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 #إعالن الطواريء بمصر بسبب تفجٌر الكنٌستٌن أمس فً طنطا واإلسكندرٌة ٌُغطً فشال وال ٌُعالج خلال لكنه
ٌُخفً هدفا ! هو كورلة السلفان  ،تلمع لكنها تفضح الحمٌمة!
الطواريء متواجدة فً سٌناء منذ ثالث سنوات  ،وتثبت كل ٌوم فشال أكثر من الٌوم الذي سبمه ! نري فً كل ٌوم
شوٌة عٌال فً سٌناء وغٌرها من مدن مصر ٌسددون ضربات مهٌنة للجٌش الذي صرفنا علٌه كل األموال ! نري
األسلحة المتهالكة التً تتعطل فً أٌدي جنودنا أثناء لتالهم مع هإالء العٌال ! أٌن ذهبت تلن األموال التً أنفمناها
علً التسلٌح علً مدي ستٌن عاما ! ألم ٌدرن من أمر بمتل الناس فً المٌادٌن وٌعذبهم فً السجون أننا سندخل
تلن الدائرة والتً ٌدفع فاتورتها جنودنا فً الجٌش والشرطة ؟! هل كان لراره عمدا كً ٌبمً  -مع زمرته  -علً
رأس السلطة بحجة إطفاء الحرٌك  ،وهو من أشعله ؟؟!!
 #هنان إصرار لتمدٌد المدة الرئاسٌة وبٌع الجزٌرتٌن وعودة األمور إلً أسوأ مما كانت علٌه لبل ثورة ٌ 25ناٌر
المجٌدة  ،هذا لن ٌؤتً إال بتعدٌل للدستور  ،والتعدٌل ٌحتاج إلً استفتاء  ،واالستفتاء لن ٌؤتً إال من خالل مناخ
معٌن ٌعٌشه الناس ! مناخ ٌتم فٌه تؤدٌب الشعب علً ثورته المجٌدة ٌ ،جعل الناس ٌبوسوا أٌادٌهم وش وضهر
وٌمولون بصوت عالً " الحمد هلل إننا مش زي سورٌا ولٌبٌا والعراق " ! ربما األفضل أن ٌمول الناس تلن العبارة
أثناء طابور عسكري " صفا وانتباه " تحت إشراف أحد أعضاء المجلس العسكري ! وربما ٌشترط الملهم أبو 50
 %علٌهم أن ٌتم تسجٌل هذا الطابور بالصوت والصورة كً ٌعرضه العسكر كل ٌوم علً المعبد الفرعونً
لٌشبعوا من خالله رغباتهم وٌذكرون به الشعب الجائع لو ثار علٌهم!
هنان رغبه تصل إلً حد الشبك من عسكر مصر كً ٌجعلوا الناس فً مصر تدرن بالمطلك أن ثورة ٌ 25ناٌر
المجٌدة لم تجلب لهم إال الخراب والمهانة ! ال ٌرٌدون لهذا الشعب أن ٌخرج من المعبد  ،هذا المعبد الذي ٌكون
فٌه الجاهل أبو  % 50هو السٌد والبمٌة من العبٌد ! ٌستجٌبون لنزواته المرٌضة المركبة التً تتناسب مع ثمافته
دون أن ٌعترضوا ! كلما وجدوا الجسد المصري مازال لادرا علً مماومتهم سددوا له لكمات كً ٌجبروه علً
االستسالم التام دون مماومة ! تماما كما اعتادوا منه طوال الستٌن عاما الماضٌة!
مصر عبارة عن مغارة علً بابا ٌ ،غرف أبو  % 50من ثروتها ما ٌحلو له دون حساب ! صفمات السالح تعمد
وعموالتها تتم دون محاسبة  ،مرتباتهم بالمطبخ العسكري فلكٌة وتالمس السماء دون أن ٌجرإ أي مصري أن
ٌرفع سإاال  ،ولو تجاسر البرلمان ( رغم أنه من صنعهم ) أن ٌستجوب وزٌر الدفاع ولو فً أتفه األمور  ،فعلً
هذا البرلمان أن ٌذهب بكامل أعضائه إلً مكان الوزٌر ولٌس العكس  ،ولد جري ذلن منذ شهور ! ولو خرج أحد
أعضاء هذا البرلمان المالكً عن النص تنادوا له وطردوه لٌكون عبرة لغٌره ! ولد فعلوا منذ أسابٌع!
سجن من المرون الوسطً ٌ ،عذب وٌمتل فٌه الفاشل أبو  % 50من ٌشاء وكٌفما ٌشاء دون أن
ا
مصر العسكر تشبه

ٌحاسب! الملفات كلها تحت ٌده  ،الدائرة التً تعرض فٌها لضاٌا التعذٌب والمتل ونهب األموال ومماضاة الخصوم
هو من ٌحددها ! ٌعرف جمٌع المضاة معرفة تامة  ،من معه ومن ضده!
 #إعالن الطواريء بهذا األسلوب المإامراتً ٌشبه ما ٌفعله لص ٌهز بٌده بموة علً كتفن األٌمن لتنشغل به
محتجا فٌسرق باألخرى المال من الجٌب األٌسر ! هذا هو األسلوب التً ٌتعامل به العسكر مع هذا الشعب المعذب
طوال الستٌن عاما الماضٌة !
ٌشغلونن بكلمات مثل " الولت عصٌب "  " -المإامرة خارجٌة وكبٌرة "  " -مصر ستروح مننا وتنهار " – "
مصر مستهدفة "  ،تماما بنفس أسلوب اللص سابك الذكر !
ألم ٌدخلوا مصر إلً العسرة منذ حل نظامهم النحس فً المرن الماضً ؟!
ألم ٌكن تآمرهم علً مصر هو األلوى فً تارٌخها ؟!
ألم تنهار مصر علً أٌدهم ؟!
ألم ٌستهدفوا مصر فً ثروتها وتدمٌر أجٌالها ؟!
 #هل تذكرون الخمسة الممتولٌن بدم بارد للتغطٌة علً ممتل رٌجٌنً ؟! تشعر أن من وضع سٌنارٌو لتل هإالء
األبرٌاء الخمسة ال عمل له ! كان ٌظن أن المهمة تشبه عملٌات المتل المحلٌة السابمة ! نسً المغفل أن لضٌة لتل
الخمسة متصلة بمضٌة أخري فً ٌد المحمك األجنبً ! ترن المغفل بصماته وأوراله متناثرة كً ٌلتمطها المحمك
األجنبً ! اعتاد المغفل أن ٌكون المحمك من الداخل وفً الدائرة التً ٌحددها له ! ثمافته المتراكمة لم تصل إلً حد
حماٌة نفسه من أبسط األسئلة !
المغفلون لم ٌعتادوا علً اللعب دولٌا  ،أدمنوا اللعب داخلٌا فً أسلوب هو أشبه بلعب األطفال فً لعبة " حادي
بادي " ! كشف المحمك اإلٌطالً لبح الصورة فً لتل الخمسة األبرٌاء ومدي الوحشٌة الذي وصل إلٌها
المجرمون ! اللعب دولٌا تختلف لواعده عن اللعب المحلً حٌث الملفات كلها تحت ٌد " الباشا " فً الباب العالً!
أٌن ذهبت تسجٌالت مٌدان التحرٌر والمتحف المصري ومٌادٌن مصر األخرى والتً تثبت إدانة الماتل ؟! أٌن
تسجٌالت األجهزة السٌادٌة التً تحمل صوت المائد وهو ٌعطً أوامر المتل ؟! هل سجلت تلن األجهزة السٌادٌة
علً مرسً ونسٌت أن تسجل علً غٌره ؟! أٌن ذهبت األموال المنهوبة ؟! من أخرج تلن األموال من المطارات
الرسمٌة؟!
تلن األسئلة تدور فً جرائم الداخل  ،ستبمً اإلجابة الحمٌمٌة علٌها لٌد الداخل أٌضا ما لم تتمدم محاكم دولٌة
مختصة للتحمٌك بشؤنها  ،حٌنها سٌكتشف العالم حجم الجرائم التً ولعت فً هذا البلد المنبطح علً وجهه فً
غرفة اإلنعاش ٌنتظر إعالن موته ! لهذا فنحن نجزم بؤنهم لن ٌتركوا الحكم للشعب إال مجبرٌن فً مٌدان المتال!
هكذا فعل زٌن العابدٌن فً تونس عندما تؤكد أن الجٌش لن ٌحمٌه وأن الشعب لادم فً ساعات للٌلة إلٌه فؤخرجوه
وهو مخمور ٌخرف ببعض الكلمات  ،وهكذا فعل مبارن عندما أدرن تخلً الجٌش عنه  ،والجٌش بدوره أسرع
فً االستٌالء علً السلطة لمطع الطرٌك علً جمال مبارن وحتً ال ٌنكشف حجم الدماء واألموال المهربة
وعموالت السالح والمرتبات والمزاٌا األخري المخفٌة  ،وهكذا فعل المذافً ودفع دون غٌره ثمنا خاصا لٌشفً
صدور أهالً الضحاٌا فً سجن أبً سلٌم وغٌرها من جرائم  ،وهكذا فعل علً عبد هللا صالح فً الٌمن بعد أن
منحوه الحصانة بعدم المحاكمة وأخرجوا له  70بلٌون دوالر نهبها من شعبه المعدم  ،حٌث كان ٌستولً علً كل
عوائد البترول والمساعدات  ،وهكذا ٌماوم اآلن بشار الكٌماوي  ،ذرٌة نجسة بعضها من بعض..

 #لتلوا الناس فً الكنٌستٌن غدرا  ،لتلوهم كما لو أنهم مصرٌون ! لكن األسوأ لم ٌؤت بعد ! لعبة العسكر صارت
مكشوفة حتً ألطفال المدارس ! عمك الحساب فً أعمالهم اإلجرامٌة لو تركوا السلطة ٌجبرهم علً السٌر لدما
ي التً فً أٌدٌهم!
متحصنٌن بالموة الحدٌد ة
مالحظتان :المالحظة األولً  :بعد ساعات من تفجٌر الكنٌستٌن هاجم أراجوزات اإلعالم إبراهٌم عٌسً وحملوه دماء الناس فً التفجٌرٌن ! الهدف لٌس هو
إبراهٌم عٌسً لكن ترهٌب كل من ٌعارض التعدٌل الدستوري الذي ٌجري طبخه علً نار وقودها الناس والعمارة ! إضرب المطرود ٌخاف الساٌب !
أراجوزات اإلعالم تكلموا فً صوت واحد ومن أكثر من قناة رغم مرور ساعات قلٌلة علً التفجٌرٌْن  ،تعلٌمات أمنٌة ٌنفذها األراجوزات فورا ! ٌكاد المرٌب
أن ٌقول خذونً !
المالحظة الثانٌة  :للوقوف علً حجم الكارثة الكبري التً تمر بها مصر تحت حكم العسكر ننوه فً صفحتً ومدونتً لمقاالتً التالٌة :
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مقال " األبقع القصٌر وخراب مصر " فً ٌ 20ولٌو  -4 .. 2015مقال " انتهاكات الداخلٌة وتفجٌر الكنٌسة البطرسٌة " فً  14دٌسمبر -5 .. 2016
مقال " اإلصرار علً الضٌاع " فً ٌ 2ناٌر  -6 .. 2017مقال " دبورة ونسر وكاب " فً  24فبراٌر .2017

رائف دمحم الوٌشى
سانت لوٌس – مٌزورى – أمرٌكا
تابع مماالت سابمة لكاتب الممال على المدونة والفٌس

