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بعد أن ترن منصبه كوزٌر للدفاع  ،صرح المشٌر عبد الغنى الجمسى فً عام
اإلسرائٌلًٌن بأن عمد الثمانٌنات سٌشهد جولة حربٌة جدٌدة بٌن مصر وإسرائٌل ..

 1979وفى أعماب تولٌع اتفالٌة السالم مع

مضت السنون ولم تقم الحرب  ،لماذا تبذل إسرائٌل من مواردها البشرٌة والمادٌة إذا كان المصرٌون ٌخربون بٌوتهم بأٌدٌهم ؟ ،
لماذا تطلق رصاصة واحدة وهى تحصل بالسٌاسة أضعاؾ ما قد تحصل علٌه بالحرب ؟
لقد تؽٌرت األحوال وأصبح العدو صدٌقا ورفع علمه فً سماء القاهرة  ،وطرد الصدٌق وأصبح عدوا  ..تؽٌرت األحوال تؽٌرا
جذرٌا وفى اتجاه معاكس  ،سٌناء أخلٌت  -بمبادرة مصرٌة !!  -من السالح  ،ثروات مصر جرى نهبها من قبل إسرائٌل فً
صورة اتفاقٌات ٌشهد علٌها العالم  ،مصر تقوم ببناء حائط فوالذي لمحاصرة الفلسطٌنٌٌن فً ؼزة ..
كان من الطبٌعً جدا أن ٌصرح مصطفى الفقى – أحد كوادر مبارك – فً ٌناٌر  2010بأن رئٌس مصر القادم ٌجب أن توافق
علٌه إسرائٌل وأمرٌكا  ،وكان من الطبٌعً جدا أٌضا أن ٌقول الوزٌر اإلسرائٌلً بنامٌن الٌعازر فً ماٌو  2010وفى شرم الشٌخ
بأن مبارك هو مخزون إستراتٌجً إلسرائٌل ..
لكن مصر فً عام  2011تغٌرت عما كانت علٌه فً العمود األربعة الماضٌة  ،مصرت ثارت على حالها ودفعت الدم من أجساد
شبابها للحصول على الحرٌة  ،أصبحت مصر للمرة األولى فً تارٌخها الممتد لسبعة آالف عام تعٌش بدون فرعون ..
هنان محاوالت عدٌدة ٌموم بها المجلس العسكري بإعادة مصر مرة أخرى إلى حظٌرة الفرعون  ،الوالع على األرض ٌمول أن
شباب مصر ٌمظون جدا لذلن ومستعدون دائما لدفع الثمن ولطع الطرٌك على تلن المحاوالت ..
إذا استمرت ٌمظة الشباب وبمى االستعداد للتضحٌة على أشده لدٌهم  ،فإن األمور ستنتهً بوجود رئٌس وطنً ٌختاره الشعب
لٌكون مسئوال على تنفٌذ مهام بالغة الصعوبة ملماة على أكتافه  ..إننا ال نبالغ حٌن نمول أن تنفٌذ تلن المهام بصورة ناجحة
سٌكون ألرب إلى الخٌال  ،ونستطٌع أن نضع ملخصا لتلن المهام فً الشكل التالً :
 -1معركة النهوض بالصحة ( تكلفة النهضة تبلغ  20ملٌار دوالر تمرٌبا )  :هناك أرقام قٌاسٌة من األمراض الخبٌثة استوطنت
فً أجساد المصرٌٌن ونخص منها السرطان بأنواعه ( خاصة الكبدي ) والفشل الك لوي وأمراض القلب وضؽط الدم ٌ ،حتاج
الخالص منها إلى بناء العدٌد من المستشفٌات وإقامة صناعة قوٌة للدواء ( لمزٌد من المعلومات ننوه إلى الحلقة الثالثة بعنوان ملؾ
صحة المصرٌٌن فً دراسة من تسع حلقات بعنوان " من فقه التورٌث " لكاتب المقال على مدونته ) ..
 -2معركة النهوض بالتعلٌم ( تكلفة النهضة تبلغ  20ملٌار دوالر تمرٌبا )  :نحتاج فً النهوض بالتعلٌم إلى إنشاء اآلالؾ من
المؤسسات التعلٌمٌة وكذلك إلى إعادة تدرٌب المعلم ( لمزٌد من المعلومات ننوه إلى الحلقة الرابعة بعنوان ملؾ صحة التعلٌم فً

الدراسة السابقة لكاتب المقال على مدونته ) ..
 -3معركة توفٌر الغذاء ( تكلفة النهضة تبلغ  20ملٌار دوالر تمرٌبا )  :وهى عملٌة تعمل فً أكثر من اتجاه  ،فهناك الشق
الزراعً وضرورة توافر الحلول الؽٌر تقلٌدٌة ( االتجاه إلى التعاون الزراعً مع دول الجوار الجنوبٌة )  ،وهناك الشق التصنٌعً
لتقلٌل المستورد  ،وهناك الشق االستثماري بتقدٌم إؼراءات ملموسة لمن ٌرؼب فً االستثمار ( لمزٌد من المعلومات ننوه إلى
الحلقة الخامسة بعنوان الملؾ الزراعً لمصر فً الدراسة السابقة لكاتب المقال على مدونته ) ..
 -4معركة لبناء البنٌة التحتٌة المنهارة ( تكلفة البناء تبلغ  30ملٌار دوالر تمرٌبا )  :وهنا ٌجب العمل على محورٌن :
المحور األول  :إعادة تأهٌل منازل المصرٌٌن بالصرؾ الصحً الذي ٌحقق الحد األدنى من المواصفات المقبولة ( هناك دراسات
متخصصة تؤكد أن  % 85من المنازل المصرٌة لٌس بها صرؾ صحً ٌتطابق مع المواصفات العالمٌة ) ..
المحور الثانً  :إعادة تأهٌل المناطق العشوائٌة المنتشرة فً كل أنحاء مصر  ،الواقع ٌقول أن هناك  1200منطقة عشوائٌة على
مستوى مصر  ،وأن ضمنها  20منطقة ٌجب إزالتها فورا لعدم إمكانٌة إصالحها ..
 -5معركة لبناء االلتصاد المدمر ( تكلفة البناء تبلغ  30ملٌار دوالر تمرٌبا )  :وهى عملٌة معقدة لتشابك وتداخل الملفات داخله ،
والمطلوب هنا العمل على المستوٌٌن العربً واإلسالمً بتقدٌم إؼراءات إلنشاء المصانع  ،وكذلك العمل على القروض اإلنتاجٌة
من الدول الصدٌقة والشقٌقة ولٌست االستهالكٌة ( المصنع الذي ٌتم إنشاؤه البد من قٌامه بتسدٌد القرض المخصص له ) ..
 -6معركة لبناء جٌش لوى ( تكلفة البناء تبلغ  80ملٌار دوالر تمرٌبا )  :وإذا كانت الصعوبات الخمسة السابقة تستوجب تضافر
الجهود للنهضة بها  ،فإن معركة بناء الجٌش المصري سٌشوبها أكبر الصعوبات والمبلػ المطلوب تدبٌره ٌعد ضمن المستحٌالت
بسبب الوضع الكارثى الذي تعٌشه مصر اآلن  ،وسنخصص الحلقة الثانٌة من هذه الدراسة لحل هذا البند وحده بأقل التكالٌؾ ..
إن االنتصار فً تلك المعارك الست ٌحتاج إلى إمكانٌات ضخمة وهى ؼٌر متوافرة بالمرة  ،حتى لو اجتمع فً مصر أفضل
الرجال كفاءة وإخالصا  ..إذا كانت مصر تتسول اآلن قوتها  ،فكٌؾ سنتمكن من إعادة بناء تلك المؤسسات المنهارة ؟
لكن الحالة ال ٌجب أن تمودنا إلى الٌأس  ،علٌنا أن نعود للٌال إلى الوراء وتحدٌدا فً أعماب نجاح ثورة ٌولٌو  ، 1952مصر
اآلن تشبه النموذج الذى كانت علٌه فً أعماب نجاح الثورة التً لادها عبد الناصر  ،باستثناء أن أوضاع المصرٌٌن حٌنها فً
هذه البنود الستة المذكورة سابما كانت أفضل كثٌرا مما هً علٌه اآلن ..
عامى  1967 / 1957تمثل العصر الذهبً لبناء مصر على كل األصعدة  ،سواء فً التوسع الزراعً أو
كانت الفترة الواقعة بٌن
ْ
التصنٌع الوطنً أو التعلٌم أو الصحة أو النمو االقتصادي أو حتى فً بناء الجٌش ..
لندرس بدلة هذا العمد الذهبً الذي امتد من منتصف الخمسٌنات إلى منتصف الستٌنات  ،سنتذكر أن إسرائٌل فعلت المستحٌل
– ومعها
من أجل إعالة عجلة نمو مصر وفى جمٌع المجاالت  ،ولما فشلت فً تحمٌك النتائج المرجوة من تلن اإلعالة لامت
الغرب – بالعدوان فً  1967وأولفت بمواتها هذا التمدم  ،ودام ذلن وإلى األسوأ حتى عام  ، 2011أى أنها أضاعت ستٌن
عاما تمرٌبا من عمر المصرٌٌن ..
من المؤكد أن إسرائٌل ستستخدم مرة أخرى كل عوامل اإلعالة لتولٌف نمو مصر  ،الساحة الداخلٌة المصرٌة أصبحت مفتوحة
عن آخرها اآلن ولم تعد مغلمة كما كانت فً العمد الذهبً  ،وٌعتبر ملف األلباط أحد أهم عوامل التوتر فٌها وٌلٌه ملف االنمالب
العسكري  ،كما أن الساحة الخارجٌة أزاحت ما تبمى من حواجز فً طرٌمها بفعل النظام العالمً الجدٌد الذي نعٌشه  ،وٌعتبر
ملف التعاون االلتصادي – ذات المحاور المتعددة  -أحد أهم عوامل التوتر فٌها ( المحور اإلثٌوبً اإلسرائٌلً المرتبط بالمٌاه –
المحور الخلٌجً األمرٌكً المرتبط بالضغوط بهدف إفشال التجربة الولٌدة فً مصر ) ..

من الثابت أن مصر ستسٌر فً نفس السٌنارٌو الذي مرت به فً عام  ، 1957ستبذل حكومتها أقصى ما فً طاقتها إلعادة بناء ما
تم تدمٌر خالل الستٌن عاما الماضٌة ..
من الثابت أٌضا أن إسرائٌل ستسخر أقصى إمكاناتها إلعاقة هذا التقدم المصري  ،ستستخدم كل الوسائل الؽٌر عسكرٌة لوقؾ
التقدم  ،ستعتمد إسرائٌل اعتمادا ٌكون كلٌا على قوة الموساد فً جمع المعلومات  ،وستمثل الفترة القادمة أهم فترة لهذا الجهاز
المعلوماتى الخطٌر ..
ستحمك إسرائٌل بعض األهداف فً ولف النمو المصري  ،تماما كما فعلت فً النصؾ األول من عقد الستٌنات  ،لكن الموكب
المصري سٌواصل التقدم وإن كان بسرعة بطٌئة ..
ستضغط األغلبٌة المصرٌة التً ال تعلم بحقٌقة الوضع على الجٌش المصري وتطالبه بإنهاء الصراع كً نتفرغ الحقا للبناء ،
وٌشاركها بعض شرائح األقلٌة الفكرٌة ( وأسمع اآلن األصوات التً تطبل لذلك  ،ومن النخبة لألسؾ ! ) ..
ستضغط األللٌة اإلسرائٌلٌة التً تعلم بكل التفاصٌل وتطالب الجٌش اإلسرائٌلً بحسم الموضوع عسكرٌا مع مصر فً القرٌب
العاجل وعدم إعطاء المصرٌٌن أي فرصة للبناء  ،بٌنما األكثرٌة اإلسرائٌلٌة تطالب بتطبٌق نفس نموذج الستٌنات ( أى اإلعاقة ثم
التدخل العسكري ) ..
أغلب الظن أن اإلدارة اإلسرائٌلٌة ستتكرر سٌنارٌو ستٌنات المرن الماضً  ،وهنا وجب على الباحثٌن المصرٌٌن بذل أقصى
درجات الدقة لجمع ما ٌتوافر من معطٌات ضعؾ فً الملؾ المصري ومعطٌات قوة فً الملؾ اإلسرائٌلً  ،كً نضعها أمام
اإلدارة المصرٌة القادمة  ،والتً ال أشك بأنها ستكون أفضل اإلدارات التً ستحكم مصر حتى اآلن  ،مهما كان الفكر الذي ستحمله
..
لم ٌخطأ المشٌر عبد الغنى الجمسى فً حٌنه بما تنبأ به  ،فهو لم ٌضع فً الحسبان أن اإلدارة المصرٌة ستنهب مصر كما حدث
 70ألف شاب مصر ٌعملون فً مؤسساتها
 ،ولم ٌكن ٌتصور فً أغلب أحواله تشاؤما أن إسرائٌل ستحتضن فً أراضٌها
والكثٌر منهم فً كتائب المستعربٌن  ،ولم ٌكن ٌصدق أن رئٌس مصر سٌكون صهٌونٌا خالصا  ،ولم ٌكن ٌتصور أن أغلى سلعة
إستراتٌجٌة لدى مصر وهى الغاز ستباع بألل من تكلفتها إلسرائٌل فً عمد مدته عشرٌن عاما ..
أ َما ولد لام الشعب بثورة هً األولى فً تارٌخه  ،أ َما ولد تم المبض على الخونة والصهاٌنة  ،أ َما ولد تبدو اإلدارة المصرٌة
لادمة فً األفك من بعٌد  ، ،أ َ َما ولد تخلص المصرٌون من الخوف وارتدوا أثواب الشهادة للدفاع عن ثورتهم  ،أ َما ولد تولف
المصرٌون عن هدم بٌوتهم بأٌدٌهم  ،أ َما ولد تكاتف الجمٌع من أجل البناء وتعوٌض ما فات وما تم نهبه  ،أ َما ولد حدث كل ذلن
فإن السٌنارٌو اإلسرائٌلً المدٌم لادم ال رٌب فٌه ..
نحن نخصص تلك الدراسة لمتابعة الحالة العسكرٌة اإلسرائٌلٌة  ،سنؽوص داخلها ونحاول أن نعرؾ أماكن القوة التً تتمتع بها ،
لعل ذلك ٌهدٌنا إلى أماكن الضعؾ التً ال نراها فً صفوفنا ..
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