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لم يحاول الرئيس مرسي أن يتعامل مع  
دعوة حركة »تمرد« باعتباره رئيسًا 
لكل المصريين، وإن��م��ا رئيس لجماعة 
االخوان فقط، وهذه الجماعة بدورها لم تحاول أن 
تتعامل مع هذه الدعوة بروح ديمقراطية ووطنية، 
وإنما تعاملت مع هذه الدعوة كعصابة في المنابر 
وال���ح���ارات واألزق�����ة، ال���ى درج���ة تنظيم مسيرة 
بالكالشينكوف في محافظة المنصورة وغيرها من 
المناطق في مشهد يعكس صورة سيئة من صور 
االنقالب االجتماعي الذي يحدثه االخوان المسلمون 

في المجتمع المصري.
ليس وح��ده غباء مرسي ه��و ال��ذي جعله يطلق 
خطابًا ناريًا يتوعد فيه بمواجهة احتجاجات الشارع 
المصري التي دع��ت إليها حركة تمرد بكل شدة 
وحزم، وإنما ايضًا سوء تقديراته وابتعاده عن الواقع 
وما يحدث من تحوالت واختالالت بسبب قراراته 
وسوء إدارته من كونه ظل طوال فترة رئاسته يدير 
البالد من دائرة جماعة االخوان كتابع ومنفذ لقرارات 
وتوجيهات المرشد العام، ال كرجل دولة ورئيس لكل 
المصريين يستمد شرعيته وسلطاته من الشعب 

والقوانين واللوائح والثوابت الوطنية والقومية.
من هنا بدا كرجٍل فج وغبي ومشروع ديكتاتوري 
ة سياسية ودينية مرعبة، فصب بذلك  قادم بعباء
مزيدًا من الزيت على النار، ليجد نفسه ومن حيث لم 
يكن يتوقع في مواجهة الشعب المصري، الذي خرج 
عن بكرة أبيه الى الساحات والشوارع بإرادة وعزيمة 
قوية ليقول لمرسي: »ارحل« بداللة ثورية ووطنية 
شعبية عميقة، إلسقاط مشروع االخ��وان برمته، 
حيث اكتظت الشوارع والساحات المصرية بأكثر من 
ثالثين مليون مصري حر وال شيء يرتفع سوى العلم 
المصري .. علم كل المصريين، وبصوت واحد يرتفع 
»ارحل« وشاركت  الى عنان السماء .. هتفت الماليين ب�
عبدالحليم حافظ نشيده الوطني والقومي »مصر.. 

مصر.. تحيا مصر«.
لم يكن هناك في ميدان التحرير أو في االتحادية 
أو االسكندرية أو في أكثر من )70( موقعًا وساحة 
ثورية، من يكسر أو يحمل كالشينكوف أو مطوة، 
لم يكن هناك زن��ازن وال معتقالت وال محسن وال 
نصر طه مصطفى، وال الزنداني، بل كان هناك شعب 
عظيم أبهر العالم وهو يصنع أعظم ثورة في تاريخ 
االنسانية، ك��ان هناك شعب ارت���وى م��ن م��اء النيل 
وتشبعت ذاكرته بأمجاد ووطنية الجيش المصري 
وتفتحت عيناه على عدالة ونزاهة القضاء المصري 
ووسطية األزهر وأجواء البهجة الروحية والتسامح 
الديني في السيدة زينب ومقام اإلمام الحسين وزوايا 
السيد البدوي والرفاعي والمرسي وأبو العباس، فنزل 
الى الشوارع والساحات كي يستردها ويسترد قيم 
المحبة والتسامح والوسطية والتعايش السلمي، كي 
ختطفت منذ عام من قبل 

ُ
يسترد مصر أم الدنيا التي ا

االخوان والقوى الظالمية االخرى، كانت هناك روح 

الزعيم جمال عبدالناصر تمأل المكان بالعزة والكرامة 
وتزود الماليين في مرحلة عودة الروح بالكثير من 
معاني التحرر والتوحد والحرية والوطنية والمشروع 
الحضاري لألمة، وكان هناك أحمد فؤاد نجم شاعر 
الجماهير وشاعر التجربة الثورية المصرية ألكثر من 
خمسة عقود، وايضًا كانت هناك روح سيد درويش 
تتجول في كل بقعة من التحرير وهي تغني: »أنا مش 
كافر«.. ألم يكن هذا المشهد المهول بالمعنى الوطني 
واألخ��الق��ي، يستحق أن تترقرق له مآقي الرئيس 
مرسي، وأن يراجع نفسه ويكتشف انحرافاته بحق 
مصر، بداًل من أن يظل يكابر ويتكلم عن الشرعية 
والديمقراطية وانقالب الجيش على سلطة، والتي 
ص���رح ب��أن��ه ل��ن يتركها ب��ل س��ي��دف��ع ح��ي��ات��ه ف���داًء 
للشرعية، كان يجب أن يدرك ويستوعب ويعتبر 
أمام ذلك المشهد في يوم الثورة 30 يونيو المجيد 
أنه يدفع ثمن انحرافه عن المسار التاريخي العظيم 

لمصر الكنانة والعروبة والتاريخ الحضاري.
تركيبة مرسي وغباؤه وتهاونه بالشعب، وتطاوله 
على إرادته الحرة هي جزء أصيل من تركيبة االخوان 
ومشروعهم وثقافتهم وتطرفهم وضيقهم باآلخر، 
كقيم وأهداف متجذرة لديهم منذ النشأة في مطلع 
القرن العشرين، كما أنها أنموذج لبناء الشخصية 
االخوانية المرتكزة على نهج الوصاية واالقصاء وعلى 
مبدأ الغاية تبرر الوسيلة، فجماعة االخوان المسلمين 
تأسست ونمت على وع��ي التنظيم والجماعة، ال 
على وع��ي الوطن والمجموع والعقد االجتماعي، 
فتضخمت لديهم فكرة شديدة المركزية ومتطرفة 
في الوصاية على اآلخرين، وادع��اء امتالك الحقيقة 
المطلقة، مفادها أنهم هم الوطن وهم الشعب وهم 
االسالم وهم الصواب وهم الفرقة الناجية، في سياق 
منظومة متكاملة من تقديس ال��ذات، قادتهم الى 
ترسيخ وتأصيل وهم كبير لديهم، بأنهم أحق الناس 
بالسلطة والحكم، »تسند هذه الفكرة وهذا الوهم 
�رفع حتى اليوم منها »االسالم هو 

ُ
بشعارات مازالت ت

الحل« باعتبار أنهم فقط من يمثلون االسالم وبشعار 
»إن- الحكم  إال لله« باعتبار أنهم من يمثلون إرادة 
الله على األرض، حتى في ظل ثورة الشعب المصري 
الحالية، مازالت تسيطر عليهم هذه الحالة، فمثاًل 
ميدان التحرير جسد وحدة وإرادة الشعب المصري 
وتنوعه، ألنه ضم جميع فئاته، مسلميه وأقباطه، 
سنته وشيعته، متدينيه وعلمانييه، ل��ذا كانت 
هتافاتهم »مصر مصر تحيا مصر« بينما في رابعة 
العدوية ال يوجد اال االخ��وان وعلم االخ��وان، وكانت 
هتافاتهم »اسالمية .. اسالمية رغم أنف العلمانية«..

ثورة 30 يونيو المجيدة لم تكن انقالبًا عسكريًا كما 
يحاول تصويره إعالم االخوان، كي يستجدوا تعاطفًا 
أمريكيًا وأوروبيًا واسرائيليًا أن أمكن ولكي يشوهوا 
الحدث الشعبي العظيم، ولكي يعطوا ألنفسهم مبررًا 
ألعمال العنف والقتل والفوضى التي سوف يرتكبونها 
في أكثر من مكان بحجة الدفاع عن الشرعية.. هذه 

الشرعية التي لم يتطاول عليها الشعب المصري، 
وإن��م��ا اسقطها ف��ي ث��ورة شعبية سلمية عادلة، 
باعتباره هو مصدر الشرعية ومالكها، فلم يكن أمام 
الجيش المصري اال احترام إرادة الشعب وشرعيته.

بعد اسقاط مرسي واعتقال بعض من قيادات 
االخوان في تهم مختلفة، يكثر االخوان من لصراخ 
والعويل والدعاء بالويل والثبور كأنهم لم يرتكبوا 
أي شيء ولم يحدثوا ما يوجب خروج الشعب عليهم 
وانحياز الجيش لصالح الوطن واالم��ن واالستقرار 

واإلرادة الشعبية.
ه��م بذلك ي��ص��رون على أن يظلوا يعيشون في 
حالة غيبوبة عن العصر، ويعدو انفصال عن الواقع 
والمجتمع ومعايشة التحوالت االجتماعية التي 
تحدث من حولهم، كما يصرون على االستمرار في 
إحاطة أنفسهم بهالة من القداسة والكمال، وأن ال 
ينزعوا القناع عنهم، كي يعيشوا في المجتمع بشكل 
طبيعي، ويشاركوا في صناعة التحوالت الوطنية 

كمصريين ال كإخوان.

 محمد علي عناش

كلنا اآلن في حالة تمني واحالم بأن يخرج الحوار الوطني بالحلول   
المالئمة والسعادة الدائمة .ألننا نريد مخرجا مما نحن فية.ونريد 
نرى في آخر النفق نورا.نظرية اوبنهايمر تذكر بأن بداية انتشار 
البشر كانت قبل 40 الف سنة بهجرة واسعة من وسط افريقيا عبر اليمن 
الى دول الهند والشرق االقصى واستراليا ان كانت صحيحة فهيى تحملنا 
مسؤولية كبيرة نحو انفسنا ومن حولنا . ربما تناقلنا هذه المسؤولية من خالل 
الجينات لالجيال السابقة ولكن يجب ان نهيئ انفسنا لكل االحتماالت وال 
نيأس وال نحبط ان فشلنا بل نكرر المحاوالت حتى الوصول الى الصواب 

وسيجعل الله كل عسر يسرا.
لقد اعجبني ما طرحه ابو بكر الدسوقي في مقاله عن الحصاد الهزيل 
للثورات وكيف تنامت تطلعات الشعوب من 2010م لمستقبل أفضل 
يعم فيه العدل والحريه بدال من االستبداد والفساد وتحقيق الديمقراطية 
الحديثة بانظمة جديدة ونهضة اقتصادية كما حدث في اوروبا الشرقية 
بعد سقوط النظام الشمولي وكما حدث في شرق  وجنوب آسيا من تغيير 

اقتصادي.
ولكن الواقع اختلف كثيرا عن المأمول ألسباب كثيرة فقد ساد الخالف 
واالنقسام والتنازع على السلطة بين االحزاب والفرق المتناحرة والقبائل 
واستشرى العنف وتأجيج االنفالت االمني والمليشيات المسلحة والصراع 
السياسي واالفالس االقتصادي والتعصب الحزبي والقبلي وأسوأ من كل ذلك 
المذهبي ، واصبح اصحاب مذهبي السنة والشيعة أعداء بداًل من عدوهم 

المشترك الصهيوني وليس اليهودي.
كل هذه المشكالت موجودة اآلن في دول الربيع العربي تونس ومصر 
وليبيا وسوريا واليمن كما يقول الدسوقي  والصراع  الداخلي جعل الدول 
وحكومتها الجديدة عاجزة عن ادارة التحول الديمقراطي المرجو على 

المستويين االقتصادي واالجتماعي.
ومن اآلثار السلبية زيادة البطالة وارتفاع االسعار وتراجع االستثمار 
المحلي والخارجي وانقطاع السياحة وتهدم البنية التحتية وشحة الدخل 
والوقود والطاقة والنفط واالعتماد بشكل أكبر على المعونات من الخارج 
النقدية والعينية وعجزت الحكومات الجديدة عن رؤية ما يحتاجه المواطن 
وتحقيق التغيير، ليس هذا فحسب بل اصبحت هذه الدول عرضة لإلختراق 
من دول إقليمية وخارجية نشط سفراؤها. ويبدو واضحا عجز االنظمة 
االستخباراتية عن متابعة  هذا النظام الجديد . هناك تخوف من سيطرة 

دول مثل ايران وتركيا في الشارع عمومًا.
ولكن رؤيتنا تعاني من قصر نظر فالخطر االكبر ال��ذي يحيق بنا هو 
االستهداف  الصهيوني  الذي اسهم في التأجيج االعالمي واستغل الحاجة 

المحلية الملحة للتغيير التى كانت الشعوب  تنتظرها.
هل بعد كل مارأينا نستبعد قيام دول صهيونية اكثر توسعا وسلطة 
في االقليم العربي ومقارنة بذلك تهون الدول العثمانية والدولة الفارسية 

والمخابرات العربية في سبات عميق.
وما يردده البعض هو دور الثورة المضادة في افشال التجربة وصارت 
الثورة المضادة الشماعة  التى يعلق عليها االداء الردى والقصور والتقاعس 

والغموض .
نحن بحاجة الى توافق وطني  حقيقي وليس شكليًا  والى ثقة متبادلة 

والتخلص من االنانية  وتغليب المصلحة فنحن زائلون والوطن باق .
يشير" روالن دوما " وزير خارجية فرنسا االسبق قد تم التخطيط  في 
بريطانيا لغزو سوريا وقلب النظام من قبل المتمردين  منذ عامين من 
الثورة. ورفض هو الدعوة للمشاركة وكان االعالم الغربي االسرائيلي  يوحي 

بالصداقة بين األسد واسرائيل  للتضليل االعالمي.

والشعوب تصدق إما عن جهل او غباء او شك قاتل، 
وقال بأن صحيفة المانية قد نشرت في يونيو عن 
الدعم الطبي في اسرائيل لقتلى القاعدة والغرب 
يضرب ال��ق��اع��دة ف��ي البلد بالطائرات ويدعمها 
ويعالجها في بلدان أخرى ويساند الشيعة ضد السنة 
في بلد ويضرب السنة ويساند الشيعة في بلد آخر 
ة  يشبه ح��االت انفصام الشخصية وي��دل على رداء
معلوماتهم ، اسرائيل تحاول إقحام امريكا في حرب 

استنزاف طويلة المدى مثل حرب العراق وتستخدم بريطانيا وفرنسا 
لإلقناع.. ودول اوروبا تسقط في الفخ  بحجج تافهة مثل السالح الكيماوي 
.فكرة خالية من االبداع وقد استهلكت ولفقت في العراق  ثم ان اسرائيل 
بامكانها استخدام السالح الكيماوي ولصق التهمة بغيرها ما استغربه حقًا 
هو كيف ينطلى مثل هذا الكالم على اوباما وهو من  أذكى رؤساء امريكا 

وله نظرة ثاقبة .
اما التضليل االعالمي على القنوات العربية فهو مخيف ويضرب باألخالق  
عرض الحائط .. والحقيقة مهما اختلفنا مع اسرائيل في الرأى فيجب ان 
نعترف لها بالعبقرية والدهاء والمكر فقد فاقت ليس فقط العرب بما فيهم 
من عباقرة ومفكرين وعلماء ورؤساء ولكن ايضًا االوروبيين واالمريكيين.
واقول لهم تستحقون المرتبة االولى في القدرة والتخطيط والهيمنة .

ويقول " دوما" بأن االيديولوجية الصهيونية لم تعد تكترث باليهود 
والفئات الدينية المعارضة لها احيانًا فهي تخطط الحتالل مكانة امريكا 
الحالية في العالم وهي تتوقع انهيارها.. ووصل الحال بان يلقى المعارضون 
حتفهم .عندما خطط  "غباغبو " رئيس ساحل العاج سابقا الصالح بالده 
والتأميم والخدمات الصحية وعارض هو والقذافي  خطة فرنسا " افريكوم 

"إلعادة استعمار افريقيا، قصفت فرنسا البلدين في المراحل 
المواتية الحقًا وقتلت غباغبو والقذافي.

وقال بأن النظم االمبريالية تدعم المتمردين كلما تعرضت 
مصالحها للخطر وشبه ما يحصل في سوريا اآلن بما حصل 
في الحرب االهلية االسبانية عام1936م عندما كان الجنرال 
فرنكو يقود المتمردين ض��د الحكومة ودعمته فرنسا 
وبريطانيا وامريكا بشكل سرى في االول بالسالح وبمنع 
السالح الروسي من الوصول الى الحكومة االسبانية، وحجتهم 
في ذلك الحين كانت جعل فرنكو سدًا في وجه التيار الشيوعي. ولكن اقول 
ان اليوم لم يعد خطر الشيوعي واردًا وانما الخطر هو على تحرير الجوالن 
والصهيونية  .اين رجال الدين وهل يخافون الخوض  في مثل هذه االمور 

ويتصدى من غير المسلمين لها.؟
كتب "ميشيل ديمبو" سفير فرنسي سابق عن ما قامت به اسرائيل من 
التخطيط لحرب اهلية في جنوب السودان بهدف" بلقنة " بلد تقوده حكومة 
مؤيدة لفلسطين وقد دعت امريكا للتدخل العسكري في السودان .وقد 
لعبت اسرائيل دورًا مهمًا في دعم المتمردين في روندا بافريقيا واوبادة 

قبائل التوتسي.
ولكن اسرائيل تالحق كل من يتكلم  عن االبادات والهولوكست ومعاداة 
الساميين .أليس العرب والفلسطينيون من الساميين.. اين قول الحق 

والجرأة والوعي والعدل؟
اال نرىد االمن والسالم ألطفالنا وشبابنا وان يعيشوا في وضع أفضل اخالقيًا 
وسياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا.. دعونا نتصالح ونتسامح ونترك الحساب 

والعقاب لله فقط سبحانه وتعالى.!

فالشائعات واالشتغال على  
 منذ 

ً
التضليل أصبح ع��ادة

ب����دأ ال��رب��ي��ع ال��ع��رب��ي ع��ام 
2011م وأصبح األثر النبوي الذي كان 
يحضر في خطاب االخوان والذي معناه 
أن تحري الصدق فضيلة وأن رأى المسلم 
فيه الهلكة ف��إّن فيه النجاة.. ووق��وع 
الجماعة ف��ي محظوراتها االخالقية 
أوقعها بالشك في المفاسد، فالسياسة 
لم تعد فن الكذب والتضليل والزيف 
وال��خ��داع ولكنها تكتيك وف��ن صناعة 
المستحيل وهي فن الممكن في إدارة 
التناقضات.. وجل الحركات التي تركت 
 على عبورها في صحراء التأريخ 

ّ
أثرًا دل

لم يسجل التأريخ في صفحاته ما يدل 
على تناقضها ف��ي الفكر والممارسة 
كالحركة القومية الناصرية أو الحركة 

القومية البعثية أو الحركة االشتراكية، 
وق��د الحظنا أث��ر ال��ص��دق ف��ي الفكرة 
وال���م���وق���ف وال���خ���ط���اب ع��ل��ى ال��ع��دو 
الصهيوني إبان حرب تموز 2006م.. 
وفي الحقيقة أصبحت أشفق على الرئيس 
المصري المخلوع محمد مرسي حين 
أظ���ه���ره اإلع�����الم ال��م��رئ��ي ف���ي ص���ورة 
المتناقض والكاذب وفي صورة الظاهر 
والباطن، فشمعون بريز هو الصديق 
العزيز وبشار األسد هو العدو اللدود، 
واسرائيل هي البلد الصديق، وسوريا هي 
البلد الذي نجّرم التعامل معه ونقطع 
عالقتنا به، والتظاهر حين يكون على 
حسني مبارك فهو وقفة جهاد في سبيل 
ال��ل��ه، وحين يكون ف��ي وج��ه الدكتور 
مرسي فهو كفر ومناهضة لشرع الله، 
وه��و من ق��ال في ميدان التحرير بعد 
ان��ت��خ��اب��ه رئ��ي��س��ًا لمصر إن��ه 
يحترم إرادة الجماهير ولو 
ش��ع��ر ي���وم���ًا أن ال��ش��ع��ب ال 
ي��ري��ده ف��إن��ه س���وف ي��غ��ادر 
ق��ص��ر االت���ح���ادي���ة، وح��ي��ن 
انتفض ضده الشعب تحدث 
للشعب أّن دمه سيكون فداًء 
ل��ل��ش��رع��ي��ة وأن����ه ال ي��ق��ر ما 
ي����ح����دث ف�����ي ال���م���ي���ادي���ن 
وال���س���اح���ات، وب��م��ث��ل ذل��ك 
تحدث المرشد العام لالخوان 
المسلمين بل ذه��ب ال��ى حد 
ال��ت��ح��ري��ض وت��ك��ف��ي��ر م��ن ال 
ي��ت��ف��ق م��ع��ه��م ف���ي ال����رؤىة 
والمذهب، وهناك من دعا الى 
إب��اح��ة دم السيسي وق���ادة 
حركة تمرد وكثير من رموز 
قادة جبهة االنقاذ، وتناقلت 
وك����االت األن���ب���اء خ��ب��ر تبني 
الجماعة للعمليات الجهادية 
واالنتحارية كنوع من التعامل 
مع الواقع السياسي إذا لم يعد 
مرسي الى الرئاسة.. والمتأمل 
في وسائل اإلعالم يجد شيئًا 
عجابًا، فالجماعة التي وقعت 
ف��ي التناقض بين النظرية 
والممارسة مما أوحى بفسادها 
القيمي واألخالقي ظهرت في 
م���وق���ف ال���ع���اج���ز وال��ع��اث��ر 
سياسيًا فرؤيتها لم تتجاوز 
الجماعة من حيث التجانس 
والتناغم والطاعة العمياء، 

وظ��ن��ت أن إدارة ال��دول��ة تشبه إدارة 
الجماعة ولم يدر في خلدها أن الدولة 
تعني إدارة التناقضات وتحقيق حالة من 
حاالت االنسجام بين الجماعات واألفراد 
وفئات المجتمع المختلفة، فالتعدد 
يعمل بالضرورة على تفكيك المنظومة 
الثقافية المألوفة والعامة والتي كانت 
تسوغ مظاهر االستبداد، لذلك فالعودة 
الى االستبداد واألحادية أصبح ضربًا من 

المستحيل.
 ف��ال��م��س��ت��ج��دات ال��ت��ي ح��دث��ت في 
المجتمع المصري جعلت الجماهير 
المنتفضة في )30يونيو( أكثر تكيفًا 
مع أطر وأشكال االندماج االجتماعي 
التعددي األكثر قبواًل لآلخر واألكثر 
دي��م��ق��راط��ي��ة، وع��ن��د ه���ذه النقطة 
المحورية التي لم تستوعبها الجماعة 
كان الفشل وكانت انتفاضة الجماهير 
ال��ت��ي ش��ع��رت ب��غ��رب��ة ال��ج��م��اع��ة عنها 
واغترابها عن الواقع الحضاري الجديد 
فلم يكن وجودها السياسي اال تعبيرًا 
عن جماعة ذات تجانس ثقافي وليست 

تعبيرًا عن شعب.
 فانغالق الجماعة على نفسها في 
مراحل تكوينها أوقعها في وهم أن قبول 
اآلخر المختلف عنها سيكون ممكنًا كما 
أن انغالق وعيها على االقتصاد البسيط 
ما قبل الصناعي وانحصارها على اقتصاد 
الغنيمة والجمعيات والهبات والدعاية 
 

ّ
ت تفاعالتها ودل

ّ
االجتماعية- كما دل

خ��ط��اب ال��رئ��ي��س م��رس��ي االخ��ي��ر- قد 
عّمق من مفهوم ان االخ���وان جماعة 
دي��ن ودع���وة وليسوا جماعة سياسة 
واقتصاد، واألدهى أن مفهوم الدولة في 
فكر االخوان مازال عائمًا وضبابيًا، فهم 
أكثر انشغااًل بالقضايا الثانوية وبالدعوة 
وبالخطابة والمنابر والجمعيات وأقل 
ال��ن��اس ت��ف��اع��اًل م��ع م��ظ��اه��ر العصر 
وت���ط���ورات���ه ال��ح��ض��اري��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة 
والفكرية، وال نكاد نسمع لهم شيئًا في 
بناء الدولة أو في بنية الدولة الحديثة 
غير ذلك الذي دأبوا على الحديث عنه 
وك��ان مقتصرًا على الخالفة االسالمية 
في صدر االس��الم دون أن يخوضوا في 

التفاصيل..
لقد سقط حكم االخ���وان في مصر.. 
فهل سيكون فشلهم نقطة محورية 

لمراجعة فكر الجماعة..؟ نأمل ذلك.

سقوط األخوان 30 يونيو.. ثورة استرداد مصر 

  أ.د.  عزه غانم

> حرك��ة »تم��رد« المصرية التي مثل��ت إضافة نوعية للش��ارع المصري 
وقواه الثورية تمكنت من أن تجمع أكثر من عش��رين مليون توقيع لوضع 
ح��د نهائي لحكم االخوان، ودعت الش��عب المصري للخ��روج الى الميادين 
والس��احات يوم 30 يونيو لتنفيذ حكم ش��عبي س��لمي، السقاط الرئيس 
مرس��ي واسقاط حكم االخوان الذين فش��لوا خالل فترة قصيرة في إدارة 
الب��الد ومعالج��ة القضاي��ا والمش��اكل العالق��ة، وقدم��وا أنموذجًا س��يئًا 
ف��ي الحك��م على جميع المس��تويات وخاص��ة فيما يتعل��ق بتحقيق األمن 

واالستقرار والوئام االجتماعي والسياسي والديني.

من يخطط لنا..؟!!

 عبدالرحمن مراد

> كن��ا ونح��ن في المعاه��د العلمية الت��ي أدارها االخوان نق��رأ في أدبيات 
األخ��وان، وكنت ألحظ تركيز األخوان على البعد األخالقي في جل المدخالت 
الثقافي��ة التي كانوا يحرصون على تكريس��ها في وج��دان الطالب، ومازلت 
أتذكر أصوات بعض أولئك، وكأني بها ترنُّ اآلن في أذني وهي تصرخ: مايزال 
الرج��ل يكذب ويتح��ّرى الكذب حت��ى ُي�كتب عن��د الله كذاب��ًا، وكثير من 
أولئ��ك مايزال على قيد الحياة، واس��تغرب اآلن وأنا أتابع تموجات اللحظة 
السياس��ية التي تعص��ف باألمة وتتفاعل معها حركة االخ��وان مّدًا وجزرًا، 

االستغراق في الكذب، 


