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 ما يحـــدث فـــي مصر 
هـــو صـــراع بـــني تقنية 
االســـتخبارات األجنبيـــة 
وتقليديـــة أمـــن الدولـــة 
بـــني االنترنت  املصرية.. 
والتكنولوجيا وبني امللفات 
الورقية وصـــور األبيض 
إنهـــا مؤامرة  واألســـود. 

وقودها الشباب البريء طاهر 
السريرة املوجه بطريقة غير مباشرة ودون أن يعلم 

برميوت كنترول أجنبي، وأموال مجهولة املصدر!
  ما يحدث في مصر هو رهان على قوة املادة الالصقة 
التي تربط املواطنني ببعضهم مع قيادتهم، حبهم لوطنهم 
مبيزان عقلهم، وبني قوة وتأثير التكنولوجيا والدوالر، 

وسطوة الغني على الفقر بني الدول.
  ما يحدث في مصـــر ليس تغيير النظام والرئيس 
وإن بدا ذلك وإن كان مطلبا حقا ولكن باطنه مؤامرة. 
ما يحدث في مصر هـــو حتد بني زعماء دول «كل مبا 
ميلك» أحدهم يعتمد على رصيد تاريخي وحضاري، 
واآلخر يعتمد على الرصيد البنكي، وامليدان ـ مضمار 
التحرير ـ بفرسان وخيول مصرية، وطبعا سيسقط 
ويجرح فرسان وتنفق جياد، والعالم يتفرج ليعرف 
من يحمل الكأس ويحصل على اجلوائز، طبعا كل ما 
هو مصري خاسر(فرسان، جياد، ميدان) والفائز هم 

األعداء.
  الرئيس مبارك كان يعتقد ان خلفه حضارة الفراعنة 
بقيادة رمســـيس األول والثاني، واعتمد على احلرس 
القدمي، لم ينتبه أن الزمن أثر على قواهم، وفي نفس 
الوقت شعر هو وأحس بأن الزمن أثقل كاهله، فأوكل 
ببعض مسؤولياته آلخرين وكان اختياره أو موافقته 
عليهم غير موفق كما يقولون «أحمد عز، وغيره».. إن 
الرهان اآلن ليس بني الرئيس وشباب ميدان التحرير، 
ولكن الرهان بني مصر بشعبها ورئيسها، وبني خصم 
صغير احلجم كثير اإلمكانيات استطاع أن يجمع خصوم 
مصر املختلفني في األعراق واألديان واملذاهب (أ، أ، أ) 
ويؤلف جبهة قوية جدا بدأت مبصر قلب العروبة، فإن 
جنحوا استهدفوا قبلة املسلمني، إذن الدفاع عن البيت 
احلرام وروضة النبي عليه الصالة والسالم يبدأ من 

كنانة العرب واملسلمني من مصر وشعبها.
  املؤامـــرة كبيـــرة جدا، توفـــر فيها للعـــدو املال، 
والتكنولوجيا، واملواقع، واجليوش اجلرارة املدربة، 
كذلك االستفادة من طيبة الشعب املصري وحسن نواياه، 

فيا شباب مصر: انتبهوا، 
الفخ كبير جدا.

  شـــكرا لكـــم.. أديتـــم 
وانتزعتـــم  الواجـــب، 
وحصلتم علـــى ما يريده 
الشعب خالل اسبوع واحد 
فقط لم يســـتطع مجلس 
الشـــعب احلصول عليه 
خالل عشـــرات الســـنني، 
وضعتم القطار على الســـكة الصحيحة، فال تتمادوا 
(فالزيادة نقص) وال تكونوا كرماة املسلمني في «غزوة 
أحد» قلبوا النصر هزمية.. تأسوا برسول اهللا ژ يوم 
«صلح احلديبية» عاد من حيث أتى وهو في أوج قوته 
بعد رفض قريش دخوله مكة وهو على أبوابها حفاظا 
على أرواح الطرفني. وفي عصرنا احلالي كونوا كالرئيس 
السادات في حرب اكتوبر بعد العبور والتقدم عشرات 
الكيلومترات عندما شـــعر السادات بدخول األميركان 
بقوة بجانب إســـرائيل وتغيير موازين القوى، وافق 
على وقف إطالق النار مبا حصل عليه من مكتسبات 
على األرض، وبدأ في املفاوضات للحصول على بقية 
األهداف (وما حصل عليه باملفاوضات مائة مرة ضعف 
ما حصل علية باحلرب) فاجلهاد كر، وفر، فيا شباب 
ميدان التحرير إنكم جزء من حتدي الغرباء على بلدكم، 
فال تكونوا الشعرة التي قصمت ظهر الوطن (بشعبه 
وقيادتـــه) بدأمت متيلوا لكفة أعداء مصر بعد أن كنتم 
بكفة شـــعب مصر، لقد قبل الرئيس مبارك مطالبكم 
ووعد بتنفيذها بل اكتشف بكم مكامن اخللل بجهازه 
اإلداري وثقوا أن هذا الفارس البطل وقائد نسور أكتوبر 
ومشعل شرارة نصر أكتوبر بالضربة اجلوية األولى، 
هذا العمالق اجلريح اآلن (منكم) لن يرضى أن تكون 
الصفحة األخيرة في سيرته الذاتية الناصعة، صفحة 
رمادية، إن أمامه ٦ شـــهور سيسعى شخصيا بكل ما 
أوتي من قوة لتبييض هـــذه الصفحة األخيرة حتى 
تكون مسك اخلتام. واألهم من ذلك أال تتأثر سمعة مصر 
السياســـية والقانونية بسبب ٦ شهور وهي ما تبقى 
من مدة رئاسته متضي بلمح البصر، فصبر جميل، إن 
انتقال السلطة بسالسة ودستورية فخر ملصر وإجناز 
جديد ألول مرة، ال يصبح فيها غالب ومغلوب، وتخمد 

الفنت ما ظهر منها وما بطن.
  اللهم احفظ مصر وأهلها من كل فتنة وشر ومكروه 

وارزقهم األمن واالستقرار ورغد العيش اللهم آمني.
  sbe٧٧٧@hotmail.com 

العرب   لم تغمض أعني 
اندلعت املظاهرات  منذ أن 
في بلدنـــا احلبيب مصر، 
هذا البلد العربي املســـلم، 
بالتاريخ، ولعل ما  الذاخر 
الكويت  يؤسفني ويأسف 
وأهلها، حتـــول املظاهرات 
السلمية الى أعمال شغب، 

من قلة استغلت ظرف التعبير 
عن الرأي واحلرية.

  أعجبني كالم الشاب املصري، صاحب اللهجة اجلميلة 
التي أحبها جميع العرب عندما قال «أنا آسف يا مصر» 
وبنبرة جياشة قال «اللي يحب مصر ما يولعش مبصر» 
عّبر هذا الشاب عن حبه لبلده بعفوية وبوضوح يصل 
الى القلوب قبل األفئدة. ال يجهل مصر إال جاهل وال يدرك 
مكانتها بني العرب والعالم إال رجل عاقل، فمصر هي 
قلب العرب النابض، قلعة اإلسالم كما لقبوها في الزمن 
القدمي وأرض الكنانة التي مر بها الرســـل، وال يرتكز 
دور مصر على أمجاد التاريخ فقط، بل هي أرض الرباط 
على حدود األراضي املغتصبة ولها تاريخ مشرف في 
النضال وصد اليهود الصهاينة، فكانت والتزال لسان 
العرب الناطق في هذه القضية، التي حملتها على عاتقها 
منذ والدتها رغم أنف املتكسبني واملتأسلمني من الدول 
احلاقدة على العرب واملســـلمني. ومصر العروبة رمز 
لنا ووطننا جميعا وفيها جامعة الدول العربية التي 
احتضنتنـــا نحن العرب حيث يقع مقرها وينير قلب 
العاصمة القاهرة، رغم تراجع دورها إال أنها ستشـــع 
مرة أخرى بنهضة عربية خالدة تدافع عن الدم العربي 
الطاهر من أقصى اجلزيرة العربية في الشرق إلى املغرب 
املترامي األطراف على احمليط االطلسي. التاريخ يعيد 
نفسه، فاإلدارات األميركية السابقة واحلالية معروفة 
بتخليها عن حلفائها وفي سرعة البرق، دروس يجب 
الوقوف عندها جيدا، مصر هي حليف اســـتراتيجي 
للواليات األميركية املتحدة وتعي متاما النظام اجلمهوري 
ملصر ومكانة مصر الدولية واإلقليمية، مخطط كبير 

دبر بليل لتغيير خريطة 
الشرق األوسط حتت غطاء 
الدميوقراطيـــة وحريـــة 
التعبير، شـــعارات براقة 
وجميلة ونبيلة لتحقيق 
أهداف خبيثـــة ال يعرف 
مداها إال اهللا.. ثم من دبر 
هذه االمور بليلة ظلماء؟! 
من يريد ان يرى اخلريطة 
اجلديدة للعالم العربي التي يريدها بعض احلاقدين 

فما عليه إال الدخول الى محرك البحث جوجل.
  مت عقد الصفقات إقليميا على حساب مصر وعلى 
حساب األمة العربية، فهذه العواصم العربية القوية 
تسقط واحدة تلو األخرى ويتم تسليمها الى األعاجم 
سياســـيا واقتصاديا وحتى أمنيا في بعض االحيان، 
حتت شـــعار الدميوقراطية، لكن االكيد إن لم نتدارك 
ما بقي من الوقت للتصدي لهذا االستعمار السياسي 
واالقتصادي والفكري في ظل العوملة ووسائل االتصال 
احلديثة وإجادة استخدام نفس السالح للتصدي وحماية 
أنفســـنا، فسيسقط ما بقي من العواصم العربية بأيد 
أجنبية طامعة وحاقدة، وسنكون حتت استعمار من 

نوع آخر غير عسكري ومن غير سيادة وال إرادة. 
  دعوة الواليات املتحدة األميركية واالحتاد األوروبي 
وحتى األمني العام لألمم املتحدة الســـتقالة أو تنحي 
الرئيس مبارك فورا عن الرئاسة مخالفة ملفهوم القوانني 
والنظـــم الدميوقراطية التي يتشـــدق الغرب والذين 
يعانون من ازدواجية في املعايير وانفصام في الفكر 
السياســـي بها، وتدخل سافر في شؤون مصر، والتي 
ال تفســـر إال مبؤامرة ضد مصر وشـــعبها ورئيسها، 
مستغلني بذلك مطالب الشعب املصري املشروعة بضرب 
الشرعية املصرية ظاهرها الشـــعب املصري العربي 
األصيـــل وباطنها أجندات بعض االحزاب التي تالقت 
مع املؤامرة اخلارجية بقصد أو من غير قصد. سيعاني 

االقتصاد املصري لعقود قادمة، من جراء ما حصل.
  almuzayenfaisal@yahoo.com  

 سالم إبراهيم السبيعي

 ما يحدث في مصر 
  مؤامرة ودرس

 لمن يهمه األمر

 فيصل حمد إبراهيم المزين

 مصر العروبة 
  تتعرض لمؤامرة

 كلمة صدق

 شاءت الظروف واالقدار ان اتواجد في 
زيارة جلمهورية مصر العربية في هذه 
االحداث العصيبة التي مير بها بلد بحجم 
وثقل مصر، هذا البلد الذي لطاملا اثرى 

الوطن العربي بالكثير والكثير.
  شاءت االقدار ان اشاهد بعيني ما حدث 
في مصر يـــوم ٢٥ يناير وما بعدها من 
احداث، فمصر كما يطلق عليها ام الدنيا 
بلد عظيم كبير يحتوي على املاليني من 
البشر اجلامحني والطامعني في احلرية 
والتغير لالفضل، لقد قامت الثورة للتغيير 
الى حياة معيشية افضل بدال من الوضع 

السائد احلالي في مصر.
  لقد قامت ثورة اجلياع كما اطلق عليها 
البعض او اطلق على هذه الثورة هي ثورة 
الشـــباب املتمسك ببصيص من احلرية 
وتغيير ســـنوات عجاف مرت على هذا 
الشعب تغير يهدف الى توفير فرص عمل 
واحلد من البطالة والفقر اللذين شاعا في 
البالد لسنوات طويلة وأجهدا فيها الشعب 
املصري بكل الفئات والطبقات واثقال كاهل 
املواطن املصري بالهموم وأفقداهم األمل 
في أي حتسن ملموس لالوضاع املعيشية 
واالقتصادية، فمن خالل تراكم كبير لهموم 
الشعب املصري جاءت انتفاضة ٢٥ يناير 
من خالل شعب ال يعرف اليأس، شعب 
جامح الى تغييـــر اوضاعه االقتصادية 
والسياســـية، تغيير يتناسب مع مكانة 

مصر وشعبها العظيم.
ارادت    وبالفعل حتقـــق للثورة مـــا 
وحتققـــت معظم مطالب الشـــعب الذي 
ســـعى الى االفضل، ولكن بكل االســـف 
واألسى واحلسرة وفي ظل هذه الثورة 
العظيمة اندست االيادي اخلفية التي تريد 
ان تلعب ألعابا خبيثة تضر بالشـــعب 
املصري، اياد تلعب في الظالم الجهاض 
االحالم واألماني وتأخذ مطالب الشباب 
والشـــعب الى منحنى بعيـــد عما اراده 
الشعب فلقد ظهر على الساحة بلطجية 
ولصوص ومثيرو الفوضى والشغب الذين 
حاولوا تخريب املنشآت العامة واخلاصة 
وترويع املواطنني اآلمنني والسطو على 
املتاجر واحملال واحراق املصانع واملنازل 
والسيارات وتنهب وتسلب وتأكل األخضر 

واليابس.
  ولكننـــي وبكل انبهار نعـــم بانبهار 
شديد شاهدت من يقف في وجه البلطجة 
واللصوص ومثيري الفوضى رأيت ملحمة 
شعبية لم ارها من قبل فلقد رأيت املصريني 
يلتفون حول بعضهم البعض متشابكي 
االيدي ال فرق بني مسلم وقبطي الكل يقف 
صفا واحدا في مواجهة العنف في تكاتف 
هو االروع في تاريخ هذا البلد العظيم لقد 
شاهدت الكل كبارا وصغارا رجاال وسيدات 
يدافعون عن بلدهم ومنشآتهم ومنازلهم 
بكل ما لديهم من قوة لكي يحموا بلدهم، 
لقد رأيت ملحمة سيشهد لها التاريخ بانها 

اروع املالحم الشعبية.
  اخيـــرا، احب ان اوجه الى الشـــعب 
املصري كل احلـــب واالحترام والتقدير 
على مواقفه الشريفة واجلريئة في املطالبة 

بحقه في حياة افضل.
  alialrandi@hotmail.com 

 شاهد عيان

 علي الرندي

 من الديرة

 أرسلت امرأة أميركية إلى أحد االستشاريني في علم النفس رسالة كتبت 
فيها: «أنا امرأة أبلغ من العمر خمسا وستني سنة وأريد أن أكمل دراستي 
وأحصل على الدكتوراه، ولكن املشكلة التي أواجهها انني وبعد أن أنتهي 

من الدراسة سيصبح عمري سبعني عاما، فبماذا تنصحني؟».
  رد عليها االستشاري قائال: سواء أكملت دراستك أو لم تكمليها ستبلغني 
سن السبعني، ولكن بيدك القرار، هل تريدين عندما تصبحني في السبعني 

من عمرك، أن تكون بيدك شهادة الدكتوراه أم ال؟
  بهذه الرسالة املختصرة التي رد بها االستشاري على سؤال تلك املرأة 
التي حتمل شغفا للدراسة والعلم، وهمة في تطوير الذات، أجاد في تعزيز 
الثقة بنفســـها، والقناعة بأن اإلنسان مادام حيا ولديه الرغبة في تطوير 
حياته، فال يدع أي فكرة سلبية تعوقه عن حتقيقها، أو أحدا من احملبطني 
الذين حوله، وهذا املوقف أقدمه اليوم أمامكم لتزايد اإلحساس باإلحباط 
والالجدوى عند كثير من األفراد في مجتمعنا العربي، وكأن التحدي الذي 
سيواجهونه ســـيكون أكبر من طاقاتهم أو قدراتهم، وخوفهم من الفشل 
وتوابعـــه على النفس هو ما يعوق خطوات التقدم واملبادرة للعمل على 
حتقيق األهداف، على الرغم من أن الناجحني الذين ســـبقونا فشلوا عدة 
مرات قبل حتقيق أهدافهم، ولكنهم واصلوا الطريق بهمة عليا ورغبة كبرى 

ومبنافسة أشد، جعلتهم يروضون الصعاب ويتغلبون عليها.
  باختصار، لكل إنسان أمنيات مختلفة يريد حتقيقها، ولن يحققها لو 
جعلها فقط كفكرة ما لم يبدأ ببث روح احلماس في نفسه، ثم يسعى إليها 
باإلمكانيات التي بني يديه، فاحلياة كلها تتطلب منا إدارة واعية، وخطة 
مدروسة، وقوة حتمل ومواجهة صحية، كي تسير الراحلة بأمان وسالم، 

وتتحقق معها األمنيات اجلميلة التي طاملا متنيناها في حياتنا.
  Falcom٦yeb@yahoo.com 

 مصر العرب والعروبة تواجه مستقبال أخشى أن يكون مظلما في حال 
رحل الرئيس مبارك رحيال مبكرا وسريعا كما تريد أغلبية الشباب الثائر 
الذيـــن أقدر وأحترم رغبتهم وإرادتهم، فمســـتقبل ومصالح وأمن مصر 
وشعبها يجب أن يؤخذ بعني االعتبار، لذلك سأستعرض نذرا يسيرا من 
هذه املصالح على ســـبيل التدليل وتأكيد صحة ما أرمي إليه، دون إغفال 
لسوء اإلدارة التي تعانيه اإلدارة احلكومية التي سيرثها الرئيس القادم 

مهما كان وسترافقه ملدة ال تقل عن السنة على أقل تقدير. 
  فمصر عدد شعبها يزيد على ٨٠ مليون نسمة ومواردها املالية محدودة 
نوعـــا ما مقارنة مع الدول املليئة، ومصر بحاجة ماســـة لالســـتثمارات 
اخلارجية ورغم وجود الكثيـــر منها حاليا إال أن حاجة مصر تتطلب ما 
ال يقل عن ٥ أضعاف املوجود فعال لتحقيق نقلة نوعية مهمة للقضاء أو 
مواجهة أكبر مشكلة تعانيها وهي البطالة التي يتفرع منها ويرتكز عليها 
الكثير من املشاكل االجتماعية، وعدم االستقرار سيحرم مصر من دخول 

أي استثمارات جديدة بل وسيكون حافزا فعليا خلروج املوجود منها.
  كما أن مصر تعتمد بشـــكل أو بآخر على مســـاعدات عربية وأجنبية 
مســـتمرة ومبواعيد محددة ســـتكون عرضة للتوقف حتى يتم التعرف 
على الرئيس اجلديد وسياســـاته ومســـتقبل االســـتقرار، ناهيك عن أن 
مصر مرتبطة باتفاقية اســـتردت مبوجبها سيناء ورتبت عليها ضرورة 
استمرارية السالم، وجتني مصر من ورائها ما يقارب ملياري دوالر سنويا، 
وعدم االستقرار سيعرض هذه االتفاقية للخطر خصوصا في ظل حقيقة 
أن إســـرائيل ال تؤمن بهذه االتفاقية وتتمنى العودة لسيناء وهي متلك 
القوة التي تؤهلها لذلك في أحوال عدم االستقرار في مصر، وهذا يتجلى 

بوضوح من القلق التمثيلي الذي يعلنه قادة إسرائيل.
  ومصر أيضا تعتمد مبا يزيد على ٨٠ ٪ من حاجتها الفعلية على استيراد 
القمح وغيره من احلبوب التي يعتمد عليها الشعب في قوته والتي تدعم 
أســـعاره احلكومة املصرية، وأسعار هذه احلبوب في ارتفاع مستمر كما 
هو حال مختلف املواد الغذائية األخرى وأي اهتزاز لالســـتقرار سيؤدي 
بالضرورة النحسار التدفقات املالية، مما سيعرض الشعب املسكني الذي 
ميثل القطاع االعرض من قطاعات الشعب املصري خلطر داهم ال أحتمل 
مجرد التفكير فيه في ضوء صور ثورة اخلبز التي شبت نيرانها مبجرد 
أن رفعـــت حكومة الرئيس الراحل الســـادات بعض الدعم عن األســـعار 
فتراجعت خالل يومني فقط، فكيف سيكون احلال عندما تعجز احلكومة 

عن توفير الدعم عن اخلبز كليا أو جزئيا ال قدر اهللا؟
  كل هذا وغيره الكثير هو األقرب للحدوث في حال سقوط النظام ال قدر 
اهللا أو حتى في حال رحيل الرئيس مبارك رحيال مبكر أو في حال سقوط 
مصر في حال الفوضى، يسعى املتربصون بجد واجتهاد إلسقاطها فيها، 
ويأتي في مقدمتهم اإلخوان املسلمون الذين باتوا محور ارتكاز التشنج 
والداعني له، ولألســـف الشديد يســـير البعض وراءهم بحسن نية وهم 
يسعون إلسقاط مصر في حالة الفوضى ويأتي هذا النهج من اإلخوان ليس 
اعتباطيا وإمنا بقصد ووعي فهم اجلماعة الوحيدة التي متلك اإلمكانيات 
املادية والتنظيمية والكوادر البشـــرية واالنتشار على األرض املصرية 
التي متكنها من االنقضاض على السلطة واالستيالء عليها أن وقعت مصر 

بالفوضى، وهذا أسوء السيناريوهات وأكثرها قتامة.
  علـــى كل حال نقول ان مصر تغيرت وبالتأكيد لألفضل منذ ٢٥ يناير 
ولن تعود ملا قبله فليطمئن شـــباب الثورة فقد حققوا ما لم يحققه أحد 
منـــذ ثورة يوليو ٥٢ والرئيس مبـــارك قدم كل التنازالت املمكنة وكل ما 
هو مطلوب منه وهو الضامن لتحقيق كل ما يريده هذا الشـــباب املجاهد 
املخلص لوطنه وشـــعبه، من دميوقراطية وحرية وإدارة رشيدة قادرة 
علـــى حتقيق العدالة وحتقيق مبدأ تكافؤ الفرص بني جميع أبناء مصر، 
متهيدا إلحداث النقلة النوعية ملصر على كل األصعدة، وهذا ما أجزم بأنه 
املطلب احلقيقي لهذا الشباب وكل مصري شريف بيد أن األمر يحتاج بعض 
الوقت وصبر ليتحقق لذلك نقول كفى تشنجا وإضاعة للوقت الذي كلما 
طال ســـيطيل نزيف مصر، وال تهدروا باالستعجال ورفع سقف املطالب 
فرصـــة مصر في التقدم والتغيير املنظـــم فليس بطرد الرئيس واهانته 
فائدة لقضيتكم وما تريدونه هو العنب واخلير ملصر وليس االنتقام هو 
مطلبكم ناهيك عن كونه لن يأتي بشـــيء ملصر، فما ال يدرك كله ال يترك 
جله. واســـمحوا لي أن أقتبس مما قاله الزعيم املصري الراحل مصطفى 
النحاس باشا رحمه اهللا: لقد خرجتم من أجل مصر وعودوا اليوم أيضا 

من أجل مصر التي أجزم بأنكم تفدونها بأرواحكم.
  وفي اخلتام أضرع للعزيز احلكيم أن يخرج مصر وأهلها من هذه احملنة 

بخير وسالم وتنتقل ملرحلة كلها خير وتقدم وازدهار. اللهم آمني.
  aljaser_b٠٨@hotmail.com 
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