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شهور من انطالق الثورة المصرية العظيمة   9يحدث اآلن بعد  اكثر من  الى ماو أدت في النهاية , خطأ أو أخطاء وقعت       
قبل أي كالم  البد أن نحني رؤوسنا تقديراً واحتراماً ألولئك الشباب الرائعين الذين تقدموا الصفوف و .. في يناير الماضي

التحرير مرة اخرى  يقدمون في جرأة نادرة االرواح ثم عادوا  الى ميدان .. ورفعوا رايات االحتجاج  النبيل في ثورة يناير
  .والدماء من أجل الحرية، لقد قدموا لنا نموذجا رائعا وانتشلونا من  اليأس الى االمل 

تحرك الساكن وانتفضت الجموع مرة اخرى  بعد انكسارات الثورة التي  اصابت الكثير .. واالن تتابع  االحداث بسرعة        
والمشكلة تشبه العالج الجراحي لجراح ملوثة بالميكروبات دون تنظيف جيد أدى الى مضاعفات انتشار العدوى   ..منا باالحباط

انا الطبيب  –من وجهة نظري  فال تزال الصورة .. ونحن  في قلب االحداث.. ورغم ذلك ... تتطلب اعادة العملية من جديد
  .. ليست سلبية على االطالق  -النفسي 

وحرب نفسية ..ترويع .. قمع ..دماء شهداء وجرحى ...نعم ورغم كل ما شهدته االحداث في مصر من االمور المؤسفة        
لكني ال أزال أرى أن !!!!.. وحتى التشكيك في الثورة والثوار .. ستخدمت فيها كل الوسائل من القتللتفريغ مضمون الثورة ا

وطاقات الشباب عادت لتعلن عن .. والشعب الزال حيا.. ارادة  تتفجر.. كل السلبيات اكثر وتفوق كثيرا الجوانب االيجابية
  .. روح جديدة تبشر بمستقبل مشرق.. منذ ايام الثورة االولى..نفسها بعد شهور من الهدوء والشد والجذب

ولحظات  ..حالة ابداعال بالفعل اجد انها التز  -جو الضباب وااللتباس  -وحين أتأمل الواقع من حولي هذه االيام رغم      
ان   - من موقعنا نحن االطباء النفسيين_ وعلينا  ..والمعنويات العالية.. نادرة حافلة بالمشاعر االيجابية و الثقة بالنفس والوطن

ونبشر  ..والدعوة الى التماسك ورباطة الجأش..  وبث االمل والثقة والطمأنينة .. نكون مع الناس وأهلنا من حولنا لمساعدتهم 
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يتدفق فيه نهر الحياة بعد هذه االنتكاسة للثورة حين  تمكنت فلول نظام االستبداد السابق من ادخال الثورة .. بقدوم غد أفضل
  .عمدا أو جهال في نفق مظلم و حالة جمود معقدة

ان : و نداء الى الجميع.. في كل ربوع الوطن العربي من المحيط الى الخليج  نسان العربي الثائرالى اال وكل التقدير    
يعون دروس  والمتخلفون هم الذين  يكررون  أخطاءهم وال.. التاريخ يعيد نفسه ألن البعض ال يصغي اليه في المرة االولى

تتحقق أهدافنا ونحصل على حقنا في الحرية والحياة   لثورة حتىو علينا ان نستمر في حالة ا.. لنتعلم من أخطائنا .. الماضي 
.. و أمل في غد مشرق مع نسمات االمل والحرية..الكريمة التي تليق بمكانة االنسان المصري و العربي  
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صرخة مدوية في االرض عند بدء الخليقة  أتصور أنها هزت كيان أحد ابنى آدم  بعد أن قتل .. ماذا فعلت بأخيك؟           
  ؟ !أخاه  ثم راح يتطلع في ذهول  ليفكر  ماذا بعد

في ميدان التحرير وأنحاء مصر في مشهد غير مسبوق لم نكن نظن أن يصل   سؤال أتوجه به الى الذين يمارسون القتل        
السلطة تتعامل مع متظاهرين سلميين  خرجوا تعبيرا عن رأيهم النقاذ الثورة المصرية التي هزت العالم من .. اليه الحال 

  .االنتكاس

لورد اللى ا": ألولئك الشباب الرائعين ممن نطلق عليهم نحني رؤوسنا تقديراً واحتراماًو .. كل التحية واالعزاز للشهداء         

ثم عادوا  الى ميدان التحرير مرة .. الذين تقدموا الصفوف ورفعوا رايات االحتجاج  النبيل في ثورة يناير "فتّح فى جناين مصر
مازالت  متحمسة أصوات  شباب تحركهم األحالم، وانهم  اخرى  يقدمون في جرأة نادرة االرواح والدماء من أجل الحرية،

، مصر مشدودة، ، ، والدماء أيضاً مازالت تسيل على أرض سواعد  ، و»الشعب يريد إسقاط النظام«: تدوى فى سماء الميدان 
.. األرواحتزهق . شهيد ، وأحالم الشباب تزداد  والفجوة بينهم وبين الواقفين أمام حلمهم تزداد اتساعاً وتملؤها الدماء يتلو  شهيد

  .لقد قدموا لنا نموذجا رائعا وانتشلونا من  اليأس الى االمل . .الوطن  قدموا أنفسهم فداء الشهداء
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