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ننوه فً بداٌة الممال إلً أن الحدٌث عن العسكر ٌعنً الحدٌث عن الفشل فً إدارة البالد وإهدار كرامة المواطن ونهب الثروة وتزوٌر االنتخابات 
! أن العسكر هم الجٌش ، والمبصرون ٌمولون ال -  لخلط األوراق –، وال ٌعنً تعمٌم تلن المعانً علً ضباط الجٌش ، أمنجٌة النظام ٌمولون 

فأول ضحاٌا العسكر هم ضباط الجٌش الشرفاء ، العسكر ال ٌطٌمون تواجد هؤالء الضباط وٌستبعدونهم أوال بأول ألنهم تهدٌد لعروش العسكر ، 
! وٌكفً أن نعرف أن العمل أو عدمه من رتبة عمٌد فما فوق بمصر ٌعود للمؤسسة العسكرٌة فمط ولٌس لنظام الترلٌات 

 
ستجد أنها كانت ضمن المعاٌٌر األوربٌة وربما أفضل من حٌث المعٌشة والدٌممراطٌة ، فً حضرة ملن مصر  ، 52أنظر إلي مصر قبل يوليو # 

-  فً عملٌة غدر لادها بكباشً –ما أن تسلم فشلة الثانوٌة العامة السلطة  المرحوم فاروق األول كان المواطن ٌعبر عن رأٌه ولدٌه صحافة حرة ،
حتً انتهكوا كرامة الناس ، حتً الملن الذي آثر ابتالع كرامته وترن عرشه بهدوء نظٌر سالمة المصرٌٌن الحموه فً إٌطالٌا ولتلوه ، هو الذي 

استأمنهم فً مٌناء اإلسكندرٌة علً مصر وشعبها ، هاهً مصر التً تركها لهم وهً تاج العالء فً مفرق الشرق تحتل فً حكمهم المٌمون 
 !المرتبة الثالثة فً الجوع بٌن الدول 

 
، وتصفه تلك المصادر علي " األبقع " تؤكد األحاديث النبوية الصحيحة بالمصادر المعتبرة علي أن القتل والمجاعات والخراب سينتشر بمصر علي يد حاكمها : مالحظة  )

 .. (علي مدونتي " األبقع القصير ، وخراب مصر : "  بعنوان 2015 يوليو 20أنه قصير القامة ويرتدي مالبس تنتشر بها البقع ، للمزيد في ذلك ننوه إلي مقالنا في 

 
نزعم أن هناك مرحلتين للعسكر في حكمهم المدمر لمصر ، في المرحلة األولي كانت جرائمهم تتركز حول سوء إدارة البالد وهدر كرامة 

حول نهب الثروة وقتل المصريين باألسلحة الثقيلة بدم -  مع ما سبق ذكره –المواطن ، بينما زادت جرائمهم في المرحلة الثانية بكثير وتركزت 
: بارد في مجازر جماعية 

  
 أكتوبر 6 أدار تلن المرحلة العسكر الذٌن انملبوا علً الملن فاروق األول رحمه هللا ، تنمسم تلن المرحلة إلً عهدٌن وانتهت فً :المرحلة األولي 

.. 1981فً عام 
 

 بعض المعلومات السرٌعة عن العهد األول لتلن المرحلة فٌكفً ذكر ما فعله العسكر فً لرٌة كمشٌش بالمنوفٌة بعد فترة إذا أردنا أن نعرف# 
 ، مجرد اعتراض من عائلة الفمً علً شًء عارض ال عاللة له بالسٌاسة كان كفٌال بدخول المدرعات 52لصٌرة من سرلتهم للسلطة فً ٌولٌو 

للمرٌة والمبض علً كبار رجال العائلة وإلباسهم مالبس نسائٌة وحلك أشنابهم والسٌر بهم وهم ممٌدون بالمرٌة وإجبارهم علً تناول البرسٌم ، 
.. وهو طعام المواشً 

لمد تعمد عسكر مصر هذا األسلوب كً ٌكون نموذجا ٌنتشر بٌن المري والمدن لٌعتبر الناس فال ٌعترضون علً أي شًء ٌأمر به العسكر ، 
.. فأدخلوا الرعب بدال من السعادة إلً للوب شعبهم ، فاستحموا أن ٌكونوا أسوأ من لوات االحتالل 

 
أعمب جرٌمة كمشٌش ما هو أبشع منها ، فمد تفرغ السجن الحربً لتعذٌب المواطنٌن ، عرف الناس حٌنها تلفٌك التهم بالباطل ، وشاهدوا زوار 

 .. الفجر ، وسمعوا عن دفن المعارضٌن بالصحراء 
منذ تلن اللحظات أصبح إبداء الرأي ٌعنً الخٌانة ، واالعتراض علً الظلم ٌعنً السجن ، وفضح جرائمه ٌعنً العمالة للخارج ، والهتاف للمائد 

! من عالمات الوطنٌة ، أصبح هو الوطن ، والناس من حوله تدور كالمسبحة تسبح بحمده % 50الملهم أبو 
 

ظن البكباشً عبد الناصر أن توفٌر الطعام والملبس أهم من توفٌر الحرٌات العامة للناس واإلعالم الواعً ، انتهً عهده بهزٌمة ساحمة للجٌش 
..  المصري علً ٌد الجٌش اإلسرائٌلً ، إنها النتٌجة الطبٌعٌة لتدمٌر العسكر لإلنسان 

 
 ، هو نفسه اعترف قبل تلك الحرب بأن البلد 1967يستحق عبد الناصر المحاكمة ، علي األقل لمسئوليته عن الهزيمة النكراء التي تلقاها الجيش المصري في : مالحظة  )

 .. (.. تحكمها عصابة ، لكن الشعب وليس هو من دفع الثمن من دمائه وثروته وسمعته 



 
دٌممراطٌة " من المرحلة األولً حاول العسكر إعطاء بعض الحموق الصورٌة للمواطن ، سماها السادات  (عهد السادات  ) في العهد الثاني# 

 لد تمود إلً مطالبة الشعب بالدٌممراطٌة الحمٌمٌة فضاق صدره وعاد لطبٌعة – رغم زٌفها –، لكن سرعان ما شعر أن تلن الخطوات " األنٌاب 
.. العسكر المستبدة فألمً المبض فً ساعات علً كل من عارضه ، وكانت نهاٌته المأساوٌة بعد أن سادت الكراهٌة المتبادلة بٌنه وبٌن شعبه 

 
 14للتغطية علي جرائمه التي يعرفونها تفصيال ، فما يصيبه يصيبهم ، ففي " رجل الحرب والسالم " منح العسكر رجلهم السادات لقب : المالحظة األولي : مالحظتان  )

، تسببت كارثة  (اللواء عبد المنعم واصل  )أكتوبر أمر بتطوير الهجوم رغم معارضة الفريق الشاذلي وكل القادة الميدانيين وتهديد أحدهم باالستقالة أو مواجهة اإلعدام 
السادات في قتل عدة آالف من الجيش الثاني وتدمير مئات الدبابات في ساعات وحصار بالجيش الثالث بعد أسبوع ، ساهم في تلك الجريمة وزير الحربية أحمد إسماعيل 

التي راح " مذابح الهليوكبتر " ألنه وافق السادات ولم يعترض كما اعترض الشاذلي ، كما شارك بالجريمة أيضا قائد الطيران اللواء مبارك من خالل ما ُعرف ال حقا بـ 
.. ضحيتها المئات من قوات الصاعقة ، ورفض السادات قرار الشاذلي بإقالة مبارك وأعاده للعمل 

 فبراير 26، وكذلك دراسة موثقة لنا في " حرب أكتوبر وضرورة لجان التحقيق المستقلة "  بعنوان 2009 أكتوبر 3للمزيد في هذا الشأن ننوه إلي دراسة موثقة لنا في 
في ذكري المجزرتين ، أرخص "  بعنوان 2013 نوفمبر 19، وأيضا إلي مقال لنا في " رحيل سعد الشاذلي ومسئولية الثورة في فتح الملفات المحرمة "  بعنوان 1011

.. ، وذلك علي مدونتي " ما فيك يا مصر دمي 
يجب أن يكشف قادة مجموعات الصاعقة الخمس التي شاركت في حرب أكتوبر حقيقة ما فعله السادات والوزير وقائد الطيران ، ونخص منهم العقيد : المالحظة الثانية 
، كما يجب أن يكشف دكتور مقدم  ( 139قائد المجموعة ) والعقيد أسامة إبراهيم  ( 129قائد المجموعة ) والعقيد علي هيكل  ( 127قائد المجموعة  )محمود بسيوني 

 أكتوبر عندما أمر الوزير قائد المجموعة العقيد إبراهيم الرفاعي بالزج بها في عملية هم 19ما جري فجر يوم  ( صاعقة مخابرات حربية 39نائب المجموعة  )علي ناصر 
.. (.. من صنعها أدت لمقتله ، رغم تحذيرات الفريق الشاذلي واللواء عبد المنعم خليل وهما المتواجدان ميدانيا

 
 أجرم عسكر هذه المرحلة أكثر من عسكر المرحلة األولً ، علً أٌة حال تنمسم المرحلة الثانٌة إلً عدة عهود ، مر منها عهدان :المرحلة الثانية 

: ، ونحن اآلن فً العهد الثالث وإلً أجل ٌعلمه هللا ، ولنا علً تلن العهود الثالثة ما ٌلً 
 

 العهد األول من المرحلة الثانٌة عندما تخلص السادات من حسٌن الشافعً لضمان عدم فتح ملف جرائمه فً أكتوبر التً تولي حسني مبارك# 
شاركه فٌها مبارن ، وكما بدأ السادات عهده ببعض التٌسٌرات ، فعل مبارن نفس الشًء ، فأفرج عن معتملٌن وعالب أسرة طلعت السادات 

، كما أطلك تصرٌحاته لغسل األدمغة والضحن  (راجع لرارات المحاكم  ) ملٌون دوالر من أموال المخدرات التً جمعها 220وحاول استرداد 
: علً المغفلٌن 

 ال أحب المناصب وال ألبل الشللٌة وأكره الظلم وال ألبل أن ٌظلم أحد إننًلن أرحم أحدا ٌمد ٌده إلى المال العام حتى لو كان ألرب األلرباء ، * 
  .. ( جرٌدة ماٌو 1981 أكتوبر 18 )وأكره استغالل عاللات النسب 

  .. ( جرٌدة نٌوٌورن تاٌمز 1981 أكتوبر 20 )الكل سواء عندي أمام المانون ونحن ال نرٌد لانون الطوارئ * 
  .. ( مجلة أكتوبر 1981 أكتوبر 26 )لن ألبل الوساطة وسأعالب لصوص المال العام * 
  ( .. 1981 أكتوبر 30المصور  )مصر لٌست ضٌعة لحاكمها * 
 ( ..1982 فبراٌر فًخطاب له  ) الطاهرة األٌاديالكفن مالوش جٌوب ، سنعلى من شأن * 
 

أطل الفساد برأسه علً حٌاء فً المرحلة األولً وزاد حجمه فً نهاٌتها ، لكن الفساد فً ثلث عهد مبارن األخٌر أصبح مؤسسة متكاملة ولها 
: فنونها التً تتفوق علً فنون الشٌطان ، ومن ذلن ما ٌلً 

.. بٌع شركات المطاع العام الناجحة علً أنها خاسرة لواجهات من صبٌانه ، ثم إعادة بٌعها مرة أخري باألسعار الحمٌمٌة ووضع العائد بالخارج - 
.. بالخارج ( % 60 )من لٌمتها ثم تسدٌد الدولة كامل المٌمة للصبٌان ووضع العائد  % 40بٌع دٌون مصر لصبٌان جمال مبارن بـ - 
.. تجارة المخدرات - 
بٌع أراضً الدولة إلً صبٌان النظام بأسعار بخسة ثم إعادة بٌعها للمواطنٌن بالتجزئة بأسعار فلكٌة ، أو إلامة مشارٌع إسكانٌة علٌها وإعادة - 

.. بٌعها للمواطنٌن بأسعار فلكٌة ، وإخراج العائد فً الحالتٌن إلً الخارج 
 85االستٌالء علً اآلثار التً ال تمدر بثمن من المتاحف بأوامر رئاسٌة وبٌعها للخارج بأسعار فلكٌة ، ووضع العائد بالخارج ، فإذا علمنا أن - 

.. من ممتنٌات المتحف المصري بال سجالت ، فلنا أن نتصور الوضع فً بمٌة أماكن التخزٌن بمصر % 
 
، وكذلك إلي ! " من فقه التوريث ، هل يستقيم الظل والعود أعود ؟" بعنوان 2010 يناير 9لمزيد عن فساد مبارك ننوه لدراسة لنا في : المالحظة األولي : مالحظتان  )

.. ، علي مدونتي" عناقيد آل مبارك وفئران السفينة "  بعنوان 2010 أبريل 24دراسة لنا في 
ذكرنا بعض جرائم نهب المال العام في عهد مبارك ، لكن تظل جرائم الدم هي األكثر جرما في حكمه ، علي األقل من الناحية الدينية ، فباإلضافة إلي : المالحظة الثانية 

 يناير 25 ، ، وقتل المعتقلين ، وقتل المتظاهرين في ثورة 86هناك جرائم أخري تتمثل في قتل سبعة آالف جندي من األمن المركزي في عام " مذابح الهليوكيبتر " جرائم 
 .. (.. المجيدة 

 
 ٌناٌر المجٌدة علً مبارن وطردته بعد ثالثٌن عاما من نهب 25 العهدة الثانٌة من المرحلة الثانٌة عندما لامت ثورة تولي المجلس العسكري# 

ارتكبوا مذابح جماعٌة فً -  أثناء ذلن –مصر ، لكن العسكر خدعوا الشعب المظلوم وأعادوا الحكم مرة أخري إلً أحضانهم ، واألسوأ أنهم 



.. الشوارع ال نظٌر لها فً تارٌخ مصر 
 
.. تعتبر العهدة الثانية والتي دامت لثالث سنوات هي األسرع في إخراج ما تبقي من األموال الحرام لصبيان العسكر خارج مصر : المالحظة األولي : ثالث مالحظات  )

ال تحمل السنة التي قضاها اإلخوان في الحكم أي عنوان ، هي فترة ممتدة من الخديعة التي أقامها المجلس العسكري للمصريين بمساعدة الدولة العميقة : المالحظة الثانية 
الصف - رجال أعمال مبارك وصبيانهم الذين نهبوا مصر - جنراالت العسكر وجهازهم األمني والعسكري : ، والدولة العميقة هي خلطة شيطانية من خمسة أطراف ، وهم 

!    ربع مليون بلطجي – الفضائيات وأغلبها تملكها األجهزة األمنية من المال الحرام ويديرها أراجوزات –الثاني بالوزارات 
  ..(..رضي اإلخوان أن تتم خديعتهم وهم يتحملون قسطا من مسئولية ما نعانيه اليوم ، فقد ضربوا الميدان المتحد ، وعقدوا الصفقات مع العسكر : المالحظة الثالثة 

 
 من المرحلة الثانٌة عندما تولً السٌسً الحكم ، وكما عٌن السادات لائد الطٌران نائبا له لٌضمن غلك ملفات أكتوبر دفع بدأت العهدة الثالثة# 

! المشٌر طنطاوي أٌضا بذراعه األٌمن المتورط معه لٌضمن الخروج اآلمن وعدم المحاكمة 
 
في عصر مبارك كان هناك مجموعتان في صراع ، األولي بدون تشكيالت وبقيادة عمر سليمان وذراعها الحركي هو مراد موافي ، : المالحظة األولي : ثالث مالحظات  )

والثانية معها التشكيالت وبقيادة وزير الدفاع المشير طنطاوي وذراعها الحركي هو السيسي ، وكاد قائد المجموعة األولي أن يدفع حياته ثمنا لهذا الصراع يوم تنصيبه 
! كنائب 

المجموعتان السابقتان هما نسخة كربونية من مجموعتي الستينات ، األولي كانت بدون تشكيالت وبقيادة علي صبري ، والثانية كانت معها التشكيالت : المالحظة الثانية 
.. وبقيادة وزير الحربية المشير عامر 

كانت نتائج صراع مجموعتي الستينات هو تدمير قطاع الجيش ، بينما نتائج الصراع الحالي هو قتل آالف المصريين ، ونهب الثروة وتدمير كل قطاعات : المالحظة الثالثة 
 .. (! الدولة ، ولو كان مراد موفي علي رأس الدولة لكانت مصر في وضع أقل خطورة بكثير مما هي فيه اآلن ، لكن الخروج اآلمن لطنطاوي أجبره علي تعيين السيسي 

 
أخذت مالمح العهدة الثالثة من المرحلة الثانٌة تتضح شٌئا فشٌئا ، كان كل من سبك من العسكر ٌبدأ عهده بتضمٌد جراح الشعب ، لكن السٌسً بدأ 

 أن العنف هو الطرٌك السرٌع الستمرار نظامه ، – كما ظن عسكر المرحلة األولً فً كمشٌش –عهده بمذابح ال مثٌل لها فً تارٌخ مصر ، ظن 
! لم ٌدرن أن الناس لد تغٌرت ودفعت الدماء نظٌر كرامتها 

 
!  هاهو لد ألام المتل العشوائً والثأر بٌن الناس ، رغم علمه أن فاتورة هذا العبث سٌدفعها أبناء مصر بالجٌش والشرطة 

!  هاهو لد حول جٌش مصر إلً لوات شرطة لحراسة نظامه من المظاهرات بدال من حراسة الحدود 
! هاهو ٌضع الكراهٌة بٌن المصرٌٌن برفع مرتبات الجٌش والشرطة والمضاء سبع مرات فً سنتٌن ، بٌنما الشعب ٌعالب بتجوٌعه 

! هاهو ٌبنً أحد عشر سجنا فً سنتٌن فمط لزهرة شباب مصر المائة ألف وٌخطف بعضهم ، بٌنما زمالؤه الذٌن لتلوا ونهبوا ٌمرحون 
! هاهو ٌفعل فً زعماء المبائل فً سٌناء بأكثر مما فعل عبد الناصر فً عائلة الفمً فً كمشٌش ، وذلن بالتحرش بنسائهم وتدمٌر لراهم 

! هاهو لد دمر االلتصاد بتصمٌمه علً حفر الترعة وأوصل بذلن الدوالر فً سنتٌن لثالثة أضعاف سعره 
!  هاهو ٌشتري أسلحة ال حاجة لنا فٌها اآلن وٌرفض النصائح بإنشاء مصانع إلنماذ مصر من الهاوٌة 

! هاهو ٌحاول التنازل عن أرضه ببٌعها تحت الطاولة بعد أن بذل فٌها أبناء مصر الدماء 
! هاهو ٌستدٌن إلطعامنا ألن الدولة تولفت عن اإلنتاج وهرب المستثمرون منها بفعل لراراته ، كأنه ال ٌدري مصائب االستدانة 

 !هاهو ٌهددنا بالصمت أو تحوٌل مصر لتكون كسورٌا والٌمن ولٌبٌا ، كأنه ال ٌعرف أن العسكر هم من أفشل تلن الثورات لٌحتفظوا بالحكم 
! هاهو الشارع المصري ٌعج بالجرائم االجتماعٌة من عنف وزنً ومخدرات بتشجٌع من الشرطة كً ٌنشغل الناس بعٌدا عن حمولهم 

! الحتالل المرتبة الثالثة فً الجوع بعد الصومال والٌمن -  أصحاب النٌل – مؤسساته لد أوصل المصرٌٌن فهاهو باعترا
 

لو لدم أحد العبالرة من أعداء مصر سٌنارٌو لتدمٌرها لكان حجم التدمٌر ألل مما نفذه السٌسً علً أرض الوالع ، لكننً أزعم أن األسوأ فً عهده 
!  لم ٌأت بعد ، اللهم إنا نسألن اللطف بمصر وشعبها وجٌشها ، آمٌن 

 
رائف دمحم الوٌشى  

أمرٌكا 
يتابع مماالت سابمة على مدونت  

 

 

 

 

 


