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دة                  ال جدي . مبارك، هل فكر بغير األمن؟ لحسن الحظ، اذًا، نجا الرئيس حسني مبارك من محاولة اغتي
ى عن                    الم العربي بأسره في غن نقول لحسن الحظ الن ال يمكن تمّني الموت الحد، وألن مصر والع

نجح                   ا ان ت و آتب له ال ل ة االغتي تثيرها عملي ا ا    . الخّضة التي آانت س ا نقوله ذه       لكنن ل ه ضا الن مث ي
االمر، اي       المحاولة جديرة بان تحدث صحوة عند العديد من المصريين، وفي طليعتهم المعني االول ب

ى                    . مبارك نفسه  ه ال ق عودت فهل يّتعظ؟ ال ندري بالطبع ماذا جال في فكر الرئيس المصري في طري
.القاهرة بعد االعتداء

ر    ه، اي فّك ر علي ا ُفِط ق م ر وف ح فّك ى االرج ة  عل سكرية واالمني اييس الع ي  .  بالمق ك ف ه انهم ولعل
ك           د من ذل ذهب ابع م ي ذه الحال، فل ل ه ا في مث د ان  ... ولكن . االجراءات الواجب اتخاذه ولكن ال ب

ة                      يس جمهوري شها رئ رة التي يعي يكون قد شرد فكره في لحظة من اللحظات، فتنّبه الى المفارقة الكبي
ر عصبة     . المفارقة، من حياتهمصر، بعدما دفع سلفه ثمن تغذية هذه   ه موضع تكفي ومفارقة مبارك ان

من المتزمتين المسلحين فيما هو آرئيس للجمهورية يعتبر الراعي االول لمؤسسة نجح جمع آخر من                
في الحقيقة، يصعب اختصار وضع مصر       . المتزمتين، وإن لم يكونوا مسلحين، في جعلها اداة تكفير        

داء         : يتينبأفضل من هذا التزامن بين القض      رئيس وقضية االعت قضية االعتداء المسلح على شخص ال
.المقونن على فكر، ومن ثم على شخص استاذ جامعي مجتهد

دفع                  .  لكن التزامن ليس تشبيهاً     ر ي ك ان االخي ر، ذل رق آبي فبين حسني مبارك ونصر حامد ابو زيد ف
ل            ثمن مقاومته الفكرية بينما آان االول سّباقا في تسليم فكره، ا           د اآلن الني ى من يري ذا جاز التعبير، ال

ة                . من سلطته  ذه المفارق ى ه ه ال رئيس المصري انتب ان ال داد          . ال نعرف اذا آ د في ع ه بالتأآي ر ان غي
ى لفت انتبا        ادر عل دة، وهي ان          مستشاريه من هو ق ة الوحي ى الخالصة المنطقي ه ال م دفع ه، ومن ث ه

شرطة او الجيش      . االجراءات االمنية، مهما تكن محكمة ال تجدي نفعًا وحدها       ين ال ة ليست ب فالمعرآ
م           ن حج ضح م ا يّت لطة، آم شروع س لطة وم ين س ة ب ابيين، المعرآ ن االره غيرة م ة ص ومجموع

دبرو محاو   ا م ّد له ان يع ي آ ضيرات الت رئيس التح ال ال ة اغتي د   . ل ا ح لطة م ة س غ مقاوم دما تبل عن
وال يجوز فصل    . التخطيط النقالب شبه منظم، ال يعود مقبوال التحدث فقط عن االرهاب واالرهابيين           

.االقلية المخطِّطة عن البيئة التي تتغذى منها
وغني عن   . امنية ويصبح لزامًا تغيير نهج المواجهة، من خالل توسيعها الى ما تعجز عنه اي دائرة                

ى المجال الفكري والمجتمعي           سعت ال ذا ال يمكن   . القول ان مثل هذه المواجهة ال تستقيم اال اذا ات وه
ة،        ضايا الفكري ي الق ة ف سابق للدول اذل ال ن التخ التراجع ع ذات اال ب ة بال ذه اللحظ ي ه صل ف ان يح

د        و زي سلط         . وآخرها قضية نصر حامد اب ك، يمكن الجزم ان ال ر من ذل نجح في     اآث ن ت ة المصرية ل
  فهل تّتعظ؟. معرآتها اال اذا عادت واحتضنت نصر حامد ابو زيد وامثاله
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