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  الطغیان ضد مصر لثورة" طورائ قیادة" -  المحالة القادم الطوفان عن
  عباس رءوف.د

  2006إبریل  4الثالثاء، 

 المصرى الواقع إزاء الجماھیرى الفعل رد غیاب حول األیام ھذه – الوطنیة األقالم بعض ینتاب بقلق مشروع شعور
 حدا الكوارث وبلغت ،القطرین موحد مینا أیام منذ لھ مثیال رمص تشھد لم فساد ، الفساد مستویات أقصي بلغ الذي الراھن
 في والتفریط المصریین، من قادمة أجیال مستقبل ورھن السیاسى، والخراب االقتصادى، الخراب الحدود، كل تجاوز

 وطرح آخر، بلد فى یحدث وعلیھم لھم مایجرى وكأن یتحركون، ال وھم للمصریین یحدث ذلك كل القومیة، المصالح
  للمصریین؟ حدث ماذا:  ھو" " أیضا" مشروعا سؤاال البعض

 من حتى العجیب، الشعب لھذا والسكون الحركة قوانین علي یده یضع أن أحد یستطیع فلم عذرھا، الوطنیة األقالم هولھذ
 . الیوم حتى التاریخ فجر منذ تاریخھ لدراسة حیاتھم وقفوا

 فى ىوالتماد وظلمھم، ھمدستبداإ فى معاناإلب ماكالح تغرأ التى ھى والسكون الحركة بقوانین الغائبة المعرفة ھذه ولعل
 ثم ومن .بالتاریخ وعیھم وعدم الحكام جھل إلى یرجع ذلك ولعل یردعھ، الیجدمن عندما الفرعون یتفرعن طالما ، فسادھم

 . لھم مستكیناً  یبدو الذي لشعباب استھانوا

 فجأةیفاجأ بأن ھذا الشعب الودیع الصبور یتفجر ثورة كالبركان  فسو العصور مر علي مصر تاریخ یسترجع من إن
 سرقة على ساعدتھم التى جتماعیةاإل والطبقة الحكام بسحق وتبدأ. شئ كل فتدمر كالطوفان ثورتھ وتندفع إنذار، سابق دون
 .وإذاللھ الشعب قوت

 الدولة عھد في ىالكبر جتماعیةاإل الثورة امتق فعندما ، األلوھیة صفات من لھم ماكان رغم الفراعنة ذلك من یسلم ولم
 وسادت فیھا ما نھبواو الفراعنة مقابر ھاجموا بل بأیدیھم، وقتلوھم أصحابھا وسؤر علي القصور الثوار ھدم الوسطى،

 .تقریبا سنوات ثالث دامت البالد أرجاء جمیع الفوضى من حالة

 حركات فوقعت واألتراك والممالیك، والعرب، الرومان، ضد مصر تاریخ طول علي العارمة الثورات ھذه مثل وتكررت
 حتجاجاإو واالستبداد، للظلم المصریین رفض عن تعبیرا كلھا جاءت جماھیریة، صیحات المدن شھدت كما فالحیة، ثوریة
 سلمی ولم السلطة، ناغیط ضد عنیفة مواجھة في الجماھیر قادت ثوریة تنظیمات الحركات تلك بعض وأبدعت الفساد، على

 عصر شھد وكذلك لقمعھا، كبیراً  جھداً  واحتاجت بالصعید وقعت التي الحركات تلك مثل من باشا، علي محمد عصر
 أحمد قادھا التى المصریة الثورة في أثرھا الثوریة الشعبیة خبراتال لھذه وكان مماثلة، حركات اسماعیل، الخدیوي
 .البریطانى لالحتالل الشعبیة المقاومة وفي عرابى،

 الیوم، ماتشھده نحو على الجماھیر حركة في الركود من حالة البریطانى حتاللاإل عھد في شھدت قد مصر كانت إذاو
 ذلك على مستدال بالجبن المصریین یصف مذكراتھ في كتب" اإلنجلیزى القاھرة بولیس – حكمدار" باشا، راسل أن حتى
 ما نادراً  ولكنھم والوعید التھدید ویتبادلون األسلحة، مختلف المتشاجرون یحمل حیث المصریین، مشجارات في یحدث بما

  .ببصقة أتطف المصریین ثورة إن:  بقولھ ذلك وختم ، بسالم المشاجرة وتنفض ، ذلك یعنون

 وأن ومستقرة، ھادئة األمور أن حكومتھ لىإ البریطانى السامى المندوب كتب واحد بأسبوع 1919 ثورة قیام قبل
 إلى البالد أدنى من فجأة یثور 1919 ثورة ببركان فإذا القلق، یثیر ما وجود دون حیاتھا إلى منصرفة المصریة الجماھیر
 . معھ والمتعاونین حتاللاإل بسلطة تصلإ ما كل طریقھ فى یدمر الثورى العنف وإذا أقصاھا،

 إلى البریطانى عمالباأل القائم أبرق ساعة نصف بنحو 1952 یولیو 23- 22 لیلة المصرى الجیش قوات تحرك وقبل
 وقبل ، بالغة بقوة السلطة بزمام یمسك الملك وأن ،تماماً  مستقرة األمور وأن مایرام، على شئ كل بأن البریطانیة الخارجیة

 ودارت للثورة المؤیدة بالجماھیر الشوارع وفاضت الجیش قیادة على استولوا قد الثوار كان لندن إلى البرقیة تصلن أ
 . التاریخ عجلة



2  www.RaoufAbbas.org 

 المطالبة الوطنیة الجبھة 1935 في: نصابھا فى األمور لتضع تنطلق المصریة الجماھیر كانت ، وذاك ھذا وبین
 ینایر فى الجماھیر ھبة ذلك وبعد جتماعى،اإل والظلم ستعمارلإل المعادیة الجماھیریة الحركة 1946 وفى بالدستور،

 ودالالت مضامین من لھا كان بما" والكادحین الفالحین  من المجندین أعني" المركزى األمن جنود نتفاضةوإ 1977
 . المبارك غیر العھد فى اجتماعیة

 ستعذابإو ستكانةاإل الیعنى بأول، أوال الحكام لطغیان التصدي في وسلبیتھم والفساد ستبداداإل الظلم على المصریین فصبر
 فأصول: المصریین علي غضبھا جام بتص راحت التى الوطنیة األقالم بعض أصحاب یظن كما والنطاعة، األلم
 دور الفاسد النظام أركان مع تلعب األعمال رجال من فئة لصالح قیمتھا تھدر بل األسعار، بأبخس تباع المصرى قتصاداإل

 الیحرك ثم العاطلین، جیش إلى ینضمون العام القطاع شركات وعمال المصرى قتصاداإل دماء یمتص الذي العلق دود
 المصریین جعل الذى المعشیة مستوى تدنى ظل في المصریین نصف من أكثر تحتھ لیضم یمتد الفقر وخط ساكنا، العمال
 .الطیور أنفلونزا بفضل المنال عزیزة الیوم فأصبحت ، التاریخ فى مرة ألول العظمیة وھیاكلھا الفراخ أرجل یأكلون

 الرئیس، بعبقریة تشید الرسمیة اإلعالم ووسائل حدة، تزداد جتماعیةاإل والمشاكل وعرضا طوال یزداد العاطلین وجیش
 .الوریث تسویق وراء وتلھث

 تمسلوی ، البشریة إلى المصرى الشعب نعي مایشبھ كتابة إلى الوطنیة األقالم  صحابأ ببعض الیأس یصل أن فالعجب
 آخر نور بصیص فى لمأ بارقة دون ىتترد مصر أوضاع یرى عندما ذرعال ابالكتّ  لھؤالء المصرى، قعاللو مراقب أى

 .یضغالب ملظمال النفق

 إلى النفوس في الكامن بالسخط یصل والسیاسیة جتماعیةاإل مةزاأل حتدامإ بأن ىیش علیھ المفترى الشعب ھذا تاریخ ولكن
 ىالشعب الغضب نفجارإ. البركان فوھة كتم على المتھالكة السلطة قشرة قدرةب رھنا نفجاراإل لحظة وتبقي الغلیان، درجة
 حین الشعب، لھذا األصیل المعدن یعرف من كل یتوقعھ الشعبیة الثورة وطوفان إنذار، سابق دون لحظة أي في وارد
 وراءه والیترك بھ، یطیحو ھطریق فى یقف من كل كل عادة یجتاح -طوفان ىأ- الطوفان ویقع -بركان ىأ- البركان ینفجر

 وإعادة ألنقاض،ا إزالة مھمة وتبقى ، الطوفان وینتھى ، البركان بعدھا ،یسكن نقاضالدمار الشامل وأكوام ھائلة من األ إال
 .البناء

 عفویتھا بحكم المصریة لجماھیرل العارمھ الشعبیة الثورات كانت فقد ذلكل واضحة صورة التاریخیة التجربة وتعطینا
 مستفیدة أنقاضھا، وتلملم قواھا، تجمعتس التى الطاغیة السلطة ید على تنتھى ،"حوالاأل معظم ىف" التنظیم إلى فتقارھاوإ
 .واألنقاض النفایات ستبعادبإ الجدید، البناء علیھا یقوم التى األسس طرح على القادرة الجماھیریة القیادة غیاب من

 الحركة على یجب المحالة، طریقھ في یقف ما كل یجتاح سوف والطوفان إنذار سابق دون ینفجر سوف البركان كان وإذا
 الوجھة حممھ وتوجیھ البركان ثورة" ترشید" على تعمل التى" الطوارئ قیادة" فتقیم دتھع لألمر تعد أن المصریة السیاسیة

 تمكن التى السلبیة اآلثارإلیھا الطوفان حتى ال یخلف وراءه  یتجھ التى الطریق لتحدید ھبأوتت المستھدف، البناء تخدم التى
 .جدید من والعودة اأنقاضھ لملمة من انیوالطغ ستبداداإل ىوق

 للظلم المعادیة السیاسیة القوى من وطنیة جبھة تكوین - تصورى فى- وتعنى لحاح،إب الیوم مطلوبة" الطورائ قیادة"
 السیاسى النظام بناء إلعادة العریضة والخطوط الوطنیة، الجبھة فرقاء مثلی وطنى برنامج حول وتلتف واالستبداد والفساد

 أو تھمیش أو إقضاء دون المصریین لجمیع الكریمة الحیاة یكفل بما الوطنى قتصاداإل بناء ادةوإع دیمقراطیة، أسس على
 .والدولى اإلقلیمى موقعھا إلى مصر وإعادة ، ستثناءإ

 الوطنیة الجبھة بین حقیقى لتحامإ یتم أنو العالج، وصفة نضع أن لنا وآن الداء، تشخیص فى طویال وقتا أنفقنا لقد
 .أنقاض إلى الجمیع الطوفان یحول أن قبل اھیروالجم المقترحة

 


