1

إرىاصات ثورة ...
" الجزء الثانى "

( ما قبل وما بعد  30يونيو)2013

سعيد ابكالعزائـ

2

الفيرس

مقدمة

:

الربيع العربي والعباءة االسالمية

مصر بين مفترق الطرق بعد  25يناير
أين الطريق ؟
الباب األول َ :
ُ
المفسدين!!!
الباب الثانى  :الحا ُل فى
َ
مصر تحت حكم االخوان بين الفاسدين و ُ
الباب الثالث  :دراويش الشيخ مرسى وفتوات المعارضة
الباب الرابع  ) :ليسوا إخوانا وليسو مسممين(....مقولة لمشيخ حسن البنا
الباب الخامس  :ظاىرة الربيع العربى بين" تسييس " المنابر و" أسممة" األحزاب !!
ِ
الفساد بين مميارات "مبارك" ومميارات "خيرت الشاطر"
الباب السادس  :حقيق ُة
مصر فى عيد الرئيس مرسى
صاحب الق ِار ِر في مصر فى
الباب السابع  :من
ُ
َ
ولكن اإلخوان فاشمون و يكذبون!!
ى أطاح بنظام اإلخوانَّ .
الباب الثامن  :أجل إنو
ٌ
إنقالب عسكر ٌ
الباب التاسع  :مصر وحربيا ضد االرىاب
الباب العاشر  :مستقبل مصر بين الشرق والغرب

3

مقدمة
الربيعُ العربى...والعباءة االسالمية
رغـ َّ
أف ظاىرة الربيع العربى قد أكممت عاميا اؿرابع  ,إال أف ىناؾ الكثير مف المشكالت كالنتائج غير المرضى
عنيا خصكصا مف الشعكب العربية التى كانت تنتظر الكثير مف الربيع العربى  ,كذلؾ ألف المقدمات كانت

تيبشر بكثير مف الخير كالتقدـ لمشعكب العربية  ,كقد ظير عدـ رضى الشعكب العربية فى بمداف الربيع العربيى
مثؿ تكنس كمصر كليبيا كاليمف كحتى سكريا مف تردل االكضاع االقتصادية كاالمنية فى بمدانيـ ككذلؾ ظيكر
شبح التقسيـ اك التحزب بسبب النخبة التى اعتمت سدة الحكـ فى البالد  ,كرغـ أف كؿ االنظمة التى كانت

تحكـ فى بالد الربيع العربى كانت فاسدة كيحكميا اما مجمكعات مف رجاؿ االعماؿ الفاسديف اك العائالت
كاالسر التى استحكزت عمى الحكـ كتكارثتو اك القيادات العسكرية التى استكلت عمى الحكـ اثر انقالبات

عسكرية كتسببت فى تحكـ العسكر فى مقدرات البالد  ,كاف ىذه االنظمة قد تـ عزليا اك خمعيا كتغيير تمؾ
االنظمة بطريقة ديمقراطية كباالنتخابات إال أف الشعكب العربية كبعد ما يقرب مف اربع سنكات بدأت تشعر

أنو رغـ مجىء الربيع العريى كرغـ تغيير انظمة الحكـ فى البالد كرغـ االنتخابت  ,فإف الحاؿ كما ىك اك
اسكأ مما كاف!! فكيؼ كصمنا الى ىذا الحاؿ؟

مازلت تحمؿ بعض الريبة كالشؾ كىؿ كانت ىذه الظاىرة ىى نتاج ثكرات الشعكب
إف ظاىرة الربيع العربيى ا

عمى انظمتيا الفاسدة أـ أنيا كانت تدبي ار خارجيا جاء بتخطيط مف القكل العظمى كى يتـ التحكـ فى المنطقة
العربية بما يالئـ العصر الجديد كىك بذلؾ جاء تخطيطا مف القكل العظمى كبتأييد مف بعض االنظمة العربية

الحاكمة كالتى تتطمع الى ادكار زعامية بحكـ الثركة كالنفكز كبتنفيذ مف جماعات كاحزاب تتكؽ الى السمطة
كالحكـ  ,كيككف الشعب ىك الجية الكحيدة التى دفعت ثمف الربيع العربي مف دمائو كأقكاتو كمقدراتو كىنا

فالشعكب العربية كبحكـ الفقر كالجيؿ كالمرض قد تـ خداعيا مرة اخرل مثمما تـ خداعيا مف قبؿ كيككف الربيع
العربى ىك استنساخ لمثكرة العربية الكبرل فى بداية القرف العشريف اك ما يسمى بمعاىدة سايكس بيكك كتقسيـ

المنطقة العربية بيف القكل العظمى فى ذلؾ الكقت كىى انجمت ار كفر نسا حيث تـ استعماؿ القكمية العربية

كغطاء لمشعكب العربية كدفعيا لمخركج مف تحت عباءة الخالفة العثمانية كالمطالبة بتحرير الدكؿ العربية مف
تحكـ االتراؾ عمييـ ككاف ماكاف كتففككت الدكؿ العربية الى دكيالت كتـ اغتصاب فمسطيف كانشاء دكلة

اسرائيؿ ككؿ ذلؾ بسبب ما ييسمى بالثكرة العربية الكبرل كاؿتى جائت كباال عمى العرب  .كىا ىك الغرب يؿعب
بالعرب نفس اؿؿعبة كلكف ىذه المرة باسـ االسالـ كاالسالـ السياسى فكانت ظاىرة االسالـ السياسى كىك
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الغطاء الذل تـ بو ما يسمى بالربيع العربى  ,حيث يعكد العرب لالسالـ كالجماعت االسالمية ك حيث يتـ الزج
ل
باسـ االسالـ فى االمكر السياسية بغرض الكصكؿ الى الحكـ كلك عمى حساب مبادلء االسالـ كاحكامو ؼ

ظاىرة مكغمة فى التاريخ كقد كاف ظيكرىا فى االسالـ فى عيد آخر الخمفاء الراشديف كىك عمى ابف ابى طالب
حيث تحكؿ الصراع عمى الحكـ بيف عمى كىك الخميفة المنتخب مف االغمبية كبيف معاكية كىك المتطمع الى

الحكـ كتـ فى ىذا الخالؼ استغالؿ الديف كاحكامو كتفسير آيات القرآف كاستعماؿ احاديث الرسكؿ صمى اهلل
عميو كسمـ فى غير مكضعيا استغالال لمبسطاء مف الناس بما يناسب كؿ فصيؿ حتى كصؿ الخالؼ الى
االقتتاؿ كانتيى الصراع بمقتؿ عمى كابنائو فى كاحدة مف أسكأ صكر الصراع عمى الحكـ  ,كاستتب الحكـ
لمعاكية كرغـ اف معاكية كاف مف الخمفاء الذيف اسسكا كياف الدكلة االسالمية كاف الدكلة االمكية كانت قد

تكسعت كامتد نفكزىا الى شماؿ افريقيا كالى شرؽ اكركبا كالى اكاسط اسيا  ,إال اف المسمميف كحتى ىذه المحظة
ال ينكركف تعاطفيـ مع عمى ألنو كمف كجية النظر االسالمية ىك ابف عـ الرسكؿ كزكج ابنتو فاطمة ككاف

االحؽ بالخالفة .

لقد نتج عف إحياء ظاىرة االسالـ السياسى فى العالـ االسالمى الكثير مف الجماعات كالنظـ كىى ترتدل
عباءة االسالـ شكال كتيخفى شكقا كتطمعا الى الحكـ مضمكنا  ,كقد كانت عباءة االسالـ ىى المنقذ لكؿ
االنظمة الحاكمة رغـ فسادىا كبطشيا بالشعكب حيث اف ىذه االنظمة كانت تجد فرصتيا فى عباءة االسالـ
 ,كاالغرب مف ذلؾ أف االستعمار االجنبى لمدكؿ االسالمية كاف يجد فى عباءة االسالـ مدخال ليسترضى

الشعكب االسالمية كما فعمو نابميكف عند احتالؿ مصر مف تقرب الى االزىر كالى االسالـ ليس ببعيد  ,بؿ أف

التاريخ المصرل يؤكد عمى اف مينك نائب نابميكف عمى مصر قد أسمـ كاعمف اسالمو !! كىى كاحدة مف فصكؿ
اسممة الحكـ فى العصر الحديث  ,ككذلؾ ما نراه مف حكايات كركايات عف اسالـ رائد الفضاء االمريكى كعف
عمماء الطبيعة كغيره مف الركايات التى قد تككف صحيحة كقد تككف مختمقة كلكنيا فى النياية تستعمؿ اسممة

السياسة ,ككذلؾ ما رايناه كسمعناه مف تاريخ بف الدف كغزكاتو كخصكصا غزكة نيكيكرؾ كمف غزكات صداـ
حسيف كشطحات القذافى كال ننسى طبعا خطب عبد الناصر فى االزىر كلجؤه الى االسالـ فى دفاعو اثناء

العدكاف الثالثى كاخي ار ظيكر الرؤساء الجدد فى الربيع العربى بصكرة رجؿ الديف كالفقية باحكاـ الديف  ,ككؿ

ذلؾ انتج تسييسا لممنابر كزجا باسـ الديف فى السياسة كىك ما نراه خمطا لمحقائؽ كقمبا لالمكر  ,كالحقيقة

فرغـ أف كؿ االنظمة العربية كانت تأخذ بمبدأ عدـ القبكؿ بال حزب عمى اساس دينى كذلؾ منعا لمفتف

الطائفية كعدـ الزج باسـ الديف فى امكر السياسية  ,إال أف اكاخر القرف العشريف كبداية القرف الكاحد كالعشريف
شيدت ميالد بعض االحزاب الدينية كمنيا حزب اهلل الشيعى ك كالتيار االسالمى الحاكـ فى السكداف

كاالحزاب الدينية فى تكنس كتركيا  ,كقياسا عمى ذلؾ فاف ظاىرة الربيع العربى قد صاحبيا مكجة مف تأسيس
كتككيف االحزاب الدينية مستغمة نبرة الحريات السياسية المكاكبة لمربيع العربى  ,كقد شيدت مصر( عمى سبيؿ
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المثاؿ ) ميالد ما يفكؽ عمى الثالثيف حزبا دينيا كاغمبيـ احزاب دينية مثؿ الحرية كالعدالة ممثمة لجماعة
االخكاف كحزب النكر ممثال لمسمفييف كغيرىـ الكثير فى ظاىرة متزايدة اطمؽ عمييا عممية " اسممة االحزاب "

كىك تحكيؿ كؿ حزب الى حزب اسالمى ال العمؿ السياسى بغطاء دينى  ,كىك يعتبر خرقا لكؿ اصكؿ المعبة

السياسية  ,فالسياسة تعترؼ بالرأل االخر كالمعارضة كلكف الديف ال يقبؿ فى احكامو إال حكـ اهلل كىنا تككف

المعضمة فاالسالميكف يدخمكف السياسة بخمفية قدسية احكاـ الديف مما يفرض حصانة ليـ كتقديسا الحكاميـ .

فى النياية فمازاؿ الربيع العربى يحمؿ فى طياتو الكيثر مف التساؤالت التى تحتاج الى االجكبة  ,كما زالت

الشعكب العربية فى بمداف الربيع العربى تنتظر الكثير برغـ معاناتيا مف شظؼ العيش كالضائقة المالية  ,فيؿ
بجئ الربيع بنسيمو أـ سيتحكؿ الى خريؼ مخيؼ كيككف ىك اخك الثكرة العربية الكبرل كيجىء بمزيد مف

االنقساـ بيف العرب كتتحقؽ مقكلة مكشى دياف كىك يسخر مف ىزيمة العرب فى نكسة يكنيك 67قائال( إف
العرب ال يقرؤف كاذا ق أركا ال يفيمكف كاذا فيمكا ال يتحرككف) .
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الباب االول
أين الطريق ؟
َ
مصر بين مفترق الطرق بعد  25يناير 2011
ُ
إنقسمت الساحة المصرية الى ثالث اقساـ كذلؾ بعد إنتخابات الرئاسة ك حصكؿ الرئيس محمد مرسى مرشح
االخكاف المسمميف عمى االغمبية  ,كىذه االقساـ الثالثة ىى مؤيدل الدكلة االسالمية كمؤيدل الدكلة المدنية
كالقسـ الثالث كىـ االغمبية الذيف يقعكف فى بيف بيف  ,فيـ مسممكف كلكنيـ ال يؤيدكف االسالمييف

كأخطائيـ كىـ ايضا اصحاب مبدأ مدنية الدكلة كلكنيـ ال يؤيدكف المعارضة كأخطائيا  ,كىذا القسـ ىك رمانة

الميزاف كىك االغمبية الكبيرة فى الشارع المصرل ...
اإلسالم فيما تخوضون؟؟
أييا المتأسممون ...أين
ُ

حديثنا يتناكؿ القسـ األكؿ كىـ مؤيدل الدكلة الدينية  ,أك ما نطمؽ عمييـ لقب االسالمييف كىـ جماعة

االخكاف المسمميف الذيف خرج مف عبائتيـ الرئيس محمد مرسى كمعيـ بعض االحزاب الدينية المرتبطة بفكر

االخكاف مثؿ حزب الكسط  ,كىناؾ جماعة السمفييف كالذيف يمثميـ حزب النكر السمفى ككذلؾ اتباع حازـ ابك

اسماعيؿ كبعض االحزاب السمفية كمعيـ ما ييطمؽ عميو الجماعة االسالمية كالتى خرج منيا االسالمبكلى قاتؿ
السادات فى بداية الثمانينات  ,كىؤالء جميعا يجمعيـ فكر الدكلة الدينية  ,كيتمخص فكرىـ حكؿ مبدأ أف
االسالـ ديف كدكلة كأف االسالـ جاء ليحقؽ الدكلة االسالمية الحاكمة بشرع اهلل كباحكاـ القرآف  ,كحجتيـ فى

ذلؾ قكية كمنيا اآلية القرآنية ( بسم اهلل الرحمن الرحيم "كم ٍف لىـ يى ٍحكيـ ًبما أ ى َّ
يكلىًئ ى
ىى ٍ
ىنز ىؿ الموي فىأ ٍ
ٍ ى
ؾ ىيـي
ً
كف" [المائدة , )]44:كالى ىؤالء نقكؿ:
الٍكىاف ير ى

َّ -1
إف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ كاف يمثؿ الزعامة الدينية ( رسك هؿ مف اهلل كخاتـ الرسؿ كاالنبياء)

ككاف يمثؿ الزعامة السياسية الذل يرجع اليو المسممكف فى كؿ امكرىـ  ,كىك صمى اهلل عميو سمـ كاف ال يحكـ

برأيو فى الحالتيف ففى كؿ ما يخص احكاـ الديف كاف يتمقى الكحى االليى كيخبر بو المسمميف إما قرآنا ييتمى

أك حديثا شريفان يتكمـ بو الرسكؿ ليكضح لممسمميف شؤف دينيـ كىذا الحديث ىك مف عند اهلل حكما كمعنىن  ,أل
أف الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ كاف المرجعية الدينية لممسمميف كىذه المرجعية كانت مف اهلل عف طريؽ

القرآف ك الياما لو عف طريؽ الحديث الشريؼ كالسنة النبكية  ,ككذلؾ كاف فى االمكر الدنيكية كالسياسية ال
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يأخذ برأيو بؿ يعكد ألىؿ الخبرة كالدراية كالتخصص ألنيـ ادرل بشؤف دنياىـ كما اخبرنا صمى اهلل عميو كسمـ
 ,كاكبر مثؿ عمى ىذا ىك رجكعو صمى اهلل عميو كسمـ عف رأيو فى غزكة بدر كاتخاذه رأل الخبراء

كالمتخصصيف ك كىكذا كاف فى حياتو صمى اهلل عميو كسمـ  ,كحتى بعد كفاتو كعند بيعة ابى بكر الصديؽ

بالخالفة فإف أبا و
بكر كاف يمتزـ برأل رسكؿ اهلل فى الشؤف الدينية ككاف يستشير صحابة رسكؿ اهلل فى

امكرىـ الدنيكية  ,كقد كانت فترة حكـ ابى بكر الصديؽ قصيرة كذات خصكصية حيث جاء حكمو بعد رسكؿ

اهلل مباشرة  ,كعندما تكلى امير المؤمينيف عمر بف الخطاب امر الدكلة االسالمية  ,بدأ فى تشريع الحكـ

االسالمى ففصؿ الديف عف الدكلة  ,كاعتبر نفسو امي ار لممؤميف ال يحكـ فى الديف برأيو بؿ بالقرآف كبالسنة

كبرأل الصحابة  ,حتى أنو منع الصحابة مف السفر خارج المدينة ألنيـ كانكا يمثمكف لو المرجعية الدينية بعد

كفاة الرسكؿ  ,كبخصكص امكر الدكلة الدنيكية كالسياسية فكاف يستعيف بأىؿ الخبرة كالتخصص فأنشأ الجيش
كيعتبر عمر بف
كحدد لو الركاتب كانشأ الدكاكيف مثؿ الك ازرات ىذه االياـ كانشأ اركاف الدكلة السياسية  ,ي
اجتياد ييحسب لو اف شاء اهلل يكـ القيامة ,
الخطاب مؤسسا فعميا لمدكلة االسالمىية سياسيا كعسكريا  ,كىك
ه

كنستنتج مف ىذه المقكلة اف الدكؿ االسالمية كانت تديف باالسالـ كتيحكـ بالسياسة كشتاف بيف الديف كالسياسة
لست ً
بالخ ًب َّ
يخدعنى) أل انو ليس كأىؿ
الخب ال
كلكف
 ,ككما قاؿ عمر بف الخطاب عف اىؿ السياسة ( ي
ي
ى
ً
ب ىنا ىك السياسى الذل يحكمو السياسة
السياسة مك ار كخداعا كتمكينا كلكنو ال يخدعو المكر كالتمكيف  ,كالخ ي
كال يحكمو الديف .
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عندما بدأ االسالميكف فى تكلى الحكـ بعد انتخاب الرئيس محمد مرسى بدأت معضمة الديف كالدكلة

فمف جية اراد االخكاف المسممكف اف يمتزمكا احكاـ الديف كارادكا اف يتمسككا بأركاف الدكلة كالحكـ  ,ككانت تمؾ

اكؿ االخطاء فإما الديف كاما الدكلة  ,فالجمع بينيما فى ىذا الزماف كتحت تمؾ الظركؼ اكجدت نمطا جديدا
عمينا ,نطمؽ عميو اسـ المتأسممكف ألنيـ ليسكا مسمميف كلكنيـ يرتدكف عباءة االسالـ شكال كىـ ايضا

يتمسككف بالدكلة كاحكاميا مكضكعا كليس شكال كتمؾ ىى االزدكاجية  ,فال ىـ اصبحكا مسمميف حقا كال ىـ
نجحكا فى ادارة الدكلة بؿ تسببكا فى انقساـ الدكلة بيف مؤيد ليـ كمعارض ليـ  ,كالحقيقة انيـ قميمى الخبرة فى

امكر ادارة الدكلة ك ايضا قميمى الخبرة فى احكاـ فقو الضركريات كاالكلكيات كاجتياد االئمة  ,كىكعمـ يحتاجو
اىؿ الحؿ فى البالد ,كمف صكر فشؿ التيار االسالمى فى الحكـ أنو لـ يفيـ ضركرة فصؿ الديف عف الدكلة

كاف احكاـ الديف مقدسة كاحكاـ الدكلة ال تقديس ليا بؿ يحكميا المنافع كالمصالح كعمكـ السياسة  ,كقد ظير

جميا لنا ازدكاجبة المعايير عند االخكاف المسمميف فيـ يحرمكف الخمر كالربا كالفجكر كلكنيـ ال يمنعك الخمر كال

الربا كالفجكر ألف اقتصاد الدكلة يرتبط ارتباطا كبي ار بيذه االمكر  ,كىـ كذلؾ كنتيجة ىذه المعضمة يعمنكف

شيئا كيأتكف اشياء اخرل كثيرة متضادة  ,كذلؾ ألف االسالـ ديف كلو احكامو كالسياسة دكلة كليا احكاميا

كمقتضاياتيا  ,كىكذ كاجو االخكاف كثي ار مف الفشؿ نتيجة عدـ االعتراؼ بفصؿ الديف عف الدكلة  ,كتتجمى
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اىـ اسباب فشؿ االخكاف فى اداء الرئيس محمد مرسى كالذل يتمسؾ بعباءة االخكاف إما عف عدـ قدرة عمى
ترؾ تمؾ العباءة نتيجة ضغكط مجمس االرشاد بزعامة المرشد كنائبو كرئيس حزب الحرية كالعدالة كرجاؿ

الحزب كىـ كثيركف أك نتيجة عدـ قدرتو عمى قيادة البالد بمفرده كبدكف مساندة الجماعة كالحزب لو  ,كىك

مكقؼ ييضعفو كثي ار خصكصا كىك يالقى تيا ار معارضا كبي ار كقكيا  ,كقد تمثؿ ضعؼ اداء الرئيس فى تردده ك
تسرعو فى بعض الق اررات ثـ تراجعو عف ىذه الق اررات  ,ككذلؾ فشؿ مساعديو كمستشاريو الذيف اختارىـ
بنفسو  ,مما اظيره بصكرة الضيعؼ المتردد اماـ الشعب مؤيديف لو كمعارضيف لو  ,كذلؾ طبعا ال يبخس

الرئيس محمد مرسى استاذ الجامعة كالدكتكر الميندس صاحب الخبرة الطكيمة فى الحياة الجامعية حقو كقدره

كقيمتو  ,كلكف ما يعيبو أنو لـ يظير اماـ الناس بصكرة االستاذ الجامعى المخضرـ بؿ اصر عمى الظيكر
بصكرة رجؿ الديف المعمـ فكاف اقرب ما يككف الى خطباء المساجد عف أف يككف مف رؤساء الدكؿ  ,رغـ

لمجبة ك العمامة .
عدـ ارتدائو ي
 -3كأما التيار االسالمى السمفى باطيافو مف احزاب سمفية كبقايا الجماعة االسالمية فرغـ انيـ يشكمكف

حقيقة اكبر تجمع معار ض لالخكاف إال انيـ يمتقكف مع االخكاف فى جبية االسالمييف ضد مدنية الدكلة كىـ

ليسكا اتجاىا كاحدا كلكف ليـ تكاجد كبير فى الشارع المصرل لـ لتاثير دعاتيـ عمى الشارع المصرل الذل
تاثر كثي ار باسمكب الدعاة التيكمى مثؿ أماـ ىذا التيار الشيخ كشؾ فى ستينات كسبعينات القرف العشريف

كمعو المدرسة الحديثة فى الدعكة التى ارتدت عباء ة الشيخ كشؾ كما اكثرىـ  ,كلكف يبقى تاثير ىذا التيار
ضعيفا اماـ تيار االخكاف بكسطيتو كبمكيافميتو فى الدعكة كالسياسة .
كفى الختاـ فإننا نسأ يؿ التيار االسالمى بجميع أطيافو قائميف ( كأيف االسالـ فيما تخكضكف؟) ,ىؿ االسالـ
ىكالكذب كتمكييف الحقائؽ لممصمحة ؟ ,ىؿ االسالـ ىك العنؼ كالرد عمى العنؼ بالعنؼ؟  ,ىؿ االسالـ ىك
الجمكد فى الفكر كالتعصب االعمى كاتباع اليكل؟  ,ىؿ االسالـ ىك حكـ القطيع كخداع العامة مف الناس

كاستغالؿ حاجتيـ ؟ ال كاهلل ,إنكـ بيذا لستـ اسالمييف بؿ انتـ متأسمميف ترتدكف عباءة االسالـ عف طمعو
لمسمطة كخداعو أكعف و
و
كتعصب كاتباعو ...كشتاف بيف المسمميف كالمتأسمميف !
جيؿ
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بمصر تذىبون ؟؟
أييا المعارضون الى أين
َ
لـ تجد أطياؼ المعارضة فى الساحة المصرية بعد ثكرة اؿ 25مف يناير كتكلى االخكاف دفة الحكـ كانتخاب
اكؿ رئيس مدنى بانتخابات مباشرة كىك الرئيس محمد مرسى رغـ ماشابو نتائج ىذه االنتخابات مف شككؾ ,
إال اف تتكحد معا تحت مسمى جبية االنقاذ  ,ك ىى خطكة تيحسب لمشركاء فى ىذه الجبية رغـ اختالؼ
اطيافيـ  ,فجبية االنقاذ جاءت مزيجا بيف الميبرالية كمؤيدة عممانية الدكلة كبيف اليسارييف كالناصرييف ككذلؾ
جمعت معيـ بعض الشباب الذل اكتشؼ انو قد تـ سرقة الثكرة مف بيف ايدييـ فما كاف ليـ إال معارضة نظاـ
االخكاف الحاكـ الستحكازه عمى الحكـ كالثكرة  ,كىكذا لـ تجد جبية االنقاذ راية كاحدة تجمع كؿ المنضميف ليا
إال راية معارضة النظاـ الحاكـ االخكانى  ,كقد افرزت ىذه المعارضة اسمكبا جديدا عمى الساحة المصرية
فالجبية ركزت ىجكميا عمى فكرة اف االخكاف فشمكا فى حكـ مصر كاف االخكاف بدؤا اخكنة الدكلة بكؿ انظمتيا
كىـ فى طريقيـ الى اخكنة ك ازرة الداخمية ككذلؾ الجيش  ,كىكذا بدأت اصكات جبية االنقاذ تعمك بنغمة ال
ألخكنة الدكلة كدعكة الرئيس مرسى اف ال يرتدل عباءة االخكاف اك اف يتـ خمعو بالقكة اك بالعصياف  ,كالجبية
ىنا لـ تضع مصمحة مصر كاستقرار مصر فى ً
ال مف حساباتيا بؿ كضعت ىدفا كاحدا كىك الكصكؿ الى
الحكـ بأل ثمف كلك بخراب مصر .
إف المعارضة المصرية فى عيد الرئيس مرسي كبعد اكثر مف سنتيف عمى ثكرة  25يناير كانت تسمؾ طريقا
صعبا اشبو بالمقامرة  ,فالجبية تقامر بمصر لخمع الرئيس مرسى كاالخكاف كىـ يستغمكف ضعؼ اداء الرئيس
كجماعة االخكاف كانييار االقتصاد المصرل كانفالت االمف ككذلؾ نشكء النعرات االنفصالية فى مصر مثؿ بدك
سيناء كبدك الصحراء الغربية كاىالى النكبة كمسيحيى مصر كصكال الى ابناء مدف القناة كمعانتيـ  ,كىى لعبة
فى القمار تشبو اما مكسبا اك خسارة ك كلكف الخسارة ستاتى بالخراب الكامؿ لمصر كشعب مصر كالمكسب
سكؼ يككف عمى اطالؿ مصر  ,بمعنى اف كال الطريقيف لممعارضة فاشؿ  ,كذلؾ ليس فقط بسبب المعارضة
كلكف بسبب عناد النظاـ الحاكـ االخكانى الذل ال يجيد التعامؿ بفف ادارة االزمات  ,كالف االخكاف حديثى
العيد بالسمطة كخبرتيـ الطكيمة ىى فى كيفية المعارضة كليس الحكـ .
إف مصر فى ذلؾ العيد ك بسبب سمكؾ جبية االنقاذ طريؽ المقامرة السياسية كانت ككأنيا تدخؿ منعطفا
خطي ار قد يؤدل الى انقساـ مصر الى دكيالت ضعيفة عنصرية اما دينية اك جغرافية اك سياسية كىك كضع
كاف جديدان عمى مصر الدكلة منذ عيد الفراعنة  ,فمصر منذ بداية التاريخ نسيج كاحد متحد اليكل كاليدؼ
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رغـ ما مرت بو مف محف  ,كلكنيا تحت حكـ االخكاف تكاجو شبح اإلنقسامات كىى نتيجة سيئة عمى
الجميع ...مصر كجيرانيا كالدكؿ الكبرل المتحكمة فى النظاـ العالمى  ,كىنا يأتى السؤاؿ االىـ كىك :
ىؿ تنقسـ مصر اـ تتكحد كعادة شعب مصر فى كؿ االزمات ؟
إف ىناؾ البعض مف عقالء جبية االنقاذ اعمنكا انيـ ليسكا مع خمع الرئيس مرسى إال باالنتخابات فإما يتـ
انتخابات لمرئاسة استثنائية اك اف يتـ االتفاؽ كالتكافؽ بيف النظاـ الحاكـ كالمعارضة عمى اسس تستطيع مصر
اف تسمؾ طريؽ الخالص كىذا يتطمب تنازال ىنا كتنازال ىناؾ  ,أل اف يحكـ الجميع العقؿ  ,كقد كاف يجب
اف ىذه الخطكة تأتى مف جانب المعارضة  ,فتعمف عف رفضيا لمعنؼ فى الشارع المصرل كعف رفضيا
لدعكات خمع الرئيس كتطالب بتغيير فى الحككمة يسمح باالنتخابات البرلمانية كبعكدة اليدكء لمصر .
كالمكـ ىنا ال يقع عمى جبية االنقاذ كلكف التحذير مف نتائج طريؽ المعارضة الذل يسمككف  ,ك أف مصر ال
تحتمؿ ىذا الخراب االقتصادل كاالجتماعى كاف جبية االنقاذ ىى المسؤلة عف ىذا الكضع ككاف عمييـ اف
يبحثكا عف اليات جديدة لمعارضة ال تؤدل الى خراب مصر  ,كليس معنى ذلؾ اف تتكقؼ المعارضة كىنا كاف
الشعب يسأؿ المعارضة فى مصر متمثمة فى جبية االنقاذ الى ايف بمصر أنتـ ذاىبكف ؟؟
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أييا األغمبي ُة الصامتون من شعب مصر ماذا تنتظرون؟؟
عفكان ...أيف الثكرة ؟كأيف الثكار؟ كاف مف المالحظ لجميع المراقبيف لثكرة اؿ 25مف يناير أنو كبعد مركر
تسعة أشير عمى قياـ ثكرة الخامس كالعشريف مف يناير ,قد تغير المشيد تماما فى ميداف التحرير  ,كبعد أف
كنا نرل الثكار مف الشباب عمى جميع االطياؼ ال فرؽ بينيـ كىـ يمألكف الميداف ثباتا كقكة  ,الكؿ فى صؼ
كاحد ك الكؿ فى مكقؼ كاحد ال فرؽ بيف مسمـ ك مسيحى  ,كال فرؽ بيف مف جاء مف الشماؿ كمف جاء مف
الجنكب ال فرؽ بيف االخكاف كبيف االحزاب االخرل فالجميع مصريكف كالجميع ييتؼ لمصر  ,حتى فكجئنا
أف الميداف اصبح فرقا مختمفة فيناؾ االخكاف كالسمفييف كالصكفييف كالمبرالييف كالمناديف بالدكلةالمدنية  ,بؿ إف
الميداف امتأل بكجكه جديدة ليسكا شبابا كليسكا ثكا ار بؿ إنيـ مف الغكغاء الذيف جاؤا لمبيع كلمشراء كاالرتزاؽ
كتحكؿ ميداف التحرير الى ساحة لكؿ مف يريد اف يرتزؽ مف باعة كسماسرة كغيرىـ الكثيريف  ,كىنا نسأؿ
السؤاؿ االىـ ايف ىـ الثكار مف الشباب فى ميداف التحرير  ,ايف ذىب الثكار ؟؟؟؟ ىؿ انتيت الثكرة ؟ ىؿ
تحقؽ كؿ ما كاف ينادل بو الثكار ؟ أـ أف الثكرة اختفت اك باالصح (اتخطفت)  .كعفكا الستاذ الككميديا فؤاد
الميندس كمسرحيتو الشييرة ( ركحية إتخطفت!!!!)
ىؿ بدات جمكع الشباب مف ثكاراؿ 25ينايرينادكف جميعا قائميف
 :الثكرة إتخطفت !!!!!! أنتبيكا اييا السادة  ...أيف الثكرة كايف الثكار؟؟؟
إف االغمبية الصامتة مف جماىير الشعب المصرل كالتى اختفى صكتيا طكاؿ العقكد السابقة كلـ يظير ليا
صكت كبدأت بعد يناير  2011فى الظيكر كالتكتؿ لممطالبة بحقيا فى العيش الكريـ كالحرية الشريفة كبدأ
االمؿ يعكد مف جديد  ,إال اف ىذه االغمبية ككعادة المصرييف بدأ الفتكر يغشاىا كبدأ االنكسار يتسرب الييا
كىى تجد مصر تتفرؽ كتتقاتؿ تحت حكـ االخكاف  ,كىنا كبدال مف االنكسار يجب تكحيد الكممة كاف نكمؿ
الطريؽ فتعكد الثكرة الى طريقيا الصحيح كىذا لف يتاتى اال بتحكيـ العقؿ كتكحيد المكاقؼ .
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كان يا ماكان..من تاريخ اإلخوان!!!
كانت جماعة اإلخكاف دائما كمنذ نشأتيا عمى يد مؤسسيا الشيخ /حسف البنا فى اكاخر العشرينات مف القرف
يثنظر الييا بالريبة كالشؾ كباالعجاب كالتأييد مف جميع طكائؼ الشعب  ,فقد كانت فكرة
العشريف دائما ما
ي

الجامعة االسالمية التى تجمع كؿ الشعكب االسالمية تحت حكـ كاحد كالتى نادل بيا الشيخ حسف البنا تزعج

كؿ انظمة الحكـ فى ذلؾ الكقت حيث خاؼ الحكاـ عمى سمطتيـ السياسية اذا تغمبت السمطة الدينية كتحكلت
البالد الى الحككمة االسالمية  ,كقد كاف أقرب صكرة ليذه الدعكة مف الشيخ حسف البنا ىى صكرة دكلة
الخالفة االسالمية كالتى الغاىا كماؿ اتاتكرؾ مؤسس تركيا الحديثة كمؤسس العممانية االسالمية حيث قاـ عاـ
 1924بالغاء الخالفة كاعالف تركيا دكلة عممانية كنالحظ ىنا تقارب التكاريخ بيف تاريخ الغاء الخالفة
االسالمية فى تركيا كتاريخ انشاء جماعة االخكاف المسمميف فى القاىرة !
َّ
إف فكرة االنتماء االسالمى تحت حكـ كاحد كانت دائما حمما يراكد المسمميف فى كؿ زماف كمكاف كذلؾ بعدما
تدىكر حاؿ دكلة الخالفة فى تركيا كترنحت تحت نيراف االعداء كاالصدقاء  ,كمف ىنا فقد نادل باالنتماء الى
دكلة الخالفة االسالمية كؿ الزعماء كالمصمحيف فى العالـ االسالمى مف احمد عرابى كمصطفى كامؿ فى
مصر كالمذاف نادا باالنتماء الى دكلة الخالفة كالتحرر مف االحتالؿ االنجميزل  ,ككذلؾ االمير محمد ابف
سعكد كشريكو الشيخ محمد بف عبد الكىاب اصحاب المذىب السؿفى كالذاف نادا باالنتماء االسالمى  ,كىناؾ
الككاكبى كالسنكسى كغيرىـ فى دكؿ المغرب العربى  ,كىناؾ ايضا جيكد الشيخ محمد ماضى ابكالعزائـ
صاحب التكجو الصكفى فى مصر كالسكداف كالزعيـ شككت عمى فى اليند كالزعيـ عمى جناح بباكستاف
كغيرىـ الكثيريف فى انحاء العالـ االسالمى  ,كمعى ذلؾ أف فكرة دكلة الخالفة االسالمية كانت فكرة متأصمة
فى الفكر االسالمى منذ القرف الثامف عشر كحتى مطمع القرف العشريف رغـ اختالؼ انتماءات اصحابيا .
لقد كانت الفكرة الشمكلية لدكلة الخالفة االسالمية التى نادل بيا الشيخ /حسف البنا تجذب الؾثمريف مف ابناء
الشعب المصرل كخصكصا الشباب فقد بدت فكرة جماعة االخكاف انيا ليست طائفية كليست سمفية اك صكفية
كما انيا ليست ليبرالية اك قكمية بؿ ىى صكرة اسالمية تكاكب العصر الحديث كتتمسؾ باصكؿ االسالـ
كاحؾامو  ,كقد كانت ىذه الصكرة ىى التى جمعت االؼ االتباع لمشيخ حسف البنا كجماعتو  ,كقد انتشرت
مر مف الدكؿ العربية  ,كال فككف
خاليا االخكاف فى عشر سنيف فى كؿ انحاء القطر المصرل بؿ كفى كث
مخطئيف إذا قمنا انيا كانت تمقى الترحيب مف الجميع  ,كلكف عاب عمى الجماعة كالشيخ حسف البنا محاكلتو
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التصالح مع الجميع حتى ال ييغضب احدا كخصكصا أىؿ السمطة فى مصر  ,كعمى ذلؾ فقد كانت عالقة

الشيخ حسف البنا قكية مع االنجميز الذيف ايدكا الجماعة فى نشأتيا طالما انيا (أل الجماعة ال تعادل االنجميز)
ثـ بعد ذلؾ حسف الشيخ حسف البنا عالقتو بالممؾ كحاشيتو امال اف تككف الجماعة ىى لساف الممؾ عند
الشعب كقد استمر الشيخ حسف البنا فى التكازف بيف الممؾ كاالنجميز فترة كبيرة كلكنو اضطر الى المكاجية مع

الشعبي
ة
االثنيف حتى خسر االثنيف معا  ,كىنا فالشيخ حسف البنا كاف قد اصطدـ مع الكفد صاحب االغمبية ك
الكبيرة كلكنو ىادف الكفد عندما خسر تأييد الممؾ كاالنجميز حتى عاد االصطداـ مع الكفد  ,كبعد ذلؾ اتجو
الشيخ حسف البنا الى ضباط الشرطة كالجيش كجمع حكلو اؿؾثيريف منيما حتى أف المكاء نجيب كالصاغ جماؿ
عبد الناصر كغيرىما كانا فى كقت مف االكقات مف اتباع الجماعة كقد كانت الفترة التى سبقت ثكرة  23يكليك
 52مف أخصب فترات جماعة االخكاف حيث زادت شعبيتيا خصكصا بيف رجاؿ الشرطة كالجيش كلكف جاء
التكافؽ بيف اعداء الشيخ حسف البنا كىـ كثيركف فتـ اغتيالو كتصفيتو فى مشيد مريع كىك لـ يجاكز بعد
الثانية كاالربعيف مف العمر كضاع دمو بيف حاشية الممؾ كاالنجميز كيقكؿ بعض الخبثاء أف االنجميز ىـ مف
كراء قتؿ الشيخ حسف البنا كاستعممكا بعضا مف اتباعو بعد أف ركجكا فكرة أف حسف البنا كاف سيغير الكثمر
مف افكاره  .كيستمر فكر حسف البنا حتى بعد مقتمو كتستمر الجماعة بعد اختيارىا مرشدا جديدا ليا كيقكـ
الجيش بانقالب يكليك 1952كيتـ طرد الممؾ الذل تنازؿ عف الحكـ ألبنو كبعد ذلؾ تـ خمع ابنو كاعالف
الجميكرية ككانت العالقة بيف ضباط الجيش الذيف قامكا بانقالب يكليك( ثكرة اؿ23مف يكليك )1952كبيف
جماعة االخكاف عمى اقكل ما يككف حتى اختمفت الجماعة ـع الضباط كتـ عزؿ المكاء نجيب كتعييف جماؿ
عبد الناصر رئيسا لمجميكرية ثـ تعرض جماؿ عبد الناصر لمحاكلة اغتيالو فى االسكندرية كاتياـ االخكاف
كالزج بيـ فى السجكف ك الغاء جماعة االخكاف ك بعد ذلؾ بعشرة سنكات تـ القبض عمى كؿ اتباع جماعة
االخكاف كاعداـ الشيخ سيد قطب كبعض زمالئو ككانكا يمثمكف الفكر المتشدد لالخكاف حتى مات عبد الناصر
كتكلى السادات الحكـ كاخرج كؿ قادة جماعة االخكاف مف السجكف كتعاكف معيـ ضد اتباع عبد الناصر الذيف
اطمؽ عمييـ الناصرية حتى قاـ السادات بزيارة اسرائيؿ كتكقيع معاىدة كامب دافيد فاختمؼ معو االخكاف
اليسرييف كقاـ االتيار االسالمى بقتؿ السادات  ,كمنذمقتؿ السادات كمجىء الرئيس
كتعاكنكا ـع الناصرييف ك ا
حسنى مبارؾ بدأت فترة مف التعاكف كاالنسجاـ بيف االخكاف كنظاـ مبارؾ الذل استمر فكؽ الثالثيف عاما
كؾفت ىذه ىى ازىى فترات االخكاف فقد كافكا يتعاكنكف ـع نظاـ مبارؾ كمع انظمة الحكـ االخرل فى العالـ
ا
كما تكسدت عالقتيـ بامريكا ,كبدأ ما يسمى بالنظاـ العالمى لالخكاف  ,كقد كانت االتفاقية بيف نظاـ مبارؾ
14

كاالخكاف برعاية امريكا عمى التعاكف كتقسيـ االدكار بينيما كقد نجحت ىذه العالقة حتى بدأ الفتكر بيف نظاـ
مبارؾ كامريكا فى عيد الرئيس بكش االبف عندما رفض مبارؾ المشاركة فى غزك العراؽ عاـ  203كمف ىنا
بدأت العالقة بيف االخكاف كنظاـ بديؿ لمبارؾ كبيف امريكا تتبمكر كتظير لمعياف  ,حتى قامت مظاىرات اؿ25
صيؿ االجيز لمحكـ ك كاف لالخكاف مكقؼ محدد انيـ
مف يناير كالتى ركب مكجتيا االخكاف حيث كانكا ىـ الؼ
لف يتصدك لرئاسة مصر بؿ سيكتفكف باالغمبية البرلمانية  ,كقد نجحكا فى ذلؾ كلكف امريكا كعادتيا دائما ال
تريد االستقرار لمصر كال النجاح فخدعت االخكاف كاجبرتيـ عمى ترشيح الدكتكر مرسى لمرئاسة كتمت االتفاقية
الشيطاني بيف المجمس العسكرل فى مصر كاالخكاف كامريكا عمى اف يتـ نجاح الدكتكر مرسى كاف يخرج
ة
زعماء المجمس العسكرل خركجا آمنا  .كتمت االنتخابات كتـ اعالف نجاح الدكتكر مرسى كسط زه كؿ الكثريف
كفرحة االسالمييف  ,.كتستمر المعبة فى مصر فقد كاف اليدؼ ىك تقسيـ مصر فتـ الزج باالخكاف فى شؤف
الرئاسة كىـ لـ يستعدكا بعد لمرئاسة فقد كانت خبرتيـ فى المعارضة كاالعماؿ الخيرية كالمشركعات االنتاجية
كليس ليـ خبرة فى السياسة كاالعيبيا فما كاف مف السيؿ تدبير االخطاء ليـ ككقكعيـ فييا ثـ استحكاز الجيش
بالكعكة بعد اف خرجت المالييف مف الجماىير تنادل بخمع مرسى كاالخكاف فى مظاىرات اؿ 30مف
يكنيك , 2013كفى غرابة شديدة تمكف قادة الجيش فى ليمة كاحدة مف انتزاع السمطة مف الرئيس مرسى كىك
بيف مؤيديو كبعد ذلؾ بدأت لعبة االنقسامات بيف مؤيد كمعارض كانقسمت مصر الى عدة امصار فمصر
االخكاف كمصر عبد الناصر كمصر السادات كمصر الفمكؿ كمصر السؿفييف كمصر الصكفييف كمصر
االرىابييف كالكؿ يقتؿ كال سبيؿ الى تكقؼ مسمسؿ العنؼ ك االرىاب فى مصر كيبدك أف الحاؿ ىكذا يرضى
الجميع امريكا كاعداء مصر كاالخكاف كالسمفييف كالناصرييف كالعسكر كغيرىـ  ,فالى ايف مصر ذاىبة ؟؟؟؟؟؟؟
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الباب الثانى
مصر تحت حكـ االخكاف
الحا يؿ فى
ى
المفسديف!!!
بيف الفاسديف ك ي
كىا ىك ىج ىعميكا
يقكؿ اهلل سبحانو كتعالى فى كتابو الكريـ بسـ اهلل الرحمف الرحيـ (ًإ َّف اٍل يممي ى
كؾ إً ىذا ىد ىخميكا قى ٍرىيةن أى ٍف ىس يد ى
ً َّ
ً
ً
أً
ىع َّزةى أ ٍ ً ً َّ
كف ) (12سكرة
كف ىكلىكف ال ىي ٍش يع ير ى
كف) (34سكرة النمؿ)  ,كيقكؿ (أىال إًَّنيي ٍـ يى يـ اٍل يم ٍفس يد ى
ىىميىا أىذلةن ىك ىك ىذل ىؾ ىي ٍف ىعمي ى
ض تىتَّ ًخ يذكف ًمف سيكًليا قيص ا ً
البقرة)  ,كيقكؿ (كا ٍذ يك يركٍا إً ٍذ ىج ىعمى يك ٍـ يخمىفىاء ًمف ىب ٍعًد ىع واد كىب َّكأى يك ٍـ ًفي األ ٍىر ً
كف
كر ىكتىٍنحتي ى
ى
يي ى ي ن
ى
ى
اؿ بيكتنا فىا ٍذ يكركٍا آالء المٌ ًو كالى تىعثىكا ًفي األىر ً ً ً
يف) (74سكرة االعراؼ).
اٍل ًج ىب ى ي ي
ض يم ٍفسد ى
ٍ
ي
ى ٍٍ
كىكذا أشار اهلل الى ثالث مكاقؼ ترتبط بالفساد كبالمفسديف  ,كىى أف الممكؾ اذا دخمك قرية أفسدكىا كجعمكا
أعزة قكميا أذلة كالعياذ باهلل كالممكؾ ىنا ىـ كؿ فئة استكلت عمى الحكـ كممكتو  ,كالمكقؼ الثانى ىك أف
المفسد حيف يفسد فى االرض ال يشعر انو فاسد أك انو مفسد كقد يعتقد انو الصالح كاآلخركف ىـ المفسديف ,
كالمكقؼ الثالث كىك اف اهلل يخاطب عباده الذيف اكرميـ بآالئو كلكنيـ يعيثكف فى االرض فسادا بدال مف أف
يحمدكا اهلل عمى نعمائو  .كماأكثر ىؤالء فى مصرنا الحبيبة كخصكصا بعد سنتيف مف ثكرة الخامس كالعشريف
مف يناير التى قامت مف اجؿ خمع الفاسديف فى مصر كأتباعيـ كلكف يبدك اننا بعد خمع الفاسديف قد إبتالنا
مصر فأفسدكىا كالذيف
بالمفسديف الذيف ىـ يعتبركف أنيـ قد ممككا مصر كلكنيـ أصبحكا ممككان قد دخمكا
ى
اهلل ي

ىـ ييفسدكف كلكنيـ ال يشعركف بؿ إنيـ يدعكف أنيـ ىـ المصمحكف كاآلخركف ىـ المفسدكف  ,كىؤالء ايضا ىـ
الذيف انعـ اهلل عمييـ بآالئو كنعمتو كرحمتو كلكنيـ يعيثكف فساد فى مصر فالميـ احفظنا مف المفسديف كمف

المفسد ؟ كنقكؿ لو يعد الى آيات القرآف الكريـ
شرىـ يا رب العالميف ,كىنا يسأؿ سائؿ كما الفرؽ بيف الفاسد ك ي
فسد مرات كمرات اكثر بكثير مف ذكر الفاسد  ,ألف الفاسد ينكء بذنبو أما الم ً
لتعرؼ أف القرآف أداف عمى الم ً
فسد
ي
ي
فيك يفسد االنساف كالحيكاف كاالرض كالجماد  ,كقانا اهلل مف شر المفسديف ......

تقصد بالمفسديف ؟ ىؿ تعنى أف المفسديف ىـ المعارضة كجبية االنقاذ أـ تقصد
كىنا يسأؿ البعض عف مف ي

أف المفسديف ىـ الحككمة كجماعة االخكاف؟ أـ تقصد بالجميع حككمة كمعارضة كغيرىـ مف مؤيدل الحككمة ك
مؤيدل المعارضة كىنا فقد اتسعت مساحة االفساد فى مصر كشممتنا جميعان !!!!
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يا سادة إف مف لىعف الفساد كأتى بما كاف يأتيو الفاسد فيك مفسد فى األرض فمك لعَّنا مبارؾ كنظاـ مبارؾ ألنو
استحكز عمى الحكـ كاستبعد االخريف مف الحكـ كانو استقكل بالشرطة كاالمف ضد المعارضيف كأنو استعمؿ
القضاء فعيف مف يريد كأخرج مف ال يريد مف القضاة كأنو اعتبر نفسو حؽ كالمعارضة باطؿ ثـ فعمنا كؿ ما
اعترضنا عميو فى مبارؾ كنظامو فيككف ما فعمناه ىك االفساد كالفساد بغض النظر عف سرقة امكاؿ مصر
كمقدراتيا فالسرقة ليست فقط ىى الفساد فأصؿ الفساد اف تأتى بفعؿ تنكره عمى االخريف كترضاه لنفسؾ!!! ,
كىنا فاحككمة الرئيس مرسي كمف يؤيدىا مف جماعات كاحز و
اب ىـ مف المفسديف كاف كانكا يدعكف انيـ
صالحيف كغير فاسديف ,كايضا فالمعارضة لحككمة الرئيس مرسي كمف يؤيدىا مف جبيات كاحزاب ىـ مف
المفسديف كاف كانكا يدعكف انيـ صالحكف كغير فاسديف ,فكال الحككمة كالمعارضة ال يبتغكف إال مصمحتيـ
كلك عمى حساب الشعب البسيط  ,ككال الحككمة كالعارضة ال يرجكف صالحا لمصر بؿ كؿ يرجك اف يمنع
االخر مف الحكـ كلك عمى حساب مصر كشعبيا  ,كىذا ىك اإلفساد المعيف  ,الميـ احفظنا مف المفسديف
,ككاف الشعب المصرل بذكائو كىك يرل الرئيس مرسي كحككمتو كيرل المعارضة كاحزابيا يقكؿ  :الميـ اضرب
المفسديف مف الحككمة بالمفسديف مف المعارضة كأخرجنا مف بينيـ غانميف سالميف يا رب العالميف .
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اليوم يا سيادة الرئيس محمد مرسي ؟؟؟
مصر
تمعب فى
أصابعُ َمن ُ
َ
َ
بدأت االضطرابات تشكب نظاـ الرئيس مرسي حتى اف جمكع المصرييف انفضكا مف حكلو كلساف حاليـ يقكؿ
ىؿ جاء زماف االختالفات السياسية كنق أر القرآف محرفان ىكذا (إدخمكا مصر بأمر الشيطاف مخربيف (
,الدليؿ عمى ذلؾ ما تداكلتو االخبار فى صباح السبت  15يكنيك 2013عف اخبار دخكؿ كفد مف حماس
يضـ  11عضكا برئاسة خالد مشعؿ كبمشاركة اربعة حمساكييف ممنكعيف مف دخكؿ مصر أمنيا  ,كأف أمف
ي
المطار أكقفيـ كلكنيـ دخمكا مصر بدكف الكشؼ عف ىكياتيـ اك تسجيميـ فى قائمة الدخكؿ لمصر بناء عمى
جية سيادية صاحبتيـ مف لحظة دخكليـ المطار كحتى خركجيـ مف المطار!!.
كمف الجية السيادية التى
كىنا تككف الطامة الكبرل فمف ىؤالء الحمساكيكف الممنكعكف مف دخكؿ مصر ؟ ى
أمرت بدخكليـ بدكف تسجيميـ فى المطار ؟ كلماذ فى ىذا الكقت الممتيب الذل يتصارع فيو المؤيدكف لالخكاف
كالمعارضكف ليـ ؟ كىؿ ىناؾ عالقة بيف دخكؿ ىؤالء الحمساكييف المنكعيف ك 30يكنيك القادـ ؟ كىؿ نتكقع
انفالتا امنيا كبي ار كتدخال ارىابيا مف الحمساكييف كما حدث فى اؿ 25مف يناير؟ كىؿ دخكؿ الحمساكييف يؤكد
التنسيؽ بيف االخكاف كحماس ؟؟؟؟؟؟
االسئمة كثيرة كاالجابات شحيحة كالمكقؼ يممؤه الضباب  ,كالمنطؽ يقكؿ اف االجابة عمى ىذه االسئمة ال تككف
إال مف الرئيس كمف المتحدث الرسمى باسـ الرئاسة كذلؾ قبؿ فكات االكاف  ,فالرئيس حذر مف االصابع التى
تمعب فى مصر كالرئيس اعمف اكثر مف مرة انو لف يسمح بالمعب بأمف مصر  ,فمف يمعب بمصر اليكـ ؟؟؟؟؟
إف خبر دخكؿ الحمساكييف الممنكعيف امنيا الى مصر كبتعاكف جية سيادية ليك خبر كاف يمس الرئيس محمد
مرسى شخصيا ككاف يجب اما اف تكذب الرئاسة ىذا الخبر جممة كتفصيال كتخرج لمشعب لتؤكد مكقفيا
كتستعيد ىيبتيا مف الشعب كىنا تخرص كؿ االلسنة  ,كاما اف يككف الخبر حقيقيا كاف الرئاسة اخر مف يعمـ
كىنا فالخطر كبير ألف االصابع التى تمعب فى مصر تككف مف مكقع الرياسة كلكف الرئيس( كاف شاىدا
ماشفش حاجة) كىك كضع سىء كخطير عمى الرئيس كعمى جيازه كعمى مصر كميا  ,فأيف الحقيقة يا سيادة
الرئيس ؟

كاالحتماؿ الثالث كىك المصيبة الكبرل ك كاف الشعب المصرل ندعك اهلل اف اليككف حقيقة  ,كىك احتماؿ اف
الرئيس كجيازه كاالخكاف كمؤيدييـ يعممكف بامر الكفد الحمساكل الممنكع مف دخكؿ مصر كانيـ يتعاكنكف معو
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بامر الرئاسة لالستعداد لمكاجية مظاىرات المعارضة فى  30يكنيك  ,كىك أمر مؤسؼ ,فمصر ال تحتمؿ
صراعات بؿ كانت تحتاج تكافقا مف الجميع  ,كىك كاجب الرئيس قبؿ الجميع......
كقد كانت االغمبية الصامتة مف الشعب المصرل تقكؿ كتنادل  :يا سيادة الرئيس الدكتكر /محمد مرسى يا
مف اختارؾ الشعب باالغمبية رئيسا مدنيا بعد ثكرة عظيمة  ,ىال كقفت مع مصر ..ىال كقفت مع شعب مصر
...ىال كضعت مصمحة مصر كشعبيا ضد مصالح الجماعة كالمطبميف ككؿ مف يريد اف يمعب فى مصر ,
سيدل الرئيس إما اف تكذب الخبر اليكـ قبؿ الغد كاما اف تعمف انؾ ال حكؿ كال قكة لؾ كانؾ لست إال رئيس
ال يحكـ كأف مف يحكـ ىـ االخركف مف الجماعة كمكتب االرشاد كىف فعمى مصرالسالـ .....
,ك لالسؼ فقد تحقؽ ما كنا نخاؼ منو كلـ يع الرئيس مرسي كجماعتو الدرس كتـ خمعو بعد اف قامت
مظاىرات المالييف مف الشعب المصرل كىى تنادل بخمعو كعزؿ جماعتو كقاـ الجيش بتحقيؽ تمؾ الرغبة في
الثالث مف يكليك 2013
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االستاذ ىيكل من التزييف الى التخريف !!!
ماذاؿ االستاذ ىيكؿ يمص انر عمى اف يككف نجـ الصحافة العربية بال منازع رغـ إنو ناىز التسعيف عاما مف
العمر المديد إال أنو ال يترؾ مناسبة حتى يدلى بدلكه كما اكثر الدالء لدل االستاذ ىيكؿ!!!!!

إف االستاذ ىيكؿ الذل عاش حياتو كميا كاتبا لعبد الناصر حتى أف كؿ ق اررات عبد الناصر كنت تينسب
لييكؿ  ,كالظريؼ أف ىيكؿ كبعد كفاة عبد الناصر استثمر ىذه العالقة بينو كبيف عبد الناصر كأخذ يختمؽ
االحداث كيعيد صياغتيا حسبما يترآل لو فقرار تأميـ قناة السكيس كالذل ييعتىبر مفخرة عبد الناصر كاف مف

بنات افكار ىيكؿ كق ار ر الكحدة بيف مصر كسكريا كاف ايضا مف بنات افكار ىيكؿ ككأف بنات افكار ىيكؿ

كانت ىى المسيطرة عمى مصر كعمى اقدار مصر طكاؿ الحقبة الناصرية  ,حتى أف ىيكؿ تب أر مف بعض
ق اررات عبد الناصر كنسبيا لعبد الناصر ألنيا كانت ق اررات فاشمة مثؿ مكقؼ عبد الناصر مف قرار سكريا
االنفصاؿ عف مصر كمثؿ قرار عبد الناصر فى دخكؿ حرب يكنيك 1967كالذل اعتبره ىيكؿ نكسة  ,كىكذا
فكؿ قرار لعبد الناصر كاف ناجحا فبسبب ىيكؿ ككؿ قرار لعبد الناصر جر نكسة كفشال كاف بسبب عبد
الناصر  ,كىذا ما نسميو تزييفا لمتاريخ فعبد الناصر كرغـ صداقتو لييكؿ إال أنو كاف زعيما كبي ار سكاء ايده
ىيكؿ اك عارضو كالحقيقة اف قاـة ىيؾؿ بالنسبة لقامة عبد الناصر تثبت اف ىناؾ فارقا بيف االقزاـ كالعمالقة ,
كلكنو التزييؼ كالمعب فى الخفاء  ,كىك ما أجاده ىيكؿ عمى مر الزماف .
اف السادات كىك الزعيـ الداىية الماكر كالذل عرؼ ىيكؿ كفيمو ,قد استعمؿ ىيكؿ كاتخذه فى صفو فى 15
مايك 1971عندما كاجو السادات بقايا الناصرية ( عمى صبرل كجماعتو) فما كاف مف السادات إال كضرب
ضربتو فازاح جماعة عمى صبرل كانفرد بالحكـ بمساعدة ىيكؿ كغيره  ,كلكف ىيكؿ اراد اف يمعب مع السادات
لعبتو مع عبد الناصر غير أف السادات الماكر لـ يعط لييكؿ فرصتو كضربو فى مقتؿ كازاحو مف عرشو بعد
فؾ االرتباط االكؿ فى فبراير  1974كفى حركة ماكرة اخرج مصطفى اميف مف السجف كعينو فى رئاسة
االىراـ كىك العرش الذل اعتقد ىيكؿ انو كرثو لالبد ك كالف الضربة كانت قاسمة فإف ىيكؿ كمنذ خركجو مف
االىراـ اخذ يترنح كيتسكؿ نجكمية الصحافة كلكف ىذه المرة عمى حساب التزييؼ كالكذب فى التاريخ كلكف
الحقيقة تككف نك ار دائما قد تحجبو غيكـ يكما ما كلكف النكر يبقى كالشمس يشرؽ عاليا كمضيئا....
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كمنذ كفاة السادات كمجىء مبارؾ فإف ىيكؿ بدأ مرحمة التزييؼ كبدأ يأكؿ عمى كؿ المكائد كلؾف بال فائدة ,
فضربة السادات قد قسمت ظيره كعرتو اماـ الجميع  ,حتى انو أخذ يأكؿ عمى كؿ المكائد فمف مائدة صداـ فى
العراؽ الى مائدة القذافى فى ليبيا الى مائدة الفضائيات حتى كصؿ الى ما بعد الخامس كالعشريف مف يناير
فاخذ كعادتو يكذب كيدعى البطكلة كىك كما ىك  ,كلكنو ىذه المرة قد خانتو شيخكختو فاخذ يتخبط ىنا كىناؾ
كىك معذكر فقد اكـ ؿ مرحمة التزييؼ كبدأ مرحمة التخريؼ أل أفق كقع فى زىايمر الصحافة كذلؾ لكبر سنو ,
فيؿ يرحمو اهلل كينجيو اـ أنو قضاء كقدر البد لو اف يترنح فيو !!!!!!
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ان الفاشمون  ...ومرسى يدفعُ الثمن !!!
اإلخو ُ
أثبتت أحداث مكقعة الجمؿ الثانية (أقصد جمعة تطييرالقضاء) كالتى خطط كدبر كاعد كشارؾ ليا جماعة
االخكاف كذلؾ بقصد اليجكـ عمى القضاء كتطييره مف الفساد كما يدعكف  ,أنيـ جماعة ال تعمؿ إال فى
الظالـ  ,كىكذا جعؿ االخكاف مصر فى عيد الرئيس محمد مرسى تعيش فى مصر فى زمف البمطجة  ,ككأف
االقدار تضع مصر دائما تحت الضغكط كاالزمات ك فما أف انتيت احداث ثكرة الخامس كالعشريف مف يناير
كخركج نظاـ مبارؾ مف الحكـ حتى بدأت اذمات حكـ العسكر ثـ كبعد انتخاب الرئيس محمد مرسى كاعتالئو
لمحكـ فى مصر بدأت أزمة الحككمة كالمعارضة أك لنقؿ االسالمييف كغير االسالمييف  ,كىا ىى حتى بعد
انتخاب الرئيس االخكانى محمد مرسى تعانى مف البمطجة كاثارىا القاتمة .
كالبمطجة بكؿ انكاعيا مف بمطجة سياسية كبمطجة اقتصادية كبمطجة اعالمية كبمطجة اجتماعية كبمطجة
اخالقية كما يخفى كاف أعظـ ك ففى البمطجة السياسية نرل كال مف الحككمة كالمعارضة تنيجاف نيج البمطجة
فالحككمة ممثمة فى رئيس الحككمة كرئيس الجميكرية كجماعتو مف االخكاف كمؤيدييـ مف التيار االسالمى

نجدىـ ال يحترمكف القانكف بؿ كانيـ يستعممكف البمطجة باسـ القانكف كما تمرير الدستكر الجديد كتغيير النائب
العاـ بنائب عاـ لو ميكؿ اخكانية ثـ االنفراد بالحكـ كاخكنة الدكلة ما ىى إال بمطجة سياسية  ,كعمى الجانب
اآلخر نرل المعارضة كاحزابيا ممثمة فى جبية االنقاذ ككيؼ يستعممكف البمطجة السياسية مف خرؽ لمقكانيف
كىجكـ عمى الرئيس بصكرة فجة كقميئة كدعكاتيـ لمعصياف كالتمرد كتحطيـ كؿ شيىء ما ىك إال بمطجة
سياسية باسـ المعارضة ,ك ىناؾ البمطجة االعالمية كناىيؾ عف قنكات المعارضة التى تسكب السـ فى العسؿ
ككيؼ اصبحت ىذه القنكات تنفث سمكميا الى الشعب كتصبغ مصر بمكف اسكد دامى كعمى النقيض نرل
القنكات االسالمية كىى تتغنى بكؿ ما تفعمو الحككمة ككأف حاؿ مصر عاؿ العاؿ  ,كىى بمطجة فى اسكء
صكرىا .
كىناؾ البمطجة االقتصادية فالجنيو ضاعت قيمتو كالدكالر عاد سيدا عمى الجميع كاالقتصاد فى انييار كامؿ
الحكمة فى قرض البنؾ الدكلى كاصبح الربا حالال كالحالؿ ربا عمى ىكل الحككمة  ,كيقكؿ المحمميف اف انييار
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الجنيو مكسب لرجاؿ االعماؿ كالسماسرة كما أكثرىـ كخصكصا السماسرة االسالمييف كالمتأخكنيف كعمى مصر
السالـ .
كىناؾ البمطجة االجتماعية كاالخالقية كالتى تتمثؿ فى انييار االخالؽ بيف طكائؼ الشعب المصرل نتيجة عدـ
احتراـ القانكف كنتيجة ذيادة البطالة كاذدياد عدد غير المتزكجيف بسبب الضائقة المالية  .كما نراه مف تحرش
بالنساء فى الشكارع إال نتيجة البمطجة االخالقية فى مصر كشكارع مصر .
إف زمف البمطجة قد عـ كؿ مصر مف الشماؿ الى الجنكب  ,كلف نستطيع اف نكقؼ البمطجة إال باالستقرار
الدرس يا
كتكحيد الجيكد كاف يقبؿ كؿ مف اآلخر  ,فيؿ كعت الحككمة كالمعارضة الدرس أـ نقكؿ ليـ (انتيى
ي

غبى )؟؟
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الباب الثالث
دراويش الشيخ مرسى وفتوات المعارضة

أصبحت الساحةي المصرية كبعد ما يقرب مف و
عاـ عمى تكلى أكؿ رئيس منتخب مصرل مف التيار االسالمى
كمف اإلخكاف المسمميف سدة الحكـ فى مصر  ,نقكؿ اف الساحة المصرية اصبحت ساحةن مف ساحات المكالد
يغيب االمف كرجالو كيكثر الدراكيش كحمقاتيـ كيزداد الباعة الجاليف
فى األحياء الشعبية المصرية حيث
ي

كبضاعتيـ كيتحمؽ الذاكركف كالمنشدكف فى حمقات الذكر كيقؼ الصبية يمعبكف كتقاـ سكؽ رائجة لكؿ التجارة

اكيش الشيخ كىـ
الحالؿ كالحراـ كالممنكعات كما شاكميا  ,كىكذا اصبحت مصر منقسمة عمى نفسيا فيناؾ در ي
مؤيدم الرئيس مرسى مف كافة الطكائؼ فيناؾ مف يؤيد الشيخ مرسى النو مف التيار االسالمى ,كىناؾ مف
يؤيد الرئيس مرسى ألنو يكره المعارضيف لو كىكذا فالجميع يؤيد مرسى حتى كلك اعترض عمى بعض
ق ارراتو كمكاقفو  ,الميـ ىك تأييد مرسى حتى ال تفرح فييـ المعارضة  ,كىؤالء المؤيدكف لمرسى ىـ كالدراكيش
المغيبيف اما عف تعاطى المخدرات اك المغيبيف عف جيؿ كعدـ فيـ كالطائفتاف اضؿ مف بعضيما البعض
فالصديؽ الجاىؿ اضؿ مف العدك العاقؿ  ,كاما المعارضكف لمرسى فيـ

يعارضكنو ليس لق ارراتو اك مكاقفو

كلكف نكاية فى التيار االسالمى ككراىبة لالسالمييف كالمعارضة ىنا تشبو فتكات المكلد الذيف يستأجرىـ البعض
حتى ينشركا الفزع كالخكؼ بيف دراكيش المكلد كىكذا اصبحت الساحة بيف دراكيش عـ الشيخ مرسى كبيف
فتكات المعارضة!!!
كىنا سأؿ سائؿ كما مكقؼ الشيخ مرسى؟ كتككف االجابة اف الشيخ مرسى ىك الرجؿ الذل ساقتو االقدار
ليككف شيخا لمطريقة بعد مكت الشيخ كلكف الشيخ مرسى لـ يكف مستعدا لممشيخة كال ألعباء المشيخة فما كاف
منو إال اف استسمـ لرجاؿ الطريقة كانقاد ليـ كىنا فعمى مصر السالـ اف لـ يفؽ الشيخ كيستكعب ما يحدث
كبصحح االخطاء ...اخطاء الدراكيش مف المؤيديف ...
ي
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كاخطاء الفتكات مف المعارضة.....

ااخر!!!
ثقافة الرأى والرأى
ُ
ً
الن ً
يقكؿ اهلل تعالى فى محكـ كتابو بسـ اهلل الرحمف الرحيـ "ىك ىما أى ٍكثىير َّ
يف "سكرة
صى
ت بً يم ٍؤ ًمن ى
اس ىكلى ٍك ىح ىر ٍ
كؾ عفٍ سبً ً َّ ً
يكسؼ( ")103كًا ٍف تي ًطع أى ٍكثىر م ٍف ًفي ٍاألىر ً ً ُّل
كف إً َّال الظَّ َّف كى إً ٍنيي ٍـ
يؿ المو ۚ إً ٍف ىيتَّبً يع ى
ض ييضم ى ى ى
ٍ
ٍ ى ى
ى
َّ
" إف في ذلؾ آلية كما كاف أكثرىـ مؤمنيف " سكرة الشعراء ()8
كف"سكرة االنعاـ ()116
ص ى
ًإال ىي ٍخ ير ي
إف كال الطرفيف المؤيديف لمثالثيف مف يكنيك كما بعدىا كالمؤيديف لما قبؿ الثالثيف مف يكنيك كما قبميا
ك بعد قراءة االيات السابقة كالتى يقكؿ اهلل فييا اف المؤمنيف فى الحياة ىـ األقمية كالكافركف ىـ االغمبية ألف
الدنيا دار ابتالء كالذل يفر بدينو ىك الناجى بفضؿ اهلل  ,كندعك اهلل اف يجعمنا مف القمة المؤمنة الناجية اف
فنحف لسنا مف المؤمنيف كالمعارضيف لنا ىـ المؤمنكف فمماذا نعارضيـ؟
شاء اهلل فإذا كنا نحف االغمبية
ي
كاذا كنا نحف المؤمنيف فنحف لسنا االغمبية بؿ نحف االقمية ,فمماذ نغضب كنتظاىر كنحف االقمية؟ افال نرضى
بقدر اهلل؟؟؟؟ كاذا قمنا اننا االقمية كاننا المؤمنكف فمماذا نتظاىر ىؿ لنحمى شرع اهلل؟ اـ لنتمسؾ بديننا؟,أـ
لنتعصب لرأينا ؟

كما عمينا إألا اف نؤمف باف اهلل ىك الخالؽ المقدر لكؿ شيىء كأما نحف فنؤمف كنعمف

ايماننا كلكف ال ينجبر احدا عمى اتباعنا بالقكة كاهلل يقكؿ " ال اكراه فى الديف"
لينظر ك هؿ منا الى نفسو ىؿ حقا أنت عمى الحؽ كاآلخر الذل تعارضو ىك عمى الباطؿ؟؟؟
أـ أنؾ انت ايضا عمى باطؿ مثؿ اآلخر الذل تعارضو كاف كالكما يمعب بو الشيطاف ؟؟؟
اننا جميعا يجب اف نكؼ عف التقاتؿ باسـ الديف كلنعمؿ الخير كلنقؿ صالحان اك فمنصمت.....
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إتيامات المعارضة و دفاعات اإلخوان
بين "مظاىرات األزىر" و "حادثة رفح" التى طواىا النسيان !!!
من يذ أف إعتمت جماعة اإلخكاف متمثمة فى حزب الحرية كالعدالة (الجناح السياسى لإلخكاف )يزعامة الرئيس
مرسى مقاليد الحكـ فى مصر  ,كاألحداث فى جنبات كادل النيؿ مف أسكاف جنكبا كحتى شكاطىء البحر
المتكسط شماال تشتع يؿ كتزداد إشتعاال كؿ يكـ  ,فالمعارضة كما أكثرىا مف ناصرييف كليبرالييف كغيرىـ كىـ
فى صراع دائـ مع االخكاف كمؤيدييـ كحجتيـ أف االخكاف يسيركف كفؽ خطة منظمة ىدفيا أخكنة الدكلة فى
مصر كتحكيؿ مصر الى مركز لمدكلة االسالمية التى تحكـ العالـ االسالمى تحقيقا لحمـ اعادة الخالفة
االسالمية ككسيمتيـ فى تحقيؽ ىذا الحمـ ىك التنظيـ العالمى لالخكاف المسمميف  ,ذلؾ التنظيـ الذل كاف حمما
فى خياؿ المؤسسيف لجماعة االخكاف منذ عيد مؤسسيا كمرشدىا األكؿ الشيخ حسف البنا كحتى عيد المرشد
الحالى محمد بديع  ,كىك حمـ يراكد االخكاف منذ سنيف كقد أحسكا قرب تحقيقو قبؿ كمع احداث الربيع العربى
كثكرة الخامس كالعشريف مف يناير فى مصر  .كقد بدأت االتيامات تيكاؿ الى اإلخكاف كمف أكؿ يكـ لتكلى
الرئيس محمد مرسى الحكـ فى مصر  ,حتى اف المعارضة اتيمت االخكاف بأنيـ لفقكا حادثة رفح كتعاكنكا مع
حركة حماس كىى اخكانية الطبع كالتكجو  ,فى قتؿ الجنكد المصرييف الستة عشر فى سيناء فى كاحدة مف اسكأ
حكادث الجيش المصرل كالتى ال تقؿ عف قتؿ االسرل المصرييف فى سيناء عمى يد اسرائيؿ فى اعقاب نكسة
يكنيك , 67كىذا االتياـ مف المعارضة ضد االخكاف كرغـ بشاعة الحدث إال أف الشكاىد تميؿ الى تصديؽ ىذا
اإلتياـ  ,كذلؾ أف المعارضة تتيـ االخكاف بإفتعاؿ حادثة رفح كالتضحية بدماء الجنكد المصرييف فى سيناء
حتى يتسنى لمرئيس مرسى التخمص مف قيادات الجيش المصرل كىك ما تـ فعال فى اعقاب جادثة رفح ,
ككذلؾ تقكؿ المعارضة اف دماء ىؤالء الشيداء مف الجنكد ذىبت ىباء حيث أمرت السمطات المصرية بكقؼ
التحقيؽ كدمغ االدلة حتى ال ينكشؼ المستكر كتيعرؼ المؤامرة بيف االخكاف كحركة حماس .
كاليكـ كفى اثناء حادثة نسسـ طمبة االزىر فى المدف الجامعية تـ تنظيـ مظاىرات مف طمبة االزىر كاعداد
الفتات تطالب باقالة شيخ االزىر الدكتكر احمد الطيب  ,كفى نفس الكقت سرعة قياـ الرئيس محمد مرسى
بزيارة الطمبة المرضى مف التسمـ فى المستشفيات كما صاحب ىذه الزيارة مف ضجة إعالمية ال يخفى دقة
تنظيميا كتزامنيا مع المظاىرات حتى يتـ ابراز مطمب اقالة شيخ االزىر  ,كال ننسى اف االخكاف يرتقبكف تمؾ
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المحظة  ,فكما تقكؿ المعارضة اف اخكنة االزىر ىى اساس بداية الدكلة االسالمية لمخالفة كذلؾ لـ لالزىر مف
تاثير ركحى كدينى عمى العالـ االسالمى
كقد تصدت كؿ الجماىير المصرية كالعربية ليذه اليجمة الشرسة إلقالة االماـ االكبر شيخ الجامع االزىر مما
جعؿ االخكاف يتراجعكف عف مخططيـ كلكنيـ ككما تقكؿ المعارضة مازالكا يتربصكف بشيخ االزىر
يقؼ مؤيدك االخكاف كتقؼ جماعة االخكاف متمثمة فى شيكخيا كشبابيا كقفة قكية ضد
كعمى الجانب اآلخر ي

تيار المعارضة كاشفة حججيـ كانيـ يحيككف تمؾ المؤامرات نكاية فى االخكاف كى يضعؼ مكقؼ االخكاف فى

انتخابات البرلماف القادـ  ,كقد لكحظ أف االسالمييف مف اخكاف كسمفييف كجماعة اسالمية كالذيف كانكا خير
سند لالخكاف فى مكاجية المعارضة  ,كلكنيـ كبعد انكشاؼ مكقؼ االخكاف مف االزىر بدأت الجماعات السمفية
تغير مكقفيا مف االخكاف مما ينذر بتغير الخريطة االنتخابية فى مصر .
إف مصر كانت تبدك كبعد ما يزيد عف السنة كالنصؼ مف ثكرة الخامس كالعشريف مف يناير كما يزيد عف
يفيؽ االبناء قبؿ
ثمانية أشير مف حكـ االخكاف تبدك كأـ يتصارع عمى ميراثيا ابناؤىا كىى تتمزؽ بينيـ  ,فيؿ ي

أف تسقط االـ صريعة خالفاتيـ ؟؟
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تحت ِ
الجامع االزىر وجماعة االخوان ...والضرب ِ
الحزام!!!
ش ُخ
االمام االكبر ي
ِ
ُ
دبر '' بعد نجاح زيارة الطيب لإلمارات ؟أكدت بعض
ىؿ جاء حادث تسمـ طالب األزىر لممرة الثانية '' يم ان
المكاقع عمى االنترنت  ,كجكد ارتباط بيف حادث تسمـ طالب األزىر الثاني  ,نتيجة تناكؿ الطالب لكجبة
غذائية فاسدة كبيف الزيارة التي يقكـ بيا شيخ األزىر أحمد الطيب لإلمارات .كقالت ىذه الكاقع أنو بعد زيارة
أحمد الطيب ,شيخ األزىر ,لدكلة اإلمارات كنجاحو فى اإلفراج عف السجناء المصرييف ىناؾ ,كبعد ما نجح
فيما فشؿ فيو مرسي كحككمتو ,كاف البد اف يتـ تشكيو انجاز شيخ االزىر لممرة الثانية عمى التكالي بتسمـ
أكثر مف  50طالبا بالمدينة الجامعية باألزىر'' .كىنا تشير ىذه المكاقع ,أف جماعة اإلخكاف مازالت تبحث عف
أم طريؽ لتشكيو رمكز الديف كالدكلة حتى يتمكنكف مف فرض سيطرتيـ عمى كافة مؤسسات الدكلة بما فييا
إف الحقيقة التى تظير كاضحة جمية ىك تكتر العالقة بيف مشيخة االزىر كجماعة
أخكنة اآلزىر الشريؼ''ٌ .
االخكاف كالرئيس مرسى كذلؾ منذ تكلى الرئيس مرسى الرئاسة فى يكنيك , 2012قد تكاترت االحداث بما يؤكد
ىذه المقكلة كلمتأكيدعمى ذلؾ نكرد بعض االحداث مثؿ عدـ اعطاء الدكتكر الطيب شيخ االزىر مف مكانة تميؽ
بو فى اكؿ اجتماع لمرئيس اقامو فى جامعة القاىرة كغضب سيخ االزىر مف ىذا الفعؿ كعدـ حضكره لممؤتمر
ثـ ما تال ىذا مف اعتذار الرئاسة عما تـ مف اىانة لشيخ االزىر ك ككذلؾ محاكلةاالساءة لشيخ االزىر فى عدة
محاكالت بنية التخمص مف الشيخ القديرخصكصا لـ لو مف مكانة كمحبة عند الشعب المصرل ككؿ الدكؿ
االسالمية فى العالـ .االخكةمحبى كمؤيدل الرئيس مرسى كجماعة االخكاف برجاءاف يجيب احدؾ معمى سؤالى
لماذ اتـ اقالة الشيخ مظيرشاىيف مف مسجدعمرمكرـ بالتحرير الـ يكف ىك خطيب الثكرة الذىنادىكايدب خمع
مبارؾ اثناء كبعد ثكرة 25يناير؟ الـ يكف ىكمف أيد الرئيس مرسى فى االنتخابات؟ ألـ يكف ىك مف عارض
المجمس العسكرل كىاجـ قتمةالشيداء الى أم ننحف ذاىبكف؟ لمعمـ فانا لـ اؤيد اكارحب بالشيخ مظير شاىيف
بؿ كنت مف ا لمعارضيف لو فى بدايةثكرة يناير كاهلل اعمـ بالنكايا ىؿ يطبؽ االخكاف مبدأمف معى فيك حؽ
كمف ليس معى فيك البالط االخكة محبى كمؤيدل الرئيس مرسى كجماعة االخكاف ليس معنى اف نراجع جماعةا
الخكاف اننا نشكؾ فى مصداقيتيا كلكننا الننا نحب مصر كنتمنى اف تككف الجماعة التى تحكـ مصر باسـ
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االسالـ اف تككف انشاء اهلل ىى الخير لمصر كنتكسـ فييـ ذلؾ كحبا ليـ نراجعيـ فكما قاؿ عمربف الخطاب
الخير فيكـ اف لـ تقكلكىا كالخير فينا اف لـ نسمعيا
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الباب الرابع
) ليسوا إخوانا وليسو مسممين(....مقولة لمشيخ حسن البنا

ليسكا إخكانان كليسكا مسمميف  ..أشير جممو في تاريخ اإلخكاف المسمميف ..ألف مف قاليا ىك مرشدىـ كمؤسس
جماعتيـ الشيخ الشييد حسف البنا رحـ ةي اهلل عميو  ,كقد قاليا فييـ ىـ أنفسيـ كما اشبو اليكـ بالبارحة....
يشيد التاريخ اف الشيخ حسف البنا مؤسس جماعة اإلخكاف المسمميف قاؿ ىذ المقكلة منتقدان بعض أتباع

جماعة اإلخكاف الذيف لـ يمتزمكا برأيو كمبدأه كانيـ قامكا بأعماؿ تخالؼ أيصكؿ الديف االسالمى الحنيؼ مغمِّبيف
ً
ً
و
االحاديث كى
اآليات ك
دنيكل  ,كىـ ييمككف عنؽ
مصمحتىيـ عمى المصمحة العامة طمعان فى منصب أك
مكسب ِّ
يخدعكا العامة كالبسطاء مف الناس الذيف خدعتيـ مظاىر التديف كالتقكل َّ
كلكف الحقيقة غير ذلؾ تمامان  ,مما

دفع الشيخ الشييد حسف البنا الى إعالف رأيو قكال ككتابة متبرءان مف ىؤالء المحسكبيف عمى االسالـ كىـ أبعد ما
يككنكف إسالما ......

كما أشبو اليكـ بالبارحة فالتابعكف لجماعة االخكاف كبعد أف دانت ليـ السمطة كتمكنكا منيا بفضؿ ثكرات

الربيع العربى كشفكا عف أىدافيـ كأنيـ ال يريدكف سكل السمطة كالمناصب ضاربيف عرض الحائط باإلسالـ

كقكاعده الحنيفية السمحاء ,كىـ بذلؾ أضؿ عمى المسمميف مف الكفار كالممحديف  ,ألف مف يتظاىر باإلسالـ ثـ
نفسو أكال ثـ يضر غيره مف الذيف إتبعكه ظنا منيـ بتدينو كأخالقو
يضر ى
يأتى بافعاؿ ليست مف اإلسالـ فيك ي
كالحقيقة غير ذلؾ .
إننا نقكؿ ألتباع جماعة االخكاف أف فكر مؤسس الجماعة الشيخ الشييد حسف البنا ىك الفيصؿ بيننا كبينكـ ك َّ
أف
ليس ك يؿ مف تأَّ ٍخ ىكف أل َّإدعى انو مف اإلخكاف شكالن ككالمان فقط كلكنو مازاؿ بعيدان عف اإلخكاف حقيقةن
سنككف أكؿ المعارضيف لؾ كالكاشفيف لكذبؾ  ,كنقكؿ إلى
كعقيدةنسنقكؿ لو إرجع الى فكر الشيخ الشييد كاال
ي
كؿ مف يتسمؽ المنصات كيستحكز عمى الميكرفكنات طمبان لمشيرة كالمكسب كىك يتحايؿ بكالـ اهلل كبحديث
رسكؿ اهلل لست مف اإلخكاف كلست مف المسميمف ...كالسالـ عمى مف ابتع اليدل....

ى عميو  ...بين " فقو المنافع " و " فقو التفاىات "و "فقو التسييس" !!!!
المفتر َ
اإلسالم ُ
ُ
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تعرض االسالـ كمنذ ً
بعثة الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ الى كثيرو مف اإلفتراءات التى كانت تأتى أكال مف
يكفار قريش كمف غير المسمميف ـ نابناء الديانات األخرل مثؿ الييكدية كالمسيحية  ,بؿ كتعرض االسالـ الى
بفيـ مغمكط اك ً
كثير مف االفتراءات عمى يدل المسمميف أنفسيـ سكاء و
ؽ
بنية اإلنتفاع كالكسب  ,كىك ما ييطمي ي

عميو فقو المنافع ’ أك عف طريؽ إثارة الشيكات كاالنغماس فى الغريب مف احكاـ النساء كالزكاج بإسترجاع

الغريب مف التفاسير كالغريب مف االحاديث الضعيفة كىك ما ييطمؽ عميو سخرية بفقو التفاىات كما أكثر فقياء
التفاىات الذيف قاؿ عنيـ الشيخ محمد الغزالى (الفقياء الذيف لـ يخرجكا فى فقييـ عف دكرات المياه كأحكاميا)
كأخي ار ىناؾ الفقو السياسى كفقياؤه كىـ الذيف يمككف عنؽ التفاسير كاالحاديث بغية نكاؿ السمطة ثـ كبعد
االستحكاز عمى السمطة يخالفكف ما نادكا بو ككأف الفقو عندىـ ىك كسيمة لمسمطة ليس إال  ,كالغريب أف عامة
الناس يخدعيـ ىؤالء الفقياء أصحاب فقو المنافع كفقو المظمظة كالفقو السياسى كما أكثرىـ حكلنا ىذه األياـ
كما أكثر تابعييـ كتابعى تابعييـ...........
كحكر في معنى
إف ما يسمى بفقو المنافع كىك الباب الذل دخؿ منو ك يؿ مف إفترل عمى االسالـ الصحيح َّ

و
طرؼ عمى طرؼ ليس حبان فى االسالـ كلكف كراىية فى الطرؼ
أحكامو طمبا لممنفعة كالكسب أك محاكلة لتأييد

االخر  ,كاكبر مثاؿ عمى ما نقكلو ىك االختالفات بيف المسمميف بعضيـ ببعض فيكفى أف ننظر الى حاؿ
المسمميف فى العالـ كى نرل االختالفات بيف الجميع فيناؾ السنة كالشيعة كىناؾ السمفية كالصكفية كىناؾ
الكىابية كاالباضية كىناؾ اتباع المذاىب المختمفة ككأننا أماـ انكاع كثيرة مف االسالـ كؿ منيا يدعى أنو
االسالـ الصحيح  ,كاالسكأ ىك التقاتؿ بيف الجميع كسفؾ الدماء بينيـ تحت اسـ االسالـ كالدفاع عف االسالـ ,
كاالسالـ براء منيـ جميعا  .إف االسالـ ديف اهلل الحؽ كالذل كانت أكؿ آياتو نزكال عمى الرسكؿ الكريـ صمى
اهلل عميو كسمـ ىى آية "إق ار باسـ ربؾ الذل خمؽ " كقد جاء القراف مميئا بآيات الدعكة لمعمـ كالعقؿ كما أكثر
آيات " أفال تعقمكف" أل انو يدعكنا لمعقؿ كالتعقؿ كالفيـ كالتعمـ.
إف المقصكد بفقو المنافع  ,أل اف نتبع الرخصة الممنكحة لنا كلكف بنية اإلنتفاع الدنيكل كتكفير الماؿ كالبخؿ
بو عمى اهلل  ,كىك اتجاه انتشر كثي ار ىذه االياـ  ,كىؤالء الذيف يستعممكف فقو المنافع ىـ أضر عمى المسمميف
ألنيـ يعممكف الحؽ كيحيدكف عنو بمكل ذراع االية كاستعماليا لمنفعتيـ .إف فقو المنافع ييعتىبر اكثر فسقان مف

عدـ اداء السنة اك الفريضة  ,كصدؽ اهلل العظيـ حيث قاؿ ( كي هؿ لممطففيف) صدؽ اهلل العظيـ ,قاؿ تعالى

بسـ اهلل الرحمف الرحيـ(فكيؿ لمذيف يكتبكف الكتاب بايدييـ ثـ يقكلكف ىذامف عند اهلل ليشتركا بو ثمنا قميال فكيؿ
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ليـ مما كتبت ايدييـ ككيؿ ليـ مما يكسبكف)صدؽ اهلل العظيـ كفقو المنافع يتجمى بكؿ كضكح فى كؿ مف
يتصفكف بالبخؿ كال يش ًح كحب الماؿ ككنز الماؿ كما أكثرىـ  ,كىـ يؤدكف فرائض الديف كيتمسككف بيا طالما
أنيا ال تكمؼ درىما كال دينا ار  ,كنجدىـ يتشدقكف بصالتيـ كصياميـ بؿ كنراىـ يعيبكف عمى مف ال يصمى كال
يصكـ ككأنيـ ىـ المالئكة كاآلخركف ىـ الكفار  ,كالحقيقة أنيـ يؤدكف فرائض الديف طالما أنيا بدكف إنفاؽ
الرخص كاحكاميا
فالصالة كالصياـ بال انفاؽ كاما الزكاة فإنيـ يتحايمكف فى عدـ االنفاؽ أك المجكء الى ي
كبغطاء مف الديف  ,كىكذا نجد فقو المنافع فى اكضح صكرة .

إف المقصكد بفقو التسييس كىك ما نراه مف أىؿ السياسة الذيف يرتدكف عباءة الديف الذيف يقكمكف بالتحكؿ
كتغيير المكاقؼ  ,فنراىـ فى البداية يحرمكف اشياء كبعد ذلؾ يحممكنيا كذلؾ لمنفعتيـ كمصمحتيـ  ,كىكذا لعف
اهلل المصميف الذيف ِّ
يكذبكف بالديف أل يدعكف انيـ متدينكف كانيـ يتبعكف احكاـ الديف ك كلكنيـ يستعممكف ىذا
التديف لمنفعتيـ السياسية كمصمحتيـ فى السمطة كذاؾ ىك (فقو التسييس) الذل نراه فى جماعات االسالـ
السياسى تمؾ الجماعات التى تصبغ كؿ عمؿ سياسى بغطاء إسالمى بغية النصب عمى العامة مف الناس
باسـ الديف كالديف منيـ براء .
إف االنغماس فى الشيكات كالتمذذ بالمحرمات اصبح مباحا تحت اسـ فقو المظمظة  ,فيكفى أف يتكمـ الفقيو عف
و
باب مف ابكاب احكاـ النساء حتى نجد الجميع قد انساؽ مدفكعا بشيكتو المكبكتة الى التفاصيؿ كتفاصيؿ
التفاصيؿ فنككف ككأننا نشاىد فيمما جنسيا كلكف بغطاء مف الشرع كالشرعية  ,كذلؾ بحجة أنو ال حياء فى
الديف  ,كالحقيقة اننا كمنا مصابكف بانفصاـ فى الشخصية كاف الكبت الجنسى اصابنا بسعار جنسى لـ نجد
مأكل غير االستمتاع بفقو المظمظة كاحكاـ النساء كالتمتع فى الجنة بحكر العيف ككيؼ أف المسمـ سيناؿ فى
الجنة قكة جنسية تساكل قكة مائة رجؿ حتى يناسب ما سيتمتع بو مف مئات الحكر العيف  ,ككأف االسالـ لـ
ينزؿ عمى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ إال لممتع الحسية كننسى ما قالو الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ "إنما
بعثت ألتمـ مكارـ األخالؽ" ..
يا سادة قبؿ أف تبحثكا عف متع الجنة مف حكر عيف كقبؿ أف تناقشكا فى الفقو عف كيفية اتياف الزكجة كىى
حائض كغيرىا مف االحكاـ التى تدخؿ تحت باب اف الجيؿ بيا ال يضر كالعمـ بيا الينفع  ,ابحثكا كيؼ نعيش
عمى االرض بعفة ككيؼ نعبد اهلل بفيـ كتعقؿ ككيؼ نتعامؿ مع بعضنا البعض باخالؽ القراف كسنة رسكؿ اهلل
صمى اهلل عميو كسمـ الذل كاف قرانا يمشى بيف الناس عمى االرض ككيؼ ال يقتؿ بعضنا البعض حبا فى
32

اء عمى
الماؿ كحبا فى السمطة ككيؼ ال يخدعنا المنتفعيف باسـ الديف كنحف نطيعيـ كالعمياف ككفانا إفتر ن
االسالـ غفر اهلل لنا كلكـ آميف آميف.
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عباس محمود العقاد  :ىل حسن البنا من أصول ييودية ؟
ىذا مقاؿ قديـ لكاتب مصر العبقرل األشير محمكد عباس العقاد صاحب أركع كأشمؿ سمسمة فى الكتابات
االسالمية ,كاف العقاد يطمؽ عمى جماعة اإلخكاف المسمميف صفة «خكاف المسمميف» ,كفيما يمى مقاؿ آخر

لمعقاد نشر فى جريدة «األساس» صباح  2يناير  ,1949ككاف عنكانو "الفتنة االسرائيمية " ) الفتنة التى

ابتميت بيا مصر عمى يد العصابة التى كانت تسمى نفسيا باإلخكاف المسمميف ىى اقرب الفتف فى نظاميا إلى
دعكات االسرائيمييف كالمجكس ,كىذه المشابية فى التنظيـ ىى التى تكحى إلى الذىف اف يسأؿ لمصمحة مف

تثار الفتف فى مصر كىى تحارب الصييكنييف؟! ,السؤاؿ كالجكاب كالىما مكضع نظر صحيح ,كيزداد تأممنا
فى مكضع النظر ىذا عندما نرجع إلى الرجؿ الذل أنشأ تمؾ الجماعة فنسأؿ مف ىك جده؟ ,اف احدا فى مصر
ال يعرؼ مف ىك جده؟ عمى التحديد ,ككؿ ما يقاؿ عنو إنو مف المغرب كأف كالده كاف «ساعاتى» ,كالمعركؼ

أف الييكد فى المغرب كثيركف ,كأف صناعة الساعات مف صناعاتيـ المألكفة ,كاننا ىنا فى مصر ال نكاد

نعرؼ «ساعاتى» كاف يعمؿ بيذه الصناعة قبؿ جيؿ كاحد مف غير الييكد ,كيضيؼ العقاد :كنظرة الى مالمح
الرجؿ تعيد النظر طكيال فى ىذا المكضكع ,كنظرة الى اعمالو كاعماؿ جماعتو تغنى عف النظر إلى مالمحو

كتدعك إلى العجب مف االتفاؽ فى ىذه الخطة بيف الحركات االسرائيمية اليدامة كاعماؿ ىذه الجماعة ,كيكفى

مف ذلؾ كمو أف نسجؿ حقائؽ الشؾ فييا كىى اننا اماـ رجؿ مجيكؿ االصؿ مييب النشأة ,يثير الفتنة فى بمد

اسالمى كالبمد مشغكلة بحرب الصييكنييف كيجد الرجؿ فى حركتو عمى النيج الذل اتبعو دخالء الييكد

كالمجكس ليدـ الدكلة االسالمية مف داخميا بظاىرة مف ظكاىر الديف ,كليس مما يحجب الشبية قميال أك كثي ار

أف ىناؾ مف اعضاء جماعتو يحاربكف فى ميداف فمسطيف ,فميس مف المفركض اف االتباع جميعا يطمعكف
عمى حقائؽ النيات ,كيكفى لمقابمة تمؾ الشبية اف نذكر اف مشاركة اكلئؾ فى الطالئع الفمسطينية يفيد فى

كسب الثقة ,كفى الحصكؿ عمى السالح كالتدرب عمى استخدامو كفى امكر اخرل قد تؤجؿ الى يكـ الكقت

المعمكـ ىنا اك ىناؾ ,فاغمب الظف اننا اماـ فتنة اسرائيمية فى نيجيا كاسمكبيا ,اف لـ تكف فتنة اسرائيمية اصيمة

فى صميـ بنيتيا ,كيضيؼ العقاد قائال :امة مصرية مشغكلة بفتنة ىنا كجريمة ىناؾ كحريؽ يشعؿ فى ىذه

المدرسة كمؤامرات فى الخفاء كتقكـ ىذه العناصر المفسدة بالتحريض كالتيييج كتزكدىا بالذخيرة كالسالح ,اىذه
ىى محاربة الصييكنية كالغيرة عمى االسالـ ,اف ييكد االرض لك جمعكا جمكعيـ كرصدكا امكاليـ كاحكمكا

تدبيرىـ لينصركا قضيتيـ ,فى تدبير انفع ليـ مف ىذا التدبير لما استطاعكا ,كاال فكيؼ يككف التدبير الذل ينفع
الصييكنية فى مصر فى ىذا المكقؼ الحرج؟ ,اف العقكؿ اذا راف عمييا الغباء كانت كتمؾ العقكؿ التى كصفيا
القرآف الصحاب الياكية الذيف ليـ قمكب ال يفقيكف بيا كليـ اعيف ال يبصركف بيا ,كليـ آذاف اليسمعكف بيا

«اكلئؾ كاألنعاـ بؿ ىـ أضؿ اكلئؾ ىـ الغافمكف» ,ىؤالء الغافمكف يمكف اف يقاؿ ليـ انيا ىى الفرصة السانحة
لالنقالب أكلئؾ ىـ الغافمكف ,فرصة لمف؟ ,فرصة لمصييكنية نعـ ,اما فرصة لمصر ,فمتى كقع فى التاريخ
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انقالب كدفاع فى كقت كاحد ,ما استطاع اناس اف يكطدكا انقالبا كيييئكا اسباب الدفاع فى اسبكع كاحد اك
شير كاحد أك سنة كاحدة ,ابت الرءكس اآلدمية أف تنفتح لضاللة لمثؿ ىذه الضاللة لك كاف االمر امر عبث
كمجكف كانما ىى مطالع خبيثة تتطمع كغركر صبيانى يياجـ كشر كميف فى الخفاء يستثار(
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ُقل تعالو إلى َكمِ ٍ
مصر فى ديسمبر)2012
مة سواء 9(...
ْ
ُ
يقكدنا
عندما تتحكـ
المصالح كتيغيَّب المبادلء  ,كعندما يتفَّشى الجي يؿ كتنعدـ الحكمةي كالفيـ  ,كعندما ي
ي
ً
التسامح ك ً
ً
ً
الدىماء
لممشيد العامةي ك
التعايش كعندما يتصدل
اإلخاء ك
كممات مثؿ
قامكسنا
التعصب كيختفى مف
ً
ه
ي
ي
و
ً
ً
لمكقؼ ما  ,فينا نقكؿ عمى
إما خجالن أك خكفان أك كسالن أك إنتظا انر
المشيد أى يؿ الخبرة ك
كيختفى مف
الحكمة َّ

تأف كأبناؤىا ك هؿ فى ك واد يييمكف..يتصارعكف ك يتقاتمكف
مصر اآلف ,
الدنيا السالـ ,ك ىذا ىك حا يؿ
مصر اآلف ي
ي
ى
و
لمصر التى جاء ذكرىا فى
لحزب أك جماعة كأف ننتمى
كما مف يمجيب  ,ككيجب عمينا اآلف أف نترؾ إنتمائنا
ى

مصر إف شاء اهلل آمنيف صدؽ اهلل العظيـ"  ,فإذا كاف الداخمكف الى
القرآف " ...بسـ اهلل الرحمف الرحيـ إدخمكا
ى

نأمف كنحف فى مصر كننتمى الى مصر؟؟؟ يا سادة أكال كقبؿ كؿ شيىء يجب أف نتكقؼ مف
مصر آمنيف أفال ي
أف يتيـ كؿ منا أخاه فكمنا مصريكف ككمنا ننتمى الى مصر  ,كيجب أف نتكقؼ عف إتياـ بعضنا البعض فيذا

إخكانى كىذا سمفى كىذا ليبرالى كىذا ىعممانى كىذا كافر كىذا صكفى كىذا شيعى كىذا قبطى كىذا مسيحى كىذا
كنتعرؼ أف ىناؾ ثكرةه قامت فى مصر
قر
ى
متديف كىذا ممحد كىذا معى كىذا ضدل  .......ثانيا يجب أف ين ى

منتخب بإنتخابات نزيية كشريفة ككاف الفائز فييا ىك
جديد
نظاـ ه
ه
نتيجة لمظمـ كالفساد كأف نتاج ىذه الثكرة ىك ه

الرئيس محمد مرسى الذل ينتمى الى تيار االخكاف  ,ك ذلؾ ال يعيبو كال يعطيو أل تميز غير نتيجة

أصبح رئيسان لمصر ككؿ المصرييف مف كؿ الطكائؼ كيجب
االنتخابات  ,كأف الرئيس محمد مرسى بإنتخابو
ى

عمى الجميع طاعتو كاحترامو  ,ككذلؾ يجب عمينا أف نقكؿ لو أحسنت عندما ييحسف كأخطأت عندما نراه مف

نقميا كال خير فيو إف لـ يسمعيا  ,كلكف
كجية نظرنا أخطأ كىذه ىى الديمقراطية كالشكرل  ,كال خير فينا إف لـ ي
نقكؿ ال أك نعـ باألصكؿ كبالقانكف كليس بالتخريب كالتقاتؿ كالتطاكؿ عمى الرئيس  .ثالثا يجب عمينا أف ال

ِّف ككاضح أك نتالعب
نتعصب إلى جماعتنا أك حزبنا أك رأينا كأف نتصيد األخطاء أك نتجادؿ فى الحؽ كىك بي ه
باأللفاظ تحكيال لمحؽ كتغييبا لممنطؽ  ,كأف ترؾ االمر ألكلى العمـ كالتخصص كالثقة  ,كيجب عمى الرئيس

ً
ب عشيرتو أك مؤيديو أك أبناء جماعتو ميما كاف رأييـ أك
محمد مرسى أف يتسع صدره لمحميع كأف ال ييغم ى

مكقفيـ ألنو ىنا ىك رئيس لمجميع فيسمع ليذا كليذا كيمتزـ برأل االغمبية كالصكاب  ,ككذلؾ ال عيب كال ضرر

غير الرئيس محمد مرسى مكقفو نزكال عمى رأل االغمبية أك أىؿ العمـ كالتخصص ,فتغيير مكقفو أك رأيو
إذا َّ
ب لو أف شاء اهلل .رابعا
حفظان لكحدة االمة ييعتبر مف فقو الضركريات كاألكلكيات  ,كىك مكقؼ اذا أتاه
سيحس ي
ى
كىك االىـ فالخالؼ الدائر ىذه األياـ بيف اإلعالف الدستكرل المؤقت لمرئيس محمد مرسى ثـ االستفتاء عمى
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الدستكر الجديد  ,ككال االمريف ( االعالف الدستكرل كاالستفتاء عمى الدستكر المقترح الجديد) ال إختالؼ
عمييما مكضكعا ( كىك رأل الشخصى المتكاضع) كلكف اإلختالؼ جاء مف الطريقة كالكقت  ,فطريقة اإلعالف
الدستكرل جائت كما لك أف الرئيس محمد مرسى يريدأف يمتؼ عمى و
حكـ لممحكمة الدستكرية بعدـ شرعية
الجمعية الدستكرية كبالتالى سقكط الدستكر كبعدـ شرعية مجمس الشكرل كمعنى ذلؾ أف األغمبية المكجكدة فى
مكقؼ يؤلـ
ىباء مثؿ األغمبية التى كانت مكجكدة فى مجمس الشعب المنحؿ كىك
ه
مجمس االشكرل ستصبح ن
تيار االسالـ السياسى بكؿ طكائفو ( إخكاف كسمفييف كغيرىـ)  ,كىنا كبعد أف أعمف الرئيس محمد مرسى

االعالف الدستكرل ثار الجميع مف المعارضيف ككجدكه فرصةن لضرب تيار االسالـ السياسى  ,كقد كاف
المعارضكف محقيف فى معارضتيـ كلكنيـ لـ يككنكا محقيف فى نكاياىـ فالنكايا كانت تضمر أم ار آخ ار ككما أف
النكايا ال يعمميا إال اهلل فال نستطيع أف نحاسبيـ عمييا  ,كلكننا نستطيع أف نقكؿ أف معارضتيـ لالعالف
الدستكرل كلالستفتاء كانت حقا كيجب عمى الرئيس محمد مرسى أف يتخذ كؿ المكاقؼ حماية لالمة  ,فال مانع
مف إلغاء االعالف الدستكرل المؤقت كيأتى بإعالف دستكرل مؤقت آخر يتالفى أخطاء ما سبؽ  ,ثـ بعد ذلؾ
شير أك
ال مانع مف تأجيؿ اإلستفتاء كانتظار أف يتكافؽ الجميع عمى نقاط الدستكر ي
كيعطى ميمة لمجميع ه

شيريف ثـ ييعمف االستفتاء  ,كىنا ال ضرر كال ضرار  ,كنستكمؿ المضى فى النيكض بالبمد كزيادة االنتاج .

خامسا كأخي ار فال يجب عمى اتباع تيار االسالـ السياسى مف إخكاف كسمفييف أف يعتبركا أانفسيـ ىـ المؤمنكف

تسطيح لالمر كاستحكاز كاستقكاء بالديف فى السياسة  ,كال ينسى ىؤالء ( إخكاف
كغيرىـ ىـ الكفار فيذا
ه

كسمفييف) أف بأسيـ بينيـ شديد فكالىما يختمؼ عف اآلخر مكقفا كفيما لمديف كأصكلو  ,كال اريد أف اكرر القكؿ
كلكف ليتذكر السمفيكف أنيـ كانكا يؤيدكف حازـ أبك اسماعيؿ عمى الرئيس محمد مرسى كيركف فى الشيخ حازـ
ابك اسماعيؿ أنو االصمح لحكـ مصر  ,كلكال خركجو مف الترشيح لالنتخابات لكاف ىك الفائز  ,ككذلؾ ال
ينسى السمفيكف انيـ يعتبركف جماعة االخكاف المسمميف خارجيف عف منيج السؼ فى كثير مف االراء كالمكاقؼ
 ,كىنا فال يجب اف نتكمـ عف الكفر كااليماف كنحف بيننا ما بيننا  ,كاقكؿ كذلؾ لممعارضيف كىـ أيضا بينيـ ما
بينيـ كال يكاد يجمعيـ شيىء كاحد إال معارضة االسالمييف  ,كىذا ىك ليب القضية  ,فالخالؼ ليس بيف
االسالـ كغير االسالـ كلكف الخالؼ بيف المصالح كالمنافع كالتعصب األعمى كالجيؿ بالديف  ,كىك داء
عضاؿ ندعك اهلل أف نشفى منو جميعان .يا سادة رفقان بمصر كبشعب مصر كلنعمـ أف اهلل خمؽ الخمؽ كشرع
ليـ الحؽ طريقا كترؾ ليـ الخيار كلكننا سنحاسب جميعان عمى أفعالنا كعمى نكايانا كليس فقط عمى ظاىر
أعمالنا كاقكالنا  ,الميـ إغفر لنا خطايانا ,يا أرحـ الرحميف .
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ِ
لك اهللُ يا مصر...
يكـ و
داـ يعيشو الشعب المصرل فى يكـ السبت السابع عشر مف نكفمبر , 2012فى ىذا اليكـ المشؤـ
ه

قطار بسيارة مدارس
الممىء بالدماء حيث مات  50طفال كاصيب ما يزيد عمى العشريف مصابا جراء إصطداـ ه
تحمؿ اطفاال كىـ يعكدكف ألىميـ فرحيف كلكنيـ عادكا جثثا كاشالء كال عزاء لالطفاؿ كالفقراء  ,كيستمر اليكـ

االسكد فينقمب اتكبيس فى سيناء كيمكت بعض رجاؿ الشرطة كيصاب اخركف ثـ يكتمؿ اليكـ بمصائبو
فيصطدـ اتكبيس فى دمنيكر كيمكت الكثيركف كيصاب الكثيركف مف ابناء الشعب المصرل المكافح ككأف الدـ
المصرل دـ رخيص ال دية لو .........
كالمؤسؼ اف الحككمة كىى تنشغؿ بغزة كدماء ابناء غزة نست اف كاجبيا ىك مصر اكال كدماء ابناء مصر اكال
كثانيا كثالثا  ,كلكنيا المصالح كلعبة السياسة كاالنتيازية السياسية  ,إننا كنا ننتظر مف الرئيس مرسى الذل
انتخبو الشعب المصرل بنسبة تفكؽ اؿ %52فى اكؿ انتخابات حرة نزيية  ,اف يقكؿ كممة حؽ كما كاف
يقكليا كىك عضك مجمس الشعب فى عاـ  2002عنما كقؼ بعد حادث قطار الصعيد الشيير مطالبا بمحاسبة
المسؤليف كاكليـ رئيس الكزراء فى ذلؾ الكقت عاطؼ عبيد كلكف لالسؼ فالرئيس مرسى كىك رئيس يختمؼ
عف مرسى المعارض كىكذا تتغير المكاقؼ كتتبدؿ الكممات كتمؾ ياسادة كبكؿ كضكح ىى االنتيازية السياسية
كلكف ال حياة لمف تنادل ....كلمعمـ فعدد قتمى غزة نتيجة اليجكـ االسرائيمى ال يصؿ الى عدد قتمى يكـ السبت
المشؤـ فى مصر..
اننا نطالب الرئيس مرسى اف يعمف عف اقالة الك ازرة كتشكيؿ ك ازرة كحدة كطنية فييا الخبراء كليس االصدقاء
كننتظرمنو اف يعمف تحممو مسؤلية المصيبة كانو لف ييدأ لو جفف قبؿ اف يعطى كؿ ذل حؽ حقو........
إننا ننتظر مف الرئيس مرسى اف يمتزـ بكممتو فى انو لف يظمـ كلف يعادل المعارضيف لو كانو لف يرضى
باغالؽ القنكات الفضائية كتكميـ المعارضيف كما كاف النظاـ السابؽ يفعؿ ككنا نعارضو ..........
ياسيادة الرئيس ليس معنى انؾ مف جماعة االخكاف المسمميف انؾ مقدس كأ نيـ ابرياء كليس معنى انؾ منتخب
بنسبة  %52انؾ عمى صكاب كاف الشعب المصرل كمو معؾ كليس معنى اف النظاـ السابؽ كاف فاسدا انؾ
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كاصحابؾ لستـ فاسديف  ,يا سيادة الرئيس الفساد ال يكرث كلكنو ييكتسب كادعك اهلل اف تككف كما عاىدناؾ

نظيؼ اليد كالقمب كالنية كاف ال تخدعؾ الر ئاسة كمظاىرىا كاف ال يمنعؾ اصحابؾ كجماعتؾ مف اف تقكؿ

الحؽ .......
كصًدـ فى ادائو ( سيدل البرئيس
كاف ىذا المكالـ عمى لساف كؿ مكاطف مصرل انتخب الرئيس مرسى ي
مرسى لقد انتخبتؾ كانا مقتنع بؾ فارجكاف تساعدنى عمى االحتفاظ باقتناعى بؾ كالسالـ عمى مف اتبع

اليدل) .........
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الباب الخامس
ظاىرة الربيع العربى بين" تسييس " المنابر و" أسممة" األحزاب !!
رغـ َّ
أف ظاىرة الربيع العربى في عيد حكـ االخكاف قد أكممت عاميا الثانى  ,إال أف ىناؾ الكثير مف
المشكالت كالنتائج غير المرضى عنيا خصكصا مف الشعكب العربية التى كانت تنتظر الكثير مف الربيع

العربى  ,كذلؾ ألف المقدمات كانت تيبشر بكثير مف الخير كبعد ما يقرب مف سنتيف بدأت الشعكب العربية
تشعر أنو رغـ مجىء الربيع العريى كرغـ تغيير انظمة الحكـ فى البالد كرغـ االنتخابت  ,فإف الحاؿ كما
ىك اك اسكأ مما كاف!!!! فكيؼ كصمنا الى ىذا الحاؿ؟؟؟؟؟؟؟
كلالجابة عمى ىذا السؤاؿ فحتاج الى عشرات مف السنيف لمتحمبؿ كالدراسة كاالستنتاجات كتككف االجابة ىى

اسئمة تحتاج الجكبة فيؿ بجئ الربيع بنسيمو أـ سيتحكؿ الى خريؼ مخيؼ؟

تحتاج إلى إجابات ثائرة !!!
أسئمةٌ حائرة
ُ
فى أتكف النيراف الذل يحيطي بمصر بعد أحداث فض اعتصامات االخكاف فى رابعة كالنيضة كما أعقبو مف

عنؼ مدبر كمخطط كمف و
و
سفؾ لمدماء كلالركاح كمف تخريب لمصر مف شماليا الى جنكبيا  ,كاهلل اعمـ بما

سكؼ يأتى مف احداث  ,تظير لكؿ ذل عقؿ كفيـ اسئمة كثيرة تحتاج الى اجابات  ,كنحف ىنا نذكر االسئمة
كنترؾ لمشعب المصرل البحث عف االجكبة حتى يعمـ الجميعي الى أيف مصر ذاىبة ؟؟؟؟؟؟؟
السؤاؿ االكؿ  :مف الذل يحرؽ مصر اليكـ؟ كينشر فييا الخراب ؟ ً
كيركع الشعب المصرل ؟
السؤاؿ الثانى  :مف الذل يقتؿ المصرييف فى سيناء؟؟
تقكؿ جماعة االخكاف كمؤيدييـ أف الجيش ىك مف يحرؽ مصر كمف يقتؿ المصرييف فى سيناء
كيقكؿ الشعب أف مف مف يحرؽ مصر ك يقتؿ المصرييف ىـ االرىابيكف
كبقكؿ االرىابيكف أف يحرؽ مصر كمف يقتؿ المصرييف ىـ مف يدفعكف لنا الماؿ كيسيمكف لنا الفرار
كيقكؿ اهلل سبحانو كتعالى فى كتابو العزيز" بسـ اهلل الرحمف الرحيـ " ( إنما جزاء الذيف يحاربكف اهلل كرسكلو
كيسعكف في األرض فسادا أف يقتمكا أك يصمبكا أك تقطع أيدييـ كأرجميـ مف خالؼ أك ينفكا مف األرض ذلؾ
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ليـ خزم في الدنيا كليـ في اآلخرة عذاب عظيـ )صدؽ اهلل العظيـ
كيقكؿ سبحانو كتعالى "بسـ اهلل الرحمف الرحيـ"( الذيف ينقضكف عيد اهلل مف بعد ميثاقو كيقطعكف ما أمر اهلل
بو أف يكصؿ كيفسدكف في األرض أكلئؾ ىـ الخاسركف)
كالى جمكع الشعب المصرل مؤيديف لالخكاف كمعارضيف ليـ بربكـ مف يقتؿ المصرييف فى سيناء؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
اذا قمتـ اف الجيش المصرل ىك مف يقتؿ المصرييف فى سيناء فمف الذل يحمى المصرييف كمف الذل ينتصر
لممصرييف
كمف الذل قاؿ فييـ رسكؿ اهلل "خير اجناد األرض"؟؟؟؟؟؟
كاذا قمتـ اف المصرييف ىـ مف يقتؿ المصرييف فكمنا مدانكف.......
كاذا قمتـ اف يقتؿ المصرييف فى سيناء ىك نتاج الحقد االسكد كالغباء السياسى كالجيؿ بحقيقة الديف كسماحتو
كشيكة السمطة كلك عمى دماء المصرييف كخفافيش الظالـ فقد عرفتـ مف يقتؿ المصرييف فى سيناء كالساكت
عمى الظمـ شيطاف أخرس ….فيؿ ماذلتـ مع جماعة الشيطاف ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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رسائل الشعب المصري الى جماعة االخوان...
( االخوة واالبناء من مؤيدى االخوان...لستُم المالئكة وليس َّ
منا الشيطان)
اكال نعترؼ لكـ اف ما حدث فى الثالث مف يكليك  2013كاف اقالبا عسكريا ارتكز عمى مظاىرات شعبية
مألت ميادبف مصر تطالب برحيؿ نظاـ االخكاف كرحيؿ الرئيس محمد مرسى  ,كلمعمـ فكممة انقالب ال تعنى
نقيصة اك عيبا بؿ تعنى تغيير النظاـ بالقكة العسكرية كىك عرؼ اتبعتو كؿ النظـ التى طالبت بالتغيير فى
انظمتيا فما الثكرة االمريكية كقياـ الكاليات المتحدة االمريكية إاال انقالبا عسكريا كما الثكرة البمشفية فى ركسيا
االانقالبا بؿ اكاد اجزـ اف كؿ الدعكات السياسية ك الدينية كانت انقالبا بدأ سمميا كاحتمى بالقكة العسكرية
لتثبيت اركانو  ,كاخي ار كبدكف أل حساسية فإف دعكات االنبياء كالرسؿ كانت انقالبا دينينا مف قكل التكحيد ضد
قكل االلحاد كالكفر انتصرت بفضؿ تأييد اهلل ليا بالعقيدة كالنصر بالسيؼ كىك امر ال يعيب قكل االيماف ,
فمماذا اذف نتحجج بكممة انقالب ,كلماذا ال نفكر فى كيفية الخركج مف ىذا الماذؽ ؟ كلماذا دائما نرفع
المصاحؼ عمى اعنة السيكؼ كندعى اننا المالئكة كاف غيرنا ىـ الشياطيف كنقع فى غكاية الشيطاف الكبرل
كنعيد تاريخ التفكؾ االسالمى كنعيد لعبة الشيطاف فى حركب عمى كمعاكية  ,تمؾ الحركب التى ادعى كؿ
منيما انو ىك الشرعية فعمى حارب مف اجؿ الشرعية كاستتباب االمف فى الدكلة بعد مقتؿ الخميفة عثماف
كمعاكية رفض خالفة عمى كطالب بدـ قتمة عثماف كشف حربا ال ىكادة فييا تحت راية الشرعية كالقصاص كما
اشبو اليكـ بالبارحة فمؤيدك االخكاف يرفعكف راية الشرعية لعكدة الرئيس مرسى كالقصاص لدماء الشيداء
كالنظاـ يرفع راية استتباب االمف كبقاء الدكلة كحفظ مصر مف التقسيـ ككالىما يرل اتباعيـ انيـ ىـ الحؽ
كاآلخر ىك الباطؿ  ,كمصر تنزؼ كال حياة لمف تنادل !!!!!!!!
إف المتتبع لتاريخ جماعة االخكاف كمنذ تأسيسيا عمى يد الداعية االسالمى الكبير الشيخ حسف البنا يجد أنيـ
تعرضكا دائما كتحت كؿ العصكر الى اقسى انكاع القير كالتعذيب كالسجكف كىك امر لف ينساه التاريخ ابدا ,
كلكننا ايضا نرل انيـ دائما ما يجنحكف الى العنؼ كاالرىاب كسفؾ دماء االبرياء بداعى الدفاع عف انفسيـ
كىـ بذلؾ يدخمكف فى اتكف الصراعات كالثأر التى ال تذيد األمر إال سفكا لمدماء  ,كالتاريخ يقكؿ اف جماعة
االخكاف عاشت اذىى عصكرىا منذ تاسيسيا فى مرحمتيف بعد كفاة عبد الناصر عدك االخكاف االكؿ كمجىء
السادات السياسى الماكر كعقده صفقة مع مرشد االخكاف كاخراجيـ مف سجكف عبد الناصر بغية االتفاؽ مع
السادات عمى محاربة الناصرية كقد كفى السادات عيده كاخرجيـ جميعا مف السجكف كىيا ليـ حياة كريمة
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كلكف بمجرد اف عقد السادات اتفاقية كامب ديفيد إال كاتفؽ االخكاف مع جميع القكل كمنيـ الناصرية فى
معارضة السادات كانتيى االمر بقتؿ السادات كبعد ذلؾ كبمجىء مبارؾ تـ عقد حمؼ شيطانى بيف نظاـ
مبارؾ كاالخكاف بغطاء مف ماما امريكا كفيو اف يحكـ نظاـ مبارؾ كاف يككف االخكاف ىـ ممثمك المعارضة كليـ
كؿ الحرية فى التجارة كاالقتصاد كالدعكة كقد نجح ىذه الحمؼ حتى شاخ نظاـ مبارؾ كجاء اكاف تغييره
كاستبدالو بنظاـ آخر ككاف النظاـ اآلخر ىك بديؿ كرفيؽ الطريؽ لنظاـ مبارؾ كىـ االخكاف كاستغؿ الجميع
مظاىرات  25يناير كاعتمى االخكاف سدة الحكـ كلكنيـ ككعادتيـ ال يجيدكف إال المعارضة فما كاف اسيؿ مف
خمعيـ كاالتياف بنظاـ آخر ال يختمؼ عف مبارؾ شكال كال مضمكنا ككاف عمى االخكاف اف تعكد لممعارضة
كلممشاريع االقتصادية المبنية عمى الشكؿ الدينى كاف تستمر الحياة  ,كلكف الشيطاف ال يناـ فكاف اف لعب
برأس الجميع كفرؽ بيف الجميع فال االخكاف عادكا لمشاريعيـ كال النظاـ الجديد استتب لو االمر كمصر ىى
الخاسر الكحيد...
اخكتى كابنائى كنحف فى رمضاـ كمف آيات القرآف نقكؿ بسـ اهلل الرحمف الرحيـ "ألـ يأف لمذيف آمنكا أف تخشع
قمكبيـ لذكر اهلل" اكلسنا فمى رمضاف اكليست الشياطيف تيكبؿ فى رمضاـ فماذا ننتظر لنعكد الى العقؿ كنحقف
الدماء كنعمـ أف االمر لف يخرج عف تحالؼ جديد بيف النظاـ كبيف االخكاف برعاية ماما امريكا  ,فماذا أنتـ
فاعمكف  ,أكليس منؾ رجؿ رشيد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

43

الباب السادس
ِ
الفساد بين مميارات "مبارك" ومميارات "خيرت
حقيق ُة

الشاطر "

فى أسبكوع كاحد كفى عدة صحؼ كقنك و
ات فضائية انتشرت أخبار المميارات عمى الشعب المصرل الذل كبعد
ما يقرب مف عاـ عمى تكلى الرئيس محمد مرسى لمحكـ بعد االطاحة بمبارؾ فى ثكرة اؿ 25مف يناير ,
فكانت ىذه المميارات صدمة لمجميع المؤيديف لمرئيس مرسى كالمعارضيف لو  ,كذلؾ أف ىذه المميارات كانت
تخص أكال مبارؾ حيث جائت االخبار أف القضاء اثبت اف ثركة مبارؾ كانت كىك فى الحكـ تصؿ الى 9
مميارات  ,ككذلؾ جائت االخبار المالية العالمية اف خيرت الشاطر كصمت ثركتو الى  21مميار كانو مف اكثر
مائة مميادير فى العالـ  ,كالغريب اف ىذه المميارات (مميارات مبارؾ كخيرت الشاطر) ىى بالدكالرات كليس
بالجنييات !!!!
إف الشعب المصرل ليسأؿ مف أيف جائت ىذه المميارات ؟ ىؿ جائت مميارات مبارؾ مف فساد الحكـ لمدة
ثالثيف عاماى؟
كىكالضابط ابف الطبقة المتكسطة الذل لـ يرث كلـ يتاجر ؟؟؟؟
كالشعب المصرل كذلؾ يسأؿ مف ايف جائت مميارات خيرت الشاطر ؟ ىؿ جائت مف تجارتو ؟ اـ انو كرث
ىذه المميارات مف ابيو ؟ أـ أف ىذه المميارات جائت إليو عف طريؽ فساد آخر ليس كفساد الحكـ  ,كفى
الحالتيف فالشعب المصرل الفقير يسأؿ كيقكؿ ليما (مبارؾ كالشاطر) مف أيف لكما ىذا ؟؟؟؟؟
كنحف نقكؿ اذا كاف مبارؾ امتمؾ ثركة تساكل تسعة مميارات كذلؾ مف الفساد فأيف ىذه المميارات كلماذا ال
يستفيد بيا الشعب ليعكد خيرىا لمشعب ؟؟
كنحف كذلؾ نسأؿ إذا كاف لدل خيرت الشاطر احدل كعشريف مميا ار فمماذا تذىب مصر الى البنؾ الدكلى
كتقترض بالربا ؟ لماذا ال يقرض الشاطر مصر مف ممياراتو كبذلؾ ييثبت انو حقيقة مف االخكاف كانو مف

المسمميف كأنو يريد الخير لمصر كشعب مصر ؟
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ياسادة لقد َّ
مؿ الشعب مف االالعيب االعيب مبارؾ كحزبو كاالعيب االخكاف كاتباعيـ  ,فاذا كاف مبارؾ
كالحزب الكطنى فاسدكف ؟ فأيف انتـ اييا اإلخكاف كأيف دكركـ فى نيضة مصر ؟ لماذا ال يقكـ اإلخكاف كمعيـ
ثركاتيـ لمعمؿ عمى نيضة مصر بدال مف الصراع مع المعارضيف كانفاؽ ثركة مصر فى صراع ال فائدة منو
؟
لماذا ال يتحمى اإلخكاف بأخالؽ االسالـ كينشركف السالـ بيف ربكع مصر بدال مف الصراع مع المعارضيف ؟
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ثم ماذا يا سادة؟
َّ
المستغمة و "الرأس دينية " المتخمفة
مصر بين " الرأسمالية" ُ
مصر فعال الى النفؽ المظمـ كانقسـ شعبيا الى فرؽو كاحزابو كجماعاتو ؟
ىؿ دخمت
ي
ؽ و
أـ اف مصر ستخرج مف نف و
مظمـ كتـ عمى أنفاسيا عقكدا مف السنيف كقد آف المخاض كى تستفيؽ مصر مف
غيبكبتيا ؟؟؟؟
إف بمدان ينتشر فييا اإللحاد ساف انر كاشفان كجيو لمجميع كمازلنا (مسمميف كمسيحييف) نتكمـ عف العبادات كالتسابؽ
فى انشاء دكر العبادة مف مساجد ككنائس كعف بركات االكلياء كالقديسيف كعف بمدالتكحيد االيماف كال حياة
لمف تنادل....
إف بمدان يصؿ تعدادىا الى التسعيف مميكف يعيش اكثر مف نصفيـ تحت خط الفقر كالحاجة كيعانى شبابيا
البطالة كمازلنا نشاىد القصكر كالقرل السياحية كالكماليالت ككأننا فى بمد مف دكؿ العالـ االكؿ كليس بمدا مف
دكؿ العالـ االخير ...
َّ
العرل كمازلنا نسمع عف الجماعات الدينية كالتطرؼ الدينى كخمط
إف بمدا ينتشر فييا زنى المحارـ كالشذكذ ك ي

الديف باألكاذيب كالجيؿ يبغية المصمحة الشخصية كنكايةي فى اآلخر الذل ال نعترؼ بو كال نراه اك نشعر بو
كال حياة لمف تنادل......

َّ
المستغمة التى ال تنشد إال الربح كالكسب كلك عمى دماء
إف بمدا يتصارع فييا عمى السمطة إما الرأسمالية ي

الشعب كأركاح ابنائو  ,كاما الرأس دينية المتخمفة التى تستغؿ جيؿ الشعب كتنشر االفكار اليدامة بغية

االرتزاؽ كالكسب عمى أركاح الشعب البسيط كعمى كتر التديف المغمكط كاتباع رجاؿ الديف كصنـ الكينكت
 ,.كال حياة لمف تنادل......
يا سادة  ...ال الرأسمالية المستغمة كال الرأس دينية المتخمفة ىما الطريؽ لمخركج بمصر مف النفؽ المظمـ
المسميات التى تشغمنا عف كاقعنا ىى الطريؽ لمخركج ...
ككذلؾ ليست الشعارات ك ي
كايضا ليس التشرزـ كاالنقساـ كالتفكؾ كالتقاتؿ كالتصارع ىـ الطريؽ لمخركج بمصر الى النكر ....
كلكف اكال يجب اف نعمـ اف الطريؽ بيدنا نحف كليس بيد أحد آخر كالطريؽ ىك فى العمؿ كالجد كالعمـ كالتعمـ
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كالبعد عف الخرافات كالجيؿ كالتحزب االعمى  ...كأما عف االيماف فمك صدقنا فى احكالنا لصدقنا فى ايماننا
كنساء مسمميف كمسيحييف  ....إما اف نتكحد كنعمؿ كنكد كننتج كنؤمف
فيا شعب مصر شبانان كشيبان رجاالن
ى
بفيـ كعمـ كليس بجيؿ كتخمؼ ....

كاما اف نضيع كال حياة لمف ننادل...كال نمكـ إال أنفسنا ........
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ىل أىم إف ارزات ثورة ال 25من يناير ىو( أخونة الحزب الوطنى)؟
تتكالى أحداث ثكرة اؿ 25مف يناير  2011بتسارع عجيب  ,كتتكاصؿ االحداث فى حمقات منتظمة ككأنيا
مسمسؿ تـ كتابتو بدقة متناىية ,

كا و
ختيار لمممثميف بذكاء شديد  ,ثـ عرض المسمس عمى الجماىير فى

أكقات مختارة ككأنو مسمسؿ مف مسمسالت رمضاف كما أكثرىا ....
كقد بدأت أحداث المسمسؿ فى بداية األلفية الثانية كذلؾ بعد تفشى الفساد فى نظاـ مبارؾ كانتشار تحكـ رجاؿ
االعماؿ فى مصر كذيادة تذمر الشعب مف مبارؾ كخصكصا بعد ظيكر نجـ جماؿ مبارؾ كطمعو لمتكريث
كمعو كؿ تمؾ المعارضة الشعبية الكبيرة لمتمديد لمبارؾ كلمتكريث لجماؿ مبارؾ خصكصا مف قيادات الجيش ,
كقد صاحب كؿ ذلؾ الفتكر فى العالقات بيف مبارؾ كالرئيس بكش قبؿ كبعد غزك العراؽ استطالع امريكا
لما سكؼ يككف عميو نظاـ الحكـ بعد مبارؾ  ,فبدأت امريكا فى تحسس الخطى كاالستعداد لمكجو المقبكؿ
كالمنتظر لمحكـ بعد مبارؾ  .....ك فى يناير 2011بدأت احداث ثكرة اؿ 25مف يناير مف مميكنيات التحرير
الى مطالب الجماىير بتغيير النظاـ كرحيؿ مبارؾ ثـ نصؿ الى زركة االحداث فى ذلؾ الكقت بإعالف مبارؾ
تنحيو عف الحكـ لممجمس العسكرل  ,كىنا يتغير بطؿ المسمسؿ مف مبارؾ الى المجمس العسكرل  ,كفجأة يقفز
عمى سطح االحداث ممثمكف كثيركف  ,كىـ ليسك إال ككمبارس مثؿ حركات الشباب مف يسار كليبرالييف
كمؤيدل البرادعى  ,ثـ كفى حركة مسرحية يطفك عمى سطح االحداث بطؿ المسمسؿ الجديد كىك جماعة
االخكاف كمعيا جماعة السمفييف ,حيث نتابع ق اررات المجمس العسكرل فى اإلفراج عف رمكز التيار االسالمى
كعكدتيـ الى الساحة السياسية فى مصر ثـ نتابع تغمغؿ االخكاف فى احداث ميداف التحرير ككأف الميداف قد
إرتدل عباءة االخكاف  ,كنالحظ تكافؽ كبير بيف المجمس العسكرل كجماعة االخكاف خصكصا فى االستفتاء
عمى الدستكر كنتائجو فى مارس  , 2011ثـ بعد ذلؾ تتكالى احداث المسمسؿ فندخؿ فى إنتخابات مجمس
الشعب كالشكرل كحصكؿ التيار االسالمى المؤيد فى ذلؾ الكقت مف المجمس العسكرل عمى األغمبية ,
كنفاجأ باالحكاـ كينشغؿ الشعب
كندخؿ فى قمة الميمكدراما حيث نعيش احداث محاكمة مبارؾ كرجاؿ نظامو ي
بمف يؤيد كمف يرفض حتى نصؿ الى الحبكة الدرامية كىى إنتخابات الرئيس كفى لحظة مف لحظات اإلبداع

التمثيمى ييفاجأ الشعب بظيكر مرشحيف اثنيف فقط عمى سطح االنتخابات كتتـ االعادة بينيما كىما مرسى (

االخكاف) كشفيؽ ( الفمكؿ) ككأف مصر ليس فييا إال اإلخكاف أكالفمكلك  ,كتنتيى المسرحية بصعكد نجـ مرسى
رئيسانإخكانيان كبفارؽ ضئيؿ لزكـ الحبكة المسرحية ثـ نتابع األحداث مف أفكؿ نجـ المجمس العسكرل كىركب
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احمد شفيؽ ككفاة عمر سميماف الغامضة ك:اف المسرح يتييأ لمنجـ األكحد كىك مرشح االخكاف الرئيس مرسى
 ,كىنا ينسى الجميع الفمكؿ كمبارؾ كالمجمس العسكرل كغيره!!.ىؿ نحف اآلف بصدد التعامؿ مع الحزب
الكطنى القديـ كذلؾ بعد أخكنتو ؟ كما الفرؽ بيف مبارؾ كنظامو فى الحزب الكطنى كبيف مرسى كنظامو فى
حزب الحرية كالعدالة  ,إف كؿ المقاييس تتـ مثمما تمت فى الماضى كلكنيا ترتدل عباءة االخكاف شكال فقط ,
فرجاؿ االعماؿ فى عيد مبارؾ كسيطرتيـ عمى الحكـ ىىكذلؾ  -مع بعض الرتكش -مثؿ استبداؿ رجؿ
االعماؿ احمد عز( فى عيد مبارؾ) برجؿ االعماؿ حسف مالؾ (فى عيد مرسى ) كنفس اإلقتراض مف البنؾ
الدكلى فى عيد مبارؾ ىك نفس اإلقتراض مف البنؾ الدكلى فى عيد مرسى كالفرؽ أف اإلقتراض فى عيد
كمباح إسالميان !!! فيؿ كانت ثكرة الشباب كالشعب فى يناير
مبارؾ كاف ربان كلكنو فى عيد مرسى ضركرةي
ه

كدماء الشيداء كى نستبدؿ فقط الحزب الكطنى بالحزب الكطنى فرع المعامالت االسالمية  ,كيا ليتيا معامالت

اسالمية كانما ىى اسالمية فقط فى الشكؿ كلكف الحقيقة انو ال تغيير  ,كأف (احمد زل الحاج احمد)
كىنا يأتى السؤاؿ االىـ كىك مف ىك المؤلؼ العبقرل ليذا المسمسؿ ؟؟كمف ىك المخرج المبدع ليذا المسمسؿ ؟؟
كمف ىك المنتج الذل تحمؿ تكاليؼ انتاج ىذا المسمسؿ كما ىى أرباحو مف كراء ىذا اإلنتاج
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
أما الممثمكف كالمشاىدكف فنحف نعمميـ !!!! ككؿ ثكرة ك ً
أنت طيبة يا مصر !!!!!!!!!!
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عمى ىامش الجزء الثانى من محكمة القرن
سر إبتسامة مبارك ...وكأنو يخاطب مرسى قائالً "شك ار عمى تعاونكم "
فكجىء ك يؿ المصرييف ثكا ار كفمكالن ,إسالمييف كغير إسالمييف  ,إخكانا كجبية إنقاذ  ,بطمة مبارؾ فى جمسة
محاكمتو الثانية كىك يطؿ عمى الجميع بإبتسامة كبيرة كبتمكيحة بيده كأنو يرد عمى مؤيديو ,كما كاف فى االياـ
الخكالى قبؿ سجنو ,كالحقيقة أف ظيكر مبارؾ كنجميو فى المحاكمة الثانية كانت تختمؼ تماما عف ظيكره فى
المحاكمة االكلى  ,ففى جمسات المحاكمة االكلى كاف يظير شاحبا خافت الصكت ككاف نجميو عالء كجماؿ
يحاكالف ستر صكرتو عف الكاميرات  ,كلكنو فى جمسة المحاكمة الثانية ظير مبتسما كممكحا لمؤيديو ككاف
يتكمـ مع نجميو كما لك كانا مازاال فى القصر الجميكرل ,
كىى لفتة اعتقد انيا لـ تأتى مصادفة كلكنيا جائت عمدا كعف إصرار  ,فما ىو سر إبتسامة مبارك ؟؟؟؟؟؟؟
كلإلجابة عمى ىذه السؤاؿ يجب أف نغكص فى االعماؽ كأف نق أر االحداث ككذلؾ أف نستميـ العبر .......
إف سر إبتسامة مبارؾ سيجيب عميو كؿ طرؼ حسب مكقعو مف االحداث, ....
فأكال ىناؾ عامة الشعب الفقراء كالضعفاء كالذيف ال حكؿ ليـ كال قكة كىـ الغالبية كما ييطمؽ عمييـ (الغالبية

الصامتة) كىـ الذيف أيدكا ثكرة  25يناير كحممكا باالمف كاالماف كحؿ مشاكميـ مف بطالة كفقر  ,كىذه الفئة
ترل أف سر إبتسامة مبارؾ ككأنو يقكؿ ليـ (تستاىمكا) الـ اقؿ لكـ أنا كمف بعدل الطكفاف كالفكضى  ,كىاىى
نبكئتى تتحقؽ كتعيشكف فكضى كخرابا لـ تركه مف قبؿ ال فى عيدل كال فى أل عيد سبؽ كطبعا المكـ ىنا
عمى النظاـ الحاكـ كىك نظاـ االخكاف بقيادة الرئيس مرسى كالذل كما تعتقد ىذه الفئة أنو المسؤؿ عف ما حدث
فى مصر .......
كأما الفئة الثانية كىـ الشباب الثكار الذيف كانكا ىـ كقكد الثكرة ككانكا ىـ مف اسقط مبارؾ ككانكا ىـ مف أيدكا
الرئيس مرسى كعارضكا كرفضكا الفريؽ شفيؽ ألنو امندادا لمبارؾ كألنو كاف مف الفمكؿ  ,كلكف ىؤالء الشباب
الثكار فكحئكا أف الثكرة هس ًرقت منيـ كانيا لبست عباءة االسالمييف مف اخكاف كسمفييف كأف الشباب خرجكا مف

مظمة الثكرة بؿ أنيـ تـ مياجمتيـ كاستمرار قتميـ فى عيد المجمس العسكرل ككذلؾ فى عيد الرئيس مرسى ,
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كىذا طبعا ما يقكلو الشباب  ,كىـ ىنا يركف أف سر إبتسامة مبارؾ ىك تشفيو فييـ كقكلو ليـ (يا مغفميف
 ....خمعتكنى ببالش كجئتـ بمف يفعؿ بكـ ما كنت أ فعؿ بؿ كأكثر ) ...
كأما الفئة الثالثة كىـ الناصرييف كرمكزىـ كىـ الذيف كانكا يعيشكف فى عيد مبارؾ كيتعاممكف مع نظامو
كيياجمكف االسالمييف بكؿ طكائفيـ كقد كاف مبارؾ يستفيد منيـ كيحمييـ طالما انيـ يياجمكف االسالمييف
فقط  ,كلكف الناصرييف كبمجرد اف تـ خمع مبارؾ فى ثكرة يناير حتى بدا زحفيـ نحك الرئاسة كبدأ تغيير جمدىـ
كذلؾ بمياجمة مبارؾ كعصره كلكنيـ اصطدمكا باالسالمييف بعد مبارؾ كتـ إظيار حقيقة تمثيميـ لمشعب كأنيـ
اقمية قميمة  ,كىنا فسركا إبتسامة مبارؾ ليـ أنو يقكؿ ليـ (يا خكنة ألـ تأكمكا عمى مكائدل فمماذا تياجمكننى
 ...كاآلف ليس لكـ لقمة كاحدة عمى مائدة اإلخكاف !)
كأما الفئة الرابعة كىـ االسالمييف مف اخكاف كسمفييف فإف سر ابتسامة مبارؾ ككأنو يقكؿ ليـ لف تستطيعكا أف
تينئكا بالحكـ فأمريكا التى ساعدتنى ثـ ايدت خمعى ىى التى ساعدتكـ كسكؼ تخمعكـ قريبا ( كراكـ ك راكـ
...طالع لكـ)
كالحقيقة أف مف حؽ مبارؾ أف يبتسـ كىك يرل حاؿ مصر اآلف كاىميا شيعا يقتؿ بعضيـ بعضا  ,مصر
اآلف كىى تتسكؿ قكتيا  ,مصر اآلف كىى تركع بسبب ابنائيا ألف كؿ ك و
احد منيـ ال يريد إال مصمحتو فقط
كعمى مصرالسالـ...
يا سادة ال تشغمكا بالكـ بابتسامة مبارؾ فيك كنظامو دخمكا فى ذمة التاريخ  ,كلكف لننشغؿ بمصر كبمستقبؿ
مصر كابناء مصر  ,لننشغؿ كيؼ تعكد مصر ككيؼ نعيد بناء مصر  ,كلف تعكد مصر إال بسكاعد ابنائيا
ليس بالقركض كليس بالخالفات كليس باف ينفرد فصيؿ بحكـ مصر ك عمى الجميع حككمة كمعارضة اخكاف
كجبية انقاذ شباب ثكار كشيكخا حكماء أف يجتمع الجميع عمى مصمحة مصر  ,كىنا فمف نرل ال ابتسامة
مبارؾ كال غيره كلكف سنرل ابتسامة مصر كجميع ابنائيا انشاء اهلل .
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االستفتاء لى الدستور 2012؟؟
كثير مف الشعب المصرل عف ماذا سكؼ تككف النتيجة فىاالستفتاء عمى دستكر 2012نعـ أـ ال ؟
تساءؿ ه
كلإلجابة عمى سؤاليـ فتذكر المقكلة العالمية كالتى أصبحت مثاالن لمسخرية كالتندر  ,كىى مقكلة الرئيس

السادات كذلؾ بعد ظيكر نتيجة االستفتاء عميو بعد كفاة الرئيس عبد الناصر كظيكر النتيجة بنعـ كبنسبة تفكؽ

الثمانيف فى المائة  ,فقاؿ السادات أشكر الذيف قالكا نعـ كاشكر الذيف قالكا ال كىنا عمؽ الشعب المصرل

بذكائو كظرفو متند ار عمى السادات قائالن " كاشكر أمو نعيمة ألنيا قالت نعميف" كأألـ نعيمة ىنا ىى كممات

االغنية التى كانت تشدك بيا المطربة الشعبية قائمة " أما نعيمة نعميف خمى عميكة يكممنى " كأنا لست أدرل ىؿ
كمميا عميكة أـ أنو مازاؿ مقاطعا ليا مثؿ رمكز التيار الميبرالى الذيف قاطعكا حكار الرئيس مرسى كلـ يستجيبكا

لو مقمديف عميكة !!!!!!

كنعكد الى اؿسؤاؿ بماذا سكؼ تككف النتيجة فى اإلستفتاء نعـ أـ ال  ,كالحقيقة اف الشعب كالغمبية منو لف

تقكؿ نعـ كأيضا لف تقكؿ ال كىك مكقؼ مؤسؼ إضطر اليو الشعب  ,كىك حاؿ الكثيريف مف ابناء الشعب

المصرل عند انتخابات التصفية لرئاسة الجميكرية حيث كاف االختيار بيف مرسى االخكاف كشفيؽ الفمكؿ ككأف

مبارؾ يخرج لسانو لمشعب المصرل قائال

" ما داـ خمعتكنى ..فاستحممك قدركـ ...يا مرسى يا شفيؽ ىا ىا ىا "

كىك مكقؼ جعؿ أغمبية الشعب يقاطع االنتخابات كرىان فى المرشحيف األثنيف مرسى كشفيؽ . ,

كما داـ ماما أمريكا قررت أف تجرب االسالمييف فى الحكـ بعد احداث الربيع العربى ,ألف تجربة االسالمييف

جاءت بأحسف النتائج ( مف كجية نظر ماما أمريكا) فقسمت السكداف بعد حكـ االسالمييف الترابى كالبشير ,

كقسمت فمسطيف بعد حكـ حماس فى غزة كىا ىى تقسـ تكنس كليبيا كاآلف مصر بعد حكـ االخكاف  ,كالقادـ

أقسى كأمر ......

كنعكد فنقكؿ أنف لف مقكؿ نعـ لكى ال تنقسـ مصر الى دكلتيف كذلؾ بعد اف كحدىا الممؾ مينا كىا ىك الرئيس
م أر الدستكر كلف
مرسى يقسـ مصر الى دكلتيف كذلؾ تحت حكـ االخكاف  ,ككذلؾ لف مقكؿ ال ألفق حقيقة لـ ق

مختمؼف كلكفق لف مقكؿ ال ألفق مريد اف
ك
مرأه فالشعب يقكؿ انو ال مفيـ اكثر مف الفقياء الدستكرييف كرغـ انيـ
ق
معيش فى بمدقكال مريد االنقساـ كالتحزب .

كفى النيايةسيقكؿ الشعب المصرل بعد االعالف عف نتيجة االستفتاء كالتى ستخرج بمكافقة الشعب المصرل
بنسبة تسعيف فى المائة  ,الؼ مبركؾ كسمممى عمى الدستكككككككككككككككر ....
كدستكر عميكـ كرحمة اهلل كبركاتو .

52

الباب السابع
مصر تحت حكم االخوان ؟
صاحب الق ِار ِر فى
من كان
ُ
َ
وعتاب ىناك !!!
"المنتفعون" أم "أى ُل الثقة من جماعة اإلخوان" ؟ إشادة ىنا
ٌ
جاء فى مقاؿ االستاذ /فيمى ىكيدل (الكاتب االسالمى الكبير) كذلؾ فى مقالتو بجريدة الشرؽ القطرية
السبت22يكنيك 2013معمقا عمى ازمة محافظ االقصر:
"حيف تكاترت األخبار بخصكص احتماؿ تعييف الميندس عادؿ لمحافظة األقصر ,سارعت قيادة حزب البناء
إلى إبالغ الجيات المعنية باعتراضيا .اتصمكا برئيس الكزراء الدكتكر ىشاـ قنديؿ فنفى بشدة الخبر ,كاتصمكا
بالدكتكرة باكيناـ الشرقاكم مساعدة الرئيس فكاف ردىا أنيا ستنقؿ الصكرة إلى الرئيس .اتصمكا بالسيد أحمد
عمراف أحد مستشارم الرئيس فقاؿ ليـ إنو سيعيف في محافظة بني سكيؼ ,ككاف ذلؾ ىك الخيار الكحيد الذم
رحبكا بو ,أكال ألنو ليس األقصر ,كثانيا ألنيـ اعتبركا أف عمكـ األكضاع في بني سكيؼ أكثر مالءمة لمتفاعؿ
مع الرجؿ .فكجئ الحزب بأنو عيف في األقصر ,كلـ يفاجأكا بردكد األفعاؿ التي كادت تنذر بفتنة تيدد
االستقرار في المحافظة"
كنحف اذ نصدؽ عمى كالـ االستاذ فيمى ىكيدل كذلؾ ألنو مف الكتاب االسالمييف المؤيديف بحؽ لمتيار
االسالمى فى مصر لنعمف اشادتنا بمكقفو كنستغرب حقا مف مكقؼ الرئاسة فى مصر كمكقؼ الدكتكر ىشاـ
قنديؿ الذل اعمف نفيو لتعييف المحافظ الجديد كلكف التعييف تـ بمكافقة رئيس الكزراء فيؿ كاف رئيس الكزراء ال
يعمـ اـ انو كذب فى تصريحو كفى الحالتيف فكال االمريف مشيف  ,ككذلؾ تعميؽ الدكتكرة باكيناـ الشرقاكل النجـ
الساطع فى سماء الرئاسة فى مصر كىؿ كانت تعمـ اـ انيا نقمت لمرئيس الخبر كالرئيس ايضا لـ يكف يعمـ ,
اعظـ) ...كال تعميؽ
يا سادة انيا لمأساة ككما يقاؿ ( أف كنت تدرل فتمؾ مصيبة كاف كنت ال تدرل فالمصيبة
ي
كعمى الجانب اآلخر فنحف ىنا نعمف عتابنا الكبير كاستنكارنا الشديد لتمؾ االشارة التى جائت فى كممات الشيخ
الدكتكر القرضاكل فى خطبة الجمعة( يكـ الجمعة  12يكنيك  )2013معمقا عمى تأييده لمرئيس مرسى كلمتيار
االسالمى قائال " إف الخركج عمى الرئيس مرسى حراـ " كىك قكؿ فيو مبالغة كبيرة فما دخؿ الحراـ كالحالؿ فى
السياسة ؟ ككذلؾ قكؿ فضيمة الشيخ فى نفس الخطبة أف الفتة " االسالـ السياسى" غير حقيقية كانو حتى
53

أل يخالؼ اصكؿ الشريعة كاالسالـ  ,فاالسالـ يقكـ عمى
اركاف االسالـ تحتاج الى دكلة إلقامتيا  ,كىك ر ه

العالقة بيف العبد كربو كليس فى االسالـ كينكت اك ال دكلة دينية كما جاء فى كتاب اهلل ( فمف شاء فميؤمف

كمف شاء فميكفر) كالحساب يككف يكـ الديف ,
يا سيادة الشيخ الدكتكر العالمة القرضاكل  ,إننا نحف تالميذؾ كمحبيؾ نناشدؾ اف ال تخرج عمينا بيف الفينة
كالفينة باراء سريعة لتؤيد ىذا التيار عمى ذلؾ التيار كلكننا نريدؾ اف تككف مع اهلل كمع االسالـ ايا ما يككف ,
كنحف ىنا لنعاتبؾ عمى إذكاء نار الفتنة بيف التيارات االسالمية فكفانا مف حركب كانقسامات  ,الميـ كفؽ كالة
كعمماء المسمميف لـ فيو خير االسالـ كالمسمميف آميف آميف .
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الم َحمَل"
الرئيس المعزول محمد مرسى بين فشل االخوان ونظرية" ُ
مف حؽ الرئيس المعزكؿ محمد مرسى أف يدخؿ اسمو التاريخ مف اكسع ابكابو  ,فيك أكؿ رئيس منتخب فى
مصر كأكؿ رئيس لـ يأتى مف الجيش كىك اكؿ رئيس يتـ خمعو بعد سنة كاحدة مف انتخابو كىك اكؿ رئيس يتـ
ترشيحو كإحتياطى ( فقد تـ ترشيحو عف جماعة االخكاف المسمميف كاحتياطى لمميندس /خيرت الشاطر) كىك
ايضا اكؿ رئيس ال يحكـ بشخصو بؿ كانت الجماعة كمكتب االرشاد ىك الذل يحكـ كالرئيس كاف مكظفا فى
رئاسة الجميكرية بدرجة رئيس  ,كالحقيقة أف الرئيس المعزكؿ الدكتكر محمد مرسى قد اتفؽ الجميع مؤيدكف
كمعارضكف أنو كاف رجال طيبا ليس لو فى السياسة كال السياسييف  ,لدرجة أنو تـ خداعو منيـ جميعا فقد
خدعو مكتب االرشاد كاستعممو لمصمحة مكتب االرشاد كما خدعو الجيش كقادتو كخمعكه بكؿ سيكلة كخدعو
غالبية الشعب كترككه بعد خمعو كلـ يؤيدكه كىك بذلؾ يدخؿ مكسكعة جينيس كصاحب اكبر االلقاب فى
الم ىحمىؿ"  ,حيث تقكؿ
الخداع.كىنا نضيؼ الى قائمة االلقاب التى حصؿ عمييا مرسى  ,لقبا جديدا كىك لقب " ي

بعض التحميالت أف مجىء مرسى الى قمة السمطة كانتخابو رئيسا بعد ثكرة الخامس كالعشريف مف يناير كخمع

ئيس لمصر لفترة محددة
الرئيس مبارؾ كانت مسرحية معدة بدقة حيث كاف البد بعد خمع مبارؾ أف يجىء ر ه
بعد خمع مبارؾ ثـ يتـ خمعو كيجيىء الرئيس المناسب كالمتفؽ عميو مف كؿ القكل التى ليا حؽ االختيار

لرئيس مصر  ,كىنا نعكد لمقكلة الدكتكر مصطفى الفقى فى  2010حيث قاؿ اف مف سيحكـ مصر بعد
مبارؾ البد اف يتكافؽ عميو ثالث قكل ىى الجيش كامريكا كاسرائيؿ ,كحيث اف ثكرة الخامس كالعشريف مف
يناير 2011التى قاـ بيا الشباب قد خمعت مبارؾ فقد تـ االتفاؽ بيف المجمس العسكرل كامريكا عمى اف يأتى
المحمؿ بعد مبارؾ لفترة كيعكد نظاـ مبارؾ مف جديد يحكـ بصكرة اخرل  ,كتـ االتفاؽ مع
رئيس يككف مثؿ ي
مكتب االرشاد كالمجمس العسكرل كامريكا عمى اف يتـ انتخاب مرسى كيتـ بعد ذلؾ خمعو كيككف قد ادل دكره
كمحمؿ .......
كيدخمنا فى اتكف الصراعات فيؿ كانت ثكرة الخامس كالعشريف مف يناير لعبة
إف ىذا التحميؿ يفتح ابكابا كثيره ي
سياسية شارؾ فييا العسكر كامريكا كاالخكاف كالنشطاء السياسيكف كؿ بدكره كانيـ اختمفكا عند تكزيع الغنائـ

؟؟؟؟؟
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كىؿ كاف دكر المجمس العسكرل مف البداية ىك التظاىر بالمكافقة حتى يتـ التمكف ثـ االطاحة بالجميع كىك ما
نراه اآلف كيككف دكر العسكر ىك حماية مصر بالتظاىر بالمكافقة حتى يتـ االطاحة بالجميع االخكاف كالنشطاء
كامريكا ؟؟؟
ندعك اف يككف التحميؿ االخير ىك االصح كاف ال نندـ عمى ما حدث كيحدث فى مصر ,كندعك الجميع اخكانا
كنشطاء معارضيف كمؤيديف اف يراجع كؿ منيـ مكقفو كاف ال يككف لعبة فى يد أحد ........
الميـ احفظ مصر مف كؿ شر آميف آميف
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كممة ىادئة بعد رحيل مرسى
لـ يكف أكثر المتفائميف كال المتشائميف عند إعالف نتيجة أكؿ إنتخابات رئاسية حرة فى مصر كتكلى الرئيس
محمد مرسى مقاليد الحكـ فى البالد أف ال يدكـ عيده إال سنة كاحدة بالتماـ كأف تككف نيايتو مثؿ نياية سمفو
مبارؾ كذلؾ استجابة لمطمب شعبى كبير خرجت لو حشكد تيقىدر بالمالييف تجكب كؿ مصر مطالبة برحيؿ
مرسى  ,بؿ كيككف لمجيش الدكر الكبير فى إجبار مرسى عمى الرحيؿ فى ثكرة أشبو بانقالبات مرحمة
الستينات فى العالـ  ,كسكاء خرج مرسى بمطمب شعبى أك تحت ضغط الجيش فالخركج يعتبر انقالبا عسكريا
لـ تشيده مصر منذ انقالب الضباط االحرار فى يكليك  1952ك كىنا فالرئيس مرسى دخؿ مكسكعة جينيس
حيث أنو أكؿ رئيس مصرل فى التاريخ يتـ انتخابو انتخابا ح ار كىك أكؿ رئيس منتخب يتـ عزلو بضغط شعبى
كبتأييد لمجيش كىى سابقة تيحسب لو .
كالحقيقة أف الرئيس مرسى عمى المستكل االنسانى كاالخالقى ليس عميو شائبة فيك استاذ فى اليندسة حاصؿ
عمى شيادة الدكتكراة كىك عضك ناشط كبارز فى البرلماف المصرل عف المعارضة لمدة طكيمة كىك ايضا رجؿ
مف رجاؿ االخكاف المسمميف ذكل الصبغة االسالمية  ,كىنا فالرجؿ كاف اختيا ار شعبيا ناؿ اغمبية الشعب
المصرل كلك بنسبة ضئيمة ( )%52كلكنيا الديمقراطية كحكـ االغمبية كقد استقبمو الشعب بالترحيب كتكقع
الجميع مستقبال عظيما لمصر,
كلكف عمى الجانب االخر فقد تربصت بو المعارضة كمنذ اليكـ االكؿ كأخذت تتصيد لو االخطاء مف ىنا كمف
ىناؾ  ,كقد ساعد المعارضيف لمرسى بطء اداء الرئيس مرسى كعدـ كضكح برنامجو ثـ تقكقعو فى خندؽ
االخكاف كرفعو راية االخكاف كىك اكؿ ما أكقعو فى االخطاء فمصر كبيرة كمختمفة االطياؼ كااللكاف كيجب
عمى مف يتكلى الحكـ فى مصر أف يتعامؿ مع مصر المتنكعة كالمتعددة االتجاىات  ,كلكف مرسى تمسؾ براية
االخكاف كىك ما أثار ضده المعارضة كحتى المعارضة االسالمية مف غير االخكاف المسمميف مثؿ حزب النكر
السمفى كحزب مصر القكية بقيادة منافسو فى االنتخابات الدكتكر ابكالفتكح  ,كىكذا استطاع الرئيس مرسى
كبكؿ جدارة الحصكؿ عمى كراىية عدد كبير مف الشعب المصرل بدءا مف الميبرالييف كالناصرييف كالسمفييف
كمصر القكية كالشباب كاخي ار الفمكؿ ( فمكؿ عيد مبارؾ) كىك انجاز كبير بدل ككأف الرئيس مرسى يعمؿ ضد
نفسو كضد اتباعو  ,بؿ بدل أتباعو كمؤيدكه يدافعكف عنو كيبرركف أخطائو بدال مف االشادة بحكمو  ,كىك
دليؿ عمى سقكط مرسى كاقتراب نيايتو.
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مايحسب عمى الرئيس مرسى فقد بدأ عيده بتنازالت جاءت ككأنو يتحالؼ مع الشيطاف لمبقاء فى
كىناؾ ايضا ي
الحكـ فقد ظير انو ارتمى فى احضاف امريكا كىادف اسرائيؿ مثمو مثؿ مبارؾ كذلؾ فى عممية أسقطتو شعبيا
بؿ إنو فى بعض المكاقؼ كاف اكثر تنازال مف مبارؾ ففى اعتداءات اسرائيؿ عمى غزة قاـ بعقد اتفاؽ التيدئة
بيف حماس كاسرائيؿ كذلؾ بمكافقة حماس التى كانت ترل فى االخكاف خير سند لبقائيا كالحقيقة اف حماس
كاالخكاف ليما نفس الفكر المتطمع لمحكـ كلك عمى حساب المكاقؼ كالمبادلء كىك ما يؤخذ عمى تيار االسالـ
السياسى فى العالـ العربى فيذا التيار ينادل بمكاقؼ كيأتى بعكسيا طالما اف ىذه المناداة تكسبو الحكـ  ,كىذا
ما اظير الرئيس مرسى كحكمو بالنفاؽ السياسى خصكصا كىك يمثؿ تيا ار اسالميا حاكما  ,كقد كانت العالقة
بيف االخكاف فى مصر كاالخكاف فى غزة( حركة حماس) مف أىـ أسباب سقكط مرسى كحكمو  ,فالشعب
المصرل كاف كمازاؿ ينظر الى حركة حماس كأيدييا الممطخة بدماء المصرييف فى سيناء  ,بؿ أف الشعب
المصرل كاف فى عيد مرسى يعتبر حماسا ىى الزراع العسكرل لمرسى  ,كليذا فقد كانت اكؿ خطكات عزؿ
الرئيس مرسى ىك رفع حالة االستعدادت فى سيناء تحر از ليجمات انتقامية يقكـ بيا الحمساكييف فى سيناء كما
اكثرىـ ىناؾ االف .
كنعكد الى اسباب سقكط مرسى السريع كمف ىذه االسياب ىك شخصية الرئيس مرسى  ,كرغـ أنو رجؿ ال
شائبة عميو إال أنو كاف تابعا لقيادة المرشد بؿ كتابعا مطيعا لمكتب االرشاد كىك لـ يكف لو كاريزما أك مالمح
شخصية تؤىمو لمحكـ كايضا فيك يبدك أنو لـ يكف مستعدا لمحكـ حيث تـ الدفع بو كاحتياطيا لممرشح االكؿ
كىك خيرت الشاطر  ,كقد اعمف مكتب الرشاد فى االخكاف اف المرشح الرئيس ىك خيرت الشاطر كالمشرح
االحتياطى ىك مرسى  ,كىى شيادة مف االخكاف أف مرسى لـ يكف االفضؿ عندىـ  ,كىكذا دخؿ مرسى
الرئاسة كىك االحتياطى الذل ينتظر االكامر لتنفيذىا ,كىكذا بدا مرسى كاستمر احتياطيا  ,كأل ,الرئيس مرسى
بدأ كإحتياطى لالخكاف فكؿ ما فعمو ىك ظيكره بمظير رجؿ الديف فكاف يصمى كيفتخر بصالتو عمنا
كخصكصا صالة الفجر ككأف الشعب المصرل ال يصمى الفجر  ,كبدل ككأنو خطيبا فى مسجد يؤـ المصميف
كيخطب فييـ كليس كرئيس لمدكلة  ,كىذا السمكؾ جعؿ المعارضيف يتجرؤف عميو كيتصيدكف األخطاء كما
أكثرىا عند مرسى .
كعمى الجانب اآلخر كاف مرسى مثؿ مبارؾ معزكال عف الشعب كحركة الشبع ككاف بطيئا فى ردكد أفعالو كغير
منتبو لجركة الشباب الذيف اثبت كفى الثالثيف مف يكنيك أنيـ تعممكا الدرس كأنيـ لف يكرركا أخطاء الخامس
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كالعشريف مف يناير عندما تركك الميداف فرحا برحيؿ مبارؾ فقفز عميو االخكاف كاستكلكا عمى الزعامة كالقيادة ,
كايضا فالشباب ايقنكا أنيـ اصحاب قكة كبيرة كما حركة تمرد كتأثيرىا عمى االحداث إال اثبات كبير أف الشباب
قادمكف كأف عمى مف يحكـ مصر منذ اآلف اف يضيع الشباب فى حساباتو .
إننا ىنا نؤكد اف الرئيس مرسى قد ظممو الجميع اكال االخكاف بترشيحيـ لو كأحتياطيا ثـ بتأثيرىـ عميو فى
احكامو كىك رئيس ,ككذلؾ فقد ظممو التيار االسالمى حيث كقؼ يسانده ككأنو ىك االسالـ فاذا خسر فقد
خسر االسالـ كىذا المكقؼ ليس حقيقيا فمرسى ليس االسالـ كلكف االسالـ ديف اهلل الحؽ كمف الخطأ الخمط
بيف البشر كبيف الخالؽ لمبشر  ,ككذلؾ فقد ظممت المعارضة بكؿ أطيافيا الرئيس مرسى كلـ تميمو الكقت
لتصحيح أخطائو .
كختاـ االمر فربما يككف ما حدث مف رحيؿ مرسى ىك بداية التصحيح لمطريؽ لمصر كاف نصحح االخطاء كال
نعيدىا  ,فنبدأ بالدستكر ثـ البرلماف ثى االنتخابات الرئاسية الحرة كال يتدخؿ فييا مصمحة ىنا أك ضعط
ىناؾ.........
كجمى ااهلل مصر كشعبيا مف كؿ سكء .
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الباب الثامن
ى أطاح بنظام اإلخوان...
أجل إنو
ٌ
إنقالب عسكر ٌ
ولكن اإلخوان فاشمون و يكذبون!!!!!
َّ
ليس بعد ال يك ً
العند أف ً
فر ذنب " كىذ ىك الحاؿ اليكـ فى
يكر ى
يكاد ي
تقكؿ الحكمة " ي
الكفر" كتقكؿ ايضا " ى
ث ى

مصر بيف فصيميف متناحريف كك هؿ يرل فى نفسو الحؽ كفى اآلخر الباطؿ  ,كباتت مصر تمزقيا الخالفات
كالتناحرات ككأننا فى حمبة صراع بيف قتيؿ كمقتكؿ !!!!
إف الحكماء فى مصر قد أ ً
يخرسكا كالعقالء قد يك ًممكا كلـ يبقى إال المكتكريف كالمنافقيف كالمنتفعيف مف الفكضى ,
كبات الشارع المصرل أصدؽ صكرة لمعشكائيات  ,عشكائيات فى السياسة كعشكائيات فى الكطنية كعشكائيات
فى الديف كالفقو كذلؾ بجانب العشكائيات االزلية فى مصر فى االخالؽ كالمعامالت كفى الطريؽ كحتى فى
البيكت  ,فالعشكائيات ليست فى االحياء الفقيرة كلكنيا فى النفكس كفى البشر كربما تككف فى الجماد كفى
الشجر ايضا !!!!!
ككى ال نسقط فى بحر العشكائيات كاالخريف فنتكمـ كالما عشكائيا  ,فإننا نمتزـ الصدؽ فى الركاية كفى سرد
االحداث كاستقراء النتائج حتى نستطيع اف نصؿ الى ليب الحقيقة اف شاء اهلل ......
بدأت الحكاية منذ ما قبؿ الخامس كالعشريف مف يناير  2011بكثير حيث كاف المكقؼ ىك استحكاز الحزب
الكطنى كرجاؿ االعماؿ كبطانة الرئيس مبارؾ بحكـ مصر كذلؾ بدعـ كاضح مف الراعى الرسمى لمعالـ كىك
(ماما امريكا)  ,ثـ كفى الخامس كالعشريف مف يناير تـ شحف الشباب كالتيارات السياسية المختمفة (اسالمية
كليبرالية) تحت مظمة كاحدة كىك التخمص مف نظاـ مبارؾ  ,كفى كاحدة مف اكبر الصفقات بيف ماما امريكا
كقياداف الجيش المصرل كجماعة االخكاف المسمميف تـ حبؾ المنتج الجديد الذل سيغير مصر كالشرؽ االكسط
استعماال لنظرية الفكضى الخالقة كتـ االستعانة بالشباب ( عمى برائتيـ) كببعض الرمكز المعارضة( كؿ حسب
فيمو كطمعو فى السمطة القادمة) فتمت الطبخة كتـ كالدة االبف الشرعى لمفكضى الخالقة كىك ما يسمى
(بالربيع العربى )  ,كتـ تكزيع االدكار كتقسيـ الكعكة ككانت ارادة (ماما امريكا) اف يتكلى االسالميكف السمطة
فى البالد بنية التغيير كاستعماؿ االسالمييف فى تنفيذ رغبات ماما امريكا كبدأت النظـ االسالمية تنتشر فى
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بمداف الربيع العربى ( تكنس كمصر كاليمف كليبيا) كألف مصر ىى المقصكد مف الربيع العربى كألف التجربة
المصرية ستككف رائدة فى ىذه الطبخة الجينمية االمريكية فتـ التأسيس كالتخطيط كى يصؿ مسمسؿ
االنتخابات الرئاسية فى مصر الى الثنائية المحبكة كىى مرسى االخكاف أك شفيؽ الفمكؿ  ,كتـ خداع الجميع
كانتخاب مرسى االخكاف كبدأ عيد االخكاف فى الرئاسة فى مصر  ,كلكنيـ بدال مف اإلستفادة مف المؤيديف ليـ
بدأكا اكؿ خطكاتيـ بالتنكر لمجميع كاالستحكاز عمى كؿ شيىء مف رئاسة كك ازرة كمحافظيف كاعالمييف ككؿ
شيىء ,كألف الكجبة كانت كبيرة عمييـ  ,بدأ الترىؿ يظير عمى االخكاف كبدأ مسمسؿ الفشؿ حتى جاءت لحظة
االنفجار فكانت ثكرة اؿ 30مف يكنيك  ,كألنيا لـ تكف إخراجا كانتاجا امريكيا فمكقؼ( ماما امريكا )اختمؼ تماما
 ,ففى اؿ 25مف يناير كاف التأييد االمريكى كالضغط عمى مبارؾ كى يرحؿ  ,كلكف فى اؿ 30مف يكنيك
كاف الرفض االمريكى كاعالف انو انقالب كالتيديد بقطع المعكنات كاليجكـ عسكريا عمى مصر حتى يعكد
االخكاف كيستكممكف مسمسؿ الفكضى الخالقة االمريكى  ,كألف الجيش المصرل فى اؿ 30مف يكنيك لـ يستشر
امريكا كال ركسيا تماما كما تـ فى حرب العبكرفى  73حيث كاف الجيش المصرل بقيادة السادات لـ يستشر ال
امريكا كال ركسيا فكاف النجاح الباىر  ,كاف شاء اهلل سيككف اؿ 30مف يكنيك نجاحا باى ار لك استكمؿ الجيش
المصرل كقياداتو عدـ االنصات كاالتباع الكامر (ماما أمريكا)...
كنعكد الى الفصيميف المتناحريف فى مصر فصيؿ المؤيديف لالخكاف كفصيؿ المعارضيف لالخكاف كالحقيقة أف
المغة المتبادلة بيف الجميع ىى لغة العنؼ فالمؤيدكف لالخكاف يقكلكف أنيـ باقكف فى الميادبف حتى يعكد مرسى
كأنيـ عمى اتـ االستعداد لمشيادة كالمكت فى سبيؿ عكدة مرسى كىى دعكة لمتقاتؿ كسفؾ الدماء كلك عمى
حساب انفسيـ كمؤيدييـ  ,خصكصا مع كـ النساء كاالطفاؿ الكبير المتكاجد فى مظاىراتيـ كأما المعارضكف
لالخكاف فمغتيـ كبعد مركر الكقت كانت تمتمىء بالعنؼ كسفؾ الدماء فقد اعمف اكثرىـ رغبتيـ فى أف تفض
الشرطة كالجيش تجمعات المؤيديف لالخكاف كلك بالقكة كىك ما معناه التقاتؿ كسفؾ الدماء ...
كىكذا كؿ يعاند كك يؿ يدعك لمقتؿ كالعنؼ كسفؾ الدماء  ,ككأف مصر تنادل قائمة ألبناءىا ( أليس فيكـ رج هؿ
رشيد؟؟)

يا شعب مصر مف مؤيدل االخكاف كمعارضييـ أليس فيكـ رجؿ رشيد عاقؿ يحقف دماء المصرييف

؟ أليس فيكـ مف ال تحكمو المصالح فيؤثر مصمحة مصر عمى أل مصمحة أخرل ؟ أقكؿ لكـ كبقكة  ,نعـ
إمف ما تـ فى اؿ 30مف يكنيك كاف انقالبا عسكريا بقكة الجيش ككاف خطأن كبي ار  ,كلكف ما تـ قبؿ اؿ30
تحت حكـ االخكاف مف يكنيك كاف فشال كانييا ار زريعا لمصر كلشعب مصر كال نعمـ ماذا كانت نتيجة ىذا
االنييار لك لـ يتـ عزؿ الرئيس مرسى ؟ إف مرسى فشؿ كرحؿ كلكف مصر باقية  ,كأف الجيش استحكز عمى
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الحكـ بانقالب كلكف مصر باقية ....
كاف الشعب منقسـ كلكف مصر باقية ,ثـ كـ تكمؼ مصر ىذه االختالفات كـ كمؼ مصر ىذا االنقالب ككـ
كمؼ مصر ىذه االعتصامات  ,الـ يكف مف االصكب اف نستغؿ ىذه االمكاؿ كالتى ىى بالمميارات فى تنمية
مصر كاعادة بنائيا ؟ الـ يكف مف االصكب اف نشارؾ جميعا فى الحكـ بدال مف االستحكاز كاالنقساـ
إف االمر ماذاؿ فى ايديكـ (مؤيديف كمعارضيف) فيؿ نجيب الدعاء لمصرنا أـ سنككف نحف مف ييدـ مصر
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رسالة المواطن المصرى الى الفريق السيسي عند ترشحو لمرئاسة فى  : 2014ال يا سيسى ال !!!!
الفريؽ اكؿ عبد الفتاح السيسى بعد التحية كالسالـ
ىذه رسالتى أنا المكاطف المصرل البسيط الذل ال ينتمى لالخكاف كال لمتيارات االسالمية كال اعرؼ ما معنى
االسالـ السياسى  ,كما أننى ال انتمى لميبرالييف كالناصرييف كاليسارييف  ,ألننى ال انتمى إال لمصر بمدل
كلمعركبة قكميتى كلالسالـ دينى...
سعادة الفريؽ اكؿ السيسي لقد فكجئت كما فكجىء الكثيركف مف ابناء الشعب المصرل مف كممتؾ باالمس
كاحسست أف رصيدؾ عند مؤيديؾ مف المصرييف بدأ باليبكط بعد ىذه الكممة  ,كاسمح لى أف اسألؾ لماذا
كانت ىذه الكممة ؟ كلماذا يطمب القائد العاـ لمجيش حشد المصرييف فى المياديف ؟ كىؿ محاربة االرىاب
سيدل الفريؽ ميما كانت اسباب

تحتاج تفكيضا ؟
كممتؾ فقد اخفقت بؿ إنؾ بدال مف تطميف الشعب فإنؾ قد أفزعتو ...

ميما كاف

اداء الرئيس المعزكؿ محمد مرسى يمخيبا لالماؿ كانو كاف ليعبة فى يد مكتب االرشاد كأف كؿ ق ارراتو ككمماتو
كانت تأتى متأخرة إنتظا ار لمكافقة مكتب االرشاد فيذا ال يخكلؾ فى حشد المصرييف ,
كميما كانت جماعة االخكاف قد إستأثرت بحكـ مصر كبدأت عممية االخكنة لكؿ ما ىك مصرل فى صكرة
استف اززية أظيرتيـ انيـ ليسكا أىؿ سياسة فذلؾ ال يخكلؾ فى حشد المصرييف,
كميما كانت جماعة االخكاف تساند حماس ( اخكتيـ فى التنظيـ الدكلى لالخكاف ) كتبدييـ عف الشعب
المصرل مف سكالر كمكاد بناء كمكاد غذائية كانيـ يساندكف التيريب عبر االنفاؽ ك االرىاب فى سيناء فذلؾ
ال يخكلؾ فى حشد المصرييف ,كميما كانت جماعة االخكاف تستقكل بأمريكا كالغرب كما أنيـ يعادكف
كيستعدكف الجيش المصرل حتى كلك تـ تصفيتو كى يستاثركا ىـ بحكـ مصر فذلؾ ال يخكلؾ فى حشد
المصرييف  ,كميما كاف االخكاف يحشدكف البسطاء كالمحتاجيف مف الشعب المصرل بالماؿ كالمعكنات
كيحشدكنيـ مع عائالتيـ كاطفاليـ كنسائيـ فى المياديف كيجعمكنيـ اداة لالنتقاـ فيمكت منيـ الكثيركف فذلؾ ال
يخكلؾ فى حشد المصرييف ,
سعادة الفريؽ اكؿ السيسي إننى ال أخاؼ عمى مصر إال مف القادة المغرميف بالنجكمية فخسائرىـ كثيرة كثيرة
حتى كلك كانكا عمى حؽ  ,كلنا فى صداـ كمصيبة العراؽ كالقذافى ك كارثة ليبيا كعبد الناصر كنكسة يكنيك
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كىتمر كمكسكلينى كغيرىـ الكثيركف الذىف انتيت مغامراتيـ بضياع دكليـ كتقسيميا عبرة لمجميع ,فارجكا اف
تراجع نفسؾ كأف تؤثر سالمة مصر كشعب مصر .
كالسالـ عمى مف إتبع اليدل.......
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كمو حرام
الدم ُ
ُ
ً
الدماء فى فض إعتصامات رابعة  ,كأخبرنى أنو سمع مف
سفؾ
أيدت
ى
سألنى بعض الزمالء االعزاء إف كنتيقد ي
بعض الزمالء ما يفيد تاييدل لسفؾ دماء اعتصاـ رابعة  ,كقد اغضبنى ىذا القكؿ كثي انر ,

كالحقيقة التى أيقسـ باهلل العظيـ عمييا ىى اننى لـ كلف أؤيد سفؾ الدماء ال فى اعتصامات رابعة كال فى أل
رجعت الى كتاب اهلل سبحانو كتعالى كفيو يقكؿ اهلل تعالى بسـ اهلل الرحمف الرحيـ(ىكالى تى ٍقتيميكٍا
مكقؼ آخر  ,كقد
ي
َّ
ظميكما فىقى ٍد جعٍم ىنا لًكلًي ً
ً
َّ ً
الح ِّ
َّ
كر
ص نا
ِّو يسٍم ى
الن ٍف ىس التي ىح َّرىـ المٌوي إًال بً ى
ط نانا فىالى يي ٍس ًرؼ فِّي اٍلقى ٍت ًؿ إًَّنوي ىك ى
اف ىم ٍن ي
ؽ ىك ىمف قيت ىؿ ىم ٍ ن
ىى ى

بحرمة سفؾ الدماء  ,كالجميؿ ىك االشارة فى اآلية الى قتؿ النفس
أمر مف اهلل تعالى ي
)( 33االسراء ) كىك ه
كلـ ييشر إف كانت ىذه النفس مسممة اك مسيحية اك ييكدية اك حتى مشركة ككافرة باهلل كلكف القراف ذكر

النفس عامة كىك ما معناه حرمة كؿ نفس مؤمنة كانت اك مشركة .

ظميكما فىقى ٍد جعٍم ىنا لًكًلي ً
ً
ط نانا فىالى
ِّو يسٍم ى
كاالشارة االخرل التى اتمنى اف نعقميا كىك آخر االية التى تقكؿ (ىك ىمف قيت ىؿ ىم ٍ ن
ىى ى
أمر مف اهلل أال ين ً
سرؼ فى القتؿ حتى إذا كنا مظمكميف كال يأخذنا
ص نا
يي ٍس ًرؼ فِّي اٍلقى ٍت ًؿ إًَّنوي ىك ى
اف ىم ٍن ي
كر) كىك ه

االنتقاـ فنقتؿ مف قتؿ ابنائنا كلكف نسمؾ طريؽ العقؿ كايثار السالمة كالمحافظة عمى النفس التى حرـ اهلل

قتميا  ,يقكؿ اهلل تعالى( كلكـ فى القصاص حياةه يا أيكلى األلباب)ككذلؾ إذا إشتدت اليجمات عمينا فال ينمقى
ض ابنائنا الى القتؿ قاؿ تعالى( كال تيمقكا
بأيدينا الى التيميكة بؿ نضرعي الى اهلل كنحف متيقنيف باالجابة كال ِّ
نعر ي

بأيديكـ الى التيميكة )

عمار بف ياسر " ىكٍي ىح ىؾ ىيا ٍاب ىف يس ىمَّيةى تى ٍقتيمي ىؾ
كقد كرد عف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ قكلو لمصحابى الجميؿ َّ
اٍل ًف ىئةي اٍلب ً
اغ ىية".
ى
كعندما قيتؿ عمار بف ياسر فى مكقعة الجمؿ كقد كاف فى صفكؼ جيش عمى بف ابى طالب يحارب ضد
جيش معاكية ابف ابى سفياف  ,قاؿ الناس اف مقتؿ عمار بف ياسر يثبت اف جيش معاكية ىـ الفئة الباغية ,
كلكف معاكية قاؿ بؿ مف قتؿ عمار ىك الذل أخرجو و
لقتاؿ غير متساكل فمف قتؿ عمار ىك جيش عمى بف ابى
طالب كعميو فيـ الفئة الباغية  ,رضى اهلل عف عمى ابف ابى طالب كعف معاكية ابف ابى سفياف فكالىما
صحابى ك ًمف ً
كتبة الكحى لرسكؿ اهلل .
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ىذه القصة اكردتيا حتى ال ينسرؼ فى اليجكـ عمى يعضنا البعض كاهلل اعمـ بالنكايا  ,فالميـ اغفر لنا خطايانا
كاجمعنا عمى االسالـ دينا كألؼ بيف قمكبنا يا رب العالميف .
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الخروج اامن لمشعب المصرى !!!!!
ُ
كثير مف السخرية كالككميديا كلكنو فى الحقيقة يبكائيان ككمو
قد يبدك العنكاف مثي انر كقد يراه البعض يمضحكا كبو ه
تراجيديا كميمكدراما  ,خصكصا بعد احداث ثكرة الخامس كالعشريف مف يناير كالتى ال أعرؼ بالضبط مف قاـ
بيا ىؿ ىـ الشباب اـ ىـ االخكاف اـ الميبراليييف ؟؟ على العمكـ ليس ىذا ىك مكضكعنا  ,فمكضكعنا ىك أنو
فى اثناء ثكرة  25يناير  2011ظيرت عمى السطح مقكلة جديدة عمى اسماع المصرييف كىى " الخركج اآلمف
لمرئيس مبارؾ" خصكصا بعد أحداث  25يناير كأظف المقصكد ىك خركج مبارؾ مف الساحة بدكف مساءلة
آمف تحفظ لو حياتو  ,كفعال تـ ىذا الخركج بعد مماطاالت كثيرة مف مبارؾ فى التمسؾ بالحكـ كلكنو
كبطريقة ة
أزعف فى النياية لمضغكط الشعبية كلضغكط المجمس العسكرل ككذلؾ ضغكط ماما أمريكا سيدة العالـ فقرر
كسمـ االمكر ليد المجمس العسكرل كالذل بدكره حفظ العيد لمبارؾ فى الخركج اآلمف
مبارؾ التخمى عف الحكـ َّ
كتـ ادخاؿ المكضكع الى ثالجة التاريخ كال نعرؼ ما سيككف مآؿ مبارؾ اآلف ؟  ,ثـ تكرر الحاؿ مع المجمس
العسكرل الذل تـ تسميمو الرئاسة فى مصر كبعد أف ماطؿ فى انتخابات الرئاسة بحجة االستمرار فى الحكـ
ازعف ىك اآلخر لمضغكط الشعبية كخصكصا مف الشباب كازعف لمضغكط مف االحزاب كخصكصا حزب الحرية
كالعدالة الزراع السياسى لجماعة االخكاف المسمميف كايضا لضغكط ماما امريكا كالتى رأت كاستعدت ألف يحكـ
االسالميكف مصر ممثميف فى االخكاف المسمميف فتمت االنتخابات فى مصر كتـ انتخاب الدكتكر محمد مرسى
رئيسا كسمـ المجمس العسكرل الحكـ لمرئيس مرسى كلجماعة االخكاف كىنا بدأنا نسمع عف" الخركج اآلمف
لممجمس العسكرل"

كفعال تـ ىذا الخركج االمف لممجمس العسؾرل كفى اثناء جريمة قتؿ اؿ 16حنديا مصريا

نيشيف
فى سيناء عمى يد االرىابييف فى رمضاف تـ عزؿ المجاس العسكرل كتـ منح قيادتو (طنطاكل كعناف) ا
كتـ تعيينيما مستشاريف لمرئيس مرسى ككذلؾ تـ تعييف باقى المجمس فى مناصب عدة كىكذا تـ الخركج اآلمف
ل
لممجمس العسكرل  ,كجاء الدكر عمى الرئيس مرسى كلكنو لـ ينؿ فرصتو فى الخركج اآلمف ألف االمر لـ يأت
ىذه المرة بمكافقة ماما امريكا فتـ عزؿ مرسى فيما ييسمى بثكرة اؿ 30مف ميكنيك ( 2013مف جانب البعض)

كفيما ييسمى باالنقالب العسكرل لمجيش عمى الشرعية (مف جانب االخكاف كاالسالمييف) كىكذا خرج مرسى

خركجا ليس آمنا !!!!!

كأالف كفى اثناء االنقاسامات بيف الطرفيف الجيش كمؤيديو ( ثكرة  30يكنيك) كاالخكاف كمؤيدل مرسى (
معترضى انقالب  30يكنيك) يعيش المصرمكف فى تفكؾ كتشرزـ ككؿ طرؼ يقكؿ أنو االغمبية كالممثؿ لمشعب
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المصرل  ,كفجأة خرج عمينا كال التياراف بمقكلة" الخركج اآلمف لالخكاف" ك "الخركج اآلـ ف لمجيش المصرل"
ككال الطرفيف يعتقد أنو الصكاب كاالحؽ كاف كاف تيار ثكرة اؿ 30مف يكنيك ناؿ االغمبية ألنو لعب المعبة
بذكاء كأماـ العالـ أل أف ثكرة اؿ 30مف يكنيك ىى أكؿ ثكرة بتـ االعداد كالتنفيذ ليا عمى اليكاء مباشرة .
كنعكد كنكرر اننا نرل اف الحؿ لكؿ ىذا التفكؾ ىك "الخركج اآلـ ف لمشعب المصرل" !!!!!!!
الشعب الجـ يع مرسى كقيادات
أل كاهلل العظيـ الخركج اآلمف لمشعب المصرل مف حالة التفكؾ كىك اف يرفض
ي

ئيس
الجيش كاالحزاب كالجمعيات كالرمكز كاف نبدأ مف الصفر فنؤسس دستك ار ثـ ننتخب برلمانا ثـ ننتخب ر ان
كليكف الترشيح لمرئاسة حؽ لمجميع الرئيس مبارؾ كالرئيس مرسى كحتى الفريؽ اكؿ السيسى كعمى الشعب
االختيار  .الـ أقؿ لكـ أنو فيمـ ككميدل تراجيدل مأساكل كأنيا بكائيات ..........
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رسالة المواطن المصرى البسيط الى إخوتو المطالبين بعودة الرئيس مرسى ...
بعد يا سادة ؟
ثُ َم ماذا ُ
السالـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاتو  ,السالـ عميكـ كعمينا كعمى كؿ المؤمنيف المكحديف باهلل تعالى فى كؿ و
زماف
كمكاف  ,كالسالـ ىك تحية االسالـ منذ أف اعمف الرسكؿ الكريـ صمى اهلل عميو كسمـ دعكتو فى ربكع مكة حتى
يكـ الديف ,.
أبتدء كاقكؿ  ,لقد عبرتـ عف مشاعركـ كمطالبكـ كناديتـ بعكدة الدكتكر محمد مرسى بعد أف
كمف السالـ
ي

عزلو الجيش كانحاز الى مف ينادكف بعزلو كبتغيير جماعة االخكاف كىى الجماعة المؤيدة لمدكتكر مرسى  ,كىنا

يجب أف نعترؼ أف مصر انقسمت الى قسميف قسـ يطالب برحيؿ مرسى كاالخكاف كقسـ يطالب ببقاء مرسى
كاالخكاف كأف الجيش انحاز الى القسـ الذل يطالب برحيؿ مرسى عمى اساس اف الجيش كجد اف القسـ الذل
يطالب برحيؿ مرسى ىك االغمبية كعميو فكما ناصر الجبش االغمبية فى ثكرة اؿ 25مف يناير كانحاز الى
الشعب كطالب مبارؾ بالرحيؿ فالجيش انحاز الى االغمبية كطالب مرسى بالرحيؿ كلكف الفرؽ أف فى اؿ25
مف يناير اعتبرناىا ثكرة كباركيا الجميع ككاف مكقؼ الكاليات المتحدة االمريكية كرئيسيا اكباما ىك رمانة
الميزاف فى رحيؿ مبارؾ الذل آثر السالمة كاعترؼ بسقكطو شعبيان كتنحى لمجيش  ,كفى ثكرة اؿ 30مف يكنيك
فإف مرسى رفض التنحى ككذلؾ المكقؼ تغير بتغير مكقؼ الكاليات المتحدة االمريكية كرئيسيا أكباما حيث
رفض سقكط مرسى كأعمف اف ما تـ ىك انقالب عسكرل كبدأ فى تأييد مرسى كجماعة االخكاف ,كىنا فأنا أسأؿ
اخكتى كابنائى لماذا تغير مكقؼ الكاليات المتحدة االمريكية كرئيسيا أكباما ؟ ىؿ ألف الكاليات المتحدة تؤيد
الشرعية كتريد الخير لمصر أـ لسبب آخر يجب اف نعممو حتى ال نككف اداة فى يد الغير يمعب بيا كيفما
يشاءحتى كلك كنا نحف عمى صكاب فال يجب أف يمعب بنا أحد !!!!
كىنا ايضا أخاطب اخكتى كابنائى قائال ىؿ الدكتكر محمد مرسى أفض يؿ عندنا مف الرسكؿ صمى اهلل عميو
كسمـ ؟ كىؿ جماعة االخكاف أعز عندنا مف االسالـ؟؟ فاهلل سبحانو كتعالى قاؿ فى كتابو الكريـ مخاطبا
تؿ إنقمتـ
المسمميف بسـ اهلل الرحمف الرحيـ " كما
محمد إال رسك هؿ قد خمت مف قبمو الرسؿ * أفإف مات أك قي ى
ه
عمى أعقابكـ..........
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كالقرآف يخابطنا جميعا قائال أف العقيدة ليست أشخاصا كلكنيا ايماف باهلل كبدعكتو كحتى لك مات الرسكؿ أك
قيتًؿ فال يجب اف ننقمب عمى أنفسنا كأف نتمسؾ بالعقيدة كالمبادلء الصحيحة فال شخصنة فى الدعكة  ,كاذا
قدر اهلل لمدكتكر مرسى اف يرحؿ فاالسالـ لف يرحؿ كالديف باؽ كالجميع الى زكاؿ  ,كمعنى ذلؾ أننا بدال مف
أف نككف قطيعا يسير خمؼ رجؿ يجب أف نككف صفا يقؼ باالسالـ اماـ الكفر ككذلؾ يجب قبؿ اف نعترض
عمى رحيؿ مرسى أف نسأؿ انفسنا عف اداء مرسى كاسباب اعتراض البعض عميو كىؿ ألنو خرج عمينا مرتديا
عباءة جماعة االخكاف بدال مف عباءة مصر كاف اعتراض الناس عميو كىؿ ألف حماعة االخكاف تسرعت فى
التياـ كعكة الحكـ فكاف الفشؿ الكبير كىؿ ألف جماعة االخكاف تـ الضغط عمى مكتب االرشاد كالتعجيؿ
بخكض صراع الرئاسة عكس ما نادل بو الجميع انو ال مرشح لالخكاف لمرئاسة  ,كقد كانت ىذه النقطة ىى
الفاصمة فى طريؽ اليبكط لالخكاف فقد دخمكا ساحة الحكـ كىـ يرتدكف العباءة بدال مف الخبرة كاحكاـ السياسة ,
كقد اشار الكثيركف مف الدارسيف أف مكتب االرشاد أزعف لمضغكط كرشح خيرت الشاطر لمرئاسة كمعو محمد
مرسى بديال احتياطيا كذلؾ إزعانا لمضغكط االمريكية التى رأت أف مصمحة أمريكا فى التعجيؿ بكصكؿ
االسالمييف لمحكـ فى بمداف الربيع العريى كىك ما أفسد الربيع كفرؽ العرب ..........
إف االداء السازج كاقصاء أىؿ الخبرة كاالستحكاز بكعكة الحكـ ثـ القبكؿ بالشركط االمريكية فى لعبة السياسة
جعمت االخكاف كالرئيس مرسى يبدكف أماـ الشعب المصرل كالعب و
ىاك دخؿ مسابقة عالمية مع المحترفيف
فما كاف منو إال كظير كميرج فى عالـ ممىء باالحتراؼ  ,كىنا ال يجب اف نمكـ عالـ االحتراؼ كال أف نمكـ
و
و
بجيؿ لساحة المحترفيف  .إف مشاىد النساء كاالطفاؿ كالرجاؿ
بخبث أك
الالعب الياك بؿ نمكـ مف دفعو دفعا
مف و
شيب كشباب كىـ يممؤف الميداف فى رابعة العدكية يفترشكف األرض كيمتحفكف بالسماء لتيدمى القمكب عمى
ىذه االسر البريئة المؤمنة كالتى تمبى النداء  ,ككذلؾ مشاىد ىؤالء االسر كىى يتـ الدفع بيا لتصطدـ بالجيش
كالشرطة كيسقط المئات مف القتمى كالمصابيف كىـ فى شير رمضاـ شير االيماف كالعبادة لتجعمنا ننادل بأعمى
الصكتي ثـ ماذا ياسادة؟؟؟؟؟
إف المخرج مف كؿ ىذا الشقاؽ يككف فى استيعاب الدرس كاالستعداد لمقادـ كىنا فال سبيؿ غير التكافؽ  ,كعميو
فيجب عمى العقالء مف قادة الجماعة أف يعك الدرس قبؿ فكات االكاف كاف يشكمكا فريقا لمتفاكض مع الحككمة
الحالية كاف يتـ المكافقة أكال عمى العفك الشامؿ لكؿ قادة كاعضاء الجماعة كاال يتـ اعتقاليـ اك اقصائيـ مف
الحياة السياسية كاف يشارككا فى العممية السياسية مشاركة حقيقية  ,كيجب اف يتـ ترشيح احد قادتيا المشيكد
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ليـ بالخبرة كالحكمة كليكف الدكتكر الكتاتنى كمرشح لمرئاسة فى االنتخابات القادمة  ,ككذلؾ يجب البعد عف
اساليب المكاجيات المسمحة كالتى اثبتت عدـ جديتيا مع الشعب المصرل  ,ىذه دعكة قد تالقى قبكال كقد
تالقى اعتراضا كلكف كما يقكلكف فكؿ ما ال ييدرؾ ال ييترؾ
كفى الختاـ السالـ عمكيـ كعمينا كعمى جميع المصرييف ..........
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مصر اان بين الناصرية..و ..اإلخوانّ !!!
وماذا قبل الطوفان (مصر فى مايو .... 2013؟ :
ُ
المتتبع لألحداث اآلف فى مصر يجد انقسامان كبي ار فى الشعب المصرل ك ذلؾ بعد عاميف مف ثكرة الخامس
كالعشريف مف يناير التى أطاحت بمبارؾ كنظامو كأكجدت عيدا جديدا لمحكـ فى مصر يتربع فيو التيار
االسالمى يسدة الحكـ كيترأس فيو جماعة االخكاف المسمميف مقاعد الحكـ باغمبية جاءت عف طريؽ صناديؽ

االنتخابات سكاء فى البرلماف الذل تـ حمو أك مجمس الشكرل الذل يتكلى أمكر التشريع مؤقتان اك رئاسة

الجميكرية المتمثمة فى الرئيس محمد مرسى العضك البارز فى جماعة االخكاف المسمميف ,كبمغة تشبييية ليست
ساخرة كلكنيا ضاحكة نستطيع أف نقكؿ اف مصر بعد  25يناير ارتدت عبائة االسالـ كذلؾ رغـ تعدد أطيافيا
كتنكع شعبيا  ,كأكجد ذلؾ الشكؿ االسالمى انقسامات كبيرة جعمت الشارع المصرل يمتأل بالمظاىرات الرافضة
كالغاضبة كبالمظاىرات المؤيدة كأصبح المشيد فى مصر ككأننا فى مباراة بيف قطبى الكرة المصرية فى
الستينات بيف االىمى كالزمالؾ كالشعب ىك الجميكر المنقسـ بينيما كمصر ىى التى تدفع ثمف ىذا اإلختالؼ.
لست مف مؤيدل اإلخكاف  ,إال أننى أرل أف الناصرية
كألننى لست مف دراكيش الناصرية ,ككذلؾ ألننى ي

كاالخكف ىما نجكـ الساحة اآلف  ,فالمتتبع لمكاقع التكاصؿ االجتماعى عمى شبكات االنترنت يجد أف ىناؾ
طائفتيف تتشابكاف عمى الساحة بقكة كبشراسة كىـ الناصريكف كاالخكاف  ,فك هؿ يريد اف يستحكز بمصر كؿ يريد

انى  ,كلمخكض فى التاريخ كاالستئناس بالحاضر كى نعرؼ لماذا
اف يصبغ مصر بمكنو إما ناصرل أك إخك ِّ
الناصرية؟ كلماذا االخكاف ؟ نعكد إلى مؤسسى الطائفتيف كىما الشيخ حسف البنا كالرئيس جماؿ عبد الناصر
لنسبر غكرىما كنعرفيما .
كاف الشيخ حسف البنا شابان يمأله الطمكح كعنده نزعة لمقيادة كالرئاسة كبحكـ ثقافتو الدينية  ,إقتنع أف االسالـ
ىك طريؽ الخالص لمصر كألنو كاف فردا كحيدا  ,بدا فى تككيف جماعات صغيرة ينشر فييا دعكتو لمعكدة
الى االسالـ الحنيؼ الكسطى فالقى قبكال كبي ار مف الشعب المصرل المتديف بفطرتو كخالؿ ىذه السنكات تقمب
بيف تاييد كمياجمة كؿ القكل عمى الساحة فى مصر بدءا مف االحتالؿ ثـ الممؾ كحاشيتو ثـ قكة االغمبية كىى
حزب الكفد فى ذلؾ الكقت ثـ القكل اليسارية فى مصر كانتيى بو الحاؿ الى أف اصبحت جماعة االخكاف
المسمميف احدل القكل المؤثرة القكية فى مصر حتى كاف قرار قتمو كاالطاحة بجماعتو  ,كلكف فكرتو تأسست
فى نفكس المصرييف فاستمر فكر الجماعة تحت الضغط كالتعذيب حتى قامت ثكرة  23يكلية  1952فتآلؼ
االخكاف مع الجيش كعندما اختمؼ الجميع عمى السمطة كانت النياية الدرامية فاستحكز الجيش متمثال فى عبد
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الناصر عمى الحكـ كسحؿ االخكاف كادخميـ سجكف التعذيب لعقكد مف السنيف  ,حتى جاء السادات كاخرجيـ
مف السجف بعد اف عقد اتفاقا معيـ عمى االتحاد ضد الناصرييف فبدؤكا عيدا جديدا كانتشركا فى السبعينات
مف جديد حتى اصطدمكا مع السادات بسبب كامب ديفيد كتـ قتؿ السادات عمى يدل جماعة اسالمية ليا
اصكليا االخكانية  ,كبعد ذلؾ عايشكا الكاقع مع مبارؾ فى عالقة تشبو الزكاج العرفى فيـ ليسكا معو كليسكا
ضده كلكنيـ مكجكدكف فى الساحة ك حتى جاءت ثكرة اؿ 25مف يناير فدخمكا مع الشباب كانتيى الحاؿ
باعتالئيـ سثدة الحكـ باالتفاقيات كالكعكد كما يخفى كا ف اعظـ ,كأما عبد الناصر ذلؾ الشاب الضابط ابف

الطبقة الفقيرة فى مصر فقد كاف عنده نزعة لمقيادة كحب لمرئاسة ككاف ناقمان عمى االحكاؿ فى مصر فبدأ فى
تككيف تشكيؿ الضباط االحرار الرافضيف لمحاؿ فى مصر كبدعـ مف الشعب كالجيش كرضان مف القكة العظمى
فى العالـ فى ذلؾ الكقت كىك امريكا ,فقامت ثكرة  23يكليك كبعد فترة قصيرة اعتمى عبد الناصر سثدة الحكـ
منفردا بعد اف خمع الرئيس محمد نجيب شريؾ الثكرة كذك الشعبية الجارفة فى الشعب ثـ استدار كأطاح بكؿ
معارضيو مف االخكاف كالكفد كالقكل الثكرية االخرل  ,ككجد عبد الناصر أف طريؽ النجاح يرتبط باالغمبية فى
الشعب كىـ الفقراء فانحاز ليـ كناؿ اعجابيـ كتأييدىـ حتى صار نجـ مصر كالعرب بؿ كالعالـ ك كلكنو لـ
يكف ذا ثقافة سياسية كخمفية ثقافية  ,فقد تقمب فى انتمائاتو بيف اقصى الغرب ( أمريكا) كبيف اقصى الشرؽ (
ركسيا) كانتيى بو الحاؿ فى احضاف ركسيا كذلؾ بعد نكسة يكنيك 67ثـ رافت بو االقدار فمات فجأة كاعتمى
الحكـ بعده صديقو كرفيقو السادات كلكف السادات اختمؼ مع مؤيدل عبد الناصر كالذيف اطمؽ عمييـ دراكيش
الناصرية كاتيميـ انيـ يريدكف االستحكاز بالحكـ تمسكا بقميص عبد الناصر  .فغرر بيـ كسجنيـ كاكقؼ
نشاطيـ  ,ثـ بعد مقتمو خرج الناصريكف لمحياة مف جديد كلكف عمى استحياء فى عيد مبارؾ كفى النياية كبعد
ثكرة اؿ 25مف يناير عادكا لمحياة مف جديد كعال صكتيـ فى محاكلة لمعكدة لمزعامة فبدل المشيد ككأف
الناصرية ىى المحرؾ لالحداث فى مصر ك كعادت لعبة الكرة بيف قطبى الكرة المصرية االىمى كالزمالؾ اك
بيف االخكاف كالناصرييف ك كلكف مف منيما االىمى كمف منيما الزمالؾ حتى نعرؼ مف سيفكز ببطكلة الدكرل ؟
الشيخ حسف البنا كاف رجال مخمصا لمصر كذك ايماف اسالمى بأف مصر تستطيع اف تقكـ مف تخمفيا باالسالـ
الكسطى المستنير  ,كلكنو كاف ذا نز و
ً
التشكؿ مع الكاقع ككانت لو
عة لمحكـ كالرئاسة كقدرة عمى التكيؼ ك
صفات شخصية فريدة كايماف قكل ,كقد احتار التاريخ فى اصكؿ تككيف جماعتو فمف اقصى اليميف نجد مف
يقدسو كيعتبره مصمح القرف الثالث عشر اليجرل لالسالـ كيضعو فى مصاؼ اكلياء االسالـ  ,كمف اقصى
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اليسار نجد مف يتيمو بالعمالة لالنجميز كلمممؾ بؿ كيتيمكنو بالماسكنية كالعياز باهلل كالرئيس عبد الناصر كاف
ضابطا مصريا مخمصا لمصر كمؤمنا بأف مصر يجب اف تعكد الى قيادة العالـ العربى بامكانياتيا  ,كلكنو
كاف ذك ميؿ لمرئاسة كالزعامة كاالنفراد بالحكـ كلـ يكف يأتمف أحدا إال المقربيف لو كالذيف استفادكا كاستمتعكا
بقربيـ اليو كاساؤكا اليو كثي ار بعد مماتو  ,كمف اقصى اليميف نجد مف يعتبره نبيا مف االنياء كزعيما جاء بو
القدر لمصر كلمعرب ك ككذلؾ مف اقصى اليسار مف يعتبره عميال لمصييكنية كألمريكا ,كأنو نشر الفساد
كالضياع فى مصر كالبعض يعتبركنو انو كاف ضحية تـ المعب بو عف طريؽ المخابرات االمريكية .
إف ما ييمنا اآلف فى مصر ليس الشيخ حسف البنا كليس الرئيس عبد الناصر ك كذلؾ ليس الناصريكف كليس
أل طريؽ ستسير عميو مصر ....
اإلخكاف ك كلكف ما ييمنا ىك مصر كشعب مصر  ,ك ي
إف مصر باقية كالجميع زائمكف البنا كعبد الناصر كالناصريكف كاالخكاف كغيرىـ  ,فمماذا نرضى اف يجىء
الطكفاف ليقمع االخضر كاليابس مف مصر ؟ لماذا ال نق أر التاريخ كنستكعب الدرس كاف مصر فكؽ الجميع ؟
لنكقؼ جميعان ىذه المسرحية المدمرة كاف نتمسؾ جميعا بمصر قبؿ اف يجىء الطكفاف فال مظاىرات كال تخريب
كال استحكاز بالحكـ كال اقصاء لطرؼ مف االطراؼ كأف نؤمف أنو لف يستطيع طرؼ كحيد حكـ مصر منفردا
...
كلكف لنقؼ جميعا صفا كاحدا مع مصر اخكاف كناصريكف كجبية انقاذ كغيرىـ مف اطياؼ الشعب المصرل ,
كنحاكؿ اف نبنى مستقبال مشرقان ألبنائنا كاحفادنا  ,فيؿ مف مجيب..ىؿ مف مجيب؟؟؟؟
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أعاجيب الزمان بين "الناصرية" و "اإلخوان"!!
ُ
إذا كانت "جماعة اإلخكاف" صناعة صييكنية كما تدعكف فيؿ تككف "الناصرية" صناعة إسرائيمية كما
يدعكف!!!!
ىناؾ تياراف بزغ نجميما بقكة كازداد تكاجدىما فى الشارع المصرل بكثافة ممفتة لمنظر  ,كذلؾ منذ بداية أحداث
ما ييسمى بالربيع العربى فى يناير  , 2011كبدت الساحة السياسية المصرية اشبو بحمبة مصارعة يتزع ـ كؿ
و
طرؼ فييا إحدل ىذيف التياريف  ,كىما تيار االخكاف كتيار الناصرية ,كتيار االخكاف يمثؿ اليكـ شريحة كبيرة
ليست فقط لممكاليف لجماعة االخكاف كلكف لكؿ اطياؼ االسالـ السياسى كالجماعات االسالمية كايضا بعض
التيارات ذات الطابع السمفى كاالصكلى رغـ تبايف المكاقؼ بينيـ  ,ككذلؾ الناصرية لـ تعد فقط لمناصرييف
أتباع مكاقؼ الزعيـ حماؿ عبد الناصر كلكنيا اتسعت كشممت التيارات اليسارية كحركات التحرر مف النظاـ
الرأسمالى الغربى ككؿ اشتات اؿمسار كالميبرالييف كغيرىـ  ,أل إننا نستطيع أف نقكؿ اف المجتمع المصرل
أصبح ينقسـ الى ثالث فئات الفئة االكلى كىى حزب الكنبة كىـ المصريكف البسطاء مف الشعب المصرل
الذيف يؤثركف السالمة كاالطمئناف كالرضى بالكاقع حتى يتغير الى االحسف بدكف عنؼ كسفؾ دماء كىـ
الغالبية الكبيرة  ,كالفئة الثانية كىـ االسالميكف بما فييـ جماعة االخكاف كىـ اغمبية فى ىذه الفئة كمعيا
السمفييكف كاالصكليكف كالمحافظكف كىذه الفئة ليست اغمبية كلكنيا تمثؿ شريحة كبيرة كيمكف اعتبارىا ىنا ىى
تيار االخكاف كمؤيديو  ,كىناؾ الفئة الثالثة كىـ الناصريكف كاليساريكف كالميبراليكف ككؿ اشتات المعارضة
الشعبية لمغرب كلالمريكاف  ,كىذه الفئة ليست اغمبية كلكنيا ليا كزنيا فى الشارع المصرل .
إف أحداث الربيع العربى فى مصر كمنذ اؿ 25مف يناير  2011كخمع مبارؾ مف الحكـ كالساحة المصرية
أصبحت حبمى باالحداث التى تمر سريعا سريعا حتى أننا اصبحنا فؿقث خمؼ االحداث كقد انتجت احداث
الربيع العربى كليديف فى المجتمع المصرل احدىما ىك االخكاف كتحت عبائتيـ السمفييف كاالسالمييف كاحزاب
التكجو االسالمى كىذا التيار ( االخكاف) استطاع اف يتبكأ الحكـ فى مصر فى يكنيك  2012بانتخاب الرئيس
االخكانى محمد مرسى كانتشر نفكزه بقكة حتى ممؾ كؿ زماـ األمكر فى مصر  ,كعمى الطرؼ اآلخر كاف
تيار الناصرية بما يحتكيو مف قكل اليسار كاالحزاب الثكرية كالذل ممؾ زماـ المعارضة فى مصر تحت حكـ
االخكاف  ,كاصبحت الساحة المصرية سجاال بيف التياريف االخكاف ( الحككمة) كالناصرية ( المعارضة )  ,كقد
تفنف كال التيارمف فى اليجكـ عمى االخر  ,كاحتارت اغمبية الشعب المصرل بيف التياريف الناصرية كاالخكاف
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!!!!
كالظريؼ أف كال التياريف ادعى انو ىك الشريؼ ذك االغمبية كاف التيار اآلخر ىك المتيـ كذك االقمية !!!!
كمف متابعات السجاؿ بيف الناصرية كاالخكاف  ,نرل اف كؿ منيما قد استعمؿ كؿ االسمحة المشركعة كغير
المشركعة كذلؾ لمنيؿ مف اآلخر  ,كمف ىذه االسمحة نمحظ اآلتى  ,كرغـ أننا ال نصدؽ كال التياريف كنتعجب
مف كـ االتيامات بينيما البعض  ,فإننا نترؾ االمر لمشعب المصرل كى يحدد اختياره فإما الناصرية كاما
يقكؿ أتباع

االخكاف ؟ أك يرفضيما معا .......

كدراكيش الناصرية مكجييف اتياميـ لجماعة االخكاف  ,أنيـ جماعة ليا اصكؿ صييكنية  ,حيث يشيركف الى
مقاالت الكاتب الكبير عباس محمكد العقاد عف الشيخ /حسف البنا مؤسس جماعة االخكاف فى العشرينات مف
القرف العشريف كانو (أل حسف البنا) كاف صييكنيا (أل ماسكنيا) كاف اسمو الحقيقى ىك حسف الساعاتى مف
انتا نء لمماسكنية العالمية كىى اشارة الى الصييكنية العالمية حيث
غير اسمو الى حسف البنا ـ
البحيرة كانو َّ

جر الكثير
كانت الصييكنية تسمى بالبنائيف كىكذا اختار مؤسس االخكاف لقب البنا ك كىك اتياـ خطير كقد م

مف العكاقب كؿؾنو حتى االف ماذاؿ اتياما لالخكاف لـ يرد عميو أحد !!!!!!
كيقكؿ اتباع االخكاف كدراكيشيـ كذلؾ اشارة الى كتاب ( لعبة االمـ كجماؿ عبد الناصر) اف جماؿ عبد
الناصر كاف عميال مزدكجا لالسرائيمييف كانو تـ تجفمده اثنا حرب  48كانو كانت لو عالقات حميمة مع
االسرائبمييف كخصكصان ضابط المخابرات االسرائيمي "ككىيف" كالذل كاف حمقة االتصاؿ بيف عبد الناصر
كاسرائيؿ  ,كاف عبد الناصر اشار فى كتابق عف صداقتو لككىيف كما أف الكاتب الناصرل محمد حسنيف ىيكؿ
الؼلكجة كفى عاـ  1951تـ االتصاؿ بيف جماؿ عبد الناصر
لـ ينفى ىذ اؿعالقة بؿ اكد انو بعد فؾ حصار ا
كالمخابرات االنجميزية كبيف ضابط المخابرات االس ارئيمية ككىيف كتـ زيارة عبد الناصر س ار لمفالكجا الرشاد
بمعرؼ الجيش المصرل فى
ة
االسرائمييف عمى مكاقع دفف حثث جنكدىـ فى الفالكجا كاف ىذه االتصاالت تمت
ذلؾ الكقت  ,كاف العالقة بيف ناصر كككىيف استمرت طكيال بينيما  .كىك اتياـ خطير لعبد الناصر
كلمناصرييف  ,كح تل االف لـ يرد احد مف الناصرييف عمى ىذا االتياـ !
كيقكؿ الناصرمكف اف االخكاف كانكا يمعبكف عمى كؿ االطراؼ فيـ كانكا مع سمطات االحتالؿ ككاف نشاطيـ
بدعـ كبير مف االنجميز ضد الممؾ كالكفد ككذلؾ كافكا مع الممؾ ضد الكفد كاالنجميز ككذلؾ كانكا مع الكفد
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ضد الممؾ كىكذا فيـ كانكا يمعبكف س ار لمصمحتيـ كلك ضد مصمحة مصر ككانك يتستركف باسـ الديف فى كؿ
ذلؾ !!!!!!
كيقكؿ االخكاف أف ثكرة  23يكليك التى كاف زعيميا عبد الناصر كالتى نادت بالقكمية العربية كاف الثكرة قامت
بتخطيط كتأييد مف المخابرات االمريكية كاف التكافؽ كاف قائما بيف عبد الناصر كاالمريكاف حتى تـ الزج بعبد
م
الناصر حتى يرتمى فى أحضاف الركس بعد االنتياء مف دكره كحتى قامت نكسة يكنيك  67كىى النيا ة
المخطط ليا لعبد الناصر !
كيتيـ االخكاف كالناصرية كال منيما اآلخر بانو مف الفمكؿ ( أل اتباع نظاـ مبارؾ البائد) فاالخكاف يتيمكف
الناصرية بانيـ يتعاكنكف مع الفمكؿ كالناصرية تتيـ االخكاف بانيـ يتعاكنكف مع الفمكؿ كالحقيقة غائبة بيف
الجميع !!!!!!
إننا نحف المصرييف الذل ليسكا مع الناصرية كليسكا مع االخكاف لننادل الجميع اف ال يخمطكا االكراؽ كاف يتـ
التحقيؽ فى كؿ االتيامات اتيامات االخكاف كاتيامات الناصرية كاف يعمف الجميع كالءىـ لمصر كلمصر فقط
,

م اك لقناع (الحكـ
كليس لقناع ( القكمية ) كما فى الناصر ة

االسالمى ) كما فى االخكاف ........
الجيش بالرئيس مرسى كعزلو كاككؿ
كالظريؼ أنو كبعد أحداث ثكرة اؿ 30مف يكنيك 2013التى اطاح فييا
ي

الحكـ الى الرئيس المؤقت ’ فإف كال الفريقيف الناصرية كاالخكاف إاتفقا عمى أف الفريؽ السيسى ىك امتداد

لمرئيس عبد الناصر كأف االخكاف سيدخمكف المعتقالت عمى يد الفريؽ السيسى كما تـ ذلؾ مف قبؿ عمى يد
الرئيس جماؿ عبد الناصر !!!!!!!!!
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ولست من اإلخوان ولكننى مع مصر
لست مع الناصرية
الشعب المصرى يقول :
ُ
ُ
فصيالف كمنذ نشأتيما فى مصر جمبا الخراب كالدمار كأكجدا بيف الشعب المصرل تخاصما كتقاتال كبي ار

اكليما كىك فصيؿ االخكاف كمنذ نشأتو فى عشرينات القرف العشريف بزعامة الشيخ حسف البنا كرغـ شخصية
حسف البنا كارادتو القكبة كرغبتو فى جمع المسمميف تحت راية االسالـ الكسطى كليس االسالـ السمفى اك

الصكفى

إال انو كفصيمو كانا مف اسباب العنؼ فى الشعب المصرل تحت عباءة االسالـ كاالسممة ....

كالفصيؿ الثانى كىك الناصرية كمنذ نشأتو فى خمسينات القرف العشريف بزعامة الرئيس جماؿ عبد الناصر

كرغـ شخصية عبد الناصر كقكة ارادتو كرغبتو فى جمع العرب تحت راية العركبة كالقكمية العربية إال انو

كفصيمو الناصرية كانا مف اىـ اساب تفكؾ العرب كصراعميـ بعضيـ ببعض ككذلؾ كانت نتيجة حكمو

لمصر خرابا كاحتالالن مف اسرائيؿ كضياعا لثركة مصر .......

فإذا كانت الناصرية ىى تغيير الحكـ باالنقالبات كتنصيب رجاؿ الجيش رؤساء كحكامان فال ,

كاذا كانت الناصرية ىى عبادة الحاكـ كاعتباره المميـ كالمبعكث الذل ال ييخطىء فال ,
كاذا كانت الناصرية ىى االنتقاـ مف االغنياء ألنيـ اغنياء كاستعماؿ الفقراء كما اكثرىـ فى بالدنا حجةن كغطاء

كى نتمسؾ بالحكـ كالرئاسة فال ,

كاذا كانت الناصرية ىى االستبداد كنشر سياسة الخكؼ كارىاب الشعب فال
كاذا كانت الناصرية ىى الحكـ البكليسى لمصر فال كالؼ ال,

كعمى الجانب اآلخر  ,اذا كاف االخكاف ىـ مف يتظاىركف بالتديف كسمككيـ ابعد ما يككف عف الديف فال ,
كاذا كاف االخكاف يبيعكف مصر كالمصرييف بحجة الدفاع عف االسالـ كالمسمميف كىـ كاذبكف فال ,
كاذا كاف االخكاف يتحالفكف مع الشيطاف لمكصكؿ لمحكـ فال

كاذا كاف االخكاف ىـ مف تعاكنكف مع كؿ االنظمة منذ نشأتيـ لمكصكؿ لمحكـ فال
كاذا كاف االخكاف يساندكف كيؤيدكف مف يقكـ بالتفجير لقتؿ المصرييف فال
كاذا كاف االخكاف يحاربكف االزىر كيساندكف القاعدة كداعش كاخكاتيا فال

كذا كاف االخكاف ىـ مف قتؿ النقراشى كاميف عثماف كالشيخ الذىبى كالسادات كغيرىـ فال كالؼ ال .

أما إذا كانت الناصرية كاالخكاف اف نبنى مصر بايدل ابناء مصر فنعـ كالؼ نعـ  ,كاذا كانت الناصرية
كاالخكاف اف نحارب االستبداد كالفساد كاف نحقؽ العدالة بيف الناس فنعـ كالؼ نعـ كاذا كانت الناصرية

كاالخكاف اف ِّ
نحكـ شرع اهلل الحؽ فينا كليس شرع المنافع ك النفاؽ فنعـ كالؼ نعـ كاذا كانت الناصرية كاالخكاف

أف نساند مصر كالمصرييف حقيقة قبؿ اف نتحجج بالعركبة كالقكمية اك باالسالـ كالخالفة االسالمية بحثا عف
السمطة كالجاه فنعـ كالؼ نعـ.
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الى دراكيش العركبة كالقكمية اتباع الناصرية نقكؿ ليـ اف مصر ىى قمب العركبة النابض كبيا يككف العرب
كبدكنيا فقؿ عمى العرب السالـ كمصر القكية حصف لمعركبة كلمقكمية

كالى دراكيش االسالـ السياسى كمدعى االسممة مف اتباع االخكاف نقكؿ ليـ اف مصر ىى بكابة االسالـ الى

العالـ اجمع كقد ذكرىا القراف الكريـ كنزؿ بأرضيا أيكلك العزـ مف الرسؿ ككثير مف االنبياء ابراىيـ كمكسى

كعيسى كيكسؼ  ,كمصر أكصى بيا كبأىميا الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ كمف عاداىا خسر كمف ناصرىا

فاز فال تحاربكىا تحت عباءة اإلسالـ ك اإلسالـ منكـ براء

كالى الجميع مف ابناء شعب مصر نقكؿ اف مصر تتسع لمجميع كلف تقكـ مف كبكتيا إال بتكافؽ جميع ابنائيا

كالطريؽ مازاؿ طكيؿ طكيؿ كالقكل ىك مف يتسامح كالضعيؼ ىك مف يعاند رغـ جالء الحؽ كشركؽ الشمس.
كالى الذيف يتحججكف بالشرعية كبالشريعة كبالقصاص كاالقصاء كاالبعاد كيطالبكف بالعنؼ كالعنؼ المضاد
نقكؿ ليـ اتقكا اهلل فى مصر كشعب مصر فمصر فكؽ الجميع الميـ ىؿ بمغت الميـ فاشيد.
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الباب التاسع
مصر وحربيا ضد االرىاب
" السالـ عميكـ" كانت ىى تحية االسالـ لكؿ البشر عمى اختالؼ الكانيـ كعقائدىـ كامكنتيـ  ,كال نختمؼ أف
تحية االسالـ باالبتداء بالسالـ كانت فتحا لمقمكب المغمقة ككانت شحنة لمعقكؿ المغيبة تدعكىـ الى التفكر
كقبكؿ اآلخر بعد األطمئناف لو  ,كما احكجنا نحف المصرييف بأف يمقى ك هؿ منا الى أخاه عندما يمتقياف بمقكلة "
السالـ عميكـ" كيرد الجميع "كعميكـ السالـ كرحمة اهلل كبركاتو.
إف مصر دكلة كشعبا تمر ىذه االياـ بمرحمة مف اصعب مراحؿ تاريخيا  ,كلكف إف شاء اهلل سكؼ نجتاز ىذه
المرحمة بمرىا كصعكبتيا كتعكد مصر كشعبيا كما كانا بمد االمف كاالماف كشعب الضيافة كالبسمة التى
يعشقيا كؿ زائر لمصر  ,إننا مطالبكف اف نمقى السالـ عمى اخكتنا كزمالئنا كاقاربنا مف المصرييف فى كؿ
شبر مف ارض مصر كأف ننشر السالـ عمى ربكع مصر كأف ينعيد مصر السالـ كالمحبة الينا جميعا  ,مصر

التى اشتقنا ليا كاشتاقت لنا .

ما أجمؿ المصرييف كبشاشتيـ كحبيـ لمصر كتسامحميـ كترابطيـ ككحدتيـ ,

إف ىذه المعانى الجميمة ىى القكة الكامنة فى مصر التى تكحد المصرييف جميعا عمى قمب رجؿ كاحد  ,كما
اكثر صكر التاريخ التى تثبت أف الشعب المصرل يقؼ مكقفو فى الشدائد فيحمى مصر كما مكقؼ الشعب
المصرل بعد نكسة يكنيك كتنحى الرئيس عبد الناصر بعد ىزيمتو فى الحرب كضياع سيناء إأل أف الشعب
المصرل بكؿ طكائفو كقؼ مع مصر كنادل ببقاء عبد التاصر رغـ ىزيمتو كطالب بالنصر فى الحرب ككاف
ذلؾ رغـ كجكد اختالفات فى الشعب ككانت التيارات الدينية فى مصر كمنيا جماعة االخكاف تمقى الظمـ كالقير
و
صؼ كاحد يحمكف
مف نظاـ عبد الناصر إال أف مصر كانت فكؽ الجميع ككقؼ الجميع بما فييـ االخكاف فى
مصر كيدافعكف عنيا  ,ككذلؾ فى اكتكبر  73عندما قرر السادات خكض حرب العبكر كقؼ المصريكف
جميعا صفا كاحدا دفاعا عف مصر حتى تـ انتصار اكتكبر العظيـ ككانت مصر كميا صفا كاحدان  ,فما
احكجنا ىذه االياـ اف نتسامى كاف ننسى اختالفتنا كمصالحنا كاف نقؼ جميعا ال لنتحاسب كيياجـ كؿ منا
كيعيف كؿ مف اآلخر كنضع مصر صكب اعيننا كاف نبنييا كنحمييا كنصمح حاليا بكحدتنا
اآلخر بؿ لنتسامح ي
كليس بتفرقنا  ,إف مصر امانة فى اعناقنا نحف المصرييف ..فيؿ نضيعيا أـ نحمييا كنسمميا ألبنائنا كاحفادنا
عافية منتصرة اف شاء اهلل؟
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الكوميديا السوداء عمى أرض سيناء.........
ٍ
ٍ
وحاضر مييض!!!
ماض بغيض
مصر بين عيدين...
ُ
ال يختمؼ اثناف أف عيد مبارؾ كاف عيدان فاسدان مف كؿ النكاحى  ,كأف مصر شيدت ىحقبة طكيمة تحت حكـ

مبارؾ كانت مظممةن بكؿ المقاييس ,تـ فييا قتؿ كؿ ما ىك مشرؽ قى مصر  ,بؿ ال نككف مجافيف لمحقيقة
إذا قمنا أف مبارؾ – سكاء بإرادتو اك بغير إرادتو – قد قتؿ كؿ نجاح فى مصر كخصكصان فى العشريف عاـ
االخيرة مف حكمو الذل زاد عف الثالثيف عاـ.
إف مبارؾ الذل تكلى حكـ مصر فى لحظة مف الزمف جائت خاطفةن كلـ تيميؿ المصرييف ال فرصة لمتفكير
كالتدبير كحسف االختيار  ,فقد تكلى شؤف مصر بعد مقتؿ السادات كبعد حقبة مف االنتصارات كفى بداية
مرحمة قطؼ الثمار كاذ بالسادات يسقط قتيال فى يكـ عرسو يكـ السادس مف اككتكبر كاذ بمصر تقؼ حائرة

تشتت بيا الطرؽ كال تجد إال مبارؾ نائب السادات الذل اختاره السادات كنائب لو ,كفى لحظات كاف مبارؾ
يتكلى شؤف الكنانة (مصر) كاذ بالشعب ال يجد إال قبكؿ البديؿ مبارؾ كألف مبارؾ لـ يكف مستعدا كال متكقعا
اف يككف فى يكـ مف االياـ رئيسان كالنو كاف يفتقد الكاريزما الرئاسية كيفتقد مقكمات شخصية الرئيس اذ ال
رؤية مستقبمية كال خطة حاضرة كال تجربة فى الماضى تعينو ألنو كاف مف رجاؿ الجيش المطيعيف كغير
المبتكريف  ,فنجح فى نكاؿ رضا الجميع شعبا كحككمة كجيشا كاصدقاء كاعداء ككؿ الطكائؼ كذلؾ ألنو كاف
ال لكف كال طعـ كال رائحة فتقبمو الجميع بقصد اف يككف عمى ىكاىـ  ,فماذ حدث بعد ذلؾ ؟ إف مبارؾ الرجؿ
الذل ليس لو طعـ ك ال لكف بؿ كال رائحة المحب لمماؿ كالمعجب بالسطة قميؿ الخبرة بالناس بدأ رئاستو بأف
أدخؿ مصر فى ثالجة التاريخ كاكقؼ كؿ تطكر كتغيير كابقى عمى كؿ نظاـ قائـ بال حركة بؿ فى سككف ,
فما كاف مف مصر إال كاصبح الفساد ينخر فييا كاصبحت جثة ال ييابيا االعداء كيسخر منيا االصدقاء  ,كال
نقكؿ اف الحاؿ كاف كمو سكادا بؿ كانت ىناؾ نقاط بيضاء بسبب ما تحكيو مصر مف و
كنكز ,كنكز بشرية
كىى عزيمة ابنائيا كعقكؿ ابنائيا ككنكز طبيعيو حباىا بيا اهلل مف مكقع كثركات  ,كلكف كؿ ذلؾ لـ يشفع
لحفظ مصر كذاد الطيف بمة كىك ظيرك نجـ الكراثة مف جماؿ مبارؾ كسطكة نفكز رجاؿ االعماؿ كسطكة نفكز
زكجة مبارؾ (سكزاف مبارؾ) فكصؿ الحاؿ اف تبكأ النصابكف لسدة الحكـ كتكارل العقالء كالحكماء فكصمت
81

مصر الى اسكأ حاالتيا فكاف عصر مبارؾ عص ار أسكدا عمى مصر فالجيش قد تـ إخالئو مف القيادات
الكاعية المخمصة كاصبحت فياداتو ىرمة ضعيفة ال خبرة كال عمـ ككذلؾ رجاؿ الدكلة مف حككمة ككزراء فكانكا
جميعا مف اىؿ الثقة لمبارؾ كليسكا مف اىؿ الخبرة فتـ اخالء مصر مف عقكليا كرجاليا المخمصيف كاصبحت
الدكلة المصرية فى عيد مبارؾ ال ميابة ليا داخميا كال خارجيا كىك ما ادل الى ميالد ثكرة الشباب فى 25
يناير حيث فاض الكيؿ ككاف البد لمقيد أف ينكسر فانكسر قيد الخكؼ عند الشعب المصرل كقاـ بثكرتو الكبيرة
كتحقؽ الحمـ كتـ خمع مبارؾ  ....كلكف يبدك اف مبارؾ كاف عيده سيئان لدرجة اف كؿ مف حكلو كانكا فاسديف
اصدقاء كحتى المعارضة  ,فقد كانت المعارضة فى عيد مباركة متمثمة فى
كغير مؤىميف حككمةن كعائمةن ك
ن
الميبرالييف يسارييف كناصرييف كفى االسالمييف متمثمة فى االخكاف كالسمفييف كقد كانت معارضة ضعيفة

كشكمية بؿ غير مؤىمة كما اف تـ خمع مبارؾ كاستحكز المعارضكف عمى الثكرة إال كاختمفت المعارضة بيف
اسالمييف كليبرالييف ثـ استحكز االسالميكف عمى الحكـ كانفرد بو االخكاف المسممكف كلكنيـ افرزكا فى النياية
حكما غير بعيد عف مبارؾ ككأف لعنة مبارؾ اصابت الجميع كحتى معارضيو  ,كما اشبو اليكـ بالبارحة فاداء
االسالمييف كعمى رأسيـ االخكاف المسممكف جاء أداءا باىتان كضعيفان كغير و
بعيد عف أداء مبارؾ َّ ,
ككأف حاؿ
الشعب المصرل يقكؿ اغنية المطرب الشعبى احمد عدكية كىك يغنى بعد الثكرة كبعد حكـ االخكاف قائال :
( يا إلمى القديـ بيدلؾ كجو الجديد ذلؾ...تشكى لميف بمكتؾ كالصبر أحسف لؾ !!!!)
إ ف مأساة خطؼ الجنكد المصرييف فى سيناء كتخبط الرئاسة متمثمة فى أداء الرئيس محمد مرسى الضعيؼ
كجماعتو ككذلؾ رد فعؿ قيادات الجيش المصرل الغير مقبكؿ كفكؽ كؿ ذلؾ صخب المعارضيف لمرئيس
مرسى كصخب المؤيديف لمرئيس مرسى جعؿ مصر تعيش اسكأ اياميا بؿ إف مصر تعيش اآلف أياما سكداء
أصعب مف اياـ نكسة  67كم اررتيا...
إف مصر تعرضت فى حادثة اختطاؼ الجنكد المصرييف فى سيناء لميانة كبيرة ككاف اداء الرئاسة كقيادات
الجيش كالمعارضة كمؤيدل الرئيس اشد ميانة مف الحدث نفسو ,.كبدل األمر ككأنو ككميديا سكداء تمطخ كجو
مصر!!ككأف قمة الككميديا السكداء قد كصمت الى نيايتيا مما جعؿ الشعب المصرل يتخيؿ اف كؿ ماحدث
منذ بداية ثكرة اؿ 25مف يناير كحتى اآلف ككأنيا لقطة مف برنامج الكامي ار الخفية كىنا يخرج الى الشعب
مبارؾ كمعو مرسى كالمشير طنطاكل كالفريؽ شفيؽ كالمكاء عمر سميماف كمعيـ البرادعى كالبمتاجى كصباحى
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كعمرك مكسى يتبعيـ عبدالمنعـ ابكالفتكح كطبعا الشيخ حازـ ابك اسماعيؿ كىـ يضحككف قائميف لمشعب
المصرل ( نذيع ؟؟؟؟؟) فيقكؿ الشعب فى م اررة ( زيع).
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مسمسل الدماء فى غزة حيث دماء الشيداء بال عنوان ( رؤية ادعو اهلل ان ال تكون حقيقية )
منذ أف استحكزت حركة حماس (اخكانية المنشأ كاليكل ) عمى مقادير الحكـ فى غزة كاعمنت انفصاليا عف
السمطة الفمسطينية فى اعقاب الفكز الكاسح لحماس فى انتخابات عاـ  , 2006كحماس تيعتبر شككة فى
ظير ال نظاـ حاكـ فى مصر ب‘ستثناء نظاـ الرئيس محمد مرسى كاالخكاف حيث كانت العالقات بيف
حماس كمصر عمى اجمؿ ما يككف  ,كقد اصبحت لعبة الصكاريخ الحمساكية كرد الفعؿ اإلسرائيمى العسكرل
كنزيؼ الدماء الفمسطينية ىك المسمسؿ الدائـ فى غزة ففى عاـ  2008كفى عاـ  2010كفى عاـ 2012
,استمر ىذا المسمس بنجاح كبير فحماس استثمرت قتؿ الشيداء فى فمسطيف كانيالت عمييا مالييف الدكالرات
كلـ يمت إال الشيداء البؤساء كقد يككف معظميـ مف انصار فتح اك ممف ال يحبكف ال فتح كال حماس  ,كىا
ىك المسمسؿ نسخة عاـ  2014قد بدأ كبنفس االحداث استفزاز مف حماس كرد قكل مف اسرائيؿ كنزيؼ لمدماء
الفمسطينية فى تناغـ اسرائيمى حمساكل دقيؽ  ,ثـ صرخات النجدة مف حماس ضد عدكاف اسرائيؿ كمعو
اتيامات العمالة لمصر لعدـ فتح الحدكد كبعد ذلؾ تكقيع اتفاؽ ىدنة بيف حماس كاسرائيؿ باشراؼ امريكى
دكلى عربى  ,كلنتذكر فى عاـ  2012تمت المصالحة بيف حماس كاسرائيؿ تحت اشراؼ الرئيس محمد
مرسى (رئيس مصر فى ذلؾ الكقت) كمنذ ىذا االتفاؽ قامت اليدنة بيف حماس كاسرائيؿ حتى تـ عزؿ مرسى
كانتخاب السيسي فكاف ما يشير اليو بخبث انصار السيسي كىك اف االخكاف بدأكا فى استعماؿ اخر اسمحتيـ
ضد مصر باف تقكـ حماس بحركة مسرحية إلستفزاز اسرائيؿ (كال مانع مف االتفاؽ مع اسرائيؿ) كاف تقكـ
اسرائيؿ بحركة منظمة لرد الفعؿ ( كالمانع مف تككف ىذه الحركة تميفزيكنية) عمى اف يدفع الشعب الفمسطينى
دمو ثمنا (كالعادة) كاف يتـ استدراؾ مصر الى فخ غزة فإما اف تصمت كىنا يتـ اتياـ مصر بالعمالة كالخيانة
كغمؽ االنفاؽ كاما اف تدخؿ مصر فى مكاجيات مع اسرائيؿ كتستنفز قكتيا كتضعؼ السيطرة فى الداخؿ مما
يساعد فمكؿ االخكاف فى حمـ العكدة لمسمطة  ,كىك مخطط شيطانى قد يقكؿ البعض انو خيالى كلكنو إف كاقع
يعيشو الشعب الفمسطينى الذل يكتب عميو اف يدؼ ثمف أخطاء االخريف الذيف ينعمكف بالحياة فمف جبية
الصمكد بقيادة سكريا البعث تحت حكـ حافظ االسد كالتى كانت تيادف اسرائيؿ فى الخفاء كتياجـ مصر فى
العمف كالشعب الفمسطينى يدفع الثمف ثـ بعد ذلؾ جاءت حماس كلعبت نفس المعبة كىك المقاكمة كالجياد كىـ
تجار مكت كمنافع كالشعب الفمسطينى يدفع الثمف كحتى اآلف فالتجار ىـ التجار خطب رنانة كمكاقؼ بطكلية
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عمى الكرؽ كتآمر فى الخفاء مع اسرائيؿ كسيؿ مف مالييف الدكالرات مف الخميج كمئات القتمى مف الفمسطينييف
 ..متى ينتيى مسمسؿ تجار الجياد كالمقاكمة كيتكقؼ نزيؼ الدـ الفمسطينى .......
لف يتكقؼ ىذا المسمسؿ اال بيد الفمسطينييف انفسيـ كاف يعمنكا لمعالـ اجمع اف ال كصاية الحد عمييـ ال
حماس كال اسرائيؿ كال غيرىـ كلكف بيدىـ ىـ سيجيىء النصر كالتحرير باذف اهلل .
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العياز باهلل كفا ار!!
دعوة الى االخوان ومؤيدييم  ...لستم
َ
افضل من رسول اهلل وصحبو ..ولسنا و ُ
ٍ
ضالل مبين )
دى أو فى
(وا َّنا أو إياكم لعمى ُى ً

قاؿ اهلل تعالى عمى لساف رسكلو صمى اهلل عميو كسمـ كىك يخاطب الكفار بسـ اهلل الرحمف الرحمف الرحيـ "
ً
يق ٍؿ مف يريزقي يكـ ِّمف الس ً
َّ
ات ك ٍاأل ٍىر ً
ض ىال وؿ ُّلمبً و
يف "صدؽ اهلل العظيـ
ض يق ًؿ الموي ىكًاَّنا أ ٍىك إًيَّا يك ٍـ لى ىعمىى يى ندل أ ٍىك في ى
ى
ى ىٍ
ى
َّم ىاك ى
(آية  24سكرة سبا)  ,كقاؿ تعالى عمى لساف رسكلو مخاطبا الكفار فى آية المباىمة بسـ اهلل الرحمف الرحيـ
َّؾ ًف ً
اءنا ىكنً ىساء يك ٍـ ىكأىنفي ىس ىنا
يو ًمف ىب ٍعًد ىما ىج ى
الرحيـ "فى ىم ٍف ىحآج ى
اءنا ىكأ ٍىب ىناء يك ٍـ ىكنً ىس ى
اءؾ ًم ىف اٍل ًعٍمًـ فى يق ٍؿ تى ىعالى ٍكٍا ىن ٍدعي أ ٍىب ىن ى
ً
ً
َّ
يف (61آية مف سكرة آؿ عمراف )
كأىنفي ىس يك ٍـ ثيَّـ ىن ٍبتى ًي ٍؿ فىىن ٍج ىعؿ ل ٍع ىنةى المٌو ىعمىى اٍل ىكاذبً ى

برئى يتحسر)"..
قصيدة ( االسالم برئى مما يفعمو االرىاب فى مصر اليوم...قصيدة" االسالم ٌ

برئى يتحسر !!!!!!
االسالم ٌ
أين المحي ُة طالت
َ

اين السبح ُة وأين السروا ُل األزعر ؟
خطيب المسجد يرغى ؟
أين
ُ
أين ائمتنا فى الزمن األغبر ؟
ُك ُل معانى الح ِ
ىباء
ق
ٌ
والشيطان دواماً يبقى األكبر!
يا أبناء الفقو الجاىل
يا من زاغت أعينكم فى الذىب الصفر
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يا من تمشون وراء مطامعكم
واالسالم برئى يتحسر
ما كان األرىاب طريق اهلل
وال لون الدم األحمر
طريق الرحمة
إن االسالم
َّ
ُ
والجنة مدخميا الكوثر
العنف وقتل اااف بال ذنب ُيذ َكر ؟
فعالم
ُ
أين سماحة دين اهلل ؟ أين شريعتنا ؟ بل اين المنطق؟
كان القرآن بايدينا مصباحا وبو نتحقق
سنناً تعمو وتضيئ وتشرق
أين كالم رسول اهلل ؟ ُ
أين صحابتو كمثال لمحق وبالنور تدفق؟
ٍ
معكوس نتشدق؟
نترك كل الحق الواضح ولفيم
َأو ُ
من قال بأن الدعوة شك ٌل ولباس يتألق ؟
فيم لآلية بتعمق
إن الدعوة ٌ
فكر بل ٌ
يا اصحاب الفكر الجامد إن الشيطان بكم يتفوق
أين دعاة الفكر الراشد؟ أين الحكمة ؟أين المرشد؟
تركوا الساحة لمغوغاء مؤل وا االرض ٍ
بفكر ُمفسد
األحمق يفتى فى األمر وي ِ
محد
جاء زمان فيو
ُ
ُ ُ
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ويذبد
زمان فيو الباطل يعمو
ُ
جاء ٌ
ويسود ُ
جاء زمان يقتل فيو المرُء أخاهُ بساحة مسجد
زمان اصبح فيو عم ُل الشيطان ىو المنجد
جاء ٌ
ال واهلل ...صوت اهلل سيعموا فينا وسوف نردد
دعوة دين اهلل الخالق ...دعوة ح ٍ
ق سوف ُيخمّد
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البا ب العاشر
مستقبل مصر بين الشرق والغرب عمى ىامش إحتفاالت مصر بأعياد سيناء ....
عبقرية السادات فى الحرب والسمم
ظ ً
البدر" ىذا ىك حاؿ مصر ىذه األياـ كىى تحتفؿ بعيد سيناء التى تـ تحرير كامؿ
"كفى الميمة ال ى
مماء ييفتى ي
قد ي

ارضيا فى ابريؿ  1982كلـ ييميؿ القدر الزعيـ السادات بطؿ الحرب كبطؿ السالـ مف أف يجنى ثمار جياده

فى سبيؿ مصر كحرية كأرض مصر كلكف إغتالتو يد الغدر برصاصات لـ تقتؿ السادات كلكنيا طعنت مصر

فى اعز ابنائيا  ,كلـ تكف تمؾ الرصاصات إال بتدبير مف العدك الغاصب الذل أفزعو كـ النجاحات التى حققيا
السادات لبمده مصر كألمتو العربية  ,ككذلؾ لـ ينسى العدك الغاصب أف السادات خدعو كخدع االمريكاف
كالركس بؿ كخدع الجميع فى حرب العبكر كالتى كانت نتاج عبقرية السادات الذل أعمف منذ أف تكلى المسؤلية
بعد كفاة عبد الناصر عمى أف تحرير سيناء كرد شرؼ العسكرية المصرية ىك أىـ أىدافو  ,كحقا فعؿ السادات
حيث كمف اكؿ يكـ لتكليو المسؤلية قاـ بجمع كممة االمة تحت راية كاحدة ثـ بعد ذلؾ كبخبطة جريئة تخمص
مف مراكز القكل كمف دراكيش التاصرية الذيف اعتقدكا انيـ كرثكا مصر بعد كفاة عبد الناصر كلكف عبد
الناصر كاف بريئا منيـ كما اشبو الحاؿ اليكـ بالبارحة فالسادات عندما تكلى حكـ مصر كاف ىناؾ ارثا كبي ار
ضده كلكنو بزكائو ككبعدـ انتمائو الى ال فصيؿ سياسى كلكف الى مصر فقط  ,استطاع اف يطيح بمراكز
القكل المتغمغمة فى الحكـ كاستطاع اف يعد لحرب العبكر حرب رمضاف كاف ينتصر فييا ك كذلؾ ليس
باالعتماد عمى فصيمو اك مف ينتمى الى جماعتو كلكف باالعتماد عمى الخبراء كااليدل المصرية ك كىك درس
يجب اف يعيو الرئيس محمد مرسى االف فال يجب اف بعتمد عمى جماعة االخكاف كحزب الحرية كالعدالة بؿ
يجب اف يعتمد عمى اىؿ الخبرة كاف يككف رئيسا لكؿ المصرييف كليس لفصيؿ اك جماعة معينة .
كما أف السادات العبقرل صاحب التاريخ السياسى الكبير كبعد نجاح حرب رمضاف كاعطائو درسا فى السياسة
كالعسكرية الى الجميع بدا يعد لمستقبؿ مصر  ,فالغى االتحاد االشتراكى الجاثـ عمى مصر كاعاد االحزاب
كاخرج االسالمييف الذيف كانكا فى السجكف الى الحياة العامة كاعاد ليـ حريتيـ ثـ بدا يتجو الى السالـ لكى
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يعيد بناء مصر كلكف اعداء السادات مف العدك الغاصب ( اسرائيؿ) كمف القكل العظمى فى ذلؾ الكقت
(امريكا كركسيا) تجمعت ارادتيما فى الخالص مف السادات ألنو لك استعاد كامؿ ارضو سكؼ يبدا التمنية
االقتصادية لمصر كىك ما اليجب اف يككف  ,فما كاف منيـ إال اف تالعبكا ببعض قكل االسالـ السياسي
الجاىمة كاعدكا ام ار بميؿ المؤامرات ككانت عممية اغتياؿ السادات فى اثناء االحتفاؿ باعظـ انتصارات مصر
كىك حرب العبكر 73كتـ اغتياؿ السادات بتدبير اسرائيمى امريكى سكفيتى كبتنفيذ قكل اسالمى غاشمة  ,كمف
سخرية القدر اف ىكالء االسالمييف كاف السادات ىك الذة اخرجيـ مف السجكف !!!!!!!!
إف سيناء اليكـ كقد انقمب حاليا بعد كفاة السادات كتـ تدمير حمـ تنمية سيناء ألف سيناء ىى بكابة مصر لكؿ
االعداء فكانت الثالثيف عاـ مف حكـ مبارؾ ىى كبكة سيناء حيث رقدت سيناء فى غار النسياف كانتشر الفساد
كالمحسكبية كتـ اىماؿ شعب سيناء تماما كبعد ثكرة  25مف يناير تـ اختراؽ سيناء حتى اصبحت اليكـ تربة
صالحة لالرىاب كمجاال مستباحا لكؿ القكل المعادية لمصر كاالسكء انيـ يريدكف فصؿ سيناء عف مصر إما
باعطائيا لحماس اك لجعميا مكطنا لإلرىاب كالقاعدة أك اف تظؿ سيناء فى االىماؿ حتى ييأس شعبيا منيا
كيكره االنضماـ تحت لكاء مصر بؿ كاالخطر ىك خمؽ الفتف مع الجيش المصرل حتى تنفصـ آخر عرل
الترابط بيف الكادل كبيف سيناء  ,كىنا فعمى مصر السالـ.
إننا فى عيد تحرير سيناء نناشد الرئاسة كالحككمة فى مصر أف يتـ احياء حمـ السادات فى تنمية سيناء كاعادة
تعميرىا كاستغال الثركات بيا لمصمحة اىؿ سيناء ك كاف نترؾ الخالفات كاف ال يستحكز فصيؿ عمى األمكر
كاف يقكـ الرئيس مرسى بمبادرة حقيقية ,كليس شكمية فيمتقى بكؿ اطياؼ المعارضة كاف يتـ عمؿ حككمة مف
كؿ االطياؼ ىدفيا عكدة مصر الى نيضتيا الحقيقية كعكدة سناء الى حضف مصر كرحـ اهلل الرئيس السادات
الذل كاف بحؽ بطؿ الحرب كالسالـ .
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روح أُكتوبر
فى الذكرل االربعيف النتصار العبكر فى السادس مف اكتكبر  73نستميـ ركح اكتكبر كنسترجع ذكريات ذلؾ
االنتصار العظيـ الذل عبر بمصر مف يذ ًؿ اليزيمة الى فخر االنتصار  ,كنتذكر كيؼ كاف الشعب المصرل
كف بصكت كاحد الميـ
بكؿ طكائفو عمى قمب رجؿ كاحد يقؼ كراء جيشو كقادتو داعما كمؤيدا ككميـ ييتؼ
انصر مصر كاحفظيا يارب العالميف  ,كالحقيقة أف النصر فى حرب اكتكبر ما كاف لو أف يككف مف غير
تكاتؼ الشعب كالجيش كمف غير االعتماد عمى تمؾ الركح التى عمت جميع طكائؼ الشعب  ,فقد كاف الشعب
المصرل مف شمالو الى جنكبو كمف شرقو الى غربو كميـ نسيج كحدة سكاء كانكا مف اليسار كمف الناصرييف
الذيف القكا معارضة كبيرة ليـ فى بداية عيد السادات كلكنيـ كقفكا فى اثناء الحرب مع مصر كتناسكا خالفاتيـ
 ,ككذلؾ المصريكف مف االخكاف كمف الجماعات االسالمية كقفكا مع اخكتيـ مف الشعب كتناسكا خالفاتيـ
حيث القى االخكاف الكثير مف االضطياد كالسجف فى عيد عبد الناصر كلكنيـ تناسكا خالفاتيـ ككقفكا مع
مصر كشعب مصر ككذلؾ االخكة المسيحييف كانكا مف ضمف النسيج الشعبى لمصر كىذا ىك سر انتصار
اكتكبر أف الجميع تناسكا خالفاتيـ كتذكركا مصر كمصر فقط  ,كىك ما ننادل بو اآلف فنحف ننادل كؿ
الطكائؼ المصرية باختالؼ ميكليـ مف ناصرييف كاخكاف مسمميف كسمفييف كجماعات اسالمية كمسيحييف ككؿ
طكائؼ مصر اف يتناسى الجميع خالفاتيـ كاف يتذكركا مصر كمصر فقط  ,فكؿ شيىء زائؿ كمف يحكـ اليكـ
قد ال يحكـ غدا كلكف يبقى الكد كحب مصر بيننا  ,فيؿ نستميـ ركح اكتكبر ؟؟؟ الميـ آميف......
ككذلؾ كفى ىذه المناسبة نتذكر ركح القكمية العربية التى سادت بيننا فى حرب اكتكبر ككيؼ شارؾ الجيش
المصرل كالجيش السكرل كالجيكش االخرل مف الجزائر كالعراؽ كالككيت كالسكداف فى تمؾ الحرب  ,كنتذكر
مكاقؼ القيادات العر بية كعمى رأسيا الممؾ فيصؿ كالشيخ زايد كجميع الممكؾ كالرؤساء كاالمراء العرب ككقفتيـ
مع مصر كسكريا فى حرب اكتكبر كقطعيـ لمبتركؿ  ,تمؾ الكقفة التى كانت سببا فى انتصار اكتكبر فأيف
نحف االف مف ركح اكتكبر؟؟؟
نيمس فى أذف رجاؿ الديف فى مصر كخارج مصر أف ال يذيدكا النار اشتعاال كاف يككنكا دعاة
كىنا فنحف
ي
لمتآلؼ كاالتحاد كال يككنكا دعاة لالختالؼ كالتقاتؿ  ,كأف يككف خطابيـ دائما لمسالـ كالمحبة ميما كانت

آراءىـ كتكجياتيـ ,كيكفى اف نتذكر رجاؿ الديف االفاضؿ فى حرب اكتكبر كمكقفيـ الذل جعؿ صيحة الجنكد
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فى الحرب صيحة "اهلل أكبر" كمف ىؤالء الرجاؿ فضيمة الشبخ محمد الغزالى كالشيخ عبد الحميـ محمكد كالشيخ
الشعراكل ,رحميـ اهلل جميعان .
ككذلؾ فدعك قنكاتنا الفضائية المصرية منيا كغير المصرية أف يككنكا بابا لمخبر الصحيح كال يككنكا بابا
لالشاعات كالتفريؽ بيف الناس  ,فالحؽ كاحد كلكننا نراه بعيكف متفرقة  ,كأف يحاكلكا أف يككنكا عمى الحياد ما
أمكنيـ كال يككنكف طرفا فى أل صراع  ,ألنيـ فى النياية بابا لمخبر كليسكا طرفا فى صناعة الخبر .
أننا ننتظر مف الجميع اف يتحمكا بركح اكتكبر كاف نحقؽ االية الكريمة بسـ اهلل الرحمف الرحيـ " إدخمكا مصر
إف شاء اهلل آمينيف " صدؽ اهلل العظيـ  ,فيؿ نتحمى بركح أكتكبر كنحقؽ االية الكريمة سكاء كنا معارضيف أك
مؤيديف سكاء كنا مصرييف اك غير مصرييف كندخؿ جميعا الى مصر آمنيف إف شاء اهلل  ,الميـ آميـ الميـ
آميف .

نحتمف معو
ااخر الذي
ُ
ُ
مصر منذ ما قبؿ الخامس كالعشريف مف يناير 2011كحتى اآلف فى النصؼ الثانى مف عاـ 2015
عاشت
ي
احداثا جساما مف احتقانات الشباب كمظاىراتيـ الرافضة لنظاـ مبارؾ كتجاكزات االمف كتدخؿ الدكؿ الكبرل

فى تسيير دفة الحكـ لمصر كاالستعداد لفترة ما بعد مبارؾ كذلؾ مف تأييد لمتكريث لجماؿ مبارؾ كمعارضة
جمكع الشعب شباب كشيبا يسا ار كيمينا لمتكريث ثـ خمع مبارؾ بعد ثكرة الخامس كالعشريف مف يناير كانييار
الدكلة المصرية االمنية كاعتالء المجمس العسكرل لمحكـ فى مصر كظيكر تيارات جديدة تحاكؿ االستحكاز
عمى حكـ مصر ثـ إنتخابات البرلماف كاستحكاز التيار االسالمى بشقيو االخكاف كالسمفييف عمى البرلماف ثـ
إنتخابات الرئاسة كخركج معظـ المرشحيف مف السباؽ كالبقاء عمى مرشح االخكاف الدكتكر مرسى كمرشح
الفمكؿ الفريؽ شفيؽ كاعالف نتائج االنتخابات بعد جدؿ كبير عف ضغكط امريكا كتيديدات االخكاف بالحرب
الشعكاء اذا لـ ييعمىف فكز مرشح االخكاف فى االنتخابات  ,كىكذا تـ اعالف فكز مرشح االخكاف كسفر مرشح

الفمكؿ الى الخارج خكفا مف المحاسبة  ,كبعد ذلؾ كلمدة عاـ استحكزت جماعة االخكاف عمى الحكـ فى ظؿ
رئاسة الدكتكر مرسى كالذل القى معارضة شديدة مف كؿ التيارات حتى مف السمفييف كاليسارييف كالشباب
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كالفمكؿ ككأف الجميع قد اتحد ضد الدكتكر مرسى مرشح االخكاف  ,كالحقيقة اف ضعؼ اداء الدكتكر مرسى
كتحكـ جماعة االخكاف عميو ميدا لممعارضيف لو السبيؿ حتى قامت مظاىرات الثالثيف مف يكنيك 2013كتـ
خمع الدكتكر مرسى بمباركة الجيش كالشعب كتـ القبض عمى زعماء جماعة االخكاف كمحاكماتيـ  ,كىنا
انقسـ الشارع المصرل الى فصيميف متناحريف فصيؿ يرل انو االغمبية كىك المؤيد لمثالثيف مف يكنيك كيرل اف
الجيش انقذ مصر مف مصير مثؿ سكريا كالعراؽ كليبيا كاليمف كاف االخكاف ثبت فشميـ ككاف يجب عمى
الدكتكر مرسى اف يتنحى مثؿ مبارؾ ,كالفصيؿ االخر كىك يدعى انو ليس اقمية ك يرل اف الدكتكر مرسى تـ
انتخابو كفاز كيجب اف يكمؿ مدتو كاذا اراد الشعب أف يخمعو فيككف باالنتخابات  ,كىكذا اصبح كؿ فصيؿ
يرل انو الحؽ كالفصيؿ االخر ىك الباطؿ  ,كقد زاد الطيف بمو اف الفصيؿ المؤيد لمدكتكر مرسى زاد فى العنؼ
بؿ انو ايد جماعات االرىاب فى كؿ ما تقكـ بو مف تفجبر كعنؼ ككذلؾ الفصيؿ الذل يعارض الدكتكر
مرسى اخذ يؤيد عمميات االعتقاؿ كاالحكاـ باالعداـ لممعارضيف ككأف ما بيف الفصيميف حرب كتار كبير
كالخاسر مصر بالتأكيد!!!!!
كىنا مربط الفرس فكال الفصيميف ال يعارض اآلخر بؿ انو يكره االخر كيصب كراىيتو متعمال بالمعارضة فيؤال
مؤيدل الدكتكر مرسى نراىـ يفرحكف لعمميات التفجيرات االرىابية كيعممكف ذلؾ اف الحككمة بدأت بالعنؼ
كيتمنكف سقكط النظاـ فى مصر حتى كلك سقطت مصر كميا كذلؾ تشفيا فى مؤيدل النظاـ كالرئيس السيسي
......
ككذلؾ معارضى الدكتكر مرسى كاالخكاف نراىـ يتمنكف قتؿ كاعداـ كؿ المؤيديف لالخكاف حتى كلك كانكا مف
اقاربيـ ككأف الدـ المصرل رخيصا عمى الفصيميف  ,كىنا نقكؿ ايف مصر مف كؿ ىذا ايف الشعب المصرل
مف كؿ ىذا اليس بينكـ رجؿ رشيد؟؟؟؟
نعـ تـ انتخاب الدكتكر مرسى كلكف ىناؾ معارضة كبيرة لو فمماذا لـ يتنحى مثؿ مبارؾ؟؟؟
نعـ تـ اعتقاؿ الكثيريف كالحكـ عمييـ فمـ مستمر فى العنؼ كنؤيده ؟؟؟
ال ننسى اف نظاـ االخكاف كاف شريكا فى الحكـ مع نظاـ مبارؾ كتـ ذلؾ بمباركة كتشجيع مف امريكا فى
الثالثيف عاما الماضية كعميو فعندما تصدل االخكاف لممشيد بعد الخامس كالعشريف مف يناير كاف يجب
عمييـ اف يكتفكا فقط بالبرلماف كاغمبيتو كال يفكركف فى الرئاسة اال بعد حيف كحتى يصبحكا جاىزيف لمرئاسة
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كذلؾ ما اعمنتو جماعة االخكاف كلكف بضغط مف امريكا تـ دخكليـ الرئاسة كتـ كقكعيـ فى الفخ كقد كانت
الخطة االمريكية فى الشرؽ االكسط الجديد كىك ضياع الدكلة كتقسيـ البالد مثؿ سكريا كالعراؽ كليبيا كاليمف
كدخكؿ الجيكش العربية خصما لمشعكب العربية كلكف الف مصر محمية مف اهلل كال شعب مصر شعب
حضارل كالف جيش مصر جيش قكمى خرجت مصر مف الفخ كلكف ببعض الخسائر فتـ خمع الدكتكر مرسى
كتـ اعتقاؿ االخكاف كتـ استحكاز الجيش بالسمطة كبعد ذلؾ تمت انتخابات جديدة كدستكر جديد كسيتـ انتخاب
برلماف جديد اف شاء اهلل فمماذا االختالؼ كالتقاتؿ ؟
كنعكد فنقكؿ اف قبكؿ االخر ىك الحؿ االمثؿ لمصر لممؤيديف لمسيسي كالنظاـ اك لممؤيديف لمدكتكر مرسى
كاالخكاف كما يجب اف ال نخمط الديف بالسياسة فال االخكاف كمؤيدييـ ىـ المتدينكف ألنيـ يعمبكف السياسة منذ
القدـ كيرتدكف عباءة الديف ككذلؾ المؤيدكف لمسيسي كلمنظاـ ليسكا ىـ اىؿ السياسة كالحكـ النيـ ايضا يمعبكف
اء مف الجميع كلنرفع جميعا شعار الديف هلل كالكطف لمجميع.
بالسياسة كيرتدكف عباءة الديف كالديف بر ه
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أحكام ودماء...في ِ
ليمة اإلسراء
ٌ
في و
يكـ مف أياـ شير رجب شير اهلل الحراـ كفى ليمة االسراء كالمعراج التى قاؿ اهلل تعالى عنيا ( سبحاف الذل
أسرل بعبده ليالن مف المسجد الحراـ الى المسجد االقصى )...

باتت

ىـ كغـ فمف جانب جاءت أحكاـ االعداـ لمؤيدل جماعة
مصر ليمتيا كىى تتشح بالسكاد كالحزف فقد عـ البالد ه
ي
االخكاف بما فييـ الرئيس محمد مرسى فأغضبت الكثير مف مؤيديو كاشعمت نيراف الكراىية كاالنتقاـ مف القضاة

كمف المسؤليف  ,كعمى الجانب اآلخر قاـ بعض مف مؤيدم اإلخكاف بجريمة قتؿ القضاة فى مدينة العريش

حرـ اهلل فيو القتؿ لغير المسمميف
مما جعؿ الشعب يبكي عمى ىذه الدماء المستباحة فى شير اهلل الحراـ الذل َّ

فما بالنا بالمسمميف  ,كاألعجب أف كال الطرفيف الحككمة كاالخكاف ِّ
يدعي انو ىك الجانب المؤمف كيسترشد
بآيات اهلل عمى ذلؾ!!!!

كبدكف الدخكؿ فى المياترات بيف مف ينادكف بالشريعة كالشرعية كمف ينادكف بثكرة يناير كثكرة يكنيك أكالدخكؿ

فى تخاريؼ النقاء الثكرل كمصر الحضارة كالتاريخ كشعارات االسالـ ىك الحؿ كخمط الديف بالسياسة

كالسياسة بالديف كبدكف اف ينتىيـ بالعمالة أك باالخكنة كبدكف اف ندخؿ فى اتكف الصراعات كفى النياية مصر
بيف ككاحد....
كشعبيا ىـ الخاسركف  ,فالبد مف قكلة حؽ ال ييراد بيا إال الحؽ كالحؽ ه
يا أييا المصريكف أفال نعكد الى الحؽ كنعترؼ اف الجميع أخطأ كالجميع خاسر كأنو ال مناص إال بالتكافؽ

نحف حقان
كالعكدة الى الحؽ  ,كليس الحؽ الذل نراه ي
غيره  ,الحؽ الذل
بؿ الحؽ الذل فيو ه
حقف لمدماء كرجكع عف العناد  ,الحؽ الذل ىك كاجب الكقت كال ك ى
اجب ى
يعترؼ باآلخر كال ييقصيو  ,الحؽ الذل يبنى كال ييدـ الحؽ الذل يقكـ عمى الحقائؽ كليس عمى االكاذيب الحؽ
الذل يحمى المستقبؿ كال ييدـ الماضى كى نستطيع اف نعيش الحاضر بكؿ ما فيو .

الميـ ىؿ بمغت ...الميـ فاشيد .
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الجميع أكبر !!!
فمصر من
ال إخوانَ وال َعسكر ...
ِ
ُ
يتصكر البعض كىـ مخطئكف اف المشكمة فى مصر ىى بيف االخكاف كبيف العسكر كالحقيقة اف االخكاف
كالعسكر كالىما بعيداف كؿ البعد عف ما يحدث فى مصر بؿ انيما قد كضعتيما االحداث فى مكاجية االخر
 ,كلتكضيح ما نقكؿ نعكد الى ما قبؿ الخامس كالعشريف مف يناير  2011حيث كاف نظاـ مبارؾ ىك المسيطر
كالمدعكـ مف النظاـ العالمى الممثؿ فى امريكا كالقكل الراسمالية كالتى كانت ترل فى نظاـ مبارؾ خير حميؼ
ليا كفى نفس الكقت كاف االخكاف ىـ شركاء نظاـ مبارؾ فى كعكة مصر ككانكا يؤدكف دكر الممثؿ المساعد
لمبطؿ كىك مبارؾ كنظامو ككاف عمى الطرؼ االخر فى مصر نظاـ العسكر اك الجيش حيث كاف الجيش
كبطبيعتو يساند النظاـ الحاكـ فى مصر كذلؾ ىك دكر الجيش كميمتو ك كلكف الجيش كاف يخالؼ النظاـ
احيانا فى بعض االمكر العسكرية كالتى قد تضر بمزايا الجيش كمخصصاتو ...
كىكذا استمر ثالكث الحكـ فى مصر فمبارؾ كحاشيتو ىـ اصحاب الجزء االكبر مف كعكة الحكـ فى مصر
كالجيش ىك الجزء الثانى القكل المساند كالمدافع عف النظاـ كاالخكاف ىـ الجزء الثالث الذل يؤدل دكر
المعارضة المستأنسة المستفيدة مف كعكة الحكـ فى مصر  ,كعندما قامت احداث الخامس كالعشريف مف
يناير 2011كالتى فاجأت الجميع نظاـ مبارؾ كالجيش كاالخكاف كليذا اختمؼ رد فعؿ الجميع ففى البداية كاف
الجيش كاالخكاف مع مبارؾ كلكف عندما اتضحت قكة المظاىرات خرج الجيش عمى مبارؾ كبعده انقمب االخكاف
عمى مبارؾ كخرج مبارؾ مف المعبة باقؿ االضرار كخرج الجيش كاالخكاف باكبر جزء مف كعكة الحكـ فى
مصر .كنعكد الى ما يحدث فى مصر االف كىك صراع السمطة بيف الجيش كاالخكاف كمف منيما سيناؿ ثقة
امريكا  ,كامريكا استعممت االخكاف كلكنيـ اثبتكا فشميـ ثـ اف امريكا ال تثؽ فى الجيش ألف الرئيس السيسى
ابدل حنكة فى التعامؿ مع االحداث مما يجعؿ امريكا تمعب عمى الطرفيف فتدعـ االخكاف ليفسدكا ما يقكـ بو
السيسى كال تممؾ اال االعالف عف دعـ السيسي خكفا مف استحكازه بالسمطة كقمب قكاعد المعبة عمى امريكا.
اف ما يحدث فى مصر ليس بيد العسكر كال االخكاف كال حتى امريكا كلكنو بيد الشعب المصرل الذل عرؼ
مف معو كمف ليس معو  ,كالكاقع يقكؿ انو بعد اربع سنكات عمى ثكرة يناير  2011كبعد سنتيف مف ثكرة
يكنيك 2013كسقكط نظاـ مبارؾ كفشؿ نظاـ االخكاف كاستحكاز الجيش بالسمطة بمكافقة األغمبية الغالبة مف
الشعب نرل اف الجيش بقيادة الرئيس السيسي اصبح الالعب الكحيد كاجبر امريكا عمى االعتراؼ بو كلكف
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امريكا مازلت تعمب بكرقة االخكاف حتى تستنزؼ الطرفيف السمطة الحاكمة بقيادة السيسي كاالخكاف ك اليدؼ
طبعا اضعاؼ مصر كاستنزاؼ قكتيا  ,فممف تككف الغمبة ؟
كعمى الجانب اآلخر نرل السطة الحاكمة فى مصر تسارع الخطى كى تعبر مصر ىذه المرحمة كتبدا طريؽ
التطكر كالبناء كفى نفس الكقت فاالخكاف كمؤيدييـ ال يترككف فرصة لميجكـ عمى النظاـ حتى كلك تـ استنزاؼ
مصركاضعافيا كمصر بيف الجميع مباحة كمستباحة  ,كقد زاد الطيف بمة دخكؿ االرىاب فى المعبة فاالخكاف
كمؤيدييـ يتعاكنكف مع االرىاب الضعاؼ الدكلة كامريكا كالقكل الراسمالية تشاىد المكقؼ كال تجد حرجا فى
دعـ ايا مف االطراؼ النظاـ اك االخكاف اك االرىاب طالما اف النتيجة اضعاؼ مصر  ,كالعسكر يذيد فى
احكامو العسكرية كق ارراتو العنيفة حتى يستطيع الحفاظ عمى االمف كالسمطة  ,كاذا نظرنا الى المشيد فى االف
نرل اف ثالكث الحكـ فى مصر قد تغير فبعد اف كاف قبؿ الخامس كالعشريف مف يناير  2011يتمثؿ فى نظاـ
مبارؾ كالجيش كاالخكاف اصبح اليكـ ثالكثا مف الجيش كاالخكاف كاالرىاب  ,ككؿ يغني عمى لياله كليمى ىنا
ىى مصر ً ,
كلؾ اهلل يا مصر مف اعدائؾ كابنائؾ كمشكالتؾ  ,كىك قدر مصر عمى مر العصكر  ,الميـ كلى
عمى مصر مف يصمح يا رب العالميف .
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ال ىذا ىو االسالم  ...وال ىؤالء ىم المسممون
أل إسالـ نتبعي ؟ اسالـ السنة اـ اسالـ الشيعة  ,اسالـ الكىابية أـ اسالـ الصكفية ,
ي
إسالـ االحاديث النبكية أـ إسالـ االيات القرآنية  ,اسالـ القاعدة كداعش كالنصرة كبككك حراـ كامثاليـ أـ
ي
اسالـ حزب اهلل كالحكثييف ككتائب االقصى فى ايراف كامثاليـ,

اسال الشيخ محمد عبده كالشيخ شمتكت ك الشعراكل كالغزالى أـ اسالـ الشيخ كشؾ ككجدل غنيـ كالحكينى

كامثاليـ  ,اسالـ العقؿ أـ اسالـ النقؿ  ,اسالـ االخكاف المسمميف أـ اسالـ السمفييف  ,االسالـ المطبؽ فى
و
اسالـ تريدكننا أف
الشرؽ بكؿ ما فيو مف تعقيدات أـ االسالـ المطبؽ فى الغرب بكؿ مافيو مف تسييالت  ,أل
نتبع يا سادة؟؟؟؟؟

ىـ المسممكف ؟ ىؿ ىـ اىؿ البدك الذيف يتبعكف الغامض مف االحاديث كالركايات كيضيؽ افقيـ فيرفضكف
كمف ي
فقو الكاقع كفقو االكلكيات  ,ىؿ المسممكف ىـ التابعكف بال فيـ كعمـ كالمتشددكف عف سكء خمؽ كجيؿ  ,اـ
المسممكف ىـ المكسعكف فى التسييالت كالذيف يحممكف ما حرمو اهلل بنية الكسؿ كالشيكات  ,ىؿ المسممكف ىـ
الذيف يبنكف المساجد المكيفة كيحجكف حج السكبر حتى انيـ يذىبكف الى عرفة قبؿ المغرب كيعكدكف قبؿ

الفجر الى ديارىـ  ,اـ المسممكف ىـ الذيف ضاقت بيـ االرض فمـ يجدكا اال المساجد لتأكييـ مف الحر كالبرد

بح
فق ار كعك از ,ىؿ المسممكف ىـ الذيف يحرمكف ارباح البنكؾ النيا ربا ثـ يحممكنيا لمنفعتيـ عمى اساس انيا ر ه
حالؿ  ,ىؿ المسممكف ىـ الذيف يفتكف بكيفية اتياف الزكجة كىى حائض كيفتكف بتحميؿ القبمة فى نيار
رمضاف كبتحريـ الفتى األمرد النو باب لمشيكة اـ المسممكف ىـ الذيف اباحكا امامة المرأة لمصالة كلمرجاؿ

كأباحك الصالة لممرأة بغير غطاء لمراس .

ال كاهلل ...ال ىذا ىك االسالـ كال ىؤالء ىـ المسممكف !!!!!!!

نحف بحاجة ماسة الى فكر جديد كعقكؿ راشدة تفيـ حكمة الحكـ ككيفية تفسير االية  ,نحف بحاجة ماسة الى

رجاؿ يخافكف اهلل كيجتيدكف حتى نستطيع اف ننقؿ الديف االسالمى كما انزلو اهلل كليس كما جاءنا فى تفسيرات
كاقكاؿ ما انزؿ اهلل بيا  ,رجاؿ ال يخافكف اال اهلل كيتقكف اهلل فيعمميـ اهلل عمـ ما لـ يعممكا ,

نحف بحاجة الى فكر اسالمى جديد يتمسؾ بالمعقكؿ كيغربؿ المنقكؿ عمى ضكء ايات القراف الكريـ كالثابت

الصحيح مف السنة النبكية  ,كال يشغمنا الغريب مف القكؿ كاالغرب مف الركاية كاهلل المستعاف .
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كممة ىادئة عمى ىامش المشاركة المتدنية النتخابات البرلمان المصرى....2015
يا صديقي ُكمنا فاشمون !!!!
جاءت نسبة الحضكر المتدنى لممصرييف فى انتخابات برلماف 2015فرصة لمجميع معارضيف كمؤيديف كى
يبرر كؿ منيـ فشمو  ,كالحقيقة اف الجميع كاف فاشال كبدرجة امتياز كاف الفائز الكحيد ىك النظاـ الحاكـ بعد
الثالثيف مف يكنيك بقيادة الرئيس السيسي  ,حيث كاف مف البداية يعرؼ ما يريد كيسير فى طريقو طبقا لـ اعده
مف خطكات محسكبة كمدركسة ك نحف ىنا ال ننحاز لفصيؿ ضد فصيؿ كلكننا ننحاز لمصر كشعب مصر
كىك ما يجب اف يككف عميو الشعب المصرل  ,ككما يقكؿ المثؿ (المى تغمبو العبو) ال اننا نؤيد مف يفيدنا
كمصرييف حتى كلك كنا ال نحبو كىذا ىك معيار الثقافة الذل نفتقده فى بمداف الشرؽ االكسط كالتى منيا مصرنا
العزيزة.
كنعكد الى الفشؿ الذل حصؿ عميو الجميع (مؤيديف كمعارضيف) كنضرب عمى ذلؾ االمثمة التالية :
اكال االخكاف كمؤيدييـ مف التيارات السمفية كاالسالـ السياسيى  ,كقد كانت ىذه الفئة كعيدىا دائما ال تعرؼ ما
تريد بؿ انيـ مازلكا يؤيدكف االخكاف كيطالبكف بعكدة الرئيس محمد مرسى لمحكـ حتى كلك رفض ىك شخصيا
الرجكع  ,كالحقيقة اف مؤيدل االخكاف كاالخكاف انفسيـ يمعبكف لعبة الغاية تبرر الكسيمة كالكسيمة ىنا ىى لغة
الماؿ كالغاية ىنا ىى الحكـ كقد مارس االخكاف طكاؿ عيدىـ ىذه المعبة فيـ يدعكف لمحكـ باالسالـ كلكنيـ
عنما اعتمكا الحكـ لـ يطبقكا احكاـ االسالـ كىـ يطالبكف بحرب ضد اعداء االسالـ كلكنيـ لـ يقطعكا عالقاتيـ
مع اسرائيؿ كىـ يعادكف الغرب كلكنيـ استنجدكا بالغرب عندما عزليـ السيسي كىكذا يمعب االخكاف لعبة الغاية
تبرر الكسيمة كلكف لالسؼ بغباء  ,كالحقيقة اف ىناؾ الكثير مف الشعب المصرل ينخدع فى االخكاف كيعتبرىـ
ىـ الصكرة االسالمية كىك خداع لـ كلف يستمر فالشعب المصرل رغـ كؿ مآسيو اال انو ذكى كيعكد لصكابو
سريعا .
ثانيا تيارات اليسار كالناصرييف كىـ الفصيؿ الذل بزغت صكرتو مف بداية عيد السادات كحتى نياية عيد
مبارؾ كىـ فصيؿ يمعب ايضا لعبة الغاية تبرر الكسيمة بؿ انيـ كبعد اف لعب السادات لعبتو ككشؼ ضعؼ
قكتيـ كقمة حيمتيـ كاف الشعب المصرل كاف يحب عبد الناصر كلكنو ال يحب الناصرييف ,كالنيـ مفكككف كال
يجمعيـ شيىء كاف فكرة الناصرية قد تخطاىا التاريخ إال انيـ ككاإلخكاف تمامان ال يعرفكف ما يريدكف فيـ ال
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كجكد ليـ كلذلؾ يكما يؤيدكف النظاـ كيكما يعارضكف النظاـ كالشعب المصرل بذكائو سيكشؼ الحقيقة ك يعرؼ
مع مف سيككف.
ثالثا الشباب كالنخبة مع النشطاء السياسييف كىؤالء لالسؼ الشديديد مكجيكف كمخدكعكف رغـ اف الكثيريف
منيـ ابرياء كصادقكف  ,فالشباب النيـ تربكا عمى عيكد الديكتاتكرية فى االسرة كالمدرسة كالثقافة فكانكا نتاج
قير زظمـ كعندما استعمميـ البعض بخث كذكاء كذلؾ منذ الستينات ( منظمات الشباب ك معسكرات الشباب
كاالندية الرياضية كلعبة كرة القدـ كالتنافس بيف االىمى كالزمالؾ ثـ بعد ذلؾ منظمات الحقكؽ المدنية كمنظمات
الشباب العالمية كغيرىا فيما بعد حتى بداية القرف الكاحد كالعشريف) كاف ىؤالء الشباب لعبة فى يد غيرىـ كتـ
التغرير بيـ بالمعب عمى الحالة االقتصادية حيث كانك جميعا مف الطبقة تحت المتكسطة الذيف يبحثكف عف
الحياة المرفية كتـ استعماؿ مبدأ الغاية تبرر الكسيمة فآمنكا بنظريات ال يعكىا كاتخذكا مكاقفا ال يفيمكىا طالما
انيا الطريؽ لمشيرة كالماؿ كىؤالء كانكا الش اررة الل عمؿ جماىيرم يؤيد اك يعارض النظاـ الحاكـ فى مصر
تحت كؿ العصكر  ,كىؤالء اصعب رقـ فى المكضكع فيـ لف يغيركا مكقفيـ اال اذا تغيرت الكسيمة كالكسيمة ىنا
ىى الماؿ كسمطة راس الماؿ كالحدؽ يفيـ!!!!!
رابعا جمكع الشعب المصرل مف الطبقة تحت المتكسطة كتحت خط الفقر ,كىؤالء ال حكؿ كال قكة ليـ اال
الدعاء هلل اف يكلى عمييـ مف يرحميـ كيخفؼ مف اعباء المعيشة كىـ مع النظاـ الحاكـ ايا ما يككف طمبا
لالماف كخكفا مف قير السمطة كىؤالء ال يؤيدكف االسالـ السياسيى النيـ مثؿ غالبية المصرييف مؤمنيف كلكنيـ
يفصمكف بيف الديف كالسياسة كتمؾ عبقرية مصر كشعب مصر  ,كىؤالء ىـ رمانة الميزاف كىـ الكفة التى
ترجح كؿ نظاـ .
خامساتيار االعالمييف ك رجاؿ االعماؿ كالمنتفعيف كىـ طائفة قميمة العدد كبيرة التاثير كىـ دينيـ الماؿ كالثركة
كانتمائيـ لمف يدفع اكثر ككالئيـ لمدكالر  ,كىؤال يعارضكف طمبا لمماؿ كيؤيدكف طمبا لمماؿ كىؤالء اشر مف
الشيطاف كاضر مف ابميس عمى الجميع كندعك اهلل اف يحفظنا منيـ اجمعيف .
سادسا كاخي ار النظاـ الحاكـ كالرئيس السيسي  ,كقد الحظنا اف نظاـ السيسي كمنذ بزكغ نجمو بعد ثكرة الخامس
كالعشريف مف يناير انو يعرؼ ما يريد كانو كاف يسير كفؽ خطة مدركسة لمكصكؿ لمحكـ كانو نجح بامتياز فى
ذلؾ رغـ قكة معارضيو  ,كالحقيقة اف االخكاف كمؤيدييـ كانكا اضعؼ المعارضيف لمسيسي كاف المعارضة
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االكبر كانت مف ماما امريكا كالغرب  ,كالحقيقة ايضا اف السيسي رغـ ما عميو مف اخطاء اال انو عبر بمصر
حتى ال تصؿ الى ما كاف مخططا لمصر مف ضياع الدكلة كتقسيـ مصر الى دكيالت متقاتمة مثؿ العراؽ
كسكريا كليبيا كاليمف  ,كىذا انجاز كبير يحسب لمسيسي رغـ كؿ اخطائو ك ىنا كبدال مف اف نتصيد خطأ ىنا
كجمى
كتقصير ىناؾ لنقؼ جميعا مع مصر كمع السيسي كنقكؿ لو احسنت عندما يجبد كاخطأت عندما يخطأ
َّ
مف ال يخطىء .....
كبدال مف استنزاؼ القكل نكحد الجيكد كيعـ الجميع خير مصر كلكف يجب اكال اف يعترؼ الحميع بالفشؿ كاف
مصر تتسع لمحميع فال استقصاء كال اقصاء كال انفراد بالسمطة كال ىجكـ عمى الجيش بؿ الكقكؼ مع الجيش
صفا كاحدا كاف نبدأ عيد الكفاؽ كالتسامح فنعفكا عف مف يريد المشاركة كينبذ العنؼ كاعتقد انيـ كثيركف ىذه
االياـ  ,كاهلل المكفؽ .
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ِمسك الختام ومستقبل مصر.....
كشفت المحنة التى تعيشيا مصر منذ بدايات الربيع العربى كحتى اآلف عف اكبر عيكبنا كاكثره تكغال فينا كىك
المبالغة الشديدة فى كؿ شيىء حتى اف المصرييف جميعا عندما يحبكف فيـ يعشقكف مف يحبكنيـ بؿ نكاد اف

نصؿ الى درجة العبادة حتى اف المقكلة الشييرة كىى مصرية مائة فى المائة تقكؿ( بحبؾ كبمكت فيؾ) أك
تقكؿ ( بحبؾ مكت)  ,كلف تجد فى ال لغة مف لغات العالـ مثؿ ىذه المبالغة !!

ككذلؾ فنحف عندما نكره شيىء نكرىو حتى درجة التحريـ كالقتؿ فنقكؿ ( كراىية التحريـ)
أك نقكؿ ( ربنا يكرينى فيو يكـ)

كنعكد الى المحنة التى تعيشيا مصر كىي محنة االنقساـ فالشعب المصرل انقسـ الى ثالث اقساـ قسماف
منيما متضاداف كمتحارباف كقسـ ال حكؿ لو كال قكة ,كىك القسـ االخير كالغالبية العظمى مف الشعب المصرل

كىذا القسـ ىك الطبقة المتكسطة كالطبقة الفقيرة كالطبقة التى تعيش تحت خط الفقر كىؤالء ال حكؿ كال قكة ليـ

فيـ مشغكلكف بمقمة العيش كليس ليـ فى السياسة كال اىؿ السياسة  ,ىـ مع مصر كلمعمـ فالدخؿ القكمى
المصرل القميؿ يأتى مف ىؤالء الناس الذيف ال كقت لديو لمحب اك الكره فاعباء الحياة قاسية كىـ كالترس

يدكركف مادامت الحياة كال يتكقفكف عف الدكراف اال عند المكت كىكذا فكؿ ىؤالء اما ابطاؿ فى معركة الحياة

كاما شيداء رحميـ اهلل كعافاىـ......

كنعكد الى القسميف االخريف كىـ السيسييف ال مؤيدل الرئيس السيسي كاالخكاف ال مؤيدل االخكاف

ككال القسميف ال يرل خي انر فى االخر كيرل كؿ عمؿ يأتى بو االخر ظمما كجريمة كمؤامرةن كيحاكؿ اف يشكه
القسـ االخر كلك عمى حساب مصر كخراب مصر ككأف كال القسميف يقكؿ بالفيـ الممياف ( طيػز في مصر )
كمصر ال حكؿ ليا كال قكة.....

فالقسـ االكؿ كىـ مؤيديى السيسي يركف كؿ كممة يقكليا السيسي شع ار كبالغة ككؿ مشركع يقكـ بو السيسي

معجزة كعبقرية حتى كلك فشؿ المشركع ككؿ مكقؼ يقفو السيسي بطكلة كشيامة كىكذا فيـ يكادكف اف يعبدكا

السيسي كىى خاصية مصرية قديمة قدـ التاريخ فالمصريكف ىـ الشعب الكحيد فى العالـ اجمع الذيف يعبدكف

رؤسائيـ كىك ما ييطمؽ عميو بالفرعنة فنحف نصنعي فرعكنان لنعبده .....
كالقسـ الثانى كىـ مؤيدل االخكاف كىؤالء يركف كؿ ما يقكلو االخكاف مقدس كمبارؾ مف السماء كىـ يتباككف

عمى الديمقراطية رغـ انيـ ال يعرفكنيا كيتباككف عمى مصر المنيكبة رغـ انيـ يخربكف مصر كيتمنكف ضياع

مصر حتى يعكدك ا لمحكـ  ,كىـ يفرحكف فى كؿ مصيبة لمصر كيطبمكف كيزمركف فرحا بيذه المصيبة كىى
خاصية مصرية قديمة فالمرأة المصرية عندما يتزكج عمييا زكجيا كيأتى بضرة ليا تقكؿ ( اكلع فى البيت كال

ضرة)
يجبميش ي
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كىكذا القسماف يقكالف طيز فى مصر ككؿ يدعى انو االصكب كاالصح كال عزاء لمصر.......

فيؿ يرحمنا اهلل برحمتو كنعرؼ اف مصر ىى بيتنا حميعا كاف خيرىا لنا كشرىا ايضا عمينا كاف الجميع فاف

كنتكقؼ عف التقاتؿ كالتناحر كاف نتيقف اف مستقبؿ اكالدنا مرىكف بما نعممو فمك اتفقنا كبنينا مصر سيعـ الخير

اكالدنا كلك اختمفنا كىدمنا مصر ضيعنا مستقبؿ اكالدنا.....

ىؿ نعترؼ اننا جميعان مخطؤف كاف البقاء لمصر كاف االخكاف كالسيسي راحمكف كلف يبقى اال مصر....
مصر عكدل....
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