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أن هنان عدة أنواع من السرطان الذي ٌهاجم أجسادنا ، ولد - ولً هللا كل الناس منه – ٌخبرنا األطباء المتخصصون فً مرض السرطان 

 :                                                                                          تجمعت فً ثالث مجموعات متماربة ، وذلن علً الشكل التالً
 ..                                                                       وتضم سرطان المثانة والكبد واللوكٌمٌا والرئة والمولون: المجموعة األولً  *
  ..                                                                                          وتضم سرطان الثدي وأبٌاض الدم: المجموعة الثانٌة  *
 .. وتضم سرطان الدماغ واألعصاب: المجموعة الثالثة  *
 

ٌخبرنا األطباء المتخصصون أٌضا أن مراحل نمو السرطان فً هذه المجموعات الثالث تتكون من مراحل عدٌدة ، أولها المرحلة الؽامضة ، كما 
 لنأخذ سرطان الرئة مثاال لكونه األكثر شٌوعا بٌن الناس بسبب انتشار التدخٌن ، سنري تطور تلن المراحل علً ..وآخرها المرحلة الرابعة 

 : النحو التالً
 

 وفً هذه المرحلة ال ٌمكن رؤٌة المرض بالتصوٌر أو المناظٌر ، لكن ٌتم العثور علٌه مختفٌا فً ثناٌا المخاط الخارج من فم :المرحلة الغامضة 
 ..المرٌض عند سعاله ، وٌمكن للتحلٌل المعملً البسٌط أن ٌرصد ذلن

 
 فً هذه المرحلة ٌصبح فٌها المرض متواجدا بصورة والعٌة ، كخالٌا ؼٌر طبٌعٌة فً الشعب الهوائٌة للمرٌض ، لكن ربما :المرحلة الصفر 

ٌمر علٌها التصوٌر مرورا عابرا لو كان لشًء آخر ، وذلن لكون هذه الخالٌا الؽٌر طبٌعٌة تتواري بخبث شدٌد ، لكن الفنً العادي لو خصص 
 .. رصده وعمله لهذه الخالٌا الؽٌر طبٌعٌة ٌمكن له أن ٌتعرؾ علٌها بسهولة

 
 سم ، وٌمكن 3 ٌكون فٌها المرض لد حجز مكانا له وأصبح واضح المعالم ، فً هذه المرحلة ٌكون حجم الورم ال ٌزٌد عن :المرحلة األولً 

  ..                                                                                                    التؽلب علٌه بسهولة
من السرطان دون إحداث أي أعراض جانبٌة علً المرٌض ، وفً أؼلب األحٌان ٌكون الطبٌب فً  % 90ٌتم العالج فً هذه المرحلة بنسبة 

 .. هذه المرحلة ؼٌر متخصص ألنه ال ٌحتاج هنا إلً خبرات متراكمة
 

 سم ، لكن األخطر هو أن المرض ٌكون لد انتمل إلً المصبة 5 ٌكون المرض فً هذه المرحلة لد زاد حجمه إلً ألل من :المرحلة الثانٌة 
.. الرئٌسٌة بالرئة وكذلن فً الطبمة األعمك من بطانة الرئة ، فً هذه المرحلة ٌنهار جزء من الرئة بسبب إلتهابه

 
متواجدا فً - فً خطوتٌن –  سم ، لكن األخطر هو أن المرض لد أصبح 7 ٌزداد حجم الورم فً هذه المرحلة إلً ألل من :الثالثة المرحلة 

العمد اللٌمفاوٌة علً جانب الصدر حٌث ٌتواجد المركز الرئٌسً للورم ، وكذلن فً المصبات الهوائٌة الرئٌسٌة والحجاب الحاجز والعصب 
  ..              المتحكم بالحجاب الحاجز وكذلن فً جدار الصدر وبطانة جدار الصدر وبطانة الرئة بعمك أكبر ، وأخٌرا الؽشاء المتحكم بالملب

  
أصبح العالج فً هذه المرحلة ٌتطلب أخصائٌٌن مدربٌن ، وتمل فرص نجاحه عما سبك من مراحل ، والشن أن فاتورة التكلفة ستكون عالٌة ، 

 .. واألكثر ٌمٌنا أن الجسد سٌعانً من بعض اآلثار الجانبٌة من العالج الذي سٌتم تناوله
 

 سم ، فً هذه المرحلة التً تأخذ 7 هً المرحلة األخٌرة لسٌطرة المرض علً الجسد بصورة تامة ، لمد أصبح حجمه أكبر من :المرحلة الرابعة 
ثالث خطوات انتمالٌة متتالٌة ٌكون المرض لد سٌطر فٌها علً المرٌض ، فمد زاد من تواجده فً المصبة الرئٌسٌة وجدار الصدر والحجاب 

 .. الحاجز وعصب الحجاب الحاجز والؽشاء المحٌط بالملب
 
تتوافر طرق العالج الفعالة لهذه المرحلة فً أؼلب دول العالم ، حتً المتمدم منها ، والصحٌح هو أن هنان مراكز عالجٌة محدودة فً فرنسا ال 

 ..                                                             وأمرٌكا وألمانٌا وإنجلترا ٌمكن لها أن تتعامل طبٌا مع هذه المرحلة



الشن أن تكلفة العالج ستكون باهظة للؽاٌة ، حتً علً مواطنً تلن الدول ، وال شن أن اآلثار الجانبٌة تتطلب صبرا من المرٌض وأهله ، 
 .. واألهم هو أن أمل العالج سٌكون محدودا أٌضا ، رؼم المجازفة المالٌة واآلثار الجانبٌة الكبٌرتٌن

 
اآلن إلً الوالع الذي ٌفرضه عنوان الممال ، وذلن بطرح بعض األسئلة التمهٌدٌة لروشتة العالج للحالة االلتصادٌة التً تعٌشها مصر اآلن ننتمل 

 :                                                                                                      (الحالة الرابعة التً سبك ذكرهاأي ) 
               ! ؟حتً تدهورت أحواله  (بخور وأصابع كفتة  )ماذا لو أصر طبٌب المرحلة الؽامضة علً إهمال المرٌض بعالجه بالشعوذة  -1
               !ماذا لو أصر طبٌب المرحلة الؽامضة علً عدم السماح للمرٌض بالعرض علً طبٌب أكثر كفاءة واختصاص منه ؟ -2
 !                                  ماذا لو رفع طبٌب المرحلة الؽامضة السالح مهددا كل من ٌنصحه بعرض المرٌض علً المختصٌن ؟ -3
ماذا لو انتمل طبٌب المرحلة الؽامضة من التهدٌد إلً الفعل ، فأطلك النار علً المناشدٌن له ، فزاد عدد الضحاٌا فً ؼرفة اإلنعاش بٌن لتٌل  -4

من خالل – وجرٌح ، ودفعه خوفه من المحاسبة إلً حجز جمٌع من بالمستشفً ، فوضع المتارٌس علً أبوابها وهدد من شبان الؽرفة األهالً 
 !بتفجٌرها إذا جري تحرٌرها ؟- مٌكرفونه 

 
 أن مشروع حفر التفرٌعة سٌكون وباال علً مصر ، المرٌض فً هذه الحالة التً بها المتخصصون أخبروا طبٌب الفالسفة وفٌلسوف األطباء# 

  !  (ة المشروعات الصؽٌر ) ال ٌرٌد تفاحا ، بل ٌكفٌه جدا ولسنوات الطعام العادي 2014التصاد مصر فً عام 
 

الصؽٌرة تملل من حجم البطالة ، وٌصعب التأثٌر علٌها سلبا من خالل أي عمل إرهابً النتشارها ، وعائدها سٌرتد سرٌعا إلً المشروعات 
المواطن ودون وسٌط ، وال تشعل الشٌطنة بالدوالر النعدام عاللتها به ، بٌنما تأثٌر التفرٌعة التصادٌا سٌكون محدودا وتحت رحمة أي عمل 
إرهابً سلبا ، وسٌزٌد من أعباء الحكومة ، وتأثٌرها علً الدوالر سٌكون مدمرا برفعه ألنها ستسحب كل مدخرات الناس من العملة الصعبة 

 ! لشراء معدات الحفر من الخارج
 

ألنه ٌرٌد أن ٌحفر اسمه بجانب دٌلٌسبس ، رصٌده الخالً من أي إنجاز أعماه فأضحً !! كل التحذٌرات السابمة لكنه أصر علً رأٌه رؼم 
ٌطارد المصرٌٌن ، محصلة  (بل عفارٌت  )وأمسً ال ٌفكر إال فً مجده الشخصً ، ولعت الوالعة وأصبح ما ٌحذر منه المتخصصون عفرٌتا 

 ! كل ذلن هو أن ارتفاع الدوالر لد جر معه كل األسعار إلً سموؾ جنونٌة
 

 ملٌار 14 أن ترطٌب األجواء الداخلٌة سٌكون له بالػ األثر علً االلتصاد ، فالسٌاحة وحدها فً ظل االستمرار تجلب أخبروهالمتخصصون # 
وباإلضافة إلً دخل السٌاحة الفوري  ( ملٌار دوالر من صندوق النمد 12اآلن وبعد خراب مالطة تخلع مصر كرامتها من أجل  )دوالر سنوٌا 

سٌكون هنان ما هو أكثر منه ، مناخ االستمرار سٌجذب المستثمر األجنبً ، وتدفك أموال المصرٌٌن العاملٌن بالخارج سٌعزز المركز المالً 
 ! المنهار بالبنن المركزي

 
تحذٌر المتخصصٌن الموزون ، لكنه أصر علً التصعٌد وتسخٌن األجواء بمواد شدٌدة االشتعال ، فضاعؾ حجم السجون فً عهده ، وتكلم رؼم 

العالم عن أهوال المعتملٌن فً سجون مصر الذٌن ٌزٌد عددهم عن مائة ألؾ ، وأصبحنا مسخرة األمم فً أحكام اإلعدام بالجملة ، وتفرؼت 
الشرطة فً إهانة وترهٌب الناس وزاد فسادها ، وتحول الجٌش إلً لوات شرطة وترن تدرٌباته إلً أعمال ال تتوافك مع ما أنفك علٌه ، فتعرض 
إلً عملٌات مهٌنة علً أٌدي عصابات إرهابٌة ، فالفتنة كانت نائمة وعملٌات المتل العشوائً التً أمر بها أٌمظتها ، فزاد أنفاق الجٌش ، وتراجع 

تدرٌبه ، وثملت أعباؤه ، وانخفضت معنوٌاته ، وزادت تضحٌاته ، وكانت المحصلة لهذه السلبٌات كلها أن المولؾ االلتصادي بمصر لد زاد 
 ! تعمٌدا

 
 ملٌار دوالر من خلك هللا المحسنٌن إلخراجه من اإلنعاش فٌنفمها فً سنة واحدة علً 30 أن مجنونا فمط هو من ٌأتٌه المتخصصون أخبروه# 

معدات تسلٌح ال حاجة آنٌة لجٌشه لها وال تتناسب مع حجم الكارثة التً نحن بها ، األمة منكوبة ومنكفئة فً ؼرفة الموت السرٌري علً وجهها 
 ! من أعماله ، لكنه مضً بالمطار محترلا رؼم الصرخات والمناشدات

 
– صدلوه ، فمدموا المبلػ المذكور من لوت شعوبهم ظنا منهم أن المعاناة سترحل عن شعب مصر ، فخدعهم – جزاهم هللا خٌرا - العرب األخوة 

 ! واشتري به سالحا ، وال نعرؾ من سٌكتوي بنار هذا السالح ؼٌر هذا الشعب– كما خدعنا من لبل 
كل الخطوات المذكورة إلً دخول مصر إلً المرحلة الرابعة من السرطان ، سٌكون لذلن نتائج واضحة المعالم ، ألل هذه النتائج هً أدت 

 ! عرض الشرؾ المومً نظٌر كسرة خبز ، وأعلً هذه النتائج هً دخول البالد إلً التشرذم وااللتتال
 

  !!                     بتعبٌرات تثٌر إشمئزاز كل عالل- والسالح فً ٌده – الفالسفة ٌصرح من شبان ؼرفة المستشفً فً المٌكروفون طبٌب * 



 !! هدد الصامتٌن حول المستشفً بأنه لادر وفً ظرؾ ساعات ست علً الضربة الماضٌةي* 
 

 !                                                               آن له أن ٌضع سالحه ومٌكرفونه جانبا وٌستمع لصوت العمل ؟أما 
 !أن ٌرحموا المرٌض وأهله ؟- ورفاله – آما آن له 

 !أما آن له أن ٌفن أسراه ؟
 !أما آن له أن ٌوفً بوعده حٌن لال بأنه ال ٌخشً المحاكمة ؟

 !التً ٌكثرون من تردٌدها ؟" نحن أو الخراب " أن ٌكفوا عن تردٌد عبارة – ورفاله – أما آن له 
          

 !                                                                                لو أطلمت سراح المحجوزٌن فً المستشفًحتً 
 !                                                                                   حتً لو رفعت ٌدٌن وسلمت نفسن للمحاكمة

 !                                                                      حتً لو تجاوزنا عن لتالن وجرحان
 !                                                        حتً لو عرضنا المرٌض علً المتخصصٌن للعالج من تلن المرحلة الرابعة التً أدخلته فٌها

 ! فإن أمل العالج سٌكون مكلفا للؽاٌة ونجاحه شبه معدوم ، بسبب المبالؽة فً أسالٌبن السابمة الذكر
 

بال عنف وال دماء ، أي فً هدوء ٌحترم إنسانٌتهم ، ولٌس - ومن معه –  للمكان بال ضجٌج ، كً ٌموت المرٌض تكلكن األمل ٌبقً فً مغادر
األمر جد خطٌر ونرجوك أن ! ، لعل هذه الخطوة تكون لك شافعا ٌوم الدٌن عن الدماء التً أزهقت بغٌر حق بالسالح الذي تهدد به الجمٌع 

! تأخذ نصٌحتً علً محمل الجد ، وأدرك أن ضباطك سٌطلعوك علً هذا المقال 

 
رائؾ دمحم الوٌشً 

أمرٌكا  – مٌزورى 
: وعنوانها كما ٌلً" ثوار مصر " تابع مماالت سابمة  لكاتب الممال على مدونته 
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