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طالب »مصر للعلوم 
والتكنولوجيا« يحتّجون 

السترداد أراضى 
اجلامعة

رئيس جامعة بنى سويف يضع حجر األساس 
لكلية اآلداب بشرق النيل

توقيع مذكرة تعزيز التعاون بني جامعتى اإلسكندرية و»ممباسا« بكينيا

نظم طالب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، 
شارك  الدولة،  مجلس  أمام  احتجاجية  وقفة 
كليات اجلامعة، ورئيس اجلامعة،  فيها احتاد 
وعدد  للجامعة،  القانونى  واملستشار  ونوابه، 
مع  بالتزامن  الكليات،  وعمداء  األساتذة  من 
اإلدارى  القضاء  محكمة  من  حكم  صدور 
مبجلس الدولة الستخراج تراخيص بناء ملبانى 

اجلامعة.
أراض  باسترجاع  اجلامعة  إدارة  وطالبت 
مت االستيالء عليها وتخصيصها ملول جتارى، 
وقرر الطالب حمل الفتات تتضمن مناشدات 
مشكلة  إلنهاء  التدخل  السيسى  للرئيس 
التوسعات اخلاصة باجلامعة للنهوض مبستوى 

التعليم اخلاص.
قرار  لها  صدر  اجلامعة  أن  بالذكر  جدير 
ومنذ  اجلامعة،  أرض  فى  بأحقيتها  سابق 
من  ليمكنها  بناء  تراخيص  يصدر  لم   2006
حيث  اجلامعة،  توسيع  من  مشروعها  حتقيق 
باعتماد  وزارى  قرار  يحتم صدور  القانون  إن 
وتبلغ  فدادين،   5 من  ألكثر  العام  املخطط 
مساحة االرض 20 فدانا، وبناًء على ذلك يتم 

منح اجلامعة الترخيص اخلاص بالبناء.

 قام ا.د أمني لطفى رئيس اجلامعة بوضع 
االول  باملجمع  اآلداب  لكلية  االساس  حجر 
لكليات جامعة بنى سويف مبدينة بنى سويف 
الذى يقع على  النيل مؤخرا،  اجلديدة شرق 
ا.د رجب عثمان  مساحة 320 فدانا يرافقه 
وكيل  فوزى  محمد  وا.د  اآلداب  كلية  عميد 
جودة  وا.د  والطالب  التعليم  لشئون  الكلية 
املجتمع  خدمة  لشئون  الكلية  وكيل  مبروك 
وتنمية البيئة، وكل من ا.د صالح الدين صالح 
وا.د محروس محمد ابراهيم من قسم اللغة 
العربية واللواء كمال صبرى مدير إدارة االمن 

وا.سعد زكريا أمني عام اجلامعة.
وأكد ا.د امني لطفى رئيس اجلامعة، أنها 
طبقاً  وذلك  منشآتها  تأهيل  إلعادة  تسعى 
للخطة االستراتيجية بهدف التطوير والتوسع 
االقسام  من  مجموعة  وافتتاح  بالكليات، 
اجلديدة بكلية اآلداب كقسم اللغة الفرنسية 
واللغة االملانية والصينية وااليطالية واللغات 
الشرقية، التى تضم »اللغة العبرية والفارسية 
إسالمية  آثار  قسم  إلى  باإلضافة  والتركية« 
لتصل االقسام بالكلية إلى حوالى ستة عشر 

قسماً.
عميد  عثمان  رجب  ا.د  اوضح  جانبه  من 
كلية اآلداب ان مجلس الكلية وافق على افتتاح 
الكلية سوف  وان  للغات  اقسام جديدة  ستة 
تشكل جلنة لعمل تصور ودراسة تفصيلة عن 
الكلية بعد التوسعات وإضافة اقسام جديدة.

والعربى  االفريقى  املحور  فى  تتمثل  رئيسية  محاور 
واليورمتوسطى والدولى، مشيراً إلى أن اجلامعة لديها 
وتربطها  وتشاد  السودان  بجنوب  مصر  خارج  فروع 
كينيا  فى  االفريقية  اجلامعات  مع  وثيقة  عالقات 
وإثيوبيا والدول العربية، وأن اجلامعة تسعى من خالل 
الوافدين،  الطالب  نسبة  زيادة  إلى  املسئولة  اجلهات 
واملساهمة فى أنشطة متعددة مع جامعات دول حوض 

البحر املتوسط.

السويس  وقناة  االسكندرية  جامعات  به  شاركت 
احلسن  وجامعة  البحرى  للنقل  العربية  واألكادميية 
الثانى باملغرب وجامعة الزاوية بليبيا وجامعة مصراتة 
بليبيا واجلامعة اللبنانية ببيروت وجامعة سابينزا بروما 

وجامعة كارديف متروبوليتان. 
وذكر بيان إعالمى نشره موقع اجلامعة أن العالقات 
أولويات  أهم  إحدى  تعتبر  العالى  التعليم  فى  الدولية 
 4 خالل  من  تطويرها  على  تعمل  التى  اجلامعة 

وقع ا.د رشدى زهران، املكلف بتسيير أعمال جامعة 
االسكندرية وأ.د. جوزفات كازجنو مواتيال نائب رئيس 
ديف  السيد  بحضور  بكينيا،  التقنية  ممباسا  جامعة 
التفاهم  مذكرة  مؤخرا  بالقاهرة،  كينيا  سفير  أروجنا 
والعلمى  الدولى  التعاون  تعزيز  بهدف  اجلامعتني  بني 
والطبية  التكنولوجية  الهندسة  مجاالت  فى  والتعليمى 
وزيادة قدراتهما ملواكبة احتياجاتها من البحوث وتبادل 

املعلومات بني العلماء باجلامعتني.
وأشار د. زهران إلى أن اجلامعتني اتفقتا على تبادل 
القصير  املدى  على  والطالب  التدريس  هيئة  أعضاء 
على  العمل  وكذلك  دراسية،  منح  خالل  من  والطويل 
التدريس  وطرق  املعلومات  ومصادر  املشروعات  تبادل 
ومعامل  وحدات  تأسيس  فى  واالشتراك  والتدريب 
وبرامج  البحثى  التعاون  وتنمية  جديدة علمية وصحية 

التعليم عن بعد فى املجاالت التى تهم كلتا اجلامعتني.
حضر توقيع االتفاقية أ.د. صديق عبدالسالم نائب 
والبحوث  العليا  للدراسات  االسكندرية  جامعة  رئيس 
االسكندرية  جامعة  منسق  رحاب  ابراهيم  وأ.د. 
للعالقات مع كينيا، وأ.د. عوض بن حازم نائب رئيس 
جامعة ممباسا للشئون اإلدارية واملالية والتخطيط وأ.د 
ابراهيم  وأ.د  الهندسة  كلية  العزيز قنصوة عميد  عبد 

مخلص عميد كلية الطب.
الدورة  مؤخرا  اجلامعة  نظمت  آخر،  سياق  فى 
فى  اجلامعات  )عوملة(  تدويل  عن  الدولية  التدريبية 
والذى  متبس  مشروع  إطار  فى  وذلك  العالى،  التعليم 

تنظيم فعاليات البرنامج التدريبى لتنمية مهارات الطالب بجامعة أسيوط
البرنامج  فعاليات  مؤخرا  أسيوط  جامعة  نظمت 
اجلامعة  مسئولو  وذكر  وحياة«،  »قيم  التدريبى 
وتنمية  الشباب  دعم  إطار  فى  جاءت  الفعالية  أن 
شخصياتهم الفردية ومحاولة تفعيل دورهم فى خدمة 
أفكار  استخراج  كيفية  وتعليمهم  به  والنهوض  املجتمع 

فعالة ملشروعات تطويرية.
وأكد د. عادل ريان، ان تلك البرامج التدريبية تعد 
من أهم األنشطة التى تقوم بها اجلامعة بهدف االرتقاء 
بالطالب وتنمية مهاراتهم التعليمية والشخصية وخلق 
خدمة  على  القادرة  البشرية  الكوادر  من  جديد  جيل 

املجتمع والنهوض بالوطن.
األنشطة  عام  منسق  عبدالنعيم  كرم  د.  وأوضح   

الطالبية، أن تدريب »قيم وحياة« جاء هدفه ألجل توعية 
الشباب بكيفية احلشد املجتمعى لألفكار واملشروعات 
التخطيط  تعريفهم بأساليب  لتنفيذها وكذلك  الفعالة 
تلك  تفشل  ال  حتى  بها  البدء  قبل  التوعية  حلمالت 
األفكار او تعود مبنظور عكسى باإلضافة إلى تدريبهم 
املختلفة  الشخصيات  أمناط  مع  التعامل  كيفية  على 
والتعامل  امتصاصها  محاولة  أجل  من  املجتمع  فى 
معها باألسلوب األمثل حتى يتم حتويلهم إلى أشخاص 

إيجابية فاعلة.
إقباال  شهد  قد  التدريب  ان  »عبدالنعيم«  وأضاف   
جدهم  مدى  أبرز  وانه  اجلامعة  طالب  من  كثيفا 
ومشاركتهم فى األنشطة الطالبية ورغبتهم فى تنمية 

مهاراتهم املجتمعية والنهوض بها ، موضحاً أن التدريب 
أجيال  ومؤسسة  اخلير  مصر  مؤسسة  من  بدعم  جاء 

لتنمية الشباب والنشء ووزارة الشباب والرياضة.
عام  أمني  حمدان  حسني  نادى  ا.  ذكر  جانبه  من 
اجلامعة املساعد، أن هذا التدريب يعتبر أولى املراحل 
التدريبية ملبادرة »قادة املستقبل« التى نظمتها اجلامعة، 
وتنمية  الشباب  دعم  إلى  املبادرة  تلك  هدفت  حيث 
شخصياتهم الفردية ومحاولة تفعيل دورهم فى خدمة 
أفكار  استخراج  كيفية  وتعليمهم  به  والنهوض  املجتمع 
فعالة ملشروعات تطويرية وكيفية حتويل هذه املشروعات 
من مجرد أفكار إلى مشروع فعلى يتم تنفيذه على ارض 

الواقع.

خالل توقيع مذكرة تعزيز التعاون

خالل وضع حجر األساس لكلية اآلداب



»األعلى« يناقش أوضاع اجلامعات مع بدء الفصل الدراسى الثانى
عقد املجلس األعلى لشئون التعليم والطالب باملجلس األعلى 
للجامعات، مؤخرا اجتماعاً بحضور الدكتور أشرف حامت أمني 
لشئون  اجلامعات  رؤساء  ونواب  للجامعات،  األعلى  املجلس 

التعليم والطالب، وذلك مبقر املجلس بجامعة القاهرة.
وتناول اجتماع املجلس استعدادات اجلامعات مع بدء الفصل 
باجلامعات،  األمنية  اإلجراءات  بحث  كما  الثانى،  الدراسى 
التوعية  ومبادرات  الطالبية  األنشطة  زيادة  سبل  وكذلك 

الطالبية. 
وأكد املجلس ضرورة تقييم األنشطة الرياضية عن طريق 
اجلامعات بوسائل حتفيز مختلفة، مع مراعاة رفع الغياب أثناء 
سرعة  تأكيد  مت  كما  الرياضية،  لألنشطة  الطالب  ممارسة 
االنتهاء من أعمال كنتروالت الفصل الدراسى األول وإعالن 
النتائج فور االنتهاء منها، وضرورة االنتهاء من أعمال الصيانة 

باملدن واملنشآت اجلامعية قبل بدء الفصل الدراسى الثانى.

جامعة القاهرة تبحث تنمية فرص التعاون مع اجلامعات الصينية
جامعة  رئيس  نصار  جابر  الدكتور  بحث 
العالى  التعليم  وزير  نائب  ياجن«  و»هاو  القاهرة، 
خالل  لليونيسكو،  العام  املؤمتر  ورئيس  الصينى 
من  عددا  يضم  وفد  مع  القاهرة  جلامعة  زيارته 
املسئولني بوزارة التعليم الصينية واللجنة الوطنية 
لليونسكو ببكني، تنمية فرص التعاون بني جامعة 
»نصار«  وعقد  الصينية،  واجلامعات  القاهرة 
كل  بحضور  الصينى  الوفد  مع  مباحثات  جلسة 
جمال  الدكتور  القاهرة،  جامعة  رئيس  نواب  من 
الدراسات  لشئون  اجلامعة  رئيس  نائب  عصمت 
أبوستيت  الدين  عز  والدكتور  والبحوث  العليا 
والطالب  التعليم  لشئون  اجلامعة  رئيس  نائب 
والدكتور جمال عبدالناصر نائب رئيس اجلامعة 
وحضر  البيئة،  وتنمية  املجتمع  خدمة  لشئون 
مصر  سفير  عمرو  سامح  محمد  الدكتور  اللقاء 

للمنظمة. التنفيذى  املجلس  ورئيس  باليونسكو 
املسئول  بزيارة  نصار  جابر  الدكتور  ورحب 
التعاون  فرص  تعزيز  أهمية  وأكد  الصينى، 
اجلامعات  إن  وقال  الصينية،  اجلامعات  مع 
الصينية وصلت إلى درجة كبيرة من التقدم على 
مشيًرا  والتدريب،  والبحثية  التعليمية  املستويات 

إلى أن هناك اتفاقيات بني جامعة القاهرة وعدد 
اتفاقية  مقدمتها  فى  الصينية،  اجلامعات  من 
خاللها  من  مت  التى  بكني  جامعة  مع  التعاون 
لتعليم  القاهرة  بجامعة  كونفشيوس  معهد  إنشاء 
تفعيل  بضرورة  »نصار«  وطالب  الصينية،  اللغة 
من  تعزز  التى  اللقاءات  وتبادل  االتفاقيات  تلك 

الفرص. تلك 
 وشرح »هاو ياجن« الدور الذى تقوم به اللجنة 
العالقات  دعم  فى  ببكني  لليونيسكو  الوطنية 
دول  ومختلف  الصني  بني  والثقافية  التعليمية 
أن  إلى  مشيرا  العالى،  التعليم  مجال  فى  العالم 
زيارته جلامعة القاهرة التى تأتى فى إطار الزيارة 
التى يقوم بها ملصر، تؤكد أهمية جامعة القاهرة 
إمكانيات  من  متلكه  مبا  اإلقليمى  املستوى  على 
علمية وتعليمية وطالبية كبيرة، وأوضح أن جميع 
كأحد  التعليم  تطوير  فى  تصب  اليونيسكو  جهود 

للمنظمة. املهمة  األهداف 
 يشار إلى أن زيارة نائب وزير التعليم الصينى 
والوفد املرافق له جلامعة القاهرة تأتى فى إطار 
الدكتور  من  بدعوة  ملصر  بها  يقوم  رسمية  زيارة 

العالى. التعليم  وزير  السيد عبداخلالق 

مركزين  بافتتاح  جامعة عني شمس  احتفلت 
األمريكية  الوكالة  من  بتمويل  املهنية  للتنمية 
اجلامعة  مع  بالتنسيق  وذلــك  الدولية  للتنمية 

األمريكية فى القاهرة.
بالقاهرة  األمريكية  اجلامعة  رئيس  وقالت 
»اجلامعة  إن  ـــدرســـون«  أن »لــيــزا  الــدكــتــورة 
مع  بشراكتها  فــخــورة  بــالــقــاهــرة  األمــريــكــيــة 
تقدم  أن  أجــل  من  وذلــك  شمس،  عني  جامعة 
والطموحني  واملــوهــوبــني  األذكـــيـــاء  لطالبها 
بكل  العمل  ســوق  لــدخــول  الــالزمــة  ــارات  ــه امل
مناسبة«. عــمــل  فـــرص  عــلــى  ــور  ــث ــع وال ثــقــة 

ــة: »هــــذا ليس  ــل وأضـــافـــت »أنــــدرســــون« قــائ
مكسباً للطالب فقط، بل أيضاً ألسرهم 

وأصحاب العمل واملجتمع املصرى ككل، 
الوكالة  ومتويل  لدعم  ممتنون  ونحن 
لهذا  ــيــة  الــدول للتنمية  األمــريــكــيــة 
املشروع وأيضاً حلماس شركائنا فى 

جامعة عني شمس«.
وفـــى مــعــرض حــديــثــهــا أشـــارت 

ــــى أن  ـــس اجلـــامـــعـــة« إل ـــي »رئ
توفر  األمــريــكــيــة  احلــكــومــة 

مصرى  القــتــصــاد  دعــمــاً 
ـــم عـــلـــى املــــــوارد  ـــائ ق

املتعلمة  البشرية 
واملُـــــبـــــتـــــكـــــرة 
على  ــادرة  ــق وال
ــــافــــســــة  ــــن امل

عاملياً، حيث أسهمت أنشطة الوكالة األمريكية 
األعمال  ــادة  ري مجاالت  فى  الدولية  للتنمية 
جديدة  عمل  فرص  خلق  فى  أخرى  ومجاالت 
ووظائف أفضل بدوام كامل ألكثر من 40 ألف 
باإلضافة  املــاضــيــني،  العامني  خــالل  شخص 
عامل  ألــف   20 من  ألكثر  مؤقتة  وظائف  إلــى 
اخلريجني  مــن  جيل  وجـــود  أن  مــؤكــدة  آخـــر، 
العمل  املالئمة الحتياجات سوق  املهارات  ذوى 
التعليم  احلديث سيساعد فى سد الفجوة بني 

التوظيف. واحتياجات 
وذكرت السفارة األمريكية بالقاهرة فى بيان 
لها »أن الوكالة األمريكية للتنمية الدولية تقوم 
فى  الوظيفى  التطوير  مراكز  إنشاء  بتمويل 
العمل  أصحاب  قلق  لدواعى  استجابة  مصر، 
بأن خريجى اليوم ال ميلكون املهارات املطلوبة 

لسوق العمل«.
الهدف  أن  نــصــه  فـــى  ــان  ــي ــب ال وأوضـــــح 
الرئيسى للمشروع هو تقدمي التوجيه املهنى 
الفجوة  لسد  احلكومية  اجلامعات  لطالب 
العمل،  ســوق  واحتياجات  التعليم  بــني 
ألف طالب  من  أكثر  تلقى  اآلن  وإلى 
تدريبات  شمس  عــني  جامعة  فــى 
والتوظيف،  املـــهـــارات  عــلــى 
دورات  فى  أيضاً  وشاركوا 
اإلجنليزية  اللغة  لتعلم 
التطور  ـــــســـــارات  وم

التقنى والتجارى«.

اجتمع د. السيد أحمد عبداخلالق وزير التعليم 
العالى، مؤخرا مع الدكتورة كوثر محمود نقيب 
باملستشفيات  متريض  رئيسة  و١٨  التمريض، 
آليات  ملناقشة  الوزارة،  مبقر  وذلك  اجلامعية، 
تطوير منظومة التمريض باملستشفيات اجلامعية 

من حيث اجلوانب التعليمية واملالية. 
وخالل اللقاء أكد الوزير حرص الدولة بصفة 
عامة والوزارة بصفة خاصة، على مراعاة حقوق 
متثل  باعتبارها  وتلبيتها،  التمريض  هيئات 
باملستشفيات  الطبية  العملية  فى  أساسياً  ركناً 
إلى أنه مت إرسال مخاطبات  اجلامعية، مشيراً 
املالية  ووزير  الوزراء  مجلس  رئيس  للسيد 
لتوفير النفقات الالزمة لتلبية احتياجات هيئات 

التمريض باملستشفيات اجلامعية.
وأوضح الوزير أنه يجرى حالياً حصر أعداد 
أعضاء املنظومة الطبية باإلدارات الطبية على 
باجلامعات  اجلامعية  املستشفيات  مستوى 
لتوفير  الالزمة  البيانات  الستكمال  املصرية 

إلى 500  قد تصل  التى  لهم،  الالزمة  النفقات 
مليون جنيه. 

وطالب الوزير بضرورة توفير برامج تدريبية 
التفكير  وكذلك  التمريض،  هيئات  أداء  لتطوير 
فى حلول غير تقليدية كمصادر للتمويل، بحيث 
يكون هناك موارد ذاتية باملستشفيات اجلامعية 
ومنها إنشاء صندوق لتحسني اخلدمة اخلاصة 

بالتمريض تكون مصادر متويله متعددة. 
ملقترحات  الوزير  استمع  اللقاء  وخالل 
السادة رئيسات هيئات التمريض باملستشفيات 
اجلامعية لتطوير خدمة التمريض باملستشفيات 

اجلامعية.
كما تناول اللقاء بحث أساليب االستفادة من 
التشريعات  تطوير  فى  التمريض  هيئات  آراء 

املتعلقة بالتمريض باملستشفيات اجلامعية. 
وفى ختام اللقاء مت االتفاق على عقد اجتماع 
مت  ما  ومتابعة  النظر  وجهات  لتبادل  دورى 

تنفيذه. 

وزير التعليم العالى يناقش آليات تطوير 
منظومة التمريض باملستشفيات اجلامعية

جامعة عني شمس حتتفل بافتتاح 
مركزين للتنمية املهنية

املجلس األعلى للجامعات

جامعة القاهرة

 د. السيد أحمد عبداخلالق



04جولة فى الميديا 15 فبراير 2015
February 15, 2015

«القرموطى»: جتربة أحترمها ومقياس ملستوى تفكير الطالب

انفرادات «صوت اجلامعة» تتصّدر برامج التوك شو والصحف
كتب - خالد زكى ومحمد خليل:

حققت  متميزة  صحفية  وانفرادات  واثقة  بُخطى 
»صوت اجلامعة« اجلريدة الصادرة عن كلية اإلعالم جامعة 
القاهرة، لنفسها مكانًا رائدًا كجريدة جامعية على مستوى 
اإلعالمية،  األضواء  صخب  وسط  املصرية،  اجلامعات 
اليومية  والصحف  شو  التوك  برامج  من  العديد  فتسابقت 
فى تتّبع امللفات التى فتحتها واخترقتها مبهنية واحترافية، 
مع  فيها  اخلوض  عن  طالبها  أقالم  بسنون  تنأى  لم  والتى 

إعطاء كل األطراف التى تناولتها املوضوعات حق الرد عليها.
وعلى مدار ١٦ عددًا أسبوعيًا من أعداد اجلريدة شهدت 
»صوت  خاللها  تناولت  اإلعالميني،  من  عدد  إشادات 
اجلامعى،  امللف  من  بدءًا  األزمات،  من  عددًا  اجلامعة« 
واملدن  والعيادات  املستشفيات  ألزمات  تطّرق  الذى 
أعقاب  فى  ونقلت  اليومية،  الصحف  ونشرت  اجلامعية، 
نشرها باجلريدة، بل نشرت بالتزامن معها والتنويه بذلك 
رسائل  عمل  »مكاتب  أزمة  مبلف  مرورًا  صفحاتها،  على 
 ٢٣ يوم  ملفها  اجلريدة  فتحت  التى  والدكتوراه«،  املاجستير 
نوفمبر املاضى، وتسابق عدد من برامج التوك شو مؤخرًا فى 
ما  التى  رحلة »صوت اجلامعة«،  ولتستمر معها  النقل عنها.. 

زالت تعد بتقدمي املزيد..

«املسلمانى» يشيد مبلفات وحتقيقات 
عدد اجلريدة «األول» فى برنامجه

اجلريدة تفتح ملف مكتبات الرسائل 
و«اجلالد» يتناول القضية فى أعقابها

٣٠ أكتوبر.. كانت انطالقة عدد جريدة «صوت اجلامعة» 
اجلامعى  العام  من  العام  الدراسى  الفصل  خالل  األول 
احلالى، وفى أعقاب مرور ٢٤ ساعة من نشره، يأتى برنامج 
املذاع على  املسلمانى»،  «أحمد  القاهرة» لإلعالمى  «صوت 
قناة «احلياة» الفضائية، ليتناول ما نشرته اجلريدة فى العدد 

األول.
العدد  ضمه  الذى  التحقيق  حول  حديثه  «املسلمانى»  وبدأ 
األول عن «تعيني القيادات اجلامعية»، الذى نشرته اجلريدة فى 
أعقاب التحول من نظام انتخاب القيادات إلى تعيينهم، وتطرقت 
اجلريدة فى موضوعها إلى آراء املعارضني واملؤيدين لقرار تعيني 
القيادات، إضافة لعرضها «إنفوجراف» كتسلسل زمنى توضيحى 

ألبعاد القرار واألحداث التى سبقته وأعقبته وتزامنت معه.
اجلريدة  عرضتها  التى  الرؤى  برنامجه  فى  اإلعالمى  وحلل 
على لسان املصادر التى ضّمها التحقيق واحتوتها صفحات 

اجلريدة.

وبخطى واثقة تفّجر جريدة «صوت اجلامعة» فى عددها املنشور 
بعمل رسائل  «املكاتب اخلاصة  حول  نوفمبر حتقيقاً  بتاريخ ٢٣ 
انفرادها،  إلى  األنظار  بلفت  كفيًال  وكان  العليا»،  الدراسات 
الذى تطّرق إلى أزمة كانت اجلريدة أول من سلطت األضواء 
تناول مجدى اجلالد  عليها فى ظل غياب املسئولني، حيث 
مقدم برنامج «الزم نفهم» على شاشة «سى بى سى» القضية 
بحلقة برنامجه يوم ٣ يناير املاضى القضية فى أعقاب نشر 

اجلريدة لها على صفحاتها، مبا يزيد على أربعني يوماً.
حتقيق اجلريدة وما حواه من معلومات كانت له أصداء واسعة 
استند إليها «اجلالد»، حيث ذكر منها ما تناوله املوضوع حول 
املاجستير  بعمل وجتهيز رسائل  تقوم  التى  املكاتب  أماكن هذه 
عدد  حول  واملنتشرة  اجلنيهات  من  اآلالف  بعشرات  والدكتوراه 
من اجلامعات احلكومية دون التفات املسئولني إليها أو اجلهات 
الرقابية، وكذا توجه بعض الباحثني القادمني من الدول العربية 
ملثل تلك املكاتب، وكيف أن تلك املكاتب تقوم بطبع وجتهيز تلك 
األجهزة  أعني  عن  بعيداً  خاصة،  أماكن  فى  للباحثني  الرسائل 

الرقابية أو املسئولة.

«الوطن» حتتفى مبوضوعات اجلريدة 
حول «األمن وتعيني القيادات وفالكون»

«الوطن» تنشر حوار «اجلريدة» مع 
رئيس جامعة القاهرة بالتزامن

حوار موسع مع رئيس جامعة القاهرة كان عنوانه «املكاشفة واملصارحة» استمر 
فى تأكيد استباقية اجلريدة وأولية طرحها للموضوعات فى منافسة مع قرينتها من 
على صفحاتها  اجلامعى  الشأن  تتناول  التى  اليومية  الصحف 
مع  بالتزامن  نشره  إلى  «الوطن»  جريدة  فهرعت  الداخلية، 

نشره باجلريدة فى عددها يوم ٣٠ نوفمبر املاضى.
«صوت  حوار  فى  «الوطن»  ونّوهت 
القاهرة  جامعة  رئيس  مع  اجلامعة» 
الداخلية  صفحتها  على  نشرته  الذى 
التاسعة، إلى أنه «منشور بالتزامن مع 
اجلامعة»،  «صوت  جريدة  فى  نشره 
خاصة  تصريحات  عدة  احلوار  وضم 
من  عدد  قبول  حول  ومنها  للجريدة، 
بشرط  املفصولني  الطالب  تظلمات 
تقدمي تعهدات من أولياء أمورهم، وهو 
اجلريدة  حوار  بعد  مؤخراً  حدث  ما 
يوم ٢٤ ديسمبر -أى بعد أقل من شهر 
على نشر احلوار باجلريدة- حيث مت 
قبول تظلم ٥٢ طالباً مفصوالً، ما 
اجلريدة  واستباقية  تفرد  يؤكد 

وموضوعاتها.
ملف  إلى  أيضا  احلوار  وتطرق 
واألمن  الذاتية  اجلامعة  موارد 
املال  وإهدار  اجلامعة  داخل 
عن  لإلجابة  وسعى  العام 
املوجهة  الطالب  استفسارات 
ولتستمر  اجلامعة،  لرئيس 

معها رحلة «صوت اجلامعة».

لم تكن اجلريدة مبنأى عن االحتفاء مبوضوعاتها التى فتحتها من 
رفاق املهنة بالصحف األخرى، حيث أبرز موقع «الوطن نيوز» التابع 
للجريدة  األول  العدد  عن محتويات  موسعاً  «الوطن» خبراً  جلريدة 

بالعام الدراسى احلالى.
تفاصيل  إلى  للجريدة  اإللكترونى  باملوقع  املنشور  اخلبر  وتطّرق 
تعيني  حول  فتحها  التى  وملفاته  اجلريدة  به  أشادت  الذى  العدد، 
القيادات اجلامعية وحقيقة واقعة االعتداء على موظف األمن التابع 
لشركة «فالكون» صاحب واقعة االعتداء عليه وخلع الطلبة لبنطاله، 
حيث مت نشر اخلبر بالتزامن فى عدد اجلريدة املطبوع بالصفحة 
األخيرة، إضافة إلى نشره باملوقع اإللكترونى فى األول من نوفمبر 

بعد صدور عدد اجلريدة بيوم واحد.

جريدة  من  الثانى  العدد  إصدار  أعقاب  فى 
تناول  املاضى،  نوفمبر   ٧ يوم  اجلامعة»  «صوت 
اإلعالمى «جابر القرموطى»، فى برنامجه اليومى 
فى»  تى  «أون  قناة  على  يُذاع  الذى  «مانشيت»، 
أذيعت  العدد  موضوعات  حول  حديثاً،  الفضائية 
التى مت  باملوضوعات  فيها  نوفمبر، مشيداً   ٩ يوم 

طرحها.
واستعرض «القرموطى» موضوعات العدد، التى 
شملت ملف إهمال الكنوز األثرية وملف اجلريدة 
إضافة  اجلامعية»،  باملدن  الطالب  «أزمات  حول 

إلى التطّرق ملوضوعات الصفحات الشبابية، التى 
كان أبرزها حتقيقني حول «املعاكسات داخل أسوار 

اجلامعة» و«العادات محل سخط الشباب».
«صوت  عن  حديثه  فى  «القرموطى»  وانتهى 
أحترمها  اجلريدة  «جتربة  بالقول:  اجلامعة» 
مقياس  أنها  اجلامعة»  «صوت  وميزة  وأقدرها، 
حلال الطالب ومستوى تفكيره، وما يشغل باله وما 
كتجربة  أو جامعة جتربة  كلية  كل  تتبنى  أن  املانع 
أعضاء  الشكر جلميع  مقدماً  اجلامعة)»،  (صوت 

اجلهاز التحريرى.

اجلالد

د. جابر نصار

املسلمانى

القرموطى
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كلمات قليلة خّلد بها الشاعر الراحل 
فؤاد جنم حكاوى كثيرة، يحكى عن 

فيضها تراب وطن بزغ عليه فجر ثورة 
أرد اجلميع نورها سريعًا، يسقط نظام 

ويأتى آخر ويبقى شعب، له ميزان ال 
يرضى الهوان الصبر شيمته وحتقيق 
احللم غايته، يأتى على بسطائه رحى 

احلروب السياسية واملعارك احلزبية حتى 
إن لم يكترث مثلما يظن بعض املحللني 

واملنظرين السياسيني من أنه لقمة 
سائغة لكنه املنتظر واملدقق وترمومتر 

بقاء األنظمة احلقيقى.. 4 سنوات على 
»يناير« مرت، ويبقى فى ذهنه البحث عن 

إجابة سؤال أشبه بطنني يطارد ثبات 
عقله وتأمالت فكره مهما تبّدلت الوجوه 

أو األنظمة، ولن يتخلى عنها.. مصر 
رايحة على فني؟

ني؟
ى ف

عل
حة 

راي
صر 

م
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املواطنون يجيبون بعد سؤالهم:

مصر رايحة على فني؟

مصر  فى  السلمى  السياسى  العمل  ينتقل  شيماء،  مبقتل 
إلى مجال اجلنون أو الالمعقول. فلم يترك له باب يتنفس 
األمنى،  اجلهاز  جانب  من  يقوده  الذى  فاإلعالم  منه.. 
ومن اجلانب اآلخر املصالح الكبرى يهاجم ويسب ويشتم 
ويكذب ويقود املجتمع كله إلى االنقضاض على أحزاب 
من  كل  على  االنقضاض  إلى  بل  (اجلديدة)،  املعارضة 
يتكلم ويعكر صفو السكون املميت الذى ليس بعده حياة! 
تبقى  ما  األمنية على  األجهزة  أخرى جتهز  ناحية  ومن 
كلمة  أو  لقمة عيش  القدرة على احلركة فى سبيل  من 
احلرب  باسم  ذلك  ويتم  يتحقق.  لم  مطلب  أو  تقل  لم 
ما  اخترعوه!  موجوداً  يكن  لم  إذا  الذى  اإلرهاب،  على 
عالقة «شيماء» ومسيرة الورود باإلرهاب؟! لقد أتى هذا 

احلدث ليعطى لطمة للجميع قبل فوات األوان. لقد وصل طلب التحالف الشعبى 
إلى درجة من التواضع أن طلبوا فقط ذهاب ٥ كوفد يضع الزهور على النصب 
التذكارى! لقد وصل التواضع واحلرص لعدم خلط األوراق مع دعوة اإلخوان إلى 
اخلروج، ليخرجوا لالحتفال بـ٢٥ يناير فى ٢٤! لهذا احلد وهذه الدرجة جعلنا 
السلمية  أدواتها  دون  سلمية،  لثورة  وخطفهم  العنف  إلى  وميلهم  اإلخوان  جنون 
فى  احلق  حقوقنا؟!  أبسط  عن  نتنازل  هم ضحاياه)  وقعوا  الذى  اجلنون  (هذا 

التعبير وها هنا يطلب منا أيضا أن نتنازل عن احلق فى احلياة!
أمامنا ونحن نقف عاجزين.. يتم متزيقه  الذى  النهج يجهز على وطننا  هذا 

خريطة  ورسمت  احلكم  بهذا  أتت  ألحزاب  معنى  ال  بصراحة  ألنه  عاجزين، 
طريق.. ثم يجهز عليها، ويتم تكميم األفواه وتقتل احلرية إلى غير رجعة، ويتم 
ومبدأ..  فكرة..  الثورة  اللمس»!  «ممنوع  عليه  مكتوب  زجاج  فى  الثورة  وضع 

ومشروع. كيف ستقتلوها؟

هالة شكر اهللا - رئيس حزب الدستور
عل� «فيسبوك» ٢٧ يناير ٢٠١٥

ومها  محمد  ونهال  سعود  سمر   - كتب 
أحمد:

بني  تسود  الشديد  اجلدل  من  حالة 
السياسى،  مصر  مستقبل  بشأن  املواطنني 
اإلرهابية  العمليات  استمرار  ظل  فى  خاصة 
فالبعض  مصر،  شباب  خيرة  من  تنال  التى 
تلك  من  أكثر خطورة  القادمة  األيام  أن  يرى 
مصر  أن  يرى  اآلخر  والبعض  نعيشها،  التى 
والدميقراطية،  االستقرار  إلى  طريقها  فى 
االنتخابات  موعد  اقتراب  ظل  فى  خاصة 
أهم  من  تعد  بأنها  وصفوها  التى  البرملانية 
الطريق..  خارطة  لتنفيذ  الرئيسية  املحطات 
«صوت اجلامعة» ترصد ردود أفعال املواطنني 
احلائرة بشأن مستقبل مصر السياسى بعدما 

سألتهم: «مصر رايحة على فني؟».
طالب  محيى،  محمد  قال  البداية،  فى 
خاصة  لورا،  بترجع  «مصر  القاهرة:  بتجارة 
أننا رجعنا لفترة ما قبل ثورة يناير، خصوصاً 
لو عاد  العار  ببراءة مبارك، ومن  بعد احلكم 
مناصب  إلى  حاشيته  من  أحد  أو  مبارك 

حكومية مرة تانية».
بكلية  الطالب  صبحى،  على  معه  واتفق 
األسوأ،  نحو  رايحة  مصر  قائًال:  احلقوق، 
وحالة  «مبارك»،  براءة  ذلك  على  يدل  واللى 
الغالء التى يعيش فيها املواطن املصرى حالياً، 

وعشان كده أنا مش متفائل باملستقبل».
منزل،  ربة  سنة،   ٣٥ على،  سمية  وعلقت 
جداً  صعب  سؤال  ده  تضحك:  وهى  قائلة، 
محتاج ناس بتفهم فى السياسة عشان جتاوب 
وبيتى  اسمى  غير  ماعرفش حاجة  أنا  عليه، 
وأوالدى، لكن لو عايزين تعرفوا مصر رايحة 

فني.. اسألوا املسئولني».
قهوجى،  عواد،  باسم  رد  أجش،  وبصوت 
مبارك  مش  حاميها  اللى  ربنا  «مصر  قائًال: 
استيائه  عن  معرباً  سيسى»،  وال  مرسى  وال 
من  استيائه  عن  مبارك  بحصول  الشديد 
حرام  قائًال:  البراءة،  على  مبارك  حصول 
الناس اللى ماتت دى كلها، وفى اآلخر القاتل 

ياخد براءة».
احلقوق،  بكلية  طالب  «أحمد»،  وتهكم 
هتالقى  داهية،  فى  رايحة  «مصر  قائًال: 
للحريات  وكبت  باإلكراه  حكم  اجلاية  الفترة 
مع  بعنف  والتعامل  الطالب  لصوت  وإسكات 

من يبدى رأيه».
فيما قالت الدكتورة غادة أحمد، ٣٠ سنة، 
النظام  لبقاء  معارضة  وال  مؤيدة  ليست  إنها 
تدين  ال  أنها  إلى  مشيرة  القائم،  السياسى 

خاطر  عشان  مضيفة:  ملصر،  سوى  بالوالء 
البرملانية  االنتخابات  فى  سأشارك  مصر 
املقبلة، مؤكدة أنها متفائلة بأن القادم أفضل 

ملصر، على حد قولها.
سنة،   ٢٦ إسماعيل،  محمد  قال  فيما 
لألحسن  تتغير  مصر  عايزين  لو  ميكانيكى: 
الزم نعطى الرئيس السيسى فرصة للنهوض 
حلوة  ودماغه  فكر  عنده  ده  الراجل  مبصر، 
الناس  تكون  الزم  وكمان  عليه،  نصبر  والزم 
أمان  على  رايحة  مصر  عشان  متفائلة  كلها 
وخير، بعدما استعادنا االستقرار مرة أخرى 
منذ حالة االنفالت األمنى التى سادت مصر 

عقب ثورة ٢٥ يناير».
عشان  اهللا  بإذن  األمان  لبر  جاية  «مصر 
أجابت  اجلملة  بهذه  لها»..  املصريني  حب 
مضيفة:  محاسبة،  سنة،   ٤٨ وهبة،  أمانى 
على  القضاء  أجل  من  نتكاتف  كلنا  الزم 
سيناء،  فى  اإلرهاب  ميولون  الذين  اخلونة 
مصر  فإن  هؤالء  يفعله  ما  كل  رغم  متابعة: 
لن ترضخ لإلرهابيني الذين يحاولون زعزعة 

استقرارها، وتخويف أهلها الطيبني.
ندى سيد، ٢٩عاماً، مدرسة  واتفقت معها 
من  تخلصنا  قد  دمنا  ما  قائلة:  عربية،  لغة 
على  رايحة  فمصر  واإلخوان،  «مبارك»  حكم 
بإذن اهللا،  زاهر  وافتصاد  وبركة وخير  عمار 
والعمل  الشعب  طوائف  جميع  باحتاد  وذلك 
ومشاركة  ومساعدة  الوطن  أجل  من  بجدية 

الشعب للرئيس السيسى للنهوض بالوطن.
سامية  الرأى  فى  عارضتهما  فيما 
مدرسة  فى  سكرتيرة  عاماً،   ٤٠ عبداملجيد، 
حكومية، قائلة: مش متفائلة على اإلطالق.. 
إعالم  وال  صحة  وال  تعليم  عندنا  يوجد  ال 
كويس.. يبقى إزاى مصر هتروح لبر األمان؟، 
متابعة: «احلل ان الناس الزم تغير من نفسها 

عشان ينصلح حال البلد دى».
سنة،   ٣٥ إبراهيم،  مصطفى  تهكم  بينما 
على  رايحة  مصر  عارف  «مش  قائًال:  جنار، 
فني.. ومش هاشغل بالى بالسؤال ده ألنه فى 
االنتخابات  فى  ال هاشارك  وأنا  الغيب،  علم 

وال غيرها.. ماليش دعوة بالسياسة».
«مصر رايحة حلارة سد»، هكذا رد محمود 
سألناه  أن  مبجرد  خضراوات،  بائع  سليم، 
تشاؤمه  عن  معرباً  فني؟  على  رايحة  مصر 
على  عارضه  فيما  القادم،  املستقبل  من 
رايحني  قائًال:  أحذية،  ماسح  العسقالنى، 
للخير كله، بس الزم نسيبها على اهللا.. والناس 

تهدى شوية.. عشان حال البلد ينصلح».

ينتقل العمل السياىس السلمى ىف مرص إىل مجال الجنون أو الالمعقول 
فلم يرتك له باب يتنفس منه

«محمد»: مرص 
برتجع لورا.. 

«سمية»: سؤال 
صعب عايز ناس
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على  واأللم  احلزن  ترجمة  عن  العجز  هو  الوحيد  مآلها  وأسطر  جمل  فى  تتراص  كلمات  دون 
تودع  وهى  العلم  امللتحفة  النعوش  وعلى  هم،  بحياتهم  احلياة  فى  وحقنا  الوطن،  يفتدون  شهداء 
حاملة عسكريني ومدنيني من أهل احلضر والريف ومن الدلتا والصعيد ومن أهل سيناء وكل الربوع 
تسقطهم عصابات إرهابية هويتها الوحيدة هى استباحة دماء اجلميع وبرنامجها الوحيد هو نشر 
خرائط اخلراب، وعلى دموع ذوى الشهداء املكلومني وذوى املصابني املتضرعني هللا أمًال فى الشفاء 
بنزيف الدماء ومشاهد الدمار؛ تستصرخنا  والنجاة، وعلى أرض الوطن وحكاياتها تختلط مجدداً 
مسئولياتنا  جميعاً  نتحّمل  أن  العريش  فى  اإلرهابى  اإلجرام  جتّدد  بعد  مصر 
وأن  اإلرهاب،  وإيجابية فى مواجهة عصابات  بتضامن  نشارك  وأن  الوطنية، 
مدتها  وطول  قسوتها  بافتراض  الواقعية  القراءة  تلزم  مواجهة  فى  نوظف 
أو  لألوراق  خلط  أو  تراجع  أو  إحباط  دون  واجلماعية  الفردية  طاقاتنا 

جتاهل لقضايانا الكبرى األخرى.

حافظ أبوسعدة

مظهر شاهني 

بثينة كامل

مصطفى بكرى

 محمد البرادعى

عمرو حمزاوى

حقوق  حتترم  التى  الدميقراطية  الدولة  بناء  أمل 
وإمكانية حتقيق أهداف  قائم،  القانون  اإلنسان وسيادة 
الثورة املصرية قائم وبقوة، ال سيما أن خارطة الطريق 
تنفيذها  يتم  يوليو  يونيو و٣  توافقنا عليها فى ٣٠  التى 
رغم تأخر االستحقاق البرملانى، إال أنه فى إطار التحقق 

واإلجناز بإعالن اللجنة تواريخ إجراء االنتخابات.

مقال جريدة «الشروق» ١ فبراير ٢٠١٥

بصادق احلزن واألسى أنعى إلى الشعب املصرى شهداء 
اجليش املصرى الذين اغتالتهم يد اإلرهاب األسود فى 
سيناء.. وأدعو قواتنا املسلحة إلى الضرب بيد من حديد 
اإلجرامية  العمليات  هذه  فى  تورطه  يثبت  من  كل  على 
التى تهدف إلى إسقاط الوطن، حتى إن كانت حماس.. ال 
صبر بعد اليوم.. ولتذهب حماس إلى اجلحيم حال ثبوت 
تورطها فى هذه العمليات اآلثمة.. وأدعو الشعب املصرى 
الصامد إلى مساندة اجليش والشرطة فى احلرب على 

اإلرهاب.. أبداً لن تسقط مصر ولو ضحينا بأرواحنا.

ثقتى فى اهللا كبيرة وإدراكى للخطر كبير.. إميانى لم 
ينقطع بأن األوطان ال متوت ومصر أقدم دولة فى التاريخ 
عند األزمات ال بد أن تتحد األسرة والوطن بيتنا وفرقتنا 
مواجهة  فى  احلياة  انتصار  إال  أمامنا  خيار  ال  مدمرة 

املوت، وسننتصر على اإلرهاب وحتيا مصر..

عندما يقول الرئيس السيسى إننا مصرون على خوض 
النصر  حتى حتقيق  االرهاب  نهايته ضد  حتى  الصراع 
فهو يبعث األمل من جديد فى نفوس املصريني ويجدد 
واحدا  يقف صفا  جميعنا  والشرطة،  اجليش  فى  الثقة 
خلف الرئيس فى حربه ضد االرهاب، كلنا معك يا ريس، 

امض فى طريقك، معك وبك سنقضى على اخلونة..

القدمية  واألفكار  الشخصيات  من  الكثير  عاد  لقد 
تام، ألن  بشكل  القدمي  النظام  عودة  املستحيل  من  ولكن 
ثقافة اخلوف قد ولت بال رجعة. وستدفع النخب احلالية 
خالل عشرين عاماً بعيداً عن السلطة التى سيصل إليها 
الشباب. ولكن السؤال الرئيسى هنا هل سيكون الشباب 
على استعداد لتولى السلطة هذه املرة. فقد افتقر الشباب 
املؤسسات  إلدارة  الكافية  اخلبرة  إلى   ٢٠١١ عام  فى 
الدميقراطية والرغبة فى التعاون، وبالطبع يرجع ذلك إلى 
طبيعة املناخ الشمولى الذى ال 
بذلك.  القيام  من  ميكن 
القمعية  األنظمة  ففى 
أمن  بها  يتحكم  التى 
أن  يجب  الدولة 
جيرانه  الفرد  يطعن 
ليستطيع  الظهر  فى 
املضى قدماً بدالً من أن 

يتعاون معهم.

يجب أن نشارك بتضامن وإيجابية 
ىف مواجهة عصابات اإلرهاب

ستدفع 
النخب 

الحالية خالل 
عرشين عاماً 

بعيداً عن 
السلطة التى 
سيصل إليها 

الشباب

طبيعة املناخ الشمولى الذى ال 
بذلك.  القيام  من  ميكن 
القمعية  األنظمة  ففى 
بذلك.  القيام  من  ميكن 
القمعية  األنظمة  ففى 
بذلك.  القيام  من  ميكن 

أمن  بها  يتحكم  التى 
أن  يجب  الدولة 
جيرانه  الفرد  يطعن 
ليستطيع  الظهر  فى 
املضى قدماً بدالً من أن 
ليستطيع  الظهر  فى 
املضى قدماً بدالً من أن 
ليستطيع  الظهر  فى 

يتعاون معهم.

 مقال جريدة «الوطن» ٢٨ يناير ٢٠١٥ 

صفحته عل� «فيسبوك» ٢٨ يناير ٢٠١٥

صفحتها عل� «فيسبوك»

صفحته عل� «تويتر» ٣١ يناير ٢٠١٥

حوار مع صحيفة «د� برسيه» النمساوية

حافظ أبوسعدة

مظهر شاهني

بثينة كامل

مصطفى بكرى

البرادعى
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فى أجرأ حوار عن البرملان القادم

»البدوى«: املرحلة القادمة لن يكون بها معارضة.. و »السيسى« يحافظ على الدولة املصرية
حوار: نعمة اهلل التابعى ومروة اجلندى

■ بعد مرور أربع سنوات.. هل استطاعت ثورة 25 
يناير حتقيق أهدافها اآلن؟

- ال أستطيع أن أقول إن الثورة حققت أهدافها، 
فال يوجد ثورة فى العالم قادرة على حتقيق أهدافها 
فى يوم وليلة. ولكن نحن سائرون على حتقيق هذه 
أهداف  لتحقيق  يونيو   30 قامت  وقد  األهداف، 
يناير، كما أن مرور أربع سنوات على الثورة ليس 
الفترة الكافية لتحقيق االهداف، فالسنني فى عمر 
الشعوب ال تقاس باألشهر. ولذلك أطالب الشباب 
املصرى بالتحلى ببعض الصبر، خاصة أنه لديه كل 

املقومات لتحقيقها.
■ فى رأيك، ما أوجه االختالف بني الوضع فى 25 

يناير 2011 و25 يناير 2015؟
أفضل   2015 يناير  فى  الوضع  أن  شك  ال   -
حيث  يونيو،   30 بثورة  مرورنا  بعد  خاصة  بكثير، 
العربية  وزعامتها  كدولة،  هيبتها  مصر  استعادت 
طريق  أول  على  اآلن  فهى  واألفريقية،  واإلقليمية 
األمنى  االنفالت  من  سنوات  بعد  االستقرار 
أن  الشعب  استطاع  حيث  واألخالقى،  والسياسى 
مصر  هوية  يغير  ان  أراد  حكم  من  ليتخلص  يثور 
مرحلة  فى  فنحن  وبالتالى  الدولة.  على  ويسيطر 
االنطالق بعد أن استطعنا جتاوز مرحلة الصعاب 
واالنفالت واألزمات وبيع هوية مصر. وقادرون على 

الوصول إلى مرحلة البناء احلقيقية.
نظام  مبحاكمة  طالبت  بثورة  الشباب  خرج   ■
مبارك الفاسد.. اآلن انقلبت املوازين، الشباب داخل 
الذى  الوقت  فى  التظاهر  قانون  بفعل  السجون 
تفسر  مَب  احلرية،  مبطلق  ورموزه  »مبارك«  يتمتع 

ذلك؟
محاكمة  السابق،  النظام  رموز  محاكمة  إن   -
قانونية، وكان من املتوقع لها االنتهاء بالبراءة، لكن 
محاكمة  أى  لقانون خاص  وفقاً  تتم  أن  يجب  كان 
ثورية، فثورة 1952، عندما قامت حاكمت ما قبل 
أعضائها  شرف  رغم  ثورية  ملحكمة  وفقاً  الثورة 
حاكمتهم وأسست محكمة الثورة وأقاموا الشرعية 
الثورية، متجاوزين كل شرعية قانونية أو دستورية. 
الوطنى  الشباب  على  سعيداً  لست  أنا  وبالفعل 
وانتهى  الصفوف،  مقدمة  تصّدروا  ممن  املخلص 
نتيجة  ذلك  ويعد  اآلن.  السجون  إلى  احلال  بهم 
وهو  بقوة،  التظاهر  قانون  تغيير  الشباب  ملحاولة 
ما يخالف الشرعية، وهو ما حدث من قبل بعض 
بهدف  القانون،  لكسر  محاولة  من  الثورة  شباب 
يتم من قَبل  القانون، فاإلسقاط ال بد أن  إسقاط 
أن  العلم  مع  بذلك.  القيام  لها  املنوط  املؤسسات 

مثل  العقوبات،  تخفيف  من  فيها  بد  ال  فالسلمية 
وبالتالى  متدرج،  العنف  وكذلك  الغرامات،  فرض 
تتدّرج العقوبات، وهو ما يريده اجلميع، مبن فيهم 
إسقاط  إلى  نسعى  ال  نحن  وبالتأكيد  الرئيس. 
من  وهو  التحّفظات،  تغيير  لكن  بالفعل،  القانون 

املقرر مناقشته فى أول جلسة ملجلس النواب.
■ ما تعقيبك على تعامل الشرطة العنيف مع 
أسفر  الذى  حرب،  طلعت  ميدان  فى  املتظاهرين 

عن مقتل شيماء الصباغ؟
أن  وال ميكن  »شيماء«،  على  أنا حزين جداً   -
مير قتلها دون حساب، فهى لم تكن حتمل سالحاً 
ال  فهذا  القانون،  خرقت  إن  حتى  مولوتوف،  وال 
يحلل قتلها. فهى خرجت لترى بلدها أحسن بلد. 
وإطالق اخلرطوش عليها بالفعل مسألة مؤملة، وكما 
فاحلفاظ  الرئيس،  سيادة  آملت  فهى  جميعاً  آملتنا 
على الدولة والشعب يتطلب إجراءات قد ال يكون 
األمور  على  السيطرة  وعدم  احلاكم.  عنها  راضياً 
سيحدث حالة من الفوضى، ومن املؤكد أن مسئولية 
الرئيس السيسى حتتم عليه اتخاذ بعض القرارات 
التى يراها البعض ظاملة. ويعد سيدنا على ابن أبى 
كبيراً عندما واجه اخلوارج وأنذرهم،  طالب مثاالً 
فرفضوا فقام بقتل 4 آالف و200 شخص، وال يعد 
هذا خروجاً عن اإلسالم، بل كان ذلك هو السبيل 
اإلسالمية  الدولة  على  للحفاظ  أمامه  الوحيد 

أطالب  أننى  يعنى  كاملة. وهذا ال  واألمة 
بقتل الناس، أنا فقط أضرب مثاًل.

الرئيس  ألداء  تقييمك  ما   ■
السيسى منذ أن تولى الرئاسة إلى 

اآلن »فيما جنح، وفيما فشل«؟
فى  السيسى  الرئيس  جنح   -
إعادة مفهوم الدولة، وإعادة هيبة 
اإلقليمى  املستوى  على  مصر 
على  وحافظ  والدولى،  والعربى 

 6.5 مصر  فى  فلدينا  اقتصادياً؛  مصر  استقرار 
مليون موظف حكومى يتقاضون 67.5 مليار جنيه، 
مليارات   207 إلى  لتصل  املرتبات  هذه  ارتفعت 
املوازنة  فى  عجز  لديها  أن مصر  العلم  مع  جنيه، 
بـ250 مليار جنيه، وفوائد بنكية بـ250 مليار جنيه. 
مليار   14 ملصر  تدر  كانت  السياحة  عائدات  حتى 
دوالر ومنذ آخر 4 سنوات لم يعد يدخل إلينا سوى 

الفتات.
ومن األهمية اإلشارة إلى أنه لوال مساندة أشقاء 
العرب لكنا سقطنا، ففى الـ18 شهرا األخيرة وصل 
من  دعما  جنيه  مليار   270 اخلارج  من  مصر  إلى 
وغيرها.  بترولية  مواد  صورة  فى  العرب  األشقاء 

كل  لكن  الثورة،  شباب  به  يُقصد  ال  القانون  هذا 
العنف، فالقانون صدر  من يخرج متظاهرا بهدف 
ال  نعدله  ولكى  واالنضباط،  للشارع  األمان  إلعادة 

بد أن نحترمه.
■ أشرت سابقًا إلى أن لديك حتفظات على قانون 

التظاهر، ما هى؟ كيف سيتم تغييرها؟
وزارة  مبوافقة  يتعلق  ما  على  نتحّفظ   -

مسألة  وأيضاً  التظاهر،  على  الداخلية 
بني  التمييز  من  بد  فال  العقوبات،  تغليظ 
العنف،  تستخدم  والتى  السلمية  املظاهرة 

قال السيد البدوى رئيس حزب الوفد: إن احلزب لن يطالب بإسقاط قانون 
التظاهر، لكن سيطالب بتعديل التحفظات عليه فى أول جلسة ملجلس النواب، 

وأشار إلى أن محاولة تغييره بالقوة ضد الشرعية، فاإلسقاط ال بد أن يتم من قَبل 
املؤسسات املنوط لها القيام بذلك، ولكى نعّدله ال بد أن نحترمه.

نقاط عدة تناولها حوار »رئيس حزب الوفد«، منها أن الوضع يسير فى مصر بعد 4 
سنوات من ثورة يناير إلى األفضل، رغم أن أهدافًا كثيرة لم تتحقق بعد.

مشهد البرملان القادم والصراع املحتدم حوله لم يخُل منه حوار »البدوى«.. حتدث 
فيه عن أنه سيشهد العبور بالدولة من اخلطر إلى بر األمان، فاملرحلة القادمة 

ستشهد حتالف السلطات الثالث »القانونية والتشريعية والتنفيذية« على أساس 
تعاون مشترك قائم على املشاركه، وتبادل اآلراء، وبالتالى سيكون مبنيًا على 

املناصحة واملعارضة الوطنية..
وإلى نص احلوار..

قرار إلغاء 
الدعم

لن ُيؤخذ بشكل 
رسيع قبل 

إيجاد البدائل 
املناسبة

لن نكون سبباً 
ىف تفتيت 

القوى املدنية.. 
ونسعى 
لتحقيق
 التوافق
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ثورتني، »البدوى«: املرحلة القادمة لن يكون بها معارضة.. و »السيسى« يحافظ على الدولة املصرية قيام  بعد  احلكومة  عليها  تشرف  قائمة 
وبالتأكيد لن يقبلها الرئيس. وأتوقع لقائمة »الوفد« 
وفقا لتعدد القوائم أن تكون طرفاً فى االعادة مع 

قائمة »اجلنزورى«.
أن تنضم قائمة »صحوة مصر«  املمكن  ■ هل من 

لقائمة »الوفد«؟
- أنا لم اطلع على قائمة »صحوة مصر«، لكن وارد 
أن يكون هناك تقارب بني »الوفد« و»صحوة مصر« 
وقد نندمج فى قائمة واحدة وفقا ملصلحة القائمة. 
كما ان اى قائمة معلقة، دون ركائز ومرشحني فى 
أن  العلم  مع  السقوط.  نهايتها  الفردية  الدوائر 
موزعني  فرديا  مقعداً   420 على  ستدخل  »الوفد« 

على أحزاب املؤمتر واملصرى الدميقراطى.
■ ما رؤيتك لدور البرملان فى املرحلة القادمة؟

- املرحلة القادمة هى مرحلة العبور بالدولة من 
القادمة  فاملرحلة  وبالتالى  االمان،  بر  إلى  اخلطر 
»القانونية  الثالثة  السلطات  حتالف  ستشهد 
والتشريعية والتنفيذية«، على أساس تعاون مشترك 
قائم على املشاركة وتبادل اآلراء. وبالتالى مبنى على 
املناصحة واملعارضة الوطنية. مع العلم أن املرحلة 
العرقلة  إلى  تؤدى  معارضة  بها  يكون  لن  القادمة 
واملناوءة كما تعودنا سابقا من أشكال مختلفة من 
املعارضة بهدف املعارضة، ولكن اآلن لم يعد هناك 
هذه الرفاهية، فنحن امام دولة ال بد من اقامتها 
على اسس سليمة والعبور بها إلى بر االمان وبداية 

االنطالق إلى بناء مصر الكبرى.
احلزب  وأعضاء  النور  حزب  وجود  تتوقع  هل   ■

الوطنى املنحل فى البرملان؟
- بالنسبة حلزب النور فسيكون لهم وجود، ولكن 

اقل من االنتخابات املاضية. 
■ إلى أى مدى تتوقع أن نرى عناصر من احلزب 
أن  املمكن  من  وهل  البرملان؟  فى  السابق  الوطنى 

يحدث حتالف بينهم وبني »الوفد«؟
- نعم سيضم البرملان العديد أعضاء من احلزب 
الوطنى، مع التحفظ على مسمى »احلزب الوطنى« 
والتحالفات  وطنى«.  »حزب  اسمه  يعد  لم  ألنه 
ان  هو  يحدث  ما  ولكن   ، حزبية،  داخلية  ستكون 
التى  القدمية  عائالته  استعادة  فى  بدأ  »الوفد« 
احتلت منذ 53، هى عائالت »الوفد« التى اضطرت 
إلى ان تنضم إلى هيئة التحرير ثم االحتاد القومى، 
الوطنى،  احلزب  االشتراكى حزب مصر  فاالحتاد 

ونحن استعادنا عائالت مرة اخرى.
■ كيف يستعد »الوفد« النتخابات املحليات، وعدد 

املقاعد التى سيدخل بها؟
مقعد  و500  ألفا   13 فلدينا  للدستور،  وفقا   -

للشباب واملرأة، سيدخل بها »الوفد«.
مجلس  إلى  االنضمام  »الوفد«  رفض  ملاذا   ■

الشباب؟
- القرار بعدم االنضمام خرج من وفد مؤسسى 
النوعية  اللجنة  من  كل  لديه  فالوفد  للحزب، 
للشباب وحتالف الشباب الوفدى، وهما اتخذا 
حزب  أن  العلم  مع  االنضمام.  عدم  قرار 
أقرب  يعد  الفكرة  تبنى  الذى  املحافظني 

حزب إلى »الوفد«.

سابقا،  للمدنيني  مثلها  منح  قد  عالوة  هذه   -
القدر  هذا  عن  راٍض  غير  الرئيس  أن  العلم  مع 
إلى  ويسعى  الرئيس،  طموح  إلى  يصل  لم  فهو 
بالنسبة  الـ%15  أن  العادى خاصة  للمواطن  زيادته 
وهنا  كبير،  بشكل  تؤثر  ال  قد  املعاشات  ألصحاب 
يجب أن نشير إلى أنه متت زيادة معاش الضمان 

االجتماعى.
■ خفض الدعم، هل سيصب فى مسألة العدالة 

االجتماعية؟
دعما  تقدم  ال  دولة  يوجد  فال  ال،  بالتأكيد   -
ولكن الفكرة هنا فى كيفية تقدمي الدعم للمواطنني 
املتحدة  الواليات  ففى  للمحتاجني.  وتوصيله 
ويكون  الطعام.  طوابع  استخدام  يتم  األمريكية 
للفقراء فقط. ومن املؤكد ان قرار إلغاء الدعم لن 
يؤخذ بشكل سريع، فليس من املمكن الغاء الدعم 
اآلن إال اذا مت توفير البدائل التى تضمن للمواطن 
الفقير واألسرة املتوسطة حياة كرمية. وإلغاء الدعم 
من  اليوم  يستفيدون  فهم  األغنياء،  به  يقصد  هنا 
الدعم اكثر من الفقراء ألن القدرة الشرائية للغنى 
اكبر من الفقير. فال يوجد سالمة واستقرار لهذا 

البلد دون عدالة اجتماعية حقيقية. 
فى  »الوفد«  قائمة  تشكيل  تطورات  آخر  ما   ■

االنتخابات البرملانيه القادمة؟
- قائمة »الوفد« بها 17 حزبا وحركة ممثلة عن 
الوطنى،  التوافق  فيها  ونراعى  مختلفة،  تيارات 
القوى  تفتيت  فى  نكون سببا  لن  أننا  على  وأشدد 
للوفد ومجلس  بالنسبة  املدنية، فالقوائم ال تشكل 
التركيز  فكرة  وبالتالى   ،%20 سوى  القادم  النواب 
فعلى.  هو  مما  أكثر  إعالمى  تركيز  القوائم  على 
الفردية،  املقاعد  على  األساسى  تركيزنا  فنحن 

420 مقعداً.
الدميقراطى  املصرى  أسباب خروج حزب  ما   ■

االجتماعى من التحالف الوفدى؟
الدميقراطى  املصرى  حزب   -

»الوفد«،  مع  بالفعل  موجود 
لكنه يسعى لضم »الوفد« 
مصر«.  »صحوة  مع 
يرحب  و»الوفد« 
بالشراكة مع أى قائمة، 
التبعية،  يقبل  ال  لكن 
بني  كبير  فارق  فهناك 
والشراكة،  التبعية 
الرأس،  هذا  كان  وأيا 
تابعاً  يكون  لن  فالوفد 
ألحد. التبعية واضحة 

جدا فى وجود شخص يعتقد انه وكيل الوطنية فى 
مصر واجلميع يذهب اليه ليقّدم فروض الطاعة، 
وال يوجد وكيل للوطنية فى مصر وفى حالة فرض 

وكيل للوطنية فى مصر، فالوفد هو وكيل االمة.
قائمة  هى  »الوفد«  لقائمة  القوى  املنافس   ■
»اجلنزورى«، إلى أى مدى قائمة »الوفد« قادرة على 

منافسة قائمة »اجلنزورى«؟
اآلن  حتى  خلفية  لدى  ليس  احلقيقة،  فى   -
»اجلنزورى«.  قائمة  فى  املوجودة  الشخصيات  عن 
ولكن إذا كانت القائمة يشارك فى إعدادها أجهزة 
التنافس  فإن  حكومة،  ومتثل  دولة  عليها  وتشرف 
هنا غير متماثل ومتكافئ. من غير املعقول أن تأتى 

كانت  مستمرة  ظلت  االخوان  جماعة  ان  وبفرض 
ستسقط مصر؛ ألن قطر عندما قدمت مساعدات 

كانت عبارة عن ودائع، ومت سحبها مرة اخرى.
وفى احلقيقة أنا ال أرى أن السيسى أخطأ فى 
الرئيس،  دراويش  من  لست  أننى  وأؤكد  اى شىء، 
رأيت فيهما  فقد عارضت نظامني سابقني، ألننى 

أخطاء. ولكن هذا النظام لم يخطئ حتى اآلن.
■ كيف استطاع الرئيس زيادة معاشات العسكريني 
توافر  عدم  ظل  فى   ،2007 من  رجعى  بأثر   %15

موارد؟

ليس من 
املكافئ املنافسة 

مع قامئة تم 
إعدادها من 
قَبل أجهزة 

الدولة

السيىس نجح 
ىف إعادة مفهوم 
الدولة وإعادة 

هيبتها
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الفلول يخططون للعودة إلى السياسة.. والقــــــــــــــــــــوى الثورية تتوّعد
كتبت - نورهان عبداخلالق ورنا القاضى وسمر عالء:

عقب صدور حكم براءة «مبارك» وبعض رجال نظامه من قضية 
قتل املتظاهرين، واإلفراج عن أحمد عز أمني التنظيم السابق باحلزب 
الوطنى املنحل، بدأت تترّدد معلومات عن أن الفلول يخططون للعودة 
إلى احلياة السياسية مرة أخرى، مؤكدين ترّشحهم فى االنتخابات 
البرملانية املقبلة، وهو األمر الذى رفضه الشعب املصرى، مؤكدين أن 

عودة الفلول مستحيلة، على حد تعبيرهم.
استنكر محمد عطية، عضو املكتب السياسى لتكتل القوى الثورية 
احلياة  إلى  الفلول  عودة  مصر»،  «حتيا  الرسمى حلركة  واملتحدث 
التحالفات  مصير  على  ستؤثر  اخلطوة  هذه  أن  مؤكدا  السياسية، 

السياسية واحلزبية، وقد تؤدى إلى انهيارها.
إلى  «مبارك»  نظام  أن عودة أى شخص من  إلى  وأشار «عطية» 
نظموا  الذين  الشباب  أحــالم  على  قضاًء  تعتبر  السياسية  احلياة 

ثورتني متتاليتني أبهرتا العالم.
 -  ٢٥ «مترد  الرسمى حلركة  املتحدث  إبراهيم،  إيهاب  وأضاف 
٣٠» الرسمية، أن هذه الشائعات مجرد محاولة من أعضاء احلزب 
الوطنى جلس نبض الشارع املصرى بعودتهم للحياة السياسية مرة 
أخرى، أال أنها باءت بالفشل، مؤكداً أن الشعب املصرى لن يسمح 
للفلول باملشاركة فى البرملان عقب تورطهم فى قتل أوالدهم بثورة 

٢٥ يناير.
كما أضاف «إبراهيم» أن احلركة لن تسمح بخوض أى شخص من 
فلول «مبارك» بخوض االنتخابات البرملانية، موضحاً أنهم سيقومون 
بكشف فضائحهم إذا تقّدموا لالنتخابات، وطالب بأن يكون املرشح 
يده  تكون  وأن  يونيو  و٣٠  يناير   ٢٥ ثورتى  فى  شــارك  قد  للبرملان 

نظيفة من دم الشعب املصرى وال يتاجر بالدين.
السياسية،  والعلوم  االقتصاد  بكلية  طالب  مختار،  محمد  وأشار 

ويعبر  مبشاكله  يشعر  ملن  يحتاج  الشباب  أن  إلى  القاهرة،  جامعة 
عنه وال بد أن يكون على علم ودراية مبشاكل الشارع املصرى، وهذا 
إال  يهتمون  ال  فهم  األسبق،  النظام  رمــوز  فى  يتوافر  أن  مستحيل 
مبصاحلهم الشخصية وال يشغلهم إال جمع املال، مضيفا أن مجرد 
تفكير أحمد عز فى الترشح لالنتخابات البرملانية مبثابة فشل لثورة 

٢٥ يناير.
وأكد «مختار» أنه يرفض ظهور أى من رموز النظام األسبق فى 
الرأى، إميان سيد،  واتفقت معه فى  السياسية مرة أخرى.  احلياة 
طالبة بكلية العلوم، مؤكدة عدم السماح للفلول بالترشح مرة أخرى، 
وال بد أن يكون هناك عزل سياسى لهؤالء األشخاص بال استثناء 
فالشعب املصرى لن يسمح بأن يكون ممثلوه مجموعة من الفاسدين، 
قائلة «اللى ماشاركش أيام مبارك فى الفساد.. كان بيشوف السرقة 

والفساد السياسى ومابيتكلمش».

وأشارت منى حسن، موظفة، إلى ان ترشيح أحمد عز لالنتخابات 
«نكتة»، النه ال يعرف اال سياسة االحتكار، كما ان البالد فى هذه 
املختلفة،  املجتمع  شرائح  بني  والتآلف  التعاون  إلى  حتتاج  الفترة 
مؤكدة مقاطعتها لالنتخابات البرملانية فى حالة ترشح أى من رموز 
النظام األسبق، ألن االنتخابات فى هذه احلالة لن تعبر عما يريده 

الشعب املصرى.
سارة  عّبرت  هكذا  بتنسى»  الناس  فاكرين  هما  ده،  الكفر  «إيــه 
أحمد، طالبة بكلية السياحة والفنادق، عن استيائها من ترشح عز، 
مضيفة انهم لم يكتفوا بتدمير البالد فقط بل انهم ال يريدون تركها 
ملن يعمل على تطويرها، معلنة مقاطعتها االنتخابات فى حالة ترشح 

الفلول.
وأكد محمد ممدوح، طالب بكلية االعالم، رفضه ترشح أى فرد 
من  يعانى  زال  ما  املصرى  فالشعب  «مبارك»،  نظام  على  محسوب 

أعمالهم، فقد دمروا الصحة والتعليم واحلياة السياسية واحلزبية 
الناس  كفاية  «مــش  قائًال  الناس؟  من  يريدون  فماذا  البالد،  فى 
اتصطدمت بحكم براءة «مبارك».. كمان بيفكروا فى الترشح، هما 

عايزين يشلوا الناس».
إنها  العلوم:  بكلية  طالبة  عصام،  هبة  قالت  أخــرى  ناحية  ومن 
ستقاطع االنتخابات فى كلتا احلالتني ألنها غير معترف بها، خاصة 
الثورية  القوى  قدمتها  التى  باالعتراضات  احلكومة  اهتمام  عدم 
واالحزاب على «قانون تقسيم الدوائر» ومطالبتهم بتعديله، لكن دون 
جدوى، مشيرة إلى ان االنتخابات ستكون باطلة لعوارها الدستورى، 

فاألفضل عدم إقامتها.
احلياة  إلــى  جديد  من  الفلول  عــودة  رفضها  «هبة»  وأوضــحــت 
أى  ماحصلش  وكــأن  تانى  هيرجعوا  هما  «يعنى  قائلة  السياسية 
حاجة.. طب والثورة وحق الشهداء راح فني.. يبقى إيه الزمته من 

االول مادام هيرجعوا»، مؤكدة انها اذا رأت أى شخص من الفلول 
وأديله  رجلى  فى  اللى  «هاقلع  قائلة  وضربه،  حذائها  بخلع  ستقوم 

على دماغه».
من  الفلول  عودة  التام  رفضها  منزل،  ربة  أميرة عصام،  واكــدت 
أن  موضحة  نهائيا،  االنتخابات  تقاطع  سوف  عــادوا  وإذا  جديد، 
هذا االمر هيتطلب قيام ثورة من جديد الن الظلم والفساد ما زال 
من  شخص  أى  للقاء  الشديدة  رغبتها  وأكــدت  ينته.  ولم  موجودا 
عناصر الفلول قائلة «نفسى اشوف حد فيهم عشان أجيبه من شعره 

وأقطعه باسنانى وآخد بحق الناس كلها منهم».
فى  املــشــاركــة  حقهم  مــن  أن  مـــدرس،  حسن،  محمد  رأى  فيما 
االنتخابات البرملانية، والشعب له حرية االختيار فهذه أسمى معالم 
الدميقراطية، مضيفا أن الشعب املصرى لديه الوعى الكافى وعمره 

ما هينتخب من كانوا سببا فى تدمير البالد.

اخلبراء.. «حائرون.. يحللون.. يناقشون»
كتب - دعاء عاطف ومارى ميخائيل وفيبى فليمون:

حالة من اجلــدل ســادت بني خبراء السياسة حــول مستقبل مصر 
«مــبــارك»، وأعــضــاء نظامه، من  بــبــراءة  السياسى، خاصة بعد احلكم 
قــضــايــا قــتــل املــتــظــاهــريــن، بــل وتــصــدر بعضهم مــثــل أحــمــد عــز أمني 
التنظيم السابق باحلزب الوطنى املنحل، املشهد السياسى.. «صوت 

اجلامعة» رصدت آراء اخلبراء حول مستقبل مصر السياسى.
االقتصاد  بكلية  األســتــاذ  غالى،  عبداهللا  الدكتور  قــال  البداية،  فى 
والعلوم السياسية جامعة القاهرة: الثورات أريقت فيها دماء املصريني، 
سواء من الشعب أو اجليش أو الشرطة وبراءة «مبارك» نابعة من انه 
أدلـــة كافية تثبت  الــقــاتــل الفعلى، خــاصــة فــى ظــل عـــدم وجـــود  ليس 

إصداره أوامر بالقتل.
لُيحاكم  ثــوريــة  املــصــرى ال يتضمن محاكمات  القانون  أن  وأضـــاف 
«مـــبـــارك» عــلــى فــســاده الــســيــاســى ومت ذكـــر ذلـــك فــى حيثيات احلكم، 
وأعرب «غالى» عن استيائه من كلمة حق الشهداء، مبررًا بذلك ان من 
مات فى سبيل وطنه فهو شهيد، وثوابه عند ربه أما اذا صح التعبير، 

فلنقل «دية القتلى وليس حق الشهداء».
وأكد «غالى» استياءه من األحزاب املصرية، واصفًا إياها بـ«الكرتونية» 
الــتــى تــهــاوت شعبيتها فــى الــشــارع املــصــرى، مختتمًا بــالــقــول: «لست 
زغلول  سعد  مبقولة  مؤمن  فأنا  ملصر،  السياسى  باملستقبل  متفائًال 

التى قالها منذ ثورة ١٩١٩، «مفيش فايدة»، متابعًا: التغيير احلقيقى 
لن يأتى إال إذا ُثرنا على كل أوضاعنا السلبية التى نشهدها كل يوم فى 

مجتمعنا املصرى».
أكــد الــدكــتــور إبــراهــيــم مــحــمــود، األســتــاذ املــســاعــد بكلية االقتصاد 
والــعــلــوم الــســيــاســيــة، أن االنــتــخــابــات الــبــرملــانــيــة يــجــب ان تــعــبــر عن 
طموحات وآمال الشعب املصرى وان يأتى نواب برملان قادرون على طرح 
مبادرات قوية لتحقيق آمال الدولة املصرية، خاصة التنموية وحتسني 
مصاحله  خلدمة  منهم  أحد  يطمح  وأال  لألفراد  املعيشية  مستويات 

الشخصية أو خدمة أعضاء الدائرة.
وأضاف أن فكرة قيام ثورة فى الوقت احلالى امر بالغ الصعوبة ألن 

البلد يحتاج لالستقرار السياسى على املدى القريب والبعيد.
وقال «محمود»: براءة «مبارك» «مهزلة» مبعنى الكلمة، لكن ال يجوز 
مصر  مبستقبل  تفاؤله  عــن  معربًا  القضاء،  أحــكــام  على  االعــتــراض 
السياسى، خاصة فى ظل اخلطوات التى متضيها نحو الدميقراطية 
التى بدأت بإصدار قانون تقسيم الدوائر االنتخابية، وحتديد موعد 

االنتخابات البرملانية.
وأضاف أن الثورتني كان لهما املساؤى وااليجابيات لكن االيجابيات 
املــســاوئ، فأصبح لدينا، الول مــرة منذ زمــن طويل رئيس  تغلب على 
منتخب ملدة زمنية محددة، وكذلك سيكون لدينا برملان بشكل جيد، 

تتجه  وأن  سليم  بشكل  الدميقراطية  العملية  تسير  ان  نتمنى  لكن 
الدولة نحو تداول السلطة.

وأكد ان االصالح دائما ما يأتى من القاع وليس من القمة، فيجب 
على املجتمع املصرى ان يتبع القواعد ويسير عليها، فيجب أال يكون 
التحول  ذلـــك سيعيق عملية  اخلــنــوع الن  أنــــواع  مــن  نـــوع  أى  هــنــاك 
الدميقراطى، فيجب دائمًا أن نطالب باملزيد وأن تكون لنا اإلرادة دائمًا 

فى اختيار من سيتولى إدارة البالد.
القاهرة،  بجامعة  السياسية  العلوم  باحثة  عــالم،  مها  أعربت  كما 
عــن استيائها مــن الــنــظــام احلــزبــى فــى مــصــر، واصــفــة هــذه األحزاب 
بأنها ضعيفة وليس لها أى أرضية، كما ان الشعب املصرى يتعامل مع 
النظام السياسى، ويتأثر به بشكل مباشر، أما األحزاب فال وجود لها 

على أرض الواقع وأفكارها، ومبادئها ال تؤثر فى الشارع املصرى.
درجة  إلى  تكون مجدية  أن  البرملانية فتوقعت  االنتخابات  أما عن 
كبيرة، لكن ال تظن انه سيتم االختيار على أساس حزبى، بل ستكون 
على أســـاس املــعــرفــة بالشخص، ســـواء مــن خــالل الــدوائــر او مواقف 

الشخص السياسية أو فى اللجان الشعبية.
وأضـــافـــت «مــهــا» أنــهــا ال تــتــوقــع ثـــورة أخــــرى، مــعــبــرة عــن أن الثورة 
أن  مــؤكــدة  الدميقراطية،  طريق  على  وضعتنا  يونيو   ٣٠ فــى  الثانية 
الدميقراطية فى ابسط معانيها الشعور بالرضى، واألغلبية فى مصر 

ما بني التشاؤم من عودة الفلول والتفاؤل بالدميقراطية

مع قرب موعد االنتخابات البرملانية



11ملف ١٥ فبراير ٢٠١٥
February 15, 2015

الفلول يخططون للعودة إلى السياسة.. والقــــــــــــــــــــوى الثورية تتوّعد
كتبت - نورهان عبداخلالق ورنا القاضى وسمر عالء:

عقب صدور حكم براءة «مبارك» وبعض رجال نظامه من قضية 
قتل املتظاهرين، واإلفراج عن أحمد عز أمني التنظيم السابق باحلزب 
الوطنى املنحل، بدأت تترّدد معلومات عن أن الفلول يخططون للعودة 
إلى احلياة السياسية مرة أخرى، مؤكدين ترّشحهم فى االنتخابات 
البرملانية املقبلة، وهو األمر الذى رفضه الشعب املصرى، مؤكدين أن 

عودة الفلول مستحيلة، على حد تعبيرهم.
استنكر محمد عطية، عضو املكتب السياسى لتكتل القوى الثورية 
احلياة  إلى  الفلول  عودة  مصر»،  «حتيا  الرسمى حلركة  واملتحدث 
التحالفات  مصير  على  ستؤثر  اخلطوة  هذه  أن  مؤكدا  السياسية، 

السياسية واحلزبية، وقد تؤدى إلى انهيارها.
إلى  «مبارك»  نظام  أن عودة أى شخص من  إلى  وأشار «عطية» 
نظموا  الذين  الشباب  أحــالم  على  قضاًء  تعتبر  السياسية  احلياة 

ثورتني متتاليتني أبهرتا العالم.
 -  ٢٥ «مترد  الرسمى حلركة  املتحدث  إبراهيم،  إيهاب  وأضاف 
٣٠» الرسمية، أن هذه الشائعات مجرد محاولة من أعضاء احلزب 
الوطنى جلس نبض الشارع املصرى بعودتهم للحياة السياسية مرة 
أخرى، أال أنها باءت بالفشل، مؤكداً أن الشعب املصرى لن يسمح 
للفلول باملشاركة فى البرملان عقب تورطهم فى قتل أوالدهم بثورة 

٢٥ يناير.
كما أضاف «إبراهيم» أن احلركة لن تسمح بخوض أى شخص من 
فلول «مبارك» بخوض االنتخابات البرملانية، موضحاً أنهم سيقومون 
بكشف فضائحهم إذا تقّدموا لالنتخابات، وطالب بأن يكون املرشح 
يده  تكون  وأن  يونيو  و٣٠  يناير   ٢٥ ثورتى  فى  شــارك  قد  للبرملان 

نظيفة من دم الشعب املصرى وال يتاجر بالدين.
السياسية،  والعلوم  االقتصاد  بكلية  طالب  مختار،  محمد  وأشار 

ويعبر  مبشاكله  يشعر  ملن  يحتاج  الشباب  أن  إلى  القاهرة،  جامعة 
عنه وال بد أن يكون على علم ودراية مبشاكل الشارع املصرى، وهذا 
إال  يهتمون  ال  فهم  األسبق،  النظام  رمــوز  فى  يتوافر  أن  مستحيل 
مبصاحلهم الشخصية وال يشغلهم إال جمع املال، مضيفا أن مجرد 
تفكير أحمد عز فى الترشح لالنتخابات البرملانية مبثابة فشل لثورة 

٢٥ يناير.
وأكد «مختار» أنه يرفض ظهور أى من رموز النظام األسبق فى 
الرأى، إميان سيد،  واتفقت معه فى  السياسية مرة أخرى.  احلياة 
طالبة بكلية العلوم، مؤكدة عدم السماح للفلول بالترشح مرة أخرى، 
وال بد أن يكون هناك عزل سياسى لهؤالء األشخاص بال استثناء 
فالشعب املصرى لن يسمح بأن يكون ممثلوه مجموعة من الفاسدين، 
قائلة «اللى ماشاركش أيام مبارك فى الفساد.. كان بيشوف السرقة 

والفساد السياسى ومابيتكلمش».

وأشارت منى حسن، موظفة، إلى ان ترشيح أحمد عز لالنتخابات 
«نكتة»، النه ال يعرف اال سياسة االحتكار، كما ان البالد فى هذه 
املختلفة،  املجتمع  شرائح  بني  والتآلف  التعاون  إلى  حتتاج  الفترة 
مؤكدة مقاطعتها لالنتخابات البرملانية فى حالة ترشح أى من رموز 
النظام األسبق، ألن االنتخابات فى هذه احلالة لن تعبر عما يريده 

الشعب املصرى.
سارة  عّبرت  هكذا  بتنسى»  الناس  فاكرين  هما  ده،  الكفر  «إيــه 
أحمد، طالبة بكلية السياحة والفنادق، عن استيائها من ترشح عز، 
مضيفة انهم لم يكتفوا بتدمير البالد فقط بل انهم ال يريدون تركها 
ملن يعمل على تطويرها، معلنة مقاطعتها االنتخابات فى حالة ترشح 

الفلول.
وأكد محمد ممدوح، طالب بكلية االعالم، رفضه ترشح أى فرد 
من  يعانى  زال  ما  املصرى  فالشعب  «مبارك»،  نظام  على  محسوب 

أعمالهم، فقد دمروا الصحة والتعليم واحلياة السياسية واحلزبية 
الناس  كفاية  «مــش  قائًال  الناس؟  من  يريدون  فماذا  البالد،  فى 
اتصطدمت بحكم براءة «مبارك».. كمان بيفكروا فى الترشح، هما 

عايزين يشلوا الناس».
إنها  العلوم:  بكلية  طالبة  عصام،  هبة  قالت  أخــرى  ناحية  ومن 
ستقاطع االنتخابات فى كلتا احلالتني ألنها غير معترف بها، خاصة 
الثورية  القوى  قدمتها  التى  باالعتراضات  احلكومة  اهتمام  عدم 
واالحزاب على «قانون تقسيم الدوائر» ومطالبتهم بتعديله، لكن دون 
جدوى، مشيرة إلى ان االنتخابات ستكون باطلة لعوارها الدستورى، 

فاألفضل عدم إقامتها.
احلياة  إلــى  جديد  من  الفلول  عــودة  رفضها  «هبة»  وأوضــحــت 
أى  ماحصلش  وكــأن  تانى  هيرجعوا  هما  «يعنى  قائلة  السياسية 
حاجة.. طب والثورة وحق الشهداء راح فني.. يبقى إيه الزمته من 

االول مادام هيرجعوا»، مؤكدة انها اذا رأت أى شخص من الفلول 
وأديله  رجلى  فى  اللى  «هاقلع  قائلة  وضربه،  حذائها  بخلع  ستقوم 

على دماغه».
من  الفلول  عودة  التام  رفضها  منزل،  ربة  أميرة عصام،  واكــدت 
أن  موضحة  نهائيا،  االنتخابات  تقاطع  سوف  عــادوا  وإذا  جديد، 
هذا االمر هيتطلب قيام ثورة من جديد الن الظلم والفساد ما زال 
من  شخص  أى  للقاء  الشديدة  رغبتها  وأكــدت  ينته.  ولم  موجودا 
عناصر الفلول قائلة «نفسى اشوف حد فيهم عشان أجيبه من شعره 

وأقطعه باسنانى وآخد بحق الناس كلها منهم».
فى  املــشــاركــة  حقهم  مــن  أن  مـــدرس،  حسن،  محمد  رأى  فيما 
االنتخابات البرملانية، والشعب له حرية االختيار فهذه أسمى معالم 
الدميقراطية، مضيفا أن الشعب املصرى لديه الوعى الكافى وعمره 

ما هينتخب من كانوا سببا فى تدمير البالد.
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ان  بنا  الــرأى يجدر  أو املختلفون فى  ان األقلية  إال  بالرضا  شــاعــرون 
نحاول االستجابة ملطالبهم، اما إذا كانت مطالبهم تتعارض مع آراء 

األغلبية فيكون من املستحيل تنفيذها.
وأكـــدت «مــهــا» ان احلــل لــلــخــروج مــن املـــأزق السياسى هــو ان يسير 
السياسة  فــى  ذلــك  ويتجلى  الطبيعى،  مــســاره  فــى  السياسى  النظام 
ان  كما  السابقة،  الفترة  فى  التى شهدت حتسنًا ملحوظًا  اخلارجية 
تواصل الرئيس مع الشعب بشكل مباشر فى األزمات يدعم ذلك بقوة 

ويشعر الشعب بالراحة النفسية.
املــصــرى لهدم  «مــهــا» أن اإلرهـــاب ضريبة يدفعها الشعب  وأضــافــت 

مخطط كان كل هدفه هدم كيان الدولة املصرية.
بجامعة  السياسية  العلوم  أستاذ  مجاهد،  حورية  الدكتورة  وأكــدت 
القاهرة، أنها متفائلة بوضع مصر اآلن، خصوصا بعد ثورة ٣٠ يونيو، 
وحدوث االنتخابات الرئاسية النزيهة، وأنه لم يتم رصد أى جتاوزات 

خاللها، وكانت هناك رقابة محكمة على االنتخابات املاضية.
وأضـــافـــت أنــنــا نــســيــر نــحــو حتــقــيــق خـــارطـــة الــطــريــق واملستقبل، 
إلــى حــد كبير، وعلى  الــوضــع األمــنــى حاليًا يتحّسن  أن  واســتــطــردت 
التدخالت  الــبــالد نتيجة  تــعــانــى منها  الــتــى  الــصــعــوبــات  الــرغــم مــن 
اخلارجية التى يتم متويلها من قبل أجهزة مخابرات الدول، وأنه من 

الصعب القضاء عليها اآلن، لكن من املمكن بعد بضع سنوات.

وأعــــــــــربــــــــــت عــــــــن تــــفــــاؤلــــهــــا 
مبستقبل مــصــر الـــقـــادم، رغـــم أنــهــا ال 

تعانى اآلن من أزمات سياسية، لكنها تعانى باالكثر 
من أزمات اقتصادية طاحنة، حتتاج إلى وقت حللها وأكدت أن «الوضع 
ليس ورديًا وال يبشر بحل األزمات مبصر فى يوم وليلة»، وأنها تستبعد 
احــتــمــال قــيــام «ثـــورة جــديــدة داخـــل مــصــر»، مــبــررة ذلــك بــأن ٨٥٪ من 

الشعب املصرى يرغب فى االستقرار ملصر.
وأكـــد الــدكــتــور محمد حــســني، أســتــاذ الــعــلــوم الــســيــاســيــة بجامعة 
الــقــاهــرة، أن مــصــر بــهــا مــشــكــالت كــثــيــرة، خــاصــة األزمــــات السياسية 
التى تعانى منها البالد اآلن، معربًا عن قلقه بشأن استغالل االخوان 
البالد،  داخـــل  الــفــنت  وإثــــارة  للترويج  «مــبــارك»  بـــراءة  حكم  املسلمني 
وأضــاف أن ما يقال عن احتمالية قيام ثورة جديدة ما هو إال «زوبعة 
أكــثــر»، وأضــاف أن الدليل على ذلــك هو عند إعالن  فى فنجان ليس 

اإلخوان ليوم ٢٨ نوفمبر، والتهديد بالثورة اليوم سار طبيعيًا.
كما أعرب عن رأيه فى ثورة ٣٠ يونيو، حيث انه ال يعتبرها ثورة، لكنه 
يرى أن الشعب قام بثورة واحدة فقط هى ٢٥ يناير، وال يعتقد بوجود 
ثورتني إمنا هى ثورة واحدة فقط، وهناك محاوالت لاللتفاف حولها، 
وقــال إن احلــل للخروج من األزمــة السياسية املــوجــودة فى البالد هو 

املصاحلة بني جميع أطراف الشعب واألحزاب.
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رؤساء مصر 
فى محكمة 

الشعب!

كتب - سمر سعود ونهال محمد 
ومها أحمد:

تعاقب على مصر العديد من 
الرؤساء بدءًا من محمد جنيب 
الذى يعد أول رئيس جلمهورية 
مصر العربية، وانتهاًء بالرئيس 
عبدالفتاح السيسى الذى تقّلد 

منصب الرئاسة عقب ثورة ٣٠ 
يونيو.. وال شك أن لكل رئيس من 

هؤالء أخطاءه وإجنازاته التى 
حققها فى مجاالت مختلفة.. 

«صوت اجلامعة» رصدت آراء 
رجل الشارع فى رؤساء مصر.
فاطمة الزهراء، ٢٠ سنة، 

قالت إن محمد جنيب أول 
رئيس جمهورية، ماعرفش عنه 

حاجات كتير فى التاريخ، ألن 
فترة حكمه كانت أقل من سنة، 

ولكن فى رأيى لم يأخذ حقه 
فى التاريخ كباقى رؤساء مصر، 

أما جمال عبدالناصر فغنى عن 
التعريف، بالضبط زى ما وصفه 

الناس «حبيب املاليني» وفترة 
حكمه أفضل فترة عاشتها مصر 

وسط األمة العربية، خاصة فترة 
الوحدة بني مصر وسوريا، فهو 

رائد القومية العربية.
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«جنيب» التاريخ ظلمه.. و«ناصر» 
الزعيم.. و«السادات» الثعلب املكار 

و«مبارك» راعى الفساد
السادات عقلية فذة

والسالم،  احلــرب  قائد  السادات  أنــور  وتابعت: 
فى  انتصاره  ويكفى  وسياسية  عسكرية  وعقلية 
السالم،  اتفاقية  فى  معه  اختالفى  مع   ٧٣ حــرب 
مبارك،  حسنى  أما  فكر،  وصاحب  شجاع  أنه  إال 
فكما قال: «سيذكر التاريخ ما لنا وما علينا»، وفترة 
حكمه ال تقاس جملة وإمنا آخر عشر سنوات التى 
أرفضها الجتاهه نحو رجال األعمال وتهميش فئات 
انه  انكار  نستطيع  لن  أننا  إال  كبيرة،  وقطاعات 
صاحب الضربة اجلوية وقائد عسكرى قوى، محمد 
مرسى لم يكن يحكم كان مندوب مكتب اإلرشاد إلى 
قصر الرئاسة ولم يكن يصلح لتولى هذا املنصب، 
يكفى أنه هارب من السجن ومتهم فى قضايا قتل 
لم  باختصار  التخابر،  قضية  واألكبر  املتظاهرين، 
يكن رئيساً للدولة، أما الرئيس عبدالفتاح السيسى 
فلم يكن يتوقع أحد أن تنتهى حالة الفوضى بتولى 
هذا الشخص منصب الرئاسة وأثق أنه يفعل أكثر 
املستقبل  إلــى  ينظر  شخص  وأكثر  يتحدث،  مما 
لديه  وليس  الصدق،  فيه  يرى  الشعب  ألن  ومؤثر، 

فواتير ألحد فهو يعمل للدولة فقط.
زكريا أشرف، ٢٥ عاماً، قال: إن محمد جنيب ال 
أعرف عنه سوى أنه كان رئيساً ملصر لفترة قليلة، 
الغرب عنه  قاله  أكثر مما  أقول عنه  والسادات ال 
انتشر  فقد  مبارك  حسنى  أما  املكار،  الثعلب  إنه 
واألمراض  والظلم  الفساد  يديه  وعلى  عهده  فى 
لديه  فكان  مرسى  محمد  أمــا  املسرطن،  واألكـــل 
غباء سياسى، وال ميثل الدين اإلسالمى فى شىء، 
يقود  التى  الطريقة  وال  أسلوبه  والسيسى ال أحب 

بها البلد.
محمد جنيب مظلوم

ملحمد  بالنسبة  قال:  عاماً،   ٢٦ محمود،  محمد 
جنيب فلم يكن رئيساً ألنه استمر شهرين، مبعنى 
«رئيس على ما تفرج» والرئيس جمال عبدالناصر 
أوهم الناس بحلم العروبة، وبالنسبة ألنور السادات 
أعاد  أنه  تولى مصر، ويكفى  فيعتبر أفضل رئيس 
سيناء إلى مصر فى حرب ٧٣، وحاول أن يقوم بعمل 
انفتاح ملصر على دول العالم املتقدمة، أما حسنى 
الفساد  مــن  عــامــاً   ٣٠ عــن  املسئول  فهو  مــبــارك، 
واخلراب الذى حل مبصر، أما محمد مرسى فلم 
ميكث فى احلكم كثيراً كى أحكم عليه، أما بالنسبة 
للرئيس عبدالفتاح السيسى فهو األفضل لتولى حكم 
البالد، ألننا نحتاج إلى عقل متفتح يتمكن من حكم 

البالد بشكل يحقق النهضة فى مختلف املجاالت.
«عبدالناصر» أقوى حكام مصر

محمد  قالت:  عاماً،   ٢١ الدين،  اهللا حسام  منة 
ألن فترة حكمه كانت ال  أعلم عنه شيئاً  جنيب ال 
تزيد على شهرين، وهى فترة ال تذكر فى التاريخ، 
أما جمال عبدالناصر فهو أقوى من حكم مصر وقام 

وأنور  البلد  باقتصاد  واهتم  السويس  قناة  بتأميم 
السادات بسببه عادت سيناء إلى مصر، وانتصرنا 
أكتوبر وحسنى مبارك هو ٣٠ سنة من  فى حرب 
مبصاحله  اهتمامه  البلد  وإهمال  والنهب  السرقة 
األكل  من  األمــراض  كل  للشعب  وجلب  الشخصية 
امللىء بالسموم واملواد املسرطنة، أما عدلى منصور 
األول  املقام  فى  اهتمامه  كان  عاقل  مستشار  فهو 
مصلحة البلد، وهو رجل عاقل ال يريد أى مصلحة 
شخصية، والرئيس عبدالفتاح السيسى هو رئيس 

من الشعب وإلى الشعب.
محمد جنيب  إن  قال  عاماً،   ٢١ شريف،  أحمد 
كان رئيساً محترماً، ولذلك لم يتركوه يحكم البالد 
فترة كبيرة، ولم يكمل فترته الرئاسية كاملة، وجمال 
عبدالناصر رئيس كان يحكم بشكل ديكتاتورى حتت 
اسم حياة اجتماعية عادلة، والرئيس أنور السادات 
كان رئيساً ذكياً ومحترماً، ولذلك لم يعجب أمريكا 

الغتياله  وخططوا 
وجنــحــوا فــى ذلك، 
ألنه رفض اخلضوع 
هو  و«مبارك»  لهم، 
فترة  فاسد،  رئيس 
كــلــهــا ظلم  حــكــمــه 
وفساد  ــداد  ــب واســت
وجرمية  ـــة  وســـرق
البلد  ـــخـــدم  ي لــــم 
أبــــدا، ولــذلــك ثار 
ومت  عليه  الــشــعــب 
شعبية  بثورة  خلعه 
املواطنني،  مباليني 
فهذا  مــرســى  ـــا  أم
ــــان ال  ــشــخــص ك ال
يجوز استمراره فى 
حكم مصر حتى ال 

تغرق.
التمييز مرفوض

فاطمة  وقـــالـــت 
إجنـــازات  رئــيــس  لكل  عــامــاً:  حــســني، ٢٢  محمد 
وأخطاء، لكن يجب أال ننسى املحاسن ملجرد إساءة 
يجب أن نتطلع للبناء بدل الهدم قبل أن نفكر فى 
التغيير يجب أن جند البدائل كل هؤالء الرؤساء لهم 
فكر مختلف، منهم من أحب الوطن ومنهم من خانه، 

ومنهم من أخطأ. 
األحرار  الضباط  باختياره  قــام  جنيب  محمد 
متمثلني فى مجلس قيادة الثورة وكان أكبرهم سناً 
قيادة  مجلس  قام  حيث  طويًال،  حكمه  يدم  لم  ثم 
الثورة بعزله من منصبه، ألنه لم تتوافق سياسته مع 
مجلس قيادة الثورة، ولعدم وجود اإلجنازات لديه، ال 
نستطيع أن نتحدث عنه كثيراً، لكنه كان رئيساً نبيل 
اخللق، وعندما نذكر الزعيم عبدالناصر، فهو رائد 
الثورى  االشتراكى  وهو  وزعيمها،  العربية  القومية 
اإلصالح  قــانــون  صاحب  فهو  إجنـــازات،  صاحب 
الذى  العالى  السد  ببناء  قام  الــذى  وهو  الزراعى 
قوية،  عربية  يتطلع ألمة  وكان  السويس،  قناة  أمم 
ذلك،  على  يساعده  لم  على مصر  االستعمار  لكن 
لكنه كان ذا عزمية وإرادة قوية وراسخة فى نفوس 

الشعوب.
وبوفاته أتى رجل احلرب والسالم، وهو الرئيس 
محمد أنور السادات الذى يقف عنده التاريخ كثيراً 
ودعم جميع الثورات من أجل استقالل البالد، وهو 
احلرب  وقــائــد  أكتوبر  حــرب  خطة  صــاحــب 
والعزة والكرامة، الذى ال يفّرط فى شبر وال 

حبة رمل من أرض بالده.
«مبارك» مت توريطه

مــحــمــد حسنى  الــرئــيــس 
الضربة  صــاحــب  مــبــارك 
نسى  أال  يــجــب  ــة  اجلــوي
ذلك له إال أن استغالل 
األعمال  رجـــال  بعض 
وأعـــــضـــــاء احلــــزب 
لنفوذهم ساعد على 
وتوغل  ــشــار  ــت ان
الفساد وانعدام 
االخــــــــــــــــالق 
كل  ودخـــــــول 
ين  سد لفا ا
الـــــــبـــــــالد 
ــــحــــى  ــــن وت
منصبه  عن 
بـــكـــل كـــرامـــة 
إدراكه  بعد  وعزة 
وأن  لــــلــــمــــوقــــف 

الشعب ال يريده.
فترة  فى  البالد  تولى  منصور  عدلى  املستشار 
عصيبة، لكنه رجل ذو عزمية وإرادة، لقد استطاع 
احلفاظ على بالدنا، كان رجًال حكيماً وفطن إلدارة 
املرحلة بحكمة بالغة. أما الرئيس والقائد عبدالفتاح 
السيسى فقد جاء بإرادة شعب وتأييد ليس له نظير 
وهو صاحب  ثورتنا،  روح  استرداد  بعد  العالم  فى 
احلكمة والفكر املستنير وصاحب مشروع إعادة قناة 
السويس، أعانه اهللا على العمل وحماية مصالح هذا 

الشعب.
«السادات» قاهر اإلخوان

قالت آمال السيد، ٥٠ عاماً، إن محمد جنيب كان 
بطًال فى ثورة ٢٣ يوليو، وكان من الضباط األحرار 
فرصة  لديه  يكن  ولــم  قليلة،  كانت  حكمه  وفترة 
للعمل، أما جمال عبدالناصر فلم يأت رئيس مثله 
فهو عمل حتسني كل طوائف الشعب واقتصاد البلد، 
وهو أحسن رئيس حكم مصر، ومن أهم ما قام به 
هو تأميم قناة السويس وإنشاء السد العالى، وأنور 
من  كان  وعصره  والسالم،  احلرب  بطل  السادات، 
أزهى العصور، وميزة عصره أنه ألقى باإلخوان فى 
السجون واملعتقالت، وكان عصره عصر الرخاء، أما 
حسنى مبارك فكانت أول فترة حكمه العمل بجد 
وشغل دائم من أجل مصلحة الدولة، ولكن بعد ذلك 
بدأ بالظلم والفساد واخلراب، أما محمد مرسى فلم 
يفعل سوى زيادة مرتبات املوظفني واملعاشات، وغير 
ذلك فهو لم يصلح حلكم البالد، وهو كان فاصًال 
كوميدياً فى تاريخ مصر، وعدلى منصور استمر ملدة 
سنة، وهى فترة انتقالية وحافظ على البلد فى وقت 
عصيب وأحبه الشعب، أما «السيسى» فهو األفضل 

لقيادة مصر خالل هذه الفترة.
«السيسى» األمل

عاماً، محاسب: محمد  وقال محمد حسن، ٤٧ 
جنيب لم يفعل شيئاً يذكره التاريخ سوى أنه كان من 
قادة ثورة يوليو، أما جمال عبدالناصر فكان عصره 
عــــصــــر ازدهـــــــــار 
ولكن  لــالقــتــصــاد، 
مختلف  الـــســـادات 
أفضل  فهو  متــامــاً 
ـــم ملـــصـــر من  حـــاك
وجــــــهــــــة نــــظــــرى 
مانعاً  كـــــان  فـــهـــو 
ــــاب، وكـــان  ــــإلره ل
وأمان  أمـــن  يــوجــد 
واألسعار  واستقرار 
وحسنى  رخــيــصــة، 
ـــت  ـــان ــــــارك ك ــــــب م
رخاء  عصره  بداية 
وســـعـــادة وارتـــفـــاع 
املعيشة،  مــســتــوى 
ـــان ما  لــكــن ســـرع
انقلب احلال وظهر 
الــفــســاد وأمـــراض 
واألغذية  السرطان 
بسبب  ـــفـــاســـدة  ال
حاشيته وأعوانه وثار الناس ضده وقاموا بثورة ٢٥ 
يناير، وتنحى عن السلطة بكل احترام، أما محمد 
مرسى فهذا شخص من العيب أن يكون رئيساً ملصر، 
خاصة أنه شّوه صورة مصر أمام العالم بأكمله، أما 
وقام بواجبه  عدلى منصور فكان شخصاً محترماً 
على أكمل وجه واحترمه الناس ألنه رجل قانون فى 
املقام األول، ولم يكن لديه أى أهداف أو نية لتولى 

السلطة فعلياً.
عاماً،   ٦٥ املــعــاش،  على  موظف  محمد،  عماد 
قال إن عامني فترة غير كافية للحكم على الرئيس 
الراحل محمد جنيب، وهو لم يقم بفعل شىء لنعرف 
إذا كان جيداً أم ال، جمال عبدالناصر كان أعظم من 
أجنبت مصر، فهو رجل عسكرى من قادة ثورة ٢٣ 
يوليو، كان له دور عظيم فى النهوض مبصر والقيام 
السويس،  قناة  تأميم  مثل  العديدة  باملشروعات 
وأنور السادات زعيم عظيم وقائد حكيم عرف كيف 
ينهى احلروب ويجعل البالد فى أمن وسالم ومنع 
ومبارك  هنيئة،  وحياة  رخاء  كان  اإلرهاب وعصره 
أيام احلروب  بعد  البالد  أحوال  البداية حّسن  فى 
التى عاشتها البالد فترة كبيرة لكنه فشل بعد ذلك، 
والنهب،  والسرقة  والفساد  الظلم  عهده  فى  وزاد 
وتابع: محمد مرسى لم أعتبره رئيساً لكى أحتدث 
عنه من األساس، أما عدلى منصور فوجهة مشرفة 
عبدالفتاح  أمــا  انتقالية،  فترة  فــى  الــبــالد  حلكم 
بعد اهللا سبحانه  األخير  أمل مصر  فهو  السيسى 
فترة  البالد فى  أحــوال  بتحسني  قام  وتعالى، فقد 

عصيبة وما زلنا ننتظر منه األفضل.



14شباب  فيس فيس ١٥ فبراير ٢٠١٥
February 15, 2015

ماذا تفعل لو 
أصبحت رئيسًا 

للجمهورية؟ 

ماذا تفعل 
«لو كنت أنت 

أبوك»؟

البعض يؤكد: 
«هاتربى منه أكيد» 
وآخرون: آخره بره 

البيت الساعة ٨

شباب: تطوير منظومة 
اإلعالم والبيئة رضوري
والبعض: ال نستطيع 

ل هذه املسئولية تحمُّ

األوالد: هنحاكم قتلة الشهداء 
ونطهر القضاء والبنات: 
هندّخل اإلخوان السجن

كتبت - تسنيم حسن:
مصر دولة فتية مليئة بالشباب، ومبا أنهم يشكلون غالبية املصريني فمن 

الطبيعى أن تكون غالبية املشاكل واألزمات مرتبطة بهم. ولذا من الطبيعى أن تكون غالبية 
القرارات مرتبطة بهم. ومبا أننا نسمع كثيرا عن متكني الشباب، فماذا سيحدث إذا تخيل الشاب نفسه 

رئيسا للجمهورية ملدة يوم، ما قراراتك املصيرية التى سوف تتخذها؟ هل تتغير نظرتك لآلخرين، أم ستظل كما أنت؟
قالت نهى محمد، طالبة بكلية التجارة جامعة القاهرة. سوف أضع نفسى مكان كل فرد وأقلل من التكلفة الزائدة عن احلد 

لكل األشياء. وأصدر قراراً لوزير التعليم بتحسني املناهج واملقررات ورفع الكادر وكذلك لوزير البيئة باالهتمام بنظافة الشوارع ومراعاة 
عمال النظافة وتقديرهم بإعالء رواتبهم.

كما قالت فاطمة حسام، طالبة بكلية التجارة جامعة القاهرة، سوف أصدر قراراً لوزير التعليم العالي، بأن يضع خطة قابلة التنفيذ، بحيث 
يضع الدكتور الكتاب وال يؤكد الكم ويهمل الكيف. كما قالت منى محمود طالبة بكلية االقتصاد والعلوم السياسية ال بد من توجيه اإلعالم على 

نشر الوعى والثقافة، فالشعب الواعى يسّهل إدارته إدارة صحيحة، وال بد من توفير تسهيالت للشباب لتقليل البطالة وزيادة نسبة العمالة وإصدار قرار 
لوزير الشباب بإنشاء وحدات سكنية لتوفير مساكن للشباب، وكذلك إصدار قرار لوزير التعليم بتحسني منظومة التعليم وتدريس ما يستفيد منه الطالب 

والتركيز على طرق التدريس.
وقالت ياسمني حمدى طالبة بكلية التجارة جامعة القاهرة: هادّخل اإلخوان السجن، وأصدر قرارات بتحسني التعليم من خالل وزير التعليم والتعليم 
العالى بتحسني أسلوب وطريقة التدريس من قبل الدكتور واملدرس وطرح طرق عديدة للشرح، لضمان الفهم واالستيعاب، وال بد من وضع منظومة 

جديدة فى توظيف العمالة، فكل فرد ال بد أن يعمل فى مجاله.
كما قالت مارينا جرجس، طالبة بتجارة القاهرة، ال أستطيع حتمل مثل هذا املنصب، رحم اهللا امرأً عرف قدر نفسه. قال أحمد رجائى 

طالب بكلية التجارة جامعة القاهرة: هاحاكم قتلة الشهداء، وهاطهر القضاء. وسوف أعمل على تغيير املنظومة التى تسير عليها 
الدولة وأهتم بآراء الشباب وإعطائهم الفرص املسلوبة منهم فى هذا الوقت، فهم أفضل فئة تستطيع أن تخرج مشروعات 

واختراعات تخدم الشباب وغير الشباب. كما قال محمد طنطاوى طالب بدار العلوم جامعة القاهرة إنه منصب 
صعب، لذلك ال بد أن يشغله رجل حكيم وأن يكون قادراً على العمل بكل دقة وحرفية وال بد من 

معرفة ما يعانى منه الشباب، وذلك من خالل االستعانة بنماذج شبابية فى االدارة لفهم 
طبيعة مشاكلهم.
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ماذا تفعل 
لو أصبحت 

األستاذ؟

كتب - مروان حجازي:
باخليال  ميتازون  ما  دائما  الشباب 
الواسع الذى يوصف فى كثير من األحيان 
بـ«الشطحان». كثيراً ما يستخدم كلمة «لو» 
التقرير،  هذا  وفى  أحالمه.  عن  للتعبير 
حتقيق  فى  الشباب  لبعض  العنان  سنطلق 
خياالتهم إذا ما تبادلوا األدوار مع آبائهم.

بصيدلة  طالب  ممدوح،  محمد  يقول 
حتليل  له  «هاعمل  السويس:  قناة  جامعة 
إيه».  بيشرب  ابنى  أعرف  الزم  مخدرات؛ 
اخلدمة  بكلية  طالبة  أحمد،  إسراء  وتشير 
أنها  إلى  بورسعيد،  بجامعة  االجتماعية 
مالبس  بها  وتشترى  أبيها  نقود  ستأخذ 
بآداب  طالب  يوسف،  محمد  أما  جديدة. 
قناة السويس، فقال «هاطلق أمي، وأجتوز 
مكانها ٤». وتؤكد داليا يحيي، طالبة بكلية 
نزول  أنها ستمنع  القاهرة،  التجارة جامعة 
إبراهيم  والدها مبالبس غير الئقة. ويرى 
قناة  جامعة  الطب  بكلية  طالب  حسن، 
يتمّثل  ألبويته  استغالل  أمثل  أن  السويس، 
قائًال:  ويضيف  والده.  لسيارة  بيعه  فى 
اليوم  ما  بعد  عشان  العربية  أبيع  «أنا 
يخلص ويرجع أبويا تانى مايالقيش حاجة 
طالبة  محمد،  نرمني  وأضافت  يركبها». 
بآداب القاهرة: هاخد فلوسه كلها باسمي، 
وأخره  عربية،  وأجيب  بتاعه  املحل  وهبيع 

بره البيت الساعة ٨». 
التجارة  بكلية  طالبة  علي،  رحمة  وترى 
فرصة  ستكون  إنها  السويس،  قناة  جامعة 
والدها.  شيشة  من  تدخن  لكى  مناسبة 
الهندسة  بكلية  طالب  عالء،  وليد  ويقول 
كلها،  فلوسه  «هاخد  القاهرة:  جامعة 
واشترى بيها عربية». ويؤكد محمود عاصم، 
اإلسكندرية:  جامعة  احلقوق  بكلية  طالب 
يعني؟».  أرميه  ابني،  هيبقى  «هاصاحبه، 
كلية  ريهام شاهني، خريجة  تقول  فى حني 
منه  «هاتبرى  القاهرة:  جامعة  الصيدلة 
بالصف  طالبة  محمد،  رغدة  وترى  أكيد». 
الثانى الثانوي، أنها ستقطع عنه املصروف. 
ويقول أحمد عبداهللا، مهندس كهرباء، إنه 
سيقوم بالتخلص من كل «بدل» والده التى 
املناسبات.  فى  إياها  يقرضه  أن  يرفض 
العلوم،  بكلية  طالب  الباشا،  يحيى  ويقول 
بكل  عالقته  «هاقطع  شمس:  عني  جامعة 
اصحابه اللى كانوا بيفتنوا عليا، وبيقولوله 

إنى كنت بازوغ من الدروس أيام ثانوي».

«رشيف» هيخىل الطلبة تشيل 
الشنط وهيلسوعهم

و«مريم» هتقضيها دروس 
خصوصية

الشباب يرفعون شعار: 
«من النهارده مفيش 
دراسة.. أنا الدراسة»

كتب: مروان حجازى 
"قم للمعلم ووفه التبجيل كاد املعلم أن يكون رسول" هناك جيل بالكامل تربى على هذه 

املقولة وجيل أخر تربى على "العلم ال يكيل بالبتينجان" و "يابيه كله فى الكليتش". وكما أن املرآة تعكس 
ما فينا فهناك شباب كثر يرون أن تصرفاتهم تبنى على تصرفات أساتذتهم سواء كانت بالسلب أو اإليجاب. 

فماذا سيفعل الطلبة فى أساتذتهم إذا تبادلوا األدوار؟ 
يقول أحمد عالء، طالب بالصف الثانى اإلعدادى " هديهم احلصص فى احلوش". وترى مرمي أحمد، طالبة بالصف 

الثالث اإلعدادي، أنها لن تتكبد عناء الذهاب إلى املدرسة وستعمل بالدروس اخلصوصية. أما شريف عمر، طالب بالصف الثانى 
اإلعدادي، يقول" هشيلهم الشنط، واللى هينزل أيده هلسوعه". وتؤكد ندى جمال، طالبة بالصف األول اإلعدادي، أنها ستعطى أكثر 

من مسألة كواجب. ويرى أشرف علي، طالب بالصف الثانوي، أنه سيقوم بإسقاط كل من ال يأخد درس عنده. أما هبة عمرو، طالبة 
بالصف األول الثانوي، تقول أنها ستقوم بفصل األوالد عن البنات حتى ال يقوموا مبضايقة البنات. 

وفى اجلامعات ترى منار أمين، طالبة بكلية السياحة والفنادق جامعة اإلسكندرية، أن ال أحد من الطالب سوف يحرز تقدير يزيد عن 
اجليد جدا إذا أصبحت أستاذ . ويرى أحمد سيد، طالب بكلية التجارة جامعة عني شمس، أن من يريد النجاح، فعليه بشراء امللزمة التى 
سيقوم بإقرارها. وتقول رانيا عادل، طالبة بكلية التجارة جامعة القاهرة،" باب املدرج هيكون مفتوح، اللى عايز يدخل أهال وسهال، 

اللى مش عايز براحته".
وتقول داليا شافع، طالبة بكلية الطب جامعة عني شمس،" هسقطهم كلهم فى العملي". ويرى مصطفى نصار، طالب بكلية 

العلوم جامعة عني شمس، أنه سيعمل على تطوير الوحدات املتهالكة باملعامل حتى ولو كان ذلك من جيبه اخلاص. وتقول 
مها عبد الوهاب، طالبة بكلية احلقوق جامعة القاهرة، أنا لن تتعب الطالب بأبحاث؛ فهى تعلم أنهم يقومون 

بتصوير األوراق من املكتبة دون أدنى استفادة. أما رضا حلمي، طالب بكلية اخلدمة االجتماعية 
جامعة حلوان، يرى أن استقالته هى أفضل حل يقدمه فى حالة ما إذا أصبح أستاذ 

جامعى. 
جامعة حلوان، يرى أن استقالته هى أفضل حل يقدمه فى حالة ما إذا أصبح أستاذ 

جامعى. 



مصر بشابها ورجالها وبيك هتبقى أحسن
كتبت - رضوى خالد وشيماء دهب وشروق مختار:

»ربنا مارزقنيش بأوالد، لكن جيت هنا عشان والدى اللى هم 
مش أوالدى.. أوالد مصر«.. هكذا بدأ الرجل الستينى كالمه، 
قناة  حفر  أعمال  فى  للمشاركة  حياته  من  الباقى  وهب  الذى 

السويس اجلديدة، رغم كبر سنه وقلة حيلته وضعف بنيته.
يعمل  عاماً،   63 العمر  من  البالغ  عبدالعزيز«  محمد  »أحمد 
إنقاذ  فى  الطبيب  ومساعد  بالقناة  اجلراحة  أتوبيس  سائق 
إلى  املنوفية  محافظة  من  جاء  احلفر،  فى  املساعدين  العمال 
السويس، مقرراً أن يوجد بها رغم العمل لياًل ونهاراً، ولم يقتصر 
فى  يونيو   30 يوم  فى  وشارك  نزل  بل  فقط،  القناة  فى  عمله 
القاهرة إلنقاذ الثوار ومداواتهم، وكل ذلك حباً فى مصر التى 
صنعها أبطال التاريخ، ومن ثم الرئيس عبدالفتاح السيسى، على 

حد وصف »عبدالعزيز«.
»ال أملك من احلياة غير زوجتى« جملة عّبر بها »عبدالعزيز« 
عما ميلكه فى حياته، وهى زوجته البالغة من العمر 60 عاماً، 
التى ال يراها إال كل 23 يوماً، موضحاً عدم مضايقتها من ذلك، 
فى  يكتب  حتى  للقناة  الذهاب  على  وحتّفزه  تشجعه  دامياً  بل 

تاريخه أنه جزء ممن بنوا القناة.
القناة  ويبنى  بلده  تاريخ  فى  يشارك  ييجى  شاب  كل  »نفسى 
بالذهاب  شباب مصر  والده«، مطالباً  ووالد  والده  بإيده عشان 
إلى قناة السويس واملشاركة فى بنائها وإعالئها حتى تظل إلى 

أن تنتهى، مصرية أباً عن جد.
»نفسى أموت هنا مع إنى عارف إن زوجتى هتزعل عليا عشان 
مالهاش غيرى بس أكيد هتفرح«.. جملة أنهى بها »حاج أحمد« 
حديثه، مردداً عبارة »حتيا مصـر« بعيون مجهدة تخالطها دموع 
قدمية فرحاً بالقناة ومساعدته لعمالها، وفى الوقت نفسه تعباً 

من املشقة التى يواجهها يومياً.

يا حاج »أحمد«

الصراع بني الوعى واإلرهاب
تعتبر الثورات الشعبية التحريرية العفوية 
التى ال يسبقها تدبير أو تنظيم نقطة البداية 
فى طريق اكتساب الوعى اجلمعى تدريجياً 
عبر مسار متعرج زمنياً يرتبط مبدى قدرة 
ال  التى  املــحــاوالت  مقاومة  على  املجتمع 
تتوقف، ملسخ الوعى الذى اكتسبته الشعوب 
من خالل الثورات. فالقوى املضادة للثورات 
وطمس  تشويه  محاوالتها  عــن  تتوقف  ال 
هذا الوعى الذى انبثق عن الثورات، والذى 
وال  عليها.  املترتب  باالضطراب  يصطدم 
شك أن هذا االضطراب يؤثر سلباً فى بناء 
واستكمال عملية الوعى ويطيل أمدها. وهذه 
هى املعضلة التى تواجه الثورات العربية التى 
انتجت مساراً حتريرياً مضطرباً انزلق إلى 
العنف بدرجات متفاوتة وأصبح فى متناول 
القوى املضادة للثورات أن جتد فى اإلرهاب 
األمن  أصبح  بحيث  الوعى،  لطمس  فرصة 
مقدماً على ما عداه حتت شعار »ال صوت 
يعلو على صوت املعركة«. وتبدو حالة مصر 
فى الذكرى الرابعة لثورة يناير بالغة الداللة، 
الشباب  أوســاط  فى  تداعياتها  خصوصاً 
بصدمة  األوعـــى  قطاعاته  أصيبت  الــذى 
القوى  جنــاح  بسبب  بإحباط،  فقط  وليس 

املضادة للثورة فى القفز على موجتها الثانية 
معاكس  اجتــاه  فى  وتوجيهها  يونيو   30 فى 
ألهداف ثورة يناير. فقد نشطت آلة طمس 
الوعى من خالل اإلعالم، مستغلة االرتباك 
الفادحة  األخــطــاء  ومستثمرة  املجتمعى 
جلماعة اإلخوان، حني وصلت إلى السلطة 
واصطدمت باجلميع. ورغم أن االضطراب 
الثانية  اجلولة  عقب  وتفاقم  تصاعد  الذى 
باجتاه  املتوقع  األثــر  عطل  يونيو   30 فــى 
تــنــامــى مجدداً  ـــذى  ال اإلرهــــاب  انــحــســار 
متزامناً مع سعى القوى املضادة إلى تشويه 
الثورة وإنكار طابعها السلمى، مما أدى إلى 
إسقاط اخلط الفاصل بني الثورات السلمية 
املدنى  االحتجاج  وبــني  اإلرهــابــى،  والعنف 
عدة  هناك  أن  الثابت  ومن  املسلح.  والعمل 
أصوليات أفرزت اإلرهاب، أبرزها األصولية 
اليهودية، التى ترجع إلى ستة عقود، وأفرزت 
إسرائيل العلمانية وعدوانها اليومى على كل 
ما هو عربى إسالمى ومسيحى فى فلسطني 
التاريخية، ويعتبرها الغرب أصولية صديقة 
وأفــــرزت  الـــغـــرب،  مــصــالــح  ــع  م متحالفة 
يدعم  بل  الغرب،  مصالح  يهدد  ال  إرهــابــاً 
انفجرت  وشيعية  سنية  وأصولية  نــفــوذه، 

واستبداد  والفساد  بالفقر  ملىء  واقــع  من 
واالزدواجية  النفاق  وشيوع  العرب  احلكام 
معها  التعسف  ويجرى  الدولى  التفاعل  فى 
واعتبارها إرهاباً يهدد الغرب ومصاحله. ال 
شك أن أبرز إجناز حققته الثورات العربية 
أن  إدراك  الشعبية  للجموع  أتــاحــت  أنــهــا 
للغرب  وتبعيتهم  وفسادهم  احلكام  طغيان 
وإهدارهم للكرامة اإلنسانية هو موطن الداء 
بتنوير  يبدأ  العربية  املجتمعات  حترير  وأن 
وتوعية شعوبها من خالل الثورات، فـ»ما لم 
ألنفسهم  بأنفسهم  يفكروا  أن  الناس  يتعود 
عمانويل  ــى  ــان األمل الفيلسوف  حــد  )عــلــى 
كانط( سيبقون كالدمى فى أيدى حكام جدد 
وتبرز  هذا  املخلوع«.  الطاغية  محل  يحلون 
املصرى  املجتمع  واجهت  التى  املشكلة  اآلن 
أثيرت  عندما   .1952 يوليو  ثــورة  ظل  فى 
تواجهنا  هى  وهــا  املثقفني(،  )أزمــة  قضية 
بذاتها بعد ثورة يناير وجولتها الثانية فى 30 
املعارضة  املثقفة  النخب  بادرت  يونيو، فقد 
على  القائم  السياسى  الوضع  اعتزال  إلى 
وطأة  بسبب  وذلك  اجلديدة،  السلطة  قمة 
ــني مــســيــرة حــفــظ الكيان  ــا ب الــتــنــاقــض م
من  االقتصادى  التعافى  واستعادة  الوطنى 

جهة ومن مسار احلريات املدنية والسياسية 
مما  أخــرى،  جهة  من  واجلماعات  لألفراد 
والسلطة،  املثقف  بني  الفجوة  باتساع  يهدد 
فاملثقف العربى يواجه اآلن حتدياً مزدوجاً 
يعيش من خالله بني شقى الرحى تتنازعه 
متطلبات احلفاظ على كيان الدولة وحمايتها 
إلى  السعى  وبــني  املتصاعد  اإلرهـــاب  مــن 
الكرمي،  بالعيش  ــورة  ــث ال أهـــداف  حتقيق 
والكرامة  والعدالة  احلرية  من  أساس  على 

للمجتمع ككل.
ــوفــق املــثــقــف الـــثـــورى بـــني هذه  كــيــف ي
ــى أعقاب  نــعــيــش ف املــتــنــاقــضــات، ونــحــن 
فاسد  تسلطى  بنظام  أطاحت  شعبية  ثورة 
إلقامة  مبشروع  أطاحت  ثانية  وانتفاضة 
)اإلسالم  شعار  حتت  بديل  تسلطى  نظام 
عربية  أجــواء  نعاصر  أننا  كما  السياسى( 
الكيانات  ظلها  فــى  تتساقط  مضطربة 
بأشكاله  اإلرهــــاب  ويتصاعد  املجتمعية 
املختلفة. هل ينعزل املثقف احلقيقى املهموم 
يصمد  أم  وينزوى  يعتزل  أو  وطنه  بقضايا 
ويواصل دوره التاريخى فى نشر الوعى بني 
اجلموع املتعطشة للتغيير؟ هذا هو السؤال 

واإلجابة محسومة لصالح التغيير.

اأ.د. عواطف عبدالرحمن

امل�سكوت عنه
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