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 التوریث وخیمة سبتمبر ریاح
  رءوف عباس

  2006سبتمبر  19

 أنور الرئیس بھا قامى الت ،1981 سبتمبر ”غزوة“ى عل قرن ربع مرور سبتمبر شھر بدایة معى المصر العامى الرأ تذكر
ى أد مما 1973 أكتوبر حرب عنھ أسفرت لما السیاسیة اإلدارةى ف الخرقاء لسیاستھ المعارضین مصر أعداء ضد السادات

 سیاسة ضد قویة معارضة أثار ما وھو أمریكا، وثقة رضاء نیل أجل من ودماء وعرق ومال جھد من لَ ذِ بُ  ما كل تبدیدى إل
ى إل الیمینى أقص من الفكریة ومنطلقاتھم ھمبومشار تجاھاتھمإ إختالفى عل العام بالشأن المھتمین جمیع شملت السادات

ى عل رموزوضع السادات ھذه ال السواء.ى عل والنساء الرجال من المصریة سیاسیةال الحركة رموز وجمیع الیسارى أقص
 .1981 سبتمبرى ف الخیریة والقناطر زعبلى وأب طره سجونفى  موعد غیر

 كلى عل إنقالبا شئت إن قل أو جدیدة، ثورة أنھ للسادات خیلى الذ النظام أزمة عن تعبیرا 1981 سبتمبر إعتقاالت كانت
 یاھمامرى ف لیبدو الساداتى ف تنفخ المنافقین كتیبة كانت .الناصر عبد جمال یدى عل إنجازات من یولیو رةثو حققتھ ما

ً، عمالقا، المقعرة  صدقھا أوصاف من ذلك إلى غیر ،المؤمن الرئیس ،مصر وعمدة المصریة، العائلة كبیر ،ملھماً  حكیما
 لعملة وجھین ومصر السادات یعد فلم شخصھى ف مصرى بتماھ فأحس -الطغاة من غیره شأن ذلكى ف شأنھ- الرجل
 .علیھ القضاء یجب لمصر خائناً  كان نتقدهإ من ،مصر فھو رمت، مصر ولكن ىرم إذ ىرم ما أنھ اقتنع بل واحدة،

 صفحھا وصادر السجون غیاھبى ف برموزھاى فألق ،الالعودة نقطةى إل مع المعارضة المصریة السادات وصل وھكذا
 وخیل .الجامعة خارج وظائفى ف ونقلھم األساتذة بفصل فقام واإلعالم الجامعاتى ف معارضى رأ بصاح كل وتعقب

 أنھى عل الجلل الحدث ھذا المصریون بھ استقبلى الذ جومالو رَ فسَّ  "!مصر أعداء" ضد فعل ما یبارك الشعب أن للسادات
 بقاع أشدى ف السادات اغتیال تم عندماسبتمبر بعد شھر واحد من ،أكتوبر 6ى ف المنصة حادث كانى حت .وتأیید قبول

 بھذه یتم أن یمكن ال غتیالاإل أن الغربى ف األمن خبراء من درسھا من كل یؤكد درامیة بطریقة ومنعھ تأمیناً  مصر
 التخلص مھمةى لیؤد الجھاد تنظیم ستخدامإ استطاع لعلھ المدبر، العقل دور لعب راق، مخابرات جھاز بتدبیر إال الصورة

 11( مانھاتن" غزوة"ى ف القاعدة تنظیم مع الموساد فعل كما تماماً " األصدقاء"ى عل عبئاً  أصبح أن بعد السادات من
 "غزوة" ضحایا من المعتقلین جمیع عن یفرج أنى الطبیع من كان رئیسھ، الرئیس نائب خلف وعندما .)2001 سبتمبر
 القوى السیاسیة تجاه" اإلحتواء" سیاسة إنتھج .المعاییر بكل السادات ملنظا امتدادإ جاء جدید لعھد األجواء لتھیئة سبتمبر

 والمحاكم الطوارئ قانون فیھ یلعبغیرھم. نظام  مع والترھیب الترغیب سیاسة أتباع مع الحزبیة فى الحیاة المشاركة
 لمختلفى السیاس سرحالمى ف مساحة منى بق ما وترك ،لھ المحددة الخانة داخل طرف كل إبقاءى ف دورھما سكریةعال

 وأن البالد مرافق ومختلف واإلعالم، الجامعاتى ف القیادیة المناصبى إل برجالھا تدفع أن استطاعتى الت األمن أجھزة
 .السیاسى المشھدى عل قبضتھا تحكم

َ تَ ى یأت 1981 سبتمبر ة"غزو" من قرن ربع وبعد  الداللة یقعم األیام ھذه الحدث لذلك المصریة السیاسیة  الحركة ركُ ذ
 مصر قتصادإ سیاسة الخصخصة جعلت قتصادیاإ :المجاالت مختلفى ف تدن من البالد أحوال إلیھ وصلت ما بإعتبار
ً، تساعاإ ثرواتھم تسعتوإ حجماً  األثریاء نخبة ضاقت جتماعیاإو فریقیة،األ الدول فقرأ قتصادیاتإ ینافس  زدادإ بینما فلكیا
 تحت یعیشون المصریین نصف نحو وأصبحى الوسط الطبقة تآكلت بعدما المصریین لبیةأغ یمثلون وأصبحوا فقراً  الفقراء

 الذین  العاطلین مالیین من متداخالن، جیالن لدینا وأصبح الحدیث، مصر تاریخى ف مسبوق غیر نحوى عل الفقر خط
ى التى العلم البحث شمس  بتوخ قلیم،اإلى فى تعلیم نظام أسوأ مصرى لد أصبح وثقافیاً  ،شمس إشراقة كل مع یتزایدون
 تأصبحى الذ 1971 بدستور مصر حكمتُ  وسیاسیا ،الفنىى المستو وھبطى الماض القرن من الستینیات مطلعى ف أشرقت
 لتزاماتھاإ عن الدولة وتخلت "بالدستور جاء ما نحوى عل" شتراكیةإ مصر تعد فلم موضوع ذات غیر مواده معظم

 الحركة مفاتیح یملكى الذ الجمھوریة، رئیس یدى ف السلطات كل وتركزت الدستور، ھاكفلى الت الشعب تجاه جتماعیةاإل
 من 76 المادة دلتعُ  وعندما، والیتھ لمدة حدود وال الحركة، مفاتیحى عل السكون مفاتیح استخدام یفضل ولكنھ والسكون،

 من" كومبارس" وسط بعینھ لمرشح ییناً تع الترشیح من یجعل مسخا بناؤھا جاء للرئاسة المرشحین بتعدد لتسمح الدستور
 المصریون فأصبح الفساد وعال "ىأخر لمدد" الرئیس نتخابإى عل تنص حالھاى عل 77 المادة وبقیت الشكلیین المرشحین

 .اإلختناق درجةى إل ویتنفسونھ ویسمعونھ یرونھ
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 لنا یعد لم ودولیا ."األصدقاء" عند مراسلةى جند أو بریدى ساع دورى إلى اإلقلیم مصر دور تضاءل أیضا وسیاسیاً 
 ،أفریقیاى ف صدارة من لنا كان ما أفریقیا جنوب  وورثت قیمة، وأعز منا ووزنا أثقل مالیزیا فأصبحت وزننا لخفھِ  عتبارإ

 .الرابعة الدرجة من دورى إل السودانى ف دورنا وتحول

 ،الرئیس نجلى إل الحكم لتوریث حثیثى سع ھناك أمراضھ بكلى المصر النظام أصابى الذ السكون ھذا كل ومع
 األغلبیةى عل حفاظا المحلیة المجالس نتخاباتإ أجلھ من وجمدت وعود، مقابل عجلتھ لتشحیم القائمة األحزاب فیھ فوتحت

 مكثف إعداد بمرحلة یمر المرتقب الوریث أن الواضح ومن المجالس، تلك مقاعد من الحاكم الحزب علیھاى ستولإى الت
 بطائرات خارجیة تصاالتإى وتجر رئاسیة بمراسم البالد ویجوب الرئیس، ختصاصإى ف یدخل ما القرارات نم فیتخذ

 المقعرة المرایا فنصبوا التوریث لتمریر جھدھا كل النفاق جوقة وركزت المسؤلین، كبار من حاشیة ترافقھ خاصة
 بواجھة التمدید فتم" للتمدید  ال" شعار، فعترى الت المعارضةى قو ضد شعواء حملة وشنوا الوریث، حجم من للتضخیم

ى الذى األذ من كبیرا نصیباً  النشطاء من الشباب ونال كلھ، العالم من ومسمعى مرأى عل اإلنسان حقوق فیھا امتھنت قمعیة
 یتمف اختبار بمرحلة اآلن یمر شعار وھو "للتوریث ال" راشع المعارضة حركة ترفع كما .القضاةى حت أحد منھ یسلم لم

 .القضایا وتلفیق واإلعتداء والخطف البلطجة أسالیب تباعإ حدى ال التوریث ضد تقفى الت األقالم أصحاب ترھیب

 توجیھ كان فإذا ،1981 سبتمبر" غزوة"ى بذكر المصریة السیاسیة الحركة جانب من الكبیر ھتماماإل ھذا یفسر ذلك ولعل
 من أجنبیاً  رئیساً  ینتقد من كلى إل التھمة وتمتد الرئیس، بإھانة صاحبھ متھااب الیوم یواجھ ونظامھ للرئیس الصریح النقد

ارة صاحبم دِ قُ  حینى عل الجنایات محكمةى إل بھا یتھم من فیقدم الرئیس "أصدقاء"  األلفى عل مایزید قتلتى الت العبّ
 كیرتذ یریدون فھم 1981 مبرسبت بغزوة الوطنیة األقالم أصحاب یذكر نأ من مفر فال .الجنح محكمةى إلى مصر مواطن

 .األفولى إل طریقھاى ف النظام شمس ألن الضائع الوقتى ف یلعبون بأنھم المنافقین نتھازییناإل كتیبة

 سبتمبر 9 ھو أیامھ من مشھود ویوم عام، بمائة سبقھ آخر سبتمبر نتذكر أن فالبد 1981 سبتمبر الیوم نتذكر كنا وإذا
 الجیش وضباط والمثقفین البالد أعیان ضمتى الت المصریة السیاسیة النخبة جموع خرجت الیوم ذلكى فف 1881

 الذین المدنیون یظاھرھا عسكریة فرقة رأسى عل ،ىعراب أحمد الفالح الضابط قادھا التنظیم فائقة مظاھرةى ف الوطنیین
 تعده دستورى عل یرتكزى دستور كمح بإقامة األمة مطالب لتقدیمى عراب أحمد عنھم وأنابوا منافذه وسدوا بالمیدان أحاطوا
 رجالھ وأختطف السجون غیاھبى ف باألحرارى فألق وتجبرى طغى الذ باشا ریاض وزارة وإقالة وطنیة، جمعیة

 .شئونھا وإدارة البالد خارج الكبیرة الشخصیات بعضى ونف حتفھم لیلقوا النیلى ف بھمى وألق المعارضین

 برنامج حول باإلتحاد إال األزمة لتلك مخرجاً  الجیش وضباط والمثقفین األعیان من عندئذ الوطنیة الحركة قادة یجد لم
ى عل قائمى نیاب حكم بإقامةى للخدیو المطلقة السلطة من والحد مصر، اقتصادى عل األجنبیة الھیمنة من للحدى وطن عمل

 وتأییدهى الدستور للحكم بمناصرتھ والمعروف باشا شریف محمد یرأسھا وزارة ظلى ف الشعب ممثلو یضعھ دستور
 .الوطنیة للحركة

ى الذى عراب أحمد للقاء توفیق محمدى الخدیو خرج" 1881 سبتمبر 9" الحدیث مصر تاریخ من المشھود الیوم ذلكى وف
 الذینى والفرنسى اإلنجلیز بالقنصلیین محتمیاً  العزیمة خائرى الخدیو خرج سیفھ رافعاً  جواده صھوة فوق یجلس كان

 لھ فقال النحو، ھذاى على واألھال العسكر وجود أسباب عنى عراب فسأل ،عرابي أحمد مع حازماً  یكون أنب أوصیاه
ى المصر الفالح الضابط علیھ فرد! حساننا؟إ عبید من ألستم: بقولھى الخدیو رد عندئذ األمة، مطالب لیقدم جاء أنھى عراب
 ".الیوم بعد نورث ولن عقاراً  أو متاعاً  لسنا"ئرالثا

ً، 125 منذ الطاغیة وجھى فى عراب الھاق  ى أخ یا رأسك ارفع" عاماً  54 من الفالحین مخاطباً  الناصر عبد جمال وقال عاما
 ویتطاولون المرتقب، للوریث البخور ویطلقون التوریث، خیمة ینصبون الذین أولئك یظن فھل" االستعمار عھدى مض فقد

 خیمة تصمد وھل !خر؟آ الناصر عبد أو أخر، عرابیاً  تنجب فلن متعقُ  مصر أن ،الشرفاء الوطنیین المعارضین على
  !والعشرین؟ عشر التاسع القرنین من 81 سبتمبرى ف مصر شھدتھاى الت العبقریة الریاح تلك أمام التوریث

 


