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ل يلدغ المؤمن من جحر مرتين  ،فماذا لو لدغ ؟!
سيلدغ ثالثة ورابعة وخامسة حتى يتعلم أن اليمان بهذا المفهوم الضيق من قيام وجلوس في الصلة وترديد آمين وراء كل م ن ه ب ودب
ل يكفى ..
اليمان المقصود هنا هو المعنى الشامل للكلمة  ،تلزمه ثقافة  ،وعدم خوف  ،وسعة أفق  ،وضمير حي  ،ومقارنة أوض اع بل دك المنه ارة
الضاربة بجذورها في حضارة التاريخ مع بلد كانت ضاربة في التخلف  ،مثل كوريا الجنوبية والهند وماليزيا وسنغافورة والبرازيل ..
سيلدغ المؤمن الغير واع مرات ومرات  ،حتى يعل م أن م ن ك ان س ببا ف ي خ راب مص ر ونه ب ثرواته ا وحماي ة طغاته ا وهت ك أع راض
نسائها وسحلهن في الميادين وقتل أبنائها وتعذيبهم وتهجير شبابها ل يمكن أن يبنى مصر ..
لماذا ل يلدغ الناخب الغربي " الكافر " من الجحر مرتين ؟!
أناشدك ا أن تجد الجابات للسئلة التالية :
 -1هل سمعت عن انتخابات تتم هناك بالخديعة والتزوير كما تتم عندنا ؟
 - 2هل سمعت عن قائد هناك يفتح النار على تجمع للمحتجين المسالمين فيقتل منهم اللف ثم يتوج بطل ؟
 -3هل سمعت عن قائد انتخبه شعبه ليكون للجميع فأبى إل لجماعته وحزبه ؟
 - 4لماذا عندما تطلب من الحاكم ترك صدرك الجالس عليه من عشرات السنين يقتل البشر ويسقط الحجر وينشر الخراب عمدا؟
 - 5هل تتفق معي أن أكبر أعداد ضحايا الحروب الداخلية والتعذيب بالسجون تتواجد في بلدنا ؟
 -6أل تعلم أن سكوتك – الشيطان الخرس  -على الظلم يعتبر مشاركة للظالم ؟
 -7أل تعلم أن أقل ما يمكن فعله هو أن ترشد الناس إلى اختيار أهل الحق ؟
 -8هل تعتقد أن هناك بركة في رجل يقودك بعد أن يقتل اللف من شعبه ؟
 - 9أل ترى أن الوقت قد حان كي نخرج من المعبد الفرعوني ونختار رجل مدنيا لقيادة مصر  ،ككل البلد المحترمة ؟
 - 10هل قرأت يوما أن إسرائيل عذبت أو قتلت أحد مواطنيها بالسجون  ،أو زورت بالنتخابات  ،أو سخرت جنودها لخدمة ضباطها ؟
قلنا مرارا في مقالتنا سابقا أن العصابتين – عصابة الخوان وعصابة المجلس العسكري  -وقعا على منجم ذهب اسمه مصر البسيطة
العفيفة  ،فتحالفا لفترة من الوقت لتقسيم الغنيمة حتى تمر عاصفة الثورة ويبرد دم الثوار  ،ثم اختلفا فاقتتل..
كلنا نتذكر مشروع النهضة الخوانى الذي سبق انتخابات عام ! 2012
يومها لم تترك العصابة الخوانية ركنا في مصر إل وأنزلوا به كل الوعود :
 -1اقتصاد مصر سيكون قويا في خلل الفترة الولى ..
 -2المعاء الخالية لن تكون خالية بعد اليوم ..
 -3الشباب لن يكون بحاجة إلى الهجرة الغير شرعية التي تقتل أبناء مصر في المتوسط ..
ولجذب الغير مصدق لخديعتهم  ،وضعوا خطة المائة يوم في خمس نقاط :
 -1الزبالة لبد أن تختفي ..

 -2طوابير البنزين ل بد أن تختفي ..
 -3المن سينبسط في أركان مصر وستختفي الجريمة ..
 -4طوابير الخبز أمام المخابز ستختفي ..
 -5المرور المضطرب في شوارع مصر سيتم تنظيم لضمان سلسته ..
كلنا يعرف حال مصر في المائة يوم الولى من حكم المعزول مرس ى  ..الزبال ة زادت ف ي الش وارع  ،وط وابير الس يارات أم ام محط ات
البنزين طاردته حتى آخر يوم من حكمه  ،وقائمة جديدة من الجرائم دخلت البيئة المصرية لتنافس ما هو متواج د  ،وط وابير الخ بز ظل ت
أمام المخابز  ،والمرور أصبح أكثر اضطرابا ..
هل كانت كل أخطاء مرسى من صنعه ؟
علينا أن نعترف أن مبارك ذهب على غير رجعة  ،لكنه ترك صبيانه في الجهزة السيادية في مصر  ،وهؤلء ينحنون للعاصفة إذا وقف
الشعب في الساحات  ،فإذا ص قدق وعودهم وعاد إلى المنازل خرجوا عليه بعددهم وعدادهم ..
كان مرسى نقطة سوداء في تاريخنا  ،كان مخادعا وكاذبا وسوء الدارة تطفح من وعائه  ،وفئويا يعمل لجم اعته  ،لك ن الحقيق ة المج ردة
المحايدة تؤكد على أن هناك من كان يتخفى في الجهزة السيادية التي تركها مبارك بخيرها وعافيتها  ،هؤلء كانوا يرمون بقطع الزج اج
المكسور في طريق مرسى ..
سقط مرسى في كماشة أفعاله وأفعال من كان يعقد معهم الصفقات للغدر بثوار مصر  ،ذاق مرارة خي انته للث وار  ،ذاق ت مص ر مع ه م ن
كأس الخديعة المؤلم  ،فقدت اللف من أبنائها  ،تراجعت إلى الوراء عدة سنوات..
تسلمت عصابة المجلس الحكم من بعده  ،هكذا يضحك مبارك الن في فندقه الذي يس مونه س جنا ويخ رج لس انه لم ن ث اروا علي ه وأنزل وه
من سدة الحكم آملين في فك قيود مصر ..
النتخابات على البواب  ،المجلس العسكري يلعب معنا نفس اللعبة التي لعبها الخوان كJJي يحتفJJظ بJJالحكم فJJي حضJJنه  ،لبJJد مJJن نمJJرة
جديدة متخرش الميه غير موضوع النهضة الخوانى اللى انكشف وهرشه المواطن المصري  ،المجلس العسكري بجهاز مخابرته يريد
أن يترك في قلوبنا اعتقادا راسخا مفاده أن تقدم مصر المخروسة سيكون علJJى يJد أصJJحاب البيJJادات وفقJط  ،لبJد مJن مداعبJJة أصJJحاب
المال  ،وضمان ولء أصحاب اللم  ،حتى ولو بالضرب على وتر إنقاذهم من الموت بعلجهم بتراب الفلوس ..
أطل علينا مجلس مبارك العسكري بآخر البتكارات لديه ليض من بق اء مص ر دافئة ف ي حض نه  ،آخ ر ص يحة ف ي ع الم اللمعق ول  ،آخ ر
طراز مكتسح في عالم السباقات إلى المجهول  ،آخر جهاز مدمر في سباق الخيول  ،إنه جهاز لمعالجة فيروس الكبد سى !!
الخديعة وضعها خبراء في غسيل أدمغة المصريين
درس المجلس العسكري من خلل رجاله المنتقين على الفرازة كل أنواع الحيل والخداع  ،درسوا خدع ة الخ وان قب ل أن يتس لموا الحك م
عندما قدموا للناس مسرحية سخيفة اسمها " مشروع نهضة مصر "  ،فالمجلس العسكري بسبب ممارسات أعض ائه وتعلمه م الحلق ة ف ي
رؤوس اليتامى من أبناء مصر المخروسة على دراية كاملة بالنقاط التالية :
 – 1المجلJJس العسJJكري حكJJم مصJJر لمJدة سJJنتين  ،ويعل م أن ه أس اء إدارة مص ر بج دارة خلل تل ك الف ترة  ،ول ول تح الفه التك تيكي م ع
الخوان خصوصا والتيار السلمي عموما خلل تلك الفترة لسقط بصورة أكبر من سقوط مرسى ..
 - 2المجلس العسكري منزعجا من الفشل وحجم الدماء التي سالت في ميادين مصر لفض العتصامات السلمية  ،لن قنابل غاز ال دموع
وخراطيم المياه كانتا ستؤديان إلى نتائج أفضل وبدون دم ..
 - 3المجلس العسكري يعرف أن بعض أعضائه متهمون بجرائم حرب وسيلحقون ف ي المح اكم الدولي ة بس بب م ا فعل وه م ن ج رائم ف ي
حق الشعب  ،ونحن هنا ل نفرق بين مسيحي قتل أمام ما سبيرو أو مسلم قتل في رابعة  ،المهم أنه قتل وهو أعزل أثناء تظاهره سلميا ..

 - 4المجلس العسكري يعلم أن المثقفين في مصر على دراية ب أن أس باب تل ك الج رائم ال تي ج رت ف ي رابع ة والنهض ة وغيرهم ا ك انت
لستعادة هيبة الجهزة السيادية التي انهارت أمام الثوار  ،ولم تكن لمصلحة مصر ..
تماما كما ألقت أمريكا بقنبلتها على اليابان رغم أن خطاب استسلمها كان في مكتب الرئيس ترومان قبل أيام  ،لقد كان السبب هو إعط اء
درس عملي للصديق السوفيتي كي " يلم نفسه " وإل فهو القادم بعد اليابان ) مذكرات ديجول (..
 - 5المجلس العسكري نزل بتذكرتين هذه المرة ) عنان والسيسى ( لنه على ثقة أنه لو خسر النتخابات هذه المرة فس يذهب رج اله إل ى
لهاى  ،ساعتها سينكشف حجم الدماء والمرتبات والعمولت والموال المهربة ..
 - 6المجلس العسكري يؤمن بأن القوة التي لديه هي من تفرض على الشعب احترامه  ،فلو سقط في النتخابات ستخرج المليين تطالب
بمحاكم ة طنط اوي وعن ان والسيس ى وأع وانهم  ،وستص فهم بالخون ة والقتل ة وس تعلق له م أحب ال المش انق عل ى أعم دة الكهرب اء بمي دان
التحرير  ،كما فعلت مع كبيرهم..
إذن لبد من التصرف سريعا قبل الطوفان
الحل عند المجلس العسكري إذن يكمن في كبسولة للخروج م ن ه ذه الكارث ة متع دد المح اور  ،ولب د م ن ت وافر ش روط ص ارمة ف ي ه ذه
الكبسولة  ،فهي صغيرة في البيان  ،كبيرة في الميزان  ،سريعة في الفوران  ،تداعب الميدان  ،عديمة البرهان ..
 كبسولة المجلس العسكري ستضمن أصوات  15مليون مصاب بفيروس الكبد سى وأضعافهم ممن يريد أن يصدق تلك الخديعة .. كبسولة المجلس العسكري لب د أن يك ون الفض ل ف ي ص نعها لص حاب البي ادات بص ورة عام ة  ،والمش ير السيس ى بص ورة خاص ة ،بمعنى آخر لبد أن يعلم هذا الشعب أنه لو مفيش سيسى  ،يبقى مفيش كبسولة ..
 كبسولة المجلس العسكري ستضمن حتى صوت الخوانى  ،لن الحي أبقى من الميت  ،يعنى شغل على ميه بيضه ! كبسولة المجلس العسكري لبد أن تضمن الخروج الم ن م ن الم أزق بع د الف وز  ،مثل هن اك مزي د م ن إج راء البح اث عليه ا س يأخذبعض الوقت  ،هناك عروض مغرية من دولة كذا وكذا  ،هم خبراء في الخروج المن على أية حال ..
تعالوا معنا نطالع الخبار :
صانع الكبسولة اسمه اللواء إبراهيم عبد العاطى  ،سننقل كلم ه ال ذي ص رح للعلم ف ي مس اء ي وم الثني ن المواف ق  24ف براير 2014
لنرى حجم الكبسولة  ،قال ما يلي :
 - 1هزمنا اليدز  ،هزمنا اليدز  ،ثقوا أننا هزمنا اليدز ..
 - 2ولم ولم ولن نستورد في يوم من اليام  ،مصر تكلف لعلج أحد أبنائها باليدز )  (even one penceقالها بالنجليزية!
 - 3اليدز سيتفتت  ،أنا أأخذ اليدز من المريض وأعطيه بدل منه صباع كفته  ،أعطيه غذاء  ،قمة العجاز العلمي ..
 - 4الجهاز قادر على قهر اليدز بنسبة  %100وقهر فيروس سى بنسبة تزيد عن .. % 98
 - 5بنهاية العام الج اري س وف يت م الكش ف ع ن بح ث ف ي غاي ة الخط ورة والهمي ة س وف يغي ر مجري ات الح داث الطبي ة ف ي الع الم ،
وسوف يعجز الغرب " ..سوف يكون كشفا علميا غير مسبوق"..
 - 6أشكر السادة  ..أ شكر السيد المشير الذي اهتم بهذا البحث وكان كرباج لنه قال قولت مأثورة بترن في ودن ى ح تى الن  ،ق ال إحن ا
في الذيل  ،ما ينفعش نمشى زى الناس ماهى ماشيا  ،لبد أن نقفز  ،هذه القفزة الولى إن شاء ا  ،قهر اليدز على مستوى الع الم  ،إل ى
جانب علج أهلينا لننا أكبر شعب يعانى من اللتهاب الكبدي ..
ماذا قال علماء مصر في هذه الفضيحة ؟
د .عصام حجي هو أحد علم اء مص ر المرم وقين ف ي أمريك ا والع الم  ،ف ي ص باح ي وم الربع اء  26ف براير ص رح لجري دة ال وطن عل ى
موض وع جه از الكفت ة إي اه بم ا يح زن الص در وي ؤلم النف س ويعم ق الج راح  ،فم اذا ق ال الع الم الجلي ل ؟
" إن الختراع غير مقنع وليس له أي أساس علم ي واض ح م ن واق ع الع رض التوض يحي للجه از ،ال ذي أذي ع ف ي القن وات التليفزيوني ة ،
إضافة إلى أن البحث الخاص بالبتكار لم ينشر في أي دوريات علمية مرموقة ،إن موضوعا به ذه الحساس ية ف ي رأي ي الشخص ي يس يء
لصورة الدولة  ،وستكون له نتائج عكسية في البحث العلمي  ،وتمنيت أن يكون هناك حذر أكبر حول ما قيل في نشر ه ذه المعلوم ات ...
أريد أن أكون واضحا وصريحا  ،ما قيل و شنشر عن اختراع الق وات المس لحة يس يء لص ورة العلم اء والعل م ف ي مص ر  ،س تقوم الص حف
الجنبية بترجمة المؤتمر الصحفي الذي أعلن خلله عن الختراع الط بي  ،لس تخدامه س لبيا ف ي الس اءة لص ورة مص ر دولي ا  ....كن ت
أتمنى أل يعقد هذا المؤتمر أو يعلن عنه إل بعد استشارة علماء مصر في مجال الكبد والي دز  ،ك ل العلم اء ال ذين يعمل ون داخ ل وخ ارج

مصر مصابون بصدمة من الختراع  ،لن ليس له أي أساس علمي  ،كما أن الختراع تخطى المنطق العلمي والبشرى في إثبات فاعلي ة
ه ذا الجه از ف ي علج مرض ى في روس س ى  ،إن أس وأ م ا ف ي الم ر ه و الفي ديوهات وال دلئل ال تي ج رى نش رها ع ن ابتك ار الق وات
المسلحة  ،إنها صدمة علمية ودعاية سيئة للمشروع ...لدي وث ائق تثب ت أن اخ تراع الق وات المس لحة غي ر علم ي ،وتش ير الوثيق ة الول ى
وهى عبارة عن رسالة البحث الذي ابتكر الجهاز الطبي على أساس ه  ،إل ى أن البح ث ل م يتض من التفاص يل العلمي ة للبتك ار بش كل دقي ق
وواضح  ،وك ل م ا تض منه عب ارة ع ن ص ورة الجه از وملخ ص ع ام ع ن طريق ة عمل ه  ،وه ذا ل ينطب ق علمي ا عل ى البح اث  ،كم ا أن
الوثيقة الثانية وهى صورة من البحث منشورة في إحدى المجلت العلمية غي ر المعروف ة عالمي ا  ،فيم ا تش مل الوثيق ة الثالث ة ملخص ا م ن
هيئة البحاث العلمية الدولية تقول فيها  " :إن هذا البحث ليس له أي علقة بالبحاث العلمي ة ،ول يمث ل الع الم وغي ر مبن ى عل ى تفاص يل
دقيقة للكتشاف " ..
ل حمرة للخجل
مساء أول أمس –  26الربعاء  – 2014وبعد تصريحات العالم عصام حجى عن الفضيحة أراد المجل س العس كري أن ين اور  ،فخ رج
اللواء طاهر عبد ا رئيس الهيئة الهندسية للق وات المس لحة ف ي مداخل ة هاتفي ة عل ى فض ائية الق اهرة والن اس ف ي أح د البرام ج ي رد عل ى
المشككين  ،وقال غاضبا ومستهزئا ما يلي :
 -1القوات المسلحة ل يهمها النتقادات الخارجية أو الداخلية أو هجوم الصحافة العالمية ..
 -2وزارة الصحة طلبت من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تجريب الجهاز في جميع المستشفيات الجامعية على مستوى الجمهوري ة ف ي
بداية الكتشاف التي أتت بنتائج جيدة  ،بعدها توصلنا للعلج وتقدمنا بالمستندات ال تي تثب ت ص حة الكتش اف ل وزارة الص حة لعتم اده ،
إل أن الوزارة رفضت العتماد دون تجريب  ،وخصصت مجموعة من المرضى لتجربة الجه از  ،وك انت نتيج ة العلم ة أعل ى م ن 90
 %في الوقت الذي تصل فيه نسبة العلج بـ"النتر فيرون" إلى .. % 65
 -3الهم في الموضوع أن القوات المسلحة هي صاحبة الكتشاف  ،ول يعنينا من ه و ص احب الفك رة س واء "س" أو "ص" ،فالكتش اف
جهد عام خاص بالقوات المسلحة ول ينسب ..
 -4لفينا بجهاز الكشف كل إنحاء العالم تقريبا وأخذنا شهادات به وطالع في مجلة علمية ..

لبد هنا من تعليق على هذا الكلم الصادر من اللوائين :
 - 1اليوم هو اليوم السادس لهذا العلن  ،ل يوجد أي تعليق من أجهزة المراقب ة الطبي ة العالمي ة مث ل  FDAوه ذا يؤك د أنه م يعلم ون أن
مصر المخروسة المقتولة المنهوبة تمر بمرحلة انتخابات فئ شعب يحاول امتلك زم ام أم ره بي ده  ،ح تى التعلي ق س يعتبر إهان ة م ن تل ك
الجهزة العالمية !
 -2اللواء إبراهيم عبد العاطى كان يتكل م والض طراب يف وح م ن كلم ه  ،وك ان لص احب المس توى المتوس ط م ن الثقاف ة أن يلح ظ ذل ك
بوضوح من حروفه وكلماته الخارجة وهى مهتزة من فمه ..
 - 3أحد أعضاء الفريق الطبي جاء يوم الحد الماضي على فضائية العربية الح دث وس أله مق دم البرنام ج محم ود ال وروارى  :ي ا فن دم ،
هذا الجهاز جهازا تشخيصيا أم علجيا ؟ كانت الجابة متأخرة ومترددة وخجولة من فم المجيب  :ل إنه  ،إنه  ،إنه جهاز للعلج !
 - 4ما هي علقة المشير السيسى بهذا العم ل ؟! الراج ل م ن س نة وك ام ش هر ك ان يت ولى جه ازا أمني ا مهمت ه حماي ة مب ارك م ن النقلب
وكان برتبة لواء  ،ثم تركه وتولى الجيش في عصر الخوان الل سود وأعطوه رتبتين ف ي قف زة واح دة ليض منوا ولءه  ،ث م حص ل عل ى
رتبة المشير والطفال في مدارسهم يعرفون أسباب ذلك  ..إذا أراد هذا اللواء أن يحترم عقل المصريين فكان لب د أن يس ند العم ل – ه ذا
لو كان موجودا !!  -أول إلى الفريق الطبي وثانيا إلى الجيش دون ذكر أسماء ..
 - 5إذا صدقت أن فريقا لكرة القدم من قرية ميت خميس في ريف الدقهلية يمكن أن يهزم ب ايرن ميوني خ  ،فتحس س جس دك لن ه يمك ن أن
تكون في سابع نومه في ليلية صيفية  ..الحالة هي نفسها مع حكاية الجهاز إياه  ،بتاع صباع الكفتة وسرعة القذف !
 -6قد يقول قائل  :يا أخي يوضع سره في أضعف خلقه  ،إنت باين عليك عميل من بتوع أمريكا !
طيب  ..دعك من موضوع العمالة هذا لن أسهل مضادات النقد العلمي العقلني في بلدنا هو ه ذا الته ام  ،خلين ا ي ا ع م ف ي موض وع "
سره وأضعف خلقه " هذا  ،سأطرح عليك عدة أسئلة  ،ربما تكشف لك حجم الخديعة التي وقعت فيها :
* إذا كنا بهذه الهمة الطبية  ،لماذا يسافر أكابر القوم للعلج بالخارج من كل صغيرة وكبيرة ؟!
* إذا كنا بهذا النشاط العلمي  ،لماذا لم يخترعوا لنا حتى ولو بندقية مصرية حتى الن ؟!
* يوجد في الخدمات الطبية بالجيش أساتذة للكبد وبائي  ،لماذا لم يأت أي فرد من هؤلء ليتحدث ؟

 -7إحض ار الل واء ط اهر عب د ا رئي س الهيئة الهندس ية للق وات المس لحة ليتح دث ه و قم ة الخ داع الس تراتيجي ال ذي لب د أن نع ترف
للمجلس العسكري بالتفوق فيه  ،ولكن العي ب أن يك ون الخ داع عل ى الش عب  ،نح ن ل نش كك هن ا ف ي التص نيع ح تى ي أتون لن ا بل واء م ن
الهيئة الهندسية  ،نحن نشكك في العلج  ،شبعنا في السابق من القاهر والظافر  ،نريد نتائج العلج من لواءت بالخدمات الطبية..
 -8أخبرنا اللواء طاهر عبد ا رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة أن الجه از ت م عرض ه ف ي ك ل أنح اء الع الم تقريب ا  ،طبع ا دون أن
يصرح بأسماء أي من هذه الدول ..
 -9السوابق وتوقيت إذاعة الخبر  ،وطريقة تقديمه باللغاز تدل على أنه ل يعدو عن كونه نمرة أخرى مثل برنامج النهضة الخوانى ..
 – 10هذا الجهاز عرض في عام  ، 2011وكذلك في عام  2012ودون ضجيج لنه كان فقط في إطار التصنيع  ،وكف وا علي ه م اجور
لعدم صلحيته  ،لكن الحاوى أدخل يده في جرابه من أجل النتخابات  ،وطبعا سمعة البلد ليست في اهتمام من يفعل ذلك !
انكشفت اللعبة في الصحف فجاؤوا بأخرى قبل يومين
في يوم الثلثاء  25فبراير أعلنوا عن نمرة أخرى ربما تص مد ه ذه الم رة ويبلعه ا المغفل ون  ،إنه ا قم ر ص ناعي مص ري للتجس س ف وق
إسرائيل  ..ولنا بعض التعليق في النقاط التالية :
 -1الخبر ظهر للمرة الولى كبالونة اختبار في  17سبتمبر  2013فئ الصحف المص رية بع د الح داث الدامي ة ال تي ش هدتها مص ر ف ي
رابعة العدوية والنهضة وميادين أخرى ..
 -2شن شر الخبر في الجرائد المصرية حينها نقل عن موقع روسي  ،يعنى ليس من مصدر حكومي هنا أو هناك  ،بمعنى أن صاحب مدونة
ما – مثلى أو مثلك  -يمك ن أن يض ع أي خ بر متفق ا علي ه مس بقا م ع جه ة معين ة لداء ه دف معي ن ث م تنقل ه الص حف المص رية  ،وطبع ا
سيذوب الخبر بعد فترة يكون خللها أدى مهمته النفسية التي جاء من أجلها ..
 - 3إع ادة نش ر الخ بر م رة أخ رى ف ي الص حف ي بين أن ه ل يع دو ع ن ك ونه إفه ام الن اخب المص ري أن نهض ة مص ر س تكون عل ى ي د
البيادات  ،تماما كما فعلوا مع جهاز الكبد الوبائي في الفقرة السابقة..
 - 4حتى لو كان الموضوع صحيحا  ،فهو تجارى بحت  ،هو أش به برج ل اس تأجر س يارة مرس يدس لم دة معين ة  ،ث م يع ود ف ي أي لحظ ة
لركوب الدراجة التي اعتاد عليها  ،أل يمكن لموزمبيق أن تفعل نفس الشيء مع روسيا ؟ المهم هنا ليس من يستأجر  ،بل م ن يمل ك وم ن
يصنع !
ما العمل إذن ؟!
 -1عليك أن تؤمن بأن نهضة مصر لن تكون على يد الشيوخ أو العسكر  ،فكلهما يقتل بدم بارد تحت مبدأ السمع والطاعة ..
 - 2عليك أن ترفض أن تكون مفعول به  ،كن فاعل وفاء لمصر ولدم الثوار من خلل صوتك ..
 - 3صوتك أمانة وله قيمة  ،فل تختار من حمى الطغاة في السابق وقتل المصري العزل  ،بصرف النظر عن انتمائه ..
 - 4ل تخن الشهداء  ،فل تنتخب أبدا من حمى قتلة الثوار وأعطاهم براءات وأعادهم للعمل للقتل مرات أخرى ..
 - 5أنظر لمستقبل أبنائك  ،فل تنتخب أبدا من ينشر الجريمة عمدا بمصر حتى يجبرك على التصويت له بحجة فرض المن ..
 - 6كن صاحب إرادة قوية  ،وتكاتف مع أخيك الثائر المثقف  ،ابحث عنه واستمع له ول تشعر بالحرج في سؤاله عما ل تفهمه..
 - 7إسأل ضميرك  ،وضع نفسك مكان أهالي الشهداء من الثوار الذين خرجوا للشوارع بدل منك لرفعة مصر ..
 - 8إنسي موضوع إخواني وسلفي وعلماني  ،مسلم ومسيحي  ،اجمع الجميع حولك  ،جميعهم مصريون وإخوانك..
 - 9انشر رسائل الوعي والتثقيف والرشاد بين الناس بكل ما تملك من وسائل ..
 - 10ارفع إيدك – بعد ما تطبق الخطوات السابقة – إلى السماء بأن يستر ا تعالى بقوته ولطفه على مصر أرضا وشعبا ..
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