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حوارات مع:
بهي الدين حسن، عبد الحسين شعبان، إشراق المقطري

أوراق جلسات )رواق ميسلون( الحوارية حول الربيع العربي

ملف خاص؛ تجارب نسوية خالل الربيع العربي

والنشــــر والترجمــــة  للثقافــــة  ميســــلون  مؤسســــة  عــــن  تصــــدر  فصلّيــــة  مجلــــة 

في هذا العدد

Intellectual and Political Studiesدراســـــات فكريــــة سياسيــــة

الربيــع العربــي بعــد عشــر ســنوات
واآلفــاق والحصائــل  المســارات 
)الجزء األول(



أوراق جلسات )رواق ميسلون( الحوارية

الربيع العربي بعد عشــر ســنوات؛

المســارات والحصائــل واآلفــاق
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أوراق جلسات )رواق ميسلون( الحوارية حول ملف الربيع العربي
)الربيــع العربــي بعــد عشــر ســنوات؛ المســارات والحصائــل واآلفاق(

أوراق جلسات )رواق ميسلون( الحوارية حول ملف الربيع العربي

)الربيع العربي بعد عشر سنوات؛ المسارات والحصائل واآلفاق(

ــة خــال المــدة بيــن 5 و15  ــر مجلــة )رواق ميســلون( عــدًدا مــن الجلســات الحواري ــة تحري عقــدت هيئ
نيســان/ أبريــل 2021، انطاًقــا مــن ورقــة خلفيــة أعدتهــا هيئــة التحريــر بعنــوان »الربيــع العربــي بعــد عشــر 
ــن  ــن والباحثي ــن المثقفي ــدد م ــات ع ــذه الجلس ــي ه ــارك ف ــاق«. وش ــل واآلف ــارات والحصائ ــنوات؛ المس س
والسياســيين فــي المنطقــة العربيــة، قّدمــوا خالهــا أوراًقــا بحثيــة نوقشــت أغلبيتهــا خال الجلســات، وُأرســل 

بعضهــا اآلخــر إلــى المجلــة مــن خــارج الجلســات لنشــرها ضمــن أوراق ملــف الربيــع العربــي.
تنشــر هيئــة التحريــر فــي هــذا العــدد مــن المجلــة بعــض هــذه األوراق، وستنشــر بعضهــا اآلخــر فــي العــدد 

الثالــث مــن المجلــة الــذي يحمــل عنــوان الملــف نفســه.

برنامج الجلسات الحوارية خالل المدة من 5 إلى 10 نيسان/ أبريل 2021، حول ملف:
الربيع العربي بعد عشر سنوات؛ المسارات والحصائل واآلفاق

مدير الجلسة موضوع الجلسة التوقيت 
)غرينتش(

تاريخ الجلسة الدولة ث الرئيس المتحّدِ الرقم

يوسف فخر الدين مفرزات حراك الجزائر؛ صراع الدولة 
العميقة وبقايا النخب الوطنية

5 5 نيسان/ أبريل الجزائر ناصر الدين باقي 1

حازم نهار إعادة قراءة فكرية للربيع العربي 
بعد 10 سنوات على اندالعه

7 5 نيسان/ أبريل العراق عبد الحسين شعبان 2

نور حريري الثقافة السائدة ودورها في 
مآالت الربيع العربي

5 6 نيسان/ أبريل المغرب عمر التاور 3

راتب شعبو الربيع العربي؛ ثورة اجتماعية في 
عقدها األول

7 6 نيسان/ أبريل المغرب أحمد الحاقي 4

مازن الرفاعي الربيع العربي والفشل؛ أسئلة 
المصطلح

5 7 نيسان/ أبريل تونس سمير ساسي 5

عبد المجيد عقيل الموجة الثانية من الربيع العربي؛ 
عالمات فارقة

7 7 نيسان/ أبريل تونس أنور جمعاوي 6

راتب شعبو الطائفية والتطرف ما بعد الربيع 
العربي؛ األسباب والمسارات 

والمآالت

5 8 نيسان/ أبريل فلسطين منصور أبو كريم 7

نور حريري العقد األول من السيرورة الثورية 
العربية

7 8 نيسان/ أبريل لبنان جلبير األشقر 8

خليل الحسين عشر سنوات على ثورة يناير 
المصرية؛ المآالت واألسئلة الحرجة

5 10 نيسان/ أبريل مصر جمال نصار 9
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العـدد الثـانــي
أيار / مايو 2021

يوسف فخر الدين االستجابة الفلسطينية السلبية 
في الربيع العربي

5 11 نيسان/ أبريل فلسطين مهند عبد الحميد 10

عبد المجيد عقيل الربيع العربي والدستور 7 11 نيسان/ أبريل سورية ريم تركماني 11

مازن الرفاعي الربيع العربي؛ آمال وتحديات 5 12 نيسان/ أبريل سورية محمد العمار 12

أالن خضركي دور المؤسسات العسكرية 
واألمنية في دول الثورات العربية

بين النهج السلمي والنزاع 
المسلح

7 12 نيسان/ أبريل سورية بسمة قضماني 13

نور حريري نجاحات وإخفاقات الربيع اليمني 5 13 نيسان/ أبريل اليمن إشراق المقطري 14

هنادي زحلوط دور المرأة في الربيع العربي 
وامتداداته؛ دور المرأة السودانية 

في ثورة كانون األول/ ديسمبر 
2018

5 14 نيسان/ أبريل السودان أبو بكر عبد الرازق 15

يوسف فخر الدين الربيع العربي؛ إضاءة على 
التجربتين اللبنانية والسورية

7 14 نيسان/ أبريل لبنان ساطع نور الدين 16

والء عواد القراءات الخاطئة واإلخفاق في 
طمأنة السوريين

5 15 نيسان/ أبريل سورية عبد الباسط سيدا 17

فؤاد القطريب الثورات في ميزان المراحل 
االنتقالية عبر التاريخ

7 15 نيسان/ أبريل سورية حازم نهار 18

التنظيم واإلدارة التقنية للجلسات الحوارية: آالن خضركي، شادي الشحادة

ــي  ــوم ف ــق، دبل ــة دمش ــن جامع ــون م ــي القان ــازة ف ــوري، إج ــي س ــي ومدن ــط سياس ناش
حــوار الحضــارات، دبلــوم فــي األدب الفرنســي. يعمــل كمســؤول ربــط وشــراكات فــي منظمــة 
ــة  ــة المجتمعي ــى التوعي ــل عل ــي تعم ــون« الت ــة »زيت ــس منظم ــف، مؤّسِ ــي جني ــة ف ــر ربحي غي
لمجتمــع الالجئيــن فــي القاهــرة، عضــو فــي مجلــس إدارة منظمــة »ســلمى« لدعــم الالجئيــن 

فــي سويســرا.

شادي الشحادة

ــا.  ــي فرنس ــم ف ــد 1979، ويقي ــن موالي ــي، م ــي والثقاف ــن المدن ــي الحيزي ــوري ف ــط س ناش
يحمــل شــهادة جامعيــة فــي التجــارة واالقتصــاد - اختصــاص بنــوك ومصــارف، ولديــه خبــرة 

ــا. ــدة 15 عاًم ــة م ــة ومصرفي إداري

آالن خضركي
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أوراق جلسات )رواق ميسلون( الحوارية حول ملف الربيع العربي
)الربيــع العربــي بعــد عشــر ســنوات؛ المســارات والحصائــل واآلفاق(

سمير ساسيأحمد الحاقيعبد الحسين شعبان عمر التاورناصر الدين باقي 

أبو بكر عبدالرازقجمال نصارمنصور  أبو كريم جلبير األشقرأنور جمعاوي

إشراق المقطريبسمة قضمانيريم تركماني محمد العمارمهند عبدالحميد

نوال الراضيليث الشبيالتعبدالباسط سيدا حازم نهارساطع نور الدين

المشاركون في الجلسات واألوراق الحوارية
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العـدد الثـانــي
أيار / مايو 2021

عشر سنوات على ثورة يناير المصرية؛ المآالت واألسئلة الحرجة

جمال نصار

تاريخ وصول المادة: 10 نيسان/ أبريل 2021

الكلمات المفتاحية: الربيع العربي . ثورة يناير . السيسي . اإلرهاب . اإلخوان المسلمين

ــر  ــخ مص ــي تاري ــة ف ــة فارق ــت نقط ــي أحدث ــة الت ــورة المصري ــى الث ــنوات عل ــو الس ــنوات تل ــّرت الس م
الحديــث، وكانــت حلًمــا لماييــن المصرييــن لانعتــاق مــن الظلــم والفســاد واالســتبداد، ولكــن جــرت فــي 
النهــر ميــاه كثيــرة غّيــرت األحــداث، وبّدلــت األوضــاع، وجعلــت صاحــب الحــق مســلوب اإلرادة، والظالــم 
المســتبد، يعلــو وينتفــش، ليــس هــذا فحســب، بــل انتقــم مــن صاحــب الحــق بــكل الوســائل المتاحــة مدعوًما 

بأنظمــة إقليميــة ودوليــة إلجهــاض هــذا الحلــم الجميــل.
ــي  ــكرية ف ــة العس ــم اآلل ــبب تحّك ــزال، بس ــة، وال ي ــرات طويل ــاة لفت ــري معان ــعب المص ــاش الش ــد ع لق
ــه، كمــا وعــده العســكر  ــو علي ــه، حتــى أضحــى، فــي مجملــه، ال يجــد مــن يحن ــره ومســتقبله ومقدرات مصي
بذلــك، بــل أصبــح بعــد هيمنــة وســيطرة العســكر علــى مقاليــد األمــور مدعوًمــا بداعمــي الثــورة المضــادة، ال 
يســتطيع أن ينطــق ببنــت شــفه بمــا يخالــف السيســي ومــن معــه، وتحولــت مصــر إلــى ســجن كبيــر للجميــع، 

بمــن فيهــم مــن أّيــد الجنــرال السيســي فــي انقابــه علــى المســار الديمقراطــي. 
الموقف اإلقليمي والدولي من ثورة يناير

 كان للمملكــة العربيــة الســعودية، بقيــادة الملــك عبــد اللــه فــي أثنــاء انــدالع ثــورة ينايــر، ودولــة اإلمــارات 
بقيــادة محمــد بــن زايــد الــدور األكبــر فــي إجهــاض الثــورة المصريــة، ودعــم الثــورة المضــادة بــكل الســبل، 

أكاديمــي مصــري، أســتاذ الفلســفة والمذاهــب الفكريــة في جامعة إســطنبول صبــاح الدين 
ــابق  ــث أول س ا، وباح

ً
ــابق ــة س ــا التركي ــة صقاري ــي جامع ــية ف ــالق السياس ــتاذ األخ ــم، وأس زعي

فــي مركــز الجزيــرة للدراســات، متخصــص بالفكــر الفلســفي األخالقــي والمذاهــب والتيــارات 
الفكريــة المعاصــرة. لــه عديــد مــن المؤلفــات، منهــا: األخــالق بيــن اإلســالم والمذاهــب 
ــاوي(،  ــي - القرض ــة – الغزال ــي حنيف ــر )أب ــه وفك ــي فق ــالق ف ــؤال األخ ــة، س ــان القديم واألدي
فقــه الســنن اإللهيــة ودورهــا فــي البنــاء الحضــاري لألمــة، الوجيــز فــي تاريــخ الفكــر السياســي، 
األخــالق اإلســالمية ودورهــا فــي بنــاء المجتمــع، نظــرات فــي الفكــر والسياســة، أثــر العولمــة 
فــي الفكــر العربــي الحديــث، أدب االختــالف فــي الــرأي وضوابطــه، نهضــة األمــة بيــن القيــم 
الروحيــة والتقــدم المــادي. ولــه العديــد مــن األبحــاث العلميــة والمقــاالت المنشــورة فــي 

العديــد مــن الصحــف ومواقــع االنترنــت المختلفــة. جمال نصار
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أوراق جلسات )رواق ميسلون( الحوارية حول ملف الربيع العربي
)الربيــع العربــي بعــد عشــر ســنوات؛ المســارات والحصائــل واآلفاق(

وأرادوا مــن ذلــك أمــوًرا عديــدة: أولهــا، إجهــاض أحــام العقــول المتحــررة مــن االســتبداد واالســتعباد فــي 
المنطقــة العربيــة بشــكل عــام، وثانيهــا، وأهمهــا يتمثــل بخطــاب خفــي مــن أمــراء الحــرب إلــى شــعوبهم: 
ــن أصبحــت  ــر كيــف حالهــا؟ وأي ــة بالتغيي انظــروا إلــى تلــك الشــعوب التــي خرجــت علــى حكامهــا مطالب
ــى  ــم عل ــا، خوفه ــة؟، وثالثه ــر والمجاع ــاة والقه ــر المأس ــيًئا غي ــق ش ــم تحق ــت، ول ــرت وجاع ــف دّم وكي
عروشــهم ألن الشــعوب تغــار مــن بعضهــا بعًضــا، ويخشــون أن تنتقــل عــدوى الثــورة إلــى شــعوبهم فينقلبــوا 

عليهــم، ويخســروا مكتســباتهم التــي ســلبوها مــن شــعوبهم. 
أمــا الــدول الغربيــة، فقــد اتخــذت موقًفــا فضفاًضــا تجــاه عبــد الفتــاح السيســي، ودوره فــي عــزل الرئيــس 
محمــد مرســي، حيــن كان وزيــًرا للدفــاع. فمواقــف القــوى الكبــرى تباينــت، لكــن أغلبهــا رّكــز علــى رفــض 
ــة  ــي رابع ــض اعتصام ــاء ف ــلطة، وج ــي للس ــكل المدن ــى الش ــودة إل ــرورة الع ــا بض ــكري، مطالًب النظام العس
العدويــة والنهضــة ومــا خّلفــه مــن مئــات، ثــم المحاكمــات الواســعة ألعضــاء جماعــة اإلخــوان المســلمين، 

ليزيــد مــن درجــة االنتقــادات المّوجهــة إلــى السيســي.
وقــد عّبــر السيســي بدايــة عــن عــدم نيتــه التّرشــح لانتخابــات الرئاســية، لكنــه قــدم ترشــيحه الحًقــا ُمعّلــا 
ذلــك بأنــه مطلــب شــعبي. وبقيــت العاقــة بينــه وبيــن الغــرب حــذرة، إلــى أن بــدأت الزيــارات تجمعــه بعــدد 
مــن القــادة الغربييــن، وتحــّول السيســي إلــى شــريك فــي عمليــات الســام المتعّلقــة بالصــراع الفلســطيني-

ــاة مصــر  ــه مــع الغــرب، خاصــة مــع معان ــة مكافحــة اإلرهــاب لتعزيز عاقات اإلســرائيلي، كمــا اســتغل ورق
ــة  ــن دول غربي ــلحة م ــتيراد أس ــة واس ــات تجاري ــه لصفق ــن توقيع ــًا ع ــددة، فض ــة متع ــات إرهابي ــن هجم م
ــاكات  ــق إزاء انته ــن القل ــر ع ــض التعبي ــاوز بع ــي ال تتج ــة للسيس ــادات الغربي ــددة. كل ذلك جعل االنتق متع

حقــوق اإلنســان.
وفــي المجمــل، العســكر ال يروقهــم انتخــاب رئيــس مدنــي مــن خــارج المؤسســة العســكرية، فأخــذوا على 
ــارك  ــع مب ــرون فــي خل ــج ي ــي الخلي ــاء لهــم ف ــاعدة حلف ــورة بمس ــة إفشــال الث ــتمرار فــي خط عاتقهــم االس

د أنظمتهــم.  خطــًرا وجودًيــا يهــدِّ
نماذج لثورات حققت أهدافها وأخرى فشلت

الثــورة تغييــر أســاس فــي الســلطة أو الهيــاكل التنظيميــة فــي فتــرة زمنيــة قصيــرة نســبًيا، والثــورة الناجحــة 
هــي التــي تســفر عــن تغييــر طويــل األمــد لــم يكــن ليحــدث لوالهــا. 

والثــورات التــي حدثــت فــي أماكــن عديــدة مــن العالــم كانــت لهــا مراحــل، وجــوالت، وموجــات عديــدة، 
فالثــورة الفرنســية )1799 - 1789( أخــذت عشــر ســنوات حتــى حققــت أهدافهــا، وكذلــك الثــورة البلشــفية 

)1917 - 1923( فــي روســيا.
ومعيــار النجــاح الكلــي لتلــك الثــورات يكمــن فــي تحقيــق أهدافهــا التــي قامــت مــن أجلهــا، والتطلعــات 
ــك  ــن تل ــاز أي م ــي إنج ــا ف ــة إلخفاقه ــو نتيج ــلها ه ــا أن فش ــا، كم ــعب إلكماله ــعى الش ــي يس ــات الت والغاي

ــات واألهــداف. الغاي
وحــدوث بعــض اإلخفاقــات، أو ردة فــي مســار الثــورة ال يعنــي القضــاء عليهــا أو انتهاءهــا، ولكــن يعنــي 
أن هنــاك اســتكمااًل لمراحــل الثــورة الموجــودة، بعــودة الــروح والوعــي للشــبان، واالســتفادة مــن الــدروس 

واالنكســارات التــي مــّرت بهــا الثــورة ومؤيدوهــا.
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ــا  ــس صحيًح ــل، ولي ــى األق ــًا عل ــذ جي ــا تأخ ــدة، وربم ــنوات عدي ــي س ــا ف ــون مخاضه ــورات يتك والث
أنــه يمكــن أن تحــدث ثورتــان فــي توقيــت متقــارب أبــًدا، كمــا يّدعــي أنصــار الثــورة المضــادة، ويــرّوج لــه 
ــة  ــي عملي ــى ُتنه ــا حت ــذ وقًت ــورة تأخ ــا أن الث ــهولة. كم ــض بس ــعوب ال تنتف ــه؛ ألن الش ــن يدعم ــي وم السيس

ــام. ــقط النظ ــي ُتس ــاعات لك ــورة لس ــتمر ث ــن أن تس ــاء، وال يمك ــدأ البن ــر ويب التطهي
وفــي بعــض األحيــان، تجعــل الثــورة األمــور أكثــر ســوًءا، فعلــى ســبيل المثــال، اندلعــت ثــورة فــي الصيــن 
حاولــت تحريــر الفاحيــن مــن اضطهــاد أصحــاب األمــاك. فقــد كان هــؤالء الفاحــون ضحايــا االســتغال 
لقــرون، وكانــوا فقــراء جــًدا بســبب هــذا االســتغال. ولكــن بعــد الثــورة مــات كثيــر منهــم بســبب الجــوع 

واألمــراض.
لكــن الثــورة لــم تحقــق أهدافهــا، فقــد أصبــح الفاحــون الذيــن بقــوا فــي قيــد الحيــاة متســاوين مــع أولئــك 
الذيــن كانــوا أغنيــاء قبــل الثــورة، وكان عليهــم العمــل فــي أراضيهــم بــداًل مــن أن يســتغلهم اآلخــرون. لقــد 
ــدؤوا  ــاف، ب ــة المط ــي نهاي ــن ف ــاة، لك ــد الحي ــي قي ــاء ف ــل البق ــن أج ــر م ــنوات دون أي أج ــد لس ــوا بج عمل

يتضــورون جوًعــا مــرة أخــرى.
أقــول: قــد ُتزيــد الثــورات حيــز الحريــة أحياًنــا، إال أنهــا قــد تفشــل فــي تحقيــق هــذا الهــدف أيًضــا ألنــه إذا 
مــا افتقــر الثــوار للقــوة الكافيــة، أو إذا اختلفــوا فيمــا بينهــم وحاربــوا بعضهــم بعًضــا بــداًل مــن أعدائهــم، فــإن 

المضطهديــن قبــل اندالعهــا ســيبقون كذلــك بعدها. 
لماذا لم تنتصر ثورة يناير بعد مضي 01 سنوات على قيامها؟!

المتأمــل لحــال مصــر بعــد عشــر ســنوات مــن الثــورة، قــد يــرى أن الوضــع أصبــح أســوأ ممــا كان عليــه 
قبــل الثــورة عندمــا خــرج المتظاهــرون إلــى ميــدان التحريــر، وانتشــروا فــي مياديــن أخــرى بمصــر فــي أثنــاء 
ــانية«،  ــة إنس ــة، كرام ــة اجتماعي ــة، عدال ــش، حري ــعار: »عي ــن ش ــي 2011، رافعي ــون الثان ــورة 25 يناير/كان ث

ومطالبيــن بتحقيقــه.
وبعــد نحــو ســبع ســنوات مــن حكــم السيســي ســجلت مصــر أعلــى معــدل عالمــي فــي حــاالت اإلعــدام 
التــي تنفــذ ضــد معارضــي النظــام، وأصبحــت سياســة اإلعــدام هــي الحاكمــة لــكل شــيء فــي مصــر بدايــة من 
اإلنســان وحقوقــه، وصــواًل إلــى إعــدام السياســة نفســها، فيمــا ُزج بــاآلالف فــي الســجون فأصبحــت الصــورة 

كالتالــي: »ثــورة فانقــاب فوضــع أســوأ ممــا كان قبــل الثــورة«.
ثّم يمكن الذهاب إلى فرضية أن الثورة المصرية لم تنتصر حتى اآلن، وذلك ألسباب عديدة، منها:

أوًل: عــدم اســتمرار التاحــم الداخلــي بيــن الذيــن شــاركوا في الثــورة، حيــث كانــت األوضاع منــذ انطاقة 
الثــورة حتــى إزاحــة مبــارك ُمبشــرة، ولكــن فيمــا بعــد وصــل األمــر إلــى التفــّرق والتشــرذم، والخــاف حــول 

إدارة المرحلــة، مــا أتــاح الفرصــة للعســكر لانقضــاض علــى المكتســبات التــي تحققــت فــي فتــرة وجيزة.
ــرات  ــا: اســتعجال اقتطــاف الثمــرة دون االســتعداد لذلــك، وعــدم الوعــي بطبيعــة المرحلــة، وأن الفت ثانًي
التــي تأتــي بعــد الثــورات مباشــرة، ال بــد أن يشــارك فيهــا الجميــع، كمرحلــة انتقاليــة، إلــى أن يتشــكل الوعــي، 

ويتــم التعــرف علــى مداخــل ومفاصــل الدولــة التــي ال يعرفهــا كثيــر ممــن شــاركوا فــي الثــورة.
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أوراق جلسات )رواق ميسلون( الحوارية حول ملف الربيع العربي
)الربيــع العربــي بعــد عشــر ســنوات؛ المســارات والحصائــل واآلفاق(

ثالًثــا: التآمــر اإلقليمــي والدولــي ضــد مكتســبات الثــورة، واتجــاه الفاعلين فــي الخــارج، لتقديــم مصالحهم 
ــواء الثــورة المضــادة، واســتخدموا العســكر وســيلة لكبــح جمــاح الثــورة،  علــى أي شــيء آخــر، فحملــوا ل
التــي مــن الممكــن أن ينتقــل صداهــا إلــى باقــي المنطقــة، خاصــة أن مصــر لهــا تأثيــر تاريخــي فيمــا حولهــا 

مــن دول.
رابًعــا: رغبــة العســكر فــي االنتقــام مــن الشــعب المصــري، ومــن الذيــن أرادوا تغييــر منظومــة الحكــم التــي 
َأّســس لهــا العســكر منــذ عقــود، مــن أمثــال: )البلتاجــي، وصفــوت حجــازي، وعــاء عبــد الفتــاح، وشــبان ٦ 
أبريــل(، وبالتالــي عــدم الســماح ألي قــوى مدنيــة فيمــا بعــد لكــي يكــون لهــا أي دور فــي المجــال السياســي، 

بــل وصــل األمــر إلــى تأميــم كل األحــزاب والنقابــات المهنيــة، والمنظمــات األهليــة.
ــوان  ــم اإلخ ــن فيه ــع بم ــة )الجمي ــورة المصري ــوا بالث ــن قام ــن الذي ــدى الفاعلي ــا ل ــاب الرؤي ــا: غي خامًس
ــة،  ــي المنطق ــة ف ــوالت اإلقليمي ــع التح ــي م ــوب للتعاط ــكل المطل ــتعدادهم بالش ــدم اس ــلمين(، وع المس
ــا  ــي انتظره ــة الت ــال التجرب ــى إفش ــر عل ــكل أو بآخ ــاعد بش ــا س ــور، م ــات األم ــي مجري ــي ف ــر الدول والتأثي

ــود. ــري لعق ــعب المص الش
سادًســا: انصــراف كثيــر مــن المؤمنيــن بثــورة ينايــر عــن الســعي إلعــادة اللحمــة مــرة أخــرى؛ إمــا للتضييــق 
األمنــي فــي الداخــل، أو للخافــات البنيويــة فــي التشــكيات السياســية فــي مجموعــات الخــارج، وعــزوف 
البعــض عــن المشــاركة فــي أي شــيء يمكــن أن يحــرك األمــور؛ لعــدم إيمانهــم بالفاعليــن الحالييــن، فضــًا 

عــن تشــرذم الشــبان فــي الداخــل والخــارج.
أسئلة تحتاج إلى إجابات شافية

ــي،  ــه السيس ــي وج ــف ف ــن يق ــه كل م ــي تواج ــات الت ــة، والتحدي ــة المرحل ــن صعوب ــم م ــى الرغ عل
والمؤامــرات التــي تحــاك ضــد شــعب مصــر، إال أن هنــاك بعــض األســئلة التــي تحتــاج إلــى إجابــات شــافية 

ــة: وعملي
ــم،  ــكل فئاته ــم ب ــم عليه ــواع الظل ــارس كل أن ــي م ــن أن السيس ــم م ــى الرغ ــون عل ــور المصري ــاذا ال يث لم
وســارع فــي إهــدار العدالــة، والقتــل خــارج نطــاق القانــون، وتدميــر مناحــي الحيــاة االقتصاديــة واالجتماعيــة 
والسياســية، إلــى جانــب بيعــه أراضــي الوطــن فــي تيــران وصنافيــر، وتفريطــه فــي حقــوق مصــر التاريخيــة 
ــد  ــركة الحدي ــل ش ــة، مث ــركات العريق ــة الش ــط، وتصفي ــر المتوس ــي البح ــه ف ــداره ثروات ــل، وإه ــاء الني بم

ــي؟!  ــّزم دور مصــر علــى المســتويين اإلقليمــي والدول ــص وق ــا قّل ــر ذلــك م والصلــب، وغي
وهــل يمكــن أن تعــود روح ينايــر مــرة أخــرى، وينتبــه الجميــع لخطــورة الموقــف الحالــي، ومــا آلــت إليــه 
ــرك  ــب التح ــًيا، ويج ــدرس كان قاس ــع أن ال ــرف الجمي ــتويات، ويع ــع المس ــى جمي ــر عل ــي مص ــاع ف األوض
ــى  ــاعد عل ــا يس ــتركات، بم ــى المش ــق عل ــة، والتواف ــات البيني ــرك الخاف ــوب، وت ــكل المطل ــارب بالش والتق

حلحلــة األمــور وتغييــر األوضــاع؟
وهــل هنــاك بديــل للنظــام الحالــي الــذي يقــوده السيســي، يمكــن أن يوجــد الحلــول للمصرييــن، ويرجــع 
لهــم كرامتهــم المســلوبة، ومقدراتهــم المســروقة، ومــا هــي قدراتــه علــى إقنــاع الشــعب المصــري ليتحــرك 

معــه، ومــا هــي آلياتــه للتعامــل مــع الوضــع اإلقليمــي والدولــي المتشــابك؟
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