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 الصھیونیة ومساكین.. مشاكل میدو
 

 عبدالھادى محمد   :بقلم
٢٠٠٧/ ١١/ ١٤  
 

 األصدقاء، الصحفیین من مجموعة بصحبة ٢٠٠٥ یولیو في السابقین القومیة الصحف قیادات تغییر من أیام قبل ألمانیا في كنت
 مركز مدیر نائب سعید، سید محمد مثل اصاً أشخ لتشمل الجدیدة القیادات اختیار دائرة اتساع عدم أسباب عن أحدھم وتساءل

 ،»باألھرام« واإلستراتیجیة السیاسیة الدراسات
 
 رئیس اآلن فھو االختیار، دائرة محدودیة علي كافة، القومیة الصحف في الزمالء عن وبالنیابة نفسي عن باألصالة هللا وأحمد 

! الكتابة من صحفي بمنع ،»الیوم المصري« تحریر رئیس ،الجالد مجدي ھو آخر تحریر رئیس ویطالب »البدیل« صحیفة تحریر
 !؟»األھرام« لتحریر رئیساً  بھ جيء كان لو البال فما
 

 منبراً  الصحیفة باستخدام بنین، بن یوئیل اإلسرائیلي لألكادیمي سعید سید محمد لسماح الماضي األسبوع مقالي في عتاباً  وجھت كنت
 تعلمنا أن من أحقر سیاسة یمارس كیان إلي ینتمي شخص من حقیر اتھام وھو السامیة، ومعاداة بالتطرف وطنیة رموز التھام

 األول المتھم من رد علي الحصول حتي أو منھا رد ودون صاحبھ إلي نسبتھ دون صارخ عنوان في االتھام ولصیاغة التسامح،
 .منھ االعتذار أو عباس رؤوف الدكتور

 
 بالوسط فیھ یتردد وقت في جاء فقد المكشوف، التحریر رئیس عصب ومس ذلك، من دأبع ھو ما أصاب كتبتھ ما أن یبدو لكن

 من قطعة علي للحصول بشأنھا التفاوض یتم صفقات وعن المتساقط، سعید سید محمد مشروع إلنقاذ محاوالت عن أحادیث الصحفي
 فوق لیسوا أشخاص وعن التحریر لرئیس ةجدید عالقات وعن لإلنقاذ، موسي عصا الصھیونیة، المیول ذي األمریكي الدعم كعكة

 كان السیاسة، في استراتیجیاً  تغییراً  التحریر، رئیس فیھ أعلن وقت وفي التحریر، سیاسة توجیھ في فاعلین باتوا الشبھات، مستوي
 األمریكیة والسیاسة اإلسرائیلي، - العربي للنزاع بمعالجات تتعلق أخري تجلیات ضمن تجلیاتھ أحد اإلسرائیلي األكادیمي مع الحدیث

 .األوسط الشرق في
 

 األمریكي المال من دعم لتدبیر وآخرین، سعید سید محمد بین إنضاجھا یتم صفقة - قصد غیر عن - یكشف وكأنھ مقالي بدا ثم ومن
 توازن فقدان ةبحال إصابتھ في فتسببت الصحفیة، تجاربھ آخر إلنقاذ اإلعالم وسائل ودعم الدیمقراطیة، تشجیع مظلة تحت المرصود

 أطاحت كتابتھا، عن وقلمي ذكرھا، عن لساني یعف صفات علیھ وأسبغت الرصینة وألفاظھ العلمیة األكادیمي سمات من جردتھ
 األمراض لعالج مصحة إلي سریعاً  إدخالھ سرعة یستدعي للحماقة، مثالي نموذج في إنسانیة وبعالقات المھنة وأخالقیات بقواعد

 .علیھم الدخیل وھو المھنة، أبناء ثمنھا یدفع النوبات ھذه مثل تكرار ألن یفضل، أیھما یة،األكادیم أو الصحفیة
 

 في كتبت ما اعتباره یعكس الكتابة من رخیصا نوعا سعید سید محمد كتب جسیمة، أخالقیة بتجاوزات حافلین متتالیین مقالین ففي
ً، أمریكیاً  نفسھ تسویق ولتھمحا وینسف بھا، ألقي التي أوراقھ آخر یحرق »الیوم المصري«  من أبعد كتبھ ما جاء ثم من و وإسرائیلیا

 ما بأن ما جھات إلي كرسائل واتھامات إھانات بتوجیھ بل برأي، - عتاباً  إلیھ وجھ - رأي مقال علي یرد لم فھو كتبت، ما علي الرد
 لكني القانون، طائلة تحت تضعھ إھانات ھيو الطبخة، إلنضاج المطلوبة الحرارة درجة تخفض لن فنجان في زوبعة مجرد حصل

 .أفعل لن
 
 بالتطرف وطني مفكر التھام منبراً  إسرائیلي أكادیمي منح وھو األصلي، الموضوع علي یشوش أن سعید، سید محمد حاول فقد

 الزمالء وسأل ،»انھاجیر ست الغجریة« القائل الشعبي المثل طریقة علي اإلھانات وبتوجیھ أخري، قضایا بإثارة السامیة، ومعاداة
 لو مشاعرھم عن »البدیل« في الزمالء إلي سؤالي إجابة وتجاھل مقالي، بعنوان أحد وصفھم لو شعورھم عن »الیوم بالمصري«

 علي مراھنا »الیوم المصري« إلي السؤال ورد استھباالً  أو استخفافاً  عمد، عن وذلك للسامیة، ومعادون متطرفون بأنھم أحد وصفھم
 .للتخویف السوقة ولغة »الغجریة« سیاسة علي جدید رخاس رھان

 
 سید محمد أن ھو فالحاصل بذلك، تسمحان التحریریة »الیوم المصري« سیاسة وال أخالقي ال لكن األسلوب، بنفس أرد أن أستطیع

 إلي المصري ارللیس منبر مشروع من یحولھ »استراتیجي تغییر« بإجراء مشروعھ علي تآمر الذي ھو »مشاكل میدو« أو سعید
 كالمھ، صدقوا من لكل استراتیجي خداع عملیة األمر حقیقة في مارس فھو الصھیوني، األمریكي للیمین والترویج للتطبیع منبر
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 یحصل فلم وقادتھ، وقوانینھ نظامھ لھ میدان إلي كعادتھ یدخل بھ فإذا البریطانیة، »اإلندبندنت« یماثل صحفي مشروع علي وراھنوا
 .توتره أسباب أحد أیضاً  ذلك یفسر وربما نفر، رتبة أكثر من علي فیھ
 

 ضیق من وشكا التعبیر، وحریة الدیمقراطیة عن بالحدیث دماغنا صدع الذي فالنفر الكتابة، من للمنع السافر التحریض عن وأتوقف
 مطالباً  علیاء من آمرة نخبویة مسحة من تخلو ال »ستالینیة« صیحة وأطلق األحمر، الدرب قسم مأمور یفعلھ ال ما فعل النشر ذات

  إلسرائیلي، صفحاتھ فیھ یفتح الذي الوقت في الكتابة من بمنعي أخري صحیفة تحریر رئیس
 

 في اإلسرائیلي لتواجد ویدعو.. علي تضییقھا إلي ویسعى مساحة اإلسرائیلي ویعطي منھ، حرماني ویرید الرأي إبداء حق ویمنحھ
ً، لیس ذلك لكن بلده، إعالم في الوجود حق من مصري صحفي رمانح في ویرغب المصري، اإلعالم  اإلسرائیلي حرم فقد غریبا

 .الحیاة حق من الفلسطینیین
 

 ساللم علي فیھ نقف یوم یأتي أن وأخشى.. اإلسرائیلي من أقل الرأي لحریة سعید سید محمد ملعب في المصري الصحفي باختصار
 !»ىیرض حتى إسرائیلیین ناك لیتنا« شعار رافعین الصحفیین نقابة

 
 فیھم بمن بذلك، المطالبة علي) صحفي نصف -  أكادیمي نصف( »نص -  نص« تحریر رئیس أو طبیعي تحریر رئیس یجرؤ لم

 فعلھا سعید سید محمد لكن الرأي، حریة بخنق المتھمون وھم الحالیون أو بجبروتھم، السابقون سواء القومیة الصحف تحریر رؤساء
 .لآلخر المعنوي االغتیال یستعذب مریض فكر وبین البدني بالعقاب تعتز سلطة بین اآلخر الرأي لیأسر

 
 تستقبل القومیة الصحف في كتابات منتقداً  ،»الیوم المصري« في كتبت الماضي، العام صیف لبنان علي اإلسرائیلي العدوان خالل

 رئیس سرایا أسامة یغضب ولم ،»إرھابا« المشروعة والمقاومة نمنتحری الشھداء وتعتبر والریاحین، بالورود والصھاینة األمریكان
 التحریر،

 
 رأیاً  »األھرام« في نكتب بأن ولغیري لي سمح بأن وفاجأنى واختلفنا، كتبت ما في وناقشني مكتبھ في شاي فنجان إلي دعاني بل 

 من یملك بما الكتابة من یمنعني فلم بطولة، أو شجاعة ادعاء أو زائف خطاب دون األھرام في ینشر ما بعض وننتقد رأیھ یخالف
 .ذلك الجالد مجدي صدیقھ من یطلب ولم صالحیات،

 
 وال العلمیة، بقواه یحتفظ أكادیمیا ظل ھو ال ألنھ: فأجاب الصحفیة؟ سعید سید محمد مشاریع بفشل قناعتھ أسباب عن صدیقا سألت

 .یرالتبر ھذا لي یرق لم یومھا المھنة، وقواعد بأصول یلم ھو
 

 التطبیع بعدم الصحفیین لنقابة العمومیة الجمعیة قرار ومخالفة الكتابة، من صحفي لمنع التحریض: ھما تمران، أن یجب ال مسألتان
 یصفھم الذین لإلسرائیلیین سعید سید محمد ترویج علي صمتوا إذا ازدواجیة والنقیب النقابة ومجلس الجمعیة وتمارس إسرائیل، مع

 سید محمد أن أم -  بالمرة - اإلسالمیة والجماعات المتطرفة، المصریة والوطنیة العرب القومیین من الحمقى ایاضح مساكین بأنھم
 الجمعیة قرار من سعید سید محمد سبیل مرتادي الصھیونیة مساكین باستثناء یطالب من القادم النقابة مجلس في سیجد سعید

 .العمومیة
 

 وألن ولبنان، ودارفور والعراق فلسطین في المنطقة علي المتحدة الوالیات في المتصھینین من ددالج المحافظین »مآثر« جمیعاً  نتابع
 ولم ماركسیة، مسحة الخالقة الفوضى وإلعطاء مظلتھ تحت للعمل صھیوني شیوعي تیار إبداع من أقل فلیس مفكر، سعید سید محمد

 األوسط الشرق في شیوعي مشروع نواة بوصفھا ١٩٤٨ عام بإسرائیل رفتعت العالم في دولة أول كان المنھار السوفیتي واالتحاد ال
 .الجماعیة المزارع »الكیبوتس« فیھ یحاكي

 
 لكن نبیل، فارس أنھ الرأي، وحریة الدیمقراطیة عن لھ أقرأ أو سعید، سید محمد إلي أستمع وأنا - إثم الظن وبعض - ظني كان لقد

 سعید سید محمد زواج« ناسھا ویھتف »الدھاشنة« تحترق أن قبل نفسھ، من إنقاذه وبوالمطل.. عتریس وجھ عن كشف القناع سقوط
 .»باطل الصحافة من
 

 منھ أصلح ھم من المرصود، األمریكي المال حوض ففي المعھودة، حماقتھ عن سعید، سید محمد الدكتور یتخلى أن أتمني قلبي من
 .محمد یا سالمتك.. سعید سید محمد بدیل عن بحث عملیة عن نسمع حتى طویل وقت یمر ولن فیھ، لالستحمام
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