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 الكل صافح الذئاب :ال أحد بريء
 أسماء شكر

 

  م هي فررة  18كدداا   م مي ل لميمي و تحري   م الرنيي  2011 نددا ر  25في ميددداا الرير ر في 
ذنب ب  خطيئة مثل الم ئكةو حري بدأ أتل ذنب تأكبر المهد بالنسبة لميمي و تهنا فقط كاا اليمي  ب  

إثم ته  ترك ميداا الرير ر   م الرنييو فاتسدد ا الادديائو بذتل ذنب ءبناء المهدو تت الا اءخطاء 
 .تالكبائر تالذن ب

بدأ كل فادديل في أ ا المي ل  ناددب مناددة خاصددة لو ت كمم ت  هو أتباهو تميبيو تهنا بدأ  الم بة 
تشددددرا اليم  تتشددددرذم الرفقاء تتك نا اءحتاب تلخما همينا السددددياسددددة ترب رر في أبهي  اليقيقيةو

ص  ها فيذبا أصياب المشا    ال ياليةو الري انيذبا أباا هم إلي الرغييرو لتا النظر إلي أقدامهم 
 .أ ن تدب تأ ن تدتس تهمي أي منيد   قف ا

اءتلي تادد ر أكبر فاديل ليك ا كبا الفداء ففرغ الميداا تلبس الذئب تهو اليم ا تصدا   مهمرو 
لما ه  آ و تحدث بالف ل ما لم  كن إط قا في اليسدددددددبااو تشدددددددرب ادخ اا الكذس تصدددددددد تا كل ما 
 ممك ا لنياح الريربةو هام كامل  قدم ا ما  سدددددد هم تما ال  سدددددد هم لنياح الريربةو تلكنهم أ  دددددد ا 

تنها في أبناء اليماهة تأبناء  "الذئاب"ك ا الطرف تالسدددددددم  تالبادددددددر هن كل ما  يدث ح لهمو تتر
الرير رو تتضدد  ا ثقرهم في خ نة من باب السددياسددة تالدنيا تمر تت دي أت من باب الرنشددئة همي حسددن 
الظنو تلم   حظ ا أبدا أنهم ليسددددد ا في نشدددددام له ي تإنما هنا نين نريدث هن مادددددر تحياة شددددد ب 

 .كامل بكل ط ائفو
الن ددال تخاصددة ب ن أبناء الريا  المدني فقد لخم ا في م ا ك شدد اددية  لا  أما أبناء الرير ر ت فقاء

همي سياسا  هماهة ادخ اا  ير الناضية تتناس ا أنهم أ  ا  ير ناضيين في كثير من الم اقوو بل 
صددددددددا  هندددهم شدددددددبل لمرشددددددد  ددو تالرهميددل تال نددد م  همدداهددة ادخ ااو فدد ا كدداا ادخ اا قددد ت دداذل ا 

اث ميمد ميم ل تال باسدددددددية تميمس ال أ اءو فذبناء الريا  المدني حاصدددددددرتا برادددددددر ياتهم في أحد
المقطم تاالتيدال دة تانددس بينهم الطرف الثدالدل لقردل ادخ اا تاشددددددد دال فريدل اءأمدةو تال أهفي هندا 
ادخ اا تأنا منهم تح ددر  أحداث االتيال ةو كيو لشدد ب   اهو شدد ب حري تل  لتا اشددرباك  كيو 
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قو أمام حش ل  اضبةو كيو تيرأ اليمي  أا     الت ا بيانب البنت ن أ ن كانا ليش ل  اضبة أا ت
 ال ق ل 

ُحمم ا همي اءكراف  (قرمة شددهداء  نا ر)تحشددد أبناء الريا  المدني م  الفم ل تالطرف الثالل تالشددرطة 
 تس د  اليش ل " سقط  سقط حكم المرشد"إلي  " سقط  سقط حكم ال سكر"تتبدلا اءح ال بين 

 .بادطاحة بذتل  ئيس منر ب في تا  خ مار 2013  ني   30الري مأل  الش ا ع في   م 
تت الدا المظدالم تالمدذابح بددا دة من المناددددددددة تاليرس اليمه  ي ت اب ددو تالنه ددددددددة تبداقي المددذابح 

تاالخرطاف القسدددددددريو تلم تر قو حري ليظة كرابة هذ   2013  لي   3تاالهرقاال  تالرادددددددفيا  منذ 
و تطال الظمم اليمي  ب  اسددرثناء تكشددر  الذئاب هن أنيابها تطالا كل من تق ا هميو هينهاو السددط  

 .ت اب اليل تال دل تسال الظمم تالقرل تالطغيااو تأال الثكالي تاليرامي تالهم م
كمماتي هذ  ليسدددا ت صددديو لما حدث فهذا كمو ها شدددنا  بذنفسدددنا باءمس القر ب تماألنا نريرع مرا   

او كمنا ب  اسرثناءو تلكن كمماتي لمن ناب نفسو لمشماتة ب د سمسمة االهرقاال  اءخيرة الري حري اآل
 ق م بها السدديسددي تنظاموو هل ن بر هن فشددمنا في م اههة السدديسددي بهذ  الطر قةو الشددماتة تالرشددفيو 

مم أا الظالم تبالطب  البد من تسددددددد  ل الد ن في اءمر بذا من أهاا لالما سدددددددمط هميوو تطالما أنا ت 
 سددمط همي المظم م لماذا ت ين أنا الظالم بالشددماتة تالسدد الة بالرنكيل تالبطا الذي نشددهد  كل   مو 

 !!هل نين أ  ا ُسمط همينا الظالم ءننا أهانا    ما ما
لماذا ن ربر كل من أ د ادطاحة بالرئيس مرسدددددددي تشدددددددا ك في االنق ب بذنو ليس لو ت بو سدددددددياسدددددددية 

ااف النيةو فما هي شدددرتم  تإنسدددانيةو ألم سدددة   طئ الريا  ادسددد مي تهمي  أسدددهم ادخ اا تقما كان ا ح 
 الر بة هندكو بذا  ؤ دتا الرئيس مرسي تهمي اليمي  أا  طالب بالشرهية  

أنا تاحدة ممن انر ب ا الرئيس مرسددددددديو فره   كربوو ال أتناأل هن صددددددد تي الذي أهطيرو لو تاهررف 
تم  ذلك أندها هدا من قادددددددة من  رللتا قادددددددة في  قبري بي ة لمرئيس  بذنو أتل  ئيس شدددددددرهيو

مرسددددددديو أنددا لم أبددا   أحددد تليس هندداك بي ددة أصددددددد و كددانددا هندداك همميددة انر ددابيددة فقطو كيو تي لددا 
 .المسميا  بهذا الشكل

ببا كبيرا لماذا السددما ال ام أ  ددا لمريا  المدني أنهم ال  نظرتا إلي ما نين فيو اآلا بذنهم أ  ددا كان ا سدد
  نيو الري همبا لنا االنق ب ال سدددددكريو تلماذا  ادددددما ادخ اا  30فيوو ب د المشدددددا كة في تظاهرا  

همي من   هه ا الرأي ال ام بميانهم ادلكررتنية المنرشدددددددرة بشدددددددكل إهرامي لرغيير القناها  تت هيو 
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الب د هن تربية ادخ اا المسممين الرأي ال ام باسر دام أس أ ال سائل لنشر اءفكا  المر  ة الب يدة كل 
 .تالريا ا  ادس ميةو مار لن تك ا هقل تاحد تأ دتل هية تاحد ءا أ ا ال اق  تثبا هكس ذلك

لماذا ال  طالب اليمي  ب  اسدددددرثناء باالهرراف اءتل لمشددددد ب بذخطائهم السدددددياسدددددية تاالهرذا  هن أنهم 
ر الب ن ت ةيمل كل طرف همي اآلخر ذنب ما  يدث كان ا ل بة في  د ال سددددددكرو حري هذ  الميظة ُ كاب

تما حدثو بل إا الب ن اهربر الك م هن أحداث الماضدددددددي ليس لو نف  تليس تقرو  كيو لو أا  ك ا 
ذلك تنين نيني حري اآلا ثما  الماضيو تال   هد في السياسا  شيء اسمو حسن النيةو فالسياسة 

أف دددددل ألو مرة من حالة الريو ت ياب اليقائل تان دام نرائج تليسدددددا ن ا او تالمادددددا حة تالمكاشدددددفة 
ال هي الري ن يشدددها كل   م تتتلال سددد ءا ف   سددد ءو في حين أا هبد الفراح السددديسدددي الميرم اءتل 
ُ رسدددددددخ كددل   م أ كددانددو في كددل مكددااو تال أحددد  راددددددددددي لددو من لتل ال ددالم الري ترغني كددل   م 

 .ل  ا من كل فٍج هميلبالد م قراطية تال دلو بل ُتمد إليو  د ا
إذا ف مينا أا نيم  هذ  اء اليو طاهرة م ماة  ..تنين فقط ..لن ُتسررل ب لنا تحق قنا إال بذ د نا نين

 .(1).مراافية مريم ة مرة أخريو ما  يدث اآلا المفررا أنو  يم نا ال أا  فرقنا
 
 
 

                                  
 ( اآلراء الواردة تعبر عن كتابها، وال تعبر بالضرورة عن وجهة نظر املعهد املصري للدراسات1)


