من أجل مصر وشعبها  ،ورزقنا علً هللا !
بقلم :رائف دمحم الوٌشى
ٌ 31ناٌر 2015

علٌنا أن نضع المشهد المصري الباعث علً الكآبة الحادة علً طاولة البحث  ،كً نحلل بعقالنٌة – فً زمن غاب فٌه العقل
– ما ٌجري  ،سنجد أنفسنا أننا أمام نقطتٌن هامتٌن  ،هما ما ٌلً :
أوال  :السٌسً فشل سٌاسٌا عندما تورط فً خالفات العائلة المالكة السعودٌة  ،وذلن بتعلٌمات من خالد ال توٌجري رئٌس
الدٌوان الملكً فً عهد الملن عبد هللا  ،كان ذلن لبل أسابٌع من موت الملن عبد هللا..
لمد أهانت مصر  -بتعلٌمات من التوٌجري – ولً العهد سلمان واتهمته بؤسلوب مهٌن وساخر بؤنه غٌر لادر من الناحٌة الطبٌة
علً أداء مهام عمله وأن الملن عبد هللا علً وشن إلالته من منصبه لهذا الغرض ..
لد أبرق التوٌجري إلً مدٌر مكتب السٌسً – اللواء عباس كامل  -بما ٌرغب الملن فً تمرٌره فً لنواتنا الفضائٌة  ،فكلف
ف
عباس المذٌع أحمد الحسٌنً بتنفٌذ تلن المهمة  ،ونفذها المذٌع المذكور حرفٌا كما جاءته التعلٌمات ..
مات الملن ٌ ،حٌا الملن  ..كان أول لرارات الملن الجدٌد سلمان هو إلالة خالد التوٌجري من منصبه  ،ولد حاول التوٌجري
الهرب من السعودٌة علً طائرته الخاصة ولكن تم المبض علٌه وإٌداعه رهن اإللامة الجبرٌة ..
فً الٌوم التالً ألال الملن الجدٌد سلمان كل أوالد الملن عبد هللا من مناصبهم  ،وزاد علً ذلن بإلالة بندر بن سلطان من منصبه
الحساس كمدٌر للمخابرات السعودٌة  ،وصاحب ذلن تطهٌر شامل لكل الموالٌن للملن عبد هللا ..
هذه تورٌطه لم ٌكن لمصر فٌها نالة وال جمل وتدل علً عدم نضج السٌسً سٌاسٌا  ،ما كان لمصر أن تتدخل أبدا فً الشؤن
الداخلً للسعودٌة وتضع بٌضها فً سلة واحدة عمرها  92عاما  ،ال ٌجب أن نكون ملكٌٌن أكثر من الملن  ،خاصة فً دولة
تشرف علً خروج االلتصاد المصري  -المنبطح فً غرفة اإلنعاش ٌنتظر وفاته – من غٌبوبته ..
دفع السٌسً ( ومصر معه ) ثمن ذلن برفض حضوره فً مراسم الدفن من لبل الملن سلمان  ،وسافر اوباما إلً السعودٌة
للتنسٌك مع الملن الجدٌد من أجل إطالق رصاصة الرحمة علً السٌسً ونظامه ٌ ،عنً هذا فً عالم السٌاسة لطع خرطوم
التنفس الصناعً لاللتصاد المصر المتوفى سرٌرٌا بعد أن خربها العسكر علً مدي العمود الماضٌة ..
هذه هً ثالثة روابط لدلائك للٌلة من ثالث حلمات " الواد الحسٌنً " كما لمبه اللواء عباس كامل فً الشرٌط لبل موت الملن عبد
هللا بؤسابٌع الذي أهان فٌها ولً العهد سلمان وحرض علً ابنه دمحم بن سلمان ( وزٌر الدفاع فً عهد الملن عبد هللا ) بتعلٌمات
من خالد التوٌجري للواء المذكور :
https://www.youtube.com/watch?v=h-AzpI7awqk#t=12
https://www.youtube.com/watch?v=2PdMKc9_gzA#t=41
https://www.youtube.com/watch?v=zc_dUpQZkfA#t=53

ثانٌا  :السٌسً فشل عسكرٌا أٌضا بفشله الذرٌع فً حماٌة جٌش مصر  ،هذه خٌبة ثمٌلة بؤن ٌتوالً ضرب لواعد الجٌش ٌوم
بعد ٌوم من شوٌة عٌال ..

األمر أصبح مسخرة أمام العالم وأشبه بطفل ٌجبر عدة مرات بطال لومٌا فً الكراتٌه علً خلع مالبسه الداخلٌة وضربه علً
مإخرته  ،بٌنما الناس بالشرفات تشاهد ذلن فً كل مرة وترفض تصدٌمه  ،وبعضهم ٌبكً من حرلة رجولته  ،والبطل نفسه
ٌمشً بٌن الناس وكؤن األمر ال ٌعنٌه  ،وكلما هدد البطل الطفل كلما أتته منه ضربة علً مإخرته ألوي من سابمتها ..
ربما – للتمرٌب بلغة الٌوم – ٌعتبر ما جري بمواعد جٌشنا المظلوم أشبه بشباب ٌلعبون كرة شراب فً حارة مصرٌة لفزوا فوق
أسوار نادي ٌتدرب داخله المنتخب المصري المومً وأصروا علً عدم مغادرة الملعب إال بعد هزٌمة هذا المنتخب فً مباراة
حمٌمٌة  ،وتحدث المؤساة التً ال ٌصدلها عمل ..
المبكً أن تجري عدة مبارٌات أخري بٌنهما وتهتز شبان المنتخب فً كل مرة دون أن ٌتمكن من إحراز ولو هدف واحد ،
والمبكً أكثر أن فضائٌات العالم نملت تلن المبارٌات جمٌعها علً الهواء  ،بل نملت العبً المنتخب وهم ٌهرولون من أمام
العبً الكرة الشراب وكان كل واحد فٌهم ٌؤخذ كوبري من العبً الحارة  ،تعال ٌا شعب مصر شوف جٌشن  ،أصبح حاله من
حالن بسبب بهوات الدرهم والدٌنار  ،للبً علً شعبً وجٌشً ٌنزف دما !!
الجٌوش دون المبض علً إرهابٌٌن هو تمدٌم
ما ٌتم فعله فً الدول المحترمة فً أعماب هجومات متزامنة بهذا اإلتمان علً
وزٌر الدفاع الستمالته مع مدٌر المخابرات العامة والحربٌة ولائد الجٌش فً منطمة الهجوم  ،أو ٌُمنعوا من االستمالة وٌتم إلالتهم
 ،وأغلب الظن أن تجري محاكمتهم وعمابهم ألنهم أهانوا شرف العسكرٌة فً بالدهم بتمصٌرهم فً عملهم ..
طبعا هذا لن ٌحدث فً مصر  ،لماذا ؟!
هذا سؤال كبٌر  ،واإلجابة علٌه تم التخطٌط لها منذ ٌوم جمعة الغضب ٌ 28ناٌر 2011
أفندٌة المجلس العسكري تحت لٌادة الكاهان طنطاوي اتفموا فً هذا الٌوم وبتعلٌمات منه علي ثالث نماط :
 -1لن ٌُدان ضابط فً لتل المواطنٌن  ،ولد نزل ضباطه إلً الشوارع ولتلوا الناس من أسطح الفنادق وشهادة مدراء الفنادق عند
النائب العام تإكد ذلن ..
 -2لن نتطاحن كمادة مهما حدث ألننا فً مركب واحد  ،بل ٌحمً كل منا ظهر أخٌه كمادة ضد الثوار والشعب ..
 -3البد أن تعود السلطة للجٌش  ،مهما كلف ذلن من أرواح ولتلً بٌن المواطنٌن ..
تلن هً تعلٌمات طنطاوي وتالمذته ٌطبمون  -وسٌطبمون  -حرفٌا ما أمرهم به  ،وخلً الشعب ٌطحن فً بعضه والضباط مع
الجنود ٌدفعون الفاتورة فً الشارع والمواعد ..
ٌبدو أن البهوات ٌستمتعون فً غرفهم المكٌفة بزجهم للضباط والجنود فً كل مرة لمواجهة الشعب  ،فٌُمتل عدد من الطرفٌن ثم
ٌتم الهجوم علً الثكنات كرد انتمامً للدماء التً تسٌل فً الشوارع بؤوامر من البهوات فٌسمط الضباط والجنود  ،فٌظن البهوات
– واهمٌن  -أن أسهمهم لد ارتفعت بالتفاف الشعب حول ضحاٌا الجٌش ..
هذا أسلوب ٌشبه تماما أسلوب الحكومة اإلسرائٌلٌة فً موسم االنتخابات ٌ ،موم ون بتسخٌن أحد الجبهتٌن مع حزب هللا أو حماس
 ،فٌطلك أحدهما الصوارٌخ علً إسرائٌل فٌمتل البعض فٌردوا علٌه بعنف فٌلتف اإلسرائٌلٌون حول الحكومة وتفوز ..
حول جٌش مصر لموات شرطة ٌمشً فً مائة داهٌة  ،اللً
اللً مش لادر ٌحمً جٌش مصر ٌمشً فً ستٌن داهٌة  ،اللً ّ
بٌشغل جٌش مصر عن تدرٌبه ورفع كفاءته فً أعمال بٌزنس مدنٌة تعود علٌه ومن معه من الكبار بالدراهم والدنانٌر ٌغور فً
ألف داهٌة  ،اللً أسال الدماء البرٌئة فً الشوارع وألام الثؤر فً النفوس ألمجاد شخصٌة وإلنماذ رلبته من المحاكمة ٌمشً فً
ملٌون داهٌة !
طبعا لٌس العسكر فمط هم من أجرم  ،اإلخوان أٌضا أجرموا ألنهم انملبوا علً الثوار بعد أن أسال العسكر فً خطة محكمة

لعابهم  ،فسلموا مإخرتهم للكاهان طنطاوي بعد غسلها بماء الورد ولدموها لربانا له نظٌر تسلٌمهم السلطة  ،وجلس المغفلون
علً الكرسً الذي تم تلغٌمه بؤلعاب الدولة العمٌمة ..
لمد بنً اإلخوان أحالمهم فً لٌلة صٌفٌة بؤخونة الدولة وإلامة الخالفة اإلخوانٌة علً األرض  ،لم ٌعٌروا أدنً اهتمام لصرخات
الثوار لهم بؤن الكرسً الملغم سٌنفجر فٌهم ومعهم مصر  ،آه وألف أه من سخرٌة المدر فً العجائز وبصٌرة شباب الثورة  ،لوم
ٌا شعب مصر وشوف ملحمة شبابن األخضر فً جناٌن مصر  ،الشباب اللً تصدي لمبارن بصدوره العارٌة فرماه السٌسً فً
السجون لتؤدٌبه علً ثورته !
ال أمل فً استعادة مصر عافٌتها إال بترن السٌسً المكان لمن هو أصلح منه  ،من أجل هذا الشعب الغلبان
وكفاٌة متاجرة بهذا الشعب فً خطب هو أول من ٌعلم أنها كذب فً كذب ..

الفمٌر المرٌض ،

لو سمحت ٌا سٌسً  ،سٌب مصر لمن ٌجمع شعبها علً كلمة سواء وكفاٌة فضاٌح ودماء  ،الشعب فوضن لمحاربة اإلرهاب ،
لكن لم ٌفوضن للتل  2500مصري فً ظرف ساعات بالمٌادٌن وحرق الجرحى  ،لم نفوضن لفعل ذلن ..
ٌا سٌسً أنت تعلم أنن مشترن مع أستاذن " الكاهان طنطاوي " فً لتل متظاهري الثورة فً  ، 2011وما تال ذلن من مذابح
سواء فً ماسبٌرو أو العباسٌة أو دمحم محمود أو بور سعٌد  ..أو  ..أو ..
ٌسمط ضباطنا وجنودنا وٌمومون بحرق
الدماء كثرت فً أركان مصر وفئة كبٌرة من المصرٌٌن لألسف ٌصفمون عندما
المإسسات والمحوالت الكهربائٌة والمطارات  ،لمد تعلموا ألعاب الدولة العمٌمة لمبارن والعسكر  ،فخرجت ألعابهم لتناسب حجم
ما فعلته بهم عندما لتلت وحرلت ذوٌهم فً رابعة واغتصبت نساءهم وبناتهم فً السجون ..
مصر علً وشن إعالنها دولة مفلسة  ،والملن سلمان سٌرد علً تصرف السٌسً األرعن بولف المساعدات ( خرطوم التنفس
الصناعً الوحٌد للجثة التً نهبتوها طوال حٌاتكم ) وال ٌستطٌع أحد أن ٌلومه ألن السٌسً تدخل فٌما ال ٌعنٌه ..
لمد أحدثت ٌا سٌسً شرخا فً النسٌج الوطنً  ،أنت لتلت المصرٌٌن بال مبرر فً المٌادٌن  ،الثورة كانت لد انتصرت وخرج
المالٌٌن فً الشوارع فً ٌ 30ونٌه  ،كان إٌه لزومه لتل الناس وحرق الجرحى فً رابعة  ،اللهم إنً أبرأ مما حدث  ،اللهم انتمم
من المتلة ..
الدم المصري كله حرام  ،مسلم مسٌحً  ،إخوانً علمانً سلفً ٌ ،جب أن ٌتعلم الناس كٌف ٌختلفون  ،هل سمعنا عن
اإلسرائٌلٌٌن ٌتماتلون إذا اختلفوا  ،لعن هللا من أٌمظ الفتنة بمتل الناس المسالمٌن فً المٌادٌن ..
أنت والمجلس تكٌدون الشعب وتستغبوه وتستعلون علٌه وتمولون علنا أنكم أسٌاده  ،إن أهالً سٌناء ٌ -ا فشلة الثانوٌة العامة -
تصفك لإلرهابٌٌن هنان بسبب أفعالكم ألنكم أهنت مشاٌخهم ولتلتم رجالهم وعرٌتم نساءهم ودمرتم مدنهم ..
أنتم تإدبون الشعب بتعذٌبه وسد أي فرصة للحٌاة الكرٌمة أمامه ونشر الرعب فً مصر ألنه لام بثورة ٌناٌر  ، 2011لهذا فكل
لتلة الشهداء أحرار فً الشوارع بفضل الشامخ الذي ٌعمل لحسابكم  ،والثوار الذٌن ألعدوكم علً تلن الكراسً وضعتوهم فً
السجون ..
أنت تعلم أنن والعصابة اللً معان لد أجلستم جماعة اإلخوان االنتهازٌة الجائعة للسلطة والثروة علً خازوق مغري وملغم لٌتم
ذبحهم الحما واإلنفراد بمصر بشرا وحجرا ..
المرداتً  :أنت معزوم عندنا فً البٌت النهارده علً الغذاء ٌا سٌسً ..
السٌسً  :فخامة الرئٌس  ،النهارده االثنٌن وأنا صائم  ،معلش ٌا فندم  ،خلٌها ٌوم تانً ..
المرداتً  :طٌب إٌه رأٌن تٌجً مع المدام بعد الفطار علً كوب شاي ..

السٌسً  :وهللا ٌافندم ده شرف كبٌر لً  ،بس المدام عندي بتنام بدري عشان صالة التهجد ..
أنت تعلم أنن والعصابة اللً معان ارتكبتم جرائم ضد اإلنسانٌة وتحتمً بوظٌفتن المحصنة حتى ال تمف
بتهمة لتل شعبن ..

أمام المحاكم الدولٌة

أنت تعلم أن خراب مصر لادم علً ٌدٌن  ،ورغم ذلن نران مصرا بؤال تترن الكرسً ألنن تظن واهما أنه ٌحمٌن من غضبة
شعبن ومن المحاكمة بتهم جرائم ضد اإلنسانٌة ..
دماء رجال الشرطة والجٌش من جنود وضباط وترمٌل زوجاتهم وتٌتٌم أطفالهم فً رلبتن ألنهم ٌدفعون فاتورة تنفٌذ أوامرن
المتهورة والغٌر المدروسة ..
ما ٌحدث اآلن من مصر من لتل لضباطنا وجنودنا بواسطة اإلرهابٌٌن أو تخرٌب فً المطارات والمحوالت من لبل أعوانهم فً
الداخل كان متولعا  ،ولد كتبته فً ممالً فً مارس  2014والذي كان بعنوان " بلجٌكا وأخواتها  ..مصر وضباطها " ..
لم أكن أطلع الغٌب  ،فاألمر حٌنها كان لد أصبح واضحا منذ مذبحة رابعة التً ورطت فٌها برعونة جٌش مصر وشرطتها ،
لكن األسوأ لم ٌؤت بعد  ،سٌؤتً عن لرٌب ولبل مإتمر مارس المادم لتدمٌر الباصات السٌاحٌة بمن فٌها من سٌاح وضرب السفن
الدولٌة فً اللناة إلعالن وفاة مصر  ،وهم هددوا بفعل ذلن علً أٌة حال  ،بل أعطوا مهلة حتً  11فبراٌر لتنفٌذ ذلن  ،الهدفان
السابمان هما أسهل بكثٌر من ضرب لواعد الجٌش  ،وأنت تعلم ذلن تمام العلم ..
ال توجد لوة فً هذا الكون تستطٌع ولف موتوسٌكل ٌموده إرهابً لٌصطدم بما ٌحمل فً باص سٌاحً  ،ونفس الموة ال تستطٌع
ولف هجوم إرهابً من هاون عٌار  120مم ( مداه ٌصل إلً  5كم ) علً سفٌنة فً نمطة ضٌمة بالمجري الدولً  ،أو ولف
هجوم كاتٌوشا ( مداه  40كم ) علً ذات المكان  ،لو نجحت فً الوصول إلً اإلرهابً فستجده مٌتا مع سره  ،وحٌنها لن
تعرف من دبر الهجوم  ،هل الموساد أم كذا أم كذا  ،السٌنارٌو مرعب وأنت واإلرهابٌون والموساد تعرفون أكثر مما نعرف ..
باألمس دمرت ٌا سٌسً بٌوت أهل رفح  ،والٌوم أعلنت أن كتائب القسام منظمة إرهابٌة  ،فما عساك أن تفعل غدا لو حدث
هجوم علً باص سٌاحً أو سفٌنة فً المجري الدولً ؟!
أنا أعلم ماذا ستفعل لتغطً علً فشلن لعلمً بآفة المادة العرب عند اتخاذ لراراتهم المصٌرٌة وهم فً حالة غضب  ،فعلها عبد
ظ
النصر بطرد مرالبً األمم المتحدة فً عام  ، ، 67وفعلها السادات بطر د الخبراء فً  72ولتل الناس فً  ، 77وفعلها حا ف
ا
األسد فً حماة وتدمر فً  ، 80وفعلها صدام فً هجومه علً إٌران فً  80وتهدٌده بحرق إسرائٌل  ،وفعلها المذافً فً عام
 96عندما لتل  1200معتمل بظرف ساعة بعد صال تهم للجمعة فً مسجد سجن " أبو سلٌم " وخسر حٌاته بعد أن خسر رجولته
من عصً فً دبره بسبب ذلن  ..وفعلها  ..وفعلها  ..وفعلها  ..وفعلتها أنت فً رابعة وأخواتها !
أبشر ٌا سٌسً  ..سٌمٌم لن حٌنها المجمع الٌهودي الممدس فً أورشلٌم األفراح  ،وسٌبارن كل الحاخامات خطواتن وسٌدعون
لن الرب بؤنن لد أنمذت الدم الٌهودي ٌوم ذبحت أخان فً شوارع خان ٌونس ومخٌمات الشاطئ وجابلٌا وبٌت الهٌا  ،وسٌصفك
لن األغبٌاء والمتآمرون والمنتفعون فً مصر  ،فهم متواجدون دائما ورهن إشارة منن ومن أجهزتن  ،تماما كما فعلوها ٌوم
لتلن وحرلن البنن وابنتن وأخٌن وأختن وأمن وأبٌن فً رابعة وأخواتها المستضعفات  ،فهل ٌُل ْم ذئبٌ فً ُ
عدوانه إن كان را عٍع
عدو الغنم !
لقد ناشدتك فً المقال المذكور عدم الترشح والبقاء فً منصبك كوزٌر دفاع للحفاظ علً مصر  ،وذكرت لن أمثلة عدٌدة ،
كان منها رفض الجنرال جٌاب فً فٌتنام ( هزم ألوي ألوٌة الفرنسٌٌن فً الخمسٌنات وألوي جٌوش األمرٌكان فً الستٌنات
والسبعٌنات ) الترشح بعد موت هوشً منه فً عام  1969رغم إلحاح الشعب كله له ولال كلمته المشهورة " سؤبمً وزٌرا

للدفاع حفاظا علً عدم خروج المطار عن طرٌمه " أنظر اآلن إلً فٌتنام وإلً معدل النمو بها  ،وانظر إلً توافد المستثمرٌن من
أركان المعمورة إلنشاء مصانع بها  ،ثم انظر إلً الزمام الذي فلت من ٌدٌن وتلمفه شٌطانن  ،لمد أصبح المتل والتخرٌب بٌنكما
هو الوسٌلة الوحٌدة للبماء بٌن الطرفٌن ..
األمر ذاته فعلته مع األخوان فً مقالً " مستمبل مصر األسود والربع المتبمً " المكتوب فً أبرٌل  ، 2012فمدا ناشدتهم بؤال
ٌمتربوا من سدة الحكم ألن العسكر لد لغموا الكرسً الرئاسً وٌعدون للعودة إلٌه علً جثث اإلخوان وأشالء مصر  ،ونصحتهم
حٌنها بؤن ٌكتفوا بالعمل الخٌري والبرلمان لمدة جٌل كامل حتى ٌزٌلوا أرثهم المخلوط بالعنف من ذاكرة الشعب ..
كان الكاهان طنطاوي حٌنها ٌغرق مع مجلسه العسكري من ثمل األحمال وٌتخبط معهم – وأنت منهم  -كالعمٌان فً لراراتهم
التً كشفتهم أمام الشعب كله وزادت النممة علٌهم  ،من ست البنات فً التحرٌر إلً مجلس الوزراء ودمحم محمود مرورا
بالعباسٌة وماسبٌرو وبور سعٌد  ،جاء اإلخوان األغبٌاء حٌنها وأنزلوا األحمال من أكتاف العسكر وحملوها  ،حٌنها تفرغ
العسكر ألالعٌب الدولة العمٌمة  ،وكان ما كان  ،وأنت تعرف ما ال نعرف !
تستطٌع ٌا سٌسً تسٌٌر المظاهرات الملٌونٌة لتؤٌٌدن هنا وهنان  ،فعلها من لبلن تشاوشٌسكو فً رومانٌا  ،وعائلة كٌم إٌل
سونج فً كورٌا الشمالٌة  ،وبشار األسد فً سورٌا ٌ ،فعلها كل طاغٌة فاشل مع شعبه الممٌد فً النفك المظلم لٌلفت األنظار بعٌدا
عن فشله  ،ما أكثر المنتفعٌن والبلطجٌة فً الشعوب  ،لكن فً نهاٌة الٌوم ستزداد لعنات شعبن علٌن كلما علت مظاهراتن فً
صخٌبها ..
لن تمأل تلن المظاهرات المدفوعة األجر األمعاء الخاوٌة  ،و لن تجد عمال لمالٌٌن العاطلٌن  ،ولن تصلح ما ٌفسده وٌخربه من
فمدوا ذوٌهم من ضحاٌان ..
لمد ألمت ثؤرا فً النفوس ال ٌتولف إال باعتذارن وانسحابن من الحٌاة العامة ومن معن أو بغلبة طرف علً طرف وتدمٌر
البشر والحجر بمصر الممٌدة بؤفعالكم فً نفك مظلم !
نرٌد صوتا للعقل من أجل هذا الشعب المذبوح فً كل مرة  ..لو سمحت امشً وكفاٌة دماء  ،احمن دماء المصرٌٌن جٌشا وشعبا
 ،مازالت هنان فرصة  ،تنحً وأفسح المجال  ،ال تخشً من عودة اإلخوان ألنهم سمطوا وانكشفوا ..
أرجون أال تسمع للمنافمٌن والطبالٌن  ،هإالء فً كل العصور ٌرلصون علً جثة بلدهم من أجل مصالح شخصٌة ..
أرجون أن تمتنع – وتمنع زمالءن  -أن عملن بوزارة الدفاع الذي تتمنه كان أهم بكثٌر من عملن الحالً الذي ال تتمنه ..
أرجون أن تفهم أن كفاءة الموات المسلحة فً أي بلد محترم هً فً التدرٌب الشاق والبعد عن السٌاسة والمشارٌع االستثمارٌة ..
أرجون أن تتحلً بروح الفارس  ،فتبلع كرامتن وتعتذر وتنسحب لإلبماء علً كرامة شعبن وسالمته ..
اللهم ٌا مملب الملوب واألبصار اهدي عبد الفتاح السٌسً إلً ما فٌه خٌر البالد والعباد  ،اللهم كن معه فً لراره من أجل شعب
مصر المستضعف  ،اللهم أعنه علً نفسه وال تعن نفسه علٌه  ،اللهم ال تتركه فردا أمام أعدائن  ،أعداء مصر ..
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