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ذكرنا فً الحلمة الماضٌة ممدمة سرٌعة للعمٌدة التً تؤمن بها إسرائٌل للسٌطرة على مصر لما تمثله من مكانة فرٌدة لادرة على التحدي 
: ، وذكرنا ضمنا أن تلن العمٌدة تعتمد على ثالثة بدائل وهى ما ٌلً 

 الملماة على عاتمها ، توضع شخصٌة موالٌة إلسرائٌل على رأس المٌادة المصرٌة لتنفٌذ االتفالٌات المذلة معها حتى ال تنهض بالمسؤولٌا- 1
وأهمها تحرٌر الممدسات ، ثم اإلٌماع بٌن تلن المٌادة وبٌن الشعب لمطع الطرٌك أمام المٌادة المصرٌة ، بإجبارها على انتهان حموق اإلنسان 

.. وتغطٌتها دولٌا ودفعها إلى نهب مصر وتخرٌبها  
إذا فشلت إسرائٌل فً إٌجاد المٌادة المصرٌة التً تنفذ مطالبها وجاءت لٌادة رشٌدة لتحكم مصر ، فإن إسرائٌل ستموم بوضع العرالٌل - 2

ملف  )أمام البرنامج التنموي المصري من خالل عاللاتها الخارجٌة ، كذلن فإنها تستطٌع اللعب فً بعض ملفات مصر الداخلٌة الحرجة 
 .. (...  ملف االنمالب العسكري – ملف األلباط –المٌاه مع أثٌوبٌا 

إذا فشلت إسرائٌل فً تحمٌك النتائج المرجوة من إعالة ملف التنمٌة فً مصر ، فإن الورلة األخٌرة والحاسمة التً فً ٌدها ستكون شن - 3
.. حرب عسكرٌة على مصر تعٌدها إلى المربع األول 

 
 إذا كنا نردد منذ ..سننالش فً الحلمة الثانٌة من هذه الدراسة البند الثالث فمط ، لنتعرف على اإلمكانات العسكرٌة لكل من مصر وإسرائٌل 

عشرٌن عاما أن العالم لد أصبح ٌعٌش فً لرٌة صغٌرة ، فالثابت أن هذه الحالة لد انتهت الٌوم ، والصحٌح هو أن نمول أن العالم لد أصبح 
ٌعٌش فً شمة صغٌرة ، ولد تمر خمس سنوات أو أكثر للٌال وحٌنها سنمول أن العالم ٌعٌش فً غرفة صغٌرة ، وسٌلً ذلن مرحلة ثالثة 

.. سنمول فٌها أن العالم ٌعٌش فً سرٌر واحد ، ولد تكون هً المرحلة األخٌرة التً ٌنزل فً أعمابها المهدي لٌمأل الدنٌا عدال كما ملئت جورا
 

لد ٌسأل المارئ الكرٌم ، ماذا تمصد بأسلحة الجٌل السادس ؟ 
صنف الخبراء العسكرٌون األسلحة فً أجٌال مختلفة منذ أن لام لابٌل بمتل أخٌه هابٌل ، ولال المؤرخون أن هنان ملٌار وربع إنسان لتلوا 

، وأن البشرٌة لن  (!  ملٌون منهم لتلوا فً المرن الماضً وحده 225 ) ألف معركة عسكرٌة خالل الخمسة آالف سنة الماضٌة 15فى 
: تتخلى أبدا عن الدخول فً معارن دموٌة لحل النزاعات المائمة بٌن الدول ، ولد وضع العسكرٌون أجٌال تلن األسلحة كما ٌلً 

 
-  السهام – وتمثل المرحلة البدائٌة لإلنسان ، ولد استمرت حتى بداٌة المرن الخامس عشر ، وتشمل الحجارة :أسلحة الجٌل األول - 1

..  المنجنٌك – الخٌول –السٌوف - السكاكٌن 
 
عائلة -  ( صاروخ – غواصة – طائرة – دبابة – مدفع – بندلٌة –مسدس  ) عائلة األسلحة النارٌة التملٌدٌة :أسلحة الجٌل الثانً - 2

.. األسلحة الكٌماوٌة 
 
 عائلة األسلحة – عائلة األسلحة البٌولوجٌة – (....  بالتونى – هٌدروجٌنى –نووى  ) عائلة األسلحة الذرٌة :أسلحة الجٌل الثالث - 3

.. الجرثومٌة 
 
أنواع من المنابل  وتشملاستخدمت بشكل محدود فً كوسوفو وأفغانستان والعراق ولٌبٌا ، ،  عائلة األسلحة الذكٌة :أسلحة الجٌل الرابع - 4

 ، والصوارٌخ المضادة للصوارٌخ ، األمدالتمنٌات ، والصوارٌخ البالٌستٌة طوٌلة  الذكٌة الموجهة فضائٌا ، والغواصات المزودة بأحدث
 .. (لد تدخل الجٌل الخامس بإضافة بعض التعدٌالت  )  B2 ، الماذفة F 15 ، وكل طرازات طائرة F 16واألنواع الحدٌثة من طائرة 

   
 مثل الماذفة المماتلة األمرٌكٌة (سوبر سونٌن  ) لم ٌتم استخدامها حتى اآلن ، وتشمل الطائرات ذات التمدم الفائك :أسلحة الجٌل الخامس - 5



F 22 وشمٌمتها ، F 35 والماذفة المماتلة الروسٌة ، T 50 35 وشمٌمتها SU الطائرات المماتلة والتجسسٌة بدون طٌار ،  ..
 
-  وهى أسلحة ٌتم تجرٌبها فً سرٌة تامة ، وتشمل األسلحة المناخٌة  :(أسلحة السٌطرة والموت الرحٌم  )أسلحة الجٌل السادس - 6

....  أسلحة النانو – (أسلحة الساٌبر نتن  ) أسلحة فٌروسات العماللة للكمبٌوتر –أسلحة الروبوت - األسلحة الجٌوفٌزٌائٌة 
 

 أٌن إسرائٌل من هذه األجٌال ؟
:  الشن أن هذا السؤال ٌدور بعمل كل مصري منذ أن لرأ اسم الممال ، وٌمكن اإلجابة علٌه كما ٌلً 

 
 ، وهم ٌمتلكون األجٌال وروسٌا والصٌن وإنجلترا وفرنسا وإسرائٌل وربما الهند (بصورة أساسٌة  )هنان مجموعة مكونة من أمرٌكا 

لمد حمك العلماء السوفٌت الذٌن هاجروا إلى إسرائٌل نملة نوعٌة فى صناعة السالح اإلسرائٌلٌة وصعدوا بها إلى .. الستة السالفة الذكر 
 .. (بعد أمرٌكا وروسٌا والصٌن وانجلترا وفرنسا  )المرتبة الخامسة أو السادسة فً تصدٌر السالح 

 
 ، وٌفصل بٌنها اختالف بسٌط ، فالباكستان تعتبر عضوا فً النادي النووي ، ودخلت الباكستان وأوكرانٌا وإٌران هنان مجموعة مكونة من

أوكرانٌا تشبه إلى حد بعٌد الحالة فً باكستان .. إلى بداٌات الجٌل الرابع بحصولها على تكنولوجٌا متطورة للصوارٌخ البالستٌة من الصٌن 
غٌر أنها انسحبت بإرادتها من النادي النووي وسلمت ما لدٌها من لنابل ذرٌة إلى المجتمع الدولً ، لكنها ما زالت تحتفظ بالخبرات والبرامج 

المجال  )إٌران فى حالة تمولع ، فهً تملن لدما غٌر ثابت فً الجٌل الثالث .. النووٌة ، كما أنها متفولة فً مجال الصوارٌخ البالستٌة الحدٌثة 
، وجاءت حادثة سٌطرتها على الطائرة التجسسٌة بدون طٌار ( الصوارٌخ البالستٌة الحدٌثة ) وتملن لدما ثابتا فً الجٌل الرابع  (النووي 

..  فً بداٌة الشهر الحالً لتمول أنها تملن لدما فً أسلحة الجٌل الخامس RQ-170الفائمة التمدم األمرٌكٌة 
 

 ، وهذه مجموعة تستطٌع التحول فى غضون هنان مجموعة مكونة من أسترالٌا وألمانٌا والٌابان وهولندا والبرازٌل وربما األرجنتٌن
.. أسابٌع أو شهور والوصول إلى الجٌل الرابع ، ولد تستطٌع الدول األربع األولى بالمجموعة الدخول إلى الجٌل الخامس  

 
 شهدت فٌتنام الشمالٌة موجات غزٌرة من 1968 كان ألمرٌكا السبك فً استخدام هذا السالح فً فٌتنام ، ففً عام :عن أسلحة المناخ 

األعاصٌر واألمطار لم تشهدها فً تارٌخها ، لم ٌعرف العالم سببا لذلن إال بعد أن صرح األمرٌكٌون أنفسهم فً أعماب انتهاء تلن الحرب 
 بأن سالح الجو لدٌهم كان ٌعالج السحب والغٌوم لهزٌمة الثوار بالمطر الغزٌر ، كما صرحوا بأنهم فعلوا نفس الشًء مرتٌن 1975فً عام 

دفع " .. ذراع المزارع " ، وأطلك على الثانٌة اسم " المحراث الرومانً " فً بداٌة السبعٌنات أٌضا فً عملٌتٌن ، أطلك على األولى اسم 
ٌْن حٌنها إلى التولٌع على معاهدة تحظر استخدام المناخ فً العملٌات الحربٌة ،  التصرٌح لما حدث إلى لٌام األمم المتحدة بدفع الموتٌن العظمٌت

استخدام الطمس لمضاعفة "  تسمى 2002 ، ورغم هذا التولٌع فمد تسربت من البنتاجون وثٌمة فً عام 1977ولد تم ذلن فً جنٌف فً عام 
..  بسبب استخدامها المناخ كسالح عسكري 2025ومفادها أن لوة أمرٌكا العسكرٌة ستتضاعف فً عام " الموة 

 
باجواش " ألكسندر غٌتزبورج نائب رئٌس معهد فٌزٌاء الغالف الجوى الروسً والحاصل على جائزة نوبل والعضو النشط بلجنة . ٌمول د

هنان من العلماء من ٌؤكد أن األعاصٌر الشدٌدة التً شهدتها أمرٌكا خالل العمد األخٌر مثل كاترٌنا  :لشئون األمن ونزع السالح ما ٌلً " 
.. فً آالسكا والتً بها الدرع الصاروخً الذي ٌواجه روسٌا  " هاْرب " ورٌتا كان بسبب التجارب األمرٌكٌة التً ٌتم إجراؤها فً لاعدة 

 
 فً أفغانستان بمنطمة تورا 2001 كان للوالٌات المتحدة األمرٌكٌة السبك أٌضا فً استخدامه ، كان ذلن فً عام :عن السالح الجٌوفٌزٌائى 

 باستخدام تكنولوجٌا غامضة تسببت فى تصدع تلن الجبال ، وفى أعماب ذلن تعرضت أفغانستان إلى B 52بورا الجبلٌة حٌث لامت لاذفات 
 .. (الحظ تواجد السد العالً بمصر  )ثالث هزات وٌرجع الكثٌر من العلماء تلن الهزات الثالث إلى ما فعلته الطائرات األمرٌكٌة 

 
الروبوت .. إن أحد أهم أنواعه هً الطائرة بدون طٌار ..  مرة ثالثة نمول أن أمرٌكا كان لها السبك أٌضا هنا :عن أسلحة الروبوت المتالً 

بهذا المعنى ٌستطٌع المٌام بشن هجمات جوٌة مباغتة وحراسة ومرالبة الحدود وإبطال مفعول األلغام ونمل الموات والذخٌرة فً طائرات 
ٌؤكد المحللون العسكرٌون أن سوق الربوت المتالً فً .. هلٌوكٌبتر بدون طٌار وتغطٌة الموات فً هجومهم أو انسحابهم بموة نارٌة كبٌرة 

 حسب وجهة – ملٌار دوالر وأن عدد طائرات الروبوت بالجٌش األمرٌكً سٌتضاعف أربع مرات ، لكن األخطر 55العمد المادم سٌبلغ 
سٌكون من الروبوت فً العمد المادم ، طائرات الروبوت  (عددا وعدة  )هو ما صرحوا به وهو أن ثلث لوات الجٌش اإلسرائٌلً - نظرنا 

.. المتالً تستطٌع البماء فً الجو لثالثٌن ساعة وال تعرف الخوف أو الهرب وال تحتاج إلى أي تكالٌف أو ولت للتدرٌب لعدم وجود طٌار بها 
 

 ٌمتاز هذا السالح بعدة مزاٌا فرٌدة ، فهو أوال ٌعتبر السالح الوحٌد من أسلحة الجٌل السادس الذي ال ٌصدر صوتا :عن أسلحة الساٌبر نتن 
، وهو ثانٌا ٌعتبر السالح الوحٌد الذي لد ٌحمك نصرا تاما على العدو من خالل إحداث شلل كامل بجمٌع أجهزة االتصال والسٌطرة لدٌه ، 



وهو ثالثا ٌعتبر السالح الذي ٌعمل بشكل دائم حتى فً ولت السلم ، وهو رابعا ال ٌعمل ضد العدو وحده بل ضد الصدٌك أٌضا ، وهو خامسا 
..  ٌعتبر أرخص أنواع أسلحة الجٌل السادس 

 
ٌعملون فً ولت " الهاكرز "  فلدٌهم جٌوش من العبالرة إن إسرائٌل والصٌن وروسٌا والهند هم من أهم دول العالم المسلحة بهذا السالح ،

السلم فً محاربة الصدٌك والعدو معا بالدخول لمراكز أبحاثه العسكرٌة والمدنٌة وسرلة التصامٌم واألبحاث التً ُصرف فً إنشائها مالٌٌن 
أما فً ولت الحرب فإن دور الهاكرز ٌتمثل فً السٌطرة على أجهزة اإلنترنت بغرف لٌادة العدو ، لد ٌصدرون ..  الدوالرات – أو بالٌٌن –

إن الهاكر هو المجرم الوحٌد على الذي تسعى إلٌه الدول .. له أوامر باالنسحاب أو الهجوم المضلل ، لد ٌشلون حركته بالتعطٌل أو التشوٌش 
المتمدمة ، ال للمبض علٌه بل لمكافأته وتعٌٌنه فً أجهزتها وتحمٌك مطالبه المادٌة ، ولم ال ودوره هو زٌادة الدخل المومً بالدول بما ٌمدم لها 

..    من سرلات لم ٌنفموا علٌها ملٌما واحدا فً مراكز أبحاثهم ، ولم ال ودوره فً ولت الحرب هو أن تكون لوات العدو رهٌنة فً ٌدٌه 
 

 البدء  ذلن فًتفترض تكنولوجٌا النانو استحداث وتركٌب مواد جدٌدة على مستوى الجزٌئات والذرات ، ولد استخدم :عن سالح النانو 
 ، منذ ذلن الحٌن دخلت صناعة النانو بشكل متسع جمٌع المجاالت المدنٌة 238 عن الٌورانٌوم 235الخمسٌنات فً فصل الٌورانٌوم ب

سٌستخدم النانو فً تولٌد الطالة ، وفى االتصاالت والمجال الطبً ، ومواد البناء الجدٌد ، على سبٌل المثال تعتبر األنابٌب والعسكرٌة ، 
الكربونٌة المنتجة من صناعة النانو أعلى مائة مرة من متانة األنابٌب الفوالذٌة وأخف منها وزنا بست مرات ، وستدخل صناعة النانو أٌضا 
بمجال الطالة الشمسٌة وتحوٌلها إلى طالة مستخدمة ال تنفذ ، وهو ما سٌوفر بالٌٌن الدوالرات التً تنفك على الطالة البترولٌة وما تسببه من 

..  أمراض ناتجة عن تلوث البٌئة ، وسٌكون من الممكن استخدام النانو فً شكل حزمة ضوئٌة لتدمٌر مذنب ٌمترب من األمراض 
 

، ولد ٌكون هذا التطور مفزعا حتى لمن ٌمتلن تلن الصناعة ، فما  فً العمد المادم شكل كبٌربالصناعة العسكرٌة للنانو  تطور أن ترلدمن الم
هنان طائرات التجسس وراء خطوط العدو التً ال ٌزٌد حجمها عن حبة األرز ، وهنان .. بالنا بتلن الدول المتواضعة التً تنتمً إلٌها مصر 

 كم مع نسبة خطأ تتراوح بٌن 1200صوارٌخ التوماهون األمرٌكٌة التً ال ٌزٌد حجمها عن متر ونصف وتصٌب هدفها من أبعاد تصل إلى 
.. صفر ومترٌن ، وهنان العدٌد من األسلحة التً ما زالت فً الظالم وٌجرى تجرٌبها والعمل على تطوٌرها لمفاجأة العدو بها 

 
من المؤسف أن نمول أن إسرائٌل من الدول العشر الكبرى فً نادي النانو ، ومن المؤسف أكثر أن نمول أن مصر بعٌدة تماما عن تلن 

.. الصناعة التً ستحمك ثورة علمٌة وثروة مادٌة فً المستمبل ، رغم أن علماءنا فً الخارج ٌحتلون مكانا محترما فً صناعة النانو 
 

أٌن مصر من هذه األجٌال ؟ 
هذا هو السؤال الهام الثانً الذي ٌدور فً ذهن المارئ الكرٌم ، حسنا ال شًء فً هذه الجزئٌة ٌمكن إخفاؤه ، فصفمات السالح لمصر فً 

أعرف كم هو مؤلم أن ٌحمل الباحث خبرا سٌئا إلى المارئ ، هكذا ُكتب على الحك ..عهد مبارن كان ٌتم مراجعتها وتحدٌدها فً إسرائٌل أوال
..  مصر لم تخرج من مرحلة أسلحة الجٌل الثانً ، هذه هً الحمٌمة المجردة من أي مساحٌك .. أن ٌكون مرا حنظال 

 ، لم تتسلم مصر منها إال الطرازٌن األول والثانً ، لٌس هذا فمط ، لكن الكارثة هً أن مبارن F16هنان خمسة طرازات من طائرة 
الصهٌونً اتفك مع أمرٌكا فً تسعٌنات المرن الماضً على نزع برامج معٌنة من تلن الطائرة بحٌث تتعطل أجهزة الكمبٌوتر داخلها لو 

! طارت ناحٌة الشرق 
 
 .. ( المصرٌة تتعطل إذا طارت شرلا ، لكاتب الممال على مدونته F16" للمزٌد فً هذا الشأن ننوه إلى ممال بعنوان  )
 

أغلب الظن أن إسرائٌل ستستخدم طائرات الجٌل الخامس فً حربها المادمة مع مصر وستحدث دمارا واسعا بكل المرافك التً سنمضى 
، ستدفع مصر عمب ذلن بما تبمى من لواتها التً  (متمثلة بحربْى كوسوفو ولٌبٌا  )جٌال فً إعادة بنائها ، لن تفمد إسرائٌل جندٌا واحدا 

ستكون مشتتة ومنهكة ناحٌة الحدود ، هنا ستستخدم إسرائٌل أسلحة الجٌل السادس ، سٌكون التدمٌر شامال ولد تستغرق عملٌة إعادة 
..  البناء عدة أجٌال ، ولد تُمسم مصر فً تلن المرحلة األخٌرة  

 
هل ٌمكن لمصر أن تتجنب معركة لطم الخدود ، وتجبر العدو على لطم خدوده ؟ 

، دعونا أوال نطمئن المارئ " المختصر المفٌد " هذا هو السؤال األهم الذي تحتوٌه هذه الدراسة ، هو ما نطلك علٌه فً شوارع مصر الـ 
.. نعم أٌها المصري ، ٌمكن لمصر فعل ذلن ، والرأ معً تلن التفاصٌل : المتلهف على اإلجابة ونمول له 

 
ذكرنا فً الحلمة األولى حجم التكالٌف التمدٌرٌة إلعادة بناء مصر ، وهذه أرلام متحفظة لى كباحث انتظارا ألرلام المتخصصٌن ، إن بناء 

 ملٌار دوالر ، وهذا المبلغ ٌمترب من كل التكالٌف التى 80الجٌش المصري بالصورة التملٌدٌة سٌكون مكلفا جدا ولد تصل تلن التكلفة إلى 
ال بد أن نجد وسٌلة رخٌصة تتناسب مع إمكاناتنا المتواضعة لردع العدو ونحمك .. ذكرناها فً الملفات المدنٌة بالحلمة األولى لبناء مصر 



:  توازن الرعب معه ، ٌحسن أوال لبل الخوض فً التفاصٌل أن نحدد إجابتنا على األسئلة التالٌة 
 ملٌون دوالر ، كما فعلت مع إسرائٌل ؟ 300 التً ٌبلغ ثمنها F35هل ستعطٌنا أمرٌكا طائرة * 
إذا أعطتنا ، فهل من المعمول أن ندفع هذا المبلغ ومصر تتسول طعامها وتضرب األمراض فى جسدها وٌغرق شبابها بالمتوسط ؟ * 
ما فائدة استمرار اإلنفاق التسلٌحى المصري على الدبابة والمدفع والطائرة ، إذا تأكدنا أن إسرائٌل ٌمكنها تدمٌرهم على بعد مائة كم ؟ * 
؟  (السادس ٌتسرب فمط وما زال تحت األبحاث  )ما هً أرخص البدائل لمواجهة أسلحة إسرائٌل من الجٌلٌن الرابع والخامس * 
 

: خطة ثبات مصر وصمودها فى معركة لطم الخدود 
.. ٌجب فورا ولف اإلنفاق التسلٌحى على الدبابة والمدفع والطائرة ، فما لدٌنا منهم هو عبارة عن حدٌد خردة ممارنة بما لدى إسرائٌل - 1
: علٌنا أن نؤمن بأن عمٌدة الصاروخ هً أفضل وسٌلة لتالٌة غٌر مكلفة تتناسب مع إمكاناتنا ، وذلن من خالل الخطوات التالٌة - 2
 

 على إٌجاد صاروخ دفاع جوى طوٌل المدى ٌتمكن من التعامل مع ما لدى التسلٌحى من مٌزانٌة اإلنفاق % 30ٌجب أن نخصص : أوال 
: ٌوجد صاروخان فً هذا المضمار لد دخال الخدمة بالفعل ، وهما .. إسرائٌل من طائرات فائمة التمدم 

 كم ، وهو 30 كم بارتفاع 150 ، ٌستطٌع التعامل مع طائرات إسرائٌل فائمة التمدم على بعد S300 الصاروخ الروسً :الصاروخ األول 
 .. (النسخة األمرٌكٌة  )صارخ ممتاز ونجح فً كل المعارض العسكرٌة المتخصصة ، وأثبت نجاحا ٌفوق الباترٌوت 

 ، ٌستخدم اآلن فً حماٌة مماطعة موسكو ، هو أفضل من سابمه بثالث مرات ، بمعنى أنه S400 الصاروخ الروسً :الصاروخ الثانً 
 ( .. S300 بطارٌات من 3= أى أن البطارٌة منه  ) كم 30 كم بارتفاع 450ٌستطٌع التعامل مع طائرات إسرائٌل فائمة التمدم على بعد 

كما فعلت مع إٌران رغم موافمتها واستالم  )إذا رفضت روسٌا البٌع لنا .. الرائع أن كال الصاروخٌن ال ٌتعارضان مع اتفالٌة كامب دٌفٌد 
.. ، فهنان النسخة الصٌنٌة المطابمة واألرخص ثمنا ، من المستبعد أن ترفض روسٌا ألنه بٌعه لنا ال ٌتعارض مع اتفاق كامب دٌفٌد  (الثمن 

 
 لتصنٌع صاروخ أرض أرض ٌزٌد عن ألف كم لٌحمك توازن الرعب مع العدو من مٌزانٌة اإلنفاق التسلٌحى % 30ٌجب تخصٌص : ثانٌا 

 ألف من سكانه إذا لام بهجوم ٌمتل فٌه عدة مالٌٌن من المصرٌٌن ، فأغلب الظن هو أنه لن ٌنفذ 100إذا أدرن العدو أن صوارٌخنا ستمتل .. 
..  مع الدفاع الجوى 1968علٌنا بهذه المناسبة أن ننشأ كلٌة حربٌة لائمة بذاتها للصاروخ أرض أرض ، كما فعلنا فً .. هذا الهجوم 

 
من ٌعود بذاكرته إلى حرب أكتوبر ..  على صاروخ األفراد المانص للدبابات من مٌزانٌة اإلنفاق التسلٌحى % 10ٌجب أن نخصص : ثالثا 

 بمٌادة العمٌد إسماعٌل عزمً مع كتٌبتً صاعمة مصرٌة تمكنوا من ولف تمدم فرلة شارون نحو اإلسماعٌلٌة 182ٌعرف أن اللواء المظلً 
 ) بٌن إسرائٌل وحزب هللا ٌعرف أن النسخة الحدٌثة من هذا الصاروخ 2006 ، ومن ٌعود بذاكرته إلى حرب RBG 7بفضل صاروخ 

RBG 29 )  األصغر حجما –فً أغلب الحاالت - إن المنتصر فً الحروب المادمة سٌكون .. لد أجبرت دبابات إسرائٌل على الهروب
 ..واألكثر سرعا وتحركا ، ولٌس األكثر تدمٌرا ، لدٌنا الفدائً المادر وحده مع صاروخه على مواجهة الدبابة الغالٌة الثمن والمحملة بالجنود 

 
إن عملٌة إعادة بناء مصر فً الملفات المدنٌة التً ذكرناها بالحلمة األولى لد تستغرق جٌال كامال ، لكن األمر ال ٌحتمل تلن المدة الطوٌلة 

إذا لُدر لحكومة مصر الثورة المادمة أن تطبك تلن الخطة ، فسٌكون بممدورنا تحمٌك توازن الرعب فً غضون .. فً الملف العسكري 
نستطٌع أن نتحرر من لٌود المساعدات العسكرٌة األمرٌكٌة والتً .. خمس سنوات وربما ألل ، وهى خطة ال تتعارض مع كامب دٌفٌد 

إنها خطة رخٌصة الثمن وتتناسب مع إمكاناتنا ، لكنها عالٌه الهدف ألنها تحمك األمن .. تعتبر حدٌد خردة إذا لورنت بما لدى إسرائٌل 
.. المومً المصري فً الصمٌم ، فالمعركة التً ذكرها المشٌر المرحوم الجمسى لادمة وبإصرار من إسرائٌل ، كما فعلت من لبل 
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