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ال�صحافة

�شارع

م�����ص�����ر واخل�������ل�������ي�������ج :ب����ي���ن ال�����ع�����س�����ك�����ري واالق�������ت�������ص�������ادي
يوجد حما�س �ص��ادق يف معظ��م دول اخلليج لدعم م�رص على كل الأ�ص��عدة،
وهذا املوقف �أعاد الثقة يف القاهرة ،حتى عند املواطن امل�رصي الذي كان قد وجد
نف�س��ه يف م�أزق خطري مل مير مبثل��ه من قبل ،ووج��د فج�أة �أن بالده على و�ش��ك
االنهيار .ودول اخلليج تدرك �أهمية م��صر لها وللمنطقة ،وتريد �أن تكون �رشيكا
يف جناحاته��ا ال �ض��حية لأزماتها .وق��د تكرر احلديث ه��ذه الأيام ع��ن بناء قوة
ع�س��كرية خليجية م�رصية ،وهو تفكري منطقي بحكم التمحور الإقليمي ال�شديد،
وانت�ش��ار احلروب يف معظم �أرجاء املنطقة� ،إمنا لي���س واقعيا .وهنا يفرت�ض من
اخلليجي�ين �أال يتوهموا �أنهم قوة عظم��ى قادرة على تغيري الع��امل من حولهم.
ف�إمكاناته��م ماديا كب�يرة عندما تنف��ق يف وجهها ال�ص��حيح ،ق��ادرة على قيادة
املنطق��ة �س��لبا �أو �إيجابا ،لكن وب�س��هولة ميك��ن �أن تتبخر ثرواتهم يف م�ش��اريع
�سيا�سية وع�سكرية غري منتجة ،كما حدث ل�صدام يف العراق.
حيال م�رص� ،أمامهم خيار واحد م�ستعجل ال ثاين له ،دعمها اقت�صاديا .والدعم
لي���س فقط باملن��ح والقرو�ض وال��دوالرات ،بل مب�ش��اريع عمالق��ة تغري حظوظ
وم�س��تقبل امل�رصيني .وهذا يعني م�ساعدتها على �إجناز م�ش��اريع خارج ثنائية
الف�س��اد والبريوقراطية التي عطلت قدرات البالد لعق��ود طويلة .ويف حال جناح
م�رص اقت�ص��اديا� ،س��يكون نظامه��ا ال�سيا�س��ي �أكرث ا�س��تقرارا ،وجي�ش��ها عزيزا
وقادرا ،و�ست�ص��بح دولة ميكن الركون �إليها لتلبية حاجات ا�ستقرار كل املنطقة.
فقد كان �ضعف م�رص يف العقدين املا�ضيني �سببه تهالك االقت�صاد� ،أ�ضعف قدرتها

ال�سيا�س��ية حتى �أ�صبحت عاجزة عن كبح قوى �صغرية خارجية مثل حما�س يف
غزة ،ونظام الب�ش�ير يف ال�س��ودان ،و�ض��عيفة داخلي��ة �إىل درجة �ص��ار «الإخوان
امل�سلمون» يلعبون لعبة الرعاية االجتماعية ،و�إدارة اقت�صاد الأحياء الفقرية.
القي��ادة امل�رصية يف ه��ذا الوقت االنتقايل ال�ص��عب ب�إمكانها منح امل�س��تثمرين
اخلليجي�ين ،ومن ي�ش��اركهم م��ن امل�ؤ�س�س��ات الدولية ،م�س��احة ح��رة لتطوير
قطاعات كبرية مث��ل الزراعة .ففي ه��ذا القطاع ثالثون ملي��ون م�رصي يعملون
يف الفالح��ة ،التي متثل روح الب�لاد و�رشيان حياته ،وال يت�أثر كثريا بال�سيا�س��ة
والإره��اب .ول��و �أن الدول��ة منحت��ه االهتم��ام ال��ذي ي�س��تحقه منذ عق��ود لكان
ب�إمكانه��ا �أن تتف��رغ الي��وم لتطوير بقي��ة القطاع��ات املنتجة الأخ��رى .الزراعة
�صناعة رئي�سية يف الدول الكربى ،وتعترب �ض��مانتها الدائمة يف ال�سلم واحلرب.
و�إذا كان��ت غري جمدية ب�إم��كان امل�س��تثمرين اخلليجيني االنخراط يف م�ش��اريع
حمددة �ص��ناعية �أو خدمي��ة ذات قيم��ة �إنتاجية ت�ش��غيلية ودميوم��ة طويلة،
�رشط احل�ص��ول على �ض��مانات من القي��ادة امل�رصية ،مناخ ح��ر بعيد عن غول
البريوقراطية وج�شع القوى املختلفة يف املجتمع ال�سيا�سي .هذه الأفكار �ستدعم
امل�رصين ملائة عام مقبلة ،ولي�س جمرد فيتامينات تن�شط البالد لب�ضع �سنوات،
وترفع م�ؤ�رش التوظيف الذي �رسعان ما ينهار َمع �أول �أزمة.
ومفه��وم العالق��ة والتع��اون م��ع م��صر وا�س��ع ،يفرت���ض �أن يع��اد النظر يف
مفاهيمه و�أ�س��اليبه ،واخلروج من ال�ص��ندوق القدمي الذي ف�ش��ل يف عهد مبارك.

عبد الرحمن الراشد
فامل�رصي��ون لي�س��وا بحاج��ة �إىل داعمني و�أعم��ال خريية ،ب��ل �إىل ��شركاء ،ومن
الأف�ضل للخليجيني �أن ي�شرتكوا مع امل�رصيني يف بناء �رشكات عمالقة من القطاع
اخلا�ص ،تدعمها احلكوم��ات ،ويتم متليكها تدريجيا للقط��اع اخلا�ص امل�رصي
م�س��تقبال .والالف��ت للنظر �أن اجلي���ش امل�رصي هو �أف�ض��ل امل�ؤ�س�س��ات يف م�رص،
�أكرثها فاعلية وان�ضباطا ،وميكن �أن يكون �رشيكا يف عدد من امل�شاريع التنموية
العمالقة ،ب�صفته التنفيذية ال ال�سيا�سية �أو الع�سكرية.
�أم��ا فكرة بناء قوة ع�س��كرية �إقليمية ،ركائزها م��صر وبع�ض دول اخلليج،
فه��ي ت�ص��لح م�رشوع��ا ي�أت��ي بع��د تلبي��ة حاج��ات الأو�ض��اع امل�س��تعجلة،
كاالقت�ص��ادية ،لأنه �سي�ص��عب اال�س��تثمار ماديا يف �أكرث من قطاع يف � ٍآن واحد،
و�سيتطلب البناء الع�سكري وقتا طويال ،و�سيتعرث ب�سبب تفا�صيل �سيكت�شف
اجلمي��ع �أنها غري قابل��ة للحل .والبديل عن بناء قوة ع�س��كرية م�ش�تركة ،هو
تعزيز التعاون الع�سكري والأمني ،الذي هو قائم وال يعلن عنه كثريا .وميكن
تو�س��يع التعاون يف املناطق امل�ض��طربة مثل ليبي��ا و�س��وريا واليمن ،وميكن
�أي�ض��ا تفعيل��ه يف مناطق هي م�ص��در للتوتر ،مث��ل تغيري النظام يف ال�س��ودان
الذي ا�ستمر �ش��وكة يف خا�رصة م�رص واملنطقة� .إمنا الأولوية تبقى لال�ستثمار
يف اقت�ص��اد م�رص ،مبا يعود بالنفع على اجلميع ،ويحقق اال�س��تقرار املن�شود،
والربهنة ل�ش��عوب املنطقة على �أن الأنظمة ال�سيا�سية القدمية املعتدلة قادرة
على خدمتها �أكرث من �أنظمة بديلة فو�ضوية.
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أردن
امللك عبدالله
بخير

القضاء عليه أفضل من مواجهته
أحمد اجلارالله

للم��رة االوىل من��ذ عقود ،يق��ف االردني��ون �أم��ام مر�آة
احلقيق��ة ب��كل �ش��فافية ،ليكت�ش��فوا ان جترب��ة العق��ود
املا�ض��ية وقدرة قيادته��م عل��ى معاجلة الق�ض��ايا كافة
بر�ؤية وطنية بعي��دة املدى ،جعلت وطنه��م ان يكون يف
هذه املرحلة ال�صعبة واحل�سا�سة بخري ،رغم كل النوائب
التي حاولت دوائر دولية ع��دة �إيقاعه يف �أفخاخها .ولقد
عرب ع��ن ذلك امللك عب��داهلل الث��اين يف خطاب��ه �إىل «الأ�رسة
الأردنية الواحدة» ب�أن «الأردن قوي و�صامد بثبات على
مر العقود يف وجه كل من راهن على �س��قوطه ،و�أثبت �أنه
�أقوى و�أكرب من كل الذين يرتب�ص��ون �أي فر�صة للهجوم
عليه ،او النيل منه ب�شتى الو�سائل وال�سبل».
فمنذ بد�أت عوا�صف تبعات الق�ض��ية الفل�سطينية تهب
على املنطق��ة ،كانت هذه اململك��ة يف عني العا�ص��فة دائما،
وكتبت عليها املواجهة كرها ،ورغم ذلك �س��ارت يف التنمية
على حد ال�سكني ،فا�س��تطاعت ان تواجه ما نتج عن حرب
الع��ام  1967مبزيد من الت�ض��امن الداخل��ي وااللتفات اىل
البناء ك��ي ال تتحول النك�س��ة العربية نك�س��ة �أردنية ،كما
�أنها واجهت ب�ص�بر وثبات ح��رب الع��ام  1970التي كان
اله��دف منه��ا حتويلها وطن��ا بدي�لا للفل�س��طينيني ،لكنها
ح�س��مت �أمره��ا بق��وة وحدته��ا ،والتف��اف �ش��عبها حول
قيادته وقواته امل�س��لحة ،وخرجت من تلك الأزمة �أكرث قوة
وا�س��تقرارا .ما تال �أزمة العام  1970و�أيلول اال�س��ود جعل
الأردن يف �سبعينات وثمانينات القرن املا�ضي وحتى اليوم
ينعم با�س��تقرار ،ومنعة كبرية ،وكل هذا نتيجة اال�ستمرار
مبواجهة التحديات الكربى التي فر�ض��ت عل��ى هذا البلد،
�أو كما ق��ال امللك عبداهلل« :كل مرة كنا عل��ى املحك ،خرجنا
�أقوى ،واليوم بالذات نحن �أقوى من �أي وقت م�ضى».
م��ا يجع��ل امل��رء يطمئ��ن اىل ان ه��ذا البل��د ذا املوق��ع
الإ�سرتاتيجي يتمتع مبناعة وطنية عالية رغم ح�سا�سيته
الدميوغرافية ،فاذا كان موقعه جعله ي���ؤدي دورا �إقليميا
ودوليا مميزا ،اعتق��د كثري من االردنيني �أن��ه ي�أخذ اهتمام
قيادته��م �إىل ق�ض��ايا بعي��دة م��ن �ش���أنهم الداخل��ي� ،إال �أن
احلقيقة هي �أن هذه القيادة كانت تعمل على انتزاع ما علق
يف الذهن ال�سيا�سي الدويل نتيجة الدعيات اال�رسائيلية عن
�أن االردن وطن بديل� ،أو بالأحرى بلد ميكن للت�س��ويات ان
متر على ح�س��اب �ش��عبه وجغرافيته .رمبا يك��ون االردن
غرق يف مرحلة م��ن املراحل يف جدل بيزنطي ،ما ت�س��بب يف
�أوقات معينة ببع�ض االنتكا�سات ال�سيا�سية ،اال �أنه اليوم
وبعد هذا اخلطاب املف�ص��لي ي�ستطيع االردنيون بقدراتهم
االقت�ص��ادية والعلمية الكبرية غري امل�ستغلة ،اخلروج من
دائرة اجلدل اىل ا�س��تغالل الفر�ص��ة التاريخية لبناء �أردن
ع�رصي �أكرث قوة مما هو عليه اليوم.
م��ا قال��ه املل��ك عب��داهلل يف خطاب��ه باخت�ص��ار ه��و ان
االردن بخ�ير ،وهذا م��ا كان ينتظره االردني��ون منذ �أيلول
اال�س��ود� ،أن يخرج عليه��م �أح��د قادتهم ويطمئنه��م اىل ان
وطنه��م بخري ،ولهذا مل يع��د للهواج�س �أي م��كان عند هذا
ال�ش��عب ،فالبلد املجب��ول على التحديات ق��ادر دائما على
جتاوز ال�ص��عاب ،خ�صو�ص��ا يف ظل قيادة تتمتع بعالقات
دولي��ة ،ودائمة احلركة على ال�ص��عيد العامل��ي ميكنها من
قل��ب التحدي��ات اىل فر�ص تزيد م��ن ا�س��تقرار االردن .هذه
القي��ادة املت�ش��بعة بالثقاف��ة الدولية ،ت�س��تطيع ان تفعل
الكثري لوطنها وعروبتها و�إ�س�لامها و�إقليمها ،فهي ت�ستند
اىل تاري��خ من احلك��م الر�ش��يد ،و�أبع��دت الأردن عن كل ما
خطط له من احتالل مبا�رش �أو مقنع ،وجتاوزت املنعطفات
واملح��ن بثب��ات ،وهي ق��ادرة اليوم على �ض��مان الأف�ض��ل
لبلدها و�شعبها املطالب ب�أن يعمل ليبقى الأردن بخري.
«ال�سيا�سة»  5مار�س .2015

عبداللطيف الدعيج

الأخبار ترتدد عن عزم االنظمة العربية مناق�ش��ة �أمر ت�شكيل قوة �أمن
من بينه��ا يف م�ؤمترها القادم ،وذلك للت�ص��دي لالرهاب و�ض��مان االمن
القوم��ي العربي! ه��ذا يعني وبال �ش��ك او ريب ان ه��ذه االنظمة تتوقع،
او رمب��ا هي تعلم جزم��ا �أن االرهاب �سي�س��تمر ،وان خط��ره لن يتوقف
بالق�ض��اء على منظماته احلالية ،ب��ل ان منظمات واخطارا م�س��تقبلية
�س��تكون هاج�س��ا ،على االنظمة التح�س��ب ملواجهتها من الآن .االنظمة
هنا تعلم متاما ذلك ،واال ملاذا ت�شكيل قوة امن للتعامل مع الآتي يف وقت
فيه اغلب هذه االنظمة او كلها يف الواقع م�شارك يف حتالف عاملي عملي،
وجا ٍر الآن للق�ض��اء على االرهاب؟ ما الذي �س��يكون يف امكان هذه القوة
العربية امل�شرتكة املزمع ت�شكيلها فعله مما عجزت او تعجز عنه القوة
الدولية احلالية املتحالفة لدحر «داع�ش»؟ ال �ش��يء بالطبع ..لهذا فان
القوة االمنية التي حتر�ص االنظمة العربية على ت�ش��كيلها هي ملواجهة
خطر االرهاب القادم!
وال�س�ؤال هنا :ملاذا يجب ان يكون هناك ارهاب قادم؟ وملاذا تتح�سب
االنظمة العربية للمواجهة الع�سكرية مع هذا االرهاب؟ �ألي�س االف�ضل
واال�س��هل البح��ث عن ا�س��باب م�ص��ادر ومكون��ات االره��اب ،وبالتايل

الق�ضاء عليه يف املهد؟! وملاذا يجب علينا ان نكون يف مواجهة م�ستمرة
مع االرهاب؟ وملاذا ال ميكن الق�ضاء عليه اىل االبد؟
ملاذا �أ�ص�لا ت�ض��ع بع�ض االنظمة العربية نف�س��ها يف معرك��ة دائمة مع
�ش��عوبها حتت دعاوى وحجج حفظ االمن القومي؟ ومن ي�ضمن اال تعمم
هذه القوة امل�ش�تركة او تلك االنظمة مهمتها ،فت�ش��مل كل حركة وكل مترد
�ش��عبي او ث��وري ،وتت��وىل بالت��ايل قمعه بحج��ة االرهاب وتهدي��د االمن
القومي العربي؟ ما الذي �سيمنع ا�ستخدام هذه القوة لـ«حماية» االنظمة
احلالية وال�س��تمرار بط�ش��ها ،خ�صو�ص��ا ان عددا من الأنظمة تتوافر فيها
نف�سها مقومات وجذور وبذور االرهاب التي تدعي مقاومته.
ان الق�ضاء على االرهاب يتطلب الق�ضاء على ا�سبابه ،وخلق جمتمعات
وتكوين م�ؤ�س�سات قادرة على نبذ االرهاب ومواجهته يف املهد .بهذا ال توفر
االنظمة العربي��ة التكلفة ،بل تخت�رص املعاناة والكلف��ة الغالية التي تتبع
اي حرب ت�ش��ن �ضد االرهاب او غريه .لكن بالطبع هذا �صعب على االنظمة
العربية ..فهي ذاتها حتمل يف طياتها بذور وجذور االرهاب ،وبع�ض��ها كما
رددن��ا مرارا وتك��رارا خلق هذا االره��اب ورعاه ،ورمبا لهذا تتح�س��ب هذه
االنظمة ملواجهة نقي�ضها الذي تتوىل خلقه وافرازه يوما بعد يوم.

«القب�س»  5مار�س .2015

الرياض ..معجزات املاضي واحلاضر
بداية االنطالقات داخل مدينة �أقرب �إىل و�ض��ع القري��ة وال �أعتقد �أنه كان
هناك �أحد يف ذلك الوقت يتوقع و�صول قرية الأم�س �إىل جزالة وبراعة ما هي
عليه مدينة اليوم من �ض��خامة ح�ض��ور مل تتوفر ب�أي من خ�صو�صياتها يف
�أي مدينة عربية..
�أم�ير الأم�س ..وملك احلا�رض� ..س��لمان بن عبدالعزيز ..الرج��ل الذي بجهد مل
يتوفر عن��د �أي رجل �آخ��ر اجته بكف��اءة قدرات متع��ددة كي ينقل واقع املا�ض��ي
الب�س��يط يف كل القدرات �إىل واقع احلا�رض الذي مل يكن هناك م��ن يجزم ب�إمكانية
الو�ص��ول �إىل حقائق ما هو مع��روف يف مدينة الريا�ض مما �أ�ص��بحت فيه اندفاعا
نحو رائع واقعها املثايل..
تعدد ..الطرق معجزة ..تكاثر تطور الأحياء ومب�سافات مدينة �أعرف �شخ�صيا
�أنها كانت يف �ش��مال الريا�ض الذي توجد فيه الآن جريدة «الريا�ض» عرفنا وقتها
�ص��عوبة االنتقال �إىل ما يعرف بواقع «بر» لي�س بالقريب من �أي م�س��كن حملي..
من ي�ص��ل �إليه ه��و يف الواقع يق��وم برحلة ب��ر ..مثلم��ا كان يحدث �رشق��ا عندما

تركي عبدالله السديري
جتاوز التعمري م�س��احات بع�ض��ها كان ي�أتي يف ال�ش��عر النبطي تقديرا لتوعيات
توجه الراحلني بوا�س��طة ركوب اجلمال ..نف�س ال�شيء ميكن �أن يقال عن جنوب
الريا�ض حيث كنا نعرف وقتها ما مياثل نف�س مواقع الرحالت الربية يف �أي موقع
�آخر ..ما ح��دث يف الريا�ض اجلديدة مل يكن فقط عمليات حت�س�ين وتطوير و�إمنا
امتد التطوير وت�ضاعفت �أعداد ال�سكان يف واقع م�سكن ي�ؤكدون �أن له متيزا بعيدا
عن �أي مدينة عربية �أخرى..
مل يكن الأمري �سلمان رجال يعتمد على ما يفعله الآخرون من تقليدية ت�رصفات
و�إمن��ا كان هو احلري�ص يف كل وق��ت على �أن يتواجد يف املدين��ة اجلديدة كل �آفاق
التطورات التي مل يكن يطلب فيها واقع التو�س��ع فقط و�إمنا �أي�ض��ا واقع االمتداد
عرب كل م�سافات حدود نحو ما هو �أرقى..
ت�رشف��ت ومثلي كثريون مبتابع��ة ماكانت عليه الريا�ض من حتوالت لي�س��ت
بال�س��هلة ،الأمر الذي جعلنا نعي���ش واقع روعة االجناز الكب�ير الذي حول قرية
الأم�س ال�صغرية �إىل ما �أ�صبحت تعنيه من توفر قدرات لي�ست بال�سهلة.

وص�����������راع امل����ص����ال����ح!

عماد الدين أديب

ب�رصف النظر ع��ن قرار املحكمة الد�س��تورية اخلا�ص مبدى د�س��تورية
م��واد قانون االنتخاب��ات الربملاني��ة ،ف�إن البع���ض ،و�أنا منه��م ،لديه ر�أي
�سيا�سي بعيد متاما عن د�ستورية �أو قانونية نظام االنتخابات.
�أكرر م��ا قلته منذ �أك�ثر من مائة ي��وم يف ه��ذه الزاوية ،وه��و �أن النخبة
ال�سيا�س��ية وقواعد الأحزاب� ،أو ما ي�سمى بالأحزاب ال�رشعية يف م�رص ،غري
مهي�أة وغري م�س��تعدة لإجراء هذه االنتخابات .و�سبب هذا القول يرجع �إىل
�أن االنتخابات الربملانية هي يف النهاية تهدف  -نظريا � -إىل اختيار ممثلني
عن ال�شعب ب�أف�ضل طريقة متثل قاعدة الناخبني بهدف اختيار �أول برملان
عقب ث��ورة  30يونيو العظيمة ،ول��ه قوة ت�رشيعية غري م�س��بوقة �أعطاها
له د�س��تور م�رص اجلديد .دور الربملان يف �أي نظام ت�رشيعي دميقراطي هو
�إ�صدار القوانني والت�رشيعات ومراقبة �أداء ال�سلطة التنفيذية.
وحتى يتحق��ق ذلك الأمر ،يتعني عل��ى الربملان �أن تتواف��ر له درجة من
الوعي ال�سيا�س��ي والثقافة العملية من �أجل القدرة على �أداء دور الت�رشيع
والرقابة ب�أف�ضل كفاءة ممكنة.
منذ ثورة يناير  2011حتى تاريخه مل تتبلور القوى ال�سيا�س��ية ب�شكل
برامج خمتلفة ومتميزة عن بع�ضها البع�ض.
حتى تاريخ��ه ،القوى ال�سيا�س��ية يف م�رص هي قوى فردية� ،شخ�ص��ية،
ال تعرب عن برامج وا�ض��حة متما�سكة لها ر�ص��يد حقيقي يعرب عن جمموع
امل�صالح املتعددة يف جمتمع وا�سع مثل املجتمع امل�رصي.
حتى تاريخ��ه ،ما زال��ت الع�ص��بيات ،والعائ�لات ،وامل�ص��الح املالية،
والإرث ال�سيا�سي ،هو ما يتحكم يف معظم الدوائر االنتخابية يف م�رص.
م��ا زال��ت العائ�لات الوفدي��ة القدمي��ة يف الري��ف وال�ص��عيد تت��وارث
مقاعدها.
وما زالت عائالت الفلول يف عهد ما قبل ثورة يناير قوية يف دوائرها .وما
زال��ت دوائر الإخوان وال�س��لفيني يف �أحي��اء القاهرة والإ�س��كندرية والفيوم
واملني��ا وال�رشقي��ة الفق�يرة مرتبط��ة مب��ا بق��ي م��ن �إرث جماع��ة الإخوان
امل�سلمني املنحلة.
�أخطر م��ا يف معادل��ة الربمل��ان املقبل ،و�أ�س��و�أ ما يف الو�ض��ع ال�سيا�س��ي
احلايل� ،أن احلكم لي�س لديه قوى �سيا�س��ية معربة عنه ،واملعار�ض��ة لي�س
لديها برامج م�ضادة �أو خمالفة للحكم.
�إنه ��صراع كرا�س��ي ولي�س ��صراع برامج ،وه��و �رصاع حول م�ص��الح
�شخ�صية �أكرث منه �رصاعا حول �أفكار ومبادئ �أ�سا�سية.
ه��ذه املعادلة ال تب�رش بربملان ي�س��تحق �أن يكون على م�س��توى امل�ؤمتر
االقت�صادي املقبل ،وال على م�ستوى ثورتني قامتا يف �أقل من � 4سنوات.
لدينا �أحالم عظيمة ولكن لدينا قوى �سيا�س��ية بعيدة متاما عن الكفاءة
والوعي والنزاهة لتحقيق هذه الأحالم.
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مصر ..منورة بأهلها
رغم ما ن�س��معه من �أخبار عن انفج��ارات �أو تظاهرات حتدث يف �أر���ض الكنانة �إال
�أنني عندم��ا كنت موجودة هناك ،مل �أ�ش��عر �إال بالأمن والأمان والرتحيب من �ش��عب
م�رص ،تلك هي القاهرة تنري مبحبة �شعبها.
ب�ض��عة �أيام ق�ض��يتها يف عباءة املحرو�س��ة ،لن �أبالغ ولن �أزي��ف يف كلماتي ولكن
�س�أنقل ما ر�أيته و�ش��عرته و�أنا على �أر�ض القاهرة لنبد�أ بق�ضية الكهرباء والت�ضخيم
بها عرب الإع�لام امل�أجور ،نع��م يوجد انقط��اع يف الكهرباء لكن لي�س بال�ص��ورة التي
تتداولها بع���ض القنوات وتقوم بتهويل ذلك االنقطاع ،مدعية ا�س��تمراره ل�س��اعات
كث�يرة ،كل املو�ض��وع يا جماعة اخلري �س��اعة �أو �س��اعتني مو �أك�ثر ،ولن�أخذ املحور
الث��اين ق�ض��ية الزح��ام والتهوي��ل فيه��ا يف الربام��ج امل�أج��ورة� ،أقرتح عل��ى معديها
ومقدميها �أن يقوموا بزيارة الدول الر�أ�س��مالية ف�سيجدون �أن م�شكلة الزحام م�شكلة
عامة ال تقت�رص فقط على م�رص ،ارحموا �أر�ض الكنانة يا �أهل الإعالم الفا�سد.

ص������������راع ال�����ك�����راس�����ي

نرمني احلوطي
�أم��ا النقط��ة الثالثة فه��ي ال�ص��حة والتمري���ض ،فما تقوم ب��ه بع�ض
و�سائل الإعالم �أو بالأحرى «الإعالن الفا�سد» ب�أن ال�صحة يف تدن و�أنه ال
توجد �أدوية� ،أقول لهم �إن ما تتحدثون عنه ال حقيقة له ،فقد يكون هناك
بع�ض الق�صور ،لكن لي�س بال�صورة التي تقدمونها لت�شويه منبع العلم
والدواء للأمة العربية.
ن�أت��ي لآخر حم��ور يف مقالتنا وه��و الأمن والأم��ان الذي ن�س��مع الكثري من
الربامج الإعالنية ولي�ست الإعالمية التي جتعلنا عندما ن�شاهدها ب�أن م�رص
�أ�ص��بحت منطقة غري �آمنة و�أن املوت هو الذي �سي�ستقبلنا �إذا �أردنا زيارتها،
فتجعل من يع�ش��ق �أر�ض املحرو�س��ة متخوفا ب�أن يذهب لكي ال يلقى حتفه
هن��اك ،ذلك ما ن�ش��عره عندما ن�س��مع الأخبار ،ولك��ن من �أر���ض الواقع وما
�أج��ده يف م�رص هو ما ذكر يف الق��ر�آن الكرمي (ادخلوا م�رص �إن �ش��اء اهلل �آمنني)
«الأنباء»  5مار�س .2015

تلك ه��ي م�رص �أم��ن و�أمان لكل م��ن ميكث به��ا �أو يريد العي���ش فيها ،ع�رشة
�أيام و�أنا �أتنقل يف �ش��وارعها ورجال الأمن ي�س��هرون وميكثون يف �ضواحيها
يف نقاط للتفتي�ش منظمة �س��اهرين على �أمن املحرو�س��ة ،مرحبني ب�ضيوف
م�رص ،تلك هي م�رص حا�ضنة لكل حمبيها ال �أنكر �أن هناك تفجريات �أو بع�ض
املظاهرات ولكن لي�س��ت بال�ص��ورة التي نراها عرب القن��وات الإعالمية التي
جتعل امل�ش��اهد لها ي�ش��عر ب�أن �أر�ض الأنبياء التي احت�ض��نت مرمي العذراء
وابنها �سيدنا عي�س��ى لت�أمن بهم يف �أر�ض��ها والتي خرج منها �سيدنا مو�سى
حماربا للعنف والظل��م وتزوج منها خامت الأنبياء احلبيب امل�ص��طفى ب�أنها
�أ�ص��بحت �أر���ض الهالك ،وم��ن كلماتي �أق��ول ملروج��ي الإعالم الفا�س��د كفوا
�أفواهكم و�أقالمكم عن �أر�ض ال�سالم لأن م�رص تبقى قلب الأمن والأمان للوطن
العربي وهي باقية منورة ب�أهلها.

