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كان جون شالٌكا شفٌلى أحد القادة البارزٌن األمرٌكٌٌن فً حرب الخلٌج الثانٌة ( ٌ 17ناٌر  28 -1991فبراٌر ، ) 1991
كان حٌنها أرفع مسئول عسكري فً القوات المسلحة األمرٌكٌة  ،كان رئٌسا ألركان القوات األمرٌكٌة ..
هو بذلك المنصب ٌعتبر ضمن المجموعة القلٌلة العدد التً تحتفظ بالرقم السري للصوارٌخ النووٌة األمرٌكٌة  ،أي أنه ٌضع
ٌده على أهم عنصر من عناصر األمن القومً األمرٌكً  ،ناهٌك عن عشرات العناصر األخرى التً تعتبر اقل من العنصر
المذكور..
رئٌس األركان األمرٌكٌة المذكور ولد فً عام  1936فً العاصمة البولندٌة وارسو من عائلة جورجٌة من النبالء هاجرت
إلى بولندا واستقرت بها فترة من الزمن ..
هاجر جون شالٌكا شفٌلى الجورجى األصل البولندي الجنسٌة مع عائلته إلى الوالٌات المتحدة فً عام ٌ .. 1952عنى هذا أن
عمره كان  16عاما عندما وصل بالطائرة من أوربا إلى والٌة الٌنوى ..
ظل الجنرال شالٌكا شفٌلى ٌتحدث اإلنجلٌزٌة باللهجة البولندٌة طوال حٌاته حتى وفاته فً عام  ، 2011أذكر أحادٌثه جٌدا
عندما كان ٌقف متحدثا فً غرفة القٌادة األمرٌكٌة أثناء حرب الخلٌج األولى  ،لم ٌحدث ٌوما أن قرأت عن اعتراض صدر
من أي جهة أمرٌكٌة – سٌاسٌة أو عسكرٌة  -على تولى الجنرال المذكور هذا المنصب الحساس ..
كان البد من هذه المقدمة كً نعرج إلى الموضوع األساسً لهذا المقال  ..لقد استبعد اإلخوان المسلمون والسلفٌون من
دستورهم الذي وضعوه خلسة بلٌل المصرٌٌن المتجنسٌن بجنسٌات أجنبٌة من تولى مناصب قٌادٌة فً مصر ..
تقول اإلحصائٌات المصرٌة أن عدد المهاجرٌن المصرٌٌن فً الخارج قد وصل إلى حوالً  % 10من المجموع الكلى لعدد
سكان مصر البالغٌن  92ملٌون نسمة  ،وهو ما ٌعنى أن العاملٌن خارج مصر هم بحدود  9ملٌون مواطن ..
تقول اإلحصائٌات المصرٌة أٌضا أن االقتصاد المصري ٌعتمد على أربعة ركائز رئٌسٌة :
 -1السٌاحة ..
 -2دخل قناة السوٌس ..
 -3دخل المصرٌٌن العاملٌن فً الخارج ..
 -4البترول ( ٌتناقص دوره اآلن وتحل مكانه الزراعة )..
انخفض الدخل السٌاحً بقوة فً الفترة األخٌرة  ،وقد ٌتأثر دخل القناة بفعل أي حادث إرهابً بهذه المنطقة الحٌوٌة  ،وقد
تقترب الحقول من النضوب وٌنخفض اإلنتاج ( وقد حدث ذلك بالفعل ) وقد تعرض الكثٌر من الدول عن استٌراد المزروعات
المصرٌة بسبب سرطنة األرض وتلوث المٌاه  ،إال أن دخل المصرٌٌن فً الخارج ٌظل بٌن هذه العناصر جمٌعها صامدا
ٌساهم بصمت فً إطعام عشرات المالٌٌن من المصرٌٌن من خالل طرق مباشرة مثل التحوٌالت نقدٌة للعائالت وإنشاء
مصانع تنتج فرصا للتوظٌف وتفتح أسواقا للمنتجات  ،أو من خالل طرق غٌر مباشر مثل الودائع البنكٌة ..

لماذا أقدم األخوان والسلفٌون على هذه الخطوة ؟
ظاهر األمر أنهم استبعدوا المصرٌٌن المتجنسٌن بالجنسٌة األجنبٌة بحجة الحفاظ على األمن القومً المصري  ..من الواضح
أن هؤالء ال ٌعٌشون هذا العصر الذي نعٌشه  ..ربما ال ٌدرون ما ٌجرى فً عالم الٌوم  ..ربما ٌدرون ولكن ٌقطعون
الحرفٌة واألمٌة الثقافٌة فً مصر ..
الطرٌق أمام المنافسٌن بحجة تتناسب مع مستوى األمٌة
ْ
* هل ٌعرف اإلخوان والسلفٌون أن وفد البنك الدولً الذي ٌقرض مصر أمواال إلطعام الشعب ٌعرف عن االقتصاد المصري
بأكثر كثٌرا مما ٌعرفه المتخصصون المصرٌون ؟
* هل ٌعرف اإلخوان والسلفٌون أن الوالٌات المتحدة التً تقدم لنا سالحا تعرف التسلٌح المصري ومواطن الضعف والقوة
فً الجٌش المصري بأكثر كثٌرا مما ٌعرفه رجال المخابرات المصرٌة أنفسهم ؟
* هل ٌرٌد اإلخوان والسلفٌون أن ٌقولون لنا أن الدول الكبرى التً بها السالح النووي وتسلم قٌادة جٌوشها إلى من خدم
بأرضها حتى لو كان متجنسا ومن أم وأب متجنسٌْن ( كالحالة المذكورة ) واقتصادهم ٌزٌد  500مرة عن االقتصاد المصري
ال تحمى أمنها القومً  ،بٌنما هم – أصحاب الطاقٌة الشبكٌة والسواك – ٌعرفون القواعد واألصول الحقٌقٌة لألمن القومً
المصري ؟
* هل أتى قرارهم هذا من باب االستعالء – كما ٌفعلون دائما فً فتاوٌهم العقٌمة المرٌضة حٌث ٌفترضون الجهل فً من
ٌستمع لهم – أم من باب االستحواذ ألنهم ٌخشون المنافسة ممن هو أكثر تأهٌال بفارق فاضح منهم ؟
ما هو السبب الحقٌقً وراء استبعاد المصرٌٌن فى الخارج من تولى المراكز القٌادٌة فً مصر ؟
علٌنا أوال أن نذكر حقٌقة هامة ٌعرفها كل المتختصصٌن  :لقد غادر مصر عدة مئات من األلوف من علمائها فً كل
المجاالت منذ ستٌنات القرن الماضً إلى كبرٌات المراكز العلمٌة حول العالم  ،ومازال قطار المغادرة ٌتحرك حتى اآلن
بسبب نقص اإلمكانٌات وندرة الضمٌر فً مصر ..
ضمن هذا الرقم المذكور ٌوجد عدة آالف من العلماء المصرٌٌن فً تخصصات علمٌة نادرة مثل الفٌزٌاء النووٌة والطب
النووي والهندسة الوراثٌة والكٌمٌاء الحٌوٌة والعمارة الحدٌثة  ،وغٌرها عشرات من التخصصات ٌنتشرون فً الغرب ..
– وسٌكون دائما -

لقد أبدع هؤالء العلماء المصرٌون فً مجاالتهم  ،فالبقاء والتفوق فً تلك البالد المحترفة المحترمة كان
لألقوى علمٌا  ،بصرف النظر عن دٌنه أو لونه أو شكله ..
إنهم فً تلك البالد  -المحترفة المحترمة ٌ -فتحون باب المنافسة بٌن الجمٌع  ،والمتفوق ٌتولى وتعطى له الفرصة من أوسع
أبوابها  ،فٌتعلم أصول اإلدارة  ،تلك األصول البالغة الدقة والنتائج  ،والتً تتمحور فً جملة واحدة من أربع كلمات ال غٌر :
" أفضل أداء بأقل التكالٌف " ..
نستطٌع  -بال مبالغة أو تحامل  -أن نتهم اإلخوان المسلمٌن والسلفٌٌن من خالل دستورهم المعٌب هذا بأنهم ٌعٌشون فً
عصر قدٌم ٌختلف عن العصر الذي ٌذكره التارٌخ المكتوب فً رأس هذا المقال ؟

نستطٌع – بكل حٌادٌة  -من خالل دستورهم المعٌب أن نتهمهم بأنهم ٌستعلون على الشعب  ،فٌفترضون فٌه عدم اإللمام بما
ٌجرى فً العالم المتقدم الذي ٌستطٌع أن ٌطعم شعبه وال ٌتسول  ،وٌستطٌع أن ٌحمى أرضه وال ٌرتعد من دولة حدودٌة ٌمثل
سكانها  % 5من عدد سكانه ..
نستطٌع من خالل دستورهم المعٌب أن نتهمهم
أمامهم من تذهب أفئدة الناس وقلوبهم إلٌهم ..

بتقلٌد الطغاة عندما ٌفصلون دستورا ظالما ٌناسبهم وحدهم وٌستبعد من

نستطٌع من خالل تالعبهم بالدستور أن نتهمهم

باالستحواذ واالستئصال واالستبعاد  ،فأمل المصرٌٌن وقلوبهم وعقولهم

ذهبت قبل فترة قصٌرة من سقوط المخلوع إلى علماء مصر اإلجالء فً الخارج  ،ونخص بالذكر د .أحمد زٌل  ،د .فاروق
الباز  ..فأقدم المخلوع على تلوٌث سمعة األول وقام بتهمٌش الثانً إعالمٌا مكتفٌا  ،ربما بسبب مكانة شقٌقه أسامة الباز فً
رئاسة الجمهورٌة ..
السلفٌون واإلخوان ٌسلكون نفس سلوك الطاغٌة الفاسد الذي خلعه الثوار الحقٌقٌون  ،وإن كان بطرٌقة ٌغلب علٌها االلتفاف
والمكر والخداع  ،إنه أسلوب ٌشبه تماما سلوك أصحاب السبت فً اآلٌة رقم  65من سورة البقرة  ،واآلٌة رقم  163من
سورة األعراف..
سوف نقدم اآلن  -حتى نهاٌة المقال  -أمثلة تبرهن على زٌف حجة اإلخوان المسلمٌن والسفلٌٌن  ،وذلك من دول ٌتواصل
قادتها الذٌن ٌحملون جنسٌات أجنبٌة اللٌل مع النهار لتقدٌم أفضل الخدمات إلى شعوبهم  ،فٌحققون لهم – دون استعالء -
الرخاء فً أبهى صوره  ،وٌبلغون – دون دٌكورات ومساحٌق نفاق فً شكلهم أو ألفاظهم – أعلى الدرجات فً حماٌة
أمنهم القومً :
* باراك أوباما :
هو رئٌس الوالٌات المتحدة الحالً التً تملك أقوى قوة عسكرٌة فً العالم  ،فمٌزانٌة وزارة الدفاع بها تحتوى تقرٌبا على
نصف مٌزانٌات دفاع كل دول العالم  ..كما أن الناتج القومً لها ٌبلغ  15.5ترٌلٌون دوالر بٌنما اإلنتاج القومً للدولة الثانٌة
لها هً الصٌن وتبلغ  8.6ترٌلٌون دوالر ..
والد الرئٌس أوباما لم ٌكن أمرٌكٌا  ..عندما تقدم بارك أوباما إلى االنتخابات البرلمانٌة أو االنتخابات الرئاسٌة كانت الكفاءة
فقط هً التً ٌستند علٌها للحصول على منصبه ..
تخرج من أعرق جامعتٌن فً الحقوق بالعالم وهما كولومبٌا وهارفارد ( ولد فقٌرا لكن النظام األمرٌكً ٌتكفل باإلنفاق على
المتفوقٌن )  ..كان أول أفرٌقً ٌتولى مجلة هارفارد للشئون القانونٌة  ..قام بتدرٌس القانون الدستوري فً جامعة شٌكاجو
لمدة  12عاما (  .. ) 2004 / 1992حاز على ثالث فترات فً مجلس الشٌوخ بوالٌة الٌنوى ( .. ) 1997 / 2004
أصبح عضوا فً مجلس الشٌوخ األمرٌكً عن والٌة الٌنوى حٌث حصل على أكبر نسبة أصوات فً تارٌخ الوالٌة  ..تقدم
لالنتخابات الرئاسٌة عن الحزب الدٌمقراطً فً عام  2008وفاز على مرشح الحزب الجمهوري جون ماكٌن  ..فاز بفترة
ثانٌة رئاسٌة فً عام  2012ضد مرشح الجمهورٌٌن مٌت رومنى ..
* كارلوس منعم :
هو رئٌس األرجنتٌن من ٌولٌو  1989إلى ٌ 10ناٌر  1999عن حزب العدالة  ..ولد فً األرجنتٌن فً عام  1930من أب
1957
وأم سورٌٌن هاجرا إلى األرجنتٌن ..حصل على شهادة فً المحاماة وأصبح ناشطا سٌاسٌا ودخل السجن فً عام
الريوخا  -فً الفترة بٌن
بسبب مناهضته للحكم الدكتاتوري فً تلك الفترة  ..أنتخب حاكما للوالٌة التً ولد وعاش بها -
 ، 1979 / 1973وأعٌد انتخابه لنفس المنصب مرة أخرى فً الفترة بٌن  1989 / 1983ثم تم انتخابه فً نفس العام
كرئٌس لألرجنتٌن حتى عام .. 1999
* نٌكوالى ساركوزى :
هو الرئٌس الفرنسً من  2007إلى  .. 2012ولد فً فرنسا فً عام  1955من أب مجرى هاجر إلى فرنسا وأم فرنسٌة
من أصل ٌونانٌة  ..درس العلوم السٌاسٌة فً جامعة بارٌس  ..دخل المعترك السٌاسً وهو فً العشرٌنات من عمره ن
– حزب اإلتحاد من أجل حركة شعبٌة – فً
وتولى وزارة المالٌة ووزارة الداخلٌة خالل فترة جاك شٌراك  ..قاد حزبه
االنتخابات الرئاسٌة فً عام  2007وفاز بفترة رئاسٌة واحدة ..
* باولو معلوف :
ولد فً مدٌنة سان باولو فً عام  1931من أب وأم لبنانٌٌن هاجرا إلى البرازٌل  ..تخرج من كلٌة الهندسة المدنٌة فً سان
باولو وٌعتبر احد أشهر رجال العمال الناجحٌن فً البرازٌل  ..أنتخب رئٌسا لبلدٌة سان باولو بٌن عامى ، 1974 / 1971
وأعٌد انتخابه لنفس المنصب عن الفترة بٌن  1982 / 1979وقد تسلم عن نفس الفترة منصب حاكم الوالٌة أٌضا  ..دخل

االنتخابات الرئاسٌة عن الحرب ثالث مرات إال أنه لم ٌفز  ..وال ٌعد باولو معلوف استثناء لبنانٌا فً البرازٌل  ،فهناك
نائبا فً البرلمان البرازٌلً من أصل لبنانً  ،وهناك وزٌران مع ثالثة من حكام الوالٌات أٌضا من أصل لبنانً ٌ ،ضاف
على المذكورٌن عدة آالف من األصول اللبنانٌة والسورٌة والفلسطٌنٌة تحتل مراكز إدارٌة وتنفٌذٌة أقل من ذلك ..
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األمثلة كثٌرة ومنتشرة فً بالد أكبر من مصر عددا  ،وأقوى جٌشا  ،وأضخم اقتصادا  ،وأكثر على الساحة الدولٌة تأثٌرا
وحضورا  ،ومن ٌمتلك تلك الخصائص البد أن ٌكون أمنه القومً أٌضا أكبر من مثٌله فً مصر..
علماء مصر فً الخارج الذٌن منعهم اإلخوان والسلفٌون من بناء بلدهم ولدوا فً مصر ومن أب وأم مصرٌٌن  ،وتعتبر
حاالتهم أخف كثٌرا من حالة رئٌس األركان األمرٌكً البولندي الجورجى  ،ومن حالة الرئٌس األمرٌكً ابن المواطن
الكٌنً  ،ومن حالة الرئٌس األرجنتٌنً ابن المهاجر السوري  ،ومن حالة الرئٌس الفرنسً ابن المهاجرة المجرٌة  ،لكنه
التخلف الذي ٌعمى البصر والبصٌرة فً أمة أبتلٌت بقادة تدل تصرفاتهم على أنهم فً حاجة ماسة إلى كشف طبً عاجل ،
ونتائج أعمالهم نراها بوضوح على األرض رغم حداثة جلوسهم على سدة الحكم  ،فالشعب ٌتطاحن مع بعضه البعض حتى
فً المساجد  ،ومصر فً مجملها – بسبب تلك القٌادة  -تتسول طعامها وتستجدى القروض من خلق هللا المحسنٌن ..
رائف دمحم الوٌشى
سانت لوٌس – مٌزورى  -أمرٌكا
elwisheer@yahoo.com
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