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، بل زاد علٌها الكبٌرة مشكالتنا فً التعامل مع فمط  رأس النظام لم ٌفشل! عصرا خالصا من الكومٌدٌا السوداء منذ سنتٌن ونصف مصر تعٌش 
! ثم بالغ أخٌرا فً تخرٌبه بإفساد العاللات التارٌخٌة مع دول صدٌمة وشمٌمة ولفت معنا ! كأنه تخصص فً خراب األنفس والثمرات  !بأكبر منها 

 
 !تلمً ضربات مهٌنة المشهد ٌشبه مشهد رجل زعم للناس أنه مصارع محترف ، فوضع الناس فٌه رهانهم ومدخراتهم ، فلما دخل الحلبة أخذ ي

 هملجأ إلً استعطافف! فلما زادت سمطاته زاد غضب الناس علً ضٌاع أموالهم  !بإعطائه بعض الولت  وكلما سمط أسرع بالولوف لٌمنع الناس
! فلما طالبوه بالرحٌل هددهم بالفناء فً ظرف ساعات  !بدموع هنا وعروض ببٌع نفسه هنان 

 
 مازال ٌخرج علٌنا وٌعطٌنا دروسا !أن بضاعته التً بناها من صلب ثمافته هً األفضل لمصر علً مازال ٌصر  ! رحٌلالسٌسً ٌرفض ال

!    وعظات فً نظرٌاته التً ٌتهمنا أنصاره بأننا ال نمدرها وال نفهمها 
  

كررها  كل ما خرج منه هً جملة ٌتٌمة !السٌسً ذلن أبدا ، لم ٌفعل فً كل بالد الدنٌا ٌتمدم المرشح للرئاسة ببرنامج تنموي شامل إلً الناخبٌن 
  !حاسبونً بعد سنتٌن : مرات عدٌدة حتً أصبحت عنوانا لبرنامجه 

 
! بحسبة بسٌطة نعرف أن الدوالر كان أثناء انتخاب السٌسً بستة جنٌها ونصف واآلن بلغ عشرٌن جنٌهات ! نصف و معه اآلن سنتان نامر علً

مشكالت الالمراحل التالٌة نراه لد زاد برحلة أولً والخالص منه واالنطالق ممصابة بالشلل ، بدال من تثبٌت الشلل نلبل حضوره كانت مصر 
!  أخطر بكثٌر من الشلل بمصر ب

 
!  تثبٌت الشلل وعدم تمدده لو لم ٌمدم السٌسً علً كارثة شك الترعة التً ضربت الجنٌة بالضربة الماضٌة أمام الدوالر ٌمكن كان *
! سرٌعة العائد بدال من التفرٌعة  حجم الشلل لو استمع السٌسً إلً كالم المحترفٌن بالتركٌز علً الصناعات الصغٌرة ٌمكن التملٌل من كان *
!  الجبهة الداخلٌةب السٌسً عن صب الزٌت علً النار لو تولف من الشلل لو عادت السٌاحة إلً وضعها ٌمكن التخلص كان *
  !لو خصص السٌسً األموال الطائلة التً أخذها من األشماء فً تحسٌن االلتصاد بدال من شراء سالح ال نحتاجه  نمف علً لدمٌنا أن ٌمكن كان *
!   فزادوا من تحوٌالتهم بدال من تولٌفها تماما لفشله آثارا ألي نجاحالخارج ب لو رأي العاملون عالج أن تزداد سرعة الٌمكن كان *
! أال تهبط مكانة مصر فال تستغل إثٌوبٌا الوضع المنهار بسببه وتفعل فعلتها - لو تنبه السٌسً لما سبك  - ٌمكن كان *
 

! وزٌادة معدالت اإلفالس !  ٌنمستثمرالهروب وفً ! محصلة االنهٌار فً سنتٌن ونصف نراه فً إدمان الفشل التفاوضً فً المٌاه واألرض 
وانتشار المخدرات حٌث ٌوجد بمصر أعلً معدل تعاطً بالعالم ! وتفشً الزنا ! وشرود الناس بالشوارع وبكائهم بسبب الجوع ولهٌب األسعار 

 فالسؤال المثٌر هو عن العاللة بٌن ضباط مصر 2016 /12 / 28وطبما لتمرٌر فورٌن بولٌسً الصادر فً !  ملٌار جنٌها سنوٌا 400بمٌزانٌة 
ثم زاد علً كل ذلن بإصراره التخلً عن بعض أراضً مصر التً دفع جٌشنا ثمنا غالٌا من دمه عبر ! وانتشار المخدرات بهذا الشكل المفزع 

!! كأن ما أحدثه من ضٌاع لم ٌكن كافٌا ! التارٌخ للدفاع عنها 
 

كانوا حٌنها ٌعلمون أن االنهٌار لد ولع فً لطاع واحد  ! 67هزٌمة مصر بصدمتهم بكثٌر تفوق بالسٌسً وما أحدثه من مصائب  مصرٌٌنصدمة ال
!  وهم أصبحوا أول ضحاٌاه  لد طال كل المطاعات فاالنهٌاراآلن أما ، بٌنما هم صامدون 

 
 ال نمدر هذا اإلعجاز الذي الذٌن-  فً نظرهم –نحن  بل  ! العسكر عودونا بثمافتهم أنهم ال ٌخطئون!لكن السٌسً ٌرفض االعتراف بأنه أخطأ 

  !فً كل األحوال البد أن ٌجدوا شماعة ٌعلموا علٌها أخطاءهم !  دون غٌرهم !منحهم هللا إٌاه 
 



 هكون بجوار دٌلٌسبس هو من دفعي بأن هطمع! بالدوالر إلً السماء بها علً كارثة التفرٌعة التً خربت بٌوت المصرٌٌن وصعدت ال أحد أجبره # 
 عن الصواب ، والنتٌجة ه علً المجد الشخصً أعماه بالعدول عن هذا الطرٌك ، لكن حرصهلناعإل كامل طالتهم تخصصون بذل الم!لتلن الكارثة 

! ري من مصائب نهً ما 
 

 ملٌار دوالر 12ترطٌب األجواء الداخلٌة ، علً األلل لتهٌئة الجو العام لدخول السٌاحة التً تدر علٌنا لناعه ب إله جهدا معبذل األشماء بالخلٌج# 
!  علً األلل 

 الجمٌع ٌدخلون نسٌجعالواألمنً  الحسم العسكري كان ٌظن أن! المرٌضة مع شعوبهم والعمٌمة العسكر بدال من االستماع إلٌهم لجأ إلً نظرٌة 
أن عالم الٌوم ٌختلف أدرن متأخرا  !واجه فئران ي ال هأنوبعد تعبئة مصر بمواد االشتعال أدرن اآلن ! وٌسلمون للعسكر األمر جحورهم كالفئران 
 المؤسف فً األمر أن أبناءنا فً الجٌش والشرطة ٌدفعون ثمن تلن !أدرن متأخرا أنه فتح الباب لدول للصٌد فً الماء العكر ! كثٌرا عن األمس 

! الفتنة التً أٌمظها بمراراته 
 

 لٌل أنهم خمسون ولٌل أنهم ثالثون ،  !للعاطلٌنخلك فرص عمل المنهار و االلتصاد إلصالح عشرات بالٌٌن الدوالرات ه للدم األشماء بالخلٌج# 
ال أحد ! الشرائط المسربة فضحت صوته ! خارج مصر الجٌش وجه تلن البالٌٌن لحسابات  هلكن!! ال أحد ٌعرف ألنه ال أحد من حمه أن ٌسأل 

كأن الدول التً بها أجهزة علنٌة للمحاسبة لٌس بها أمن ! ألن الحجة جاهزة وهً الحفاظ علً األمن المومً ! - كم وأٌن ؟- ٌستطٌع أن ٌستفسر 
! بل فمط فً مصر المخروسة ! لومً 

 
: فً هذا الشأن ٌمكن أن نذكر النماط الست التالٌة 

!   لو تم توجٌه تلن البالٌٌن إلً سوق العمل ألحدثت نملة نوعٌة فً االلتصاد الكسٌح  -1
!  أوالدهم طعامإلبها مصانع ٌعمل الناس ماسة لحاجة ب بل  ،ٌمكن لصارخ شطرهاو ال تستطٌع الدفاع عن نفسهاحاجة لحامالت بمصر لٌست -  2
!  ؟أشماءتربطن بها عاللات إسرائٌل ماذا ترٌد من تلن األسلحة و-  3
! فهل اتبعت طرٌك العمالء ؟! ولٌس من ٌشتري سالحا بأصل المال ثم ٌجلس ٌبكً بجواره العالل هو من ٌشتري السالح من أرباح المصانع ، -  4
  !إن كان والبد من بعثرة األموال فً شراء الحدٌد المسلح ، فالتركٌز علً الصاروخ أفضل من شراء حامالت ال تستطٌع الدفاع عن نفسها -  5
 
حذرنا بمماالت سابمة من غٌاب الرادع اإلستراتٌجً ، وللنا أن الصاروخ ٌستطٌع مأل هذا الفراغ ، علً أن ٌسبك ذلن إنشاء كلٌة للصوارٌخ لتكون توأما : مالحظة  )

 .. (علً مدونتً " الصاروخ ذراع مصر المكسور "  بعنوان 2011 فبراٌر 19لكلٌة الدفاع الجوي التً حممت نجاحا ، راجع من هذه المماالت مماال لنا فً 

 
  ، واألهم أن سعرهاالتً تنتمً للجٌل الرابع الرافال أفضل كثٌرا من الروسٌة T-50  الجٌل الخامسإن كان والبد من بعثرة األموال ، فمماتلة-  6

مرة بعدم !  من أجل اعتراف فرنسا بنظامن وجهت ثالث ضربات لوٌة لمصر ! ملٌون دوالر 80ل ٌبلغ  سعر الرافا ملٌون دوالر ، بٌنما50ٌبلغ 
!! استثمار األموال بااللتصاد ، وثانٌة بشراء أسلحة ال نحتاجها ، وثالثة بشراء أسلحة ألل كفاءة وأغلً سعرا 

 
) الصٌن  - ( تدخل الخدمة هذا العام T-50) روسٌا  - ( F35- F22 )أمرٌكا : تصنع طائرات الجٌل الخامس ثالث دول فمط ، هم : المالحظة األولً : مالحظتان  )

J-20 أما الرافال فهً لدٌمة ومن الجٌل الرابع ، وألل كفاءة من نظٌرتها األوربٌة الٌوروفاٌتر ، وفشلت فرنسا فً بٌعها طوال عمد  ( تدخل الخدمة العام المادم ،
!!  ونصف ، حتً جاء السٌسً فكان أول المشترٌن ، وهلل فً خلمه شئون 

، وتتمٌز عن طائرات الجٌل الرابع بالتكنولوجٌا فائمة التمدم ، ( ( F35-F22إسرائٌل هً الوحٌدة بالمنطمة التً بها طائرات الجٌل الخامس : المالحظة الثانٌة 
.. (وٌترجم ذلن فً تصوٌب أدق ، حمولة تسلٌح أكثر بتدمٌر ألوي ، مدي أطول لتواجد خزانات ولود أوسع ، سرعة أعلً ، وتعامل مع أهداف أكثر فً ولت واحد 

 
 أصدلائهم أو و ألربائهم أوائهم أشكأحدا من أ ألن أحجم المصرٌون بالخارج عن تحوٌل مدخراتهم لمصر والتً كانت تمثل رئة كبٌرة لاللتصاد# 
 ! ٌفعل العكس أن وسائل العالج واضحة والنظام ونٌرو االلتصاد ٌنهار عن عمد ، ون ٌرمألنهو !أو لتل المعتمل إما ب مهانريج
 

! وأفلس أغلب المتواجدٌن أو فً طرٌمهم  ! وهرب المستثمرون ! وامتألت السجون! سالح وال نعرف إن كان فٌه بمٌة البضاع بعض الكاش 
! وتعبأ الجو العام باالحتمان ! لعدم مساعدته وللة المٌاه وانكشاف خدٌعة الملٌون فدان ونصف  ناس فً إطعام الفالحوفشل ال!  السٌاح وأعرض

-  إذا رفضنا –اآلن جاء ولت الدموع الستعطاف الناس لجولة أخري من الخدٌعة واالنتهاكات أو التهدٌد  ! تحوٌالتهمالخارج ب العاملون مسنوأ
! بتحوٌلنا إلً سورٌا والعراق ولٌبٌا 

 
 اتسعت علً كل رئٌس لادم أن ٌتعامل معها وحده للتغلب ! حكمن المصٌرة أصبحت منتشرة فً ربوع الوطن ةالجروح التً أحدثتها بمصر فً فتر

 ! سٌحتاج األمر إلً جٌل للتخلص من سنتٌن ونصف لضٌتها فً حكم هذا البلد !علٌها 
 



والملطخة بعد عام ونصف حتً تنتهً فترتن السوداء المادم  والخوف هو حجم الخراب !سنتان ونصف من حكمن الفاشل أحدثت كل هذا الخراب 
 ! بالدماء وإهدار كرامة الناس

 
! سٌمٌم الشعب حٌنها االحتفاالت ! بدال من عرض نفسن للبٌع ٌمكن أن تتخلً فورا عن تلن المهمة التً طفح الفشل منها * 
فً هذه الحالة ٌمكن للشعب أن ٌصبر علً شغفن بالسلطة ! بدال من الدموع ٌمكن أن تعلن اآلن عدم ترشحن للفترة المادمة حتً ال تزٌدها خرابا * 

:  الالمحدود ، تستطٌع أن تنفذ خطوتٌن ٌسٌرتٌن خالل تلن الفترة المتبمٌة لن ، تثبت بهما أن تلن الدموع حمٌمٌة ولٌست دموع تماسٌح 
.. اإلفراج عن المظلومٌن فً سجونن المابع بها مئة ألف وعودة المختفٌن لسرٌا لعائالتهم واحترام المواطنٌن وترسٌخ العدالة : أوال 
تطبٌك الحد األعلً لألجور ، وتعظٌم الشفافٌة ، وإعادة الثروة المنهوبة ، سواء بالداخل ومنها مثال األراضً المنهوبة ، أو المهربة للخارج ، : ثانٌا 

! واألجهزة تعرف اللصوص باالسم ، فجمٌعهم إما زمالء لن أو صبٌان لهم 
 

ٌْت اآلن أو بعد عام ونصف !  مصراألمر بهذه الصورة ٌستدعً مجلسا رئاسٌا لحكم  جعلت المهمة مشبعة بالٌأس لكل من ٌأتً من ! سواء تخل
!  عبأ الثمٌل البد من عدة أشخاص ٌحملون هذا ال!بعدن 

 
ونمترح به الكفاءات المستملة ! مكائد الدولة العمٌمة ، وكذلن لمواجهة أكبر من شخص واحد أصبحت  المصٌبة ألنلٌكن مجلسا رئاسٌا خماسٌا 

: والمحترفة التالٌة 
.. للسٌطرة علً الفلتان األمنً المصطنع ،   المصرٌٌندمب الغٌر متورط الجنرال ##
.. لعالج االلتصاد الكسٌح ،  األستاذ الجامعً التنفٌذي ##
.. فً منبع واحد مصري التوجه  وٌوّحد الدعوة لمشكلة التطرففعالةٌمدم لنا حلوال ،  األزهر جامعةمن أستاذ الشرٌعة  ##
.. إلدارة دفة الحوار مع الخارج ،  السٌاسً ##
..  ، للسٌطرة علً وزارة الداخلٌة التً أهدرت كرامة المصري بالمعتمالت  الماضً##

  
!!  لن ٌترن أبدا الحكم طواعٌة – كأسالفه العسكر –لكن نظرة واحدة فً أفعال السٌسً تجعل المرء ٌتشاءم ، بل ٌؤمن بأنه 

! كٌف نتفاءل ولرارات السٌسً تؤجج الجبهة الداخلٌة * 
 80 بلغ 2015بمجرد إعالنه أن حجم الفساد فً عام -  المستشار جنٌنة – كٌف نتفاءل بعد أن ألال السٌسً رئٌس الجهاز المركزي للمحاسبات* 

علما أن ! ثم أمر بولف حلمة تلفزٌونٌة كان سٌجرٌها المستشار مع إحدى الفضائٌات ! ملٌار دوالر ، ثم أمر بحبسه ثم سجنه مع ولف التنفٌذ ؟
!  المستشار صرح بأن جهات سٌادٌة متورطة فً الفساد 

 
 ، ولال أن هذا الرلم جاء 2105 / 2012ذكر المستشار هشام جنٌنة الرئٌس السابك للجهاز المركزي للمحاسبات رلم الفساد المذكور وذلن عن الفترة : مالحظة  )

 .. (!!  لطاع فمط من لطاعات الدولة ، وهً بالعشرات ، ولم ٌتسن له فحص بمٌة المطاعات 14بعد فحص األوراق فً 

 
غٌر ! وهو كان أول الغامزٌن بنمد للدستور ! حثٌثة لتغٌٌر الدستور المشروط بفترتٌن " إٌاه " كٌف نتفاءل ومجهودات صبٌان السٌسً بالبرلمان * 

!  عابًء بفتح باب آخر من نفس نوعٌة األبواب التً فتحها علٌنا 
! حتً من المحسوبٌن علٌه ، فأغلك منابر المحسوبٌن ! كٌف نتفاءل والسٌسً لم ٌعد ٌتحمل أي انتماد إعالمً له * 
 
 –توفٌك عكاشة - محمود سعد -  ٌسري فودة –رٌم ماجد - باسم ٌوسف : فً سنتٌن ونصف ذهب من اإلعالمٌٌن الموالٌٌن للسٌسً التالً أسماؤهم : مالحظة  )

 .. (!  إبراهٌم عٌسً ، وما زالت الممصلة تعمل كً ال ٌبمً إال إعالم الجهات األمنٌة – عمرو اللٌثً –لٌلٌان داود -  عزة الحناوي  –رانٌا بدوي 

 
حتً ٌمل الناس تلن ! تتخللها بعض الدموع فً مسرحٌات هزٌلة ٌجري اإلعداد لها مسبما ! علً هذا النحو نتولع أن تشتد األزمة علً كل األصعدة 

كعب ! ثم ٌأتٌهم عسكري آخر ٌلعن من سبمه وٌعود سرٌعا إلً نفس أعماله بعد أن ٌتمكن ! اللعبة وٌطالبون بحمولهم فٌدفعوا الثمن من دمائهم 
!! العسكر الداٌر راٌح جاي 
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