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١ 

ودفـع ،  يناير الباب لكثري مـن اآلراء واالجتاهـات لتعـرب عـن نفـسها٢٥فتحت ثورة 
وهـي سـاحة اجلامهـري ، ساحة مل تعرفها من قبل إىل من التوجهاتهذا الباب املفتوح كثريا 

 . وال تتوحد فيها الصيحات خلف زعيم بعينه، الواسعة املتباينة التي ال تتفق فيها اآلراء

 كانـت قـد -وال نقول يف املنطقة التي نعيش فيها-ومن الطريف أن السياسة يف مرص 
كام أجلـأت بعـض االجتاهـات ،  السياسةفرضت عىل بعض االجتاهات بعينها أن تبتعد عن

 . األخرى أال تظهر آراءها ومواقفها

االبتعـاد عـن األحـزاب  إىل  أجلـأت املـسيحيني١٩٥٢فإن ثورة ، وعىل وجه التحديد
 حق ممارسة -دون بقية املسيحيني-وانتقت جمموعة معينة من األقباط ليكون هلا ، احلقيقية

ط وامللـل األخـرى فلـم يكـن هلـم عـىل وجـه العمـوم أن أما أغلبية األقبـا، احلياة السياسية
 . يستمتعوا هبذا احلق

وقـد ،  كانت تنطق به صـناديق الـسلطة املرتبـة سـلفا- وإن مل يكن معلنا-هذا احلظر 
كانت كفيلة بأن تقوم بدق جرس التنبيه واإلنذار هلـؤالء كـيام يعرفـون أن هـذه منطقـة قـد 

 . التصوير أو من منع االقرتابتوصف بام توصف به املناطق العسكرية 

 يناير بام حققته من حريات كان البـد لألجهـزة التـي نتعـارف ٢٥عندما جاءت ثورة 
عىل تسميتها بأجهزة أمن الدولة أن تبدأ بالبحث عن صيغة متكنها من أن تتحكم يف بعض 

عـىل ومل يكن من الصعب ، ١٩٥٢هذا امليدان الذي غابت عنه منذ  إىل الفيضانات الواردة
هــذه األجهــزة بخرباهتــا املتمرســة أن تلــتقط مــن بــني الطمــوحني واملنــدفعني والــشاردين 

رين واملنخــدعني مــن يمكــن أن توظفــه عــىل النحــو الــذي تعــودت أن توظــف بــه هوالــسا
 . أسالفا خمتلفني هلؤالء

٢ 

أن أجهـزة األمـن الـسيايس قـد بـذلت جهـودا عديـدة يف هـذا  إىل ومن احلق أن نشري



 
 

 

 
قد باء بعضها بل كثري منها بالفشل عىل الـرغم مـن أهنـا بـالطبع وبحكـم العـادة و، الطريق

 . صورت جهودها يف هذا امليدان عىل نحو أسطوري

وقد كان من حسن حظ هذه األجهـزة أن كـان هنـاك أكثـر مـن نمـوذج متـشوق ألن 
سباب ومل تكن األ، يكون ذا عالقة وثيقة هبذه األجهزة التي اصطلح عىل وصفها بالعميقة

 .احلقيقية وراء هذا التشوق بعيدة عن املنطق

وضع متميـز يف عهـد ثـورة  إىل فمن ابن كان يسمع من والده أن صديق الوالد وصل
ومـن ابـن آخـر كـان حيـاول أن يكـون ،  بفضل عالقاته مع أجهـزة األمـن الـسيايس١٩٥٢

توقـف عـن هـذا ولكنه كان ي، مفيدا ألجهزة خمابرات عاملية كان يعمل هلا بمكافآت سخية
  .العمل ويف هذا اإلنجاز عند حدود ما كان مسموحا به يف ظل الشمولية

ومن حالة ثالثة ألكاديمي شاب كان ال يفتـأ يـنفس عـىل نظـري لـه عالقاتـه اخلارجيـة 
ومن ثم هتيأت له ، التي متهدت له بفضل العائلة التي متكنت من إحلاقه بالبعثات التعليمية

 .  التحصييل العلمي والعقيلمكانته رغم ضعف مستواه

فإن هذه النامذج التي وجدت ضـالتها عنـد هـؤالء األمنيـني ووجـد ، يف كل األحوال
فيها األمنيون ضالتهم كانت متثـل مـستوى شـبيها بإنـسان متوسـط الـذكاء وجـد نفـسه يف 

وإنام بدأ بتنفيذ سياسـات إثبـات ، مكان قريب من القمة فلم حيرص عىل االنتامء والتجديد
 »أنـا جميـد«مجلة واحدة تصفه بأنه بدال من أن يقول  أو لوجود بام يمكن تلخيصه يف كلمةا

 . »إنه موجود«فقد آثر أن يقول 

٣ 

كان يف وسع هذا النموذج أن ينجز الكثري واملفيد واجلديد بام أتيح لـه مـن مـال وفـري 
مـا  إىل تا آخـرلن نذكر املستور يف آلية حصوله عليه يف هـذا التحليـل حتـى ال نـضيف تـشت

لكنه آثر أن يدور يف حلقات مفرغـة أثبـت ، حتتفظ به له الصورة العامة من تشتت وترشذم
 . يشء إىل التاريخ عىل مدى سبعة آالف عام أهنا ال تؤدي

وهكذا واجه املرصيون ألول مرة يف تارخيهم من يتبنى أيـديولوجيات غريبـة متامـا ال 
ومن الطبيعي يف مثل هذا الظرف أن تتالقى ، غلبيةليشء إال ألهنا نقيض أيديولوجيات األ



 
 

 

 

 لتفـرض نفـسها عـىل أهنـا أيديولوجيـة الثـورة انقـاليبهذه األيديولوجيات مـع أي توجـه 
 . وهو ما حدث بالفعل، املضادة

٤ 

تـارخيي لنـشاط هـذا النمـوذج ومـدى  أو وحتى ال نثقل عىل القارئ بتحليل سـيايس
أسلوب رمزي كفيل بأن  إىل مع احلياة املرصية سنلجأتناقضه الصارخ مع الروح املرصية و

يصور عقيدتنا يف احلقيقة عىل نحو ما نفهمها ونصورها مع استعداد علمي وبحثي بالطبع 
 . ما ثبت لنا انعدام الصواب يف ما نذهب إليه إذا ألن نعدل من آرائنا

 كثري مـن كان صاحب النموذج الذي نتحدث عنه حريصا يف، وعىل سبيل املثال أوال
األحيان بدون مناسبة عىل أن يكرر جتربة فاشلة تقول إنه من املمكن أن نحـول جمـرى هنـر 

ويـضيع ، وذلك حتى ال يـصب يف البحـر األبـيض، النيل ليكون بالعرض بدال من الطول
 . بعض مائه يف ذلك البحر

 الطريق مصب النهر فنضع سدودا يف إىل وتقول النظرية الفاشلة إنه يمكن لنا أن نأيت
احلايل ونفتح قبل هذه السدود الرتع العريضة الكفيلة بإجبار املاء املتدفق أن يميض يف اجتاه 

وكان الرجل املراهق فكريا يصل هبـذه ، الرشق والغرب بدال من أن يميض يف اجتاه الشامل
 أي يـصنع زاويـة (»زاوي«حد القول إنه من املمكن أيضا توجيه النيل يف طريق  إىل الفكرة

وليـصب فـرع ، ما شاهبه ليـصب فـرع دميـاط يف العـريش بـدال مـن دميـاط أو ) درجة٤٥
، وهكـذا تتـسع دلتـا النيـل عـام هـي عليـه، الغرب من اإلسكندرية إىل رشيد مثال يف احلامم

حد القول بإنشاء النهر العظيم يف  إىل وبالطبع فقد كان هناك من متادى يف مثل هذه الفكرة
 . هنر حقيقي وعظيمليبيا والزعم أن هذا 

٥ 

 جماال إلبداء الدفوع الفيزيقية التي جتعـل مثـل هـذا التوجـه يبـدو يف الفصلليس هذا 
لكننـا ال نعـدم مـن آن آلخـر ، فذلك أمـر مفـروغ منـه، صورته احلقيقية وهي صورة اهلراء

 . رة دون أدنى استحياءكشبه رجل يأيت كل عرش سنوات لريوج ملثل هذه الف أو رجال

عامل الـسياسة ونـسمع شـبيها لـه عـىل  إىل جيب أن ينتقل هذا التفكري اخلرايفومن الع



 
 

 

 
وذلك من قبيـل القـول إن ، لسان من يظن نفسه قادرا بامله عىل أن يقول لليشء كن فيكون

 . هيودية أو مرص دولة مسيحية

فإننـا ال نعـدم أيـضا مـن يطلـب مـن املـرصيني أن يكفـوا عـن ، وعىل سبيل املثال ثانيا
، وأن ينشغلوا بالعمل يف جماالت جتـارة اخلـدمات، عة هنائيا ألن عائدها ضعيف جداالزرا

فريد عليك بأن من الواجب أن توقف الزراعة متامـا حتـى ال ، فنقول له إهنم مل يؤهلوا هلذا
 . جيد هؤالء أمامهم إال العمل بعيدا عن الزراعة

راغبـي  أو طـالبي تأهيـل  إىلبطالة خطرة ولـيس إىل وإذا قلت له إن هؤالء سيتحولون
تأهيل فسيقول لك إن باإلمكان توفري ومتويـل عنـارص موازنـة كفيلـة بتعويـضهم عـن تـرك 

وإن مثل هذه االعتامدات كفيلة بحل ، الزراعة مقابل تبوير األرض لتكون منتجعات سكنية
ا سـطحه إىل فستخرج مياه جوفيـة، وتقول له إن تبوير األرض ليس باألمر السهل، املشكلة

لكنـه ، وستكون حمملة بميكروبات وحرشات كانت يف باطن األرض البد أن تعالج برسعة
مـصاف  إىل يصمم عىل أن االستثامر العقـاري وحـده هـو احلـل الـشامل ملـرص الـذي ينقلهـا

حـني تـشرتي مـنهم !! وساعتها ستتصدق مرص عىل جريان أوروبيـني فقـراء، فاحيش الثراء
 . منتجاهتم الزراعية

٦ 

 فهو أسـفه مـن أن حيتـاج،  لنا أن ننفق الوقت الثمني يف تسفيه مثل هذا التفكريال حيق
ويف توسيع نطـاق املنـاداة ، لكن أصحابه ال جيدون حرجا يف تكرار احلديث عنه، تسفيهإىل 

لكـن ، أثبت نجاحا يف فدان فلن يثبت النجـاح يف مليـون فـدان إذا مع أنه، به والدعوة إليه
 خيرجـون عـن هـذا اإلطـار يف تـصورهم ملـا يمكـن أن ينجـزوه أصحاب الزيغ الفكـري ال

ومـن ثـم تتعـاىل نغامهتـم يف اسـتخدام البلطجيـة والـسالح واملليـشيات ، باملوارد املحدودة
 . لفرض الرؤى الضيقة عىل النطاق الواسع

ثلة يف ما يتعلق بالنهج اإلسرتاتيجي اومن سوء احلظ أن مرص اآلن تستمد دعوات مم
ومن عجائب األقدار أنه هنج أمني قارص يـزعج إرسائيـل ، ذي ينبغي أن ختطهوالسيايس ال

 . أكثر مما يزعج محاس



 
 

 

 

وألين وعدت أن أكون رمزيا وأن يكون الرمز واضحا فسأعرب عن مثل غـري حقيقـي 
منظمـة  إىل يزعم هذا املثل أن بعض هـؤالء يطـالبون بانـضامم مـرص، لكنه مقرب للحقيقة
ريكـا اجلنوبيـة حتـى يتـاح هلـا قـدر مـن اجلـامل يف سـالالت األجيـال الدول الالتينيـة يف أم

 . وهكذا، األرجنتني والربازيل يمكن تدبريها إىل ويقولون لك إن تكلفة االنتقال، القادمة

٧ 

املثل الثالث الذي يمكن تلخيصه برسعة يف قول بعض املهاويس بـام تتيحـه  إىل ونأيت
تـرك تعلـيم اللغـة العربيـة هنائيـا  إىل  يـدعوناللغة من آفاق التوظف وفـرص العمـل حـني

 . أن نناقشه أو واملعنى يف هذا املثل أوضح من أن نصوره، حلساب تعليم لغة عاملية

كام أن نقضه حلسن احلظ أصبح متاحا عـىل لـسان أصـحاب قوميـات أوروبيـة كبـرية 
مـوا العربيـة أن يتعل إىل ومن حسن الفطنـة أهنـا دعـت أبناءهـا، وهي ما هي، منها الروسية

صـحيح أهنـا مل تـصل يف جمـال ، ألن العربيـة أهـم مـن الفرنـسية بكثـري، بدال مـن الفرنـسية
األوىل بالدراسـة يف ، لكنها متثـل اللغـة األجنبيـة الثانيـة، أمهية اللغة اإلنجليزية إىل األعامل

 . فرص العمل وفرص التعاون االقتصادي والتكنوقراطي إىل جمتمع متطلع

٨ 

خلطاب الذكي الذي يتبناه رجال األعامل الـروس والـصينيون وأصـحاب قارن هذا ا
مـن االنحطـاط العقـيل الـذي يف جمتمعنـا قوميات أخرى يف مثل أمهيتهم هبذا النمط البارز 

حيتال عىل إفشال تعليم اللغة العربية وتعلمها بكل ما هو ممكن من تقليـل فرصـها وتقليـل 
ثـم إحـالل املـدارس ، ل أمهيتهـا يف العمليـة الرتبويـةوتقلي، درجاهتا يف االمتحانات العامة

ثم بالسامح بالتدريس بلغات أخرى غري العربية التي هي اللغة ، األجنبية يف حمل أرفع منها
ثم بالسامح بتداول أوراق ومستندات ووثائق العمل احلكومي بغري اللغـة الوطنيـة ، القوية

مرصفية وجتارية وبحرية بعيدا عن هذه وبتداول كل ما هو ممكن من معامالت اقتصادية و
عـىل حـني أن العوملـة نفـسها مل تتطلـب ، العاملية أو وذلك بزعم كاذب اسمه العوملة، اللغة

لكن االنحطاط نفـسه مـرض غـري ، هذه الصورة من العاملية وال جعلتها أصال من أصوهلا
 . منطقي



 
 

 

 
٩ 

علنـت بكـل وضـوح يف ويف هذا املقام لن أمنع نفيس من ذكـر مـا سـبقت إليـه حـني أ
مطلع األلفية أن العوملة ستخدم العربية الفصحى وسـتجعل قنـوات الفـصحى أقـدر عـىل 

وقـد ، وآفاقه عىل حني سـيكون الـتاليش مـن حـظ قنـوات العاميـة عالمالبقاء يف سوق اإل
لكني كنت حينها مرهوب اجلانب مل تـستبح الثـورة املـضادة مهـابتي ، تعجب الناس يومها

 .باالفرتاء

أن فوجئـوا بـأن مـا أقولـه أصـبح هـو  إىل هكذا سـكت غـري املقتنعـني عـىل مـضضو
كـان  سـالمووجدوا أن واحدا من دعاة العامية واالنفصالية وحماربة العربية واإل، احلقيقية

األخذ برأيي يف هدوء ودون اعرتاف ودون شكر مع أنه كان  إىل يف مقدمة من عدلوا رأهيم
 . ال الوفري كي تكون قناته معربة عن جمد العامية كام يتصوره قد أنفق امل-كام هو املتوقع-

عىل هذا النحو يستطيع القارئ أن يتصور األزمة التي تعيشها السياسة املرصية وهـي 
وهو اختنـاق يمكـن ، ية الثالثةنقالبتعاين اختناقا مؤقتا بسبب ضغوط األيديولوجيات اال

 الزمن عىل إمتام هـذا اهلـدف النبيـل بحكـم وقدرة، عالجه ببساطة الزمن املبدد للتخاريف
ُوإن مل خيـل األمـر مـن ، الزمن وحده وبدون أن تضحي اجلامهري ببعض الرؤوس الفاسـدة

 . مثل هذه التضحية املتطلبة
 

 احلرية

 اًالكثري من اإلخوة والعـامل املثقـف يف بالدنـا قـد ال يوافـق الـرأي بحكـم األكثريـة وذلـك إمـا كرهـ
 من احلريات العامة ويتخذون كام ذكر الكاتب إيديوجليات مناقضة فقط مـن أجـل اًخوف أو طيةبالديمقرا

نجاح الغرب هو سببه الديمقراطية واحلريات العامة وتعريف الديمقراطية هـو حكـم األكثريـة . النقيض
مـة جانبـه لـربح أصـواهتم يف اإلنتخابـات القاد إىل وعىل الطرف اآلخر حـشد طاقتـه لكـسب ود الـشعب

مقال فيه نوع من الفكاهة والسخرية املبطنـة والعلنيـة مـن . ات ونقض فقط من أجل السلطةانقالبوليس 
 . األقليات احلاكمة وأصحاب املنافع

Hussam Murad 
هذا املقال لروعته يصلح مقدمة ملقالة أكرب وأكثر استفاضة تتمدد أفقيا يف رساديب األيـدولوجيات 

أما عن تغيري جغرافيا النيل بالـدلتا فاأليـرس عـىل املفكـر اهلـامم اسـتعادة ، دينالعقدية وليس فقط بعدها امل



 
 

 

 
 .الروافد اخلمسة القديمة من عرص الدولة الوسطى

 مرص احلرة

ى الـذى شـمل مجيـع سالمن دينهم ليس شامل كام الدين اإل مصطلح اخرتعه الغرب ألي هةالعومل
ن دينكم به كل شىء فقل ىل كيف مـاىف ديـنكم أعمون حدهم عامل مسلم تزأل أنه سإحتى  (ةنواحى احليا
هـل الـذكر أ الوأ اسـةيـن معنـى اآلآل خباز ففى القرأصنع رغيف خبز فرد عليه العامل هيا لنسأيذكر كيف 

 وقـوانني ة واالجتامعيـة والـسياسيةحـوال الشخـصياأل سـالموكام تعلمـون نظـم اإل. )ن كنتم التعلمونإ
ا خلـف جـدران نـينن يكـون دأني مال ينبغـى علينـا كمـسلران لـذلك الق يف ةنصوص رصحي يف وعقوبات

 .قوية ةيإسالم ةمرص صحو يف املساجد فقط كام يريد العلامنيون وتوجد

 مرصي

ن يتعلموا ديـنهم أمل ولن هتدأ يوما يستخدم فيها املسلمون اسام ومل حياولوا  سالمهي حرب عىل اإل
 وضـلوا عـىل اًالذين تم تضليلهم فافرتقوا مجاعات وشـيعصيل الكتاب والسنة واملسلمون من مصدره األ

وهذه احلرب عىل شدهتا وبـشاعتها لـن . قباط والليرباليني واليساريني والعلامنينيعلم ويضاف عليهم األ
وهلـذا فكـام جيـب ان نعـرف عـدونا ، ال عندما نستحق النـرصإفاهللا حافظه ولكنه لن ينرصنا  سالمهتزم اإل

خطأنـا ونخلـص نوايانـا هللا ثـم نحـسن التخطـيط والتنفيـذ ثـم نـرتك أعفنا وفيام جيب أن نعرف مواطن ض
 . جر من أحسن عمالأالنتائج هللا وهو ال يضيع 

 مؤمن بنرص اهللا 

أدعو اهللا أن تطلق الشعوب املسلمة النظم العلامنية امللحدة طالقا بائنا كام طلقها األتراك وأن 
          : - سبحانه وتعاىل -وا يف الدنيا واآلخرة كام وعدهم يف قوله يتوكلوا عىل اهللا خالقهم ورازقهم فيفوز

﴿ j k l m n o p q r s t vu w x y z { }| ~ � ¡ £¢ ¤ ¥ 
املطلوب منا فقط أن نجعل اهللا يف قلوبنا حتى نخرج من هذا التيه . ]٤، ٢:الطالق[ ﴾ © ¨ § ¦

 . العظيم

 طارق السيد أمحد

وأحتفــظ عــىل   عــىل العامــة وأشــكركم عليهــا كثــريا النخبويــة الــصعبةمقالــة مهمــة رغــم جتريــديتها
املـرشوع وقارنتـه بأفكـار منفـذة  تسخيف فكرة حتويل مياه النيل فقد قدرت تقريبا كلفة وفوائد مثـل هـذا

 عام بحيث يتم مـلء مـنخفض القطـارة ١٠٠عملية يف سدود هولندة فوجدته يمكن أن يتحقق يف خالل 
سيناء وإرسائيل فهو ليس واقعيا طبعا  إىل كان املقصود نقله إذا رية بامء النيل أماوبعض املنخفضات الصغ

يغـري مـن الفكـرة اجلميلـة الـواردة يف مقالتـك  سيدي العزيز لكن هـذا ال. واملسألة حتتاج دراسات متأنية 
 .سيدي وشكرا لكم



 
 

 

 
 اأمريك يف دكتور الرشقاوى

 »الالأيـديولوجيات«اآلونة األخـرية هـو  يف » الثالثةيةنقالباأليديولوجيات اال« ـالوصف الدقيق ل
 . ١٩٥٢بسبب تسطيح العقول املناقض للفطرة العقلية منذ تأسيس الدولة العسكرية 

 صـديق  دعـاين:١٩٦٧ا قبيل كارثة يونيـوأمريك يف ي من بعثتوألرضب مثال عارصته عقب عوديت
الــدلتا والــسبب شــعوره بغرابــة  يف هريةعاصــمة حمافظــة شــ يف لقــاء بعــض كبــار مــسئولني إىل مــدير عــام

منـدوب رئاسـة عبـد ، رئـيس مباحـث، رئـيس نيابـة، حمـافظ ضـابط ثـورة: ووجدت مجعا بينهم، يأفكار
 .! نه هو من يرشح الوزراءإ قيل يل.  شهري اجلميع يقبلون يديه»يصويف صعيد«و، النارص
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أدوار  إىل يبدو بكل وضوح أننا نعيش مرحلة تشهد وتشجع اجتاها حممومـا لإلشـارة
صـيف  إىل معجزة متكنـت األجهـزة االسـتخباراتية مـن خالهلـا مـن حتويـل الربيـع العـريب

 . قائظ

وال ننكر دور الثورة املضادة وال ننكـر وجـود دور لـبعض ، ومع أننا ال ننكر التحول
 فإننـا نـشكك يف أن تكـون هـذه األجهـزة بمثابـة الالعـب املـؤثر، يةاألجهزة االسـتخبارات

القول باصطناع وافتعال كثري مـن الـصور الذهنيـة  إىل بل نذهب، حتى الالعب القوي أو
وهـو مـا يـسعد ضـمري العـاملني اجلـادين فيهـا الـذين ال ، املنطبعة عـن حجـم هـذا التـأثري

 . يتقبلون صورهتا السينامئية املضخمة

احلديث عن الطبيعة قبل احلديث عـن اخلـوارق  إىل السبب فإننا سنلجأ يف هذا وهلذا 
 . املنسوبة هلذه الطبيعة

ومن احلق أن نعرتف يف البدايـة بـأن أحـدا ال يـستطيع أن يـدرك بـسهولة حقيقـة دور 
 ينــاير وال يف أحــداث الثــورة وال يف مــسار ٢٥األجهــزة االســتخباراتية يف التمهيــد لثــورة 

 : لكن الذي ال شك فيه أننا يمكن أن نقول بكل يقني،  يف مصريهاالثورة وال

 مؤثرة تكن مل وإن املشهد يف حارضة كانت املرصية االستخباراتية األجهزة نإ .  

 صـانعة تكـن مل وإن بعدها وما يناير ٢٥ أحداث يف مؤثرة كانت األجهزة هذه نإ 
  . هلا

 للظـروف  أو هلـا مستهدفة كنت مل وإن الثورة من مستفيدة كانت األجهزة هذه نإ
 . التي أوجدهتا أمامها عىل نحو ما وجدت

٢ 

أربعـة مـن  أو وبالطبع فإننا لكي نتعمق يف فهم هذه املقاربة ال بد أن نفرق بـني ثالثـة



 
 

 

 
وإن مل يعن هذا بالطبع أننا نقـرص العمـل املخـابرايت يف مـرص ، األجهزة املخابراتية الكربى

 هناك أجهزة أخرى قد ال نعرف عنها الكثري وإن كنا نحـس ننكر أن أو، عىل هذه األجهزة
كذلك فإن األمر ال يعني أننا نجهـل أن هنـاك أجهـزة أجنبيـة نـشطة وفاعلـة يف . بوجودها

وربام يعجب بعض القراء مـن التعريـف التـارخيي املبـسط الـذي سـأورده ، املشهد املرصي
 . أربعة أو هلذه األجهزة ثالثة كانت

 وكـان مـن ١٩٥٣متـوز / يوليـو٢٣العامـة فإهنـا جهـاز أنـشأته ثـورة فأما املخـابرات 
بناها زكريا حميي الدين الذي كان ثاين من توىل وزارة الداخلية مـن  أو األجهزة التي بدأها

تـوىل عبـد النـارص (وذلك بعد مجال عبد النـارص نفـسه ، الضباط األحرار أو رجال الثورة
وتوالها زكريا حميي ،  مع إعالن اجلمهورية١٩٥٣حزيران / يونيو١٨وزارة الداخلية يوم 

 . )أي قبل ميض أربعة أشهر، ١٩٥٣ترشين األول / أكتوبر٦الدين يوم 

فقد كانت الفكرة األساسية لوجود هذا اجلهاز الضخم هو أن يكون ، وبدون مواربة
 للمخابرات األمريكيـة الـشهرية التـي كانـت وال تـزال حديثـة -وال نقول مناظرا-موازيا 

 . يف الوجدان املرصيأو التمثل العهد بالوجود 

٣  

، وقد نشأ يف تصور مجال عبد النارص وأقرانه أنـه ال بـد مـن وجـود هـذا اجلهـاز املهـم
نظرا ألن الضباط األحرار تعاملوا مـع الواليـات املتحـدة عـرب رجـال املخـابرات املركزيـة 

نشاط املخابرايت يتطلب وجود ووجدوا أن التعامل وال، ١٩٥٢األمريكية منذ ما قبل ثورة 
  :ث مناطقالعىل أن يكون متميزا ببعده عن ث، مثل هذا اجلهاز اجلديد

  بعيدا عن اجلهاز الرشطي القديم املعروف باسم القلـم الـسيايس وطابعـه املحـدد
 . الذي كانوا يعرفون حدوده

 التقليدية أو وبعيدا عن األجهزة البريقراطية املعروفة . 

 تطالع احلريب واملخابرات احلربيةوبعيدا عن االس . 

كان من الطبيعـي أن تـصدر حكومـات ثـورة ،  وألسباب متعددة وتعاقبية ومتشابكة
 للــشعب املــرصي فكــرة أن املخــابرات العامــة معنيــة يف املقــام األول واألخــري ١٩٥٢



 
 

 

 

 أي أن املخـابرات هـي التـي تتـوىل جتنيـد، جتنيدا وكـشفا: باجلاسوسية يف شقيها األشهرين
كام أهنا هي التي تتوىل اكتـشاف ، أجانب أو سواء كانوا مرصيني، جواسيس خيدمون مرص

 . )سواء أكانوا مرصيني أم غري مرصيني(اجلواسيس املجندين 

٤ 

 يكـادون جيمعـون عـىل أن -يف إشاراهتم قبـل كتابـاهتم-ومع هذا فقد كان املرصيون 
،  حياة العاملني باجلاسوسية فحسباملخابرات العامة موجودة يف حياهتم العادية وليس يف

وكان إمجاع املرصيني عىل االقتناع هبذا املعتقـد ناشـئا عـام تـردد عـىل أسـامعهم عـن سـطوة 
ــة  ــصيته الطاغي ــرص بشخ ــالح ن ــهر ص ــسها األش ــد رئي ــابرات يف عه ــاز املخ ــل جه وتغلغ

وليات متعـددة كـان أمههـا ئهـذا اجلهـاز مـن مـس إىل وعام نـسب، وحضوره الفارض لذاته
ما أشـيع مـثال عـن دوره  أو، ية كثريةانقالببالطبع ما أشيع من أنه هو من كشف مؤامرات 

 . ١٩٦٥املسلمني عام خوان البارز يف حرب اإل

وهكذا فإن قارئ التاريخ بعد مائـة عـام مـثال سيكتـشف أنـه بقـي جلهـاز املخـابرات 
ره الـدراما مـن آن األول هو الظـاهري الـذي تـصد: العامة يف الذهنية املرصية دوران فقط

وتقـدم فيـه صـورا مذهلـة الـصناعة ، آلخر حتت مسمى ملفات املخابرات العامة املـرصية
وما هو ، والتشويق للكفاءة املخابراتية عرب توظيف املال والنساء واجلنس بكل ما هو ممكن

  .!!غري ممكن

 مل ويـدلل املـرصيون عـىل هـذا بـأن اجلهـاز، وحـدهمخـوان واإلخوان والثاين هو اإل
 التي قتل فيهـا رئـيس اجلمهوريـة وآخـرون ألهنـا صـدرت ١٩٨١ انقالبيكتشف حماولة 

وهي مفارقة طريفة يف الفهم ويف ، بينام مل يكن اجلهاز يراقب إال اإلخوانخوان من غري اإل
 . الواقع عىل حد سواء

ومن الطريف أن هذا التصور كـان يتطلـب مـن جهـاز املخـابرات العامـة أن حيـارب 
بالفتة خمتلفة عن الفتة النشاط الديني التي يرفعها جهـاز أمـن الدولـة وخيـصص ن خوااإل

من قبيل تعبري األمـن الـداخيل  أو وهكذا تم تداول تعبريات من فصيلة، هلا إدارته الكربى
 . وإن مل يكن اللفظ مبارشا يف داللته عىل نحو ما نعرف، يف مقابل األمن القومي



 
 

 

 
٥ 

ية فقد كان جهازا عسكريا رصفا يعنى باالسـتطالع احلـريب أما جهاز املخابرات احلرب
بمعناه الواسع وليس بمعناه املـادي الـضيق الـذي بـدأت بـه مثـل هـذه األجهـزة يف أزمنـة 

 . سابقة

ــدرجييا أن يتحــول اهــتامم هــذا اجلهــاز العــسكري  إىل وهكــذا أصــبح مــن املمكــن ت
دراسات األمن القـومي واألمـن الدراسات املكتوبة واملعروضة يف نطاق ضيق بام يف ذلك 

وكل ما هو ممكن ملدير من مـديري األجهـزة االسـتخباراتية احلربيـة أن متتـد إليـه ، الداخيل
 . أذرع اجلهاز يف ظل توجيهات عليا بالطبع أو أصابعه

وهكذا أصبح من حق األجهزة االستخباراتية احلربية أن توصـف بأهنـا جهـاز متغـري 
 تكون هذه الصالحيات مرتبطة بتصورات القيـادة األعـىل وأن، الصالحيات حجام ومبدأ

أي رئـيس اجلمهوريـة يف : وإىل حـد مـا القيـادة العليـا للقـوات املـسلحة، للقوات املسلحة
  .!ووزير الدفاع القائد العام يف املقام الثاين!! املقام األول

٦ 

ح بني تفعيـل دور أن الرئيس عبد النارص عيل سبيل املثال راو إىل ومن اإلنصاف أن نشري
، أقىص حدود التفعيل يف كثري من األحيان إىل مثل هذه األجهزة االستخباراتية يف احلياة املدنية

 . أقىص حد يف أحيان أخرى كثرية إىل تربيده أو وبني هتدئة هذا الدور

أما الرئيس السادات فقد كان حريصا عىل أن تبتعد مثل هذه األجهزة االسـتخباراتية 
انزلقت نحوه بحكـم عالقـات  أو وعام انجرت إليه، كل ما انغمست فيه من قبلمتاما عن 

 . ولني األكرب منهم يف الدولةئرؤسائها باملس

ول سـيؤثر بـالطبع عـىل جمـال أداء ئوكان السادات يرى أن دورا يلعبه جهاز غـري مـس
ن الـداخيل ومن هنا كان يعتقد بأن أي مشاركة للمخابرات احلربية يف األم، اجلهاز األصيل

 . ستؤثر مثال عىل دوره يف معركته مع إرسائيل

مع إضافة واحدة صغرية تتناسب مع ، وقد مىض الرئيس مبارك عىل سياسة السادات
وهو أنه كان يكلف هذا اجلهاز من آن آلخر بأن يبحث له عن وجه ، طول بقائه يف السلطة



 
 

 

 

 . مورالصواب يف أمر من األ

٧ 

أنامط فكرية حمـددة يف اختياراتـه للمناصـب العليـا  إىل كرومع ميل الرئيس مبارك املب
وكأنـه كـان ، فإنه كرر تكليف مدير املخـابرات احلربيـة ليكـون مـديرا للمخـابرات العامـة

ــة جهــز نفــسك لتكــون مــديرا : يقــول لكــل مــن يــشغل منــصب مــدير املخــابرات احلربي
 . للمخابرات العامة

 أكثر من جهز نفسه هلذا الـدور مـن مـديري فإن، ويف هذا الصدد أيضا ومن باب الطرافة
وإنـام عينـه رئيـسا هليئـة ، املخابرات احلربية فوجئ بأن مبارك مل يعينه مديرا للمخابرات احلربية

وهـي إحـدى اهليئـات التـي ال متـانع يف أن تقـوم بـدور اسـتخبارايت وبطبيعـة ، الرقابة اإلداريـة
 . ز االستخبارايت الثالثبل ربام عدها البعض بمثابة اجلها، استخباراتية

ومن الطريف أن عبد النارص هو أيضا من أنشأ هذا اجلهاز واختار له مـديره األشـهر 
وأن ، وأن أنور السادات ألغى متاما وجود هذا اجلهـاز وكيانـه يف حلظـة، الضابط كامل الغر

 . مبارك أعاده بعد بداية حكمه بفرتة قصرية

٨ 

، جهاز أمن الدولة كام نعرف ليكون األمـن الـوطني يناير تغري اسم ٢٥ بعد ثورة فيام
 . بدال من أن يلغى اجلهاز بناء عىل مطالبات شباب الثورة

وتقلص دور املخابرات العامة مع احتجاب دور وحضور ونفـوذ عمـر سـليامن بعـد 
وارتبكت الرقابة اإلداريـة ، أن نال منصب نائب الرئيس وبدأ يستعد لالنتخابات الرئاسية

 .  أحيل إليها وطلب منهابكثرة ما

ويف املقابل بـدأ دور االسـتخبارات احلربيـة يف التمـدد والتوسـع والنفـاذ متوازيـا مـع 
ــول ــديرها يف الوص ــات م ــىل إىل طموح ــرب اإل، األع ــول ع ــذا الوص ــان ه ــواء ك ــوان س خ

عرب كل صاحب مصلحة يف الثـورة  أو، عرب العرب والغرب واملجاورين أو ينيسالمواإل
 . املضادة

ذا ما حدث بالفعل عىل مراحل متتالية من الصعود املشوب بتوظيف اجلهاز ملـصلحة وه



 
 

 

 
أضـعف احلـاالت يف بنيتهـا  إىل األمر الذي انتهى باألجهزة االسـتخباراتية، العب واحد فقط

وهو ما جعل بعض املغامرين حياولون التزيد يف وصـف أدوار ، وتوجهاهتا وإنجازها املوسمي
 . هزة حتى لو كان هذا الدور بالسلبقامت هبا كل هذه األج

أهنـا مل تكـن تـؤدي  أو، هؤالء يقولون إهنـا كانـت تفعـل نقـيض واجبهـابعض وكان 
خاصة بعدما أدخلت بعض ، وهو قول يصادف هوى يف نفوس املتلقني، واجبها عن عمد

ــا منهــا بأمهيــة  هــذه األجهــزة نفــسها بــرسعة بالغــة يف إطــار نــشاط التوجيــه املعنــوي إيامن
وإيامنا منها بـأن النـشاط يف هـذه الـصناعة دون ، ورة التالعب يف صناعة الرأي العامورض

  .غريها حيقق هلا من األرباح الكثري مما فاهتا

وهكذا حدث التحول يف الوظيفة حتى سيطرت لغة الكـالم واختفـت تقريبـا لغـات 
 . اإلشارة

 

 
 احلق املر

تــدريب املخــابرات  و املخــابرات املــرصي بــدون دعــمنــشاء جهــازإمل يكــن بإمكــان عبــد النــارص 
 .استمر لعبة يف أيدهيم حتى هنايته التعيسةو. يةمريكاأل

 عبده

 . ال أن نسأل عن املخرج من هذا الواقع األليمإوال نملك . باحلارضاملايض حتليل دقيق يربط 

 حممد

 : عملها يتخلص كام قال الكاتب بام ييل ةجهزه املخابرات العربيأ 

ثاره الفتن بني فئات إ. بناء الوطنأمالحقه الرشفاء من . ي هتديد داخيلأ عىل كريس احلاكم من ةاملحافظ
التعـاون والتكـاتف مـع املوسـاد . الشعب لشغل النـاس عـن الفـساد يف الطبقـات احلاكمـة لتـسهيل االسـتبداد

مـام القـانون أتعرضـهم للمـساءلة عدم االكرتاث بظلم الناس لعدم . ضد املواطننيغربية وأجهزة املخابرات ال
 للنيـل مـن مـن سلطةي فاسـد يف الـأالعمـل مـع . ن هم بصدد إجهـاض الربيـع العـريبواآل. هنم هم القانونأل

 .ن الوطن ملك لشخصلون عام يفعلون ألأ قمع الشعوب وال يسةداأاليرغه فهم 

 مرصي

ها عىل مقاس حكامنا فكل أجهـزة نحن نأخذ من الدول الديمقراطية املحرتمة املسميات ثم نفصل معاني



 
 

 

 
الدولة بال استثناء تأخذ نفس املهمة وختتلف يف التفاصيل بحكم املهنة ولكنها كلها هلا هدف واحد وهو متجيـد 

ن بقـوا عـىل قيـد احليـاة إهلـام وختـوين كـل مـن يعارضـه إه وتـصويرها عبقريـة وئخطاأاحلاكم الفرعون وتربير 
لـيهم ويـدعوه ان حيفظـه هلـم حـاكام حمبوبـا إرسله أن أنجاهم بأن أن اهللا فكارهم وجعل الناس حيمدوأوتسفيه 

وفجأة وبدون استحياء يتغري اسم الرجـل وصـورته وتبـدأ ، طول العمر ثم من قبيل الوفاء توريث احلكم البنه
 .نفس القصة واحنا قاعدين

 بن املغربااحلسني 

يـة هـو نقالباعـل احلقيقـي يف الـدراما االالصور املوجهة لنا حول الشأن املرصي تبني أن الطرف الف
لكـن إن وسـعنا ، ورجال األعامل مع بعض الـدعم مـن الراقـصات والطبـالني عالماجليش والقضاء واإل

عمــق الــصورة بــشكل عقــالين سيتــضح أن هــؤالء ليــسوا ســوى خــواتيم يف أصــابع احلركــة  إىل النظــرة
لشعب اخليـار يف مـن حيكمـه لستنزافية وهنا سيبقى  الرأساملية الغربية االعنالصهيونية وعمالء بالوكالة 

تـؤمن التـي نظـام املبـادئ والـضامئر احليـة  أو هل الصوراخليالية الفاقذة لأللوان كزمـرة املـدعو بالسيـيس
  .بالعدالة والكرامة اإلنسانية

Osama  
 . ستشهادية للبطل سليامن خاطرذكرى العملية اال: اخلامس من أكتوبر

احلميد خاطر أحد عنارص قوات األمن املركزي املرصي كـان يـؤدي مـدة جتنيـده سليامن حممد عبد 
يف ، نقطـة حراسـته إىل عىل احلدود املرصية مع الكيان الصهيوين عندما أصاب وقتل سبعة صهاينة تسللوا

 م يف قريـة إكيـاد البحريـة التابعـة ملدينـة ١٩٦١ولد سـليامن خـاطر عـام. م١٩٨٥اخلامس من أكتوبر عام 
 . س يف حمافظة الرشقية بجمهورية مرص العربيةفاقو

يف التاسعة من عمره شهد سليامن آثار قصف اليهود ملدرسة بحر البقر االبتدائية بمحافظة الـرشقية 
 حيث قامت حينها القوات اجلوية للعدو الصهيوين باستخدام طائرات الفانتوم بنسف ١٩٧٠ أبريل ٨يف 

لتحــق ســليامن خــاطر باخلدمــة العــسكرية اإللزاميــة يف األمــن ا. ل قتــيال مــن األطفــا٣٠املدرســة خملفــني 
 . املركزي

 وأثناء قيام سـليامن بنوبـة حراسـته بمنطقـة رأس برقـة بجنـوب سـيناء فـوجئ ١٩٨٥ أكتوبر ٥ويف 
بالسائحني اإلرسائيليني حياولون تسلق اهلضبة التي تقع عليها نقطة حراسـته فـأطلق رصاصـات حتذيريـه 

 . مهم أطلق النار عليهمفلام واصلوا تقد

 كانت سائحة هيودية قد متكنت من قبل من إغواء أحد العسكريني ودخلت معه غرفتـه ورسقـت -
وقعت جريمة اغتيال اجلندي البطـل سـليامن خـاطر يف مستـشفى الـسجن احلـريب . تردد أجهزة الالسكي

 قضية قتلـه لعـدد مـن املتـسللني م بعد تسعة أيام من احلكم عليه باملؤبد يف١٩٨٦ يناير ٧بمدينة نرص يوم 



 
 

 

 
ه العلامين أن سليامن خاطر قد انتحـر إال أن اإلمجـاع اآلن عـىل إعالمرغم ادعاء مبارك و. سيناء إىل اليهود

تكمــن أمهيــة العمليــة البطوليــة لــسليامن خــاطر أن . ســتخباريةاغتيــال متــت بيــد جمموعــة أن جريمــة اال
 .ارصاصاته أصابت قلب كامب ديفيد فامتت شعبي

hossam maroc  
 بكل جذوره يف السلطة سيشكل خسارة مهولة عىل هـذه األجيـال املتعطـشة نقاليببقاء الفصيل اال

لرؤية فجر احلرية والكرامة وال يمكن وبأي حال السامح ألنفسنا ترك شظايا ال تعرف يف وجودها سـوى 
 ه ومصري هذه األمة وأبنائها ألنـ والرضوخ للغرب اإلمربيايل ولديدان الصهاينة أن تعبت بتاريخعاخلضو

ن ملواجهـة ستعداد ومن اآلنتظار والصرب عىل مستقبل ملغوم ومن هنا علينا االليس لدينا وقت يكفي لال
  .تلك الفريوسات القاتلة حتى لو كلف ذلك أثامن باهظة

Estikh 
الواقـع كـام . ريبن ذكاء االستخبارات يصب يف مصلحة املواطن العأربام كان يعتقد املواطن العريب 

نـضج ن العـساكر العربيـة رضـخت للقـوى األقـوى واستـسلمت للعقـول األأيبدو يف التـاريخ احلـديث 
لـذلك العـساكر كـشفت وجههـا . ن يركـع لبـرش تركـع لبـرشأال يقبل العقل املستقيم . وركعت للشيطان

ور هناية قبيحة لرءوس ت؟ العقل يتصآهل جيوز اإلفصاح والتكهن بحرية عام هو . القبيح ومل تعد ختجل
 . هذه ربام خيانة ال يغفر ذنبها ال يف السامء وال يف االرض. لن تدوم طويال مدة حكمكم. القوم الصغرية

 :حرموش

 رشقا وغربا وتتغلغل يف املجتمعات بصمت بـام خيـدم ةرسائيلييف حني تصول وجتول املخابرات اإل
ذالل شعوهبا وتتبع نـزوات احلكـام إيف  العربية ابراتتتبارى املخ!!! رسائييل الشعب اإلةمصلحة ورفاهي

  .!!!!ةمسئولي أو ةبدون ذرة من وطني!! !املرىض
 



 
 

 

 
 

 
 

١ 

عـرايب يف الثـورة واحلكـم كانـت هـي الـذروة  أمحـد يعتقد كثري من املثقفـني أن جتربـة
حتقيـق  أو اسية األوىل يف مـسار العمـل عـىل إرسـاءاألوىل ملا يمكن أن تسمى باملأساة الـسي

أبـرز كام جيمع هؤالء وغريهم عىل أن نتـائج هـذه املأسـاة كانـت بمثابـة ، األهداف الوطنية
العوامل احلاكمة للديناميات وحتى األهداف املرشوعة واملتبناة التـي فرضـت نفـسها عـىل 

 . وجدان املرصيني يف العرص احلديث

قيــادة اجلــيش بــسبب عوامــل كثــرية تــضافرت حتــى  إىل اجلنديــةعــرايب مــن  أمحــد صــعد
ولكن هـذا الـصعود محـل معـه ، ساعدته عىل هذا الصعود الذي مل يتح جلندي مرصي من قبله

 . لعب دور سيايس أكرب من تصوراته للسياسة إىل طموحا شديدا دفع عرايب

بأهنـا ) العـرصمـصطلحات  أو(وهكذا فإنه انطلق من مطالب يمكن وصفها بلغة اليـوم 
تبني دعوات سياسية تقليدية من قبيل إىل ،  ختص مجاعة ضباط اجليش املرصي»فئوية«مطالب 
 . الدستور والربملان والوزارة وطرح الثقة وغريها إىل الدعوة

بيــد أن قــدرات عــرايب وخرباتــه وسياســاته وترتيباتــه مل تكــن عــىل املــستوى الكفيــل 
ومل يكـن ، )األوريب عىل حد تعبري ذلك الزمـان أو(ي اخلارج أو باستيعاب املوقف الدويل

 . حجم املطامع األوربية يف مرص أو عرايب واعيا بالقدر الكايف بمدى

٢ 

ــاكمني  ــرصين ح ــاحتني منت ــزاة ف ــرص غ ــانيني م ــدخول الربيط ــرايب ب ــورة ع ــت ث انته
 حتى أهنتها الظـروف الدوليـة التـي أعقبـت احلـرب العامليـة، مسيطرين وبتثبيت سيطرهتم

الثانية التي انترص فيها احللفـاء عـىل أملانيـا يف الظـاهر بيـنام كانـت احلقيقـة املوضـوعية أهنـم 
اهنزموا عىل مجيـع األصـعدة األخـرى  أو الوصف القائل بأهنم قد تراجعوا إىل كانوا أقرب

 . بسبب االستنزاف الذي أهنك قواهم متاما



 
 

 

 
عـن قـصد  يف ) ُوضع أو(أبقي كان اجليش املرصي عقب دخول االحتالل الربيطاين قد 

مـا  إىل فقد انخفضت قوتـه العدديـة واملعنويـة واملاديـة، املحل الذي ال جياوز كونه جيشا رمزيا
 . مما كان عليه قبل صعود عرايب وهزيمته% ١٠يوازي 

ما كانت عليـه يف  إىل زعيم طموح أن يعيد األوضاع أو ومل يكن من املمكن ألي أمري
شبه قبول من العثامنيني  أو ويف ظل قبول، طورية الربيطانية القاهرةظل وجود هذه اإلمربا

هبذا الوضع الذي بدا مثاليا عىل صعيد التوازن الدويل املحـسوب واملرعـي بدقـة بعـد كـل 
 باشـا الـذي نجـح يف أن حيقـق مـا مل حيققـه نـابليون يف بعـض إبـراهيماألجماد التـي حققهـا 

 . يل قد ظل ضئيالوإن كان حظه من املجد الدو، األحيان

، وألنه كان قائد اجليش ال قائد الدولة، نعم ظل ضئيال ألنه كان االبن ومل يكن األب
ومـع هـذا ، وألنه أخريا مل يتول احلكم إال لشهور معدودة ال تكفي لتتويج امللك وال املجد

 .  باشا تراود العسكريني املرصيني من وقت آلخرإبراهيمفقد ظلت أحالم إنجازات 

٣ 

 فــإن االمتــداد الفعــيل هلــذا النجــاح الثــوري املؤســس ١٩١٩فــيام بعــد نجــاح ثــورة و
 التي سـمحت بعنـارص كثـرية ١٩٣٦جمال اجليش مل يتحقق إال بمعاهدة  إىل لوطنية حديثة

 . من التكوين العسكري والدينامية العسكرية

رص أن هـذه املعاهـدة هـي التـي مكنـت عبـد النـا، عىل سـبيل املثـال الـرسيع، ويكفي
والسادات وكافة ضباط الثورة من أن يكونوا طلبة يف الكلية احلربية وأن يتخرجوا ضـباطا 

ومن ثم فقد مكنتهم من أن يامرسـوا العمـل الـسيايس الـرسي وأن يقومـوا بثـورة ، عاملني
١٩٥٢ . 

 يف ١٩٥٢ و١٩١٩لكننا ال نستطيع أن نختزل جهود احلكومـات الليرباليـة فـيام بـني 
فقــد كانــت هــذه احلكومــات تــسابق الــزمن يف االرتقــاء ، بــرشية وحــدهاصــعيد املــوارد ال

بالعــسكرية املــرصية مــن خــالل التــسليح والتطــوير والتــدريب والتأهيــل واملبــاين والــنظم 
 . واملجالس وكل ما يضمن تكوين مؤسسة وطنية عالية الفنية

طوات  خ١٩٢٤أن وزارة سعد زغلول بدأت يف  إىل ويكفيني يف هذا الصدد أن أشري



 
 

 

 

وأن الطــريان لقــي حفــاوة واهتاممــا عــىل الــصعيدين املــدين ، جــادة يف ميــدان الطــريان
وقد كان التطور الطبيعي هلذا أن دخل اجليش املرصي ، والعسكري منذ مطلع الثالثينيات

يف حني مل يكـن سـالح اجلـو اإلرسائـييل قـد تأسـس ، حرب فلسطني ومعه سالح للطريان
 املـرصي أحـد أسـباب االنتـصارات املـرصية املبكـرة يف هـذه وقد كان التفوق اجلوي، بعد

 . احلرب

٤ 

 انقـالب التي ينظر إليها الكثـري مـن املثقفـني العـرب عـىل أهنـا ١٩٥٢مع نجاح ثورة 
ومـع أن هـذا مل ، عسكري نشأ وضع جديد جعل اجليش فـوق اجلميـع يف مجيـع املجـاالت

ه مرص من قبل يف صعود الطبقـات فإنه حدث بمعدل رسيع مل تشهد، حيدث بني يوم وليلة
 . واستقرارها عىل القمة

ومن الطريف أن كثريا من العوامل غري املبارشة قد ساعدت يف صناعة هـذا الـصعود 
 ولكـن يكفـي أن أشـري، حمال ملناقشة هذه العوامل بالتفـصيلالفصل وليس هذا ، وترسيعه

 اجلوهرية وذلك مـن قبيـل ظواهر هامشية فاقت يف تأثريها كل السياسات والتوجهاتإىل 
أن سياسة عبد النارص يف التمصري والتأميم واحلراسة واملصادرة قد مجعت بني يديـه عـددا 

 . العسكريني إىل ال هناية له من الوظائف املرموقة التي آلت

كام أتاحت هذه القرارات السلطوية عـددا أكـرب مـن العقـارات التـي أصـبحت حتـت 
 ه بحيث انتقل من شاء من رجال العسكرية ورجال الدولةالقريبني منترصف ترصفه هو و

وهو الوضع الذي ال تزال آثاره ممتدة ،  القصور والشقق الفاخرة دون أي مقابلىسكنإىل 
فلكـل مـن املقـربني مـن عبـد النـارص بيـت عـىل مـساحة فـدان يف مدينـة ، حتى يومنـا هـذا

 . لياراترقم بامل إىل املهندسني بالقاهرة حيث يصل ثمن األرض فقط

٥ 

يف هـذين الوضـعني ) مبالغـة أو دون جتاوز(وقد كان هذا الصعود املرتسخ واملتجذر 
بمثابة أكرب دافع إنساين وعميل حلـرص العـسكريني عـىل مكـانتهم اجلديـدة حتـى ليـصدق 

كثريين منهم حرصوا عىل احلكـم بـسبب املميـزات واملزايـا التـي يوفرهـا القائل بأن القول 



 
 

 

 
ــم ــ، هل ــسبب فك ــةال ب ــيهم أو رة مثالي ــتحوذت عل ــة اس ــري مثالي ــتامء ، غ ــسبب أي ان وال ب

 . عقيدي أو ديني أو حزيب أو أيديولوجي

 مـن جتـاوز فـإن واقـع األمـر احلقيقـي الـذي تدركـه التقريـرومع ما قـد يبـدو يف هـذا 
ذلك أن كثريا من هـؤالء حـرص عـىل أن ، اجلامهري الغفرية يثبت مدى صواب هذه الرؤية

فلام انقىض عهد االشرتاكية وجاء االنفتاح كان الـشخص نفـسه ، رتاكيا متامايظهر نفسه اش
  .من أكثر املهامجني لالشرتاكية واملتغنني بمزايا الرأساملية

وقل مثـل هـذا يف موقـف الـضباط مـن العالقـات الـسوفياتية والعالقـات األمريكيـة 
 . نقيض إىل  من نقيضبل تقلبت أيضا، والعالقات العربية حيث تطورت السياسة املرصية

٦ 

ومع أن الصورة املفضلة عند النارصيني هي أن مرص حتت حكم العسكريني نجحت 
وانسحب هـذا عـىل ، فإن هذا السد نفسه خلق مشكالت مل تكن مرئية، يف بناء السد العايل

وأصبح ظهورها يتواىل مع ظهور حقيقة أن احلديث عن ، اإلنجازات املاثلة األصغر حجام
 .  التنمية كان حديثا مبالغا فيهإسهامه يف

 موقـف جديـد أقـرب إىل  ومن ثم حتول كل تضخيم سابق إلنجازات الثورة القليلـة
فقد اتضح أن السد الذي قيل إنه يزود مرص ، االندهاش من حجم املبالغة أو السخريةإىل 

احلقيقـي مـا الـرقم (من احتياجاهتا الكهربائية % ١٠بالكهرباء ال يزودها اآلن إال بأقل من 
  .%)٧ و٦بني 

 ويف املقابل فإن الدعاية هلذا السد جعلت األفارقة منذ الستينيات يبحثون عن فرصة 
وكـأن ، ١٩٦٤وكان هذا هـو الـدافع اجلـوهري يف قـصة سـد إثيوبيـا بـدءا مـن، إلقامة سد

 . بام نعم به عبد النارص من زعامة وجمد) أي حاكم(السد كفيل بأن ينعم احلاكم 

، األحوال فإن اإلنجازات التي كثر احلـديث عنهـا يف احلقبـة العـسكرية األوىليف كل 
 . عالم لإلً متاما وكليةكانت وال تزال مدينة، أي النارصية

٧ 

الـذي ضـخم مـن  عـالموهـي أن اإل، بقيت كلمـة أخـرية يف هـذه املـساحة املحـدودة



 
 

 

 

 العـسكري أسـطورة إجيابيات احلكم العسكري وسرت عيوبه كان كفيال بأن خيلق من الزي
 . عبقري ال ليشء إال ألنه يرتديه إىل حتول مرتديه

ومع أن الزي العسكري املرصي كان حميل اخلامات وحميل الـصناعة فـإن هـذه الـروح 
راحلها يف الـستينيات حـني أصـبحت كـل الـوزارات إىل أعىل مالطاغية يف تقديره وصلت 

وتراجــع املهنيــون ، ي العــسكرينيواملحافظــات واهليئــات والــرشكات والــسفارات يف أيــد
 . املحل الثاين والثالث إىل مجيعا

فقـد استـضاف ،  يف ذلـك الوقـتمـوروربام تلخص القصة التالية ما وصلت إليـه األ
أحد السفراء املرصيني من ذوي األصول العـسكرية الـسيدة أم كلثـوم أثنـاء زيارهتـا للبلـد 

وكان لالبن نـصيب كبـري مـن ،  واجتهادهوحدثها عن ذكاء ابنه، الذي كان سفريا ملرص فيه
أهيام أكثر مناسبة لالبن وملستقبله أن يكون طبيبـا أم أن يكـون ، ثم سأهلا الرأي، شهادة أبيه

 . وهو سؤال تقليدي يف العائالت املرصية، مهندسا

ولكن املطربة املعجزة الفطنة بحاستها وقتها وروحها املرحة قالت ملـضيفها الـضابط 
فإذا خترج منها كـان بوسـعه ، األوىل أن تلحقه بالكلية احلربية أوال: ية ظاهرةالسفري يف جد

 . أن خيتار هل يكون طبيبا أم يكون مهندسا
 

 برمنجهام. فاروق مساهل

 األول نقضه وخيانتـه للعقـد بينـه وبـني الـشعب :لدي رغبة يف مقاضاة اجليش املرصي متهام لذلك
 براتب كبري وجهزه بمعدات ومنحـه تـسهيالت لكنـه يف النهايـة مل يطلـق فالشعب هيأ له وظيفة، املرصي

بليـون وثلـث (والـسبب الثـاين تلقيـه أمـواال ، طلقة واحدة عىل عدو بل استخدم املعدات يف قتل الشعب
لكـن ، قبلـوا مـاال مـن جهـات أجنبيـة إذا بيـنام حيـاكم املـرصيني) اأمريكـ(من جهة أجنبيـة ) دوالرا سنويا

سيحكم له بالرباءة وطبعا يعتقلني وحيرقني يف عربة الرتحيالت ) الشامخ(م املرصي والقضاء االنائب الع
 .)خري األجناد(ين أهني جيش مرص أل

  مرص املخطوفة :طارق. د 

ولو تـسمح يل بإضـافة صـغرية وهـو أن ، شكرا للدكتور املحرتم حممد اجلوادي عىل التحليل الرائع
طبيب والقايض واملهندس والنجـار واحلـداد املحـرتم يعـرف قـدره باتقانـه العسكري املحرتم هو متاما كال

ملهنته ويكتسب ثقته يف نفسه فقط من خالل ذلك وخري مثال لذلك الفريق الـشاذيل أمـا العـسكري الغـري 



 
 

 

 
حمرتم فهو أيضا كباقي املهنيني الغري حمرتمني من أهم صفاته أنه ال يتقن مهنته وبالتايل ال جمـال لـه لكـسب 

 وهذا متاما ما نراه حاليا يف معظم العسكريني ءدعاء معرفة كل يشالثقة يف النفس سوى بالكرب واملنظرة وا
 .واألطباء والقضاة وباقي املهنيني

 بكر بوأمازن . د

ن هدف النقد يكمن ي نقد موضوعي ألختلف عن غريي بقبويل ألألكني ن تارخيي نارصي وأمع 
 رادةإارات تعكـس ععسكري يرفـع شـ انقالبن قيام أالتاريخ علمنا يف حماولة تصويب اخلطأ الواضح و

ن يتنازلوا عن احلكـم بعـد الفـرتة االنتقاليـة للـشعب أثورة رشط  إىل ن حيولهأالشعب وطموحاهتم ممكن 
ن غيــاب تــداول الــسلطة مــدخل ن يــستمروا يف احلكــم ألأ راد نجيــب الأمــن خــالل برملــان منتخــب كــام 

وهذا ما حصل يف التجربة النارصيـة حيـث اسـتغل نـارص  هدافهاأ عن مسارها وللفساد وانحراف الثورة
 .حتى قومي أو يإسالم أو شعبيته يف ممارسة القمع لكل من خيالفه شيوعي

Emad El Din Fathy 
 .د اجلوادي عبقرية ينبغي االستفادة منها، مقال رائع

Naser Elden 
  .؟ة بالبارحةشبه الليلأكالم مظبوط وما 

  أبوهاللهالل

 .يعني قانون الغاب. . بيد العسكرينييشء أن يصبح كل 

 حممد رشيد تامه

وعـرشات . . فهذه حتاليل راقية بموضـوعيتها وتواضـعها وعلميتهـا،، يامرص كم حتوين من املتناقضات 
من حق األمـة عليـك يـاجوادي أن . بل مئات املقاالت لكتاب وصحفيني ودكاترة جوهرها هراء ومتلق ونفاق

 .نور بكتاباتك عقول األمة لتتحرر نفسياهتا ت

Mubarak is Back 
 . نسيت أمر النظارات الشمسية عند اخلطب يا سيد اجلوادي

أنـا مغـريب وأعتـرب   أهي تقليعة عسكرية مرصية أم أن الشمس املرصية حارة بـام خيـرتق األسـقف؟
 . وليه من خلف نظارة شمسية سلوكا معيبائول ملسئخماطبة أي مس

 . ةا يدخنان السيجار بطريقة مستوحابق يل أيضا أن رأيت يف وثائقيات النارص والسادات ومه س

أي ، التــي ال تنــتعش إال بمحاكــاة العــسكري احلقيقــي، إهنــا كلهــا جتــسيدات للشخــصية املــستلبة
 . املستعمر ملرص سابقا واملهيمن عىل العامل حاليا



 
 

 

 
ية لبناء شخصية أصيلة هو خوض مواقف حقيقية بعيدة  إن ما يعوز القيادة العسكرية املرصية احلال

. ومتناسقة مع طموحات معظم املـدنيني املـرصيني، مربياليني اجلددتوصيات ذوي املال االستبداديني واإل عن
أي تـأمني ، ستصبح ترصفات اجليش عفوية وصادقة ومدعاة للفخر والتمجيد حينام يضطلع بواجباته الطبيعية

إن انتـشار آليـات اجلـيش يف خمتلـف ربـوع مـرص يؤكـد رفـض املـدنيني للزعامـة . دهتاحدود مرص وضامن سـيا
إن (أوالمهـا إضـعاف القـدرات العـسكرية عـىل اجلبهـة الـرشقية ، كام ينطوي عىل خماطرتني قاتلتني، العسكرية

 إىل ز قد يتحولاستفزا، وثانيتهام استفزاز للمجندين سابقا واملوالني للرشعية اليوم، )كانت ثمة من جبهة أصال
  .حتيايت. حرب شوارع

 هالل أبوهالل

 .!مسحها السييس. . الصورة التي بناها عبد النارص للزي العسكري

 عيل حسني عيل

قـالم نـصافه وتقـواه وكـام عهـدناه مل يتـاجر بـسمعة بلـده كبقيـة األإبداية نشكر صاحب املقال عـىل 
ن داس املـرصيون أقـول كلمـة واحـدة بعـد أف ولكـن عرفه وهو غني عن التعريأ نا الأتابعه وأوكثريا ما 

ن العلامء يف كتبهم يرتمحون عىل من قتلهم عبد النارص من عاملقة مـرص مـن إقدامهم أيون النعمة بنقالباال
 .. . .)(مثال الشيخ عبد القادر عودة أ

 أنس

 نحـن الـرشعية(باألمس شاهدت فيـديو لفـرد قـوات سيـيس يف مدرسـة مـن املـدارس وهـو يقـول 
ن الشعب ينتخب من يريد ويقر ما يريد ثم نأيت نحن بالدبابة ونفرض ما نريد والغريب أبمعنى ) املسلحة

 .!!فعال فاستخف قومه فأطاعوه. .  اليل واقفني حوله كانوا يصفقون. . .)(أن بعض 

Dr ahmed alhroub 
صـحاب أن ولكـ. . .بدعتأكتبت فاحرتمت نفسك فأصبت ونزلت عند التاريخ واستشهدت به ف

فهل تـرىض باملـستقبل املجيـد . . . بة وال تريد احلقيقة ال بالتاريخ وال بالواقعبذنفس املريضة تبقى متذاأل
صـعب مـن حتريـر أنفـسهم أفعملية حتريرهم وحترير . . .  عبيداان يكونوأ اتعودو؟  صناعته لالذي نحاو

طباء ومهندسني بدون كليات حربيـة أ وسنتخرج. . . العسكر واجليوش املهزومة بقرارها وعزيمتها فقط
  .يا سييس

Shimaa Gamil 
 رائـع »عبقـري ال لـيشء إال ألنـه يرتديـه إىل ّبأن خيلق من الزي العسكري أسـطورة حتـول مرتديـه«

 .اجلوادي. كالعادة د

 



 
 

 

 
 حممد

 وال يـزال كـان، تـشويش ودون تـشويه، سـمع تـاريخ مـرص بطريقـة واضـحةأ ووىل أفهـمللمرة األ
 .فشكرا يا دكتور عىل توضيحك اجليل للحقائق، سبب الرئييس لنكستنا نحن املسلمون والعربليومنا ال

 عزيز حممد العورتاين

 ةحتيـ،  الـصحيح أينه يوجد مفكـر هبـذا العقـل والـرأفتخر أنا أمجل ما يكتب وتعريف صحيح  أما
 .واحرتام هلذا املفكر

 حرة

 .وربنا حيميك يا دكتور، األحرار الرشفاء أحب أن أسمع للدكتور اجلوادي ألنه يتكلم بلسان 

 مهران

ن حسهم إحرار يتكلمون من منطلق وطني وديني بحيث أن يكون يف مرص رجال أستغرب أين ال إ
 .ن يكونوا واقعيني كام عرفناه دائام الدكتور حممد اجلوادي أاالنتامئي يميل عليهم 

واملـسلمني كـام  سالم عىل اإلة حاقدةنام هي فئإا وبدأوباملقابل هنالك كفة خمتلفة متاما ال تريد اخلري 
ن تكـون رائـدة يف فكرهـا أهنا دائام كانت تابعه ذليلة وال يمكـن ولن تعرف أل ريةهنا ال تعرف معنى احلأو

  .بطالنجاب الرشفاء واألإية عىل سالماإل األمة  دائام عودتةمة املرصيوعملها وانتاجها لذلك األ

 ارسمغرتب ق

مــسلمني لــدينا مــشكلة  ونحــن عربــا٠لــف خــري وجعلــه يف ميــزان حــسناتك يــا دكتــورأجــزاك اهللا 
عـن بـصريتنا حتـى نـستطيع قراءتـه بطريقـة  ويف اليوم الذي ننفض فيـه الغبـار عنـه. مستعصية مع تارخينا

مـم لنـتعلم مـنهم  جـاء يف القـران الكـريم قـدر كبـري مـن تـاريخ األ.مـمجتعلنا نستعيد دورنا الرائد بني األ
 .خرآ ءس ليشولي

Moustafa Elshamy 
تعلـيم موجهـة عـرب و إعـالمحياتنـا ترسـخت عـرب  يف ثوابت ومعتقدات كثرية خطـأ هناك لألسف

 . وال جترؤ أن تناقشهاةعقود لدرجة أهنا عند كثري من الناس كأهنا منقوله من كتب ساموي

 العجوز

نا الفاضـل النـادر يتـأمل مـن تاذأسـ. لتوعية الشعوب وليس لتمكني الطغـاة. . . هكذا يكون التأريخ
أنه قد آن األوان لكـي يـدافع كـل منـا يف جمالـه  إىل قهر أدعياء املجد للشعب الكادح ويريد أن يفتح أعيننا

هكذا أفهمـه ولـذلك . عن حق كل منا يف االحرتام واملجد يف جماله وال يتعدى به عىل اآلخرين وحقوقهم
  .ريفه بقدره العظيم رغم أنف الطغاةأقدره وأقدر سعيه إلهلام هذا الشعب وتع



 
 

 

 
 حممد خمتار

أعـامق التـاريخ ويـستخلص  يف  يغـوصواديمقال جدير بالقراءة والتدبر وكعادته فإن الدكتور اجل
  .يامنا املعارصةأأسباب التدهور الذى امتد حتى 

 يمني

 . )دنيا العرب(م الدنيا أمرص  !م االهلامأمرص 

ــديام  ــا ق ــن إقلن ــرص انقالب ــسكريهلأات م ــل الع ــة يف احل ــعوب املنطق ــم ش ــت معظ ــادة . م ــل ق فك
مل . فـساد الـبالدهلهـم إلأرس فقـراء ولكـن فقـر الـدين والوطنيـة أات يف الدول الثائرة كـانوا مـن نقالباال

ال إ !ن ليلة القـدر كانـت مـرصيةأكثر من اليمنيني الذين اعتقدوا أيعرف شعب عريب حقيقة عسكر مرص 
نجدوا بمـرص تهنم مل يـسأريهم غففهموا قبل . خ للعلامنية والدكتاتورية العميلةا ببرش هم مسئوهنم تفاجأ

رسائيـل وال إفكـل الزعامـات الفاسـدة يف مـرص هـم نتـاج مطـبخ . الشعب بل استنجدوا بجـالدي مـرص
 . ثامهمأيتحمل شعب مرص 

Adly Allam 
، الزمـان أمـراء ظلمـةيكـون يف آخـر «: قـال رسـول اهللا : قـال،  -ريض اهللا عنه -عن أيب هريرة 

فمن أدرك ذلك الزمان منكم؛ فال يكون هلم جابيـا وال عريفـا ، وفقهاء كذبة، وقضاة خونة، ووزارء فسقة
 . »وال رشطيا

Riqaq 
 مـن ان يكونـوأينـسبون ألبنـاء موسـى الكثـري ويمكـن . حداث والتعليقات واألجنـاسمن كثر األ

حتـى  أو التحـالف إىل ن جاز التعبري يـؤديإنسان  أخيه اإلنسان منحيانا وربام كثريا غرية اإلأ. ذلك براء
ن أهل لنا . نحن يف زمن يكثر به الفساد والتحريض. ن نخجل منهاإحقيقة يمكن . خرالتحريض عىل اآل

  .جل مصلحة؟أخر من آنسان إن تصمد يف وجه الشيطان ومل تدس عىل أهل استطعت :لأنس

 :صالح حممد حسانني

ن أثورة فقد عاش بقية عمره خائفـا  إىل رادة شعبيةإعسكري حتول ب انقالب بن عبد النارص قاموأل
عطاه رتبة املـشري رغـم كفاءتـه أدارة اجليش وإخر فتغايض عن طريقة عامر يف آعسكري  انقالبيطيح به 

خـر انـتهج عبـد النـارص سياسـة دكتاتوريـة ال تعـرتف أبـدا بـالرأي اآل. التقنية املتواضعة والباقي معروف
عـسكري ثـم حكـم  انقـالب :ه يف الـسلطة الكثـري مـن قـادة اجليـوش العربيـة باتبـاع منهجـهؤع بقـاوشج

 !وعجبي للذين يعبدون عبد النارص. . دكتاتوري حدث هذا يف سوريا والعراق والسودان واليمن وليبيا

 :مخسة مقابل صفر

نجـح مـع عبـدالنارص  المعـاإل. ومؤرخنا يعـرف القـصد، يقول املثل ال تبيع املاء يف حارة السقائني



 
 

 

 
نكـشف مـع هزيمـة اولكنـه ، ية عبـدالنارص الكاريزميـةصألنه وضع أهدافا مقبولة شعبيا وسـاعدته شخـ

قـد . أرقـى مـستقبل وظيفـي يف مـرص وأرقـى تقاعـد أيـضا: نطباعي عن اجليش املرصي أكده املقالا. ٦٧
 ســلطاته وعــزل املجلــس  عــىل»التعــدي«يكــون هــذا ســببا مهــام يف رفــض اجلــيش ملــا قــام بــه مــريس مــن 

 .!اجليش جزء مهم منه للحفاظ عىل هذه امليزات للعسكر انقالب! العسكري

 خالد داود

ن أوبتـصوري ، ومل تكـن حقيقيـة عـالمن إنجازات عبدالنارص صنعها اإلأكد أبدع الكاتب عندما أ
ا اعتمــد فــصاحبه، كانــت أكــرب خطــر عــىل مــرص، الــسادات مــا يــسمى بالنارصيــة التــي اخرتعهــا معــادو

واآلن نرى خرجيي هذه الظاهرة ، ومل يعتمد التخطيط وبعد النظر كأسلوب حكم، االرجتالية والشعارات
سـيندم املـرصيون عـىل قتـل ، نعيد ونكرر، يبيعون الكالم ويبدلون املواقف وال مكان للمبادئ يف حياهتم

 .ول جتربة ديمقراطية حقيقيةأ

Anas٢٠١٥ 
تقف امرأة وهو خيطب وترده عن رأيه وتنتقد رأيه وبرجع عـن  -ه ريض اهللا عن -عمر بن اخلطاب 

ال إية لـيس لـك إسـالمهنـا أويف بعـض الـدول التـي تـدعي . . . )خطأ عمر وأصابت امـرأةأ(رأيه ويقول 
 . . ذا انتقدته اهتمت بشق عصا الطاعةإتلميع السلطان و

 مريأ

ن ماحدث يف أذا سلمنا جدال إو، مريس لهحد قبل تعيني أن السييس مل يكن يعرفه أكام قلنا من قبل 
رادة الــشعب مثلــه مثــل املجلــس ذا فالسيــيس كــان جمــربا عــيل االنــصياع إلإ،  يونيــو كــان ثــورة شــعيية٣٠

ن أن هناك مـن يريـد أولكن من املالحظ ، العسكري السابق لذا ومن هذا املنطلق ليست هنالك بطولة له
مـا داخليـا فحـدث أو، جنبية عندما يقال رجل مرص القـوي يف بعض الصحف األأيصنع منه بطال كام نقر

 .خر ملرص آفرعون  أو نه تتم صناعة دكتاتورإفاحذروا ف، وال حرج

Fahd 
مـا نـشهده عـىل الـسطح عـساكر تقتـل . ن عبد النارص عاش فقريا وهـو ابـن الـشعبأكان الرتويج 

 .ين أتت هذه العساكر؟أشعب مرص فمن 
 

 
 
 
 



 
 

 

 

 
  



 
 

 
 
 

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
     
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

    
  
  

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

١ 

وقـد كانـت تكلفـة ، ال يعدم قارئ التاريخ أن يرى بني سطور أدبياته عبارة مـن قبيـل
مـن ) اإليـراين مـصدق عـىل سـبيل املثـالرئـيس الـوزراء (الذي أزاح فالنـا  نقالبهذا اال
يف وقتها ثم عوضتها من ) الواليات املتحدة(ماليني دوالر حتملتها ) مخسة أو(عدة  احلكم

 . أرباح رشكات البرتول األمريكية التي استعادت امتيازاهتا يف إيران

الـذي جـاء بحـزب البعـث  نقـالبوربام نجد نموذجا آخر للحـديث عـن تكلفـة اال
إهناء تقدم كاسح حققه  أو وذلك من أجل كرس، احلكم يف دولة من دول البعث  إىلالعريب

ويف أحيان أخرى جتد هذه التكلفة قد دفعت ، الشيوعيون واملتحالفون معهم يف ذلك البلد
كـام هـو احلـال يف ، عليـه نقـالبعن طيب خـاطر مـن أجـل إمتـام ثـأر شخـيص ممـن تـم اال

 . اجلنوب العريب

 نقـالبما تأخر نـرشه عـن متويـل القـذايف ال إىل الطريف أن نشريويف هذا اإلطار من 
 . زين العابدين بن عيل عىل بورقيبة

٢ 

عمل  نقالبوألن اال، بدئه أو نقالبيف مجيع األحوال فإن هناك تكلفة إلحداث اال
 هـذا الفعـل الـذي  مثـلفـال بـد مـن متويـل، املوازنـة أو استثنائي مل يكن موجودا يف اخلطـة

أصـبحت ال تقـارن « نقـالبلكن تكلفة إحداث اال، ليفه مع الزمن يف ازديادأصبحت تكا
وهــو مــا أبانــت عنــه ، »نقــالباســتمرار اال أو بقــاء أو بــام هــو مطلــوب مــن أجــل تثبيــت

 . العسكري يف مرص نقالباألحداث بكل وضوح يف اال

ــاريض  ــة مع ــددة يف حمارب ــوى املتع ــتخدام الق ــة اس ــد تكلف ــت عن ــذا التثبي ــف ه وال يق
أن اختلـت  نقـالبفقد كان من النتائج الفورية لال، آفاق أخرى إىل ولكنه يتعداه، نقالبالا

موارد هـذا البلـد الكبـري الـذي يعتمـد عـىل الـسياحة وعـىل دخـول وحتـويالت العـاملني يف 



 
 

 
وهـو مـا ظهـر أثـره بـصورة فوريـة يف نقـص الـسيولة واخـتالل ميـزان املـدفوعات ، اخلارج

 .  سعر رصف اجلنيه يف أسواق العمالت احلرةثم يف، وامليزان التجاري

سـيوالت متعـددة  إىل وهو أمر متوقع جزئيا ترتب عليه أن أصبحت الدولة يف حاجة
رغـم أن هـذا قـد حـدث ، مل يكن ممكنا أن تغطـى كلهـا بطبـع املزيـد مـن أوراق البنكنـوت

ربية مهتمـة ومن ثم بدأ احلديث الرصيح عن أن ثالثة بلدان ع، بالفعل وعيل نطاق مكثف
 . ونفقاته وأزماته نقالبستمول مرصوفات اال نقالبببقاء اال

٣ 

 املعـارك إىل وإنام تعداه يف األسابيع التالية واملتتابعة، ومل يقف األمر عند األيام األوىل
نفـسه بحاجـة إليهـا يف نـادي  نقـالبية الـشهرية التـي رأى االنقالبالعسكرية اال) املذابح(

ــوري ورا ــرس اجلمه ــا احل ــود ودجل ــد حمم ــتح وحمم ــامع الف ــسيس وج ــضة ورم ــة والنه بع
 . إلخ. . وكرداسة

وقد تواترت الروايات التي حتدثت عن متويل فرق خاصـة مـن املرتزقـة للمـساعدة يف 
وهو ما استطاع كثريون التأكد منـه مـن خـالل ، فض اعتصام رابعة العدوية عىل سبيل املثال

ام وأطوال املنتمني هلا الـذين شـاركوا بكـل فجـور أداء هذه القوات اخلاصة األجنبية وأحج
 . وقسوة وتشف يف فض االعتصام عىل نحو ما هو معروف

وقتيـة لتـصبح  أو  احلاجة التي كان مـن املفـرتض أن تكـون فوريـة»برسعة«وتطورت 
جانـب قـوات الـرشطة يف الـشوارع وامليـادين  إىل حالة مزمنة تقتـيض وجـود قـوات اجلـيش

ولة متامـا عـن الـسيطرة عـىل ئبل تطور األمر لتصبح هذه القوات مـس، والتجمعات السكنية
 . الطرق العامة والرسيعة وعن الدخول منها واخلروج إليها

ثكنـة عـسكرية كبـرية تظهـر  إىل  عـن التطـور يف اجتـاه التحـول التـاممورومل تتوان األ
ن هـذه الـسيطرة أي أ، عليها مظاهر السيطرة بطريقة إحيائية بأكثر من أن تكون موضـوعية

البارزة عىل املحاور والتجمعات رسعان ما أصبحت هدفا يف حـد ذاتـه لإلحيـاء بالـسيطرة 
ي عالموانترص هذا اهلدف اإل، التامة للقوات املسلحة عىل الوضع وعدم سامحها باخرتاقه

ومل يكن يف هذا ، املطلوب من مثل هذه السيطرة أو اإلحيائي والرمزي عىل اهلدف الطبيعي



 
 

 

، متغلغـل أو ذلك أن اهلدف من حترك اجليش وقواته مل يكن مواجهة عدو خـارجي، بةغرا
 .  وختويف شعب ثائر ومتململإرهابوإنام كان 

٤ 

يف صـورة أكثـر (!!)  لتـصبح الواقعيـة املـصنوعة مـورومع مرور الـزمن تطـورت األ
ة حمددات وأصبحت الظروف الوقتية بمثاب، تعقيدا من حيث الكلفة االقتصادية لالقتصاد

وجتىل هذا يف عدة ، العسكري نقالبثابتة ومسيطرة يف الوضع العام للوطن حتت حكم اال
ومل يتوقـع منظـرو ، ات القديمةنقالبومل تواجهها من قبل قيادات اال، حماور مل تكن متوقعة

 . اجلديد أن تكون مثل هذه العوامل املسترتة بمثل هذه الرسعة والصعوبة نقالباال

أن نعدد بعض هذه العوامل بصورة رسيعة حتمل الدالالت عىل طبيعة ما ويمكن لنا 
يكون قد حدث  أو وربام حتمل أيضا الدالالت عىل ما يمكن أن حيدث، حدث وما حيدث

 . ومل يعلن

هـذه  إىل  عىل نحو مل يكن متوقعا أن يصلنقاليبصورة االقتصاد اال والأفقد اهتزت 
أن يرحـب بـاهتزاز الـصورة بـدال مـن أن  إىل طرانفـسه مـض نقالبوقد وجد اال، الدرجة

 . يسعى بجدية إلصالحها

وجتىل هذا بوضوح شديد يف توقف احلكومة عن سداد ديون معينة مل تكن قد توقفت 
بـصفة (عن سدادها قط يف ظل حرصها السابق وخربهتا بأن توقفها عن سداد هذه الديون 

 امين عـىل مـستويات يـصعب حتويرهـا جيلب عليها صورة سلبية يف التصنيف االئـت)خاصة
 .ي بدالالت أحكامها التصنيفيةعالمالتالعب اإل أو

وكان من الطبيعي أن تتطور هذه الصورة خارجيا يف االجتـاه املتوقـع حتـى إن كانـت 
قـد نجحـت يف إيقـاف تـدفق املعلومـات الدقيقـة عـن هـذا  عـالمالدولة بسيطرهتا عـىل اإل

 . دلة ال تقبل النقضالتدهور االنطباعي القائم عىل أ

٥ 

قرارات معلنة من كثري من دول العـامل  نقالبومن ناحية ثانية فقد واجهت سلطة اال
هذا الوطن املرصي الذي مل يعد قادرا  إىل املتقدم بمنع السياحة وحتذير مواطنيها من السفر



 
 

 
 . عىل الوفاء باحلدود الدنيا من متطلبات تأمني السياحة

 عـىل »رهاباإل«من احلامقة بأن تبث ما أسمته احلرب عىل  نقالبوكانت حكومة اال
وهكـذا مل يعـد يف ، نقـالبشاشاهتا وشاشات الفضائيات املمولـة مـن الـدول الداعمـة لال

يف أي وزارة أجنبيـة أن ) فـضال عـن أن يكـون متحفظـا(وسع أي مسؤول متعقـل ومتـزن 
 إىل اطنيهـا مـن الـسفرحياول التفاوض مع حكومته يف شأن تأجيـل إعالهنـا عـن حتـذير مو

 . مرص

يـة اجلـوهري واملبـدئي عـىل جتديـد خمـاوف نقالبومع هذا تنامى حـرص احلكومـة اال
 بام أسس لتغذيـة رهاب وكسب تعاطف دويل بحجة أهنا حتارب اإلرهاباملواطنني من اإل

 . دائبة لفكرة سوء الوضع األمني يف مرص

ــة اال ــدأت حكوم ــالبوب ــدعا نق ــسب ال ــضل الك ــرى تف ــرة أخ ــسب م ــىل الك ئي ع
فبقاؤهــا أهــم بكثــري مــن ســالمة ، وكانــت يف هــذا التفــضيل منطقيــة بــالطبع، االقتــصادي

اقتصاد البلد مهام كان حجم املعاناة االقتصادية الناشئ عن مثل هذه التغذية املتجددة مـن 
 . رهابآن آلخر للشعور باإل

الكـف عـن  إىل ه أن يرصخ وزير السياحة بحاجتـمورومع أن املنطقي يف مثل هذه األ
فإنه مل يتمكن مـن الـرصاخ ألن الـسياسة تعلـو ، تقليل آثارها العملية أو مثل هذه السياسة

 . عىل السياحة بالطبع

٦ 

يـة عـىل تـصوير درجـة مـا مـن نقالبنـه مـع حـرص احلكومـة االإوعيل صعيد ثالـث ف
ــارشة مــن ــدالع املحــسوب موجــة مب ــدأت يف االن  االســتقرار احلكــومي والبريوقراطــي ب

ثـم كانـت أبـرز التحـديات التـي ،  ينـاير٢٥املطالب الفئوية التي كانـت مـن أسـباب ثـورة 
 . واجهت هذه الثورة

فإن بعض هذه املطالب ، ية لن تسلم هبذه املطالب الفئويةانقالبورغم أن أي حكومة 
يتطــور يف اجتــاه ال تطيــق معــه احلكومــة إال أن تــضحي بــبعض املــال حتــى لــو كــان ورقــا 

لك أنـه يـستحيل عـىل أي حكومـة أن تتجاهـل هـدير عـامل النـسيج بأعـدادهم ذ، مطبوعا



 
 

 

ــة ــة ، غريهــا أو الــضخمة يف املحل ــستحيل عــىل أي حكومــة أن تتخطــى النظــر يف إجاب وي
 . يف حماولة لرتضية العاملني يف مرفق النقل العام أو ضغوط عامل مصانع احلديد والصلب

داد رنينه وضجيجه بـسبب سياسـات ومن العجيب أن بعض هذه املطالب الفئوية از
يــني أوقفــوا الــسكك احلديديــة نقالبومــن هــذا أن اال، يــة مل تكــن موجــودة مــن قبــلانقالب

وهكـــذا أضـــافوا مـــن حيـــث مل يتوقعـــوا بعـــدا جديـــدا يف إحـــساس العـــاملني ، لـــشهور
وهو ما أضاف عىل تعقيد وتعقد مشكالت عامل النقل الذين اكتـشفوا فجـأة ، بمشكالهتم

ومن الطبيعي أن الرصاع ضد إلغـاء الوجـود يفـوق يف ، مة قد تلغي مرفقهم متاماأن احلكو
 . حدته الرصاع من أجل رفع األجور

٧ 

ية من حيث مل تكن حتتسب درجة كبرية مـن نقالبواجهت السلطة اال ويف ميدان رابع
ومـن الثابـت أن ، يـني لـوزراء احلكومـةنقالبحسابات الفشل ترتبت عـىل سـوء اختيـار اال

يني واجهوا وضعا صـعبا حـني شـكلوا حكـومتهم بـسبب إحجـام املرشـحني عـن نقالباال
تكرار التجربة األليمة التي مر هبـا أقـراهنم طيلـة عـامني ونـصف مـن تـداول الـسلطة بـني 

يـني مـع هـذا نقالبلكن اال، هؤالء وهؤالء بطريقة عشوائية إىل مع العودة، قدامي وحمدثني
 . صاديني قادرين عىل التحكم يف دورة األموالفشلوا يف احلصول عىل وزراء اقت

وإنام كـان كثـرة االقتـصاديني ، ومن العجيب أن السبب يف هذا الفشل مل يكن النقص
فكيف لـوزير املاليـة ، وهي كثرة فاقمت من ضعف قدرهتم وأظهرت عجزهم، يف الوزارة

 اقتـصادي ووزيـر حلول جديدة بيـنام رئـيس الـوزراء إىل يلجأ أو عىل سبيل املثال أن يبدع
 وكذلك نائب رئيس الوزراء الذي آثر أال يتعـب نفـسه يف تـويل وزارة املاليـة، سابق للاملية

 . وفضل عىل هذا أن يكون وزيرا للتعاون الدويل فحسب، االستثامر أو

هؤالء الرجال الذين أصبحوا يمثلون مشكلة يف التفكري قبل امليض يف  إىل وباإلضافة
نفسها ممولـة بـوزير للتمـوين لـيس  نقالبفقد وجدت حكومة اال، أي طريق غري تقليدي

وبــوزير للتجــارة والــصناعة فرضــته احلــصة ، إال رجــال مــسنا مــن رجــال رشطــة التمــوين
وبوزير قـديم للتخطـيط مـشغول بـالطبع ، الطائفية لألقباط بعدما رفضته وزارتان أخريان



 
 

 
زراعـة يعـاين مـن نفـس مـشكلة وبوزير قديم لل، بأن يصفي حساباته بعد خروجه املفاجئ

 . وزير التخطيط

ون ئواألنكــى مــن هــؤالء مجيعــا وزيــر يتمتــع بقــدر كبــري مــن العقــد وهــو وزيــر الــش
وقد جاء ليواجه بطريقة خاطئة وغبية املشكالت التي أوجدها هو نفسه حـني ، االجتامعية

بأسوأ وأقـسى أنـواع ولينقلب عىل الليربالية التي زعم إيامنه هبا ، كان وزيرا للقوى العاملة
 . الديكتاتورية

٨  

يـة تواجـه تـراكم املـرصوفات املؤجـل نقالب ومن جهة خامـسة فقـد بـدأت الـسلطة اال
وجتديـد ،  الدولـة وتـسليح أجهزهتـارهـابسدادها من متويل لألمن وعملياته الواسـعة وإل

 إىل اكـام بـدأت تواجـه حاجتهـ، لوجستيات األمن والرشطة واألجهزة املنـاظرة هنـا وهنـاك
 إىل رصف مكافآت خاصة للذين أظهروا قدرات عالية عىل حتدي رغبات الشعب وتطلعاته

إعادة التعبئة حتسبا ملعارك قادمة لو  إىل كام بدأت تواجه حاجتها امللحة، احلرية والديمقراطية
 . خرست أحداها فسوف خترس كل يشء

يهـا املـصانع اخلاصـة بـدأت اآلثـار الـسلبية لتوقـف املـصانع بـام ف: ومن جهة سادسة
ــاج ــة العامــة ومواردهــا وتوازهنــا بدرجــة ال حتت ــؤثر عــىل املوازن ــة ت ــة والفردي  إىل والعائلي

 . التفصيل

يف بلد يعيش يف تلبية احتياجاتـه الغذائيـة عـىل (بدأت أعباء فاتورة الواردات :  سابعا
لعــام الــذي بــدأ تلقــى بظالهلــا يف احلــسابات اخلتاميــة ملوازنــة ا) االســترياد بدرجــة كبــرية

وبحكـم التقاليـد الدفرتيـة واملحاسـبية ، ٢٠١٣متـوز /أي يف يوليـو، سلطته معه نقالباال
آذار عىل وجـه التحديـد يمثـل بدايـة ظهـور /والنصوص الدستورية والقانونية فإن مارس

كـام أنـه يـشهد ، ويلية والتضخمية يف العام الذي انرصف ثالثـة أرباعـهماآلثار النقدية والت
متـوز التـايل ويتطلـب إعـدادها البحـث /عداد للموازنة اجلديدة التي تبـدأ يف يوليـوبدء اإل

وأن ) اخلارجيـة أو(االسـتدانة الداخليـة  أو يف مصادر متويلها حتى لـو بـالعجز) النظري(
 . آذار عىل وجه التحديد/يتبلور هذا البحث مع مارس



 
 

 

٩  

ــة اال ــيس رسا أن حكوم ــالبول ــلت نق ــسبو إىل وص ــري م ــام غ ــتدانة أرق قة يف االس
، وعطاءات أذون اخلزانة وما إليها من وسائل التمويـل التـي مل تلجـأ إليهـا مـرص مـن قبـل

 . حتى يف وقت احلرب

ومع هذا فإن ما هو متوقع من ارتفاع صـاروخي يف مثـل هـذه األرقـام ال يقـف عنـد 
خاصة أن أحدا من الـذين يزعمـون أهنـم لـن يتخلـوا عـن الـشعب املـرصي يكتفـون ، حد

حجم املشكلة مكتفني بالقول بأن  إىل بمثل هذا الترصيح ويمصون الشفاه وهم يستمعون
وفاهتم عن قصد أن الـصني تعـدت هـذا الـرقم منـذ زمـن بعيـد ، مرص تضم تسعني مليونا

 . وجعلت منه أكرب ميزة اقتصادية يف تاريخ العامل
 

 عبدالسالم الصلوي

يف بالدنـا لـرشبنا خـوان حـد قـادة اإلأ أو و كـان هـذا الرجـلمثالـه قليـل ولـأاجلوادي الرجال مـن 
نـا أرجـل العـرب وأيـني ومـن كـل املـرصين العمـالء ونقالبرجل من السيـيس واالأهنم الوضوء تبعهم أل

 . لرجل كاجلوادي وبكل فخرأقرأن أترشف أ

  عمر بريطانيا

ُيلعب عىل عامل الوقت والدعايـة الكاذبـة علـه خيـذر الـس نقالبنظام اال ن هـذا أذج لكـي يعـووا ٌ
يـا . . . ُوبعد خطـاب سـيد املغفلـني حتـرك حملـب لتـشكيل حكومـة جديـدة يف يـومني، النظام بدأ منذ يوم

ن حكـم أوال بعـد أعطونـا أ، ُ شهرا وحكومتني البالوي وبعده حملـب١١ني نظام مر عليه انقالبفاشلني و
ن املظـاهرات  حريـة التظـاهر اآلمـن قبـل كانـت،  ينـاير٢٥عطـل كـل مكاسـب ثـورة شـهرا  ١١ سييسلا

 . شهرا مرت١١ن حياسبكم عىل أكيف للشعب ، السلمية ممنوعة الصحفيني يف السجون

Abdel Moaity Zaki 
 .ة عىل قراءته له مصادر موثقة من املفيد املداومةكاتب له رؤي

 املالح سوريا

عقـول والكفـاءات والتـي اح واملال ال ننسى الوالعسكري يف األر نقالببغض النظر عن تكلفة اال
 رهـابوكم نابغة وكم حمرتف هجر من بلده بسبب هتمة اإل، يتسبب القمع واحلكم العسكري يف هجرهتا

 .خوانية وبرع يف اخلارجواإل



 
 

 
 نقالبضد اال  :عبد الكريم

وأقول رغم كل ما حدث وحيدث ربام هناك حكمـة إالهيـة ال يعلمهـا ، نا الفاضلأستاذأوال أشكر 
، % مـن ثـروات مـرص٥٥ي أن العـسكر يملـك أكثـر مـنأسـتاذ وكام تعلم يا،  - حانه وتعاىلسب -إال هو 

الـدموي اتـضحت الـصورة واسـتيقظ  نقـالبلكـن بعـد اال، وليس كل الشعب املرصي كان يعلـم ذلـك
 .الشعب وعلم من هو عدوه وعدو احلرية والكارمة

 أبواملهند

 ولكـن مثـل هـذا املقـال يفنـد خطـوات - اهللا  شـاءنإ - نقالبالكثري منا متيقن متاما بزوال هذا اال
 .جوادي. سلمت يمينك د. . . وآلية هذا السقوط

Osama 
قــرار أصــدره منــصور قبــل مغادرتــه ال. بــالقهر والقــوة% ٢٠يفــرض للمــسيحيني نــسبة  نقــالباال

 عـىل قـانون التـصديق: القـرار«. يةمريكقرار ظامل جمحف باملسلمني يكرس اهليمنة الصليبية األ. حتاديةلال
أن يـضع ثالثـة مـسيحيني ، حزب عنـد عمـل قـوائم انتخابيـة مغلقـة أي الذى يفرض عىل، جملس النواب

 ٤٥القـوائم ذات الــ يف وتسعة مسيحيني بحد أدنـى،  مقعدا١٥القوائم البالغ عدد مقاعدها  يف بحد أدنى
 .%٥ إىل %٣ني يف مرص بينام ترتاوح نسبة املسيحي. %٢٠ تعني نسبة ٤٥ من ٩ أو ١٥من  ٣. »مقعدا

 مرصي

جباريـة يف طلعنا عليهـا مـن حيـث نـسبة املـسيحيني اإلأأشكر األخ أسامة عىل معلومته القيمة التي 
وياليت الكاتـب الكبـري خيـصص مقـال عـن دور ، قوائم األحزاب فال أظن أن كثري من الناس يعلم ذلك

لقات من براجمها حرجو من اجلزيرة ختصيص أكام ، والثمن الذي يقبضونه مقابله نقالباملسيحيني يف اال
لست ضد املسيحيني ولكني ضد استغفال املـسلمني فاملـسيحيني يـدفعون الـبالد . لنقس املوضوع اخلطري

لسياسة حافة اهلاوية منذ عقود ليحـصلوا عـىل امتيـازات جديـدة عـىل طريـق حلمهـم لتـويل حكـم مـرص 
 . كريمستغلني انعدام الظهري الشعبي للديكتاتور العس

 فيصل

 .شكرك عىل هذا الطرح املتميزأو، ال فض فوك، دكتورنا الكبري حممد اجلوادي

Ayman 
. نـت مرتـزقأن تقتـل وتنهـب وأنه كاذب؟ أليس مـن اجلـبن أنسان يصدق نفسه وهو يعلم هل اإل

 . يعني ال وطن ال انتامء وال شهامة
 

 



 
 

 
 

 
 

١ 

ــن امل ــري م ــق كث ــةيتف ــيش يف قم ــود اجل ــىل أن وج ــرين ع ــني واملفك ــسياسة ثقف ــذ  ال من
 مثل جمموعة من املصاعب الوطنية التي تركـت آثـارا سـلبية طويلـة املـدى عـىل ١٩٥٢العام

بـل إن بعـضهم يـرى أن ، وعىل العالقات اخلارجية ملـرص، وحركة التنمية، منسوب الوطنية
 . وآذاه بقدر ملحوظوجود اجليش يف السلطة أثر عىل االستقالل الوطني 

 ومـن قبـل ١٩٦٧ ليس من شـك يف أن هزيمـة ويف املقام األول من هذا احلديث فإنه
أن مــن اخلطــأ أن تــرتك احلــرب للعــسكريني القائلــة بــفكــرة صــواب ال قــد بلورتــا ١٩٥٦

فقد كان اخلطأ األكرب يف احلربني هو عجز الـسلطة ذات اجلـذور العـسكرية عـن ، وحدهم
 ولو أن املوقف كان قد قدر بطريقة هلا أي حـظ مـن احلقيقيـة، ة سليمةتقدير املوقف بطريق

 يف احلـربني مـورذلـك أن األ، الواقع ما كانت اهلزيمتان قـد وقعتـا عـىل نحـو مـا حـدث أو
ُسارت عىل نحو ما تصوره أجواء احلامسة يف الروايات التارخييـة ِّ ال عـىل نحـو مـا تقتـضيه ، ُ

 . جال السياسةاملعارك احلربية وما تتطلبه من ر

 هـو اآلخـر ١٩٦٧وقد كـان مـن سـوء حـظ مـرص أن كـان وزيـر خارجيتهـا يف العـام
بـل إن ، وهكذا مل يكن من املستغرب أن تغيب العوامل الدوليـة عـن ذهنـه متامـا، عسكريا

ون اخلارجيـة ئمنصب مساعد الرئيس للش إىل وزير اخلارجية التقليدي الذي كان قد صعد
، التأمني عـىل مـا يـراه العـسكريون إىل كان أقرب عىل الدوام) يوهو الدكتور حممود فوز(

 . اخلارجي فيه أو مهام كان حجم اخلطأ الدبلومايس

٢  

ثـم اضـطرت ،  ألن تسمح بوجود سوفيايت مكثف١٩٦٧اضطرت مرص بعد هزيمة 
ــق الــصلة ــسمح بوجــود أمريكــي وثي وهكــذا تعاقبــت عــىل ، بعــد معاهــدة الــسالم ألن ت

 :  ثالث قوى ضاغطة حتت مسميات خمتلفةاالستقالل الوطني



 
 

 
 احتالل إرسائييل أو عدوان . 

 تبعية سوفياتية أو تعاون . 

 قواعد أمريكية أو رشاكة . 

خفـي للـسيادة  أو مع كـل مـا يـوحي بـه هـذا الـضغط اخلـارجي مـن انتقـاص واضـح
حيـث جـاء حكـم رجـال ، الوطنية التي مل تشهد مثـل هـذا الـضغط إال يف عهـد العـسكريني

 . يش ليكرس انتقاصات متوالية وأنامطا خمتلفة من هتديد االستقالل الوطنياجل

والواقع أن احلديث البسيط للمواطن العادي عن أن اجليش املرصي فـضل أن حيكـم 
لكنـه جيـد عـىل أرض الواقـع دالئـل كثـرية عـىل ، قـاس أو بدال من أن حيارب حديث ظامل
لنـارص آثـر أن يتـوىل القيـادة واحلكـم ذلـك أن جيـل عبـد ا، صحة وصواب االستنتاج فيـه

 . واإلدارة عىل أن حيارب يف املعركة احلقيقية التي تنخرط فيها اجليوش يف سبيل األوطان

٣  

فإن إدارة العسكريني ملقدرات التنمية وآفاقها كانـت أضـعف بكثـري ، ثانعىل صعيد 
ي قـد يرفعـون رايـات ومع أن املعارضـني ملثـل هـذا الـرأ. من أي إدارة مدنية هلذه القضايا

فإن واقع األمر يدل داللة واضحة عىل أن ، هناك أو هنا، عالن أو االحتجاج بنجاح فالن
االهنيار الرسيع كان من حظ كثري مـن املؤسـسات االقتـصادية الناجحـة عنـدما تـم إسـناد 

 . العسكريني إىل أمرها

ح صــدقي  عــن نجــا-عــىل ســبيل املثــال-وال متكــن مناقــضة هــذه الفكــرة باحلــديث 
نجـاح حممـود يـونس يف  أو، سليامن الذي يرضب به املثـل يف التفـرغ إلنجـاز الـسد العـايل

ذلك أن عـرص الثـورة نفـسه شـهد خطـوات تاليـة كانـت كفيلـة ، إدارة فريق قناة السويس
  .بإظهار تفوق الفرص البديلة عىل هذه الفرص التي تم عزف األحلان هلا

شخصه امللتزم ودراسته اهلندسة  إىل جممله راجعاكام أن نجاح صدقي سليامن كان يف 
  .قبل العسكرية

غياهب  إىل أما حممود يونس فقد تكفل العسكريون أنفسهم بإرساله مع جمده السابق
 . النسيان وكأنه مل يبق يف منصبه عرش سنوات متصلة



 
 

 

ْوقل مثل هذا يف كل نجاح حققه عسكري يف موقع اقتصادي فقد كان احلرص دائام ، ُ
 . أبدا عىل سلب حقه يف هذا النجاح حتى ال يكون هناك بالطبع غري ناجح أوحدو

ومع أن نظرية الناجح األوحد ماتت مع وفاة عبد النارص إال أهنا ألقـت بظالهلـا عـىل 
وكانت الفكرة الدائمة هـي أنـه يكفـي فالنـا مـا ، السنوات التالية وحتى هناية عرص مبارك

املجـال الفـالين  إىل ناجحـا يف املجـال الفـالين فلـام انتقـلكان أن فالن  أو، حقق من نجاح
وهكــذا ظلــت مثــل هــذه الــنغامت ســائدة متامــا طيلــة احلقبــة ، اآلخــر مل يواصــل النجــاح

 . )٢٠١١ -١٩٥٢(العسكرية 

٤  

ــذي شــهد تراجعــا ملحوظــا وحمــسوسا يف ظــل حكــم  ــث ال ــدان الثال ــد كــان املي وق
تصادف أن شهدت مرص هذا الرتاجـع يف فعاليـة وقد ، العسكريني هو جمال املجتمع املدين

  .املجتمع املدين يف ذات الوقت الذي كان العامل يفسح له املجال ويغذيه وحيميه ويفخر به

ومن العجب أن مرص التي كانت رائدة يف ميـدان العمـل األهـيل والتطـوعي أمهلـت 
 . حد التوقف إىل هذا املجال

أن هذه املهام هي مهام الدولـة ذاهتـا يف املقـام وكان الرئيس عبد النارص نفسه جياهر ب
ويف مقابل إرصار عـدد مـن اجلمعيـات عـىل . خريية أو األول وليست مهام مجعيات أهلية

فقد قبل عبد النارص بوجـود هـذه ، البقاء وعدم قابليتها للفناء بحكم عوامل تارخيية كثرية
لجمعيـات أحـد ضـباط اجلمعيات مـع إرشاف صـارم بلـغ حـد أن يكـون الـرئيس العـام ل

  .القوات املسلحة

وكان املثال البسيط عىل هذا أن اجلمعية الرشعية الشهرية التي أسسها الـشيخ حممـود 
خطاب السبكي أصبحت حتت رئاسة الفريق عبد الرمحن أمني الـرئيس العـام للجمعيـات 

 . ويليه رئيس اجلمعية نفسه(!) الرشعية 

العــسكرية أن ضــعف  أو سلوكيات الرئاســيةوكانــت النتيجــة الطبيعيــة ملثــل هــذه الــ
الـضعف الناشـئ عـن خـوفهم مـن  إىل إضـافة، اهتامم املـرصيني بالـسياسة العامـة واملدنيـة

 . األيديولوجيات أو اعتقاالت السياسيني املنتمني لألحزاب



 
 

 
٥  

ــر مــن املجتمــع املــدين ــد هــذا األث ــاألمر  إىل وقــد امت ــيس هــذا ب ــدويل ول املجتمــع ال
، هـو يف حقيقتـه جمتمـع مـدينالـدويل ن نعرف أن جناحا كبريا من املجتمع فنح، املستغرب

وكـل اجلمعيـات العلميـة يف ، فالصليب الدويل عىل سبيل املثال ال يزال بمثابة جمتمع مدين
ْوقـل مثـل هـذا يف االحتـادات الدوليـة واإلقليميـة وجلاهنـا ، مجيع املجاالت التزال كـذلك ُ

 . القومية

سكري ليسمح بأي حال من األحوال أن تنمـو عالقـات دوليـة يف ومل يكن النظام الع
 . )كام يقول الناس(من حتت ذقنه  أو )كام يقول(مثل هذه امليادين من وراء ظهره 

وهلــذا كــان التــضييق املبــارش وغــري املبــارش عــىل مــشاركات املــرصيني يف أي نــشاط 
اخلـارج يف عهـد  إىل ملـسافرومل يكن املـرصي ا، خارجي أمرا معروفا وحمددا وواضح املعامل

 دوالرات تكفيه لركوب إحدى وسائل املواصـالت ةعبد النارص ليسمح له بأكثر من مخس
وعليه أن يتـرصف فـيام بعـد ، وسط البلد الذي يقع فيه املطار إىل العامة من املطار األجنبي

 !ذلك

٦  

الرســمية الدراســات واألدبيــات التارخييــة عــن أن العالقــات اخلارجيــة   وقــد أبانــت
 يف العهــد العــسكري مل تكــن أحــسن حظــا مــن العالقــات )وهــي امليــدان الرابــع حلــديثنا(

 فقد تنامت مشكالت اخلارجية املرصية يف تعاملها مع اخلـارج، األهلية أو اخلارجية املدنية
وضـيق ، وكان وراء هذا ضباط يفضلون ضـيق األفـق عـىل سـعته، حد مل يكن متصوراإىل 

 . وضيق القيود عىل سعة االنطالق ،الصدر عىل رحابته

الروتينـــي يف ســـفاراتنا بـــديال عـــن الطـــابع  أو وهكـــذا أصـــبح الطـــابع احلكـــومي
  .الدبلومايس

  .كام أصبح التجسس ومراقبة املرصيني باخلارج أوىل وأهم بكثري من حماولة خدمتهم

سية رومان أو أنشطة موازية مل تقف عند حدود نموذجية إىل وانرصف الدبلوماسيون
 إىل دراسـة أكاديميـة وإنـام انحـدرت يف بعـض األحيـان أو، دراسـة فنيـة أو من قبيل حب

 . جتارة العملة واملمنوعات



 
 

 
٧ 

وهــي ليــست كــل امليــادين (كانــت حمــصلة تــدهور األداء يف هــذه املجــاالت األربعــة 
 فضعف االنتامء وضـعف الفهـم، حد بعيد إىل أن تدهور الشعور بالوطنية املرصية) بالطبع

وتدهورت مكانة قيم كثرية من طرز العطاء والتعاون ، كام ضعفت روح الفداء والتضحية
 . واإليثار واملحبة وحسن اجلوار

، وعىل سبيل املثال فقد تأثرت الوطنية املرصية يف ظاهرها ويف باطنها عـىل حـد سـواء
 حديثا أصبح أو، وأصبح احلديث عن الوطنية بمثابة ذكريات رومانسية يف بعض األحيان

عن كابوس مرتبط بالتجنيد وما يمثله من خدمـة إجباريـة قاسـية وغـري إنـسانية يف أحيـان 
 . أخرى

املوجه واملوايل ظل بمثابة الورقة الرابحة التي أجاد قادة  عالمفإن اإل، ويف مقابل هذا
 وقد امتثلت هـذه الورقـة للنجـاح وأصـبح، العسكريني توظيفها بنسبة تفوق املائة يف املائة

ورقابـة ،  رقابـة اخلـوف-بقبـول واضـطرار معـا-بل إنه فرض عـىل نفـسه ، مواليا عالماإل
 . حتى بات بحق صوتا للعسكريني، ورقابة اجليش، التملق

املـرصي أرسع  عـالم يف مرص كان اإل٢٠١١كانون الثاين / يناير٢٥وملا حدثت ثورة 
 الثــورة وجتميــدها ثــم املــرصي مبكــرا تفتيــت عــالموبــدأ هــذا اإل، الناكــصني عــن طريقهــا

واخلاص ورجال ) الرسمي(املرصي العام  عالمأن وصل احلال باإل إىل حماربتها وشيطنتها
 . بل وباحلرية أيضا، الكفر بالثورة وبالديمقراطية إىل الدعوة الصارخةإىل  عالماإل

عت سيقف هذا املوقف من الثورة التي اندل عالمأن اإل إىل ومل ينتبه كثريون يف البداية
 عـالمذلك أنه قد فاهتم أن أثـر احلكـم العـسكري يف اإل، ٢٠١١كانون الثاين / يناير٢٥يف 

 عـالم كانـت حتتكـر اإل»دولة العسكر« أو وبخاصة أن الدولة، يفوق أثره يف أي يشء آخر
 . بطريقة مبارشة وغري مبارشة

 
Noureddine Benarabi 

 . الشعب املرصي من قبل حكامه املغتصبني تارخييةحتليل قيم وموضوعي يبني أن املؤامرة عيل
Moujahid Ahmed 

ومة ال عيل مـرص فحـسب بـل ئد املشين قبلوا بمعاهدة كامب ديفأن اجليش املرصي تم ختريبه منذ إ



 
 

 
صبح جيـشا أان بعد ذلك حتي مريكن ذاك واألأت يعيل الوطن العريب كله كام تم اخرتاقه من قبل السوفي

ــادة حتــس بال ــة وبــال قي ــام كيــف يرضــون اإلإوطني ــةن ذي حلــاق األإمعــان يف إوهــذا مــانراه مــن ، رسائيلي
من الرب  ن جاء السييس ليكمل املشوارواآل، رسائيل الشعب من ذو فرتة طويلةإللفلسطينيني حيث حترص 

 لزيـادة املعـرب نفـاق ومـع ذلـك مل يفتحـوااأل والبحر حيث ضيقوا اخلناق علـيهم مـن جهـة رفـح وهـدموا
 .  كام حارصوا الصيادين الغزاوينيالضغط

 حممد عبداهللا

 - إن شـاء اهللا -الذي أراه هو أن الثـورة املـرصية مازالـت يف بدايـة مراحلهـا األوىل وأهنـا سـتنجح 
 الـذين ءامنوااصـربوا وصـابروا ورابطـوا واتقـوا اهللا أهيـايا(ولكن بالصرب والرتابط بـني الثـوار والـشعب 

  .٢٠٠ية ءال عمران اآل) لعلكم تفلحون

 مصطفى بن عيل

جيب ان . وامر لن تكون سوى كارثة عىل الشعب والدولةعسكرة الدولة وحكم الشعب بعقلية األ
 . تقاد دولة ما بعد الثورة بفكر الثورة وليس بقانون وقضاء النظام السابق

anwar wasef 
والشعب معـا حني يكون هم اجليش هو حكم الشعب وليس محايته يكون الوطن الذي هو اجليش 

ويف مثل هذه احلالة ال ، ّألن العالقة بينهام تكون غري سوية بحيث تسودها حالة الال ثقة، يف ختلف مستمر
  .جانب هذا الطرف الطرف الضد إىل يكون هناك إخالص للوطن بسبب أنه حيمل

 السيايس

 .حتليل واقعي ومنطقي سليم جدا اهللا حيميك وحيفظك

 بادس

وجزاك اهللا خـري اجلـزاء وبـارك . . . حن نعيش يف زمان كثر فيه العبيد املتطوعن،  الفاضليأستاذيا 
 . اهللا فيك وشكرا للجزيرة

 عبد اهللا عيسى

ولكــن أراك نــسيت أن تــذكر بمهــازل العــسكر يف حــرب مجــال عبــد ، دكتــور حممــد جوزيــت خــريا
 يف ســبيل مــرصلقــد خــرست مــرص عــرشات اآلالف مــن جنودهــا لــيس ، النــارص يف الــيمن ويف اجلزائــر

واذكر ما قاله السادات يف كتابه البحث عـن الـذات ، نام لنرصة كل اشرتاكي ينقلب عىل حاكمهإالدين  أو
 .»أراد لنا أن نعبد صنام اسمه االشرتاكية«

 تورنتو، صالحأبو صالح 

 ب كنـوز مـرصية يفتخـر فيهـا كـل العـرعرفتنـا عـىل،  رغم املعانـاةاً كثرياً يناير انتجت خري٢٥ثورة 



 
 

 
لكـم هـو عزيـز الـوطن عـىل « :لقد صدق فـولتري بقولـهو، الدكتور اجلوادي واحد من هؤالء، املسلمنيو

 ثقافتهـاوا ية عاملية منسجمة مع نفـسهإسالممن شخصية عربية  حتية تقدير لنموذج راق، »قلوب الرشفاء
 .دينها وتارخيهاو

 ٠٥٨عبدالعزيز

 . دراهتم بالفساد واملحسوبية والرشوةإدارة الدولة وترتبط إالعسكر ليسوا قادرين عىل 

 مروان. د

استمتع بتعليقك وكتاباتك يف اجلزيرة وذلك بتميزها بربط املايض باحلارض واجلميل فيك جراءتك 
مـن يـشخص  إىل ننـي بحاجـةأشـعر أننـي ما تغيب قليال ألدالكبرية يف موقفك السيايس احلر وافتقدك عن

  .وليةئاحلدث بمس

 رينورين رافع اجلزائ

يف ظـل الرتاجـع ، ر بـأطر النخبـة املنميـة هلـا ثـكأ ربام كان عيل املؤسسة العسكرية االهـتامم :أشكرك
ن اهتامم اجلند باملصطلح العـام للـشارة أغري ، االضمحالل املنخرم يف جدورها  و،الفكري احلاصل فيها 

ــسيايس  ــدور ال ــسكرية بال ــة ، الع ــة احلزبي ــة األراء النخبوي ــن ميوع ــاجم ع ــرات و،ن ــرري ج ــار التح ع التي
كنـا لنـتعلم منهـا ما ا ثن التاريخ يستقرأ لنا أحداأكام ، الغري  وي القائم عيل ضوابط احرتام الذاتسالماإل

 هو تباين العاممة العسكرية، الصحيح يف ما نقول ، حد طريف النزاع أفكيف إن كنا نحن ، لو أننا مل نعشها 
 . هيمنتها عيل النخبو

 مصايب العسكر

أي سـكران ، كتاب يقرأ العسكري يف العام الواحد؟ مثل هؤالء العسكر سكارى بقوة الـسالحكم 
 .مصائب ويرتك وراءه مآيس ويصيب من يصيب ومعه سالح يطلق طلقات طائشة

 أمحد

 .يف احلق ومع احلق . . .  حممدأستاذكام عهدناك 

 سمر

. .يقرأ التاريخ ويستبرش باملستقبل. . اليتبدل وال يتلون. . ال يمل وال يلني. . صوت يصدح باحلق
ربعـني أنـزل مـش حيـسيب احلكـم  إذا اجليش«قاهلا السييس من قبل . . عدائكأن حيرسك من أسأل اهللا أ

لـن . . يـوننقالب االأهيـاواهللا لـن متـروا . . خرى ما دام بنا عرق ينبضأ واهللا لن نحكم بالعسكر مرة »ةسن
  .ادي شوكة يف حلوقكممثال الدكتور اجلوأمتروا مادام هناك 

 املديح امللل السلبي

التقـدير ملـن .  فقـطاًلـيس مـدحي ونريد أن نقرأ إضـافات. ال أفهم كثرة اإلطراء عىل الكاتب أيام كان



 
 

 
كـأن الكاتـب منـزل مـن  وطـراءإتعقـل ولـيس صـب  و حيكم عليه بتـوازن يشءلكن كل، يساهم ويكتب
 .السامء

 محزة الليبى

أنـت رجـل حمـرتم . . . . راء جديـدة ومتنوعـةآفـتح للقـارئ أفكـار و،، دة مقال أكثر من رائع كالعا
  .وفقك اهللا

 عبد الرشيد حممد

وال ترتكــوا األمــة ،  أن تكتــب وتكتــب ثــم تكتــب هــذه األفكــار البنــاءة أســتاذمــن حقنــا عليــك يا
  .للمعاجلات السطحية والتضليلية واهللا املوفق

abo fadi 
ولكـن اهللا موجـود ،الـشيوخ ينـافقون والنـاس يف حـيص بـيصيطبـل و عـالمالعسكر يرهبون واإل

 . ويمهل وال هيمل والفرج قريب
Sadad 

اعتقـادي احلـل . حـل إىل تكثر املقـاالت واالبـداعات املفكـرة وال زالـت العقـول العربيـة ال تـصل
 ك سيبقى احلكم ملـنن مل حيصل ذلإ. ن جيلب احلل هو تآزر الشعوب وحتديد هدفأالوحيد الذي يمكن 

  . لن نقطع األمل؟فهل من يستطيع مل الشمل. يملك قوة السالح واحلكم لغري املنطق

 عبداهللا 

نعم الفارق بني مـرص وماليزيـا وسـنغافورة . حتية حب واحرتام للدكتور حممد اجلوادي الذي نحبه
فالعـسكر . ١٣مـريس   مليار وسلمه للدكتور٣٦ننا حكمنا العسكر فطنطاوي تسلم احتياطي أواهلند هو 

والرئيس املرصي سيكون لعبـة ، ون الفاسدين بفاشلون علميا وسياسيا واجتامعيا واقتصاديا كام أهنم يرع
 .مل ينتبه لصفقاهتم وعموالهتم إذا يف يد العسكر خيتطفونه يف أي وقت

 لـيـال خـوريـه

ليـه التهكــُامت هنالت عن مثل مقالك هذا نرش يف موقع دولة حرة ديموقراطية الأ لو :سيدي الكاتب
رض مــسطحة ن األأفكــل مــن يــؤمن بنجاعــة حكــم العــسكر كمــن يــؤمن بــ، ال تفهمنــي غلــط . بــاملاليني

  .  عىل املطالبة بدالئل عكس ذلكيرصوالشمس مركز الكون و

دمــرت يف مقومــات املجتمــع العــريب أكثــر مــن  وهــذا يــدل عــىل أن الدولــة الوطنيــة القطريــة أمعنــت
رسائيل بتأسيس السلطة الفلسطينية الوطنية لتقـوم بتـدمري املجتمـع املـدين القـوي إهلذا سمحت . ستعامراال

ون املجتمـع املـدين للـسيطرة ئأسست السلطة وزارة شـ. تطور بفعل مقاومته وحتاللالذي كان يتصدي لال
 . رسائيليةإمباركة  ومتويل غريب وعيل احلياة الفلسطينية بدعم



 
 

 
هنـا تطويـع سـلوكها لـيس أل أو لرادع واملحفـز البـدين لتغيـريا إىل احليوانات فقط حتتاج وتستجيب

هنا ال متلك القـدرة العقليـة عـىل التـصور الـشمويل للمواقـف وتقـدير العواقـب الذكاء ولكن أل إىل تفتقر
 . هذا هو حال الدولة التي حيكمها العسكر. وتترصف بغرائزية بدنية أي يا قاتل يا مقتول

 عناب اهلواريأبو 

ن األحـداث التـي نعيـشها اآلن قـد أف يدون مواقف الرجـال األحـرار والـرأي احلـر والتاريخ سو
زال يف الدنيا ي ال هنأشعر أقرأ لكم أ أو  من معدن الرجال يف املغلف الصعبة وحينام أسمعكاًأظهرت كثري

 . لك ولقلمك احلر يف نرصة احلقةحتي، أنه رجال أحرار رشفاء 

 مخسة مقابل صفر

 عـالموليسمح يل بإضافة اإل، قدير والذي نستمع له برتكيز لفهم مقاصده وغايتهالشكر للكاتب ال
املرصي لـه بـصمة غبـاء خاصـة بـه تتمثـل يف العـرض الـساذج  عالمفاإل. قائمة الفشل وليس النجاحإىل 

السوري  عالمهذه البصمة ختتلف عن اإل!  ملحاولة إقناع املشاهد بام ال يمكن تصديقهموروالسطحي لأل
اإلشكالية هنا يف الشخصية املرصية التي تتعصب ملنتجهـا ! كام يف موقف مذيعة املطر،  والوقح يف آنالفج

هذا التـأثري الـذي ! وكذلك تقبل من احلاكم ولو كانت تعرف أنه خمطئ ألهنا حترتم الكبري، ولو كان رديئا
 .!ترسخ لعقود

 حممد أمحد أمينة

 .ال فض فوك يا دكتور جوادي

 دمحأعبد السالم 

فعـال ، أربعة حكام عسكر يف مواجهة شعب مرص واحـد، معلش أفك الشفرة املوجودة يف العنوان
 . مستوى األخ الفاضل اجلوادي وفكر وعنوان ذكي يعكس رجاحة عقل

 لسالم أمحدعبد ا

ما بارشت مهـام أخـرى  إذا فعال فإن املؤسسة العسكرية ولقد أصبت يا أخي الفاضل يف حتليالتك
ذنبـت مـرتني تكون بذلك قد أ وي أنيطت هبا فإهنا سوف تفشل يف جتسيدها عىل أرض الواقعغري تلك الت

مرة ثانية يف حـق نفـسها كمؤسـسة  وونه املدنيةئرعاية ش وّمرة يف حق الشعب الذي مل ترع تطلعاته اليومية
باألسـد أن فـأوىل ، ينـتقص مـن هيبتهـا وذلك بفشلها يف املهمة األمر الذي يمس من مـصداقيتها وسيادية

 .اهللا املستعانو. . . . . . عرينه حتى يبقى للوجه ماء إىل يعود

 سعيد حممد سيف

ملـرص مـن هـؤالء  حـرار مـرص إال إلجيـاد خمـرجأ هصدقت ياجوادي وما شعار رابعة الذي دافع عنـ
 .يمع حمبتي سعيد الرشع. عاقت مرص من القيام بدورها التارخييأربعة التي األ



 
 

 
 عبد الرحيم

احلـاذق بـارك اهللا  وسيايس رؤية ال يراهـا كـل واحـد إال املطلـع وذكي من داهية و حتليل رائعو اهللا
 . حممدأستاذفيك 

Amrodaina Salama 
  .زمن عز فيه الرجال يف رجل

 مسلم

، القـوة الـرشائية، يـن ذكـر الـشعب املـرصي مـن هـذه املتغـريات مـثال عـدد الـسكانأويف هذه املقالة 
فباعتقـادي . نحن كشعوب لسنا بـريئني فاملالمـة لـيس عـىل اجلـيش وحـده، لوجياولتكنا، والتجربة، املعرفة

 .. . .)(نظام حكم معني  إىل املتغريات هي التي تتجه بنا

ahmed mohamed deeba 
  .روعة جدا وحقيقة تارخيية ورؤية قوية د جوادي

 مسلم

مـر بالنـسبة للعقـد ذلك األوكـ، ساسـها القـانون تـسمى فلـسفة القـانونأهناك منطلقات يبنى عىل 
وكـذلك هـي ، خالق والنوايا احلسنة بـل البنـاء عـىل القـوة والفـوىضوالنتيجة ال بناء عىل األ، االجتامعي

نسان حيث من هنا يتم االنطالق لتكوين القانون الذي لفاظ حمسنة بل هو الفسق واالعتداء هلذا اإلأفهي 
 . عالهأخذة بعني االعتبار ما ذكرته سيضمن احلقوق األ

 قارئ من تونس

ّحتليل مميز لتاريخ العسكرية احلديث يف مرص وهيمنة العسكريني عىل احلياة السياسية واملدنية وهذا  ّ ّ ّ ّّ
ّمعهود يف كتابات املفكر اجلوادي ّوما يمكـن أن نـضيفه عـىل كـالم الكاتـب أن مكانـة اجلـيش يف نفـوس . ّ

ّاملرصيني متتد ّ ّفرعـوين وتـتجىل يف الثالثـي املقـدس املعبـد والنيـل واجلـيش زمن بعيد يـصلنا بالعهـد ال إىل ّ ّ ّ ّ ّ
ويبـدو أن . األرض عن خـري أجنـاد) ص(ّالنبي  إىل ي واحلديث املنسوبسالمّواستمر ذلك يف العهد اإل

ّقيادة اجليش املرصي قد أساءت استغالل هذه املكانة بفرض سـطوهتا عـىل الـشعب املـرصي ومنعتـه مـن  ّ
 .ّموقراطيةّبناء دولة مدنية دي

 حممد عصمت

كروشهم  حرب خارجية فقط يربون أي  منهنفسل يمراداهتم وحاإالعسكر أفيون الشعوب وقاهر 
 والبـد أن يكـون قائـد اجلـيش  يشءن بيدك سـالح ولـو أخـذ منـة ال يـسوىويثرون عىل خلق اهللا فقط أل

 . مدنى من اآلن
 



 
 

 
 عبداحلليم عبدالوهاب اخلوالين

حتيـه لـك مـن ، ، ة الـصادقة الـرشيفة احلـرةنت بطـل الكلمـأ،، بطال  األنت بطل يف زمن ضاع فيهأ
  .ةصنعاء احلبيب

Masery arabawi 
 :ضباط اجليش هلم عيوب قاتلة

 . العامةةفاشيل الثانويومن  ة كليات عسكريو هم خرجي-١ 

 .والطاغي ال يتسع صدره للحقائق،  ةاغج طيالكليات العسكريه تركز عيل ختر -٢ 

 .)املجندين إجباريا(معسكرات لتعذيب العبيد   إالكرات ليستعسامل - ٣

 .. . .)( يري العسكر أن البلد ما هي إال معسكر كبري ويترصفون عيل هذا املنوال وبعقليات -٤ 

 مراجعة كشف مزايا اجليوش العربية ومساوئها يتبني لنا أن رضر اجليـوش العربيـة أكثـر كثـريا -٥ 
 .)فعإن كان هلا منا(من نفعها 

 .ن من احلكمة أن حتل اجليوش العربية إ لذلك ف

Yaser Abdelhadi 
 مثـل اجلزيـره فتحليلـك يتناسـب مـع الـذين ة عمالقـةال قناإي قناه أمثالك ال تستحقه أظامء عن الإ

 . يتابعون هذا املنرب

 نرص دودين

 مـع السيـسى كـام أنا معجب بالكاتب الكبري أرجو أن يوضح لنا ملاذا مل يفعل فخامة الرئيس مـريس
  .فعل مع طنطاوي وعنان

 توفيق احلمودي اليمن

ن يفـرض احـرتام الـشارع املـرصي أبارك اهللا فيك ولكن السؤال هوكيف استطاع اجليش املـرصي 
  جـاءىحتـ محـر أبل كان خطا حدألوطنه مرصهلذه السنوات ومل ينتقده  صبح نموذج يف الوالءأوالعريب و

  .جراماإ كثرأ بل األخرى العربية  نفس اجليوشنهأ العسكري الحظنا نقالباال

HOSSAMKHATER 
وأصبح احلديث عـن الوطنيـة بمثابـة ، تأثرت الوطنية املرصية يف ظاهرها ويف باطنها عىل حد سواء

أصبح حديثا عن كابوس مرتبط بالتجنيد وما يمثلـه مـن خدمـة  أو، ذكريات رومانسية يف بعض األحيان
كثـر مـن أ والنعـرات اجلاهليـة ةصـبح االنـتامء للعائلـألقـد . ية يف أحيـان أخـرىإجبارية قاسية وغري إنسان

 .وحسبنا اهللا ونعم الوكيل )؟؟نا ابن منيأنت مش عارف أ(الوطن 



 
 

 
 عبد اجلليل املغريب

سـلمت يـا . ن ينـصتأن يـستفيد أراد أحينام يتكلم املؤرخـون عـىل مـن . هو التاريخ لبناء املستقبل
 .اهللا تدوينك للتاريخ يف ميزان حسناتكجعل  و، اجلوادي أستاذ

 مكرم القريواين

 لكـي -اتفق معك ولكن هذه احلامسة ، نعم،  الزائدةةمن أسباب هزيمه اجليش املرصي هي احلامس
 عـده أمـوروقـس عـيل ذلـك يف ، ليـست يف حملهـا  هـيو. . .) ( مردها الغرور - بمسمياهتا مورنسمي األ

 »مـا حـسبوهاش« الوليـدة ديمقراطيةيني فحكام للنقالبكل طعم االأحتي أن هذا الغرور هو من أسباب 
 .ن األوان للتواضع لكي تبدأ مرص يف بناء دوله ناجحة وحضاره فعليةأوقد ، جيدا

der_araber 
 يـا دكتـور ال تـسهب يف :نتقـده يف يشءأن أريـد أين أال إبعد حتيايت واعجايب بكل ما يقدمه الدكتور 

 .  وكان كل الناس يفهمون مغزي الكالم الذي تقولهاملقابالت عيل اجلزيرة

ن أيـي أنـا رأن تـصل لكـل النـاس فأكاديمي والربامج احلوارية تريد أنت دكتور مستواك مستوي أ 
نـت يـا دكتورنـا الغـايل تـدافع عـن أف، يكون دائام الرد يف صلب السؤال حتي لو كان قصريا وليس حولـه 

 .راوشك. قضية رابحة ال حتتاج التفاصيل

zaksmart Morocco 
  .كتاباتك ونستأنس كثريا بترصحياتك، إجالل للمؤرخ القدير حممد اجلوادي وحتية إكبار

DJAMEL ALGERIA 
يريـد سـلطة بـدون ، كثـر فهـام خلبايـا اجلـيش املـرصي وتركيبتـه الفكريـة ستاد حممد اجلوادي املحلل األاأل

التـي ،  ٧٣والـدليل عـىل دلـك حـرب ، بالـداخل فقـط املهم السيطرة عـىل مفاصـل احلكـم ، حروب أو نزاعات
وكـل صـحراء سـيناء ، مرص جمربة عىل معاهدة كامـب ديفيـد،  ولكن هي يف احلقيقة اهنزام»نرص«يعتربها البعض 

ســلحة املتطــورة لــيس باأل، وعــىل املقــاس، عانتهــا ســنويا بمعــدات حربيــة أا أمريكــمــع تــويل ، منزوعــة الــسالح 
 . . . . الإن يعرف اجتاه السكة وأالبد ، دارة مرصإن من يريد إذ، حة الكالسيكية فقطسلنام األإ وتكنولوجيا

 رشيف

والـشكر . . وأود لـو يطلعنـا عـىل املزيـد مـن كـوارث العـسكر يف مـرص. . حتيايت للكاتـب الفاضـل
 .موصول بالطبع للحبيبة الغالية اجلزيرة الغراء

Wawaamigos 
 .العسكري وحكم مجال عبد النارص نقالبك بني االاتارنرائك ومقآواهللا انا من املعجبني ب

 مروان

  .وجود منك يا حممد اجلوادي، جودة



 
 

 
 

 
 

١ 

وا إليها من قبيـل أيون يف مرص يف احلديث عن كثري من األوهام التي جلنقالبأفرط اال
 الفـرتةلكـن ،  الـرشعية املنتخبـة ولـيس ضـد الـسلطةرهـابأهنم خيوضـون حربـا ضـد اإل

 . املاضية مرت رسيعة وثقيلة عليهم وعىل مرص مجيعها

 »الـدين«العاملي أن اجلـيش اسـتدعى  عالمومع الوقت اكتشف الشعب املرصي واإل
بطريقة سافرة ومكشوفة يف شحن اجلنود البسطاء ضد السلطة الـرشعية وضـد االعتـصام 

يف مكان واحد وهـي تعلـن للجنـود أهنـم خيوضـون وظهرت الفيديوهات املصورة ، املدين
فتوى هؤالء الشيوخ الذين بـدا أهنـم  إىل حربا رشسة للحفاظ عىل الدين عىل طريقة تستند

وجاء ثالثهم وهـو ، وطالقة القدرة عىل الفتوى بالضالل، يتمتعون بطالقة اللسان املضلل
ن البدلـة العـسكرية داعية عرصي صنعه أمن الدولة عىل عينـه ليتحـدث بـشبق وتـشنج عـ
 . وكأهنا لباس التقوى الذي يرتفع بصاحبه منذ اللحظة األوىل الرتدائه

أن يدحـضوا بأنفـسهم وأرواحهـم ! وهكذا فإن عىل أصحاب هذه الكـسوة الـرشيفة
 نفـسه قـد هـواملسلمني الذين كانوا يف احلكم عن طريق الصناديق وكـان خوان  اإل»زيف«

 . م بكل ما أويت من قوةظل يتودد إليهم ويسري يف ركاهب

 كــام كــان يف الوقــت نفــسه يــرسب مــن أخبــار اجتامعــاهتم مــا يعــود عليــه بــالنفع هنــا
معنويـات صـناعية بالغـة اإلتقـان  إىل لكنـه يـستند، وهو نفع مادي عىل كل حال، هناك أو

 . والتمثيل

 كــانون الثــاين/ ينــاير٢٥أمــا الــرجالن األوالن فقــد كانــا وال يــزاالن موتــورين مــن 
بعـد أن مـضت ) بحكـم الـسن(ويكفيهام أهنام فقدا مكانتهام ،  وما حدث فيه وبعده٢٠١١

 . األمام إىل عجلة تلك الثورة املجيدة خطوات

٢ 

رأى البعض يف سلوك إدارة التوجيه املعنوي خطأ جديـدا مل تكـن هـذه اإلدارة تلجـأ 



 
 

 
فظـت لنفـسها يف حتـى إن هـذه اإلدارة احت، إليه فيام مىض من سـنوات حكـم العـسكريني

النهاية بمجموعة خاصة من الوعاظ ورجال الدين يعملون هلا وحدها ويتولون هلا وعنها 
 . من بعيد أو  الدين التقليدية التي مل تكن تعني رجال العسكرية من قريبأمور

الـسيايس  سـالماملسلمني وغريها ممـا سـمي بجامعـات اإلخوان لكن نجاح مجاعة اإل
البحـث عـن مكـان حتـت سـقف هـذه  إىل ارهيم اإلسـرتاتيجينيدفعت العسكريني ومستش

 . جتلياهتا احلداثية أو  السياسة»موجات« من »املوجة اجلديدة«

حريـصة عـىل أن ) ١٩٦٧-١٩٥٢(كانت القوات املـسلحة يف بدايـة حكـم العـسكر 
واالرتباط العـضوي الـذي جيعـل ، يكون العمل معها مدعاة للفخر والزهو والربح املادي

 . دس الضابط أعىل قيمة من املهندس غري الضابطاملهن

 مـع احتفـاظ القـوات املـسلحة بـالكوادر ١٩٦٧لكن هذه النعرة اختفت بعد هزيمة 
وقــد ظلــت هــذه ، ١٩٦٧ وحتــى ١٩٥٢الفنيــة التــي كانــت قــد تكونــت عــرب الفــرتة مــن 

عمري  بداية التسعينيات حسب التاريخ البيولوجي والحتىالكوادر صاحلة للعمل املتميز 
 وما حوهلا ويبلغون سن التقاعد يف ١٩٣٠ إىل ألبناء هذه املرحلة الذين يعود ميالد أغلبهم

 .  وما حوهلا١٩٩٠حدود 

 ٣  

تـاريخ تـويل املـشري طنطـاوي وزارة ًأيـضا وهـو  (١٩٩١لكن القـوات املـسلحة منـذ 
) طبـيومـن أبرزهـا امليـدان ال(أصبحت تفضل أن تستعني بأصحاب املهن الفنيـة ) الدفاع

وهو ما يعني مـثال أن يكـون رئـيس قـسم العيـون ، عىل طريقة أجر حمدد نظري عمل مؤقت
طبيبا لواء متقاعـدا ينتـدب متعاقـدا للعمـل  أوًأستاذا  يف املستشفى العسكري الكبري طبيبا

دون أن تكون ) عدم التجديد أو عاما بعد عام ويتم التجديد(يف هذه الوظيفة لوقت حمدد 
 . ة بالقوات املسلحةله عالقة عضوي

صحيح أن بعض هؤالء املتعاقدين من الضباط األطباء السابقني الذين وصـلوا سـن 
 . لكن هذا ال يمنع بالطبع أن يكون هناك آخرون من غري هؤالء، التقاعد

أي أن الضباط املتقاعدين هـم رشحيـة واحـدة فقـط مـن املتعاقـدين الـذين يمكـن أن 



 
 

 

 . أطباء هيئات أو  أحراراأطباء أو يكونوا أساتذة جامعة

بقاء روح املؤسـسة فإهنـا كانـت وال تـزال تــضمن اســتومـع مـا يف هـذه الـسياسة مـن 
لضباط القوات املسلحة نوعـا مـن التميـز الـدائم يف املؤسـسة التـي يعتقـدون بانتامئهـا هلـم 

 . وليس العكس

ويف قول (دعاة الفتوى  أو وقد جاءت استعانة القوات املسلحة أخريا بشيوخ الفتوى
أجـر «لتمثل التجيل األكرب هلـذه الـسياسة التـي يطلـق عليهـا يف علـوم اإلدارة ) الفتنة: آخر

 . »حمدد مقابل عمل حمدد

٤  

وفيام يبدو وحتى هذه اللحظـة فـإن هـذه الـسياسة قـد أثبتـت نجاحـا سـاحقا وقـابال 
ت بعـد شـهر أراد إذا فعـىل سـبيل املثـال فـإن القـوات املـسلحة، آخـر أو للتكرار عىل نحو

العــسكري فــام عليهــا إال أن تــستدعي ثالثــة دعــاة  نقــالبواحــد أن تعــود عــن سياســة اال
 . آخرين يقومون باملهمة املطلوبة نظري أجر حمدد غري قابل للتكرار

هـذا  إىل وبنظرية علوم اإلدارة والتـسويق فـام أروع هـذه الـسياسة املـوفرة للتكـاليف
 . هذا احلد املذهل أيضا إىل واملحققة للنجاح، احلد املذهل

، بيد أن علوم االجتامع هلا رأي آخر جيعلها ختتلف عن علوم االقتصاد يف هذه اجلزئية
ومن حسن احلظ أن الصواب يقع يف منطقة علوم االجـتامع التـي جتـاهر بـاخلطورة القاتلـة 

 . ةملثل هذه السياسة التي جتلب من اآلثار السلبية أضعاف ما يبدو من مزاياها الظاهر

وربام تكشف األسابيع القادمة عن آثار رد الفعـل املبـالغ فيـه حـني يكتـشف اجلنـدي 
نار الدنيا ونار اآلخرة من أجل أن حيصل داعية ما عىل عـدة آالف مـن  إىل البسيط أنه سيق

 . املليونيات إىل املليونات لكنها لن تصل إىل اجلنيهات قد تصل
 

mody goda 
نبــل الــوطنيني أرشف وأنــك مــن أمــة قامــة ومقامــة سيــشهد لــك التــاريخ بهــذه الشخــصية العظي

تشهدها  التي فكارك وتفسرياتك وحتليالتك الصائبة لتلك الظروفأحيى أحييك وأاملخلصني هلذا البلد 
. مثـال دا أنـا متفائـل طاملـا بيننـا رشفـأمثالك الغيـورين واملحبـني لبلـدهم وأمرص بارك اهللا لك واكثر من 



 
 

 
  وادياجل

 العزيز اجلبيل عبد عمر

  أنت رجل وال كل الرجال اًواهللا أحب تعليقاتك أنتظرك عىل اجلزيرة إنتظار

Khaled Ali 
  .التحليل وفضح الظاملني يف أستاذ

 برماوي 

 .حتية للدكتور اجلواديو . . .) (

 مهتم

وقتلـوا  )نـواعـىل ود(ن التهريـب إ و،هيربـوا ويـرضبوا ون محاس كانت تدخل رجاهلا ليقتلواإ اقالو
خ األ و،بعـد ذلـك وزيرهـا ويام كان السيـيس رئـيس املخـابرات احلربيـةأمل يكن هذا أ ورمضان يف اجلنود
 .أستاذده كالم يا . الريس مرسى معرفش مني الىل قتلهم واجلزيرة يقول قتلوا اجلنود يف املدافع

 حسام الدين عبدالباسط

تــه الغزيـرة املمزوجــة بخفـة ظــل املــرصيني ســلوبه وكثـرة حكاياتــه ومعلوماأعــشق سـهولة أرجـل 
  .جاد الرشح والتوضيحأالرشفاء 

Salim Oudjoudi Ouadda 
حتليالتـك عـىل الوضـع املـرصي يـا ضـمري  وسـتاذنا الـذي اسـتنرنا بمعرفتـككبار ألأ وجاللإحتية 

  .تاحت فرصة التعبري عن الشعب املرصيأ التي ةالشعب املرصي املقهور وشكرا للجزير

Mohamed Magdy 
مانـة الـذين يتخلقـون ي علامء بل علامء الـصدق واألأليقود العلامء الركب وليس ردتم النرص فأذا إ

 .  ^ بآداب النبي

Osama Anwer 
  .ة كانوا سببا يف الفتنذينحسبي اهللا يف الشيوخ ال

 النرص النرص

 .ه خابوا وخرسوارش منه من باع دينه بدنيا غرييا ويل هلم رش الناس من باع دينه بدنيا واأل

abo fadi 
نـام هـي حـرب عـىل هويـة الدولـة وهويـة املجتمـع إ ينـاير و٢٥ن احلرب ليست عىل ثـورة  أاحلقيقة

وهي يف هذه ، وهذه احلرب يشنها الغرب ولكن األداة مرصية ، ية سالموأقصد بذلك اهلوية اإل، املرصي



 
 

 
ن كنـا نحـن قـد نـسينا إو،  مـن املـرصيني كثـرأمهية مـرص أوالغرب يعرف ويقدر ، احلالة اجلنرال السييس 

، ي الـيسء الـسمعة بـوش مريكـالتـي ذكرهـا رصاحـة الـرئيس األ هنم مل ولن ينـسوا احلـروب الـصليبيةإف
  . الناس؟أهياأفيقوا ،  سالمفاحلرب هي ضد اإل

 احلقيقة فوق املؤامرة

لشعب وخانوا  ا خدعواينينقالبنت مؤرخ عىل التحليل ملا وقع من مؤامرة لالأجزاك اهللا يادكتور ف
 الـزور فـرسعان يـدوؤليهم حزب النـور مإ دينية لتغطية مؤامرهتم وركن اًمة والوطن واستعملوا رموزاأل

  . عىل من ساندهما انقلب السييس

 حر

الـرشف وعفـة . بطال رشفـاء مـرصخوته األإيذكر بالتاريخ وسيذكره تاريخ مرص مع  ورجل يذكر
اهللا نـارصكم  واصربوا وصـابروا ورابطـوا. ..يزهق الباطل و رشفاء مرصهل نرص اهللاال ألإالفكر التؤتى 

 .ذنهإب

souad d' algérie_ france 
كـام أشـكر الـدكتور ، فـرتاءاتاال وأشكر اجلزيـرة املجاهـدة عـىل حتـري احلققـة يف زمـن األكاذيـب

 هـو  احلقيقيـني الـرشفاءاملرشفة التي تدل عىل صاحبها أي أنه من املـرصيني واملحرتم عىل مواقفه املحرتمة
 أعـداء مـرص . . .)(املـرصيني املظلـومني يف دولـتهم مـن قبـل قادةجيـشهم  وأمثاله ممن يدافع عـن احلـقو

كـل  إىل قيـام الـساعةو حتيـة إىل دولـة احلـق وهي حال لن تـدوم فدولـة الظلـم عمرهـا سـاعة واحلقيقيون
 . أنتم درر زمانكم طبتمأقول هلم هنيئا لكم ف والرشفاء الذين يقفون مع املظلومني

 مهتم

 يف مام نادى الظبـاطأن رضب القتىل بالرصاص إ  :م فاهتمأهل فاتنى ، سمع ما يىلأدرى ملاذا مل أال 
ن القنـاص أذلـك  ،حتى فـرار أو حالة هجوم يف ن اهلدف كان ثابت بمعنى مل يكنأالقلب يعنى  والرأس

ثانيـا كيـف ، ن يـذكر هـذاأجيـب  والقلـب أو رأسالـ يف صابة هدف متحركإمهام كان بارعا فلن يستطيع 
ن أمحـايتهم كـام يف  و بـني جنـوده)املفـروض(هـو  وقـرص االحتاديـة يف يتهم الرئيس بالتحريض عىل القتل

 هـوو أي يشء تتم عرب سنرتاالت رسمية فكيف حيرض مجاعته عىل ون هواتف الرئاسة مراقبةأاملفروض 
 .محاية اجليشيف 

ال  و)نـادى(لكم من الناس من اجليش بحجة هجومهم عـىل منـشأة عـسكرية ثالثا كيف يقتل هذا ا
هـم عـسكريا مـن القـرص أهـل نـادى الظبـاط ، هجوم عـىل القـرص الرئاسـى  يف حد من قبل اجليشأيقتل 

 .الرئاسى؟ما هذا

هنـم إحتـى ،املراجعـة واحلـروب مهـم جـدا للدراسـة يف ن الدول عادة بام فيها مرص تعتـرب التوثيـقإ



 
 

 
فلـامذا مل يوثـق اجلـيش محلـة ،املعارك يف نرش املصورين والكثري لوضع الكامريات عىل الصواريخ نيدفعو

ملاذا مل يظهر فيديو املصور الذى رأيناه فوق نادى الظباط مع القناصـة  والسالح بصور واضحة قبل قتلهم
 يف برت عـدد املوجـوينملـاذا مل تـصور اهلليكـو وبينام رأينا صور الشعب املصورة باهلواتف عـىل اليوتيـوب؟

 .ميدان التحرير؟ يف قل بينام صورت املوجودينأ اكانو إذا رابعة

مل يكـن  و متنـاقضهمن كل كالناس مثل ح ف ألأن تستضيف أكره أنا من حمبي قناة اجلزيرة لكني أ
خـوان حـب اإلألست عريب وال  ومازغيأنا أ و ف ن يقراء كالمي هذا حأمتنئ أ ويوما يف مستوى النقاش

 . قول هذا لكي الجيد مربراأ وبريلأ٦ وحب منافقي مترد أوال

 اجلزيـرة لكـن نكـره بعـض ضـيوفها ةننا نحب مـشاهدإناس يف املستوى أ ضيفوان تستأ منكم ىمتنأ
 الكثـري مـن ةا حتى يف مشاهدصحيح يكرهنننا ال نستفيد منهم بل العكس نفسهم ألأاملتناقضني حتى مع 

 .النقشات شكرا ونظرلوجهت ا

 جزائري حر

 . أفدنا باهللا عليك؟ إنك مؤرخ؟ جوادي ولكن متى تنزاح عنا الغمةأستاذنت واهللا عمالق يا أ

Mubarak is Back 
أقدركم سـيدي ألنكـم جهـرتم بـاحلق فـيام . حتية صادقة من الواجهة األطلسية لألمة سيد اجلوادي

 احلـق وبـات معظـم املـرصيني لقـد صحـصح. هتافت االنتهازيون الالمنتخبون عىل الكـرايس واملناصـب
ويعلمون اجلهات الداخليـة واخلارجيـة التـي حاكـت خيـوط املـؤامرة  نقالبيدركون دوافع ومقاصد اال

رسائيـل أيـضا اليوم يمكن إل. جهات استباحت دماء املرصيني لتكريس االستبداد واالستغالل، ومولتها
فـدعاة ، لكـن النـرص آت بـاذن اهللا.  وعزل غزةأن تقر عينا بام أن الطغمة وفرت عليها عناء قمع املرصيني

  .الرشعية يتزايدون ومن جيتنب خوض الشوارع وامليادين

أود باملناسـبة أن أنـوه بقنـاة . يلوح من رشفتـه بـشارة رابعـة العامليـة األبيـة، خوفا من بطش الطغمة
 الـشوارع املـرصي الـذي يـتامدى يف عـرض صـور عـالماجلزيرة مبـارش لفـضحها مأجوريـة وعـسكرة اإل

اجلميـل يف خـضم . املمرتسة اخلالية فيام جتوب املظاهرات العارمة اجلنبات التي مل تطلها مدرعات اجلـيش
ومـا أخطـر عـىل الطغمـة : أجواء التقتيل هاته هـو مـشاركة األطفـال أيـضا يف املـسريات املتحديـة للحظـر

 .واملستبدين من أن تصري لألطفال قضية

 ناحلسن عثام الدين حممد عامد

الـدين . النفس/أين نحن من حرمة املال والعرض والدم. سالمخياركم يف اجلاهلية خياركم يف اإل
  .الصحيح مع احلياة الدنيوية الصحيحة والعكس صحيح

 



 
 

 
 سانتو

َّأمتنى أن تنتهي هذه املسميات َ احللـو  والطعميـة وُيعود املرصيون ليحدثوننا عن امللوخية باألرانب وُ
 .الفول املدمس وشلتتالفطري امل وم عيلأ

 حممد عصمت

 ويتعيشون عىل أرزاق . . .)(متوسط  أو جهلة والباقى خريج ثانوي %٩٠اجليش املرصى والعريب 
هـذا اجلـزء اهلـام مـن الدولـة  يف البد من تغيري مفـاهيم تعييـنهم. وكذلك الرشطة فامذا ننتظر منهم، العباد

 .اًكام نرى واهللا املستعان وشكر أهنم حيملون السالح وهنا مكمن اخلطورة اًخصوص

 راد احلياةأ ذا الشعب يوماإ

ي أية الـشعوب تـستطيع بـإذن اهللا وتوفيقـه منـع سالمن شاء اهللا يتمثل يف انتفاضة الشعوب اإلإاحلل 
. ن الطاغية بن عـيل هيـرب ويفـر مـن تـونس أمن كان يصدق انقالبي أفشال إي رئيس وأسقاط إخمطط و

ن الليبي الغلبان سوف يقتحم قرص العزيزية بالقوة ويفر القذايف من قرصه ويقتله ن املواطأومن كان يصدق 
ن أمـن كـان يـصدق  بعد احتقـاره لـشعبه ووصـفه املـواطن الليبـي بـاجلرذ؟ . . .)(الشعب يف عبارة رصف 

ن الـشعب شـوه وسـود وجـه صـالح أ ومـن يـصدق ؟طاغية مرص حسني يدخل السجن مع وزير الداخلية
 ؟ةيات الرياض لعمل ترقيعات للبرشدخله مستشفأو

justice lover 
هـا هـو يـستدعي جلنـة  واستدعى اجليش رجال الدين املأجورين ليقنـع رجالـه بقتـل الـشعب احلـر

 .ليس منهم رجل رشيد؟أ. قره الشعب احلرأاخلمسني لريفع الدين من الدستور الذي 

ali 
  .ا الشخصذتعجبني حتليالت ه

 حريةأبو 

  .ادي يا جهبذال فض فوك يا جو

 حممد حممد سامل 

  .محاك اهللا، يتكأستاذوتسلم استقراءاتك و،  تسلم يداك وفمك وفكركجوادياهللا عليك يادكتور 

 منى من املغرب

رب ضارة نافعة تعرفنا عليك يف هذه الظروف العصيبة التي متـر ،  اجلواديأستاذجزاك اهللا خريا يا 
 .اهللا يكثر من أمثالك، هبا مرص احلبيبة

Lara Azgua 
نفـاق حتـى ال وهلـدا الـسبب تـدمر مـرص األ، فاحلرب تبدا دائـام باحلـصار.. مرص سوف جتتاح غزة



 
 

 
سلحة حلامس عند شن احلرب عليها وهكدا تنفد دخريهتا من السالح ومن ثم تسلم غزة تدخل عربها األ

 ...لدحالن

sayed hamburg 
 .يف ليل حالك الظلم جوادي نري فيك ضوء النجم أستاذبارك اهللا فيك يا 

 عبداهللا املغارم

أذهاننـا  إىل أفصح اهللا لـسانك دكتـور حممـد فقـد أفـدت وأجـدت وأوصـلت سـوء الواقـع املعـاش
فعال انكـشف الكـاذبون واملدلـسون الـذين افـرتوا كثـريا عـىل أهـل الـدين بـزعم . بأسلوب بسيط وجزل

لبية حيـث جعلـوه غطـاء رشعيـا للقتـل التوظيف السلبي للدين وهم يف احلقيقة وظفوه بأشـد أنـواع الـس
  .الغري قانوين والغري مباح

 حممد بن فهر بن نايف

 .ملرص الشقيقة أن تفاخر بعباقرهتا عباقرة األمة أمثالك يا دكتور جوادي

 رشدي

نشكر للسيد اجلوادي رفع راية احلق رغم الضغوطات فعال هناك من تـاجر بالـدين لـذبح الـشعب 
خـالق مكـارم األ إىل م يدعوهمأبحوا واقتلوا أذن يقول للناس اخرجوا وأمعة فهل دور اخلطيب يوم اجل

 .سالممرنا اإلأكام 

 عادل

ا أمريكوارمتى يف أحضان ، ي عملهذهلذا عمل ال، إرهابمش بتوع خوان السييس كان يعلم أن اإل
ه واآلن نـضحك عليـاالسيـيس . أعطـوه أعـىل منـصب يف اجلـيشخـوان ويف نقود اخلليج مع العلـم أن اإل

الــسعودية كــي حيمــي  واأمريكــا مــا أرادتــه ذوهــ، متــورط بــدماء املــرصيني وال يعــرف كيــف خيــرج منهــا
 .من سدة احلكمخوان مصاحلهم ويبعد اإل

 طارق احلرضمي

جتامع وعلم الـنفس جوادي بام أنك طبيب وسيايس وتتحدث مستخدما أدوات علم اال. عزيزي د
 ما الذي جيعـل مفتيـا يفـرتض أنـه يعلـم عاقبـة مـا يقـول، أسئلتيوأيضا متدين فأنت تصلح لإلجابة عىل 

ية كـانوا أعـضاء مكتـب إرشـاد يتحـدثون إسـالمفجـرة واألدهـي قيـادات  ويفعل أن خيوض مـع فـسقةو
من خالل قنوات حتارب اهللا ودينه جهارا هنارا دون حياءو دون أن يـرمش هلـم طـرف هـؤالء ) نسجاماا(
أختلفـوا مـع  إذا فام أعتقده أهنـم. أي فحسب بل جيارون خطهم التحريريال يوافقوهنم الر) ينيسالماإل(

 .أليس كذلك! أن ينشقوا ولكن يظلون حيملون نفس املبادئخوان اإل



 
 

 
 فيصل

 يف هذا التوفيت ومـن نفـس املكـان يتكلمـون عـن نفـس ةستغربت من ظهور هؤالء الدعاابالفعل 
 .ّمةلكنهم خرسوا األ وقد يكونوا كسبوا جنيهات. النقاط

 سانتو

 . ُأصبحت السلطة يف الوطن العريب كمفرسي األحالم ألن األمة نائمة

 حممد

 نقـالبدعـام لال وطـالق الرصـاص احلـي عـىل املـرصيني دفاعـاإالرشطة عـىل  وبعد أن جترأ اجليش
مكـن ال ي وهبذه الفعلة البشعة فقدوا الـرشعية، املصابني من املرصيني وأوقعوا آالف القتىل وينينقالباالو

ميليـشيات السيـيس  وبـل هـم رشطـة السيـيس، الـرشطة املـرصية أو بأي حال أن يسموا باجليش املـرصي
  .قضاء السييس والسييس إعالمأضف لذلك 

 عادل

وهـو بيحـاول إلـصاق ثهمـة ،  قصد أخده كورس يف اجلامعـة٢٠٠٦ا مريكالسييس من يوم جميئه أل
 سـنوات ٧فـرغم مـرور. أن التنظيم إصالحي فقطتناسى . ا املوضوعذوكتب حول هخوان  لإلرهاباإل

ففـشلت اخلطـة ، نقـالبقام السييس باستخدام نفس األسلوب للسطو عىل احلكم ووضـعها يف خطـة اال
 . رهايبانقلب السحر عليه وصار هو اإل، ن السييس حمتارفاآل ؟إرهابلعدم وجود 

املال الباهظ من اخلليج  ويريولكن ك، كرموه بأعىل منصب يف اجليشخوان اإل، ماذا يفعل مسكني
 .حبل املشنقة إىل دي به يف النهايةؤا ما سيذوه، ا ونتنياهو دفعه لطلب أكربأمريكو

samira 
 . شكرا لقناة اجلزيرة. ي حممد جواديأستاذحفظك اهللا يا . حتليل مميز من رجل أكثر متيزا

Chahin Moumen 
ىل اهلـالك  إ)ينيسـالماإل(صبح يلقى باملستـضعفني أن الوضع يف مرص أحد ينكر أطبعا ال  :لنكن منصفني

يون رغم بعدهم عـن الـدين احتمـوا بـه نقالبفاال. وهنا الفرق.  البعيدون عن الدينم فيه هنين الداعم للمتسببأو
 إىل سـؤال. لة القتلآمام أقول الدين كدافع للوقوف أال ) ملباأل(رغم قرهبم منه احتمواخوان كذريعة للقتل واإل

. . .طفالنا وشيوخناأنا وئوجه دكتاتور ونحن دون سالح ودون موازنة بنسا يف ن نقفأمر الدين أهل ي  :خواناإل
  .وجه دكتاتور سيموت به يف ن كسالحن من يظهر دينه اآلأاحلاصل 

 :عبداهللا  أمحد باسم

سـتبدال لقـب الـدكتور واملـؤرخ حممـد اجلـوادي بلقـب أيقونـة احيق للمرصيني مـن اآلن وصـاعدا 
  .سرتداد احلريةلثورة املرصية الا



 
 

 
 برلني، سفيان 

 أخـف كـان هـليون خيـدرون اجلنـود بفتـاوى مـضحكة ال يـصدقها أحـد نقالب اال:حتية للدكتور اجلوادي
 لألقتـصاد مـدوي وسقوط اآلالف واعتقال اجلتت وحرق شهيد٤٠٠٠ قتل هو األزهر . . .) (قال كام الرضرين

 . تقرأ مع أننا أمة اقرأال أمة أننا مشكلتنا الرضرين أخف هو نقالباال بعد واحد شهر يف املرصي
Hossam 

ضالل واألغـالل يف عدد كبري من حمكم أياته منهم ومن اإل -تعاىل  -رنا اهللا ذمثل هؤالء العلامء ح
 مـن أجـل بعـض اًهؤالء املحرتفون يشرتون الضالل باهلدى ويفرتون عـىل اهللا كـذب، التي تأيت من ورائهم

 الفانية ويقسمون صكوك الغفران عـىل حـسب الـدفع وعـىل نوعيـة العـروض والـصفقات مثـل الدراهم
  .مرحلة ما قبل عرص األنوار يف أوربا

A 
ن مجيـع مـشاهدي ن تكثر من استضافة هذا الرجل وتعطيه الوقت الـذي يـستحق ألأندعو اجلزيرة 

 . . . بارك اهللا فيه، اجلزيرة يستمتعون برأيه وطريقة استدالله
Bayan Dalgamouni 

 .ن طال الظالمإمة ومة مثلك وغريك الكثري فال خوف عىل هذه األما دام هناك رشفاء يف هذه األ

 يوسف بن تاشفني

ممكـن  ؟ن تبنـي وطنـاأكيف يمكن ملؤسسة عسكرية فاسدة ومفسدة ومـؤجرة ومـستأجرة وجمنونـة 
 . انني واملعاتيه من حتقيق ذلكرسة ولكن ال يمكن للمجأن يؤسس أللسارق واللص والكافر وامللحد 

ن خيزيــه عــىل رؤوس أراد اهللا أســوأ مــن مبــارك وهــؤالء هــم الوجــه النــارصي الــذي أ هــؤالء هــم 
 . مام الرشفاء ولو بعد حنيأن ينكرس يوما وحياكم هؤالء أشهاد وال بد للقيد األ

 صالح خليف

فأسأل اهللا العظيم رب ) ك بالشفاءالدعاء ل يف وعىل رغبتك(ما شاء اهللا عليك يا دكتور ربنا يزيدك 
 .آمني. . . . . الدارين يف كالعرش الكريم أن يشفيك ونفعنا بك وبعلوم

 سلطان يوسف

 .رش منه من باع دينه بدنيا غريه خابوا وخرسوايا ويل هلم رش الناس من باع دينه بدنيا واأل

 نارص

ونرجـو منـك أال تكتفـي ، النبـليـني مـن وقـع نقالبنا اجلليـل فأنـت أشـد عـىل االأسـتاذبورك فيك 
 .بالتلميح بل بالترصيح وفضح املؤامرة الكربى التي حيطت ضد الشعب املرصي

Wes 
 اًثبتـك موقفـ واًيقينـ واًأنطقـك حقـ وًحتلـيال وًأكملـك فهـام وًجوادي زادك اهللا علام. رائع كالعادة د

 . ٍ عام تقوم به من نرصة للحقاًجازاك خري ونفع بكو
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ذلـك ، مل يكن فوز حممد مريس برئاسة مرص صدفة كاملة عىل نحو ما يصوره البعض
 . ىل خطوات متتالية من الرتشيح واالنتخابات وإعادة االنتخاباتأن هذا الفوز تم ع

وقبل هذا جاء الرتشيح بعد أن كان الرجل نفسه قد اختري رئيسا ألكرب حزب سيايس 
وقد أثبت هـذا احلـزب قبـل هـذا أنـه أكـرب األحـزاب ، يف البالد هو حزب احلرية والعدالة

يهـا يف االنتخابـات الربملانيـة التـي املوجودة عىل الساحة بفضل األصوات التـي حـصل عل
 . ٢٠١١جرت بعد ثورة 

خـوان وقبل هـذا وذاك فقـد كـان الرجـل نفـسه هـو أول رئـيس للكتلـة الربملانيـة لإل
 . )٢٠٠٥ -٢٠٠٠(املسلمني يف الربملان املنتخب الذي استمر طوال مخس سنوات 

، ات حمببـةوحسب املصطلح السيايس الذي خياطب اجلامهري بألفاظ معروفة وتـشبيه
ومل هيبط ، خبطة قدر غري متوقعة أو كام مل يأت برضبة حظ، فإن مريس مل يأت من املجهول

خفوت وتضاؤل احلديث املحموم عن  إىل ومن اإلنصاف أن نشري، باملظلة عىل هذا الواقع
وهـي ، وإنام كـان مرشـحهم االحتيـاطيخوان أن مريس مل يكن املرشح الرئييس األول لإل

 . الطغيان عىل احلديث السيايس لكنها أخذت يف اخلفوت تدرجييانغمة حاولت 

٢  

فـإن طبيعـة احليـاة الـسياسية ، بالرغم من هاتني املجموعتني الواضحتني من احلقـائق
لتمرر فكـرة أن  أو الراكدة يف النصف الثاين من عرص الرئيس حسني مبارك مل تكن لتتقبل

ل هذا املعـدل مـن التـسارع املعقـول دعـك منصب كبري بمث إىل يصل سيايس كائنا من كان
 . من الرسعة املرشوعة

فقد ظل كثـريون ينتظـرون املنـصب الـوزاري أكثـر مـن عقـد مـن ، وعىل سبيل املثال
واألمثلـة املباركيـة عـىل هـذا كثـرية ، بـأخرى أو الزمن حتى جاءهم يف هناية األمـر بـصورة



 
 

 
شفيق التي تشكلت يف أثناء ثـورة حتى إهنا من باب الطرافة تشمل عددا من أعضاء وزارة 

شــفيق يــرتدد يف حمــيط  أمحــد بــل لقــد كــان اســم رئيــسها، ٢٠١١كــانون الثــاين / ينــاير٢٥
 . منصب أعىل منذ منتصف التسعينيات إىل العاملني من أجل وصوله

وقد بلغـت أقـىص أمـانيهم أن يعـني نائبـا للـرئيس مبـارك بحكـم مـا كـان بيـنهام مـن 
 . وكأن مرص ستكتفي من الطريان بالرؤساء! يار وذاك طياراشرتاك يف الصفة فهذا ط

٣ 

شــفيق نفــسه  أمحــد وربــام كــان مــن املناســب يف هــذا املقــام أن ننتهــز الفرصــة ونأخــذ
وللتأمـل يف آليـات وديناميـات الـصعود يف ، للمقارنـة مـع مـريس) ومتـاح(كنموذج جيـد 

ل قـراءة املالبـسة التـي وذلـك مـن خـال،  وبعـدها٢٠١١السياسة النخبوية فيام قبـل ثـورة 
وهـو ، ٢٠١١صـدارة الـسياسة املـرصية يف أعقـاب ثـورة  إىل شـفيق أمحـد انتهت بوصـول

 الثـورة -وال نقـول بقبـول فحـسب-وصول مل يكن برضا الثـورة بقـدر مـا كـان بتخطـيط 
 . املضادة التي وجدت يف شخصه ضالتها بنسبة تقرتب من مخسني يف املائة

 بعد سالسل من البحث واملفاجأة التي صادفتها الثـورة وجاء هذا التالقح املصلحي
ومع هذا فقد كانت التحفظات التي واجهت ، املضادة يف بحثها عن رمز يعود هبا وتعود به

وأن ، شفيق كاشفة من ناحية أخرى عن حجـم التحفظـات التـي يمكـن أن تواجـه مـريس
دو اإلضـاءات التـي نقـدمها وربـام تبـ، جتعل قبول الدولة العميقة ملريس أمرا مشكوكا فيـه

لكـن احلقيقيـة أن هـذه ، أكثر اتساعا من احلركـة الـضيقة للـسياسة املـرصية يف ذلـك احلـني
 .احلركة تقتيض هذه اإلضاءة الواسعة

٤ 

لنثبـت بعـض احلقـائق التـي تقفـز عليهـا  وربام نبقي مع الفريـق نفـسه بعـض الوقـت
  :التحليالت السياسية

الـسيايس يف وزارة  أو قيقيـا يف جمـال عملـه التنفيـذي فلم يكن شفيق نفسه منجـزا ح
نـامذج الـوزراء  إىل وكـان أقـرب، يـاإعالموإنام كـان بإمجـاع اآلراء منجـزا دعائيـا ، الطريان

 جهــل أو فــساد أو إجــرام أو الــذين يغطــون ويظللــون بالــضجيج مــا أنجــزوه مــن فــشل



 
 

 

 إبــراهيمحممــد  أو، درزكــي بــأمحــد  أو، نمــوذج حــاتم اجلــبيل إىل وكــان أقــرب، إربــاك أو
 . خليطا منهم مجيعا أو، حممد لطفي منصور أو، املغريبأمحد  أو، سليامن

ويمثل هؤالء عينة من الوزراء حلت حمل جمموعة بارزة مـن الـوزراء الـذين بـدأ هبـم 
ــارك ــد مب ــافوا، عه ــات إىل وأض ــات ودعام ــد نجاح ــذا العه ــسب اهللا ، ه ــنهم ح ــان م وك

 . ن متويل ويوسف وايلاميالكفراوي وماهر أباظة وسل

) دعك مـن وقـت الثـورة، يف أي وقت(رئاسة الوزارة  إىل وهكذا كان وصول شفيق
وما يـرتبط هبـذا مـن ، دعائي كثيف إعالمدليال عىل دخول مرص عرص الفشل الذي يغطيه 

نجـاح عميـق  إىل واعتباره نفسه أنه سيد املوقـف يف حتويـل األداء املظهـري عالمسطوة اإل
 . )كس صحيحوالع(مذهل 

 عـالمولألسف الشديد فقد كان هذا السلوك فـيام بعـد ثـورة ينـاير هـو جـوهر دور اإل
 عىل احلق والعدل واملنطـق تـسلطا سلطتالأداة ال تقف عند أي حد يف ، كأداة للثورة املضادة

 . ظاملا يؤذي قيمة العقل وقيم النجاح واحلق واإلنجاز واملوضوعية يف النهاية

٥  

 حدا من أفراد الدولة العميقة وأقطاهبا مل يكن سعداء بتجربةأ نأالتأمل ومن اجلدير ب
وذلـك أن ، مع أهنم حققوا استفادات قصوى يف هذه الفرتة، نظيف يف رئاسة الوزارةأمحد 

جمدا يفـوق انتقـال وزيـر  أو رئاسة الوزارة ظلت يف مفهوم أفراد هذه الدولة العميقة عمال
 . نطاق ضبط إيقاع التخصصات األخرى مجيعا  إىلختصصه أو ناجح من وزارته

ظهر بوضوح ما مل يكـن ، مقومات رئاسة الوزارة إىل نظيف بوضوح أمحد دومع افتقا
بـام ، وعي كاف باملايض احلكومي نفـسه إىل اجلمهور يعرفه عن مدى حاجة رئيس الوزراء

عىل نحو واضـح حيمله من توازنات عميقة ملصالح مقدرة ال يمكن له هو نفسه أن يلم هبا 
 . ورصيح

كثـري مـن  إىل وا يف تعـاملهم مـع نظيـفأوهكذا كان عـىل أصـحاب املـصالح أن يلجـ
اهلوامش واحلوايش حتى يمكنهم أن يقنعوا صاحب القرار بمدى مـرشوعية املـايض بكـل 

 . ما حيمله من جتاوزات



 
 

 
٦ 

 وليس من شك يف أن وعي عاطف عبيد واجلنزوري وأسالفهام بسري العمـل اليـومي
وكانت مثل هـذه املقارنـة تقـود ، يف احلكومة املرصية كان يتفوق بمراحل عىل وعي نظيف

رئاسـة الـوزارة عـىل النحـو  إىل التحذير واحلذر من تكرارها بوصول أي وزير إىل بوضوح
واعتبـار مثـل هـذه اخلطـوة نوعـا مـن االقـرتاب مـن العـشوائية يف ، الذي وصل به نظيـف
 . صناعة القرار السيايس

) وأحيانـا مطلقـا(كذا كان التحسب واضـحا حتـى بـدا بوضـوح يف قبـول نـسبي وه
 . ما قورن بعصام رشف وشفيق من قبله إذا للجنزوري بكل مجوده

هذا النحو مـن  إىل رئاسة الوزارة قد وصل إىل  وإذا كان األمر يف تقييم وصول شفيق
عـىل شـفيق بأنـه ال يعـرف إال واحلكـم ، املعرفة الـسابقة إىل تغليب النظرة العلوية املستندة

حـدود كبـرية يف  إىل فقد كان األمر نفسه مـضخام ومكـربا، ون املتعلقة بالطريانئبعض الش
كـريس الرئاسـة دون أن يـشغل مناصـب  إىل ية اجلامعـةأسـتاذحالة مريس الذي وصل من 

 . بريوقراطية

ى رأي الـشعب ومل يكن أفراد الدولة العميقة وأقطاهبا عىل استعداد ألن يقـدروا معنـ
وال معنــى االنتخابــات وال معنــى أصــوات االنتخابــات يف ظــل مــا ، وال صــوت الــشعب

ومل يـشارك يف اللجـان ، استعذبوه من احلديث عن أن مريس مل يشغل مناصب بريوقراطيـة
 . واملجالس التي حتكم عمل الوزارات وحتيط بأسلوهبا وماضيها

قبــل شــفيق عنــد الدولــة العميقــة ال كــان ت إذا وهكــذا نــستطيع اآلن أن نــستنتج أنــه
 . يتجاوز رقام ما فإن تقبل مريس مل يكن ليزيد عن ربع هذا الرقم

٧ 

 بام فيها من ،  ويف هناية األمر فإن مفردات نشاط مريس اليومي

  أكثر أو(صلوات مخس( ، 

 ومن صالة اجلمعة يف أحد املساجد بني العامة ، 

 عموماواحلرص عىل املال العام وتقليل النفقات  ، 



 
 

 

 وتقليل التكاليف املظهرية والسياسية والسلطوية ، 

 والرتفع عن رسم صورة إهلية للرئيس ، 

 البسطاء  إىل واحلرص عىل التسامح والتودد الصادق 

 واإلعراض عن األذى ، 

 واحلرص عىل احرتام الكبري واملرأة ، 

 والعطف عىل الصغري والفقري ، 

 وممارسة العمل اجلاد يف كل يوم ، 

 العمل مبارشة إىل عودة من السفروال ، 

 واالنتشار يف أرجاء العامل اخلارجي ، 

 وتقبل جتاوزات النقد واإلهانة والتجريح ، 

 كل ما هو استثنائي إىل وجتنب اللجوء ، 

وهـم ، كل هذا وغريه كان كفيال بأن ينفر أفراد الدولة العميقة التقليديني مـن مـريس
 : عىل صورة نمطية للرئيس تعتمد عىل ثالثة حماورالذين تعودوا يف ثقافتهم وذاكرهتم 

 ــة يف بعــض الــصفات ــشرتك مــع األلوهي ــل تــصل، فهــي أوال ت ــصوير  إىل ب ت
 . استحواذها عىل قدر كبري من هذه الصفات

  صفات كثرية ال وذلك باالبتعاد عن البرشية الطبيعية يف  إىل تنتمي«وهي ثانيا
 . ا ومرهوباتليق باحلاكم الذي ال بد من أن يكون ظامل

 تكفل وهي ثالثا تنتقي وتصطفي من الصفات الشيطانية بعض الصفات التي 
 . األبد إىل هلا نفي واستبعاد الصفات املالئكية
 

 املنفلوطي

 يف املنطقـة اإلنـساننشائية معهـودة هـذا هـو واقـع إات ءمالإتنظري ب وأختمني  إىل املوضوع ال حيتاج
رع عيل التبعية بحذافريها كالذلة واملسكنة واخلنـوع هـذا هـو القالـب األجتامعـي العربية الذي تريب وترع



 
 

 
سيظل كام يشء فكل ، الذي تسببت فيه عقلياهتم فتغيري احلكومات ال يعني تغيري سلوكيات حال املجتمع

عيـة جتامبدا راح معيط ليأيت زعيط البد من معاجلة هـذا األمـر اخلطـري جـدا الرتبيـة االأيشء هو لن يتغري 
كاديميـة التعلـيم أخريا الرئاء فأتربية ماما وبابا تربية انتظار املقابل وعقدة الذنب تربية الشغف والشفقة و

 . لن حتل املشكل

 نجم مرص احلقيقة.  د

 بـال سـلطة تنفيذيـة وتـرشيعية اًمـريس كـان رئيـس.  جوادي كان ال بد من ذكر أن الـرئيس دستاذاأل
وزيـر دفـاع وذاك األمـر يـرسي عـىل حممـد  إىل تيار يف ترقية السييس املخابرايتكام أنه أخطأ االخ. لقراراته
 . استفتاء شعبي يف القضاء إىل كام أنه مل يدع. إبراهيم

مــريس مــن حولــه مــن يفهــم هنجــه يف حتقيــق ســيادة ملــرص وكرامــة .  هلــذه األخطــاء مل جيــد داًونظــر
هـل العلـم وحماولـة إطـالق مـرشوع أ رفع رواتـب نجازاته يفإكام كان من األوىل ذكر . للمواطن املرصي

 . اًقناة السويس وحل مشكلة الوقود والطاقة كام حل مشكلة اخلبز ورفع ناتج القمح حملي

بــاقي الــدول العربيــة  إىل مــن ناحيــة أخــرى ال يقتــرص األمــر عــىل الدولــة العميقــة يف مــرص وإنــام يمتــد
يس خملــص لبلــده كمــريس وهــو رئــيس ال يــامرس الفــساد الديكتاتوريــة امللكيــة واجلمهوريــة منهــا فوجــود رئــ

والرسقة وهو مؤمن بالسيادة والديموقراطية واحلرية لشعبه ويـؤمن بالتقـدم العلمـي والتكنولـوجي والبحـث 
جيابية عـىل الـشعوب ولكنـه سـلبي عـىل حكومـات األبـاطرة إالعلمي للنهوض بمرص كل ذلك له انعكاسات 

  .مريس.  والرسقة والتخلف ولذلك مجيعها وقفت ضد دالعربية التي اعتادت عىل القمع

 النارصي عالل

خـري والتـي تتعلـق أمناسبة  إىل نك تركت اجلانب الثاين من املقالأي العزيز أستاذريد تذكريك يا أ
 عـيل حاهلـا مـورسايس والفعال الذي لعبته القوي اخلارجية التي هلـا مـصلحة إلبقـاء األساسا بالدور األأ

لظـروف املالئمـة مـع تقـديم كـل وا وامـرهم وبالتـايل هـي الـذي تعـودوا منـه االسـتجابة ألوليد العسكر
 .عتقد أن مقالكم املقبل سيكون هذا موضوعه ولكم الشكرأاملساعدات لإلطاحة بالرشعية؟ 

 ردناأل. . . موسى هنطش. م

 فاملـسؤولني يف، نسان رائع وواضح ولست صاحب مـصلحه خاصـه وهـذا التحليـل شـفافإنت أ
مـة صـبح شـباب األبناء الوطن ولوال لطـف اهللا ألأمرص وغريها يف الوطن العريب قتلوا روح االنتامء عند 

 .متناأن حيفظ أسال اهللا أجمرمني مما يامرس عليهم من ضغوط 

DJAMEL ALGERIA 
فكـار الـضبابية مطيـة للوصـول األ ويءمن ال يقرون باحلقيقة عينة موجودة جتعـل مـن الفكـر الـرد

الــصورة  ون التغيــري ال يتامشــىاملبتغــى الغريــزي ال غــري والبقــاء عــىل الــنمط املعيــيش املــالوف أل  إىلفقــط



 
 

 
جـل أوهناك من حيبد العكـس مـن ، رشيفا وحرا ، ن يعيش عفيفاأنسان اإل ركائز حياة. الراسخة يف دهنه

مـن ، املشكل . لرشفاءلو عىل مبادئ راسخة غري قابلة للمساومة عند ا ولوف حتىأبقاء النمط املعييش املإ
، بامليـاه الـساخنة مـثال، رواحهـم أزهـاق إمكـان تفـريقهم مـن دون كان باإل، برياء رواح األأول عن ئاملس

 . احلق حقا والباطل اسمه داللة عىل معناه

abo fadi 
  .كثرهمأنت نموذج لرشفاء مرص وما أ، نا العزيزأستاذال فض فوك يا 

Hassan Mohamed 
 بسيط وواضح وصادق وخري معرب عن غالبيتـا كمـرصيني واتفـق متامـا مـع واديكالم الدكتور اجل

  .صيلأ ي مرصهفاداتإ معلم جزاه اهللا عنا كل اخلري بأستاذ فهو هحتليل

 ماجد املرصي

يا رب أنرص عبادك . يا رب طال حلمك وليس هلم عذر. رجين طلوع الفأيا رب طال ليل الظاملني 
 .حتية للدكتور حممد اجلوادي. يارب يارب يارب. ال يفتنواالذين آمنوا واستضعفوا حتي 

 خدجيه بلكي

ن يفهـم حفظـك اهللا وجعلـك خـري معـني للـشعب املـرصي أحتليل رائع ودقيق يفهم الذي ال يريد 
 .يةسالم العربية واإلةمولأل

 يوسف سليامن

ا مـا خيـالف ن الدكتور مـريس كـان سـيقدم درسـا يف الديمقراطيـة بـشتى أنواعهـا وهـذأالسبب هو 
يف تضليل الـرأي العـام  عالمستخدموا وسائلهم التقليدية كاملال واإلامبادئ وتوجهات الدولة العميقة ف

ونجحوا يف ذلك عندما أتى أحد تالمذة مبارك ليعود بالدولة العميقة عىل ظهر دبابة كام أتى مبارك ومـن 
 .قبله

 صالح بن حممد التميمي

ن الـرئيس حيـافظ عـىل الـصلوات أمجـل عبـارة فيـه هـي ألكثـري ومقال فيـه مـن املوضـوعية الـيشء ا
  .ن اهللا سينرصهإن من صدق مع اهللا فأكرب دليل عىل أاخلمس وهذا 

 حسن أمحد حسن

ن دولــة الظلــم أ ينــاير ولكــن املؤســف ٢٥ال بعــد ثــوره إمل يتــنفس الــشعب املــرصي نــسيم احلريــة 
أن قدمت رأسها مؤقتا ومتخضت ثورة الشعب واالستبداد كانت متسك بكل مفاصل وجسد الدولة بعد 

 عـىل النحـو الـذي هعن منصب وحيد يف الدولة بدا غري منـسجام مـع بقيـة األعـضاء فكـان ال بـد مـن بـرت



 
 

 
رادة رب العباد فوق ظلم الطغاة ولعل اهللا يميز اخلبيث من الطيب ويزهـق الباطـل وهـي إن أغري . جرى

 . سنة اهللا ولن جتد لسنة اهللا تبديال

 مد بن عبد اهللا املسلم حم

ن مـن خرجـوا إ :ان يقولوهـا علنـأعلم ملاذا ال يري العامل احلقيقية وال يريد الكتـاب واملفكـرين أال 
وهـم مـن ، غلـبهم املـسيحيني ومـا زالـوا هـم الـداعمني للجـيش يف حكمـهأ هـم يف ٣٠/٦ضد مريس يف 

وانـه مل يقتـل وال ،  يف رابعـة العدويـة رسلهم اجليش لقتل املسلمني يف صالة الفجر ويف تصفية املـسلمنيأ
 .. . .)( انقالبليس ومام احتالل أنحن .  املجازر عيل يد اجليش اخلائنذهمسيحي واحد يف كل ه

 عبد اجلبار

ختالف الكبري ىل اآلن يشء طبيعي بسبب االإنتخابات وإن ما حدث مع الرئيس مريس منذ فوزه باال
مل هم الشعب ويريد إصالح أحواله بصدق وإخالص دون مراعـاة سلوب التفكري والتنفيذ بني من حيأيف 

ألصــحاب النفــوذ والــذين عاشــوا عــىل اســتغالل ماليــني األفــراد بــشكل ال إنــساين وبــدون رمحــة لتحقيــق 
مصاحلهم الشخصية والذي حيصل اآلن هو كشف للحقائق التي كانت جمهولـة فكـم مـن زعـيم كـان يبـدو 

ل الدولة واملـدافع عـن الديمقراطيـة وحريـة الـشعب يف اختيـار مـن حيكمـه املنقذ للشعب والغيور عىل أموا
  .اتضح أنه منافق انتهازي يريد مصلحته الشخصية فقط

Abdelilah 
السيـيس والقـضاء  ونقـالبسقوط اال. الذي حيدث يف مرص اآلن دليل قرب وقت السقوط الكبري

واهللا ، نعتـاقإنـه وقـت اال. نظام العاملي برمتهه وإرسائيل والإعالمالبابا وسويرس و ووالداخلية واألزهر
 .إين ألرى فجر احلرية يف األفق القريب إن شاء اهللا

 عبد العزيز 

أنـا ال : فأجـاب وقـال،  عن اإلنجـازات التـي حققهـا يف وقـت وجيـزأردوغانل السيد الرئيس ئس
لكـن مل أكـن  ، مـن تركيـاأفـضل أعـوام ١٠ستـصبح مـرص بعـد ، ي كنت أقـولأستاذوبرصاحة يا. أرسق

. ي لقد ميزنـا اهللا بـاملواقفأستاذنعم يا . أعرف الكثري عن املفسدين وأعداء احلرية يف مرص وخارج مرص
 ! الكريمستاذ األأهيا. . 

 Rania Mohammed  
  .كثر من رائع ومعربأمقال 

 حممد رجائي 

ل واحـدة ال غـري هلـا جابـة هـذا الـسؤاإ ؟ملاذا مل تتحمل الدولة العميقة وجود الدكتور مريس رئيسا



 
 

 
وهي ما وضحه الرئيس مريس نفسه يف خطابه لشعب مرص موجها كلمته هلذه الدولة العميقة عندما قـال 

تـضييع . ٥ )أل(تضييع أوقات عىل الناس . ٤ )أل(فساد وظلم للناس . ٣ )أل(حمسوبية . ٢ )أل(رشوة . ١
اجلدية لنمتلك غـذاءنا ودواءنـا وسـالحنا نتاج والعمل واإل إىل أدعو املرصيني. ٦ )أل(فرص عىل الوطن 

  .جابة عن هذا السؤالهذا هو السبب احلقيقي لإل

 العبد املقديسأبو 

بعـاد الـرصاع أالعميقـة و الدولـة هم هو تفسري ما يسمىوإنام األ،العميقة الدولة املهم ليس يف مسمى
والفكر الدخيل بني الكفر  سالمقافه اإلألن احلقيقة هو رصاع بني احلق والباطل بني اخلري والرش بني ث،وملاذا
ن أجيـب ،ةصل كل الرصاعات سـتظل مـضللأصل لتحديد األ إىل  مل تعدةيسالمإذا الشعوب اإل،سالمواإل

ألنه ميزان وقاعـده احليـاة ، التي خلق ألجلهاةجلها والغايأينطلق كل مسلم من قاعدة احلياة التي وجد من 
وكل الناس مؤمتنـون يف أعامهلـم لـيس ألحـد ، بعبوديته هللا فقطرية احلنسان ليدرك معنىالتي ينطلق منها اإل
 .كيلإ ةوليئفضل بواجب املس

 عمر الشاكر

لـيس مـن مـصلحتهم وجـود رئـيس و،  ةبساطه الرئيس مريس ال تعجب الطغـا وذكاء. كالم مجيل
 .يقف يف وجه الظلم مثله

 حممد عصمت

 وقبـل ذلـك العـداء اًهـم ويـرص أن يكـون مغيبـ ال يفْنَأخى اجلوادي أفهمت وأبدعت ولكن هناك م
حـد مـن ألـوال القـوة العـسكرية وحـدها ملـا اسـتطاع  هوليفهم اجلميع أنـ سالمالظامل ملا هو رشع اهللا دين اإل

. واملـسلمني سـالم اإله اهللا ملنـصبة وأعـز بـهعـادأاملطيبني والرافضني انتزاع حممد مرسى األكـاديمي احلـذق 
 .اً آآآمني وشكراقولو

 ردناأل. ترص الصقورمن

 العربيـة  بل قل ملاذا مل تقبل بـه الـدولةالعميق الدولة التقل ملاذا مل تقبل به: الكاتب اجلوادي العزيز
هناء حكم مريس بأي ثمن هـذا ماحـصل لكـن إ ةيني رضورنقالب ومكروا له وزينوا لالة والصديقةالشقيق

 .فراد من الدول واألةمره فكشف ملريس اخلونأاهللا غالب عىل 

Achraf Campeon 
ملاذا مل تتحمل الدولة العميقة وجـود مـريس رئيـسا؟ قـد أكـون خمطئـا لكـن ال أظـن أن هنـاك دولـة 

س هبـا لكنهـا أعميقة يف مرص بل هناك ثقافة قديمة ليست بالعرصية تعتمد عىل أساليب استخباراتية ال بـ
السياسة العامة عـىل  وكام تعتمد تلك الثقافة. . . ال تأيت بجديد قيم لكن تأيت بجديد عديم القيمة وقديمة



 
 

 
لتلـك األسـباب فهـي مل تفهـم توجهـات النظـام . . . هـي يف قمـة احلـساسية واجليش واملخابرات واألمن

اخلـوف مـن  أو عدم اخلـضوع والصناعي والتطور الفالحي والعلم و من أهدافه االستقاللذياجلديد ال
 . إرسائيل مثل ما كان حيدث سابقا

 مامإمد مام حمإ

مني صـالة أالـسؤال كـم تكلفـت تـ. . . ن مرسى قلل من الرصف العامإىل الكاتب املحرتم ذكرت إ
 .؟ةمرسى وسط البسطاء كل يوم مجع

Khalil Aburizik 
 املنحلــني وضــد مــصالح الفاســدين ووجــود الــدكتور مــريس عــىل رأس اجلمهوريــة كــان مزعجــا

تـصدرت  ون هذه الفئـات قـد نمـت بـشكل كبـريإسف ولأل .الطفيليني واملنافقني واملتسلقني والعمالءو
ن الــدكتور مــريس كــان مــصدر هتديــد هلــؤالء المكانيــة حمــاكمتهم عــىل إبــل . املــشهد يعــد كامــب ديفيــد

 .جرائمهم السابقة

 :احلوت احلوت

 فراد الدولة العميقة استمرأوا العبودية بل حولواأ فقط  مش بسليس هنأزيدك أنك صادق وإواهللا 
 مع فرعون ملا - علية السالم -فهمى لقصة سيدنا موسى  يف كنت غلطان إذا لعبيد ومعرفش كلهالشعب 

تزوجـوا  مراء ومفضلش غري النساء والعبيد فبالتاىل نـساؤهم كل اجليش واألهتبعه ودخل البحر كان معا
  .الدم مش مكتسبة يف يعنى العبودية :ذريتهم هبؤالءأنه العبيد و

 :اًمرصي عادي جد

 ًالانا كام اعتدنا منك وإن كنت أختلف معك يف تقييم بعض األسامء التي كانت وبأستاذنت يا أحس
طش وحكام هذا البلـد املنكـوب بنعم هناك تالزم بني صفات ال. عىل املرصيني وبخاصة حالتهم الصحية

ًوبا خمتلفـتبديل بعد أن استيقظ الشعب ورأى أسل إىل ولكن أال تتفق معي يف أن ذلك العهد البد. هبم  يف اُ
 جولـة ١٥أتوقـع أن تكـون هـذه املبـاراة مـن . اإلدارة ورأى من الذي تربص به وأوقعـه يف اجلولـة األوىل

 . اًوبعدها تكون مرص مرص

 :أمحد

لقــد ) ذاصــح التعبــريإ(فلــرتة سياســية  إىل املــشكلة يف مــرص ويف بلــدان الربيــع أن الــشعوب حتتــاج
قول انتهت أال(ي واذا هدأت سالمدائرة اآلن يقودها التيار اإلالحظت أن كل الثورات التي حصلت وال

رسقت من طرف التيارات الليربالية والعلامنية املفتقدة للحس الوطني بعيد ) هنا لن تكون آخرالثوراتأل
لـذلك أقـول . هنا يف الغالب موالية لدول النفوذ يف العامل وخادمة ملصاحلهم عىل حـساب شـعوهبااملدى أل



 
 

 
إنـام هـم احلفـرة يف طريـق  فهل جينـى مـن الـشوك العنـب؟. فيه للشعب فيه خري لنفسه ال خريالذي ليس 

 .»أقتلك أو كن معي«اجلربي حكمهم . هنضتنا

TAKI 
رؤية من اجلانب الذي ال ترتصده الكامريات سوى كامريتـك  وتفسري وحتليل ومقال أكثر من رائع

تفكري الدولة العميقة يف من يتحصلون عىل مناصب لك الطريقة التي صغت هبا تأكثر ما شدين هو  وأنت
 التفكــري الــشيطاين والغبــاء وطريقــة تفكــريهم التــي أقــل مــا يقــال عنهــا أهنــا جتمــع بــني الدسيــسة وعليــا

ماوصــلت إليــه  إىل إلضــافة بااً منهــا ترقيــة ولــيس تكليفــاي جعلــوســتهزاء باملناصــب التــاال والعنــرصيةو
ترفع فهم ال يرون من أنفسهم أفرادا من الـشعب بـل هـم  وللذاتحب  وأنانية وحقد ومن غل. أنفسهم

  .ال سيادة له والشعب جاهل ونخبة وأسياد

 :الغني  عبد

 يف مـدى تقبـل العقليـة العربيـة للـنامذج يشـكالية هـاإل،  حديثك ومقابالتك ال متـلي جوادأستاذ
وجـدت أ وة عقليتـهئولعبت يف تنـش ،صابت العامل العريبأاحلاكمة البريوقراطية والتغريب والعلمنة التي 

ن ال يكون خاضع للعقلية البـرشية أميتافيزيقي بمعنى  أو لهإن يكون أهو  للحاكم العريب نموذجا واحدا
ن الـوعي العـريب حيتـاج هـذا النمـوذج أل نا ضـدأ، ن يكون نشاطه يف هذه البوتقةأوجيب ، بل متجاوزا هلا

نسان املؤمن البـسيط صبح اإلأرائه سبحان اهللا آلة وجتسيد فكره ولثورة واعية فكرية قبل البناء املادي لدو
 .حب به خالقه غري مرأه وإسالموالذي جيسد حضارته و

Belkacemi Med Abouzahi 
لعل من حماسن القدر أن تربز بقوة يف هذه املرحلة احلرجة مدافعا عـن احلـق بـاحلق فعرفنـاك مثقفـا 

  .بطال الباطلإك اهللا للمزيد من العطاء لنرصة احلق وواعيا وسياسيا حاذقا وعاملا كبريا وفق

Adel 
ا أمريكـــالنظـــام العـــاملى العميـــق بقيـــادة . . . . . الـــنظم املجـــاورة العميقـــة. . . الدولـــة العميقـــة

ظل ختاذل شعبي ناتج عن كثري  يف الباطل األبدى ورصاع احلق يف هذا ما واجهه الرئيس. . . ..وارسائيل
 .الغباء ومن اجلهل

 :حسن الصالحي العزيز عبد

ن القـوى املخـيامت عـىل العـامل أال إن عهـد العبوديـة قـد زال أولو ، ال بالقويإننا يف عامل ال يرىض إ
خـرج أفالـذي ، رشع اهللا لعـشنا يف عـز وأمـان إىل مجعهـمأتفرض هيمنتها كذلك الشارع لو ذهب النـاس 

 .قوى منهأمريس من احلكم كان 

 



 
 

 
Sim l 

ن هلـم كـان أمـع . ن الغرب تعلم دروسا قاسية مـن انكـساره يف املـايضأة ببساطة ربام تكون احلكاي
ربام كـان العـدو واضـحا وجليـا ووجـوده الفعـيل عـىل . ن الشعوب انترصتأال إحلفاء يف الدول العربية 

ن النمـوذج العـسكري أتـى بـثامر تـصب يف ألكن ما يتضح للعيـان . رايض العرب جعل موقفهم ضعيفاأ
م كان السلوك عشوائيا؟ ربام جتدر دراسة عميقـة لفهـم العقـل أهل خططوا ذلك بذكاء  ؟بمصلحة الغر

 . تتكلم الشعوب بلساهنا وحتدد مصريها؟نأما ضري . البرشي وتعقيداته
 

 

  



 
 

 
 

 
 

١ 

 أصـال أال ينحـاز؟ ذلـك أن اًتـصوروهـل كـان م: أبدأ باإلجابـة املبـارشة عـىل طريقـة
 اًكـام كـان أمـر،  فحـسباًاملرصي للثورة املضادة كان أمرا حتميـا ال طبيعيـ عالمانحياز اإل

 .  فحسباًحمسوما ومل يكن متوقع

 . رواية ذات فصول يمكن لنا أن نرسم مالحمها الرسيعة أو وهلذا قصة طويلة

وإذا كان هناك دور ملهنة ما يف ، صحافةاحلكم بمساندة ال إىل فقد جاء مجال عبد النارص
الذي كان قد تقرر أن يأخذ (اندالعها  أو  يوليو قبل وقوعها٢٣حسم الرصاع لصالح ثورة 

فـإن الـصحافة هـي صـاحبة هـذا الـدور مـن خـالل صـحفيني ) العـسكري نقالبشكل اال
الفـتح بـو أ أمحد يأيت إحسان عبد القدوس عىل رأسهم ويأيت بعده بمراحل كل من(حمرتفني 

ومن خالل أصـحاب أقـالم مـن طـراز خالـد حممـد خالـد وتوفيـق احلكـيم ) وحلمي سالم
 . عىل اختالف نزعاهتم ومشارهبم، وأمحد حسني

وألن عبد النارص بطابعه العسكري املرحيل مل يكن يريد أن يكون مدينا بفضل ألحـد 
ــص) إال الــسالح( ــة وإزاحــة اًفقــد كــان حري ــل( عــىل إزال  دور )تقــزيم أو وال نقــول تقلي

ويكون هو املفعول به بعد أن كان ، حتى ال تتكرر الثورة) نقالبيف اإلقناع باال(الصحافة 
 . الفاعل

وهكذا كان عبد النارص يرحب بخالفات الصحافة معه ال مـن حيـث هـي خالفـات 
االنفعـايل  أو ْوإنام من حيـث كوهنـا تكـأة وسـببا مبـارشا للعـصف املـربر، فكرية أو وطنية

ية الصحافة وحرية التعبري حتت ظالل احلديث عن الوطنية وعن وحدة الصف وعـن بحر
 . سالمة البنيان الوطني وعن احلفاظ عىل مكتسبات الشعب

٢  

رقـم  إىل ويف غضون سنوات قليلة انخفض عدد الصحف التي كانت تصدر يف مرص



 
 

 
 . ١٩٥٢متوز / يوليو٢٣مما كان يصدر قبل % ١مذهل يساوي بالضبط 

قلـــت تفاصـــيل هـــذا اإلحـــصاء يف كتـــايب عـــن تـــاريخ الـــصحفيني يف عهـــد وقـــد ن
وقـد سـبب يل الـشعور ،  وقاسـياً معـربا وداالاًوهو الكتاب الذي محل عنوانـ، ١٩٥٢ثورة

 . باألمل من تأمل الصحفيني منه ومني بالطبع

يف «عنوان أخف وألطف هو  إىل ًومع أين كنت مياال »يف خدمة السلطة«والعنوان هو 
بينام صفة ،  إال أن غالبية من استرشهتم كانوا يرون أن صفة الصحبة كاذبة»السلطةصحبة 

 . وهكذا انترص العنوان املؤمل ألصحاب املهنة ويل أنا أيضا. اخلدمة صادقة

ومل تكن املسألة انتصار عنوان بقدر ما كانت تعبريا مقبـوال ومرحبـا بـه وصـادقا عـن 
 . ت يف العام األخري الذي نعيشهوربام أهنا تكرس، مرحلة مل تنته بعد

٣ 

 يف اًعىل الرغم من أن الصحافة أصبحت عرب سلـسلة مـن اإلجـراءات القاسـية خامتـ
إصبع عبد النارص إال أن التضخم اخلرايف يف تلك الشخصية جعله يشعر من كل قلبـه بـأن 

وأنـه ال يـزال يـسبب لـه بعـض اآلالم يف بعـض ، هذا اخلاتم قد أصـبح ضـيقا عـىل إصـبعه
مـن القلـوب واألصـوات أن يـؤمم % ٩٩وهكذا آثر الزعيم الكبري املستويل عىل . األوقات

 . اًالصحافة متام

لكنـه آثـر أيـضا أن يـضيف لإلجـراء ، الـرصيح أو ومل يقف عنـد هـذا احلـد الواضـح
احلاشــية مــن قبيــل الــسلطة اإلجباريــة  أو وأن تكــون هــذه التحبيــشة( نارصيــة »حتبيــشة«

ــع  ــي توض ــدة الت ــل اإلذالل الفاس ــن قبي ــساجني م ــة للم ــل املقدم ــشات الفالف يف سندوت
 . )بتذكريهم بسعادة فقدوها مع افتقادهم للفالفل الساخنة الشهية

إهانـة الـصحافة واالقتـصاد وتـأميم  إىل وقد قادته املشورة الفاسـدة واخلائنـة بطبعهـا
افة مـضافا إليـه وجيعل التنظـيم مـضافا والـصح، اجلميع بأن يسمى عملية التأميم بالتنظيم

  .!وكأن الصحافة فوىض

ويعرتف املؤرخون والصحفيون والكتاب املعارصون مجيعا بأن الصحافة كانت فـيام 
 لكـن عبـد النـارص »الست املستحية« إىل وكانت أقرب، قبل ذلك التأميم يف غاية التهذيب



 
 

 

 . »املستحية« ال »املذلولة« و»الست« ال »اخلادمة«كان يريدها 

مربـع الـذل حتـت  إىل لت الصحافة يف عالقتها بالسلطة من مربـع اخلدمـةوهكذا انتق
 . اًشعار التنظيم الذي هو تأميم مشوه مهنيا واقتصاديا وفكريا وتارخيي

 . ومن اجلدير بالذكر هنا أن تأميم الصحافة سبق تأميم الرشكات ونشأة القطاع العام

٤ 

رج نحـو مـشكالت اقتـصادية وعرب سنوات قليلة كان الوضع الداخيل يف مرص يتدح
ويف ظل التورط يف . وهيكلية بالغة التعقيد يف ظل احلديث املبالغ فيه عن نجاحات صورية

 . اليمن ويف غري اليمن

حـد نفـاد خمـزون القمـح  إىل مـورويف ظل نزاعات مكتومة عىل السلطة وتـدحرج األ
مل يعـد ،  وحلفائهـاوتالشى األمل يف احلصول عىل قمح مـن الواليـات املتحـدة األمريكيـة

ًأمام عبد النارص إال باب واحد كان قد شوه عالقته به رسا وجهـر  لكـن مل يكـن أمامـه إال اُ
مـن يقـف أمامـه يف خـشوع ليبـدو  إىل وبخاصة أن هذا الباب كان بحاجة، أن يطرقه بشدة

 . صاحب نفوذ يف املجتمع الدويل بعد أن واجه أزمات مقدورة ومتكررة يف احلرب الباردة

ومـن العجيـب أنـه توجـه ، الرئيس السوفيايت خرشوف إىل وهكذا توجه عبد النارص
إليه عرب قنوات ذات عالقات وثيقة باملخابرات األمريكية التي كان هـو نفـسه عـىل عالقـة 

 عـىل إمتـام أذكـى وأرسع صـفقة يف اًوكان خرشوف احلازم احلاسم الذكي قـادر، قديمة هبا
 إىل اًالذي كان يف عـرض البحـر مبحـر( بالقمح السوفيايت حيث زود عبد النارص، التاريخ

وزوده باملراحل التالية من حلم السد العايل الذي كاد أن يتوقف وبخطـة ) مشرتين آخرين
 . تصنيع كاملة باملصانع واخلرباء

فجعله يفـرج عـن الـشيوعيني املحبوسـني ، ويف مقابل هذا أخذ منه ضمري مرص كلها
بحيـث ، عـالموجعله يـسلم هلـم الثقافـة واإل،  وما بعدها١٩٥٨/١٩٥٩منذ رأس السنة 

ي حتـى وإن مل يكـن لـه أي عالقـة إعالمـموقـع ثقـايف و إىل خيرج كل شيوعي من الـسجن
 يتأقلم كل مـن مل تكـن لـه عالقـة بالـشيوعية منهجـا أو وبحيث يتالشى. الورق أو بالقلم

  .!جماملة أو اًاحرتام أو حال أو تارخيا أو فكرا أو



 
 

 
ســوفيايت الطــابع ال الفكــر ) والثقافــة مــن خلفــه(املــرصي  عــالمذا أصــبح اإلوهكــ

املـرصي  عـالموبا إال أنه بقـي يف اإلوأور آسيا يف حتلل السوفيايت االحتاد ومع أن. فحسب
ًوقد بقى حتـى اآلن منهجـا وفكـر، كام لو أنه مل يمت هناك  باليـا وهياكـل ً وإدارة وهـيكالاُ

 . مشوهة

٥ 

 أن إنجازاته اإلسرتاتيجية والسياسية ليست يف -ومعه حق كبري- كان السادات يرى
تـسري بقـوة الـدفع  عـالم يف الثقافة واإلموروهكذا ترك األ، رعاية إىل وال إعالم إىل حاجة

 . وإن ظن البعض أهنا كانت تقيده وال تفيده، الذاتية التي كانت تفيده وال تقيده

لكـن املؤكـد أن تركيبـة الـصحافة ، ةوهذا موضوع تأمل كبري يتطلـب دراسـة مـستقل
وقـد زادت زيـادة مطـردة يف الـوالء للـسلطة ، أن تـسلمها مبـارك إىل النارصية ظلت قائمة

عبـد  أو التي جتزل هلا املـنح والعطـاء عـىل نحـو مل يكـن ليتـصوره أحـد يف عـرص الـسادات
 . النارص

نحو مل يوجـد وقد رأينا كيف أصبح أصحاب أنصاف املوهبة يملكون املليارات عىل 
 أن العــاملني يف حمطــات تلفزيونيــة اًولــيس رس. خارجهــا أو يف أي حقبــة أخــرى يف مــرص

وأجور من ، مستوى أجور تالميذهم يف مرص إىل عاملية مرموقة ينظرون بعجب واندهاش
وهي أجور ال تزال تأيت بطريقة مبارشة وغـري مبـارشة ، هم أقل منهم موهبة وخربة وعطاء

وال تـزال تـأيت بطريقـة . مبـارك وحـده ال مـن أبـواب احلكومـة املـرصيةمن شبابيك نظـام 
غـري مبـارشة بموافقـة رجـال نظـام مبـارك ال مـن خـالل موافقـة املرتبعـني عـىل  أو مبارشة

 . كرايس السلطة بعده

 -وال يزالـون-وهلذا فإن طنطاوي وعنان وشفيق ومريس والسييس ومنـصور كـانوا 
بينام رجال نظام مبارك ، املتناثر أو ىل إطالق النار املركزتدريب ع أو بمثابة لوحات تنشني

م حتـى إن هجـاه للقلـ أبـدي معبـود وحـده هـو الـذي املال فمعهم. . صمت يف يبتسمون
 !الغزل أو  من قبيل العذلاًالقلم أحيان

 



 
 

 
 
 

 حسني البحريي

 .الكريم الرجل هلذا كبارإو جاللإ حتية

Bassam Shehadeh 
 .اجلوادي .د التاريخ أبو من رائعة مقالة

 فايزة حممد

 .الظلمة مضاجع ويقض احلقيقة وجييل ،ويمتعنا إلينا يضيف حممد الدكتور كالعادة

 عبد الرحيم

 .اجلوادي حممد ستاذكاأل حمللو كاتبو مؤرخ يوجد ال أنه أجزم أكاد

 عبدالرمحن

 املطـار مـن يقلـه الذي األجرة سيارة سائق خالل من إليها يسافر بلد أي عن انطباعه ناإلنسا يأخذ
 فـإن بـرصاحةو بيتـك يف لـيحط الفـضاء عـرب يـسافر الـذي عـالماإل مـن يـأيت أمهيـة األكثـر االنطباع لكن

 عـرب بثـه مـشقة أنفـسهم يكلفـوا أال عليـه القائمني أنصح إننيو ،جيد انطباع أي يرتك ال املرصي عالماإل
  .املشقة تلك يستحق ال ألنه الفضاء

 صحفي أم خادم؟

 تقابـل .إبـداعو عقـول أصـحابو صـحافيني لـيسو للـسلطة خـدام هـم .) . .( يف يعمل من يعني
  .اليوم مماليك أو لعسكر خادم إال هو ماو الصحافة يف أستاذ أنه يظنو منهم الواحد

  فلسطني:أديب القرصاوي

 كـان عبدالنارص أن ونيس ، بسكني النارص عبد ذبح نهأ الإ ،اجلوادي للدكتور العنيف احرتامي مع
 وفالحيهـا ولفقرائهـا هلـا باسـتطاعته مـا عمـل مـرص جـلأ مـن مناضـال ،مةلأل خملصا زاهدا رشيفا عفيفا

 .خملــصة مأ خائنــة أكانــت للــسلطة مطيــة فهــو )وطننــا يف( عــالماإل أمــا .شــيئا بيتــه يف جيــدوا ومل ومــات
  .ورسقة خيانة كل عن منزها مةولأل ملرص خملصا صلدا هرما كان وعبدالنارص

Moh Ahm 
 الـداخيل الوضـع كان قليلة سنوات وعرب . . . املقال هذا يف صورتني يف »هيكل« كلمة ذكرت أراك

 حــني الفقـرة نفـس آخــر يفو . . .التعقيـد بالغـة »هيكليــة«و اقتـصادية مـشكالت نحــو يتـدحرج مـرص يف
 أن ومـع .فحـسب الفكر ال الطابع سوفيايت )خلفه من والثقافة( املرصي عالمإلا أصبح وهكذا« ...قلت



 
 

 
 بقـى وقـد ،هناك يمت مل أنه لو كام املرصي عالماإل يف بقي أنه إال وأوروبا آسيا يف حتلل السوفيايت االحتاد

  . . .مشوهة »هياكل«و باليا ًوهيكال وإدارة اًوفكر ُمنهجا اآلن حتى

  .حق معك . . .هذا أو هذا سواء )):تعمدا أم قصدا هذا هل

 EU عصام

 .لك وشكرا الفاضل ناأستاذيا حيفظك اهللا

 هالل أبوهالل

 .!رخيص إعالم ألنه

 صفاء

 إعـالم ، اًوهترجيـ دعاية وأصبح ،املهني وميثاقه رشفه فقد عالماإل ،مرص يف حقيقي إعالم يوجد ال
 معها متاهى الثورة جاءت وعندما ،وهيلل له قيصف عالماإل كان مبارك كان عندما مستجد كل مع يتامهى

 :سـؤال لكـن ،االسـتبداد ليبقى موجه حترييض إعالم ،حد ألبعد معه تناغم نقالباال جاء وعندما ،حلني
 صـعد مبارك ،موراأل بزمام املمسكون هم مبارك رجال تقول كام مراأل كان إن !؟مبارك اجليش نحى ملاذا
 يريـدا كعكـة مـرص يف يريـان مهـاكال ،مبـارك بعـدأو السيـيس دور اءوجـ ،بعـدهأ وبعدها اجليش ظهر عىل

 .اقتسامها

 طاهر منصور جراي

 لـسلطات مـرشوخة أبـواق هـو بـل اإعالم ليس عموما العريب عالمواإل املرصي عالماإل سيدي يا
 النجـاح يفـرس مـا وهـذا الـشعب رشائـح مـن متابعا أو مسموعا يكن ومل واملال السياسة أخطرها متعددة

 إعـالم من تطلب كيف . .هبا تتميز التي واحلرفية اخلرب لصدق نظرا اجلزيرة استحقته الذي النظري ملنقطعا
 ،٦٧يف انتـصارات اهلـزائم لنـا صور من هو ليسأ ،عقود منذ الكذب احرتف أنه حني يف صادقا يكون أن
 األمـر هـذا يف شـجاعتهو الـسادات لوال أنه اجلميع يعلم حني يف شاملة حلرب ربحا السويس قناة عبورو

 .القاهرة رسائيلإ لدخلت

 عبد احلق

 وهـذه .اخلـصومة يف بـالفجور يتـصف الـسنني عـرشات ومنـذ ةالـساحق غلبيتـهأب املـرصي عالماإل
 لكنهـا .املـرصيون خـوةاأل نكرهـاأ لـو حتـى .حقيقـة املـرصي للمجتمـع الثقافية الرتكيبة من جزء الصفة

  .نفسها املرصية الشخصية يف بل عالماإل يف ليست فاملشكلة .حتىص نأ من كثرأ عليها والشواهد احلقيقة

 حكيم العرب

 تلك شاهد الكل مسأ . . .والفضائح والتزوير والنفاق الكذب إعالم . . .). . .( . .الفاضل خاأل



 
 

 
 ودمـاء القـدس حمـرر العرمـرم اجلـيش وقـادة السيـيس مامأ وغنت وقفت كيف عرهيا يف املشهورة املطربة

 حفلتهـا سـتحيي املـشهورة فاملطربـة :شـعب يـا فأبـرش !املكـان مـن متارأ بعد عىل تسيل الشهداء عرشات
  . » تئش ما فاصنع تستح مل نإ « إعالم نهإ . . .٦٧ نكسة يف سعيد أمحد يأر عىل . .بيبأ تل يف القادمة

 مجال عبده

 يف املـرصي اجلـيش سانغـام إن« :فقـال األسـبق اإلرسائـييل األركـان رئيس »حالوتس دان« أسعد ما
 اجلـو سـالح أركـان هيئـة رئـيس »بيدهتـسور رؤفني« :اجلنرال وقال ،»الطويل املدى عىل سيضعفه السياسة

 عبـد شكرا .»طويل لزمن العرب عىل إلرسائيل ًكاسحا ًتفوقا سيتيح السييس فعله ما إن« :ًسابقا اإلرسائييل
  .السييس الفتاح

ELM 
 رأسـه تغـري الـذي القديم النظام إعالم ألنهو الشمولية اخلليج مةأنظ بعض من األجرة مدفوع ألنه

  .جسده بقيو

 ياسني

 واضـح موقفهـا يف والـسبب ،املضادة الثورة له انحازت بل املضادة للثورة ينحز مل املرصي عالماإل
 ال وقانونيـة خالقيـةأ قيـودا تـضع وسـوف .امللعـب من ستخرجه صيلةاأل الثورة بان قناعات من ويتولد
 لقـد .باالسـتمرار املكـشوف والنفـاق الكـذب بواصـلة البـذيء والكـالم السباب يامرسون للذين تسمح

 فـضائل تعداد عن تتوقف وال والنفاق الكذب متارس وكانت امللكية عهد يف املرصية الصحف أقرأ كنت
 االنفـالب ثحيـد وفجـاة .الـرشيف النبـوي النـسب إىل لبانيـةاأل املالكـة رسةاأل نـسبت نأ حد إىل النظام
  .الوترية بنفس عالماإل وسائل تنقلب ومعه

 عمر الفاروق

  .وادياجل حممد الدكتور إىل وفخر وتقدير حتيه كل

 أمحد محزة

 االحتـاد مـن قتـصاديةا سياسـية كـصفقة يـةإعالم مواقـع تقلدوا من أسامء عن الكاتب يفرج أن منيت
 حقـق النـارص عبـد بـالطبع .مهـم التوثيق ملبارك؟ الوالء ألصحاب متنح التي األجور يورد وأن السوفيتي؟

 يـتم النـارصى االسـتبداد ولكن .بالعروبة يؤمن جيل وتربى ،ولألمة للوطن وإنجازات للكادحني اًنحيازا
 أكثـر قتـل وبـاألمس ،اًعامـ ٦٠ طيلة استمر القمع ألن ،اًحالي مرص تعيشها التي الظروف مثل يف هؤاستدعا

 .حيدث؟ ما عن حتدث العامل من دحأ وال جريح ٢٧٠و مخسني من

 مواطن عريب

 الـدرب نفس عىل كانوا ومجاعته مريس نإ قلت ملا يتأمل من وكل ذكركأ ولكن طرحته ما يف شك ال



 
 

 
 ،ةللجامعـ الـوالء فقـط مكانياتإ أو خربه دون حترير ورؤساء للصحافه عىلأ جملس )امليش يأ( سائرون

  .خالقهأ يف مشكوك ةثقاف وزير

 ة اخلليفةباب اخلليف

 منــرب إىل وحتيــة . .اجلــوادي الــدكتور الكبــري ناأســتاذ إىل وتقــدير إجــالل حتيــة أقــدم موريتانيــا مــن
 مل سـتبدادلال واملنحـاز الكـاذب عـالماإل مهزلة أن أبرشك الفاضل يأستاذ .اجلزيرة قناة العربية الشعوب

 .اجلوادي الدكتور األخ مع يأسبوع برنامج إعداد اجلزيرة قناة من نطلب كام .أحد عىل تنطيل تعد

karam yosof 
 ســتاذاأل مــرأ يف الغريــب ولكــن ذلــك مــن ســتغربأ وال صــيلأ مــرصي رجــل اجلــوادي حممــد .د

 نأ للمـشاهد فرصـة واليرتك التاريخ هو بل الصح هو يكون نأ مقابل بالصحافة تشبس الذي الصحفي
 املرصيني كل فكرة وعيل ،امللكي العهد ليفض نهأ الإ شاوساأل عهد يف نجمه ازدهار من الرغم عيل يقيم

 ضـعيف مـسكني شـعب املـرصيني رسـتقراطيةباأل واحللـم العـيش ويعـشقون االجتامعية بالعادلة ينادون
 كلهـم بـالعكس بـل مـرصية كانـت رسـتقراطيةاأل امللـك بانأ احلاكمة الطبقة نإ يل يقول حدأ وال مهزوز

  .فيه للعيش ءاليش عيل نقالباال يعشقون ونواملرصي ورشكس رمنأو لبانأو تراكأ

 نضال

 لعبـد ةضـافباإل املـرصي واملجتمـع الـسلمي مـنلأل هتديـد كـربأ يـشكل اليـوم املـرصي عالماإل نإ
 هــؤالء حماســبة جرائمــه عــىل وحياســبوه السيــيس يــسقطوا نأ بعــد الثــوار عــىل فيجــب . .السيــيس الفتــاح

 .ملرص اخلري التريد ناسأ مع لينا كان فقد . .مريس الرئيس خطأ خيطئوا الإو جريمتهم عىل املجرمني

 مؤزر. د

 )٤ . .مغيـب )٣ . .مـستفيد )٢ . .لعقلـه فاقـد )١ :إال ويـصدقه املـرصي عالماإل يتابع من أرى ال
  .»الدجال خاملسي« كـ إال احلايل املرصي عالماإل أرى وال . .حاقد

 لـيـال خـوريـه

 غىلأبـ فاسـدة بـضاعة لتبيـع احتكارهـا إىل شموليةال النظم تسعى لذلك استهالكية سلعة الصحافة
 مـصادر مـن رشائهـا يـستطيع ال لكنـه للمعلومـات متعطش جلمهور املادية األثامن زهدأو املعنوية األثامن

 املــرصي الــشعب مــن بــسيطة قلــة .التجاريــة وصــحافته الــشمويل النظــام عــالمإل فريــسة فيقــع مــستقلة
 خـارج املـستقلة املعلومة نأ النظام دركأ ما رسعان لكن يناير ثورة فكانت حتكاراال هذا كرس استطاعت

 يـاإعالم جليـشهم حـبهم واسـتغل بالعـسل الـسم فـدس املـرصيني مـن الـساحقة للغالبيـة الرشائية القدرة
 .عليهم لينقض

 



 
 

 
 بكرأبو مازن . د

 جوهرهـا مـع ننـيأ مـع بـاملطلق نارصيـا كنـت عنـدما بالسذاجة شعرأ جعلني الذي للكاتب شكرا
 ةجيابيـاإل نجـازاتاإل بكـل حتـى ستطيح ةالديكتاتوري نأب مؤمنا صبحتأ ننيأ الإ ةشرتاكيواال بالوحدة

 ةالالتينيـ اأمريكـ دول الشـرتاكية البـاهر النجـاح والنقـيض السوفيايت لالحتاد املدوي السقوط حصل كام
 ةمحايـ إىل ةضافباإل وطنال محايه اجليش ودور ،ديمقراطيةال عرب للحكم اليساريني احلكام وصلتأ والتي

 عـرب فـاز نـهأل ٢٠٠٢شـافيز عـىل نقـالباال فـشل حيـث الـشعب رادةإبـ مـس يأ مـن الدولة مؤسسات
 .شافيز عودة يف الدور للجيش وكان االقرتاع صناديق

 خليجي غيووور

  .معرفة وال صداقة وال قرابة ال صلة ال به تربطني ال أنه ًعلام اهللا يف الرجل هذا ألحب إين واهللا

 :اجلعفرى ليبيا

  .تقع شكاهلاأ عىل الطيور نأل املضادة؟ الثورة إىل املرصي عالماإل انحاز ملاذا

 أمحد

 حممـد سـتاذلأل احرتامـا دخلـت بـس ناأ .فيه شك ال الرجل هذا به ينطق ما فكل هنا تعليق يل ليس
 وخمزيـة حمزنة هنايتهم كونت فسوف املنقلب املرصي النظام قنوات يف ينيعالماإل املهرجني أما . .اجلوادي

  .ورشعيته حلريته املرصي الشعب يستعيد عندما

 مواطن عريب

 املـرصي للمـشاهد جـدا واضـح وهذا واخلداع الكذب سياسة ينتهج عالماإل نأ مراأل يف العجيب
 اءهور من ليخفوا الثمن والغايل نيقاأل اهلندام عىل يركزون موهبة رباعأ بل ال نصافأ هنمأ وفعال والعريب

 عـاملاأل رجـال مـن املـايل الـدعم لكـن ضـعيف الثقـايف املـستوى حتى واالحرتاف واملوهبة الكفاءة عدم
 واالحـرتاف الـشهرة سـلم تـسلق حياولون الذين املطبلني هؤالء مثل لظهور الطريق يمهد الدول وبعض

 رجـال كهنـا ذلـك رغـم لكـن النـاس بعقـول واالسـتخفاف احلقائق تزييف طريق عن ببعيد عنهم وهي
  .هؤالء امثال يندثر عندما دور هلم وسيكون مرص يف عاملقة إعالم

  بيفهميمرص

 والحتتـاج معروفـة سـبابواأل متامـا املـرصى عـالماإل وهجـرت دائمة بصفة اجلزيرة لقناة متابع أنا
 املقـال هـذا ولكـن احلقـائق مـن الكثري يكشف التي الشيقة وادياجل د لقاءات هو ماهيمنى ولكن ،للرسد

 ضـافةباإل ،مـرص يف الدكتاتوريـة مؤسـس النـارص عبـد مجـال زعامة زيف كشف ألنه اًنظر هماأل هو أراه
 جديـد مـن مـرص هبـا نبنى أن نستطيع التي البداية هي هذه املأجور املرصى عالماإل حقيقة لتوضيح اًطبع



 
 

 
 العـاىل السد وبناء سالسوي قناة وتأميم الزراعى صالحاإل مثل الكثري هناك ومازال ،احلقائق كشف وهى

  .مرص خراب يف وتأثريها سلبياته كشف جيب هذا كل

 حرة

 حـد عنـد وقفـت وليتهـا ،منتخـب رئـيس رشعيـة عـىل انقلـب لعسكري هتلل الصحفو القنوات 
 واألرض والــشعب الــوطن وباعــت اتهوالفيــديو والــصور األخبــار وفربكــت كــذبت بــل هلــم التهليــل

  .كثرت مهام معدودة راهمد بخس ثمن مقابل ،ذلك كل والقضية

 كندا، صالح تورونتوأبو 

 نريـد نحن ،الومهية الصحافة بطوالتو مغامرات لنا يرسد كان »هيكل« ستاذاألو ،سالم يا ،سالم يا
 احلـاكم مـن جعلـت التـي الـصحافة ،أصحاهباو اخلرافة لصحافة وداعا _ »اجلوادي مع« اجلزيرة يف برنامج
 .لشعوبا أفيون ،الديكتاتور ،املستبد

Khalil Khaled 
 عظـيم الـشعوب ضـد وحيـل مكـر مـن الساسة قبيةأ يف يدور ما حقيقة  جوادي .د فيك اهللا بارك

 بعـد وذلـك !!سـنة مخـسني بعـد الإ النرش بعدم قانون يوجد ملأ  جدا النادر الإ للشعوب يصل وال جدا
 يف الـرشفاء الإ  خـالقواأل الوطن سوان الدوالر عبدة هم اليوم الناس سفلأل ،،،وزواهلا املهمة انتهاء

  .يةسالماإل اجلامعات

 فايز

 عـىل تفـرج الوقـت نفـس ويف ةمؤملـ هـي كـم . .جـوادي .د يـا املاليـني حبيب يا احلقيقة قول من هآ
 نتـساءل ونحـن الغالية مرص يف املجرم نقالباال هذا وقوع منذ . . .التساؤالت من كثري عىل وترد النفس

 بـه يـرىض ال لـخإ . . .أو العربيـة أو اجلزيـرة يف أجر أعىل أن صحيح وهل . .يعالماإل خالض هذا كل ملا
 متـى إىل لكـن . . .دكتـور يـا ناآل الـسؤال عـن أجبـت لقـد »العتيدة املرصية القنوات يف . .»يإعالم« أي

 .؟؟؟متى اىل . . . .برياءاأل ودماء والضامئر وطاناأل من وأكرب وأقدس أغىل الدوالر سيكون

 عيسى احلقوي

 نعرفهـا ال ناآل حتدث ةكثري شياءأ هي كام . . . . . .يذكر ومل علينا خمفي كان وواقع جدا مجيل كالم
  .هلا يوم سيأيت ولكن نعرفها أو

 مريأ

 اجلـيش قـادة مثـل مـثلهم مبـارك صـنيعة هنـمأ املـضادة الثـورة مـن سايسأ وركن صيلأ جزء هنمأل
 كثـرأ يـدعو ومـا ،منهم للتخلص طويل وقت إىل مرص حتتاج لدولةا مؤسسات ومجيع والقضاء والرشطة



 
 

 
  .احلاكم عليها يمليه بام تنطق .) . .(عن عبارة فهم بصلة عالماإل إىل يمتون ال هنمإ للحزن

 العز امحدأبو د عادل . ا

 مـن هـم املتعلمـني نـصافإ عنهم قل ولكن هذا يف يادكتور معك ختلفأ ناأو ةاملوهب نصافأ فعال
 .املليارات فعال يمتلك

Muammar Alsabri 
 .عالماإل بكرامة واملال السلطة تعبث عندما

 برتوكوالت حكامء صهيون

 عـيل الـسيطرة تشمل اًأيض التي صهيون حكامء برتوكوالت من برتوكول هو عالماإل عيل السيطرة
 اليهـود عيل تقترص ال الصهيونية .اآلن يفعلون كام بالضبط العلامنية نرشو الدين رفضو مبارك كامل املال
 . فقط

 صالح حممد حسانني

 الفـتح أبـو وأمحـد القـدوس عبد حسانإ مثالأ من والكتاب الصحافة رجال . .حممد دكتور معذرة
ــة حركــة هنــاأ العتقــادهم ١٩٥٢ يوليــو ٢٣ حركــة نــارصوا )اهللا يــرمحهم( خالــد حممــد وخالــد  . .وطني

 بعـض )رشـوة( إىل مـرص حكـام وجلـوء . .دكتاتوريـةال حقيقتـه ظهرت نأ بعد النارص عبد مع واختلفوا
 وكبـار القـضاء إىل يمتـد بـل . .فقـط الـصحفيني عبـد يتوقـف ال ضـامئرهم ورشاء املرصي تمعجامل فئات

  .والرشطة اجليش ضباط

  حممد الغابري

 شـاملة دراسـات هنـاك تكـون أن مفرتضـا يكـن أمل النبيـل سـتاذاأل عـىل أسئلة لطرح فرصة أجدها
 أمل ثـم ؟نتقـالاال قبـل اجلديـد النظـام عليهـا سيقف التي األرضية وملعرفة مفرداهتا بكل حلالةا لتشخيص

 يف العلمـي للبعـد غياب هناك أن ترى أال ؟القوى مراكز مع للتعامل العلمي التخطيط املفرتض من يكن
  .؟والثورية السياسية القوى لدى القرار وصنع والتخطيط التحليل

 خاص. حممد عارف 

 عـالملإل مبـالغ بـدفع قامـت والـسعودية مـاراتاإل مثـل اخلليج دول بعض حتليل إىل بحاجة ليس
 .نقالباال لدعم أنواعه بشتى

 حممدأبو 

 .السييس يف الوكيل ونعم اهللا حسبي احلر املسلم املرصي الشعب هوية ضد مصنوع إعالم

 عمراين

 القـايض :للقتـل يؤسـس مـن وعـىل يقتـل مـن عـىل نتائجهـا لـيعمم الـسطور هـذه يتدبر من العاقل



 
 

 
  .املال من حفنة جلأ من شعوهيم يبيعون الذين السياسيني وأشباه املثقفني وأشباه يعالمواإل

 مرص املخطوفة.  طارق .د

 الـصحة عليـك وأدام حممـد دكتـور يـا فيـك اهللا بـارك ،وأدبيـا علميا مستوى أعىل وعىل مجيل مقال
 كـشف ،مىض وقت أي من أكثر حاليا نيالقليل وألمثالك كحلرضت حمتاجة اآلن فمرص عمرك اهللا وأطال

 اجلزيـرة لقنـاة موصـول والـشكر ،قتـصادنااو ورشطتنـا وجيشنا وقضائنا ناإعالم نطهر كي الغمة هذه اهللا
 .آمــــــــني العاملني يارب اجلزاء خري األمة هذه عن اهللا جزاكم فيها والعاملني القائمني وكل

 مرصي

 القلـب حلبيبـة موصـول والـشكر ،املزيـد انتظـار ويف ،النبيـل للكاتـب التقـديرو الـشكر كل . .رائع
 .الغراء اجلزيرة

abo fadi 
 الـسيف مـن أمـىض كلمـة ورب واللعـب اجلـد بـني احلـد حـده يف الكتـب مـن نباءأ صدقأ السيف

  .اهللا حفظه ،اجلليل ناأستاذ من خاصة،

 محد اجلزائريأ

 قـلاأل عـىل لـو ةالقبيحـ الـصحافة هـذه وجـه مـن ًقلـيال نارتأ التي التارخيية اللفتة هذه عىل شكرا
 .ومئاملش املرصي البعبع هذا نشأة فهمنا

 عيل رسحان

 هتلـل الـصحفو القنوات أشاهد عندما باألسى شعرأ . . . . .ةاملرصي للصحافة مزري وضع فعال
 .!؟الصحافة وصلت املستوى هلذاأ . .!!أغلبية قبل من منتخب رئيس رشعية عىل انقلب لعسكري
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تعود املطالبون باحلقوق املدنية وباحلريات يف كل مكان يف العامل أن يطـالبوا برفـع يـد 
بإلغــاء وزارة  أو عــالمبمنــع متلــك الدولــة لوســائل اإل أو، عــالمالدولــة عــن وســائل اإل

 . بات أمرا معهوداوصارت هذه املطال، نفسها عالماإل

وملــا وجــدت الواليــات املتحــدة األمريكيــة نفــسها يف هنايــة القــرن العــرشين مطالبــة 
بـدأت ، بالوقوف أمام دكتاتوريات تغولت عىل كل يشء من قبيل دكتاتورية صدام حسني

، األجهزة الفيدرالية الرسمية تستدعى الوسائل الكفيلة بإضعاف مثل هذه الـدكتاتوريات
بـديل يف  إعـالمكري األمريكي اجلاد نحو املساعدة عىل تأسيس صـحافة بديلـة وبل بدأ التف

داخل كيانات الدول الدكتاتورية التي مل تقبل بفكرة إضعاف قبضتها املسيطرة عىل وسائل 
 . الصحفية والتلفزيونية عىل حد سواء عالماإل

قت عليـه اسـم ويف هذا اإلطار نجحت الواليات املتحدة بكل اقتدار يف تنمية ما أطل
ويف صناعة جمموعة صـور مـن جتـارب صـحفية وطنيـة يمكـن هلـا أن ، مجاعات ديمقراطية

 إىل تكون مستقلة عـن الدولـة التـي تـصدر فيهـا وإن مل تكـن مـستقلة عـن الدولـة الداعيـة
 . نشأهتا والداعمة هلا

وهكذا عرفت مرص يف وقت متوازن صـدور صـحيفتني مـستقلتني ال تـزال إحـدامها 
املـستعرب الـذي يمـر  أو العـريب أو وأصبح يف وسع املواطن املـرصي، حد بعيدإىل  مؤثرة

بمرص يف طريق سفره أن يقرأ بالعربية األخبار والتعليـق عليهـا يف صـحيفة ال هـي مملوكـة 
 . للدولة وال هي مملوكة ألحزاب املعارضة التي كادت تكون هي نفسها مملوكة للدولة

٢  

 يف متابعــة »يقظتــه«جهزتــه املتعــددة واملتنــافرة معروفــا بـــوملــا كــان األمــن املــرصي بأ
األمومــة «وكــذلك بتفوقــه يف رعايــة ! املهــاجرين أو والــواردين اجلــدد،  اجلــدد»املواليــد«



 
 

 
فإنه رسعان ما حقق سيطرة فائقة عىل هـذه الـصحف ومتثلـت ،  عىل طريقته هو»والطفولة

داع املرصيني املحدثني يف إفساد كـل هذه السيطرة من خالل عدة حماور متثل فيها وجتمع إب
 : يشء

عـىل الـرغم مـن أن التجربـة الـصحفية الناجحـة وفـرت  نـهأ وكان أول هذه العوامل
وتبلـغ عـرشة ) يف املـستوى العـام(أجورا تكاد تبلغ أربعة أضعاف األجور املتاحة يف مرص 

بـارشة اآلتيـة فـإن املكافـآت غـري امل) عىل مستوى رؤساء التحرير(أضعاف األجور املتاحة 
من الدولة يف صورة عينية وعقارية ونقدية كانـت أكـرب بكثـري مـن أن يتحمـل الـصحفيون 

 . فكرة رفضها وهي تأتيهم عىل سبيل اهلدية(!) املستقلون 

ومن أفكار املرصيني يف تربير قبول الرشوة الواضحة أن يـصوروها يف صـورة اهلديـة 
 . » قبل اهلديةالنبي «شعور بالذنب إن  أو حياء أو املهداة وأن يقولوا بال استحياء

حدود خطرة حتى إنه يقال إن الصحفيني كبارا وصـغارا  إىل وتطور األمر يف هذا التوجه
 . مل يعرفوا الثروات الفاحشة إال عىل يد كبار مسؤويل الصحافة املستقلة الشبان

 عـرشين صحيح أنه كان هناك استثناء نارصي قـديم لـصحفي انفـرد بالـساحة طيلـة
يـسرت نفـسه ) واحلـق يقـال(لكن هذا االستثناء يف احلـصول عـىل ثـروة فاحـشة كـان ، عاما

 . وثروته بكل الوسائل

وعىل نحو مـا فقـد أصـبح ، لكن التوجه اجلديد أصبح مفاخرا بام ال ينبغي التفاخر به
حجـم الثـروات واملـال  إىل احلديث عن صـحافة مـستقلة جديـدة ينـرصف يف املقـام األول

الكفاءة الـصحفية واملهنيـة التـي ربـام كانـت  إىل ذي حققه العاملون فيها قبل أن ينرصفال
 . ومقدرة بال إنكار، موجودة بال شك

٣ 

املحسوبة بدقة بحكم (كمية املضايقات األمنية والرشطية  نأ هذه العوامل وكان ثاين
فـام ، ظـرية النظـاميـني املـستقلني يف حعالممل تكن قـادرة عـىل أن تـدخل هـؤالء اإل) اخلربة

القسم وإىل موقع احلادثة فينـال كـل مـا هـو ممكـن  إىل جدوى أن يذهب صحفي احلوادث
األمنـي بإيـصال كـل مـا يريـده مـن معلومـات  عـالممن إهانات بيـنام يتكفـل لـه جهـاز اإل



 
 

 

 . باب بيته إىل وملفات

ر موجـود الـصنبو أو )املـصدر( أو )املنبـع(أن  إىل وهكذا حتولت العالقة شيئا فـشيئا
يف اإلطـار »الدولـة«أي أنـه يفـتح بمعرفـة ، حيث ينبغي أن يكون من وجهة النظـر األمنيـة

 . »الدولة«الذي تعودت عليه 

) مــن ناحيــة(وإنــام تركــت الدولــة ، ومــن الواضــح أن هــذا الــسلوك مل يكــن مطلقــا
 بمناطق أشبه باملناطق احلرة التـي يتجـول) من ناحية أخرى(واحتفظت الصحف اجلديدة 

لكن املفارقة أن هذا التجول كان هـو اآلخـر يـؤدي ، فيها الصحفيون املستقلون بمعرفتهم
 . خدمة اجلهاز األمني إىل يف النهاية

وعــىل ســبيل املثــال فقــد أصــبح احلــديث عــن الكنيــسة األرثوذكــسية مرتبطــا بقــدرة 
ن أن دو، الصحفيني املستقلني عىل احلـصول عـىل أرسار حتركـات وعالقـات البابـا شـنودة

وقـل مثـل هـذا فـيام يتعلـق بأخبـار ، تتعب األجهزة األمنيـة نفـسها يف فلـرتة هـذه األخبـار
 . أبريل واجلمعية الوطنية للتغري٦حركات معارضة من طراز كفاية و

٤ 

بدأت الدولة الرسمية يف االعتامد بشدة عىل هؤالء الـذين ظهـروا وكـأهنم صـحفيون 
 تحدثة يف الـوزارات متحـدثني رسـمينيوأصبح هـؤالء يـشغلون مناصـب مـس، مستقلون

بـل إن بعـضهم طبـع بالفعـل بطاقـات حتقيـق ، عـىل بـرامج أو مرشفني عـىل صـالونات أو
 . شخصيته معرفا نفسه بأنه مستشار الوزير الفالين

ــاللجوءالواحــد مــن هــؤالء ومل خيــدع  ــوزارة  إىل اجلمهــور ب ــشار ال ــه مست القــول بأن
 ل بكل رصاحـة إنـه ال يـرشفه أن يكـون مستـشار وزارةذلك أنه كان يريد أن يقو، الفالنية

 . مؤسسة وإنام هو يؤدي وظيفة املستشار لصديقة الوزير أو

دون (!) وكان الناس يتعجبون من كثرة حديث الصحفيني عـن أصـدقائهم الـوزراء 
 . أن يكون هناك حديث مقابل من الوزراء عن أصدقاء صحفيني

٥ 

، حمال للتنافس بني عدد ال بأس به من الصحفينيومن املؤسف أن هذا امليدان أصبح 



 
 

 
 . أكثر أمهية من صديق زميله) الوزير(فهذا يرى نفسه أكثر أمهية من زميله ألن صديقه 

احلد الذي جتىل بكل وضوح يف أحداث ثـورة  إىل  يف هذا الطريقموروقد تطورت األ
 تربئـة أحـد كبـار مـن أن شـهود إىل حتى وصل األمر يف قضية شـهرية،  يناير ومعقباهتا٢٥

عـىل حـني كـان الـشهود عـىل تورطـه مـن ، اهتموا كانوا من طاقم صحيفة مـستقلة جديـدة
 . الصحافة احلكومية

ية املوازية وتـشكلت مالحمهـا بكـل وضـوح عالمجدت املؤسسة اإلُعىل هذا النحو و
حـزب كـام لـو أهنـا ، الرسـمي عـالموقوة وكأهنا قادرة عىل أن حتـل متامـا وبـرسعة حمـل اإل

 . املعارضة الذي سيحل حمل حزب األغلبية يف احلكومة والربملان

٦ 

 ٢٥ويأيت بغري ما هو حمسوب ذلك أن قيـام ثـورة وذو دهاء لكن التاريخ بطبعه ماكر 
يناير لعب ضد هذه املؤسسة اجلديدة عدة ألعاب غري متوقعـة جعلتهـا غـري قـادرة عـىل أن 

 إىل ا يف جمموعـة مـن الظـواهر يمكـن اإلشـارةومتثـل هـذ، الرسمي متامـا عالمحتل حمل اإل
 . بالصورة الفعلية) حد ما إىل وإن كان خمال(مالحمها يف اختصار موح 

 الرسـمي التـي يـصل عـدد  عالمفقد ثبت أن التضخم غري املربر يف مؤسسات اإل
ما يقرب من مائة ألف يمكن أن يلعب كعنـرص ضـغط ضـد أي  إىل العاملني فيها

 . ما يتطلبه هذا العدد من تسويات وحقوق ماليةإصالح حقيقي بحكم 
 يؤدي دون أن يطلـب ) املطلوب االنتهاء من وجوده( عالموهكذا أصبح هذا اإل

ويف احلقيقة فقـد ، رقي أو تقدم أو تطوير أو منه دور الثورة املضادة مع كل تغيري
 . كانت هذه الوظيفة الغريبة مطلوبة بشدة إليقاف وتعطيل مسار الثورة

 أن  إىل تت ديناميات الوظيفـة أن الـرصاعات الوظيفيـة كفيلـة بـدفع املتنافـسنيأثب
عرفـوا أن جهـة مـا  إذا يؤدوا لألمن والسلطة الباطشة أكثر مما هو مطلـوب مـنهم

 . يف حتقيق تطلعاهتم أو هي صاحبة األمر احلاسم يف تنفيذها
 خلدمة القادمة وهكذا أصبحت هناك طوابري من طالبي احلاجة املستعدين ملبادلة ا

ــه ــدود ل ــوالء ال ح ــسكري، ب ــاكم ع ــد أي ح ــول عن ــن املعق ــيس م ــبيه  أو ول ش



 
 

 

 . بالعسكري أن يفرط يف مثل هذه املزية النسبية
 ــرتها ــىل س ــصة ع ــة حري ــت الدول ــي كان ــة الت ــات املالي ــصيالت املوازن ــت تف  أثبت

 قوتـة يناير أن هناك جمموعة من القنابل البنكية واحلـسابية املو٢٥إخفائها قبل  أو
إعـادة  أو تنظيم يستهدف إعادة تـشكيل املجتمـع أو املتفجرة أمام أي إصالح أو

وال شــك يف أن فكــرة القنابــل ، تنظــيم مؤســساته الكبــرية ومواردهــا وموازناهتــا
املوقوتة متثل أقوى األفكار الكفيلة بتقييد الرغبـة يف اسـتئناف اخلطـوات الثوريـة 

 . هناك أو هنا

٧ 

الرســمي بكــل عيوبــه  عــالمأن اإل نقــالبون اجلــدد يف االولئهكــذا اكتــشف املــسو
، ومهاراته قد أصبح حائط صد أمـام كـل ثـورة حقيقيـة وحـائط محايـة لكـل ثـورة مـضادة

 . والثورة العسكرية نقالبجديد كفرا رصحيا باال إعالموهلذا أصبح جمرد احلديث عن 

ذلـك احلـضن هـي ، احلكومي بفضل مفارقـة واحـدة عالموهكذا بدأ عمر جديد لإل
 .!املستقل عالماحلنون الذي وقع فيه اإل

 

 

 

 
 حممود القايض

 املـرصية الشخـصيات أفـضل مـن وادياجل حممد الدكتور اهللا ىف حبكأ نىإ الرحيم الرمحن اهللا بسم
 مـا يعـرف الـشعب ومعظـم ،ينينقالباال تفضح مقاالت منه ونريد ،الئم لومة احلق يف خيشى ال املعارصه

 يعرفـون كيـدأ املؤسـسات يف الفـساد بحجـم خـواناإل يعـرف كـان هل سألأ ناأو ،املرصية سساتاملؤ يف
 وحفـظ مـرص اهللا حفظ ببالش ليس التعليم .يشء كل يستسهلون جعلهم للموقف تقديرهم سوء ولكن

 .جوادي دكتور وشكرا للبالد الرشعي الرئيس مرسى حممد الدكتور اهللا

 تلميذ، السباعي

 وحـق العـدل عـن يـدافعون عادلني رجال ومكان زمان كل يف يوجد . . .حتىص وال دتع ال اهللا ِنعم
 هـؤالء نشكر أن الواجب من صحيح .اًأبد الرجال هؤالء مواقف يغري أن أحد يستطيع ولن . .و املظلوم
 اختـار - وتعـاىل سـبحانه - ألنـه اهللا شـكر ننـسى ال أن علينـا جيـب لكـن هلـم نـدعو وأن الرشفاء الرجال

  . . .الزمان هلذا الرشفاء ءهؤال



 
 

 
Rami 

 وحمـسوبني العربيـة ةبالقوميـ ينـادون كـانوا الـذين ينيعالماإل بعض جتد أن حممد دكتور يا املدهش
 أحـدهم أن حتـى وطـرده بـل ال مـرص أرض عـىل عـريب كـل بـسحق ناآل ينـادون »النـارصي« اخلط عىل

 عـذرا الـشارع يف عـريب أي أو فلـسطيني وأ سـوري شـفتم ذاإ« :ةمنياأل القوى خماطبا يقول »رسه قدس«
  . . . . . .إعالم هكذا عىل أسفي يا .. . . . .»ةباجلزم »أدوه

 سامي

 .ينقلبون منقلب يأ ظلموا الذين وسيعلم القدير ناأستاذ نتابعك اليمن يف ونحن

 هالل أبوهالل

 .!النظام جنس من عالماإل

 يف الدول املتخلفة عالماإل

 إىل لوصـولا مـن ومنعهـا ت املعلومـا لقتـل الـدكتاتورين طـرف مـن عـالماإل عـىل الغزير املال رصف
 خـري اجلزيـرة عـالملإل وقـع ومـا .بـةرتال بني قمح حبة عن البحث مهه ليكون الدواجن حياة ليعيش املواطن

 ليبقـي املتخلـف العامل يف اإلقطاعيون يستفيد إليها احلاجة لشدة املوال من البسيط املواطن ستفادةا فبدل مثال
 .متخلفا الشعب

 مريأ

 عنهـا عـالماإل يكـن ومل عاما ٣٠ طوال املرصية احلياة عمت فسادواإل الفساد من ةمهول تركة هناك
 لقـد .كـذا .باملرصـاد لك مناأل جهزةأف الإو ،املقربني من وتكون الدولة ماتريده إىل تنضم نأ ماأف ،ببعيد
 ٢٥ ثـورة نأو خاصـة القريـب الواقـع يف عليـه لقـضاءا يتوقع نأ املنطقي غري ومن وتشعب الفساد تعمق
  .الدولة سساتؤم يف بتطهري حتي أو ثورية بمحاكامت تقم ومل فقط الفساد سأبر طاحتأ يناير

 زكريا آل سيف

  . اجلزيرة عىل أتابعك فأنا اجلوادي حممد ستاذلأل حتية

 أفـسده مـا ومعاجلة املغيبة لالعقو أمر معاجلة يمكنكم وكيف ؟املخرج هو ما الفاضل ناأستاذ لكن
 الـسامن وقططـه املـأجور عـالماإل يبثهـا التـي بالـسموم احلبيبة الكنانة أرض يف وأذناهبم العسكر لصوص

 شـكري أنـسى وال .الـوتر هـذا عـىل الرتكيـز نرجو املتكرر؟ بإجرامهم ذمة والّ إال للشعب تعرف ال التي
  .املوثق الصادق اخلرب تبث التي القناة للجزيرة

 لـيـال خـوريـه

 بحيادية الروايتني عالماإل ينقل نأ النادر من .القاتل ورواية القتيل رواية روايتني؛ قتل حادثة لكل
 .املـشكلة ليست هذه لكن  مجاهرييا أو قانونيا ماأ جمربا يكون حمايدا فيها »يبدو« التي احلاالت ويف ،ذاتية



 
 

 
  .كلمتني يف مرص مصيبة هي هذه .كارثةال تقع عالماإل يترصف كام القضاء يترصف عندما

  معتز عبد القادر

 يف خطتـه عـن مبـارك رجـال حـدأ مـع يـتكلم صـالح خالد السابع يوم حترير ملدير تسجيل اسمعوا
 مـن جـزء هـذا نإ صـالح خالـد عليـه فـرد ،احلمـر اخلطـوط جتاوزت نكإ مبارك رجل له فقال ،يوتيوب

 ال ،وعـيهم عـىل وتـسيطر ،هـمءآرا توجـه ثـم ومـن الدولة منأل تتبع ال انك الناس يظن نأ بمعنى ةاخلط
  .صالح خالد عن يوتيوب يف ابحثوا تصدقوين

Sadiq 
 .القـانون عـن ويقولـون العـرص إنجـازات عن ويقولون التخلف عن ويقولون العرب عن يقولون

 اجليـوش رستكـ العسكرية بالقوة والأ .األوطان وسلب اجلامهري الستعباد تستخدم العبارات هذه مجيع
 غرقوهـاأ املعركـة مـن العـساكر هـذه خترج كي ثانيا .معركة يأ كسب عىل قادرة غري هناأ وعرفت العربية
ــال ــب بامل ــا .والروات ــي ثالث ــستمر ك ــذه ت ــوش ه ــة اجلي ــم يف املهزوم ــت احلك ــىل عمل ــل ع ــعوهبا جتهي  ش

 رجيـةااخل القنـوات يعمج حتجز هل ذلك؟ استطاعوا اًحق هل ؟عالماإل عىل يسيطرون رابعا .واضطهادها
 .هبة هيب الشعب ليت يا االتصال؟ وشبكات واإلنرتنت االصطناعية واألقامر

 حرة

 فـذة مـرصية شخـصيات عـن لنـا كـشف أنـه نقـالباال هـذا حـسنات مـن ، جـوادي دكتـور شكرا
 .أمثالك من اهللا أكثر اجلوادي كالدكتور

 ردناأل: منترص الصقور 

 .الغرض هلذا ةثوري ةحممك نشاءإو نقالباال سقوط فور ضاءوالق عالماإل تطهري املرصيني عىل

Salah Dridi 
 والثـورات !ّونتـصور ّنظـن ّكنـا ّمما أعمق الثورة أمور أن ،القيم التحليل هذا قراءة بعد ،اآلن لنا بدا

 يالـذ واحللـم ،أثناءهـا ُتزهـق التـي واألرواح ،العموميـة والـساحات امليـادين متـأل التي التلقائية العفوية
 َّحـق ؟فقـط ،لنمـوت نثـور أن علينا ُكتب هل ؟العمل ما . . .!الزرع حمصول بوفرة ًمبرشا آذاننا يف هيمس

 .!والدول . . .»البيوت ّخراب املال« نقول ،»األعامل ّقوام املال« عن عوضا :املقولة نقلب أن لنا

 أن املـال لـسلطة مكـني .الراقيـة األمـم مـن حولنـا فيمن وعرب دروس ولنا نيأس، ال أن علينا جيب
 ُقلـم يكتمـه أن يمكـن ال املقهـورة الـشعوب أنـني !حـني إىل ـ فقـط ـ ولكـن واملـوازين، األعراف تتحدى
 متلـك التـي هي ـ عادة ـ الصامتة األغلبية !أبدا ٌطالب وراءه ٌّحق يضيع ال !أرش ٍكذاب فصاحة أو ٍمقتدر،

 طمــس !تثــور أن توشــك األثــامن، بــأبخس أو أغىلبــ أصــحاهبا يبيعهــا التــي العاليــة واهلمــم . . .الفيـصلة
  .مؤمل الضمري ووخز . . .ُتغتفر ال فضيحة املبادئ ووأد احلقائق



 
 

 
Amgad 

 كتبـه مـا إىل الـصباح يف اسـتمعت ثـم .رسـمية مـرصية إذاعات ٣ إىل ستمعتا .غبي رسمي إعالم
 حمـدودة مـسريات :الورقـة تقـول .جـرى بـام هلـا عالقـة ال ورقـة مـن ينقل الكل .املسريات حول األهرام
 والـرشطة اجلـيش إىل اإلسـاءة آذاهـم الـذين الـومهيني املـواطنني نفسية وحتلل .مكتملة غري أماكن وتذكر

 ووزعهـا الورقـة كتـب عـالماإل عـن ولئاملس الداخلية موظف أعلم واهللا تقريبا .املتظاهرين عىل فهجموا
 .أجازة اجلمعة ألن اخلميس يوم واإلذاعات الصحف عىل

Hamzi 
  .الرشفاء للمعلقني ًوشكرا الفاضل أستاذ يا فيك اهللا بارك

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

 
  



 
 

 
 
 

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
     
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

    
  
  

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 



 
 

 

 

 
 

 
١ 

اإلشادة بـه فـإن القـضاء املـرصي يمـر بأصـعب حلظـات  أو بعيدا عن العداء للقضاء
 دون مبالغــة فلــم يعــد أي حكــم قــضائي يمــر بــدون تعليــق قــاس وتارخيــه عــىل اإلطــالق

 . هذه النتيجة إىل عىل أقل تقدير متعجب من أن ينتهي القضاء أو مفرت أو معاد أو سافر أو

ويبدو األمر حمصلة ملجموعة كبرية من العوامل التي تضافرت وتـآزرت يف أكثـر مـن 
ىل القـضاء بمثـل هـذا اجلـو اخلـانق حلظة من حلظات تارخيية متعاقبـة ومتدافعـة لـتحكم عـ

 . الذي ال يمكن ألي قاض أن يستمر معه يف أداء وظيفته عىل هذا النحو

وعىل سبيل املثال الرسيع واملستوحى من آخر حدث حظـي بالتغطيـة الـصحفية فـإن 
، حكم حمكمة اجلنح عىل ابنة أحد املرشحني الرئاسيني بثالث سـنوات مـع إيقـاف التنفيـذ

 التخمني ورضب الـودع حـول داللـة وقـف التنفيـذ وحـول داللـة صـدور بدأ سلسلة من
 . نقالباحلكم يف اليوم التايل لترصيح والدها بام ال يتامشى مع طموحات قيادة اال

بفعـل فـاعلني ليـسوا (وقبل هذا فإن قضية هذه السيدة يف عهد الرئيس مريس كانـت 
ن خيـوض يف مكانـة القـضاء أرضـا مـستزرعة لكـل مـا يمكـن أ) من رجال القضاء بالطبع

وعـن مبيتهـا يف القـسم ملـدة ، بدءا من احلديث عـن اإلفـراج عنهـا بعـد سـاعات، وسمعته
وعن جتدد حبسها مع جتدد البالغات اجلديدة بعد اإلفراج عنهـا يف جمموعـة مـن ، ساعات

 . وعن حجم الكفالة التي دفعتها مرة، القضايا األوىل

ــام ــة االهت ــشمل طبيع ــوض لي ــد اخل ــهوامت ــم في ــدى رضورة احلك ــشق ،  وم ــن ال وع
التي تعددت بتعدد الشاكني الذين هـم يف نظـر القـانون ) القضايا أو(املستعجل يف القضية 

طامعون شاركوا يف تشجيع املتهمة عىل سلوك  أو مغرر هبم أو ضحايا أو منصوب عليهم
 . هذا املسلك املتكرر



 
 

 
٢ 

ملعلومـات مـن وسـائل ووسـائط ومن الطريف أنه يف ظل العرص الذي انفجرت فيه ا
اجلامهري عىل علـم بكثـري مـن احلقـائق التـي يـصعب أن  أو متعددة أصبح كثري من الشباب

 . يلم هبا أي قاض يتوىل القضية

ووصــل األمــر يف معلومــات الــشباب أهنــم استحــرضوا مــن أحاديــث مبكــرة البنــة 
حلمهـا املتأصـل بـالثراء املرشح الرئايس يف الصحافة والتلفزيون ما يدل داللة ملحـة عـىل 

 . الرسيع وبحثها عن سبيل رسيع إليه

وكأن هؤالء يقدمون ما تعجز النيابة عن تقديمه من إثبات ودالئل عىل مـا يـسمى يف 
بل إن الوسائط املعرفية اجلديدة بام فيها مواقـع التواصـل ، القانون سبق اإلرصار والرتصد

ويـد رجـل الـشارع بـام جيعـل موقفـه االجتامعي وحمركات البحث أصبحت قـادرة عـىل تز
كالسيكي تـصل إليـه  أو املعريف يف أي قضية أوىف وأوسع وأعرض من أي موقف تقليدي

عن إدراك ما تدركه وسـائط اللحظية وذلك بحكم قصور إمكاناهتا ، النيابة العامة يف مرص
 . عرص املعلومات

عــه احلــديث وضــع أصــبح م إىل يــنيعالمومــن ثــم فقــد تطــور األمــر عــىل أيــدي اإل
التقليدي عن أن القضاة قضاة أوراق وإثباتات مدعاة للشفقة عىل جهاز العدالة بأكثر منـه 

 . سيفا ترفعه أجهزة العدالة يف وجه املنتقدين للنتائج التي تصل إليها

٣ 

بدأت تعاين من قد وملا كانت القاعدة االجتامعية التي تقول بأن احلكم عنوان احلقيقة 
فقـد أصـبح ، ا يف عرص االنفجار املعريف الذي يعيشه املجتمع املرصيمصاعب يف تصديقه

عــن حــق (بحيــث يــصري احلكــم ، إعــادة نظــر وإعــادة ترتيــب كبريتــني إىل األمــر يف حاجــة
 . عنوانا للحقيقة ال جلزء منها فحسب) وبحق

وهكذا فقد أصبح واضحا وضوح الشمس جوهر املشكلة األوىل التي تواجـه األداء 
وليس يف حديثي ، وهو جوهر مرتبط يف أصله وفصله باملعرفة،  مرص املعارصةالقضائي يف

 . عن هذا التشخيص غري املسبوق نوع من املبالغة وال التزيد



 
 

 

وليس مرفق القضاء وحده هو الذي عانى من مثل هذه األزمة يف حمطـة مـن حمطـات 
 البــسطاء مــن أن قــراءة احلقيقــة التــي يتــداوهلا إىل إذ يكفــي أن أشــري يف هــذا املقــام، مـساره

صحيفة يومية من صحف أيامنا املعارصة تستدعي من العلم ما مل يكن عند أكرب الفالسفة 
 . وهو ابن سينا، يف العصور الوسطى

األول وهـو أهنـا تـستلزم ،  املعرفـةئواالستدعاء هنا يشمل املعنيني الـذين عـىل شـاط
والثـاين أن هـذه ، ) بالتأهيـل للفهـموكـل مـا يـرتبط(معرفـة بـاملفردات واملعـاين واملفـاهيم 

القراءة جتلب من املعرفة والفهـم واإلدراك مـا مل يكـن متاحـا ألكـرب الفالسـفة يف العـصور 
 . الوسطى

وقد يكون يف هذا املثل البسيط بعض املبالغة يف التشبيه وبخاصة فيام يتعلـق بـشاطئي 
حة عـىل حجـم االنفجـار لكن جوهر املثـل يبقـى مفيـدا وحـارضا بداللتـه الواضـ، املعرفة

صـاحبهام  أو صـاحب فكـر أو املعريف الذي هيز أي برج عاجي يعيش فيه صـاحب قـانون
 . معا

٤  

 وما مل ينتبه املرشعون واملوجهون والساسة والتنفيذيون واحلزبيون والقـضاة أنفـسهم
هذا اجلوهر املتخفي يف أزمة القضاء املـرصي املعـارص فـسيظلون يتحـدثون عـن معـان إىل 

 . ة غري قابلة للتجريددرجم

بمعنى أهنم يظنون إمكان وجود الفكرة جمردة بيـنام الفكـرة أصـبحت خمتلطـة باحليـاة 
حتــى إنــه يــستحيل عمليــا ، الكبيبــة أو عــىل نحــو مــا ختــتلط اللحــوم واملقــبالت يف الكفتــة

 . الكبيبة أو ومنطقيا أن تفكر يف إعادة فصل اللحم عن الكفتة

فـإن النـاتج لـن يكـون هـو ، ئي قـد يكفـل مثـل هـذا الفـصلومع أن أي حتليل كيميـا
ذلـك أن ، معجوهنـا أو مطحوهنـا أو الفكرة املجردة وإنـام سـيكون مـسحوق هـذه الفكـرة

 كــام أفقدتــه »التجريــد«يدويــة أفقدتــه  أو آليــة أو اللحــم قــد مــر بمراحــل متثيليــة غذائيــة
 .  عىل حد سواء»التجسيد«

ثل الواضح يف دالالته تبدو بعض أحكـام القـضاء وهلذا السبب الذي ينطق به هذا امل



 
 

 
رغم ما قد يتمثل فيها من منطقيـة ، أحكام القضاء إىل أي يشء آخر منها إىل املعارص أقرب

وخذ عىل سبيل املثال ما حتكـم بـه حمكمـة القـضاء اإلداري مـن إلغـاء . غري مكتملة بالطبع
وتلـزم احلكومـة بالتنفيـذ بيـنام ، عقود بيع كانت احلكومة فيها هي البائع منذ عرش سـنوات

هذا احلكم الصوري عيل ما يبدو من قانونيته ومرشوعيته ال يمكن وصفه إداريـا وقانونيـا 
ــراف ــن األط ــرف م ــد ألي ط ــري جم ــه غ ــسابقني وال لال : إال بكون ــامل ال ــة وال للع لحكوم

 . الالحقني وال لالستثامر

٥ 

فـإذا ، بتنفيذ احلكم واسـرتداد أموالـهأن يطالب املشرتي نفسه  إىل وتقود طرافة احلياة
وغـري راغبـة ، احلكومات واحدة بعد أخرى عاجزة عن أن تفي بام يمكنها من تنفيذ احلكم

 . يف استعادة الرشكة من األساس فهي رشكة خارسة وخمرسة

ــة ــرشكة الرابح ــإن ال ــذا ف ــل ه ــار  !! ويف مقاب ــب ألوالد كب ــنجم ذه ــت م ــي كان الت
لكـن ، الطريقة نفسها ورفعـت قـضية فـسخ عقـد بيعهـا أيـضاالصحفيني والوزراء بيعت ب

منجم الذهب يوفر لسارقيه ما يمكـنهم مـن أن حيتفظـوا بـه مـن خـالل إجـراءات قـضائية 
 . قابلة للتطويل واملد واملط

) االنتهازي(أن يزداد الغني  إىل وهكذا تقود النزاعات التي يعرف كل الناس أبعادها
وهي جنسية فعليـة للمـستثمر وليـست صـفة (ملستثمر اهلندي غنى وانتهازا وإىل أن يدفع ا

ثمن تصديقه لدعاوى احلكومة املرصية حول اعتزامها اجلدية يف االستثامر ) من قبل املزاح
 . واخلصخصة وإدارة األصول

هكذا يباع مصنع ذو أراض مربحة ألفاقني حمرتفني حيميهم آباؤهم النافذون ليـصبح 
ويبــاع مــصنع جمــاور ، ت يف ملــح البــرص وال تفــسخ صــفقتهمهــؤالء املــشرتون مليــارديرا

، ملستثمر فتثار يف وجهـه املتاعـب واملـصاعب وتطلـب منـه الرشـى املليونيـة واإلكراميـات
وبعد عرش سنوات يفسخ عقد البيع ليجلب له اإلفالس الـرسيع ألنـه هنـدي آمـن بمـرص 

 . فاستحق العقاب

٦ 

تقــل بــني رؤســاء الــوزارة مــن األقــدم  الدراميــة عــىل صــعيد مــواز ينمــورومتــيض األ



 
 

 

ألن سـلفه أي ، حـد احلكـم بـاحلبس عـىل رئـيس وزراء ثالـث إىل ويصل األمـر، لألحدث
وألن ســلفهام أي ، الـرئيس الثـاين مل ينفـذ حكـم رد املــصنع لعـدم رغبـة احلكومـة وقـدرهتا

 . الرئيس األول للوزراء هو الذي باع

والثالـث ،  احلـديث عـن حماربـة الفـسادوالثـاين ارتـوى مـن، فاألول ارتشى من املال
 . اكتوى بفساد األول وبخبل الثاين

ــع  ــوم وق ــث ي ــوزراء الثال ــيس ال ــاس احلكــم بحــبس رئ ــرأ الن ومــن املفارقــات أن يق
 مـتهام يف البعيد عن املوضـوعفأصبح احلكم جاهزا ليجعل رئيس الوزراء وهو ، نقالباال

 . ه أن يسجن حني أريد ل، قضية جنائية تكفل له السجن مبارشة
 

 حممد الكنديأبو 

 ليكـون القـران عليـه نزلأو نساناإل كرمأ اهللا !!!ذهبوا هم خالقهمأ هبتذ إنف خالقاأل مماأل نامإ
 ومـن خرةواآل بالدنيا ابذع هلم القران متبعي يكايد فمن !!النار ابذع من ينجو حتي حياته يف ًدليال له

 فقـط باالسـم ليس اليوم فاملسلم وتعاليمه سالماإل عيل يرتيب مل ما لممس نهأ يعني ال مسلمني البوين ولد
 مللـة ينتمـون ال ولكـن سـالماإل عـيل حيـسبون ناس فعالأ اليوم نري لكذل !!ءيش كل قبل بالعمل ولكن

 .!!باالسم سوي سالماإل

 حسن املفرقي

 نأ مـن دلأ وال ازبامتيـ فاسـد املـرصي القـضاء نأ وهـي ةواحـد حقيقـة عـىل يدل الرائع املقال كل
 انقـالب يف الـشعب عليـه اسـتفتى الـذي الدستور بتطبيق ولاأل املعني ةالدستوري املحكمه رئيس يشرتك

 . . .باسـمه ةالدستوري عالناتواإل القوانني وتصدر العسكر به يلعب انتقاليا رئيسا ليصبح ةالرشعي عىل
 الوحيـد الـرئيس فهـو مريس عهد يف الإ كامل باستقالل املرصي القضاء حيظ مل نهإ جيد حداثلأل واملتتبع

 . . .ةمـستقل ةمـستقل ةمـستقل هنـاأ الإ شـاهبا ما شاهبا نإو قضائي مرأب قراراته تبطل الذي العريب العامل يف
 .مريس در فلله

Benhocine Nassereddine 
 .اهللا وثبتك واصل لك وأقرأ ليكإ ستمعأ نأ أحب أنا . .أستاذ يا أشكرك

Abdlouahed Omari 
 فـرحأ خـرىأ قنـاة يأ أو اجلزيـرة شاشـة عـىل راكأ فعنـدما احلـق تقـول انـت اجلوادي حممد دكتور

  . . .والعميقة الدقيقة اخلفيفة اجلميلة احلق كلمة عىل لك فشكرا



 
 

 
Wel Guem Wel Guem 

 حقيقـة رجـل نـتأو واالحـرتام التقدير من كثري لك كنأو قدير رجل نتأ صاحبه عيل يدل املقال
 .ووطن

 مرصى بيفهم

 مـن واثـق حمـرتم إنـسان إال عليها اليقدر ملفات تفتح فأنت حممد يادكتور والتقدير التحية كل لك
 ورأيـت ،النزاهـة هـذه أيـن تعجـبأ وكنـت النزيـه املـرصى القـضاء عن وسمعت قرأت ما اًفكثري ،نفسه

 احلريـات وقـت بداداالسـت وجـه يف تقـف التـي العاليـة القضاء منصة عن يتكلم وهو القضاة نادى رئيس
 كـان النزيـه القـضاء أن اكتـشفت اًعمومـ . اًصـوت لـه نسمع ومل خرس االستبداد وقت جاء وملا ،ةاملفتوح

 يـتم وكـان الباشـوات أوالد إال واليـدخلها الكليـات أعىل احلقوق كلية كانت عندما ،اآلن وليس ،اًتارخي
 .!!!!!احلاىل القضاء أما املتفوقني من النيابة أعضاء أختيار

  جواد

 وخاصـه القـضاء مـن يسخر ًدائام ماهر بيل اسمه برنامج مقدم يوجد اأمريك يف تتكلم؟ قضاء أي عن
 الفرق ما ؟بالسجن عليه حيكم ينتقده من القذايف مثل صبحأ القضاء مرص يف الدستورية املحكمة من قايض

 .القضاء هانهإ وبني امللكية الذات ةهانإ بني

 حممود املستشار

 .مرص يف املحرتمني الرجال آخر أنت حممد دكتور

 شادي

 .الكبري ستاذاأل أهيا شكرا

taki eddine 
 ،والنهـضة رابعـة اعتـصامي فـض أحـداث يف جديـدة مفاجـأة ياألمنـ اخلبـري »قطري حممود« فجر

 كـل حـساب يف جنيـه لـفأ ١٥٠ وضـعت الداخليـة أن تثبـت ووثـائق مـستندات« بحوزته أن أكد حيث
 الـشعب جلريدة وفقا ،»ظلام أراقوه الذي الدم ثمن ةوالنهض ةرابع عتصامىا فض يف شارك رشطة ضابط

 إىل املجزرة عىل أرشفت التي الكبرية والرتب القادة كل عىل سيارة ألف من أكثر توزيع تم نهإ . .وأضاف
 .اجلريمة هذه يف بالرأى ولو شارك لواء لكل جنيه ألف ٢٥٠ جانب

 مريأ

 هيمـه احد فال علية تربيتهم مامتت فهذا الشخصية هممصاحل هو مهمماهي مبارك فلول كل فسلأل
 حيميـه وامـرلأل انـصياعة نأ طاملـا كـان مهـام منـه يطلـب مـا ينفـذ نأ املهـم ولكـن القضاء مكانة أو سمعة

 .نفـسة وللقـايض للقضاء سمعة ومن عدل من هل مهيةأ فال ذلك مادون ماأ .احلظوة صحابأ من وجيعله
). . (..  
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 )٣ عــالمواإل املعتقلــني إطــالق )٢ القــضاء إصـالح )١ الإ مــرص حكــم يف يــوننقالباال يــنجح نلـ
  . . .يفعلوا ولن ،التعددية قبول )٤ وأمثاهلم عز محدأو إبراهيم حممد أمثال الفلول من التخلص

  حمفوظ ـ اجلزائر

 النخبـة مـن جـزء عـىل مـرص يف اجلنراالت ةسيطر زمن يف النبيلة مواقفه عىل حممد األخ نشكر أوال
 يف العـسكر »حجـزهم« مـن عـىل كثـرية األدلـةو ــ نقـالباال صـف يف أصـبحت التي يةعالماإل خاصةو

 مـن هـم الـدين رجـالو الـرشطةو القـانون نـاس أن أيـضا املعـروف ـ القريب ماضيهم مع ُملفت تناقض
 الطـرقو الكيفية أما .رسية كل ويف الرضورة عند ُويستعملهم العاملية املاسونية منها تصطاد التي األماكن

  .ذلك كلف مهامو بالنتائج العربة ألن هتم فال املستعملة

Azoui 
 مل بثـورة قـاموا هنمأ نواملرصي يصدق نأ يريدون ثم يوليو ٣٠ ثورة اسمها صدقوها ثم كذبة كذبوا

  .النيابية االنتخابات هبا تدخلوا مل ملاذا اًمليون٣٠ متلكون حقيقة لو فيها ايشاركو
 



 
 

 
 

 
 

١ 

تأكــد عنــد اجلامهــري أن املــسار االقتــصادي ، يف الــسنوات األخــرية مــن عهــد مبــارك
بل إنه أصبح منشئا وحمركا ملستقبل سـيايس ، واإلداري بدأ يطغى متاما عىل املسار السيايس

 . من طراز جديد مل تتمكن أدبيات السياسة بعد من وصفه

والفكـر ، ع احرتامنا الشديد للمبادئ السياسية األولية من قبيـل احلريـة الـسياسيةوم
فـإن مثـل هـذه املحـددات أصـبحت يومهـا تاليـة يف ، والتداول السلمي للـسلطة، الليربايل

، والقـدرة عـىل اإلفـادة منهـا، والقـدرة عـىل تقبـل االسـتثامرات، األمهية للقدرة عىل النمو
 . رشوعات القادرة عىل اإلنعاش وتغيري احلالة العامة للشعبوالقدرة عىل خلق فرص امل

فقد كان أبـرز األمـراض احلقيقيـة التـي أخـذت تعـوق النمـو االقتـصادي ، ومع هذا
 بطريقـة مل »دولـة رجـال األعـامل«هو نمـو مفهـوم ، الكفيل بتغيري صورة املستقبل يف مرص

ّينم هبا من قبل يف أي حضارة قدر هلا أن تعيش ُ  . تطورت أو ُ

وكان نمو هذا املفهوم بمثابة التطور الطبيعي لالرتداد عن نمط اقتصادي مل يأخذ بـه 
 الذي كان »رأساملية الدولة«وهو مفهوم ، ّسواء أرضنا أم أفادنا، أحد عىل نحو ما أخذنا به

أصدق تعبري عن التطبيق املرصي لالشرتاكية العلمية بطريقة خاصة جدا ناقـضت أصـول 
 . نفسهااالشرتاكية 

٢ 

فإنــه عــىل نحــو مــا أخطأنــا مــن قبــل يف انتهاجنــا هنجــا خاصــا حتــت مظلــة ، وهكــذا
فإننـا بعـد ، بـل كـان كـذلك بالفعـل، رأسـاملية الدولـة إىل كان أقرب ما يكون، االشرتاكية

تأسـيس  إىل سنوات طويلة من حتول مرتعش عن االشرتاكية اندفعنا يف مخس سنوات فقط
 . »دولة رجال األعامل«وهو مفهوم ، »لية الدولةرأسام«مفهوم نقيض ملفهوم 

 »دولة رجال األعـامل«فكذلك فإن ، وكام أن رأساملية الدولة مل تكن اشرتاكية حقيقية
وإنام هي نمط مشوه من أنامط التفكري االقتصادي الـذي يـصوغه ، ليست رأساملية حقيقية



 
 

 
قالئـل آخـرون بأضـعاف مـا ويـستفيد منـه أفـراد ، أفراد ملصلحتهم يف حقبة قصرية األمـد

ْاستفاد منه من صاغوه وأقروه عىل حني تبقى مجوع الشعب تنزف معاناة مـن هـذا النظـام ، َ
 . جوهر النظام القائم إىل لكن بريقها ال يتعداها، القايس الذي يرفع شعارات تبدو براقة

٣ 

ية عـن ولئ يف حتميل رجال األعامل املس»دولة رجال األعامل«وقد جتلت مظاهر حقبة 
بدءا من حـديث هـامس ، وكان يف هذا ظلم فادح للمجتمع وهلم عىل حد سواء، كل يشء

ثم دورهم ، وهو دور بدأ حمدودا وانتهى أكثر حمدودية، عن دورهم يف بناء مدارس جديدة
وهو دور انتهى بالتشويه عىل يد احلكومة التي أساءت الترصف يف ما ، يف التربع للكوارث
 ثـم تـضاعف احلـديث عـن املـأمول -وقد كان قليال-جاهبة الكوارث وضع حتت أيدهيا مل

وقرنـوا هـذا ، من هذا الدور حني صمم رجـال األعـامل عـىل التـدخل الـسافر يف الـسياسة
 . التدخل باستفادات قصوى مل يسبق ألحد أن حصل عليها يف أي نظام اقتصادي

كـان  إذا  العـام إالوأصبح الناس يعتقدون أن رجال األعـامل ال يقبلـون عـىل العمـل
بل إن مشاركة بعـض رجـال ، وربام سابقة عليه، مرتبطا بفائدة ضخمة مواكبة هلذا اإلقبال

وهــو ، »غــسيل األفكــار«األعــامل الكثيفــة يف املعــرتك الــسيايس اآلن ليــست إال مــن قبــل 
 . »غسيل األموال«مصطلح يتوافق يف قسوته مع ما يعنيه مصطلح 

٤ 

نمط ال يعرتف بالنجـاح ، »دولة رجال األعامل«وب يف عرص هذا النمط اجلديد املطل
، ومهام كانـت قيمـة النجـاح فيهـا، يف استثامرات معينة مهام كانت قيمتها أو، يف جمال معني

لكنــه يــشرتط أن يكــون رجــل األعــامل مــن الطــراز املــرصي املــستحدث لرجــل األعــامل 
 : الشامل ذي السامت اخلمس اآلتية أو الكشكول

 ألن هـذا الـنمط هـو ، يتاجر يف األرايض ويف مرشوعات اإلسـكان: ويلالسمة األ
نمط االستثامر األعىل يف أذهان املحدثني الذين يعرفون أن القرب مـن احلكومـة 

أموال من خالل حتويـل الـرتاب  إىل يكفل احلصول عىل امتيازات عقارية ترتجم
صلوا عليه يف مقابل ذهب يدفع فيه العامة الثمن الذي ح إىل املباح للخاصة فقط

 . مدخراهتم الذهبية



 
 

 
 يتاجر يف االمتيازات ألهنا طابع العرص الـذي يعـيل مـن قيمـة دولـة : السمة الثانية

 . رجال األعامل
 يـة مـن حمطـات تليفزيـون وصـحف خاصـةإعالميمتلك وسـائل : السمة الثالثة ،

، بـارشةمبـارشة أم غـري م، سواء أكانت هذه امللكية ملكية رصحية أم غري رصحيـة
 . مطلقة أم نسبية

 بل إن بعـض ، يف حتالف أو سواء يف حزب، يمتلك موقعا سياسيا: السمة الرابعة
 يناير وبفضلها أصبحوا يملكون بالفعـل عـددا مـن ٢٥رجال األعامل بعد ثورة 

وهـو مـا كنـت قـد توقعتـه وحـذرت منـه قبـل . األحزاب واجلامعـات الـسياسية
 . الثورة بأربع سنوات

 يمتلك أيضا مؤسسة تعليميـة تتـيح لـه أن يكـون رئيـسا ملجلـس : مسةالسمة اخلا
رؤساء اجلامعـات الـسابقني رئيـسا  أو بينام يكون أحد الوزراء السابقني، األمناء

فيبدو أمام الناس أنه يعمـل بإمرتـه وتوجيهـه حتـى لـو مل يكـن ، تنفيذيا للجامعة
 . األمر كذلك

٥ 

ل عـن مـدى قـدرة مثـل هـذه الدولـة عـىل أن ينبغي لنا أن نتوقف لنسأ  عند هذا احلد
  .التقدم؟ إىل  كاملرصيني وكمرص املعارصة»دولة وشعبا«تقود 

وال عىل ، ومن املؤسف أن كل الظواهر تدلنا عىل أن هذا النمط غري قادر عىل النجاح
ويمكـــن تلخيـــصها يف ســـببني ، واألســـباب متعـــددة، أول طريـــق النجـــاح إىل الوصـــول

 . جوهريني وجمموعة أخرى من األسباب الثانوية

 فهو نقص اإلدراك السيايس واملعريف الذي هو أبرز ، فأما السبب اجلوهري األول
وإن كان هـذا ، ما يميز أغلب أفراد هذه املجموعة التي ارتبطت هبا هذه الظاهرة

،  ينفي ظاهرة نقـص اإلدراكلكن هذا ال، ال ينفي أن بعضهم يتمتع بفهم وذكاء
وأن القيمة التي ترتفـع بـني هـؤالء يف مناقـشاهتم ليـست إال تعبـريا متطـورا عـن 

فاملفردات التي يتحدثون هبا تكشف بوضـوح . نقص اإلدراك السيايس واملعريف
ممارسة مثقفـي الـصالونات  إىل عن أهنم يامرسون بأحاديثهم املنمقة ما هو أقرب



 
 

 

ويدجموهنام يف حـديث يبـدو ، وفكرة من هنا، من هناكالذين يأخذون مصطلحا 
 . بينام هو كالم مفكك ينتقل عرب ألسنتهم فحسب، ذا رطانة

 فهو وضوح االنتامءات والعالقات اخلاصة بدرجـة ، وأما السبب اجلوهري الثاين
فهـذه الـصحيفة أصـبحت معروفـة ، ال تتحملها عمومية السياسة والعمل العـام

وال كبـريا أم رجـل أعـامل ئسواء أكان الرجل مس، الرجل أبدابأهنا ال هتاجم هذا 
ــداول فكــرة يف هــذا املحــيط ، فحــسب ــة ال تــسمح بت وهــذه املحطــة التليفزيوني

ــة ــة الداخلي ــة فاقــت يف قــسوهتا كــل ، املحظــور عليهــا بحكــم الرقاب وهــي رقاب
 . الرقابات السابقة يف زمن احلرب والثورة والشمولية

 أصـبحت فكـرة الدولـة نفـسها وأجهزهتـا ومؤسـساهتا فقـد، ويف مقابل هذا كلـه 
يـة التابعـة عالمبمثابة الكأل املباح للهجـوم عليـه بـرشاسة مـن هـذه األجهـزة اإل

 . لدولة رجال األعامل

٦  

 : جمموعة العيوب القاتلة التي تكاد تكون معروفة للجميع إىل ونأيت هنا

 القائـدة أن  أو الرائـدةومـن عـادة الطبقـات ، أهنم ال حيبـون بعـضهم بعـضا: أوال
 . تتميز بحب داخيل طبيعي يف الغالب

 وهم ال حيبون زعيام تارخييا بعينه وال حقبة بعينها: ثانيا . 
 وال ، فهـم ليـسوا وفـديني، ثقافـة سياسـية معينـة إىل وهم بالتـايل ال ينتمـون: ثالثا

بـة وإنام هـم خلـيط مـن حم، وال ساداتيني، وال نارصيني، وال نحاسيني، سعديني
 . يشء من هنا ويشء آخر من هناك

 وإنـام هـم يف ، وال عـن أي مبـدأ، وهم غري مستعدين للدفاع عن أي حقبـة: رابعا
ويرون هـذه العيـوب ، يرون عيبا يف كل حقبة، نقاشاهتم السياسية عدميون متاما

مـع أنـه يمثـل ، كفيلة بتقليل إيامهنم بالتاريخ املرصي احلـديث واملعـارص جمتمعـا
 . ولية عنهائاملس إىل تي باتوا يتطلعوناحلقبة ال

 وإنام يريـدون أن جيمعـوا بـني ، وهم ال يؤمنون بمثل أعىل خارجي واحد: خامسا
وهـم يطـالبون بكـل مـا تتيحـه ، وأمريكا وآسيا اجلديدة أيضا، مزايا أوروبا مجيعا



 
 

 
مع أن كل حضارة ، وبكل ما تتيحه آسيا اجلديدة، وبكل ما تتيحه أوروبا، أمريكا

 .  هذه تتيح أشياء ومتنع أشياء أخرىمن
 وهم عىل غري استعداد للحديث عن روح املؤسسة املالية املنتمية للقانون: سابعا ،

وإنام يتفاخرون يف ما بينهم ، وال عن قائمة أكثر رجال األعامل تسديدا للرضائب
بالقدرة عـىل اخلـالص مـن الـرضائب واجلـامرك وكافـة االلتزامـات التـي يـرون 

 . كومة عليها نوعا من أنواع السخف الذي ال يرضيهمحرص احل
 ومعظـم هـؤالء متفقـون عـىل رضورة اخلـالص مـن اجلـامرك والـرضائب : سابعا

 . بإعادة تأسيس رشكاهتم من آن آلخر لالستفادة من املزايا اجلديدة
 ما شابه ذلـك  أو، احتاد املستثمرين أو أمهية احتاد الصناعات إىل ال ينظرون: ثامنا

ــان هيــدفعــىل ــه كي ــة إىل  أن ــق مــصلحة مجاعي ــة أو، حتقي ــة أو، روح وطني ، مهني
وإنام هو وسـيلة أخـرى للـضغط عـىل املـسؤولني ملقـابلتهم للحـصول ، فئوية أو

 . منهم عىل امتيازات جديدة
 فـال هـم يربـون ،  ضـعاف أرسيـا-وهذا هو أخطر ما يف حيواهتم-ثم هم : تاسعا

وإنــام هــم يعــانون مــن ، ال عمــل اآلبــاءوال عــىل حــب جمــ، أبنــاءهم عــىل اجلديــة
وإنام تعـودوا مظهريـة كاذبـة ، استنزاف األبناء الذين مل يتعودوا ضابطا وال رابطا

 . ال معنى هلا غري االستعراض
 

 سمري

 حكـم يكـون قد .املتحدة الواليات يف وخاصه العرص تسود عاملية ظاهره هي عاملاأل رجال حكم
 سأر طغيـان مـن يتحـرر نأ اجلـيش اسـتطاع إذا هـذا ،مـرص مثـل ةفقري لبالد بةبالنس فضلاأل هو اجليش

 .املال

 خري الدين

 فـالتزاوج ،ًتقريبـا العربية الدول كل أصاب ًوباء وصار احلدود عرب قد األعامل رجال دولة نموذج
 والتقـزم وقـعوالتق التخلف من املزيد سيخلف وباء ،والقادم احلارض العرص وباء هو والسياسية املال بني

 مجيـع يف اآلن نحـن ،أصـاحبه حـارات يف والتـوحش والفساد الغنى من واملزيد ،العامة فناءات يف والفقر
 جمموعـات ،والـشهوانيني واالنتهـازيني واللـصوص الـرسق مـن جمموعات قبل من نحكم ،العريب أنحاء



 
 

 
 بـأي للـيمن متـت ال قواقـع يف يعيـشون ،ًمـثال الـيمن يف احلكم/الفساد فأرباب ،الواقع عن ًكليا مفصولة

  .ذلك إىل وما والسكر والبذخ الرتف من ،صلة

 عبدالرؤوف

 .!!!البرش حلم آكيل سياسة بساطة وبكل إهنا

 م احلارثأ 

 .العربية مةاأل يف اجلوادي حممد مثالكأ من اهللا كثرأ

Mohamed EL Ouahabi 
  . .العزيز ببلدنا مرص أشبه وما

 جلجامش

 والفــساد الـسائب والــنفط واحلـصار االنفتــاح جتـار هـم ،حــرام مـواهلمأ .). . .( عــاملأ رجـال هـم
 إىل املحــيط مــن هــم .سـالموباإل بالقوميــة والتجــارة واحلــروب مـوالاأل وغــسيل اجلمهوريــة وامللكيـات

 .وحدته فقد والكذب الفساد الإ بيكو سايكس تهأجز العريب وطننا يف يشء كل .اخلليج

Mm 
 نأ بـد ال نـكأ العربيـة الـدول منهـا ممـسوخا مـراأ تتبـع والتي ةالراساملي مرض هو عنه تكتب ما نإ

 عـن لتعـرب العـريب عيـالرب بعـد ظهرت التي %١ ال ةحرك نأو بليونري ةئام من قلأ يملكها مريكاأ نأ تعلم
 الـرضائب يـدفع مـن فهـم لالقتـصاد مـاناأل صـامم وهي ةاملتوسط ةالطبق هو مريكاأ يميز ما ولكن .ذلك

 دهوموج غري ةالطبق فهذه العربية الدول يف ماأ .الرضائب يدفعون ال غنياءواأل والفقراء القتصادا وحيرك
 الفقـر بعـض عـىل وقـضت ةالطبقـ هـذه تأنـشأل ةحقيقي عربيه اتانبرمل هناك كان ولو وفقري غني ناكفه

 .املوقف سيد هو التجهيل ولكن

Nady Mohamed 
 .لكمث حر لرجل قلبي من طيبة حتية جوادي .د

hedi bouderbala 
 مـن خـارجون الـربح يف داخلـون خـري مـنهم يرجـى ال البلـد ختريـب عن تكل ال هدم معاول إهنم

 :املتنبي قول عليهم ينطبق اخلسارة

  داــــــــــوي اـــــازنـخ مثـــر أروح تـــــــأمـــسي
 

ــــــــا  ــــــــي أن ــــــــوايل الغن ــــــــد وأم   املواعي

 

  ضـــــــــــيفهم بكـــــــــــذابني نزلـــــــــــت إين

 

  ودحمـــــد الرتحـــــال وعـــــن القـــــرى عـــــن 

 

ــــدي مــــن الرجــــال جــــود   وجــــودهم األي
 

ـــــن  ـــــسان م ـــــال الل   اجلـــــود وال كـــــانوا ف
 

  ويمـــــسكني زادي مـــــن يأكـــــل جوعـــــان
 

  مقـــــصود القـــــدر عظـــــيم يقـــــال لكـــــي 
 



 
 

 

 

 
 

١ 

 كانت كلمة املكتـسبات هـي الكلمـة الـسياسية الوحيـدة اجلديـدة يف خطابـات نائـب
رئيس اجلمهورية عمر سليامن بعـد أن تـرك منـصب رئـيس املخـابرات العامـة ليتـوىل هـذا 

 . املنصب الذي ظل خاليا طيلة حكم مبارك

عىل حـد  عالموإىل وسائل اإل! من التقاهم من الساسة إىل كان عمر سليامن يف حديثه
 أوشـكت أن هلؤالء وهؤالء عىل أمهيـة احلفـاظ عـىل مكتـسبات املرحلـة التـي، سواء يؤكد

ما  إىل ّوكان الرجل يريد أن ينبه هؤالء، تكون ماضية بعد أن حكم عليها الشعب باالنتهاء
حـني وجـد أن بعـض التمرينـات واأللعـاب ، مل ينتبه هو نفسه إليـه إال يف تلـك اللحظـات

 إىل ال، سـقوط النظـام نفـسه وبأكملـه إىل السياسية التـي أدارهـا بكفـاءة ودأب قـد انتهـت
هناك عىل نحو ما تعود هو وأقرانه األقـل منـه قـدرة وذكـاء ونفـوذا  أو  هناسقوط شخص

 . وليةئوممارسة ومس

فقــد كــان هــؤالء مجيعــا يــديرون طــرزا خمتلفــة مــن رصاع املامليــك العــرصي إلبعــاد 
عــن  أو عــن مناصــبه وتكليفاتــه أو عــن ثقتــه أو بعــضهم الــبعض عــن أذن الرجــل األول

ــاه ــون، عطاي ــالطبع ينجح ــانوا ب ــرىوك ــا أخ ــشلون أحيان ــا ويف ــوا ،  أحيان ــنهم مل يكون لك
 أن حصيلة متريناهتم وألعـاهبم املـستمرة سـتؤدي، بل مل يتصورا للحظة واحدة، يتصورون

 . سقوط النظام كله فجأة عىل نحو ما حدثإىل 

٢ 

 إىل )ُعىل نحو ما يفعل يف السينام(يمكن لنا أن ننتقل بالكامريا برسعة ومهارة وتركيز 
لنكتشف دون عناء أن رجال األعامل احلـاليني أصـبحوا يواجهـون اليـوم ، الراهنةاللحظة 

 . نفس املصري الذي واجه رجال السياسة

ومـع ،  كانوا رجـال سياسـةأولئكوإن صح أن ، هذا إن صح أن هؤالء رجال أعامل 



 
 

 

ّإنكارنا ألن يكون هذا صـحيحا فـال بـد أن نعـرتف بـأهنم حـصلوا هـذه املواقـع مـن بـاب 
-وبالتايل فقد كـان هـؤالء وأولئـك ، تسبات التي اختصوا هبا ومل حيصل عليها غريهماملك

ــا ــا أم قبلن ــرصاع -أبين ــاريخ ال ــصة يف ت ــرايس املخص ــحاب وشــاغلو الك ــل أص ــم بالفع  ه
 . االجتامعي والسيايس لرجال األعامل ورجال السياسة

دة حتـى  عـىل نحـو مـا نعـرف مـن رصاع الثـورة والثـورة املـضامـوروقد تطـورت األ
ما نحن فيه اآلن مع نـشأة حـاالت جديـدة مـن الـسيولة وااللتبـاس املـصاحب  إىل وصلنا

 . للسيولة

٣  

ــدا يف اال ــري ج ــضل كب ــحاب ف ــم أص ــارصون أهن ــامل املع ــال األع ــؤمن رج ــالبي  نق
وهـم معـذورون يف أن يعتقـدوا مثـل ، العسكري إن مل يكن هذا الفضل هو الفـضل األول

وال نقول بالرجال رغم أن الكلمتني (باملال والبلطجية  نقالب االفقد مولوا، هذا االعتقاد
، ) يف إيقاعهام املوسـيقي معـاأفضلكام أهنام ، املال والرجال ألزم لبعضهام فلسفيا واجتامعيا

مـاذا كـان حيتاجـه : وهم حيدثون أنفسهم واملقـربني مـنهم بالـسؤال التقريـري الـذي يقـول
  .لطجة؟كي حيدث إال املال والب نقالباال

لكـنهم يقولـون ، هم يعرتفون أن هناك غطاء أمريكيا وحتركا عسكريا وتـآمرا سياسـيا
وإن كـان ، وإن ورق التغليف لـيس هـو الـسلعة، إن هذه أدوات تغليف ال أدوات صناعة

رضوريا وفارقا عنـد بيعهـا وتـسليمها ملـشرتهيا الـذي ربـام يكـون يف هـذه احلالـة هـو قائـد 
 . نقالباال

ي عالمـ األعامل يؤمنون بأهنم أصـحاب الفـضل الكامـل يف الـضجيج اإلبل إن رجال
  .وعىل يمينه وعىل يساره، قبله وبعده: من كل مكان وزمان نقالبالذي أحاط باال

قنوات الثـورة املـضادة ليـست إال شـيئا  أو وهم جياهرون بأن ما يسمى قنوات الفلول
ب هـذه القنـوات وراسـمو سياسـتها فهم أصحا، من ممتلكاهتم ومقتنياهتم بل من صناعتهم

، وممولوها وموجدوها واملدافعون عنها بفرق األمن اخلاصة التي استقدموها من هنا وهناك
 . هنم باتوا يمثلون أكثر من دولة داخل الدولةإحتى 



 
 

 
٤ 

فعـىل حـني كـان مـن ، بعـد نقـالبيرى رجال األعامل أهنم مل يأخـذوا حقهـم مـن اال
نـاير أن أصـبح ربـع أعـضاء الـوزراء مـن رجـال األعـامل بكـل مكتسباهتم فيام قبـل ثـورة ي

ومن ثـم فـإهنم يـرون أن مكتـسبات ، فإهنم ال جيدون هذا الوضع اليوم، وضوح ورصاحة
 . هناية عرص مبارك باتت تتبخر برسعة من بني أيدهم

يــرى رجــال األعــامل أيــضا أن ســيطرهتم عــىل الربملــانني األخــريين يف عــرص مبــارك 
فليس هناك برملان يتخذون من مناصبه وجلانه ، قد ذهبت أدراج الرياح) ٢٠١٠ و٢٠٠٥(

فيظهـرون بمظهـر مـن مظـاهر القـوة التمثيليـة ، مـدير أو سندا هلم عند نقاشـهم مـع وزيـر
وإنـام هـم ، مـا تقتـضيه أو وكأهنم وكالء عن الشعب عىل نحو ما توحي به عضوية الربملان

وهــي أن الــسلطة احلكوميــة ، ســهم بــالطبعيواجهــون اآلن حقيقــة واحــدة ثقيلــة عــىل نفو
أن  إىل وأن هذه أصبحت يف النهائية يف يد أقـرب، انحرصت اآلن يف السلطة التنفيذية فقط

فـضال عـن أنـه مل ، تكون يد شخص واحد فقط ال يـسمح وقتـه ال بـسامعهم وال بتـدليلهم
 . نانيتعود السامع وال التدليل وإن كان يفرط كثريا يف احلديث عن احلب واحل

وأن األلـسنة قـد ، يرى رجال األعـامل ثالثـا أن أعـني الـشعب والـشباب قـد تفتحـت
، انطلقت يف نقـد كثـري مـن املكتـسبات التـي يعيـشون عـىل وجودهـا ويبنـون ثـروهتم منهـا

وليس دعم الطاقة يف املصانع الكثيفة إال املثل البارز هلذه املكتسبات وإن كان قـد طغـى يف 
عد أن سلكت احلكومة السلوك األخرق برفع بعـض الـدعم مـن وقـود متثيله المتيازاهتم ب

 . الفقراء دون أن ترفع الدعم عن طاقة املليارديرات

٥  

وهكذا أدرك كثري من الناس صدق احلقيقة املرة التي كـان كاتـب هـذه الـسطور أول 
 عيسى عقب تـشكيل إبراهيممن حتدث عنها بوضوح ورصاحة يف لقاء فضائيايت مبكر مع 

 . الوزارة التي حسبت عىل الثورة أو ام رشف لوزارة الثورةعص

أننــي يف ذلــك األســبوع تلقيــت حــديثني أكــدا عــىل أن هــذه والفــارق ومــن الطريــف 
ولني التنفيـذيني متامـا يف ظـل ئاحلقيقة كان من املمكن هلا أن تظل غائبة عـن الـشعب واملـس



 
 

 

تها حكومات مبارك مبكرا يف األرقـام املختبئة املاهرة التي صاغ) الكلفتة أو(حالة التعتيم 
ومتادت كل الوزارات يف تنفيذها ملـصلحة رجـال األعـامل دون . والتحويالت واملوازنات

 . مجاهري أو عقل أو وازع من ضمري
٦  

  .ما هي اخلطة القادمة؟: يسأل رجال األعامل أنفسهم اآلن
القـات الوثيقـة هل نميض مـرة أخـرى وراء هـذا املليـاردير صـاحب املليـشيات والع

 لنجد أنفـسنا نمـول ونمـول ثـم نخـرس بعـض »الصديقة«باملخابرات الوطنية واملخابرات 
مع أننا مل نخرسها كلها بعد لكننا نحس أنه ال بـد لنـا أن نخـرسها ألن بقاءهـا ، املكتسبات

 .! أصبح هيدد وجود الرجل الكبري يف الكريس الكبري
 بطريقـة مبـسطة بكثـري مـن التعبـريات ويسأل رجال األعـامل أنفـسهم ومستـشارهيم

 : املتأنقة فيقولون أو األنيقة
  ــا أن نحــد مــن قــدرة أي ــا »فرانكــشتاين«هــل يمكــن لن  بعــد أن صــنعناه بأموالن

  .وبلطجتنا
  طوع أمرنا وهو يـرى نفـسه أقـوى منـا »فرانكشتاين«هل يمكن لنا أن نجعل أي 

 .مجيعا باملنصب والسالح والعالقات اخلارجية؟ 
 تعديل وجهة نظره فيام يتعلق بسلطته وسطوته؟  إىل و السبيلما ه 
  ومن منا يملك أن يعلق اجلرس يف رقبة القط؟. 
 ضـياع رقابنـا وثرواتنـا مـن بـاب  إىل هل أصبح االنتظار من حقنا أم أنه تـرف سـيؤدي

 أوىل؟ 
  لن يستطيع أن يامرس األلعاب النارصية التي أصبحت طـوق »فرانكشتاين«أم أن أي 

 . ته الوحيد؟ ومن ثم تأيت موجة جديدة ال نعرف طوهلا وال مصدرهانجا
 

 مسافر
 .فقـط املـرصيني لـيسو أيـضا »العـرب اإلخوة« من األعامل رجال مكتسبات عن نغفل ال أن جيب

 عهـد يف أنجزوهـا قـد »العـرب اإلخـوة« هـؤالء كان للتساؤل مثريةو ضخمة صفقات هددت يناير ثورة
 كـان بيـنام معلن كهدف خواناإل عىل الرشس هجومهم تفرس التي هي املكتسبات لكت تكون قد .حسني



 
 

 
  .يناير ثورة هو احلقيقي اهلدف

 العمورى حممد

 .السؤال هو دوالر ترليون رسق الىل العسكر سيتنازل هل

 سعيد عبد العزيز مطاوع

 وعنـدما كعكـةال يف نـصيبهم ينتظـرون اآلن وهـم املكاسـب عـن يبحثـون بطبيعتهم األعامل رجال
 نفـسه فرنكشتاين عن اوبعيد الكعكة حول من أيدهيم سينفضون الكعكة يف نصيب هلم ليس أنه يتأكدون

 سـيلفظه الـذى يالنهـائ قبـل أو يهنـائ مقـر إىل بجلده ويفر اهلضم عىل العصية الكعكة سيرتك نفسه وهو
 .مضطر يهنائ مفر إال جيد فال ومنفر حتواءاال عىل عىص ألنه

ِّمتأمـ  ـلُ

 ّعلـه الـشاملة التحليلية مقاالتك قراءة عىل يواظب أن للسييس أمتنى إين . .حممد دكتور يا اهللا ّقواك
 ءالـيس البلـد وديـن أخالق ويف ،صفر اإلقتصاد ويف ،صفر األعامل إدارة يف فمعلوماته ،يفيده شيئا يتعلم
 الفكـري خطـه تبـني حياول من إن – الصفر من أقل والقوة باخلداع عليه ستيالءاال من متكن والذي احلظ

ِخطبه من ّقـدر لـو بأنـه متفائل فأنا ذلك ومع - نفعا وأكثر تعبريا منه أقدر سريك مهرج أقل أن جيد ُ  أن لـه ُ
 بجلـده واهلـروب حقائبـه بحـزم لـسارع الدقـة درجـات مـن درجـة ّبـأي موقفـه ّوتفهم بال ذا شيئا يتعلم

 األعـامل رجال وبني بينه فالصدام أكرب فشل إىل فشل من بمرص يدفع وهو الكريس أعامه إذا أما وملياراته
 املخـدوعني املـساكني يف فرانكنـشتاين فعلـه ما متاما متجاهلني الكعكة من نصيبهم يطلبون فهم . .حتمي
 حتيـالاال رجال فعىل ،حياهتم عىل والظالم والعوز اجلوع زحف عىل ليفيقوا الشوارع يف له رقصوا الذين

ّزي يف املتنكرين  زورا امللقـب السيـيس صـندوق إىل ملياراهتم ومعهم ليدخلوا يصطفوا أن األعامل رجال ِ
 .العظمى اخليانة وسام . .املتآمر الربادعي عليه حصل الذي الوسام نفس فسينالوا ّوإال مرص بصندوق

 قاسم

 يف حتـىو لبـ ،االستبداد نظم كل يف ،الشعوب عىل مؤامرة باألحرى أو اتفاق شبه هناك الواقع يف
 عىل تستحوذو العمومية الثروات تنهبو احلكم عىل تسيطر ثالثية هناك ،الديمقراطية تدعي غربية بلدان

 مراقبة يف الوسائل كل متلك التي هي ألهنا األقوى أهنا وأعتقد األعامل رجال بينها من ،الثراء مصادر كل
  .االقتصاديةو السياسية السلطة تسيريو

 جلجامش

 .نقالباال هو هذا .مرص لصوص دعموا مةاأل لصوص .منهوبات هي سباتمكت ليست هي

 مرصي



 
 

 
 نـهأل وسـاندوه مولـوه الذي نقالباال نجاح يكفيهم املنافقني فهؤالء املرة هذه الكاتب مع أتفق ال

 وقـد مبـارك كعكـة مـن وفـري نـصيب لـدهيم صـلاأل من فهم الكعكة من نصيب بعد خذواأي مل نإو حتى
 الـشجاع الـرشيف الرجل استمر لو الفساد زوال مع ستزول كانت نأ بعد نقالباال وهلم عليهم حفظها

  .احلكم يف مريس حممد

 خري الدين

 لالنتفاضــات يعــود والفــضل ،كلهــا خــسارهتا أو بعــضها عــن التنــازل إمــا :يقــول الــراهن الوضــع
 االنقضاض يصعب ةخمتلف ملرحلة أسست لكنها اللحظة حتى يذكر يشء أي حتقق مل أهنا صحيح .العربية

 وكـل الباطل ويندحر احلق فسيعلو األعامل ورجال واملتسلطون النافذون حاول فمهام ،طمسها أو عليها
  .فيه شجرية بأي التعلق حماوال حيد من بالساقط أشبه حماوالهتم

 بن املغربااحلسني 

 ولـن مل ُأهـدرت التي املليارات تلك فكل وبالتايل عليه حتسد ال وضع يف نقالبلال الداعمة الطاقة
 لـسامع لديـه وقـت ال السيـيس أن القـول يتعـدى هنـا واألمـر ،أصحاهبا عىل وخرسان حرسة سوى تكون

 يف سـتهالكلال حلظـة لـدهيم لـيس املتظـاهرين مـن الـساحات يف املرابطني أن نرى بالعكس بل األسخياء
 بكـل نقـالباال أن القـول يمكننـا هنـا وإىل ،املنهمكـة قـوى سـتجامعال الوقت بنفسه السييس ملنح التفرغ

  .السلمية من األوىل اجلولة يف الزوال إىل ويتهوى جوانبه كل من السيطرة يفقد حاشيته
 



 
 

 
 
 

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
     
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

    
  
  

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 



 
 

 

 

 
 

 

١  

 : أبدأ هذا املقال بثالث قصص موحية تعطينا فكرة شبه كاملة عن موضوعه

وكنـت ، وروبية مع مذيع مرموقالقصة األوىل حدثت يف برنامج مرموق يف فضائية أ
، فيها ضيفا مع صديق يشغل منصب مرموقا يف جمال الدراسات الـسياسية واإلسـرتاتيجية

 . وكان موضوعها مبكرا جدا بام يتناسب مع أطراف املناقشة والعرض واملوضوع

كان . .وكان هذا التساؤل الواضح يومها للباحثني بأكثر مما هو واضح لعامة الشعب
ملاذا تترصف الدولة العميقة جتاه الرئيس املنتخب حممد مريس عـىل هـذا : اؤل هوهذا التس

  .النحو؟

حاولت بـالطبع أن أجيـب عـىل الـسؤال إجابـات مبـارشة يف الغالـب وإجابـات غـري 
تتطلبه الوطنيـة احلريـصة عـىل جتنـب تفجـري رصاع مبكـر قـد  أو مبارشة بام تقتضيه اللباقة

 . يكون من املمكن احتواؤه

احلـديث عـن البريقراطيـة وأهنـا  إىل كن الضيف اآلخر ابتعد متاما عن الـسؤال وجلـأل
حاول املذيع الذكي أن يبتعد بالضيف . . متعبة للرؤساء والزعامء والساسة لكنها رضورية

ُحينها مل جيد بدا من أن يصارحه بأنـه يتحـدث ، عن اخلط املقصود الذي وقع فيه فلم يفلح
 .  احللقةعن يشء آخر غري موضوع

ولكن الضيف صمم عىل أن يظهر يف صورة غري املدرك وفضل هـذا املوقـف عـىل أن 
يظهر أمام من يعرفهم ويعرفونه من عنارص الدولة العميقـة نفـسها يف صـورة املـدافع قبـل 

 . وكان هو الذي رصح لنا هبذه احليلة، املهاجم قبل االستئذان أو األوان

وبعــد ســاعتني مــن انــرصايف فوجئــت باملــذيع ، عكــان األمــر درســا رائعــا يل وللمــذي
، حيدثني قلقا ممـا أسـامه هـذا املـستوى الـذي وصـل إليـه خـرباء وعلـامء وأسـاتذة يف مـرص



 
 

 
ففاجأتــه بقــويل إن موضــوع عــداوة البريقراطيــة للديمقراطيــة يفــوق يف أمهيتــه عــداوة الدولــة 

ل بإثبـات ومناقـشة مثـل هـذه ومع هذا فإن الضيف مل يقاربه عىل النحو الذكي الكفيـ، العميقة
 . ووعدته أن أروي له بعيدا عن الشاشة بعض العالمات البارزة يف هذا التاريخ، الفكرة

٢ 

إذ ، كان الدكتور حممد حـسني هيكـل األديـب واملفكـر العظـيم بطلهـا: القصة الثانية
ـــه) ١٩٢٤(كـــان هيـــاجم حكومـــة ســـعد زغلـــول  أي حـــزب األحـــرار ، حلـــساب حزب

حـد التقـايض يف إىل غ يف هـذا اهلجـوم حـدا موحـشا ومستوحـشا وصـل وبل. الدستوريني
دستوري وأدرك أقطـاب األحـرار الدسـتوريني  انقالبفلام حدث ما حدث من ، املحاكم

بتعبــري أدق يف كنــف  أو، جــوار الوفــد إىل عــودة الديمقراطيــة والعمــل إىل مــدى حــاجتهم
بـدأ احلـديث عـن ، ١٩٢٦ت عـاموبدأ تنفيـذ سياسـة االئـتالف وأثمـرت عـن انتخابـا، الوفد

ســعد  إىل وذهــب الــصحفي الــشاب الــذي هــو حممــد حــسني هيكــل، تــشكيل وزارة ائتالفيــة
فـإذا بـسعد ، زغلول حياول أن حيصل منـه عـىل مـا ينويـه مـن ترشـيحات للحكومـة االئتالفيـة

  .تظن أن تشكيل احلكومة ورئاستها مسألة هينة؟ أو :يقول له) يف رواية هيكل نفسه(زغلول 

ودارت مناقـشات حـول أسـامء ، القول بأنه قد ال جيد الكفاءات الالزمة إىل ثم يصل معه
لكـن املناقـشة انتهـت بـسعد زغلـول وهـو يقـول هليكـل ، الساسة البارزين ليس هذا موضعها

 . إن مشكالت املوظفني متثل ما يمكن لنا اآلن أن نصفه بالورم الذي ال عالج له: باشا

 جتـاه »التوجس الزغلـويل«وهذا ، ن هذا املنطق وهذه الرؤيةهيكل مالدكتور ّتعجب 
وهو قلق من ناحية ودهش من ناحيـة ، وانتهت املناقشة، ما اعتربه هو نفسه أمرا مبالغا فيه

 . أخرى

وإذا بـه يكتـشف مـدى ، ١٩٣٧وبعد سنوات أصبح هيكل باشا وزيـرا يف آخـر أيـام 
وإذا بالـصفحات تأخـذ مـن ، ة رضـاالصواب املطلق يف مـا أدىل بـه سـعد زغلـول يف سـاع

ّالوزير هيكل ذكريات مؤملة مر هبا يف عهده الوزاري الذي تكرر حتى مل الـوزارة وآثـر عليهـا 
أنه مل يفكر يف أن يلعب لنفسه عىل منصب رئاسـة  إىل بل وصل األمر، أن يكون رئيسا للشيوخ

 . حرار الدستورينيالوزراء الذي كان من الوارد أن يؤول إليه بحكم رئاسته حلزب األ



 
 

 

ولكنـه كـان يكـره البريقراطيـة التـي ، وبال مواربة فـإن هيكـل مل يكـن يكـره الـسياسة
 .! »ال فائدة«أنه ، جعلته يدرك دون أن يعرتف اعرتافا رصحيا

٣  

ترتبط بعبارة كررهتا أكثـر مـن مـرة وكـان القـراء واملـشاهدون حيـاولون : القصة الثالثة
الرئيس عبد النارص كان حريصا عىل منصب رئيس الـوزراء بـام وهي أن ، التأكد من صواهبا

بل إنه ربام أحب منصب رئـيس الـوزراء أكثـر ممـا ، ال يقل عن حرصه عىل رئاسة اجلمهورية
 ١٩٥٤وواقــع األمــر أنــه حكــم مــرص يف الفــرتة مــا بــني ، أحــب منــصب رئــيس اجلمهوريــة

لثورة يشغل ما يطلق عليه يف وكان جملس قيادة ا،  من خالل منصبه كرئيس للوزراء١٩٥٦و
 . املصطلح الدستوري منصب رئاسة الدولة

ــع  ــن الوض ــسه م ــارص نف ــد الن ــرص ولعب ــد مل ــان أفي ــع ك ــذا الوض ــديري أن ه ويف تق
دمـاغ  أو الدكتاتوري الرصيح الذي تكرس بعد هذا عىل يد عبد النارص نفسه وعـىل رأس

 . عبد النارص نفسه

٤ 

 :القارئ اآلن ربام يسألني

 احلــرص النــارصي عالقــة بالــسيطرة عــىل  أو التفــضيل أو  هلــذا احلــبهــل كــان
 البريقراطية؟ 

 اإلجابة نعم.  
 أي حد؟ إىل والسؤال التايل 
 ١٠٠حد  إىل :واإلجابة الرصحية%.  
 هـذا احلـد  إىل  يف عهد عبد النارصموروملاذا وصلت األ، والسؤال الثالث واألهم

 . السياسية؟ مور بام فيها األموريات األمن السيطرة الكاملة للبريوقراطية عىل جمر
 ــستطيع أن نــشري ــا ن ــع بحيــث ال  إىل  فقــطهن رؤوس موضــوعات يفهمهــا اجلمي

ولكـنهم يـستذكرون هبـا واقـع األمـر يف احليـاة ، تكرار احلـديث يف تفاصـيلها إىل حيتاجون
 . املرصية اليومية



 
 

 
٥ 

املـرصية عتيقـة وليـست ن التاريخ أثبت أن البريقراطية أاحلقيقة الواضحة والكاشفة 
بـل إهنـا سـاحقة القـدم وتتعلـق يف جـذورها باحليـاة مـن خـالل ارتباطهـا ، قديمة فحسب

بالبدائل املتعلقة برسيان النيل وجريانه وفيضانه وبمعاجلة آثار كـل هـذه املخـاطر الطارئـة 
 . مع عدم إغفال اخلطوات الروتينية من ناحية أخرى، من ناحية

 لكنهـا ، قراطية املرصية قادرة عىل أن تتخـذ القـرار املناسـبأثبت التاريخ أن البري
وهـي يف هـذا ، تفضل دائام أن تعطي الساسة إحساسا زائفـا بأهنـا تنفـذ مـشيئتهم

مـا مل يمكـن  إىل وتـصل يف هـذا اخللـق، أبعد حد ممكـن إىل السلوك سيدة لعوب
اإلغـواء إىل  لسيدة لعوب أن تصل إليه يف اإلقناع باألمهية واحلميميـة ويف الـدفع

 . بكل ما فيه من هتور وجنون وفقدان للعقل
  متأل جملدات تـروي قـصة القـضايا التـي انتـرصت فيهـا اإلغواء واألمثلة عىل هذا

فـإذا هبـا تنـصب ، البريقراطية عىل من خدعتهم بأهنا توظف نفسها حتـت أمـرهم
 . السجن املؤبد إىل هلم الشباك التي تنتهي هبم

 فأصبحوا خائفني  عالمرصون هذا من كثرة مطالعتهم لإلوقد عرف الساسة املعا
 إىل وكانت نتيجة خوفهم قوة مضافة، من هذه اللعوب أكثر من اخلوف الطبيعي

 . سطوة البريقراطية
 احلقيقـي واملتجـدد بـام رهـابأثبت التاريخ أن البريقراطية املرصية قـادرة عـىل اإل 

وهـي ، عدم املامنعة يف كل خطـوةتتطلبه من تكرار اإلمضاء والتوقيع واملوافقة و
بـأمهيتهم وكـأن احليـاة تـسري بتأشـرياتنا ) مـن أمثالنـا(تقنع أصحاب التوقيعـات 

بينام هي ختدعنا بكل هذا العبث الطفويل الذي نفرح به لدرجة أن نظن أن ، نحن
 . توقيعنا للموافقات إنجاز

 ن تبدع خـصوصية أثبت التاريخ أن البريقراطية املرصية حريصة عىل الدوام عىل أ
أن تقـيص وتنفـي فكـرة القـانون  إىل بحيث إهنا يف النهاية تـصل، لكل حالة عامة

، أن ختـصص لكـل حالـة قانوهنـا إىل الذي هو يف جوهره أحكـام عامـة ال حتتـاج
 . وهكذا ترتفع أمهيتها فوق القانون أيضا



 
 

 

 التاريخ أن البريقراطية املرصية قاتلة للوقت نافية لقيمته حمتقرة ملرور الزمن أثبت 
فال هيمها إال ما استطاعت احلصول عليه عىل مدى عقود من تأييد هلا من خالل 

وجوهر مكسبها يتمثل يف أن املهم هو الصواب البريقراطي مهام ، أحكام القضاء
 . احلاجة امللحة إليه أو اح القراروأن الزمن ال قيمة له يف إحل، كان متأخرا

  أثبت التاريخ أن البريقراطية املرصية هي أذكى الكيانـات مـن حيـث القـدرة عـىل
فكل ورقة حتمل توقيعات متتالية جتعل كل صاحب توقيـع يعمـل ، تأمني نفسها

بل إنه قد يفوق يف ختوفـه ممـن ، حسابا ملن قبله عىل نحو ما يعمل حسابا ملن بعده
 . )أي أعىل منه يف السلم البريقراطي(قد يفكر فيه من ختوف ممن هو بعده قبله ما 

  أثبت التاريخ أن البريقراطية املرصية قادرة عىل فرض اختيارها بـني البـدائل عـىل
ذلـك أهنـا تقـدم البـدائل يف الـصورة التـي متيـل هبـا ، علمية أو أكرب عقلية إدارية

 . الصواب إىل ما تريده البريقراطية ال إىل سلطة القرار

 
هل يستطيع آينشتاين أن جيرب احلكومـة املـرصية عـىل رشاء طبعـة : خريا أسألكأدعني 

قدمت البريقراطية املرصية طبعتني مـن الكتـاب بـسعر  إذا مجيلة من كتابه الشهري عن النسبية
 ؟ %١٠٠يقل عن الطبعة اجلميلة بمقدار 

لطبعتـني األخـريني حتتويـان أخطـاء ينـشتاين أن يكتـب تقريـرا يفيـد بـأن اأوهل يستطيع 
إهنا جمرد أخطاء مادية : عرف أن املحاكم املرصية ستقول يف هناية حكمها يف القضية إذا مطبعية

مل تفسد النظرية وال أصوهلا وال تستدعي رشاء هذه الطبعـة املكلفـة بـديال عـن هـذه الطبعـات 
 . بعد امليالد٢١٠٠لسنة  ٩الرخيصة املتوافقة مع قانون املناقصات واملزايدات رقم 

 . نقالبوبخاصة يف زمن اال، نعم أنا أقصد هذا التاريخ ألن الواقع ال يبدو أنه سيتغري

بقيــت يف هــذا املقــال مجلــة يمكــن وضــعها عــىل نحــو مــا أردت مــن تأخريهــا لتكــون 
الـذي « نقـالبأمـا اجلملـة فهـي وصـف لال، نقالبوهي كلمة اال، وصفا آلخر كلمة فيه

ألهنـا يف واقـع األمـر كانـت ، »راطية إحدى دعاماته القوية واملؤثرة واحلاسـمةكانت البريق
 . الديمقراطية: تدافع عن نفسها ضد عدوها اللدود

 



 
 

 
 

 
 اًمرصي عادي جد

):  خـصمه الـسيايساًواآلن أيـض(التعبري املحوري يف هذه التحفة اجلوادية هو تعبـري سـعد زغلـول 
 وقـد اًأظن أن اجلوادي العب شـطرنج أيـض. نقالبهي ربط مصريها باال مع جتويدة هامة !مفيش فايدة

حسد عليها فهو ينترص للثورة مـن حيـث ال نـدري وحيـذرنا مـن أن العـدو بيننـا وأننـا نوضعنا يف خانة ال 
  .ًآجال أو ًصالح الذات والبديل هو البيادة إن عاجالإختصار اجيب أن نسعى ملعجزة هي ب

mohamed faraji 
حقيقـي يف زمـن  والتعليليـة وراسـخ مـن حيـث القـوة التارخييـة ورائع مـن حيـث الـصياغةمقالك 

 . نقالباال

  رمضان املرصى

الـدعم عـىل الطريقـة  يف ن تتمثـلأويمكـن . حـدى آليـات الديكتاتوريـة واالسـتبدادإالبريوقراطية 
اطية للقمة وقمة اهلـرم قرونظرية عندما تصل البريو. هم توصيف هلا الفسادأو. التعيني الوظيفى. املرصية

ويظهـر معنـى .  توظف حيث يظهر الكارت الشخىص املهنـىاًمرص سياسي يف البريوقرطية. اًتساوى صفر
حيـاة  يف ومـن الناحيـة االجتامعيـة تظهـر. التوقيع الشخىص وقيمة املنصب والرصاع املـصلحى الـوظيفى

. واجز. عمـل حكـومى. اجلـيش. درسـةحيـاة عـىل عقـود مل يتغـري يولـد ثـم امل)إيقاع(املرصين حيث رتم 
 . وسبب للثورةاملضادة ، يناير وآلية٢٥سباب لثورة أ:  البريوقراطية عدو

Abubaker Abdallah Rizgalah 
هنا قديمة قدم الدهر وذلـك أرتاعات مجال عبد النارص لكن يبدو خن البريوقراطية من اأظن أكنت 

 دم بجدار البريوقراطية قبـل رحيلـهطصاث ية حيمريكاألحسب تعليق عادل الباز العامل املرصى بى ناسا 
 .يةمريكالواليات املتحدة األإىل 

 سامان عبدالكريم

 ،ينآبـاملعنى القـر) الفرعونيـة(التي يتكلم عنها الكاتـب يمكـن تـسميتها ب) املرصية(البريوقراطية 
مل أو ال ،ذليل ورص مهانفالفقري يف م ،من تغريرها سالممل يتمكن اإل ووهي مرتسخة يف عقول املرصيني

 ضـابط رشطـة رشس أو عـاملأن يـصبح رجـل أ،خرال باالنتامء للشعب اآلإنسانا معرتفا به إن يصبح أله 
ن تكـون أاحلل ، عداء اخلارجأيا من إعالم ودعام ماديا ومواالأيصبح عميال يتلقى  أو ،غارق يف اجلرائمو

 .الال قليإالذي مل يفهم منه املرصيون  سالمصل اإلأا و هذ،عىل من القيم القارونيةأللقيم الروحية مكانة 



 
 

 
Sabreen 

هنـا حتمـل يف طياهتـا املـصالح مجيع الدول بال استثناء يوجد بني سطورها مـصطلح البريوقراطيـة أل
ن حتافظ عىل مصاحلها الشخصية من خالل تشجيع الظلـم واجلـور أنانية ألن فيها طبقه تريد اخلاصة واأل

 عىل منصبه ويسري بالشعوب التباع روتني قد يكون قـاتال وينتهـي ة وذلك للمحافظعىل املواطن الصالح
  وليسةجيابياإلالديمقراطية  ورية حتارب الثورات التي تسري بنا نحو احلةمر كاخلراف والبريوقراطياألبنا 

  .الفوىض

 طارق احلرضمي

مقـدار مـسامهة  ول اجلمعي العامالعق والبريوقراطية وشتباك بني الدولة العميقةالدكتور مل يفك اال
 نـرسأبـو شامال املوظـف التقليـدي صـاحب اخلـتم (أفراد الدولة الدولة العميقة  وكل من العقل اجلمعي

لعل العقل اجلمعي العام هو املفتاح لتفتيت البريوقراطيـة  ويف احلالة البريوقراطية السائدة) طابع الدمغةو
عالقتـه بالنافـذة الواحـدة يف عهـد  واألداء يف الوظيفـة العامـةوالدكتور مدان بتكملـة حـول كيفيـة تثـوير 

  .مريس كأحد أهم الرشوط للنهضة التي كان يرسم مالحمها الدكتور مريس

Abbas Sumed 
ل صـاحب اخلدمـة والـذي عـ وجتءهي منهجية قديمة تتمحور حول موظف الدولة جتعلـه كـل يش

 كل املجتمعـات التـي حتـرض وهلذا فإن.  املوظف  لدي هذااًجراءات واللوائح خادمجله اإلأجعلت من 
عيل خدمة مواطنها ابتدعت منهجية جديدة تعرف بمنهجية اخلـدمات وهـي جتعـل صـاحب اخلدمـة هـو 

صل وهو الذي حيدد جودة اخلدمات املقدمه له وعيل الدولة تنفيذ ذلك وبام يتناسب مع تكلفـة جـدوة األ
  .هذه اخلدمات

 مراقب دويل

ململة واملحاباة عدوة األمم والشعوب وعـدوة التقـدم والتطـور واحلـضارة ولـو كـان البريوقراطية ا
سعر النفط اليـوم كـام كـان يف الثامنينـات لنجحـت كـل الثـورات العربيـة التـي شـهدهتا األوطـان العربيـة 
وسعرالبرتول احلايل ساهم مسامهه مؤثرة وفعالة يف التضييق عـىل الـشعوب وبـه تـم رشاء الـذمم وبـه تـم 

سـعار الـنفط فلـن يـرى العـامل النظـام أات الوطنية مـن الـبعض حتـى يف روسـيا نفـسها لـوال ءاء الوالرش
 مريكـاأ أو وروبـاأ يف ةسعار النفط لن تكون هنـاك أزمـات ماليـأالرويس احلايل يف موسكو وغريها ولوال 

  .سعار النفط هي مصائب الدول والشعوبأ إذا غريها أو

 العمورى حممد

 يتأ تـفالبريوقراطيـة من الديموقراطية احلقيقيـة وليـست املـزورة املـشوهة يءاطية جزنعم والربوقر
من اسمها الذى هو البريو بالفرنسية يسمى املكتب بالعربية وبمجملها املؤسسات وتعقيداهتا وجها لسري 



 
 

 
ة ومـن غـري مؤسـسات اقتـصادية دالديموقراطيـة وحـل مـشاكل الـشعب ولكنهـا مـستقلة ومفيـ والدولة

رشافهـا إى حكومـة وحتـت ع ألضال خلدمـة الـشعب وتوازنـه وال ختـإامعية وسياسية مستقلة تعمـل واجت
 .قوارهبا ال تتوقف بمحطة القطار ال تزيد وال دقيقة وال تنقصها التي كالساعة
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