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 ما يجري فـــي العالم العربي من توتر وحراك اجتماعي 
وسياسي يســـتدعي احلديث عن نظرية العقد االجتماعي، 
والتي يشكل فهمها بصورة دقيقة وعيا أكبر وتصبح الصورة 
عندها أكثر وضوحا. وعندما يدور احلديث عن نظرية العقد 
االجتماعي فال شك أن اسم توماس هوبز وجون لوك وجان 
جاك روســـو هو أول ما يتبادر إلـــى األذهان بوصفهم أهم 
منظـــري العقد االجتماعي، وإن كان موضوع النظرية قدمي 
وجند بداياته عند أفالطون وأرسطو. بالنسبة لهوبز، كان 
السؤال األساسي لديه: ملاذا علينا أن نخضع للسلطة؟ فوجد 
 Homo «أن اإلنسان في حقيقته ما هو إال «ذئب ألخيه اإلنسان
homini lupus، سيلتهمه عند أول فرصة تسنح له، وهذا ما 
كان ســـائدا في مرحلة ما قبل الدولة والتي يسميها هوبز 
احلالة الطبيعية (State of Nature)، وألن اإلنسان لن يتمكن 
من مواصلة احلياة في ظل هذا الوضع الهمجي، وجد نفسه 
«مضطرا» إلى التنازل عن حريته للحاكم، مقابل أن يحظى 
باألمن واالستقرار التي يتوجب على احلاكم تأمينها للجميع. 
أمـــا جون لوك فقد اتفق مع هوبز بشـــأن احلالة الطبيعية 
الهمجية، ولكنه اختلف قليال بقوله بأنها ليست خالية من 
املسؤولية األخالقية والعيش فيها ليس مستحيال كما قال 
هوبز. وهناك شواهد واقعية عبر التاريخ اإلنساني، ولذلك 
جاء موقف لوك من الثورة على احلاكم أكثر انسجاما من هوبز، 
حيـــث كان يرى أن األفراد تنازلوا عن «جزء» من حرياتهم 
للحاكم مقابل احلصول على االستقرار والنظام، ولكن متى 
ما أخل احلاكـــم بواجباته فمن حق األفراد أن يثوروا عليه 
ويستعيدوا ما كان لهم من منطلق مبدأ «الدفاع عن النفس». 
أما جان جاك روسو فقد خالف االثنني كليا، حني اعتبر احلالة 
الطبيعية للبشـــر أنها حالة نقاء إنساني وأخالقي دنستها 
يد احلضـــارة والتقدم، والتي أنتجـــت قيما جديدة قوامها 
احلسد والتنافس واجلشع (الرأسمالية) والتي أدت فيما بعد 
وخاصة بعد ظهـــور «امللكية اخلاصة» إلى احلاجة لوجود 
السلطة أو الدولة من أجل تنظيم هذه العالقات اجلديدة. هذا 
باختصار شديد أهم مالمح نظرية العقد االجتماعي عند أهم 
فالسفتها، وما يهمنا منها التأكيد على أن العالقة التي تربط 
احلاكم باحملكوم هـــي عالقة «عقد اجتماعي» قوامها تنازل 
األفراد عن جزء من حرياتهم للحاكم مقابل حصولهم على 
األمن واالستقرار وتنظيم شؤون احلياة بالعدل واملساواة، 
وهي نظرية تخالف متاما ما روج له «منظرو السلطة» عبر 
التاريخ حني اعتبروا احلكـــم نوعا من «االلوهية» وهو ما 
يسمى باحلكم «اإللهي» على األرض، والذي يحارب أي فكرة 
للثورة على احلاكم مهما بلغ به الطغيان والظلم، وهو فهم 
صارخ الوقاحة واالنحطاط، إذ أنه يجعل احلاكم وهو إنسان 
مثله مثل بقية البشر مبثابة إله ومركز الكون واحلياة، من 
أجله وباسمه تبرر كل اجلرائم واملظالم دون اعتبار حلياة 
ماليني الناس وحقوقهم، وشـــواهده شاخصة في التاريخ 
منذ القدم وحتى اليوم، ونهاياته املأساوية أيضا عالقة في 

أذهان البشر في كل مكان.
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  ما حدث في تونس وفي مصر وبقية البلدان الثائرة ليس 
جديدا على البشرية، رغم أنه جديد على عاملنا العربي، وهنا 
نصل إلى وقفة مستحقة من بعض األنظمة احلاكمة لتراجع 
حساباتها مع شعوبها املســـحوقة واجلائعة، وتتأمل فيما 
يحدث بعني راصدة وعقل متفتح بعيدا عن تضليل «احلرس 
القدمي» ممن يعيشون خارج الزمن وال يعون حجم التغيرات 
التي أصابت العالم اجلديد ويعتقدون أنه ال يزال بإمكانهم 
حكـــم الناس باحلديد والنار والســـجون والتعذيب. عاملنا 
اليوم حتركه تكنولوجيا االتصاالت العابرة للقارات وليس 
الصواريخ، واجلوع كافر والفقير ليس لديه ما يخسره، فال 
سبيل إذن إال العدل في حكم الناس، فبالعدل وحده تستقر 
الشـــعوب ويستقر امللك، واحلكيم من اعتبر بغيره قبل أن 

يعتبر به الناس.
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 مصر العــــرب والعروبة متر مبنعطــــف داخلي خطير 
ومرعــــب يثير مخاوف وقلق كل عربي محب ملصر ومؤمن 
بدور مصر العربي احملوري ويعي أبعاده ومآثره وتأثيراته 
اإلقليمية والدولية وخصوصا في هذا الوقت العسير الذي 
متر فيه قضايا األمة العربية الرئيسية وعلى رأسها القضية 
الفلسطينية، نعم ورب الكعبة انني خائف على مصر النيل 
العظيم، مصر األزهر الشامخ، ومصر األدب والثقافة، مصر 
أم كلثوم وعبدالوهاب وحليم، وقلبي واهللا يتفطر على أهل 
مصر وما ميرون به من معاناة وألم ومآس شاهدناها عبر 
شاشــــات التلفاز وال أدري إلى أين تتجه األمور وإلى أين 
ستنتهي؟ وال أملك إال أن أتضرع للعزيز القدير بان يخرج 
مصر وأهل مصر من هذه احملنة بأقل األضرار وتصل إلى 
بر الدميوقراطية احلرة احلقيقية ويجب أال ينسى أحد أن 
هــــذه الثورة ما كان لها أن تنطلق لوال بذور الدميوقراطية 
واحلرية التي بذرها الرئيس محمد حسني مبارك وما كانت 
لتبذر لواله وان كانت هناك أخطاء جسيمة قام بها فريقه 
ويتحمــــل بالضرورة تبعاتهــــا إال إن كل منصف يجب أن 
يتذكر أنه صقر وقائــــد صقور حرب أكتوبر وعمل الكثير 
والكثير ألجل مصر واألمتني العربية واإلسالمية وبذل أكثر 
ألجل مصر رغم كل شــــيء فيكفي أنه حفظ ســــيادة مصر 
وأنفتها ولكن دون أن يدخل حربا واحدة. وسيبقى الرئيس 
صمام أمان ألمن مصر وأهلها ولن يترك الرئاســــة إال وقد 
قام بتأمينهما وهذا ما أنا على ثقة تامة بأنه بذل وسيبذل 
الغالي والنفيس الجناز هذه املهمة اخلطيرة واحلساســــة، 
فليس البطل مبارك من يفر ويخلف وراءه الفوضى ملصر 
وأهلها والتناحر على جني املكاسب وما القرارات التي أقدم 
عليها والتي سيقدم عليها إال برهان على ما أسلفت وهذا ما 
ســــتثبته األيام املقبلة. ويبقى أن نقول ألحبائنا وأشقائنا 
شــــعب مصر العزيز الذين أتعاطف مــــع مطالبهم العادلة 
إنني أمتنى عليهم أن يتحلوا بالصبر وأال ينجروا باجتاه 
االستعجال إلجناز مطالبهم وأن يعوا ملا يحيط بهم ومبصرهم 
من شراك وأعداء يتربصون بهم الدوائر، وحفظ اهللا مصر 

وأهلها الكرام من مكر املاكرين وال بأس عليهما.
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 محمد هالل الخالدي

 في العقد االجتماعي

 نظرات

 باسل الجاسر

 ال بأس مصر العرب

 رؤى كويتية

 ال، ثم ألف ال.. إنها مصر وليست تونس، إنها مصر وليست 
أي دولة بالعالم، إنها أم الدنيا، إنها مصر احلضارة، يا إخوتي 
في العروبة والدين يا شــــباب مصر، إن مصر العظيمة تقلد 
(بفتح الالم «توقالد»). وال تقلد «بكســــر الالم»، مصر تتبع 

«بضم التاء»، وال تتبع «بفتح التاء».
  مصر تعطي دروسا وعبرا، وال تتلقى تافهات القول، اصحوا 
يا شــــباب النيل إن أعداء مصر كثر (أكثر مما تعتقدون). إن 
مصر كالقلب والعقل في جسم الشرق إن أصيب سقط اجلسم 
كله. قالت بلســــان حافظ إبراهيم «أنا إن قدر اإلله مماتي.. ال 
ترى الشرق يرفع الرأس بعدي». إن املصريني كجذع شجرة 
الزيتون تراها أمامك خضراء مورقة وجذورها تتعدى مكانها 

بكثير، فإن جرحت أغصانها، تأثرت جذورها.
  يا شباب مصر ان ما صنعه أجدادكم أمانة في أعناقكم. أين 
ما ورثتموه من أجدادكم من الرزانة والصبر واجللد؟ زرعوا 
فأكلتم، شربوا من نيل شربت منه أم نبي اهللا إسماعيل، ونبي 
اهللا يوسف، ونبي اهللا موسى وقبله الفراعنة، إن أجسامكم 
ودماءكم يجري فيها ماء النيل، ال يستفزكم من بدل دمه النيلي 
مبياه نهر التاميز والسني وامليسيسيبي وغيرها، ال يستغفلكم 
من بدل هويته بهوية خليجية أو أميركية أو أوروبية، إنكم 
النقاء وهم املهجنون، إنكم الصفاء وهم التائهون، إن ما حصل 
خالل هذه األيام كنجاسة أصابت ثوب عابد يصلي فعليه أن 
يعود ليتطهر. إن كانت نواياكم طيبة وحقا، فقد تغلب عليكم 
أهل الفتنة والباطل وألبســــوها السوء لكم ولشعوبكم. وما 
حديث خامت األنبياء إال منهج لنا «..وخير اجلهاد كلمة تقال 
أمام سلطان جائر»، قال ژ «كلمة» ولم يقل مظاهرات يتبعها 
أذى «قتل وســــحل وسرقة ونهب وتدمير وحرق». ال تقولوا 
سئمنا من الكالم، فالسؤال مردود عليه، هناك وسائل أخرى، 
كان على كل مجموعة التجمع أمام بيت نائبهم مبجلس الشعب 
والطلب منه توصيل مطالبكم «وليس بسرقة متحف مصر 
وحرق مبنى االحتاد االشتراكي التاريخي واحملاكم والسجون 
وأقســــام الشرطة وغيرها»، فإن لم يفعل هذا النائب فاألولى 
حرق شقته اخلاصة أو بعقاب أكبر إن لم تستطيعوا إسقاط 
عضويتــــه، حتى يكون نائبا مخلصا للشــــعب وأمينا بنقل 
مطالب الشــــعب وال يجامل، وليس حرق مؤسسات الوطن 
وسقوط ضحايا أبرياء. فاليابانيون يضعون شريطا أسود 
علــــى ذراعهم احتجاجا، ومؤخرا اللبنانيون نصبوا خيامهم 
بأهم مركز وســــاحة جتارية بالعاصمة ملدة سنة احتجاجا، 
كان بإمكانكم فعــــل ذلك. إنكم طالب إصالح، تريدون العنب 
وال تريدون الناطور. فالوجبة تؤكل لقمة لقمة. فمن اللقمة 
األولى تعرف مسارك (فإن كانت لذيذة تستمر). إن الشرارة 
التي أشــــعلتموها لتنيروا طريق اإلصالح، استغلها الشواذ 
واخلارجون عن القانون بحرق مصر ومستقبلها، إنكم تقهقرمت 
مبصر إلى عام ١٩٥٦ حرب السويس «عام نكث العهودـ  اقرأوا 
التاريخ صح ـ لم يدخل مستثمر واحد ملصر منذ ١٩٥٦ حتى 
١٩٧٤ والسبب قرار خاطئ»، إن ما حصل هذه األيام هز، بل أطاح 
ما بني خالل ٤٠ عاما من هرم الثقة واألمن واألمان واالستقرار 
للبلد، فاملؤسســــات االقتصادية العاملية الكبرى التي تسعى 
لفتح فروع ملصانعها ونشــــاطها االستثماري مبصر، وطبعا 
سيخلق فرص عمل كثيرة «فتح بيوت» لتصبح مصر مركزا 
ماليا وجتاريا، ويا سبحان اهللا، فقد بدأت هجرة هذه املراكز 
اآلن من لبنان «املقبل على زعزعة» إلى مصر ولكن أعداء مصر 
(وهم معروفون) يريدون زعزعة االستقرار والدمار للمنطقة 
بأكملها، ليشغلوا أمم العالم عنهم ويبعدوا األعني عن مكائدهم 
ومؤامراتهــــم، ويكافئوا املدير العام للوكالة الدولية «للطاقة 
الذرية». نكشة: يطالبون بإسقاط النظام.. وكل البشر والعالم 

يبحثون عن النظام والترتيب ويكرهون الفوضى.
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 حضــــارات ومهبط وحي للديانات وأنهار وتربة خصبة 
ومكامن للبترول وبحار وبحيرات عذبة وعادات واحدة.

  فهل من املعقول بعد ما سلف ذكره من هذه النعم واالمتيازات 
التي حبا اهللا بها هذه االمة ان تكون نســــبة الفقر واالمية 
والبطالة فيها عالية الى هذا املستوى؟ والنزاعات واخلالفات 
الشخصية بني حكامها الى هذا احلد مما يهدد انهارها املائية 
باجلفاف ومنابعها حتاك لها املؤامرات وحتى آبارها اجلوفية 
وتربتها الزراعية تضعف وتقل انتاجا؟ بينما االستثمارات 
اخلارجية لهذه الدول تكاد تصــــل الى ٣ تريليونات دوالر 
وعن التبذيــــر املالي من جانب مترفيهــــا فحدث وال حرج، 
ولقد حذرنا كما حذر غيرنا من هذه الظاهرة غير الطبيعية 
والتــــي ميكن ان حترك الشــــعوب ضــــد والة امرها، لكن ال 
حياة ملن تنادي، وها هي بدأت اآلن بالزحف الشــــعبي الذي 
يتحرك مبباركة من الدول الصديقة لهذه االنظمة من الدول 
االوروبيــــة ألنهم يريدون ان يهيئوهــــم الى الفوضى حتى 
يتسنى لهم ما يسعون اليه لتقسيم الدول الكبيرة من هذه 
االمة لكيانات صغيرة خلدمة االهداف الصهيونية التي حترك 
اعوانها والدائرين في فلكها ومتنيهم وتعطيهم وعودا كاذبة 
كمــــا اعطت غيرهم من االصدقاء ثم خذلتهم ولم يوجد لهم 
اثر، وشــــاه ايران وبن علي اخيــــرا خير مثال على ذلك ألن 
صاحبهم «ما يطول شاربه»، واآلن ممكن لهذه احلكومات ان 
تتدارك نفسها ببناء قوتها الذاتية ومشاريعها االقتصادية 
بجزء بسيط من االستثمارات آنفة الذكر والتي كعني عذاري 

تسقي البعيد وال يستفيد منها القريب.
  مالحظة: ميزانية احلرب العام املاضي في افغانستان قاربت 
الـ ١٣٠ مليار دوالر، وعدد اجلنود الذين قتلوا في العراق وفي 
افغانســــتان العام املاضي ٤٦٢ جنديا، وعدد املنتحرين من 
اجليــــش احملارب في هذه وتلك ٤٧٠ فردا، اي ان املنتحرين 
واملتذمرين من هذه احلالة غير االنسانية اكثر من املقتولني 
في هذه احلرب التي ليس لها هدف انساني، ولو استثمر من 
هذه امليزانية فقط ٣٠ مليار دوالر في املشــــاريع االنسانية 

والتموين لكسبوا والء الشعب االفغاني لهم لالبد.
  خط أحمر: مصر العرب والعروبة خط احمر يا سادة، اذا 
اهتز جســــمها اهتز اجلسم العربي من محيطه الى خليجه، 
فيجب الوقوف معها ودعمها رسميا وشعبيا بال هوادة وال 
تراخ وال تأجيل واال ســــيبدأ لكم التقسيم واالنفالت االمني 

وتكونوا فريسة لالعداء. 

 من لم يتنشق الهواء املختلط 
الشــــباب املصري  بصرخــــات 
الغاضــــب ال يعرف شــــيئا عن 
الشباب املصري،  حقيقة ثورة 
من لم تدمع عينه أو يتحشرج 
القنابل  صوته جــــراء دخــــان 
املسيلة للدموع أو حتى يشتم 
رائحتها بعــــد إلقائها في األيام 
األولى للمظاهرات ال يعرف شيئا 

عمــــا يدور في ذلــــك البلد العظيم، من لم ينزل الشــــوارع 
وحتتك كتفه بكتف الســــائرين الباحثني عن حرية وطنهم 
مصر حتى ولو كان مروره عرضيا أو مصادفة بالقرب من 
أي من تلك املظاهرات ال يفقه شــــيئا عما حصل منذ يوم الـ 

٢٥ من يناير.
  من لم متتلئ أسماعه بهتافات اجلماهير احلية، وينصت 
إلى كامل أحاديثهم اجلانبية ال يعرف شيئا وال يفقه شيئا، 
من ينظر ويتحدث ويحلل وهو يستمع للفضائيات وينظر 
من وراء الشاشة معتمدا على تقرير إخباري من هنا وتغطية 
تلفزيونية من هناك هو كاذب ال يعرف شــــيئا عن حقيقة 
ثورة الشــــباب املصريني الذين أحالوا شوارع القاهرة إلى 

شرايني تنبض باحلياة.
  من رأيتهم خالل ٥ أيام لم يكونوا طالب سلطة وال حتى 

طالب ثأر بل طالب حق وباحثني عن وطن ضاع منهم.
  ومن ال يعرف املصريني ولم يعاشرهم في وطنهم ويأكل 
ويشرب معهم، ويستمع إلى البسطاء منهم ويحاورهم خالل 
تلك األيام الـ ٥ ويســــتمع إلى أمانيهم وأمنياتهم وأحالمهم 
ورؤيتهم البسيطة لألحداث يعلم يقينا أنهم شعب ثار بحثا 
يبحث عن وطنه داخل وطنه، فاألمر إنسانيا أكثر من كونه 

سياسيا أو موجها ضد أحد.
  أغلــــب من ركب موجة املظاهرات ســــواء كان من حاول 
ركوب موجتهم سياسيا عجوزا أو داعية تلفزيونيا أو وجها 
حزبيا متسلقا أو باحثا عن الشهرة أو حتى قوة عظمى كانوا 
جميعهم يريدون حصاد ما زرعته أيادي شباب مصري حقيقي 
رفعوا صوتهم انتصارا لوطنهم وليس انتصارا ألشخاص 

أو رموز سياسية أو أحزاب أو أيديولوجيات.
  املظاهرات كانت عفوية، نعم عفوية بفكر مشترك واحد 
عنوانه «لنبحث عن وطننا الذي أضعناه»، بعيدا عن الفلسفة 
السياسية والتنظير والتحليل، وبعيدا عمن حاول استغالل 
األحداث للنيل من سمعة مصر فضائيا لتنفيذ أجندة التزال 
مجهولة، من خرج إلى الشوارع هم املصريون احلقيقيون 

املعروفون بأنهم أكثر الشعوب 
طيبة وحلما، فكل ما حصل أن 

احلليم قد غضب.
  الــــكل أراد أن يفســــر تلك 
املظاهــــرات بحســــب هــــواه 
السياسي، وكل أراد أن يستفيد 
من تلك املظاهرات حتى ولو من 
أجل أن يظهر لدقيقتني على أي 
من الفضائيات، فجاءت معظم 

تفسيراتهم خطأ.
  املظاهرات وقودها كان الشباب املصري احلقيقي والذي 
لم نســــمع له صوتا من سنوات بعيدة، ولم يكن يعلم أحد 
أن الشــــاب املصري كان يخفي حتت رماد صمته جمرا من 

الغضب.
  لم يغضب املصريون هذه املــــرة من أجل رغيف اخلبز 
وال بسبب البطالة وال بســــبب الفساد، وال حتى أيضا من 
أجــــل احلرية أو كرها في النظام، بل غضبوا من أجل مصر 
وانتصارا ملصر وتأكيدا على مصريتهم احلقيقية التي غابت 

صورتها عنا وضاعت منهم لبعض الوقت.
  اطمئنوا، مصر بخير وستظل بخير مادام شبابها الذين 
انطلقوا باملظاهرات هم انفســــهم من حموها في ظل غياب 
األمن وشــــكلوا بوعي كامل جماعات أمن شعبية، مصر بلد 
مؤسسات وستظل بخير، مصر تعرضت ملا هو أقسى وأشنع 

وسرعان ما تعافت ونهضت من جديد أبهى وأجمل.
  مصر ليست بلدا هشــــا وال ميتا بل بلد ينبض باحلياة 
منذ ٧ آالف سنة، فاطمئنوا، ستظل تنبض باحلياة وتعود 

أكثر شبابا من ذي قبل.
  مصر قد تغفو قليال أو تشيح بوجهها لعام أو عامني أو 
حتى عقد من الزمان ورمبا تتكاســــل ولكنها بلد ال ميوت، 
والشباب املصري قد «يطنش» لبضع الوقت و«يكبر دماغه» 
عن بعض األشــــياء ولكنه وفي ســــبيل وطنه ال يرضى أن 

يجنح للصمت.
  اللهم احفظ مصر وشعبها وأمنهم، وأجعل األيام القادمة 

عليهم أمنا وسالما.
  إلــــى كل أصدقائي في القاهرة: بعضكم تعود عالقتي به 
إلــــى ٢٠ عاما وبعضكم صادقته بعد مزاملتي له في جامعة 
القاهرة وبعضكم جمعتني به املصادفة وكثير منكم جمعتني 
به الصحافة، بلدكم هي أجمل بلدان األرض وســــتظل كذلك 

وجمالها يكمن في شعبها قبل جمال أرضها.
 Waha٢waha@hotmail.com  

 علي ان اقول – في البداية – 
انني احب مصر كثيرا، تعلمت 
على اساتذتها صغيرا في بلدي، 
ايد اساتذتها  ثم تعلمت على 
كبيرا في مصر، وأحتفظ لها 
بكثير من الذكريات اجلميلة، 
ولهذا فان ما يجري فيها اآلن 
كان مؤملـــا لي كثيرا، وما كان 
يحـــدث فيها قبـــال كان موملا 

ايضا.
  اخطاء كثيرة ارتكبتها احلكومة في االنتخابات األخيرة، 
كانت التزويرات شـــديدة الوضوح، وفقدوا بهذا العمل 
املزري تيارات واسعة من ابناء الشعب وظهرت اثار ذلك 

في ثورة املصريني احلالية.
  ومـــن املخجل ان يتصدى مجموعـــة لتبرير كل تلك 
التجاوزات، واالسوأ االستهزاء بكل القوى االخرى باعتبار 

انها ال قيمة لها واال حلصلت على اصوات املواطنني.
  وفي خضم الثورة القائمة والدماء تنزف ومئات اآلالف 
ينزلون الى الشوارع في كل محافظات مصر يخرج البعض 
ليقول كالما غير منطقي في وصف ما يجري، وبعضهم 
حمل االخوان املسلمني مسؤولية كل ما جرى في مصر 
وانهم وراء كل من خرج الى الشارع، والعجب ان هؤالء 
االشخاص انفسهم هم من كانوا يقولون ان االخوان لم 
يعد لهم وجود في الشارع واال لكانوا وجدوا من يصوت 
لهم، والعجـــب كيف يكون االخـــوان بذلك الضعف ثم 

يصبحون هم من يقود الشارع املصري كله.
  هؤالء املنافقون ومن كل التيارات هم من أوصل مصر 
الى هذه احلالة املتردية التي دفعت وستدفع مصر وشعبها 
ثمنا غاليا مـــن اجلها وهذا الصنف من املنافقني هم من 
اسقط حكومة بن علي «وهم من سيسقط كل احلكومات 

السيئة التي ال تقيم لشعوبها وزنا».
  كالمي هذا ال يعني ان احلاكم غير مسؤول عما يحصل 
في بلده، النه – بكل بســـاطة – هو من عني هؤالء، وهو 

من اعطاهم السلطة.

  واذا كان كل حاكــــم يدعي 
انه يعمل من اجل شعبه ليال 
ونهارا فلماذا ال يترك هذا العمل 
وينصرف الى سواه وهو يرى 
ان شعبه ال يريد منه ان يستمر 
ان  ملــــاذا يريد  في خدمتهم؟ 

يخدمهم رغم انوفهم؟!
  املنافقون في مصر بدأوا في 
الهرب، حملوا ما خف حمله 
وغال ثمنه واخذوا عوائلهم معهم وتخلوا عن رئيســــهم 
الذي يصر على خدمة الشعب حتى آخر رمق في حياته، 
ففي األزمات ينسى هؤالء املنافقون كل شيء اال احلرص 
على االموال التي سرقوها من اقوات الشعوب اجلائعة.

  مصر بلد عظيم ومن الظلم االساءة اليه بتلك الصورة، 
ولكن من املسؤول؟ الشعب ام احلاكم؟!

  اتألم وأنا اشاهد احلرائق الهائلة في املباني احلكومية 
النها بنيت من دماء الشــــعب وعرقه، ولكن هذا الشعب 
يحرق رموز الظلم التي اهانته عشــــرات السنني، مراكز 
الشرطة، ومباني احلزب احلاكم والشعب يغلي من القهر 
وال قيادة له، ويريد التعبير عن غضبه فال يجد اال هذه 

الوسيلة السيئة، النه يحرق ما دفع ثمنه.
  شباب مصر متحضرون – غالبا – عبروا عن مطالبهم 
بهــــدوء ولو لم يواجهوا بعنف ملا حصل ما حصل، لكنه 

اجلهل والغطرسة «شوية عيال» كما قال بعضهم.
   ليت الرئيس يتخلى عن تلك السلطة ويحفظ لشعبه 
حقوقه، ويعمل على اجراء اصالحات حقيقية سريعة ثم 

يرحل بعيدا وقد ترك اثرا طيبا يذكره له هذا الشعب.
  لست ادري اين ستتجه رياح التغيير التي بدأت من 
تونس ثم مصر، ولكني امتنى من كل حكام العرب يبادروا 
الى عمل تغييرات حقيقية حتفظ للشعوب حقوقها في 
عيش كرمي، وفي حرية دائمة، ومن دون ذلك قد يدفعون 
بالدهم الى فوضى ودمار، ويسيئون الى انفسهم كثيرا، 

والعاقل من اتعظ بغيره.
 dhari0395@hotmail.com  
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