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 10ـ  ستون عاما يف حب مصررحلة دبلوماسي: 
 محاوالت لتسوية توافقيةو العودة للعمل السياسي

 براهيم يسريإالسفير 

من أن السياسة ال  ،ما تعلمته في مهنتي، و الكراهيةو  نسانية في التخلص من مشاعر الحقدطبيعتي اإل غلبت علي  

ما صعده شباب بال خبرة و  وقعت فيه شخصيات مصرية كبيرةوهو ما  –ال الكراهية كآليات سياسية و  تعرف الحب

 .بتشجيع من هذه الشخصيات من كراهية اإلخوان املسلمينو  سياسية

التي استعاروها من مشاعر قبلية سادت ( واملصارحة)نه ال توجد في املمارسة السياسية ما يسمي باملصالحة أكما 

 .االعتذارو  تقبيل الرؤوسو  باستضافة املتنازعينتم حل بعض الخالفات و  بيانات الجامعة العربية

 
 
رئيس  دزرائيلير به ال يأتي في عداد مفاهيم جديدة في الحقل السياس ي بل ترجع لقرنين سابقين عندما قال وما أذك

أعيد ، و ن بالده ليس لها أعداء دائمين وال أصدقاء دائمين بل تحرك سياستها مصالحها الدائمةإوزراء بريطانيا 

زير خارجية أملانيا في فترة و  في مواجهاته مع مترنيخ pas trop de zelوزير خارجية فرنسا  تاليرانر أيضا بحكمة فأذك

 تروي.و  التي تحظر تناول املشاكل السياسية بمشاعر متأججة بل بحكمةو  وروباأتوتر العالقات في و  احتقان

ألننا ما زال أمامنا الكثير لتعلم قواعد إدارة الخالفات علي هذه الخلفية طرحت مبادرتين رفضتا من جميع األطراف 

 .هزيمة الطرف اآلخر هزيمة منكرة كاملةو  وهي أال يتمسك أي طرف بمطالبه كاملة ،السياسية

، ي زمالئي بجبهة الضميرأعبر عن ر أنني ال أ - بعد أن أحبطت جهودي في صدورها باسم الجبهة - املبادرةعلنت في هذه أ

  .لتحالف من أجل الشرعيةأصدقائي باو 

 ىاملبادرة األول
 تحت العنوان التالي: ىوأعلنت في مؤتمر صحفي متلفز املبادرة األول

 مقترحات لتسوية متوازنة لألزمة السياسية الحالية

 وأوجزها فيما يلي:

يفتح و  ن يحكمه نص دستوري يقزمهأمن  ىسمأ األزهرن أساس أالشريف علي  األزهربالخاصة  4لغاء املادة إ -1

 .األخرى الديانات و  رضاء للعلمانيينإو  ،وضاعهأ علىباب التعديالت 

نه يراعي الحدود أو  نه رئيس السلطة التنفيذيةأ على ؛الخاصة برئيس الجمهورية يوقف مؤقتا النص 132في املادة  -2

  .بين السلطات

 .زراءتفويض رئيس الجمهورية باختيار رئيس الو  علىيوقف مؤقتا النص  139في املادة  -3

  .في وضع السياسة العامة للدولة الجمهوريةمشاركة رئيس  ىالتي تنص عل 140يوقف العمل باملادة  -4
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  .من القومياأل و  يوقف اختصاص الرئيس مؤقتا في تناول قضايا الدفاع 141في املادة  -5

  .بسلطة الرئيس علي الحكومة 144املادة و  143 ةيوقف العمل مؤقتا باملاد -6

يس الجمهورية تقديم استقالته ئليكون لر  151ملادة اوتعدل  150و 148و 147و 146و 145باملواد يوقف العمل  -7

 .لرئيس مجلس الوزراء

 .بحلول رئيس الوزراء محل رئيس الجمهورية عند شغور املنصب 153يعمل بالفقرة من املادة  -8

 اإلسالمية.الخاصة بمبادئ الشريعة  219يوقف العمل باملادة  -9

 .التي تحدد مدة والية الرئيس الحالي 226املادة يوقف العمل ب -10

 التي تحدد نسبة العمال 236املادة و  سلطة التشريع ىالخاصة بتولي مجلس الشور  230يوقف العمل باملادتين  -11

  .الفالحينو 

 العمليات التي قامت بها القوات املسلحةو  القراراتو  جراءاتتي: تعتبر كافة اإل نصها كاآلو  237تضاف املادة  -12

 لآلمرينو املالحقة القانونية أيمتنع تجريمها و  مبررة من داخل الدولةاأل  ىللحفاظ عل 2013يوليو 3اعتبارا من 

 حوال.ي حال من األ أوللقائمين بها ب

 .رفض اتحاد دعم الشرعية للمبادرةتسببت هذه املادة في و 

 شرح معالم التسوية
 .لرئيس الوزراء الذي يتم اختياره بتوافق قومينقل اختصاصاته و  بقاء الرئيس مرس ي شرفيا في منصبه -1

و هيئات أما تفرع عنهما من مناصب و  الوزارة املؤقتةو  يوليو بما فيها تعيين الرئيس املؤقت 3عالن إثار آلغاء كل إ -2

 مر.ذا لزم األ إمع بقاء قراراتهما نافذة لحين تعديلها 

 خوان املسلمينء قرار حل جمعية اإل لغاإو  كوادرو  فراج عن كل املحبوسين السياسيين قياداتاإل  -3

االنتخابات الرئاسية بذات و  االنتخابات البرملانية للمجلسين بإجراءالجيش  أعلنهااستكمال خارطة الطريق التي  -4

 .الدوليةو  ضمان الرقابة الشعبيةو  عدم تعديلهو  قانون االنتخاب الساري 

 رئاسة الدولة  ةوشرعنمقترح آخر لتسوية األزمة 
 فيما يلي مضمونها:و  ٢٠١٤بريل أ ١٠طرحت هذه التسوية في حديث نشر لي باليوم السابع 

، سياس يد، لكننا اآلن لدينا فريقان يتنازعان، والبد من حل للبال  الفعليباعتباره الرئيس أتحدث عن املشير  .1

آخر، فعندما يكون هناك خالف فال بد أن  ش يءصحيح أن هناك من يتحدث عن الدماء واملبادئ، لكن السياسة 

 يجلس الطرفان على مائدة املفاوضات، ويقدمان تنازالت متبادلة حتى يصال إلى حل وسط.

  ، وهو:إذا أراد الرئيس أن يجعل رئاسته شرعية فأمامه طريق سهل جًدا  .2

 جرائم جنائيةفي  اإلفراج عن املعتقلين ما عدا املتورطين. 
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  السجون في  إيقاف التعذيب واالنتهاكات.  

 محاكمة ضباط الشرطة املتهمين بالتعذيب. 

  دستوريتشكيل جمعية تأسيسية جديدة منتخبة مباشرة من الشعب تقوم بوضع دستور جديد للبالد. ألن 

هذا من حقه،  األمور إلى أصولها، وسيكون « السيس ي»ال بد أن يرد  وبالتاليبهما ثغرات وال يليقان،  2013و 2012

هذه الخطوات فإنه سيحظى بحب أبناء بأؤكد أنه إذا قام . و ألنه سيكون متمتًعا بسلطة التشريع عقب فوزه بالرئاسة

قد يكون رئيًسا منتخًبا، وقد ينجح بدون تزوير، لكن سيكون هناك مليون عالمة و  الشعب من جميع التيارات.

 .العسكري وليس  السياس يلية استفهام على انتخابه، لذا ال بد أن يعمل بعق

  ن وخبراء يجلسون مع الطرفين على مائدة واحدة حتى الوصول و تشكيله سياسيفي  أقترح مجلس تفاوض يضم

  .حل وسط تقبله جميع األطراف إلى

 هذه اإلجراءات يأتي بعد االنتخابات الرئاسية.في  التوقيت املناسب للبدء 

  يمكن أن يشفى « السيس ي»تسوية، ويتحدثون عن انتهاكات تعرضوا لها، لكن  أياإلخوان بينهم كثيرون يرفضون

 انتهاكات لحقوق اإلنسان إلى املحاكمة.في  غليل هؤالء عبر إحالة أفراد الشرطة املتهمين بالتورط

 بيان القاهرةاملناهضة لالنقالب يف  ىكل القو الصطفافالدعوة 
 التقدمإلى  ذلك إليماني القاطع بأن الديموقراطية هي الطريق ،مصرحزن شديدين ملــــا يحدث في و  شعرت بغصة 

ولكني  ،نحو ما شهدته في الدول الغربية التي زرتها علىالتعسف في استخدام السلطة و  التربحو  ،محاربة الفسادو 

 فقد بقيت الهند موحدة بفضل الحرية؛ وجه خاص أثناء خدمتي كوزير مفوض بالهند علىاقتنعت بذلك 

نجح و  unity in diversityذلك تحت شعار و  أديانها في الواليات املختلفةو  رغم اختالف أعراقها الديموقراطيةو 

بقاء الهند كدولة واحدة تخضع و  النظام الفيدرالي الهندي بعد انفصال باكستان في الحفاظ علي استقاللية كل والية

 .لحكم املركز

رادة الشعب في إنه ال مجال لتزوير أ ألفريقيةفي بعض الدول ا حتىو  شهدت أيضا في التجربة الهندية ولكني

اسعة منها و  شراف عليها لجنة مستقلة ال سلطان للحكام عليها وتتمتع بسلطاتاإل  ىفي الهند حيث تتولو ،االنتخابات

 .حرية الناخبين على التأثيرذا حاولوا إبعاد املسئولين عن دوائر بعينها إو  توقيع عقوبات

عاما من الحكم العسكري  60ما ساد في املشهد السياس ي املصري خالل و  اجهة ما طالبت به نخب وطنيةوفي مو 

 ،ال جاهو  ينتخب نوابه من بينهم دون اشتراط علمو  أن الرجل الهندي األمي الفقير هو الذي يختار حكامه تعلمت

عندما ارتفعت أسعار  ،في تقدم الهندجهودها و  نديرا غاندي بكل كاريزميتهاأسقط أوأن هذا املواطن هو الذي 

 .اللبنو  القمحو  العدس
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نديرا بالسجن وهي رئيسة وزراء عندما كانت تركب سيارتها الرسمية في شأن من شئون الدولة أ علىبل طبق القانون 

 .القري لحضور اجتماع انتخابي لحزبــها ىحدإنها توقفت في طريقها في أال إ

ظلموا و  لو خالفوا القانون حتى  عبيدا يأمرهم الحكام فيطيعون و  ولون املصريون أتباعاؤ أال يكون املس أتمنىلذلك 

عليهم أن ، و ليس الحاكمو  ن يفهموا جميعا أن الشعب هو السيدأ، و الناس سواء باالعتقال أو التعذيب أو القتل

 الرؤساء.و  اميرفضوا تنفيذ أوامر مخالفة للقانون بمجرد تلقي حديث تليفوني أو أمر شفوي من الحك

 ال صحافة تنشر مقاالتي.و  أعود للتطرق ملجال العمل الوطني فبعد انهيار جبهة الضمير لم أجد مجاال أتحرك فيه

  .صلة طيبة بعدد كبير من النخب علىكنت كما قدمت و 

 خاصة وطنيتهو  وأعود لظروف صدور بيان القاهرة فقد كنت أكن شعورا بالتقدير للدكتور سيف عبد الفتاح

 .لهبت مشاعري قصائد الشاعر الشاب عبد الرحمن يوسفأكما  ،جرأتهو  استقالليتهو 

من  ي  علرض قبلت فورا ما ع  و  سعدت جدا ،وفي ظل االنسداد السياس ي الذي تعيش فيه مصر بعد تدمير شرعيتها

حمن يوسف لدعوة ستاذ عبد الر األ ، و الدكتورة نادية مصطفي، و ضمت الدكتور سيف عبد الفتاح أفكار في زيارة لي

حكم و  الشرعية ةاستعادفي العمل الوطني طاملا اتحد هدفها في  االصطفافو  التضافرو الثورية لالتحاد  ى القو 

لحزازات سابقة أو الختالف  ى سر أن نظل أالتقدير ألنه ليس من املقبول و  بكل االقتناع ةتقبلت الفكر ، و الشعب

 .ليس قبل ذلكو  صراعاتنا بعد تحقيق الهدف نستأنفأن علينا أن ، و األيديولوجيات طاملا كان الهدف واحدا

 قرأته ووافقت عليه دون تردد.و  ىنص بيان أعدوه بهذا املعن علىوأطلعوني 

في مؤتمر صحفي متلفز في حضور عدد من شباب الثوار  "بيان القاهرة"وقام الشاعر عبد الرحمن يوسف بإعالن 

، يديولوجياتها أو اتجاهاتهاأكانت  أيافكرة اصطفاف القوي املناهضة لالنقالب  علىكان يقوم و  نساء،و  رجاال

 فيه الشاعر عبد الرحمن يوسف بيان القاهرة اآلتي مضمونه:  ىتلبالفعل استضفت بمكتبي مؤتمرا صحفيا و 

 إلى قوى الثورة والوطن بيان القاهرة 
جمع قوى الثورة والوطن في مصر اليوم على أن ما يجري  .1

 
في ربوع الوطن إنما هو استعادة بائسة وقبيحة ملنظومة ت

 من بروز الدولة البوليسية القمعية.و  نظام مبارك

 الديمقراطي،يناير واملسار  25ومن هنا ندعو قوى ثورة يناير إلى ضرورة االصطفاف صفا واحدا الستعادة ثورة  .2

 ، والعمل لتجديد روح وقوة ثورة يناير املباركة.....

 .االصطفاف ضرورة وطنية وواجب وطني، وشرف يجب أن يقوم له وعليه وبه كل مصري وطني مخلصإن هذا  .3

 .ال السرية السلمية(و ندعو لهذا االصطفاف في إطار شديد الوضوح من الشفافية الكاملة ) .4

 افهاإن االصطفاف الثوري الوطني أصبح ضرورة لتقوية صف القوى الثورية السياسية واملجتمعية حتى تبلغ أهد .5

 .من أجل استرداد مسار الديمقراطية في التغيير
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نهيب بكافة هذه القوى أن تقوم بكل ما من شأنه أن يحقق هذا االصطفاف الواجب والتنسيق الالزم، واملقاومة  .6

 .املفروضة

ات وبناء عليه نقترح على قوى يناير والقوى الوطنية املخلصة تشييد منصة انطالق االصطفاف الوطني عبر اآللي  .7

 التالية:

 . تأسيس أمانة وطنية للحوار والتنسيق؛ تعمل على التواصل بين القوى الوطنية والثورية واملجتمعية -أوال

تأسيس هيئة للقيام بصياغة "مشروع ميثاق شرف وطني وأخالقي"؛ لضبط العالقات فيما بين القوى الوطنية  -ثانيا

 .وبعضها البعض

 للقوى السياسية والثورية الوطنية.عالن مبادئ جامع إ صياغة -ثالثا

 .بين قوى الثورة وبعضها البعض أساس ي هو ضرورة العمل الجاد مبداأن يتم كل ذلك في إطار  -رابعا

املصريين في الخارج من مؤتمر و  األفراد في الداخلو  من القوي الثورية االتصاالتوفور إعالن هذا البيان انهالت علينا 

 العمل.و  منضمة مما استوجب منا الكثير من الجهدو  مؤيدة لوطني الحر،املجلس او  بروكسلو  فيينا

  .ال تزويرو  يتم استعادة حكم الشعب بال تزييفو  ن ينقشع هذا الظالمأحبنا لوطننا و  نرجو بكل مشاعرناو 

 نظرة مستقبلية
ما يصاحبه و  تساؤل ملؤه األمل في أن تتخلص مصر من الحكم الشمولي االنصرافوشك  علىأنا و  ويثور في نفس ي

 االنحيازو  تقويم موضوعي يخلو من التوترإلى  نهاء كتابي هذا دون التطرق إ أستطعلذلك لم  د.فساو  قمعو  من تربح

 .رفاهية املصريينو  تقدمهاو  رفعة مصرو  املصلحة املصرية يتوخىو 

 محاولة لتقييم الثورة
شرطة قمعية ترعرعت  ن تتحول احتجاجات شباب غير مسيس ضد سطوةألم يكن في الحسبان كما قدمنا 

لم يتوقع أحد من النخب ، و ن تكون في خدمة الشعبأأصبحت في حماية الحاكم بدال من و  عاما 60وحشيتها خالل 

 .نظام مباركو ة بشرط لإلطاحةثورة تهدف إلى  الشرطة الوطني الذي كنا نحتفل به بقلوبنا أنه في عيد

مطلب إنساني تلتزم به مصر دوليا إلى  ترخصها في قتل املتظاهرين الشبان األبرياء الذين سعواو  لكن عنف الشرطةو  

إلى  الرفاهية وهوي بمصر العظيمةو  االزدهار بلو  في مواثيق حقوق االنسان عطل املسيرة الوطنية نحو التقدم

  .الفاشلةو  فصيلة الدول املتخلفة

 التغيير:إرادة و  تسلسل التطورات التي أجهضت الثورةإلى  باستعراض تطورات األحداث نشيرو  

تم انتخاب  ،استحقاقات انتخابية قال فيها الشعب كلمته 5 بموجبو  بعد استكمال مؤسسات الدولة الشرعية .1

 الشعب هو الذي يحكمن أ، و العزةو  رئيس الجمهورية بدأ املصريون يشعرون بالفخرو  الشورىو  مجلس ي الشعب

 الوطن. ةي فصيل أن يستأثر بالسلطة إذا قصر في رعاية مصلحلن يسمح أل و 
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في رأي العبد الضعيف أن ، وولكنا وقعنا في أخطاء جسيمة نتيجة ضعف املمارسة الديموقراطية لعدة عقود .2

 ي ضعف سلطات الحكم:ف أساسية ذلك الخلل وقع نتيجة لالنتقال املفاجئ للسلطة الذي أسفر عن ثالثة عوامل

فقد  .شئون الحكمو  مهارات إدارةو  مهيأة بالخبرة الالزمة ملمارسة أساليب هو افتقار السلطة الجديدة لكوادر األول:

النواب و  كان الوزراء، و السبابو  يغفر من يوجه له النقدو  بمبادئ القديسين فيعفو يتحلىكان الرئيس مرس ي 

بل تركوها تختبئ لتعود  ،كل فساد الدولة العميقة بقوة الثورة ىالقضاء علليس ثوريا بو  صالحياإينهجون منهجا 

 الثورة. على لالنقضاض

 .اتخاذ قرارات حاسمة، و الفكر السياس ي في تحليل املواقف السياسية علىهو تغلب فكر التنظيم  الثاني:

التزاما  تطويع للحقائق السياسية الجديدة ن الجيش دو و  الشرطةو  ترك مؤسسات هامة مثل القضاء الثالث:

 ثير من األملكسلموها بو  قاموا بالثورةو  ثوار برزوا بين الزحامو  شهداءنطق بها و  بتحقيق أهداف الثورة التي حددها

 .الثقة بالسلطة الجديدةو 

من توريث جمال  يناير للتخلص 25استغالل ثورة و  خداع الجيش للثوارهو وقوع الحكام الجدد في حبائل  الرابع:

 .الشعب إلرادةليس رضوخا و  مبارك للحكم

وقت كتابة هذه السطور  حتىو  2011يناير  25فإن العسكر لم يتركوا السلطة يوما واحدا منذ كما قدمت و  هكذاو  

الوطنية ليرضوا بغاللة رقيقة من  ى القو و  حزابعاما في وسائل خداع األ  60فقد برعوا خالل  ،2014في سبتمبر 

 في حين يتولون السلطة الحقيقية. ،الديموقراطية

ن اسعفتني إ) مادة فقط من الدستور  18 علىمن ذلك بدء االستفتاء و  وهكذا قاموا باحتواء اإلخوان املسلمين

دأت الحقيقة من يومها بو  الذاكرة( واستشعرت انحراف املسار فذهبت ألصوت ضد هذه التعديالت املبتسرة

أن تسلمها من جديد في إلى  تتكشف أمامنا فلم ينسحب الحكم العسكري في ست شهور بل بقي في السلطة في خفاء

 .يوليو 3

 :فكر اإلخوان املسلمين
لم أنضم يوما لتنظيم اإلخوان كما رددت بعض الدوائر نتيجة ملوقف مبدئي بعدم االنطواء خلف أنشطة أي حزب 

للقمع الذي تمارسه ، و املمارسة السياسية نتيجة بعدهم عن قواعدهم في الشارع من جهة ألصول لفقرهم جميعا 

 ما زلت أكن احتراماو  لكني كنتعم وحده بالعمل الحزبي املظهري. و السلطة ضد كل األحزاب تاركة حزبها املصطنع ين

 لكن فكرها بقي حبيسا في شكل، و هدائما قوة خيرة تعمل لصالح الوطن بكل طبقات اعتبرتهمو ، تقديرا لإلخوانو 

 .بعيد عن املمارسة السياسية ،رسالمي خي  إتنظيم 
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فقبل الثورة كانت عالقاتي جيدة  ،بعد الثورةو  من املهم أن أتحدث عن اتصاالتي مع قيادات اإلخوان املسلمين قبلو 

لكنها كانت مفيدة في و  فيها أو نختلف تفقكنا ندير حوارات نو  نني ال أخصهم باالتصالأبقيادات كبيرة مع علمهم 

 .تكشف حقائق الوضع السياس ي

 مجاملةو  مع أعلي قياداتهم التي كانت ودودة العمل بها حظيت بعالقة جيدةو  مقراتهمإلى  تيح لهم العودةأوعندما 

 ،كثير من املواقفدخلت في حيرة أعاقت تبادل اآلراء في ، و فكانوا يرحبون بمقابالتي وتبادل اآلراء معهم ،متواضعةو 

لم يخل األمر من . و في آية قرآنية أو حديث نبوي  موضوع سياس ي كانوا يجدون املرجعيةإلى  نني كلما تطرقتأذلك 

 .في لقاءات كانت تضم غالبية زعماء الفصائل السياسية ستضافة قياداتهم عنديا قبلوا فقد ،مجامالت ودية

تحركات و  االخوان بالعسكر فعبرت لهم بصراحة عن مخاوفي من فكر عالقةإلى  لكني بعد الثورة لم انظر بارتياحو 

 .السلطة علىن التنظيم كان واثقا من سيطرته ألكن يبدو لي ، و املؤسسات العسكرية في دول العالم

قصدت أن أشرح ما خرجت به من  ،البرملانية االنتخاباتفي مقابلة هامة مع قيادة كبيرة لإلخوان قبيل إجراء و 

حرص العسكر ، و التي تحكمها املؤسسة العسكرية من وراء غاللة من الحكم املـــــــــــــــــدني الديمـوقراطي ربتي بالجزائرتج

وقصصت لقيادة كبيرة منهم حديثي مع عباس ي ) ،بالسلطة من وراء ستار االحتفاظدائما في بالد العالم الثالث علي 

 صيحتي له بالتدرج في ممارسة السلطة وتفادي االصطدام مع العسكر،نو  لإلنقاذمدني زعيم الجبهة االسالمية 

 ال يزعجوا العسكرحتى  البرملانية بترشيح أعضاء الجبهة لربع املقاعد فقط االنتخاباتن يبدأوا في أاقترحت عليهم و 

ألنني أري أن فلسفة  ،بالخلفية الدينية احتفاظهمأن يعملوا علي تكوين كوادر صالحة ملمارسة العمل السياس ي مع و 

الجماعات الحزبية و  علي عكس مما يتردد في بعض دوائر النظم السياسية –السياسة و  اإلسالم لم تفرق بين التدين

 تتكون لديهم الخبرة، حتى ثالث أو أربع دورات انتخابية ىمد علىيزيدوا عدد ممثليهم في البرملان  أن على .الجزائرية

 لم يقتنع الرجل، و راد بالحكم ووضع املؤسسة العسكرية في مكانها الصحيح حامية للجزائراالنف علىالقوة و  الكوادرو 

االنقالب علي الرئيس الشاذلي بن إلى  فاز باألغلبية إال أن هذا استوجب صراعا مع العسكر أديو  االنتخاباتدخل و 

 .(فشل التجربة الديموقراطية في الجزائرو  لغاء االنتخاباتإو  جديد

ال يرشحوا رئيسا أفزدت باقتراح  ،هذا الفكر قد انتشر بين بعض القيادات العاقلة في اإلخوان املسلمين شعرت أنو  

حكمة  علىتبينت بعد ذلك أن فكر التنظيم قد تغلب ، و اقتراحي للجمهورية من بينهم فشعرت باهتمامهم بدراسة

 .السياسة فرشحوا قيادتين للرئاسة

 مسلسل العسكر في احتواء القوي السياسية ىومض  .حديثي مع قيادات اإلخوانوفعال حدث في مصر ما توقعته في 

 وذلك ،دون أدني قلق ،رئاسية نزيهة أسفرت عن فوز اإلخوانو  بل سمحوا بإجراء انتخابات برملانية ،تمييع املواقفو 

عل فاتخذوا قصرا ليه بالفإوهو ما استدرجوا  ،العلنإلى  تنظيمهم من تحت األرضو  خالياهم يخرج اإلخوانحتى 

 ،القرارات التي تتخذو  نتيجة التصويتو  رشاد بلعضاء مكتب اإل أو  علنوا أسماء قياداتهمأ، و كبيرا باملقطم كمـقر عام
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كل مظاهر الديموقراطي في شكل  بإلغاءأخير استكمل مشروعهم ، و ولكن دون أن يمسكوا بيدهم سلطات حقيقية

 2013يوليو  3حكم عسكري مباشر في 

 املستقبل املنظور
 االقتصاديةي حاكم فرد في حل مشاكله أقدرات و  استمرار الحكم الشمولي في مصر علىيخطئ من يراهن 

 ىالقضاء علو  املستغلة لثروات املنطقةو  سالماإل و  املعادية للعرب ى نهاء خضوعه للقو إو  السياسيةو  االجتماعيةو 

 :ما يليإلى  شير منهاأعدة معطيات فصل ذلك في أ، و الفساد املتجذر في البيئة املصرية

منذ بداية التاريخ  إنها تحكممن يقول  علىو  .ثراء حضارتهاو  أصالة تاريخهاو مع عبقرية مكانها  ش ىايتمأن ذلك ال  -1

، ليس كحاكم فقطو  أن يدركوا أن الفرعون كان ينظر إليه كإله ،ن شعبها عرف باستكانته ووالئه للحكامإو  بالفراعنة

قبول و  لوف املصريين لعشرت السنين كانت بوازع ديني أكثر منها كخنوع للحاكمأهرامات الضخمة من ن بناة األ أو 

تسمع رغباته مثلما قرأنا عن شخصية و  الجوع.و  الفقرو  بساطته بعيدا عن العوز  علىفقد كان الفالح يعيش  ،الذل

 .الفالح الفصيح في مصر الفرعونية

بل عن  ،بدأوا يوقنون أن فقرهم ليس ناتجا عن فقر بالدهم ؛البسطاء في مقدمته األميون و أن شعب مصر اآلن -2

عليه فلن تفيد معهم محاوالت خداع شيوخ السلطة لهم ، و من يحيط بهم من الفاسدينو  تربح كبرائهم من الحكام

حث أن القرآن و  نهم فقراء في الحياة الدنياإو  ،نعم الوكيلو  حسبي هللا ؛بعبارات دينية مثبطة في غير سياقها مثل

 .أن الحكام الظاملين سيرقدون في عذاب جهنمو  ،أغنياء في اآلخرةو  أنهم سيكونون منعمون و  الصبرعلى 

ن أ، و يغيروا ما بأنفسهمحتى  اآلية بأن هللا ال يغير ما بقوم معنىإذا أردنا التحدث بلغة الدين فليعرف املصريون و  -3

لن و ى يجب أن يدرك الحكام الشموليون أن عهدهم قد ول .الرزقو  العرضو  هللا قد أباح الدفاع عن الدين والروح

 . فهي املنتصرة أما إرادة الشعب ،ن استمر لعدة سنوات فلن يلبث أن ينهارإو  يعود

 رالتقديهذا هو ، و استقرار املنطقةو  ى توازن القو  علىرفاهيتها ضرورة حتمية للحفاظ و  أن قوة مصر -4

 سقوطها.و  ال الدولي وال دول الجوار ضعف مصرو  يقبل العالم العربيلن و  االستراتيجي لكل معاهد البحث

ثيوبيا أو جنوب إمثل  أفريقيةحالل دولة إو  الطاقةو  حرمانها من مصادر ثرواتها من املاءو  إن محاوالت تقزيم مصر - 5

 قدرات مصرو  قوةو  مكانة علىال يعلوا و  فريقيا أو نيجيريا محكوم عليها بالفشل ألنها تخلوا من مقومات البقاءأ

 مكانياتها.إتعاظم و 
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