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مر حكم العسكر منذ عام  1970وحتى اليوم بثالث مراحل  ،كان األمر أشبه بمسرحية من ثالثة أجزاء  ،كان العنوان األساسي في كل مرحلة
هو إستغباء الشعب ومص ثروته  ،ونذكر في عجالة عناوين في هذه األجزاء الثالثة :
الجزء األول من المسرحية :
أسس السادات للفساد بمصر  ،كانت أولً الفرص هً عندما سافر عبد الناصر لموسكو للعالج فً صٌف  1970فنزع السادات ملكٌة فٌال ٌملكها
اللواء الموجً وضمها لملكٌته وأقام فٌها كنائب لرئٌس الجمهورٌة .
فً مطار القاهرة تعرض السادات لوجبة مركزة من اإلهانات من عبد الناصر بحضور كل الطقم الرئاسً  ،كً ٌتجنب اإلقالة لجأ الفالح الماكر
السادات فً نفس اللٌلة لتمثٌلٌة إصابته بأزمة قلبٌة  .بعد عدة أشهر دفع عبد الناصر الثمن عن طرٌق حبة تسلمها السادات من المخابرات المركزٌة
ووضعها فً فنجان القهوة التً صنعها له بعد إخراج الطباخ الرئاسً دمحم داود من مطبخ هٌلتون فأسرعت من نبضات قلبه ( رواٌة منً عبد
الناصر (.
رغم قبض السادات علً جمٌع الضباط العارفٌن بالعملٌة " عصفور " التً قامت بها المخابرات المصرٌة بالسفارة األمرٌكٌة لمدة أربع سنوات ،
إال أن بعض الخالٌا النائمة فً الجٌش بقٌادة الفرٌق اللٌثً ناصف بقٌت سلٌمة .لقد أمدت تلك العملٌة ضباط الجٌش بنهر من المعلومات بحقٌقة
السادات وكٌف وصل إلً الحكم .أنقذ اللواء حسنً مبارك فً ربٌع  1972السادات من محاولة االنقالب الثالثة والتً كان مصدرها هذه المرة
القوات الجوٌة
.
بدأ الفساد للظهور بفجر شدٌد بعد االنتصار المنقوص ( بفعل فاعل اسمه السادات ) فً حرب أكتوبر ودفع ثمن النقصان جٌش مصر األبً ،
خاصة الفرقة  21المدرعة ٌ .عرف كل الباحثٌن ماذا حدث لقائدها المغوار عمٌد عادل سوكة فً  1972نظٌر إخالصه لعمله ،وهو الذي كان ٌنام
تحت دبابته ولٌس باستراحته  ،لقد ذبح السادات رجال الفرقة  21مدرع وكذلك رجال اللواء  25مدرع مستقل بقٌادة عمٌد أحمد حلمً  ،فعل
 19 ،7مشاة ) لٌبدأ
مبارك نفس الشًء فً مذبحة الهلٌوكٌبتر ورفض السادات طلب الشاذلً بإقالته .كان هدف السادات هو حصار فرقتٌن (
التفاوض بحجة فكه كً ٌلٌه االعتراف ( خطة كٌسنجر ( ..
.
دمرت مخدرات طلعت السادات التً كان ٌدخلها بسفن الخشب جٌال كامال من شباب مصر .حصر النائب العام أمواله ( سائق اللوري الذي كان ال
ٌقرأ وال ٌكتب ) فً عام  1982بمبلغ  220ملٌون دوالر
.
كانت أكبر صفقات السادات فً الفساد هو نهبه ألموال شاه إٌران التً استودعها مصر  .قام ضباط المخابرات المركزٌة فً مستشفً المعادي
باإلجهاز علً الشاه بمشرط طبً قطع جزء كبٌرا من بنكرٌاسه ( تقرٌر األطباء الفرنسٌٌن الذي حضروا باستدعاء من زوجة الشاه ) لٌموت بسره
 .كانت ثروة الشاه التً جلبها معه عبارة عن عدة أطنان من الماس واألحجار الكرٌمة وسبائك الذهب مع عشرات الملٌارات من الدوالرات ٌ .ملك
جمال السادات فً مدٌنة بافلو بوالٌة نٌوٌورك مطارا بحجم مطار القاهرة  .ربما جاء من بعض القروش التً وقعت من جٌب الشاه وتكاسل أن
ٌلتقطها.
الجزء الثاني من المسرحية :
لم ٌكن السادات قد أخرج المسروقات فاستولً علٌها مبارك بعد أٌام من هالكه  ،أخرج مبارك كل المسروقات خارج مصر باسمه واسم أوالده (
رواٌة رجال القصر الجمهوري بعد خلعه ) .ادي ما فعله السادات وأكمله مبارك إلً انتحار ولدٌن من أوالد الشاه  .أخذ مبارك خالل العام األول
من والٌته ٌدلً بتصرٌحاته دخانٌة فً مناهضته الفساد:

:

* لن أرحم أحدا ٌمد ٌده إلى المال العام حتى لو كان أقرب األقرباء  ،إننً ال أحب المناصب وال أقبل الشللٌة وأكره الظلم وال أقبل أن ٌظلم أحد
وأكره استغالل عالقات النسب (  18أكتوبر  1981جرٌدة ماٌو ) ..
* الكل سواء عندي أمام القانون ونحن ال نرٌد قانون الطوارئ (  20أكتوبر  1981جرٌدة نٌوٌورك تاٌمز) ..
* لن أقبل الوساطة وسأعاقب لصوص المال العام (  26أكتوبر  1981مجلة أكتوبر (..
* مصر لٌست ضٌعة لحاكمها ( المصور  30أكتوبر ..( 1981
* الكفن مالوش جٌوب  ،سنعلى من شأن األٌادي الطاهرة ( خطاب له فً فبراٌر .. (1982
فً نهاٌة عهده استولً مبارك علً مصر من الباطن وصادرها لصالح الورٌث  ،كان مبارك قد وصل فً آخر عقد من حكمه إلً قناعة مفادها أن
شعب مصر عبارة عن أجساد بال مشاعر  ،حتى قامت الثورة.
الجزء الثالث من المسرحية :
أجلس ضباط مبارك اإلخوان علً الكرسً الملغم بعد شهر عسل  .كان كل منهما ٌخفً سكٌنا لآلخر وغدر اإلخوان العجائز بالثوار الشباب الذٌن
حذروهم من غدر العسكر الذٌن فجروا الكرسً الحقا باإلخوان وبمصر وشبابها  .عادت رٌمة لعادتها القدٌمة .عاد العسكر لٌتحكموا بالدجاجة
وبٌضها الذهبً وعاد الذل واألٌام النحسات علً مصر .
كان الثمن شدٌدا لعودتهم هذه المرة  ،فقد ذبحوا الناس بالشوارع وحرقوا الجرحى وهم أحٌاء  .تناوح األٌتام وعال صراخ بهٌة علً هدر دم ٌاسٌن
بهذه الخسة التً قل نظٌرها بالعالم ولم تحدث مطلقا فً تارٌخ مصر .
ٌقتضً األمر عدة مسرحٌات لجعل الناس ٌنسون هول الدماء  .البد من إثبات حسن نواٌانا وطهارة أٌدٌنا  ،والناس ال ٌتذكرون  ،لقد جعلناهم
منشغلٌن تماما فً توفٌر الخبز ألبنائهم  .علٌنا بالقبض علً وزٌر هنا وآخر هناك بتهمة الفساد  ،هكذا كً تظهر الشفافٌة فً قمتها .ال بأس فً
زحمة هذه الملحمة الدخانٌة أن نأمر اإلعالم – الواد الحسٌنً وأمثاله  -بأن ٌقولوا أن مصطفً السٌسً هو من قاد القبض علً هؤالء المرتشٌن ..
ظهر جمال كورٌث لعزبة أبٌه فً عام ٌ ، 2001عنً بعد عشرٌن سنة من حكم أبٌه الفاسد  ،األمر هنا لم ٌعد ٌتحمل هذه السنوات  ،خلصونا ٌا
جماعة بسرعة أصل الرز هٌشٌط!
ربما مصطفً السٌسً عامل إضراب عن الطعام  ،كما فعل جمال وضغط علً مبارك لٌكتب له العزبة باسمه  ،أو ربما مصطفً ٌقول  :إشمعنا
أنا ٌا بابا  ،هو جمال أحسن منً !!
ال ٌا حبٌبً  ،هو مش أحسن منك  ،سد ٌا حبٌبً سد  ،هو مثلك بالضبط  ،لكن أباه لٌس بشطارة أبٌك  ،أبوه قتل فً ثالثٌن سنة عُشر ما قتله أبوك
فً ساعتٌن  ..وبكره تشوف مصر العجب!!
ٌا طائر الفٌنٌق  ،لقد طال إنتظارك !
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