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ل  " الزحمة" النيل آعادته ينضح بأصوات الساهرين، و  -القاهرة   . هي هي حتى الهزيع االخير من اللي
ه سائق    " الناس قلقانة"، وال في الشوارع االخرى، يؤآد ان   "البحر"ال مؤشر على ضفتي      ا قال على م

رة يارة االج ها  . س ة ناس ل ارضها وآثاف ز مصر بثق ه ان يه أن ال شيء يمكن بوع ان. وآ ة اس ا نهاي ه
  .عادية، وإن جاءت في ختام اسبوع غير عادي

ون             ار التلفزي شاهدة اخب د م اء   . القلق الذي ال يستشعره الزائر في الشارع، يستطيع تلمسه عن ين االنب ب
ار     ر االقم شاشة، عب ى ال اجئ عل وره المف ارك وظه سني مب رئيس ح ن صحة ال ا ع ن الماني ة م اآلتي

اره في اجازة                االصطناعية، عند الحادية عش    نهم اعتب واطنين ويطلب م رة مساء االربعاء، يطمئن الم
ة بعرض     ة العربي ر الجامع ي مق رب ف الم الع اع وزراء االع ى اجتم اة االول صرت القن فحسب، اخت

".القائد"و" الزعيم"مشاهد متتالية لرؤساء الوفود يتمنون الواحد تلو اآلخر الشفاء العاجل لـ
يلهم المصري صفوت   ا زم ة    ام الم واالمان ن وزارة االع ه م ى انتقال الم عل ى الك ذي ات شريف ال ال

د، ليعطي   د بعي ى ح شورى، الفخري ال يس مجلس ال ى منصب رئ اآم ال وطني الح ة للحزب ال العام
وزراء      )للمرة االخيرة؟ (مرض الرئيس وغيابه ُبعدا سياسيا، فهو ال يزال يمأل الشاشة            اع ال ، من اجتم

اح مهرجان                   العرب في مقر الجامعة ال     د، فضال عن افتت صبه الجدي ه من اءات التحضيرية لتبوئ ى اللق
  .فعال، انها نهاية اسبوع غير عادي. القاهرة العاشر للتلفزيون

ة، اي                      ة العربي ر الجامع سمعه في المبنى المالصق لمق ا ي ده م ون، يؤآ وما يتلمسه الزائر من التلفزي
لم يحظ بتغطية التلفزيون الرسمي ولم يتطرق الى        حيث اجتماع اعالمي من نوع آخر       " هيلتون"فندق  

ه    ى خالفت رئيس او حت رض ال د        . م ة، تفي ال مختلف ن اجي صريين م صحافيين الم ن ال ة م ا، نخب هن
رتبط                   هواجسها السياسية ان ما تعيشه ليس مجرد اسبوع غير عادي، بل مرحلة ازمة، وان االمر ال ي

  .فقط بالتدهور االخير لصحة الرئيس
ه              "ها تعاني انزالقا غضروفيا   الدولة آل " ذي تنظم ؤتمر ال سات الم ، قال زميل مصري خالل احدى جل

شق ي دم ا ف روت واآملته ي بي ا ف سلة افتتحته من سل ة ض ة البريطاني ة االذاع ى . هيئ دليل عل وآ
، سواء في االعالم     ، تأتيك االمثلة بالعشرات من خالل رواية الزمالء المصريين لتجاربهم         "االنزالق"

الحكومي او في االعالم الخاص، وآلها تلتقي عند رصد االلتباس الذي تعيشه مصر في ظل نظام ال                   
  .هو ديموقراطي وال هو متسلط بالكامل

ة ى الدول ا عل يس وقف زالق الغضروفي ل د ان االن ذا . بي أن ه سمع صحافيا يجزم ب ك حين ت ين ذل تتب
ل            ". وسط األآبر الشرق اال "المؤتمر مرتبط بمشروع     ه زمي رد علي ر، في مرحبا بالشرق االوسط االآب

نهم              : "آخر، رغم انتمائه الناصري    ون والبريطانيون، لك ون، هؤالء االميرآي ا يقول ون م تهم يفعل ا لي ي
  ".ذرائعيون

ة حيث االصالح يمأل             مرحبا بالشرق االوسط االآبر؟ المسألة تتجاوز مصر لتطول آل الدول العربي
.ولين من دون ان يتغير شيء في صيرورة مجتمعاتهم ما لم يجبرهم احد على التغييرافواه المسؤ

ا         ا في                 . طبعا، قد تكون مصر افضل حاال من غيره ا تمزق دموي آم ا ال يظلله فقضية االصالح هن
  اصال، ليست مصر. السعودية، وال يطمسها الطغيان المخابراتي على الحياة اليومية آما في سوريا
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رئيس                مثل سوريا    ن ال ى اب سلطة ال سألة توريث ال ى اآلن، رغم طرح م ون ال ون يقول ال ينفك المحلل
ة اعوام             ل اربع د تكون       . الحالي على غرار ما حصل في دمشق قب ا ق وألن مصر افضل حاال، فانه

ول                         ى قب ا ال سها وعن نزعة بعض نخبه اآثر انباء عن العجز الكلي لالنظمة العربية على اصالح نف
ا رفض االصالح             الذرائع الوط  سلح به ة التي يت ة الواهي ضا، وخصوصا،            . ني د تكون اي لكن مصر ق

ة          ت طائل ود تح تمرار الجم تحالة اس ن اس ئ ع ذي ينب ان ال اهرة، المك االة الظ رة والالمب وراء الحي
  الخراب، وان االصالح قد نضجت ظروفه، فمن اين يأتي؟
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