أميرة محسوب :لمصلحة من؟؟
لست مع اإلخوان وال ضدهم وأؤيد بشدة انتقادههم وتقاويممم ولكان ونحان ننتقادهم عليناد أن ننتبا
لعدة نقدط:
أولمد ..إن مجلس الشعب الذي جدء بدنتخدبدت نزيمة وبمشدركة قوية من الشعب هو إنجدز هدم من
أهم اإلنجدزات التي سعت لمد الثورة وإن إسقدط شرعيت وسحب الثقة من هو خطوة للخلا فاي
مسدر الثورة .في مثل هذا الموق عليند تذكر السعى بكل قوة لتأجيل انتخدبدت وكم مارة وضاعت
مطبدت صندعية في طريق تحقيق الديمقراطية وبندء الدولة.
ثدنيااد ..علااى كاال مااواطن حاار عدقاال ندض ا يناادهي بحريااة التفكياار واالعتقااده أن يتحماال عواقااب
اختيدرات مممد أتت بمد ال يحب أو بمد لم يتوقع فدلنض اإلنسدني والخبارة ال يأتيادن إال بدلتجرباة
والمحدولة والخطأ.
ثدلثد ..إن من يمشي في طريق علي توقع نمديت والبد أن نتسدءل لمصلحة من الوقيعة بين الشاعب
وممثلي ؟؟ كمد نتسدءل لمصلحة من الوقيعاة باين المسايحيين والمسالمين؟؟ فمناد فار باين انتقاده
الخطأ وبين إصطيده الخطأ وبين انتقده األفعدل واتمدم النوايد الخفية فدنتقده الواقع الملموس أقاو
بكثير من أنتقده البدطن المجمول ونحن أمدمند من األخطدء الجسيمة مد يغنيند عن سيل االتمدمادت
الذي ال يتوق .
رابعد ..أصبح الشعب والوطن فريسة ضدعت بين صراع أيدولوجيدت وأفكدر بعد أن ظمر الكثيار
على السطح ممن يمممم انتصدر أيدولوجيتمم وإتجدهدتمم أكثر من انتصدر بلدهم وعلو شأنمد.
هند العديد من نواب األحزاب يبنون قوتمم على أسادس ضاع غيارهم فمام يطوفاون ليال نمادر
على الفضدئيدت والجرائد ليس للحديث عن إنجدزاتمم بل للحديث عن سقطدت غيرهم.
خدمسد ..إن سيدسة "السيئة تعم والحسنة تخص" فيماد مان اإلجحاده والظلام ماد ذقناد ثمادر سانوات
عديدة فنحن نعلم أسدمي بعينمد من اإلخوان تؤيدهد كل طوائ الشعب أمد الخطأ _ وإن أتى من
فره _ فإن يحسب هائمد على الحزب بأكمل وأند أعتبر أن هذا الظلم والتقييم المماديوني لان يادفعند
إلى األمدم أبدا.
سدهسااد ..أحيدنااد أشااعر أن البرلماادن أصاابح مثاال "اللمديااة" التااي تعطيمااد األم لرضاايعمد كااي تلمااي
الرضاايع عنمااد وتاار األم أمااور هولتمااد ومصاادلحمد الشخصااية أقصااد أمااور بيتمااد ومصاادلحمد
الشخصية.
هند البعض من مصلحتمم أن ينشغل الشعب ببعضا الابعض وتحاد الوقيعاة باين أطيدفا وكاأن
هند من هعد قدئال "اللمم أهلك الصدلحين بدلصدلحين وأخرجند من بين أيديمم سادلمين" أماد إذا لام
تحد الفتنة والتفتيت فلعل يحد االلتبدس والتشويش على التفكيار فيغياب الماد وتبعاد الرؤياة.
سدبعد ..مممد اختلفند مع جمدعة اإلخوان فإن للجمدعة ثقل محلي وهولي ال يخفى على أحد وتدريخ

يزيد على الستين عدم .والحكمة تقتضي تقاويم مان ال نرضاى عانمم والرعوناة تادفع إلاى تخاوينمم
وتمميشمم.
ولقد رأيند سيدسة النظدم السدبق الذي ال طدلمد خ ّون كل من إختلفوا مع في الرأي وهو أيضد مان
همااش الشاابدب ولاام ياادرجمم فااي حساادبدت حتااى أتاات الصاافعة القدضااية ماانمم فدنقلااب الحاادل وباادأوا
تخوينمم على غرار النم السدبق.
ثدمند ..عليند أن ننتب إلى عدم ابتذال االنتقده حتى ال يفقاد النقاد مممتا األسدساية ويصابح كدلساكين
النعدم الذي ال يقطع وال يبتر وعلاى كال كدتاب أن يعلام أن للقادر فطارة ساليمة يقارأ بماد ماد باين
السطور ويصل المد والنية وراء كلمدت الكدتب.
لست مع االستقرار المخزي الذي يشب السالم المخزي الذي عشاند فيا لسانوات .الساالم المخازي
الذي أتى أيضد بعد انتصدر عظيم كدنتصادر الثاورة "انتصادر أكتاوبر" ولكناي أيضاد ضاد افتعادل
المشدكل وتضخيم األمور وتحميل األمور والوطن أكثر ممد يحتمل.
انتقدوا من تشدءون من هيئدت ومؤسسدت وشخصايدت عدماة فلقاد تام عازل سايدند خدلاد بان الولياد
حتى ال يفتن ب أحد فمد بدلك بحزب يمثل األغلبية في البرلمدن .فقط أهعو كال مان ينتقاد أن يتقاي
هللا في القول والفعل والوطن.
وأند ال أهافاع عان اإلخاوان بال إنناي علاى علام بسالبيدتمم وتعسافمم وصاعوبة اإلخاتال معمام فاي
الرأي وعدم وضوحمم في بعض األحيادن وساكوتمم وقات نحتاد الكاالم .ولكناي أهافاع عان وطان
أرا يتألم وأسمع أنين يعلو يومد بعد يوم أكثر فأكثر.

