسويق احرتايف بكل مـا يتطلبـه التـسويق االحـرتايف إىل  يف حاجة;استثامر

خلـق حالـة نفـسية  إىل وصوال, والتالعب بالعقول, محالت مكثفة ومركزة لتغييب الوعي
 وهـي حالـة مـستعذبة مـن املـرض, ملـح ومتـضاعف اإلحلـاحمرىض مرضية من عصاب 

  يشءلتربيـر اهتـام الـرشعيني بـأي التعـصب أو بحكم املصلحة ترحب هبا مجاهريها املغيبة
 . الرشفاء بتشويه املشوهني تلذذ نطاق عن خترج ال نسانيةإ جتربة اأهنكام , كفيل بتشوهيهم

أن قـوي دوليـة كبـرية  بل تواكب معه نتيجة لتوجهات تارخيية معينـة  وقد ارتبط هبذا
كالواليات املتحدة بأجهزهتا السيادية التي ال متانع أحيانا يف إظهار اختالفاهتا البينيـة عـىل (

لكـن , اسـتمرأت التغـايض عـن هـذا اإلجـرام يف حـق احلقيقـة قـد مارسـت بـل )أهنا تنافر
  .املردود السلبي هلذا االستمراء كان أكرب بكثري من حجمه املتوقع

 ولـيس ضـارا, خلق توجـه عـام مميـت إىل اثنتني أو  من واقعةاًموقفاألمر وقد تعدى 
  .هوهو ما شجع القوي غري الرشعية عيل أن تتامدى في, مرضيا فحسب أو ممرضا أو

ومع التامدي ظنـت القـوي غـري الـرشعية يف مـستوياهتا املختلفـة أن هـذا الـتامدي قـد 
معتـربة أن مـاهو , أصبح من حقها كـام أن تـشويه اخلـصوم بالباطـل بـات مـن حقهـا أيـضا

 متامـا واقيـة مظلـة هلـا هييء سالممعسكر احلرب عيل اإل إىل ها غري املعلنئمعروف من انتام
 متريـره أو تقريره اآلن حتى يصعب فإنه صحيحا بدا إن أمر وهو, دانتقا أو مساءلة أي من

  .هكذا
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 ٦ 
وكانت النتجة التي مل يتوقعها خرباء السياسة أن هذه القوي غـري الـرشعية متـادت يف 

احلد الـذى اقنعـت فيـه كوادرهـا وأفرادهـا بـأن هـذا التغـايض  إىل تشويه النظرية السياسية
 يؤسس هلا يف اخلفـاء رشعيـة كـرشعية العـشيقة الـرسية اأمريكاجلزئي املحسوب من قوة ك

  .لرجل الدولة الكبري يف جمتمع حمافظ
 وبتفصيل وحتديد أكثر فإن قوي الثورة املضادة استقرت مجيعا مـع اخـتالف األقطـار

مـستجدة يف العالقـات الدوليـة هـي  استحداث رشعية أو عىل أهنا حققت نجاحا يف خلق
الواليـات  ويف مقـدمتها(التي تـسلب القـوى الكـربى  رشعيةوهي ال »كرس العني«رشعية 

 حـق انتقـاد اخلطيئـة مـا دامـت هـذه القـوي ال تـؤثم العالقـات )ية بـالطبعمريكاملتحدة األ
  .وعاقبت عليها,  الدعارةأثمتن إالرسية غري املرشوعة حتى و

 رشعيـة تصوير الدعارة عىل أهنا عالقـة غـري أو ويف هذه احلالة فإنه لن يصعب تقديم
يف عـرص ! !ر املكـشوفبـالتزوي ولـو, التوصـيف بانتفـاء العقـاب ينتفـي ثم ومن, فحسب

  .تضاءل فيه املستور وسرته
 . جوهر مفارقة قاتلة للزيف ومنحازة للربيع العريبنفسه هو وكان هذا 

٧ 
ثبـات حقهـا يف الوجـود إويف مقابل هذا فان قوى الثـورة املـضادة ازدادت إحلاحـا يف 

احلفـاظ هلـم عـىل حصـصهم املفروضـة بـسيف  إىل عـالمي حتي اضـطر صـناع اإلعالماإل
  .نسانيةواإل كل عنارص املهنية رغم أن هذا ينايف! !احلياء

 هـل :وأذكر أن قناة فضائية غربية يف نسختها العربية سألتني بمنتهي التقدير واللباقـة
ــا ب ــر اعرتاف ــسوريني وأكث ــدي لل ــا يف تأيي ــل محاس ــون أق ــيل يمكــن أن أك ــرة ع ــائق امل احلق

ــا وحــدي و:فقلــت هلــم بمنتهــي األدب ??األرض كــان كــل املتحــدثني  إذا مــا قيمتــي أن
 هـل تريـدون صـوتا نـشازا يفـسد ?والضيوف يف الفضائيات يتوافقون مع العقـل والواقـع

إسـكايت ال و, وإمهـايل ال يـؤذي, ن جتـاهيل ال يـرضإامـضوا يف طـريقكم فـ ?العزف املتسق
  !!أين ال أصلح وال أقتنعفاقتنعوا  !!يكلف

 !وربام اقتنعوا أنني أغبي مما هو مطلوب
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  . لكن األحداث األخرية كان هلا رأي خمتلف
pbjîÔÈm 

 حممد
هللا درك يا كبري, وعظم اهللا أجرك عىل هذا التشخيص, رغم أعبائك وغربتـك وهجرتـك , رجـائي 

 .بلغ من أي يشء, جزيت خرياأن تستمر هبذا اإلحتاف ويف هذه املواضيع امللحة, فرب كلمة أ

 صفاء

احلقيقة األوىل أن هناك من يصنعون اإلرهاب مـن أجـل االسـتثامر, كـام : جزء مهم من املقال القيم 
أن هناك من يستثمرون يف اإلرهاب, والفارق بني هؤالء وأولئـك كالفـارق بـني عـضو احتـاد الـصناعات 

 بالفعل أن يكون اإلنسان الواحد عضوا هنـا وهنـاك وعضو احتاد املستثمرين, وإن كان من اجلائز والوارد
 .يف الوقت نفسه, وهي احلالة األكثر ظهورا يف منطقتنا العربية

Fahmi Islam Jiwanto 
 مقال أكثر من ممتاز

 وصفة لالرهاب

مـع فرنـسا ملقتـل ..... ملاذا كل هذا النفاق من العامل والذي يتمثل بالتظاهر باحلزن والتعـاطف ووو
. ُبينام يقتل من املسلمني يف كل بقاع العامل كل يوم املئات وال احد حيـرك سـاكنا. ت من الناس بضع عرشا

وهـذا «.فعنـدما يتعامـل املجتمـع الـدويل املزعـوم مـع كـل النـاس يف العـامل سـواء. فهذا هو مربط الفرس 
ال الهنـا لـن جتـد لوحـدها وبـدون قتـ.... فحينها ستنتهي القاعدة وداعش والصهيونية واملافيا و»مستبعد

احدا لتجنده يف هذا العامل ملصلحتها , وإال فالبديل سيكون الـدمار يف املـستقبل القريـب واحـتامل انـدالع 
 حرب عاملية ثالثة اصبح قريبا واهللا اعلم

 السيد مجعة
فمـن أمـر املـالكي للجـيش العراقـي . تاريخ داعش وقائمة أهدافه توضح أن قيادتـه عميلـة إليـران

إيـرانيني وبـشار بماليـني ) مهـربني(سالح لداعش واهلـرب اىل رشاء الـنفط مـن داعـش مـن قبـل بالقاء ال
وهجامتـه ) فرنسا تركيا الـسعودية(الدوالرات اىل شن داعش هجامت فقط عىل الدول األشد عداء لبشار 

. خل عىل ظهر ثوار سوريا وهجامته املحدوده عىل اصدقاء بشار هو لتحريضهم عىل التدخل وتربيـر التـد
 . قيادهتم عميلة حتام

 حسبنا اهللا ونعم الوكيل

جيتمع قادة الغـرب و الـرشق يتناقـشون و يـضعون االسـرتاجتيات ملحاربـة اإلرهـاب ثـم يلتقطـون 
الصور و هم يبتسمون دون وقفة حداد عىل قتالنا و دمارنا,إهنم القادة أنفسهم الـذين كرسـوا تارخيـا مـن 

اتنا من أجل احلرية إىل أزمة مهـاجرين و طـالبي جلـوء و حـاملني برغيـف اهلزائم و النكبات , و حولوا ثور



<Ðè†ŞÖ]<ðê–è<êÒÖ]<tƒçÛßÖ]< <
 

XY 
خبــز مــدعوم, هــم الــذين اغتــالوا آمالنــا بالوحــدة و االنبعــاث و اخلــروج مــن زمــن القهــر و االســتبداد 

 .باستئصاهلا يف السجون االرسائيلية و سجون االنقالب و فروعها يف البالد العربية و غري العربية

 هيثم ملص

 ! حممد اجلوادي, مقال وحتليل رائعًشكرا

 فلسطني/ أديب القرصاوي 

ألن ايران مخيني والشاه وألن العلويني هم أفضل خونة خدموا الصهيونية عـىل مـدى قـرن, لـذلك 
فهؤالء الصهاينة بالوكالـة حطمـوا العـراق . سمحت هلم الصهيونية باالستمرار يف احلكم مقابل خيانتهم

وعنـدما شـعر اخلمينيـون والعلويـوين بـاخلطر أطـالوا . صلحة االطـرف الثالثـةبرعاية صهيونية رسمية مل
األزمة يف سـوريا ولعبـوا عـىل الوقـت خللـط األوراق بقـوة وملـا طالـت االزمـة جـاءت داعـش عـىل وقـع 
جرائمهم وغض طرفهم ومتددت يف سوريا ويف العراق بقـرارهم وسـاندوها كـي تزيـد يف خلـط األوراق 

 راق جمويس كردي علوي لصالح الثالثة والصهيونيةفهناك اليوم خلط او

 العمورى حممد

أهو االرهاب أم صناعة اإلرهاب واإلرهابيني من االستعامر وحلفائه الحـتالل واسـتعامر االرض 
 العربية?

 األصنام احلاكمة

احلقيقة األوىل أن هناك من يصنعون اإلرهاب من أجل االسـتثامر, كـام أن هنـاك مـن يـستثمرون يف 
 .رهاب, والفارق بني هؤالء وأولئك كالفارق بني عضو احتاد الصناعات وعضو احتاد املستثمريناإل

hossam maroc 
فاهلسترييا امليثولوجيا التي جاءت هبا رذائل السياسة والسياسيني ما بعد الثورة أفـرزت ........... 

لربيع العرب وأكثر خـسارة عـىل األتبـاع حالة من الرعب أكرب مما كانت تعتقد الرأساملية العاملية املناهضة 
 .الصغار املعتمدين بالوكالة يف أرض العروبة

ففكرة اإلرهاب التي كانت تتغـدى هبـا األصـنام احلاكمـة والتـي ولـدت عـامل بـدون قـانون أو قـيم 
نتيجة للغطرسة والظلم هاهي أصبحت فكرة نحو احلقيقة بعد أن كانـت جمـازا تتالعـب بـه نفـوس فـوق 

 نسانية الطموحة بجنون لبزوغ فجر العدالة,غاية اإل
 املستثمر

يقول الكاتب إن  أخطر الصانعني واملستثمرين شـأنا يف عـامل الـسياسة هـم أولئـك الـذين يـصنعون 
اإلرهاب بأنفسهم, وتلك حقيقـة حتتـاج إىل توضـيح, فاملخـابرات الربيطانيـة التـي صـنعت أول واخطـر 

ظيم اإلخوان املـسلمني, واملخـابرات األمريكيـة صـنعت القاعـدة تنظيم إرهايب يف العرص احلديث وهو تن
 .ثم داعش, ومازالت لندن أكرب حاضنة لإلرهابيني يف العامل



êÓè†Úù]<Ìè†¤]æ<êe†ÃÖ]<Äée†Ö]< <
 

YP 

 
אא 

ý]íÂ^ß‘h^â…íéÒ…çi^iù]‹è‚Ïiæ 
١ 

 يف أعقاب تفجريات باريس دارت حاالت مثالية من حوار طويـل وسـاخن ومتعقـل
من الذين درج املجتمع الغريب عيل وصـفهم بـأهنم املثقفـون ومتكرر بني كل عاملني دوليني 

  .البارزون غربيو التوجه
من هذه اآلالف املؤلفة من احلـوارات نقـف , وكان هذا أمرا طبيعيا ومتوقعا وصحيا

املثقفــني  وال صــادقو النيــة مــن املثقفــني الغــربينيإعنــد ســؤال مهــم ال يطلقــه وال يــسأله 
فع نـد ملـاذا :وضوح بكل السؤال هذا ويقول, أغلبية كاسحةاملنصفني غربيي التوجه وهم 

مثـل  إىل توجـه يقـود كثـريا إىل كغربيني بالتطورات الفكرية الرشقية عىل مـستوى البـسطاء
  املعربة عن نوبة من نوبـات الـرصع املـرتبط)القريبة من احلامقة أو(هذه النتيجة االندفاعية 

 . ليس داميا فحسب و?بالرصاخ بصوت عال ومدمى أي ملفوف بالدم
 ومهــام كــان مــن براءتنــا كغــربيني مــن املــسئولية املبــارشة وغــري املبــارشة عــن تطــورات 

تـصور  إىل األحداث السياسية عىل األرض فلامذا نجد أنفسنا ننسحب من عالج حالة حمددة
وهـي , رضورة جماهبته عىل نطاق واسـع إىل واالنتقال مبارشة, رضورة افرتاض وجود الوباء

 مـع طـول املـدة مـن )أن حيدث أو(وجالبة ملا ال ينبغي أن يوجد , ضية بعيدة عن الصوابفر
  .?فتور اهلمة يف العالج والوقاية عىل حد سواء

٢ 
وعاطفـة مقيـدة بـاالتزان , اشرتكت بـالطبع يف كثـري مـن هـذه احلـوارات بعقـل بـارد

 كنـتو, ور عـىل حـد سـواءختلو من أفق التاريخ والتـص  التي ال)واملادية(والرؤية العلمية 
ية يكمــن يف تــوق بعــض ســالمن مــوطن اخلطــر يف العالقــات الغربيــة اإلإ أقــول أزال وال

 . تكرار التجربة األتاتوركية بطريقة نمطية إىل اإلمربياليني الغربيني
ــع أن األ ــإن اتوم ــة ف ــة كامل ــناعة غربي ــامال وال ص ــا ك ــداعا غربي ــن إب ــة مل تك توركي
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ــربيني الاإل ــاليني الغ ــرون مربي ــسهم( ي ــرارة أنف ــا )يف ق ــسب منه ــذهبا أن ــا م  تللمجتمع
 سواء أكانـت مـصدرة للخـام;التي البد هلا من التعامل معهم أو ية املتعاملة معهمسالماإل
  .مستوردة للسالح أو

وهم ال يزالون يعتقدون يف هذا الطرح حتى لو مل توافق كل من أغلبيـة ونخـب هـذه 
 وحتي لو أعلنت وسائط الثقافة هلم عـن ;ا كبديلهلقبو وأ تاتوركيةالشعوب عىل اعتامد األ

ا واملدعومني أمريكرفض جوهرها من قبل مجوع اإلصالحيني املوالني ألوربا و أو رفضها
  .منها

 املحليـني الـذين قـدموا أنفـسهم ألجهـزة »األصدقاء«ومن الطريف أن بعض هؤالء 
 التجربة الكاملية بحـذافريها كـانوا ية والغربية عىل أهنم يريدون نقلمريكاالستخبارات األ

إرجـاء تطبيـق بعـض أركـان  يف  عىل املوافقـة عـىل بعـض االسـتثناءاتحيصلونرسعان ما 
تاتوركيــة التــي تبــدو هلــم وللغــربيني شــكلية لكنهــا يف حقيقتهــا متثــل اللــب اجلــوهري األ
 . تاتوركيةلأل

٣  
قبـل عبـد النـارص (العرب يني العسكريني نقالبوعيل سبيل املثال الرسيع جدا فإن اال

ــصوروا أن )وبعــده ــة بإمكــاهنم مل يت ــسلخوا مــن احلــروف العربي  وال يف مــصلحتهم أن ين
وصائبا إليامهنم باسـتحالة تـوطني تعلـيم  والكتابة العربية وكان هذا انعكاسا صادقا وأمينا

, نــرشه أو, التعلــيم درجــات مــن درجــة بــأي أصــال فيهــا يعنــوا لــن جمتمعــات يف الالتينيــة
  .جتويده أو, تطويره أو

 وهكذا فقـدت التجـارب العربيـة املقلـدة للكامليـة جـوهرا مهـام مـن الذاتيـة املحـورة
  .املشوهة الكفيلة بتعميق التغريب اجلالب للرضا الغريب العميق أو

 عىل حد سواء تعايش بدرجـة )املخابراتية والبحثية(ومع هذا فإن الغرب بمؤسساته 
كانـت هـذه  ي يف نظـري مـاسـالم ثقيلـة يف العـامل اإلتكتاتوريادكبرية من غض الطرف مع 

 مـستهدفات مـن ترسـخه كانـت ومـا, الدكتاتوريات تتيحه له مـن مـصاحله االسـرتاتيجية
 انتعاشـا وأوربا اأمريك يف الفاعلة القوى بعض تتمني التي االسرتاتيجيات هذه مع تتوافق

  .يسالماإل العامل أرض يف هلا
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اذ تطــويرات اســتغرابية مــن قبيــل إلغــاء إنفــ يف النجــاح :جياتاالســرتاتي هــذه ومــن
 وتغييـب, احلقيقيـة الـشعبية الفنـون وتشويه, يسالموتوهني التعليم اإل, القضاء الرشعي

  .املحلية الثقافات يف القومية الطوابع من ممكن هو ما كل
٤ 

سياسية والعالقات ومع أن التبادل الثقايف بمعناه احلقيقي كان غائبا متاما عن احلياة ال
 تتفـوق كانـت مقلـد واحتـذائي هـو ما لكل املشجعة الرسمية الثنائية فإن البارقات الغربية

 معقول علمي اهتامم من أيضا عرف ما مقابل يف وذلك, أصيل هو بام جزئي اهتامم أي عىل
 البحثيــة واملعاهــد الكالســيكية املــدارس فيــه ونجحــت عليــه دأبــت قليميــةاإل وباألصــالة

ــةالع ــدول اإلالغر لمي ــا وال ــا وأملاني ــة يف الواليــات املتحــدة وبريطاني ــد, ســكندنافيةبي  وامت
 ممـا أقـل بدرجـة وأسـبانيا فرنسا فيه ونجحت, واملكسيك اليابان يف أكاديميات إىل النجاح
  .متوقعا كان

ــار لكــن اإل ــة شــهدت أشــد مراحــل الــرتدد واحلــرية ثــم االحتي ســرتاتيجيات الغربي
ما واكبها مـن  و يف السنوات األربعني األخرية التي بدأت بحرب أكتوبروتناقض االختيار

  .عوائده وتوظيف, طفرة عربية حتققت بارتفاع أسعار النفط
 أفغانـستان مـن كـل يف احلـرب إعادة ثم احلرب مرحلة إىل بالذات اإلحساس وتطور

قـب كـل أع ومـا, املـربرة غري األمريكية العسكرية تاملامرسا قسوةاستتبع هذا و .واخلليج
 .!!وفعاليات العمل الرسي النظامي وغري النظامي هذا من تطور آليات

 ٥ 
مؤسسة الثقافة تـستلهم منهـا آفاقـا للبـدائل  إىل وبدال من أن تلجأ السياسات الغربية

حلــوال مــن املــايض فقــد كانــت الــسياسة يف جتلياهتــا املعــارصة القاســية قــد  أو يف املــستقبل
احلد الذي جعلها تستدعي الثقافة لتجربهـا  إىل عنوية والبريوقراطيةوصلت من السطوة امل

سـوء أتاهـا , قـارصة سياسـية مـسقبلية عيل أن تقدم املحتـوى الثقـايف خاضـعا متامـا لنظـرة
سـواء جاءهـا هـذا القـصور مـن استـسهال  أو, القصور من العجز عـن التـصور املحيطـي

ساطري مـن التحـويرات املعهـودة يف اخلضوع لنظريات صاغتها األساطري بكل ما شاب األ
  .الرواية والنقل والتوصيل والصياغة والتعبري والطرح واالستجابة
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وليس من قبيل املبالغة أن أقرر بكل وضوح أن أسـاطري مـن قبيـل معركـة هرجمـدون 

يـة التـي مريكوأخواهتا قـد أصـبحت متثـل اآلن اللـب اجلـوهري لكـل االسـرتاتيجيات األ
واحليلولــة دون وجــود دولــة , يةســالمستئــصال شــأفة الفكــرة اإلوضــعت نــصب عينيهــا ا

 مؤكـدة خطـورة تفـادي إىل اسـتنادا, املبـارش تأثريها وضعف حجمها صغر مهام, يةإسالم
 . !!الرمزي الوجود بمجرد ستحقق

 ٦ 
ومن إحقاق احلـق القـول املـردف بأنـه ال يمكـن ألي مـشخص أن يـصف مثـل هـذا 

 . ة من املرض العصايب املزمن واملعقدالتفكري إال بأنه حالة مستعصي
تـصميم اسـرتاتيجيات  العـالج إىل  وهو ما يعني أن مثل هذه احلالة تتطلب باإلضافة

وهـو تأهيـل يـستلزم زيـارات ميدانيـة , سابقة والحقة من التأهيل النفيس والثقايف املكثف
مـا ال يـزال رحالت السفاري االفريقية التي تستكشف بدقـة وتفـصيل  إىل أقرب ما تكون

  .يصور عىل أنه املجهول
وترتيبات حمطة الـسفر بيـنام األهـم مـن هـذه  عىل أن هذا كله ال يمثل إال استعدادات

فـق وهـي ترتيبـات تقتـىض مـن سـعة األ, بمحطـة الوصـول الرتتيبات هو نظرياهتا املتعلقة
 ,ة مـن االخـتالفواإلفـاد, االخـتالف وفهـم, مساحات واسـعة مـن القبـول بـاالختالف
وتأسيـسه لعالقـات , يف مسار اخلالف املستحكم واحليلولة بني هذا االختالف وبني مضيه

حدث يف كوريا  لزوم هلا عيل نحو ما تتكئ عيل االختالف من أجل تكرار احلروب التي ال
 . وفيتنام وأفغانستان والعراق

٧ 
ذه  واملـشرتكة يف كـل هـاملتكـررة الـدوافع أهـم يلخـص مـشرتك قاسـم اذا كان هنـاك

 فـإن القـافزة والتصورات, احلروب التي استدعتها فرضيات القرارات اخلاطئة والنزاعات
 يـةعالماإل والوسـائط الغربيـة األدبيـات زينتـه الذي املشوه النموذج ذلك يتعدى ال مراأل
غــري ول للمــسلمني املقنــع النمــوذج بمثابــة هــو يكــون أن مجيعــا منهــا أمــل عــيل يــةمريكاأل

تاتوركيـة رسعـان لكن هذا التحريض الغريب عيل حتبيـذ األ, ون هبوياهتماملسلمني ممن يعتز
يف (قيمة لنجاحه   ونجح حيث ال)ي يف تركيا نفسهاأ(ما فشل حيث كان يراد له ان ينجح 
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  .)معامل الغرب
 أداة قياس لفرضية نجاح السياسة الغربية يف أفضلاتوركية متثل توال تزال معادلة األ
فكلــام كــان اعــتامد هــذه الــسياسات لفرضــية نجــاح , غــري غربيــةالتعامــل مــع جمتمعــات 

 . والعكس صحيح متاما, األتاتوركية كبريا كلام كانت فرصتها يف الفشل أكرب
تاتوركيـة التـي كانـت قـد لفظـت أنفاسـها وخرجـت مـن  أن األرلكن العجيب يف األم

 رعايـة حتـت) والرواكد( اخلدمة يف تركيا نفسها يف مطلع اخلمسينيات بقيت يف خمازن الكهنة
 مـن اقل أنفسهم ووجدوا معه ومن النارص عبد جاء فلام, الرواكد يف ختصصوا مفلسني كهنة
ــوا أن ــيهم عرضــت اشــرتاكيني أو رأســامليني يكون ــةاأل عل  بكــل توظيفهــا فأعــادوا تاتوركي

 . ا من نكسةإليه انتهت بام عابئني غري, وعيوهبا مشكالهتا
ذه املنظومـة كلـام جـاء فريــق مـن الطغـاة الفـشلة الــذين  ثـم تكـرر هـذا االسـتعامل هلــ

نـسانية  جلـدهتم مـن اإلألبناءيريدون أن يرضوا الغرب ليجدوا منهم تغاضيا عن جلدهم 
  .املعذبة

٨ 
ظـاهرة مرضـية تنـتج مـن حـني آلخـر  إىل  تارخييةجتربةهكذا حتولت األتاتوركية من 

  .اتنظيامت يتبدى نشاطها بمثل ما شهدته باريس مؤخر
ومن املؤسف للغرب املستنري أن تتغايض عقول كبرية يف حكوماته عام جيري يف غرفه 

 وقعت ما إذا حتي, متريرات ال تعبأ باخلطر الكامن رغم قربه منهم أو املغلقة من موافقات
ــسيدات الفرصــة تركــوا الواقعــة ــصالونات ل  يتحــدثن عــن رضورة املرفهــات الــرشقية ال

 املقارنـة مـع, والتفريغ احلديثـة واملكلفـة, دود بكل وسائل النضحترصيف مياه البانيو املس
 ال مـراأل أن مع, للبانيو استخدام كل مع األسلوب وتكرار, كفايتها ولتكاليفها املستفيضة
 .  البانيو التي ثبتت يف وضع خاطئةسداد حتريك من أكثر يتطلب

@pbjîÔÈm@ @
 عريب اتاتوركي

ؤال ملاذا تركيا وتونس بالذات نجحتا يف التحول اىل الديمقراطية عىل االسالميني ان جييبوا عىل الس
التحول للديمقراطية سببه الثقافة التنويرية التي تكونت يف فرتة اتاتورك وبورقيبـة حيـث . فيام فشل البقية
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كونا ثقافة حتـرتم املـرأة والطفـل واالقليـات وكونـا جمتمـع مـدين مـرتبط بالعـامل املتحـرض فبـشكل طبيعـي 

 .زاب الدينية يف البلدين اكثر عقالنية وحداثية من اليمني الديني يف باقي املنطقةاالح

 فلسطني: أديب القرصاوي

ــامين ــريب عل ــا ... إىل ع ــدث لرتكي ــصهيوين األح ــصنيف ال ــرتاتيجي .. حــسب الت ــدو اس ــا ع تركي
ك لتـرصيح امـا عـىل ارض الواقـع فاحيلـ. بالتـايل تركيـا احلاليـة حليـف عـىل الـورق للغـرب.. الرسائيل

 بـالطبع يقـصد ايـران بـام فيهـا "تركيـا حماطـة بأربعـة أعـداء مـن اربعـة جهـات"اردوغان باالمس حتديـدا 
ثـم . العلويني وارسائيل من اجلنوب والرشق, وروسيا وحوايش الصهيونية واليونان من الشامل والغـرب

 )االردوغانيــة(لعــرشين عامــا تركيــا يف ثامنــني عامــا حتــت االتاتوركيــة مل حتقــق فيهــا كلهــا نمــوا يــوازي ا
 اآلخرية????

 حممد

ان االتاتوركية ما هي إال طريقة  أخرى أخرجها الغرب للحيلولة دون مراقبة الشعوب اإلسـالمية 
وأحفاد الصليبيني ال زالوا مرصين عىل السيطرة الكاملـة عـىل كـل آمـال الـشعوب يف . ملا تفعله حكوماهتا

وتقــسيم املنطقــة لفــرق متنــاحرة كــام حيــصل يف ســوريا . كــل بلــد منطقتنــا عــن طريــق دعــم الفاســدين يف 
والعراق وغريها ولكن كل هذا ال يعفي املسلمني من املسؤولية عن وحدهتم والرتكيز عىل مـا جيمعهـم ال 

 .ما يفرقهم هبذه ألطريقه سوف يسمعهم العامل ويأخذهم بجديه كبرش ال ارهابيني

 جلجامش

يـة ألهـل الـسنة واجلامعـة عمومـا وللعـرب خـصوصا هـي مـاحيرك فـان الكراه. نعم يادكتور نعـم 
الذي هو داعش بروتستانتي وأنه مهام قصفت روسيا وفعلت فإن من يكرهنـا . اليمني املتطرف يف الغرب

بوتني  اما امحق او عميـل ينفـذ سياسـة  صـهيونية . حقا هو من هذا اليمني املتطرف وليس رويس اجلنسية 
ؤولية الكاملة بعدم عرض امواهلم مقابل السالح الرويس حلقن دماء أبناء سوريا ويتحمل أهل النفط املس

والعراق ألهنم  ضد  الثوار العرب وليس ضد  من  اقتحم بنصف مليون شاب حدود للعراق قبل بـضعة 
 .ايام الندري أين ذهبوا

hossam maroc 
ديث هـو عنـدما ركـز بـشكل وربام كانت أثقل األخطأ وأصعبها التي وضعها الغرب يف تارخيـه احلـ

مثري لإلسمئزاز عىل إدخال كيان كبري بحجم العامل اإلسالمي يف سلة املؤمرات,وهنا نجد بعد سلسلة من 
التجارب الفاشلة يف حق شعوبنا أن هذا الغرب مل يكون بوزن املكائد التـي افتعلهـا يف نـسيج أمـة وذالـك 

ملـسلم الـذي صـنع احلـضارة باإلسـالم أي تناسـى أن ألنه غاب عنه اإلدراك بمعرفة سيكولوجيا إنـسان ا
األمم التي تركت بصمتها يف مرحلة خصوصا بعنوان روحي ديني فلبذا أن تعود لتؤكد أهنا مازالـت عـىل 

 .قيد احلياة
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 عريب علامين

ينحو الكاتب بالالئمة عىل العلامنية يف ظهـور التطـرف الـديني, ال شـك ان االنظمـة القمعيـة التـي 
علامنية كانت عامال مهاميف ذلك, ولكن ملاذا نتجاهل حقيقـة ان التيـار الداعـيش نـشأ يف جزيـرة تدثرت بال

العرب? امل تنشأ القاعدة بدعم من السعودية ماليا و بادارة و توجيه امريكي? فهل نظام احلكم الـسعودي 
فهـل نجـح صـدفة يف املتحالف مع امريكا علامين? اردوغان استلم السلطة يف تركيا منذ اقل من عقـدين, 

حتسني اقتصاد تركيا? ام ان العلامنية االتاتوركية هي التـي اسـست هلـذا النجـاح خـالل سـبعني عامـا مـن 
 الدعم الغريب االطليس?
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حتى سنوات قليلة ماضية كانت مفردات التنبؤ السيايس كفيلة برسم الكتلة الكـربى 
كـام , ينـشب عـىل أرض الواقـع أو مستحدث ينشأ أو ج املتوقعة ألي رصاع جديديف النتائ

وكـان , واجليـوش والـذخرية عـالمكان هناك قدر كبري من االستيعاب املستقيص حلركة اإل
  .ذلك كله يصب يف تيار استيعاب حركة التاريخ نفسه

 كانـت لكن السنوات القليلة املاضية شهدت صورا جديـدة مـن صـور احلـسم البـاتر
 عـىل جـانبي »األسـلحة«وقد تصاعدت األمهية النسبية لبعض هذه , غائبة متاما يف ما مىض

فلم تقف هذه األسلحة مع احلق عـىل طـول اخلـط وال هـي وقفـت ضـده عـىل , كل رصاع
  .طول اخلط أيضا

املتعمـق الـذي  أو لكن السمة املشرتكة يف أدائها أهنا رفعت من قيمة الفهم املستقـيص
وهنـا تبـدو احلـروب , عـىل األقـل بنـسبة كبـرية أو رصاعات واحلروب تغيبه متامـاكانت ال

وإن مل , بالرغم من عصبيتها أقل جهال كام تبدو أكثـر ارتباطـا بـالربح مـن ارتباطهـا باملبـدأ
  .حسنة كانت أم سيئة: ختل أي حرب من العصبية واملبادئ

٢ 
وسنـصوغ أفكارنـا , تحليلوسنتناول يف هذا الفصل بعض هذه األسلحة بقدر من ال

 .فيها من خالل سؤالني مبلورين لنشأة اإلشكالية وتطورها الراهن 
 : السؤال األول

  .هل يفيدنا كمحاربني الوضع اجلديد الذي سينشأ عن املعارك?
من اإلنصاف أن نقول أوال; إن بدايات هذا التفكري بزغت يف القرارات والتوجهات 

وسـاعد ,  املتحدة األمريكية يف هناية احلرب العاملية الثانيةوالتحركات العسكرية للواليات
  .عىل هذه القرارات أن أمريكا دخلت احلرب متأخرة فلم تنهك قواهتا ومواردها
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فشنت حرهبا النووية عىل اليابان , وهكذا بدأت تفكر تفكري رجل األعامل االنتهازي

ا اهلجوميـة عـىل العاصـمة األملانيـة كام طبعت قيود سياساهت, تعويقا وإذالال حلضارة بازغة
سـيطرة  إىل برلني بام حيقق هلا فائدة لـن تتحقـق يف األجـزاء التـي سـتؤول بحكـم اجلغرافيـا

وقل مثل هذا بدرجة ما يف احلـروب الكوريـة والفيتناميـة والالتينيـة ثـم , االحتاد السوفيتي
  .حروب اخلليج

سرتاتيجيتها عىل حـد ابلوماسيتها وبد(لكن إدمان حب اللعبة قاد السياسة األمريكية 
, تبني موقف يف غاية املفارقة يف الثورة السورية كان عـامده اخلـوف األسـاطريي  إىل )سواء

وإنـام , ألنه ليس خوفا مل حيدث يف حجمـه الكبـري, وال نقول اخلوف األسطوري عن قصد
  .التوقعات القائمة أو وإن غذته بعض املعطيات, هو خوف أساطريي املنبع

٣ 
 هبذا املنطق قادت قوى الرش توجهات سياسة أمريكا يف سوريا هبـذا اخلـوف العميـق 

وبلـغ األمـر يف هـذا , ية املضيئة يف بلد متحـرض كـسورياسالمواملربر من انتصار الفكرة اإل
وردود األفعال التي دهورت األوضاع عىل األرض بـام , الصدد حدا مضطربا من األفعال

  .السوريني والشعب السوري بدرجة مل حيدث هلا نظري من قبلكاد أن يبيد األطفال 
كذلك بلغ األمر حدا مفارقا متثل فيام قادته الواليات املتحدة بطريقة غري مبارشة مـن 

يف الوقـت , التامدي للنهاية يف تدمري شعبه وقواته عـىل حـد سـواء إىل دفع بشار األسد دفعا
مهابـة مل ينلهـا  أو عـىل احـرتام) مريكا بالذاتمن أ(الذي أصبح فيه بشار نفسه حيصل فيه 
  .هو وال أبوه عىل مدى اخلمسني عاما

أصبحت الرؤية اخلبيثـة احلاكمـة للموقـف األمريكـي مـن الـرصاع واضـحة وضـوح 
حتــى إن اجلامهــري غــري املسيــسة أصــبحت تقــيس اآلن التوقعــات يف النزاعــات , الــشمس

  .يف سوريا وعىل أرضهااملتوقعة عىل ما شهدت تفصيالته يف ما حدث 
٤  

فقد كان من املفارقات التي مل حيسب األمريكيون حساهبا أن , مع هذا وعىل غري توقع
ــة(مفاوضــيهم  ــل األطــراف املتحارب ــن ك ــة عــىل حــد ســواء أو م ــد أصــبحوا ) املتنازع ق

  .اللقاء أو يواجهوهنم رصاحة بام هم مدركون له من أهداف األمريكيني من التفاوض
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 االنكشاف التام للسياسات األمريكية احلاليـة كـل مـن لعـب دور الطـرف وقد ساعد

كـان أبرزهـا بـالطبع مـا حـدث يف املفاوضـات األمريكيـة , غري األمريكي يف حاالت كثـرية
املـضمرة يف اسـتنزاف  أو اإليرانية التي لعب فيها اإليرانيون عـىل أهـداف أمريكـا احلقيقيـة

ويف التالعــب العنيــف والــدوري , رشاء أســلحةكــل مــا هــو ممكــن مــن أمــوال اخللــيج يف 
ويف املـرة الثالثـة , بأسعار البرتول تنكيدا عىل روسيا مرة وحتكام يف إيـران نفـسها مـرة ثانيـة

حتجــيام للخلــيج الــذي بــدأ يوظــف احتياطاتــه ليكــون مــع أمريكــا رأســا بــرأس يف بعــض 
  .القرارات اإلقليمية

أفادوا مـن اكتـشاف سياسـتها عنـد حـدود ومل يقف األمر عند مفاويض أمريكا الذين 
يـة انقالبصـعيد ثـان يتمثـل يف أنظمـة  إىل وإنام تعداه بمنطق االنتهازيـة, دولة كاملة كإيران

لكنهـا بـدأت , تدين بوجودها الفعيل وغطائها الدويل ومتويلها اخلليجي للواليات املتحدة
وبـأن بـديلها , األمريكيـةيف حتقيـق األهـداف ) وال تـزعم نجاحهـا(تبتز أمريكا بإخالصها 

 سيكون مؤذيا معنويا للحكومة األمريكية عىل املـديني −عىل الرغم من معقوليته−الطبيعي 
  .القصري والطويل

٥  
صعيد ثالث يتمثـل يف حمـاوالت  إىل وبحكم طبائع األشياء انتقلت كرة املفارقة أيضا

ريكيون بام يزيـد مـن دالئـل يقودها متجنسون أم) أبرزها جتربة حفرت(ية غري ناضجة انقالب
  .وإحياءات واحتامالت استمرارية التورط األمريكي الرسمي

ية الصغرية التي تعودت أمريكا عـىل التعـاون الـرسي املحـسوب نقالببل إن البؤر اال
 تتململ وتطلب لنفسها بصوت مسموع حقـوق الزوجـة −عىل صعيد رابع−بدأت , معها
  .العلنية

أفـق جديـد مـن حـروب الـشوارع يف  إىل الـسياسة الدوليـةقادت كل هذه التداعيات 
  .وهو نوع شبيه متاما بحروب الشوارع املعروفة يف التاريخ العسكري, السياسة

٦  
ــاين إىل ننتقــل اآلأو ــسؤال الث ــشوارع  ال ــول هــل تأهلــت حــروب ال ــذي يق وهــو ال

  .السياسية لدورها املحوري يف التاريخ العسكري?
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سياسية يف ما ازدهر عىل نحو غري مسبوق من صناعة الفكر تتمثل حروب الشوارع ال

السيايس الراهن وتطويره من خالل احلوارات اآلنية احلية واملتفاعلة عرب وسائل االتـصال 
وهو إنجاز مل يسبق له مثيل يف رسعته وفعاليته فـضال عـن أنـه مل يـتم اسـتيعابه , االجتامعي

  . السياسة الدوليةحتى اآلن بدرجة كافية من أرباب القرار يف
ــسالح  ــوة ال ــرتاتيجية أن ق ــوم اإلس ــا يف العل ــي ال خــالف عليه ــسلامت الت ــن امل وم

فـإن الـسالح اجلديـد , والعكـس صـحيح أيـضا, تتضاعف بقدر ما جيهله العدو املواجه له
مهام كانت قوته يبدأ يف فقد فضائه وقوته التدمريية متى بـدأ العـدو املجابـه لـه يف اسـتيعابه 

  .يف إنتاج ترياقاته ومضاداتهومن ثم 
بيد أن الفكر السيايس املتولد من وسائل االتـصال االجتامعيـة ال يـزال حيظـى بقـدرة 

بدرجة مل حتدث يف أية مرحلة من مراحل الفكر اإلنـساين ال الـسيايس وعالية عىل الصدقية 
, وذلــك بفــضل قــدرات ال حمــدودة مــن التفــوق الــدائب يف عنــارص االســتدعاء, فحــسب

ـــذكرو ـــة, الت ـــوغرايف, والفحـــص, والتمحـــيص, واملقارن ـــدعم اإلحـــصائي والطب , وال
وبفضل ما هو متاح من القدرة عىل اإلفادة من تآزر توظيفات وتطبيقـات نظـم , واجلغرايف

املعلومات اجلغرافية والرتمجة والوسائط املتعددة وتقنيـات االتـصاالت والتـصوير والبـث 
  .الفائقة الرسعة واجلودة والتأمني

٧  
وبفضل هذا كله أصبح من رابع املستحيالت أن تصمد األكاذيب الرسمية أيا كانـت 
حبكتها ألكثر من ساعات معدودة ريثام يتم أخـذ خيطهـا ومتحـيص صـناعة الكـذب فيهـا 

الصياغات التقليديـة  أو  كل الصناعات−بدون قصد−احلقيقة التي كشفتها  إىل والوصول
  .سميةملا هو معتاد من األكاذيب الر

يـني يف مـرص مـا رصح بـه مـن نقالبويكفي يف هذا الصدد أن أنقل عـن أحـد كبـار اال
تـاريخ التحـويرات  إىل  للوصـول−عىل حد تعبريه− »شباب النت«اندهاش وانبهار بقدرة 

التـي متـت ) الالفتات االصـطناعية التـي أنجـزت للتـضليل إىل نسبة(اإلنشائية والالفتاتية 
س مــريس مــن أجــل إحلاقــه بمــصلحة الــسجون بعمليــة تزويــر عــىل مكــان احتجــاز الــرئي

حيبطـون هـذا كلـه ) يف سـاعات حمـدودة(فإذا بشباب النـت , احرتافية ممن يملكون الدفاتر
 والقانوين الكبري جدا بام يعجز عنه كل خرباء وزارات العـدل منـذ نقاليبعىل حد تعبري اال
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QPR
  .نشأهتا لو اجتمعوا يف صعيد واحد من أجله

٨  
 باب التأثر بكل هذه الـديناميات الراهنـة فقـد انتقلـت مـؤثرات الـرأي العـام يف ومن

آفــاق أكثــر عالنيــة وعقالنيــة  إىل صــناعة القــرار ممــا ســمي بمراكــز بحــوث الــرأي العــام
وأصــبحت األفكــار اإلســرتاتيجية متــيض يف طريقهــا ألن تكــون , وحــساسية ومــصداقية

ة بـصورة حلظيـة وعلنيـة ومعلنـة ومراقبـة كأسعار تبـادل العمـالت ختـضع آلليـات ديناميـ
  .ومبثوثة يف الوقت نفسه

ومن الطريف أن الرئيس بـاراك أوبامـا نفـسه مل يـستوعب بعـد هـذه احلقيقـة بـصورة 
بقدرته عىل التفاعل احلي مـع الـشباب ) قبل ثامين سنوات(وهو الذي كان فخورا , معقولة

وات واسعة وربام شاسعة عام وصل إليه فإذا به اليوم متأخر بخط, األمريكي عرب الفيسبوك
  .عىل سبيل املثال) يةسالمتنظيم الدولة اإل(الشباب املرتبط بداعش 

وهو األمر الذي يمكـن أن يلخـصه مـساعدو املرشـحني للرياسـة األمريكيـة يف مجلـة 
 أصـبحت −عـىل سـبيل املثـال−أن داعـش  إىل واحدة يضعوهنا أمام ناظري املرشـح لتنبهـه

  .تيقن من حقيقة أن أفكارها ليست بالقدر ذاته من التقدم أو  حتى إن ظنفكرة متقدمة
pbjîÔÈm@ @

 القدس/ أديب القرصاوي
نظرية املؤامرة هي االصح عىل االطالق بني النظريات فهي تعنـي التـآمر عـىل العـرب دون غـريهم 

اتيجيات صـهيونية  وترتكز نظريـة املـؤامرة عـىل اسـرت»ارسائيل«من األمم بدافع واحد هو ترسيخ وجود 
ــا ) ١(هــي  ــة ودعمه ــة اخلائن ــاظ عــىل االنظم ــة ) ٢(احلف ــورات العربي ــوف يف وجــه الث ــريم ) ٣(الوق حت

الوقـوف مـع االقليـات ) ٥(تعزيز قوة ايران يف املنطقة كضاغط عىل العرب ) ٤(الديمقراطية عىل العرب 
ختــوين الــرشفاء العــرب ) ٧(حتــريم التنميــة عــىل العــرب وابقــائهم مــستهلكني ) ٦(القوميـة ضــد العــرب 

 هذا ما حيصل للعرب منذ قرن. ومؤيدهيم إما ذبحهم سام أو تلويثهم
 سامع وعارف

ــوميني العــرب واالحتــاد  ــة الق ــشون يف زمــن دعاي ــوا يعي ــاب العــرب الزال ّبعــض املفكــرين والكت
يئا فحــتام  يشء واذا اراد شــالــسوفييتي الــسابق بــل جتــاوزوا ذلــك فجعلــوا امريكــا إهلــا كــامال حيــرك كــل

املقال يتحدث عن اشياء كثريه يصعب التعليـق .رغم اننا شهدنا ختبط وفشل امريكا عدة مرات ! سيكون
عليها كاملة لصغر املساحة املسموح هبا هنا , ولكن يف يف موضوع سـوريا وغريهـا الفاعـل ايـراين مل هيـتم 

لكاتـب بـسلبية تركيـا وعـدم قيامهـا يف مل هيـتم ا.الكاتب كثريا برشور شيطان املنطقـة وارسائيلهـا اجلديـده
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 .سوريا بام يشبه فعل السعوديه يف اليمن

 خواطر مسلم عادى جدا
ىف حروب امريكا كانت امريكا ختتار التوقيت واملكان لذلك نجحت ىف ... بسم اهللا الرمحن الرحيم

فخـسارهتا وحممياهتـا معظمها ان مل يكن ىف كلها اما االن فـان امريكـا جتـر جـرا ىف الزمـان واملكـان لـذلك 
كبرية مل يشهدها احد من قلب لذلك الاظن ان الراى القائـل بقـرب هنايـة االمرباطوريـة االمريكيـة لـيس 

 حمض احالم بل حقيقة قريبة

  بلد احلريةأمريكا
أمريكـا عـدو أوبامـا جيهـل . وكأن الكاتب كتب املوضوع لينرش يف جملة أنباء موسكو يف السبعينات

من عادة الكاتب أن يبدع يف حماولة التوفيق الفاشلة بني السياسة والبيولوجيا . انيا احتلتاليابان خرب أمل
وكـأن أمريكـا دولـة عربيـة . اآلن حاول استعامل وصـف أمريكـا باخلبـت. او نظرية الكونتية او البيغ بانغ

ن, التـدخل يف أمريكا حتافظ عىل مصاحلها بأقل تكلفة فهـي تؤيـد حكـم الـسنة بـالبحري. ختلت عن التزام
واحفـاظ عـىل النظـام يف سـوريا هـو حفاظـا عـىل امـن . اليمن, احلر بسوريا وحتمي دول اخللـيج واألردن

 .اخلليج بدونه تتهاوي العروش
adelbenammar 

 املبدع حممد اجلوادي ينري كثريا من النقاط الغامضة باسلوب رائق مجيل خاصة حينام يعتمد املجاز
ahmed 

 أمريكا وإرسائيل يف أن يتمكن من اإلنتصار عـىل اجلـيش العـريب الـسوري أو يتوهم من يراهن عىل
  .البككة ومن ظن أن ينترص الباطل عىل احلق فقد اساء الظن باهللا

hossam maroc 
ربام فالرسعة الفائقة التي تدور هبا األحداث هـي الـسبب الرئيـيس يف إفـراز وإختـزال جمموعـة مـن 

ليوم,واألقرب للقول عىل حروب الشوارع السياسية األن أهنا معركـة األفكـار املراحل يف الرصاع الدائر ا
واألفكار املضادة بإمتياز,ولكل طـرف يف هـذا امليـدان أسـاليب وأدوات يـستعملوها للخـروج مـن قلـب 
النزال منترص أكان اإلنتصار للخري أو لرش,وحول مسألة الغرب وعىل اخلصوص أمريكا فامزلنا مقتنعـني 

 املعارك ختطى أفاقها التخطيطية وبالتي فقدت بوصلة السياقة للمشارقة,بأن حجم 
khaled rdwani 

كان ولبذا معرفة أن احلروب السياسية وفكيف كان حجمها اليمكن أن تصل نرياهنـا الدبلوماسـية 
 إىل الشوارع حتى يف الدول العريقة يف العدالة,لكن وبمجرد أن تكون مثل هكذا احلروب خمضبة بالعنف
ًوالدماء فأعتقد أن الرأي العام وبغض النظر عن مستوى كل فرد ثقافيا فسيكون الشارع عبارة عـن منـابر 
للمحلليني يف صناعة السيناريوهات املستقبلية,ويف األخري ومن حيث مواقف أمريكا ذاخل هذه املعركـة 

لكرامـة والعدالـة للـشعوب ًالتارخيية أظن أهنا خرست الرهان إنطالقا من أول قطرة دم سالت يف سـبيل ا
 .اإلسالمية
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١ 
منذ دخل الربيع العريب مرحلة الرصاع بني الثورة والثورة املضادة بزغت دعوة جـادة 

وبتفكيـك اخلطـاب العـريب , توجيه العناية بتفكيك اخلطـاب الغـريب مـن ناحيـة إىل وحثيثة
  .املوجه للغرب من ناحية أخرى

وربام أن األوان قد آن ألعرتف أنني مل أنطلق يف دعم وتأييد هـذه الـدعوة مـن اعـتامد 
اقتناعات فكرية تنامـت يف ثقافـة التعامـل  أو نظريات معروفة أو جمرد عىل مسلامت سابقة

صادفة وإنام كانت هناك إفادات قصوى وحاسمة جاءت بامل, مع اآلخر عىل مدى األجيال
  .من ظواهر ودالالت ال ختطئها عني كل من يريد البحث عن احلقيقة

 أمتلـك دافعـا معرفيـا قويـا مـن هـذا −شأين شأن كثريين يف مثل هذه التجربـة−كنت 
وإن كـان وقتهـا غـري (وقـد نـشأ هـذا الـدافع مـن موقـف مبـارش , الطراز الكاشف للنوايـا

ومع أنـه يعـز عـىل كثـريين حتـى هـذه اللحظـة بل , فوجئت به مع أين مل أكن أختيله) متوقع
التـي , لكنه أصبح اآلن متاحا ومعروفا يف أروقة العالقات الدوليـة, تصور إمكانية حدوثه

تـؤمن وتنجـز مـا ) وإن مل تكـن بـالطبع علنيـة(مل تعد جتادل يف أن هناك منظومة غـري رسيـة 
نمط غري مـسبوق  إىل ريةيعرف سياسيا عىل أنه حتويل املواقف السياسية حلكومات دول كب

والشبيهة مضمونا بعمليـات , الشبيهة شكال بغسل األموال الرسيع: من الصفقات الوقتية
  .اإلقراض اخلطر عايل الفائدة

٢ 
ومن اإلنـصاف للحقيقـة أن أكـرر أننـي مل أكـن صـاحب الفـضل يف هـذا االكتـشاف 

ع أثناء املناقشات واللقـاءات وإنام جاءين اخليط األول فيه من حيث مل أتوق, املعريف احلاسم
ية يف الوقت الذين نقالبيني بالرتاجع عن نواياهم االنقالبالتي حاولت من خالهلا إقناع اال
  .صفهم إىل كانوا حياولون فيه أن يكسبوين

فلام بلغت املناقشات حدودا ال تسمح هلم بالتامدي يف القول بأهنم عـىل صـواب كـان 
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 واجلــاهزة »رسا« القــوى الــسياسية والدوليــة املحتــشدة ال بــد هلــم مــن التلــويح يل بحجــم

 للتغطيــة عــىل كــل التــرصفات غــري اإلنــسانية وغــري القانونيــة التــي سيــضطر إليهــا »فعــال«
  .ما واجه ما توقعته من حجم االستنكارات الدولية حلدوثه ثم لسلوكه إذا حتام نقالباال

 يتـضمن بـام بـل يشبه بام يل وايرصح أن إىل يوننقالبويف هذا الصدد اضطر هؤالء اإل
)  منهم باالسـماثنني وذكروا (عنهم أحتدث الذين األوروبيني الزعامء بأن الرصيح التهديد

وال يشء , وحـده نقـالبوأن اال, أخـرى مـن مـشكالت متويليـة حـادة أو يعانون بـصورة
ـــوائض, غـــريه ـــن خـــالل ف ـــشكالت م ـــذه امل ـــادر عـــىل أن حيـــل ه ـــو الق ـــصناديق ه  ال

 . ماراتيةاإل السيادية

٣ 
  :آزرينتتوافقني م إىل مر حدود املعقولية ليصلوقد تعدي األ

, أن هذا احلل لن يكون عن طريق اإلقراض وال بطريقة التمويـل :ولالتوافق األ  −
شـبه راكـدة مـع الـسداد  أو وإنام سيكون برشاء صفقات العمر مـن سـلع راكـدة

 متواطئـة وواضـحة النقدي الفوري بمجـرد قيـام قيـادات هـذه الـدول بمواقـف
  .عىل حساب الشعب والرشعية نقالبالتواطؤ مع اال

أن يكون ذلك مع حفظ ماء وجه هـؤالء الـزعامء بإعطـائهم احلـق  :التوافق الثاين  −
وال  نقـالبالكامل يف استيفاء كل مظاهر احلرص القاطع عىل عدم تأييد مبدأ اال

لـذي رسعـان مـا أدتـه وذلك عىل النحو املراوغ واللعوب ثم املكـشوف ا, فكرته
ــل  ــي القاب ــل التطبيق ــصطنع ضــاربة املث ــاحرتاف م ــة ب ــة األمريكي ــا اخلارجي تباع

  .احتذاؤه جزئيا يف حاالت حمدودةللدول األوربية لالحتذاء والذي تم 
٤ 

وال يـزال كثـريون غـري , وبالطبع فقد كنت يف مناقـشايت أسـتبعد أن حيـدث مثـل هـذا
 أصبحت تصب بتـآزر يف إثبـات حدوثـه عـىل هـذا مصدقني حلدوثه رغم أن كل املعطيات

  .النحو املتآمر
بيد أين من ناحية أخرى ظللت أيضا متمسكا بأن أنترص للشعوب وللمجتمـع املـدين 
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 .وأراهن عليهام يف مناقشايت

ــة اال ــا يل أن أســمع ممــن يمثلــون الكتل ــون نقالبومل يكــن مفاجئ ــا ال يزال ــة بعــض م ي
رصحيـة مـدللني عـىل هـذا  أو شعوب مهـام كانـت عارمـةجياهرون بـه مـن احتقـار إرادة الـ

 ومتنـع تأشـريات متـنح التـي القنـصليات وكـذلك, الـشعب ال الدولـة يتبـع اإلنرتبول بأن
 وأن الواليـات املتحـدة وحـدها ووحـدها فقـط هـي القـادرة عـىل توجيـه, إلخ . .الدخول

  .التسويف أو اجلنائية الدولية وجهة اإلدانةاملحكمة 
٥ 

ــ ــم تعاقب ــى أصــبحتث ــك حت ــاك وهنال ــا وهن ــات ت األحــداث هن  املتحــدة الوالي
اجهها عـىل هـذا النحـو سـتو أهنـا تتصور مل حقيقة أمام لوجه وجها) أنفها رغم( األمريكية

وأصبحت أشبه ما يكون بجراح أقل مـن املتوسـط ال يـزال , الواسع يف وقت من األوقات
فـوذه الواسـع مـع مهـارة جراحيـة يامرس اجلراحات الكربى معتمدا عـىل اسـمه الكبـري ون

وكشف الزمن بمعطياته أيضا عن تورطاهتا األخالقية , حمدودة عفا عليها الزمن من ناحية
  .الرهيبة يف حتقيق أرباح ومدخوالت غري قانونية من خالل ممارسات غري أخالقية

ــستلزمها العــالج تعــددت  هــذه املامرســات مــن قبيــل إجــراء جراحــات باهظــة ال ي
ومـن قبيـل إجـراء جراحـات معقـدة يف حـاالت يمكـن االكتفـاء فيهـا , الصائباجلراحي 

ومن قبيـل , ومن قبيل إجراء جراحات ملن ال حيتاجوهنا أصال, بعالج تدخيل أيرس وأهون
استئصال أعضاء سليمة لبيعها مع إقناع املريض الفقري برضورة هذ االستئصال الستمرار 

يمة تباع يف الوقت نفسه ملـن هـو عـىل اسـتعداد ألن حياته بينام هي رسقة علنية ألعضاء سل
  .دفعها بالفعل منتظرا الضحية أو يدفع املاليني

٦  
وهـو أنـه مل يتـصور , انكشف أمر هذا اجلراح لسبب واحد ووحيـد, وببساطة شديدة

ومل يدرك حدود املعلومات التي أصبحت متاحة للجميع عن كل التفـصيالت املتعلقـة بـام 
  .ومن جنايات ومن مكاسبينجزه من رشور 

وال جدال يف أن جتليات عرص املعلومات ومـا حلـق هبـا مـن جتليـات وسـائل التواصـل 
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االجتامعــي كانــت وال تــزال أكــرب بكثــري مــن تــصورات املامرســني للــسياسة العليــا حتــى يف 

  .الواليات املتحدة األمريكية نفسها
 سـؤال إجابـة من بذكاء يتهرب أن إىل نفسه أوباما وهو ما دفع الرئيس األمريكي باراك

وقـد آثـر أن ينـافق الـشباب , شهري عن تناقض سياساته مع مـا جتـاهر بـه أمريكـا مـن مبـادئ
 الـذي يعجـز عـن إجابـة سـؤال تلميـذه ستاذوشباب التواصل االجتامعي مقتديا يف هذا باأل

 أفـضلجابـة فيقول للتلميذ يف جماملة قريبة من النفاق االضـطراري إنـه أي تلميـذ يعـرف اإل
  .منه

٧  
 املعـاين قاتـل وبوضـوح مـرة ألول انكـشفت كانت حمصلة هذا العصف الفكـري أن

ـــة ـــر للمفـــردات احلقيقي  وتـــرصحيات بيانـــات يف األمريكـــي القـــاموس يف شـــيوعا األكث
ــا الدبلوماســية ـــأصبح, األبــيض والبيــت واملخــابرات ونجوالبنت ــا ف  أن بوضــوح معروف

 يرتكبه من ال ينتمـي إرهابي أ وأن, سالماإل عن خبيثة كناية إال ليس رهاباإل مصطلح
مفــاخرا  أو ال يوصـف هبــذا اللفـظ حتـى لــو كـان صـاحبه خمــتال عقليـا ومعرتفـا سـالملإل

  . يف عملهرهاببعنرص اإل
 إال األرض وجــه عــىل إنــسان أي حقــوق تعنــي اإلنــسان حقــوق وبالتبعيــة هلــذا فــإن

كيــا مــسلام قيــل عنــه أمري كــان فــإذا, إنــسانا بحيــس ال هإســالم بمجــرد ألنــه املــسلم اإلنــسان
اللـودر األمريكـي وبـدون أن تـرد  أو امليكروسـكوب أو أمريكي فحسب مثله مثـل الـسالح

  .كلمة إنسان يف الوصف
وإنـام , الديمقراطيـة أو أما القيم األمريكية فتعبري ال يقصد به ما هو منطقـي مـن احلريـة

إن مـا يتعـارض مـع القـيم األمريكيـة هـو فقـط مـا ومن ثم ف, املقصود هو تقديس الصهيونية
  .»إرسائيل دولة«يتعارض مع ما يظن أنه مصالح 

٨ 
صـيل −نبـي ي والسالموعىل صعيد مواز فإن حرية التعبري ال تعني إال سب الدين اإل

 ومن ثم فإن انتهاك احلق يف حرية التعبري هو أن يتضمن النص الفني جمرد −اهللا عليه وسلم
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  .يمس فهمها لألخالق أو, تلميح بتجاوز ما يف حق جندي ما من جنود الصهيونية

ويتصل هبذا أن تعبري حلفاء أمريكا أصبح حمجوزا متامـا لعمـالء أمريكـا املـسجلني يف 
ويف مرتبة أعىل من هـؤالء يـأيت  .مل يعرفوا بعد أو زية سواء أكانوا معروفنياملخابرات املرك

تعبري أصدقاء أمريكا للداللة عىل حكومات الدول التي حتصل عىل شهادة اعتامد صالحية 
  .خلقية من منظمة اإليباك

وقد امتد الفهم الشبايب للجيل احلايل ليشمل مـدلوالت ألفـاظ لغويـة مل تكـن حتتمـل 
حتولت متاما يف السياسات الرسية لتـدلل عـىل , لكنها بفضل السياسات األمريكية, لالتأوي

  .املعاين التي هي أبعد كثريا عن املعنى اللغوي بل ربام تناقض املعنى االصطالحي أيضا
٩  

املـصنفة بكـل املعـايري (وعىل سبيل املثال الصارخ فإن لفـظ االسـتقرار وبقـاء الدولـة 
, واملـسلمني وظلمهـم سـالما أصبح هو التعبري املراوغ عن كبت اإلواحلفاظ عليه) فاسدة

كـام أن وصـف , بام يف ذلك مـا حيـدث مـن مـذابح مجاعيـة ألطفـال املـسلمني بـال أي مـربر
, سـالمالتطرف أصبح تعبريا مقصورا وحمجوزا ملجرد االلتزام باحلد األدنى من شـعائر اإل

اهرة خفية باحرتام اجلهـاد أصـبحت بـرسعة فإذا أضفت لاللتزام بالشعائر أي دليل عىل جم
  .يا وليس متطرفا فحسبإرهابالربق 

 :وهذه بعض أمثلة رسيعة أخرى من هذا القاموس الرسي
 . سالماحلرب عىل اإل = الرشاكة االسرتاتيجية 
  .أي حوار هيدف للقضاء عىل أفراد مسلمني يف أي مكان = احلوار االسرتاتيجي 
ـــــة  ـــــات تقليدي ـــــة اإلع = عالق ـــــن عنارصهـــــا حمارب ـــــيس م ـــــة ل    .ســـــالمالق

بـدون مناسـبة يف مـأزق  سـالمإحدى الصور املـستحدثة لوضـع اإل= احلرية املثلية 
  .االهتام بتقييد احلريات

 سـالمإحدى الصور القديمة التـي يـسهل اسـتدعاؤها لوضـع اإل = احلرية اجلنسية 
  .يف مأزق االهتام بتقييد احلريات

ستدعى من العدم للتنغـيص عـىل أي ُجمموعة إجراءات مطاطة ت = مكافحة التمييز 
  .اجتامعي أو حاكم مسلم يبدأ يف النجاح يف حتقيق نمو اقتصادي
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عـىل تكثيـف املـذابح  سـالمحث املعادين لإل = مطالبة أطراف النزاع بضبط النفس 

مني مع العمل عىل ختـدير املـسل,  وقسوهتا وترسيع وتريهتاالتي جيروهنا للمسلمني 
  . بأقىص نسبة ممكنة ريثام يتم القضاء عليهم

@pbjîÔÈm 
 خواطر مسلم عادى جدا

ولكــن جيــب ان نعلــم ان هــذه القــوى .جــزاك اهللا خــريا وزادك علــام... بــسم اهللا الــرمحن الــرحيم
الصهيوصليبــشيعية ليــست فــوق اجلميــع واهنــا تــسيطر عــىل الــساحة فرســول اهللا صــيل اهللا عليــه وســلم 

وان هنالك كثـري عـىل الثغـور يعرفـون هـذه احلقيقـة ويقـاتلون هـذا ) وىف امتى اىل يوم الديناخلري ىف (قال
العدو وينالون منه ويوجعونه وان مايفعله من اشعال نريان احلرب سيطفاها اهللا وكا ما عىل املـسلم اال ان 

 جيد هذه اجلامعة التى هى عىل احلق ثم يتشبث هبا ويقاتل معها

 جللجاحلق أبلج والباطل 

لقـد حــذر فــورد, صـاحب رشكــة فــورد ! يمكــرون ويمكـر اهللا, واهللا خــري املــاكرين! ُال فـض فــوك
للسيارات, الشعب األمريكي يف مطلع القرن العرشين مـن أهنـم سيـصبحون عبيـدا لليهـود إذا مل ينتبهـوا 

 كـذلك يف وها نحن اآلن نعـيش املرحلـة التـي حـذر منهـا فـورد, لـيس فقـط يف أمريكـا وإنـام! ملامرساهتم
ــدا وأســرتاليا ــا وكن ــة ! أوروب ــاك إىل أدوات خلدم ــسيحيني هن ــي حولــت امل ــصهيونية الت ــسيحية ال إهنــا امل

ــارهم! الــصهيونية ــات اهللا كيــف ينــرش اإلســالم يف دي فاصــرب إن وعــد اهللا حــق وال ! ولكــن انظــر إىل آي
 !إهنم حصب جهنم وقدرنا اإليامن واجلهاد! يستخفنك الذين ال يوقنون

 فلسطني/ لقرصاويأديب ا

 تقـوده وتوجهـه "التـيم"هـذه اخلليـة أو قـل الفريـق . هناك خلية صهيونية تتحكم يف مصري العرب
ومـا الثـورات املـضادة ومـا . وترعاه الواليات املتحدة وحلفاؤهـا مـن اسـرتاليا اىل كنـدا مـرورا بربيطانيـا

اال اســرتاتيجيات ثابتــة هلــذا الفريــق الطائفيــة واالنقالبــات والغــزو واالحــتالل ومحايــة االنظمــة اخلائنــة 
الصهيوين الذي ال هدف له سوى اىل ترسيح وجود الكيـان الـصهيوين بـني العـرب عـرب كـام قلـت متكـني 
االنظمــة العميلــة ونــرش الفــوىض وقتــل التنميــة وتــشجيع الــرسقة واالســتهالك الفــاحش والتــواطئ مــع 

 قوميات حاقدة عىل العرب ومع قوميات أشبه بالصهيونية
ALFARES 

ولكن املشكلة ان شعوبنا العربية تم تغييبهـا واجهاهلـا % ١٠٠استاذ حممد اجلوادي كالمك صحيح 
وافقارها عمدا حتى ال يقرأوا وبالتايل يفهموا ولو كانوا يقرأون التاريخ لعلموا صحة كل حرف مكتوب 

 .يف هذا املقال
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 مرصي خمرضم

ألسف سيطروا عيل صانعي القرار يف الدول الكـربي الصهاينة هم بلطجية العامل منذ وعد بلفور ول
بريطانيــا وفرنــسا يف األربعينــات وأمريكــا حاليــا وعرفنــا املــنظامت اليهوديــة اإلرهابيــة منــذ العــرشينات 
وتدبريهم اغتياالت داج مهرشـولد يف اسـقاط طـائرة ولـورد مـوين يف القـاهرة وجـون كينـدي وروبـرت 

التجـارة العـاملي يف نيويـورك ليـستغلها بـوش ليحـارب اإلرهـاب كيندي يف أمريكا وتفجري برجي مركـز 
 املفتعل يف أفغانستان و باكستان والعراق

khaled rdawni 
وبمجرد رؤية العامل مقسم إىل درجـات مقيتـة جـراء توسـع اإليمربياليـة الغربيـة يف البلـدان التـي مل 

 الذي يتنفس به الفـصيل الرأسـاميل تكون متتلك الرمح أو السيف ,فذالك سيكون كايف ملعرفة حجم الرس
اإلستنزايف الدويل,ومن منطلق وعد بلفور الذي رشذ أمة بأكملها ومـن إحـتالل العـراق لتكـسري شـوكته 
ــه  ــة إمتالك ــة اخلــصبة إباهنــا وذالــك بذريع ــة والفكري ــه العلمي ــذاك ورضب أبحاث ــرة أن ــصادية املبه اإلقت

أمريكا والغرب تـتكلم بـشكل رصيـح والحتتـاج إال إىل لألسالحة الدمار الشامل,فأعتقد أن احلقيقة عن 
 يشء من اإلدراك

hossam maroc 
قد النحتاج ملرحلة الربيع العـريب ملعرفـة حقيقـة أمريكـا املخـضبة بـاألرسار اخلبيثـة ومـا فـرتة ربيـع 
األمل إال حلظة تم فيهـا وبـشكل رصيـح إنكـشاف قنـاع الزييـف ,الـذي مررتـه الدولـة العميقـة لـشعوهبا 

لف بنعومة احلرية والديمقراطية,ولست أظن أن املتنور بمثـل هـذه احلقـائق قـد يكـون شـخص بـوزن مغ
ــاء  ــرارة جــراء كربي ــدت امل ــي تكب ــراق الت ــستان والع ــد العــم ســام يف أفغان ــذي يعــرف مكائ اجلــوادي ال
ي واشنطن,بل األهم واملـستفيذ بفـضيحة أمريكـا بـشكلها العـالين هـو ذاك اإلنـسان العـريب العـادي الـذ

 صدق خرافات اإلعالم
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١ 
 وكـان, حـد بعيـد إىل حتى أربعة أعوام مضت كانت معاين املفاهيم السياسية مستقرة

 بـل وصـل األمـر,  يشبه ما يصنفه العرب عىل أنه علـم ناضـجما إىل حتول قد السياسة علم
, حد االحرتاق إىل النضج منزلة علم النحو الذي هو علم ناضجاالعتقاد يف بلوغه من إىل 

 يقـصده مـا تتعدى درجة هبذا يقصدون واحرتق نضج النحو أن املعنى هذا عن وتعبريهم
  !!امامت مستويا أصبح إنه الطعام عن بقوهلم املطابخ رؤساء

 حـني بدأ العبث احلاد باملعاين الـسياسية االصـطالحية يـصل ذروة عاليـة مـن اخليـال
ّمـن أنـتم? متوجـا هبـذا سـلوكا مـسترتا : قـائال شـعبه إىل الشهري سؤاله معمر القذايف وجه

 خـداع مـن لـألول مالزمـا سـلوكا ضاأيـ ومتوجـا, الـشعب احتقار من )كان معروفا عنه(
  .وبرشى وممارسة وفلسفة نظرية: اجلامهريية بفكرة الشعب

قبلها بقليل كان نائب رئيس اجلمهورية املرصي الذي توىل منـصبه ليـوم واحـد فقـط 
إن الديمقراطيـة ال : قد قـال وهـو متكـئ عـىل أريكـة مقعـده يف حـوار التلفزيـون املـرصي

مؤكـدا هبـذا مـا تنـاثر مـن قبـل مـن ,  يـصلحون للديمقراطيـةتصلح ملرص وإن املرصيني ال
  .!!وشفيق نظيف: املتعاقبني األمحدين رئييس الوزارة

ومــع هــذا فــإن هــذا النائــب الــذي طــال شــوقه قــرر بعــد فــوات األوان أن خيــوض 
وهكـذا , وكـذلك فعـل رئـيس الـوزراء األخـري, وأن جيمـع تـوكيالت, انتخابات الرئاسـة

ى  يانأصـبح الـرجالن يـسع  ومل, الرتخــيص بإعطائـه أبـدا يقـبال مل مستــشفى يف العـالج إل
 .فيه العاملني األطباء صالحيات وال بشهادات أبدا يعرتفا

ــذا ــوم أصــبح وهك ــة مفه ــذي الديمقراطي ــتقر ال ــذ اس  إىل بحاجــة »األفالطــون« من
  .»امليكروفون«تعديالت يف 

٢ 
الـذي هـو آخـر عناقيـد االسـتبداد  بشار األسـد مهية فإنأكثر أعىل صعيد ثالث لكنه 
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 فاجـأ الـرتاث اإلنـساين −)وال نقول العريب حتى ال يظن قـارئ أنـه خطـأ مطبعـي(العرقي 

 يـدافع ملـن الـوطن إن فيـه يقـول, والداللة املعنى خبيثة ليةبنص متت صياغته بطريقة هيك
 ! جنسيته حيمل ملن ال عنه

 وأصبح لزاما عىل مجال عبد النـارص, وبدأ عهد املرتزقة, وهكذا انتهي عهد املواطنني
 بـدال, املرتزقـة اإلخـوة أهيـا: بقولـه خطابه يبدأ أن ن من قربه ليخطب يف مجاهريهأستاذإذا 
  .!!املواطنون اإلخوة أهيا: لشهريةا استهاللته من

اتية واملكيافيلية يف السياسة األمريكيـة املعـارصة فقـد تبنـت امجأما طالئع املدرسة الرب
بعيـدا عـن الواقـع واملنطـق , ات العـسكريةنقالبـمفاهيم جتريبية جديدة إلعادة تعريف اال

ــاء ــانون والفيزي ــات , والق ــي يف اخلــضوع للتوجه ــسلوك اإلقليم ــا لل ــصهيونيةوتبع  ال ال
  .والسيايس والفسيولوجي الترشحيي للرتكيب

 يف فإذا كان الكائن يسري منذ رأينـاه كالبطـة ويتـرصف كالبطـة فلـيس هنـاك مـا يمنـع
 الكنـاري أو »الكنـاري عـصفور«  ذاته من أن نوافقه بعد فرتة عىل أن يـسمي نفـسهالوقت

 صـورة وضـع درجـة إىل شـوبالفوتو إمكانات بكل تقنيا مساعدته مع, وتدليال اختصارا
 لوجــود إثباتــا الربملــان قبــة فــوق رسيعــا حاجتـه ويقــيض يزقــزق كنــاري جــسد عــىل رأسـه
 .!!برملان

 ويتم الرتويج لذلك العبـث كلـه بنـاء عـىل مفهـوم اسـتثنائي يقـول إن أمـن وسـالمة 
 نقـالباال عـن رضـاها فـإن ثـم ومن, إرسائيل جزء ال يتجزأ من األمن القومي األمريكي

  .نفسه األمريكي بالقانون االلتزام من أهم واستحقاقا خطوة ليمث
٣  

أن هـذا املفهـوم اجلديـد شـق  ممـا اكتـشفوه مـن هل العلم بفـن الـسياسةأوقد تعجب 
طريقا واسعا وممهدا أمام املرشح الرئـايس ترامـب الـذي سـتؤدي أطروحاتـه اجلريئـة عـىل 

اف املكثـف يف الـديناميات العميقـة مزيد من االنكش إىل −حتى لو مل يصل−املدى القصري 
ألداء السياسة اخلارجية األمريكية التي بنت جزءا كبـريا مـن مقومـات نجاحاهتـا الـساحقة 

  . والتمويه والتقيةالتجملفيام مىض عىل 
وباملواكبة هلذا فـإن رئـيس وزراء املجـر انـدفع فأمـسك دون اسـتئذان ودون تكليـف 
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 مظهرية مسيحية دينية عصبية يف االحتاد األورويب رطليو خيالية مبادرة بزمام, ودون إذن

 الـرئيس أن يعرفـون اخلاصة بينام, للتحقق قابلة هي وال, مستحبة هي وال, مطلوبة هي ال
 −للمفارقة ويا− بجيناته يعود العلامنية بفكرة تفاخر التي األوروبية للدولة مبارشة السابق

 صـعود ف اآلن بأثر رجعـي ضـد أعظـميق الراهن املجري وكأن, وهيودي جمري أصلإىل 
 أفـضلُحاهلـا  دولـة يف منـصبه مـن بكثـري أفضل منصب إلى  وصل الذي السابق للمجري

  .دولته من كثريا
٤ 

مــر مل خيــل مــن ســلوكيات متناقــضة ظــن أصــحاهبا الطيبــون املغــرورون  األنأعــيل 
 يؤكـدون للعـامل األمـر حقيقـة يف هـم بيـنام, »العـرصنة« هبـا يسابقون أهنم باملظاهر الفاقعة

  .إرصارهم الدفني عىل العنرصية
ومن ذلك ما حدث من الصخب املقصود واملبهرج بافتتـاح معبـد هنـدويس يف دولـة 

بينام يعـرف العـامل , ظهر صورة السيدة األوىل فيها إال بالنقاب الكامل األسودية ال تإسالم
,  هـذه وتلـك كأهـل كتـابومعتنقي أهنا حترتم اليهودية واملسيحية سالمكله عن عقيدة اإل

لكنها ال تكلف نفسها مظهريات نفاقيـة تبـدو , وتستبقي هلم بيعهم وكنائسهم وصوامعهم
  .املسلمني أموال واستنزاف مصادرة حساب عىل اهلندويسفيها حريصة عىل بناء املعبد 

 قرينـه مـع سـيتبادل دينية غري ثانوية مدرسة يف أورويب طالب أي فإن بالتحديد وهنا
ومهـي يف جمـال إعـادة تعريـف  أو ع صديقته النكات حول ما هو ممكن وما هـو خيـايلم أو

  . قرنا١٤دين معروف وحمدد املعامل منذ 
 مـع حداثية كنيسة بناء اقرتاح قبيل من واملضاعفة ريات املتعاقبةوستكون هذه السخ

ــة وضــع ــث حمرق ــان يف جث ــرج مك ــراس ب ــافورة وضــع أو, األج ــصة ن ــة ذروة يف راق  قب
ــةالكا ى حتويــل صــالة املــذبح أو, تدرائي ــييل ملهــى أو مــرقص إل ــاج مــع, ل ــون إنت  الكرت
 يف الـشباب إبـداع أن نعرف ونحن, والتصورات اإلبداعات هلذه املوظف »الكويمكس«و

  .سقف وال حدود له ليس املضامر هذا
ومن اجلدير باإلعجاب والتنويه واالحرتام أن الذين تباهوا بارتكـاب هـذا الـسفه يف 
تلك الدولـة العربيـة ال يزالـون حتـى اآلن حريـصني عـىل ارتـداء زهيـم التقليـدي دون أي 
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, ايف واالقتـصادي بتقـدير واحـرتاموهو األمـر الـذي يقابلـه العـامل الـسيايس والثقـ, تفريط

ظ بمالبـسهم مـع ااملفارقة الفنية باالحتف«فكأهنم بترصفهم اهلندويس األخري أرادوا حتقيق 
 . مرسخني هبذا مفهوما شاذا وإن كان جديدا جدا للهوية, »تبديل جلدهم

 عـىل أن أؤجـل ذكـر جـوهر التـشخيص نظـرا ملـا −كـام رأى القـارئ− وقد حرصت 
  . البالغ يف اإلعالن عن هذا السلوك املستفز للهوية والوطنية معاذحدث من الشذو

٥ 
 يصدرها نقاليباالضطرابات والتهويامت التي ال يزال اخلطاب السيايس اال إىل ونأيت
 كالفتـة ليعلـق اختطافـه تـم قـد والعـريض الواسـع الدولـة مفهـوم فنجد أن, يف كل ساعة

 وهو, نقالباال باسم متحدث أي خترصات أو سلوك عىل هنارا جهارا مغتصبة أو منتهبة
 . تقدير أكثر عىل »املنصب متوسط« عادة

 وجدنا أن األرقام الدالة عـىل املـؤرشات االقتـصادية وفكـرة التنميـة قـد فإننا كذلك 
 بحيـاء− ما ال يزيد عـن تـرصحيات كوميديـة مبهجـة ترنـو يف أحـسن أحواهلـا إىل اختزلت
ــ أقــواال تكــون أن إىل −وخجــل  عــىل الــرسيع والقفــز والتهــوين التــسفيه يف مبالغــة ةومهي
  .!!الذريع اإلحباط

 −املنجـز املعجز العمل بأنه املوصوف −  القناة أو التفريعةحفر وعيل سبيل املثال فإن
 مــدى عــىل اســتعادهتا أو استعاضــتها تــتم أن  مليــارا يتمنــى املخططــون٦٥كلــف ت الــذي
 املـسوق اإلنجـاز جـوهر هـو الذي احلفر هذا .. الظروف أفضل يف عرشين أو عاما ثالثني

 يف− واضـحة رصحيـة بألفـاظ القـوم لعلية معلن اجتامع أمام صور ما رسعان, به واملحتفى
 عـىل أنـه مل يتكلـف يف واقـع األمـر إال −سـة العـصبيةاحلام من مفهومة ٍولدواع عابرة دقيقة

  .!!يومني اثنني كلها بالفعل يف اسرتدادها أو تعويضهاعرشين مليارا فقط تم 
٦ 

 إىل −صـاعدة أو متقاعـدة−وقد تواكب صعود عسكريني جدد من مستويات خمتلفة 
بؤرة الشاشات مع نوع جديد من اخللط بني املفاهيم القانونية املرتبطة بالـسياسة والـسيادة 

 إىل ومـن ثـم يـدفعهم, واإلدارة العامة بام كان كفيال بأن يدين ترصحياهتم عىل نطاق واسـع
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 . التحفظ فيها أو دهاتقيي

 يف يـصحب وأن,  لكن االندفاع املـروع كـان قـادرا بطبعـه عـىل أن ينتـرص للحامقـات
صف يعــ يكــاد بــام املــستقرة للمفــاهيم الــسياسية املعــاين عــىل مــستحدثة تغيــريات انتــصاره

وذلــك مــن قبيــل , باســتقرارها بــل وباســتقرار معنــى وظــائف القــوات املــسلحة نفــسها
وإدارات أخـرى كبـرية كاهليئـة , كة التي أوقعت فيها املحاكم العسكريةاالضطرارات املرب

ول األول واألخـري عـن حتقيـق ئحلظة عابرة يف مكانـة املـس يف اهلندسية التي وجدت نفسها
رسعـان مـا تبـني أهنـا خمتلقـة ) بالفـاء(حلم الشفاء من مرض الكبد املرصي بطريقة خمتلفة 

  .)بالقاف(
٧ 

ملتوقعة املرتتبـة عـىل الرتاخـي املحبـذ يف إيقـاف جمـرم سـوري وعىل مستوى التبعات ا
قـادت املنظمـة الدوليـة شـعبا متحـرضا متفوقـا , املعقوليـة أو عند أي حدود ما من املنطـق

 . من حاالت الشتاتحالة إلى مبدعا ثريا منتجا بأكمله
ق بـني  ثم ابتدأ الرؤساء ورؤساء الوزارة املتفلسفون حياولون عـىل طـريقتهم فهـم الفـر

مـع أن اخلـربة , صـفحات القـانون الـدويل بتعـسف إىل ثم نقل هذا التفريق, اللجوء واهلجرة
 ال وقـد هجـرة إىل يتحـول قـد اللجـوء أن ببـساطة يـدرك جتعله عادي السياسية ألي مواطن

كـان ال بـد مـن تنـسيب األمـرين  إذا وأنـه, وأن اهلجرة قد تبدأ بلجوء وقد ال تبدأ به, وليتح
 .واهلجرة جلوء دائم, إن اللجوء هجرة مؤقتةلبعضهام ف

 املـرشد ذلـك يملؤها التي اخلانات وليس األمر حيسم ما هو احلياة مسار  وهكذا فإن
 بـأي متـاح ولـيس االختيـار بـني القبـول إىل تدفعـه واملـوت الـضياع مـن حالة يعاين الذي

  .أمرين كالمها غري مباح
٨ 

 يف القــوانني تيــسري مبــدأ عــىل قامــت نيةاإلنــسا احلــضارة ومــن املــدهش أن نــذكر أن
 يف يظهـر الـذي املعنـى وهو, التسييب كلمة تعنيه ما بكل تسييبها وربام( األزمات حاالت

 بعـض مـن تارخيـه بحكـم العـريب املعنـى يرافـق عـام وأبعـد لينـا أكثر والفرنسية اإلنجليزية
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  .ون القوانني أكثر استيعابا لإلنسانيةتك كي وذلك, )الفوىض ظالل

 وقـساة األفـق ضـيقي الـساسة مـن بعدد األسبوع هذا لكننا يف املقابل أصبحنا نواجه
, اإلنـساين الطيـف مـن اآلخـر الطـرف يف لتكون وتقسيتها القوانني تعديل يريدون القلب
  .استيعابا أكثر تكون أن من بدال استبعادا أكثر لتكون أي

 اثنـني مـن خفـي إحلاح عىل ناءب التوجه هلذا تبنيهم ومن املدهش مرة أخرى أن يكون
 لرعايـاهم الفرصـة تعطـى بـأال والـضغوط الوسـائل بكل يطالبان الثالث العامل أباطرة من

الـذين هـم ( برعايـاهم فيـه حيتفظـا أن قـررا اللذين الكبري الوطن سجن من للهروب(!!) 
 . املوت حتى) املواطنون األصالء

pbjîÔÈm 
 ٥٠٢الدورسي 

أجـابني و هـو . ماذا فهمت?:فسألته. و هو معجب به أشد اإلعجابكان رجل يستمع إىل خطيب 
 و هل أستطيع أن أفهم ما يقوله هذا العامل العظيم:حانق

 جلجامش

بـارك اهللا فيـك يـادكتور اثلجـت صـدورنا وأحـب ان اسـأل عـرب اخللـيج وأقـول ملـاذا تقبلـون ان 
التــي أصــبحت االن تتحــدث تــصبحوا أقليــة ضــمن طوفــان مــن األجانــب يــستوطنون جزيرتنــا العربيــة 

 .الفارسية واهلندية واالنكليزية وامواهلا تذهب لدعم االنقالبات 
abu ali 

ًفالعلوم السياسية كمفاهيم متعـارف عليهـا نظريـا يف الفلـسفة تبقـى بعيـدة كـل البعـد عـن املنـاهج 
 اإلنـساين ملحمـة السياسية احلالية,بحيث مـا جـاء بـه رواد احلـضارة اليونانيـة أنـذاك يبقـى عـىل املـستوى

تارخيية يف النبل واجلد,أما يف سنيني خروج غول الرأساملية فالـسياسة ليـست أكثـر مـن جمـرد غطـاء نـاعم 
 الغرض منه هو إغراق البرشية يف اإلستهالك وإستنزاف ثروات بعض شعوهبا لصالح شعوب أخرى

 طلوع الفجر

ة كـام كـان يف بدايـة الثـورة ضـد مبـارك اين املليونية مـن اجلامهـري كـل يـوم مجعـ: هناك سؤال حيريين
هـل اصـبح السيـيس حمبـوب اجلامهـري بعـد اسـتعامله . ونحن نرى ان السييس اسوء مـن مبـارك الـف مـرة

يف الغـرب (لكننـي ارى ان احلريـة قـد انتهـت و العـدل. انا لـست اخوانيـا ولـن اكـون.اجلرافات يف رابعة
متـى : يقول عمر ابن اخلطاب. ُقد دثرت)ق االنسانيف الغرب حقو(والكرامة. ّقد وىل)اسمها ديمقراطية

 ًاستعبدتم الناس وقد ولدهتم أمهاهتم أحرارا?
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khaled rdwani 

فهــذا التحــول الــدرماتيكي يف علــم الــسياسة ماكــان ليــصل إىل مثــل هــذه املــستويات يف الــضحالة 
أن الديمقراطيـة ليـست هـي ًوالرذائة لوال ظهور ملحمة الربيع العريب,وما جاء عـىل للـسان أوبامـا قـائال 

صناديق اإلقرتاع يبقى دليـل عـىل أن الـسياسة بـاملفهوم الغـريب تـصبح فـضاعة شـنيعة يف مرحلـة الـرصاع 
الثوري,إذن ونحن أمام أقبح الصفات موجهة إلينا ومن أقبح املتطفلني عن الـسياسة نجـد أنفـسنا أننـا يف 

  العروض املرسحية للسياسة اهلزلية,حلظة الالقانون وفكرة الربيع الثوري تبقى جيدة لكشف
mohamed 
  .صدقت

 مرصي

نعم هذا هو العامل الذي نعيش فيه فامذا بعد? كيف نتعامل مع هذه الترصفات املـشينة القاتلـة? هـل 
سنظل نتندر عىل فعل هذا ونستعجب مما فعل ذاك? هل سيغري ذلك من االمـر يشء? نعـم سـيغري ولكـن 

 بال هناية الهنم يفعلون مهام كان مستهجنا ولكنـه فعـل يغـري واقـع ويـؤثر يف لالسوا ثم لالسوا ثم لالسوا
. ناس وحمن اخرتنا االكتفـاء بالتنـدر والتعليـق وكـان هـذه االفعـال تـؤثر يف غرينـا وحتـدث يف غـري دولنـا
 األجدر بالكاتب ان يعلم الناس ماذا يفعلون لينقذوا انفسهم من االسوا القادم الـذي خيطـط هلـم عالنيـة

 .وينفذ وهم مازالوا يتندرون ويتكلمون
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אא 
áçÂ†ËÖ]Øèç »ì‚rjÚæíµ‚Îh…^Ÿ±c‹éñ… 

١ 
يف السنوات األخرية من عهد الرئيس السابق حممد حسني مبارك انترش يف مرص مرض 

  .بطل يرأس اجلمهورية بعد مبارك, البحث عن بطلسيايس خطري اسمه 

وكان احلديث عن هذا البطل يتمـدد ويـنكمش تبعـا لقـدرة املتحـاورين عـىل اإلقنـاع 
  .واالقتناع

وكان هؤالء يتحدثون عن أن مبارك متكن من تنمية معارفه الـسياسية قبـل أن يكـون 
 الوقت الذي كان يـدور فيـه يعنون بالطبع ذلك, رئيسا بدرجة مل تكن متاحة عند أحد آخر

احلوار بعد ربع قرن من رئاسة مرحية ومـسبوقة بخمـس سـنوات مـن الوجـود يف الـصورة 
  .الكاملة نائبا للرئيس

, ومن الطريف أن كثريين من هؤالء ساروا مع املوجة املعاكسة بعد انتهاء عرص مبـارك
قادرا وال فـاعال عـىل الـرغم وهي أن مبارك مل يكن أبدا رئيسا , وا يرددون فكرة مناقضةأوبد

وكـانوا يـصورون أن , من أهنم كانوا منذ سنوات ال يرون غريه قـادرا وال يـرون فـاعال غـريه
  .بداية مبارك السياسية مل حتدث إال بعد صعوده للرئاسة بسنوات

أن أكتب أكثـر مـن دراسـة عـن اإلعـداد املكثـف الـذي  إىل  دفعني هذا اجلدل املتوايل
وهو ما متثل عىل سـبيل املثـال يف أنـه تـوىل املـسؤوليات , بل توليه الرئاسةحظى به مبارك ق
وذكـرت , ثامين عرشة مرة بتفويض كامل مـن الـرئيس الـسادات( مرة ١٨الكاملة للرئاسة 

أن عـددا مـن القـوانني التـي ال  إىل كـام أرشت, يف تلك الدراسة تـواريخ هـذه التفويـضات
  .)عتامد الرئيس املفوض حممد حسني مباركتزال سارية صدرت يف عهد السادات با

٢  
الذي حللته ودرسته مما حيسب للسادات الذي كـان حريـصا جـدا  فإن هذا, وبالطبع

وأنـه مل يفـرط يف واجبـات , وبصدق عىل أن يتخلص من أعباء كثرية متعلقة بإدارة الرئاسة
  .الرئاسة السيادية والسياسية
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ــارك ــرد مب ــذا احلــديث عــن تف ــل ه ــواز عــن ويف مقاب ــاك حــديث م ــان هن ــةأٍ ك  ملعي

 نـشأ يف بيـت »ابن الرئيس«القول إن  إىل  يذهبون»املجاملون«حيث كان , صالحية ابنه أو
  .وإنه يامرس الرئاسة بالفعل, الرئيس

لكن احلقيقية املـسكوت عنهـا والتـي يعرفهـا اجلميـع أن أحـدا يف الـشارع املـرصي مل 
ين كرروه من أبناء الـشعب كـانوا مـن الـذكاء بحيـث وأن الذ, يقتنع هبذا الكالم وال كرره

الذي أعلن أنـه , وهو الفنان عادل إمام, أكثر املصادر شهرة من بني من حتدثوا به إىل نسبوه
  .!ال يرى من يصلح للرئاسة غري هذا املتدرب اجلاهز

وجـاء رئـيس مـن صـفوف الـشعب , وحـدثت الثـورة ومـا تالهـا, ثم وقعت الواقعة
 . ب نفسهبانتخاب الشع

٣ 
ومع أن احلديث عـن وصـول الـرئيس حممـد مـريس للرئاسـة دون خـربة كـان حـديثا 

وإن مل يكـن قـد نجـح يف , خانة املحفوظات ثقيلة الدم إىل فإن تكراره أصبح يدفع به, ظاملا
ذلـك أن مـريس كـان قـد مـارس الـسياسة العامـة واحلزبيـة , خانة املـسلامت إىل أن يدفع به

ويف جملس الـشعب ثـم خوان اق واسع من خالل مناصبه السياسية يف اإلوالربملانية عىل نط
منهـا اجلمعيـة الوطنيـة , ويف مـنظامت عديـدة للمجتمـع املـدين, يف حزب احلريـة والعدالـة

  .للتغيري
ومع هذا فقد ظل اجلمهور بمن فيهم أنصار مريس وحمبوه يـرددون حقيقيـة أنـه كـان 

ومــن هــذه ,  يتطلبـه منــصب الرئاســة يف مـرصأطيـب قلبــا وأنقـى عقــال وأصــفى نفـسا ممــا
يف بعـض الـرش ممارسته أي ممارسة  إىل املتطلبات قدر عميق من إدراك طبائع الرش قد يدفع

مــضادة لــألوىل وقــدر مــن إدراك املــؤامرة قــد يقتــيض إنجــاز مــؤامرة أخــرى , اللحظــات
  .وهكذا . .إلجهاضها مبكرا

أن  إىل خمـرضمة كالـسفرية األمريكيـةولعل هذا ما دفع شخصية تكنوقراطية سياسـية 
 مـع مـورمـريس بطريقـة ال تقطـع األ إىل تتبنى وجهة النظر القائلة بـأن يـتم انتقـال الـسلطة

  .احلارض القائم
وهكــذا طرحــت رؤيــة أن الفــوز باالنتخابــات يكفــل التمكــني مــن منــصب رئــيس 
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فـرتة االنتقاليـة لكن منصب رئيس الوزراء البد له من رجل عمـل وزيـرا يف ال, اجلمهورية

وحبـذا لـو كـان الرجـل مـن , نفسها حتى لو كانت مدة توزيره ال تتجاوز شهورا معـدودة
وهو , الذين جييدون تكرار املوافقة عىل اليشء ونقيضه دون أي إحساس بنقصان االحرتام

  .yes manما يسمى يف اللغة اإلنجليزية 
وهـو , قنـديلهـو هـشام وزير وطنـي خملـص وكانت هذه هي الصيغة التي صعد هبا 

  .الرجل املوافق عىل طول اخلط
٤ 

, وهكذا كان تقسيم السلطة بني مريس الذي مل يكن حتـى تلـك اللحظـة رئيـسا بطـال
 .وبني قنديل واملجلس العسكري بقيادة طنطاوي وعنان, بل كان رئيسا منتخبا فحسب

 إىل من اخلطواتفلام أراد مريس احلراك خطوة لألمام جاءت نتيجتها وكأهنا جمموعة 
يف  إذا كـان مـن قبيـل احلـظ أن تبلـور اختيـارهحققها االنقالب العسكري فيام بعـد اخللف 

صــورة قائــد متثعلــب راغــب يف املــشاركة يف حــبس األســد واحلــصول عــىل عــرين األســد 
  .لنفسه

, من استنكار البعض واستهجان البعض اآلخرأو صحبه ومع ما تضمنه هذا التطور 
السري عىل طريـق  إىل مني بمهارات الوحوش رأوا يف مثل هذا الفعل مدعاةفإن بعض املغر

بل إن بعض هـؤالء رأوا نوعـا مـن أنـواع البطولـة يف هـذا التـرصف املحمـي مـن , البطولة
 الدعايـة منهـا إىل واملؤدي بطريقة مرسحية وسينامئية أقـرب, واملدبر عىل يد العدو, اخلارج

  .الفنإىل 
ــ−وكــان هــؤالء  ــزمن ومــع إدراكهــم حقــائق األ وإن تن  −مــوراقص عــددهم مــع ال
فـإذا مائـة يـوم ,  سـاعة٧٢ أو  ساعة٤٨يف خالل  نقالب ستستقر لالموريتصورون أن األ

متيض دون أن يتحقق أي نوع من أنواع االستقرار الذي تصور البعض أنه يمكن احلـصول 
  .عليه بالدبابة والطائرة

ــ ــذبون يتــصورون أن وجــود قائ ــاة وعــاد املذب د قــديم كــشفيق يمكــن أن يثــري احلي
 لكنهم تذكروا ما كـان يثـار مـن أن وصـول طيـار, التنافس أو السياسية بنوع من االجتهاد

وإذا كان األول قـد , القوات املسلحة إىل الرئاسة بعد طيار آخر ليس أمرا مرحيا بالنسبةإىل 
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  .احفإن هذا ال يكفل للثاين القدر ذاته من النج, صادف بعض النجاح

٥  
وهكذا أصبحنا أمام قائد يتصور باحلق وبغري احلق أنه صاحب األولويـة يف أن يـرث 

َومل ال وهو الذي حبس الـرئيس نفـسه , منصب الرئاسة من دون انتخابات وال استفتاءات
  .بنفسه وقتل اآلالف بأمر نقالبوقرأ بيان اال, وأزاحه بنفسه

القـادة العـسكريني النافـذين واملـؤثرين لكن القدر مع هذا كان قد استبقى عددا مـن 
بام ال يقل عن (ويعتقد كثريون منهم , الذين يسبقونه يف األقدمية والتخرج والسن واخلربة

ليكون رئيسا عليهم وعىل املرصيني قرسا  نقالب أن من الظلم أن يأيت قائد اال)رقم باملئات
  .واقتدارا

الء الـذين ال يـزال بعـضهم يـشغل ويرى هؤالء أنه البد من متهيد يضمن إرضاء هـؤ
وإال فإن األمر يصبح أمـرا واقعـا ال يرتـضيه , مواقع تنفيذية يف القوات املسلحة وخارجها

  .أحد هبذه البساطة
فلـو أهنـم كـانوا قـد , وهنا يبدأ القادة العـسكريون إدراك معنـى احتيـاجهم للـسياسة

ومـا , كوا ما ينبغـي علـيهم فعلـهدرسوها وهم يف املستويات العليا ألدر أو فهموا السياسة
ضـابطا متوسـطا  أو لكـنهم تـصوروا الـسياسة جنـديا يأمرونـه فينفـذ, ينبغي علـيهم تركـه

وإذا البطولـة يشء آخـر غـري , يفوضونه فينجز فإذا هبا أصعب من تصور هؤالء القـادة هلـا
  .ذلك الذي صورته األعامل القديمة

٦ 
د أن مواصــفات البطولــة بــدأت يف حــ إىل وقــد تطــور حجــم هــذه املــشكلة الكبــرية

 التشكل والتحور تبعا لتجارب وخربات ذهنية قديمة بعضها يمكن وصـفه بأنـه منحـرف
لكن التصور امللح لـرضورة وجـود بطـل يتمتـع بـام هـو غـري طبيعـي يكـاد جيعـل , شاذ أو

مجع كل ما أمكنه من  أو يضحون بالبطل حتى لو أنه استبعد أو هؤالء املتصورين يرحبون
  .ملثالب الشخصية من خيانة وشذوذ وعهر ودياثة وفحش وكذب وافرتاءا

خــالل شــهور مــن صــورة تقــرتب مــن الكــامل يف واحــدة وهكــذا حتــورت صــورة 
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صورة تقترص عىل فعل واحد يغفر العيوب املتضمنة مجيعـا ويعـيل مـن قيمـة  إىل الشخصية

اة سياسـية ناشـئة يف بلـد حتول خطري عىل حي أو وهو حتور, العنرص الواحد والفرد الواحد
  .ال يزال يعاين آثار الشمولية

@pbjîÔÈm 
Emadsaed Saed 

ي قامـت عـىل تات النقالب باالأمثلةارضب هلم و, يةمريكجاكس األأيا دكتور كلم الناس عىل خطة 
املـرصي هـو صـورة  نقـالباال واملـرصي نقـالبيـران ووصـوال لالإ انقـالبفـشلت بدايـة مـن  واخلطة

 .الروماين بعد شاوسسكو  قالبنكربونية لال
B. L Algéria 

أود أن أقول أن ما حيدث اآلن يف مرص هـي , . . .  يا دكتورتؤاخذينال , السالم عىل من اتبع اهلدى 
أدركـه ال فهمـه و,  وال حـزب وال غـري ذلـكخـوان قضية أكرب وأعظم بكثري مـن أن حتتويـه مـرص وال اإل

 ومل يفهمه كثري حتـى مـن املـسلمني واسـتخدموا . . . . .)أعوانه و والسييسو . . . . .(ولألسف األعداء 
  .أظن أن الثورة مل تبدأ بعد, كوسيلة وعبيد لوأد الثورة

 مرصي
والدهم ويقـضوا متامـا أن ينترص املرصيون ملستقبلهم ومستقبل أما أمرص عىل مفرتق طرق رهيب ف

كثـر مـن سـتة عقـود أ ومن فـساد إىل فـساد منـذ عىل دولة املامليك اجلدد الذين حيكمونه من فشل إىل فشل
. . . خر يعيـشون فيـه الجئـني ومتـسولني وضـيوفا غالبـا غـري مرحـب هبـمآن يبحثوا هلم عن مكان أما أو

 ويمـرر دسـتور الـرأس يف الفـأسن تقع أخري وال جمال للرتاجع بعد نفسكم فهذا هو اخليار األاختاروا أل
لـن يكـون هنـاك فرصـة . . خرىألن يكون هناك فرصة . . اءة والرؤيةالعار والعهر واخليانة وانعدام الكف

 . . خرىألن يكون هناك فرصة . . خرىأ

 USA وائل
 السيـيس مـاذا خيتبـئ هلـمال ليت قومي يعلمون أ ولكن ةصدقت ورب الكعب:  )مرصي(ىل املعلق إ
  . قريبااالنقالبينيطان  رساصلوأن مل تستإخوة املرصيني  األأهيا سوديام أانتظروا  . يوننقالبواال

 سعيد
وهـو يف هـذا املقـال , عـالماإل إىل  حممد اجلـوادي يف مقاالتـه ويف حديثـهستاذمتعة دكتور القلب األ

, رئـيس إىل زعـيم ولـيس إىل  وكيف أن مرص بحاجة)ّكمل مجيلك(ّيتامشى مع الدعوات األخرية كحملة 
ّب الرئاسـة لألسـباب التـي ذكرهـا الـدكتور يف ّوهكذا يتصور أنصاره وربام هو نفـسه بأنـه األحـق بمنـص

 !اًشكر, مقاله
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 بن سعيدا

ــوا  ــن حول ــةم ــني الثالث ــف والثالث ــوم أل ــاهر ي ــو٣٠ متظ ــة إىل  يوني ــون وثالث ــني ملي                      رصواأ وثالث
             ي يشأن يتــصوروا أي يش وممكــن أ إىل ن حيولــوا كــل يشأ مــرصين عليهــا ممكــن ومــازالواعــىل كــذبتهم 

  ..)..( . . .كل يش

ن أ اجلزيــرةحاديثــك عــىل اجلزيــرة وخاصــة بــرامج املــشهد املــرصي ونتمنــى مــن أاســتمتع كثــريا ب
 الوجوه املتكلسة التي تدافع عن قـيم سياسـات  تستضيفن الأ من اجلزيرة أيضاكثر ونتمنى أ كتستضيف

ترهــاهتم  إىل يس عنــدما اســتمعخجــل واهللا بعــض املــرات اخجــل مــن نفــ وأالقــرون الوســطى بــال حيــاء 
اللهـم . حـرار مـرصأقلب كـل حـر معكـم يـا .  السييس. . .)(الدموي وهذا  نقالبودفاعهم عن هذا اال

 .انقذ مرص من هذه العصابة التي رسقت احلكم
 حممد 

جـل الفقـراء ألـيس غـضبا مـن   فهـواألمـن جملـس ة ورفض قبول عـضوي الغضبةوبذلك تفهم رس
 ا الـوزن الـدويل هلـم ووقعـوحقيقةظهر أء ظهورهم وان االتفاق تم من ور ألوإنام واملستضعفني واليتامى

 والسندان وما التضامن الفرنـيس معهـم وهـم املطرقة بني وأصبحوا ملريس إسقاطهم بعد ةبني طريف كامش
 جواء وذلك للتحريض ضـد مـابعد تسميم األ الإ ةجنبي وكان بقياده فرنسيكرب املطبلني ضد التدخل األأ

مـن ة  دسـتوريه رشعيـبـإرادةيت أسمي الربيع العريب وقد نجحوا يف تأليب العامل الغريب ضد مريس الـذي 
 .الشعب املرصي

 خالد
هناك بطوالت أكرب من هذا لكن −هذه هي املواصفات البطولية يف الشخصية الفرعونية , باختصار

 ودياثــة وفحــش وكــذب خيانــة وشــذوذ وعهــر«: − مــثالب٧لعــل الكاتــب اســتعفف وذكــر منهــا فقــط 
 .»وافرتاء

 ياسنيأبو 
 اقتـصادية جذريـة وفعالـة لـن يـستمر يف احلكـم ًي رئيس ال يملك حلوالأو, مشكلة مرص اقتصاد 

مـشكلة الـشعب يف العـيش واملرتـب والـشغل مـش مـني يعـزل وزيـر  .سوى شهور حتى لو كان السييس
 .الدفاع ومني يعني بتوع اخلارجية

 سامةأ
بمعنى أصـح القـوة  أو ال بموافقة اجليشإالسلطة ال يستطيع أن حيكم  إىل م يأيتي حاكأأعتقد بأن 

يؤيد العملية الديمقراطية كام يف معظم  و يكون اجليش حمايدا ال يتدخل يف العملية السياسيةأنما أ, املادية
خلف  أو ئاسةيكون يف الر وكام يف دولنا املتخلفة حتى اآلن اجليش حيكم بقوة السالح إماو, دول الغرب

 .الرئيس املعني بموافقة الغرب
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 جلجامش
سديون وقذافيون أنجلوصهيونية العاملية ستبذل قصارى جهدها لكي حيكم العرب صداميون واإل

ر الـشعب عليـه ان مل تنتـه وثـإسـوأ كـام حـصل يف العـراق وأحـدهم اسـتبدلته بأن انتهـت صـالحية أفهي 
, ابق وعمالء اخلـارج لتـدمري الـداخل كـام يف ليبيـا والـيمن رث النظام السإهنا تستغل مساوئ إسقطه فأو
ن الثـورة أختـدعنا بـ أو,  سقاطه بكـل الوسـائل كـام يف حالـة بـشارإمهية خاصة تقاوم أن كان عميال ذو إو

 .سدل األآخر اسمه صدام السييس من آانترصت وتنصب دكتاتورا 
 حسن 

ن أال يعنـي هـذا أي كـان أتـرص يف مواجهـة ن املكيافيليـة هـي مـن سينأعندما قلت يف حديث سـابق بـ
خـوان تعاطفنـا مـع اإل .هـم مـن سيـصنعه ون ننتظـر القـدرنحن اآل .يني هم من سينترصنقالبنصاره من االأ

فكـارا متطرفـة يف منحاهـا ألـو كانـت  وللتفكـري الـسليم ووجداين سلبي ال يرتك املجـال للتقيـيم املوضـوعي
 .را ملوقعها اجليوسيايسظخرى مرص خاصة حساسة نة للشعوب األتنفع هنا التجارب السابق ال .السيايس
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١ 
 أن ينظـر نظـرة −وعىل املثقف واملفكر كـذلك−علمنا التاريخ أنه يصعب عىل املؤرخ 

  .عرص من العصور إال بعد ميض أعوام كافية عىل هذا العهد إىل كلية ثاقبة

ونبدأ فنقول إنه ربام كان من حق املثقف أن يصدر أحكاما رسيعة عـىل العهـد الـذي  
ولــن يــضيف التــأين إليــه إال فقــدان الــشعور والــذاكرة , فهــو لــيس مطالبــا بالتــأين, عاشــه

سألته عـن عهـد  إذا وهو ما يتجىل يف قول املثقف العادي, واملوقف جتاه العرص الذي يعنيه
  .أين نحن وعهد السادات? أو, لعهد بهُالسادات? لقد بعد ا

  .يقصد بذلك أن الزمن قد تباعد بحيث فقدنا املعرفة
وهكذا تتواىل مثل هذه التعليقات املقدرة التي ال يمكن إنكار أهنا هـي املـسيطرة عـىل 

  .الوجودي من باب أوىل أو مثل هذا املوقف املعريف
رأي  إىل فإنــه قــد يــصل, لفكــرالــذي يبحــث عــن احلقيقــة عــن طريــق ا أو أمــا املفكــر

وأنـه لـيس , القول إن مـن حقـه أن يتثبـت وأن يتـدبر يف مـا حـدث إىل وقد يذهب, خمتلف
ولــذا ال بــد لــه أن يفحــص تــاريخ , )مــن قبيــل الــسلطة اخلــرضاء(مــشرتيا ســلعة طازجــة 

فهــو يتأمــل الــيشء بعــد انقــضاء زمــن البهرجــة وبعــد , صــالحيتها وحيكــم عــىل مناســبتها
وبعـد البعـد عـن املـشاعر االنفعاليـة التـي تعـرب عـن , تأثريه الوقتي والـراهناخلالص من 

  .االحتقار أو االزدراء واالنبهار أو الكراهية واإلعجاب أو احلب
٢ 
فإن موقف املؤرخ يبدو جـد خمتلـف ألنـه جيـد , يف مقابل هذين املوقفني شبه املتباينني

فهـو مطالـب بـأن يقـدم ,  عىل تقـديم تـاريخفإن مل يكن قادرا, نفسه مطالبا بأن يقدم تارخيا
وسيكون لعمله حتى وإن كـان , فإن مل يكن فإن عليه أن يقدم مدخال تارخييا, رؤية تارخيية

  .ضيقا فائدة متحققة أو ضئيال
فإنه بحكم كونـه متـصال بالتـاريخ الـذي يبحـث , ومهام ضاق املدخل الذي سيقدمه
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ــه ربــط  أو التعقيــب أو التحليــل أو الفهــم أو القــراءة إىل ســيفتح هلــم طريقــا, النــاس عن

  .احلوادث واألحداث وترتيبها وحماولة حتليلها
وهـي أن طائفـة القـراء يف كـل حـضارة , حقيقة مهمـة إىل ومن اإلنصاف هنا أن نشري

أهنـا  أو تدرك مثل هذه الفروق وهذه السامت الثالث لألعامل التي تقرؤها عىل أهنا تـاريخ
  .خمقدمة لدراسة التاري

وهلذا فإن من عادة القراء األذكياء أن يقولوا إن فالنا املفكر تعجـل يف كتابـة مـا كتـب 
ومن عادة القراء األذكياء أن يقولوا أيضا إن فالنا املـؤرخ تكاسـل , عن العرص الذي عاشه

معذور ألنـه كتـب مـا كتـب مـن كتابـة ) املثقف(إن فالنا  أو, عن تأريخ احلقبة التي عاشها
ومل يكن من املمكن له أن يكتب بأعـصاب , االندفاع يف ظل آنية احلدث أو امسحافلة باحل

  .هادئة وال بعقل بارد
٣ 

فـإن , الواقـع إىل التنظـري منـه إىل ومع أن ما بلورناه يف الفقـرات الـسابقة يبـدو أقـرب
التاريخ املرصي املعارص قد شهد كثريا من الوقائع التي تدل داللـة واضـحة عـىل أن عامـة 

وإن صعب عـىل هـذه العيـون , رصيني عاشوا جتربتهم السياسية بعيون مفتوحة ومتفتحةامل
بسبب ظروف كثرية كانت أقسى بكثري من الواقـع الـذي , أن ترى أجزاء كثرية من احلقيقة

  .عاشه املرصيون
ننزلق يف الوصف النظري للواقع املعلومايت الصعب الذي عاشته  أو وحتى ال نوغل

احلديث الرمزي عن الفرتة التي تم نفي امللك فاروق فيها خـارج  إىل ا سنلجأفإنن, اجلامهري
فنجد نوعا من أنواع االفـرتاء , ونتأمل كتبا صدرت ألسامء أصبحت المعة بعد هذا, مرص

 يوليـو مـن ٢٣الذي مل يسبق إليه أحد يف كتابات أسامء أخذت حظها األكرب عـىل يـد عهـد 
شــيطانا كامــل «ُونــرى امللــك فــاروق وقــد صــور , نقبيــل حلمــي ســالم وأمحــد هبــاء الــدي

كام نـراه وقـد بـاع نفـسه للـشيطان عـىل حـد عنـوان حلمـي , هباء الدين أمحد  عند»الشيطنة
  .سالم

٤ 
وجـدنا مـا , »ليـايل فـاروق«فإذا ما قارنا هذه الكتابات بام كتبه مصطفى أمني بعنـوان 
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ووجـدنا ,  مهام كانت خطاياها»سنةاألن« و»الشيطنة«يمكن وصفه بأنه جتليات الفارق بني 

عند مصطفى أمني فنـا روائيـا مـن نـوع خـاص مل تكتمـل فنياتـه وتقنياتـه بحكـم أن هنايتـه 
كـام وجـدنا عنـد مـصطفى أمـني وعنـد التـابعي وفكـري , معروفة للقارئ من قبل الكتابـة

 نوعـا مـن أنـواع شـحذ الـذهن نحـو أدبيـات اخلطيئـة −وأرضاهبم من ذلك اجليـل−أباظة 
  .فسهان

التدمرييـة لـصورة ملـك وملكيـة فقـد  أو أما الكاتبان اللـذان قامـا باملهمـة التخريبيـة
  يوليـو عـىل نحـو٢٣شغال متامـا بتقـديم كـل مـا يمكـن لـه أن يـريض العهـد اجلديـد عهـد 

  .آخر أو
تكــررت التجربــة بحــذافريها مــع آالم أعمــق ومعانــاة نفــسية بالغــة التــأثري يف القــراء 

تصفحني عندما خرج مجال عبـد النـارص مـن الواقـع املعـيش بقـوة واختفـى واملطالعني وامل
وكـل دقيقـة , وكل عطفـة وكـل ثنيـة, أثره الذي كان يعرب عن نفسه يف كل مهسة وكل ملسة

وعرف املرصيون أنواعا من الكتابة السياسية االنفعالية مل يعرفوهـا مـن قبـل يف  .وكل ثانية
ويف ظـل انتهـاء هـذه التجربـة بنتيجـة , وها مـن قبـلظل خروجهم من جتربة قاسية مل يعرف

  .مأساوية قاسية مل خيربوها ومل يعانوها من قبل
٥ 
 بحكــم »مراجعــة النارصيــة«حاولــت جتربــة , وبعــد فــرتة قــصرية مــن عمــر الزمــان

لكنهـا رسعـان مـا , حضورها احلديث الطاغي أن تتكرر مع أنور الـسادات عقـب اغتيالـه
 ذلك أن دوافعها النفسية القوية مل تكن إرضـاء حـاكم جديـد, انحرست وانحرست آثارها

وإنـام كـان جـوهر دافـع أصـحاهبا الثالثـة البـارزين هـو االنتقـام , إرضاء جمتمـع جديـد أو
  .ّقدر هلم أن ينتفعوا به كثريا عىل مدى حياهتم, والتشفي من صديق قديم هلم

آخـر فقـدوا  أو م لـسببلكـنه, وكان كل منهم أقرب الناس إليه يف فرتة من الفرتات
ومـن ثـم , هذا القرب وعانوا من هذا الفقد وتكررت معاناهتم يف شقيها الروحي واملـادي

كانت النتيجة النفسية املرتبطة برد الفعل أن يعربوا عن هذا الشعور بأقـىص مـا يـستطيعون 
ــا, مــن االنتقــام يف التــصوير والتعبــري أوال ــدوير ثاني ــم يف التحــوير والت ــم يف ال, ث تفــسري ث

ثم يف احلكم القايس بام مل يكن أي مرصي قابال لتصديقه مهـام كـان انتقـاده , والتجذير ثالثا
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  .للسادات

, يوسـف إدريـس: وكان هؤالء الثالثة برتتيب بدء عالقـتهم القديمـة بالـسادات هـم
وقد استسهل يوسف إدريس أن يسمي كتابه عن , وأمحد هباء الدين, وحممد حسنني هيكل

وهو ما يوحي للوهلة األوىل بأن الـسادات واحـد مـن , »البحث عن السادات«ـالسادات ب
 إىل رجـل عميـق يبحـث إدريـس عنـه ومل يـصل أو, رجل ضائع يبحث إدريس عنـه: اثنني

  .البحث فيه
هباء الدين فقد آثر بنصف الفن الذي جييده وبكل التحوير الـذي يمتلكـه أن  أمحد أما

وأن يصوغ كتابه عىل نحو حواري احـتفظ , اإلسقاط أو يسمي كتابه اسام مرسحي اإلحياء
وتـرك للـسادات روح , فيه لنفـسه بـروح اإلنـسان العاقـل احلكـيم املفكـر الـواعي الواعـد

  .إلخ …األمي أو اجلاهل أو املرتدد أو اإلنسان املتعجل
ومـع أنـه كـان األول يف , أما كتاب هيكل فقد تفوق يف حقده عىل الكتـابني اآلخـرين

حتى أنه مل يبق منه إال اسـمه وذكـرى , فقد كان األول يف االختفاء واملوات أيضا, رالصدو
  .حديثه املؤمل عن سواد برشة والدة السادات

٦ 
 مجــع فيهـــا أصــحاهبا بعــض املقـــاالت, ثــم توالــت كتــب عديـــدة عــن الــسادات

أدبياتــه بعـض هــذه الكتــب  إىل وكــان مـن حــسن حــظ تارخينـا أن انــضمت, احلـوارات أو
, اضجة التي كانت أنضج بكثري من الكتب التي نرشت من قبل عـن عهـد عبـد النـارصالن

تفــوق  إىل ويعـود ثانيـا, نـضج التجربـة إىل ولـيس مـن شـك أن الـسبب يف هـذا يعــود أوال
  .اإلتاحة النسبية للحقائق والوثائق والروايات واألدبيات

تارخيية تفـوق وليس هناك شك أيضا يف أن أحداث عهد السادات صادفت دراسات 
ي عالمـعـىل الـرغم مـن أن االحتفـال اإل, تلك التي صـادفتها أحـداث عهـد عبـد النـارص

  .ألحداث عهد عبد النارص ال يزال متفوقا عىل نظريه يف عهد السادات
أن التمجيد الذي حظيت به هوامش نرص ومهـي  إىل ويكفي عىل سبيل املثال أن نشري

 حتـى أن مـسمى النـرص ١٩٧٣النرص الوحيـد يف  تفوق التمجيد الذي حظي به ١٩٥٦يف 
 ٢٣وحيتفل بـه يـوم , ١٩٥٦ عاما يطلق عىل هذا النرص الومهي يف٥٥ال يزال بعد أكثر من 
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 التـزال يف أيـدي −ومن بعـده بـسبعة شـهور−كانون األول التي كانت سيناء فيه /ديسمرب

  .اإلرسائيليني حتت احتالل فعيل
وأصبحت كل هذه املقدمات تفـرض نفـسها  ,ومضت السنوات حتى جاء وقتنا هذا

ومل يكن بد ألي , التأريخ أو التقييم أو عىل كل من حاول أن يتناول عرص مبارك بالتحليل
 إىل صاحب حماولة يف هذا املجال أن حيدد قبل أي يشء طبيعة النظرة التي يريد أن يرنو هبـا

  .املنهج الذي اختاره مبارك لنفسه واختطه لعرصه
٧ 

ذلك أننا وجدنا أنفـسنا نواجـه يف عـرص مبـارك أسـلوبا ,  هذا باألمر الغريبومل يكن
دون أدنى تغيري عىل اخلط نفسه الذي مىض مـستقيام ممتـدا دون , واحدا من أساليب احلكم

  .أي من الظروف التي تثور وتفور ومتور من حوله أو أي طارئ أو أن يتأثر بأي انفعال
رص ومل نـدرك معـامل هـذا اخلـط الواضـحة إال بعـد ومع أننا من الذين عـشنا هـذا العـ

نحاول إقناعها أن مبـارك عـدل  أو فقد كنا يف كثري من األحيان نزعم ألنفسنا, مرور األيام
وأن الـذي كـان يبـدو لنـا مـن , ثم متيض األيام فنكتشف أنه هو هـو, خط آخر إىل عن خط

 هلجـة املتحـدث باسـمه أو  لـسانوإنـام كـان تغيـريا يف, التغيري مل يكن تغيريا يف سياسته هـو
  .باسم رتبة عالية يف النظام أو

قـراءة مبـارك يف عـرصه  أو فقـد تعـددت وتنوعـت مـصادرنا لرؤيـة, ويف هذا الصدد
ومــرت هــذه الرؤيــة بمحطــات متعــددة ملعــت فيهــا أســامء كثــرية دون أن يــزعم , الطويــل
بل دون أن يزعم أكثـرهم التـصاقا بـه وهـو الـدكتور أسـامة البـاز أنـه هـو وحـده , أحدهم

  .العارف وليس سواه
بـدأت بموسـى صـربي , وهكذا عرفنا كثريا من خطط الرجل عىل ألسنة وأقالم متعددة

 إبـراهيموصـالح منتـرص و أمحـد  نافع وسمري رجب ومكرم حممـدإبراهيموأنيس منصور ثم 
رغـم غرابـة االسـم ضـمن األسـامء املـرصية لكنـه حـصل لنفـسه مـن  (سعده وأمحد اجلـار اهللا

كام شملت من السياسيني املتعلقني به عمـرو , )مبارك عىل كثري من الرضبات الصحفية املهمة
موسى ورفعت املحجوب وعيل لطفي وطلعـت محـاد وصـفوت الـرشيف ومـصطفى الفقـي 

  .وماجد عبد الفتاح وسليامن عواد يف هناية املطاف
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طريف يف هذا التعداد أنه يبني لنا مـدى التبـاين الواسـع والـشاسع الـذي وصـلت وال

مع أن روح مبارك كانت بعيدة متامـا عـن هـذا التعـدد واسـع , إلينا عن طريقه روح مبارك
  .الطيف

٨ 
فــإين , وإذا قــدر يل يف فقــرة واحــدة أن أصــف أهــم املــصادر التارخييــة لعــرص مبــارك

 هذه املصادر هو اجلريدة الرسمية ال اجلريدة الصحفية أفضلأستطيع أن أقول بكل ثقة إن 
وربـام كـان هـذا هـو , أبعـد احلـدود إىل فقد كان أداء الرجل رسـميا, وال اجلريدة اإلنشائية

وكـان هـذا هـو أيـضا الـسبب يف إخفاقـات متعـددة , السبب يف نجاحـات متعـددة حققهـا
  .أصابته

ل إن دراســة كدراســتي عــن النخبــة وهلــذا الــسبب فــإنني ال أجــد حرجــا يف أن أقــو
وهـي حقـائق , املرصية احلاكمة يف عهد الثورة متدنا بكثـري مـن حقـائق تـاريخ عهـد مبـارك

ومـن ثـم , يسهل عىل أي قارئ متبرص أن يعتربها بمثابة خرزات شـبيهة بخـرزات الـسبح
اوزا أن يوصف جت إىل فإنه يمكن له أن يضعها يف أي خيط خيتاره لتصبح يف يده شيئا أقرب

  .بأنه مسبحة عرص مبارك
وقل مثل هذا عن هـذه اآلراء احلـادة التـي أبـديتها يف جمموعـة مقـااليت التـي كتبتهـا عـن 

ولقيت من االستحـسان والقبـول مـا كـان دافعـا قويـا مـن دوافـع , نخبة عرص مبارك يف هنايته
 بـالطبع أن أفخـر وإنـام األوىل, أن أفخـر بـهيل  حيـقوهـو أمـر ال ,  ينـاير٢٥التشجيع عىل ثورة 

 . ثورة إىل واخليال, واقع إىل بأصحاب الثورة الذين حولوا الفكر
pbjîÔÈm@@ @

Raba From Stockholm 
 اجلمـل وربـط الكلـامت انتقـاء يف العجيبة الطريقة وتلك كتاباتك تدهشنا كالعادة اجلوادي دكتور«
 بـاألمس الـرشق قنـاة عـيل لقائـك يف الـسياق خـارج ملحوظة يل ,بأرحيية ينساب العذب املاء كام ببعضها
 نظـري يف !!قلـت مـا تعني نكأ مأ لسان زلة هي هل أدري وال ???»الشفاف«ـب بكري مصطفي وصفت
  .الرأي يوافقونني املرصيني غالبية وأعتقد واالنتفاع االنبطاح رموز من رمز بكري مصطفي
 عبد اهللا
 .الغزيرة ومعلوماته املعربة بلغته منهم واحد اجلوادي . . .بالقارئ يرتقي من الكتاب من قليل« 
 .زائر
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 مـاذا أو كـان فـامذا ,اًرسـمي يكـن مل وإن احلـدود? أبعـد إىل اًرسـمي كـان مبـارك أداء أن يعنـي ماذا« 
 املديح جييد البعض أن الواضح ومن .اإلنارة ُيرجى .بضده ُيعرف فاليشء ?اًرسمي مضاد ما يعني يكون?

 وجهـه يف ُيمدح ال الرجل أن تقول العرف أو العربية احلكمة كانت ْوإن دحُيم من حياة يف يكون املديح(
 فيـذكر لـه ومنـصفا حمقـا يكـون وقد ,مجيعها هذه أو اللعن أو الرثاء أو اهلجاء أو )الغرور يأخذه ال حتى

 قلـام أو جمـامال يكـون وقـد ,عليـه متحامال يكون وقد ,عليه ويأخذ ويؤاخذه عليه ُفيثني ومساوئه حماسنه
  . .انتهازيا أو بدافع اًمدفوع مأجورا

Dkgbkn  
 .خواناإل زي مش بلدة عىل خايف وطنى رجل األقل عىل تعود ياريت مبارك أيام يرحم اهللا

 هبلول
  .أعظم عليهم فاآليت . . .لإلخوان ولكن اًمبارك اًعرص . . .باملقارنة
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אא 
eøÏÞ]†’ÚçéJJ[Ý‚ßÖ]_‚eØâ 

١ 
بقعـة هادئـة مـن قاعـة أحـد النـوادي الرياضـية يف ضـاحية مدينـة أوروبيـة عرفـت يف 

يني صديقة اخلاص ليتـأمال مـا آلـت إليـه األوضـاع يف نقالبباجلامل اصطحب أحد كبار اال
الـذي منحـه − الكبـري نقـاليبوبـدأ اال, بعد تنصيب وزير الدفاع رئيسا للجمهوريـة, مرص
 حديثا نادما عىل أنه مل يكـن −منه بعد أسابيع قليلةمنصبا رفيعا اضطر للتخلص  نقالباال

  . ما أصبح أمرا مهجورا متاما٢٠١٤ و٢٠١٣يتصور أن رجاال عسكريني يكررون يف 
, ومل يقل له صديقه اجلملة املعهـودة يف مثـل هـذه احلـاالت إن العـسكر هـم العـسكر

لكنـه بـدا نادمـا , عليهـاذكرهـا والتأكيـد  إىل  الكبري سارع من تلقاء نفسهنقاليبذلك أن اال
, واحلارض الذي كان بناه لنفسه يف ذكاء, املايض الذي بناه له الزمن: عىل أنه ضيع كل يشء

رئاسة اجلمهورية حتى ولو كـان  إىل واملستقبل الذي كان من املمكن له أن حيققه بالوصول
  .انقالبعن طريق 

٢ 
لــصديقه أن يقــول لــه شــيئا ّ الكبــري كــان ال بــد نقــاليبويف غمــرة تــدفق تــساؤالت اال

, خيـرج منهـا ليعـود إليهـا نقـاليبينهي به دوامات التساؤل التـي كـان اال أو يلطف به اجلو
لكنه فاته قـرار , إنه سار يف كل األحداث بذكاء شديد: وهنا مل جيد الصديق إال أن يقول له

  .واحد فقط كان كفيال له بمجدي الدنيا واآلخرة
ماذا كان القـرار الـذي فـاتني أن أختـذه? , اآلن عىل جمد الدنيافلنقترص : نقاليبقال اال

وتقـول إنـك ! معتـصمي رابعـة إىل قـد فاتـك أن تنـضم: قال الصديق عىل استحياء شـديد
 قواهتــا املــسلحة أو هــامجتهم الدولــة إذا ســتكون يف الــصف األول مــن شــهداء رابعــة

  .!رشطتها أو
ليـسأل صـديقه  أو ليجيـب صـديقهوعـاد ,  ألكثر مـن ثـالث دقـائقنقاليبصمت اال

وينقذ مـرص? قـال الـصديق األهـم , وهل كان مثل هذا الترصف سينقذ رابعة: بعبارة أدق
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ســينقذك مــن , مــن هــذا وذاك أنــه كــان ســينقذك أنــت شخــصيا وســينقذك ثــالث مــرات

لكـن أعـداءك , ومن اهلـروب الـذي تعانيـه اآلن بإرادتـك, االستقالة التي اضطررت إليها
 −مــع األســف الــشديد الضــطراري تكــرار مــا يقولــون−فرصــة ويــصورونك ينتهــزون ال

قبـل هـذين مـن ) أي قرار االنضامم ملعتصمي رابعـة(وسينقذك , مضطرا جمربا كسريا ذليال
العار الذي سيظل يالحقك ألنك خدعت شـعبك وخـدعت نفـسك وانخـدعت ملـن هـم 

  .أقل منك ذكاء
 وقد أحس كل مـنهام بـربودة يـد صمت الرجالن حتى جاء موعد انرصافهام فانرصفا

  .صاحبه ومها يتصافحان
٣ 

ــام  ــرتدد عليهــا −بعــدها بأي ــة ي ــة أوروبي ويف ركــن هــادئ مــن مطعــم شــهري يف مدين
 جلس سيجار ضخم يف فم مرشح رئـايس سـابق سـاهم بكـل جهـده يف −املرصيون بكثرة

سـية التـي وصـناعة وثيقتـه األسا نقـالبثـم يف إضـفاء الـرشعية عـىل اال نقالبصناعة اال
كانت جتلـس يف مواجهتـه زوجتـه التـي كانـت مؤهلـة أكثـر مـن , سميت جتاوزا بالدستور

, بحكم شخصيتها وتارخيهـا وسـفرياهتا وتعليمهـا وعائلتهـا, غريها ملنصب السيدة األوىل
  .لكنها لألسف الشديد مل تنل هذا اللقب الذي بدا يف حلظات أنه يقرتب منها بشدة

زوجهـا باسـتنكار حـاد أن يمـنح الـرئيس الـذي  إىل حـديثهاوقد بدأت هذه الزوجـة 
 نقـالبمـع أن فـضله عـىل اال, نصب باألمس الرئيس املؤقت قالدة النيل وال يمنحها هـو

ومـع أن إسـهاماته , ومـع أن مناصـبه الـسابقة أعـىل, أكثر بكثري من فضل الـرئيس املؤقـت
 أشد من حاجة زوجة الـرئيس هذه القالدة إىل ومع أن حاجتها هي نفسها, السياسية أغزر

 .!  صورة من باب أوىل تظهر هلااملؤقت التي مل تظهر هلا كرامة ومل
٤ 

 يستمع مضطرا ألنـه يـؤمن نقاليبصبح بمثابة القطب االأالذي  كان املرشح الرئايس
 : وألنه ال يملك حججا دامغة يرد هبا عليها, يف قرارة نفسه بكل ما تقوله زوجه وأكثر

القالدة التي حتفظ له حقـه بحيـث ال  إىل ر عىل أن يقول إنه ليس بحاجةفال هو قاد 
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  .يكون زميله التايل له بخمس سنوات سابقا عليه دوما يف الربوتوكوالت

وال هو قادر عىل أن يقول إنه يكفيه أنه فعل ما فعل وقدم وما قدم من أجل الوطن  
  .حتدث عنه كثرياألنه يعرف أنه مل يفكر يف الوطن أبدا وإن , املفدى

  .وال هو قادر عىل أن يقول إن التكريم عرض عليه واعتذر عنه 
وال هو قادر عىل أن يقول إن األمر مل يكن حيتمل أن يشرتك هـو والـرئيس املؤقـت  

ذلك أنه كـان وال يـزال يـؤمن عـىل الـدوام ,  ألن املناسبة ال حتتمليف نوال التكريم
  .بأنه األوىل بكل يشء

٥ 
هـل : وقالـت لـه, ئست الزوجة من أن يرد عليهـا زوجهـا غـريت جمـرى احلـديثملا ي

 نقاليبملعت عينا اال, تعرف أنك فاتتك فرصة ذهبية كان من املمكن أن حتقق لك كل يشء
الكبري وسأهلا عن هذه الفرصة ومتى كانت فهو ال يرى أي فرصة ضاعت منه فقد انتهزها 

تم أن الوثيقة التي أعددمتوها عادت إليكم خمتلفة عن إهنا كانت يوم أعلن: فقالت له, مجيعا
كانت فرصة لك لكي تستقيل ومتأل الدينا حديثا عن أنك لن  . .الصيغة التي قدمتموها هبا

 نقـالبفإما أن يسرتضيك قادة اال, وعند ذاك تصبح بطل الشجاعة والوضوح, تقبل هبذا
من الذي دبس وجلـد مـع  أو طبعمن الذي  أو كي مترر املوضوع عىل أنه خطأ من الناسخ

  .هنا بطال من األبطال إىل فتأيت, وإما أن يتجاهلوك, أن هؤالء مجيعا ال ذنب هلم
 وقال هلا هل تظنني أنني كنت أستطيع مغادرة مرص بطـائرة,  عىل زوجتهنقاليبرد اال

  . .لكإهنا الذل ألمثايل وأمثا, عىل ظهر مجل? يبدو أنك ال تعرفني معنى كلمة العسكر أو
وانفجرت الزوجة يف بكاء هستريي حتى أن املسؤولني عن املطعم استدعوا هلا بدون 

الفنـدق الـذي كـان حلـسن احلـظ  إىل استئذان طبيبا حقنها بمهدئ ريثام يمكن هلـا أن تعـود
  .قريبا من املطعم

٦ 
يف الليلة التالية ويف شارع جانبي متفرع من أحد شوارع وسط مدينـة القـاهرة جلـس 

 وأخـذ يـستمع, رشح الرئايس الوحيد الذي اشرتك يف انتخابات الرئاسة مرتني متتاليتنيامل
, حتليل صديقه الصدوق الذي جيمع اسـمه بـني صـفة األمانـة وذكـرى التـاريخ القـديمإىل 
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, هـذه النـسبة املزريـة إىل وأخذ صديقه هيون عليه ما حدث من انحسار التأييد الذي حققه

غـدر أصـدقائهم  إىل غدر العسكر وحدهم وإنام يعود أيضا إىل عودوأن السبب يف هذا ال ي
  .مكانة املرشح الرئايس مرتني متتاليني إىل ممن حقدوا عىل املرشح الرئايس أنه وصل

 رغـم أن آالم التجربـة كانـت قـد أجربتـه يف األسـابيع −هنا انفجـر املرشـح الرئـايس 
كان يستحق أكثر من  نقالبمن أجل االإن ما فعله :  قائال−األخرية عىل الصمت واهلدوء

النـصائح  إىل لكنه مل يلتفت, ومل يكن يستحق كل هذه اإلهانات, هذا العدد من األصوات
وهو يتمنـى اآلن أن يعـود , العلنية التي وجهها إليه صديقه املؤرخ عىل اهلواء مرات عديدة

تكن هناك يـا صـديقي أي مل : قال صديقه . .نقالبالوراء لكي ينخلع من اال إىل به الزمان
  .!وحمكم اإلغالق, فرصة لالنخالع فقد كنا يف قطار مغلق األبواب

يا سيدي مل نكـن , يبدو أنك نسيت شبابنا احلي املفعم بالشقاوة: قال املرشح الرئايس
ألن , باب وإنام كانت الشبابيك كفيلة لنا بـاهلروب مـن القطـار مـرات عديـدة إىل يف حاجة

  . برسعة بطيئة ال هتدد من يقفز من شبابيكهكان يسري نقالباال
وهـل كـان يمكـن أن تقفـز وأنـت ترتـدي هـذه البدلـة الـشيك? وهـذا : قال صـديقه

  .وهذا الشعر املصفوف, األنيق) ربطة عنق (»الكرافت«
فأما , لقد أفسدتك احلياة وحولتك برجوازيا بينام املسألة حملولة: قال املرشح الرئايس

 فنمسح به أيدينا التي سـتحتك بـاألرض عنـد »الكرافت«وأما ,  القطاراجلاكيت فترتكه يف
لكننــا فوتنــا , طــار يف اهلــواء صــار أمجــل منــه وهــو مــصفوف إذا وأمــا الــشعر فإنــه, قفزنــا

  ..الفرصة
  .السجون: فلنتلطف ونسميها أو وها نحن ننتظر أنواعا من القيود

@pbjîÔÈm@ @
 فريوز سورسا

ــذي الــسجن«  ــيسلا مــرص يف االســتبدادي نظــام يامرســه ال ــيس سي ــق ل ــة لتحقي ــل عدال ــةغلت ب  طي
 بـصفة احلريات ىلع وتضييق مفرط قمع + مبارك نظام بعودة نهأ وظن ,يوم كل يامرسها التي االنتهاكات

 التي املسلمني العرب قناة ىلع الضغط يدعمهم ومن به يريدون هايصحفي وسجن اجلزيرة ومهامجة ,عامة
 . »عكسية نتيجة يعطي كلها ولكن ,حراراأل سمتنف الوحيدة اآلن تىح

 ســتعجل بــل كياناهتــا ســتنجي الكاذبــة والدعايــة املفــرط بــالقمع وتظــن زائلــة نظمــةاأل هــذه نإ« 
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 نـائعلام كتـب مـن الغـرب فهمـه ومـا التـاريخ واأاقر :مماأل مسخرة صبحتأو كثرأ وافتضاحها سقوطها

 نأل ,العـرب اسـتبداديو اهيفقه وال ,الغربيني ندع مراجع صبحتأ سفاأل مع التي ,خلدون ابن مثالأك
 سيفقه فكيف ,له ُكتب ما يفهم وال إمالئية خطاءأ بدون مجهور ىلع خطاب لقاءإ حتى يستطيع ال غلبهمأ

 .»ممواأل التاريخ علم
 هـؤالء مـن يسخر بعضها وبمقاالت كثرأ تفضح اجلزيرة مثل عمالقة عاملية التاووك قنوات مع«

 يف أهنـم ظـنأ ال القديمـة واجلرائـد الراديو فقط فيه كان الذي زمان يف يعيشون ثقافتهم درق ع ,املستبدين
 ,الـرسيع لـوجيوالتكن والتقـدم حـرصها يمكـن وال يوم كل حراراأل تصل التي املعلومات كمية مستوى
 رةالطـائ يراقـب سـيقبى ,العـامل فهـم يف يـستوون هـل الطـائرات يف فوقـه خـرينواآل سـيارة يف يسري كمن
  .»سيارته يدمر بحاجز يصدم حتى يوقفها وكيف

 عمر بريطانيا
 مقومـات ال العنكبـوت خيـوط عـىل بنـي الذي سييسلا فنظام ,واخلبري املؤرخ ناستاذأل رائد مقال«
 جـاء التـي واملساوات احلرية ضد وقفوا الذين والعلامنيني اللرباليني من دعمه بمن سييسلا فعل ,له البقاء
 والتهمــيش بالــسجن سيــيسلا .) . .( همهســف والــسالم الــصالة عليــه حممــد ســيدنا رســالةو اهللا ديــن هبــا

  .»سالماإل عداءأ للطواغيت والركون بالدين املتاجرة يف مثال لنا رضب النور وحزب

 عمر بريطانيا
 هم الذين نيياالستبداد خدام ,النحو قواعد يف ولو بداأ رفعواُي ال ين جمرور ,نوالظامل مرص قضاة« 
 ,منكم خري مبادئ هلم بريطانيا فقضاة ,تظلمون جعلتم التي هي واملناصب األموال ,غافلني اهللا مكر عن
 ّتـدعون ,عربيـة سـامءأب عـنهم مميـزون نـتمأ ذافـام ,مـساكنكم مـن حـسنأ وسـكن بـيضأ بشيك جرةأ هلم
  .»النور حزب إسالم ,إسالم يأ سالماإل

 طارق
 أرائـك القـراء مـشاركتك عـىل اًشكر ,اجلوادي حممد الدكتور الكبري ستاذواأل للكاتب رائع مقال« 

  .»بديع أديب بأسلوب معلوماتكو
 شور العراقيآ

 مـثال خـذ .اخلرابيط هذه يصدق نأ عقل له شخص من تتوقع وهل معقول الكالم هذا هل بربك«
 الـضحك وهـ املقـال هذا من استفدت يشء كثرأ .لرابعة يذهب وانقاليب ملطعم طبيب وأتى بكت زوجته
 .».) . (. .الكاتب هذا عند الكتابة لطبيعة املتدين مستوى عىل

 صربينه
 ..قبل من له أتقر ومل الكاتب جتهل نكأ يظهر الكالم, يف تلطف أخي يا . .العراقي شورآ األخإىل «
 يـا« عنـك يابـةبالن بـصائرنا ومنري ناذستاأل عتذرأ ناأو . .متتبعيه يفهمها أمورا هبا أراد رمزية اليوم ومقالته
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 .»العلم عن األخالق فضلت أخي

 القدس .أديب القرصاوي
 العراقيني أن اعتقد .السطور خلف القراءة تعرف ال تأن .»فني واحلب فني نتإ . .العراقي آشور«

 أقـىص إىل وصـل الفـاريس التفـريس نأ يبدو لكن .وكتاهبم شعرائهم من القراءة هذه يتقن من أفضل هم
 .»!!والعربية العروبة عن لعراقا تغريب يف مستواه
 حسني أمحد عيل

 الـصالح العمـل الإ معك يبقى وال مودع فكلنا مهنا أكرب الدنيا هذه تكون نأ من احلذر كل احلذر« 
 جيتمـع هـذا وعـىل التفـرق وعدم بحبله اًمجيع باالعتصام مرناأ تعاىل فاهللا ورسوله اهللا طاعة فعلينا قربك يف

  .»اهللا رشع وإزاحة والتحزب التفرق ففيها والديمقراطية اتباملظاهر وأما املؤمنون
 هالل أبوهالل 

 . »!اخلليجيون وسيندم يوننقالباال ندم«
Rab٣a From Stockholm 

 مـرات نفـسه سـيلعن املقـال هـذا الربادعـي قـرأ لـو ,والقلـم الـرشيف األيـدي صاحب يا درك هللا«
 آخـر ويف اًوأخـري . .الـصدمة هـول مـن الـضخم رالـسيجا ذلـك ابتلـع فلـربام مـويس عمـرو أما , ومرات
  .»اًحق فسينتحر اًسياسي انتحر والذي صباحى محدين صوت لفأ السبعامئة صاحب الصف

 الزائر الفلسطيني
 مـن ارتكبـه مـا عـىل مـرص ميـادين كـربأ يف يعـدم سـوف السيـيس نأبـ الـنص هذا أاقر ناأو يل خييل«
 سقاطاتاإل أو القصة أو الرائعة املقالة هذه عىل اجلوادي تورللدك وشكرا .املرصي املجتمع يف اتانقالب
 الصرب بفارغ نتظرأو .اجلوادي حممد الدكتور مع جلسأ نأ متنىأ . .كتاباته يف للكلامت هاستعامل يف الرائعة
  .»حممد دكتور يا لك مؤلفات

Mohamed Khalil Ibrahim 
 ?ملـاذا الدولـة فـسادإو هنيـارا جريمـة يف نمـشرتكو ١٩٥٢ منـذ واحلـاليني الـسابقني املسئولني كل«
 مـرص وباشـوات قـوى جـيش ملـرص يكـون أن يريـد ال الغرب أن متاما يوضح باشا عىل حممد مرص تاريخ

 أهنـم ورأى الزراعة وىف لإلنتاج املصانع بناء يف مركزة كلها ستثامراهتما كانت هلذا ذلك يعلمون احلاكمني
 يتربـو هنيـارا : ومتـأزم كـارثي الوضـع نأل إنقاذه يمكن ما إنقاذ حماولة هو املهم . . . .أو جهلة ماإ كانوا
 فرصـة( األسـوأ إىل هيتجـ مل أن عليـة هـو كام سيبقى الوضع أن ورأى يبيئ مايل يقتصادا يتعليم يأخالق
 .»هللا حمسنني يا وهللا ضعيفة لتستمر للغرب ذهبية

 ةاملتحد العربية الواليات
 معانـاهو ظلـم نمـ سـيجري ماو جيري عام نيولئمس نيينقالباال لئكوأ فكل بالظاملني عليك اللهم«
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 بيـنام باإلذاعـات اهنـحياربو العـسكر كـان التـي ةالرجعيـ متكـنيو فلسطني يغتصب الذي العدو سادئاستو

  .»كاخلراف هلا ينقادونو الثرواتو الشعب هلا يبيعون منهم احلاليون

  نصري احلرية
 القـتىل آالف ,واالرجنتـني التـشييل يف منـه أفظـع أو مثله ربام ثحد انقالب من مرص يف حدت ما«

 اجلالدين وقيد الباطل عىل احلق انترص ذلك ومع ,بنيذاملع من وغريهم واملتطرفني واملفقودين واملعتقلني
  .»املحتوم مصريهم إىل

 نصري احلرية 
 معاين من حيمله ملا كامال دالنشي ترديد عىل الشييل مشجعو أرص سبانياإ ضد يليش ارةيم بداية اءنأث«
 . »جلهامأ من واالستشهاد االستبدادو ومقاومة احلرية عن معربة

 يوسف
 قدم من ألنه كالمه يف الربادعي يقصد نهأب القراء يوهم حتي مقصود بشكل القصة خلط الكاتب« 
 محـدين عـن يتحـدث كـان الكاتـب ولكـن ,القطـار من قفز إذا عليه خياف شعر سهأر يف يكن ومل استقالته
 حممـد الكاتـب مـع قويـة عالقـة وتربطـه مـرتني ترشـح الـذي الوحيـد وهـو مـرتني ترشـح الذي صباحي
  .»السفاح وسام عن يبحثان وكانا ناومنتهز خائنان الشخصني كال حوالاأل مجيع وعيل ,اجلوادي

................................................................................................
...................................................................................................... 

 لـه الكاتـب نأ ادعيـت فقـد خمطأ ننيأ قرأ ناأو السابق تعليقي عيل وللقراء للكاتب اعتذاري قدمأ«
 سـفيأ كـررأو الـصحة مـن سـاسأ له وليس يلتيخم من هو الكالم وهذا صباحي محدين مع قديمة عالقة

  .»للجميع واعتذاري

 سفري الكلمة
 مــصاحلهم هــي نــامإو اهللا خيــاف ال مــن حــال هــذه .املــرة باحلقيقــة جــوادي أســتاذ يــا تتحفنــا دائــام« 
 يـدور كـان ملـا نامإو ,لكفاءهتام ال ,الرئاسة بنيل مؤمن كان ,منهام كل ,وموسى الربادعي .وراءها يطردون

  .»يناسبهام الذي املكان يف جيلسان اآلن مها ولكن .كاذب براق إعالم من هلامحو
Faouzi Ben Zaied 

 .»الثبات مرص هلأ يا الثبات« 
 رسايفريوز سو

 وحمـاكامت اعتقـاالت نمـ العصابة نظام يفعل ما ,اهللا شاء نإ خارجون الظلم ضد وقفوا السجناء«
 أغلقــت نأ غرابــة وال انتهــى نظــام ,ملــرص الــسفر يريــد حــدأ ال!مــنأ  وال!قــضاء ال ,للرتهيــب :سياســية
  .اهلواء استنشاق ملنع استطاع ولو املساجد
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ــاريخ يف ُســنة ,تــارخيي ســيكون الــسقوط املــرة هــذه والعــصابة الفلــول قلــوب يمــأل الرعــب«  الت

 . »اهللا بإذن حتمي السقوط = صامدة مظاهرات + والظلم القمع يف بالغ كلام االستبداد
 فيصل

 بـأعىل املـرصي الـشعب صـاح ولقد .القبيح نقالباال وجه وظهر املكياج انمسح لقد ,رائع مقال«
 . »الشعبي احلراك مواصلة حراراأل عىل »ناهتا شعب القضية إخوان مش القضية« صوته

 رسول اهللا  ياحبيبييا 
 خـرس بقـى ومـن ونجـا فاز قفز فمن فيه من بكل سينقلب نحاللواال الضالل قطار أن باهللا أقسم«
 . »ينقلبون منقلب أي ظلموا الذين وسيعلم مرهأ عىل غالب اهللا إن املسلمون أهيا وهلك

 طارق الكفراوي
 يف مـرص لتنزلق مكافحتهم يف الشعب ومتمدن يستمرو احلكم يف خواناإل يستمر نأ تريدون كنتم« 
 . »ياحالر فتذروها تعدل ورق من يد من خري تظلم حديد من يد أفضل هكذا ?الفوىض

  عيل الصالح
 العـرب بالد يف احلساسية شديدة الفرتة هذه يف اًوخصوص العسكر عليها أقدم التي الرعناء اخلطة«
 بعـد واليـوم , االقتـصادي احللول وتبعثر ينينقالباال سياسات وختبط مظلم نفق يف مرص بإدخال تسببت
 مافعـل مثل بالضبط األهلية لحربل مرص يدفعون العسكر مرص يف ينيسالماإل بحق اإلعدامات أحكام
 يف يةسـالماإل الدولـة أن نـسمع قـد اًغد .للعراق اليوم انظروا العراق يف السنة بتهميش بدأ عندما املالكي
 يف الوقــوف السيــيس يــستطيع فلــن مــرص يف نويســالماإل يثــور عنــدما .اإلســكندرية عــىل تــسيطر مــرص

  .»ونيةالصهي عمالء هم .اًفور بإرسائيل سيستنجد ,وجههم
 عريب حر

 نأ مرصي كل عىل مرص حكم الإ نويريد ال العسكر نأ دركأو الكابوس من الربادعي استيقظ اخريأ«
 ربعـنيأ مـن كرتأ وتعذيب وسجن وظلم الفاآل قتل يكفهم فلم عليهم سلحتهمأ يصوبون همو ال هلم يقول

 . »السجون يف نساء واغتصاب مرصي لفأ
 مرصى
 إىل تـىأ ثـم العـراق ختريـب سـبب الربادعـى بخطوة خطوة العراق لفخ سريت مرص يف وضاعاأل« 
 العــراق يف اليــوم حيــدث ومــا مــرص إىل العــراق مــن نقــل ىمريكــاأل والــسفري ورحــل مهمتــة ونفــذ مــرص

 . »مرص يف غدا سيحدث
 مجال الصمرى

 اءأبنــ مــن ككثــريين .) . .( ألنــاس التلمــيح ينفــع فــال .التــرصيح ينقــصه كــان ولكــن ممتــاز مقــال« 
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 .»املرصي عالماإل بأباليس ينخدعون يالذ املرصي الشعب

 ابن الشارخ
 مـن لكـل بـد ال ,عـراضاأل وانتهكـت الـدماء وسـفكت رواحاأل زهقـتأ نأ بعد يكفي ال الندم« 
 ارتكبـه الذي اجلرم يوازي تقدير قلأ عىل والرشعية احلق نرصة يف عمليا موقفا يأخذ نأ دمنال نفسه يراود
 هـذا فقـط ختيـل ,والدنيويـة الدينيـة املقـاييس بكـل كارثـة مرص يف حيصل ما نإ .نقالباال ركاب يف وهو

 رمحـة مـن آيـس ,جبينـه عـىل مكتـوب القيامـة يـوم تـىأ كلمة بشق ولو مسلم قتل عىل عانأ من( احلديث
 واحلـساب مهيـب املوقـف )الـرسي مـنواأل البلطجيـة( لـه ومهـد للقتـل رصح ومن قتل بمن فكيف)اهللا

 . »االبطال حراركأل مرص واسلمي ]٢٢٧ :الشعراء[ ﴾ Ê Ë Ì Í Î Ï ﴿ عسري
 العزأبو 

 الـرسقة تنـوي عـصابة عـن متكرر تقليدي فيلم هو مرص يف حدث ما نإ .جوادي يا كعادتك رائع«
 مـا حنـاأ( ويقـول ذلـك يـستنكر )الربادعـي(حدهمأ فيظهر احلراس حدأ لقتل مضطرين نفسهمأ فيجدوا
 موسـى عمـرو( خـريناآل بـه فـرييب .ويعاقبـه واخليانـة بـاجلبن العـصابة رئـيس هفيتهم )كده عىل اتفقناش
 النهايــة ويف .العقــاب مــن اخلــوف أو باملــرسوقات الطمــع بــدافع مــاأ معــه فيــستمروا )صــباحي ومحــدين
  .»وحده باملرسوقات ويستأثر الرئيس هبم يغدر وكالعادة
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