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حرب البرغوث والفٌل " ٌطلك بعض المنّظرٌن علً الحرب التً تدور بٌن الموات الحكومٌة ورجال العصابات المعارضٌن لها اسم 

.. ، وذلن لتصوٌر األحجام عند الفرٌمٌن " 
 

ال تتسرع أٌها المارئ الذكً فً التنبؤ بمعرفة نتائج تلن الحرب بٌن الفرٌمٌن ، ال تجعل الفارق الحجمً فً العدد والعدة بٌنهما 
.. ٌخدعن ، كما خدع البعض فً بلدنا الحبٌب مصر 

 
علٌنا أن نعرف أن البرغوث ال ٌنوي أبدا لتل الفٌل ، إن الهدف الرئٌسً للبرغوث هنا هو إهانة الفٌل وبعثرة كرامته علً األرض 
بتسدٌد الضربات إلً نماط ضعفه بغرض جعله أضحوكة أمام خلك هللا ، هذا ٌكفً جدا للبرغوث الستمرار نزٌف الفٌل ومنعه من 

.. الراحة ، وربما تدفع هذه الحالة الفٌل إلً الخالص من نفسه بمٌام أعضائه علً نفسها ، فالٌد تضرب المدم ، والرأس تدفع الجدار
 

البرغوث ٌهاجم خاصرة الفٌل بشدة ، ٌعضه فً أعضائه التناسلٌة الرفٌعة الجلد ، ٌلسع جرحا فً جسده ٌنزف منه الدم ، ٌدخل داخل 
.. مغارات أذنٌه أو أنفه وٌضع بصماته هنا وهنان وٌخرج بسرعة 

 
الفٌل ٌمفز إلً الهواء صارخا ، ٌضرب األرض بجسده الضخم فٌثٌر التراب هنا وهنان ، خرطومه ٌالمس كل االتجاهات للتنفٌس 

.. وامتصاص غضبه 
 

الفٌل ٌستهلن عشرات اآلالف من السعرات والطالة من مخزونه اإلستراتٌجً أثناء ثورته العارمة ، بٌنما البرغوث لم ٌستهلن شٌئا 
.. ٌذكر ، بل إن كل ما فعله هو أنه تناول وجبه غذائٌة عادٌة 

 
ٌفشل الفٌل مرات عدٌدة فً العثور علً البرغوث لمتله والخالص من متاعبه ومنغصاته ، إال أنه ٌكتشف بعد تجارب عدٌدة الحمٌمة 

.. المؤلمة ، وهً أن لتل البرغوث غٌر لابل للتطبٌك ، حتى لو لبض علٌه ووضع لدمه بكل ما حمل علً جسده 
 

خطة الفٌل هً عبارة عن كتاب مفتوح أمام البرغوث ، فالفاعل هنا هو البرغوث ، أي أن خطته لٌست ممروءة للفٌل ، ورد الفعل 
.. ٌأتً من الفٌل ، أي أن البرغوث هو الذي ٌسوله ولٌس العكس 

 
نود أن نعود إلً األحداث الجارٌة فً بلدنا مصر كً - والتً ٌعلمها كل الناس علً اختالف ثمافاتهم - بعد هذه الممدمة الطبٌعٌة جدا 

ما سٌحدث بٌنهما غدا ، وما هً نتائج ذلن ؟ : نري ماذا فعل البرغوث وماذا فعل الفٌل ؟ لكن السؤال الكارثً هو 
 

" !  ٌولٌو إن ده هٌحصل 3إحنا كنا عارفٌن من : " السٌسً ٌردد فً مرات عدٌدة علً الشعب الجملة التالٌة 
 بل –كرجل كان عسكرٌا بصفة عامة ، ولائدا للمخابرات العسكرٌة بصفة خاصة ، فال شن أن األسلوب المركب هو الطاغً 

..   فً كالمه ، وال شن أن هذه الجملة التً ذكرناها تطفح باألسلوب المركب–األوحد فً حالته 
 

الدٌنٌون أٌضا فً جمٌع الشرائع  ! -  لألسف –الحك ألول أن األسلوب المركب لٌس لاصرا علً العسكرٌٌن فمط ، بل ٌستخدمه 
.. وفً كل األزمنة 

 
أفضل من ٌستخدم األسلوب المركب هم رجال التحمٌك المحترفٌن فً أثناء االستجوابات مع المتهمٌن ، فالمحمك ٌدفع المتهم دون أن 



ٌشعر لٌمع فً شراكه الخداعٌة وٌغلك أمامه كل منفذ للهروب ، كما أنه ٌدفعه إلً التركٌز علً حدث ثانوي كً ٌخرج من جراء ذلن 
.. بجملة مفٌدة عن حدث آخر 

 
السٌسً ٌرٌد بهذه الجملة السابمة المركبة أن ٌخدع ذاكرة الشعب المصري لٌدفعه بأن ٌؤمن أن ما تعانً منه مصر من عملٌات 

 ، ولٌس بسبب مجازره التً جرت فً مٌادٌن مصر والتً لم 2013 ٌونٌه عام 30إرهابٌة هو بسبب ثورة الشعب علً اإلخوان فً 
 !! مصري فً ظرف عدة ساعات وأحرق الجرحً وهم أحٌاء2500ٌسبك لها مثٌل فً تارٌخ مصر ، حٌث لتل 

 
 محترفا لما ألدم أبدا علً التراف تلن الجرٌمة الشنعاء ، فالجٌوش ال ٌمكن أبدا فً عالم الٌوم أن لو كان السٌسً رجال عسكرٌا* 

.. تمتل الشعوب 
الجٌوش تحمً الحدود وال ٌمكن أن تتورط فً تلن الدوامة الكارثٌة التً لم ٌمدم علٌها أعتً المجرمٌن الذٌن حكموا مصر علً مدي 
تارٌخها الضارب فً جذور األرض آلالف السنٌن ، فما بالنا فً عالم الٌوم حٌث الطفل ٌحمل محموال فً ٌده وٌوثك ما ٌجري علً 

!!  األرض لتبمً فً ذاكرة الناس تستدعً أعدادهم للثأر 
 

ال -  لحاصر المنطمة واستخدم خراطٌم المٌاه والغاز مع عشرة آالف جندي لوي البنٌة لو كان السٌسً رجال عسكرٌا محترفا* 
..  لتكون مهمتهم الوحٌدة هً أن ٌحمل كل أربعة منهم فردا من المتظاهرٌن لٌضعوه فً سٌارات الترحٌل –ٌحملون أي سالح 

 
 ألدرن أن جٌوش المنطمة تتفتت من حوله ، وأن الخطوة التالٌة لذلن هً تفتٌت الدول التً لو كان السٌسً رجال عسكرٌا محترفا* 

..  هدفا إستراتٌجٌا إلسرائٌل للنٌل من مصر بتفتٌتها – وما زال –تحتضن تلن الجٌوش ، فجٌش مصر كان 
 

 ألدرن أنه من السهل جدا أن تشعل حربا ألنن أنت من ٌبدأها ، لكن لو كان السٌسً رجال سٌاسٌا من المستوي فوق المتوسط* 
.. من المستحٌل أن تحدد نهاٌتها 

 
 ألدرن أن إسرائٌل ستستغل هذا الحدث بإنشاء جماعات إرهابٌة وتمف هً لو كان السٌسً رجال سٌاسٌا من المستوي المتوسط* 

.. من وراء الستار للنٌل من الجٌش ، عندئذ ستبدأ عملٌات البرغوث المؤلمة والتً تهٌن كرامة أي جٌش علً األرض 
 

 ألدرن أن الحالة االلتصادٌة الحالكة الهالكة التً تمر بها مصر ال لو كان السٌسً رجال سٌاسٌا من المستوي األلل من المتوسط* 
.. تتطلب فتح نزٌف فً جسدها 

 
 ألدرن أن مرحلة البناء الشالة تتطلب جبهة داخلٌة موحدة كالبنٌان لو كان السٌسً رجال سٌاسٌا من المستوي الضعٌف* 

..  المرصوص لٌصبر الشعب علً إعادة بناء مصر بعد أن خربها زمالؤه العسكر 
 

 ألدرن أن أحكام اإلعدام بالجملة أو المؤبد علً كل صغٌرة وكبٌرة لو كان السٌسً رجال سٌاسٌا من المستوي األلل من الضعٌف* 
 الذٌن لتلوا الناس باآلالف من نفس – زمالئه –التً ٌصدرها شامخه ، وٌمابلها فً ذات الولت بالبراءات بالجملة علً العسكر 

.. شامخه سوف تمزق أفئدة الناس وتفمدهم الحس الوطنً والشعور باالنتماء
 

 لرفض أن ٌدخل فً خالفات العائلة المالكة السعودٌة وٌضع بٌضه فً سلة واحدة لو كان لدي السٌسً بعض جزٌئات فً السٌاسة* 
.. ضد أخٌه الملن ، فلٌس من العمل أن نكون ملكٌٌن أكثر من الملن  (ملن الٌوم  ) عاما وٌستعدي ولً العهد سلمان 92عمرها 

 
رفض السٌسً أن ٌمرأ كل ما سبك ذكره ، أراد السٌر بالمطار المزدحم حتى العنك وما فٌه من جوعً ومرضً وفمراء فً االتجاه 

! العكسً ، غٌر عابئ بنصائح المتخصصٌن والمخلصٌن ، تلن هً خالصة مشكلتنا مع العسكر طوال العمود الماضٌة 
 

مضً علً المذابح الكارثٌة فً رابعة وأخواتها سنة ونصف ، امتص الضحاٌا الضربة وعملوا فً صمت ، واآلن ال نستطٌع أن 
.. ننكر أنهم ٌدفعون برأس الفٌل إلً الجدار 

 



 بٌن هؤالء اإلرهابٌٌن وإسرائٌل ، وربما هم ال ٌعلمون من ٌمف من وراء الستار لمدهم بالمال تدرٌبا وتنسٌما ال ٌمكن أن نستبعد- 
أري لصة مصطفً البرزانً علً وشن الظهور فً سٌناء ، واإلخوان لهم إرث طوٌل فً هذا العمل منذ .. والتدرٌب والمعلومات 

! خمسٌنات المرن الماضً ، مع األمرٌكان واالنجلٌز ، أي لبل أن ٌظهر البرزانً 
 

 جٌشنا فً كل مرة من هؤالء اإلرهابٌٌن كانت مؤلمة ، بل كانت مهٌنة إلً الحد الذي أن الضربات التً تلماها ال ٌمكن أن ننكر- 
.. جعلنا صامتٌن من هول الصدمة 

 
 الذي ٌتم فً الوادي اآلن فً مرافك الدولة من حرق للمؤسسات والمحوالت الكهربائٌة وتدمٌر أن التخرٌب ال ٌمكن أن نتجاهل- 

..  فً تعوٌضه وإعادة بنائه – الكسٌح أصال –المطارات بخطوطها لد زاد بصورة ٌعجز عنها التصادنا 
 

 لن ٌموموا بعملٌات فً كل مرة أجرأ من سابمتها ، فهكذا عودونا منذ ظهورهم ، وأعداد لتلً أن اإلرهابٌٌن ال ٌمكن أن نصدق- 
.. الجٌش من جنود وضباط تثبت ذلن 

 
 فً وسائل إنتاجها مكشوفة للغاٌة أمام اإلرهابٌٌن ، تماما كجسد الفٌل المكشوف ال ٌمكن إال أن نعترف أن مفاصل الدولة المصرٌة- 

.. أمام البرغوث لٌختار منه ما ٌشاء ، وأهم هذه المفاصل هً السٌاحة ولناة السوٌس
  
 ملٌار دوالر ، 12 باص سٌاحً بواسطة إرهابً ٌمود موتٌسٌكال ، ٌكفل هذا العمل الجبان ضٌاع ال ٌمكن أن نستبعد سهولة تدمٌر- 

..  وهو دخل مصر السنوي من السٌاحة ، ولد تتكرر هذه العملٌة بعد معاناة وإعادة بناء وتأمٌن ، لندخل فً متوالٌة ال تنتهً 
 

 بسالمة الحالة األمنٌة بمناة السوٌس وأن اخترالها ٌعد مستحٌال ، فمد شاهدنا ما كان مستحٌال فً سٌناء ال ٌمكن أن نطمئن أنفسنا- 
ٌحتل مكانا علً أرض الوالع فً الشهور الماضٌة ، وسٌكون هذا العمل بمثابة الضربة الماضٌة لمصر وبعثرتها بالهواء للمجهول ، 

ٌمكن إلسرائٌل فعل ذلن بإلماء لنابل غاطسة تصطدم بالسفن من خالل سفن صدٌمة لها ، وبسهولة تامة تلصك التهمة لإلرهابٌٌن 
.. إللماء مزٌد علً النار المشتعلة بمصر ، وربما ٌمدم السٌسً علً اجتٌاح غزة المتصاص النممة ، وسٌجد حٌنها من ٌصفك له

 
إذن ما هو الحل ؟ 

لمد أزحنا مرسً ونظامه بعد فشله فً إدارة البالد ، والحمٌمة أن الفترة المصٌرة التً أمضاها السٌسً فً سدة الحكم تنبأ عن فشل 
أكبر ، هنان أمواج عاتٌة تبدو فً األفك ، بل هنان تسونامً من الجوع ولدغات البراغٌث ، واألٌام المادمة ستكون أكثر فترات 

.. خرطوم التنفس الصناعً السعودي لاللتصاد المصري- بتصرفاته الغٌر محسوبة - مصر عسرة ، خاصة بعد أن أغلك السٌسً 
 

.. بكل ما لدٌنا من مبادئ نستصرخ السٌسً أال ٌجبر الجٌش والشرطة والشعب علً دفع فاتورة تصرفاته 
.. بكل ما أوتٌنا من أدب ، نطالب السٌسً بترن منصبه واعتذاره لحمن الدماء بٌن الطرفٌن ، ستكون سابمة عظٌمة من جٌش عظٌم

.. بكل ما نحمل من عواطف ملتهبة نحو مصر نسألن التنحً وبلع كرامتن للحفاظ علً كرامة مصر وإخراجها مما هً فٌه 
.. بكل ما نملن من أخالق ، نناشدن ترن منصبن لتفوٌت الفرصة علً إسرائٌل إلشعال مصر المعبأة حتى العنك بمواد االشتعال 

 
، البد من توحٌد الجبهة الداخلٌة المنهارة ، إسرائٌل لن تمرر  اإلخوان انتهوا ، نرجون أن تسلم المٌادة لرجل مدنً ال دماء فً رلبته

 ..صفمة الطائرات األخٌرة دون الطرق علً الحدٌد الملتهب ، ولد وجدت فٌن وفً اإلرهابٌٌن سلما للوصول لهدفها بتمزٌك مصر 
 

..  مازالت هنان فرصة تلوح من بعٌد
!! ما زالت لدغات إسرائٌل فً بداٌتها
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