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، وهو على أٌة حال تشابه شمل  من التشابه بٌن الحالتٌن التركٌة والمصرٌة أن هناك كثٌراربما الحظ البعض منا 

 .. (األرض والسكان  )العدٌد من النواحً االجتماعٌة واالقتصادٌة  والسٌاسٌة والعسكرٌة وحتى الدٌموغرافٌة 

 

العقبلء ٌقولون أنه إذا مرت الحالة التركٌة بعسرة شدٌدة فً الماضً وأعقبتها انفراجه حالٌة مرٌحة ، فكان ٌجب على 

القٌادة السٌاسٌة الجدٌدة فً مصر أن تفتح عٌنٌها جٌدا كً تستفٌد بما تم إنجازه هناك ، حتى لو لم ٌكن هناك تشابها فً 

..  كل النواحً الحٌاتٌة بٌن الحالتٌن 

 

فإن عدم السٌر على الخطى التركٌة -  وسنبٌن أنه موجود لدرجة التطابق تقرٌبا –أما إذا تواجد هذا التشابه بٌن الحالتٌن 

وركوب الرأس لتحقٌق مصالح فئوٌة ٌصبح جرٌمة ٌدفع ثمنها المبلٌٌن من شعب مصر ، وربما ال تتوقف فاتورة الدفع 

عند النواحً االقتصادٌة للبلد والعباد فقط ، بل تتعداها إلى ما هو أخطر منها بكثٌر ، وأقلها إحداث انقسام بٌن أطٌاف 

.. المجتمع 

 

 ، فكبلهما تقرٌبا ٌتساوى فً وقوعه عند مفترق طرق عالم استراتٌجً إذا نظرنا إلى الموقع اإلستراتٌجً للبلدٌن* 
ٌسٌطر على مناطق محورٌة وممرات مائٌة هامة ، فتركٌا تتحكم فً البوسفور وموقعها إستراتٌجً بالبحر المتوسط وفى 

..  قلب منطقة صراع ساخنة ، ومصر تسٌطر على قناة السوٌس وموقعها ٌقع فً نفس منطقة الصراع التً بها تركٌا 

 

 ، فإننا نبلحظ أن الحالتٌن هنا وهناك فً تشابه قد ٌصل إلى حد التناسخ ، لو نظرنا إلى عدد السكان بٌن تركٌا ومصر* 

.. فكبلهما وقف عند سقف التسعٌن ملٌون 

 

لٌة بحدود إذا بحثنا عن الوضع الدٌنً بٌن الحالتٌن ،*  من  % 10 فإننا سنجد أن األغلبٌة فً البلدٌن من المسلمٌن مع أق

.. السكان ، وسنجد أن هناك مشاكل ٌمكن التغلب علٌها مع هذه األقلٌة فً البلدٌن 

 

 ، فسنجد أنهما ٌتمتعان بقدر ال بأس به من الخبراء الذٌن إذا تدارسنا الوضعٌة التعلٌمٌة والتدرٌبٌة بٌن البلدٌن* 

..  العبور بالببلد فً أوقات األزمات – لو توافرت الحكمة القٌادٌة فً القصر الحاكم –ٌستطٌعون 

 

 سنجد تشابها ٌصل أٌضا إلى حد التطابق ، فالجٌش هنا وهناك ضخم  فً لو نظرنا إلى الجٌش ومشاكله فً البلدٌن ،* 

عدده وتربى على العلمانٌة ، ولدٌه مسؤولٌات ضخمة على أكتافه ٌرٌد أن ٌتفرغ لها ، شرط أن تحسن اإلدارة السٌاسٌة 

.. العمل فً عملها ، حتى ال تضطره إلى التدخل إلنقاذ الببلد من االنهٌار 
 

 عند تسلم القٌادة السٌاسٌة الحكم هنا وهناك ، فسوف نجد تشابها ٌصل أٌضا إلى حد التطابق إذا نظرنا إلى وضع التركة* 

 وهى فً حالة إفبلس مالً واقتصادي وانهٌار سٌاسً وكاد الجٌش أن ٌتدخل 2002، أرضوغان تسلم تركٌا فً ماٌو 



 .. 2012النتشال الببلد من أزمة طاحنة ، وهو الوضع ذاته الذي تسلم فٌه الرئٌس مرسى مصر فً ٌونٌه 

 

ما الذي فعله أرضوغان إلنقاذ بالده ، وكان ٌجب على مرسى فعله ؟ 

 

علٌنا أن نعرف أن السٌد أرضوغان كان العبا ماهرا فً كرة القدم ، لكن قبل أن نعرف مهارته فً السٌاسة أٌضا ٌجب 

 ..  2002أن نعرف الوضع الذي كانت علٌه تركٌا ٌوم تسلمها فً صٌف 

 

 الناشئ من الفراغ السٌاسً قد وصل بالببلد إلى مستنقع خطٌر ، فحوادث االغتٌال السٌاسً كان الوضع األمنً- 
.. والجرائم االجتماعٌة من سرقة واغتصاب وقتل كانت قد جعلت تركٌا تبدوا غٌر تلك التً ٌعرفها شعبها 

 

 وفراغ خزٌنة الدولة من العمبلت الحرة كاد أن ٌجعل من تركٌا دولة تتسول طعامها لتحفظ عورتها كان االنهٌار المالً- 

.. ، تماما كما تفعل مصر اآلن 

 

 للفرد التركً فً أدنى مستوى ، ومن الطبٌعً أن ٌكون كذلك بعد نهب ثروة الببلد ، وقد وصل هذا كان مستوى الدخل- 

 .. 2001الدخل إلى ألفى دوالر للفرد سنوٌا فى عام 

 

 أتى من خلفٌة دٌنٌة ، وأختاره الناس إلنقاذ الببلد من عثرتها التً ذكرناها ال لبلستماع إلى – كما نعرف –أرضوغان 

.. خطبه الدٌنٌة ، فقد جرب الشعب الكثٌر من الساسة الذٌن نهبوا الببلد 

 

 أن المفتاح االقتصادي هو األقرب إلى تحقٌق أي نجاح ٌحلم به أي – الالعب السٌاسً المحترف –أدرك أرضوغان 

.. سٌاسً ٌعٌش فً هذا الكون 

إن توفٌر فرصة للعمل وارتفاع مستوى الدخل لدى المواطن وتحسٌن الخدمات التعلٌمٌة والصحٌة والمرورٌة هً 
..   من الخطب الدٌنٌة التً ٌعلو نعٌقها وٌقل طحٌنها – أو ٌزٌد –أفضل مائة مرة 

 

 أن ٌدوس على الزر الدٌنً بدال من الزر االقتصادي ، فٌعمد إلى إلغاء كان ٌمكن لالعب المحترف سٌاسٌا أرضوغان

القوانٌن التً تحد من الحجاب ، كان سٌجد حٌنها المبلٌٌن من األتراك التً تؤٌده فً هذه الخطوة وتصفه بالبطل الشجاع 

، لكنه كان حٌنها سٌجد المبلٌٌن األخرى التً تقف فً وجهه وتعطل المقاصد الحٌاتٌة األخرى التً تضمن الحفاظ على 

.. الروح  والمال ، التً هً أصل الشرٌعة 

 

 أن ٌكون فئوٌا ، فٌضع مصالح حزبه فوق مصالح تركٌا التً كانت تنكفأ على وجهها فً غرفة اإلنعاش ، كان ٌمكن له

.. لكنه أٌقن أنه جاء لكل األتراك ، لمعارضٌه قبل مؤٌدٌه 

 

ٌفعل ضده ، فٌقف ٌصٌح بالخطب العصماء كان ٌمكن له " لٌس لً حقوق علٌكم : أٌها األخوة "  أن ٌقدم معسول الكبلم و

..  ، لكنه أغلق فمه وترك العنان لؤلفعال كً تتكلم بدال منه 

 

 أن ٌفتح الباب لفتوات وببلطجة حزبه لضرب معارضٌه فً مظاهراتهم ، لكنه طلب من مناصرٌه أن ٌنزلوا كان ٌمكن له

.. للعمل الشاق فً الشوارع ، وال ٌردوا إال بالورود لمعارضٌهم 
 

 أن ٌكون فبلحا غشٌما ، فٌذهب إلى إٌران وٌلقى خطبه التً تستعدٌهم فً ببلدهم دون مبرر ، فٌحرق بذلك كان ٌمكن له

.. ورقة هامة من ٌده قد ٌحتاج إلٌها كثٌرا فً المستقبل لٌراوغ بها 

 

 وبلده تنكفأ على وجهها فً – أن ٌضع أنفه فٌما لٌس له ، فٌشجب التدخل الفرنسً فً مالً ، لكنه ٌدرك كان ٌمكن له



 أنه سٌكون فً حاجة لمساعدة الغرب له النتشال الببلد والعباد من حالة الموت –غرفة اإلنعاش وتتسول طعامها 

السرٌرى التً علٌها شعبه ، كما أن شجبه لن ٌقدم ولن ٌؤخر فً وقف قطار ٌسٌر بثبات وٌعرف جٌدا جمٌع محطاته 

.. ومواعٌد التوقف فٌها 

 

 ضغط على الزر السٌاسً المتفجر لتطوٌق معارضٌه بقوانٌن فئوٌة ضررها على مصر أكثر كثٌرا السٌد الرئٌس مرسى

من نفعها ، والذي كان أن ٌجب رئٌسنا هو أن ٌفعل ما فعله أرضوغان بتركٌز الجهد على كل ما ٌخدم الحالة االقتصادٌة 

.. المنهارة 

 
 ٌجب أن ٌعلم أن تحسٌن االقتصاد المنهار ورفع مستوى الخدمات المشلولة هو أفضل الطرق لخدمة السٌد الرئٌس مرسى

 ..  (أي مواطن فً هذا العالم  )مصر ، كما أنها أسرعها وصوال إلى قلب المواطن 

 

 ٌجب أن ٌبتعد عن جماعات فئوٌة تقنع معارضٌها لٌبل ونهارا أن تطبٌق الشرٌعة هً أفضل الطرق السٌد الرئٌس مرسى

.. لتحقٌق الرخاء ، فإذا أصر المعارضون على نقد تلك الفئات كان نصٌبهم التكفٌر 

 

 ٌجب أن ٌعلم أن المحٌطٌن به غٌر مؤهلٌن للحدٌث عن الشرٌعة ألنهم فً حاجة لتعلمها قبل أن السٌد الرئٌس مرسى

ٌعلموها للناس ، ألم ٌكفرون بعضهم البعض فً االنتخابات البرلمانٌة الماضٌة ؟ ألم ٌقل شٌخ سلفً حٌنها أن من ٌعطى 

صوته لئلخوان ٌعتبر مرتدا ، فرد علٌه اإلخوان بالمثل ؟ أهؤالء هم من سٌقومون باإلشراف على تطبٌق الشرٌعة علٌنا 

! ؟

 

 ٌجب أن ٌبتعد عن الكذب ، فالخطاب الذي ألقاه فً الٌوم التالً ألحداث االتحادٌة كان فضٌحة السٌد الرئٌس مرسى

..  مدوٌة مكتملة األركان 

قال لٌلتها أن أجهزة األمن قبضت على ثمانٌن ، ثم اتضح أن جماعته هم من قبض على هؤالء الثمانٌن ، كان من 
الطبٌعً أن تفرج النٌابة عن المقبوض علٌهم مباشرة وٌتصاعد دخان الفضٌحة ، هذه لم تكن المرة األولى التً كذبت فٌها 

!..  علٌنا ٌا سٌادة الرئٌس فً ستة أشهر مضت على حكم 

 

 ٌجب أن ٌبتعد عن المٌكروفون وٌترك أفعاله تتحدث بدال منه ، زٌاراته المكوكٌة للمحافظات فً السٌد الرئٌس مرسى

.. كل جمعة لم تكن أكثر من غسٌل مخ ألدمغة الناس البسطاء تمهٌدا لقوانٌنه الدستورٌة التً كانت مصر فً غنى عنها 

 

ٌوجد على الٌوتٌوب شرٌط آلذان للصبلة للرئٌس مرسى ، وواضح أنه رفعه فً أعقاب إلقائه لخطاب أثناء تلك الزٌارات 

..  التً لم تكن إال ألغراض فئوٌة 

 

استمعت عدة مرات لهذا اآلذان لتقٌٌمه كمستمع ، الصوت فً غاٌة الترهل ! أنا ال أفهم هذا العشق المتأصل للمٌكروفون 

والضعف ، وأقل ما ٌمكن أن ٌقوله المرء هو أن صوته كان نشازا بكل المقاٌٌس ، لماذا ٌا سٌادة الرئٌس تورط نفسك فً 

وإذا قلنا أن الزٌنة تأخذ عند كل مسجد ، فهل كان قٌامك برفع لآلذان هو ! أشٌاء إن تبد لكم تسئكم وتؤذى مسامعنا ؟

!..  أفضل ما لدٌك ؟

 

فً المقابل تحمل مكتبة الٌوتٌوب تسجٌبل آلذان رفعه السٌد إسماعٌل هنٌة رئٌس الوزراء فً غزة ، كان وحٌدا فً مسجد 
صغٌر والصورة من تلٌفون ٌحمله أحد الناس واألداء ٌبٌن أنه جرى بعد فوزه بالمنصب ، الحق أقول أن الصوت فً 

..  غاٌة الجمال ، إٌقاعه جمٌل ، تأثٌره على القلوب ٌحوز على درجة ممتاز 

 

إذا كان لدى القائد ما ٌفتخر به ، فمن الواجب أن ٌظهره على الناس ، والستر فً عكس ذلك ٌعتبر من الواجبات ، وغٌر 

!..   ذلك سٌكون ال طعم له ، بل ٌصل إلى حد السخافة 



 

 ٌجب أن ٌبتعد عن أسلوب الوعود الفارغة من المضمون ، الشعب المصري تكونت لدٌه جبال من السٌد الرئٌس مرسى

الخبرة فً هذا الموضوع ، واستمرار هذا األسلوب العقٌم المخادع سٌضر بمكانك وٌسبب توترا فً أطٌاف الشعب ، وقد 

.. ٌتحمل اإلسبلم نفسه وزر أعمالك 

 

 فً حاجة ماسة إلحضار متخصصٌن لتعلٌمه فن المواجهة على الهواء ، لٌس عٌبا أن نتعلم ، ٌوجد السٌد الرئٌس مرسى

 نوفمبر لٌكونوا جاهزٌن للمواجهة على الهواء 4هنا فً أمرٌكا معاهد متخصصة لتعلٌم رؤساء أمرٌكا بمجرد فوزهم فً 

 ٌناٌر ، العٌب هو أن نقول أننا لسنا فً حاجة إلى تعلٌم ، فنذهب إلى مطار بٌجٌن ونصنع 20عند تسلم مهامهم فً 
..  فضٌحة بسبب المورث الرٌفً الذي نشأنا علٌه ، ونتكلم للشعب وكأننا فً ناد متواضع ٌقع فً قرٌة صغٌرة 

 

 أحدث انقساما عرٌضا فً الببلد بسبب ما أقدم علٌه من برامج فئوٌة ال تخدم إال جماعته ومن السٌد الرئٌس مرسى

: ٌماثلها ، وإذا أردنا لهذا القطار المصري المتوقف أن ٌتحرك فبلبد من عدة أشٌاء تالٌة 

على الرئٌس أن ٌعلم أن مصر لٌست فً حاجة هامة إلى إصبلح دستوري ، لكنها فً حاجة ماسة إلى إصبلح - 1

..  اقتصادي 

علٌه أن ٌعلم أن تقدٌم فرصة العمل للمواطن أفضل من استماعه إلى خطب الرئٌس ، فالعمل هو نتاج الخطب ، لكنه - 2

.. أكثر تأثٌرا 

.. علٌه أن ٌبتعد عن مشاٌخ مصر ، فأكثرهم غٌر مؤهل للتحدث ، وذكرنا مثاال لما فعلوه فً هذا المقال - 3

علٌه أن ٌعلم أن عناد وخداع مبارك مع شعبه قد أوصل الببلد إلى الحضٌض ، وأوصله إلى السجن ، ال ٌمكن ٌا - 4

سٌادة الرئٌس أن تدعو إلى حوار وطنً بٌنما الوقائع التنفٌذٌة للدستور الفئوي الذي صنعته تجرى على األرض ، هذا 

!!.. خداع ٌذكرنا بناتنٌاهو الذي ٌبنى المستوطنات ثم ٌدعو فً ذات الوقت إلى حوار مع الفلسطٌنٌٌن 

 

الوٌشى  دمحم رائف 
أمرٌكا - مٌزورى – سانت لوٌس 

elwisheer@yahoo.com 

  :ٌلً وعنوانها كما " ثوار مصر " تابع مقاالت سابقة  لكاتب المقال على مدونته 

www.thowarmisr.com 
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